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இலங்ககையில் முஸ்லிம் சமூகைத்திற்கு எதி்திற்கு எதிரத்திற்கு எதிரான
சிங்கைள இனனவத்திற்கு எதிராத னவன்முகன்முறைகமுறையை எதிர்ப்திர்ப்பஎத்திற்கு எதிராம் 

By the Socialist Equality Party,      10 March 2018 

இலங்ககையில்  ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச ( ச் சோ.்.கை.), ந சோட்டில்

முஸ்லீம்கைளுக்கு எதிக்கு எதிர சோகை சங்கைள-ப-பௌத்த இனவ சோத

கும்-ல்கைள சோல் கைட்டவிழ்த்து விடப்-ட்ட பகை சோடூக்கு எதிரம சோன
வன்முகறைகயை கைண்டனம் ப்ய்கின்றைது.

ஒன்-து ஆண்டுகைளுக்கு முன்னர் இலங்ககையின் ஆளும்

உயைக்கு எதிரடுக்கு ந சோட்டின் தமிழ் சறு- சோன்கமயினருக்கு எதிக்கு எதிர சோன

26  வருடகை சோல யுத்தத்கத முடிவுக்கு பகை சோண்டு வந்தது.

தமிழர்-வி சக்கு எதிர சோத பிக்கு எதிரச்் சோக்கு எதிரத்கத பத சோடரும் அ சத சவகள,
இப் ச- சோது அது இன்பன சோரு சறு- சோன்கம ்மூகைத்திற்கு

எதிக்கு எதிர சோகை இக்கு எதிரத்தக் கைளரிக்கு தயை சோர் ப்ய்கின்றைது.

 ச் சோ.்.கை.  பத சோழில சோளர்கைள,  இகளஞர்கைள,  கிக்கு எதிர சோமப்புறை
ஏகழகைள மற்றும் முற் ச- சோக்கு புத்திஜீவிகைகள,  இந்த

வன்முகறைகைகள எதிர்க்கும சோறும் அதிலிருந்து கைடுகமயை சோன
எச்்ரிக்ககைகைகள ப-றும சோறும்  சகைட்டுக்பகை சோளகின்றைது.

குவிந்து வரும் ்மூகை எதிர்ப்புக்கு முகைங்பகை சோடுக்கும்
அக்கு எதிர் சோங்மும் ஆளும் வர்க்கைமும் ்ர்வ சோதிகை சோக்கு எதிர ஆட்சக்கு

தயை சோக்கு எதிர சோகி வரும் நிகலயில்,  உகழக்கும் மக்கைகள
திக்திருப்-வும் பிளவு-டுத்தவும் முஸ்லீம்-எதிர்ப்பு

வகுப்புவ சோதத்கத -யைன்-டுத்துகின்றைன.

இந்த வன்முகறையின் ஏற்- சோட்ட சோளர்கைள,  ஜன சோதி-தி
கமத்திரி- சோல சறி ச்ன மற்றும் பிக்கு எதிரதமர் க்கு எதிரணில்

விக்கிக்கு எதிரமசங்கைவின் அக்கு எதிர் சோங்கைத்தின சோலும்,  அ சத ச- சோல்
முன்ன சோள ஜன சோதி-தி மஹிந்த இக்கு எதிர சோஜ-க்ஷவின் ஸ்ரீலங்கை சோ

ப- சோதுஜன முன்னணி (ஸ்ரீ.ல.ப- சோ.ஜ.மு.)  உட்-ட

எதிர்க்கைட்சகைள சோலும் -லப்-டுத்தப்-ட்டு

ஆதரிக்கைப்-டுகின்றைனர்.

கைடந்த ஞ சோயிற்றுக் கிழகம,  மத்தியை கைண்டி ம சோவட்டத்தின்
பதல்பதனியை-திகைன பிக்கு எதிர சத்த்தில் பத சோடங்கியை அண்கமயை

வன்முகறை, உடனடியை சோகை அருகிலுளள சறியை நகைக்கு எதிரங்கைளுக்கும்

கிக்கு எதிர சோமங்கைளுக்கும் -க்கு எதிரவியைது.  அன்கறையை தினம்,  ம சோர்ச் 3

அன்று நடந்த ஒரு ் சோத சோக்கு எதிரண வீதி வி-த்தின் பின்னர் ஏற்-ட்ட
ககைகைலப்பில் கை சோயைமகடந்து உயிரிழந்த ஒரு சங்கைள ல சோரி

் சோக்கு எதிரதியின் மக்கு எதிரணச் ்டங்குகைள இடம்ப-ற்றிருந்தன.  சங்கைள-
ப-பௌத்த அதிதீவிக்கு எதிரவ சோதக் குழுக்கைள,  முஸ்லிம்கைளுக்கு

எதிக்கு எதிர சோகை வன்முகறைகைகளத் பத சோடங்குவதற்கு இந்த
்ம்-வத்கத சுக்கு எதிரண்டிக்பகை சோண்டன.

- சோச் குழுவ சோன ப- சோது-ல  ச்ன சோவின் தகலவர்கைள,

வன்முகறைகைள பத சோடங்குவதற்கு முன் அந்த மக்கு எதிரண வீட்டுக்கு
வந்திருந்தகம,  அக்கு எதிர் சோங்கைம் மற்றும் எதிர்க் கைட்சகைளின்

ஆசீர்வ சோதத்கதப் ப-ற்றை அதிதீவிக்கு எதிரவ சோத கும்-ல்கைளின்
தகலயீட்கட குறித்துக் கை சோட்டுகின்றைன.

ஒப்பீட்டளவில் ஒரு சறியை -குதிக்கு அக்கு எதிர் சோங்கைம் அவ்க்கு எதிரகை சோல
நிகலகயை பிக்கு எதிரகைடனம் ப்ய்து,  ஊக்கு எதிரடங்கு ்ட்டங்கைகள

அமுல்-டுத்தி மற்றும் சும சோர் 7,000  இக்கு எதிர சோணுவ மற்றும்
ப- சோலிஸ் சப்- சோய்கைகள நிகலநிறுத்தியிருந்த  ச- சோதும்,

முஸ்லிம்கைள மீத சோன த சோக்குதல்கைள குகறையை சோமல் பத சோடர்ந்து
பகை சோண்டிருக்கின்றைன.  இந்தக் கும்-ல்கைளின் நன்கு

திட்டமிடப்-ட்ட மற்றும் ஒருங்கிகணந்த ப்யைற்- சோடுகைகள,
- சோதுகை சோப்பு -கடகைள,  ப- சோலிஸ் மற்றும் ஆளும் தட்டின்

பிரிவுகைளின் உடந்கத இல்ல சோமல் முன்பனடுக்கைப்-ட
முடியை சோது.

திங்கைட்கிழகம ம சோகல முதல் கைண்டி ம சோவட்டத்தில் மீண்டும்

மீண்டும் ப- சோலிஸ் ஊக்கு எதிரடங்கு உத்தக்கு எதிரவு
பிறைப்பிக்கைப்-ட்டுளளது. கைகடகைள மூடப்-ட்டு, கைண்டி மற்றும்

அருகிலுளள -குதிகைளில் வ சோகைன  ச- சோக்குவக்கு எதிரத்துகைள
குகறைக்கைப்-ட்டுவிட்டன அல்லது நிறுத்தப்-ட்டுளளன.

மக்கைள, வன்முகறை ந சோட்டின் பிறை -குதிகைளுக்கு -க்கு எதிரவக்கூடும்
என்றை அச்்த்தில் உளளனர்.

்மீ-த்தியை த சோக்குதல்கைள,  இக்கு எதிர சோஜ-க்ஷவின் கீழ் பத சோடங்கி

தற் ச- சோதுளள அக்கு எதிர் சோங்கைத்தின் கீழும் பத சோடரும்
முஸ்லிம்கைளுக்கு எதிக்கு எதிர சோன உக்கிக்கு எதிரமகடந்து வரும்

பிக்கு எதிரச்் சோக்கு எதிரங்கைள,  ஆத்திக்கு எதிரமூட்டல்கைள மற்றும் வன்முகறைத்
த சோக்குதல்கைளின் ஒரு -குதியை சோகும்.

புதன்கிழகமயைன்று,  ச சக்கு எதிரஷ்ட அக்கு எதிர் சோங்கை அகமச்்ர் ்க்கு எதிரத்

அமுனுகைம,  குண்டர்கைள ஏகனயை பிக்கு எதிர சத்ங்கைளில் இருந்து
அகழத்து வக்கு எதிரப்-ட்ட சோர்கைள என்றும்,  ஓய்வுப-ற்றை மற்றும்

 ச்கவயில் உளள - சோதுகை சோப்புப் -கடயினரின் இந்த
வன்முகறைகைளில் ஈடு-ட்டுளளதற்கை சோன ் சோன்றுகைள உளளன

என்றும் ஒப்புக்பகை சோளளத் தளளப்-ட்ட சோர்.  குண்டர்
கும்-ல்கைள சோல் கைகடகைள மற்றும் வீடுகைள த சோக்கைப்-டும்

 ச- சோது, ப- சோலிஸ் வி ச்ட அதிக்கு எதிரடிப்-கடயினர் (எஸ்.டி.எஃப்)

அகதப் - சோர்த்துக்பகை சோண்டிருப்-கத கை சோட்டும் வீடி சயை சோக்கைள

மற்றும் புககைப்-டங்கைகள ்மூகை வகலத் தளங்கைளில்
பவளியிடப்-ட்டுளளன.  கைண்கைண்ட ் சோட்சகைள இகத

உறுதிப்-டுத்தியுளளன.

ப்வ்வ சோயைன்று ஜன சோதி-தி சறி ச்ன பிக்கு எதிரகைடனம் ப்ய்த
அவ்க்கு எதிரகை சோல நிகலகமயின் கீழ்,  ககைது ஆகண இல்ல சோமல்

ககைது ப்ய்து தடுத்து கவப்-து உட்-ட -க்கு எதிரந்த அளவில சோன
ஒடுக்குமுகறை அதிகை சோக்கு எதிரங்கைள ப- சோலிஸ் மற்றும் - சோதுகை சோப்புப்

-கடகைளுக்கு வழங்கைப்-ட்டுளளன.  ககைது

ப்ய்யைப்-ட்டவர்கைள 20  வருட சகறைத் தண்டகன அல்லது

ஆயுட்கை சோல தண்டகனக்கு உளள சோகைல சோம்.  அக்கு எதிர் சோங்கைம்
ப்வ்வ சோய் கிழகமயிலிருந்து முகைநூல்,  வட்ஸ்அப்,  கவ-ர்



 ச- சோன்றை ்மூகை ஊடகைங்கைள மீது கைட்டுப்- சோடுகைகள
விதித்துளளது.

ப- சோலிஸ் மற்றும் - சோதுகை சோப்புப் -கடகைள 146  ச-கக்கு எதிரக் ககைது

ப்ய்துளளன,  அவர்கைளில் சலர்,  த சோக்குதல்கைகளத்

திட்டமிட்ட தகலவர்கைள எனக் கூறைப்-டுகின்றைது.  ககைது
ப்ய்யைப்-ட்ட சல தகலவர்கைள ப-ளத்த  சகை சோவில்கைளில்

மகறைந்து இருந்தத சோகை கூறைப்-டுகிறைது.  "நிகலகம
் சோத சோக்கு எதிரணம சோகி விட்டது"  என்று கூறுவதற்கு அக்கு எதிர் சோங்கைம்

அவ்க்கு எதிரப்-டுகின்றைது.

அக்கு எதிர் சோங்கை தகலவர்கைள,  எதிர்க்கைட்ச மற்றும் ஊடகைங்கைளும்,

அ சத ச- சோல் ஐ.ந சோ.வும் அபமரிக்கை சோவும் "வன்முகறையிலிருந்து

விலகி", "அகமதியை சோகை இருக்கை  சவண்டும்"  என்று மக்கைகள
வலியுறுத்தியுளளன.  இந்த அறிக்ககைகைளில்

- சோ் சோங்குத்தனத்தின் துர்ந சோற்றைம் வீசுகிறைது.  இது,  இந்த
குற்றைங்கைளுக்கு எந்த வககையிலும் ப- சோறுப்- சோளிகைள

அல்ல சோத, உண்கமயில், இனவ சோத -டுபகை சோகல ்ம்-ந்தம சோகை
தமது  சகை சோ-த்கத பவளிப்-டுத்துகின்றை பத சோழில சோள வர்க்கைம்

மற்றும் ஏகழகைளுக்கு ஒரு அவமதிப்பு ஆகும்.

அவ்க்கு எதிரகை சோல நிகலகயை பிக்கு எதிரகைடனப்-டுத்தியை பின்னர் ஒரு

"வி ச்ட அறிக்ககையில்",  "இதில் ்ம்-ந்தப்-ட்டவர்கைள
கைடுகமயை சோகை நடத்தப்-டுவ சோர்கைள,"  என சறி ச்ன கூறின சோர்.

எவ்வ சோபறைனினும் அவர்,  சங்கைள-ப-பௌத்த அதிதீவிக்கு எதிரவ சோத
குழுக்கைகள முன்நின்று ஆதரிக்கும் ப-பௌத்த உயைர் பீடத்கத

்ந்திப்-தற்கை சோகை புதனன்று கைண்டிக்குப் -றைந்த சோர்.

அ சத  ச- சோல்,  அக்கு எதிர் சோங்கைம் "அகனத்து இனவ சோத மற்றும்

வன்முகறை நடவடிக்ககைகைகள கைண்டனம் ப்ய்கின்றைது" என்று

விக்கிக்கு எதிரமசங்கை - சோக்கு எதிர சோளுமன்றைத்தில் பிக்கு எதிரகைடனம் ப்ய்த சோர்.  -ல

"ந சோ் சவகல நடவடிக்ககைகைகள"  திட்டமிடும் "அதிகை சோக்கு எதிர

 ச-க்கு எதிர சோக்" பகை சோண்ட "பிரிவுகைகள" அவர் குற்றைம் ் சோட்டின சோர்.

எனினும் அவர் ப-யைர் குறிப்பிடவில்கல.

வ சோழ்க்ககை மற்றும் ்மூகை நிகலகமகைகள
 சமம்-டுத்துவத சோகைவும்,  "நல்லிணக்கைம்"  மற்றும் ஜனந சோயைகை

உரிகமகைகள ஸ்த சோபிப்-த சோகைவும் வ சோக்குறுதியைளித் சத 2015 ல்
சறி ச்னவும் விக்கிக்கு எதிரமசங்கைவும் -தவிக்கு வந்தனர். அவர்கைள

இக்கு எதிர சோஜ-க்ஷவின் ஒடுக்குமுகறை ஆட்ச மீத சோன
பவகுஜனங்கைளின்  சகை சோ-த்கத சுக்கு எதிரண்டிக் பகை சோண்டனர்.

ஆயினும்,  கைடந்த மூன்று ஆண்டுகைளில்,  வ சோழ்க்ககை
நிகலகமகைள மீத சோன அக்கு எதிர் சோங்கைத்தின் பத சோடர்ச்சயை சோன

த சோக்குதல்கைளும்,  ்ர்வ சத் ந சோணயை நிதியைம் ஆகணயிடும்
சக்கைன நடவடிக்ககைகைகள அமுல்-டுத்தியைதும்,  உகழக்கும்

மக்கைளிகட சயை ஆழம சோன வி சக்கு எதிர சோதத்கத தூண்டியுளளது.

ஆர்ப்- சோட்டங்கைள மற்றும்  சவகலநிறுத்தம் ப்ய்யும்
பத சோழில சோளர்கைள மீத சோன பகை சோடூக்கு எதிரம சோன ப- சோலிஸ்

த சோக்குதல்கைளுடன்  ச்ர்த்து,  அக்கு எதிர் சோங்கைம சோனது திட்டமிட்டு
முஸ்லிம்-வி சக்கு எதிர சோத மற்றும் தமிழர்-வி சக்கு எதிர சோத

ஆத்திக்கு எதிரமூட்டல்கைகள நடத்தி வருகின்றை ப- சோது-ல  ச்ன சோ,
சஹல க்கு எதிரவயை,  க்கு எதிர சோவண -லகை சோயை  ச- சோன்றை அதிதீவிக்கு எதிரவ சோத

குழுக்கைகள சுதந்திக்கு எதிரம சோகை ப்யைற்-ட விட்டுளளது.  இந்த
குழுக்கைள மசூதிகைள, முஸ்லிம்கைளுக்கு ப் சோந்தம சோன கைகடகைள

மற்றும் வீடுகைள மீத சோன த சோக்குதலுக்குப் பிறைகும் விதிவிலக்கு

ப-ற்றிருக்கின்றைன.  ப- சோது-ல  ச்ன சோ தகலவர்கைள உட்-ட
இத்தககையை அதிதீவிக்கு எதிரவ சோதிகைகள ் சோந்தப்-டுத்துவதற்கை சோகை

அவர்கைகள சறி ச்ன சவ ்ந்தித்துளள சோர்.  சறி ச்னவும்
விக்க்கு எதிரமசங்கைவும் -லமுகறையும் ந சோட்டின் சங்கைள ப-பௌத்த

-ண்க- - சோதுகை சோப்-தில் உறுதியை சோகை இருப்-த சோகை
அறிவித்துளளனர்.  இதன் மூலம்  ச-ரினவ சோத ்க்திகைளுக்கு

ஊக்கைமளித்துளளனர்.

ஆழம சோன அக்கு எதிரசயைல் பநருக்கைடி

அக்கு எதிர் சோங்கைம் மற்றும் ஆளும் வர்க்கைத்தினதும் மிகைத் தீவிக்கு எதிர
பநருக்கைடியின் மத்தியில் முஸ்லிம்-வி சக்கு எதிர சோத வன்முகறைகைள

தூண்டிவிடப்-ட்டுளளது தற்ப்யைல சோனது அல்ல.  அக்கு எதிர் சோங்கைம்
அதன் சக்கைன நடவடிக்ககைகைளுக்கு - சோரியை பவகுஜன

எதிர்ப்க- முகைங்பகை சோடுக்கின்றைது.  கைடந்த ம சோதங்கைளில்
கிட்டத்தட்ட அகனத்து அக்கு எதிர் சோங்கைத்துகறை ஊழியைர்கைளும்

்ம்-ள உயைர்வு மற்றும் சறைந்த  சவகல நிகலகமகைளுக்கை சோன
 ச- சோக்கு எதிர சோட்டத்தில் ஈடு-ட்டனர்.  சங்கைளம்,  தமிழ் மற்றும்

முஸ்லிம்கைளும சோகை அகனத்து ்மூகைங்கைளின் விவ் சோயிகைளும்
ம சோணவர்கைளும் ்மூகை மற்றும் ஜனந சோயைகை உரிகமகைகளக்

 சகை சோரி ஆர்ப்- சோட்டங்கைளில் இகணந்துபகை சோண்டனர்.

உக்கிக்கு எதிரமகடந்து வரும் பவகுஜன எதிர்ப்பின் விகளவ சோகை,
ஆளும் -ங்கை சோளிக் கைட்சகைள சோன சறி ச்னவின் ஸ்ரீ லங்கை சோ

சுதந்திக்கு எதிரக் கைட்ச (ஸ்ரீ.ல.சு.கை.)  மற்றும் விக்கிக்கு எதிரமசங்கைவின்

ஐக்கியை  சதசயைக் கைட்சயும் (ஐ. சத.கை.)  கைடந்த ம சோதம் நடந்த

உளளூக்கு எதிர சோட்ச மன்றைத்  சதர்தலில் ப-ரும்  சத சோல்விகயைக்
கைண்டன.  அ சநகைம சோனவர்கைள அக்கு எதிர் சோங்கைத்திற்கு எதிக்கு எதிர சோகை

தங்கைள  சகை சோ-த்கத பவளிப்-டுத்த இக்கு எதிர சோஜ-க்ஷவின்
ஸ்ரீ.ல.ப- சோ.ஜ.முன்னணிக்கு வ சோக்கைளித்த சோர்கை சள அன்றி, அகத

ஆதரிப்-த சோல் வ சோக்கைளிக்கைவில்கல.

இந்த அக்கு எதிரசயைல்  ச-க்கு எதிரழிவுக்கு ஆளும் கைட்சகைள
ஒருவருக்பகை சோருவர் குற்றைம் ் சோட்டிக்பகை சோளவதுடன்,  இந்த

 சத சோல்வி அக்கு எதிர் சோங்கைம் கைவிழும் நிகலக்கு பகை சோண்டு வந்து
விட்டுளளது.  அபமரிக்கை மற்றும் இந்தியை இக்கு எதிர சோஜதந்திக்கு எதிர

தகலயீட்டின் விகளவ சோகை அக்கு எதிர் சோங்கைம் தற்கை சோலிகைம சோகை ஒட்டுப்
 ச- சோடப்-ட்டுளளது.  சீன சோவிற்கு எதிக்கு எதிர சோன வ சோஷிங்டனின்

புவி் சோர் மூ சல சோ- சோயைத்துடன் தன்கன அடிகமத்தனம சோகை
இகணத்துக் பகை சோண்டுளள அபமரிக்கை-் சோர்பு அக்கு எதிர் சோங்கைம்

கைவிழ்வகதத் தவிர்க்கை இந்த இக்கு எதிர சோஜத்திரிகைள முயைன்றைனர்.

இலங்ககையில் அக்கு எதிரசயைல் எழுச்சகைள மற்றும் ஆழமகடந்து
வரும் ப- சோருள சோத சோக்கு எதிரப் பிக்கு எதிரச்சகனகைள,  உலகை

முதல சோளித்துவத்தின் பநருக்கைடியின சோல் உக்கிமகடந்துளளன.
மத்தியை வங்கி தகலவர் இந்திக்கு எதிரஜித் கும சோக்கு எதிரசுவ சோமி,

ப- சோருள சோத சோக்கு எதிர வளர்ச்ச ்ரிவு,  கைடன் திருப்பிச் ப்லுத்தல்
அதிகைரிப்பு மற்றும் ்ர்வ சத் நிதி பகை சோந்தளிப்பின்

கை சோக்கு எதிரணம சோகை,  ந சோடு "விளிம்பில்"  உளளது என
அறிவித்துளள சோர்.

இக்கு எதிர சோஜ-க்ஷ,  வன்முகறைக்கு "ப- சோறுப்- சோனவர்கைள மீது

்ட்டத்கத முழு கைடுகமயுடன்"  -யைன்-டுத்த ப- சோலிசுக்கு

அகழப்பு விடுத்துளள சோர்.  இருப்பினும்,  முஸ்லீம்கைள
"இனவ சோத அக்கு எதிரசயைல் கைட்சகைகள  சந சோக்கி ஈர்க்கைப்-டுவத சோகை"

அவர் வஞ்்த்தனம சோகை குற்றைம் ் சோட்டின சோர்.  இது சங்கைள
மற்றும் முஸ்லீம்கைளுக்கு இகட சயை  சம சோதல்கைகள



உருவ சோக்குவதற்கை சோகை "ஆத்திக்கு எதிரமூட்டல் முகைவர்கைகளப்"

-யைன்-டுத்துவதற்கு "உளளூர் மற்றும் பவளிந சோட்டு
்திகை சோக்கு எதிரர்கைளுக்கு"  வ சோய்ப்க- ஏற்-டுத்திக்பகை சோடுத்துளளது

என்று அவர் கூறின சோர்.

சங்கைள மற்றும் ப-பௌத்த அதிதீவிக்கு எதிரவ சோத குழுக்கைள,
"முஸ்லிம் இனவ சோதத்திற்கு"  பிக்கு எதிரதி-லிப்- சோகை சவ  சத சோன்றின

என இக்கு எதிர சோஜ-க்ஷ கூறிக்பகை சோளகின்றை சோர்.  உண்கமயில்,
ப- சோது-ல  ச்ன சோ அவக்கு எதிரது ஆட்சயின் பவளிப்-கடயை சோன

ஆசீர்வ சோதத்துட சன சயை 2012 ல் உருவ சோனது. இந்த ்க்திகைகள

- சோதுகை சோத்து ஆதரிப்-தன் மூலம், இக்கு எதிர சோஜ-க்ஷ அதிகை சோக்கு எதிரத்திற்கு

வருவதற்கு வலது் சோரி இயைக்கைத்கத கைட்டிபயைழுப்-வும்,
பத சோழில சோள வர்க்கை எதிர்ப்க- நசுக்கைவும் முயைற்சக்கின்றை சோர்.

- சோக்கு எதிர சோளுமன்றைத்தில்  ச-சயை மக்கைள விடுதகல முன்னணியின்

( சஜ.வி.பி.) தகலவர் அநுக்கு எதிர கும சோக்கு எதிர தி் சோந சோயைக்கை, ஆட்சகயை

பத சோடக்கு எதிர இனவ சோதத்கத தூண்டி விடுவத சோகை
அக்கு எதிர் சோங்கைத்கதயும் எதிர்க் கைட்சகயையும் குற்றைஞ்் சோட்டின சோர்.

 சஜ.வி.பி.யின் தகலவர்கைள சங்கைள  ச-ரினவ சோதத்திற்கு
எதிக்கு எதிர சோன  ச- சோக்கு எதிர சோளிகைள சோகை  ச- சோலித்தனம சோகை

கை சோட்டிக்பகை சோளகின்றைனர்.   சஜ.வி.பி.,  அதன்
ஆக்கு எதிரம்-த்திலிருந் சத சங்கைள  சத்-க்திவ சோத்கத

ஆதரித்த சத சோடு,  தமிழர்கைளுக்கு எதிக்கு எதிர சோன இனவ சோத
யுத்தத்திற்கு ஆதக்கு எதிரவளித்ததுடன்,  அக்கு எதிரசயைலகமப்பில்

ப-ளத்தம் அக்கு எதிர் மதம சோகை ஸ்த சோபித்திருப்-கதயும்
ஏற்றுக்பகை சோண்டது.

திஸ்ஸந சோயைக்கை புதனன்று,  மல்வத்த பீடத்தின் முன்னணி

ப-பௌத்த மதகுருகவக் கை சோணச் ப்ன்று,  பநருக்கைடி
்ம்-ந்தம சோகை ஆ சல சோ்கன ப-ற்று,  தனது கைட்சயின்

இனவ சோத நம்-கைத்தன்கமகயை நிர்வ சோணம சோகைக் கை சோட்டின சோர்.

 சஜ.வி.பி.,  அக்கு எதிர் சோங்கைம் "இனவ சோதத்திற்கு எதிக்கு எதிர சோகை

்ட்டங்கைகள நகடமுகறைப்-டுத்த  சவண்டும்"  என்று
 சகை சோருகிறைது. இது அக்கு எதிர் சோங்கைத்தின் ககைகைகளயும் பத சோழில சோள

வர்க்கைத்திற்கு எதிக்கு எதிர சோகை -யைன்-டுத்தப்-டும் அக்கு எதிர்
இயைந்திக்கு எதிரங்கைகளயும் மட்டு சம -லப்-டுத்தும்.

ஸ்ரீலங்கை சோ முஸ்லீம் கை சோங்கிக்கு எதிரஸ் உட்-ட முஸ்லீம்

முதல சோளித்துவக் கைட்சகைளும்,  "முஸ்லீம்கைகள
- சோதுகை சோப்-தற்கை சோகை",  "கைண்ட இடத்தில் சுடுவது"  உட்-ட

ப- சோலிஸ் அக்கு எதிர் அதிகை சோக்கு எதிரங்கைகளப் -யைன்-டுத்த  சவண்டும்
என்று வலியுறுத்துகின்றைன.  இந்த கைட்சகைள,  ் சோத சோக்கு எதிரண

பத சோழில சோளர்கைள மற்றும் ஏகழகைளின் ஜனந சோயைகை
உரிகமகைகள அன்றி, முஸ்லிம் முதல சோளித்துவ தட்டுக்கைளின்

நலன்கைகள - சோதுகை சோப்-தற்கு ஆட்சயில் உளள
அக்கு எதிர் சோங்கைங்கைளுடன் பகை சோண்டுளள அழுகிப் ச- சோன

கூட்டணிகைள அம்-லத்துக்கு வந்துவிடும் என்-கதப் -ற்றி
பீதியைகடந்துளளன.

1948 ல் சுதந்திக்கு எதிரம் எனப்-டுவது கிகடத்த உட சன சயை,

ஐ. சத.கை.  அக்கு எதிர் சோங்கைம் தமிழ்  ச-சும்  சத சோட்டத்

பத சோழில சோளர்கைளின் குடியுரிகமகயை அ-கைரித்தது.
அப் ச- சோதிலிருந்து,  முதல சோளித்துவ ஆட்சயின் ஒவ்பவ சோரு

பநருக்கைடியிலும்,  உகழக்கும் மக்கைகள -லவீனப்-டுத்தி
அடக்குவதற்கும் பிளவு-டுத்துவதற்கும் இனவ சோதத்கத

-யைன்-டுத்தி வருகின்றைன.

சங்கைளத்கத மட்டும் அக்கு எதிர் பம சோழியை சோகைவும் ப-பௌத்த மதத்கத
அக்கு எதிர் மதம சோகைவும் ஆக்கி,  தமிழர்-வி சக்கு எதிர சோத - சோக்கு எதிர-ட்்ங்கைள

தீவிக்கு எதிரம சோக்கைப்-ட்டகம,  1983 ல் இருந்து பிரிவிகனவ சோத
தமிழீழ விடுதகலப் புலிகைளுக்கு எதிக்கு எதிர சோன ஒரு முழுகமயை சோன

இனவ சோத யுத்தம் பவடிப்-தற்கை சோன நிகலகமகயை
உருவ சோக்கியைது. அப் ச- சோகதயை பத சோழில சோள வர்க்கை கைட்சயை சோன

லங்கை சோ ்ம்ம சோஜக் கைட்ச, 1964 ல் முதல சோளித்துவ கூட்டணி
அக்கு எதிர் சோங்கைத்திற்குள நுகழந்ததன் மூலம் ப்ய்த கை சோட்டிக்

பகை சோடுப்பு, இந்த பிற் ச- சோக்கு  ச- சோக்குக்கு வ்தியைளித்தது.

பத சோழில சோள வர்க்கைத்தின் ்ர்வ சத் ஐக்கியைத்திற்கை சோன
 ச- சோக்கு எதிர சோட்டத்தின் - சோகைம சோகை சங்கைள,  தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம்

இனப் பிளவுகைளுக்கு குறுக்கை சோகை,  பத சோழில சோளர்கைகள
ஐக்கியைப்-டுத்துகின்றைன ஒரு ஐக்கியை  ச் சோ்லி் இயைக்கைத்கத

கைட்டகமப்-தன் மூலம் மட்டு சம,  ஆளும் வர்க்கைத்தின்
மற்றும் அக்கு எதிர் சோங்கைத்தின் த சோக்குதல்கைகள  சத சோற்கைடிக்கை

முடியும்.  இனவ சோதம்,  - சோகு- சோடு மற்றும் ஒடுக்குமுகறையின்
 சத சோற்றுவ சோயை சோன முதல சோளித்துவத்கத தூக்கி வீசும்

 ச- சோக்கு எதிர சோட்டத்தில் மட்டு சம அகனத்து மக்கைளின் அடிப்-கட
ஜனந சோயைகை உரிகமகைகள அகடயை முடியும்.

இந்த  ச- சோக்கு எதிர சோட்டத்திற்கை சோகை,   ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்ச

( ச் சோ.்.கை.),  பத சோழில சோள வர்க்கைத்கத ஒரு  ச் சோ்லி்

 சவகலத்திட்டத்தில் ஐக்கியைப்-டுத்தவும்,  கிக்கு எதிர சோமப்புறை
ஏகழகைள மற்றும் இகளஞர்கைளின் ஆதக்கு எதிரகவப் ப-றைவும்

நடவடிக்ககை குழுக்கைகள அகமக்கை அகழப்பு விடுகிறைது.

அண்கமயில் நடந்த ்ம்-வங்கைள,  எந்தபவ சோரு ்மூகைத்தின்
உகழக்கும் மக்கைளும் தங்கைள - சோதுகை சோப்பிற்கை சோகை

முதல சோளித்துவ அக்கு எதிரசன் -கடகைகள நம்பியிருக்கை முடியை சோது
என்-கத மீண்டும் பவளிப்-டுத்தியுளளன.  அவர்கைள,

உரிகமகைகள பவன்பறைடுப்-தற்கை சோன  ச- சோக்கு எதிர சோட்டத்தில்
தங்கைகளக் கை சோப்- சோற்றை ஜனந சோயைகை முகறையில்

 சதர்ந்பதடுக்கைப்-ட்ட பிக்கு எதிரதிநிதிகைகளக் பகை சோண்ட இத்தககையை
குழுக்கைகள ஸ்த சோபிக்கை  சவண்டும்.

இந்த  ச- சோக்கு எதிர சோட்டத்தின் மூலம்,  ்ர்வ சத்  ச் சோ்லி்த்திற்கை சோன

 ச- சோக்கு எதிர சோட்டத்தின் ஒரு -குதியை சோகை,  ச் சோ்லி்க் பகை சோளககைகைகள
ப்யைல்-டுத்த பத சோழில சோளர் மற்றும் விவ் சோயிகைளின்

அக்கு எதிர் சோங்கைத்கத அதிகை சோக்கு எதிரத்திற்கு பகை சோண்டுவக்கு எதிர உகழக்கும்
மக்கைள ஐக்கியைப்-ட  சவண்டும்.  பத சோழில சோளர்கைள,

இகளஞர்கைள மற்றும் முற் ச- சோக்கை சோன புத்திஜீவிகைகள எங்கைள
கைட்சயில்  ச்க்கு எதிரவும் இந்த  சவகலத்திட்டத்திற்கை சோகை  ச- சோக்கு எதிர சோடவும்

 ச் சோ.்.கை. வலியுறுத்துகிறைது.


