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இலங்ககை மற்றும ஆஸ்திரேலிஸ்திரேலிய ரேலிேலிய சோேலிே ேமத்துவக
கைட்சிகைள, ஆஸ்திரேலிஸ்திரேலிய அஸ்திரேேலிய சோங்கைம இலங்ககை தஞ்ேம
ரேலிகைலிய சோருரேலிவலிய சோகஸ்திரே பலலிய சோத்கைலிய சோஸ்திரேமலிய சோகை மீண்டும இலங்ககையிடம
ஒப்பகடப்பகத ேமஸ்திரேேமின்றி கைண்டனம செய்கின்ேய்கின்றன.
இலங்ககை இஸ்திரேலிய சோணுவம மற்றும அஸ்திரேேலிய சோங்கைத்தினதும வன்முகற
மற்றும அடககுமுகறயினலிய சோல் நாட்டை லிய சோட்கட விட்டு செய்கின்வளிரேலியறத்
தளளப்பட்ட இந்த அகைதிகைள, மீண்டும அரேலித ஒடுககுமுகற
ேகதிகைளிடம ஒப்பகடககைப்பட்டுளளனர.

இந்திய செய்கின்பருங்கைடலில் இந்த செய்கின்கைலிய சோடூஸ்திரேமலிய சோன கூட்டு இஸ்திரேலிய சோணுவ
நாட்டை டவடிகககைகய எதிரககுமலிய சோறு, நாட்டை லிய சோம இந்த இரு நாட்டை லிய சோடுகைளிலும
மற்றும உலகைம பூஸ்திரேலிய சோவும உளள உகும் உள்ள உழைககும மககைளுககு
அகும் உள்ள உழைப்பு விடுககின்ரேலிறலிய சோம. இதுவகஸ்திரே ஆண்கைள,  செய்கின்பண்கைள
மற்றும குும் உள்ள உழைந்கதகைளுமலிய சோகை சுமலிய சோர 200 அகைதிகைள
ஆஸ்திரேலிஸ்திரேலிய "எல்கல பலிய சோதுகைலிய சோப்பு" படகுகைளில் நாட்டை டுககைடலில்
ேட்டவிரேலிஸ்திரேலிய சோதமலிய சோகை தடுத்து கவககைப்பட்டு,  இலங்ககை
கைடற்பகடயிடம ஒப்பகடககைப்படவுளளதலிய சோகை அல்லது
ஒப்பகடப்பதற்கு செய்கின்கைலிய சோண்டுசெய்கின்ேல்லப்பட உளளதலிய சோகை
கூறப்படுகிறது.

ஏற்கைனரேலிவ, 41 தஞ்ேம ரேலிகைலிய சோருரேலிவலிய சோர இலங்ககைககு திருப்ப
அனுப்பப்பட்டு, ககைதிகைகள துஷ்பஸ்திரேரேலியலிய சோகைம செய்கின்ேய்வதில் ரேலிபர
ரேலிபலிய சோன செய்கின்பலிய சோலிஸ் குற்றப் புலனலிய சோய்வு பரிவினஸ்திரேலிய சோல் தடுத்து
கவககைப்பட்டுளளனர. இலங்ககை அதிகைலிய சோரிகைளின் படி,
கைட்டலிய சோயமலிய சோகை திருப்ப அனுப்பப்பட்டவரகைளில் 37 ரேலிபர
சிங்கைளவரகைள ஆவர. இது தமிும் உள்ள உழைரகைள மட்டுமன்றி சிங்கைள
செய்கின்தலிய சோழிலலிய சோளரகைளும அவரகைளின் குடுமபங்கைளும இப்ரேலிபலிய சோது
நாட்டை லிய சோட்கட விட்டு செய்கின்வளிரேலியறுகின்றனர என்ற உண்கமகய
ரேலிகைலிய சோடிட்டுக கைலிய சோட்டுகிறது.

முழச செய்கின்ேயல்பலிய சோடும, அகைதிகைள மற்றும சித்திஸ்திரேவகத மீதலிய சோன
தீரமலிய சோனங்கைள உட்பட ேரவரேலிதே ேட்டம மற்றும தஞ்ேம
ரேலிகைலிய சோருரேலிவலிய சோரின் அடிப்பகட ேட்ட மற்றும ஜனநாட்டை லிய சோயகை
உரிகமகைகள அப்பட்டமலிய சோகை மீறும செய்கின்ேயலலிய சோகும. இஸ்திரேண்டு
வலிய சோஸ்திரேங்கைளலிய சோகை இஸ்திரேலிய சோணுவ இஸ்திரேகைசியம மற்றும உத்திரேலியலிய சோகைபூரவ
மூடிமகறப்பல் கவககைப்பட்டிருந்த பன்னர, நாட்டை டுககைடலில்
அகைதிகைள ஒப்பகடககைப்படுவகத இரு அஸ்திரேேலிய சோங்கைங்கைளதும
சிரேலிஸ்திரேஷ்ட அகமசேரகைள உறுதி செய்கின்ேய்துளளனர.

செய்கின்நாட்டை ருககைமலிய சோகை செய்கின்ேயற்படும இரு அஸ்திரேேலிய சோங்கைங்கைளும,
செய்கின்கைலிய சோடுகமப்படுத்தப்பட்ட மககைகள அவரகைகள
செய்கின்கைலிய சோடுகமப்படுத்தியவரகைளின் ககைகைளில் ரேலிநாட்டை ஸ்திரேடியலிய சோகை
ஒப்பகடப்பதற்கு அல்லது குறித்த நாட்டை லிய சோட்டிடரேலிம
ககையளிப்பதற்கு ஒரு புதிய உலகை உதலிய சோஸ்திரேணத்கத
அகமககின்றன. இது 1939 ல் புனித லூயிசின் அவப்செய்கின்பயர
செய்கின்பற்ற கைடற் பஸ்திரேயலிய சோணத்கத நிகனவுபடுத்துகிறது.
ஐரேலிஸ்திரேலிய சோப்பலிய சோவில் நாட்டை லிய சோஜி துன்புறுத்தல்கைளில் இருந்து தப்பச
செய்கின்ேன்ற 937 யூத அகைதிகைள கியூபலிய சோ மற்றும அசெய்கின்மரிககைலிய சோவில்
நுகும் உள்ள உழைய அனுமதி மறுககைப்பட்டரேலிதலிய சோடு, நாட்டை லிய சோஜி பகடகைளலிய சோல்
விகஸ்திரேவில் ஆககிஸ்திரேமிககைப்படவிருந்த செய்கின்பல்ஜியத்திற்கு
திருமபனர.

இப்ரேலிபலிய சோது இலங்ககை, அகைதிகைள நாட்டை லிய சோடு திருமபுவதற்கு
"பலிய சோதுகைலிய சோப்பலிய சோனதலிய சோகை"  உளளது என்ற ஆஸ்திரேலிஸ்திரேலிய பஸ்திரேதமர

ரேலிடலிய சோனி அரேலிபலிய சோட்டின் சிடுமூஞ்சித்தனமலிய சோன கூற்று ஒரு
அப்பட்டமலிய சோன செய்கின்பலிய சோய் ஆகும.  அரேலிபலிய சோட் உண்கம நிகலகமகய
நாட்டை ன்கு செய்கின்தரிந்தவர. கைடந்த நாட்டை வமபர மலிய சோதம, அவர நாட்டை லிய சோட்டுககு
விஜயம செய்கின்ேய்தரேலிபலிய சோது, இலங்ககை அதிகைலிய சோரிகைள சித்திஸ்திரேவகதகய
பயன்படுத்துவகத விகளபயணுளள வககையில் ஆதரித்தலிய சோர. "சில
ரேலிநாட்டை ஸ்திரேங்கைளில் கைடினமலிய சோன சூழ்நிகலகைளில் கைடினமலிய சோகை விஷயங்கைள
நாட்டை டககும என்பகத நாட்டை லிய சோம ஏற்றுகசெய்கின்கைலிய சோளகிரேலிறலிய சோம,"  என்று அவர
செய்கின்ேய்தியலிய சோளரகைளிடம கூறினலிய சோர. (பலிய சோரககை:  “Australian  PM defends
torture, hails Sri Lankan regime”).

2009 ல் தமிழீும் உள்ள உழை விடுதகலப் புலிகைளின் இஸ்திரேத்தம ரேலிதலிய சோய்ந்த
ரேலிதலிய சோல்வியின் பன்னர, அடுத்தடுத்து வந்த இலங்ககை
அஸ்திரேேலிய சோங்கைங்கைள நாட்டை டத்திய நீடித்த ரேலிபலிய சோர முடிவுககு வந்தகம,
தமிும் உள்ள உழைரகைளுககு எதிஸ்திரேலிய சோன அடககுமுகற தீவிஸ்திரேப்படுத்தப்படவும,
மற்றும ஜனலிய சோதிபதி மஹிந்த இஸ்திரேலிய சோஜபக்ஷவின் வரத்தகை-ேலிய சோரபு
மற்றும சிககைன திட்டங்கைளுககு எதிஸ்திரேலிய சோன இலங்ககை செய்கின்தலிய சோழிலலிய சோள
வரககைத்தின் ரேலிபலிய சோஸ்திரேலிய சோட்டங்கைகள ஒடுககை செய்கின்பலிய சோலிஸ்-அஸ்திரேே
நாட்டை டவடிகககைகைகள பஸ்திரேந்தளவில் தினிப்பதற்குரேலிம வழிவகுத்தது.

ரேலிவகலநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்ட செய்கின்தலிய சோழிலலிய சோளரகைள மற்றும
எதிரப்பலிய சோளரகைள, இஸ்திரேலிய சோணுவத்தினர அல்லது ரேலிபலிய சோலீேலிய சோஸ்திரேலிய சோல் சுட்டுத்
தளளப்பட்டனர. உகும் உள்ள உழைககும மககைள, செய்கின்வளகள வலிய சோன்கைளில்
பலலிய சோத்கைலிய சோஸ்திரேமலிய சோகை கைடத்தப்படுதல், சித்திஸ்திரேவகத மற்றும நீதிககு
புறமபலிய சோன செய்கின்கைலிய சோகலகைள, இஸ்திரேலிய சோணுவத்தினரின் நில ஆககிஸ்திரேமிப்பு,
பத்திரிககையலிய சோளரகைள மற்றும அஸ்திரேசியல் எதிரிகைள படுசெய்கின்கைலிய சோகல
செய்கின்ேய்யப்படுதல் ரேலிபலிய சோன்றவற்றுககு அஞ்சி வலிய சோும் உள்ள உழைத்
தளளப்பட்டுளளனர.  பலலிய சோத்கைலிய சோஸ்திரேமலிய சோகை சுயவிருப்பன்றி கைலிய சோணலிய சோமல்
ரேலிபலிய சோதல் ேமபந்தமலிய சோன ஐநாட்டை லிய சோ செய்கின்ேயற்பலிய சோட்டுக குழ,  1980  முதல்
12,000  ேமபவங்கைள பதிவலிய சோகியுளளதலிய சோகைவும செய்கின்பலிய சோதுமககைள
கைலிய சோணலிய சோமல் ரேலிபலிய சோன எண்ணிகககையில் ஈஸ்திரேலிய சோககிற்கு மட்டுரேலிம
இஸ்திரேண்டலிய சோவதலிய சோகை இருப்பதலிய சோகைவும இலங்ககைகய
தஸ்திரேப்படுத்தியுளளது.

மலிய சோரச செய்கின்தலிய சோடககைம, புலிகைளின் "மறுமலரசசிகய"  எதிரத்து
ரேலிபலிய சோரிடும ஆதலிய சோஸ்திரேமற்ற ேலிய சோககில் இஸ்திரேலிய சோஜபக்ஷ அஸ்திரேேலிய சோங்கைம
புதுப்பத்த தலிய சோககுதலினலிய சோல்,  ஏற்கைனரேலிவ 100,000 ககும அதிகைமலிய சோன
இலங்ககை அகைதிகைள தஞ்ேமகடந்துளள செய்கின்தன் இந்தியலிய சோவுககு
மககைள புதிதலிய சோகை தப்பச செய்கின்ேல்ல செய்கின்நாட்டை ருககைப்பட்டனர. அண்கமயில்
இகடமறிககைப்பட்ட படகு செய்கின்தன்னிந்தியலிய சோவில் இருந்ரேலித
புறப்பட்டிருந்தது.

இலங்ககை அதிகைலிய சோரிகைளலிய சோல் ககைப்பற்றப்படும அகைதிகைகள,
அனுமதியின்றி நாட்டை லிய சோட்கட விட்டு செய்கின்வளிரேலியற முயற்சித்தகமககைலிய சோகை
இஸ்திரேண்டு ஆண்டுகைள சிகறயிலகடககை முடியும.  திருமப
வந்தவரகைள ரேலிபலிய சோலீஸ் மற்றும இஸ்திரேலிய சோணுவத்தினஸ்திரேலிய சோல் விேலிய சோஸ்திரேகணககு
உட்படுத்தப்பட்டு, தலிய சோககைப்பட்டு, சித்திஸ்திரேவகத
செய்கின்ேய்யப்பட்டுளளரேலிதலிய சோடு கைலிய சோணலிய சோமல் ஆககைப்பட்டதற்கைலிய சோன
நிரூபககைப்பட்ட பதிவுகைள உளளதுடன்,  ேரவரேலிதே மனித
உரிகமகைள முகைவஸ்திரேகமப்புகைளலிய சோலும ஆவணப்படுத்தப்பட்டுளளன.

ஒரு செய்கின்பலிய சோதுவலிய சோன அஸ்திரேசியல் ரேலிபலிய சோககு இஸ்திரேண்டு அஸ்திரேேலிய சோங்கைங்கைளின்
நாட்டை டவடிகககைகைள மூலம செய்கின்வளிப்பட்டுளளது.  ரேலிமலும ரேலிமலும,
அகவ இஸ்திரேலிய சோணுவ வழிமுகறகைகளயும,  அரேலித ரேலிபலிய சோல், 2008 ல்
செய்கின்வடித்த செய்கின்பலிய சோருளலிய சோதலிய சோஸ்திரே வீழ்சசியின் ஆும் உள்ள உழைமலிய சோன தலிய சோககைத்தின் கீழ்
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வளரந்துவரும ேமூகை அகமதியின்கமகய திகே திருப்ப,
வகுப்புவலிய சோதம மற்றும இனசெய்கின்வறிகய தூண்டுவகதயும
நாட்டை லிய சோடுகின்றன.

இலங்ககையில்,  இஸ்திரேலிய சோஜபக்ஷ அஸ்திரேேலிய சோங்கைம, ஒரு புதிய தமிும் உள்ள உழைர-
விரேலிஸ்திரேலிய சோத பஸ்திரேசேலிய சோஸ்திரே பீதிகய தூண்டிவிட்டுளளரேலிதலிய சோடு
செய்கின்தலிய சோழிலலிய சோள வரககைத்தின் பரிவுகைகள ஒருவருகசெய்கின்கைலிய சோருவர
எதிஸ்திரேலிய சோகை மூட்டி விடும முயற்சியில்,  முஸ்லிமகைள மீதலிய சோன
வன்முகற தலிய சோககுதல்கைள நாட்டை டத்தும சிங்கைள-செய்கின்பளத்த
ரேலிபரினவலிய சோத குழககைகள ஆதரிககின்றது.

ஆஸ்திரேலிஸ்திரேலியலிய சோவில், அரேலிபலிய சோட் அஸ்திரேேலிய சோங்கைம, முந்கதய பசுகம
கைட்சி ஆதஸ்திரேவிலலிய சோன சிறுபலிய சோன்கம செய்கின்தலிய சோழிற் கைட்சி
அஸ்திரேேலிய சோங்கைத்தின் வழிகய பன்பற்றி, பலிய சோரிய ரேலிவகல
இும் உள்ள உழைப்புககைள மற்றும கைல்வி,  சுகைலிய சோதலிய சோஸ்திரேம, நாட்டை லன்புரி மற்றும
அடிப்பகட ேமூகை திட்டங்கைள ரேலிபலிய சோன்றவற்றிலலிய சோன கைடும
செய்கின்வட்டுககைள செய்கின்தலிய சோடரபலிய சோகை செய்கின்பருகிவரும மககைள விரேலிஸ்திரேலிய சோதத்கத
திகே திருப்பும முயற்சியில்,  இலங்ககை மற்றும ஏகனய
நாட்டை லிய சோட்டு அகைதிகைகள பலிகைடலிய சோவலிய சோகை ஆககுகின்றது.

அகனத்து அகைதிகைகளயும ஆஸ்திரேலிஸ்திரேலியலிய சோவில்
கைலிய சோல்கவககைலிய சோமல் தடுககும, "படகுகைகள நிறுத்து"  என்ற
செய்கின்கைலிய சோளககை இரு கைட்சிகைளதும செய்கின்கைலிய சோளககையலிய சோகிவிட்டது. இது
செய்கின்தலிய சோழிற் கைட்சி அஸ்திரேேலிய சோங்கைம நாட்டை வூரு மற்றும பப்புவலிய சோ நியூ
கினியில் உளள நாட்டை ஸ்திரேகைத்கதப் ரேலிபலிய சோன்ற முகைலிய சோமகைளுககுள ேகைல
தஞ்ேம ரேலிகைலிய சோருரேலிவலிய சோரேலிஸ்திரேலிய சோயும பலலிய சோத்கைலிய சோஸ்திரேமலிய சோகை
அப்புறப்படுத்துவதன் மூலம செய்கின்தலிய சோடககி கவககைப்பட்டது.
அங்கு அவரகைள கைலிய சோலவகஸ்திரேயகற இன்றி தடுத்து
கவககைப்படுவதுடன் ஆஸ்திரேலிஸ்திரேலியலிய சோவுககுள
அனுமதிககைப்படமலிய சோட்டலிய சோரகைள என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

இலங்ககை கைடற்பகடகய ரேலிமமபடுத்துவதற்கு இஸ்திரேலிய சோணுவ
ஒத்துகும் உள்ள உழைப்பு, பயிற்சி,  புலனலிய சோய்வு பகிரவு மற்றும ரேலிமலதிகை
வளங்கைகள செய்கின்கைலிய சோடுத்து செய்கின்தலிய சோழிற் கைட்சி அஸ்திரேேலிய சோங்கைம 2012 ல்
இட்ட அடித்தளத்தின் மீரேலித அரேலிபலிய சோட் அஸ்திரேேலிய சோங்கைம ரேலிநாட்டை ஸ்திரேடியலிய சோகை
கைட்டிசெய்கின்யழப்பப்படுகின்றது.  அகைதிகைள விண்ணப்ப
முன்செய்கின்னடுப்புகைகள எரேலிதசேதிகைலிய சோஸ்திரேமலிய சோகை “பரிரேலிேலிய சோதித்த” பன்னர,
செய்கின்தலிய சோழிற் கைட்சி அஸ்திரேேலிய சோங்கைம ஒட்டுசெய்கின்மலிய சோத்தமலிய சோகை 1,000 ககும
ரேலிமற்பட்ட தஞ்ேம ரேலிகைலிய சோருரேலிவலிய சோகஸ்திரே மீண்டும செய்கின்கைலிய சோழமபுககு
அப்புறப்படுத்தியது.   இப்ரேலிபலிய சோது இந்த "விரிவலிய சோன
பரிரேலிேலிய சோதகன"  விேலிய சோஸ்திரேகணகைள ேட்டத்திற்கு புறமபலிய சோகை,
ஆஸ்திரேலிஸ்திரேலிய சுங்கைத்துகற கைப்பல்கைளில் –உண்கமயில்
சிகறசேலிய சோகல கைப்பல்கைளில்-  தடுத்து கவத்து
ரேலிமற்செய்கின்கைலிய சோளளப்படுகின்றன.

ஒரு பஸ்திரேந்த புவி-ேலிய சோர மூரேலிலலிய சோபலிய சோய நிகைழ்சசிநிஸ்திரேலும
செய்கின்கைலிய சோழமபுடனலிய சோன கைன்செய்கின்பஸ்திரேலிய சோவின் ஒத்துகும் உள்ள உழைப்கப
உந்துகின்றது.  குறிப்பலிய சோகை எண்செய்கின்ணய் மற்றும பற
மூலப்செய்கின்பலிய சோருட்கைளுககைலிய சோன தனது நுகும் உள்ள உழைவலிய சோயிலலிய சோகை சீனலிய சோ
நாட்டை மபயிருககும இந்திய செய்கின்பருங்கைடல் முழவதும உளள
கைப்பல் பலிய சோகதகைளுககு அருகிரேலிலரேலிய இலங்ககை
அகமந்துளளது. இலங்ககை உடனலிய சோன விரிவலிய சோன இஸ்திரேலிய சோணுவ
ஒத்துகும் உள்ள உழைப்பு, அசெய்கின்மரிககைலிய சோவின் ஒரு முககிய பங்கைலிய சோளியலிய சோன
ஆஸ்திரேலிஸ்திரேலிய அஸ்திரேேலிய சோங்கைத்துககு, அகைதிகைள படகுகைகள
கைண்கைலிய சோணித்தல் மற்றும குறுககிடுதல் என்ற ரேலிபலிய சோரகவயில்
இந்திய செய்கின்பருங்கைடலுககுள ரேலிமலும ஊடுருவும வலிய சோய்ப்கப
செய்கின்கைலிய சோடுககின்றது.

ஒபலிய சோமலிய சோ நிரவலிய சோகைம, சீனலிய சோகவ எதிரசெய்கின்கைலிய சோளள இந்திய-
பசிபககிலலிய சோன அதன் இஸ்திரேலிய சோணுவ மற்றும மூரேலிலலிய சோபலிய சோய
"முன்னிகல"  வகிப்பன் பலிய சோகைமலிய சோகை, செய்கின்பய்ஜிங்குடன்
இஸ்திரேலிய சோஜபக்ஷ செய்கின்கைலிய சோண்டுளள செய்கின்நாட்டை ருங்கிய உறவுகைகள
அறுத்துகசெய்கின்கைலிய சோளள அவகஸ்திரே இழப்பதில் தீவிஸ்திரேமலிய சோகை உளளது.
செய்கின்கைலிய சோழமபு அஸ்திரேேலிய சோங்கைத்துககு யுத்தத்தின்ரேலிபலிய சோது தீரககைமலிய சோன

ஆதஸ்திரேகவ அளித்த செய்கின்பய்ஜிங், செய்கின்தலிய சோடரந்தும முதலீடு மற்றும
செய்கின்வளிநாட்டை லிய சோட்டு உதவிகைகள வும் உள்ள உழைங்கி வருகின்றது.

இந்த உந்துதலில்,  அசெய்கின்மரிககைலிய சோ இலங்ககையில் "மனித
உரிகமகைளில்" அககைகற கைலிய சோட்டுவதலிய சோகை பலிய சோேலிய சோங்கு செய்கின்ேய்கின்றது.
2009 ல் ரேலிபலிய சோரின் இறுதி மலிய சோதங்கைளில் இலங்ககை இஸ்திரேலிய சோணுவம
செய்கின்ேய்த செய்கின்கைலிய சோகலகைள மற்றும மனித உரிகம மீறல்கைள குறித்து
ேரவரேலிதே விேலிய சோஸ்திரேகணககு அகும் உள்ள உழைப்பு விடுககும அரேலிதரேலிவகள,
தற்ரேலிபலிய சோகதய ஒடுககுமுகறயினலிய சோல் செய்கின்வளிரேலியறும அகைதிகைளுககு
எதிஸ்திரேலிய சோகை இகும் உள்ள உழைககைப்படும குற்றங்கைள பற்றி அது செய்கின்மளனமலிய சோகை
இருககின்றது.

அகைதிகைளுககைலிய சோன ஐநாட்டை லிய சோ உயர ஆகணயலிய சோளரின் படி, 2013
இறுதியில் உலகைம முழவதும அகைதிகைள,  உளநாட்டை லிய சோட்டில்
இடமசெய்கின்பயரந்த மககைள மற்றும புகைலிடம ரேலிகைலிய சோருரேலிவலிய சோரின்
எண்ணிகககை முன்செய்கின்னப்ரேலிபலிய சோதும இல்லலிய சோதவலிய சோறு 51.2 மில்லியகன
எட்டியுளளது.  2013 ல், செய்கின்பருமளவில் சிரியலிய சோவில் அசெய்கின்மரிககை
ஆதஸ்திரேவிலலிய சோன இஸ்லலிய சோமிய ஆட்சி மலிய சோற்ற நாட்டை டவடிகககை
துரிதப்படுத்தப்பட்டுளளதலிய சோலும ஆப்கைலிய சோனிஸ்தலிய சோன் மற்றும ஈஸ்திரேலிய சோககில்
அசெய்கின்மரிககை தகலகமயிலலிய சோன பகடசெய்கின்யடுப்பன் விகளவலிய சோகைவும
தற்ரேலிபலிய சோகதய எண்ணிகககை 6 மில்லியனலிய சோல் உயரந்துளளது.

அகைதிகைளலிய சோகை புகைலிடம ரேலிகைலிய சோரும மககைளின் அளவு செய்கின்பருமளவில்
அதிகைரிப்பது, ஆும் உள்ள உழைமகடந்து வரும ேமூகை மற்றும செய்கின்பலிய சோருளலிய சோதலிய சோஸ்திரே
ேமத்துவமின்கமயினலிய சோல் உந்தப்படுகிறது.  ஜனவரியில் ஒகஸ்பலிய சோம
அறிகககை செய்கின்வளிசேம ரேலிபலிய சோட்டுக கைலிய சோட்டியவலிய சோறு, உலகின் பணககைலிய சோஸ்திரே
85 ரேலிபர உலகின் மககைள செய்கின்தலிய சோககையில் கீழ் நிகலயில் உளள 50
ேதவீதத்தினரின் -3.5  பல்லியன் ரேலிபர- செய்கின்ேல்வத்கத
கைட்டுப்படுத்துகின்றனர.

இவ்வலிய சோறு ஒரு சிலரின் ககைகைளில் இந்தளவு பஸ்திரேமலிய சோண்டமலிய சோன
செய்கின்ேல்வம குவிந்த ரேலிபலிய சோதிலும, உலகை நாட்டை லிய சோடுகைளின் அஸ்திரேேலிய சோங்கைங்கைள
செய்கின்பலிய சோருளலிய சோதலிய சோஸ்திரே வளங்கைள தட்டுப்பலிய சோடலிய சோகை இருப்பதலிய சோகைக கூறி
அகைதிகைளுககு கைதவுகைகள மூடிவிடுகின்றன. இரேலித அஸ்திரேேலிய சோங்கைங்கைள,
பூரேலிகைலிய சோள மூலதனம ரேலிதரவுசெய்கின்ேய்துசெய்கின்கைலிய சோளளும இடங்கைளில் அதன்
சுதந்திஸ்திரேமலிய சோன இயககைத்துககு வேதியளிககும அரேலித ரேலிவகள,
அதனலிய சோல் பலிய சோதிககைப்பட்டுளள மில்லியன் கைணககைலிய சோனவரகைள முழ
ேமூகை மற்றும அஸ்திரேசியல் உரிகமகைளுடன் வலிய சோழ்வதற்கும ரேலிவகல
செய்கின்ேய்வதற்குமலிய சோன அடிப்பகட ஜனநாட்டை லிய சோயகை உரிகமகைகள
மறுககின்றன.

முதலலிய சோளித்துவத்தின் முஸ்திரேண்பலிய சோடுகைள, வளங்கைள மற்றும
ேந்கதகைள மீதலிய சோன கைட்டுப்பலிய சோட்டுககைலிய சோகை மற்செய்கின்றலிய சோரு உலகை ரேலிபலிய சோர
ஆபத்கத மீண்டும ஏற்படுத்தியுளள நிகலயில், ஒவ்செய்கின்வலிய சோரு
நாட்டை லிய சோட்டிலும உளள செய்கின்தலிய சோழிலலிய சோளரகைகள ஒருவருகசெய்கின்கைலிய சோருவர எதிஸ்திரேலிய சோகை
இருத்துவதற்கைலிய சோகை ரேலிதசியவலிய சோதம மற்றும ரேலிபரினவலிய சோதத்கத
முன்னிகலப்படுத்துவதுடன் இந்த அகைதிகைள-விரேலிஸ்திரேலிய சோத
பலிய சோஸ்திரேபட்ேத்கத தூண்டுவதும கைட்டுண்டுளளது.

முதலலிய சோளித்துவ இலலிய சோப முகறயினலிய சோல் உருவலிய சோககைப்படும ரேலிபலிய சோரகைள,
உளநாட்டை லிய சோட்டு யுத்தங்கைள, இன ரேலிமலிய சோதல்கைள மற்றும பஞ்ேத்தினலிய சோல்
இலங்ககை மற்றும உலகின் ஏகனய பஸ்திரேரேலிதேங்கைளில் இருந்தும
செய்கின்வளிரேலியறுபவரகைள, எல்லலிய சோ இடங்கைளிலும உளளவரகைகளப்
ரேலிபலிய சோலரேலிவ கைண்ணியமலிய சோன வலிய சோழ்கககைத் தஸ்திரேங்கைள, ேமூகை
ரேலிேகவகைள, ஜனநாட்டை லிய சோயகை உரிகமகைள மற்றும ேமூகை ேமத்துவம
ரேலிபலிய சோன்ற அரேலித அடிப்பகட ரேலிதகவகைள மற்றும அபலலிய சோகஷகைகள
செய்கின்கைலிய சோண்டுளளனர.

உலகைத் செய்கின்தலிய சோழிலலிய சோள வரககைத்தின் மிகைவும பலிய சோதிககைப்படும
பகுதியினரில் சிலஸ்திரேலிய சோன தஞ்ேம ரேலிகைலிய சோருரேலிவலிய சோகஸ்திரே பலிய சோதுகைலிய சோப்பதலிய சோனது,
செய்கின்தலிய சோழிலலிய சோள வரககைத்தின் ரேலிபலிய சோஸ்திரேலிய சோட்டங்கைகள ஐககியப்படுத்தி,
ேமூகை செய்கின்நாட்டை ருககைடியின் மூலரேலிவஸ்திரேலிய சோன பகுத்தறிவுககு செய்கின்பலிய சோருந்தலிய சோத
மற்றும யுத்தசெய்கின்வறி செய்கின்கைலிய சோண்ட இலலிய சோப ரேலிநாட்டை லிய சோககு அகமப்பு
முகறகரேலிகை முற்றுப் புளளி கவககும ரேலிபலிய சோஸ்திரேலிய சோட்டத்தில் இருந்து
பரிககை முடியலிய சோதது.
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