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සු ගිය දින තුන පුරා ට්රම්ප්ගේ බැන වැදීම්වලට
එක්සත් ජනපද ජනාධිපති තනතුගේ' ඉතිහාසය තුල
පූ'වාද'ශ ඇත්ගේත් නැත . ධවල මන්දිරගේ1 උපගේ3ශකයන්
කල්ලියක් විසින් අනුබල ගේදනු ලබන ට්රම්ප් ෆැසිස්ටිවාදිගේයකු
ගේලස විවෘතව කතා කරන්ගේන් විවිධ ජන ව'ගයන්ගේ ගේමන් ම
ජාතික
මූලයක් සහිත
පු3ගලයන් යක්ෂාගේCෂ
ගන්වමින්,සමාජවාදය
ගේහලා
දකිමින්,
හා
තම
පාලනාධිකාරිගේ1 ප්රතිපත්තිවලට විරු3ධ වන අය රටට ගේJෝහී
වන ගේහයින් එය හැර දමා යා යුතු යැයි ප්රකාශ කරමිනි.
ට්රම්ප් තම බැන වැදීම් එල්ල කර ඇත්ගේත් ගේPගේමාක්රටික්
පක්ෂගේ1 ගේකාංග්රස් මන්Pල කාන්තාවන්ට ය : එනම්
ඇගේලක්සැන්ඩ්රා ගේකෝ'ගේටක්ස් ඔකෑසිගේයෝ ,ඉල්හාන් ඔමා' ,
රෂීPා ත්ලායිබ් හා අයානා ගේප්රස්ලිට ය. ඉරිදා සවස, “අගේප් රට
ගැන ගේබාගේහෝ නරක විදියට කතා කරන” හා
“සැබෑ හා
සීමාවක් නැති ආගේCගයක් ඇති ව ඊස්රායලයට වෛවර කරන”
ඔවුන් “රැඩිකල් වගේම් ගේකාංග්රස් ගෑනු” යයි ගේහලා දකිමින් ඔහු
ට්වීට' ප්රහාරයක් ආරම්භ කගේල් ය . “යුගේදC විගේරෝධී” ගේමන් ම
“ඇමරිකානු විගේරෝධී” වන “ඒඕසී (ඔකෑසිගේයෝ ගේකා'ගේටක්ස්)
හා ගේමම රංචුව ගේකාමියුනිස්ට්වාදී ගේරාත්තක්”
බවට
රිපබ්ලිකානු ගේසගේනට් සභික ලින්ගේස් රැහම් දැක් වූ අදහස් ට්
රම්ප් උපුටා දැක්වී ය.
ජනාධිපති සඳුදා ගේමම ගේත්මාව ඔස්ගේස් තමන්ගේ ම අදහස්
එකතු කගේල් ය . “අපි කවදාවත් සමාජවාදී රටක් වන්ගේන් නෑ”
ඔහු ට්විට' කගේල් ය . “උඹලාට ගේමහි තත්වය පිලිබද සතුටු
ගේනාගේCනම් උඹලාට යන්න පුළුවන්.”
සමහර විට වPාත් ත'ජනාත්මක ව , සඳුදා සවස ඇමරිකානු
නිෂ්පාදන ප්රචාරය කිරීගේම් ධවල මන්දිර මාධ්ය හමුවීමක්
අවසානගේ1 මිනිත්තු දහයක ගේCගවත් විගේCචනයක් අතරතුර ,
ඇමරිකානු ගේසාල්දාදුවන් මරනවා යැයි ඔහු කියන අල්කයිPාව
සඳහා ඇගේ කැමත්ත ප්රකාශ කිරීම ගේවනුගේවන් ඔමා'ට ට්රම්ප්
ව්යාජ ගේලස ගේචෝදනා කගේල් ය. ගේමම ප්රකාශය ලමගේයකු ගේලස
ගේමරටට පැමින මෑත දී පත් කර ගැනුනු මුස්ලිම් ඇමරිකානු
කාන්තාවන් ගේදගේදනාගේගන් එක් අගේයකු වන ගේමම ගේසෝමාලිඇමරිකානු මිනියාගේපාලිස් නිගේයෝජිතවරියට එගේරහිව ප්
රචන්Pත්වය උසිගැන්වීමට වPා අඩු ගේදයක් ගේනා ගේC.
ට්රම්ප් ගේසල්ලම් කරමින් සිටින්ගේන් ගින්දර සමග ය . ඔහු දකුනු
කැගේරාලිනා පල්ලිගේ1 මිනීමැරුම් , පිට්ස්බ' ධ'මාශ්රමගේ1
සංහාරය, හා දකුනු කැලිගේෆෝ'නියාගේC මුස්ලිම් පල්ලිගේ1 ප්
රහාරයන් පිටුපස ධවල මන්දිරගේ1 අධිකාරිය තබමින් සිටී .
ගේමය සිදුවන්ගේන් පසු ගිය වසගේ' ප්රමුඛ ගේPගේමාක්රටිකයන් ,
මාධ්ය ප්රධානීන් හා ගේවරලාරක්ෂක නිලධාරීන්ට පා'සල්
ගේබෝම්බ යවන ලදුව, ආයුධ ගේචෝදනා මත අත්අPංගුවට ගැනුනු
ට්රම්ප්ගේ එක් ආධාරකරුගේවකු , ට්රම්ප්ගේ මෑත ම ඉලක්කයක්
වන ඔගේක්සිගේයෝ-ගේකා'ගේට්ක්ස් ඇතුලු අයගේ මරන
ලැයිස්තුවක් සකස් කර ඇති බව ගේසායා ගැනුනු තතු යටගේත්
ය.

ගේමය තනි තනි පු3ගලයාට එගේරහිව ප්රචන්Pත්වය උසිගැන්වීම
පිලිබඳ කාරනයට වPා එහා ගිය එකකි. ගේPගේමාක්රටික ගේකාං
රස් සභික කාන්තාවන්ට එගේරහි ට්රම්ප්ගේ ගේහලා දැකීගේම්
උ3ගේ…ෝෂනයට, 2020 නැවත පත්වීගේම් උ3ගේ…ෝෂනය හා ගේමම
පු3ගලයන් හතර ගේදනා ඉක්මවා යන පැහදිලි ගේ3ශපාලන
ඉලක්කයක් ඇත. ඔහු ඇමරිකානු සමාජගේ1 ඉතාමත් ප්රතිගාමී
කන්Pායම්වලට ආයාචනය කරමින් සිටින්ගේන් ,එක්සත්
ජනපදය තුල ෆැසිස්ට්වාදී ව්යාපාරයක් ගේගාPනැගීමට උත්සාහ
කරමිනි.
පාලක පන්තිගේ1 සැලකිය යුතු ගේකාටසක් ගේවනුගේවන් කතා
කරමින්, එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ප්රකාශ කර ඇත්ගේත්, පාලක
පන්තිගේ1 ගේ3ශීය හා විගේ3ශීය ප්රතිපත්තියට විරු3ධ වන ඕනෑ ම
අගේයකු නඩු දැමීමට , පිටුවහල් කිරීමට හා කායික ප්
රචන්Pත්වයට යටත් වනු ඇති බව යි.
එක්සත් ජනපද ජනාධිපතිවරු , විගේ‰ෂගේයන් ම ඇමරිකානු
අධිරාජ්යවාදය හා ගේසෝවියට් සංගමය අතර සීතල යු3ධ
වකවානුගේC දී , දී'ග කාලයක් තිස්ගේස් “සංක්රමනිකයන්ගේ ”
ජාතිය යැයි එය විසින් ම අනන්ය කර ගේගන සිටි රටක්
නිගේයෝජනය කරන “නිදහස් ගේලෝකගේ1” නායකයන් යැයි මවා
පෑමට වගේරක උත්සාහ කල හ. ට්රම්ප් එම මවාපෑම සුන්න3ධූලි
කර ඇත. ඔහුගේ පරමාද'ශී ඇමරිකාව වනු ඇත්ගේත් ම්ගේල්ච්ඡ
ගේපාලිස් රාජ්යයකි, එහි කම්කරුවන් සියළු අයිතීන්ගේගන් ගේවන්
ගේකගේරන අතර ජාතික ගේŽෂ්ටත්වගේ1 සංගේක්ත වන්ගේන්
එක්සත් ජනපද-ගේමක්සිගේකෝ ගේ3ශසීමාව ඔස්ගේස් වන දැවන්ත
තාප්පය හා වා'තාගත ඒකක 27,000 ට ලඟා වී ඇත යි සදුදා
ඔහු කයිවාරු ගැසූ, PC ගේජෝන්ස් කා'මික අනුපාතය යි.
ගේකගේස් නමුත් , ට්රම්ප්ගේ කයිවාරු ගැසීම හා බිය වැ3දීම ,
ශක්තිගේ1 ගේනා ව, දු'වලත්වය හා ගැඹුරුගේවමින් තිගේබන්නා වූ
අ'බුදගේ1 සංඥාවකි . සහගේයෝගය, සම්මුතිය හා ඔහුගේ
ආන්ඩුව ඔසවා තැබීමට ඔහුට ගේPගේමාක්රටික් පක්ෂය මත වාරු
විය හැකි අතර, ඇමරිකාව තුල සමාජ හා ගේ3ශපාලන පිපිරීමක
ත'ජනය කරන කම්කරු පන්තිගේ1 විරු3ධත්වය ව'ධනය
ගේවමින් තිගේබ්. ගේමය ප්රකාශ ගේකගේරන්ගේන් ව'ධනය වන්නා වූ
වැPව'ජන ව්යාපාරයක් තුල හා ප්රධාන නගර දහයක සංක්
රමනික හා ගේ'ගු බලගැන්වීම විසින් සිදු කිරීමට ආසන්න
ගේවමින් තිගේබන පිටුවහල් කිරීගේම් කPා වැදීමට එගේරහිව පසු
ගිය සතිගේ1 පිපිරුනු විගේරෝධතා තුල ය.
ගේමම ආන්ඩුවට ද එය ගේපනී සිටින සෑම ගේදයකට ම ද එගේරහිව
මිලියන ගනනාවක් විරු3ධ වන නමුත් , ඔවුහු සංගත පාලිත
3විපක්ෂ ක්රමගේ1 රාමුව තුල හිර ගේකගේරති. එය තුල ට්රම්ප්ට වන
විකල්පය වන්ගේන් ගේවෝල් වීදිය හා මිලිටරි ඔත්තුගේස්වා සමග
මුළුමනින් ම ප්රතිබ3ධ ගේස් සැලගේකන ගේPගේමාක්රටික් පක්ෂය යි.
ට්රම්ප්ගේ ට්වීට' ගේදෝෂාගේරෝපනයට ඉලක්ක ගේකරුනු
කාන්තාගේවෝ හතරගේදනා සඳුදා සවස මධ්යානගේ1 දී පුවත්පත්
සාකච්ඡාවක් පැවත්වූහ . හතර ගේදනාගේගන් එක් එක් අය
ගේ3ශසීමා රැඳවීම් කඳවුරුවල සංක්රමනිකයන් සම්බන්ධ ට්
රම්ප්ගේ ම්ගේල්ච්ඡ සැලකීම ගේහලා දැක ඔහුට එගේරහිව
ගේදෝෂාභිගේයෝගයක් ඉල්ලා සිටිගේයෝ ය.

ගේකගේස් නමුත් , ගේකාංග්රස් මන්Pල කතා නායිකා නැන්සි
ගේපගේලෝසි හා අගේනකුත් ගේPගේමාක්රටික් නායකයන් සමග
රහගේස් නි‰චිතව ම නියම කර ගැනුනු භාෂාවකින් , ගේකාංග්රස්
මන්Pල කාන්තාවන් සිCගේදනා ප්රකාශ කගේල්, තමන්ට එගේරහි ට්
රම්ප්ගේ යුද ප්රකාශ කිරීම ගේසෞඛ්ය , තුවක්කු ප්රචන්Pතා , හා
සංක්රමනික ප්ර‰න වැනි කාරනා ගේවනුගේවන් ගේනා සලකා හැරිය
යුතු “වික්ෂිප්ත වීමක්” බව යි.

ආස්ථානගේයන් ට්රම්ප් විගේCචනය කගේල් ගේමගේස් ප්රකාශ කරමිනි,
“සුදු මිනිසුන් හා සුදු ගතිය ට්රම්ප් ජනාධිපතිගේ හරය යි. ඔහුගේ
මූලික උත්සුකය වන්ගේන් එය ආරක්ෂා කිරීම, රැකීම හා ප්රචාරය
කිරීම යි. එයට ත'ජනය කරන සියල්ලට පහර දිය යුතු ය
අPන්ගේටගේත්ට්ටම් කල යුතු ය. ට්රම්ප් ඇමරිකානු ජනාධිපතිගේ
බලය ගේගන එමින් තිගේබන්ගේන් සුදු ස්ගේවෝත්තමවාදය සුරකීමට
යි.”

මාධ්ය විසින් අසන ලද ප්ර‰නයකට ප්රතිචාරය දැක්වීගේම් දී ,
සමාජවාදීන්, ගේකාමියුනිස්ට්වාදීන් හා අල් කයිPාගේC
ආධාරකරුන් ගේලස ට්රම්ප් තමන් ව ගේහලා දැකීමට ප්රතිචාර
දැක්වීමට ඔවුන් සිC ගේදනාගේගන් කිසිගේවකුත් ගේතෝරා ගේනා
ගැනීම සැලකිය යුතු විය. ගේPගේමාක්රටිකගේයෝ හතරගේදනා ඊට
ගේපර දවස් තුගේන් ට්රම්ප්ගේ ප්රකාශන ගේහෝ සංක්රමනික
පවුල්වලට එගේරහි ඔහුගේ ක්රියා විදහා දැක්වීමට “ෆැසිස්ට්වාදී”
යන වචනය භාවිතා ගේනා කලහ.

සත්ය වසගේයන්, බිලියනපති ගේ3පල ගේවලඳාම් වංචාකාරගේයකු
ගේමන් ම ප්රසි3ධ “රියලිටි ගේටලිවිෂන්” නිෂ්පාදකයා බටහිර
ව'ජීනියාගේC රැකියා විරහිත ගල් අඟුරු පතල් කම්කරුවන්ගේ
යුක්ති යුක්ත නිගේයෝජිතයා හා ඔහිගේයෝ ප්රාන්තගේ1 ගේදාට්ට දැමූ
වාගේන් කම්කරුවන්ගේ ආරක්ෂකයා බවට ට්රම්ප් කරන ප්රකාශ
බ්ගේලෝ සුජාත කරන්ගේන් සගේම් ව'නය සමාන නිසා ය.

ව'ගවාදගේයන් මුසපත් වුනු ටයිම්ස් තීරු ලිපි රචකයාගේ
(ඔහුගේ ආදායම හා පු3ගලික ධනය කා'මිකහරනය වූ
ට්රම්ප්ගේ මෑත ම බැන වැදීම්වල ගේ3ශපාලනික ස්වභාවය මිඩ්ගේවස්ට් ජනපදගේ1 කම්කරුවන්ගේ අදායමට වPා නිසැකව
පිලිබඳ ව ගේPගේමාක්රටික් ගේකාංග්රස් මන්Pල නායකත්වය , ම ගේබාගේහෝ ඉහල වනු ඇත ) අදහස තුල බිලියනපතියන් හා
ගේPගේමාක්රටික් ජනාධිපති අගේප්ක්ෂකයන් අතර , හා නිC ගේයෝක් ඔවුන් විසින් සුරා කැගේවන කම්කරුවන්ට , ඔවුන් ගේදගේදනාම
ටයිම්ස්, සීඑන්එන් හා එම්බීසී වැනි ගේPගේමාක්රටික් පක්ෂය හා සුදු වන තාක් දුරට, ගේපාදු අනන්යතාවක් හා වරප්රසාද ඇත.
සන්ධනාගත පුවත්පත් හා රූපවාහිනී ජාල තුල ඒ ආකාරගේ1 ම ට්රම්ප් ගේතෝරා පත් කර ගැනීම ගේවනුගේවන් හා ඔහුගේ
නි‰ශබ්දතාවක් පවතී.
පාලනාධිකාරිය විසින් ගේගන යමිත් තිගේබන අන්ත
ගේකාංග්රස් මන්Pල කතානායිකා නැන්සි ගේපගේලෝසි විසින් දක්ෂිනාංශික ප්රතිපත්ති ගේවනුගේවන් බ්ගේලෝ ගේදෝෂාගේරෝපනය
ගේයෝජනා කරන ලද එකම සංයුක්ත ක්රියාව වූගේ1 ජනාධිපති කරන්ගේන් (ගේPගේමාක්රටික් පක්ෂය හා එහි වෛවරී අගේප්ක්ෂිකා
ගේරානල්ඩ් ගේ'ගන් (ඔහුගේ දක්ෂිනාංශික ආන්ඩුව සමාජ ප් හිලරි ක්ලින්ටන්ට ගේනාව ) කම්කරුවන්ට ය. “ගේපාදු
රතිවප්ලවය සම්බන්ධ ඉදිරියට ඇගේදන උ3ගේ…ෝෂනය හා පුරවැසියන් — විය හැකි ගේලස ඔවුන්ගේගන් තුගේනන් එකක්”
ඇමරිකානු කම්කරු පන්තිය මත ප්රහාරය ආරම්භ කගේල් ය ) තම ව'ගවාදය ගේහලි කරන්ගේන් “ට්රම්ප් සඳහා වන තම අඛන්P
ශිෂ්ටත්වය හා ඉවසීගේම් ආද'ශය ගේලස දක්වන අතර ට්රම්ප්ගේ සහාය ඔස්ගේස්” යැයි ඔහු නිගමනය කරයි. ගේමය කම්කරුවන්ට
භාෂාව ගේහලා දකිමින් අප්රසාදය දැක්වීගේම් ගේයෝජනාවකි.
එල්ල කරන මP ප්රහාරයකි.
ට්රම්ප්ගේ ගේදෝෂාගේරෝපනගේ1 සන්ද'භය සැලකිය යුතු ය . එය එක්සත් ජනපදය තුල ඉදිරියට යමින් තිගේබන වැPව'ජන
පසු පස එන්ගේන් ගේPගේමාක්රටික් පක්ෂගේ1 අතිබහුතරගේයන් රැල්ල නිරූපනය කරනු ලබන්ගේන් ඉහල වැටුප් හා ප්රතිලාභ
සම්මත ගේකරුනු, ට්රම්ප්ට ඔහුගේ ෆැසිස්ට්වාදී ගේ3ශසීමා ප් ආරක්ෂා කිරීමට හා පාසල් පු3ගලීකරනය හා බලපත්රකරනයට
රතිපත්ති ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ගේPාල' බිලියන 4 ක එගේරහිව සටන් කිරීම සඳහා ප්රාන්ත ආන්ඩුගේC නීතිය ,
අරමුදල් ප්රදානය කරන පනත් ගේකටුම්පත අනුමත කිරීමට රිපබ්ලිකානු පා'ලිගේම්න්තුව , හා ගේPගේමාක්රටිකගේයකුව සිට
ඔවුන් අසමත් වීම ගේවනුගේවන් ගේPගේමාක්රටික් නායකත්වය
රිපබ්ලිකානුවකු බවට පත්වූ ආන්ඩුකාරයා ප්රතික්ගේෂ්ප කරන
විසින් වP වPා ප්රසි3ධිගේ1 ගේකාංග්රස් සභික කාන්තාවන් හතර ලද ව'ජීනියා ප්රාන්තගේ1( 2016 ට්රම්ප් අතිමහත් බහුතරයක්
ගේදනා ගේහලාදැකීමකි.
ලැබූ ප්රාන්තය) ගුරුවරුන් විසිනි. ගේමම ගුරුවරුන් ගේමන් ම ඊට
“ඔවුන්ගේ ප්රසි3ධිය කුමක් නමුත් ගේම් පු3ගලයන් ඔක්ගේකෝටම පසු වැPව'ජන හා විගේරෝධතාවල සියදහස් ගනනක්
ට්වීට' ගේලෝකය තිගේයනවා” යැයි ගේපගේලෝසි නිC ගේයෝක් කම්කරුවන් ප්රද'ශනය කර ඇත්ගේත් ව'ගය ගේනා ව , පන්තිය
ටයිම්ස් පත්රයට පැවසුවා ය. “නමුත් ඔවුන්ට කිසිම ඇමරිකානු සමාජගේ1 අතිමුලික ගේබදීම් ගේ'ඛාව බව යි.
අනුගාමිකත්වයක් නෑ. ඔවුන් පු3ගලයන් හතර ගේදගේනකු වගේ ට්රම්ප් “සුදු මිනිසාගේ ” ජනාධිපති ගේනා ගේC . ඔහු කම්කරු
ම ඔවුන් එගේහමයි ඔච්චර ඡන්දය ගත්ගේත්.”
පන්තිය ගේබදීමට හා ගේවෝල් වීදිය හා ගේයෝධ සමාගම්වල
ට්රම්ප්ගේ සඳහන් කිරීම් “ව'ගවාදී” ගේමන් ම “විගේ3ශිකයන් අධිකාරිත්වය පවත්වා ගැනීමට ව'ගවාදය හා සංක්රමනික
ගේනා රුස්සන” ඒවා ගේලස විගේCචනය කරමින් මාධ්ය ප්රතිචාර විගේරෝධය ප්රගේයෝජනයට ගැනීමට උත්සාහ ගන්නා
ගේPගේමාක්රටිකයන්ට මුක්කු ගසා ඇත්ගේත්, ඔහුගේ ප්රකාශනවල ජනාධිපතිවරගේයකි. ධගේන්‰වරයට එගේරහි අරගලගේ1 දී
ගේ3ශපාලන වැදගත්කම වPා නිවරැදි ව විස්තර කරුනු ඇති හා කම්කරුවන්ගේ එක්සත්කමට විරු3ධ වන ගේ3ශපාලඥයින් හා
ගේPගේමාක්රටික් පක්ෂගේ1 උදාසීනත්වය හා තරගේ1 ම අක්රීය ප් පන්ඩිතයන් ගේකලින් ම ඇද වැගේටන්ගේන් ට්රම්ප්ගේ තුරුල්ලට
රතිචාරය ප්ර‰න කරනු ඇති , “ෆැසිස්ට්වාදී” හා “නාසි-වැනි” හා ඇමරිකාව තුල ෆැසිස්ට් ව්යාපරයක් ගේගාPනැගීගේම් ඔහුගේ
උත්සාහය තුලට ය.
වැනි වචන මග හරින අතර ය.
පැට්රික් මාටින්
සමහර විට ගේමම මාධ්ය උ3ගේ…ෝෂනගේ1 කැත ම ප්රතිචාරය
වූගේ1 නිC ගේයෝක් ටයිම්ස් පත්රගේ1 චාල්ස් බ්ගේලෝ විසින් ලියන
ලද කතුවැකි පිට තීරු ලිපිය යි, ඔහු අනන්යතා ගේ3ශපාලනගේ1
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