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இலங்ககை ஜனனாதிபதி தனத
அரசியல் சதிக்கு முன்கு முன்வைக்கும
ு முன்வைஞ்சகை நியனாயப்படுத்தல்கைள
By Wasantha Rupasinghe,
இலங்ககை ஜனனாதிபதி கி மைத்திரிபனால சிறில சிறிசால சிறிசேன , ல சிறிசேற்று ஆற்றிய
ஒரு  துனாகலக்கைனாட்சி உகசி உரையில,  த வெள்ளிக்கிழகி மை ுனான
 தால சிறிசேய்ு அசி உரைசியல ால சிறிசேதிகய நியனாயப்படுத்ு முயனத்த முயன்றனார. இந்ுச
ால சிறிசேதியில அ வெர பிசி உரைுி மைசி உரைனாகை இருந்ு சி உரைணில விக்கிசி உரைி மைசிங்கைக வெ
புவி நீக்கைம்  தால சிறிசேய்த, அ வெருக்கு பதிலனாகை முனனனாள்
ஜனனாதிபதி ி மைஹிந்ு இசி உரைனாஜபக்ஷக வெ நியமித்ுனார. விக்கிசி உரைி மைசிங்கை
அகைற்த்த முயன்றப்பட்டகி மை, ேனாட்டின அசி உரைசியல  தேருக்கைடி ஆழி மைகடந்த
 வெரு வெகு
ால சிறிசேமிக்கமிக்ஞை
 தால சிறிசேய்தள்ளத.
 தபனாருளனாுனாசி உரைம்
ல சிறிசி மைனாால சிறிசேி மைகடந்த  வெரு வெுனனாலும் ால சிறிசேர வெல சிறிசுால சிறிசே ேனாணய நிதியத்தின
சிக்கைனக் ல சிறிசகைனாரிக்ககைகைள் மீத எதிரப்பு  தபருகி  வெரு வெுனனாலும்
இந்ு  தேருக்கைடி இனனும் எரியூட்டப்படுகித்த முயன்றத .
இந்ு
எழுசசிகைள்,
சிறில சிறிசால சிறிசேன
2015 ல
இசி உரைனாஜபக்ஷ
அசி உரைால சிறிசேனாங்கைத்திலிருந்த பிரிந்த, விக்கிசி உரைி மைசிங்கைவின ஐக்கிய
ல சிறிசுசியக் கைட்சியின
(ஐ.ல சிறிசு.கை.) ஆுசி உரைவுடன ஜனனாதிபதி
ல சிறிசுருலில  த வெற்றி  தபற்த்த முயன்ற பின உரு வெனாக்கைப்பட்ட ல சிறிசுசிய
ஐக்கிய அசி உரைால சிறிசேனாங்கைத்தக்கு முடிவுகைட்டியுள்ளன. சிறில சிறிசால சிறிசேன-ால சிறிசேனாரபு
ி மைற்றும் இசி உரைனாஜபக்ஷ-ால சிறிசேனாரபு என  தபரும் விகளவுகைளுடன
பிள வெகடந்திருந்ு ஸ்ரீ லங்கைனா சுுந்திசி உரைக் கைட்சி (ஸ்ரீ.ல.சு.கை.),
இப் தபனாழுத
சிறில சிறிசால சிறிசேனவின
ேட வெடிக்ககைகைகள
ஆுரிக்கை
மீண்டும் இகணந்தள்ளத.
இப்ல சிறிசபனாத
ல சிறிசி மைனாுல
எலகலகைள்
 வெகசி உரையப்பட்டுள்ளன.
விக்கிசி உரைி மைசிங்கை ுனத புவி பறிப்கப ஏற்றுக் தகைனாள்ள ி மைறுத்த
 துனாடரந்தம் பிசி உரைுி மைரின உத்தில சிறிசயனாகைபூர வெ  வெதிவிடி மைனான அலரி
ி மைனாளிககையில
ுங்கியிருக்கினத்த முயன்றனார.
அ வெசி உரைத
அசி உரைால சிறிசேனாங்கைம்
இனனும்
 தபரும்பனானகி மைகயக்
 தகைனாண்டிருப்புனாகை
நிரூபிப்புற்கு பனாசி உரைனாளுி மைனத்த முயன்றத்குக் கூட்டுி மைனாறு விக்கிசி உரைி மைசிங்கை
விடுத்ு அகழப்புக்கு பதிலிறுத்ு சிறில சிறிசால சிறிசேன, ே வெம்பர 16  வெகசி உரை
பனாசி உரைனாளுி மைனத்த முயன்றத்கு ஒத்திக வெத்ுனார.
 வெனாய்சால சிறிசே வெடனாலுக்கு ல சிறிசபர ல சிறிசபனான இசி உரைனாஜபக்ஷவின கூட்டனாளி
விி மைல வீசி உரை வெனால சிறிசே, ல சிறிசேற்று அலரி ி மைனாளிககைகய விட்டு
 த வெளில சிறிசயறுி மைனாறு விக்சி உரைி மைசிங்கைவுக்கு ஒரு இறுதி எசால சிறிசேரிக்ககை
விடுத்ுதடன, அ வெகசி உரை  த வெளில சிறிசயற்த்த முயன்ற ேட வெடிக்ககை எடுப்புனாகை
அசசுறுத்தினனார. ஏற்கைனல சிறிச வெ இசி உரைனாஜபக்ஷ-ால சிறிசேனாரபு குண்டரகைளுக்கும்
முனனனாள்
அகி மைசால சிறிசேர
ி மைற்றும்
அ வெசி உரைத
 தி மைய்பனாதகைனா வெலரகைளுக்கும் இகடல சிறிசய ேடந்ு ஒரு  வெனமுகத்த முயன்ற
ல சிறிசி மைனாுலில,
ஒரு வெர
 தகைனாலலப்பட்டு
இரு வெர
கைனாயி மைகடந்தள்ளனர.
சிறில சிறிசால சிறிசேனவின ஆுனாசி உரைி மைற்த்த முயன்ற சுய-ல சிறிசால சிறிசேக வெ ி மைற்றும்  வெஞ்ால சிறிசேகை உகசி உரை,
அ வெசி உரைத
ஜனேனாயகை
வில சிறிசசி உரைனாு
ேட வெடிக்ககைகைகள
நியனாயப்படுத்த வெகுயும், அடிநிகலயில உள்ள கைனாசி உரைணங்கைகள
மூடி ி மைகத்த முயன்றப்பகுயும், ி மைற்றும்  வெனாழ்க்ககைத் ுசி உரைம் மீுனான
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விக்கிசி உரைி மைசிங்கை அசி உரைால சிறிசேனாங்கைத்தின ுனாக்குுலகைகள ல சிறிசி மைலும் ல சிறிசி மைலும்
எதிரத்த
 வெந்ு
ி மைக்கைள்
பகுதியினருக்கு
அகழப்பு
விடுப்பகுயும் குறிக்ல சிறிசகைனாளனாகைக்  தகைனாண்டிருந்ுத.
"ேனாகைரீகை
அசி உரைசியகலப்
பினபற்த்த முயன்றனாத
ேடந்த தகைனாண்டுனாகை"
விக்கிசி உரைி மைசிங்கைக வெ குற்த்த முயன்றம் ால சிறிசேனாட்டிய சிறில சிறிசால சிறிசேல சிறிசன , "கைடந்ு சில
ஆண்டுகைளில அ வெசி உரைத ேட வெடிக்ககைகைளனால ேலலனாட்சி எனத்த முயன்ற
நிகலப்பனாட்கடயும் ல சிறிசி மைனகி மையனான எதிரபனாரப்கபயும் அ வெர
அழித்தவிட்டனார" எனறு கூறினனார. எவ் வெனா தத்த முயன்றனினும், இக வெ,
அ வெரும் விக்கிசி உரைி மைசிங்கைவும் 2015 ல இசி உரைனாஜபக்ஷவுக்கு எதிசி உரைனாகை
திரும்பியகு நியனாயப்படுத்ு பயனபடுத்திய அல சிறிசு ால சிறிசேனாக்குப்
ல சிறிசபனாக்குகைல சிறிசள
ஆகும்.
இசி உரைனாஜபக்ஷவின
அசி உரைால சிறிசேனாங்கைம்,
பிரிவிகன வெனாு ுமிழீழ விடுுகலப் புலிகைளுக்கு எதிசி உரைனான
யுத்ுத்தில திட்டமிட்ட ஜனேனாயகை உரிகி மை மீத்த முயன்றலகைள் ி மைற்றும்
ல சிறிசபனாரக் குற்த்த முயன்றங்கைளுக்கும்  தபனாறுப்பனாகும்.
விக்கிசி உரைி மைசிங்கைவின
 தேருங்கிய
ேண்பசி உரைனான
புதிுனாகை
நியமிக்கைப்பட்ட ி மைத்திய  வெங்கி ஆளுேர அரஜகி ஆளுநர் அர்ஜுன ி மைல சிறிசகைந்திசி உரைனின
ி மைரு ி மைகைனுக்கு  தால சிறிசேனாந்ுி மைனான ல சிறிசபரபசு வெல  தத்த முயன்றால சிறிசேரீஸ் எனத்த முயன்ற நிதி
நிறு வெனம், உள்ளகை ு வெலகைகள  தபற்றுக் தகைனாண்டு, 10
பிலலியன ரூபனாய்கைள் (65 மிலலியன  தடனாலரகைள்) இலனாபத்கு
 தகைனாள்களயடித்ு ஒரு பங்குசால சிறிசேந்கு ல சிறிசி மைனாால சிறிசேடி ால சிறிசேம்பந்ுி மைனாகை,
விக்கிசி உரைி மைசிங்கை மீத சிறில சிறிசால சிறிசேன ஊழல குற்த்த முயன்றசால சிறிசேனாட்டுகைகள
சுி மைத்தினனார. இந்ு குற்த்த முயன்றங்கைள் ால சிறிசேம்பந்ுி மைனாகை விக்சி உரைி மைசிங்கை மீத
குற்த்த முயன்றசால சிறிசேனாட்டுக்கைள் பதியப்படவிலகல.
ஜனனாதிபதி
மீண்டும்
ஒரு
ஆுனாசி உரைம்
அற்த்த முயன்ற
கூற்கத்த முயன்ற
முனக வெத்ுனார.  தபயர குறிப்பிடனாு அகி மைசால சிறிசேசி உரைக வெ அகி மைசால சிறிசேர
ஒரு வெரின உடந்குயுடன ுனகன "படு தகைனாகல  தால சிறிசேய்ய ஒரு
 தபரும் ால சிறிசேதி" உள்ளுனாகை அ வெர அறிவித்ுனார. இசி உரைனாஜபக்ஷக வெ
பிசி உரைுி மைசி உரைனாகை நியமிப்புற்கு இந்ுச ால சிறிசேதி எனறு  தால சிறிசேனாலலப்படு வெல சிறிசு
"மிகை உடனடியனான ி மைற்றும் ால சிறிசேக்தி  வெனாய்ந்ு கைனாசி உரைணம்" எனறு
சிறில சிறிசால சிறிசேன கூறிய ல சிறிசபனாதிலும், அ வெர எந்ு ஆுனாசி உரைத்குயும்
முனக வெக்கைவிலகல. படு தகைனாகலத் திட்டம் எனப்படு வெத
பற்றிய விால சிறிசேனாசி உரைகண ால சிறிசேம்பந்ுி மைனாகை, அ வெர, விக்கிசி உரைி மைசிங்கைவுக்கு
 தேருக்கைி மைனான  தபனாலிஸ் ி மைனா அதிபகசி உரை கைண்டனம்  தால சிறிசேய்ுனார.
“ால சிறிசேலுககை பகடத்ு  வெரக்கைத்குச ல சிறிசால சிறிசேரந்ு, ி மைக்கைளின ேனாடிகய
அறிந்திசி உரைனாு ி மைற்றும் ேனாட்டின எதிரகைனாலத்கு  வெடி வெகி மைப்பகு
ஒரு விகளயனாட்டனாகை ககையனாண்ட” விக்கிசி உரைி மைசிங்கைவுடன சிறில சிறிசால சிறிசேன
ுனகன “ி மைக்கைள் ேனாயகைனனாகை” ல சிறிச வெறுபடுத்திக் கைனாட்டிக் தகைனாள்ள
சிடுமூஞ்சித்ுனி மைனாகை முயற்சித்ுனார.
உண்கி மையில, சிறில சிறிசால சிறிசேன, விக்கிசி உரைி மைசிங்கை ி மைற்றும் இசி உரைனாஜபக்ஷவும்,
1948 ல உத்தில சிறிசயனாகைபூர வெ சுுந்திசி உரைம்  தபற்த்த முயன்றதில இருந்த
உகழக்கும் ி மைக்கைளின ஜனேனாயகை ி மைற்றும் ால சிறிசேமூகை உரிகி மைகைகள

ேசுக்கி  வெந்ு, இலங்ககையின விகல ல சிறிசபனாகும் ஆளும்
 வெரக்கைத்தின அசி உரைசியல பிசி உரைதிநிதிகைளனா வெர. ஆட்சியில இருந்ு
ஐ.ல சிறிசு.கை. ி மைற்றும் ஸ்ரீ.ல.சு.கை. ுகலகி மையிலனான அசி உரைால சிறிசேனாங்கைங்கைள்,
ால சிறிசேமூகை
 தால சிறிசேலவினங்கைகளயும்
 துனாழிலகைகளயும்
 த வெட்டி,
 த வெகுஜன
எதிரப்கப
ேசுக்கு வெுற்கு
 தபனாலிஸ்
அசி உரைால சிறிசே
 வெழிமுகத்த முயன்றகைகள பயனபடுத்தி  வெந்தள்ளதடன  துனாழிலனாள
 வெரக்கைத்கு
பிரிப்புற்கு
சிங்கைள
ல சிறிசபரின வெனாுத்குயும்
தூண்டிவிடு வெுன மூலல சிறிசி மை, ால சிறிசேர வெல சிறிசுால சிறிசே ேனாணய நிதியத்தின
சிக்கைன ேட வெடிக்ககைகைகள திணித்த  வெந்ுன. 1983 முுல 2009
 வெகசி உரை தீக வெ சீசி உரைழித்ு  தகைனாடூசி உரைி மைனான இன வெனாு யுத்ுத்திற்கு
இந்ு இரு கைட்சிகைளும் ல சிறிசேசி உரைடி  தபனாறுப்பனாளிகைளனாகும்.
சிறில சிறிசால சிறிசேன,
ுனனுகடய
ேட வெடிக்ககைகைள்
"முற்றிலும்
அசி உரைசியலகி மைப்பிற்கும் ால சிறிசேட்ட  வெலலுனரகைளின ஆல சிறிசலனாால சிறிசேகனக்கும்
ஏற்ப" முன தனடுக்கைப்பட்டுனாகை கூறினனாலும், ஏன அவ் வெனாறு
இருக்கை
ல சிறிச வெண்டும்
எனறு
வி வெனாதிக்கை
அ வெர
முயற்சிக்கைவிலகல. 2015 ல அதிகைனாசி உரைத்திற்கு  வெருககையில,
பனாசி உரைதூசி உரைி மைனான
எல சிறிசுசால சிறிசேதிகைனாசி உரை
அதிகைனாசி உரைங்கைகளக்
 தகைனாண்ட
ேனாட்டின நிகத்த முயன்றல சிறிச வெற்று அதிகைனாசி உரை ஜனனாதிபதி முகத்த முயன்றகய
அகைற்று வெுனாகை  வெனாக்குறுதியளித்ுனார. உண்கி மையில, சிறில சிறிசால சிறிசேனவிக்கிசி உரைி மைசிங்கை
அசி உரைால சிறிசேனாங்கைம்
இந்ு
அதிகைனாசி உரைங்கைளில
திருத்ுங்கைகள
ி மைட்டுல சிறிசி மை
 தால சிறிசேய்ுத.
ஆனனால,
ஒருுகலப்பட்ால சிறிசேி மைனாகை பிசி உரைுி மைகசி உரை புவி நீக்கைம்  தால சிறிசேய் வெுற்கு
ஜனனாதிபதிக்கு உள்ள அதிகைனாசி உரைத்கு அத அகைற்றியத.
சிறில சிறிசால சிறிசேன
இப்ல சிறிசபனாத
விக்கிசி உரைி மைசிங்கைக வெ
புவி
நீக்கை
அசி உரைசியலகி மைப்கப மீறியுள்ளனார.
பனாசி உரைனாளுி மைனத்த முயன்றத்கு
எல சிறிசுசால சிறிசேதிகைனாசி உரைி மைனாகை
ஒத்திக வெப்பதில
சிறில சிறிசால சிறிசேனவின குறிக்ல சிறிசகைனாள், விக்சி உரைி மைசிங்கை இனனமும் ுனக்கு
 தபரும்பனானகி மை
இருப்புனாகை
உறுதிப்படுத்த வெகு
ுடுப்பகுயும், பனாசி உரைனாளுி மைனத்த முயன்ற உறுப்பினரகைகள கைட்சி ுனா வெச
 தால சிறிசேய் வெுற்கு
இலஞ்ால சிறிசேம்
 தகைனாடுக்கைவும்
 வெகளத்தப்
ல சிறிசபனாட்டுக் தகைனாள்ளவும்
ல சிறிசேசி உரைம்
எடுத்தக் தகைனாள் வெுனாகும்.
 தகைனாழும்பு
அசி உரைசியல வெனாதிகைள்
ால சிறிசேந்ுரப்ப வெனாு
"கைட்சித்
ுனா வெலகைளுக்கு" ல சிறிசபர ல சிறிசபனான வெரகைளனா வெர. இசி உரைனாஜபக்ஷ ல சிறிசேற்று
விகசி உரைவில புதிய ல சிறிசுருலகைகள ேடத்த வெுனாகை உறுதியளித்ுனார,
ஆனனால இந்ு ஆட்சி விகசி உரைவில சிறிசலனா அலலத எப்ல சிறிசபனாுனா வெல சிறிசுனா
ல சிறிசுருல ேடத்தம் எனபுற்கு எந்ு த வெனாரு உத்ுசி உரை வெனாுமும்
கிகடயனாத.
ஜனனாதிபதி ுனகன ல சிறிசுால சிறிசேப்பற்த்த முயன்றனாளனனாகை கைனாட்டிக்  தகைனாண்டுன
மூலம் உகசி உரைகய முடித்ுனார. இத, விக்கிசி உரைி மைசிங்கை அசி உரைால சிறிசேனாங்கைம்
ேனாட்கட விற்புனாகை கைண்டனம்  தால சிறிசேய்யும் அதிதீவிசி உரை  வெலதால சிறிசேனாரி
சிங்கைள ல சிறிசபரின வெனாு கும்பலகைளுக்கு அகழப்பு விடுக்கும்
 வெனாய்சால சிறிசே வெடனால
ஆகும்.
"கைடந்ு
சில
ஆண்டுகைளனாகை
 தபனாருளனாுனாசி உரைக்
 தகைனாள்ககை
 த வெளிேனாட்டு
முுலீடுகைகளச
ால சிறிசேனாரந்ல சிறிசு உள்ளதடன இத ேி மைத உள்ளூர  துனாழிற்தகத்த முயன்றகைகள
பலவீனப்படுத்தியத" எனறு அ வெர அறிவித்ுனார.
சிறில சிறிசால சிறிசேன
பிசி உரைகைடனம்
 தால சிறிசேய்ுுனா வெத:
"பல
ி மைதிப்புமிக்கை
 தால சிறிசேனாத்தக்கைள்  த வெளிேனாட்ட வெரகைளுக்கு ஒப்பந்ுங்கைள் இலலனாி மைல
 வெழங்கைப்பட்டன.
கைட்டிட
அனுி மைதிகைள்
கூட
ஒப்பந்ும்
இலலனாி மைல  வெழங்கைப்பட்டன.” “கைடந்ு  வெனாசி உரைம் வில சிறிசால சிறிசேட கைனாணி
கைட்டகளச
ால சிறிசேட்டம்
அகி மைசால சிறிசேசி உரைக வெயினனாலும்
பினனர
பனாசி உரைனாளுி மைனத்த முயன்றத்ுனாலும் ஏற்றுக் தகைனாள்ளப்பட்டிருந்ுனால, எங்கைள்
ுனாய்ேனாட்டின அகனத்த நிலங்கைகளயும் எந்ு த வெனாரு சிசி உரைி மைமும்
இனறி  த வெளிேனாட்டினர  வெனாங்கியிருப்பர," என அ வெர ல சிறிசி மைலும்
கூறினனார.

இந்ு
கைண்டனங்கைள்
 துளி வெனான
ல சிறிசபரின வெனாுத்குக்
 தகைனாண்டுள்ளன. இசி உரைனாஜபக்ஷ ி மைற்றும் அ வெசி உரைத கூட்டனாளிகைள்
அசி உரைால சிறிசேனாங்கைத்திற்கு எதிசி உரைனாகை முனக வெக்கும் விி மைரால சிறிசேனங்கைளில
 தபரும்பனாலனானக வெ, இந்தியனாவிற்கு எதிசி உரைனாகைவும், அுன மூலம்
ி மைகத்த முயன்றமுகைி மைனாகை தீவின ுமிழ் சிறுபனானகி மையினருக்கு எதிசி உரைனாகைவும்
இலக்கு க வெக்கைப்பட்டக வெ ஆகும். அதிதீவிசி உரை வெனாு சிங்கைள
ல சிறிசுசிய வெனாதிகைள்,
ுமிழ்
சிறுபனானகி மையினகசி உரை
இந்திய
விரி வெனாக்கைத்தின முகை வெரகைளனாகை முத்திகசி உரை குத்தி  வெருகினத்த முயன்றனர.
 தகைனாழும்பு
அசி உரைசியல வெனாதிகைள்,
உகழக்கும்
ி மைக்கைகள
பிளவுபடுத்ு நீண்டகைனாலி மைனாகை ுமிழர-வில சிறிசசி உரைனாு ல சிறிசபரின வெனாுத்கு
பயனபடுத்தி  வெந்தள்ளனர.  வெனாழ்க்ககைத் ுசி உரைம் ல சிறிசி மைனாால சிறிசேி மைகடந்த
 வெரு வெத
ால சிறிசேம்பந்ுி மைனாகை
ல சிறிச வெகலநிறுத்ுங்கைள்
ி மைற்றும்
ஆரப்பனாட்டங்கைளும்
கூரகி மையனாகை
அதிகைரித்த
 வெரும்
நிகலகி மையின ி மைத்தியில, அத்ுககைய பிசி உரைசால சிறிசேனாசி உரைம் இப் தபனாழுத
கிளறிவிடப்படு வெத ுற் தால சிறிசேயல நிகைழ்வு அலல.
இந்ு இந்திய-வில சிறிசசி உரைனாு  வெனாய்வீசசு, ஒருபக்கைம் சீனனா, ி மைறுபக்கைம்
அ தி மைரிக்கைனா
ி மைற்றும்
இந்தியனாவிற்கும்
இகடல சிறிசய ,
 துற்கைனாசியனாவில தீவிசி உரைி மைகடந்த  வெரும் பூல சிறிசகைனாள-அசி உரைசியல
ல சிறிசபனாட்டிகைளிலும் பயனபடுகித்த முயன்றத. இசி உரைனாஜபக்ஷ சீனனாவிற்கு மிகை
 தேருக்கைி மைனாகை இருக்கினத்த முயன்றனார என கைருதியுனால, 2015 ல
இசி உரைனாஜபக்ஷக வெ  த வெளில சிறிசயற்றி சிறில சிறிசால சிறிசேனக வெ நியமித்ு ஆட்சி
ி மைனாற்த்த முயன்ற ேட வெடிக்ககைகய அ தி மைரிக்கைனா திட்டமிட்டத. ட்சி உரைம்ப்
நிர வெனாகைி மைனானத, சீனனாவுடன அுன  வெரத்ுகை ல சிறிசபனார ி மைற்றும்
ல சிறிசி மைனாுலகைகள தீவிசி உரைப்படுத்தகினத்த முயன்ற நிகலயில, மூல சிறிசலனாபனாய
முக்கியத்த வெம்
 வெனாய்ந்ு
இடத்தில
அகி மைந்தள்ள
இலங்ககையில,  தபய்ஜிங்-ால சிறிசேனாரபனானத என கைருுப்படும் ஒரு
அசி உரைால சிறிசேனாங்கைம்
ஸ்ுனாபிக்கைப்படு வெகு
ால சிறிசேனாுனாசி உரைணி மைனாகை
எடுத்தக் தகைனாள் வெுனாகைத்  துரியவிலகல. திகசி உரைக்குப் பினனனால
ேடக்கும் சூழ்சசிகைள்,  தகைனாழும்பில அசி உரைசியல  தேருக்கைடிகய
இனனும் குவிக்கினத்த முயன்றன.
இசி உரைனாஜபக்ஷவின புதிய அகி மைசால சிறிசேசி உரைக வெகய இனறு சிறில சிறிசால சிறிசேன
புவிப்பிசி உரைி மைனாணம்  தால சிறிசேய்தக வெக்கை உள்ளனார. ால சிறிசேனிக்கிழகி மையனறு
ஜனனாதிபதி
 தால சிறிசேயலகைி மைனானத
அகனத்த
திகணக்கைள
ுகல வெரகைளுக்கும்,
அசி உரைால சிறிசே நிறு வெனங்கைளின ுகல வெரகைள்,
ால சிறிசேட்டத்தகத்த முயன்ற ி மைற்றும் அசி உரைால சிறிசே  வெங்கிகைளின ுகல வெரகைளுக்கும்,
முந்குய
அசி உரைால சிறிசேனாங்கை
அகி மைசால சிறிசேரகைளின
புவி
முடி வெகடந்ுதவிட்டுனாகை அறிவித்தள்ளத. சில சிறிசசி உரைஷ்ட ஐ.ல சிறிசு.கை.
ுகல வெரகைள், அசி உரைால சிறிசேனாங்கைத்கு  த வெளில சிறிசயற்றியகு எதிரக்கை
ி மைக்கைகள “வீதிக்கு இத்த முயன்றங்குி மைனாறு” அகழப்பு விடுத்தள்ளனர,
இத இசி உரைனாஜபக்ஷ-ால சிறிசேனாரபு ால சிறிசேக்திகைளுடன ல சிறிசி மைலும் ல சிறிசி மைனாுலகைளுக்ல சிறிசகை
இட்டுச தால சிறிசேலலும்.
ஸ்ுனாபனக் கைட்சிகைளில எதவும்  துனாழிலனாள  வெரக்கைத்தின
ி மைற்றும் ஏகழகைளின ேலனகைகள பனாதகைனாக்கைவிலகல. முந்குய
அசி உரைால சிறிசேனாங்கைத்குப் ல சிறிசபனாலல சிறிச வெ புதிய ஆட்சியும்,  தபனாருளனாுனாசி உரை
 தேருக்கைடியின சுகி மைகைகள உகழக்கும் ி மைக்கைளின மீத சுி மைத்ு
முகன வெதடன, எந்ு த வெனாரு எதிரப்கபயும் ஈவிசி உரைக்கைமினறி
அடக்கும். இந்ு அசி உரைசியல  தேருக்கைடியில,  துனாழிலனாள
 வெரக்கைி மைனானத ஆளும்  வெரக்கைத்தின இரு பகுதிகயயும் ி மைற்றும்
அ வெரகைளின பிரிவிகன ல சிறிசபரின வெனாு அசி உரைசியகலயும் நிசி உரைனாகைரித்த,
ுனத
சுயனாதீன
பனாகுகய
உரு வெனாக்கி,
ல சிறிசால சிறிசேனாால சிறிசேலிால சிறிசேக்
 தகைனாள்ககைகைகள
முன தனடுப்புற்கைனான
ல சிறிசபனாசி உரைனாட்டத்தில
 துனாழிலனாளரகைளின ி மைற்றும் வி வொல சிறிசேனாயிகைளின அசி உரைால சிறிசேனாங்கைத்திற்கைனாகை,
ேகைரப்புத்த முயன்ற ி மைற்றும்
கிசி உரைனாி மைப்புத்த முயன்ற ஏகழகைகள
அணிதிசி உரைட்ட
ல சிறிச வெண்டும்.

