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இலங்ககையில்  ச் .்.கை.  சரரா தக 
ரல்கைகலக்கைழகைத்தில் அ் ன்ஜ் மற்றும் ம னிங்கிற்கை  

பிராச்் ராத்திற்கு ஆதராக்கு ஆதரவை ஆதரவை வ்கு ஆதரவைல்கிறது 
By our reporters,      29 June 2019

இலங்ககையில்  ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சி ( ச் சோ.்.கை.)  மற்றும் ்மூகை
்மத்துவத்திற்கை சோன ்ர்வ ச்வதே் இகளைஞர் மற்றும் ம சோணவர் (IYSSE)

அகமப்பும்  ஜ் ஜூன் 25 அன்று, கைண்டியில்  சயில் பே் பேர சோ்வதேகன
யில் பேல்கைகலக்கைழகைத்தில்  ஜ் ஜூலியன் அ் சோன்ஜ் மற்றும் ் மற்றும் ச்ல்சிய சோ
மனிங்ககையும் யில் பே சோதுகை சோத்து பி் பேரச்் சோ் பேரம் ் மற்றும் ச்ய்்வதேனர்.

்வதேண்டகன விதிக்கைப்யில் பேட்டுள்ளை விக்கிலீக்ஸ் நிறுவனருக்கும்
க்வதேரியம சோகை ்வதேகைவல் அம்யில் பேலப்யில் பேடுத்தியவருக்கும்
அப்யில் பேல்கைகலக்கைழகை மற்றும் யில் பே சோட் சோகல ம சோணவர்கைள்,
கைல்விய சோளைர்கைள்,  ் மற்றும் ச்வதே சோழில சோளைர்கைள் மற்றும் யில் பே சோட் சோகல
ஆசிரியர்கைளும் ்வதேங்கைள் ஆ்வதே் பேரகவத் ் மற்றும் ச்வதேரிவித்்வதேனர்.   ஜ் ஜூன் 20
அன்று உலகை  ச் சோ்லி் வகலத் ்வதேளைத்தின் ்ர்வ ச்வதே் ஆசிரியர்
குழு ் மற்றும் சவளியிட்ட “ ஜ் ஜூலியன் அ் சோன்க ஜ அ் மற்றும் சமரிக்கை சோவிடம்
ஒப்யில் பேகடப்யில் பேக்வதே ்வதேடுக்கும் ஓர் உலகைளை சோவிய
பி் பேரச்் சோ் பேரத்திற்கை சோகை!” என்ற அறிக்ககைகய கமயம சோகைக்
் மற்றும் சகை சோண்டு கைலந்துக் பேரய சோடல் ் மற்றும் ச்ய்யப்யில் பேட்டன.

யில் பே சோணி வி ச ஜசிறிவர்்வதேன

2012 ஆம் ஆண்டில் அவருக்கு அ் பேரசியல் புகைலிடம்
வழங்கைப்யில் பேட்ட ஈக்வ சட சோர் தூ்வதே் பேரகைத்தில் இருந்து ் மற்றும் சயில் பே சோலிு பொலிஸ சோ் பேர சோல்
ககைது ் மற்றும் ச்ய்யப்யில் பேட்ட பின்னர்,  லண்டனின் ் மற்றும் சயில் பேல்ம சோர்ஷ
சிகறயில் அ் சோன்ஜ் கைடுகமய சோன நிகலயில்
கவக்கைப்யில் பேட்டுள்ளை சோர்.  ஆயுள் ்வதேண்டகன அல்லது
ம் பேரண்வதேண்டகன கூட விதிக்கைக் கூடிய, உளைவுயில் பே சோர்ப்பு
குற்றச்் சோட்டுகைகளை எதிர்் மற்றும் சகை சோள்ளை,  அவக் பேர ஒப்யில் பேகடக்கும சோறு
பிரிட்டனிடம் ட்் பேரம்ப் நிர்வ சோகைம்  சகை சோருகிறது.  அ் சோன்ஜிற்கு
எதி் பேர சோகை ் சோட்சியமளிக்கை க்வதேரியம சோகை மறுத்்வதே்வதேற்கை சோகை ம சோனிங்
சிகறயில் அகடக்கைப்யில் பேட்டுள்ளை சோர்.

் மற்றும் ச்வ்வ சோய்க்கிழகம பி் பேரச்் சோ் பேரம்  சயில் பே் பேர சோ்வதேகன
யில் பேல்கைகலக்கைழகைத்தின் விவ் சோய பீடத்தின் அரு சகை

் மற்றும் ச்வதே சோடங்கியது.  அங்கு ஒரு யில் பே்வதே சோககையும் அத்துடன் அ் பேரசியல்
இலக்கியங்கைள் ் மற்றும் சகை சோண்ட  சமக்யும் கவக்கைப்யில் பேட்டிருந்்வதேன.
அ் சோன்ஜ் மற்றும் 2010 இல் அவர் மு்வதேன்மு்வதேலில் ககைது
் மற்றும் ச்ய்யப்யில் பேட்டதிலிருந்து அவ் பேரது யில் பே சோதுகை சோப்புக்கை சோகை உலகை
 ச் சோ்லி் வகலத் ்வதேளைம் ் மற்றும் ச்ய்்வதே பி் பேரச்் சோ் பேரம் யில் பேற்றிய விவ் பேரண
வீடி சய சோவும் கை சோண்பிக்கைப்யில் பேட்டது.

விஞ்ஞ சோன ம சோணவி ்ஷிகைல சோ,  அ் மற்றும் சமரிக்கை சோவிலும் பிற
அ் பேர் சோங்கைங்கைளிடமிருந்தும் இ் பேரகைசிய ்வதேகைவல்கைகளை திருடிய
அ் சோன்க ஜ ஒரு து ச் பேர சோகி என்று சித்்வதேரித்்வதே ஊடகைக்
கைட்டுக் பேரகைகளை யில் பே சோர்த்்வதே்வதே சோகை WSWS இடம் கூறின சோர். "அ் சோன்ஜ்
மீ்வதே சோன குற்றச்் சோட்டுகைள் ் மற்றும் சயில் பே சோய்ய சோனகவ என்யில் பேக்வதே  என்பதை ந சோன்
இப் சயில் பே சோது கை சோண்கி சறன். ம சோனிங் மற்றும் அ் சோன்ஜ் அ் மற்றும் சமரிக்கை
 சயில் பே சோர்க் குற்றங்கைகளை உலகுக்கு அம்யில் பேலப்யில் பேடுத்திய
ம சோவீ் பேரர்கைள்.”

மற்் மற்றும் சற சோரு விஞ்ஞ சோன பீட ம சோணவிய சோன  சம்வதே சோவினி கைருத்துத்
் மற்றும் ச்வதேரிவிக்ககையில்:  “அ் சோன்ஜ் மற்றும் ம சோனிங் யில் பேற்றி  என்பதை ந சோன்
 சகைள்விப்யில் பேடுவது இது சவ மு்வதேல் முகற.  அ் சோன்ஜ்  சயில் பே சோன்ற
ஒரு யில் பேத்திரிககைய சோளைக் பேரயும்,  ம சோனிங்  சயில் பே சோன்ற அ் பேர் சோங்கை
குற்றங்கைகளை ் மற்றும் சவளிப்யில் பேடுத்திய ஒருவக் பேரயும் இலங்ககை
ஊடகைங்கைள் ஏன் யில் பே சோதுகை சோக்கைவில்கல என்யில் பேக்வதே என்ன சோல்
புரிந்து ் மற்றும் சகை சோள்ளை முடியவில்கல.  இது ஒரு முக்கியம சோன
பி் பேரச்சிகன.  அ் சோன்ஜின் துன்புறுத்்வதேலுக்கும் இலங்ககையில்
 ஜன என்பதை ந சோயகைம் மீ்வதே சோன ்வதேற் சயில் பே சோக்வதேய ்வதே சோக்கு்வதேலுக்கும் ் மற்றும் ச்வதே சோடர்பு
இருப்யில் பே்வதே சோகைச் ் மற்றும் ச் சோல்வது ்ரிய சோனது.”

் மற்றும் சடனிஷன் (இடது) ்முடித்்வதே

விவ் சோய பீட ம சோணவன சோன ் மற்றும் சடனிஷன் கூறிய்வதே சோவது:
“அ் சோன்ஜ் யில் பேற்றி எனக்கு சிறி ச்வதே ் மற்றும் ச்வதேரிந்து இருந்்வதேது.
இப் சயில் பே சோது அவக் பேரப் யில் பேற்றிய உண்கம எனக்குத் ் மற்றும் ச்வதேரியும்.
அவர் நிச்்யம சோகை ஒரு ’உண்கமய சோன மனி்வதேர்’.
 சயில் பே சோர்க்குற்றங்கைகளை ் மற்றும் சவளிப்யில் பேடுத்திய ஊடகைவியல சோளைர்கைகளை
சிகறயில் அகடப்யில் பேது  ஜன என்பதை ந சோயகைம சோ?”
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அருகிலுள்ளை கைலகலஹ சோ ்ந்தியில் டசின் கைணக்கை சோன யில் பே சோட் சோகல
ஆசிரியர்கைள் மற்றும் ம சோணவர்கைள்  ச் சோ.்.கை.-
ஐ.கவ.எஸ்.எஸ்.இ.  பி் பேரச்் சோ் பேர ்வதேகைவல்  சமக்கய
யில் பே சோர்கவயிட்டனர்.

ஆசிரிய் பேர சோன யில் பேஸ் என்பதை ந சோயக்கை,  அ் சோன்ஜின் ் மற்றும் ச்யல்யில் பே சோடு மற்றும்
விக்கிலீக்ஸனதும் முக்கியத்துவத்க்வதே உணர்ந்்வதே்வதே சோகை கூறின சோர்.
"பிற அ் பேரசியல் கைட்சிகைள்  ஜன என்பதை ந சோயகை உரிகமகைகளைப்
யில் பே சோதுகை சோப்யில் பேதில் அக்கைகற கை சோட்டவில்கல.  அவர்கைள் ் மற்றும் ச்ய்வது
உண்கமகய அடக்குவது்வதே சோன்.”

எஸ். சுயில் பே சோவித்்வதே் பேரன்  (இடது)  சகை. அன்னதீர் 

விக்கிலீக்ஸ் அம்யில் பேலப்யில் பேடுத்திய  சயில் பே சோர்க்குற்றங்கைகளை யில் பேற்றி
அறிந்து ் மற்றும் சகை சோள்வதில் எஸ்.சுயில் பே சோவித்்வதே் பேரன் மற்றும்  சகை.
அன்னதீர் என்ற இ் பேரண்டு யில் பேல்கைகலக்கைழகை ம சோணவர்கைள்
மிகுந்்வதே ஆர்வம் கை சோட்டினர்,   சமலும்  ச் சோ்லி்ம் மற்றும்
 சயில் பே சோருக்கு எதி் பேர சோன  சயில் பே சோ் பேர சோட்டம் என்ற சிறுநூகல வ சோங்கை
முடிவு ் மற்றும் ச்ய்்வதேனர்.

ம சோகல 4 மணிக்கு.   ச் சோ.்.கை.  மற்றும் ஐ.கவ.எஸ்.எஸ்.இ.
பி் பேரச்் சோ் பேரகைர்கைள் ஆர்ப்யில் பே சோட்டம்  என்பதை நடத்தினர்.   சயில் பே சோ் பேர சோட்டத்தில்
கைல்விய சோளைர்கைள் மற்றும் கைல்வி் சோ் பேர சோ யில் பேல்கைகலக்கைழகை
் மற்றும் ச்வதே சோழில சோளைர்கைள் இகணந்திருந்்வதேனர்.  யில் பேங் சகைற்யில் பே சோளைர்கைள்
"அ் சோன்ஜ் மற்றும் ம சோனிங்ககை விடு்வதேகல ் மற்றும் ச்ய்!", "இகணய
்வதேணிக்ககை எதிர்த்திடு!",  "்ர்வ ச்வதே்  ச் சோ்லி்த்திற்கை சோகைப்
 சயில் பே சோ் பேர சோடு!"  மற்றும் "கைருத்து சு்வதேந்தி் பேரத்தில் ககைகவக்கை சோ ச்வதே"
உள்ளிட்ட  சகை சோஷங்கைகளை முழங்கினர்.

சிகறயில் அகடக்கைப்யில் பேட்டுள்ளை இலங்ககை எழுத்்வதே சோளைர் ்க்திகை
்த்கும சோ் பேர சோவின் பி் பேரச்சிகனகயயும் அவர்கைள் எழுப்பினர். அவர்
்வதேனது  சயில் பேஸ்புக் யில் பேக்கைத்தில் ் மற்றும் சவளியிடட்ட ஒரு சிறுகைக்வதேயில்
் மற்றும் சயில் பேபௌத்்வதே ம்வதேத்்வதே இழிவுயில் பேடுத்திய்வதே சோகை ் மற்றும் சயில் பேபௌத்்வதே
அதிதீவி் பேரவ சோதிகைள் ் மற்றும் சயில் பே சோய்ய சோன முகறப்யில் பே சோட்கட ் மற்றும் ச்ய்்வதேக்வதே
அடுத்து,  ் மற்றும் ச்வதே சோடர்ந்து கிட்டத்்வதேட்ட மூன்று ம சோ்வதேங்கைளை சோகை அவர்
்வதேடுத்து கவக்கைப்யில் பேட்டுள்ளை சோர்.

ஆர்ப்யில் பே சோட்டத்திற்குப் பின்னர்,   ச் சோ.்.கை அ் பேரசியல் குழு
உறுப்பினர் யில் பே சோணி வி ச ஜசிறிவர்்வதேன யில் பே சோர்கவய சோளைர்கைள் முன்
உக் பேரய சோற்றின சோர்.  அவ் பேரது உக் பேரகய மற்் மற்றும் சற சோரு அ் பேரசியல்
குழு உறுப்பினர் எம்.  ச்வதேவ் பேர சோ ஜ சோ ்வதேமிழில் ் மற்றும் சம சோழி் மற்றும் சயில் பேயர்த்்வதே சோர்.

அ் சோன்ஜ் மற்றும் ம சோனிங் மீ்வதே சோன அச்சுறுத்்வதேல்கைள் ்ர்வ ச்வதே்
அளைவில் ஆளும் வர்க்கைங்கைளின் வலது் சோரி ம சோற்றத்தினதும்
மற்றும் அடிப்யில் பேகட உரிகமகைள் மீ்வதே சோன அவர்கைளின்
்வதே சோக்கு்வதேல்கைள் தீவி் பேரமகடவ்வதேனதும் கூர்கமய சோன
் மற்றும் சவளிப்யில் பே சோட சோகும் என்று வி ச ஜசிறிவர்்வதேன விளைக்கின சோர்.

" ஜன என்பதை ந சோயகை உரிகமகைகளைப் யில் பே சோதுகை சோக்கை,  ் மற்றும் ச்வதே சோழில சோளை வர்க்கைம்
அ் சோன்க ஜப் யில் பே சோதுகை சோப்யில் பே்வதேற்கை சோன  சயில் பே சோ் பேர சோட்டத்திற்கு ்வதேகலகம
்வதே சோங்கை  சவண்டும்," என்று அவர் கூறின சோர்.

மூன்ற சோம் உலகைப்  சயில் பே சோரின் விளிம்பிற்கு உலககைக் ் மற்றும் சகை சோண்டு
வந்்வதே ஈ் பேர சோனுக்கு எதி் பேர சோன அ் மற்றும் சமரிக்கை நிர்வ சோகைத்தின்
 என்பதை நடவடிக்ககைகைள் உள்ளிட்ட அதிகைரித்துவரும் புவி் சோர் அ் பேரசியல்
யில் பே்வதேட்டங்கைள் குறித்து  சயில் பேச்் சோளைர் கைவனத்க்வதே ஈர்த்்வதே சோர்.
"விக்கிலீக்ஸ் ் மற்றும் சவளியிட்டுள்ளை விடயங்கைள் அ் மற்றும் சமரிக்கை
ஏகை சோதியில் பேத்தியத்தின் உண்கமய சோன முகைம் மற்றும் உலகை
 சம சோ்வதேலின் அச்சுறுத்்வதேல் குறித்து மக்கைளின்  என்பதை நனகவ உயர்த்்வதே
் மற்றும் சயில் பேரிதும் உ்வதேவியது," என்று அவர் கூறின சோர்.

அ் சோன்ஜ் மற்றும் ம சோனிங்கின் சு்வதேந்தி் பேரத்க்வதே யில் பே சோதுகை சோப்யில் பே்வதே சோனது
அ் மற்றும் சமரிக்கை ஏகை சோதியில் பேத்தியத்திற்கும் அ்வதேன்  என்பதை நட்பு  என்பதை ந சோடுகைளுக்கும்
ஒரு அடிய சோகைவும்,  ்ர்வ ச்வதே் அளைவில் ் மற்றும் ச்வதே சோழில சோளைர்கைளின்
 ஜன என்பதை ந சோயகை உரிகமகைளுக்கை சோன ் மற்றும் சவற்றிய சோகைவும் இருக்கும்
என்று வி ச ஜசிறிவர்்வதேன கூறின சோர்.  "என சவ ் மற்றும் ச்வதே சோழில சோளைர்கைள்
மற்றும்  ஜன என்பதை ந சோயகை உரிகமகைகளை மதிக்கும் அகனவக் பேரயும்
அணிதி் பேரட்டுவ்வதேற்கை சோகை உலகைளை சோவிய யில் பே சோதுகை சோப்புக் குழுகவ
அகமப்யில் பே்வதேற்கை சோன எங்கைள் அகழப்பினது முக்கியத்துவம்
இது சவ ஆகும்."

வி ச ஜசிறிவர்்வதேன ் மற்றும் ச்வதே சோகலத் ் மற்றும் ச்வதே சோடர்பு ஊழியர்கைளுடன்

இலங்ககையில் நிகைழ்வுகைள் உலகைளை சோவிய  சயில் பே சோக்கின் ஒரு
யில் பேகுதிய சோகும் என்று வி ச ஜசிறிவர்்வதேன ் மற்றும் ச்வதேரிவித்்வதே சோர்.
"கைடுகமய சோன  ஜன என்பதை ந சோயகை வி ச் பேர சோ்வதே ்ட்டங்கைளுடன்
ஆயு்வதேயில் பே சோணிய சோக்கைப்யில் பேட்ட இ் பேர சோணுவத்க்வதேயும் ் மற்றும் சயில் பே சோலிகு பொலிஸயும்
 சவகலத் ்வதேளைங்கைள்,  யில் பேல்கைகலக்கைழகைங்கைள் மற்றும்
் மற்றும் ச்வதேருக்கைளிலும் நிறுத்துவ்வதேன்  சயில் பேரில்,  இலங்ககை ஆளும்
உய் பேரடுக்கின் அகனத்து பிரிவுகைளும் ஈஸ்டர்
ஞ சோயிற்றுக்கிழகம யில் பேயங்கை் பேரவ சோ்வதே குண்டுத் ்வதே சோக்கு்வதேல்கைகளை
் மற்றும் ச்வதேரிந் ச்வதே  என்பதை நடக்கை அனுமதித்்வதேன.

"ம சோணவர் ் மற்றும் ச்யற்யில் பே சோட்ட சோளைர்கைகளை  சவட்கடய சோடப்
யில் பேயன்யில் பேடுத்்வதேக் கூடியவ சோறு சி.சி.டி.வி.  கைம் பேர சோக்கைகளை
் மற்றும் சயில் பே சோருத்துவக்வதே  சயில் பே் பேர்வதேகனப் யில் பேல்கைகலக்கைழகை ம சோணவர்கைள்
இன்று எதிர்க்கின்றனர்....  இந்்வதே ்வதே சோக்கு்வதேல்கைள் அகனத்தும்
இறுதியில் சிக்கைன  என்பதை நடவடிக்ககைகைள் மற்றும்  ஜன என்பதை ந சோயகை
வி ச் பேர சோ்வதே  என்பதை நடவடிக்ககைகைகளை எதிர்க்கின்ற ் மற்றும் ச்வதே சோழில சோளை
வர்க்கைத்க்வதே இலக்கை சோகைக் ் மற்றும் சகை சோண்டகவ."

அ் சோஞ்க ஜ விடுவிப்யில் பே்வதேற்கை சோன ்ர்வ ச்வதே் பி் பேரச்் சோ் பேரத்தில்
இகணய யில் பேல இகளைஞர்கைள் மற்றும் ் மற்றும் ச்வதே சோழில சோளைர்கைள் ்வதேங்கைள்
் மற்றும் ச்வதே சோடர்பு விவ் பேரங்கைகளை வழங்கினர்.


