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யாழ்ப்பாண மாநகர சபப முதல்வர் விசுவலிங்கம் மணிவண்ணன் 

பகதுசசய்யப்பட்டபமபயப் பபர்ள் கண்டிப்பதுடன், அவர் மீதான அபனத்துக் 

குற்றச்சாட்டுகபையும் பகவிடுமாறு பகாருகிறது. 

 

பவாஷிங்டன் டி.சி.; ஏப்ரல் 9, 2021 – இலங்கையின் பயங்ைரவாத விசாரகைப் 

பிரிவினரால் யாழ் மாநைர சகப முதல்வர் விசுவலிங்ைம் மணிவண்ைன் 

கைதுசசய்யப்பட்டகமகயப் பபர்ள் வன்கமயாைக் ைண்டிக்கிறது. அவகர 

விளக்ைமறியலிற் தடுத்துகவக்ைப் சபாலிசார் முயன்றபபாதிலும், அவகரப் 

பிகையில் விடுவிக்குமாறு நீதவான் உத்தரவிட்டுள்ளகமகய நாம் அறிபவாம். 

சனநாயைச் சசயன்முகறைளுக்கு ஆதரவாை நின்று, முதல்வருக்கு எதிரான இந்த 

அபத்தமான குற்றச்சாட்டுைள் கைவிடப்பட பவண்டும் எனக் பைாருமாறு பபர்ள் 

சர்வபதசச் சமூைத்திற்கு அகைப்பு விடுக்கிறது.  

முதல்வர் மணிவண்ைன் இலங்கைத் தண்டகனச் சட்டக் பைாகவயின் 120 ஆவது 

பிரிவின் கீழ் குற்றஞ்சுமத்தப்பட்டுள்ளார். இப்பிரிவு, “சனாதிபதி அல்லது குடியரசின் 

அரசாங்ைத்தின் மீது பற்றுறுதியின்கமகயத் தூண்டுதல் அல்லது தூண்ட 

முயற்சித்தகல” உள்ளடக்கிய ஒரு பரந்துபட்ட ஏற்பாடாகும். தமிழீைக் ைாவற் 

துகறயின் சீருகடகய ஒத்திருப்பதாைக் கூறப்படும், யாழ் மாநைர சகப ஊழியர்ைளின் 

சீருகடபய இக்குற்றச்சாட்டிற்ைான ைாரைமாகும். இது தமிழீை விடுதகலப் புலிைகள 

உயிர்ப்பிப்பதற்ைான மணிவண்ைனின் முயற்சி என இலங்கை அரசு கூறுகிறது. 

எனினும், அத்தகைய ஒற்றுகம தற்சசயலானது என்பது சதளிவாைப் புலப்படுவதுடன், 

அச்சீருகட சைாழும்பு மாநைர சகப ஊழியர்ைளின் சீருகடயின் வடிவகமப்கப 

அடிப்பகடயாைக் சைாண்பட வடிவகமக்ைப்பட்டது என்பகத முதல்வர் 

விளக்கியிருந்தார். இகதத் தமிழீை விடுதகலப் புலிைளுடன் 

சதாடர்புபடுத்துவதற்ைான முயற்சிைள் அபத்தமானகவ என்பதுடன். இது தமிழ் 

அரசியல் சவளிப்பாட்கட நசுக்குவதற்கு இலங்கையின் சர்வாதிைாரச் சட்டங்ைகள 

இன்னும் அதிைமாைப் பயன்படுத்துவதற்ைான சதளிவான முயற்சியாகும்.  

இக்கைதானது, ஏற்ைனபவ இலங்கையில் தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் சமூைங்ைள் மீது 

அதிைரித்துவரும் ைண்ைாணிப்பினதும், துன்புறுத்தல்ைளினதும் தீவிர விரிவாக்ைமாகும். 

பல வாரங்ைளுக்கு முன்பு, பல முக்கியமான மதிப்பிற்குரிய புலம்சபயர் தமிைர் 

குழுக்ைகளயும், தனிநபர்ைகளயும், “பயங்ைரவாத அகமப்புைளாைவும், 

பயங்ைரவாதிைளாைவும்” இலங்கை அரசு அகடயாளப்படுத்தியது. அதற்கு முன்னர், 

“மத, இன அல்லது சமூை பவற்றுகமகய” ஏற்படுத்தியதாைச் சந்பதகிக்ைப்படும் 

எவகரயும் இரண்டு ஆண்டுைள் வகர தடுப்புக் ைாவலில் கவத்திருப்பதற்கு 

அனுமதிக்கும், அடக்குமுகறக்குப் சபயர்பபான பயங்ைரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்கத 

இலங்கை அரசு விரிவுபடுத்தியிருந்தது. மணிவண்ைனின் கைது குறிப்பாைத் 

சதரிவுசசய்யப்பட்ட அதிைாரிைள், ஊடைவியலாளர்ைள், மனித உரிகமைளின் 

பாதுைாவலர்ைள் உட்படத் தமிழ்ச் சமூைத்தின் உறுப்பினர்ைள் சதாடர்ந்தும் 
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துன்புறுத்தப்பட்டும், எபதச்கசயாைக் கைதுசசய்யப்பட்டும் வரும் பரந்துபட்ட 

பபாக்கைபய சுட்டுகிறது. இந்நடவடிக்கைைள், இலங்கையில் மனித உரிகமைளின் 

நிகலகம குறித்துச் சர்வபதசம் சதாடர்ந்தும் ைவனஞ்சசலுத்த பவண்டும் என 

ஆகையிடும், ைடந்த மாதம் ஐக்கிய நாடுைள் சகபயின் மனித உரிகமைள் பபரகவயில் 

நிகறபவற்றப்பட்ட 46/1 என இலக்ைமிடப்பட்ட தீர்மானத்கத இலங்கை அலட்சியம் 

சசய்வதன் சவட்ைக்பைடான சவளிப்பாடாகும். இலங்கையில் பாதிப்புறும் 

நிகலயிலுள்ள சமூைங்ைகளப் பாதுைாப்பதிலும், மனித உரிகமைளின் பால் 

நிற்பதிலுபமபய சர்வபதசச் சமூைத்தின் ைவனம் இருக்ை பவண்டும். இலங்கையின் 

சட்டங்ைளின் அடக்குமுகறத் தன்கம ைாரைமாைவும், உள்நாட்டு நீதிமன்றங்ைள் 

நீதிகய நிகலநாட்டுவதற்குத் சதாடர்ச்சியாைத் தவறிவருவதன் ைாரைமாைவும், 

இலங்கைகயத் “தக்ைவாறான சட்ட வழிமுகறக்குக்” ைட்டுப்படுமாறு வலியுறுத்துவது 

பபாதுமானதாை இருக்ைாது. பமலதிை பின்னகடகவத் தடுக்ை பவண்டுசமனில், நீதி 

மற்றும் சபாறுப்புக்கூறலுக்கு எதிரான இலங்கையின் நடவடிக்கைைளுக்குச் சர்வபதச 

ரீதியிலான பின்விகளவுைள் இருக்ை பவண்டும். 

மணிவண்ைனின் மீதான குற்றச்சாட்டுைள் கைவிடப்பட பவண்டும் என்ற அகைப்பில் 

இகைய பவண்டும் என்றும், பயங்ைரவாதத் தடுப்புச் சட்டத்கதச் சட்ட நீக்ைம் சசய்ய 

பவண்டும் மற்றும், தமிைர்ைள் மற்றும் முஸ்லிம்ைள் மீதான பாரபட்சமான 

அடக்குமுகறகய நிறுத்த பவண்டும் என்று இலங்கை அரகசக் பைார பவண்டும் 

என்றும் பபர்ள் சர்வபதசச் சமூைத்கத வலியுறுத்துகிறது.  
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