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නිදහස් දින කථාෙව් සැඟවුනු අරුත

ෙගා්ඨාභය රාජපක්ෂ ෙපබරවාරි 4 ෙවනි දින නිදහස් චතුරශ්රෙය් පැවැති
උත්සවෙය්දී කළ කථාව සමාජෙය් කථාබහට ලක්ෙවමින් ඇත. එම කථාව
ජනාධිපතිවරෙයකු නිදහස් දින පවත්වන ලද කථා අතුරින් ෙහාඳම කථාව
බවටද මතයක් සමාජය තුළ ෙගාඩනැෙගමින් තිෙබ්ග ඔහුෙග් නිදහස් දින
කථාව ගැන අපට ඇත්ෙත් ෙවනමම කියවීමකි. ඔහු ජනාධිපතිධුරයට පත්වු
පසු
සිදුකළ
තුන්වැනි
ප්රසිද්ධ
කථාව
ෙමයයි.
අනුරාධපුරෙය්
දිවිරුම්දිෙම් උත්සවෙය්දී සිදුකල කථාව හා පාර්ලිෙම්න්තු සැසිවාරය
විවෘත කරමින් කල කතාව එකම දිසාවකට ගමන් කළ අදහස් දැක්වීමක් බඳුයග
ෙගා්ඨාභය එම කථා ෙදෙකහිදීම කියා සිටිෙය් තමන් බහුතර සිංහල
ජනතාවෙග් ඡුන්දෙයන් බලයට පත්වු බවත් තව දුරටත් රජුන් තනන්නන්ට
ඉඩක් ෙනාමැති බවත්ය. ෙවනත් අර්ථයකින් ඔහු ප්රදර්ශණය කෙළ් තමන්
සිංහල ෙබෟදධ ජනතාවෙග් උවමනාවන් ෙවනුෙවන් කටයුතු කරනවා විනා
සුළුතර ෙදමළ හා මුස්ලිම් ජනතාව නිෙයා්ජනය ෙනාකරන බවය.

ඔහුෙග් ෙමම සිංහල ෙබෟද්ධ ජාතිවාදී කථා ෙදක ගැන ජාතික හා
ජාත්යන්තර වශෙයන් විශාල වශෙයන් ආන්ෙදා්ලනයකට ලක්වු බව ෙනාරහසකි.
ධනපති ෙද්ශපාලඥෙයකු වශෙයන් තවමත් ආධුනිකෙයකු වන ෙගා්ඨාභය මාස
තුනක් ෙගවීයන වට ෙද්ශපාලඥෙයකු ෙමන් සිතීම ආරම්භ කර ඇති බව ඔහුෙග්
නිදහස් දින කථාෙව් අර්ථයයි. එ් අනුව ෙගා්ඨාභය නිදහස් දින කථාව
කරුණු ගනනාවක් ඉලක්ක කරෙගන පැවැත්වූ කථාවක් ෙලස ෙපෙන්. එ් අතර
සරල ඇදුමකින් සැරසි සිටියද එම ඇදුෙම් තමාෙග් හමුදා පදක්කම් පැළද
නිදහස් දින උත්සවයට පැමිණීම ඔහුෙග් සිත තුල තිෙබන අනාගත
මිෙලිටිරිවාදී පාලනයක ස්වභාවය ප්රදර්ශණය කිරීමක් බවද ෙත්රුම්ගත
යුතුය. ඔහු හමුදාෙවන් මීට වසර 30කට ෙපර ඉවත්ව රටහැර ෙගාස්
ඇමරිකාෙව් පුරවැසිෙයකු බවට පත්වන විට ඔහුෙග් නිල තනතුර වුෙය්
ලූතිනන් කර්නල් නිලෙය්ය. එය හමුදාෙවන් විශ්රාම යෑෙමන් පසු නැවත
භාවිතා කිරීමට තරම් උසස් නිලයක් ෙනාවන නමුදු ඔහු එම හමුදා පද්කම්
නැවත පැළදඑ්ම හිට්ලර් මාදිලිෙය් පාලනයක් ඉල්ලූ අයෙග් උවමනාව
ෙපන්නුම් කිරීමක් වැනිය.

ෙගා්ඨාභයෙග් මිශ්ර හැසිරීමත් ෙපන්නුම් කළ නිදහස් දින උත්සවෙය්දී
ඔහු ජාතික ගීය ෙදමළ භාෂාෙවන් ගායනා කිරිම නතර කරනු ලැබීම එක්
පැත්තකින් කැපී ෙපෙන්. එ් සිංහල ෙබෟද්ධ අන්තවාදින් පිනවීම සඳහා
අෙනක් පැත්ෙතන් ඔහු ප්රකාශ කෙල් සෑම පුරවැසිෙයකුටම නිදහෙස්
ජීවත්වීමට අයිතිය ඇති බවත් ස්වාධින මත දැරීමට හා අදහස් ප්රකාශ

කිරීෙම් අයිතිය තහවුරු කරන අතර ඕනෑම පුරවැසිෙයකුට තමන් කැමැති
ආගමක් ඇදහීමට තිෙබන අයිතියට ගරු කරන බවද ප්රකාශ ෙකරින. එ් අනුව
සිංහල ෙබෟද්ධ බල ව්යුහෙය් හිරකරුෙවකුවිම තමන්ට කළ ෙනාහැකි බව හා
ඔහු රෙට් සියලූ ජාත’න්ෙග් නායකයා බව ෙපන්වීෙම් අවශ්යතාවය ඔහුට
තිබුන බව ෙපෙන්. විෙශ්ෂෙයන් එළෙඹන මාර්තු මාසෙය්දී ජිනීවාහිදී
පැවැත්ෙවන එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් කවුන්සිල සැසිවාරෙය්දී
ලංකාව 2015දී සම අනුග්රහය මත සම්මත කරගත් ෙයා්ජනාව සම්බන්ධෙයන්
මුහුණදිමට තම ආණ්ඩුවට සිදුවන බව ෙගා්ඨාභයෙග් නිිදහස් දින බල්ටි
කරණමට ෙහ්තුවුවා විය හැකිය.

ෙමම කතාවට ෙපර පාර්ලිෙම්න්තුව අමතා සිදුකළ රාජාසන කථාෙව් සිට ඔහු
දිගටම අවධාරණය කරන ශක්තිමත් විධායකයක් ව්යාවස්ථාදායක් සහ ස්වාධින
අධිකරණයක අවශ්යතාවය ෙමහිදිද දැඩිව අවධාරණය කරන ලදී. ෙගා්ඨාභය
තවදුරටත් කියා සිටිෙය් රෙට් ජනතාවෙග් අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා
කටයුතු කිරිමට තමන් කැපවී සිටින බවය. එ් ස`දහා නිති සම්පාදකයින්
හා අධිකරණයද රාජ්ය නිලධාරීන්ද තමන්ට බාදා ෙනාකරන ෙලස ඔහු ඉල්ලා
සිටිෙය්ය ෙමම ප්රකාශය ඔහු විසින් කරන ලද බරපතල අනතුරු ඇඟවීමක්
ෙමන්ම ව්යවස්ථාදායකය හා අධිකරණය ෙනාතකා කටයුතු කිරිමට සිදුවන බවට
කරන ලද ඇඟවීමක්ද ෙවයිග ප්රජාතන්ත්රවාදී පාලන ක්රමයක බලය පදනම්ව
ඇත්ෙත් විධායකය ව්යවස්ථාදයකය හා අධිකරණය යන මුලික බල ෙක්න්ද්ර
තුනක්
පදනම්වය.
නිති
සැකසීෙම්
බලය
කි්රයාත්මක
වනුෙය්
පාර්ලිෙම්න්තුව හරහාය. විධායකය පාර්ලිෙම්න්තුව සකස් කරන නිති
කි්රයාත්මක
කිරීෙම්
ෙකාටස්
කරුෙවකු
පමණීග
දිගින්
දිගටම
ව්යවස්ථාදායකට හා අධිකරණයට තම කි්රයාවන් සඳහා ඇගිලි ෙනාගසන ෙලස
ඔහු කරන ඉල්ලීම ඉතා භයානක එකකි. විධායකය රෙට් පවතින ව්යවස්ථාව හා
පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනාතකා කටයුතු කිරිමට ෙගාස් විශාල අර්බුදයක්
රටතුළ නිර්මාණය කිරිෙම් ඉතාම මැත උදාහරණය 2018 ඔක්ෙතා්ම්බරෙය්දී
හිටපු
ජනාධිපති
ෛමති්රපාල
සිරිෙස්නෙග්
කි්රයාවයිග
අධිකරණය
මැදිහත්ව එම අනීතික කි්රයාවලිය ආපසු හැරවීමට කටයුතු ෙනාකෙල් නම්
රටතුළ
අතිවිශාල
අරාජිකත්වයක්
නිර්මාණය
වීමට
ඉඩ
තිබුණි.
විප්ලවවාදීන් හැටියට අපට ධනපති පාලනය තුළ මතුවු අරාජිකත්වය තුළ
සාර්ථකව මැදිහත්වීමට ෙනාහැකිවීමට ෙහ්තුවූ කාරණා කවෙර්ද යන්න ෙමයට
ෙපර අපි සාකච්ජා කෙළමු. ජනාධිපතිවරයා මහජන ඡුන්දෙයන් පත්වන
නිෙයා්ජිතෙයකු වුවද ඔහු ජනතා පරමාධිප්යෙය් එක් ෙකාටසක් පමණක් බව
ෙත්රුම් ගත යුතුයග ෙගා්ඨාභය ෙම් උත්සාහ කරන්ෙන් එම තත්වය අභිබවා
යෑමට දරණ උත්සාහයක් ෙලස ෙත්රුම් ගත යුතුය. රෙට් රාජ්ය ෙස්වය

පවතින්ෙන් ඉතා අකාර්යක්ෂම භාවයක් තුළ බව සියලූ ෙදනාම දන්නා
කරුණකි. එය නිසි කළමණාකරණයකට ඇතුලත් කිරීම කුණුවී තිෙබන ධෙන්ෂ්වර
පාලනයට කළ ෙනාහැකිය. එ් ෙවනුවට ඔහු කරන්ෙන් රාජ්ය ෙස්වයට තරවටු
කිරීම වන අතර එවැනි අයිතියක් ඔහුට ෙනාමැතිය.

පළමු මාස 3ක කාලය ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෙගා්ඨාභයෙග් පාලනය ජනතා
උවමනාවන් ඉටු කිරිමට අසමත්වු පාලනයක් ෙලසය. කඩාපනින හමුදාවක් ෙලස
ආයතන කීපයකට කඩා පැන සිදුකළ හදිසි ෙමෙහයුම් වලින් බරපතල ෙවනසක්
එම ආයතන තුළ සිදු කිරීමට ඔහු අසමත්විය. ෙහාඳම උදාහරණය සහල් මිල
පහත දැමිමට ඔහු අසමත්වීෙමන් ෙපන්නුම් ෙකරින. ෙගා්ඨාභයෙග් නිදහස්
දින කථාව මිශ්ර අර්ථයන් දිය හැකි කථාවකිග එම කථාෙවන් ෙපන්නුම්
කරන්ෙන් ෙගා්ඨාභයෙග් පාලනෙය් අනාගත දිසානතිය විය හැකිය. එය ඉතා
ඉවසිෙමන් සැලසුම් සහගතව සිදු කළ එකක් බව ෙපෙන්. එම කථාෙව් මතුපිට
ප්රදර්ශණය වන ප්රජාතන්ත්රවාදී බාවය හා සියලූ ජාති හා ආගමික නිදහස
ෙමන්ම ලිවීෙම් කියවීෙම් නිදහස යන කරුණුවලට යටින් ගලායන දැඩි
පාලනයක් ස්ථාපිත කිරීෙම් උවමනාව දැකිය හැකිය. ෙගා්ලීය ධනවාදී නව
ලිබරල් ආර්ථීක වැඩ පිළිෙවල කි්රයාවට දැමිමට හා මිෙල්නියම්
චැෙල්න්ජ් ෙකා්පෙර්ෂන් ගිවිසුම වැනි විෙද්ශික ගිවිසුම් අත්සන්
කරමින් යන ගමනට ෙගා්ඨාභය සුදානම් විම නිදහස් දින කථාෙව් සැබෑ
අර්ථයයි. එ් සඳහා හමුදාව හා ෙපාලීසිය මත පදනම්වූ දැඩි එ්කාධිපති
ස්වරූපෙය්
පාලනයක්
ෙගාඩනැගීමට
ඔහුෙග්
අරමුණවී
තිෙබන
බව
පැහැදිලිය. උතුෙර් ෙදමළ ජනතාවෙග් අරගලය සමතලා කර දැමීමද දකුෙණ්
කම්කරු පංතිය ෙගාවි ජනතාව හා ශිෂ්ය ව්යාපාරය ෙගනයන අරගල කෲර ෙලස
මර්ධනය කිරීමද ෙගා්ඨාභයෙග් අනාගත පාලනෙය් හැඩරුව වනු ඇත. එක්සත්
ජාතික පක්ෂයට ෙමම තත්වයට එෙරහිව ජනතාවට නායකත්වයක්දීෙම් සැබෑ
උවමනාවක් ෙනාමැත්ෙත් ෙගා්ඨාභයෙග් නව ලිබරල්වාදි වැඩ පිළිෙවලට
ඔවුන්ෙග් අනුමැතිය ඇති නිසාය. එම තත්වය තුළ වම හා කම්කරු පංතිය
ධනවාදයට හා ජාතිවාදයට එෙරහිව ස්වාධීන වැඩ පිළිෙවලක් මත සංවිධානගත
කිරීමට එක්වන ෙලස එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය පංති සටන්කාමීන්ෙගන්
ඉල්ලා සිටී.

Meeting of Jaffna 25th

ෙගා්ඨාෙග් අෙප්ක්ෂකත්වය ම්ෙල්ච්ජත්වෙය් නිෙයා්ජනයක්

ෙපාෙහාට්ටු පක්ෂය (එහි සැබෑ නම රාජපක්ෂ සෙහා්දර සමාගම විය යුතුය)
අෙගා්ස්තු 11 දින සිය පක්ෂෙය් ජනාධපති අෙප්ක්ෂකයා ෙලස ෙගා්ඨාභය
රාජපක්ෂ නම් කරනු ලැබීයග ෙමය රාජපක්ෂවරුන්ෙග් ෙද්ශපාලනෙය් අන්ත
බංෙකාෙලාත්භාවය ප්රදර්ශණය කිරීමකි. කිසිදු ෙද්ශපාලන අත්දැකීමක්
ෙනාමැති
ෙකෙර්.

හමුදා
2010

නිලධාරිෙයකු අෙප්ක්ෂකයා
ජනාධිපතිවරණෙය්දී
සරත්

කිරීෙමන් එය
ෙපාන්ෙස්කා

ෙපන්නුම්
ජනාධිපති

අෙප්ක්ෂකයා වූ අවස්ථාෙව් මහින්ද රාජපක්ෂෙග් ප්රධාන තර්කය වූෙය්
ෙපාන්ෙස්කා ෙද්ශපාලනය ෙනාදන්නා අෙයකු බවය. එෙස් නම් ෙගා්ටාභය,
ෙපාන්ෙස්කාෙගන්
යුතුව ඇත .

ෙවනස්

වන්ෙන්

ෙකෙස්ද

යන්න

මහින්ද

පැහැදිලි

කළ

ෙගා්ඨාභය
ආරක්ෂක
ෙල්කම්
ධුරය
දරණ
කාලෙය්
රාජ්ය
මුදල්
ප්රසිද්ධිෙය් අවභාවිතා කරන ලද අතර ඒ සම්බන්දෙයන් අධිකරණය
ඉදිරිෙය් විභාග ෙවන නඩුවක්ද තිෙබ් නගර අලංකාරය වැනි විජ්ජාවන්
ඔහු සිදු කෙල් හමුදා බල ඇනි ෙයාදවා අසරණ පදික ෙවළදුන් හා පීඩිත
ජන ෙකාටස් වලට තිරිසනුන් ෙලස සලකමිනි. ෙගා්ඨාභය ජනතාව ෙකෙරහි
විශ්වාසය තබා කටයුතු ෙනාකරන ෙකෙනකු වන අතර හමුදාව මුලිකත්වයට ෙගන
කටයුතු කරන ෙපාල්ෙපාට් මාදිලිෙය් පුද්ගලෙයකු බව ඔහුෙග් මෑත
ක්රියාකාරීත්වය තුළින් ෙපන්වාදී ඇතග ඔහුට නාමෙයා්ජනා ලැබීම සමග
ඔහුෙග් ආරක්ෂාව සඳහා විශ්රාමික හමුදා භටයින් විශාල ප්රමාණයක්

ෙයාදවා ගැනීම ඔහුෙග් දැඩි මිලිෙට්රිවාදී ආකල්පය මැනවින් ෙපන්නුම්
කිරීමකි.

රට මුහුණ ෙදන සමාජ ආර්ථික හා ෙද්ශපාලන අර්බුදෙයන් ෙගාඩඒම සඳහා
කිසිදු වැඩ පිළිෙවලක් ෙනාමැති ඔහු දරදඩු පාලනයක් තුළින් සමාජය
පිළිසකර කළ හැකිය යන ෙප්රා්ඩාවක් ඉදරිපත් කරයිග ෙදමළ ජනතාව මුහුන
ෙදන ජාතික ප්රශ්ණය කිසිදු අවෙබා්ධයක් ෙනාමැති අතර ඔහුට ඇත්ෙත්
මිලිෙට්රි පන්නෙය් යාන්ත්රික විසඳුම්ය. උතුෙර් ෙදමළ ජනතාව
හමුදාබලයට යටත් කර වහලුන් බවට පත්කිරිම ඔහුට තිෙබන එකම වැඩ
පිළිෙවල බව පැහැදිලිය.

මුස්ලිම් ජනතාව ගැන තිෙබන්ෙන් ඊටත් එහාට යන ෛවරී
මතවාදයකි.
2014
වසෙර්
ෙබාදුබල
ෙස්නා
හා
ඥනසාර

ෙද්ශපාලන
හිමිෙග්

නායකත්වෙයන් අලුත්ගම දර්ගා නගරෙය් සිදුකල මුස්ලිම් විෙරා්ධී
කැරැල්ල පිටුපස ෙගා්ඨාභයෙග් දැත් තිබූ බව ප්රසිද්ධ රහසකි. අද
වනවිට රටපුරා උග්රව පවතින මුස්ලිම් විෙරා්ධය ෙගා්ඨාභයෙග් කාලෙය්
නිර්මාණය කරන ලද්දකි. අස්ගිරි පාර්හ්වෙය් අනුනාහිමි ෙවඩරුෙව්
උපාලි හිමි ප්රකාශ කල පරිදි ෙගා්ඨාභයෙග් නායකත්වෙයන් බිහි කිරීමට
බලාෙපාෙරාත්තු වන්ෙන් හිට්ලර් පන්නෙය් මිනීමරු ම්ෙල්ච්ජ පාලනයකි.
ෙම් අනුව ෙපනී යන්ෙන් ජනාධිපතිවරණය සඳහා ෙගා්ඨාභයට සුදුසුකම්
කීපයක් ඇති බවය. එනම් සුදුවෑන් සංස්කෘතියක් බිහිකර හිතුමෙත්
විරුද්ධවාදීන් ඝාතනය කිරීමයල නගර අලංකාරය නාමෙයන් පරම්පරා
ගනනාවක් ෙකාළඹ නගරෙය් ජීවත්වූ අසරණ ජනතාව මිලිෙට්රි බලෙයන්
බලහත්කාරෙයන් එලවා දැමිමය. පාර්ලිෙම්න්තුවට හා ඇමති මණ්ඩලයට පවා
ෙනාදන්වා ආරක්ෂක ෙල්කම් බලතල ෙයාදාෙගන ඇමරිකාව සමග අතිභයානක ACSA
නමින්වූ ආරක්ෂක ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමය. ලසන්ත හා එක්නැලිෙගාඩ
වැනි මාධ්යෙව්දීන් හා වසිම් තාජුඩීන් වැනි ක්රීඩකයින් මහමග
මරාදමා අපරාධකරුවන්ට නිදැල්ෙල් සිටීමට අවශ්ය ඉඩකඩ සැපයීමය.

ෙමවැනි සුදුසුකම් වලට හිමිකම් කියන ෙගා්ඨාභය ආරක්ෂක ෙල්කම්ධුරය
දරණ කාලෙය් දිගින් දගටම ප්රකාශ කෙල් තමන් කිසිදිනක ෙම් රෙට් ජරා
ෙද්ශපාලනය කිරීමට ඉදිරිපත් ෙනාවන බවය. ෙමවැනි හිවල් ප්රකාශ කරන
අෙයකු ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත්විම රෙට් අභාග්යයකි. එෙස්ම ෙගා්ඨාභය
විසින් ඇමරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත්කරගත් පමණින් ඔහුෙග් ඇමරිකන්

ගැතිබාවය ෙවනස් ෙනාවන බව ජනතාවට අනතුරු ඇඟවිය යුතුයග ඔහු ඉතා
දැඩි ඇමරිකන් හිතවාදිෙයකු වන අතර හිට්ලර් පන්නෙය් දඩබ්බර හා
හිතුවක්කාර ප්රජාතන්ත්රවාදය ෙනාරිස්සන පුද්ගලෙයකු බව අවධාරණය කළ
යුතුය.
ෙමවැනි ඉතිහාසයක් සහිත පුද්ගලෙයකුට ජනාධිපති අෙප්ක්ෂකධුරය හිමි
කිරිම මහින්ද රාජපක්ෂලාෙග් අනාගත ෙද්ශපාලන උවමනාව මැනවින්
ප්රදර්ශණය වී ඇත.

එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය

එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂෙය් ෙවබ්
අඩවිය පසුගිය මාස 2ට ආසන්න
කාලයක් තුළ ෙනාවැලැක්විය හැකි
කාර්මික ෙදා්ෂයක් නිසා අකී්රයව
පැවතී බව සෙහා්දරත්වෙයන් දන්වා
සිටිමු

Telecom press meetting
ෙටලිෙකාම් මෑන්පවර් ෙස්වක අරගලෙය්දී අතුරුදහන් කර ඇති පිරියන්ත
සෙහා්දරයා වහාම නිදහස් කරන රජයට බලකරමින්
පැවැත්වූ මාද්ධ්ය සාකච්ජාවට සහභාගිවූවන්

අද

දින

CSRහිදී

Trotsky

Against SAITM
ෙපෟද්ගලික

ෛවද්ධ

විද්ධාල

විෙරා්ධී

මද්ධස්ථානය

සංවිධානය

කළ

“සයිටම් එපා” ජුලි 12දින හයිඩ්ෆාක් පැවැති රැළිය.

