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இலங்ககை ஜனனாதிபதி சிறிிறிசசிறிசேன
பிரதமகர பதவி நீக்கைம் ்கம் சசிறிசேய்கி செய்கிறனார
By K. Ratnayake,
வெள்ளிக்கிழிழமகிழமை
கிழமைமை மாிழம , ஒரு அரசியல் சதிக்கு சகிழமைகிழமைமை மான
நடெடிக்ிழமகைிழமய மகிழமைற்வகைமை மாண்ட ஜனமை மாதிபதி சிறிமசன, பிரதகிழமைர் ரணில்
விக்கிரகிழமைசிங்கைிழமெ பதவி நீக்கைம் வசய்தமதமை மாடு அந்த பதவியில்
முன்னமை மாள் ஜனமை மாதிபதி கிழமைஹிந்த இரமை மாஜபக்ஷிழமெ அகிழமைர்த்தினமை மார் .
அவ்ெமை மாறு வசய்ததன் மூ ம், சிறிமசன, 2015 ல் இருந்து நமை மாட்ிழமட ஆட்சி
வசய்து ெந்த ஸ்ரீ ங்கைமை மா சுதந்திரக் கைட்சியின் (ஸ்ரீ. .சு.கை.) அெரது
கைன்ிழமனக்கும் விக்கிரகிழமைசிங்கைவின் ஐக்கிய மதசியக் கைட்சிக்கும் (ஐ.மத.கை.)
இிழமடமயயமை மான "ஐக்கிய அரசமை மாங்கைத்துக்கு” முடிவு கைட்டினமை மார்.
2015 ஏப்ரலில் சட்டகிழமைமை மாக்கைப்பட்ட இ ங்ிழமகை அரசிய ிழமகிழமைப்பின் 19 ெது
திருத்தகிழமைமை மானது,
பிரதகிழமைிழமர
நீக்குெதற்கு
ஒருதிழம ப்பட்சகிழமைமை மாகை
முடிவெடுக்கை ஜனமை மாதிபதிக்கு உள்ள உரிிழமகிழமை உட்பட, நிிழமிறைமெற்று
ஜனமை மாதிபதியின் கைணிசகிழமைமை மான அதிகைமை மாரங்கைிழமள குிழமிறைக்கிிறைது.
சிறிமசனவும்
இரமை மாஜபக்ஷவும்
அரசிய ிழமகிழமைப்பிற்கு
எதிரமை மான
நடெடிக்ிழமகைகைிழமள
மிகை
வநருக்கைகிழமைமை மான
ஆதரெமை மாளர்கைள்
தவிர
ஏிழமனயெர்கைளுக்கு கைடும் இரகைசியகிழமைமை மாகை ிழமெத்திருந்தனர். ஆழ்ந்த
வபமை மாருளமை மாதமை மார வநருக்கைடி, அதிகைரித்து ெரும் அரசியல் பதட்டங்கைள்
கிழமைற்றும் வதமை மாழி மை மாளர்கைளதும் ஏிழமழகைளதும் ெர்க்கைப் மபமை மாரமை மாட்டத்தின் கிழமைறு
எழுச்சிக்கு கிழமைத்தியில் இ ங்ிழமகை ஆளும் ெர்க்கைம் எதிர்வகைமை மாள்ளும்
வபரும் அரசியல் வநருக்கைடியின் வெளிப்பமை மாமட இந்த சதியமை மாகும்.
புதிய ஆட்சி, அதிகைமை மாரத்தில் தனது பிடிிழமய இறுக்கி ெருகிிறைது. அரசுக்கு
வசமை மாந்தகிழமைமை மான வதமை மாிழம க்கைமை மாட்சியில் விக்கிரகிழமைசிங்கைவுக்கு ஆதரெமை மானெர்கைள்
என
நம்பப்பட்ட
ஊழியர்கைிழமள இரமை மாஜபக்ஷ-சமை மார்பு
குண்டர்கைள்
வெளிமயற்றினர். சிறிமசன உடனடியமை மாகை இந்த வதமை மாிழம க்கைமை மாட்சி
மசிழமெகைள், அரசமை மாங்கைத்திற்கு வசமை மாந்தகிழமைமை மான வசய்தித்தமை மாள் ிழமகிழமையகிழமைமை மான
ம க் ஹவுஸ் ஆகியெற்றின் கைட்டுப்பமை மாட்ிழமட எடுத்துக் வகைமை மாண்டமை மார் .
வபமை மாலிிழமிஸை கைட்டுப்படுத்தும் சட்ட கிழமைற்றும் ஒழுங்கு அிழமகிழமைச்ிழமசயும் அெர்
எடுத்துக் வகைமை மாண்டமை மார்.
சிறிமசனவின் நடெடிக்ிழமகைிழமய "அரசிய ிழமகிழமைப்பிற்கு முரு முரணமை மானது" என
ெிழமகைப்படுத்திய விக்கிரகிழமைசிங்கை, தமை மான் இன்னும் பிரதகிழமைமர என்று
பிரகைடனம்
வசய்ததுடன்,
"வபரும்பமை மான்ிழமகிழமைிழமய
நிரூபிக்கை"
பமை மாரமை மாளுகிழமைன்ிறைத்ிழமத கூட்டுகிழமைமை மாறு அிழமழப்பு விடுத்தமை மார்.
சிறிமசன இரண்டு ெர்த்தகிழமைமை மானி அறிவித்தல் மூ ம் இதற்கு பதி ளித்தமை மார்.
முத மை மாெதமை மாகை விக்ரகிழமைசிங்கைிழமெ அகைற்றுெதற்கைமை மான தனது முடிிழமெ அெர்
உறுதிப்படுத்தினமை மார். இரண்டமை மாெதமை மாகை பமை மாரமை மாளுகிழமைன்ிறைத்ிழமத நெம்பர் 16
ெிழமர ஒத்திிழமெத்தமை மார். அெர் நமை மாிழமள இரமை மாஜபக்ஷவின் புதிய
அிழமகிழமைச்சரிழமெக்கு
சத்தியப்பிரகிழமைமை மாு முரணம்
வசய்து
ிழமெக்கைத்
திட்டமிட்டுள்ளமை மார்.
225
ஆசனங்கைிழமளக்
வகைமை மாண்ட
பமை மாரமை மாளுகிழமைன்ிறைத்தில்
ஐ.மத.கை.
திழம ிழமகிழமையி மை மான கூட்டணி 106 உறுப்பினர்கைிழமளக் வகைமை மாண்டுள்ள
அமதமெிழமள, சிறிமசன கிழமைற்றும் இரமை மாஜபக்ஷவும் கூட்டமை மாகை 95
உறுப்பினர்கைிழமளக் வகைமை மாண்டுள்ளனர். 16 பமை மாரமை மாளுகிழமைன்ிறை உறுப்பினர்கைிழமளக்
வகைமை மாண்ட தமிழ் மதசியக் கூட்டிழமகிழமைப்பின் ஆதரிழமெ விக்கிரகிழமைசிங்கை
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கைு முரணக்கிட்டுள்ளமை மார். கிழமைக்கைள் விடுதிழம முன்னணி (மஜ.வி.பி.) எந்தவெமை மாரு
குழுிழமெயும் ஆதரிக்கைமை மாது என அறிவித்துள்ளது.
மநற்று ஸ்ரீ. .சு.கை. கிழமைற்றும் அதன் கூட்டணிக் கைட்சிகைளின் பமை மாரமை மாளுகிழமைன்ிறை
உறுப்பினர்கைளின் குழுவிற்கு முன் உிழமரயமை மாற்றிய சிறிமசன, தன்னமை மால்
விக்கிரகிழமைசிங்கைவுடன் வதமை மாடர்ந்து பணியமை மாற்ிறை முடியவில்ிழம , ஏவனனில்
அரசமை மாங்கைம் நிதி மகிழமைமை மாசடியில் சிக்கியுள்ளது, என்று அறிவித்தமை மார்.
தன்ிழமனக் “வகைமை மாிழம வசய்ய ஒரு சதித்திட்டம்" உள்ளது என்றும் அெர்
ஆதமை மாரகிழமைற்ிறை கூற்றுக்கைிழமள மகிழமைற்மகைமை மாளிட்டமை மார் .
ஒரு முன்னமை மாள் சிப்பமை மாயும் வபமை மாலிசுக்கு தகைெல் ெழங்குபெருகிழமைமை மான நமை மாகிழமைல்
குகிழமைமை மார, வசப்வடம்பரில், சிறிமசனிழமெயும் முன்னமை மாள் பமை மாதுகைமை மாப்புச்
வசய மை மாளரமை மான மகைமை மாடமை மாபய இரமை மாஜபக்ஷிழமெயும் உப வபமை மாலிஸ் கிழமைமை மா அதிபர்
ந கை டி சில்ெமை மா வகைமை மாிழம வசய்யத் திட்டமிட்டிருந்திழமகிழமை பற்றி, தமை மான்
அறிந்திருந்ததமை மாகை வதரிவித்தமை மார்.
சிறிமசனவின்
குற்ிறைச்சமை மாட்டுகைள்
அெரது
ஜனநமை மாயகை
விமரமை மாத
நடெடிக்ிழமகைகைிழமள
நியமை மாயப்படுத்தும்
உளுத்துப்மபமை மான
சமை மாக்குப்
மபமை மாக்கைமை மாகும். சிறிமசன, இரமை மாஜபக்ஷ அல் து விக்கிரகிழமைசிங்கைவின்
திழம ிழமகிழமையி மை மான, இ ங்ிழமகை அரசியல் ஸ்தமை மாபனத்தின் எந்தவெமை மாரு
பிரிவிடமும் எடுப்பதற்கு ஒன்றும் கிிழமடயமை மாது . அிழமெ அடிப்பிழமட
ஜனநமை மாயகை உரிிழமகிழமைகைள் கிழமைற்றும் அரசிய ிழமகிழமைப்பு விதிமுிழமிறைகைிழமள
அ ட்சியம் வசய்ெிழமதத் தவிர மெறு எிழமதயும் வசய்ெதில்ிழம .
இரமை மாஜபக்ஷிழமெ பதவியிலிருந்து அகைற்றிய 2015 ஜனமை மாதிபதித் மதர்தலின்
பின்னமர மதசிய ஐக்கிய அரசமை மாங்கைம் நிறுெப்பட்டது. 2014 நெம்பரில்
விக்கிரகிழமைசிங்கை கிழமைற்றும் முன்னமை மாள் ஜனமை மாதிபதி சந்திரிகைமை மா குகிழமைமை மாரதுங்கை
ஆகிமயமை மாரமை மால் ெமை மாஷிங்டன் கிழமைற்றும் புது டில்லியினதும் உடந்ிழமதயுடன்
மகிழமைற்வகைமை மாள்ளப்பட்ட ஒரு சதித்திட்டத்தில், இரமை மாஜபக்ஷ அரசமை மாங்கைத்தின்
ஒரு சிமரஷ்ட அிழமகிழமைச்சரமை மாகை இருந்த சிறிமசன வெளிமயறினமை மார் .
ஜனநமை மாயகை உரிிழமகிழமைகைள் கிழமைற்றும் ெமை மாழ்க்ிழமகை நிிழம ிழமகிழமைகைள் மீதமை மான
தமை மாக்குதல், பிரிவிிழமனெமை மாத தமிழீழ விடுதிழம ப் புலிகைளுக்கு எதிரமை மான
மபமை மாரில் இரமை மாணுெத்தின் அட்டூழியங்கைள் சம்பந்தகிழமைமை மாகைவும், இரமை மாஜபக்ஷ
அரசமை மாங்கைத்தின் மீது வதமை மாழி மை மாளர்கைளுக்கும் ஏிழமழகைளுக்கும் இருந்த
பரந்த எதிர்ப்ிழமப சிறிமசன சுரண்டிக்வகைமை மாண்டமை மார்.
இரமை மாஜபக்ஷ அரசமை மாங்கைத்தின் கிழமைனித உரிிழமகிழமை மீிறைல்கைள் கிழமைற்றும்
மபமை மார்க்குற்ிறைங்கைள் பற்றி அவகிழமைரிக்கைமை மா கைெிழம ப்படவில்ிழம . கிழமைமை மாிறைமை மாகை அந்த
நிர்ெமை மாகைம் சீனமை மாவுடன் வகைமை மாண்டிருந்த வநருக்கைகிழமைமை மான உிறைிழமெமய
எதிர்த்தது. சிறிமசன-விக்கிரகிழமைசிங்கை அரசமை மாங்கைம் உடனடியமை மாகை அதன்
வெளியுிறைவு வகைமை மாள்ிழமகைிழமய ெமை மாஷிங்டனின் பக்கைம் கிழமைமை மாற்றிக் வகைமை மாண்டு,
அவகிழமைரிக்கை கிழமைற்றும் இந்திய இரமை மாணுெத்துடன் தனது உிறைவுகைிழமள
ஆழகிழமைமை மாக்கியது.
ஆனமை மால், இப்வபமை மாழுது, விிழமரெமை மாகை மகிழமைமை மாசகிழமைிழமடந்து ெரும் நிதி
வநருக்கைடிக்கு முகைங்வகைமை மாடுத்த நிிழம யில், நிதி உதவி கிழமைற்றும்
ஒத்துிழமழப்புக்கைமை மாகை சீனமை மாிழமெ மநமை மாக்கி திரும்ப நிர்பந்திக்கைப்பட்டிழமகிழமை,
ெமை மாஷிங்டனில் இருந்து கைடுிழமகிழமையமை மான விகிழமைர்சனத்ிழமத தூண்டிவிட்டுள்ளது.

அமத மநரம், சர்ெமதச நமை மாு முரணய நிதியத்திடம் இருந்து பிிழமு முரண எடுப்புக்
கைடிழமனப்
வபிறைவும்,
சமூகை
வச வினங்கைிழமளயும்
விிழம
கிழமைமை மானியங்கைிழமளயும்
வெட்டிக்
குிழமிறைப்பது
உட்பட
சிக்கைனக்
மகைமை மாரிக்ிழமகைகைிழமள வசயல்படுத்தவும் அது நிர்ப்பந்திக்கைப்பட்டது.
இந்தத் தமை மாக்குதல்கைள் வதமை மாழி மை மாளர்கைள், கிழமைமை மாு முரணெர்கைள்
கிழமைற்றும்
இிழமளஞர்கைளிிழமடமய எதிர்ப்ிழமப அதிகைரிக்கைச் வசய்தன. சமீபத்திய
கிழமைமை மாதங்கைளில் இரயில், வபமை மாது மபமை மாக்குெரத்து, சுகைமை மாதமை மாரம் கிழமைற்றும் நீர்
ெமை மாரிய வதமை மாழி மை மாளர்கைள் கிழமைற்றும் பல்கைிழம க்கைழகை கைல்வி சமை மாரமை மா
ஊழியர்கைள், ஆசிரியர்கைள் கிழமைற்றும் ஓய்வூதியம் வபறுமெமை மாருகிழமைமை மாகை
மெிழம நிறுத்தங்கைள் கிழமைற்றும் ஆர்ப்பமை மாட்டங்கைளில் ஈடுபட்டனர். இிழமெ
மபமை மாலி இடது அிழமகிழமைப்புகைளின் ஆதரவுடன் வதமை மாழிற்சங்கைங்கைளமை மால்
தற்கைமை மாலிகைகிழமைமை மாகை ஒடுக்கைப்பட்டன.
கைடந்த சி ெமை மாரங்கைளமை மாகை, ஆயிரக்கைு முரணக்கைமை மான மதமை மாட்டத் வதமை மாழி மை மாளர்கைள்
100
சதவிகித
சம்பள
உயர்ிழமெ
மகைமை மாரி
மபமை மாரமை மாட்டங்கைிழமள
வதமை மாடங்கியுள்ளனர். கைடந்த புதன்கிழிழமகிழமை, மதமை மாட்டத் வதமை மாழி மை மாளர்கைளுக்கு
ஆதரெமை மாகை வகைமை மாழும்பில் ஒரு வபரிய மபரணிிழமய நடத்துெதற்கைமை மாகை 5,000
இளம் வதமை மாழி மை மாளர்கைள் இன மெறுபமை மாடுகைள் கைடந்து ஐக்கியப்பட்டனர்.
இரமை மாணுெ ஆக்கிரமிப்பு கிழமைற்றும் சீரழிந்து ெரும் ெமை மாழ்க்ிழமகை
நிிழம ிழமகிழமைகைளுக்கு எதிரமை மாகை ெடக்கில் தமிழ் உிழமழக்கும் கிழமைக்கைளிிழமடமய
அிழமகிழமைதியின்ிழமகிழமை வதமை மாடர்ந்த ஆழகிழமைிழமடகிிறைது.
கைடந்த பிப்ரெரியில் நடந்த ஊள்ளூரமை மாட்சி கிழமைன்ிறை மதர்தல்கைளில்
அரசமை மாங்கைத்தின் மீதமை மான எதிர்ப்பின் அளவு வெளிக்கைமை மாட்டப்பட்டது.
இரமை மாஜபக்ஷ திழம ிழமகிழமையி மை மான ஸ்ரீ. .சு.கை. பிரிெமை மானது ஸ்ரீ ங்கைமை மா வபமை மாதுஜன
முன்னணி
(ஸ்ரீ. .வபமை மா.ஜ.மு.)
என்ிறை
வபயரில்
மதர்தலில்
மபமை மாட்டியிட்டமதமை மாடு ,
வபரும்பமை மான்ிழமகிழமை
சிழமபகைளின்
கைட்டுப்பமை மாட்ிழமட
வென்ிறைது. ஐ.மத.கை.விற்கு பின்னமை மால் சிறிமசன பிரிவினர் மூன்ிறைமை மாெது
இடத்திற்கு ெந்திழமகிழமைமய "ஐக்கிய" அரசமை மாங்கைத்தின் வநருக்கைடிிழமய
தீவிரப்படுத்தியது.
நமை மாட்டின் வபமை மாருளமை மாதமை மார வநருக்கைடிக்கு ஐ.மத.கை.யின் நிதி மகிழமைமை மாசடி
எனப்படுெதன் மீதமை மான குற்ிறைச்சமை மாட்டுகைிழமள தூக்கிப் பிடிப்பதன் மூ ம்,
சிறிமசன அரசமை மாங்கைத்தின் சிக்கைன நடெடிக்ிழமகைகைளிலிருந்து தன்ிழமனத் தூர
வி க்கிக்வகைமை மாள்ள பமை மாசமை மாங்குத்தனகிழமைமை மாகை முயன்ிறைமை மார்.
சிறிமசன
சிங்கைள-வபபௌத்த
மபரினெமை மாத
பகுதியினிழமரயும்
இரமை மாணுெத்ிழமதயும் தன்ெசப்படுத்த முற்பட்டமை மார் . மபமை மார்க்குற்ிறைங்கைளுக்கைமை மாகை
இரமை மாணுெ அதிகைமை மாரிகைிழமள "மெட்ிழமடயமை மாடுெிழமத" எதிர்த்த அெர்,
அத்திழமகைய சந்தர்ப்பங்கைளில் நீதிகிழமைன்ிறைங்கைளுக்கு தகைெல் ெழங்கை
மெண்டமை மாம் என வபமை மாலிசுக்கு உத்தரவிட்டமை மார்.
சமீபத்தில், வகைமை மாழும்பு துிழமிறைமுகைத்தின் கிழக்கு முிழமனயத்ிழமத
இந்தியமை மாவுடன் ஒரு கூட்டு முயற்சியமை மாகை கிழமைமை மாற்றுெதற்கு அரசமை மாங்கைம்
திட்டமிட்டிழமதயும் ஜனமை மாதிபதி எதிர்த்தமை மார். இது சிங்கைள மபரினெமை மாத
குழுக்கைளமை மால்
ஊக்குவிக்கைப்பட்ட
இந்திய-விமரமை மாத
இனவெறியின்
ெழியி மை மானதமை மாகை இருந்தது.
இ ங்ிழமகை ஆளும் உயரடுக்கு மெிழம நிறுத்த கிழமைற்றும் ஆர்ப்பமை மாட்ட
அிழம அதிகைரித்து ெருெிழமதயிட்டு மகிழமைலும் மகிழமைலும் எச்சரிக்ிழமகையுடன்
உள்ளது.
இரமை மாஜபக்ஷ
நியமிக்கைப்பட்டதற்கும்
ஊழல்
பற்றிய
அக்கைிழமிறைக்கும் எந்த வதமை மாடர்பும் இல்ிழம , கிழமைமை மாிறைமை மாகை அது வதமை மாழி மை மாள
ெர்க்கைத்ிழமத பிளவுபடுத்துெிழமதயும் நசுக்குெிழமதயும் மநமை மாக்கைகிழமைமை மாகைக்
வகைமை மாண்டதமை மாகும்.
தமிழர்கைள் மீதமை மான ஈவிரக்கைகிழமைற்ிறை மபமை மாிழமர நடத்தியதிலும் எந்தவெமை மாரு
எதிர்ப்ிழமபயும் நசுக்குெதற்கு வபமை மாலிஸ் அரச ெழிமுிழமிறைகைிழமள
பயன்படுத்துெதிலும் இரமை மாஜபக்ஷ மபர் மபமை மானெரமை மாெமை மார் . பதிவிப்
பிரகிழமைமை மாு முரணம் வசய்த பின்னர் சண்மட ிழமடம்ஸ் பத்திரிிழமகைக்கு மபசிய

அெர், "மகிழமைமை மாசகிழமைிழமடந்து ெரும் வபமை மாருளமை மாதமை மார நிிழம ிழமகிழமை கைமை மாரு முரணகிழமைமை மாகை
வசமை மால் ு முரணமை மா துன்பங்கைிழமள அனுபவிக்கும் இ ங்ிழமகை கிழமைக்கைளுக்கு
உதவுெதற்கைமை மாகை ஒரு புதிய செமை மாிழம வபமை மாறுப்மபற்றுள்ளதமை மாகை ” அெர்
கூறிக்வகைமை மாண்டமை மார். “அவகிழமைரிக்கை டமை மா ருக்கு எதிரமை மாகை ரூபமை மாய் கிழமைதிப்பு
குிழமிறைந்து ெருகிிறைது, ெமை மாழ்க்ிழமகைச் வச வினம் விிழமரெமை மாகைவும்,
எல்ிழம யின்றியும் அதிகைரித்து ெருகிிறைது," என்றும் அெர் வதரிவித்தமை மார்.
இது ஓர்வெல்லியன் இரட்ிழமட மபச்சமை மாகும். கைடந்த கிழமைமை மாதம் இந்து உடன்
மபசிய
இரமை மாஜபக்ஷ,
"நிிழம யமை மான
அரசமை மாங்கைம்"
இல் மை மாிழமகிழமை,
முதலீட்டமை மாளர்கைிழமளத் திருப்பி அனுப்பிவிடுகிிறைது என அறிவித்தமை மார் .
"அரசமை மாங்கைம் ெலுெமை மாகை இருக்கை மெண்டும், ஒமர குரலில் மபச
மெண்டும்" என்று அெர் கூறினமை மார்.
மநற்று நியூமயமை மார்க் ிழமடம்ஸ் பத்திரிிழமகையில் மபசிய அெரது கிழமைகைன்
நமை மாகிழமைல் இரமை மாஜபக்ஷ, அப்பட்டகிழமைமை மாகை அறிவித்ததமை மாெது: "ஆனமை மால் இப்மபமை மாது
புதிய அரசமை மாங்கைம் ஸ்திரத்தன்ிழமகிழமையுடன் உள்ளது. கிழமைக்கைள் எங்கைிழமள
எதிர்க்கை மை மாம், ஆனமை மால் முடிவில், நமை மாம் வபமை மாருளமை மாதமை மார கிழமைற்றும் சமூகை
ஸ்திரமின்ிழமகிழமைக்கு ஒரு தீர்வு கைமை மாண்மபமை மாம்."
சிறிமசனவின் ஆட்சிக் கைவிழ்ப்பு, வகைமை மாழும்பில் அரசியல் சூழ்ச்சிகைளுடன்
மசர்த்து, பூமகைமை மாள அரசியல் பிழமகைிழமகிழமைகைிழமள கிழமைட்டுமகிழமை ஊக்குவிக்கும்.
அவகிழமைரிக்கை வெளியுிறைவு வசய கைம், இ ங்ிழமகையில் நிகைழ்வுகைிழமள
வநருக்கைகிழமைமை மாகை அெதமை மானித்துக்வகைமை மாண்டிருப்பதமை மாகை கூறியமதமை மாடு, அிழமனத்து
கைட்சிகைளுக்கும் "அரசிய ிழமகிழமைப்பிற்கு இு முரணங்கைவும், ென்முிழமிறையிலிருந்து
வி கி விதிமுிழமிறைகைிழமளப் பின்பற்றி வசயற்பட மெண்டும்" என்று
மகைட்டுக்வகைமை மாண்டுள்ளது.
புதிய இ ங்ிழமகை அரசமை மாங்கைம் சீனமை மாிழமெ மநமை மாக்கி இழுபடுெிழமத
அவகிழமைரிக்கைமை மா வபமை மாறுத்துக் வகைமை மாள்ளப்மபமை மாெதில்ிழம . துிழமு முரண ஜனமை மாதிபதி
ிழமகிழமைக் வபன்ஸ் இந்த கிழமைமை மாத வதமை மாடக்கைத்தில், சீனமை மாவின் "கைடன் வபமை மாறி
இரமை மாஜதந்திரத்ிழமத" விகிழமைர்சித்து இ ங்ிழமகைிழமய ஒரு உதமை மாரு முரணகிழமைமை மாகை
மகிழமைற்மகைமை மாள் கைமை மாட்டினமை மார். ஹம்பந்வதமை மாட்ட துிழமிறைமுகைத்ிழமத வபய்ஜிங்கிற்கு
குத்திழமகைக்கு எடுத்துக் வகைமை மாள்ெதன் மூ ம், அது விிழமரவில் சீனமை மாவின்
ெளர்ந்து ெரும் ஆழ் கைடற்பிழமட முன்னரங்கு இரமை மாணுெத் தளகிழமைமை மாகை
கிழமைமை மாறும்”, என்று அெர் கூறினமை மார்.
இந்திய அரசமை மாங்கைம் எந்தவெமை மாரு அறிக்ிழமகைிழமயயும் வெளியிடவில்ிழம
என்ிறைமை மாலும், இந்தியமை மாவின் மபமை மாட்டியமை மாளரமை மான சீனமை மா, பயன்வபறும் என்று
இந்தியமை மாவின் ஊடகைங்கைள் எச்சரிக்கின்ிறைன. ிழமடம்ஸ் ஆப் இந்தியமை மா
கைட்டுிழமரயமை மாளர் இந்திரமை மாணி பமை மாக்ஜி எழுதியதமை மாெது: "இ ங்ிழமகையில்
இந்தியமை மா ெலுெமை மான பமை மாதுகைமை மாப்பு ந ன்கைிழமளக் வகைமை மாண்டுள்ளதுடன்,
குறிப்பமை மாகை கிழமைமை மாிழம தீவு கிழமைற்றும் அதன் வசமை மாந்த வெளிமயறும் சீனமை மா-சமை மார்பு
ஜனமை மாதிபதியினமை மாலும் ஏற்படுத்தப்பட்டெமை மாிறைமை மான கைஷ்டங்கைள் மபமை மான்று, இந்த
தீவு நமை மாட்டில் ஒரு வபரிய சீன பிரசன்னத்ிழமத கைமை மாு முரண மகிழமைமை மாடி அரசமை மாங்கைம்
விரும்பமை மாது.”
இரமை மாஜதந்திர அணிதிரள்வு மநற்று வதளிெமை மாகை இருந்தது. அவகிழமைரிக்கைமை மா,
பிரிட்டன், ஐமரமை மாப்பிய ஒன்றியம், ஜப்பமை மான் கிழமைற்றும் இந்தியமை மாவினதும்
தூதர்கைிழமள வகைமை மாழும்பில் விக்கிரகிழமைசிங்கை சந்தித்தமை மார். அமதமெிழமள
வகைமை மாழும்பிலுள்ள சீனத் தூதர் வசங் வசயுெமை மான் , இரமை மாஜபக்ஷிழமெ சந்தித்து
ஜனமை மாதிபதி ஷீ ஜின்பிங்கின் ெமை மாழ்த்துக்கைிழமள வதரிவித்தமை மார்.
வதமை மாழி மை மாளர்கைள் கிழமைற்றும் கிரமை மாகிழமைப்புிறை வெகுஜனங்கைளின் ஜனநமை மாயகை
கிழமைற்றும் சமூகை உரிிழமகிழமைகைளின் மீது தமை மாக்குதல் நடத்துெதில் நீண்ட
ெர மை மாற்ிழமிறைக் வகைமை மாண்டுள்ள ஆளும் உயரடுக்கின் இரு பிரிவில் எதன்
மீதும் வதமை மாழி மை மாள ெர்க்கைத்திற்கு எந்தவிதகிழமைமை மான நம்பிக்ிழமகையும் ிழமெக்கை
முடியமை மாது. இறுதியமை மாகை அடுத்த அரசமை மாங்கைத்ிழமத யமை மார் உருெமை மாக்கினமை மாலும்,
வபமை மாருளமை மாதமை மார வநருக்கைடியின் சுிழமகிழமைகைிழமள வதமை மாழி மை மாளர்கைள் மீது திணிக்கை
முயற்சிப்பமதமை மாடு,
எதிர்ப்ிழமப
அடக்குெதற்கு
வபமை மாலிஸ்
அரச
ெழிமுிழமிறைகைிழமளப் பயன்படுத்தும்.

