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யாழ்ப்பாண

பல்ககல்கலைக்கழகத்தின் ககல்கலைப் பிரிவு தமிழ் ரிவு தமிழ் மாணவர்கள
இருவர் படுபடுககாகல்கலை படுகலை செய்யப்பட்டு ஒரு ரிவு தமிழ் மாதத்திற்கு பின்னர்,
நாபடுகடெங்கிலும்
நடெந்த
ரிவு தமிழ் மாணவர்கள
ரிவு தமிழ் மற்றும்
இகல மற்றும் இளைஞர்களின்
 பபாராட்டெங்கள
படுகதாழி்கலைா மற்றும் இளைர்களுக்கு
முக்கியரிவு தமிழ் மான
அரசியல்
படிப்பிகலனககல மற்றும் இளை வழங்குகின்றன. நாடு முழுகலரிவு தமிழ் மயிலும் சிங்க மற்றும் இளை, தமிழ்
ரிவு தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் ரிவு தமிழ் மாணவர்கள ஒன்றிகலணந்து இந்த  பபாலிஸ்
படுபடுககாகல்கலைக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டெங்களில் ஈடுபட்டெனர்.
அக் படொபர் 20 அன்று, ஒரு  பரிவு தமிழ் மாட்டொர் கலலை செக்கிளில் படுகலை சென்று
படுககாண்டிருந்த பவுன்ராஜ. சு்கலைக்லை சென் ரிவு தமிழ் மற்றும் நடெராலை சொ. கஜன் மீது
இ்கலைங்கலக  பபாலிஸ் துப்பாக்கியால் சுட்டெதில் ஒரு ரிவு தமிழ் மரணகரரிவு தமிழ் மான விபத்து
நிகழ்ந்தது. அந்த இருவரில் ஒருவரது ரிவு தமிழ் மார்பிலும் தகல்கலையிலும்
துப்பாக்கிரகலவகள
கண்படுகடெடுக்கப்பட்டென;
இன்படுகனாருவர்
உளளுறுப்புகளில் ஏற்பட்டெ காயங்க மற்றும் இளைால் இறந்தார்.
தமிழ் ரிவு தமிழ் மக்கள படுகபரும்பான்கலரிவு தமிழ் மயாக வசிக்கும் வடெக்கு, கிழக்கு
ரிவு தமிழ் மாகாணங்ககல மற்றும் இளைச்  பலை செர்ந்த ரிவு தமிழ் மாணவர்களுடென் இகலணந்து, சிங்க மற்றும் இளை ரிவு தமிழ் மக்கள
படுகபரும்பான்கலரிவு தமிழ் மயாக
வசிக்கும்
படுகதற்குப்
பகுதியின்
பத்து
பல்ககல்கலைக்கழகங்களின் ரிவு தமிழ் மாணவர்களும் இந்த படுககாகல்கலைக்கு எதிராக
ஆர்ப்பாட்டெங்களில் ஈடுபட்டெனர். இந்த படுககாகல்கலைகளுக்கு அரலை சொங்கத்கலதக்
குற்றம்லை சொட்டிய அவர்கள, ரிவு தமிழ் மாணவர்கள படுககால்்கலைப்படுவதற்கு ஒரு
முற்றுப்புளளி கலவக்க  பவண்டும் என்றும்  பகாரினர். ஊடெக ரிவு தமிழ் மற்றும்
சிவில் அகலரிவு தமிழ் மப்புகள நூற்றுக்கணக்கான படுகதாழி்கலைா மற்றும் இளைர்களுடென் இகலணந்து
படுககாழும்பு  பகாட்கலடெ இரயில் நிகல்கலையத்தின் அரு பக ஆர்ப்பாட்டெத்தில்
ஈடுபட்டெனர். ரிவு தமிழ் மத்திய ரிவு தமிழ் மாகாணங்களில்  பதாட்டெத் படுகதாழி்கலைா மற்றும் இளைர்கள எதிர்ப்பு
ஆர்ப்பாட்டெங்களில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
இந்த நிகழ்வுகள, அபடுகரிவு தமிழ் மரிக்க ஆதரவுடென் ஜனாதிபதி கலரிவு தமிழ் மத்ரிபா்கலை
சிறி பலை செனாவின் “நல்்கலைாட்சி” அரலை சொங்கம் அரிவு தமிழ் மர்த்தப்பட்டெது முத்கலைாக பவ
 பலை சொலை செலிலை செ லை செரிவு தமிழ் மத்துவக் கட்சி (SEP) காட்டி வந்திருந்த எதிர்ப்கலப லை செரிபடுகயன
நிரூபணம் படுகலை செய்துள மற்றும் இளைன. சு்கலைக்லை செனும், கஜனும் படுககால்்கலைப்பட்டெ லை செம்பவம்
ஒரு துன்பிய்கலைான விபத்து அல்்கலை. இ்கலைங்கலகயில் தமிழ் ரிவு தமிழ் மக்கள
படுகபரும்பான்கலரிவு தமிழ் மயாக
வசிக்கும்
வடெக்குப்
பகுதியில்
படுகதாழி்கலைா மற்றும் இளைர்களுக்கும் இகல மற்றும் இளைஞர்களுக்கும் எதிராக சிறி பலை சென ரிவு தமிழ் மற்றும்
அவரது தமிழ்  பதசியக் கூட்டெகலரிவு தமிழ் மப்பு (TNA) கூட்டுக்கள திணித்த
 பபாலிஸ்-அரசு
நிகல்கலைகலரிவு தமிழ் மகளில்
இருந் பத
இது
 பநரடியாய்
ஊற்படுகறடுக்கிறது.
சிறி பலை சென ஆட்சிக்கும், தமிழ்  பதசியக் கூட்டெகலரிவு தமிழ் மப்புக்கும் எதிராய்
படுகலை செப்டெம்பர் 24 அன்று நகலடெபடுகபற்ற ஆர்ப்பாட்டெத்திற்கு பின்னர் ரிவு தமிழ் மக்களின்
எதிர்ப்புணர்வு இன்னும் படுகபருகிச் படுகலை செல்லும் நிகல்கலைக்கு ரிவு தமிழ் மத்தியிலும்,
படுகவகுஜனங்கள தன்னியல்பாக இன  பபதங்ககல மற்றும் இளை கடெந்து தங்ககல மற்றும் இளை

ஐக்கியப்படுத்திக் படுககாளவதற்கு முகலனப்பு காட்டி வருவதன் ரிவு தமிழ் மத்தியிலும்
தான் இந்தக் படுககாகல்கலை நடெந் பதறியிருக்கிறது. யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ்
ரிவு தமிழ் மற்றும்
சிங்க மற்றும் இளை
ரிவு தமிழ் மாணவர்கள
கூட்டொக
ஆர்ப்பாட்டெங்ககல மற்றும் இளை
ஒழுங்ககலரிவு தமிழ் மத்திருந்தனர் என்ப பதாடு, சிங்க மற்றும் இளை ரிவு தமிழ் மற்றும் தமிழ் ரிவு தமிழ் மாணவர்கள
 பபாலிஸ் படுககாகல்கலைகளுக்கு எதிராக ஒ பர அறிக்கலககலய பய வாசித்தனர்.
ஆயினும்,
 பபாலிஸ்-அரசு
நடெவடிக்கலகககல மற்றும் இளையும்
இ்கலைங்கலகயின்
உளநாட்டுப்
 பபார்
முடிந்து
ஏழு
ஆண்டுகளின்
பின்னர்
படுகதாழி்கலைா மற்றும் இளைர்ககல மற்றும் இளையும்
இகல மற்றும் இளைஞர்ககல மற்றும் இளையும்
இனரீதியாக
பி மற்றும் இளைவுபடுத்துவதற்கு ஆளும் வர்க்கம் படுகலை செய்கின்ற முயற்சிககல மற்றும் இளை
எதிர்ப்பதற்கு,
உணர்கலரிவு தமிழ் மமிக்க
ஒற்றுகலரிவு தமிழ் ம
உணர்வு
ரிவு தமிழ் மட்டு பரிவு தமிழ் ம
 பபாதுரிவு தமிழ் மானதாக
இருக்கப்
 பபாவதில்கல்கலை.
தமிழ்
 பதசிய
கூட்டெகலரிவு தமிழ் மப்புக்கும்
ரிவு தமிழ் மற்றும்
படுககாழும்பு
ஆட்சிக்கும்
எதிரான
 பபாராட்டெத்திலும், தமிழ் ரிவு தமிழ் மற்றும் சிங்க மற்றும் இளை  பதசியவாதத்திற்கு எதிரான
ஒரு தயவுதாட்லை செண்யரிவு தமிழ் மற்ற  பபாராட்டெத்திலும் இன  பவறுபாடுககல மற்றும் இளை
கடெந்து படுகதாழி்கலைா மற்றும் இளைர்ககல மற்றும் இளை ஐக்கியப்படுத்துவதற்கான ஒரு  பபாராட்டெம்
அங் பக கண்டிப்பாக  பதகலவப்படுகிறது.
ரிவு தமிழ் மாணவர்களும்
அவர்க மற்றும் இளைது
குடும்பத்தாரும்
தமிழ்
 பதசிய
கூட்டெகலரிவு தமிழ் மப்புக்கு கு பராதரிவு தமிழ் மாக பவ உள மற்றும் இளைனர், அதன் தகல்கலைவரான
ஆர்.லை செம்பந்தன்
சிறி பலை செனாகலவ
லை செந்தித்து
இக்படுககாகல்கலை
குறித்த
“பாரபட்லை செரிவு தமிழ் மற்ற
விலை சொரகலணக்கு”
ஆ ப்கலைாலை செகலனயளித்தார்.
வடெக்கு
ரிவு தமிழ் மாகாணத்தின் கல்வித்துகலற அகலரிவு தமிழ் மச்லை செரான தம்பிராஜா குருகு்கலைராஜா
கிளிபடுகநாச்சியின் ஒரு படுகதாழி்கலைா மற்றும் இளை வர்க்க பகுதியில் நடெந்த கஜனின்
இறுதி ஊர்வ்கலைத்தில்  பபசுவதற்கு முயற்சி படுகலை செய்த பபாது, ரிவு தமிழ் மாணவர்கள
அவரது கலகயிலிருந்த கலரிவு தமிழ் மக்கலக பிடுங்கி பத்திரிகலகயா மற்றும் இளைர்ககல மற்றும் இளை அகன்று
விடுரிவு தமிழ் மாறு கூறியகலத அடுத்து, அவர் அங்கிருந்து தப்பிக்க  பநரிட்டெது.
தமிழ்படுகநட்டில் இருக்கும் தனது எடுபிடிககல மற்றும் இளைக் படுககாண்டு தமிழ்  பதசிய
கூட்டெகலரிவு தமிழ் மப்பு
இதற்களித்த
பதிலில்,
“ஊர்வ்கலைங்களிலும்
ஆர்ப்பாட்டெங்களிலும்
பங்குபடுகபறுவதற்கு
அடித்தட்டு
ரிவு தமிழ் மக்ககல மற்றும் இளை
கலரிவு தமிழ் மயரிவு தமிழ் மாகக் படுககாண்டு இயங்கும் தமிழ் அரசியல்வாதிகளுக்கு
இடெரிவு தமிழ் மளிக்க
ரிவு தமிழ் மறுத்ததற்காக
ரிவு தமிழ் மாணவர்கள
விரிவு தமிழ் மர்லை செனத்திற்கு
உள மற்றும் இளைாகியுள மற்றும் இளைனர்” என்று எழுதியது.
ரிவு தமிழ் மாணவர்கள உணர்கலரிவு தமிழ் ம ரீதியாக பவ தமிழ்  பதசியவாதிககல மற்றும் இளை எதிர்க்கின்ற
அ பத பநரத்தில், ரிவு தமிழ் மாணவர் அகலரிவு தமிழ் மப்புகளின் தகல்கலைவர்க ப மற்றும் இளைா தமிழ்
 பதசியவாதத்கலத தங்களுக்கு அடித்த மற்றும் இளைரிவு தமிழ் மாகக் படுககாளவதுடென், “அரசியல்
 பவண்டொம்” என்ற பிற் பபாக்குத்தனரிவு தமிழ் மான அகலழப்புகளின் அடிப்பகலடெயில்
தமிழ்  பதசிய கூட்டெகலரிவு தமிழ் மப்புக்கான ரிவு தமிழ் மகலறப்கலபயும் வழங்குகின்றனர்.
ஆர்ப்பாட்டெங்ககல மற்றும் இளை முடிவுக்குக் படுககாண்டுவருவதற்கு சிறி பலை செனவும்
பல்ககல்கலைக்கழக நிர்வாகமும் விடுத்த அகலழப்புககல மற்றும் இளை அவர்கள ஏற்றுக்

படுககாண்டெனர். சிறி பலை செனவுடெனான லை செந்திப்பின் பபாது அவர்கள முன்கலவத்த
 பகாரிக்கலககள லை செம்பந்தன் கலவத்த அ பத  பகாரிக்கலகக மற்றும் இளைாக பவ இருந்தன.
ஒரு விலை சொரகலண நடெத்தவும், லை செம்பந்தப்பட்டெ  பபாலிஸ்காரர்ககல மற்றும் இளை
தண்டிக்கவும், அத்துடென் ரிவு தமிழ் மாணவர்ககல மற்றும் இளைப் பறிபடுககாடுத்த குடும்பங்களுக்கு
இழப்பீடு வழங்கவும் ஜனாதிபதி கலரிவு தமிழ் மத்ரிபா்கலை சிறி பலை செனகலவ  பகட்பதுடென்
ரிவு தமிழ் மட்டுப்படுத்தப்பட்டெதாக அவர்க மற்றும் இளைது முன் பனாக்கு இருந்தது. சிறி பலை சென
ஆதரவு யாழ் பல்ககல்கலைக்கழக ரிவு தமிழ் மாணவர் லை செங்கத்தின் பிரதிநிதிகள குழு,
துகலண பவந்தர் வலை செந்தி அரலை செரத்தினம் தகல்கலைகலரிவு தமிழ் மயில், சிறி பலை செனகலவயும்
பிரதரிவு தமிழ் மர் ரணில் விக்கிரரிவு தமிழ் மசிங்ககலவயும் லை செந்தித்து, தங்கள  பகாரிக்கலகககல மற்றும் இளை
வழங்கியது. வலை செந்தி அவரின் கணிப்கலப இவ்வாறு படுகதரிவித்தார்:
“ரிவு தமிழ் மாஜிஸ்தி பரட் விலை சொரகலணயின் அறிக்கலக லை செரிவு தமிழ் மர்ப்பிக்கப்பட்டெவுடென்
[ரிவு தமிழ் மாணவர்க மற்றும் இளைது]
பாதுகாப்கலப
உறுதிபடுகலை செய்வதற்கும்
இரண்டு
ரிவு தமிழ் மாணவர்களின்
ரிவு தமிழ் மரணம்
குறித்த
லை செட்டெ
நகலடெமுகலறகலய
துரிதப்படுத்துவதற்கும்  பதகலவயான நடெவடிக்கலகககல மற்றும் இளை [அரலை சொங்கம்]
எடுக்கும்.”
சிறி பலை செனவுக்கு
அவரது
அரசியல்
கூட்டொளிகள
மூ்கலைரிவு தமிழ் மாக
முன்கலவக்கப்பட்டிருக்கும்
இந்தக்
 பகாரிக்கலககள
முற்றிலும்
கலகயா்கலைாகத்தனரிவு தமிழ் மானகலவ என நிரூபணரிவு தமிழ் மாயின. படுககாகல்கலைகள நடெந்து ஒரு
ரிவு தமிழ் மாதத்திற்கு பின்னரும், லை செம்பந்தப்பட்டெ  பபாலிஸ்காரர்கள கலகது
படுகலை செய்யப்பட்டெதாக வந்த  பரிவு தமிழ் ம ப்கலைாட்டெரிவு தமிழ் மான வாக்குறுதிககல மற்றும் இளைத் தவிர்த்து,
விலை சொரகலணயில் இருந்து  பவபடுகறான்றும் படுகவளிவந்திருக்கவில்கல்கலை.
இதனிகலடெ பய, வடெக்கில் பரவும் கலகதுகளின் ஒரு அகல்கலையுடென்
இராணுவ- பபாலிஸ்
ஆக்கிரமிப்பானது
 பரிவு தமிழ் மலும்
தீவிரப்படெ பவ
படுகலை செய்திருக்கிறது.
வி பலை செடெ அதிரடிப் பகலடெ (STF) ரிவு தமிழ் மற்றும் உ மற்றும் இளைவுப் பகலடெகள உளளிட்டெ
புதிய  பபாலிஸ் பகலடெகள, இந்தக் படுககாகல்கலைககல மற்றும் இளை விலை சொரகலண
படுகலை செய்வதான  பபரில் அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றன. “ஆவா குழுகலவ”
 பலை செர்ந்தவர்கள என்றும் தமிழீழ விடுதகல்கலைப் புலிகள அகலரிவு தமிழ் மப்பின்
முன்னாள உறுப்பினர்கள என்றும்
பல் பவறு இகல மற்றும் இளைஞர்களும்
கலகதுபடுகலை செய்யப்பட்டுள மற்றும் இளைனர்.
இ்கலைங்கலகயின் வடெக்கில்  பபாலிஸ் மிருகத்தனத்திற்கு எதிரான
 பபாராட்டெத்கலத கலகயிபடுக்கலைடுக்கலகயில், தமிழ், சிங்க மற்றும் இளை படுகதாழி்கலைா மற்றும் இளைர்களும்
இகல மற்றும் இளைஞர்களும் இ்கலைங்கலகயில் உள மற்றும் இளை ஆளும் முத்கலைாளித்துவ
உயரடுக்குடென்
ரிவு தமிழ் மட்டுரிவு தமிழ் மல்்கலைாது,
அபடுகரிவு தமிழ் மரிக்க
ரிவு தமிழ் மற்றும்
உ்கலைக
ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிரான  பரிவு தமிழ் மாதலிலும் நுகலழகின்றனர். தமிழ்
 பதசியவாதிகளுக்கும் ரிவு தமிழ் மற்றும் படுககாழும்பில் இருக்கும் ஆட்சியின்
அத்தகலன கன்கலனகளுக்குரிவு தமிழ் மான நனவான எதிர்ப்பின் மூ்கலைரிவு தமிழ் மாக ரிவு தமிழ் மட்டு பரிவு தமிழ் ம
இந்தப்
 பபாராட்டெம்
அபிவிருத்தியகலடெய
முடியும்.
அவர்கள
ஏகாதிபத்தியத்துடெ பனா அல்்கலைது சீனாவில் இருக்கும் முத்கலைாளித்துவ
ஆட்சியுடெ பனா
பிகலணந்திருக்கும்
ஊழ்கலைகலடெந்த
இ்கலைங்கலக
முத்கலைாளித்துவத்தின் அடுக்குககல மற்றும் இளை பய பிரதிநிதித்துவம் படுகலை செய்கின்றனர்.
தமிழ்  பதசிய கூட்டெகலரிவு தமிழ் மப்புக்கும் இ்கலைங்கலக  பபாலிசுக்கும் ஆதரவாக
படுகவறுரிவு தமிழ் ம பன
இ்கலைங்கலக
இராணுவத்தின்
துப்பாக்கிகள
ரிவு தமிழ் மட்டும்
இருக்கவில்கல்கலை. அபடுகரிவு தமிழ் மரிக்கா, சீனாவுக்கு எதிரான தனது “ஆசியாகலவ
 பநாக்கிய முன்னிகல்கலை”யின் பகுதியாக, படுகலை சென்ற ஆண்டில் ஆட்சிரிவு தமிழ் மாற்ற
நடெவடிக்கலககலய ஒழுங்ககலரிவு தமிழ் மத்து, சீன ஆதரவு ஜனாதிபதி ரிவு தமிழ் மஹிந்த
இராஜபக்ஷகலவ அகற்றி விட்டு அவரிடெத்தில் சிறி பலை செனகலவ பிரதியிட்டெது.
யாழ்ப்பாணத்கலத சுற்றிலும் இராணுவமும்  பபாலிசும் நிறுத்தப்படுவகலத,
சீனாவுடென்  பபார்  பநருகின்ற லை செந்தர்ப்பத்தில் தான் கட்டுப்பாட்டில்
படுககாண்டிருக்க விரும்புகின்ற ஒரு மூ ப்கலைாபாய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த
பகுதியில் ஒழுங்கலக பராரிவு தமிழ் மரிப்பதற்கு முக்கியரிவு தமிழ் மான நடெவடிக்கலகயாக
அபடுகரிவு தமிழ் மரிக்கா கருதுகின்றது.
 பலை சொலை செலிலை செ லை செரிவு தமிழ் மத்துவக் கட்சி ரிவு தமிழ் மட்டு பரிவு தமிழ் ம, ஆசியாவில் ஏகாதிபத்தியத்தின்
 பபார் முகலனப்புக்கு அது காட்டும் எதிர்ப்பின் அடிப்பகலடெயில் இந்த

ஆட்சி-ரிவு தமிழ் மாற்ற நடெவடிக்கலககலய எதிர்த்தது. உண்கலரிவு தமிழ் மயில், சிறி பலை சென
இ்கலைங்கலகக்கு “நல்்கலைாட்சி”கலயக் படுககாண்டு வருவார் என்பதான
அபடுகரிவு தமிழ் மரிக்காவின்
பாவகலன
இரண்டு
ஆண்டுகளுக்குள மற்றும் இளைாக பவ
படுகநாருங்கிப்  பபாய்விட்டெது. சிறி பலை செனவும் அவரது வ்கலைது-லை சொரி பிரதரிவு தமிழ் மரான
ரணில் விக்கிரரிவு தமிழ் மசிங்கவும் லை செர்வ பதலை செ நாணய நிதியத்தின் சிக்கன
நடெவடிக்கலகககல மற்றும் இளையும் படுகபாரு மற்றும் இளைாதார தாரா மற்றும் இளைவாத நடெவடிக்கலகககல மற்றும் இளையும்
அறிமுகம் படுகலை செய்து, படுகதாழி்கலைா மற்றும் இளைர்ககல மற்றும் இளையும் ஏகலழககல மற்றும் இளையும் தாக்கினர்.
நாடொளுரிவு தமிழ் மன்றத்தில் 2017 இல் தாக்கல் படுகலை செய்யப்படெவிருக்கும் நிதிநிகல்கலை
அறிக்கலகக்கான ஆ ப்கலைாலை செகலனகள புதிய படுககாடூரரிவு தமிழ் மான தாக்குதல்களுக்கு
தயாரிப்பு படுகலை செய்யப்பட்டுக் படுககாண்டிருப்பகலத பய நிரூபிக்கின்றன.
இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில், படுககாடூரரிவு தமிழ் மான பயங்கரவாத தடுப்புச்
லை செட்டெத்தின் கீழ் ப்கலை தலை சொப்தங்க மற்றும் இளைாக சிகலறயில் இருக்கும் அரசியல்
கலகதிககல மற்றும் இளை விடுதகல்கலை படுகலை செய்வதற்கு சிறி பலை செனாவும் லை செம்பந்தனும்
வாக்குறுதியளித்தனர். ஒரு சி்கலைர் ரிவு தமிழ் மட்டு பரிவு தமிழ் ம விடுவிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.
எஞ்சிய கலகதிககல மற்றும் இளை விடுதகல்கலை படுகலை செய்வது குறித்த  பகளவிக்கு,
சிகலறச்லை சொகல்கலை லை சொவிககல மற்றும் இளை தான் லை செட்கலடெப்கலபயில் கலவத்துக் படுககாண்டு
அகல்கலையவில்கல்கலை என்று லை செம்பந்தன் ஒரு படுகலை செய்தியா மற்றும் இளைர் லை செந்திப்பில்
சிடுமூஞ்சித்தனரிவு தமிழ் மாக அறிவித்தார்.
இந்தப் பிரச்சிகலனகளில் எதுவு பரிவு தமிழ் ம முத்கலைாளித்துவ வர்க்கத்தின்
பிரதிநிதிகளின் மூ்கலைரிவு தமிழ் மாக தீர்க்கப்படெ முடியாது. படுகதாழி்கலைா மற்றும் இளைர்கள ரிவு தமிழ் மற்றும்
இகல மற்றும் இளைஞர்கள ரிவு தமிழ் மத்தியில்  பகாபம் படுகபருகிச் படுகலை செல்வதன் ரிவு தமிழ் மத்தியில்,
இத்தீவில் ப்கலை தலை சொப்த கா்கலைரிவு தமிழ் மாக குருதிபடுககாட்டுதகல்கலையும், உளநாட்டுப்
 பபாகலரயும் உருவாக்கியிருந்த பிரித்தாளும் பகலழய தந்திரத்திற் பக
அவர்கள மீண்டும் திரும்பிக் படுககாண்டிருக்கின்றனர்.
தமிழர்-வி பராத
வகுப்புவாதத்கலத
கி மற்றும் இளைறி
விடுவதன்
மூ்கலைரிவு தமிழ் மாக
படுகபாதுரிவு தமிழ் மக்களின்  பகாபத்கலத கலகப்புரட்டு படுகலை செய்வ பத, படுகபருரிவு தமிழ் ம மற்றும் இளைவுக்கு
சீனக் கடென்கள மீது லை சொர்ந்திருக்கும் சிறி பலை செனவின் ஆட்சியின்
படுகநருக்கடிக்கு, இராஜபக்ஷவின் “படுகபாது எதிர்ப்பு அணி” காட்டும்
பதிலிறுப்பாக இருக்கிறது. இது, தனது கூட்டுக் கட்சிகளுடென்  பலை செர்ந்து
படுககாண்டு
வடெக்கில்
 பபாலிகலலை செயும்
ஆக்கிரமிப்பு
இராணுவப்
பகலடெககல மற்றும் இளையும் ஆதரித்து வருகிறது. சிங்க மற்றும் இளை இனவாதக் கட்சியான JHU
வின் தகல்கலைவரான நிிஷாந்தா சிறீ வர்ணசிங்க, குற்றவியல்
நடெவடிக்கலககளின் பின்னால் ”புனர்வாழ்வு” அளிக்கப்பட்டெ தமிழீழ
விடுதகல்கலைப் புலிகள அகலரிவு தமிழ் மப்பின் முன்னாள காரியா மற்றும் இளைர்கள இருப்பதாகக்
கூறி,  பபாலிஸ் படுககாகல்கலைககல மற்றும் இளை பாதுகாத்துப்  பபசினார். இ்கலைங்கலகயில்
உள மற்றும் இளை முன்னாள விடுதகல்கலைப் புலி உறுப்பினர்கள அத்தகலன 12,000
 பபர் மீதும் கடுகலரிவு தமிழ் மயான நடெவடிக்கலககள  பரிவு தமிழ் மற்படுககாள மற்றும் இளை அவர் அகலழப்பு
விடுத்தார்.
தமிழ்படுகநட் தனது பங்காக, யாழ்ப்பாணத்தில்  பபாலிஸ் படுககாகல்கலைகளில்
லை செம்பந்தப்பட்டுள மற்றும் இளைதாக, ஒட்டுபடுகரிவு தமிழ் மாத்த சிங்க மற்றும் இளை ரிவு தமிழ் மக்களின் மீதும்
அவதூறான வகலகயில் தாக்கியுள மற்றும் இளைது. படுகபயர்கூறப்படொத ஒரு “மூத்த
ரிவு தமிழ் மாணவர் தகல்கலைவகலர”  பரிவு தமிழ் மற் பகாள காட்டி அது கூறியது: “இந்த
நடெவடிக்கலகயானது, தீவின் சிங்க மற்றும் இளை ஆட்சியா மற்றும் இளைர்களுக்கு ரிவு தமிழ் மட்டுரிவு தமிழ் மல்்கலை,
இனப்படுபடுககாகல்கலை அரசின் ந்கலைன்களுக்கு  பலை செகலவபடுகலை செய்யும் விதரிவு தமிழ் மாய்
தனது
கரங்களில்
ஆயுதங்ககல மற்றும் இளைச்
சுரிவு தமிழ் மக்கின்ற
ஒவ்படுகவாரு
சிங்க மற்றும் இளைவனுக்கும் துணிச்லை செலூட்டியிருக்கிறது.”
 பலை சொலை செலிலை செ லை செரிவு தமிழ் மத்துவக் கட்சியும் அதன் ரிவு தமிழ் மாணவர் அகலரிவு தமிழ் மப்பான  பலை சொலை செலிலை செ
லை செரிவு தமிழ் மத்துவத்திற்கான லை செர்வ பதலை செ இகல மற்றும் இளைஞர் ரிவு தமிழ் மற்றும் ரிவு தமிழ் மாணவர் அகலரிவு தமிழ் மப்பும்
 பபார் ரிவு தமிழ் மற்றும் வகுப்புவாதத்திற்கு எதிரான  பபாராட்டெத்கலத தரிவு தமிழ் மது
பணிகளின் கலரிவு தமிழ் மயத்தில் படுககாண்டுள மற்றும் இளைன. யாழ்ப்பாணத்திலும் ரிவு தமிழ் மற்றும்
இ்கலைங்கலக முழுகலரிவு தமிழ் மயிலும்  பலை சொலை செலிலை செ லை செரிவு தமிழ் மத்துவக் கட்சிகலயயும் அதன்
ரிவு தமிழ் மாணவர் அகலரிவு தமிழ் மப்பான  பலை சொலை செலிலை செ லை செரிவு தமிழ் மத்துவத்திற்கான லை செர்வ பதலை செ இகல மற்றும் இளைஞர்
ரிவு தமிழ் மற்றும் ரிவு தமிழ் மாணவர் அகலரிவு தமிழ் மப்கலபயும் ஆதரிப்பதற்கும், அவற்கலறக்
கட்டிபடுகயழுப்புவதற்கும் முன்வர  பவண்டும் என படுகதாழி்கலைா மற்றும் இளைர்களுக்கும்
இகல மற்றும் இளைஞர்களுக்கும் நாம்  பவண்டு பகாள விடுக்கின் பறாம்.

