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2010 ජනාධිපතිවරණය, ලංකාව එහි අනාගත ගමන් මග සම්බන්ධෙයන් අතිශයින් තීරණාත්මක 
සන්ධිස්ථානයකට එළඹ ඇති බව සළකුණු කරන්ෙන්ය යන්න අපෙග් අදහසයි. ෙම් බව ෙමරට මහජනයාද වටහා 
ෙගන ඇති බව ජනාධිපතිවරණය පිළිබඳ ඔවුන් දක්වන දැඩි උනන්දුෙවන් ෙපනී යයි. ලාංෙක්ය මහජනයා 
ජනාධිපතිවරණෙය් පධාන ෙදපිළ අතර උග ෙලස ෙදකට ෙබෙදමින් සිටිති. ජනාධිපතිවරණෙය් පධාන ෙදපිළ 
අතර අපට දැකිය හැකි උග ගැටුම ජාතිකවාදය සහ ලිබරල්වාදය යන පතිවිරුද්ධ ෙලසින් වටහා ගැෙනන 
කතිකාවන් ෙදකත්, ඒ මත ෙගොඩනැගුණු විශ්වාස පද්ධතීන් සහ ස්ථාපිතවී ඇති ජීවන ආකාරයන් පදනම් ෙකොට 
ගත්තකි.  

ෙමම ජනාධිපතිවරණය පැහැදිලිව ෙපන්වන කරුණක් නම්, එල්ටීටිෙය් තස්තවාදයට එෙරහි යුද්ධය ජය 
ගැනීෙමන් ෙමරට අධිපති මතවාදය ෙලස ජාතිකවාදය ස්ථාපිත විනැයි ජාතිකවාදීන් තුළ විශ්වාසයක් ඇතිවී නම්, 
ඊට බරපතළ අභිෙයෝගයක් එල්ලකිරීමට සමත් ෙලසින් ලිබරල්වාදය ලංකාෙව් ස්ථාපිත වීඇති බවයි. 

ජනාධිපතිවරණෙය් පධාන ෙදපිෙළන් කුමන පිළක් ජයගහණය කළද, එම පිළ බලය ෙයොදා තම මතවාදී 
අධිපතිභාවය පසමිතුරු පාර්ශවය මත පිහිටුවීමට ෙයොමුවිය හැකිය. එෙසේ කළෙහොත් ඉදිරි කාලෙය්දී ෙමම ගැටුම 
තවත් උගවී ලාංෙක්ය සමාජය තුළ දිගු කල් පවත්නා විසංවාදයක් ඇති කිරීමට ඉඩ ඇත. එයින් අප සමාජෙය් 
පවත්නා අධිකාරවාදී පවණතා තවත් ශක්තිමත් කිරීෙමන්, එහි ස්ථායීභාවයට බලවත් තර්ජනයක් එල්ල කිරීෙම් 
අනතුරකට අප මුහුණ පෑමට ඉඩ ඇති බව අවධාරණය කරන්නට අප කැමැත්ෙතමු. 

ෙම් ෙමොෙහොෙත් ලාංෙක්ය සමාජෙය් යහපත පතන්නන්ෙග් වගකීම වන්ෙන්, ෙමම අවදානම මගහැරීම සදහා 
අපෙග් සමාජීය පරිකල්පනාව, වත්මන් ජනාධිපතිවරණෙය්දී තමන් පක්ෂපාතී පිළ දිනවීමට කටයුතු කිරීෙමන් 
ඔබ්බට ෙයොමු කිරීම බව අපෙග් විශ්වාසයයි. පහත, අප ඉදිරිපත් කරන විගහය ඒ අරමුණින් ෙකෙරන්නකි. 

ලිබරල්වාදය සථ්ාපිතෙවයි 

ජනාධිපතිවරණෙය්දී, ලිබරල්වාදය, සිංහල ජාතිකවාදයට බරපතළ අභිෙයෝගයක් එල්ලකරන්නට සමත්වීෙමන් 
ෙපනී යන්ෙන් ලිබරල්වාදී චින්තනය ෙමරට සමාජෙය් මුල් බැසෙගන ඇති බවයි. ලාංෙක්ය සමාජයට පබල 
බලපෑමක් කරන්නට සමත්, ලිබරල් ජීවන කමය පිළිගත්, නව සමාජ පංතියක් ලංකාෙව් ස්ථාපිත වී ඇති බවයි. 

යටත්විජිතවාදය යටෙත් ෙමරට ස්ථාපිත වූ ධනවාදී ආර්ථිකය සහ ධෙන්ෂ්වර ලිබරල් පජාතන්තවාදී ආයතන 
පද්ධතිය පදනම් ෙකොට ෙගන බිහිවුණු ධෙන්ෂ්වර, පභූ පැළැන්තියටත් ඔවුනට ෙද්ශපාලන පදනම සැපයූ 
ගතානුගතික සමාජ ස්ථරයන්ටත් නවජීවනයක් ලබා ෙදන්නට සමත් වී ඇත්ෙත් ෙමම නව නාගරික මැද පංතියයි. 

ෙමම නව පංතිය, ෙවළදෙපොළ තුළ තම ආර්ථිකය සහ සමාජීය තත්ත්වය ෙගොඩනංවා ගැනීම සදහා අවශ්ය නිදහස 
පතන, එය අගය කරන පිරිසකි. ෙමම සමාජ පංතිෙය් පැනැ නැගීමට ආසන්නතම ෙහේතු ඇත්ෙත්, 1977න් පසු ෙජ්. 
ආර්. ජයවර්ධනෙග් පාලන තන්තය විසින් ෙමරට සියලු පජාතන්තීය ආයතනික ව හයන් අඩපණ කරමින්, 
ඒකාධිකාරී ව්යවස්ථාවක් ෙගොඩනගමින් ඇති කළ, ආර්ථික සහ සමාජීය විපර්යාසයන්හි ය. ආර්ථිකෙය් රාජ්ය 
අංශයට එෙතක් හිමිව තිබූ තැන, ෙපෞද්ගලික අංශයට ලබාදීමත්, නිර්බාධිත ආර්ථිකයක් සහ ෙවළඳ ෙපොළක් 
බිහිකිරීමත්, රාජ්ය ෙනොවන  සංවිධාන අංශෙය් වර්ධනයට අනුබල දීමත් ෙම් විපර්යාසයන්ට අත්තිවාරමක් 
සැපයුෙව්ය. 
 
නිර්බාධිත ආර්ථිකයක් මත බිහිවූ, නාගරික සහ අර්ධ-නාගරික, මැද පංතිෙය් දූදරුවන් චන්දිකා තා ක්ෂණෙය් 
පිහිෙටන් ෙගෝලීයකරණය වූ ජනපිය සංස්කෘතිය නමැති ගරු නාමෙයන් හැන්ෙවන විෙනෝදාස්වාද කර්මාන්තය 
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වැළඳ ෙගන, එකළ ලිබරල් මානවවාදයට එෙරහි ශුන්යතාවාදයක් ඉදිරිපත් කළ “පශ්චාත්නූතනවාදය” ක්  තම 
න්යාය බවට පත් කර ගත් නමුත්, ඔවුහු ෙම් වන විට ෙපොදුෙව් ගත් කළ යළිත් ලිබරල්වාදයට පසු බැස සි ටිති.  

ජාතිකවාදය,  ධනවාදය හමුෙව් කාංසාවන් පකාශයට පත් වීමක්ද?  
ධනවාදය සමාජයට මුදාහරින පරිෙභෝජනවාදය සහ ලාභය අරමුණු කරගත් සමාජ සංවිධානය තර්ජනය එල්ල 
කරන්ෙන් සාමූහිකයක් වශෙයන් මානව සමාජෙය් මූලික පදනමටය. ජාතිකවාදය  වත්මන් යුගෙය් තම 
ෙද්ශපාලනයට ෙයොදා ගන්ෙන් තම සාමූහික පැවැත්මට එෙරහිව එල්ලවන තර්ජනයට පතිෙරෝධය දක්වන්නට 
ජනයාට ඇති අවශ්යතාවය යි. එෙහයින්, ජාතිකවාදය ඊට අනුබලය සපයන ජනයාෙග් අභිලාෂයන් ගත් කළ, 
හුෙදක් ධනවාදය විසින් මුදාහැර ඇති තත්ත්වයන් හමුෙව් උපන් කාංසාවන් පකාශයට පත්වීමක් ෙනොව, 
සාමූහිකත්වය, පජාවක් පිළිබඳ හැඟීමක් නිෙයෝජනය කරන බව අපෙග් අදහසයි. තම සාමූහික ජීවිතෙය් 
සංස්කෘතික පදනමට තර්ජනයක් එල්ලවූ විට ධනවාදෙය් ෙවළඳ ෙපොළ තර්කනය කලාව ඇතුළු සියලු සමාජීය ෙද්, 
එහි ගහණයට ගන්නට පටන් ගත් විට, ඊට පතිෙරෝධය දක්වන්නට ජනයා තුළ ඇති අභිලාෂය ජාතිකවාදය  තම 
ෙද්ශපාලනයට ෙයොදා ගනියි.  
 
සිංහල ජාතිකවාදය මෑත සමෙය් පුනර්ජීවනයක් ලැබූෙව්, 1977න් පසු උදා වූ පාලන තත්තය යටෙත් ෙගෝලීය 
ධනවාදයටත්, ඒ කැටුව ආ පරිෙභෝජනවාදයටත් ෙපර ෙනොවූ විරූ පරිද්ෙදන්  ලංකාෙව් ෙදොරටු විවර වීමත් සමගිනි. 
යුද්ධයත් සමග, ජාතිකවාදය, බඩ-කට ෙවනුවට, රට ෙනොෙහොත් ෙපොදු යහපත ගැන සිතීෙම් අදහස අපෙග් 
ෙද්ශපාලනයට ඉදිරිපත් කෙළේය.  

2005 ජනාධිපතිවරණෙයන් පසු සිංහල ජාතිකවාදෙය් සියලු උත්සාහයන් ෙයොමු වූෙය් එල්ටිටිඊ තස්තවාදයට 
එෙරහි යුද්ධය ජයගනු පිණිස රජයට සහය වීමටය. යුද්ධය තුළ ජාතිකවාදය ලාංකික ෙද්ශපාලනය මත තම 
මතවාදී අධිපතිභාවය පිහිටුවීය.  එෙහත් සිංහල ජාතිකවාදයට යුද්ධය ජයගහණය සඳහා කැපවීෙමන් ඔබ්බට 
ලාංෙක්ය සමාජයට ඉදිරි දැක්මක් සම්පාදනය ෙකොට තහවුරු කිරීෙම් හැකියාවක් ෙනොවීය. යුද්ධෙයන් පසු යලිත් 
බඩ-කට ගැනම පමණක් ෙනොසිතා රටට පමුඛතාවය ෙදන්නට වැදගත් ෙහේතු ජාතිකවාදෙයන්  ජනතාවට ඉදිරිපත් 
ෙනොෙකරුණි.  

සිංහල ජාතිකවාදෙය් පදනම සපයන ගාමීය ස්ථරයන් අතර අද ධනවාදය කැටුව එන පරිෙභෝජනවාදය මුල් බැස 
ෙගන තිබීෙමන් ෙපනීයන්ෙන්, සිංහල ජාතිකවාදය ධනවාදයට ෙහෝ පරිෙභෝජනවාදයට සැබෑ විකල්පයක් 
සම්පාදනය කරන්නට අෙපොෙහොසත් වී ඇති බවයි. ඔවුන්ෙග් විකල්පයවී ඇත්ෙත් ධෙන්ශ්වර ආර්ථික 
සංවර්ධනයක් මත ජාතිය ෙගොඩනැංවීෙම් අදහස බව ෙපනී යයි. 

ලිබරල්වාදයට විකල්පයක් ෙලස රජය ශක්තිමත් කිරීම ෙකෙරහි ජාතිකවාදය විශ්වාසය තබා ඇතිබව ද රාජ්ය 
ෙක්න්දීය මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්යාපෘති ෙපොදු ආර්ථික අභිවෘද්ධිය ෙගන ෙදනු ඇත යන විශ්වාසය මත පිහිටා 
ජාතිකවාදය කටයුතු කරනබවද ෙපෙනයි. ජාතිකවාදය රාජ්ය අංශෙය් රැකියා අවස්ථා වර්ධනය කිරීම, පවුල රැකීම 
මුල් ෙකොට ෙගන මත්දව්ය භාවිතය අවම කිරීම, සහ දරු පරපුෙර් අනාගත අභිවෘද්ධිය වැනි දෑ අවධාරණය 
කරන්ෙන් ඒවා ලිබරල්වාදයට අභිෙයෝගකරන්නට සමත් වනුඇත, එයින් ජාතිකවාදය ශක්තිමත් වනු ඇත යන 
මතෙය් පිහිටා බව ෙපෙනයි. 

ජාතිකවාදීන් ඉදිරිපත් කරන ජාතික ආර්ථිකයක් පිළිබඳ අදහස, ආර්ථිකය සමාජෙය්  පදනම ෙලස ගන්නා, 
නූතනවාදී න්යායන්ෙග් එල්බ ගැනීමකි. ලිබරල්වාදයට විකල්පයක් වශෙයන් බුරුමය ෙහෝ ෙවනත් කිසියම් රටක් 
ෙමොඩලයක් වශෙයන් ගැනීම, සිංගප්පූරුව ෙහෝ මැෙල්සියාව තම ආකෘතිය වශෙයන් ගන්නා ලිබරල්වාදීන්ෙග්  
නූතනවාදී චින්තනය හා සමාන සිතීමකි. 
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අප පතන ෙපොදු යහපත: පුද්ගල  නිදහස ද? සාමූහික දිවි ෙපෙවත ද?  

ලිබරල්වාදයත් ජාතිකවාදයත් ඒවාෙය් හරෙයන් පකාශ කරන්ෙන් අපෙග් සාමූහික ජීවිතය සංවිධානය කරගැනීෙම් 
ආකාර ෙදකකි. ලිබරල්වාදය පුද්ගලයා මුල් ෙකොට ගන්නා සමාජ සංවිධානයක් ස්ථාපිත කිරීම අෙප්ක්ෂා කරන 
අතර, ජාතිකවාදයට අනුබල ෙදන ජන අභිලාෂයන් හි හරෙයහි ඇත්ෙත් සාමූහිකය මුල්ෙකොටගත් සමාජ 
සංවිධානයක් පිළිබඳ අදහසකි. 

අප ෙග් සාමූහික දිවි පැවැත්ම  සඳහා අප පතන ෙපොදු යහපත පුද්ගලයා මුල් ෙකොට ගත්තක්ද, සාමූහිකය 
මුල්ෙකොට ගත්තක්ද යන්න අප විසින් ඇසිය යුතුව තිෙබ්. පධාන ෙකොටම අප සාමූහික එකඟතාවට  පත් විය යුතු 
කරුණ ෙමය මිස, අප කුමන ආර්ථික සහ සාමාජීය පතිපත්ති අනුගමනය කරන්ෙන් ද යන්න ෙනොෙව්. ෙදවැනිව 
කී පතිපත්ති, අප ෙගොඩනඟා ගත යුත්ෙත් ෙපොදු යහපත පිළිබඳ අප එළෙඹන එකඟතාව මතය. 

පජාතන්තවාදය සම්බන්ධෙයන් අප මුහුණපාන  ගැටලු ගැට ගැසී ඇත්ෙත් නූතනත්වෙය් පකාශණයක් ෙලස අප 
වැළඳෙගන ඇති ධෙන්ශ්වර, ලිබරල්, නිෙයෝජන පජාතන්තවාදය සමගිනි. ලිබරල් පජාතන්තවාදය ෙලොව 
ෙද්ශපාලනෙය්  ඓතිහාසික විකාශනයක අවසානය ෙලස ගත යුතු ෙනොෙව්. ඉතිහාසය අෙප් පැවැත්ම තීරණය 
ෙනොකරයි. අෙප් පැවැත්ම තීරණය කරන්ෙන් අපි විසිනි. අපට අප ජීවත්වන ෙලෝකය ෙවනස් ආකාරයකට 
සංවිධානය කරගත හැකිය.  

රාජ්යය පිළිබඳ නූතනත්වෙය් ගැටලුව වන්ෙන්, ජාතික රාජ්යය සම්පදායික ආර්ථික කළමණාකාරීත්වෙය් ෙමවලම 
බවට පත්වීමයි. එෙහයින් ලිබරල්වාදෙය් ෙද්ශපාලනය රාජ්ය සීමා කිරීෙම් ෙද්ශපාලනය යි. ‘රාජ්යය යනු 
පුරවැසියන්ෙග් සංගමයයි’ යන අර්ථෙයන් ගතෙහොත්, රාජ්යෙය් කාර්යභාරය වන්ෙන්  පුරවැසියන් අතර ෙපොදු 
යහපත පිළිබඳ ෙද්ශපාලන සංවාදය සඳහා අවකාශය සංවිධානය කිරීමයි. 

“සමාජ ගැටලු” පිළිබඳ නූතනවාදී කතිකාව 
ලිබරල්වාදී ෙද්ශපාලන ෙව්දිකාෙව්, ජනපිය සටන් පාඨය බවට පත්ව ඇති දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය සහ විනය 
පිරිහීම ට එෙරහි වීම යටින් ඇත්ෙත් නීතිෙය් පාලනය පදනම් ෙකොටගත් පුද්ගල නිදහස රාජ්යය විසින් තම 
ගහණයට ෙගන ඇතැයි යන අදහසයි. රජෙය් ෙද්ශපාලඥයන් සහ නිලධාරීන් විසින් මහජන මුදල් වංචා සහ 
නාස්ති කිරීමට එෙරහිව, රාජ්ය බලය අයුතු ෙලස පාවිච්චි කිරීමට එෙරහිව දැඩි නීති පැනවීම සහ කියාත්මක කිරීම, 
නීතිෙය් පාලනය මත පදනම් වූ පුද්ගල නිදහස තහවුරු කිරීමට අවශ්ය ෙදයකි. 

දූෂණය, වංචාව සහ නාස්තිය සහ විනය පිරිහීම හුදු කළමණාකරණ පශ්නයක් ෙලස ගතෙහොත් ඒවා විසඳීම සඳහා 
අවශ්ය වන්ෙන් ඉහළින් අපමත බලපවත්වන දැඩි පාලනයකි. එෙසේ නැතිව ඒවා සමාජ සංසිද්ධි ෙලස 
සැළකුවෙහොත් අප සිතිය යුතු වන්ෙන්, සමාජයක් වශෙයන් අපටම විනයගරුක, නීතිගරුක, අවංක පුද්ගයන් බවට 
පත්විය හැක්ෙක් ෙකෙසේද? යන්නයි. 

මිනිසා යහපත් මිනිෙසකු කිරීම අධිකාරවාදී පාලකෙයකු විසින් ඉහළ සිට පැනෙවන අධිකාරයකින් සිදු කිරීමට 
ෙයොමුවීම, පුරවැසිභාවය මත පදනම් වූ ෙද්ශපාලන සංවාදයක්  සමාජෙය් ෙනොතිබීෙම් පතිඵලයකි. අපෙග්ම 
කියාකලාපයන් පිළිබඳ සාමුහික ආචාර ධර්මීය විනිශ්චයට ඇති හැකියාව වගාකර ගැනීමට  අසමත් වූ සමාජයක 
පතිඵලයකි. සමාජ සංසිද්ධීන් කළමණාකරණෙයන් විසඳිය හැකි ගැටලු ෙලස දකින ලිබරල්වාදී න්යාය පතය මග 
හරින ෙදය නම්, ෙමම ආචාර ධර්මීය කරුණයි. ජාතිකවාදය, තම රාජ්ය ෙක්න්දීය සංවර්ධන ආකෘතිය තුළ 
ඇමතීමට අසමත්වන කරුණ ද ෙමයය. 

ලිබරල්වාදය රාජ්යය සීමා කිරීෙම් තම ව්යාපෘතිය තුළ, නිවැරදි ව්යවස්ථාවක් සම්පාදනය ෙකොට, නීතිෙය් පාලනය 
යටෙත් යහ පාලනය ස්ථාපිත කිරීම සහ ඒ පදනෙමහි මූලික අයිතිවාසිකම් හා නිදහස රැකීම ෙද්ශපාලනෙය් හරය 
ෙකොට සළකයි. එෙහයින්, මහජනයා පදනම් ෙකොටගත් පුරවැසි ෙද්ශපාලනයක් ෙකෙරහි විශ්වාසයක් මූලිකවම 
ෙනොතබයි. ලිබරල්වාදයට මහජනයා අවශ්ය වන්ෙන් ඡන්දය ලබා ගැනීමටය. 

යුද්ධය අවසන්වූ පසු විනය පිළිබඳ කතිකාව පළමුව මතුව ආෙව් ජාතිකවාදී රාජ්යය දිශාෙවනි. සංවර්ධනය සඳහා 
දැඩි විනය අවශ්ය  බව කියැවිණි. පමුඛතාව දිය යුත්ෙත් පජාතන්තවාදයට ෙනොව විනයට බව කියන්නට 
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විෙශේෂඥෙයෝ ඉදිරිපත් වූහ. ඉන් පසුව,මෑතදී, ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙමම කතිකාව පතිපක්ෂ පිෙළේ පධාන සටන් 
පාඨය සම්පාදනය කෙළේය. 

අපෙග් සාමූහික ජීවිතෙය් යහපත ෙවනුෙවන් කටයුතු කිරීමට අප අෙපොෙහොසත්වීම තුළ අෙප් ගැටලු  වලින් අප 
ගලවාගන්නට ඒකාධිපති නායකෙයකු වුව ෙහොඳයැයි කියන තැනට අප කලක සිට පත්වී තිෙබන්ෙන් මන්දැයි අප 
සිතිය යුතුය. ආර්ථික සංවර්ධනය උදාකළ ඒකාධිපති නායකයන්ෙග් පාලනයන් යටෙත් සිදුවූ සියලු ආකාරෙය් 
ෙද්ශපාලන නිදහස මර්ධනය කිරීම් ෙනොසළකා හැර ඔවුන් වර්ණනා කරන්නට ෙපළඹීෙමන් අප ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් ආර්ථික සංවර්ධනය ෙවනුෙවන් ෙද්ශපාලන නිදහස කැප කරන්නට අප සූදානම් බවද? 

අපෙග් සියලු “සමාජ ගැටලු” වලින් අපව මුදවාලන සංවර්ධන වැඩපිළිෙවලක් ෙහෝ නායකෙයක් පිළිබඳ 
අෙප්ක්ෂාව පැන නඟින්ෙන් “සමාජ ගැටලු” වලට සරල, ෙකටි විසඳුම් ඇත යන නූතන විශ්වාසෙයනි. සමාජීය 
සංසිද්ධීන් “සමාජ ගැටලු” ෙලස දකින නූතන සමාජ විද්යාත්මක කතිකාෙවනි.  

ජාතිකවාදයද  නැතෙහොත් ලිබරල්වාදයද? ෙදකම! 
තම ජීවිතයට අර්ථයක් සපයන, තමාට පිටස්තර වඩා උසස් ෙදයක එනම්, සාමූහිකයක, පජාවක සාමාජිකෙයකු 
ෙලස තම අද්විතීය පුද්ගලභාවය විශිෂ්ඨත්වයට ෙගන ඒම මානව පැවැත්ෙම් අවශ්යතාවකි. ෙමම අවශ්යතාව 
ලිබරල්වාදෙයන් වත්, ජාතිකවාදෙයන් වත් නූතන මිනිසාට සපුරාගත ෙනොහැකිය.  

ලිබරල්වාදය විසින් මුදාහරින නමුත්, එය ආමන්තණය කිරීමට අෙපොෙහොසත්වන සමාජ සංසිද්ධිය නම් 
සමාජෙයන්, ෙලෝකෙයන් විගලිත වූ, හුෙදකලා වූ පුද්ගලයා ය. ලිබරල්වාදය, පුද්ගලයාට පිටස්තර වඩා උසස් ෙද් 
ෙලොව ඇතැයි යන්න ගැන දක්වන්ෙන් උදාසීන ගතියකි. ජාතිකවාදය ආමන්තණය කිරීමට අෙපොෙහොසත්වන 
සමාජ සංසිද්ධිය නම් ෙලොව ෙවනස් වූ තත්ත්වයන් යටෙත්, පුද්ගල නිදහස, සමාජීය බහුත්වය සහ විවිධත්වය 
පජාෙව් අංගයන් විය යුතු බවය. ලිබරල්වාදයත්, ජාතිකවාදයත් ෙදකම ධනවාදය විසින් මානව ෙලෝකයට 
මුදාහරිනු ලැබ ඇති සමාජ ව්යසනයන් ගැඹුරින් ආමන්තණය කරන්ෙන් නැත.  

ෙමහිදී, ජාතිකවාදයත්, ලිබරල්වාදයත්, පසමිතුරු ෙනොව ඌණ පූරක හරයන් නිෙයෝජනය කරන ෙලස සළකා එම 
ෙද-මතවාදයන්ට එකිෙනකින් ෙපෝෂණය වන්නට අවකාශ සැළැස්වීෙමන්, ෙමම විසංවාදය සමනය කිරීෙම් මගක් 
පරිකල්පනය කළ හැකි බව අපෙග් විශ්වාසයයි. 

ලිබරල්වාදෙය් පරමාදර්ශය වන නිදහස් පුද්ගලයා පිළිබඳ අදහස, සමාජෙයන් සහමුලින්ම නිදහස් වු, ස්වාර්ථකාමී 
පුද්ගලෙයකු පිළිබඳ කරුණකට ලඝු ෙනොෙකොට, නිදහස් පුද්ගලයා යනු, තම අද්විතීයභාවය පකාශ කිරීමට ඇති 
නිදහස තුළ, සාමූහිකය තුළ විශිෂ්ඨත්වයක් අත්පත් කරගන්න ට උත්සාහ දරන්නා, එනම්, සකීය පුරවැසියා 
ෙලසත්, ඒ සඳහා අවකාශ සලසන නිදහස මහජන අවකාශය, පජාව ෙලසත් සැළකීෙමන් අපට ලිබරල්වාදයත්, 
ජාතිකවාදයත් මුහුණෙදන ද්වි-විධ සංසිද්ධීන් ආමන්තණය කරන පරිකල්පනාවක් වර්ධනය කරගත හැකිය. 
පුද්ගලයා සාමූහිකය සමඟ බැඳීමක් නැති, ඉන් ස්වායත්ත ෙකෙනකු වීෙමන් ඔහු/ඇය සාමූහිකය සමඟ ඇති 
සබඳතාව හුදු වානිජ ගනුෙදනුවක් බවට පත්වීෙමන්, සාමූහිකය අනතුෙර් ෙහළයි. 

ජාතිකවාදෙයන් නිෙයෝජනය වන පජාව පිළිබඳ අදහසට අනාගතයක් ඇත්ෙත් ‘සංවර්ධනය’ පිළිබඳ අදහස තුළ 
ෙනොව පුරවැසිභාවය පිළිබඳ අදහස තුළය. පජාව යන පදයට ඇතමුන් විරුද්ධවන්ෙන් පජාව අත්යන්තෙයන්ම 
සමජාතීකරණයක් අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන්ය, යන අදහස මත පිහිටා විය යුතුය. ජාතිකවාදය එවැනි සමජාතීකරණයක් 
අෙප්ක්ෂා කරයි. නමුත්, බහුත්වය, විවිධත්වය රැකගතහැකි පජාවක් ද ෙවයි. ඒ පුරවැසි පජාවයි. ෙවනස් වී ඇති 
ෙලෝක තත්ත්වයන් යටෙත් පුද්ගල නිදහස පදනම් වන ජනවාර්ගික, ආගමික ඈ බහුත්වය සහ විවිධත්වය පිළිබඳ 
අදහස ජාතිකවාදය විසින් යටපත් කරන්ෙන් නම්, එම ජාතිකවාදය ජනයාෙගන් පතික්ෙෂේපවනු ඇත. 
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