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இலங்ககையில் கை் காாண் காமல் ஆக்கைப்பட்ப்பட்டக் காரின
உறவினர்கைள் ஜன் காதிபதிக்கு எதிர்ப்புத

த தெரிவித தெனர்
By our correspondents,       23 March 2018

இலங்ககையில் பிரிவிகிரிவினைவினைவிவினைவாத தமிழீழ விடுதகலப் புலிகைளுக்க
எதிதிரிவினைவாிரிவினை இிரிவினைவினைவிவினைவாத யுத்தத்தின் த்தின் பதிவினைவாது திவினைவாதுகைிவினைவாப்பு தகாதுகாப்பு படையிிரிவினைதிரிவினைவால்
கைாதுகாப்பு படைத்தப்தட்டு மற்றும் இதிரிவினைவாணுவினைவத்திாதுகாப்பு படைம் சதிரணகாதுகாப்பு படைந்த பின்ிரிவினைர
கைிவினைவாணிவினைவாமல் ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படைவினைவரகைளின் உறவிிரிவினைரகைள,  கைாதுகாப்பு படைந்த மிவினைவாரச் 20
அன்று,  ஜிரிவினைிவினைவாதிததி கமத்திரிதிவினைவால சிறித்தின் பசிரிவினை ிறிசேன சசன்.  தற்றிக்ஸ
கைல்லூரியின் ிறிசேன சதிவினைவாழில்நுட்த கமயத்கத திறந்து கவினைவக்கை
யிவினைவாழ்ப்திவினைவாணம் ிறிசேன சசன்றத்தின் பதிவினைவாது,  அவினைவருக்க எதிதிரிவினைவாகை த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைம்
நாதுகாப்பு படைத்திிரிவினைர.  இந்தப் த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைம்,  கைிவினைவாிரிவினைிவினைவாமல் ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படைவினைவரகைளின்
உறவிிரிவினைரகைள ஒரு வினைவருாதுகாப்பு படைத்துக்கம் த்தின் பமலிவினைவாகை முன்ிறிசேன சிரிவினைடுக்கம்
த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைத்தின் திவினைவாகைமிவினைவாகம். 

த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைத்தில் ஈடுதட்ாதுகாப்பு படைவினைவரகைள கைிவினைவாணிவினைவாமல் த்தின் பதிவினைவாிரிவினை ஒரு ிறிசேன சதிவினைவாககை
உறவிிரிவினைரகைளின் தாதுகாப்பு படைங்கைகடங்களையும்,  “கமத்திரித்தின் பய கைிவினைவாணிவினைவாமல்
ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படை உறவுகைளுக்க ததில் ிறிசேன சசிவினைவால்!,  அதிரசியல் ககைதிகைகடங்களை
விடுதகல ிறிசேன சசய!,  இதிரிவினைவாணுவினைவத்கத விசிவினைவாதிரகண ிறிசேன சசய!
இதிரிவினைவாணுவினைவத்திாதுகாப்பு படைம் ஒப்தகாதுகாப்பு படைக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படை உறவுகைள எங்த்தின் பகை?,”  த்தின் பதிவினைவான்ற
சுத்தின் பலிவினைவாகைங்கைள அாதுகாப்பு படைங்கிய அட்காதுகாப்பு படைகைகடங்களையும் கைறுப்பு ிறிசேன சகைிவினைவாடிகைகடங்களையும்
ஏந்தியிருந்திரிவினைர.

ிறிசேன சசன். தற்றிக்ஸ வித்தியிவினைவாலயத்தின் தகழய மிவினைவாணவினைவரகைத்தின் படங்களை இந்தப்
த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைத்கத ஏற்திவினைவாடு ிறிசேன சசயதிருந்திரிவினைர. த்தின் பதிவினைவாரின் முடிவில் இந்தக்
கைல்லூரியின் அதிததிரிவினைவாிரிவினை கைத்த்தின் பதிவினைவாலிக்கை திவினைவாதிரியிவினைவார பிதிரிவினைவான்சிஸ
த்தின் பஜிவினைவாசப்பும் கைிவினைவாணிவினைவாமல் ஆக்கைப்தட்டுளடங்களைிவினைவார.  இதிரிவினைவாணுவினைவத்திாதுகாப்பு படைம்
சதிரணகாதுகாப்பு படைந்த அவினைவர எங்த்தின் பகை எிரிவினை மிவினைவாணவினைவரகைள த்தின் பகைட்ாதுகாப்பு படைிரிவினைர. 

ிறிசேன சதிவினைவாலிசிவினைவார த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைத்கத கைட்டுப்தடுத்தும் முகைமிவினைவாகை அங்கிருந்து
மூன்று பிதிரதிநிதிகைகடங்களை ஜிரிவினைிவினைவாதிததிகய சந்திக்கை கைல்லூரிக்கள
அனுப்பிிரிவினைர.  ஆிரிவினைிவினைவால் சிறித்தின் பசிரிவினை அவினைவரகைகடங்களை சந்திப்தகத
தவிரத்துக்ிறிசேன சகைிவினைவாண்ாதுகாப்பு படைிவினைவார.  இதிரிவினைிவினைவால் சீற்றமகாதுகாப்பு படைந்த த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைக்கைிவினைவாதிரரகைள
வீதிகய மறிக்கை முற்தட்ாதுகாப்பு படைிரிவினைர.  திவினைவாயமிவினைவார,  ிறிசேன சதண்கைள மற்றும்
முதியவினைவரகைகடங்களை ிறிசேன சதிவினைவாலிசிவினைவார வீதிகய விட்டு ஓதிரத்தில் தளடங்களை
நாதுகாப்பு படைவினைவடிக்ககை எடுத்திரிவினைர. 

கைல்லூரி விழிவினைவாவில் உகதிரயிவினைவாற்றிய சிறித்தின் பசிரிவினை,  “கைிவினைவாணிவினைவாமல்
ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படைவினைவரகைள ிறிசேன சதிவினைவாாதுகாப்பு படைரதிவினைவாிரிவினை உண்கம நிகலகய
கைண்ாதுகாப்பு படைறிவினைவதற்கைிவினைவாகை அலுவினைவலகைம் ஒன்கற உருவினைவிவினைவாக்கியுளத்தின் படங்களைிவினைவாம்,
அதற்கைிவினைவாிரிவினை கழுிறிசேன சவினைவிவினைவான்கறயும் உருவினைவிவினைவாக்கியுளத்தின் படங்களைிவினைவாம்.  அவினைவரகைள
கைிவினைவாணிவினைவாமல் த்தின் பதிவினைவாிரிவினைவினைவரகைகடங்களை கைண்ாதுகாப்பு படைறிவினைவதற்கைிவினைவாிரிவினை ிறிசேன சசயற்திவினைவாடுகைகடங்களை
ஆதிரம்பித்துளடங்களைிரிவினைர.  அதிரிவினைிவினைவால் கைிவினைவாணிவினைவாமல் த்தின் பதிவினைவாிரிவினைவினைவரகைள தற்றி
இப்த்தின் பதிவினைவாது நிவினைவான் அதிகைம் த்தின் பதச விரும்தவில்கல,” என்றிவினைவார.

கைிவினைவாணிவினைவாமல் ஆக்கைப்தட்த்தின் பாதுகாப்பு படைிவினைவாகதிர த்தின் பதடுவினைவதிவினைவாகை சிறித்தின் பசிரிவினை கூறும் கைகத
த்தின் பமிவினைவாசடியிவினைவாிரிவினைதிவினைவாகம்.  கைிவினைவாணிவினைவாமல் ஆக்கைப்தட்த்தின் பாதுகாப்பு படைிவினைவார ிறிசேன சதிவினைவாாதுகாப்பு படைரதிவினைவாிரிவினை
அலவினைவலகைம் ஒன்கற அகமப்ததற்கைிவினைவாிரிவினை மத்தின் பசிவினைவாதிவினைவா 2016 ம்
ஆண்டித்தின் பலத்தின் பய நிகறத்தின் பவினைவற்றப்தட்ாதுகாப்பு படைது.  எனினும் அலுவினைவலகைம் 2017
ஜஜூகலயித்தின் பலத்தின் பய அகமக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படைது.  இந்த ஆண்டு ிறிசேன சதப்திரவினைவரி

முடிவித்தின் பலத்தின் பய ஜிரிவினைிவினைவாதிததி சிறித்தின் பசிரிவினை அதற்கைிவினைவாிரிவினை அலுவினைவலரகைகடங்களை
ிறிசேன சதரிவு ிறிசேன சசயதிவினைவார. 

அிறிசேன சமரிக்கைிவினைவா மற்றும் இந்தியிவினைவாவின் ஒத்துகழப்புாதுகாப்பு படைன் புலிகைளுக்க
எதிதிரிவினைவாகை முன்ிறிசேன சிரிவினைடுக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படை 26  ஆண்டுகைிவினைவால இிரிவினைவினைவிவினைவாத யுத்தம்,
2009  த்தின் பம மிவினைவாதம் மஹிந்த இதிரிவினைவாஜதக்ஷ அதிரசிிரிவினைிவினைவால் ிறிசேன சகைிவினைவாடூதிரமிவினைவாிரிவினை
இதிரிவினைவாணுவினைவத் திவினைவாக்கதல் மூலம் முடிவுக்க ிறிசேன சகைிவினைவாண்டுவினைவதிரப்தட்ாதுகாப்பு படைது.
த்தின் பதிவினைவாரின் கைகாதுகாப்பு படைசி வினைவிவினைவாதிரங்கைளில் ிறிசேன சகைிவினைவால்லப்தட்ாதுகாப்பு படைவினைவரகைளின் எண்ணிக்ககை
40,000 க்கம் அதிகைம் எிரிவினை ஐ.நிவினைவா.  மனித உரிகமப் த்தின் பததிரகவினைவ
அறிக்ககை கூறுகின்றது.  த்தின் பதிவினைவாரின்த்தின் பதிவினைவாது தலிவினைவாத்கைிவினைவாதிரமிவினைவாகை கைாதுகாப்பு படைத்திச்
ிறிசேன சசல்லப்தட்டு,  சதிரண்காதுகாப்பு படைந்த மற்றும் உறவிிரிவினைரகைடங்களைிவினைவால் திவினைவாதுகைிவினைவாப்பு
தகாதுகாப்பு படையிிரிவினைரிாதுகாப்பு படைம் ஒப்தகாதுகாப்பு படைக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படை பின்ிரிவினைர கைிவினைவாணிவினைவாமல் ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படை
ஆயிதிரக்கைணக்கைிவினைவாிரிவினைவினைவரகைள தற்றிய தகைவினைவல்கைகடங்களை இதிரிவினைவாஜதக்ஷ
அதிரகசப் த்தின் பதிவினைவாலத்தின் பவினைவ தற்த்தின் பதிவினைவாகதய அதிரசிவினைவாங்கைமும் வினைவழங்கை மறுத்து
வினைவருகின்றது.

யுத்தத்தின் த்தின் பதிவினைவாது வினைவாதுகாப்பு படைக்க,  கிழக்கில் மட்டுமன்றி,  ிறிசேன சகைிவினைவாழும்பிலும்
நிவினைவாட்டின் ஏகிரிவினைய தகதிகைளிலும் கைாதுகாப்பு படைத்தல்கைள மற்றும் கைிவினைவாணிவினைவாமல்
ஆக்கதல்கைள நாதுகாப்பு படைந்திரிவினை.  அவ்வினைவிவினைவாறு கைிவினைவாிரிவினைிவினைவாமல் த்தின் பதிவினைவாிரிவினைவினைவரகைள சிலர
பின்ிரிவினைர சாதுகாப்பு படைலங்கைடங்களைிவினைவாகை கைண்ிறிசேன சாதுகாப்பு படைடுக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படைிரிவினைர.  சிலர தத்துலட்சக்
கைணக்கில் தணம் கைறக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படை பின்ிரிவினைத்தின் பதிர விடுவிக்கைப்தட்டிருந்திரிவினைர.

திவினைவாதுகைிவினைவாப்பு தகாதுகாப்பு படையிிரிவினைதிரிவினைவால் த்தின் பமற்ிறிசேன சகைிவினைவாளடங்களைப்தட்ாதுகாப்பு படை இந்த கற்றவியல்
நாதுகாப்பு படைவினைவடிக்ககைகைளுக்க ஈழ மக்கைள ஜிரிவினைநிவினைவாயகைக் கைட்சி (ஈ.பி.டி.பி),
தமிழ் மக்கைள விடுதகலப் புலிகைள (டி.எம்.வி.பி.)  ஆகியவினைவற்றின்
கீழ் இயங்கிய துகணப் தகாதுகாப்பு படைக் கழுக்கைளும் உாதுகாப்பு படைந்கதயிவினைவாகை
இருந்தகம அம்தலத்துக்க வினைவந்துளடங்களைது.

கைிவினைவாிரிவினைிவினைவாமல் த்தின் பதிவினைவாயுளடங்களை தமது அன்புக்கரியவினைவரகைள இதிரகைசிய
முகைிவினைவாம்கைளில் அகாதுகாப்பு படைத்து கவினைவக்கைப்தட்டிருப்ததிவினைவாகை நம்பும்
த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைக்கைிவினைவாதிரரகைள, அவினைவரகைகடங்களை தமக்க கைிவினைவாட்டும்தடியும், அவினைவரகைள
உயிருாதுகாப்பு படைன் இல்கல எனில் அகத அதிரசிவினைவாங்கைம் உறுதிப்தடுத்த
த்தின் பவினைவண்டும், என்றும் த்தின் பகைிவினைவாருகின்றிரிவினைர.  

2015 ல் ஆட்சிக்க வினைவந்த சிறித்தின் பசிரிவினை-திரணில் விக்கிதிரமசிங்கை அதிரசிவினைவாங்கைம்,
தமது மூத்தின் பலிவினைவாதிவினைவாயத்துக்க ஏற்ற வினைவககையில் ிறிசேன சகைிவினைவாழும்பின்
ிறிசேன சவினைவளியுறவுக் ிறிசேன சகைிவினைவாளககைகய மிவினைவாற்றிக்ிறிசேன சகைிவினைவாண்டு, சீிரிவினைிவினைவாவுக்க எதிதிரிவினைவாிரிவினை
அிறிசேன சமரிக்கை இதிரிவினைவாஜதந்திதிர மற்றும் இதிரிவினைவாணுவினைவத் திட்ாதுகாப்பு படைங்கைளுாதுகாப்பு படைன்
அணித்தின் பசரந்துிறிசேன சகைிவினைவாண்ாதுகாப்பு படைதுாதுகாப்பு படைன்,  இலங்ககையில் யுத்தக் கற்றங்கைள
தற்றி தூக்கிப்பிடிக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படை அக்கைகறகய அிறிசேன சமரிக்கைிவினைவா உட்தாதுகாப்பு படை
ிறிசேன சதரும் வினைவல்லதிரசுகைளும் கிாதுகாப்பு படைப்பில் த்தின் பதிவினைவாட்டுவிட்ாதுகாப்பு படைிரிவினை.

தமிழ் மக்கைளின் திவினைவாதுகைிவினைவாவினைவலிரிவினைிவினைவாகை கைிவினைவாட்டிக்ிறிசேன சகைிவினைவாளளும் தமிழ்
த்தின் பதசியக் கூட்ாதுகாப்பு படைகமப்பு உட்தாதுகாப்பு படை சகைல தமிழ் கைட்சிகைளும்,  சிறித்தின் பசிரிவினை-
விக்கிதிரமசிங்கை அதிரசிவினைவாங்கைத்கத அதிகைிவினைவாதிரத்திற்க ிறிசேன சகைிவினைவாண்டு
வினைவருவினைவதற்கைிவினைவாகை, த்தின் பநதிரடியிவினைவாகை ஒத்துகழத்திரிவினை. அிறிசேன சமரிக்கை மூத்தின் பலிவினைவாதிவினைவாயக்



ிறிசேன சகைிவினைவாளககையுாதுகாப்பு படைன் அணித்தின் பசரந்துிறிசேன சகைிவினைவாண்டு,  தமிழ் முதலிவினைவாளித்துவினைவ
தட்டுக்கைளின் நலன்கைளுக்கைிவினைவாகை முன்நிற்தகதத் தவிதிர,  தமிழ்
மக்கைளின் பிதிரச்சிகிரிவினைகைள அல்லது ஜிரிவினைநிவினைவாயகை உரிகமகைள தற்றித்தின் பயிவினைவா
இவினைவரகைளுக்க எந்த அக்கைகறயும் கிகாதுகாப்பு படையிவினைவாது.

தமிழ் முதலிவினைவாளித்துவினைவக் கைட்சிகைளின் இந்த பிற்த்தின் பதிவினைவாக்க
ிறிசேன சகைிவினைவாளககைகைள சம்தந்தமிவினைவாகை கைடும் த்தின் பகைிவினைவாதம் தமிழ் மக்கைள மத்தியில்
வினைவடங்களைரந்து வினைவருகின்றது.  இந்தக் கைட்சிகைளுக்க ிறிசேன சவினைவளியில் இருந்த்தின் பத
கைாதுகாப்பு படைந்த ஆண்டு ிறிசேன சதப்பிதிரவினைவரி முதல் தமிழ் மக்கைள கைிவினைவாணிவினைவாமல்
ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படைவினைவரகைள சம்தந்தமிவினைவாிரிவினை தமது பிதிரச்சிவினைவாதிரத்கத
ிறிசேன சதிவினைவாாதுகாப்பு படைங்கிிரிவினைர.  ிறிசேன சதப்பிதிரவினைவரி 24  அன்று வினைவவுனியிவினைவாவில் த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைம்
நாதுகாப்பு படைத்திய த்தின் பதிவினைவாது,  அவினைவரகைள தமிழ் கைட்சிகைள சம்தந்தமிவினைவாகை தமது
த்தின் பகைிவினைவாதத்கத ிறிசேன சவினைவளிப்தடுத்த முடிவு ிறிசேன சசயதிரிவினைர.  அவினைவரகைள தமிழ்
த்தின் பதசியக் கூட்ாதுகாப்பு படைகமபின் தகலவினைவர ஆர.  சம்தந்தன்,  கூட்ாதுகாப்பு படைகமப்பின்
இன்ிறிசேன சிரிவினைிவினைவாரு தகலவினைவர எம்.ஏ.  சுமந்திதிரன் ஆகித்தின் பயிவினைவாதிரது உருவினைவப்
ிறிசேன சதிவினைவாம்கமகைளுக்க ிறிசேன சசருப்திவினைவால் அடித்து ிறிசேன சகைிவினைவாடும்திவினைவாவி எரித்திரிவினைர.

திரிவினைவாஜதக்ஷ ஆட்சிகயப் த்தின் பதிவினைவாலத்தின் பவினைவ சிறித்தின் பசிரிவினை-விக்கிதிரமசிங்கை
அதிரசிவினைவாங்கைமும் ஏகைிவினைவாதிதத்திய சக்திகைளிிரிவினைதும் தமிழ் முதலிவினைவாளித்துவினைவ
கைட்சிகைடங்களைதும் ஒத்துகழப்புாதுகாப்பு படைன் யுத்தக் கற்றங்கைகடங்களை மூடிமகறக்கை
நாதுகாப்பு படைவினைவடிக்ககை எடுக்கின்றது. இதிரிவினைவாணுவினைவத்திிரிவினைகதிரப் திவினைவாதுகைிவினைவாத்தல் என்ற
ிறிசேன சதயரில்,  த்தின் பதிவினைவாரக் கற்றங்கைள சம்தந்தமிவினைவாகை திவினைவாதுகைிவினைவாப்பு தகாதுகாப்பு படையிிரிவினைர
மீது சுமத்தப்தட்டுளடங்களை கற்றச்சிவினைவாட்டுக்கைளில் இருந்து அவினைவரகைகடங்களை
விடுவிக்கை அதிரசிவினைவாங்கைம் முன்நிற்தத்தின் பதிவினைவாடு “த்தின் பதிவினைவார வீதிரரகைகடங்களை”
அதிவினைவாவினைவது இதிரிவினைவாணுவினைவத்கத முழுமூச்சில் திவினைவாதுகைிவினைவாப்ததிவினைவாகை சிறித்தின் பசிரிவினைவும்
விக்கிதிரமசிங்கைவும் மீண்டும் மீண்டும் சததம் ிறிசேன சசயதுிறிசேன சகைிவினைவாளகின்றிரிவினைர.

கைாதுகாப்பு படைந்த 7 ம் திகைதி,  வினைவலுகைட்ாதுகாப்பு படைிவினைவாயமிவினைவாகை கைிவினைவாணிவினைவாமல் த்தின் பதிவினைவாவினைவதிலிருந்து
ஆட்கைகடங்களைப் திவினைவாதுகைிவினைவாக்கம் சட்ாதுகாப்பு படைம் ஒன்கற அதிரசிவினைவாங்கைம்
நிகறத்தின் பவினைவற்றியது. இந்த சட்ாதுகாப்பு படைத்திற்கம் கைாதுகாப்பு படைந்த கைிவினைவாலத்தில் கைிவினைவாணிவினைவாமல்
ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படைவினைவரகைளுக்கம் எந்த சம்தந்தமும் கிகாதுகாப்பு படையிவினைவாது.
அதிரசிவினைவாங்கைத்தின் த்தின் பமிவினைவாசடிகய மூடி மகறக்கைவும் இிரிவினைவினைவிவினைவாதத்கத
கிடங்களைறிவிடுவினைவதற்கமிவினைவாகை,  இது “த்தின் பதிவினைவாரவீதிரரகைகடங்களை”  த்தின் பவினைவட்காதுகாப்பு படையிவினைவாடும்
மற்றும் கைிவினைவாட்டிக்ிறிசேன சகைிவினைவாடுக்கம் மத்தின் பசிவினைவாதிவினைவா எிரிவினை இதிரிவினைவாஜதக்ஷ உட்தாதுகாப்பு படை
கூட்டு எதிரக் கைட்சியிிரிவினைர கூச்சலிடுகின்றிரிவினைர.

ஐ.நிவினைவா. மனித உரிகமப் த்தின் பததிரகவினைவயின் கூட்ாதுகாப்பு படைத் ிறிசேன சதிவினைவாாதுகாப்பு படைர இந்த மிவினைவாதம்
இாதுகாப்பு படைம்ிறிசேன சதறுகின்ற நிகலயில், த்தின் பதிவினைவாரக் கற்றச்சிவினைவாட்டுக்கைள ிறிசேன சதிவினைவாாதுகாப்பு படைரதிவினைவாிரிவினை
கைலந்துகதிரயிவினைவாாதுகாப்பு படைல்கைகடங்களை திரிவினைக்க சிவினைவாதகைமிவினைவாகை திருப்பிக்ிறிசேன சகைிவினைவாளளும்
சிடுமூஞ்சித்திரிவினைமிவினைவாிரிவினை முயற்சியிவினைவாகை,  சிறித்தின் பசிரிவினை கைிவினைவாணிவினைவாமல்
ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படைவினைவரகைள ிறிசேன சதிவினைவாாதுகாப்பு படைரதிவினைவாிரிவினை அலுவினைவலகைத்திற்க நிரவினைவிவினைவாகிகைகடங்களை
நியமித்தகம ஒரு த்தின் பமிவினைவாசடியிவினைவாகம்.

ிறிசேன சதப்திரவினைவரி 3  இல்,  கிழக்கில் திருத்தின் பகைிவினைவாணமகலயில் தமது
த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைத்தின் ஒரு வினைவருாதுகாப்பு படைப் பூரத்திகய முன்ிறிசேன சிரிவினைடுத்திருந்தத்தின் பதிவினைவாது,
திருத்தின் பகைிவினைவாணமகல கைிவினைவாணிவினைவாமல் த்தின் பதிவினைவாிரிவினை உறவுகைளின் சங்கைத் தகலவி
நிவினைவாத்தின் பகைந்திதிரன் ஆஆஷிவினைவா, ஊாதுகாப்பு படைகைங்கைளுக்கத் ிறிசேன சதரிவித்ததிவினைவாவினைவது: “அதிரசின்
கைிவினைவாணிவினைவாமல் த்தின் பதிவினைவாத்தின் பிரிவினைிவினைவார அலுவினைவலகைம் ஓர ஏமிவினைவாற்று வித்கத,
அதிரசிவினைவாங்கைம் சரவினைவத்தின் பதசத்கத ஏமிவினைவாற்றலிவினைவாம் ஆிரிவினைிவினைவால் எம்கம ஏமிவினைவாற்ற
முடியிவினைவாது,  நிவினைவாம் அதிரசியல்வினைவிவினைவாதிகைகடங்களை நம்பி ஏமிவினைவாந்து
த்தின் பதிவினைவாயுளத்தின் படங்களைிவினைவாம்.”

ிறிசேன சதப்திரவினைவரி 5  அன்று யிவினைவாழ்ப்திவினைவாணம் வினைவந்திருந்த சிறித்தின் பசிரிவினை,
கைாதுகாப்பு படைத்தப்தட்டு கைிவினைவாணிவினைவாமல் ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படைவினைவரகைள ிறிசேன சதிவினைவாாதுகாப்பு படைரதிவினைவாகை
ககைகைழுவிக்ிறிசேன சகைிவினைவாளளும் வினைவககையில் பின்வினைவருமிவினைவாறு ிறிசேன சதரிவித்திவினைவார:
இலங்ககை முழுவினைவதும் த்தின் பதடிவிட்த்தின் பாதுகாப்பு படைன்.  அவினைவரகைள எங்கம் இல்கல.
அத்துாதுகாப்பு படைன் எந்தவித இதிரகைசிய தடுப்பு முகைிவினைவாம்கைளும் இலங்ககையில்
இல்கல,  என்றிவினைவார.  கைிவினைவாணிவினைவாமல் ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படைவினைவரகைள பிதிரச்சிகிரிவினை
வினைவாதுகாப்பு படைக்கில் மட்டுமல்ல ிறிசேன சதற்கிலும் உளடங்களைது.  எிரிவினைத்தின் பவினைவ அவினைவரகைளின்

உறவிிரிவினைரகைளுக்க அதிரசிவினைவாங்கைம் என்ற வினைவககையில் இழப்பீடுகைகடங்களைத்தின் பய
எம்மிவினைவால் வினைவழங்கைமுடியும்.” 

கைிவினைவாணிவினைவாமல் ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படைவினைவரகைளின் த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைத்தின் உச்சியில்
அமரந்துிறிசேன சகைிவினைவாண்டுளடங்களை தமிழ் கைட்சிகைள சிவினைவாரந்த தகதியிிரிவினைர,  மத
கருமிவினைவார,  புலம்ிறிசேன சதயர அகமப்புகைள மற்றும் அதிரச சிவினைவாரதற்ற
நிறுவினைவிரிவினைங்கைளும்,  ஏகைிவினைவாதிதத்திய சக்திகைளுக்கம் ஐ.நிவினைவா.  சகதக்கம்
அழுத்தம் ிறிசேன சகைிவினைவாடுப்ததன் மூலம் தீரவு கைிவினைவாண முடியும் என்ற
மிவினைவாகயகய ததிரப்புகின்றிரிவினைர.

எனினும்,  அத்தககைய த்தின் பவினைவண்டுத்தின் பகைிவினைவாளகைளின் மூலம் எந்தப் தயனும்
இல்கல என்தகதத்தின் பய தல ஆண்டுகைிவினைவால அனுதவினைவங்கைள
நிரூபித்துளடங்களைிரிவினை.  20  வினைவயதில் கைிவினைவாணிவினைவாமல் ஆக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படை மகைகிரிவினைத்
த்தின் பதடும் சத்தியநிவினைவாதன்,  “அிறிசேன சமரிக்கைிவினைவாவும் ஐ.நிவினைவா வும் இலங்ககை
அதிரசிவினைவாங்கைத்கத தங்கைடங்களைது த்தின் பதகவினைவக்கைிவினைவாகைத்திவினைவான் திவினைவாவிக்கின்றிவினைவாரகைள,
இலங்ககை மக்கைடங்களைது நலன்கைளித்தின் பலிவினைவா அல்லது யுத்தத்தில்
திவினைவாதிக்கைப்தட்ாதுகாப்பு படை தமிழ் மக்கைடங்களைது பிதிரச்சகிரிவினைகைளித்தின் பலிவினைவா அவினைவரகைளுக்க
எந்தவிதமிவினைவாிரிவினை அக்கைகறயுமில்கல,” என்றிவினைவார. 

அவினைவர த்தின் பமலும் கூறியதிவினைவாவினைவது:  “இப்த்தின் பதிவினைவாது திவினைவாருங்கைள தமிழ்
மக்கைளின் பிதிரதிநிதிகைள என்று கூறித்திரியும் தமிழ் த்தின் பதசியக்
கூட்ாதுகாப்பு படைகமப்பும் அதன் தகலவினைவர சம்தந்தனும் எதிரகைட்சி தகலவினைவதிரிவினைவாகை
இருந்து ிறிசேன சகைிவினைவாண்டு அதிரசிவினைவாங்கைத்கத திவினைவாதுகைிவினைவாக்கின்றிரிவினைர.  எங்கைடங்களைது
பிதிரச்சகிரிவினையில் அவினைவரகைளுக்க அக்கைகறயில்கல. த்தின் பதரதல் த்தின் பநதிரத்தில்
மட்டும் ககைிறிசேன சயடுத்துக் கம்பிட்ாதுகாப்பு படைதடி வீடுவீாதுகாப்பு படைிவினைவாகை வினைவருவினைவர.  அடுத்த
தகலமுகறக்க த்தின் பதகவினைவயிவினைவாிரிவினை ிறிசேன சசிவினைவாத்துக்கைகடங்களை
த்தின் பசரத்துகவினைவத்துளடங்களைிரிவினைர.”

அவினைவருாதுகாப்பு படைன் இன்ிறிசேன சிரிவினைிவினைவாருவினைவரும் இகணந்துிறிசேன சகைிவினைவாண்ாதுகாப்பு படைிவினைவார:  “யுத்தம்
முடிவினைவகாதுகாப்பு படைந்த கைிவினைவாலம் முதல் நிவினைவாங்கைள த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாடி வினைவருகின்த்தின் பறிவினைவாம்
இவ்வினைவடங்களைவு கைிவினைவாலமும் எமது பிதிரச்சகிரிவினைகய தீரக்கை முடியிவினைவாத ஐ.நிவினைவா.
இனியும் எமது பிதிரச்சகிரிவினைகய தீரக்கம் என்று எமக்க
நம்பிக்ககையில்கல.  நிவினைவாங்கைள த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாடுவினைவது எங்கைள பிளகடங்களைகைள
வினைவதிரத்தின் பவினைவண்டும் என்ற எதிரதிவினைவாரப்பித்தின் பலத்தின் பய. ஆிரிவினைிவினைவால் இங்த்தின் பகை எங்கைடங்களைது
த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைத்கத தங்கைடங்களைது நலன்கைளுக்கைிவினைவாகைத்தின் பவினைவ எல்த்தின் பலிவினைவாரும்
தயன்தடுத்துகின்றிவினைவாரகைள.” 

தமிழ் த்தின் பதசிய கூட்ாதுகாப்பு படைகமப்பின் மீது நம்பிக்ககை இழந்த இன்ிறிசேன சிரிவினைிவினைவாரு
த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாட்ாதுகாப்பு படைக்கைிவினைவாதிரர கூறியதிவினைவாவினைவது: “நிவினைவாம் அதிரசிவினைவாங்கைத்தின் மீதும் தமிழ்
த்தின் பதசியக் கூட்ாதுகாப்பு படைகமப்பின் மீதும் நம்பிக்ககை கவினைவத்து இவ்வினைவடங்களைவு
கைிவினைவாலமிவினைவாகை த்தின் பதிவினைவாதிரிவினைவாடிக்ிறிசேன சகைிவினைவாண்டிருந்த்தின் பதிவினைவாம். நிவினைவாங்கைளதிவினைவான் இவினைவரகைளுக்க
வினைவிவினைவாக்கைளித்த்தின் பதிவினைவாம்.  ஆிரிவினைிவினைவால் இவினைவரகைள எமது பிதிரச்சகிரிவினைகைகடங்களை தீரக்கை
கைாதுகாப்பு படைந்த ஒரு வினைவருாதுகாப்பு படைமிவினைவாகை எந்த விதமிவினைவாிரிவினை நாதுகாப்பு படைவினைவடிக்ககைகைகடங்களையும்
முன்ிறிசேன சிரிவினைடுக்கைவில்கல. அதிரசிவினைவாங்கைத்கத நம்புங்கைள, அவினைவரகைள எமது
பிதிரச்சகிரிவினைகைகடங்களை தீரப்திவினைவாரகைள என்றும் நிவினைவாங்கைள உங்கைடங்களைது
பிதிரச்சகிரிவினைகைகடங்களை த்தின் பதசிக்ிறிசேன சகைிவினைவாண்டிருக்கித்தின் பறிவினைவாம் என்றும் கூறிக்ிறிசேன சகைிவினைவாண்டு
தமிழ் த்தின் பதசிய கூட்ாதுகாப்பு படைகமப்பிிரிவினைர நீண்ாதுகாப்பு படை கைிவினைவாலமிவினைவாகை எங்கைகடங்களை
ஏமிவினைவாற்றிக்ிறிசேன சகைிவினைவாண்டு ததவிகைளில் மட்டுத்தின் பம உளடங்களைிரிவினைர.” 

புதுக்கடியிருப்பு த்தின் பதவிபுதிரத்கதச் த்தின் பசரந்த இதிரிவினைவாசலிங்கைம் 22  மற்றும்
25  வினைவயதில் கைிவினைவாணிவினைவாமல் த்தின் பதிவினைவாிரிவினை திரிவினைது இதிரண்டு மகைன்கைகடங்களைத்
த்தின் பதடுகின்றிவினைவார.  அவினைவர கூறியதிவினைவாவினைவது:  இங்க நாதுகாப்பு படைந்த அழிவுகைள
முதற்ிறிசேன சகைிவினைவாண்டு எல்லிவினைவாம் அவினைவரகைளுக்க (ஐ.நிவினைவா.வுக்க)  ிறிசேன சதரியும்.
இகத நிவினைவாங்கைள ிறிசேன சசிவினைவால்ல த்தின் பவினைவண்டிய அவினைவசியமில்கல.
ககைப்புண்கண திவினைவாரப்ததற்க கைண்ணிவினைவாடி எதற்க?  ஆிரிவினைிவினைவாலும்
அவினைவரகைள வினைவிவினைவாய மூடி ிறிசேன சமமூடி மௌனிகைடங்களைிவினைவாகைத்தின் பவினைவ இருந்திரிவினைர.  தற்த்தின் பதிவினைவாது
நிவினைவாட்டில் நாதுகாப்பு படைக்கம் பிதிரச்சகிரிவினைகய திவினைவாருங்கைள கைண்டியில்
முஸலீம்கைளுக்க எதிதிரிவினைவாிரிவினை வினைவன்முகறகைள அதிரசிவினைவாங்கைத்தின்,
ிறிசேன சதிவினைவாலிசின் மற்றும் எதிரக் கைட்சிக்கம் ிறிசேன சதரியத்தின் பவினைவ நாதுகாப்பு படைக்கின்றது.”


