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இலங்ககை ஜனனாதிபதி இஇரனாணுவ
ஒடுக்குமுககுமுறைகமுறையை முன் முன்னனடுக்கிகுமுறைனார

By K. Ratnayake,    27 April 2019

இலங்ககை ஜனனாதிபதி க மைத்திரிபனால சிறி சிறிசல சிறிசேன,

வியனாழக்கிழக மை கூட்டிய அகனத்துக் கைட்சி  மைனா கட்சி மாநனாட,  கைடந்த
ஞனாயிற்றுக்கிழக மை  கட்சி மாநடந்த பயங்கைரபயங்கரவனாத குண்ட த குண்டு வபயங்கரவடிப்புகைக்
அடத்து தீவு முழுபயங்கரவது மைனான இரனாணுபயங்கரவ த குண்டு வபனாலிஸ் பனாய்ச்ல சிறிசேகல
பயங்கரவலுப்படத்துபயங்கரவகத க மைய மைனாகைக் த குண்டு வகைனாண்டிருந்தது.

அகனத்து இரனாணுபயங்கரவ  கட்சி மாநடபயங்கரவடிக்ககைகைக்யும் ஒருங்கிக் ஒருங்கிணைக்கை
"பனாதுகைனாப்பு  கட்சி மாநடபயங்கரவடிக்ககை க மையம் ஒன்கம் ஒன்றைத் திம் ஒன்றைக்கைப்"
 சிறிசபனாபயங்கரவதனாகை சிறி சிறிசல சிறிசேன குறிப்பிட்டனார.

ஜனனாதிபதி ஊடகை த குண்டு வல சிறிசேய்தியின் படி,  இந்த அகனத்துக் கைட்சி
 மைனா கட்சி மாநனாட்டில் கைலந்து த குண்டு வகைனாண்ட ல சிறிசேகைல கைட்சிகை்தும் தகலபயங்கரவரகைள,
“பயங்கைரபயங்கரவனாத அச்சுறுத்தல்கைக் முழுக மையனாகை ஒழிக்கைவும்
 சிறிசதசிய பனாதுகைனாப்கப உறுதிப்படத்தவும்,  அத்துடன் ல சிறிசேந் சிறிசதகை
 கட்சி மாநபரகைக் ககைது த குண்டு வல சிறிசேய்யவும் ஜனனாதிபதியினனால்
முன்த குண்டு வனடக்கைப்படம்  கட்சி மாநடபயங்கரவடிக்ககைகைளுக்கு த மைது ஆதரகபயங்கரவ
த குண்டு வதரிவித்துள்னர."

சுருக்கை மைனான அறிக்ககையின்படி, முன்னனாள ஜனனாதிபதி  மைஹிந்த
இரனாஜபக்ஷ தகலக மையிலனான எதிரக்கைட்சியனான ஸ்ரீலங்கைனா
த குண்டு வபனாதுஜன முன்னண,  இரனாணுபயங்கரவப் புலனனாய்வுக் குழுகபயங்கரவ
பயங்கரவலுப்படத்துபயங்கரவது உளளிட்ட 11 பி சிறிசரரக் ஒருங்கிணைகைக்
முன்த குண்டு வ மைனாழிந்துள்து.

முழு அரசியல் ஸ்தனாபகைமும், த குண்டு வதனாழிலனா் பயங்கரவரக்கைத்தின்
 சிறிசபனாரனாட்டங்கைக்  கட்சி மாநசுக்குபயங்கரவதற்கைனாகை பயன்படத்தப்படவுள்
த குண்டு வபனாலிஸ்-அரல சிறிசே  கட்சி மாநடபயங்கரவடிக்ககைகைக்,  பயங்கைரபயங்கரவனாதத்திற்கு
எதிரனான  சிறிசபனாரனாட்டம் என்ம் ஒன்றை த குண்டு வபயரில் அமுல்படத்துபயங்கரவதற்கைனாகை,
ஞனாயிறு  கட்சி மாநடந்த பயங்கைர துன்பத்கத பற்றிக்த குண்டு வகைனாண்டள்து.

அகனத்துக் கைட்சி  மைனா கட்சி மாநனாட்டில் கைலந்து த குண்டு வகைனாண்ட ல சிறிசேகைல
கைட்சிகைளும்,   கட்சி மாநகடமுகம் ஒன்றைப்படத்தப்பட்டள் இந்தக்
த குண்டு வகைனாடூர மைனான  கட்சி மாநடபயங்கரவடிக்ககைகைளுக்கு த குண்டு வபனாறுப் சிறிசபற்கை  சிறிசபயங்கரவண்டம்.
இந்த கைட்சிகைளில், ஆளும் கூட்டணயில் உள், சிறி சிறிசல சிறிசேனவின்
ஸ்ரீலங்கைனா சுதந்திரக் கைட்சி (ஸ்ரீ.ல.சு.கை.),  பிரத மைர ரணல்
விக்கிர மைசிங்கைவின் ஐக்கிய  சிறிசதசியக் கைட்சி (ஐ. சிறிசத.கை.),
இரனாஜபக்ஷவின் ஸ்ரீலங்கைனா த குண்டு வபனாதுஜன முன்னண
(ஸ்ரீ.ல.த குண்டு வபனா.ஜ.மு.), தமிழ்  சிறிசதசிய கூட்டக மைப்பு  மைற்றும்  மைக்கைள
விடதகல முன்னணயும் ( சிறிசஜ.வி.பி.),  அ சிறிசத சிறிசபனால் ஸ்ரீ லங்கைனா
முஸ்லிம் கைனாங்கிரஸ்,  அகில இலங்ககை முஸ்லிம் கைனாங்கிரஸ்
ஆகிய இரண்ட முஸ்லீம் பயங்கரவகுப்புபயங்கரவனாத கைட்சிகைளும் அடங்கும்.

கைடந்த ஞனாயிற்றுக்கிழக மை  கட்சி மாநடந்த பயங்கைரபயங்கரவனாத குண்டத்
தனாக்குதல்கைள மூன்று பிரதனான கிறிஸ்துபயங்கரவ  சிறிசதபயங்கரவனாலயங்கைள
 மைற்றும் மூன்று த குண்டு வல சிறிசேனாகுசு  சிறிச னாட்டல்கைள இலக்கு கபயங்கரவத்து
 கட்சி மாநடத்தப்பட்டன.  எந்தத குண்டு வபயங்கரவனாரு வி்க்கைமும் அளிக்கைனா மைல்,
அதிகைனாரிகைள  சிறிச கட்சி மாநற்று உயிரிழந்தபயங்கரவரகைளின் எண்ணக்ககைகய 350
முதல் 253 ஆகை கைணல சிறிசே மைனான்வு குகம் ஒன்றைத்தனர.
த குண்டு வகைனால்லப்பட்டபயங்கரவரகைளில் ஆண்கைள,  த குண்டு வபண்கைள  மைற்றும்

குழந்கதகைளும் அடங்குபயங்கரவ சிறிசதனாட நூற்றுக்கை் ஒருங்கிணைக்கைனானபயங்கரவரகைள
கைனாய மைகடந்துள்துடன் சிலர கைபயங்கரவகலக்கிட மைனாகை உள்னர.

இஸ்லனாமிய அரசு தனாக்குதலுக்கு த குண்டு வபனாறுப் சிறிசபற்றுள்
 சிறிசபனாதிலும்,   சிறிச கட்சி மாநரடி ஆதனாரங்கைள கிகடயனாது என்று
ஆய்பயங்கரவனா்ரகைள சுட்டிக்கைனாட்டியுள்னர.  அரல சிறிசேனாங்கை மைனானது
படத குண்டு வகைனாகலக்கு,  இலங்ககையில் உள் ஒரு இஸ்லனாமிய
அதிதீவிரபயங்கரவனாதக் குழுபயங்கரவனான  சிறிசதசிய த குண்டு வத தேசிய தௌஹீத் ஜம் மைனா'அத்கத
குற்ம் ஒன்றைம் ல சிறிசேனாட்டபயங்கரவதுடன், அதற்கு ல சிறிசேரபயங்கரவ சிறிசதல சிறிசே த குண்டு வதனாடரபுகைள
இருப்பதனாகைவும் கூறுகிம் ஒன்றைது.

தனாக்குதல்  கட்சி மாநடப்பதற்கைனான ல சிறிசேனாத்தியம் பற்றிய விபரங்கைக்
ஏப்ரல் 4 அன் சிறிசம் ஒன்றை ஒரு த குண்டு வபயங்கரவளி கட்சி மாநனாட்ட புலனனாய்வு முகைக மை
அரல சிறிசேனாங்கைத்திற்கும் பனாதுகைனாப்பு அக மைப்புகைளுக்கும் எச்ல சிறிசேரிக்ககை
விடத்துள்து.  ஆயினும்,  ஏப்ரல் 11 அன் சிறிசம் ஒன்றை த குண்டு வபனாலிஸ்
அதிகைனாரிகைளுக்கு  மைட்டம் இந்த எச்ல சிறிசேரிக்ககை
அனுப்பப்பட்டள்துடன்,  பின்னர பிரமுகைர பனாதுகைனாப்புக்கு
த குண்டு வபனாறுப்பனாகை உள் சில உயர மைட்ட த குண்டு வபனாலிஸ்
அதிகைனாரிகைளுக்கு கிகடத்துள்து.

முன்னண கிறிஸ்தபயங்கரவ  சிறிசதபயங்கரவனாலயங்கைளில் தற்த குண்டு வகைனாகலத்
தனாக்குதகல  கட்சி மாநடத்துபயங்கரவதற்கைனாகை  சிறிசதசிய த குண்டு வத தேசிய தௌஹீத் ஜம் மைனா'அத்
திட்டமிடபயங்கரவதனாகை அந்த தகைபயங்கரவல் எச்ல சிறிசேரித்தது.  தனாக்குதலுக்கு
முன்னர எந்த  கட்சி மாநடபயங்கரவடிக்ககையும் எடக்கைப்படனாதது ஏன்
என்பதற்கு எந்தத குண்டு வபயங்கரவனாரு வி்க்கைத்கதயும் யனாரும்
பயங்கரவழங்கைவில்கல.

அதற்கு பதிலனாகை,  அரல சிறிசேனாங்கைம் பலி ஆடகைக்த்  சிறிசதடகிம் ஒன்றைது.
புதனன்று,  பனாதுகைனாப்பு த குண்டு வல சிறிசேயலனா்ர  சிறிச  மைசிறி த குண்டு வபரனனாண் சிறிசடனா
ஜனனாதிபதியின்  சிறிசபயங்கரவண்ட சிறிசகைனாக் அடத்து இரனாஜினனா மைனா
த குண்டு வல சிறிசேய்தனார.  த குண்டு வபனாலிஸ்  மைனா அதிபர புஜித ஜயசுந்தரகபயங்கரவ
இரனாஜினனா மைனா த குண்டு வல சிறிசேய்ய சிறி சிறிசல சிறிசேனனா  சிறிசகைனாரியுள்னார.

புதனன்று,  இரனாணுபயங்கரவத்திற்கு பரந்த்பயங்கரவனான அதிகைனாரங்கைக்
பயங்கரவழங்கும் அபயங்கரவல சிறிசேர கைனால விதிகைக் ஜனனாதிபதி
பிரகைடனப்படத்தியதற்கு அகனத்து பனாரனாளு மைன்ம் ஒன்றைக் கைட்சிகைளும்
ஆதரபயங்கரவளித்ன.  இந்த அதிகைனாரங்கைளில் ஊரபயங்கரவலம்  மைற்றும்
கூட்டங்கைக் தகட த குண்டு வல சிறிசேய்தல்,  த குண்டு வபனாது ஒழுங்குக்கு
இகடயூறுகைள ஏற்படத்துபயங்கரவகத அல்லது அதிருப்திகய
உருபயங்கரவனாக்குபயங்கரவகத தடத்தல் அல்லது கைட்டப்படத்துதல்,
ஊரடங்கு உத்தரவு பிம் ஒன்றைப்பித்தல்,  பயங்கரவனாகைனங்கைள உட்பட
த குண்டு வல சிறிசேனாத்துக்கைக் ககைப்பற்றுதல்,   மைற்றும் அத்தியனாபயங்கரவசிய
 சிறிசல சிறிசேகபயங்கரவகைக் பரனா மைரிப்பதும் அடங்கும்.

பனாதுகைனாப்பு த குண்டு வல சிறிசேயலனா்ரின் உத்தரவின் படி,  பிடியனாக் ஒருங்கிணை
இல்லனா மைல்  கட்சி மாநபரகைக் ககைதுத குண்டு வல சிறிசேய்யவும் ஒரு பயங்கரவருடத்திற்கு
 சிறிச மைலனாகை அபயங்கரவரகைக் வில சிறிசேனாரக் ஒருங்கிணையின்றி தடத்துகபயங்கரவக்கைவும்
இரனாணுபயங்கரவத்துக்கும் த குண்டு வபனாலிசுக்கும் அதிகைனாரம் உள்து.
ஒப்புதல் பயங்கரவனாக்குமூலங்கைக் நீதி மைன்ம் ஒன்றைத்தில் ல சிறிசேனான்றுகை்னாகை



பயன்படத்த முடியும்.  கைடந்த கைனாலத்தில் சித்திரபயங்கரவகதகைக்ப்
பயன்படத்தி சிறிசய ஒப்புதல் பயங்கரவனாக்குமூலங்கைள த குண்டு வபம் ஒன்றைப்பட்டள்ன.

ஒரு அல சிறிசேனாதனார் ஒருங்கிணை  கட்சி மாநடபயங்கரவடிக்ககையில், சிறி சிறிசல சிறிசேன  சிறிச கட்சி மாநற்று  மைனாகல
 கட்சி மாநடத்திய ஒரு த குண்டு வல சிறிசேய்தியனா்ர  மைனா கட்சி மாநனாட்டில், இரனாணுபயங்கரவம் தீவு
முழுபயங்கரவதிலும் ஒரு பனாரிய  சிறிசதடதகல  கட்சி மாநடத்துகிம் ஒன்றைது என்று
அறிவித்தனார.  " கட்சி மாநனாட்டில் ஒவ்த குண்டு வபயங்கரவனாரு குடம்ப உறுப்பினரும்
 சிறிசல சிறிசேனாதகனக்கு உள்னாக்கைப்படபயங்கரவனார.  அகடயனா்ம் த குண்டு வதரியனாத
 கட்சி மாநபரகைள எபயங்கரவரும் இல்கல என்பகத உறுதிப்படத்த,
ஒவ்த குண்டு வபயங்கரவனாரு வீட்டிலும் நிரந்தர குடியிருப்பனா்ரகைளின்
பட்டியல்கைள உருபயங்கரவனாக்கைப்படம்."

இரனாணுபயங்கரவப்  சிறிசபச்ல சிறிசேனா்ர பிரி சிறிசகைடியர சுமித் அத்தபத்து,  கட்சி மாநனாட்டில்
10,000 க்கும் அதிகை மைனா சிறிசனனார நிகலத குண்டு வகைனாண்டள்னர.
கைடற்பகட தனது பகடகைக்  சிறிசல சிறிசேகபயங்கரவயில் கபயங்கரவத்திருக்கும்
அ சிறிசத  சிறிசபயங்கரவக்யில்,  வி மைனானப் பகடயனானது பனாதுகைனாப்பு
கைடக மைகைளுக்கு 1,000 க்கும் அதிகை மைனான வீரரகைக்
அனுப்பியுள்து. இது இழிபுகைழ் த குண்டு வபற்ம் ஒன்றை வி சிறிசல சிறிசேட அதிரடிப்பகட
பிரிவுகைள உட்பட 70,000 த குண்டு வபனாலிஸ் பகடக்கும்  சிறிச மைலதிகை மைனான
இரனாணுபயங்கரவ நிகலத குண்டு வகைனாள்லனாகும்.

அரல சிறிசேனாங்கைமும் பனாதுகைனாப்புப் பகடகைளும் ஒரு சிறிய முஸ்லீம்
தீவிரபயங்கரவனாதக் குழுகபயங்கரவ இலக்கைனாகைக் த குண்டு வகைனாள்வில்கல,   மைனாம் ஒன்றைனாகை
முழு த குண்டு வபயங்கரவகுஜனங்கைக்யும் குறிகபயங்கரவத்துள்து என்பது
த குண்டு வதளிபயங்கரவனாகிம் ஒன்றைது. "தமிழீழ விடதகலப் புலி பயங்கைரபயங்கரவனாதத்திற்கு
எதிரனான  சிறிசபனாரனாட்டத்தின்  சிறிசபனாதும்"  இ சிறிசத சிறிசபனான்ம் ஒன்றை
பயங்கரவழிமுகம் ஒன்றைகைள பயன்படத்தப்பட்டதனாகை கூறி இந்த
 கட்சி மாநடபயங்கரவடிக்ககைகய சிறி சிறிசல சிறிசேன நியனாயப்படத்தினனார.

பிரிவிகனபயங்கரவனாத விடதகலப் புலிகைளுக்கு எதிரனான மூன்று
தல சிறிசேனாப்தகைனால இனபயங்கரவனாதப்  சிறிசபனார,  தமிழ்  மைக்கைக்
 கட்சி மாநசுக்குபயங்கரவதற்கும்,  த குண்டு வதனாழிலனா் பயங்கரவரக்கைத்கத
பி்வுபடத்துபயங்கரவதற்கும் பயன்படத்தப்பட்ட பல தல சிறிசேனாப்தங்கை்னாகை
தமிழர வி சிறிசரனாத பனாரபட்ல சிறிசேங்கைளின் உச்ல சிறிசேக் கைட்ட மைனாகை இருந்தது.
இப் சிறிசபனாது அந்த இரத்தக்கை்ரி  மைற்றும் த குண்டு வகைனாடூர மைனான  சிறிசபனார
பயங்கரவழிமுகம் ஒன்றைகைள "பயங்கைரபயங்கரவனாதத்திற்கு எதிரனான"   சிறிசபனார என்ம் ஒன்றை
த குண்டு வபயரில் புதுப்பிக்கைப்படகின்ம் ஒன்றைன.

த குண்டு வதனாழிலனா் பயங்கரவரக்கை  சிறிசபனாரனாட்டங்கைளின் எழுச்சியின்
நிகலக மைகைளின் கீழ் அரல சிறிசேனாங்கைம் முஸ்லிம் எதிரப்பு
உ் ஒருங்கிணைரகபயங்கரவத் தூண்டி விடகின்ம் ஒன்றைது.  அபயங்கரவர "பயங்கைரபயங்கரவனாத
தனாக்குதல்கைளுக்கு த குண்டு வபனாறுப்பனான இஸ்லனாமிய குழுக்கைக்"
தகட த குண்டு வல சிறிசேய்பயங்கரவனாரனா என  சிறிசகைட்கைப்பட்டதற்கு,  அபயங்கரவல சிறிசேரகைனால
ல சிறிசேட்டத்தின் கீழ் அபயங்கரவரகைள தகட த குண்டு வல சிறிசேய்யப்பட்டிருந்தனால்,
அபயங்கரவல சிறிசேரகைனாலம் நீக்கைப்படம் சிறிசபனாது அந்த தகடயும் நீங்கிவிடம்,
என்று ஜனனாதிபதி கூறினனார.

அக மைப்புகைக் நிரந்தர மைனாகைத் தகட த குண்டு வல சிறிசேய்யக் கூடியபயங்கரவனாறு
புதிய ல சிறிசேட்டங்கைக் உருபயங்கரவனாக்கைச் த குண்டு வல சிறிசேனால்லியுள்தனாகை சிறி சிறிசல சிறிசேன
த குண்டு வதரிவித்தனார. ஒரு கைட்சி த குண்டு வபனாலிஸ்-அரல சிறிசேனான சிங்கைப்பூர  சிறிசபனான்ம் ஒன்றை
 கட்சி மாநனாடகைளின் ல சிறிசேட்டங்கைக்  மைனாதிரியனாகை பின்பற்றுபயங்கரவது பற்றி
அதிகைனாரிகைள கைற்ககையில் ஈடபட்டள்தனாகை அபயங்கரவர  சிறிச மைலும்
கூறினனார.

அரல சிறிசேனாங்கைம் த குண்டு வபயங்கரவளி கட்சி மாநனாட்ட பயங்கைரபயங்கரவனாத எதிரப்பு நிபு் ஒருங்கிணைரகைளின்
ஆ சிறிசலனால சிறிசேகனகயயும் த குண்டு வபறுபயங்கரவதனாகைவும் சிறி சிறிசல சிறிசேன கூறினனார.
அத குண்டு வ மைரிக்கைனா ஏற்கைன சிறிசபயங்கரவ ஒரு எஃப்.பி.ஐ.  குழுகபயங்கரவ
அனுப்பியுள் சிறிசதனாட இலங்ககையில் உளளூர பனாதுகைனாப்புப்
பகடகைளுக்கு "ஆ சிறிசலனால சிறிசேகைரகை்னாகை"  அத குண்டு வ மைரிக்கை இரனாணுபயங்கரவத்தின்
இந்திய-பசுபிக் கைட்டக்த் த்த்திலிருந்து பகடப்பிரிவும்

தீவில் இம் ஒன்றைங்கியுள்து.  த குண்டு வபய்ஜிங்கின் இழப்பில்,  கைடந்த
 கட்சி மாநனான்கு ஆண்டகை்னாகை பயங்கரவனாஷிங்டன்  சிறிச மைற்த குண்டு வகைனாண்ட பயங்கரவருபயங்கரவது
 சிறிசபனால்,  அது த குண்டு வகைனாழும்புடன் தனது இரனாணுபயங்கரவ  மைற்றும்
அரசியல் உம் ஒன்றைவுகைக் பயங்கரவலுப்படத்திக்த குண்டு வகைனாளபயங்கரவதற்கு இந்த
துயரத்கத சுரண்டிக்த குண்டு வகைனாளகின்ம் ஒன்றைது.

அரல சிறிசேனாங்கைம் ஏப்பிரல் 21  அன்று முகைநூல்  மைற்றும் யூடியூப்
உட்பட ல சிறிசேமூகை பயங்கரவகலத் த்ங்கைள மீது திணக்கைப்பட்ட  கட்சி மாநனாட
தழுவிய தகடகய இப் சிறிசபனாகதக்கு அகைற்ம் ஒன்றைனாது என சிறி சிறிசல சிறிசேன
கூறினனார. “ல சிறிசேமூகை ஊடகைங்கைளின் ல சிறிசேனாதகை மைனான  கட்சி மாநடத்கத இன்க மை
கைனார் ஒருங்கிணை மைனாகை”  தகடகய அகைற்றுபயங்கரவது தனா மைதிக்கைப்படபயங்கரவதனாகை
அபயங்கரவர கூறினனார.  எதிர மைகம் ஒன்றையனான  கட்சி மாநடத்கத என்பது பற்றி
எந்தத குண்டு வபயங்கரவனாரு தகைபயங்கரவகலயும் அபயங்கரவர கூம் ஒன்றைவில்கல.

த குண்டு வகைனாழும்பில் நிலவும் ஆழ்ந்த அரசியல் த குண்டு வ கட்சி மாநருக்கைடிக்கு
 மைத்தியில்,  ஒவ்த குண்டு வபயங்கரவனாரு கைன்கனயும் கைடக மையனான த குண்டு வபனாலிஸ்-
அரல சிறிசே  கட்சி மாநடபயங்கரவடிக்ககைகைளுக்கைனாகை ஆரபயங்கரவனாரம் த குண்டு வல சிறிசேய்கின்ம் ஒன்றைன.

சிறி சிறிசல சிறிசேன கைடந்த அக் சிறிசடனாபரில்,  விக்கிர மைசிங்கைகபயங்கரவ பிரத மைர
பதவியில் இருந்து அகைற்றி அபயங்கரவருக்கு பதிலனாகை அபயங்கரவரது எதிரி
இரனாஜபக்ஷகபயங்கரவ பதவியில் அ மைரத்தினனார.  சிறி சிறிசல சிறிசேன
பனாரனாளு மைன்ம் ஒன்றைத்கதக் கைகலத்தக மை அரசியலக மைப்புக்கு
முர் ஒருங்கிணைனானது என உயர நீதி மைன்ம் ஒன்றைம் தீரப்பளித்தகத அடத்து,
அத குண்டு வ மைரிக்கைனாவின் அழுத்தங்கைளின் கீழ்,  அபயங்கரவர பிரத மைரனாகை
விக்கிர மைசிங்கைகபயங்கரவ அ மைரத்த நிரப்பந்திக்கைப்பட்டனார.

எனினும், அரசியல் உள சிறிச மைனாதல்கைள த குண்டு வதனாடரகின்ம் ஒன்றைன.   சிறிச கட்சி மாநற்று,
இரனாணுபயங்கரவ உ்வுத்துகம் ஒன்றைகய "பலவீனப்படத்திவிட்டதனாகை"
ஐ. சிறிசத.கை. தகலக மையிலனான அரல சிறிசேனாங்கைத்கத சிறி சிறிசல சிறிசேன குற்ம் ஒன்றைம்
ல சிறிசேனாட்டினனார. அகத தனான் எதிரத்ததனாகை அபயங்கரவர கூறிக்த குண்டு வகைனாண்டனார.
தனது பங்கிற்கு, விக்கிர மைசிங்கைவும் குண்டத் தனாக்குதல்
பற்றிய முன்த குண்டு வனச்ல சிறிசேரிக்ககைகய அக மைச்ல சிறிசேரகபயங்கரவக்குத்
த குண்டு வதரிவிக்கைவில்கல என்று குற்ம் ஒன்றைம் ல சிறிசேனாட்டினனார.

 சிறிச கட்சி மாநற்று, முன்னனாள ஜனனாதிபதி  மைஹிந்த இரனாஜபக்ஷவின்
ல சிறிசே சிறிசகைனாதரரும் ஸ்ரீ.ல.த குண்டு வபனா.ஜ.முன்னணயின் ஜனனாதிபதி
 சிறிசபயங்கரவட்பனா்ரனாகை எதிரபனாரக்கைப்படபபயங்கரவரு மைனான  சிறிசகைனாடனாபய
இரனாஜபக்ஷ, "தீவிரபயங்கரவனாத இஸ்லனாக மை"  தனான்
கைட்டப்படத்துபயங்கரவதனாகை கூறினனார.  “ சிறிசதசியப் பனாதுகைனாப்பிற்கு
முன்னுரிக மை"  த குண்டு வகைனாடக்கைப்படவில்கல என அரல சிறிசேனாங்கைத்கத
குற்ம் ஒன்றைம் ல சிறிசேனாட்டிய அபயங்கரவர,  " மைனித உரிக மைகைள"   மைற்றும் "தனி
 மைனித சுதந்திரங்கைள"  பற்றி அ்வுக்கைதிகை மைனாகை  சிறிசபல சிறிசேப்படகிம் ஒன்றைது
என்று  சிறிச மைலும் த குண்டு வதரிவித்தனார.

புலிகைளுக்கு எதிரனான யுத்தத்தின் இறுதி கைட்டத்தின்  சிறிசபனாது
பனாதுகைனாப்பு த குண்டு வல சிறிசேயலனா்ரனாகை இருந்த  சிறிசகைனாத்தபனாய இரனாஜபக்ஷ,
கைகடசி இரனாணுபயங்கரவ  கட்சி மாநடபயங்கரவடிக்ககைகைளில் ஆயிரக்கை் ஒருங்கிணைக்கைனான
த குண்டு வபனாது மைக்கைள த குண்டு வகைனால்லப்பட்டதற்கும், நூற்றுக்கை் ஒருங்கிணைக்கைனான தமிழ்
 மைக்கைக்யும் அரல சிறிசேனாங்கை வி சிறிசரனாத வி மைரல சிறிசேகைரகைக்யும் கைடத்தி
"கைனா் ஒருங்கிணைனா மைல்" ஆக்கிய இரனாணுபயங்கரவத்துடன் இக் ஒருங்கிணைந்த த குண்டு வகைனாகலப்
பகடகைளுக்கும் த குண்டு வபனாறுப்பனாளியனாபயங்கரவனார.

இந்த கைருத்துகைள, பயங்கைரபயங்கரவனாதத்தின் மீது அன்றி, த குண்டு வதனாழிலனா்
பயங்கரவரக்கைம்  மைற்றும் கிரனா மைப்பும் ஒன்றை ஏகழகைளின் த குண்டு வபருகி பயங்கரவரும்
 சிறிசபனாரனாட்டங்கைளின் மீது த குண்டு வகைனாடூர மைனாகை பனாய்பயங்கரவதற்கைனான
தயனாரிப்பில்,  யுத்த-கைனால த குண்டு வபனாலிஸ்-அரல சிறிசே இயந்திரங்கைக்
துரித மைனாகை அமுல்படத்துபயங்கரவது  மைற்றும் பலப்படத்துபயங்கரவதன்
பின்னணயில் இருப்பது என்ன என்பதற்கைனான இன்னுத குண்டு வ மைனாரு
அறிகுறி சிறிசய ஆகும்.


