
   පරවැස මාධ්ේේදයකේේ සටහන  -    වවාදය  -   
 පභාකරනේෙන පස

  සනනද ේේශපය

එලටටඊය ලබමන සටන යදධමය පරාජයන වසන එය සංවධානමය 
වශෙයන සහමලනම වනාශ වන ඇත ද  ? එෙේ නම ඉන පස 
කමකද යනන අද ෙදශපාලන වශෙයන ශ ලංකාවට වැදගතම 
පශනය වයහැක ය  . නමත කණගාටවට කරණක වනෙන ඒ අරභයා 
වන දැනවත සාකචඡාවක රට තල ෙනාපැවතම ය  . ඇතෙත ඒක 
පාරශවය මත පකාශ වම පමණ  . පරවැසයා දැනවත කැෙරන කසද 
සාකචඡාවක නැත  .

ශ ලංකාව සමබනධෙයන දැනමක ඇත ෙදශපාලන වචාරකයන දැන 
ෙමම සාකචඡාව අනතර ජාතක වශෙයන ආරමභ ෙකාට තෙේ  .

අප ෙබාෙහාෝ ෙදෙනක දනනා දයාන ජයතලක මහතා ජනවා නවර 
ශ ලංකා තානාපතවරයා ය  . එනමත ෙමම පශනය අරභයා ේවකය 
පදගලක මතය පකාශ කරමට පැකෙලනෙන නැත  :

 “2009 අභෙයාෝගය ෙදශපාලන සහ යදමය එකක  . පථමෙයනම 
මලතව ජයගහණය එලටටඊ යට ෙගරලලා/තේත බලෙවගයක ෙලස 
පැවැතමට ෙනාහැක වන ෙලස සරව සමපරණ කළ යත ය  . ඒ හා 
සමඟම ෙදවනව ෙමරට ෙදමළ ජනයාට තමන ශ ලංකාෙවහ සමාන 
අයතවාසකම සහ අව්ාජ පාෙදශය ේවායතතතාවය භකත වදන 
පරණ පරවැසයනය යන හැගම ඇත කරවය හැක පරද ශ ලංකාෙව 
සමාජ ගවසම සබදධක සහ පතසංේකරණවාද ෙලස සකේ කළ යත 
ය  .

ශ ලංකාවට යදධය දනෙමන පස වැරද ෙදකක මත සාමෙයන 
පැරදය හැකය  . පළමවැනන නම ෙබදමවාද ෙදශපාලන ව්ාපෘතයට 
දගටම පැවැතමට ඉඩ දම ය  . එෙේ වවෙහාත යදබෙමහ දනාගත ෙද 
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සාමෙයන නැත වය හැක ය  . ඒ තරමටම හානකර අෙනක වරද 
වනෙන ෙදමළ සළතරය ෙපෙළන වශම සැළකම  , අෙේකෂා 
භංගතවය සහ තනකරන ලැබම ඉකමනන දරලමට අසමතවන පරද 
අව්ජතවය  , නම්ශල බව  , සබදධක සහ ඥනානවත බව 
ෙනාෙපනවම ය  .”

අද ශ ලංකාෙවහ එවැන සබදධක අව්ාජ ෙදශපාලන ෙපළ ගැේමක 
ඇතද නැතද යනන තරණය කරම පාඨකයාට බාර ය  .

ශ ලංකාව ගැන එලටටඊ ෙනාවන ෙදමළ දෘෂඨ ෙකාෝණයකන සය 
වශෙලෂනයනහ ෙයෙදෙන මානව හමකම කයාකාරකයක වන 
රාජන හල කයනෙන ෙමෙේ ය  :

“ෙකාළඹ ආණඩව සය යද ව්ාපාරය කර ෙගන යනෙන දරණ 
මාධ් වාරණයක ඇතව ය  . ආණඩව ෙදශපාලන වසඳමක ඉදරපත 
කර ඒ අතර ෙදමළ ජනයාෙේ ආරකෂාව සහතක කෙේ නම දරණ 
මරදනයකන ෙතාරව කැරලකරවනෙේ ෙදශපාලන පරාජය සහතක 
කරනනට ඉඩ තබණ  . සලතර ජනයා දනා ගැනම සහ රට එකසත 
කරම සඳහා ව ෙදශපාලන දැකමක නැතකම වසන තේතයට  
එෙරහව යදධය සලතර ජනයාට එෙරහ රාජ් තේතවාදය සඳහා  
අවසරයක බවට පත ව ඇත  .

 “2006 සට ෙම වන වට  1,500 කට වැඩ ෙදමළ සවල වැසයන 
රාජ් ඔතත ෙේවා යටෙත කයාතමක වන මනමර කණඩායම වසන 
ඝාතනය කර තෙේ  . ජනවාර අග වන වට උතර ශ ලංකාෙවහ 
ආණඩෙව ෙබාෝමබ සහ ෙෂල පහාර නසා දනපතා සවල වැසයන 

 35 ෙදෙනක පමණ මය යමන සටත  .

“අවසාන වගහෙේ ද ෙකාළඹ ආණඩවට ෙදමළ ජනයා දනා ගත 
හැක කම තබන  . එලටටඊ ෙේ කයාකාරතවය ෙනාසළකා ෙදමළ 
ජනයාට ෙදශපාලන අයතවාසකම ඇතබව පළගැනම මගන යදධය 
අතර තරදම මානව හමකම ආරකෂා කරමට කටයත කරම ය. 



එමගන ජවත හාන අවම කරමට තබණ  . එනමත රාජපකෂ ආණඩව 
අනගමනය කෙේ උතර නැෙගනහරට මහත හාන ඇත කරන එහ 
ජනයාෙේ මානසකතවය බද දමන සහ මාධ් මරධනය මගන වපෙත 
ේවභාවය සංහල ජනයාෙගන වසං කරන සංහල අනතවාද උපෙදේ 
ය  .

“පසගය තේවසර පරා උතර නැෙගනහර ජනයා ෙකෙරහ දකවන 
ලද ආකලපය නසා එහ ජනයා ෙකාළඹ ආණඩෙවන මහත ෙේ දරේ 
ව සටත  . ශ ලංකාව යළ හර පාරට ගැනමට නම සැබෑ බලය 
ෙබදමක ලබා ෙදන ෙදශපාලන වසඳමක අවශ් ය  . ශ ලංකාෙව 
ජනයාට අවශ් වනෙන නැෙගනහර ද යද හමදාවනහ අධාරක 
බලෙවගයන බලෙේ පහට ව වරගෙේ ෙබාර පජාතනතවාදයක 
ෙනාෙව  . ඒ සඳහා පරපාලනය යදමය කරම නවතා ජනයාෙේ 
අයතනට ඉඩ දය යත ය  .”

අහලන කදරගාමර ද එලටටඊ ෙකෙරහ වෙවචනාතමක ආකලපයක 
දරණ ෙදමළ බදධමෙතක  . ඔහ කයනෙන ෙමෙේ ය  :

“පශචාත එලටටඊ කාලපරචෙේදය ශ ලංකාෙව ෙදශපාලන සතයම 
යළ සකේ කරෙම හැකයාවකන යත එකක  . නමත අෙනත අතට 
පශචාත එලටටඊ කාල පරචෙේදය බහතරෙේ බලය තව දරටත 
තහවර කැෙරන කාලයක වන ඇතැය තරක කරන පරේ ද සටත. 
ෙමම ජයගහණය සංහල ෙබෞදධ ජාතකවාදෙේ ජයගහණයක ෙලස 
සැළෙකන ඇතැය ද කසද යදධයක පරාජතයාට සැළකමක දකවා 
නැතැය ද ඔවහ කයත  . එවැන තතතවයක ඇත වව ෙහාත 
අවාසනාවනත ෙලස සදවන ඇතෙත ජාතක පශනයට වසදමක ලබා 
ගැනම යළ කල යාමක  .

“යදධෙයන පස පාරලෙමනත මැතවරණ සහ ජනාධපතවරණ පවතවා 
මහනද රාජපකෂ පාලනය ජය දනා ගනනවා ඇත  . මරදනයට පත 
ෙකාට ඇත ෙදමළ සමාජ ෙදශපාලනය යළ ඉදරයට ගැනම පණස 



නව ෙදමළ ෙදශපාලන නායකතවයක අවශ් ය  . එලෙඹන වසපේ 
වසර එනම පථම පශචාත එලටටඊ කාල පරචෙේදය එකෙනකට 
සහමලනම ෙවනේ හැකයාවනෙගන යත එකක  . එකක නම පජාවන 
ෙබදා ෙවන කරන බහතරවාද මරදනය දගටම පැවැතම ය  . අෙනක 
නම සලතර ජනයාට සාධරණ ෙදශපාලන කයාදාමයක වවර කර ද 
ජාතක පශනයට වසඳමක ලබා ගැනම ය  .”

එලටටඊ ෙනාවන ෙදමළ ෙදශපාලනය දැන අෙේකෂා කරනෙන 
දයාන ජයතලක ද කයා සටන පරද අව්ාජ බලය ෙබදමක සහත 
නව පජාතනතවාද ෙදශපාලන සංේකෘතයක  .

බලය ෙබදමක සදවය හැකෙක ෙකෙළසද යන පශනයට ව්වේථා 
කටයත පළබඳ වෙශෂඥයක වන අධනතඥ ජයමපත වකමරතන 
මහතා ෙමෙේ පළතර ෙදය  :

“ආණඩෙව පධාන ෙකාටේකරවන ශලනප ය ේථාවරයක ගැනමය 
ඉතාම වැදගත  . අෙනත අතට බලය ෙබදමට වරදධව ආණඩෙවම 
ෙකාටේකරවනෙගන ෙතරපමක තෙබනවා  . යද ජයගහණයනෙගන 
පේෙේ මට ෙපෙනනෙන බලය ෙබදමට තෙබන කැපවම කමෙයන 
අඩ ව යාමක  . අනතෙම ද ෙමය තරණය වනෙන ශලනපය උඩ. 
එය ේථාවරයක ගත යත ය  . බලය නයමාකාරෙයන ෙබදන වසදමක 
ආෙවාත එය වසන එලටටඊ ය ෙදශපාලන වශෙයන ඉවර කර දමාව 

එය සදවය හැකද නැතද යනන තවමත අවනශචතය  . නදහේ දන 
කතාෙව ද නම ජනාධපතවරයා එවැන කසද ඇඟවමක කෙේ නැත. 
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