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இலங்ககை சுகைுகாதுகார அகஅமைச்சர் கஅமைத்திரிபால சிுகால சிறிசேன, ஜனவசன, ஜனவரி
8  இல் இடம்பெபால சிறவுள்ள சேன, ஜனவதர்தலில் ஜனுகாதிபால சிதி அமைஹிந்த
இருகாஜபால சிக்ஷவுக்கு எதிருகான "எதிர்க்கைட்சி பெபால சிுகாது சேன, ஜனவவட்பால சிுகாளருகாகை"
கைளம் இறங்குவதற்கைுகாகை இருகாஜினுகாஅமைுகா பெசய்வதுகாகை
பெவள்ளிக்கிழகஅமை அறிவித்துகார்.  சிறிசேன, ஜனவசனவின் முடிவுகானது
ஜனுகாதிபால சிதிக்கும் அவருகடய அரசுகாங்கைத்துக்கும் ஒரு
திட்டமிட்ட அடியுகாகும்.

இருகாஜபால சிக்ஷ அவகர சனிக்கிழகஅமை அகைற்றும் வகர,  சிறிசேன, ஜனவசன,
ஆளும் கூட்டணியில் பிரதுகான பால சிங்கைுகாளியுகான ஸ்ரீலங்கைுகா
சுதந்திரக் கைட்சியின் (ஸ்ரீலசுகை)  நீண்டகைுகால பெபால சிுகாதுச்
பெசயலுகாளருகாகை இருந்துகார்.  ஏகனய மூன்று அகஅமைச்சர்கைளும்
இரு நாடுகாடுகாளுஅமைன்ற உறுப்பினர்கைளும் கூட ஸ்ரீலசுகைவில் இருந்து
விலகினர்.  டஜன் கைணக்கைுகான அகஅமைச்சர்கைள் அமைற்றும்
பால சிுகாருகாளுஅமைன்ற உறுப்பினர்கைளும் வரும் நாடுகாட்கைளில்
அரசுகாங்கைத்தில் இருந்து விலகி தன்னுடன் வந்து சேன, ஜனவசர்வுகார்கைள்
என்று சிறிசேன, ஜனவசன கூறினுகார்.

இருகாஜபால சிக்ஷ சேன, ஜனவதர்தலுக்கு அகழப்புவிட்டு அமைறுநாடுகாள் பெவளியுகான
சிறிசேன, ஜனவசனவின் அறிவிப்பால சிுகானது சேன, ஜனவதர்தல் பெநாடருங்கும் நிகலயில்
ஸ்ரீலங்கைுகா சுதந்திரக் கைட்சிகய பிளவுபால சிடுத்துவகத சேன, ஜனவநாடுகாக்கைஅமைுகாகைக்
பெகைுகாண்ட கைவனஅமைுகாகை உருவுகாக்கைப்பால சிட்ட ஒரு சதியுகாகும்.  மூத்த
ஸ்ரீலசுகை புள்ளியும் முன்னுகாள் ஜனுகாதிபால சிதியுஅமைுகான சந்திரிகைுகா
குஅமைுகாரதுங்கை அமைற்றும் எதிர்க் கைட்சியுகான ஐக்கிய சேன, ஜனவதசியக் கைட்சி
(யூஎன்ப)  தகலவர் ரணில் விக்கிரஅமைசிங்கைவும் இதில்
சம்பால சிந்தப்பால சிட்டுள்ளனர்.

மூன்றுகாவது முகறயுகாகை ஜனுகாதிபால சிதியுகாகை முயலும் இருகாஜபால சிக்ஷ,
தனது அரசுகாங்கைம் பெதுகாழிலுகாள வர்க்கைம் அமைற்றும் ஏகழகைள் மீது
சர்வசேன, ஜனவதச நாடுகாணய நிதியத்தின் கைட்டகளகைகள சுஅமைத்துகின்ற
நிகலயில்,  எந்தபெவுகாரு துகாஅமைதமும், சேன, ஜனவஅமைலும் தனது ஆதரகவ
அரித்துவிடும் என்று அஞ்சி,  கிட்டத்தட்ட இரண்டு
ஆண்டுகைளுக்கு முன்னதுகாகைசேன, ஜனவவ ஜனுகாதிபால சிதி சேன, ஜனவதர்தகல
அறிவித்துவிட்டுகார்.  அவர்,  ஜனுகாதிபால சிதியின் பால சிதவிக் கைுகாலம்
இரண்டு முகறக்கு அமைட்டும் வகரயறுக்கைப்பால சிடுவகத நீக்குவதன்
சேன, ஜனவபால சிரில்,  18 வது அரசியலகஅமைப்பு திருத்தத்கத
நிகறசேன, ஜனவவற்றுவதற்கைுகாகை தனது பால சிுகாருகாளுஅமைன்ற பெபால சிரும்பால சிுகான்கஅமைகய
பால சியன்பால சிடுத்திக்பெகைுகாண்டுகார்.

பெவள்ளிக்கிழகஅமை ஒரு பெசய்தியுகாளர் கூட்டத்தில் சேன, ஜனவபால சிசிய
சிறிசேன, ஜனவசன, "கைடந்த சில வருடங்கைளுகாகை நாடுகாடு ஒரு அமைகறமுகைஅமைுகான

சர்வுகாதிகைுகாரத்கத சேன, ஜனவநாடுகாக்கிச் பெசல்கிறது," என பெதரிவித்துகார். "ஊழல்,
சேன, ஜனவஅமைுகாசடி அமைற்றும் அநீதியும் பால சிரவலுகாகை இடம்பெபால சிறுகின்றன.
நீதித்துகறயின் சேன, ஜனவஅமைலுகாதிக்ம் தகைர்ந்து சேன, ஜனவபால சிுகாகின்றது...  பெபால சிுகாருளுகாதுகாரம்
அமைற்றும் நிர்வுகாகைத்திகன ஒசேன, ஜனவர குடும்பால சி உறுப்பினர்கைள் இயக்குவதுகால்
நாடுகாடு ஒரு அமைகறமுகைஅமைுகான சர்வுகாதிகைுகாரத்தின் கீழ் உள்ளது”  என
அவர் சேன, ஜனவஅமைலும் பெதுகாடர்ந்துகார்.

சிறிசேன, ஜனவசன 100  நாடுகாட்கைளுக்குள் நிகறசேன, ஜனவவற்று அதிகைுகாரம் பெகைுகாண்ட
ஜனுகாதிபால சிதி முகறகய ஒழிப்பால சிதுகாகை உறுதியளித்துகார்.  "சேன, ஜனவஅமைுகாசடியுகான
சேன, ஜனவதர்தல் முகற" அமைற்றும் 18 வது திருத்தத்கதயும் அகைற்றுவதுகாகைவும்
அவர் கூறினுகார்.  துகான் ஒரு புதிய அரசுகாங்கைத்தின் பிரதஅமை
அமைந்திரியுகாகை யூஎன்ப தகலவர் விக்கிரஅமைசிங்கைகவ
நியமிக்கைவிருப்பால சிதுகாகை அறிவித்துகார் -முன்கூட்டிசேன, ஜனவய இது பால சிற்றி
ஒப்பால சிந்தம் பெசய்யப்பால சிட்டுள்ளதுகாகைவும் அவர் பெதரிவித்துகார்.  அசேன, ஜனவத
சேன, ஜனவநாடரத்தில்,  பிரிவிகனவுகாத தமிழீழ விடுதகலப் புலிகைகள
சேன, ஜனவதுகாற்கைடித்தகஅமைக்கு இருகாஜபால சிக்ஷகவ பால சிுகாருகாட்டியதன் மூலம், சிறிசேன, ஜனவசன
தன்னுகடய சிங்கைள இனவுகாத சுகான்றுகைகளயும் பெவளிப்பால சிடுத்தினுகார்.

கைடந்த பெவள்ளி வகர,  சிறிசேன, ஜனவசன அமைற்றும் அவருடன் பெவளிசேன, ஜனவயறிய
ஏகனயவர்கைளும் இருகாஜபால சிக்ஷவின் ஜனநாடுகாயகை விசேன, ஜனவருகாத பெசயல்கைள்
அமைற்றும் சிக்கைன நாடடவடிக்ககைகைளுக்கு ஆதரவு பெகைுகாடுத்து வந்தனர்.
அவரது இருகாஜினுகாஅமைுகாவனது இருகாஜபால சிக்ஷவின் குடும்பால சி ஆட்சி அமைற்றும்
எசேன, ஜனவதச்சதிகைுகார ஆட்சி முகறகைள் சம்பால சிந்தஅமைுகாகை,  ஆளும்
கூட்டணிக்குள்ளும் பெகைுகாழும்பு அரசியல் ஸ்துகாபால சினத்திற்குள்ளும்
கைுகாணப்பால சிடும் ஆழ்ந்த அதிருப்திகய பிரதிபால சிலிக்கின்றது.

இருகாஜபால சிக்ஷ,  நிகறசேன, ஜனவவற்று அதிகைுகார ஜனுகாதிபால சிதி என்ற வககையில்
தனது விரிவுகான அதிகைுகாரங்கைகளப் பால சியன்பால சிடுத்தி,  தனது
சசேன, ஜனவகைுகாதரர்கைளுகான பெபால சிுகாருளுகாதுகார அபிவிருத்தி அகஅமைச்சர் பால சிசில்
ருகாஜபால சிக்ஷ அமைற்றும் பால சிுகாதுகைுகாப்புச் பெசயலுகாளர் சேன, ஜனவகைுகாத்தபால சிுகாய இருகாஜபால சிக்ஷ
அமைற்றும் இருகாணுவ உயரதிகைுகாரிகைள் ஒரு சிலரும் அடங்கும் ஒரு
சிறிய குழுவின் ஊடுகாகை இயங்கிவருகின்றுகார்.  அவர்கைள் ஒன்றுகாகை
இகணந்து, சேன, ஜனவதசிய வரவு-பெசலவுத் திட்டத்தில் சுஅமைுகார் 45 சதவீதத்கத
கைட்டுப்பால சிடுத்துவதுடன் பெபால சிருவணிகைர்கைள் அமைற்றும் முதலீட்டுகாளர்கைகள
அணுகுவதற்கு சிறப்புரிகஅமையும் பெபால சிற்றுள்ளனர்.  பால சிுகாருகாளுஅமைன்ற
சபால சிுகாநாடுகாயகைர் சஅமைல் இருகாஜபால சிக்ஷ,  ஜனுகாதிபால சிதியின் சசேன, ஜனவகைுகாதரர்கைளில்
அமைற்பெறுகாருவருகாவுகார்.

மிகைவும் குகறந்தபால சிட்சசேன, ஜனவஅமைனும்,  இருகாஜபால சிக்ஷவுக்கு எதிருகான
நாடடவடிக்ககை வுகாஷிங்டனுக்கு பெதரிந்தும் அதன் ஒப்புதலுடனும்
சேன, ஜனவஅமைற்பெகைுகாள்ளப்பால சிட்டுள்ளது. ஒபால சிுகாஅமைுகா நிர்வுகாகைம், புலிகைளுக்கு எதிருகான
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யுத்தத்தின் சேன, ஜனவபால சிுகாது,  இலங்ககை இருகாணுவம் பெசய்த அமைனித
உரிகஅமை மீறல்கைள் சம்பால சிந்தஅமைுகாகை இருகாஜபால சிக்ஷ அரசுகாங்கைத்திற்கு
எதிருகாகை பெபால சிருஅமைளவில் ஆக்கிசேன, ஜனவருகாசஅமைுகான "அமைனித உரிகஅமைகைள்"
பிரச்சுகாரத்கத முன்பெனடுத்து வருகிறது. அபெஅமைரிக்கைுகா யுத்தத்கத
முழுகஅமையுகாகை ஆதரித்ததுடன் இருகாணுவத்தின் யுத்தக்
குற்றங்கைகள கைண்டும் கைுகாணுகாதது சேன, ஜனவபால சிுகால் இருந்தது.
எவ்வுகாபெறனினும்,  புலிகைளின் சேன, ஜனவதுகால்வியின் பின்னர்,
உதவிகைகளயும் முதலீடுகைகளயும் வழங்கும் சீனுகாவிடமிருந்து
அவரது அரசுகாங்கைத்கத விலகியிருக்கை இருகாஜபால சிக்ஷகவ
பெநாடருக்குவதற்கு முயற்சிப்பால சிதற்கைுகாகை,  வுகாஷிங்டன் “அமைனித
உரிகஅமைகைள்” விவகைுகாரத்கத சுரண்டிக்பெகைுகாள்கின்றது.

அமைுகார்ச் அமைுகாதம்,  சேன, ஜனவபால சிுகார்க்குற்றங்கைள் பெதுகாடர்பால சிுகாகை சுயுகாதீன
விசுகாரகணக்கு அகழப்பு விடுத்து ஐ.நாடுகா.  அமைனித உரிகஅமைகைள்
சேன, ஜனவபால சிரகவயில் அபெஅமைரிக்கைுகா ஒரு தீர்அமைுகானத்கத பெகைுகாண்டு வந்தது
இதன்பால சிடி,  சர்வசேன, ஜனவதச ரீதியில் இலங்ககைகய தனிகஅமைப்பால சிடுத்தி,
பெபால சிுகாருளுகாதுகார தகடகைள் விதிக்கைப்பால சிடக்கூடிய ஒரு விசுகாரகண
பெதுகாடங்கைப்பால சிட்டுள்ளது.  சீனுகாவுக்கு எதிருகான தனது
ஆக்சேன, ஜனவருகாஷஅமைுகான "ஆசியுகாவில் முன்னிகல” பெகைுகாள்ககையின் ஒரு
பால சிகுதியுகாகை,  இருகாஜபால சிக்ஷகவப் சேன, ஜனவபால சிுகால்,  சீனுகாவுக்கும்
வுகாஷிங்டனுக்கும் இகடயில் சஅமைநிகலகய சேன, ஜனவபால சிணும் முயற்சிகய
விட,  பிருகாந்தியம் முழுவதும் உள்ள அரசுகாங்கைங்கைள்
அபெஅமைரிக்கைுகாவின் பின்னுகால் அணிதிரளுவதற்கு ஒபால சிுகாஅமைுகா
நிர்வுகாகைம் பெநாடருக்குகிறது.

சிறிசேன, ஜனவசனவின் இருகாஜிநாடுகாஅமைுகாவில் முன்னுகாள் ஜனுகாதிபால சிதி
சந்திரிக்கைுகா குஅமைுகாரதுங்கைவின் ஈடுபால சிுகாடுகானது வுகாஷிங்டன்
தகலயீட்கடக் கைுகாட்டுகிறது.  தனது இருமுகற ஜனுகாதிபால சிதி
ஆட்சி முடிந்த பின்னர், குஅமைுகாரதுங்கை அபெஅமைரிக்கைுகாகவ தளஅமைுகாகைக்
பெகைுகாண்ட கிளின்டன் அமைன்றத்தில் இகணந்தசேன, ஜனவதுகாடு அபெஅமைரிக்கை
அமைற்றும் ஐசேன, ஜனவருகாப்பிய இருகாஜதந்திரிகைளுடன் பெநாடருங்கிய
உறவுகைகள ஏற்பால சிடுத்திக் பெகைுகாண்டுகார். கைடந்த பால சில வுகாரங்கைளுகாகை,
அவர் அரசுகாங்கைத்கத விட்டு விலகியவர்கைளுடன் ஒரு "பெபால சிுகாது
முன்னணிகய"  தயுகார் பெசய்வதற்கைுகாகை,  பெவளிநாடுகாட்டிலும்
இலங்ககையிலும் அரசுகாங்கை அகஅமைச்சர்கைள் அமைற்றும் யூஎன்ப
தகலவர் ரணில் விக்கிரஅமைசிங்கைவுக்கும் இகடயில்
சேன, ஜனவபால சிச்சுவுகார்த்கதயில் ஈடுபால சிட்டுகார்.  அவர் சிறிசேன, ஜனவசனவின்
பெசய்தியுகாளர் அமைுகாநாடுகாட்டுக்கு தகலகஅமை வகித்தசேன, ஜனவதுகாடு,
ஸ்ரீலசுகைகவ கீழறுத்ததுகாகைவும் தன்கனயும் பிற கைட்சி
தகலவர்கைகளயும் சேன, ஜனவஅமைுகாசஅமைுகாகை நாடடத்தியதுகாகைவும் இருகாஜபால சிக்ஷ மீது
குற்றஞ்சுகாட்டினுகார்.

அமைங்கைள சஅமைரவீர,  கைரு ஜயசூரிய அமைற்றும் ரவி கைருணுகாநாடுகாயக்கை
உட்பால சிட யூஎன்ப தகலவர்கைள், "பெசவ்வுகாய்க்கிழகஅமை [நாடவம்பால சிர் 4]
பெகைுகாழும்பில் உள்ள சில பெசல்வுகாக்கு மிக்கை பெவளிநாடுகாட்டு
இருகாஜதந்திரிகைகள சந்தித்தசேன, ஜனவதுகாடு,  ஜனுகாதிபால சிதி சேன, ஜனவதர்தலில்
பெவற்றி பெபால சிறுவதற்கைுகான கைட்சியின் மூசேன, ஜனவலுகாபால சிுகாயம் பெதுகாடர்பால சிுகான
விஷயங்கைகளயும் கைலந்துகரயுகாடியதுகாகைவும்” நாடவம்பால சிர் 6 அன்று
பெடய்லி மிரர் பால சித்திரிககை எழுதியிருந்தது.  "சம்பால சிந்தப்பால சிட்ட
இருகாஜதந்திரிகைளின் பெபால சியர்கைகளக் குறிப்பிடுகாவிட்டுகாலும்
அபெஅமைரிக்கைுகா,  பிரிட்டன் அமைற்றும் இந்தியுகாவுசேன, ஜனவஅமை அந்த
இருகாஜதந்திரிகைள் என்பால சிது பெதளிவு.

யூஎன்ப அமைற்றும் ஸ்ரீலசுகைவில் இருந்து பிரிந்த குழுவினரும்,
அபெஅமைரிக்கைுகா அமைற்றும் அதன் பால சிங்கைுகாளிகைளிடம் இருந்து

அன்னியப்பால சிடுவதன் பெபால சிுகாருளுகாதுகார அமைற்றும் மூசேன, ஜனவலுகாபால சிுகாய
விகளவுகைகளயிட்டு பதியகடந்துள்ள பெபால சிருநிறுவன உயரடுக்கின்
சக்திவுகாய்ந்த தட்டினகர பிரதிநிதித்துவம் பெசய்கின்றனர்.  பெபால சிரிய
வணிகைர்கைள், நாடுகாட்டின் பெஅமைுகாத்த ஏற்றுஅமைதியில் 45 சதவீதத்கத பெபால சிறும்
அபெஅமைரிக்கைுகா அமைற்றும் ஐசேன, ஜனவருகாப்பால சிுகாவின் பிரதுகான சந்கதகைளில் இதன்
துகாக்கைத்கதப் பால சிற்றி கைவகல பெகைுகாண்டுள்ளனர்.

சிறிசேன, ஜனவசனவுடன் பெவளிசேன, ஜனவயறிய முன்னுகாள் மீன்பிடித்துகற அகஅமைச்சர்
ருகாஜித சேன, ஜனவசனுகாரட்ன,  அழித்துவிடும் "சர்வசேன, ஜனவதச சூழ்ச்சியில்"
பால சிுகாதிக்கைப்பால சிட்டிருப்பால சிதுகாகை கூறும் இருகாஜபால சிக்ஷவின் ஜனரஞ்சகைவுகாத
வுகார்த்கத ஜுகாலங்கைள்,  நாடுகாட்டின் அமைதிப்கபால சிச் சரித்துவிடும் என்று
எச்சரித்துகார்.  "சர்வசேன, ஜனவதச சமூகைத்திற்கு எதிருகாகை முரட்டுத்தனஅமைுகாகை
சத்தமிடுவது அல்லது வலுவுகான அகடபெஅமைுகாழிகைகளப்
பால சியன்பால சிடுத்துவதும் சேன, ஜனவதசப்பால சிற்று அல்ல," என்று அவர் கூறினுகார்.

ஏகனய கைட்சிகைளும் எதிர் கைட்சிகய ஆதரிப்பால சிது பால சிற்றி பால சிரிசீலித்து
வருகின்றன.  இருகாஜபால சிக்ஷவின் ஆளும் கூட்டணியின் பால சிங்கைுகாளியுகான
சிங்கைள பெபால சிளத்த அதி தீவிரவுகாத ஜுகாதிகை பெ ஜாதிக ஹெல உறுஅமைய,
சிறிசேன, ஜனவசனகவச் சூழவுள்ள பெபால சிுகாது முன்னணிக்கு ஆதரகவ
பெவளிப்பால சிடுத்தியது.  ஜுகாதிகை பெ ஜாதிக ஹெல உறுஅமைய,  சமீபால சித்தில் ஜனுகாதிபால சிதி
அதிகைுகாரங்கைகள குகறக்கை சேன, ஜனவவண்டும் என்ற அதன் சேன, ஜனவகைுகாரிக்ககைகய
நிருகாகைரிப்பால சிதுகாகை அரசுகாங்கைத்கத விஅமைர்சித்ததுடன் அதன் இரு
அகஅமைச்சர்கைளும் இருகாஜிநாடுகாஅமைுகா பெசய்தனர்.

2010  சேன, ஜனவதர்தலில் இருகாஜபால சிக்ஷவுக்கு எதிருகாகை பெபால சிுகாது சேன, ஜனவவட்பால சிுகாளருகாகைப்
சேன, ஜனவபால சிுகாட்டியிட்ட முன்னுகாள் இருகாணுவத் தளபால சிதியும் ஜனநாடுகாயகைக் கைட்சித்
தகலவருஅமைுகான சரத் பெபால சிுகான்சேன, ஜனவசகைுகா,  சிறிசேன, ஜனவசனவுக்கு ஆதரவு
பெகைுகாடுப்பால சிது பால சிற்றி ஆருகாய்வதுகாகை அறிவித்துகார்.  எதிர்க் கைட்சியுகான
அமைக்கைள் விடுதகல முன்னணியும் இகதசேன, ஜனவய பெதரிவிக்கின்றது.

இருகாஜபால சிக்ஷ தனது கைட்சியில் சேன, ஜனவஅமைலும் விரிசல்கைள் ஏற்பால சிடுவகதத்
தடுக்கைவும் சேன, ஜனவதுகான்றிவரும் பெநாடருக்கைடிகய தவிர்க்கைவும் ஏக்கைம்
பெகைுகாண்டுள்ளுகார். அவர், வுகார இறுதியில் ஒரு பெபால சிுகாதுக் கூட்டத்தில்,
பெவளிசேன, ஜனவயறியவர்கைளுக்கும் அமைற்றும் பிரிந்துபெசல்ல
விரும்புபால சிவர்கைளுக்கும் எதிருகாகை ஒரு மூடிஅமைகறத்த அச்சுறுத்தகல
விடுத்துகார்.  ஊழல்கைளில் அவர்கைளின் ஈடுபால சிுகாடு குறித்த விரிவுகான
தனிப்பால சிட்ட "சேன, ஜனவகைுகாப்புகைள்"  தன்னிடம் இருப்பால சிதுகாகைவும்,  ஆனுகால்
அவற்கற "திறக்கை அமைுகாட்சேன, ஜனவடன்"  என்றும் இருகாஜபால சிக்ஷ கூட்டத்தில்
கூறினுகார்.  சேன, ஜனவசதசேன, ஜனவஅமைற்பால சிடுத்தும் விபால சிரங்கைகள கைசியவிடுவதற்கு வழி
சேன, ஜனவதடப்பால சிடும் என்பால சிதில் சந்சேன, ஜனவதகைம் இல்கல. 

அரசுகாங்கை அகஅமைச்சர்கைள் அவசர அவசரஅமைுகாகை ஒரு பெசய்தியுகாளர்
அமைுகாநாடுகாட்கடக் கூட்டி,  கைட்சி துகாவல் பெதுகாடர்பால சிுகாகை யூஎன்ப தகலவர்
ரணில் விக்கிரஅமைசிங்கை மீது குற்றம் சுகாட்டினர்.  "நாடுகாட்டில்
ஸ்திரமின்கஅமைகய ஏற்பால சிடுத்துவதற்கைுகாகை எதிர்க் கைட்சி அமைற்றும்
சேன, ஜனவஅமைற்கைத்திய சதியினுகாலும் கஅமைத்திரிபால சிுகால சிறிசேன, ஜனவசன தவறுகாகை
வழிநாடடத்தப்பால சிட்டுள்ளுகார்,"  என அகஅமைச்சர் டலஸ் அழகைப்பெபால சிருஅமை
ஊடகைத்திடம் கூறினுகார்.

விகலவுகாசி உயர்வு,  வுகாழ்க்ககைத் தர சீரழிவு அமைற்றும் ஜனநாடுகாயகை
உரிகஅமைகைள் துஷ்பிரசேன, ஜனவயுகாகைம் பெதுகாடர்பால சிுகாகை பால சிரவலுகாகை அமைக்கைளிகடசேன, ஜனவய
வளர்ந்துவரும் எதிர்ப்கபால சி சுரண்ட முயன்று வரும் "பெபால சிுகாது
முன்னணி" மீசேன, ஜனவதுகா அல்லது அரசுகாங்கைம் மீசேன, ஜனவதுகா உகழக்கும் அமைக்கைள்
எந்த நாடம்பிக்ககையும் கவக்கைக் கூடுகாது. சிறிசேன, ஜனவசன ஆட்சிக்கு வந்துகால்,
அவர், ஆளும் தட்டுக்கைளின் சிக்கைன திட்டத்கத அமுல்பால சிடுத்துவதில்
இருகாஜபால சிக்ஷகவ சேன, ஜனவபால சிுகாலசேன, ஜனவவ இரக்கைஅமைற்றவருகாகை இருப்பால சிுகார்.

உழைக்கும் மக்களின் ஒரே குின் ஒரே குின் ஒரேல் உலக ரே குல் உலக சோலலில வழலத் தளம்
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