ජවිෙප ඊනියා වාම සළුපිළි ගලවයි
ජවිෙප ඊනියා වාම සළුපිළි ගලවයි

ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ වසර 20කට පමණ පසුව තම පක්ෂෙයන් ජනාධිපති
අෙප්ක්ෂකෙයකු ඉදිරිපත් කිරීමට තින්දු කර ඇත ග ෙමම තීන්දුව ඔවුන්
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ෙද්ශපාලනෙයන් මතුපිට තලෙය් ෙවනස්විමක් ෙපන්නුම් කරයි. 1994දී
ඔවුන් චන්ද්රිකා කුමාරතුංග බලයට පත්කිරීමට සහෙයා්ගය දුන් අතර
2005දී මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිධුරයට පත් කිරීම සදහා පූර්ණ
සහෙයා්ගය ලබාදුනි. ජවිෙපය ෙමම වකවානුව තුළ ධනපති ආණ්ඩුවල ඇමතිධුර
දරමින් ධෙන්ෂ්වරෙය් මුක්කුවක් ෙලසද කටයුතු කරන ලදීග ඉන් අනතුරුව
2010දී එජාප ධනපති හවුෙල් අෙප්ක්ෂකයාවූ සරත් ෙපාන්ෙස්කා බලයට පත්
කිරීම සඳහා කටයුතු කෙළ්ය. අනතුරුව නැවත 2015 එජාපය ප්රමුඛ
ෙගාඩනගාගත් ඊනියා යහපාලන හවුෙල් ෙපාදු අෙප්ක්ෂකයාවු ෛමති්රපාල
සිරිෙස්නෙග් ජයග්රහණය ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් විය. ස්වාධීන ෙද්ශපාලන
ස්ථාවරයක් ගැනීමට අෙපාෙහාසත්වූ ජවිෙපය පසුගිය කාලයපුරාවට ධනපති
පංතිෙය් එ් ෙහා් ෙම් කඳවුරට ගාල්වී පංති ව්යාපාරය පාවාදීම සදහා
කටයුතු කළ ෙල්වැකි පාර්ලිෙම්න්තුවාදී ෙද්ශපාලනයකට ඔවුන් උරුමකම්
කියනු ලැෙබ්.
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”ජාතික
ජනබලෙව්ගය” නමින්වු සංවිධානයක අෙප්ක්ෂකයා ෙලස ජවිෙප නායක
අනුරකුමාර දිසානායක ඉදිරිපත් කරන්ෙන් ෙමකී පසුබිම තුළය. සමස්ථ
ධනපති කඳවුරම දැවැන්ත ෙද්ශපාලන අර්බුදයක ගිලී සිටින ෙමම
ෙමාෙහාෙත් කම්කරු පංතිය ෙමන්ම උතුෙර් ෙදමළ ජනතාව හා සමස්ථ පීඩිත
ජනතාව ෙවතින් ෙමා්රා එන බරපතල ෛවරය ධනපති විෙරා්ධී මුහුණුවරක්
ෙපන්වා තමන් ෙවත ෙයාමු කර ගැනිම ජවිෙප උපායවී ඇතිබව පැහැදිලිය.
පසුගිය දශක ෙදකකට වැඩි කාලයක් ධනපති පංතිය අර්බුදයන්ට මුහුණ ෙදන
අවස්ථාවන්හිදී ඊට එෙරහිව ස්වාධීන ස්ථාවරයක් ගන්නවා ෙවනුවට ධනපති
ක්රමය ෙබ්රා ගැනීෙම් පාපතර කි්රයාවට සම්මාදන්වු ජවිෙපය හදිසිෙය්
අංශක 180ක් කැරකැවී අලූත් ෙවස් මුහුණක් පැළැඳගැනීම බරපතල ෙලස
ප්රශ්න කල යුතුය.
අෙගා්ස්තු 18 ෙගා්ල්ෙප්ස් පිටිෙය් පැවැති රැුලිෙය්දී තමන්
ඉදිරිපත් වන්ෙන් කුමක් ෙවනුෙවන්ද යන කාරණය අරභයා අනුර කුමාර
ප්රදර්ශනය කළ හුදු ජනපි්රයවාදී වාම මුහුණුවර හිස් ප්රලාපයක්
පමණී. ඔහු බලයට පත්වුවෙහාත් අනුගමනය කරන ආර්ථික ප්රතිපත්තිය ගැන

කිසිදු නිෂ්චිත අදහසක් ඉදිරිපත් ෙනාකිරීමට ඔහු ප්රෙව්ශම් වියග
ජනතාව රැුවටිම සඳහා හුදු වාචාල කථාවක් කරනවා ෙවනුවට ෙලා්ක බැංකුව
හා ජාත්යන්තර මුල්ය අරමුදල ප්රමුඛ නව ලිබරල් ආර්ථික වැඩ පිළිෙවලට
එෙරහිව ඔවුන් ෙයා්ජනා කරන විකල්ප අදහසක් ඉදිරිපත් කිරිමට ඔහු
අසමත් විය. ¥ෂණෙයන් ෙතාර පිරිසිදු පාලනයක් බිහි කරන බවට ඔහු දුන්
ෙපාෙරාන්දුව ඇත්ත තත්වය වසන් කිරීමකි. ධනපති ක්රමය ෙවනස්
කිරීමකින් ෙතාරව දුෂණය හා වංචාව දුරලිමට කථා කිරිම අමු වංචාවකි.
දුෂණය බිහි වන්ෙන් ධෙන්ෂ්වර ක්රමෙය් ගර්භාෂෙයන් බව අනුර කුමාරට
ෙනාෙත්රීම පුදුමයකි. ෙම් අන්දමට ඉන්දියාෙව් බිහිවු ජනපි්රය දුෂණ
විෙරා්ධීන්වු අන්නා හසාෙර් හා ෙක්ජ්රිවාල් වැනි ධනපති ගැත්තරයන්
ෙම් වන විට ඉතිහාසෙය් කුණු කූඩයට වැටී ඇත. දුෂණ විෙරා්ධෙය්
වීරෙයකුවීමට උත්සාහ කරන අනුර කුමාර ඊට වඩා ෙවනත් ඉතිහාසයකට
උරුමකම් ෙනාකියන බව පැහැදිලිය.
රට මුහුණ ෙදන ප්රධානතම ෙද්ශපාලන ප්රශ්ණය වන ජාතික ප්රශ්ණය ගැන
ඔවුන් ඉදිරිපත් කරන විසඳුම ගැන කථා ෙනාකිරීම ඔහුෙග් තවත්
විෙශ්ෂත්වයක් විය. සමාජවාදය අෙලවි කරමින් රතු ෙකාඩියක් ඔසවාෙගන
ෙදමළ ජනඝාතක යුද්ධයට පූර්ණ සහෙයා්ගදුන් ජවිෙපයට උත්පත්තිෙය් සිට
පැවත එන සිංහල ජාතිවාදී ෙපකනිවැල කපා ඉවත් කිරිමට තිෙබන
ෙනාහැකියාව එමගින් ෙපන්නුම් ෙකරින. 13 වන ව්යවස්ථා සංෙශා්ධනයට
පවා විරුද්ධව ජාතිවාදි උද්ෙඝා්ෂණයන් වල ෙයදුන ජවිෙපය එ්කීය රාජ්ය
සංකල්පය වැළඳෙගන සිටීම ෙමයට ෙහ්තුවයි. ෙලනින් පැහැදිලි කෙළ්
මාක්ස්වාදීන් පරීක්ෂාවට ලක් කරන උරගල ජාතික ප්රශ්නය බවය. ජවිෙප
ඉතිහාසය පුරාම එම පරීක්ෂණෙයන් අසමත්වු අතර සුළු ධෙන්ෂ්වරෙය්
නිෙයා්ජිතයින් ෙලස ජාතිවාදි මඩෙගාහුෙර් ගිලී සිටී. ජාතික සමගියක්
ෙගාඩනැගීම අවශ්යය යන ධනපති නායකයින් ආවඩන හිස් වචන වලින් එහාට
යමක් කීමට ෙනාහැකි තරමට ඔහු බංෙකාෙලාත් විය. 30 අවුරුදු
යුද්ධයකින් ෙහම්බත්වූ රටක ෙදමළ ජාතිෙය් ජාතික ප්රශ්නය විසදිමට
පැහැදිලි හා එඩිතර විසදුමක් ඉදිරිපත් කිරිමට ෙනාහැකි කිසිෙවකුට
අනාගතයක් ෙනාමැත. අනුර කුමාර ඇඳෙගන සිටි කහපාට කමීසය අපට එතරම්
වැදගත් ෙනාවුවද ඔවුන් එම රැුලිය තුළ ප්රදර්ශනය කළ ධජෙය් කහපාට හා
රතුපාට
මිශ්රව
තිබිම
දකුෙණ්
සිංහල
ෙබෟද්ධ
බලෙව්ගෙය්
නිෙයා්ජනත්වයක් සහිත බව ෙපන්නුම් කරයි. අනුර කුමාර කහපාට කමීසයක්
ඇඳෙගන සිටිෙය් ඇයිද යන්න ගැන එයින් නිර්වචනය කරගත හැකිෙවයි.
රැුඩිකල් ජනෙකාටස් හා ග්රාමීය තරුණ බලෙව්ග රැුවටිම උෙදසා
සමාජවාදෙය් උරුමක්කාරයින් ෙලස ෙබාෙහා් කලක් ෙද්ශපාලනෙය් නිරතව
සිටී ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණ ෙමෙතක් කල් සඟවාෙගන සිටි ඔවුන්ෙග්
සැබෑ ෙද්ශපාලන ස්වරූපය ෙමම අලූත් ෙද්ශපාලන ජවවනිකාව සමග

ෙහළිදරව්වි ඇත. සමාජවාදී විකල්පයක් ෙගාඩනැගීම ගැන සඳහන් කිරීම
සම්පූර්ණෙයන්ම අත්හැර දමා ඇති අනුර කුමාර ඊනියා වාමාංශික
ජනතාවාදී
ස්වරූපයක්
ෙපන්වමින්
ධනපති
පාර්ලිෙම්න්තුවාදෙය්
අතෙකාලූවක් බවට පත්වී අවසානය. එෙස් වුවද ෛමති්ර -රනිල්ෙග් යහපාලන
ආණ්ඩුව
බලයට
පත්
කිරිම
ෙවනුෙවන්
දරදිය
අදින
ලද
ඊනියා
වාමාංශිකයින්ද සිවිල් සමාජ නිෙයා්ජිතයින් හා සුළු ධෙන්ශ්වර මධ්යම
පාන්තික උගතුන්ට රැුදිසිටීමට ජවිෙපය ෙගාඩනගන ජාතික ජන බලෙව්ගය
තාවකාලික අම්බලමක් විය හැකිය. 2015 ජනවාරි 8 විප්ලවයක් සිදුවීම
ගැන වාචාල බස් කියමින් සිටී සමාජවාදය ෙකෙරහි සියලූ බලාෙපාෙරාත්තු
අත්හැර දමා තිෙබන කාලයක් වෙම් ව්යාපාරය තුල රස්තියාදු ගැසූ ෙමම
මධ්යම පන්තික බුද්ධිමතුන් නවලිබරල් ආර්ථික ෙමාඩලය තුළ සමාජ
ප්රජාතන්ත්රවාදී සුබ සාධන වැඩ පිළිෙවලක් ෙවනුෙවන් සිහින දකිති.
අෙනක් පැත්ෙතන් ෙගා්ලීය ධනවාදෙය් දැවැන්ත අර්බුදය තුළ ධෙන්ෂ්වර
ප්රජාත්නත්රවාදෙය් ෙමතුවක් කල් පැවැති ගුණාංග තලාෙපාඩිකර දමා
ප්රජාතන්ත්ර විෙරා්ධී අධිපතිවාදි දරදඩු පාලනයන් කරා ගමන් කරන
අවධියක ෙමවැනි සිහින පිටුපස යැම අමු මුලාවකි.

ෛමති්ර රනිල් වැනි ධනපති නායකයින් පිටුපස විශාල බලාෙපාෙරාත්තු
සහිතව බඩගාන ලද නාගරික මධ්යම පංතික ෙකාටස් වලට රැුදී සිටිම සඳහා
ජවිෙපය විසින් ෙගාඩනගන ෙමම අච්චාරු ෙව්දිකාව කදිමට ගැලෙප්.
සමාජවාදය හා වම කම්කරු පංතිය ඇතුලූ පීඩිත ෙගාවි ජනතාවද තරුණ හා
ශිෂ්ය ව්යාපාරය ෙමන්ම උතුෙර් හා නැෙගනහිර ජාතික ප්රශ්නෙයන්
පීඩාවට
පත්ව
සම්පූර්ණෙයන්ම

සිටින
අත්හැර

ෙදමළ
දමා

හා
මුස්ලිම්
ජනතාවෙග්
අරගලයන්
රැුවටිලිකාරී ෙලස නව ලිබරල්වාදය

ප්රතික්ෙෂ්ප
කරන
බවක්
මතුපිටින්
ෙපන්වන
එෙහත්
ධනපති
පාර්ලිෙම්න්තුවාදී ෙද්ශපාලනය සහ මුලින්ම වැළඳ ගැනීම තුළින් කිසි
දිනක මාක්ස්වාදී පක්ෂයක් ෙනාවු ජවිෙප නායක අනුරකුමාර වැනි අය
විෙජ්වීර සමෙය් සිට ෙමෙතක් පැළඳෙගන සිටි රැුවටිලිකාරී සමාජවාදී
කඩතුරාවද ගැලවී ෙගාස් ඇත.
එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය

