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இலங்ககையில் முஸ்லீம-விிரவிரோத
சூனிய ிர வேட்கட்டைகய
தமிழ் ிரதசிய வேிரோதிகைள் ஆதரிக்கின்றனர்
By V. Gnana and K. Nesan,

இலங்ககையில்

ஈஸ்டர் ர் ஞடர் ஞாயிறன்று நடந்த பயங்கைரத பயங்கரவடர் ஞாத குண்டுரவாத குண்டுவத பயங்கரவடிப்புகைளுக்குப்
பின்னர், ஜனடர் ஞாதிபதி கி மைத்ரிபடர் ஞால சிறி சிறிசல சிறிசேன, ல சிறிசேடர் ஞாதடர் ஞாரண ி மைக்கைகள, வில சிறிசேடர் ஞாரகணகை சிறிசளடர் ஞா
அல்லது பிகண சிறிசயடர் ஞா இன்றி ககைது ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்து சிகறயிலகடப்பதற்கைடர் ஞான பரந்த
அதிகைடர் ஞாரங்கைகள  சிறிசபடர் ஞாலிசுக்கும் இரடர் ஞாணுத பயங்கரவத்துக்கும் த பயங்கரவழங்குகின்ற அத பயங்கரவல சிறிசேரகைடர் ஞால
ல சிறிசேட்டத்திகன பிரகைடனப்படுத்தினடர் ஞார்.
அத பயங்கரவல சிறிசேரகைடர் ஞால ல சிறிசேட்டத்தின் கீழ் 40,000 க்கும் அதிகைி மைடர் ஞான அப்படர் ஞாவித் தமிழ் ி மைக்கைளும்
பிரிவிகனத பயங்கரவடர் ஞாத விடுதகலப் புலிகைள் அகி மைப்பின் ஒட்டுரவாத குண்டுவி மைடர் ஞாத்தத் தகலகி மையும்
இரடர் ஞாணுத பயங்கரவத்தடர் ஞால் படுரவாத குண்டுவகைடர் ஞாகல ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்யப்படுத பயங்கரவதில் முடித பயங்கரவகடந்த 1983-2009 தமிழர்
வி சிறிசரடர் ஞாத உள்நடர் ஞாட்டுப்  சிறிசபடர் ஞாரின்  சிறிசபடர் ஞாது நிலவிய நிகலகி மைகைளுக்கு, இலங்ககை
மீண்டும் திரும்பிக் ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டிருக்கிறது.  சிறிசபடர் ஞாலிசும் இரடர் ஞாணுத பயங்கரவமும் தீரவாத குண்டுவத பயங்கரவங்கிலும்
நிகலநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அத பயங்கரவர்கைள் ல சிறிசேடர் ஞாதடர் ஞாரண ி மைக்கைகளக் குறிகத பயங்கரவத்து ரவாத குண்டுவதருத்
தகடகைகளயும்,  சிறிசல சிறிசேடர் ஞாதகனச் ல சிறிசேடர் ஞாத பயங்கரவடிகைகளயும் உருத பயங்கரவடர் ஞாக்கியதுடன் சுற்றி த பயங்கரவகளத்து
 சிறிசதடும் இரடர் ஞாணுத பயங்கரவ நடத பயங்கரவடிக்ககைகைளிலும் ஈடுபடுகின்றனர்.
த பயங்கரவடக்கு, கிழக்ககைச்  சிறிசல சிறிசேர்ந்த தமிழ், முஸ்லீம் ி மைக்கைள் இரடர் ஞாணுத பயங்கரவத் துன்புறுத்தல்கைளின்
பிரதடர் ஞான இலக்குகைளடர் ஞாயிருக்கின்றனர். தீவு முழுகி மையிலும் த பயங்கரவடர் ஞாழும் முஸ்லீம்கைள்
இனத பயங்கரவடர் ஞாதத்
தடர் ஞாக்குதல்கைளுக்கு
முகைம்ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாடுக்கின்றனர்.
ஒழுங்கைகி மைக்கைப்பட்ட
 சிறிசல சிறிசேடர் ஞாதகனகைளில், ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாடுரி மைடர் ஞான வி சிறிசல சிறிசேட அதிரடிப் பகட (STF) உள்ளிட்ட இரடர் ஞாணுத பயங்கரவ
பிரிவுகைள் தனியடர் ஞாட்கைளின் த பயங்கரவசிப்பிடங்கைளுக்குள் அத்துமீறி நுகழத பயங்கரவதும், ி மைசூதிகைள்
ி மைற்றும் த பயங்கரவணிகைத்தலங்கைகள பீதிக்குட்படுத்துத பயங்கரவதுி மைடர் ஞாய் இருக்கின்றன. தீவு முழுத பயங்கரவதும்
படர் ஞாதுகைடர் ஞாப்புப் பகடகைள் ரவாத குண்டுவபடர் ஞாதுப்  சிறிசபடர் ஞாக்குத பயங்கரவரத்துகைளில் பயணிக்கும் முஸ்லீம்
பயணிகைகள கைண்கைடர் ஞாணிப்ப சிறிசதடர் ஞாடு, அத பயங்கரவர்கைகள துன்புறுத்தலுக்கும் இனரீதியடர் ஞான
த பயங்கரவகல சிறிசேகைளுக்கும் இலக்கைடர் ஞாக்குகின்றனர்.
முஸ்லீம் ி மைற்றும் தமிழ் ி மைக்கைளுக்கு எதிரடர் ஞான தடர் ஞாக்குதல்கைள் ஒட்டுரவாத குண்டுவி மைடர் ஞாத்த
ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாள த பயங்கரவர்க்கைத்துக்கும் எதிரடர் ஞாகை அரல சிறிசேடர் ஞாங்கைத்தடர் ஞால் நடத்தப்பட்டு த பயங்கரவருகின்ற ஒரு
தடர் ஞாக்குதலடர் ஞாகும்.
உலரவாத குண்டுவகைங்கும்
த பயங்கரவர்க்கைப்
 சிறிசபடர் ஞாரடர் ஞாட்டங்கைள்
தீவிரி மைடர் ஞாகை
த பயங்கரவளர்ச்சியகடகின்ற நிகலயில், 2015 க்குப் பிந்கதய அரசின் சிக்கைன நடத பயங்கரவடிக்ககைக்
ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாள்ககைகைள்
ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாள
த பயங்கரவர்க்கைத்கத
தீவிரி மையப்படுத்தியிருக்கின்றன.
100,000 க்கும் அதிகைி மைடர் ஞான  சிறிசதயிகலத்  சிறிசதடர் ஞாட்டத் ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாளர்கைள் டில சிறிசேம்பரில்
 சிறிசத பயங்கரவகலநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர், அ சிறிசபடர் ஞாட்சிலி  சிறிசதடர் ஞாட்டத்தில் இலங்ககை  சிறிசல சிறிசேடர் ஞால சிறிசேலில சிறிசே
ல சிறிசேி மைத்துத பயங்கரவக் கைட்சியின் ஒருங்கிகணப்பில் ஒரு நடத பயங்கரவடிக்ககைக் குழுகத பயங்கரவயும் அத பயங்கரவர்கைள்
உருத பயங்கரவடர் ஞாக்கினர்.
முதலடர் ஞாளித்துத பயங்கரவ தமிழ்  சிறிசதசியக் கூட்டகி மைப்பு (TNA), முஸ்லீம், தமிழ் ி மைக்கைள் மீதடர் ஞான
தடர் ஞாக்குதலில் அரல சிறிசேடர் ஞாங்கைத்துடன் கைரம்  சிறிசகைடர் ஞார்த்துக் ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டிருக்கிறது. தடர் ஞாக்குதல்கைள்
நடடர் ஞாத்தப்பட்டகத ரவாத குண்டுவதடர் ஞாடர்ந்து உடனடியடர் ஞாகை கூட்டகி மைப்பின் தகலத பயங்கரவரடர் ஞான ல சிறிசேம்பந்தன்
ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்த ட்வீட்டுகைளில், “இந்த தீவிரத பயங்கரவடர் ஞாதிகைள் நடர் ஞாட்கட பின் சிறிசநடர் ஞாக்கி ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டு ரவாத குண்டுவல சிறிசேன்று
விடடர் ஞாத த பயங்கரவககையில் நடர் ஞாம் ஒன்றுபட்டு த பயங்கரவலிகி மையடர் ஞாகை  சிறிசத பயங்கரவண்டும்” என்றும் ”இந்தக்
குற்றங்கைளுக்கு திட்டம் தீட்டித் தந்தது யடர் ஞார் என்று அகடயடர் ஞாளம் கைடர் ஞாண்பதற்கும்
அத பயங்கரவர்கைகள
ல சிறிசேட்டத்தின்
முன்படர் ஞாகைக்
ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டுத பயங்கரவருத பயங்கரவதற்கும்
அத பயங்கரவசியி மைடர் ஞான
நடத பயங்கரவடிக்ககைகைகள ி மைடர் ஞாண்புமிகு ஜனடர் ஞாதிபதியும் பிரதி மைரும் எடுக்கை  சிறிசத பயங்கரவண்டும் என்று
நடர் ஞான் த பயங்கரவலியுறுத்துகி சிறிசறன்” என ரவாத குண்டுவதரிவித்தடர் ஞார்.
முதலடர் ஞாளித்துத பயங்கரவ ஆட்சிக்கு அச்சுறுத்தல்  சிறிசநரும் சிறிசபடர் ஞாரவாத குண்டுவதல்லடர் ஞாம் ஒன்றுதிரள்த பயங்கரவதற்கு
இலங்ககை முதலடர் ஞாளித்துத பயங்கரவ த பயங்கரவர்க்கைம் கைகடப்பிடித்து த பயங்கரவருகின்ற ஒரு ரவாத குண்டுவநடும்
படர் ஞாரம்பரிய த பயங்கரவழக்கைி மைடர் ஞாகை இருக்கும் “அகனத்துக் கைட்சிக் கூட்டம்” ஒன்றுக்கு சிறி சிறிசல சிறிசேன
அகழப்பு விடுத்தடர் ஞார். கூட்டகி மைப்பு இந்தக் கூட்டத்தில் பங்குபற்றி அத பயங்கரவல சிறிசேரகைடர் ஞால
ல சிறிசேட்டம் பிரகைடனப்படுத்த தனது ஆதரகத பயங்கரவ த பயங்கரவழங்கியது.
அத பயங்கரவல சிறிசேரகைடர் ஞால ல சிறிசேட்டத்தின் பிரிவுகைளில் 1978 இல் தமிழ் தீவிரத பயங்கரவடர் ஞாதத்திற்கு எதிரடர் ஞாகை
அறிமுகைம் ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்யப்பட்ட இழிபுகைழ் ரவாத குண்டுவபற்ற பயங்கைரத பயங்கரவடர் ஞாத தடுப்புச் ல சிறிசேட்டத்தில் (PTA)
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இடம்ரவாத குண்டுவபற்றிருந்த பல பிரிவுகைளும் இடம்ரவாத குண்டுவபற்றிருக்கின்றன. உள்நடர் ஞாட்டுப்  சிறிசபடர் ஞாரின்
 சிறிசபடர் ஞாது, தன்னிச்கல சிறிசேயடர் ஞான ககைதுகைகளச் ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்த பயங்கரவதற்கும் தமிழீழ விடுதகலப் புலிகைளின்
அங்கைத்தத பயங்கரவர்கைள் ி மைற்றும் அப்படர் ஞாவி ி மைக்கைகள கைடர் ஞாலத பயங்கரவகரயற்று சிகறயிலகடத்து
கத பயங்கரவப்பதற்கு அரசு பயங்கைரத பயங்கரவடர் ஞாத தடுப்பு ல சிறிசேட்டத்திகன பயன்படுத்தி த பயங்கரவந்தது.  சிறிசபடர் ஞார்
முடிந்து பத்து ஆண்டுகைளுக்குப் பின்னரும், 100 க்கும் அதிகைி மைடர் ஞான அரசியல்
ககைதிகைள் சித்தரத பயங்கரவகதயின் கீழ் ரவாத குண்டுவபறப்பட்ட ஒப்புதல் த பயங்கரவடர் ஞாக்குமூலங்கைகள
அடிப்பகடயடர் ஞாகைக் ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டு இன்னும் சிகறயில் அகடக்கைப்பட்டுள்ளனர்.
2015 தமிழீழ விடுதகலப்புலிகைள் அகி மைப்கப மீண்டும் கைட்ட முயற்சி ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்த
குற்றச்ல சிறிசேடர் ஞாட்டுகைளின் கீழ் ஏரடர் ஞாளி மைடர் ஞான இகளர் ஞர்கைள் ககைது ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்யப்பட்டிருக்கின்றனர்.
சிறி சிறிசல சிறிசேன-விக்கிரி மைசிங்கை அரல சிறிசேடர் ஞாங்கைத்தின் இந்த ககைதுகைள் ரவாத குண்டுவதடர் ஞாடர்படர் ஞாகை கூட்டகி மைப்பு
ி மைவுனம் கைடர் ஞாத்து த பயங்கரவருகின்றது. 2016 இல் ல சிறிசேம்பந்தன் யடர் ஞாழ்ப்படர் ஞாணத்தில் நடந்த ஒரு
ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்தியடர் ஞாளர் ல சிறிசேந்திப்பில் அத பயங்கரவர்கைகள விடுதகல ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்த பயங்கரவதற்கு சிகறக்கைதவுகைகள
திறக்கும் ல சிறிசேடர் ஞாவிகைள் ஒன்றும் தன்னிடம் இல்கல என்று கூறி அரசியல் ககைதிகைளின்
விடுதகலக்கு அகழப்பு விட சிடுமூஞ்சித்தனத்துடன் ி மைறுத்திருந்தடர் ஞார்.
கூட்டகி மைப்பு அதன் முழு ஆதரவுடன் அரல சிறிசேடர் ஞாங்கைத்தடர் ஞால் நகடமுகறப்படுத்திய சிக்கைன
நடத பயங்கரவடிக்ககைக் ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாள்ககைகைளுக்கு எதிரடர் ஞாகை த பயங்கரவடக்கிலும் கிழக்கிலும் மிகைப் ரவாத குண்டுவபரும்
எதிர்ப்பு ரவாத குண்டுவபருகியிருக்கிறது என்பகத நன்கு அறிந்து கத பயங்கரவத்திருக்கிறது. த பயங்கரவடக்கிலும்
கிழக்கிலும்
த பயங்கரவடர் ஞாழும்
ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாளர்கைள்
 சிறிசதடர் ஞாட்டத்
துகறயிலும்
ி மைற்றய
துகறகைளிலுி மைடர் ஞான
 சிறிசத பயங்கரவகலநிறுத்தங்கைளுக்கு
ஆதரத பயங்கரவளித்தனர்.
ல சிறிசேமூகைப்
பிரச்சிகனகைளின்
ககைகைள்
 சிறிசி மை சிறிசலடர் ஞாங்கி,
தீவில்
ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாள
த பயங்கரவர்க்கைம்
ஐக்கியப்படுத பயங்கரவதற்கு இட்டுச் ரவாத குண்டுவல சிறிசேன்று ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டிருக்கிறது. தமிழ் ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாளர்கைள்
 சிறிசதசியத பயங்கரவடர் ஞாதத்துடன் முறித்துக் ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டு ஒரு  சிறிசல சிறிசேடர் ஞால சிறிசேலில சிறிசே முன் சிறிசனடர் ஞாக்ககை  சிறிசநடர் ஞாக்கித்
திரும்பி விடுத பயங்கரவடர் ஞார்கை சிறிசளடர் ஞா என்று கூட்டகி மைப்பு பீதி ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டிருக்கிறது.
அத பயங்கரவல சிறிசேரகைடர் ஞால நிகலகி மையின் கீழ், த பயங்கரவடக்கிலும் கிழக்கிலும் இரடர் ஞாணுத பயங்கரவத்தின்
நடத பயங்கரவடிக்ககைகைகள தீவிரப்படுத்துத பயங்கரவதற்கு கூட்டகி மைப்பு அகழப்பு விடுகின்றது.
கூட்டகி மைப்பின் முன்னிகல உறுப்பினரடர் ஞான ி மைடர் ஞாகத பயங்கரவ  சிறிசல சிறிசேனடர் ஞாதிரடர் ஞாஜடர் ஞா அத பயங்கரவரது  சிறிசி மை தின
உகரயில் “ி மைக்கைளின் படர் ஞாதுகைடர் ஞாப்கப உறுதி ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்யும் விதத்தில் இரடர் ஞாணுத பயங்கரவ ி மைற்றும்
 சிறிசபடர் ஞாலிஸ் படர் ஞாதுகைடர் ஞாப்பு அதிகைரிக்கைப்பட  சிறிசத பயங்கரவண்டும். முன்பு அத பயங்கரவர்கைள் இங் சிறிசகை இருக்கைக்
கூடடர் ஞாது என்று நடர் ஞாங்கைள் விரும்பி சிறிசனடர் ஞாம், இப் சிறிசபடர் ஞாது அத பயங்கரவர்கைள் எங்கைகளப் படர் ஞாதுகைடர் ஞாக்கை
 சிறிசத பயங்கரவண்டும் என்று நடர் ஞாங்கைள் விரும்புகி சிறிசறடர் ஞாம்” என்று ரவாத குண்டுவதரிவித்தடர் ஞார்.
இரண்டு நடர் ஞாட்கைளுக்கு பின்னர், தடர் ஞான் கூறியதன் முக்கியத்துத பயங்கரவத்கத குகறத்துக்
கைடர் ஞாட்டும் முயற்சியில் தமிழ் ி மைக்கைகளப் படர் ஞாதுகைடர் ஞாக்கை “ல சிறிசேர்த பயங்கரவ சிறிசதல சிறிசே ல சிறிசே மூகை”த்திற்குத்தடர் ஞான்
அத பயங்கரவர் அகழப்பு விடுத்ததடர் ஞாகை அறிவித்தடர் ஞார். “தடர் ஞாக்குதலில் ஏரடர் ஞாளி மைடர் ஞான தமிழ் ி மைக்கைள்
ரவாத குண்டுவகைடர் ஞால்லப்பட்டிருக்கின்றனர் என்பதடர் ஞாலும், இந்தத் தடர் ஞாக்குதகல நடத்தியதற்கு
இஸ்லடர் ஞாமிய அரசு (ISIS) ரவாத குண்டுவபடர் ஞாறுப் சிறிசபற்றிருப்பதடர் ஞாலும், த பயங்கரவடக்கு ி மைற்றும் கிழக்கின்
ி மைக்கைளின் படர் ஞாதுகைடர் ஞாப்பகத உறுதி ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்த பயங்கரவதில் உதத பயங்கரவ ல சிறிசேர்த பயங்கரவ சிறிசதல சிறிசே உளவு அகி மைப்புகைள்
நடர் ஞாட்டிற்கு அகழக்கைப்பட  சிறிசத பயங்கரவண்டும் என் சிறிசற நடர் ஞான் கூறி சிறிசனன்.” என ரவாத குண்டுவதரிவித்தடர் ஞார்.
 சிறிசல சிறிசேனடர் ஞாதிரடர் ஞாஜடர் ஞாவின் பிரகைடனங்கைள் தமிழ்  சிறிசதசியத பயங்கரவடர் ஞாதத்தின் ஏகைடர் ஞாதிபத்திய ஆதரவு
குணடர் ஞாம்ல சிறிசேத்திகனயும் அரவாத குண்டுவி மைரிக்கை, ஐ சிறிசரடர் ஞாப்பிய ஏகைடர் ஞாதிபத்தியத்தின்  சிறிசபடர் ஞார்த்
தயடர் ஞாரிப்புகைளுக்கு அதன் உறுதியடர் ஞான ஆதரகத பயங்கரவயும் ரவாத குண்டுவத பயங்கரவளிப்படுத்துகின்றன. ISIS
என்பது ி மைத்திய கிழக்கில் பல தல சிறிசேடர் ஞாப்தங்கைளடர் ஞாய் நடத்தப்பட்ட ஏகைடர் ஞாதிபத்தியப்
 சிறிசபடர் ஞார்கைளது அரசியல் விகளரவாத குண்டுவபடர் ஞாருளடர் ஞாகை இருக்கிறது. த பயங்கரவடர் ஞாஷிங்டனும்  சிறிசநட் சிறிசடடர் ஞாவும்
லிபியப்  சிறிசபடர் ஞாரில் அல்ரவாத குண்டுவகைய்தடர் ஞாவுடன் ரவாத குண்டுவதடர் ஞாடர்புகடய ஆயுதக்குழுக்கைகள தகரப்பகட
பகடகைளடர் ஞாய் ஆதரித்தன. சிரியடர் ஞாவுக்கு எதிரடர் ஞான  சிறிசபடர் ஞாரில் ISIS ி மைற்றும் பல பிற
இஸ்லடர் ஞாமியக் குழுக்கைள் அரவாத குண்டுவி மைரிக்கைடர் ஞாவினடர் ஞாலும் அதன் ஐ சிறிசரடர் ஞாப்பிய ி மைற்றும் படர் ஞாரசீகை
த பயங்கரவகளகுடடர் ஞா
கூட்டடர் ஞாளிகைளடர் ஞாலும்
நிதி
த பயங்கரவழங்கைப்பட்டு
இரடர் ஞாணுத பயங்கரவரீதியடர் ஞாகை
கைட்டிரவாத குண்டுவயழுப்பப்பட்டன.

படுரவாத குண்டுவகைடர் ஞாகல ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்யப்பட்ட விடுதகலப் புலி தகலத பயங்கரவரின் புககைப்படத்கத
அலுத பயங்கரவலகைத்தில் ி மைடர் ஞாட்டியிருந்தனர் என்று குற்றம்ல சிறிசேடர் ஞாட்டப்பட்டு, யடர் ஞாழ்ப்படர் ஞாண
பல்கைகலக்கைழகை ி மைடர் ஞாணத பயங்கரவர் ல சிறிசேங்கைத் தகலத பயங்கரவரும் ரவாத குண்டுவல சிறிசேயலடர் ஞாளரும்  சிறிசி மை 3 அன்று
பயங்கைரத பயங்கரவடர் ஞாதத் தடுப்புச் ல சிறிசேட்டத்தில் ககைதடர் ஞாகினர். பல்கைகலக்கைழகை நிர்த பயங்கரவடர் ஞாகிகை சிறிசள ஒரு
 சிறிசதடுதல்  சிறிசத பயங்கரவட்கட நடத்துத பயங்கரவதற்கு இரடர் ஞாணுத பயங்கரவத்கத அகழத்திருந்தனர் எனக் கூறி
கூட்டகி மைப்பின் இன்ரவாத குண்டுவனடர் ஞாரு தகலத பயங்கரவரடர் ஞான சுி மைந்திரன் இக் ககைதுகைகள
நியடர் ஞாயப்படுத்தினடர் ஞார். இரடர் ஞாணுத பயங்கரவம் அப்புககைப்படத்கத அங்கு கைண்டதடர் ஞால் அத பயங்கரவர்கைகள
ககைது ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்யும் நிகலக்கு தள்ளப்பட்டது. இரடர் ஞாணுத பயங்கரவம் அது ரவாத குண்டுவபறுகின்ற
தகைத பயங்கரவல்கைளின் அடிப்பகடயில் ரவாத குண்டுவல சிறிசேயல்படுகிறது, தன் கைடகி மைகயச் ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்கிறது
என்பதடர் ஞால் ி மைடர் ஞாணத பயங்கரவர்கைள் தடர் ஞான் கைத பயங்கரவனத்துடன் இருந்திருக்கை  சிறிசத பயங்கரவண்டும் என்றடர் ஞார் அத பயங்கரவர்.
இரடர் ஞாணுத பயங்கரவத் தளபதிகைள் 50 க்கும்  சிறிசி மைற்பட்ட முன்னடர் ஞாள் தமிழீழ விடுதகலப்
புலிகைளின் கைடர் ஞாரியடர் ஞாளர்கைகள ஏப்ரல் 30 அன்று யடர் ஞாழ்ப்படர் ஞாணம் 512 த பயங்கரவது பிரிவு
தகலகி மையகைத்திலடர் ஞான ஒரு கூட்டத்திற்கு ல சிறிசேமூகைி மைளிக்குி மைடர் ஞாறு கைட்டகளயிட்டிருந்தனர்.
கூட்டத்தில் கைலந்து ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாள்ள கைட்டடர் ஞாயப்படுத்தப்பட்டதடர் ஞாகை பலர் பின்னர்
ரவாத குண்டுவதரிவித்தனர். முன்னடர் ஞாள் கைடர் ஞாரியடர் ஞாளர்கைளில் அ சிறிசநகைம்  சிறிசபர் இன்னமும் இகடவிடடர் ஞாத
இரடர் ஞாணுத பயங்கரவத் துன்புறுத்தலின் கீழ் இருக்கின்றனர்.
“ி மைறுநித பயங்கரவடர் ஞாரணம் ரவாத குண்டுவபற்ற” முன்னடர் ஞாள் தமிழீழ விடுதகலப் புலிகைளின் கைடர் ஞாரியடர் ஞாளர்கைளடர் ஞால்
உருத பயங்கரவடர் ஞாக்கைப்பட்ட ஜனநடர் ஞாயகைத்திற்கைடர் ஞான புனிதப்  சிறிசபடர் ஞாரடர் ஞாளிகைள் (Crusaders for Democracy)
கைட்சியின் ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்தித் ரவாத குண்டுவதடர் ஞாடர்படர் ஞாளரடர் ஞான  சிறிசகை. துளசி, கூட்டம் நடந்தகத பிபிசி தமிழ்
 சிறிசல சிறிசேகத பயங்கரவக்கு உறுதிப்படுத்தினடர் ஞார். அத பயங்கரவர் இலங்ககை அரசுக்கு ஆதரத பயங்கரவளிக்கை
உறுதியளித்தடர் ஞார்: “எங்கைளது நிபுணத்துத பயங்கரவத்கத பகிர்ந்து ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாள்ள நடர் ஞாங்கைள்
தயடர் ஞாரடர் ஞாயிருக்கி சிறிசறடர் ஞாம்; பயங்கைரத பயங்கரவடர் ஞாதத்கத தடுப்பதில் அரல சிறிசேடர் ஞாங்கைம் எங்கைளிடம்
ஏ சிறிசதனும் உதவி  சிறிசகைடர் ஞாருி மைடர் ஞானடர் ஞால் எந்த ல சிறிசேி மையத்திலும் உதவுத பயங்கரவதற்கு நடர் ஞாங்கைள்
தயடர் ஞாரடர் ஞாயுள் சிறிசளடர் ஞாம்.”
முன்னடர் ஞாள் தமிழீழ விடுதகலப் புலிகைளின் கைடர் ஞாரியடர் ஞாளர்கைள் இலங்ககை அரல சிறிசேடர் ஞாங்கைத்தின்
கூலிப்பகடயடர் ஞாகை உருி மைடர் ஞாற்றம் கைண்டிருப்பரவாத குண்டுவதன்பது புலிகைளின் முதலடர் ஞாளித்துத பயங்கரவ ல சிறிசேடர் ஞார்பு
அரசியல் ி மைற்றும் ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாள த பயங்கரவர்க்கைத்தில் ஒரு சுயடர் ஞாதீனி மைடர் ஞான புரட்சிகைர இயக்கைம்
எழுத பயங்கரவதற்கு அது ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டிருந்த  சிறிசதசியத பயங்கரவடர் ஞாத வி சிறிசரடர் ஞாதம் ஆகியத பயங்கரவற்றின்
தர்க்கைரீதியடர் ஞான விகளரவாத குண்டுவபடர் ஞாருளடர் ஞாகும். தமிழீழ விடுதகலப் புலிகைளின் த பயங்கரவரலடர் ஞாறு
முழுகி மையும் அது இந்தியடர் ஞா ி மைற்றும் ஏகைடர் ஞாதிபத்திய ி மைத்தியஸ்தத்தில் இலங்ககை
அரல சிறிசேடர் ஞாங்கைத்துடன்  சிறிசபச்சுத பயங்கரவடர் ஞார்த்கத நடத்துத பயங்கரவதற்கு விண்ணப்பம் ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்தத பயங்கரவடர் ஞாறு,  சிறிசபடர் ஞார்
நடத பயங்கரவடிக்ககைகைகள நடத்தியதடர் ஞாகை சிறிசத பயங்கரவ இருந்தது த பயங்கரவந்தது. அத்துடன் முஸ்லீம்
சிறுபடர் ஞான்கி மையினர் மீது ரவாத குண்டுவதடர் ஞாடர்சியடர் ஞாகை தடர் ஞாக்குதல் நடத்தி த பயங்கரவந்திருந்தது.
1990 அக் சிறிசடடர் ஞாபரில், த பயங்கரவட ி மைடர் ஞாகைடர் ஞாணத்தில் 10,000 க்கும் அதிகைி மைடர் ஞான முஸ்லீம்கைகள
அத பயங்கரவர்கைளது பூர்வீகை த பயங்கரவடர் ஞாழ்விடங்கைளில் இருந்து ரவாத குண்டுவத பயங்கரவளி சிறிசயற்றிய தமிழீழ விடுதகலப்
புலிகைள், அத பயங்கரவர்கைள் வீடுகைகள கைடர் ஞாலி ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்து ரவாத குண்டுவல சிறிசேல்த பயங்கரவதற்கு 48 ி மைணி  சிறிசநர அத பயங்கரவகைடர் ஞால சிறிசேம்
ி மைட்டு சிறிசி மை ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாடுத்திருந்தது. 2002 யுத்த நிறுத்தத்திற்குப் பின்னர், சில நூறு
முஸ்லீம்கைள் வீடு திரும்புத பயங்கரவதற்கு அது அனுி மைதித்தது.
2009 இல் இந்த அகி மைப்பும் அதன் தகலகி மையும் அழித்ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிக்கைப்பட்டனர். 2009
இல் உள்நடர் ஞாட்டுப்  சிறிசபடர் ஞார் முடிந்தது முதலடர் ஞாகை, ஒரு சில ஆயிரம் முஸ்லீம் ி மைக்கைள்
யடர் ஞாழ்ப்படர் ஞாணம் திரும்பி தங்கைளது பூர்வீகை வீடுகைகளயும் த பயங்கரவணிகைங்கைகளயும்
ி மைறுநிர்ி மைடர் ஞாணம் ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்ய தகலப்பட்டனர். இன்று, புலிகைளின் முன்னடர் ஞாள் கைடர் ஞாரியடர் ஞாளர்கைள்
ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாள த பயங்கரவர்க்கைத்திற்கு எதிரடர் ஞாகை இலங்ககை இரடர் ஞாணுத பயங்கரவத்திற்கு உதத பயங்கரவ தடர் ஞாங்கைள்
ஆயத்தி மைடர் ஞாய் இருப்பகத ரவாத குண்டுவத பயங்கரவளிப்படுத்துகின்ற நிகலயில், அத பயங்கரவர்கைள் இப் சிறிசபடர் ஞாதும்
முன்னர் புலிகைளினடர் ஞால் தூண்டி விடப்பட்ட முஸ்லீம் வி சிறிசரடர் ஞாத ி மை சிறிசனடர் ஞாநிகலகய சிறிசய
ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டிருக்கின்றனர்.
த பயங்கரவடக்கு ி மைற்றும் கிழக்கில், முஸ்லீம் வி சிறிசரடர் ஞாத ி மை சிறிசனடர் ஞாநிகலகைகள கிளறி விடுத பயங்கரவதில்
கூட்டகி மைப்பும் ஏகனய தமிழ்  சிறிசதசியத பயங்கரவடர் ஞாதிகைளும் அரல சிறிசே பகடகைளுடன் ககை சிறிசகைடர் ஞார்த்துக்
ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டிருக்கின்றனர். கூட்டகி மைப்பின் படர் ஞாரளுி மைன்ற உறுப்பினரடர் ஞான ல சிறிசேரத பயங்கரவணபத பயங்கரவனுக்கு
ரவாத குண்டுவல சிறிசேடர் ஞாந்தி மைடர் ஞான பரத பயங்கரவலடர் ஞாய் த பயங்கரவடர் ஞாசிக்கைப்படும் தமிழ் தினல சிறிசேரியடர் ஞான உதயன், யடர் ஞாழ்ப்படர் ஞாண
ி மைசூதியில் படர் ஞாதுகைடர் ஞாப்புப் பகடயினர் கைண்ரவாத குண்டுவடடுத்தது கைறுப்பு  சிறிசதயிகலப்
ரவாத குண்டுவபடர் ஞாட்டலங்கைகள சிறிசய என்பகத நன்கு அறிந்திருந்தும் அத பயங்கரவர்கைள் அங்கு
ரவாத குண்டுவத பயங்கரவடிி மைருந்துகைகளக் கைண்ரவாத குண்டுவடடுத்ததடர் ஞாகை குற்றம்ல சிறிசேடர் ஞாட்டி ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்தி ரவாத குண்டுவத பயங்கரவளியிட்டது என்பது
ரவாத குண்டுவதரிய த பயங்கரவந்து படர் ஞாரிய ரவாத குண்டுவத பயங்கரவறுப்பிகன உருத பயங்கரவடர் ஞாக்கியது.
கிழக்கு ி மைடர் ஞாகைடர் ஞாணத்திலும் கூட்டகி மைப்பின் தகலத பயங்கரவர்கைள் முஸ்லீம் வி சிறிசரடர் ஞாத
ி மை சிறிசனடர் ஞாநிகலகய கிளறி விட்டுக் ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டிருக்கின்றனர். ி மைட்டக்கைளப்பு ரவாத குண்டுவதடர் ஞாகுதியின்
கூட்டகி மைப்பு படர் ஞாரடர் ஞாளுி மைன்ற அங்கைத்தத பயங்கரவர்  சிறிசயடர் ஞா சிறிசகைஸ்த பயங்கரவரன்
“உளவுத்துகற
அதிகைடர் ஞாரிகைள் கைடந்த கைடர் ஞாலத்தில் தமிழர்கைளுக்கு எதிரடர் ஞாகை அத பயங்கரவர்கைள் எடுத்து த பயங்கரவந்திருந்த
எந்த நடத பயங்கரவடிக்ககைகைகளயும் முஸ்லீம் ி மைக்கைளுக்கு எதிரடர் ஞாகை ஏன் எடுப்பதில்கல

என்பது ஒரு  சிறிசகைள்வியடர் ஞாகை இருக்கிறது” என்றடர் ஞார். இத்தககைய த பயங்கரவல சிறிசேனங்கைளின் அர்த்தம்
ல சிறிசேந் சிறிசதகைத்திற்கிடமில்லடர் ஞாதது. உள்நடர் ஞாட்டுப்  சிறிசபடர் ஞார் கைடர் ஞாலத்திகனப்  சிறிசபடர் ஞான்று, முஸ்லீம்
ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாளர்கைள் ி மைற்றும் இகளர் ஞர்கைகளக் கைடத்துத பயங்கரவதற்கும், சித்திரத பயங்கரவகத
ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்த பயங்கரவதற்கும், ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாகல ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்த பயங்கரவதற்கும் ரவாத குண்டுவத பயங்கரவள்கள  சிறிசத பயங்கரவன்கைள் பயன்படுத்தப்பட
 சிறிசத பயங்கரவண்டும் என்ப சிறிசத அத பயங்கரவரது  சிறிசகைடர் ஞாரிக்ககையடர் ஞாகை இருக்கிறது.
தீவின் உகழக்கும் ி மைக்கைளில் ரவாத குண்டுவபரும்படர் ஞான்கி மை சிறிசயடர் ஞார் அத பயங்கரவல சிறிசேரகைடர் ஞால நிகலகயயும்
 சிறிசதசிய அளவிலடர் ஞான முஸ்லீம் வி சிறிசரடர் ஞாத சூனிய சிறிசத பயங்கரவட்கடகயயும் எதிர்க்கின்றனர்.
அத பயங்கரவல சிறிசேரகைடர் ஞால நிகலக்கு கூட்டகி மைப்பு ஆதரத பயங்கரவளிப்பதற்கு எதிரடர் ஞாகைவும் கூட்டகி மைப்பு
தகலத பயங்கரவர்கைளது முஸ்லீம் வி சிறிசரடர் ஞாத அறிக்ககைகைளுக்கு எதிரடர் ஞாகைவும் த பயங்கரவடக்கு ி மைற்றும்
கிழக்கில்  சிறிசகைடர் ஞாபம் அதிகைரித்து த பயங்கரவருகிறது.  சிறிசபடர் ஞாலிஸ் பிரதித் தகலத பயங்கரவர் ல சிறிசேந்தன
விக்கிரி மைசிங்கை  சிறிசி மை 7 அன்று விடுத்த ஒரு அறிக்ககையில் “ரவாத குண்டுவபடர் ஞாதுி மைக்கைள் அச்ல சிறிசேமின்றி
தி மைது அன்றடர் ஞாட நடத பயங்கரவடிக்ககைகைகள  சிறிசி மைற்ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாள்ள  சிறிசத பயங்கரவண்டும் என்று நடர் ஞாங்கைள்  சிறிசகைட்டுக்
ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாள்கி சிறிசறடர் ஞாம். தீவு முழுத பயங்கரவதும்  சிறிசதடுதல் நடத பயங்கரவடிக்ககைகைள் ரவாத குண்டுவதடர் ஞாடர்ந்து நகடரவாத குண்டுவபறும்
என்ற சிறிசபடர் ஞாதும் தடர் ஞாக்குதலில்  சிறிசநரடியடர் ஞாகை ல சிறிசேம்பந்தப்பட்ட அகனத பயங்கரவரும் ககைது
ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்யப்பட்டு விட்டடர் ஞார்கைள் அல்லது ி மைரணி மைகடந்து விட்டடர் ஞார்கைள்” என்று ரவாத குண்டுவதரிவித்தடர் ஞார்
இந்த பயங்கைரத பயங்கரவடர் ஞாதத் தடர் ஞாக்குதல் குறித்து இதுத பயங்கரவகர கிகடத்திருக்கும் அத்தகன
தகைத பயங்கரவல்கைளும், ஈஸ்டருக்கு குகறந்தது இரண்டு த பயங்கரவடர் ஞாரங்கைள் முன்படர் ஞாகை சிறிசத பயங்கரவனும்
தடர் ஞாக்குதல்கைளின் அச்சுறுத்தல் குறித்து ஜனடர் ஞாதிபதி, பல அகி மைச்ல சிறிசேர்கைள் ி மைற்றும்
எதிர்க்கைட்சி அரசியல்த பயங்கரவடர் ஞாதிகைள் உள்ளிட அரல சிறிசேடர் ஞாங்கைத்தின் உயர்-நிகலத் தகலகி மைக்கு
ரவாத குண்டுவதடர் ஞாடர்ந்து தகைத பயங்கரவலளிக்கைப்பட்டிருந்தது என்பகத சிறிசய ரவாத குண்டுவத பயங்கரவளிப்படுத்துகின்றன. 260  சிறிசபர்
ரவாத குண்டுவகைடர் ஞால்லப்படவும் 500  சிறிசபர் கைடர் ஞாயமுறவும் கைடர் ஞாரணி மைடர் ஞான இத்தடர் ஞாக்குதல்கைகள
அரல சிறிசேடர் ஞாங்கைம் ஏன் தடுக்கைவில்கல என்பது ஒரு உலகைளடர் ஞாவிய உள்ளடக்கைத்தில்
ி மைட்டு சிறிசி மை விளங்கை கூடியதடர் ஞாகும். ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாள த பயங்கரவர்க்கைத்தில் ரவாத குண்டுவபருகிச் ரவாத குண்டுவல சிறிசேல்லும்
எதிர்ப்புக்கு
எதிரடர் ஞாகை
உலரவாத குண்டுவகைங்கும்
அரசுகைளடர் ஞால்
பயன்படுத்தப்பட்டுக்
ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டிருக்கும்  சிறிசபடர் ஞாலிஸ் அரசு ஒடுக்குமுகற என்னும் ஆயுதத்ரவாத குண்டுவதரிகத பயங்கரவ  சிறிசநடர் ஞாக்கி
ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாழும்பு திரும்பிக் ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டிருகின்றது.
இந்தத் தடர் ஞாக்குதல்கைள், இந்தியப் ரவாத குண்டுவபருங்கைடலில் அரவாத குண்டுவி மைரிக்கை ஏகைடர் ஞாதிபத்தியத்தின்
 சிறிசி மைலடர் ஞாதிக்கைம் அதிகைரித்துச் ரவாத குண்டுவல சிறிசேல்த பயங்கரவதுடனும் சீனடர் ஞாவுக்கு எதிரடர் ஞான ஏகைடர் ஞாதிபத்தியப்
 சிறிசபடர் ஞாரில் ஒரு அரங்கைி மைடர் ஞாகை இலங்ககைகயப் பயன்படுத்துத பயங்கரவதற்கு அது ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்கின்ற
முயற்சிகைளுடனும்  சிறிசநரடியடர் ஞாகைத் ரவாத குண்டுவதடர் ஞாடர்புகடயகத பயங்கரவ. ல சிறிசேர்த பயங்கரவ சிறிசதல சிறிசே அளவில் உலகைப்
 சிறிசபடர் ஞாருக்கு தயடர் ஞாரிப்பு ரவாத குண்டுவல சிறிசேய்யவும் ரவாத குண்டுவல சிறிசேடர் ஞாந்த நடர் ஞாட்டில் த பயங்கரவர்க்கைப்  சிறிசபடர் ஞாகர நடத்தவும் ஒரு
 சிறிசதசியளவிலடர் ஞான அத பயங்கரவல சிறிசேரகைடர் ஞால நிகலகய திணிப்பதற்கும் எ சிறிசதச்ல சிறிசேடர் ஞாதிகைடர் ஞார ஆட்சிகய
ஸ்தடர் ஞாபிப்பதற்கும்
இந்தத்
தடர் ஞாக்குதல்கைள்
பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
ISIS
தடர் ஞாக்குதல்கைள்,  சிறிசபடர் ஞாலிஸ் அரசு பயங்கைரம் ி மைற்றும் முஸ்லீம்கைள் மீதடர் ஞான தடர் ஞாக்குதல்கைள்
என்னும் இந்த கைலகத பயங்கரவ ல சிறிசேமீப ஆண்டுகைளில் ஐ சிறிசரடர் ஞாப்பிய அரசியகல கைத பயங்கரவனிக்கும்
எத பயங்கரவருக்கும் மிகைவும் பரிச்ல சிறிசேயி மைடர் ஞானரவாத குண்டுவதடர் ஞாரு ஒரு பகழய கைகதயடர் ஞாகை சிறிசத பயங்கரவ இருக்கும்.
ஐ சிறிசரடர் ஞாப்படர் ஞாவில் 2015 முதல் 2017 த பயங்கரவகரயடர் ஞான கைடர் ஞாலத்தில் படர் ஞாரிஸ், புரூரவாத குண்டுவல சிறிசேல்ஸ்,
 சிறிசபர்லின், ி மைடர் ஞான்ரவாத குண்டுவல சிறிசேஸ்டர் ி மைற்றும் படர் ஞார்சி சிறிசலடர் ஞானடர் ஞாவில் நடத்தப்பட்ட ISIS பயங்கைரத பயங்கரவடர் ஞாதத்
தடர் ஞாக்குதல்கைள் அரசு இயந்திரத்கத த பயங்கரவலுப்படுத்துத பயங்கரவதற்கும் ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாள த பயங்கரவர்க்கைத்துக்கு
எதிரடர் ஞாகை
 சிறிசபடர் ஞாலிஸ்
அரசு
நடத பயங்கரவடிக்ககைகைகள
தீவிரப்படுத்துத பயங்கரவதற்குி மைடர் ஞாய்
பயன்படுத்தப்பட்டன. அன்று பிரடர் ஞான்சில் ஜனடர் ஞாதிபதி பிரடர் ஞான்சுத பயங்கரவடர் ஞா ரான்சுவா ஹடர் ஞாலண்டின்
 சிறிசல சிறிசேடர் ஞால சிறிசேலிஸ்ட் கைட்சி (PS) அரல சிறிசேடர் ஞாங்கைம் அத பயங்கரவல சிறிசேரகைடர் ஞாலநிகல அதிகைடர் ஞாரங்கைகளத் திணித்து
பிரடர் ஞான்கல சிறிசே ஒரு  சிறிசபடர் ஞாலிஸ் அரல சிறிசேடர் ஞாகை உருி மைடர் ஞாற்றியது. பிரவாத குண்டுவரஞ்சு த பயங்கரவணிகைங்கைள் ி மைற்றும்
உளவுத்துகற அகி மைப்புகைள் சிரியடர் ஞாவிலடர் ஞான அத பயங்கரவர்கைளின்  சிறிசபடர் ஞாரின் படர் ஞாகைி மைடர் ஞாகை
இரகைசியி மைடர் ஞாகை நிதியடர் ஞாதடர் ஞாரி மைளித்து த பயங்கரவந்த இஸ்லடர் ஞாமிய த பயங்கரவகலப்பின்னல்கைள் இந்த
அத பயங்கரவல சிறிசேரகைடர் ஞால நிகலயின் பிரதடர் ஞான இலக்குகைளடர் ஞாய் இருக்கைவில்கல. ி மைடர் ஞாறடர் ஞாகை,
ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாள த பயங்கரவர்க்கைத்கதயும் ரவாத குண்டுவத பயங்கரவகுஜன எதிர்ப்கபயும் அச்சுறுத்துத பயங்கரவகத சிறிசய அது
 சிறிசநடர் ஞாக்கைி மைடர் ஞாகை ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டிருந்தது.
இலங்ககையில்  சிறிசபடர் ஞால சிறிசத பயங்கரவ, ஐ சிறிசரடர் ஞாப்படர் ஞாரவாத குண்டுவத பயங்கரவங்கிலும் இருக்கும் ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாளர்கைளும்,
முதலடர் ஞாளித்துத பயங்கரவ-ஆதரவுக்
கைட்சிகைள்
அகனத்தினது
எ சிறிசதச்ல சிறிசேடர் ஞாதிகைடர் ஞார
ஆட்சி
த பயங்கரவடித பயங்கரவங்கைளுக்கைடர் ஞான முயற்சிகைகள எதிர்க்கின்றனர். பிரடர் ஞான்சில் “ி மைஞ்ல சிறிசேள் சீருகட”
இயக்கைம் ி மைற்றும் அதகன ஒடுக்குத பயங்கரவதற்கு பிரவாத குண்டுவரஞ்சு ஜனடர் ஞாதிபதி இி மைடர் ஞானுத பயங்கரவல்
ி மைக் சிறிசரடர் ஞானடர் ஞால் முன்ரவாத குண்டுவனடுக்கைப்படும் த பயங்கரவன்கி மையடர் ஞான ஒடுக்குமுகற ஆகியத பயங்கரவற்றில் இந்தப்
 சிறிசபடர் ஞாரடர் ஞாட்டம் ஒரு ரவாத குண்டுவத பயங்கரவடிப்படர் ஞான த பயங்கரவடித பயங்கரவத்கத எடுத்திருக்கிறது. உலரவாத குண்டுவகைங்கிலும் த பயங்கரவர்க்கைப்
 சிறிசபடர் ஞாரடர் ஞாட்டம் மீண்டும் எழுச்சி கைடர் ஞாண்பது த பயங்கரவளர்ந்து ரவாத குண்டுவல சிறிசேல்த பயங்கரவதன் படர் ஞாகைி மைடர் ஞாகை ,
இலங்ககையிலும்
பிறரவாத குண்டுவத பயங்கரவங்கிலும்
இருக்கின்ற ரவாத குண்டுவதடர் ஞாழிலடர் ஞாளர்கைள்
தங்கைளது
 சிறிசபடர் ஞாரடர் ஞாட்டத்கத ஒரு  சிறிசல சிறிசேடர் ஞால சிறிசேலில சிறிசே ி மைற்றும் ல சிறிசேர்த பயங்கரவ சிறிசதசிய முன் சிறிசனடர் ஞாக்ககைக் ரவாத குண்டுவகைடர் ஞாண்டு
ஆயுதபடர் ஞாணியடர் ஞாக்குகின்ற  சிறிசநடர் ஞாக்கில் இலங்ககை, ஐ சிறிசரடர் ஞாப்படர் ஞா ி மைற்றும் ல சிறிசேர்த பயங்கரவ சிறிசதல சிறிசே
அளவில்  சிறிசல சிறிசேடர் ஞால சிறிசேலில சிறிசே ல சிறிசேி மைத்துத பயங்கரவக் கைட்சிகய (SEP) கைட்டிரவாத குண்டுவயழுப்புத பயங்கரவது அத பயங்கரவசியி மைடர் ஞாகை
இருக்கிறது.

