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நான்காம அகிலத்தின் அஅன அனைத்துலகக குழுவின் இலங்அனகப
பகுதிதியா அனை ச ா லி
மத்துவக கட்ச (ச ா. .க), நவமபர 16 அன்ற
இடம்பபறவுள்ள ஜ அனைாதிபதித் ச் தேர் தேலில சபாட்டியிடுகிறது. எங்கள்
சவட்பாளர, கட்சயின் நீண்டகால மூத்் தே உறபபி அனைரும உலக
ச ா லி
வஅனலத் ் தேளத்தின் ்பகாழுமப ஆசரிதியர குழுவின்
உறபபி அனைருமா அனை பாணின விசஜசரிவர் தே அனை ஆவார.
மு் தேலாளித்துவ
ஆட்சககு
எதிிராக
்ப் தோழிலாள
வரககத்அன் தே
சுதியாதீ அனைமாக அிரசதியல ரீதியில அணிதிிரட்டுவ் தேற்காக முன்நிற்பது
ச ா லி
மத்துவக கட்ச மட்டுசம ஆகும. ச ா லி
மத்துவக
கட்சயின் இந்் தேப சபாிராட்டம ரவச் தே ச ா லி முன்ச அனைாககின்
அடிபபஅனடயில,
்ப் தேற்காசதியாவில
ச ா லி
குடிதியிரசுகளின்
ஒன்றிதியத்திற்கா அனை சபாிராட்டத்தின் ஒரு பகுதிதியாகும.
உலக மு் தேலாளித்துவ அஅனமபப முஅனறயின் வீழ்ச்ச, மூன்றாம உலகப
சபாருககா அனை அச்சுறத்் தேஅனல ஏற்படுத்தியிருககின்ற —அ்பமரிககாஅனவ
அனமதியமாகக ்பகாண்ட— ்பபரும வலலிரசுகளின் பவி-அிரசதியல
சபாட்டிகள் மற்றம
ரவச் தே
வரககப சபாிராட்டங்களின் மீள்
எழுச்சயி அனைாலும
உருவாககபபட்டுள்ள
ஆழ்ந்் தே
அிரசதியல
்பநருககடிககுள் இலங்அனக ஆளும வரககம சககியுள்ளது.
சீ அனைாவுககு எதிிரா அனை அ்பமரிகக இிராணுவவா் தே உந்து் தேலில இலங்அனக
சககியுள்ளது. ஜ அனைாதிபதி சறிச  அனை மற்றம பிிர் தேமர ிரணில
விககிிரமசங்கவின் அிர ாங்கம, கடந்் தே நான்கு ஆண்டுகளில
அ்பமரிகக இிராணுவத்துடன் ்பநருககமாக ஒருங்கிஅனகிணைத்துள்ளது.
அ்பமரிகக பஅனடகள்
சு் தேந்திிரமாக
நாட்டிற்குள்
நுஅனநுழைதியவும,
இலங்அனகஅனதிய இிராணுவத் ் தேளமாகப பதியன்படுத்் தேவும அனுமதிககும
இிராணுவ நிஅனலநிறத்் தேல ஒபபந்் தேத்தில (ச ாபா) அனக்பதியழுத்திட
்பகாழுமப அிர ாங்கத்திற்கு அ்பமரிககா அழுத்் தேம ்பகாடுத்து
வருகிறது.
பிிராந்திதியத்தில
சீ அனைா
மற்றம
பாகிஸ்் தோனன்
சபாட்டிதியாளிரா அனை அண்அனட நாடா அனை இந்திதியா, அ்பமரிககாவின்
மூசலாபாதிய நட்ப நாடாக மாறி அ் தேனுடன் முகாம அஅனமககும
ஒபபந்் தேங்களில அனக்பதியழுத்திட்டுள்ளது.
பலகஅனலககநுழைக
கலவி ாிரா
்ப் தோழிலாளரகள்,
பஅனகயிிர் தே
்ப் தோழிலாளரகள், அிர ாங்க பாட ாஅனல ஆசரிதியரகள் மற்றம நிரவாக
அதிகாரிகளி அனைதும
சவஅனல
நிறத்் தேம
உட்பட
அடுத்் தேடுத்து
சபாிராட்டங்கள் ்பவடிககின்ற சூழ்நிஅனலயிசலசதிய இலங்அனகயில
ஜ அனைாதிபதித் ச் தேர் தேலுககு அஅனநுழைபப விடுககபபட்டுள்ளது. இந்் தே
சபாிராட்டங்கள்,
ரவச் தே
நாகிணைதிய
நிதிதியம
கட்டஅனளயிட்டு
அிர ாங்கத்் தோல முன்்ப அனைடுககபபடுகின்ற சகக அனைக ்பகாள்அனககளுககும
மற்றம ஒட்டு்பமாத்் தே மு் தேலாளித்துவ அஅனமபப முஅனறககும எதிிராக
வளரந்து வரும மூக எதிரபபின் ஒரு பகுதிதியாகும.
உலக ச ா லி ப பிரட்ச சவஅனலத்திட்டத்தின் அடிபபஅனடயில
மு் தேலாளித்துவத்தின்
் தோககு் தேலகளுககும
உலகப
சபார
அச்சுறத்் தேலுககும எதிிராக
ரவச் தே
்ப் தோழிலாள வரககத்தின்
ஒருங்கிஅனகிணைந்் தே இதியகக்பமான்அனற உருவாககுவ் தேற்சக நான்காம
அகிலத்தின் அஅன அனைத்துலகக குழுவில உள்ள அ் தேன்
சகா் தேிர
கட்சகளுடன் ச ரந்து இலங்அனகயில ச ா. .க. சபாிராடுகிறது.
இந்திதியாவின் ஆ் தேிரவுடன் வாஷிங்ட அனைால நஅனடமுஅனறபபடுத்் தேபபட்ட
ஆட்ச மாற்ற நடவடிகஅனகயிசலசதிய ஜ அனைாதிபதி அனமத்ரிபால சறிச  அனை
2015 ஜ அனைவரியில ஆட்சககு வந்் தோர. இ் தேற்கு ஐககிதிய ச் தேசதிய

கட்சயின் (ஐ.ச் தே.க.) ் தேஅனலவர ிரணில விகிரமசங்கவும முன் அனைாள்
ஜ அனைாதிபதி ந்திரிகா குமாிரதுங்கவும ஆ் தேிரவளித்திருந்் தே அனைர.
அ்பமரிககாவும ஏஅன அனைதிய ்பபரும வலலிரசுகளும இிராஜபக்ஷவின்
ஜ அனைநாதியக விசிரா் தே ஆட்சஅனதியயும பிரிவிஅன அனைவா் தே ் தேமிழீநுழை விடு் தேஅனலப
பலிகளுககு
எதிிரா அனை
யுத்் தேத்அன் தேயும
ஆ் தேரித்திருந்் தோலும,
்பபய்ஜிங்குட அனைா அனை அவிரது ்பநருங்கிதிய ்பபாருளா் தோிர உறவுகஅனள
எதிரத்் தே அனை. சீ அனைாவிற்கு எதிிரா அனை ் தே அனைது "ஆசதியாவில முன்னஅனல"
்பகாள்அனகயின் ஒரு பகுதிதியாக இலங்அனகஅனதிய அ் தேன் மூசலாபாதிய
சுற்றபபாஅன் தேயில நிஅனலநிறத்துவ் தேற்சக வாஷிங்டன் விருமபிதியது.
் தேமிழ் ச் தேசதிய கூட்டஅனமபப, முஸ்லிம கட்சகள் மற்றம மககள்
விடு் தேஅனல முன் அனைணி (சஜ.வி.பி.) உட்பட அஅன அனைத்து மு் தேலாளித்துவ
கட்சகளும, சபாலி-இடது அஅனமபபகளும கலவிதியாளரகளின் ஒரு
பகுதியும இந்் தே ஆட்ச மாற்ற நடவடிகஅனகககு ஆ் தேிரவளித்் தே அனை.
சறிச  அனை-விகிரமசங்க அிர ாங்கம வாஷிங்டன் மற்றம பது டிலலிககு
ஆ் தேிரவாக தீவின் ்பவளியுறவுக ்பகாள்அனகஅனதிய மாற்றிதியஅனமத்் தேது.
எனனும கடன் ்பநருககடிதியால பாதிககபபட்டுள்ள ்பகாழுமப
அிர ாங்கம,
வாககுறதிதியளித்் தேபடி
எந்் தே்பவாரு
மூகப
பிிரச்சஅன அனைஅனதியயும தீரககத் ் தேவறிவிட்டது. மாறாக, அது ்பவகுஜ அனை
எதிரபபகஅனளத் தூண்டிதிய, ரவச் தே நாகிணைதிய நிதிதியத்தின் பிஅனகிணை
எடுபப கடனுடன் இஅனகிணைககபபட்ட ்பகாடூிரமா அனை நிஅனலஅனமகஅனள
அமுலபடுத்் தேத் ்ப் தோடங்கிதியது.
2018 ்பபபபிிரவரியில நடந்் தே உள்ளூிராட்சத் ச் தேர் தேலில, ஐ.ச் தே.க.
மற்றம சறிச  அனைவின் ஸ லங்கா சு் தேந்திிரக கட்ச (ஸ.ல.சு.க.)
பிரிவி அனைர
அஅனடந்் தே
ச் தோலவிகளில
இந்் தே
மூக
எதிரபப
்பவளிபபடுத்் தேபபட்டது. மககள் அிர ாங்கத்தின் மீ் தோ அனை ் தேங்களது
எதிரபஅனப
்பவளிபபடுத்் தே
வாககளித்் தேஅனமதியால
பதி் தோக
அஅனமககபபட்ட இிராஜபக்ஷவின் ஸ லங்கா ்பபாதுஜ அனை முன் அனைணி
(ஸ.ல.்பபா.ஜ.மு.) பல உள்ளூிராட்ச அனபகஅனள ்பவன்றது.
வளரந்து வரும ்ப் தோழிலாள வரகக எதிரபஅனப எவ்வாற நசுககுவது
என்பது குறித்து ்பகாழுமபில ஒரு அிரசதியல சபார ்பவடித்் தேது. ஒரு
“வலுவா அனை அிர ாங்கத்அன் தே” உருவாககும முதியற்சயில, கடந்் தே
ஆண்டு அகசடாபரில ஒரு அிரசதியல திஅனதிய அிரங்சகற்றிதிய சறிச  அனை,
பிிர் தேமர விகிரமசங்கஅனவ ப் தேவி நீககம ்ப ய்து, அவருககு பதிலாக
மஹிந்் தே இிராஜபக்ஷஅனவ நிதியமித்் தோர. இிராஜபக்ஷ மீண்டும ஆட்சககு
திருமபவஅன் தே
அ்பமரிககா
எதிரத்் தே் தோல,
ஆட்ச
கவிழ்பப
ச் தோலவிதியஅனடந்் தேதுடன், சறிச  அனை பாிராளுமன்றத்அன் தே கஅனலத்் தேஅனம
ட்டவிசிரா் தேமா அனைது என்ற நாட்டின் உதியர நீதிமன்றம தீரபபளித்் தேது.
்ப் தோழிலாளரகள் மற்றம ஏஅனநுழைகளுககு எதிிரா அனை ்பபாலிஸ்-அிரசு
நடவடிகஅனககஅனள முன்்ப அனைடுகக, ஆளும வரககத்தின் அஅன அனைத்து
பிரிவுகளும ஏபிரல 21 பதியங்கிரவா் தே குண்டுத் ் தோககு் தேலகஅனள
ஆசீரவா் தேமாக எடுத்துக்பகாண்ட அனை. பாதுகாபப அதிகாரிகஅனளப
சபாலசவ சறிச  அனை, விகிரமசங்க மற்றம இிராஜபக்ஷவும ் தோககு் தேஅனல
பற்றி நன்கு அறிந்திருந்தும அது நடகக அனுமதித்் தே அனைர என்பஅன் தே
ான்றகள் காட்டுகின்ற அனை. சறிச  அனை அஅன அனைத்து பாிராளுமன்றக
கட்சகளின் ஆ் தேிரசவாடு, ்பகாடூிரமா அனை அவ ிரகால அதிகாிரங்களுடன்
ஆயு் தேபாணிதியாககபபட்ட இிராணுவத்அன் தே நாடு பூிராவும கட்டவிழ்த்து
விட்டச் தோடு, மூக எதிரபஅனபத் திஅன திருபபி விடுவ் தேற்காக முஸ்லிமவிசிரா் தே பிிரச் ாிரத்அன் தே தீவிிரபபடுத்தி அனைார.

பதியங்கிரவா் தே ் தோககு் தேலகளுககுப பின் அனைர, இிராணுவ மற்றம
உளவுத்துஅனற எந்திிரத்அன் தே வலுபபடுத்துவச் தே "ச் தேசதிய பாதுகாபபின்"
முன்னுரிஅனமதியாக
இருகக
சவண்டும
என்ற
ஐ.ச் தே.க.,
ஸ.ல.்பபா.ஜ.மு. மற்றம சஜ.வி.பி.யும வலியுறத்தி அனை. ஜ அனைாதிபதித்
ச் தேர் தேலில, அ் தேற்கா அனை நலல திட்டங்கள் ் தேங்களிடம இருபப் தோகக
கூறிக்பகாண்டு
அவரகள்
ஒருவருக்பகாருவர
சபாட்டியிட்டுக்பகாள்வச் தோடு உண்அனமயில, இந்் தே திட்டம ஒரு
்பபாலிஸ் அிரஅன
சநாககிதிய நகரவாகும.
ரவாதிகாிரங்கஅனளயும
பாச த்அன் தேயும ் தேதியார ்ப ய்வச் தே ஒவ்்பவாரு நாட்டிலும வரககப
சபாிராட்டங்களின்
மீள்
எழுச்சககு
ஆளும
வரககங்களின்
பதிலிறபபாக இருககின்றது.
அிரசதியல
ரீதிதியாக
மதிபபிநுழைந்் தே
சறிச  அனை,
ச் தேர் தேலில
சபாட்டியிடாவிட்டாலும இிராணுவத்அன் தே பலபபடுத்தி வருகின்றார.
ஏஅன அனைதிய பாிராளுமன்ற உறபபி அனைரகள் ஸ.ல.்பபா.ஜ.மு. இல சபாய்
ச ரந்து்பகாண்ட் தோல சறிச  அனைவின் ஸ.ல.சு.க. பிரிவி அனைர 65 மு் தேல 15
ஆக குஅனறந்துவிட்ட அனைர.
்பபருமளவில
்ப லவாககிநுழைந்து
சபா அனை
ஐ.ச் தே.க.,
அ் தே அனைது
சவட்பாளஅனிர முடிவு ்ப ய்வதில நீண்டகாலமாக நிலவிதிய கருத்து
சவறபாடுகளுககுப பின் அனைர, கட்சயின் சவட்பாளிராக துஅனகிணைத்
் தேஅனலவர ஜித் பிசிரம் தோ அனவ ச் தேரவு ்ப ய்துள்ளது. ்பபௌத்் தே உதியர
மட்டத்் தேவரகளின் ஒரு பகுதியி அனைருட அனைா அனை அவிரது உறவு, எதிரககட்ச
சவட்பாளரகஅனள
முகங்்பகாடுககும
சபாது,
சங்கள-்பபௌத்் தே
வாககுகஅனள அவிரால ஈரகக முடியும என்ற ககிணைககிடபபட்டுள்ளது.
இந்் தே
வலது ாரிக
கட்ச
பதிதிய
் தோிராளவா் தே
ந்அன் தேக
்பகாள்அனககஅனளப பின்பற்றகிறது.
ஸ.ல.்பபா.ஜ.மு., அ் தேன் சவட்பாளிராக முன் அனைாள் பாதுகாபப
்ப தியலாளரும மஹிந்் தே இிராஜபக்ஷவின் சகா் தேிரருமா அனை சகாட்டாபதிய
இிராஜபக்ஷஅனவ ச் தேரவு ்ப ய்துள்ளது. இிராஜபக்ஷ அிர ாங்கத்தின்
பாதுகாபபச் ்ப தியலாளிராக இருந்் தேசபாது, பலிகள் மீது ஈவிிரககமின்றி
சபாஅனிர நடத்திதியதில சபரசபா அனைவர. அவர சபாரககுற்றங்களில
ஈடுபட்டஅன் தேப சபாலசவ, ்ப் தேற்கில உள்ள ்ப் தோழிலாளரகள் மற்றம
ஏஅனநுழைகளின் சபாிராட்டங்கஅனளயும இிரத்் தேககளரியில அடககிதியஅனம
்ப் தோடரபாக அவர மீது குற்றச் ாட்டுககள் உள்ள அனை.
இிராணுவத்திலிருந்து விலகிதிய பின் அனைர சகாட்டாபதிய இிராஜபக்ஷ
அ்பமரிகக குடியுரிஅனமஅனதிய ்பபற்ற் தே அனைால, அவிரது ஜ அனைாதிபதி
சவட்பமனு
்ப் தோடரபாக
ரச்அன கள்
ச் தோன்றியுள்ள அனை.
இது
்ப் தோடரபாக
2015
ஆட்ச
மாற்றத்துககு
உ் தேவிதிய
இிரண்டு
ஆ் தேிரவாளரகளா அனை காமின விதியங்்பகாட,
ந்திிரகுப் தே ச் தேனுவிர
ஆகிசதியார நீதிமன்ற வநுழைகஅனக ் தோககல ்ப ய்துள்ள அனைர. பிற்சபாககு
ச் தேர் தேல ட்டங்களின்படி, சகாட்டாபதிய இிராஜபக்ஷ ் தே அனைது அ்பமரிகக
குடியுரிஅனமஅனதிய அனகவிட்டு இலங்அனக குடியுரிஅனமஅனதிய முஅனறதியாகப
்பபறத் ் தேவறிவிட்டார என்ற அவரகள் வாதிடுகின்ற அனைர.
் தேற்சபாது சமன்முஅனறயீட்டு நீதிமன்றத்தில வி ாரிககபபடும வநுழைககில
சகாட்டாபதிய இிராஜபக்ஷ ் தே அனைது ் தேகுதிஅனதிய நிஅனலநிறத்் தேத் ் தேவறி அனைால,
அவர ஜ அனைாதிபதி சவட்பாளருககு ் தேகுதி ்பபற மாட்டார. அவர
ஆட்சககு வருவது குறித்து சமற்கத்திதிய ஊடகங்களில கவஅனல
்பவளிபபட்டுள்ள நிஅனலஅனமயிலசதிய இந்் தே வநுழைககு முககிதியத்துவம
்பபற்றள்ளது.
சகாட்டாபதிய
இிராஜபக்ஷஅனவப
பற்றிதிய
் தே அனைது
மதிபபீட்டில, லண்டனல ்பவளிவரும ் தே எசகா அனைமிஸ்ட் பத்திரிஅனகயின்
் தே எசகா அனைமிஸ்ட் இன்டலிஜன்ஸ யுனட் (இ.ஐ.யு.), அவர ஆட்சககு
வந்் தோல, அவர "சமற்கு மற்றம இந்திதியாவுட அனைா அனை உறவு குஅனறத்து
மதிபபிடபபட்டு" சீ அனைாவுட அனைா அனை ் தே அனைது உறஅனவ சமமபடுத்துவார என்ற
கூறியுள்ளது.
இந்் தே கருத்துககள்,
இலங்அனகயில சீ அனைா- ாரப
சவட்பாளர ஆட்சககு வருவஅன் தேயிட்டு சமற்கத்திதிய
கதிகளின்
எதிரபஅனப ்பவளிபபடுத்துகின்ற அனை.
சஜ.வி.பி. ் தேஅனலஅனமயிலா அனை ச் தேசதிய மககள்
கதி அஅனமபபின்
சவட்பாளிராக சஜ.வி.பி. ் தேஅனலவர அனுிர குமாிர தி நாதியகக ச் தேரவு
்ப ய்தியபபட்டுள்ளார. 2015 இல சறிச  அனைஅனவச் சூநுழை அணிதிிரண்ட பல
பலகஅனலககநுழைக கலவிதியாளரகள் மற்றம சல ்ப் தோழில வலலுநரகளும

இபசபாது தி நாதியககஅனவ ஆ் தேரிகக ச் தேசதிய மககள்
கதிஅனதிய
ஸ்் தோபித்துள்ள அனைர. 1999 இன் பின் அனைர, ஐ.ச் தே.க. மற்றம ஸ.ல.சு.க.
சவட்பாளரகஅனள ஆ் தேரித்் தே பின் அனைர,
சஜ.வி.பி.
ஜ அனைாதிபதித்
ச் தேர் தேலில சபாட்டியிடுவது இதுசவ மு் தேல முஅனறதியாக இருபபச் தோடு
2004 இல குமாிரதுங்க அிர ாங்கத்தினுள் நுஅனநுழைந்து ்பகாண்டதும
அ் தேன் ரித்திிரத்தில அடங்கும.
சபாலி இடது கட்சகளா அனை நவ
ம
மாஜ கட்ச, முன்நிஅனல
ச ா லி க கட்ச மற்றம ஐககிதிய ச ா லி கட்சயும இந்் தே ச் தேர் தேலில
மற்்பறாரு இழிந்் தே பாகத்அன் தே வகிககத் ் தேதியாிராகி வருகின்ற அனை.
முன்நிஅனல ச ா லி க கட்சயும ஐககிதிய ச ா லி க கட்சயும ் தோம
"ச ா லி " சவட்பாளரகஅனள நிறத்் தேவுள்ள் தோக கூறகின்ற அனை. இந்் தே
இரு கட்சகளுடன், நவ
ம
மாஜக கட்சயும 2015 இல
சறிச  அனைஅனவ
ஆ் தேரித்் தே அனை.
விகிரமசங்க
் தேஅனலஅனமயிலா அனை
அிர ாங்கத்அன் தே அடிஅனமத்் தே அனைமாக ஆ் தேரித்் தே பின் அனைர, நவ ம மாஜக
கட்ச ஐ.ச் தே.க.வுககாகப பிிரச் ாிரம ்ப ய்யும சவஅனலஅனதிய ் தேமது
கடஅனமதியாகக ்பகாண்ட ஒரு சவட்பாளஅனிர முன்அனவத்துள்ளது.
ச ா லி
மத்துவக கட்ச மற்றம அ் தேன் முன்ச அனைாடிதியா அனை பிரட்சக
கமயூனஸ்ட் கநுழைகமும (ப.க.க.), ரவச் தே ச ா லி முன்ச அனைாககு
மற்றம ்பகாள்அனககளுககாக சபாிராடுவதில அனளககா் தே விரலாற்அனறக
்பகாண்டுள்ள அனை. உள்நாட்டுப சபாஅனிர ்ப் தோடரச்சதியாக எதிரத்் தே,
வடககு மற்றம கிநுழைககில இருந்து இலங்அனக இிராணுவத்அன் தே
திருமபப ்பபற அஅனநுழைபப விடுத்் தே, இ அனை சவறபாடுகஅனளக கடந்து
்ப் தோழிலாள வரககத்தின்
ரவச் தே
ஐககிதியத்துககாக சபாிராடிதிய,
இந்் தேப
சபாிராட்டத்துககாக
விவ ாயிகஅனளயும
அணிதிிரட்டப
சபாிராடிதிய ஒசிர கட்ச இலங்அனகயில ச ா லி
மத்துவக கட்ச
மட்டுசம. ்ப் தேற்காசதிய ச ா லி குடிதியிரசு ஒன்றிதியத்தின் பகுதிதியாக
ஸலங்கா-ஈநுழைம ச ா லி குடிதியிரசன் வடிவத்திலா அனை ஒரு ்ப் தோழிலாளரவிவ ாயிகளின் அிர ாங்கத்திற்காக ச ா லி
மத்துவக கட்ச
முன்்ப அனைடுககும இந்் தே சபாிராட்டம
ரவச் தே
ச ா லி த்திற்கா அனை
சபாிராட்டத்தின் ஒரு பாகமாகும.
ஓய்வு ்பபற்ற ஆசரிதியிரா அனை ச ா லி
மத்துவக கட்ச சவட்பாளர
பாணின விசஜசரிவர் தே அனை, இந்் தே ச ா லி
முன்ச அனைாககிற்காக
சபாிராடிதியதில களங்கமற்ற ரித்திிரத்அன் தேக ்பகாண்டவர. ஜ அனைநாதியக
உரிஅனமகஅனளப
பாதுகாபப் தேற்கா அனை
அவிரது
சபாிராட்டத்தின்
காிரகிணைமாக ்ப் தோழிலாளரகள், ஏஅனநுழைகள், மாகிணைவரகள் மற்றம
ஆசரிதியரகளின் ்பகௌிரவமா அனை விரசவற்அனபப ்பபற்ற அவர, 1980
களில ஐ.ச் தேக. அிர ாங்கத்் தோல இஅனடவிடா் தே சவட்அனடதியாடலுககு
உட்பட்டார. அவர, ்ப் தோழிற் ங்க அதிகாிரத்துவத்திற்கும அ் தேன்
துசிராகங்களுககும எதிிரா அனை ்பகாள்அனக ரீதிதியா அனை சபாிராளி ஆவார.
2015 ஜ அனைாதிபதித் ச் தேர் தேலிலும அவர ச ா லி
மத்துவக கட்ச
சவட்பாளிராக சபாட்டியிட்டார.
ச ா லி
மத்துவக கட்ச மற்றம அ் தேன் இஅனளஞர இதியககமா அனை
மூக மத்துவத்துககா அனை ரவச் தே இஅனளஞர மற்றம மாகிணைவர
(ஐ.அனவ.எஸ்.எஸ்.இ) அஅனமபபம விஅனிரவில கட்ச ்பகாள்அனககஅனள
சுருககமாக உள்ளடககிதிய ஒரு விரிவா அனை ச் தேர் தேல அறிகஅனகஅனதிய
்பவளியிடும. எங்கள் ்பகாள்அனககஅனள விளகக நாடு முழுவதும
்பபாதுக கூட்டங்கஅனள நடத்துகிசறாம. ்ப் தோழிலாளரகள், இஅனளஞரகள்
மற்றம முற்சபாககு எண்கிணைம ்பகாண்ட பத்திஜீவிகஅனளயும இ அனை
சவறபாடுகஅனளக கடந்து இந்் தே பிிரச் ாிரத்அன் தே ஆ் தேரிககுமாறம அதில
பங்சகற்குமாறம நாங்கள் அஅனநுழைபப விடுககிசறாம.
ச் தேர் தேல பிிரச் ாிரத்திற்காக ஒரு மிலலிதியன் ரூபா நிதிஅனதியத் திிரட்டத்
்ப் தோடங்கியுள்ள ச ா லி
மத்துவக கட்ச, அ் தேற்காக ஆகக கூடிதிய
நிதி உ் தேவிஅனதியக சகாருகிறது. எங்களது சபாிராட்டம ்ப் தோழிலாள
வரககத்தின்
பிரட்சகிர
் தேஅனலஅனம
்பநருககடிஅனதிய
தீரககும
சபாிராட்டமாகும. இ் தேன் அரத்் தேம ச ா லி
மத்துவக கட்சஅனதிய ஒரு
்பவகுஜ அனை பிரட்சகிரக கட்சதியாக கட்டி்பதியழுபபவ் தோகும. எங்கள்
சவஅனலத்திட்டம
மற்றம
முன்ச அனைாககுடன்
உடன்படும
அஅன அனைவஅனிரயும, ச ா லி
மத்துவக கட்சயில இஅனகிணைந்து அஅன் தேக
கட்டி்பதியழுபபமாற சகட்டுக்பகாள்கிசறாம.

