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சிறிசிசேன - விக்கிரமசிங்க - ிசேம்பந்தன
ஆட்சிக்கு எதிரு எதிராய் ராய் தது எதிராழி தொழிலு எதிராளர்கலாளர்களள

அணிதிரட்டுச்ு எதிராம்!
 By V. Gnana, 24 September 2016 

அமெரிக்க ஆதரவு ஆட்சிெட்சிமாற்ற நடவடிக்டவடிக்கக ஒன்றில

இலங்டவடிக்ககயின் ஜன் ஜனட்சிமாதிபதி டவடிக்கெத்ரிபட்சிமால சிறிரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேன் ஜன ெற்றும
பிரதெர் ரணில விக்கிரெசிங்கவின் “நலலட்சிமாட்சி”  என்று

ம்ரிபால சிறிசேட்சிமாலலப்பட்ட ஒன்று அெர்த்தப்பட்டு 18 ெட்சிமாதங்களுக்கும ரிபால சிறிசெல
கடந்து விட்டன் ஜன.  எனினும,  தமிழ் ரிபால சிறிசதசியக் கூட்டடவடிக்கெப்பின் ஜனதும

அதன் தடவடிக்கலவர் ்ரிபால சிறிசேமபந்தனின் ஜனதும ஆதரடவடிக்கவ அனுபவித்து
வரும இந்த ஆட்சியின் கீழ்,  மதட்சிமாழிலட்சிமாளர்கள,  விவ்ரிபால சிறிசேட்சிமாயிகள,

மீன் ஜனவர்கள,  பட்டதட்சிமாரிகள ெற்றும ெட்சிமாணவர்கள
முகமமகட்சிமாடுக்கும சுடவடிக்கெகள அதிகரிக்க ெட்டுரிபால சிறிசெ ம்ரிபால சிறிசேய்துளளன் ஜன.

யட்சிமாழ்ப்பட்சிமாணத்தின் இன்டவடிக்கறய ஆர்ப்பட்சிமாட்டம,  சிறிரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேன் ஜன ெற்றும
தமிழ் ரிபால சிறிசதசியக் கூட்டடவடிக்கெப்புக்கு எதிரட்சிமான் ஜன ஆழெட்சிமான் ஜன ரிபால சிறிசகட்சிமாபத்டவடிக்கத

பிரதிபலிக்கிறது.  இலங்டவடிக்ககயின் உளநட்சிமாட்டு யுத்தம முடிந்து
ஏழு ஆண்டுகளுக்கும பின்ன் ஜனர்,  1  மிலலியன் ெக்கள

மதட்சிமாடவடிக்ககயிடவடிக்கன் ஜன மகட்சிமாண்ட வட ெட்சிமாகட்சிமாணத்தில 1  இலட்்ரிபால சிறிசேம
படவடிக்கடயின் ஜனர்கள இன்னும நிடவடிக்கலமகட்சிமாண்டுளளன் ஜனர்.  கட்சிமாணட்சிமாெல

ரிபால சிறிசபட்சிமான் ஜன ஆயிரக்கணக்கட்சிமாரிபால சிறிசன் ஜனட்சிமாரின் நிடவடிக்கல இன்ன் ஜனமும
மதரியட்சிமாதுளளது,  ரிபால சிறிசபட்சிமாரில இடமமபயர்ந்த

ஆயிரக்கணக்கட்சிமாரிபால சிறிசன் ஜனட்சிமார்,  ெனிதர் வட்சிமாழமவட்சிமாண்ணட்சிமாத
நிடவடிக்கலடவடிக்கெகளில முகட்சிமாமகளில இன்னும வட்சிமாழ்ந்து வருகின்றன் ஜனர்.

அரசியல டவடிக்ககதிகள சிடவடிக்கறகளில அடவடிக்கடந்து கிடக்கின்றன் ஜனர்,
யுத்தத்தட்சிமால பட்சிமாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எந்த உதவியும

கிட்டட்சிமாெல ்ரிபால சிறிசேமூக வடவடிக்கலத் தளங்களினூடட்சிமாக உதவி ரிபால சிறிசவண்டி
எதிர்பட்சிமார்த்து கட்சிமாத்திருக்கின்றன் ஜனர்.  ரிபால சிறிசபட்சிமாரில

பட்சிமாதிக்கப்பட்டவர்களின் எந்த அடிப்படவடிக்கடப் பிரச்சிடவடிக்கன் ஜனகளும
தீர்க்கப்பட்டிருக்கவிலடவடிக்கல என்பது ெட்டுெலல,  ஊதியங்கள

ெற்றும ்ரிபால சிறிசேமூக நலதிட்டங்கள மீது தட்சிமாக்குதல நடத்துகின்ற
சிக்கன் ஜன நடவடிக்டவடிக்கககளும தீவிரெடவடிக்கடகின்றன் ஜன.

சிறிரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேன் ஜனடவடிக்கவ அெர்த்திய ஆட்சி ெட்சிமாற்ற நடவடிக்டவடிக்ககக்கும,
உடவடிக்கழக்கும ெக்கடவடிக்கள சிங்களவர்கள,  தமிழர்கள,

முஸ்லீமகளட்சிமாக பிளவுபடுத்தும தமிழ் ரிபால சிறிசதசியவட்சிமாத
அரசியலுக்கும,  இலங்டவடிக்ககயின் ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேட்சிமா்ரிபால சிறிசேலி்ரிபால சிறிசே ்ரிபால சிறிசேெத்துவக் கட்சி

கட்சிமாட்டிய எதிர்ப்பு மிகவும ்ரிபால சிறிசேரிமயன்படவடிக்கதரிபால சிறிசய நிகழ்வுகள
நிரூபணம ம்ரிபால சிறிசேய்துளளன் ஜன.

இருந்தரிபால சிறிசபட்சிமாதிலும தமிழ் ரிபால சிறிசதசிய கூட்டடவடிக்கெப்பின் ஜனதும, மகட்சிமாழுமபு
ஆட்சியின் ஜனதும மகட்சிமாளடவடிக்கககடவடிக்கள எதிர்க்கின்ற மதட்சிமாழிலட்சிமாளர்கள,

உடவடிக்கழப்பட்சிமாளிகள,  இடவடிக்களஞர்கள,  இந்த ஆர்ப்பட்சிமாட்டத்திற்கு
அடவடிக்கழப்பு விடுத்திருக்கும அரசியல அடவடிக்கெப்புகளுக்கும, தமிழ்

ரிபால சிறிசதசிய கூட்டடவடிக்கெப்புக்கும,  இடவடிக்கடயில அடிப்படவடிக்கடயட்சிமான் ஜன
வித்தியட்சிமா்ரிபால சிறிசேங்கள ஏதும கிடவடிக்கடயட்சிமாது என்பதில எச்்ரிபால சிறிசேரிக்டவடிக்ககயட்சிமாக

இருக்க ரிபால சிறிசவண்டும.

உளநட்சிமாட்டுப் ரிபால சிறிசபட்சிமாரின் ரிபால சிறிசவடவடிக்களயில விடுதடவடிக்கலப் புலிகள

பயன்படுத்திய வட்சிமாய்வீச்டவடிக்க்ரிபால சிறிசே மீண்டும பிரதிமயடுத்தவிதெட்சிமாக,
வட ெட்சிமாகட்சிமாண ்ரிபால சிறிசேடவடிக்கப முதலடவடிக்கெச்்ரிபால சிறிசேரட்சிமான் ஜன விக்ரிபால சிறிசன் ஜனஸ்வரனின் தமிழ்

ெக்கள ரிபால சிறிசபரடவடிக்கவ,  இந்த ரிபால சிறிசபரணிடவடிக்கய வகுப்புவட்சிமாத
அடித்தளத்தில “எழுக தமிழ்” என்று அடவடிக்கழத்தது. தமிழ் ரிபால சிறிசதசிய

ெக்கள முன்ன் ஜனணி,  யட்சிமாழ் பலகடவடிக்கலக்கழக ்ரிபால சிறிசேமூகம,  சிவில
்ரிபால சிறிசேமூகம,  மதட்சிமாழிற்்ரிபால சிறிசேங்கவட்சிமாதிகள ெற்றும ரிபால சிறிசபட்சிமாரின் ்ரிபால சிறிசேெயத்தில

இலங்டவடிக்கக அலலது இந்திய இரட்சிமாணுவத்தின் துடவடிக்கண
இரட்சிமாணுவப் பின் ஜனட்சிமாமிகளட்சிமாக ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேடவடிக்கவ ம்ரிபால சிறிசேய்த குழுக்களட்சிமான் ஜன

ரிபால சிறிசதவட்சிமான் ஜனந்தட்சிமாவின் ஈழ ெக்கள ஜன் ஜனநட்சிமாயகக் கட்சி,
பிரிபால சிறிசரெச்்ரிபால சிறிசேந்திரனின் ஈழ ெக்கள புரட்சிகர விடுதடவடிக்கல முன்ன் ஜனணி,

சித்தட்சிமார்த்தனின் ஜன் ஜனநட்சிமாயக ெக்கள விடுதடவடிக்கல முன்ன் ஜனணி
ஆகியடவடிக்கவயும தமிழ் ெக்கள ரிபால சிறிசபரடவடிக்கவயுடன்

கரமரிபால சிறிசகட்சிமார்த்திருகின்றன் ஜனர்.  தெது பங்கிற்கு மதன்னிந்திய தமிழ்
ரிபால சிறிசதசியவட்சிமாதிகளும தெது நலவட்சிமாழ்த்துக்கடவடிக்கள அனுப்பியுளளன் ஜனர்.

இந்தப் ரிபால சிறிசபரணிக்கு அடவடிக்கழப்பு விடுடவடிக்ககயில,  தமிழ்
ரிபால சிறிசதசியவட்சிமாதிகள மூன்று இலக்குகடவடிக்கள டவடிக்கெயெட்சிமாக

மகட்சிமாண்டிருக்கின்றன் ஜனர். 

முதலட்சிமாவது, அமெரிக்க ஏகட்சிமாதிபத்தியத்திடம இருந்தும இந்திய

முதலட்சிமாளித்துவத்திடம இருந்தும ஆதரவுரிபால சிறிசகட்சிமாரி கூக்குரலிட்டுக்
மகட்சிமாண்டிருந்த ஒரு முதலட்சிமாளித்துவ ரிபால சிறிசதசிய பிரிவிடவடிக்கன் ஜனவட்சிமாத

இயக்கெட்சிமான் ஜன விடுதடவடிக்கலப் புலிகளின் சுரிபால சிறிசலட்சிமாகங்கடவடிக்கள
சிடுமூஞ்சித்தன் ஜனெட்சிமாய் சுரண்டிக் மகட்சிமாளளும தற்ரிபால சிறிசபட்சிமாடவடிக்கதய

ஒட்டுமெட்சிமாத்த தமிழ் ரிபால சிறிசதசியவட்சிமாதிகளும,  உளநட்சிமாட்டுப் ரிபால சிறிசபட்சிமாரின்
முடிவில ரிபால சிறிசபட்சிமாரட்சிமாளிகள இரட்சிமாணுவத்தின் ஜனட்சிமால படுமகட்சிமாடவடிக்கல

ம்ரிபால சிறிசேய்யப்பட்டதில,  முன்னிடவடிக்கலப் பட்சிமாத்திரங்கள வகித்த
அமெரிக்கட்சிமா,  மகட்சிமாழுமபு ஆட்சியுடன் உடன்பட்சிமாடுகடவடிக்கள

எட்டுகின்ற அரிபால சிறிசத அடிப்படவடிக்கட மூரிபால சிறிசலட்சிமாபட்சிமாயத்டவடிக்கதரிபால சிறிசய
மகட்சிமாண்டிருக்கின்றன் ஜனர்.



இரண்டட்சிமாவது,  விடுதடவடிக்கலப் புலிகளின் ரிபால சிறிசதசியவட்சிமாத
சுரிபால சிறிசலட்சிமாகங்கடவடிக்கள ஊக்குவிப்பதன் மூலம,  தமிழ்

மதட்சிமாழிலட்சிமாளர்கடவடிக்கள சிங்கள,  முஸ்லீம மதட்சிமாழிலட்சிமாளர்கள
முகமமகட்சிமாடுக்கின்ற அரிபால சிறிசத ்ரிபால சிறிசேமூக,  மபட்சிமாருளட்சிமாதட்சிமார

பிரச்சிடவடிக்கன் ஜனகளுக்ரிபால சிறிசக தட்சிமாமும முகமமகட்சிமாடுத்திருக்கிரிபால சிறிசறட்சிமாம என்ற
அதிகரித்துவரும விழிப்புணர்வில இருந்து துண்டிக்க

முயலகின்றன் ஜனர்.  இது மதட்சிமாழிலட்சிமாள வர்க்கத்டவடிக்கத இன் ஜனவட்சிமாத,
ெதவட்சிமாத ரீதியட்சிமாக பிளவுபடுத்துவதற்கும,  சிறிரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேன் ஜன-

விக்கிரெசிங்க-்ரிபால சிறிசேமபந்தன் ஆட்சிக்கு,  அடவடிக்கன் ஜனத்து ்ரிபால சிறிசேமூக,  ெத
பின்ன் ஜனணிடவடிக்கயயும மகட்சிமாண்ட மதட்சிமாழிலட்சிமாளர்கள ெத்தியில

அபிவிருத்தி அடவடிக்கடந்து வரும எதிர்ப்டவடிக்கப தடமபுரளச்
ம்ரிபால சிறிசேய்வதன் மூலெட்சிமாக முதலட்சிமாளித்துவ ஆட்சிடவடிக்கய

ஸ்திரப்படுத்துவதற்கும ெட்டுரிபால சிறிசெ உதவுகிறது.

மூன்றட்சிமாவது,  இலங்டவடிக்ககக்கு விஜயம ம்ரிபால சிறிசேய்கின்ற அமெரிக்க

தூதரக அதிகட்சிமாரிகள,  இரட்சிமாணுவ அதிகட்சிமாரிகளுடன் ஜனட்சிமான் ஜன தன் ஜனது
்ரிபால சிறிசேந்திப்புகடவடிக்கள விக்ரிபால சிறிசன் ஜனஸ்வரன் மபருமிதத்துடன்

கட்சிமாட்சிப்படுத்துகின்ற நிடவடிக்கலடவடிக்கெகளின் கீழ்,  சீன் ஜனட்சிமாவுக்கு எதிரட்சிமான் ஜன
அமெரிக்கட்சிமாவின் “ஆசியட்சிமாடவடிக்கவ ரிபால சிறிசநட்சிமாக்கிய முன்னிடவடிக்கல”யட்சிமால

தயட்சிமாரிப்பு ம்ரிபால சிறிசேய்யப்படுகின்ற ஒரு உலகப் ரிபால சிறிசபட்சிமாரின் அபட்சிமாயம
மபருகிச் ம்ரிபால சிறிசேலவடவடிக்கத ெடவடிக்கறக்க தமிழ் ெக்கள ரிபால சிறிசபரடவடிக்கவ முயற்சி

ம்ரிபால சிறிசேய்கின்றது.  அமெரிக்க அதிகட்சிமாரிகள யட்சிமாழ்ப்பட்சிமாணத்துக்கு
வருடவடிக்கக தருவடவடிக்கத வழக்கெட்சிமாக்கியிருப்பது தங்களது தட்சிமாரட்சிமாள

ென் ஜனத்டவடிக்கதயும ெனிதட்சிமாபிெட்சிமான் ஜன அக்கடவடிக்கறடவடிக்கயயும தமிழ்
ெக்களுக்கு மவளிப்படுத்துவதற்கட்சிமாக அலல.  ரிபால சிறிசபட்சிமார் ஒன்று

உருவட்சிமாகும ்ரிபால சிறிசேந்தர்ப்பத்தில,  சீன் ஜனட்சிமா மீது மபட்சிமாருளட்சிமாதட்சிமார
முற்றுடவடிக்ககடவடிக்கய திணிக்க,  ஆசியட்சிமா,  ஐரிபால சிறிசரட்சிமாப்பட்சிமா,  ஆபிரிக்கட்சிமாடவடிக்கவ

இடவடிக்கணக்கின்ற மபட்சிமாருளட்சிமாதட்சிமாரரீதியட்சிமாய் இன்றியடவடிக்கெயட்சிமாத இந்திய
மபருங்கடலின் வணிகப் பட்சிமாடவடிக்கதகளின் மீது தெது

ரிபால சிறிசெலட்சிமாதிக்கத்டவடிக்கத பட்சிமாதுகட்சிமாத்துக் மகட்சிமாளவதற்கட்சிமாகரிபால சிறிசவ அவர்கள
முடவடிக்கன் ஜனப்பு கட்சிமாட்டி வருகின்றன் ஜனர்.

தமிழ் ரிபால சிறிசதசியவட்சிமாதிகள அமெரிக்கட்சிமாவின் ரிபால சிறிசபட்சிமார் முடவடிக்கன் ஜனப்பின்
ஆதரவட்சிமாளர்களட்சிமாக பரிணட்சிமாெ வளர்ச்சி கண்டிருப்பதட்சிமான் ஜனது,  பல

த்ரிபால சிறிசேட்சிமாப்தங்களட்சிமாக ஒவ்மவட்சிமாரு இன் ஜனத்தின் ரிபால சிறிசதசியவட்சிமாத
்ரிபால சிறிசேக்திகளுக்கு எதிரட்சிமாகவும ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேட்சிமா்ரிபால சிறிசேலி்ரிபால சிறிசே ்ரிபால சிறிசேெத்துவக் கட்சி ரிபால சிறிசபட்சிமாரட்சிமாடி

வந்த ட்மரட்சிமாட்ஸ்கி்ரிபால சிறிசே அடித்தளத்திலட்சிமான் ஜன எதிர்ப்டவடிக்கப ்ரிபால சிறிசேரிமயன் ஜன
நிரூபணம ம்ரிபால சிறிசேய்கிறது.  இன் ஜனம,  ெதம ெற்றும மெட்சிமாழியின்

தடவடிக்கடமயலடவடிக்கலகடவடிக்களக் கடந்து இந்திய துடவடிக்கணக்கண்டத்திற்கட்சிமான் ஜன
ஒரு ்ரிபால சிறிசேர்வரிபால சிறிசத்ரிபால சிறிசே ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேட்சிமா்ரிபால சிறிசேலி்ரிபால சிறிசே முன்ரிபால சிறிசன் ஜனட்சிமாக்கின் அடிப்படவடிக்கடயில

மதட்சிமாழிலட்சிமாள வர்க்கத்டவடிக்கத ஐக்கியப்படுத்துவதற்கட்சிமாக ்ரிபால சிறிசேெர்ரிபால சிறிசேெற்றுப்
ரிபால சிறிசபட்சிமாரட்சிமாடி வரும ஒரிபால சிறிசர கட்சி ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேட்சிமா்ரிபால சிறிசேலி்ரிபால சிறிசே ்ரிபால சிறிசேெத்துவ கட்சி ெட்டுரிபால சிறிசெ.

மதற்கட்சிமாசிய ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேட்சிமா்ரிபால சிறிசேலி்ரிபால சிறிசே அரசுகளின் பட்சிமாகெட்சிமாக ஸ்ரீலங்கட்சிமா-ஈழம
ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேட்சிமா்ரிபால சிறிசேலி்ரிபால சிறிசே அரசுகள என்ற முன்ரிபால சிறிசன் ஜனட்சிமாக்கின் அடிப்படவடிக்கடயிரிபால சிறிசலரிபால சிறிசய

ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேட்சிமா்ரிபால சிறிசேலி்ரிபால சிறிசே ்ரிபால சிறிசேெத்துவக் கட்சி இலங்டவடிக்ககயின் உளநட்சிமாட்டுப் ரிபால சிறிசபட்சிமாடவடிக்கர
எதிர்த்திருந்தது.

தீவில இருக்கும ஒடுக்கப்பட்ட தமிழ் ெக்களின் கூட்டட்சிமாளிகள
சிறிரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேன் ஜன, ரிபால சிறிசெட்சிமாடி அலலது ஒபட்சிமாெட்சிமாரிபால சிறிசவட்சிமா அலல, ெட்சிமாறட்சிமாக சிங்கள

மதட்சிமாழிலட்சிமாளர்களும இந்திய துடவடிக்கணக் கண்டம உட்பட்ட
ஒட்டுமெட்சிமாத்த உலகத்டவடிக்கதச் ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேர்ந்த மதட்சிமாழிலட்சிமாள வர்க்கமுரிபால சிறிசெ

ஆகும.  இந்த ்ரிபால சிறிசேக்திகடவடிக்கள ரிபால சிறிசநட்சிமாக்கித் திருமபுவதும,  தமிழ்

ரிபால சிறிசதசியவட்சிமாதிகள அமெரிக்க ஆதரவு சிறிரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேன் ஜன ஆட்சியுடன்
ரிபால சிறிசபச்சுவட்சிமார்த்டவடிக்கத நடத்திக் மகட்சிமாண்டிருக்கின்ற புதிய

அரசியலடவடிக்கெப்பு ்ரிபால சிறிசேட்டத்தின் மீது ஏற்படுத்த முயலுகின்ற
பிரடவடிக்கெகடவடிக்கள நிரட்சிமாகரிப்பதுரிபால சிறிசெ,  முன்ரிபால சிறிசன் ஜனட்சிமாக்கி ம்ரிபால சிறிசேலலும ஒரிபால சிறிசர

பட்சிமாடவடிக்கத ஆகும.

சிறிரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேன் ஜனவுடன் ஜனட்சிமான் ஜன ஒரு “நீண்ட பயண”த்திற்கட்சிமான் ஜன தெது

திட்டங்கடவடிக்களக் கட்சிமாட்டி யட்சிமாழ்ப்பட்சிமாண ரிபால சிறிசபரணிக்கட்சிமான் ஜன அதன் ஜனது
எதிர்ப்டவடிக்கப தமிழ் ரிபால சிறிசதசிய கூட்டடவடிக்கெப்பு நியட்சிமாயப்படுத்தியது.

“புதிய அரசியலடவடிக்கெப்புச் ்ரிபால சிறிசேட்டம தமிழ் ெக்களுக்கு ஒரு
முழுடவடிக்கெயட்சிமான் ஜன தீர்டவடிக்கவக் மகட்சிமாண்டுவரும” என்று கூட்டடவடிக்கெப்பின்

இரண்டட்சிமாமிட தடவடிக்கலவரட்சிமான் ஜன எம.ஏ.சுெந்திரன்
வட்சிமாக்குறுதியளித்தட்சிமார்.  “ஏற்கன் ஜனரிபால சிறிசவ அறுபது வருடங்களட்சிமாக

நட்சிமாங்கள எத்தடவடிக்கன் ஜனரிபால சிறிசயட்சிமா தடடவடிக்கவகள ஏெட்சிமாற்றப்பட்டிருக்கிரிபால சிறிசறட்சிமாம.
இன்னுமெட்சிமாரு தடடவடிக்கவ கூடுதலட்சிமாக நட்சிமாங்கள ஏெட்சிமாற்றப்பட்டட்சிமாலும

பரவட்சிமாயிலடவடிக்கல.”  என்று சிடுசிடுப்புடன் அவர்
ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேர்த்துக்மகட்சிமாண்டட்சிமார்.

யட்சிமாழ்ப்பட்சிமாண ஆர்ப்பட்சிமாட்டத்திற்கு அடவடிக்கழப்புவிடுகின்ற
அடவடிக்கெப்புகள, இரிபால சிறிசத அரசியலடவடிக்கெப்பு ்ரிபால சிறிசேட்டம ெற்றும ஆட்சியின்

மீதட்சிமான் ஜன பிரடவடிக்கெகடவடிக்களரிபால சிறிசய ஊக்குவித்துக் மகட்சிமாண்டிருக்கின்றன் ஜன.
தமிழ் ரிபால சிறிசதசிய ெக்கள முன்ன் ஜனணியின் தடவடிக்கலவர் கரிபால சிறிசஜந்திரகுெட்சிமார்

மபட்சிமான்ன் ஜனமபலம அறிவித்தட்சிமார்:  “அர்ரிபால சிறிசேட்சிமாங்கம இரண்டு
ெட்சிமாதங்களில அரசியலடவடிக்கெப்பு ்ரிபால சிறிசேட்டத்டவடிக்கத

முன்டவடிக்கவக்கவிருக்கிறது.  தமிழ் ெக்கள ரிபால சிறிசபரடவடிக்கவயின்
ஆரிபால சிறிசலட்சிமா்ரிபால சிறிசேடவடிக்கன் ஜனகள அதில இடமமபற்றட்சிமாக ரிபால சிறிசவண்டும.

அமமுடவடிக்கறயில ெட்டுரிபால சிறிசெ அத்தடவடிக்கன் ஜன ்ரிபால சிறிசேமூகப் பிரச்சிடவடிக்கன் ஜனகளும
தீரும.  அரசியலடவடிக்கெப்பு ்ரிபால சிறிசேட்டத்தில நெது நலன்கடவடிக்களயும

இடமமபறச் ம்ரிபால சிறிசேய்வதற்கு சிங்கள ரிபால சிறிசத்ரிபால சிறிசேத்திற்கு நட்சிமாம பட்சிமாரிய
அழுத்தத்டவடிக்கதக் மகட்சிமாடுத்தட்சிமாக ரிபால சிறிசவண்டும.”

உண்டவடிக்கெயில,  ்ரிபால சிறிசேமூகப் பிரச்சிடவடிக்கன் ஜனகடவடிக்கள தீர்ப்பதற்ரிபால சிறிசகட்சிமா,
ஜன் ஜனநட்சிமாயகத்டவடிக்கத கட்டிமயழுப்புவதற்ரிபால சிறிசகட்சிமா அலலது இன் ஜன,  ெத

எலடவடிக்கலகள கடந்து உடவடிக்கழக்கும ெக்கடவடிக்கள
ஐக்கியப்படுத்துவதற்ரிபால சிறிசகட்சிமா முதலட்சிமாளித்துவ வர்க்கம

இலட்சிமாயக்கற்றதட்சிமாக இருக்கிறது என்படவடிக்கதரிபால சிறிசய இரண்டட்சிமாம உலகப்
ரிபால சிறிசபட்சிமாருக்குப் பின்ன் ஜனர் இந்திய துடவடிக்கணக்கண்டத்தில

ஸ்தட்சிமாபிக்கப்பட்ட “சுதந்திர அரசுகளின்” சுெட்சிமார் 70 ஆண்டு கட்சிமால
வரலட்சிமாறும எடுத்துக்கட்சிமாட்டியிருக்கிறது.  புதிய அரசியலடவடிக்கெப்பு

்ரிபால சிறிசேட்டெட்சிமான் ஜனது பரந்த உடவடிக்கழக்கும ெக்கடவடிக்கள மபட்சிமாறுத்தவடவடிக்கர ஒரு
முட்டுச்்ரிபால சிறிசேந்தட்சிமாகரிபால சிறிசவ இருக்கும.  வர்க்க ரிபால சிறிசெட்சிமாதலும பூரிபால சிறிசகட்சிமாளப்

பதட்டங்களும மபருகிச் ம்ரிபால சிறிசேலவதன் ெத்தியில,  சிக்கன் ஜன
நடவடிக்டவடிக்கககடவடிக்கள திணிக்கின்றதும ஒரு புதிய ஏகட்சிமாதிபத்திய

ரிபால சிறிசபட்சிமாருக்குத் தயட்சிமாரிப்பு ம்ரிபால சிறிசேய்கின்றதுெட்சிமான் ஜன ஒரு ரிபால சிறிசபட்சிமாலிஸ் அரசு
ஆட்சிக்கும, ரிபால சிறிசெட்சிமா்ரிபால சிறிசேெட்சிமான் ஜன அடக்குமுடவடிக்கறக்குரிபால சிறிசெ வழிதிறக்கும.

்ரிபால சிறிசேர்வரிபால சிறிசத்ரிபால சிறிசே மதட்சிமாழிலட்சிமாள வர்க்கத்டவடிக்கத ரிபால சிறிசநட்சிமாக்கித் திருமபுவதன்
இன்றியடவடிக்கெயட்சிமாத பணி,  அதன் புரட்சிகரத் தடவடிக்கலடவடிக்கெடவடிக்கயக்

கட்டிமயழுப்புவதட்சிமாகும.  உலக ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேட்சிமா்ரிபால சிறிசேலி்ரிபால சிறிசே வடவடிக்கலத் தளத்டவடிக்கத
வட்சிமாசிப்பதற்கும ஆதரிப்பதற்கும ெற்றும ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேட்சிமா்ரிபால சிறிசேலி்ரிபால சிறிசே ்ரிபால சிறிசேெத்துவக்

கட்சியில இடவடிக்கணவதற்கும மதட்சிமாழிலட்சிமாளர்கள,  இடவடிக்களஞர்கள
ெற்றும ரிபால சிறிச்ரிபால சிறிசேட்சிமா்ரிபால சிறிசேலி்ரிபால சிறிசே சிந்தடவடிக்கன் ஜன மகட்சிமாண்ட புத்திஜீவிகளுக்கு

நட்சிமாங்கள அடவடிக்கழப்பு விடுக்கின்ரிபால சிறிசறட்சிமாம.


