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இலங்ககையில்

தமிழர்கைள் கள் ப்கள் பெரும்்கள் பெ பெரும்பான்கரும்பான்மை்பான்மைய பெரும்பாகை ்மையாக வ பெரும்பாழும் ்பான்மைய பெரும்பாழ்ப்்கள் பெ பெரும்பாணக

குுட பெரும்பாாந பெரும்பாட்டில், கைுடந்த மூன்று ்மையாக வ பெரும்பாரங்கைவாரங்கள பெரும்பாகை சுரும்பான்மை பெரும்பார் 100 ப்கள் பெர் ்மையாக வகர
கள் ப்கள் பெ பெரும்பாலிஸ்
ரும்பான்மைற்றும்
விபம் விசேுட
அதிரடிப்்கள் பெகுடயினர பெரும்பால்
ககைத
கள் பம் விசேய்்பான்மையப்்கள் பெட்டுள்வாரங்களனர். கைுடந்த ரும்பான்மை பெரும்பாத பிற்்கள் பெகுதியில் எண்கள் பணய்
கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்களர்கைளின் ப்மையாக வகலநிறுத்தங்கைகவாரங்கள ாநசுககு்மையாக வதற்கு இலங்ககை
இர பெரும்பாணு்மையாக வம் அணிதிரட்ுடப்்கள் பெட்ுடதிலிருந்த, உள்ாந பெரும்பாட்டுப் ப்கள் பெ பெரும்பார் கை பெரும்பாலத்தில்
ப்கள் பெ பெரும்பால், ்கள் பெ பெரும்பாதகை பெரும்பாப்புப் ்கள் பெகுடகைள் குுட பெரும்பாாந பெரும்பாடு முழு்மையாக வதம் வீதித் தகுடகைள்
ரும்பான்மைற்றும் பம் விசே பெரும்பாதகனச் ம் விசே பெரும்பா்மையாக வடிகைகவாரங்கள அகரும்பான்மைத்த, கள் ப்கள் பெ பெரும்பாத ரும்பான்மைககைள் ரும்பான்மைத்தியில்
பீதிக்பான்மையயும் ்கள் பெ்பான்மையத்கதயும் ்கள் பெரப்பியுள்வாரங்களனர்.
2015 ஜன்மையாக வரியில், அகள் பரும்பான்மைரிககை திட்ுடமிுடலில் இுடம்கள் ப்கள் பெற்ற ஆட்ச
ரும்பான்மை பெரும்பாற்றத்தில் ஜன பெரும்பாதி்கள் பெதி கரும்பான்மைத்திரி்கள் பெ பெரும்பால சறிபம் விசேன அதிகை பெரும்பாரத்திற்கு
்மையாக வந்ததில் இருந்பத, அரம் விசே பெரும்பாங்கைம் அதிகைரித்த ்மையாக வககையில் ம் விசேமூகை சீற்றத்கத
தடுககை கள் ப்கள் பெ பெரும்பாலிஸிலும் இர பெரும்பாணு்மையாக வத்தில் கள் ப்கள் பெரிதம் தங்கியிருந்தத.
்பான்மைய பெரும்பாழ்ப்்கள் பெ பெரும்பாணத்தில் தற்ப்கள் பெ பெரும்பாதள்வாரங்கள கள் ப்கள் பெ பெரும்பாலிஸ்
்கள் பெ்பான்மையங்கைர்மையாக வ பெரும்பாதரும்பான்மை பெரும்பானத
கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்களர்கைள்,
ரும்பான்மை பெரும்பாண்மையாக வர்கைள்
ரும்பான்மைற்றும்
ஏகழகைள்
மீத பெரும்பான
தீவிரப்்கள் பெடுத்தப்்கள் பெடும் த பெரும்பாககுதல்கைளின் ஒரு புதி்பான்மைய கைட்ுடத்கத குறிககிறத.
்பான்மைய பெரும்பாழ்ப்்கள் பெ பெரும்பாண பரும்பான்மைல் நீதிரும்பான்மைன்ற நீதி்கள் பெதி ரும்பான்மை பெரும்பாணிககை்மையாக வ பெரும்பாம் விசேகைர் இவாரங்களஞ்கள் பம் விசேழி்பான்மையன்
மீத ாநுடத்தப்்கள் பெட்ுடத பெரும்பாகை கள் பம் விசே பெரும்பால்லப்்கள் பெடும் கள் பகை பெரும்பாகல மு்பான்மையற்சப்பான்மைய இந்த
அுடககுமுகறக்பான்மைய
முன்கள் பனடுப்்கள் பெதற்கை பெரும்பான
ம் விசே பெரும்பாககுப்
ப்கள் பெ பெரும்பாககை பெரும்பாகை
்கள் பெ்பான்மையன்்கள் பெடுத்தப்்கள் பெடுகிறத. ஜஜூகல 22 அன்று இவாரங்களஞ்கள் பம் விசேழி்பான்மையனின்
்கள் பெ பெரும்பாதகை பெரும்பாப்பு அதிகை பெரும்பாரிகைள் ஒரு கள் பதரு பரும்பான்மை பெரும்பாதலில் தகலயிட்ுடப்கள் பெ பெரும்பாத , ஒரு
த பெரும்பாககுதல்கை பெரும்பாரர் இவாரங்களஞ்கள் பம் விசேழி்பான்மையனின் ப்கள் பெ பெரும்பாலிஸ் ்கள் பெ பெரும்பாதகை பெரும்பாப்பு அதிகை பெரும்பாரியின்
தப்்கள் பெ பெரும்பாககியிகன ்கள் பெறித்த சுட்ுடதில் அந்த அதிகை பெரும்பாரி கள் பகை பெரும்பால்லப்்கள் பெட்ுட பெரும்பார் .
ம் விசேம்்கள் பெ்மையாக வம் ாநுடந்த ப்கள் பெ பெரும்பாத இவாரங்களம்கள் பம் விசேழி்பான்மையன் ்கள் பெ்பான்மையணித்த ்மையாக வ பெரும்பாகைனம் ஒரு
ப்கள் பெ பெரும்பாககு்மையாக வரத்த கள் பாநரிம் விசேலில் அகைப்்கள் பெட்டிருந்தத. சல ரும்பான்மைணி பாநரத்தில்,
அந்தத் த பெரும்பாககுதல் நீதி்கள் பெதிக்பான்மைய இலககை பெரும்பாகைக கள் பகை பெரும்பாண்ுடதல்ல என்று
ப்கள் பெ பெரும்பாலீம் விசே பெரும்பார் அறிவித்தனர்.
்கள் பெல துடக்மையாக வகைளில் ம் விசேந்பதகை ாந்கள் பெர்கைளின் ம் விசேட்ுட உரிகரும்பான்மைகைகவாரங்கள ரும்பான்மைறுத்தம்,
அ்மையாக வரத ம் விசேட்ுடம் ஒழுங்கு கைண்பண பெரும்பாுடத்திற்கை பெரும்பாகைவும் அ்கள் பெகீர்த்தி
கள் ப்கள் பெற்ற்மையாக வர பெரும்பான இவாரங்களஞ்கள் பம் விசேழி்பான்மையன் அரம் விசே
தகலயீட்டிற்கு அகழப்பு
விடுத்த பெரும்பார். "்பான்மைய பெரும்பாழ்ப்்கள் பெ பெரும்பாணத்தில் மிகைவும் ஆ்கள் பெத்த பெரும்பான ்மையாக வழககுகைகவாரங்கள ாந பெரும்பான்
ககை்பான்மைய பெரும்பாள்கிபறன். நீதித்தகற ்கள் பெ பெரும்பாதகை பெரும்பாப்க்கள் பெ உறுதி கள் பம் விசேய்்மையாக வதற்கை பெரும்பாகை ாந பெரும்பான்
அதிகை பெரும்பாரிகைளுககு அகழப்புவிடுககிபறன்" என அ்மையாக வர் பிரகைுடனம்
கள் பம் விசேய்த பெரும்பார்.
அரம் விசே பெரும்பாங்கைமும்
முன்ன பெரும்பாள்
ஜன பெரும்பாதி்கள் பெதி
ரும்பான்மைஹிந்த
இர பெரும்பாஜ்கள் பெக
தகலகரும்பான்மையில பெரும்பான கூட்டு எதிர்ககைட்சயும், தமிழீழ விடுதகலப் புலிகைளின்
"்கள் பெ்பான்மையங்கைர்மையாக வ பெரும்பாதம்" இதன் பின்னணியில் இருப்்கள் பெத பெரும்பாகை கள் பதரிவித்தன. ரும்பான்மைதத்
தகல்மையாக வர்கைளுுடனும் சவில் ம் விசேமூகை அகரும்பான்மைப்புககைளுுடனும் ம் விசேந்திப்பு
ஒன்கற ாநுடத்தி்பான்மைய கள் ப்கள் பெ பெரும்பாலிஸ் ரும்பான்மை பெரும்பா அதி்கள் பெர் புஜித ஜ்பான்மையசுந்தர, ்பான்மைய பெரும்பாழ்ப்்கள் பெ பெரும்பாண
குுட பெரும்பாாந பெரும்பாட்டில் இர பெரும்பாணு்மையாக வம், கைுடற்்கள் பெகுட ரும்பான்மைற்றும் விரும்பான்மை பெரும்பானப்்கள் பெகுடப் பிரிவுகைள்
நிகலநிறுத்தப்்கள் பெடும் என அச்சுறுத்தின பெரும்பார். "்கள் பெ்பான்மையங்கைர்மையாக வ பெரும்பாதம் ாந பெரும்பாட்டில்
இருந்த முற்றிலுரும்பான்மை பெரும்பாகை அகைற்றப்்கள் பெுடவில்கல, புலிகைள் அகரும்பான்மைப்பு மீண்டும்
்மையாக வரு்மையாக வதற்கை பெரும்பான மு்பான்மையற்சகைகவாரங்கள என்ன விகல கள் பகை பெரும்பாடுத்த பெரும்பா்மையாக வத பத பெரும்பாற்கைடிககை
ப்மையாக வண்டும்," என்று அ்மையாக வர் கூறின பெரும்பார்.

16 August 2017
தமிழ் பதச்பான்மைய்மையாக வ பெரும்பாத அகரும்பான்மைப்புககைள் கள் ப்கள் பெ பெரும்பாலிஸ் ரும்பான்மைற்றும் இர பெரும்பாணு்மையாக வ
பிரிவுகைகவாரங்கள அனுப்பு்மையாக வதற்கை பெரும்பான அரம் விசே பெரும்பாங்கைத்தின் அகழப்புகைளுககு
ஒப்புதல் அளிககின்றன. தமிழ் பதச்பான்மைய கூட்ுடகரும்பான்மைப்பின் தகல்மையாக வர பெரும்பான
ம் விசேம்்கள் பெந்தன்,
ஜ்பான்மையசுந்தர பெரும்பாவின்
அறிகககைக்பான்மையப்பான்மைய பெரும்பா
கள் ப்கள் பெ பெரும்பாலிஸ்
்கள் பெ்பான்மையங்கைர்மையாக வ பெரும்பாதத்கதப்பான்மைய பெரும்பா ்கள் பெற்றி கைருத்தத் கள் பதரிவிககை பெரும்பாத அபதப்மையாக வகவாரங்கள,
தமிழ் பதச்பான்மைய கூட்ுடகரும்பான்மைப்பின் ்கள் பெ பெரும்பார பெரும்பாளுரும்பான்மைன்ற உறுப்பினர் எம். ஏ.
சுரும்பான்மைந்திரன், கள் ப்கள் பெ பெரும்பாலிகஸை ்கள் பெ பெரும்பாதகை பெரும்பாத்த, குற்றவி்பான்மையல் கும்்கள் பெல்கைள்
இப்்கள் பெகுதியில்
கள் பம் விசே்பான்மையற்்கள் பெடு்மையாக வத பெரும்பாகைவும்
கள் பதரிவித்த பெரும்பார்.
சறிபம் விசேனவின்
"ாநல்ல பெரும்பாட்ச" அரம் விசே பெரும்பாங்கைத்கத இழிவு்கள் பெடுத்த இர பெரும்பாஜ்கள் பெகவும் கூட்டு
எதிர்ப்பும் இந்தக கும்்கள் பெல்கைகவாரங்கள ்கள் பெ்பான்மையன்்கள் பெடுத்தி ்மையாக வரு்மையாக வத பெரும்பாகை அ்மையாக வர்
கூறின பெரும்பார்.
தமிழ் பதச்பான்மைய கூட்ுடகரும்பான்மைப்பின் தகலகரும்பான்மையில பெரும்பான ்மையாக வுட ரும்பான்மை பெரும்பாகை பெரும்பாண ம் விசேக்கள் பெ
முதலகரும்பான்மைச்ம் விசேர் ச.வி. விகபனஸ்்மையாக வரன், "யுத்த ்கள் பெயிற்ச கள் ப்கள் பெற்ற்மையாக வர்கைள்"
இத்தககை்பான்மைய குற்றவி்பான்மையல் ாநுட்மையாக வடிகககைகைளில் ஈடு்கள் பெட்டிருப்்கள் பெதற்கை பெரும்பான
ம் விசே பெரும்பாத்தி்பான்மையககூறு இருப்்கள் பெத பெரும்பாகை கூறி, ஜ்பான்மையசுந்தர பெரும்பாவின் அறிகககைக்பான்மைய
நி்பான்மைய பெரும்பா்பான்மையப்்கள் பெடுத்தின பெரும்பார். இர பெரும்பாணு்மையாக வத்கத நிகலநிறுத்த்மையாக வதற்கு தனத
அனுத பெரும்பா்கள் பெத்கத சுட்டிககை பெரும்பாட்டி்பான்மைய அ்மையாக வர், "்மையாக வுடககிலிருந்த இர பெரும்பாணு்மையாக வ
கள் ப்மையாக வளிப்பான்மையற்றத்கத ாந பெரும்பான் இப்கள் ப்கள் பெ பெரும்பாழுதம் பகை பெரும்பாருகின்பறன். ஆன பெரும்பால்
குற்றங்கைள் ாநகுடகள் ப்கள் பெறும் கள் ப்கள் பெ பெரும்பாழுத அ்மையாக வற்கறத் தடுககை உரி்பான்மைய
ாநுட்மையாக வடிகககை எடுககை ப்மையாக வண்டி்பான்மையத ம் விசேட்ுடம், ஒழுங்கிற்கு கள் ப்கள் பெ பெரும்பாறுப்்கள் பெ பெரும்பான
அகரும்பான்மைச்ம் விசேரின் கைுடகரும்பான்மை்பான்மைய பெரும்பாகும்" என்ற பெரும்பார்.
தனத
நிகலப்்கள் பெ பெரும்பாட்குட
கள் பதளிவு்கள் பெடுத்தி
பரும்பான்மைலும்
அ்மையாக வர் ,
குற்ற்மையாக வ பெரும்பாளிகைளுககு எதிர பெரும்பாகை இர பெரும்பாணு்மையாக வம் ்கள் பெ்பான்மையன்்கள் பெடுத்த்மையாக வகத எதிர்ககும்
எ்மையாக வரும், உண்கரும்பான்மையில் குற்ற்மையாக வ பெரும்பாளிகைகவாரங்கள ஆதரிககின்றனர் என பரும்பான்மைலும்
கள் பதரிவித்த பெரும்பார். தமிழ் பதச்பான்மைய்மையாக வ பெரும்பாதிகைள், எதிர்ககைட்ச ஆம் விசேனத்தில்
அரும்பான்மைர்ந்தகள் பகை பெரும்பாண்டு அரம் விசே பெரும்பாங்கைத்கத ஆதரிககும் தமிழ் பதச்பான்மைய
கூட்ுடகரும்பான்மைப்பின் தகல்மையாக வர்கைகவாரங்கள எதிர்ப்்கள் பெ்மையாக வர பெரும்பாகை விகபனஸ்்மையாக வரகன
கள் ப்கள் பெ பெரும்பாத்மையாக வ பெரும்பாகை
சத்தரிககின்றனர்.
விகபனஸ்்மையாக வரன்
அவ்்மையாக வப்ப்கள் பெ பெரும்பாத
அரம் விசே பெரும்பாங்கைத்திற்கு பரும்பான்மைல் க்மையாக வககும் ம் விசேம்பிரத பெரும்பா்பான்மைய விரும்பான்மைர்ம் விசேனங்கைளின்
பாந பெரும்பாககைம் தமிழ் பதச்பான்மைய கூட்ுடகரும்பான்மைப்பின் மீத ்மையாக வவாரங்களர்ச்ச்பான்மையகுடந்த ்மையாக வரும்
தமிழ் கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்களர்கைள், ஏகழகைளின் கள் ப்மையாக வறுப்பிகன தமிழ் பதச்பான்மைய்மையாக வ பெரும்பாத
முட்டுச்ம் விசேந்திககுள் திருப்பி விடு்மையாக வத என்்கள் பெகத இந்த நிகைழ்வுகைள்
அடிபகை பெரும்பாடிட்டு உறுதி கள் பம் விசேய்கின்றத.
தமிழ் பதச்பான்மைய்மையாக வ பெரும்பாதிகைள் அுடககுமுகறகைகவாரங்கள ஆதரிப்்கள் பெத, ஆழரும்பான்மை பெரும்பான
அரச்பான்மையல் கள் பாநருககைடியின் பத பெரும்பாற்றத்கத பிரதி்கள் பெலிககிறத. ம் விசேமீ்கள் பெத்தி்பான்மைய
எரிகள் ப்கள் பெ பெரும்பாருள் கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்களர் ப்மையாக வகலநிறுத்தத்தில் நிரூபிககைப்்கள் பெட்ுடகதப்
ப்கள் பெ பெரும்பால, சறிபம் விசேன அரம் விசே பெரும்பாங்கைம் கள் ப்மையாக வகுஜனங்கைள் ரும்பான்மைத்தியில் ரும்பான்மைதிப்பிழந்த,
கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்கள ்மையாக வர்ககைத்தின் ஆழரும்பான்மை பெரும்பான எதிர்ப்க்கள் பெ முகைங்கள் பகை பெரும்பாடுககிறத.
எல்ல பெரும்பா்மையாக வற்றுககும் பரும்பான்மைல பெரும்பாகை, கள் ப்மையாக வளிாந பெரும்பாட்டு பாநரடி முதலீட்குட (FDI)
ஈர்ப்்கள் பெத ரும்பான்மைற்றும் கள் ப்கள் பெ பெரும்பாருவாரங்கள பெரும்பாத பெரும்பார ்மையாக வவாரங்களர்ச்சக்பான்மைய அதிகைரிப்்கள் பெத ப்கள் பெ பெரும்பான்ற
அதன் கள் ப்கள் பெ பெரும்பாருவாரங்கள பெரும்பாத பெரும்பார பாந பெரும்பாககைங்கைகவாரங்கள சறிபம் விசேன அகுட்பான்மையவில்கல என
முதல பெரும்பாளித்த்மையாக வ ்மையாக வர்ககைத்தின் பிரிவுகைள் புகை பெரும்பார் கூறுகின்றன. அ்மையாக வர்கைள்
கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்கள ்மையாக வர்ககைத்துடன் ஒரு ஆககிபர பெரும்பாஷரும்பான்மை பெரும்பான பரும்பான்மை பெரும்பாதகல
பகை பெரும்பாருகின்றனர், பரும்பான்மைலும் கள் ப்மையாக வகுஜனங்கைளுககு எதிர பெரும்பாகை ம் விசேர்்மையாக வ பெரும்பாதிகை பெரும்பார,
கள் ப்கள் பெ பெரும்பாலிஸ்-அரம் விசே ்கள் பெ்பான்மையங்கைர்மையாக வ பெரும்பாதத்தககு அகழப்புவிடுககின்றனர்.

"எதிர்ப்புககைள் ரும்பான்மைற்றும் ப்மையாக வகலநிறுத்தங்கைள்: எம்.ஆர் [ரும்பான்மைஹிந்த
ர பெரும்பாஜ்கள் பெக] அதிகை பெரும்பாரத்தில் இருந்திருந்த பெரும்பால் என்ன கள் பம் விசேய்திருப்்கள் பெ பெரும்பார் ?" என்ற
தகலப்பில் கள் புடய்லி மிரர் ்கள் பெத்திரிககை ஒரு ஆசரி்பான்மையர் தகல்பான்மையங்கைத்கத
கள் ப்மையாக வளியிட்ுடத. இந்த கைட்டுகர, "தீர்ககைரும்பான்மை பெரும்பான முகறயில் கள் பம் விசே்பான்மையல்்கள் பெுட
கூடி்பான்மைய" இர பெரும்பாஜ்கள் பெகக்மையாக வப் ப்கள் பெ பெரும்பால் அன்றி, சறிபம் விசேனவின் அரம் விசே பெரும்பாங்கைம்,
"தனத
கள் ப்கள் பெ பெரும்பாருவாரங்கள பெரும்பாத பெரும்பார
ரும்பான்மைற்றும்
அரச்பான்மையல்
பாந பெரும்பாககைத்கத
ாநகுடமுகறப்்கள் பெடுத்த அரச்பான்மையல் குறிகபகை பெரும்பாள் குகற்மையாக வ பெரும்பால் முுடங்கிப்
ப்கள் பெ பெரும்பாயுள்வாரங்களத" என முகறப்்கள் பெ பெரும்பாடு கள் பம் விசேய்கின்றத.
இர பெரும்பாஜ்கள் பெகவிற்கு,
எதிர்ப்்கள் பெ பெரும்பாவாரங்களர்கைகவாரங்கள
அகைற்ற
இர பெரும்பாணு்மையாக வத்கத
அனுப்்கள் பெவும்,
சல
பாநரங்கைளில்
கை பெரும்பாண பெரும்பாரும்பான்மைல்
ஆககைப்்கள் பெுட
ப்கள் பெ பெரும்பாகின்ற்மையாக வர்கைகவாரங்கள கைுடத்த்மையாக வதற்கு குண்ுடர் ்கள் பெகுட ரும்பான்மைற்றும் கள் ப்மையாக வள்கவாரங்கள
ப்மையாக வன்கைகவாரங்களப் ்கள் பெ்பான்மையன்்கள் பெடுத்தம் “அரச்பான்மையல் திறன்” இருந்தத என்று மிரர்
கூறிககள் பகை பெரும்பாள்கின்றத.
அ்மையாக வர்
அதிகை பெரும்பாரத்தில்
இருந்திருந்த பெரும்பால்,
ப்மையாக வகலநிறுத்தம் கள் பம் விசேய்த “ுட பெரும்பாகுடர்கைள் ப்மையாக வகலநிறுத்தம் கள் பம் விசேய்்பான்மைய
தணிந்திருககை
ரும்பான்மை பெரும்பாட்ுட பெரும்பார்கைள்.
்கள் பெல்கைகலக
கைழகை
ரும்பான்மை பெரும்பாண்மையாக வர்கைள்
ஆர்ப்்கள் பெ பெரும்பாட்ுடம் ாநுடத்தியிருப்்கள் பெ பெரும்பார்கைள், ஆன பெரும்பால் இப்ப்கள் பெ பெரும்பாத கள் பம் விசேய்்மையாக வத ப்கள் பெ பெரும்பால்
அடிககைடி அல்ல."
கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்கள ்மையாக வர்ககைத்திற்கு எதிர பெரும்பான கள் பகை பெரும்பாகலகை பெரும்பார அுடககுமுகறககு
ஒப்புதல் அளித்த மிரர், "கை பெரும்பாந்தியும் அ்மையாக வரத சு்பான்மையபூர்த்தி கள் பகை பெரும்பாள்ககையும்,
இந்தி்பான்மைய பெரும்பாவின் மில்லி்பான்மையன் கைணககை பெரும்பான ஏகழகைளின் பரும்பான்மை பெரும்பாம் விசேரும்பான்மை பெரும்பான ்மையாக வ பெரும்பாழ்கககை
நிகலகரும்பான்மைக்பான்மைய உ்பான்மையர்த்த்மையாக வதற்கு கள் பம் விசேய்தக்மையாக வ மிகைச் கள் பம் விசே பெரும்பாற்்கள் பெபரும்பான்மை. ஆன பெரும்பால்
ாநபரந்திர பரும்பான்மை பெரும்பாடி கள் பம் விசேய்த பெரும்பார். ஆகுஸ்புட பெரும்பா பிபன பெரும்பாபம் விசே ரும்பான்மைற்றும் கள் புடங்
சப்பான்மைய பெரும்பாபிங்கும் கள் பம் விசேய்தனர். பிந்கத்பான்மைய மூ்மையாக வரும் உங்கைவாரங்களத ஒரு சறந்த
அரம் விசே பெரும்பாங்கைத்திற்கை பெரும்பான சறந்த தகல்மையாக வர பெரும்பாகை இருககை ரும்பான்மை பெரும்பாட்ுட பெரும்பார்கைள்.
இருப்பினும், உலகைம் கைற்்கள் பெகன்பான்மைய பெரும்பானத அல்ல, தகல்மையாக வர்கைள் தங்கைள்
ரும்பான்மைககைளின் நீண்ுடகை பெரும்பால ாநலன்கைளுககை பெரும்பாகை உண்கரும்பான்மையிபலப்பான்மைய பம் விசேக்மையாக வ்பான்மைய பெரும்பாற்ற
ப்மையாக வண்டும் என்ற பெரும்பால், கைடுகரும்பான்மை்பான்மைய பெரும்பான முடிவுகைகவாரங்கள எடுககை ப்மையாக வண்டும்."
இந்த அறிகககை கை பெரும்பாலனித்த்மையாக வ எதிர்ப்பு உணர்க்மையாக வ அம் விசே பெரும்பாத பெரும்பாரணரும்பான்மை பெரும்பாகை
நிர பெரும்பாகைரிககின்றத ரும்பான்மைற்றும் இந்த கைருத்தககைள் உலகை ஏகை பெரும்பாதி்கள் பெத்தி்பான்மையத்தின்
்கள் பெககைம் கள் புடய்லி மிரர் ம் விசே பெரும்பார்ந்திருப்்கள் பெகத கை பெரும்பாட்டுகிறத. பிபன பெரும்பாபம் விசே, சலி
ாந பெரும்பாட்டு இர பெரும்பாணு்மையாக வ ம் விசேர்்மையாக வ பெரும்பாதிகை பெரும்பாரி்பான்மைய பெரும்பா்மையாக வ பெரும்பார். கள் புடங், முதல பெரும்பாளித்த்மையாக வத்கத ரும்பான்மைறு
ஸ்த பெரும்பாபிதம் கள் பம் விசேய்த்மையாக வகத பரும்பான்மைற்்கள் பெ பெரும்பார்க்மையாக வ கள் பம் விசேய்த சீன ஸ்ர பெரும்பாலினிம் விசே்மையாக வ பெரும்பாதி
ஆ்மையாக வ பெரும்பார். ரும்பான்மைற்றும், தற்ப்கள் பெ பெரும்பாகத்பான்மைய இந்தி்பான்மையப் பிரதரும்பான்மைர் 2002 ல் முஸ்லீம்விபர பெரும்பாத ்கள் பெடுகள் பகை பெரும்பாகலகைளின் ப்கள் பெ பெரும்பாத குஜர பெரும்பாத் ரும்பான்மை பெரும்பாநிலத்கத ஆட்ச
கள் பம் விசேய்த்மையாக வர். இ்மையாக வர்கைள் அகன்மையாக வரும், கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்கள ்மையாக வர்ககைத்கத
அச்சுறுத்த்மையாக வதற்கு,
்கள் பெரந்த
்கள் பெடுகள் பகை பெரும்பாகலகைகவாரங்கள
பரும்பான்மைற்்கள் பெ பெரும்பார்க்மையாக வ
கள் பம் விசேய்த்மையாக வர்கைள், ரும்பான்மைற்றும் தங்கைவாரங்களத ாந பெரும்பாடுகைகவாரங்கள ஏகை பெரும்பாதி்கள் பெத்தி்பான்மைய நிதி
மூலதனத்தின் ரும்பான்மைலிவு கூலி உகழப்புககு முன்னுரிகரும்பான்மை அளிப்்கள் பெத பெரும்பாகை
ஆககினர்.
்மையாக வுடககில் கள் ப்கள் பெ பெரும்பாலிஸ்-அரம் விசே ாநுட்மையாக வடிகககைகைளுககு தமிழ் பதச்பான்மைய்மையாக வ பெரும்பாதிகைள்
ஆதரவு ்மையாக வழங்கு்மையாக வத பெரும்பானத, இலங்ககை முதல பெரும்பாளித்த்மையாக வ ்மையாக வர்ககைத்தககுள்
இருந்த இப்ப்கள் பெ பெரும்பாத எழும், கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்கள ்மையாக வர்ககைத்கத ஈவிரககைரும்பான்மைற்று
ாநசுககு்மையாக வதற்கும் சுரண்டு்மையாக வதற்குரும்பான்மை பெரும்பான கள் ப்மையாக வறித்தனரும்பான்மை பெரும்பான பகை பெரும்பாரிகககைகைளின்
ரும்பான்மைற்கள் பற பெரும்பாரு கள் ப்மையாக வளிப்்கள் பெ பெரும்பாடு ஆகும்.
2015 ஜன்மையாக வரி ஜன பெரும்பாதி்கள் பெதித் பதர்தலில், தமிழ் கூட்ுடகரும்பான்மைப்பும் தமிழ்
பதச்பான்மைய்மையாக வ பெரும்பாதிகைளும், "ாநல்ல பெரும்பாட்சக்பான்மைய" கள் ப்கள் பெறவும் "ஜனாந பெரும்பா்பான்மையகைத்கத மீண்டும்
ஸ்த பெரும்பாபிககைவும்"
ரும்பான்மைற்றும்
இர பெரும்பாஜ்கள் பெகவின்
கள் ப்கள் பெ பெரும்பாலிஸ்-இர பெரும்பாணு்மையாக வ
அட்டூழி்பான்மையங்கைகவாரங்கள முடிவுககுக கள் பகை பெரும்பாண்டு்மையாக வரவும், அகள் பரும்பான்மைரிககை-ஆதரவு
கள் ப்கள் பெற்ற ப்மையாக வட்்கள் பெ பெரும்பாவாரங்களர பெரும்பான சறிபம் விசேனவுககு ்மையாக வ பெரும்பாககைளிககுரும்பான்மை பெரும்பாறு தமிழ்
்மையாக வ பெரும்பாககை பெரும்பாவாரங்களர்கைகவாரங்கள ்மையாக வலியுறுத்தினர். புதி்பான்மைய அரம் விசே பெரும்பாங்கைம் ்பான்மைய பெரும்பாழ் குுட பெரும்பாாந பெரும்பாட்குட
ப்கள் பெ பெரும்பாலப்மையாக வ
்மையாக வுட
இலங்ககையில்
யுத்தத்த பெரும்பால்
்கள் பெ பெரும்பாதிககைப்்கள் பெட்ுட
பிரபதம் விசேங்கைளில் ்மையாக வறுகரும்பான்மைககு விகர்மையாக வ பெரும்பான நி்மையாக வ பெரும்பாரணம் ்மையாக வழங்கும் என்றும்
அ்மையாக வர்கைளுககு உறுதி்பான்மையளித்தனர்.
புதி்பான்மைய அரம் விசே பெரும்பாங்கைரும்பான்மை பெரும்பானத அரச்பான்மையல் ககைதிகைகவாரங்கள விடுதகல கள் பம் விசேய்யும்,
ரும்பான்மைற்றும் இலங்ககை உள்ாந பெரும்பாட்டுப் ப்கள் பெ பெரும்பாரின் ப்கள் பெ பெரும்பாத ாநுடந்த யுத்தக

குற்றங்கைள் கள் பத பெரும்பாுடர்்கள் பெ பெரும்பாகை ஒரு சு்பான்மைய பெரும்பாதீனரும்பான்மை பெரும்பான ம் விசேர்்மையாக வபதம் விசே விம் விசே பெரும்பாரகணக்பான்மைய
ாநுடத்தம் என தமிழ் கூட்ுடகரும்பான்மைப்பு ்மையாக வ பெரும்பாககுறுதி்பான்மையளித்தத. இுடம்கள் ப்கள் பெ்பான்மையர்ந்த
ரும்பான்மைககைள்
மீள்குடிப்பான்மையற்றப்்கள் பெடு்மையாக வ பெரும்பார்கைள்,
கை பெரும்பாண பெரும்பாரும்பான்மைற்ப்கள் பெ பெரும்பான
ஆயிரககைணககை பெரும்பாபன பெரும்பாரின் வி்மையாக வகை பெரும்பாரம் கள் பதளிவு்கள் பெடுத்தப்்கள் பெடும், யுத்த
விதக்மையாக வகைளுககு ாநட்ுட ஈடு ்மையாக வழங்கைப்்கள் பெடும், ரும்பான்மைற்றும் இர பெரும்பாணு்மையாக வம் கள் ப்கள் பெ பெரும்பாத
ரும்பான்மைககைளின்
கை பெரும்பாணிகைளில்
இருந்த
கள் ப்மையாக வளிப்பான்மையறும்,
ப்கள் பெ பெரும்பான்ற
்மையாக வ பெரும்பாககுறுதிகைகவாரங்களயும் அத கள் பகை பெரும்பாடுத்தத.
அதன் ்மையாக வ பெரும்பாககுறுதிகைளில் எகதயும் நிகறப்மையாக வற்ற பெரும்பா தபத பெரும்பாடு, தமிழ் பதச்பான்மைய
கூட்ுடகரும்பான்மைப்்கள் பெ பெரும்பானத இந்த ம் விசேமுத்திரத்தில் அகள் பரும்பான்மைரிககை ஏகை பெரும்பாதி்கள் பெத்தி்பான்மையத்தின்
யுத்த
த்பான்மைய பெரும்பாரிப்புகைளின்
கைருவி்பான்மைய பெரும்பாகை
பம் விசேக்மையாக வ்பான்மைய பெரும்பாற்றும்,
ப்கள் பெ பெரும்பார்
குற்ற்மையாக வ பெரும்பாளிகைகவாரங்கள
உள்வாரங்களுடககி்பான்மைய
ஒரு
அரம் விசே பெரும்பாங்கைத்துடன்
அணிபம் விசேர்ந்தள்வாரங்களத. சறிபம் விசேனவின் கீழ் கிட்ுடத்தட்ுட மூன்று ஆண்டு
கை பெரும்பால "ாநல்ல பெரும்பாட்ச" இன் பின்னர், தமிழ் பதச்பான்மைய கூட்ுடகரும்பான்மைப்பு ம் விசேர்்மையாக வபதம் விசே
ாந பெரும்பாண்பான்மைய
நிதி்பான்மையத்தின்
(IMF)
சககைன
ாநுட்மையாக வடிகககைகைகவாரங்கள
ாநகுடமுகறப்்கள் பெடுத்தவும், அகனத்த இனங்கைளும் அுடங்கி்பான்மைய இலங்ககை
கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்களர்கைளின் ்மையாக வ பெரும்பாழ்கககை தரங்கைள் மீத த பெரும்பாககுதல் ாநுடத்தவும்
உதவுகிறத.
்கள் பெ பெரும்பாரம்்கள் பெரி்பான்மையரும்பான்மை பெரும்பாகை,
தமிழ்
பதச்பான்மைய்மையாக வ பெரும்பாதிகைள்
தங்கைகவாரங்கள
தமிழ்
சறு்கள் பெ பெரும்பான்கரும்பான்மையினரின் ்கள் பெ பெரும்பாதகை பெரும்பா்மையாக வலர்கைவாரங்கள பெரும்பாகை கை பெரும்பாட்டிககள் பகை பெரும்பாண்டு, கள் பதற்கில்
அரச்பான்மையல் அபிவிருத்திகைள் ரும்பான்மைற்றும் கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்களர்கைள் ப்கள் பெ பெரும்பார பெரும்பாட்ுடங்கைள்
்கள் பெற்றி
கைருத்தககைகவாரங்கள
கள் பதரிவிப்்கள் பெகத
தவிர்த்த
்மையாக வந்தனர்.
எவ்்மையாக வ பெரும்பாகள் பறனினும்,
இப்கள் ப்கள் பெ பெரும்பாழுத,
தமிழ்
பதச்பான்மைய
கூட்ுடகரும்பான்மைப்பு
்கள் பெகிரங்கைரும்பான்மை பெரும்பாகை ப்மையாக வகலநிறுத்தங்கைகவாரங்கள கைண்ுடனம் கள் பம் விசேய்்மையாக வபத பெரும்பாடு கள் பதற்கில்
கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்களர்கைளுககு
எதிர பெரும்பாகை
இர பெரும்பாணு்மையாக வத்கதப்
்கள் பெ்பான்மையன்்கள் பெடுத்த
பகை பெரும்பாருகிறத.
கைுடந்த
ரும்பான்மை பெரும்பாதம்
எரிகள் ப்கள் பெருள்
கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்களர்
ப்மையாக வகலநிறுத்தம்
கள் ப்மையாக வடித்தப்கள் பெ பெரும்பாத, இர பெரும்பாஜ்கள் பெகவுுடன் பம் விசேர்ந்த அரம் விசே பெரும்பாங்கைத்திற்கு எதிர பெரும்பாகை
கள் பம் விசே்பான்மையற்்கள் பெடு்மையாக வத பெரும்பாகை ஒரு ்கள் பெ பெரும்பார பெரும்பாளுரும்பான்மைன்ற
வி்மையாக வ பெரும்பாதத்தில் ம் விசேம்்கள் பெந்தன்
கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்களர்கைகவாரங்கள குற்றம் ம் விசே பெரும்பாட்டினர். "ம் விசேதித்திட்ுடங்கைள் மூலம்
அத்தி்பான்மைய பெரும்பா்மையாக வச்பான்மைய பம் விசேக்மையாக வகைளுககு இகுடயூறு கள் பம் விசேய்்மையாக வதன் மூலம்
அரம் விசே பெரும்பாங்கைத்கத கைவிழ்ப்்கள் பெதற்கு எ்மையாக வருககும் உரிகரும்பான்மை கிகுட்பான்மைய பெரும்பாத" என்று
அ்மையாக வர்
குறிப்பிட்ுட பெரும்பார்.
கள் ப்கள் பெ்பான்மையரவாரங்களவில பெரும்பான
ஒரு
எதிர்ககைட்ச
அரச்பான்மையல்்மையாக வ பெரும்பாதி்பான்மைய பெரும்பாகை
இருந்த
ப்கள் பெ பெரும்பாதிலும்,
அரம் விசே பெரும்பாங்கைம்
கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்களர்கைளுககு எதிர பெரும்பாகை ்மையாக வன்முகற்பான்மைய பெரும்பாகை கள் பம் விசே்பான்மையல்்கள் பெுட எபதச்ம் விசேதிகை பெரும்பார
ம் விசேட்ுடங்கைகவாரங்கள
்கள் பெ்பான்மையன்்கள் பெடுத்த
ப்மையாக வண்டும்
என்றும்,
"அத்தககை்பான்மைய
இ்பான்மையககைங்கைளுககு எதிர பெரும்பாகை அரம் விசே பெரும்பாங்கைம் கதரி்பான்மையரும்பான்மை பெரும்பான முடிவுகைகவாரங்கள எடுககை
ப்மையாக வண்டும், அந்த முடிவுகைகவாரங்கள அமுல்்கள் பெடுத்த்மையாக வதற்கு அரம் விசே பெரும்பாங்கைத்திற்கு
அதிகை பெரும்பாரம் இருககை ப்மையாக வண்டும்" என அ்மையாக வர் பகை பெரும்பாரின பெரும்பார்.
தனி்பான்மைய பெரும்பார்ரும்பான்மை்பான்மையரும்பான்மை பெரும்பாககைம் ரும்பான்மைற்றும் தனி்பான்மைய பெரும்பார் ்மையாக வகுப்பு கைட்ுடணங்கைளுககு
எதிர பெரும்பாகை ப்மையாக வகல நிறுத்தம் கள் பம் விசேய்த அரசு ரும்பான்மைருத்த்மையாக வ அதிகை பெரும்பாரிகைளின்
ம் விசேங்கைத்கத (GMOA) கைண்ுடனம் கள் பம் விசேய்த சுரும்பான்மைந்திரன், ப்மையாக வகல நிறுத்தம்
கள் பம் விசேய்த க்மையாக வத்தி்பான்மையர்கைகவாரங்கள குற்ற்மையாக வ பெரும்பாளிகைள் என்ற பெரும்பார். ்கள் பெ பெரும்பார பெரும்பாளுரும்பான்மைன்றத்தில்,
"பதக்மையாக வப்்கள் பெடு்கள் பெ்மையாக வர்கைளுககு ரும்பான்மைருத்த்மையாக வ கை்மையாக வனிப்க்கள் பெ நீங்கைள் ரும்பான்மைறுத்த பெரும்பால் ,
அத குற்றவி்பான்மையல் அலட்ச்பான்மையம் ஆகும், உங்கைள் கள் பம் விசே பெரும்பாந்த சு்பான்மையாநல
பாந பெரும்பாககைங்கைகவாரங்கள அகுட்மையாக வதற்கு நீங்கைள் அப்்கள் பெடி கள் பம் விசேய்த பெரும்பால், அத
குற்றவி்பான்மையகலக கை பெரும்பாட்டிலும் பரும்பான்மை பெரும்பாம் விசேரும்பான்மை பெரும்பானத என்று ாந பெரும்பான் கூறுப்மையாக வன் ," என
அ்மையாக வர் கள் பதரிவித்த பெரும்பார்.
இந்த
நிகைழ்வுகைள்,
தமிழ்
பதச்பான்மைய
கூட்ுடகரும்பான்மைப்பும்
தமிழ்
பதச்பான்மைய்மையாக வ பெரும்பாதிகைளும்
சறிபம் விசேன
அரம் விசே பெரும்பாங்கைத்தின்
அச்ம் விசே பெரும்பாணி்பான்மைய பெரும்பாகை
கள் பம் விசே்பான்மையல்்கள் பெடுகின்றனர் என்ற உலகை பம் விசே பெரும்பாம் விசேலிம் விசே ்மையாக வகலத் தவாரங்களத்தின்
்கள் பெகுப்்கள் பெ பெரும்பாய்க்மையாக வ நிரூபிககின்றன. அ்மையாக வர்கைள் கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்களர்கைள், ஏகழகைள்
ரும்பான்மைற்றும் ரும்பான்மை பெரும்பாண்மையாக வர்கைளுககு எதிர பெரும்பான த பெரும்பாககுதல்கைளுககு உுடந்கத்பான்மைய பெரும்பாகை
இருப்்கள் பெதுடன், சறிபம் விசேபன அரம் விசே பெரும்பாங்கைம் கள் பத பெரும்பாழில பெரும்பாவாரங்கள ்மையாக வர்ககைத்துடன்
முழுகரும்பான்மை்பான்மைய பெரும்பான பரும்பான்மை பெரும்பாதலுககுத் த்பான்மைய பெரும்பாரிககின்ற நிகலயிலும் அகத
ஆதரிககின்றத.

