
 

 

X ව�ාපාරෙ� ඉ�හාසය ���  

නවක ඔබ ��ගැ�ම... 

 

                                අපෙ� අ�දැ�� අ�ව, අප ෙ�ශපාලන ව�ාපාරයට පැ�ෙණන 

ක�ඩාය� ව�ග ��පය� හ�නාගත හැ�ය. 

 01. ��� සමාජ-ෙ�ශපාලන ව�ාපාරය� සමඟ ස�බ�ධ ෙන��� ෙ�ශපාලන ව�ාපාර 

සමඟ කට�� ��මට ���� ��ස.  

02.අප සං�ධානය සමඟ සෘ�ව ස�බ�ධ �ව� හා පැර� සමා�ක-සමා�කාව� හා 

කට�� කර ඇ� ��ස. 

03. සං�ධානය හා සෘ� ස�බ�ධය� ෙන�මැ� �වද ‘මාෙත�ට’ සඟරාෙ� �ට අප සංවාදය 

�රස්ථව �ට අඛ�ඩව ප�හරණය කරන ��ස  

04.ජ.�.ෙප සහ ෙප.ස.ෙප වෘ��ය ස��  සමඟ සෘ�ව ස�බ�ධ � �යාකර ඉ� 

ඉව��� ��ස.  එම ක�ඩාය� ව�ග ෙ�.  

           ඉහත පළ� කා�ඩය �ළ ��න බ�තර ත�ණ ත��ය� ය�, අපෙ� සමාජ 

ව�ාපාරෙ� වයස හා සමාන වයස් කා�ඩය� �ෙය�ජනය කර�ෙන�ය. එන� වයස 

අ��� 25 ෙහ� ඊට අ�  ��ස�.  ඔ�� ෙබ�ෙහ� �ට අප ෙ�ශපාලනයට ආශ�ත ව�ෙ� 

අපෙ� සමාජ ව�ාපාරෙ� නායක  X ක�ඩායෙ� ��මාතෘ ��� �මාර �ණර�නෙ� 

��ෙය�, �� ෙ�ඛන සහ ��ධ ස්ථානය�� ඔ� ෙ� ෙ�ශන සදහා සහභා��ෙම�  ල� 

දැ�ම ���. එම නවක�� ෙ� දැ�ම උෙදසා අප ව�ාපෘරෙ� ��මාතෘ ��බඳව සහ අප 

ව�ාපාරය සමාජ�යව ල� අ�දැ�� ෙම�ම අපෙ� අධ�ාපන �යාව�ය ��බඳව ඉතා 

ෙක� සාරාංශය� ඉ��ප� ��ම ෙම� අර�ණෙ�.   

                ��� ෙ�ශපාලනයට ���මට �ථමෙය� කලා �ෙෂ��ය �ළ ෙ��කා නාට�, 

�නමාව සහ ප�සරය යන �ෙෂ�� ස�බ�ධෙය� උන��ෙව� �ය අධ�නය� �� කෙළ� 

80 දශකෙ� �ය. එම 80 දශකය ය�,  80 වැඩ ව�ජනය�, 83 �� මස LTTE ��ධය 

ආර�භ�ම�, ත�ණ ත��ය� 60, 000 � මරණයට ප�කළ 88-89 වකවා�ෙව�  

පැවැ� �ෂණය�, ���� ��� ලාං�ය සමාජය ක�පනයට ප� කරන ලද දශකය� 

�ය. ඒ වන �ට පැවැ� �ය�ම වාමාං�ක සහ ද��ණාකං�ක ෙ�ශපාලන ක�ඩාය� 



ආ�ධ ස�න�ධ ෙව�� ��� ��� ආර�භ කරන ල�ෙ� හැදෑ�ම�.  රට �ළ ��ෙව�� 

පැවැ� ත�වය මත හැදෑ�මට ෙය�� �ම ය�ම නව �යාව� �ය. ඒ සඳහා ඔ� ��� 

ජ�ම� සංස්කෘ�ක මධ�ස්ථානය සහ �තාන� ක���ල �සථ්කාලය පා��� කරන ල�.  

එම හැදෑ��වලට සමා�තරව ��� ��� 1989 ව�ෂෙ�� ‘යා�ා’ න�� �ව�පත� 

ඇර�ම�, ‘රශ්�ය’, ‘��’ සහ 1993 ‘�වාද’ සඟරාවට ස�බ�ධ� එයට තම අදහස් 

��ම�, ��� ��තක�� ස�බ�ධව �ෙ�චන ෙගන ඒම�, ‘�භ�’ වැ� ආයතනය� 

සමඟ ෙක�කල� කට�� ��මට උ�සාහ ��ම� ���ය. එම අව�ෙ�� එකළ 

�ධානතම ��� ��තකයා � මහචා�ය �ච�ත ග�ල� වැ� මා�සව්ා� ��තක��ෙ� 

අදහස් සඳහා සෘ�වම ෙගනා �ෙ�චන �ළ ���ෙ� මතවාද කැ� ෙප��. ම�ද ඒ වන 

�ට ‘ලාං�ය මතවා� උප�ව�හය’ �ළ �ෙය�ජනය කෙළ� මහචා�යය ග�ල� වැ� ��� 

��තක��ෙ� ක�කාව වන අතර, ඒ �ළ අ�ප� මතවාදය� �ෙය�ජනය කළ 

��තක�� �ෙ� කා� මා�ස්, ෙල�� සහ  පැර� ෙස��ය� ෙ�ඛනය� ය. න��  

ෙමම මතවා�මය උප� ව�හෙ� ෙහජෙම��ය ලබා ගැ�ෙ� සටෙ��  ��� ��� ෙය�දා 

ග�ෙ� ඒ වන �ට ඔ� ��� අධ�නය කර� ලැ� ෆ��න�� � ෙස��ය� ෙ� භාෂා 

�ද�ා �ළධ�මය �ළ පව�න සංඥාව, හැඟ�ම සහ හැඟ��කාරකය, ආ� �ලධ�ම� 

ව�හවා� ��තක��ෙ� න�ාය�, පශච්ා� මා�සව්ා� ��තක��ෙ� න�ාය� සහ 

බට�ර ද�ශනන�. ඒ �ළ ��� ��� හදාර� ලැ� ව�හවාදය ස�බ�ධ න�ාය� ෙම�ම 

ධනවාදය ෙල�ක �මය� ෙලස පැ�ෙර�ම ��� පශ්චා� �තන ත�වය ස�බ�ධෙය� 

නව සංක�ප ඇ� කළ �� ෙබ��ලා, ෙෆ��� ෙජ�ස�, �� පං�වා �ෙය�තා ආ��ෙ� 

න�ාය� ස�බ�ධව ක�කාව� ලාං�ය සමාජය �ළ ඇ� කර� ලැ�ය.  ඒ අ�ව එෙත� 

පැර� වාමාං�ක��ට ෙන�හැ�� නව ධනවාදය ස�බ�ධෙය� �ද�ාව� ෙග�ඩ 

නැ�මට ���ෙ� �ය�නය සා�ථක �ය. එ� ��ඵලය� ෙලස අප සං�ධානෙ� 

සමා�ක��ව බා�ර සමාජය නාමකරණය කෙළ� පශච්ා� �තනවා�� ෙල��.  

                ෙකෙස� �ව�, ��� ��� සව්ා�නව ඉහත �ව�ප� සහ සඟරාව�� කට�� 

�� කරන අතර �ර� �� �ව�පෙත� ��� ��� �යන ලද ‘ක��ව හැර �ෙ�’ යන 

ෙක�ළම �යවන ලද රාගම පාඨකය� ��ස� ���ව �ථම වරට 94 ව�ෂෙ�� ෙද�කඳ 

කා�යාලයට පැ�ණ �ණ ගැ��. ඔ�� කෙත��කය� ��ස� � අතර, ඔ��ෙ� අර�ණ 

�ෙ� ඒ වන �ට ��� ��� �� ��-ෙ�ඛන ස�බ�ධෙය� ��� සමඟ ෙ�ශපාලන 

සංවාදය� ඇර�මය.  ඉ�ප�ව ���ෙ� �ථම අධ�නය කවය �� පාඨක�� ෙවත 

ආර�භකරන ල�. එය එවකට ෙක�ළඹ මහජන �ස්තකාලෙ� කැ��ෙ� පව�වන ල�.  

                ඉ�ප�ව 1996 ව�ෂෙ�� ගා�� �ෙ��ංග මා�ගෙය� �ව� ෆ��ෙන��ස් 

හ�නාෙගන ඔ� ��� �� කරන ලද ආරාධනය� මත ��� ��� 1997 ව�ෂෙ� �ට 

ගා�� �ෙ��ංග සමඟ සම ක�තෘ�වය දර�� ‘මාෙත�ට’ සඟරාව ඉ��යට කර ෙගන 



යන ල�. ‘මාෙත�ට’ ���ගසස්ාය කා�යාලෙ� ��� සමඟ ගා�� �ෙ��ංග, �ශා�ත 

අ��ස,් සහ ජග� � ෙපෙ�රා යන ���ෙ� පැර� �තව�� මාෙත�ට සඟරාෙ� 

සංස්කරණ කට�� කෙළ�ය. ��� ��� ස්වා�නව ‘��තන අ�ෙ�කය’ න� අ�ෙ�කය 

��� ‘පශ්චා� �තනවාදය’ සහ එ� හැ��ම ස�බ�ධෙය� සමාජ-ෙ�ශපාලන-ආ��ක 

�� ��ම ඇර��. ඉතාම� ස��දා�ක භාෂා ෙල�කයක �� ��සට ��� ��� ලාං�ය 

සමාජය �ශ්ෙ�ෂණය කරන නැ�� සහ හරව� සව්�පය�, භාෂා �ලාසය�, ඔ�ෙ� 

ද�� �චාරය� හ�ෙ� ��� ��තක�� සහ �ශව් �� යාල ක�කාචා�යව�� ෙම�ම 

කලාක�ව�ද බ�තරය �ස්ෙස�පයට ප� �ය. න�� ���ෙ� �චාරය� ෙහ� න�ා�ක 

එළ�ම ස�බ�ධෙය� ගැ�� අධ�නය� වල ෙන�ෙය�� ��ස ���ට ����ෙ� 

අ�ෙය�ග එ�ල ��මට ෙම�ම, ��� රටවල ෙම� ���මය සංවාදයට ඒමට එකළ 

මැ��ය. ඒ අ�ව �මා��ලව ��� ��� � ලාං�ය මතවා� ෙහජෙම��ය අ�ප� 

කරග��� ��ෙ� ය. එම මතවාදය� ෙකතර� ශ�� ස�ප�නද ය�න වටහා ගත හැ� 

ව�ෙ� 1995 ෙමරට ආර�භකරන ලද ෙ��ෙය�-ෙට��ෂ� කලාව උ� ය��� කර�� 

ඇර� මාධ� ජාලෙ� ආ��ක �ෙ�දක �ෙ��කාව� සඳහා වැඩ�� ��පය� පැවැ��ම 

සඳහා �රස මාධ� ජාලෙ� �ධා�යා වන �ම� ල�ෂප� ආර�� ��� ආරාධනා ��ම�.  

                      ඒ අතර�ර, ඊට සමගා�ව ��� ��� ‘��’ පාඨක�� සඳහා ෙගන �ය 

ෙ�ශපාලන සංවාදය තව �රට� ��ම� කර��  එම සාක�ඡාව ��ම� අධ�නකව 

පැවැ��ම ද�වා සංව�ධනය කරන ලද අතර, එම අධ�නකව ෙක�ළඹ �ශ්ව �ද�ාලෙ� 

ධ�ම �සානායකෙ� කාමරය �ළ �ට �� ��ම අරඹන ල�. එම අධ�නකවය සඳහා �� 

පාඨක��, ���ෙ� ස�ප ��ර�, මාෙත�ට ���ෙ� පාඨක�� ෙම�ම ෙක�ළඹ �ශ්ව 

�ද�ාලෙ� �ද�ා��� ��ප ෙදෙන�ද ද ඇ��ව 35 ෙදෙන� පමණ අධ�ාපන කවයට 

සහභා� �ය. එ�� ���ෙ� මතවාද සමඟ දැ�ව අනන��� �රස වැ� මාධ� ආයතන සහ 

�ව�ප� වල මාධ� සාක�ඡා පැවැ��ෙ�� ��ගලෙය� ෙලස ෙන�ව  ක�ඩායම� ෙලස 

හැ���මට ��� කැම� �ය. එම �සාම ධ�මෙ� ෙය�ජනාව� අ�ව ඒ වන �ට  

‘ෙ�ශපාලනෙ� නව භා�තාවක’ �යැ�� ���ෙ� එම ‘�යාව’ නාමකරණය කළ 

ෙන�හැ� බැ��  X න� අඥාත පදෙය� හ��වන ල�. ඒ අ�ව  ‘X ක�ඩායම’ ���ය.  

           ඉ�ප�ව එෙත� ��� පමණ� �� මාෙත�ට සඟරාෙ� ෙ�ඛන කට�� සඳහා 

��� ��� දැ�ම ලබා �� �ෂ�-�ෂ�ාව�ටද අවසථ්ාව ලබා ෙදන ල�. එ�� එම ෙ�ඛක 

��ස ��� ��� ලබා �� දැ�මට සමාගා�ව ක�ඩායකම� වශෙය� මාෙත�ට 

සඟරාවට �� ��ම ඇර��.  ඒ අතර�ර ��� ෙවත පැ�� ��ධ තලවල ��ස් ෙවත 

��� ��� අධ�නකව ��පය� අරඹා ���. 1995-2001 වන �ට අප ව�ාපාරයට 

පැ�� ෙම�ම �ට�� ���ෙ� සංඛ�ාව ද  ඉතා �ශාල �ය. එබැ�� අප ව�ාපාරය 

��� මහරගම, ක�ෙබ��ල, නාවල, සහ ර�මලාන ��ෙවණ පාෙ� සහ ර�මලාන  

��ම� උයන යන ස්ථානව�� �වාස ��යට ෙගන අප ෙ�ශපාලන ව�ාපාරෙ� 



ෙ�ශපාලන අධ�නකව සහ අපෙ� කෘ�� සහ අෙන�� ල�ඩ� ආ� �කාශනවල 

කට�� �� කරන ල�.  

          ���ෙ� අඛ�ඩ හැදෑ�ෙ� ��පලය� ෙලස 2001 ව�ෂය වන �ට � ලාං�ය 

‘මතවා�මය ෙහජෙම��ය’ අප ව�ාපාරයට ලැෙබන අතර, අප ව�ාපාරය ��� 

LONDON සඟරාව ඇර�ම�, �ස�්�යාව වැ� ��ථ ඇ�� ��ථ ��පය�ම �කාශයට 

ප�කරන ල�. 2001 ට ප�ව අප සං�ධානය ��� ‘මෙන��ශ්ෙ�ෂණය’ �ෂය ද අපෙ� 

අෙන��  �ෂය� හා සමගා�ව අධ�නය කර�නට ෙපළ��. ෙමම නව �ෂය ඉෙගන 

ගැ�මට යාෙ��  ඒ වන �ට ���ෙ� දැ�ම ��� මාෙත�ට සහ ල�ඩ� සඟරාවල �� 

�� ���ෙ� �ෂ�-�ෂ�ාව� ඒ වන �ට ‘ක�ඩායකම�’ වශෙය� ෙන�ව ‘��ගල��’ 

වශෙය� ඉස්ම��මට සං�ධානය අභ��තරෙ�ම �ය�න දර�� ��යහ. එම ඉස්ම� 

�මට ඒ වන �ට අප ‘X ක�ඩායමට’ ඒ වන �ට සමාජය �ළ ලැ� ��� 

‘සංෙ�තව�නාකම’  තම තම�ෙ� ‘ෙප�රව�’ �ෙ� ��නයට අවභා�තා ��මට එ� 

එ� අය ��ධ ආකාරෙය� �යා කර�නට ෙපළෙඹ�� ���. ඊට අමතරව සං�ධානය 

�ශාල ෙව�ම එම සං�ධානයට පැ�� සමා�ක - සමා�කාව� අතර ෙහ�ර රහෙස� අරඹා 

��� මෙන�-�ං�ක සබඳතා වල ��ධ ගැට� ද සං�ධානෙ� �ධාන කා�යය� � 

ගම�මා�ගය අඩාලකරව�න� �ය. ඒ අ�ව 2001 වසෙ�� මතවා� ෙහජෙම��ය �ළ 

ලැ� ජය�ා� �ස්තැන �ළ අපෙ� ෙ�ශපාලන � යාපාරෙ� සා�ව�ක ගැට�ව �ශ්න කරන 

ෙම�ෙහ�ත නැ�න� ධනවාදයට එෙර� අරගලය ස්ථා�ත ��ම පවා ප�බැස්ෙස�ය. ෙකෙස� 

�වද, �භා ම�ර�න සහ ���ක බ�ඩාර ඇ�� ��ස� 2004 සහ ම��ද �යද�ශන 

ඇ�� ��ස 2014 වන �ට අප සං�ධානෙය� ක�ඩාය� ෙදක� ෙලස ඉව�ව යන අතර, 

��� සහ අප ��� ��� �ගටම ෙ� ද�වා අප සමාජ ව�ාපරෙ� කට�� අඛ�ඩව �� 

කර�� පව��ෙන�.  

       නවක ඔබ පැ�ෙණ�ෙ� ෙමම �ය� ත��වය� හ�ෙ� වසර 20 කට අ�ක 

කාලය� ��ධ හැල හැ�� වලට ල�ව, ��ධ න�ාය� ව�ධනය කර��, ෙමරට 

වාමාං�ක ෙ�ශපාලන ව�ාපාරය අ� �තන සමාජව�ාපාරය� ෙලස �ශාල සථ්ා�ත 

දැ��ප�ධ�ය�� ���� සමාජ ව�ාපාරයකටය.  

       2004 ���ම වන ��, අපෙ� අධ�ාපන �යාව�ය �ළ ‘ආ��ය�වය 

(Subjectivity)’ ෙකෙර� �ෙශ�ෂ අවධානය� ෙය�� කෙළ� නැත.  න�� 2004 ව�ෂෙය� 

ප�ව අප සං�ධානය ��� �ශාල ෙලස ��ස ්ආ��ය�වය ෙමම ස�ව�ක ගැට�ව සමඟ 

�යා කර�ෙ� ෙකෙස�ද ය�නට ��ධ �ද�ාව� යටෙ� න�ා�ක එළ�� වලට එළ� 

���.  

 



සාමාෙන�ය� වසර දහෙය� දහයට ඉ�හාසය �ළ ය� ය� ෙවනසක්� ��ෙව�� පව� 

ය� පැවෙස�.  ��� ��� දැ� ෙවෙහස� දරා සකස් කරන ලද අපෙ� �ෂය ��ෙ�ශය  

�ළ පව�න ��ම� භාවය �කෘ� ��� ෙහ� ෙස�රාගත ෙන�හැ� බව අප ව�ාපාරෙ�  

�ස්තකාලෙය� ��ථ ��� අස්ෙස� හංග� �ය ෙස���ට ෙහ� ෙමම දැ�ම ඉ�ලම� 

බවට ප� කරෙගන ඕස්ෙ��යා� ඔ�ව�ෙග� ෙඩ�ල� �ඟා කන �ඟ�න�ට  අදාළ 

නැ� කා�යය�. ඔ��ට අපෙ� දැ�� �මාෙ� මා�මකට ෙහ� ඒමට න� තව  වසර 

ගණනාව� ��� බා�ර කා�යය� ෙන�ෙක�ට ෙබ�ෙහ� ෙප��ප� �ය�ය �� ෙ�.  

 

                       වසර ගණනාවකට ෙපර අෙප� ඉව�ව �ය ��ධ �ෂ� �ෂ�ාව� අප 

ව�ාපාරෙය� ඉව�ව යන අවසථ්ෙ�� ඔ�� ෙන�දැන ��ෙ� අපෙ� ��ම� �ෂය 

��ෙ�ශය�. ඔ�� අධ�ාපන �යාව�ෙ� අධ�පනෙ� ය� ස්ථානයකට පැ��මට ෙපර 

තම ආ��ය උවමානව�ෙග� උම�ෙව� අප සං�ධානෙය� �ටව �ෙය� ය. එම 

��ෙස� �� ��ස� සමාජෙ� ��ධ සථ්ානවල� අප දැ�ම �කෘ� ��� ����ම� සහ 

අපෙ� සමාජ ව�ාපාරය�, අපෙ� කා�යය�� බැ���ව බාර ෙන�ෙගන ඔ��ෙ� 

ෆැ�ට� ෙල�ක වල සැ� සර�. උදාහරණය� වශෙය� �ද�ශන ක�න�ගර වැ�ෙන� 

අපෙ� දැ�ම ෙගන සමාජය �ළ ග�ම�ව� නටනවා ය� අපට ��කව අ�ථ කතනය 

කළ හැ�ය. ම�ද අප සං�ධානෙ� අධ�ාපනය අ�ධ හැදෑ�ම� �� කර තම�ෙ� ආ��ය 

ඊ�යා �දහස තකා සමාජගත � ෙබ�ෙහ� ��ස ෙ� වන �ට ආ�රය�ව සමාජය �ල 

හැ�ෙර�. එම ආ�රය� ෙවත �ද�ශන ව�ගෙ� ග�ම�ව� දැ�ම ෙකෙස� ෙහ� �� �ය 

��ය. ම�ද එය ක�ව�ට ෙම�ම ආ�රය�ටද මද අස්වැ��ල� වන බැ��.   

 

          ෙකෙස� ෙවත� ඔබ ඉහත ඉ�හාසය හා බ�ධ අපෙ� �ෂය ��ෙ�ශය ��ෙවලකට 

ඉගන ග���, ෙමම සා�ව�කය ෙව�ෙව�, තම ආ��ය මැ�හ��මට අවංක 

උවමනාව� පව��ෙ�ද ෙහ� ඉහත ග�ම�, ශා��ක�ම ක�ව�ෙග� �කෘ�ය� ලබා 

ග�ෙ�ද ය�න ��බඳ ෙත�රා ගැ�ම ඔබ ස�ෙ�. එම ෙත�රා ගැ�මට අ�ව ��� ��� 

උග�ව� ලබන �ෂය ��ෙ�ශෙ� �ෙබන සාරව� භාවය�, ග�ම� ෙ�ශකය� ��� 

�� කර� ලබන  ඉගැ��� �ළ �ෙබන අසාරව� භාවය� අතර �ෙබන ෙවනස අනාගත 

�ද�ා��� ඉ��ෙ�� ඔ�� කර ෙප�ව� ඇත.  

 


