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ශ්රීලංකාවේ වකාමියුනිස්ට් පක්ෂවේ මැයි දින ප්රකාශය 

(2020) 

2020 මැයි දිනය, 130 ජාත්යන්ත්ර කම්කරු දිනයයි. “මැයි දිනය” 

වශයයන් හැඳින්යවන ය ෝක කම්කරු දිනය ය ාව පුරා වර්ණවත් ය ස 

සැමරීම ආරම්භවුයේ 1890 සිටය. 

ජාත්යන්ත්ර යකාමියුනිස්ට් වයාපාරයේ යෙවන ජාත්යන්ත්රයේ පළමු 

සමුළුව යවත් යෙඩ්රික් එංගල්සස්ට විසින් ඉදිිපත් කරන ෙ 

යයෝජනාවකට අනුව 1886 ඓතිහාසික කම්කරු අරග ය සැමරීම 

ය ෝක කම්කරු දිනය යහවත් මැයි දිනය බවට පත්විය. 

එම දිනය, ශ්රී  ංකායේ 1933 සිට සමරනු  ැයේ. 130 වරට සමරනු  බන 

ය ෝක කම්කරු දිනයේදී, ශ්රී  ංකායේ කම්කරු පන්තිය ප්රමුඛ 

වැඩකරන ජනත්ාවයේ උණුසුම්, විප් වීය මැයි දින සුබ පැතුම් ය ෝක 

කම්කරු ජනත්ාව යවත් පිිනමනු  ැයේ. ශ්රී  ංකායේ 

යකාමියුනිස්ට්වරු 1933 සිට අඛණ්ඩව යමම ය ෝක කම්කරු දිනය 

සමරති.  

මැයි දිනයේ ආරම්භයේ සිට ගත්වූ වසර 130 තු , ය ෝකය ප්රභ  ය ස 

යවනස්ටවී ඇත්. එම කා ය තු දී මිනිස්ට සමාජයේ ඉදිිගමන යවනුයවන් 

මුළු මහත් කම්කරු පන්තිය විසින් ඉටුකර ඇති කාර්යභාරය,  බාදුන් 

නායකත්වය සහ ොයකත්වය අපි මහත් ආඩම්බරයයන් සිහිපත් කරමු. 

කම්කරු පන්තියේ අයිතීන් යවනුයවන් දියත් කරනු  ැබූ අරග  යමන්ම 



ඒ යවනුයවන් ජීවිත් පිත්යාග ක  සහ විවිධ වධ යේෙනා විඳි කම්කරු 

පන්තියේ සටන් වීරයින් අපි කෘත්යේදී යගෞරවයයන් සිහිපත්කරමු.   

2020 වසයර්දී 130 වන ජාත්න්ත්ර කම්කරු දිනය සමරනු  බන්යන් මුළු 

ය ාවම සහ සෑම රටක්ම “යකාවිඩ්ර - 19” වශයයන් හැඳින්යවන 

යකායරෝනා වවරසයයන් අකර්මනය කර ඇති අවස්ටත්ාවකය. මිනිස්ට 

ඉතිහාසයේ මහා යේෙවාචකයකට ය ෝක ජනත්ාව යගාදුරුවී ඇති 

අවස්ටත්ාවකය. මාස සත්රක් ත්රම් යකටිකා යක් තු   ක්ෂ ගණනක් 

ශ්රමික ජනත්ාවක් ජීවිත් අහිමිකරයගන ඇති අවස්ටත්ාවකය. ත්වත් 

 ක්ෂ ගණනක් වෙයේෙනා ෙරමින් යරෝහල්සව  ජීවිත් ගත්කරන 

අවස්ටත්ාවකය. යකෝටි සංඛයාත් ජනත්ාවකට ත්ම රැකියා සහ ජීවන 

මාර්ග අහිමි වී ඇති අවස්ටත්ාවකය.  

සමස්ටත් ය ෝක ජනත්ාව “යකායරෝනා” නම් නව අභියයෝගයට මුහුණ දී 

ඇත්යත් නව ලිබරල්සවාෙයේ ඵ  විපාක වශයයන් යගෝලීය අභියයෝග 

රැසකට මුහුණ යෙමින් සිටියදීය. ය ෝක ධනවාෙයේ නවලිබරල්ස 

අවධියේදී ගත්වූ වසර 40 තු  යගෝලීය උෂ්ණත්වය, යගෝලීය 

ත්රස්ටත්වාෙය, යගෝලීය මු ය අර්ුෙය, සංක්රමික සහ සරණාගත් අර්ුෙය, 

ෙිද්රත්ාවය සහ සමාජ අසමානත්ාවය ආදී ප්රබ  අභියයෝග රැසකට 

ය ෝක ජනත්ාව මුහුණපා සිටිති.  

1886 මැයි අරග යයන්  බාදුන් කම්කරු පන්තියේ අයිතීන් සහ යසසු 

ජයග්රහණයන් ත්ර්ජනයකට  ක්වී සිටින යමම අවස්ටත්ායේදී, එකී 

යගෝලීය අභියයෝගයන් ජනිත් ක  නවලිබරල්සවාෙයට එයරහිවූ වත්මන් 

අරග යේ යයදී සිටින ය ෝක කම්කරු පන්ති ජනත්ාවට අපි අයප් 

සයහෝෙරාත්මක සහයයෝගය පළකර සිටිමු. එකී අභියයෝගයන්, 

අවස්ටත්ාවන් බවට පත්කර ගැනීමට අපි අදිටන් කරමු. 

1977 සිට ගත්වූ වසර 43 තු  කම්කරු පන්තිය ඇතුළු වැඩකරන 

ජනත්ාවයේ අයිතීන් උදුරා ගනිමින් කම්කරු පන්ති වයාපාරයම දුර්ව  

කරමින් ක්රියාත්මක කරනු  ැබූ නවලිබරල්සවාදී ආර්ික උපායමාර්ග අෙ 

රට උග්ර අර්ුෙයකට පත්යකාට ඇත්. එය ය ෝක ම්ටමින් සිදුවන 

ප්රපංචයකි. ය ෝක වයාප්ත් “යකායරෝනා” වසංගත්ය තුලින් 

නවලිබරල්සවාෙයේ යනාහැකියාව සහ අසාර්ථකත්වය ය ාවට 

ප්රත්යක්ෂ ය ස අනාවරණය කරනු  ැබ ඇත්.  



ය ෝක රටායේ සහ ය ෝක බ  තු නයේ ප්රබ  යවනසකට තුඩු 

යෙන්නාවූ පසුබිමක, විකල්සප ආර්ික උපාය මාර්ගයක අවශයත්ාවය 

පන නැයගමින් තියේ. යමම ත්ත්ත්වය තු  කම්කරු පන්තිය ප්රමුඛ 

වැඩකරන ජනත්ාවයේ භූමිකාව තීරණාත්මක වනු ඇත්. 

2019 යනාවැම්බර් 16 ජනාධිපතිවරණයයන් පසු උොවී ඇති නව 

යේශපා න වර්ධනයන් තු ෙ විකල්සප ආර්ික උපාය මාර්ගයක 

අවශයත්ාවය වියේෂයයන්ම වත්මන් ජාත්යන්ත්ර සන්ෙර්භය හමුයේ 

මතුවී තියේ. එම භූමිකාව සඳහා වාමගාමී, රැඩිකල්ස සහ ප්රගතිශීලී 

බ යේගයන්යේ සටන් සමගිය සහ එක්සත් ක්රියාකාරීත්වය අනීවාර්ය 

අවශයත්ාවයකි. 

130 වන ජාත්යන්ත්ර මැයි දිනයේදී, ජාත්යන්ත්ර සහ ජාතික 

අභියයෝගයන් හමුයේ ත්ම පන්තිමය කාර්යභාරයන් සපුරාලීමට 

කැපයවන බවට ශ්රී  ංකායේ යකාමියුනිස්ට් පක්ෂය ප්රකාශ කර සිටී.     

 

ඩිේ ගුණවස්ටකර  

ප්රධාන යල්සකම්  
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