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ෙමම ශීර්ෂය සහිත සටහනක් මා මිත්ර සුමනසිරී ලියනෙග් විසින් තම
මුහුණු ෙපාෙත් දමා තිබුණි. – මැතිවරණ ෙද්ශපාලන භුමිකාව තුළ
සාෙප්ක්ෂ වශෙයන් අසීරු තත්වයක පසුෙවන ලාංෙක්ය වෙම් ව්යාපාරය
ෙකෙරහි ඇල්මක් දක්වන විසිරි සිටින හුදකලා සටන්කාමී ෙකාටස් ඉහත
අදහස ෙකෙරහි යම් ආකර්ශණයක් දක්වනු ඇතැයි විශ්වාස කළ හැකිය.
සුමනසිරීෙග් සාමාන්ය භාවිතාව වන්ෙන් වම ෙගාඩනගන්ෙන් ෙකෙස්ද යන
ඇත්ත ප්රශ්ණයට අත ෙනාගසා එ් ෙමාෙහාෙත් පවතින තත්වෙයන් ගැලවීමට
යමක් ෙයා්ජනා කිරීමයග ඔහුෙග් ෙමම කි්රයාදාමය සෑම වසරකම මැයි
දිනයක් ආසන්න වන විට ඉස්මතු වීම දැකිය හැකිය. එ් අනුව පංතිය එකතු
කිරීම ගැන සංයුක්ත වැඩපිළිෙවලක් ෙනාමැතිව කම්කරු පංතිෙය් එක්සත්
මැයි දිනයක් ෙයා්ජනා කිරිමද එවැන්නකි. වැඩ කරන ජනතාව මුහුණ ෙදන
ප්රශ්ණ අරඹයා සාමුහික තින්දු ගතහැකි කම්කරු පංතිය හා වෘත්තිය
සමිතිවල ස්ථාවර එක්සත් කමිටුවක් ෙගාඩනගා ගැනීමට අප තවමත්
අෙපාෙහාසත්ව සිටී. එවන් පරිසරයක හුෙදක් මැයි දිනය උෙදසා කම්කරු
පන්තිෙය් එක්සත් මැයි දිනයක් යන ෙත්මාව යටෙත් මැයි දිනය පවත්වා
ඊට පසු දින සිට විසිර යන ඊනියා එක්සත් මැයි දිනයකින් කම්කරු
පංතියට ලබාගත හැකි කිසිදු ෙදයක් ෙනාමැත. ඇත්ත වශෙයන් එයින් සිදු
වන්ෙන් තනිව මැයි දිනයක් පැවැත්විය ෙනාහැකි කෙම් අර්බුදයට මුහුණ
ෙදන ෙබාෙහා්මයක් වෘත්තිය සමිති නායකයින්ෙග් ෙනාහැකියාව වහංගු කර
ගැනීම හා ස්වයංවින්දනයක් ලැබීම පමණී.

වෘත්තිය සමිති නායකයින්ෙග් නිර්ෙද්ශපාලන පටු සිමාවන් බිදදමා අඩුම

තරෙම් 1980 වැඩ වර්ජනයට ෙපර පැවති තත්වෙය් වෘත්තිය සමිති එක්සත්
කි්රයාකාරී කමිටුව වැනි ස්ථාවර කමිටුවක් ෙගාඩනගා ගැනීෙම් අදහස
ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීම අත් ෙනාහැරිය යුතුය. එවැනි ස්ථාවරව
ෙගාඩනගා ගන්නා ලද සමිති නායකයින්ෙග් එක්සත් කමිටුවක් හරහා වැඩ
කරන ජනතාව මුහුණ ෙදන ෛදනික ගැටලූ පමණක් ෙනාව ෙපාදුෙව් දියත්වන
රාජ්ය මර්ධනයට මුහුණදීම සඳහා සාමුහික තින්දු ගතහැකිෙවයි. එම
එක්සත් කි්රයාකාරී කමිටුෙව් තීන්දු ෙකෙරහි වෘත්තිය සමිතිවල පහළ
සාමාජිකයින් එකට බැඳ තබා ගැනීම සඳහා වැඩබිම් මට්ටම දක්වා දිවයන
එක්සත් කමිටු ෙගාඩනගා ගැනීමට පියවර ගත යුතුය. එවැනි දිගුකාලීන
වැඩ පිළිෙවලක් මත ෙගාඩනැෙගන සැබෑ එක්සත් කමක් හරහා වර්ධනයවූ
තත්වයන් මධ්යෙය් කම්කරු පංතිෙය් සියලූ බලෙව්ග වලට ආරාධනා කරන
කම්කරු පංතිෙය් එක්සත් මැයි දිනයක් පැවැත්වීම ෙකෙරහි අවධානය
ෙයාමුකළ හැකි වන්ෙන්ය. එෙස් ෙනාමැතිව මැයි දිනයක් ආසන්න වන විට
වෘත්තිය සමිති කිහිපයක් එක්ව මැයි දිනයක් පවත්වා එය කම්කරු
පංතිෙය් එක්සත් මැයි දිනයක් ෙලස හුවා දැක්වීම ඇත්ත වශෙයන්
අනාගතෙය් නිෙරා්ගී අන්දමට ෙගාඩනගා ගතයුතු කම්කරු පංතිෙය් සැබෑ
එක්සත්කම ¥ෂණය කිරීමක් වන අතර ඊට බාදාවක්දෙව්.

ෙපරවදනක් ෙලස ඉහත සටහන තැබුෙව් සුමනසිරි විසින් පාර්ලිෙම්න්තු
මැතිවරණය ගැන කර තිෙබන අදහස ගැන ෙකටි සටහනක් තැබීම සඳහාය.
අෙප්්රල්
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පැවැත්වීමට
නියමිත
පාර්ලිෙම්න්තු
මැතිවරණය
සම්බන්ධෙයන් වම ෙකෙස් කටයුතු කළ යුතුද යන සාකච්ජාව කිරීමට ෙපර
ෙමයට මාස තුනකට පමණ ෙපර පැවැති ජනාධිපතිවරණෙය් වර්ධනයවූ තත්වයන්
සම්පූර්ණෙයන් අමතක කර අනාගතය ගැන කථා කළ ෙනාහැකිය. ප්රතිපත්තිමය
වශෙයන් ප්රධාන ෙද්ශපාලන කරුණු අරභයා එක්සත්කමක් ඇතිකර ගැනීමට
ෙනාහැකි පරිසරයක් තුළ වෙම් පක්ෂවලට ෙවන් ෙවන්ව තරඟ කිරීමට
සිදුවිය. විෙශ්ෂෙයන් රෙට් ප්රධානතම ෙද්ශපාලන ප්රශ්නය වන ෙදමළ
ජනතාවෙග් ජාතික ප්රශ්ණය අරභයා වන ස්වයංනිර්ණය අයිතිය පිළිගැනීම
යන මුලික මාක්ස්වාදී ස්ථාවරයන් ෙකෙරහි එකඟත්වයක් ඇතිකර ගැනීෙම්
කිසිදු ඉඩකඩක් වමට ෙනාතිබිණ.

වම
ෙවන්ව
තරඟ
වදින
පරිසරයක්
තුළ
සුමනසිරි
ජනාධිපතිවරණය
සම්බන්ධෙයන් ආරම්භක අවධිෙය් තම ෙෆ්ස් බුක් ගිණුෙමහි සඳහන් කර
තිබුෙණ් ශ්රී ලංකාෙව් සමාජවාදී පක්ෂෙය් අෙප්ක්ෂිකාව වු අජන්තා
ෙපෙර්රාෙග් මැතිවරණ ව්යාපාරය ඉතාම ආකර්ෂණීය එකක් යනුෙවන් එය

ඉහලින් හුවා දක්වා තිබුණී. සුමනසිරිෙග් උපෙද්ශකත්වය යටෙත් කටයුතු
කරන
වෙම්හඬ
සංවිධානෙය්
ධර්මසිරි
ලංකාෙප්ලි
සෙහා්දරයාෙග්
මුහුණුෙපාෙත් අජන්තා ෙපෙර්රා ගැන එවැනිම වර්ණනා කිරිම් කීපයක්ම
පළ කර තිබුණි. අජන්තා ෙපෙර්රා කිසිදු ආකාරයක වාමාංශික ෙද්ශපාලන
අදහසක් නිෙයා්ජනය ෙනාකළබව පැහැදිලිව තිබු පරිසරයක ඇය නාගානන්ද
ෙකාඩිතුවක්කු සමග ප්රසිද්ධිෙය් ෙව්දිකාගත වී එය තහවුරුවීෙමන්
අනතුරුව සුමනසිරිෙග් ප්රචාරක ව්යාපාරයද වියැකී ගිෙය්ය. ෙම් වනවිට
අජන්තා ෙපෙර්රා එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග ප්රසිද්ධිෙය් ෙපනී
සිටීෙමන් ඇය නිෙයා්ජනය කරන ෙද්ශපාලනය ෙහාඳින් ෙහළිදරව්වී ඇත.
ෙමවැනි
පක්ෂවල
කි්රයාකාරීත්වය
ගැන
ෙනාසලකා
පාර්ලිෙම්න්තු
මැතිවරණය සඳහා හුදු එක්සත්කමක් ඇතිකර ගත හැක්ෙක් අවස්ථාවාදී
උවමනාවන් සඳහා පමණක් යන්න අෙප් අදහසයි.

එළෙඹන පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී වම කි්රයාකරන්ෙන් ෙකෙස්ද යන
ප්රශ්ණය මතු කරන සුමනසිරිට පසුගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී එක්සත්
සමාජවාදී පක්ෂෙය් සිරිතුංග ජයසුරිය තරඟ කරන බව ෙහා් සැලකීමට
ෙනාගැනීමට තරම් ප්රෙව්ශම් වු බව ෙපෙන්. ඇත්ත වශෙයන් ෙමහිදී සඳහන්
කළයුතු වන්ෙන් ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධෙයන් අදහස් දැක්වු විදර්ශණ
කන්නන්ගර ප්රසිද්ධෙය් කියා සිටිෙය් ඔහු සමාජවාදී සමානතා පක්ෂය
දක්වා සියලූ සංවිධානවල නම් සඳහන් කරමින් සියලූ වෙම් අෙප්ක්ෂකයින්
ෙවනුෙවන් ෙපනි සිටින බවකීමට ඔහු එඩිතර විය. තනි පුද්ගලයන් වශෙයන්
තමන්ට සිතැඟි පරිදි විවිධ ස්ථාවරයන් වලට එළඹීමට ඔවුනට තිෙබන
නිදහස ෙලාකු ෙහා් කුඩා පක්ෂ වලට හා සංවිධානවලට ෙනාමැතිිය.

එක්සත් සමාජවාදී පක්ෂය හුදු මැතිවරණය සඳහා පමණක් තාවකාලික හා
අවස්ථාවාදී එක්සත් කම් ඇතිකර ගැනීෙම් කි්රයාදාමයට විරුද්ධය.
එෙස්ම වම ෙගාඩනැගීම ෙකෙරහි සැබෑ වැඩ පිළිෙවලක් හා කි්රයාමාර්ගයක්
ෙනාමැතිව මැයි දිනයක් පැවැත්වීම සඳහා පමණක් එක්සත්වීමද බැහැර
කරනු ලබයි. 2011 වර්ෂෙය්දී ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය ජනතා
විමුක්ති ෙපරමුෙණන් කැඞී ෙවනම සංවිධානයවිම ආරම්භ කල මුල් අවධිෙය්
මැයි දිනයට දින කීපයකට ෙපර එක්සත් මැයි දිනයක් පැවැත්වීම ගැන ඉතා
බලවත් ඉල්ලීමක් අපෙගන් කරන ලදී. එහිදී අප පැහැදිලි කෙළ් වම
එක්සත් කිරිම සඳහා වන කි්රයාමාර්ගයන් හා අවම වැඩ පිළිෙවලක් ෙහා්
ෙනාමැතිව එක්සත් මැයි දිනයක් පැවැත්වීම අනාගතෙය් අප ෙගාඩනැගිය
යුතු නිවැරදි එක්සත් ෙපරමුණු කි්රයාකාරීත්වයට හානිකර විය හැකි

බවයි. එෙස්ම ෙමම මැයි දිනෙයන් පසුව මැයි දිනය එක්සත්ව සමරණ වෙම්
පක්ෂ හා සංවිධානවල ඉදිරි කි්රයා මාර්ගය කුමක්ද යන්න අප ඉතා දැඩිව
ඉස්මතු කරන ලදී. කණගාටුවට කරුණ නම් එම මැයි දිනෙයන් පසුව හුෙදක්
මැයි දිනයක් උෙදසා වත් එක්සත් වීමට අෙනකුත් ෙසසු වෙම් සංවිධානවලට
ෙහා් ෙනාහැකි වීමය.

ෙමම අත්දැකීම් වලින් විද්යාමාන වනුෙය් හුෙදක් පාලූව හා තනිකම මකා
ගැනීම සඳහා මැතිවරණ වලදී ෙහා් මැයි දිනයන් වලදී වම එක්සත්වීෙමන්
කිසිදු දිගුකාලීන ධනාත්මක වර්ධනයක් අත්පත් කර ගත ෙනාහැකි බවයි.
අසීරු වුවද වම එක්සත් කි්රයාමාර්ගයකට අවතීර්ණවීෙම් අනිවාර්්යය
වැදගත්කම ෙවනදාට වඩා වර්තමානෙය් ඉස්මතුව ඇත. එ් ෙවනුෙවන් අප
නිහතමානීව විවෘතව සාකච්ජාවන්ට අවතීර්ණ විය යුතුව ඇත. එහිදී
ෙපරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය කි්රයාකාරීත්වය ෙබාෙහා් ප්රශ්නකාරීය.
එක්සත් කි්රයාකාරිත්වය සම්බන්ධෙයන් විෙජ්වීරෙග් හා පැරණි ජවිෙප
කි්රයාමාර්ග වලින් ෙවන්ව ඔවුන් ඉදිරියට ගමනක් යන බව ෙනාෙපෙන්. තම
පක්ෂෙය් තීන්දු වටා අන් සංවිධාන තමන්ට උවමනා අන්දමට එක්සත්
කි්රයාවන්ට ෙයාමුකර ගැනීෙම් පටු ආංශිය වාදෙයන් වෙම් සියලූ
සංවිධාන මිදිය යුතුය. සාමුහිකව සාකච්ජා කර තින්දු ගන්නාවු
ප්රජාතන්ත්රවාදී පරිසරයක් නිර්මාණය කර ගැනිම අත්යවශ්යය. එක්සත්
ෙපරමුණ කි්රයාකාරිත්වය යනු අන් අයෙග් සාක්කුෙව් තිෙබන ෙදය ෙහාරා
ගැනීම වැනි පටු කි්රයාවක් ෙනාවන බව අප ඉෙගන ගත යුතුය. විෙජ්වීරට
හා ජවිෙපයට එක්සත් කි්රයාවන් අවශ්යවුෙය් තමන්ට එල්ල වන මර්ධනෙයන්
ෙබ්රීමට හා අසීරු ෙද්ශපාලන කෙපාල්ල පැන ගැනීම සඳහා පමණක් බව
ඉතිහාසය සාක්ෂී දරයි.

ෙකෙස්
වුවද
කණගාටුෙවන්
වුවද
ස`දහන්
කළ
යුත්ෙත්
එළෙඹන
පාර්ලිෙම්න්තු මැතිවරණෙය්දී වමට එක්ව තරඟ කිරීමට තිෙබන ඉඩකඩ ඉතා
සිමිත බවද එෙහත් ඉදිරිෙය් දියත් වන රාජ්ය මර්ධනය හා භීෂණය හමුෙව්
වෙම් අපට එක්ව ෙපනි සිටීමට බලකරනු ඇති බවයි. එහිදී අප උනන්දු විය
යුත්ෙත් හුෙදක් රාජ්ය මර්ධනයට මුහුණ දීම සඳහා යන කරුණින් එහාට
ගමන් කරන පලදායී එක්සත් කමක් ඇතිකර ගත හැක්ෙක් ෙකෙස්ද යන
කාරනාවටය.
ෙකටි
කාලීන
හා
දිගුකාලීන
වැඩ
පිළිෙවලක්
හා
කි්රයාමාර්ගයක් මත එක්සත් කි්රයාකාරීත්වයක් ෙගාඩනැගීම තුළින්
පමනක් එක්සත් වමක් ෙගාඩනැගීම ගැන සුබවාදී අනාගතයක් පිළිබද
බලාෙපාෙරාත්තු තැබිය හැකිය යන්න අෙප් විශ්වාසයයි.
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