ෙකාෙරා්නා ෛවරසය හා චීන ජනතා
විෙරා්ධය
ෙකාෙරා්නා ෛවරසය හා චීන ජනතා විෙරා්ධය
චීන ෙකාෙරා්නා ෛවරසය ෙහ්තුෙකාට ෙගන චීන

ජනතාව

බැහැර

කිරීෙම්

කි්රයාදාමයක් ෙම් දිනවල රටපුරා ව්යාප්තවී ඇත . එපමණක් ෙනාව චීන
ජාතිකයින් ෙමන් ෙද්හ ලක්ෂණ තිෙබන ෙහාංෙකාං ෙකාරියානු ජාතිකයින්
ඇතුලූ අග්නිදිග ආසියානු කලාපෙය් සියලූ රටවැසියන් ෙකෙරහි ෙමම
විෙරා්ධතා ආකල්පය දියත්ව ඇති බව ෙපෙන්. ෙකාෙරා්නා ෛවසරය භයානක
උවදුරක් වන අතර එය ෙමරටට ඇතුල්වීම වැලැක්විම සඳහා අවශ්ය පියවර
ගැනීම රට පාලනය කරන ආණ්ඩුෙව් වගකීම වන අතර ෙපාදු ජනතාව වශෙයන්
ඉටු කළයුතු කාර්්යභාරයක්ද තිෙබන බව ෙනාකිවමනාය. එෙස් වුවද රටතුල
ව්යාප්ත වන චීන ජාතිකයින් සමස්ථයක් වශෙයන් බැහැර කිරීෙම් ඉතා පටු
ආකල්පය බැහැර කළ යුතුය.
චීන ආණ්ඩුව ලංකාව ෙකාලනියක් බවට පත්කර ගැනීෙම් අභිලාෂෙයන් යුතුව
ෙගනයන ආර්ථික වැඩ පිළිෙවලට එෙරහිවීම හා ෙකාෙරා්නා ෛවසරය මුලික කර
ගනිමින් සාමාන්ය චීන ජනතා විෙරා්ධයක් මතුකර ගැනීම අතර කිසිදු
සම්බන්ධයක් නැත . චීන පාලනය එ්කාධිපති ස්වරූපෙය් පාලනයක් වන අතර
එක්සත් ජාතීන්ෙග් මානව හිමිකම් ප්රඥප්තීන් පවා ෙබාෙහා්මයක්
පිළිෙනාෙගන තිෙබන රටකි. ෙකාෙරා්නා ප්රශ්ණය හුදු ෙසෟඛ්ය ප්රශ්ණයකට
සිමා ෙනාවන අතර එය මානව හිමිකම් පිළිබඳ ප්රශ්ණය මාධ්ය නිදහස හා
වෘත්තිය සමිති නිදහස වැනි ප්රජාතන්ත්රවාදී කරුණු හා සම්බන්ධය.
ෙගා්ලීය ධනවාදය කරපින්නා ෙගන කටයුතු කරන චීනෙය් ආර්ථික ෙමාඩලය අප
ප්රතික්ෙෂ්ප කරන අතර එ් හා සම්බන්ධ සිංගප්පූරූව හා ෙහාංෙකාං වල
තිෙබන සමාජ ආර්ථික ෙද්ශපාලනයද අපට පිළිගත ෙනාහැක්කකි. ඊට එෙරහි
අරගලය හා චීන ජනතාව ෙකාෙරා්නා ප්රශ්ණය පටලවා ෙගන බැහැර කිරීම
ලදරු කි්රයාවකි. චීන ජාතිකයින්හට ෙහා්ටලයක නවාතැන් ෙනාදීමද
සාමාන්ය කඩ සාප්පුවකට ඔවුන් වැද්ද ෙනාගැනීම හා බස්රථයකට ෙහා්
දුම්රියකට චින ජාතිකයින් ෙගාඩවූ විට ඔවුන් ෙදස ෛවරී ආකල්පෙයන්
බැලීම හා ඔවුන් අපහසුතාවයට පත්වන අයුරින් කටයුතු කිරීම ෙම් දිනවල
සාමාන්ය ෙදයක් බවට පත්ව ඇත . ෙමම හැසිරීම ෙපන්නුම් කරනුෙය් අෙප්
රෙට් පවතින පසුගාමී ¥පත් පටු මානසික ස්වභාවයයි. ෙම් වනවිට
ෙලා්කෙය් ෙබාෙහා්මයක් රටවලට ෙමම ෛවරසය පැතිරී ඇතත් එය මැඩ
පැවැත්වීම සඳහා අවශ්ය පියවර ගන්නවා ෙවනුවට සාමාන්ය චින ජනතා

විෙරා්ධයක් මතුකර ගැනීමට එම රටවල ජනතාව ගමන්කර ෙනාමැත.

ගැඹුරු ප්රශ්ණවලට සරළ විසදුම් ෙසායා ගැනීෙම් පටු සිමාවන් වල
ස්වභාවය ලාංෙක්ය සමාජය තුළ මීට ෙපර සිදුවීම් වලදීද දැකිය
හැකිවිය. 2019 අෙප්්රල් 21 දින සිදුවූ ෙබා්ම්බ ප්රහාරෙයන් පසු
මුස්ලිම් ජාතිකයින් ෙකාන් කිරීම සඳහා වන බරපතල ව්යාපාරයක් දකුෙණ්
සිංහල ජන සමාජය ඇතුලත සිදුවු බවද අමතක ෙනාකළ යුතුය. එය පමණක්
ෙනාව මුස්ලිම් ජනතාවෙග් කඩසාප්පු වර්ජනය කිරීමද මුස්ලිම්
ෛවද්යරුන්ෙගන් ෙබෙහත් ෙනාෙගනීම පමණක් ෙනාව මුස්ලිම් ෙහා්ටල්වල
සිංහල ජාතිය වද කිරීම ස`දහා වඳ ෙබෙහත් කලවම් කල ආහාර ෙදන බවටවු
අති විශාල මිත්යා විශ්වාසයක් පසුගිය දිනවල බහුල වශෙයන් රටපුරා
පැවතින. ෙම් වන විට එකී මිත්යා විශ්වාසයන් ෙබාෙහා්මයක් වියැකි
ෙගාස් තිබීම වැදගත් වන අතර ඉන් පාඩම් ඉෙගන ෙගන චීන ජාතිකයින්
සමස්ථයක් වශෙයන් ප්රතික්ෙෂ්ප කිරීෙම් පටු මානසිකත්වෙයන් අප මිදිය
යුතුව ඇත . චීන ජාතිකයින් හුදකලා කිරීෙමන් ෙහා් ප්රතික්ෙෂ්ප
කිරීෙමන් ෙකාෙරා්නා ෛවරසෙයන් එල්ලවන තර්ජනෙයන් ජය ගැනීමට ෙනාහැකි
බව ෙත්රුම් ගැනීම වැදගත්ය.

