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இலங்ககையில் கைடுககடுமைமையுமையான ன பாுமையாலிஸ-அரச
நடவடிக்ககைகைள் அமுலுக்கு வருகின்றன

By Pani Wijesiriwardena and K. Ratnayake,   24 April 2019

இலங்ககையில்  ஞ் ஞாயிற்றுக்கிழகறுக்கிழமை நடந்த பயங்கைரத பயங்கரவ் ஞாத

குண்டுத் த் ஞாக்குதல்கைக்குதல்களை அடுத்த,  நநற்று  நதசிய அ்குதல்களைவில் ஞான
அத பயங்கரவசரகை் ஞால நிகலகறுக்கிழமை அமுல்படுத்தப்பட்டு இர் ஞாணுத பயங்கரவம, அ நத
 நப் ஞால் பப் ஞாலிசுக்கும மிகைப் பரந்த ஜனந் ஞாயகை வி நர் ஞாத
அதிகை் ஞாரங்கைள் த பயங்கரவழங்கைப்பட்டுள்்குதல்களைத.

பயங்கைரத பயங்கரவ் ஞாதத்கத எதிர்த்தப்  நப் ஞாரிடும ச் ஞாக்குப்  நப் ஞாக்கின் கீழ,
உலகைம முழுத பயங்கரவதம உள்்குதல்களை அதன் சறுக்கிழமை தரப்பினகரப்  நப் ஞால நத பயங்கரவ,
பகை் ஞாழுமபு அரச் ஞாங்கைமும அதன் பப் ஞாலிஸ-அரச இயந்திரத்கத
பலப்படுத்தகிறத. இத பத் ஞாழில் ஞா்குதல்களை த பயங்கரவர்க்கைப்  நப் ஞார் ஞாட்டங்கைளின்
எழுச்சிகய அடக்குத பயங்கரவதற்கு பயன்படுத்தப்பட உள்்குதல்களைன.

அத பயங்கரவசரகை் ஞாலச் சட்டங்கைள் "ஆட்சி எதிர்ப்பு, த பயங்கரவன்முகற அல்லத
கைலகைங்கைக்குதல்களை ஒடுக்குத பயங்கரவதற்கு, அல்லத சமுத் ஞாயத்தின்
த பயங்கரவ் ஞாழக்ககைக்கு  நதகத பயங்கரவய் ஞான அத்திய் ஞாத பயங்கரவசிய  நதகத பயங்கரவகைள் றுக்கிழமைற்றும
 நசகத பயங்கரவகைக்குதல்களை பர் ஞாறுக்கிழமைரிப்பதற்கை் ஞான"  நடத பயங்கரவடிக்ககைகைக்குதல்களை எடுக்கை
ப் ஞாதகை் ஞாப்புப் பகடகைக்குதல்களை அனுறுக்கிழமைதிக்கின்றன.  அத்திய் ஞாத பயங்கரவசிய
 நசகத பயங்கரவகைள் சட்டவிதியின் உட்பிரிவ கைடந்த கை் ஞாலத்தில்
 நத பயங்கரவகலநிறுத்தங்கைள் றுக்கிழமைற்றும பிற பத் ஞாழிற்சங்கை
நடத பயங்கரவடிக்ககைகைக்குதல்களை தகடபசய்யப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்்குதல்களைத.

அத பயங்கரவசரகை் ஞால நிகலகறுக்கிழமையின் கீழ, "நபர்கைக்குதல்களை தடுத்த கத பயங்கரவத்தல்;
எந்தபத பயங்கரவ் ஞாரு பச் ஞாத்கதயும ககைப்பற்றுத பயங்கரவத அல்லத
கைட்டுப்படுத்தத பயங்கரவத அல்லத உத்தரவின்றி பப் ஞாறுப் நபற்பத
உட்பட”  பப் ஞாலிஸ அதிகை் ஞாரங்கைக்குதல்களை இர் ஞாணுத பயங்கரவத்தக்கு
த பயங்கரவழங்கியுள்்குதல்களைத.  பயங்கைரத பயங்கரவ் ஞாத சந் நதகை நபர்கைள் என
அகழக்கைப்படுபத பயங்கரவர்கைக்குதல்களை குற்றச்ச் ஞாட்டுக்கைள் இல்ல் ஞாறுக்கிழமைல்
அல்லத விச் ஞாரகிசாரணையின்றி நீண்டகை் ஞாலறுக்கிழமை் ஞாகை தடுத்த
கத பயங்கரவப்பதற்கு இந்த விதிமுகறகைள் அனுறுக்கிழமைதிக்கின்றன.

தமிழ றுக்கிழமைக்கைள் றுக்கிழமைற்றும ஒட்டு பறுக்கிழமை் ஞாத்த உகழக்கும றுக்கிழமைக்கைக்குதல்களை
நசுக்குத பயங்கரவதற்கை் ஞாகை பிரிவிகனத பயங்கரவ் ஞாத தமிழீழ விடுதகலப்
புலிகைளுக்கு எதிர் ஞாகை முன்பனடுக்கைப்பட்ட தீவின் மூன்று
தச் ஞாப்தகை் ஞால இனத பயங்கரவ் ஞாத யுத்தத்தின்  நப் ஞாத ப் ஞாதகை் ஞாப்புப்
பகடகை்குதல்களை் ஞால் பரத பயங்கரவல் ஞாகை பயன்படுத்தப்பட்ட பயங்கைரத பயங்கரவ் ஞாத தகடச்
சட்டத்தின் உறுப்புகரகைள் இந்த அத பயங்கரவசரகை் ஞால நிகலகறுக்கிழமையில்
மீண்டும பசயல்ப் ஞாட்டுக்கு பகை் ஞாண்டுத பயங்கரவரப்பட்டுள்்குதல்களைன.

இந்த பயங்கைரத பயங்கரவ் ஞாத தகடச் சட்டறுக்கிழமை் ஞானத ஆயிரக்கைிசாரணைக்கை் ஞான
ஆண்கைள் றுக்கிழமைற்றும பபண்கைக்குதல்களை எ நதச்சதிகை் ஞாரறுக்கிழமை் ஞாகை ககைத
பசய்யவம,  சித்திரத பயங்கரவகத மூலம ஒப்புதல் த பயங்கரவ் ஞாக்குமூலங்கைக்குதல்களை
கைறந்பதடுக்கைவம றுக்கிழமைற்றும குற்றத்கத நிரூபிக்கை அகத
பிர நய் ஞாகிக்கைவம பயன்படுத்தப்பட்டுள்்குதல்களைத.  அத பயங்கரவசரகை் ஞால
நிகலகறுக்கிழமை என்ற  நப் ஞார்கத பயங்கரவகயப் பயன்படுத்திக்பகை் ஞாண்டு
இன்னும கூடுதல் ஞாகை முன் பசன்ற ப் ஞாதகை் ஞாப்புப் பகடகைள்,
விடுதகலப் புலி சந் நதகைநபர்கைக்குதல்களை றுக்கிழமைட்டுறுக்கிழமைன்றி அரச் ஞாங்கைத்கத
எதிர்ப்பத பயங்கரவர்கைள் றுக்கிழமைற்றும விறுக்கிழமைர்சிப்பத பயங்கரவர்கைளுறுக்கிழமை் ஞாகை
நூற்றுக்கைிசாரணைக்கை் ஞான கைடத்தல்கைள் றுக்கிழமைற்றும சட்டத்தக்குப்
புறமப் ஞான படு பகை் ஞாகலகைக்குதல்களையும முன்பனடுத்தன.

அரச் ஞாங்கைம இப்பப் ஞாழுத இந்த நடத பயங்கரவடிக்ககைகைக்குதல்களை
விரிவபடுத்தகிறத.   நபஸபுக் றுக்கிழமைற்றும யூடியூப் உட்பட சமூகை
த பயங்கரவகலத் த்குதல்களைங்கைள் முன்பனப் நப் ஞாதம இல்ல் ஞாத த பயங்கரவககையில் ந் ஞாடு
தழுவிய ரீதியில் தகட பசய்யப்பட்டுள்்குதல்களை நத் ஞாடு,  பரத பயங்கரவல் ஞாகைப்
பயன்படுத்தப்படும றுக்கிழமைற்றும பிரபலறுக்கிழமை் ஞான தகைத பயங்கரவல்பத் ஞாடர்பு முகற
தணிக்ககை பசய்யப்பட்டுள்்குதல்களைத.  கைடந்த அக் நட் ஞாபர் றுக்கிழமை் ஞாதத்தில்,
இலங்ககையில் 23  மில்லியன்  நபர் ககை பத் ஞாகல நபசி
ப் ஞாத பயங்கரவகனய் ஞா்குதல்களைர்கைள்,  6.4  மில்லியன்  நபர் இகிசாரணையப்
பயன் ஞா்குதல்களைர்கைள் றுக்கிழமைற்றும 5  மில்லியன்  நபர் முகைநூல்
ப் ஞாத பயங்கரவகனய் ஞா்குதல்களைர்கை்குதல்களை் ஞாகை இருந்தனர்.

இத்தககைய பரந்த்குதல்களைவில் ஞான ப் ஞாய்ச்சல் ஞானத, சமூகை ஊடகைங்கைள்,
கைருத்தக்கைக்குதல்களை பரப்புத பயங்கரவதற்கு றுக்கிழமைட்டுறுக்கிழமைல்ல் ஞாறுக்கிழமைல் கூட்டு
நடத பயங்கரவடிக்ககைகைக்குதல்களையும ஒழுங்குபடுத்தக் கூடிய ஒரு
சக்தித பயங்கரவ் ஞாய்ந்த கைருவி என்பகதயிட்டு இலங்ககை றுக்கிழமைற்றும
சர்த பயங்கரவ நதச அ்குதல்களைவில் ஆளும த பயங்கரவட்ட் ஞாரங்கைள் றுக்கிழமைத்தியில்
கை் ஞாிசாரணைப்படும ஆழறுக்கிழமை் ஞான பீதிகய பிரதிபலிக்கின்றத.
 நத பயங்கரவகலநிறுத்தங்கைள் றுக்கிழமைற்றும ஆர்ப்ப் ஞாட்ட அகல அதிகைரித்த
த பயங்கரவரும சூழநிகலயில்,  அரச் ஞாங்கைம "பப் ஞாய்ய் ஞான பசய்திகைக்குதல்களை"
தடுக்கும ச் ஞாக்குப்  நப் ஞாக்கில் முழுகறுக்கிழமைய் ஞான தணிக்ககைகய
திணித்தள்்குதல்களைத.

ப் ஞார் ஞாளுறுக்கிழமைன்றத்தில்  நநற்று  நபசிய பிரதறுக்கிழமைர் ரணில்
விக்கிரறுக்கிழமைசிங்கை,  உலகைத் தகலத பயங்கரவர்கைள் இலங்ககைக்கு தறுக்கிழமைத
ஆதரகத பயங்கரவ பதரிவித்தத் ஞாகை குறிப்பிட்ட் ஞார்.  "பயங்கைரத பயங்கரவ் ஞாதத்கத
ஒழிக்கை அத பயங்கரவர்கைளின் உதவியுடன் இந்த த பயங்கரவ் ஞாய்ப்கப ந் ஞாம
பற்றிக்பகை் ஞாள்்குதல்களை  நத பயங்கரவண்டும,"  என்று கூறிய அத பயங்கரவர்,  "இந்த
பயங்கைர நிகலகறுக்கிழமைகய எதிர்பகை் ஞாள்்குதல்களை" கைட்டகறுக்கிழமைப்பு றுக்கிழமை் ஞாற்றங்கைள்
 நதகத பயங்கரவ என்று, விரிவபடுத்த்த் ஞாறுக்கிழமைல்,  நறுக்கிழமைலும கூறின் ஞார். தவிர்க்கை
முடிய் ஞாறுக்கிழமைல் இத பப் ஞாலிஸ-அரச இயந்திரத்கத  நறுக்கிழமைலும ஊதிப்
பபருக்குத பயங்கரவகத நய இத அர்த்தப்படுத்தம.

 ஞ் ஞாயிற்றுக்கிழகறுக்கிழமை கை் ஞாட்டுமிர் ஞாண்டித்தனறுக்கிழமை் ஞான த் ஞாக்குதலில்
உயிரிழந்தத பயங்கரவர்கைளின் எண்ணிக்ககை 359 ஆகை உயர்ந்தள்்குதல்களைத.
இத பயங்கரவர்கைளில் ஆண்கைள்,  பபண்கைள் றுக்கிழமைற்றும குழந்கதகைளும
அடங்குத பயங்கரவர். 500 இற்கும அதிகைறுக்கிழமை் ஞா நன் ஞார் கை் ஞாயறுக்கிழமைகடந்தள்்குதல்களைனர்.
இறந்தத பயங்கரவர்கைளுள் 45 பிள்க்குதல்களைகைள் றுக்கிழமைற்றும சில இந்தியத்
பத் ஞாழில் ஞா்குதல்களைர்கைள்,  அ நத  நப் ஞால் அபறுக்கிழமைரிக்கை,  ஐ நர் ஞாப்பிய,  சீன
றுக்கிழமைற்றும ஜப்ப் ஞானிய சுற்றுல் ஞா பயணிகைளுறுக்கிழமை் ஞாகை 48
பத பயங்கரவளிந் ஞாட்டத பயங்கரவர்கைளும அடங்குத பயங்கரவர்.

குண்டுத்த் ஞாக்குதலின் சில வித பயங்கரவரங்கைள் பத பயங்கரவளியிடப்பட்டுள்்குதல்களைன.
அரச் ஞாங்கைத்தின் கூற்றுப்படி,  ஏழு தற்பகை் ஞாகல குண்டுத் ஞாரிகைள்
 நதத பயங்கரவ் ஞாலயங்கைள் றுக்கிழமைற்றும ஆடமபர  நஹ் ஞாட்டல்கைளின் மீத் ஞான
த் ஞாக்குதல்கைளில் ஈடுபட்டுள்்குதல்களைனர். இஸல் ஞாமிய குழுத பயங்கரவ் ஞான  நதசிய
பதௌஹீத் ஜமறுக்கிழமை் ஞாத் உறுப்பினர்கைள் என
சந் நதகிக்கைப்படுபத பயங்கரவர்கைள் உட்பட 40 இற்கும  நறுக்கிழமைற்பட் நட் ஞார்
ககைத பசய்யப்பட்டுள்்குதல்களைத் ஞாகை பப் ஞாலிச் ஞார் பதரிவித்தனர். 



ஈர் ஞாக் றுக்கிழமைற்றும சிரிய் ஞாவின் இஸல் ஞாமிய அரசு (ISIS) அகறுக்கிழமைப்பு,
குண்டுத் த் ஞாக்குதல்கைளுக்கு  நநற்று பப் ஞாறுப் நபற்றுக்
பகை் ஞாண்டன.  அகத பயங்கரவ "இஸல் ஞாமிய அரசு  நப் ஞார் ஞாளிகை்குதல்களை் ஞால்"
நடத்தப்பட்டத் ஞாகை அந்த அகறுக்கிழமைப்பு கூறியுள்்குதல்களைத.  பிரசித்திகயப்
பபரித் ஞாக்குத பயங்கரவதன்  நபரில்,  இதற்கு முன்னர் ஐ.எஸ.ஐ.எஸ.
த் ஞான் பசய்ய் ஞாத த் ஞாக்குதல்கைளுக்கும உரிகறுக்கிழமை  நகை் ஞாரியுள்்குதல்களைத் ஞாகை
பல கைருத்த் ஞா்குதல்களைர்கைள்,  தறுக்கிழமைத கைட்டுகரகைளில் சந் நதகைம
எழுப்பியுள்்குதல்களைனர்.

ஐ.எஸ.ஐ.எஸ.  ஏத் ஞாத பயங்கரவபத் ஞாரு த பயங்கரவழியில் த் ஞாக்குதலுடன்
பத் ஞாடர்புபட்டுள்்குதல்களைத் ஞா இல்கலய் ஞா என்பத ஒரு புறம இருக்கை,
கை் ஞாத்திரறுக்கிழமை் ஞான  நகைள்விகைள் எஞ்சியுள்்குதல்களைன. த் ஞாக்குதல் நடப்பதற்கு
10 ந் ஞாட்கைளுக்கு முன்ன நர  நதசிய பதௌஹீத் ஜமறுக்கிழமை் ஞாத்
அகறுக்கிழமைப்பு கிறிஸதத பயங்கரவ  நதத பயங்கரவ் ஞாலயங்கைள் மீத குண்டுத் த் ஞாக்குதல்
நடத்த திட்டமிட்டுள்்குதல்களைத என்ற பதளித பயங்கரவ் ஞான எச்சரிக்ககை
கிகடத்தம, எந்த நடத பயங்கரவடிக்ககையும எடுக்கைப்பட் ஞாதத ஏன்?
என்பதற்கு அரச் ஞாங்கைம எந்த நமபகைறுக்கிழமை் ஞான வி்குதல்களைக்கைத்கத
இன்னும த பயங்கரவழங்கைவில்கல.

நடத பயங்கரவடிக்ககை எடுக்கைப்பட் ஞாகறுக்கிழமைகய நிய் ஞாயப்படுத்திய ப் ஞாதகை் ஞாப்பு
அகறுக்கிழமைச்சர்  நஹறுக்கிழமைசிறி பபர்ன் ஞாண் நட் ஞா, அரச் ஞாங்கைம "அந்த்குதல்களைவ
பபரிய"  த் ஞாக்குதகல எதிர்ப் ஞார்த்திருக்கைவில்கல என
கூறிய நத் ஞாடு "கைடந்த  ஞ் ஞாயிற்றுக் கிழகறுக்கிழமை அதிகை
எண்ணிக்ககையில் ஞான  நதத பயங்கரவ் ஞாலயங்கைக்குதல்களை ப் ஞாதகை் ஞாப்பத
ச் ஞாத்தியறுக்கிழமைற்றத் ஞாகை இருந்தத,"  என "உடனடிய் ஞாகை"   நறுக்கிழமைலும
கூறின் ஞார்.

இந்த கைருத்தக்கைள் த பயங்கரவஞ்சத்தனறுக்கிழமை் ஞான றுக்கிழமைற்றும அபத்தறுக்கிழமை் ஞானகத பயங்கரவ.
இலங்ககையின் ப் ஞாதகை் ஞாப்புப் பகடகை்குதல்களை் ஞானத எண்ணிக்ககை
அடிப்பகடயில் உலகின் மிகைப்பபரிய இர் ஞாணுத பயங்கரவங்கைளில்
ஒன்ற் ஞாகும.  அத,  புலி பயங்கைரத பயங்கரவ் ஞாதிகைள் என
அகழக்கைப்படுத பயங்கரவகத அடக்குத பயங்கரவதற்கு ஒரு பகை் ஞாடூரறுக்கிழமை் ஞான
யுத்தத்கத முன்பனடுத்தத.  எனினும, இன்னமும  நதசிய
பதௌஹீத் ஜமறுக்கிழமை் ஞாத் பற்றி விச் ஞாரிக்கைவம,   நதத பயங்கரவ் ஞாலயங்கைள்
ஒருபுறம இருக்கை எகதயு நறுக்கிழமை ப் ஞாதகை் ஞாக்கைவம எந்த
நடத பயங்கரவடிக்ககையும எடுக்கைவில்கல.  அரச் ஞாங்கைம "அந்த்குதல்களைவக்கு
பபரிய" த் ஞாக்குதகல எதிர்ப் ஞார்க்கைவில்கல என்ற் ஞால், அத எகத
எதிர்ப் ஞார்த்திருந்தத?  ஏன் எந்த நடத பயங்கரவடிக்ககையும
எடுக்கைப்படவில்கல?

முழு அரசியல் ஸத் ஞாபகைமும ப் ஞாதகை் ஞாப்புப் பகடகைளும சிங்கை்குதல்களை
பபௌத்த  நபரினத பயங்கரவ் ஞாதத்தில் மூழகியுள்்குதல்களைன,  றுக்கிழமைற்றும கைடந்த
கை் ஞாலத்தில் பப் ஞாலிஸ கைண்டும கை் ஞாிசாரணைதத  நப் ஞால் இருக்கை
கிறிஸதத பயங்கரவர்கைள் றுக்கிழமைற்றும முஸலிமகைள் மீத த் ஞாக்குதல் நடத்திய
பபௌத்த தீவிரத பயங்கரவ் ஞாதக் குழுக்கைளுடன் பத் ஞாடர்புகைள்
கத பயங்கரவத்தள்்குதல்களைன.

இலங்ககை அரச் ஞாங்கைமும அரசும,  தன்பத்கத அரசியல்
 நந் ஞாக்கைங்கைளுக்கை் ஞாகைவம ப் ஞாதகை் ஞாப்பு பகடகைளின் ப் ஞாய்ச்சகல
நிய் ஞாயப்படுத்தவம,   ஞ் ஞாயிறன்று நகடபபற்ற குண்டுத்
த் ஞாக்குதல்கைள் பற்றி கைண்டும கை் ஞாிசாரணை் ஞாதத  நப் ஞால்
இருந்தவிட்டனத பயங்கரவ் ஞா?

குண்டுத் த் ஞாக்குதல்கைக்குதல்களை அடுத்த,  அகனத்த  நப் ஞாட்டி
அரசியல் கைன்கனகைளும, அ நத  நப் ஞால் இர் ஞாணுத பயங்கரவமும, தங்கைள்
பச் ஞாந்த நலன்கைக்குதல்களை  நறுக்கிழமைமபடுத்த இந்த தயரத்கத
சுரண்டிக்பகை் ஞாள்்குதல்களை முகனகின்றன.

பசவ்த பயங்கரவ் ஞாய் அன்று,  இர் ஞாணுத பயங்கரவத் த்குதல்களைபதி றுக்கிழமை நகைஷ்  நசனந் ஞாயக்கை
பிரகைடனம பசய்தத் ஞாத பயங்கரவத:  "இந்த சூழநிகலகய

கைட்டுப்ப் ஞாட்டிற்குள் பகை் ஞாண்டுத பயங்கரவருத பயங்கரவதன்  நபரில் இர் ஞாணுத பயங்கரவத்திற்கு
ஒரு குறுகிய கை் ஞாலத்திற்கை் ஞாகைத பயங்கரவ் ஞாத பயங்கரவத இந்த அதிகை் ஞாரங்கைள்
த பயங்கரவழங்கைப்பட  நத பயங்கரவண்டும.”  இர் ஞாணுத பயங்கரவம நிச்சயறுக்கிழமை் ஞாகை எகத
கைட்டுப்ப் ஞாட்டுக்குள் பகை் ஞாண்டுத பயங்கரவர முயற்சிக்கின்றத என்பத
பதளித பயங்கரவ் ஞாகை இல்கல.

அபறுக்கிழமைரிக்கை ஆதரவில் ஞான ஆட்சி றுக்கிழமை் ஞாற்ற நடத பயங்கரவடிக்ககையின் மூலம
2015  நதர்தலில் றுக்கிழமைஹிந்த இர் ஞாஜபக்ஷகத பயங்கரவ  நத் ஞாற்கைடித்த
ஜன் ஞாதிபதிய் ஞாகை கறுக்கிழமைத்திரிப் ஞால சிறி நசன அதிகை் ஞாரத்திற்கு த பயங்கரவந்தத
முதல்,  பகை் ஞாழுமபு கைடுகறுக்கிழமைய் ஞான அரசியல்  நறுக்கிழமை் ஞாதலில்
சிக்கியுள்்குதல்களைத.  தற் நப் ஞாத  நறுக்கிழமை் ஞாசறுக்கிழமைகடந்தத பயங்கரவரும பப் ஞாரு்குதல்களை் ஞாத் ஞார
பநருக்கைடி றுக்கிழமைற்றும பபருகிய த பயங்கரவர்க்கை  நப் ஞார் ஞாட்டங்கைளின்
றுக்கிழமைத்தியில்,  சிறி நசன த் ஞா நன பிரதறுக்கிழமைர் ஞாகை நியமித்த
விக்கிரறுக்கிழமைசிங்கைவடன் றுக்கிழமைல்லுக்கு நிற்கின்ற் ஞார்.

விக்கிரறுக்கிழமைசிங்கை,  பப் ஞாலிஸ றுக்கிழமைற்றும ப் ஞாதகை் ஞாப்பு அகறுக்கிழமைச்சுக்கைக்குதல்களை
கைட்டுப்ப் ஞாட்டில் பகை் ஞாண்டுள்்குதல்களை சிறி நசன மீத,  குண்டுத்
த் ஞாக்குதல்கைக்குதல்களை தடுக்கை நடத பயங்கரவடிக்ககை எடுக்கை் ஞாகறுக்கிழமைக்கை் ஞாகை குற்றம
சுறுக்கிழமைத்தியுள்்குதல்களை் ஞார்.  அ நத  நநரம,  முஸலிம பபண்கைள் பர்த் ஞா
அணித பயங்கரவகத தகட பசய்ய  நத பயங்கரவண்டும என்ற சில
அகறுக்கிழமைச்சர்கைளின்  நகை் ஞாரிக்ககைகைளுடன்,  அரச் ஞாங்கைம பதளித பயங்கரவ் ஞாகை
முஸலிம வி நர் ஞாத  நபரினத பயங்கரவ் ஞாதத்கத தூண்டிவிடுத பயங்கரவகத
 நந் ஞாக்கைறுக்கிழமை் ஞாகைக் பகை் ஞாண்டுள்்குதல்களைத.

ப் ஞார் ஞாளுறுக்கிழமைன்றத்தில்  நபசிய எதிர்க்கைட்சித் தகலத பயங்கரவர் இர் ஞாஜபக்ஷ,
பயங்கைரத பயங்கரவ் ஞாத த் ஞாக்குதல்கைளுக்கு பப் ஞாறுப்ப் ஞாளி என
அரச் ஞாங்கைத்கத குற்றம ச் ஞாட்டின் ஞார். அத  நப் ஞாரில் இர் ஞாணுத பயங்கரவ
அதிகை் ஞாரிகைள் றுக்கிழமைற்றும அத பயங்கரவரத ச நகை் ஞாதரரும முன்ன் ஞாள்
ப் ஞாதகை் ஞாப்பு பசயல் ஞா்குதல்களைருறுக்கிழமை் ஞான  நகை் ஞாட் ஞாபய இர் ஞாஜபக்ஷவம
ஆற்றிய ப் ஞாத்திரத்கத அடக்கி கத பயங்கரவத்தவிட்டத் ஞாகை அத பயங்கரவர்
பதரிவித்த் ஞார்.  உண்கறுக்கிழமையில்,  முழு பகை் ஞாழுமபு ஸத் ஞாபகைமும
பப் ஞாறுப்பு பச் ஞால்ல  நத பயங்கரவண்டிய  நப் ஞார்க்குற்றங்கைள் பத் ஞாடர்ப் ஞாகை
அரச் ஞாங்கைம எந்தபத பயங்கரவ் ஞாரு நடத பயங்கரவடிக்ககையும எடுக்கைவில்கல.

பகை் ஞாழுமபில் தனத பசல்த பயங்கரவ் ஞாக்ககை அதிகைரிக்கைவம சீன் ஞாவின்
பசல்த பயங்கரவ் ஞாக்ககை கீழறுக்கைவம இந்த குண்டுத் த் ஞாக்குதல்கைக்குதல்களை
பயன்படுத்திக் பகை் ஞாள்்குதல்களை அபறுக்கிழமைரிக்கை் ஞா முற்படுகிறத.  றுக்கிழமைஹிந்த
இர் ஞாஜபக்ஷ பபய்ஜிங்குடன் பநருக்கைறுக்கிழமை் ஞான உறவகைக்குதல்களைக்
பகை் ஞாண்டிருந்த கை் ஞாரிசாரணைத்த் ஞால் த பயங்கரவ் ஞாஷிங்டன் அத பயங்கரவகர
எதிர்க்கின்றத.  விக்கிரறுக்கிழமைசிங்கைவின் கீழ,  சீன் ஞாவின் இழப்பில்
இலங்ககை அபறுக்கிழமைரிக்கை் ஞாவடன் தனத இர் ஞாஜதந்திர றுக்கிழமைற்றும
இர் ஞாணுத பயங்கரவ உறவகைக்குதல்களை பலப்படுத்தியுள்்குதல்களைத.

அபறுக்கிழமைரிக்கை ஜன் ஞாதிபதி பட் ஞான் ஞால்ட் ட்ரமப் றுக்கிழமைற்றும இர் ஞாஜ் ஞாங்கைச்
பசயல் ஞா்குதல்களைர் கறுக்கிழமைக் பப் ஞாமபி நய் ஞா இருத பயங்கரவரும விக்கிரறுக்கிழமைசிங்கைவிற்கு
பத் ஞாகல நபசியில் பத் ஞாடர்புபகை் ஞாண்டு உதவி த பயங்கரவழங்கை
த பயங்கரவ் ஞாக்குறுதியளித்தனர்.  எஃப்.பி.ஐ.  அதிகை் ஞாரிகைள் ஏற்கைன நத பயங்கரவ
பகை் ஞாழுமபில் தகரயிறங்கி விச் ஞாரகிசாரணைகைளில் ஈடுபட்டுள்்குதல்களைனர்.

பத் ஞாழில் ஞா்குதல்களைர்கைள் அத பயங்கரவசரகை் ஞால நிகலகறுக்கிழமைகய எதிர்ப்ப நத் ஞாடு
ஆளும த பயங்கரவர்க்கைத்தின் அகனத்த கைன்கனகை்குதல்களைதம பிற் நப் ஞாக்கு
சூழச்சிகைக்குதல்களையும சதிகைக்குதல்களையும நிர் ஞாகைரிக்கை  நத பயங்கரவண்டும. அத பயங்கரவர்கைள்
அகனத பயங்கரவரும சர்த பயங்கரவ் ஞாதிகை் ஞார ஆட்சியின் த பயங்கரவடித பயங்கரவங்கைக்குதல்களை
ஸத் ஞாபிக்கைவம பத் ஞாழில் ஞா்குதல்களை த பயங்கரவர்க்கைத்கத பி்குதல்களைவபடுத்தத பயங்கரவதற்கு
முஸலிம-வி நர் ஞாத  நபரினத பயங்கரவ் ஞாதத்கத தூண்டிவிடுத பயங்கரவதற்கும
நடத பயங்கரவடிக்ககை எடுக்கின்றனர்.   நச் ஞாசலிச றுக்கிழமைற்றும சர்த பயங்கரவ நதச
முன் நன் ஞாக்கின் அடிப்பகடயில் இன,  றுக்கிழமைத பி்குதல்களைவகைளுக்கு
அப்ப் ஞால் பத் ஞாழில் ஞா்குதல்களை த பயங்கரவர்க்கைத்தின் ஒரு ஐக்கியப்பட்ட
 நப் ஞார் ஞாட்டத்தின் மூலம றுக்கிழமைட்டு நறுக்கிழமை ஜனந் ஞாயகை உரிகறுக்கிழமைகைளுக்கை் ஞான
 நப் ஞார் ஞாட்டத்கத முன்நகைர்த்த முடியும.


