“NO”
යුෙරා්පා බලවතුන්ෙග් ණය ෙකාන්ෙද්සි ෙයා්ජනා ජනමත විචාරණයක් සදහා
ඉදිරිපත් කිරීමට ග්රීසිෙය් සිරීසා ආණ්ඩුව ෙගන තිෙබන තීරණය පිළිබද
කම්කරු ජාත්යන්තරයක් සදහා වූ කමිටුෙව් ග්රීක අංශය – ෙසකනිමා
සංවිධානය විසින් නිකුත් කරන ලද ප්රකාශය
සිරීසා ආණ්ඩුව අවසානෙය් නිවැරදි තීරණය ෙගන තිෙබ්! ණය ෙදන්නන් සමග
‘එකගතාවයක්’ ඇතිකරගැනීම පිළිබද ප්රශ්නය ග්රීක ජනතාව ඉදිරියට ෙගන
යාම සහ ජනමත විචාරණයක් මගින් එය ප්රතික්ෙෂ්ප කිරීම සදහා ෙයා්ජනා
කිරීම! ෙමය ඉතාම නිවැරදි තීරණයකි.
ආණ්ඩුව පාර්ශවෙයන් මුලදී ෙපන්නුම් කළ පසුබැසීම්වලින් අනුබල ලත්
ඊනියා ‘ආයතන’ ( ෙම් ෙට්රායිකාව සදහා තවත් නමකි ) වඩ වඩා
මහන්තත්වකම් පෑ අතර එම මහන්තත්වකම් පෑම සියලු සීමා ඉක්මවා යන්නක්
විය. ඔවුන්ට අවශ්ය වූෙය් නව ආණ්ඩුව හුෙදක් නව ප්රජාතන්ත්රවාදී
පක්ෂය – පැෙසාක් පක්ෂය – ෙපාටාමි පක්ෂ යන පක්ෂවලින් යුක්ත වූ
පූර්ව ආණ්ඩුෙව්ම තවත් එක් පුනරුක්තියක් බවට පත්කිරීමටය. නව
සිරීසා ආණ්ඩුව දණ ගස්වා, ෙපර ආණ්ඩුවල ප්රතිපත්තිම ක්රියාෙව්
ෙයාදවන ෙලස ඊට බලෙකාට සිරීසාව අවමානයට පත්ෙකාට යටත් කරගැනීමටත් ඒ
තුලින් ග්රීක ජනතාව අවමානයට හා යටත් කිරීමට ලක්කිරීමටත් ඔවුහු
උත්සාහ කළහ. ඒ සිරීසාවට සිදුවූ ෙදය පාඩමක් ෙකාට තමන්ෙග් අණ
ප්රශ්න කිරීමට තරම් නිර්භය ෙවන යුෙරා්පෙය් ෙවනත් ජනතාවක් ෙව් නම්
එම ජනතාව එම පාඩම ෙපන්වා බියගැන්වීමටය.
සිරීසා ආණ්ඩුව ෙමම බලපෑම ප්රතික්ෙෂ්ප ෙකාට තිෙබ්! ෙමය අවසානෙය්
පැමිනි ප්රබල බලසම්පන්න ප්රතික්ෙෂ්ප කිරීමකි. ෙමය වූ කලී මුලු
යුෙරා්පයම ෙසාලවා දැමීෙමහිලා සමත් එෙමන්ම ෙලා්කෙය් සෑම ෙකලවරකටම
ලගා වීෙමහිලා තරම් සමත් ප්රබල ප්රතික්ෙෂ්ප කිරීමකි.
ප්රතිවිරුද්ධ ෙකලවෙර් ප්රතිගාමී බලෙව්ග සිය සකල විධ බලය එක්රැස්
කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කල හැක. බැංකුකරුවන්, නැව් හිමියන්,
කර්මාන්තකරුවන්, විශාල ඉදිකිරීම්වල ෙයෙදන ව්යාපාරිකයින්, මාධ්ය,
යුෙරා්පා සංගමෙය් සංස්ථාපිතය, ජාත්යන්තර සංවිධාන ( ජාත්යන්තර
මූල්ය අරමුදල, යුෙරා්පා බැංකුව ආදී වූ ), බහුජාතික සමාගම් – ෙම්
සියල්ෙලා් අප ජනමත විචාරණෙය් දී ‘නැත’ යන පිලිතුර දුනෙහාත් අපට

ෙඛ්දවාචකයකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත යන්න අපට ‘ඒත්තු ගැන්වීමට’
මුලු වැර ෙයාදා වෑයම් කරනු ඇත.
එෙහත් සැබෑ ෙඛ්දවාචකය වනුෙය් ණය ෙදන්නන්ට පැටවීමට අවශ්ය වී තිෙබන
ක්රියාමාර්ගවලට ‘ඔවු’ යැයි ජනමතවිචාරණයක දී පිළිතුරු දීමය.
ආර්ථිකය විනාශ කළ , එෙස්ම සමාජ ෙඛ්දවාචකයක් ජනිත කළ පසුගිය වසර
පහ
තුල
අනුගමනය
කල
ප්රතිපත්ති
එෙස්
වුවෙහාත්
ඉදිරියටත්
ක්රියාත්මක වනු ඇති අතර ෙමය ෙඛ්දවාචකයක් මිස අන් කිසිවක් ෙනාෙව්.
වත්මන් සමාජ ෙඛ්දවාචකය ඇති කල ප්රතිපත්තීන් අප ප්රතික්ෙෂ්ප
කලෙහාත් තමුන් මහා විනාශයක් ඇති කරන බව අපට කීමට තරම් ෙම්
‘මහත්වරුන්ට’
(
සහ
‘ෙනා්නාවරුන්ට)
ෛධර්යය
තිෙබ්!
ෙම්
ෙබාරුකාරෙයා් තමන්ෙග් ප්රතිපත්ති ‘අපෙග්’ ප්රශ්න විසදනු ඇති
බවටත් ඒ ප්රතිපත්ති මගින් ඇතිවන වර්ධනය හා සංවර්ධනය විසින් අපව
‘මුදාගනු ඇති බවටත්’ මුල පටන්ම මුසාවාද ඇද බෑහ. එෙස් කියන අතෙර්
අප ඔවුන්ෙග් මුදල් හා ඔවුන්ෙග් කාලය කා දමන ‘අලස’, ‘දූෂිත’ හා
‘කමකට නැති’ ජනතාවකැයි ඔවුහු අප ගර්හාවට හා නින්දාවට ද පාත්ර
කළහ.
දැන් ඔවුන්ට නිසි පිලිතුරු දීමට ෙමාෙහාත උදාවී තිෙබ්!
එෙස්ම ණය ෙදන්නන්ෙග් ප්රතිපත්ති ප්රතික්ෙෂ්ප කිරීම සදහා ෙදන
ඡන්දය යුෙරා්කලාපෙයන් රට ඉවත්ව යාමට පක්ෂව ලබා ෙදන ඡන්දයක් ද වන
බව අප පැහැදිලිව වටහා ගත යුතුය.
යුෙරා්ව බදු ප්රබල ජාත්යන්තර මුදල් ඒකකයක සිට ඩ්රැක්මාව බදු කුඩා
ආර්ථිකයක
මුදල්
ඒකකයකට
විතැන්
වීම
අවදානම්වලින්
සමන්විත
ක්රියාමාර්ගයකි. එෙහත් පවතින කුණු වී ෙගාස් තිෙබන ක්රමෙයන් කැඩී
ෙවන්වීම සදහා අවශ්ය නිසි ප්රතිපත්ති ක්රියාෙව් ෙයාදවන්ෙන් නම්
ෙමකී අවදානම් ජයගත හැකි වනු ඇත.
ඩ්රැක්මාව ෙවත නැවත යාම ‘අපායට ඇතුලු වීම’ හා සමාන වනු ඇතැයි
ප්රාග්ධනෙය් ඒජන්තයින් ෙගන යන ප්රචාරය සුවිශාල ෙබාරුවකි. ෙබාරු
කීම ‘කලාවක් ‘ බවට පත්කරෙගන ඇති ෙමම ඒජන්තයින්ෙග් විශාල ෙබාරු
ෙගාන්නක තවත් එක් ෙබාරුවකි ෙම්. සංස්ථාපිතය නිෙයා්ජනය කරන ෙම්
දූෂිත ඒජන්තයින් ඇත්ත කීෙව් කවදාද? අපායට වැෙටනු ඇත්ෙත් ධනවාදී
මාවත දිෙග් තවත් ඉදිරියට ගියෙහාත්ය. දැන් අවශ්ය වී තිෙබන්ෙන් එම
මාවෙතන් කැඩීමකි.

ක්රියාමාර්ග මාලාවක ප්රතිඵලයක් ෙලස ග්රීක ආර්ථිකයට නැවත ෙදපයින්
සිටගැනීෙම් හැකියාව ඇත. ධනකුෙව්ර තන්ත්රයක ලාභ සදහා කටයුතු කරනු
ෙවනුවට එෙලස ෙදපයින් සිටගන්නා ආර්ථිකයක් සමාජ අවශ්යතා ෙවනුෙවන්
ෙස්වෙය් ෙයදවීමට පුලුවන් වනු ඇත.
මහා පරිමාණ ප්රාග්ධනයට ස්වකීය මුදල් හා ලාභ, ෙවනත් වචනවලින්
කියනවා නම් අපෙග් ශ්රමය විසින් නිෂ්පාදිත ධනය, විෙද්ශයන් ෙවත
අපනයන කළ ෙනාහැකි වන පරිදි ප්රාග්ධන සීමා වහ වහා පැනවිය යුතුව
තිෙබ්. සතියකට කළ හැකි බැංකු මුදල් ආපසු ගැනීම්වලට සීමාවක් දැමීම
කළ යුතුය. ධනපතීන්ට මුදල් ආපසු ඇදගැනීම තුලින් බැංකු සංචිත හිස්
කිරීමට ඉඩ ෙනාදීමට ෙම් ක්රියාමාර්ගය ගත යුතු අතර එහිදී වැඩකරන
පංතිෙය් පවුල්වලට හා කුඩා ව්යාපාර හිමි පවුල්වලට තමන්ෙග් අව්යතා
ඉටු කරගැනීමට ප්රමාණවත් වන ෙලස එකී සීමා පැනැවීමට වගබලා ගත
යුතුය.
ජූනි 30 වන දා, එනම් ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදලට අප විසින් අතිෙර්ක
යූෙරා් බිලියන 1.5 මුදලක් ෙගවිය යුතුව තිෙබන දිනෙය් ‘අපි මුදල්
ෙනාෙගවමු’ යැයි නිශ්චිතව ප්රකාශ කල යුතු ෙවමු. අප දැන් උවමනාවටත්
වඩා ෙගවා ඇත. ෙම් ණය අපෙග් ණයක් ෙනාෙව්. ඒ නිසා අප එය ෙගවන්ෙන්
නැත!
ආර්ථිකය දණ ගැස්වීම සදහා කල හැකි සියලු ෙද් මහා පරිමාණ ප්රාග්ධනය
විසින් කරනු ඇත යන්න ගැන සැකයක් නැත. ඒ නිසා බැංකු පද්ධතිය ජනසතු
කිරීම එනම් බැංකුවල අයිතිය,පාලනය සහ කලමනාකරණය සමාජය ෙවත පැවරීම
අතිශයින් වැදගත්ය. අතිශයින් හදිසිය. එෙස්ම ආර්ථිකෙය් අණ ෙදන
මුදුන් වැඩකරන ජනතාවෙග් පාලනය හා කලමනාකරණය යටෙත් ජනසතු කිරීම
අවශ්ය ෙව්. ආර්ථිකය නැව් හිමියන්ෙග් සහ කර්මාන්තකරුවන්ෙග්
අවශ්යතා ෙවනුෙවන් හසුරුවනු ෙවනුවට වැඩකරන ජනතාවන්ෙග් අවශ්යතා
ෙවනුෙවන් ෙමෙහයවිය හැකි ෙලස නිෂ්පාදනය සහ ෙබදාහැරීම සැලසුම් කල
හැක්ෙක් එවිටය.
අද දවස ඓතිහාසික දවසකි! පාලක පංතිෙය් නිෙයා්ජිතයින්ෙග් මුහුණුවල
ඇති වී තිෙබන සන්ත්රාසය පැහැදිලිව දෘශ්යමානය. නව ප්රජාතන්ත්රවාදය
පක්ෂය, පැෙසාක් පක්ෂය හා ෙපාටාමි පක්ෂය නිකුත් ෙකාට ඇති මාධ්ය
නිෙව්දනවල ද ෙම් සන්ත්රාසය කැටි වී තිෙබ්. අප උද්දාමයට පත් විය
යුතු ෙවමු!

කම්කරුවාට, දුගියාට, රැකියා විරහිතයාට, අසරණ වී සිටින ෙසසු සියලු
ෙදනාට අද දවස විශිෂ්ට දවසකි! ඔවුන්ට නැවතත් සිනාසීමට පුලුවන.
එෙහත් ඒ අතර අරගලය හුෙදක් ජනමත විචාරණෙය් දී ‘නැත’ ඡන්දය දීමට
පමණක් සීමා ෙනාකරන ෙමන් අප සියලු ෙදනා සිරීසාවට බල කල
යුතු
ෙවමු. ෙම් අරගලය මහා පරිමාණ ප්රාග්ධනෙයන් බලය උදුරා ගැනීම දක්වා,
ආර්ථිකෙය් අණ ෙදන මුදුන් සමාජය සන්තක කිරීම දක්වා, ආර්ථිකය
සමාජෙය්
සහ
වැඩකරන
ජනතාවෙග්
පාලනය
හා
කලමනාකරණය
යටෙත්
ප්රජාතන්ත්රවාදී ෙලස සැලසුම් කිරීම දක්වා, අපෙග් ශ්රමයට එෙරහිව
කරන සියලුම ෙකාල්ලකෑම්, දූෂණ සහ ෙසාරකම් නිශ්චිතවම අවසන් කිරීම
දක්වා පැහැදිලිව සහ තීරණාත්මකව ඉදිරියට ගමන් කළ යුතුය.
‘ආයතන’වලට
ග්රීසිෙය් ‘ආණ්ඩු ෙවනසක්’ අවශ්ය වී තිෙබ්. පාලක
පංතීන්ට එෙරහිව ග්රීසිය තුල ඇති වී තිෙබන ප්රතිවිෙරා්ධය පෑම
ධනවාදෙය් අර්බුදෙය් මිල ෙගවන්නට නියම වී සිටින යුෙරා්පෙය් ෙසසු
රටවල වැඩකරන සහ මධ්යම පංතික ජනතාවන්ෙග් ෙම් හා සමාන වූ විෙරා්ධය
පෑෙම් ව්යාපාර පැතිරී යාමට අනුබල සපයනු ඇතැයි ඔවුහු බියවී
සිටිති. ෙමම බිය සෙහ්තුකය. ග්රීසිෙය් වැඩකරන ජනතාවෙග් අරගලය තුල
ෙවනත් රටවල සමාන්තර ව්යාපාර අවුලුවාලීෙම් අතිමහත් විභවයක් ගැබ්ව
තිෙබ්. අයර්ලන්තෙය්, පෘතුගාලෙය් සහ ස්පාඤ්ඤෙය් ආණ්ඩු ග්රීක
ජනතාවට විෙශ්ෂෙයන්ම සතුරු වී තිෙබන්ෙන් ඒ නිසාය. ඔවුන් තමාෙග්ම
අනාගතය ගැන බියපත් වී සිටිති.
පැහැදිලි සමාජවාදී ක්රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීම තුලින් අපට නැවත
බලාෙපාෙරාත්තු දැල්විය හැක. එම බලාෙපාෙරාත්තුව ග්රීක ජනතාවට
පමණක් ෙනාව යුෙරා්පෙය් සහ මුලුමහත් ෙලා්කෙය්ම ජනතාවන් ෙවත සැපෙයන
මහත් උත්ෙප්ර්රකයක් වනු ඇත.
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