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தமிழ் மக்கள் ் பள் பேரேரவபேரவை அ அமமரிக்க ஆதரவ
இலங்ேரவக ஆட்சிக்கு அரசியல் மூடுதிேரவர இடுகின்றத
By Athiyan Silva, 15 October 2016

செப்டம்பர் 24 அன்ற, தமிழ் ் ததசியசியவேசியவாதக் கன்் கன்னக் கன்னைகளில் ஒன்ளில் ஒன்றேசியவாக் கன்னை தமிழ்
மக்கள் ் தபர் கன்னசியவ “எழுக தமிழ் 2016” என்ளில் ஒன்ற ஒரு ் தபரணிக்கு அ் கன்னகு அழைப்ப
விடுத்திருந்தத. ”நல்லேசியவாட்சி் கன்னய” உருசியவேசியவாக்கிக் சகேசியவாண்டிருப்பதேசியவாக தமிழ்
் ததசியசியவேசியவாதிகிகளேசியவால் பேசியவாரேசியவாட்டப்படுகின்ளில் ஒன்ற ஜக் கன்னைேசியவாதிபதி ் கன்னமத்ரிபேசியவால சிறி் தெக் கன்னைவின்
அசமரிக்க ஆதரவு ஆட்சிக்கு எதிரேசியவாக சசியவகுஜக் கன்னை எதிர்ப்ப எழுந்த சியவருசியவதன்
மத்தியில் சிங்கிகள வி் தரேசியவாத ம் தக் கன்னைேசியவாநி் கன்னல் கன்னயத் தூண்டிவிடுசியவதம் சதேசியவாழிலேசியவாிகள
சியவர்க்கத்் கன்னத பிிகளவுபடுத்தசியவதம் தேசியவான் அசியவர்கிகளத இலக்கேசியவாக இருந்தத.
சிறி் தெக் கன்னை-விக்கிரமசிங்க-தமிழ் ் ததசியக் கூட்ட் கன்னமப்ப ஆட்சிக்கு எதிரேசியவாக் கன்னை
ெமூகக் ் தகேசியவாபம் முன்கண்டிரேசியவாத அிகளவில் அதிகரித்திருக்கிளில் ஒன்றத. நேசியவாசடங்கிலும்
சதேசியவாழிலேசியவாிகளர்களும் மேசியவாணசியவர்களும், சியவன்மு் கன்னளில் ஒன்றயேசியவாக் கன்னை அரெ ஒடுக்குமு் கன்னளில் ஒன்றக்கு
முகம் சகேசியவாடுக்கின்ளில் ஒன்ற நி் கன்னலயிலும் கூட, ெமூக சசியவட்டுகளுக்கு எதிரேசியவாகப்
் தபேசியவாரேசியவாடி சியவருகின்ளில் ஒன்றக் கன்னைர். சியவடக்கிலும் கிகு அழைக்கிலும் உள்நேசியவாட்டுப் ் தபேசியவாரின் முடிவில்
இருந்் தத தமிழ் சிறபேசியவான்் கன்னம மக்கள் இரேசியவாணுசியவ ஆக்கிரமிப்பின் கீழ்
சதேசியவாடர்ந்தம் இருந்த சியவருகின்ளில் ஒன்ற நி் கன்னலயில், அதிகேசியவாரிகிகளேசியவால் கேசியவாணேசியவாமல்
் தபேசியவாகச் செய்யப்பட்ட தமத உளில் ஒன்றவிக் கன்னைர்க் கன்னிகள சிறி் தெக் கன்னை விடுத் கன்னல செய்ய
் தசியவண்டும் எக் கன்னை குடும்பங்கள் ் தகேசியவாரிசியவருகின்ளில் ஒன்றக் கன்னை.
ெர்சியவ் ததெ நேசியவாணய நிதியத்தின் சிக்கக் கன்னை நடசியவடிக்் கன்னக சகேசியவாள்் கன்னகக் கன்னிகள
செயலேசியவாக்குசியவதிலும் ஜக் கன்னைநேசியவாயக உரி் கன்னமக் கன்னிகள பலவீக் கன்னைப்படுத்தசியவதிலும்,
எல்லேசியவாசியவற்றக்கும் ் தமல் சீக் கன்னைேசியவாவுக்கு எதிரேசியவாக் கன்னை ் தபேசியவாருக்குத் தயேசியவாரிப்ப
செய்சியவதற்கேசியவாக் கன்னை அசமரிக்கேசியவாவின் “ஆசியேசியவா் கன்னசியவ ் தநேசியவாக்கிய முன்னி் கன்னல”் கன்னய
ஊக்குவிப்பதிலும் சிறி் தெக் கன்னைவுடன் ் தெர்ந்த செயல்படுகின்ளில் ஒன்ற தமிழ் ் ததசியக்
கூட்ட் கன்னமப்பக்கேசியவாக் கன்னை அரசியல் ம் கன்னளில் ஒன்றப்் கன்னப சியவகு அழைங்குசியவ் தத தமிழ் மக்கள்
் தபர் கன்னசியவயின் ் தநேசியவாக்கமேசியவாய் இருக்கிளில் ஒன்றத. இத் தசியவ அசமரிக்கேசியவா, இந்திய
அரெேசியவாங்கம் மற்றம் சிறி் தெக் கன்னை ஆட்சியுடன் தமிழ் ் ததசியசியவேசியவாதக் குழுக்கள் கரம்
் தகேசியவார்த்திருப்பதற்கேசியவாக் கன்னை ெர்சியவ் ததெ அடிப்ப் கன்னட ஆகும்.
இலங்் கன்னகயின் சிங்கிகள சபகள பௌத்த ் தபரிக் கன்னைசியவேசியவாத அரெ அ் கன்னமப்பின் மூலமேசியவாக
தமிழ் மக்கள் பல தெேசியவாப்தங்கிகளேசியவாய் ஒடுக்கப்பட்டு சியவருகின்ளில் ஒன்றக் கன்னைர் என்றம்,
“எழுக தமிழ்” ் தபரணியேசியவாக் கன்னைத, தமிழ் மக்களின் அரசியல் அபிலேசியவா் கன்னெகளின்
விடயத்தில் தமிழ் மக்கள் ் தபர் கன்னசியவ ஒரு் தபேசியவாதம் விட்டுக் சகேசியவாடுக்கேசியவாத
என்றம்,
சகேசியவாழும்பில்
இருக்கும்
சிறி் தெக் கன்னைவுக்கு
ெமிக்் கன்னக் கன்னய
அனுப்பசியவதேசியவாகும் என்ற ் தபரணியின் ஏற்பேசியவாட்டேசியவாிகளர்கள் கூறிக் கன்னைர்.
"ஒரு ஒற்் கன்னளில் ஒன்றயேசியவாட்சி அரசு அ் கன்னமப்பமு் கன்னளில் ஒன்ற தமிழ் ் ததசியப் பிரச்சி் கன்னக் கன்னைக்கு
எப்் தபேசியவாதம் தீர்சியவேசியவாக முடியேசியவாத” என்ற அறிவித்த அசியவர்கள், “சியவடக்கு மற்றம்
கிகு அழைக்கின் தமிழ் மக்க் கன்னிகள ஒரு தனி ் ததெமேசியவாக அங்கீகரிக்கின்ளில் ஒன்ற
அ் ததெமயத்தில், தமிழ் மக்கள் ் தபர் கன்னசியவ அளித்தள்ிகள அரசியல் கன்னமப்ப
ஆ் தலேசியவாெ் கன்னக் கன்னைகளில் கூளில் ஒன்றப்பட்டுள்ிகளசியவேசியவாற, அசியவர்களின் சுய நிர்ணய
உரி் கன்னம் கன்னய ஏற்றக் சகேசியவாள்சியவதன் மூலமும் அதற்கு மரியேசியவா் கன்னதயளிப்பதன்
மூலமும், இ் கன்னளில் ஒன்றயேசியவாண்் கன்னம சகேசியவாண்ட ஒரு ெமஷ்டி அரசியல் அ் கன்னமப்ப
மு் கன்னளில் ஒன்ற் கன்னய ஸ்தேசியவாபிப்பதன் மூலமேசியவாக மட்டு் தம தமிழ் ் ததசியப் பிரச்சி் கன்னக் கன்னைக்கேசியவாக் கன்னை

ஒரு சுமூகமேசியவாக் கன்னை தீர்வு எட்டப்பட முடியும்” என்றம் ் தமலும் ் தெர்த்தக்
சகேசியவாண்டக் கன்னைர்.
“சுய நிர்ணயத்திற்கேசியவாக”வும் மற்றம் தமிகு அழைர் பிரச்சி் கன்னக் கன்னைக் கன்னிகள தீர்ப்பதற்கு ஒரு
ெமஷ்டி அரசியல் அ் கன்னமப்ப மு் கன்னளில் ஒன்றக்கேசியவாகவும் தமிழ் மக்கள் ் தபர் கன்னசியவ
விடுக்கின்ளில் ஒன்ற அ் கன்னகு அழைப்பம், அதன் சிங்கிகள வி் தரேசியவாதக் கருத்தக்களும் தமிழ்
சதேசியவாழிலேசியவாிகளர்கள் மற்றம் இ் கன்னிகளஞர்க் கன்னிகள அசியவர்கிகளத சிங்கிகள மற்றம்
முஸ்லீம் சியவர்க்க ெ் தகேசியவாதர ெ் தகேசியவாதரிகளுடன் கரம்் தகேசியவார்க்க விடேசியவாமல்
பிிகளவுபடுத்தசியவ் கன்னத ் தநேசியவாக்கமேசியவாய் சகேசியவாண்ட ஒரு பிற்் தபேசியவாக்குத்தக் கன்னைமேசியவாக் கன்னை
் தமேசியவாெடியேசியவாகும். ெர்சியவ் ததெ நிதி மூலதக் கன்னைத்தின் ெேசியவார்பேசியவாக சதேசியவாழிலேசியவாிகளர்க் கன்னிகள,
பிரதேசியவாக் கன்னைமேசியவாக தமிழ் உ் கன்னகு அழைக்கும் மக்க் கன்னிகள, சுரண்டுசியவதற்கு மு் கன்னக் கன்னைகின்ளில் ஒன்ற தமிழ்
முதலேசியவாளித்தசியவத்தின் தனிச்ெலு் கன்னக நலன்களுக்கு மட்டு் தம இத முழுக்க
் தெ் கன்னசியவ செய்கிளில் ஒன்றத.
தமிழ் ் ததசிய கூட்ட் கன்னமப்ப மதிப்பிகு அழைந்த சியவரும் நி் கன்னலயில், சபருகும் ெமூக
் தகேசியவாபத்் கன்னதக் கட்டுப்படுத்தசியவதில் தமிழ் மக்கள் ் தபர் கன்னசியவ த் கன்னல் கன்னமப்
பேசியவாத்திரம் சியவகிக்கிளில் ஒன்றத. செப்சடம்பர் 2013 சியவடமேசியவாகேசியவாண ெ் கன்னப ் ததர்த்தலில்
தமிழ் ் ததசிய கூட்ட் கன்னமப்பின் ெேசியவார்பில் ் ததர்ந்சதடுக்கப்பட்ட சியவட மேசியவாகேசியவாண
முதல் கன்னமச்ெரேசியவாக் கன்னை சி.வி.விக்் தக் கன்னைஸ்சியவரன் த் கன்னல் கன்னமயிலேசியவாக் கன்னை தமிழ் மக்கள்
் தபர் கன்னசியவ, க் தஜந்திரகுமேசியவார் சபேசியவான்க் கன்னைம்பலத்தின் தமிழ் ் ததசிய மக்கள்
முன்க் கன்னைணி, தர்மலிங்கம் சித்தேசியவார்த்தனின் ஜக் கன்னைநேசியவாயக மக்கள் விடுத் கன்னல
முன்க் கன்னைணி, சு் தரஷ் பி் தரமச்ெந்திரனின் ஈகு அழை மக்கள் பரட்சிகர விடுத் கன்னல
முன்க் கன்னைணி, ் தபேசியவான்ளில் ஒன்ற பல்் தசியவற தமிழ் குட்டி முதலேசியவாளித்தசியவக் குழுக்கள்,
மற்றம் இசியவர்களுடன் சிவில் அ் கன்னமப்பக்களின் பிரதிநிதிகள், மதசியவேசியவாதிகள்,
சதேசியவாழில் சியவல்லுக் கன்னைர்கள், யேசியவாழ் பல்க் கன்னலக்ககு அழைக விரிவு் கன்னரயேசியவாிகளர்கள் மூலமேசியவாக
கடந்த டிெம்பர் 19 ம் ் தததி உருசியவேசியவாக்கப்பட்டத.
ஆயினும் தமிழ் ் ததசிய கூட்ட் கன்னமப்பக்கும், தமிழ் மக்கள் ் தபர் கன்னசியவக்கும்
இ் கன்னட் தய குறிப்பிடத்தக்க அரசியல் ் தசியவறபேசியவாடு ஏதம் கி் கன்னடயேசியவாத.
இரண்டு் தம, சிறி் தெக் கன்னை ஆட்சி, அசமரிக்க ஏகேசியவாதிபத்தியம், மற்றம் அதக் கன்னைத
பிரதேசியவாக் கன்னை பிரேசியவாந்தியக் கூட்டேசியவாளியேசியவாக் கன்னை இந்தியேசியவா ஆகியசியவற்றின் பவிமூ் தலேசியவாபேசியவாய
நலன்க் கன்னிகள ் தநேசியவாக்கி இருப்பதில் இ் கன்னணந்திருக்கின்ளில் ஒன்றக் கன்னை. தமிழ் மக்கள்
் தபர் கன்னசியவயின் த் கன்னலசியவர்கள் தேசியவாங்கள் தமிழ் ் ததசிய கூட்ட் கன்னமப்் கன்னப
ஆதரிப்ப் கன்னத எப்் தபேசியவாதம் சதளிசியவேசியவாகக் கூறி சியவந்திருக்கின்ளில் ஒன்றக் கன்னைர். தமிழ் மக்கள்
் தபர் கன்னசியவ உருசியவேசியவாக்கப்பட்ட் தபேசியவாத, EPRLF த் கன்னலசியவரேசியவாக் கன்னை சு் தரஷ் பி் தரமெந்திரன்
“இந்த அ் கன்னமப்ப, கூட்ட் கன்னமப்பக்கு கு் கன்னடச்ெல் சகேசியவாடுக்கும் அ் கன்னமப்ப அல்ல.
கூட்ட் கன்னமப்பக்கு எதிரேசியவாக் கன்னைத என்ளில் ஒன்ற ் ததேசியவாற்ளில் ஒன்றப்பேசியவாட்் கன்னட சகேசியவாடுப்பத அர்த்தமற்ளில் ஒன்ற
செயற்பேசியவாடு ஆகும்” எக் கன்னை கூறிக் கன்னைேசியவார்.
யேசியவாழ்ப்பேசியவாணத்் கன்னத அடிப்ப் கன்னடயேசியவாகக் சகேசியவாண்ட ஒரு இருதய மருத்தசியவரும்
தமிழ் மக்கள் ் தபர் கன்னசியவயின் இ் கன்னணத் த் கன்னலசியவருமேசியவாக் கன்னை பி.லட்சுமணன், “தமிழ்
் ததசிய கூட்ட் கன்னமப்ப அதன் நி் கன்னல் கன்னய சியவலுப்படுத்திக் சகேசியவாள்சியவதில் நேசியவாங்கள்
உதவி செய்ய முயல்் தசியவேசியவாம்” என்ளில் ஒன்றேசியவார்.

தமிழீகு அழை விடுத் கன்னலப் பலிகள் அ் கன்னமப்பின் தமிழ் இக் கன்னைசியவேசியவாத முன்் தக் கன்னைேசியவாக்கின்
வி் கன்னிகளபயக் கன்னைேசியவாக அத அழிவுகரமேசியவாக் கன்னை சியவ் கன்னகயில் ் ததேசியவாற்கடிக்கப்பட்ட 2009
உள்நேசியவாட்டுப் ் தபேசியவார் முடிந்ததற்குப் பிந்் கன்னதய கேசியவாலத்தில் இந்த ெக்திகளின்
திசியவேசியவால்நி் கன்னல முற்றிலுமேசியவாய் அம்பலப்பட்டு சியவந்திருக்கிளில் ஒன்றத. சிங்கிகள மற்றம்
தமிழ் சதேசியவாழிலேசியவாிகளர்களுக்கு எந்த முற்் தபேசியவாக்கேசியவாக் கன்னை அ் கன்னகு அழைப்் கன்னபயும் விட
திளில் ஒன்றனில்லேசியவாமலும், அதக் கன்னைத முக்கியமேசியவாக் கன்னை ஆதரவு நேசியவாடுகிகளேசியவால், குறிப்பேசியவாக
இந்தியேசியவாசியவேசியவால் ் கன்னகவிடப்பட்டும், அ் கன்னக் கன்னைத்த சபரிய உலக ெக்திகளின்
ஆதரவுடன் இலங்் கன்னக இரேசியவாணுசியவம் நடத்திய தேசியவாக்குதலில் பலிகள் அ் கன்னமப்ப
அழித்சதேசியவாழிக்கப்பட்டத.
2011 இல் அசமரிக்கேசியவா தக் கன்னைத “ஆசியேசியவா் கன்னசியவ ் தநேசியவாக்கிய முன்னி் கன்னல”் கன்னய
அறிவித்ததன் பின்க் கன்னைர், பலிகள் படுசகேசியவா் கன்னல செய்யப்படுசியவதற்கு ஆதரசியவளிக்க
அசமரிக்கேசியவாவும், இந்தியேசியவாவும் முடிவு செய்திருந்ததன் பின்க் கன்னைணியில் இருந்த
பவி மூ் தலேசியவாபேசியவாயக் கணக்கு சதள்ிகளத் சதளிசியவேசியவாகியிருக்கிளில் ஒன்றத. அசியவர்கிகளேசியவால்
சீக் கன்னைேசியவா, இலங்் கன்னகக்கு இ் கன்னடயில் அபிவிருத்தி கண்ட சநருக்க உளில் ஒன்றவி் கன்னக் கன்னை
ஏற்றக்சகேசியவாள்ிகள முடியேசியவாதிருந்தத. இந்த உளில் ஒன்றவு சீக் கன்னைேசியவாவின் “பட்டுப் பேசியவா் கன்னத
சபேசியவாருிகளேசியவாதேசியவார சியவலயம்” (Silk Road Economic Belt), 2013 இல் அறிவிக்கப்பட்ட
“ஒ் தர இ் கன்னணப்ப, ஒ் தர பேசியவா் கன்னத” (One Belt, One Road) முன்முயற்சியின்
பகுதியேசியவாக
இலங்் கன்னகயில்
த் கன்னளில் ஒன்றமுகங்களுக்கும்,
உள்கட்ட் கன்னமப்ப
திட்டங்களுக்கும் சீக் கன்னைேசியவா மலிந்த கடன்க் கன்னிகள சியவகு அழைங்குசியவதன் மூலம் சநருக்கமேசியவாகி
சியவந்தத.
பலிகளின் அழித்சதேசியவாழிப்ப, தமிழ் ் ததசிய கூட்ட் கன்னமப்ப, தமிழ் மக்கள்
் தபர் கன்னசியவ ் தபேசியவான்ளில் ஒன்ற ெக்திகளுக்கு தங்கள் சகேசியவாள்் கன்னகக் கன்னிகள ஏகேசியவாதிபத்தியத்தின்
நலன்களுக்கு சநருக்கமேசியவாக் கன்னை விதத்தில் நிறத்திக் சகேசியவாள்சியவதற்கேசியவாக் கன்னை ஒரு
ெந்தர்ப்பத்் கன்னத சியவகு அழைங்கியத, அத் கன்னக் கன்னை அ் கன்னசியவ தரிதமேசியவாகக் ் கன்னகயிசலடுத்தக்
சகேசியவாண்டக் கன்னை. அசமரிக்கேசியவா ஆதரவுடன் பலிகளுக்கு எதிரேசியவாக் கன்னை ் தபேசியவார்
நடத்தப்பட்டிருந்த ் தபேசியவாதிலும், அந்த ் தபேசியவாரில் ் தமற்சகேசியவாள்ிகளப்பட்டிருக்க கூடிய
இலங்் கன்னகயின் ் தபேசியவார்க் குற்ளில் ஒன்றங்க் கன்னிகள விெேசியவார் கன்னண செய்யவிருப்பதேசியவாக
கபட் தசியவடத்தடன் மிரட்டி, சீக் கன்னைேசியவாவுடக் கன்னைேசியவாக் கன்னை இலங்் கன்னக சபேசியவாருிகளேசியவாதேசியவார
உளில் ஒன்றவுக் கன்னிகளத் தண்டிப்பதற்கு இரேசியவாஜபக்ஷவிற்கு, அசமரிக்கேசியவா அழுத்தம்
சகேசியவாடுத்த் தபேசியவாத, இந்த ெக்திகள் அதற்கு ஆதரசியவளித்த அணிதிரண்டக் கன்னைர்.
2015 இல் அசமரிக்க ஆதரவு ஆட்சி மேசியவாற்ளில் ஒன்ற நடசியவடிக்் கன்னக ஒன்றின் மூலமேசியவாக
சிறி் தெக் கன்னை அமர்த்தப்படுசியவ் கன்னத ஆதரிப்பதற்கு முன்பேசியவாக் தசியவ, மனித உரி் கன்னமகள்
பிரச்சி் கன்னக் கன்னைகளின் அடிப்ப் கன்னடயில் இரேசியவாஜபக்ஷவிற்கு அழுத்தமளிப்பதற்கு
அ் கன்னசியவ அசமரிக்கேசியவாவுக்கும் ஐ் தரேசியவாப்பிய ஏகேசியவாதிபத்திய ெக்திகளுக்கும்
சதேசியவாடர்ந்த விண்ணப்பம் செய்தசியவந்தக் கன்னை. “மனிதேசியவாபிமேசியவாக் கன்னைக் கசியவ் கன்னலகளில்
நடசியவடிக்் கன்னக எடுப்பதற்கும் அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் செய்சியவதற்கும்
அசமரிக்கேசியவா, ஐ் தரேசியவாப்பேசியவா மற்றம் இந்தியேசியவா உள்ளிட்ட ெர்சியவ் ததெ ெமூகம்
இலங்் கன்னகக்கு சநருக்குதலளிக்க ் தசியவண்டும்” என்ற பி் தரமெந்திரன் பிபிசியிடம்
கூறிக் கன்னைேசியவார்.
சதேசியவாழிலேசியவாிகள சியவர்க்கத்தின் ஜக் கன்னைநேசியவாயக மற்றம் ெமூக அபிலேசியவா் கன்னெக் கன்னிகள
அசமரிக்கேசியவா மற்றம் இந்தியேசியவாவின் பிற்் தபேசியவாக்குத்தக் கன்னைமேசியவாக் கன்னை சசியவளியுளில் ஒன்றவுக்
சகேசியவாள்் கன்னகக்கு கீழ்ப்படியச் செய்ய ் தசியவ் கன்னல செய்த தமிழ் ் ததசியசியவேசியவாதிகள்,
சதேசியவாழிலேசியவாிகளர்களுக்கு
மிகவும்
கெப்பேசியவாக் கன்னை
சியவ் கன்னகயில்
கு் தரேசியவாதம்
சகேசியவாண்டசியவர்கிகளேசியவாசியவர்.
1980 களில் இலங்் கன்னகயின் உள்நேசியவாட்டுப் ் தபேசியவாரின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில்
இருந்் தத, இசியவர்கள் இந்திய மற்றம் சில ெந்தர்ப்பங்களில் இலங்் கன்னக உிகளவுத்
த் கன்னளில் ஒன்றயின், செேசியவாத்தக்கிகளேசியவாக சதேசியவாழிலேசியவாிகள சியவர்க்கத்தின் சுயேசியவாதீக் கன்னைமேசியவாக் கன்னை அரசியல்
் தபேசியவாரேசியவாட்டத்திற்கு சியவன்் கன்னமயேசியவாக் கன்னை கு் தரேசியவாதம் சகேசியவாண்டசியவர்கிகளேசியவாக செயல்பட்டு
சியவந்தள்ிகளக் கன்னைர். தமிகு அழைர் ஐக்கிய விடுத் கன்னல முன்க் கன்னைணி (TULF) ் தபேசியவான்ளில் ஒன்ற
பேசியவாரம்பரிய தமிழ் முதலேசியவாளித்தசியவக் கட்சிகளின் ஆதர் கன்னசியவ அசியவர்கள்
அனுபவித்த அ் தத ் தசியவ் கன்னிகளயில், LTTE, PLOTE, TELO மற்றம் EPRLF ் தபேசியவான்ளில் ஒன்ற

தமிழ் குட்டி முதலேசியவாளித்தசியவக் குழுக்கள் பதசடல்லியின் செேசியவாத்தக்கிகளேசியவாக
சியவிகளர்த்சதடுக்கப்பட்டக் கன்னை.
இலங்் கன்னகயில் 1983 ஜஜூ் கன்னலயில் நடந்த தமிகு அழைர் வி் தரேசியவாத கலசியவரங்களுக்கு
பின்க் கன்னைர், இந்தியேசியவாவின் பிரதேசியவாக் கன்னை உிகளவு முக் கன்னமயேசியவாக் கன்னை RAW (Research and
Analysis Wing) இலங்் கன்னகக்கேசியவாக் கன்னை நடசியவடிக்் கன்னககளில் LTTE, PLOTE, TELO மற்றம்
EPRLF ் தபேசியவான்ளில் ஒன்ற தமிழ் குட்டி முதலேசியவாளித்தசியவ ் ததசியசியவேசியவாதக் குழுக்களுக்கு
நிதியேசியவாதேசியவாரமும், பயிற்சியும், ஆயுதங்களும் சியவகு அழைங்க ஆ் தலேசியவாெ் கன்னக் கன்னையளித்தத.
இந்த மூ் தலேசியவாபேசியவாயமேசியவாக் கன்னைத, அப்் தபேசியவா் கன்னதய இலங்் கன்னக ஜக் கன்னைேசியவாதிபதியேசியவாக் கன்னை
் தஜ.ஆர்.சஜயசியவர்த்தக் கன்னைவின் பவிமூ் தலேசியவாபேசியவாய ் தநேசியவாக்குநி் கன்னலயேசியவால் இந்திய
ஆளும் சியவர்க்கம் சபரும் கசியவ் கன்னல சகேசியவாண்டிருந்த நி் கன்னலயில், இலங்் கன்னகயின்
மீத அழுத்தமளிப்ப் கன்னத ் தநேசியவாக்கமேசியவாய் சகேசியவாண்டிருந்தத. சஜயசியவர்த்தக் கன்னை
அசமரிக்க ஏகேசியவாதிபத்தியத்தடனும், ஆசியேசியவாவில் இந்தியேசியவாவின் பரம
் கன்னசியவரிகிகளேசியவாக் கன்னை பேசியவாகிஸ்தேசியவான் மற்றம் சீக் கன்னைேசியவாவுடனும் உளில் ஒன்றவுக் கன்னிகள அபிவிருத்தி
செய்தேசியவார், தீ் கன்னசியவ அந்நிய முதலீட்டுக்கு திளில் ஒன்றந்த விடுகின்ளில் ஒன்ற சுதந்திர ெந்் கன்னதக்
சகேசியவாள்் கன்னகக் கன்னிகள அறிவித்த் ததேசியவாடு, சிங்கிகளப் ் தபரிக் கன்னைசியவேசியவாதத்் கன்னதயும் கிிகளறி
விட்டேசியவார். இந்தியேசியவா, ் தெேசியவாவியத் அதிகேசியவாரத்தசியவத்தடன் அத சகேசியவாண்டிருந்த
பனிப்் தபேசியவார் கேசியவாலக் கூட்டணியின் அடிப்ப் கன்னடயில், சஜயசியவர்த்தக் கன்னைவின்
் தநேசியவாக்குநி் கன்னல் கன்னய ஒரு சபரும் அச்சுறத்தலேசியவாய் கண்டத.
ஆகிய் கன்னசியவ, அ் கன்னசியவ ஆதரித்த பிரதேசியவாக் கன்னைமேசியவாக
இந்தியேசியவாவின், அத்தடன் இலங்் கன்னகயிக் கன்னைதம், அரசுகளின் சசியவளியுளில் ஒன்றவுக்
சகேசியவாள்் கன்னகக்கு குறக்் தக சியவருகின்ளில் ஒன்ற எந்த இயக்கத்திற்கும் எதிரேசியவாக
சகேசியவா் கன்னலசசியவறியுடக் கன்னைேசியவாக் கன்னை சியவன்மு் கன்னளில் ஒன்ற் கன்னயப் பயன்படுத்தம் குண்டர் குழுக்கிகளேசியவாய்
எழுந்தக் கன்னை. சியவடக்கிலும் கிகு அழைக்கிலும் அதிகரித்த சியவந்த ெமூகக் ் தகேசியவாபத்் கன்னத,
தமிழ் இக் கன்னைசியவேசியவாதத்தின் அடிப்ப் கன்னடயிலேசியவாக் கன்னை ஒரு இக் கன்னைசியவேசியவாதப் ் தபேசியவார்
முன்் தக் கன்னைேசியவாக்கி் கன்னக் கன்னை ஊக்குவிப்பதற்கேசியவாய் இந்திய ஆளும் சியவர்க்கமும் தமிழ்
குட்டி முதலேசியவாளித்தசியவ குழுக்களும் சுரண்டிக் சகேசியவாண்டக் கன்னை.
LTTE, PLOTE, TELO, EPRLF

இந்தக் குழுக்களின் உள்முக உ் கன்னடவுகளும், கன்் கன்னக் கன்னைச் ெண்் கன்னடகளும்
அசியவற்றக்கு இ் கன்னடயிலேசியவாக் கன்னை குருதிசகேசியவாட்டும் ெண்் கன்னடகளின் மூலமேசியவாய்
தீர்க்கப்பட்டக் கன்னை. இதில் 1980 களில் நூற்றக்கணக்கேசியவாக் கன்னை இ் கன்னிகளஞர்கள்
இளில் ஒன்றந்தக் கன்னைர். தக் கன்னைத எதிரேசியவாளிகளின் சபரும்பகுதி் கன்னய சகேசியவான்ளில் ஒன்ற பின்க் கன்னைர், பலிகள்
் தமலேசியவாதிக்க நி் கன்னலக்கு சியவந்தக் கன்னைர்.
பலிகள் ஆதரித்த 1987 இந்திய-இலங்் கன்னக ஒப்பந்தமேசியவாக் கன்னைத, அ் கன்னமதி் கன்னயக்
கேசியவாப்பதேசியவாக கூறி இந்திய இரேசியவாணுசியவத்் கன்னத இலங்் கன்னகயின் சியவடபகுதிக்கு
சகேசியவாண்டுசியவந்தத. ெண்் கன்னடநிறத்தம் சில மேசியவாதங்கள் மட்டு் தம நீடித்தத,
பலிகளுக்கும் இந்திய அ் கன்னமதிப் ப் கன்னடக்கும் இ் கன்னடயில் நடந்த ் தமேசியவாதலில்
ஆயிரக்கணக்கில் அப்பேசியவாவி மக்கள் சகேசியவால்லப்பட்டக் கன்னைர். LTTE க்கு எதிரேசியவாக
ெண்் கன்னடயிடுசியவதற்கு EPRLF PLOTE TELO உள்ளிட்ட குழுக்களில் இருந்த
ப் கன்னடக் கன்னிகளத் திரட்டி தமிழ் ் ததசிய இரேசியவாணுசியவம் ஒன்் கன்னளில் ஒன்ற RAW உருசியவேசியவாக்கியத.
மூன்ற நட்ெத்திரங்கள் மற்றம் EPRLF இன் பி் தரமச்ெந்திரன் த் கன்னல் கன்னமயிலேசியவாக் கன்னை
மண்் கன்னடயன் குழு ் தபேசியவான்ளில் ஒன்ற தமிழ் த் கன்னண இரேசியவாணுசியவப் ப் கன்னடகளும், தமத
பங்கேசியவாக, IPKF க்கு ஒத்த் கன்னகு அழைத்தக் கன்னை. யேசியவாழ்ப்பேசியவாணத்தில் உள்ிகள அ் தெேசியவாகேசியவா
் தடேசியவாட்டலில் இருந்த தக் கன்னைத குழு் கன்னசியவ இயக்கி சியவந்த பி் தரமெந்திரன் அத் கன்னக் கன்னை
ஒரு சித்தரசியவ் கன்னத முகேசியவாமேசியவாக மேசியவாற்றிக் கன்னைேசியவார். LTTE இன் அங்கத்தசியவர்கிகளேசியவாக
ெந்் ததகிக்கப்பட்ட நூற்றக்கணக்கேசியவா் தக் கன்னைேசியவார் அங்கு சித்திரசியவ் கன்னத செய்யப்பட்டு
படுசகேசியவா் கன்னல செய்யப்பட்டக் கன்னைர்.
உள்நேசியவாட்டுப் ் தபேசியவாரின்் தபேசியவாத இந்த ெக்திகள் சியவகித்த இரத்தம்் ததேசியவாய்ந்த
பேசியவாத்திரத்தின் சியவரலேசியவாற, இன்ற இலங்் கன்னகயில் சதேசியவாழிலேசியவாிகள சியவர்க்கத்திற்கு
எதிரேசியவாக அ் கன்னசியவ எத்த் கன்னகயசதேசியவாரு பிற்் தபேசியவாக்குத்தக் கன்னைமேசியவாக் கன்னை பேசியவாத்திரத்் கன்னத
ஆற்றசியவதற்கு மு் கன்னக் கன்னைந்த சகேசியவாண்டிருக்கிளில் ஒன்றத என்பதற்கேசியவாக் கன்னை ் தமலும் ஒரு
அ் கன்னடயேசியவாிகளக்குறிப்ப ஆகும்.

