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Lankan PM backs Indian repression in Kashmir
කටයුතු, ජාත්යන්තර ප්රශ්නයක් ගමන් ම දුරදි යන ජාත්
යන්තර ඇඟවුම් සහිත ය.

අ මැති රනිල් වික්රමසිංහ සහ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද
රාජපක්ෂ ඇතුලු අගනකුත් ග,ශපාලන නායකගයෝ , ජම්මු
හා කාශ්මීරය තුල (ග7ගක්) ඉන්දියානු ආන්ඩුව දියත් කර
තිග>න ම්ගල්ච්ඡ මිලිටරි වටලෑමට සිය සහාය පල කරති.
අ මැති නගFන්ද්ර ගමෝදිගH භාරතීය ජනතා පක්ෂය ප්රමුඛ
ආන්ඩුව අග ෝස්තු 5, ඉන්දියානු ව්යවස්ථාගP 370 හා 35
(ඒ) ව න්ති අගහෝසි කරමින් ජම්මු හා කාශ්මීරය ගවත ල>ා
දී තිබූ අFධ -ස්වයං පාලනය උදුරා ත්ගත් ය. ඉනික්බිතිව,
දැනටමත් කාශ්මීරය පා ාග න සිටින අඩමිලියනකට වැඩි
ආක්රමනකාරී මිලිටරිය සවිමත් කිරීම සඳහා නව දිල්ලිය
ලක්ෂ සංඛ්යාත අමතර හමුදාවක් එහි යවා ඇත.
ඇඳිරි නීතිය පනවා මිනිසුන් පස් ගදගනකුට වඩා එක්රැස්
වීම තහනම් ගකරුනු අතර සියලුම දුරකථන හා අන්තFජාල
සංනිගPදන වසා දැමුනි. තාමත් ගකරී ග න යන මFදනය
තුල දී ග,ශපාලන පක්ෂ නායකයන් ද ඇතුලු දහසක් ගදනා
අත් අඩංගුව ග න ඇත.
ප්රාන්තගh මිලියන 14 ක කාශ්මීFවරුන්ට එගරහිව
ගමෝදිගH මFදනයට තමන්ගH සහය පලකරමින් >ටහිර
ආන්ඩු ගමම මFදනය ැන සපුරාම නිහඬ පිලිගවතක්
අනු මනය කරති.
ශ්රී ලංකාගP ආන්ඩුව නිල ප්රකාශයක් නිකුත් ගනාකල
නමුත්, ග7ගක් අFධ -ස්වයං පාලනය අගහෝසිකල දිනට
පසුදාම අ මැති රනිල් වික්රමසිංහ ගමම ට්විටF සටහන
තැබී ය: " අන්තිගම්දී ලඩාක් (ග7ගක්හි ගකාටසක්) ගqඩරල්
කලාපයක් >වට පත්ගකාට තිග>න >ව මම දැන තිමි .
සියයට 70 ක ග>ෞ,ධා මිකයන් සහිත ගමම ප්රග,ශය
ඉන්දියාගP ග>ාදුනුවන් >හුතරයක් ගවගසන පලමු ප්
රාන්තය >වට පත්ගවනු ඇත. ලඩාක් නිFමානය කිරීමත් ඒ
හා සම ාමීව සිදුගකරුනු ප්රතිව්යුහ ත කිරීම් ඉන්දියාගP
අභ්යන්තර කාරනාවන් ය".
ග7ගක් තුල නවදිල්ලිගh කටයුතු "අභ්යන්තර කාරනාවන්"
යැයි වික්රමසිංහගH කියාපෑම මගින් ගමෝදි ආන්ඩුගP
මFදනය අනුමත කිරීමක් පමනක් ගනාව , එම මFදනය
රිසිගස් කරග න යාමට තම සහය ලැග>න >වට දුන්
පැහැදිලි පනිවුඩයක් ද ගP . කාශ්මීරය තුල ඉන්දියාගP

හින්දු >හුතරයක් සහිත ඉන්දියාවක් සහ මුස්ලිම්
පාකිස්ථානයක් ස්ථාපිත කරනු ලැබූ බ්රිතාන්ය අධිරා7
යවාදීන් යටගත් 1947 ඉන්දියානු උපමහා,වීපය ග>දීගමන්
අනුතුරුව රටවල් ගදකම , 1948 දී කාශ්මීරගh පාලනය
සඳහා යු,ධයට පිලිපන්හ. ඉන්දියාවත් පාකිස්ථානයත් යන
ගදරටම සමස්ථ ප්රග,ශයට අයිතිවාසිකම් කියයි. ඉන්දියානුපාලිත කාශ්මීරය ගවන් කල තැන් පටන් එය, නවදිල්ලිය හා
ඉස්ලාමා>ාදය අතර දැන් පවතින ආතතීන් හා මිලිටරි
ැටුම්වල මූලාශ්රයවී තිග•.
ග7ගක්හි අFධ -ස්වයං පාලන තත්වය ඉන්දියාව විසින්
අගහෝසි කිරීම නිකම්ම "ප්රතිව්යුහකරනයක්" ගලසට වික්
රමසිංහ කරන අවධාරනය සාවද්ය යි . එයටත් වඩා ,
"ග>ෞ,ධ ලඩාක් පලාතක්" නිFමානය කිරීම පිලි>ඳව කරන
හුවා දැක්වීම මගින් වික්රමසිංහ , දිවයිගන් ග>ෞ,ධ
සංස්ථාපිතය සහ සිංහල ග>ෞ,ධ ස්ගවෝත්තමවාදීන්
ගවනුගවන් විවෘතවම හඬ න ා ඇත.
නව සැලසුම්වලට අනුව, ප්රාන්ත රාජ්යය ජම්මු හා ලඩාක්
වසගයන් ගqඩරල් කලාප ගදකකට ගවන් කරමින් ඒවාගh
තත්වය, අගනකුත් ඉන්දියානු ප්රාන්ත රාජ්යවලට
සන්සන්දනාත්මකව පිරිගහලා ඇති අතර මධ්යම ආන්ඩුගP
සෘජු පාලනයට නතු කර තිග• . ලඩාක්වලට නාමික ගහෝ
පාලන සභාවක් නැති අතර විධායක කමිටුවක් හරහා නව
දිල්ලිය විසින් සෘජුවම පාලනය කරනු ඇත.
ගමම ප්රග,ශගh පාලනය සෘජුවම සියතට ැනීම මගින්
ඉන්දියාව එහි දැඩි-එදිරිවාදීන් වන පාකිස්ථානය හා චීනයට
එගරහිව තම අත ශක්තිමත් කර නිමින් සිටියි . චීනයට හා
පකිස්ථානයට මායිම්ව පිහිටි ලඩාක්, ගදරට සමඟම කලින්
යු,ධ වලට පටලැවුනු ඉන්දියාගP ගපරමුන තුල පිහිටිගhය.
ලඩාක්හි නව දිල්ලිගh සෘජු පාලනය, ගමම භූ-මූගලෝපායික
ප්රග,ශය තුල ඉන්දියාගP මිලිටරි තර කිරීම් නාටාකාකාර
ගලස උත්සන්න කිරීමට ගයාදා නු ඇත.
කාශ්මීරය තුල ඉන්දියාගP මFදනය සිදුගවමින් තිග>න්ගන්,
විගශ්ෂගයන්ම නවදිල්ලිය ගවාෂිංටනගh සහ එහි චීනය
මිලිටරි වසගයන් වැටලීගම් මූගලෝපායික සහකරුගවක්වූ
තැන් පටන් , චීනය හා ඉන්දියාව අතර භූමූගලෝපායික
ආතතීන් තීව්ර ගවමින් පවතින තත්වයක් තුල ය.

විපක්ෂගh ශ්රී ලංකා ගපාදුජන ගපරමුනට (ශ්රීලගපාගප)
නායකත්වය ගදන හිටපු ජනාධිපති රාජපක්ෂ , ඉන්දියාගP
කාශ්මීර කඩාපැනීමට වක්රකාරගයන් සිය සහාය ඇඟවුම්
කගල් ය. දිනපතා ගදමල පුවත්පතක් වන වීරගක්සරී සම
අග ෝස්තු 10 වැනි දා , පැවත්වූ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකදී ,
අනා ත ශ්රීලගපාගප ආන්ඩුවක් යටගත් රගට් ගදමල
සුලුතරය සඳහා "ග,ශපාලන විසඳුමක්"
ැන
රාජපක්ෂග න් විමසුගP ය.
"ඒක රට ග>දන විසඳුමක් ගවන්න >ෑ," ඔහු කීගP ය. "දැන්
>ලන්න කාශ්මීරගh සි,ධ ගවලා තිගයන්ගන් ගමාකක්ද
කියලා. අපි කටයුතු කරන්න ඕන ගම් සියල්ල මතගක
තියාග න." "ග,ශපාලන විසඳුම" යන්න ගදමල >හුතරයක්
ගවගසන උතුරු හා නැග නහිර "ග,ශපාලන >ලය ග>දා
ැනීම්" විස්තර කිරීමට ගකාලඹ ග,ශපාලන සංස්ථාපිතය
හා ගදමල ධනපති පක්ෂ විසින් පිලි ත් ඔවුන්ටම ගවන්වුනු
වැකියකි.
නව දිල්ලිගh ගමගහය වීම හරහා 1987 ඉන්දු-ලංකා
ගිවිසුගමන් ඇතිකර ත් සැලසුම් යටගත්,උතුර,නැග නහිර
සහ රගට් අගනකුත් පලාත් සභාවලට සීමිත >ලතල ල>ා
ගදන ලදි. ග>දුම්වාදී ගදමල ඊලම් විමුක්ති ගකාටි
සංවිධානය ග,ශපාලනිකව අඩපන කිරීගම්ත් දිවයිගන්
සිවිල් යු,ධය ඉන්දියාව තුල ග,ශපාලන අස්ථාවරත්වය
උත්සන්න කිරීගමන් වලක්වා ැනීගම්ත් වෑයමක් ගලස
ගමම පියවර නු ලැබී ය.
මිලිටරිය හා සිංහල ස්ගවෝත්තමවාදී කන්ඩායම් සමඟ සමීප
ස>ඳතා ඇති රාජපක්ෂ ගමානයම්ම ගහෝ ආකාරයකින්
පලාත් සභාවල >ලය වැඩිකිරීමට සතුරුය . ඇත්ත
වසගයන්ම, අන්ත දක්ෂිනාංශික >ලගP >ලකරන්ගන්
දැනට පවතින සීමිත >ලතල පවා අගහෝසි කරන ගලසය.
ඉන්දියානු ආන්ඩුව පූFවගයන් පැවැති සීමිත ස්වයං පාලනය අගහෝසි කර ඇති කාශ්මීරය ැන රාජපක්ෂගH
අවධාරනගh අFථය වන්ගන් ගමම කාරනාවයි.
ගමය ප්රතිරාව නංවන රාජපක්ෂට පිටු>ලය ගදන සිංහල
ධනපති පන්තිගh පුවත්පතක් වන දිවයින "නගFන්ද්ර
ගමෝදිග න් ඉග න න්න" යන සිරසින් යුතුව අග ෝස්තු
16 කතුවැකියක් පලකගල් ය . " ඉන්දීය ආරක්ෂාවට එල්ල
විය හැකිව තිබූ විශාල තFජනයක් ඉවත් කිරීම " ැන
කියමින් පුවත්පත කාශ්මීරය තුල ගමෝදිගH මFදනය හුවා
දැක්වී ය.

ඉග න ත යුතු >ව අපගH අදහසය" යැයි දිවයින සඳහන්
කගල් ය.
ගකාලඹ පාලක ප්රභූගP ප්රමුඛ ගකාටස් ජම්මු හා කාශ්මීරය
තුල ගමෝදිගH ක්රියාවන් අනුමත කරන්ගන් , වැඩි >ලතල
සඳහා ඉල්ලීම් ගනාකරන්නැයි ගදමල ධනපති පක්ෂවලට
අනතුරු ඇ වීගම් ක්රමයක් වසගයනි . ඒ අතරම ඔවුහු,
නවදිල්ලි පාලන ක්රමගh රුදුරු ස්වභාවය සම්>න්ධගයන්
උගද්යෝගිමත් සැලකිල්ලක් දක්වති.
1947 දී, කම්කරු පන්තිය ග>දා දුFවල කිරීම මගින් සිය
පාලනය හා ලාභ ප,ධතිය ආරක්ෂා කර ැනීමට ඉන්දියානු
හා පාකිස්ථානු පාලක ප්රභූව , ඉන්දියානු උපමහ,වීපය
වාFගිකව ග>දීමට පිටු>ලය දුන්හ.
ඒ ආකාරගයන්ම, බ්රිතාන්ය සම ප්රති ාමී නුගදනුවකින්
1948 දී ග,ශපාලන >ලය අත්කර ත් රගට් ප්රභූ
පැලැන්තිය,කම්කරු පන්තිය ග§දබින්න කිරීමට සුලුතර
ගදමල ජනයාට එගරහිව වාFගික ගවනස්කම් ඇවිල වූගh
ය. එල්ටීටීඊ සංවිධානයට එගරහි 1983 දී ආරම්භ කල තිස්
අවුරු,දකට ආසන්න සිවිල් යු,ධය මගින් එම පිලිගවත
කූටප්රාප්තියට ග න ආ අතර එහිලා ගදමල ජනයා ද
සමස්තයක් වසගයන් කම්කරු පන්තිය ද ගල්වැකි
මFදනයට >ඳුන් කගල් ය.
භූ ග,ශපාලනික වසගයන් ගකාලඹ , නවදිල්ලියට හා
එක්සත් ජනපද අධිරාජ්යවාදය සම එහි භූ -මූගලෝපායික
හවුල්කාරිත්වයට සහය ගදමින් සිටියි . චීනයට වඩාත්
සමීපයැයි සැලකුනු හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ
ගනරපීමට එක්සත් ජනපදය විසින් සූදානම් කරන ලද
පාලන තන්ත්ර මාරුවකින් ජනාධිපති සිරිගස්න 2015 දී
>ලයට පැමිනිගh ය.
එයටත් වඩා රට, ගකාලඹ ආන්ඩුව විසින් ක්රියාත්මක කරනු
ල>න ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල ඇනවූ කප්පාදු
පිලිගවත්වලට එගරහිව කම්කරුවන්, ශිෂ්යයින් හා දිලිදු
ජනයා අතරින් වැගඩන විරු,ධත්වය මධ්යගh ැඹුරුවන
ආFථික හා ග,ශපාලන අFබුදයකට මුහුන දී සිටී. ඔවුන්ගH
උපායාත්මක මතග§ද ගනාතකාම, ශ්රී ලංකාගP පාලක ප්
රභූගP සියලුම ගකාටස් ආඥාදායක පාලන ක්රමයන් කරා
ගයාමු ගවමින් සිටින අතර කාශ්මීරය තුල නව දිල්ලිගh ප්
රජාතන්ත්ර-විගරෝධී පියවරයන් තමන්ගH ප්රති ාමී සැලසුම්
සම එක ගපලට සිටින >ව සලකති.

"උතුරු-නැග නහිර සඳහා >ලය ග>දා හැරීමට උනන්දු
වන" ශ්රී ලංකාගP ග,ශපාලනඥයන් "ජම්මු-කාශ්මීරගයන්
පමනක් ගනාව ඉන්දීය මධ්යම ආන්ඩුගවන්ද ග>ාගහෝ ග,
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