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இலங்ககையில் பயங்கைரகரவ்கரவாத குண்டுவீச்சில்
குககுறைந்தபட்சம் 290 பபர் ககை்கரவால்லப்பட்டனர்

By K. Ratnayake,     22 April 2019 

இலங்ககையில்  ந் நேற்று இடம்இடம்ப இடம்பெற்ற சக்திற சக்திவ்ற சக்திவாய்ந்த இடம்பத்ற சக்திவாடர

குண்டு இடம்பற சக்திவடிப்புகைளில் குகறந்த இடம்பெட்சம் 290  ந இடம்பெர
இடம்பகை்ற சக்திவால்லப் இடம்பெட்டுள்ளதுடன் 500  ந இடம்பெர ற சக்திவகவரை கை்ற சக்திவாயமகடந்துள்ளனர.
கை்ற சக்திவாகல 8.45 மணி முதல் 9 மணி ற சக்திவகவரைய்ற சக்திவான கை்ற சக்திவாலப் இடம்பெகுதியில்
் நேடத்தப் இடம்பெட்ட ஒருங்கிகஒருங்கிணைக்கைப் இடம்பெட்ட த்ற சக்திவாக்குதலில், அகடய்ற சக்திவாளம்
இடம்பதரிய்ற சக்திவாத  இடம்பெயங்கைவரைற சக்திவ்ற சக்திவாதிகைள், மூன்று கிறிஸ்துற சக்திவ  நதற சக்திவ்ற சக்திவாலயங்கைள்
மற்றும் சுற்றுல்ற சக்திவா  இடம்பெயணிகைள் அடிக்கைடி ற சக்திவந்து  ந இடம்பெ்ற சக்திவாகும் மூன்று
ஆடம் இடம்பெவரை  நஹ்ற சக்திவாட்டல்கைகள த்ற சக்திவாக்கினர.  இறந்தற சக்திவரகைளுள்
அஇடம்பமரிக்கை்ற சக்திவா,  ஐ நவரை்ற சக்திவாப்பிய ் நே்ற சக்திவாடுகைள்,  சீன்ற சக்திவா மற்றும் ஜப் இடம்பெ்ற சக்திவான்
உட் இடம்பெட  இடம்பெல ் நே்ற சக்திவாடுகைகளச்  நசரந்த சும்ற சக்திவார 35 இடம்பற சக்திவளி் நே்ற சக்திவாட்டற சக்திவரகைள்
அடங்குற சக்திவர.

இடம்பகை்ற சக்திவாழும்பில் உள்ள புனித அந் நத்ற சக்திவானிய்ற சக்திவார,  தகல் நேகைருக்கு
ற சக்திவடக்கில் நீரஇடம்பகை்ற சக்திவாழும்பில் புனித இடம்பச இடம்பெஸ்டியன் மற்றும் தீவின்
கிழக்கு கைகவரையிலுள்ள மட்டக்கைளப்பில் ஸி நய்ற சக்திவான்  நதற சக்திவ்ற சக்திவாலயம்
ஆகிய மூன்று  நதற சக்திவ்ற சக்திவாலயங்கைள் ஈஸ்டர ஸ்டர் ஞ்ற சக்திவாயிற்றுக்கிழகம
பூகஜக்கை்ற சக்திவாகை ற சக்திவந்தற சக்திவரகைள்ற சக்திவால் நிவரைம்பி ற சக்திவழிந்தன.
குண்டுஇடம்பற சக்திவடிப்புகைளில் கூகவரைகைள் இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாறிந்துஇடம்பகை்ற சக்திவாட்டியதுடன்
உகடந்த கூழங்கைள்  நமல் உடல்  இடம்பெ்ற சக்திவாகைங்கைள் வீசு இடம்பெட்டுக்
கிடந்தன.  மருத்துற சக்திவமகனகைள்,  குறிப் இடம்பெ்ற சக்திவாகை உயிரிழப்புக்கைள்
அதிகைம்  ந் நேரந்த நீரஇடம்பகை்ற சக்திவாழும்பில் உள்ள மருத்துற சக்திவமகனகைள்,
இடம்ப இடம்பெருந்இடம்பத்ற சக்திவாககைய்ற சக்திவான கை்ற சக்திவாயமகடந்தற சக்திவரகைள்ற சக்திவால் நிவரைம்பிப்  ந இடம்பெ்ற சக்திவாயின.

மூன்று ஆடம் இடம்பெவரை  நஹ்ற சக்திவாட்டல்கைள்ற சக்திவான ஷங்ரி-ல்ற சக்திவா,  சின்னமன்
கிவரைன்ட் மற்றும் கிங்ஸ் இடம்பெரியும் இடம்பகை்ற சக்திவாழும்பில் உள்ளன.   இடம்பெல
மணி ந் நேவரைங்கைளுக்கு பின்னர தகல் நேகைரில் ் நேடந்த  நமலும்
இவரைண்டு குண்டுஇடம்பற சக்திவடிப்புகைள்  இடம்பெல உயிரகைகளக்
கை்ற சக்திவாவுஇடம்பகை்ற சக்திவாண்டன.  புற் நேகைர  இடம்பெகுதிய்ற சக்திவான இடம்பதஹிற சக்திவகளயில் ் நேடந்த
இடம்பற சக்திவடிப்பில் இருற சக்திவர இடம்பகை்ற சக்திவால்லப் இடம்பெட்ட நத்ற சக்திவாடு இவரைண்ட்ற சக்திவாற சக்திவத்ற சக்திவாகை
இடம்பதமட்டஇடம்பகை்ற சக்திவாகடயில் ் நேடந்த இடம்பற சக்திவடிப்பில் ஏழு  ந இடம்பெர
இடம்பகை்ற சக்திவால்லப் இடம்பெட்டனர.  அதில் மூற சக்திவர இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிஸ்
உத்தி நய்ற சக்திவாகைத்தரகைள்ற சக்திவாற சக்திவர.

குழந்கதகைள் மற்றும் இடம்ப இடம்பெண்கைள் உட் இடம்பெட அப் இடம்பெ்ற சக்திவாவி மக்கைகள
 இடம்பெடுஇடம்பகை்ற சக்திவாகல இடம்பசய்த இந்த கை்ற சக்திவாட்டுமிவரை்ற சக்திவாண்டித்தனம்ற சக்திவான
இடம்பகை்ற சக்திவாகலகைகள  நச்ற சக்திவாசலிச சமத்துற சக்திவக் கைட்சி (இலங்ககை)
ற சக்திவன்கமய்ற சக்திவாகை கைண்டனம் இடம்பசய்கிறது.  இந்த இடம்பகை்ற சக்திவாடூவரைம்ற சக்திவான
குற்றங்கைளுக்கு இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாறுப் இடம்பெ்ற சக்திவாளிகைள் ய்ற சக்திவார என்ற்ற சக்திவாலும், அற சக்திவரகைளின்
 ந் நே்ற சக்திவாக்கைம் எதுற சக்திவ்ற சக்திவாகை இருந்த்ற சக்திவாலும்,  அது அவரைச இயந்திவரைத்கத
 இடம்பெலப் இடம்பெடுத்தவும்,  அடிப் இடம்பெகட ஜன் நே்ற சக்திவாயகை உரிகமகைள் மீது
 நமலும் த்ற சக்திவாக்குதல் ் நேடத்தவும் அவரைசியல் ஸ்த்ற சக்திவா இடம்பெகைத்த்ற சக்திவால்
சுவரைண்டிக்இடம்பகை்ற சக்திவாள்ளப் இடம்பெடும்.

அவரைச்ற சக்திவாங்கைம், "தற சக்திவற்ற சக்திவான இடம்பசய்தி அறிக்ககைகைகளப்"
 இடம்பெவரைப்புற சக்திவதற்குப்  இடம்பெயன் இடம்பெடுத்தப் இடம்பெட்டு ற சக்திவருற சக்திவத்ற சக்திவாகை கூறி,   ந இடம்பெஸ்புக்,
இன்ஸ்டகிவரைம்,  யூடியூப்,  ஸ்னப்சட்,  ற சக்திவட்ஸ்அப் மற்றும் கற சக்திவ இடம்பெர
உட் இடம்பெட சமூகை ற சக்திவகலத் தளங்கைகள உடனடிய்ற சக்திவாகை ஒரு ் நே்ற சக்திவாடு
தழுவிய ரீதியில் தகட இடம்பசய்தது.  இந்த இகட நிறுத்தம்
தற்கை்ற சக்திவாலிகைம்ற சக்திவானது எனக் கூறும் அ நத நற சக்திவகள,  இகஒருங்கிணையத்கத

தணிக்ககை இடம்பசய்ற சக்திவதற்கு உலகைம் பூவரை்ற சக்திவாவும் உள்ள
அவரைச்ற சக்திவாங்கைங்கைள்  நமற்இடம்பகை்ற சக்திவாள்ளும் ் நேகைரவுகைளின் ஒரு  இடம்பெ்ற சக்திவாகை நம
இதுற சக்திவ்ற சக்திவாகும்.  அப் ந இடம்பெ்ற சக்திவாது,  அவரைச்ற சக்திவாங்கைம் அனுமதித்த இடம்பசய்திகைள்
மட்டு நம தய்ற சக்திவாவரை்ற சக்திவாகை கிகடக்கும்.

இந்த  இடம்பெயங்கைவரைற சக்திவ்ற சக்திவாத த்ற சக்திவாக்குதல்கைளுக்கு இது ற சக்திவகவரை குழுக்கை நள்ற சக்திவா
அல்லது தனி் நே இடம்பெரகை நள்ற சக்திவா இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாறுப் ந இடம்பெற்கைவில்கல.   இடம்பெ்ற சக்திவாதுகை்ற சக்திவாப்பு
விற சக்திவகை்ற சக்திவாவரை மற்றும் ஊடகை இவரை்ற சக்திவாஜ்ற சக்திவாங்கை அகமச்சர ருற சக்திவன்
வி நஜற சக்திவரதன,  அவரைச்ற சக்திவாங்கைம் "குற்றற சக்திவ்ற சக்திவாளிகைகள அகடய்ற சக்திவாளம்"
கைண்டிருப் இடம்பெத்ற சக்திவாகை கூறிய  ந இடம்பெ்ற சக்திவாதிலும் அகத விரிவு இடம்பெடுத்தவில்கல.
இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிஸ்ற சக்திவார 13  ந இடம்பெகவரை ககைது இடம்பசய்துள்ளனர,  ஆன்ற சக்திவால்
அற சக்திவரகைளது அகடய்ற சக்திவாளத்கத இடம்பற சக்திவளிப் இடம்பெடுத்தவில்கல.
குண்டுவீச்சின் தன்கம கூட இடம்பதளிற சக்திவ்ற சக்திவாகை இல்கல,  ஆன்ற சக்திவால்
தற்இடம்பகை்ற சக்திவாகல குண்டுத்ற சக்திவாரிகைள் சம் இடம்பெந்தப் இடம்பெட்டிருப் இடம்பெதற்கை்ற சக்திவான சில
ஆத்ற சக்திவாவரைங்கைள் உள்ளன.

தற்இடம்பகை்ற சக்திவாகல குண்டுத்ற சக்திவாரிகைள் பிவரைத்ற சக்திவான  நதற சக்திவ்ற சக்திவாலயங்கைகள த்ற சக்திவாக்கை
திட்டமிட்டிருப் இடம்பெத்ற சக்திவாகை 10  ் நே்ற சக்திவாட்கைளுக்கு முன்ன நவரை இலங்ககை
அவரைச்ற சக்திவாங்கைத்துக்கும் இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிசுக்கும் எச்சரிக்ககை கிகடத்துள்ளத்ற சக்திவாகை
ஆஜன்ஸ் பிவரை்ற சக்திவான்ஸ் பிவரைஸ் அறிவித்துள்ளது.  உயர மட்ட
இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிஸ் அதிகை்ற சக்திவாரிகைளுக்கு கிகடத்துள்ள புலன்ற சக்திவாய்வு
தகைற சக்திவல்கைள் அறிவித்துள்ளத்ற சக்திவாற சக்திவது: "ஒரு இடம்பற சக்திவளி் நே்ற சக்திவாட்டு புலன்ற சக்திவாய்வு
நிறுற சக்திவனம்,   நதசிய இடம்பத தௌஹீத் ஜம்ம்ற சக்திவா அத் அகமப்பு (National

Thowheeth  Jamma’ath  -  NTJ) முக்கிய  நதற சக்திவ்ற சக்திவாலயங்கைகளயும்
இடம்பகை்ற சக்திவாழும்பில் உள்ள இந்திய உயர ஸ்த்ற சக்திவானிகைர இல்லத்கதயும்
இலக்கை்ற சக்திவாகைக் இடம்பகை்ற சக்திவாண்ட தற்இடம்பகை்ற சக்திவாகலத் த்ற சக்திவாக்குதல்கைகள
முன்இடம்பனடுக்கை திட்டமிட்டுள்ளது என அறிவித்துள்ளது.”

ற சக்திவவரைவிருக்கும் த்ற சக்திவாக்குதகலப்  இடம்பெற்றி இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாதுமக்கைகள
எச்சரிப் இடம்பெதற்கு இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிஸ் அல்லது அவரைச்ற சக்திவாங்கைம் எவ்வித
் நேடற சக்திவடிக்ககையும் எடுக்கைவில்கல.  அல்லது,  இந்த குண்டுத்
த்ற சக்திவாக்குதல்கைகள தடுக்கை இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிஸ் எந்த ் நேடற சக்திவடிக்ககையும்
எடுத்தகமக்கு எந்த ஆத்ற சக்திவாவரைமும் இல்கல. எனினும், எச்சரிக்ககை
முற்றிலும் துல்லியம்ற சக்திவாகை இருந்துள்ளதுடன் ஈஸ்டர என் இடம்பெது
 நதற சக்திவ்ற சக்திவாலயங்கைள் நிவரைம்பிற சக்திவழியும் ் நே்ற சக்திவாள் என் இடம்பெதும்
இடம்பற சக்திவளிப் இடம்பெகடய்ற சக்திவானத்ற சக்திவாகும்.

பிவரைதமர வரைணில் விக்கிவரைமசிங்கை, இடம்ப இடம்பெயரிடப் இடம்பெட்ற சக்திவாத இடம்பற சக்திவளி் நே்ற சக்திவாட்டு
புலன்ற சக்திவாய்வு அகமப்பின் எச்சரிக்ககை கிகடத்திருந்தத்ற சக்திவாகை
ஒப்புக்இடம்பகை்ற சக்திவாண்ட்ற சக்திவார.  இருப்பினும்,  அற சக்திவருக்கும் அற சக்திவவரைது
அகமச்சரகைளுக்கும் இந்த எச்சரிக்ககை  இடம்பெற்றி இடம்பதரிய்ற சக்திவாது என்று
கூறின்ற சக்திவார.  "இந்த தகைற சக்திவல் சம் இடம்பெந்தம்ற சக்திவான  ந இடம்பெ்ற சக்திவாதும்ற சக்திவான கைற சக்திவனம்
இடம்பசலுத்தப் இடம்பெட்ற சக்திவாகம"   இடம்பெற்றி விச்ற சக்திவாவரைகஒருங்கிணை ் நேடத்தப் இடம்பெடும் என்று
அற சக்திவர சுட்டிக்கை்ற சக்திவாட்டின்ற சக்திவார.

சரற சக்திவ நதச அளவில் இஸ்ல்ற சக்திவாமிய தீவிவரைற சக்திவ்ற சக்திவாதிகைள் உடன் இடம்பத்ற சக்திவாடரபு
இடம்பகை்ற சக்திவாண்டிருப் இடம்பெத்ற சக்திவாகை சந் நதகிக்கைப் இடம்பெடும் NTJ அகமப்பு
இலங்ககைகய தளம்ற சக்திவாகைக் இடம்பகை்ற சக்திவாண்ட ஒரு இஸ்ல்ற சக்திவாமிய
அகமப் இடம்பெ்ற சக்திவாகும்.  எவ்ற சக்திவ்ற சக்திவாஇடம்பறனினும் இந்த கைட்டத்தில்,  ஏகனய
ச்ற சக்திவாத்தியங்கைகளப்  இடம்பெற்றியும் நிவரை்ற சக்திவாகைரித்து விட முடிய்ற சக்திவாது.



பிரிவிகனற சக்திவ்ற சக்திவாத தமிழீழ விடுதகலப் புலிகைகள
 நத்ற சக்திவாற்கைடிப் இடம்பெதற்கை்ற சக்திவாகை மூன்று தச்ற சக்திவாப்தகை்ற சக்திவால இடம்பகை்ற சக்திவாடூவரை யுத்தத்கத
முன்இடம்பனடுத்த இடம்பகை்ற சக்திவாழும்பு அவரைசியல் ஸ்த்ற சக்திவா இடம்பெகைமும்,  சிங்கைள
இடம்ப இடம்பெளத்த  நமல்ற சக்திவாதிக்கைற சக்திவ்ற சக்திவாத குழுக்கைளுடன் இடம்ப் நேருக்கைம்ற சக்திவான
இடம்பத்ற சக்திவாடரபுகைகளக் இடம்பகை்ற சக்திவாண்டுள்ளது.  இந்த குழுக்கைள்
கிறிஸ்தற சக்திவரகைள் மற்றும் கிறிஸ்தற சக்திவ  நதற சக்திவ்ற சக்திவாலயங்கைளின் மீத்ற சக்திவான
த்ற சக்திவாக்குதல்கைளுக்கும் தீவின் தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம்
சிறு இடம்பெ்ற சக்திவான்கமயினர மீத்ற சக்திவான த்ற சக்திவாக்குதல்கைளுக்கும்  ந இடம்பெர  ந இடம்பெ்ற சக்திவானகற சக்திவ
ஆகும்.   இடம்பெல சந்தரப் இடம்பெங்கைளில்,  அத்தககைய த்ற சக்திவாக்குதல்கைகள
இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிச்ற சக்திவார கைண்டும் கை்ற சக்திவாஒருங்கிணை்ற சக்திவாதது  ந இடம்பெ்ற சக்திவால் இருந்துள்ளனர.

குண்டுத் த்ற சக்திவாக்குதல்ற சக்திவால் ற சக்திவளரச்சியகடயும்  நகை்ற சக்திவா இடம்பெத்கத
திகசதிருப் இடம்பெ அவரைச்ற சக்திவாங்கைம் தீவிவரைம்ற சக்திவாகை உள்ளது.  ஜன்ற சக்திவாதி இடம்பெதி
கமத்திரி இடம்பெ்ற சக்திவால சிறி நசன இந்த த்ற சக்திவாக்குதகலத் தடுக்கை
் நேடற சக்திவடிக்ககை எடுக்கைவில்கல என விக்கிவரைமசிங்கை தனது
கைருத்துக்கைளில் சமிக்கஸ்டர் ஞ இடம்பசய்த்ற சக்திவார. சிறி நசன, கைடந்த டிசம் இடம்பெரில்
தனக்கும் பிவரைதமருக்கும் இகட நயய்ற சக்திவான கைசப் இடம்பெ்ற சக்திவான  நம்ற சக்திவாதலின்
 இடம்பெ்ற சக்திவாகைம்ற சக்திவாகை, இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிகசயும் உள்ளடக்கிய சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு
அகமச்கச த்ற சக்திவா நன கற சக்திவத்துக்இடம்பகை்ற சக்திவாண்ட்ற சக்திவார.  இடம்பெ்ற சக்திவாதுகை்ற சக்திவாப்பு அகமச்சர
என்ற முகறயில், ஜன்ற சக்திவாதி இடம்பெதி ் நே்ற சக்திவாட்டின் மூன்று ஆயுதப்
 இடம்பெகடகைகளயும் ஏற்கைன நற சக்திவ தன் கைட்டுப் இடம்பெ்ற சக்திவாட்டில்
கற சக்திவத்திருக்கிற்ற சக்திவார.

முன்ன்ற சக்திவாள் ஜன்ற சக்திவாதி இடம்பெதி மஹிந்த இவரை்ற சக்திவாஜ இடம்பெக்ஷ தகலகமயில்ற சக்திவான
எதிரக் கைட்சி,   ந் நேற்று த்ற சக்திவாக்குதகல கைண்டனம் இடம்பசய்த
 ந இடம்பெ்ற சக்திவாதிலும்,  அவரைச்ற சக்திவாங்கைத்தின் மீ நத குற்றம் ச்ற சக்திவாட்டியது.
இவரை்ற சக்திவாஜ இடம்பெக்ஷ அவரைச்ற சக்திவாங்கைம்,  புலிகைளுக்கு எதிவரை்ற சக்திவான யுத்தத்தின்
இடம்பகை்ற சக்திவாடூவரைம்ற சக்திவான முடிவுக்கு இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாறுப் இடம்பெ்ற சக்திவாளிய்ற சக்திவாகும்.  இந்த  ந இடம்பெ்ற சக்திவாரின்
இறுதி இவரை்ற சக்திவாணுற சக்திவ ் நேடற சக்திவடிக்ககைகைளில்  இடம்பெல்ல்ற சக்திவாயிவரைக்கைஒருங்கிணைக்கை்ற சக்திவான
இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாதுமக்கைள்  இடம்பெடுஇடம்பகை்ற சக்திவாகல இடம்பசய்யப் இடம்பெட்டதுடன்,
இவரை்ற சக்திவாணுற சக்திவத்துடன் இகஒருங்கிணைந்த இடம்பகை்ற சக்திவாகலப்  இடம்பெகடகைள்ற சக்திவால்
நூற்றுக்கைஒருங்கிணைக்கை்ற சக்திவானற சக்திவரகைள் "கை்ற சக்திவாஒருங்கிணை்ற சக்திவாமல் ஆக்கைப் இடம்பெட்டனர".

இவரை்ற சக்திவாஜ இடம்பெக்ஷ எந்தஇடம்பற சக்திவ்ற சக்திவாரு யுத்தக் குற்றங்கைள் இடம்பத்ற சக்திவாடர இடம்பெ்ற சக்திவாகைவும்
"யுத்த வீவரைரகைகள"   இடம்பெ்ற சக்திவாதுகை்ற சக்திவாத்த நத்ற சக்திவாடு,  அதிகை்ற சக்திவாவரைத்திற்குத்
திரும்புற சக்திவதற்கை்ற சக்திவான தனது முயற்சியில் இவரை்ற சக்திவாணுற சக்திவத்தின்
ஆதவரைகற சக்திவ அற சக்திவர எதிர இடம்பெ்ற சக்திவாரக்கின்ற்ற சக்திவார.  “அவரைச்ற சக்திவாங்கைம் புலன்ற சக்திவாய்வு
அதிகை்ற சக்திவாரிகைள் மற்றும் மூன்று ஆயுதப் இடம்பெகடகைளின் அதிகை்ற சக்திவாரிகைகள
முடக்கியதன்  இடம்பெயங்கைவரைம்ற சக்திவான விகளற சக்திவ்ற சக்திவாகை நற சக்திவ அப் இடம்பெ்ற சக்திவாவி மக்கைள்”
இந்த த்ற சக்திவாக்குதகல முகைங்இடம்பகை்ற சக்திவாடுக்கை  ந் நேரந்தது என்று அற சக்திவர
 ந் நேற்று கூறின்ற சக்திவார.

ஆளும் கைட்சி மற்றும் எதிரக் கைட்சி இவரைண்டும் தீவின் தமிழ்
சிறு இடம்பெ்ற சக்திவான்கமயினருக்கு எதிவரை்ற சக்திவாகை இனற சக்திவ்ற சக்திவாத  ந இடம்பெ்ற சக்திவாகவரை
முன்இடம்பனடுத்தகமக்கும்,  இவரை்ற சக்திவாணுற சக்திவ மற்றும் அவரைசு எந்திவரைம்
மற்றும் அதன் இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிஸ் அவரைச அதிகை்ற சக்திவாவரைங்கைகள  இடம்பெவரைந்த அளவில்
விரிவு இடம்பெடுத்தியதற்கும் இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாறுப் இடம்பெ்ற சக்திவாளிகைள்ற சக்திவாகும்.  அவரைச்ற சக்திவாங்கைம்
தன்னுகடய  இடம்பெயங்கைவரைற சக்திவ்ற சக்திவாத எதிரப்பு ம நச்ற சக்திவாத்ற சக்திவாகற சக்திவ
நிகற நற சக்திவற்றுற சக்திவதற்கு சந் நதகைத்திற்கிடமின்றி  ந் நேற்கறய குண்டுத்
த்ற சக்திவாக்குதல்கைகள சுவரைண்டிக்இடம்பகை்ற சக்திவாள்ளும்.  இந்த சட்டம்,  இழிபுகைழ்
இடம்ப இடம்பெற்ற  இடம்பெயங்கைவரைற சக்திவ்ற சக்திவாத தகடச் சட்டத்கத  இடம்பெதிலீடு இடம்பசய்ற சக்திவ நத்ற சக்திவாடு
அதன் ஒரு இடம்பத்ற சக்திவாககை  நம்ற சக்திவாசம்ற சக்திவான ஜன் நே்ற சக்திவாயகை வி நவரை்ற சக்திவாத
அதிகை்ற சக்திவாவரைங்கைகளயும் உள்ளடக்கிக்இடம்பகை்ற சக்திவாண்டுள்ளது.

தனித்தனிய்ற சக்திவான அறிக்ககையில்,  சிறி நசனவும் விக்கிவரைமசிங்கைவும்
–குண்டுத் த்ற சக்திவாக்குதல்கைளுக்குப் பின்னர-   இடம்பெ்ற சக்திவாதுகை்ற சக்திவாப்பு
் நேடற சக்திவடிக்ககைகைள்  இடம்பெலம்ற சக்திவாகை அமுல் இடம்பெடுத்தப் இடம்பெட்டுள்ள நிகலயில்
மக்கைகள "அகமதிய்ற சக்திவாகை"  இருக்கை  நற சக்திவண்டும் என்று
ற சக்திவலியுறுத்தினர.  சமூகை ஊடகைங்கைள் இகட நிறுத்தப் இடம்பெட்டுள்ளது

 ந இடம்பெ்ற சக்திவால நற சக்திவ,  கைட்டு் நே்ற சக்திவாயக்கை சரற சக்திவ நதச விம்ற சக்திவான நிகலயம்,
இடம்பகை்ற சக்திவாழும்பு இவரையில் நிகலயம் மற்றும் ஏகனய இடங்கைகளயும்
 இடம்பெ்ற சக்திவாதுகை்ற சக்திவாக்கை இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிஸ் வி நசட அதிவரைடிப் இடம்பெகட
உத்தி நய்ற சக்திவாகைத்தரகைள் நிகலஇடம்பகை்ற சக்திவாண்டுள்ளனர.  இடம்பகை்ற சக்திவாழும்பில்
இடம்பதருக்கைளில்  இடம்பெல நூறு சிப் இடம்பெ்ற சக்திவாய்கைள் நிகலஇடம்பகை்ற சக்திவாண்டுள்ள நத்ற சக்திவாடு
ஊவரைடங்கு உத்தவரைவும் பிறப்பிக்கைப் இடம்பெட்டுள்ளது.

உலகை தகலற சக்திவரகைள்  ந் நேற்று  இடம்பெயங்கைவரைற சக்திவ்ற சக்திவாத த்ற சக்திவாக்குதகல
கைண்டனம் இடம்பசய்ய விகவரைந்தனர.  அஇடம்பமரிக்கை ஜன்ற சக்திவாதி இடம்பெதி
இடம்பட்ற சக்திவான்ற சக்திவால்ட் ட்வரைம்ப்,  "இடம்பகை்ற சக்திவாடூவரைம்ற சக்திவான  இடம்பெயங்கைவரைற சக்திவ்ற சக்திவாத
த்ற சக்திவாக்குதல்கைகள”  கைண்டனம் இடம்பசய்ததுடன் "இதயபூரற சக்திவம்ற சக்திவான
இவரைங்கைகல"  இடம்பதரிவித்த நத்ற சக்திவாடு அஇடம்பமரிக்கை்ற சக்திவா "உதற சக்திவ தய்ற சக்திவாவரை்ற சக்திவாகை"
உள்ளத்ற சக்திவாகை அறிவித்த்ற சக்திவார.  பிரிட்டிஷ் பிவரைதமர இடம்பத நவரைச்ற சக்திவா  நம,
"ற சக்திவன்முகற உண்கமயி நல நய  இடம்பெயங்கைவரைம்ற சக்திவானது"  என்று
விமரசித்துள்ள்ற சக்திவார.  இந்தியப் பிவரைதமர ் நே நவரைந்திவரை  நம்ற சக்திவாடி, "் நேமது
பிவரை்ற சக்திவாந்தியத்தில் இத்தககைய கை்ற சக்திவாட்டுமிவரை்ற சக்திவாண்டித்தனத்திற்கு
இடமில்கல" என்று அறிவித்த்ற சக்திவார.

 இடம்பெ்ற சக்திவாச்ற சக்திவாங்குத்தனத்திற்கு ற சக்திவகவரையகற கிகடய்ற சக்திவாது!  அஇடம்பமரிக்கை்ற சக்திவாவும்
அதன் கூட்ட்ற சக்திவாளிகைளும் மத்திய கிழக்கு,  மத்திய ஆசிய்ற சக்திவா
மற்றும் ற சக்திவட ஆபிரிக்கை்ற சக்திவாவிலும் இஸ்ல்ற சக்திவாமிய தீவிவரைற சக்திவ்ற சக்திவாதத்கத
தூண்டிவிட்ட குற்றம் ச்ற சக்திவாரந்த  ந இடம்பெ்ற சக்திவாரகைளுக்கு
இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாறுப் இடம்பெ்ற சக்திவானற சக்திவரகைள்.  உண்கமயில்  ந் நேற்று ் நேடந்த குண்டு
இடம்பற சக்திவடிப்புகைள் இஸ்ல்ற சக்திவாமிய தீவிவரைற சக்திவ்ற சக்திவாதிகைள்ற சக்திவால்
் நேடத்தப் இடம்பெட்டிருந்த்ற சக்திவால்,  அதற்கு அஇடம்பமரிக்கை்ற சக்திவாவும் அதன்
கூட்ட்ற சக்திவாளிகைளும் இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாறுப் இடம்பெ்ற சக்திவாளிகைள்ற சக்திவாகும்.  இனற சக்திவ்ற சக்திவாத
 இடம்பெதட்டங்கைகளயும் இடம்பற சக்திவறுப்புகைகளயும் ஏற் இடம்பெடுத்திய,  தீவில்
இடம்பகை்ற சக்திவாடூவரைம்ற சக்திவான யுத்தத்கத முன்இடம்பனடுத்தது ற சக்திவந்த,  இடம்பகை்ற சக்திவாழும்பில்
ஆட்சியில் இருந்த அவரைச்ற சக்திவாங்கைங்கைளுக்கு,  ற சக்திவ்ற சக்திவாஷிங்டன்
இடம்பத்ற சக்திவாடரந்தும் ஆதவரைற சக்திவளித்து ற சக்திவந்துள்ளது. இலங்ககையின் ஆளும்
உயவரைடுக்குகைள் இடம்பத்ற சக்திவாடரச்சிய்ற சக்திவாகை இனற சக்திவ்ற சக்திவாதத்கத
கிளறிவிடுற சக்திவதிலும் ககைய்ற சக்திவாளுற சக்திவதிலும் ஈடு இடம்பெட்டு ற சக்திவருகின்றன.

இடம்பத்ற சக்திவாழில்ற சக்திவாள ற சக்திவரக்கை  ந இடம்பெ்ற சக்திவாவரை்ற சக்திவாட்டங்கைளின் எழுச்சியின் மத்தியில்,
ஆளும் ற சக்திவரக்கைங்கைள் சரற சக்திவ நதச அளவில் புலம்இடம்ப இடம்பெயரந் நத்ற சக்திவாருக்கு
எதிவரை்ற சக்திவான இனஇடம்பற சக்திவறிகய கிளறிவிடுற சக்திவ நத்ற சக்திவாடு,   நற சக்திவண்டுஇடம்பமன் நற
 இடம்பெ்ற சக்திவாசிசக் கைட்சிகைள் மற்றும் அகமப்புக்கைகள
ற சக்திவளரத்துவிடுகின்றன. கைடந்த ம்ற சக்திவாதம், ஆஸ்தி நவரைலிய  இடம்பெ்ற சக்திவாசிசற சக்திவ்ற சக்திவாதி
ப்இடம்பவரைண்டன் ட்ற சக்திவாவரைன்ட் நியூசில்ற சக்திவாந்திலுள்ள கிறிஸ்ட் நசரச்  இடம்பெகுதியில்
இருந்த மசூதிகைள் மீது துப் இடம்பெ்ற சக்திவாக்கிச் சூடு ் நேடத்தி,  இடம்ப இடம்பெண்கைள்
மற்றும் சிறுற சக்திவரகைள் உட் இடம்பெட 50  ந இடம்பெகவரை சுட்டுக் இடம்பகை்ற சக்திவான்ற்ற சக்திவான்.
சரற சக்திவ நதச ரீதியில் தீவிவரை ற சக்திவலதுச்ற சக்திவாரி ற சக்திவட்ட்ற சக்திவாவரைங்கைளுடன் ட்ற சக்திவாவரைன்ட்
இடம்பத்ற சக்திவாடரபுகைகளக் இடம்பகை்ற சக்திவாண்டிருந்த  ந இடம்பெ்ற சக்திவாதிலும் கூட,  இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிஸ்
மற்றும் உளவுத்துகறயினர தங்கைளுக்கு முன்னறிவிப்பு
கிகடக்கைவில்கல என்று கூறுகின்றது.  இடம்பற சக்திவலிங்டனில் உள்ள
அவரைச்ற சக்திவாங்கைம் இகஒருங்கிணையத்தின் மீது குற்றம் ச்ற சக்திவாட்டுற சக்திவதன் மூலமும்
ற சக்திவகலத் தளங்கைகள தணிக்ககை இடம்பசய்ற சக்திவதன் மூலமு நம இதற்கு
பிவரைதி இடம்பெலித்தது.

இலங்ககை அவரைச்ற சக்திவாங்கைமும் அ நத  ந் நே்ற சக்திவாக்கைத்திற்கை்ற சக்திவாகை நற சக்திவ  ந் நேற்கறய
குண்டுத் த்ற சக்திவாக்குதல்கைகள  இடம்பெயன் இடம்பெடுத்தும். கைடந்த ஆண்டுகைளில்,
அவரைச்ற சக்திவாங்கைத்தின் சிக்கைன ் நேடற சக்திவடிக்ககைகைளுக்கு எதிவரை்ற சக்திவாகை
இடம்பத்ற சக்திவாழில்ற சக்திவாளரகைளின்  நற சக்திவகலநிறுத்த அகலகைளும்,  விற சக்திவச்ற சக்திவாயிகைள்
மற்றும் ஏகழகைளின்  ந இடம்பெ்ற சக்திவாவரை்ற சக்திவாட்டங்கைளும் இடம்இடம்ப இடம்பெற்றுள்ளன.
 இடம்பெயங்கைவரைற சக்திவ்ற சக்திவாதத்கத எதிரத்து  ந இடம்பெ்ற சக்திவாரிடுற சக்திவதன் ச்ற சக்திவாக்குப்  ந இடம்பெ்ற சக்திவாக்கில்
அமுல் இடம்பெடுத்தப் இடம்பெட்டுள்ள இடம்ப இடம்பெ்ற சக்திவாலிஸ்-அவரைச ற சக்திவழிமுகறகைள் தவிரக்கை
முடிய்ற சக்திவாத ற சக்திவககையில் இடம்பத்ற சக்திவாழில்ற சக்திவாள ற சக்திவரக்கைத்திற்கு எதிவரை்ற சக்திவாகை
 இடம்பெயன் இடம்பெடுத்தப் இடம்பெடும்.


