
පශචාත යදධ වවාදය    -  ෙදමළ ජාතකවාද සාකචජාව  

  සනනද ේේශපය

භම පෙදශයන පාලනය කරනනාවත සහ පාබල සටන හ ෙයදමට 
හැකයාව ඇතතාවත යදමය සංවධානයක ෙලස එලටටඊ ෙේ පරාජය 
දැන තනද ව හමාර ය  . එනමත ඒ බව පළ ගනනා ෙමනම 
පළෙනාගනනා ෙදමළ ජාතකවාද පරස සටත  . ෙදමළ ෙදශපාලනය 
පජාතනතවාද පවාහයට පැමණම දැන ෙහාඳම ෙතාෝරා ගැනම බව 
යදමය පරාජය පළගනනා පරස කයා සටත  . ඔවන කයා සටනෙන 
නව ෙදමළ ෙදශපාලන නායකතවයක බහවම දැන අත්වශය බව ය. 
ආණඩව සමග එලටටඊ වෙරාෝධ යදධෙේ ෙකාටසකරවන ව ෙදමළ 
ෙදශපාල කණඩායමවලට එම අවකාශය පරවමට ෙනාහැක බව 
ෙමම ෙබාෙහාෝ ෙදනා කයා සටත  .

අෙනක පරස එවැන ෙයාෝජනා පළගනෙන නැත  . උදාහරණයක 
වශෙයන ඔවහ අව ආයධ බම තබා ෙදශපාලන පවාහයට පැමෙණන 
ෙස අනතර ජාතක පජාව වසන එලටටඊ යට කරන ලද ෙයාෝජනාව 
සමබනධෙයන එවැන පරස උග වෙරාෝධයක දැකවහ  . එලටටඊ ය 
තවමත යදධමය වශෙයන ශකතමතය යනෙවන එවැන සමහර පරස 
කයා සටයහ  . උතර නැෙගනහර ෙදශපාලනය තළ එලටටඊ ය සය 
ආධපත් තවදරටත පවතවා ගන ඇතැය ෙමම පරස කයා සටත. 
ෙදමළ ජාතක සංධානය දරනෙන ද ෙමම අදහස ය  .

වතමන තතතවය යටෙත ෙදශපාලන බැලපෑමක ඇත කළ හැක 
පරවැස සාකචාජාවක ගැන සතම දෂකර බව සැබෑය  . එෙස ෙවතත 
ෙදමළ ෙදශපාලනය තළ කැෙරන ෙමම වවාදයන දැන ගැනම 
පශචාත යදධ වරධනයන පළබඳ අෙේ අවෙබාෝධය පළල කර ගැනමට 
වැදගත ය  .

ෙනාරෙව  , ජපානය  , ඇෙමරකාව සහ යෙරාෝපය සංගමය යන සාම 

http://www.vikalpa.org/archives/717


සාකචජා සම සභාපත මණඩලය නකත කළ නෙවදනයට පතචාර 
දැක ව ටැමල ගාරඩයන ෙවබ අඩවෙේ කතවැකය ෙමෙස කවා ය. 

“සංහල රාජ්ෙේ මහජාතවාදය ෙහළා දැකමට අනතර ජාතක පජාව 
කසවෙටක සමත වෙේ නැත  . දැන එම මහජාතවාදය බලවතව 
ඇතවට ඔවහ ඊට යටත ව ෙදමළ ජනයාට ද ඊට යටතවන ෙලස 
කයත  . ෙමමගන සම සභාපතවර ෙදමළ ජනයා සත සය අයතන 
දනා ගැනෙම හැකයාවත ෙදමළ ජනයාෙේ පැවැතමත යද බෙමහ 
ලබන ජය පරාජයනට යටත කර තෙබ  . අප මට ෙපර ද කයා ඇත 
පරද ෙමම දවයනට යදධය ෙගන ආෙව සංහල මහජාතවාදය වසන. 
සනනදධ අරගලය මතවෙේ ඊට පතචාරයක ෙලස ය  . දැන අප 
ඉෙගන ගතයත පාඩම ෙමයය  : සංහළ ආධපත්ට එෙරහව අප පබලව 
නැග සටය ෙහාත පමණක අනතර ජාතක පජාව අෙේ අරගලෙේ 
පතඵලය පළගන ඇත  .”

නව දලලෙේ සට ලයන තවත වශෙලෂකයක කළ වගහය ෙමෙස 
ය  :

“අනතර ජාතක පජාව රාජපකෂ පාලනය ශකතමත කරම පනස 
ෙදමළ පාරශවය දරවල කළ බව ඉතා පැහැසදළ ය  . එලටටඊ ය 
තවමත දකෙණ ෙහාෝ ආරථකය මත පහාරයන කර නැතෙත අනතර 
ජාතක පළගැනමක ලබා ගැනමට වය හැක ය  . එලටටඊ ය 
ෙගරලලා හමදාවක බවට පරවරථනය ව වට එය වඩා දරණ වය 
හැක ය  .

එලටටඊ ය ද ජවෙප ෙමන පරනාමය වන ඇතැය සමහර සතත. 
ජවෙප සංහල ෙබෘදධ ජාතය තළ උපන ව්ාපාරයක බවත එලටටඊ  
ය නව ජාතයක බහ කරමට ඉපදන ව්ාපාරයක බවත ඔවහ ෙතරම 
ගනෙන නැත  . එලටටඊයට ෙදශපාලන භමකාවක ෙනාදෙමන 
රාජපකෂ පාලනය දකවා ඇතෙත සය ෙනාදනනාකම ෙපනවම ය. 
වාරගක ජාතකවාදය ෙතරම ෙනාෙගන ශ ලංකාෙව ගැටම ෙතරම 



ගත ෙනාහැක ය  .”

ෙදමළ ජාතක සංධානෙේ තරණ සහ සටනකාම මංතවරයකවන 
ෙසලවරාජා කෙේනදන ෙමෙස කෙව ය  :

“භම පෙදශයනහ පාලනය එලටටඊ ය අතන ගලහ යමන 
තෙබනෙන ය සහ ෙදමළ ජනයා සය වමකතය සඳහා අරගලය 
අතහැර දමා ඇතෙත ය යන සම සභාපතවවරනෙේ නගමනය වැරද 
ය  .

ආයධ බම තබා ජනඝාතක ෙකාළඹ ආණඩෙවන සමාවක ලබා 
ගනනා ෙස කැෙරන සම සභාපතවරනෙේ ඉලලම ඔවන රාජපකෂ 
ආණඩෙව පකාශකයන බව ෙපනවාල ය  .

එෙමනම සම සභාපතවර ෝ මලක පශනෙයන මඟහරත  . එනම ශ 
ලංකාෙව රාජ් ව්හය තළ ෙදශපාලන වසදමකට ඉඩක නැත යනන 
ය  . ඔවන උදව කරනෙන යදමය වසදමට පමණ  . ෙකටෙයන 
කයනෙන නම සම සභාපතවරන ඉලලා සටනෙන ෙදමඵ ජනයාට 
යටතව ජවතවන ෙලස ය  .

තවද ෙදමළ ජනයාෙේ පැවැතමත කදවර ජවතයත සරකෂත කරන 
ෙලස සම සභාපතවර ඉලලත  . නමත මානව හමකම සරකන ෙස 
ෙකාළඹ ආණඩව නමමවා ගැනමට තමනට ෙනාහැක ව බව ඔවහ 
ෙහාදන ම දනත  .

ලංකාෙව ෙදමළ ජනයාට ආරකෂාව සහ ගරතවය ඇතව ජවතවය 
හැකෙක තමන වසන ම ෙතාරා ගත ෙදමළ පාලනයක යටෙත බව 
සම සභාපතවර දැන දැනම අමතක කරත   . ”

ෙදමළ ජාතක සංධානෙේ ජාත්නතර කමටව පකාශයක නකත 
කරමන කයා සටෙේ ශ ලංකාව ෙදමළ ජාතය සහ සංහළ ජාතය 
යන ජාතන ෙදෙකන සමනවත බවත ෙකාළඹ ආණඩව සහ එලටටඊ 
ය එම ජාතන ෙදක නෙයාෝජනය කරන බවත ය  . එම පළගැනෙමන 
ෙතාර කසද වසදමක සාරථක ෙනාවනෙනයැය එය සම 



සභාපතවරනට වෙවචනයක වශෙයන කයා සටෙේය  .

ෙමම පරස එලටටඊය එෙසත නැතනම ෙදමළ රණකාම ජාතකවාදය 
වනාශ ව යන ඇතැය වශවාස කරනෙන නැත  . එලටටඊ ය හෙදක 
සංවධානයක ෙනාව කාලයක පරා මලබැස ගත අදහසක බව 
ෙමවැන පරස කයා සටත  . එෙමනම එම අදහස සහ එහ 
සංවධානාතමක මහණවර තවදරටත වකලපයක ෙලස පවතන ඇත 
බවත පැවැතය යත බවත කයත  . ෙම හැම අයකම ඊට ෙේත 
වශෙයන දකවනෙන ශ ලංකාෙව රාජ් සංහල අධපත්ෙේ 
උපකරණයක බවත එය ෙවනස කළ ෙනාහැක බවත ය  . ෙදශපාලන 
වසදමක ඇතකර ගැනමට දරන ලද සයළ උතසාහයන එලටටඊ ය 
බැරරම ෙලස ෙනාසළකන ලදෙද එම මතවාදය උඩ ය  .

නමත අෙනක අතට එලටටෙේ පරාජය යථාරතයක ෙලස පළගනමන 
ඊට ෙේත ෙමානවාද යනන වෙදශගත ෙදමළ පජාව අතර උණසම 
මාතෘකාවක බවට පතව තෙබ  . එෙහත කණගාටවකට ෙමන එම 
සාකචජාව තවමත කැෙරනෙන ෙපෙනන වදයට ඉංගස බසන පමණ. 
හරයට ෙදශපාලන වසදමක පළබඳ සාකචජාව ද පධාන වශෙයනම 
ඉංගස බසන කැෙරන පරද ය  . එම සාකචජාව පළබඳව ලබන සතෙේ 
ලවමට අෙේකෂා කරම  .
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