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இலங்ககையில் நிக நினைவுகூரல் தி நினைம
தமிழ்  ததசியியவசியவாதத்தின் முட்டுச்சந்கத

அமபலப்படுத்துகிறது 
By K. Nesan,     1 june 2018 

மே 18  அன்ற,  இலங்்கங்கை இஇர இராணுவ படுபடுகங்கை இரா்கலயின் ஒன்ப ஒன்பத இராவத

நி்கனைவு தினைத்தில் முள்ளிவ இராய்ங்கை இராலில் ஐந் ஒன்பத இராயிஇரம் மபர் ங்கைலந்த
படுகங்கை இராண்டனைர். 26 ஆண்டுங்கை இரால இலங்்கங்கை உள்உள்ந இராட்டு மப இரா்கஇர முடிவுக்குக்
படுகங்கை இராண்டு வந் ஒன்பத அந் ஒன்பத ஈவிஇரக்ங்கைேற்ற படுபடுகங்கை இரா்கலயில் படுகங்கை இரால்லப்பட்ட
அப்ப இராவி படுகப இராதேக்ங்கைள்,   ஒன்பதமிழீழ விடு ஒன்பத்கலப் புலிங்கைள் அ்கேப்பின்
மப இராஇர இராளிங்கைள் உட்பட 40,000  க்கும் அதிங்கைே இரானை  ஒன்பதமிழ் ேக்ங்கைளுக்கு
அவர்ங்கைள் அஞ்சலி படுகசலுத்தினைர்.

அப்மப இரார் முடிந்த அண்மித்த ஒரு  ஒன்பதச இராப் ஒன்பதத்திற்குப் பின்னைரும்,  வடக்கு
இலங்்கங்கை ேக்ங்கைள் படுக ஒன்பத இராடர்ந்த அனுபவித்த வரும் இன்னைல்ங்கைள் அந் ஒன்பத
நிங்கைழ்வில் மேமல இராங்கி இருந் ஒன்பதத. வட இலங்்கங்கை படுக ஒன்பத இராடர்ந்தம் இஇர இராணுவ
ஆக்கிஇரமிப்பின் கீழ் உள்ளத,  அஇரசியல் ்கங்கைதிங்கைள் இன்னைமும்
விடுவிக்ங்கைப்படவில்்கல,  இலங்்கங்கையிலும் ேற்றம் சர்வம ஒன்பதச அளவிலும்
மு ஒன்பதல இராளித்தவவ இராதிங்கைள் அ்க ஒன்பத ேலிவு உ்கழப்புக்ங்கை இரானை ஒரு படுகச இரார்க்ங்கைே இராங்கை
ங்கை இராண்கிற இரார்ங்கைள்.  அத இஇர இராணுவத் ஒன்பத இராலும் சர்வம ஒன்பதச உள்ந இராணய நிதிய (IMF)

சிக்ங்கைனை உள்நடவடிக்்கங்கைங்கைள இராலும் ங்கைண்ங்கை இராணிக்ங்கைப்படுகிறத.
ப இராதிக்ங்கைப்பட்டவர்ங்கைளின் உறவினைர்ங்கைளும் அஇரச இரால் ங்கைடத் ஒன்பதப்பட்ட
பிள்்களங்கைளத படுகபற்மற இரார்ங்கைளும் அங்மங்கை அழுத புலம்பி ங்கைண்ணீர் விட்ட
நிங்கைழ்வில்,  இஇர இராணுவம் உணவு ேற்றம் குடிநீர் வினிமய இராங்கைத்்க ஒன்பத
முடக்குவ ஒன்பதற்ங்கை இராங்கை உளவுத்த்கற அதிங்கை இராரிங்கை்கள அனுப்பியதடன், அஞ்சலி
படுகசலுத் ஒன்பத வந் ஒன்பதவர்ங்கை்களயும் தன்புறத்தியத.

அந்நிங்கைழ்வு,   ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசியவ இரா ஒன்பதத்தின் அஇரசியல் திவ இரால்நி்கல்கே்கய
அம்பலப்படுத்தகிறத.  இலங்்கங்கை மச இராசலிச சேத்தவக் ங்கைட்சி படுகங்கை இராழும்பு
ஆட்சி்கயத்  ஒன்பதளஇர இராத எதிர்த்த,  இப்மப இராஇர இராட்டத்தில் இலங்்கங்கை ேற்றம்
இந்திய த்கணக்ங்கைண்டம் எங்கிலுே இரானை படுக ஒன்பத இராழில இராள வர்க்ங்கைத்்க ஒன்பத
ஐக்கியப்படுத் ஒன்பத மப இராஇர இராடி வருகின்ற அம ஒன்பதமவ்களயில்,  ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசியவ இரா ஒன்பத
குழுக்ங்கைள்  ஒன்பதற்மப இராத வ இராஷிங்டன் ேற்றம் படுகங்கை இராழும்பு ஆளும் உயஇரடுக்கின்
முண்டுமங்கை இரால்ங்கைள இராங்கை மச்கவய இராற்றகின்றனை.

வட இலங்்கங்கையில் மு ஒன்பதல இராளித்தவ  ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசிய கூட்ட்கேப்பு மீதம்,
அ ஒன்பதன்  ஒன்பத்கல்கேயில இரானை வட ே இராங்கை இராண ச்கப மீதம்,  இலங்்கங்கை
அஇரச இராங்ங்கைம் ேற்றம் அபடுகேரிக்ங்கை ஏங்கை இராதிபத்தியத்தடனை இரானை அ ஒன்பதன்
ஒத்த்கழப்பு மீதம் பஇரந் ஒன்பத அதிருப்தியும் படுகவடிப்ப இரார்ந் ஒன்பத மங்கை இராபமும்
உள்ளத.  ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசிய கூட்ட்கேப்பின்  ஒன்பத்கலவர் ே இரா்கவ மசனை இராதிஇர இராை சேனாதிராஜ இரா,
சிறி ஒன்பதஇரன், அத்ம ஒன்பத இராடு ஏ்கனைய வட ே இராங்கை இராணச்கப உறப்பினைர்ங்கைளும் இந் ஒன்பத
முக்கிய நிங்கைழ்விலிருந்த படுகவளிமயற்றப்பட்டனைர்.

அந்நிங்கைழ்்கவ கூட்ட்கேப்பின்  ஒன்பத்கல்கேயில இரானை வட ே இராங்கை இராண ச்கப
 ஒன்பதனித்த ஏற்ப இராடு படுகசய்வ்க ஒன்பத ய இராழ்ப இராண பல்ங்கை்கலக்ங்கைழங்கை ே இராணவர் சங்ங்கைம்
எதிர்த் ஒன்பதத.  என்ற இராலும்,  அந்நிங்கைழ்வில் அவர்ங்கைள் ங்கைலந்த படுகங்கை இராள்ள
முடிபடுகவடுத்த அறிவிக்்கங்கையில், “ ஒன்பதமிழர்ங்கைளின் அஇரசியல் அபில இரா்க அபிலாஷைங்கைள்
ேற்றம் இனைப்படுபடுகங்கை இரா்கல சம்பந் ஒன்பதே இராங்கை,” வட ே இராங்கை இராண மு ஒன்பதல்கேச்சர் சி.
விக்மனைஸ்வஇரன் மீத அவர்ங்கைள் "உள்நம்பிக்்கங்கை ்கவத்திருப்ப ஒன்பத இராங்கை"
அறிவித் ஒன்பதனைர்.  அவர் அவ்வப்மப இராத  ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசிய கூட்ட்கேப்்கப

விேர்சிக்கிற இரார் என்ப ஒன்பத இரால், அங்மங்கை நி்கனைவ இராஞ்சலி படுகசலுத் ஒன்பத வந் ஒன்பதவர்ங்கைள்
அவர் உ்கஇரய இராற்றவ்க ஒன்பத ேட்டுமே ஏற்ப இரார்ங்கைள் என்ப ஒன்பத இரால் விக்மனைஸ்வஇரன்
ம ஒன்பதர்ந்படுக ஒன்பதடுக்ங்கைப்பட்டிருந் ஒன்பத இரார்.

இருப்பினும் விக்மனைஸ்வஇரனின் உ்கஇர,   ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசிய கூட்ட்கேப்பின்
குஇர்கலமய விசுவ இராசே இராங்கை எதிபடுகஇர இராலித் ஒன்பதத,  சர்வம ஒன்பதச உள்ந இராணய ச்கபயின்
சிக்ங்கைனை உள்நடவடிக்்கங்கைங்கைளுக்கும்,  சீனை இரா்கவத்  ஒன்பதனி்கேப்படுத்தம் மஉள்ந இராக்கில்
அபடுகேரிக்ங்கை ஏங்கை இராதிபத்தியத்தினைத "ஆசிய முன்படுகனைடுப்புக்கும்"   ஒன்பதமிழ்
ம ஒன்பதசிய கூட்ட்கேப்பு த்கண நிற்கின்றத. இ்க ஒன்பதமய அவர் இறே இராப்புடன்
"சர்வம ஒன்பதச சமூங்கைத்திடமிருந்த"  உ ஒன்பதவி படுகபறவ ஒன்பதற்ங்கை இரானை ஒரு வழிய இராங்கை
எடுத்தக்ங்கை இராட்டினை இரார்.

இலங்்கங்கை முழுவதம் சிங்ங்கைள,   ஒன்பதமிழ் ேற்றம் முஸ்லீம்
படுக ஒன்பத இராழில இராளர்ங்கைளுக்கு எதிஇர இராங்கை சர்வம ஒன்பதச உள்ந இராணய நிதியத்தின் சிக்ங்கைனை
உள்நடவடிக்்கங்கைங்கை்கள  ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசிய கூட்ட்கேப்பு ஆ ஒன்பதரிப்பத பற்றிமய இரா
அல்லத வளர்ச்சிய்கடந்தவரும் உலங்கைப் மப இரார் அப இராயம் குறித்ம ஒன்பத இரா
விக்மனைஸ்வஇரன் வ இராய் திறக்ங்கைவில்்கல.  இலங்்கங்கையில் மப இராரில்
ப இராதிக்ங்கைப்பட்டவர்ங்கைளுக்ங்கை இரானை நி்கறமவற்றப்பட இரா ஒன்பத படுகங்கை இராழும்பின்
வ இராக்குறதிங்கை்களயும்,  ஐக்கிய உள்ந இராடுங்கைள் ச்கபயின் தீர்ே இரானைங்ங்கை்கள அத
ேதிய இராேல் இருப்ப்க ஒன்பதக் குறித்தம் விேர்சித் ஒன்பத அவர்,  ஐந்த
முன்படுகே இராழிவுங்கை்கள முன்்கவத் ஒன்பத இரார்,  அவற்றில் மூன்ற படுகங்கை இராழும்பில்
 ஒன்பத்கலயீடு படுகசய்த ேத்தியஸ் ஒன்பதம் படுகசய்யுே இராற "சர்வம ஒன்பதச சமூங்கைத்திற்ங்கை இரானை"
மங்கை இராரிக்்கங்கைங்கை்கள படுகங்கை இராண்டிருந் ஒன்பதனை.

 ஒன்பதனைத படுகங்கை இராள்்கங்கை்கய விவரித்த அவர் கூறினை இரார்: “இத்தீவின் ங்கைடந் ஒன்பத 70
ஆண்டுங்கை இரால வஇரல இராற்றடன் பரிச்சயே இரானை எவபடுகஇர இராருவரும்,  சர்வம ஒன்பதச
சமூங்கைத்தின் அழுத் ஒன்பதமே இரா அல்லத உள்உள்ந இராட்டு அஇரசியல் அழுத் ஒன்பதமே இரா
இல்ல இராேல்,  எந் ஒன்பத அஇரச இராங்ங்கைமும் இந் ஒன்பத ம ஒன்பதசிய பிஇரச்சி்கனைக்ங்கை இரானை ஓர்
அஇரசியல் தீர்்கவ முன்உள்நங்கைர்த் ஒன்பத  ஒன்பதய இராஇர இராங்கை இராத என்ப்க ஒன்பத அறிந்திருப்பர்.
உள்நேத இலங்்கங்கை அஇரச இராங்ங்கைம் அவர்ங்கைளின் ங்கைட்கேப்ப இராடுங்கை்களப் பூர்த்தி
படுகசய்வ ஒன்பதற்கு சம்ேதிக்ங்கை படுகசய்ய,  அவர்ங்கைளுக்கு அஇரசியல் அழுத் ஒன்பதேளிக்ங்கை
தீர்ே இரானைபடுகேடுக்குே இராற சர்வம ஒன்பதச சமூங்கைத்திற்கு இத் ஒன்பதருணத்தில் உள்ந இரான்
்க ஒன்பதரியே இராங்கை அ்கழப்புவிடுக்கிமறன்.”

“சர்வம ஒன்பதச சமூங்கைத்திற்கு"  விக்மனைஸ்வஇரனின் "்க ஒன்பதரியே இரானை"  மு்கறயீடு,
உ்கழக்கும் ேக்ங்கைளுக்கு ஒரு முட்டுச்சந் ஒன்பத இராகும்.  இந் ஒன்பத "்க ஒன்பதரியே இரானை"
மு்கறயீடு,  பிரிட்டனிடம் இருந்த 70  ஆண்டுங்கைளுக்கு முன்னைர்
படுகபயஇரளவில இரானை சு ஒன்பதந்திஇரம் படுகபற்ற ஒன்பதன் பின்னைர் இருந்த  ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசியவ இரா ஒன்பத
அஇரசியலின் முக்கிய ப இராங்கைே இராங்கை இருந்த வருகிறத.  இத,  சிங்ங்கைள
மு ஒன்பதல இராளித்தவ ங்கைட்சிங்கைளுடன் அவ்மவ்களயில் அவர்ங்கைள் படுகசய் ஒன்பத
உள்ந இராட இராளுேன்ற சூழ்ச்சிங்கைளின் மப இராத பிரித் ஒன்பத இரானிய ச இரார்பு  ஒன்பதமிழ்
மு ஒன்பதல இராளித்தவத்தின் நி்கலப்ப இராட்்கட ஒட்டிய ஒன்பத இராங்கை இருந் ஒன்பதத.

 ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசிய கூட்ட்கேப்பு இன்ற வகிக்கும் ப இராத்திஇரத்திலும் இம ஒன்பத
படுகங்கை இராள்்கங்கை தீர்க்ங்கைே இராங்கை எதிபடுகஇர இராலிக்கின்றனை.  சீனை இராவுக்கு எதிஇர இரானை "ஆசிய



முன்படுகனைடுப்புடன்"  இலங்்கங்கை்கய அணிமசர்க்கும் ஒரு
மவ்கலத்திட்டத்திற்ங்கை இராங்கை 2015  இல்,  அபடுகேரிக்ங்கை ஆ ஒன்பதஇரவில இரானை ஆட்சி
ே இராற்ற உள்நடவடிக்்கங்கையில் ை சேனாதிராஜனை இராதிபதி ்கேத்திரிப இரால சிறிமசனை நிறவப்பட்ட
பின்னைர்,   ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசிய கூட்ட்கேப்பு எதிர்ங்கைட்சி ஆசனைங்ங்கைளில் இருந்த
படுகங்கை இராண்மட சிறிமசனை ஆட்சி்கய ஆ ஒன்பதரிக்கிறத.  அத  ஒன்பதமிழ் அஇரசியல்
்கங்கைதிங்கை்கள விடுவிப்ப ஒன்பதற்ங்கை இரானை எந் ஒன்பத மப இராஇர இராட்டத்்க ஒன்பதயும் ்கங்கைவிட்டதடன்,
அதிங்கைரித்த வரும் மப இராஇர இராட்டங்ங்கைள் ேற்றம் ேக்ங்கைள் எதிர்ப்புக்கு
இ்கடயிலும் சிறிமசனைவின் சர்வம ஒன்பதச உள்ந இராணய நிதியத்தின் சிக்ங்கைனை
உள்நடவடிக்்கங்கைங்கைளுக்கு எந் ஒன்பத எதிர்ப்பும் ங்கை இராட்டவில்்கல.  அத ை சேனாதிராஜனைஉள்ந இராயங்கை
உரி்கேங்கைளுக்கும் ேற்றம் படுக ஒன்பத இராழில இராள வர்க்ங்கைத்திற்கும் ங்கைடும்
விமஇர இரா ஒன்பதே இரானைத என்ப்க ஒன்பத நிரூபித்தக் ங்கை இராட்டியுள்ளத.

 ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசியவ இரா ஒன்பதத்தின் திவ இரால்நி்கல்கேக்கு வஇரல இராற்ற ே இராற்றீட இராங்கை
இருப்பத மச இராசலிச சேத்தவக் ங்கைட்சியின் ப இராட்ட இராளி வர்க்ங்கை
சர்வம ஒன்பதசியவ இரா ஒன்பதே இராகும். ட்படுகஇர இராட்ஸ்கிச முன்மனை இராக்கு,  லங்ங்கை இரா சே சே இராை சேனாதிராஜக்
ங்கைட்சியின் பப்மல இராவ இரா ஒன்பத நி்கலப்ப இராட்டினை இரால் ங்கை இராட்டிக்படுகங்கை இராடுத் ஒன்பத ஒன்பதன்
ங்கை இராஇரணே இராங்கை,  1970  ங்கைளில்  ஒன்பதமிழ் மு ஒன்பதல இராளித்தவ ம ஒன்பதசியவ இராதிங்கைளத
ஆயு ஒன்பதமேந்திய மப இராஇர இராட்ட முன்மனை இராக்கு மேலுயர்ந் ஒன்பதத. ஆனை இரால் மச இராசலிச
சேத்தவக் ங்கைட்சியும் அ ஒன்பதன் முன்மனை இராடி அ்கேப்ப இரானை புஇரட்சிக்
ங்கைம்யூனிஸ்ட் ங்கைழங்கைமும் (RCL) ட்படுகஇர இராட்ஸ்கிசத்்க ஒன்பதப் ப இராதங்கை இராத்த,
படுக ஒன்பத இராழில இராள வர்க்ங்கை ஐக்கியத்திற்ங்கை இரானை மப இராஇர இராட்டத்தின் அடிப்ப்கடயில்,
இடதச இராரி நி்கலப்ப இராட்டில் லங்ங்கை இரா சே சே இராை சேனாதிராஜக் ங்கைட்சியின்
ங்கை இராட்டிக்படுகங்கை இராடுப்்கப எதிர்த் ஒன்பதமப இராத,   ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசியவ இராதிங்கைமள இரா லங்ங்கை இரா சே
சே இராை சேனாதிராஜக் ங்கைட்சியி்கனை வலதச இராரி அடித் ஒன்பதளத்தில்  ஒன்பத இராக்கினைர்.

படுகபயஇரளவில இரானை சு ஒன்பதந்திஇரத்திற்குப் பின்னைர்,   ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசியவ இராதிங்கைளின்
உக்கிஇரே இரானை ங்கைம்யூனிச விமஇர இரா ஒன்பத  ஒன்பத இராக்கு ஒன்பதல்ங்கைளுக்கு இ்கடயிலும்,  லங்ங்கை இரா
சே சே இராை சேனாதிராஜக் ங்கைட்சி  ஒன்பதமிழ் ேக்ங்கைள் உள்ளடங்ங்கைல இராங்கை உ்கழக்கும்
படுகபருந்திஇரள இரானை ேக்ங்கைளி்கடமய பஇரந் ஒன்பத ஆ ஒன்பதஇர்கவ படுகவன்றிருந் ஒன்பதத. ஆனை இரால்
1964  இல்,  ட்படுகஇர இராட்ஸ்கிசத்தடனும் அக்மட இராபர் புஇரட்சி்கய படுகவற்றிக்கு
இட்டுச் படுகசன்ற முன்மனை இராக்குடனும் முறித்தக் படுகங்கை இராண்டு, அத சிறிே இராமவ இரா
பண்ட இராஇரஉள்ந இராயக்ங்கைவின் மு ஒன்பதல இராளித்தவ அஇரச இராங்ங்கைத்தினுள் நு்கழந் ஒன்பததடன்,
சிங்ங்கைள மபரினைவ இரா ஒன்பத அஇரங்கினுள் பின்மனை இராக்கி படுகசன்றத. இத இனைவ இரா ஒன்பத
 ஒன்பத இராக்கு ஒன்பதல்ங்கை்களப் பயன்படுத்தியும்,  சிங்ங்கைள,   ஒன்பதமிழ் ேற்றம் முஸ்லீம்
படுக ஒன்பத இராழில இராளர்ங்கை்கள ஒருவருக்கு எதிஇர இராங்கை ஒருவ்கஇர மே இரா ஒன்பதவிடுவ ஒன்பதற்கு
அ்கழப்புவிடும் மு ஒன்பதல இராளித்தவ வர்க்ங்கை மூமல இராப இராயத்திற்கும் ேற்றம்
மு ஒன்பதல இராளித்தவ வர்க்ங்கைத்திற்கும் அடிபணிவ ஒன்பத இராங்கை இருந் ஒன்பதத.

அத,   ஒன்பதமிழ் ேக்ங்கைள் உள்ளடங்ங்கைல இராங்கை அப்பிஇர இராந்தியம் எங்கிலும்
படுக ஒன்பத இராழில இராள வர்க்ங்கைத்தின் மீத ஸ்இர இராலினிஸ்டுங்கைளும்,  ே இராமவ இராயிஸ்டுங்கைளும்
ேற்றம் மு ஒன்பதல இராளித்தவ ம ஒன்பதசியவ இராதிங்கைளும் படுகசல்வ இராக்கு படுகசலுத்தவ ஒன்பதற்கு
வழிவகுத் ஒன்பதம ஒன்பத இராடு,  படுக ஒன்பத இராழில இராள வர்க்ங்கைத்திற்கு ஒரு ே இராபடுகபரும் அடிய இராங்கை
இருந் ஒன்பததடன், இறதியில் இலங்்கங்கையில் ஓர் இஇரத் ஒன்பதந்ம ஒன்பத இராய்ந் ஒன்பத உள்உள்ந இராட்டு
மப இரார் படுகவடிப்ப ஒன்பதற்கும் இட்டுச் படுகசன்றத.

ஆஇரம்பத்தில் இருந்ம ஒன்பத,   ஒன்பதமிழீழ விடு ஒன்பத்கல புலிங்கைளின் இஇர இராணுவ
மூமல இராப இராயம்,  படுகங்கை இராழும்்கப மபஇரம்மபசும் மே்கசக்கு வஇர
நிர்பந்திப்ப ஒன்பதற்ங்கை இராங்கை "சர்வம ஒன்பதச சமூங்கைத்்க ஒன்பத"  அணுகுவ்க ஒன்பதமய ்கேயே இராங்கை
படுகங்கை இராண்டிருந் ஒன்பதத.  இ்க ஒன்பத,  ஸ்இர இராலினிஸ்டுங்கைள இரால் மச இராவியத் ஒன்றியம்
ங்கை்கலக்ங்கைப்படுவ ஒன்பதற்கும் ேற்றம் 1991  இல் இந்திய இரா நிதி மூல ஒன்பதனைத்திற்கு
திறந்தவிடுவ ஒன்பதற்கும் முன்னைர்,  சில ங்கை இராலத்திற்கு,   ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசியவ இரா ஒன்பத
இயக்ங்கைத்திற்குள் இருந் ஒன்பத அடுக்குங்கைள்,  “முற்மப இராக்கு”  அஇரசுங்கைளுடனை இரானை
ஒரு "மச இராசலிச" கூட்டணிய இராங்கை முன்்கவக்ங்கை முடிந் ஒன்பத ஒன்பதத.

ஆனை இரால் மச இராவியத் ஒன்றியம் ங்கை்கலக்ங்கைப்பட்டு ஒரு ங்கை இரால்
நூற்ற இராண்டுக்குப் பின்னைரும்,  ஓர் ஒடுக்ங்கைப்பட்ட அ்கேதியின்
அண்ணளவ இராங்கை ஒரு  ஒன்பதச இராப் ஒன்பதத்திற்குப் பின்னைரும்,  ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசியவ இரா ஒன்பதத்தின்
மு ஒன்பதல இராளித்தவ-ச இரார்பு ேற்றம் ஏங்கை இராதிபத்திய-ச இரார்பு மஉள்ந இராக்குநி்கல
படுக ஒன்பத இராடர்ந் ஒன்பததம் ே்கறக்ங்கை முடிய இரா ஒன்பத ஒன்பத இராய் ஆகியுள்ளத.  அபடுகேரிக்ங்கை தூ ஒன்பதர்

அல்லத அபடுகேரிக்ங்கை ங்கைடற்ப்கட அதிங்கை இராரிங்கைள்  ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசிய கூட்ட்கேப்்கப
அல்லத விக்மனைஸ்வஇர்கனை ஒவ்படுகவ இராரு மு்கறயும் சந்திப்ப ஒன்பத இரானைத,
ஆசிய இராவில் அபடுகேரிக்ங்கை இஇர இராணுவ மூமல இராப இராயத்திற்கும் ேற்றம் இந்தியப்
படுகபருங்ங்கைடலின் பிஇர ஒன்பத இரானை ங்கைப்பல் வழித் ஒன்பதடங்ங்கை்கள ஒட்டி இலங்்கங்கையின்
மூமல இராப இராய நி்கலப்ப இராடுங்கை்களச் சுஇரண்டுவ ஒன்பதற்ங்கை இரானை  ஒன்பதமிழ்
ம ஒன்பதசியவ இராதிங்கைளின் முயற்சிங்கைளுக்கும் இ்கடமய படுகஉள்நருங்கிய படுக ஒன்பத இராடர்பு
இருப்ப்க ஒன்பத அடிக்மங்கை இராடிடுகின்றனை.

 ஒன்பதமிழ் மு ஒன்பதல இராளித்தவவ இராதிங்கைளின் ஒரு சிறிய அடுக்கினைத வர்க்ங்கை
உள்நலன்ங்கைமள  ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசியவ இரா ஒன்பதத்திற்குப் பின்னை இரால் இருக்கும்
உந்தசக்திய இராகும்.  அவர் உ்கஇரய இராற்றிய பின்னைர் அடுத் ஒன்பத உள்ந இராள்
படுகவளியிட்ட ஓர் அறிக்்கங்கையில் விக்மனைஸ்வஇரன் இ்க ஒன்பத படுக ஒன்பதளிவ இராக்கினை இரார்.
அவர் இவ்வ இராற ச இராடினை இரார்:  “J.R. இன் திறந் ஒன்பத படுகப இராருள இரா ஒன்பத இராஇரம் ப இராரிய
படுகப இராருள இரா ஒன்பத இராஇர அபிவிருத்திங்கை்களயும் வ இராய்ப்புங்கை்களயும் திறந்தவிட்டத,
பல  ஒன்பதமிழ் வணிங்கை படுகபருேக்ங்கைளும் படுக ஒன்பத இராழில் ஆஇரம்பிக்ங்கை உள்ந இராட்டிற்குத்
திரும்ப விரும்பினைர், ஆனை இரால் என்னை உள்நடந் ஒன்பதத?”

மை சேனாதிராஜ.  ஆர்.  படுகை சேனாதிராஜயவர்த் ஒன்பதனை 1977  ம ஒன்பதர்த் ஒன்பதல் படுகவற்றியுடன் ஒரு "திறந் ஒன்பத
படுகப இராருள இரா ஒன்பத இராஇரத்்க ஒன்பத"  ஊக்குவிக்ங்கை படுகப இராருள இரா ஒன்பத இராஇர சீர்திருத் ஒன்பதங்ங்கை்கள
அறிமுங்கைப்படுத்தினை இரார்,  அவர் உருவ இராக்கிய சு ஒன்பதந்திஇர வர்த் ஒன்பதங்கை
வ்கலயங்ங்கைள் சர்வம ஒன்பதச மூல ஒன்பதனைத்திற்குக் ங்கைணிசே இரானை
விட்டுக்படுகங்கை இராடுப்புங்கை்கள வழங்கியம ஒன்பத இராடு,  படுக ஒன்பத இராழில இராள வர்க்ங்கைத்தின் மீத
வஇரம்பில்ல இரா சுஇரண்ட்கல அனுேதித் ஒன்பதத.  1980  இல் ஒரு ே இராபடுகபரும்
படுகப இராதத்த்கற மவ்கலநிறத் ஒன்பதம் உள்ளடங்ங்கைல இராங்கை படுக ஒன்பத இராழில இராளர்ங்கைளி்கடமய
ப இராரியளவில இரானை எதிர்ப்்கப முங்கைங்படுகங்கை இராடுத் ஒன்பத படுகை சேனாதிராஜயவர்த் ஒன்பதனை அஇரச இராங்ங்கைமும்
ஐக்கிய ம ஒன்பதசிய ங்கைட்சியின் ேந்திரிங்கைள்  ஒன்பத்கல்கேயில இரானை குண்டர்ங்கைளும்
 ஒன்பதமிழ் ேக்ங்கைளுக்கு எதிஇர இராங்கை இனைப்படுபடுகங்கை இரா்கல்கய ஒழுங்ங்கை்கேத் ஒன்பதனைர். இத
ை சேனாதிராஜ ஜூ்கல 1983 இல் இலங்்கங்கையில் உள்உள்ந இராட்டு மப இரார் படுகவடிப்ப ஒன்பதற்கு இட்டுச்
படுகசன்றத.

எனினும் படுகை சேனாதிராஜயவர்த் ஒன்பதனைவின் வஇரல இராற்்கற திரும்பி ப இரார்க்்கங்கையில்,
விக்மனைஸ்வஇரனின் முக்கிய குற்றச்ச இராட்ட இரானைத  ஒன்பதமிழர்ங்கைள் மீ ஒன்பத இரானை அவஇரத
இனைவ இரா ஒன்பத  ஒன்பத இராக்கு ஒன்பதல் படுகங்கை இராள்்கங்கை அல்ல, ே இராற இராங்கை படுகை சேனாதிராஜயவர்த் ஒன்பதனை இலங்்கங்கை
படுக ஒன்பத இராழில இராளர்ங்கைள் மீத உள்நடத்திய  ஒன்பத இராக்கு ஒன்பதலில் கி்கடத் ஒன்பத இல இராபங்ங்கைளில்
 ஒன்பதமிழ் வணிங்கைப் படுகபருேக்ங்கைள்  ஒன்பதங்ங்கைள் பங்்கங்கைப் படுகபற முடியவில்்கலமய
என்பத ஒன்பத இரான் அவரின் பிஇர ஒன்பத இரானை குற்றச்ச இராட்ட இராங்கை இருக்கிறத.

 ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசிய கூட்ட்கேப்புக்கும் படுகங்கை இராழும்பு ஆட்சிக்கும் அதிங்கைரித்த
வரும் ேக்ங்கைள் எதிர்ப்ப இரானைத, புஇரட்சிக் ங்கைம்யூனிஸ்ட் ங்கைழங்கைத்தினைமும் அ ஒன்பதன்
படுக ஒன்பத இராடர்ச்சிய இரானை மச இராசலிச சேத்தவக் ங்கைட்சியினைதம் ட்படுகஇர இராட்ஸ்கிசத்திற்ங்கை இரானை
மப இராஇர இராட்டத்்க ஒன்பத நிரூபணம் படுகசய்கிறத.   ஒன்பதமிழ் சிறப இரான்்கேயினைர்
உள்ளடங்ங்கைல இராங்கை ஒட்டுபடுகே இராத் ஒன்பத ேக்ங்கைளின் சமூங்கை ேற்றம் ை சேனாதிராஜனைஉள்ந இராயங்கை
உரி்கேங்கைளுக்ங்கை இராங்கை மப இராஇர இராடுவதில் புஇரட்சிக் ங்கைம்யூனிஸ்ட் ங்கைழங்கைமும்,
மச இராசலிச சேத்தவக் ங்கைட்சியும் ஒரு ங்கை்கறபடிய இரா ஒன்பத முன்வஇரல இரா்கறக்
படுகங்கை இராண்டுள்ளனை.

 ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசிய கூட்ட்கேப்பின் அஇரசியல் நி்கலகு்கலவுக்கு ேத்தியில்,
இலங்்கங்கை மச இராசலிச சேத்தவக் ங்கைட்சி ட்படுகஇர இராட்ஸ்கியின் நிஇரந் ஒன்பதஇரப் புஇரட்சி
 ஒன்பதத்தவத்தின் சரிய இரானை  ஒன்பதன்்கே்கய மீளவலியுறத்தகிறத,  அ ஒன்பத இராவத:
படுகபருந்திஇரள இரானை ேக்ங்கைளின் ை சேனாதிராஜனைஉள்ந இராயங்கை உரி்கேங்கை்களயும் விவச இராய
சீர்திருத் ஒன்பதங்ங்கை்களயும் படுக ஒன்பத இராழில இராள வர்க்ங்கைத்தின்  ஒன்பத்கல்கேயின் கீழ்
சர்வம ஒன்பதச மச இராசலிசப் புஇரட்சியின் மூலம் அதிங்கை இராஇரத்திற்ங்கை இராங்கை
மப இராஇர இராடுவ ஒன்பதனூட இராங்கை ேட்டுமே அ்கடய முடியும்.

 ஒன்பதமிழ் ம ஒன்பதசியவ இரா ஒன்பதத்தின் முட்டுச்சந்திலிருந்த படுக ஒன்பத இராழில இராளர்ங்கைளும்
இ்களஞர்ங்கைளும் படுகவளிவருவ ஒன்பதற்ங்கை இரானை ப இரா்க ஒன்பத,  மச இராசலிச சேத்தவக்
ங்கைட்சி்கய (SEP)  ேற்றம் சமூங்கை சேத்தவத்திற்ங்கை இரானை சர்வம ஒன்பதச இ்களஞர்
ேற்றம் ே இராணவர்ங்கைள் அ்கேப்்கபக் (IYSSE) ங்கைட்ட்கேப்ப ஒன்பதற்கு
மப இராஇர இராடுவ ஒன்பத இராகும்.


