
 

 

 

තල වපුරා ම ුං නෙලේෙ බෑ  

නපාන ාට්ටනුවේ ඩලස්ට පළිිතුරක්  

පාර්ලිනේේත ු නමන ය ේ කමිටුව (Business Committee) ඇතළුු පාර්ලනිේෙත් ු
කමිටු කිරිපයකිේ තමේව ස  තම කණ්ඩායනේ කි ිපනෙනෙක ුඉවත්කර ඇත ි
බව පවසමිේ න ෝෙොවක ස්වරුපනය්  ලිපියක් ගරු ඩලස ්අල ප්නපරුම ම තා 
විසෙි් පරසිේයයට පත් කර ඇත. අපි නමම පරති ාර ලිපිය ලියා පරසෙි ් කරෙ  
ලබෙන්ේ එකී ලිපිය පිළිබෙව ජෙමා ය විසෙි් අපනග් පරති ාරය විමසා ඇත ි
ෙිසාය.  

අප ිපරථම වශනයේම කියා සටිිේනේ අල ප්නපරුම ම තා සමග න ෝ ඔ  නග ්
සාමාජිකයේ කි ිප නෙො සමග න ෝ අපට කිසිදු වවරයක් නොමැත ිබවයි. 
ෙම ත් ඔවෙු්නග ්නෙශ්පාලෙ භාවිතය පළිබිඳව අපට පරතිපත්තමිය පරත ිතර්කයක් 
ඇත. එය කිසිනස්තම් එකී පාර්ශවය නවත වවරය ම ො  ැරීමක් නොනේ.  

ගරු ඩලස් අල ප්නපරුම මේතරවීරයා වත්මේ රජය බලයට පත් වූ අවස්ථානේ 
සිටම කටය ත ුකරෙ  ලැබ නේ එක්තරා ආකාරයක නපෞේගලික ෙයාය පතරයක් මත 
බව අපට ෙිරීක්ෂණය වී තබි ණි. එතමුේ කිසි විනටක සාම  ික වගකීමට උර දුේ 
බවක් අප දුටුනේ ෙැත. රට  ම නේ ඉතා නේෙොකාරී විදුලිබල අර්බ ෙයක් 
ෙිර්මාණය නවෙේි විදුලිබල අමාතයවරයා නලස අර්බ ෙය කලමොකරණය කිරීම 
නවෙ නවේ සා ාරණ මැෙි තව්ීමක් සිදුකල බවක් අප දුටුනේ ෙැත. එපමණක් 
නොව ජෙමා ය අමාතයවරයා ස  රජනය ්ෙිල පරකාශකයා නලස අල ප්නපරුම 
ම තා නපාදු අභිලාෂයේ මත කටය තු කල බවක්ෙ අප දුටුනේ ෙැත. 
බ  තරයකනග ්ෙිරීක්ෂණය වුනය ්එතුමෙ ්නපාදු අභනියෝගය මග රිමිේ පෙු්ගලික 
ගමෙක් සැලස ේ කරමිෙ ්සටිිෙ බවයි.   

බළලා මල්නලෙ ් එලියට පෙිෙන්ෙ ් ගරු ම ෙි්ෙ රාජපක්ෂ ම තා 
අගරාමාතය  රනයේ ව ාම ඉවත්ව යාය ත ු බවට ඩලස් අල ප්නපරුම ම තා 
විසෙි් ලිය  ලිපියත් සමගෙිි. එතුමෙ ්ම ෙිේ රාජපක්ෂ අගරාමාතයතමුේට එනර ිව 
ලිය  ලිපිය නේශපාලෙ සො ාරනය ්අවම සීමාවත් පස කරයාමක් බව නබාන ෝ 
නෙනෙකුනග් මතය විය. ඒ මේෙ යත් ඩලස් අල ප්නපරුම ම තාව නමරට 
නේශපාලෙනය් ඉ ලට ඔසවා තැබ නේ ම ිෙේ රාජපක්ෂ ම තා විසිෙ ් වෙ 
ෙිසාය. 2005 වසනර් අනගෝස්තු මස 17 වෙ ො ගරු ලක්ෂම්ේ කෙිරගාමර් 
ම තානග්  ෙිසි අභාවනයේ  ිස්වූ ජාතික ලැයිස්තු මේතර ී රයට අල ප්නපරුම 
ම තා පත ්කිරීමට ම ිෙේ රාජපක්ෂ ම තා අසීමිත නවන සක් ෙැරිය එවකට 
ජොයපතිෙ ිගරු  ේරිකා කුමාරතුුංග මැතිණිය නේ පිළබිඳව ෙැඩි නලස උරණ 
වී සිටි බව ර සක් නොනේ. ම ිෙේ රාජපක්ෂ ම තා මාස  තරක් තිස්නස් තෙ ි
සටෙක් කර අභිනයෝග රැසක් තිබියෙ ී එම වසනර් නෙසැේබර් 19 වෙො 
අල ප්නපරුම ම තාව ජාතික ලැයිස්තුනවේ පාර්ලනිේෙත්ු මෙත්රීවරනයකු නලස 
පත ්කනළ්ය.   



එතැෙෙි් නොෙැවතී  2007 වසනර්ෙී පරවා ෙ අමාතය  රයෙ ඔ  ට පිරිෙමෙ ලෙී. 
එපමණක්ෙ නොනේ, 2010 වසනර්ෙී යළි වතාවක් තරග නොකර ජාතකි 
ලැයිස්තුනවේ පාර්ලිනේේතු පැමිණීමට අවශය බවට අල ප්නපරුම ම තා 
නපරැත්ත කරෙ  ලැබීය. ම ෙි්ෙ රාජපක්ෂ ජොයපතිතමුේ එම ඉලල්ීමෙ ඉට ු
කරමිෙ ්ඔ  ට යළ ිවතාවක් ජාතික ලැයිස්තුනවෙම් පාර්ලිනේේතුවරේ  ිමිකර 
දුේනේය. එතැෙෙිේ නොෙැවතී තරුණ කටය තු ස  වෘතියය ප ු ණු යෙ නවේව 
තිබ  කැබිෙට් විෂය පේ ති නෙක එකාබේෙ කර ඩලස් අල ප්නපරුම ම තාව 
තරුණ කටය ත ුස  ෙිපුණතා සුංවර් ෙ අමාතයවරයා නලස පත්කිරීමට තරේ 
ම ිෙේ රාජපක්ෂ ජොයපතිවරයා කාරුණික විය.  අෙටත ් එවක ආණ්ඩ නේ 

නේෂ්ඨයේ පවසෙන්ේ “ම ෙි්ෙ ජොයපතිතුමා වැඩිනයේම සැලකුනේ ඩලස්ට” 
යෙ නවෙි ඩලස් අල ප්නපරුම ම තා අප නපරකී ලිපිය ලියෙ ලේනේ ඔ  නග ්
නේශපාලෙනය් ෙිමැවුේකරුවාට එනර ිව බව නොනත්රීමට තරේ ඔ  නග ්
නේශපාලෙ අ යාත්මය ෙිර්විේෙෙය වනුය ්නකනස්ෙැයි අප ිතවමත් නොෙේනෙම .   

අවසාෙනය් ෙී එකී  ලිය ේ ගණුනෙෙ ව අගමැත ි රය තමෙ ්සතු කර ගැෙීනේ 
නමන ය මක් ෙක්වාම ඔ   විසෙි්ම දුර ෙිග නගෙ ගිය පස  අපට ෙැෙ නෙ ්
ජුගුප්සාජෙක  ැගමීකි.  

නේ පිළබිඳව පරශේ කල අවස්ථාවකෙ ීඔ   පැවස නේ තමේනේ උත්ස  කරෙ  
ලබෙන්ේ නගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජොයපතිතුමේව ආරක්ෂා කර ගෙිමිෙ ්
ආණ්ඩ වට ෙැවුේභාවයක් ලබා ෙීමට බවයි. එනස් කියූ ඔ   අවසාෙනය්ෙ ී 
නගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජොයපතිවරයාත්   රනයේ ඉවත්ව යා ය තු බව පවසමිෙ ්
තවත ්ලිපියක් ලියා පරසිෙ ් කරෙ ලෙ.ී කිතුලට ෙගිෙන්ෙ ්තණනකාළ කපෙේට 
නොවෙ බව අප ි නොෙැෙ සිටියා නොනේ. ඔ   නේ ආේනෙෝලොත්මක  රිත 
රුංගෙය ඉෙිරිපත ්කර ඇත්නත් ජොයපති සි ිෙයකිෙ ්බව අප සැමටත ් ම ළු 
රටටත ්ෙිරවුල්ව අවනබෝ විය.  

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩ  සුංකල්පය රැකගැෙමීට ෙේ නපාදුජෙ නපරම ණ ජොයපත ි
අනප්ක්ෂකනයක ුඉෙිරිපත් නොකළ ය තුය යෙ සේමතය බිෙමිිේ අල ප්නපරුම 
ම තා අෙ පරාප්තික ජොයපති සටෙටෙ ඉෙිරිපත් විය.  

අප ි ෙැෙ ් පරශේනය ් අෙති්පසට  ැනරම . අල ප්නපරුම ම තා සිය කඳවුරට 
එනර ි වුනය ්ෙිපුණ රණවක ම තාට මාතර ෙසි්තරික්කනයෙ ්පස ගයි පාර්ලිනේේත ු
මැතිවරණය සඳ ා ොමනයෝජො ලබා ෙීම ෙසිා බව සඳ ේ නේ.  ෙවක 
තරුණනයකුට ොම නයෝජො ලබාෙීම ගැෙ උරණ වීම වැෙි  ැසිරීමක් 
අල ප්නපරුම ම තා වැෙි පරිණත නේශපාලෙ ොයකනයකුනගෙ ්නේ සමාජය 
අනප්ක්ෂා කරෙන්ේ ෙැත. පස ගිය ම ා මැතිවරණනයේී ෙිසත්රකි්ක කි ිපයකම 
ෙවක අනපක්්ෂකයිේ මොප ලැයිසතනුේ නපරම ණට පැමිණ තබි ණි. අෙ 
එතුමේනග ්පාර්ශවය ෙිනයෝජෙය කරෙ ආ ාර්ය ොලක නගාඩන ්වා ම තාෙ 
එවැෙි ෙවකනයකි. මාතර ෙිසත්රික්කනයේ ෙවක අනප්ක්ෂකනයකු පළනවෙියා 
වීමට වඩා අල ප්නපරුම ම තා තුෙන්වෙියා වනුය ්මේෙැයි කල්පො කලය ත ු
නොනේෙ ?  

 

 

 



2015 ම ා මැතිවරණනය්ෙීෙ ෙවක තරුණ අනප්ක්ෂකනයකු මාතර ෙිසත්රික්කනයෙ ්
තරග කල අතර ඒ අවසථ්ානේෙීෙ අල ප්නපරුම ම තා නෙවැෙේා නොවී 
නේරුනෙ ්අෙ  ෙවනයෙි. නකනස් නවතත් තමෙන්ග ්නපෞෙග්ලික මොප පරශ්ෙයක් 
නේ දුෂ්කර නමාන ානත්. රනට් නෙශ්පාලෙ ආරවුලක් ෙිර්මාණය කිරීමට න ්තුවක් 
නලස නයාො ගෙන්ෙ ් ෙේ ඒ නේශපාලෙ සො ාරය පිලිබඳ පරශේයකි. තල 
වැපුරුනවාත් තල  ම ුං වැපුරුනවාත් ම ුං යැයි කියමෙක් ජෙව නර්ෙී අපට  ම නේ. 
තල වපුරා ම ුං නෙලෙේට බැරි බව අල ප්නපරුම ම තාට තරේ භාෂා 
ඥාෙයක් ෙැති අනයකුටෙ වවුෙ ප ස නවේ වට ා ගත  ැක. අල ප්නපරුම 
ම තානග් වාග්  තුර්ය ස  භාෂා ඥාෙය ඉතා පරශස්ත එකකි.  

ගරු ඩලස් අල ප්නපරුම මේතරතීුමෙි නපෞේගලික ෙයාය පතරය පනසකලා නපාදු 
අභිලාශයේ නවෙ නවේ ඍජුව නෙපයිෙ ් ිටගෙේා ඕෙෑම නමාන ාතක සිට අපිට 
යළි එකට නෙශ්පාලෙය කල  ැක.  
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