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இலங்ககை ஜனனாதிபதி அவசரகைனால
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இலங்ககையில்

ஜஜன ஜனாதிபதி கபதி மைத்திரிப ஜனால சிறிபால சிறிசிபால சிறிசேஜன , "ந ஜனாட்டில்

எழுந்துள்ள
நிகலகபதி மைகநிலைமையை
பற்றியும்
அடுத்த
கைட்ட
நடவடிக்ககைகைள் பற்றியும்" கைல்துகல்துரைநிலைமையை ஜனாடுவதற்கை ஜனாகை இன்ற
அகஜனத்து கைட்சி பதி மை ஜனாந ஜனாட்டுக்கு அக்டுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ள ஜனார.
ப ஜனால்துரை ஜனாளுபதி மைன்றத்திற்கு
உள்பால சிறிசளயும்
ள்ளேயும் வவளிபால சிறிசநிலைமையையும்
உள்ள
அகஜனத்து அல்துரைசிநிலைமையைல் கைட்சிகைளும் இதற்கு அக்டுக்கு அழைக்கைப்பட
உள்ளஜன.
இந்த பதி மை ஜனாந ஜனாட்கட பால சிறிசிபால சிறிசே ஜனாிபால சிறிசேலிிபால சிறிசே ிபால சிறிசேபதி மைத்துவக் கைட்சி (இலங்ககை)
கைண்டஜனம் ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்கின்றது. இது, ஞ ஜனாயிற்றக்கி்டுக்கு அழைகபதி மை நடந்த
பநிலைமையைங்கைல்துரைவ ஜனாத குண்டுள்ளேயும் வவடிப்புகைளுக்கு பின்ஜனர சுபதி மைத்தப்பட்ட
மிகைப் பல்துரைந்த ள்ளேயும் வப ஜனாலிஸ-அல்துரைிபால சிறிசே நடவடிக்ககைகைளுக்கும் இன்னும்
கூடுதல ஜனாஜன
ஜஜனந ஜனாநிலைமையைகை-விபால சிறிசல்துரை ஜனாத
நடவடிக்ககைகைகள
முன்ள்ளேயும் வஜனடுக்கைவும் ிபால சிறிசேகைல கைட்சிகைளதும் ஆதல்துரைகவப் ள்ளேயும் வபற
பநிலைமையைன்படுத்தப்படுகிறது. ள்ளேயும் வத ஜனாழில ஜனாள வரக்கை பால சிறிசப ஜனால்துரை ஜனாட்டங்கைளின்
எழுச்சிக்கு பதி மைத்தியில், இந்த அடக்குமுகற நடவடிக்ககைகைள்
தவிரக்கை முடிநிலைமையை ஜனாபதி மைல் உக்டுக்கு அழைக்கும் பதி மைக்கைளுக்கு எதில்துரை ஜனாகை
பநிலைமையைன்படுத்தப்படும்.
இத்தககைநிலைமையை "அகஜனத்து கைட்சி" பதி மை ஜனாந ஜனாடுகைள், முந்கதநிலைமையை
கை ஜனாலங்கைளிலும்
கைடுகபதி மைநிலைமையை ஜனாஜன
அல்துரைசிநிலைமையைல்
ள்ளேயும் வநருக்கைடியின்
பதி மைத்தியில் முதல ஜனாளித்துவ ஆட்சிகநிலைமையை தூக்கி நிறத்தவும்,
ஆளும்
வரக்கைத்திஜனதும்
அதன்
ஏகை ஜனாதிபத்திநிலைமையை
ஆதல்துரைவ ஜனாளரகைளிஜனதும்
ள்ளேயும் வத ஜனாழில ஜனாள
வரக்கை
விபால சிறிசல்துரை ஜனாத
ள்ளேயும் விபால சிறிசேநிலைமையைற்பட்டிநிலைமையைகல
நகடமுகறப்படுத்துவதற்கை ஜனாஜன
ஒரு
வழிமுகறநிலைமையை ஜனாகை கூட்டப்பட்டஜன.
இன்ற இது விதிவிலக்கைல்ல. சிறிபால சிறிசிபால சிறிசேஜன, ஆற பதி மை ஜனாதங்கைளுக்கு
முன்ஜனர, பில்துரைதபதி மைர ல்துரைணில் விக்கில்துரைபதி மைசிங்கைகவ பதவி நீக்கி,
முன்ஜன ஜனாள் ஜஜன ஜனாதிபதி பதி மைஹிந்த இல்துரை ஜனாஜபக்ஷகவ அந்த
பதவியில் இருத்திநிலைமையைதில் ள்ளேயும் வவளிப்ப ஜனாட்கடக் கைண்ட, ஆளும்
வட்ட ஜனால்துரைத்தின் பதி மைத்தியில ஜனாஜன கைடுகபதி மைநிலைமையை ஜனாஜன உட்பூிபால சிறிசேல் ள்ளேயும் வவடித்தது.
ள்ளேயும் வகை ஜனாழும்பில் கைன்கஜனவ ஜனாத பால சிறிசப ஜனால்துரை ஜனாட்டத்த ஜனால் உருவ ஜனாக்கைப்பட்ட
ள்ளேயும் வநருக்கைடி, ள்ளேயும் வபரும் வல்லல்துரைசுகைளின் சூழ்ச்சிகைள் பதி மைற்றம் பால சிறிசப ஜனார
உந்துதல ஜனால்
பால சிறிசபதி மைலும்
உக்கில்துரைபதி மை ஜனாகிநிலைமையைது.
2015
இல்,
இந்திநிலைமையை ஜனாவின் ஆதல்துரைவுடன், அள்ளேயும் வபதி மைரிக்கை ஜனா அது சீஜன ஜனாவுடன்
மிகைவும் ள்ளேயும் வநருக்கைபதி மை ஜனாகை இருப்பத ஜனாகை கைருதிநிலைமையை இல்துரை ஜனாஜபக்ஷகவ
பதவி
நீக்கைம்
ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்வதற்கை ஜனாகை
ஒரு
ஆட்சி
பதி மை ஜனாற்ற
நடவடிக்ககைகநிலைமையை முன்ள்ளேயும் வஜனடுத்தது. சிறிபால சிறிசிபால சிறிசேஜன ப ஜனால்துரை ஜனாளுபதி மைன்றத்கத
கைகலத்தகபதி மை அல்துரைசிநிலைமையைலகபதி மைப்புக்கு முல்துரை்கு முரண ஜனாஜனது எஜன உநிலைமையைர
நீதிபதி மைன்றம் தீரப்பளித்த பின்ஜனர, வ ஜனாஷிங்டனின் அழுத்தத்தின்
கீழ், சிறிபால சிறிசிபால சிறிசேஜன கைடந்த ஆண்டு விக்கில்துரைபதி மைசிங்கைகவ மீண்டும்
பதிவியில் அபதி மைரந்த நிரப்பந்திக்கைப்பட்ட ஜனார.

25 April 2019

ஞ ஜனாயிற ள்ளேயும் வகை ஜனாடூல்துரைபதி மை ஜனாஜன பநிலைமையைங்கைல்துரைவ ஜனாத த ஜனாக்குதலுக்கு நிலைமையை ஜனார
கை ஜனால்துரை்கு முரணம் என்பது இன்ஜனமும் ள்ளேயும் வதளிவ ஜனாகை ள்ளேயும் வதரிநிலைமையைவில்கல.
இஸல ஜனாமிநிலைமையை அல்துரைசு ள்ளேயும் வப ஜனாறப்பால சிறிசபற்றக் ள்ளேயும் வகை ஜனாண்ட ஜனாலும், கைடந்த
கை ஜனாலத்தில் இபால சிறிசத பால சிறிசப ஜனான்ற த ஜனாக்குதல்கைளுக்கு அது ள்ளேயும் வப ஜனாய்நிலைமையை ஜனாகை
உரிகபதி மை பால சிறிசகை ஜனாரியுள்ளது. இத்த ஜனாக்குதலுக்கு 10 ந ஜனாட்கைளுக்கு
முன்ஜனபால சிறிசல்துரை ஒரு ள்ளேயும் வவளிந ஜனாட்டு புலஜன ஜனாய்வு அகபதி மைப்பிலிருந்து ஒரு
ள்ளேயும் வதளிவ ஜனாஜன
எச்ிபால சிறிசேரிக்ககைகநிலைமையை
ள்ளேயும் வபற்றபின்ஜனரும்,
குண்டுத்
த ஜனாக்குதல்கைகள தடுப்பதற்கு அல்துரைிபால சிறிசே ஜனாங்கைம், ள்ளேயும் வப ஜனாலிஸ பதி மைற்றம்
இல்துரை ஜனாணுவம் எவ்வித நடவடிக்ககைகநிலைமையையும் எடுக்கை ஜனாதது ஏன்
என்ற பால சிறிசகைள்விக்கு இன்ஜனமும் விளக்கைபதி மைளிக்கைப்படவில்கல.
இந்த த ஜனாக்குதல்கைகள சுற்றியுள்ள சூழ்நிகலகைகளப் பற்றிநிலைமையை
முழு
பகில்துரைங்கை
விிபால சிறிசே ஜனால்துரைக்கு முரண
பால சிறிசதகவப்படுகிறது.
எவ்வ ஜனாள்ளேயும் வறனினும், தஜனது ள்ளேயும் விபால சிறிசே ஜனாந்த உடந்கத பதி மைற்றம் / அல்லது
ிபால சிறிசேம்பவங்கைளில் ள்ளேயும் வகை ஜனாண்டுள்ள ஈடுப ஜனாடு பற்றி அம்பலப்படுத்தும்
இத்தககைநிலைமையை விிபால சிறிசே ஜனால்துரைக்கு முரணகைகள, ஸத ஜனாபகை அல்துரைசிநிலைமையைல் கைட்சிகைள்,
ப ஜனாதுகை ஜனாப்புப் பகடகைள் அல்லது ள்ளேயும் வபரும் வல்லல்துரைசுகைளும்
கைகடசில் தள்ளிவிட விரும்புகின்றஜன.
அதற்கு பதி மை ஜனாற ஜனாகை, ஒட்டுள்ளேயும் வபதி மை ஜனாத்த அல்துரைசிநிலைமையைல் ஸத ஜனாபகைமும்,
உக்டுக்கு அழைக்கும் பதி மைக்கைளின் அடிப்பகட ஜஜனந ஜனாநிலைமையைகை உரிகபதி மைகைகள
கிழித்ள்ளேயும் வதறியும் ள்ளேயும் வப ஜனாலிஸ-அல்துரைிபால சிறிசே நடவடிக்ககைகைகள திணிப்பதற்கு
இந்த
குண்டுத்
த ஜனாக்குதலின்
அதிரச்சிகநிலைமையையும்
பநிலைமையைங்கைல்துரைத்கதயும் சுல்துரைண்டிக்ள்ளேயும் வகை ஜனாள்வதற்கு கூட்டுச் பால சிறிசிபால சிறிசேருகின்றஜன.
ஒரு உத்திபால சிறிசநிலைமையை ஜனாகைபூரவ வ ஜனாக்கைளிப்பு இன்றி, அகஜனத்து
ப ஜனால்துரை ஜனாளுபதி மைன்றக் கைட்சியும் பால சிறிசநற்ற அவிபால சிறிசேல்துரைகை ஜனால நிகலகநிலைமையை
அங்கீகைரித்தஜன. இதில் விக்கில்துரைபதி மைசிங்கைவின் ஐக்கிநிலைமையை பால சிறிசதசிநிலைமையைக்
கைட்சி (ஐ.பால சிறிசத.கை.), இல்துரை ஜனாஜபக்ஷவின் ஸ்ரீலங்கை ஜனா ள்ளேயும் வப ஜனாதுஜஜன
ள்ளேயும் வபல்துரைமுஜன, சிறிபால சிறிசிபால சிறிசேஜனவின் ஸ்ரீலங்கை ஜனா சுதந்தில்துரைக் கைட்சி, தமிழ்
பால சிறிசதசிநிலைமையை கூட்டகபதி மைப்பு பதி மைற்றம் பதி மைக்கைள் விடுதகல முன்ஜனணி
(பால சிறிசஜ.வி.பி.) ஆகிநிலைமையைகவ அடங்கும். எந்தள்ளேயும் வவ ஜனாரு கைட்சியும்
ஆட்பால சிறிசிபால சிறிசேபகஜன எழுப்பவில்கல.
ள்ளேயும் விபால சிறிசேவ்வ ஜனாநிலைமையைன்ற தஜனது உகல்துரையில், ஜஜன ஜனாதிபதி சிறிபால சிறிசிபால சிறிசேஜன,
அவிபால சிறிசேல்துரைகை ஜனால
விதிமுகறகைள்
பநிலைமையைங்கைல்துரைவ ஜனாதத்கதத்
தடுக்கை
பதி மைட்டுபால சிறிசபதி மை
அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது
என்ற
கூறிஜன ஜனார.
பத்திரிககைகைகள தணிக்ககை ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்நிலைமையை,
பால சிறிசப ஜனால்துரை ஜனாட்டங்கைகளத்
தடுக்கை அல்லது கைருத்து ள்ளேயும் வவளியிடும் சுதந்தில்துரைத்கதத் தடுக்கை
இது பநிலைமையைன்படுத்தப்பட ஜனாது என்பகத உறதிப்படுத்த த ஜனான்
"ள்ளேயும் வப ஜனாறப்கப ஏற்பத ஜனாகை" அவர அறிவித்த ஜனார.
இது
ஒரு
ள்ளேயும் வப ஜனாய்நிலைமையை ஜனாகும்.
அவிபால சிறிசேல்துரைகை ஜனால
நிகல
அறிவிக்கைப்படுவதற்கு முன்பால சிறிசப, பால சிறிசபஸபுக் பதி மைற்றம் யூடியூப்
உட்பட அகஜனத்து ிபால சிறிசேமூகை ஊடகைங்கைகளயும் அகடத்து விடும்

முன்ள்ளேயும் வஜனப்பால சிறிசப ஜனாதும்
பால சிறிசபதி மைற்ள்ளேயும் வகை ஜனாண்டது.

இல்ல ஜனாத

நடவடிக்ககைகைகள

அல்துரைிபால சிறிசே ஜனாங்கைம்

ள்ளேயும் விபால சிறிசேவ்வ ஜனாய்க்கி்டுக்கு அழைகபதி மை
நகடமுகறக்கு
ள்ளேயும் வகை ஜனாண்டுவல்துரைப்பட்ட
ிபால சிறிசேட்டவிதிகைள் ஆயுதப் பகடகைள், ள்ளேயும் வப ஜனாலிஸ பதி மைற்றம் அவற்கற
நகடமுகறப்படுத்த
ஜஜன ஜனாதிபதிநிலைமையை ஜனால்
நிநிலைமையைமிக்கைப்பட்ட
“தகுதிவ ஜனாய்ந்த
அதிகை ஜனாரிகைளுக்கு”
ப ஜனால்துரைதூல்துரைபதி மை ஜனாஜன
அதிகை ஜனால்துரைங்கைகள வ்டுக்கு அழைங்குகின்றது.
அதிகை ஜனால்துரைங்கைளின் நீண்ட பட்டிநிலைமையைல ஜனாஜனது, ஊரவலம் பதி மைற்றம்
கூட்டங்கைகள தகட ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்வது; ள்ளேயும் வப ஜனாது ஒழுங்கு அல்லது
அதிருப்திக்கு இகடயூற உருவ ஜனாக்கை கூடிநிலைமையை பில்துரைசுல்துரைங்கைகள
தடுக்கை அல்லது கைட்டுப்படுத்துவது; ஊல்துரைடங்கு உத்தல்துரைவு
பிறப்பிப்பது; வ ஜனாகைஜனங்கைள் உட்பட ள்ளேயும் விபால சிறிசே ஜனாத்துகைகள அபகைரிப்பது;
பதி மைற்றம்
அத்திநிலைமையை ஜனாவசிநிலைமையை
பால சிறிசிபால சிறிசேகவகைகள
பல்துரை ஜனாபதி மைரிப்பது
பால சிறிசப ஜனான்றவற்கறயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த நடவடிக்ககைகைள்
பால சிறிசவகலநிறத்தங்கைள்
பதி மைற்றம்
ஆரப்ப ஜனாட்டங்கைகள
ிபால சிறிசேட்டவிபால சிறிசல்துரை ஜனாதபதி மை ஜனாக்குவதற்கு பநிலைமையைன்படுத்தப்படும்.
தகடள்ளேயும் விபால சிறிசேய்நிலைமையைப்பட்ட நடவடிக்ககைகைள் பின்வருபதி மை ஜனாற: பால சிறிசதசிநிலைமையை
ப ஜனாதுகை ஜனாப்புக்கு தீங்கு விகளவிக்கும் தகைவகல வ்டுக்கு அழைங்குதல்;
பநிலைமையைங்கைல்துரைவ ஜனாதம்
பதி மைற்றம்
பநிலைமையைங்கைல்துரைவ ஜனாத
நடவடிக்ககைகைளில்
ஈடுபடுவது;
பதி மைற்றம்
ள்ளேயும் வப ஜனாது
ப ஜனாதுகை ஜனாப்பு
அல்லது
அத்திநிலைமையை ஜனாவசிநிலைமையை
பால சிறிசிபால சிறிசேகவகைளுக்கு
தீங்கு
விகளவிக்கும்
துண்டுப்பில்துரைசுல்துரைங்கைகள விநிபால சிறிசநிலைமையை ஜனாகித்தல்.
ஆயுதப்பகடகைளும் ள்ளேயும் வப ஜனாலிிபால சிறிசே ஜனாரும் உத்தல்துரைவு இல்ல ஜனாபதி மைபால சிறிசலபால சிறிசநிலைமையை
நபரகைகளத் பால சிறிசதடவும் ககைது ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்நிலைமையைவும் முடியும். ககைது
ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்நிலைமையைப்பட்ட எவரும் 30 ந ஜனாட்கைளுக்குள் ஒரு நீதிபதிக்கு முன்
முற்படுத்தப்பட பால சிறிசவண்டும், ஆஜன ஜனால் ப ஜனாதுகை ஜனாப்பு ள்ளேயும் விபால சிறிசேநிலைமையைல ஜனாளரின்
உத்தல்துரைவின் பால சிறிசபரில் ஒரு வருடம் விிபால சிறிசே ஜனால்துரைக்கு முரணயின்றி தடுத்து
கவக்கை முடியும்.
ள்ளேயும் வப ஜனாலிஸ உதவி கைண்கை ஜனாணிப்ப ஜனாளருக்கு ள்ளேயும் வகை ஜனாடுக்கைப்பட்ட
ஒப்புதல்
வ ஜனாக்குமூலங்கைள்
நீதிபதி மைன்றத்தில்
ிபால சிறிசே ஜனான்றகைள ஜனாகை
பநிலைமையைன்படுத்தப்படல ஜனாம். அத்துடன் கைடந்த கை ஜனாலங்கைளில் ஒப்புதல்
வ ஜனாக்குமூலங்கைள் சித்தில்துரைவகதநிலைமையை ஜனால் கைறந்ள்ளேயும் வதடுக்கைப்பட்டஜன.
ள்ளேயும் வகை ஜனாழும்பின்
நீடித்த
பதி மைற்றம்
ள்ளேயும் வகை ஜனாடூல்துரைபதி மை ஜனாஜன
உள்ந ஜனாட்டு
யுத்தத்தின் பால சிறிசப ஜனாது பல்துரைவல ஜனாகை பநிலைமையைன்படுத்தப்பட்ட அவிபால சிறிசேல்துரைகை ஜனால
ிபால சிறிசேட்டங்கைளுக்கு அப்ப ஜனால் ள்ளேயும் விபால சிறிசேல்லக்கூடிநிலைமையை நடவடிக்ககைகைகள
தநிலைமையை ஜனாரிக்கைபால சிறிசவ
அகஜனத்து
கைட்சி
பதி மை ஜனாந ஜனாடு
இன்ற
கூட்டப்படுகின்றது. சிறிபால சிறிசிபால சிறிசேஜன பால சிறிசநற்ற, "ள்ளேயும் வப ஜனாலிஸ, முப்பகடகைள்
பதி மைற்றம் ப ஜனாதுகை ஜனாப்பு பால சிறிசிபால சிறிசேகவகைகள பதி மைறசீல்துரைகபதி மைக்கை நடவடிக்ககை
எடுப்பபால சிறிசத ஜனாடு"
துரிதபதி மை ஜனாகை
ள்ளேயும் விபால சிறிசேநிலைமையைற்படுவதற்கை ஜனாகை
அதிநவீஜன
ள்ளேயும் வத ஜனாழில்நுட்பத்கத
அவரகைளுக்கு
வ்டுக்கு அழைங்குவத ஜனாகைத்
ள்ளேயும் வதரிவித்த ஜனார.
ஆயுதப்
பகடகைள்
ஏற்கைஜனபால சிறிசவ
அவிபால சிறிசேல்துரைகை ஜனால
நிகலகநிலைமையை
ள்ளேயும் விபால சிறிசேநிலைமையைல்படுத்துகின்றஜன. கைஜனபதி மை ஜனாகை ஆயுதபால சிறிசபதி மைந்திநிலைமையை துருப்புக்கைள்
வீதித் தகடகைகள நிறவுகின்றஜன, வ ஜனாகைஜனங்கைகள பால சிறிசிபால சிறிசே ஜனாதகஜன
ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்கின்றஜன, பால சிறிசதடல் நடவடிக்ககைகைகள முன்ள்ளேயும் வஜனடுப்பபால சிறிசத ஜனாடு
பதி மைக்கைகள ககைது ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்கின்றஜன. துரித நடவடிக்ககை பகடகைள்
பால சிறிசபதி மை ஜனாட்ட ஜனார கிபால சிறிசேக்கிள்கைளில் ள்ளேயும் வகை ஜனாழும்பின் ள்ளேயும் வதருக்கைளில் உல ஜனா
வருகின்றஜன.

பிரிவிகஜனவ ஜனாத தமிழீ்டுக்கு அழை விடுதகலப் புலிகைளுக்கு எதில்துரை ஜனாஜன
மூன்ற
திபால சிறிசே ஜனாப்தகை ஜனால
இஜனவ ஜனாத
யுத்தத்தின்
பால சிறிசப ஜனாது
உருவ ஜனாக்கைப்பட்ட
பதி மை ஜனாவட்ட
பதி மைட்டத்தில ஜனாஜன
ப ஜனாதுகை ஜனாப்புக்
குழுக்கைகள மீண்டும் அறிமுகைப்படுத்துவத ஜனாகை உள்துகற
அகபதி மைச்ிபால சிறிசேர
வஜில்துரை ஜனா
அபால சிறிசபவரதஜன
பால சிறிசநற்ற
அறிவித்த ஜனார.
தமி்டுக்கு அழைரகைகளயும்,
அல்துரைசிநிலைமையைல்
எதிரப்ப ஜனாளரகைகளயும்,
ள்ளேயும் வத ஜனாழில ஜனாளரகைளின் ள்ளேயும் விபால சிறிசேநிலைமையைற்ப ஜனாடுகைகளயும் உளவு ப ஜனாரக்கை இந்த
குழுக்கைள் பநிலைமையைன்படுத்தப்பட்டஜன.
அல்துரைிபால சிறிசே ஜனாங்கைம் அச்ிபால சிறிசேம் பதி மைற்றம் ிபால சிறிசேந்பால சிறிசதகைம் நிகறந்த ஒரு சூ்டுக்கு அழைகலக்
கிளறிக் ள்ளேயும் வகை ஜனாண்டிருக்கிறது. முஸலீம் ள்ளேயும் வபண்கைள் பரக்கை ஜனா
அணிவகத
தற்கை ஜனாலிகைபதி மை ஜனாகை
தகட
ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்யுபதி மை ஜனாற
ப ஜனால்துரை ஜனாளுபதி மைன்றத்தில் ஒரு "தனிப்பட்ட தீரபதி மை ஜனாஜனத்கத" அல்துரைிபால சிறிசே ஜனாங்கை
ப ஜனால்துரை ஜனாளுபதி மைன்ற உறப்பிஜனர அனர் அஷினர் அஷு பதி மை ஜனாரசிங்கை முன்கவத்த ஜனார.
இது ள்ளேயும் வத ஜனாழில ஜனாள வரக்கைத்கத பிளவுபடுத்த இஜனவ ஜனாத
பதட்டங்கைகள
தூண்டிவிடுவதற்கு
பலமுகறயும்
பநிலைமையைன்படுத்தப்பட்டு
வரும்
சிங்கைள
ள்ளேயும் வப் சிங்கள பௌத்த
பால சிறிசபதி மைல ஜனாதிக்கைவ ஜனாதத்தில் முழு ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்தி ஊடகைமும் அல்துரைசிநிலைமையைல்
ஸத ஜனாபகைமும் மூழ்கியுள்ளஜன.
இந்த ள்ளேயும் வகை ஜனாடூல்துரைபதி மை ஜனாஜன நடவடிக்ககைகைள் ள்ளேயும் விபால சிறிசேநிலைமையைல்படுத்த உந்துவது
எதுள்ளேயும் வவனில், ள்ளேயும் வத ஜனாழில ஜனாள வரக்கைத்தின் ிபால சிறிசேரவபால சிறிசதிபால சிறிசே பதி மைற எழுச்சி
பற்றி ஆளும் உநிலைமையைல்துரைடுக்கிஜனரின் பதி மைத்தியில் நிலவும் பீதிபால சிறிசநிலைமையை
ஆகும். கைடந்த ஆண்டு இலங்ககையில், ிபால சிறிசேரவபால சிறிசதிபால சிறிசே ந ஜனா்கு முரணநிலைமையை
நிதிநிலைமையைத்த ஜனால் கைட்டகளயிடப்பட்டுள்ள அல்துரைிபால சிறிசே ஜனாங்கைத்தின் சிக்கைஜன
ள்ளேயும் விபால சிறிசேநிலைமையைற்பட்டிநிலைமையைலுக்கு எதில்துரை ஜனாகை ள்ளேயும் வத ஜனாழில ஜனாளரகைள், விவிபால சிறிசே ஜனாயிகைள்
பதி மைற்றம்
பதி மை ஜனா்கு முரணவரகைளின்
பால சிறிசவகலநிறத்தங்கைள்
பதி மைற்றம்
பால சிறிசப ஜனால்துரை ஜனாட்டங்கைள் அதிகைரித்து வருகின்றஜன.
டிிபால சிறிசேம்பரில் 100,000 பால சிறிசத ஜனாட்டத் ள்ளேயும் வத ஜனாழில ஜனாளரகைள் தங்கைள் வறகபதி மை
பதி மைட்ட அடிப்பகட ஊதிநிலைமையைத்கத இரு பதி மைடங்கை ஜனாகை அதிகைரிக்கை
பால சிறிசகை ஜனாரி ஒன்பது ந ஜனாட்கைள ஜனாகை பால சிறிசவகல நிறத்தம் ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்தஜனர.
கைடந்த பதி மை ஜனாதம், 200,000 இற்க்கும் அதிகைபதி மை ஜனாஜன ஆசிரிநிலைமையைரகைள்
ஒபால சிறிசல்துரை ந ஜனாளில் ஊதிநிலைமையை உநிலைமையைரவு பால சிறிசகை ஜனாரி பால சிறிசவகலநிறத்தம்
ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்தஜனர. பால சிறிசபதி மைலும் ஆசிரிநிலைமையைரகைள் பால சிறிசபதி மை 8-9 இல்துரைண்டு ந ஜனாள்
பால சிறிசவகலநிறத்தத்திற்கு
தநிலைமையை ஜனாரிப்பு
ள்ளேயும் விபால சிறிசேய்கின்றஜனர.
ள்ளேயும் வத ஜனாழிற்ிபால சிறிசேங்கைங்கைள ஜனால் இந்த வளரந்து வரும் இநிலைமையைக்கைத்கத
கைட்டுப்படுத்தி நசுக்குவதற்கு முடிநிலைமையை ஜனாபதி மைல் பால சிறிசப ஜனாகும் என்ற
ஆ்டுக்கு அழைபதி மை ஜனாஜன கைவகல ஆளும் வட்ட ஜனால்துரைங்கைளில் நிலவுகிறது.
இந்த
துரிதபதி மை ஜனாஜன
யுத்த
கை ஜனால
நடவடிக்ககைகைள்
திணிக்கைப்படுவது,
ள்ளேயும் வத ஜனாழில ஜனாள
வரக்கைத்திற்கு
எதில்துரை ஜனாஜன,
நகைரப்புற பதி மைற்றம் கில்துரை ஜனாபதி மைப்புற ஏக்டுக்கு அழைகைளுக்கு எதில்துரை ஜனாஜன வரக்கைப்
பால சிறிசப ஜனாருக்கை ஜனாஜன
ஆளும்
வரக்கைத்தின்
தநிலைமையை ஜனாரிப்பும்
ிபால சிறிசேரவ ஜனாதிகை ஜனால்துரைத்கத பால சிறிசந ஜனாக்கிநிலைமையை முன் நகைரவுபதி மை ஜனாகும் எஜன பால சிறிசிபால சிறிசே ஜனாிபால சிறிசேலிிபால சிறிசே
ிபால சிறிசேபதி மைத்துவக் கைட்சி எச்ிபால சிறிசேரிக்கின்றது. ள்ளேயும் வத ஜனாழில ஜனாள வரக்கைம் இஜன,
பதி மைத பால சிறிசவறப ஜனாடுகைகளக் கைடந்து அதன் பால சிறிசப ஜனால்துரை ஜனாட்டங்கைகள
முழுகபதி மைநிலைமையை ஜனாகை ஐக்கிநிலைமையைப்படுத்தி அகஜனத்து ிபால சிறிசேமூகை பதி மைற்றம்
ஜஜனந ஜனாநிலைமையைகை உரிகபதி மைகைகளப் ப ஜனாதுகை ஜனாக்கை பால சிறிசவண்டும். இந்த
முன்பால சிறிசஜன ஜனாக்கிற்கை ஜனாஜன
கபதி மைநிலைமையை
புள்ளி,
ள்ளேயும் வதற்கை ஜனாசிநிலைமையை ஜனாவிலும்
ிபால சிறிசேரவபால சிறிசதிபால சிறிசே அளவிலும் பால சிறிசிபால சிறிசே ஜனாிபால சிறிசேலிிபால சிறிசேத்துக்கை ஜனாஜன பால சிறிசப ஜனால்துரை ஜனாட்டத்தின்
ப ஜனாகைபதி மை ஜனாகை
பால சிறிசிபால சிறிசே ஜனாிபால சிறிசேலிிபால சிறிசேக்
ள்ளேயும் வகை ஜனாள்ககைகைகள
அமுல்படுத்த
ள்ளேயும் வத ஜனாழில ஜனாளரகைளதும்
விவிபால சிறிசே ஜனாயிகைளதும்
அல்துரைிபால சிறிசே ஜனாங்கைத்திற்கை ஜனாஜன
பால சிறிசப ஜனால்துரை ஜனாட்டத்கத முன்ள்ளேயும் வஜனடுப்பபால சிறிசத ஆகும்.

