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   අජිත් සී හේ�රත්

 
 ක�ොක�ෝනා ක�ෝඩාව,  ක�ෝ�

    ආර්ථි�යබිඳ දැමීක� බටහි�
   අධි�ාජ්යවාදීකුමන්ත්රණයසහ

 �ං�ාක& ඉ�ණම

     ක�ෝ�ආර්ථි�යබිඳ දැමීමට බටහි�
    අධි�ාජ්යවාදයට අවශ්ය වඇත්කත්

මන්ද?

  අජිත් සී හේ�රත්

     මුළුමහත් හේ�ෝකයම සියවස් පහක්තිස්හේස්

    සුරාකමින් බටහිර අධිරාජ්යවාදින් විසින්

    හේහොබවන�ද ආධිපත්යය බිඳ වැහේටමින් පවතී. 

    එහේහත් ඔවුහු සාමකාමීව ඉතිහාසහේ2

    හේ3දිකාහේවන් බැස යාමට සුදානම් නැත.  සිය

     ආධිපත්යය තවදුරටත් මානව වර්ගයා මත

      පවත්වාහේගන යාම සඳහා ඔවුහුතමන්ට ගත

     හැකි සියලුමක්රියාමාර්ග අනුගමනයකරමින්

සිටිති. 2020       වසර වූ කලී ඔවුන් විසින් සමස්ත

     මානව වර්ගයාටම එහේරහි බිහිසුණු අපරාධ

      මා�ාවක් නව වටයකින් සහනව ජවයකින්

   ආරම්භකළ වසර විය. 2008    වසර හේගෝලීය මු�්ය

     අර්බුදයත් සමග සිය වරප්රසාදිත තත්ත්වය

     තවදුරටත් පවත්වාහේගන යාම සඳහා තමන්ට

       �ැහේබන අවසාන අවස්ථාව හේමය බව ඔවුහු වඩාත්

   පැහැදිලිව අවහේබෝධ කර ගත්හ.  තමන්හේH

    පැවැත්මආර්ථිකමය හේJශපා�නමය සහ

    මිලිටරිමය වශහේයන් අභිහේයෝගයට �ක්හේවමින්

   පවතින අතර තුර චීනය,    රුසියාව සහ ඉන්දියාව

      සිය බ�ය වර්ධනයකරගනිමින් පැවතීම ඔවුන්

     වඩාත් කැළැඹීමට පත්ක� සාධකය විය.  එතැන්

       සිට ඔවුහු සිය අවසන් ප්රහාරය සඳහා අවශ්ය

     හේමව�ම් සහ බ�හේ3ග සුදානම්කරමින්

   ස්ථානගතකිරීමආරම්භකළහ

     වර්තමාන ජාත්යන්තර මු�්ය පJධතිය තුළ

      කා�යක්තිස්හේස් වර්ධනය හේවමින් පැවැති බහුවිධ

      අර්බුදයන් හේ�තුහේවන් එමක්රමය දරුණුබිඳ

     වැටීමකට �ක්හේවමින් පවතින බවත් එය

 “  ”   තවදුරටත් සිරිත් පරිදි පවත්වාහේගන යාමට

     හේනොහැකි තත්ත්වයක් උදාවන බවටත් විවිධ

      රටව�ආර්ථික විහේWෂඥයන් විසින්කහේ�ක සිට

    කළ අනතුරුඇඟවීම් 2019   වනවිට යථාර්ථයක්

 හේවමින් පැවතිණි.     හේමය හේගෝලීය මූ�්ය අධිපතියන්

 විසින් 2008      වසහේර් දී හටගත් මූ�්ය අර්බුදහේ2

      පටන්ම අහේ`ක්ෂා කළ තත්ත්වයක් වූ අතර

   මීළඟවටහේ2දී එය මතුවන්හේන් 2008    දී හේමන්කිහිප

      ගුණයකින් දරුණුආකාරයට බව ඔවුන්තක්හේස්රු

 කරතිබිණි.

       එහේමන්ම එකී අර්බුදය තුළ සමස්තක්රමයකඩා

         වැටීමකට �ක් වී සිය සියලු වත්කම් වාෂ්ප වී යාම

     වළක්වනු පිණිස ඉහත ජාත්යන්තර මු�්ය ආයතන

       සහ මු�්ය සමාගම්කෘර කූහේටෝපායයන් සහ මු�්ය

      කුමන්ත්රණසිදුකරමින් සිටින බවද හේබොහේහෝ

     ආර්ථික විද්යාඥයන් සහ මු�්ය හේවහේළඳහේපො�

     පිළිබඳ විහේWෂඥයන් විසින් හේපන්වා දී ඇත.  එනම්

     ඇතිවීමට නියමිත අර්බුදහේ2දී සිදුවන විනාශය

      හේ�ෝකය පුරා කම්කරු සහ හේසසු පීඩිත

      ජනහේකොටස් කරා හේයොමු කරමින් සිය පන්තිහේ2

     වරප්රසාද සහ වත්කම්ආරක්ෂා කර ගැනීමය.

     හේමම කුමන්ත්රණහේ2 පළමු පියවර පවත්නා

     ආර්ථික හේJශපා�න රටාව සහමුලින්ම හේවනස්

    කරමින් සාමාන්ය ජනතාවන්හේH ජීවන

   තත්ත්වයන් බිඳහේහළමින් ඔවුන්හේH වත්කම්, 

  පුJගලිකතැන්පත්කිරීම්,     සහ විශ්රාම වැටු` වැනි

  හේපොදු අරමුදල් උරාබීමත්;   එමගින් මතුවනආර්ථික

     අර්බුදය හේ�තුහේවන් පැන නගින ජනතා

  විහේරෝධයන් හේනොමග යැවීම,    පා�නය කිරීම සහ

  විනාශ කිරීම සඳහාත්;    සියවස් එකහමාරකට වැඩි

      කා�යක්තිස්හේස් අරග� මගින් පීඩිත ජනතාව

      දිනාගත් සියලු හේJශපා�න සිවිල් සහ මානව

       අයිතීන් සදහටම වළ�ා දැමීමත් යන අරමුණු ඉටු

     කරගැනීමට සුදුසු පරිසරයක්නිර්මාණයකර

     ගැනීහේම් ඉ�ක්කය සහිත බිහිසුණු වසංගත

    තත්ත්වයක් පිළිබඳ ආඛ්යානයක්නිර්මාණය

කිරීමය.

1



      නව ජාත්යන්තර මු�්ය ක්රමයක්ඇතිකිරීමට

     වසංගත හේප්රෝඩාවක් මගින් පවත්නා ආර්ථිකක්

     රමය විනාශ කර දැමීමට කුමන්ත්රණයකිරීම

     හේගෝලීය වසංගතතත්ත්වයක් ප්රකාශකිරීමට

 පළමුව 2019     අහේගෝස්තුහේ3දී ද හේ�ෝකහේ2 සුපිරි

       බැංකු අධිපතියන් එක්රැස් වීනව ජාත්යන්තර

   මු�්ය සහ මුදල් ක්රමයක් (IMFS- International 

Monetary and Financial System)   ඇතිකිරීහේම්

   අවශ්යතාව ගැන සාකච්ඡා කළහ.   හේමයට නව

     හේගෝලීය මුදල් ඒකකයක් මගින් හේඩො�රය

     විස්ථාපනය කිරීහේම් අවශ්යතාව ද හේමම

    අවස්ථාහේ3දී සාකච්ඡාවට �ක් වූ හේදයකි.  වත්මන්

      මු�්ය ක්රමය තුළ දැඩි අසමමිතිකතාවක් පවතින

    අතර සහ අස්ථායි බවක් දක්වයි

(     මෑතකාලීනව රුසියාවට එහේරහිවආර්ථික

     සම්බාධක පැනවීමට එක්සත් ජනපදය සහ

       යුහේරෝපය ගත්තීරණය හේ�තුහේවන් සිය ගෑස් සහ

      හේසසු සියලුම නිෂ්පාදන සඳහා රූබල්වලින් හේගවිය

     යුතුයැයි තමන් හේකහේරහි මිත්රශීලී හේනොවන රටව�ට

     එනම් යුහේරෝපා සංගමහේ2 රාජ්යයන් බහුතරයකට

      රුසියාව විසින් ඉදිරිපත්කරන �ද හේකොන්හේJසිය

       හේ�තුහේවන් ද සවුදි අරාබිය චීනයට සිය සිය

     ඉන්ධන අහේ�වි කිරීහේම්දී යුවාන් භාවිතයටතීරණය

කිරීමද,     රුසියාව ඉන්දියාවට සිය ඉන්ධන

     අහේ�විහේ2දී ඉන්දීය රුපියල් භාවිතයට ගැනීමද

     වැනි සාධක හේ�තුහේවන් හේඩො�රහේ2 මරණය

  හේ3ගවත්කර තිහේ�.)

     ඉහත මු�්ය අධිපතිවාදින්හේH තවත් හේයෝජනාවක්

      වන්හේන් පවත්නා මු�්ය පJධතියට අධික වශහේයන්

   මුදල් මුද්රණයකර (   උදාහරණයක් හේ�ස හේකොහේරෝනා

 වසංගතආධාර)    මුදාහැරිම මගින් එයට

   හේකටිකාලීන උත්හේත්ජනයක් සැපයීම (helicopter 

money)     සහ එමගින්ඇතිවන උJධමනය ප්රකාශයට

     පත්වීම වැළැක්වීමට හේ�ොක්ඩවුන් වැනි ක්රියාමාර්ග

 මගින්නිෂ්පාදනය, හේබදාහැරීම,    සහ අහේ�විය යන

     එක් එක් පියවරයන්හිදී ආර්ථිකක්රියාවලිය

 අඩපණකිරීමත්ය.    හේමමක්රියාමාර්ග මු�්ය

     හේවහේළඳහේපොළ පැවැත්ම සඳහාත් ඉහළ යමින්

      පවතින විරැකියාවට බ�පාන සැබෑ හේ�තුන් වසං

    කිරීමටත් විහේරෝධතාවන් තාවකාලිකව පා�නය

      කිරීමටත් අත්යවශ්ය වූ පියවර හේ�ස සළකනු

�ැබිණි.      වසංගත මර්දනය සඳහා යැයි කියමින්

       දියත්කරන �ද හේමම පියවර මු�්යමය උපක්රම

 “     මිහේසක මහජන හේසෞඛ්යයක්ආරක්ෂා කිරීම

 “    සඳහා ගනු �ැබූ පියවරයන් හේනොවිණි.  හේමමගින්

      හේගෝලීය මු�්ය අධිපතින් විසින්නව ජාත්යන්තර

   මු�්ය සහ මුදල් ක්රමයක් (IMFS- International 

Monetary and Financial System)   ස්ථාපනය කිරීම

      සඳහා අවශ්ය පසුබිම සකස්කරගත් අතර ඒ

      සඳහා අවශ්ය වූ කා�ය ද �බාගන්නා �දි.  ඔවුහු

      හේමය සැ�සුම්කිරීමආරම්භකරන �JහේJ 2008 

     වසහේර් ඇති වූ මු�්ය අර්බුද සමහේයදීය.  හේප්රෝඩාකාරි

      හේගෝලීය හේකොහේරෝනා වසංගතය වූ කලී මු�්ය

     අධිපතින් විසින් හේමහේහයවන �ද මු�්ය උපක්රමයකි.

     මානව ශිෂ්ටාචාරහේ2 කිසියම් හේහෝ අවස්ථාවක

      සමස්ත මානව වර්ගයාම ඉ�ක්කකරමින් හේම්

     තරම් සංවිධිත අපරාධයක් හේගෝලීය පරිමාණහේයන්

       සාර්ථකව දියත්කරඇත්නම් ඒ හේම්

අවස්ථාහේ3දීය.     බටහිර මධ්යම බැංකු පJධතිහේ2

      අධිපතීන් විසින් පවසන �ද පරිදි හේමය ඔවුන්හේHත්

      ඔවුන් සමග සම්බන්ධිත හේගෝලීය රාජ්ය සහ

   පුJගලිකහවුල්කාරිත්වයන්හේH අවශ්යතා

     “  ඉටුකරගැනීම සඳහා සිදු කරන �ද සෘජු

”  මැදිහත්වීම කි ( “going direct”)

      නව ජාත්යන්තර මු�්ය සහ මුදල් ක්රමය (IMFS- 

International Monetary and Financial System)  නව

     හේගෝලීය තාක්ෂණික ප්රභූ හේපළැන්තියක් විසින්

     හේමහේහයවන හේ�ෝක රටාවක පදනම වනුඇත. 

      හේමමගින් ඉතා පහසුහේවන් මිනිස් වර්ගයා හේම්

      දක්වා වහල් යුගහේ2 සිට දැවැන්ත පරිත්යාගයන්

       සහ හේල් කඳුළු වගුරවමින් දිනාගත් සියලුනිදහස

  අහිමිකරනුඇත.     අප අයත්වන්හේන් අපට ඉහතදී වූ

     පරම්පරා ගණනාවක ජනතාවන් විසින් අහේන්ක

       වධ බන්ධන විඳ ජීවිත පරිත්යාගහේයන් දිනා දුන්

 ”   ” අයිතීන් හේහම්බිරිස්සා උණකට බිහේයන්

නිර්�ජ්ජිත,      නිවට සහ මුHධ හේ�ස පාවාදුන්

පරම්පරාවකටය.

2



   ඇහේමරිකන් හේඩො�ර් ට්රිලියන 80   ක්වන හේ�ෝක

    ආර්ථිකය තුළ ඉන් ට්රිලියන 10   කහිමිකාරිත්වය

      දරන ��ැක්හේරොක් මු�්ය කාට�හේ2 සභාපති වූ �ැරී

  ෆින්ක් හේමහේස් පැවසීය.

“      අවිනිWචිත බව හේකහේරහි හේවහේළඳහේපොළ තුළ

 කැමැත්තක්නැත.   හේවහේළඳහේපොළ කැමැත්ත

   දක්වනුහේ2 ඒකාධිපතිආණ්ඩු හේකහේරහිය.  එහි

    ඇත්හේත්කුමක්දැයි ඔබට වැටහීමක්ඇත. 

      පැහැදිලිව හේපහේනන පරිදි සියලු මානයන් හේවනස්

 හේවමින් පවතී.           රටවල් ප්රජාතන්ත්රීකරණය සහ

   ප්රජාතන්ත්රවාදය අවුල් සහගත හේදයකි.  එක්සත්

       ජනපදය තුළ අදහස් වරින්වර හේවනස් වන බව ඔබ

 දන්නා හේදයකි.”

    හේමහිදී �ැරී ෆින්ක් පවසන්හේන් හේමයයි.  එනම්

                    ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ඇතිකිරීම සඳහා

     ප්රජාතන්ත්රවාදි ආයතන අහේහෝසි කර ජනතාවහේH

     ප්රජාතන්ත්රවාදි සහ මිනිස් අයිතීන්ද උල්�ංඝණය

     කරන ඒකාධිපති පා�නයකට යා යුතු බවයි.

     ජනතාව අත්තහේනෝමතික හේ�ස පා�නය කිරීමට

      දැනට හේමම මු�්ය අධිපතින් විසින් සංවර්ධනය

     කරමින් පවතින හේමව�ම් නම් එන්නත්

       හැඳුනුම්පත සහනව ජාත්යන්තර මු�්ය සහ මුදල්

     පJධතිහේ2 අනිවාරණීය අංගයක් වන මධ්යම බැංකු

  ඩිජිටල් මුදල් පJධතියයි. ( Central Bank Digital 

Currency – CBDC)

      හේකොහේරෝනා වසංගතය පිටුපසඇති හේගෝලීය මු�්ය

     අධිපතිවාදින්හේH කුමන්ත්රණය හේහළි දරවු කරන

      කැතරින්ඈන් ෆි්රට්ස් ඒ පිළිබඳව හේමහේස් පවසයි.

“  නමුත් CBDC      යනු මුදල් හේ�ස සැ�හේකන්හේන් නැති

     බව මම ඔබට අවධාරණයකරනුකැමැත්හේතමි. 

       එය විWවීය මූලිකආදායම මත පදනම් වූ මධ්යගත

 ක්රමයකි ( A central system based on Universal Basic 

Income).

     එය විසින් පුJග�යාට තමන්හේHමආදායමක්

    ඉපැයීහේම් හැකියාව අහේහෝසි කරනු �බයි.  එය

       පුJග�යා වැටුපකට සීමා කර එහි පවා පා�නය

   ඔහු හේවතින් උදුරා ගනී.

       හේමය සිදු කිරීම සඳහා ඔවුන්ට අවශ්ය වන්හේන්

කුමක්ද?      ඒ සඳහා ඔවුනට ස්මාර්ට් ජා�යක්

(SMART grid)   අවශ්ය වනුඇත.   මධ්යම බැංකු

   ඩිජිටල් මුදල් ක්රමය (CBDC)    මගින් පා�නය කිරීමට

     නම් සියලු හේදය ඉහේ�ක්හේ�ොනීකරණයකිරීමට

 …ඔවුන්ට සිදුහේ3 .

…        හේමමගින් අදහස් වන්හේන් හේමම නව නීති මගින්

      ඔබහේH ගිණුහේම්ඇති මුදල් ඔබහේH නිවසින්

 කිහේ�ෝමීටර් 5      කට එපිට දුරකදී ඔබට ගණුහේදනු

    කළ හේනොහැකියැයි සීමාවන් පැනහේවන බවය.  ඔබ

      පීසා අනුභවකිරීම එක වැළැක්වීමට ඔවුන්ට

       අවශ්ය නම් ඔබට ඔබහේH බැංකු ගිණුහේම්ඇති

    මුදල්වලින් පීසා මි�දී ගත හේනොහැකිය.  හේමය

   මුළුමණින්ම පුJග�යාව පා�නය කිරීමකි.  එමගින්

     නිහේයෝජනයක් හේනොමැතිව බදු අයකිරීහේම් ප්රWනය

   ඔවුන් විසින් විසඳාගනු �බයි.    වැඩි වැඩිහේයන් බදු

      අයකිරීමට ඔවුන්ට අවශ්ය නම් ඔවුන්ට එය ඔබහේH

  ගිණුහේමන් �බාගතහැකිය.

    හේ�ෝකආර්ථික සංසදය ඔවුන්හේH 2030  න්යාය පත්

  “     රය තුළ ඔබට කිසිවක් අයිති හේනොවනුඇත. නමුත්

   ඔබට සතුට �ැහේබනුඇත.”    යනුහේවන් පවසන විට

       එහි සැබෑ හේත්රුම ඔවුන් ඔබහේH සියලු ධනය

     උදුරාහේගන ඔබව මානසික පා�නයකට යටත්

  කරනුඇතිබවය.      එය ඉංග්රිසි භාෂාව තවත් අපූරු

  ”  ආකාරයකින්භාවිතහේ2 හේයදවීමකි

    ස්විට්සර්�න්තහේ2 ජාත්යන්තර ගිවිසුම් පිළිබඳ

    බැංකුහේ3 සාමාන්යාධිකාරි අගූස්ටින්කාර්ස්ටන්

      මධ්යම බැංකු ඩිජිටල් මුදල් පJධතිය පිලිබඳව

 හේමහේස් පැවසීය.

“        මුදල් හේනෝට්ටු හේහෝ කාසි හේවනුවට අප විසින්

       ස්ථාපිතකිරීමට යන මධ්යම බැංකු ඩිජිටල් මුදල් ක්

      රමය පිළිබඳ අපහේH විWහේල්ෂණය හේමහි �ා

     ඉදිරිපත්කරන්හේන්නිWචිතවම එහි සාමාන්ය

   භාවිතය සිදුවනආකාරය පිළිබඳවයි.   හේම් හේදක

   අතර විශා� හේවනසක්තිහේබනවා.   නිදසුනක් හේ�ස

       යහේමකු සියහේ2 හේනෝට්ටුවක්භාවිතා කරන විට ඒ

      කුමනකරුණක් උහේදසා දැයි අපට දැනගැනීමට

3



 විදිහක්නැහැ.      අපි දන්හේන් නැහැ අද හේපහේසො 1000 

    හේනෝට්ටුවක්භාවිතා කරන්හේන්කවුද කියා.  මුදල්

      හේනොට්ටු භාවිතය හේවනුවට මධ්යම බැංකු ඩිජිටල්

        මුදල් ක්රමය විසින්ඇතිකරන හේවනසනම් එමගින්

       මධ්යම බැංකුහේ3 වගකීම් ප්රකාශ වනනීති සහ

      හේරගු�ාසි නිසි පරිදි ක්රියාත්මකකිරීමට මධ්යම

   බැංකුව�ට උපරිම බ�යක්හිමිහේවනවා.   ඒ වාහේHම

      අපිට එය බ�ාත්මකකරන්න අවශ්ය තාක්ෂණය

 එමගින් �ැහේබනවා.    හේමම කරුණු හේදක අතිශයින්ම

වැදගත්.     මුදල් සම්බන්ධහේයන් හේමමගින් දැවැන්ත

  හේවනසක්ඇතිකරනවා.”

Cross Border Payment Conference:  Agustin Carsten BIS 

General Manager Oct:19 2020

 

    එක්සත්ජනපදය �මුඛබටහි� අධි�ාජ්යවාදි

    �ටව� මිලිටරිමය සහ ක4ශපා�නමය

     ආයතනකවතරුසියාකවන් සහචීනකයන්

 එල්�වන අභිකයෝගය

    ස්වකීයආධිපත්යය අහිමිවීහේම් වර්තමාන

     අභිහේයෝගය එක්සත් ජනපදය විසින් හේමහේහයවන

      මු�්ය ආයතන විසින් පමණක්මුහුණ හේදමින් සිටින

     අභිහේයෝගයක් හේනොවන අතර එය එක්සත් ජනපදය

      ප්රමුඛ බටහිර අධිරාජ්යවාදි රටව� මිලිටරිමය සහ

     හේJශපා�නමයආයතන මුහුණු හේදමින් සිටින

  අභිහේයෝගයක් ද හේ3.     හේම් වනවිට රුසියාව නැවතත්

     පුටින්හේH නායකත්වය යටහේත් ස්වකීය ජාතික

    අවශ්යතාවන්ආරක්ෂා කිරීහේම් ප්රතිපත්තියකට

       හේයොමු හේවමින් පැවැති අතර බටහිර විසින් එය

     සැළකුහේ3 සිය හේගෝලීය ආධිපත්යයට අනාගතහේ2දී

   මතුවිය හැකිතර්ජනයක් හේ�සය. 1991  හේසෝවියට්

       සංගමය බිඳ වැටීහේමන් පසු එහි සමාජවාදී හේJපළ

     හේකොල්�කමින් බිලියනපතියන් බවට පත් වූ

     ජාවාරම්කාර බටහිර ගැති ධනපතියන් සතුව

       රුසියානු රාජ්යය තුළ වූ බ�ය 3�ැඩිමීර් පුටින්

 විසින් 2008       වන විට හේබොහේහෝ හේසයින් බිඳ දමා

තිබිණි.        එහේමන්ම බිඳී විසිරී ගිය රතුහමුදාව සහ

     හේසෝවියට් බුJධි අංශ හේවනුවට රුසියානු

      හේ�ඩහේරෝෂණහේ2 හමුදා සහ බුJධි අංශ යළි

          හේගොඩනැගීමද ඒවා නවීකරණයද පුටින් විසින්

  ක්රමානුකූ�වආරම්භකහේ ය.           එහේමන්ම

     ජාත්යයන්තර මු�්ය ආයතන වලින් හේසෝවියට්

     සංගමයද හේයල්ට්සින් යටහේත්රුසියානුආණ්ඩුවද

        හේගනතිබූ අති විශා�ණය ප්රමාණයක් ඔහු විසින්

    හේගවා දැමීමආරම්භකරතිබිණි.  එහේමන්ම

     හේසෝවියට් සංගමය බිඳ වැටීහේමන් අනතුරුව

     හේයල්ට්සින්හේH පා�නය යටහේත් බටහිර රාජ්යයන්

      විසින් හේකොල්�කා බිංදුවට බස්සවන �ද රුසියානු

    භාංණ්ඩාගාරහේ2 රන් සංචිතයන් යළි හේගොඩනැගීම

 ආරම්භකහේ ය.     හේම් වනවිට හේ�ෝකහේ2 විශා�තම

      රන් සංචිතයන්හිමි රටවල් අතරරුසියාවට

      නැවතත් සි3වැනි හේහෝ පස්හේවනි ස්ථානය අත්පත්

  කරගැනීමට සමත්ව සිටී.   එහේමන්මරුසියාහේ3

      ස්වාභාවික ගෑස් සහ ඛනිජහේතල් මත යුහේරෝපා

           රාජ්යයන් විශා� සංඛ්යාවක් සිය ඉන්ධන

   අවශ්යතා සඳහා රඳා පැවතිනි.

       හේම් අතර චීනය හේදවැනි හේ�ෝකආර්ථික බ�වතා

  බවට පත්වී ඇත.     ඔවුන්හේHආර්ථික බ�ය ව්යා`ත

      කිරීහේම් ප්රධාන ව්යාපෘති හේදකක් ඔවුන් විසින්

  ආරම්භකරතිබිණි.    ඉන් එකක්නම් 21st Century 

Maritime Silk Road    ව්යාපෘතිය යටහේත් චීනහේ2

     හැහේනොයි වරාහේ2 සිට ඉන්දුනීසියාහේ3 ජාකාර්තා , 

සිංග`පූරුව, ක්වා��ම්පූර්,   යාකරමින් ම�ක්කා

    සමුද්ර සන්ධිය හරහා �ංකාහේ3 හේකොළඹ,  මා�

දිවයින,     නැහේගනහිර අප්රිකාහේ3 හේමොම්බාසා සහ

        ජිබූති යන වාරයන්ද යා කරමින් ද එතැන සිට

      රතුමුහුද සහ සූවස්ඇ� හරහා මධ්යධරණී

         මුහුදටද අනතුරුව ඊශ්රය�ය ඊජි`තුව තුර්කිය

        ග්රිසිය යන රටව� වරායන් ද යා කරමින් දැවැන්ත

    නාවික හේවහේළඳ මාර්ගයක් හේගොඩ නැගීමය. අහේනක

 සිය One Belt One Road   ව්යාපෘතිය යටහේත්

 හේමොංහේගෝලියාව රුසියාව,  කසාක්ස්තානය

    ආර්හේම්නියාව අසර්බයිජානය තූර්කිය ජර්මනිය

      ආදි රටවල් හේවත දිහේවන දැවැන්ත හේවහේළඳ

   හුවමාරු මාර්ගයක්නිමකිරීමය.    ඒ අතරම චීනය

      සිය මිලිටරි බ�යද විශා� වශහේයන් වර්ධනය

 කරගනිමින් සිටියි.     චීනහේ2 සහරුසියාහේ3 හේමම

4



     විශා� ශක්යතාවන් සහ විභවයන් විසින් යුහේරෝපය

     යුහේර්සියාව සහආසියාව ආර්ථිකමය වශහේයන්

    එකිහේනක අන්තර්ග්රහණයකරගැනීමට නියමිතව

තිබිණි.

     හේමය ඇහේමරිකාවට ඉතා විශා� අභිහේයෝගයක් විය.

“  රුසියාව ඉවතට,  ඇකමරි�ාවඇතුළට, 

 ”   ජර්මනියපහ�ට ඇකමරි�ා එක්සත්

   ජනපදක? යුක�ෝපීය උපාය මාර්ගය

2011     වසහේර්දී එක්සත් ජනපදය විසින් හේගොඩනගන

      �ද අයිසිස් ත්රස්තවාදි සංවිධානය ඇතුළු හේවනත්

     එවැනි සංවිධාන හේයොදාගනිමින්රුසියානු හිතවාදි

        රාජ්යයක් වූ සිරියාව සහ ඉරාකය තුළ තුළ සිවිල්

     යුJධ ඇතිකිරීමට එක්සත් ජනපදය කටයුතු

කහේ ය.      හේමහිදී හේමම ත්රස්ත ප්රහාර හමුහේ3

     සිරියානු රාජ්යය බිඳවැටීම වැළැක්වීම සඳහා

      රුසියානු සහ ඉරාන හමුදා හේමන්ම හේ�බනනහේ2

   හිස්බුල්�ා සංවිධානයද මැදිහත් විය.          අයිසිස්

      ත්රස්තයන්හරහා සිරියාහේ3 අසාJහේH පා�නය බිඳ

        දමා එය යටත්කර ගැනීහේම් ඇහේමරිකානු

    අධිරාජ්යවාදි සිහිනය බිඳවැටුහේණ් ප්රධාන

  වශහේයන්මරුසියාව හේ�තුහේවනි.   සිරියාව විනාශ

                  වීම වැළැක්වීමට හැකිවීමරුසියාව �ද

      ජයග්රහණයක් වූ අතර එය විසින් හේසෝවියට්

      සංගමය බිඳවැටීහේමන් පසු පළමු වරට රුසියාහේ3

     තත්ත්වය ජාත්යන්තර වශහේයන් ඉහළ නැංවීමට

සමත්විය.

     යුහේරෝපහේ2 ආර්ථික බ�වතා හේමන්ම වඩාත්

   කාර්මිකරණය වූ රට ජර්මනියයි.   සිය කාර්මික

     නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය පවත්වාහේගන යාම සඳහා

       අවශ්ය අමුද්රව්ය සහ බ� ශක්තිය ජර්මනිය විසින්

   විශා� වශහේයන් �බාගත්හේත්රුසියාහේවනි. 

     සාහේ`ක්ෂ අඩුමි�කට �බාගතහැකි රුසියාහේ3

       හේ�ෝහ සහ ඉන්ධන සම්පත් ද මත ජර්මනිහේ2

     කම්හල් විශා� ගණනකපැවැත්ම රඳා පවතී. 

     එහේමන්ම ජර්මනිහේ2 කාර්මිකනිෂ්පාදන සඳහා

    රුසියාහේ3 විශා� හේවහේළඳහේපොළක් නිර්මාණය

 හේවමින් පැවතිණ.    කලින් පැවැති සමාජවාදි

            කඳවුහේර් නායකයා වූ හේසෝවියට් සංගමහේ2

     අනුප්රා`තිකයා වනරුසියාව සමග ජර්මනිහේ2

     ආර්ථික සහ හේJශපා�න සම්බන්ධකම් පුළුල්වීම

     එක්සත් ජනපදහේ2 ක�ාපීය සහ හේගෝලීය

   අභි�ාෂයන්ට පටහැනිව යන්නක් විය.  ජර්මනිය

      සමග පමණක් හේනොව ප්රංශය සහ හේවනත්

      යුහේරෝපීය රටවල් සමග ද දැඩි රාජ්යතාන්ත්රක

     සබඳතා වර්ධනයකරගැනීමට රුසියාව සමත් විය.

       හේමම සබඳතා කඩා බිඳ දැමීම සිය ප්රාථමික

    මූහේ�ෝපායික අවශ්යතාවක් හේ�ස එක්සත්

  ජනපදහේ2 තක්හේස්රුව විය.

      ජර්මනිය සහරුසියාව අතර වර්ධනය වන

      සබඳතා කඩා බිඳ ඒවා එකිහේනකින් හේවන්කර

     හේදකම දුර්ව� කිරීමඇහේමරිකාහේ3 සැ�සුම විය. 

       හේමම සැ�ැස්හේම් පළමු පියවර හේ�ස ජර්මනිය සහ

     රුසියාව අතර භූහේගෝලීයට පිහිටා ඇති

      නැහේගනහිර යුහේරෝපීය රටවල් ගණනාවක්තුළ සිය

     මිසයි� පJධති ස්ථානගතකිරීමට ඇහේමරිකාව

  කටයුතුකරන �දි.     හේමම රටවල් නම් හේපෝ�න්තය

   හේචක් ජනරජය සහ හේරොහේම්නියාවයි.  හේමය

    රුසියාහේ3 දැඩි විහේරෝධතාවට �ක්වූක්රියාමාර්ගයක්

විය.     හේසෝවියට් නායකත්වය යටහේත් පැවැති

     හේවොර්හේසෝ ආරක්ෂකගිවිසුම් සංවිධානයට අයත්ව

      තිබූ හේමම නැහේගනහිර යුහේරෝපීය රටවල් හේසෝවියට්

    සංගමය බිඳවැටීහේමන් පසුව හේවෝර්හේසෝහේ3

    පසමිතුරු සංවිධානය වූ හේන්හේටෝවට බඳවාගැනීමට

    ඇහේමරිකාව විසින්කටයුතුකරතිබිණි.  මිසයි�

   ස්ථානගතකිරීහේමන් පසුව හේපෝ�න්තය,  හේචක්

ජනරජය,     හේරොහේම්නියාව යන රටවල් සමග

     රුසියාහේ3 රාජ්ය තාන්ත්රිකසබඳතා සහ

       විWවාසයන් දැඩි පිරීහීමකට �ක් වූ අතර එක්සත්

   ජනපදහේ2 ඉ�ක්කය වූහේ2ද එයයි.   හේම් අනුව

     රුසියාවට සතුරුආණ්ඩුසහිත රාජ්යයන්හේගන්

     සමන්විත ප්රාකාරයක් ජර්මනිය සහරුසියාව

     අතර භූහේගෝලීය ක�ාපය තුළ පිහිටුවන �දි.

     එක්සත් ජනපදය ප්රමුඛ බටහිර රටවල්

     පවත්වාහේගන ගියආධිපත්යය හේම් අයුරින්

     අභිහේයෝගයට �ක්හේවමින් පැවැති අතර ඔවුන්ට

     රුසියාහේවන් සහ චීනහේයන් නව අභිහේයෝගයක්

5



      එල්�හේවමින් පවතින්හේන් ඔවුන් හේ�ෝකය මත සිය

      ආධිපත්යය පවත්වාහේගන යාමට භාවිතා කළ එක්

      ප්රධානතම උපකරණයක් වූ හේඩො�රය මත පදනම්

     මු�්ය ක්රමය බිඳ වැහේටමින් පවතින අතරතුරය.

     තමතමන්කC �ටව�ආර්ථි�ය විනාශ

     ��ගැනීම සඳහා දූෂිතආණ්ඩුව�ටමුදල්

කගවීම

      වසංගතආඛ්යානය විසින්ආර්ථික අර්බුදහේ2 මූ�

     හේ�තුන් හේවතින් ජනතා අවධානය හේවනතකට

   හේයොමු කිරීම සිදු විය.      ඒ අතරම ඔවුන් විසින් හේමම

     ආඛ්යානය අඛණ්ඩව හේමහේහයවන �JහේJ ඔවුන්

       විසින් මීළඟට හේදනු �බන විසඳුම එනම්ක්�ාවුස්

      ෂ්වා�හේH හේ�ෝකආර්ථික සංසදය විසින් හේයෝජනා

 “   ”  කරන මහා ප්රත්යාරම්භය සහ 4  “  වන කාර්මික

” වි`�වය (Great Reset and 4th Industrial Revolution) 

      ස්ථාපනය කිරීම සඳහා අවශ්ය පසුබිම සැකසීහේම්

 ඉ�ක්කයන්ද සහිතවය.

2019      වසහේර් දී හේප්රෝඩාකාරි වසංගතතත්ත්වයක්

      හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානය විසින් ප්රකාශයට පත්

     කිරීමත් සමගම හේ�ෝකහේ2 සියලුම රාජ්යයන්

      එකක් පසු එකක් හේ�ස හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානය

    “  ” විසින්නිර්හේJශකරන �ද ඖෂධීය හේනොවන

      වසංගත පා�න උපක්රමක්රියාවට නැංවීමආරම්භ

 කරන �දි.   “  ”  හේම් අනුව හේ�ොක් ඩවුන් හේහවත්

  නිහේරෝධායනඇඳිරි නීති,     මුව සහනාසා ආවරණ

පැළැඳීම,  රැස්වීම්තහනම,   සමාජ දුරස්තකරණ

   නීතින්ආදිය ක්රියාවට නැංවිණි.   හේමමක්රියාමාර්ග

       ගැනීම සඳහා රාජ්යයන් හේවත බ� කරන �JහේJ

      ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද� වැනි ජාත්යන්තර මු�්ය

 ඒකාධිකාරි සංවිධානයන්ය.           එමක්රියාමාර්ග

      ක්රියාත්මකකරන රටව�ට හේඩො�ර් මිලියන සිය

     දහස් ගණනින් හේගවීමට ජාත්යන්තර මු�්ය

     අරමුද� සහ අහේනකුත් ජාත්යන්තරආයතන

  කටයුතුකරන �දි.      එය හඳුන්වන �JහේJ හේකොවිඩ්

  ප්රතිචාර ආධාර යනුහේවනි.    යම් රටකට හේගවන

     මුද� තීරණය වූහේ2 එම රහේට් ජනගහණය,  ජාතික

       ආදායම හේමන් මභූ හේJශපා�නික වැදගත්කම ද

අනුවය.        හේමම මුදල් ආධාර වූ කලීආපසු හේගවිය

     යුතුණය මුද�ක් මිසක පරිත්යාගයක් හේනොවිණි. 

      හේ�ොක් ඩවුන් සහ අහේනකුත් ඊනියා හේකොහේරොනා

     මර්දනක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මකකරන්හේන්නම්

    හේබ�ාරුසියාවට ඇහේමරිකන් හේඩො�ර් මිලියන

800       ක් හේගවීමට ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද� තමන්

       හේවත හේපොහේරොන්දු වූ බවත් එමගින් සිය රහේට්

     ආර්ථිකය විනාශකිරීම සඳහා තමන්කිසිහේවකුහේH

      පදයට නැටීමට සුදානම් හේනොවන බවත් පවසමින්

      තමන් විසින් එය ප්රතික්හේෂ්ප කළ බව

    හේබ�ාරුසියන් ජනාධිපති ලුකහේෂන්හේකො විසින්

 පවසා තිබිණි. 2020- 2021      කා�ය තුළ ශ්රි �ංකාවට

   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හේකොවිඩ්-19  ප්රතිචාර

    ආධාර හේ�ස හේඩො�ර් බිලියන 1.16    ක් හේගවා ඇති

    අතර හේ�ෝක බැංකුව විසින් 2020  ජූනි 22   වැනි දින

  හේඩො�ර් මිලියන 87      ක්ඒ සඳහා �බා දී ඇත.

      සාගතය�ලින්සැ�සු��� එය පිළිබඳව

 අනතුරුඇඟවීම

               හේ�ෝකය පුරා හේබොහේහෝ රටව� හේ�ොක් ඩවුන්

      ක්රියාමාර්ග ක්රියාවට නංවා දින කීපයක්ඇතුළත

  එක්සත් ජාතින්හේH සංවිධානය,   හේ�ෝකආහාර

අරමුද�,     සහ අහේනකුත් ජාත්යන්තර සංවිධාන

    රැසක් වසංගතය හේ�තුහේවන් අප්රිකාහේ3ත්

    ආසියාහේ3ත් �තින්ඇහේමරිකාහේ3ත්ආහාර

       හිඟයක්ඇති විය හැකි බවට අනතුරු අඟවන �දි. 

       ඔවුන්හේH හේමම ප්රකාශ වූ කලී හේමම හේප්රෝඩාකාරි

      වසංගතනාඩගහේම් තිර රචකයන් විසින්කල්තබා

       සකස්කරන �ද ඒවා මිහේසක අන් යමක් හේනොහේ3. 

      හේ�ෝකහේ2 යම් යම් රටව� විහේWෂහේයන් අප්රිකානු

      මහාJවිපයට අයත් රටවල් මත සිදු කරමින්

     පවතින සූරාකෑම හේ�තුහේවන් එහිහැමදාමත්

     සාගතතත්ත්වන් පැවැති අතර එහිදී

      කුසගින්හේනන් මිය යන මිලියන ගණන් ජනතාව

  සම්පූර්ණහේයන්ම හේනොතකා හැරිණි.  ඇහේමරිකාව

       විසින් ඉරාකහේ2 යටිත� පහසුකම් විනාශකිරීම ද

     ඉරාකයට පනවන �ද සාධකද හේ�තුහේවන්

     මිලියනයකටආසන්න ජනතාවක් මරණයට පත්ව

      ඇතිනමුත්කිසිදු බටහිර මාධ්යයක සිරස්ත�යක්
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   බවට එය පත් හේනොවීය.   ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද�,

       හේ�ෝක බැංකුව සහ හේවනත් බටහිර මු�්ය ආයතන

       විසින් අටවා ඇතිණය උගුහේල් සිරවුණ පිලිපීනය

      වැනි රටක ළමුන් සාගතහේයන් සහ හේ�ඩ

    හේරෝගවලින් පැල්පත්නිවාසව�දීත් මහමගදීත්

     මරණයට පත්හේවමින් සිටින්හේන් දැනට හේබොහේහෝ

 ක�ක සිටය.      බටහිර අනුග්රහය �බන සවුදි

     අරාබිය ප්රමුඛ සංධානය විසින් හේ2මනයට එහේරහිව

       හේගන යන යුJධය විසින් එහි දරුවන් සාගතහේයන්

       මිය යෑමදෛදනිකව සිදුවනනමුත් එය බටහිර

     ජනමාධ්යව�ට හේහෝ ඊනියා මානව හිමිකම්

   සංවිධානව�ට එය පුවතක් හේනොහේ3.

      සැබැවින්ම හේම් වනවිට හේ�ෝකහේ2 හේබොහේහෝ රටව�

     නව වටයකින් සාගතතත්ත්වයක්ඇතිහේවමින්

      පවතිනනමුත් එය හේනොපවත්නා සහ හේනොපැවති

     වසංගතයක් හේ�තුහේවන් පැනනැගි තත්ත්වයක්

     හේනොව එම හේප්රෝඩාකාරි වසංගතය මර්දනය කිරීමට

     යැයි පවසමින් හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානහේ2

      නිර්හේJශය අනුව සහ ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද�

      වැනි බ�ගතු සංවිධානව� සහ බටහිර රටව�

     බ�පෑම මතක්රියාත්මකකරවන හේ�ොක්ඩවුන් වැනි

    ඊනියා වසංගත මර්දනක්රියාමාර්ගව� ප්රතිඵ�යක්

   හේ�ස පැන නැගි තත්ත්වයකි.   සාගතතත්ත්වයන්

      පිළිබඳ හේමම අනතුරුඇඟවීම්ව� සැබෑ අරමුණ

      වූහේ2 හේප්රෝඩාකාරි වසංගත මර්දන ක්රියා මාර්ගව�

     ප්රතිඵ� කල් තබාම හේනොපවත්නා වසංගතයක්

    හේවත පවරමින් සැබෑ හේ�තුන් වසංකිරීමය.

    අනාගතවසංගතතත්ත්වයක්පිළිබඳ

  ක�ො�කO�ර් පදනම 2010    දී පළ�ළ

අනාවැකිය

     හේමම වසංගත හේප්රෝඩාව පැහැදිලිවම කල්තබා

   සැ�සුම්කරන �ද නාට්යයකි. 2019හේකොහේරෝනා 

     නාටකයකරළියට හේගන ඒමට වසර 10   කට හේපර

     එහි එක් අධ්යක්ෂවරහේයකුනැතහේහොත් පිටපත්

     රචකහේයකු වූ හේරොකහේ��ර් පදනම අනාගතහේ2

    “  හැකි වසංගතතත්ත්වයක් පිළිබඳව විWමය

    ” ජනකනිරවද්යතාවකින් යුතුව පුහේරෝකතනයක්

 කරඇත.

     හේරොකහේ��ර් පදනහේම් වාර්තාව තුළ අනාගත

   සිදුවීම් පිළිබඳආඛ්යාන 2    ක් ඉදිරිපත්කර තිහේ�.

1. LOCK STEP –    අනාගතදෛවරස් වසංගතයක්

      තුළ රාජ්යයන් විසින් දැඩි ඒ්කාධිපති පා�නයක්

       කරා හේයොමු හේවමින් පුරවැසි නිදහස සීමා කිරීම

       සහ ඊට එ හේරහිව පුර වැසියන්හේගන්නැහේගන

විහේරෝධතාවන්

2. HACK ATTACK –    හේ�ෝකආර්ථිකය අස්ථාවර

     තත්ත්වයන් යටහේත් රාජ්යයන් දුර්ව� වීමත් , 

       අපරාධ සහ ප්රචන්ඩක්රියා උත්සන්න වීමත් සමග

      අන්තර් ජා� ගත අහේධෝ ව්යුහයන්ට එල්�වන

  සයිබර් හැකර් ප්රහාරයක්.   හේමමගින්කාර්මික

නිෂ්පාදනය,  බැංකු පJධතිය,   සැපයුම් සහ

  සන්නිහේ3දන පJධති බිඳවැටීම,  හේරෝහල් අකර්මන්ය

වීම,      විදුලිය සහ ඉන්ධන අර්බුදයක්නිර්මාණය වීම

     අනාගත වසංගතයකආරම්භය සිදුවනආකාරය

        සහ ව්යා`ත වනආකාරයත් එයට එහේරහිව ඒ් ඒ්

       රටවල් ගනු �බනක්රියා මාර්ගත් හේමම වාර්තාව

  තුළ පුහේරෝකතනයකරයි.

” 2009 H1N1      දෛවරසය හේමන් හේනොව වල් තාරාවන්

      තුලින් පැතිර ගිය හේමම නව ඉන්�්ලුවන්සා

     දෛවරසය අතිශයින් මාරාන්තික වන අතර

   ක්ෂණිකව ව්යා`ත විය .    දෛවරසය හේ�ෝකය පුරා

       පැතිරී යන විට වසංගත හේරෝග සඳහා පූර්ව

     සුදානමකින් සිටි රටවල් තුළ පවා (   හේරෝහල් සහ

  හේසෞඛ්ය හේස්වා )     ඉතා ඉත්මණින්ම පීරී ඉතිරී හේගොස්

 තිහේ� .     හේමමදෛවරසය මගින් මාස 7   ක්තුළ

 මිලියන 8       ක්ජනතාව හේ�ෝකය පුරා මරණයට පත්

    වූ අතර හේ�ෝක ජනගහණහේයන් 20%   ක්ආසාදනය

විය.    හේමය හේගොදුරුවූවන්හේගන් බහුතරය

   නිහේරෝගීමත් තරුණ හේකොටස් ය.   හේමම වසංගතය

       විසින්ආර්ථිකයන් හේවත ද සංචාරක කටයුතු සහ

     භාණ්ඩ ප්රවාහනය සහ සැපයුම් දාමයන්

     හේකහේරහිද මාරාන්තික බ�පෑමක් එල්� කර ඇත. 

      ප්රාහේJශික හේවළඳසල් සහ රජහේ2 කාර්යා� පවා

7



    මාස ගණනාවක් හේස්වකයන්හේගන් සහ

  ගනුහේදනුකරුවන්හේගන්හිස්ව පැවතිණි.

   වසංගතය විසින් හේ�ෝකය වසාගත්හේත්ය.  දෛවරස

      ව්යා`තිය පා�නය කිරීහේම් නීතිරීති රහිත වීම

         හේ�තුහේවන් එය �ැ3 ගින්නක් හේමන් පැතිර ගිය

    අප්රිකාහේ3ත්ආසියාහේ3ත් මධ්යම ඇහේමරිකාහේ3ත්

     සිදු වූ මරණ සංඛ්යාව අසමමිතික විය.  සංවර්ධිත

      රටවල් තුළ පවා හේමය පා�නය කිරීම

 අභිහේයෝගයක් විය.    එක්සත් ජනපදහේ2 ආරම්භක

  ”     ප්රතිපත්තිය වූ සංචාරකකටයුතු දැඩි හේ�ස

 ”     අදෛධර්යමත්කිරීම එහි ලිහිල් බව නිසාම

    මාරාන්තික වරදක් බව සනාථ විය.  එමගින්

      දෛවරසය එක්සත් ජනපදය තුළ පමණක් හේනොව

     ඉන් පිටතට ව්යා`ත වීමද ඉක්මන් විය.

        හේකහේස් වුව ද රටවල් කීපයක් ඉතා යහපත් හේ�ස

     තත්වය පා�නය කිරීමට කටයුතුකරන �දි.  ඒ්

  අතර චීනය විහේWෂිතය.     චීන රජය විසින් සියලු

    රටවැසියන් සඳහා නිහේරෝධායනය අනිවාර්ය කිරීම,

       සියලු හේJශ සීමාවන් වසා දැමීමආදි ක්රියාමාර්ග

      විසින් මිලියන ගණන් ජනයාහේH ජීවිත හේ�රාගනු

�ැබිණි.      ඒමගින් හේසසු රටව�ට වඩා ඉක්මණින්

       දෛවරසය පැතිර යාම වැළක්වීමට චීනය සමත් වූ

      අතර හේසසු රටව�ට වඩා ඉක්මන් පWචාත්

     ආර්ථික පුනර්ජීවනයක් �ැබීමට ද ඉඩ සැ�සිණි.”

     වසංගතයආසාදනය වීහේමන් සිය පුරවැසියන්

     හේ�රාගැනීමටආන්තිකක්රියාමාර්ග ගත් එකම රට

   හුහේදක් චීනය පමණක් හේනොවීය.   වසංගතකා�ය

      තුළ හේබොහේහෝ රටව� ජාතිකනායකයන් විසින් සිය

      අධිකාරය තහවුරුකරගත් අතර මුහුණුආවරණ

පැළැඳීම,      දුම්රිය ස්ථාන සහ සුපර්මාර්කට් වැනි

       හේපොදු ස්ථාන ව�ට ප්රහේ3ශ වීහේම් දී ශාරිරික

       උෂණත්වය පරීක්ෂා කිරීම වැනි දැඩි සීමා කිරීහේම්

  නීතිරීති පනවන �දි.      වසංගතය අවසන් වූ පසුව ද

      හේමම හේමම අධිකාරිවාදි පා�නයට සහ පරීක්ෂා

     කිරීම්ව�ට �ක්කිරීම දිගටම සිදු විය.   ඇතැම් විට

  ඒ්වා උත්සන්න හේකරිණි.   වසංගත සහ

  අන්තර්ජාතිකත්රස්තවාදය ,   පාරිසරික අර්බුදය

        සහ දිළිඳු කම ව්යා`ත වීම වැනි වර්ධනය වන

    හේගෝලීය ප්රWනවලින්තමන්වමආරක්ෂාකර ගැනීම

      සඳහා හේ�ෝකය පුරා නායකයන් විසින්තමන්හේH

       බ� අධිකාරය සහ ග්රහණය වඩාත් දැඩි කරන �දි.

පළමුහේවන්ම,      දැඩි පා�නයකට යටත්කරන �ද

     හේ�ෝකයක් පිළිබඳව පිළිගැනීමක් සහ අනුමැතියක්

 හිමි විය.     ස්ථාවරත්වය සහආරක්ෂාව හේවනුහේවන්

      වඩාත් දැඩි සුපරික්ෂාකාරී පා�නයක් සහිත

      රාජ්යයක් හේවත තමනිදහස සහ පුJගලිකත්වය

    ස්හේ3ච්ඡාහේවන්ම අත්හැර දැමීමට පුරවැසිහේයෝ

 එකඟ වූහ.       ඉහළ සිට පහළටක්රියාත්මක වන දැඩි

    සුපරීක්ෂාකාරී පා�නයක් ඉවසීමට පුරවැසියන්

      කටයුතුකළා පමණක් හේනොව එය ඔවුන්හේH

 අහේ`ක්ෂාවද විය.                තමන්නිවැරදි යැයි සිතන

     ක්රියාමාර්ග ගැනීමට ජාතිකනායකයන්ට පුළුල්

  අවස්ථාවන් විවර විය.    සංවර්ධිත රටව�දී හේමම

            සුපරීක්ෂා කාරී පා�නය විවිධආකාරයකින්

  ක්රියාත්මක වීම සිදුවිය.    සියලු පුරවැසියන් සඳහා

ජීව-   මිතිකහැඳුනුම්පත් ( biometric IDs),  ජාතික

     අවශ්යතාවන්ට අනුව ප්රධාන කාර්මිකනිෂ්පාදන

       දැඩි හේ�ස පා�නය කිරීමආදිය ඒ් සඳහා උදාහරණ

හේ3.”

( Scenario Narratives, LOCK STEP, Scenarios for the 

Future of Technology and International Development, 

Rockefeller Foundation 2010  –  මැයි පිටු 18-19 )

     ඔබ විසින් ඉහතකියවන �JහේJ 2019  හේදසැම්බර්

  මාසහේ2 සිට 2020-2022     වසර ව� පැවැති ඊනියා

     වසංගතතත්ත්වය පිළිබඳව වර්තමානහේ2 සිට සිදු

  කරන වාර්තාවක් හේනොහේ3.    හේම් පසුගිය ඊනියා

     වසංගතතත්ත්වය පිළිබඳව ඊට වසර 10  කට

    පමණ හේපර ලියන �ද පුහේරෝකතනයකි.

       හේමම වාර්තාව මගින් දක්වන සිදුවීම් සහ පසුගිය

      හේදවසරකට අධිකකා�යක්තුළ පෘථිවි වැසියන්

      මුහුණ දුන් සිදුවීම්ව� සමානත්වය දකින ඔබ

   මවිතයට පත් වනුඇත.   හේමම වාර්තාව

      සම්පාදනය කර ඇති පුJග�යන් හේකොතරම් දිවැසි

     දැක්මක් සහිත පුJග�යන්දැයි ඔබට අදහාගත

  හේනොහැකි වනුඇත.

      නමුත්ඇත්තනම් හේරොකහේ��ර් පදනම සහ

     ඔවුන්හේH අහේනකුත්හවුල් කරුවන් විසින් 2010 දී 
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      සැ�සුම්කරන �ද හේමම ඊනියා වසංගතය 2019-22 

       අතරකා�ය තුළ විවිධ බ�ගතු බ�හේ3ග සහ

   යාන්ත්රණයන් හේයොදාගනිමින්කුමන්ත්රණකාරී හේ�ස

      මුළු මහත් මානව සංහතිය හේවළාගත්කෘතිම

     යථාර්ථයක් බවට පත්කරනු �ැබූ බවය.

       යම්කිසි ව්යසනයක් සම්බන්ධව යම් අහේයකු ඉතා

      නිවැරදි පුහේරෝකතනයක්කරන්හේන්නම් ද පසුව

       ඔහු විසින් සිදු කළ අනතුරුඇඟවීම යථාර්ථයක්

      “  ” බවට පත් වන්හේන්නම් ද ඔහු දිවැසි දැක්මක් ඇති

       අහේයකු හේ�ස නම්කිරීමට පළමුව විමසා බැලිය

      යුත්හේත් ඔහු විසින්ම එවැනි ව්යසනයක් සිදු කිරීමට

  ඉඩක්තිබිණිදැයි යන්නයි.

      හේම් අනුව පළමුව හේරොකහේ��ර් වරුන්ට සහ

    ඔවුන්හේH හවුල්කාර බ�හේ3ගව�ට හේකොවිඩ් 19 

      වසංගතය මගින් යම් ප්රති�ාභයක් �ැබීමට ඉඩ

   තිබිණිදැයි යන්න විමසිය යුතුය.  හේදවැන්න

    හේරොකහේ��ර්වරුන් සහ ඔවුන්හේH හවුල්කාර

     බ�හේ3ගව�ට එවැනි වසංගතතත්ත්වයක් ව්යාජ

       හේ�ස මවා පෑමට හේහෝ එවැන්නක් සැබෑ හේ�සම

      ඇතිකිරීමට හැකියාවක් සහ ඒ් සඳහා අවස්ථාවක්

   තිබිණිදැයි විමසා බැලිය යුතුය.

      හේතවනුව ඔවුන් ඒ් සඳහා හේයොදාගත් හේමව�ම්

 ”     ” එනම් අපරාධය සඳහා හේයොදාගත්ආයුධ

   හේමොනවාදැයි විමසා බැලිය යුතුය.   එවිට හේමම

      අනාගත වක්තෘවරුන් වූකලී අපරාධය සැ�සුම්

       කරක්රියාවට නංවන �ද අපරාධ කරුවන්ම බව

   ඔබට පැහැදිලි වනුඇත.

       හේමම ඊනියා වසංගතකා�ය තුළ ස්වකීය වත්කම්

  හේඩො�ර් බිලියන 97   සිට බිලියන 158    ක් දක්වා ඉහළ

      දමාගත් බිල් හේHට්ස් විසින් වසංගතය පැතිරීම

       ආරම්භ වූවා යැයි කියන දිනව� මාසයකට පමණ

 හේපර Event 201    නමින් වසංගත හේපරහුරුවක්

  විකාශනයකරන �දි.    එහිද ඇත්හේත් විWමය ජනක

සමානත්වයකි.

    ඊනියා වසංගතමර්දනක්රියාමාර්ගව�
�තිඵ�

  හේමම හේකොවිඩ් -19    වසංගතය යනු සාමාන්ය

     වාර්ෂිකව පැතිර යනදෛවරස් හේසම්ප්රතිශ්යාවකට

       වඩා වැඩි මනත් හේදයක් හේනොවු නමුත් එහි බිහිසුණු

       බව ගැන ප්රධාන හේපහේ  ජනමාධ්ය හේමන්ම හේජෝර්ජ්

     හේසෝහේරෝස්හේH ඕපන් හේසොසයිටි රාජ්ය හේනොවන

 සංවිධාන ජා�යද,    එක්සත් ජනපද රාජ්ය

හේදපාර්තුහේම්න්තුවද,      බිල් හේHට්ස්හේH ජනමාධ්ය

        ව්යාපෘති තුළ ද පුහුණුකරන �ද සමාජ මාධ්ය

 ජා�ා Fact checkers      ප්රචාරක හමුදාව ද උහේJ හවා

   අමු හේ�ගල් වපුරන �දි.

      සියවහේස් බිහිසුණුම වසංගතය හේ�ස නම්කරන

     �ද හේමමගින්ආසාදනයට �ක්වූවන්හඳුනාගැනීම

      සඳහා විහේWෂ පරීක්ෂණයක් අවශ්ය වීම හාස්යයට

 කරුණක් විය.     ඒ සඳහා පීසීආර් පරීක්ෂණයක්

  හඳුන්වා හේදන �දි.     එම පරීක්ෂණය මගින් හේමම

     බිහිසුණු හේරෝගහේයන්ආසාදනයට �ක්වූවන් හේ�ස

      නම්කරන �Jදවුන්හේගන් හේබොහේහෝ හේදහේනකු විසින්

      කිසිදු හේරෝග �ක්ෂණයක් හේපන්නුම් හේනොකරන �ද

      අතර හේරෝග �ක්ෂණ හේපන්නුම්කළවුන්හේගන් ද

90%       කට වඩා හේපන්නුම්කහේ  සාමාන්ය උණ

   හේසම්ප්රතිශ්යා හේරෝග �ක්ෂණ හේ3.  හේරෝගීන්හේH

     සංඛ්යාව ඉහළ යාමට පටන්ගත්හේත් පවත්වන

      පීසීආර් පරීක්ෂණසංඛ්යාව ඉහළ යාමට පටන්

 ගැනීමත් සමගය.        හේමම පීසීආර් පරීක්ෂණයද

     හේප්රෝඩාවක් බව විද්යාඥයන් ගණනාවක් විසින්

       කරන �ද හේහළිදරවු කිරීම මීට හේපර විමර්ශන

   විසින් පළකර තිහේ�.

       හේම් අතර හේරෝග �ක්ෂණ හේනොමැති අයහේගන්ද

      ඉතා දරුණු හේ�ස හේරෝගය පැතිහේරන්හේන් යැයි

      තවත් ප්ර�ාපයක් හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානය සහ

                 එක්සත් ජනපද වසංගත හේරෝග පා�න

      මධ්යස්ථානය සහ බ්රිතාන්ය ජාතික හේසෞඛ්ය හේස්වා

   ප්රධානින් විසින් පතුරුවන �දි.   එම හේබොරුහේ3

      අරමුණ වූහේ2 සමාජහේ2 සියලු හේදනා හේ�ොක්ඩවුන්

කිරීමය.     මුහුණු වැස්ම හුහේදක් වසංගතයක්

      පවතින්හේන් යැයි යන මහේනෝභාවය මහජනයා තුළ

     පවත්වාහේගන යාමට පැළැඳීමට බ�කරන �ද
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  සංහේක්තයක් පමණක් විය.   හේමම හේබොහේහෝ වසංගත

    මර්දනක්රියාමාර්ග සැබැවින්ම සැබැවින්ම

     දෛවරසයක් පැතිරීම පා�නය කිරීමට හැකියාවක්

            සහිත හේහෝ සුදුසු ඒවා හේනොව සමාජය මත

      රාජ්යහේ2 ආධිපත්යය තහවුරුකරන වස් බ්රිතාන්ය

     රජයට සම්බන්ධ මානව චර්යාවන් පිළිබඳ

  විWහේල්ෂණ ඒකකය (The Behavioural Insights Team – 

BIT)  හේහවත් “Nudge Unit”    වැනි අන්තර් ජාතික

      බුJධි හේමහේහයුම් ඒකක විසින්නිර්මාණයකරන

 �ද ඒවාය.

      වසංගත මර්දනය සඳහා ගන්නා හේ�ස හේ�ෝකහේ2

     රජයන්ට බ�කරන �ද ක්රියාමාර්ගව� ඉ�ක්කය

      වූහේ2 එම රටව�ආර්ථිකයන් හේවන හේවනමත්

      සමස්තයක් හේ�ස හේ�ෝකආර්ථිකයත් බිඳ බටහිර

     විසින්හසුරුවන ජාත්යන්තර මු�්ය ඒකාධිකාරහේ2

      ණය උගු�ට හේමම රටවල් යටත්කර ගැනීමය.

     හේ�ෝකආර්ථිකහේ2 හේක්න්ද්රය හේ�ස සැළහේකන

 එක්සත් ජනපදය, ජර්මනිය, ප්රංශය,  වැනි G8 

     කණ්ඩායමට අයත් රටවල්ද හේ�ෝකහේ2 හේසසු

    හේබොහේහෝ රටවල්ද හේ�ොක්ඩවුන්ක්රියාමාර්ග ක්

 රියාත්මකකළහ.    ගුවන් සංචාර නවත්වනු �ැබිණි. 

   කර්මාන්ත ශා�ා වසා දැමිණි.   විශා� මධ්යම

      පන්තියක් සහිත දියුණුධනවාදි රටව� හේබොහේහෝ

     මධ්යම පන්තිකසුළු පරිමාණ ව්යාපාර

 බංහේකොහේළොත් විය.    ඔවුන් රජහේ2 විරැකියා

    දීමනාවලින් යැහේපන මට්ටමට පත් විය.  හේමහි

      අවසන් ප්රතිඵ�ය වූහේ2 හේමම සංවර්ධිත රටව�

       මධ්යම පන්තිහේ2 සහකම්කරු පන්තිහේ2 ජනයා ට

 තමන්ආහාර,  ඇඳුම් පැළඳුම්,    සහ සංචාර කටයුතු

     සඳහා සිදුකරන වියදම් අඩුකිරීමට සිදු වීමය. හේමහි

      හේත්රුම ශ්රි �ංකාව වැනි සංවර්ධනය හේවමින්

      පවතින රටවලින් හේමම රටවල් කරා අපනයනය

        කරන �ද භාණ්ඩ සඳහා වූ හේවහේළඳ හේපොළ සහ

     සංචාරක කර්මාන්තහේයන් �ැහේබනආදායම අහිමි

 වී යාමය.

      ශ්රි �ංකාහේ3 විහේJශ විනිමය �ැහේබන ප්රධාන

      මාර්ගයන්නම්නිදහස් හේවළඳ ක�ාප ආශ්රිතව

   සිදුවනඇඟලුම් වැනි අපනයනය,  සම්ප්රදායික හේත්, 

හේපොල්,     රබර් සහකුළු බඩු අපනයනය,   මැද හේපරදිග

      ඇතුළු විහේJශගතශ්රමිකයන් විසින් සිදු කරන

   ඉපැයීම් සහ සංචාරකකර්මාන්තයයි.    හේම් සියලු

      ආදායම් මාර්ග දිගුකාලීන හේ�ෝක ව්යා`ත හේ�ොක්

   ඩවුන් හේ�තුහේවන් බිඳ වැටිණි.

     හේප්රෝඩාකාරි වසංගත තත්ත්වයක් ප්රකාශකිරීමත්

       සමගම ශ්රි �ංකාව වැනි දු`පත් රටවලින්රැකියා

     සඳහා විහේJශගතවූ ගැහැණුන්ට සහ මිනිසුන්ට

       අත්වූ හේඛදජනක ඉරණමකුමක් වූහේ2 දැයි අපි

දනිමු.      හේස්වා ස්ථානවලින් හේනරපන �ද ඔවුනට

    තමතමන්හේH ම3බිමට යාමට අවස්ථාවක් �ැහේබන

      හේතක් අනාථ කඳවුරුව� කෑමක් හේහෝ බිමක්

    නැතිව සිරවී සිටින්නට සිදු විය.  අවසානහේ2දී

        දහදුක් විඳ සිය රටට පැමිණි පසු වැලිකන්ද වැනි

       දුර බැහැර තැන්ව� පිහිටුවා තිබූ හමුදාව විසින්

  “  ”  පවත්වාහේගන ගිය නිහේරෝධායනකඳවුර තුළ

     සිරකරමින් ඔවුන්හේH මානුෂික අයිතීන් අමු

   අමුහේ3ම උල්�ංඝණයකරන �දි.    යළි සිය රට

     පැමිණනිහේරෝධායනකඳවුරු හේවත වාර්තා

  හේනොකළවුන් හේසොයා හමුදාව,    සහ හේපොලිසිය රට

    පීරමින්ද ඔවුන්හේH ඡයාරූප ජනමාධ්යව�

     පළකරමින් ද ඔවුන්හේH පවුල්ව� සාමාජිකයන් සහ

  හිතවතුන් පවා හේකොවිඩ්-19   භීෂණහේ2 හේගොදුරු

   බවට පත්කරන �දි.     එක් අවස්ථාවක ශ්රි �ංකා

      හේපොලිසිය විසින් අවුරුදු හේදකක් හේහෝ තුනක්

      වයසැති දරුහේවකුහේH ඡායාරූපයක් ද පළ කරමින්

     ඔවුන් සම්බන්ධව හේතොරතුරු දන්වන හේ�සට

   මහජනයාහේගන් ඉල්ලීමක්කරතිබිණි.

     නිහේරෝධායන පනත යටහේත්ආසාදිතයන්හේH මළ

      සිරුරු අවසන්කටයුතු සඳහා ඥාතීන්ට බාර

හේනොදීමටත්,      ඒවා විනාශ කිරීමටත් බ�ය රජහේ2

 බ�ධාරින්ට පැවැරිණි.    හේම් අනුව හේවනත්

     හේරෝගව�ට ප්රතිකාර ගැනීමට ගිය හේබොහේහෝ

       පුJග�යන්ට අදාළ ප්රතිකාර �බා හේනොදී හුහේදක්

     හේප්රෝඩාකාරි පීසීආර් පරීක්ෂණයට පමණක් �ක්

     කරනිහේරෝධායනකඳවුරු හේවත යවන �දි.  හේම්

      හේ�තුහේවන්නිහේරෝධායනකඳවුරුතුළ දී විශා�

       පිරිසක් මරණයට පත්ව ඇතිනමුත් හේම් සියල්�

      වසංකිරීමට රජය කටයුතුකහේ  හේකොහේරෝනා
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                ආඛ්යානය හේවනුහේවන් හේපනී සිටින

 ජනමාධ්යහේ3දීන් ,    සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරිකයන්

       සහ වෘත්තිය සමිතිව�ද සෘජු සහ වක්ර සහායද

සහිතවය.     හේරෝහල්ව�දී හේවනත් හේරෝගවලින් මිය

     ගිය පුJග�යන්ද පීසීආර් පරීක්ෂණය මගින්

හේකොවිඩ්-19     ආසාදිතවූවන් යැයි නම්කර

     මහජනතාව බියගැන්වීම සඳහා අවශ්ය මළකඳන්

     ප්රමාණය හේගොඩගසා ගැනීමට භාවිතා කරන �දි. 

     හේම් සඳහා භාවිතා කරන �JහේJ 2020   අහේ¶ල් මස 16

      වැනි දා හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානය විසින්

“International Guidelines for Certification and 

Classification (Coding) of Covid-19 as Cause of Death “ 

      නමින් හේ�ෝකහේ2 සියලුම රටවල් හේවත පිළිපදින

      හේ�ස නිහේයෝග කරමින් �බා දුන් මාර්හේගෝපහේJශන

        ලියැවිල්� සහ ඒ අනුව සකස්කරන �ද හේසෞඛ්ය

     හේස්වා අධ්යක්ෂ ජනරාල්දෛවද්ය අහේස්�

  ගුණවර්ධන විසින් 24.05.21    දාතමින් යුතුව නිකුත්

   කරන �ද චක්ර හේල්ඛයයි. 

       මුස්ලිම් ජනතාවට තම චාරිත්ර අනුව අවමගුල් සිදු

      කිරීම සඳහා ඥාතින්හේH මළසිරුරුභාර හේනොදීම

    හේ�තුහේවන් බරපත� අර්බුදයක් මතු විය. හේදමළ 

     සහ මුස්ලිම් ප්රහේJශව�දී හමුදාව විසින්

    බ�හත්කාරී පීසීආර් පරීක්ෂණයන්ට පුJග�යන්

       �ක්කරන �ද අතර එමගින් ඔවුහු හේකොහේරෝනා

     ආසාදිතයන් හේ�ස නම්කරමින්නිහේරෝධායන

       කඳවුරුතුළ ගාල් කිරීම දිගින් දිගටම සිදු විය.

    පරම්පරාවක පාසල් අධ්යාපනය බිඳ වැටිණි. 

     හේ�ෝකහේ2 දියුණු රටවල් හේ�ොක්ඩවුන් පැවැති කා�ය

      තුළ අන්තර්ජා�ය හරහා පාසල් අධ්යාපනය සිදු

       කිරීමට තීරණයකරන �JහේJ ඔවුන් සතුව ඒ

      සඳහා අවශ්ය යටිත� පහසුකම් සහ පවතින

බැවිනි.       තත්ත්වය එහේස් පැවතිහේ2 වුව ද එම රටව�

      පවා අධ්යාපනය හේකහේරහි දැඩි පසුබෑමක් සිසුන්

  තුළ දක්නට �ැබිණි.

        හේකහේස් වුව ද �ංකාව වැනි රටක හේමම ඔන්�යින්

     අධ්යාපනය සමස්ත පාසල් ශිෂ්ය ප්රජාව

     සම්බන්ධහේයන් පවත්වාහේගන යන්නට ශ්රි �ංකා

       රජය තීරණකළ අතර එය විසින් හේකොහේරෝනා

     හේ�ොක්ඩවුන් විසින් සියආර්ථිකක්රියාවලිය

     අඩපණව මීළඟආහාර හේ3� සපයාගන්හේන්

      හේකහේස්දැයි ළතැහේවමින් සිටි ශ්රි �ංකාහේ3 පහළ

     සමාජ පන්තිව� හේදම3පියන්ට අතිහේර්ක බරක්

 පටවන �දි.  �ංකාහේ3 හේඩස්ක්හේටො`,  �ැ`හේටො` හේහෝ

     ටැ��ට් යන පරිගණක වර්ගයන්හේගන් එකක් හේහෝ

      සතුව තිබූනිහේවස් ගණන ඉතා අල්ප විය.  ඇතැම්

     සිසුන්ට �බාගතහැකිආසන්නතම විකල්පය

  ස්මාර්ට් දුරකතන විය.     එහේහත් එම විකල්පය කරා

       පවා ළඟා විය හැකිව තිබුහේණ් සීමිත පිරිසකට

පමණි.      දුර බැහැර පළාත්ව� දුරකතන සංඥා

      හේනොපැවතීම හේහෝ ඉතා දුර්ව� වීම හේ�තුහේවන්

        පාසල් සිසුන් එම සංඥා �බා ගැනීම සඳහා පැය

        ගණන්ගස්ගල් උඩ හේහෝ වහළවල් මතරැඳී සිටිනු

   දැකීම සු�බ දසුනක් විය.   විභාග කල් දැමිණි. 

         අවසන් වසරව� සිටි හේබොහේහෝ දු`පත් සිසුහු

      අධ්යාපනය අත්හැර දමා හේදම3පියන්ට සහාය වීම

    පිණිසරැකියාවක් හේසොයාගන්නට උත්සාහකළහ. 

      හේයෞවන පරම්පරාහේ3 අනාගත සිහින බිඳ දමා

   ඔවුහු මුළුමණින්ම අහේ`ක්ෂාභංගත්වයකට

 පත්කරන �දි

හේකොවිඩ්-19     මර්දනය සඳහා යැයි කියමින්

      සංවර්ධිත රටවල් සහශ්රි �ංකාහේ3 ආර්ථිකයට

      සම්බන්ධ හේවනත් රටවල් ගනු �ැබූ ක්රියාමාර්ග

    හේ�තුහේවන් සංචාරක කර්මාන්තය බිඳ වැටීම, 

      විහේJශගතශ්රි �ාංකික ශ්රමිකයන් පිටුවහල්කිරීම

      හේ�තුහේවන් ඔවුන් විසින් උපයන �ද විහේJශ විනිමය

 අහිමි වීම,      අපනයනආදායම පහළ වැටීමආදිය

     ජාත්යන්තර ත�හේ2දී �ංකාවට හානිකර ප්රතිඵ�

 �බා දුන්හේන්ය.2020    වසහේර්දී විහේJශ අපනයන

   ආදායම හේඩො�ර් බිලියන 18    ක් අහේ`ක්ෂා කළ

     නමුත් අවසානහේ2දී එය හේඩො�ර් බිලියන 10.75  ක්

  දක්වා පහත වැටිණි.   හේමය බිලියන 8  ක අඩුවීමකි. 

      ඉහත මූ�්ය ආයතනව� බ�පෑම යටත්හේවමින් ශ්රි

      �ංකාණ්ඩුව රටතුළක්රියාත්මකකළ හේ�ොක් ඩවුන්

      ඇඳිරි නීති මගින් අභ්යන්තර වශහේයන්දආර්ථිකය

 බිඳ දැමිණි.      හේම් සියල්� සිදු වූහේ2 හේනොපවත්නා

      වසංගතයක් මර්දනය කිරීමට යැයි කියමින් ගත්

  හේප්රෝඩාකාරි ක්රියාමාර්ග හේ�තුහේවනි.

11



      රටට අපනයනආදායම �බාදුන් නිදහස් හේවහේළඳ

       ක�ාපය වසා දමා එහි හේස්වය කළ තරුණ

     තරුණියන්ගම්බිම්ව�ට නැවත හරවා යවන �දි. 

      දිළිඳු හේගොවි පවුල්වලින් පැමිණක�ාපහේ2 කම්කරු

       රැකියාවන් හිනිරත වූ හේමම තරුණතරුණියන්

       ඉපැයූ ආදායම හේබොහේහෝ විට ගම්ව� ජීවත් වූ

     ඔවුන්හේH පවුල්ව� සාමාජිකයන් සතු එකම

  ආදායම් මාර්ගය විය.     සිය �ාබා� හේසොයුරු

    හේසොයුරියන්හේH පාසල් අධ්යාපනය සඳහා

 හේපොත්පත්ගැනීමට,   ටියුෂන් ගාස්තු පියවීමට, 

      හේදම3පියන්නඩත්තුකිරීමට මුදල් උපයන �JහේJ

       හේම් තරුණතරුණියන් විසින් වන අතර හේකොවිඩ්

     ව්යා`තිය වැළැක්වීමට යැයි කියමින් ගම්බිම්ව�ට

       ප�වාහැරීම හේ�තුහේවන් ඒ සියල්� අහිමි වී ඔවුන්

    අන්ත අසරණභාවයකට පත්කරන �දි.  රජය

        විසින් හේම් වසා දමන �ද කා�ය තුළ ක�ාපහේ2

       හේස්වක හේස්විකාවන්ට මුදල් ආධාර �බා හේදන බව

     පැවසුවද ආරම්භහේ2දී පවා එය �බාගැනීහේම්

     අවස්ථාව හිමි වූහේ2 සුළු පිරිසකට පමණි. 

       නි�ධාරිවාදි බාධා සහ දූෂණ ද රට පුරා

     නිහේරෝධායනඇඳිරි නීතිය පැනවීහේම් හේපොහේරොන්දුව

     මතආසියානු සංවර්ධන බැංකුහේවන් �බාගත්

හේකොවිඩ්-19     ප්රතිචාර අරමුදල්ද පා�කයන් විසින්

      හේයොදාගනු �ැබුහේ3 තමන්ට ඉන් විශා� හේකොටසක්

    කඩාගතහැකි ව්යාපෘති සඳහා පමණි.

(හේකොවිඩ්-19     මැඩ පැවැත්වීමට යැයි කියමින්ක්

      රියාත්මකකරන �ද නිහේරෝධායන ඇඳිරි නීති

     හේහවත් හේ�ොක්ඩවුන්ක්රියාමාර්ග හේ�ෝකහේ2 දු`පත්

       රටව� ජනතාව විනාශය කරා හේගන යන �ද

      ආකාරය ගැන ස්ටා3හේරොවු�ා පා�ස්ට් සහ මැක්ස්

     �ලුමන්තාල් විසින් ලියන �ද ලිපිය කියවන්න)

   ආරූස් විWව විද්යා�හේ2 (Aarhus University ) ආර්ථික

    විද්යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ක්රිස්ටියන්

 �හේයොන්හේකො�් (Christian Bjørnskov)  විසින්

  හේ�ොක්ඩවුන් සාර්ථක ද?    යන්න විමසීමට විවිධ

     රටවල් පිළිබඳව කළ සන්සන්දනයකනිගමනය

හේමහේස්ය.

“   ��ාවට්නික් මධ්යස්ථානහේ2 හේකොවිඩ්-19 `

   රතිපත්තික්රියාමාර්ග සහ 2017 -2020  අතර

       වර්ෂව� පළමු මාස හය තුළ යුහේරෝපීය රටවල්

24       කසතිපතා මරණ අනුපාතිකයන් පිළිබඳවකළ

    අධ්යයනයන් විසින් හේ�ොක්ඩවුන් ප්රතිපත්තිව�

    සාර්ථකත්වය පිළිබඳ ප්රධාන ආකාරයන් හේදකකින්

  විමසා බ�න �දි.    හේ�ොක්ඩවුන් ප්රතිපත්ති සහ

     මරණ සංඛ්යාහේ3 හේවනස්වීම් අතර කිසිදු

    ”සම්බන්ධයක් මට හේසොයාගත හේනොහැකි විය

           නිවාසවලින් පිටතට යාම තහනම්කිරීම සහ

     ව්යාපාරිකකටයුතු වසා දැමීම විසින් හේකොවිඩ්-19 

     ව්යා`තිහේ2 හේ3ගය අඩා� කිරීමට හේහෝ

      නැවැත්වීමට සමත් වී ඇත්ද යන්නගැන ඇගයීමක්

   සිදු කළ එරන් හේබන්හේඩ්විඩ් (Eran Bendavid) ,           

   ක්රිස්හේටෝපර් ඕ ( Christopher Oh),  ජායි භට්ටාචාර්ය 

(Jay Bhattacharya)   සහ හේජෝන් පී,  අහේයෝනිඩිස් (John P. 

A. Ioannidis)     ඇතුළු ස්ටැන්හේ�ෝර්ඩ් විWව විද්යා�හේ2

                මහාචාර්යවරුන් සහ පර්හේ2ෂණ දත්ත

     විද්යාඥයන් පිරිසක් සිදු කළ පරීක්ෂණහේ2

  නිගමනය පහත දැක්හේ3.

“බ්රිතාන්යය, ප්රංශය, ජර්මනිය, ඉරානය, ඉතාලිය, 

හේනදර්�න්තය, ස්පාඤ්ඤය,   ඇහේමරිකා එක්සත්

    ජනපදය යන රටවල් විසින් 2020  දී හේකොවිඩ්-19 3

     යා`තිය වැළැක්වීමට යැයි කියමින්ක්රියාත්මක

       කරන �ද හේ�ොක්ඩවුන්කිරීම් වැනි ඉතා දැඩි

      සීමාකිරීම් සහිතඖෂධීය හේනොවන මැදිහත්වීම් ඒ

 රටව� හේකොවිඩ්-19    ව්යා`තිය නතරකිරීමට

    සමත්වූ බවටකිසිදු සාක්ෂියක්නැත. ”

 �ාජපක්ෂමාෆියාව

       ශ්රි �ංකාහේ3 ආර්ථික අර්බුදයට බ�පෑ එක් ප්රධාන

       හේ�තුවක් හේ�ස රාජපක්ෂ පවුහේල් දූෂණ සහ වංචා

 දැක්විය හැකිය.    ගහේම් ව�3කාර චණ්ඩියාහේH

    භූමිකාහේ3 සිට දකුහේණ්හම්බන්හේතොට දිස්ත්

       රික්කහේ2 පුරා සිය බ�ය ව්යා`තකළ ප්රාහේJශිය

      මාෆියාවක් බවට පත් වූ රාජපක්ෂ පවු� අනතුරුව

       රටම හේවළාගත් මාෆියා ජා�යක් බවට පත් වූහේ2

    මහින්ද රාජපක්ෂහේH හේJශපා�නආහේරෝහණයත්
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සමගය.     ඔහුහේH පක්ෂ අභ්යන්තර හේJශපා�න

   තරඟකරුවන් වූ ශ්රිපති සූරියාරච්චි,  �ක්ෂ්මන්

     කදිරගාමර් වන්නන් බ� අරග�හේ2 උච්චතම

   අවස්ථාවන්හිදී මරණයට පත් විය.  ඔහු 2005 

    ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වීමට හේපරසිටම

      ඔහුට බරපත� දූෂණ හේචෝදනා එල්� වී තිබිණි. 

      ඉන් එකක්නම් සුනාමිහේයන් විපතට පත්වූවන්

     සඳහා විහේJශවලින් �ද ආධාර හේසොරකම්කිරීමයි. 

      නමුත් සිංහ� හේබෞJධ ජාතිවාදි ප්රවාහය සහ

       හේදමළ විහේරෝධී සටන් පාඨ තුළ ඔහු විශා�

     බහුතරයක් සහිතව ජනාධිපතිතනතුරට පත්

විය.      ඔහු ඔහුහේH එක් සහේහෝදරහේයකු වූ හේගෝඨාභය

    රාජපක්ෂආරක්ෂක අමාත්යාංශහේ2 හේල්කම්

   තනතුරට පත්කරන �දි.   හේගෝඨාභය

   රාජපක්ෂහමුදාහේ3 ගජබා හේරජිහේම්න්තුහේ3

    කර්නල්වරහේයකුව හේස්වය කරමින් සිටි 1989   දී සිදු

      වූ රාජ්ය මර්දනහේ2දී මාතහේල් දිස්ත්රික්කයතුළ

    ජවිහේපට සම්බන්ධ පුJග�යන් අතුරුදන්කිරීම්, 

මරාදැමීම්,   වධබන්ධන පැමිණවීම් ,   නීති විහේරෝධී

       හේ�ස රඳවා තබාගැනීම් සිදු වූහේ2 ඔහුහේHආඥාව

යටහේත්ය. 2006-2009    කා�සීමාව තුළ හේදමළ

      ජනතාව මත ජනසංහාරක යුJධයක් හේගන යමින්

      හේදමළ විමුක්ති අරග�ය විනාශ කර දමමින් සිංහ�

     ජාතිවාදි බ�හේ3ගයන් අතර ජනප්රියත්වයට පත්

      ඔහු අවසානහේ2දී පාස්කු හේබෝම්බ සිදු වීම

    උපහේයෝගී හේකොටහේගන ජනාධිපතිතනතුරට පත්

 වූහේ2 ය.

2015       වන විට රාජපක්ෂ පවුහේල් එවකට ජනාධිපති

    මහින්ද රාජපක්ෂ යටහේත් අමාත්යාංශ 5  ක්

පැවතිණි.     ආරක්ෂක සහනාගරික සංවර්ධන , 

   මුදල් හා සැ�සුම් අමාත්යාංශය,   වරාය සහ

මහාමාර්ග,   නීතිය හා සාමය,   ජනාධිපතිකටයුතු

    පිළිබඳ යනු ඒ අමාත්යාංශ 5 යි.   ශ්රි �ංකාහේ3

  සමස්ත අයවැහේයන් 60%    කටආසන්න ප්රමාණයක්

      සෘජු හේ�සම පා�නය වූහේ2 රාජපක්ෂ පවු�

යටහේත්ය. 2019     දී හේගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති

      තනතුරට පත් වූ අතර අගමැති තනතුරට

      පත්වූහේ2 ඔහුහේH හේසොහේහොයුරු වූ හිටපු ජනාධිපති

 මහින්ද රාජපක්ෂය.   මහින්ද රාජපක්ෂහේH

      පා�නයද ඉක්මවා යමින් හේගෝඨාභය යටහේත් ද

     දූෂණය සහ වංචාව තවදුරටත් විශා�

  පරිමාණයකින් පැතිර ගිහේ2ය.

     හේ�ෝකහේ2 හේසසු හේබොහේහෝ රාජ්යයන් ජාත්යන්තර

       මු�්ය අරමුද� මගින් හේහෝ හේවනත් මූ�්ය ආයතන

    “මගින් �බා දුන් �බාදුන් හේකොවිඩ්-19  ප්රතිචාර

  ”     ආධාර මුදල් �බාගැනීහේම් උවමනාව මත හේහෝ

     හේවනත් ජාත්යන්තර බ�පෑම් මත හේහෝ හේකොහේරෝනා

       ආඛ්යානය මු�දී මඳක් පසුබට හේවමින්ද පසුව ඉත

     සිතින්ද පිළිහේගන ඒ අනුවක්රියාත්මක වූහ. 

     �ංකාහේ3 ආණ්ඩුවද හේකොහේරෝනා නාටකය රඟ

    දැක්වීහේම් ගාස්තුවආසියානු සංවර්ධන බැංකුහේවන්

     සහ හේවනත් ජාත්යන්තර මූ�්ය ආයතනවලින්

      �බාගනිමින් දැඩි වසංගත මර්දන නීතිඇතිකර

                           අනුකම්පා විරහිත ජනතා විහේරෝධී

 ක්රියාමාර්ගව�ට එළැඹිණි.

    කමම සංවිධිත අප�ාධය කමකහයවන

 බ�ක&ග කමොනවාද?

     හේමම හේගෝලීය අධිපතිවාදි බ�හේ3ග විසින් 2020  ට

     හේපර පැවැති හේ�ෝක තත්ත්වය අරමුණු සහගතවම

     එකක් පසුපසතවත් එකක් වශහේයන්

    සංවිධානාත්මකකුමන්ත්රණමා�ාවක් මගින්

  හේවනස්කර ඇත.    පසුගිය ශතවර්ෂව�දී මානව

  වර්ගයා විසින් වැඩවසම්වාදයට,  අධිරාජ්ය වාදයට, 

      ධනවාදයට සහ පැසිස්ට්වාදයට එහේරහිව මිලියන

      ගණන් දිවිපුදා අහේන්ක වධබන්ධන විඳ දිනාගත්

      අයිතීන් හේවතින්තවත්කිසිවක් හේහෝ ඉතුරුව තිහේ�

       නම් ඒ්වා දැන් අහේහෝසි කරමින් පවතින්හේන් ඉහත

  කුමන්ත්රණව� ප්රතිඵ�යක් හේ�සය.

       හේමම නව තත්ත්වය සහකලින්ක� යම්යම්

      රටව� මතුවන මිනීමරු පා�කයන් විසින් සිය

      හේපෞJගලික අභිමතාර්ථ සාධනය සඳහා හේහෝ රට

     තුළ මතුවන හේJශපා�න විහේරෝධතාවන් මර්දනය

      සඳහා සිදු කරන මානව අයිතීන් උල්�ංඝණයන්

      හේමන් යම්කා� සීමාවකට හේහෝ හේJශයකට

     සීමාවන තත්ත්වයන් අතර පවතින බරපත�

   හේවනසකම් හඳුනාගැනීම අතිශයින්ම වැදගත්ය. 
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      මක්නිසාද යත් හේම් එල්�හේවමින් පවතින්හේන්

   හේගෝලීය පරිමාණ ප්රහාරයක් බැවිනි.  පසුගිය

      සියවස්ව�දී මිනිස් වර්ගයා සටන් මගින්

    දිනාගන්නා �ද අයිතීන් ව්යවස්ථාපිත

       අයිතිවාසිකම් හේ�ස ඒ් ඒ් රටව� මූලිකනීතියට

  අන්තර්ගත හේකොට තිහේ�.   එහේමන්ම එක්සත්

     ජාතින්හේH සංවිධානය මානව අයිතීන් පිළිබඳ

    විWව ප්රකාශනයක් ප්රකාශයට පත්හේකොට ඇත. 

     යම්කිසි රජයක් හේමම අයිතීන් උල්�ංඝනය

       කරන්හේන්නම් එය නීතී විහේරෝධී අපරාධයක් හේ�ස

    සැ�හේකනතත්ත්වයක් පවතින්හේන් රටක සංවිධිත

       නීතිය සහ අධිකරණක්රියාදාමය සහආණ්ඩුක්රම

      ව්යවස්ථාවන් මගින් එම අයිතීන්ආරක්ෂා හේකොට

 ඇතිබැවිනි.      පා�කහේයකු විසින් සිදු කරන යම්

     අයුක්ති සහගතක්රියාවක් නීතිහේ2 සඳහන්

      අපරාධයක්නම් එයට එහේරහිව අභිහේයෝග කිරීමට

     දෛනතිකව සහ හේJශපා�නිකව අභිහේයෝග කිරීහේම්

       ඉතාම පටු වූ අවකාශයක් වුව හේ�ෝකහේ2 හේබොහේහෝ

  රටව� තාමත් පවතී.

 නමුත් 2020      න් පසුව හේ�ෝකය පුරා සංවිධිතව

      සිදුවන හේදයක්නම් ඉහත හේගෝලීය අධිරාජ්යවාදි

      බ�හේ3ගව� අවශ්යතාවන් මත ඒ් ඒ් රටව�ආණ්ඩු

      ඉතා සංවිධානාත්මකව සහ සූක්ෂම හේ�සත්

     ආණ්ඩු අතර මනා සම්බන්ධීකරණයකින් යුතුවත්

      ඒ් ඒ් රටව� ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවන් ද

    අධිකරණයද හේනොතකා හරිමින්කටයුතුකිරීමය. 

 “  ”  “  හේමය ම්හේල්ච්ඡආසියාවට හේමන්ම ශිෂ්ට

 ”  සම්පන්න යුහේරෝපයටද හේපොදු තත්ත්වයකි.  මානව

      හිමිකම් සහනීතිහේ2ආධිපත්ය පිළිබඳ හේJශනා

      පවත්වනශිෂ්ට සම්පන්න යුහේරෝපය පසුගිය වසර

      හේදකහමාර තුළ වසංගත හේප්රෝඩාවට මුවා හේවමින්

     සිය රටවැසියන්හේH මානව හිමිකම් උල්�ංඝණය

      කිරීම අතින් ම්හේල්ච්ඡආසියාව ද පරදවා තිහේ�.

   වසංගතකුමන්ත්රණයපිටුපස

 සිටිනබ�ක&ග

1.     එක්සත්ජනපද මිලිටරිනිෂ්පාදන

   සංකීර්ණයසහයුදවාදි බ�ක&ග,  බටහි�

  �හස්ඔත්තු කස්වා

අරමුණ- රුසියාව,     චීනය සහ ඉන්දියාහේ3 නව

     ආර්ථික හේJශපා�න සහ මිලිටරිමය බ�ය

           වර්ධනය වීම පා�නය කිරීමට හයිබ්රිඩ් යුද

   උපක්රමයක් හේ�ස වසංගතය හේයොදාගැනීම, එක්සත්

     ජනපදහේ2 බිඳ වැහේටමින් පවතින හේගෝලීය

     ආධිපත්යය හේගෝලීය හේටක්හේනෝ �ැසිස්ට්වාදි

    යාන්ත්රණයක් මගින් යළි ස්ථාපනයකිරීම

2.   ජාත්යන්තර මු�්ය ඒ්කාධිකාරය,   සුපිරි බැංකු

පJධතිය, ��ැක්හේරොක්, ෆිහේඩලිටි,   වෑන්ගාඩ් වැනි

 මු�්ය සමාගම්,     හේ�ෝක බැංකුව සහ ජාත්යන්තර

 මු�්ය අරමුද�,     හේජෝර්ජ් හේසොහේරෝස් වැනි මු�්ය

ධනපතියන්

 –   අරමුණ හේඩො�ර් ට්රිලියන 30    කට වැඩි එක්සත්

  ජනපදණය ප්රමාණය,    පවත්නා ජාත්යන්තර මු�්ය

       ක්රමයණය අර්බුදයක ගිලීයාම සහ එහි පවත්නා

දූෂණ,     අක්රමිකතා සහ හේකොල්�කෑම් හේ�තුහේවන්

       එය බිඳවැටීමටආසන්න බැවින් ඩිජිටල් මුදල් මත

     පදනම්නව ජාත්යන්තර මු�්ය පJධතියක්

( ( Central Bank Digital Currency – CBDC))  පිහිටුවීම

    සඳහා අවශ්ය පරිසරය නිර්මාණයකිරීම,  ජාතික

     රාජ්යයන්ආර්ථික වශහේයන් බංහේකොහේළොත් බවට

         පත්කර එම රටව�ට දී ඇතිණයව�ට හි�වු වන

       පරිදි ජාතික සම්පත් මංහේකොල්� කෑම සහ එම

         රටවල් මත සිය හේJශපා�නමය සහ මිලිටරිමය

   ග්රහණයතවදුරටත් උත්සන්නකිරීම

3.    හේ�ෝකආර්ථික සංසදය (World Economic Forum)

අරමුණ-      කම්කරුපන්තියක් මත පදනම් ඇති

       පවත්නා ශ්රම මූලික සහ අර්ධ ස්වංයක්රීය කාර්මික

     නිෂ්පාදන රටාව අහේහෝසි කරමින් හේරොහේබෝවරුන්
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        සහකෘත්රිම බුJධිය මත පදනම් වූ නවකාර්මික

     නිෂ්පාදන ක්රමයක්ඇතිකිරීමනැතහේහොත් 4  වන

      කාර්මික වි`�වය හේහෝ මහා ප්රත්යාරම්භය සඳහා

        සඳහා පසු බිම සකස්කිරීම සහ එහි ප්රතිඵ�යක්

     හේ�ස සංවිධිතකම්කරු පන්තියක්රමානුකූ�ව

  අහේහෝසි කර දැමීම

 ජනගහණපා�නය,  “  අතිරික්ත අනවශ්ය

   “   ජනගහණය ඉවත්කර දැමීම මගින් හේ�ෝකහේ2

      සම්පත් පරිහේභෝජනය අඩුකිරීම සහ සියලු

     සම්පත්ව� පූර්ණ පා�නය සහහිමිකාරිත්වය

    අධිරාජ්යවාදි ප්රභූ පැළැන්තිය සතුකරගැනීම

  මධ්යම පන්තිහේ2 ව්යාපාර,    සහ සුළු හේගොවි

      නිෂ්පාදන රටාව විනාශ කරආහාර නිෂ්පාදනය

      සහ හේබදා හැරීම ඒ්කාධිකාරි සමාගම් යටතට

 පවරා ගැනීම

       ජාතින්හේH ස්වයංතීරණ අයිතිය සහ ජාතික

      රාජ්යයන් අහේහෝසි කර හේගෝලීය තාක්ෂණිකප්රභූ

      හේපළැන්තිය විසින් පා�නය කරනනව හේ�ෝක

  රටාවක් බිහිකිරීම,     පිළිගත් පුJගලිකනිදහස සහ

    මානව අයිතීන් අහේහෝසි කර දැමීම

පාර-     මානුෂික වාදි සංස්කෘතියක් ස්ථාපනය කරනු

    සඳහා පවත්නා ජාතික සංස්කෘතීන්හේH වටිනාකම්

     සහහර පJධතීන් විනාශකර දැමීම

4.     බහු ජාතිකඖෂධ සමාගම්,         හේරොකහේ��ර්

    ව්යාපාරික සමූහය සහ හේරොකහේ��ර් පදනම, 

      බිල්හේHට්ස් සහ හේමලින්ඩා හේHට්ස් පදනම සහ

      ඔවුන් සමගක්රියාත්මක වන පැසිස්ට්වාදි සහ

 යුහේජනික්ස්වාදි බ�හේ3ග

අරමුණු-      ඊනියා වසංගතය තුළ සියඖෂධ

     ජාවාරම් ඉහළ දමමින් සුපිරි �ාභ �ැබීම,  ජාන

       තාක්ෂණය මත පදනම් වූ නවඖෂධ සමස්ත

    මිනිස් වර්ගයා මත අත්හදා බැලීම,  ස්වකීය ශරීරය

     පිළිබඳ තීරණගැනීහේම් අයිතිය සාමාන්ය

  ජනතාවහේගන් උදුරා ගැනීම,   හේ�ොක්ඩවුන් සහ

       ඇඳිරි නීතික්රියාමාර්ග මගින් ඒ ඒ ජාතික රාජ්

      යයන්හේHආර්ථිකක්රියාවලිය බිඳ හේහළා සාගත

     තත්ත්වයන්ඇතිකරමින් මිලියන සිය ගණන්

     ජනයා කුසගින්හේන් මරණයට පත්වීමට සැළැස්වීම

    මගින් හේ�ෝක ජනගහණය අඩුකිරීම,  ජනගහණය

       පා�නය සඳහා කෘර ජාන තාක්ෂණිකක්රම හේයොදා

ගැනීම,     ආසියාහේ3 අප්රිකාහේ3 සහ �තින්

    ඇහේමරිකාහේ3 කෘෂිකාර්මික ඉඩම්වලින් හේගොවි

       ජනයා විස්ථාපනය කර එම ඉඩම් තම සමාගම්

  යටතට පත්කරගැනීම.

       විමර්ශන හේව� අඩවිහේ2 පළ වූ පහත ලිපි

කියවන්න

1.      මැකින්සි ප්රතිසංස්කරණහරහා හේ�ෝක හේසෞඛ්ය

     සංවිධානය තුළ බිල්හේHට්ස් සිය බ�ය පැතිරවීම

2.       බිල් හේHට්ස් විසින් හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානය

      මි�දී ගැනීම සහ හේ�ෝක ජනතාව පරීක්ෂණාගාර

   මීයන් බවට පත්කිරීම

3.      හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානහේ2 බිහිවීම සහක්

    රියාකාරිත්වය පිළිබඳ හේරොකහේ��ර් පදනහේම්

භූමිකාව

  කහන්රිකිසිංජර්කC 1974   ජාති�ආ�ක්ෂාව

 පිළිබඳ කල්ඛනය

1974       දී එවකට එක්සත් ජනපද රාජ්ය හේල්කම්

      හේහන්රි කිසිංජර් විසින් ලියන �ද ජාතික

   ආරක්ෂාව පිළිබඳ හේල්ඛනහේයහි (National Security 

Study Memorandum-NSSM 200)   හේමහේස් සඳහන් හේ3.

“            එක්සත් ජනපද විහේJශ ප්රතිපත්තිහේ2 ඉහළම

     ප්රමුඛතාව අහේනකුත් රටව� ජනගහණය අඩු

කිරීමයි.      වැඩි වන ජනගහණය ඉතා පහසුහේවන්

    “”    නීත්යානුකූ� රාජ්ය ආයතනව� හේහෝ ස්ථාපිත

 “ක්රමයට ,” ”  “  අධිරාජ්යවාදයට සහ බහුජාතික

”     සමාගම්ව�ට අයත් හේJහේපොළව�ට පහරදීම සඳහා

  හේයොමු කළ හැකිය.”

“      එක්සත් ජනපදආර්ථිකයට අඩු සංවර්ධිත

      රටවලින් විශා� වශහේයන් ඛනිජ සම්පත් අවශ්ය

 වනුඇත.      හේමම කරුණ විසින් සැපයුම් රටව�

     හේJශපා�නිකආර්ථික සහ සමාජ ස්ථාවරභාවය

      ගැන එක්සත් ජනපදය තුළ විහේWෂ උනන්දුවක්

 ඇතිකරයි.     ජනගහණ වර්ධනය පා�නය කිරීමට
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     හැකි උපත් අනුපාතිකයක් පවත්වාහේගන යන

     තැන්ව� එවැනි ස්ථාවරත්වයක් ප්රවර්ධනයකළ

හැකිය.    ජනගහණප්රතිපත්තිය එක්සත් ජනපදහේ2

      සම්පත් සැපයුම සහආර්ථික උවමනාවන්ට අදාළ

හේ3. ”

“     ජනගහණපා�නයට සහායවීහේම්දී ප්රාථමික

      අවධානය දිය යුතුව ඇත්හේත් ඉතා හේ3ගහේයන්

      වර්ධනය හේවමින් සහ සංවර්ධනය හේවමින් පවතින

     සහ එක්සත් ජනපදහේ2 හේJශපා�නික සහ

    උපායමාර්ගික අවශ්යතාවන් සඳහා වැදගත්

 රටවල් හේකහේරහිය.    හේමම රටවල් නම් ඉන්දියාව, 

බංH�ාහේJශය, පකිස්ථානය, නයිජීරියාව, 

හේමක්සිහේකෝව, ඉන්දුනීසියාව, බ්රසී�ය, පිලිපීනය, 

තායි�න්තය, ඊජි`තුව, තුර්කිය, ඉතිහේයෝපියාව, 

 සහ හේකොහේ�ොම්බියාවයි.

“  රටවල් 80        ක්තුළ විවිධ ව්යාපෘතින් දියත්කරඇති

     එක්සත් ජාතින්හේH ජනගහණ අරමුද� වැනි

      බහුපාර්Wවික සංවිධාන ව�ට හේම් සඳහා එක්සත්

      ජනපදහේ2 ආධාර �බාදීම ඉහළ නැංවීම හේකහේරහි

     එක්සත් ජනපදහේ2 අවධානය හේයොමු ව ඇත.  හේමය

    එක්සත් ජාතින්හේH හේJශපා�න අවශ්යතාවන්ට

    හේමන්ම එක්සත් ජනපදහේ2 උවමනාවන්ටද

ගැ�හේපයි.”

      සිය හේල්ඛනය තුළ ජනගහණ වර්ධනය සීමා

              කිරීමට ජනමාධ්ය හේයොදාගනිමින් සිදු කරන

 ප්රචාරක ව්යාපාර,  පාඨමා�ා පැවැත්වීම,  ආදිය

    හේයෝජනා කරනකිසිංජර් අතිශය අමානුෂික,  නීති

විහේරෝධී,       ප්රජාතන්ත්ර විහේරෝධී පියවරයන් ද ඒ සඳහා

  හේයෝජනා කර ඇත.    ඒ හේJශපා�න බ�හත්කාරය

හේයොදාගැනීමයි.

      හේහන්රි කිසිංජර් සිය හේල්ඛනය තුළ අනතුරු

 ඇඟවීමක්කරයි.     ඒතුන්වන හේ�ෝකහේ2 රටවල්

      විසින් සිය ජනගහණය දැඩි හේ�ස පා�නය

   හේනොකරන්හේන් එම රටව�ට සාගත,   වසංගත සහ

    යුJධ තත්ත්වයන්ට මුහුණපෑමට සිදුවන බවය.  ඒ

       සඳහා ඔවුහු එම රටව�ට යම්කිසිකා�සීමාවක්

        �බා දී තිබූ අතර දැන් එමකා�සීමාව නිමාවට

 පත්ව තිහේ�.      හේම් අනුව වඩාත් කෘෘර උපක්රම

      අනුගමනයකිරීමට ඔවුන් සෘජුවම මැදිහත් වී ඇත.

  ඔවුහු ව්යාජ හේකොවිඩ්-19    වසංගතයක් මවා පාමින්

     සැබෑ වසංගතයකදී සිදුවනආර්ථික බිඳවැටීම

    හේවනත්ක්රම මගින්නිර්මාණයකරති.  එනම් හේ�ොක්

     ඩවුන් සහ සැපයුම් මාර්ග බිඳ දැමීමයි.  එහේමන්ම

     හේ�ෝකහේ2 විවිධ තැන්ව� යුJධමය තත්ත්වයන්

      ඇතිකරමින්ආර්ථිකක්රියාවලිය අවහිර කරමින්

    සාගතතත්ත්වයන්නිර්මාණයකරඇත. එහේමන්ම

     හේJශගුණ විපර්යාසය පා�නය කිරීමට යැයි

    කියමින් රටරටව�ආහාර නිෂ්පාදනය

 කඩාක`පල් කරයි.

හේකොවිඩ්-19    වසංගතආඛ්යානය හරහාද

       වර්තමාන යුක්හේර්න යුද ආඛ්යානයද බටහිර

     රාජ්යයන් විසින්ක්රියාත්මකකරමින් පවතින්හේන්

      “  එදා කිසිංජර් අනතුරු අඟවන �ද හේමම සාගත

    ”          සහ යුද තත්ත්වයන් සැ�සුම් සහගතව

      කෘත්රිමව නිර්මාණය කරමින් මිලියන ගණන්

      ජනයා මිය යාමට සළස්වමින් ජනගහණය අඩු

 කිරීහේම් සැළැස්මයි.

     ජනගහන පා�නය පිළිබඳ විහේWෂඥහේයකුදෛවද්ය

    ඇ�න්ගුට්මාකර් හේමහේස් පවසා ඇත.

“        මහේH පුJගලිකහැඟීම නම් අප විසින් සෑම

     තැනකදීම එක්සත් ජාතින්හේH සංවිධානය භාවිතා

  කළ යුතු බවයි.    ඔබකරන්නට යන්හේන්

       ජනගහණය පා�නයකිරීම නම් එය යැංකීන්

       විසින් හේනොව එක්සත් ජාතින් �වා කරවීම වඩාත්

වැදගත්ය.       මක්නිසාද යත් එවිට හේම් හේදය

   ජනසංහාරයක් හේ�ස හේනොසැළහේකන බැවිනි.  කළු

      හේහෝ කහ මිනිහේසකු හේවත එක්සත් ජනපදය හේගොස්

        ඔබහේH හේබෝ කිරීම අඩුකරන හේ�ස පැවසුව හේහොත්

      අපිට සුදු මිනිසාහේHආධිපත්යය හේ�ෝකය මත

       තහවුරුකිරීහේම් හේවනත් අරමුණුඇතිබවට අපව

  ක්ෂණිකව සැකයට �ක්හේ3.     ඒ සඳහා ඔබට විවිධ

        සහේම් පැහැයන් ඇති මිනිසුන් යැවිය හැකි නම් එය

 වඩාත් ඵ�දායකය.”
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   ජනගහනහේ2 බහුගුණනාත්මක වර්ධනයට

     සමාන්තරව ආහාර සහ අහේනකුත් අවශ්යතා

     නිෂ්පාදනය වර්ධනයකිරීම තවදුරටත්කළ

      හේනොහැකි අවස්ථාවක් එළැහේඹන බවත් එවිට ජීවන

      මට්ටම්කඩා වැටී අවසානහේ2 මිනිස් සංහතිය

සාගත,      වසංගත සහ යුJධමය තත්ත්වයන්තුළ

      මරණයකරා හේයොමු කරන ඉමහත් ව්යසනකාරි

     තත්ත්වයක් උJගතවන බවත් හේතෝමස් හේරෝබර්ට්

     මැල්තුස් ඔහුහේH සංඛ්යා විද්යාත්මකආකෘතින්

  මගින්තර්කකහේ ය.    මානව වර්ගයාට මුහුණ දීමට

                        සිදුහේවතැයි ඔහු විසින් පවසා ඇති හේමම

    ව්යසනකාරි අවස්ථාව හඳුන්වනුහේ2 මැල්තුසියන්

විනාශය,  මැල්තුසියන් උගු�,   මැල්තුසියන් අර්බුදය

 ආදිනම්වලිනි.    හේමවැනි විනාශකාරි තත්ත්වයන්

      මගින් ජනගහණහේයන් විශා� පිරිසක් විනාශ වී

    අවසානහේ2 පවත්නා ආහාර නිෂ්පාදනයට

     නඩත්තුකළහැකි ජනගහණයක් පමණක්

    ඉතුරුවන බවත් මැල්තුස් විසින් 1798    දී ලියන �ද

 සිය An Essay on the Principle of Population කෘතිහේයන්

  හේපන්වා දී තිහේ�.

     මැල්තුස් විසින්අනතුරු අඟවන �ද හේගෝලීය

     පරිමාණ සාගතය දැන් සැ�සුම් සහගත

    බ�හත්කාරයක්තුළ නිර්මාණය හේකහේරමින් පවතී.

       ඒ එක්සත් ජනපද විහේJශ ප්රතිපත්තිය විසින් දශක

       ගණනාවක් පුරා දියත්කරන �ද හේ�ෝකය පුරා දැන්

     දියත් හේවමින් පවතින හේගොවීන්ව හේගොවි

  නිෂ්පාදනහේයන් පළවා හැරිම,  රසායනික

     හේපොහේහොර සහකෘෂිකර්මයට අවශ්ය අහේනකුත්

               රසායනික ද්රව්ය නිෂ්පාදනය සහ සැපයීහේම්

  ක්රියාවලියට බාධා කිරීම,    එක්සත් ජනපදහේ2 සහ

     යුහේරෝපහේ2 කෘෂිකාර්මිකකටයුතු වැළැකී සිටින

      හේ�ස හේගොවීන්ට දන්වමින් ඒ සඳහා දීමනාවන්

හේගවීම,      අප්රිකාහේ3 සහආසියාහේ3 බීජ නිෂ්පාදනය

           බහුජාතිකකෘෂි සමාගම් යටතට ගැනීමආදි

  “    ” ක්රියාමාර්ග හේම් ආහාරව�ට එහේරහි යුJධහේ2

  හේපරමුණුකීපයක් පමණි.

    යුහේජනික්ස්වාදින් විසින් ඉදිරිපත්කරන ප්රධානතම

    තර්කයක් මැල්තුසියන්වාදය හා සමාන්තරව

 ගමන්කරයි.    යුහේජනික්ස්වාදින්ද අධික ජනගහණ

     වර්ධනයක් අයහපත් ප්රතිවිපාක ගැන කතා කරන

      අතර එහිදී ඔවුන් අවධානය හේයොමු කරන්හේන්

“” ”  “ ”    පහත් සහ හේරෝගී ප්රහේ3ණිගත �ක්ෂණසහිත

       “   දු`පත් පන්තීන් සහ ජාතින් විසින් අධික හේ�ස

   ” සිය වර්ගයා හේබෝ කිරීම හේවතය.   මැල්තුස් විසින්

             අනතුරු අඟවන අධික ජනගහණ වර්ධනහේ2

     ප්රතිවිපාක පිළිබඳ ප්රභූ හේපළැන්තිය පිළිබඳව

     පවතිනභීතිය ද යුහේජනික්ස්වාදය තුළ

 පරාවර්තනය හේ3.“මන්දබුJධික, අ�ස, 

”      මුHධ පුJග�යන් විසින් අධික හේ�ස දුරුවන්

         බිහිකිරීම හේ�තුහේවන් මානව වර්ගයාහේH උසස්

       ප්රහේ3ණිගත �ක්ෂණ දරනතමන් අයත්වන ප්රභූ

      හේපළැන්තියට සිය පැවැත්ම සඳහා අවශ්ය වන

     සම්පත්හිඟයකට මුහුණපාන්නට සිදුවනුඇතැයි

    යුහේජනික්ස්වාදිහු බිය පළ කර තිහේ�.  එහේහයින්

   “      යුහේජනික්ස්වාදීන් උත්සාහ දරන්හේන් අහේයෝග්ය

  ”    ප්රහේ3ණිගත �ක්ෂණසහිත පහළ සමාජ පන්තීන්

 “  ”   සහ හේනොදියුණු ජනවර්ගයන් හේH ප්රජනනය

     පා�නය හේකොට එක්හේකෝ ඔවුන් මිහිත�හේයන්

     අතුගා දැමීම හේහෝ ඔවුන්හේH සංඛ්යාව අධිරාජ්යවාදි

    ප්රභූ හේපළැන්තිහේ2 පැවැත්මට අභිහේයෝගයක්

    හේනොවන මට්ටමට සීමා කර තැබීමයි.

5.      එක්සත් ජනපදය විසින්හසුරුවන �බන

     යුහේරෝපීය සංගමය සහ එහි හේJශපා�න

නායකත්වය,   ආයතන සහ සංවිධාන

අරමුණු-    රුසියාහේ3 සහ චීනහේ2ආර්ථික, 

     මිලිටරිමය සහ හේJශපා�න බ�ය විනාශ කිරීම, 

   යුහේරෝපා සංගමහේ2 රටවල් නිර්-  කාර්මිකකරණය

      කරමින් හේ�ෝකආර්ථික සංසදය විසින් හේයෝජනා

  කරනු �බන 4      වැනි කාර්මික වි`�වයට පසු බිම

සැකසීම,     නව ජාත්යන්තර මු�්ය පJධතියක්

     ස්ථාපනයට අවශ්ය ආර්ථික පරිසරය ඇතිකිරීම, 

    යුහේරෝපා සංගමය තුළ ජාතිකභාණ්ඩාගාර, 

 මහජන අරමුදල්,     සහ පුJගලිකතැන්පතුආදිහේ2

      වටිනාකම් ක්ෂයකර දමා අවසානහේ2දී යුහේරෝව

     මුදල් ඒකකයක් හේ�ස විනාශකර දැමීම.

6.    හේගෝලීය තාක්ෂණික ප්රභූ හේපළැන්තිය
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අරමුණ-  හේතොරතුරුතාක්ෂණය,  කෘත්රීම බුJධිය, 

 ජාන තාක්ෂණය,     ආදිය මත පදනම්ව මිනිස්

  වර්ගයා වහල්බවට පත්කිරීම

      අධ්යයනහේ2 පහසුව සඳහා ඉහත බ�හේ3ග සර�

       හේ�ස ඉහත අයුරින් වර්ගීකරණයකළ ද හේම්

      බ�හේ3ග දැඩි හේ�ස ව්යා`තවූත් එකිහේනක අතර

     දැඩි සම්බන්ධතාවයකින් යුතුව හේපොදු හේමන්

      සුවිහේWෂිත අරමුණුසහිතව විහේටකතනිතනිවද

     තවත් විහේටක සමූහයක් හේ�ස ද ක්

    රියාත්මකවන්නාවූත් එකිහේනකා මත හේපෝෂණය

  වන්නාවූත් බ�හේ3ග හේවති.   හේමම සියලු

     බ�හේ3ගයන් හේකොහේරෝනා වසංගතය තුළ හේමන්ම

      යුදමයආක්රමණතුළද මනා ශ්රම විභජනයකින්

      සහ ඒ්කීයත්වයකින් යුතු වකටයුතුකරන

      ආකාරය වටහා ගැනීමට අසමත්වන්හේන් නම් එය

       අන්ධ පුJග�යන් සමූහයක් අලියාහේH ඒ් ඒ් අවයව

     අතගාමින් අලියාහේH හැඩය විස්තරකිරීහේම්

    සිJධියට සමාන ඒකක් වනුඇත.    ඇතැම් විට එක්

     බ�හේ3ගයක අරමුණුසහක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ

      අධ්යයනය මගින් පමණක් යම් සිදුවීමක් හේත්රුම්

     ගැනීමට උත්සාහකරන්හේන්නම්ඇතැම් විට

    එමගින් ඔබව මුළුමණින්ම ව්යාකූ�ත්වයට

 පත්කරනුඇත.

     ඉහතබ�ක&ග විසින්වසංගතආඛ්යානය
    පවත්වාකගනයාම පිණිස කයොදාගත්

       කමව�� ඒ්වා විසින් ඉටු��න�ද�ාර්ය

භා�යන්

1   හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානය

1).     හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානහේ2 ජාත්යන්තර

     හේසෞඛ්ය හේරගු�ාසි පිළිබඳ සම්මුතියට අත්සන්

      තබන �ද රටව�ට හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානහේ2

 හේකොවිඩ් 19     ආඛ්යානය පිළිපදින හේ�ස එම

    සම්මුතිය යටහේත් බ�පෑම් සිදු කිරීම

2).      කිසියම් හේබෝ වන හේරෝගයක් වසංගතයක්

          වසංගතතත්ත්වයක් හේ�ස නම්කිරීහේම් දී එහි

     ව්යා`තවන සුළු ස්වාභාවය හේමන්ම මාරාන්තික

       බව ද වසංගතයක් පිළිබඳව ද වන හේකොන්හේJසි

     එහේතක් පැවැති ජාත්යන්තරව පිළිගත්නිර්වචනය

  තුළ අඩංගුව පැවැතිණි.   හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානය

 විසින් 2010       දී හේමම නිර්වචනය තුළ වූ හේරෝගය

     මාරාන්තික ස්වභාවය යන හේකොන්හේJසිය ඉවත්

  කර දමන �දි.    එමගින් හේසම්ප්රතිශ්යාවන් සහ

     වාර්ෂික ඉන්�්ලුවන්සා හේරෝග බිහිසුණු වසංගත

     හේ�ස නම්කිරීමට අවශ්ය ඉඩකඩ සැපයීම

3).          සාමූහික ප්රතිශක්තිය පිළිබඳව එහේතක්

     ජාත්යන්තර පිළිගත් අර්ථකතනහේ2 එය �බාගත

  හැකි ක්රම 2   ක් දක්වා තිබිණි.       එකක් ස්වාභාවික

ප්රතිශක්තියයි.    අහේනක එන්නත්කරණය මගින්

  �බාගනු �බන ප්රතිශක්තියයි.   හේ�ෝක හේසෞඛ්ය

             සංවිධානය හේමම අර්ථකතනහේ2 ස්වාභාවික

     ප්රතිශක්තිය යනසාධකය ඉවත්කර දැමිණි. 

 එමගින් හේකොවිඩ්-19    සඳහා සාමූහික ප්රතිශක්තිය

      යම් සමාජයකට �බාගතහැකි එකම මග එන්නත්

   �බාගැනීම බව අඟවන �දි.   හේමය පැහැදිලිවම

      ඖෂධසමාගම්ව� අවශ්යතාව අනුව සිදු කරන

 �Jදක් විය.

4).      හේරෝග �ක්ෂණ හේනොහේපන්වන පුJග�යන් විසින්

     පවා ආසාදනය පතුරුවන බවට අවිද්යාත්මක

     මිථ්යාවක් පතුරුවා හරිමින් සමස්ත මානව

    සංහතිය මතභීෂණයක් දියත්කිරීම

5).     හේරෝග �ක්ෂණ හේනොහේපන්වනනිහේරෝගී

  පුJග�යන් හේකොවිඩ් 19    ආසාදිතයන් යැයි හේල්බල්

     කිරීමට හේදෝෂ සහගත හේප්රෝඩාකාරි පීසීආර්

    පරීක්ෂණයකුමන්ත්රණකාරි හේ�ස රහසිගතව

 අනුමතකිරීම

6).   ඊනියා හේකොවිඩ් 19    වසංගතහේ2 බිහිසුණුබව

      මවා පෑමට හේවනත් හේරෝගවලින් මිය යන

   පුJග�යන් පවා හේකොවිඩ් 19   හේ�තුහේවන් මරණයට

        පත් වූ පුJග�යන් හේ�ස නම්කිරීමට මරණ සහ

       ඒ්වාට බ�පාන �ද හේ�තුන් වාර්තා කිරීම පිළිබඳ

     එහේතක් පැවැති ජාත්යන්තර රීතින් ව�ට

      පටහැනිව අනිවාර්හේයන්ම අනුගමනකළ යුතු බව

18



    පවසමින්නව මාර්හේගෝපහේJශන හේරගුාසි 2020  

  අහේ¶ල් මස 16     වැනි දින නිකුත්කරන �දි. 

(INTERNATIONAL GUIDELINES FOR 

CERTIFICATION AND CLASSIFICATION (CODING) 

OF COVID-19 AS CAUSE OF DEATH)   ඒ් මගින්

      හේවනත් හේරෝගවලින් මරණයට පත් වූ පුJග�යන්

       අති විශා� සංඛ්යාවක් හේකොවිඩ් මරණ හේ�ස නම්

     කරමින් ඔවුන්හේH මළ සිරුරු සම්බන්ධහේයන්

       අවසාන කටයුතුකිරීහේම් අවස්ථාව පවා අහිමි කර

දැමිණි.

7).      හේ�ොක්ඩවුන් සහනිහේරෝධායනඇඳිරි නීති

     සමස්ත හේ�ෝකයටම නිර්හේJශ කරමින් මානව

අයිතීන්,    පුJගලිකනිදහස උල්�ංඝණයකිරීම්, 

           ජාත්යන්තර වශහේයන් සියලුම රටව�ආර්ථික

    ක්රියාවලිය විනාශ කර දැමීමට දායකවීම

8).      බහුජාතිකඖෂධ සමාගම් විසින් ඊනියා

 හේකොවිඩ් 19     වසංගතයට ප්රතිකාර හේ�ස ඉදිරිපත්

      කරන �ද එන්නත් වර්ගව� කාර්යක්ෂමතාව සහ

   සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ ප්රමාණවත්

    පර්හේ2ෂණාත්මක දත්ත හේනොපවතිනතත්ත්වයක්

       තුළ ඒ්වා සමස්ත මානව වර්ගයා මතම මුදාහැරීම

    අනුමතකිරීම සහනිර්හේJශකිරීම,   එම එන්නත්

      මගින් �ක්ෂ ගණනින් ජනයා අතුරුආබාධව�ට

       සහ මරණයට පත්වන විට පවා ඒ්වා අත්හිටුවීමට

 කටයුතු හේනොකිරීම

9).      බහුජාතිකඖෂධ සමාගම් සහ ඊනියා

     වසංගතය පිටුපස සිටින අහේනකුත් බ�හේ3ගව� `

   රචාරකආයතනයක් බවට පත්වීම

2.      ජාත්යන්තර මු�්ය සංවිධානය සහ ඉහතින්

      සඳහන්කළ අහේනකුත්මු�්ය ආයතන සහ සමාගම්

       විසින් විවිධ රාජ්ය ව� ජාත්යන්තර මු�්ය ගනුහේදනු

        අහේහෝසි කරන බවට සිදු කරන �ද තර්ජන සහ

 අල්�ස් දීම්

 ඊිනියා හේකොවිඩ්-19    වසංගත මර්දනය සඳහා

      හේ�ොක්ඩවුන් සහනිහේරෝධායනඇඳිරි නීති පනවන

 හේ�ස ද,      බටහිරඖෂධ සමාගම් විසින්නිෂ්පාදිත

       එන්නත් වර්ග භාවිතා කරන හේ�ස ද ආසියාහේ3

      අප්රිකාහේ3 සහ �තින් අහේමරිකාහේ3 ණය බරින්

       පීඩිත රටව�ට බ� කිරීම සඳහා ඔවුන්හේHණය

    ගැති භාවය හේයොදා ගනු �ැබිණි.  තමන්හේH උපහේදස්

      පිළිපදින රටව� දූෂිත පා�කයන්ට සහ හේසෞඛ්ය

     බ�ධාරින්ට අල්�සක් හේ�ස සහ ඔවුන්ට

   හිතුමතහේ2 ගසාකෑම සඳහා හේකොවිඩ්-19  ප්රතිචාර

      ආධාර යටහේත්ණයට මුදල් �බාහේදමින් ඔවුන්ව

  හේපළැඹවීම සිදුවිය .    හේමම තත්ත්වයට එහේරහිවී එය

      හේහළිදරවු කළ එකම රාජ්ය නායකයා හේබ�ාරූස්

  ජනාධිපති ලුකහේෂන්හේකෝ පමණි. හේකොවිඩ්-19 

                 සඳහා හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධාන නිර්හේJශ

        ක්රියාත්මකකරමින් හේ�ොක්ඩවුන් සහඇඳිරිනීති

     ක්රියාත්මකකරන්හේන් නම්තමන්ට මිලියන 800  ක්

       �බා දීමට ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද� ප්රතිඥා දුන්

        බවත්තමන් එය ප්රතික්හේෂ්පකළ බවත් ඔහු පසුව

හේහළිකහේ ය.     හේමම හේහළිදරවුවත් සමගම ඔහුව

      බ�හේයන් පහකිරීම සඳහා බටහිර ගැති රාජ්ය

                 හේනොවන සංවිධාන සහ සමාජ මාධ්යජා�ා

   ක්රියාකාරිකයන් හේයොදාගනිමින් සමන� වි`�වයක්

        දියත් වූ නමුත්රුසියාව මැදිහත් වී එය අසාර්ථක

 කරන �දි.

    රුසියාව චීනය සම්බන්ධහේයන්ද සිදුවූහේ2 එයමය. 

      බටහිර රාජ්යයන් සමග තමන්හේH මු�්ය ගනුහේදනු

      සහ ජාත්යන්තර මු�්ය පJධතිය තුළ තම

    ස්ථාවරත්වය රැකගැනීහේම් උපක්රමික අවශ්යතාව

      මත තමන්ටම එහේරහිව බටහිර විසින් හේකොවිඩ්-19 

             හරහා දියත්කරන �ද උපායමාර්ගික

     කුමන්ත්රණයට යම් පමණකින් අනුගත වීමට

       චීනයට සහරුසියාවටද සහ ඔවුන් හේH හිතවත්

  රාජ්යයන් වන වැනිසියු�ාව, නිකරගුවාව, කියුබාව,

       සහ ඉරානයට සිදු වූ බව නිරීක්ෂණයකළ හැකිය. 

     හේ�ෝක බැංකුහේ3 එක්සත් ජනපද දායකත්වය

  හේඩො�ර් බිලියන 3     ක් වන අතර චීනහේ2 දායකත්වය

   හේඩො�ර් බිලියන 1.5කි.     චීනය සිය විහේJශ විනිමය

 සංචිතයන් ( foreign exchange reserves)  සුරක්ෂිත

     හේ�ස තැන්පත්කිරීමට ප්රධාන වශහේයන්ම

19



    හේයොදාගන්හේන් එක්සත් ජනපද භාණ්ඩාගාර

  බැඳුම්කර මි�දී ගැනීමයි. 2021  හේනොවැම්බරය

         වනවිට චීනහේ2 විහේJශ විනිමය සංචිතය හේඩො�ර්

 ට්රිලියන 3.2කි.      තවමත් චීනයට සිය විහේJශ විනිමය

     සංචිතයන් සහ අපනයන හේවළඳාම සුරක්ෂිත

     කරගැනීම සඳහා ඉතුරුවඇති වඩාත් `

      රාහේයෝගිකම උපක්රමය වී ඇත්හේත් එක්සත් ජනපද

    භාණ්ඩාගාරණය බැඳුම්කර මි�දී ගැනීමය.  චීනය

   ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුදහේල් (IMF)   සහ හේ�ෝක

   බැංකුහේ3 ප්රධානතම හේකොටස් හිමිකරුහේවකි. IMF 

 විසින් 2016      දී චීන යුවාන් මුද� ජාත්යන්තර

      ගණුහේදනු සඳහා වන මු�්ය ඒ්කකයක් බවට

පිළිගත්හේත්ය.

     හේ�ෝකහේ2 විශා�තම මු�්ය කළමණාකරුවන් හේ�ස

     සැළහේකන ��ැක්හේරොක් සහ හේගෝල්ඩ්මන් සැක්ස්

      වැනි මු�්ය ආයතන චීනය තුළආහේයෝජනය

      කිරීමටත් චීනආහේයෝජකයන්ට සියආයතනතුළ

      මු�්ය ආහේයෝජනයන් සිදු කිරීමට අවස්ථා පුළුල්

   කිරීමටත්කටයුතුකරමින් සිටී.   ��ැක්හේරොක් සතු

            හේගෝලීය මු�්ය වත්කම්ව� වටිනාකම් හේඩො�ර්

 ට්රිලියන 10  කට අධිකය.    හේමම වසංගතආඛ්යානය

         පවත්වාගැනීම බටහිර අති බ�සම්පන්න

    ජාත්යන්තර මු�්ය ඒ්කාධිකාරහේ2 අවශ්යතාවක්

       වනකළ එයට එහේරහිව යාහේමන් සියආර්ථිකයන්

    ක්ෂණිකකඩාවැටීමකට �ක්වීම වළක්වාගැනීමට

       චීනයට සහරුසියාවට සිදු වූ බව හේපනී යයි.

     හේ�ොක් ඩවුන්නැතහේහොත් නිහේරෝධායනඇඳිරි නීති, 

     එන්නත්කරණය සහ මාධ්ය හේමහේහයුම් සඳහා

      හේ�ෝක බැංකුව සහ ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද�

      විසින්ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හරහා ශ්රි �ංකා

      රජය හේවත අඩුම තරමින් හේඩො�ර් බිලියන 1.16 කට

  අධික මුද�ක් 2020 -21      කා�ය අතර තුර �බා දී

තිහේ�.      මුදල් මුද්රණයකර ජනතාවට හේබදාහැරීම

(helicopter money)    හේමම ජාත්යන්තර මු�්ය

     ඒ්කාධිකාරය විසින් හේ�ෝකය පුරා සිය හේකොවිඩ්-19 

      ආඛ්යානය පිළිගත් සියලුමආණ්ඩු හේවතනිර්හේJශ

 කරතිහේ�.       එමගින් අදාළ රට තුළ මු�්ය පJධතිය

      තවදුරටත් අස්ථාවර කර අවසානහේ2 බිඳ දැමීම

  ඔවුන්හේH අරමුණ විය.

3.  රටවල් 194     කආණ්ඩුසහ හේසෞඛ්ය බ�ධාරින්, 

හමුදා,හේපො    ලිසි සහ බුJධි අංශ

  හේ�ෝකහේ2 රටවල් 194     කආණ්ඩුසහ ඒ්වාහේ2

     හේසෞඛ්ය බ�ධාරින් විවිධ ක්රමහේ3දයන් හරහා හේමම

හේකොවිඩ්-19     ආඛ්යානය පවත්වාහේගන යාම සඳහා

   ක්රමානුකූ�ව හී�ෑ කරගන්නා �දි.   හේ�ෝක හේසෞඛ්ය

සංවිධානය,      බහුජාතිකඖෂධ සමාගම් සහ බිල්

  සහ හේමලින්ඩා හේHට්ස්,    හේරොකහේ��ර් වැනි පදනම්

      ආයතන මගින් වරදාන සහ අල්�ස් සැපයීම

       මගින්ද බටහිර ඔත්තු හේස්වා විසින් හේමම රටව�

     හේJශපා�න නායකත්වහේ2 දූෂණ සහ අපරාධ

      පිළිබඳ හේහළිදරවු කිරීහේම් හේහෝ නීතිය ඉදිරිපිටට

     පැමිණවීහේම් තර්ජන මත ඔවුන්ව ��ැක්හේම්ල්

      කිරීම මගින්ද ජාත්යන්තර මු�්ය ආයතනව�ණය

       උගුහේල් සිර වීම නිසාද ඔවුන්ට බ�ය රැකගැනීහේම්

    අවශ්යතාව සහ තනතුරුරැකගැනීහේම් අවශ්යතාව

        නිසා ද හුදු මුHධත්වය සහනිවට කමනිසාද

 ඔවුන් හේකොවිඩ්-19    ආඛ්යානය පවත්වාහේගන යාමට

  එකඟ වීතිහේ�.     ව්යාජ සංඛ්යා හේල්ඛන මගින්

හේකොවිඩ්-19   ආඛ්යානය පවත්වාහේගන යාම,  හේමම

     වසංගත හේප්රෝඩාව හේහළිදරවු කළදෛවද්යවරුන්

   සහ විද්යාඥයන් හේස්වහේයන් පහකිරීම,  ඔවුන්ට

   විවිධ තර්ජන එල්� කිරීම,   ආණ්ඩුක්රම 3

      යවස්ථාවන්ට පටහැනි හේ�ස වසංගත මර්දන නීති

      පනවමින් මිනිස් අයිතීන් සහනිදහස උල්�ංඝණය

කිරීම,      හමුදාවන් සහ රහස් ඔත්තු හේස්වාවන්ද

    ඉහේ�ක්හේ�ොනිකනිරීක්ෂණ පJධතිද හේයොදවමින්

හේකොවිඩ්-19      හේරෝගීන් සහ ඔවුන්ඇසුරුකළ

     පුJග�යන්හඹාහේගොස් නිහේරෝධායනකඳවුරුතුළ

 ගාල් කිරීම,   බ�හත්කාරි එන්නත්කරණයක්රියාවට

නැංවීම,      එන්නත් මගින් අතුරුආබාධ සහ

     මරණයට �ක්වන පුJග�යන් පිළිබඳ හේතොරතුරු

        වසන්කිරීමආදිය ඒ් ඒ් රටව� ආණ්ඩු සහ

     හේසෞඛ්ය බ�ධාරින් හේමව�මක් හේ�ස හේයොදාහේගන

  සිදු කරන �දි.

    �ංකාහේ3 රජහේ2දෛවද්ය නි�ධාරින්හේH සංගමය, 

 හේහද සංගම්,     සහදෛවද්ය රසායනාගාර වෘත්තීය
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      සමිති සංගමයආදි සංවිධාන හේමම හේකොහේරෝනා

       භීෂණ ප්රචාරක ව්යාපාරහේ2 හේපර ගමන්කරුවන්

   බවට පත් වී තිබිණි.

4. ජනමාධ්ය,   සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරින්,  නි�

       වාමාංශික පක්ෂ සහ වෘත්තීය සමිති සහ රාජ්ය

 හේනොවන සංවිධාන

      රාජ්ය සහ විකල්ප ජනමාධ්ය හේදකම හේමම

හේකොවිඩ්-19    ආඛ්යානය නැතහේහොත් හේකොහේරෝනා

      භීතිකාව සමාජය මත පවත්වාහේගන යාම සඳහා

   විශා� හේමහේහවරක්කරන �දි.   දෛදනිකආසාදිත

      හේපොකුරු ගැන ද මරණ සංඛ්යාවන් ගැන ද,  පීසීආර්

     පරීක්ෂණ මගහරිමින් සැඟව සිටින ජනතා J

     හේරෝහීන් ගැනද සඳහන්ඇඟකිළිහේපො�න

 වාර්තාවන් ද,     රජහේ2 වසංගත මර්දනය සඳහා

    රජහේ2 වැඩපිළිහේවළවල්ව� සාර්ථකත්වය සහ

    හේJශපා�න නායකත්වහේ2 සහ හේසෞඛ්ය

       බ�ධාරින්හේHකැපවීම සහතීක්ෂණ දැක්ම ගැන ද

   වාර්තා ප්රධානහේපහේ  මාධ්යව� පළවිය.   ඒ් අතර

      විකල්ප මාධ්ය සහ විරුJධ පක්ෂ ද ,  වෘත්තීය

     සමිතිද සිවිල්සමාජ ක්රියාකාරින්ද හේමම ව්යාජ

     වසංගතආඛ්යානය අභිහේයෝගයට �ක්කරනු

                          හේවනුවට එමආඛ්යානය තුළම ව්යාජ

   “  ධ්රැවීකරණයක් හේගොඩ නගමින් ආණ්ඩුව�

    හේකොහේරෝනා මර්දන ව්යාපෘතිව� දුර්ව�තා

”     විහේ3චනය කරමින් එම හේප්රෝඩාකාරි ආඛ්යානය

     හේවනත් මානයකින් හේපෝෂණයකිරීමට දායක වූහ. 

          ඔවුන් විසින් ප්රWනකරන �JහේJ හේදෝෂ සහගත

     හේප්රෝඩාකාරි පීසීආර් පරීක්ෂණ මගින් හේරෝගීන්

         හඳුනාගැනීමට යාහේම් වැරැදි සහගත බව හේනොව

      ප්රමාණවත් පරිදි පීසීආර් පරීක්ෂණසිදු හේනොකිරීම

පිළිබඳවයි.     ඔවුහු ප්රWනකහේ  අත්හදාබැලීහේම්

       මූලික පරීක්ෂණ පවා නිසි පරිදි හමාර හේනොකළ

    හේකොහේරෝනා එන්නත්ව� සුරක්ෂිත බව

     කාර්යක්ෂමතාව හේහෝ ඒ්වාහේ2 අවශ්යතාව හේනොව

      ඒ්වා සාමාන්ය ජනතාවට �බා දීමට හේපර

     හේJශපා�න නායකයන් සහ වරප්රසාදිත හේකොටස්

     ගා� කඩාහේගන හේගොස් ඒ්වා �බාගැනීහේම්

 අසාධාරණත්වය ගැනය.    ඔවුහු ප්රWනකරන �JහේJ

    දෛවරස් හේරෝග ව්යා`තිය වැළැක්වීමට හේ�ොක්ඩවුන්

   සහඇඳිරි නීතික්රියාමාර්ග,  සමාජ දුරස්තකරණය, 

       මුහුණුආවරණ පැළැඳීමට බ� කිරීමආදිහේ2

     අවිද්යාත්මක බව සහනිෂ්ඵ�ත්වය සහ

     අමානුෂික බ�හත්කාරය හේනොව ඒ්වා ප්රමාණවත්

   පරිදි සිදු හේනොකිරීම පිළිබඳවය.   මාධ්ය වාරණයට

     එහේරහිව හඬනගනඇතැම් සංවිධාන සහ

   ජනමාධ්ය හේමම හේප්රෝඩාකාරි හේකොවිඩ්-19 ආඛ්යානය

      ප්රWනකරන ලිපිතමන් විසින්ම වාරණය

 කරගන්නා �දි.

      �ංකාහේ3 ජනතා විමුක්ති හේපරමුණනැමැති නි�

     වාමාංශික හේJශපා�න පක්ෂයද හේසසු වෘත්තීය

      සමිතිද රජය විසින් හේ�ොක් ඩවුන් හේනොකරන්හේන්

        නම්තමන් ස්වයං හේ�ොක් ඩවුන් වීමකට යන බව

 නිහේ3දනය කළහ.    එක්සත් ජනපදහේ2 මිලිටරි

 නිෂ්පාදන සංකීර්ණය,   ජාත්යන්තර මු�්ය

      ඒ්කාධිකාරය සහ හේ�ෝකආර්ථික සංසදය විසින්

       දියත්කරන �ද හේගෝලීය ආර්ථිකය බිඳ දැමීහේම්

     සැ�සුහේම් හේකොටසක් හේ�ස හේගෝඨාභය රාජපක්ෂ

  රජය විසින් හේ�ොක්ඩවුන්,     ඇඳිරි නීතිආදිය මගින්

      රහේට් ආර්ථිකය බිඳ දමමින් වැඩකරන ජනයාහේH

      ජීවිත විනාශකර දමන විට �ංකාහේ3 වාමාංශයද

    නිර්�ජ්ජිත හේ�ස එයට සහාය දුන්හ.    එය සිදු වූහේ2

   ඔවුන්හේH අවස්ථාවාදය නිසාද ,  හේනොසැළකිළිමත්

      මුHධත්වය නිසාද නැතහේහොත් පටු පුJගලික �ාභ

      ප්රහේයෝජන නිසා ද නැතහේහොත් ඒ් සියල්හේල්

   සංක�නයක් හේ�සදැයි මම හේනොදනිමි.  හේමම

     හේගෝලීය කුමන්ත්රණහේ2 ප්රතිඵ�යක් හේ�ස සිය

     ආර්ථික සමාජීය ජීවිත විනාශවීහේම් ප්රතිඵ�යක්

       හේ�ස �ාංකීය ජනයා �ක්ෂගණනින් විදී බැස ඇති

              හේම් හේමොහේහොත තුළ පවා ඒ් පිටුපස සිටින

     ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද� වැනි ජාත්යන්තර

     බ�හේ3ගව� දායකත්වය පිළිබඳ එම ජනතාව

     දැනුවත්කිරීහේම් වගකීහේමන් දැනුවත්ව මගහැර

      සිටීම මගින්තවදුරටත් පැහැදිලි වන්හේන් �ංකාහේ3

    වාමාංශය තවමත් ඉහතතත්ත්වයන්හේගන් මිදීමට

  සමත්ව නැති බවය.
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       �යිසර් සමාගම හේමන් ම හේසසු බටහිරඖෂධ

       සමාගම් ද සිය හේකොහේරෝනා එන්නත් හේ�ෝකය පුරා

        අහේ�වි කහේ  එම එන්නත් මගින් යම් හානියක් එය

     �බාගන්නා පුJග�යාට සිදුවුව හේහොත් එයට

      එහේරහිව දණ්ඩ මුක්තිය හේහවත් අපරාධ නඩු

 පැනවීහේමන් වැළැක්වීම,     සිදුවන හානි පිළිබඳ වන්දි

      රජය විසින් මහජන මුදලින් හේගවීමආදි

     හේකොන්හේJසි ගණනාවකට යම් රටක රජයක් එකඟ

 වුවහේහොත් පමණි.

      එහේමන්ම �යිසර් විසින් බ්රසී�යට පනවන �ද

      හේකොන්සියක් වූහේ2 එහි විහේJශ වත්කම් �යිසර්

   සමාගමට පැවැරිය යුතු බවයි.   එහේමන්ම බ්රසී�හේ2

      නීතිය �යිසර් සමාගමට ව�ංගු හේනොවන බවට

   සහතිකයක් දිය යුතු විය.

      එහේමන්ම ඔවුන් විසින් පනවා ඇතිතවත්

     හේකොන්හේJසියක් වන්හේන් �යිසර් සමාගම සහ අදාළ

        රහේට් ආණ්ඩුව අතර ඇතිකර ගන්නා �ද ගිවිසුම්

   රහසක් හේ�ස තබාගත යුතුය.   �යිසර් එන්නහේත්

    කාර්යක්ෂ්මතාව සහ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ

      රටතුළ මතුවන ප්රWනකිරීම් යටපත්කිරීහේම්

   වගකීම අදාළ රජය සතුහේ3.

      කිසියම් රටකට තවත් රටක් හේහෝ ආයතනයක්

     විසින් හේකොවිඩ් එන්නත් �බාගැනීම සඳහා

       �බාහේදනආධාර අදාළ රටට �බා හේනොදී මුදල්

     හේකළින්ම �යිසර් සමාගමට �බා දිය යුතුය.

     �යිසර් සමාගමආජන්ටිනාවට පනවන �ද

     හේකොන්හේJසියක් වූහේ2 එහි විහේJශ තානාපති

කාර්යා�,  හමුදා කඳවුරු,    සහ බැංකු තැන්පතු

      සියල්� ඇපයට තබා ගිවිසුමකට එළැඹිය යුතු

බවයි.

    �යිසර් එන්නහේත් අන්තර්ගත රසායනික ද්රව්යය, 

     කාර්යක්ෂමතාව සහ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳ දත්ත

 වසර 75      කකා�යක් සඳහා මහජනයාහේගන් වසන්

       කරතැබීමට එක්සත් ජනපද රජය සහ එහි

     වසංගත හේරෝග මර්දන මධ්යස්ථානය �යිසර්

    සමාගම හේවත හේපොහේරොන්දුවක් දී තිහේ�.  හේමම

     �යිසර් එන්නත් හේමන්ම හේසසු සියලු හේකොවිඩ්-19 

    එන්නත් �බාගැනීහේම්දී එන්නත �බාගන්නා

      පුJග�යා විසින්තමන්ට එමගින්ඇතිවිය හැකි

      අතුරුආබාධ පිලිබඳව හේහොඳින් දැනුවත්ව සිටින

     බවට කිසියම් හේල්ඛනයකට අත්සන්තැබිය යුතුය. 

      නමුත් අතුරුආබාධ සහ අන්තර්ගත රසායනික J

     රව්ය පිළිබඳ සැබෑ හේතොරතුරු වසර 75  කට

      වසංකර ඇතිතත්ත්වයක්තුළ හේත්රුම්ගත යුතුව

     ඇත්හේත් එන්නත �බාගන්නා පුJග�යා හේවත

     හේතොරතුරු සැපයීම හිතාමතාම පැහැර හරිමින්

 ඇතිබවකි.     ඔවුන් සැඟවීමට යත්න දරන්හේන්

කුමක්ද?

 හේකොහේ�ොම්බියාහේ3 2022    ජූනි මාසහේ2දී පැවැති

    ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වී වාමාංශික

     අහේ`ක්ෂකගුස්ටාහේවෝ හේපට්හේරෝ අතින් පරාජයට

     පත් හේරොහේඩොල්හේ�ෝ හර්නැන්ඩස්ව එක්සත් ජනපද

     “  ජනමාධ්ය විසින්හඳුන්වා දී තිබුහේණ් දූෂණයට

 ” එහේරහි රණකාමිහේයකු හේ�සය.   කලින් සිටි

      ජනාධිපති ඉවාන් ඩූක් යටහේත් �යිසර් සමාගම

      හේවතින් �බාගත් එන්නත් සඳහා හේඩො�ර් මිලියන

375     ක් වැඩි පුර හේගවා තිහේ�.  ජනාධිපතිවරණහේ2

    හේදවන වටයට හේපර හේකොහේ�ොම්බියනු Cambio  නම්

      මාධ්යය විසින් අනාවරණයකරන �JහේJ දූෂණ

    විහේරෝධී ආණ්ඩුකාරවරුන්හේH ලීගහේ2 ජනාධිපති

     අහේ`ක්ෂක හේරොහේඩොල්හේ�ෝ හේහර්නැන්ඩස් තවත්

      ව්යාපාරිකයන්රැසක් සහතරුණස්ත්රින්රැසක්

     සමග සුහේඛෝපහේභෝගී හේයොට් යාත්රාවක් තුළ

  “  ”   පවත්වන �ද බිකිනි පාටියකට සහභාගි වී

      ඇතිබවත් එය සංවිධානය කරන �JහේJත් එහි

      සියලු වියදම් දරන �JහේJත් හේකොහේ�ොම්බියාව තුළ

     සිය ව්යාපාරික කටයුතු උත්සන්නකිරීමට

     අහේ`ක්ෂා කරන එක්සත් ජනපදඖෂධ

     සමාගමක් වන �යිසර් සමාගම විසින් බවත්ය. 

Cambio      විසින් අනාවරණයකරන �ද වීඩිහේයෝව�

    දැක්හේවන්හේන් �යිසර් සමාගහේම් විධායක

      නි�ධාරින්කීපහේදහේනකු ද හේමම සාදයට සහභාගි

  වී ඇති බවයි.

2022   ජූලි මස 7     වැනි දින උරුගුහේ3 අධිකරණය

   විසින් වයස අවුරුදු 13    ට අඩු ළමුන්ට හේකොවිඩ්-19 

       එන්නත් �බා දීම වහා නවත්වන හේ�ස එහි

     හේසෞඛ්ය ඇමැතිවරයාට සහ රජයට නිහේයෝග කරන

 �දි .      හේමයට හේ�තුව වූහේ2 එම එන්නත්ව�

     කාර්යක්ෂම බව සුරක්ෂිතාව පිළිබඳ ප්රමාණවත්

22



     දත්ත අදාළ සමාගම් විසින් සපයා

හේනොතිබීමය.      එහේමන්ම අදාළඖෂධ සමාගම් සහ

     උරුගුහේ3 රජය අතරඇතිකරගත් ගිවිසුම්

     හේමොනවාදැයි වහාම හේහළිදරවු කරන හේ�සද

    අධිකරණය විසින්නිහේයෝග කර ඇත.

       හේකහේස් වුව ද �ංකාහේ3 ඇතැම් ගුරු සංගම්ව� මැයි

       දින සටන්පාඨය වූහේ2 සියලුම සිසු දරුවන් සහ

       ගුරුවරුන් එන්නත්කරනතාක්කල් පාසල් විවෘත

 හේනොකරනු යන්නයි. .

 හේමම හේකොවිඩ්-19    භීෂණ ප්රචාරක ව්යාපාරහේ2

     හේපරගමන්කරුවන් බවට හේ�ස කටයුතුකරන

     �JහේJ �ංකාහේ3 රජහේ2දෛවද්ය නි�ධාරින්හේH

සංගමය,  හේහද සංගම්,   දෛවද්ය රසායනාගාර

       වෘත්තීය සමිති සංගමයආදිය වන අතර ඊට

     අමතරව විවිධ පක්ෂව�ට සම්බන්ධිත බහුජන

       සංවිධාන ද නිදහස් හේවහේළඳ ක�ාපය ආශ්රිත රාජ්ය

      හේනොවන සංවිධාන ද හේකොවිඩ් භීෂණයතම

     තමන්හේHක්හේෂ්ත්රයන්තුළ වැපිරවීමට කටයුතු

 කරන �දි.

      හේ�ෝකහේ2 සියලුම රටව� පාහේ� නි�දෛවද්ය

    සංගම්ව� නායකත්වය බහුජාතික සමාගම්වලින්

 �ද දීමනා,     හේ�ෝක හේසෞඛ්ය සංවිධානහේ2 ව්යාපෘති

       හේහෝ ශිෂ්යත්වආදිය නිසා හේහෝ බියගැන්වීම් නිසා

  හේහෝ හේමම හේකොවිඩ්-19        ආඛ්යානහේ2 ප්රධාන තම

     ප්රචාරක යන්ත්රය බවට පත් වී තිබිණි.   හේම් අතර

හේකොවිඩ්-19     ආඛ්යානය පවත්වාහේගන යාම සඳහා

      බිල්හේHට්ස් සහ හේමලින්ඩා හේHට්ස් පදනම විසින්

     හේ�ෝකය පුරා ජනමාධ්ය ආයතනගණනාවකට

  හේඩො�ර් මිලියන 319       ක් �බා දී ඇති බවට ඇ�න්

  මැක්හේ�ොයිඩ් විසින් Mint Press News    හේවත ලියන �ද

   ලිපියකින් හේහළිදරවු කරන �දි.

 

5.       රහස් ඔත්තු හේස්වාවන් සහ මහේනෝ විද්යාත්මක

හේමහේහයුම්.

 හේප්රෝඩාකාරී හේකොවිඩ්-19    වසංගතආඛ්යානය හේවත

  එනම් හේ�ොක් ඩවුන්,    සමාජ දුරස්තකරණසහ

   එන්නත්කරණක්රියාමාර්ගව�ට මහජන

       සහහේයෝගය �බා ගනු වස් ඔවුන් මත වසංගත

     භීෂණය පැතිරවීමට බ්රිතාන්ය රජය රජහේ2 උපක්රම

   හේමහේහය වන �JහේJ Scientific Pandemic Insights 

Group on Behaviours (SPI-B)  “නැතහේහොත් Nudge Unit”

     යනුහේවන්හඳුන්වන බුJධි හේමහේහයුම්කණ්ඩායමක්

      විසින් බව හේටලිග්රා�් පුවත්පත සහ අහේනකුත්

    මාධ්ය විසින් හේහළිදරවු කරන �දි.

2012  ඔක්හේතෝබර් 5    වැනිදිනකැනඩාහේ3දී පැවැති

 හේන්හේටෝ 2021     සරත් සෘතු නවීකාරක අභිහේයෝගය

     වැඩ සටහනට සහභාගිවූ කැහේන්ඩියානු හමුදාහේ3

     විශ්රාමික ලුතිනන්කර්නල්වරියක වනකටයුතුකළ

     සහ වර්තමානහේ2 දී කැහේන්ඩියානුහමුදාහේ3

    ආරක්ෂක විශිෂ්ටත්වය සඳහා නවීකාරකත්වය

    ව්යාපෘතිහේ2 ආරක්ෂක විද්යාඥවරියක් සහ

    කළමණාකාරවරියක් හේ�ස හේස්වය කරන මාරි-

     පිහේයහේර් හේර්මන්ඩ් සංජානන යුJහේධෝපායයන් ගැන

  හේමහේස් පවසා තිහේ�.

“       භූමිය අත්පත්කරගැනීම සඳහා යුJධ කළ දවස්

      ඉකුත් වී දැන් හේබොහේහෝ කල් ගතව තිහේ�.   දැන් නව

     ඉ�ක්කය සතුරාහේH අදහස් සහ මතවාදයන්

 හේවනස්කිරීමයි.     එය විසින් මිනිසාහේH ගුරුත්ව

     හේක්න්ද්රය හේමොළය බවට පත්කර තිහේ�.  එහේමන්ම

       එය විසින්තරඟහේ2 අවකාශය බවට මිනිසාව පත්

        කරඇති අතර මිනිස් මනස සංග්රාම භූමිය බවට

  පත්කර තිහේ�.”

“       අපි කතා කරන්හේන් Jවිත්ව යුද ආකාරයන්හේH

  තර්ජනය ගැන නම්,     හේම් දක්වා භාවිතහේ2 හේයොදා

      ඇති යුදආකාරවලින් හේනොමග යැවීම මත හේබොහේහෝ

      හේසයින් පදනම්ව ඇති යුදආකාරය සංජානනී

 යුJධය හේ3.       එහි ඉ�ක්කය වන්හේන්තීරණගනු

      �බන පුJග�යන් මත බ�පෑම් හේකොට අවනත

     කරගැනීම සහ පුJග� කණ්ඩායමක්තුළ
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     කණ්ඩායමක් හේවත බ�පෑම් කරමින් ඔවුන්හේH

      චර්යාවන් හේවනස්කිරීම මගින් උපක්රමික හේහෝ

   උපායමාර්ගික වාසියක් �බා ගැනීමයි.  සංජානන

    යුJධය හේබොහේහෝ හේසයින්කෘත්රිම බුJධිය,  විශා�

       දත්ත සංචිත සහ සමාජ මාධ්ය ජා�ා සමග

                  සම්පාත වී ඇති අතර එය විසින් ස්නායු

    විද්යාවන්හේH ශීඝ්ර පරිණාමය හේපන්නුම්කරයි. ”

(   “  ” හේන්හේටෝ සංවිධානහේ2 සංජානන යුJධය :  ඔබහේH

       හේමොළය අත්පත්කරගැනීමට බටහිර හමුදා දියත්කර

 ඇතිසංග්රාමය-vimarshana.org)

6. හේකොවිඩ්-19    වසංගතආඛ්යානය ප්රWන

 කරන්නන්ව දක්ෂිණාංශිකයන්,   නාසිවාදින් සහක්

     රිස්තියානිආගමික මූ�ධර්මවාදින් සහ යුහේද3

                   විහේරෝධීන් හේ�ස නම්කර ඔවුන්ට එහේරහිව

    ප්රචණ්ඩත්වය මුදා හැරීමට වාමාංශය

හේයොදාගැනීම

හේකොවිඩ්-19     වසංගතආඛයානය ඉහතකී බ�හේ3ග

       විසින් මුදා හරින �JහේJ සමස්ත හේ�ෝකහේ2ම වැඩ

       කරන ජනතාව හේවත එල්� කිරීමට සැ�සුම්කර

      ඇති ප්රහාරයකආරම්භ පියවර හේ�සින් බවත්

      හේ�ෝකආර්ථික සංසදය සහ ජාත්යන්තර මු�්ය

      ඒ්කාධිකරය ඒ් පිටුපස සිටින බවත් ඉහතදී

 සඳහන්කහේළමි.    හේමම තත්ත්හේ2 අවදානම

     නිවැරදිව හඳුනාහේගන එය හේහළිදරවු කිරීහේම්

      වගකීම වාමාංශික පක්ෂ සහ වෘත්තීය සමිති සතු

විය.       නමුත් ඔවුන් එම වගකීම පැහැර හැරියා

       පමණක් හේනොව එයට එහේරහිව නැගී සිටි වැඩ

    කරන ජනතා කණ්ඩායම්ව�ට දක්ෂිණාංශිකයන්

      හේහෝ නාසිවාදින් හේ�ස හේල්බල් කිරීමටද කටයුතු

 කරන �දි.     ඔස්හේÄලියානු රජහේ2 පැසිස්ට් පන්නහේ2

     හේකොහේරෝනා මර්දන නීතිරීතිව�ට එහේරහිව පළමුව

     සංවිධිතව නැගී සිටිහේ2 ඔස්හේÄලියාහේ3 ඉදිකිරීම්

       කම්කරුවන් වන අතර ඔවුන්නාසිවාදින් යැයි නම්

       කිරීමට ඔස්හේÄලියානු රජය සමග ඒක හේපළට සිට

      ක්රියාත්මක වූහේ2 ඊනියා වාමාංශික පක්ෂ සහ

බුJධිමතුන්ය.    හේමම ඉදිකිරීම්කම්කරුවන්හේගන්

 බහුතරයක් බංH�ාහේJශය,   ඉන්දියාව ඇතුළු

     රටවලින් පැමිණි සංක්රමණිකකම්කරුවන් යැයි

  හේ�ස හේනොතකා හැරිණි.

    කැනඩාහේ3 �ක්රථ රියැදුරන්හේH විහේරෝධතාවද

     ජස්ටින් ටෘහේඩොස්හේH රජය විසින් නාසිවාදි

      විහේරෝධතාවකැයි නම් කරන �ද අතර ඒ්

    හේමොහේහොහේත්ත්කැහේන්ඩියානු හමුදා විසින්

     යුක්හේර්නහේ2 නව නාසි වාදින්ට කැහේන්ඩියානු

      භූමිය තුළ අවි පුහුණුව �බා හේදමින්තිබිණි. 

              කැහේන්ඩියානු �ක් රථ රියැදුරන්හේගන් විශා�

     ප්රතිශතයක් ඉන්දියාහේ3 සිට පැමිණි සීක

  ජාතිකයන්හේගන් සමන්විත හේ3.   ඔවුහුකැනඩා

 රජහේ2 හේකොවිඩ්-19    මර්දන නීතිරීතිව�ට එහේරහිව

     ඔටාවා නගරහේ2 කඳවුරු බැඳ විහේරෝධතා

     දක්වන්නට පැමිණීහේ2 ඉන්දියාහේ3 සීක් ජනයා

      විසින් හේමෝදි හේH රජහේ2 බහුජාතික සමාගම්ව�ට

    ඉන්දීය කෘෂිකර්මාන්තය පාවාහේදන කෘෂිකාර්මික

    ප්රතිසංස්කරණ පනතට එහේරහිව වසර

    එකහමාරකකා�යක්තිස්හේස් නවදිල්ලිහේ2 කඳවුරු

     බැඳ දක්වන �ද විහේරෝධතා ව්යාපාරහේ2 ආWවාදයද

සමගය.    කැනඩාහේ3 �ක්රථ රියැදුරන්හේH

     විහේරෝධතා ව්යාපාරය මැඩලීමට හේයොදන �ද

     අWවාහේරෝහකකැරැළි මර්දන හමුදාවන් විසින්

     අරග�යට සහාය දීමට පැමිණි ස්වහේJශික Mohawk 

      ප්රජාවට අයත් ඉතා වයස්ගත ස්ත්රියක් �බා

      හිතාමතාම අWවකුරව�ට යටකර මාරාන්තික

   තුවා� සිදු කරන �දි.   හේමම විහේරෝධතාවන්ට

       සහභාගි වූ හේහෝ සහාය දක්වන �ද පුJග�යන්හේH

 හේJහේපොළ පවරාගැනීමට,   බැංකු ගිනුම් තහනම් 

  කිරීමට සහ     අසීමිතකා�යක රඳවා තබාගැනීමට

     ඉඩ ස�සන මර්දන අණපනත්කැහේන්ඩියානු

     පාර්ලිහේම්න්තුහේ3 සම්මතකරන විට ජස්ටින්

       ටෘහේඩෝස්ට ඒ් සඳහා අවශ්ය ඡන්ද ප්රමාණය සපයා

     දුන්හේන්කැහේන්ඩියානු එන්පීඩීනම් වාමාංශික

පක්ෂයයි.     එහි වත්මන්නායකයාද සීක්

ජාතිකහේයකි.

     අධිරාජ්යවාදය විසින් සියක්රියාමාර්ග උහේදසා

      ජනතාවන් අවනතකරතබාගැනීමට ගනු �බන

  ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව Manufacturing Consent  නම්
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හේපොත       ලියන �ද හේනෝම් හේචොම්ස්කි ප්රකාශකර

 සිටිහේ2 හේකොවිඩ්-19   එන්නත් �බාගැනීම ප්රතික්හේෂ්ප

   කරන්නවුන් හේපොදු ස්ථානව� ගැවසීම,  හේවළඳසැල්

       ව�ට ඇතුළු හේනොවිය යුතු බවත් ඔවුන්ට අවශ්ය

      ආහාර �බාගැනීම ප්රWනයක් වන්හේන්නම් එය

      හුහේදක් ඔවුන්හේH ප්රWනයක් හේ�ස සැළකිය යුතු

බවයි.

    ජර්මන් හේසෞඛ්ය අමාත්යාංශය විසින් 2022   ජූලි මස

20        වැනි දින නිකුත්කරන �ද ට්විටර් නිහේ3දනය

 අනුව හේකොවිඩ්-19    එන්නත් �බාගත් සෑම

 පුJග�යන් 5000     කින් එක් අහේයකුම බරපත�

   ආබාධයන්ට හේගොදුරු වී තිහේ�.

      එක්සත් ජනපදහේ2 නි� සංඛ්යා හේල්ඛන අනුව

(VAERS)  අනුව හේකොවිඩ්-19   එන්නහේත් අතුරුආබාධ

       හේ�තුහේවන් හේම් වනවිට එහි මරණයට පත්ව ඇති

 සංඛ්යාව 29,031     වන අතර සදාකාලික අබාධිත

   තත්ත්වයට පත්වූවන්හේH සංඛ්යාව 54,306කි. 

      අතුරුආබාධව�ට හේගොදුරු වූ සමස්ත සංඛ්යාව

1,307,928 කි.

   යුහේරෝපීයදෛවද්ය ඒජන්සියට (European Medicines 

Agency – EMA)  අනුව හේකොවිඩ්-19   එන්නහේත් අතුරු

      ආබාධ හේ�තුහේවන් හේම් වනවිට යුහේරෝපය තුළ

    මරණයට පත්වඇති සංඛ්යාව 45,752  ක් වන 

        අතරඅතුරුආබාධව�ට හේගොදුරු වූ සමස්ත

 සංඛ්යාව 4,522,307 කි.

       හේම් අනුව යුහේරෝපය සහ එක්සත් ජනපදය තුළ

හේකොවිඩ්-19     එන්නත්ව� අතුරුආබාධ හේ�තුහේවන්

74,783        ක්මරණයට පත් වී ඇති අතර පුJග�යන්

5,830,235       ක්බරපත� ශාරිරික හානිව�ට �ක් වී

තිහේ�.

      හේමම මරණව�ට සහ සදාකාලිකආබාධිත බවට

    හේගොදුරු වූ හේම් පුJග�යන් හේකොවිඩ්-19  එන්නත

    �බාගන්නටඇත්හේත් එන්නත �බා

     හේනොගතහේහොත් සිය සමාජ ජීවිතයට රාජ්යය විසින්

      ද හේකොහේරෝනා ප්රචාරක උමතු සංවරුසාහේවන් හේතමී

      සිහි විකල්කරගත් සමාජය විසින් ද එල්�වන

      පීඩනහේයන් ගැ�වී හුහේදක්ආහාර මි�දී ගැනීමට

      හේවළඳස�ට යාමට හේහෝ ජීවිකා වෘත්තීයරැක

  ගැනීමට විය හැකිය.

     හේනෝම් හේචොම්ස්කිට හේමම මරණ පිළිබඳවකියන්නට

   ඇත්හේත්කුමක්දැයි අපි හේනොදනිමු.

     හේරොකහේ��ර් සංවිධානය සිය වාර්තාව මගින් 2010 

      දී පුහේරෝකතනයකළ ඊනියාදෛවරස් වසංගතය

2019          දී මතුවූහේ2 ස්වභාවිකදෛජව විද්යාත්මක

    ව්යසනයක් හේ�සින් හේනොව හේරොකහේ��ර්

       සංවිධානයද ඇතුළු ඉහතකී බ�හේ3ග විසින් මනා

    සම්බන්ධීකරණයකින් සහ දිගුකාලීන සැ�සුමක්

   සහිතව විවිධ සංකීර්ණආර්ථික,  මිලිටරිමය සහ 

    හේJශපා�නමය අවශ්යතා ඉටුකරගැනීම සඳහා

    දියත්කළ දැවැන්තකුමන්ත්රණකාරි වැඩපිළිහේවළක්

      විසින්නිෂ්පාදනය කරන �ද කෘත්රිම යථාර්ථයක්

       හේ�ස බව හේම් අනුව ඔබට පැහැදිලි වනුඇත.

      නව මැල්තුසියන් වාදින් විසින් අධික ජනගහණ

     වර්ධනය හේ�තුහේවන් ඇතිහේවතැයි අනතුරු අඟවන

සාගත,වසංගත      සහ යුJධය දැන් අප අත්දකිමින්

     ඇත්හේත් ජනගහණ වර්ධහේ2 ප්රතිඵ�යක් හේ�ස

                     හේනොව සැ�සුම් සහගතකුමන්ත්රණයක

 ප්රතිඵ�යක් හේ�සය.     එය දියත් හේවමින්ඇත්හේත්

     සමස්ත මානව සංහතියට එහේරහි ජනඝාතක

 අපරාධයක් හේ�සිනි.

     සංවර්ධනය හේවමින් පවතින රටව� ජනයා මිලියන

     සියගණනක් හේම් හේමොහේහොහේත් සාගතයට හේගොදුරු

      හේවමින් ඇත්හේත් සැබෑ වසංගතයක්නිසා හේනොව

 ජනමාධ්ය හේමහේහයුම්,  රාජ්ය බ�හත්කාරය, 

     හේයොදාගනිමින්කෘත්රිම හේ�ස යථාර්ථයක් බවට

    පත්කළ හේනොපවත්නා වසංගතයක් මර්දනය

      කිරීමට යැයි පවසමින් රාජ්යයන් විසින් බටහිර

     අධිරාජ්යවාදහේ2 බ�පෑම යටහේත් ගත්ක්රියාමාර්ග

හේ�තුහේවනි.
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යුකbේන-  රුසියා යු4ධය,  ඉන්ධනඅර්බුදය,

 කපොසි� ඉන්ධන,   සහ ක4ශගුණවිපර්යාස

නාට�ය

    හේමම වසහේර් හේපබරවාරි වනවිට හේකොවිඩ්-19     

    ආඛ්යානය තාවකාලිකව පිටුපසටගැනීමට එම

     නාටකහේ2 අධ්යක්ෂවරුන් විසින්තීරණයකර

තිබිණි.        එහේහත් ඔවුන් ඒ හේවනුවට සිය අරමුණු ඉටු

     කරගැනීහේමහි�ා හේවනත්ආඛ්යානයක් හේපරට

 ගනිමින් සිටියහ.   ඒ යුහේක්රේන යුJධයයි.

     යුහේක්රේන යුJධය හේපබරවාරිහේ2දී ආරම්භවීමට හේපර

      රුසියාව සහ බටහිර යුහේරෝපය අතර හේJශපා�න

     සම්බන්ධතා පිරිහේහමින් පැවතුණ දආර්ථික

   සම්බන්ධතා වර්ධනය හේවමින් පැවතිණි. යුහේරෝ 

    බිලියන ගණනාවක්ආහේයෝජනය කරමින් ජර්මනිය

       සහරුසියාව අතර ගෑස් නළ පJධතිහේ2 ඉදිකිරීම්

         අවසාන වී තිබූ අතර එය දිනකීපයක්තුළ සිය

     ගෑස් සපයීමආරම්භකිරීමට නියමිතව තිබිණි.

      එක්සත් ජනපදය විසින්රුසියාව යුහේක්රේනය සමග

 යුJධයකට පැට�ැවීම

       හේම් අතර ඇහේමරිකාව විසින් යුහේක්රේනහේ2 රජය සහ

     නවනාසිවාදි බ�හේ3ග හේමහේහයවමින්රුසියාව

     යුJධයට හේපොළඹවාගැනීම සඳහා හේකළවරක්නැති

    ප්රහේකෝප කිරීම් සිදු කරන �දි.  ජර්මනිහේ2 මියුනික්හි

     යුහේරෝපීය ආරක්ෂක සම්හේම්�නය පැමිණි යුහේක්රේන

     ජනාධිපති හේවොහේ�ොදිමීර් හේසහේ�න්ස්කිතම රටට

          රුසියානුආක්රමණහේයන්ආරක්ෂාවීම සඳහා

      න්යෂ්ටික අවි වලින් සන්නJධ වීමට අයිතිය

       තිහේබන බවට සිදු කරන �ද ප්රකාශය රුසියාහේ3

  රතු ඉර විය.   රුසියානු    හමුදා යුහේක්රේනය හේවත

     හේපරමුණුතුනකින්ඇතුළු වී දැවැන්ත හේමහේහයුමක්

  දියත්කරන �දි.    බටහිර විසින්රුසියාව යුJධයකට

     පට�වා ගැනීමට අහේ`ක්ෂා කළ ද   රුසියාව එම

  යුJධයට මැදිහත්වනුඇත්හේත්       නැහේගනහිර

     යුහේක්රේනහේ2 රුසියානුහිතවාදි ලුහාන්ස්ක් සහ

    හේඩොහේනට්ස්ක් ජනරජයන්ට හේදන හේනොනි�

    මිලිටරිමයආධාර ව� සීමාව   තුළ වනුඇතැයි   ද එම

      ආධාර හුවා දක්වමින්රුසියාහේ3 ආර්ථිකය බිඳ

      දැමීම සඳහා සම්බාධක පැනවීහේම් තම සැ�සුම ඉටු

       කරගතහැකිවනුඇතැයි ද ගණන්බ�ා තිබුණු

      නමුත්රුසියාව සෘජු ආක්රමණයක් දියත්කරනු

     ඇතැයි ඔවුන්කිසි විහේටකත් අහේ`ක්ෂා හේනොකළහ. 

    රුසියාහේ3 හේමම මිලිටරිමය ක්රියාමාර්ගයත් සමගම

1991      දී හේසෝවියට් සංගමය බිඳවැටීහේමන් පසු

       බටහිරට වාසිදායක හේ�ස හේගොඩ නැගී තිබූ හේ�ෝක

     හේJශපා�න සහ මිලිටරිමය බ�තු�නය එක්

  රැහේයකින් හේවනස් විය.

       ඉන්පසුව සිදු වූහේ2 රුසියාව සහ ජර්මනිය ඇතුළු

     යුහේරෝපීය රටවල් අතර පැවැති ආර්ථික

      සම්බන්ධකම් එකින් එක බිඳ වැටීහේම් යුගයක්

 ආරම්භ වීමය.    පළමු හේගොදුර වූහේ2 Nord Stream-2 

  හේතල් නළ පJධතියයි.   යුහේරෝපා සංගමය සිය 

      සාමාජික රටව�ට රුසියාහේවන් ගෑස් සහ හේතල්

      ආනයනයකිරීම නවතා දමන හේ�ස බ�කරන්නට

විය.      රුසියාහේ3 විහේJශ තැන්පතුව� තිබූ හේඩො�ර්

 බිලියන 300        ක්තහනම්කරන �ද අතර රුසියානු  

   බැංකු සමග ගනුහේදනු   කිරීමට තහනමක්

   යුහේරෝපය තුළ පනවන �දි. එහේමන්ම  ජාත්යන්තර

    මු�්ය හුවමාරු පJධතියක් වන SWIFT   හේවතින්

      රුසියානු මධ්යම බැංකුව ඇතුළු බැංකු රැසක්

  ඉවත්කරන �දි.

     රුසියාව යනු එක්සත් ජනපදය හේමන්

 මංහේකොල්�කාරි යුJධ,     යුද අවි නිෂ්පාදනය හේහෝ

      මු�්ය අපචාර මගින් පවත්නා ආර්ථිකයක් හේනොව

       සැබෑ හේ�සම හේ�ෝක ජනතාවට ජීවත් වීමට අවශ්ය

ගෑස්, හේතල් හේපොහේහොර, තිරිඟු,   හේ�ෝහආදිය

       නිෂ්පාදය කරන රටක් වන අතර එහිනිෂ්පාදනය

    හේ�ෝක හේවළඳහේපොහේළන් ඉවත්කිරීමට බටහිර

      රටවල් විසින් සම්බාධක පැනවීම සමස්ත හේ�ෝක

    ආර්ථිකයටම නිහේෂ්ධනාත්මක හේ�ස බ�පාන

 සාධකයක් විය.

      �ාභ රුසියානු ගෑස් සඳහා යුහේරෝපා හේවළඳහේපොළ

      වසා දැමීමට ඇහේමරිකාහේ3 බ�කිරීම මත යුහේරෝපා

      සංගමය ගත්තීරණය ජර්මනිය ඇතුළු යුහේරෝපහේ2

  කාර්මික රටවල් නිර්-  කාර්මිකකරණයකිරීමට 

       හේ�ෝකආර්ථික සංසදය සහ එය පිටුපස සැඟව

      සිටින බ�හේ3ගයන්හේH අරමුණු ඉටුකරදීම සඳහා

  ගත් පියවරක් විය.     හේම් මගින් වර්තමානකාර්මික

26



    නිෂ්පාදනය මුළුමණින්මනවත්වා යුහේරෝපහේ2

      සංවිධිතකම්කරුපන්තිය පන්තියක් හේ�ස විනාශ

    කිරීහේම්ක්රියාදාමය සම්පූර්ණ වනුඇත.

     පසුගිය දශක එකහමාර ඇතුළත හේරෝහේබෝ

     තාක්ෂණය සහකෘත්රිම බුJධිය කාර්මික

      නිෂ්පාදනහේයහි �ා හේයොදාගනිමින් සිදු කරන �ද

     සාර්ථක අත්හදා බැලීම් මගින් අධිරාජ්යවාදය

      විසින් වටහාගත් එක් හේදයක් වූහේ2 සංවිධිත

     �ැක්ටරි නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය සඳහා තවදුරටත්

      වැටු` හේගවනකම්කරු පන්තියක් ඔවුන්ට අවශ්ය

 හේනොවන බවය.      හේම් අනුව බ�ශක්තිය සහ අමුද්රව්ය

 සැපහේයන මාර්ගද,     හේවහේළඳ හේපොළ ද අවහිර

     කරමින් පවත්නා නිෂ්පාදන බ�හේ3ග විනාශ කිරීම

 සිදුවනුඇත.    මහා ප්රත්යාරම්භය නමින් ( The Greart 

Reset)      යනුහේවන් හේ�ෝකආර්ථික සංසදය විසින්

    හඳුන්වනක්රියාදාමය ඉන්පසුව ඇරහේඹනුඇත.

                හේපොසි� ඉන්ධන ව�ට එහේරහිව ඊනියා දැන්

     ක්රියාත්මක වන ඊනියා පරිසරවාදි ව්යාපාරයට

     අරමුදල් සපයමින්නඩත්තුකරන්හේන්ද ඔවුන්හේH

      සටන්පාඨ සහන්යාය පත්ර සකස්කරන්හේන්ද

      හේජෝර්ජ් හේසෝහේරෝස් හේH ඕපන් හේසොසයිටි රාජ්ය

      හේනොවන සංවිධාන ජා�ය සහ එක්සත් ජනපද

  රාජ්ය හේදපාර්තුහේම්න්තුව විසිනි.   දැන් පවත්නා

     බ�ශක්ති අර්බුදය හේ�ෝකහේ2 කාර්මික සහආහාර

     නිෂ්පාදනය අඩා� කිරීම සඳහා පරිසරවාදයට සහ

      යුක්හේර්න යුJධයට මුවා හේවමින් බටහිර විසින්

    හිතාමතා ඇතිකරන �ද එකකි.

  

COP26     සම්හේම්�නය සහගෑස්ටැංකි පුපුරා යාම

        හේමයට මාස කීපයකට හේපර ශ්රි �ංකා ජනාධිපති

  හේගෝඨාභය රාජපක්ෂ COP26  සම්හේම්�නයට

     “       සහභාගි වීහේමන් අනතුරුව පවසන �JහේJ හේම්

     ග්රහහේ�ෝකයආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා අවශ්ය

      ” ඕනෑම හේදයක්කිරීමට තමන් පසුබට හේනොවන

බවයි.       ශ්රි �ංකාහේ3 ජනතාව සිය ඉවුම් පිහුම්

      කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන එල්එන්ජී ගෑස්

     ටැංකි පුපුරා යාහේම් අභිරහස්ක්රියාවලිය

 ආරම්භවන්හේන් ඉන්පසුවය.   එක්හේකෝ හේගෝඨාභය

     රාජපක්ෂ විසින්මතමනට හේහොඳින් හුරුපුරුදු පරිදි

       සිය බුJධි අංශ �වා එය සිදු කරවන්නටඇත. නැත

      හේහොත් �ංකාහේ3 බුJධි අංශ පා�නය කිරීහේම්

       හැකියාව සහිත හේවනත් බටහිර රටක් විසින් එය

  සිදු කරවන්නටඇත.    අනතුරුව ගෑස් හිඟයක්

 නිර්මාණය විය.     හේ�ෝකහේ2 සියලුම රටවල් හේමන්ම

  ශ්රි �ංකාවද COP26   සම්හේම්�නහේ2දී තමතමන්හේH

 රටව� co2      විහේමෝචනය අඩුකරන්නට ප්රතිඥා දී

      තිබූ අතර හේගෝඨාභය රාජපක්ෂ යටහේත් �ංකාහේ3

    කාබන්ඩහේයොක්සයිඩ් විහේමෝචනය පා�නයකරන

 �JහේJ එහේ�සය.

     රාජපක්ෂ රජය විසින් රසායනික හේපොහේහොර

      ආනයනයනැවැත්වීම ද ද සාගතතත්ත්වයක්ඇති

     කිරීම සඳහා අධිරාජ්යවාදින් විසින් හේගෝලීයව දියත්

                                  කරඇති විවිධකුමන්ත්රණකාරි

  ක්රියාමාර්ගයන්හේHම එක් හේකොටසකි.  අධිරාජවාදි

        බ�හේ3ග විසින් හේම් සිදුවීම් පිටුපස සිට දියත්කර

       ඇතික්රියාමාර්ග වසං කිරීම තම පරම යුතුකම

 බවට පත්කරගත්,     සිවිල් සමාජ වාමාංශය හේහෝ

     පාර්ලිහේම්න්තුවාදි වාමාංශය හේහෝ ඊනියා විකල්ප

     ජනමාධ්ය හේහෝ සමාජ මාධ්යජා�ා වි`�වවාදින්

       විසින් පවසන �ද පරිදි එය හේගෝඨාහේH රජය

      කාබනික හේපොහේහොර සඳහා දක්වන මුHධඇල්මක්

  නිසා සිදුවූවක් හේනොහේ3.     එය සිදුවූහේ2 ශ්රි �ංකාවට

      විශා� වශහේයන්ණය �බා හේදමින් �ංකා ආර්ථිකය

      ණය උගු�ට සිරකරගත් ��ැක්හේරොක් වැනි මු�්ය

    සමාගම්ව� බ�පෑම්ව�ට යටත්හේවමින් හේමරට

      හේගොවි ජනතාව පාවාදීමට රාජපක්ෂ පා�නය ගත්

 තීරණය හේ�තුහේවනි.    හේගොවි ජනතාව තම

      වගාකටයුතුආරම්භකිරීහේමන් පසු එම වගාවන්ට

      අවශ්ය හේපොහේහොර සැපයීම අවහිර කිරීමආර්ථික

     අපරාධයක් හේමන්ම එමගින්ආහාර නිෂ්පාදනය

      සැ�සුම් සහගතව විනාශකිරීම තුළ ජනතාව

     සාගතතත්ත්වයකට හේගොදුරු කිරීම ඉ�ක්ක

     කරගත් මානව සංහතියට එහේරහි ජනඝාතක

    අපරාධයක් ද හේ�ස සැළකිය හැකිය.

     හේ�ෝකහේ2 හේබොහේහෝ රටව� දූෂිතනායකයන්ට

    හේමන්ම හේගෝඨාභය රාජපක්ෂටද අධිරාජ්යවාදහේ2
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    නිහේයෝගව�ට එහේරහිව කටයුතුකළ හේනොහැකිය. 

    හේගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇහේමරිකන් පුරවැසිහේයක්

 වන අතර,       ඔහු අයථා හේ�ස උපයන �ද හේඩො�ර්

      මිලියන දහස්ගණන් මුදල් තැන්පත්කරඇත්හේත්

  ඇහේමරිකානු බැංකු තුළය.    ඔහු �ංකාහේ3 උතුහේර්ත්

      දකුහේණ්ත් යුද අපරාධ හේමහේහයවූහේවකු වන අතර

     ඒවා සම්බන්ධ සියලු හේතොරතුරුඇහේමරිකාව සතුව

පවතී.     හේගෝඨාභය තමන්හේH නිහේයෝගව�ට අවශ්ය

     පමණට අවශ්ය හේව�ාවට අවනත හේනොවන්හේන් නම්

     ඔහුට එහේරහිව හේමම හේතොරතුරු හේයොදාගනුඇත. 

      අධිරාජ්යවාදහේ2 නිහේයෝග ඉටු කිරීමට යාම තුළ සිය

     හේJශපා�න පැවැත්ම අහේහෝසි වුවද හේගෝඨාභය

      වැනි දූෂිත මිනීමරු පා�කයන්ට විකල්ප ඉතුරුව

නැත.

   “                     හේගෝඨාභයහේH පමණක් හේනොව දියුණු

 ”   “  ”ප්රජාතාන්ත්රික යුහේරෝපීය රටව� ශිෂ්ට සම්පන්න

   නායකයන්හේHද ඉරණම ද හේමයයි.  ස්වකීය

     කාර්මිකනිෂ්පාදනය සඳහා පහසුහේවන් අඛණ්ඩ

      හේ�ස අඩුමි�ට රුසියාහේවන් �බාගතහැකි හේතල්

       සහගෑස් ව�ට සම්බාධක පැනවීහේම්දී තමන්

     රාජ්යයක් හේ�ස හේවඩි තබාගන්හේන්තමන්හේHම

     කකුළට බව හේමම යුහේරෝපීය නායකයන්

 හේනොදන්නවා හේනොහේ3.    ඒ බව වටහාගැනීමට

    හේනොහැකි තරම් ඔවුන් හේමෝඩයන්ද හේනොහේ3.  නමුත්

      දැන් ඔවුහු සිය කැමැත්හේතන් හේහෝ අකැමත්හේතන්

      ක්රියාත්මකකිරීමට සිදුව ඇත්හේත් හේවනත්න්යාය

පත්රයකි.

          තමන් විසින් සිදු කරමින් සිටින හේමම සාපරාධී

  “   ”  ක්රියාවන්හේH වගකීම පුටින් හේH යුJධය මත

       පැටවීමට ඔවුන් ගනු �බන වෑයම ඔවුන් සිය

        ගැ�වීම සඳහා ගනු �බන දුර්ව� හේJශපා�න

උපක්රමයකි. “  ” පුටින්හේH උJධමනය , “   පුටින් විසින්

       ” ආහාර සහ ඉන්ධනආයුධයක් බවට පත්කිරීම

     ආදිය බටහිර ජනමාධ්යව� හේමන්ම �ංකාහේ3ද

    බටහිර ගැති මාධ්යව� ප්රියතම හේත්මාවකි.

           හේ�ෝක බ�ශක්ති හේවහේළඳහේපොහේළන් අති විශා�

   ප්රතිශතයක්නිහේයෝජනය කරනරුසියාව, 

හේවනිසියු�ාව, ඉරානය,     ලිබියාව ආදි රටවල් එම

     හේවහේළඳහේපොහේළන් හේනරපා හැරීමට කටයුතුකිරීම

     මගින්තමන්කරන්හේන්කුමක්දැයි එක්සත්

      ජනපදය ප්රමුඛ බටහිර රටවල් හේවත හේහොඳ

 අවහේබෝධයක්තිහේ�.    එමගින් හේ�ෝක බ�ශක්ති

    හේවහේළඳහේපොහේල් නිෂ්පාදනව� මි� අප්රිකාහේ3ත්

    ආසියාහේ3ත් �තින්ඇහේමරිකාහේ3ත් දු`පත්

       රටව�ට දැරිය හේනොහැකි මට්ටමට ඉහළ යන අතර

       ඔවුන්හේH සමස්ත විනිමය ඉපැයිම් ඒ සඳහා වියදම්

     කර බංහේකොහේළොත් වීමට ඔවුනට සිදුවනුඇත. 

      එහේමන්ම ඉන්ධනනිෂ්පාදනය හා බැඳුණා වූ අතුරු

    නිෂ්පාදන වන රසායනික හේපොහේහොර ,  අහේනකුත්

       කෘෂි රසායන සහඖෂධනිෂ්පාදන ව�ද මිළ

       ගණන් අති විශා� හේ�ස දැන් ඉහළ නැහේගමින්

    පවතින්හේන් හේමමක්රියාවන්හේH ප්රතිඵ�යක් හේ�සය.

      රුසියාව ශ්රි �ංකාවට ආධාර කිරීමට ඉදිරිපත්වීම

      සහ �ංකාහේ3 පිස්කල්නි�ධාරින් විසින්රුසියන්

    ගුවන් යානයක් අත් අඩංගුවට ගැනීම

      රුසියාහේ3 හේතල් සඳහා යුහේරෝපය තුළ සම්බාධක

      පැනවීහේමන්නතර හේනොවුණු එක්සත් ජනපද සහ

     යුහේරෝපීය නායකහේයෝ රුසියානු හේතල් මි�දී

      ගැනීහේමන් වළකින හේ�ස ඉන්දියාව සහ චීනය

     ඇතුළු රටව�ටද විවිධ බ�පෑම් එල්�කරමින්

   අසාර්ථක උත්සාහයකනිරත වූහ.   ඒරුසියානු

     හේතල් කර්මාන්තය සම්පූර්ණහේයන් විනාශකර

 දමනු සඳහාය.       යම් හේතල් ළිඳක හේතල් හේපොම්කිරීම

      සඳහා අවශ්ය පීඩනය යාන්ත්රිකවනිර්මාණයකර

      නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය ඇරඹූ පසුව එමක්රියාවලිය

       අතර මගදී නතරකළහේහොත් සිදුවන්හේන් එම හේතල්

      නිධිය යළි මතුකරගැනීමට ඉතා අපහසුවන පරිදි

    භූගර්භය තුළ විසිරී යාමය.    එවිට එය යළි

       ඇරඹීමට වඩා එය වසා දැමීමආර්ථික වශහේයන්

   වාසිදායක එකක් වනුඇත.   රුසියාහේ3 හේතල්

      ආනයනය බටහිර විසින් අඩුකළ පසුව සිය

      අතිරික්තනිෂ්පාදනය හේතල් ගබඩා සංකීර්ණතුළ

       ගබඩා කිරීමට රුසියාවට සිදු වූ අතර ඉක්මණින්ම

    එම ගබඩා පහසුකම් පිරී ගිහේ2ය.  හේමහිදී

     රුසියාහේ3 හේතල් කර්මාන්තයආරක්ෂා කරදීමට

    ඉදිරිපත් වූහේ2 චීනය සහ ඉන්දියාවයි.   ඔවුහු සිය

      රුසියානු හේතල්ආනයනය ඉහළ දැමූ අතර

     රුසියාව ඔවුනට හේතල් �බාදුන්හේන් හේ�ෝක

    හේවහේළඳහේපොහේ  මි�ට වඩා අඩු මි�කටය.   එය
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    හේදපාර්Wවයටම වාසි සහගතගනුහේදනුවක් විය. 

     රුසියාව තවත් රටවල් ගණනාවකට හේමහේ�ස

      අඩුමි�ට හේතල් සැපයීහේම් ගිවිසුම් අත්සන්කර

තිහේ�.     �ංකාහේ3 බ�ශක්ති අර්බුදය උග්ර

       තත්ත්වයකට පත් වූ පසුව �ංකාවට අඩු මි�ට

       හේතල් සැපයීමට රුසියාව ඉදිරි පත් වූ නමුත්

      බටහිර රාජ්යයන්හේH බ�පෑමට යටත් වූආණ්ඩුව

    එම හේයෝජනාව හේනොතකා හරින �දි.   ඒ අතර

      රුසියාව සහ ශ්රි �ංකාව අතර හේJශපා�න ගැටුමක්

      ඇතිකිරීහේම් ඉ�ක්කය සහිතවකිසියම් බාහිර

     බ�හේ3ගයක් විසින් හේමහේහයවන �ද පිස්කල්

     නි�ධාරින් පිරිසක්රුසියන් ගුවන් යානයක්

    කටුනායක රඳවාගැනීමට කටයුතුකරන �දි.

      ඒ හේවනුවට ඔවුහු ඉන්දියාහේවන් දිගටම වැඩිමි�ක්

     හේගවමින් මි�දී ගත්හේත් ඉන්දියාව විසින්

    රුසියාහේවන් මි�දී ගනු �බන හේතල්මය.  ශ්රි

     �ංකාහේ3 ජනයාහේHආහාර සහ බ�ශක්ති

               අර්බුදය විසඳීමට හේගෝඨාභයට හේහෝ රනිල්

      වික්රමසිංහට අවශ්යතාවක් තිබිණිනම් ඔවුනට ඒ

 සඳහා 1970      දශකහේ2 පැවැති චීන �ංකා රබර්

      සහල් ගිවිසුම වැනි Jවිපාර්Wවික හේවහේළඳ ගිවිසුම්

      මගින් හේඩො�රය මගහැර තිරිඟුපිටි සහ ඉන්ධන

    සඳහා ගිවිසුමක්ඇතිකරගතහැකිව තිබිණි. 

   නමුත් සිදු වූහේ2 කුමක්ද?   පස්සකසාගන්නට

       නියහේපොත්තනැතිව සිටි ශ්රි �ංකා රජය බටහිර

     අධිරාජ්යවාදය සතුටුකිරීම සඳහා රුසියානු

 ගුවන්යානයක් රඳවාගැනීමය.    එයට හේ�තුව හේ�ස

     කිසියම් අයර්�න්ත රක්ෂණසමාගමකට හේගවිය

       යුතු වාරික එමරුසියන් ගුවන් සමාගම විසින්

     හේනොහේගවා තිබීම හේ�තුහේවන් හේකොළඹ වාණිජ

     අධිකරණහේ2 පැවැරුණුනඩුවක් මතනිකුත්කරන

      �ද අතුරුතහනම්නිහේයෝගයක් බවහුවා දැක්විණි.

      ඉන්ධන සහ තිිරිඟු පිටි �බාගැනීමට විහේJශ

       විනිමය හේනොමැතිව සිටි ශ්රී �ංකා රජයට රුසියාව

       සහන මි�ට ඒවා �බා දීමට ඉදිරිපත් වූ

     අවස්ථාහේ3ම හේමය සිදුවීමත් අදාළ නීතිමය කටයුතු

      සහ පිස්කල් නි�ධාරින්ක්රියාත්මක වූ තදියම්

   ස්වභාවයත් ඉතා සැක කටයුතුය.

      හේ�ෝකආර්ථික සංසදය විසින් හේ�ෝකආහාර

    නිෂ්පාදනයට එහේරහිව යුJධයක් දියත්කරයි.

      බටහිර රටවල් විසින්රුසියාවට පනවන �ද

             සම්බාධක හේ�තුහේවන්රුසියාහේ3 තිරිඟු

     ජාත්යන්තර හේවහේළඳහේපොළට පැමිණිම ට බාධා

      හේකහේරමින් පවතින අතර අප්රිකානු රටවල් දැන්

      තම රටව� ජනතාව සාගතතත්ත්වහේයන් හේ�රා

       ගැනීමට තිරිඟු �බා ගැනීම සඳහා බටහිර විසින්

     රුසියාවට එහේරහිව පනවන �ද සම්බාධක

     මගහැරීමට රුසියාව සමග Jවිපාර්Wවික හේවහේළඳ

  ගිවිසුම්ව�ට එැළැඹී තිහේ�.

      හේම් අතර යුහේක්රේනහේ2 තිරිඟු යුහේරෝපීය රටවල් විසින්

        තමන් එම රටට සපයනආයුධ සඳහා හි�වු හේ�ස

     �බාගැනීමට කටයුතුකරමින් එය සංවර්ධනය

     හේවමින් පවතින රටව�ට සැපයීම වළක්වා ඇත. 

       එක්සත් ජනපදය සහ බටහිර රටවල් සමග සිය

       හේවහේළඳ කටයුතුආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා එම

      රටව� බ�පෑම මත ඉන්දියාවට සිය තිරිඟු

    අපනයනය නවතා දැමීමට සිදුව ඇත.

    හේනදර්�න්ත අගමැති මාර්ක්රුට (Mark Rutte )  වූ

      කලී හේ�ෝකආර්ථික සංසදහේ2 නායකක්�ාවුස්

      ෂ්වා�හේH අනුගාමිකහේයකු වන අතර එහින්යාය

      පත්රය සිය රටතුළක්රියාත්මකකිරීහේමහි�ා දැඩි

    උවමනාවකින් සහකැපවීමකින්කටයුතු

කරන්හේනකි.    පසුගිය මාසහේ2 ස්3ට්සර්�න්තහේ2

      ඩාහේවොස්හි හි පැවැති හේ�ෝකආර්ථික සංසදහේ2

      වාර්ෂික හමුහේ3දී හේ�ෝකආහාර නවීකරණ

    හේක්න්ද්රය හේවත හේනදර්�න්තහේ2 දායකත්වය

       පිළිබඳ විස්තර කහේ ආහාර නිෂ්පාදන ක්රම සහ

     භූමි පරිහේභෝජනහේ2 පරිවර්තනය ගැන සඳහන්

කරමිනි.

“        හේ�ෝකආර්ථික සංසදහේ2 ආහාර නවීකරණ

     මධ්යස්ථානව�ට අදාළව හේ�ෝකආර්ථික සංසදය

      විසින් හේදන �ද ආරම්භය පිළිබඳව ඔබහේH

    අවධානය හේයොමු කිරීමට මමකැමැත්හේතමි.  හේමම

 මධ්යස්ථානආසියාහේ3ත්,  දකුණුඇහේමරිකාහේ3ත්, 

   අප්රිකාහේ3ත් යුහේරෝපහේ2ත් පිහිටුවා ඇත.  ක�ාපීය

     ආහේයෝජකයන්හා දක්ෂතා පූර්ණනවීකරණයන්

     සම්බන්ධකිරීමට හේමය විසින් ව්යාපාර
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    කටයුතුව�ට ඉඩ �බා හේදනු ඇත.    මක්නිසාද යත්

     ආහාර නිෂ්පාදන ක්රමව� අභිහේයෝග ජයගැනීමට

     හේමම නවීකරණයන් අතිශයින් වැදගත් සහ

  තීරණාත්මක වන බැවිනි.   හේ�ෝකආර්ථික

     සංසදහේ2 ආහාර නවීකරණනිවාසහේ2 හේගෝලීය

   සම්බන්ධීකරණ හේල්කම්කාර්යා�ය හේනදර්�න්තය

      විසින් සාදරහේයන් පිළිගන්නා බවට ඇති හේමහිදී

    මම පැහැදිලිවම නිහේ3දනය කිරීමට කැමැත්හේතමි.”

     හේනදර්�න්ත අගමැතිවරයා විසින් හේම් ප්රකාශය සිදු

     කීරීහේමන් දින ගණනාවකට පසුව හේනදර්�න්තහේ2

  සත්වපා�න හේගොවිපළවලින් 30%   ක් වසාදැමීමට

      හේනදර්�න්ත රජය ගනු �ැබූ තීරණයනිහේ3දනය

හේකරිණි.    යුහේරෝපා සංගමහේ2 හේJශගුණික විපර්යාස

     වැළැක්වීහේම් ඉ�ක්කසාක්ෂාත් කරනු සඳහා

     හේනදර්�න්තය විසින් අත්සන්කරන �ද

     ගිවිසුම්ව�ට අනුව හරිතාගාර වායු විහේමෝචනයන්

      අඩුකිරීමට සඳහාත් නයි�ජන්ඇහේමෝනියා පසට

 මුදාහැරීම 30%-70%   දක්වා අඩුකිරීමටත් 2030 

  වනවිට එය 95%      කින් අඩුකිරීමටත් හේමම තීරණය

       ගත් බව ඔවුන් ඊට හේ�තු හේ�ස දක්වා තිබිණි. 

      හේම් අනුව සත්ව පා�නහේ2 නිරතවන හේගොවීන්

    ඔවුන්හේH හේගොවිපළවලින් හේනරපා හැහේරනු

ඇත.      හේගෝලීයආහාර නිෂ්පාදනහේ2 පා�නයතමන්

       අතට ගැනීම සඳහා හේ�ෝකආර්ථික සංසදය විසින්

      දියත්කරඇති හේකොල්�කාරි වැඩපිළිහේවළ හේවත

       සහාය දීමට මාර්ක් රුට විසින් හේ�ෝකආර්ථික

      සංසදය හේවත හේදන �ද ප්රතිඥාව පරිසරවාදි

    සටන්පාඨවලින් අ�ංකරණය හේකොට ඉදිරිපත්කර

 ඇත්හේත් එහේ�සය.   හේනදර්�න්ත පාර්ලිහේම්න්තුව

      විසින් හේම් පිළිබඳව හේමහේස් නිහේ3දනය කර තිහේ�.

“     හේමහිඇති අවංක පණිවිඩය හේමයයි.  දැනට

     කෘෂිකර්මහේ2 නිරතවන හේගොවීන් සියලු හේදනාම

      හේවත හේවත තවදුරටත් සිය කටයුතුකරහේගන

   යාමට අවසර �ැහේබන්හේන් නැත.(  ඔවුන්හේගන් විශා�

    පිරිසක් ඉන් ඉවත් හේකහේරන අතර)   ඉතිරිවන අයට

      සිය කටයුතු හේවනස්ආකාරයකින් සිදු කිරීමට

 සිදුවනුඇත.”

 “    ”   හේමම හේවනත්ආකාරයකින් සිදු කිරීම යනු හේ�ෝක

       ආර්ථික සංසදය විසින් දියත්කරඇතිආහාර

     නවීකාරක වැඩ සටහන යටහේත්ක්රියාත්මක වීමය. 

     එනම් ස්වභාවික හේ�සආහාර නිෂ්පාදනය ක්

    රමානුකූ�ව නතරකරමින් ජාන විකෘතිකාරක බීජ

      සහකෘති්රිම පටකනිෂ්පාදනය මගින් මස්

       නිෂ්පාදනයආදිය සිදු කිරීම සඳහා සිය හේගොවිබිම්

       ඒ සඳහා ආහේයෝජනය කර ඇති සමාගම් හේවත

     පවරා හේදමින් ඒවා යටහේත් වැඩ කිරීමය.

    හේනදර්�න්තහේ2 සත්ව පා�නහේ2 හේයහේදන

     හේගොවීන්හේH ඉඩම් පවරාගැනීමට හේමම නයි�ජන්

      නීතිය හේගන ඒමට ක්රියාත්මක වූඇමැතිවරයාහේH

   සහේහෝදරයා හේනදර්�න්තහේ2 ඔන්�යින්

   සුපර්මාර්කට් ජා�යක් වන @picnic   හිහිමිකරුවා

       වන අතර එහි බිල්හේHට්ස් විසින් මෑතකදී හේඩො�ර්

 මිලියන 600    ක්ආහේයෝජනය කර තිහේ�.  හේ�ෝකහේ2

       කෘත්රිම මස්නිෂ්පාදනය පිළිබඳව කටයුතුකරන

      ප්රධානආයතනයක් වන බිල් සහ හේමලින්ඩා

    හේHට්ස් පදනම අයත් බිල් හේHට්ස්ටය.  බිල්හේHට්ස්

    වහේරක සියලුම ධනවත් රටවල් 100%   ක්කෘත්රිම

      හරක් මස් පරිහේභෝජනය සඳහා හේයොමු විය යුතුයැයි

පැවසීය.      ඔහු දැනට විශා� වශහේයන් එක්සත්

      ජනපදහේ2 හේගොවිබිම් මි�දී ගනිමින් සිටින අතර

     එහි විශා�තම ඉඩම් හිමියා බිල් හේHට්ස්ය.  හේම්

                   අතර බිල් සහ හේමලින්ඩා හේHට්ස් පදනම

    අප්රිකාහේ3ත්ආසියාහේ3ත් �තින්ඇහේමරිකාහේ3ත්

     කෘසිකාර්මික ඉඩම් මි�දී ගැනීම සඳහා

     හේරොකහේ��ර් පදනම සමග කටයුතුකරමින් සිටියි. 

     හේනදර්�න්තහේ2 හේගොවීන්හේගන් උදුරා ගනු �බන

       ඉඩම් බිල් හේHට්ස් හේවත �බා හේදනු ඇතැයි

    හේනදර්�න්ත හේගොවීහු බිය පළ කරති.

     හේමහික්ෂණික ප්රතිඵ�ය යුහේරෝපහේ2 සහ හේ�ෝකහේ2

       මස් සහකිරිනිෂ්පාදනය විශා� වශහේයන් පහත

වැටීමය.      එක් පැත්තකින් වසංගතය සහ යුJධය

      නිසා හේ�ෝකආහාර නිෂ්පාදනය කඩාවැටී සාගත

    තත්ත්වයක්ඇතිහේවමින් පවතින්හේන් යැයි

    නිහේ3දනය කරමින් සිටින්හේන් ද හේමොවුන්මය. 
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     අහේනක් අතින්ආහාර නිෂ්පාදනහේ2 නිරත හේගොවීන්

      හේ�ෝකය පුරාම සිය නිෂ්පාදන කටයුතුවලින් ඉවත්

       කිරීමට කෘෘර හේ�ස කටයුතුකරමින් සිටින්හේන් ද

හේමොවුන්මය.      හේම් වනවිට කැහේන්ඩියානු රජය ද

     රසායනික හේපොහේහොර සැපයීම බරපත� හේ�ස සීමා

   කිරීමට කටයුතුකරමින් සිටී.

      හේමම නීතියට එහේරහිව හේනදර්�න්ත හේගොවීන් දස

      දහස් ගණනින් වීදිව�ට පිවිස මාර්ග සම්බාධක

     දමමින් විහේරෝධතා ව්යාපාරයක් දියත්කරතිහේ�. 

      එය මර්දනය සඳහා හේනදර්�න්ත රජය දැඩි

   හේපොලිස් බ�යක් හේයොදවා තිහේ�.

     ශ්රි �ංකාහේ3 හේපොහේහොර තහනමහුහේදක්

     රාජපක්ෂ�ාහේH මනස්ගාත මත සිදුවූ හුහේදක�ා

      සිදුවීමක් හේ�ස සළකමින් සිදු හේකහේරන බක

 “ ”    පණ්ඩිත විදHධ අදහස් දැක්වීම්වලින් සිදුවන්හේන්

     හේ�ෝකආහාර නිෂ්පාදනයට එහේරහිව බ�ගතු

      බ�හේ3ග විසින් දියත්කරඇතිකුමන්ත්රණකාරි

     යුJධය පිළිබඳ ඇත්ත �ාංකීය ජනතාවහේගන්

වසංකිරීමය.     ඒකුමන්ත්රණයට �ංකාහේ3 හේබොහේහෝ

        හේදහේනකුන් දැනුවත්ව හවුල් වී ඇති බව වීදී බැස

    ඇති ජනතාව තවමත් වටහාහේගන නැත.

    චීනණය උගු� පිළිබඳ මිථ්යාව

       ශ්රී �ංකාහේ3 වත්මන්ණය අර්බුදයට හේ�තුව චීනය

        විසින්ශ්රි �ංකාවට හේදන �දණය සහ හේපොලිය

      හේගවා ගත හේනොහැකිවීම නිසා බව බටහිර

      ජනමාධ්යත් බටහිර ගැති ශ්රි �ංකා ජනමාධ්යයත්

   ප්රචාරක ව්යපාරයක නිරතව සිටී.

       හේම් අතර එක්සත් ජනපද මධ්යම රහස් ඔත්තු

      හේස්වහේ2 ප්රධානියා වූ බිල් බර්න්ස් විසින් 2022  ජූලි

 මස 20      වැනි දින පැවැති ඇස්පන්ආරක්ෂක

සංසදය ( Aspen Security Forum)   අමතා ප්රකාශ

 කරන �JහේJ

      ශ්රී �ංකාව චීනණය �බාගනිමින්ආර්ථිකහේ2

       අනාගතය ගැන හේමෝඩ ඔට්ටුවක්තබා ඇති බවත්

     ඒ හේ�තුහේවන්ආර්ථිකමය සහ හේJශපා�නමය

      වශහේයන් විනාශකාරි ප්රතිඵ� අත් විඳිමින් ඇති

බවත්ය.

       ශ්රි �ංකාහේ3 විහේJශණය පිළිබඳ සළකා බැලීහේම්දී

      එහි සමස්තණය බහේරන් චීනයට හිමිවනුහේ2

10%  කපමණි.     පහත �ැයිස්තුව හේදස අවධානය

 හේයොමු කරන්න.

    ණයහිමි �ට කහෝ
ආයතනය

  මුද� කඩො�ර්
  මිලියනවලින්

�තිශතය

   බටහිර පුJගලික මු�්ය

 සමාගම් International 

capital markets borrowing

16,383.4 47

  ආසියානු සංවර්ධන

බැංකුව

4,415.7 13

චීනය 3,388.2 10

ජපානය 3,36 10

 හේ�ෝක බැංකුව 3,23 9

හේවනත් 3,04 9

ඉන්දියාව 859.3 2

 මු�ාශ්ර (Department of External Resources Sri, Lanka) 

April 2021

                හේම් දත්ත අනුව හේපනී යන්හේන් සමස්තණය

    ප්රමාණය වන හේඩො�ර් බිලියන 34.67   කින් චීනයට

     ඇතිණය ප්රමාණය හේඩො�ර් බිලියන 3.3   ක්පමණක්

 එනම් 10%  ක්බවය.      ශ්රී �ංකා රජය වැඩිපුරමණය

     �බාහේගන ඇත්හේත් බටහිර පුJගලික මූ�්ය

      සමාගම්වලින් වන අතර එම ප්රමාණය හේඩො�ර්

 බිලියන 16.383,4 කි,  එනම් 47%කි.

       ශ්රි �ංකාහේ3 හේසසුණයහිමියන් අතර සිටින

  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව, ජපානය,  හේ�ෝක

       බැංකුවආදිය ද බටහිර මු�්ය පා�නයට යටත්

       රටවල් සහආයතන බැවින් ශ්රි �ංකාව බටහිර

       හිතවාදි රටවල් සහආයතන හේහෝ සමාගම් හේවත

                         ණය වීඇති මුළු ප්රමාණය සමස්තණය

 ප්රමාණහේයන් 79%     ක් හේහවත් හේඩො�ර් බිලියන

27.39කි.      චීනණය උගු�ක් ගැන කතාකිරීම

                   හේJශපා�න අරමුණකින්සිදුවන ප්රචාරක

    ව්යාපාරයක් හේ�ස සැළකිය යුත්හේත් එනිසාය. 

       සැබැවින්ම ශ්රි �ංකාව සිර වී ඇත්හේත් බටහිර විසින්

      අටවන �දණය උගු�කට වන අතර හේකොවිඩ්-19 

     වසංගත හේප්රෝඩාවත් දැන් යුහේක්රේන යුJධයත්

     හේයොදාහේගන ශ්රි �ංකාහේ3ත් සමස්ත හේ�ෝකහේ2මත්
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      ආර්ථිකය බිඳ දැමීම හේ�තුහේවන් �ංකාව වැනි

     රටව�ට ඉක්මණටමණය ප්රතිව්යුහගතකිරීහේම්

       නමින් සිදු කරන පූර්ණ යටත් වීහේම් ගිවිසුමට

   අත්සන්තැබීමට සිදුව තිහේ�.

       ශ්රි �ංකාව විසින්ණය �බාහේගනඇති බටහිර මු�්ය

සමාගම්

  හේමම සමාගම් 30      ක්පමණ වන අතර ප්රධාන

  කීපයක් පහත දැක්හේ3

• ��ැක්හේරොක්(BlackRock) ඇහේමරිකාව

•    පැසිෆික් ඉන්හේවස්ට්මන්ට් මැහේන්ජ්මන්ට්

 සමාගම (Pacific Investment Management Co.) 

ඇහේමරිකාව

•   ඇෂ්හේමෝර් ගෘ` (Ashmore Group PLC)

•  බ්රිතාන්යය

• ටී.   හේරෝ ප්රයිස් (T. Rowe Price ) ඇහේමරිකාව

• එච්.බී.   හේක්කැපිටල් මැහේන්ජ්මන්ට්(HBK 

Capital Management) ඇහේමරිකාව

•   අමුන්ඩිඇහේසට් මැහේන්ජ්මන්ට්(Amundi Asset

Management ) ප්රංශය

•    හේරොත්ස්චයිල්ඩ් සහ සමාගම (Rothschild & 

Co )ප්රංශය

•   හැමිල්ටන් රිසර්3 බෑන්ක්( Hamilton Reserve 

Bank)  එක්සත් ජනපදය

•   යූබීඑස් ගෘ` (UBS Group AG) 

ස්විට්සර්�න්තය

•    සීමා සහිත අ�යන්ස්බර්න්ෂ්ටයින් සමාගම

(AllianceBernstein LP) ඇහේමරිකාව

•    හේවලිංHටන් මැහේන්ජ්මන්ට් ගෘ` (Wellington 

Management Group) ඇහේමරිකාව

•    හේ�ෝඩ් ඇහේබට් සමාගම ( Lord Abbett) 

ඇහේමරිකාව

• හේජ්.   පී හේමෝර්ගන් (JPMorgan) ඇහේමරිකාව

•   හේනොයිබර්ගර් බර්මාන් (Neuberger Berman) 

ඇහේමරිකාව

        හේමයින් පැහැදිලි වන්හේන් ශ්රි �ංකාව විසින් සිය

 ණයවලින් 47%     ක් �බාහේගනඇත්හේත් එක්සත්

      ජනපදයට හේහෝ යුහේරෝපයට අයත් පුJගලික මූ�්ය

  සමාගම් වලින් බවයි.    ඉහත සඳහන් ��ැක්හේරොක්

     සමාගම හේ�ෝකආර්ථිකහේ2 හේඩො�ර් ට්රිලියන 10කට

      අධික වත්කම් ප්රමාණයක්හසුරුවන අතර තමන්

       හේවතින්ණය �බාගත් රාජ්යයන් හේH බාහිර සහ

     අභ්යන්තර ප්රතිපත්තිහැසිරවීහේමහි�ා අති විශා�

 බ�යක් දරයි.     ��ැක්හේරොක්හි ප්රධාන විධායක

     අධ්යක්ෂ වන �ැරී �්ලින්ක් ප්රජාතාන්ත්රික

    ආයතනව�ට සහ ජනතා පරමාධිපත්යයට

       එහේරහිව නව ඒකාධිපති හේ�ෝක රටාවක් ඇතිකළ

        යුතු යැයි ප්රසිJධිහේ2 හේපනී සිටින අහේයකු වන අතර

      ඔහුක්�ාවුස් ෂ්වා�හේH හේ�ෝකආර්ථික සංසදහේ2

     භාරකාර මණ්ඩ�හේ2 සහ එහි විහේJශ සම්බන්ධතා

     පිළිබඳ අධ්යක්ෂ මණ්ඩ�හේ2 සාමාජිකහේයකු හේ�ස

 කටයුතුකරයි.

       ශ්රි �ංකාහේ3 රජය විසින් දියත්කළ රසායනික

    හේපොහේහොර තහනම හේ�ෝකආර්ථික සංසදය(WEF) 

     විසින්කුමන්ත්රණකාරි හේ�ස හේගෝලීය වශහේයන් දැන්

     ක්රියාවට නංවමින් පවතින මහා ප්රත්යාරම්භය (The

Great Reset)      නම්කූට සැ�සුමට අනුව හේමම

      ��ැක්හේරොක් සමාගහේම් බ�පෑම යටහේත් සිදු වූ

     හේදයක් බව නිගමනයකිරීමට ප්රමාණවත්

 හේතොරතුරුතිහේ�.

     ණය ප්රතිව්යුහගතකරණසාකච්ඡාව�දී ශ්රි �ංකා

     රජය �සාර්ඩ් සහක්ලි�ර්ඩ් චාන්ස් ( Lazard and 

Clifford Chance)    නීතිසමාගහේමන් උපහේදස්

     �බාගැනීම හේහවත් හේහොරාහේH අම්මහේගන් හේ`න

ඇසීම

     ශ්රී �ංකාවණය ප්රතිව්යුහගතකරණය පිළිබඳව සිය

      ණයහිමියන් වන ��ැක්හේරොක් වැනි පුJගලික

 මු�්ය සමාගම්,     ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වැනි

       අන්තර් ජාතික මු�්ය ආයතන සහ විවිධ රටවල්

     සමග සාකච්ඡා කිරීහේම්දී තමන්නිහේයෝජනය කිරීම

     සඳහා හේස්වය �බාහේගනඇත්හේත් ස්වකීය

     උපහේJශන හේස්වාවන් සඳහා හේඩො�ර් මිලියන

     ගණන් අයකරන ජාත්යන්තර නීති උපහේJශක

  සමාගමක් වන Lazard and Clifford Chance හේවතිනි. 

     හේමම සමාගම සිය උපහේJශකයා හේ�ස

    බඳවාගන්නට �ංකාහේ3 ආණ්ඩුවට උපහේදස් දුන්හේන්

  කවුරුන්දැයි අපි හේනොදනිමු.    නමුත් හේමහි පැහැදිලි
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     අක්රමිකතාවක් සහ අවශ්යතාවන් පිළිබඳ ගැටුමක්

පවතී.

       ශ්රි �ංකාහේ3ණය බහේරන් අති විශා� ප්රතිශතයකට

       හිමිකම්කියන ��ැක්හේරොක් සමාගම �සාර්ඩ්

   ඇන්ඩ්ක්ලි�ර්ඩ් චාන්ස් (Lazard and Clifford Chance) 

     නීති උපහේJශක සමාගහේම් දිගු කාලීන

ගනුහේදනුකරුහේවකි.

       විවෘත හේකොටස් සහිත හේමෝටර් රථ රක්ෂණසහ

   තාක්ෂණසමාගමක් වන Root, Inc  හේවත දිගුකාලීන

      ඉහළ සුරක්ෂිතණයක් හේ�ස හේඩො�ර් මිලියන

300      ක් �බාහේදන ��ැක්හේරොක් සමාගමටත් එය

     සමගකටයුතුකරන සමආහේයෝජකයන්ටත්

      උපහේදස් හේදමින් �සාර්ඩ් සහක්ලි�ර්ඩ් සමාගහේම්

      ප්රධාන උපහේJශකතනතුර දරන ඇන්ඩෘෘ යන්H

  හේමහේස් පවසා ඇත.

“       බහු විධ ප්රාහේයෝගිකක්හේෂ්ත්ර සහනියාමන

     පා�නයන්හරහා විහිදුණණයගනුහේදණුවක්

     සඳහා පහසුකම් සැ�සීහේම්දී අපහේH දිගුකාලීන

    ගනුහේදනුකරුහේවකු වන ��ැක්හේරොක් සමාගම

       හේවත සහාය දැක්වීමට අපට අවස්ථාව �ැබීම ගැන

  අපි සතුටු හේවමු.”

 “We were pleased to support our longtime client

BlackRock on a deal that spanned across 

multiple practice areas and regulatory regimes 

to facilitate a term loan with enormous 

complexities.”

Lead partner Andrew Young –  Lazard and 

Clifford Chance

     ඇන්ඩෘ යන්Hට අනුව ��ැක්හේරොක් සමාගම

      �සාර්ඩ් සහක්ලි�ර්ඩ් චාන්ස් නීති උපහේJශන

    සමාගහේම් දිගුකාලීන ගණු හේදනුකරුහේවකි.  ණය

       හිමියා වන ��ැක්හේරොක් සමාගම සමග වනණය

    ආරාවු�ක්නිරාකරණයකිරීම සඳහා

      ණයගැතියාවන ශ්රි �ංකා ආණ්ඩුව �සාර්ඩ් සහ

     ක්ලි�ර්ඩ් සමාගහේම් හේස්වය �බාගැනීම හේකොහේතක්

   දුරට ඥානාන්විතක්රියාවක් ද?   �සාර්ඩ් සහ

      ක්ලි�ර්ඩ් චාන්ස් හේමහිදී සැබෑ හේ�සම නිහේයෝජනය

  කරන්හේන් ��ැක්හේරොක් සමාගමද?   හේමය නම් අපූරු

 උපහේදස් �බාගැනීමකි.    හේමවැනි අවස්ථාවන් සඳහා

      ගැ�හේපන සිංහ� ප්රස්ථාව පිරුළකුමක් දැයි

 සිතාගැනීම අසීරුය.    හේහොරාහේH අම්මාහේHන් හේ`න

        ඇසීම යන්න පවා ඇතැම් විට සුමට වැඩි යැයි

හැහේÊ.

ඉන්ධන,       ආහාර සහඖෂධ �බාගැනීහේම් දී දැඩි

    විනිමය හිඟය නිසා සාගින්හේන් පසුවන,  ඖෂධ

      හේනොමැතිව හේහෝ හේරෝහල් කරා යාමට වාහන

  හේනොමැතිව මරණයට පත්වන,     දින ගණන් දිවා රෑ

     ඉන්ධන හේපෝලිම්ව� �තැහේවන �ාංකීය ජනතාව

        එම තත්ත්වයට පත්වන පරිදිණය උගුළක්ඇට වූ

     ��ැක්හේරොක් වැනි සමාගම් හේවනුහේවන් වක්රව හේපනී

 “     ”  සිටින සාතන් හේH නීතිඥසමාගම් සඳහා

     නීතිමය ගාස්තු පවා හේගවීමට සිදුව ඇත.  �සාර්ඩ්

     සහක්ලි�ර්ඩ් චාන්ස් සමාගහේම් උපහේJශනය

      �බාගැනීමට හේපර ශ්රි �ංකා රජහේ2 මුදල් අමාත්

       යාංශය හේහෝ මහ බැංකු බ�ධාරින් හේහෝ ඒ පිළිබඳව

    අත්යාවශ්ය හේපර විපරම් සිදු හේනොකහේ ද? 

     නැතහේහොත් ඔවුන්ද දැනුවත්ව හේම් කුමන්ත්රණයට

  හවුල් වී ඇත්ද?

      එහේස්ත්නැතහේහොත් �සාර්ඩ් සහක්ලි�ර්ඩ් චාන්ස්

      සිය නීති උපහේJශනකටයුතු සඳහා බඳවාගන්න

              හේ�ස ශ්රි �ංකා රජයට උපහේදස් දී ඇත්හේත්

  ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද�ද?   නැතහේහොත් එක්සත්

 ජනපද තානාපතිනියද?   නැතහේහොත් ��ැක්හේරොක්

 සමාගම විසින්මද?

      �සාර්ඩ් සහක්ලි�ර්ඩ් සමාගම විසින්ණ්ය ප්රති3

      යුහගතකරණහේ2දී ශ්රි �ංකා රජයට හේදනු �බන

      එකම උපහේJශය වනුඇත්හේත් ��ැක්හේරොක් වැනි

      ණයහිමි සමාගම්ව� සියලු හේකොන්හේJසි පිළි

  අරගන්නා හේ�ස පමණි.

   �ංකා වාණිජ මණ්ඩ�හේ2 (CCC) 183   වැනි මහා

     සභා රැස්වීම අමතමින් එක්සත් ජනපද

      තානාපතිනි ජූලි චුන්H හේමම නීති උපහේJශකයන්

     බඳවාගැනීහේම් කටයුත්ත පිළිබඳව හේමහේස් ප්රශංසා

 කරඇත.
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“     පළමුවණය අර්බුදය විසඳිය යුතුයි. IMF  හේවත

       හේගොස්ණය සහනීති උපහේJශකයින් බඳවා ගැනීම

      සහණය ප්රතිව්යුහගතකිරීහේම් සාකච්ඡා ආරම්භ

        කිරීම සඳහා ශ්රී �ංකාව හේගනඇති පියවර අපි

 සාදරහේයන් පිළිගනිමු.“

      හේ�ෝකහේ2 තිරිඟු පිටිනිෂ්පාදනය කරන සහ

      අපනයනයකරන ප්රධාන රටක් වනඇහේමරිකාව

           දැනට වසර ගණනාවක සිට එහිතිරිඟු වගාව

   ක්රමානුකූ�ව අඩුකරමින් සිටී.    හේම් යටහේත් වගා

      හේනොකරන හේ�ස හේගොවීන්ට දැනුම් හේදමින් සිටින

       අතර එයට එකඟව කටයුතුකරන හේගොවීන්ට ඒ

    සඳහා කිසියම් දීමනාවක් හේගවනු �බයි,  එම දැනුම්

       දීම හේනොතකා ක්රියා කරන හේගොවීන්ට අවශ්ය වන

       රසායනික හේපොහේහොර සහ හේවනත්කෘෂි රසායන

ද්රව්යද,උපකරණද,     බැංකුණය පහසුකම් ද

     �බාගැනීමට විවිධ ක්රම හේයොදාගනිමින් බාධා

 පමුණුවමින් සිටිති.

2022      අහේ¶ල් මාසහේ2දී ��ැක්හේරොක් සහ වෑන්ගාඩ්

     මූ�්ය සමාගම් විසින් එක්සත් ජනපදහේ2 හේගොවීන්ට

     හේපොහේහොර �බාගැනීහේම්දී දැඩි හේ�ස බාධා

 පමුණුවන �දි.     ඔවුන් විසින් වැඩි හේකොටස්

  හිමිකමක් දරන CF Industries   හි රසායනික

      හේපොහේහොර නිෂ්පාදනය සීමා කිරීමට කටයුතුකර

තිහේ�.      එහේමන්ම එම හේපොහේහොර ප්රවාහනය සඳහා

     හේයොදාගනු �බන යුනියන් පැසිෆික් දුම්රිය සමාගම

(Union Pacific Railway)    විසින් හේපොහේහොර ප්රවාහනය

    දැඩි හේ�ස සීමා කර තිහේ�.    හේමම දුම්රිය සමාගම

      අයත් වන්හේන් ��ැක්හේරොක් සහ වෑන්ගාඩ් මු�්ය

සමාගම්ව�ටය.     හේමහි ප්රතිඵ�යක් හේ�ස හේමවර

     එක්සත් ජනපදහේ2 තිරිඟු අස්වැන්න විශා�

      වශහේයන් පහත වැහේටනුඇතැයි අහේ`ක්ෂා කරන

         අතර එමගින් හේ�ෝක හේවහේළඳ හේපොළට එනතිරිඟු

     ප්රමාණයද අඩුවීහේමන් හේ�ෝකහේ2 වර්තමානආහාර

    හිඟයතවත් උත්සන්න හේකහේරනුඇත.

  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව

        හේමහිනමආසියානු සංවර්ධන බැංකුව වුව ද එය

“ “   ආසියානු වනුහේ2 නමින් පමණකි.   එහි හේකොටස්

 හිමිකම්වලින් 66%          ක් අයත්වන්හේන් බටහිර

      රාජ්යයන් සහ එමකඳවුර විසින් සෘජුව

      හේමහේහයවන ජපානය සහ දකුණු හේකොරියාව වැනි

රටව�ටය.

•   එක්සත් ජනපදය 15.6 %

•  ජපානය 15.6 %

•  ඕස්හේÄලියාව 5.8%

•  කැනඩාව 5.2%

•   දකුණු හේකොරියාව 5.0%

•  ජර්මනිය 4.3%

•  ප්රංශය 2.3 %

•  බ්රිතාන්යය 2%

•  නවසී�න්තය 1.5%

•  හේවනත් 7.7%

•      හේවනත් රටවල් ඇතුළු මුළු ගණන 66.8%

     ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව තුළ චීනයට 6.4 %  ක්

ද,  ඉන්දියාවට 6.3ක්ද,  ඉන්දුනීසියාවට

5.4ක්ද,  මැහේල්සියාවට 2.7 %    ක්ද වශහේයන් හේකොටස්

 හිමිව තිහේ�.

   ශ්රී �ංකාව තුළ හේකොවිඩ්-19    වසංගත හේප්රෝඩාව මැඩ

      පැවැත්වීමට යැයි කියමින් හේ�ොක් ඩවුන් හේහවත්

   නිහේරෝධායනඇඳිරි නීති පැනවීම,  නිහේරෝධායන

 නීති පැනවීම,      ජාතික මුදල් ඒකකය වනරුපිය�

     හේවනුවට හේගෝලීය මූ�්ය ඒකාධිකාරය විසින්

     හේමහේහයවන මධ්යම බැංකු ඩිජිටල් මුදල් ඒකකයක්

    හඳුන්වාදීමට අවශ්ය ඩිජිටල්කරණයටිත�

 පහසුකම්නිර්මාණය,   පීසීආර් පරීක්ෂණ

පැවැත්වීම,      �යිසර් සහ හේමොඩර්නා එන්නත් මි�දී

ගැනීම,     ඒවා ගබඩාකිරීහේම් ශීතකරණ පහසුකම්

      සහ ප්රවාහනය සඳහා ජංගම ශීතකරණමි�දී

      ගැනීමආදිය සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව

   විසින් හේඩො�ර් බිලියන 1.16     කණය මුද�ක් ශ්රි

     �ංකා රජය හේවත �බා දී තිහේ�.
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       හේමමණය මුද� නිකුත්කරන �JහේJ හේකොටස්

   වශහේයන් වන අතර හේකොවිඩ්-19  ආඛ්යානය

      පවත්වා ගැනීහේම්දී හේපන්වන ප්රගතිය මත ඊළඟ

  වාරිකය මුදාහරින �දි.       හේම් සඳහා ශ්රි �ංකා රජය

       විසින්කළ යුතුව තිබුහේණ් බිහිසුණු වසංගතයක්

      රටතුළ පවතින බවට හේපන්වීම සඳහා අවශ්ය

      මට්ටමටදෛදනිකආසාදිත සංඛ්යාවන් සහ මරණ

    සංඛ්යාවන් පිළිබඳ වාර්තාවන් පවත්වාහේගන

යාමය.        එය සිදු කරන �JහේJ අතර වඩ වඩාත්

      පීසීආර් පරීක්ෂණ පැවැත්වීම මගින්කිසිදු හේරෝග

     �ක්ෂණයක්නැති පුJග�යන් හේහෝ හේසම්ප්රතිශ්යා

     ආසාදිතයන් හේකොහේරෝනා හේරෝගීන් හේ�ස හංවඩු

ගැසීමත්,      හේරෝහල්ව�දී මිය යන අයහේගන්හැකි

      සෑම මරණයක්ම හේකොහේරෝනා හේ�තුහේවන් සිදු වූ

   මරණයක් හේ�ස නම්කිරීමත් මගිනි.   එහේමන්ම මුඛ

      ආවරණසහ සමාජ දුරස්තකරණ වැනි විගඩම්

 පවත්වාහේගන යාමත්, හේකොවිඩ්-19   හේරෝගීන් හේ�ස

        නම්කරන �ද පුJග�යන් හේහෝ ඔවුන්ඇසුරුකළ

     පුJග�යන්නිහේරෝධායනකඳවුරුතුළ ගාල් කිරීමත්,

�යිසර්,     හේමොහේඩර්නා ඇස්�ා හේසහේනකා වැනි

    එන්නත් මගින් පුJග�යන් බ�හත්කාරහේයන්

 එන්නත්කරවීමත්, හේකොඩිඩ්-19   පිළිබඳ අධ්යාපන

       �බාදීම මුවාහේවන් එම හේප්රෝඩාකාරි වසංගත

             ආඛ්යානය පවත්වාහේගන යාම සඳහා අවශ්ය

      ප්රචාරක ව්යාපෘතින් පවත්වාහේගන යාමත්ආදිය ද

     කළ යුතු ප්රධාන ඒවා අතර විය.   හේමහිදී දූෂිත

     හේJශපා�නඥයන්ට සහ රජහේ2 නි�ධාරින් ට

      හිතුමතහේ2 ගසාකෑමට ඉඩ ස�සා තිබූ අතර

හේකොවිඩ්-19    හේප්රෝඩාකාරි ආඛ්යානය පවත්වාහේගන

       යාමට සහායවීම හේවනුහේවන් ඔවුන් �ද දිරි දීමනාව

 එය විය.

      ඉහතනිෂ්ඵ� සහහානිකර එන්නත් මි�දී

     ගැනීමටආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින්

  හේඩො�ර් මිලියන 150    ක්ණය වශහේයන් 2021   දී ශ්රි

   �ංකාවට �බා දී තිහේ�.     හේමහි අර්ථය හේමම සමස්ත

       ණය මුද�මකූටඖෂධ සමාගම් හේවත හරවා

  යවන �ද බවය. 2021     දී �යිසර් සමාගම විසින්

හේකොවිඩ්-19      එන්නත් වලින් පමණක් උපයන �ද

   �ාභය හේඩො�ර් බිලියන 22කි.    එම විශා� මුදල්

        සම්භාරය තුළ ශ්රි �ංකාව හේ�ෝකයටණය වී ගත්

       මුදල් හේඩො�ර් මිලියන ගණන්ද පවතින අතර ඒ

      හේවනුහේවන් අද සමස්ත ශ්රි �ාංකික ජනතාවම වන්දි

 හේගවමින් සිටිති.

   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුහේ3 හේකොවිඩ්-19  ණය

        උගු�ට ශ්රි �ංකාව හසු වී සියආර්ථිකය විනාශ

 කරගත්හේත් එහේ�සය.

චීනය

       ශ්රි �ංකාහේ3 වත්මන්ණය බහේරන් චීනය වගකිව

 යුත්හේත් 10 %     කප්රතිශතයකට හේහවත් හේඩො�ර්

 මිලියන 3,388.2   ක්සඳහා පමණි.    හේමමණය වලින්

      විශා� ප්රමාණයක් යටිත� ව්යුහයන් ඉදි කිරීම

    සඳහා කරන �ද ආහේයෝජනයන් විය. හම්බන්හේතොට

      වරාය ඉදිකිරීම යනුහුහේදක් මහින්ද රජාපක්ෂහේH

      සිහිනයක් හේ�ස සිදුවූවක් පමණක් හේනොව එය

 චීනහේ2 21      වැනි සියවස සඳහා ප්රධානතමආර්ථික

    උපාය මාර්ගවලින් එකක් වූ 21   වැනි සියවහේස් මුහුදු

  හේස්ද මාර්ගය (21st Century Maritime Silk Road) 

  වැදගත් වරායක් විය.   සැබැවින්ම චීනයට

       හැකියාවක්තිබිණිනම් ඔවුන් ඒ සඳහා හේයොදා

     �බනුඇත්හේත්හම්බන්හේතොට හේනොව ත්රිකුණාම�

වරායයි.      නමුත් එවැන්නක් සඳහා උත්සාහ දරා

     ඉන්දියාව සමග දරුණුමතහේÍදයකට සහ

    ගැටුමකට යාමට චීනයට අවශ්ය හේනොවීය.  සිය

      මුහුදු හේස්ද මාර්ග ව්යාපෘතිය හුදු එයට සම්බන්ධිත

      සියළු රටව�ට වාසි �ැහේබනආර්ථික ව්යාපෘතියක්

     හේ�ස පමණක් පවත්වාහේගන යාමට චීනයට අවශ්ය

විය.      එයට ඉන්දියාවද අවසානහේ2 එක්වනුඇතැයි

  චීනය අහේ`ක්ෂා කහේ ය.  එහේහයින් හේකොළඹ,           

ත්රිකුණාම�ය,     ගාල්� වැනි දැනට පවත්නා

    වරායන්හේගන් බැහැරව කිසිහේවකුහේH අවධානයට

     �ක් හේනොවුණුහම්බන්හේතොට වරාය සංවර්ධනය

       කර එය සිය ව්යාපෘතිය සඳහා භාවිතා කිරීම

  චීනහේ2 අරමුණ විය.

       හේමම වරාය ඉදි කිරීම හම්බන්හේතොට සිය බ�

         කඳවුර කරගත් රාජපක්ෂ පවුහේල් පුJගලික

     ජයග්රහණයක් හේ�ස රාජපක්ෂවරුන් මවා පෑමට

     තැත්කළ ද එහි අසාර්ථකත්වය
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   රාජපක්ෂවරුන්හේH පුJගලික අසාර්ථකත්වයක්

      හේ�ස හුවා දැක්වීමට ඔවුන්හේH සතුරන් උත්සාහ

       කළ ද එම තර්කව� ඇත්හේත් පාර්Wවික සත්යයක්

පමණි.      වඩාත් බ�පෑම් සහගත සාධක විසින්

      නිර්මාණයකරන �ද යථාර්ථය ඇත්හේත් �ංකාව

      නමැති දිවයිහේන් මුහුදු සීමාහේවන් එපිට භූ

        හේJශපා�නික බ� හේක්න්ද්රයන් විසින් දක්වන �ද

 ප්රතිචාර විසිනි.       චීනහේ2 හේමම මුහුදු හේස්ද මාවත

     ව්යාපෘතිය සාර්ථක වනු දැක්මට ක�ාපීය

       ආධිපත්යය සඳහා චීනය සමගතරඟ වැද සිටින

      ඉන්දියාවට ද හේගෝලීය ආධිපත්යය සඳහා චීනය

       සමග ග� උඩ සටනකනිරතව සිටින එක්සත්

  ජනපදයටද අවශ්ය හේනොවීය.   ඔවුහු එය

      කඩාක`පල් කිරීම සඳහා සියලු ක්රියාමාර්ග ගනු

�ැබූහ.

      හේම් සඳහා එක්සත් ජනපදය හේතවැදෑරුම් උපාය

   මාර්ගයක් අනුගමනයකරමින් සිටිති.  පළමුවැන්න

      නැහේගනහිරආසියාහේ3 හේසසු රටවල් සමග චීනය

      සමග යම් යම්කරුණුසම්බන්ධහේයන් පවතින

    මතහේÍද ගැටුම්කාරි තත්ත්වයක් දක්වා උත්සන්න

කිරීමයි.      විහේWෂහේයන්ම හේතල් සහ ගෑස් නිධිවලින්

     සමන්විත දකුණුචීන මුහුහේJ ආධිපත්යය

 සම්බන්ධහේයන් බෘෘහේනයි, ඉන්දුනීසියාව, 

මැහේල්සියාව, පිලිපීනය,   තායිවානය සහ

      වියට්නාමයආදි ක�ාපීය රටව� පවතිනතරඟය

      චීනයට එහේරහිව හේපරමුණක්බවට පත්කිරීමට

     එක්සත් ජනපදය දරන වෑයම දැක්විය හැකිය. 

      එහේමන්ම වියට්නාමය සමග වන හේJශසීමා පිළිබඳ

      ගැටළුව භාවිතා කරමින් වියට්නාමය චීන විහේරෝධී

     සංධානයකට හේගොනුකර ගැනීමට එක්සත්

  ජනපදය උත්සාහකරයි.     තවද දකුණු චීන මුහුහේJ

      චීනය විසින් ඉදිකරන �ද කෘති්රිම දූපත්

     සම්බන්ධහේයන් පිලිපීනය සමග වන ගැටුම අවුළුවා

     ලීමට ද එක්සත් ජනපදය කටයුතුකරයි.

      හේදවැනි උපායමාර්ගය වීඇත්හේත්ක�ාපහේ2 හේමම

      මුහුදු හේස්ද මාවත ව්යාපෘතියට සහාය දක්වන

       රටව� චීනහිතවාදි ආණ්ඩු ඉවත්කර බටහිර

      හිතවාදි ආණ්ඩු පත්කර ගැනීමට කටයුතුකිරීමයි.

    තුන්වැන්නතායිවාන ගැටළුව උපහේයෝගී

  “  කරගනිමින් චීනහේ2 ආක්රමණශීලිත්වයට

”     එහේරහිව යැයි කියමින්ආසියානු මිලිටරි

     සන්ධානයක් චීනයට එහේරහිව හේගොඩ නගමින්

  දකුණු චීන මුහුද,     ම�ක්කා සමුද්ර සන්ධිය සහ

      ඉන්දීය සාගරය තුළ යුදමය වාතාවරණයක්ඇති

       කර අදාළ මුහුදු මාර්ගආර්ථිකකටයුතු සඳහා

  අනාරක්ෂිතතත්ත්වයකට පත්කිරීමයි.  හේම්

       අයුරින් චීනය විසින්ආසියානුක�ාපය තුළ සිය

     මුහුදු හේස්ද මාවත ව්යාපෘතියට ඇතුළත්

      කරගැනීමට සිටි රටවල් සහ චීනය අතර

       උත්සන්නකරවන �ද ගැටුම් හමුහේ3 මුහුදු හේස්ද

        මාවත ව්යාපෘතිය පසු බෑමකට �ක් වී ඇති බව

 දැකිය හැකිය.      මුහුදු හේස්ද මාවත හේවනුවට මධ්යම

      ආසියාව හරහා යුහේරෝපයට දිහේවන එක් මාවතක්

 එක් පථයක් (One Belt One Road)   යන ව්යාපෘතියට

      වැඩි අවධානයක් හේයොමු කිරීමට චීනයතීරණය

    කරඇති බවක් හේපනී යයි.

     මුහුදු හේස්දමාවත ව්යාපෘතිහේ2 හේමම පසුබෑම විසින්

    හම්බන්හේතොට වරාහේ2 අහේ`ක්ෂිතආර්ථිකක්

    රියාවලිය ආරම්භ වීම සිදු හේනොවීය.  හේමහිදී

     ආර්ථිකමය වශහේයන් විශා� පාඩුවක් දරාගැනීමට

     සිදුව ඇත්හේත් ශ්රි �ංකාවට පමණක් හේනොහේ3. 

      චීනයටද එකී ව්යාපෘතියට සම්බන්ධව සිටි හේසසු

      රටව�ටද එකී පාඩුව දරා ගැනීමට සිදුව තිහේ�. 

       එකී ව්යාපෘතිය තුළ රාජපක්ෂ පවු� විසින් සිදු

       කරන �ද මහා පරිමාණ දූෂණ සහගසාකෑම්

     විසින් ව්යාපෘතිහේ2 වියදම අනවශ්ය අන්දමින් ඉහළ

       දමන්නට හේ�තු වීඇතිනමුත් එහි පූර්ණ

    අසාර්ථකත්වයට බ�පා ඇත්හේත් චීනහේ2 21  වැනි

    සියවහේස් මුහුදු හේස්ද මාර්ගය (21st Century Maritime 

Silk Road)     ව්යාපෘතියට එහේරහිව එක්සත් ජනපදය

      විසින් සිදු කරන �ද කඩාක`පල්කාරි භූ

 හේJශපා�නික හේමහේහයුම්ය.
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  “  ”   ජනතා අ�ග� සමන� විප්�ව බවට පත්

   කිරීක�එක්සත්ජනපද උත්සාහයන්

“      සෑම දිනකම ශ්රී �ාංකිකයන්හේH යහපැවැත්මට

      දායක වනඇදහිය හේනොහැකි දක්ෂතාවයන් සහ

     ආWවාදජනක උත්සාහයන් පිළිබඳ උදාහරණ මට

   සෑම දිනකම දක්නට �ැහේ�.”

(       ශ්රී �ංකාහේ3 එක්සත් ජනපද තානාපතිනි ජූලි

චුන්H,    �ංකා වාණිජ මණ්ඩ�හේ2 (CCC) 183  වැනි

  මහා සභා රැස්වීහේම්දී)

“       යුහේක්රේනය විසින් යුහේරෝපය වඩාත් යහපත්කරනු

      ඇති අතර යුහේරෝපය විසින් යුහේක්රේනය වඩාත්

  යහපත්කරනුඇත.     අපි හේමහි සිටින්හේන් ඔබහේH

   යුක්ති සහගත අරමුණ වන,    ඔබහේH ඉරණම ඔබ

       විසින්නිදහහේස් ස්වාධීනව තීන්දු කිරීමට ඔබ සතු

      සවාධිපත්ය සඳහා වන අයිතියට සහාය වීම

පිණිසය.      ඔබ විසින් ප්රාර්ථනා කරන ඉරණම

  ඇත්හේත් යුහේරෝපය තුළය.”

(2013     හේදසැම්බර් මාසහේ2දී රිප�ලිකන් පාක්ෂික

      හේසහේන්ට් සභික හේජෝන් මැහේක්න් සහ ඩිහේමොක්රටික්

      පාක්ෂික හේසහේන්ට් සභිකක්රිස් මර්ෆි යුහේරෝ මයිදාන්

      කැරැල්හේල් නායකයන්හමුවීහේමන් පසුව එහිරැස්ව

    සිටි පිරිස අමතා කළ ප්රකාශය)

2014    දී එක්සත් ජනපද රාජ්ය හේදපාර්තුහේම්න්තුව,  

      බ්රිතාන්ය විහේJශ හේල්කම්කාර්යා�ය සහ හේජෝර්  ජ්

     හේසොහේරෝස් විසින් යුහේක්රේන රජයට එහේරහිව

     හේමහේහයවන �ද යුහේරෝ මයිදාන් කැරැල්�

      සම්බන්ධව එක්සත් ජනපද රාජ්ය නායකයන් සිය

      ආශිර්වාදය ප�කරමින්කරන �ද විවිධ ප්රකාශන

        සහනිකුත්කරන �ද නිහේ3දනත් ජූලි චුන්H විසින්

      �ංකාහේ3 වත්මන්තත්ත්වය සම්බන්ධව කර ඇති

      ඉහත ප්රකාශයත් අතර ඇති සමානතාව තුළ

     ඓතිහාසික අහම්බයකට වැඩි මනත් හේදයක්

 ගැ�ව පවතී.      ස්වකීය අධිරාජ්යවාදි න්යාය පත්රය

     ක්රියාත්මකකිරීහේමහි�ා බාධාවක් වනකිසිදු

     ජනතා නැගිටීමක් සම්බන්ධහේයන් එක්සත් ජනපද

    නායකයන් හේමහේ�ස ප්රශංසා මුඛහේයන්

  වර්ණනහේයක හේයහේදන්හේන්නැත.

     යුහේක්රේනය සහරුසියානු හේ�ඩහේර්ෂණයකලින්

      අයත්ව තිබුහේණ් එකම රාජ්යයක් වන හේසෝවියට්

සංගමයටය. 1991       දී එය බිඳී විසිරී යාහේමන් පසුව

     එයට අයත්වතිබූ සමූහාණ්ඩු ස්වාධීනත්වය

     ප�කිරීහේම් ප්රතිඵ�යක් හේ�ස යුහේක්රේනය ස්වාධීන

   රටක් බවට පත් විය.     ඉන් පසුව යුහේක්රේනහේ2 දිගටම

       බ�යට පත් වූහේ2 බටහිර ගැති දූෂිත පා�කයන්

       වන අතර බටහිර සහාය ඇතිව දියත්වුණ මයිදාන්

  කැරැල්� මගින් 2014      දී බ�හේයන් පළවා හරින �ද

      යනුහේකොවිච් ද බටහිර ගැති දූෂිත පා�කහේයකු විය. 

2012      වනවිට යුහේක්රේනය උග්රආර්ථික අර්බුදයක

       මුහුණ හේදමින් සිටි අතර එය විසින් යුහේරෝපා

     සංගමහේයන් සහ ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුදහේ�න්

    ණයආධාරයක් ඉල්�ා සිටින �දි.

       හේමමණය මුද� නිකුත්කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර

      මු�්ය අරමුද� සහ යුහේරෝපා සංගමය එවකට

      පැවැති යනුහේකොවිච්හේH රජය හේවත පනවන �ද

     හේකොන්හේJසි අතර හේ�ෝකහේ2 තිරිඟුනිෂ්පාදනය

1%      ක්නිෂ්පාදනය කරන යුහේක්රේනහේ2 වගාබිම් ,  ගල්

       අඟුරු සහ හේ�ෝහ පතල්ද ඒවා ආශ්රිතකම්හල්ද

     පුJගලීකරණයහරහා යුහේරෝපීය සහඇහේමරිකානු

 සමාගම් පැවැරීම,     යුහේරෝපා ආනයන සඳහා බදු

  ඉවත්කිරීමආදියයි.     යනුහේකොවිච් හේමම ඉල්ලීම් ඉටු

       කිරීමට පසු බට වූහේ2 ඔහු ඒවාට මූ�ධාර්මිකව

        විරුJධ වූ නිසා හේනොව ඒවාට එහේරහිව පැන නැගිය

      හැකි ජනතා විහේරෝධයන්නිසා සිය හේJශපා�න

     බ�ය හේදහේදරා යතැයි බිය වූ නිසාහේවනි.  අහේනත්

      අතට යුහේරෝපය සමග බදු නිදහස් ගිවිසුමකට

      අත්සන්කරන්හේන්නම් දැනට රුසියාවත් සමග

     පවතින බදු නිදහස් ගිවිසුහේමන් යුහේක්රේනය ඉවත්විය

     යුතු යැයි රුසියාව විසින් දන්වන �දි.  හේමය

     හේJශපා�න ඉල්ලීමකට වඩා රුසියානු හේවහේළඳ

     හේපොළට යුහේක්රේනය හරහා යුහේරෝපා නිෂ්පාදන

     බදුවලින් හේතොරව පැමිණීම වැළැක්වීම සඳහා

     ඉදිරිපත්කරන �ද ආර්ථිකමය ඉල්ලීමක් විය.
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       හේකහේස් වුව ද යුහේරෝපය සහ ජාත්යන්තර මු�්ය

      අරමුද� සිය හේකොන්හේJසි ඉටුකරන හේතක්ණය

      හේගවීම පමා කළ අතර අවසානහේ2 යුහේක්රේනහේ2

    උත්සන්නවනආර්ථික අර්බුදය හේJශපා�න

     අර්බුදයක් බවට පත්වීහේමන් වැළැක්වීම සඳහා

      රුසියාව ඉතා සහන හේකොන්හේJසි යටහේත් හේඩො�ර්

     බිලියනකීපයකණය �බා දීමට එකඟවිය. 

     යනුහේකොවිච්ට හේමය පිළිගැනීම හැර අන්

 විකල්පයක් හේනොවීය.    එහිදී යුහේරෝපා සංගමය විසින්

     ප්රකාශකහේ  යුහේක්රේනයට යුහේරෝපා සංගමයට

       එක්වීමට අවශ්ය නම් රුසියාව සමග වනආර්ථික

   සම්බන්ධකම් අත්හැර දමන හේ�සය.                  එම

   ප්රකාශයට සමාන්තර හේ�ස  හේජෝර්ජ්   හේසෝහේරෝස්

    සහ එක්සත් ජනපද රාජ්ය හේද  පාර්තුහේම්න්තුව වැනි

       බටහිරආයතන විසින් පුහුණුකරන �ද සමාජ

     මාධ්ය ජා�ා ක්රියාකාරිකයන්හරහා යුහේරෝපා

     සංගමයට එක්වන හේ�ස බ�කරමින් උJහේඝෝෂණ

  ව්යාපාරයක්ආරම්භ හේකරිණි.   එහේමන්ම එක්සත්

       ජනපදය සහකැනඩාව විසින් පුහුණුකරන �ද

    නවනාසිවාදි කණ්ඩායම්ද හේමම අරග�යට

      අවතීර්ණ වීමත් සමගම එය ප්රචණ්ඩ මුහුණුවරක්

      ගත් අතර අවසානහේ2 යනුහේකොවිච්ට රට අතහැර

   ප�ා යාමට සිදු විය.

      හේමහේ�ස එක්සත් ජනපදය සහ යුහේරෝපීය රටව�

       අනුග්රහහේයන් ස්ථාපිතකරන �ද නව රජය දැඩි

      රුසියානු විහේරෝධී ස්ථාවරයකට හේයොමු වූ අතර

    නැහේගනහිර යුහේක්රේනහේ2 රුසියානු ජනතාවට

     එහේරහිව ජාතිවාදි යුJධයක්ආරම්භකරන �දි. 

             බටහිර අරමුණ වූහේ2 රුසියාවට එහේරහිව

    යුහේක්රේනය යුJධයකට හේපොළඹවා රුසියාව

ආර්ථිකමය,     මිලිටරිමය සහ හේJශපා�න වශහේයන්

     දුර්ව� කිරීම මිහේසකයුහේක්රේනය හේවත හේසෞභාග්යය

  හේගන ඒම හේනොහේ3.     දැන් සිදු හේවමින් පවතින්හේන්

 කුමක්ද ?      බටහිර අවශ්යතාවන් ඉටුකිරිම පිණිස

       යුහේක්රේනය විසින් දියත්කරන �ද උග්රරුසියන්

     විහේරෝධී පිළිහේවත් හේ�තුහේවන්රුසියාව සමග

      මිලිටරිමය ගැටුමකට මුහුණ දීමට යුහේක්රේනයට සිදු

වීමය.       හේජෝන් මැහේක්න් විසින් මවන �ද පාරාදීසය

      හේවනුවට යුහේක්රේනය දැන් යුJධහේයන් විනාශ වූ

    අපායක් බවට පත් වී තිහේ�.  අවසාන යුක්

     හේර්නියානුවා දක්වා රුසියාවට එහේරහිව සටන්

     කිරීමට හේයොමුකරන බටහිර පිළිහේවත හේ�තුහේවන්

     ජීවිත �ක්ෂයකටආසන්න යුහේක්රේනියානු තරුණ

    පිරිස්ව�ට ජීවිත අහිමි වී තිහේ�.  නැතහේහොත්

   සදහටමආබාධිත වී ඇත.

      එක්සත් ජනපදය විසින් හේම් හේමොහේහොහේත් �ාංකීය

     ජනතා උJහේඝෝෂණ ව්යාපාරය තමන්හේH භූ

   හේJශපා�නික උවමනාවන් හේවනුහේවන්

      හේමහේහයවීමට උත්සාහ දරමින් සිටින අතර ඒ

     සඳහා ඔවුන් විසින් හේමහේහයවනඇතැම්

  “   ” කණ්ඩායම් ද වැඩට බැස තිහේ�.   එමකණ්ඩායම්

     සහ ඔවුන්හේH උවමනාවන් හඳුනාගැනීම හේමම

     අරග�හේ2 නිරතව සිටින අව්යාජ හේකොටස්ව�

   හේJශපා�න වගකීමක් වනුඇත. නිදහස,  සාමය

      සහ සමාජ සාධාරණත්වය උහේදසා අව්යාජ පීඩිත

       සමාජ පන්තීන් විසින් දියත්කරඇති අරග�යත්

     එක්සත් ජනපදහේ2 අරමුණු සහ වැඩපිළිහේවළත්

  එකිහේනකට මුළුමණින්ම ප්රතිවිරුJධය.  හේමම

   අරග�ය තුළ හේමරට කම්කරු, හේගොවි,   සිසු ඉල්ලීම්

     හේමන්ම හේදමළ ජනයාහේH ජාතික ස්වයංතීරණ

       අයිතිය සඳහා වන ඉල්ලීමද හේසසු පීඩිත සමාජ

      ස්ථරයන්හේH ඉල්ලීම් ද නිහේයෝජන හේනොවන්හේන් නම්

    අවසානහේ2දී �ංකාහේ3 ජනතාවට නතරවීමට

      සිදුවනුඇත්හේත් යළි හේකදිනකවත් හේගොඩ ඒමට

   හේනොහැකි ප්රපාතයකට ඇද වැටීමය.

   එක්සත් ජනපද තානාපතිනියහේH උපහේදස්

   �ංකා වාණිජ මණ්ඩ�හේ2 (CCC) 183   වැනි මහා

     සභා රැස්වීම අමතමින් එක්සත් ජනපද

     තානාපතිනි ජූලි චුන්H හේමහේස් හේයෝජනා කරයි.

“     පළමුවණය අර්බුදය විසඳිය යුතුයි.  IMF  හේවත

       හේගොස්ණය සහනීති උපහේJශකයින් බඳවා ගැනීම

      සහණය ප්රතිව්යුහගතකිරීහේම් සාකච්ඡා ආරම්භ

        කිරීම සඳහා ශ්රී �ංකාව හේගනඇති පියවර අපි

 සාදරහේයන් පිළිගනිමු.     ඒවා ධනාත්මක පියවර හේ3.

      එහේහත්ශ්රී �ංකාව නැවත තිරසාර ආර්ථික

        වර්ධනයක්කරා හේගන ඒම සඳහා කළ යුතුතවත්

  හේබොහේහෝ හේJ ඇත.    සාකච්ඡා සාර්ථක වුවහේහොත්
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   හේමය ශ්රී �ංකාහේ3 17  වැනි IMF   පැහේක්ජය වනුඇත. 

      එය අන්තිම එක බව සහතිකකරගනිමු.  ශ්රී

    �ංකාව අනුගමනයකරන ප්රතිසංස්කරණ

      පියවරයන් මගින් හේමම අර්බුදහේ2 මූ� හේ�තුව�ට

       විසඳුම් හේසවීමට අවශ්ය වන අතර එමඟින් රට

     අවසානහේ2 සියලු ශ්රී �ාංකිකයන්හේH යහපත

     සඳහා යහපා�නය සහ විනිවිදභාවය පිළිබඳ

    ජාත්යන්තර ප්රමිතීන් ඇතුළත්කල්පවත්නා සහ 

    තීරණාත්මක ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ සිදු කළ

යුතුය.”

     රාජ්ය තාන්ත්රික වදන්වලින් වසා ඇති

     තානාපතිනියහේH හේමම හේයෝජනාවන් තුළ ශ්රි

      �ාංකික ජනයාහේH අනාගත වහල් බව පිළිබඳව

 ලියැවී තිහේ�.

      සිය තනතුර අතහැර ප�ායාමට හේපර හේගෝඨාභය

      රාජපක්ෂ විසින් ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුදහේල් සහ

     එක්සත් ජනපදහේ2 බ�කිරීම මත ජාත්යන්තර

        ණයහිමියන් හේවත �ංකා රජය විසින් හේගවිය යුතු

       ණය සහ වාරික හේගවිය හේනොහැකි යැයි සඳහන්

      කරමින් රට බංහේකොහේළොත් බව ප්රකාශකහේ 

   ඔවුන්ට �ංකාහේ3 ස්දෛවරීත්වය පාවාහේදමිනි.

     යම්කිසිහේවකු සිය අසල්වැසියන් හේවත

       අසීමාන්තික හේ�සණය වී අවසානහේ2 එමණය

     සහ හේපොලිය හේගවීමට තමන්ට තවදුරටත්

      හේනොහැකි බව පැවසුවහේහොත්ණයහිමියාට ඔහුට

      විරුJධව උසාවි හේගොස් ඔහුහේH හේJහේපොළ පවරා

    ගැනීමට කටයුතුකිරීහේම් අයිතියතිහේ�.

      නමුත්කිසියම් රටක්තමන් �බාගත් ස්දෛවරීණය

      හේගවීමට හේනොහැකි හේ�ස තමන් බංහේකොහේළොත් වී

      ඇතැයි ප්රකාශකළහේහොත් එම රටට එහේරහිව

           අධිකරණයට යාමටණය �බාදුන් අහේනක්

     රාජ්යයන්ට හේහෝ පුJගලික මු�්ය සමාගම්ව�ට

හේනොහැකිය.      නමුත් ඒ සඳහා බ�හේකහේරන හේවනත්

 යාන්ත්රණයන්තිහේ�.    එකී යාන්ත්රණයන් අතර අදාළ

      රටටණය �බාදීමට හේවනත් හේවහේළඳ ගනුහේදනු

     කිරීමට නුසුදු අසාධු හේල්ඛනයකටඇතළත්කිරීම, 

      ආර්ථික සම්බාධක සහ මිලිටරිමය මැදිහත් වීම්

     ආදිනීත්යානුකූ� හේනොවන ක්රියාමාර්ග එවැනි

      රටකට එහේරහිව ගැනීමට තර්ජනයක් එල්� කරනු

�ැහේ�.       හේම් අනුවණයකරු විසින් සිය බංහේකොහේළොත්

       බව ප්රකාශකිරීම මගින් සිදුවන්හේන්ණයහිමියා

    හේවත විශා� අධිකාරයක් පවරා දීමකි.

     ණය ප්රතිව්යුහගතකිරීහේම්දී අත්සන්තැහේබන

       ගිවිසුම වූ කලීණය ගන්නා අවස්ථාහේ3දී හේනොතිබූ

     අධිකාරයක්ණයහිමියාට �බා හේදන ගිවිසුමකි. 

     හේමහි හේත්රුම වන්හේන් �ංකාහේ3 රාජ්ය ආයතන, 

     සහ ස්වාභාවික සම්පත්ව�ට හේනොනි� අයිතියක්

      ණය �බාදුන්ආයතන සහ රටව�ට හිමිවන බවය.

        නමුත් ඒ සඳහා ණය �බාදීහේම්දී අත්සන්කරන �ද

     හේකොන්හේJසිව� සඳහන් හේනොහේ3 නම් එය

     හේදපාර්Wවය විසින්නැවත සාකච්ඡා හේකොට

    විසඳාගත හැකි ප්රWනයක් හේ�ස සැළහේක්.        ණය

   ප්රතිව්යුහගතකිරීම යනු එයයි.   එනම්ණයකරු

        විසින්ණයහිමියා හේවත සිය හේJහේපො� සහනිදහස

  යටත්කිරීහේම් ගිවිසුමයි.

  පිලිපීනහේ2ණය ප්රතිව්යුහගතකරණය

     ණය ප්රතිව්යුහගතකිරීම යටහේත් සිදුවන්හේන්

        කුමක්දැයි හේත්රුම් ගැනීමට පිලිපීනහේ2 බටාන්

     න්යෂ්ටික බ�ාගාරය සම්බන්ධ සිදුවීම අධ්යයනය

  කිරීහේමන්හැකිවනුඇත.

1974      දී පිලිපීනහේ2 හිටපු ඒකාධිපති පර්ඩිනන්ඩ්

       මාර්හේකෝස් හේH දූෂිත පා�නයතුළ පිලිපීන රජය

    සහඇහේමරිකාහේ3 හේවස්ටින්හවුස් සමාගම

(Westinghouse)     පිලිපීනහේ2 මැනි�ා නගරයට නුදුරු

      බටාන් ප�ාහේත් න්යෂ්ටික බ�ාගාරයක්ඇතිකිරීම

    සඳහා ගිවිසුමක් අත්සන්කරන �දි.   හේමම ප�ාත

      භූමිකම්පාවලින් ගහණ හේපහේදසක් වූ අතර එය

    එවැනි දැවැන්ත අනතුරුදායක ව්යාපෘතියක් සඳහා

   හේකොහේහත්ම සුදුසු එකක් හේනොවීය.  බ�ාගාරය

      ඉදිකිරීහේම් කටයුතු සඳහා පිලිපීන රජයටණය

      මුදල් �බාදීමට මැදිහත් වූහේ2 එවකට ඇහේමරිකානු

 ආනයන -       අපනයන බැංකුහේ3 සභාපති ව සිටි සහ

 පසුකහේ�ක සී.අයි. ඒ.     අධ්යක්ෂක බවට පත් වූ

  විලියම් හේක්සි විසිනි.
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1977       දී ජනාධිපති ජීමිකාටර් විසින් එක්සත්

      ජනපදය තුළ හේමම මාදිලිහේ2 න්යෂ්ටික බ�ාගාර

       ඉදිකිරීම තහනම්කරන �JහේJ එහි සැ�සුම් හේදෝෂ

       හේ�තුහේවන් මතු වූ අනාරක්ෂිත බව පිළිබඳ වාර්තා

නිසාය.       විලියම් හේක්සි සහ එක්සත් ජනපද රාජ්ය

      හේදපාර්තුහේම්න්තුව හේම් තත්ත්වය දැන සිටි නමුත්

      ඔවුහු පිලිපීනය වැනි තුන්වන හේ�ෝකහේ2 රටවල්

      තුළ හේමම මාදිලිහේ2 බ�ාගාර ඉදිකිරීම් නතර

   කිරීමට කටයුතුකහේ  නැත. ජනතාවහේH    

    හේසෞඛ්යාරක්ෂාව හේකහේරහින්යෂ්ටික බ�ාගාරහේ2

     බ�පෑමත් භූමිකම්පා වලින් මතුවන අනාරක්ෂිත

     තත්වයත් පිළිබඳව හේසවීමට හේකොමිසමක් පත්

        කිරීමට රජයට සිදු වූ අතර හේකොමිසම විසින් එහි

    අනාරක්ෂිත බව තහවුරුකරන �දි.   නමුත්

      ඇහේමරිකන් සමාගම සහ පිලිපීන රජය විසින්

      ඉදිකිරීම්කටයුතු දිගටම සිදු කරහේගන යන �දි.  

    ආරම්භහේ2දී හේවස්ටින්හවුස් සමාගම සිය

       ඇස්තහේම්න්තුගත මි� හේ�ස ප්රකාශකහේ  හේඩො�ර්

 මිලියන 500   ක්නමුත් 1984      දී එය නිමාවන විට හේම්

     සඳහා ජනාධිපති මාහේකෝස් විසින්ඇහේමරිකන්

  හේඩො�ර් බිලියන 2.3     ක්එක්සත් ජනපද රජහේ2

      මැදිහත් වීම ද සහිතවඇහේමරිකානු බැංකුවලින්

 �බාහේගන තිබිණි.  1986    දී මාහේකෝස්ව බ�හේයන්

     හේනරපා දැමුණ අතර ජනාධිපතිනි හේකොරසාන්

      අකීහේනෝ විසින් බ�ාගාරහේ2 කටයුතුනතරකරන

�දි.      පසුව ඇහේH රජය විසින් හේවස්ටින්හවුස්

    සමාගමට එහේරහිව නඩු පවරන �දි.   හේම් සමස්ත

     බ�ාගාර ව්යාපෘතියම දූෂණය සහ වංචාවලින්

       පිරීගිය එකක් බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් වූ අතර

      ඇහේමරිකන් රජහේ2 බ�පෑම පිට නඩුව සමතයකට

    පත්කිරීමට පිලිපීන රජය එකඟවිය.   ඒ අනුව

      හේවස්ටින්හවුස් සමාගම පිලිපීන රජයට හේඩො�ර්

 මිලියන 100       ක වන්දියක් හේගවීමට නියමිත වූ අතර

       බ�ාගාරය නැවත සක්රියකිරීම සඳහා මුලින් එයට

      විහේරෝධය පාමින්නවත්වන �ද අක්වීහේනෝහේH රජය

     විසින් හේවස්ටිංHස් සමාගමට හේඩො�ර් මිලියන

400    ක් හේගවීමට නියමිත විය.   හේමම බ�ාගාරහේයන්

       එක විදුලි හේවොට් ඒකකයක් හේහෝ නිපදවූහේ2 නැති

       නමුත් ඒ හේවනුහේවන් ගත්ණය මුද� හේඩො�ර්

 බිලියන 3       කට වඩා පිලිපීන ජනතාව විසින් හේගවිය

 යුතු විය.

        තමන් බ�යට පැමිණි පසු හේම්ණය බර අහේහෝසි

      කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර මු�්යආයතනය සහ

      හේ�ෝක බැංකුව සමග දැඩි ස්ථාවරයක් මත

     පදනම්ව සාකච්ඡා කරන බව හේකොරහේසෝන්

       අකීහේනෝ පැවසුව ද ඇය මූලිකත්වය හේදනු �ැබූහේ3

    බැංකුව�ණය සහ හේපොළිය හේගවීමටය.  ඇය බ�යට

     පැමිහේණන විට අන්ත දුගීභාවහේයන් හේපහේළන

  ජනතාවහේH ප්රතිශතය 60%     ක් වූ අතර වසර

  කීපයකින් එය 70%    දක්වා වර්ධනය වී තිහේ�.   ණය

      සහ හේපොලිය සඳහා පිලිපීනයට දිනකට හේඩො�ර්

 මිලියන 6     කට වඩා හේගවීමට සිදු විය.

 සිය IMF & World Bank are weapons of war  නම්

      වාර්තා චිත්රපටය තුළ හේජෝන් පිල්ජර් හේ�ෝක

     බැංකුවට සහ ජාත්යන්තර මු�්ය ආයතනයටත්

      හේවනත් බටහිර බැංකුව�ටත්ණය සහ හේපොලිය

      හේගවීම සඳහා ජාතිකආදායම වැය කරමින් සමාජ

      සුබසාධනය සහ අත්යවශ්ය මහජන හේස්වා සඳහා

       වන වියදම් කපා හැර ඇති පිලිපීනහේ2 දිළිඳු

    ජනයාහේH ඉරණම හේමහේස් විස්තරකරයි.

 හේම් එඩීය.    ඔහුහේH වයස අවුරුදු 32කි.  බුJධිමත්

      විනීත මිනිහේසක් වන ඔහුහමුහේ3 හේතෝරාගැනීම්

 හේදකක්තිහේ�.       එක්හේකෝ ඔහු විසින් හේම් කුණුකස�

   කන්ද පීරමින් වීදුරුකැබැල්�ක්,    ටින් එකක් හේහෝ

     `�ාස්ටික්කැබැල්�ක් අහු�මින් සිය ජීවිකාව

   හේසොයා ගත යුතුව ඇත.   නැතහේහොත් ඔහුහේH

    පවු�ට හාමහේත් සිටීමට ඉඩහැරිය යුතුය.  දුමාරහේ2

    දුගන්ධය සහ වර්ෂාව හේමහි සදාකාලිකය.  හේමහි

      අන්ශ�ද පරයා නැහේගන ශ�ද හේදකක් පවතී. 

         එකක්නම්කුණු හේගන එන �ක් රථව� හඬ සහ

      අලුහේතන් පැමිණි �ක්රථහේයන් හේගනආකුණු

    කසළ අවුස්සන ළමුන්කහිනහඬය.

        හේමම දුම් දමන කුණුකස�කන්ද සිය ජීවහේනෝපාය

   බවට පත්කරගත් 20000    ක්පමණ පිලිපීන

    ජනතාව ඒ මත ජීවත් හේවති.   නවීන දුගීභාවහේ2
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    සුන්බුන් අහු�මින් ජීවත්වන්හේනෝ ඔවුහු හේවති.    

         උග්රවනණය බර හමුහේ3 දිළිඳු බව තුළ ගිලී යන

     හේබොහේහෝ රටව� ජනතාවහේH ජීවනතත්ත්වයන්

    පිළිබඳ ඔවුහු ජීවමාන නිදසුන් හේවති.   ඔවුන්ට

      ජීවත්වීමට සිදුව ඇතිආකාරය පිළිබඳ තීරණය

      කරන්හේන් දු`පත් බවින්කුණුකස�කඳුවලින්

    හේබොහේහෝ දුර ඈතසිටින්නවුන් විසිනි.   ඔවුන්ව

                             නිර්මාණයකර ඇත්හේත් හේමමණය

    ප්රතිව්යුහගතකරණයන් හේ�ස නූතන දුරවහේබෝධී

    ශ�දහේකෝෂවලින් විස්තර හේකහේරන පැරණි

  වර්ගහේ2 භාවිතාවන් විසිනි.       හේමහි හේත්රුම �ාභ

      ශ්රමය විසින් විහේJශආහේයෝජනයන් සහ අපනයන

       නිෂ්පාදනආකර්ෂණයකිරීමට සහ ගනු �ැබූණය

      නැවත හේගවීමට හැකිවන පරිදි ආර්ථිකය නැවැත

    හැඩගස්වන්හේන්ත් පා�නය කරන්හේන්ත් බාහිර

  බ�හේ3ග විසින් බවය. පාසල්, හේරෝහල්,   සහ පානීය

      ජ�ය වැනි �ාභ හේනො�බන මහජන හේස්වාවන්

      සඳහා වියදම් කපාහරිමින් ප්රති ව්යුහගතකරන

       �දණය හේගවමින් සිටිනආර්ථිකයක්තුළ හේමම

      ජනතාවට සිය ජීවිතයරැකගැනීම සඳහා

   කුණුකස�ඇහිලීමට සිදුව තිහේ�.

      ශ්රී �ංකාවණය ප්රතිව්යුහගතකරණහේ2 සහ මූ�්ය

   ප්රතිසංස්කරණව� නිරත වන බැවින්,   සියලුමණය

    හිමියන්ට සාධාරණව හා සංසන්දනාත්මකව

     සැ�කීම අතිශයින්තීරණාත්මක යැයි ද

  ඇහේමරිකන්තානාපතිනිය පවසයි.

      හේමහි හේත්රුම ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද� විසින්

      �බා හේදන පැහේක්ජහේයන් අති විශා� ප්රතිශතයක්

       සියලුණයහිමියන් හේවත හේබදාහැරිය යුතු බව සහ

       ණය මුදල්ව�ට හි�වු හේ�ස ජාතික සම්පත් හේමම

      ජාත්යන්තර මු�්ය සමාගම් හේහෝ ඒවාහේ2 ඒජන්ත

       සමාගම්ව�ට පවරන්හේන්නම් එය සියලුණය හිමි

      ආයතන අතර සමානව හේබදා හැරිය යුතු

බවය.       හේහොරු රංචුවක් විසින් යහේමකු සතු සියලු

      ධනය හේකොල්�කා එය හේහොරු රංචුව අතර සමානව

      හේබදා හරින හේ�ස හේකොල්�යට හේගොදුරු වූ පුJග�යා

       හේවතම බ�කිරීම මීට වඩා හේබහේහවින් ශිෂ්ට

සම්පන්නය.

“       සාමය සහ ස්ථාවරත්වය හේගොඩනැගීම සඳහා ශ්රී

  �ංකාව නීතිහේ2ආධිපත්යය,   සැමහේH මානව

  හිමිකම්ව�ට ගරුකිරීම,   සමාන නිහේයෝජනයක්

                      සහ විනිවිදභාවහේයන් යුත් රජයක් වැනි

    ප්රජාතන්ත්රවාදී වටිනාකම්ආරක්ෂා කළ යුතුය. 

     හේමම ප්රජාතන්ත්රවාදී වටිනාකම් බිඳ වැහේටන විට, 

 හේපෞJගලික අංශය,     සිවිල් සමාජය සහ ස්වාධීන

      පුවත්පත් විසින් හේම් රහේට් නායකත්වය සහ

     භාරකාරත්වය සම්බන්ධහේයන් රජහේ2 වග වීම

  තහවුරුකළ යුතුය.

      ශ්රි �ංකා ජනතාවහේH මානව සහ ප්රජාතාන්ත්රික

    අයිතීන් හේවනුහේවන්ඇහේමරිකන්තානාපතිනිය හේහෝ

      හේවනත්කවහේරකු හේපනී සිටීම නරක හේදයක්

හේනොහේ3.     නමුත් ජූලියන් අසාංජ් සිරගතකළ,  ළමා

     ළපටින්ද ඇතුළුව ඉරාකහේ2 ජනයා මිලියනයක්

 සංහාරය කළ,      හේදවන හේ�ෝක යුJධහේයන් පසු අඩු

      තරමින් සෑම වසරකට වරක්මනව යුJධයක්

      ආරම්භකරමින්කිවහේනොහැකි තරම් මිනිස් ජීවිත

    සහ හේJහේපොළ විනාශ කළ ,  ඇ�්ගනිස්ථානහේ2ත්

     ඉරාකහේ2ත් සිවිල් ජනයා සංහාරය කළ

    ඇහේමරිකන් හේසොල්දාදුවන්ට දණ්ඩ මුක්තිය �බාදුන්

                      එක්සත් ජනපදයට මානව අයිතීන් සහ

    ප්රජාතන්ත්රවාදය සහ සමාජ සුරක්ෂිතතාව

     හේවනුහේවන්කරන අරග�හේ2 සටන්පාඨ හේමතරම්

      �ාභ අන්දමට ගසාකෑමට අවස්ථාව �බා හේදමින්

      බා�ාංශ ළමුන් පිරිසක් හේමන්හිස වනමින් අනුමත

       කිරීම මහපාරට බැස විහේරෝධය දැක් වූ

     සටන්කාමිත්වය සහආත්ම හේගෞරවය සමග

     පෑහේහන හේදයක් හේනොවන බව පැවසිය යුතුය.

    හේම් ඇහේමරිකන්තානාපතිනියහේH තවත්

නිර්හේJශයකි.

හේතවනුව,              පුJගලික අංශහේ2 දියුණුව සඳහා

      ව්යාපාරික පරිසරය සහආහේයෝජන රාමු පරිසරය

  වැඩිදියුණුකළ යුතුය.    ආහේයෝජකයින්ශ්රී �ංකාහේ3

                  අවස්ථා හේසොයමින් රටට අත්යවශ්ය විහේJශ

ප්රාH       ධනය හේගන්වා ගන්නා විට රතු පටි (  එනම්
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 නි�ධාරීවාදී බාධක)    අඩුකර ඔවුන්ට අසාධාරණ

     බාධාවක් ඇති හේනොවීමට වගබ�ා ගැනීම

වැදගත්ය.

      හේමම හේකොන්හේJසිය අනුව දැනට විහේJශිය සමාගම්

       ව�ට පවරා දීමට එකඟවඇතික්හේෂ්ත්රයන් ව�

     පූර්ණආධිපත්යය එකී සමාගම්ව�ට හිමිවනුඇත.

     හේමහි සැබෑ අර්ථය රහේට් ඉඩම් අයිතිය,  සවාභාවික

     සම්පත් පිළිබඳ නීතිරීති සහ ප්රමුඛතාවන්

      මුළුමණින්ම හේනොසළකා හැර ඒවා රිසි හේස්

     හේකොල්�කන්නට සමාගම් ව�ට ඉඩහළ යුතු බවයි. 

     පවත්නා ආහාර නිෂ්පාදන ක්රම වැඩිවන

     ජනගහනය සඳහා ප්රමාණවත් හේනොවන්හේන් යැයි

      යනතර්කය මත අප්රිකාහේ3දී හේරොකහේ��ර් සහ

        බිල්හේHට්ස් විසින් සිදු කරමින් සිටින පරිදි සහ දැන්

     හේනදර්�න්තහේ2 හේ�ෝකආර්ථික සංසදය විසින්

      ආරම්භකරඇති පරිදි වඩාත් කාර්යක්ෂ්ම ඵ�දායි

      පරිසර හිතවාදි කෘෂි නිෂ්පාදනයක් සඳහා යැයි

  කියමින්කෘෂිකාර්මික ඉඩම්,   ජ�ාශ සහ

 වාරිමාර්ග පJධතිය,    බීජනිෂ්පාදනයආදිය

  සමාගම්ව�ට පැවහේරනුඇත.   රටකආහාර

   නිෂ්පාදනහේ2 ඒකාධිකාරය අධිරාජ්යවාදි

      බහුජාතික සමාගම් විසින්හිමිකරගත් පසුව එම

       රහේට් නිදහස සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳව කතා

     කිරීමහුදු වාගා�ාපයක් පමණක් වනුඇත. බැංකු, 

වරාය,  හේරෝහල් පJධති,    උසස් අධ්යාපනය යනාදිය

      මින් හේපර හේනොවූ විරූ අධිපතිවාදි බ�යක් හේයොදමින්

  සමාගම්කරණයට �ක්වනුඇත.

           හරිතතාක්ෂණය සහ පුනර්ජනනීය බ�ශක්ති

       ප්රභවයන් හේවත මාරු වීමට ශ්රී �ංකාව හේම්

    හේමොහේහොත ප්රහේයෝජනයට ගත යුතුයැයිද

  තානාපතිනිය පවසා තිහේ�.

      හේමහි හේත්රුම ස්වකීය බ�ශක්ති අවශ්යතා සඳහා

       ඛණිජ හේතල් හේහෝ ගෑස් භාවිතා හේනොකළ යුතු

බවය.       හේම් අනුව රුසියාව හේහෝ හේවනත් රටකින්

       කවර සහන මි�කට හේහෝ ඉන්ධන මි�දී ගැනීමට

     අවස්ථාවක් එළැඹුනද එය සිදු හේනොකළ යුතුය. 

      හේමම හේකොන්හේJසිය සඳහා ශ්රි �ංකා රජය

   දැනටමත් එකඟ වීතිහේ�.    රුසියාව විසින් හේම්

     අර්බුදකාරි අවස්ථාහේ3දී සහන මි�ට හේතල්

          සැපයීමට එකඟවුව ද �ංකා ආණ්ඩුව විසින් එය

     ප්රතික්හේෂ්පකහේ  ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුදහේල් සහ

    එක්සත් ජනපදහේ2 නිහේයෝගව�ට අවනත හේවමිනි. 

       හේම් අනුව ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද� සිය මුදල්

        පැහේක්ජය ශ්රි �ංකාව හේවතනිකුත්කළ පසුවුව ද ශ්රි

       �ංකාහේ3 වර්තමාන ගෑස් සහ හේතල් හිඟය නිමා

 හේනොවනුඇත.     යහේමකුට හේම් ගැන සැකයක්

      ඇත්නම්කළ යුත්හේත් දැනට යුහේරෝපය තුළආරම්භ

      හේවමින් පවතින බ�ශක්ති අර්බුදය පිළිබඳ විමසා

බැලීමය.

     ඇහේමරිකානු තානාපතිනිය විසින්නිර්හේJශකරන

     හේම් පුනර්ජනනීය බ�ශක්තිය හේවත මාරුවීම

  සිදුවනුඇත්හේත් හේකහේ�සකද?    ඒ සඳහා අවශ්ය

      තාක්ෂණික දැනුම හේහෝ සම්පත් හේනොමැති ශ්රි

     �ංකාව වැනි රටවල් පුනර්ජනනීය බ�ශක්තිය

     හේවතක්ෂණිකව මාරුවීමට යාහේමන් සිදුවන්හේන්

       ඉදිරිහේ2දී ණයට ගනු�බන මුදලුත් ඒ සඳහා වියදම්

    කර හේ�ොකු අමාරුවක වැටීම පමණකි.  දැනට

       කහේ�ක සිටම අදාළ විවිධ ව්යාපෘති දියත්කරමින්

     පුනර්ජනනීය ඉන්ධන පිළිබඳව මහා හේඝෝෂාවක්

      නගනතාක්ෂණික වශහේයන් දියුණු යුහේරෝපය සහ

       ඇහේමරිකාව තුළ පවා හේම් වන විට බ�ශක්ති

    අර්බුදයක්ඇතිහේවමින් පවතින්හේන් යුහේක්රේනහේ2

      යුJධය හේ�තුවක්කර ගනිමින්රුසියාහේ3 ගෑස් සහ

      හේතල්ව�ට එහේරහිව සම්බාධක පැනවීහේම්දී මත වූ

     බ�ශක්තිහිඟය පියවීමට ඔවුන්හේH ඊනියා

    පුනර්ජනනීය බ�ශක්ති ව්යාපෘතිව�ට හේනොහැකි

 වූ නිසාය.     එක්සත් ජනපද යුහේරෝපීය නායකයන්

   හේම් දිනව� සවුදි අරාබිය, කටාර්, ඕමාන්, 

     නයිජීරියාව වැනි රටව� නායකයන් බැහැදකිමින්

       එම රටව� ඉන්ධනනිෂ්පාදනය වැඩි කරන හේ�ස

    ආයාචනා කිරීමට සිදුව ඇත්හේත් එනිසාය.  හේම්

     වනවිට යුහේරෝපය ස්වාභාවික ගෑස්ව�ටත් වඩා

       කාබන් විහේමෝචනයකරන ගල් අඟුරුභාවිතය ද

   යළි ඇරඹීමට සුදානම්ව සිටී.
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       �ාභ රුසියානු හේතල් සහ ගෑස් මි�දී හේනොගන්නා

      හේ�ස ශ්රි �ංකා රජයට බ�කරනඇහේමරිකාව

    නිහේයෝජනය කරන හේම් තානාපතිනිය

    පුනර්ජනනීය බ�ශක්තියට මාරුවන හේ�ස

  උපහේදස් හේදන්හේන්ඇයි?   එයට හේ�තුවක්තිහේ�.  ඒ

      එක්සත් ජනපදහේ2 බ�ගතු මු�්ය සමාගම් ඇතුළු

     සමාගම් සහ ධනපතියන්රැසක් පුනර්ජනනීය

     බ�ශක්තික්හේෂ්ත්රය සඳහා විශා� වශහේයන්

       ආහේයෝජනය කර ඇති අතර එවායින් �ාභ �ැබීමට

     නම්තම නිෂ්පාදනව� කාර්යක්ෂ්මතාව කුමක්

     වුව ද ඒවා සඳහා හේවළඳහේපොළක් බ�හත්කාරහේයන්

   නිර්මාණයකර ගනු සඳහාය.   ආර්ථිකආගාධහේ2

       පත්හේල් සිටින ශ්රි �ංකාව වැනි රටවල් ප්රමුඛත්වය

                      දිය යුතුකරුණුපහේසකතිබියදී හේමවැනි

       ව්යාපෘතිව�ටණයට ගනු �බන මුදල් සහ ජාතික

      ආදායම හේවන්කිරීහේමන්තවතවත්ණය උගුහේල්

     සිරවනුහැහේරන්නට හේවනත් ඉරණමක්හිමි

 හේනොවනුඇත.

       ශ්රි �ංකාහේ3 විශා�තමණයහිමිහේයකු වන ��ැක්

  හේරොක් සමාගම 2021    වනවිට එහි හේගෝලීය

     පුනර්ජනන බ�ශක්ති අරමුද� තුළ හේඩො�ර්

 බිලියන 4.8    ක්ආහේයෝජනය කර තිබිණි.  එම

       සමාගම විසින් හේම් දක්වා සූර්ය සහ සුළං

             බ�ශක්තිය සහ හේවනත් හේJශගුණික

    අහේධෝව්යුහයන් සඳහා වන ව්යාපෘති 400   ක්තුළ

  හේඩො�ර් බිලියන 9.7    ක්ආහේයෝජනය කර තිහේ�.

 හේප්රෝඩාකාරි හේකොවිඩ්-19    වසංගතයට එහේරහිව යැයි

      කියමින් සිදු කළ එන්නත්නිෂ්පාදන ජාවාරම

      හේමන්ම හේම් වනවිට හේ�ෝකහේ2 කූට මු�්ය

     ධනපතියන් සහ සමාගම්ව� අවධානය හේයොමුව

     ඇතික්හේෂ්ත්රය හේම් පුනර්ජනනීය බ�ශක්ති

ක්හේෂ්ත්රයයි.     හේ�ෝකහේ2 සුපිරිම ධනපතිහේයකු සහ

     කූට මූ�්ය ජාවාරම්කාරහේයකු වන හේජෝර්ජ්

     හේසෝහේරෝස් විසින් හේම් වනවිට බිලියන 20  කට

    ආසන්න මුද�ක් විදුලි හේමෝටර් රථ,   කාර්යක්ෂ්ම

     බැටරි නිෂ්පාදනය සඳහා ආහේයෝජනය කර තිහේ�. 

      හේමම නව නිෂ්පාදන ක්හේෂ්ත්රය සඳහා අමුද්රව්ය

  හේමන්ම හේවළඳහේපොළක්ද අවශ්යය.    ඒ සඳහා ඔවුහු

      හේයොදාගනු �බනුහේ2 සිය මූ�්ය සහ හේJශපා�නික

  සහ මිලිටරිමය බ�හත්කාරයයි.

    එම බ�හත්කාරය හේයොදාගනු �බන්හේන්

   කාබන්ඩහේයොක්සයිඩ් විහේමෝචනය පිළිබඳ

     භීතිකාවක් මවමින් හේපොසි� ඉන්ධනභාවිතහේයන්

         හේ�ෝකහේ2 රාජ්යයන් බැහැර කරවීමටත් එම

     රාජ්යයන්හේH භාණ්ඩාගාරව� ඇති මුදල් හේහෝ

      ණයට ගනු �බන මුදල් ඉහත සමාගම්ව�

    නිෂ්පාදන සඳහා වියදම් කිරීමට හේපළැඹවීමටත්ය.

  ��ැක්හේරොක් සමාගම ESG investment   හේහවත්

පාරිසරික,      සමාජීය සහ පා�නය යන මූ�්යමය

    හේනොවනක්හේෂ්ත්රයන් සඳහා ව්යාපාරික

     ආහේයෝජනය ප්රවර්ධනයකරන සහ ඒවාට

     උපහේJශනය සහකළමණාකරණ හේස්වා සපයන

   සමාගමක් හේ�ස ද සැළහේක්.

     ��ැක්හේරොක් සමාගහේම් ප්රධාන විධායක නි�ධාරි

     �ැරී ෆින්ක් මෑතකදී නි3හේයෝර්ක් ටයිම්ස්

      පුවත්පතට පවසා තිබුහේණ් චීනයඇතුළු හේ�ෝකහේ2

      සියලු ධනවත් රටවල් වාර්ෂිකව හේඩො�ර් බිලියන

100       කආධාර සංවර්ධනය හේවමින් පවතින රටව�

     හේJශගුණිකගැටළු විසඳාගැනීම සඳහා �බාදිය

 යුතු බවයි.      ඔහු විසින්තක්හේස්රුකරතිබුහේණ්

    සංවර්ධනය හේවමින් පවතින රටව� නිර්-

    කාබනීකරණය සඳහාඅවශ්ය තාක්ෂණය සහ

    යටිත� පහසුකම් සංවර්ධනයට වාර්ෂිකව හේඩො�ර්

     ට්රිලියනයක්ආහේයෝජනයකළ යුතුව ඇති බවයි. 

      එවිට එම ට්රිලියනයට අවශ්ය ඉතිරි බිලියන 900 

    වාර්ෂිකව සපයන්හේන්කවුරුන් විසින් ද?  ධනවත්

     රටවල් විසින් ඉහත හේඩො�ර් බිලියන 100 

      සංවර්ධනය හේවමින් පවතින රටව�ටආධාර හේ�ස

       සැපයීහේම්දී එය හේ�ෝක බැංකුව හරහා සිදු කළ

   හැකි යැයි ෆින්ක් පවසයි.    එවිට එය සංවර්ධනය

       හේවමින් පවතින රටවල්කරා එන්හේන්ණයක් හේ�ස

   මිසකආධාරයක් හේ�ස හේනොහේ3.   ඉතිරි බිලියන 900 

    ��ැක්හේරොක් වැනි ජාත්යන්තරආයතනික

ආහේයෝජකයන්හේගන් ( overseas institutional 

investors )   �බා ගනුඇත.    ඒවාද අවසාන වශහේයන්
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      සැපහේයනුඇත්හේත්ණය හේ�ස මිහේසක පරිත්යාග

 හේ�ස හේනොහේ3.

       එවිට අවධානයට ගත යුතුකරුණ වන්හේන් දියුණු

      හේවමින් පවතින රටවල් හේහවත්ණයබරින් හේපළී

       සිටින දු`පත් රටවල්ව�ට හේම්ණය ගැනීමට බ�

      හේකහේරනුඇත්හේත් අදාළ රහේට් ජනතාව හේහෝ

     ආණ්ඩුව විසින් ප්රමුඛතාවය හේදන අවශ්යතාවන්

       සඳහා හේනොව අවසානහේ2 අති විශා� �ාභ �ැබීමට

      අහේ`ක්ෂා කරන ජාත්යන්තර මු�්ය ආයතන විසින්

     හේයෝජනා කරන ව්යාපෘතින්තුළආහේයෝජනය කිරීම

සඳහාය.

     හේකහේස් වුව ද පුනර්ජනනීය බ�ශක්තිගහේ3ෂණය, 

   සංවර්ධනය සහභාවිතය ද,    විදුලි හේමෝටර් රථ

නිෂ්පාදනයද,  දීර්ඝආයුකා�යක්,  වැඩි

    කාර්යක්ෂමතාවක් සහිත බැටරි නිෂ්පාදනයද

    ��ැක්හේරොක් වැනි ජාත්යන්තර මු�්ය සමාගම්ද, 

 හේජෝර්ජ් හේසොහේරෝස්,     බිල්හේHට්ස් සහ එ�න් මුස්ක්

     වැනි ධනපතියන්ද ඉන්දියාහේ3 ආදානි සහ අම්බානි

    වැනි ධනපතියන්ද විශා� වශහේයන්

  ආහේයෝජනයකර ඇතික්හේෂ්ත්රයකි.  යුහේරෝපා

     සංගමය මෑතකදී පුනර්ජනනීය බ�ශක්ති පිළිබඳ

     කටයුතු සංවර්ධනය සඳහා යුහේරෝ බිලියන 300  ක්

  හේවන්කරන �දි.      හේම් මුදල් වූකලී ��ැක්හේරොක් වැනි

     සමාගම්ව�ආදායම් මාර්ග හේ�ස සැළකිය යුතුය. 

       ඔවුන්ට දැන් අවශ්යව ඇත්හේත් �ංකාව වැනි රටවල්

      ඒ සඳහා අමුද්රව්ය සහ හේවහේළඳහේපොළ සපයන

   රටවල් බවට පත්කිරීමටය.    ඒ සඳහා ඔවුන්

    හේයොදාගන්හේන් හේම් රටව�ණයගැති බවයි. 

    ඇහේමරිකන්තානාපතිනි යහේH පුනර්ජනනීය

      ඉන්ධන පිළිබඳ අදහස හේස්වය කරන්හේන් ඔවුන්ටම

        මිහේසකකුසට අහරක්නැති අහේ` රට වැනි රටව�

 ජනයාට හේනොහේ3.

    ඇහේමරිකන්තානාපතිනියහේH තවත් උපහේJශයක්

              වන්හේන්ත්රස්තවාදය වැළැක්වීහේම් පනත

     ජාත්යන්තර ප්රමිතියට හේගනආ යුතු බවයි.

                 හේමහි දී ඇය විසින් උපහේදස් හේදනු �බන්හේන්

     ත්රස්තවාදය වැළැක්වීහේම් පනත අහේහෝසි කිරීමට

  “    ” හේනොව එය ජාත්යන්තර මට්ටමට උසස්කිරීමට

    බව අවධානයට �ක්කළ යුතුය.    එය උසස්කළ

     යුත්හේත්ඇහේමරිකන්හමුදා විසින් ඉරාකහේ2

      පවත්වාහේගන ගිය අබු ග්රා� වධකාගාර මට්ටමට ද

    නැතහේහොත් ගුවාන්තනාහේමෝ මට්ටමටදැයි සඳහන්

    කිරීමට ඇහේමරිකන්තානාපතිනියට සඳහන්

   කිරීමට අමතක වීමකණගාටුදායකය.

       දැන් �ංකාව වැනි රටව�ට මුහුණ පෑමට සිදුව ඇති

         ආහාර සහ බ�ශක්ති අර්බුදය බටහිර

     අධිරාජ්යවාදය විසින් සැ�සුම් සහගතව සමස්ත

      මානව සංහතියටම එහේරහිව දියත්කරඇති

   කුමන්ත්රණකාරි වැඩ පිළිහේවළක ප්රතිඵ�යකි. 

      හේගෝඨාභය රාජපක්ෂ යනු ඒකුමන්ත්රණය �ාංකීය

      හේපොහේළොව මත දියත්කිරීම සඳහා හේයොදාගත්

ආයුධයයි.          එය ඉවත්කිරීහේමන් පමණක්

      අධිරාජ්යවාදය දියත්කර ඇති හේම් බිහිසුණු

    කුමන්ත්රණහේ2 ප්රතිවිපාකවලින් ගැ�වීමට හැකි හේ3

       යැයි යහේමකු සිතන්හේන් නම් එය බරපත� මු�ාවක්

 වනුඇත.      මක්නිසාද යත් හේගෝඨා නමැති

     උපකරණය මගින්තවදුරටත්තමන්ට අවශ්ය

    කටයුතු ඉටුකරවාගැනීම හේනොහැකි බව

      වටහාහේගනඇති අධිරාජ්යවාදින් විසින්ම දැන් එය

     ඉවත්කිරීමට තීරණයකර තිහේබන බැවිනි.  හේම්

    හේමොහේහොහේත් �ංකාව තුළ සිදුවන

     අවාසානාවන්තම හේදය නම් අධිරාජ්යවාදින් විසින්

      ඊළඟට භාවිතා කිරීමට සුදානම්කිරීමට නියමිත

      අවිය මුවහත්තබමින් සිටින්හේන් එයින් මස්වීමට

   නියමිත අසරණයන් විසින්ම වීමය.
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   ක�ෝඩා�ාරි ක�ොක�ෝනා භීෂණය

නැවතත්
      පසුගිය කා�හේ2 හේකොහේරෝනා හේප්රෝඩාව පිටුපස සිටි

      ජාතික සහ ජාත්යන්තර බ�හේ3ග හේම් වනවිට

      නැවතත් �ාංකීය සමාජ මත හේකොහේරෝනා භීෂණය

      පැටවීමට කෘෘර සහනින්දිත වෑයමකනිරතව සිටිති. 

       හේමය සිදුවන්හේන් ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද� සමග ශ්රි

      �ංකා රජය අත්සන්තබන �දණය ප්රති3

        යුහගතකරණ හේකොන්හේJසි ව� ප්රතිඵ�යක් හේ�ස

 දැයි හේනොදනිමු.      හේමම හේකොහේරෝනා භීෂණය නැවත

       වතාවක් මතුකිරීම යම් යම් බ�හේ3ගව�ට අවශ්යව

 ඇත්හේත් මන්ද?

       ජාත්යන්තර මු�්ය අරමුද� විසින් ඉදිරිපත්කරන �ද

      ණය ප්රතිව්යුහගතකරණ හේකොන්හේJසි ඉටු කිරීහේම්දී ශ්රි

      �ංකාහේ3 ජනතාව මීටත් වඩා ආර්ථිකමය වශහේයන්

   දැඩි දුෂ්කරතාවන්ට පත්වනුඇත. ප්රතිව්යුහගත-   

     කරණහේ2දී කෘෂිකාර්මික ඉඩකඩම් සහ වාරිමාර්ග

පJධතිය,   එ`පාව� හේපොස්හේ`ට් නිධිය,   වරායන් සහ

    ස්වාභාවික සම්පත් බහුජාතික සමාගම්ව�ට

 පැවැරීමට නියමිතය.     එහිදී මතුවන ජනතා විහේරෝධය

       යටපත්කිරීමට සඳහා දැන් පවත්නා හදිසි නීතියට

     අමතරව නිහේරෝධායන ඇඳිරි නීති හේයොදාගැනීහේම්

      අරමුහේණන් හේමම හේකොහේරෝනා භීෂණයනැවත මතු

    කරමින්ඇතැයි අනුමාන කළ හැකිය.

       අප විසින් අවධානය හේයොමු කළ යුතුකරුණක්

 වන්හේන්        දැනට �ංකාව තුළ සිදුවනඇතැම් සංසිJධීන්

   “ ”  සම්බන්ධහේයන් වගකිව යුත්හේත් ගු`ත බාහිර

  බ�හේ3ගයන් වන බවය.      රනිල් වික්රමසිංහහේHනව

           පා�නය සහ එක්සත් ජනපදය ප්රමුඛ බටහිර

       රාජ්යයන් අතර පවතින බවට හේපනී යන විරසකය

     “ ” වඩාත් ගැඹුරු යථාර්ථයක්නම් ඔහුව හේචක්හේම්ට්

      කරනු සඳහා හේකොහේරෝනා වසංගත භීතිකාව නැවැත

        මතුකරමින්ආර්ථිකය තව දුරටත් බිඳ දැමීම බටහිර

   බ�හේ3ගව� අරමුණ විය හැකිය.

     අහේනක් පැත්හේතන් රාජපක්ෂ�ා බ�හේයන් හේනරපා

       හැරීමට හේ�තු වූආර්ථික අර්බුදහේයන් බැට කෑ

      ජනතා විහේරෝධය රනිල් වික්රමසිංහ හේවත ද

      එල්�හේවමින් පවතින අතර එම විහේරෝධතා යටපත්

        කිරීමට සඳහා ද හේමම හේකොහේරෝනා භීතිකාව සහ

     නිහේරෝධායනනීති ඔහු විසින්ද උපක්රමිකව

  හේයොදාගැනීමට ඉඩ තිහේ�.   එහේමන්ම දැනට බටහිහේරන්

        මතුව ඇති යම් විහේරෝධයක් හේ3 නම් එය සමනය

  කරගනු වස් හේකොවිඩ්-19     ආඛ්යානය පිළිගැනීම මගින්

 “   ”    තමන් හේහොඳ කීකරු ළමහේයකු බව ඔ`පු කිරීම

            සඳහා ද ඔහු හේමම හේප්රෝඩාව සමග ගමන්කිරීමට

 ඉඩ තිහේ�.      එහේහත් එමතාවකාලික වාසිය සඳහා ඔහු

 හේමම හේකොවිඩ්-19    කුමන්ත්රණකරුවන්හා යහන්ගත

      වීමට ගියහේහොත් අවසානහේ2 ඔහුටද අත්වනුඇත්හේත්

     හේකොහේරොනා ආඛ්යානය සමග යහන්ගත වූ

    ”  හේගෝඨාභය රාජපක්ෂට අත්වූවාක් හේමන්ම නිදි

 ”යහහේන් මරණයකි

       හේකහේස් වුව ද �ාංකීය ජනතාව එක් හේදයක් වටහාගත

 යුතුව තිහේ�.      එනම් හේමම හේබොරු හේකොහේරෝනා හේගෝත

       කරුමය වටා හේසක්කුවක බැඳි හේගොනුන් හේමන් රවුහේම්

       යාම නවත්තන්නට ඔබ විසින්මතීරණයකරන

      තාක්කල් පා�කයන් සහ ඔවුන්ව හේමහේහයවන

      ජාත්යන්තර බ�හේ3ග නැවත නැවතත් ඔබට හේකවිටි

    පහර හේදමින් ඔබහේH ජීවිතයආර්ථිකමය,  සමාජීය

      සහ හේසෞඛ්යමය වශහේයන් විනාශ කර දමමින්

       සදාකාලිකව හේම් හේසක්කුවට බැඳ ඒ වටා දක්කනු . 

      එමගින් සමස්ත සමාජයම අවසානහේ2 නතර වනු

   ඇත්හේත් පූර්ණ වහල්භාවය තුළය.

      පසුගිය වසර හේදකහමාර තුළ හේමම හේබොරු

       වසංගතයට ඇති අහේ�තුක බිය නිසා හේහෝ හේවනත්

       ආර්ථික ප්රති�ාභ මතනිසා හේහෝ තමන් විසින්

       සමාජය හමුහේ3 මවා හේපන්වමින් සිටින විදHධ බවට

             යටින්ඇති මුHධ බව නිසා හේහෝ හේකොහේරෝනා

      ආඛ්යානය පිළිහේගන එහි සියලු හේප්රෝඩාවන් විවෘතව

      සහආවෘතව හේපෝෂණයකළ ශ්රි �ාංකීය

වාමාංශිකයන්,   සිවිල් සමාජ ක්රියාකාරිකයන්, හේසෞඛ්ය

 ක්හේෂ්ත්රහේ2 වෘත්තිකයන්,   ජනමාධ්යහේ3දීන් සහ

 ජනමාධ්ය ඇඩ්වහේක්ට්වරුන්,  සිවිල් සමාජ                  

   ක්රියාකාරිකයන් වෘත්තීය සමිතිනායකයන්, 

ක�ාකරුවන්,     උගතුන් සහ ස්වයං ප්රකාශිත

       බුJධිමතුන් හේවත මතක්කළ යුතුව ඇත්හේත් ඔබ�ා

      දැනටමත් විශා� විනාශයක් �ාංකීය සමාජය මත සිදු

    කිරීමට දායක වී ඇති බවය.

        හේමය ඒ සමාව දිය හේනොහැකි වරද නිවැරදි කිරීම

       සඳහා ඉතිහාසය විසින් ඔබට සහ අපට �බාහේදන

 අවසාන අවස්ථාවය.
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