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எடுக்குோறும் மதசிய இன ேற்றும் ேத ரீதியிலான ெறகறயத் தூண்டுெவர்கறை 

றகபெய்து ெட்டத்தின் முன் நிறுத்துோறும் ோற்றுக் பகாள்றககளுக்கான நிறலயம் 

மவண்டுமகாள் விடுக்கின்ைது 

2017 ோர்ச் 6, பகாழும்பு, இலங்றக: முஸ்லிம் சமூகத்தினருக்கு எதிராக 

கட்டவிழ்த்துவிடப்பட்டுள்ள சமீபத்தைய வன்முதைதகதள மாற்றுக் 

ககாள்தகளுக்கான நிதையம் கண்டிக்கின்ைது. இந்ை வன்முதைகள் கைல்கைனியதவச் 

சசர்ந்ை அப்துல் பசீத் என்ை இதளஞனின் உயிதர பறித்துள்ளதுடன், முஸ்லிம் 

சமூகத்தினரின் வீடுகள் மற்றும் வர்த்ைக நிதையங்கள் பைவற்தை 

சசைமாக்கியுள்ளதுடன் கண்டியில் உள்ள பை மசூதிகள் சசைமதடவைற்கும் 

காரணமாக அதமந்துள்ளன. இன மற்றும் மை ரீதியிைான பதகதம உணர்வு 

தூண்டப்படுவைற்கும் அைனுடன் இதணந்து உருவான சமீபத்தைய வன்முதைகள் 

தூண்டப்படுவைற்கும் சமூக ஊடகங்களில் பரவிய வீடிசயாக்களும் அரசாங்க 

அதமச்சர்களின் அறிக்தககளுசம காரணமாக அதமந்துள்ளன. கபப்ரவரி 22ஆம் 

திகதி எம்.ஜி. குமாரசிங்க என்பவருக்கும் முஸ்லிம் இனத்தைச் சிைருக்கும் 

இதடயிைான ைனிப்பட்ட சமாைலின் காரணமாகசவ இந்ை வன்முதைகள் 

ஆரம்பமாகின என ஊடகங்கள் கைரிவிக்கின்ைன. இைன் காரணமாக மார்ச் 3ஆம் திகதி 

குமாரசிங்க உயிரிழந்ைார். ைற்சபாதைய வன்முதைகள் அைன் பின்னசர மூண்டன. 

குமாரசிங்கதவத் ைாக்கியைாகக் குற்ைம்சாட்டப்பட்டவர்கள் உடனடியாக 

தகதுகசய்யப்பட்டு ைடுப்புக்காவலில் தவக்கப்பட்டனர் என ஊடகங்கள் 

கைரிவித்துள்ளன. இைன் கைாடர்ச்சியாக சட்டத்தின் படி விசாரதணகள் 

இடம்கபைசவண்டும். 

முஸ்லிம் சமூகத்தினருக்கு எதிரான வன்முதைகதளத் தூண்டும் வீடிசயாக்கள் மிக 

சவகமாக பரவியது குறித்து மாற்றுக் ககாள்தககளுக்கான நிதையம் ஆழ்ந்ை 

கவதையதடந்துள்ளது. கபௌத்ை மைகுரு என ைன்தன அதழத்துக்ககாள்ளும்  

ஒருவருதடய வீடிசயா உட்பட பை வீடிசயாக்கள் மாற்றுக் ககாள்தககளுக்கான 

நிதையத்தின் வசம் உள்ளன. குறிப்பிட்ட வீடிசயாவில் காணப்படும் ைனிநபர் ஒருவர் 

முஸ்லிம் சமூகத்தினருக்கு எதிராக வன்முதைகதளத் தூண்டுவைற்காக பிதழயான 

ைகவல்கதளப் பயன்படுத்துவதுடன் கபௌத்ை மைத்தின் முக்கியத் ைதைவர்கள் 

கபௌத்ைர்கதள விட முஸ்லிம்கதளசய விரும்புவைாக கைரிவிக்கின்ைார். 

அதனத்து சமூகத்தையும் சசர்ந்ை மக்கதளயும் வன்முதைகதள சமலும் தூண்டும் 

விைத்தில் கசயற்படசவண்டாம் என மாற்றுக் ககாள்தககளுக்கான நிதையம் 

சகட்டுக்ககாள்வதுடன் அதிகாரிகதளத் துரிை நடவடிக்தககதள எடுக்குமாறும் 

ைற்சபாதைய சட்டக் கட்டதமப்பிற்குள் குற்ைவாளிகதளக் தகதுகசய்து அவர்களுக்கு 

எதிராக சட்ட நடவடிக்தககதள எடுக்குமாறும் சகட்டுக்ககாள்கின்ைது. ைற்சபாதைய 

நிதையில் கசயற்படாமலிருப்பது அல்ைது அதர மனதுடன் கசயற்படுவைால் 

நம்பிக்தகயீனமும் அச்சமும் பைற்ை நிதையும் சமூகங்கள் மத்தியில் அதிகரிக்கைாம். 



பதகதமயுணர்வும் வன்முதையும் தூண்டப்படைாம், ைண்டதனயிலிருந்து 

விடுவிக்கப்படும் கைாச்சாரம் சமலும் உறுதிப்படுத்ைப்படைாம். 

அம்பாதையிலும் கண்டியிலும் இடம்கபற்றுள்ள சம்பவங்கள் ைனியான சம்பவங்கள் 

இல்தை, அசைசவதள சபாருக்குப் பின்னரான இைங்தகயில் மைரீதியிைான பைற்ைம் 

கைாடர்ந்து நீடிப்பதையும் அதிகரித்து வருவதையும் இதவ கவளிப்படுத்தியுள்ளன. 

பைற்ைத்தைத் தூண்டும் வீடிசயாக்கதள, பதகதய அதிகரிக்கும் உதரகதளத் ையாரித்து 

கவளியிடுபவர்கள் உட்பட குற்ைவாளிகதளக் தகதுகசய்து ைண்டிக்குமாறும், 

கபாறுத்ைமான சட்ட ஏற்பாடுகதள சுட்டிக்காட்டி மாற்றுக் ககாள்தககளுக்கான 

நிதையம் கைாடர்ச்சியாக சவண்டுசகாள் விடுத்து வந்துள்ள சபாதிலும் இதுவதர 

எவரும் இதுவதர விசாரதண கசய்யப்படவுமில்தை, ைண்டிக்கப்படவுமில்தை. 

எனினும், ஆக்கபூர்வமான ஈடுபாட்டின் மீைான நம்பிக்தகயின் காரணமாக மாற்றுக் 

ககாள்தககளுக்கான நிதையம் துரிைமான, தீர்க்கமான நடவடிக்தககதள 

எடுக்கக்சகாரி அதிகாரிகளுக்கு மற்ைகமாரு கடிைகமான்தை அனுப்பிதவத்துள்ளது. 

உரிய சட்ட அமுைாக்கல் அதிகாரிகள்  நடவடிக்தக எடுக்க மறுத்ைால் அல்ைது  

அவர்களால் உரிய நடவடிக்தக எடுக்க முடியாவிட்டால் அவர்கள் ைங்கள் பைவிகதள 

இராஜினாமா கசய்யசவண்டும் அல்ைது சட்டத்திற்கு ஏற்ப அவர்கள் பைவியிலிருந்து 

நீக்கப்படசவண்டும் என மாற்றுக் ககாள்தககளுக்கான நிதையம் உறுதியாக 

நம்புகின்ைது. நிதைதமயின் பாரதூரத்ைன்தம, நல்லிணக்கம் கைாடர்பிைான ைனது 

கடப்பாடுகதள நிதைசவற்ை முடியாை நிதையில் அரசாங்கம் உள்ளதம, இன மற்றும் 

மைரீதியிைான வன்முதைகள் மற்றும் சகிப்புத்ைன்தமயின்தம ஆகியவற்தை 

ைடுக்கசவண்டியது மற்றும் சட்டம் ஒழுங்தக சபணசவண்டியதை கருத்தில் 

ககாள்ளும்சபாது இைதனவிட குதைவாக எைதனயும் எதிர்பார்க்க முடியாது. 

இைங்தகயின் வன்முதை வரைாற்தை கருத்தில்ககாள்ளும்சபாது இன மற்றும் மை 

பதகதமதயத் தூண்டும் விைத்தில் ைனிநபர்கள் விடுத்துள்ள அறிக்தககதளயும் 

சமீபத்தைய சம்பவங்கதளயும் சாைாரணமாகக் கருைக்கூடாது. மக்கள் மத்தியில் உள்ள 

அச்சத்தைப் பயன்படுத்ை முதனயும், அந்ை அச்சத்தைப் பயன்படுத்தி ஏதனய இன 

மற்றும் மை சமூகங்கதள சசர்ந்ைவர்களுக்குப் பாதிப்தப ஏற்படுத்ை முயலும் 

இவ்வாைான கசயற்பாடுகதள ைடுத்து நிறுத்துவைற்கான நடவடிக்தககதள 

எடுக்கசவண்டும். இைங்தக ஒரு பல்லின - பை மைங்கள் வாழும் நாடு, இைதன 

எந்ைவிை அச்சசமா பக்கச்சார்சபா இன்றி பாதுகாக்கசவண்டும். ஜனாதிபதியும் 

பிரைமரும் எதிர்காைத்தில் இவ்வாைான வன்முதைகள் நிகழ்வதைத் ைடுப்பைற்காக 

தீர்க்கமான, சந்சைகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ைதைதமத்துவத்தை வழங்கசவண்டும், 

சட்டத்தின் ஆட்சிதய உறுதிகசய்யசவண்டும். சபாருக்குப் பிந்திய இைங்தகயில் 

மிகவும் பைவீனமான நிதையில் உள்ள சமாைானம் சவகமாக அற்றுப்சபாகின்ை 

நிதைதயத் ைடுத்து நிறுத்ைசவண்டும்.  


