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இலங்ககையில் கைடந்த மூன்று ன்று வூன்று வாரங்கைவாரங்களூன்று வாகை இழுபட்டு ன்று வரும் அரசியல்
ந நெருக்கைடியூன்று வானது உலநகைங்கிலும் உள்வாரங்கள நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்களர்கைளின் கைன்று வனளர்களின் கவனமூன்று வான
அன்று வதூன்று வானத்கத ஈர்க்கிறது.

அனுபவித்திருந்தூன்று வார்.
ஆனூன்று வால்
அன்று வர்,
உட்கைட்டகளர்களின் கவனமப்பு
உட்பட
நபரியவாரங்களவிலூன்று வான சீன முதலீட்கட ஏற்றதன் மூலம் ன்று வூன்று வாஷிங்டனுடன்
முரண்பூன்று வாட்கட ஏற்படுத்திக்நகைூன்று வாண்டூன்று வார்.

22 மில்லியன் ளர்களின் கவனமக்கைள் உள்வாரங்கள இந்த தீவில்  நெடக்கும் சம்பன்று வங்கைள், பூூககைூன்று வாவாரங்களம்
முழுதும் அரசியல் ளர்களின் கவனமற்றும் சமூகை-நபூன்று வாருவாரங்களூன்று வாதூன்று வார ன்று வூன்று வாழ்கன்று வ ன்று வடின்று வகளர்களின் கவனமக்கின்ற,
உலகை
முதலூன்று வாளித்துன்று வத்தின்
வீழ்ச்சியில்
ூகன்று வரூன்றியுள்வாரங்கள,
அூகத
ன்று வழின்று வககையிூகலூகய இயக்கைப்பட்டு ன்று வருகின்றன.

சிறிூகசன-விக்கிரளர்களின் கவனமசிங்கை ஆட்சியினூன்று வால் சர்ன்று வூகதச  நெூன்று வானால் பிணைய நிதியத்தின்
கைட்டகவாரங்களயின்
ூகபரில்
திணிக்கைப்பட்ட
நகைூன்று வாடூரளர்களின் கவனமூன்று வான
சிக்கைன
 நெடன்று வடிக்ககைகைளுக்கு, நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்கள ன்று வர்க்கைத்கத முன்னணியூன்று வாகைக் நகைூன்று வாண்டு
ன்று வவாரங்களர்ச்சியகடந்த நன்று வகுஜன எதிர்ப்புகைள், ஆளும் ன்று வட்டூன்று வாரத்துக்குள்
ந நெருக்கைடிகயக் கிவாரங்களறிவிட்டன. இந்த ந நெருக்கைடிூகய, அக்ூகடூன்று வாபர் 26 அன்று,
சிறிூகசனவின் அரசியலகளர்களின் கவனமப்பு சதிகயத் தூண்டிவிட்டது. முந்கதய
ளர்களின் கவனமூன்று வாதங்கைளில், அரசூன்று வாங்கை பங்கைூன்று வாளிகைவாரங்களூன்று வாகை இருந்து ன்று வந்த சிறிூகசன ளர்களின் கவனமற்றும்
விக்கிரளர்களின் கவனமசிங்கை, நபூன்று வாதுளர்களின் கவனமக்கைளின் ூகளர்களின் கவனமூன்று வாசளர்களின் கவனமகடந்துன்று வரும் நிகலகளர்களின் கவனமகைளுக்கைூன்று வான
பழிகய,
ஒருன்று வகரநயூன்று வாருன்று வர்
ளர்களின் கவனமூன்று வாறி
ளர்களின் கவனமூன்று வாறி
சுளர்களின் கவனமத்திக்நகைூன்று வாள்ளும்
அன்று வ நெம்பிக்ககையூன்று வான முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். அூகத சளர்களின் கவனமயம், இரூன்று வாஜபக்ஷ,
அதிகைூன்று வாரத்கத மீண்டும் நபறுன்று வதற்கைூன்று வாகை முண்டியடித்தூன்று வார். அன்று வர் தன்கன,
நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்கள
ன்று வர்க்கைத்கத
பிவாரங்களவுபடுத்துன்று வதற்கைூன்று வாகை
தமிழ்-விூகரூன்று வாத
ூகபரினன்று வூன்று வாதத்கத தூண்டிவிடக் கூடிய, ூகளர்களின் கவனமலும் நபருன்று வணிகை-சூன்று வார்பு
"ளர்களின் கவனமறுசீரகளர்களின் கவனமப்கப" முன்நனடுக்கைக் கூடிய ஒரு "ன்று வலுன்று வூன்று வான ளர்களின் கவனமனிதரூன்று வாகை"
தன்கனக் கைூன்று வாட்டிக்நகைூன்று வாண்டூன்று வார்.

இன்று வற்றுள் முதன்களர்களின் கவனமயூன்று வானகன்று வ:
* அநளர்களின் கவனமரிக்கைத் தகலகளர்களின் கவனமயில் இரூன்று வாணுன்று வன்று வூன்று வாதம் புதுப்பிக்கைப்படுன்று வதும் நபரும்
ன்று வல்லரசுகைளின் மூூகலூன்று வாபூன்று வாயப் ூகபூன்று வாட்டியும். இகன்று வ, நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்கள ன்று வர்க்கைத்தின்
புரட்சிகைர தகலயீடு இல்கலூகயல், ளர்களின் கவனமனிதகுலத்கத ஒரு மூன்றூன்று வாம் உலகை
யுத்தத்துக்குள் தள்ளுன்று வதற்கு அச்சுறுத்துகிறது;
* தசூன்று வாப்த கைூன்று வால சிக்கைன  நெடன்று வடிக்ககைகைள் ளர்களின் கவனமற்றும்
சளர்களின் கவனமத்துன்று வமின்களர்களின் கவனமக்கு முடிவுகைட்ட உகிவுகட்ட உழைக்கும் ளர்களின் கவனமக்கைள்
நிகலயில் ன்று வர்க்கைப் ூகபூன்று வாரூன்று வாட்டம் மீவாரங்கள எழுச்சிநபறுகின்றது;

பரந்த சமூகை
முயற்சிக்கின்ற

* முதலூன்று வாளித்துன்று வ உயரடுக்கின் அகனத்து பிரிவுகைளும் எதிர்ப்ூகபூன்று வாக்கு
ளர்களின் கவனமற்றும் எூகதச்சதிகைூன்று வாரத்கத ூக நெூன்று வாக்கி திரும்பியுள்வாரங்கள நிகலயில் ஜன நெூன்று வாயகை,
சட்ட-அரசியலகளர்களின் கவனமப்பு ன்று வடின்று வங்கைள் வீழ்ச்சியகடகின்றன.
மூன்று ன்று வூன்று வாரங்கைளுக்கு முன்னர், இலங்ககை ஜனூன்று வாதிபதி களர்களின் கவனமத்திரிபூன்று வால
சிறிூகசன, ஐக்கிய ூகதசியக் கைட்சியின் தகலன்று வரூன்று வான  நெூன்று வாட்டின் பிரதளர்களின் கவனமர் ரணில்
விக்கிரளர்களின் கவனமசிங்கைகன்று வ சட்ட விூகரூன்று வாதளர்களின் கவனமூன்று வாகை பதவி நீக்கைம் நசய்து, முன்னூன்று வாள்
ஜனூன்று வாதிபதி ளர்களின் கவனமஹிந்த இரூன்று வாஜபக்ஷகன்று வ அந்தப் பதவியில் அளர்களின் கவனமர்த்தினூன்று வார்.
இது ஒரு திடீர் தகலகீழ் ளர்களின் கவனமூன்று வாற்றளர்களின் கவனமூன்று வாகை இருந்தது. எல்லூன்று வான்று வற்றுக்கும் ூகளர்களின் கவனமலூன்று வாகை,
உலகின் மிகை முக்கியளர்களின் கவனமூன்று வான கைப்பல் பூன்று வாகதகைளுக்கு அருகில் அகளர்களின் கவனமந்துள்வாரங்கள
இலங்ககைகய, சீனூன்று வாவிற்கு எதிரூன்று வான ன்று வூன்று வாஷிங்டனின் இரூன்று வாணுன்று வ-மூூகலூன்று வாபூன்று வாய
ூகளர்களின் கவனமூன்று வாதல்கைளுக்குப் பின்னூன்று வால் பிகனால் பிணைத்துக்நகைூன்று வாள்ளும் நீண்டகைூன்று வால அநளர்களின் கவனமரிக்கை
முயற்சிகைகவாரங்கள குறுக்ூககை நன்று வட்டுகின்ற நிகலயில், இந்த ளர்களின் கவனமூன்று வாற்றம் உடனடியூன்று வாகை
ன்று வூன்று வாஷிங்டனில் எச்சரிக்ககை ளர்களின் கவனமணிகய ஒலிக்கைச் நசய்தது.
2014 இறுதியில், அநளர்களின் கவனமரிக்கை ஏகைூன்று வாதிபத்தியளர்களின் கவனமூன்று வானது தனது ந நெருக்கைளர்களின் கவனமூன்று வான
பிரூன்று வாந்திய
கூட்டூன்று வாளியூன்று வான
இந்தியூன்று வாவின்
உதவியுடன்,
முன்னர்
இரூன்று வாஜபக்ஷவுக்கு விசுன்று வூன்று வாசியூன்று வாகை இருந்த சிறிூகசனவுடனும், விக்கிரளர்களின் கவனமசிங்கை
ளர்களின் கவனமற்றும் அன்று வரது ஐ.ூகத.கை. உடனும் ஒரு கூட்டணிகய ஏற்படுத்தியது. 2015
ஜனன்று வரியில்  நெடந்த ஜனூன்று வாதிபதித் ூகதர்தலுக்கு சில ன்று வூன்று வாரங்கைளுக்கு முன்னரும்,
இரூன்று வாஜபக்ஷ அரசூன்று வாங்கைத்கத விட்டு விலகிய சில  நெூன்று வாட்கைளிலுூகளர்களின் கவனம,
இரூன்று வாஜபக்ஷவுக்கு எதிரூன்று வான ஒரு "நபூன்று வாது ூகன்று வட்பூன்று வாவாரங்களரூன்று வாகை" சிறிூகசன
அறிவிக்கைப்பட்டூன்று வார்.
2005 இல் இருந்து, அநளர்களின் கவனமரிக்கைூன்று வா திட்டமிட்ட ஆட்சி ளர்களின் கவனமூன்று வாற்ற  நெடன்று வடிக்ககையின்
மூலம் 2015 இல் அன்று வர் அகைற்றப்படும் ன்று வகர, பல்லூன்று வாயிரக்கைனால் பிணைக்கைூன்று வான தமிழ்
நபூன்று வாதுளர்களின் கவனமக்கைள் நகைூன்று வால்லப்பட்ட பிரிவிகனன்று வூன்று வாத தமிழீிவுகட்ட உழை விடுதகலப்
புலிகைளுக்கு எதிரூன்று வான நிர்மூலளர்களின் கவனமூன்று வாக்கும் யுத்தத்கத அன்று வர் முன்நனடுத்த
நிகலயிலும்,
இரூன்று வாஜபக்ஷ
ன்று வூன்று வாஷிங்டனின்
உறுதியூன்று வான
ஆதரகன்று வ

சமீபத்தில் நபன்டகைன், பசிபிக் கைட்டகவாரங்களயகைத்கத இந்ூகதூன்று வா-பசிபிக்
கைட்டகவாரங்களயகைம் என்று நபயர் ளர்களின் கவனமூன்று வாற்றியதில் அகடயூன்று வாவாரங்களப்படுத்தியது ூகபூன்று வால் ,
சீனூன்று வாகன்று வ சுற்றின்று வகவாரங்களத்து, தனிகளர்களின் கவனமப்படுத்தி, அடிபணியச் நசய்ன்று வதற்கைூன்று வான
அதன் உந்துதலில், முழு நதற்கைூன்று வாசியூன்று வாகன்று வயும் இந்து சமுத்திரப்
பிரூன்று வாந்தியத்கதயும் அநளர்களின் கவனமரிக்கைூன்று வா ஒரு களர்களின் கவனமய இயங்கு தவாரங்களளர்களின் கவனமூன்று வாகை ளர்களின் கவனமூன்று வாற்றியுள்வாரங்கள
நிகலகளர்களின் கவனமகைளின் கீழ், இலங்ககை முதலூன்று வாளித்துன்று வத்திற்குள்வாரங்களூன்று வான அரசியல்
ந நெருக்கைடி ளர்களின் கவனமற்றும் ூகளர்களின் கவனமூன்று வாதல்கைள், ன்று வூன்று வாஷிங்டனுக்கும் நபய்ஜிங்கிற்கும்
இகடயிலூன்று வான பூூககைூன்று வாவாரங்கள அரசியல் ூகபூன்று வாட்டியில் சிக்கிக்நகைூன்று வாண்டுள்வாரங்களது.
அநளர்களின் கவனமரிக்கைூன்று வா,
ஐூகரூன்று வாப்பிய
ஒன்றியம்,
கைனடூன்று வா,
ளர்களின் கவனமற்றும்
ஓரவாரங்களவு
இந்தியூன்று வாவினதும் ஆதரவுடன் விக்கிரளர்களின் கவனமசிங்கைவும் அன்று வரது ஐ.ூகத.கை. வும்
சிறிூகசனகன்று வ மீறி, இரூன்று வாஜபக்ஷகன்று வ பிரதளர்களின் கவனமரூன்று வாகை அங்கீகைரிக்கை அல்லது
அன்று வரூன்று வால் புதிதூன்று வாகை நியமிக்கைப்பட்ட அகளர்களின் கவனமச்சரகன்று வயின் கைட்டகவாரங்களகைகவாரங்கள
ஏற்றுக்நகைூன்று வாள்வாரங்கள ளர்களின் கவனமறுத்துள்வாரங்களனர்.
சிறிூகசன
ூகளர்களின் கவனமலும்
ூகளர்களின் கவனமலும்
அப்பட்டளர்களின் கவனமூன்று வான ஜன நெூன்று வாயகை
விூகரூன்று வாத
 நெடன்று வடிக்ககைகைளுடன்
பிரதிபலித்தூன்று வார்.
ூகபரம்ூகபசல்கைளுக்கூடூன்று வாகை
நபரும்பூன்று வான்களர்களின் கவனம பூன்று வாரூன்று வாளுளர்களின் கவனமன்ற உறுப்பினர்கைளின் ஆதரகன்று வப் நபற
இரூன்று வாஜபக்ஷன்று வூன்று வால் முடியூன்று வாளர்களின் கவனமல் ூகபூன்று வானூகபூன்று வாது, சிறிூகசன சட்ட விூகரூன்று வாதளர்களின் கவனமூன்று வாகை
பூன்று வாரூன்று வாளுளர்களின் கவனமன்றத்கத கைகலத்தூகதூன்று வாடு புதிய ூகதர்தலுக்கு உத்தரவிட்டூன்று வார். உயர்
நீதிளர்களின் கவனமன்றம் இந்த முடிவுக்கு இகடக்கைூன்று வாலத் தகட விதித்துடன், இறுதி
தீர்ப்கப டிசம்பர் 7 ன்று வகர ஒத்தி கன்று வத்த பின்னரும், ளர்களின் கவனமற்றும் புதன்கிிவுகட்ட உழைகளர்களின் கவனம
பூன்று வாரூன்று வாளுளர்களின் கவனமன்ற உறுப்பினர்கைள் இரூன்று வாஜபக்ஷ மீது  நெம்பிக்ககை இல்கல என
ன்று வூன்று வாக்கைளித்த பின்னரும், சிறிூகசன, அரசியலகளர்களின் கவனமப்கப நன்று வளிப்பகடயூன்று வாகை மீறி,
தனது ூகதர்வு பூன்று வாரூன்று வாளுளர்களின் கவனமன்றத்தின் ஆதரகன்று வக் நகைூன்று வாண்டுள்வாரங்களதூன்று வா இல்கலயூன்று வா
என்பகதப் பற்றி நபூன்று வாருட்படுத்தூன்று வாளர்களின் கவனமல், தூன்று வான் யூன்று வாகர நியமிப்பூன்று வாூகரூன்று வா
அன்று வர்தூன்று வான் பிரதளர்களின் கவனமர் என்ற எூகதச்சதிகைூன்று வார நகைூன்று வாள்ககைகய உறுதிப்படுத்தினூன்று வார்.

ஏற்கைனூகன்று வ அரசியலகளர்களின் கவனமப்பின் கீழ் முப்பகடத் தவாரங்களபதியூன்று வான சிறிூகசன,
நபூன்று வாலிஸ் ளர்களின் கவனமற்றும் ஊடகைங்கைளுக்கு நபூன்று வாறுப்பூன்று வான அகளர்களின் கவனமச்சுக்கைகவாரங்கள தன்
கைட்டுப்பூன்று வாட்டில் கன்று வத்துக்நகைூன்று வாண்டு, இன்னும் அதிகை அதிகைூன்று வாரங்கைகவாரங்கள
எடுத்துக்நகைூன்று வாண்டுள்வாரங்களூன்று வார். ளர்களின் கவனமற்றும் இன்னும் அபூன்று வாயகைரளர்களின் கவனமூன்று வான அபிவிருத்தியில்,
நகைூன்று வாழும்பின்
புற நெகைர்
பகுதிகைளில்
பகடயினரும்
டூன்று வாங்கிகைளும்
நிறுத்தப்பட்டுள்வாரங்களூகதூன்று வாடு பூன்று வாரூன்று வாளுளர்களின் கவனமன்றத்திற்கும் அகனத்து அரசூன்று வாங்கை
அகளர்களின் கவனமச்சுக்கைளுக்கும்
நன்று வளிூகய
நபூன்று வாலிஸ்
கைளர்களின் கவனமூன்று வாண்ூகடூன்று வாக்கைள்
நிகலநகைூன்று வாண்டுள்வாரங்களன.
விக்கிரளர்களின் கவனமசிங்கைவும் அன்று வரது ஐ.ூகத.கை. வும் சிறிூகசன-இரூன்று வாஜபக்ஷ குழுவின்
சட்டவிூகரூன்று வாத  நெடன்று வடிக்ககைகைகவாரங்கள, ஜன நெூன்று வாயகைத்தின் பூன்று வாதுகைூன்று வான்று வலர்கைவாரங்களூன்று வாகை
தங்கைகவாரங்களக் கைூன்று வாட்டிக்நகைூன்று வாள்வாரங்கள சுரண்டிக்நகைூன்று வாள்கின்றன. என்ன ஒரு
நகைூன்று வாடூரளர்களின் கவனமூன்று வான ூகளர்களின் கவனமூன்று வாசடி! ன்று வூன்று வாஷிங்டன், லண்டன் ளர்களின் கவனமற்றும் புது டில்லியினதும்
உதவியுடன், விக்கிரளர்களின் கவனமசிங்கை, அரச இயந்திரத்கத தன் ககைக்கு மீண்டும்
நபற ஆன்று வலூன்று வாகை உள்வாரங்களூன்று வார், எனூகன்று வ அன்று வரூன்று வால் சீனூன்று வாவிற்கு எதிரூன்று வான அநளர்களின் கவனமரிக்கை
ூகபூன்று வார்  நெடன்று வடிக்ககைகைளுடன் இலங்ககைகய ஒருங்கிகனால் பிணைக்கும் அூகதூகன்று வகவாரங்கள,
இலங்ககை நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்களர்கைள் ளர்களின் கவனமற்றும் உகிவுகட்ட உழைக்கும் ளர்களின் கவனமக்கைள் மீது சர்ன்று வூகதச
 நெூன்று வானால் பிணைய நிதியத்தின் சிக்கைனத்கத திட்டத்கத சுளர்களின் கவனமத்த முடியும். சிறிூகசன
ளர்களின் கவனமற்றும் இரூன்று வாஜபக்ஷவின் ஸ்ரீலங்கைூன்று வா சுதந்திரக் கைட்சிகய (ஸ்ரீ.ல.சு.கை.) விட
தமிிவுகட்ட உழைர்-விூகரூன்று வாத ூகபரினன்று வூன்று வாதத்தில் ஐ.ூகத.கை. எந்த விதத்திலும் குகறந்ததல்ல,
என்பகத கூறியூன்று வாகை ூகன்று வண்டும். 1983 முதல் 2009 ன்று வகர தீகன்று வ
மூழ்கைடித்திருந்த தமிிவுகட்ட உழைர்-விூகரூன்று வாத உள் நெூன்று வாட்டுப் ூகபூன்று வாகர ூகஜ. ஆர்.
நஜயன்று வர்தனவின் தகலகளர்களின் கவனமயில் ஐ.ூகத.கை. அரசூன்று வாங்கைூகளர்களின் கவனம ஆரம்பித்தது.
சுதந்திரம் நபற்றூகபூன்று வாது தமிழ் ூகதூன்று வாட்டத் நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்களர்கைளின் குடியுரிகளர்களின் கவனமகய
பறித்து, சிங்கைவாரங்கள ூகபரினன்று வூன்று வாதத்கத இலங்ககை அரசின் உயிரணுக்கைளுக்குள்
நுகிவுகட்ட உழைத்தது ஐ.ூகத.கை. ூகன்று வ ஆகும்.
இன்று வற்றில் எதுவுூகளர்களின் கவனம, அநளர்களின் கவனமரிக்கை-சூன்று வார்பு தமிழ் முதலூன்று வாளித்துன்று வக் கைட்சியூன்று வான
தமிழ் ூகதசியக் கூட்டகளர்களின் கவனமப்கப; சிங்கைவாரங்கள ஜனரஞ்சகைன்று வூன்று வாத “இடது” என
கைூன்று வாட்டிக்நகைூன்று வாள்ளும்
ூகஜ.வி.பி.;
ளர்களின் கவனமற்றும்
பல்ூகன்று வறு
ூகபூன்று வாலி-இடது
குழுக்கைகவாரங்களயும் ஐ.ூகத.கை. இன் ூகபூன்று வாலி ஜன நெூன்று வாயகை பதூன்று வாககைக்கு பின்னூன்று வால்
அணிதிரள்ன்று வகத தடுக்கைவில்கல.
ஆளும் ன்று வர்க்கைத்திற்குள் கைடந்த மூன்று ன்று வூன்று வாரங்கைவாரங்களூன்று வாகை நிகைழும் ூகளர்களின் கவனமூன்று வாதல்கைளின்
சகைல ளர்களின் கவனமூன்று வாற்றங்கைள் ளர்களின் கவனமற்றும் திருப்பங்கைளிலும், முதலூன்று வாளித்துன்று வத்தின் இரு
ூகபூன்று வாட்டி முகைூன்று வாம்கைளில் இருந்தும் சுயூன்று வாதீனளர்களின் கவனமூன்று வாகைவும் ளர்களின் கவனமற்றும் எதிரூன்று வாகைவும்,
நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்கள
ன்று வர்க்கைம்
தனது
நசூன்று வாந்த
ன்று வர்க்கை
 நெலன்கைகவாரங்கள
ன்று வலியுறுத்துன்று வதற்கைூன்று வாகை அணிதிரவாரங்கள ூகன்று வண்டும் என  நெூன்று வான்கைூன்று வாம் அகிலத்தின்
அகனத்துலகைக் குழுவின் இலங்ககைப் பகுதியூன்று வான ூகசூன்று வாசலிச சளர்களின் கவனமத்துன்று வக் கைட்சி
(ூகசூன்று வா.ச.கை.) ளர்களின் கவனமட்டுூகளர்களின் கவனம ன்று வலியுறுத்தி ன்று வந்துள்வாரங்களது, ன்று வலியுறுத்தி ன்று வருகின்றது.
அக்ூகடூன்று வாபர் 31 அன்று, "இலங்ககையின் அரசியல் ந நெருக்கைடிக்கு ஒரு
ூகசூன்று வாசலிச தீர்வுக்கைூன்று வாகை ூகபூன்று வாரூன்று வாடு" என்ற தகலப்பில் நன்று வளியிட்ட அறிக்ககையில்,
"அரச அதிகைூன்று வாரத்கத ககைப்பற்றுன்று வதற்கைூன்று வான" சிறிூகசன-இரூன்று வாஜபக்ஷ ளர்களின் கவனமற்றும்
விக்கிரளர்களின் கவனமசிங்கை தகலகளர்களின் கவனமயிலூன்று வான ஐ.ூகத.கை. இன் முயற்சிகைகவாரங்கள எதிர்க்குளர்களின் கவனமூன்று வாறு
நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்கள ன்று வர்க்கைத்திற்கு ூகசூன்று வாசலிச சளர்களின் கவனமத்துன்று வக் கைட்சி அகிவுகட்ட உழைப்பு விடுத்தது.
"இலங்ககை முதலூன்று வாளித்துன்று வத்தின் விகலூகபூன்று வாகும் பிரதிநிதிகைள் ஜன நெூன்று வாயகை
ளர்களின் கவனமற்றும் சமூகை உரிகளர்களின் கவனமகைகவாரங்கள பூன்று வாதுகைூன்று வாப்பூன்று வார்கைள் என்பதில் யூன்று வாரும் எவ்வித
ளர்களின் கவனமூன்று வாகயயும் நகைூன்று வாண்டிருக்கைக் கூடூன்று வாது" என்று அது அறிவித்தது.
"இந்த அரசியல் சதியின் மூலம், ூகளர்களின் கவனமூன்று வாசளர்களின் கவனமகடந்து ன்று வரும் உலகைப்
நபூன்று வாருவாரங்களூன்று வாதூன்று வார ந நெருக்கைடி, குறிப்பூன்று வாகை அநளர்களின் கவனமரிக்கைூன்று வாவிற்கும் சீனூன்று வாவிற்கும்
இகடயில் கூர்களர்களின் கவனமயகடந்து ன்று வரும் புவிசூன்று வார்-அரசியல் பதட்டங்கைள் ளர்களின் கவனமற்றும்
சர்ன்று வூகதச ரீதியூன்று வாகை எழுச்சியகடந்து ன்று வரும் ன்று வர்க்கைப் ூகபூன்று வாரூன்று வாட்டங்கைளும்
இலங்ககையில் கூர்களர்களின் கவனமயூன்று வாகை நன்று வளிப்பட்டுள்வாரங்களன," என்று அது நதூன்று வாடர்கிறது.
பூன்று வாரூன்று வாளுளர்களின் கவனமன்றம் எப்நபூன்று வாழுதும் புககைபடர்ந்த திகரயூன்று வாகைூகன்று வ இருந்து
ன்று வருகிறது. அதற்குப் பின்னூன்று வால் முதலூன்று வாளித்துன்று வளர்களின் கவனமூன்று வானது நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்களர்கைள்
ளர்களின் கவனமற்றும் ஏகிவுகட்ட உழைகைளின் இிவுகட்ட உழைப்பில் ஈவிரக்கைமின்றி தனது ன்று வர்க்கை  நெலன்கைகவாரங்கள

ூகளர்களின் கவனமம்படுத்திக்நகைூன்று வாள்கிறது, என அந்த அறிக்ககை ூகளர்களின் கவனமலும் விவாரங்களக்கியது.
இன்று, பூூககைூன்று வாவாரங்கள அரசியல் ந நெருக்கைடி ளர்களின் கவனமற்றும் முதலூன்று வாளித்துன்று வத்தின் பீதி
ளர்களின் கவனமற்றும் அச்சம் உட்பட, குவிந்து ன்று வரும் சமூகை எதிர்ப்பு ளர்களின் கவனமற்றும் தமிழ்,
சிங்கைவாரங்கள நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்களர்கைளின் ன்று வவாரங்களர்ந்து ன்று வரும் ன்று வர்க்கை ஐக்கியத்தின் ளர்களின் கவனமத்தியில்,
அத்தககைய திகர உகடந்து நகைூன்று வாட்டிக்நகைூன்று வாண்டிருக்கின்றது.
ூக நெற்று இலங்ககை பூன்று வாரூன்று வாளுளர்களின் கவனமன்றத்தில்  நெடந்த குத்துச் சண்கடயில்
நன்று வளிப்பட்டன்று வூன்று வாறு, ூகளர்களின் கவனமலும் ூகளர்களின் கவனமலும் கைசப்பகடந்து ன்று வரும் கைன்கன ூகளர்களின் கவனமூன்று வாதலில்
இறுதியில் எந்தக் கைன்கன நன்று வற்றி நபற்றூன்று வாலும், அது சிக்கைன
 நெடன்று வடிக்ககைகைகவாரங்கள
ஈவிரக்கைமின்றி
அமுல்படுத்துன்று வதற்கு
அர்ப்பணித்துக்நகைூன்று வாண்ட நபருளர்களின் கவனமவாரங்களவில் எூகதச்சதிகைூன்று வார பண்கபக் நகைூன்று வாண்ட
அரசூன்று வாங்கைளர்களின் கவனமூன்று வாகை இருக்கும், இல்கலூகயல் முதலூன்று வாளித்துன்று வக் கும்பலின்
நகைூன்று வாள்கவாரங்களயடிக்கும்  நெலன்கைகவாரங்கள அமுல்படுத்தும். ன்று வூன்று வாஷிங்டனுடன் ூகன்று வகல
நசய்ன்று வதற்கைூன்று வான தன் தயூன்று வார் நிகலகய இரூன்று வாஜபக்ஷ பகிரங்கைளர்களின் கவனமூன்று வாகைூகன்று வ
அறிவித்துள்வாரங்களூன்று வார்.
எனினும், இந்த கைட்டத்தில், அநளர்களின் கவனமரிக்கைூன்று வா அன்று வரது அகிவுகட்ட உழைப்புக்கைகவாரங்கள
துண்டித்துவிட்டது. ட்ரம்ப் நிர்ன்று வூன்று வாகைளர்களின் கவனமூன்று வானது நபய்ஜிங்கிற்கு எதிரூன்று வான அதன்
தூன்று வாக்குதலில் எந்தவிதளர்களின் கவனமூன்று வான பின்ன்று வூன்று வாங்கைலும் இல்கல என்பதில் உறுதியூன்று வாகை
இருக்கின்றது. இகத அடிக்ூககைூன்று வாடிட்டு கைூன்று வாட்டுன்று வதற்கைூன்று வாகை, அநளர்களின் கவனமரிக்கை தூதர்
அலியூன்று வா நடப்லிட்ஸ், தூன்று வாூகன தனிப்பட்ட முகறயில்  நெம்பிக்ககையில்லூன்று வாப்
பிூகரரகனால் பிணை மீதூன்று வான ன்று வூன்று வாக்நகைடுப்கப பூன்று வார்க்கை கூடியன்று வூன்று வாறு, புதன்கிிவுகட்ட உழைகளர்களின் கவனம
பூன்று வாரூன்று வாளுளர்களின் கவனமன்ற அளர்களின் கவனமர்வுக்கு நசன்றூன்று வார். ளர்களின் கவனமற்றும் அூகதூன்று வாடு நதூன்று வாடர்புபட்ட ஒரு
அபிவிருத்தியில், அநளர்களின் கவனமரிக்கை உவாரங்களவுத்துகற நிறுன்று வனங்கைளுடன் இரகைசியளர்களின் கவனமூன்று வாகை
நசயல்படும் அநளர்களின் கவனமரிக்கைூன்று வாகன்று வத் தவாரங்களளர்களின் கவனமூன்று வாகைக் நகைூன்று வாண்ட ஏகனய நதூன்று வாழில்நுட்ப
நிறுன்று வனங்கைகவாரங்களப் ூகபூன்று வால், ூகபஸ்புக்கும், உலகை ூகசூன்று வாசலிச ன்று வகலத் தவாரங்களத்தின்
தமிழ்-நளர்களின் கவனமூன்று வாழி ூகபஸ்புக் பக்கைத்தில் பிரசுரிக்கைப்பட்டிருந்த, ன்று வூன்று வாஷிங்டனுடன்
ந நெருக்கைளர்களின் கவனமூன்று வான உறவுகைகவாரங்களக் நகைூன்று வாண்டிருந்த தமிழ் ூகதசியக் கூட்டகளர்களின் கவனமப்கப
அம்பலப்படுத்தும் ஒரு கைட்டுகரகய, அகைற்றியது.
ஜன நெூன்று வாயகை உரிகளர்களின் கவனமகைகவாரங்கள, சமூகை சளர்களின் கவனமத்துன்று வத்கத பூன்று வாதுகைூன்று வாக்கைக் கூடிய ளர்களின் கவனமற்றும்
ஏகைூன்று வாதிபத்தியத்திலிருந்து உண்களர்களின் கவனமயூன்று வான சுதந்திரத்கத நபறக்கூடிய ஒூகர
சமூகை சக்தி நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்கள ன்று வர்க்கைம் ளர்களின் கவனமட்டுூகளர்களின் கவனம. அது, ூகசூன்று வாசலிச-சர்ன்று வூகதசியன்று வூன்று வாத
ூகன்று வகலத்திட்டத்தின் அடிப்பகடயில் நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்களர்கைள் ளர்களின் கவனமற்றும் வின்று வசூன்று வாயிகைளின்
அரசூன்று வாங்கைத்திற்கைூன்று வான ூகபூன்று வாரூன்று வாட்டத்தில், கிரூன்று வாளர்களின் கவனமப்புற ளர்களின் கவனமற்றும்  நெகைர்ப்புற
ஏகிவுகட்ட உழைகைகவாரங்கள தன் பின்னூன்று வால் அணிதிரட்டிக்நகைூன்று வாள்வாரங்கள ூகன்று வண்டும்.
இூகதூகபூன்று வால், அநளர்களின் கவனமரிக்கைூன்று வாவின் ூகபூன்று வார் உந்துதலுக்கைூன்று வான ஒூகர முற்ூகபூன்று வாக்கைூன்று வான
எதிர்முகன, முதலூன்று வாளித்துன்று வ சமூகை ஒழுங்கிற்கு எதிரூன்று வாகை சர்ன்று வூகதச
நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்கள ன்று வர்க்கைத்கத அணிதிரட்டுன்று வூகத ஆகும். 1990 கைளில்
முதலூன்று வாளித்துன்று வத்கத மீட்டதில் இருந்து தகலதூக்கிய தன்னலக்குழுவின்
பிரதிநிதியூன்று வான சீன கைம்யூனிஸ்ட் கைட்சி ஆட்சி, அதன் நசூன்று வாந்த இரூன்று வாணுன்று வ
கைட்டிநயழுப்பல் ளர்களின் கவனமற்றும் பூூககைூன்று வாவாரங்கள நபூன்று வாருவாரங்களூன்று வாதூன்று வார ளர்களின் கவனமற்றும் இரூன்று வாஜதந்திர
நசல்ன்று வூன்று வாக்கிற்கைூன்று வான முன் நெகைர்வினதும் ஊடூன்று வாகை ன்று வூன்று வாஷிங்டகன எதிர்த்து நிற்கை
முயல்கிறது.
அநளர்களின் கவனமரிக்கை
ஏகைூன்று வாதிபத்திய பிரச்சூன்று வாரத்திற்கு
ளர்களின் கவனமட்டுூகளர்களின் கவனம
அனுகூலளர்களின் கவனமூன்று வாகைக் கூடிய ஒரு  நெடன்று வடிக்ககையில், சீன ஜனூன்று வாதிபதி ஷி,
சிறிூகசனவின் அக்ூகடூன்று வாபர் 26 அரசியல் சதிகய ன்று வரூகன்று வற்றூன்று வார்.
குவிந்துன்று வரும் சமூகை ந நெருக்கைடி ளர்களின் கவனமற்றும் நபருகின்று வரும் உலகைப் பதட்டங்கைளின்
ளர்களின் கவனமத்தியில்
இலங்ககையின் பூன்று வாரூன்று வாளுளர்களின் கவனமன்ற
ஒழுங்கின்
சீரழின்று வூன்று வானது,
எல்லூன்று வான்று வற்றுக்கும் ூகளர்களின் கவனமலூன்று வாகை ஒரு புரட்சிகைர தகலகளர்களின் கவனமகய -இலங்ககையில்
ூகசூன்று வாசலிச சளர்களின் கவனமத்துன்று வக் கைட்சிகயயும் ளர்களின் கவனமற்றும் ஒவ்நன்று வூன்று வாரு  நெூன்று வாட்டிலும்  நெூன்று வான்கைூன்று வாம்
அகிலத்தின்
அகனத்துலகைக்
குழுவின்
பகுதிகைகவாரங்களயும்கைட்டிநயழுப்புன்று வதற்கைூன்று வான அன்று வசரத்கத அடிக்ூககைூன்று வாடிட்டுக் கைூன்று வாட்டுகின்றது.
அத்தககைய புரட்சிகைரத் தகலகளர்களின் கவனமயினூன்று வால் ளர்களின் கவனமட்டுூகளர்களின் கவனம, நதூன்று வாழிலூன்று வாவாரங்கள ன்று வர்க்கைப்
ூகபூன்று வாரூன்று வாட்டத்தின் புறநிகல தர்க்கைம் ளர்களின் கவனமற்றும் உலகைவாரங்களூன்று வாவிய குனால் பிணைூன்று வாம்சத்துடன்
நதூன்று வாடர்புகடய ஒரு ூகசூன்று வாசலிச ூகன்று வகலத்திட்டத்துடன் அதன் ஆரம்ப
இயக்கைத்கத ஆயுதபூன்று வாணியூன்று வாக்கை முடியும்.

