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இலங்ககை ஆளும் உயரடுக்குகைள் உள்ள் உள்நகள் உள்நாட்டு
யுத்தம் முடிவகமுடிவடைந்து பத்தகள் உள்நாண்டுகைளுக்கு பின்னர
வரக்கைப் கப் பபகள் உள்நாருக்குத் தயகள் உள்நார ் தயார் சத் தயார் செய்கின்றன
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மே

18, பிரிவிினவினைைவனைவாத தமிழீழ விடுதின விடுதலைப் புலிகளின் இரத்தம் மதனைவாய்ந்த

மதனைவால்வியுடன் இ விடுதலைங்ினகயின் நீடித்த இவினைைவனைவாத யுத்தம் முடிைவினடந்து ஒர
தசனைவாப்தத்ினத குறிக்கின்றது.
இரனைவாணுைவ வைவற்றிினறியை வகனைவாண்டனைவாடிறியை ஜவினைனைவாதிபதி ினேத்திரிபனைவா விடுதலை சிறிமசவினை,
ஆயுதப்பினடகளுக்கு மிக உத்மைவகேனைவாவினை புகழஞ்சலி வசலுத்திவினைனைவார. 2009
இல் மேனைவாதல் முடிைவினடந்ததிலிரந்து இப்மபனைவாது தீவு முழுைவதிலும்
இரனைவாணுைவம் நடைவடிக்ினககளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
பனைவாரனைவாளுேன்ற ினேதனைவாவினைத்தில் நடத்தப்பட்ட ஒர விழனைவாவில்  விழாவில் ஞனைவாயிறன்ற
சிறிமசவினை ஆற்றிறியை சுரக்கேனைவாவினை உினர, ஏப்ரல் 21 அன்ற நடந்த
பறியைங்கரைவனைவாத குண்டுத் தனைவாக்குதல்களனைவால் ஆதிக்கம் வசலுத்தப்பட்டது. அந்த
தனைவாக்குதல்களில் கிட்டத்தட்ட 260 அப்பனைவாவி ேக்கள் படுவகனைவாின விடுதலை
வசய்றியைப்பட்டவினைர. கிறிஸ்தைவ மதைவனைவா விடுதலைறியைங்கள் ேற்றம் ஆடம்பர விடுதிகள்
மீதனைவாவினை தனைவாக்குதல்கினள, இஸ் விடுதலைனைவாமிறியை அடிப்பினடைவனைவாத இஸ் விடுதலைனைவாமிறியை அரசு,
ஒர உள்ளூர தீவிரைவனைவாத குழுைவனைவாவினை மதசிறியை தவ்ஹீத் ஜேனைவாத் உடன்
ஒரங்கிினங்கிணைந்து நடத்தியிரந்தது.
சிறிமசவினை, "வகனைவாடுரனைவாேவினை புலிகள் இறியைக்கத்திற்கு வீரரகள் நிரந்தரேனைவாக
முற்றப்புள்ளி ினைவத்தவினைர... ஆவினைனைவால், பத்து ஆண்டுகள் சேனைவாதனைவாவினைம் ேற்றம்
ஒற்றினேினறியை அடுத்து எதிரபனைவாரனைவாத விதேனைவாக ஒர பறியைங்கரைவனைவாத சம்பைவம்
நடந்துள்ளது..." என்ற பனைவாரனைவாட்டிவினைனைவார. “30 ஆண்டு அனுபைவத்துடன்"
இரனைவாணுைவத்தனைவால் "சரைவமதச பறியைங்கரைவனைவாதத்ினத" முடிவுக்கு வகனைவாண்டுைவர
முடியும் என்ற அைவர வபரினேறியைடித்துக் வகனைவாண்டனைவார.
முதலில், குண்டுத் தனைவாக்குதல்கள் "எதிரபனைவாரனைவாதினைவ" என்ற சிறிமசவினை
கூறைவது முற்றிலும் வபனைவாய்றியைனைவாவினைது. உயிரத்த  விழாவில் ஞனைவாயிற அன்ற குறிப்பிட்ட
இ விடுதலைக்குகள் உள்ளிட்ட திட்டமிடப்பட்ட தனைவாக்குதல்கள் பற்றி ஒர இந்திறியை
பு விடுதலைவினைனைவாய்வு நிறைவவினைம் முன்கூட்டிமறியை பனைவாதுகனைவாப்புப் பினடகினள எச்சரிக்ினக
வசய்துள்ளது. இந்த எச்சரிக்ினககள் அ விடுதலைட்சிறியைம் வசய்றியைப்பட்டு குண்டுத்
தனைவாக்குதல்கள்
அனுேதிக்கப்பட்டவினை.
அது
ஏவவினைவினை
எைவரம்
நம்பக்கூடிறியைைவினகயில் விளக்கேளிக்கப்படவில்ின விடுதலை
இரனைவாணுைவம் ேற்றம் வபனைவாலிசுக்கு பரந்த அதிகனைவாரங்கினள ைவழங்கும்
அைவசரகனைவா விடுதலை நிின விடுதலைினறியை திணிப்பதற்கனைவாக சிறிமசவினைனைவாவும் அரசனைவாங்கமும் இந்த
தனைவாக்குதின விடுதலை பற்றிக்வகனைவாண்டவினை. "சரைவமதச பறியைங்கரைவனைவாதத்ினத எதிரத்துப்
மபனைவாரனைவாடுதல்" என்ற வபறியைரில் பல் விடுதலைனைவாயிரக்கங்கிணைக்கனைவாவினை துரப்புக்களும்
வபனைவாலிஸ் அதிகனைவாரிகளும் தீவு முழுைவதும் நிறத்தப்பட்டுள்ளவினைர.
அமத மநரத்தில், வசய்தி ஊடகமும் அரசிறியைல் ஸ்தனைவாபகமும் முஸ்லிம்
ேக்கினள
அச்சுறத்துைவதற்கும்,
வதனைவாழி விடுதலைனைவாள
ைவரக்கத்ினத
பிளவுபடுத்துைவதற்கும் ஒர மேனைவாசேனைவாவினை முஸ்லீம்-விமரனைவாத பிரச்சனைவாரத்ினத
தூண்டி ைவரகின்றவினை. எல் விடுதலைனைவாைவற்றிற்கும் மே விடுதலைனைவாக, இந்த வபனைவாலிஸ் அரச
நடைவடிக்ினககள், தேது ைவனைவாழ்க்ினக நிின விடுதலைினேகளின் மீதனைவாவினை அரசனைவாங்கத்தின்
தனைவாக்குதல்களுக்கு எதிரனைவாக வபரகிறியை முினறயில் மபனைவாரனைவாட்டத்துக்கு
ைவந்துவகனைவாண்டிரக்கும் வதனைவாழி விடுதலைனைவாள ைவரக்கத்திற்கு எதிரனைவாக இ விடுதலைக்கு
ினைவக்கப்பட்டுள்ளவினை.
கடந்த பத்து ஆண்டுகளனைவாக "சேனைவாதனைவாவினைமும் ேற்றம் ஒற்றினேயும்"
நி விடுதலைவிறியைது என்பது அபத்தேனைவாவினைது. சிறிமசவினை, புலிகளின் மதனைவால்விினறியை
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அடுத்து உடவினைடிறியைனைவாக ஒர "வபனைவாரளனைவாதனைவாரப் மபனைவாினர" அறிவித்த ஜவினைனைவாதிபதி
ேஹிந்த இரனைவாஜபக்ஷவின் அரசனைவாங்கத்தில் ஒர சிமரஷ்ட அினேச்சரனைவாக
இரந்தனைவார.
கிட்டத்தட்ட மூன்ற தசனைவாப்தங்களனைவாக இரத்தக்களரிறியைனைவாவினை உள்நனைவாட்டு யுத்தம்
கனைவாரங்கிணைேனைவாக இந்த தீவு வபனைவாரளனைவாதனைவாரரீதிறியைனைவாக மபரழிவிற்கு உட்பட்டது. அது
2008-09
உ விடுதலைக
நிதிறியை
வநரக்கடிறியைனைவால்
இன்னும்
அதிகரித்தது.
எல் விடுதலைனைவாைவற்றிற்கும் மே விடுதலைனைவாக, சரைவமதச நனைவாங்கிணைறியை நிதிறியைத்தின் சிக்கவினை
வசறியைற்பட்டிறியைின விடுதலை அமுல்படுத்துைவதன் மூ விடுதலைம் வபனைவாரளனைவாதனைவாரச் சுினேகினள
வதனைவாழி விடுதலைனைவாள ைவரக்கத்தின் மீது திணிப்பினதமறியை இந்தப் "வபனைவாரளனைவாதனைவாரப்
மபனைவார" இ விடுதலைக்கனைவாக் வகனைவாண்டிரந்தது.
இந்த வைவகுஜவினை எதிரப்பு 2015 இல் ைவனைவாஷிங்டவினைனைவால் திட்டமிட்ட ஆட்சி
ேனைவாற்ற நடைவடிக்ினகயில் இரனைவாஜபக்ஷினைவ அகற்றைவதற்கனைவாக திரப்பி
விடப்பட்டது. இந்த நடைவடக்ினகயிம விடுதலைமறியை சிறிமசவினை ேற்றம் பிரதேர ரணில்
விக்கிரேசிங்கவும் அதிகனைவாரத்திற்கு வகனைவாண்டுைவரப்பட்டவினைர.
அவேரிக்கனைவா இவினைைவனைவாத யுத்தத்ினதயும் இரனைவாஜபக்ஷவின் சரைவனைவாதிகனைவார
ஆட்சிக்கு ஆதரவு வகனைவாடுத்தது, ஆவினைனைவால் வபய்ஜிங் உடவினைனைவாவினை அைவரது
வநரங்கிறியை உறினைவ அது எதிரத்தது. அவேரிக்கனைவா சீவினைனைவாவிற்கு எதிரனைவாவினை
தவினைது யுத்த தறியைனைவாரிப்புகளில் இ விடுதலைங்ினகினறியை ஒன்றிினங்கிணைக்க முற்பட்டதுடன்
சிறிமசவினைவும் விக்கிரேசிங்கவும் அந்த ைவழியில் விழுந்தவினைர.
நனைவான்கு ஆண்டு கனைவா விடுதலைேனைவாக, வதனைவாழி விடுதலைனைவாளரகள், இினள விழாவில் ஞரகள் ேற்றம்
ஏினழகளின் வைவகுஜவினைப் மபனைவாரனைவாட்டங்கள் மேற்பரப்புக்கு ைவந்து, சிறிமசவினை,
விக்கிரேசிங்க ேற்றம் இரனைவாஜபக்ஷ தின விடுதலைினேயி விடுதலைனைவாவினை ஆளும் ைவரக்கத்தின்
மபனைவாட்டி பிரிவுகளுக்கு இினடயில் கடுினேறியைனைவாவினை உட்பூசின விடுதலை தூண்டிவிட்டவினை.
எவ்ைவனைவாறனைவாயினும், அைவரகளுக்கு இினடயி விடுதலைனைவாவினை மைவறபனைவாடுகள் எதுைவனைவாக
இரந்தனைவாலும், அினவினைைவரம் சரைவமதச பறியைங்கரைவனைவாதத்ினத எதிரத்துப்
மபனைவாரிடும் சனைவாக்குப் மபனைவாக்கில் உினழக்கும் ேக்களுக்கு எதிரனைவாவினை ைவரக்கப்
மபனைவாினரத்
தறியைனைவாரிப்பதற்கனைவாக
இரனைவாணுைவத்ினத
அணிதிரட்டுைவினத
ஆதரிக்கின்றவினைர.
இந்த வபனைவாலிஸ் அரச நடைவடிக்ினககளுக்கு எதிரனைவாக மபனைவாரனைவாடுைவதற்கனைவாக ,
வதனைவாழி விடுதலைனைவாளரகள் ேற்றம் இினள விழாவில் ஞரகள் அரசிறியைல் ரீதிறியைனைவாக, குறிப்பனைவாக
நனைவாட்டின் இரத்தக்களரி உள்நனைவாட்டு யுத்தத்தின் படிப்பிினவினைகளனைவால் புடம்
மபனைவாடப்பட மைவண்டும்.
முழு வகனைவாழும்பு ஸ்தனைவாபகத்ினதயும் மபனைவா விடுதலைமைவ, சிறிமசவினைவும், யுத்தத்ினத
"புலி பறியைங்கரைவனைவாதத்தின்" விினளவு என்ற மபரிவினைைவனைவாத வசனைவாற்பதங்களிம விடுதலைமறியை
சித்தரிக்கின்றனைவார. உண்ினேயில், 1948 இல் இ விடுதலைங்ினகயின் உத்திமறியைனைவாகபூரைவ
சுதந்திரத்திலிரந்து, தமிழ் சிறபனைவான்ினேயிவினைரக்கு எதிரனைவாவினை திட்டமிட்ட
உத்திமறியைனைவாகபூரைவ பனைவாரபட்சங்களின் உச்சக்கட்டமே உள்நனைவாட்டு யுத்தேனைவாகும்.
ஜவினைநனைவாறியைக ேற்றம் சமூக உரிினேகளுக்கனைவாவினை மகனைவாரிக்ினககினள அமுல்படுத்த
முடிறியைனைவாத வகனைவாழும்பு ஆளும் ைவரக்கம், இவினைப் பனைவாகுபனைவாட்டில் உினழக்கும்
ேக்கினள பிளவுபடுத்துைவதற்கனைவாக தமிழர-விமரனைவாத மபரிவினைைவனைவாதத்ினத நனைவாடிறியைது.
1948 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிறியை மதசிறியைக் கட்சி அரசனைவாங்கத்தின் முத விடுதலைனைவாைவது
நடைவடிக்ினககளில் ஒன்ற, ஒர மில்லிறியைன் மதனைவாட்டத் வதனைவாழி விடுதலைனைவாளரகளின்
குடியுரிினேினறியை பறித்ததனைவாகும்.

1953 ஹரத்தனைவால் ஐ.மத.க. அரசனைவாங்கத்ினத ேண்டியிட ினைவத்தினத அடுத்து,
ஆளும் ைவரக்கம் 1956 இல் அதிகனைவாரத்திற்கு ைவந்த ஸ்ரீ விடுதலைங்கனைவா சுதந்திரக்
கட்சியின் (ஸ்ரீ. விடுதலை.சு.க.) சிங்கள மே விடுதலைனைவாதிக்கைவனைவாதத்தின் பக்கம் திரம்பிறியைது.
ஸ்ரீ. விடுதலை.சு.க. அதன் சிங்கள ேட்டும் அரச வேனைவாழிக் வகனைவாள்ினகினறியை
நினடமுினறப்படுத்திறியைதுடன், 1972 இல் ஸ்ரீ. விடுதலை.சு.க. தின விடுதலைினேயி விடுதலைனைவாவினை
அரசனைவாங்கம், வபளத்தத்ினத அரச ேதேனைவாக உறியைரத்திறியைது. இதன் மூ விடுதலைம்
இரண்டனைவாம் தர குடிேக்களின் நிின விடுதலைக்கு தமிழ் ேக்கினளக் கீழிறக்கிறியைது.
1970 களின் நடுப்பகுதியில் ஏற்பட்ட வபனைவாரளனைவாதனைவார வநரக்கடியிவினைனைவால்
ஏற்படுத்தப்பட்ட இன்வவினைனைவார வநரக்கடிக்கு ேத்தியில், மஜ. ஆர.
வஜறியைைவரதவினை தின விடுதலைினேயி விடுதலைனைவாவினை ஐ.மத.க. 1977 இல் அதிகனைவாரத்ினத
வைவன்றது, வதனைவாழி விடுதலைனைவாள ைவரக்கத்தின் மீதனைவாவினை ஒர மபரழிைவனைவாவினை தனைவாக்கத்ினத
ஏற்படுத்திறியை "திறந்த சந்ினத" வபனைவாரளனைவாதனைவாரக் வகனைவாள்ினகினறியை வசறியைல்படுத்த
உ விடுதலைகின் முதல் அரசனைவாங்கங்களில் ஒன்றனைவாக அது இரந்தது.
அதிகரித்து ைவரம் எதிரப்ினப சந்தித்த வஜறியைைவரத்தவினை, ஒர நிினறமைவற்ற
ஜவினைனைவாதிபதியின் ினகயில் சக விடுதலை அதிகனைவாரங்கினளயும் குவிக்கும் ைவினகயில்
அரசிறியை விடுதலைினேப்ினப
ேனைவாற்றிறியை
அமதமைவினள,
தமிழர
விமரனைவாத
ஆத்திரமூட்டல்கினள தூண்டிவிட்டது. 1983 ஜலின விடுதலையில் 13 இரனைவாணுைவ
வீரரகள் வகனைவால் விடுதலைப்பட்டினத அடுத்து, ஐ.மத.க. அரசனைவாங்கம் தீவு பூரனைவாவும்
பரந்த தமிழர-விமரனைவாதப் படுவகனைவாின விடுதலை ைவன்முினறகினள கட்டவிழ்த்து
விட்டதுடன், அதில் நூற்றக் கங்கிணைக்கனைவாவினைைவரகள் வகனைவால் விடுதலைப்பட்டமதனைவாடு,
விடுதின விடுதலைப் புலிகளுக்கு எதிரனைவாவினை மபனைவாினர அறிவித்தது.
"புலி பறியைங்கரைவனைவாதிகளுக்கு" எதிரனைவாவினை மபனைவார, வதனைவாழி விடுதலைனைவாள ைவரக்கத்திற்கு
எதிரனைவாவினை ஒர மபனைவாமர அன்றி மைவவறனைவான்றம் அல் விடுதலை. வஜறியைைவரத்தவினைவுடன்
வதனைவாடங்கி, ஆட்சியில் இரந்த அரசனைவாங்கங்கள், இ விடுதலைைவச கல்வி, இ விடுதலைைவச
சுகனைவாதனைவார மசினைவ ேற்றம் ஏினழகளுக்கனைவாவினை விின விடுதலை ேனைவானிறியைங்கள் உட்பட
சமூக அடிப்பினட உரிினேகினள கடுினேறியைனைவாக வைவட்டித் தள்ளுைவதற்கு
யுத்தத்ினத சுரண்டிக் வகனைவாண்டவினை. அரச துினறயி விடுதலைனைவாவினை தனிறியைனைவாரேறியைேனைவாக்கல்,
பனைவாரிறியை மைவின விடுதலை இழப்புகளுக்கு ைவழிைவகுத்தது. வதனைவாழி விடுதலைனைவாளரகளுக்கு எதிரனைவாக
பறியைன்படுத்தப்பட்ட வபனைவாலிஸ்-அரச நடைவடிக்ினககினள நிறியைனைவாறியைப்படுத்தவும்
யுத்தம் பறியைன்படுத்தப்பட்டது.
தமிழரகளின்
ஜவினைநனைவாறியைக
உரிினேகளுக்கு
மபனைவாரனைவாடுைவதனைவாக
கூறிக்வகனைவாண்டனைவாலும்,
தமிழீழ
விடுதின விடுதலைப்
புலிகள்
தமிழ்
முத விடுதலைனைவாளித்துைவத்தின்
ந விடுதலைன்கினள
பிரதிநிதித்துைவப்படுத்தும்
ஒர
முத விடுதலைனைவாளித்துைவ அினேப்பனைவாகும். தமிழ் முத விடுதலைனைவாளித்துைவத்துக்கு வைவளிநனைவாட்டு
முதலீட்டனைவாளரகளுக்கனைவாக
வதனைவாழி விடுதலைனைவாளரகினள
ேலிவு
கூலிறியைனைவாக
ைவழங்கக்கூடிறியைைவனைவாற ஒர சுதந்திர தமிழ் அரினச நிறவுதன் மபரில்,
ஏகனைவாதிபத்திறியை சக்திகளின் ஆதரினைவ வைவன்வறடுப்பினத அது மநனைவாக்கேனைவாகக்
வகனைவாண்டிரந்தது.
புலிகளின் மதனைவால்விறியைனைவாவினைது அதன் அரசிறியைல் திைவனைவாலின் ஒர விினளைவனைவாகும்.
இ விடுதலைங்ினக இரனைவாணுைவம் சுற்றிைவினளத்தமபனைவாது, அது இ விடுதலைங்ினக, ஆசிறியைனைவா
அல் விடுதலைது சரைவமதச அளவில் வதனைவாழி விடுதலைனைவாள ைவரக்கத்திடம் ஆதரவு மகனைவாரி
எந்தவைவனைவார அினழப்பும் விடுக்க இ விடுதலைனைவாறியைக்கற்றதனைவாக இரந்தது. ேனைவாறனைவாக,
இரனைவாஜபக்ஷ அரசனைவாங்கத்தின் வகனைவாடூரேனைவாவினை யுத்தத்திற்கு அரசிறியைல், நிதி
ேற்றம் இரனைவாணுைவ ஆதரினைவ ைவழங்கும் அமத சக்திகளுக்கு பரிதனைவாபகரேனைவாவினை
மைவண்டுமகனைவாள்கினள விடுக்குேளவுக்கு அது கீழிறங்கிப் மபனைவாவினைது.
இந்த மேனைவாதல்கள் தீினைவ மபரழிவுக்குளனைவாக்கிறியைது. சுேனைவார 100,000 க்கும்
அதிகேனைவாமவினைனைவார இறந்தவினைர, அைவரகளில் அமநகேனைவாமவினைனைவார தமிழரகள், மேலும்
ப விடுதலைர
உளவிறியைல்
பனைவாதிப்புகளனைவாலும்
உடல்
கனைவாறியைங்களனைவாலும்
அைவதிப்படுகின்றவினைர. யுத்தத்தின் இறதி ைவனைவாரங்களில் 40,000 இற்கும்
மேற்பட்ட தமிழ் வபனைவாதுேக்கினள இரனைவாணுைவம் படுவகனைவாின விடுதலை வசய்ததனைவாக ஒர
ஐ.நனைவா. அறிக்ினக கண்டறிந்துள்ளது. அவேரிக்க ஆதரவுடன் சிறிமசவினைவும்
விக்கிரேசிங்கவும்
இந்த
மபனைவாரக்
குற்றங்கள்
பற்றிறியை
எந்த
விசனைவாரினங்கிணைினறியையும், ைவழக்குத் வதனைவாடுப்பினதயும் தடுத்து ைவரகின்றவினைர.

கிட்டத்தட்ட 300,000 மபர இரனைவாணுைவ கட்டுப்பனைவாட்டு தடுப்பு முகனைவாம்களில்
அினடத்து ினைவக்கப்பட்டவினைர. ேற்வறனைவார 12,000 இினள விழாவில் ஞரகளும் யுைவதிகளும்
ினகது வசய்றியைப்பட்டு புவினைரைவனைவாழ்வு எவினை அினழக்கப்படும் முகனைவாம்களில்
அினடக்கப்பட்டமதனைவாடு அங்கு மூினள ச விடுதலைினைவக்கும் சித்திரைவினதகளுக்கும்
உள்ளனைவாக்கப்பட்டவினைர. எந்த தடறியைமும் இல் விடுதலைனைவாேல் ப விடுதலைர கனைவாங்கிணைனைவாேல்
ஆக்கப்பட்டுள்ளவினைர நூற்றக் கங்கிணைக்கனைவாவினைைவரகள் இன்னும் சிினறயில்
இரக்கிறனைவாரகள். தீவின் ைவடக்கு ேற்றம் கிழக்கில் நூற்றக்கங்கிணைக்கனைவாவினை
பினடயிவினைர ஆக்கிரமித்துக்வகனைவாண்டுள்ளவினைர.
ஆயிரக்கங்கிணைக்கனைவாவினை தமிழரகள் இன்னும் அடிப்பினட ைவசதிகள் இல் விடுதலைனைவாத
தற்கனைவாலிக முகனைவாம்களில் மேனைவாசேனைவாவினை நிின விடுதலையில் ைவனைவாழ்கின்றவினைர. அைவரகள்
தங்கள் விறியைனைவாபனைவாரங்கினளயும் இரப்பிடங்கினளயும் இழந்துள்ளவினைர. மபனைவாரின்
மபனைவாது ஆயுதப் பினடகளனைவால் ினகப்பற்றப்பட்ட நி விடுதலைங்களில் வபரம்பகுதி
அதன் உரிினேறியைனைவாளரகளுக்கு திரம்ப வகனைவாடுக்கப்படவில்ின விடுதலை. ஏறக்குினறறியை
90,000 யுத்த விதினைவகள் ஒவ்வைவனைவார நனைவாளும் நிரந்தர ைவரேனைவாவினைம்
இல் விடுதலைனைவாேல் தங்கள் குடும்பங்கினள பரனைவாேரிக்க மபனைவாரனைவாடுகிறனைவாரகள்.
இதுதனைவான் சிறிமசவினைவின் பத்து ஆண்டு கனைவா விடுதலை "சேனைவாதனைவாவினைமும் ஒற்றினேயும்".
இப்வபனைவாழுது முழு அரசிறியைல் ஸ்தனைவாபகமும் இன்வவினைனைவார "பறியைங்கரைவனைவாதத்தின்
மீதனைவாவினை மபனைவாரக்குத்" தறியைனைவாரனைவாகின்றது. இது முதலில் தீவின் முஸ்லிம்கினள
இ விடுதலைக்கனைவாகக் வகனைவாண்டதனைவாக இரந்தனைவாலும், உினழக்கும் ைவரக்கத்தின்
எதிரப்ினப நசுக்குைவதற்மக பறியைன்படுத்தப்படும். மிக விினரவில், 30 ஆண்டு
கனைவா விடுதலை வகனைவாடூரேனைவாவினை இவினைைவனைவாத மபனைவாரில் கட்டிவறியைழுப்பப்பட்ட வபனைவாலிஸ்-அரச
ைவழிமுினறகள் தீவு முழுைவதும் நினடமுினறப்படுத்தப்பட உள்ளவினை.
தமிழ் முத விடுதலைனைவாளித்துைவம் உடவினைடிறியைனைவாக அந்த ைவழியில் அணிமசரந்தது.
தமிழீழ விடுதின விடுதலைப் புலிகளின் ஊதுகுழ விடுதலைனைவாக வசறியைற்பட்ட தமிழ் மதசிறியைக்
கூட்டினேப்பனைவாவினைது யுத்தத்தின் முடிவிற்குப் பின்வினைர துரிதேனைவாக ைவ விடுதலைதிற்குத்
திரம்பிறியைது. அது அைவசரகனைவா விடுதலை ஆட்சி திணிக்கப்படுைவினத முழுினேறியைனைவாக
ஆதரிப்பதுடன் பறியைங்கரைவனைவாத தனைவாக்குதல்களின் அபனைவாறியைங்கள் கனைவாரங்கிணைேனைவாக
அரசனைவாங்கம் ைவடக்கு ேற்றம் கிழக்கில் இரந்து இரனைவாணுைவத்ினத
வி விடுதலைக்கிக்வகனைவாள்ளக் கூடனைவாது எவினைக் மகனைவாரகிறது. எல் விடுதலைனைவாைவற்றக்கும் மே விடுதலைனைவாக
வகனைவாழும்பில் உள்ள அதன் சிங்கள சக தரப்பிவினைினரப் மபனைவா விடுதலைமைவ,
ைவளரச்சிறியைினடந்து ைவரம் வதனைவாழி விடுதலைனைவாள ைவரக்க இறியைக்கத்ினதயிட்டு தமிழ்
கூட்டினேப்பு பீதிறியைினடந்துள்ளது.
வதனைவாழி விடுதலைனைவாளரகளுக்கனைவாவினை மிகப்வபரிறியை அரசிறியைல் படிப்பிினவினை எதுவைவனில்,
அைவரகள் பிளைவினடந்து விட்டனைவால் அைவரகளது சமூக ேற்றம் ஜவினைநனைவாறியைக
உரிினேகினள பனைவாதுகனைவாக்க முடிறியைனைவாது என்பமத ஆகும். வேனைவாழி ேற்றம்
ேதத்தின் அடிப்பினடயில் வதனைவாழி விடுதலைனைவாளிக்கு எதிரனைவாக வதனைவாழி விடுதலைனைவாளிினறியை
நிறத்துைவதற்கனைவாக முறியைற்சிக்கும் ஊடக ேற்றம் முத விடுதலைனைவாளித்துைவ அரசிறியைல்
கட்சிகளனைவால் முன்வவினைடுக்கப்படும் நச்சுத்தவினைேனைவாவினை பிரச்சனைவாரத்ினத வதனைவாழி விடுதலைனைவாள
ைவரக்கம் நிரனைவாகரிக்க மைவண்டும். சுரண்டல் ைவரக்கேனைவாவினை முத விடுதலைனைவாளித்துைவமே
வதனைவாழி விடுதலைனைவாளரகள் எதிரவகனைவாள்ளும் வபனைவாது எதிரிறியைனைவாகும். அது அதன்
ப விடுதலைத்ினதயும் வசல்ைவத்ினதயும் கனைவாப்பனைவாற்றிக்வகனைவாள்ைவதற்கனைவாவினை முறியைற்சிினறியை
நிறத்தப் மபனைவாைவதில்ின விடுதலை.
முத விடுதலைனைவாளித்துைவத்ினத தூக்கிவீசி, மசனைவாசலிச வகனைவாள்ினககினள வசறியைல்படுத்தக்
கூடிறியை வதனைவாழி விடுதலைனைவாளரகள் ேற்றம் விைவசனைவாயிகளதும் அரசனைவாங்கத்ினத
ஸ்தனைவாபிப்பதற்கனைவாவினை மபனைவாரனைவாட்டத்தில், வதனைவாழி விடுதலைனைவாளரகள் முத விடுதலைனைவாளித்துைவ
ைவரக்கத்தின் அினவினைத்துக் கட்சிகளிலும் இரந்து வி விடுதலைகி, ஒர சுறியைனைவாதீவினைேனைவாக
ஐக்கிறியைப்பட்ட அரசிறியைல் இறியைக்கத்ினத கட்டிவறியைழுப்புைவதன் மூ விடுதலைம் ேட்டுமே
அதவினைனைவால் அதன் ைவரக்க ந விடுதலைன்களுக்கனைவாகப் மபனைவாரனைவாட முடியும்.
மசனைவாசலிச சேத்துைவக் கட்சி (மசனைவா.ச.க.), வதற்கனைவாசிறியைனைவா ேற்றம் சரைவமதச
அளவில் மசனைவாசலிசத்திற்கனைவாவினை மபனைவாரனைவாட்டத்தின் ஒர ஒரங்கிினங்கிணைந்த
பனைவாகேனைவாக, ஸ்ரீ விடுதலைங்கனைவா-ஈழம் மசனைவாசலிச குடிறியைரசுக்கனைவாகப் மபனைவாரனைவாடுகிறது.
மசனைவாசலிச சேத்துைவக் கட்சியில் இினங்கிணைந்து, எதிரைவரம் மபனைவாரனைவாட்டங்களுக்கு
மதினைவறியைனைவாவினை புரட்சிகர தின விடுதலைினேறியைனைவாக அினதக் கட்டிவறியைழுப்ப முன்ைவரேனைவாற
நனைவாம் அினழப்பு விடுக்கின்மறனைவாம்.

