මිනහයතඹ තවනම් කයන්නළයි
ඝඝෝහ කශ සුවිස ඝේලඳහරකඹහ
ඹථහර්ථඹ අඝඵෝධ කය ගනී
[සිංවර – Sinhala – [ سنهايل

වදි අයහබිඝේ ඇයබ් නිවුස පුත් ඳඝත්
2013. ඔක්ඝතෝඵම් භ 11 න දින ඳශ වු
පුත
සිංහල පරිවර්තනය
ජාසම් ඉබ්න් දඉයාන්
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رجل سيايس نعارض لوجود املسلهني يف
أوروبا اعتنق اإلسالم وأسبابه
« باللغة السنهايلة »
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මිනහයතඹ තවනම් කයන්නළයි ඝඝෝහ
කශ සුවිස ඝේලඳහරකඹහ ඹථහර්ථඹ
අඝඵෝධ කය ගනී.
වදි අයහබිඝේ ඇයබ් නිවුස පුත් ඳඝත්
2013. ඔක්ඝතෝඵම් භ 11 න දින ඳශ වු
පුත
සවිට්ර්රන්තඝේ ඝේලඳහරකඝඹකු න
ඩළනිඝඹල් සට්ඝය ච්, ඔහුඝේ භව් බිඝම් මුසලිම්
භසජිේ ඉදි කිරීභට ඵරත් විඝයෝධඹ දළක්
වීඝභන් භවත් ප්රිසේධිඹක් රළබීඹ. තභහ අඳව
කශ ආගභ තුශට ඔහු දළන් පිවිසී ඇත. ඔහුඝේ
කථහයි ඝම්.
සවිට්ර්රන්තඝේ, ෂසරිිඵර්ේ ඳහරන ප්ඝර්ඝේලඹට
අඹත් බල් ගම්භහනඝේ උඳත රළබු ඩළනිඹල්
සට්ඝයි
, ස
ච්විටිර්රන්තඝේ සවිස භවජන
ඳක් (SVP) හභහජිකඝඹකි. සුප්ර්කට ඝේල
ඳහරකඝඹකු න ඩළනිඝඹල් සට්ඝයඹච් සවිස
යඝට් මිනහයත් (භසජිේ) ඉදි කිරීභ තවනම්
කයන ඝර උේඝඝෝණඹට නහඹකත්ඹ
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දුන් පුේගරඝඹකි. සවිට්ර්රන්ත
ඹ පුයහ
මුසලිම් විඝයෝධි භතඹක් ඝගොඩ නගන්නට
ඔහු උේඝඹෝගිභත්  ක්රි ඹහ කයන රදී.
ඉසරහභඹට එඝයහි ඝනොකඩහ සදු කශ
ඔහුඝේ ව්ඹහයඳහයඹ ඳදනම් කය ඝගන සවිස
යුේධ වමුදහඝව් උස නි රධහරිඝඹකු ඵට
ඔහුට ඳත්වීභක් ඝදන රදි. ඩළනිඹල් සට්ඝයිස ච්
ප්යටඝේලඝේ
ප්ර්ජහ බහඝව් හභහජිකඝඹක්දවිඹ.
සවිස භවජන ඳක්ඝේ “ගෘඝේයස“ අිංලඹ
සථහඳනඹ කය 2003 සට 2007 දක්හ එහි
බහඳති ධුයඹ ඝවමවීඹ. කඝතෝලික ආගභට
දළඩි ඝර ඇල්භ කශ ඔහු, ඉසරහභඹට
අඳවහ කය, කුර්ආනඹ අඳකීර්තිඹට ඳත්
කිරීඝම් එකභ අයමුණින් කුර්ආනඹ
අධ්ඹභඹනඹ කඝශේඹ. ඝභභ ක්රි ඹහ භහර්ගඝේ
නියත වී සටින විට ඝභභ ක්රිඹසතු බක්තිකඹහ,
කුර්ආනඝේ නිඝව්දන ඝඵොඝවෝභඹක් භඟ
ඝනොදළනුත්භ එකඟ න්නට ඳටන්
ගත්ඝත්ඹ.
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ඉසරහමිඹ ඉගළන්වීම් ඔහුඝේ සත් තුශ ඵරත්
ඝනක් සදු කයන රදී.
අහනඝේ ත්ඹ තහ ටවහ ඝගන 2005
ය ඉසරහභඹ තුශට පිවිසඹ. ඔහු ඝභඝර
ඝනස වීභ ගළන ඝභඝේ ඳයි. “භභ
අලුතින් ඝොඹහ ගත් ඉසරහම් දවභ, භඝේ සත්
තුශ තිබුණු ළදගත් ජීවිත ප්ය ලසනඹන්ට යුක්ති
වගත පිළිතුරු රඵහ දුනි.“
තභ ඝේලඳහරන ඳක්ඝේ ඇතළම් “අන්තහදී
සථහය“ නිහ, විඝලේඝඹන්භ අලුත් භසජිේ
ඉදි කිරීම් තවනම් කිරීඝම් ව්ඹහඝිඳහයඹ
ම්ඵන්ධ අඳවසුතහට ඳත්වීඝම් ඝවේතු
ඝන්, 2007 සට තභ බහඳති
ධූයඝඹන්
ඉල්රහ අස විඹ. ඔහුට මුසලිම් මිතුයන්
ඝඵොඝවෝ ඝදඝනක් සටි ඵ 2007 ඝර්දී
ඳළසු සට්ඝයච් තභ ආගභ ඝනස
වීඝම්
ඝතොයතුය 2009 ය ඝනොළම්ඵය භ
ආයම්බඝේ ඳක්ඝඹන් ඉල්රහ අස න තුරු
ප්ර්කහල කඝශේ නළත. ඔහු එඝේ ඉල්රහ අස
වඝේ 2009 ඝනොළම්ඵර් භහඝේ ඳළළත්වීභට
නිඹමිත භසජිේ ඉදි කිරීභ ම්ඵන්ධ ජනභත
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විචහයණඝේදී සවිස භවජන ඳක්ඝේ
ව්ඹහයඳහය
ඹට විඝයෝධඹ දක්මින්ඹ. ඉන් ඳසු
භධ්ඹයසථ භතධහරී ප්යනජහතන්ත්යනහදී ඳක්ඝේ
(Conservataive Party) ඳහරන ප්යඳඝේල අිංලඹ
(ලහඛහ) ආයම්බ කිරීභට ඔහු වබහගි විඹ.
සට්ඝයඛච්ඝේ ඝම් සඹලු ව්සතය “20 Minuten“
නම් එභ යඝට් අති ජනප්රිඹ ප්යබෘත්ති
ත්යද
යඝඹහි
ඳ
ඝනොළම්ඵය භ 23 න දින ඝවළි දුටු අතය,
ජනභත විචහයණඹට තිඹකට ඝඳය
ඉතහ
ජනප්රිිබ්ලික්
(Blick) නම් ප්ය භහණඝඹන් කුඩහ
ඹ
පුත් ඳඝතහි ඳසු දින ඹළි ඳශ විඹ.
සවිස ජනතහ ඳක්ඝඹහි සට්ඝයදච් ළදගත්
හභහජිඝඹකි. එභ ඳක්ඹ ප්ය තිඳත්ති ළක
සීඝම් දී නිතය භ ප්යඳමුඛ සථහනඹක් දයමින් එභ
කහර්ඹඝඹහි ඔහු දක්න ඵරඳෆභ ඝකොඳභණ
දළයි දළන ගළනීඝභන්, ඔහුඝේ ළදගත්කභ
ටවහ ගත වළක. ආයම්බඝේ දී මිනයහත් ඉදි
කිරීභට එඝයහි ඔහු ව්ඹහඳඳහයඹක් දිඹත් කඝශේ
ඝේලඳහරන අලසඹ තහ වහ ජනතහඝේ
අධහනඹ දිනහ ගනු පිණියි. සවිස යුද
වමුදහඝව් උඳඝේලක තනතුයද රඵහ ගත්ඝත්
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ඔහුඝේ ජනප්රිලඹතහඹ ඝවේතු ඝකොටඝගනයි.
සවිස ජනතහ ඳක්ඹට අිංක කළඳ වී ඔහු
ඝේඹ කශ අතය, බල් ඳහරන ප්ඝර්ඝේලඹ
භළතියණඹටද ඉදිරිඳත් විඹ.
කරකට ඳසු, ඉසරහම් දවභට පිවිසීභ
ප්රිසේධිඝේ ප්යකහල කශ ඔහු ඳක් හභහජි
කත්ඝඹන්ද ඝේල ඳහරන ක්රිිස ඹහලි ඝඹන්ද
ඉත් විඹ. මුසලිම්රුන්ට එඝයහි සදු කයන
සවිස ජනතහ ඳක්ඝේ ක්රිිස ඹහ භහර්ගඹ
හතහන්ඝේ ඹළයි ඔහුභ එභ අසථහඝව් ප්යහකහල
කඝශේඹ.
අතීතඝේ නිතයභ ඵයිඵරඹ කිඹහ විටින් විට
ඝේ සථහනඹට පූජහට ඹන සට්ඝය ච්, දළන්
කුර්ආනඹ ඳහයහඹනඹ කයන ඵද, දිනකට
ඳස තහක් භසජිදඹට ඝගොස නළභදුම් කයන
ඵද ඳයි.
ක්රිඳසතිඹහනු දවඝම් ඝොඹහ ගන්නට ඝනොවළකි
ව ත්ඹ ඉසරහම් දවභ තුශ ඝොඹහ ගත් ඵ
ඔහු ත දුයටත් ඳයි.
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“ය ගණනහක් ඝොඹහ ගත ඝනොවළකි ව
ළදගත් ජීවිත ප්යලසනඹන්ට ඉසරහම් යුක්ති
වගත පිළිතුරු දුන්ඝන්ඹ.“ ඹනුඝන් සට්ඝයකච්
ඳයි. ඔහු දළන් භසජිදඹට ඹන, අල්
කුර්ආනඹ ඳහයහඹනඹ කයන, ඳස ඝව්ර
අල්රහවසට නළභදුම් කයන්
නට කළඳවු
මුසලිම්යඝඹකි.
සවිට්ර්රන්තඝේ මිනයහතඹ තවනම් කිරී ඝම්
ඳනත නීති භහර්ගඝඹන් අනුභත කිරීභ පිණි,
ඒ පිළිඵ ජනභත විචහයණඹක් ඒ යඝට්
ඳළළත්විණි.
එභ ඡන්ද විභසීඝම් ප්යඒතිපරඹට
අනු
මිනයහතඹට ඳක් 42.5% ක් ඡන්දඹ දුන්
අතය, මිනහයතඹ තවනම් කිරීභට ඳක්
57.5%ක් ඡන්ද දුන්ව. ඝභහි ළදගත් ඝදඹක්
න්ඝන් සවිට්ර්රන්තඝේ ජීත් න මුසලිම්
රුන්ඝේ ිංඛ්ඹහිස  6% ඳභණි. එඝවත් සවිස
ළසඹන්ඝගන් 42.5% ිංඛ්ඹහිස  මිනයහතඹ
තවනම් කිරීභට එඝයහි, එනම් 6% ඳභණක්
න මුසලිරුන්ට ඳක් ජන්දඹ ප්ර්කහල
කිරීභයි. ඝභභ භවජන විචහයණඹ පි
ළිඵ
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විලසඝල්නඹ කශ විේතුන්, මිනයහතඹ ව
ඉසරහමිඹ තහත් තවනම් කිරීඝම් ෆඹභ
නිහ, යට
ළසඹන්ඝගන් ඝඵොඝවෝ
ඝදඝනකුඝේ අධහනඹ ඉසරහභඹ ඝත
ඝඹොමු වී තිඝඵන ඵ අදවස ප්ර්කහල කශව.

සට්ඝයගච් භවතහද ෂසඝයයිඵර්ේ ඳහරන ප්යශඝේලඝ
භධ්ඹයසථ භත
ධහරී ප්යගජහතන්ත්යදහදී ඳක්ඹ
(Conservative Party) ලක්තිභත් කිරීඝම් කටයුතු රට
දළන් වබහගි ඝයි.
සට්ඝයiච්ඝේ අලුත් ඳක්ඝේ ව්ඹහිඳහයඹ, ඔහුඝේ
ඳළයණි ප්යවතිඳත්තිඹට වහත්ඳසන් ඝනස වු
එකකි. සවිට්ර්රන්තඝේ මිනයහත් ඉදි
කිරීඝම් තවනභ දළන් නීති
ගත වී අහන
නමුත් ආගම් අතය හධහයණත්ඹ ව
හභදහන වජීනඹ සවිස යටළසඹන් අතය
ප්යදචලිත කිරීභට ඔහු දළන් කටයුතු කය ඝගන
ඹයි.
මිනයහතඝේ තවනභට දළන් ඔහු දළඩි ඝර
විරුේධ න අතය, යුඝයෝඳ භවහ ේවීඳඝේ
ඉතහභත් අරිංකහයත් භසජිදඹක්,
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සවිට්ර්රන්තඝේ ඳස න භසජිදඹ ලඝඹන්
ඉදි කිරීභට ඔහු ඵරහඝඳොඝයොත්තු ඝයි.
ඝම් අතය, ඔහුඝේ ඳළයණි ඝේලඳහරන ඳක්ඹ
න සවිස ජනතහ ඳක්ඹ, සට්ඝයනච් මුසලිම්
ඵට ඳත්වීඝභන් ඳසු, සවිට්ර්රන්ත යු
ද
වමුදහඝව් ඔහු උඳඝේලක යඝඹක් ඝර
කටයුතු කිරීභ ගළන තභ අ
ප්ඝයහද
ඹ යජඹට
දන්හ ඇත.
3,000ක් වහ 5,000ක් අතය ිංඛ්ඹහිහක ඉතහලි
ජහතීන් කඝතෝලික දව ඝම් සට ඉසරහභඹ
තුශට පිවිසී ඇති ඵ යුඝයෝඳඝේ ක්රිිහඹහත්භක
න ඉසරහමිඹ ිංවිධහනඹන්හි මුළු
ඳයි.
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