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பதிய ஜனநனநாயக முன்னணியின் ஜனனநாதிபதி வ வேட்பனநாளர
ம மைத்திரிபனநால சிறிவிறிசேன, வியனநாழக்கிழம மை இடம்பெபற்ற வ தேர தேலில
அதிகனநாரத்தில இருந் தே இரனநாஜபக்ஷம வே வ தேனநாற்கடித் தே பின்னர,
வநற்ற இரவ இலங்மக ஜனனநாதிபதியனநாக ப தேவிவயற்றனநார. சிறிவிறிசேன
இரனநாஜபக்ஷம வே விட நனநான்க ிறிசே தேவிகி தேம் அதிக மைனநாக 51,28
ிறிசே தேவீ தேம்  வேனநாக்ககமளப பெபற்றனநார. சிறிவிறிசேன விமரவில பதிய
பிர தே மைரனநாக அபெ மைரிக்க-ிறிசேனநாரப ஐக்கிய வ தேசிய கட்சி (UNP)
 தேமல வேர ரணில விக்கிர மைசிங்கம வே நியமித் தேனநார.

சிறிவிறிசேன ஆட்சிக்க  வேந் தேம மை, ஒபனநா மைனநா நிர வேனநாகத்தின்
"ஆசியனநாவில முன்னிமலக்க"  பெகனநாழும்பின் முழும மையனநான
ஆ தேரம வே உறதிபபடுத்து வே தேற்கனநாக அபெ மைரிக்கனநா வேனநால
திட்டமிடபபட்ட ஆட்சி  மைனநாற்றத்தின் ஒரு பகதியனநாகம். இது
சீனனநாம வே இரனநாஜ தேந்திர ரீதியில  தேனிம மைபபடுத்தி இரனநாணு வே
ரீதியில சுற்றி வேமளபபம தே இலக்கனநாகக் பெகனநாண்ட தேனநாகம்.
இரனநாஜபக்ஷவின் நிர வேனநாகம் பெபய்ஜிங்கடன் பெநருங்கிய
பெபனநாருளனநா தேனநார  மைற்றம் இரனநாணு வே உறவகமள
 வேளரத்துக்பெகனநாண்ட தேன் கனநாரண மைனநாக அ வேர அகற்றபபடு வேம தே
 வேனநாஷிங்டன் விரும்பியது. சிறிவிறிசேனவின்  வேளரச்சியனநானது,
ஜபபனநான்  மைற்றம் ஆஸ்திவரலியனநா உட்பட ஆசிய-பசிபிக்
பிரனநாந்தியம் முழு வேதும் அரிறிசேனநாங்கங்கமள அபெ மைரிக்கவின்
பெிறிசேயற்பனநாடுகளின்  வேழியில அ தேன் "முன்னிமலமய"
 தேழுவிக்பெகனநாள்ளும்  வேமகயில  வேடி வேம மைபபதுடன் விறிசேரந் தே தேனநாகம். 

பெ வேகவிமரவிவலவய சிறிவிறிசேனம வே பனநாரனநாட்டிய அபெ மைரிக்க
ஜனனநாதிபதி பரனநாக் ஒபனநா மைனநா, அபெ மைரிக்கனநா "இலங்மக  மைக்கள்
 மைற்றம் அரிறிசேனநாங்கத்துடன் மகவகனநாரத்து பங்கனநாண்ம மைமய
ஆழபபடுத் தே எதிரபனநாரகிக்ன்றது," என்ற பெ தேரிவித் தேனநார. அபெ மைரிக்க
பெ வேளிவி வேகனநாரச் பெிறிசேயலர வஜனநான் பெகரரியும் இவ தே வபனநான்ற ஒரு
அறிக்மகமய பெ வேளியிட்டனநார. வ தேர தேலுக்க முன்ன தேனநாக,
இரனநாஜபக்ஷம வே உள்ளரத் தேத்துடன் அச்சுறத்து வே தேற்கனநாக அ வேமர
பெ தேனநாமலவபசியில பெ தேனநாடரபபெகனநாண்ட பெகரரி,  அ வேர "சு தேந்திர மைனநான
 மைற்றம் நியனநாய மைனநான வ தேர தேமல"  நடத் தே வ வேண்டும்  மைற்றம்
சிறிவிறிசேன வ தேர தேலில பெ வேன்றனநால,  அதிகனநாரத்ம தே "அம மைதியனநாக"
ஒபபமடபபம தே உறதி பெிறிசேய்ய வ வேண்டும் என்ற
 வேலியுறத்தினனநார.

இந் தே பெிறிசேய்திகள்  வேழக்க மைனநான பெபயரளவிலனநான அதிரம வேக்
பெகனநாண்டிருந் தேனநாலும், அம வே இலங்மக வ தேர தேமல  தே மைது பெிறிசேனநாந் தேத்
வ தேம வேகளுக்கனநாகக் மகயனநாள ஒபனநா மைனநா நிர வேனநாகம் எடுக்கம்
ஒருமுமனபபனநான முயற்சியின்  மைற்பெறனநாரு அமடயனநாளம் ஆகம்.
கடந் தே ந வேம்பரில வ தேர தேல அறிவிக்கபபட்ட பின்னர, இரனநாஜபக்ஷ
அரிறிசேனநாங்கத்தின் மூத் தே அம மைச்ிறிசேரனநாக இருந் தே சிறிவிறிசேன,  மைறநனநாவள
பெ வேளிவயறி  தேனநான் "எதிரக் கட்சிகளின் பெபனநாது வ வேட்பனநாளரனநாக"
ஜனனநாதிபதி வ தேர தேலில களம் இறங்க வே தேனநாக அறிவித் தேனநார.
உடனடியனநாக,   வேனநாஷிங்டனுடன் பெநருக்க மைனநான உறவகமளக்

பெகனநாண்டுள்ள முன்னனநாள் இலங்மக ஜனனநாதிபதி ிறிசேந்திரிகனநா க மைனநாரதுங்க
ஏற்பனநாடு பெிறிசேய் தே அரசியல அணியில,  ஐக்கிய வ தேசியக் கட்சியின்
ஆ தேரவ அ வேருக்க கிமடத் தேது. 

இரனநாஜபக்ஷ அகற்றபபட்டம தேத் பெ தேனநாடரந்து, வநற்ற நியூவயனநாரக்
மடம்ஸ் பெ வேளியிட்ட ஒரு அறிக்மக,  வேனநாஷிங்டன் இலங்மகயின்
பெ வேளிநனநாட்டுக் பெகனநாள்மகமய தீர மைனநானிக்கவம் வ மைலும் சீனனநாம வே
 தேனிம மைபபடுத் தேவம் எந் தேளவக்க பெநருக்க மைனநாக முயற்சிக்கின்றது,
என்பம தே ிறிசேமிக்மக பெிறிசேய்கின்றது.

பெிறிசேய்தித் தேனநாள் அறிவித் தே தேனநா வேது:  "பதிய துமறமுகங்கள்  மைற்றம்
பெநடுஞ்ிறிசேனநாமலகள் கட்டு மைனநான வ வேமலகளுக்க பிலலியன் கணக்கனநான
டனநாலரகமள கடனனநாகக் பெகனநாடுத்து, திரு. இரனநாஜபக்ஷவின் கீழ பெபரும்
நட்ப நனநாடனநாக ஆகியிருந் தே சீனனநாவிடம் இருந்து இலங்மக தூர விலகத்
பெ தேனநாடங்க மைனநா என்பவ தே முக்கிய வகள்வி ஆகிறது.  இந் தே வபனநாக்க,
இந்தியனநாவக்க க வேமலயளித்துள்ளது. அது சீன இரனநாணு வே நீரமூழகிக்
கபபல பெகனநாழும்ப துமறமுகத்தில  தேரித் தே பின்னர ிறிசேமீபத்திய
 மைனநா தேங்களில உத்திவயனநாகபூர வே மைனநாக முமறபபனநாடு பெிறிசேய்துள்ளது."

யூஎன்ப பெபனநாருளனநா தேனநார வி வேகனநார வபச்ிறிசேனநாளர ஹரஷ டி சில வேனநா,
பெிறிசேய்தித் தேனநாளுடன் வபசுமகயில,  பதிய அரிறிசேனநாங்க மைனநானது "அமனத்து
முக்கிய உள்கட்டம மைபப திட்டங்கமளயும் பரிசீலமன பெிறிசேய்யும்...
சீனனநாவடனனநான அ தேன் பெநருக்கத் தேனநால இந்தியம வே பமகத்துக்
பெகனநாண்ட  தேற்வபனநாம தேய ஆட்சி வபனநாலலலனநா மைல,  நனநாங்கள் இந்தியனநா
 மைற்றம் சீனனநா இமடவய சீரனநான அணுகமுமறமய பின்பற்றவ வேனநாம்,"
என்றனநார.

 தேனது நிர வேனநாகம் அபெ மைரிக்கனநாவின் வகனநாரிக்மககளுக்க  வேமளந்து
பெகனநாடுக்கம் என்ற சிறிவிறிசேன ிறிசேமிக்மக பெிறிசேய்துள்ளனநார. அ வேரது
ப தேவிவயற்பில ஆற்றிய ஒரு சுருக்க மைனநான உமரயில,  தேனது
அரிறிசேனநாங்கம் "உலகின் அமனத்து நனநாடுகளுடனும் நட்பறம வே
உரு வேனநாக்க வே தேற்கனநாக பெ வேளிநனநாட்டு பெகனநாள்மகமய  மைனநாற்றியம மைக்கம்"
என்ற கூறினனநார.  சிறிவிறிசேனவின் வ தேர தேல அறிக்மக,  இந்தியனநா,  சீனனநா,
பனநாக்கிஸ் தேனநான்  மைற்றம் ஜபபனநானுடன் "ிறிசே மை உறவகமள" நிறவ வே தேனநாக
 வேனநாக்கறதி  வேழங்கியுள்ளது.

சீனனநாவடனனநான இரனநாஜபக்ஷவின் உறவகள் பற்றிய பெ தேளி வேனநான
கறிபபில, அந் தே விஞ்கனநாபனம் பிரகடனம் பெிறிசேய் தே தேனநா வேது: "இரனநாணு வே
 வேலிம மைமய பயன்படுத்தி பெ வேள்மளயரகள் மகபபற்றிய நிலம்
[இலங்மக மீ தேனநான பிரிட்டிஷ கனநாலனித்து வே ஆட்சி பற்றிய ஒரு
கறிபப],  இபவபனநாது ஒரு சில நபரகளுக்க இலஞ்ிறிசேம் பெகனநாடுத்து
பெ வேளிநனநாட்ட வேரகளனநால பெபறபபட்டு  வேருகின்றதுடன்,” “இந் தே வபனநாக்க
 மைற்பெறனநாரு ஆற ஆண்டுகளுக்க நீடித் தேனநால எங்கள் நனநாடு ஒரு கனநாலனி
ஆகிவிடும் நனநாம் அடிம மைகள் ஆக வ வேண்டும்."

இந்திய பிர தே மைர நவரந்திர வ மைனநாடி சிறிவிறிசேனவக்க பெ தேனநாமலவபசியில
 வேனநாழத்து பெ தேரிவித்திருந் தேனநார. வ மைனநாடி அரசு, வ தேர தேலின் வபனநாது எந் தே
அரசியல விருபபத்ம தேயும் பெ வேளிபபடுத் தேனநா தே அவ தேவ வேமள, பெகனநாழும்ப
இருந்து பெிறிசேய்தி  வேழங்கிய இந்திய பெிறிசேய்தி ஊடகங்கள், சிறிவிறிசேன
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இலங்மகயில சீனனநாவின் பெிறிசேல வேனநாக்க பற்றிய பது டிலலியின்
க வேமலகமள அணுக வேவ தேனநாடு இந்தியனநாவடன் நட்பறவகமள
உரு வேனநாக்க வேனநார என  வேலியுறத்தின.

பதிய ஜனநனநாயக முன்னணியனநானது (பஜமு),  யூஎன்ப,  சிங்கள
அதிதீவிர வேனநா தே ஜனநாதிக பெஹல உற மைய  மைற்றம் 2010 ல
ஜனனநாதிபதி வ வேட்பனநாளரனநாக இருந் தே ிறிசேரத் பெபனநான்விறிசேகனநாவின்
ஜனநனநாயகக் கட்சிமயயும் உள்ளடக்கிய தேனநாகம்.  அது  தேமிழ
உயரடுக்கின் கூட்டணி கட்சியனநான  தேமிழ வ தேசிய கூட்டம மைபப,
ஸ்ரீலங்கனநா முஸ்லீம் கனநாங்கிரஸ் (SLMC),  அகில இலங்மகத்
முஸ்லீம் கனநாங்கிரஸ்  மைற்றம் ஒரு பெ தேனநாமக
பெ தேனநாழிற்ிறிசேங்கங்களனநாலும் ஆ தேரிக்கபபட்டது. சிங்கள இன வேனநா தே
 மைக்கள் விடு தேமல முன்னணி (வஜவிபி), பதிய ஜனநனநாயக
முன்னணிக்க பெ வேளியில இருந்து பெகனநாண்டு உச்சி வேமர
சிறிவிறிசேனம வே ஆ தேரித் தேது.

 வேனநாக்கனநாளரகள்  மைத்தியில, வ தேர தேல முடி வேனநானது சிறிவிறிசேன  மைற்றம்
யூஎன்பக்கனநான  மைக்களுமடய ஆ தேரவ என்பம தே விட,  மிக
அதிக மைனநாக இரனநாஜபக்ஷவின் ஆட்சிக்க எதிரனநான பெ வேறபமபவய
பிரதிபலித் தேது.  இரனநாஜபக்ஷ வ தேனநாற்கடிக்கபபடும்  வேமர, சிறிவிறிசேன
அ வேரது அரிறிசேனநாங்கத்தின்  மைத்திய உறபபினரனநாக இருந் தேவ தேனநாடு
அ தேனனநால திணிக்கபபட்ட அமனத்து ிறிசேமூக,  அரசியல
 தேனநாக்க தேலகளுக்கம் அ வேர முழு உடந்ம தேயனநாக இருந்துளனநார.
யூஎன்ப ஆட்சியில இருந் தே வபனநாது,  அ தேன் ஈவிரக்க மைற்ற
பெ தேனநாழிலனநாள  வேரக்க விவரனநா தே  தேனநாக்க தேலனநால பர வேலனநாக
பெ தேனநாழிலனநாளரகள் ஏமழகள்  மைத்தியில அதிருபதிக்க
உள்ளனநாகியுள்ளது. 

ந வே ிறிசே மை ிறிசே மைனநாஜக் கட்சி (NSSP),  ஐக்கிய விறிசேனநாிறிசேலிிறிசேக் கட்சி
(USP),  முன்னிமல விறிசேனநாிறிசேலிிறிசேக் கட்சி (FSP) வபனநான்ற வபனநாலி-
இடது அம மைபபக்கள்,  கறிபபனநாக இரனநாஜபக்ஷ அரிறிசேனநாங்கத்தின்
மீ தேனநான பெ தேனநாழிலனநாளரகள்  மைற்றம் கிரனநா மைபபற ஏமழகளின்
எதிரபமப,  சிறிவிறிசேனம வே ஆ தேரித் தே  வேலதுிறிசேனநாரி அபெ மைரிக்க-ிறிசேனநாரப
கூட்டணிக்கப பின்னனநால திருபபியம மைக்கப பெபனநாறபவபற்க
வ வேண்டும்.  சிறிவிறிசேனவின் வ தேர வேனநானது இரனநாஜபக்ஷவின்
"ிறிசேர வேனநாதிகனநாரத்திற்க"  ஒரு "ஜனநனநாயக"  மைனநாற்றத்துக்க
 வேழி வேகக்கம் என்ற அ வேரகள் அமன வேரும் வ மைனநாிறிசேடியனநாக
 வேலியுறத்தினர. 

பெகனநாழும்பிலும் அ தேன் சுற்றியுள்ள பெ தேனநாழிலனநாள  வேரக்க
பகதிகளில, சிறிவிறிசேன இரனநாஜபக்ஷம வே விட அதிக  வேனநாக்ககமளப
பெபற்றனநார. சிறிவிறிசேன பிர தேனநான மைனநாக  தேமிழ வபசும் வ தேனநாட்டத்
பெ தேனநாழிலனநாளரகள் பெபரும்பனநாலும்  வேனநாழும் நு வேபெரலியனநா
 மைனநா வேட்டத்தில இரனநாஜபக்ஷம வே தீரக்க மைனநாக வ தேனநாற்கடித் தேனநார.
இரனநாஜபக்ஷவின் 34,06 ிறிசே தேவீ தே  வேனநாக்ககளுடன் ஒபபிடும்வபனநாது
அ வேர 63,88 ிறிசே தேவீ தே  வேனநாக்ககமளப பெபற்றள்ளனநார. 

 தேமிழ  மைக்கள் பெிறிசேறி வேனநாக  வேனநாழும்  வேட  மைனநாகனநாணத்தில, எதிரக்கட்சி
வ வேட்பனநாளர 70  ிறிசே தேவீ தேத்திற்கம் அதிக மைனநான  வேனநாக்ககமளப
பெபற்றனநார. முஸ்லீம்கள் பெிறிசேறிந்து  வேனநாழும் கிழக்க  மைனநாகனநாணத்தில,
சில பகதிகளில அ வேரது  வேனநாக்க 80 ிறிசே தேவீ தேத்ம தேயும்  தேனநாண்டியது.
இரண்டு  மைனநாகனநாணங்களிலும்  வேசிபப வேரகள், இரனநாஜபக்ஷ
அரிறிசேனநாங்கமும் இரனநாணு வேம் 2009 ல  தேமிழீழ விடு தேமலப பலிகமள
நசுக்கிய வபனநாது ஆயிரக்கணக்கனநான பெபனநாது மைக்கள் பெகனநாடூர மைனநாக
பெகனநாமல பெிறிசேய்யபபட்டம தே கண்டது  மைட்ட மைன்றி,   தேற்வபனநாம தேய
இரனநாணு வே ஒடுக்கமுமறயனநாலும் பனநாதிக்கபபட்டுள்ளனர.

உமழக்கம்  மைக்கள்  மைற்றம் ஏமழகளுக்கனநான நி வேனநாரணங்கள்
பற்றிய அ வேரது வ தேர தேல விஞ்கனநாபனத்தில உள்ள சிறிவிறிசேனவின்
பெ வேற்ற  வேனநாக்கறதிகளுக்க அபபனநால, அ வேரது அரிறிசேனநாங்கம்
ிறிசேர வேவ தேிறிசே நனநாணய நிதியம் (IMF) வகனநாரியுள்ள சிக்கன

நட வேடிக்மககமள தீவிரபபடுத்தி,   வேனநாழக்மக நிமலம மைகள்  மைற்றம்
ஜனநனநாயக உரிம மைகள் மீ தேனநான  தேனநாக்க தேலகமள முன்பெனடுக்கம்.
 வேளரந்து  வேரும் உலக பெபனநாருளனநா தேனநார பெநருக்கடி நிமலம மைகளின் கீழ
உலக ிறிசேந்ம தேகளில வகள்வி கமறந்துள்ள தேனனநால இலங்மக
ஏற்ற மைதியும் பனநாதிக்கபபட்டுள்ளது. நனநாட்டின்  மைத்திய  வேங்கியின் படி,
இலங்மகயின் பெ மைனநாத் தேக் கடன், 2005 ல இருந் தே 2.2 டிரிலலியன்
ரூபனநாய்களில இருந்து, 7.4  டிரிலலியன் ரூபனநாய்களனநாக (56 பிலலியன்
அபெ மைரிக்க டனநாலர) உயரந்துள்ளது.  இதில 43  ிறிசே தேவீ தேம் பெ வேளிநனநாட்டு
கடனனநாகம்.

இரனநாஜபக்ஷ  தேற்வபனநாது சு மைனநார 7 ிறிசே தேவீ தே மைனநாக உள்ள இலங்மக
பெபனநாருளனநா தேனநார  வேளரச்சிமய பற்றி பெபரும மைபட்டுக்பெகனநாள்ளும்
அவ தேவ வேமள,  அம வே முக்கிய மைனநாக பெ வேளிநனநாட்டு கடன்களனநாக  வேரும்
உள்கட்டம மைபப மு தேலீடுகளின் விமளவ ஆகம். ிறிசேர வேவ தேிறிசே நனநாணய
நிதியம், கடந் தே ஆண்டு பெ மைனநாத் தே உள்நனநாட்டு உற்பத்தியில 5.8
ிறிசே தேவீ தே மைனநாக இருந் தே  வேரவ-பெிறிசேலவத் திட்ட பற்றனநாக்கமறமய, இந் தே
ஆண்டு 5.2 ிறிசே தேவீ தே மைனநாக கமறக்கக் வகனநாரியுள்ளது. 2016 ல இந் தே
இலக்க 3.2  ிறிசே தேவீ தேம் ஆகம். இது இலங்மகயின் ிறிசேனநா தேனநாரண
 மைக்களின் ிறிசேமூக உரிம மைகள் மீ தேனநான சிறிவிறிசேன அரிறிசேனநாங்கத்தின் ஒரு
பனநாரிய  தேனநாக்க தேமலக் வகனநாருகிறது. 

அவ தே ிறிசே மையம்,  வேனநாஷிங்டனின் கட்டமளகளுக்க ஏற்ப, அபெ மைரிக்க
"முன்னிமலயின்" சீனனநாவிற்க எதிரனநான இரனநாணு வே அணிதிரள்வ
 வேமலயம மைபபக்கள் இலங்மகமய சிறிவிறிசேன இமணபபது, ஆசியனநா
முழு வேதும் பவிிறிசேனநார-அரசியல ப தேட்டங்கமள அதிகரித்து வபனநார
ஆபத்துக்கமள உக்கிர மைனநாக்கம். சிறிவிறிசேன விமரவில "ஜனநனநாயகம்
 மைற்றம் நலலனநாட்சி" பற்றி அ வேரது  வேனநாய்ிறிசே வேடனநாமலக் மகவிடு வேவ தேனநாடு,
சிக்கன நட வேடிக்மககள்  மைற்றம் இரனநாணு வே வேனநா தே திட்டநிரல மீ தேனநான
பெ தேனநாழிலனநாளரக்கள்  மைற்றம் கிரனநா மைபபற  வேறிய வேரகள்  மைத்தியில
இருந்து  தேவிரக்க முடியனநா மைல எழும் விவரனநா தேத்ம தே அடக்க வே தேற்கனநாக
இரனநாஜபக்ஷ உரு வேனநாக்கிய பெபனநாலிஸ்-அரிறிசே இயந்திரத்ம தே அ வேரும்
கட்டவிழத்துவிடு வேனநார.
விறிசேனநாிறிசேலிிறிசே ிறிசே மைத்து வேக் கட்சியனநானது (விறிசேனநா.ிறிசே.க.),  இரனநாஜபக்ஷ  மைற்றம்
சிறிவிறிசேன  மைற்றம் அ வேரது வபனநாலி-இடது ஆ தேர வேனநாளரகளுக்கம்
எதிரனநாக, ஜனனநாதிபதி வ தேர தேலில  தேமலயீடு பெிறிசேய் தேவ தேனநாடு,  அ தேன்
பெிறிசேனநாந் தே வ வேட்பனநாளர பனநாணி விவஜசிரி வேர தேனம வே களத்தில இறக்கியது.

இரனநாஜபக்ஷவின் பிற்வபனநாக்க நிகழச்சி நிரமல எதிரத் தேவ தேனநாடு,
சீனனநாவிற்க எதிரனநான  வேனநாஷிங்டனின் மூவலனநாபனநாய நகரவகளுக்க ஏற்ப
ஒரு அபெ மைரிக்க ஆட்சி- மைனநாற்றத்தின் பனநாகவ மை சிறிவிறிசேன முகனநாம் என
எச்ிறிசேரிக்மகயும் விடுத் தே ஒவர கட்சி விறிசேனநாிறிசேலிிறிசே ிறிசே மைத்து வேக் கட்சி
 மைட்டுவ மை. நனநான்கனநாம் அகிலத்தின் அமனத்துலகக் கழுவில உள்ள
எ மைது ிறிசேக சிந் தேமனயனநாளரகளுடன் இமணந்து, வபனநார  மைற்றம் ிறிசேமூக
எதிரபபரட்சிக்க எதிரனநாக பெ தேனநாழிலனநாள  வேரக்கத்தின் ிறிசேர வேவ தேிறிசே அளவில
ஒருங்கிமணக்கபபட்ட ஒரு இயக்கத்ம தே கட்டிபெயழுபப வேவ தே எங்கள்
பிரச்ிறிசேனநாரத்தின் முக்கிய உந்து தேலனநாக இருந் தேது.

விறிசேனநாிறிசேலிிறிசே ிறிசே மைத்து வேக் கட்சி வ வேட்பனநாளர பனநாணி விவஜசிரி வேர தேன 4,277
 வேனநாக்ககமளப பெபற்றனநார. இந் தே மு தேலனநாளித்து வே, வபனநாருக்கனநான
அடிபபமடக் கனநாரணம் அகற்றபபட வ வேண்டும் என்ற விறிசேனநாிறிசேலிிறிசே
ிறிசே மைத்து வேக் கட்சி,  ஒரு விறிசேனநாிறிசேலிிறிசே  மைற்றம் ிறிசேர வேவ தேசிய
வ வேமலத்திட்டத்தில சுயனநாதீன மைனநாக பெ தேனநாழிலனநாளரகமள அணிதிரட்டவம்,
இமளகரகள்  மைத்தியில முன்பெனடுத் தே பெகனநாள்மக ரீதியனநான
வபனநாரனநாட்டத்தின்  தேனநாக்க மைனநான  வேனநாக்ககளனநாகம். இந் தே  வேனநாக்ககள்,
விறிசேனநாிறிசேலிிறிசே ிறிசே மைத்து வேக் கட்சி முன்பெனடுத் தே பெகனநாள்மகப பிடிபபனநான
வபனநாரனநாட்டத்திற்கம்,  மைற்றம் வபனநாரின் வ தேனநாற்ற வேனநாயனநான மு தேலனநாளித்து வே
அம மைபப முமறமய தூக்கிவீசு வே தேன் வபரில விறிசேனநாிறிசேலிிறிசே
ிறிசேர வேவ தேசிய வேனநா தே வ வேமலத்திட்டத்தின் அடிபபமடயில பெ தேனநாழிலனநாளரகள்
 மைற்றம் இமளகரகமள சுயனநாதீன மைனநாக அணிதிரட்டு வே தேற்கனநாகவம்
 வேழங்கபபட்ட நனவபூர வே மைனநான  வேனநாக்ககளனநாகம்.

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


