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ර12 ෙපෙ3රා 

ලංකාව ස7බ9ධෙය9 ජාත>9තර ම?ල> අරමuදල ABමට Dය1ත මැFහHIම JKබඳ !Mන කරන Oට, PHග9නා සuQ 
ෙලස,  !ග#$K හා වාමාංRක යැS සැලAය හැA ෙකාටT ෙව#9 ඊට OෙරVධය පලවනu ෙ7 Fනවල දWනට ලැෙX. ෙ7 
OෙරVධය ෙබාෙහාම පුQZ ව3ණාවKයA. IMF යනu අප හuවා දWවන තර7 '.ZෙලW' ෙනාව, !#සංTකරණය වu යහපH 
ආයතනයW බවට සමහ]9 Aයාපාන අතර, තවH ඇතැමu9 නගන ත3කය ව9ෙ9 IMF නරක Oය හැක නමuH, අපට ඊට 
OකZපයW #ෙXද ය9නය. OකZප ෙසIම අප සැමෙ_ කටයuHතW ෙනාව, IMF Oස2ෙම` ගැටQව ෙප9වා ෙදන අප 
aප ෙදෙනWෙ_ වගaම I ඇ# ෙසයA. IMF ස7බ9ධ Oෙbචනය9ට ෙමම ෙදJdසම දWවන අකමැHත, 
'!ග#$%' (ෙකාමා eල) IMFවාදය ෙලස අJ හ29වමu. අෙනW PයQ ක]fවලg '!ග#$%' වන ෙ7 අය, නව KබරZ 
ෙගV%යකරණය ස79ධ ක]ෙh g එWෙකV ෙදකට වැෙන#, නැ#න7 ඊට අනuමැ#ය පල කර#.   

ඇS අJ IMF Oස2මW ෙනාෙb Aයා Aය9ෙ9? ජා.ම?, අරමuදල OP9 පනවන කjපාk ෙකා9ෙlP Dසා සමාජෙ* පහල 
පා9#ක ජන ෙකාටT මත ඇ# ෙවන mඩනය ඒ සඳහා බලපාන එක ෙpeවA. හැබැS IMF ` !Mනය සමාජ 
සාධාරණHවය JKබඳ !MනයW පමණW ෙනාෙb. ජා.ම?. අරමuදෙZ ෙකා9ෙlP Dසා දැq ෙලස mඩාවට පHව? රටW ව? 
rPෙ*, 2015 g බලයට පHව? වාමාංRක Pdසා පWෂෙ* ආhඩuෙb මuදZ ඇම# ව? යාDT ව]ෆාAT IMF ` !Mනය 
uමWදැ'S පැහැFKව OTතර ෙකාට #ෙX ; ජා.ම? අරමuදල ෙයVජනා කරන කjපාk JKෙවH (austerity measures) වල 
අවසාන !#ඵලය ව9ෙ9 ආ3wකය සංෙකVචනය Iමය. ආ3wක අවපාත සමයක g ෙපෟlගKක අංශය ආෙයVජන කටයue 
සඳහා ෙයාමu ෙනාෙb. ඒ ඔවu9ට ලැෙබන ලාභය අඩu බවට ව? තWෙT]ව මතය. ෙ7 Dසා කල යue ව9ෙ9 රජය වැqෙය9 
මැFහH I රාජ> Oයද7 වැq Adම හරහා ආ3wක ව3ධනය උlgපනය ABමය. ඊට !#මuඛ ෙලස, ජා.ම?. අරමuදල අණ 
කර9ෙ9 රජයට Pය Oයද7 කපා හdන ෙලසටය. අවපාත සමයක ෙපෟlගKක අංශය ආෙයVජන කටයue ෙනාකරන 
පසu.මW eල, රජයH Pය Oයද7 කjපාk කලෙහාH එ` !#ඵලය ව9ෙ9 ආ3wක ව3ධනය ඇණ `ට, ආ3wකය 
සංෙකVචනය Iමය. ෙමෙලස සංෙකVචනය වන ආ3wකයකට තම ණය ෙගIම Pk කල ෙනාෙp. IMF ව~ෙටV]ව 
Oස2මW ෙනාව, !Mනය තවH පැටලIමW බවට ව]ෆාAT බ2 අය ත3ක කර9ෙ9 එම පදනම මතය.  

IMF �1කාෙb ෙමම ගැටQ සහගත Tව�පය JKබඳ සැලAය යue OෙbචනයW අපෙ_ !ග#$% කව අතර දWනට 
ෙනාලැෙබ9ෙ9 ඇS? ඒ සඳහා බලපාන ෙpe ෙදකW #ෙX යැS අJ ෙයVජනා කරමu.  

පලමuවැ9න, රාජපWෂ OෙරVධය අ�DMචය Iමය. 2005 9 පසuව, ලංකාෙb දuෙh ෙlශපාලනය �රණය කෙZ 
රාජපWෂවාදය OPD. රාජපWෂවාදෙ* ලWෂණය ව?ෙ* Pංහල TෙවVHතමවාදය බට`ර OෙරVධය සමග ස9�කරණය 
ABමය. ෙ7 Dසා, !කාRතව, බට`ර අ�රාජ>වාදයට හා එ` ඒජ9තය9 වන ෙලVක බැංuව, ජා.ම?. අරමuදල බ2 
ආයතන ෙකෙර` OෙරVධයW නඩHe ABම රාජපWෂවාදය OP9 Fගටම කරෙගන �ෙ*ය. ෙමය වඩාH !කාශමාන ෙලස 
!කාශයට පH කෙZ OමZ Iරවංශ OPD. රාජපWෂවාදය Pංහල ජා#වාg ව? Dසා, අප සමාජෙ* ෙබාෙහV වාම !ග#$% 
ෙකාටT ජා#වාදයට O]lධ Iම යන පදනම මත රාජපWෂවාදයට එෙර` Oය. ෙමම ගමෙ9 එW !#ඵලයW ව?ෙ* 
ෙlශපාලන-ආ3wකය ස7බ9ධ Oෙbචනය lO�ක I, ජා#වාද OෙරVධය !මuඛ Iමය. ෙම` සටහ9 ABමට ඉඩ ෙනාමැ# 
OOධ ව? ෙpe Dසා, රාජපWෂවාදය බට`ර අ�රාජ>වාg රටවZ සමග ය7 ආත#යW ෙගාඩ නගා ගHෙHය. එ`g ෙමම 
අ�රාජ>වාg රටවZ රාජපWෂට O]lධ ය7 ය7 අදහT පල කර9ට පට9 ගHෙHය. රාජපWෂවාදෙ* බලපෑම Dසා 
දuf ලංකාව eල ආ9#කකරණයට ලWව? ඇතැ7 පූ3ව-!ග#R% ෙකාටTවලට ෙමම අ�රාජ>වාg රටවල බලපෑම 



'ෙහාඳ' ෙදයW ෙලස ෙප� ය9ට පට9 ගHෙHය. රාජපWෂට O]lධ ෙb න7, යWෂයා සමග වuව එකe Iෙ7 වරදW 
ෙනාමැ# බවට ව? මෙනVභාවයW D3මාණය Iම ආර7භ Oය. ෙමය අවසාන ව?ෙ* රාජපWෂවාදයට එෙර` Iෙ7 
නාමෙය9, බට`ර රටවල අ�රාජ>වාදය ගැන ව? Oෙbචනය මuQමD9ම ස7මu#ගත ABම eලය. රාජපWෂට වඩා IMF 
ෙහාඳ බවට Pත9ට පට9 ගැ�ම ෙම` තා3Aක අවසානයS.  

ෙදවන ක]ණ ඉහත a පලමuවැ9ෙ9 F�වA. 2005 9 පසuව, OෙMෂෙය9 රාජපWෂවාදය ජය�හණෙ* `D ෙපHතට 
JOP 2010 ට පසuව, ෙමරට අ�රාජ> OෙරV� ක#කාෙb ඒකා�කාරය Pංහල ජා#කවාg9 OP9 අHපH කරගHෙHය. 
ඔවuන අ#ශය ජඩ ෙලසකට, අ�රාජ> OෙරV� මෙනVභාවය9 සuQ ජා#ක OෙරV� මෙනVභාවය9 සමග එකට 
ස9�කරණය ABමට සමH Oය. ජනතා OමuW# ෙපරමuණ බ2 බලෙbග එෙතW ෙයාදාගH අ�රාජ> Oෙරා� ක#කාව, 
Pංහල ජා#කවාදය OP9 හා රාජපWෂවාදය OP9 තම වාPයට ෙයාදාගැ�ෙ7 !#ඵලය ව?ෙ* අ�රාජ> OෙරV� 
ක#කාෙව9 ජOෙප බ2 බලෙbග �මෙය9 ඈH Iමය. 2010ට පලමuව, ජOෙප බ2 පWෂයW ජා.ම? .අරමuදල ගැන කරන 
OTතරයW අප නැවත AයවuවෙහාH, එ` APk වැDZලW නැත. එම ආයතනෙ* ගැටQව uමWදැ'S අ#ශය පැහැFKව 
එම KයැOKවල OTතර ෙb. ජOෙප ෙනාවන වම ස7බ9ධවH එය එෙTය.  

එෙහම න7, දැ9 ෙ7 ෙද�qයාවට ෙpeව Aම? IMF, ෙලVක බැංuව ආg ආයතන OP9 පවHවා ෙගන යන ෙලVක 
ආ�පත>යට O]lධ Iම OමZ Iරවංශ බ2 Pංහල ජා#කවාg9 ඕලාdක ෙලස තම ඒකා�කාරය බවට පHකරෙගන 
#ෙබන Dසා, එම සට9 පාඨ එෙලසම ගැ�ෙ7 මැKකමW ෙමම බලෙbග OP9 ෙප9නu7 කරS. ෙ7 Dසා Pkව 
#ෙබ9ෙ9 එම සට9 ෙපරමuණ තDකරම Pංහල ජා#කවාදය ෙවත Kයා gමA. ෙමය !බල ෙලස !කාශයට පHව?ෙ* 
පසu�ය ජනා�ප#වරණය අlදර කරKයට ආ MCC �Oසuම කාලෙ*ය. ෙමම �Oසuමට අ#ශය ෙබාලඳ හා ආ9#ක 
ක]f මත Pංහල ජා#වාg9 OෙරVධය දැWIය. ෙමම OෙරVධය සමග අනන> ෙbදැ'S යන සැකය Dසා වාමාංශය ඒ 
JKබඳ Oෙbචනය පල කෙZ ෙබෙහO9 පdTස7 සහගතවය. ෙම` අවසාන !#ඵලය ව?ෙ*, MCC OෙරV� ක#කාව 
ජා#කවාg9ෙ_ අ�කාරයට නe Iමය.  

ජා#කවාg9 අ�රාජ> OෙරV� ව>ාෙජVW�9 භාOතා ABම හා ඊට මuහuණ g ගත ෙනා� වාමාංශෙ* ඇතැ7 ෙකාටT එ` 
!#ව]lධ අ9තය ෙවත, එන7 අ�රාජ>වාදය යනuෙව9 යමW නැතැ'S Pතන තැනට තZQ Iම Dසාය, වHම9 Oකෘ#ය 
ඇ# I #ෙබ9ෙ9. ෙ7 Dසා !ග#$% යැS ෙප� P�න අය ෙවත, IMF සංOධානය ෙගV%ය ම?ල> !ා_ධනෙ* ඒජනHෙයW 
ෙලස �යා කර9ෙ9 ෙකෙTද, ඔවu9 D3ෙlශ කරන නව ස7භාව> ආ3wක Oද>ා !#පH# සංව3ධනය ෙවන රටවලට 
නරක ව9ෙ9 ෙකෙTද ආg ෙලස Oෙbචක ෙගV%යකරණ ස7!දාෙ* ෙහVqෙපාත මතW කර gෙ7 ඉරණමකට A`ප 
ෙදෙනWට උර gමට Pkව #ෙX.  

2005 ට පසuව Pkව? රාජපWෂවාදෙ* ෙහජෙමාDකකරණය eල, ෙlශපාලන කඳවu]වල බල ෙ3ඛා ෙමෙලස යK 
D3වචනය Iම, ෙ7 ස7බ9ධ උන9k අයෙ_ අධ>යනයට Oෂය Oය යue PHග9නා සuQ PkIමA. 


