උඩු
යටිකුරු
වන
ෙද්ශපාලන සිතියම
පහතින් දැක්ෙවනුෙය්
පැවැත්වුණු
කම්කරු

යුෙරා්පා

පසුගිය ජනවාරි 24-30 කාලය තුළ ෙබල්ජියෙම්
ජාත්යන්තරයක්
සදහා
කමිටුෙව්(CWI)
ෙලා්ක

සම්ෙම්ලනෙය්දී ‘යුෙරා්පය’ පිළිබදව පැවැත්වූ සමස්ත සාකච්ඡාෙව්
සාරාංශයකි. ඉතා සාර්ථක ෙලස පුරා සතියක කාලයක් පැවැත්වුණු ෙමම
සම්ෙම්ලනයට රටවල් 34 ක් නිෙයා්ජනය කරමින් නිෙයා්ජිතයින් 125 ක්
සම්බන්ධ විය. එංගලන්තෙය් හා ෙව්ල්සෙය් CWI ශාඛාව වන ‘සමාජවාදී
පක්ෂෙය්'(Socialist Party) සාරා ව්රැක්(Sarah Wrack) විසින් ෙමම
ෙල්ඛනය සාරාංශගත කර ඇත. ‘අක්ෂය’ අපි ෙමම ෙල්ඛනය පරිවර්තනය කර
පළකිරීමට තීරණය කෙළ් කරුණු කිහිපයක් ෙහ්තුෙවනි. පළමුවැන්න නම්
ෙමම ෙල්ඛනය හරහා ෙම් ෙමාෙහාෙත් සමස්ත යුෙරා්පෙය් ෙද්ශපාලන තත්වය
හා ඒ තුළ වාමාංශික ක්රියාකාරීත්වය පිළිබද සංක්ෂිප්ත විවරණයක්
සිදු කිරීමයි. ෙදවැන්න නම් වර්තමාන ලංකාෙව්, බහුතරයක් වාමාංශික
පක්ෂ හා වාමාංශිකයන් ජාත්යන්තරවාදය මත පදනම්ව, ජාත්යන්තර පක්ෂයක්
තුළ
කටයුතු
කිරීෙම්
අත්දැකීම්
අවම
ක්රියාකාරීත්වය සිදුවන්ෙන් ෙකෙස්දැයි

තත්වයක්
තුළ
එවැන්නක
සජීවී අත්දැකීමක් ෙම්

තුළින් එකතු කරගත හැකි වීමයි. තුන්වැන්න නම් තවමත් ආචීර්ණ කල්පිත
අදහස් මත පදනම්ෙවමින් ‘අනවශ්ය රහසිගතභාවයක්’ රකිමින් ගුප්ත ෙලස
සම්ෙම්ලන
පවත්වන
ලංකාෙව්
වාමාංශික
පක්ෂයන්ට
හා
ඒවාෙය්
සාමාජිකයන්ට ෙම් දූපෙතන් එහා ෙලා්කෙය් මාක්ස්වාදය මත පදනම් වූ
වාමාංශික ව්යාපාරයන් සම්ෙම්ලනයන් පවත්වන ආකාරය හා ක්රමෙව්දයන්
පිළිබද දළ අදහසක් ෙමමගින් එකතු කිරීමයි. *** සහන කප්පාදු
වැඩපිළිෙවළ ෙකෙරහි එල්ල වන ශ්රමිකයන්ෙග් විෙරා්ධය හමුෙව් ධනපති
ක්රමය තව තවත් පැහැදිලි කිරීම ෙසායා යාම කම්කරු ජාත්යන්තරයක්
සදහා වන කමිටුෙව් 11 වන ෙලා්ක සම්ෙම්ලනෙය්දී යුෙරා්පය ගැන පැවති
සාකච්ඡාෙවන්ද පැහැදිලි වූෙය්,අපි ෙම් ගත කරමින් සිටින ෙද්ශපාලන
ෙමාෙහාත වන විට මුලු යුෙරා්පා මහාද්වීපය පුරාමත්,ඉන් ඔබ්ෙබහිත්
පවතින ඉක්මනින් ෙවනස්වනසුලු අසහනකාරීත්වයයි. අන්තර්ජාතික ෙල්කම්
මණ්ඩලෙය් සාමාජිකයකු වන, හැනා ෙසල් (Hannah Sell) මූලික වටෙය්
ඉදිරිපත් කිරීම සිදුකළ අතර අනතුරුව, කම්කරු ජාත්යන්තරයක් සදහා වන
කමිටුෙව් ෙල්කම්, ෙටා්නි ෙසා්ෙනායිස් (Tony Saunois) විසින්
ප්රතිචාර දැක්වීම සිදුකරන ලදී. ෙබාෙහා් රටවල ෙමෙතක් පැවති

ෙද්ශපාලන පක්ෂ දැවැන්ත කැළඹීම්වලට ලක්වී ඇති බවත්,ඒවාට තිබුණු
ජනතා සහෙයා්ගය දුර්වල වී ඇති අතරඑම පක්ෂ කඩා වැටීම් ෙහා් කැබලි
වලට ෙබදී යාමක් දැකගත හැකි බවත්, ෙම් වන විට එය යුෙරා්පයටම ෙපාදු
කාරණයක් බවත් හැනා විසින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබීය. උදාහරණයක් ෙලස
ස්පාඤ්ඤෙය්
දක්ෂිණාංශික
ෙද්ශපාලන
පක්ෂ
පසුගියදා
පැවැත්වූ
මැතිවරණෙය්දී ෙපරට වඩා මිලියන 3.6 ක ඡන්ද ප්රමාණයක් අඩුෙවන්
ලබාගැනීමත්,කිසිදු පක්ෂයකට තනිවම ආණ්ඩුවක් තැනීමට ෙනාහැකි වීමත්
සදහන්
කරන
ලදී.
එෙමන්ම,
ෙගාන්සාෙලා්
ෙරාෙමයිෙරා්(Goncalo
Romeiro)
විසින්
පැහැදිලි
කළ
පරිදි,
පෘතුගාලෙය්
පසුගිය
ඔක්ෙතා්ම්බරෙය්දී දක්ෂිණාංශික ආණ්ඩුවක් මැතිවරණෙයන් බලයට පත්වුවද
ඔවුනට තම බලය තහවුරු කරගැනීමට ෙනාහැකි වීම නිසා සතියක් වැනි
කාලයක් තුළදී බිද වැටිණි. ඊළගට ෙගාඩනැගුෙන් ‘සමාජවාදී’ පක්ෂෙය්
ආණ්ඩුවකි. ෙමම ආණ්ඩුවට වාමාංශික ෙද්ශපාලන පක්ෂ වල සහෙයා්ගය
හිමිවූ නමුත් ඔවුන් නව ආණ්ඩුව සමග සෘජුව සම්බන්ධ ෙනාවීය.
බි්රතාන්යෙය්දී
ෙකෙස්
ෙහා්
බලාෙපාෙරාත්තු
ෙනාවූ
ෙලස
ෙටා්රිවාදීන්(කන්සෙව්ටිව් පක්ෂය) බහුතරයක් ලබා ගත්තද, ඔවුන්ට
ලබාගත හැකි වූෙය් සමස්ත ඡන්ද ප්රමාණෙයන් 24% ක් පමණි. සීසයිල්
එටර්ෙනා්ව්න්(Cecile
Etternavn)
වාර්තා
කළ
පරිදි,ප්රංශෙය්
ඉදිරිෙය්
පැවැත්වීමට
නියමිත
ජනාධිපතිවරණය
සම්බන්දෙයන්
එරට
ජනතාවෙගන් 75% කෙග් පමණ අදහස වන්ෙන්,ප්රධාන අෙප්ක්ෂකයින් තිෙදනා
වන ල ෙපන්, ඔෙලාන්ද් හා සාෙකා්සි යන තිෙදනාෙගන් කිසිවකු ගැනවත්
සෑහීමකට
පිළිබදව

පත්විය ෙනාහැකි බවයි. ෙමම
විවෘත අදහසක් නිර්මාණය කර

කි්රයාවලිය හරහා
ඇත. එෙමන්ම ෙමම

මැතිවරණ
ෙව්ගවත්

ධ්රැවීකරණය හමුෙව් වාමාංශික හා දක්ෂිණාංශික යන ෙද්ශපාලන ධාරාවන්
ෙදෙකහිම ජනප්රියවාදී අදහස් වලට වැඩි ඉඩකඩක් හිමිෙවමින් තිෙබ්. එය
හැනා පවසන පරිදි නම් ‘විප්ලවය හා ප්රතිවිප්ලවය එකවර – එකට වර්ධනය
වීමකි.’ නමුත් ෙම් සියල්ල මධ්යෙය් කම්කරු පන්තිෙය් (working
class) තත්වයන් තිෙබන්ෙන් ෙමම ධාරාවන් ෙදකටම වඩා පසුපසිනි.
ආණ්ඩුවල සහ ආයතන ප්රධානීන්ෙග් ‘යහපත් දිශාවට වර්ධනය වීම’ පිළිබද
ෙබාරු වගාඩම්බර ෙනාතකමින්, ආර්ථික අර්බුදය තර්ජනාත්මක ෙලසත්,
අඛණ්ඩවත් වර්ධනය ෙවමින් තිෙබ්. කම්කරු පන්තිෙය් ජනතාවෙග් අඩු
වැටුප්, විරැකියාව හා ආහාර හිගය කිසිදු සංඛ්යාන දත්තයකින් වසන්
කිරීමට
ෙනාහැකි
වී
තිෙබ්.
එෙමන්ම
මධ්යම
පාන්තික
ෙකාටස්
ක්රමානුකූලව ෙමම තත්වයට ඇද දැමීම ඉහළ යන අයුරු ෙටා්නි විසින්
පැහැදිලි කෙළ් එංගලන්තෙය් කනිෂ්ඨ ෛවද්යවරුන්ෙග් වැඩ වර්ජනය
උදාහරණයට ගනිමිනි. සාම්ප්රදායිකව තරමක් ඉහළ සමාජ තත්වයක් හා
‘වැදගත්කමක්’ හිමිව තිෙබන වෘත්තිකයන්ටද පාලක පන්තිෙය් ආණ්ඩු කරන

පක්ෂ මගින් එල්ල කරන ප්රහාරෙය් ප්රතිඵලයක් ෙලස ඔහු එම වර්ජනය
හදුන්වා ෙදන ලදී. එෙමන්ම,ෙමම තත්වයන් හමුෙව් දක්ෂිණාංශයට බලෙකරී
ඇත්ෙත් සිය නව නාසිවාදී මූලයන් සගවාගනිමින්, ඒ ෙවනුවට වාමාංශික
ෙහා් තම කම්කරු පාන්තික සබදතා ගැන ෙබාරු ප්රලාප වැපිරවීමටයි.
උදාහරණයක් ෙලස ජාතිකවාදී ප්රංශ ජාතික ෙපරමුණ සහ එහි ජනාධිපති
අෙප්ක්ෂිකා මරීන් ල ෙපන්(Marine Le Pen) ප්රංශ ජාතික ෙපරමුෙණ්
හිටපු නායකයකු හා එළිපිටම කටයුතු කළ නව නාසිවාදී ෙද්ශපාලකයකු වන
ඇයෙග් පියාෙගන් තමන් දුරස්බව ප්රසිද්ධිෙය් ෙපන්වීමට සිදුකරන
උත්සාහය දැක්විය හැකිය. වාමාංශෙය් වර්ධනය නමුත්, අපි ෙම්
සම්බන්ධව දැනුවත් කරමින්, ධෙන්ශ්වරය මගින් එල්ල කරන තර්ජනයට
එෙරහිව සංවිධානය වන අතරතුර මුහුණ ෙදන ප්රධානතම ගැටලුව නම්,
කම්කරු පන්තිය නිවැරදි දිශාවට ප්රබල ෙලස හැරවිය හැකි හා
විශ්වාසනීය වාම විකල්පයක් පවතින්ෙන් ෙකාතැනද යන්නයි. ස්පාඤ්ඤෙය්
ආසන්න මැතිවරණෙය්දී, ‘ෙපාෙදෙමා්ස්’ සංවිධානය මිලියන 05 ක්ද
‘ඉස්ක්විර්දා යුනිදා/එක්සත් වම’ (United Left) ආසන්න වශෙයන්
මිලියනයක්ද වශෙයන්ද ඡන්ද ලබා ගත්හ. ඩැනී බය(ර්)න්(Danny Byrne) ට
අනුව ෙපාෙදෙමා්ස් සංවිධානය එතරම් ඡන්ද ප්රමාණයක් ලබා ගත්ෙත්ද
ඔවුන්ට තිබුණු සහෙයා්ගය දුර්වල ෙවමින් පැවති ෙමාෙහාතකදීය. එෙමන්ම
ෙමම මැතිවරණ කි්රයාවලිය තුළදී දක්ෂිණාංශික පක්ෂ වල මුලු අවධානයම
ෙයාමුව තිබුෙණ් ෙපාෙදෙමා්ස් ඇතුලු රැඩිකල්වාදයට එෙරහිව මතයක්
ෙගාඩනැගීම ෙකෙරහිය. ෙමම මැතිවරණෙය්දී ප්රධාන ගැටුම පැවතිෙය් එම
පැරණි ක්රමය සහ නව ක්රමය අතරය. නමුත් මැතිවරණෙයන් පසුව එළෙඹන කාල
පරිච්ෙඡ්දෙය්දී
උත්සන්නවන
අරගලය
හරහා
ෙමන්ම,
පැරණි
පාලන
තන්ත්රයන්ට යළි ඒ ෙලසින් ස්ථාපිත වීමට ෙනාහැකි වීම හරහාද එම
ජනරැල්ල නැවතත් ෙපාෙදෙමා්ස් වැනි සංවිධාන වටා එකතු වනු ඇත.
එෙමන්ම පෘතුගාලෙය් ‘වාම එකතුව’(Left Bloc) ද නැවතත් රැඩිකල් තරුණ
ෙකාටස් ආකර්ශනය කරගනිමින් වර්ධනය ෙවමින් සිටී. coque de
telephone
samsung
s7
ෙපා්ලන්තෙය්
නිෙයා්ජිත
කැස්පර්
ප්ලූටා(Kacper Pluta) වාර්තා කෙළ් ‘රෙසම්'(Razem)/ ‘වාමාංශික
බලයක්’ නම් සංවිධානය දැනටමත් සාමාජිකයන් 5000 ක්ද, මැතිවරණෙය්දී
3.6% ක ප්රතිශතයක්ද ලබාෙගන සිටින නමුත්, තවමත් කම්කරු පාන්තික
ෙකාටස් අතර සැලකිය යුතු බලපෑමක් සිදුකිරීමට ඔවුන්ට ෙනාහැකිවී ඇති
බවයි. ෙමම ප්රවණතාවය ඇතැම් විට පවතින පක්ෂ තුළ බහුජනයා වාමාංශය
ෙවතට තල්ලු කරන අවස්ථාවන්ෙගන්ද ප්රකාශයට පත්විය. උදාහරණයක් ෙලස
බි්රතාන්ය ෙල්බර් පක්ෂය තුළ සිදුවූ ‘ෙකා්බින්’ ෙග් ෙද්ශපාලන
භූකම්පනය දැක්විය හැකිය. කම්කරු පන්තිෙය් නැග එන ෙද්ශපාලන
අනුනාදයන් පිළිබද සාකච්ඡාෙව්දී ෙවනත් කිසිෙවකු ෙහා් ෙමම නිශ්චිත

විභවය ෙපර දැක්ෙක් නැත. නමුත් කම්කරු ජාත්යන්තරයක් සදහා වන
කමිටුව(CWI) සෑම විටකම එවන් ෙපර දැක්මක් සහිතව කටයුතු කරන ලදී.
ෙම් වන විට ‘ෙකා්බින්’ ෙල්බර් පක්ෂය තුළ පවතින ‘අභයන්තර
යුද්ධෙය්’ ෙදපාර්ශ්වෙයන් එක් පාර්ශ්වයක නායකෙයක් වන නමුත් තවමත්
පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයා්ජනය කරන පක්ෂෙය්(parliamentary party) සහ
පක්ෂ යාන්ත්රණෙය් බහුතරයක පාලනය පවතින්ෙන් දක්ෂිණාංශික පිරිස්
අතය. coque samsung s8 ෙල්බර් පක්ෂෙයන් පිටත සිටින තත්වයක්
තුළදී, සමාජවාදී පක්ෂය (එංගලන්තය හා ෙව්ල්සය) විසින් ෙමම
අවස්ථාවන්හිදී බලපෑම් කිරීම් හා ෙද්ශපාලන මැදිහත්වීම් සිදුකරන
ආකාරය සාරා සැෂ් – එල්ඩි්රජ් (Sarah Sachs-Eldridge) විසින්
පැහැදිලි කරනු ලැබීය. සුබසාධන කප්පාදුවට එෙරහිව හා ෙල්බර් පක්ෂය
පූර්ණ වශෙයන් පරිවර්තනයකට බ`දුන් කිරීම සදහා වන ව්යාපාරයකට අවශ්ය
උපක්රමික පැහැදිලි කිරීම සැපයීමට එය ඉවහල් වුණි. සමාජවාදී
පක්ෂෙය් පූර්වගාමී සංවිධානය වූ ‘මිලිටන්ට්’ කණ්ඩායම ෙල්බර් පක්ෂය
තුළ සිදුකළ ඓතිහාසික භූමිකාව සහ මෑත කාලීනව, මැතිවරණවලදී සුබසාධන
කප්පාදුවට එෙරහිවන අෙප්ක්ෂකයින් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීමට වෘත්තීය
සමිති
හා
සමාජවාදී
එකමුතුව
(Trade
union
and
socialist
coalition) තුළ කටයුතු කිරීම ෙද්ශපාලනික වශෙයන් නිශ්චිතව
සහසම්බන්ධිතය. කම්කරු ජාත්යන්තරයක් සදහා වන කමිටුව ඕනෑම තැනකදී
ෙමම අරගලයන්හි ආරම්භක හා පුෙරා්ගාමී භූමිකාවක නිරත වනු ඇත.
උදාහරණයක් ෙලස අයර්ලන්තෙය් තම නිෙයා්ජිත සංඛ්යාව ඉහළ දැමීෙම්
ඉළක්කයක් සහිතව මහ මැතිවරණ ව්යාපාරයට ඇතුල් වී සිටින සුබසාධන
කප්පාදුවට එෙරහි සන්ධානය(Anti-Austerity Alliance/AAA) දැක්විය
හැකිය. ෙලා්රා ෆිට්ස්ෙගරල්ඩ්(Laura Fitzgerald) ෙමම අභිෙයා්ගය අප
හමුෙව් තැබුෙව් සියලු ‘ප්රධාන’ ෙද්ශපාලන පක්ෂ කම්කරු පන්තිෙය්
දැක්ම විනාශ කරමින් සිටින, ගබ්සාව තහනම් කිරීම ඇතුලු ස්ථාපිතයන්ට
එෙරහිව ෙමන්ම විවිධ ශ්රමික ෙකාටස් අතරද අරගලයන් පැන නැගී ඇති
සන්දර්භයක් තුළදීය. (ලිපිය පරිිවර්තනය කරන ෙමාෙහාත වන විට
අයර්ලන්ත මැතිවරණෙය් ප්රතිපල නිකුත් වී ඇති අතර ‘සුබසාධන
කප්පාදුවට එෙරහි සන්ධානය’ ආසන 4 ක් දිනාෙගන ඇත. ඉන් ආසන 3 ක්
දිනා ෙගන ඇත්ෙත් අයර්ලන්ත සමාජවාදී පක්ෂයයි. – පරිවර්තක) නමුත්
ෙබාෙහා් අවස්ථාවන්හිදී ෙමම බලඇණි වල ෙද්ශපාලන නායකත්වය සපයන්ෙන්
CWI ජාත්යන්තරෙය් පක්ෂවල සාමාජිකයන් විසින් ෙනාෙව්. ඒ ෙවනුවට
අතීතෙය් සිටි ප්රතිසංස්කරණවාදීන් හා සසදන කළ පවා අතිශයින්
දුර්වල,
ඉක්මණින්ම
සටන
පාවා
දීෙම්
ලක්ෂණ
සහිත
ෙද්ශපාලන
ප්රවණතාවයන් ඉදිරියට පැනීමක් දැකගත හැකිය. ෙමම තත්වය ග්රීසිෙය්
‘සිරීසා’ හි පාවාදීෙමන් සහ බි්රතාන්යය තුළ ෙකා්බින්ෙග් ඇතැම්

පසුබැසීම් තුළින් හදුනාගත හැකිය.
සංක්රමණික ගැටලුව ෙකෙස්
වුවත් කම්කරු පන්තිෙයන් සහ බහුජන ව්යාපාරවලින් එල්ල කරන බලපෑම
යටෙත්, ෙමම ෙද්හයන් සහ සංවිධාන ෙම් වන විට ඒවා සූදානම්ව ඇති දුරට
වඩා වැඩි දුරක් යාම සදහා බලපෑම් කළ හැකිය. එෙමන්ම, ෙමය
දක්ෂිණාංශක ආණ්ඩු සදහාද බලපාන කරුණකි. උදාහරණයක් ෙලස ජර්මනිෙය්
මර්කල්(Merkel)
සංක්රමණික
කම්කරුවන්
ජර්මානු
ධෙන්ශ්වරෙය්
පැවැත්මට අවශ්ය බව දනියි. නමුත් එල්ල වී ඇති පීඩනය යටෙත් තවමත්
එය විවෘතව ප්රකාශයට පත් කරන්ෙන් නැත. ෙමහිදී හැනා විසින්
යුෙරා්පීය පාලක පන්තියට මුහුණ දිමට ඇති විවිධාකාර වූ ෙදා්ෂයන්
ගැන ෙකටි පැහැදිලි කිරීමක් සිදුකරන ලදී. විෙශ්ෂෙයන් චීනෙය්
ආර්ථිකය මන්දගාමී වී ඇති සන්දර්භයක් තුළෙමය ආර්ථික අර්බුදෙය් නව
අදියරක් පමණක් ෙනාවන අතර 2007-2008 විනාශෙයන් පසු මුහුණදුන්
අසීරු තත්වයට හා ඉන් ජනිත වූ, තවමත් පවතින ෙමවලම් සමග ගනුෙදනු
ෙබ්රා ගැනීමටද ඔවුන්ට සිදුවී ඇත. ජාතික ගැටලුව හා රාජ්යයන් අතර
ආතතියද ඉහළ ෙගාස් ඇත. අෙනක් අතට සයිප්රසෙය් නිෙයා්ජිත ඇතීනා
කරියාටි(Athina Kariati) පැහැදිලි කළ පරිදි, සයිප්රසෙය් උතුරු හා
දකුණු ෙකාටස් ෙදෙක්ම ප්රධාන ධෙන්ශ්වර පක්ෂ දිවයින මුලුල්ෙල්
කටයුතු කළ හැකි රාජ්යතාන්ත්රික සබදතා ෙගාඩනගන නව ව්යවස්ථාවක්
පිළිබදව අෙප්ක්ෂාවකට ප්රමුඛත්වය දී ඇති බවද සදහන් කළාය. ෙමය
විශාල ගැටලු ප්රමාණයකට මුහුණ ෙදමින් තිෙබන අතර, ධෙන්ශ්වර පදනමක්
මත ෙමම කි්රයාවලිය ෙකතරම් දුරක් ෙගන යා හැකිද යන ගැටලුව අප
හමුෙව් තබා ඇත. ජාතික ෙබදුම් ෙර්ඛා ධෙන්ශ්වරය තුළදී මුලුමනින්ම
අතික්රමණය කළ ෙනාහැකි අතර අනිවාර්යෙයන්ම පසු කෙලක දැවැන්ත වන්දි
ෙගවීමක් සහිතව යළිත් ඒවා මතුවීෙම් අවධානම එෙලසම පවතී. පශ්චාත් –
ස්වාධීන යුගෙය් පැවැත්වුණු ජනමත විචාරණය විසින් ෙද්ශපාලනික
ස්ෙකාට්ලන්ත
භූමිභාගය
රැඩිකල්
ෙවනසකට
ලක්කර
ඇත.
නමුත්
ස්ෙකාට්ලන්ත ශාඛාෙව් නිෙයා්ජිත පිලිප් ස්ෙකාට්(Philip Stott)
ෙපන්වා ෙදනු ලැබුෙව් ජාතික ගැටලුව ෙකෙරහි තිෙබන නිශ්ශබ්දතාවෙයන්
ඉදිරියට ෙගාස් පැවැත්විය යුතු ෙදවන ජනමත විචාරණය තවමත් ඉතිරිව
ඇති බවයි. ජාතික ගැටළුව වර්තමානෙය් ෙබාෙහා් අවස්ථාවලදී, ‘ජාතික
ගැටළුව’ පිළිබද සාකච්ඡාව හා අරගලය උත්ථානය වීමට ප්රධාන ෙහ්තුවක්
ෙලස හදුනා ගත හැක්ෙක්, ‘ජාතික නිදහස’ දිනා ගැනීම හරහා රජයන්
ෙගනයන කප්පාදු වැඩපිළිෙවළට විරුද්ධ වීමට තමන්ට වැඩි බලයක් හිමි
වනු ඇතැයි පීඩිත ජන ෙකාටස් විසින් කල්පනා කරනු ලැබීමයි. නමුත්
එරික් බයිල්(Eric Byl)පැහැදිලි කෙළ් ෙබල්ජියෙම්දී ෙමහි තවත්
පැත්තක් තිෙබන බවයි. එනම්, කප්පාදු වැඩපිළිෙවළයන් වඩාත් සාර්ථක

ෙලස ක්රියාත්මක කළ හැක්ෙක්, ජාතික මට්ටෙමන්ද නැතිනම් බලය ෙබදා
හැරි ෙෆඩරල් ව්යුහයන් තුළද යන කරුණ මත ධනපතියන් හා මධ්යම
පාන්තිකයන් මතවාදීව ෙබදී සිටින බවයි. ෙලනී ෙෂ්යිල්(Lenny Shail)
පැහැදිලි කෙළ් බ්රිතාන්යෙයහි පැවැත්වීමට නියමිත ‘යුෙරා්පා සංගමය
තළ තම සාමාජිකත්වය යළි සලකා බැලීම’ සදහා වන ජනමතවිචාරණය විසින්
යුෙරා්පෙය්(හා බ්රිතාන්ය තුළද) පාලක පන්තිය බිය ගන්වා ඇති
ආකාරයයි. ඒ ෙම් වන විට පවතින සංස්ථාපිතෙය් බහුතර මතය තව දුරටත්
යුෙරා්පා සංගමෙය් සිටීම සදහා වුවත්, යුෙරා්පා සංගමෙයන් ෙවන් විය
යුතු බව ප්රකාශ කරන සාම්ප්රදායික ‘ෙටා්රිවාදීන්’ෙග් හඩද සුළුපටු
ෙනාවන නිසයි. එෙමන්ම නැෙගනහිර යුෙරා්පියානු කලාපය තුළ ෙමන්ම
නැෙගනහිර යුෙරා්පය සම්බන්දවද තවමත් පවතින්ෙන් දැඩි ආතතිකාරී
තත්වයකි. ෙරාබ් ෙජා්න්ස්(Rob Jones) වාර්තා කෙළ් යුෙක්ර්නය තුළ
ඇතිවී තිෙබන තත්වය විසින් හා රුසියාව තුළ පවත්වාෙගන යන දැඩි
අනතුරුදායක ජාතිකවාදී, බටහිර විෙරා්ධී වැඩපිළිෙවළ ෙහ්තුෙවන්
පූටින්ට විශාල සහයක් ලැබී ඇති බවයි. එෙමන්ම අත්යවශ්ය ද්රව්ය වල
හිගකම ෙමන්ම අහස උසට නැගී ඇති උද්ධමනයද ‘ක්රිමියාව’ යළි
ඈදාගැනීෙම් ක්රියාවලිය හා සම්බන්ද බවයි. ක්රිමියාෙව් පවතින්ෙන්
ඉතාමත් නරක තත්වයක් වන අතර, ෙම් වන විට යාන්තමින් විදුලි බලය
යතාතත්වයට පත් කර ඇති නමුත් බැංකු ෙස්වාව මුළුමනින්ම බිදවැටී
පවතී.
ජීවිත

එබැවින් ෙමම ‘ෙද්ශෙප්ර්මය’ විසින් ඉතා පහසුෙවන් විශාල
හා
ෙද්පළ
හානි
ඇති
කරන
බව
පැහැදිලි
වී
තිෙබ්.

යුෙරා්කලාපෙයන් ග්රීසිය, ඉතාලිය, පෘතුගාලය, ස්පාඤ්ඤය ආදියට එල්ල
වන බලපෑමද එෙලසමය. ෙම් මගින් නැවතත් යුෙරා්පා සංගමය, එහි දැනට
තිෙබන ව්යුහෙයන් බිදී යාෙම් අවධානමක්
ග්රීසිෙය්
ඓතිහාසික
ජනමතවිචාරණෙය්දී

ඇතිවී
පාලක

තිෙබ්.
පන්තිය

පසුගිය
එවැනි

බලාෙපාෙරාත්තු විරහිත භාවයකට ඇද වැටුෙන් එබැවිනි.(ෙකෙස් නමුත්
කප්පාදු වැඩපිළිෙවළට විරුද්ධව ජයග්රහණයක් ලැබූ එම ජනමතවිචාරණෙයන්
පසුද ග්රීක ආණ්ඩුව නව කප්පාදු ෙකටුම්පතක් ක්රියාත්මක කරමින්
සිටී.) එම අවස්ථාෙව් විශාල ජනකායක් අධිෂ්ඨානසහගතව, යුෙරා්පය ෙම්
පිළිබදව කුමන ආකාරෙය් ඉදිරි පියවරක් ගනීද යන්න ගැන කිසිදු
තැවුලකින් ෙතාරව, කප්පාදු වැඩපිළිෙවළ ජනමතවිචාරණය තුළින් පරාජය
කිරීමට ෙපළ ගැසී සිටි අයුරුත්, එම අවස්ථාෙව් පාලක ‘සිරීසා’ පක්ෂය
ෙම් සම්බන්ධෙයන් කිසිත් ෙනාකර නිළ වශෙයන්ම කප්පාදු වැඩපිළිෙවළට
එෙරහිවීමට ෙනාකැමැත්ත පළකළ අයුරුත් නිෙකාස් කෙනල්ලිස් (Nikos
Kanellis) විසින් සම්ෙම්ලනයට යළි සිහිපත් කරනු ලැබුෙව්ය. coque
iphone
occasion
එෙමන්ම
ජනමත
විමසුම
අවසන්
වත්ම
අගමැති
‘සිප්රාස්’ ෙට්රායිකාව හමුෙව් ෙකාන්ෙද්සි විරහිතව තම යටත්වීම

ප්රකාශයට පත් කරනු ලැබුණි. Coque Samsung Galaxy (ෙට්රායිකාව යනු
ෙම් වනවිට යුෙරා්පෙය් ධනපති ක්රමෙය් ඉහළම සංස්ථාපිතයන් වන
යුෙරා්පා සංගමය, යුෙරා්පා බැංකුව හා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල යන
ආයතන ත්රිත්වයයි.) සරණාගත අර්බුදය සරණාගත ජනතාව නිසා ඇතිවී ඇති
ගැටළුව ෙබාෙහා් විට වර්තමානෙයහි යුෙරා්පා සංගමයට තර්ජනයක් එල්ල
කරන මට්ටෙම් පවතී. ෙමය යුද්ධෙයන් බිදවැටුණු තම නිෙවස් හා රට
හැරදමා,
බලාෙපාෙරාත්තු
විරහිත
ෙලස,
දිවි
පරදුවට
තබමින්
ෙබා්ට්ටුවල නැගීෙගන පැමිෙණන කම්කරු පන්තිෙය් හා ෙසසු දිළිදු
ජනයාෙග් ජීවන අර්බුදයකි. එෙමන්ම ෙම් සදහා කිසිදු ස්ථිර විසදුමක්
ෙනාමැති ධනපති පන්තියටද ෙමය අර්බුදයක් බවට පත්වී තිෙබ්. ෙටා්නි
විසින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබූ පරිදි, ෙමෙස් විශාල වශෙයන් පැමිෙණන
සියළුම
සරණාගත
ෙකාටස්
ඇතුළු
කරගැනීමට
යුෙරා්පා
සංගමයට
ෙනාහැකිවාක් ෙමන්ම ඔවුන්ෙග් පැමිණීම නැවැත්වීමට යුෙරා්පා සංගමයට
හැකියාවක් නැත. එෙමන්ම ෙලා්කෙය් ෙවනත් ප්රෙද්ශවල තවදුරටත් සිදුවන
ආර්ථීක හා ෙද්ශපාලනික කැළඹීම් හමුෙව් තව තවත් සරණාගත ෙකාටස්
බිහිවීම තුළින් ෙමම තත්වය වඩාත් තීව්ර විය හැකිය. ජර්මන් CWI
ශාඛාෙවහි නිෙයා්ජිත ලුසී ෙරඩ්ලර්(Lucy Redler) ප්රකාශ කෙළ් ධනපති
පන්තියට සරණාගත ජනතාව පැමිණීම වළක්වමින් ෙද්ශසීමා වසා දැමිය
ෙනාහැකිවාක් ෙමන්ම ෙමම අර්බුදෙය් දැවැන්ත පරිමාණය නිසාම විශාල වූ
ෙද්ශපාලන පීඩනයකටද මුහුණ දීමට සිදුව ඇති බවයි. එම නිසාම
දක්ෂිණාංශික පක්ෂ වල විවිධ ෙකාටස් උඩට මතුෙවමින් සිටින බවයි. ෙමම
තත්වය හමුෙව් යුෙරා්පීය ජනයාෙග් ප්රතිචාරය විවිධ ෙලස දිශාගත
ෙවමින්
තිෙබ්.
එහිදී
සහජාසයානුගත
ජාත්යන්තර
සෙහා්දරත්වයක්
පළකිරීම
විශිෂ්ට
ලක්ෂණයකි.
නමුත්
උදාහරණයක්
ෙලස
ගතෙහාත්
ග්රීසිෙය්දී පසුගිය ගිම්භාන කාලය පුරාවට පැමිෙණන සරණාගත ජනතාවට
උපකාර කළ ඇතැම් ග්රීක ජනතා ෙකාටස්ම, ෙම් වනවිට විශාල වශෙයන්
සරණාගතයින් පැමිණීම හා සම්පත් වල හිගකම පිළිබදව කරුණු දක්වමින්
පසුතැවිල්ලක්
ප්රකාශ
කරමින්
සිටී.
ග්රීසිය
යනු
ෙයා්ධ
‘රදවාගැනීෙම් කදවුරක්’ – සිරකදවුරක් – ෙමන්ම සරණාගතයින් පැමිණි
වහා ෙකාටු කරගන්නා යමක් ෙලස සරදම් කිරීම දක්වා ෙමම තත්වය වර්ධනය
වී ඇත. ෙමවැනි ම්ෙල්ච්ඡ සහ අනතුරුදායක අදහස් වලට එෙරහිව සටන්
කිරීෙම්දී සමාජවාදීන් විශාල කම්කරු ෙකාටස් සංවිධානය කරමින්,
ජාතිවාදයට එෙරහි ව්යාපාර ෙගාඩනගමින් ෙමම සටනට නායකත්වය ලබාදිය
යුතුය. ෙම් වන විටත් එවැනි සෙහා්දරත්වය පළකිරීෙම් ව්යාපාර,
ෙපළපාලි හා ක්රියාකාරකම් ෙබාෙහා් ප්රමාණයක් පවත්වා ඇත. නමුත්
ඔස්ට්රියාෙව් නිෙයා්ජිත සබස්තියන් කුග්ලර්(Sabastian Kugler)
ප්රකාශ කෙළ් “ෙමහිදී අප හට ආචාරධර්ම වලට වඩා වැඩි යමක් අවශ්යයි”

යන්නයි. දක්ෂිණාංශෙය් මුසාව ෙහළදරව් කරන සහ අනතුර ෙපන්වා ෙදන
‘සමාජවාදී වැඩපිළිෙවලක්’ අවශ්ය බව ඔහු ප්රකාශ කරන ලදී. ඔහුෙග්
නිගමනයට අනුව, ෙටා්නි විසින් ෙපන්වා ෙදනු ලැබුෙව් ෙම් සියළු
කාරණා හමුෙව් ෙපන්නුම් කරමින් සිටින්ෙන් යුෙරා්පා සංගමය බිද
වැටීම ෙදසට වැටී ඇති කරුණු බවයි. නමුත් එය ෙබාෙහා් ෙදනා සිතා
සිටින ආකාරෙය් ක්ෂණික බිද වැටීමක් ෙනාවන බවත් ඔහු සදහන් කරන ලදී.
එහිදී සිදුවීම් මාලාවන් දාමයක් එළියට ඇද දැමීෙමන් පසු සිදුවන
ප්රතිව්යුහගතකරණ ක්රියාවලියකට යාමට වැඩි ඉඩකඩක් පවතින බවත්,
එහිදී බ්රිතාන්යෙය් ඉවත් වීම හා ‘ෙශනන් කලාපය'(Schengen zone) තව
තවත් කුඩා වීමක්ද සිදුෙව් යැයි සිතිය හැකි බවත් ඔහු ප්රකාශ කරන
ලදී. (‘ෙශනන් කලාපය’ යනු යුෙරා්පා සංගමයට අයත් රටවලින් ෙද්ශසීමා
ආශ්රිත කරුණුවලදී දැනටමත් ෙපාදු ආකෘතියක් භාවිතා කරන රටවල් 26
කින් සමන්විත පද්ධතියයි. යුෙරා්පා සංගමයට අයත් රටවල් 28 න් 22 ක්
හා යුෙරා්පා නිදහස් ෙවළද සංගමයට අයත් රටවල් 4 මීට අයත්ය. ෙමම
රටවල් අතර ෙද්ශසීමා පාලනය අවම කර ඇති අතර කලාපයක් ෙලස ෙද්ශසීමා
පාලනය සිදුකරයි. ආසන්න කාලෙය් සිදුවූ සංක්රමණික ගැටළුව හා ත්රස්ත
ප්රහාරයන් නිසා පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ඇතැම් රටවල දැනටමත්
ෙද්ශසීමා පාලනය ආරම්භ කර ඇත. – පරිවර්තක)
කම්කරු පන්තිෙය්
අරගලය අර්බුදය හමුෙව් නැග එන දක්ෂිණාංශික ප්රවණතා කපා ෙහළීමට ඇති
තීරණාත්මක කරුණ වන්ෙන්, පසුගිය කාලෙය්දී සැලකිය යුතු වර්ධනයක්
අත්පත් කරගත් කම්කරු අරගලයි. අයර්ලන්තෙය්දී ‘සමාජවාදී පක්ෂය'(CWI
ශාඛාව) ජල ගාස්තුවට බදු පැනවීමට එෙරහි බහුජන අරගලෙය්දී නායකත්ව
භූමිකාවක් ඉටු කරන ලදී. එෙමන්ම ෙබල්ජියෙම් ඇතිවූ විශාල වර්ජන
ව්යාපාරයද, ෆින්ලන්තෙය් හා ෙනා්ර්ෙව් රාජ්යන්හි සමස්ත මහා
වැඩවර්ජනද පසුගිය කාලෙය් සුවිෙශ්ෂී අරගලයන්ය. ජර්මනිෙය්ද වර්ජන
උත්සන්න වී ඇත. ආවසනාවන්ත ෙලස සෑමතැනකදීම, කිසිදු ෙවනස්කමකින්
ෙතාරව, වෘත්තීය සමිති නායකයින් ඉතාමත් අප්රසන්න භූමිකාවක් ඉටු
කරමින් ෙමම ව්යාපාර පසුපසට ඇද දැමීමට කටයුතු කරන ලදී. ඉතාලිෙය්
ජුලියාෙනා් බෘෙනට්ටි(Giuliano Brunetti) ෙම් සදහා කදිම උදාහරණයක්
ඉදිරිපත් කරන ලදී. ඒ එරට විවිධ ෙද්ශපාලන ආයතන කිහිපයක් එක්වී
සිදුකළ සමීක්ෂණයක් හරහා ෙහළිදරව් වූ කරුණකි. විවිධ ‘ආයතන’ පිළිබද
ජනතාව තුළ පවතින විශ්වාසය මැනගැනීමට සිදුකර ඇති එම සමීක්ෂණයට
අනුව, රජෙය් හමුදාවන් සහ ෙපාලීසිය පිළිබදව ජනතාවෙගන් 84% ක්ද,
පල්ලිය පිළිබදව 69% ක්ද, යුෙරා්පීය පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබදව 51%
ක්ද, ජාතික පාර්ලිෙම්න්තුව පිළිබද 40% ක්ද වශෙයන් විශ්වාසය පළකර
ඇත. එම ෙව්දනාත්මක සංසන්දනෙය්දී වෘත්තීය සමිති සදහා විශ්වාසය

පළකරන්ෙන් 31% ක් පමණි. එෙමන්ම සමීක්ෂණයට අනුව, 45% ක් පමණ
කම්කරුවන් විශ්වාස කරනුෙය් වෘත්තීය සමිති යනුෙවන් යමක් ෙනාතිබුනද
තත්වය
බිදුවකින්යත්
ෙවනස්
ෙනාෙව්ය
යන්නයි.
නමුත්
කාලයක්
මුළුල්ෙල් නැවත නැවතත් ෙපන්වා දී ඇති පරිදි, කම්කරුවන් තමා තුළ
කප්පාදු වැඩපිළිෙවලට හා ධෙන්ශ්වර ක්රමයට ඇති දැෙවන ෙකා්පය
ප්රකාශයට පත්කිරීමට නැවුම් මාර්ගයන් ෙසායා ගනිති. එබැවින් ෙවනස්
මාදිලිෙය් ව්යාපාර පැන නැගීමටද ඉඩ ඇත. coque pas cher samsung
අයර්ලන්තෙය්දී ‘විවාහයට ඇති සමාන අයිතියට’ පක්ෂව ඡන්දය ප්රකාශ
කිරීම ෙවනුෙවන් විශාල කම්කරු පන්ති ජනකායකෙග් පිබිදීමකින් මතුවූ
ව්යාපාරය ඊට උදාහරණයකි. එෙමන්ම නව ‘අල්ලා ගැනීෙම්’ මාදිලිෙය්
ව්යාපාර (Occupy style movements) පැන නැගීම පවා සිදුවිය
හැක්කකි. හැනා විසින් සිය අදහස් දැක්වීම හමාර කෙළ්, ෙමම
විවිධත්වයක් සහිත ඉඩප්රස්ථා ෙහ්තුෙවන් ‘කම්කරු ජාත්යන්තරයක් සදහා
වන කමිටුෙව්'(CWI) සියළුම ශාඛා ග්රීක අත්දැකීෙමන් තවදුරටත්
ඉෙගනගත යුතු බවයි. ඇන්ෙද්රාස් පහියාත්ෙසාස්(Andros Payiatsos)
ෙපන්වා දුන්ෙන් ‘ක්ෙසකිනිමා'(ග්රීක CWI
කාලවල එකිෙනකට ෙවනස්වූ උපක්රම අනුගමනය

ශාඛාව)
කරන්නට

පක්ෂයට
සිදුවූ

විවිධ
බවයි.

ඇතැම්විට පැවති තත්වයන් හමුෙව් විවිධ නගර වලදී පවා එකිෙනකට
ෙවනස්වූ ෙද්ශපාලන උපක්රම මත පදනම් ෙවමින් ෙද්ශපාලනය කිරීමට
සිදුවූ අයුරු ඔහු විසින් පැහැදිලි කරන ලදී. අවසානෙය් සාකච්ඡාව
සාරාංශගත කරමින් ෙටා්නි අවධාරණය කරමින් ෙමම නම්යශීලීත්වෙය්
අවශ්යතාවය
සදහන්
කෙළ්,
විෙශ්ෂෙයන්ම
අර්බුදෙය්
ඊළග
අදියර
පර්යාවෙලා්කනය කළ පසු, මීළග අදියෙර්දී 2007 සිට සිදු වූ සියල්ල
සරල ෙලස නැවත සිදුවීමක් පමණක් සිදු ෙනාවනු ඇති බවත් ඊට සූදානම්
විය යුතු බවත් ෙපන්වා ෙදමිනි. සාකච්ඡාව අතරතුර ඉදිරිපත් කළ,
මහාද්වීපය පුරාම තිෙබන ශාඛාවන්ෙග් වාර්තා සහ විශ්ෙල්ෂණ මගින්ද එය
තවදුරටත් පැහැදිලි වන අතර ‘කම්කරු ජාත්යන්තරයක් සදහා වන
කමිටුව'(CWI) මාක්ස්වාදී අදහසින් සන්නද්ධ ෙවමින්, නිවැරදිව
ස්ථානගත ෙවමින් අරගලෙය් ඉදිරි වර්ධනය තුළ නායකත්ව බලඇණිය වීමට
සූදානමින් සිටී.

