මහින්ද රාජපක්ෂයන්ගේ පාර්ලිමේන්තු දිවියට 50 වසරක් පිරීම නිමිත්තෙනි.
1970-2020

ජනහද
මඬල

අඩ සිය වසක් ජනතා දුක
ඔබ කළ මෙහෙය ඉර හඳ සේ දකී
තුති ගී මල් පුදා ගත සිත
ආසිරි පතමු සියවස් කල්

නිවන්නට
රට
පිරෙන්නට
රැකෙන්නට

-රඹුකන සිද්ධාර්ථ හිමි

2020 ජුනි 06 දා දිනමිණ පුවත්පත සමඟ නිකුත් කරන ලදී.

��ව

පළ� ඡ�ද ෙපා�ටරය

06

ජනහද
මඬල

ව�ෂ 2020 �� �� මස 06 වැ�� ෙසන�රා�

ත�ණ ම��ද

ෙ�ශපාලනෙ� ��� ප්ර� ප�� අත�� ෙ�නා�ලංකා
නායක පර�ර, බ�ඩාරනායක පර�ර හා රාජප�

පර�ර කැ� ෙපෙනන අතර, ඉ� අද �යාකා� ෙ�ශපාලනෙ� ��� වැ�ම ��ස ඇ�ෙ� රාජප� පර�ෙර�ය.
ෙ�නානායක හා බ�ඩාරනායක පර�ර ක්රමා��ලව
ෙ�ශපාලන �ෙම� ඈ� � ඇත.
1658 � ෙමරට අ�ාපනය ලබාග� ල�ෙ��� පලවා
හැ�ෙ� ද�ෙ� ��වාෙ� සටෙ� � සබරග�ෙව� ද�ණට පැ�� 5000 � තර� � �ංහල සට�කා� ජනතාවට
නායක�වය �� ප්රෙ�ශා�ප�� 13 ෙදනා අතර ෙගාඩකෙවල උ�ගම රාජප� මහ �ද��මා ද �ය. ල�ෙ���
පළවා හැ�ෙම� ප� ඉං��� ���බඩ පළා� අ�ලා ග�
අතර, ���� පනත ම�� ග��� තම� ෙවත පවරා
ග�හ. ෙ� ජනතා �ෙරා� �යාව�ෙ� � ද�ෙ� නැ�
�� ෙගාඩකෙවල උ�ගම රාජප� මහ �ලෙම�මාෙ�
පර�පරාෙ� ��වාෙ� �රකැ�ෙ� ���යාගම ෙ�� ���
රාජප� ��නආර�� රාලහා� ප� � අතර, ඔ� ජනතාවට වගා�� ලබා�ෙ� අරගලයට ස�යව නායක�වය
��ෙ�ය. ප්රෙ�ශෙ� ප්ර� පැලැ��ෙ� ෙබ�ග�ෙ� ෙ�න
�මාරා �රෙකා� ර�නායක ළමාතැ� ��නාර�� රාළහා�ෙ� �ය ��ය �වා ය. ෙ� ෙදමහ�ල�ට �ය�ය� හා
��� �ෙදෙන� �හ.
01. ෙ�� කරලැ�� රාජප�
02. ෙ�� චා�� රාජප� (�.�.රාජප�)
03. ෙ�� මැ�� රාජප� (�.එ�.රාජප�)
04. ෙ�� ඇ��� රාජප� (�.ඒ. රාජප�)
ගා�ල ��ම�� ��ලෙ� ඉෙග�ම ලැ� ��� �ෙදනා
තම �යා �.�. රාජප� ��න ආර�� රාලහා�ෙ� අභාවය
සමඟ ගමට පැ�� අතර, වැ�මහ� සෙහාදර �.�. රාජප� හ�� මරණ ප��ක ෙහව� ෙකා�ෙන� පද�ය ��ය.
�.එ�.රාජප� �හාර�ථාන හා ස�බ�ධව � සමාජ ෙ�වා
කට��වල �රත � අතර, �.ඒ. රාජප� උ�පැ�න හා
මරණ ෙර��ටා� තන�ර දර�� ෙගා�� හා ස�බ�ධව
ෙගා� නායකය� බවට ප� �ය.

ෙ�ශපාලනය කර�න�ට
ෙපළ ෙපාත� ව�

රාජප� ෙපළපෙ�

ෙ�ශපාලනය

ප්රථම ජනතා
�ෙයාජනය

ස�වජන ඡ�ද බලය
ලැ�ෙම� ප� 1931 පැවැ�
පළ� රා� ම�ත්රණ සභා
මැ�වරණෙ� � හ�බ�ෙතා�� තරග කළ �.ද.ඇ�.
�ක්රමනායක මහතාට සහය
ෙව�� �.එ�. රාජප� තම
ෙ�ශපාලන ගම� මඟ ආර�භ
කළ අතර, 1936 ෙදවන රා�
ම�ත්රණ සභා මැ�වරණෙ�
� �. ද ඇ�. �ක්රමනායක හා
සමඟ තරග කළ �.එ�. රාජප� මහතා ඔ�ව ��ෙව�
තැනට ඇද දම�� වැ� ඡ�ද
12106 �� හ�බ�ෙතාට
ආසනය ජය ග�ෙ�ය. රාජප�ව��ෙ� ප්රථම ජනතා
�ෙයාජනය ෙමය �ය.
�.එ�. රාජප� 17046
එ�.�.ෙපා�ය� 4940
� ද. ඇ� �ක්රමනායක
3414
වැ� ඡ�ද
12106
�.එ�. රාජප� එම රා� ම�ත්රණ සභාෙ� කෘ�ක�ම හා
ඉඩ� කාරක සභාෙ� සාමා�කෙය� �ය. 1945 මැ� 18 වන �
�.එ�. රාජප� හ��ෙ� අභාවප්රා�ත �ෙය� ඔ�ෙ� වග��
භාරය කරට ග� �.ඒ. රාජප� ෙගා� ජනතාවෙ� ඉ��ම
ප�� 1946-07-14 පැවැ� අ�� මැ�වරණයට ඉ��ප� �ය.
ෙවන� අෙ��කය� ඉ��ප� ෙනා�� �සා �තරගෙය�ම
හ�බ�ෙතාට අ�නට ප� � �.ඒ. රාජප� තම සෙහාදරයා
ෙ�වය කළ කෘ�ක�ම හා ඉඩ� කාරක සභාෙ� ද කට��
කෙ�ය. රා� ම�ත්රණ සභාෙ� ම��වරය� ෙලස� පා��ෙ���ෙ� �ෙයා� කථානායකවරය� ෙලස� �ෙයා�
ඇම�වරය� ෙලස� �.ඒ. රාජප� මහතා ��වායට අ�පෙ�ය ෙ�වය� කර ඇත. පාල�ෙ� ෙ�න ද��නා සමර�ංහ
�සානායක හා �වාහ � �.ඒ.රාප�ය�ට ද�ව� 09 ෙදන�
�හ. (��� 06 � හා ගැහැ� ද�ව� �ෙදනා අත�� වැ�මහලා �ෙ� චම� රාජප� මහතාය.) ඔ�� න�,
01. චම� රාජප�
02. ෙව�� රාජප� (ජය��)
03. ම��ද රාජප�
04. ච�� රාජප�
05. ෙගාඨාභය රාජප�
06. බැ�� රාජප�
07. ඩ�� රාජප�
08. �යද�ශ� රාජප� (��)
09. ��ත්රා රාජප� (ගා���)

මංගල ඡායා�පය

පළ� ���ෙ��

අභාවප්රා�ත �.එ�. රාජප� මහතාෙ� ��� ෙදෙදන�
�� අතර, ඒ ෙදෙදනා ද ෙමරට ෙ�ශපාලනයට අව��ණ �ෙවා
ෙව�. එම ෙදෙදනා න�,
01. ල�ම� රාජප�
02. ෙජා�� රාජප� යන අය�.

ලාබාලම ම��වරයා

ල�ම� රාජප� වාමාං�ක නැ��ව�� ෙ�ශපාලනයට
ප්ර��ඨ � අතර, �යාෙ� මරණෙය� ප� 1956 මැ�වරණෙ�
� ෙබ�අ�ත ෙකා�ටාශය �.ඒ. රාජප� ජයග�නා �ට
හ�බ�ෙතාට ආසනය ජයග� ල�ම� රාජප� මහතාෙ�
වයස 23 �. ඔ� ම�� �රයට ප�� ලාබාලම ම��වරයා �ය. 1960 මා�� මැ�වරණෙ� � ෙබ� අ�ත ආසනය
�.ඒ.රාජප� මහතා පරාජය වන �ට ල�ම� රාජප�
මහතා ��සමහාරාමය ජය ග�ෙ�ය. 1960 �� මැ�වරණයද
��සමහාරාමෙය� ල�ම� රාජප� මහතා ජය ග�ෙ�ය.
ල�ම� රාජප� මහතාෙ� බාල සෙහාදරයා � ෙජා�� රාජප� වල���ල ග�කා�ය සභාෙ� සභාප� �රයට ප�ෙව��
ෙ�ශපාලනයට ��� අතර, 1960 මා�� මැ�වරණෙ� � ද,
�� මහ මැ�වරණෙ� � ද ����ගල ආසනය ජය ග�ෙ�ය.
1960 �� ��මාෙවා බ�ඩාරනායක මැ��යෙ� රාජෙ�
�ෙයා� �ද� ඇමැ� �රය �� අතර 1970 මහ මැ�වරණෙය� වැ� ��ද 5926 � ලබා ����ගල ආසනය ජයෙගන
සම� ෙපර�� රජෙ� �වර අමා� �රය ��ය.
හෘදෙ� සැ�කම� ෙ��ෙව� 1976 �� 18 වන �න ඔ�
�යයන �ට තම ෙ�ශපාලන උ�මය ෙගන යාමට ��පමා
රාජප� හා �ාමලා� රාජප� යන �ව� හා �ෙත� ��කර
���. ��පමා රාජප� 1983 �ට �යාෙ� උ�මය �ෙගන

ල�ම� රාජප�
වාමාං�ක නැ��ව��
ෙ�ශපාලනයට ප්ර��ඨ � අතර,
�යාෙ� මරණෙය� ප� 1956
මැ�වරණෙ� � ෙබ�අ�ත
ෙකා�ටාසය �.ඒ. රාජප�
ජයග�නා �ට හ�බ�ෙතාට
ආසනය ජයග� ල�ම� රාජප�
මහතාෙ� වයස 23 �. ඔ� ම��
�රයට ප�� ලාබාලම
ම��වරයා �ය. 1960 මා��
මැ�වරණෙ� � ෙබ� අ�ත
ආසනය �.ඒ.රාජප� මහතා
පරාජය වන �ට ල�ම�
රාජප� මහතා
��සමහාරාමය ජය ග�ෙ�ය.
ෙ�ශපාලනය ��ස �ෙයාජය හා රා� ඇමැ� �රව�� ���
ලැ� අතර, �ාමලා� රාජප� ද�� පළා� සභා ම��වරය� �ය. ෙමෙ� ෙ� රාජප� පර�ෙ� �ය� ෙදනා, ජනතා
ඡ�දෙ� ෙ�ශපාලනයට ��� ජනතාවට ෙ�වය කර�න�
�නා ලැ���ෙව� ම���ර ලබා ග�ත� ෙනාෙ�. 1989 �
හ�බ�ෙතාට ���� ම��වරය� ෙලස චම� රාජප�
මහතා ප්රථම වරට ෙ�� ප�� අතර, උ�ත�තර පා��ෙ���ෙ� කථානායක ෙලස� අමා� හා �ෙයා� අමා��ර
�පය� දරා ඇ� අතර, ���වා හ�න ලද පා��ෙ��� ද
අමා� �රය� ද දර� ලබ�. ඔ�ෙ� �� ශෙ��ද්ර රාජප�
ඌව පළා� සභාෙ� ප්රධාන අමා� �රය ��ය.
1970 මැ� 27 වන �න පැවැ� මහ මැ�වරණෙ� �
ෙ�ශපාලනෙ� අ�ෙපා� තැ� ම��ද රාජප� �.ලං.�.ප.
ෙබ�අ�ත ආසනය �ෙයාජනය කර�� ලාබාලම ම��වරය� ෙලස 1970 �� 14 ෙව� �න පා��ෙ���වට ���ණ

මැ��ෙ��

අතර, 1994 ක�ක� ඇම�වරයා ෙලස�, ප�ව �වර ඇමැ�
ෙලස�, වරාය හා නා�ක ඇමැ� ෙලස� කට�� කර ඇත.
2002 මා�� මාසෙ� � පා��ෙ���ෙ� �ප� නායක �රයට
ප�� ම��ද රාජප� 2004 අෙ�� 06 වන �න ප්රථම වරට
අග්රාමා� �රයට ප� �ය. 2018 හා 2019 � නැවත අව�ථා
ෙදකක � අගමැ� �රයට ප��මට හැ� �ය. 2005 ෙනාවැ�බ� 19 වන �න ජනා�ප�වරණෙය� ඡ�ද 4887152 ලබා
ප�වන �ධායක ජනා�ප� ෙලස ප� � ම��ද රාජප�
මහතා �.ලං.�.ප. සභාප� �රයට ද ප� �ය.
වසර 30 � ��ෙ� පැවැ� ��� ත්ර�තවාදය ල� ෙපාෙළාෙව� අ�ගා ��මට ෙදන ලද නායක�වය ෙම�මාෙ� ෙ�ශපාලන ��තෙ� ෙම�ම රෙ�ද වැදග� කා�යභාරය� �ය.
2009 මැ� 18 වන �න ලැ� ඒ ෙඵ�හා�ක ජයග්රහණය ලංකාවා� ජනතාව ලැ� අ� ��ෙ�ෂ ජයග්රහණය�. 2010 ජනවා�
26 පැවැ� ජනා�ප�වරණෙ��ද ෙදෙව� වරට� ���ට
ජය� ලැ� ෙම�මා 2015 ජනවා� 08 �න පැවැ� ජනා�ප�වරණෙය� ෙ��ය හා �ෙ��ය වශෙය� පැවැ� �� කා�න
�ම�ත්රණයක ප්ර�ඵලය� වශෙය� පරාජයට ප� �ය.

ජනතා බලෙ�ගය

න�� ජනතාවෙ� ඉ��ම මත ෙ�ශපාලනෙය� ඉව� ෙනා�
ම��ද රාජප� අද �ශාල ජනතා බලෙ�ගයකට නායක�වය � ඇත. 2010-2015 ආ��ෙ� ම��ද රාජප� මහතා
ජනා�ප� �රය දර� � ෙසාෙහා�� බැ�� රාජප� මහතා
රජෙ� ප්රධාන අමා� �රය� වන ආ��ක සංව�ධන අමා�
�රය ��ෙ� ග�පහ ���� ම��වරය� ෙලස ෙ�� ප�
ෙව��. එම මැ�වරණෙ� � ලංකාෙ� වැ�ම මනාප සං�ාව�
ලබා ජයග� අෙ��කයා ද ඔ� �ය. ම��ද රාජප� මහතාෙ� 2005 ආ��ෙ� ආර�ක ෙ�ක� �රය දර�� ��ධය
�වැ�� �ශාවකට ෙයා� ��මට ම��ද රාජප� මහතාට
සහාය ��ෙ� ආර�ක ෙ�ක� �රය �� ඔ�ෙ� ෙසාෙහා��
ෙගාඨාභය රාජප��. අද ඔ� 2019 ෙනාවැ�බ� ජනා�ප�වරණෙය� ඡ�ද හැටනව ල�ය� ලබා රෙ� නායක�වයට
ප� ජනා�ප�වරයාය. ම��ද රාජප� එම ආ��ෙ� අගමැ�වරයාය. චම� රාජප� කෘ�ක�ම අමා�වරයාය. බැ��
රාජප� ආ��ක සංව�ධන කට�� ෙමෙහයවන ප්රධා�යාය.
අද රාජය ��ණ ෙද�ෙ� ඊලා� ��ධයට වඩා ෙවන�
���වර� ග� ෙකා�� 19 වසංගතය ජය ගැ�මට ෙගාඨාභය රාජප� ප්ර�ඛ ආ��ව ෙමෙහයවන �යා�මෙ� �
ම��ද රාජප� �ය ෙ�ශපාලන ��තෙ� පන�වන සංව�සරය සමර�. එ� 1970 මැ� 27 මැ�වරණ ජයග්රහණෙය�
ෙ�ශපාලනයට ��ස 2020 මැ� 27 වන �ට වසර 50 ඉ�මවන
අතර පා��ෙ���ෙ� 1970 ඔ� හා සමකා�නව �� වා�ෙ�ව
නානාය�කාර මහතා පා��ෙ���ෙ� ��න එකම ම��වරයාය. 1970 පා��ෙ���ෙ� �� ෙවන� ��ම ම��වරෙය�
ව�ම� ���වා හ�න ලද පා��ෙ���ෙ� නැත. � ලාං�ක
ෙ�ශපාලනෙ� � ෙකෙන�ට ලැ�ය හැ� �ය� තන�� දරා
තම ජනා�ප� සෙහාදරයා සමඟ ඉ�� සංව�ධන කට��වලට
උරෙදන ෙම�මාෙ� ද ��� �ෙදෙන�.
01. නාම� රාජප�
02. ෙයා�ත රාජප�
03. ෙරා�ත රාජප�
�� නාම� රාජප� 2010 මහ මැ�වරණෙය� මනාප ඡ�ද
147566 � ලබා හ�බ�ෙතාට ����කෙය� ප්රථම �ථානයට ජයග්රහණය ලැ� අතර 2015 මහ මැ�වරණෙය�ද පළ�
�ථානයට ජයග්රහණය කෙ�ය. ම��ද රාජප� මහතාෙ�
ෙ�ශපාලනය ඉ��යට ෙගනයාමට ඔ� කැප� ��.

බ�ඩාරගම සමරෙ�න �ද�ෙ�

ප�ෙ� සාමා�කය� සමඟ
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ජනහද
මඬල

වර්ෂ 2020 ක්වූ ජුනි මස 06 වැනිදා සෙනසුරාදා

වූයේ ද යන දෘෂ්ටි ක�ෝණය මත මෙන් ම එම තීන්දුවෙන්  අත්කරගත් 
ජයග්රහණයේ ඇති මහා පරිමාණ ඓතිහාසික වැදගත්කම මත ය.
එල්.ටී.ටී.ඊ.  ත්රස්තවාදී සංවිධානය සංග්රාමික උපක්රම මඟින් විනාශ
කිරීමට ගත් තීන්දුව  වෙනුවට වෙනත් තීරණයක් ගත හැකි ව තිබුණු
බවට වර්තමානයේදී ඇතැම් පිරිස සිදු  කරන ප්රකාශ, හුදෙක් ම එම
ජයග්රහණයේ හරය වසන් කිරීමේ අරමුණින් ඉදිරිපත් වන  පුහු මත ය.
එවන් විශිෂ්ට ජයග්රහණවලින් අනතුරු ව ඔවැනි සංවාදයන් ල�ෝකයේ  
ක�ොතෙකුත් බිහිවීම සාමාන්ය සංසිද්ධියකි.   
කෙසේ වෙතත් දශක තුනක්  මුළුල්ලේ පැවැති යුදමය තත්ත්ව
යක් තුළ ආර්ථික, දේශපාලන, සමාජ, සංස්කෘතික  මෙන් ම මානව
සම්බන්ධතා අතින් පිරිහී යමින් පැවැති රටක් යුද්ධයෙන් පසු නැවත  
ඒකීය භූ දේශපාලනික ඒකකය
 ක් ලෙස ඒකාබද්ධ වීම තුළ, නිර්මාණය 
වීමට පටන් ගත්තේ  අලුත් තත්ත්වයකි. ඒ සඳහා ගැලපෙන නව පාලන
ව්යූහයක් වර්ධනය කිරීමට ද මහින්ද  රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට සිදු විය.
ඒත් සමඟ ම දැවැන්ත සංවර්ධන ය�ෝජනා මෙන් ම චීනය,  ඉන්දියාව
වැනි කලාපීය රටවල් සම්බන්ධ කරගත් විවිධ ව්යාපෘතීන් ද දියත් විණි.  
සංග්රාමික අවධියේ සිට සංවර්ධනාත්මක අවධියකට ලාංකීය සමාජය 
කැපී පෙනෙන  අයුරින් සංක්රමණය වූයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ
දේශපාලන නායකත්වයත් සෘජු  තීරණ ගැනීමේ හැකියාවත් හේතු
වෙනි. පශ්චාත් යුද සමයේ ඇති වූ අර්බුදකාරී  තත්ත්වය තුළ පවා
කිසිඳු පැකිලීමකින් ත�ොර ව විදේශීය බලවේගයන්ට න�ොනැමී  රැඩිකල්
තීන්දුවලට එළැඹුණු එතුමා ගෙන ගිය දැවැන්ත සංවර්ධන වැඩපිළි
වෙළ තුළ  අප අත්කර ගනිමින් සිටි විශාල ආර්ථික, සමාජ සංවර්ධනය 
ල�ෝකයේ අවධානය අප වෙත  නතු කරගැනීමට ද හේතුවක් විය.
නයෙන්  ත�ොර ව මනුෂ්ය සමාජය
 ට පැවතිය න�ොහැක. එසේ ම
පාලමනුෂ්ය
සමාජයක පාලනයක් සහ  පාලකයකු බිහිවීම ද වැළැ

ක්විය න�ොහැක. සමාජය
 ක විවිධාකාර පුද්ගලයන්, පුද්ගල  කණ්ඩායම්,
දේශපාලන පක්ෂ බලවේග ආදිය එකිනෙක අතර තරගකාරීත්වය
කින් මෙන් ම  ඇතැම් විට සහජීවනයෙන් ද ක්රියාත්මක විය හැකි අතර
ඒවායේ ප්රධාන අරමුණ  වනුයේ රාජ්ය බලය අත්පත් කරගැනීම ය.   
විග්රහයේ පහසුව සඳහා ඕනෑම  සමාජය
 ක් මූලික පැතිකඩ තුන
කට බෙදා වෙන්කර හඳුනාගත හැකි ය. එනම් ආර්ථික  ක්ෂේත්රය,
දේශපාලන ක්ෂේත්රය සහ මානසික ක්ෂේත්රය වශයෙනි. මේ ප්රධාන  
ක්ෂේත්ර ඒකාබද්ධ ව පාලනය කිරීම සඳහා රාජ්ය ක්රියාවලිය නිර්මා
ණය වන අතර  රාජ්ය පාලනය කිරීම වෙනුවෙන් ආණ්ඩු නිර්මාණය 
වේ. කෙසේ වෙතත් රාජ්යයේ සියලු  ක්ෂේත්රය පිළිබඳ තීන්දු-තීරණ
ගැනීමේ ක්ෂේත්රය බවට දේශපාලන ක්ෂේත්රය  පරිවර්තනය වන
අතර එහිදී රාජ්යයේ පාලකය
 ාට හිමි වනුයේ ඉතා වැදගත් භූමිකාවකි.  
සමස්ත සමාජ ක්රියාවලිය සහජීවනයෙන් සහ සංවර්ධනාත්මක ව රටේ
ජනතාවගේ අභිලාෂ  සහ අවශ්යතාවලට අනුගත වන පරිදි පාලනය 
කිරීමට කලින් කලට විවිධ රාජ්ය නායකය�ෝ  බිහි වෙති.

රාජ්ය නායකයාගේ භූමිකාව

විශේෂයෙන් ම  ප්රජාතන්ත්ර
 ව
 ාදය පවතින සෑම සමාජය
 ක ම රාජ්ය
නායකයාගේ භූමිකාව වර්තමානයේ  දී ඉතා තීරණාත්මක ය. විසි වැනි
ශතවර්ෂයෙන් පසු ව මෙම සමාජ ක්රියාවලිය තුළ  රාජ්ය නායකය
 ාගේ
භූමිකාව අන් කවරදාටත් වඩා තීව්ර වීමට සේ ම සමාජය හා  ඒකාබද්ධ 
වීමට පටන් ගත් අතර අදාළ සමාජයේ ඉරණම තීරණය කිරීමේදී
බෙහෙවින්  වැදගත් විය.   
පාලනයට අනුව සමාජය සකස්වීම සහ සමාජයට අනුව පාල
නය  සකස්වීම යනුවෙන් ල�ෝකයේ ප්රධාන පාලන ක්රම දෙකක් ඇත. ඒ
අතරින් අප රට තුළ  දැකිය හැක්කේ පාලනයට අනුව සමාජය සකස් 
වීම ය. පාලනය, පෙරදිග සමාජයන්හි ඉතා  වැදගත් සාධකය
 ක් වන
අතර පෙරදිග දේශපාලන ඉතිහාසය තුළ පාලනය
 ට හිමි වනුයේ වඩා  
වැදගත් භූමිකාවකි.
මෙරට ඉතිහාසය දෙස හැරී බලන විට ද පෙනී යන්නේ  ප්රබල රාජ්ය
පාලනයක් පැවැති සෑම යුගයක සශ්රීකව සහ සාමකාමී සහජීවනයකින්  
සමාජය පවත්වාගෙන ග�ොස් ඇති බව යි. නිදහස ලැබීමත් සමඟ ම
එතෙක් කලක් යුර�ෝපීය  රටවලින් සිදු කෙරුණු මෙරට පාලනය සහ
තීන්දු තීරණ ගැනීම් ජාතික දේශපාලනයට  පැවරිණි. ආරම්භයේදී
නෛතික වශයෙන් අපට යම්කිසි ස්වාධීනත්වයක් ලබාදුන්න ද ඉන්  
පසුව මෙරට තුළ පත් වූ නායකය
 න් මඟින් පවා ප්රාය�ෝගික වශයෙන්
බ�ොහ�ෝ දුරට  රාජ්ය පාලනය සිදු වූයේ පෙර පැවැති යුර�ෝපීය පාල
නයේ මූලධර්මවලට සහ යුර�ෝපීය  රාජ්යයන්ව
 ල අවශ්යත
 ාවලට අනු
කූලව ය. එනම් නාමික ව නිදහස ලැබුණ මුත් රටේ  පාලනය බ�ොහ�ෝ
දුරට යුර�ෝපීය බලපෑම් ඔස්සේ ම සිදු විය.

බෙදුම්වාදය

සෘජු,  ස්වාධීන තීන්දු-තීරණ ගැනීම සම්බන්ධ ගැටලුවක් නිදහසින්
පසු ද රට තුළ දිගින්  දිගට ම විය. 1970 දශකය වන විට විදේ
ශීය අත පෙවීම් හේතුවෙන් රට තුළ  විවිධාකාර අර්බුද උත්සන්න වූ
අතර බෙදුම්වාදය ද ඒ අතර ප්රමුඛ විය. විවෘත  ආර්ථික වැඩපිළිවෙ
 ළ
ඔස්සේ එම අර්බුද තව-තවත් දරුණු අතට හැරුණු අතර එල්.ටී.ටී  ඊ
සංවිධානයේ නැඟී සිටීම ද ස්වාධීන රාජ්යයක් නිර්මාණය කරගැනීම

පෙරදිග දේශපාලන

නායකත්වයේ

වැදගත් ම භූමිකාව
තම ගැටලු  විසඳා ගැනීමට ඇති එක ම ක්රමය 
ලෙස සිතන තැනට උතුරේ ඇතැම් පිරිස් තල්ලු
වීම ද  තුළ රාජ්ය පාලනයෙහි තීරණාත්මක
අර්බුද නිර්මාණය විය. බෙදුම්වාදී  ත්රස්තවාදය 
රාජ්යයේ ඒකීයත්වයට, භ�ෞමික අඛණ්ඩතා
වයට සහ රාජ්ය ඓතිහාසිකත්වයට  දරුණු
බලපෑමක් එල්ල කරමින් දශක තුනක් මුළුල්ලේ 
ම පැවැතිණි.
එවැනි  අවස්ථාවක 2005ට පෙර පැවැති
ආණ්ඩු ඒ සඳහා විසඳුමක් ලබාගැනීමට යම්කිසි
ආකාරයක  ප්රයත්නයන් දැරුව ද නිසි තීන්දුවක්
ගැනීමට අප�ොහ�ොසත් වූයේ බටහිර බලවේ
ගවලට  යටත් ව කටයුතු කිරීම හේතුවෙනි.
ස්වාධීන ව සෘජු හා දැඩි තීන්දු ගනිමින්  බෙදු
ම්වාදී ත්රස්තවාදී ප්රශ්නය විසඳාගැනීම වෙනු
වෙන් දේශීය විසඳුමක් හ�ෝ  කළාපීය විසඳුමක්
කරා යෑම සැබැවින් ම අභිය�ෝගාත්මක වූ අතර
එවැනි උත්සාහ දැරූ  සෑම අවස්ථාවක ම එම
උත්සාහ අඩපණ කිරීම වෙනුවෙන් විවිධ බල
වේග ක්රියාත්මක  විණි.    

සෘජු තීරණ

අද්විතීය,තීරණාත්මක මෙන් ම  ඓතිහාසික
තීන්දුව එතුමන්ගේ අනාගත දේශපාලන දිවියත් 
රටේ ආනාගත දේශපාලනයත්  සම්පූර්ණයෙන් ම
තීරණය කිරීමට බලපෑ අතර දැනුඳු සමාජය තුළ
රාජ්ය  ක්රියාවලියේ භූමිකාව වර්ධනය වීමට ප්රබල
ලෙස බලපෑම් එල්ල කරමින් පවතී.
එවකට  පැවැති සමාජ වාතාවරණය අනුව
ජාතික වශයෙන් මෙන් ම ජාත්යන්තර වශයෙන්
බලපෑම්  එල්ල වන විට ද එවන් සෘජු තීරණය
කට එළැඹීම බ�ොහ�ෝ දෙනෙකු අපේක්ෂා න�ොකළ  
තත්ත්වයකි. කෙසේ වෙතත් එම සෘජු තීරණය 
අනුව ම යමින් 2009 වන විට බෙදුම්වාදී  ත්රස්ත
වාදී සංවිධානය සම්පූර්ණයෙන් ම මර්දනය කළ ද
ඒ සඳහා විර�ෝධය පෑ පිරිස,  යුද ජයග්රහණයෙන්
පසු ව ද සිදු කළේ සිය විර�ෝධය මඟහරවා ගැනීම
න�ොව, එය වෙනත්  ස්වරූපයකට හරවා ගැනීම ය.    

ආචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහ
ක�ොළඹ විශ්වවිද්යාලයේ
ශ්රීපාලි මණ්ඩපයේ
හිටපු මණ්ඩපාධිපති

2005 දී බලයට පත් මහින්ද රාජපක්ෂ  
ආණ්ඩුව ද ත්රස්තවාදී ගැටුමට සාමකාමී විසඳුමක් ලබාදීමට අවංක
උත්සාහයක් ගත්  නමුත් ඉන් ලැබුණු ඵලයක් න�ොවී ය. ඉන් අන
තුරු ව ජාතික, කලාපීය සහ ජාත්යන්තර  වශයෙන් ඇති වූ තත්ත්ව 
විශ්ලේෂණය කරමින් බෙදුම්වාදයට එරෙහි ව දියත් කළ  මානුෂීය 
මෙහෙයුමක් ඔස්සේ සංග්රාමික උපක්රම යෙදීමට ගත් සෘජු තීරණය ශ්රී  
ලාංකේය ඉතිහාසයේ තීරණාත්මක තීන්දුවක් විය. එවකට සිටි ජනා
ධිපති මහින්ද  රාජපක්ෂ මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් ගත් එම විශිෂ්ට,

මානුෂීය මෙහෙයුම

යුද්ධයට තිත  තැබූ මානුෂීය මෙහෙයුම හෙළා
දකිමින් දේශීය ව මෙන් ම ජාත්යන්තර ව එල්ල 
වූ  න�ොයෙක් අපවාද සහ ච�ෝදනා මධ්යයේ වුව ද
න�ොසැලුණු නායකත්වය තීරණාත්මක ලෙස  ඉදි
රියට යෑම ලාංකේය දේශපාලන ඉතිහාසයේ ඉතාම
විරල අවස්ථාවක් වූ අතර ල�ෝක  දේශපාලනයේදී ද එවැනි අවස්ථා 
හඳුනාගත හැක්කේ අල්පයකි. එසේ වුව ද අද ද අප වෙත  එල්ල 
වන යුද අපරාධ ච�ෝදනා නිමක් නැත. 2009දී ලබාගත් ඓතිහාසික
ජයග්රහණය  අවතක්සේරු කිරීමේ බලවේග ජාතික වශයෙන් මෙන් ම
ජාත්යන්තර වශයෙන් ද  ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී. කෙසේ වෙතත් එම
තීන්දුව අනුව යමින් ලබාගත්  ප්රතිඵලයේ හරය තේරුම් ගත යුත්තේ ද
තක්සේරු කළ යුත්තේ ද අදාළ සන්දර්භයට  ක�ොතෙක් දුරට අනුකූල

දේශපාලන පාවාදීම

යුද  ජයග්රහණය හේතුවෙන් ජාතික සහ ජාත්යන්තර වශයෙන්
සතුරු බලවේග ක්රියාත්මක  වෙමින් පැවැති ම�ොහ�ොතකත් ඒ කිසිවක්
න�ොතකා එවකට ජනපතිව සිටි මහින්ද රාජපක්ෂ  මහතා ජනතාව
වෙනුවෙන් සෘජු තීරණ ගනිමින් සිටින විටක මෛත්රිපාල සිරිසේන
මහතා  විසින් ඒ සියලු තීන්දු සම්පූර්ණයෙන් ම කණපිට හැරවී ය.
2015 යහපාලන ආණ්ඩුව  ආරම්භ වූයේ මහා දැවැන්ත දේශපාලන
පාවාදීමකිනි. එම පාලන යුගය තුළ, පෙර පැවැති  ආණ්ඩුව විසින්
අත්කරගත් සියලු ජයග්රහණයන් විනාශ කරදැමීමට අවශ්ය වන
නෛතික  රාමුවක් ද ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාව තුළින් ම සම්පාදනය 
කෙරීය. එසේ ම 2015න්  පසු රටේ පැවැති වර්ධනයන්ට සමානුපාත 
වන අන්දමින් සෘජු හා නිශ්චිත තීන්දු  තීරණ න�ොගැනීම හේතුවෙන්
දිගින් දිගට ම ම බිඳ වැටීමේ යුගයක් ඇති වූ අතර එම  බිඳ වැටීමත් 
සමඟ යහපාලන රජයේ ද බිඳ වැටීම සිදු විය.   
මහින්ද රාජපක්ෂ  පාලනය තුළ වූ රාජ්ය ශක්තිමත් කිරීම, ආර්ථි
කය පාලනය කිරීම, ජාත්යන්තරය  ඉදිරියේ රටේ ප්රතිරූපය රැකගැ
නීම, ස්වාධීනත්වය, ස්වෛරීත්වය, රටේ භ�ෞමික  අඛණ්ඩතාව සහ
සුජාතභාවය ප්රකට කිරීම පිළිබඳ අවධානය ය�ොමු කිරීමේදී ඒ හා
සමාන  කළ හැකි වෙනත් යුගයක් ලාංකිකයන්ට 

නැති තරම් ය. කෙසේ
වෙතත් ඒ වෙනුවෙන් ගත්  ක්රියාමාර්ගවල සාර්ථකත්වයට සමානව ම
ඊට ප්රතිවිරුද්ධ බලවේගයන් ද ජාතික සහ  ජාත්යන්තර වශයෙන් පැන
නැඟීය.
සෘජු  තීරණ ගැනීමේ හැකියාව හේතුවෙන් එතුමන්ගේ නායකත්වය 
තුළ රටක් වශයෙන් අප අත්පත්  කරගත් වැදගත් ජයග්රහණ රැසකි.
ඒ ලබාගත් ජයග්රහණ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යෑමේ  අභිය�ෝගය ද අද
වන විට අප හමුවේ පවතී. මේ ගෙවෙන්නේ ක�ොවිඩ් -19 වසංගත 
අවධිය  යි. ජනතා කේන්ද්රීය ව සංවර්ධන උපාය මාර්ග දියත් කිරීම
පිළිබඳ අලුතෙන් ස�ොයා  බැලිය යුතු මෙවන් යුගයක ද රට වෙනු
වෙන් තීන්දු තීරණ ගැනීමේදී එතුමන්ගේ  දේශපාලන පරිණතභාවය 
බෙහෙවින් ම ය�ොදාගත හැකි වීම භාග්යයකි.

පරිණතභාවය

රාජ්ය නායකයා  ප්රබල වන විට ඊට සමානුපාතිකව එම අදහස් 
වර්ධනයට සහ ඉදිරියට ක්රියාත්මක  කරගෙන යෑමට අවශ්ය කරන
තවත් බලවේග එම නායකත්වය වටා ග�ොඩනැගෙනු ඇත. අප  ඉදිරි
යට යා යුත්තේ එවන් බලවේගයන් සමඟ ය. එවකට පැවති දේශපා
ලන නායකත්වයේ  චින්තනය, හැසිරීම සහ මූලික හරය තුළ ග�ෝලීය 
අභිය�ෝගවලට මුහුණ පාමින් යුද්ධය  ජයගත් අප දැන් එළැඹ සිටිනුයේ
පශ්චාත් ග�ෝලීය යුගයට ය. මෙම යුගයේ වැදගත් ම  සාධකයක් වන
දේශීයකරණය තුළ ජාතික ආර්ථිකය නැංවීම, ආනයන අවම කරමින්
දේශීය  නිෂ්පාදන වර්ධනය කිරීම වැනි ක්රියා පිළිවෙත් වෙත ය�ොමු
වීමේදී තව දුරටත්  කඩා වැටෙමින් පවතින ග�ෝලීය ල�ෝකයෙන් විවිධ
බලපෑම් එල්ල විය හැක. එම බලවේගවලට  න�ොනැමී රට වෙනුවෙන්
සෘජු තීරණ ගනිමින් ජනතා කේන්ද්රීය අනාගත සමාජ, ආර්ථික,  දේශ
පාලන සංවර්ධන ම�ොඩලයක් නිර්මාණය කරගැනීම මෙම යුගයේ දී
රාජ්ය නායකත්වය  වෙත පැවරෙන වැදගත් ම අභිය�ෝගය යි. එවන්
අභිය�ෝග ජයගැනීමේ දී, ජාතික දේශපාලනයේ  පනස් වසක අත්දැකී
ම්වලින් පිරිපුන් අග්රාමාත්ය මහින්ද රාජපක්ෂ වැනි පරිණත  දේශපා
ලන නායකය
 කුගේ සහය�ෝගය සහ මඟ පෙන්වීම සැබැවින් ම රටට
ආශිර්වාදයකි.  
සටහන

කාංචනා සිරිවර්ධන

වැටුණු රට නැඟිටව
න
ග�ෝඨාභය-මහින්ද සුසංය�ෝගය

ඇමැති ඩලස්
අලහප්පෙරුම
පාලනය දශක
රාජහතපකක්ෂටවවඩාරුන්ගේ  දේශ
එහා ගිය එකකි. රාජ

පක්ෂවරු සහ ප�ොදු ජනතාව අතර එදා  සිට
පවතින්නේ වෙන් කළ න�ොහැකි සබදතාව
යකි. ගිරුවායෙන් ඇරැඹි රාජපක්ෂවරුන්ගේ  
දේශපාලන තුළ ඩී. ඒ රාජපක්ෂ යනු අමර
ණීය නමකි. ගිරුවායේ දුක් විඳින  මිනිසුන්ගේ 
ආදරය දිනූ ඩී. ඒ රාජපක්ෂ මහතාගේ විය�ෝ
වෙන් පසු දේශපාලන පිටියට  පිවිසෙන්නේ 
එතුමාගේ පුත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාය.
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ද  ජනතාව සමඟ
ඉතාමත් ළඟ සබඳතාවක් පවත්වාගත්තෙකි.
ගිරුවායේ තම සමීපත
 මයන් නමින්  ඇමතීමට
තරම් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ ජනතාව
අතර පවතින්නේ සමීප සබඳත
 ාවකි.  1970
මහමැතිවරණය
 ට සමගි පෙරමුණ යටතේ 
තරග කරමින් බෙලිඅත්ත ආසනය ජයගත් 
මහින්ද  රාජපක්ෂ මහතා 1970 පාර්ලිමේ
න්තුවේ සිටි ලාබාලතම මන්ත්රීවරයා විය.
ලාබාලත
 ම  මන්ත්රීවරයා ලෙස මහින්ද 

රාජපක්ෂ මහතා පැහැබර අනාගතයක පෙර
ලකුණු පළ කළේය.  ඔහුට එම පාර්ලිමේ
න්තුවේ ඇසුරු කිරීමට ගුරුහරුකම් ලැබීමට
කීර්තිමත් උගත්  පක්ෂ විපක්ෂ මන්ත්රීවරු
රැසක් සිටියහ. ඔවුන් සමඟ එක්ව ජනතා
සේවය කළ  රාජපක්ෂ මහතා තරුණ
අවදියේ සිටම ජනතාවාදී සටන්කාමී සහ
වාමවාදී දේශපාලන ය  මුල් කරගනිමින් තම
දේශපාලන ගමන ශක්තිමත් කර ගත්තේය.
සැබැවින්ම පාර්ලිමේන්තු  ප්රජාතන්ත්රවාදය 
තුළ ඉහළම අත්දැකීම් ඇති සහ මනා සංය
මයකින් දේශපාලනය කර  රට ඉලක්කගත 
ගමනකට ගෙන ආ නායකයා ලෙස මහින්ද 
රාජපක්ෂ හදුන්වා දීමේ වරදක් නැත.                    
මහින්ද රාජපක්ෂ යන විපක්ෂ මන්ත්රීව
රයාගේ භූමිකාව  වඩාත් සවිමත් වෙන්නේ 
1989 මහ මැතිවරණයෙන් පසුවය. එවකට
බලයේ සිටි එක්සත්  ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව
දැඩි මතධාරී සහ ප්රජාතන්ත්ර
 වාදී න�ොවන
උපක්රම ඔස්සේ  ජනතාව පීඩනයට පත්කරද්දී
එයට එරෙහිව නැඟී සිටි විපක්ෂ මන්ත්රීවරයා
වූයේ  රාජපක්ෂ මහතාය. විපක්ෂයේ බලවත් 
තනතුරක් න�ොදරා ජනතාව වෙනුවෙන් සිය 
කාර්ය  ඉටුකළ රාජපක්ෂ මහතා එහෙක්
පරාජය කළ න�ොහැකි යැයි සිතූ එජාපය 
පරාජය කිරීමට  අවශ්ය සැලසුම් සහ උපාය 
මාර්ග සකස් කළේය. එහි මංසන්ධිය ලෙස
කතරගම පාද  යාත්රාව හඳුන්වා දිය හැකිය.
එතෙක් නිද්රාවට පත්ව සිටි විපක්ෂ අවදි වූයේ  
මේ පාද යාත්රාව සමඟය. මෙහි සැලසුම්, මැද
හත්වීම් සහ මූලිකත්වය මහින්ද  රාජපක්ෂ
මහතාගේය. එම පාද යාත්රාව සාර්ථක වීමත් 
සමඟ 1994 ජයග්රහණ
 ය
 ට මූලික  අඩිතාලම
වැටුණි.
1993 පළාත් සභා මැතිවරණය ද මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතාගේ  මැදහත්වීම සහ සට
න්කාමීත්වය පෙන්නුම් කළ අවස්ථාවක් විය.
දකුණු පළාත් සභාවේ  බහුතර බලය එවක
ප�ොදුජන එක්සත් පෙරමුණට සහ ප්රජාත
න්ත්රවාදී එක්සත් ජාතික  පෙරමුණට හිමිව

රටට පිළිලයක්ව
පැවති යුද්ධය ජය
ගැනීම කළ න�ොහැ
ක්කක් බවට සමාජයේ
මතයක් මුල් බැස
තිබුණි. එහෙත් එම
මතය වෙනස් කරමින්
යුද්ධය ජය ගැනීමට
අවශ්ය නිර්භීත දේශ
පාලන නායකත්වය
මහින්ද රාජපක්ෂ
මහතා විසින් ලබා
දුනි. ඔහු කළ මේ මහා
මෙහෙය මෙරට පව
තින තුරු ජනතාවට
අමතක න�ොවන සහ
ඓතිහාසික කාර්යයකි.
තිබීම සහ එහි බහුතරය හිමි පිරිසට ආණ්ඩු
බලය ලබා දිය යුතු වුව  ද එය එසේ න�ොකර
සිටීමට එවක සිටි ආණ්ඩුකාරවරයා කටයුතු
කළ අතර එම අභිය�ෝග  හමුවේ රාජ්ය බලය 
පරාජය කර සත්ය සහ යුක්තිය දිනවීමට
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා  මැදහත් විය. 1994
දී දාහත් වසරක එජාප පාලනය පරාජය කිරී
මට හැකියාව ලැබෙන්නේ  මෙම පෙරළිකාර

සිදුවීමත් සමඟය. එදා රාජපක්ෂ මහතා මේ 
වෙනුවෙන් මැදහත් න�ොවන්නට  එජාපයේ
රාජ්ය බලය පරාජය න�ොවන්නට ඉඩ තිබුණි.
කිසිදු විටක පටුවාසි න�ොබැලූ  ඔහු තම
දේශපාලන ප්රතිපත්තිය හා දර්ශනය වෙනු
වෙන් ඉදිරිපත් විය.                              
1994 ජයෙන් පසු කම්කරු ඇමැතිවරයා
ලෙසද ඉන්පසුව ධීවර  ඇමතිවරයා ලෙසද
බාධා මැද විශිෂ්ඨ සේවයක් ඉටු කරන්නට
රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු  කළේය. 2001
දී ප�ොදුජන එක්සත් පෙරමුණු ආණ්ඩුව
පරාජය වීමෙන් පසු විපක්ෂ  නායකව
රයා ලෙස කටයුතු සියතට ගත් ඔහු අවුරුදු
දෙකක් ඉක්මවා යද්දීම එජාපය  පරාජය 
වෙත තල්ලු කළ අතර 2004 දී අගමැතිවරයා
ලෙස විශිෂ්ඨ සේවයක් සදහා ගමන්  ඇරඹීය.
2005 ජනාධිපතිවරණය මෙරට තීරණා
ත්මක මංසන්ධියක් වූ අතර එම මංසන්ධියක්  
ජය ගෙන රට නිවැරැදි දිශාවට ගෙන ඒමට
ඉතිහාසගත මෙහෙයක් ඉටුකිරීමට රාජපක්ෂ  
මහතා කටයුතු කළේය.                                
රටට පිළිලයක්ව පැවති  යුද්ධය ජය 
ගැනීම කළ න�ොහැක්කක් බවට සමාජයේ
මතයක් මුල් බැස තිබුණි. එහෙත් එම  මතය 
වෙනස් කරමින් යුද්ධය ජය ගැනීමට අවශ්ය
නිර්භීත දේශපාලන නායකත්වය  මහින්ද 
රාජපක්ෂ මහතා විසින් ලබා දුනි. ඔහු කළ
මේ මහා මෙහෙය මෙරට පවතින තුරු  
ජනතාවට අමතක න�ොවන සහ ඓතිහා
සික කාර්යකි. රාජපක්ෂ යුගයේ ඉටුකළ
මේ කාර්ය  පමණක් වුව ද ඉතිහාසයේ රන්
අකුරින් ලියැවීමට ප්රමාණවත් ය. මේ යුගය 
සංවර්ධනය  අතින් ද මහා විස්කම් කළ යුග
යකි. අධිවේගී මාර්ග, වරාය ගුවන්තොටුපළ
පමණක්  න�ොව ප්රාදේශීය මට්ටමේ සංවර්ධ
නය වැඩියෙන්ම සිදු වූයේ මේ කාලයේදීය.
ආර්ථික  සංවර්ධනය හා ආර්ථික වර්ධන
වේගය ඉහළට යමින් වේගවත් සංවර්ධනයක්
වෙත රට ගෙන  යාමට රාජපක්ෂ දැක්මට
හැකියාව ලැබුණි.       

2015 දී විවිධ බලවේගවල මුසා  බස්වලට
ජනතාව මුලා වී රාජපක්ෂ යුගය නිම කිරීමට
තීරණය කළ ද කෙටි කලකදීම  නැවතත් 
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ගේ නායකත්වය 
ජනතාවට අවැසි විය. එයට හේතු වූයේ  
දශකයක් එක පිම්මට දියුණුව වෙත ගිය රට
නැවත ආපස්සට ගමන් කිරීමය. යහපාලන  
ආණ්ඩුවේ වැරැදි ප්රතිපත්ති ය ඊට මූලිකම
හේතුවයි. 2019 දී නැවත රට ග�ෝඨාභය  

රාජපක්ෂ මහතාට බාරදීමට ජනතාව තීන්දු
කළ අතර එතුමා සමඟ එක්ව රට ඉදිරියට
ගෙන  යන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ නම් පරිනත 
නායකයාය. ඉදිරි අවුරුදු පහ තුළ නැවත 
වැටුණු  රට නැගිටවන්නට ග�ෝඨාභය-මහින්ද  
සුසංය�ෝගයට නියත හැකියාවක් තිබේ.    
සටහන

උදිත ගුණවර්ධන

පිටුව

08

ජනහද
මඬල

වර්ෂ 2020 ක්වූ ජුනි මස 06 වැනිදා සෙනසුරාදා

මාධ්යවේදීන්ට ළෙංගතු

අගමැති
විජයානන්ද හේරත්
අග්රාමාත්ය මාධ්ය ලේකම්

විජයානන්ද හේරත් එවකට කම්කරු ඇමැති
ධුරයේ කටයුතු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ
මාධ්ය අංශය බාර ගන්නේ 1995 වසරේදීය. ඒ
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කම්කරු ඇමැතිවරයා ව
සිටියදීය. එතැන් පටන් විජයානන්ද හේරත් මහතා
මේ වන විට වසර 25 කාලයක් මහින්ද රාජපක්ෂ
මහතා ඇසුරෙහි සේවය කරමින් සිටියි. හෙතෙම
අග්රාමාත්යවරයාගේ මාධ්ය ලේකම් ලෙස කටයුතු
කරයි. මහින්ද රාජපක්ෂ නම් වූ අසහාය දේශපා
ලන නායකත්වය මාධ්යවේදීන් සමඟ තිබුණු සම්බ
න්ධතාව විජයානන්ද හේරත් මහතාගේ අත්දැකීම් 
ඇසුරෙන් සකස් කෙරිණි.
හුණු ගිරුවායේ ජනතාව සහ මහින්ද රාජ
රුපක්ෂ
නම් දේශපාලනඥයා අතර ඇත්තේ

ගහට ප�ොත්ත මෙන් සබඳතාවක් බව න�ොද
න්නෙක් මේ රටේ න�ොමැත. සකල ශ්රී ලංකාවා
සීන්ට ළබැඳි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා තමන් උපන්
ගමේ ජනතාවට දක්වන්නේ කෙබඳු සෙනෙහස
ක්දැයි යන්නට ඊටත් වඩා අටුවාටීකා අවැසි නැත.
රුහුණේ කවුරුත් ආදරේට මහින්ද මහත්තයා
ලෙසින් හඳුන්වන අග්රාමාත්ය මහින්ද රාජපක්ෂ
මහතා තමන් උපන් ගමේ ජනතාවට මෙන් සෙනෙ
හසක් රටේම ජනතාවට දක්වද්දී ඔහුගේ සිතෙහි
විශේෂ ස්ථානයක් වෙන් කරගන්නට සමත් වූ
ක�ොට්ඨාසයක් වෙත්නම් ඒ මාධ්යවේදීන් බව රහ
සක් න�ොවේ. මහින්ද රාජපක්ෂ නම් චරිතය සහ
මාධ්යවේදීන් අතර ඇත්තේ එවැනි සබඳතාවකි.

තෙවරක් අගමැති

1970 මැයි මස 26 වැනි දා පැවැති මහ මැතිව
රණයෙන් ජයග්රහණය ක�ොට එම වසරේම ජූනි
මස 07 වැනි දින මන්ත්රීවරය
 කු ලෙස පාර්ලිමේ
න්තුවේ දිව්රුම් දෙමින් සිය පාර්ලිමේන්තු ජීවිතය
ආරම්භ කළ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 2020 ජූනි
මස 07 වැනි දා සිය පාර්ලිමේන්තු දිවියෙහි වසර
50 සමරන්නේ දෙවරක් විධායක ජනාධිපතිව

රයකු, තෙවරක් අගමැතිවරය
 කු ලෙසින් පත් වූ
පළමුවැන්නා ලෙසිනි. විශේෂත්වය වන්නේ ඔහු
තෙවැනි වර අගමැති ධුරයට පත්වන්නේ දෙවරක්
ජනාධිපති ධුරය දරා හමාර වීමෙන් පසුව වීමය.
රටේ ඉහළම තැනට යන්නට සමත් වුවත් මහින්ද
රාජපක්ෂයන් අත න�ොහැරි සිරිත් දෙකක් වේ නම්
ඒ ජනතාවට දක්වන සෙනෙහසත් මාධ්යවේදීන්ට
දක්වන ආදරය
 ත්ය.
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මාධ්යවේදීන්ට
කෙතරම් ආදරයක් දැක්වූයේ ද යත් ජනාධිපති
වරයකු ලෙස මෙන්ම 1970 වසරේ දී පළමු වරට
මන්ත්රීවරයකු වූ වකවානුවේ පවා ඔවුන් සමඟ
සමීප ඇසුරක් පවත්වාගෙන ගියේය. මන්ත්රීවරයකු
ලෙස කටයුතු කරන සමයේ ඔහු සමඟ සමීපව
කටයුතු කළ මේ වන විට ජිවතුන් අතර සිටින
මාධ්යවේදීහු තවමත් මහින්ද රාජපක්ෂයන්ගේ
හිතවත්කම ගැන කතා කරති. මහින්ද රාජපක්ෂ
යන්ගේ මිතුරන් අතරේ පුළුල් පරාසයක මාධ්ය
වේදීහු සිටිති. ප්රාදේශීය මාධ්යවේදිය
 ාගේ සිට මාධ්ය
ආයතන හිමිකරුවන් දක්වා පිරිස් ඒ අතර වෙති.
මහින්ද රාජපක්ෂයන්ට හිතවත්කම් පවත්වාගෙන
යාමේදි කාගෙත් ල�ොකු ප�ොඩිකම් හ�ෝ තරාතිරම්
හ�ෝ වැදගත් වූයේ නැත.

ප�ෞරුෂය

මාධ්යවේදීන් අතර සබඳතා දැක්වීමේ දී ඕනෑම
අවස්ථාවක දුරකතනයට පිළිතුරු දෙන දේශපා
ලනඥයන් අතල�ොස්සක් අතර මහින්ද රාජපක්ෂ
මහතා ප්රමුඛස්ථානයක සිටි බව රහසක් න�ොවේ.
මාධ්යවේදීන් ත�ොරතුරු ලබා දීමෙහි දී රාජපක්ෂ

මහතාට කිසිදු සීමාවක් න�ොවීය. ආණ්ඩුව තුළ
සාකච්ඡා වුවත් එම කාරණා ජනතා විර�ෝධී නම්
ඔහු දෙවරක් න�ොසිතා ඒවා මාධ්යයට හෙළිදරව්
කළේය. ඒ ගැන ඇතැම් අවස්ථාවල ආණ්ඩුවේ
ප්රබලයන්ගෙන් මහින්ද මහතාට ච�ෝදනා එල්ල
වුවත් ඔහු ඒවා සතයකට මායිම් කළේ නැත. එවන්
ප�ෞරුෂයක් එදා සිටම මහින්ද මහතාට තිබුණේය.
ශ්රී ලංකාව වැනි ආසියාතික රටවල මාධ්යවේ
දීන් යනු එතරම් වත්පොහ�ොසත්කම් ඇත්තවුන්
න�ොවන බව කාටත් රහසක් න�ොවේ. සිය ජීවිත
කාලයම පත්තර කලාව වෙනුවෙන් කැපකරන
බ�ොහ�ෝ ප්රවීණ මාධ්යවේදීන් ජීවිතයේ අවසන්
කාලයේ ඉතා අසරණ ජීවිත ගත කරන බව කාටත්
වඩා දන්නා කෙනකු වී නම් ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ
බව මාධ්යවේදීන් අතර කියැවෙන කතාවකි. ඊට
හේතු කාරණා ද බ�ොහ�ෝය. රැකියාවේ යෙදී සිටිය
දී බ�ොහ�ෝ දේශපාලනඥයන්ගේ ප්රසාදයට පත්
වන මාධ්යවේදීහු රැකියාව නැති කල කිසිවකුගේ
හව්හරණක් නැති අය බවට පත්වෙති. ඕනෑම
අවස්ථාවක දුරකතනයට පිළිතුරු දෙන දේශපාල
නඥය�ෝ එවැනි අවස්ථාවල දී ග�ොලු වෙති. එහෙත්
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කිසි විටෙකත් එසේ
කරන්නේ නැත.

ප්රමුඛතා ලයිස්තුව

තනතුරක සිටිය දී හ�ෝ නැති අවස්ථාවක දී
වුවත් බ�ොහ�ෝ මාධ්යවේදීන් මහින්ද රාජපක්ෂ
යන් අමතා දුක කියන්නේ එබැවිනි. බලය නැති
විටෙක වුවත් මාධ්යවේදියකුගේ ගැටලුවකට
විසැඳුම් ස�ොයා දෙන්නට මහින්ද මහතා අමතක
කරන්නේ නැත. නම් ගම් වශයෙන් සඳහන් කළ
න�ොහැකි වුවත් එවැනි අවස්ථා දස දහස් ගණනක්
මහින්ද රාජපක්ෂයන්ගේ දේශපාලන දිවියේ වසර
50ක කාලය තුළ ලියැවී තිබේ. මහින්ද රාජපක්ෂ
මහතාගෙන් උපකාරයක් ඉල්ලා එය ඉටු න�ොවුණු
අවස්ථාවක් ස�ොයා ගැනීම කණ කැස්බෑවා විය
සිදුරෙන් අහස දකිනවාටත් වඩා විරළ බව මාධ්ය
වේදිහු දනිති.
මහින්ද රාජපක්ෂයන් කුමන තනතුරක් දැරු
වත් ඒ සෑම විටම මාධ්යවේදීහු ඔහුගේ ප්රමුඛතා
ලයිස්තුවේ අංක එකෙහි වූහ. ජනාධිපති ධුරය
දරන සමයෙහි පවා මාධ්යවේදීන් ආහාර ගත්තේ
දැයි ස�ොයා බලා මිස ආහාර න�ොගැනීම මහින්ද
රාජපක්ෂ මහතාගේ සිරිතක් විය. ඇමැතිව
 රයකු
වශයෙන් සිටිය දී නම් මාධ්යවේදීන්ගේ කරට
අතදමාගෙන ආහාර මේසය වෙත කැඳවා ගෙන
යාම ඔහුගේ චරිතයෙහි විශේෂ ලක්ෂණය
 ක් බව
දන්නෝ දනිති. ජනාධිපති ධුරය දරන සමයෙහි
එසේ කළ න�ොහැකි වුවත් සෑම විටම මාධ්යවේ
දියාගේ ආහාර වේල ගැන ස�ොයා බැලීමට ඔහු
අමතක කළේ නැත.

සමීපතමයන් හා ඇසුර

ජනාධිපති ධුරය දරමින් අරලියගහ මන්දිරයෙහි
වෙසෙන සමයේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අනු

මහින්ද
රාජපක්ෂයන් කුමන
තනතුරක් දැරුවත් ඒ
සෑම විටම මාධ්යවේදීහු
ඔහුගේ ප්රමුඛතා
ලයිස්තුවේ අංක
එකෙහි වූහ.
ජනාධිපති ධුරය දරන
සමයෙහි පවා
මාධ්යවේදීන් ආහාර
ගත්තේදැයි ස�ොයා බලා
මිස ආහාර
න�ොගැනීම මහින්ද
රාජපක්ෂ මහතාගේ
සිරිතක් විය.
ඇමැතිවරයකු
වශයෙන් සිටිය දී නම්
මාධ්යවේදීන්ගේ කරට
අතදමාගෙන ආහාර
මේසය වෙත කැඳවා
ගෙන යාම ඔහුගේ
චරිතයෙහි විශේෂ
ලක්ෂණයක් බව
දන්නෝ දනිති.

ගමනය කළ එක් සිරිතක් විය. එනම් පැවැත්වෙන
රැස්වීම් අවසානයෙහි ඒවාට සහභාගී වී සිටින
මාධ්යවේදීන් කෑම මේසයට කැඳවාගෙන යාමය.
“ඔහෙලත් යංක�ෝ කෑම ටිකක් කන්න“ කියමින්
මාධ්යවේදීන් කැඳවාගෙන යන මහින්ද රාජපක්ෂ
මහතා පැය ගණන් කතාබහ කරමින් ආහාර
ගන්නා ආකාරය එවකට ජනාධිපති මාධ්ය ආවරණ
කටයුතුවල නියැළී මාධ්යවේදීන් හට අමුත්තක්
වූයේ නැත. ජනාධිපතිවරයා සමඟ එසේ ආහාර
ගැනීමේ වරප්රසාදය හිමි වූ අතල�ොස්සක් පිරිස
අතරින් ප්රමුඛස්ථානය මාධ්යවේදීන් හට හිමි විය.

මාධ්යවේදීන් හා එසේ කල් ගත කිරීම තුළින්
මහින්ද රාජපක්ෂයන් කාරණා කිහිපයක්ම ඉටුකර
ගත්තේය. පළමු වැන්න සමීපතයන් හා ඇසුරු
කිරීම තුළින් ලැබෙන චිත්ත ප්රීතියයි. දෙවැන්න
තමන් දන්නා ත�ොරතුරු ගැන මාධ්යවේදීන් දැනුවත්
කිරීමයි. තෙවැන්න මාධ්යවේදීන් දන්නා ත�ොරතුරු
තමන් ලබාගැනීමයි. ජනාධිපති ධුරයෙහි සිටිය දී
පවා මහින්ද රාජපක්ෂයන් විශ්වාස කළ කරුණක්
වූයේ ජනාධිපතිවරයා ලෙසින් තමන් න�ොදන්නා
බ�ොහ�ෝ ත�ොරතුරු මාධ්යවේදීන් සතුව තිබෙන
බවය. ජනතාව අතර කතාබහට ලක්වෙන සංවේදී
කරුණු කාරණා මහින්ද රාජපක්ෂයන් දැනගත්තේ
මාධ්යවේදීන්ගෙනි.
මාධ්යවේදීන් ඉල්ලීමක් න�ොකළ අවස්ථාවක
වුවත් උපකාරයක් අවශ්ය වූයේ නම් එය න�ොපිරි
හෙළා ඉටුකිරී
 මට මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පැකි
ළුණේ නැත. ලංකාදීප පුවත්පතෙහි සේවය කළ
ජ්යෙෂ්ඨ මාධ්යවේදියකු වන දුෂ්යන්ත සමරසේන
අරලිගයගහ මන්දිරයෙහි උත්සව අවස්ථාවක්
ආවරණය කිරීමට ග�ොස් සිටියදී වරක් දැඩි ලෙස
ගිලන්ව ඇද වැටුණේය. ඒ බව දැනගන්නට ලැබුණු
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සිය ආරක්ෂක අංශය
වෙත වහාම උපදෙස් දුන්නේ දුෂ්යන්ත ර�ෝහ
ලට රැගෙන යන ලෙසය. ඒ සඳහා සිය පරිවාර
රථ පෙළෙහි වූ ගිලන් රථය භාවිත කරන ලෙසත්
උපදෙස් දුන්නේය. එපමණක් න�ොව විජයානන්ද
හේරත් ඇමතූ රාජපක්ෂ මහතා වහාම ජාතික
ර�ෝහලට යන ලෙසත් නිය�ෝග කළේය.

හිතවත්කම්

රාජපක්ෂ මහතාගේ ක්ෂණික ක්රියාකාරිත්වය
නිසා එදා දුෂ්යන්තගේ දිවි බේරා ගැනීමට හැකි
විය. පසුව දැනගන්නට ලැබුණේ දුෂ්යන්ත ර�ෝහ
ලට රැගෙන යන විටත් රාජපක්ෂ මහතා ජාතික
ර�ෝහලේ අධ්යක්ෂවරයා අමතා අවශ්ය කටයුතු
කරන ලෙසට නිය�ෝග කර තිබුණු බවය. රාජ
පක්ෂ මහතාගේ දීර්ඝකාලීන හිතවතකු වූ දුෂ්යන්ත
පසුකලෙක ජීවිතයෙන් සමුගත් අතර ඔහුගේ අව
සන් කටයුතුවලට අවශ්ය සහය�ෝගය ද කිසිවකුත්
න�ොදැන ඉටුකර
 ලීමට එවකට ජනාධිපති ධුරය දැරූ
රාජපක්ෂයන් කටයුතු කර තිබුණි.
මාධ්යවේදීන් හට රාජපක්ෂ මහතාගේ සිතෙහි
කෙතරම් ආදරයක් තිබුණේ ද යත් සිය ආරක්ෂක
නිලධාරීන්ට පවා උපදෙස් දී තිබුණේ මාධ්යවේදීන්
හට බාධාවකින් ත�ොරව වාර්තා කිරීමේ කටයුතු
කරන්නට ඉඩදෙන ලෙසය. ජනාධිපති ධුරය දරන
සමයේ මාධ්යවේදීන් හට බාධා එල්ල කළ ජනාධි
පති ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන් ජනාධිපතිව
රයාගෙන් බැනුම් ඇසූ අවස්ථා ඕනෑතරම් සටහන්
කළ හැකිය. වරක් උත්සවයකට සහභාගී වීමට
ගිය අවස්ථාවක ජනාධිපති ආරක්ෂක නිලධා
රීන් ඡායාරූප මාධ්යවේදීන් හට බාධා කරනු දුටු
මහින්ද රාජපක්ෂයන් වේදිකාවේ සිට විජයනාන්ද
හේරත් අමතා දැඩිව දැනුම් දුන්නේ එය වළක්වන
ලෙසය. තවත් වරක් ඩේලිමිරර් පුවත්පතෙහි
මාධ්යවේදී සඳුන් ජයසේකර මහතා ජනාධිපති
ආරක්ෂක නිලධාරීන් සමඟ බහින්බස් වීමකට
මුහුණ පා ර�ෝහල් ගත වූ අවස්ථාවක විජයානන්ද
හේරත් මහතා අත සිය කණගාටුව පළ කර යැවූ
රාජපක්ෂ මහතා ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන්ට
දෝෂාර�ෝපණය කළේ නැවතත් එවැනි සිදුවීම්
වාර්තා විය යුතු නැති බව කියමිනි.
මෙවැනි අවස්ථා ඕනෑ තරමක් සටහන් කළ හැකි
වුවත් එසේ කරන්නට ඉඩකඩ ප්රමාණවත් න�ොවේ.
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ හිතවත්කම් මාධ්ය
වේදීන්ට අමුතුවෙන් කියන්නට යාම ගහ දන්නා
මිනිහාට ක�ොළ කඩා පෑමට න�ොදෙවනි කරුණකි.
ඒ ප්රාදේශීය මාධ්යවේදීන් මෙන්ම ජාතික මාධ්ය
ආයතනවල සේවය කරන මාණ්ඩලික මාධ්යවේදීන්
දක්වා බ�ොහ�ෝ පිරිස් මහින්ද රාජපක්ෂ මහ
තාගේ ළෙන්ගතු බව හ�ොඳින් දන්නා නිසාය. එනිසා
අවසානය සටහන් කළ යුතුව ඇත්තේ මෙරට
දේශපාලනඥයන් අතරින් මහින්ද රාජපක්ෂ අග්රා
මාත්යතුමන් තරම් මාධ්යවේදීන් හට හිතවත් අයකු
තවත් න�ොවන බවය.
සටහන

ධනුෂ්ක ග�ොඩකුඹුර

ජීව දත්ත සටහන
ජීවන ගමනේ ඇරඹුම
1945 න�ොවැම්බර් 18 දින උපත ලද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ
පියාණන් වූයේ ජ්යෙෂ්ඨ අමාත්යවරයකු වූ ඩී ඒ රාජපක්ෂ මහතාය.
ඔහුගේ ආදරණීය මව වන්නේ දන්දිනා සමරසිංහ දිසානායක
මහත්මියයි.

අධ්යාපන
 ය ලද විද්යාල
ක�ොළඹ තර්ස්ටන් ,නාලන්ද විද්යාලවලින් සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ්
විද්යාලයේ ඉගෙනුම ලබා තිබේ.

උසස් අධ්යාපනය

ශ්රී ලංකා නීති විද්යාලයේ නීතිය විෂය හදාරා ඇති රාජපක්ෂ මහතා
ජ්යෙෂ්ඨ නීනිවේදියෙකි.

දේශපාලන පිටියට පිවිසීම
1967 දී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ පියාණන්වන ඩී ඒ රාජ
පක්ෂ මහතා හදිසියේ අභාවප්රාප්ත වන අතර ඔහුගේ විය�ෝවෙන්
පසු එහි ශ්රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ වගකීම් භාරගත් අතර 1970 මහ
මැතිවරණයේ දී ලාබාලම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරයා ලෙස රාජ
පක්ෂ මහතා පත්වන අතර ඒ වන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 24කි.

විවාහය සහ දූ පුත්තු
1983 වර්ෂයේ දී ශිරන්තී වික්රමසිංහ මෙනවිය සමඟ විවාපත්
වන රාජපක්ෂ මහතාට නාමල් රාජපක්ෂ, ය�ෝෂිත රාජපක්ෂ සහ
ර�ෝහිත රාජපක්ෂ යන පුතුන් තිදෙනෙකි.

පළමු වරට ඇමැතිවරයෙක්
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා 1994 වසරේදී ප�ොදුජන එක්සත්
පෙරමුණු ආණ්ඩුවේ කම්කරු ඇමැතිවරයා ලෙස පත්වූ අතර ඉන්
අනතුරුව ධීවර සහ ජලජ සම්පත් ඇමතිවරයා ලෙස කලක් කට
යුතු කළේය.

විපක්ෂ නායකත්වය

2001 වසරේ පැවැති හදිසි මැතිවරණයෙන් ප�ොදු පෙරමුණු
ආණ්ඩුව පරාජය වූ අතර ඉන් පසුව එළැඹි පාර්ලිමේන්තුවේ
විපක්ෂ නායකව
 රයා වූයේ රාජපක්ෂ මහතාය.

අගමැති මහින්ද

2004 අප්රේල් මාසයේ පැවැති මහ මැතිවරණයෙන් ශ්රීලනිපය
මූලිකව පිහිටුවා ගත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය ජය ගත්
අතර එම රජයේ අගමැතිවරයා වූයේ රාජපක්ෂ මහතාය.

ජනාධිපති මහින්ද
2005 න�ොවැම්බර් මාසයේ පැවැති ජනාධිපතිවරණයෙන් රනිල්
වික්රමසිංහ මහතා පරාජය කරමින් මෙරට විධායක ජනාධිපති ධූර
යට පත් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නැවතත් 2010 ජනාධිපතිවර
ණයෙන් නැවත ජනාධිපති ධූරයට පත් විය.

නැවත අගමැති ධූරයට

2015 ජනාධිපතිවරණයේ පරායෙන් පසු කුරුණෑගල දිස්ත්රික්ක
යෙන් මන්ත්රීවරයකු වු රාජපක්ෂ මහතා 2019 දී නැවත කෙටි කල
කට අගමැති ධූරයට පත් රාජපක්ෂ මහතා පසුව විපක්ෂ නායක
ධූරයට පත්වූ අතර 2019 ජනාධිපතිවරණය ග�ෝඨාභය රාජපක්ෂ
මහතා ජයගත් පසු නැවත අගමැති ධූරයට පත් විය.

උදිත ගුණවර්ධන

