ෙගා්ඨාභය
ජනාධිපති

රාජපක්ෂ

–

සිංහල

2019 ෙනාවැම්බර් 16 වැනි දින පැවැති ජනාධිපතිවරණෙයන් ෙගා්ඨාභය
රාජපක්ෂ විශාල ජයග්රහණයක් අත්පත් කර ගත්ෙත් තම ප්රතිවාදියා වූ
සජිත් ෙප්ර්මදාසට වඩා ඡන්ද 1,360,011ක් ලබා ගනිමිනි. ෙගා්ඨාභය
ලබා ගත් මුලූ ඡන්ද සංඛ්යාව 6,924,255 (52.25%)ක් වූ අතර සජිත්
ෙප්ර්මදාසට ලබාගත හැකි වූෙය් ඡන්ද 5,594,239ක් පමණි.

ෙගා්ඨාභයෙග් ජයග්රහණෙය් විෙශ්ෂිත ලක්ෂණය වන්ෙන් දකුෙණ් සිංහල
ජනතාවෙග් ඡන්ද විශාල වශෙයන් ලබා ගැනීමය. ෙදමළ හා මුස්ලිම් ජනයා
ජීවත්වන උතුර හා ෙනැගනහිර ප්රෙද්ශවලින් ඔහුට ලබා ගත් හැකි වුෙය්
ඉතා සුළු ඡන්ද සංඛ්යාවකි. උතුෙර්දී ෙගා්ඨාභයෙග් පසු බැසීම ඉතා
පැහැදිලිව දැකිය හැකි වූ අතර 2010 හා 2015 පැවැති ජනාධිපතිවරණ
ෙදක හා සසදා බැලීෙම්දී එය තහවුරු ෙව්.

දිස්ත්රික්කය 2010(මහින්ද) 2015(මහින්ද) 2019(ෙගා්ඨාභය)
වන්නි
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26.27

6.25

12.68

ත්රිකුණාමලය

43.0
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ෙමයින් ෙපන්නුම් කරනුෙය් 2010 යුද ජයග්රහණෙයන් පසුව පැවැති
ජනාධිපතිවරණෙය්දී මහින්ද රාජපක්ෂ ලබා ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව උතුර
ෙනැගනහිර ප්රෙද්ශවලින් ලබා ගැනීමට ෙගා්ඨාභය අසමත්ව ඇති බවයි. ඉන්
ගම්ය වනුෙය් උතුර හා ෙනැගනහිර ජීවත්වන ජනතාව සමස්ථයක් වශෙයන්
ෙගා්ඨාභය ප්රතික්ෙෂ්ප කර ඇති බවකි. ජනඝාතක යුද්ධෙය් ප්රධාන
සැලසුම්කරුවා පමණක් ෙනාව සුදුවෑන් සංස්කෘතිය හදුන්වා ෙදමින් ඔහු
කළ විනාශයද, ෙබාදුබල ෙස්නා වැනි අන්තවාදී ෙබෟද්ධ සංවිධානවලට

අනුබල ෙදමින් මුස්ලිම් විෙරා්ධි ව්යාපාරයට දුන් නායකත්වය එම
ජනතාව අමතක ෙනාකර ඇත. එපමණක් ෙනාව, වතු ෙදමළ ජනතාව ජීවත්වන
නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කෙය්ද ප්රතිඵලය ඊට සමානකමක් ෙපන්වයි. වතු
ෙදමළ ජනතාවෙග් සාම්ප්රදායික නායකයා වූ ආරුමුගම් ෙතාන්ඩමාන්
ෙගා්ඨාභයට සහෙයා්ගය ෙදන තත්ත්වයක් තුළ පවා ඔහු නුවරඑළිය
දිස්ත්රික්කෙයන් අතිවිශාල පරාජයක් හිමි කර ගත් අතර ඔහුට ලබා ගත
හැකි වුෙය් සියයට 36.87ක් පමණි. ෙමම ඡන්ද ප්රතිශතය පවා ෙගා්ඨාභයට
ගත හැකි වුෙය් නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කයට අයත් වලපෙන් හා හගුරන්ෙකත
වැනි ආසනවල සිටින සිංහල ජනතාවෙග් ඡන්දය ලබා ගැනීෙමනි. ඔහුට වතු
කම්කරු ෙදමළ ජනතාවෙග් ඡන්දය ලබා ගැනීමට හැකිව තිෙඛන්ෙන් ඉතා සුළු
වශෙයන් බව ඉන් පැහැදිලි ෙව්. ඒ අනුව සමස්තයක් ෙලස ෙමම ඡන්ද
ප්රතිඵල ෙදස බැලීෙම්දී ෙපනී යන්ෙන් උතුෙර් ෙදමළ ජනතාව හා
ෙනැගනහිර මුස්ලිම් ජනතාව පමණක් ෙනාව කදුකරෙය් ජීවත්වන ෙදමළ ජනතාව
ඇතුළු රෙට් ෙසසු ප්රෙද්ශවල ජීවත්වන (මීගමුව වැනි) ෙදමළ හා
මුස්ලිම් සුළුතර ජනතාවෙග් ඡන්දය ෙගා්ඨාභයට විරුද්ධව ප්රකාශ වී
ඇති බවය.

ෙමවර

ජනාධිපතිවරණෙය්දී

ඡන්ද

ප්රකාශ

කිරීෙම්

ෙමම

ප්රවණතාව

ෙගා්ඨාභයට බරපතළ කෙන් පහරක් වී ඇති බව ෙපෙන්. ඒ තුළින් ඔහු
ෙකා්පයට පත්ව ඇති බව ෙනාවැම්බර් 18 වැනි දින අනුරාධපුරෙය් පැවැති
දිවුරුම්
දීෙම්
උත්සවෙය්දී
තමන්
සිංහල
ජනාධිපතිවරයා
බව
පිළිගනිමින් සිදු කළ කතාෙව්දී ෙපන්නුම් කෙළ්ය. ඔහු එහිදී ෙමෙස්
ප්රකාශ කෙළ්ය.

ශ්රී ලාංෙක්ය රාජවංශෙය් ෙශ්ර්ෂ්ඨකම නරපතියකු වන දුටුගැමුණු මහ
රජුන්ෙග් පිළිරුව අභියස සිට ජාතිය ඇමකීමට අවස්තාව ලැබී තිෙඛන්ෙන්
මට ජනතාව ලබා දුන් ඓතිහාසික ජනවරම නිසාය.(ඔහුට එළාර අමතක වීම
හුදු අහම්බයක් ෙනාෙව්-අවධාරණය අෙප්.) සියල්ලමට ෙපර මා ඉතා
ෙගෟරවෙයන් සදහන් කිරීමට කැමතියි ෙම් මැතිවරණ ජයග්රහණය සදහා
සුවිෙශ්ෂීම පිටුවහල වුෙය් අප රෙට් සිව් දිග වැඩවසන ගරුතර
සංඝරත්නය විසින් ලබා දුන් ආශිර්වාදය. ෙමම ජයග්රහණෙය් ප්රධානතම
සාධකය වන්ෙන් බහුතර සිංහල ජනතාව බව අප මුල සිටම දැන සිටියා. මම
සිංහල ජනතාවෙග් සහෙයන් පමණක් ජනාධිපතිවරණය ජය ගත හැකි බව දැන
සිටියා.(19.11.2019 ලංකාදීප පුවත්පත)

ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටිෙය් තම ධුර කාලය තුළ ෙබෟද්ධ දර්ශනය
ආරක්ෂා ෙකාට ෙපා්ෂණය කිරීමට ඇප කැප ෙවන බවකි. ෙවනත් ආගම් ගැන
කිසිදු සදහනක් ෙනාකිරීමට ඔහු ප්රෙව්ශම් වූ අතර මහින්ද රාජපක්ෂ
යුද ජයග්රහණෙයන් අනතුරුව සිදු කළ කතාෙව්දී අන්ය ආගම් හා ජාතීන්
ආරක්ෂා කරන බව ප්රකාශ කළ බව ෙමහිලා මතක් කළ යුතුය. ෙමයින්
ෙපන්නුම් කරන්ෙන් පසුගිය වසර කිහිපය පුරා දකුෙණ් සිංහල ජාතිවාදය
අවුස්සමින් විපක්ෂය ෙගන ගිය සිංහල ජාතිවාදය කරලියට පත්ව ඇති බවය.
දකුෙණ් සිංහල ෙබෟද්ධ ජනයාෙග් වීරයා වශෙයන් ෙගා්ඨාභය බලයට පත්ව
තිබීම ෙමහි යථාර්තයයි. ෙමෙතක් ෙනානිල වශෙයන් ක්රියාත්මක වූ සිංහල
ෙබෟද්ධ රාජ්ය සංකල්පය නීතිගත කිරිමට ඔහු පියවර ගනු ඇත. ෙමය ආපසු
හැරවිය ෙනාහැකි බරපතළ පියවරක් වනු ඇත. මෑත මැතිවරණ ඉතිහාසය ෙදස
බැලීෙම්දී දකුෙණ් ඇතැම් දිස්ත්රික්කවල මහින්ද රාපක්ෂටත් වඩා වැඩි
ප්රතිශතයක් ෙගා්ඨාභය ලබා ෙගන ඇත.

දිස්ත්රික්කය 2015(මහින්ද) 2019(ෙගා්ඨාභය) මාතර 57.81 67.25
ෙමානරාගල 61.45 66.17 ගාල්ල 55.64 64.26 රත්නපුරය 55.74 59.93
දකුෙණු වර්ධනය වන ෙමම සිංහල ජාතිවාදී ප්රවණතාව මීට වසරකට ෙපර,
එනම් 2018 ෙපබරවාරි මස පැවැති පළාත් පාලන ඡන්දෙය්දී ෙපන්නුම්
ෙකරින. ෙමම තත්ත්වය සමග ජාතිවාදි හැගීම් තවදුරටත් උත්සන්න වීම
අෙප්ර්ල් 21 පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරෙයන් පසුව සිදු විය. එෙස් වුවද
2018 ෙපබරවාරි ප්රාෙද්ශිය සභා ඡන්ද ප්රතිඵල විශ්ෙල්ෂණය කිරීෙම්දී
2019 ෙනාවැම්බර් ෙගා්ඨාභයෙග් ජයග්රහණය පැහැදිලිවම පුෙරා්කථනය කළ
හැකිව තිබිණි. 2018 ෙපබරවාරි ඡන්දෙය්දී ශ්රී ලංකා ෙපාදුජන ෙපරමුණ
ඡන්ද
4,941,925(44.6%)ක්ද
එක්සත්
ජනතා
සන්ධානය
ඡන්ද
9,89,821(8.9%)ක්ද
ශ්රී
ලංකා
නිදහස්
පක්ෂය
ඡන්ද
4,91,835(4.4%)ක්ද ලබා ගත්හ. ෙමවර ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙමම පක්ෂ
තුනම සන්ධානගතව ෙගා්ඨාභයට සහෙයා්ගය දැක්වීම සමග එම ඡන්ද සියල්ල
එක ෙගාඩකට වැටුණි. ඒ අනුව එම පක්ෂ තුන 2018 ගත් ඡන්ද සංඛ්යාව එකට
එකතු කළ විට එය ලක්ෂ 6,423,608ක් වන අතර ෙමවර ෙගා්ඨාභය ලබා ගත්
ඡන්ද ලක්ෂ 6,924,255 ඉතා කිට්ටු සංඛ්යාවක් බව ෙපෙන්.

ෙම් සියලූ කාරණා එකට ෙගන විශ්ෙල්ෂණය කිරීෙම්දී ෙපන්වන පැහැදිලි
පින්තූරය වන්ෙන් ශ්රී ලංකාව ෙභෟතික වශෙයන් එක රටක් ෙලස පැවතියද
යථාර්තෙය්දී මතවාදිමය වශෙයන් රටවල් ෙදකක් බවට පත්වීෙම් ස්වභාවයක්
ෙපන්නුම් කරන බවය. උතුෙර් හා ෙනැගනහිර ෙදමළ, මුස්ලිම් ජනතාව

සජිත් ෙප්ර්මදාසට ඡන්දය දී තිෙඛන බව මතුපිටින් ෙපණුනද ඔවුන්ෙග්
ඡන්ද ප්රකාශ කිරීෙම් ඇත්ත අර්ථය වී ඇත්ෙත් ෙගා්ඨාභය-මහින්ද යන
ෙදපළ විසින් නිර්මාණය කරමින් තිෙඛන සිංහල-ෙබෟද්ධ ජාතිවාදී
අධිපතිවාදයට ඔවුන් යටත් වීමට සුදානම් ෙනාමැති බවය. ෙමම තත්ත්වයට
කදුකරෙය් ෙදමළ ජනතාවෙග් බහුතර ප්රකාශනයද එකතු කළ විට සමස්තයක්
වශෙයන් ෙදමළ හා මුස්ලිම් ජනතාවෙග් ජනමත විමසුමක් බවට ෙමම මැතිවරණ
ප්රතිඵලය පත්ව ඇති සැටිෙයකි.

ෙමම පරිසරය තුළ අනාගත ෙගා්ඨාභයෙග් පාලනය ප්රජාතන්ත්රීය අයිතීන්
කප්පාදු කරන, කම්කරු-සිසු සටන් මර්දනය කරන හා ෙදමළ ජනතාවෙග්
අයිතීන්වලට එෙරහි මර්දනකාරී පාලනයක් වනු ඇත. එය උතුරට පමණක් සීමා
ෙනාවන අතර දකුෙණ් අයිතීන් ෙවනුෙවන් සටන් වදින කම්කරුවන්, දුප්පත්
ෙගාවි ජනතාව හා ශිෂ්ය -තරුණයන් දැඩි මර්දනයකට හසු කරනු ඇත. රනිල්
වික්රමසිංහෙග් ආණ්ඩුව අධිරාජ්යවාදී ආයතන සමග ආරම්භ කළ සියලූ
ගිවිසුම් ඊටත් වඩා ෙහාදින් ක්රියාවට නගනු ඇත. ෙලා්ක බැංකුෙව් හා
ජාත්යන්තර මුල්ය අරමුදලට අනුව ෙගන යන ලිබරල් ආර්ථීක වැඩ පිළිෙවල
ෙව්ගෙයන් ක්රියාවට දමනු ඇත.

අෙනක් අතින් ෙගා්ඨාභයව පාලනය කිරීමට මහින්දට තිෙඛන හැකියාව ඉදිරි
කාලෙය්
අභිෙයා්ගයට
ලක්
වනු
ඇත.
ෙගා්ඨාභය
කිසිම
පක්ෂකයක
සාමාජිකයකු ෙනාවන අතර ඔහු වියත්මග වැනි සංවිධානවල නිෙයා්ජිතයන්
සමග තීන්දු ගැනීමට ෙයාමු වීම බලාෙපාෙරාත්තු විය යුතුය. ඔහුෙග්
ප්රධාන ෙගා්ලයකු වනුෙය් හිටපු ෙම්ජර් ජනරාල් කමල් ගුණරත්න වැනි
අන්තවාදීන් වීම ෙගා්ඨාභයෙග් පාලනෙය් ස්වභාවය ෙපන්නුම් කරයි.
ඉතුරු වී ඇති රාජ්ය ෙද්ෙපාළ සියල්ල විකුණා දැමිම අනිවාර්ෙයන්ම
සිදු කරනු ඇත. ෙමම පරිසරය තුළ උතුෙර් ජනතාව හා දකුෙණ් පීඩිත
ජනතාව එක සටන් ෙපරමුණක සිට අයිතීන් දිනා ගැනිෙම් අරගලය දියත්
කිරීමට අවශ්ය නිවැරදි දැක්මකින් යුත් වැඩපිළිෙවලක් නිර්මාණය කර
ගැනීම ප්රමාද කළ ෙනාහැකි වගකීමක් බවට පත් ෙවනු ඇත. ඉහත සදහන් කළ
අන්දමට රට තුළ උග්ර ජාතිවාදී හැගීම් උත්සන්න වූ පරිසරයක් මධ්යෙය්
අපට ඡන්ද ව්යාපාරය ෙගන යාමට සිදුවිය. එය ආරම්භෙය් සිටම දැවැන්ත
අභිෙයා්ගයක් විය. ෙමම පරිසරය තුළ කලක් ව්යාජ ෙලස සමාජවාදය
ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටි ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණට අත් වූ ඉරණමද සලකා
බැලිය යුතුය. ෙමම ජනාධිපතිවරණෙය්දී ජවිෙප ෙමෙතක් කල් ඇද සිටි
සමාජවාදෙය් හා වෙම් සියලූ සලූපිළි සියල්ල ගලවා දමා ඔවුන්ෙග් සැබෑ

ධනපති පාර්ලිෙම්න්තුවාදී ෙද්ශපාලනය ඉස්මත්තට ෙගෙනන ලදී. ජාතික ජන
බලෙව්ගය නමින් අනුර කුමාර දිසානායක තරගයට ඉදිරිපත් වන්ෙන් ඒ
අනුවය. ඔවුන්ෙග් ප්රධාන ෙත්මාව වුෙය් දූෂණය හා නාස්තිෙයන් ෙතාර
පිරිසිදු ධනපති පාලනයක් ෙගන යන බව ෙපන්වීමය. අතිවිශාල මුදලක් වැය
කරමින් ඔවුන් ෙගන ගිය ඡන්ද ව්යාපරයට අවසානෙය්දී ලබා ගත හැකි
වුෙය් 418,553 (3.169%)ක් පමණි. ෙමයට වසර එකහාමාරකට ෙපර 2018
පළාත් පාලන මැතිවරණෙය්දී ජවිෙප තනිවම තරග කර ලබා ගත් ඡන්ද
සංඛ්යාව වූ 693,875 (6.27%)වත් ජාතික ජන බලෙව්ගයට ලබා ගැනීමට
ෙනාහැකිවීම බරපතළ බිද වැටීමක් ෙපන්නුම් කරනු ලබයි.

ඉතා
තීව්ර
අන්දමට
ජාතිවාදය
උත්සන්න
වූ
පසුබිමක
ප්රතිපත්තියානූකූලව සමාජවාදී වැඩපිළිෙවළක් ෙපරටු කර ගත් එක්සත්
සමාජවාදී පක්ෂයට ලබා ගත හැකි වුෙය් ඡන්ද 3964ක්. ෙමහිදි
විෙශ්ෂෙයන් සදහන් කළ යුතු වන්ෙන් සිංහල ජාතිවාදි නැගීම ඉදිරිෙය්
ෙදමළ
ජනතාවෙග්
ස්වයං
තීරණ
අයිතිය
පැහැදිලව
පිළිගත්
එකම
අෙප්ක්ෂකයා ෙලස සිරිතුංග ජයසූරියට සිංහල ප්රෙද්ශවල ඡන්ද අඩුවීම
ප්රධාන ෙහ්තුවක් වූ බවය. එෙස්ම උතුෙර් ෙද්ශපාලන පක්ෂ කිහිපයක්
එකතු වී ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීම් 13 පිළිගත් එකම ෙද්ශපාලන පක්ෂය
වූෙය් එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂයයි. සීමිත සම්පත් ප්රමාණයකින් අවම
මැතිවරණ ව්යාපාරයක නිරත වීෙමන් සමාජවාදි වැඩපිළිෙවළක් සදහා
ලැබුණු ෙමම ඡන්ද ප්රමාණය ගැන අපට කණගාටු වීමට ෙදයක් ෙනාමැතිය.
සැම අදුරු වලාවකම රිදී ෙර්ඛාවක් ඇත යන කියමන අනුව ඉදිරිෙය් දිග
හැෙරන අදුරු කාලය තුළ දී පන්ති අරගලයට නායකත්වය දිය හැකි පුළුල්
වෙම් බලයක් ෙගාඩ නැගීමට අපි අදිටන් කර ගත
යුතුය.

