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න් ලක්ෂයත් මිලියනයත් අතර ප ෝප ෝ
රිප ෝනුප ෝ එම දූ පත් ඉතිහාසය තුල විශාල ම
ප ල ාලිය
සහභාගී වීම සඳුදා සැන් ජු ාන්
අගනගරප/ වීදි ල අ තීර්න වූහ. 500,000 ක් වූ හල
අන්තප/ සංඛ්යාප9
ා අර්ථය නු ඇත්පත් එම භූමි
භාගප/ මිලියන 3.2 ක් න ජනගහනපයන් සියය
16 ක් සඳුදා විපරෝධතා එක් වූ බ යි.

ප ෝප ෝ රිප ෝනු සමාජප/ මතුපි
යටින්
පගාඩගැපසමින් තිපබන ප්රගාඪ ඓතිහාසි හා සමාජ
දුක්ගැනවිලි ල
තට්ටු රන බැවිනි . ඇමරි ානු
අධිරාජ්ය ාදප/ මුS ද ස් ල ප ාSල
න ලද
භූමිභාගයක් මත, ය ත් ැසියන් නිපයෝජිතයන් පතෝරා
ගැනීම සැබෑ අයිතියක් නැති තැන , මහජනයා
පද්ශ ාලන සංස්ථාපිතප/
රූ රාමු
පිටින්
දුක්ගැනවිලි ල පිලියම් පසවීම තීරන ගනිමින් සිටිති.

පඩපමාක්රටික් ක්ෂය හා එහි මාධ්ය පහාරනෑ ර්ගය හා
එම ප්රතිශතය ම එක්සත් ජන ද ප්රධාන භූමිය ගල න
අනන්යතා පිලිබඳ ප්රශ්න විශාල ශපයන් පින්තාරු
වි විපරෝධතා රු න් මිලියන 50 සමාන නු ඇති
රමින්, විද්යුත් නිවුඩය ප්ර ාශ කිරීපමන් සු පුපුරා
අතර, එය ාල
න්තිය බිය ද්දන ඉදිරි දැක්මක්
ඇති විරුද්ධත් ප/ න්ති ස් භා ය හල දැමීම
න්පන් ය.
උත්සාහ ර ඇත. “බහින් බස් වීම් පහලිදර9 පS
සති පද
ඩා අඩු ාලය දී, ගප9ෂන මාධ්පය9දය තරබාරු පුද්ගලපයකු, දුප් ත් මිනිපසකු, සමලිංගි පිරිමි
සඳහා ප ෝප ෝ රිප ෝනු මධ්යස්ථානය ක්ෂනි
නිවුඩ ප ාප් තරු ක්, හා ාන්තා න් කී පදපනකු පහාලා දුටු
පිටු 900 ක් ප්රසිද්ධ පS ම් රු න් හා තරුනයන් ප්රභූන්පX අහ ාර ‘බ්පරෝ’ සංස් ෘතියක්” (සම අය ඇසුරු
ප නුප න් ාල
න්තිය ඇති පිලිකුල විස්තර කිරීපම්) බ සඳුදා නි9 පයෝක් යිම්ස් සඳහන් පS ය.
රමිනි. ජනමාධ්යප9දීන් විසින් මාධ්ය සංස්ථාපිතය ප්
සෑබෑ ාරනප/ දී , ප ෝප ෝ රිප ෝනු මිනිසුන්පX
රතික්පW
ර සැබවින්ම ාල යින්පX කූපZෝ ාය
දුක්ගැනවිලි මුS බැස ගන්පන් දැඩි දිලිඳු ම හා එක්සත්
ාර්තා ල අ ස්ථාප9, ගම්යපයෝ විප්ල ාදී ය.
ජන ද අධිරජ්ය ාදීන් විසින් දූ පත් ප පරන යත්විජිත
විද්යුත් නිවුඩයක් තුල , ආන්ඩු ාර රි ාර්පඩෝ සූරා ෑම තුල ය.
පරාපසපලෝ හා ඔහුපX උ පද්ශ පයෝ ශිWය
එක්සත් ජන දප/ ප්රධාන පද්ශ ාලන ක්ෂ පද ම
විපරෝධතා රු න් පහලා දැ ප ල ාලිය කුඩු ර
ආසන්න ශපයන් පුද්ගයන් 5,000 ක් මරනය ඇද දැමූ
දැමීම සැලසම් රති, සංගත මිල දී ගත් උදාසීන මාධ්ය
මරියා හා ඉර්මා සැඩ කුනාටු ල
සු මහජනතා අත්
පයාදා ගනිමින් ස් ාධීන මාධ්පය9දීන් නිශ්ශබ්ද කිරීම
හැර දැමූ හ.
සා ච්ඡා රති, විරුද්ධ ාර්ශ් ය පමා කිරීම ආන්ඩු
විසින් නි ද න ලද 9යාජ ප්ර ෘත්ති ප්රචාර වීඩිපයෝ
කුනාටු
හර දුන් අ ස්ථාප9 , මධ්යම හා ප්රාපද්ශීය
පබදා හැරීම සැලැසුම් රති , ප ාලිස් ප්රතිසංස් රන ආන්ඩු මරන සංඛ්යා ගැන මහජනයා පබාරු කි9 අතර
අ හිර කිරීම හා අනතුරුදාය මහජන ප ාදු ාර්ය ආධාර සැ යීම පමාන යම් පහෝ සැබෑ උත්සාහයක්
හසු ම් ාවිච්චි කිරීම බල ප රී සිටින දුප් ත් නගර ගැනීම ප්රතික්පW
ලහ. ඒ ා හුපදක් පුද්ගලයන්
ැසියන් අ මන් කිරීම ගැන තා රති.
16 පදපනකු “ මනක්” මරා දැමූ නිසා කුනාටු “සැබෑ
විනාසයන්” පනා ප9 යැයි එක්සත් ජන ද ජනාධි ති
පබාපහෝ කුපිත ර න නිවුඩය තුල, පරාපසපලෝ
පඩානSඩ් ට්රම්ප් යි ාරු ගැසුප9 , ආන්ඩුප9 ප්රතිචාරය
2017 දී මරියා කුනාටු දූ ත විනාස කිරීපමන් සු ,
“අදහාගත පනා හැකි පලස සාර්ථ ” යැයි කියමිනි . සති
එක්සත් ජන ද ආන්ඩු විසින් මරනය අත් හැර දමන
කී
සු ඔහු දූ ත ගු නින් පගාස් , ඡායාරූ ය
ලද ම් රු න් පහලා දකියි.“අපි දැන් ඉන්පන් ාරනය
ප නී සිටිප/, බලාප ාපරාත්තු සුන් බලා සිටින්නන් ,
සමී ප/” යැයි පරාපසපලෝපX ප්රධාන විධාය නිලධාරී
ඔහු නම් ල “ලස්සන, මෘදු ඩදාසි තු ා” විසි රමිනි.
පසාබ්රිපනෝ ප9ගා ැ සීය, “අ පX ාක් න්
ෑම
දීම අ මලකුනු නැද්ද?”
සදුදා, ට්රම්ප් ගින්න පතS දැමුප9 , “අපි මහා ැඩක්
ලා” යැයි එ තු රමින් “ප ෝප ෝ රිප ෝනු න්
පමම ාක්ය මිලියන ගනනා ක් ප ෝප ෝ රිප ෝනු
පමපතක් සිදු වූ පහාඳම පද්” යැයි තමා ම කියා ගිනිමිනි.
පුද්ගලයන්පX මනස ප9ගපයන් ඇතුS වී ඇත්පත් මාරි
ඇන්ප ායිපනට්පX උං පක්ක් න්න දී Sලා යන්පනහි ාසS, ාලම්, මාර්ග හා අපනකුත් ප ාදු ාර්ය හසු ම්
ප ෝප ෝ රිප ෝනු සදෘශය පලස ය . එය එ ැනි පුපුරන 10,000 සංඛ්යා ක් කුනාටු ලින් විනාස ප රුනි . සු
ප ෝ යක් අවුළු ා ඇත්පත් දශ ගනනා ක් තිස්පස් ගිය සතිය න වි , මධ්යම ආන්ඩුප9 හදිසි ලමනා රන

ඒජන්සිය විසින් අනුමත ප රී තිබුපන් නැ ත ඉදිකිරීම්
9යා ෘති න යක් මනී.ආන්ඩු ඉදිරිය යමින් සිටින්පන්
පුද්ගලී රනය හා දූ පත් ප ෝS වීදි නයපදන්නන් තුටු
ඬුරු දීම සමාජ ැඩස හන් හා මහජන අධ්යා නය
ාබාසිනියා රන්නා වූ සර ගනනා ක් දීර්ග සැලස්මක්
ඇති ය.

එක්සත් ජන ද උ මනා න් අප්රමාන ත් පලස
ක්රියාත්ම
රමින් සිටිතැයි යන උත්සු ය මත දනම්
ට්රම්ප් විරුද්ධත් ය එSල කිරීම සමගිනි.

මෑත මාස ල දී, ආසන්න ශපයන් සෑම මහාද්වී ය ම
ඓතිහාසි
ප ර පනා වූ විරූ රිමානප/ විශාල
ප ල ාලි ැන නැගී ඇත . පහාං ප ාං, ඇSජීරියා , ප්
අර්බුද මත අර්බුද විසින් වික්ෂිප්ත ප රුනු , ඇමරි ානු රන්සය හා ප ෝප ෝ රිප ෝ ල ජන සමූහයා මහා
ාල
න්තිය, එ ම අත්යන්ත අසමානතා හා නගර ල පමන් ම ැරනි ය ත් විජිත ල ද වීදි ල
දරිද්රතා ය සමාජ හා පද්ශ ාලන ජිවිතප/ සියළු අ තීර්න වී සිටිති.
මූලි ාංග ල ආධි ත්ය ගන්නා, ප්රධාන භූමිප/ දැ න්ත
ඔවුන්පX භාෂා හා සංඥා ප නස් වු ත් , ප්රජාතන්ත්ර ාදී
ැඩ ර්ජන හා විපරෝධතා උත්පත්ජනය කිරීපමන්
අයිතීන්,ආර්ථි සමානතා පිලිබඳ ඔවුන්පX ඉSලීම්
ප ෝප ෝ රිප ෝනු විපරෝධතා නැ ත්වීම මංමුලා සහගත
තා රන්පන් පිබිපදමින් සිටින සමාජ බලප9ගය :
ය.
එනම් ජාත්යන්තර ම් රු න්තිප/ භාෂා යි . සූරා
ප ෝප ෝ රිප ෝ පුරා ට්රම්ප් පුලුS පලස වෛ රය
ැප න, නයගැති, රැකියා නැති හා සුදුසු ැටුප් පනා
ාත්ර වී ඇති යි යන රුන නිසා , ප ල ාලි මර්දනය ලබන තරුනපයෝ සමාජ අරගලප/ ැපඩන ප්ර ාහය තුල
කිරීපම් ප්රධාන ගකීම ැ පරන්පන් පඩපමාක්රටික් ප්රමුඛ ාර්භාරයක් ඉටු රති . පලෝ ජනගහනපයන්
ක්ෂය මත ය.
අඩක් අවුරුදු 30 අඩු අය ප ති . ප ෝප ෝ රිප ෝප9,
පරාපසපලෝපX නිවිඩය තම මිතුරන් හා ම් රු
න ප්රගතිශීලී ක්ෂප/ (පීඑන්පී) සාමාජි පයකු න ,
සගයින් පබදා හැරීම සමාජ මාධ්ය පයාදා ගත්පතෝ
පරාපසSපලෝ,
පඩපමාක්රටි පයකු පමන් ම
තරුනපයෝ ය.
පඩපමාක්රටි
ආන්ඩු ාර රුන්පX සංවිධානප/
සාමාජි පයකි. 2008 හිලරි ක්ලින් න් ප නුප න් ද විපරෝධතා රුප ෝ පරාපසපලෝ ඉSලා අස්විය යුතු යැයි
2012 බරක් ඔබාමා ප නුප න් ද ඔහු පඩපමාක්රටික් බල රමින් සිටිති . පම් දක් ා ආන්ඩු ාර රයා එය ප්
ජාති සම්පම්ලනප/ නිපයෝජිතපයක් විය . ප ාප ෝ රතික්පW
ර ඇත. ට්රම්ප් එපරහි පඩපමාක්රටි යන්
රිප ෝප9 ප්රධාන ක්ෂ පදපක් ම ආධි ත්ය ගන්පන් ප් නාය ත් ය පදන පදෝෂාභිපයෝගය පමන් ම
රධාන භූමිප/ පඩපමාක්රටි යන් විසිනි.
පරාපසපලෝපX ඉSලා අස්වීම ප ෝප ෝ රිප ෝප9 පමන්
ම එක්සත් ජන ද ප්රධාන භුමිප/ ම් රු න් මුහුන
සතියක් පුරා ,
පඩපමාක්රටික් ක්ෂය
තම
පදමින් සිටින තත් ය අතිමූලි පලස දියුනු පනා රනු
ආන්ඩු ාර රයාපX නිර්දිW ය සම්බන්ධපයන් නිහඬ වී
ඇත.
සිටියි. සඳදා ස ස් රු න වි , විපරෝධතා විශාල බ
ැහැදිලි වූ අ ස්ථාප9, නිපයෝගයක් නිකුත් ප රුනු අතර අසමානතා , නිල දූෂනය හා ප්රජාතන්ත්ර ාදී අයිතීන්
සියළුම ප්රමුඛ පඩපමාක්රටි යන් ප ල ාලි ල මත ප්රහාරයන්පX මූල ප¹තු විසඳීම ධපන්ශ් ර
ප රමුන
ැන ගැනීපම් උත්සාහයක් පලස ට්වී ර්
ද්ධතිය එපරහි අරගලයක් තුල , තරුනයන්, මධ්යම
නිවුඩ හා පනා සැලකිලිමත් ප්ර ාශන නික්තු පS ඒ ා න්තිප/ ප්රගතිශීලී ප ා ස් පමපහ මින් , ජාත්යන්තර
තම ාලනය ය ත ගැනීම ය.
ම් රු න්තිය ලSම අයුරින් බලමුලු ගැන්වීම අ ශ්ය
ය.
ප ෝප ෝ රිප ෝප9 9යා ාරය ප්ර ාශ රන්පන් පගෝලීය
ැඩ ර්ජන හා විපරෝධතා රැSපS 9යාප්තිය හා තී9රවීම එරික් ලන්ඩන්
යි. ඇමරි ානු ාල න්තිප/ ප්රතිගාමී Sලි පද අතර
ප ාෂින් නප/ තින පද්ශ ාලන අර්බුදය ප්රතිචාර
දැක්විපම් දී ම් රු න්තිය ගත යුතු මග පමහි තී.
ට්රම්ප් එලප«න
ම් රු න්ති
අරගලප/
පභෞති / ායි විනාසය සඳහා සූදානම් වීම ඉලක්
ප රුනු ෆැසිස්ට් මූපලෝ ායක් ර්ධනය රමින් සිටී .
ප ෝS වීදිප/ ක්ෂය
ඩා අඩු පදයක් පනා න ,
පඩපමාක්රටි යන් ද ප න්පන් අන්තර්ජාලය ාරනය
කිරීම,මිලි රි හා ඔත්තුපස් ා සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීම ,
හා රුසියානු විපරෝධී උන්මාදය හා ට්රම්ප් විපද්ශයන් හි
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