
    තමලනාඩ ේේශපාලනය සහ ශ ලංකාව

  සනනද ේේශපය

තමලනාඩෙෙහ ඇතෙෙමන යන සමාජ  - ෙේශපාලන මතොද ෙෙනසකම 
ශ ලංකාෙේ ඉදර ෙේශපාලන ෙරධනයනට තරණාතමක ෙැදගතකමකන 
යත ය  . තමලනාඩෙ භමය අතන ඉනදයාෙේ 11ෙන පානතය ෙන අතර 
ජනගහණය අතන 7ෙන සථානය ගන  . ඉනදයාෙෙහ ෙඩාම නාගරක ව 
පානතය ෙන එය ඉනදයාෙෙහ දළ ජාතක නශපාදනයට ලබාෙදන 
දායකතෙය සයයට 20ක ෙනාෙහාත පෙහන එකක  . ඉනදයාෙෙහ සමසත 
සංෙරධනය අතන ෙපරමෙේහම සටන තමලනාඩෙට පානත අනෙ ෙැඩම 
ේාපාරක ආයතන හමකාරතෙය  (10.56) ද හම ය  . ෙතාරතර තාකෂනය 
අතනද ඉදරෙයනම සටන තමලනාඩෙෙහ සයයට සයයකම පාථමක 
අධ්යාපනයට ඇතල ෙෙත  . සාහත් සහ කලාෙ අතන ද තමලනාඩෙ අන 
කසද පානතයකට ෙනෙදෙෙන ය  . එහ ජනගහනය මලයන 66ක. 
ඉනදයාන ෙේශපාලනය තළ තමලනාඩෙෙහ ෙැදගතකම අෙතකෙසර කළ 
ෙනාහැක සාධක ඒො ය  .

අෙනක අතට තමලනාඩ ෙේශපාලන ඉතහාසය ද ෙරධනය ෙන ෙේශපාලන 
තතතෙය තළ ෙැදගත භමකාෙක රඟපාය  . ඉනදයාෙ නදහස ලබන වට 
තමලනාඩ පානතයක තබෙේ නැත  . එකල තබ මදරාස පානතයට ෙතමන 
අනදා සහ ෙකරළ පානත ෙකාටස ද හමෙ තබණ  . භාෂාෙ මත පදනම ව 
ෙදමළ පානතයක සඳහා ව ඉලලමට ඉනදයාෙේ පථම අගමැත ජෙහල ලාල 
ෙනර මාරානතක වෙරාෝධයක දැකවෙ ද අෙසානෙේ ද ෙදමළ රට යන 
නමනම තමල නාඩෙ බහවම ෙැලැකවමට ෙකානගස පකෂයට හැකයාෙක 
ෙනාතබණ  . ඒ ෙකානගස පකෂය පරාජය කරමන අනන ෙදාෙරයෙේ 
නායකතෙෙයන යත දවඩ මනෙනත කලහම පකෂය පානතෙේ  1967 ද බලය 
දනා ගැනමත සමඟය ය  . ෙෙනම ෙදමළ රාජ්යක ඉලලා  1939 තරම ඈතද 
ඇරඹ ෙදමළ ජාතකොද ේාපාරය අෙසන වෙේ ෙදමළ රට  ( තමලනාඩ) 
පහටවෙමන පස  1968 ද ය.
ඉනදයාන ජාතක ෙේශපාලනය තළ තමලනාඩෙේ බලපෑම සෑම අතකන ම අද 
පබල ය  . 543කන යත ඉනදයාන පාරෙමනතෙෙහ ආසන 39ක තමලනාඩෙ 
සත ය  . එළෙෙන මහා මැතෙරණෙේ ද තමලනාඩෙෙහ බලය කරනානධෙේ 
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ඩඑමෙක පකෂෙයන ගලහ ජයලලතාෙේ එඅයඩඑමෙක පකෂය කරා මාරෙන 
ඇතැය දැනට ම අනාෙැක පළ ව තෙේ  . ඊට පධාන ෙේතෙ ෙශෙයන 
සැළෙකනෙන කරණානධ පාලනෙේ දෂත බෙ ය  . ඩඑමෙක පකෂෙේ මලඟ 
නායකතෙයට සදානම කර ඇතෙත ද කරනානධෙේ දදරෙන තෙදෙනක  .

ෙමම අොසදායක තතතෙය යම දරකට ෙහාෝ සමනය කර ගැනම සඳහා 
කරණානධ සතෙ තබ එක සාධකයක වෙේ ශ ලංකා ෙදමළ ජනයාෙේ පශන 
සමබනධෙයන ෙපන සටම මගන ලද පසාදය ය  . ශ ලංකාෙේ ෙදමළ 
ජනයාෙේ පශන සමබනධෙයන ඉනදයාන ආේඩෙ මැදහත කර ගැනම පණස 
සහ ඩඑමෙක පකෂය වවධ පයෙර සහ ේාපාරයන දයත කෙේ ය  . එනමත 
ඉනදය මධ්ම ආේඩෙ ශ ලංකා ආේඩෙ සමඟ එලටටඊ ය පරාජය කරම 
සමබනධෙයන සටෙේ එක මතයක ය  . ඉනදය වෙේශ ඇමැත පනාේ මකරජ 
කයා සටෙේ ශ ලංකාෙ ෛසෙර රාජ්යක බැවන ඊට බැලපෑම කරමට ඉනදය 
ආේඩෙට ෙනාහැක බෙ ය  . කරණානධ නායකතෙය ෙදන ඩඑමෙක පකෂය 
ෙකානගස පකෂය නායකතෙය ෙදන ඉනදය මධ්ම ආේඩෙේ ෙකාටසකරෙක 
ෙන බැවන ෙමම තතතෙය ඩඑමෙක පකෂයට තෙත නරක ෙලස බලපෑෙේ 
ය.
ඩඑමෙක පකෂය වෙෘත එලටටඊ සථාෙරයක ගතෙත නැත  . ජය ලලතාෙේ 
සථාෙරය ෙකලන ම එලටටඊ වෙරාෝධ එකක වය  . එලටටඊ පකෂපාත 
සථාෙරයක ගතෙත කඩා පකෂ ගණනාෙකන සැදම ලත සංධාන ගණනාෙක. 
ශ ලංකා ආේඩ වෙරාෝධ උේෙෝාෝෂනයන හ ෙපරමණ ෙගාඩ නැගෙේ ඉනදය 
ෙකාමයනසට පකෂය ය  . එම ෙපරමණට වවධ පඩත ජන කේඩායම අතර 
බලයක සහත තෙත කඩා පකෂ ගණනාෙක එක ෙ සටෙේය.
තමලනාඩෙේ මෑත ඇත ව පශචාත මතකමාරන ෙරධනයන ද තරණාතමක 
ෙැදගතකමකන යත ය  . මතකමාරන යන ජනොර අග ද ශ ලංකාෙේ ෙදමළ 
ජනයා ෙෙනෙෙන ගන තබාෙගන මය ගය පථම ෙදමළ ජාතකයා ය  . ඔහ 
මාධ් ෙසෙකයක ව අතර මයයාමට ෙපර ඔහ වසන ලයා තබන ලද ලපය 
මහත පසේදයක ලබා ගතෙත ය  . දස දහස ගණනාෙක සහභාග ව ඔහෙේ මළ 
සරර රගත අෙමගල ෙපරහර පැය 9ක ගමන ගත අතර අෙසන කටයත 
සදකරන ලේෙේ අලයම 1.30ට ය  . මතකමාරනෙේ මරණය ශ ලංකාෙේ ෙදමළ 
ජනයාෙේ පශන පළබඳ කටයත කරන තමලනාඩ සවල සමාජයට නෙ ජෙයක 
සහ නායකතෙයක ලබා දනෙන ය  . ෙමම සවල ේාපාරයට නායකතෙය 
දනෙන නතඥ එකමතෙ සහ ශෂ් ේාපාරය වසන.



ෙමනයන පධාන ෙේශපාලන පකෂ ෙදකට පාලනයක නැත ශ ලංකාෙේ ෙදමළ 
ජනයාෙේ පශන සය ෙේශපාලන ෙතමාෙ කරගත බල ෙකනද ෙදකක 
තමලනාඩෙේ ෙරධනය වය  . තමලනාඩෙෙහ මෑත ෙේශපාලන ෙරධනයනට 
ෙමම බල ෙකනද ෙදක තරණාතමක බලපෑමක ඇත කෙේ ය  . ෙචනනාය හ 
සයළම නතඥයන ෙදමසකම පරා ෙැඩ ෙරා සටෙේ ශ ලංකාෙේ ෙදමළ 
ජනයාෙේ අයතන රක ගැනෙම අරමණ ෙපරදැර කරෙගන ය  . ශෂ් ේාපාරය 
පාලනය කරම පණස මතකමාරනෙේ මරණෙයන පස තමලනාඩෙේ උසස 
පාසැල ෙසා දැමමට පානත ආේඩෙ පයෙර ගතෙත ය.
ඉන අනතරෙ එලඹෙේ අෙසානයක නැත වෙටක රණකාම සෙභාෙයන ගත ශ 
ලංකා ආේඩ වෙරාෝධ වවධාකර ව උේෙෝාෝෂන මාලාෙක  . තමලනාඩ ෙදමළ 
ජනමාධ් අත බහතරය ෙමම උේෙෝාෝෂනයනහ පචාරකයන ෙලස කටයත 
කෙේ ය  . ඒ සයලෙලහ ම ොෙේ අරමණ වෙේ ශ ලංකාෙේ ෙදමළ ජනයාෙේ 
ආරකෂාෙ පණස ෙපන සටම  , ශ ලංකා ආේඩෙට එෙරහෙ තමලනාඩ 
ජනමතය සකස ඉහළ නැංවම සහ එමගන මධ්ම ආේඩෙ මත බලපෑම 
උතසනන කරමත ය.
ෙකානගස පකෂෙේ තමලනාඩ සාමාජක සාමාජකාෙනට වෙශෂ ආයාචනයක 
කළ එහ නායකා ෙසාෝනයා ගානධ ශ ලංකාෙේ ෙනනෙයහ යද ගැටමට හසෙ 
සටන ෙදමළ ජනයාට යැවම පණස ආධාර එක කරන ෙලස ඉලලා සටයා ය. 
වෙේ ෝශ ඇමැත පනාේ මකරජ සය මල පකාශය ෙෙනස කරමන කයා සටෙේ 
ශ ලංකාෙෙ ි ෙදමළ ජනයාෙේ ආරකෂාෙට ඉනදයාෙ මට ෙැඩ ෙදයක කළ 
යත බෙ ය.
ශ ලංකා ෙදමළ ජනයාෙේ පශනය ෙකෙරහ එතරම උනනදෙක ෙනාෙපනව 
ජයලලතා ජයරාම ඒ අරමණන සංවධානය ෙකරණ දැෙැනත උපොසයකට 
සහභාග වමත අනතරෙ ශ ලංකාෙේ ෙදමළ ජනයාට සෙයං පාලනයක අෙශ් 
බෙට පකාශ කරමත අප ෙතරම ගත යතෙත ෙමම ෙරධනය ෙන ෙදමළ 
ජාතකොද ෙේශපාලනය තළ ය  . එපමණක ෙනාෙ ශ ලංකාෙේ ෙදමළ ජනයා 
සමළෝාතනය වෙමන ෙේරා ගැනමට ෙකානගස පකෂ මධ්ම ආේඩෙ ෙහාෝ 
කරණානධ පානත ආේඩෙ කසෙක ෙනාකළ බෙටත ඇය පසේධ ෙචාෝදනාෙක 
කළා ය.
දැන තමලනාඩ මැතෙරණ සටන තළ තරණාතමක සාධකය නැතනම 
සාධකයක බෙට ශ ලංකාෙේ ෙදමළ ජනයාෙේ සෙයං පාලන අයතය පළබඳ 
පශනය පැමණ තෙේ  . ෙම ෙනාහ මැතෙරණ සටන පාඨයක පමණක යැය 



කයා ෙනාසළකා හැරය හැක ෙරධනයක ෙනාෙේ  . ෙම ෙනාහ තමලනාඩ 
සමාජ ෙේශපාලන කතකාෙ තළ මල බැස ගනමන ඇත පබල ෙදමළ 
ජාතකොද පෙණතාෙයක  . එහ ෙකනදය ෙනෙන ශ ලංකාෙේ ෙදමළ ජනයාෙේ 
අයතන පළබද පශනය ය  .
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