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சோேலிே ேமத்துவக் கட்ச அதிதீவிரவாத பொாது ொல சேனா
அல்லது பிபிஎஸ அமைமப்ொால் இலங்மைகயின பதனசமற்கில்
உள்ள அளுத்கம மற்றும் சொருவமைலயில் முஸலிம்கள் மீது
நடத்தப்ொட்ட தாக்குதல்கமைள கண்டனம் பேய்கினறது -இந்த
தாக்குதல்கள் நாட்டின ஏமைனய ொகுதிகளுக்கும் ொரவியுள்ளன.

ஜனாதிொதி மஹிந்த இராஜொக்ஷவின அரோங்கத்தின ஆதரவுடன
சமற்பகாள்ளப்ொடும் இந்த இனவாத பிரச்ோரமானது சங்கள,
தமிழ மற்றும் முஸலீம் பதாழிலாளர்களுக்கு ஒரு பதளிவான
எச்ேரிக்மைகயாகும்.  தனது சக்கன நடவடிக்மைககள் பதாடர்ொாக
உமைகக்கும் மக்கள் மத்தியில் வளர்ச்ச காணும் எதிர்ப்மைொயிட்டு
விழிப்புடன உள்ள அரோங்கம்,  வாழக்மைக நிமைலமைமகள் மீதான
ஒரு புதிய சுற்று தாக்குதல்களுக்கான தயாரிப்பில்,  பதாழிலாள
வர்க்கத்மைத பிளவுொடுத்தி ொலவீனப்ொடுத்தி முயல்கினறது.

அரோங்கம் ொல நகரங்களில் இராணுவத்மைத நிமைலநிறுத்தவும்
நாடு முழுவதும் சொாலீமைே "விழிப்புடன"  மைவக்கவும் இந்த
நிமைலமைமமைய ொயனொடுத்திக்பகாண்டுள்ளது. "இன அல்லது மத
ொமைகமைமமைய உருவாக்கும் கூட்டங்கமைள”  தமைட பேய்யவதாக
சொாலீஸ சநற்று அறிவித்தது –இமைத நியாயபூர்வமான
ஆர்ப்ொாட்டங்கள் மற்றும் கூட்டங்கமைள தமைட பேய்வதற்கான
ோக்குப் சொாக்காக ொயனொடுத்த முடியும்.

பொாது ொல சேனா அளுத்கமவில் ஜல் ஜூன 15  அனறு ஒரு
கூட்டத்மைத நடத்திய பினனசர இந்த முஸலீம்-விசராத வனமுமைற
பவடித்தது.  காத்திரமான முஸலீம்-விசராத உமைர ஒனமைற
ஆற்றிய,  ஒரு பொதத்த துறவியும் பொாது ொல சேனாவின
பேயலாளருமான கசலபகாட அத்சத ஞானோர,  முஸலிம்கள்
மற்றும் "ொரசதசகள்"  யாராவது ஒரு சங்களவர் மீது விரல்
மைவத்தால் “அது அவரின முடிவாக இருக்கும்,"  எனறு
அறிவித்தார்.  துறவியின உமைரயின பினனர்,  வனமுமைறயில்
ஈடுொட்ட கும்ொல் இரண்டு முஸலிம்கள் மற்றும் ஒரு தமிகமைர
பகாமைல பேய்ததுடன பொருந்பதாமைகயானவர்கமைள
காயப்ொடுத்தியசதாடு கமைடகள் மற்றும் வீடுகளுக்குத் தீ மூட்டின.

வனமுமைறமைய நிறுத்துவதற்கு எனற பொயரில் நூற்றுக்கணக்கான
சொாலீஸ மற்றும் சொாலீஸ கமாண்சடாக்களும்,  பினனர்
இராணுவத்தினரும் நகரில் நிமைலபகாண்டிருந்தனர்.  ஊரடங்மைக
சொார்மைவயாக்கிக் பகாண்டு பதாடர்ந்தும் வனமுமைறயில் ஈடுொட்ட
அந்த சங்கள பொளத்த கும்ொல்கமைள ொாதுகாப்பு ொமைடயினர்
கண்டும் காணாதது சொால் இருந்தனர்.  தாக்குதல்கள்
பதாடர்கினறன.  ேனிக்கிகமைம,  பொட்சரால் குண்டு வீேப்ொட்டதாக
ேந்சதகிக்கப்ொடும் ஒரு ேம்ொவத்தில் ொாணந்துமைறயில்
முஸலீம்களுக்கு போந்தமான ஆமைட வியாொார நிமைலயம்
அழிக்கப்ொட்டது.

அரோங்கம்,  சொாலீஸ,  ஊடகங்கள் மற்றும் எதிர் கட்சகளும்
இந்த வனமுமைறமைய ஒரு "மதங்களுக்கு இமைடசயயான சமாதல்"
என சத்தரிப்ொசதாடு ஒருவருக்பகாருவர் "அதிதீவிரவாதிகள்" என
குற்றம் ோட்டுகினறனர்.  இது அப்ொட்டமான பொாய் ஆகும்.
நாட்மைட ஒரு பொரும் இனவாத தீ மூட்டலின விளிம்பிற்சக

பகாண்டு வந்த பொாது ொல சேனாவின ேமீொத்திய
ஆத்திரமூட்டல்கள்,  கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக திட்டமிட்டு
வளர்த்பதடுக்கப்ொட்ட முஸலீம்-விசராத பிரச்ோரத்தின ஒரு
ொாகமாகும். 

பொாது ொல சேனாவுடன சேர்ந்து ராவணா ொலகாய
(இராவணன ொமைட),  சங்கள ராவய (சங்கள எதிபராலி)
மற்றும் இசத சொானற பொளத்த பிக்குகள் தமைலமைமயிலான
தீவிரவாத கும்ொல்கள்,  நாட்டின ொல ொகுதிகளிலும் மசூதிகள்
மற்றும் சதவாலயங்கள் மீது நூற்றுக்கணக்கான வனமுமைற
தாக்குதல்கமைள சமற்பகாண்டு வந்துள்ளன.  முஸலீம் வணிக
நிமைலயங்கள் தாக்கப்ொட்டசதாடு அவர்களிடம் பொாருட்கமைள
வாங்க சவண்டாம் எனற பிரச்ோரமும் தூண்டிவிடப்ொட்டது.

இந்த சொரினவாத பிரச்ோரம்,  இராஜொக்ஷ மற்றும் அவரது
அரோங்கத்தின ஆதரவு இல்லாமல் நடந்திருக்க முடியாது.
ஜனாதிொதி,  பொாது ொல சேனா ொற்றி "ஆத்திரமூட்டும்
கருத்துக்கமைள"  பவளியிட சவண்டாம் என கடந்த
வியாகக்கிகமைம நடந்த அமைமச்ேரமைவ கூட்டத்தில் முஸலீம்
அமைமச்ேர்கமைள எச்ேரித்ததாக ேண்சட மைடம்ஸ பேய்தி
பவளியிட்டிருந்தது.

இராஜொக்ஷ அசத கூட்டத்தில்,  அளுத்கம ேம்ொவங்கள்
அரோங்கத்திற்கு எதிரான ஒரு "ேர்வசதே ேதி" எனறு ஆதாரம்
எதுவும் இல்லாமல் அறிவித்தார்.  ஜனாதிொதி,
பதாழிலாளர்களின சொாராட்டங்கமைள மற்றும் அரோங்கத்திற்கு
எதிரான விமர்ேனங்கமைள கண்டனம் பேய்ய "ேர்வசதே ேதி"
எனற ஆதாரமற்ற கூற்றுக்கமைள ொயனொடுத்துவது
வகக்கமாகும்.

தண்டமைனயில் இருந்து விலக்களிப்புடன வனமுமைற மற்றும்
ஆத்திரமூட்டல் பிரச்ோரத்மைத சமற்பகாள்ளும் பொாது ொல
சேனாவுடன, இராஜொக்ஷவும் அவரது ேசகாதரரும் ொாதுகாப்பு
பேயலருமான சகாட்டாொய இராஜொக்ஷவும் பநருக்கமான
உறவு மைவத்துள்ளனர்.  பொாது ொல சேனா மற்றும் ஏமைனய
சங்கள சொரினவாத குழுக்களுக்கும் பொதத்த துறவிகள், சறு
கமைடக்காரர்கள் மற்றும் ேமூக விசராத தட்டினர் மத்தியில்
ஒரு அடித்தளம் உள்ளது. இராஜொக்ஷக்களுக்கும் பதாழிலாள
வர்க்கத்திற்கு எதிராக ொயனொடுத்த இந்த அமைமப்புக்கமைள
ஊக்குவித்துள்ளனர். 

அரோங்கம் பொாருளாதார பவற்றிகள் ொற்றி பொருமைம
சொசுகினற சொாதிலும், இமைவ பவளிநாட்டு மற்றும் உள்நாட்டு
கடனகளிசலசய பொரிதும் தங்கியுள்ளன.  ேர்வசதே நாணய
நிதியமானது கடந்த ஆண்டு பமாத்த உள்நாட்டு உற்ொத்தியில்
5.9  ேதவீதமாக இருந்த வரவு- பேலவுப் ொற்றாக்குமைறமைய
இந்த ஆண்டு 5.3  ேதவிகிதமாக குமைறக்க சவண்டும் எனறு
சம மாதம் வலியுறுத்தியது.  இது தவிர்க்க முடியாமல்
உமைகக்கும் மக்கள் மீது தாக்கத்மைத ஏற்ொடுத்தும் கடுமைமயான
புதிய சக்கன நடவடிக்மைககள் மற்றும் கூடுதல்
வரிவிதிப்புக்கமைளசய அர்த்தப்ொடுத்துகிறது.
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மீதான மீதான தான மீதாக்குதானலகைகக
எதிர்ப்போப மீதாம்



ேமூக அழுத்தங்கள் ஏற்கனசவ பவடிக்கும் நிமைலயில்
இருக்கினறன. கடந்த சல மாதங்களாக இரயில் சொாக்குவரத்து,
சுகாதாரம் மற்றும் மினோர துமைற ஊழியர்களும், ஆசரியர்களும்
ேம்ொளம் மற்றும் நிமைலமைமகள் பதாடர்ொாக சொாராட்டம்
நடத்தியுள்ளனர்.  ொல்கமைலக்ககக மாணவர்கள் கல்வி
தனியார்மயத்துக்கு எதிராக ஒரு நீண்ட பிரச்ோரத்மைத
முனபனடுத்து வருகினறனர்.  மானிய குமைறப்பு பதாடர்ொாக
விவோயிகளின எதிர்ப்பு சொாராட்டங்களும் நமைடபொற்றுள்ளன.

இராஜொக்ஷ,  உமைகக்கும் மக்கள் மத்தியில் பிளவுகமைள மற்றும்
குகப்ொங்கமைள விமைளவிக்க பொாது ொல சேனா மட்டுமனறி
ஏமைனய சங்கள அதிதீவிரவாதிகமைளயும் ொயனொடுத்துவார். அவர்
பதாழிலாளர்கள் மற்றும் இமைளஞர்களின சொாராட்டங்களுக்கு
எதிராகவும் அவர்கமைள கட்டவிழத்துவிடுவார்.  குறிப்பிடத்தக்க
வமைகயில்,  தனது வர்த்தகர்கள்-ோர்பு திமைேயமைமமைவ ஏற்கனசவ
ேமிக்மைஞ பேய்துள்ள பொாது ொல சேனா தமைலவர் ஞானோர,
தனது அமைமப்பு தனியார் ொல்கமைலக்கககங்கமைள ஆதரிப்ொசதாடு
சூதாட்டம் உட்ொட பவளிநாட்டு முதலீடுகமைள எதிர்க்காது எனறு
அறிவித்துள்ளார். 

உமைகக்கும் மக்கள் மத்தியில் பிளவுகமைள விமைதக்கவும்
முதலாளித்துவ ஆட்சக்கு முண்டு பகாடுக்கவும் இனவாதம்
மீண்டும் மீண்டும் தூண்டி விடப்ொட்டு வருகிறது. 1948 ல் இருந்சத
ஒவ்பவாரு பநருக்கடியின சொாதும், ஐக்கிய சதசய கட்சயினதும்
இராஜொக்ஷவின ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சயினதும் அரோங்கங்கள்
சங்கள சொரினவாதத்மைத நாடின. 1983 ல்,  தனது ேந்மைத ோர்பு
மறுசீரமைமப்புக்கு எதிர்ப்பு வளர்ந்த நிமைலயில்,  யூஎனப
அரோங்கம் தூண்டிவிட்ட தமிகர் விசராத ொடுபகாமைலகள்,
நாட்டின நீண்ட கால உள்நாட்டு யுத்தத்தின பதாடங்கத்மைத
குறித்தன. இதனால் இலட்ேக் கணக்கானவர்கள் உயிரிகந்தசதாடு,
தீவின வடக்கு மற்றும் கிகக்கு நாேமாக்கப்ொட்டு ஒரு பொரிய
பொாலிஸ அரே எந்திரம் உருவாக வழிவகுத்தது.

பிரிவிமைனவாத தமிழீக விடுதமைல புலிகள் சதால்வியமைடந்து
ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பினனர்,  இராஜொக்ஷ அரோங்கம்
பநருக்கடியில் மூழகியுள்ளது.  முஸலீம்-விசராத பிரச்ோரத்மைத
ஊக்குவிப்ொமைத சொாலசவ, அது புலிகள் புத்துயிர் பொறுகினறனர்
எனறு கூறி தமிகர் விசராத உணர்மைவயும் தூண்டிவிட்டு
வருகினறது.  அரோங்கம், இராணுவம் மற்றும் சங்கள-பொதத்த
சொரினவாத ேக்திகளில் தங்கியிருப்ொசதாடு பதாழிலாள
வர்க்கத்தின சொாராட்டங்கமைள நசுக்குவதற்கு பொாலிஸ-அரே
வழிமுமைறகமைள ொயனொடுத்தத் தயங்கப் சொாவதில்மைல.

உலக முதலாளித்துவ பநருக்கடி தீவிரமமைடகினற நிமைலயில்,
வலதுோரி ேக்திகளின சதாற்றம் ஒரு ேர்வசதே நிகழவு ஆகும்.
கிசரக்கத்தில், நாட்டின பொாருளாதார வீழச்ச மற்றும் பகாடூரமான
சக்கன நடவடிக்மைககளால் உருவாக்கப்ொட்ட ேமூக
சொரழிவுகளுக்கு மத்தியில்,  ொாசே சகால்டன சடான
அமைமப்ொானது அரசயல் ஸதாொனத்தின பிரிவுகளின மமைறமுக
ஆதரவுடன முனனணிக்கு வந்துள்ளது.  பதாழிலாள வர்க்கத்தின
எந்தபவாரு சுயாதீன இயக்கத்மைதயும் தடுக்கும்
பதாழிற்ேங்கங்கள்,  ேமூக ஜனநாயகக் கட்ச மற்றும் ஸராலினிே
கட்சகசள இத்தமைகய பிற்சொாக்கு அமைமப்புக்களின
சதாற்றத்துக்கான பிரதான அரசயல் பொாறுப்ொளிகளாகும். 

இலங்மைகயில், அமைனத்து எதிர் கட்சகளும் இனவாத அரசயலில்
மூழகிப் சொாயுள்ளன.  எதிர்க்கட்சயான யுஎனப,  அளுத்கமைமயில்
முஸலீம்-விசராத தாக்குதமைல கண்டனம் பேய்த சொாதிலும், அது
இனவாத ஆத்திரமூட்டல்கமைள பேய்வதில் நீண்ட வரலாற்மைறக்
பகாண்டுள்ளது.  குறிப்ொாக 1983  தமிகர் விசராத
ொடுபகாமைலகளுக்கு அது பொாறுப்ொாளியாகும். அறிக்மைக ஒனமைற

பவளியிட்ட மக்கள் விடுதமைல முனனணியின தமைலவர் அனுர
குமார திோநாயக்க,  “இனவாதத் தீமைய மூட்டுவதாக”
அரோங்கத்மைத குற்றம் ோட்டிய சொாதிலும் முஸலீம்,  தமிழ
மற்றும் சங்களவர்களுமாக அமைனத்து ேமூகத்தவர் மீதும்
குற்றம் ோட்டினார்.  பொாது ொல சேனா மற்றும் ஏமைனய
பொதத்த அதிதீவிரவாதிகமைள அவர் குற்றம் ோட்டவில்மைல.

ஸ்ரீலங்கா முஸலீம் காங்கிரஸ தமைலவர் ரவூப் ஹக்கீம்
அளுத்கம தாக்குதமைல அடுத்து ஆரம்ொத்தில் அரோங்கத்மைத
விட்டு பவளிசயறுவதாக மிரட்டிய சொாதிலும்,  தான
அமைமச்ேரமைவயில் இருந்தால் சமலும் அழுத்தங்கமைள
பகாடுக்க முடியும் எனறு கூறி, பினவாங்கினார். முஸலிம்கள்
மத்தியிலான ொரந்துொட்ட ஆத்திரத்மைத தணிப்ொதற்கு,  அவர்
ேமீொத்திய தாக்குதல்கள் ொற்றி விோரிக்க ஐநா மனித
உரிமைமகள் ேமைொயின தூதருக்கு அமைகப்பு விடுத்தார்.
ஸ்ரீலங்கா முஸலீம் காங்கிரஸ,  முஸலீம் முதலாளித்துவ
தட்டின நலனகமைளசய பிரதிந்தித்துவம் பேய்கினறது,
முஸலீம் பதாழிலாளர்கள் மற்றும் சறு வியாொாரிகமைள அல்ல.

நவ ேமேமாஜ கட்ச (நேேக) மற்றும் ஐக்கிய சோேலிே கட்ச
(யுஎஸப)  சொானற சொாலி இடது அமைமப்புகள்,
பதாழிலாளர்களின ஒரு ஐக்கியப்ொட்ட வர்க்க பிரதிொலிப்மைொ
தடுப்ொதில் மிகவும் தீய ொங்மைக ஆற்றுகினறன.  ஒரு
பேய்தியாளர் கூட்டத்தில்,  நவேமேமாஜ கட்சயின தமைலவர்
விக்கிரமொாகு கருணாரட்ன, பொாது ொல சேனாமைவ கண்டனம்
பேய்தசதாடு ேமீொத்திய தாக்குதல்களுக்கு சகாடாொய
இராஜொக்ஷமைவ குற்றம் ோட்டினார்.  எனினும்,  நவேமேமாஜ
கட்சயும் யுஎஸபயும்,  "மஹிந்த இராஜொக்ஷவின ொாசே
ொாணியிலான ஆட்சக்கு"  எதிரான ஜனநாயக உரிமைமகளின
ொாதுகாவலனாக வலதுோரி யூஎனபமைய சொாலியாக
ஊக்குவித்து,  அதனுடன கூட்டணியில் சேர்ந்துள்ளன.
முதலாளித்துவ கட்சகளுடன பதாழிலாள வர்க்கத்மைத கட்டிப்
சொாடுவது,  அரசயல் ரீதியில் பதாழிலாளர்கமைள
நிராயுதொாணிகளாக்கி,  அரோங்கம் மற்றும் சங்கள
அதிதீவிரவாதிகளின கரங்கமைள வலுப்ொடுத்துவதற்கான ஒரு
உறுதியான வழியாகும்.

இராஜொக்ஷ அரோங்கத்துடன இமைணந்து சவமைல பேய்யும்
சங்கள பொதத்த தீவிரவாதிகளின சதாற்றமானது, பதாழிலாள
வர்க்கத்திற்கு பொரும் ஆொத்துக்கமைள ஏற்ொடுத்துகிறது.
சோேலிே ேமத்துவ கட்ச முஸலிம்கள் மீதான தாக்குதல்கமைள
எதிர்ப்ொசதாடு அமைனத்து உமைகக்கும் மக்களின ஜனநாயக
உரிமைமகமைள ொாதுகாக்குமாறு அமைனத்து
பதாழிலாளர்களுக்கும் அமைகப்பு விடுக்கினறது.  இந்த
இனவாத அமைமப்புக்கமைள எதிர்த்து சொாரிடுவதற்கான ஒசர
வழி,  பதாழிலாளர்களின பொாதுவான வர்க்க நலனகளின
அடிப்ொமைடயிலும்,  இராஜொக்ஷ அரோங்கத்தின சக்கன
நடவடிக்மைககளுக்கு எதிராகவும் ஒரு ஐக்கியப்ொட்ட அரசயல்
சொாராட்டத்தின அடிப்ொமைடயில் பதாழிலாளர்கள் மற்றும்
இமைளஞர்கமைள அணிதிரட்டுவசதயாகும்.

இதற்கு பதற்காசயாவிலும் மற்றும் ேர்வசதே அளவிலும்
சோேலிேத்திற்கான சொாராட்டத்தின ஒரு ொாகமாக,  ஸ்ரீலங்கா-
ஈகம் சோேலிே குடியரசு எனற வடிவில்,  பதாழிலாளர்கள்
மற்றும் விவோயிகளின அரோங்கத்துக்கான சொாராட்டம்
அவசயமாகும்.  இந்த சொாராட்டத்துக்கு தமைலமைம வகிக்க
அவசயமான ஒரு புரட்சகர கட்சயாக சோேலிே ேமத்துவக்
கட்சமைய உருவாக்க அதில் சேர்ந்துபகாள்ளுமாறு
பதாழிலாளர்கள் மற்றும் இமைளஞர்களுக்கும் நாம் அமைகப்பு
விடுக்கினசறாம்.
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