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இலங்கக: வர்க்கப் ் பப் போோர் போட்டங்கள் அதிகரிக்ககயில
பப் போலிஸ் துப்ப் போக்கிச் சூட்டில சூட்டில் ய் போழ் பலககலக்கழக

ம் போணவர்கள் படுபக் போகல
By Subash Somachandran, 22 October 2016

யாழ் பல்கலகலைக்கழக மூன்ூன்றாம் வருட இரு ட இரு மாணவர்கமாணவர்களான

பவுன்்ராஜ் சுகலைக்சன் (24)  நட்ராசா கஜன் (23)  வியாழக்

கிழலட இரு ம இ்ரவு 11  ட இரு மணியமாணவர்களவில் ் ககாக்குவில் குமாணவர்களப்பிட்ட

சந்திப் பகுதியில் தியில் மட இரு மாட்டார் லசக்கிளில் ் கசன்ற

் ககாண்டருந்ததியில் மபாது ் கபாலிசார் தியில் மட இரு மற்் ககாண்ட துப்பாக்கிச

சூட்டல் ் ககால்கலைப்பட்டனர்.

அன்றி்ரவு சுகலைக்சனின் வீட்டல் இ்ரவு தியில் மபாசனத்லத

முடத்துவிட்டு ் கசன்றிருந்த தியில் மவலமாணவர்களயிதியில் மகலைதியில் மய இப் படு் ககாலகலை

நலட் கபற்றள்மாணவர்களது.  ஆ்ரம்பத்தில்,  இது விபத்தால் நடந்த

உயிரிழப்பு என ் கபாலிஸ் த்ரப்பு காட்ட முயற்சித்தது.

் கபாலிஸ் காட்டுமி்ராண்டத்தனத்லத பாதுகாக்கும் வலகயில்

தமிழ் தியில் மதசியவாதிகளும்,  அவர்களின் ஊதுகுழகலைாக

் கசயற்படும் ஊடகங்களும், சம்பவத்லத இருட்டடப்பு ் கசய்ய

அல்ரகுலூன்ற உண்லட இரு மகலமாணவர்களயும்,  ் கபாய்கலமாணவர்களயும் ் கவளியிட்டு,

அ் கட இரு மரிக்க சார்பு “நல்கலைாட்சி அ்ரசாங்க”த்திற்கு தட இரு மது

ஆத்ரலவ உறதிப்படுத்தினர்.

ஆனால் யாழ்ப்பாண தியில் மபாதனா லவத்தியசாலகலையில்

நலட் கபற்ூன்ற பிதியில் ம்ரத பரிதியில் மசாதலன முடவு,  சுகலைக்சனின் தலகலை

ட இரு மற்றம் ் கநஞ்சுப் பகுதியில் மூன்ற துப்பாக்கி ்ரலவகள்

காணப்பட்டுள்மாணவர்களன,  அவர் அந்த இடத்திதியில் மகலைதியில் மய

உயிரிழந்துள்மாணவர்களார் எனவும்,  கஜனின் இூன்றப்பு பாரிய உடல்

எலும்புகள் உலடவால் ஏற்பட்டுள்மாணவர்களது எனவும் ் கதரிவிக்கிூன்றது.

அதற்கு முன்னதியில் ம்ர அயகலைவர்கள், ட இரு ம்ரணம் சம்பவித்த இடத்தில்

துப்பாக்கி ் கவடசசத்தங்கள் தியில் மகட்டதாகவும், ் கவளிதியில் மய ் கசன்ற

பார்த்ததியில் மபாது,  காயங்களுடன் காணப்பட்ட ட இரு மாணவர்கலமாணவர்கள

் கபாலிசார் வாகனத்தில் ஏற்றிச ் கசன்ூன்றதாகவும் அயகலைவர்கள்

உகலைக தியில் மசாசலிச வலகலைத் தமாணவர்கள நிருபர்களிடம்

் கதரிவித்துள்மாணவர்களனர்.

் கபாலிஸ் துப்பாக்கிச சூதியில் மட ட இரு ம்ரணத்திற்கு கா்ரணம் என்பது

் கவளிசசத்துக்கு வந்தலத ் கதாடர்ந்து மிகவும் ஆத்தி்ரட இரு மலடந்த

யாழ் பல்கலகலைக்கழக ட இரு மாணவர்கள் தட இரு மது விரிவுல்ரகலமாணவர்கள

பகிஸ்கரித்து விட்டு தியில் மபாதனா லவத்தியசாலகலைலய தியில் மநாக்கி

அணிதி்ரண்டு ் கசன்ூன்றதுடன், பிதியில் ம்ரத அலூன்றக்குள்ளும் அத்துமீறி

நுலழந்தனர். ் கபாதுட இரு மக்களும் அவர்களுக்கு ஆத்ரவளித்தனர்.

முற்றலகக்கு உள்மாணவர்களாக்கப்பட்ட யாழ் தியில் மபாதனா

லவத்தியசாலகலைலய வழலட இரு ம நிலகலைக்கு ் ககாண்டுவ்ரச

் கசன்றிருந்த தமிழ் தியில் மதசிய கூட்டலட இரு மப்பின் தலகலைவர் ட இரு மாலவ.

தியில் மசனாதி்ராஜாலவ ட இரு மாணவர்களும் ் கபாதுட இரு மக்களும்

சூழ்ந்து் ககாண்டு தட இரு மது தியில் மகாபத்லத ் கவளிக்காட்டயதுடன்,

“இது விபத்து அல்கலை ் ககாலகலை” என சத்தமிட்டதியில் மதாடு,

உண்லட இரு ம ் கவளிவரும் வல்ர ் கவளிதியில் மயூன்றப்தியில் மபாவதில்லகலை

எனவும் ் கதரிவித்தனர்.  கஜனின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறதல்

் கதரிவிக்லகயில்,  “இந்த ஏலழக் குடும்பத்லதச தியில் மசர்ந்த ஒரு

பிள்லமாணவர்கள இூன்றந்திருப்பது மிகவும் ட இரு மனதியில் மவதலனயளிக்கின்ூன்றது.

அந்தக் குடும்பத்திற்கு உரிய நீதி கிலடக்க தியில் மவண்டும்” என

கூறி தியில் மசனாதி்ராஜா தப்பித்துக் ் ககாண்டார்.

் கபாதுட இரு மக்களினதும் ட இரு மாணவர்களினதும் எதிர்ப்பிலன

முகங்் ககாடுத்த அ்ரசாங்கமும்,  தமிழ் தியில் மதசிய கூட்டலட இரு மப்பும்,

அதன் வடட இரு மாகாண சலபயும்,  விதியில் மசட அதி்ரடப் ் கபாலிலச

வ்ரவலழத்து பல்கலகலைக்கழக சூழலிலும் ட இரு மற்றம் முக்கிய

சந்திகளிலும் ஆயுதம் தரித்த ் கபாலிலச நிறத்தியுள்மாணவர்களனர். 1

மில்லியன் ட இரு மக்கள் ் கதாலகயிலன ் ககாண்ட வட

ட இரு மாகாணத்தில் ஏற்கனதியில் மவ 1  இகலைட்சத்திற்கு தியில் மட இரு மற்பட்ட

பலடயினர் இன்னமும் நிலகலை் ககாண்டுள்மாணவர்களனர்.

இத்தலனக்கும் தியில் மட இரு மகலைாக,  சமூக அலட இரு மதியின்லட இரு ம ் கவடக்கும்

என்ற அஞ்சிய ஜனாதிபதி சிறிதியில் மசன,  தமிழ் தியில் மதசிய

கூட்டலட இரு மப்பின் தலகலைவர் இ்ரா.  சம்பந்தனுடன் நடந்த

ககலைந்துல்ரயாடலின் பின்னர் ் கபாலிஸ் அதிகாரிகளுக்கு

எதி்ராக நடவடக்லக எடுக்குட இரு மாற கட்டலமாணவர்களயிட்டு,  சீற்ூன்றத்லத

தணிக்க உடனடயாக தலகலையிட்டார்.

திருதியில் மகாணட இரு மலகலையில்,  தியில் மதசிய ட இரு ம்ரம் நடுலக தின நிகழ்வில்

சிறிதியில் மசனவுடன் அருகருதியில் மக இருந்து ககலைந்து் ககாண்டருந்த

சம்பந்தன்,  ட இரு மாணவர்கள் ் ககாலகலைக்கு தனது பி்ரதிபலிப்லப

காட்டும் வலகயில்,  “இன்லூன்றக்கு இந்த நாடு,  ஆட்சிட இரு மாற்ூன்றம்

ஏற்பட்ட பிூன்றகு சர்வதியில் மதசத்தால் ட இரு மதிக்கப்படுகிூன்றது”,  “அலத

பார்க்கும்தியில் மபாது நாம் ் கபருலட இரு ம அலடகிதியில் மூன்றாம்” “நாட்டல்

வாழுகின்ூன்ற சககலை ட இரு மக்கள் ட இரு மத்தியிலும் ஒரு ஒற்றலட இரு மலயயும்,

புரிந்துணர்லவயும் ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த அ்ரசு

் கசயற்படுகின்ூன்றது என்ூன்ற கருத்து நிகலைவுகின்ூன்றது” என்ற

ஆதியில் மவசட இரு மாக ் கதரிவித்தார்.

தியில் மசலவயில் இருந்த ஐந்து ் கபாலிசால்ர தியில் மவலகலை நிறத்தம்

் கசய்து லகது ் கசய்துள்மாணவர்களதியில் மதாடு, சம்பவத்லத விசாரிக்குட இரு மாற



குற்ூன்றவியில் விசா்ரலணப் பிரிவுக்கு

ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்மாணவர்களதாகவும் ் கசய்திகள் ் கதரிவிக்கின்ூன்றன.

தமிழ் தியில் மதசிய கூட்டலட இரு மப்பு,  அதன் மூலமாணவர்களயாக ் கசயல்படும்

தமிழ் ட இரு மக்கள் தியில் மப்ரலவ,  அலத உருவாக்கியதில் முக்கிய

பாத்தி்ரம் வகித்த தமிழ் தியில் மதசிய ட இரு மக்கள் முன்னணி,  தமிழ்

தியில் மதசிய கூட்டலட இரு மப்பின் அ் கட இரு மரிக்க சார்பு அ்ரசியலுக்கு

ஆத்ரவளித்த யாழ் பல்கலகலைக் கழக ஆசிரியர் சங்கங்கள்,

யாழ் சிவில் சமூக அலட இரு மப்புக்கள் ட இரு மற்றம் ட இரு மத அலட இரு மப்புக்கள்

உட்பட தமிழ் தியில் மதசியவாதிகளின் எந்த கன்லனயும்

இலமாணவர்களஞர்களின் ் ககாலகலைலய ஒரு “துய்ர சம்பவம்” என

விபரித்ததற்கு அப்பால், “நல்கலைாட்சி” அ்ரசாங்கத்திற்கு எதி்ராக

ஒரு சம்பி்ரதாயபூர்வ அறிக்லகலய விடக்கூட அவர்கள்

எத்தனிக்கவில்லகலை.  சிறிதியில் மசனலவ ஆட்சிக்கு ் ககாண்டுவ்ர

பங்களித்த இவர்கள் அலனவரும் இந்த படு் ககாலகலைக்கு

அ்ரசியல் ரீதியாக ் கபாறப்பாளிகமாணவர்களாவர்.

தீவில் இருக்கும் ஒடுக்கப்பட்ட தமிழ் ட இரு மக்களின் கூட்டாளிகள்,

சம்பந்தன்,  சிறிதியில் மசன,  தியில் மட இரு மாட அல்கலைது ஒபாட இரு மாதியில் மவா அல்கலை,

ட இரு மாூன்றாக சிங்கமாணவர்கள ் கதாழிகலைாமாணவர்களர்களும் இந்திய துலணக் கண்டம்

உட்பட்ட ஒட்டு் கட இரு மாத்த உகலைகத்லத தியில் மசர்ந்த ் கதாழிகலைாமாணவர்கள

வர்க்கமுதியில் மட இரு ம என்ூன்ற தியில் மசாசலிச சட இரு மத்துவக் கட்சியின்

முன்தியில் மனாக்கு மீண்டு் கட இரு மாரு முலூன்ற துன்பியகலைான முலூன்றயில்

உறதிப்படுத்தப்பட்டுள்மாணவர்களது.

கடந்த ட இரு மாதங்களில் தியில் மதாட்டத் ் கதாழிகலைாமாணவர்களர்கள் தட இரு மது சம்பமாணவர்கள

உயர்வு தியில் மகட்டு ஒரு ் கதாடர் தியில் மபா்ராட்டங்களில்

ஈடுபட்டருந்தனர்.  30  வயதான நுவதியில் ம்ரலியா ட இரு மாவட்டத்தின்

புசல்கலைாலவயில், தியில் ம்ராத்ஸ்சில்ட் தியில் மதாட்டத்லத தியில் மசர்ந்த நட்ராஜா

்ரவிசசந்தி்ரன் பூட்ட லவக்கப்பட்ட ் கபாலிஸ் ் கசல்லுக்குள்

் ககால்கலைப்பட்டருந்தார்.  எந்தவித சி்ரட இரு மமுமின்றி ் கபாலிசார்

வழலட இரு மதியில் மபால் ் கபாலிசார் அலத தற்் ககாலகலை என்ூன்றனர்.

ஆத்தி்ரட இரு மலடந்த தமிழ்,  சிங்கமாணவர்கள,  முஸ்லீம் சமூகங்கலமாணவர்கள

தியில் மசர்ந்த தியில் மதாட்ட ் கதாழிகலைாமாணவர்களர்களும் குடும்பப் ் கபண்களும்,

யாழ் தியில் மபாதனா லவத்தியசாலகலையில் நடந்ததுதியில் மபான்தியில் மூன்ற

் கபாலிஸ் நிலகலையத்லத சுற்றிவலமாணவர்களத்து ஆர்ப்பாட்டத்தில்

இூன்றங்கியதும்,  அ்ரசாங்கம் ் கபாறப்பதிகாரிலய

இடம்ட இரு மாற்றியதியில் மதாடு ்ரவிசசந்தி்ரனின் ட இரு ம்ரணம் தியில் மநர்ந்ததியில் மபாது

கடலட இரு மயில் இருந்த இரு ் கபாலிஸ் உத்திதியில் மயாகத்தர்கலமாணவர்களயும்

இலடநீக்கம் ் கசய்துள்மாணவர்களது. சட்டம் ட இரு மற்றம் ஒழுங்கு அலட இரு மசசர்

சககலைா ்ரத்நாயக்க,  சம்பவம் பற்றி ஒரு "விரிவான"

விசா்ரலணலய நடத்துவதாக வாக்குறதி அளித்து

முடத்துலவத்தார்.

ஒரு அ் கட இரு மரிக்க சார்பு ஆட்சிக்கு,  “நல்கலைாட்சி” என

“ஜனநாயக” மூடுதில்ரலய வழங்கி,  அது

நலடமுலூன்றப்படுத்தும் சர்வதியில் மதச நாணய நிதியத்தின்

கடுலட இரு மயான சிக்கன நடவடக்லககலமாணவர்கள

நலடமுலூன்றக்கிடுலகயில் ் கதாழிகலைாமாணவர்களர்கள்,  இலமாணவர்களஞர்கள்,

ட இரு மாணவர்களின் கல்வி, வாழ்க்லக த்ரம்,  சமூக நிலகலைலட இரு மகள்

பாரிய அழிவுக்கு உள்மாணவர்களாகும் என்பலத தமிழ் தியில் மதசியவாதிகள்

நன்கு அறிவர்.

அண்லட இரு மய ட இரு மாதங்கள்,  சிங்கமாணவர்கள,  தமிழ்,  முஸ்லீம்

் கதாழிகலைாமாணவர்களர்கள், இலமாணவர்களஞர்களின் ஐக்கியப்பட்ட ஒரு ் கதாடர்

தியில் மபா்ராட்டங்களின் அலகலைலய உருவாக்கியிருந்தது.

வழலட இரு மயாக தமிழ் தியில் மதசியவாதிகமாணவர்களால் கட்டுப்படுத்தப்படும்

யாழ் பல்கலகலைக்கழக ட இரு மாணவர்களும் அவர்களின்

கட்டுப்பாட்லட மீறி தியில் மதாட்டத் ் கதாழிகலைாமாணவர்களர்களின்

தியில் மபா்ராட்டத்திற்கு ஆத்ரவளித்து தியில் மபா்ராட்டத்தில்

இூன்றங்கியிருந்தனர்.

தியில் மதாட்டத் ் கதாழிகலைாமாணவர்களர்களின் தியில் மபா்ராட்டங்கலமாணவர்கள முதுகில்

குத்திய இ்ரண்டாம் நாளிதியில் மகலைதியில் மய,  ் ககாக்குவில் குமாணவர்களப்புட்ட

சந்தியடயில் அப்பாவி இலமாணவர்களஞர்கள் மீது நடத்திய

் ககாலகலை் கவறியாட்டம் இடம்் கபற்றள்மாணவர்களது.  ் ககாக்குவில்

சம்பவம், இருட்டு தியில் மந்ரத்தில் ் கபாலிஸ் அதிகாரியின் தவூன்றான

கணக்கீட்டால் நடந்த ஒரு விபத்து அல்கலை.  வர்க்கப்

பதட்டங்கள் அதிகரித்து வரும்நிலகலையில்,  நாடுமுழுவதும்

் கபாலிஸ்-அ்ரச சர்வாதிகா்ரம் அதிகரித்து வருவதன்

இன்் கனாரு ஒரு அறிகுறியாகும்.

வமாணவர்களர்சசியலடந்து வரும் சமூக அலட இரு மதியின்லட இரு மலய

கட்டுப்படுத்துவதற்காக,  கடந்த தியில் மட இரு ம 15 ம் தியில் மததி வடக்கு

ட இரு மாகாண முதகலைலட இரு மசசர் சி வி விக்தியில் மனஸ்வ்ரன், “வடக்கில்

இருந்து இ்ராணுவம் முற்ூன்றாக ் கவளிதியில் மயற்ூன்றப்பட்டு ் கபாலிஸ்

அதிகா்ரத்லத ட இரு மாகாண சலபயிடம் வழங்கினால்,

யாழ்ப்பாணத்தில் அ்ரங்தியில் மகறம் வன்முலூன்ற ககலைாசசா்ரத்லத

உடனடயாக கட்டுப்படுத்துதியில் மவாம்.” என ் கபாலிஸ்

அதிகா்ரத்லத தம்லகயில் தருட இரு மாற சிறிதியில் மசனவிடம் அலழப்பு

விட்டார்.

சமூக பி்ரசசிலனக்கு எந்த முற்தியில் மபாக்கான தீர்லவயும் வழங்க

முடயாத சிறிதியில் மசன ஆட்சி,  மீண்டும் வடக்கில் ் கபாலிஸ்

தியில் ம்ராந்து நடவடக்லகலய பகலைப்படுத்தியுள்மாணவர்களது.  யாழ்

குடாநாட்டல் சிற சிற சமூக குற்ூன்றங்கலமாணவர்கள தடுக்கும் சாக்குப்

தியில் மபாக்கில்,  ் கபாலிஸ் விதியில் மசட அதி்ரடப்பலட நிலகலை் ககாள்மாணவர்கள

் கசய்யப்பட்டுள்மாணவர்களது.  திடீர் தியில் மசாதலனகள்,  விசா்ரலணகள்

மீண்டும் ஆ்ரம்பிக்கப்பட்டு விட்டது.

யாழ்ப்பாண பல்கலகலைக்கழகத்லததியில் மய ் கபாலிஸ் பி்ரதானட இரு மாக

இகலைக்கு லவத்துள்மாணவர்களது.  ட இரு மாணவர்களின் நடவடக்லககலமாணவர்கள

உமாணவர்களவு பார்க்க அலனத்து பல்கலகலைக்கழகங்களுக்குள்ளும்

் கபாலிசும் இ்ராணுவமும் புகலைனாய்வுத் துலூன்றயினல்ர

நுலழத்து லவத்துள்மாணவர்களன.

தியில் மநற்ற ஊடகங்கள் முன் தியில் மதான்றிய பாதுகாப்புச ் கசயகலைாமாணவர்களர்

கருணாதியில் மசன ் கஹெட்டயா்ராசசி ் ககாலகலைகளின் தன்லட இரு ம பற்றி

விபரிக்லகயில்,  “் கபாலிஸ் துப்பாக்கிச சூடு ட இரு மற்றம்

் ககாலகலைகள் தியில் மபான்ூன்ற சம்பவங்கள் ் கதற்கிலும் நடந்துள்மாணவர்களன”,

“அதனால் இலத பி்ரத்திதியில் மயகட இரு மானதாக எடுத்துக்் ககாள்மாணவர்களக்

கூடாது”, என அறிவுறத்தினார்.  பின்னர்

வமாணவர்களர்சசியலடந்துவரும் வர்க்கப் தியில் மபா்ராட்டங்கலமாணவர்கள

ஒடுக்குவதற்கு தனது தயார்நிலகலைலய ் கதரிவிக்லகயில்,

“தியில் மதலவப்படன் ் கபாலிசுக்கு உதவி ் கசய்ய இ்ராணுவம்

தயா்ராக உள்மாணவர்களது” என திமிர்த்தனட இரு மாக அறிவித்தார்.


