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இலங்ககை ஆளும் உயரடுக்கின
ப போட்டிப் பிரிவுகைளுக்கு இககளுக்கு இடையிலபோன
உள் ப போதல் ஆழ ககளுக்கு இடைகிறத
By Deepal Jayasekera,

இலங்ககை

ஜனனாதிபதி கி மைத்திரிபனால சிறில சிறிசால சிறிசேனவினனால் கைடந்த
வெள்ளிக்கிழகி மை ஒரு அரசியல் ஆட்சிக் கைவிழ்ப்பில் பிரதி மைரனாகை
நியமிக்கைப்பட்ட ி மைஹிந்த இரனாஜபக்ஷ ல சிறிசாஜபக்ஷ நேற்றுக் கைனாகல கைடகி மைகைககாலை கடமைகளைப்
வபனாறுப்ல சிறிசபற்்றனார. அன்று ி மைனாகல, அரசியலகி மைப்பிற்கு முரமுரணனான
ால சிறிசேதியில் வெளில சிறிசயற்்றப்பட்ட ரணில் விக்கிரி மைசிங்கை, தனால சிறிசன இன்னமும
ாஜபக்ஷ நேனாட்டின் பிரதி மைர என பிரகைடனம வால சிறிசேய்தனார.
வெள்ளிக்கிழகி மை ஆட்சிக்கைவிழ்ப்பின் பின்னர வகைனாழுமபு அரசியல்
ஸ்தனாபனம வகைனாந்தளிப்பில் உள்காலை கடமைகளைத. விக்கிரி மைசிங்கைவின் ஐக்கிய
ல சிறிசதசியக் கைட்சி (ய.என்.பி.) உடன் முந்கதய ல சிறிசதசிய ஐக்கிய
அரால சிறிசேனாங்கைத்தில் அங்கைி மைனாகை இருந்த, ஸ்ரீலங்கைனா சுதந்திரக் கைட்சியில்
(ஸ்ரீ.ல.சு.கை.) சிறில சிறிசால சிறிசேனவின் பிரிெனானத, இப்ல சிறிசபனாத 2015 க்கு முன்னர
தீவின் ஜனனாதிபதியனாகை இருந்த இரனாஜபக்ஷ தகலகி மையிலனான ஸ்ரீ.ல.சு.கை.
இன் முன்னனாள் எதிரிகைளுடன் ஐக்கியப்பட்டுள்காலை கடமைகளைத.
இலங்ககையின் ஆளும உயரடுக்கிற்குள் வெடித்தள்காலை கடமைகளை கைால சிறிசேப்பனான
ல சிறிசி மைனாதல்கைள், ல சிறிசி மைனாதிக்வகைனாள்ளும ல சிறிசகைனாஷ்டிகைள் கூறிக்வகைனாள்ெத ல சிறிசபனால்
உகழக்கும ி மைக்கைளின் ஜனாஜபக்ஷ நேனாயகை ி மைற்றும ால சிறிசேமூகை உரிகி மைகைள்
ால சிறிசேமபந்தி மைனாகை எந்தவெனாரு அக்கைக்றயும வகைனாண்டிருக்கைவில்கல. ி மைனா்றனாகை
அத, பூல சிறிசகைனாகாலை கடமைகளை வாஜபக்ஷ நேருக்கைடியனால் உக்கிரி மைகடந்தள்காலை கடமைகளை, ாஜபக்ஷ நேனாட்டின்
வெடிக்கும நிகலயில் உள்காலை கடமைகளை வபனாருகாலை கடமைகளைனாதனார பிரச்சிகனகைளுக்கும
ி மைற்றும தி மைத ெனாழ்க்ககை ி மைற்றும ால சிறிசேமூகை நிகலகி மைகைள் மீதனான
தனாக்குதல்கைளுக்கும எதிரனாகை வதனாழிலனாகாலை கடமைகளை ெரக்கைத்தினரிடமிருந்தம
ஏகழகைளிடமிருந்தம வபருகி ெரும எதிரப்புக்கும, வபருநிறுென
ல சிறிசி மைற்தட்டின் ாஜபக்ஷ நேலன்கைளின் ல சிறிசபரில், எவ்ெனாறு சி்றந்த முக்றயில்
பிரதிபலிப்பத என்பகதல சிறிசய குறிக்ல சிறிசகைனாகாலை கடமைகளைனாகைக் வகைனாண்டுள்காலை கடமைகளைத.
புதிய ஆட்சிகய பலப்படுத்தெதற்கைனான முயற்சியின் ஒரு பகுதியனாகை,
சிறில சிறிசால சிறிசேன
ல சிறிசாஜபக்ஷ நேற்று
10
அகி மைச்ால சிறிசேரகெ
ி மைற்றும
இரனாஜனாங்கை
அகி மைச்ால சிறிசேரகைககாலை கடமைகளை நியமித்தனார. இரனாஜபக்ஷ நிதி ி மைற்றும வபனாருகாலை கடமைகளைனாதனார
விெகைனாரங்கைளுக்கைனான பிரதனான அகி மைச்சுப் பதவிகைககாலை கடமைகளை வபற்றுள்காலை கடமைகளைனார.
ால சிறிசேனிக்கிழகி மையன்று, அகனத்த முந்கதய அரால சிறிசேனாங்கை அகி மைச்சு
வால சிறிசேயலனாகாலை கடமைகளைரகைகாலை கடமைகளைதம பதவி முடிவுக்கு ெருெதனாகை சிறில சிறிசால சிறிசேன அறிவித்தனார.
சிறில சிறிசால சிறிசேன, இரனாஜபக்ஷ ி மைற்றும ஒரு சிறிய குழுல சிறிசெ புதிய ஆட்சிகய
வகைனாண்டு ாஜபக்ஷ நேடத்த உள்காலை கடமைகளைத ல சிறிசபனான்று ல சிறிசதனான்றுகி்றத.
அல சிறிசத
ால சிறிசேி மையம,
அரால சிறிசேனாங்கைம
விக்கிரி மைசிங்கைவின்
பனாதகைனாப்பு
பரிெனாரங்கைககாலை கடமைகளை ஆயிரத்தில் இருந்த 10 ஆகை குக்றத்தவிட்டத.
விக்கிரி மைசிங்கை தங்கியுள்காலை கடமைகளை பிரதி மைரின் உத்தில சிறிசயனாகைபூரெ ெனாால சிறிசேஸ்தலி மைனான
அலரி ி மைனாளிககைக்கைனான மின்ால சிறிசேனாரத்கத சிறில சிறிசால சிறிசேன தண்டித்தகத அடுத்த
அெரத ஆதரெனாகாலை கடமைகளைரகைள் வஜனல சிறிசரட்டரகைககாலை கடமைகளை வகைனாண்டு ெந்தனர.
வபருந்வதனாககையனான
ஐ.ல சிறிசத.கை.
பனாரனாளுி மைன்்ற
உறுப்பினரகைளும
ஆதரெனாகாலை கடமைகளைரகைளும அலரி ி மைனாளிககையில் முகைனாமிட்டுள்காலை கடமைகளைனர.
விக்கிரி மைசிங்கை அலரி ி மைனாளிககையில் இருந்த வெளில சிறிசயறுெதற்கு
அரால சிறிசேனாங்கை
இறுதி
நிபந்தகனகைககாலை கடமைகளை
விடுத்த,
அெர
வெளில சிறிசய்றனாவிட்டனால்
"ாஜபக்ஷ நேடெடிக்ககை"
எடுக்கை
ல சிறிசாஜபக்ஷ நேரும
என்று
எச்ால சிறிசேரித்தள்காலை கடமைகளை நிகலயில், ென்முக்ற ல சிறிசி மைனாதல்கைள் வெடிக்கைக் கூடும.
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விக்கிரி மைசிங்கைவின்
பதவி
நீக்கைப்பட்டகதயும
சிறில சிறிசால சிறிசேன
பனாரனாளுி மைன்்றத்கத ஒத்தி கெத்தள்காலை கடமைகளைகதயும எதிரத்த இன்று ஐ.ல சிறிசத.கை.
அதன் உறுப்பினரகைள் ி மைற்றும ஆதரெனாகாலை கடமைகளைரகைககாலை கடமைகளை வீதிக்கு இ்றங்குி மைனாறு
அகழத்தள்காலை கடமைகளைத. விக்கிரி மைசிங்கை, பனாரனாளுி மைன்்றத்கத கூட்டுி மைனாறும
அப்ல சிறிசபனாத தன்னனால் வபருமபனான்கி மைகய நிரூபிக்கை முடியும என்றும
கூறுகின்்றனார.
திங்கைகாலை கடமைகளைன்று வால சிறிசேய்தியனாகாலை கடமைகளைரகைளிடம ல சிறிசபசிய விக்கிரி மைசிங்கை, சிறில சிறிசால சிறிசேன
தனத ால சிறிசேதித்திட்டத்கத நியனாயப்படுத்தம முயற்சியில் முதல்ாஜபக்ஷ நேனாள் ாஜபக்ஷ நேனாட்டு
ி மைக்கைளுக்கு ஆற்றிய உகர முழுெதம வபனாய் என வதரிவித்தனார
(பனாரக்கை: "இலங்ககை ஜனனாதிபதி தனத அரசியல் ால சிறிசேதிக்கு
முன்கெக்கும ெஞ்ால சிறிசேகை நியனாயப்படுத்தல்கைள்"). தனத பங்கிற்கு
விக்கிரி மைசிங்கை, அகைற்்றப்பட்ட அரால சிறிசேனாங்கைத்கத பற்றி தனத வால சிறிசேனாந்த
வபனாய்கைல சிறிசகாலை கடமைகளைனாடு ஒரு கைெரச்சியனான சித்திரத்கத கைனாட்ட முயற்சித்தனார.
தனத அரால சிறிசேனாங்கைம "ாஜபக்ஷ நேனாட்டில் முன்வனனாருல சிறிசபனாதம அனுபவிக்கைனாத
ஜனாஜபக்ஷ நேனாயகை சுதந்திரத்கத உருெனாக்கியுள்காலை கடமைகளைத" என்றும, ி மைனித
உரிகி மைகைககாலை கடமைகளையும ஊடகை சுதந்திரத்கதயும பனாதகைனாத்தத ி மைற்றும
ெனாழ்க்ககை தரத்கதயும ால சிறிசேமூகை நிகலகி மைகைககாலை கடமைகளையும உயரத்தியத என்றும
விக்கிரி மைசிங்கை கூறிக்வகைனாண்டனார.
இந்த கூற்றுகைள் அகனத்தம அரால சிறிசேனாங்கைத்தின் உண்கி மையனான
ாஜபக்ஷ நேடெடிக்ககைகைககாலை கடமைகளை மூடிி மைக்றக்கும ல சிறிசாஜபக்ஷ நேனாக்கைத்கத வகைனாண்டிருந்தன.
சிறில சிறிசால சிறிசேன, முன்னனாள் ஜனனாதிபதி இரனாஜபக்ஷவின் அரால சிறிசேனாங்கைத்தீன்
மீதனான பரந்த அதிருப்தி ி மைற்றும பிரிவிகனெனாத தமிழீழ விடுதகலப்
புலிகைளுக்கு எதிரனான ல சிறிசபனாரின் ல சிறிசபனாத ாஜபக்ஷ நேடந்த அட்டூழியங்கைள் உட்பட
ஜனாஜபக்ஷ நேனாயகை உரிகி மைகைள் மீதனான அதன் ஈவிரக்கைி மைற்்ற தனாக்குதல்கைள்
ால சிறிசேமபந்தி மைனான எதிரப்கபயும சுரண்டிக்வகைனாண்ல சிறிசட 2015 ஜனனாதிபதித்
ல சிறிசதரதலில் பதவிக்கு ெந்தனார.
எவ்ெனாவ்றனினும,
வபருகிெரும
வபனாருகாலை கடமைகளைனாதனார
வாஜபக்ஷ நேருக்கைடிகய
எதிரவகைனாண்டுள்காலை கடமைகளை சிறில சிறிசால சிறிசேன ி மைற்றும விக்கிரி மைசிங்கை, ால சிறிசேரெல சிறிசதால சிறிசே ாஜபக்ஷ நேனாமுரணய
நிதியம ஆகமுரணயிட்ட சிக்கைன ாஜபக்ஷ நேடெடிக்ககைகைககாலை கடமைகளை அமுல்படுத்தி
ெந்தனர. அரால சிறிசேனாங்கைம அத்தியனாெசிய வபனாருட்கைளின் விகலகைககாலை கடமைகளை
உயரத்தியத.
அத
ல சிறிசபனாரனாட்டம
ாஜபக்ஷ நேடத்திய
வதனாழிலனாகாலை கடமைகளைரகைள்,
ி மைனாமுரணெரகைள்
ி மைற்றும
விொல சிறிசேனாயிகைளுக்கு
எதிரனான
வபனாலிஸ்
ென்முக்றகைககாலை கடமைகளை கைட்டவிழ்த்தவிட்டதடன், ாஜபக்ஷ நேனாட்டின் ெடக்கு ி மைற்றும
கிழக்கில் இரனாணுெ ஆக்கிரமிப்கப வதனாடரந்த முன்வனடுத்தத.
அெருகடய அறிக்ககையின் முடிவில், விக்கிரி மைசிங்கை அறிவித்ததனாெத:
"ஜனாஜபக்ஷ நேனாயகைத்கத மீண்டும நிகலாஜபக்ஷ நேனாட்ட ாஜபக்ஷ நேனாம உறுதியனாகை நிற்கில சிறிச்றனாம"
ி மைற்றும "இந்த ாஜபக்ஷ நேனாட்கட அரசியலகி மைப்பு-வில சிறிசரனாத ால சிறிசேரெனாதிகைனாரம
ஆளுெகத ஒருல சிறிசபனாதம அனுி மைதிக்கை ி மைனாட்ல சிறிசடனாம."
இந்த அறிவிப்புகைள் பயனற்்றகெ. விக்கிரி மைசிங்கைவின் ஐ.ல சிறிசத.கை. ி மைற்றும
ஸ்ரீ.ல.சு.கை. ஆகியகெ, கைடந்த 70 ஆண்டுகைகாலை கடமைகளைனாகை, வதனாழிலனாகாலை கடமைகளை
ெரக்கைத்கத பிகாலை கடமைகளைவுபடுத்தி ி மைற்றும பலவீனப்படுத்தி முதலனாளித்தெ
ஆட்சிகய பனாதகைனாக்கும ல சிறிசாஜபக்ஷ நேனாக்கில், ாஜபக்ஷ நேனாட்டின் தமிழ் ி மைற்றும முஸ்லிம
ால சிறிசேமூகைங்கைளுக்கு எதிரனான இனெனாத பனாரபட்ால சிறிசேங்கைககாலை கடமைகளை முன்வனடுப்பத

உட்பட ஜனாஜபக்ஷ நேனாயகை உரிகி மைகைள் அடக்குெதன் மூலல சிறிசி மை இலங்ககைகய
ஆட்சி வால சிறிசேய்த ெந்தள்காலை கடமைகளைன.
அவி மைரிக்கைனா, ஏகனய ல சிறிசி மைற்கைத்கதய ால சிறிசேக்திகைள் ி மைற்றும இந்தியனாவின்
ஆதரகெ தனான் வகைனாண்டிருப்பதனாகை விக்கிரி மைசிங்கை ால சிறிசேமிக்கசிங்க சமிக்ஞை வால சிறிசேய்தனார.
இந்த ாஜபக்ஷ நேனாடுகைள் அரால சிறிசேனாங்கைம ி மைனாறியகத விருமபனாவில்கல. "இந்த சிறிய
தீவின் ி மைக்கைள் ி மைட்டுி மைல்ல, இந்த ால சிறிசேி மையத்தில் உலகின் உலகின் ஏகனய
பகுதிகைளும எங்கைளுடன்தனான் இருக்கின்்றன,” என விக்கிரி மைசிங்கை
வதரிவித்தனார. முந்கதய ாஜபக்ஷ நேனாள் ி மைனாகல, அெர அவி மைரிக்கைனா, முக்கிய
ஐல சிறிசரனாப்பிய
ாஜபக்ஷ நேனாடுகைள்,
ஜப்பனான்
ி மைற்றும
இந்தியனாவினதம
இரனாஜதந்திரிகைளுடன் அலரி ி மைனாளிககையில் ால சிறிசேந்தித்த ல சிறிசபசினனார.
ால சிறிசேனாதனாரமுரண ி மைக்கைள் ி மைத்தியில் முற்றிலும ி மைதிப்பிழந்த விக்கிரி மைசிங்கை,
அவி மைரிக்கைனா ி மைற்றும இந்தியனா உட்பட பிரதனான ால சிறிசேக்திகைளின் ஆதரல சிறிசெனாடு
அரால சிறிசேனாங்கைத்கத மீண்டும ககைப்பற்்ற முயல்கி்றனார.
குறிப்பிடத்தக்கை
ெககையில்,
ல சிறிசாஜபக்ஷ நேற்று
கைனாகல
அவி மைரிக்கை
வெளியு்றவுத்தக்ற வால சிறிசேய்தித் வதனாடரபனாகாலை கடமைகளைர ஹீதர ாஜபக்ஷ நேனால சிறிசெரட்,
"அகனத்த தரப்பினரும அச்சுறுத்தல் ி மைற்றும ென்முக்றகைளிலிருந்த
விலகி நிற்கை ல சிறிசெண்டும" என்று ெலியுறுத்தினனார. பின்னர
"ால சிறிசேபனாாஜபக்ஷ நேனாயகைருடன்
ல சிறிசபச்சுெனாரத்கத
ாஜபக்ஷ நேடத்தி,
ஜனனாதிபதி
பனாரனாளுி மைன்்றத்கத உடனடியனாகை மீண்டும கூட்ட ல சிறிசெண்டும ி மைற்றும
ஜனாஜபக்ஷ நேனாயகை முக்றயில் ி மைக்கைகாலை கடமைகளைனால் ல சிறிசதரந்வதடுக்கைப்பட்ட பிரதிநிதிகைள்,
தங்கைள்
அரால சிறிசேனாங்கைத்கத
யனார
ெழிாஜபக்ஷ நேடத்தெனாரகைள்
என்பகத
உறுதிப்படுத்தெதற்கைனாகை அெரகைளின் வபனாறுப்கப நிக்றல சிறிசெற்்ற
அனுி மைதிக்கை ல சிறிசெண்டும," என அெர அறிவித்தனார.
ெனாஷிங்டன் விக்கிரி மைசிங்கைகெயும பனாரனாளுி மைன்்றத்கத கூட்டுெதற்கைனான
அெரத அகழப்கபயும ெனாஷிங்டன் ஆதரிக்கின்்றத என்பகத இந்த
அறிக்ககை வதளிெனாகை ால சிறிசேமிக்கசிங்க சமிக்ஞை வால சிறிசேய்கின்்றத.
ெனாஷிங்டனின் கைெகலகைளுக்கும ஜனாஜபக்ஷ நேனாயகை உரிகி மைகைளுக்கும எந்த
வதனாடரபும இல்கல. 2005 ி மைற்றும 2015 க்கு இகடயில்,
இரனாஜபக்ஷவின் முந்கதய அரால சிறிசேனாங்கைம, அதன் வகைனாடூரி மைனான தமிழ்வில சிறிசரனாத யுத்தத்கத முன்வனடுத்த, ல சிறிசி மைலும ல சிறிசி மைலும எல சிறிசதச்ால சிறிசேதிகைனார
ஆட்சிக்கு திருமபிய நிகலயிலும, அகத ஆட்சியில் இருந்த
அவி மைரிக்கை அரால சிறிசேனாங்கைங்கைள் ஆதரித்தன. எவ்ெனாவ்றனினும, 2009 ல்
புலிகைளின் ல சிறிசதனால்வியின் பின்னர, இரனாஜபக்ஷ அரால சிறிசேனாங்கைம வபய்ஜிங்
உடனனான வாஜபக்ஷ நேருக்கைி மைனான வபனாருகாலை கடமைகளைனாதனார ி மைற்றும இரனாணுெ உ்றவுகைககாலை கடமைகளை
ெகாலை கடமைகளைரத்த நிகலயில், அவி மைரிக்கைனா ல சிறிசி மைலும ல சிறிசி மைலும அதற்கு வில சிறிசரனாதி மைனாகை
திருமபியத.
இந்த உ்றவுகைககாலை கடமைகளை முறித்த, மூல சிறிசலனாபனாயரீதியனாகை அகி மைந்தள்காலை கடமைகளை தீகெ
மீண்டும அதன் எல்கலக்குள் வகைனாண்டுெருெதற்கைனாகை, ெனாஷிங்டன்,
புதடில்லியின் ஆதரவுடன் இலங்ககையில் 2015 ஜனனாதிபதித் ல சிறிசதரதலில்
சிறில சிறிசால சிறிசேனகெ அதிகைனாரத்திற்கு வகைனாண்டுெர ஒரு ஆட்சி ி மைனாற்்ற
ாஜபக்ஷ நேடெடிக்ககைகய ல சிறிசி மைற்வகைனாண்டத. விக்கிரி மைசிங்கைவும முன்னனாள்
ஜனனாதிபதி ால சிறிசேந்திரிகைனா குி மைனாரதங்கைவும இந்த ாஜபக்ஷ நேடெடிக்ககையின் முக்கிய
பங்கைனாளிகைகாலை கடமைகளைனாகை இருந்தனர.
அதிகைனாரத்திற்கு ெந்த பின்னர, சிறில சிறிசால சிறிசேன-விக்கிரி மைசிங்கை அரால சிறிசேனாங்கைம,
வெளியு்றவு வகைனாள்ககைகய சீனனாவில் இருந்த விலக்கி அவி மைரிக்கைனா
ி மைற்றும இந்தியனாவின் பக்கைம திருப்பியத.

வெள்ளிக்கிழகி மை ட்ரமப் நிரெனாகைத்தின் அறிக்ககைகைள், சீனனாகெ
ல சிறிசாஜபக்ஷ நேனாக்கி ாஜபக்ஷ நேகைரும ஒரு அரால சிறிசேனாங்கைம அதிகைனாரத்தக்கு ெர அனுி மைதிக்கைத்
தயனாரனாகை இல்கல என்று கைனாட்டுகின்்றன. ல சிறிசாஜபக்ஷ நேற்று, ெனாஷிங்டன்
இலங்ககையில் உள்காலை கடமைகளை தனத பிரகஜகைளுக்கு ஒரு பயமுரண
எச்ால சிறிசேரிக்ககைகய வெளியிட்டத. ஆரப்பனாட்டங்கைள் ென்முக்றயனாகை ி மைனா்றக்
கூடும என அத எச்ால சிறிசேரித்தத. இல சிறிசதல சிறிசபனான்்ற பயமுரண எச்ால சிறிசேரிக்ககைகைள்
பிரிட்டன் ி மைற்றும ஐல சிறிசரனாப்பிய ஒன்றியத்தனாலும விடுக்கைப்பட்டுள்காலை கடமைகளைன.
மிகைவும
எச்ால சிறிசேரிக்ககையுடன்
வால சிறிசேயல்படும
இந்தியனா,
சிறில சிறிசால சிறிசேனவிக்கிரி மைசிங்கை அரால சிறிசேனாங்கைம மீண்டும திருமபுெதற்கு தனத விருப்பத்கத
சுட்டிக்
கைனாட்டியுள்காலை கடமைகளைதடன்,
இரனாஜபக்ஷ
தனத
ஆட்சிகய
பலப்படுத்தெதில் ால சிறிசேி மைனாளித்தக்வகைனாண்டனால் அெருடனும ல சிறிசெகல
வால சிறிசேய்யும ல சிறிசதரகெயும தன்னுடன் கெத்திருந்தத.
இந்த ி மைனாற்்றி மைனானத அவி மைரிக்கைனா, ல சிறிசி மைற்கைத்கதய ால சிறிசேக்திகைள் ி மைற்றும
இந்தியனாவுக்கும அெற்றின்
மூல சிறிசலனாபனாய ாஜபக்ஷ நேலன்கைளுக்கு குழி
பறிக்கைப்படனாத என்று உத்தரெனாதம அளிக்கும முயற்சியில், சிறில சிறிசால சிறிசேன,
ஜனனாதிபதி வால சிறிசேயலகைத்தில் வெளிாஜபக்ஷ நேனாட்டு தூதரகைளின் ால சிறிசேந்திப்பு ஒன்க்ற
ல சிறிசாஜபக்ஷ நேற்று ஏற்பனாடு வால சிறிசேய்திருந்தனார.
ஒரு எதிரக்கைட்சி கைட்சியனான ி மைக்கைள் விடுதகல முன்னணி (ல சிறிசஜ.வி.பி),
ல சிறிசபனாட்டிக் கைன்கனகைளில் இருந்த தன்கன விலக்கிக் வகைனாள்ளும ஒரு
ல சிறிசபனாலித்தனி மைனான
முயற்சிகய
ல சிறிசி மைற்வகைனாண்டுள்காலை கடமைகளைத.
சிறில சிறிசால சிறிசேன,
விக்கிரி மைசிங்கை ி மைற்றும இரனாஜபக்ஷவுக்கு எதிரனாகை ாஜபக்ஷ நேனாககாலை கடமைகளை ஆரப்பனாட்டம
ஒன்க்ற
ஏற்பனாடு
வால சிறிசேய்தள்காலை கடமைகளைத.
"ி மைக்கைள்
ால சிறிசேக்திகய"
கைட்டிவயழுப்புெதற்கைனாகை ல சிறிசபனாட்டி கைன்கனகைளில் உள்காலை கடமைகளை அகனத்த
முற்ல சிறிசபனாக்கைனான ால சிறிசேக்திகைககாலை கடமைகளையும அணிதிரட்டுெதனாகை ல சிறிசஜ .வி.பி. கூறுகி்றத.
2005
ஜனனாதிபதித்
ல சிறிசதரதலில்
இரனாஜபக்ஷகெ
பதவிக்கு
வகைனாண்டுெருெதில் ல சிறிசஜ.வி.பி. ஒரு முக்கிய பங்ககைக் வகைனாண்டிருந்தத.
இரனாஜபக்ஷ புலிகைளுக்கு எதிரனான இனெனாத யுத்தத்கத புதப்பித்த,
வதனாழிலனாகாலை கடமைகளை ெரக்கைம ி மைற்றும ஒடுக்கைப்பட்ட ி மைக்கைளின் அடிப்பகட
உரிகி மைகைள் மீத ாஜபக்ஷ நேடத்திய வகைனாடூரி மைனான தனாக்குதல்கைளுக்கும ல சிறிசஜ .வி.பி.
உற்ால சிறிசேனாகைி மைனாகை ஆதரெளித்தத. 2010 ல், முன்னனாள் இரனாணுெத் தகாலை கடமைகளைபதி
ால சிறிசேரத்
வபனான்ல சிறிசால சிறிசேகைனாவின்
ஜனனாதிபதி
ல சிறிசதரதல்
பிரச்ால சிறிசேனாரத்திற்கு
ஆதரெளிப்பதற்கைனாகை
ய.என்.பி.
உடன்
ல சிறிசஜ.வி.பி.யும
ல சிறிசால சிறிசேரந்தவகைனாண்டத.
2015 ஜனெரியில் சிறில சிறிசால சிறிசேனகெ அதிகைனாரத்திற்கு வகைனாண்டுெருெதற்கைனாகை
ல சிறிசஜ.வி.பி. மீண்டும ஐ.ல சிறிசத.கை. உடன் இகமுரணந்த வகைனாண்டத.
அெரகைகாலை கடமைகளைத
ாஜபக்ஷ நேனாககாலை கடமைகளைய
ஆரப்பனாட்டம,
ஆளும
உயரடுக்கின்
தற்ல சிறிசபனாகதய
வாஜபக்ஷ நேருக்கைடியின்
உண்கி மையனான
அடிப்பகட
பிரச்சிகனகைககாலை கடமைகளையும, வதனாழிலனாகாலை கடமைகளை ெரக்கைத்தின் ெகாலை கடமைகளைரந்த ெரும ால சிறிசேமூகை
ி மைற்றும அரசியல் ல சிறிசபனாரனாட்டங்கைககாலை கடமைகளை ாஜபக்ஷ நேசுக்குெதற்கு அெரகைள் தயனாரிப்பு
வால சிறிசேய்ெகதயும மூடி ி மைக்றப்பகத ல சிறிசாஜபக்ஷ நேனாக்கைி மைனாகை வகைனாண்டுள்காலை கடமைகளைத.
வதனாழிலனாகாலை கடமைகளை ெரக்கைம இந்த வபனாறிகைககாலை கடமைகளை நிரனாகைரித்த, ஒரு
உண்கி மையனான ி மைனாற்றீட்டிற்கைனான ல சிறிசபனாரனாட்டத்தில் கிரனாி மைப்பு்ற ஏகழகைள்
ி மைற்றும
ஒடுக்கைப்பட்ட ி மைக்கைககாலை கடமைகளை
ெழிாஜபக்ஷ நேடத்தெதற்கு,
ஆளும
ெரக்கைத்தின் அகனத்த பிரிவுகைளிலிருந்தம சுயனாதீனி மைனான ஒரு
ல சிறிசால சிறிசேனாால சிறிசேலிால சிறிசே இயக்கைத்கத கைட்டிவயழுப்ப ல சிறிசெண்டும. அந்த ி மைனாற்றீடு,
ல சிறிசால சிறிசேனாால சிறிசேலிால சிறிசே
ல சிறிசெகலத்திட்டத்கத
அடிப்பகடயனாகைக்
வகைனாண்ட
வதனாழிலனாகாலை கடமைகளைரகைள் ி மைற்றும விொல சிறிசேனாயிகைள் அரால சிறிசேனாங்கைல சிறிசி மை ஆகும.
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