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Nationwide protests oppose Johnson’s planned
suspension of parliament
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තැ0ෙ අගමැ ෙබාස් ෙජාසෙ
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එ.ස රාජධා+ය 5රා දස දහස් සංඛ8ාත ජනතාව.
"ෙර#ධතා උ:ෙඝ# ෂනවල ෙය=නහ.
ග?ෙද?ව@ ෙතාරව ඔ.ෙත#බ 31 වන Bන Cෙර#පා
සංගමෙයඉවෙ ඔEෙ සැලවලට මFවG
"G:ධ ම වැලැ.ම සඳහා ෙජාස පIය සෙJ
ෙමම යවර ෙගන ෙK.
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ආඥදායක යවරට *ය "G:ධවය පල @Oම සඳහා
ෙබාෙහ# ෙදෙන. තමෙම ෙගව/වල හැP 5වG සමඟ
"ෙර#ධතාවලට පැQ+යහ. “SමTනය නවවන,”
“WජාතTවාදය ආර.ෂා කරන”, “ඔෙK බEතරය
Xතරය බවට පව ඇත,” “අෙ, පා ෙවට අත
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ඇ ෙ:ශපාලන Sල මධ8ෙJ, ෙ_.*' ආප හැර"ය
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ඡායා ස්වෙ:ශ කටC ෙ/ක ඩයෑ ඇබ' කතා කලහ.
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ද අපෙ රාජ8 ෙස්වයට හා+ කරන හද ෙවලඳ
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ඔ\ෙ
ආසන
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ෙO පෙම පවය. Cෙර#පා සංග සාමාකවය
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ෙක#eට බලපෑ @Oම අරc? කරග අදහස් දැ.ෙa
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@O ෙහ්ෙව තවම "ශාල ව8ාලවය. පව].
ට5 ෙකාස ෙ%d% අගමැ ෙr"r කැමර 2016 a
Cෙර#පා සංග සාමාකවය බඳ ජනමත "චාරනය.
පැවැ"ය C බව Wකාශයට ප ලළ ෙමාෙහාෙ *ට
පාලක Wෙ% Wධාන ප.ෂ සහ ඔ\ Wරාවය කරන
මාධ8 ජාලය උසාහ කර ඇෙ, එක හා සමානවම
Wගා පාලක පෙJ කඩායවලට සහාය ෙදQ
ජනතාව ෙ_.*' Wශ්නය සබධෙයෙදපැතට
ෙගන ඒමට ය.
සමාජ අසමානතාවෙJ දැවැත ම'ට සහ WජාතTවාa
අ]n වලට එෙරව පාලක පය "* C:ධ Wකාශ
කර ඇ ෙකාෙ:* යටෙ සහභා{ t සමහර අය අතර,
ෙජාස "ෙර#~ ව8ාපාරයට නායකවය ෙදන @*=
ප.ෂයකට Wගq "ස ෙනාමැ බව ගැන
උකය පවn. සසප සාමාක] “ෙජාස
පා ෙව අම: තාන8 පාලක පය
WජාතTවාa අ]වා*කවලට එෙරව C:ධ Wකාශ
කර]” යන ෙල#සෙවඅ ඉBද ශනෙJ ටප දහස්
ගනන. උ:ෙඝ#ෂන අතරර ෙබදා හැෙJය. ලඩ

උ:ෙඝ#ෂනය අවසානෙJ උන= සහගත එ.
"ෙර#ධතාකGෙව. පකාව. hෙගන , “ෙම ෙවන
@*ෙවSට ෙනාමැ +සා ඔබට සැලම. ඇතැ] මම
"ශ්වාස කරQ” ය?ෙව පැවය.
Qයන ගනනාවකෙ වන තවය හා h@යා "නාශ
කල G=G ක,පා=වල දශක ගනනාවකට පව මව ඇ
සමාජ කැලම ගැන ෙබෙහ"ම දැ?ව ෙ/බ
ප.ෂෙJ හා වෘnය සQ +ලධරෙJ සමහර ෙකාටස් සහ
මාධ8වල ඔ\ෙ සහචර], ෙට# ම දනයට එෙර
ම සඳහා වාමාංක වාචාලකම ෙයාදා ග+Q, "ෙර#ධය
ඔ\ෙ පාලනෙය ට ෙනායන බව සහක කර
ගැuමට වෑය කර. ෙ/බ පා ෙ මF ෙලා]r
රස/-ෙමා]/ ෙr Qර 5වපතට අදහස් ද.වQ @යා
*dෙJ, “අෙ, රට WජාතT "ෙර#~ ද. නාංශයට යට
ම වැලැ.මට ඇ එකම මා ගය මහා වැඩ ව ජනය.
ෙලස දැකග+Q *dන” බව]. ඔE තව=රට ෙමෙස්
පැවය. " අපට Eෙද. උසා" සහ පා ෙ යාවය
මත රඳා *)මට ෙනාහැ@ය. ෙ රෙ' සෑම ගමකම,
නගරයකම පාගම, *"/ u කැම සහ
"ෙර#ධතාවෙග C
මහජන ව8ාපාරය. අපට
අවශ8].”
ෙ/බ මF .ල]% X"ස් පැවෙ%, “I"ම@ ෙතාර
ෙ_.*' සම ෙබාස්
පා ෙව වසා
දැcවෙහා, මම සහ අෙනS මFවG WජාතTවාදය
ආර.ෂා කර? ඇත.” ඒ Eස්මටම ඔE ෙමෙස් ද පැවය: “
අප පා ෙෙව ඉව @Oමට ෙපා*යට *=ව?
ඇත. පාරට බන ෙලස අ ජනතාවෙග ඉ/ලා *dc. අ
අසාමාන8 පා ෙ සැ*ය. කැඳවෙනc. ”
ෙසනරාදා පැව "ෙර#ධතාව පව තව
Cෙර#පය. eය හැ@ය යන සං"ධානය, ෙජාසෙ
ෙමම යවරට එෙරව සෑම සධ8ාවකම "ෙර#ධතා
පැවැ"ය C යැ] ඉ/ලා ෙK.
ෙවා කකGවට ෙබාෙහ# පාඩ උගත හැ@
උපෙ:ශාමක *= ය. I"ම. ෙනාමැව Cෙර#පා
සංගමෙය ඉවෙ ව8සනෙය ත ජනයට ල.වන
ලඩ නගරෙJ සහ මහා ව8ාපාකෙJ Wcඛ
ෙකාටස්වල අවශ8තා හcෙ%, ග/ගැ *dන කකG හා
වෘnය සQ +ලධරෙJ ෙකාටස්, මහා වැඩ ව ජනය.
සඳහා පවා කැඳමට දාන ද! කකGව ඇ*ය
Cෙ: කකG පෙJ වන තවය "නාශෙකාට
Qයන ගනන. දතාවයට ඇද දැ පIය දශකය ල
එවැ+ ෙය#ජනා ෙනා^ෙ මද? පIය දශකය ල
ක,පා= යවර සහ කැ ෙහ්ෙව අවම වශෙය
120,000 . ෙදනා අනවශ8 හා ෙනාෙ මරනවලට
ෙගා=G  ඇ බවට Wවෘ පල t තවය හcෙ%
පා ෙව වාලා ගැu හා හB* සැ*වාර ද මහා
වැඩ ව ජන ද සඳහා කැඳ ෙකාෙහ් ^නා ද? Wශ්නය
ඇමම එයට G aම].
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