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ததசிய அவசரகவால நிகலகய திணிக்கிறத

K. Ratnayake and Peter Symonds,     23 April 2019

இலங்ககை அரசசாங்கைம்  ஞசாயிற்றுக் கிழகுக் கிழமை குககிழமை குறைந்தபட்சம்

320 உயிர்கைக்களைக் ் ககைசான்கிழமை குறை பயங்கைர்கரவசாத குண்டுத

தசாக்குதல்கைக்களை,  ததசிய அ்கரவசரகைசால நிகலகய அமுல்படுதத

சுரண்டிக்் ககைசாண்டத.  இத,  ககைத ் கசய்யவும் தடுப்புக்

கைசா்கரவலில் க்கரவக்கைவும் ் கபசாலிஸ் ுக் கிழமைற்றும் இரசாணு்கரவததிற்கு

் ககைசாடூருக் கிழமைசான அதிகைசாரங்கைக்களை ் ககைசாடுக்கின்கிழமை குறைத.

அதேகை விபரங்கைள் ் க்கரவளியிடப்படசாத அததத்கரவக்களை,

 ஞசாயிகிழமை குறைன்று சில விேசாடிகைள் விததியசாசததில்,  உயிர்தத

 ஞசாயிறு ஆரசாதகனயசால் நிரம்பி ்கரவழிந்த மூன்று கிறிஸ்த்கரவ

தத்கரவசாலயங்கைள் ுக் கிழமைற்றும் மூன்று ஆடம்பர தஹசாட்டல்கைள் மீத

ஒருங்கிகுங்கிணைந்த குண்டுத தசாக்குதல்கைள் ேடததப்பட்டன.

கைசாயுக் கிழமைகடந்த 500 க்கும் அதிகைுக் கிழமைசாதனசாரில் பலர்

கை்கரவகலக்கிடுக் கிழமைசாகை இருப்பதசால்,  இகிழமை குறைப்பு எண்ணிக்ககை உயரக்

கூடும்.

உலகை தசசாசலிச ்கரவகலத த்களைம் ஆண்கைள், ் கபண்கைள் ுக் கிழமைற்றும்

குழந்கதகைளுுக் கிழமைசாகை அப்பசாவிகைக்களை கைண்மூடிததனுக் கிழமைசாகை ் ககைசான்கிழமை குறை

பயங்கைருக் கிழமைசான குண்டுத தசாக்குதல்கைக்களை கைண்டனம்

் கசய்கின்கிழமை குறைத.  இந்த தசாக்குதல்கைள் ஏற்கைனத்கரவ ஜனேசாயகை

விதரசாத ேட்கரவடிக்ககைகைக்களை கைடுகுக் கிழமையசாக்கு்கரவதற்கு சசாக்குப்

தபசாக்ககை ்கரவழங்கியுள்்களைன.

அ்கரவசரகைசால நிகல அறிவிக்கைப்படு்கரவதற்கு முன்னதர,

அரசசாங்கைம் "் கபசாய் ் கசய்தி" பரப்பப்படு்கரவகத தடுப்பதற்கைசான

என்கிழமை குறை ் கபயரில் முகைநூல், யூடியூப் ுக் கிழமைற்றும் ்கரவட்ஸ்அப் உட்பட

சமூகை ஊடகைததின் மீத முன்் கனப்தபசாதம் இல்லசாத ேசாடு

தழுவிய தகடகய திணிததள்்களைத.  ஊரடங்குச் சட்டம்

ஏற்கைனத்கரவ அமுலில் உள்்களைத.

இந்த அ்கரவசரகைசால பிரகைடனம்,  அ்கரவப்் கபயர் ் கபற்கிழமை குறை

பயங்கைர்கரவசாத தகடச் சட்டததின் பிரதசான பகுதிகைக்களை

ேகடமுககிழமை குறைக்கு ் ககைசாண்டு்கரவரும். இத எ்கரவகரயும் பயங்கைர்கரவசாத

சந்ததகைததின் தபரில் எததச்சதிகைசாருக் கிழமைசாகை ககைத ் கசய்்கரவதற்கு

இரசாணு்கரவததக்கும் ் கபசாலிசுக்கும் அனுுக் கிழமைதியளிப்பததசாடு

ககைதிகைக்களை குற்கிழமை குறைச்சசாட்டுக்கைள் இன்றி நீண்ட கைசாலததக்கு

தடுதத க்கரவக்கைவும் அனுுக் கிழமைதிக்கின்கிழமை குறைத.

சிததிர்கரவகதகைள் மூலம் ் கபகிழமை குறைப்பட்ட ஒப்புதல்

்கரவசாக்குமூலங்கைக்களை நீதிுக் கிழமைன்கிழமை குறைததில் பயன்படுதத அனுுக் கிழமைதிக்கும்

பயங்கைர்கரவசாத தகடச் சட்டம்,  ் ககைசாழும்பில் அடுததடுதத

ஆட்சியில் இருந்த அரசசாங்கைங்கைள் பிரிவிகன்கரவசாத தமிழீழ

விடுதகலப் புலிகைளுக்கு எதிரசான மூன்று தசசாப்தகைசால

் ககைசாடூருக் கிழமைசான இன்கரவசாத யுதததகத முன்் கனடுதத தபசாத

பர்கரவலசாகை பயன்படுததப்பட்டத.

இந்த அ்கரவசரகைசால அதிகைசாரங்கைள், "கைல்கரவரம்,  ்கரவன்முககிழமை குறை

அல்லத சிவில் கைலகைங்கைக்களை"  பலசாதகைசாருக் கிழமைசாகை ேசுக்கைவும்

ுக் கிழமைற்றும் கைடந்த கைசாலததில் த்கரவகலநிறுததங்கைக்களை

அடக்கு்கரவதற்கு பயன்படுததப்பட்ட அததியசா்கரவசிய தசக்கரவ

சட்டதகத பயன்படுததவும் அனுுக் கிழமைதிக்கின்கிழமை குறைன.  ் கபசாலிஸ்

ுக் கிழமைற்றும் இரசாணு்கரவததிற்கு நிகனதத இடததில் நுகழயவும்

ததடுதல் ேடததவும்,  ் கசசாதகத ககைப்பற்று்கரவதற்கும்,  நிலம்

தவிர த்கரவறு ் கசசாததகைக்களை கைட்டசாயுக் கிழமைசாகை ்கரவசாங்கு்கரவதற்கும்

அதிகைசாரம் ் ககைசாடுக்கின்கிழமை குறைத.

அரசசாங்கைததின் கைடுகுக் கிழமையசான சிக்கைன ேட்கரவடிக்ககைகைளுக்கு

எதிரசான த்கரவகலநிறுததங்கைள் ுக் கிழமைற்றும் எதிர்ப்புக்கைள் மீண்டும்

எழுச்சியகடயும் நிகலகுக் கிழமையின் ுக் கிழமைததியில்,  இந்த ஆழ்ந்த

ஜனேசாயகை-விதரசாத ேட்கரவடிக்ககைகைள்,  எல்லசா்கரவற்றுக்கும்

துக் கிழமைலசாகை ் கதசாழிலசா்களை ்கரவர்க்கைததிற்கு எதிரசாகை இலக்கு

க்கரவக்கைப்பட்டதசாகும் என்று WSWS எச்சரிக்கின்கிழமை குறைத.

் கதசாழிற்சங்கைங்கை்களைசால் விற்றுத தள்்களைப்படு்கரவதற்கு முன்னதசாகை

இலட்சக்கைுங்கிணைக்கைசான ததசாட்டத ் கதசாழிலசா்களைர்கைள் கைடந்த டிசம்பர்

ுக் கிழமைசாதம் தங்கைளுகடய ்கரவறுகுக் கிழமை நிகல ஊதியதகத

இரட்டிப்பசாக்குுக் கிழமைசாறு தகைசாரி த்கரவகலநிறுததம் ் கசய்தனர்.

அ்கரவசரகைசால சட்டததின் கீழ் அரசசாங்கைததின் முதல்

ேட்கரவடிக்ககைகைளில் ஒன்று,  துக் கிழமை தினக் கூட்டங்கைள் ுக் கிழமைற்றும்

கூட்டங்கைள் அகனதகதயும் தகட ் கசய்்கரவதசாகை இருந்தத.

இத, அடக்குமுககிழமை குறையின் உண்குக் கிழமையசான இலக்கு ் கதசாழிலசா்களை

்கரவர்க்கைம் என்பதற்கு ஒரு ் கதளி்கரவசான அகடயசா்களைம் ஆகும்.

சர்்கரவததச ் கதசாழிலசா்களைர்கைளின் ஒற்றுகுக் கிழமை தினுக் கிழமைசாகை துக் கிழமை 1

பசாரம்பரியுக் கிழமைசாகை இலங்ககை ் கதசாழிலசா்களை ்கரவர்க்கைததசால் பர்கரவலசாகை

் ககைசாண்டசாடப்படுகின்கிழமை குறைத.

்கரவ்களைர்ச்சியகடந்த ்கரவரும் ்கரவர்க்கைப் தபசாரசாட்டம் ுக் கிழமைற்றும்

அ் குக் கிழமைரிக்கைசாவிற்கும் சீனசாவுக்கும் இகடயில் ஆழுக் கிழமைகடந்த

்கரவரும் பூதகைசா்களை-அரசியல் தபசாட்டிகை்களைசாலும் தூண்டிவிடப்பட்ட,

் ககைசாழும்பில் உள்்களை ஆளும் ்கரவட்டசாரங்கைளுக்கு இகடயில்

நிலவும் ஒரு கைடுகுக் கிழமையசான அரசியல் ் கேருக்கைடியின்

ுக் கிழமைததியிதலதய இந்த குண்டுத தசாக்குதல்கைள்

இடம்் கபற்றுள்்களைன.

தற்தபசாகதய இலங்ககை ஜனசாதிபதி குக் கிழமைததிரிபசால சிறிதசன,

ரணில் விக்கிருக் கிழமைசிங்கைவின் உதவியுடன் ்கரவசாஷிங்டனசால்



திட்டமிடப்பட்ட ஆட்சி ுக் கிழமைசாற்கிழமை குறை ேட்கரவடிக்ககையின் மூலம் 2015

ததர்தலில் ுக் கிழமைஹிந்த இரசாஜபக்ஷவின் அரசசாங்கைதகத அகைற்றி

அதிகைசாரததிற்கு ்கரவந்தசார்.  பின்னர் ரணில் விக்கிருக் கிழமைசிங்கை

பிரதுக் கிழமைரசாகை நியமிக்கைப்பட்டசார். சீனசா உடனசான இரசாஜபக்ஷவின்

் கேருங்கிய உகிழமை குறைவுகைளுக்கு அ் குக் கிழமைரிக்கைசா எதிரசாகை இருந்தத.

எவ்்கரவசா் ககிழமை குறைனினும்,  மூன்று ஆண்டுகைளுக்கு பின்னர்,

உகழக்கும் ுக் கிழமைக்கைளின் ்கரவசாழ்க்ககை நிகலகுக் கிழமைகைள் மீதசான அதன்

் கபரும் தசாக்குதல்கைளின் விக்களை்கரவசாகை அரசசாங்கைம் அ்கரவப்தபறு

் கபற்கிழமை குறைதசால்,  சிறிதசன ுக் கிழமைற்றும் விக்கிருக் கிழமைசிங்கைவும்

முரண்பட்டுக்் ககைசாண்டனர்.  கைடந்த அக்தடசாபரில்,  சிறிதசன

விக்கிருக் கிழமைசிங்கைக்கரவ பதவி நீக்கி, இரசாஜபக்ஷக்கரவ பிரதுக் கிழமைரசாகை

நியமிததசார்,  பின்னர்,  பசாரசாளுுக் கிழமைன்கிழமை குறைதகத கைகலததசார்.

்கரவசாஷிங்டனின் அழுததததின் கீழ்,  உயர் நீதிுக் கிழமைன்கிழமை குறைம் அ்கரவரத

ேட்கரவடிக்ககைகைக்களை அரசியலகுக் கிழமைப்பிற்கு முரண்பசாடசானத என

அறிவிததகத அடுதத,  அ்கரவர் மீண்டும் விக்ருக் கிழமைசிங்கைக்கரவ

பதவியில் அுக் கிழமைர்தத நிர்பந்திக்கைப்பட்டசார்.

 ஞசாயிற்றுக்கிழகுக் கிழமை குண்டுத தசாக்குதல்கைள்,  இந்த கைசப்பசான

தபசாட்டிகைள், சதிகைள் ுக் கிழமைற்றும் சூழ்ச்சிகைளின் சூழ்நிகலயிதலதய

ேடந்தள்்களைன. மிகைவும் அசசாதசாருங்கிணைுக் கிழமைசான ஒரு அம்பலப்படுததல்

என்ன் க்கரவனில்,  குண்டுவீச்சுக்கு 10 ேசாட்கைளுக்கு

முன்னதசாகைத்கரவ, ததசிய ் கதௌஹீத ஜம்ுக் கிழமைசா’ஆத என்கிழமை குறை

இஸ்லசாமிய அகுக் கிழமைப்பினசால் "முக்கியுக் கிழமைசான தத்கரவசாலயங்கைக்களை

இலக்கு க்கரவதத தற்் ககைசாகல தசாக்குதல்கைள் ேடததவுள்்களை"

திட்டங்கைக்களை பற்றி ஒரு ் க்கரவளிேசாட்டு புலனசாய்வு அகுக் கிழமைப்பின்

எச்சரிக்ககைகய இலங்ககை ் கபசாலிஸ் ் கபற்றிருந்தகுக் கிழமை ஆகும்.

் கபசாலிஸ் ேட்கரவடிக்ககை எடுக்கைத த்கரவறியகுக் கிழமை சம்பந்துக் கிழமைசாகை

் கபசாதுக் கிழமைக்கைளின் தகைசாபதகத திகசதிருப்பும்

அ்கரவேம்பிக்ககையசான முயற்சியில் விக்கிருக் கிழமைசிங்கை,  சிறிதசன

ுக் கிழமைற்றும் இரசாஜபக்ஷ தகலகுக் கிழமையிலசான தபசாட்டி கைன்கனகைள்

ஒரு்கரவகர் கயசாரு்கரவர் குற்கிழமை குறைம் சசாட்டிக்் ககைசாள்கின்கிழமை குறைனர்.

எவ்்கரவசாகிழமை குறைசாயினும் ் கதளி்கரவசான தகைள்விகைளுக்கு

பதிலளிக்கைப்படவில்கல:  முன்னர் ் கபௌதத சிகலகைக்களை

உகடதததசாகை ுக் கிழமைட்டுதுக் கிழமை அறியப்பட்ட ஒரு சிறிய,  ் கபரும்

பிரசிததி அற்கிழமை குறை இஸ்லசாமிய குழு,  ுக் கிழமைசாதக் கைுங்கிணைக்கைசான

தயசாரிப்புகைள் ததக்கரவப்படும் தற்் ககைசாகலக் குண்டுவீச்சசா்களைர்கைள்

அடங்கிய ஒரு ேவீன ஒருங்கிகுங்கிணைந்த தசாக்குதலுக்கு

ததக்கரவயசான ்கரவ்களைங்கைக்களையும் திகிழமை குறைன்கைக்களையும் எவ்்கரவசாறு

் கபற்றிருக்கை முடிந்தத?

துக் கிழமைலும்,  தசாக்குதல்கைசாரர்கைளின் ் கபயர்கைக்களைக் குறிப்பிட்தட

புலனசாய்வு எச்சரிக்ககைகைள் விடுக்கைப்பட்ட பின்னரும் கூட, பல

தசசாப்தங்கை்களைசாகை உள்ேசாட்டுப் தபசாரில் கைட்டி் கயழுப்ப்பட்ட

் கபசாலிஸ்,  இரசாணு்கரவ ுக் கிழமைற்றும் புலனசாய்வு தசக்கரவகைள்,

எந்த் க்கரவசாரு ேட்கரவடிக்ககைகயயும் எடுக்கைசாதத ஏன்? ் ககைசாழும்பு

அரசியல் ஸ்தசாபகைமும் பசாதகைசாப்பு எந்திரமும் சிங்கை்களை

் கபௌதத தபரின்கரவசாதததில் ஆழுக் கிழமைசாகை மூழ்கியுள்்களைததசாடு,

கைடந்த கைசாலததில் கிறிஸ்த்கரவர்கைள் ுக் கிழமைற்றும் முஸ்லிம்கைள் மீத

அ்கரவர்கைளின் ்கரவழிபசாட்டு தலங்கைளில் க்கரவதத தசாக்கிய ் கபௌதத

தீவிர்கரவசாத குழுக்கைளுடனும் அ்கரவற்றுக்கு ்கரவலு்கரவசான

் கதசாடர்புகைள் உள்்களைன.

அரசசாங்கை அகுக் கிழமைச்சர்கைள் ஒரு ் ககைட்ட "சர்்கரவததச

்கரவகலயகுக் கிழமைப்கப"  சுட்டிக்கைசாட்டியுள்்களை அததத்கரவக்களை,

குற்கிழமை குறை்கரவசாளிகைள் உள்ேசாட்டிதலதய இருந்தள்்களைனர் என்பகத

ுக் கிழமைறுக்கை முடியசாத. இரசாணு்கரவ-் கபசாலிஸ் எந்திரததின் ஒரு

பிரி்கரவசால், ்கரவரவிருக்கும் தசாக்குதல் சம்பந்துக் கிழமைசாகை கைண்டும்

கைசாுங்கிணைசாதத தபசால் இருக்கை முடியுுக் கிழமைசா? அல்லத அரசியல்

தேசாக்கைங்கைக்களை முன்் கனடுப்பதன் தபரில்

குண்டுவீச்சசா்களைர்கைக்களை ககையசா்களை முடியுுக் கிழமைசா?  தீவின் நீடிதத

உள்ேசாட்டு யுததததின் தபசாத பசாதகைசாப்புப் பகடகை்களைசால்

துக் கிழமைற்் ககைசாள்்களைப்பட்ட அழுக்குத தந்திரங்கைள் ுக் கிழமைற்றும்

குற்கிழமை குறைங்கைளின் நீண்ட ்கரவரலசாற்ககிழமை குறை எடுததப் பசார்க்கும் தபசாத

இத நிச்சயுக் கிழமைசாகை சசாததியுக் கிழமைசாகும்.

பிபிசி இற்கு ஒரு குறிப்பிடததக்கை அம்பலப்படுததம்

விடயங்கைக்களை ் கதரிவிக்ககையில்,  ் கதசாகலத ் கதசாடர்பு

அகுக் கிழமைச்சர் ஹரின் ் கபர்ுங்கிணைசான்தடசா பின்்கரவருுக் கிழமைசாறு அறிவிததசார்:

"ேசாம் இகதப் பசார்க்கை பல ்கரவழிகைள் உள்்களைன,  ஆனசால்

இப்தபசாத எட்டு அல்லத 10 அல்லத 12 தபர்கை்களைசால்

இததககைய தசாக்குதல் முன்் கனடுக்கைப்படு்கரவதற்கு ்கரவழி்கரவகுததத

என்ன என்பகத கைண்டு பிடிப்பதத எுக் கிழமைத ் கபரும் முன்னிரிகுக் கிழமை

ஆகும்.  ஆனசால் ேசாங்கைள் ஒரு ஆட்சிக் கைவிழ்ப்பு சதிகய

நிரசாகைரிக்கைவும் இல்கல." (அழுததம் தசர்க்கைப்பட்டுள்்களைத)

குண்டுத தசாக்குதல்கைளுக்குப் பின்னசால் எததககைய

கைபடததனங்கைள் இருந்திருக்கைலசாம் அல்லத இல்லசாுக் கிழமைலும்

இருக்கைலசாம்,  அ்கரவர்கைளுக்கு இகடயிலசான பககைகுக் கிழமைகைள் ஒரு

புகிழமை குறைம் இருக்கை,  ஆளும் ்கரவர்க்கைததின் அகனதத பிரிவுகைளும்,

ஒரு அடிப்பகடப் பிரச்சிகனயில் அ்கரவர்கைள் முற்றிலும்

ஒற்றுகுக் கிழமையசாகை இருக்கின்கிழமை குறைனர்:  அத ் கதசாழிலசா்களை ்கரவர்க்கைததின்

்கரவ்களைர்ந்த ்கரவரும் தபசாரசாட்டங்கைக்களையிட்டு அ்கரவர்கைளுக்கு உள்்களை

ஆழ்ந்த அச்சமும் எதிர்ப்பும் ஆகும்.

முதல் தடக்கரவயசாகை சமூகை ஊடகைங்கைள் மீதசான தகட உட்பட

இலங்ககையில் ் கபசாலிஸ்-அரச ேட்கரவடிக்ககைகைள்

அமுல்படுததப்படுகின்கிழமை குறைகுக் கிழமை,  உல் ககைங்கிலும்

ேகடமுககிழமை குறைப்படுததப்படும் ஜனேசாயகை விதரசாத

் கசயற்பட்டியலின் ஒரு பகுதியசாகும்.  கைடந்த ுக் கிழமைசாதம்,

நியூசிலசாந்தில் ுக் கிழமைசூதிகைளின் மீத ேடந்த பசாசிச தசாக்குதகல

அடுதத,  நியூசிலசாந்த அரசசாங்கைம் இகுங்கிணைய தணிக்ககை

் கசய்தததசாடு இப்தபசாத அரச அடக்குமுககிழமை குறை எந்திரதகத

விரிவுபடுததி ்கரவருகின்கிழமை குறைத.  இலங்ககையில் ேடந்த

குண்டு் க்கரவடிப்புகைள் புதிய உதசாருங்கிணைங்கைக்களை அகுக் கிழமைப்பதற்கைசாகை

பயன்படுததப்பட்டு ்கரவருகின்கிழமை குறைன.  இக்கரவ ஆசியசாவிலும்,

சர்்கரவததச ரீதியிலும் ேகடமுககிழமை குறைப்படுததப்பட உள்்களைன.


