
පහතින් දැක්වෙන්වන් ව ොනල්ඩ් ට්රම්ප්  ව  ැැතිෙණ  යග්රහ වගන් පුෙ ඇලේන් බදියූ විසින් සිදු කණන ලද 
වේශනගක සිිංහල අනුොදගයි.  

මුල් කතාෙට සෙන් දීැ සඳහා පහත සබැඳිග වගොදා ගත හැකිග 

https://www.youtube.com/watch?v=gRnUpVLc31w (වැැ සබැඳිග 2016 වදසැම්පබර් 12 වෙනිදා සක්රීගෙ 
තිබුණි). 

- ‘බෙ’ සිංස්කාණක ැණ් ලග 

https://bavaweb.wordpress.com/ 

 

 

අපලේ යුගය ලේශපාලනිකව හඳුන්වා දිය හැක්ලක් ලකල ේද?  

පුගිග සිගෙවසේ අෙසන් භාගග ෙන තුරු ආත්මීග අර්ථවගන් ගත්විට මිනිසාව  පැෙැත්වම්ප ඓතිහාසික දදෙග 

සම්පබන්ධවගන් විගහැකිභාෙගන් වදකක් පැෙතුණි. පළමු එක ෙන්වන් සම්පභාෙය ලිබණල්ොදග ැගින් වගෝයනා කළ 

මිනිසාව  හැකිගාෙයි. එගට අනුෙ සැායග සිංවිධානග වීවම්ප පදනැ ෙන්වන් පුේගලික වේපළ වේ. වම්ප සඳහා අප 

වගවිග යුතු ෙන්දිග වූවේ අති විශාල අසැානතාෙගන් බාණ ගැනීැට සිදු වීැයි. අවනක් අතට තිබුවන් වෙනස් 

වලෝකගක් පිළිබඳ සැායොදී-වකොමියුනිස්ට්ොදී ැාෙතයි. එගට අනුෙ මිනිස් වේශපාලන ක්රිගාකාණකම්ප ෙල අති 

මූලික අණමු  විග යුතු වූවේ අසැානතාෙගන් ව  අෙසානගයි. වම්ප සඳහා වගවීැට සූදානම්ප වූ ෙන්දිග වූවේ ප්රචණණ්  

වි් ලෙගයි.  

වම්ප අනුෙ අපට එක් පවසකින් දක්නට ලැබුවන් ඉතිහාසග පිළිබඳ සාැකාමී දැක්ැකි. එැගින් අපට වපන්ො දුන්වන් 

පුේගලික වේපළ නම්ප ෙැරැේවේ අකණ් තාෙගයි. අවනක් පසින් වූවේ තණැක් නවීන වූ අදහසකි. ප්රිංශ වි් ලෙග 

දක්ො වගන ගා හැකි වූ වැැ වදෙැනි ප්රවේශවේ දක්නට ලැබුවන් විකල්ප ැාෙතක් තිබිග හැකිග ගන ප්රස්ූතතගයි. 

පුේගලික වේපල සහ අසැානතාෙග ගනු සාමූහික පැෙැත්වම්ප නීතිග වලස පිළිගත් විශාල කාලපණාසවගන් කැඩී 

වෙන්වීැක් මිනිසාව  ඓතිහාසික පැෙැත්ැ විසින් පිළිගත යුතු වේ ගන්න එහි ප්රමුක වගෝයනාෙ විග.  

පුගිග සිගෙස් වදවක් වේශපාලනවේ විවිධ ප්රාවේය ග වතෝණාගැනීම්ප ෙලට ඉහළින් තීණ ාත්ැක වූවේ වම්ප 

ආකාණගට මූලධාර්මික උපාගැාර්ගික වතෝණාගැනීක් පැෙැත්ැයි. මිනිස් ෙර්ගගාව  ඓතිහාසික දදෙග ෙන්වන් 

කුැක්ද ගන්න සැග එග සම්පබන්ධ විග. වැන්න වැැ වතෝණාගැනීවම්ප දෘශයැාන අෙසානග අපව  ෙර්තැානග 

නිර්ෙචණනග කළ හැකි එක් ආකාණගකි. අද දෙවසේ ආධිපතයධාරී අදහසට අනුෙ වම්ප ආකාණවේ වගෝලීග වතෝණා 

ගැනීැක් වනොැැති වේ. ඒ වෙනුෙට අප සිගලු වදනා සඳහා තිවබන්වන් ලිබණල්ොදවේ ප්රවේශග පිළිගැනීැ පැණි.  

වැයින් අදහස් ෙන්වන් වම්ප ලිබණල්ොදවේ විසඳුැ ගහපත් විසඳුැක් වලස සිගලු වදනා පිළිගන්නා බෙ වනොවේ. 

ප්රශ්නග තිවබන්වන් එතන වනොවේ. ප්රශ්නග තිවබන්වන් එග අප හමුවේ ඇති එකැ විසඳුැ වීැයි. වම්ප අනුෙ 

සැකාලීන ැතොද වැවහගෙන්නන් විසින් අපට ප්රකාශ කණ සිිනන්වන් වගෝලීගකණ ග වූ ධනොදග ඉතා ගහපත් 

ෙන බෙ වනොවේ. එග එවසේ වනොෙන බෙ ඕනෑැ වකවනකුට පැහැදිළි ෙන්නකි: අති බිහිුණු ආකාණවේ 

අසැානතාෙගන් මිනිස් ෙර්ගගාව  ඓතිහාසික දදෙග සම්පබන්ධවගන් ගහපත් විසඳුැක් විග වනොහැක. නමුත් අද 

දෙවසේ පිළිගත් ැතග වපනී සිිනන්වන් එෙැනි ැතගක් වෙනුවෙන් වනොවේ. ඒ වෙනුෙට එැගින් කිගා සිිනන්වන්, 

වැග වකොතණම්ප නණක වුෙත්, අපට ළඟා විග හැකි එකැ සැබෑ විසඳුැ ෙන්වන් වැග ෙන බෙයි. 

එනිසා අපව  ෙර්තැානග නිර්ෙචණනග කළ හැකි ෙන්වන් මිනිස් ෙර්ගගාව  ඓතිහාසික දදෙග සම්පබන්ධවගන් 

අපට තිවබන්වන් එකැ ැාෙතකි කිගනා විශ්ොසග වගෝලීග ෙශවගන් තහවුරු කිරීැට උත්සාහ කණනා වැොවහොතක් 

වලසයි. එැ ැාෙත ඉතා විශිෂට් ැාෙතක් බෙ කිගන්නට එැගින් උත්සාහ කණන්වන් නැත. ඒ වෙනුෙට එහි තර්කග 

ෙන්වන් අපට වෙනත් විසඳුැක් වනොැැති වේ ගන්නයි. ඒ අනුෙ අප ජීෙත් ෙන යුගවේ ප්රධාන විශ්ොසග ෙන්වන් 

පුේගලික වේපළ සහ නිදහස් වෙළඳවපොළ ැගින් මිනිස් ෙර්ගගාව  අනාගතග සඳහා තිවබනා එකැ ැාෙත විෙණ 

කණ වදන බෙ වේ. 

https://www.youtube.com/watch?v=gRnUpVLc31w
https://bavaweb.wordpress.com/


එැ අර්ථවගන් ගත්විට එග මිනිසා පිළිබඳෙ දාර්ශනික නිර්ෙචණනගක් අපට ලබා වදයි. එගට අනුෙ මිනිස් ආත්ැගක් 

ගන්න අපට හඳුනා ගත හැකි මූලික ස්ෙරූපගන් තිවබන්වන් තුනක් පැණි: ෙැටු්  හිමිවගකු, පාරිවභෝගිකවගකු, 

වේපළ හිමිවගකු. වැයින් පරිබාහිණ වූ මිනිසත්බෙක් කිගා වදගක් ඓතිහාසික අර්ථවගන් ගත හැකි වනොවේ.  

වැහි වේශපාලන ප්රතිවිපාකගන් ෙන්වන් වැොනොද? පළමු සහ ඍජු ප්රතිවිපාකග ෙන්වන් වලෝකවේ තිවබනා සෑැ 

ආණ්ඩුෙක්ැ වැැ එකැ ැාෙවත් පැෙැත්ැ පිළිගත යුතු වීැයි. ප්රිංශවේ සැායොදී ආණ්ඩුෙ සහ චීනවේ 

වකොමියුනිස්ට්ොදී පාලන තන්ත්රවේ සිට එක්සත් යනපදවේ, යපානවේ සහ ඉන්දිගාවේ ආණ්ඩුෙ දක්ො සිගලු වදනා 

කිගා සිිනනා වපොදු කරු  ෙන්වන් වැගයි: වගෝලීග ධනොදග ගනු මිනිස් ෙර්ගගාව  එකැ වතෝණා ගැනීැයි. එැ 

අර්ථවගන් ගත්විට අද තිවබනා කිසිැ යාතික ආණ්ඩුෙක් ‘නිදහස්’ වේ කිගා අපට පැෙසිග වනොහැක. වම්ප සෑැ 

ආණ්ඩුෙක්ැ සිිනන්වන් වගෝලීග ධනොදගට සහ එැගින් වගෝයනා කණන අසැානතාෙවේ තර්ක ගට ගටත්ෙයි.  

වැතනදී අප වම්ප කතා කණමින් සිිනනා අසැානතාෙග වකොතණම්ප සිංකීර් ද ගන්න ැතක් කණ ගැනීැ ප්රවගෝයනෙත් 

ෙන්නකි. සතය ෙශවගන්ැ අද අපට දක්නට ලැවබනා අසැානතාෙග ඓතිහාසික අරුතින් ගත්විට විශ්ැගයනක 

වේ. අද දෙවසේ වලෝකවේ ධනෙත්ැ පුේගලගන් 265 වදනාව  වේපළ ෙල ෙිනනාකැ තෙත් මිනිුන් බිලිගන 

තුනකව  වේපළ ෙල ෙිනනාකැ හා සැාන ෙන්නකි. වැගට වපණ පැෙති ණායාණ්ඩු ක්රැගන් තුළ වහෝ වම්ප 

ආකාණවේ වේපළ අසැානතාෙගක් අපට දැක ගැනීැට වනොහැකි විග. මිනිස් ඉතිහාසවේ වම්ප හා සැාන 

අසැානතාෙගක් තිබූ කිසිදු වැොවහොතක් අපට වසොගා ගැනීැට වනොහැකි වේ. වැහි අනාගතග කුැක්ද කිගා 

තීණ ග කිරීැද එතණම්ප අපහු වනොවේ. ඉතා පැහැදිළිෙ එග ගැන් කණන්වන් වම්ප අසැානතාෙග තෙත් ෙැඩි වෙන 

දිශාෙටයි.  

ණායයවේ භූමිකාෙ, වම්ප සන්දර්භවේ සිට ගත්විට, සෑැ තැනකැ අපට එකැ ආකාණගකින් හඳුනා ගත හැකිග. 

එක්සත් යනපදවේ සිට චීන වකොමියුනිස්ට් ණායයග දක්ොත් පුිනන් ව  රුසිගාවේ සිට සිරිගාවේ ඉස්ලාමීග ණායයග 

දක්ොත් සිගලු වදනා වැැ වපොදු නිගාැ ධර්ැගට ගටත් ෙන්නන් වේ. වැහි ප්රතිලලගක් වලස වලෝකවේ තිවබනා 

සිගලුැ ණායයගන් ෙල පාලකගන් එකැ සැාය කණ් ාගැක් බෙට පත් වෙමින් ගයි. වම්ප ආකාණගට අප හමුවේ 

තිවබන්වන් වේශපාලන කතිපගාධිපතයගකි (political oligarchy). කතිපගාධිපතයග ගනු ුළු කණ් ාගැක් සතු වූ 

පූර්  ආධිපතයග බෙ අපි දනිමු. අද වලෝකවේ සිගලුැ ණටෙල් පාවහේ පාලනග කණනා පුේගල කණ් ාගැ වම්ප 

ආකාණවේ කතිපගාධිපතයගක් වලස අපට හඳුනා ගත හැකිග.  

වැග සිදු ෙන්වන් වගෝලීග තලවගනි. වම්ප කණ් ාගැ එකිවනකාවගන් වෙනස් ෙන්වන් වියුක්ත අර්ථවගන් පැණි. 

රිපබ්ලිකන්/ඩිවැොක්රිනක්, සැායොදී/ලිබණල්, ෙැ/දකු , යාතික/වියාතික, බටහිණ ගැති/බටහිණ විවණෝධී ආදී සිගලු 

වේශපාලන වබදීම්ප වම්ප ආකාණවේ වියුක්ත වබදීම්ප බෙට අද ෙන විට පත්ෙ තිවබ්. ඒො තෙදුණටත් සැබෑ වබදීම්ප 

වනොවේ. වහේතුෙ ඉතාැ සණලයි: වම්ප සිගලු වෙනස්කම්ප පෙතින්වන් එකැ වේශපාලන-ආර්ථික පුබිැක වේ. 

සැස්තගක් වලස ගත්විට, අප ජීෙත් ෙන වලෝකවේ ඓතිහාසික වැොවහොත අපට සම්පපිණ් නග කළ හැකි ෙන්වන් 

වම්ප ආකාණගටයි. වැෙන් සන්දර්භගක සිට ව ොනල්ඩ් ට්රම්ප්  ෙැනි චණරිතගක ඓතිහාසික නැග ඒැ අප අර්ථකථනග 

කණන්වන් වකොවහොැද? 

 

 

ල ොනේඩ් ට්රම්ප්  ියයන්ලන් ුමකක්ද? 

අද අපට දක්නට ලැවබන එක මූලික ප්රෙ තාෙගක් ෙන්වන් බටහිණ වලෝකවේ වේශපාලන බලග හිමිෙ තිබූ 

කණ් ාගැ සතු වූ ධවන්ශ්ෙණ ගාන්ත්ර ග පාලනග කිරීවම්ප හැකිගාෙ ඔවුන්වගන් ගිලිහී ගාැයි. වැගට වහේතුෙ 

ෙටහා ගැනීැ ඒ තණම්ප අපහු වනොවේ. අප වම්ප ෙනවිටත් සාකච්ඡා කණ ඇති පරිදි, අප වම්ප අත්දකිමින් සිිනන්වන් 

ඉතිහාසවේ වනොවූ විරූ ආකාණවේ අසැානතාෙගන් තිවබනා සහ ඒො තෙදුණටත් ෙැඩි වෙමින් තිවබනා වලෝකගකි. 

එනිසා අද වලෝකග පාලනග කණන සම්පභාෙය ලිබණල් පාලකගන් විසින් සැායගට දාගාද කණ තිවබන්වන් 

ඔවුන්ව ැ යනතාෙ තුළ තිවබනා කළකිරීම්ප, ෙැණදි අෙවබෝධගන් සහ අර්ථ විණහිත අණගලගන් පැණි. වම්ප සිගලු 

විවණෝධගන් එල්ල ෙන්වන් අව්  යුගවේ සැාය විමුක්තිග සඳහා වම්ප වේශපාලන කතිපාධිපතයවේ සිගලුැ 

සාැාජිකගන් විසින් වගෝයනා කණනා එකැ ැාෙතට එවණහිෙයි.  



වැයින් අදහස් කණන්වන් වම්ප වේශපාලන කතිපාධිපතයවේ සිගලු සාැාජිකගන් අතණ කිසිදු වෙනස්කැක් වනොැැති 

බෙ වනොවේ. ඔවුන් අතණ ගම්ප ගම්ප වෙනස්කම්ප තිවබ්. නමුත් වම්පො ඉතා කු ා වෙනස්කම්ප පැණි. අෙසන් අරුතින් 

ගත්විට වම්ප සිගලු වදනා සිිනන්වන් එක වගෝලීග ක්රැගක අභයන්තණත්ෙග තුළයි.  

වම්ප ැගින් ැහයනගා තුළ ඇති කණන සාමූහික හැඟීම්ප - ආවේදනගන් - ෙන්වන් වැොනොද? වැහි පළමු ලක්ෂ ග 

ෙන්වන් දිශානතිහණ ග කිගා අපට කිෙ හැකිග. ජීවිතග ගැන් කළ යුතු දිශාෙ කුැක්ද කිගා අතීතවේ තිබුණු සිගලු 

විැර්ශක අද ෙන විට බිඳ ෙැටී තිවබ්. ඉතිරිෙ තිවබන එකැ ැාෙත ැගින් මිනිස් ෙර්ගගා ව  අනාගතග 

සම්පබන්ධවගන් අපට උපාගැාර්ගික දැක්ැක් ලබා වදන්වන් නැත. වැහි ප්රතිලලගක් වලස සිග සාමූහික 

ආවේදනගන් ෙලට පිළිතුරු වලස ෙයාය නවීනත්ෙගන්, අතාර්කික දැක්ැෙල් සහ මිග වගොස් ඇති සම්පප්රදාගන් ආදිග 

වෙත නැඹුරු වීවම්ප ප්රෙ තාෙගක් ැහයනගාව  පැත්වතන් හඳුනා ගත හැකිග.  

එවැන්ැ, වැැ ප්රෙ තාෙගට ප්රතිචණාණ වලස වේශපාලන කතිපාධිපතයවේ පැණණි නාගකගන් වෙනුෙට නෙ 

ස්ෙරූපගක ක්රිගාධණවගක් ප්රාදුර්භූත වී තිවබ්. එැගින් සහවගෝගග ලබා වදන්වන් ප්රචණණ්  සහ ්රාැය යන්රිගොදී 

වේශපාලන නාගකත්ෙගන්ටයි. ඔවුන් වබොවහෝ විට සමීප ෙන්වන් උගත් වේශපාලකගන්ට වනොෙ චණන්ඩින්ට සහ 

ැාෆිගා කල්ලි ෙලටයි. වම්ප වදක අතණ වතෝණාගැනීැක් ලැබුණු විට අද ෙන විට ෙැඩි කැැැත්ත ලැවබන බෙ 

වපවනන්වන් සම්පප්රදායික උගත් වේශපාලඥගාට වනොෙ ඉහතින් සඳහන් කළ නෙ ආකාණවේ වේශපාලන 

්රාැයත්ෙග සහ ඒ සැග එන ආත්මීග වලස ප්රචණණ්  වූ වේශපාලන වගෝයනාෙලිග වෙතයි.  

වම්ප නෙ වේශපාලන චණරිතග සහ 1930 ග න් ෙල ඇති වූ ෆැසිස්ට්ොදීගා නම්ප භූමිකාෙ අතණ කිසිගම්ප සැානකැක් 

තිවබ්. නමුත් අොසනාෙකට වැන් අද ෙන විට 1930 ග න් ෙලදී වැන් වම්ප භූමිකාෙට ප්රතිවිරුේධ අන්තවේ සිින 

අවනක් භූමිකාෙ වනොැැති වේ. අප දන්නා පරිදි, ඒ ප්රතිවිරුේධ භූමිකාෙ වූවේ වකොමියුනිස්ට්ොදිගාග. වම්ප වදෙැනි 

චණරිතග අද මුළුැනින්ැ ොව  අතුරුදන්ෙ වගොස් තිවබ්.  

අපට අද දක්නට ලැවබන වැැ අලුත් වේශපාලන චණරිතග එක්තණා ආකාණගක ප්රයාතන්ත්රොදී ෆැසිස්ට්ොදවගක් 

වලස අපට නම්ප කළ හැකිග. වම්ප චණරිතග සෑැ විටැ සිිනන්වන් ප්රයාතන්ත්රොදී ක්රී ාවේ ඇතුළතයි - එහි ආගතන 

ෙූහග ඇතුළතයි. නමුත් ඔවුන් ක්රී ාෙ කණන්වන් තණැක් වෙනස් ආකාණගකටයි. සිංගීත උපැාෙකින් 

කිගන්වන්නම්ප, ඔවුන් වෙනත් ආකාණගක සිංගීත සම්පප්රදාගක් ොදනග කණයි. ඔවුන් සතුෙ තර්ක බුේධිග වහෝ 

තාර්කිකත්ෙග පිළිබඳ කිසිදු සැලකිලිැත් බෙක් වනොැැත. වැගත් අප ෆැසිස්ට්ොදවේ සම්පභාෙය ලක්ෂ ගක් වලස 

හඳුනා ගත යුතුග. ප්රයාතන්ත්රොදී ෆැසිස්ට්ොදවේ භාෂාෙට සෙන් දුන් වකවනක් හට ඉක්ැනින් වැග හඳුනා ගත 

හැකි ෙනු ඇත. එග එක්තණා ආකාණගකට භාෂාවේ පිළිවෙල තුළ සිදු ෙන විසන්දි වීැකි (dislocation of language). 

එගට එක වැොවහොතක එක වදගක් පෙසා, ඊළඟ නිවම්පෂවේදී එහි ප්රතිපක්ෂග කිෙ හැකිග. වැහි කිසිදු ගැටලුෙක් 

ප්රයාතන්ත්රොදී ෆැසිස්ට්ොදිගාට වනොැැති වේ. එහි භාෂාෙ ෙන්වන් පැහැදිළි කණගැනීවම්ප භාෂාෙක් වනොෙ කිසිගම්ප 

ආකාණගක ආවේදනගන් සිංඛ්යාෙක් උත්පාද කිරීවම්ප අණමුණින් ක්රිගාත්ැක ෙන්නා වූ භාෂාෙකි. ආවේදනාත්ැක 

භාෂාෙකි. ඒ ැගින් ෙැණදි නමුත් ප්රාවගෝගික ෙන්නා වූ එකතුවීම්ප ඇති කණයි. වම්ප සිගලු ලක්ෂ  ට්රම්ප්  ව  හඳුනාගත 

හැකි වුෙත්, එගට වපණ එග ඉතාලිවේ සිල්විවගෝ බර්ලස්වකෝනි තුළ අපි දුටුවෙමු. සැහණවිට වම්ප නෙ ප්රයාතන්ත්රොදී 

ෆැසිස්ට්ොදිගාව  චණරිතග අපට පළමුවෙන් හඳුන්ො දුන්වන් බර්වලොස්වකෝනී විග හැකිග. එැ චණරිතවේ මූලික චණරිත 

ලක්ෂ  ෙන්වන් ්රාැයත්ෙග, ස්ත්රීන් සැග තිවබනා ෙයාධිැග සහ වපළඹුම්පකාරී සම්පබන්ධග ෙැනි වේග. වපොදුවේ 

ගත්විට එැගින් වපන්ෙන්වන් සැායවේ සාතිශග බහුතණගක් වදවනකුට ප්රසිේධිවේ කළ වනොහැකි වේ විෙෘතෙ සිදු 

කිරීවම්ප හැකිගාෙයි. ප්රිංශවේ සාවකෝසි ගනුත් වම්ප ආකාණවේ චණරිතගකි. වම්ප ප්රෙ තාෙගැ අපට ඉන්දිගාෙ, 

වපෝලන්තග, තුර්කිග ෙැනි ණටෙල් ෙලත් හඳුනා ගත හැකිග.  

වම්ප අනුෙ වැැ නෙ වේශපාලන චණරිතවේ ැතුවීැ ඉතා පැහැදිළිෙ වගෝලීග තලවේ සිදු ෙන්නක් බෙ වපනී ගයි. වම්ප 

චණරිතග සිිනන්වන් වබොවහෝ විට සිිනන්වන් ප්රයාතන්ත්රොදී වගො නැිංවීවම්ප අභයන්තණග තුළයි. නමුත් එග තෙත් 

අර්ථගකින් ගත්විට සිිනන්වන් වම්ප වගො නැිංවීවැන් පරිබාහිණෙයි. 1930 දශකවේ ෆැසිස්ට්ොදීන් සැග වම්ප නෙ 

චණරිතග වබදා ගන්නා තෙත් චණරිත ලක්ෂ ගකි වැග. හිට්ලර් වේශපාලන බලග නිල ෙශවගන් ලබා ගන්වන් 

ැැතිෙණ  යග්රහ ගක් තුළින් බෙ අපි දනිමු. ෆැසිස්ට්ොදිගා ගනු එක් අරුතකින් ප්රයාතන්ත්රොදී ක්රී ාවේ 

අභයන්තණත්ෙග තුළ සිිනනා ගැන්ැ, තෙත් අර්ථකයින් එයින් බාහිණෙ සිිනන්වනක් වෙයි. ඔහු සිිනන්වන් එළිවේ සහ 

අතුවලහිග. නැතිනම්ප: ඔහු ඇතුවල් සිිනන්වන් එළිවේ සිටීැ වෙනුවෙනි.  

 



 කකාලීන ලේශපාලන අර්බුධලේ  ාධක හතර  

 

වේශපාලනික අරුතින් ගත්විට අපව  වලෝකවේ සීැා නිර් ග කිරීැට අපට උපකාණ කණනා මූලික සාධක ෙන්වන් 

වැොනොද? සැස්තගක් ෙශවගන් ගත්විට අප සිිනන්වන් මූලික කරුණු හතණක් අතණ සිදු ෙන ැාණාන්තික 

දගවලක්තිකගක් තුළ කිගා හඳුනා ගත හැකි වේ.  

පළමුවෙන් තිවබන්වන් ෙත්ැන් ධනොදවේ තිවබනා පූර්  කුරිරු බෙ සහ අන්ධ ප්රචණණ් ත්ෙගයි. බටහිණ වලෝකග 

තුළදී අපට වැැ කුරිරුබෙ සම්පපූර් වගන් දැවනන්වන් නැති බෙ සතයගකි. නමුත් ඔබ සිිනන්වන් අ්රිකාවේනම්ප 

ඔබට වැැ කුරිරු බෙ තදින්ැ දැවනනු ඇත. ඔබ සිිනන්වන් ැැද වපණදිගනම්ප ඔබට වැැ කුරිරු බෙ තදින්ැ දැවනනු 

ඇත. සැහණ විට ආසිගාවේදී පො එග ඔබට දැවනනු ඇත. අව්  වලෝකවේ සිට බලන විට වැග අලුත් ෙර්ධනගක් 

වලස හැඟී ගිගත් වැග සතය ෙශවගන්ැ ධනොදවේ සාණග වෙත ආපු ගාැක් මිස වෙනත් වදගක් වනොවේ. 

ධනොදග ගනු සිගලු වදනා සිගලු වදනාට එවණහිෙ ආධිපතයග වෙනුවෙන් වකවණන්නා වූ ැවල්ච්ඡ සටනකි. වම්ප 

තැයි පළමු කරු . 

වදෙැනි කරු  ෙන්වන් සම්පප්රදායික වේශපාලනික කතිපාධිපතයග නිවගෝයනග කළ සම්පභාෙය පක්ෂ ක්රැවේ 

ඛ්ාදනග වීැයි. වම්ප ඛ්ාදනග වීැ සිදු වෙන්වන් නෙ ෆැසිස්ට්ොදවේ ස්ථාපිත වීැ හා සැගාමීෙයි. වැහි අනාගතග 

කුැක්ද කිගා අපි නිශච්ිත වලස තෙැත් වනොදන්වනමු. නිදර්ශනගක් වලස ට්රම්ප්  ව  අනාගතග කුැක්ද? එක්තණා 

අරුතකින් අප වැගට පිළිතුණක් තෙැත් වසොගාවගන නැත. සැහණවිට වැග ට්රම්ප්  පො වනොදන්නො විග හැකිග. 

අප නිශච්ිතෙ දන්නා වදග ෙන්වන් සම්පභාෙය වේශපාලන කතිපගාධිපතයවේ අෙසානග සහ නෙ වේශපාලන 

භූමිකාෙක ආණම්පභගයි. එහි අනාගත විගහැකිභාෙගන් වැොනොද කිගා අපි නිශච්ිත ෙශවගන් වනොදන්වනමු. එග 

වපොදුවේ ැහයනගා හට ුභොදී අනාගතගක් වනොෙන බෙ පැ ක් අපට කිෙ හැකිග.  

තුන්වෙනි කරු  ෙන්වන් යන්රිග ඉච්ඡා භිංගත්ෙගයි, බලාවපොවණොත්තු බිඳ ෙැටීවැන් ඇති වෙන ආතතිගයි. වැැ 

ෙයාකූල ආවේදනග විශාල යනතාෙක් අතණ දක්නට ලැබුනද වැග විවශේෂවගන්ැ දිළිඳු යනගා අතණ ක්රිගාත්ැක ෙන 

බෙ අපට නිරීක්ෂ ග කළ හැකිග. වබොවහෝ ණටෙල ්රාමීග ප්රවේශ ෙල ජීෙත් ෙන යනගා, වගොවි යනතාෙ, රැකිගා 

විණහිත කම්පකරුෙන් ෙැනි සැාය වකොටස් අතණ වැග තීව්ර වලස ප්රකාශැාන වෙයි. වම්ප යනගාවගන් සාතිශග 

බහුතණගක් වදනා සැකාලීන ධනොදග විසින් ඌ නග කණ තිවබන්වන් විගහැකි පැෙැත්ැක් වනොැැති, විගහැකි 

සාිංදෘෂ්ඨිකත්ෙගක් වනොැැති තැනකටයි. අද අව්  ්රහවලෝකවේ තත්ෙග පරීක්ෂා කිරීවම්පදී වම්ප කරු  ඉතාැ 

ෙැදගත් ෙන්නකි. අප ගා යුතු දිශානතිග කුැක්ද කිගා ්රහවලෝකවේ සාතිශග බහුතණගකට වත්රුම්ප ගත වනොහැකි වී 

තිවබ්. ස්ථාෙණත්ෙග බිඳ ෙැටී තිවබ්. ඒ වෙනුෙට තිවබන්වන් අපට උපතින් උරුැ වූ වලෝකවේ විනාශ වී ගාැ පැණි. 

නමුත් වම්ප විනාශග සිදු ෙන්වන් නෙ වලෝකගක් නිර්ැා ග වීැ තුළ වනොවේ. එනිසා වැග ශුනයතාොදී විනාශගකි. 

අෙසාන කරු  ෙන්වන් විකල්ප ක්රැගක් පිළිබඳ උපාගැාර්ගික සිතා බැලීැක සම්පපූර්  අඩුෙයි. වැයින් අදහස් 

ෙන්වන් කිසිදු ආකාණගක නෙ වේශපාලන අත්දැකීම්ප වලෝකවේ වකොතැනකින්ෙත් දක්නට වනොහැකි ෙන බෙ 

වනොවේ. ැැ එවසේ වනොකිගමි. එෙැනි ආකාණවේ අත්දැකීම්ප සෑවහන ප්රැා ගක් වකවනකුට වපන්ො දිග හැකිග: 

ගම්ප ගම්ප ස්ථාන අත්පත් කණගැනීවම්ප ෙයාපාණ, නෙ සිංවිධානගතවීම්ප, පරිසණ අණගල ෙැනි වේ තිවබනා බෙ සතයගක්. 

එනිසා සකලවිධ ප්රතිවණෝධග දැක්වීවම්ප ආකෘති බිඳ ෙැටී තිවබන බෙ ැා කිගන්වන් නැත. 

නමුත් ප්රශ්නග ෙන්වන් විකල්ප උපාගැාර්ගික දැක්ැක් වනොැැති වීැයි. වැයින් අදහස් කණන්වන් ධනොදග තැයි 

අපට තිවබනා එකැ ැාෙත කිගනා විශ්ොසග සඳහා තිවබනා පිළිගැනීැ හා සැාන වලස, එැ විශ්ොසග ක්රිගාත්ැක 

ෙන තලග තුළැ, විකල්පගක් වෙනුවෙන් වපනී සිටීවම්ප වනොහැකිගාෙයි. ැව  ෙචණන ෙලින් කිගන්වන්නම්ප, අපට 

වනොැැත්වත් ‘අදහසකි’ (‘Idea’ not ‘idea’). අදහසක් ගනු සිගලු ආකාණවේ නවීනත්ෙගන් උත්පාද කිරීැ 

වෙනුවෙන් ෙන ප්රතිවණෝධගන් වගෝලීග ෙශවගන්, උපාගැාර්ගිකෙ එකතු කිරීවම්ප විගහැකිභාෙගයි. එැ අර්ථවගන් 

අදහසක් ගනු තනි පුේගලික ආත්ැගක් සහ ඓතිහාසික, සාමූහික අණමු ක් අතණ තිවබනා නිවශේධනගකි. එැගින් 

මුළුැනින් වෙනස් වූ සාමූහිකගන් තුළ ක්රිගාත්ැක වීවම්ප හැකිගාෙ ලබා දිග යුතු අතණ අෙසානවේදී ඒ සිගල්ල එකතු 

කිරීවම්ප හැකිගාවෙන් යුක්ත විග යුතු වේ.  

වැැ කරුණු හතණ, එනම්ප: 



1. වගෝලීගකණ ග වූ ධනොදවේ වපොදු සහ උපාගැාර්ගික ආධිපතයග  

2. සම්පභාෙය වේශපාලන කතිපගාධිපතයවේ ඛ්ාදනග වීැ  

3. යන්රිග දිශානතිහණ ග සහ ඉච්ඡාභිංගත්ෙග  

4. විකල්ප උපාගැාර්ගික දැක්ැක අඩුෙ  

අප ජීෙත් ෙන යුගවේ තිවබනා අර්බුධග සැන්විත ෙන්වන් වම්පොයිනි. අපට සැකාලීන වලෝකග වගෝලීග 

අර්බුධගක් වලස හඳුනාගත හැක්වක් වම්ප අරුතිනි. එග කිසි වසේත් පුගිග ෙසණ ෙල පැෙති ආර්ථික අර්බුධගට 

පැ ක් ඌ නග කිරීැ කළ හැකි වනොවේ. වැග එගට ෙ ා විශාල වූ ආත්මීග අර්බුධගකි. ැන්ද, මිනිස ්

ෙර්ගගාව  දදෙග කුැක්ද ගන්න අපට එන්න එන්නැ වනොපැහැදිලි වෙමින් ගයි 

වකවසේ වුෙත්, වම්ප චණරිතග එක්තණා ආකාණගක නවීනත්ෙගක් බෙ පැහැදිළිග. නමුත් වම්ප නවීනත්ෙග ගනු වලෝකග 

පිළිබඳෙ අපට තිවබනා වපොදු ආකෘතිවේ ඇතුලත තිවබනා නවීනත්ෙගකි. ප්රයාතන්ත්රොදී ක්රී ාවේ අභයන්තණත්ෙග 

තුළ රැඳී සිටීැට නෙ ආකාණගක් වම්ප ැගින් වබොවහෝ වදවනකුට ලබා දී තිවබ්. වැෙැනි නෙ ආකාණගක් අපට අෙශය 

ෙන්වන් සම්පප්රදායික වේශපාලන කතිපාධිපතයග තුළ අපිට වෙනස් වූ කිසිෙක් ලැවබන්වන් නැති වීැ නිසාග. 

ව ොනල්ඩ් ට්රම්ප්  ඇැරිකානු යනාධිපතිෙණ ග තුළ ලබා දුන්වන් වැගයි. එග නවීනත්ෙගක ැානගක්. වැයින් 

අදහස් කණන්වන් එග සතය ෙශවගන්ැ නවීන වදගක් ගන්න වනොවේ. ෆැසිස්ට්ොදග නවීනත්ෙගක් වලස සලකා 

බැලීැ කළ වනොහැකි බෙ අපි දනිමු. එග වබොවහොැ පණ  වදගක්. නමුත් සම්පප්රදායික කතිපගාධිපතයග ඉදිරිවේ 

තබා සලකා බලන විට වම්ප වබොවහෝ පැණණි වදග පො අපට වපනී ගන්වන් නවීන වදගක් වලසයි. එනිසා තැයි 

ට්රම්ප්  ට හැකි ෙන්වන් ඔහු තැයි නවීනත්ෙග කිගා ප්රකාශ කිරීැට. වම්ප ැගින් අපට අපව  ෙර්තැානග පිළිබඳෙ 

තෙත් නිගැනගකට එන්නට අෙස්ථාෙක් ලබා වදයි: අප සිිනන්වන් වබොවහෝ පැණණි වදගක්, වබොවහෝ නවීන වදගක් 

වලස දෘශයැාන විග හැකි යුගගකයි. වම්ප පැණණි වදග සහ නවීන වදග අතණ වගො නැවගන සම්පබන්ධග 

ප්රයාතන්ත්රොදී ෆැසිස්ට්ොදවේ තෙත් එක් ලක්ෂ ගකි. 

දැන් වැැ ‘ප්රයාතන්ත්රොදී ෆැසිස්ට්ොදිගාව ’ නැග ඒැත් සැගැ, සැකාලීන වලෝකග පිළිබඳ අප වගො  නැගු 

සිතිගැ සිංවශෝධනග කළ යුතු ෙන්වන් වකවසේද? අප මීළඟට විැසා බැලිග යුත්වත් වැගයි. 

 

 

ල ොනේඩ් ට්රම්ප්    ිකකේප වූ ලේශපාලනයක් ියයන්ලන් ුමකක්ද?  

 

අෙසන් ෙණට අප සාකච්ඡා කවළේ සැකාලීන වලෝකවේ වේශපාලන අර්බුධග පැහැදිළි කිරීැට අපට සලකා බැලිග 

යුතු ෙන ප්රධාන කරුණු හතණ වැොනොද ගන්නයි. නැෙතත් අප ව ොනල්ඩ් ට්රම්ප්  ව  ැැතිෙණ  යග්රහ ග වෙත 

පැමිණිගවහොත් අපට කිෙ හැක්වක් කුැක්ද? 

පළමුවෙන්ැ, අප කිගා සිිනග යුතු වදග ෙන්වන් සැබෑ ප්රතිවිවණෝධග, ෙ ාත් ෙැදගත් ප්රතිවිවණෝධග, කිසිවසේත්ැ එකැ 

වලෝකගක් තුළ තිවබනා ආකෘති වදකක් අතණ විග වනොහැකි බෙයි. වගෝලීගකණ ග වූ ධනොදවේ වලෝකග, 

අධිණායයොදවේ වලෝකග සහ මිනිස් ෙර්ගගාව  දදෙග පිළිබඳ කිසිදු අදහසක වනොැැතිබෙ ගන වම්පොයින් 

සැන්විත වූ වලෝකග ගනු එකැ වලෝකගකි.  

හිලරි ක්ලින්ටන් සහ ව ොනල්ඩ් ට්රම්ප්  ගනු වබොවහෝ අර්ථ ෙලින් වෙනස් ෙන චණරිත බෙ ැැ වහොඳින් දනිමි. ැා 

උත්සාහ කණන්වන් ඔවුන් සැාන කිරීැට වනොවේ. ඔවුන් අතණ ඇති වෙනස ෙන්වන් නෙ ෆැසිස්ට්ොදග සහ පැණණි 

වේශපාලන කතිපගාධිපතයග අතණ වෙනසයි. පැණණි වේශපාලන කතිපගාධිපතයග, නෙ ෆැසිස්ට්ොදගට සාව් ක්ෂෙ 

අඩුවෙන් බිහිුණු ෙන වදගක් බෙත් සතයග වේ. එනිසා අප වම්ප වතෝණාගැනීම්ප වදක අතරින් හිලරි ක්ලින්ටන් හට 

ෙ ා කැැති වීැ ැට වත්රුම්ප ගත හැක. නමුත් වම්ප වෙනස තිවබන්වන් එකැ වලෝකගක අභයන්තණත්ෙග තුළ 

කිගන වදග අප අැතක වනොකළ යුතුග. එග වලෝකග පිළිබඳ වෙනස් වූ උපාගැාර්ගික දැක්ැෙල් වදකක 

ප්රකාශැාන වීැක් වනොවේ. ට්රම්ප්  ව  යග්රහ ගට වහේතුෙ ෙන්වන් වලෝකවේ තිවබනා සැබෑ ප්රතිවිවණෝධග අපට 



ට්රම්ප්  සහ හිලරි ක්ලින්ටන් අතණ ඇති ප්රතිපක්ෂග ැගින් නිවගෝයනග කිරීැට වනොහැකි වීැයි. ඔවුන් 

එකිවනකාවගන් වබොවහෝ වෙනස් වුෙත් ඒ වෙනස්කැ තිවබන්වන් එකැ වලෝකගක අභයන්තණත්ෙග තුළයි.  

ැාව  ැතගට අනුෙ වැැ ැැතිෙණ වේ මුල් අධිගණ තුළ තිබූ සැබෑ ප්රතිවිවණෝධග දක්නට ලැබුවන් ට්රම්ප්  සහ බර්නි 

සැන් ර්ස ්අතණයි. එග සැබෑ ප්රතිවිවණෝධගක් විග. වැැ ප්රතිවිවණෝධවේ පාර්ශෙ වදක නම්ප කණනා ආකාණග 

සම්පබන්ධවගන් අපට සාකච්ඡාෙක් කළ හැකිග. ට්රම්ප්  සිිනන්වන් නෙ ෆැසිස්ට්ොදවේ පැත්වත් සහ බර්නි සැන් ර්ස් 

සිිනන්වන් කිසිගම්ප ආකාණගක සැායොදග ෙැනි වදගක් වෙනුවෙන් කිගා අපිට කිෙ හැකි වේ. එවහත්, බර්නි 

සැන් ර්ස් හට අෙසානවේදී ක්ලින්ටන් සිිනනා තැනට ගන්නට පෙත්නා ක්රැග තුළ සිදු ෙනු ඇති කිගාද අපට කිෙ 

හැකි වේ. නමුත් අෙැ ෙශවගන් සිංවේතකණ ග වීවම්ප තලග තුළ - වැැ තලග ඉතාැ තීණ ාත්ැක වේ - සැබෑ 

ප්රතිවිවණෝධග නිවගෝයනග කවළේ ට්රම්ප්  සහ බර්නි සැන් ර්ස් අතණ වූ ප්රතිපක්ෂග විසින් මිස ට්රම්ප්  සහ හිලරි 

ක්ලින්ටන් අතණ ප්රතිපක්ෂග විසින් වනොවේ. වැගට වහේතුෙ තැයි බර්නි සැන් ර්ස් ව  වගෝයනා තුළ වලෝකග 

පෙත්නා ආකාණගට ඔබ්වබන් වූ වදගක් පිළිබඳ ඉඟි වකවණන්නා වූ ගම්ප ගම්ප කරුණු හඳුනා ගැනීැට අපට හැකි වීැ. 

හිලරි ක්ලින්ටන් ව  වගෝයනා අතණ එෙැනි වේ දක්නට වනොැැති විග.  

වම්ප අර්ථවගන් අපට වැතැනදී දගවලක්තික නයාවගන් ගැක් ප්රවගෝයනගට ගත හැකි වේ. ට්රම්ප්  සහ හිලරි 

ක්ලින්ටන් අතණ වූ ප්රතිවිවණෝධග, සාව් ක්ෂ ප්රතිවිවණෝධගකි. එග පණැ ප්රතිවිවණෝධගක් වනොවේ. එැ ප්රතිවිවණෝධග 

පැෙතිවේ එකැ වලෝකගක අභයන්තණත්ෙග තුළයි. නමුත් බර්නි සැන් ර්ස් සහ ට්රම්ප්  අතණ වූ ප්රතිවිවණෝධග තුළ 

සැබෑ ප්රතිවිවණෝධගක විගහැකිභාෙගක ආණම්පභග සලකුණු විග. එනම්ප වලෝකවේ තිවබනා වදගක් සහ වම්ප 

වලෝකවගන් ඔබ්වබහි වූ වදගක් අතණ තිවබනා ප්රතිවිවණෝධගයි.  

එක්තණා අර්ථගකින් ගත්විට ට්රම්ප්  සිිනවේ ෙයාකූල, ප්රතික්රිගාකාරී සහ යන්රිග ආත්මීගත්ෙගක පැත්වත් ෙන අතණ 

එග තිබුවන් වලෝකග පෙත්නා ආකාණවේ අභයන්තණත්ෙග තුළයි. බර්නි සැන් ර්ස් සිිනවේ තාර්කික, ක්රිගාකාරී සහ 

පැහැදිළි යන්රිග ආත්මීගත්ෙගක පැත්වතහිග. එග තිබුවන් වලෝකග පෙත්නා ආකාණගට ඔබ්වබනි. එැ 

පරිබාහිණත්ෙග කුැක්ද කිගා එතණම්ප පැහැදිළි වනොවූෙත්, එග පැහැදිළිෙැ වලෝකග පෙත්නා ආකාණගට ඔබ්වබන් වූ 

පරිබාහිණත්ෙගකි.  

වම්ප ැැතිෙණ වේ ප්රතිලලග පාරිශුේධ වලස සිංණක්ෂ ොදී (conservative) එකක් වලස නම්ප කළ යුතු ෙන්වන් 

ඇයිද කිගා ෙටහා ගැනීැට වැැ පැහැදිළි කිරීැ උපකාණ කණගත හැක. ැන්ද, වැග අපට ලැබුවන් ෙයාය 

ප්රතිවිවණෝධගක ප්රතිලලගක් වලසයි. එනිසා වම්ප ැැතිෙණ වගන් අපට ලැබුවන් ඉහතින් සඳහන් කළ කරුණු හතණ 

ැගින් වගො නැගී ඇති සැකාලීන අර්බුධවේ අකණ් තාෙගයි. ට්රම්ප්  ට එවණහිෙ ක්ලින්ටන් හට ආශා කිරීැ අපට 

කළ වනොහැකි ෙන්වන් එැ නිසාග. අප විසින් උත්සාහ කළ යුතු ෙන්වන් සැබෑ ප්රතිවිවණෝධග වෙත නැෙත ගාැක් 

ඇති කිරීැටයි. වැැ ැැතිෙණ වේ බිහිුණු පා ැ ෙන්වන් එගයි. 

වලෝකග දැනට පෙත්නා ආකාණග ඉක්ැෙන දිශානතිගක් අප විසින් නිපදවිග යුතු වේ. ආණභවේදී වැග කුැක්ද කිගා 

අපට මුළුැනින් පැහැදිළි වනොවිග හැකිග. නමුත් අප ආණම්පභ කළ යුතු වේ. ට්රම්ප්  ට පුෙ අප වැග ආණම්පභ කළ යුතු 

වේ. වම්ප ආණම්පභග පිළිබඳ ප්රශ්නග ගනු සැබෑ ප්රතිවිවණෝධගට නැෙත ගාැ පිළිබඳ ප්රශ්නගකි - මිනිස ්ෙර්ගගාව  

දිශානතිග පිළිබඳෙ උපාගැාර්ගික වතෝණාගැනීැක් නැෙත ලබා ගැනීැ සඳහා ෙන ආණම්පභගකි. සැකාලීන ධනොදග 

ැගින් ඇති කණ තිවබන බිහිුණු අසැානතාෙගන් ට එවණහිෙ අපව  ෙර්තැානග සඳහා උපාගැාර්ගික දැක්ැෙල් 

වදකක් ලබා දිග හැකි බෙ සහ අප එකැ උපාගැාර්ගික දැක්ැට සිණ වනොවිග යුතු බෙ වපන්ො වදන වේශපාලන 

අෙකාශගක් නිර්ැා ග කිරීැ ආණම්පභ කළ යුතු වේ. 19 වෙනි සිගෙවසේ සහ විසි වෙනි සිගෙවසේ ආණම්පභවේදී අප දුටු 

වරේෂ්ද වේශපාලන ෙයාපාණගන් ඇති වීැට තුඩු දුන් කිසිගම්ප වදගක් වෙත නැෙත ගාැක් සලකුණු කිරීැට අප 

උත්සාහ කළ යුතු වේ. දාර්ශනික භාෂාෙකින් කිගන්වන්නම්ප, අප කළ යුතු ෙන්වන් එවකහි ආධිපතයගට එවණහිෙ 

වදවකහි අෙස්ථාෙක් වෙත නැෙත ගාැටයි.  

අපට තිවබන්වන් එකැ උපාගැාර්ගික ැාෙතක්නම්ප, වැහි අෙසන් අර්ථග ෙන්වන් වේශපාලනග ක්රමිකෙ 

අතුරුදහන් වී ගාැයි. එැ අර්ථවගන් ගත්විට ට්රම්ප්  ගනු වැැ අතුරුදහන් වී ගාවම්ප සිංවේතගක් වේ. සතය 

ෙශවගන්ැ ඔහු නිවගෝයනග කණනා ‘වේශපාලනගක්’ කිගා වදගක් වනොැැති බෙ ඉතාැ පැහැදිළිග. වේශපාලනග 

වෙත නැෙත ගනො ගනු අනිොර්ග වලස සැබෑ වතෝණාගැනීැක් වෙත නැෙත ගාැකි. වම්ප සඳහා අපට දාර්ශනික 

අර්ථවගන් වගෝයනා කළ හැකි නම්ප කීපගක් තිවබ්. වම්ප අතරින් ැා ෙ ාත් කැැති නාැකණ ග සඳහා වහේතු 

දැක්වීැක් වෙත අප මීළඟට වගොමු වෙමු. 



ලකොමියුනි ්ට්වාදලේ මූලධර්ක හතර  

 

අපට අෙශය නැෙතත් වේශපාලනග වෙත ගාැ සඳහා උපාගැාර්ගික දැක්ැක් ස්ථාපිත කිරීැයි. වැයින් අදහස් 

ෙන්වන් අප විසින් සැබෑ වතෝණා ගැනීැක් සඳහා අපට ඉ  ලබා වදන වලස වේශපාලනග වබදා වෙන්කිරීැ කළ යුතු 

බෙයි. වම්ප සඳහා අපට විවිධ නම්ප වගෝයනා කළ හැකි බෙ අත්තක්. නමුත් වම්ප සඳහා ැවිසින් ‘වකොමියුනිස්ට්ොදග’ 

නම්ප දූෂිත ෙචණනග වගෝයනා කණනා බෙ සැහණවිට ඔබ වම්ප ෙනවිටත් අසා තිවබනො කිගා සිතමි. 

පුගිග සිගෙවසේ සිංකීර්  වේශපාලන අත්දැකීම්ප ෙලින් වැැ දූෂ ග වීැ සිදු වූ බෙ අපි දනිමු. නමුත් නැක් 

කිගන්වන්, නැක් පැණි. ඔබට අෙශයනම්ප වම්ප සඳහා වෙනත් නැක් වගෝයනා කිරීැට හැකි වේ. නමුත් වම්ප පැණණි 

සහ දූෂිත ෙචණනවේ තිවබන ප්රාථමික අර්ථග තුළ ෙැදගත් වදගක් ඉතිරිෙ තිවබ්. වම්ප ප්රාථමික අර්ථග වගො  නැගී 

තිවබන්වන් කරුණු එවහැත් නැතිනම්ප මූලධර්ැ හතණක් ැත පදනම්පෙයි. වම්ප මූලධර්ැ හතණ අපට උපගැාර්ගික 

දැක්ැෙල් වදකකින් සැන්විත නෙ වේශපාලන අෙකාශගක් නිපදවීැ සඳහා උපකාණගක් කණගත හැකි වේ. 

වකතණම්ප ප්රශ්න තිබුනද වම්ප ෙචණනග අප තබා ගත යුතුගැයි කිගා ැා වගෝයනා කණන්වන් වැැ නිසාග. වැොනෙද වම්ප 

මූලධර්ැ හතණ? 

වකොමියුනිස්ට්ොදග නම්ප ෙචණනග පදනම්ප ෙන පළමු මූලධර්ැග ෙන්වන් සැාය සිංවිධානවේ පදනැ වලස පුේගලික 

වේපළ සහ එැගින් ඇති කණන බිහිුණු අසැානතාෙගන් ගැනීැ අනිොර්ග වනොවේ ගන්නයි. වැග අනිොර්ග 

වනොෙන බෙ සාධනග කණනා සීැා සහිත පර්වේෂ  සිංවිධානග කිරීැ අපට කළ හැකි වේ. එෙැනි වේ සිදු කිරීැ අද 

දෙවසේ ඉතාැ ෙැදගත් වදගකි. පුේගලික වේපළ වගො  නැගීැ වෙනුෙට සාමූහික පැෙැත්ැක් පිළිබඳ විශ්ොසග ඇති 

කළ හැක්වක් වම්ප ආකාණවගන් පැණි. වම්ප ෙචණනග ැගින් වගෝයනා කණනා පළමු මූලධර්ැග ෙන්වන් ද වැගයි. 

පුේගලික වේපළ සහ ඒ හා බැඳුනු බිහිුණු අසැානතාෙගන් ගනු මිනිසත් බෙ ඇතිවීවම්ප නීතිග වනොෙන බෙ වැහි 

මූලික අදහසයි.  

වදෙැනි මූලධර්ැග ෙන්වන් ෙැ කණන්නන්, ඔවුන් කණනා ෙැ  අනුෙ වරේෂ්ද ෙැ  - බුේධිැග රැග, කලාත්ැක 

නිෂප්ාදන බිහි කිරීැ, ආණ්ඩුකණ ග ආදී වලස - සහ සාැානය ෙැ  - නුපුහුණු රමිකගන් ආදී, කම්පකරුෙන් ආදී 

වලස - වකොටස් වදකකට වබදීැ අනිොර්ග වනොෙන බෙයි. විවශේෂවගන්ැ බුේධිැග රැග සහ කායික රැග අතණ 

තිවබනා වෙනස ැකා දැමිග යුතු වේ. මිනිසාව  රැග සම්පබන්ධවගන් වැෙැනි ආකාණවේ වබදීැක් ඇති කිරීැට 

කිසිදු ආකාණගක දාර්ශනික පදනැක් වනොැැත. එනිසා වැග ඉතා පැහැදිළිෙ වේශපාලනික වබදීැකි. වැග තැයි 

වකොමියුනිස්ට්ොදග කිගන ෙචණනවේ තිවබනා වදෙැනි ෙැදගත් ප්රාථමික අර්ථග.  

තුන්ෙැනි මූලධර්ැග ෙන්වන් මිනිස් ෙර්ගගා යාතික, ොර්ගික, ලිිංගික ආදී සීැාෙන්වගන් වෙන්ෙ පැෙතීැ අනිොර්ග 

වනොවීැයි. සැානාත්ැතාෙග ඇති විග යුත්වත් වෙනස්කම්ප අතණණි, වෙනසක්ම්ප විනිවිදිමිණි. වෙනස්කම්ප ගනු 

සැානාත්ැතාෙගට බාධාෙක් විග යුතු වදගක් වනොවේ. වම්ප වලෝකවේ වෙනස්කම්ප තිවබනා නිසා සැානාත්ැතාෙග 

ඇති කිරීැ කිසිදා කළ වනොහැකි වේ ගන්න අප ප්රතික්වෂේප කළ යුතුග. සැානාත්ැතාෙග ගනු සිගලු වදනා එකැ 

ආකෘතිගකට - අච්චුෙකට - දැා, සිගලු වෙනස්කම්ප ැකා දැමීැ වනොවේ. කිසි වසේත් නැත. ඒ වෙනුෙට, එැගින් 

අදහස් කණන්වන් වම්ප සිගලු වෙනස්කම්ප අභිමුවේ පො මිනිුන් අතණ ඇති රැඩිකල් සැානාත්ැතාෙග පිළිගැනීැයි - 

එග තහවුරු ෙන වලස සැායග සිංවිධානග කිරීැයි. වකොමියුනිස්ට්ොදග ැගින් ප්රකාශ කණ සිිනනා තුන්ෙැනි ෙැදගත් 

මූලධර්ැග ෙන්වන් වැගයි.  

වබොවහෝ වදවනකු දන්නා පරිදි වැහි තිවබනා අෙසාන මූලධර්ැග ෙන්වන් ණායයවේ පැෙැත්ැ අනිොර්ග වනොෙනා 

බෙ පිළිගැනීැයි. එනම්ප, සිවිල් සැායවගන් වෙන් වුණු, ආයුධ සන්නේධ බලගක ආකෘතිග ගත් ණායයගක පැෙැත්ැ 

අනිොර්ග වනොෙන බෙයි. වැයින් අදහස් කණන්වන් සැාය සිංවිධානවේ මූලික පුබිම්ප කරුණු සහතික කණනා 

පරිපාලන ගාන්ත්ර ගක් අෙශය වනොෙන බෙ වනොවේ. නමුත් ණායයග ගනු හුදු වැෙැනි ගාන්ත්ර ගක් වනොෙන බෙ 

අපි දනිමු. එග ස්ොගත්ත පැෙැත්ැකි. එග පෙතින්වන් අප වෙනුවෙන් වනොෙ, අප පෙතින්වන් එග වෙනුවෙනි. 

මිනිසාව  දයවීග ජීවිතග මුළුැනින් පාලනග කිරීැ එහි අණමු  වේ. වකොමියුනිස්ට්ොදග නම්ප ෙචණනවේ අෙසාන 

මූලධර්ැග ැගින් අපට කිගා සිිනන්වන් වැන්න වම්ප ණායයවේ පැෙැත්ැ අනිොර්ගතාෙගක් වනොෙනා බෙයි.  



වකොමියුනිස්ට්ොදග නම්ප වම්ප ඉපැණණි සහ වබොවහෝ වදවනකු විසින් ප්රතික්වෂේප කණනු ලබන ෙචණනග වෙනුවෙන් ැා 

වපනී සිිනන්වන් වම්ප නිසාග. වැැ ෙචණනග භාවිතා කිරීැ ැගින් අපට ලබා වදන ොසිග කුැක්ද ගන්න වැැ 

මූලධර්ැ හතණ ැගින් සම්පපිණ් නග කණයි: 

 පුේගලික වදපළට එවණහිෙ සාමූහිකොදග  

 විවශේෂඥකණ ග වෙනුෙට බහුකාර්ග කම්පකරුෙන් 

 ආෙෘත විෙධත්ෙග වෙනුෙට සිංයුක්ත විශ්වීගත්ෙග 

 අෙසන් ෙශවගන්, ණායයග වෙනුෙට නිදහස් සිංවිධානගත වීැ  

 

වම්පො මූලධර්ැ මිස ෙැ සටහන් වනොෙන බෙ ැතක තබා ගැනීැ ෙැදගත් වේ. නමුත් වම්ප මූලධර්ැ ැත සිට අපට 

සෑැ වේශපාලන ෙැ සටහනක්ැ, තීණ ගක්ැ, වේශපාලන පක්ෂගක්ැ, අදහසක්ැ ැැන බැලීවම්ප හැකිගාෙ ලැවබ්. 

වම්ප මූලධර්ැ හතණ ැගින් අපට ලබා වදන්වන් දෘෂ්ඨිවකෝ ගකි. නිදර්ශනගක් වලස කිසිගම්ප තීණ ගක් වම්ප 

මූලධර්ැ වදසට ෙර්තනග වී ඇති බෙ පැහැදිළි ෙන්වන්නම්ප එග ගහපත් තීණ ගක් වලස නම්ප කිරීවම්ප හැකිගාෙ 

තිවබ්. අවනක් අතට කිසිගම්ප තීණ ගක් ඉතා පැහැදිළිෙ වැැ මූලධර්ැ ෙලට විරුේධ ෙන්වන්නම්ප එග ෙැණදි 

තීණ ගක් බෙ අපට පැෙසිග හැකිග. එැගින් අපට වේශපාලන අෙකාශග තුළ විනිශච්ණගන් ලබා දීැට අෙශය 

මූලධර්ැගක් හමු ෙන අතණ එග විකල්ප උපාගැාර්ගික දැක්ැක් වගො නැිංවීැ සඳහා උපවගෝගී කණ ගත හැකි වේ.  

බර්නි සැන් ර්ස් විසින් ‘Our Revolution’ (‘අව්  වි් ලෙග’) නමින් නෙ වේශපාලන කණ් ාගැක් වගො  නැගීැට 

වගෝයනා කණ තිවබනා බෙ ැට අසන්නට ලැබුණි. ට්රම්ප්  ව  ැැතිෙණ  යග්රහ ග ැගින් වම්ප ආකාණවේ අදහසක් 

සඳහා දැන් අෙස්ථාෙක් විෙණ කණ දී තිවබ්. සැහණවිට අපට වම්ප වැොවහොවත් බර්නි සැන් ර්ස්ෙ විශ්ොස කිරීැට 

හැකිග. එග සතය ෙශවගන්ැ ෙත්ැන් වලෝකග ඉක්ැො ගන්න වූ ගැක් වගෝයනා කණනා කතිකාෙක්ද කිගා අප 

පරීක්ෂා කණ බැලිග යුතු වේ. අපව  මූලධර්ැ සැග එකඟ ෙන්නා වූ වදගක් එැගින් වගෝයනා කණ තිවබ්ද කිගා අප 

තීන්දු කළ යුතුග.  

අපිට ගැක් කළ හැකි වේ. අපි ගැක් කළ යුතු වේ. අපි කිසිෙක්ැ කණන්වන් වනොැැති ෙනො ගනු අප ට්රම්ප්  ව  

විශාදිැග යග්රහ වගන් පුදුැගට පත්වීැ තුළ සිණ වී සිිනනො ගන්න පැණි.  

ඔවුන්ව  ප්රතික්රිගාෙට එවණහිෙ, ‘අපව  වි් ලෙග’! 

අෙැ ෙශවගන්, ැා සිිනන්වන් වම්ප පැත්වත් බෙ පැ ක් කිෙ හැකි වේ. ස්තුතියි.              

              

 


