ප්රවාද ප්රණාම*
මාලතී ද අල්විස් (1963-2021) සහ කද්රි ඉස්මයිල්ව (1961-2021)
මෙරට ශාස්ත්රීය අධ්යයනයට ඉෙහත් මස්ත්රවයක් ඉටු කළ ොලති ද අල්විස්ත්ර සහ
කද්රි ඉස්ත්රෙයිල්ව යන ිදයාර්ථීන් මදපළමේ අභාවය ප්රවාද සඟරාමේ අප ිසින්
සිහිපත් කරනු ලබන්මන් බලවත් මශෝකමයනි. Polity සඟරාව සඳහා ඇන්ි
ශූබර්ථ් කද්රි ඉස්ත්රෙයිල්ව පිළිබඳ ලියූ අනුස්ත්රෙරණමේ සඳහන් පිදි, මොවුහු
මදමදනාෙ 1980 ගණන්වල කරලියට පැමිණි, ශ්රී ලංකාව තුළ අනනයතාව,
ජනවාර්ථිකත්වය, ජාතිකවාදය, සොජ ලිංිකත්වය, ප්රචණ්ඩත්වය සහ
ප්රතිමරෝධ්ය පිළිබඳ අපමේ අවමබෝධ්ය ඉහළ නැංවීෙ සඳහා ෙහත් මස්ත්ර දායක
වුණු, පශ්චාත් යටත්ිජිතවාදී, පශ්චාත් වුහවාදී හා ස්ත්රීවාදී නයයයන්වල
ප්රධ්ාන සංකල්වප සහ අදහස්ත්ර මෙරට පාඨක ප්රජාව හට හඳුන්වා දුන් ලාංකීය
බුද්රිෙය පරපුරකට අයත් වූහ. ඇත්මතන්ෙ, මොවුන්මේ මුල්වකාලීන ශාස්ත්රී ය
මල්වඛන පළ වූමේ Polity සඟරාමේ ආරම්භයට මපර ඉංග්රීසි ොධ්යමයන් වසර
ගණනක් මුළුල්වමල්ව පළ වුණු ප්රවාද සඟරාමේ මෙන්ෙ, සොජ ිදයාඥයන්මේ
සංගෙයත් (SSA) ජනවාර්ථික අධ්යයනය සඳහා වූ ජාතයන්තර
ෙධ්යස්ත්රථානයත් (ICES) හවුල්වව පළ කළ රාිකා කුොරස්ත්රවාමි හා නීරා
ික්රෙසිංහ ිසින් සංස්ත්රකරණය කරන ලද Introduction to Social
Theory (1994), සහ ප්රදීප් මජගනාතන් හා කද්රි ඉස්ත්රෙයිල්ව ිසින්
සංස්ත්රකරණය කරන ලද Unmaking the Nation (1995) යන මෙරට සොජ
ිදයා අධ්යයනය තුළ දැන් මක්න්ීය තත්ත්වයකට පත් ග්රන්ථවල ය.
ඇෙිකාමේ චිකාමගෝ ිශ්විදයාලමයන් සංස්ත්රකෘතික ොනව ිදයාව පිළිබඳ
ආචාර්ථය උපාියක් ලබාගත් ොලතී ලංකාවට යළි පැමිණීෙට සිඥානක
තීරණයක් ගත්තා ය. ඒ අනුව, 2000 දශකමේ ෙැද භාගය වන තුරු ඇය SSA සහ
ICES සංිධ්ාන සෙග ද කුොි ජයවර්ථධ්න සෙග ද සමීපව වැඩ කළා ය. මම්
කාලය තුළ, ඇය කුොි ජයවර්ථධ්න සෙග ඉතා වැදගත් කෘති මදකක් සඳහා දායක
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වූවා ය: ඒ, Embodied Violence: Communalising Women’s Sexuality in
South Asia (1996) සහ Casting Pearls: The Women’s Franchise
Movement in Sri Lanka (2001) ය. Casting Pearls කෘතිය ෙින්
ලංකාමේ යටත්ිජිත යුගමේ අවසන් සෙමේ කාන්තා ඡන්ද බල වයාපාරමේ
ඉතිහාසය නිරාවරණය මකරුණු අතර, Embodied Violence කෘතිය දකුණු
ආසියාමේ ඉතා ශීඝ්රමයන් පැතිර යන මූලධ්ර්ථෙවාදයන් ද, ඒ තුළ පවුල ඇතුළු
ිිධ් සොජ සංස්ත්රථා ඔස්ත්රමස්ත්ර ස්ත්රීන්මේ ශරීර අවදානෙට ලක්වන අයුරුත්
ිෙර්ථෂණය කිරීෙ සඳහා ස්ත්රීවාදී ිදයාර්ථීන් කණ්ඩායෙක් එකතු කිරීෙට සෙත්
වුණි.
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තව ද, 1980 ගණන්වල Lanka Guardian පුවත්පමත් කුොි ජයවර්ථධ්න
මූලික ස්ත්රීවාදී මල්වඛකයන් පිිසක් ිසින් ආරම්භ කරන ලද Cat’s
Eye තීරුවට ද ොලතී දායක වූවා ය. 2000 වසමර්ථ මෙෙ තීරුමේ පළ වූ
මහාඳෙ ලිපි මගානු කර, Cat’s Eye: A Feminist Gaze on Current Issues
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නම් මපාතක් ඇය පළ කළා ය. 2000 දශකමේ ෙැද භාගමේ සිට ඇය මකාළඹ
ිශ්විදයාලමේ උපාි අධ්යයන පීඨමේ ස්ත්රී අධ්යයන පාඨොලාමේ
ඉගැන්වීෙට පටන්ගත් අතර, පසුව මෙෙ පාඨොලාව ස්ත්රී පුරුෂ සොජභාවය
හා ස්ත්රී අධ්යයන පාඨොලාව මලස නම් මකරුණි. ඇය එෙ පාඨොලාමේ ශිෂය
ශිෂයාවන්මේ දැි ආදරයට හා මගෞරවයට පාත්ර වූ ජනප්රියතෙ ගුරුවියක්
බවට පත් වූ අතර, ඇමේ අවසන් මොමහාත දක්වාෙ ඇය එහි ඉගැන්වීම් හා
උපමද්රශක කටයුතුවල නිරත වූවා ය.
2016 වසමර්ථ ඇය ශ්රී ලංකාමේ පශ්චාත් යුද සෙමේ ෙතකය හා අනුස්ත්රෙරණය
පිළිබඳ සංකල්වපන වර්ථධ්නය කරගැනීෙ සඳහා ජර්ථොනු ජාතයන්තර
සහමයෝිතා ආයනයට (GIZ) උපකාර කිරීෙට පටන් ගත්තා ය. GIZ හි ‘ෙතක
සංස්ත්රක ෘති’ වයාපෘතිය සෙග හවුල්වව, ඇය ‘ෙතක පා සංචාර’ මෙමහයවූවා ය.
මෙෙ පා සංචාර ඔස්ත්රමස්ත්ර මකාළඹ නගරමේ නූතන ඉතිහාසය හැඩගැස්ත්රවී
ඇත්මත් කුෙන සිද්රීන් ෙින් ද කුෙන ස්ත්රථාන මක්න්ද්ර මකාටමගන ද ආදිය
පිළිබඳ අවමබෝධ්යක් ලබාගැනීෙට සහභාගීවන්නන් හට හැකියාව අත්ිය.
තව ද, ොලතී ‘ෙතක උදෑසන’ නමින් වැඩසටහන් ොලාවක් සංිධ්ානය කළ
අතර, මම්වාහි මනාමයක් ප්රසිද්රධ් පුද්රගලමයෝ මකාළඹ නගරමේ තෙ ජීිතය
හා ළො කාලය පිළිබඳ තෙ ෙතක සුහද අවකාශයක් තුළ මබදා හදා ගත්හ.
GIZ හි දී හසිනි හපුතන්ි සෙග වැඩ කළ ඇය, ‘ෙතක සංචිතය’ නම් වූ වාචික
ඉතිහාස වයාපෘතිය යටමත් ආඛයාන ඛණ්ඩ 70ක් එක් රැස්ත්ර කළ අතර, ඒවා
ෙින් අපමේ ඉතිහාසමේ හැරවුම් ලක්ෂය කිහිපයක්ෙ ිිධ් දදනික වස්ත්රතු
හා සිහිවටන ඔස්ත්රමස්ත්ර සිහිපත් කර දක්වන ලදි. ශ්රී ලංකාමේ නිදහස ලබා වසර
70ක් සපිරීෙ නිමිත්මතන් නිෙවන ලද ‘ෙතක සංචිතය’ ජාතික ඉතිහාසයක්
ලිවීමෙහිලා නිතර වයවහාර වන, අඳුරු හා ප්රචණ්ඩකාරී ඓතිහාසික සිදුවීම්
ෙකා දැමීෙට මයාදා ගැමනන ආිපතයක ිජයග්රාහී හා ප්රශංසාත්ෙක
භාිතයන් ිචාරශීලීව ප්රශ්නයට භාජනය කරයි.
ශ්රී ලංකාව තුළ මාතෘත්වයේ යද්රශපාලනය: එහි ියහැකියායේ යකාන්යද්රසි
පිළිබඳ ඓතිහාසික මානව ිදයාත්මක අධ්යයනයක් (Maternalist Politics

in Sri Lanka: A Historical Anthropology of its Conditions of
Possibility) නම් වූ 1998 වසමර්ථ ලියා නිෙ කළ ොලතීමේ ආචාර්ථය උපාි
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නිබන්ධ්නය ෙින් ජ.ි.මප මදවන කැරැල්වමලන් පසු පිහිටුවන ලද, අතුරුදන්
වීම් සම්බන්ධ්මයන් යුක්තිය හා සතයය ඉල්වලා සිටි ‘ෙේවරුන්මේ මපරමුණ’
අධ්යයනය මකරුණි. 1980 සහ 90 දශකවල සිදු වූ ෙහා පිොණ ප්රචණ්ඩ
සිද්රීන් හමුමේ ක්රියාත්ෙක වූ ොතෘත්වමේ මද්රශපාලනය පිළිබඳව ප්රථෙ වරට
නයායගත කිරීම් ඉදිිපත් කළ මලාව වටා ස්ත්රීවාදී ිද්රවතුන්මගන්
එක්මකමනකි ොලතී ද අල්විස්ත්ර. එමස්ත්ර කිරීමෙන්, ඇය වඩාත් සැලකිලිෙත් වූමේ
ෙේවරුන්මේ මපරමුණ සම්බන්ධ්මයන් සිස්ත්රතරාත්ෙක ොනවවංශ මල්වඛයක්
ඉදිිපත් කිරීෙට මනාව, එවන් අවකාශයකට පූර්ථව-මකාන්මද්රසි වන
සංස්ත්රක ෘතික ප්රවර්ථග මත්රුම්ගැනීෙට ය. මම් අතර, ිමශ්ෂමයන්ෙ සිංහල
මබෞද්රධ් ජාතිකවාදී කතිකාව තුළ ප්රකාශයට පත්වන ගෘහස්ත්රථභාවය, ගරුත්වය
සහ දුක්ිඳීෙ යන ප්රවර්ථග ප්රධ්ාන මේ. මෙෙ මත්ො ඇමේ දීර්ථඝ කාලීන නියැලීම්
ද බවට පත්වුණු අතර, ඇමේ ජීිත කාලය පුරාවටෙ ඒවා යළි යළිත් පිික්සා
බැලීෙටත්, ඇමේ සංකල්වපන නිරන්තරමයන් සංමශෝධ්නය කිරීෙටත් ඇය
නිතිපතා මයාමු වූවා ය.
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කද්රි ඉස්ත්රෙයිල්ව පළමුව මප්රාමදණිය ිශ්විදයාලමේත්, ඉන් පසු නිේ මයෝර්ථක්
නුවර මකාමලාම්ියා ිශ්විදයාලමේත් තෙ අධ්යාපනය ලැබීය. 1984 වසමර්ථ
ඔහු මප්රාමදණිමේ ඉංග්රීසි අධ්යයන අංශමයන් පළමු පංතිමේ සාොර්ථථයක්
ලබාගත් අතර, මෙය ඇතැමුන් පවසන පිදි, 1956 දී ඔහුමේ ගුරුවරයා වූ
ෙහාචාර්ථය ඈශ්ලි හල්වමප්මගන් පසු ශිෂයයකු පළමු පංතිමේ සාොර්ථථයක් ලැබූ
ප්රථෙ අවස්ත්රථාව වීෙට පුළුවනි. ඉන් පසුව මකටි කලක් ොධ්යමේදියකු මලස
කටයුතු කළ කද්රි නැවත ශාස්ත්රත්රාලීය මලෝකයට ප්රමේශ වූමේ 1989 වසමර්ථ
මකාමලාම්ියා ිශ්විදයාලයට ප්රමේශ වීෙ සඳහා ෆුල්වරයි් ශිෂයත්වයක් ද
දිනාගනිමිනි. 1992 වසමර්ථ ඉංග්රීසි ිෂමේ සිය ශාස්ත්රත්රපති උපාිය නිො කළ
ඔහු, එෙ ිශ්විදයාලමේෙ එඩ්වර්ථඩ් සයීඩ් සහ ගයාි ස්ත්රපිවැක් යන මදපළමේ
අීක්ෂණය යටමත් ආචාර්ථය උපාියක් සඳහා හැදෑරීම් ආරම්භ කමේ ය.
1998 වසමර්ථ ලියා නිෙ කළ ඔහුමේ ආචාර්ථය උපාි නිබන්ධ්නය ජාතිය
පිහිටුවීම, ජාතිකත්වය ිසංවාද කිරීම: දකුණු ආසියාව තුළ ස්ීපුරුෂ
සමාජභාවය, නිර්ප්ප්රභූත්වය සහ ප්රජාව (Constituting Nation, Contesting

Nationalism: Gender, Subalternity and Community in South
Asia) නම් ිය. නිබන්ධ්නය මයාමු කිරීෙටත් මපර 1997 වසමර්ථ මිනමසෝටා
ිශ්විදයාලමේ සහය ෙහාචාර්ථය තනතුරට ඔහු මත්රී පත් වූ අතර, ඔහුමේ
අවසන් මොමහාත වන ිට ඔහු එෙ ිශ්විදයාලමේ ෙහාචාර්ථයවරමයක් මලස
මස්ත්රවය කමේ ය. ඉහත සඳහන් කරන ලද Unmaking the Nation කෘතියට
දායක වීමෙන් අෙතරව කද්රි අතින් කෘති මදකක් ලියැිණි: ඒ, Abiding by
Sri Lanka (2005) සහ Culture and Eurocentrism (2015) ය.

90 දශකමේ ෙැද භාගමේ නිර්ථප්රභූ අධ්යයන සාමූහිකය සෙග නියැලුණු ඔහු,
2000 වසමර්ථ ප්රකාශයට පත් පාර්ථථා චැටර්ථජී සහ ප්රදීප් මජගනාදන් ිසින්
සංස්ත්රකරණය කරන ලද Subaltern Studies හි 11 වන මවළුෙ සඳහා
‘Constituting Nation, Contesting Nationalism: The Southern
Tamil (Woman) and Separatist Tamil Nationalism in Sri Lanka’
නම් ලිපියක් ඉදිිපත් කමේ ය. මෙෙ මවළුමම් අමනකුත් කතුවරු අතර අමීර්ථ
මුෆ්තති, නිමේදිතා මෙනන්, මඩ්ිඩ් ස්ත්රමකා්, ප්රදීප් මජගනාදන් සහ ගයාි
ස්ත්රපිවැක් වූහ. Economic and Political Weekly, Social Text, Cultural
Critique සහ Postcolonial Studies වැනි ප්රසිද්රධ් ශාස්ත්රීය සඟරාවල
ඔහුමේ ලිපි පළ වී ඇති අතර, ප්රවාද, Sri Lanka Journal of Humanities
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Phoenix: Sri Lanka Journal of English in the
Commonwealth වැනි මද්රශීය සඟරා සඳහා ද ඔහු මනාමයක් අවස්ත්රථාවල
සහ

ලිපි මයාමු කමේ ය.

Lanka Guardian හි ස්ත්රවර්ථණෙය අවිය වූ 80 දශකමේ කද්රි එෙ පුවත්පතට

නිතර ලිපි ලියමින් දායක ිය. මම් අතර 1985 වසමර්ථ ඉතා ෙතමේදාත්ෙක වූ
ිවාදයක් ප්රධ්ාන මේ. එෙ ිවාදමේ ඔහු ලිපි කිහිපයකින්ෙ තර්ථක කමේ ශ්රී
ලංකාව වැනි රටවල යටත්ිජිතහරණ ක්රියාවලියටත් මද්රශපාලන
ප්රචණ්ඩත්වයටත් ප්රොණාත්ෙක අයුින් ප්රතිචාර දැක්වීෙට තරම්
ිශ්මල්වෂණාත්ෙක කුසලතා මෙරට ඉංග්රීසි අධ්යයන අංශ ිසින් එහි ශිෂය
ශිෂයාවන්ට ලබාදීෙට හැකියාවක් මනාෙැති බවයි.
ොලතී ද අල්විස්ත්ර ිසින් තොවෙ හඳුන්වනු ලැබුමේ “ිදයාර්ථී-ක්රියාකාිනියක්”
මලස ය. ඇය ශ්රී ලංකාමේ ස්ත්රී වයාපාරය හා දැි උනන්දුවකින් හා
උමදයෝගයකින් සම්බන්ධ් වූවා ය. එක් සම්මුඛ සාකච්ඡාවක ඇය මෙමස්ත්ර
පැවසුවා ය:
ිදයාර්ථිමයක් වනවා සෙගෙ ක්රියාකාිකමයක් වන්නට ද
පුළුවන් බව නැවත නැවත තහවුරු කිරීෙ වැදගත් කියලා
ෙෙ හිතනවා. ඒ මොකද, භාිතමයන් නයායයත්,
නයායමයන් භාිතයත් හැඩගැස්ත්රමවනවා කියලා ස්ත්රීවාදී
මද්රශපාලනමේ මූලික අදහසක් තිබුණත්, මිනිස්ත්රසු නිතරෙ
පාමේ මම් භූමිකා මදක අතර මබදීෙක් ඇති කරගන්නවා.
මම්මකන් අදහස්ත්ර වන්මන නැහැ මම් වමේ සම්පූර්ථණත්වයක්
මහෝ කැපවීෙක් මහෝ දැිව ිමශ්ෂකරණයට ලක් මවලා
තියන අපි අද මවමසන මලෝකමේ පහසුමවන් අත්පත්
කරගන්න පුළුවන් කියලා. කැපවීෙ ඕනාවට වඩා වැියි,
මද්රශපාලනය ඕනාවට වඩා වැියි කියලා හැමඟන අය
ගැන ඇකඩමිය තුළ තාෙ බයක් තියනවා; ඒමගාල්වලන්ව
නිතරෙ කපලා දාන්න හදනවා... ඒ වාමේෙ, පූර්ථණ කාලීන
ක්රියාකාිකයන් ිදයාර්ථී-ක්රියාකාිකයන්ට ආස නැති
මවන්න පුළුවන්, ඒමගාල්වලන්ට ිිධ් අවකාශ තුළ ක්රියා
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කරන්න පුළුවන් හින්දා. ඒ නිසා මම් මදපිිමස්ත්ර අය
එකිමනකාට මබාමහෝ මවලාවට ආගන්තුකයි. ශාස්ත්රීය
අවකාශයි ක්රියාකාරක අවකාශයි මදකෙ තුළ වාසය කරන
අය නඩත්තු කරගන්න අවශය නම්, (ඒ කියන්මන් මෙමහෙ
භූමිකාවක් මකාච්චර අපහසු මහෝ අස්ත්රථාවර මහෝ වුණත්), ඒ
අයට ිශ්වාසයක් ලබා දිය යුතුයි. මම් අවකාශ මදමකන් එක්
අවකාශයක් පෙණක් තුළ ක්රියා කිරීෙට කැෙති අය – සහ
ඇතැම් ිට එහෙ කරනවා හැර මවනත් ිකල්වපයක් නැති
අය – අර ඉහත කී අයවත් මත්රුම් ගැනීෙට උත්සාහ කළ
යුතුයි (Meridians Round Table on Peace 2001: 109110).
ොලතී 1984 වසමර්ථ මකාළඹදී පිහිටුවන ලද Women for Peace නම්
ස්ත්රවාීන, බහු-වාර්ථික, බහු-භාෂක හා බහු-ආගමික කණ්ඩායෙක
සාොජිකාවක් ිය. 1990 ගණන්වල එෙ කණ්ඩායෙ කැඩී ිඳී යාෙත් සෙග,
ඇය තොමේෙ මද්රශපාලනික ක්රියාකාිත්වය පිළිබඳ මපරළා ිෙසන්නට වූවා
ය. තො හා තෙ භාිතය පිළිබඳව මෙවන් ස්ත්රවයං-ිෙර්ථෂණයකට එළඹීෙ
සඳහා ප්රශ්න කිහිපයක් ඇයව මයාමු කමේ ය. ස්ත්රීවාදය සහ ොනව ිදයාව
අතර සම්බන්ධ්ය පිළිබඳ ප්රශ්නය, ස්ත්රීවාදී මද්රශපාලනය පිළිබඳව ඒ තුළ හිඳ
කතා කරන්මන් මකමස්ත්ර ද යන ප්රශ්නය, සහ තෙන් ද සක්රියව සහභාගීවන හා
ෙැදිහත්වන මද්රශපාලන අරගල පිළිබඳ පර්ථමේෂණ ොනව ිදයාව තුළ
ස්ත්රථානගත කරන්මන් මකමස්ත්ර ද යන්න පිළිබඳ ප්රශ්නය මම් අතර මේ.
ඉහත කී පිදි කද්රි නිල වශමයන් ඇකඩමියට පිිසීෙට මපර ොධ්යමේදිමයක්
මලස කටයුතු කමේ ය. ිශ්විදයාලයක ඉගැන්වීෙ සඳහා ඔහුමේ පළමු
පංතිමේ සාොර්ථථය ඔහුට අවස්ත්රථාව ලබා දුන් නමුත්, ඔහුමේ මතෝරාගැනීෙ
වූමේ ප්රසිද්රධ් ඉංග්රීසි ොධ්ය පුවත්පත් කිහිපයක් සඳහා වාර්ථතාකරුවකු මලස
වැඩ කිරීෙටයි. ඒ අනුව, 1980 ගණන්වල රට පුරා පැතිර ිය ප්රචණ්ඩත්වය
පිළිබඳව මනාපැකිලී වාර්ථතා කළ ිචක්ෂණශීලී මල්වඛකයකු මලස ඔහුමේ නෙ
ප්රචලිත වුණි. ඔහු ඍජුව ශාස්ත්රත්රාලීය දිියකට පිිසීෙට තීරණය කමේ උතුමර්ථ
ඉන්දීය සාෙ සාධ්ක හමුදාමේ මෙමහයුම් පිළිබඳ වාර්ථතා කරමින් සිටියදී
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ඔහුමේ ජීිතය ද නූමලන් මේරුණු ිට ය. 1992 දී ප්රවාද සඟරාමේ ලිපියක
කද්රි තොව හඳුන්වා දුන්මන් “පශ්චාත්-ොධ්යමේදියකු” මලසින් ය.
ලංකාමේ වාසය කරමින් වැඩ කළ ොලතීට සාමප්ක්ෂව ලංකාව හා සමීපව
නියැලීෙ කද්රි හට තරෙක් සංකීර්ථණ කාරණාවක් වූමේ ඔහු ඇෙිකාමේ වාසය
කළ නිසා ය. එනමුත්, මෙහි කටයුතු හා කතිකා සෙග සහභාගීවීෙට ද ඒවාහි
ෙැදිහත්වීෙට ද උනන්දුවක් ආශාවක් ඔහු තුළ සෑෙදා තිබූ බව අමුතුමවන්
කිවෙනා මනාමේ. පුරවැසියන් සඳහා වූ ොධ්ය අවකාශයක් වන
Groundviews අඩියට, ිමශ්ෂමයන්ෙ 2009 මේ යුද්රධ්මේ නිොවට පසුව,
ඔහු නිතර ලිපි මයාමු කළ අතර, Artra සඟරාවට ඔහු කලාව පිළිබදව සැලකිය
යුතු මල්වඛන ප්රොණයක් ඉදිිපත් කමේ ය. ඔහු ලංකාවට පැමිණි අවස්ත්රථාවල
තීර්ථථ සහ ICES වැනි අවකාශ උපමයෝගී කරගනිමින් ිචාර නයාය උමගනීෙට
උනන්දු අය සඳහා කුඩා පංති ද පැවැත්වීය.
ශාස්ත්රත්රාලීය අවකාශවල මෙන්ෙ ඔවුන් ක්රියා කළ මවනත් ිකල්වප අවකාශවල
ොලතී සහ කද්රි මනාෙැති අඩුව පිරිය මනාහැකි තරම් ය. ඔවුන් මවනුමවන්
ලියැමවන අනුස්ත්රෙරණ හා සිහිවටන ලිපි තුළින් ඔවුන්මේ චින්තනය ද ඔවුන්
හට වැදගත් වූ ගැටළු ද ඔවුන් ක්රියා කළ සන්දර්ථභය ද පිළිබඳව තියුණු හා
ිෙර්ථෂණශීලී නියැලීම් තුළින් ඔවුන්මේ ෙතකයට යම් මගෞරවයක් හා
වටිනාකෙක් ලබාදීෙට හැකි මවතැයි අමප්ක්ෂා කරමු. එමෙන්ෙ, ඔවුන්මේ
කෘති සමූහමයන් මතෝරාගත් මල්වඛන කිහිපයක් Polity සඟරාමේ යළි
පළකිරීෙ ඔස්ත්රමස්ත්ර ඔවුන්මේ චින්තනයන් සජීවී මලස අප සෙග තබාගැනීෙටත්,
ඒවා සෙග යළි යළිත් නියැලීෙට නව පරපුරකට අනුබල දීෙටත් හැකි මවතැයි
බලාමපාමරාත්තු මවමු.
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