
මරවන සාධකය  - ේේ.ඩබලව  . ජනරංජන 

රේේ නතයට ඉහළන ේෙේෙේනේ සටත  . පළමවැනනා මහනෙ රාජපේෂ ජනාධපතවරයාය. 
ඔහ අරධ එ ්කාධපතයක බවට පතකරන ලැබ නතයට ඉහළන ඔේසාවා තබා ඇතේත 
ආණඩක්රම ව්වසථාවම වසන.

ේෙවැනනා  , මරවන සලවාය  . මරවන සලවාෙ ෙැන දග කාලයක සට හැසේරනේන නතයට 
ඉහළන සටනනක ේලසන  . පාරලේේනතේවදෙ  , මහමඟදෙ  , රාජ් ආයතන තළදෙ  , මාධ් 
ආයතන තළදෙ ඔහ හැසේරනේන සේපරණේයනම නතයට ඉහළන සටනනක ේලසය  . ඔහ 
පමණේ ේනාේව  , ඔහ වටකරේෙන හැම තැන යන එන  , බරා පනන ෙඩබලේලා්ෙ අඩ වැඩ 
වශේයන මරවන සලවාේේ මේතයම භේත වඳත  . (ෙැනට  ) අවසාන වරට  , අේෝසත 
4වැනො  , රජේේ සංවරධන ව්ාපෘතයේ වන කැලණය ගවන පාලම වවෘතකරේේ රාජ් 
උතසවේේදෙ ඔහ හා සහචරේයා් හැසරේණා් එපරදය.

මරවන සලවා යන හේෙකලා චරතයේ ේනාේව  . ඔහ එේස හැසේරනේන හද ේපෞදෙලක 
චණඩකමේ නසාෙ ේනාේව  . ඇතත වශේයනම මරවන සලවා යන ේේ ේමාේහාේත 
ලංකාේව පවතන ේදශපාලනය පළබඳ සංේේතයක  . ේහවත මහනෙ රාජපේෂ 
ජනාධපතවරයාේේ ප්රජාතනත්රවාෙය පළබෙ සංේේතයක.

කැලණය සදවමට පසදන ආණඩ පේෂ මනත්ර රසවේේද ජනාධපතවරයා මරවන සලවාට 
තෙබල ේලස ේෝෂාේරා්පණය කළ බවෙ  , මන ඉදරයට එේස ේනාහැසේරනනට මරවන 
සලවා ේපාේරානද ව බවෙ  , පවතපත ප්රධාන ශරෂ පාඨය ේලසම වාරතා කේේය  . එේහත, 
ේේ රේේ සාධාරණ බදධයේ ඇත සයල ේෙනාම එම පවත කයවන වටම ෙනේනා්  , ‘ඉන 
කසවේ ේවනස ේනාවන බවය  . මට ේපර රපවාහනයට කඩාවැද  , ඇමතවරයක ේනාව 
සාමාන් මනසක වවෙ පතවය හැක ජවතේේ නනොසහෙතතම ප්රතචාරයකට මරවන 
සලවා මහණ දන අවසථාේවද වවෙ  , ජනාධපතවරයා වසන රඟෙැේවේණ ේේ නාටකයම 
මස අන යමේ ේනාේව.

එොෙ ේමො ේමනම ජනාධපතවරයා මරවන සලවාට  , ‘තෙබල ේලස ේෝෂාේරා්පණය කර 
තබණ  . මරවන සලවාේේ චණඩකේ හා ේමා්ඩකේ තතපරයේ පාසා කැමරාේව සටහනව 
තබයදත  , සවාභාවක යේතේේ මලධරම රකනනට කමටවේ පතකරන ලැබණ  . නමල 
සරපාල ෙ සලවා හා ේජාන් ේසේනවරතන ඇමතවරනේේ හා අේලව මවලානා 
ආණඩකාරවරයාේෙන සමනවත එම කමටව තවමත ලජජාසහෙත ේලස මරවන සලවාට 
එේරහව ේචාේනා ේසායමන සටය  . ෙැන අලතම සදධේේදෙ මහනෙ රාජපේෂ 
ජනාධපතවරයාේේ තෙබල ේෝෂාේරා්පණයට අමතරව කසවේ සද ේනාවන ඇත.

එේස වනේන ඇය?



සරල පළතර නේ  , ‘මහනෙ රාජපේෂ ජනාධපතවරයාේේ ප්රජාතනත්රවාෙයත  , මරවනේේ 
හැසරමත එකේනකට සේපරණේයනම සමපාත වන නසාය යනනය  . මරවන 
ප්රජාතනත්රවාෙයට තරජනයේ බව මහනෙ රාජපේෂ මහතා සහේනකනවත සතනේන 
නැත  . ජනාධපතවරයා ප්රජාතනත්රවාෙය ඇතකරම ේලස හඳනාේෙන සටනේන ේෙමළ 
ජනතාවේේ අරෙළය කඩපේටේ කර සංහල සේවා්තතමවාෙේේ බලය තහවර කරම පමණේ 
වන නසාය  . එවැන මානෂක ේමේහයේවලට ජනාධපතවරයා ේමනම ෙකේණ වර සංහල  
රධරය ඇත  , දටෙැමණ පරපේර සාමාජකයක සංේේතාතමකවෙ වැෙෙතය  . අේනේ අතට 
ජනාධපතවරයා ේේතනානවතවම ආණඩක්රම ව්වසථාව උලලංඝනය කරන වට  , මරවන 
ේේතනානවතව රේේ නතය උලලංඝනය කරය  . ජනාධපතවරයා කසද වනයේ නැතව තමන 
හතණ හතණ ේද කරන වට  , මරවනෙ හතණ හතණ තැන හතණ හතණ ේද කරය  . එනසා 
මරවන යන ජනාධපතවරයාේේ භමකාේව කාබන පටපතේ බව ේතරේෙැනම යේත 
සහෙතය  . සාධාරණය.

තමාට සේපරණේයනම ජනාධපතවරයාේේ පහටාරේෂාව හා ශේතය ලැේබන බව මරවනෙ 
ෙනය  . ඒ නසා  , ේමතරේ මැර ක්රයාවල ේයේෙන  , මහනෙ රාජපේෂේේ නම කැතකරන  
මරවන ෙැන  , මහනෙ තරණයේ ේනාෙනේන මනෙ යනේවන සමහරකට නැේෙනේන 
පළතර පැහැදල ප්රශනයක  . මහනෙ-මරවන සේබනධතාව එතරේ තරකානකලය  .
පසගයො පැවැත නෙහස සනධාන මාධ් හමවකද ශ්රලනප ේලකේ ෛමත්රපාල සරේසන, 
මරවන ෙැන ේෙවයන බලාෙනවයැය කේව ේේ යථාරථය ේහාඳන ෙනනා නසාය .

ඒ නසා හේෙේ මරවන සලවා නමැත චරතය මලකරේෙන කැේරන උදේඝා්ෂණෙ  , වේරා්ධය 
පෑේවල ප්රතඵලයෙ  , එේතරා දරකන ඔබබට යනේන නැත.
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