
පරවැස මාධ්ේේදයකේේ සටහන    -  එක   
ේවඩලේෙන ේෙනන ය  .  

සනනෙ ේේශපය  .

ගරභන පෙසතන මවකට ේවඩ තැබම මගන එකවර ේෙේෙේනක 
මර ෙැමය හැක බව කයන ේමම ට ෂරටය ඇද සටනේන 
පහණව අවසනව වසර යන ඊශාේයල ේසාලොදේවක  .

පරකෂණ කමටවක ඉදරේයහ සාකෂ දන ේසාලොොවන ගනණාවකම 
කයා සටේේ වවධ තතතවයන යටේත අව ආයධ අත නැත සතනට 
සහ ළමයනට පවා ේවඩ තැබමට තමනට අණ ෙැබණ බවය  .

මාරත 21 දන නේේයාෝක ටයමස පවතපත පළ කළ ලපයක මගන 
කයා සටේේ ඊශාේයල හමොව තළ අනතවාද ආගමක බෙපෑම 
මලබැස ගනමන පවතන බවත එමගන පෙසතනය ජනයාට එේරහ 
යේධය ආගමක ශේධ යේධයක බවට ේෙස සැළේකමන ඇත බව ය. 
එයැවනම ඊශාේයෙ හමෙවට ේම යේධේේ ද නත රත කසවක නැත. 

ේම භයානක වරධනය ගැන අසතටට පත යෙ හමො පධානයක ව 
ඩැන සමර ේමේස කේේ ය   . ” ආගමක නායකයන අපව 
සමභාහනය කර අප අතහ ආගමක ේපාත පත තබනනේන නම අප 
එක කණඩායමක මස අේේ සමාජේේ ම නේයාෝජතයන බවට පත 
ේනාේේ  . අප ේම ගැන කාට කයනන ෙ  ?”

ඊශාේයෙ හමොව ෙශක හතරක පරා පැවැතේේ ආගමක ේනාව 
ඓහේෙෞකක ආයතනයක ේෙස ය  . නමත පසගය ෙශක ේෙක තළ 
එය අනතවාද ආයතනයකබවට පතව තේේ  . ේමම තතතවය වසන 
ඇත කළ හැක භයානක වරධනයක ේපනවා ේෙන ඊශාේයල යෙ 
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හමො ආචාර ධරම පේෙතේේ සම කරතෘ වන මහාචාර ේමාෝේේ 
හරබරතල කයනේන අනතවාද බෙේේග හමොව හරහා ඊශාේයෙ 
සමාජයම මත අනතවාද බෙපෑමක ඇත කරමට උතසාහ ෙරණ බවය. 

යෙ හමො ජාතවාද රණකාම මතවාෙයනට ේගන ඒම අවසානේේ ද 
මල මහත සමාජයටම වපතක වන බව ඊශාේයල වාමාංශකේයාෝ 
ේපනවා ේෙත  .

”ේකාමබේයා ෝ  - ගරලේො ෝ දනත  .
 ” අේේකෂාේේ පකෂයට එකේවයලො  , ේවනසක ෙඟ එනවා යැය  
කැමරාවට උේේයාගමත කටහඬ ේෙනේන රත ට ෂරටයක හැඳගත 
ේයෞවනයක  . ඇේ රපය ේබාඳේවමන එතැන ගනේන කල 
කණානාඩ පැළඳ ගත ජැනඩකාර තරණේයක  . ේම වනාහ 1988 
ගණන අගභාගේේ එල සැලවේොෝරේේ බෙය අලො ගැනමට ඔනන 
ේමනන කයා සටය ද යකඩන සහ ගනේනන ෙවාඅල කළ වාමාංශක 
පැරබනේඩාෝ මාරට වමකත ේපරමණ  ( තඵඛභ  ) පසගය මාරතේේ ද 
ේයාො ගත මැතවරණ පචාරක ෙැනවමක  .

 1980 ගණනහ ද ෙතන ඇේමරකාේේ දයණතම වාමාංශක 
වේෙවවාද සංවධානය ේෙස සැළකේණ තඵඛභ ය  . ගාමය සහ 
නාගරක ගරලො අරගෙ ඒකාබේධ කරමන ඇේමරකාන ගැත 
ඒකාධපත පාෙනය ේපරළා ෙමන තරමට එය ඉදරයට ගමන කරමන 
සටයා ය  . ගරලො ව්ාපාරය මල බැසේගන තබ ගාමය ේපේෙස මත 
ෙකෂනාංශක ඇරනා පකෂේේ නායකතවේයන යතව මහා පරමාණ 
මරධනයක දයත කරන ෙද  . ඊට අමතරව මරා ෙැමය යත බවට 
තරණය ේකරණ ආගමක කයාධරයන  , ේේශපාෙන කයාකාරන, 
ජනමාධ්ේේදන  , වෘතතය සමත නායකයන  , ශෂ්යන  . ගරවරන  , සහ 
මානව හමකම කයාධරයන යනාද කවරක ේහාෝ ේේවා ඉතර 
ේකරේන නැත  . රාජ් තසතවාෙය ජය ගතේත ය  . අංක තහඩ නැත 
වාහන මතන සැර සැර රාජ් අනගහය ෙෙ මනමර තසත කලල 
සමාජයම බය වේො හරවටටන ෙද  .



පැරබනේඩාෝ මාරට වමකත ේපරමණ ෙ වනසරනේේ  , ෙකෂනාංශක 
බේධමතනේේ   , ” ේෝාෝහනේේ ආණඩවාද නෙධරයනේේ මානව  
හමකම ේකළසන බවට ේචාෝෙනා ෙැබේේ ය  . එේමනම එය ෙැවැනත 
මලටර පරාජයක ෙැබේේ ය  . සය උපාය මාරගයන හ ේවනසක 
අවශ් බව ේතරම ගත ඉතර ව නායක පරස පාරලේමනත 
මැතවරණ මගන සය බෙය උරගා බැලමට තරණය කේළාෝය. 
ගරලො යේධය අත හැරයහ  . එනමත  1992 සටම බෙයට පත වේේ 
මනමර කලල නායකයක ව ේරාබරේටාෝ ඩ අේයේසාන වසන සහාය 
ේෙන ෙෙ ඇරනා පකෂය ය  . එය ධනය ෙ බෙය ෙ එකේස ේයාො 
ගනමන දගට ම බෙේේ සටයා ය  .

 2009 ද පැරබනේඩාෝ මාරට වමකත ේපරමණ සය ජනාධපත 
අේේකෂකයා ේෙස පවණ ජනමාධ්ේේදයක ව මරේකාෝ මනාස 
තරඟයට ඉදරපත කේේ ය  . ඔහ ජය ගතේත යේධේයන පරෙවන ෙෙ 
ගරලෙන ේකේරහ සමාජේේ ව ේගෞරවය යළ ේපනවා ේෙමන. 
තමන සමාජවාද පළේවත පජාතනතවාද රාමව තළ කයාතමක කරන 
බවට මනාස ජය දන වහාම සහතක වය  . ඔහේේ සටනපාඨය වේේ 
ේවනසක යනය  . ඒකාධපතයා පැරදණ  .

ගරලේො ෝ  - තවමත කැෙේේ 

 1980 ගණනහ ආසයාේේ ශකතමතම මාඕවාද ගරලො ව්ාපාරය 
පැවැතේේ පලපනේේ ය   . 1980 ද එහ ගරලො භටයන  80 ක 
සටේේයැය කයත  . එයට නායකතවය දන පලපන ේකාමයනසට 
පකෂය රේටහ ේෙවන වපකෂ ේේශපාෙන බෙේේගය බවට පැමණ 
තබණ  . එය වසන ඉතා පබෙ පජාතනතවාද ේපරමණක ෙ ේගාඩ 
නංවා තබණ  . මහ ජනයා අතර එය ජනාෙරයට පතව තබණ  .

එකළ ඒකාධපත මාරේකාස වසන රට පාෙනය කේල මරෙනේේ 
ෙරණ හසතේයන  . ගරලො ව්ාපාරය එකම ශකතමත වරේධකම 
පෑම බවට පතව තබණ  . වශව වේාෙයනහ ෙ කැරලකරවනේේ 



බෙය අත මහත වය  . පලපනය ආසයාේේ ඊළග වේෙවයට සොනම 
බවට ේපර නමත ේබාේහාෝ වය  .

මාරේකාස පාෙනය ේෙේෙරා ේගාස ඉර තෙනනට ව වට ඇකේනාෝ 
ේකාේරේසාෝනේේ නායකතවය ඇතව පජාතනතවාද වපකෂය 
නැගටේටය  . එේහත ඒ තළ ෙ වේෙවවාදනේේ බෙය පබෙ ේෙස 
තබණ   . 1986 ද මාරේකාසට එේරහව ජනතා නැගටම ඇත වය  . යෙ 
ටැංක ඉදරපට වාඩො ගත ජනයා ඒවා ආපස හරවා යැවහ. 
වේෙවවාද ව්ාපාරය ේමම අරගෙයට නායකතවය දනේන නැත. 
ඔේහ තව දරටත එකම උපාය ේෙස සනනේධ අරගෙය සළකා 
ගනමන මහජන අරගෙය ගණනකට ේනාේගන උනහ  . ේවනස ව 
ේේශපාෙන තතතවයන යටේත නව උපාය මාරග අවශ් බව එහ 
නායක ේජාේස මරයා සේසාෝන පලගතේත නැත  .

මහජන නැගටම හමේේ ඒකාධපතයා පළා ගේේ ය  . ගරලො 
ව්ාපාරය කැළයට ව සටේේ ය  . පජාතනතවාද ේේශපාෙන පකෂ 
බෙයට පැමණයහ  . ේකාමයනසට පකෂය ේෙකඩ වය  . ගරලො 
ව්ාපාරය දරවෙ වය  . නායක පරස ඉවත වහ  . ේජාෝේස මරයා 
සේසාෝන රටන පට ගේේ ය  . අෙ ේකාමයනසට පකෂය සමඟ ඇතේත 
ගරලො භටයන  5000 පමණ පරසක යැය කයන ෙැේේ  . තවමත 
යේධය පවත  . නමත ව්ාපාරයට ජනාෙරයක නැත තරමය  . එය 
අවසාන කරමට පලපන හමොවනට බැර වය  . ගරලේොෝ තවම 
කැෙේේ සටත  .

සනනෙ ේේශපය  .


