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පුවත්පත් නිවේදනය -  

සියළු ජනමාධ්ය වවත 
 

හර්තාල් වයාපාරය රට නිශ්ක්රීය කරයි! 

ජන පීඩක ජනපති ඇතුළු ආණ්ඩුව ඉල්ලා අසරවවනු! 

මුළු රටේම එදිටෙදා කාර්යයන් නිෂ්ක්රීය කළ; අද දිෙ ටේ වෙ විටත් ක්රියාත්මකව පවතිෙ “ජෙ මතයට හිස ෙමනු! ආණ්ඩුව 
ටෙදර යනු! යෙ ටත්මාව මුල් කරෙත් කේකරු-සිසු-තරුණ බලටේෙ එක්වූ හර්තාලටේ ශක්වතිය ටපන්වන්ටන්, තවදුරටත් 
ටමරට ජෙ ජීවිතය ටමටහය වීටේ අයිතියක්ව ටේ ආණ්ඩුවට ෙැති බවයි.   

ටෙෝටාබය ජොධිපති හා මහින්ද අෙමැති යුවල තමන් ලබා ඇති ජෙවරටේ කාලය අවසන් වෙතුරු තෙතුරු අත්ටොහරිෙ 
බව පුෙ පුො කියා සිටිය ද ටේ සමාජ යථාර්තයට මුහුණ දීම මෙ හැරිය ටොහැකි තත්ත්වයන් මතු වී තිටේ. ධටන්ශරවර 
ටේශපාලෙ වයාපාර වැඩි වශටයන් තමන්ට ප්රධාෙ සහටයෝෙය ලබා ෙන්ටන් ෙැගී එෙ මධයම පංතික හා ෙැමි තරුණ 
පරේපරාටවනි. එවන් වයාපාරයක ධජය යටටත් තරුණයන් දිෙටම ආකර්ශෙය කර තබාෙැනීමට ඇති හැකියාව අහිමි වී යෑම 
තුළ එහි ටේශපාලෙ පරිහානිය ප්රකාශයට පත් ටවයි. ටෙෝටා/මහින්ද යුවලටේ යුධ මූලික ටපෞරුෂ්ක්යට තරුණයන්ටේ තිබූ 
ආකර්ශෙය ටමාටහාතකින් මුළුමනින්ම පුපුරා ගිටේ ය.    

‘ටසෞභාෙයටේ දැක්වම’ සටන් පාඨය කරෙත් ටේ යුධ මූල පාලක යුවල ටමටහයවෙ ආණ්ඩුව ක්රියාත්මක කළ බලහත්කාර 
සමාජ ආර්ික ප්රතිපත්තිය, සතය වශටයන් ම එහි මුහුණ ෙව ජාවාරේකාර ධෙපති ටකාටසර හා ඥාති-හිතමිත්රාදීන් ටවත 
හැරවීමක්ව විය. 

ඔවුන්ටවත අති විශාල ලාභ ලැටබෙ පරිදි බදු පැෙවීටේ ප්රතිපත්තිය හැසිරූ ටමාවුහු ටොවියන්, කේකරුවන් ටේ පාරිටභෝජෙ 
භාණ්ඩඩ වලට පැෙූ බදු ටබටහවින් බරපතල විය. රාජය ණය ටයාදා දියත්කළ යටිතල සංවර්ධෙ පිලිටවතින් ටහාඳම ටකාටස 
සූරා ෙත්ටතෝ ද ටමාවුහු ම ය. ප්රධාෙ වශටයන් ග්රාමීය ටොවි ජෙතාවටේ ටවටහස මහන්සිටේ ලාබ ප්රටයෝජෙ ලබන්ටෙෝ 
ටමෝල් හිමියන්, ෙබඩා කරුවන් හා අතරමැදි වයාපාරිකයන් බව, ඔවුන්ටේ “ඊනියා කාබනික ටපාටහාර” වයාපෘතිය තුලදී 
මොව පැහැදිලි විය. ටේ සියල්ල මගින් ප්රකාශිත ූටේ සාතිශය බහුතරටේ වියදම මතින් සුළුතරයක්ව අධික ලාබ ප්රටයෝජෙ 
ලබා ටපාටහාසතුන් වෙ බවයි. 

ටේ බලහත්කාර ආර්ික ප්රතිපත්තින් ටේ පුපුරා යෑම විටේශ විනිමය අතුරුදහන් වීමක්ව ටලසින් පුපුරා යේදී මුළු සමාජයම 
ටදදරා යමිනි. ‘ටසෞභාෙයටේ දැක්වම’ සරවයංටපෝෂික බව ෙැෙ කුමක්ව කීවත්, නූතෙ සමාජයක්ව පවත්වාටෙෙ යෑම සඳහා 
අවශය, ටතල්-ෙෑසර-ඖෂ්ක්ධ-ටසෞඛ්ය උපකරණ, රසායනික ටපාටහාර, යකඩ/වාටන්, යාෙවාහෙ, යන්ටත්රෝපකරණ, ටේවාටේ 
අමතර ටකාටසර ආදී දහසකුත් එකක්ව පාරිටභෝගික හා කාර්මික භාණ්ඩඩ විටදසර වලින් ටෙන්ො ෙත යුතු බව ටවෙ කවරදාටත් 
වඩා කාට කාටත් අද පැහැදිලි විය. ඒ ද්රවයය ටෙන්ො ෙැනීම සඳහා අවශය විටේශීය විනිමය හිෙය මතුවන්ටන්, ටේ රට 
ටදකක්ව ටෙන්වෙ කල යවන්ටන් එකක්ව පමණක්ව නිසා බවද කාට කාටත් ටපටෙන්ටන් දැන් ය. එෙේ අටේ රටේ අපෙයෙ 
ටවළඳ භාණ්ඩඩ නිපදවීම ඉතා සුළු බවයි. ඒ ටවනුවට කටළර මේවරුන් ටවළඳ භාණ්ඩඩ කර රට පැටවීමයි. 

ටේ සතයයට අන්ධව සිටිමින්, කරටෙෙ ගිය ‘ණයට මගුල්කෑම’ දැන් ‘ටඩාලරය’ විසින් නිමා කර තිටේ. හිඟයන්ටේ සිට 
දුර්ීක්වශය දක්වවා ඇත්ටත් සුළු කාලයක්ව බව ටහලි ටවයි. පාලකයන් එම තත්ත්වය පිලිටෙෙ තිටේ. පිලිෙත්තාට මදිය. සිහි 
බුේධිටයන් යුත් ටලෝ වාසීන් ඉදිරිටේ ටේ පාලොධිකාරය ඉල්ලා අසර වී යා යුතුය. ටලෝවැසියන් සමඟ විශරවාසටයන් ෙනු ටදනු 
කළ හැකි; බලහත්කාර සංවර්ධෙ ප්රතිපත්ති ටවනුවට ප්රජාතන්ත්රවාදී ව සැබෑ ටලස නිෂ්ක්රපාදෙටේ ටයටදන්ෙන්ටේ සභාවන් 
තුලින් සංවර්ධෙ තීන්දු ෙැනීමට හා; ජෙතාවටේ සරවපාලෙය මත පදෙේ ූ ෙව වයවසරථාවක්ව සැකසීම සදහා පියවර ෙැනීමට 
සූදාෙේ; තාවකාලික ආණ්ඩුවකින් ටේ පාලෙ තන්ත්රය විසරතාපෙය  කළ යුතුය. 

එම ක්රියාමාර්ෙයන්ට ඉඩ කඩ දී ටේ ජෙපති/අෙමැති ඇතුළු ආණ්ඩුව වහාම ඉල්ලා අසර ටොවන්ටන්ෙේ ටහට ටහෝ අනිේදා 
හිරු උදාවෙ විට ටේ ප්රජා පීඩක පාලෙය මිහිමත මත ටොපවතිනු ඇතැයි අපි තරටේ කියා සිටිමු. 

 

 

රණත් කුමාරසිංහ 
නව සම සමාජ පක්ෂවේ වේශ්ක්පාලන මණ්ඩඩලය වවනුවවන් 

 

 


