සිරීසා
ඡන්දදායකයන්ට
අවශ්ය
කප්පාදු පිලිෙවත් අවසන් කිරීම
මිස
ෙට්රායිකාවව
සමග
තවත්
ගිවිසුමක් ෙනාෙව්
කප්පාදු

පිලිෙවත්

වලින්

ඉවත්

ෙවනු!

–

සමාජවාදී

වැඩපිලිෙවලක්

අනුගමනය කරමු!
කම්කරු

ජාත්යන්තරයක්

සදහා

කමිටුෙව්

ග්රීක

අංශය

වන

ෙසකනිමා

සංවිධානෙය් ෙවබ් අඩවිෙය් පල වූ කතුවැකියකි
ග්රීක පාලක පන්තිය, එයට ෙස්වය කරන ජනමාධ්ය, ලිබරල් ‘ෙපාටාමි’
පක්ෂෙය්
නායක
ස්ට්රෙවා්ස
තිෙයෙඩාරාකිස්
වැන්නවුන්,
ෙක්.සී.ජුන්කර්, එම්.ජුල්ඩ් හා යුෙරා්පියානු සංගමෙය් හා අෙනකුත්
නිලධාරීන් ද ග්රීක ජනතාවට විඩා ෙනාබලා ‘පැහැදිලි කරන්ෙන් ‘
සිරිසා නායක ඇෙලක්සිස් සිප්රාස් ‘සිරිසාහි නායකයා ෙලස ෙනාව රෙට්
අගමැති ෙලස කටයුතු කළ යුතු බවයි’.
ග්රීසිෙය් ණය හිමියන් හා එකගත්වයකට පැමිෙණන ෙලසට හා සිරීසා පක්ෂය
හා එහි මධ්යම කාරක සභාව අවධානයට ෙනාෙගන එය ග්රීක පාර්ලිෙම්න්තුවට
ඉදිරිපත් කරන ෙලසට පවා ඔවුන් ඇෙලක්සිස් සිප්රාස්ට ආරාධනා කරයි.
සිරිසාහි වාම
පාර්ශවය එකගතාවයට ඡන්දය දීම ප්රතික්ෙෂ්ප කළෙහාත්
ඔවන් සිප්රාස්ට පවසන්ෙන් ‘කරදර ෙනාවන ෙලසටයි’. මක්නිසාද යත්
අෙනක් අය එකගතාවයට ඡන්දය ලබා ෙදනු ඇති බැවිනි. නියත වශෙයන්ම
ෙපාටාමි
එවැන්නකට
ඡන්දය
ලබාෙදනු
ඇත.
පාෙසාක්
හා
නව
ප්රජාතන්ත්රවාදී පක්ෂය ද සියල්ෙලා්ම නැතත් සමහෙරක් ෙහා් ඡන්දය
දීෙම් හැකියාව ඇත.
සිරීසා ෙදකඩ ෙකාට පාලක පංතිය හා ෙට්රායිකාව ( දැන් නම් ‘ආයතන’ )
සමග විවෘත සන්ධානයකට එලෙඹන ෙලසට ෙමය සිරීසා නායකත්වයට කරන ලද
විවෘත හා ප්රෙකා්පකාරී කැදවීමකි.
සිරීසා මීට ප්රතිචාර දැක්වූෙය් ෙකෙස්ද?

නායකත්වෙය් ස්ථාවරය පැහැදිලි කර, ප්රතිගාමී බලෙව්ගයන්
වලින් කරන ඉල්ලීම් නැවැත්වීමට අවශ්ය සංඥාවක් ෙහා්
නායකත්වය පැත්ෙතන් ප්රකාශ වනු අප දැක්ෙක් නැත.

සිරීසා
සිරීසා

ඊට ප්රතිවිරුද්ධ ෙලස, සිරිසාහි නායක කණ්ඩායම, පාලක පංතිෙය්
නිෙයා්ජිතයින්ව උනුසුම්ව පිලිගනු අපිට දක්නට ලැෙබ්. එෙමන්ම
පක්ෂෙය් වාම පාර්ශවය සමග ගැටුමකට ඔවුන් සූදානම් වන බවද ඔවුන්
සගවන්ෙන් නැත.
රාජ්ය ගුවන් විදුලිය වූ ඊආර්ටී ෙස්වෙය් ප්රධාන විධායක නිලධාරියා
ෙලස එල්. ටැග්මට්රහිරිස්ව පත්කිරීම ෙමම ක්රියාවලිෙය් මෑත කාලීනම
හා බරපතලම උදාහරණයයි. කප්පාදු පිළිෙවත් අනගමනය කරන ලද පාෙසාක්
රජය ද ඔහුව විධායක නිලධාරිෙයක් ෙලස පත් කෙළ්ය. එෙමන්ම සිරීසා රජය
ඊ.පනාරිටිව අන්තර්ජාතික මූල්ය අරමුදෙල් ග්රීක නිෙයා්ජනය ෙලස පත්
කරන ලදී. ෙප්රු හි නව ලිබරල් හා අති මර්දනකාරී ෆුජිෙමා්රි රජෙය්
උපෙද්ශකෙයක් ෙලස ඔහු ෙලා්ක බැංකුව ෙවනුෙවන් ෙස්වය කෙළ්ය.
අවසානෙය් දී සිරීසා තුල ඔහුෙග් පත්වීමට වූ බලවත් විෙරා්ධය නිසා
අන්තර්ජාතික මූල්ය
සිදුවිය.
එෙස්

අරමුදෙල් තනතුෙරන් ඉල්ලා අස්වීමට පනාරිටිට
වූවද
අගමැතිවරයාෙග්
කාර්යාලෙයන්
ඔහුව

අගමැතිවරයාෙග් කාර්යාලය ඔහුෙග් පත්වීම අනුමත කළාය යන කරුන බරපතල
කරුණක් වන්ෙන්ය. ( මුදල් අමාත්ය වයි. වැෙරා්ෆකිස්ෙග් තීරණයක් මත
පමණක් එෙස් වී යැයි මුලින් කියැවිණ.
සහායකෙයක් ෙලස වැඩ ෙකාට තිෙබ් )

පානාරිටි

වැෙරා්ෆකිස්ෙග්

නිෙකාස් පපාස් ‘පක්ෂ විනය’ ඉල්ලා සිටී
ඒ අතර රාජ්ය අමාත්ය හා සිප්රාස්ෙග් හිතවෙතක් වන නිෙකාස් පපාස්
ප්රකාශ කරන්ෙන් එළෙඹන ඡන්දය ‘පක්ෂ විනය’ පිලිබද ගැටලුව මතු කරන
බවයි. ෙමාහු සිරිසා හි දක්ෂිණාංශෙය් නායකෙයක් හා පාර්ලිෙම්න්තු
මන්ත්රීවරෙයකි. ඔහු ප්රකාශ කර සිටිෙය් සිරීසා හි පාර්ලිෙම්න්තු
මන්ත්රීවරුන් ෙහා් ස්වාධීන ග්රීකෙයා් ( සිරීසා හි සන්ධාන
හවුල්කරුවන් ) බ්රසල්ස් හා අගමැතිවරයා එලෙඹන එකගතාවයකට අදාල
ෙයා්ජනාවකට පකෂව ඡන්දය දීම ප්රතික්ෙෂ්ප කලෙහාත් නව මැතිවරණයක්
කැදවිය යුතු බවයි.
ෙමම තර්ජන ෙපාදු ෙහා් අපැහැදිලි ෙනාෙව්. ඒවා නිශ්චිතවම සිරීසාහි
වාම පාර්ශවය ඉලක්ක කරෙගන එල්ල ෙව්. ඇෙලක්සිස් සිප්රාස් වටා ඇති
නායකත්වය වමට තර්ජනය කර සිටින්ෙන් පක්ෂෙයන් ඉවත්කිරීම හා නව

පාර්ලිෙම්න්තු ඡන්දයකදී ඔවුන්ෙග් ආසන අහිමිවීම ( මැතිවරණ නීතියට
අනුව
අවසාන
මැතිවරණය
පවත්වා
මාස
18
ක්
ඇතුලත
ඡන්දයක්
පැවැත්වුවෙහාත් එක් එක් පක්ෂෙය් ලැයිස්තුව තීරණය කරන්ෙන් පක්ෂ
නායකයා බවයි ) සිදුවනු ඇති බවයි.
සිරීසා නායකත්වය ෙමවැනි තර්ජනය කරන්ෙන් ඇයි? ‘ආයතන’ සමග තිරය
පිටුපස එලැඹුණු එකගතාවයකට සිරිසා තුල ප්රබල විෙරා්ධයක් එන් ඇතැයි
ඔවුන් කලබල වී ඇති නිසාය ෙම් තර්ජනය.
සිප්රාස් , සිරීසා හා සමාජය
සිරිසා හි ප්රමුඛ කාඩර්වරු හිතන්ෙන් සහ නිර්භයව පවසන්ෙන් 2012 දී
සිරීසා සියයට 27 ක් ඡන්ද ලබාගත්ෙත් හා පසුගිය ජනවාරිෙය් දී සියයට
36 කට එම ඡන්ද සංඛ්යාව ඉහළ ගිෙය් එහි නායකත්වෙය් ‘සිප්රාස් වැනි
දීප්තිමත් පිරිසක්’ සිටිනා නිසා බවයි. ෙමවැනි අදහස් යථාර්ථෙයන්
ෙබාෙහා් දුරස්ථය.
සිරීසා වල නැගීමට ෙහ්තුව වූෙය් ග්රීක සමාජෙය් වාස්තවික තත්වය හා
පසුගිය වසරවල පැවැති විශාල සමාජ අරගල ෙමන්ම සිරීසා බලය ගැනීමට කළ
ෙයා්ජනාව ෙමන්ම වාමාංශික අෙනකුත් ෙකාටස්වලට ෙපාදු ක්රියාමාර්ග
ගැනීමට කළ ෙයා්ජනාවයි. ඒ හා සමානවම, ආර්ථික අර්බුදය බලපෑම් සහගත
වූ සෑම රටකම, අලුත් ෙද්ශපාලන ප්රපංච මතුවී ඒම අපට දැකගත හැකිය.
එය වෙමන් දකුෙණන් ෙහා් ෙදපැත්ෙතන්ම විය හැකි අතර, ඒ මගින් දශක
ගණනාවක සිට පාලක පන්තිෙය් සාම්ප්රදායික පක්ෂවලින් පාලනය වූ
ෙද්ශපාලන තත්වය හැසිරවීම දැකගත හැකිය. ෙද්ශපාලන තත්වය අස්ථාවර
කරන ලද නව වාම ප්රවනතා දැකිය හැක්ෙක් ග්රීසිෙය් පමනක් ෙනාෙව්.
ඒවා ස්පාඤ්ඤෙය් හා අයර්ලනතෙය් දීත් දැකගත හැක.
අප පාලක පන්තියට හා සිරීසා නායකත්වයට කියා සිටින්ෙන් සිප්රාස් හා
ඔහු වටා සිටින කුඩා කවයකට ෙට්රායිකාව සමග එකගතාවයකට එලඹීමට
අයිතියක් නැති බවයි. පාලක පංතිය විසින් සකසන ලද ග්රීක ව්යවස්ථාව
අගමැතිවරයාට ෙබානපාට්වාදී බලයක් ලබා ෙද් ( එය ඔහුව පක්ෂයට හා
සමාජයට ඉහලින් ස්ථානගත කරයි ) නමුත් සිප්රාස්ට වාම අදහස් හා
සම්ප්රදාය ආරක්ෂා කිරීමට අවශ්ය නම් ෙමම ෙබානපාට්වාදී බලය භාවිතා
කිරීමට ඔහුට කිසිම අයිතියක් නැත. ඒ ෙවනුවට සිරීසා රජය කල යුත්ෙත්
ෙමම බලය කටු ගා දැමීමය.
වැරදි හදුනාගැනීම

පටන් ගැන්ෙම්දීම සිරීසා නායකත්වයට ෙවනම වගකීමක් ඇත. එනම් පාලක
පංතිය හා ෙට්රායිකාව ෙකෙරහි ඔවුන්ෙග් ප්රෙව්ශය හා උපාය වැරදි බව
පිලිගැනීමය. ඔවුන් මුලදී පැවැසූ පරිදි හවුල්කරුවන් සමග එකිෙනකාට
වාසි සහගත වූ සාකච්ඡා කල හැකි ෙව් යැයි ඔවුන් තුල සිතලුවක්
තිබුෙණ්ය. නමුත් ‘හවුල්කරුවන්’ අධිෂ්ඨානෙයන් සිටිෙය් සිරීසා වලට
කටුක පාඩමක් ඉගැන්වීමටයි. ඊලග ග්රීක රජයට ‘ත්යාගයක්’ ලබාදීමට
යුෙරා්පා සංගමය සූදානම් යැයි මැතිවරණයට ෙපර තමා කියූ බව
වැෙරා්ෆකිස් මතකක් කර ගත යුතුය. ඇත්තටම ඔවුන් සූදානම් කරමින්
සිටිෙය් ග්රීක වැඩකරන ජනතාවෙග් හා දුප්පතුන්ෙග් ෙබල්ලට දමන
ෙතාණ්ඩුවයි!
සාකච්ඡා ඇණහිටීමත් සමග ‘අන්තර්වාර එකගතාවය / පාලම ‘ පිලිබද අදහස
අත්හැර දමා ‘සමස්ත එකගතාවයකට’ යාමට සිරීසා කණ්ඩායම තීරණය කෙළ්ය.
දැන් ඔවුන්ට වැටහී ඇත්ෙත් ෙට්රායිකාවටත් ඒ ගැන උනන්දුවක් නැති
බවයි ! එබැවින් ඔවුන් තර්ජනය කිරීමට පටන් ෙගන ඇත. ‘පක්ෂ විනය’ හා
‘ ඡන්ද’ සිරීසා පාර්ලිෙම්න්තු කන්ඩායෙම් ඇතිවන ගැටුම් සදහාය.
කප්පාදු පීඩාව අවසන් කරනු!
සාරාංශ ෙකාට නැවත පවසන්ෙන් නම් ග්රීක ජනතාව පසුගිය මැතිවරණෙය් දී
ඡන්දය ලබාදුන්ෙන් සිරීසාවලටයි. සිප්රාස්ෙග් පාලක කවයට ෙනාෙව්.
ජනමාධ්ය තුල ඉන්නා පාලක පන්තිෙය් ගිරවුන් ෙවෙහසක් නැතිව කියන
පරිදි ‘යුෙරා්ෙවන් පිට ෙනාවීමට වග බලාගැනීමට ෙනාෙව්!’. ඔවුන්
සිරීසාවලට ඡන්දය දුන්ෙන් කප්පාදු පිලිෙවත් අවසන් කිරීමටය.
සිරීසා විසින් ඉටු කළ යුත්ෙත් ෙමම
ජනතාවෙග් පංතිය සිරීසා ආණ්ඩුෙවන්

කාර්යභාරයයි. ග්රීක වැඩ කරන
අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන් හා ඉල්ලා

සිටින්ෙන් එයයි. පාලක පංතිය හා එකග
නායකෙයක් ෙලස ඉතිහාසගත ෙනාවීමට නම්
යුත්ෙත් ෙමයයි.

වී විකිණුනු තවත් වාම
ඇෙලක්ෙසයි සිප්රාස් කළ

ෙසකනිමා ( කම්කරු ජාත්යන්තරයක් සදහා වූ කමිටුෙව් ග්රීක අනුකමිටුව
) සිරිසාවලට පවසන්ෙන් ඔවුන්ෙග් පූර්ව මැතිවරණ කප්පාදු විෙරා්ධී
ෙපාෙරාන්දු ඉටු කරන ෙලසටය. යුෙරා් කලාපෙය් කප්පාදු පිලිෙවත්
වලින් ෙවන්වී සමාජවාදී වැඩසටහනක් අනුගමනය කරන ෙලසටය. එම සමාජවාදී
වැඩපිලිෙවල තුල පහත ඉල්ලීම් ඇතුලත් කරන ෙලසටය.

ණය ෙගවීම ප්රතික්ෙෂ්ප කිරීම
ප්රාග්ධනය ගලා යාම පාලනය හා ‘ෙවලදෙපාල’ ප්රහාරවලින්
ආර්ථිකය ආරක්ෂා කිරීමට විෙද්ශ ෙවලදාෙම් රාජ්ය ඒකාධිකාරය
බැංකු හා ආර්ථිකෙය් අණ ෙදන මුදුන් වැඩකරන ජනතාවෙග්
ප්රජාතාන්ත්රීය පාලනය හා කලමනාකරණය යටෙත් ෙපාදු අයිතියට
ගැනීම සහ ප්රාග්ධන හිමියන්ෙග් ලාභය ෙවනුෙවන් ෙනාව ජනතාවෙග්
අවශ්යතාවලට අනුව ආර්ථිකය ෙමෙහයවීම.
සියලුම කප්පාදු ක්රියාමාර්ග නැවත හැරවීම හා සැමට ජීවත්වීමට
තරම් වැටුප් සහිත රැකියා, ගුණාත්මක නිදහස් අධ්යාපනය,
ෙසෟඛ්ය හා සුබසාධනය ලබාදීම.
වැඩකරන ජනතාවෙග් පංතිය හා තරුණ ජනතාව ෙට්රායිකාවට එෙරහි
අරගලයට හා සමාජවාදී විකල්පයට සක්රීයව සහභාගී කරවා ගැනීම
සදහා වැඩ බිම්වල හා ප්රජාවන්වල ජනතාවෙග් මහජන සභා හා
ක්රියාකාරී කමිටු ඇතිකිරීම.
කප්පාදු විෙරා්ධී හා සමාජවාදී යුෙරා්පයක් සදහා අරගලයට
සහභාගී වන ෙලසට ස්පාඤ්ඤය, පෘතුගාලය, අයර්ලන්තය හා යුෙරා්පය
පුරා වූ වැඩකරන ජනතාවට හා තරුණ ජනතාවට ආයාචනා කිරීම.
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