இனங்களுக்கு இடையிலான ஐக்கியம் மற்றும் நல்லிணக்கத்திற்குப்
பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் சமீ பத்டதய சம்பவங்கள் குறித்த மாற்றுக்
ககாள்டககளுக்கான நிடலயத்தின் அறிக்
15 நவம்பர் 2016, ககாழும்பு, இலங்டக
இலங்கையின் மத மற்றும் இன ஒற்றுகமக்கும் நல்லிணக்ைத்திற்கும் ைடும்
பாதிப்புைகை ஏற்படுத்தக் கூடிய சமீ பத்திய சம்பவங்ைள் குறித்து மாற்றுக்
கைாள்கைைளுக்ைான நிகலயம் ைடும் ைரிசகன கைாண்டுள்ைது.
யாழ்ப்பாணத்தில் இரு பல்ைகலக்ைழை மாணவர்ைள் படுகைாகல
கசய்யப்பட்டகம, அங்ைவனமுற்ற
ீ
பகடயினகை சிலர் தங்ைள் அைசியல்
நநாக்ைங்ைைிற்ைாை பயன்படுத்த முகனந்துள்ைகம, ஜனாதிபதி
கசயலைத்திற்கு கவைிநய அவர்ைள் நமற்கைாண்ட ஆர்ப்பாட்டங்ைள், கபௌத்த
மதகுருமார் சிறுபான்கம சமூைத்தினருக்கு எதிைாை அதிைைவிற்கு
கவறுப்கபத் தூண்டும் ைருத்துக்ைகைத் கதரிவிக்ைத் கதாடங்ைியுள்ைகம
மற்றும் சமூை ஊடைங்ைைில் சிறுபான்கமயினரிற்கு எதிைான ைருத்துக்ைள்
பைந்துபட்ட அைவில் ைாணப்படுவது நபான்றகவநய குறிப்பிட்ட
சம்பவங்ைைாகும். எமது ஜனநாயைத்கதயும், ஆட்சிமுகறகயயும்
சீர்த்திருத்துவதற்ைான நடவடிக்கைைள் இனவாத மற்றும் சைிப்புத்தன்கமயற்ற
சக்திைைால் மீ ண்டும் ஒருமுகற பலவனப்படுத்தப்படுவதற்ைான
ீ
அறிகுறிைள்
கதன்படுவது குறித்து நாங்ைள் ஆழ்ந்த ைவகல கைாண்டுள்நைாம்.
சில கபௌத்த துறவிைைால் பயன்படுத்தப்படும் ைடுகமயாை ைண்டிக்ைப்பட
நவண்டிய வார்த்கதைள் – சந்நதைத்திற்கு இடமின்றி வன்முகறகயயும்
கபௌத்த உணர்விகனக் கைாண்டிைாதகவயும் - குறிப்பாை சமூை ஊடைங்ைைில்
பைவலாை ைாணமுடிபகவ - ைலக்ைமைிப்பகவயாைவும்
ைண்டிக்ைப்படநவண்டியகவயாைவும் ைாணப்படுைின்றன. இந்த வன்முகறக்கு
பழைிப்நபான, அசிங்ைமான வார்த்கதைகைப் பயன்படுத்தும், சிறிய
எண்ணிக்கையிலான கபௌத்த மதகுருமார் அகமதி, சமாதானத்கத
அடிப்பகடயாை கைாண்ட மதத்திற்கு அபைீ ர்த்திகய ஏற்படுத்துவதுடன்,
நல்லிணக்ைம், ஒழுக்ைம் நபான்றவற்றிற்ைாை அயைாது குைல்கைாடுத்தவரும்,
தற்நபாது இடம்கபறும் சீர்த்திருத்தங்ைைின் சிற்பியுமான மாதுலுவாநவ

நசாபித நதைருக்கும் அபைீ ர்த்திகய ஏற்படுத்துைின்றனர். இநதநவகை, பல
கபௌத்த மதகுருமார் நல்லிணக்ை மற்றும் சமாதான முயற்சிைைில்
சமூைமட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ை நபாதிலும் அது கமயநீநைாட்ட ஊடைங்ைைின்
ைவனத்கத ஈர்ப்பதில்கல.
இவ்வாறான சம்பவங்ைள் பல, நாடு அகமதி, சமாதானம், நல்லிணக்ைம்,
சீர்திருத்தம் ஆைியவற்கற நநாக்ைி நமற்கைாண்டிருக்கும் பயணத்கத
சீர்குகலப்பதற்ைாை, ஆழமான அைசியல் உள்நநாக்ைங்ைள் கைாண்ட சக்திைைின்
தூண்டுதலுடநனநய இடம்கபறுைின்றன என்று நதான்றுைின்றது. இன மற்றும்
மத பகைகம உணர்வு என்ற நமாதல் மற்றும் அைசியல் சூழ்ச்சி குறித்த
சந்நதைங்ைள் மற்றும் வதந்திைைால் நமலும் தீவிைமகடைின்றது. குறிப்பாை
சட்டத்தின் ஆட்சிகய அச்சமின்றி பக்ைச்சார்பின்றி அமுல்படுத்த முடியாத
ைவகல தரும் நிகலயில் அல்லது அலட்சிய நிகலயில் அைச ஸ்தாபனங்ைள்
ைாணப்படுவதும் சுட்டிக்ைாட்டப்படநவண்டிய விடயம்.
அவ்வாறான வதந்திைள் ஆதாைமற்றகவயாைக் ைாணப்பட்டாலும்,
அைசாங்ைத்தின் கையாலாைத்தனம், அலட்சியம் அல்லது பலவனம்
ீ
குறித்த
அபிப்பிைாயம் உருவாவதற்கு வழிவகுப்பது பிரிவிகனயும்
கவறுப்புணர்கவயும் விகதக்ை நிகனப்பவர்ைகை பலப்படுத்துவதாை
அகமயும். அதிைரிக்ைப்பட்ட அதிைாைங்ைகையும், ஸ்தாபனங்ைைின்
சுயாதீனத்கதயும் நகடமுகறப்படுத்துவதற்ைான திறநனா அல்லது
விருப்பநமா இல்லாத பட்சத்தில் அைசகமப்பின் 19ஆவது திருத்தத்தினால்
அறிமுைப்படுத்தப்பட்ட சீர்திருத்தங்ைள் அர்த்தமற்றகவயாைிவிடும், குறிப்பாை
சட்டகமாழுங்கு குறித்த தீர்மானங்ைள்.
சிறியைவு குழப்பச்கசயல்ைளும் ஒத்திகசவின்கமயும் சமூை ஊடைங்ைைின்
இன்கறய ைாலத்தில் அைவுக்ைதிைமாை முக்ைியத்துவம் கபறுைின்றன என்பது
உண்கம. எனினும், ைடந்த வருடம் இலங்கையின் அகனத்து சமூைங்ைளும்
ஆட்சி மாற்றத்திற்ைாைவும் யுத்தத்திற்கு பிந்திய சீர்த்திருத்தங்ைைிற்ைாைவும்
ஒருமித்து வாக்ைைித்து நதசத்தின் மநனாநிகலயில், மிைச்சிறந்த மாற்றத்கத
கவைிப்படுத்தியிருந்தது. மக்ைைால் ஆகண வழங்ைப்பட்ட அைசகமப்பு
மற்றும் அைசியல் சீர்திருத்தங்ைகை நநாக்ைிய எங்ைள் பயணம் இன்னமும்

அகைவாசி தூைத்கதக் கூட கசன்றகடயாத தருணத்தில் நமற் குறிப்பிட்ட
சம்பவங்ைள் இடம்கபற்றுள்ைன. எமது எதிர்ைால சமாதானம், கசழிப்பு,
மைிழ்ச்சி ஆைியவற்றிற்கு மிைவும் அவசியமான

நல்லிணக்ைம், நீதி மற்றும்

நல்லாட்சி நபான்றவற்றுக்கு ஆபத்கத ஏற்படுத்துைின்றன. நாங்ைள் தற்நபாது
மீ ண்டுவந்துள்ை இருண்ட யுைத்திற்கு மீ ண்டும் எங்ைகை கைாண்டு கசல்ல
அகவ முயல்ைின்றன.
கவறுப்பூட்டும், இத்தகைய சக்திைைிற்கு எதிைாை உறுதியான,
கைாள்கைபிடிப்புள்ை தகலகமத்துவத்கத வழங்ைநவண்டிய, ஜனநாயை
விழுமியங்ைைான பன்முைத்தன்கம மற்றும் சைிப்புதன்கம ஆைியவற்றிற்ைான
தங்ைள் அர்ப்பணிப்பிகன மீ ை வலியுறுத்தியநவண்டிய, அச்சுறுத்தல் மற்றும்
வன்முகறைைிற்கு மத்தியில் தங்ைள் கசயற்பாடுைகை நமற்கைாள்வதற்ைான
நம்பிக்கைகய கபாலிஸ் மற்றும் சட்ட ஒழுங்கை அமுல்படுத்தும்
அதிைாரிைைிற்கு வழங்ைநவண்டிய ைடப்பாடு ஜனாதிபதி மற்றும்
பிைதமரிற்குள்ைது. அைசியல் ைலாச்சாைம் மற்றும் பின்பற்றுதல்ைள்
இல்லாதபட்சத்தில் நீதி மற்றும் ஸ்தாபன சீர்திருத்தங்ைள்
அர்த்தமற்றகவயாைிவிடும் என்பகத நாங்ைள் மீ ண்டும்
நிகனவுபடுத்துைின்நறாம். ஆைநவ, இதனடிப்பகடயில் உறுதியான அைசியல்
தகலகமத்துவம் என்பது அவசியமானது. குழப்பத்கத ஏற்படுத்தும் இந்த
தனிநபர் மற்றும் குழுக்ைைின் ஏற்றுக்கைாள்ை முடியாத நடத்கதகய மத
மற்றும் சமூை தகலவர்ைளும், பிைகஜைளும் பைிைங்ைமாை ைண்டிக்ைநவண்டும்.
இத்கதகைய சம்பவங்ைள் மற்றும் அதகனத் தூண்டுபவர்ைைிற்கு எதிைாை
(அவர்ைள் எத்தகைய சமூை அந்தஸ்த்கதக் கைாண்டிருந்தாலும்) உறுதியான
மற்றும் நநர்கமயான நடவடிக்கைைகை எடுக்ைாவிட்டால், இகவ
ைட்டுக்ைடங்ைாத நிகலக்கு கசல்லலாம். ஒரு வருடத்திற்கு முன்னர் ஒரு
தடகவ அல்ல இைண்டு தடகவைள் சீர்த்திருத்தத்திற்ைாைவும்
நல்லிணக்ைத்திற்ைாைவும் வாக்ைைித்த தீர்க்ைமான கபரும்பான்கமயான
விநவைமுள்ை எந்தகவாரு இலங்கையரும் எமது நாடு மீ ண்டும் நமாதல்
மற்றும் பகைகமயுணர்கவ நநாக்ைி மீ ண்டும் திரும்புவகத விரும்பவில்கல.
எமது அகனத்து மக்ைைினதும்

ஜனநாயை ஆட்சிக்ைான

விருப்பம் மற்றும்

அதகன தக்ைகவப்பதற்ைாை தற்நபாது இடம்கபறும் முயற்சிைள் ஆைியன

கவறுப்பு மற்றும் தீயநநாக்ைங்ைகைக் கைாண்ட சக்திைள் குறித்த அலட்சியம்,
பலவனங்ைள்
ீ
ைாைணமாை வணாைிப்நபாவதற்கு
ீ
நாம் இடமைிக்ைக்கூடாது.

