
By the Socialist Equality Party, 11 September 2014
ஜனாதிபதி மஹிந்த இராஜாஜபக்ஷவின இலங்கை அஇலங்கை அராஜசாங்ாங்இலங்கைம,
சசாங்ப்டமபர் 20  அனற மத்திய மகை அலயஇலங்கை பிராஜதேதசாங்த்தில் ஊவா மாா
மாஇலங்கைாண சாங்கை அபக்இலங்கைான தேதர்தல்இலங்கைளுக்கு அகை அ்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

முழு அராஜசியல் ஸ்தாபஇலங்கைமும -ஆளும ஐக்கிய மக்இலங்கைள் சுதந்திராஜ
முனனண,  அதேத தேபால் எதிர் இலங்கைட்சிஇலங்கைளான ஐக்கிய தேதசிய இலங்கைட்சி
(யூஎனப) மற்றம மக்இலங்கைள் விடுதகை அல முனனணயும (தேஜவிப)-
பூதேஇலங்கைாள முதலாளித்துவா மாத்தின வீழ்ச்சியினால் உந்தப்பட்டு வா மாரும
யுத்த ஆபத்து மற்றம சாங்மூஇலங்கை எதிர் புராஜட்சி சாங்மபந்தமான
பிராஜச்சிகை அனஇலங்கைகை அள சதாழிலாளர்இலங்கைள் மற்றம இகை அளஞர்இலங்கைளுக்கு மூட
மகை அ மறைப்பதற்இலங்கைாஇலங்கை ஒரு தேதசியவா மாாத மற்றம தேபரினவா மாாத பிராஜச்சாங்ாராஜத்தில்
ஈடுபட்டுள்ளன.

100 ஆண்டுஇலங்கைளுக்கு முனபு முதலாம உலஇலங்கைப் தேபார் மற்றம 75
ஆண்டுஇலங்கைளுக்கு முனபு இராஜண்டாம உலஇலங்கை தேபாரிலும சவா மாடத்த
முதலாளித்துவா மாத்தின அடப்பகை அட முராஜண்பாடுஇலங்கைள் எதுவும
தீர்க்இலங்கைப்படவில்கை அல.

மற் மறை நாடுஇலங்கைகை அளப் தேபாலதேவா மா இலங்கை அஇலங்கையும, அசமரிக்இலங்கை மற்றம
ஏகை அனய ஏஇலங்கைாதிபத்திய சாங்க்திஇலங்கைளால் தூண்டவிடப்படும புவிசாங்ார்-
அராஜசியல் நீர்ச்சுழிக்குள் இழுபட்டு வா மாருகின மறைது. சாங்ர்வா மாதேதசாங் சதாழிலாள
வா மார்க்இலங்கைம தகை அலயிட்டு, உலஇலங்கை முதலாளித்துவா மாத்கை அத புராஜட்சிஇலங்கைராஜ
முகை அ மறையில் தூக்கிவீசாங்ப் தேபாராஜாடாவிட்டால்,  இந்த பதட்ட
நிகை அலகை அமஇலங்கைள், இமமுகை அ மறை அனுவா மாாயுதங்இலங்கைளுடன இடமசப மறைக்கூடய
ஒரு மூன மறைாம உலஇலங்கைப் தேபாருக்கு தவிர்க்இலங்கை முடயாமல் வா மாழிவா மாகுக்கும
என தேசாங்ாசாங்லிசாங் சாங்மத்துவா மாக் இலங்கைட்சி (தேசாங்ாசாங்இலங்கை) எச்சாங்ரிக்கின மறைது. 

ஐதேராஜாப்பாவில்,  அசமரிக்இலங்கைாவும தேஜர்மனியும ஒரு பாசிசாங்
தகை அலகை அமயிலான ஆட்சிக் இலங்கைவிழ்ப்பு மூலம உக்தேராஜனில் ஒரு தீவிராஜ
வா மாலதுசாங்ாரி அராஜசாங்ாங்இலங்கைத்கை அத திணப்பதற்கு நடவா மாடக்கை அஇலங்கை எடுத்த பினனர்,
ராஜஷ்யா உடனான தேமாதகை அல ஈவிராஜக்இலங்கைமினறி தூண்ட வா மாருகின மறைன.
வா மாாஷிங்டனின இறதி தேநாக்இலங்கைம,  ராஜஷ்யாகை அவா மா துண்டு துண்டாக்கி
அகை அத ஒரு சதாகை அஇலங்கை அகை அராஜக்இலங்கைாலனிஇலங்கைளாஇலங்கை ஆக்குவா மாதேத ஆகும.

அசமரிக்இலங்கைா ஆசியாவில்,  சீனா சதாடர்பாஇலங்கைவும அதேத
தேநாக்இலங்கைத்கை அததேய முனசனடுக்கின மறைது. ஜனாதிபதி ஒபாமாவின
"ஆசியாவில் முனனிகை அல"  சஇலங்கைாள்கை அஇலங்கையானது இராஜாணுவா மாத்கை அத
இலங்கைட்டசயழுப்புதல் மற்றம இந்து-பசிபிக் ஊடான,  குறிப்பாஇலங்கை
ஜப்பானிய மற்றம ஆஸ்திதேராஜலிய ஏஇலங்கைாதிபத்தியங்இலங்கைளுடனான
கூட்டணஇலங்கைள் மற்றம மூதேலாபாய பங்இலங்கைாண்கை அமகை அய
வா மாலுப்படுத்துவா மாதன மூலம சீனாகை அவா மா இராஜாணுவா மா ரீதியில்
சுற்றிவா மாகை அளத்து அகை அத கீ்கு அழைறப்பகை அத இலக்இலங்கைாஇலங்கைக் சஇலங்கைாண்டாகும.

மத்திய கி்கு அழைக்கில், அசமரிக்இலங்கைா இலங்கைாசாங்ா பகுதியில்
பாலஸ்தீனியர்இலங்கைளுக்கு எதிராஜான இஸ்தேராஜலின சஇலங்கைாகை அலஇலங்கைாராஜ தேபாகை அராஜ
ஆதரிப்பதேதாடு,  இப்தேபாது ஈராஜாக் மற்றம சிரியாவில் புதிய
யுத்தங்இலங்கைளுக்கு தயார் சசாங்ய்கின மறைது. உலஇலங்கைச் சுற்றியுள்ள இத்தகை அஇலங்கைய
சவா மாடபுள்ளிஇலங்கைள் ஒரு பராஜந்த தேமாதகை அல எந்த தேநராஜத்திலும சவா மாடக்இலங்கைச்
சசாங்ய்யக் கூடும. 

முழு சதற்இலங்கைாசியாவும இந்த புவிசாங்ார்-அராஜசியல் பதட்டங்இலங்கைளுக்குள்
அஇலங்கைப்பட்டுள்ளது.  பாக்கிஸ்தான,  ஆப்இலங்கைானிஸ்தானில் அசமரிக்இலங்கைத்
தகை அலகை அமயிலான தேபாரில் ஆ்கு அழைமாஇலங்கை சிக்கிக்சஇலங்கைாண்டுள்ளதேதாடு தனது
சசாங்ாந்த மக்இலங்கைள் மீதான ஆளில்லா விமானத் தாக்குதல்இலங்கைகை அள
ஆதரிக்கும அதேததேவா மாகை அள,  சீனாவுடனான உ மறைவுஇலங்கைகை அளயும
தக்இலங்கைகை அவா மாத்துக்சஇலங்கைாள்ள முயற்சிக்கின மறைது. இந்தியா நீண்ட
இலங்கைாலத்துக்கு முனதேப அதன அணதேசாங்ராஜா நிகை அலகை அய கை அஇலங்கைவிட்டு,
சீனாவிற்கு எதிராஜாஇலங்கை குறிகை அவா மாக்இலங்கைப்பட்டுள்ள அசமரிக்இலங்கைாவுடனான
அதன மூதேலாபாய பங்இலங்கைானகை அமகை அய விரிவா மாாக்கி வா மாருகின மறைது.

சிறிய இலங்கை அஇலங்கை தீவா மாானது, இந்த உலஇலங்கை சஇலங்கைாந்தளிப்பில் இருந்து ஒதுங்கி
இருப்பதாஇலங்கை அபத்தமாஇலங்கை இலங்கைாட்டக்சஇலங்கைாள்ள முயற்சிக்கும இராஜாஜபக்ஷ,
அதேதசாங்மயம, தனது அராஜசாங்ாங்இலங்கைம "தேமற்இலங்கைத்திய சாங்தியில்"
பாதிக்இலங்கைப்பட்டுள்ளது எனறம கூறிக்சஇலங்கைாள்கின மறைார்.

சாங்தி எனன? பிரிவிகை அனவா மாாத தமிழீ்கு அழை விடுதகை அலப் புலிஇலங்கைளுக்கு எதிராஜான
இராஜாஜபக்ஷவின யுத்தத்கை அத ஆதரித்ததேதாடு அவா மாராஜது தேபார் குற் மறைங்இலங்கைகை அள
இலங்கைண்டுசஇலங்கைாள்ளாமல் இருந்த அசமரிக்இலங்கைாவும அதன நட்பு நாடுஇலங்கைளும,
இப்தேபாது சீனாவுடனான உ மறைவுஇலங்கைகை அள முறித்துக்சஇலங்கைாள்ள அவா மாகை அராஜ
சநருக்குவா மாதற்இலங்கைாஇலங்கை தேபார்க் குற் மறைங்இலங்கைகை அள பயனபடுத்த முயல்கின மறைன.
இராஜாஜபக்ஷ ஒருதேபாதும சாங்திஇலங்கைாராஜர்இலங்கைளின சபயர்இலங்கைகை அள கூறவா மாதில்கை அல.
ஏசனனில், சீனா மீது தங்கியிருக்கும அதேததேவா மாகை அள,  அவா மார்
வா மாாஷிங்டனுக்கு தேசாங்கை அவா மா சசாங்ய்யவும ஏக்இலங்கைத்துடன முயற்சிக்கின மறைார்.

இராஜாஜபக்ஷவின சூழ்ச்சி, ஜப்பானிய பிராஜதமர் ஷினதேசாங்ா அதேப
அண்கை அமயில் சஇலங்கைாழுமபுக்கு விஜயம சசாங்ய்ததில் தேஇலங்கைாடட்டுக்
இலங்கைாட்டப்பட்டுள்ளது. அவா மார்இலங்கைளது கூட்டறிக்கை அஇலங்கை, "ஆசியா மற்றம ஆபிரிக்இலங்கைா
இகை அடயில் விரிந்திருக்கும இந்து சாங்முத்திராஜத்தின இலங்கைடல் மார்க்இலங்கைத்தில்
இலங்கை அஇலங்கையின மூதேலாபாய புவிசாங்ார்-அராஜசியல் அகை அமவிடத்கை அத" குறிப்பிட்டு,
வா மாாஷிங்டன மற்றம அதன பங்இலங்கைாளிஇலங்கைளுக்கும இலங்கை அஇலங்கையின
முக்கியத்துவா மாத்கை அத சவா மாளிச்சாங்ம தேபாட்டுக் இலங்கைாட்டயுள்ளது. இரு
தகை அலவா மார்இலங்கைளும இலங்கைடல் பாதுஇலங்கைாப்பு பற்றிய தேபச்சுவா மாார்த்கை அதகை அய
நடத்துவா மாதற்கு உடனபட்டுள்ளனர்,  இது இலங்கைடல்சாங்ார் உ மறைவுஇலங்கைகை அள
சநருக்இலங்கைமாக்குவா மாகை அத தேநாக்கிய ஒரு நடவா மாடக்கை அஇலங்கையாகும.

அடுத்த வா மாாராஜம, இராஜாஜபக்ஷ சீன ஜனாதிபதி ஜி ஜினபிங்கை அஇலங்கை சாங்ந்தித்து,
மூதேலாபாய முக்கியத்துவா மாம சஇலங்கைாண்ட அமபாந்தேதாட்கை அட துகை அ மறைமுஇலங்கைம
உட்பட சீன முதலீடுஇலங்கைகை அள சாங்மராஜசாங்ம சசாங்ய்யும,  வா மாாஷிங்டன மற்றம
தேடாக்கிதேயா தேநாக்கிய சஇலங்கைாழுமபின நஇலங்கைர்கை அவா மா பற்றிய சீனாவின
இலங்கைவா மாகை அலஇலங்கைகை அள தேபாக்இலங்கை முயற்சிப்பார் எனபதில் எந்த சாங்ந்தேதஇலங்கைமும இல்கை அல.

ஆயினும,  இராஜாஜபக்ஷவின எச்சாங்ரிக்கை அஇலங்கையுடனான சாங்மநிகை அலப்படுத்தும
சசாங்யல், ஏற்றக்சஇலங்கைாள்ளத்தக்இலங்கைதல்ல என மறை நிகை அல அதிஇலங்கைரித்து வா மாருகி மறைது.
இலங்கை அஇலங்கை தேபார் குற் மறைங்இலங்கைள் மற்றம மனித உரிகை அம மீ மறைல்இலங்கைள் குறித்து
ஒரு சாங்ர்வா மாதேதசாங் விசாங்ாராஜகை அணக்கு அகை அ்கு அழைப்பு விடுத்து ஐ.நா மனித உரிகை அமஇலங்கைள்
தேபராஜகை அவா மாயில் சஇலங்கைாண்டுவா மாராஜப்பட்ட தீர்மானத்திற்கு அசமரிக்இலங்கைா
ஆதராஜவா மாளித்தகை அம,  சஇலங்கைாழுமபு சாங்மபந்தமாஇலங்கை வா மாாஷிங்டன சபாறகை அம
இ்கு அழைந்திருப்பகை அத தேஇலங்கைாடட்டுக் இலங்கைாட்டயது. இந்த விசாங்ாராஜகை அணஇலங்கைள் இறதியில்
இராஜாஜபக்ஷ உட்பட இலங்கை அஇலங்கையின தகை அலவா மார்இலங்கைள் விசாங்ாரிக்இலங்கைப்படுவா மாகை அத
இலங்கைாணக்கூடும.

அவா மாராஜது தேமற்இலங்கைத்திய-எதிர்ப்பு வா மாாய்ச்சாங்வா மாடால் ஒருபு மறைம இருக்இலங்கை,
இராஜாஜபக்ஷ வா மாாஷிங்டனுடன உ மறைகை அவா மா புதுப்பிப்பதிதேலதேய குறியாஇலங்கை
இருக்கின மறைார். அவா மார் ஒபாமா மற்றம அசமரிக்இலங்கை இலங்கைாங்கிராஜசிடம இருந்து
ஒரு சாங்ாதஇலங்கைமான பதிகை அலப் சப மறை அசமரிக்இலங்கை அராஜசு சதாடர்பாடல்
நிறவா மானங்இலங்கைளுக்கு பல மில்லியன டாலர்இலங்கைகை அள சசாங்லவு சசாங்ய்கின மறைார்.
அவா மாராஜது அராஜசாங்ாங்இலங்கைம தனது பாலஸ்தீன ஆதராஜவு தேதாராஜகை அணகை அய
கை அஇலங்கைவிட்டுள்ளதேதாடு இஸ்தேராஜலின ஆக்கிராஜமிப்பு தேபாருக்கு பாலஸ்தீனத்தில்
உள்ள ஹமாகை அஹ குற் மறைம சாங்ாட்ட, இலங்கைாசாங்ா சதாடர்பாஇலங்கை ஒரு அறிக்கை அஇலங்கைகை அய
சவா மாளியிட்டுள்ளது.  உக்தேராஜனில் பாசிசாங் தகை அலகை அமயிலான ஆட்சிக்
இலங்கைவிழ்ப்பினதேபாது, ராஜஷ்ய-சாங்ார்பு மற்றம தேமற்இலங்கைத்திய-எதிர்ப்பு என
அர்த்தப்படக் கூடய ஒரு அறிக்கை அஇலங்கைகை அய சவா மாளியிடுவா மாது சாங்மபந்தமாஇலங்கை தனது
சவா மாளிவிவா மாஇலங்கைாராஜ அகை அமச்சாங்ர் இராஜாஜபக்ஷ எச்சாங்ரித்திருந்தார். 

இலங்கை அஇலங்கை எதிர்க்இலங்கைட்சிஇலங்கைள் ஏற்இலங்கைனதேவா மா வா மாாஷிங்டனின முஇலங்கைாமில் உள்ளன.
நீண்ட இலங்கைாலமாஇலங்கை அசமரிக்இலங்கை ஏஇலங்கைாதிபத்தியத்தின தேசாங்வா மாஇலங்கைனாஇலங்கை இருந்து
வா மாரும வா மாலதுசாங்ாரி யூஎனப,  யதார்த்தத்தில் சீனாவிடம இருந்து
ஒதுங்கிக்சஇலங்கைாள்வா மாகை அத அர்த்தப்படுத்தும விதத்தில்,  "மனித உரிகை அமஇலங்கைள்"
சாங்மபந்தமான அசமரிக்இலங்கை தேஇலங்கைாரிக்கை அஇலங்கைஇலங்கைளுக்கு உடனபட தேவா மாண்டும எனற
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இலங்ககை மமாகைமாண சகபை ததேர்தேல:
தபைமாருக்கைமான உந்துதேகலயும் சிக்கைன

நடவடிக்ககைகைககைகளையும் எதிர்த்திடுகை



தேஇலங்கைாரியுள்ளது.  புலிஇலங்கைளுக்கு எதிராஜான யுத்தத்கை அத உராஜத்து ஆதரித்த
தேஜவிப,  இப்தேபாது மனித உரிகை அமஇலங்கைகை அள மீறியதனால் ஐ.நா
விசாங்ாராஜகை அணக்கு வா மாழி வா மாகுத்துள்ளதாஇலங்கை அராஜசாங்ாங்இலங்கைத்கை அத குற் மறைம
சுமத்தியுள்ளது. இந்த வா மாழியில், முனனர் அதன ஏஇலங்கைாதிபத்திய-விதேராஜாத
வா மாாய்ச்சாங்வா மாடால்இலங்கைளுக்கு தேபர்தேபான தேஜவிப,  தான வா மாாஷிங்டன
பாகை அதயில் இருப்பதாஇலங்கை சாங்மிக்கை அஞ இலங்கைாட்டுகின மறைது.

தேபாலி இடது அகை அமப்புக்இலங்கைளான நவா மா சாங்ம சாங்மாஜ இலங்கைட்சி மற்றம
ஐக்கிய தேசாங்ாசாங்லிசாங் இலங்கைட்சியும,  மனித உரிகை அமஇலங்கைள் சதாடர்பான
அசமரிக்இலங்கைவின தேபாலித்தனத்கை அத சவா மாட்இலங்கைமினறி ஆதரிப்பதேதாடு
இலங்கை அஇலங்கையில் "ஜனநாயஇலங்கை உரிகை அமஇலங்கைகை அள"  ஸ்தபிப்பதற்இலங்கைான
வா மாழிமுகை அ மறையாஇலங்கைவும அகை அத சித்தரிக்கின மறைன. அதேத தேநராஜம, தமது
சாங்ர்வா மாதேதசாங் சாங்இலங்கைதராஜப்பினகை அராஜ தேபால்,  இவா மார்இலங்கைளும உலஇலங்கைப் தேபார்
அச்சுறத்தல் ஒனற கிகை அடயாது மற்றம ஏஇலங்கைாதிபத்தியத்தின கீழ் உலஇலங்கை
அகை அமதி ஏற்படும எனற பிராஜஇலங்கைடனம சசாங்ய்து சதாழிலாள வா மார்க்இலங்கைத்கை அத
மயக்குவா மாதற்கு முயற்சிக்கின மறைனர்.

இலங்கை அஇலங்கையில் சதாழிலாளர்இலங்கைளும இகை அளஞர்இலங்கைளும,  சதாழிலாள
வா மார்க்இலங்கைத்தின ஒரு பூதேஇலங்கைாள தேபார்-எதிர்ப்பு இயக்இலங்கைத்கை அத
இலங்கைட்டசயழுப்புவா மாதன பகுதியாஇலங்கை ஏஇலங்கைாதிபத்திய தேபாருக்இலங்கைான
உந்துதகை அல எதிர்க்இலங்கை தேவா மாண்டும.  இத்தகை அஇலங்கைய ஒரு இயக்இலங்கைத்கை அத
முதலாளித்துவா மா வா மார்க்இலங்கைத்தின அகை அனத்து இலங்கைனகை அனஇலங்கைளுக்கும எதிராஜாஇலங்கை
மட்டுதேம இலங்கைட்டசயழுப்ப முடயும.  முதலாளித்துவா மா மீட்சிக்இலங்கைான
சசாங்யல்முகை அ மறைஇலங்கைளில் தங்இலங்கைகை அள வா மாளப்படுத்திக்சஇலங்கைாண்ட, சசாங்ல்வா மாம
பகை அடத்த தனனலக்குழுக்இலங்கைளின நலனஇலங்கைகை அள பிராஜதிநிதித்துவா மாம சசாங்ய்யும
ராஜஷ்யா மற்றம சீனாவில் உள்ள அராஜசாங்ாங்இலங்கைங்இலங்கைளும இதில் அடங்கும.
தேபாகை அராஜ தடுப்பதற்இலங்கைான ஒதேராஜ வா மாழி உலஇலங்கை தேசாங்ாசாங்லிசாங் புராஜட்சி மட்டுதேம
ஆகும.  இந்த முனதேனாக்கு தேபாராஜாடும ஒதேராஜ அகை அமப்பு நானஇலங்கைாம
அகிலத்தின அகை அனத்துலஇலங்கைக் குழு மட்டுதேம ஆகும.

இந்த பிராஜாந்தியத்தில்,  சதற்இலங்கைாசிய தேசாங்ாசாங்லிசாங் குடயராஜசுஇலங்கைளின
ஒனறியத்துக்இலங்கைான,  மற்றம இந்த தீவில் ஸ்ரீலங்இலங்கைா-ஈ்கு அழைம தேசாங்ாசாங்லிசாங்
குடயராஜசுக்இலங்கைான தேபாராஜாட்டத்கை அத சூ்கு அழை ஐக்கியப்படுமாற
சதாழிலாளர்இலங்கைளுக்கு அகை அ்கு அழைப்பு விடுக்கி மறைது,

தேபாருக்இலங்கைான உந்துதல், ஒவ்சவா மாாரு நாட்டலும வா மாாழ்க்கை அஇலங்கை தராஜங்இலங்கைள்
மற்றம சதாழிலாள வா மார்க்இலங்கைத்தின ஜனநாயஇலங்கை உரிகை அமஇலங்கைள் மீது
ஆ்கு அழைமகை அடந்துவா மாரும தாக்குதல்இலங்கைளுடன பிகை அணந்துள்ளது. 2008 ல்
சவா மாடத்த உலஇலங்கை முதலாளித்துவா மா சநருக்இலங்கைடயானது அசமரிக்இலங்கைா,
ஐதேராஜாப்பா மற்றம இலங்கை அஇலங்கை உட்பட உலகின ஒவ்சவா மாாரு
மூகை அலயிலும,  ஒரு சதாடர்ச்சியான சாங்மூஇலங்கை எதிர்ப்புராஜட்சி
நடவா மாடக்கை அஇலங்கைஇலங்கைகை அள முனசனடுக்இலங்கை ஒட்டுண்ண நிதி எதேதச்சாங்ாதிஇலங்கைாராஜங்இலங்கைள்
விடுக்கும தேஇலங்கைாரிக்கை அஇலங்கைஇலங்கைகை அள ஊக்இலங்கைப்படுத்துகின மறைது.

2009 ல் இருந்து,  இராஜாஜபக்ஷ அராஜசாங்ாங்இலங்கைமானது வா மாராஜவு-சசாங்லவுத் திட்ட
பற் மறைாக்குகை அ மறைகை அய குகை அ மறைக்இலங்கை தேவா மாண்டும என மறை சாங்ர்வா மாதேதசாங் நாணய
நிதியத்தின தேஇலங்கைாரிக்கை அஇலங்கைகை அய நகை அடமுகை அ மறைப்படுத்தி வா மாருகின மறைது. இந்த
ஆண்டுக்இலங்கைான இலக்கு,  சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 5.2
சாங்தவீதமாஇலங்கை குகை அ மறைப்பதாகும, அடுத்த ஆண்டு அது 3.8 சாங்தவீதமாகும.
இதன விகை அளவா மாாஇலங்கை இலங்கைல்வி,  சுஇலங்கைாதாராஜம மற்றம நலனபுரி
தேசாங்கை அவா மாஇலங்கைளுக்இலங்கைான சசாங்லவுஇலங்கைள் முடவினறி சவா மாட்டக்
குகை அ மறைக்இலங்கைப்படுவா மாதேதாடு விகை அல மானியங்இலங்கைளும குகை அ மறைக்இலங்கைப்படுகின மறைன.
அதேத சாங்மயம,  அராஜசாங்ாங்இலங்கைம அகை அனத்துக்கும தேமலாஇலங்கை சதாழிலாள
வா மார்க்இலங்கைத்தின மீது இலக்கு கை அவா மாக்இலங்கைப்பட்ட ஒரு பிராஜமாண்டமான
இராஜாணுவா மா/சபாலிஸ் இயந்திராஜத்கை அத பராஜாமரிக்கின மறைது.

இராஜாஜபக்ஷ வா மாளர்ந்து வா மாரும சாங்மூஇலங்கை அகை அமதியினகை அமயின அறிகுறிஇலங்கைள்
பற்றி அச்சாங்ம சஇலங்கைாண்டுள்ளார். 50,000  க்கும தேமற்பட்ட சுஇலங்கைாதாராஜ
சதாழிலாளர்இலங்கைள் சாங்மீபத்தில் தேவா மாகை அலநிறத்தத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இறதியில் அந்த தேவா மாகை அல நிறத்தம சதாழிற்சாங்ங்இலங்கைங்இலங்கைளின துதேராஜாஇலங்கை
நடவா மாடக்கை அஇலங்கையினால் நிறத்தப்பட்டது. பல்இலங்கைகை அலக்இலங்கை்கு அழைஇலங்கை மாணவா மார்இலங்கைள்
மத்தியிலான எதிர்ப்புக்இலங்கைள் சதாடர்கின மறைன.

சஇலங்கைாழுமகை அப ஒரு வா மார்த்தஇலங்கை கை அமயமாஇலங்கை மாற்றம அதன திட்டங்இலங்கைளின
ஒரு பகுதியாஇலங்கை,  அராஜசாங்ாங்இலங்கைம 100,000  குடுமபங்இலங்கைள்
சவா மாளிதேயற்றவா மாதேதாடு ஏற்இலங்கைனதேவா மா இந்த சவா மாளிதேயற்றங்இலங்கைகை அள
துரிதப்படுத்த இராஜாணுவா மாத்கை அத பயனபடுத்தியுள்ளது. இராஜாஜபக்ஷ,
தாங்இலங்கை முடயாத இலங்கைடன சுகை அமயில் மூழ்கியுள்ள சபாருளாதாராஜத்கை அத
பிகை அண எடுப்பதன தேபரில், முதலீடுஇலங்கைகை அள ஈர்ப்பதற்இலங்கைாஇலங்கை ஏங்குகி மறைார்.

இலங்கை அஇலங்கையின சவா மாளிநாட்டு இலங்கைடன சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 59
சாங்தவீதமாகும.  இது மங்தேஇலங்கைாலியா மற்றம பப்புவா மாா நியூ கினிக்கு
அடுத்ததாஇலங்கை ஆசியாவிதேலதேய மிஇலங்கைப் சபரிய சதாகை அஇலங்கையாகும.

பதுகை அள,  சமானராஜாஇலங்கைகை அல ஆகிய ஊவா மாா மாவா மாட்டங்இலங்கைள், உகை அ்கு அழைக்கும
மக்இலங்கைள் எதிர்சஇலங்கைாள்ளும சாங்மூஇலங்கை சநருக்இலங்கைடகை அய குறிக்கின மறைன.
சாங்னத்சதாகை அஇலங்கையில் சுமார் 15 சாங்தவீதமானவா மார்இலங்கைள் நாசளானறக்கு 1
அசமரிக்இலங்கை டாலருக்கும குகை அ மறைவா மாான வா மாருமானத்தில் வா மாறகை அமயில்
வா மாாழ்கின மறைனர். மற்றம 30  சாங்தவீதத்துக்கும தேமற்பட்டவா மார்இலங்கைள்
நாசளானறக்கு 2  டாலருக்கும குகை அ மறைவா மாான வா மாருமானத்தில்
வா மாறகை அமக்தேஇலங்கைாட்டற்கு கீழ் வா மாாழ்கின மறைனர்.  சபருமபாலான பதுகை அள
வா மாாசிஇலங்கைள் ஏகை அ்கு அழை தமிழ் தேதாட்டத் சதாழிலாளர்இலங்கைள் ஆவா மார், மற்றம
சமானராஜாஇலங்கைகை அல வா மாாசிஇலங்கைள் வா மாறகை அமயில் வா மாாடும விவா மாசாங்ாயிஇலங்கைளாவா மார்.

இந்த சாங்மூஇலங்கை சநருக்இலங்கைடகை அய அக்இலங்கைகை அ மறையுடன அணுகுவா மாதற்கு திராஜாணயற் மறை
இராஜாஜபக்ஷவின ஆளும இலங்கைட்சி, தனது அராஜசியல் எதிரிஇலங்கைள் மீதான குண்டர்
தாக்குதல்இலங்கைகை அள நாடயுள்ளதேதாடு சபாதுப் பணத்கை அத சாங்ட்டவிதேராஜாதமாஇலங்கை
அதன பிராஜச்சாங்ாராஜத்திற்கு பயனபடுத்துகின மறைது. மிஇலங்கைவும பராஜவா மாலாஇலங்கை
வா மானமுகை அ மறைஇலங்கைள் அதிஇலங்கைரித்த நிகை அலயில், தேதர்தல் ஆகை அணயர் தேதர்தகை அல
ஒத்திகை அவா மாக்இலங்கை தேவா மாண்டய இலங்கைட்டாயம ஏற்படும எனற எச்சாங்ரித்துள்ளார்.

எதிர்க் இலங்கைட்சிஇலங்கைளான யூஎனப மற்றம தேஜவிபயும ஆட்சியில் இருந்ததேபாது
அதேத சாங்ந்கை அத சாங்ார்பு முனதேனாக்கை அஇலங்கைதேய பகிர்ந்துசஇலங்கைாண்டன.  யூஎனப
அராஜசியல்வா மாாதிஇலங்கைள் உகை அ்கு அழைக்கும மக்இலங்கைள் எதிர்சஇலங்கைாள்ளும சபாருளாதாராஜ
இலங்கைஷ்டங்இலங்கைகை அள பற்றி தங்இலங்கைள் தேதர்தல் கூட்டங்இலங்கைளில் முதகை அல இலங்கைண்ணீர்
சிந்திய தேபாதிலும,  ஆட்சியில் இருந்ததேபாது,  இந்த சபருநிறவா மான
உயராஜடுக்கின இலங்கைட்சி, வா மாாழ்க்கை அஇலங்கை தராஜத்தின மீதான தாக்குதல்இலங்கைளுக்கு
தேபர்தேபானதாஇலங்கை இருந்தது. தேஜவிபகை அய சபாறத்தவா மாகை அராஜ,  அது தனது
முந்கை அதய தேசாங்ாசாங்லிசாங் வா மாார்த்கை அத ஜாலங்இலங்கைகை அள கை அஇலங்கைவிட்டு, இப்தேபாது
தீவுக்குள் சவா மாளிநாட்டு மூலதனத்கை அத இலங்கைவா மாருவா மாதேத அதன தேநாக்இலங்கைம எனற
அறிவிக்கின மறைது.

இராஜாஜபக்ஷவின ஆளும கூட்டணயின ஒரு பங்இலங்கைாளியான இலங்கை அஇலங்கை
சதாழிலாளர் இலங்கைாங்கிராஜஸ் மற்றம ஏகை அனய தமிழ் இலங்கைட்சிஇலங்கைளும, "தமிழ்
பிராஜதிநிதி"  ஒருவா மாகை அராஜ தேதர்வு சசாங்ய்வா மாது தேதாட்ட சதாழிலாளர்இலங்கைளுக்கு
நனகை அமயளிக்கும என மறை தேமாசாங்ட இலங்கைகை அதகை அய ஊக்குவிக்கின மறைன.  அவா மார்இலங்கைள்
அகை அனவா மாரும சிங்இலங்கைள மற்றம தமிழ் சதாழிலாளர்இலங்கைகை அள பிளவுபடுத்த தமிழ்
இனவா மாாத அராஜசியகை அல வா மாளர்ப்பதேதாடு,  சபருந்தேதாட்ட நிறவா மானங்இலங்கைளின
தேஇலங்கைாரிக்கை அஇலங்கைப்பட சாங்மபளம மற்றம நிகை அலகை அமஇலங்கைள் சவா மாட்டப்படுவா மாகை அத
நிகை அ மறைதேவா மாற்றவா மாதற்குப் சபாறப்பாளிஇலங்கைளாவா மார்.

தேபாலி இடது குழுக்இலங்கைளில் ஒன மறைான ஐக்கிய தேசாங்ாசாங்லிசாங் இலங்கைட்சி,
சமானராஜாஇலங்கைகை அல மாவா மாட்டத்தில் தேபாட்டயிடுகின மறை தேபாதிலும, பகிராஜங்இலங்கை
சஇலங்கைாள்கை அஇலங்கை அறிக்கை அஇலங்கை எகை அதயும சவா மாளியிட்டருக்இலங்கைவில்கை அல. அதன
சமளனம ஆச்சாங்ரியத்திற்குரியதல்ல. நவா மா சாங்ம சாங்மாஜ இலங்கைட்சியுடன தேசாங்ர்ந்து,
ஐக்கிய தேசாங்ாசாங்லிசாங் இலங்கைட்சியும யூஎனப உடனான ஒரு கூட்டணயில் நினற
அந்த வா மாலதுசாங்ாரி, வா மாணஇலங்கை சாங்ார்புகை அடய இலங்கைட்சிகை அய ஜனநாயஇலங்கை உரிகை அமஇலங்கைளின
பாதுஇலங்கைாவா மாலனாஇலங்கை இலங்கைாட்டும தேமாசாங்டயில் ஈடுபட்டுள்ளது. ஆளும
வா மார்க்இலங்கைத்தின சாங்ார்பாஇலங்கை நவா மா சாங்ம சாங்மாஜ இலங்கைட்சியும ஐக்கிய தேசாங்ாசாங்லிசாங் இலங்கைட்சியும
பிராஜதானமாஇலங்கை சசாங்யற்படுவா மாது, தேசாங்ாசாங்லிசாங் சாங்ர்வா மாதேதசியவா மாாதத்தின
அடப்பகை அடயில் சதாழிலாள வா மார்க்இலங்கைத்தின ஒரு சுயாதீன இயக்இலங்கைம
உருவா மாாவா மாகை அத தடுப்பதற்தேஇலங்கை ஆகும.

மாஇலங்கைாண சாங்கை அப தேதர்தலில் தேபாட்டயிடாத தேபாதிலும, தேசாங்ாசாங்லிசாங் சாங்மத்துவா மாக்
இலங்கைட்சி தேபார் மற்றம சாங்மூஇலங்கை எதிர் புராஜட்சிகை அய எதிர்த்து சசாங்யலூக்இலங்கைத்துடன
பிராஜச்சாங்ாராஜம சசாங்ய்யும. முதலாளித்துவா மாத்கை அத தூக்கிசயறிந்து, தேசாங்ாசாங்லிசாங்
சஇலங்கைாள்கை அஇலங்கைஇலங்கைகை அள அமுல்படுத்துவா மாதற்இலங்கைாஇலங்கை ஒரு சதாழிலாளர்இலங்கைள் மற்றம
விவா மாசாங்ாயிஇலங்கைளின அராஜசாங்ாங்இலங்கைத்கை அத அதிஇலங்கைாராஜத்திற்கு சஇலங்கைாண்டுவா மாருவா மாதன தேபரில்
தேசாங்ாசாங்லிசாங் சாங்மத்துவா மாக் இலங்கைட்சியில் இகை அணந்து அகை அத ஒரு சவா மாகுஜன
புராஜட்சிஇலங்கைராஜ இலங்கைட்சியாஇலங்கை இலங்கைட்டசயழுப்புமாற நாம சதாழிலாளர்இலங்கைள்,
இகை அளஞர்இலங்கைள் மற்றம கிராஜாமப்பு மறை ஏகை அ்கு அழைஇலங்கைளுக்கும அகை அ்கு அழைப்பு
விடுக்கினதே மறைாம.  தேசாங்ாசாங்லிசாங் சாங்மத்துவா மாக் இலங்கைட்சி மற்றம சாங்மூஇலங்கை
சாங்மத்துவா மாத்திற்இலங்கைான அகை அனத்துலஇலங்கை இகை அளஞர் மற்றம மாணவா மார்
அகை அமப்பும, தேபாருக்இலங்கைான உந்துதல் பற்றி விளக்இலங்கைவும அகை அத எதிர்க்இலங்கைவும
பல கூட்டங்இலங்கைகை அள ஏற்பாடு சசாங்ய்துள்ளன. நாம உலஇலங்கை தேசாங்ாசாங்லிசாங் வா மாகை அலத்
தளத்கை அத வா மாாசிக்குமாறம எங்இலங்கைள் தேவா மாகை அலத்திட்டம மற்றம முனதேனாக்கை அஇலங்கை
படத்து, தேசாங்ாசாங்லிசாங் சாங்மத்துவா மாக் இலங்கைட்சி மற்றம சாங்மூஇலங்கை சாங்மத்துவா மாத்திற்இலங்கைான
அகை அனத்துலஇலங்கை இகை அளஞர் மற்றம மாணவா மார் அகை அமப்பும (IYSSE),
அகை அமப்பில் தேசாங்ராஜ விண்ணப்பிக்குமாறம தேவா மாண்டுதேஇலங்கைாள் விடுக்கினதே மறைாம.
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