ජාත්යන්ත්ර කම්කරු දින සැමරුම - 2020

සාමූහිකත්වය - සංවිධානය හා පෙලගැසීම ඉලක්ක කර ගනිමු!
2020 ජාත්යන්ත්ර කම්කරු දිනය එළඹෙන්ඹන් ගත් වූ ආසන්න මාස වල ඇරඹී ඹලාව පුරා පැතිර යන ඹකාඹරෝනා
ඹරෝගී ත්ත්තත්තවඹේ උග්ර බලපෑඹමන් ඹලාව ක්රියා විරහිත් බවට පත්තව තිබිය දී ය. අද ලංකාඹේ ත්ත්තත්තවය ද එය ම
ය. ඹම් ඹරෝගාබාධය බහු ජනත්ාව අත්ර ඹේගවත්ත ඹලස පැතිරයැම විශාල ඹසෞඛ්ය අර්බුදයක් ඇති කර තිඹේ. ඹම්
ඇති වී තිඹබන අක්රීය බව අඹේ යුගඹේ නරකම ආර්බික පසුබෑම මුදා හැර ඇත්තඹත්ත ය.
ඹම් ඹකාඹරෝනා වවරසඹේ විහිදී යෑම සාමානය ජනත්ාවඹේ ඹසෞඛ්යාරක්ෂාව දැඩි පීඩනයක් එල්ල කර ඇත්තඹත්ත
පුද්ගලයාඹගන් පුද්ගලයාට මීටරයක් ලංවීඹමන් පමණක් වැළඹදන ත්තු යටඹත්ත ය. ඹම් වවරසය ස්වාභාවික
වායු සංසරණය සමග පෑහීමට ඹනාහැකි ත්රමට ස්කන්ධඹයන් වැඩි වීම ඹසාබා දහම විසින් පහල ත්ලඹේ ජනයාට
ලබා දුන් ආශීර්බවාදයක් වැනිය. එඹස් තිබිය දී හුදු කට නාසය හා අත්ත ආවරණත්ත, සබනුත්ත අවශය පමණ තිඹේ නම්
පැතිරීම වලක්වාගත් හැකි ඹම් ඹරෝගය ඹමඹස් 250,000 ක් මළකදන් උඩින් පැන යන්ඹන් ඹකඹස් ද? යි
අපහැදිලිය. එයින් ඹපන්වන්ඹන් ඹම් ඹරෝගය බහු ජනත්ාව අත්ර ඹේගවත්ත ඹලස පැතිර යෑම, ඹම් සුළු ඹසෞඛ්ය
ද්රවයයත්ත ලබා දීමට ඹනාහැකි ත්රමට පවතින විශාල ඹසෞඛ්ය ඹස්වා අර්බුදයක ඵලයක් බවයි. එඹස් සමාජ
අසමානත්ාවය හා අකටයුතුකම් පන ගන්වා ඇති අයුරු ඹපඹන්.
ඹම් අත්ර ඹම් ඹරෝගය පැතිරීම වැලැක්වීම සදහා 'සමාජ දුරස්කරණය' මුවාඹවන් දියත්ත කර ඇති සැලසුම් ඹමරට
වැඩ කරන ජනත්ාව හා දුගීන් ත්ම ආදායම් පහත් වැටී යෑම නිසා දිවි පැවැත්තඹම් අරබූදයකටත්ත, රැකියා අහිමිවීඹමන්
ඹහෝ වැටුේ කේපාදුවී යෑම නිසා එදිඹනදා නඩත්තතුවට මුදල් නැතිකඹම් අවදානමට මුහුණ දී සිටී. ඒ අත්ර
හාම්පුතුන් විවෘත්වම ඇගළුම් අංශවල 30% ක රැකියා කේපාදුවක් කරන බව කියයි. ෆැක්ටරි වැසීමටත්ත,
ඹස්වකයන්ඹේ රැකියා හිතූ මඹත්ත අහිමි කිරීමටත්ත බාදා කරන කම්කරු නීති අඹහෝසි කරන ඹලස බලපෑම් කරයි.
අනිවාර්බය විශ්රාම ගැන්වීම් පිලිගන්ඹන් නැත්තනම් ආයත්න වසන බවට වහසි බස් ඹදාඩයි. එඹමන්ම සනීපාරක්ෂක
කම්කරුවන්, පවිත්රත්ා ඹස්වකයන් ආදී අංශ නිසි ඹසෞඛ්යාරක්ෂණ ද්රවය හිගකමින් ඹස්වඹේ දී අනතුරුදායක
ත්ත්තත්තවයන්ට මුහුණ පා සිටී. අනියම් කම්කරුවන්, වදනික වැටුේ ලබන්නන්, කුලීකරුවන් හා හුදකලා ශිල්පීන්,
ඹගාවියන් හා කෘෂිකාර්බමික කම්කරුවන් ආදී සමාජ කණ්ඩායම්, ඹම් අර්බබූදය සම්බන්ධඹයන් ක්රියා කිරීඹම් දී
පාලක පංතිය දක්වන අසමත්ත කම් ඉදිරිඹේ වැඩි පීඩාවන්ට ලක්ව සිටී. ඹමරට පමණක් ඹනාව ඹලෝක පරිමානව
ගත්ත කල ද සංක්රමණික කම්කරුවන්, සරණාගත්යන්, මහල්ලන් හා හෘද ඹරෝග, දියවැඩියාව, වකුගඩු ඹරෝග ආදී
ඹමකී ඹනාකී නිදන්ගත් ඹරෝගාබාද වලින් ඹපඹළන්නන් ඹනාත්කා හරිනු ලැබීඹම් දරුණු ඉරණමකට මුහුණ දී
ඇත්තඹත්ත ය. ඹම් වයසනකාරී ඹරෝග ත්ත්තත්තවය ඉදිරිඹේ ආණ්ඩුව විසින් හදුන්වා දී ඇති විවිධාකාර සමාජ ආරක්ෂණ
වැඩ පිලිඹවලවල් වැඩ කරන ජනත්ාවඹේත්ත, දුගීන්ඹේත්ත විදවීම් සමහන් කිරීඹමන් ඹබාඹහෝ දුරස්ත්රය.
ලංකාඹේ පමණක් ඹනාව ත්වත්ත රටවල් ගණනාවකදී ම අත්ත දකින්නට ලැඹබන්ඹන් වැඩ කරන ජනත්ාවට, පීඩිත්
ජාතීන්ට හා හඩක් නැති අසරණ ජන ඹකාටස් වලට එඹරහි පීඩනය තීේර කිරීම සදහා ඹපාලිස් හා සන්නද්ධ හමුදා
වල ඹමඹහයුම් නැංවීමට ඹම් ඹකාඹරෝනා වසංගත් ත්ත්තත්තවය අවස්ථාවක් කර ගන්නා බවයි. එඹමන්ම ත්වත්ත
ත්ර්බජනයක් වන්ඹන් ජන සමාජය සිසාරා යන රාජය සුපරීක්ෂණයන් (Surveillances) වර්බධනය කිරීමට වසංගත්
ත්ත්තත්තවය ඹයාදාගැනිමින් ඹම් ආණ්ඩු වල අත්තත්ඹනෝමතික ස්වාභාවය ඉහල නැංවීඹම් ක්රියාමාර්බගයන් ගැනීමය.
ඹමහි දී ඹකාඹරෝනා මර්බධනයට බාධා කරන්ඹන්ය යන ඹචෝදනාවට මුවා වී විඹේචනාත්තමක අදහස් පල කිරීඹම්
නිදහසට ත්ර්බජනය එල්ල කිරීම, සුළු ජාතීන්ට එඹරහි ප්රචාර ඉදිරිඹේ ඹනාඇසූ කන්ව සිටීම, ඹම් හදිසි ත්ත්තත්තවය
තුළ පාර්බලිඹමන්තුව කැදවා නිසි තීන්දු ගැනීමකින් ඹත්ාරව මැතිවරණ කල් දමමින් අත්තත්ඹනෝමතිකත්තවය යුක්තිය
හා නීතිය ඹලස පිලිගැන්වීමට කටයුතු කිරීම ද අවධාරණයට ගත් යුතු ඹවමු.
ඹම් ත්ත්තත්තවය පිළිබද ඹහාදම උදාහරණයක් වන්ඹන් ආරම්භඹේ සිටම ඹසෞඛ්ය අංශ පවා ඉක්මවා යන පරිදි
සන්නද්ධ හමුදා ක්රියාකාරීත්තවය ප්රමුඛ්ත්තථානයට ගැනීම යි. ඹමහි දී රට පුරා විසිර පවතින ප්රජා ඹසෞඛ්ය,

කෘෂිකාර්බමික, ග්රාම නිලධාරී, සමෘධි ආදී ඹමකි ඹනාකී සම්ප්රදායික රාජය සුබසාධන ජාලය හා දස දහස් ගණන් වූ
ගම් මට්ටඹම් ජනත්ා සංවිධාන ඒකාබද්ධව කටයුතු කිරීමට ඹමඹහයවන ලද නම් ඹකාඹරෝනා මැඩලීඹම්
කර්බත්වයය ඹම් වන විටත්ත සාර්බථක වී තිඹබන්නට ඉඩ තිුණි. මුදල් ආධාර ඹබදීඹම් සිට ආහාර, ඹබඹහත්ත ඹහ්ත්ත,
ඇතුලු අත්යාවශය භාණ්ඩ ඹබදා හැරීම, ගබඩා කර ත්බා ගැනීම, ප්රවාහණය ආදී සියල්ල ඹමවන් වූ ප්රජා
සංවිධානයන් මගින් ඉත්ා කාර්බයක්ෂමවත්ත, ඹද්ශපාලනඥයන්ඹේ ඥාතිසංග්රහ, දූෂණ හා නාස්තිඹයන් ඹත්ාරවත්ත
ඉටුකරගත් හැකිව තිුණි. එඹස් නම් අද ජනත්ාව විදින ඹේදනා අවම විය හැකිව තිුණි. නමුත්ත ඹම් පාලකයන්ට
ප්රජාත්න්ීය වූ ජනත්ා බලය අරහං ය. විශ්වාසය ඇත්තඹත්ත යකඩ අවි, ඹවඩි ඹබඹහත්ත හා උන්ඩ ගැනය.
ඹම් අකාරඹේ කටයුතු මගින් අපඹේ ප්රජාත්න්ීය අවකාශය හකුළුවා ලීමට හා ජනත්ාවඹේ වයාපාරයන් මැඩ
පැවැත්තවීමට ගන්නා පියවරයන් වලට ඹකාඹරෝනා වසංගත්ය සමාවට කාරණයක් කර ගැනීමට ඉඩ දිය යුතු නැත්.
ඔඩුගිය ධනපති ආර්බිකයන් ජාත්යන්ත්ර පරිමාණඹයන් අද මුහුණ ඹදන ඹම් බහුවිධ අර්බබූදය සුපුරුදු ඹලස හුදු
''ඹවළද වයාපාරයක්'' කර ගැනීමට ඉඩ හල යුතු නැත්. ඹමය හැව අරිමින් පවත්තවාඹගන යන ඹම් ආර්බික අච්චුව
පිළිබදව අලුතින් සිත්න්නට හා එයට අභිඹයෝග කිරීමට කාලයයි. එය දුේපතුන් හා ඹපාඹහාසතුන් අත්ර අතිමහත්ත
පරත්රයක් ඹම් ත්ත්තත්තවය තුළ ත්ව දුරටත්ත නිර්බමාණය කරමින් සිටී. එදා ඹමදා තුර ඕනෑම ආකාරයක ආර්බික
ඹේවා - සමාජීය ඹේවා අර්බබූදයක් හටගන්නා හැම විටක දීම එහි වාසිය පාලකයන් සාක්කුවට දමා ගන්නා අත්ර,
නරකම ඵලය වැඩ කරන ජනත්ාව හා දුගීන් මත් පතිත් කරයි. අද ද ඹවනසක් නැත්. ඒ අනුව ධනපති ක්රමය විසින්
නිමවනු ලැබ තිඹබන ජාතික සීමා මායිම් හරහා ගමන් කරන වැඩකරන ජනත්ාවඹේ වයාපාරයක් ඹගාඩ නගා
ගැනීම ඹවනුඹවන් හඩ නැගීඹම් කාලය එළෙ ඇත්තඹත්ත ය. සෑම ජිවිත්යකම ගුණාත්තමක අභිවෘධිය සහතික කරන
අර්බථවත්ත සමාජ-ආර්බික පරිවර්බත්නයක් ඹදසට ඹේගවත්ත ගමනක් ඇරඹීඹම් යුගය යි ඹම්.
අද ඹම් මැයි දිනය එළෙ ඇත්තඹත්ත ඹගෝලිය ධනවාදඹේ බහුවිධ අර්බබූධය මධය ඹේ ය. ඹලෝ වාසී වැඩ කරන ජනත්ාව
ඹලස අපි යුක්ති සහගත්, ආරක්ෂිත් හා වඩා යහපත්ත ඹලාවක් සදහා වූ ත්ම ඓයිතිහාසික වගකීම සිහියට නගා ගත්
යුතු ඹමාඹහාත් ඹමයයි. සාමූහිකත්තවය, සංවිධානය හා ඹපළගැසීඹමන් ඹත්ාරව නියම සමාජ පරිවර්බත්නයක්
අත්තපත්ත කර ගැනීමට අපට ඹනාහැකි ය.
ඹම් සාමූහිකත්තවය, සංවිධානය හා ඹපළගැසීම සදහා අඹේ වගකීම ඇත්තඹත්ත ඹම් ඹද්ශඹේ ය. ඒ සදහා සියළුම
වෘත්තතීය සමිති, කම්කරු සංවිධාන එළෙ ඇති ත්ර්බජනයන්ට මුහුණ දීම සදහා ඹපාදු වැඩ පිලිඹවලක් සකසා
ගැනීමට ඉදිරිපත්ත වන ඹලස අපි ඹම් මැයි දිනඹේ දී සඹහෝදරත්තවඹයන් ඉල්ලා සිටිමු.
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