
සහන බදම මරණයට ේේතවක ද  ?  

දකේේ පාලකයනේේ සහනයනට බාධා කළ ේදමළ ඊලාම 
වමකත ේකාට සංවධානය එහ ගමන මේේ අවසානයට පැමණ 
ඇත  . ඒ අනව ේදමළ ජනතාවේේ සහන කමරා ව ේේළපලේල 
පභාකරන ද තම ේෙතහාසක ේමේහවර නමා කර තේේ  . දශක 
ගණනාවක තසේස ේදමළ වමකත අරගලයට නායකතවය දන 
ේේළපලේල පභාකරනේේ අවසානයත සමග ේදමළ ජනතාවේේ 
වමකත ව්ාපාරය තළ ඇතව ඇතේත පබල රකතයක  . එපමණක 
ේනාේේ  . ේභෞතකව ේේශපාලනය කළ නායකේයක ද ේේශපාලන 
ව්ාපාරයක ද තම ගමන අවසන කර ඇත.

සංහල ේබෞේධ ආ  වලන ේදමළ පජාවට ේෙතහාසකව සදව 
අසාධාරණයනට එේරහව පැන නැගන ේදමළ වේරාෝධය 
කාලානතරයක තසේස රද තබේේ ේදමළ මධ්ම පාංතකයන 
අතය.පජාතනතවාද පාරලේමනතවාදය තළ රද සටමන සංහල 
පාලකයනේේ ඔඩකක කකකන බවට ේදමළ නායකේයාෝ පතව 
සටයහ  . ඒ අනව ේදමළ වමකත ව්ාපාරය සංහල පාලකයනේේ 
අත පලේලන වැේටන යමක භකත වදමන තෘපත වන 
මේනාෝභාවයක තබණ.

ේදමළ ේේශපාලනේේ ේම දශානතය ේභෞතකව ේවනස කේේ 
ේේළපලේල පභාකරන ය  . නවට නයාලව පඩක රාජ් ඉදරේේ 
දනන වැේටමන සට ේදමළ වමකත ව්ාපරය ජව සමපනන 
ේලස නැග සටවමට ඔහ සමත වය  . ේම නසා ේේළපලේල 
පභාකරන චරතය සංහල නායකයනේේ පමණක ේනාව ේදමළ 
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නායකයනේේ ද සහන ේබාද කේේය  . ේදමළ පජාවට 
අසාධාරණයක සදව ඇත බව ද එය අමතක කළ ේනාහැක බව 
ද ඒ නසා සාධාරණ වසදමකට යා යත බව ද සංහල පජාව 
ේතරම ගතේත ඔහේේ රඩකල හා ජව සමපනන ේේශපාලන 
කයාකාරතවය නසා ය  . එපමණක ේනාව ේදමළ පත වේරාෝධය 
ේනාතකා සටමට සංහල නායකයනට හා ආේඩ වලට පවා 
ේනාහැක වණ  .

ේවලලාල වංශකයනේේ ආධපත්යට යටතව තබ ේදමළ 
ේේශපාලනය කාරයර කලේේ තරණයන අතට ගැනමට මල 
වේේ ේේලපලේල පභාකරන ය  . ඒ නසා කල ේේදය පබල 
ේදමළ සමාජය තළ පැවැත ේේශපාලන සංසකෘතය ේවනස වණ. 
අවවරපසාධත ජන ේකාටස වලට ද අභමානේයන හස ේකළන 
තබා ගැනමට හැකවණ  . සංහල පාලකයන හා අවසථාවාද 
සමමතනට පැමේණමන ජනතාව පාවා දන ේදමළ නායකයනට 
තවදරටත ඔවන රවටමට ේනාහැක වය  .

ේේළපලේල පභාකරන ේේශපාලන පයවර තැබේේ ඔහටම 
ආේේනක කේමාෝපායන මත ය  . ඔහ තමනට එකග ේනාවන 
සයළ ේදනා අනකමපා වරහතව වනාශ කේේය  . ඔහට අංශ 
මාතයකන ේහාෝ එේරහ වවා නම එම වරේධවාදයා වනාශ 
කරමට පභාකරනට තබ උනනදව ේකතරම කරර ද යත 
ේලාෝකේේ කසම සටනකාමයක තම වරේධවාදන සමබනධේයන 
එේලස කටයත ේනාකරනනට ඇත බව ේනා අනමානය  . එේහත 
ඔහ ේකතරම ෆැසසටවාද වවද ේදමළ ජාතක ව්ාපාරය 
සමසතයක ේලස ේදමළ ඊලාම වමකත ේකාට සංවධානය තළ 
ේගාන කර ගැනමට ඔහ සමත වය.



සනනේධ සටනකාම ව්ාපාරයක සදාචාරය ගැන කතා කරමට 
යෑම හාස්ජනක නාගමක  . ඒ අරථේයන වමකත ේකාට 
සංවධානේේ ද අභ්නතර පජාතනතවාදයක ගැන කතා කරම 
අරථ වරහතය  .

එේහත වමකත ව්ාපාරයක මනෂ් ඝාතනය උපකමයක ේලස 
ේයාදා ගත යතේත දැඩ සංයමේයන  . ේම සංයමය වමකත ේකාට 
සංවධානයට තබණාදැය සැක සහතය  . වමකත ව්ාපාරයක ගන 
අව භාවතා කළ යතේත ේකේස දැය දැකේවන සතයක තවමත 
ශෂඨ සමපනන සමාජය තළ ේගාඩ නංවා නැත  . එේහත වමකත 
ේකාට සංවධානය එවැන සතයක අවශ්තාව ගැන දැකවේේ 
අලප අවධානයක  .

ේම තතතවය ේදමළ වමකත ව්ාපාරයට කේේ වශාළ හානයක. 
ේදමළ ේේශපාලනය තළ තබය යත අලප පජාතනතවාදය පවා 
ගලහ ගය අතර එය සමසතයක ේලස ෆැසසටවාදයටම 
යටවණ.ෆැසසටවාදය ආතමය කර ගත සටන ව්ාපාරයක 
කයාකාරතවය තළ පජාතනතවාද ේේශපාලන ව්ාපාරයන 
බහවමට ඇතේත අලප ඉඩක  . එේහත එවැන ව්ාපාරයක අංශ 
මාතයක ේහාෝ අරණල ේදමළ ේේශපාලනය තළ ඇත ේනාවණ. 
ේේළපලේල පභාකරනේේ ේේශපාලනයට ේෙනදයව අභේයාෝග 
කරමට තරම හැකයාවක ඇත පජාතනතවාද නායකයක බහ 
ේනාවය  . කම වේරාෝධ හා සමපදාය ේේශපාලනයක නරතව සට 
ේබාේහාෝ ේදමළ ේේශපාලනඥයන සතරාේේ සතරා මතරා ය යන 
න්ාය මත පධාන පවාහයටම ඇතළ වණ  . එේහේ පජාතනතවාද 
නායකයනේේ තකකඩකමට වඩා ෆැසසටවාද පභාකරනේේ 
අවංකකම ේදමළ පජාවට වශවාසනය වවා වැනය.



වමකත ේකාට සංවධානයට ේලාව ඉහළම ේපේේ රණ ශර 
බේධයක තබණ  . එේහත එහ ේේශපාලන උපාය උපකම ළාමක 
වය  . ේදමළ පජාව අතර ේකාට සංවධානය ේෙනදයව 
ේේශපාලනයක ේයදන ද එහ ේෙතහාසක අවසානය ඉකමන 
වේේ වැරද ේේශපාලන ගණන බැලම නසා යැය පැවසය 
හැකය  . වමකත ේකාටනේේ නවැරද ේනාව හා උපාය උපකම 
ශල ේනාව ේේශපාලන ගණන බැලම ේපළ ගැසවවේහාත පධාන 
වශේයන එවැන පවනතා කහපයක දැකවය හැකය.

 (i) සමානතක ෆැසසටවාදය මත පදනම වම,
 (ii) රාජේ ගානධ ඝාතනය කරම,
  (iii) 2002 සටන වරාම ගවසම හා ඒ ආශත ජාත්නතර 

ේේශපාලනය හදනා ේනාගැනම,
  (iv) 2005 ජනාධපතවරණේේ ද බහතර ේදමළ පජාව ඡනදය 

පාවචච කරේමන වැළැකවම.

ේේශපාලනේේ නව පවනතා හදනා ේනාගත වමකත ේකාට 
පළමව ජාත්නතරය අමනාප කර ගතේතය  . ේදවනව ේේශය 
ේේශපාලනය තළ වලමත වණ  . කලක ේකාළඹ ේේශපාලනේේ 
න්ාය පතය තරණය කළ ේකාට සංවධානය අවසානේේ ද 
ේේශපාලන උපායනට වඩා වශවාසය තැබේේ පරණ මලටර 
කයාකාරතවයකට ය  . එය ේකතරම ේබාළද දැය කවේහාත 
උතේර ජනතාවේේ ඔළ ේගඩ වලට ඉහළන ේබාෝමබ අතහරන 
ආේඩේවන ේකාට සංවධානය පළ ගතේත දකේේ මග පවාහණ 
බස රථවල ේබාෝමබ පපරවමන  . පරණ ෆැසසටවාදයට යටව වට 
ඇසට ඇසක දතට දතක න්ාය හැර අන කවරක ද  ? දකේේ 



සමල ඝාතනයනේගන ේකාට සංවධානය උපයා ගතේත එකම 
එක ේදයක  . ඒ තසතවාදය මරදනය කරේම රාජ් මතවාදය 
ශකතමත ව ේදමළ ජනතාවේේ ඔළ ේගඩ වලට තව තවත 
ේබාෝමබ අත හැරමට හැකවන ේස ආේඩවට බලපතයක ලැබම 
පමණ.

උතේර ද දකේේ ද සේපශල ශකෂාකාම මහතවරනට දැන 
උදාව ඇතේත කදම අවසථාවක  . රටම භතේයන භතයට පත 
කළ මහා ඝාතකයා වනාශ කළා යැය ඔවනට හනදයක 
හනදයක ගාේන කර බත කමන පත වය හැකය  . රේට 
ජනාධපත ේකාට සංවධානය වසන ඝාතනය කළ අවසථාේේ 
රතඤඤ පතත කරමන පත ව ජාතයක ේම අවසථාේේ පතවම 
ේතරම ගත හැකය  . එේහත පශනය වනේන ේම සංවධානාතමක 
පතය තළ බරපතල පරසපරයන සැගව තබමය  .

 (i) තමනේේ රේට ජනාධපත ඝාතනය ව වට රතඤඤ පතත 
කරමන පත ේේ  . ඒ නායකයාේේ ඝාතනයට අණ දන 
ේේළපලේල පභාකරන ඝාතනය ව වට ද රතඤඤ පතත කරමන 
පත ේේ  .

 (ii) ේේළපලේල පභාකරන ජන ඝාතකේයක  . ශ ලංකා ආේඩ 
කම ව්වසථාව උලලංඝනය කළ අේයක  , නතය ේනාතකා හැරය 
අේයක  , ේම ආද වශේයන බරපතල අපරාධ කළ තසතවාදේයක. 
එේහත ේම සයළ තසතවාදකම එේළසනම කරන දකේේ රාජ් 
නායකයන හා එකට එකත ව පභාකරනේේ මරණය ගැන 
දකේේ පජාව පත ේවත.



ේම පරසපරයන දකේේ සමාජේේ තකකඩකම නසා මස 
අේනකක නසා ඇතවවක ේනාේේ  . ේේළපලේල පභාකරනට 
පරමාදරශ වය හැක ේේශපාලන චරතයක ේදමළ සමාජේයන 
තබා සංහල සමාජේයනවත බහ ව ේනාමැත  . රාජ්ේේ 
අතතේනාෝමතකතවයට  , ආඥදායකතවයට හා පරපක කාමකතවයට 
එේරහ ව රාජ්ේේ හදවතට දැේනන ේස සටන කේේ ඔහය  . ඒ 
අභේයාෝගය රාජ් යානතණය අඩපණ කරමට සමත වය  . රාජ් 
යානතණයට කැට කැබලත වස කරමන ේදමළ අයතවාසකම 
දනා ගැනමට උතසාහ කළ නායකයන සට ේදමළ ේේශපාලන 
කේෂතයට පභාකරනේේ සමපාපතය ආශවාදයක වය  . ඔහ 
ේකේතක ෆැසසටවාද වවත ේදමළ වමකත අරගලය නේයාෝජනය 
කරමට ඔහට ශකතයක ලැබේේ එබැවන  . ඒ අරථේයන ේදමළ 
වමකත අරගලය දැන නැවතත මධ්ම පාංතකයනේේ දවල 
සහන තළ ේබාදව යන ඇත  . ේදපයන සට ගැනමට ේගාස මය 
යනවාට වඩා ේදකට නැව පතේයන ජවතවම යහපත යැය 
සතන නායකයන වමකත අරගලේේ ේකාඩය දරා උජාර බස 
කයවන ඇත.

කරබත කා ජාතක ධජය වනමන සංහල සමාජය පත වනේන 
ලකෂ තනකට අධක ේදමළ ජනතාවක උපන බේම අනාථව 
සටන හා පනදහසකට අධක ේදමළ ජනතාවක සමල ඝාතනය 
ව ඇත ේමාේහාතකය  . එේසම ේකාට සංවධානය ේපාඩ පටටම 
කරේම රාජ් අවශ්තාව ේවනේවන උතේර සටන බමට ේගාස 
මර මවට පත ව හා බරපතල තවාල ලැබ සංහල 
ේසාලදාදවනේේ ඥතන ේසාෝ සසම නගන ේමාේහාතකය  . එවන 
ේමාේහාතක මහ ජාතේේ වගකම වය යතේත අශෂඨ ලකෂණ 
ේලාෝකයාට ේපනනම කරමන වථ ගාේන රසතයාද වම ේනාේේ. 



එේහත තන කල දකන නායකයක 
ේනාමැතකමන සංහල සමාජය ද අවතැන ව ඇත.

වමකත ේකාට සංවධානය ේලයන හා යකඩන මරදනය කර 
ේදමළ ජාතක වමකත අරගලය තලා ේපාඩ පටටම කර ඇත 
ේම ේමාේහාේත දකේේ සමාජය සතට ගත යත යමක 
ඉනදයාේේ පකාශට පත කරන  Frontline සගරාේේ පළ ව 
තබණ.

එහ  2009 මැය  22 කළාපය ේමේස පවසය.

         "The LTTE is undoubtedly part of the problem, but its 
        elimination as a conventional force is not the answer 

         to the problem. The Tigers are the byproduct of the 
     long neglected legitimate grievances of Tamils."

ෆැසසටවාද නායකයකේේ අවසානය ගැන දකවම ේහාෝ පතවම 
ේහාෝ නෂෙල කයාවක  . එේහත ේදමළ වමකත අරගලය මහ 
ජාතවාද ආධපත් තළ මරදනය වම ඉවසය ේනාහැකකක  . ඒ 
අරථේයන වගහ කළ වට ජවතන අතර සටන ේේළපලේල 
පභාකරන සමසත ේලාෝකයාටම කළ හානයට වඩා වැඩ හානයක 
ේේළපලේල පභාකරන ඝාතනය කරම නසා ඇතවන රකතේයන 
ේදමළ වමකත ව්ාපාරයට සදවන බව නම සථර වශේයනම 
පැවසය හැකය.
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