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සුගිය සතියේ යේ ෝලීය පන්ති අර ලය පුපුරා
යායේ නව අවධියක් අත්දුටුයේ , යේ ෝලීය
ධයේන්ශ්වර පද්ධතියේ ඓතිහාසික හා පද්ධතිමය අර්බුදය තුල
මුල් බැස ැනුනු අවිවාදිත යේලස සමාන දුක් ැනවිලි මත
අසමාන යේලස යේපයේනන රටවල් යේදකක් නැවතීමකට යේ න ආ
මහජන වියේරෝධතා සමගිනි.
යේපාදු ප්රවාහන ාස්තු සියයට 4 කින් ඉහල දමන බවට
ජනාධිපති යේසබස්තියන් පියේන්රායේ> දක්ෂිනාංශික ආන්ඩුව
විසින් කරන ලද නියේ දනය, ධයේන්ශ්වර පාලනයේ අර්බුදයක්
නිර්මානය කර ඇති, පාලනය කල යේනාහැකි මහජන වියේරෝධතා
රැල්ලක් අවුලුවා තියේG . චිලී ධයේන්ශ්වරයේ භීතිය පිලිබිඹු
කරමින් ආන්ඩුයේ ප්රතිචාරය වී ඇත්යේත් හදිසි තත්වයක් සහ
ඇඳිරි නීතිය පනවමින් , සන්තියායේ ෝ න රයේ වීදිවල හමුදා
භටයින් 20,000 ක් හා රට පුරා තවත් දහස් නනක් රැඳවීමයි .
නිල සංඛ්යාවලට අනුව, වියේරෝධතා ආර භ වූ දින සිට
පුද් ලයින් 18 යේදයේනකු ඝාතනය කර, සිය නනකකට තුවාල
සිදුයේකාට, අවම වශයේයන් 5,000 ක් අත්අඩංගුවට යේ න තියේG.
අතුරුදහන් වී , සිරකරුවන්ට වධහිංසා පැමිනවීම සහ
වියේරෝධතාවල දී රඳවායේ න සිටින කාන්තාවන්ට එයේරහි ලිංගික
අතවර පිලිබඳ වාර්තා සමඟ එක්සත් ජනපදයේ පිටුබලය ලැබූ
පියේනෝයේi ආඥාදායකත්වයේ
සාපරාධී ක්රමයේ ද
පුනරුත්ථාපනය යේකරී ඇත.
යේමම න>න මර්දනය සමත් වී ඇත්යේත් හුයේදක් වියේරෝධතා
විශාල කිරීමට පමනී. චිලී අභ්යන්තර කටයුතු අමාත්යාංශයේ
සංඛ්යායේල්ඛනවලට අනුව, බදාදා රට පුරා යේවන යේවන ම
යේපලපාලි සහ වියේරෝධතා 68 කට 424,000 ක් සහභාගී වූහ .
නිසැකව ම, සැබෑ සංඛ්යාව ඊට වඩා වැඩි ය . මහා
වැඩවර්ජනයක් බ්රහස්පතින්දා එහි යේදවන දිනය දක්වා ඉදිරියට
ගියේ තවත් සිය දහස් නනක් වීදි බැසීම සමගිනි.
යේ අතර , පසුගිය සතිය තුල මහජන වියේරෝධතාවලින්
යේලබනනය ද යේදදරු කා ඇත්යේත් , රයේx මිලියන 6 ක
ජන හනයේයන් හතයේරන් එකක් වීදි බැසීම සමගිනි . ක්ෂනික
යේzරකය වූයේ තම ැඹුරු ආර්ථික අර්බුදය සඳහා රයේx
ක කරු පන්තිය යේ වන්නන් කිරීම අරමුනු කර ත් අසාධාරන
කප්පාදු පියවරක් , එන වxස්ඇප් පනිවිඩ සඳහා මසකට
යේඩාලර් 6 ක බද්දක් පැනවීමට ආන්ඩුව ත් උත්සාහය යි .
චිලියේ යේමන් , වියේරෝධතා බිඳ දැමීම සඳහා හමුදාව යේයාදා
ැනීමට උත්සාහ කිරීම මහජන යේකෝපය ගිනිඅවුලුවා ඇතිවා
පමනි.
චිලියේ පියේන්රා සහ ඔහුයේ> යේලබනන් ස යන් වන
අග්රාමාත්ය සාද් හරිරි යන යේදයේදනා යේමන් ම ජනාධිපති මයිකල්
අවුන්, පශ්චාත්තාප ප්රකාශන හා අවම ආර්ථික සහන පියවර
ඉදිරිපත් කිරීම මගින් මහජන නැගිටී සමනය කිරීමට උත්සාහ
කලහ. යේදරයේx ම, වීදිවල සිටින ජනතාව යේමම නරුම හැසිරී
ඉතා සුලු, යේබායේහෝ ප්රමාද යයි ප්රතික්යේiප කර , පාලන
තන්ත්රයන් බිඳ වැxටීම ඉල්ලා සිටිති.

යේදරයේx ම, මහජන වියේරෝධතා පිටුපස ඇති ාමක බලය
වන්යේන් සමාජ අසමානතාවයේ නිමක් නැති හා උග්ර වර්ධනය
යි. ධනවත්ම සියයට 1 ධනයේයන් සියයට 58 ක ඒකාධිකාරීත්වය
දරන අතර දුප්පත්ම සියයට 50 ට සියයට 1 ට අඩු සංඛ්යාවක්
අයත් වන , යේලබනනය දිගු කලක් තිස්යේස් සලකනු ලැබ
ඇත්යේත්, ධයේන්ශ්වර ආයේයෝජන සඳහා කලාපයේ
“නිදහස්
ව්යවසාය” ක්යේiමභූමියක් යේලස ය. 2017 වසයේර් යේලෝක බැංකු
දත්තවලට අනුව, මූල්ය ප්රා>ධනය සඳහා කලාපීය “ක්යේiම
භූමියක්” යේලස මෑතක දී පියේන්රා විසින් හඳුන්වනු ලැබූ චිලියේ ,
ධනවත්ම සියයට 1 ජාතික ආදායයේමන් සියයට 33 ක් ගිල දමති.
එක්සත් ජනපද පාලක ප්රභූයේ ප්රධාන හඬ වන නි
යේයෝර්ක් ටයි ස් පත්රය , චිලී, යේලබනනය සහ යේවනත් රටවල
මහජන වියේරෝධතා පුපුරා යාම සැලකිල්ලට යේ න ඇත්යේත්, මුල්
පිටුයේ ලිපියක යේමයේස් අදහස් දක්වමිනි : “වියේශ්ෂඥයින් ය
රටාවක් වටහායේ න ඇත; ප්රභූන්ට එයේරහිව සාමාන්ය තත්වයට
වඩා යේඝෝෂාකාරී කෑ යේමාර
ැසීමක් ඇති රටවල
ප්රජාතන්ත්රවාදය කල කිරීයේ මූලාශ්රයක්ද , දූෂනය විලි
ලැජ්ජායේවන් යේතාරද වන අතර තරුන පර පරාව ජීවත් වීමට
යේපාර බදද්දී අතිශය සුලුතර යේද්ශපාලන පන්තියක් සුපිරි ජීවිත
ත කරති.”
ලිපියේ සිරස්තලය “යේලාව පුරා මහජන යේකෝපය” යේලස
විස්තර කර ඇති යේමම සමායේලෝචනයේයන් එක්සත් ජනපදය
තුල ම සිදුයේවමින් පවතින යේද් පුදුම යේලස අතරුදහන් වී ඇත .
එය යේජෝන්ස් යේහාප්කින්ස් උසස් ජාත්යන්තර අධ්යයන පීඨයේ
සිය පීඨාධිපති ධුරයේයන් මෑතක දී ඉවත්ව ගිය “වියේශ්ෂඥයේයක්”
වන වලි නස්ර් යේමයේස් උපුටා දක්වයි : “එක්සත් ජනපදය හා
බ්රිතාන්යය වැනි මැතිවරන තීරනාත්මක වන රටවල , පැරනි
යේද්ශපාලන පර්යාය පිලිබඳ සැක සංකා ඡන්ද විමසීයේ දී
ජනතාවාදී, ජාතිකවාදී සහ සංක්රමන වියේරෝධී ප්රතිඵල ඇති කර
ඇත. මිනිසුන්ට හඬක් නැති යේවනත් රටවල , ඔබට ඇත්යේත්
පුපුරා යමින් තියේබන දැවැන්ත වියේරෝධතා යි. ”
ටයි ස් කතුවරුන් එක්සත් ජනපදයේ සිදුයේවමින් පවතින
යේද් ැන අව්යාජ ව මතක නැතිවනසුලු ද ? නැතයේහාත් ඔවුන්
දුiකර අවස්ථාවක දී හුයේදක් සතුටින් සිටීමට උත්සාහ නිමින්
සිටී ද? ඔවුන් යේමය ප්රකාශයට පත් කරන්යේන් දින 40 ක් තිස්යේස්
යේමෝටර් රථ ක කරුවන් 46,000 ක් යේජනරල් යේමෝටර්ස්
සමා මට එයේරහිව වැඩ වර්ජනයක යේයදී සිටින අතර රයේx
යේදවන විශාලතම පාසල් දිස්ත්රික්කය වසා දමා ඇති ,
චිකායේ ෝයේ ගුරුවරුන් සහ පාසල් ක කරුවන් 32,000 යේ>
වැඩවර්ජනය යේදවන සතියට පිවියේසමින් සිටින අතරතුර ය .
පසුගිය වසයේර් එක්සත් ජනපදය තුල වැඩවර්ජනයේ යේයදී සිටි ,
මිලියන භා යකට වඩා වැඩි ක කරුවන්යේ> සංඛ්යාව , දශක
තුනකට වැඩි කාලයක් තුල වාර්තා වූ ඉහලම අ ය යි.
ටයි ස් යේවනත් රටවල විස්තර කර ඇති සියලු ම
යේකාන්යේද්සි, එන , ැඹුරු සමාජ අසමානතාවය, දූෂනය සහ
වැඩකරන ජනතාවයේ> අවශ්යතා ැන මුලුමනින් ම යේනා
සැලකිලිමත් වන යේද්ශපාලන පද්ධතිය , යේලෝක ධනවාදයේ
යේක්න්ද්රය වන එක්සත් ජනපදය තුල ඉහල ම ප්රකාශනය යේසායා

නී. එහි ඉහල සියයට 1 මුලු ධනයේයන් දල වශයේයන් සියයට
40 ක් රැස්කර න්නා අතර සමාජ පිපිරීමක් ද න්යාය පත්රයේ
ඇත.
බ්රහස්පතින්දා ටයි ස් පුවත්පත “චිලී ආර්ථික
අසමානතාවයේ ප්රතිඵලය ඉයේ න නී” යන මාතෘකාව යටයේත්
කතුවැකියක් ද පල කයේල් ය . චිලියේ “වියේරෝධතාකරුවන්යේ>
යේකෝපය එදියේනදා ජීවිතයේ කලකිරී වලින් උපත ලබා ඇති”
බව සඳහන් කරමින් එය තවදුරටත් යේමයේස් කියයි : “චිලී
ජාතිකයන් ජීවත් වන්යේන් අසාමාන්ය ආර්ථික විෂමතාවන්යේ න්
යුත් සමාජයක ය ... සන්තියායේ ෝයේ සමෘද්ධිය අවිවාදිත ය .
‘සැන්හැටන්’ න මූල්ය දිස්ත්රික්කයක් මධ්යයේ පිහිටා ඇති ,
දකුනු ඇමරිකායේ උසම යේ ාඩනැගිල්යේල් ඉහල සිට බැලූ විට
සුයේඛෝපයේභෝගී මහල් නිවාස , යේපෞද් ලික යේරෝහල් සහ
යේපෞද් ලික පාසල් ඇති අසල්වැසි ප්රයේද්ශ ඇසට යේපයේනන දුර
දක්වා විහියේද්.”
“නමුත් සන්තියායේ ෝයේ> දරිද්රතාවය ද කැපී යේපයේන් :
අ න රයේ පිටත මායියේ පිහිටි බිඳ වැයේටන රජයේ යේරෝහල් ,
ජනාකීර්න පාසල්, පැල්පත් න ර දැකිය හැක.”
“සන්තියායේ ෝයේවන් දුර බැහැර න ර මෑත කාලීන
උත්පාතයට හසු යේනා වූ න ර යේ .”
චිලී යේවනුවට එක්සත් ජනපදය ද “සැන්හැටන්” යේවනුවට
මැන්හැටන් ද ආයේද්ශ කරන්න , එවිට සමාජ අසමානතාවය
මගින් ආධිපත්යය දරන රටක් පිලිබඳ යේමම නිරූපනයේ යේවනස්
කල යුතු යේදයක් යේනා තියේබනු ඇත.
ආදාය අසමානතාවය පිලිබඳ ව වඩාත් බහුල ව භාවිතා
වන සංඛ්යානමය මිනුම වන ගිනි සංගුනකය, 41.5 වන එක්සත්
ජනපදය 47.7 වන චිලීයට වඩා යන්ත පහල තැනක තබයි.
ටයි ස් කතුවැකිය චිලී අර්බුදය ආයේරෝපනය කරන්යේන්
ආන්ඩුයේ “පුරවැසියන්ට ඇති බැඳී පිලිබඳ තිරසාර යේනාවන
පටු සංකල්පයට” ය. එය අයේනක් අතට 1973 සිට 1990 දක්වා
රට පාලනය කල පියේනෝයේiයේ> ආඥාදායකත්වයට යේදාස්
පවරන්යේන්, “නිදහස් යේවලඳයේපාල තරඟය ”මත පදන
ප්රතිපත්ති නියේයෝ කිරීම යේවනුයේවනි. එය සඳහන් කිරීමට යේනා
සලකා හරින යේදය න , යේමම ප්රතිපත්ති යේකටු පත් කරන
ලද්යේද් චිකායේ ෝ විශ්ව විද්යාලයේ “නිදහස් යේවලඳයේපායේල්”
කැපකරු පියා වන මිල්ටන් ෆ්රීඩ්මන් විසින් පුහුනු කරන ලද ,
ඊනියා “චිකායේ ෝ යේකාලුවන්” යැයි පටබැඳි ධයේන්ශ්වර ආර්ථික
විද්යාඥයින් විසින් යන්න යි.
යේසෞඛ්ය රැකවරනයේ සිට ආහාර සලාක හා විශ්රාමික
ආදායම දක්වා අත්යවශ්ය සමාජ යේස්වාවන් මිලියන
නනාවකට අහිමි කරමින්, ඩියේමාක්රටික් යේමන් ම රිපGලිකානු
අනුප්රාප්තික එක්සත් ජනපද ආන්ඩු විසින් ද එම අත්යවශ්ය
ප්රතිපත්ති හඳුන්වා දී ඇත්යේත්, හතර යේදයේනකුයේ න් යුත් පවුලක්
සඳහා යේඩාලර් 25,000 ක රුදුරු යේලස පහල නිල දරිද්රතා
අනුපාතයට වඩා පහල මxටමක ජීවත් වීමට පුද් ලයන්
මිලියන 40 ක් ඇද දමමිනි.
චිලි හා යේලබනනයේ උද්යේඝෝෂනවල කැපී යේපයේනන
ලක්ෂනය වන්යේන්, නවතම කප්පාදු පියවර , ප්රහාර මාලාවක
තවත් එක් ප්රහාරයක් පමනක් වන බවත්, යේ වී ගිය වසර 30පුරා
යේ ාඩන ා ඇති අසමාන සමාජ පිලියේවලතට එයේරහිව තමන්

සටන් කරන බවටත් යේදරයේx ම උද්යේඝෝෂකයින් විසින් කර ඇති
ප්රකාශ යි. චිලියේ , යේමම දශක තුන ආර භ වූයේ මිලිටරි
ආඥාදායකත්වයේ අවසානය සම වන අතර , යේලබනනයේ
සිවිල් යුද්ධයේ අවසානයත් සම ය.
යේමය ද යේ ෝලීය මාරුවක ප්රකාශනයකි. පසුගිය වසර 30
තුල නිර්මානය කරන ලද සමාජ ස බන්ධතා ආර භ වූයේ
ස්ටැලින්වාදී නිලධරය විසින් යේසෝවියx සං මය තුල ධනවාදය
පුනස්ථාපනය කිරීමත් සම ය. ඒවා පදන වී ඇත්යේත් පන්ති
අර ලය මර්දනය කිරීම, සමාජ අසමානතාවයේ හා මූල්ය
පරපුටුකයේ අඛන්ඩ වර්ධනය හා යේලාව පුරා ක කරු
පන්තියේයන් ධනය විශාල යේලස ධනවත් ප්රභූ පැලැන්තියකට
මාරු කිරීම මත ය. අද වන විට යේමම සමාජ පර්යාය ජාත්යන්තර
ක කරු පන්තියේ යලි පිබිදීමක බර යටයේත් යේ යේයන්
ලියේහමින් පවතී.
වෛවෂයික සිදුවී යේහලිදර කරමින් තියේබන්යේන් ක කරු
පන්තිය ද සමාජවාදය සඳහා අර ලය ද කටු ා දැමූ ව්යාජ වාම
සංවිධානවල හා ඊනියා “වාම” ශාස්ත්රාලිකයන්යේ> ස පූර්න
යේද්ශපාලන බංයේකායේලාත්භාවය යි. ජාතිකවාදය සහ අනන්යතා
යේද්ශපාලනය මත පදන වූ ඔවුන්යේ> ඉදිරිදර්ශන තුල
කිසියේවක්, පන්ති අර ලයේ නැගී එන යේ ෝලීය පිපිරීම යේපර
දුටුයේ නැත.
යේකයේස් යේවතත් , යේමම සිදුවී යේලෝක සමාජවාදී යේවG
අඩවිය හා හතරවැනි ජාත්යන්තරයේ ජාත්යන්තර කමිටුව විසින්
තම න්යායාත්මක විශ්යේල්ෂනය හා භාවිතය යන යේදයේකහි දී ම
සාරභූත යේලස අයේප්ක්ෂා කරන ලදී.
“යේලෝක ධනවාදී අර්බුදය සහ හතරවැනි ජාත්යන්තරයේ
කාර්යයන්” යන තම 1988 ඉදිරිදර්ශන ලිපියේ දී ,
“අන්තර්ජාතික සං තයන්යේ> විශාල වර්ධනය හා ප්රතිඵලීය
ධයේන්ශ්වර නිiපාදනයේ යේ ෝලීය ඒකබද්ධතාව යේලෝකයේ
ක කරුවන් මුහුන යේදන යේකාන්යේද්සි තුල යේපර යේනා දුටු විරූ
ඒකීයත්වයක් නිර්මානය කර ඇති යි” යන්න මත පදන ව ,
පන්ති අර ලය අනිවාර්යයේයන්ම යේ ෝලීය ස්වභාවයක් අත්පත්
කර න්යේන් මන්දැ යි ජාත්යන්තර කමිටුව පැහැදිලි කයේල් ය.
එම ලිපියේ යේමයේස් සඳහන් විය : “පන්ති අර ලය
රූපාකාරයේයන් පමනක් ජාතික වන නමුත් එය සාරාර්ථයේයන්
ජාත්යන්තර අර ලයක් බව දීර්
කාලයක් තිස්යේස්
මාක්ස්වාදයේ මූලික ප්රස්තුතයක් වී ඇත . යේකයේස් යේවතත් ,
ධයේන්ශ්වර සංවර්ධනයේ නව තිලක්ෂන සලකා බැලීයේ දී ,
පන්ති අර ලයේ රූපාකාරය පවා ජාත්යන්තර ස්වරූපයක් ත
යුතු ය. ක කරු පන්තියේ වඩාත් මූලික අර ල පවා ජාත්යන්තර
පරිමානයේයන් එහි ක්රියාකාරක ස බන්ධීකරනය කිරීයේ
අවශ්යතාව මතු කරයි. ”
යේමය දැන් වඩාත්ම හදිසි හා සංයුක්ත යේද්ශපාලන ප්රශ්නය
බවට පත්ව ඇත. වත්මන් දැවන්ත සමාජ වියේරෝධතා හා වැඩ
වර්ජන යනු ධනවාදය අයේහෝසි කිරීමට හා පුද් ලික ලාභය
යේනාව සමාජ අවශ්යතා සපුරාලීම සඳහා යේලෝක ආර්ථිකය
ප්රතිසංවිධානය කිරීම සඳහා ජාත්යන්තර ක කරු පන්තියේ
වැයේඩන විප්ලවවාදී අර ලයක ආර භක ප්රකාශනය යි.
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