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உலக சோசோலிோ வலலத் தளம்

இலங்ககை ஜனனாதிபதி முஸ்லீம்கைளுக்கு எதிுக்கு எதிரனான
வன்முகமுறைகைளுக்கு மத்தியில் அவசுக்கு எதிரகைனால
சட்டத்க்தை பிுக்கு எதிரகைடனம் ் சசய்கின்முறைனார
By K. Ratnayake,

இலங்கக

அரசசாங்கம ந நேற்ற  நேசாட முழுதும அவசர கசால

நிகலகய அறிவித்ததுடன அது 7  நேசாட்களுக்க நீடிக்கம எனற
கூறியுள்ளது. ஜனசாதிபதி க மைத்திரிபசால சிறிநசன, இந்தப
பிரகடனம " நேசாட்டில சில பகதிகளில நிலவும திருபதியற்ற
பசாதுகசாபப நிகலக மைககள சீர்படத்தும" எனறம, "கற்றவியல
சக்திககள ச மைசாளிக்க நபசாது மைசானளவு அதிகசாரம" பபசாலிஸ
 மைற்றம ஆயுதபபகடகளுக்க வழங்கபபட்டிருக்கம எனறம
கூறினசார்.
உகழக்கம  மைக்களின சமூக எதிர்பப  மைற்றம ஜன நேசாயக
உரிக மைககள கண்மூடித்தன மைசாக அடக்கவதற்க இத்தககய
அதிகசாரங்ககள பயனபடத்துவதில இலங்கக பபசாலிஸ  மைற்றம
ஆளும தட்ட நபர் நபசானதசாகம.
 மைத்திய கண்டி  மைசாவட்டத்தில பதலபதனிய, திகன  மைற்றம
பலநலகலவில சிங்கள பபபௌத்த இனவசாத கமபல  நேடத்திய
முஸலிம-விநரசாத
வனமுகறகநள
இந்தப
பிரகடனத்தின
உடனடிக் கசாரணம ஆகம. திங்கள், பசவ்வசாய  மைற்றம பதன
இரவும முழு கண்டி  மைசாவட்டத்கத உள்ளடக்கம வககயில
பபசாலிஸ ஊரடங்க சட்டம அரசசாங்கத்தின அறிவுறத்தலின படி
அமுலபடத்தபபட்டள்ளது. அரசசாங்கம ந நேற்ற கசாகல 1,000
பபசாலிஸ
அலுவலர்கள்,
200
விநசட
அதிரடிபபகட
உறபபினர்கள்  மைற்றம 200 சிபபசாயககளயும நிகல நிறத்தியது.
முஸலிமகளுக்க எதிரசான இனவசாத வனமுகறயசானது சிக்கன
 நேடவடிக்கக
திட்டத்தின
மீது
பதசாழிலசாள
வர்க்கத்தின
வளர்ச்சியகடந்து வரும எதிர்பகப திகச திருபப இலங்கக
ஆளும வர்க்கத்தசால தூண்டிவிடபபட்ட வருகிறது. கூர்க மையசான
ப நேருக்கடிக்க உள்ளசாகியுள்ள ஜனசாதிபதி சிறிநசன  மைற்றம
பிரத மைர் ரணில விக்கிர மைசிங்கவின அரசசாங்கம, அவசரகசாலச்
சட்டத்கத
அமுலபடத்துவதன
மூலம
த மைது
ககககள
வலுபபடத்திக்பகசாள்ள இந்த இனவசாத ஆத்திரமூட்டலககள
சுரண்டிக்பகசாள்கினறது.
சிங்கள வசாகன சசாரதியசான எச்.க மைசாரசிங்கவின  மைரணத்தின
பினனர், இந்த கமபல வனமுகற ஞசாயிற்றக்கிழக மை  மைசாகல
பதசாடங்கியது. பபபரவரி 22 அனற, மூனற சக்கர வசாகனத்தில
பயணம பசயத  நேசானக நபர் க மைசாரசிங்ககவ ஒரு சர்ச்கசயின
நபசாது தசாக்கினர்.  மைருத்துவ மைகனயில அனு மைதிக்கபபட்டிருந்த
க மைரசிங்க சனிக்கிழக மை  மைரண மைகடந்தசார். ஞசாயிற்றக்கிழக மை
அவரது இறதிக் கிரிகயகள்  நேடந்தன.
சமபவம ஒரு இனவசாத ந மைசாதல அலல. இருபபினும, அது
முஸலீமகளுக்க எதிரசான வனமுகறககள தூண்டவதற்கசாக
பயனபடத்தபபட்டது.
இந்த
தசாக்கதலகள்
 நேனக
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ஒழுங்கக மைக்கபபட்டன. இதில, பல ஆண்டகளசாக தமிழர்-விநரசாத
 மைற்றம முஸலிம-விநரசாத ஆத்திரமூட்டலகளுக்க நபர் நபசான
பசாசிச பபசாது பல நசனசா உடந்கதயசாக இருந்துள்ளது.
பபபௌத்த துறவியசான பபசாதுபல நசனசா தகலவர் கநலபகசாட
அத்நத ஞசானசசாரசா, சவ அடக்கத்திற்கப பினனர் இரவு
க மைரசிங்கவின வீட்டிற்க பசனறள்ளசார். பபசாதுபல நசனசாவின
பிரதசான நிர்வசாகி திலந்த விதசானநக, "அக மைதியசாக இருக்க மைசாற"
ஞசானசசார  மைக்களிடம நவண்டநகசாள் விடத்ததசாக நகலிக் கூத்தசாக
கூறிக்பகசாண்டசார்.
அனற இரவில, ககறந்தபட்சம மூனற டசின வீடகள், 46
ககடகள்  மைற்றம 35 வசாகனங்கள் பிரநதசத்தில எரித்து
 நேசாச மைசாக்கபபட்டன. பல பபபௌத்த துறவிகள் பதருக்களில
கண்டர்களுடன
திரிந்தகத
கசாணக்கூடியதசாக
இருந்தது.
இனபனசாரு பபசாதுபல நசனசா தகலவரசான அமபிட்டிநய
சு மைனசாத்தன  மைட்டக்களபபில இருந்து வந்திருந்தசார்.
பிரத மைர் விக்கிர மைசிங்க, அவசரகசால பிரகடனம சமபந்த மைசாக
பசாரசாளு மைனறத்தில அறிவித்த நபசாது, 25 வயதசான முஸலிம
இகளஞரின சடலம எரிந்த வீட்டிற்கள் கசாணபபட்டதசாக
பதரிவித்தசார்.
ஒரு முஸலீம அரசசாங்க அக மைச்சரசான ரிஷசாட் பதியூதீன,
பிரநதசத்திற்கப பபசாறபபசான சிநரஷ்ட பபசாலிஸ அதிகசாரிகள்,
அந்த பகதியில வசிக்கம  மைக்ககள தங்கள் ககடககள
மூடிவிட்ட
வீடகளுக்க
பசலலுமபடி
அறிவுறத்தியதசாக,
பதரிவித்தசார். கடியிருபபசாளர்கள் வீட்டில இருந்தநபசாது,
அவர்களது ககடகள் எரிக்கபபட்டன. கண்டர்கள் தசாக்கதகல
 நேடத்தியது பபசாலிசசார் சும மைசா பசார்த்துக் பகசாண்ட நினறதசாக ஒரு
கண்கண்ட சசாட்சி ஊடகங்களிடம பதரிவித்தசார்.
கடந்த 2009 ல நதசாற்கடிக்கபபட்ட பிரிவிகனவசாத தமிழீழ
விடதகலப பலிகளுக்க எதிரசான 26 ஆண்டகசால தமிழர்-விநரசாத
நபசாரின நபசாது உட்பட, முனனர் பவடித்த இனவசாத
வனமுகறகளின நபசாது, சிங்கள கண்டர் கமபலகளுக்க
இநதநபசானற அனுதசாபத்கத பபசாலிஸ  மைற்றம பசாதுகசாபபப
பகடயினர் கசாட்டியுள்ளனர்.
சமீபத்திய வனமுகற ஒரு வசாரத்தில முஸலீமகள் மீதசான
இரண்டசாவது தசாக்கதல ஆகம. பபபரவரி 26 அனற, கிழக்கில
அமபசாகறயில ஒரு நஹசாட்டலில ஆத்திரமூட்டலில ஈடபட்ட ஒரு
கண்டர் கமபல, சிங்கள வசாடிக்ககயசாளர்களுக்க பகசாடக்கம
உணவில கருத்தகட  மைசாத்திகரககள கலந்ததசாக கூற மைசாற
ஒருவகர கட்டசாயபபடத்தியுள்ளது. அவர்கள் நஹசாட்டலின
உரிக மையசாளகரத் தசாக்கி பபசாலிஸிஸுக்க தகவல பகசாடத்தனர்.

பபசாலிஸ அவகர ககது பசயதுள்ளது. சு மைசார் 100 கண்டர்கள்
பல ககடகள் தசாக்கினர்.
பல சிங்கள பபபௌத்த அதிதீவிரவசாத அக மைபபகள் இலங்ககயில
இயங்ககினறன. பபசாதுபல நசனசாவுக்க ந மைலசாக, சிஹல ரவய
 மைற்றம இரசாவண பலகசாயவும இதில அடங்கம. இந்த கழுக்கள்
முனனசாள் ஜனசாதிபதி  மைஹிந்த இரசாஜபக்ஷவின ஆட்சிகய
ஆதரித்தன.
பபசாதுபல நசனசா 2014 ஜூனில, பதற்க  நேகர மைசான அளுத்க மைவில,
 நேசாபடங்கிலும இனவசாத பதட்டங்ககள உக்கிர மைசாக்கிய,  நேனக
திட்டமிடபபட்ட
தசாக்கதகல
 நேடத்தி,
இரசாஜபக்ஷவின
அரசசாங்கத்தின மீது பபருகிவந்த பவகஜன எதிர்பகப திகச
திருபபவும பிளவுபடத்தவும உதவியது.
அவசரகசாலச் சட்டத்கத அமுலபடத்திய பினனர், இலங்கக
அரசசாங்கம
இன
 மைற்றம
 மைத
 நேலலிணக்கத்திற்க
அர்பபணித்துக்பகசாண்டள்ளது என பதரிவித்தசார். கற்றவியல
 நேடவடிக்கககளில
ஈடபடம
அலலது
இனவசாத
அக மைதியினக மைகய தூண்டிவிடம அகனவரும கடக மையசாக
 நேடத்தபபடவசார்கள் எனற  மைக்களுக்க அவர் உறதியளித்தசார்.
விக்கிர மைசிங்க ந நேற்ற பசாரசாளு மைனறத்தில இநதநபசானற கருத்கத
பவளியிட்டசார்.
இத்தககய அறிக்கககள் முற்றிலும பசாசசாங்கத்தன மைசானகவ.
இருவரும பதவி ஏற்ற ச மையத்தில  மைத  மைற்றம இனவசாத
தீவிரவசாதத்கத முடிவுக்க பகசாண்டவருவதசாக வசாக்கறதி
அளித்தனர். ஆனசால அவர்கள் முஸலிமகளுக்க எதிரசான
தசாக்கதலககள  நேடத்தி சுதந்திர மைசாக இயங்கி வருகினற
நபரினவசாத
கழுக்ககள
சசாந்தபபடத்துகினறனர்.
2016
ஜனவரியில, முஸலிம  மைற்றம தமிழர்களுக்க எதிரசான பபசாதுபல
நசனசாவின பகசார்ககள நகட்க அதன தகலவர்ககள சிறிநசன
சந்தித்தசார்.
ஏழு
ஆண்டகளில
இலங்ககயில
அவசரகசாலச்
சட்டம
அமுலபடத்தபபட்டள்ளது இது முதல தடகவயசாகம. 2011 ல
ஜனசாதிபதி இரசாஜபக்ஷ முந்கதய அவசரகசால நிகலக மைகய
அற்றிய நபசாதிலும, அதன பபசாலிஸ-அரச அமசங்ககள
 நேகடமுகறயில உள்ள பயங்கரவசாத தடபபச் சட்டத்துடன
இகணத்தசார். இரசாஜபக்ஷ, சீனசாவிலிருந்து ஒதுங்கி வசாஷிங்டனின
பசாகதயில அடிபயடத்து கவக்க மைசாற ப நேருக்கவதன ஒரு
பகதியசாக
ஜன நேசாயக
உரிக மைகள்
மீதசான
அவரது
அடக்கமுகறகய பற்றி சிடமூஞ்சித்தன மைசாக ந மைற்நகசாள் கசாட்டி
வந்த, அப மைரிக்கசா  மைற்றம ஐநரசாபபிய ஒனறியம உட்பட பபரும
பூநகசாள சக்திகளின அழுத்தத்திற்க உட்பட்டிருந்தசார்.
சிறிநசன-விக்கிர மைசிங்க
அரசசாங்கம
முனனர்
அவசரகசால
நிகலக மைகய
 நேசாடசாவிட்டசாலும,
அது
எரிபபசாருள்
பதசாழிலசாளர்கள்  மைற்றம இரயிலநவ சசாரதிகள் உள்ளிட்ட
நவகலநிறத்தங்ககள  நேசுக்கவதற்கசாக பபசாது மைக்கள் பசாதுகசாபப
சட்டத்தின கீழ அத்தியசாவசிய நசகவ விதிமுகறககள பல
முகற அமுலபடத்தியுள்ளது.
அரசசாங்கத்தின
உண்க மையசான
இலக்கசானது,
தீவிரவசாதக்
கழுக்கள் அலல,  மைசாறசாக வசாழக்கக  மைற்றம சமூக நிகலக மை
மீதசான அரசசாங்கத்தின தசாக்கதலுக்க எதிரசாக நபசாரசாட்டத்திற்க
வரும பதசாழிலசாள வர்க்கந மை ஆகம. வளர்ந்துவரும பவகஜன
எதிர்பப
அரசசாங்கத்கத
ஒரு
கடக மையசான
அரசியல
ப நேருக்கடியில தள்ளியுள்ளது.

கடந்த  மைசாதம  நேடந்த உள்ளூரசாட்சி  மைனறத் நதர்தலகளில ஆளும
கூட்டணி பங்கசாளர்களசான சிறிநசனவின ஸ்ரீலங்கசா சுதந்திரக் கட்சி
தகலக மையிலசான ஐக்கிய  மைக்கள் சுதந்திர கூட்டக மைபப  மைற்றம
விக்கிர மைசிங்கவின
ஐக்கிய
நதசியக்
கட்சியும
பபரும
நதசாலவிகய
சந்தித்தன.
இரசாஜபக்ஷ
தகலக மையிலசான
எதிர்க்கட்சியசான ஸ்ரீலங்கசா பபசாதுஜன முனனணி, பபருமபசானக மை
வசாக்கககள பவனற, பபருமபசாலசான உள்ளூரசாட்சி  மைனறங்களின
கட்டபபசாட்கட பவனறது.
இந்த
வசாக்களிபப
அரசசாங்கத்திற்க
எதிரசானநத
அனறி
இரசாஜபக்ஷவுக்க
ஆதரவசானது
அலல.
இரசாஜபக்ஷவின
ஜன நேசாயக விநரசாத ஆட்சி 2015 ல அவரது நதசாலவிக்க
வழிவகத்தது.
சிறிநசனவும
விக்கிர மைசிங்கவும
ஜன நேசாயக
உரிக மைககள
நிகலநிறத்தி,
வசாழக்கக
 மைற்றம
சமூக
நிகலக மைககள முனநனற்றவதசாகவும, வடக்கிலும கிழக்கிலும
யுத்தத்தின அழிவுககள எதிர்பகசாள்ளும தமிழ  மைக்களின
பிரச்சிகனககளத்
தீர்பபதசாகவும
வசாக்கறதியளித்நத
அதிகசாரத்திற்க வந்தனர். இந்த வசாக்கறதிகள் அகனத்கதயும
அவர்கள் தூக்கிபயறிந்து விட்ட, சர்வநதச  நேசாணய நிதியம
(IMF) ஆகணயிட்டள்ள சிக்கன  நேடவடிக்ககககள அமுலபடத்த
தயசாரசாகிவிட்டனர்.
ஆட்சிக்க வருவதற்கம பதசாழிலசாளர்கள்  மைற்றம ஏகழககள
எதிர்த்து நிற்கவும வலதுசசாரி இயக்கத்கத தயசார் பசயவதற்க
இரசாஜபக்ஷ இந்த அதிதீவிரவசாத கழுக்களின ஆதரகவ
பட்டியலிட்டள்ளசார்.
பதசாழிலசாள வர்க்க அக மைதியினக மை தீவிர மைகடகிறது. அதன
சமீபத்திய பவளிபபசாட பபபரவரி 28 பதசாடங்கிய சு மைசார் 16,000
பலககலக்கழக கலவிசசாரசா பதசாழிலசாளர்களின கசாலவகரயற்ற
நவகலநிறத்தம ஆகம. அரசசாங்கம அவர்களது ஊதிய  மைற்றம
 மைருத்துவ
நகசாரிக்ககககள
வழங்க
முடியசாது
என
வலியுறத்துகிறது. இந்த வசாரம, சு மைசார் 3,000 துகறமுக
பகசாள்கலன
சசாரதிகள்,
சிறந்த
நிகலக மைககள
நகசாரி
நவகலநிறத்தம
ஒனகற
பதசாடங்கியுள்ளனர்.
இந்த
நபசாரசாட்டங்கள், சர்வநதச ரீதியில பதசாழிலசாள வர்க்கத்தின
தீவிர மைகடதலின ஒரு பகதியசாகம. இது ஒட்ட ப மைசாத்த ஆளும
வர்க்கத்கதயும  நேடங்கச் பசயதுள்ளது.
நிதி உயரடக்க,  மைக்களின எதிர்பபக்க  மைத்தியிலும சர்வநதச
 நேசாணய நிதியத்தசால கட்டகளயிடபபட்ட சிக்கன பகசாள்கககளில
இருந்து அரசசாங்கம பினவசாங்க கூடசாது என அழுத்தம பகசாடத்து
வருகினறது.  மைத்திய வங்கி ஆளு நேர் இந்திரஜித் க மைசாஸவசாமி,
"அகசயசா மைல  நேகரு மைசாற" அரசசாங்கத்கத வலியுறத்தியுள்ளசார்.
"எங்களுக்க எந்தபவசாரு எலகலயும கிகடயசாது, எங்களுக்க
நிதி இகடபவளி இலகல, பவளி நேசாட்டக் கணக்கில எ மைக்க
எந்தபவசாரு அடிதசாங்கியும கிகடயசாது -ஆகநவ  நேசாங்கள்.
விளிமபில இருக்கினநறசாம," எனறசார்.
தீவிர அரசியல பிரச்சிகனககள எதிர்பகசாள்ளும முதலசாளித்துவ
வர்க்கம,
அதன
ஆட்சிகய
பசாதுகசாக்க
பபசாலிஸ-அரச
வழிமுகறககள  நேசாடகிறது. இந்த அபிவிருத்திகள் பதசாழிலசாள
வர்க்கத்திற்க முன கடக மையசான நகள்விககள எழுபபகினறன.
முதலசாளித்துவத்திற்க எதிரசான சர்வநதசப நபசாரசாட்டத்தின ஒரு
பகதியசாக, நசசாசலிசக் பகசாள்கககளுக்க நபசாரசாடவதற்க,
கிரசா மைபபற
வறியவர்ககளயும
இகளஞர்ககளயும
அணிதிரட்டவதன நபரில, ஆளும வர்க்கத்தின ஒவ்பவசாரு
பிரிவிலும இருந்து பதசாழிலசாளர்கள் விலகிக்பகசாள்ள நவண்டம.

