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சோசோலிோ ோமத்துவக் கட்ச
உள்ளூரசட்ச மன்றத் ச்றத் தேர்்றத் தேலில

ச்சட்டியிடுகின்றது
      By our correspondents,                     23 December 2017

இலங்ககையில்  ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சி ( ச் சோ.்.கை.) வரவிருக்கும

உள்ளூர சோட்சி மன்றத்  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேலில் மூன்று ்கலில் மூன்று சபைகைளுக்கு 61
 சவட்லில் மூன்று சபை சோளர்கைகள நிறுத்தியுள்ளது.  ம சோநகைர சோட்சிகைள்,  நகைர சோட்சிகைள்
மற்றும பிர சமன்றத் தே் ்கலில் மூன்று சபைகைள் உட்லில் மூன்று சபைட 341  உள்ளூர சோட்சி
மன்றங்கைளுக்கை சோன  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேல்கைள் ல்கள் பலில் மூன்று சபைப்ரவரி 10  அன்று
இடமல்கள் பலில் மூன்று சபைறவுள்ளன.

கைட்சியின் நீண்டகை சோல அரசியல் குழு உறுப்பினர சோன வில சோனி பீரிஸ
மன்றத் தேகலகமயில்,  ல்கள் பகை சோழுமபுத் மன்றத் தேகலநகைருக்கு அருகில் உள்ள
ல்கள் பகை சோலன்ன சோவ நகைர ்கலில் மூன்று சபைக்கு 23   சவட்லில் மூன்று சபை சோளர்கைகள  ச் சோ.்.கை.
நிறுத்தியுள்ளது.   ச் சோ.்.கை.  அரசியல் குழு உறுப்பினர சோன
எம. சமன்றத் தேவர சோஜ சோ மன்றத் தேகலகமயில்,  24  உறுப்பினர்கைள்,  மத்திய
ல்கள் பலில் மூன்று சபைருந் சமன்றத் தே சோட்ட நகைர சோன ஹட்டனுக்கு அருகில் அமலில் மூன்று சபைகைமுவ பிர சமன்றத் தே்
்கலில் மூன்று சபைக்கை சோகை  சலில் மூன்று சபை சோட்டியிடுகின்றனர். மற்ல்கள் பற சோரு  ச் சோ.்.கை. அரசியல் குழு
உறுப்பினர் பி.  ்மலில் மூன்று சபைந்மன்றத் தேன் மன்றத் தேகலகமயில்,   சலில் மூன்று சபை சோரின சோல்
ந சோ்ம சோக்கைப்லில் மூன்று சபைட்ட வடக்கின் ய சோழ்ப்லில் மூன்று சபை சோண குட சோந சோட்டில்
ஊர்கை சோவற்துகறயில் 16  சவட்லில் மூன்று சபை சோளர்கைள்  சலில் மூன்று சபை சோட்டியிடுகின்றனர்.

ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோள வர்க்கைம,  இகளஞர்கைள் மற்றும கிர சோமப்புற ஏகமப்புற ஏழைகைள்
மத்தியில் அகனத்துலகை  ச் சோ்லி் ல்கள் பகை சோள்ககைகைளுக்கை சோகை
 சலில் மூன்று சபை சோர சோடுவதில் கைகறலில் மூன்று சபைடிய சோமன்றத் தே ்ரித்திரம ல்கள் பகை சோண்ட கைட்சி
உறுப்பினர்கைளும ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்கைள் மற்றும இகளஞர்கைள் மத்தியில்
இருந்து ஈர்க்கைப்லில் மூன்று சபைட்ட ஆமன்றத் தேரவ சோளர்கைளும எங்கைளது  சவட்லில் மூன்று சபை சோளர்கைளில்
அடங்குகின்றனர்.

ஏகை சோதிலில் மூன்று சபைத்தியத்தின் மூன்ற சோம உலகை யுத்மன்றத் தே அச்சுறுத்மன்றத் தேல்,  ்ர்வ சமன்றத் தே்
ந சோணய நிதியத்தின் ஆகணயின் லில் மூன்று சபைடி அர் சோங்கைம முன்ல்கள் பனடுக்கும
சிக்கைன நடவடிக்ககைகைள் மற்றும ஜனந சோயகை உரிகமகைள் மீமன்றத் தே சோன
மன்றத் தே சோக்குமன்றத் தேல்கைளுக்கும எதிர சோகை,  ஒரு அகனத்துலகைவ சோமன்றத் தே மற்றும
 ச் சோ்லி்  சவகலத்திட்டத்தின் அடிப்லில் மூன்று சபைகடயில்  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேலில்
 சலில் மூன்று சபை சோட்டியிடும ஒ சர கைட்சி,   ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சி மட்டு சம
ஆகும.

ஜன சோதிலில் மூன்று சபைதி கமத்திரிலில் மூன்று சபை சோல சிறி ச்னவும பிரமன்றத் தேமர் ரணில்
விக்ரமசிங்கைவும இரண்டு வருடங்கைளுக்கும  சமல சோகை உள்ளூர சோட்சி
மன்றத்  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேல்கைகள மன்றத் தேள்ளிகவத்மன்றத் தேனர்.  அர் சோங்கைத்தின் ஜனந சோயகை
வி சர சோமன்றத் தே நடவடிக்ககைகைள் லில் மூன்று சபைற்றி ல்கள் பலில் மூன்று சபை சோதுமக்கைள் மத்தியில்
விமர்்னங்கைள் அதிகைரித்மன்றத் தே நிகலகமயில் அவர்கைள் இறுதிய சோகை
 சமன்றத் தேர்மன்றத் தேலுக்கு அகமப்புற ஏழைப்பு விடுக்கை நிர்லில் மூன்று சபைந்திக்கைப்லில் மூன்று சபைட்டனர்.

அர் சோங்கைம  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேகல ஒத்திகவக்கை,  ல்கள் பமன்றத் தே சோகுதி எல்கல நிர்ணய
அறிக்ககைக்கு கை சோத்திருக்கின் சற சோம, ஒரு புதிய உள்ளூர சோட்சி மன்றத்
 சமன்றத் தேர்மன்றத் தேல் ்ட்டத்கமன்றத் தேத் மன்றத் தேய சோரிக்கின் சற சோம, என்லில் மூன்று சபைகவ  சலில் மூன்று சபை சோன்ற லில் மூன்று சபைல சவறு
் சோக்குப்  சலில் மூன்று சபை சோக்குகைகள கூறிவந்மன்றத் தேது.  எனினும உண்கமய சோன
கை சோரணம,  சிறி ச்னவின் ஸ்ரீலங்கை சோ சுமன்றத் தேந்திரக் கைட்சி (ஸ்ரீ.ல.சு.கை.)
மற்றும விக்ரமசிங்கைவின் ஐக்கிய  சமன்றத் தேசியக் கைட்சியினதும (ஐ. சமன்றத் தே.கை.)

கூட்டணி அர் சோங்கைம,  ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்கைள் மற்றும ஏகமப்புற ஏழைகைளின் எதிர்த்
மன்றத் தே சோக்குமன்றத் தேகல ்ந்திக்கை  சநரும என பீதியகடந்துள்ளது.

2015 ஜனவரி ஜன சோதிலில் மூன்று சபைதித்  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேலில் முன்ன சோள் ஜன சோதிலில் மூன்று சபைதி மஹிந்மன்றத் தே
இர சோஜலில் மூன்று சபைக்ஷகவ ல்கள் பவளி சயற்றி சிறி ச்ன லில் மூன்று சபைமன்றத் தேவிக்கு வந்மன்றத் தே சோர்.
அடுத்மன்றத் தேடுத்து ஆட்சிக்கு வந்மன்றத் தே அர் சோங்கைங்கைள சோல் பிரிவிகனவ சோமன்றத் தே
மன்றத் தேமிழீமப்புற ஏழை விடுமன்றத் தேகலப் புலிகைளுக்கு எதிர சோகை முன்ல்கள் பனடுக்கைப்லில் மூன்று சபைட்ட 26
ஆண்டுகை சோல இனவ சோமன்றத் தே யுத்மன்றத் தேத்மன்றத் தே சோல் லில் மூன்று சபை சோதிக்கைப்லில் மூன்று சபைட்ட வடக்கு மற்றும
கிமப்புற ஏழைக்கில் உள்ள மன்றத் தேமிழ் மக்கைளின் பிரச்சிகனகைளுக்கு தீர்வு
கை சோண்லில் மூன்று சபைமன்றத் தே சோகைவும,  வ சோழ்க்ககை நிகலகமகைகள  சமமலில் மூன்று சபைடுத்துவமன்றத் தே சோகைவு,
ஜனந சோயகை உரிகமகைகள மீள ஸமன்றத் தே சோபிப்லில் மூன்று சபைமன்றத் தே சோகைவும,  சிறி ச்ன
வ சோக்குறுதி அளித்திருந்மன்றத் தே சோர்.

நவ்ம்ம சோஜக் கைட்சி,  முன்னிகல  ச் சோ்லி்க் கைட்சி,  ஐக்கிய
 ச் சோ்லி்க் கைட்சி  சலில் மூன்று சபை சோன்ற  சலில் மூன்று சபை சோலி-இடது குழுக்கைளும,  அ சமன்றத் தே சலில் மூன்று சபை சோல்
கைல்விய சோளர்கைளும, மக்கைள் விடுமன்றத் தேகல முன்னணி ( சஜ.வி.பி.) மற்றும
மன்றத் தேமிழ்  சமன்றத் தேசிய கூட்டகமப்பும ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்கைள் மற்றும ஏகமப்புற ஏழைகைகள
ஏம சோற்றுவமன்றத் தேற்கை சோகை சிறி ச்னவின் "நல்ல சோட்சி"  சம சோ்டிகய ஆமன்றத் தேரித்மன்றத் தேன.

அதிகை சோரத்திற்கு வந்து சிறிது கை சோலத்திற்குள் சள சய,  சிறி ச்னவும
விக்கிரமசிங்கைவும ந சோட்டின் ல்கள் பவளியுறவுக் ல்கள் பகை சோள்ககைகய அல்கள் பமரிக்கை
ஏகை சோதிலில் மூன்று சபைத்தியத்திற்கும அமன்றத் தேன் பிர சோந்திய நட்பு ந சோட சோன
இந்திய சோவிற்கும ் சோர்லில் மூன்று சபை சோகை ம சோற்றி,  சீன சோவிடம இருந்து மன்றத் தேமது
அர் சோங்கைத்கமன்றத் தே தூர விலக்கி கவத்மன்றத் தேனர். அர் சோங்கைம கைடந்மன்றத் தே மூன்று
ஆண்டுகைளில்,  அல்கள் பமரிக்கை சோவின்  சமல சோதிக்கைத்திற்கு சீன சோகவ
கீழ்ப்லில் மூன்று சபைடுத்தும மற்றும  சமன்றத் தேகவப்லில் மூன்று சபைட்ட சோல் யுத்மன்றத் தேத்திற்கு ல்கள் ப்ல்லும
இலக்குடன்,  ல்கள் பலில் மூன்று சபைய்ஜிங்கிற்கு எதிர சோகை வ சோஷிங்டனின் இர சோணுவ
கைட்டில்கள் பயழுப்லில் மூன்று சபைலுடன் ந சோட்கட ஒருங்கிகணத்துள்ளது.

உண்கமயில்,  இர சோஜலில் மூன்று சபைக்ஷகவ அகைற்றி,  சிறி ச்னகவ நியமித்து,
ந சோட்டின் புவி் சோர்-மூ சல சோலில் மூன்று சபை சோய அணி ச்ர்கவ ம சோற்றுவமன்றத் தேற்கு
வ சோஷிங்டன சோல் திட்டமிடப்லில் மூன்று சபைட்ட ஆட்சி ம சோற்ற நடவடிக்ககைகய மூடி
மகறப்லில் மூன்று சபைமன்றத் தேற்கை சோன  சலில் மூன்று சபை சோர்கவ சய நல்ல சோட்சி இயக்கைம என
அகமப்புற ஏழைக்கைப்லில் மூன்று சபைட்டது.  வ சோஷிங்டன்,  இர சோஜலில் மூன்று சபைக்ஷவின் ்ர்வ சோதிகை சோர
ஆட்சிகய எதிர்க்கைவில்கல ம சோற சோகை ல்கள் பலில் மூன்று சபைய்ஜிங்கிடம இருந்து நிதி
உமன்றத் தேவி ல்கள் பலில் மூன்று சபைறுவகமன்றத் தேயும ஆயுமன்றத் தேங்கைகள ல்கள் பகை சோள்வனவு ல்கள் ப்ய்வகமன்றத் தேயு சம
எதிர்த்மன்றத் தேது.

மூன்று ஆண்டு கை சோலத்துக்குள்,  அர் சோங்கைம முற்றிலும ல்கள் பவகுஜன
அதிருப்திக்கு உள்ள சோகியுள்ளது.  2008  நிதிய ்ரிவின சோல்
குறிக்கைப்லில் மூன்று சபைட்ட பூ சகை சோள முமன்றத் தேல சோளித்துவ ல்கள் பலில் மூன்று சபை சோறிவின் பின்னணியில்,
இர சோஜலில் மூன்று சபைக்ஷ  சலில் மூன்று சபை சோன் சற சிறி ச்னவின் அர் சோங்கைமும பிகண எடுப்புக்
கைடன்கைளுக்கை சோகை ்ர்வ சமன்றத் தே் ந சோணய நிதியத்கமன்றத் தே  சந சோக்கித் திருமபியது.
்ர்வ சமன்றத் தே் ந சோணய நிதியத்தின் உத்மன்றத் தேரவின் கீழ்,  அர் சோங்கைம 2014 ல்
ல்கள் பம சோத்மன்றத் தே உள்ந சோட்டு உற்லில் மூன்று சபைத்தியின் 7.5  ்மன்றத் தேவீமன்றத் தேம சோகை இருந்மன்றத் தே அர்
ல்கள் ப்லகவ 2020 ல் 3.5  ்மன்றத் தேவீமன்றத் தேம சோகைக் குகறக்கை நடவடிக்ககை எடுத்து
வருகின்றது. இது வரிகய உயர்த்துவதுடன் ல்கள் பலில் மூன்று சபை சோதுக்கைல்வி, சுகை சோமன்றத் தே சோர



 ச்கவகைள் மற்றும நலன்புரி  ச்கவகைள்  சலில் மூன்று சபை சோன்ற ்மூகைத்
திட்டங்கைகள ல்கள் பவட்டிக் குகறப்லில் மூன்று சபைகமன்றத் தேயும மன்றத் தேனிய சோர்மயம சோக்கைத்கமன்றத் தேயும
நகடமுகறப்லில் மூன்று சபைடுத்தி வருகின்றது.

இந்மன்றத் தே மன்றத் தே சோக்குமன்றத் தேல்கைகள எதிர்த்து கைடந்மன்றத் தே லில் மூன்று சபைல ம சோமன்றத் தேங்கைள சோகை, மின்்க்தி,
ல்கள் பலில் மூன்று சபைற் சற சோலிய,  புககையிரமன்றத் தே,  சுகை சோமன்றத் தே சோர மற்றும ல்கள் பலில் மூன்று சபைருந் சமன்றத் தே சோட்ட
துகறகைகளயும  ச்ர்ந்மன்றத் தே லில் மூன்று சபைல்ல சோயிரக்கைணக்கை சோன ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்கைள்
எதிர்ப்பு  சலில் மூன்று சபை சோர சோட்டத்தில் ஈடுலில் மூன்று சபைட்டனர்.  அவர்கைள் ஊதிய அதிகைரிப்பு,
ல்கள் பமன்றத் தே சோழில் லில் மூன்று சபை சோதுகை சோப்பு மற்றும  சவகல நிகலகம அபிவிருத்திகயயும
 சகை சோருகின்றனர். இந்மன்றத் தேத்  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேலுக்கை சோன  சவட்பு மனுக்கைகள மன்றத் தே சோக்கைல்
ல்கள் ப்ய்யும இறுதிந சோள சோன விய சோமப்புற ஏழைக்கிமப்புற ஏழைகம,  அமலில் மூன்று சபை சோந் சமன்றத் தே சோட்கட
துகறமுகைத்தின்  சவகல நீக்கைப்லில் மூன்று சபைட்ட சும சோர் 500  ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்கைள்
மீண்டும  சவகல  சகை சோரி ல்கள் பகை சோழுமபில் ஆர்ப்லில் மூன்று சபை சோட்டத்தில்
ஈடுலில் மூன்று சபைட்டிருந்மன்றத் தேனர்.  அர் சோங்கைம துகறமுகைத்கமன்றத் தே சீனக் கைமலில் மூன்று சபைனியிடம
ஒப்லில் மூன்று சபைகடத்மன்றத் தே சலில் மூன்று சபை சோது அவர்கைள்  சவகல இமப்புற ஏழைந்மன்றத் தேனர்.

இன்னும இர சோணுவ ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள வடக்கில் வ சோழும மன்றத் தேமிழ்
மக்கைள்,  சலில் மூன்று சபை சோரின்  சலில் மூன்று சபைரழிகவ ்ரில்கள் ப்ய்யவும மன்றத் தேற் சலில் மூன்று சபை சோகமன்றத் தேய இர சோணுவ
அடக்குமுகறகய மன்றத் தேடுக்கைவும அர் சோங்கைம எந்மன்றத் தேவிமன்றத் தேம சோன
நடவடிக்ககைகயயும எடுக்கை சோமன்றத் தேமன்றத் தேன சோல்,  ல்கள் பமன்றத் தே சோடர்ந்தும எதிர்ப்பு
 சலில் மூன்று சபை சோர சோட்டங்கைகள முன்ல்கள் பனடுத்து வருகின்றனர். 

இதுவகர ல்கள் பமன்றத் தே சோழிற்்ங்கைங்கைள்,   சலில் மூன்று சபை சோலி இடது அகமப்புகைளின்
உமன்றத் தேவியுடன் ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்  சலில் மூன்று சபை சோர சோட்டங்கைளுக்கு குழிலில் மூன்று சபைறித்து
வருகின்றன. நவமலில் மூன்று சபைர் ம சோமன்றத் தேம, அகனத்துப் லில் மூன்று சபைல்கைகலக்கைமப்புற ஏழைகை ம சோணவர்
ஒன்றியத்தின்  சலில் மூன்று சபை சோலி-இடது மன்றத் தேகலவர்கைளின் கை சோட்டிக்ல்கள் பகை சோடுப்பின சோல்,
லில் மூன்று சபைல்கைகலக்கைமப்புற ஏழைகை ம சோணவர்கைள் மன்றத் தே சோம, ம சோமன்றத் தேக் கைணக்கை சோகை முன்ல்கள் பனடுத்மன்றத் தே
 சலில் மூன்று சபை சோர சோட்டத்கமன்றத் தே ககைவிட்டனர்.

ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்கைள்,  ம சோணவர்கைள் மற்றும ஏகமப்புற ஏழைகைளின்  சலில் மூன்று சபை சோர சோட்டத்தின்
மீது அர் சோங்கைம இர சோணுவம,  ல்கள் பலில் மூன்று சபை சோலிஸ மற்றும குண்டர்கைகள
கைட்டவிழ்த்து விட்டு வன்முகறகய ந சோடியுள்ளது.  ஜஜூகலயில்,
ல்கள் பலில் மூன்று சபைற் சற சோலியத் ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்கைளின்  சவகல நிறுத்மன்றத் தேத்கமன்றத் தே முறியடிக்கை,
அர் சோங்கைம அத்திய சோவசிய  ச்கவ விதிகைகள சுமத்தியதுடன்,
இர சோணுவத்கமன்றத் தேயும கைட்டவிழ்த்து விட்டது. ஒரு வ சோரத்திற்கு முன்னர்,
அர் சோங்கைம மீண்டும புககையிரமன்றத் தே  சவகலநிறுத்மன்றத் தேத்கமன்றத் தே
நசுக்குவமன்றத் தேற்கை சோகை கைடுகமய சோன அத்திய சோவசிய  ச்கவ விதிகைகளப்
லில் மூன்று சபையன்லில் மூன்று சபைடுத்தியது.  இந்மன்றத் தே ல்கள் பலில் மூன்று சபை சோலிஸ-அர் வழிமுகறகைள்,  ஒவ்ல்கள் பவ சோரு
ந சோட்டிலும ஆளும வர்க்கைங்கைள் ல்கள் பநருக்கைடி நிகறந்மன்றத் தே முமன்றத் தேல சோளித்துவ
ஒழுங்ககை லில் மூன்று சபை சோதுகை சோக்கை ்ர்வ சோதிகை சோர வழிமுகறகைகள  சந சோக்கி நகைர்ந்து
ல்கள் பகை சோண்டிருப்லில் மூன்று சபைமன்றத் தேன் லில் மூன்று சபை சோகைம ஆகும.

இலங்ககையின் ஆளும உயரடுக்கின் ஒவ்ல்கள் பவ சோரு பிரிவும வளரும
 சலில் மூன்று சபை சோர சோட்டங்கைகளப் லில் மூன்று சபைற்றி லில் மூன்று சபைமன்றத் தேட்டம சோகை உள்ளது.  ஒரு "ஐக்கிய
அர் சோங்கைத்தில்"  இருந்மன்றத் தே சோலும,  சிறி ச்னவின் ஸ்ரீ.ல.சு.கை.  மற்றும
ஐக்கிய மக்கைள் சுமன்றத் தேந்திர முன்னணியும ஐ. சமன்றத் தே.கை.யில் இருந்து
மன்றத் தேனிய சோகை சவ  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேலில்  சலில் மூன்று சபை சோட்டியிடுகின்றன.  லில் மூன்று சபை சோர சோளுமன்றத்தில்
ல்கள் பலில் மூன்று சபைருமலில் மூன்று சபை சோன்கம உறுப்பினர்கைகளக் ல்கள் பகை சோண்டு அர் சோங்கைத்கமன்றத் தே
இயக்கும ஐ. சமன்றத் தே.கை.கய விட மன்றத் தேனக்கு மன்றத் தேனிய சோன அகடய சோளம
இருப்லில் மூன்று சபைமன்றத் தே சோகை கை சோட்டுவமன்றத் தேற்கு ஸ்ரீ.ல.சு.கை. ஏக்கைத்துடன் முயற்சிக்கின்றது.

இர சோஜலில் மூன்று சபைக்ஷ மன்றத் தேகலகமயில சோன ஸ்ரீ.ல.சு.கை.  மற்றும ஐக்கிய மக்கைள்
சுமன்றத் தேந்திர முன்னணியின் லில் மூன்று சபை சோர சோளுமன்ற உறுப்பினர்கைளின் ஒரு எதிர்க்
கைன்கனகயயும சிறி ச்ன எதிர்ல்கள் பகை சோள்கின்ற சோர்.  அர் சோங்கைத்திற்கு
ல்கள் பலில் மூன்று சபைருகிவரும எதிர்ப்கலில் மூன்று சபை சுரண்டிக்ல்கள் பகை சோண்டு,  அகமன்றத் தே கைவிழ்க்கை ஒரு
இயக்கைத்கமன்றத் தே உருவ சோக்கை இர சோஜலில் மூன்று சபைக்ஷ முயல்கிற சோர்.  கைடந்மன்றத் தே சில
ம சோமன்றத் தேங்கைள சோகை,  சிறி ச்னவும அவருக்கு விசுவ சோ்ம சோன
அகமச்்ர்கைளும இர சோஜலில் மூன்று சபைக்ஷ கைன்கனகய வகளத்துப்  சலில் மூன்று சபை சோடவும
அர் சோங்கைத்தின் மீமன்றத் தே சோன அமன்றத் தேன் விமர்்னத்கமன்றத் தே நிறுத்மன்றத் தேவும
முயற்சித்மன்றத் தேனர்.  ஸ்ரீ.ல.சு.கை.  அர் சோங்கைத்தில் இருந்து ல்கள் பவளி சயற

 சவண்டும என இர சோஜலில் மூன்று சபைக்ஷ குழு  சகை சோரியமன்றத் தே சோல் அந்மன்றத் தே
கைலந்துகரய சோடல்கைள்  சமன்றத் தே சோல்வியகடந்மன்றத் தேன.

புதிமன்றத் தே சோகை உருவ சோக்கைப்லில் மூன்று சபைட்ட ல்கள் பலில் மூன்று சபை சோதுஜன முன்னணி (PJP  or  Common

Peoples  Party) என்ற ல்கள் பலில் மூன்று சபையரில்  சவட்லில் மூன்று சபை சோளர்கைகள கைளமிறக்குவமன்றத் தேன்

மூலம ஆளும கூட்டணியில சோன ல்கள் பநருக்கைடியில் இல சோலில் மூன்று சபைம ல்கள் பலில் மூன்று சபைற
இர சோஜலில் மூன்று சபைக்ஷவின் பிரிவு முயற்சிக்கின்றது.  அதிகை சோரத்திற்கு வரவும
ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோள வர்க்கைத்கமன்றத் தே நசுக்குவமன்றத் தேற்கும ஒரு இனவ சோமன்றத் தே
இயக்கைத்கமன்றத் தே கைட்டில்கள் பயழுப்பும  சந சோக்குடன்,  இர சோஜலில் மூன்று சபைக்ஷ மன்றத் தேமிமப்புற ஏழைர்-
வி சர சோமன்றத் தே  சலில் மூன்று சபைரினவ சோமன்றத் தேத்கமன்றத் தே தூண்டிவிட்டும, ல்கள் பலில் மூன்று சபைளத்மன்றத் தே மமன்றத் தேகுரும சோருக்கு
அகமப்புற ஏழைப்பு விடுத்தும அர் சோங்கைத்துடன்  சலில் மூன்று சபை சோட்டியிடுகிற சோர்.

"இர சோஜலில் மூன்று சபைக்ஷவின் ்ர்வ சோதிகை சோரத்கமன்றத் தேயும"  அவரது ஊமப்புற ஏழைல் நிகறந்மன்றத் தே
ஆட்சிகயயும அகைற்றுவமன்றத் தேற்கை சோகை எனக் கூறிக்ல்கள் பகை சோண்டு,   சஜ.வி.பி.
சிறி ச்ன ஆட்சிக்கு வர ஒத்துகமப்புற ஏழைத்மன்றத் தேது.  சிறி ச்ன-விக்கிரமசிங்கை
அர் சோங்கைத்திற்கு சில ம சோமன்றத் தேங்கைள்  சநரடிய சோகை ஆமன்றத் தேரவளித்மன்றத் தே பின்னர்,
இப் சலில் மூன்று சபை சோது  சஜ.வி.பி.  ஊமப்புற ஏழைகல  சமன்றத் தே சோற்கைடிப் சலில் மூன்று சபை சோம கிர சோமத்தின்
அரசியல் அதிகை சோரத்கமன்றத் தே கைட்டி எழுப்பு சவ சோம என்ற சு சல சோகைத்கமன்றத் தே
கூறிக்ல்கள் பகை சோண்டு,  அர் சோங்கை கூட்டணியில் இருந்து மன்றத் தேன்கன தூர
விலக்கிக்ல்கள் பகை சோள்ள முயல்கிறது.

பிரமன்றத் தே சோன மன்றத் தேமிழ் முமன்றத் தேல சோளித்துவக் கூட்டணிய சோன மன்றத் தேமிழ்  சமன்றத் தேசியக்
கூட்டகமப்பு,  வடக்கு மற்றும கிமப்புற ஏழைக்கில் மட்டு சம  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேல்கைளில்
 சலில் மூன்று சபை சோட்டியிடுகின்றது.  லில் மூன்று சபை சோர சோளுமன்றத்தில் உத்தி சய சோகைபூர்வ எதிரக்
கைட்சிய சோகை இருந்மன்றத் தே சோலும,  மன்றத் தேமிழ் கூட்டகமப்பு அர் சோங்கைத்தின் ஒரு
உண்கமய சோன லில் மூன்று சபைங்கை சோளிய சோகை ல்கள் ப்யல்லில் மூன்று சபைடுகிறது.

இகவ உள்ளூர சோட்சி மன்ற  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேல சோகை இருந்மன்றத் தே சோலும,  ஒவ்ல்கள் பவ சோரு
ந சோட்டிலும உள்ள உகமப்புற ஏழைக்கும மக்கைகளப்  சலில் மூன்று சபை சோன்ற ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்கைள்,
இகளஞர்கைள் மற்றும ஏகமப்புற ஏழைகைளும ஒ சர அடிப்லில் மூன்று சபைகட பிரச்சிகனகைகள
எதிர்ல்கள் பகை சோள்கின்றனர்.  ்மூகை மற்றும வ சோழ்க்ககை நிகலகமகைளின்
மீமன்றத் தே சோன மன்றத் தே சோக்குமன்றத் தேல்கைள் மற்றும ்ர்வ சோதிகை சோர வடிவில சோன ஆட்சிகய
 சந சோக்கிய நகைர்வுகைளுடன் ஒரு உலகைள சோவிய இர சோணுவ
 சம சோமன்றத் தேல்கைளின் அச்சுறுத்மன்றத் தேலும ல்கள் பநருங்கிக்ல்கள் பகை சோண்டிருக்கின்றது.
ஆளும கைட்சிகைளும எதிர்க்கைட்சி என்று அகமப்புற ஏழைத்துக்ல்கள் பகை சோள்ளும
கைட்சிகைளும இந்மன்றத் தே தீர்க்கைம சோன பிரச்சிகனகைளில் இருந்து மக்கைளின்
கைவனத்கமன்றத் தே திக்திருப்புவமன்றத் தேற்கு இந்மன்றத் தே  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேல்கைகளப்
லில் மூன்று சபையன்லில் மூன்று சபைடுத்துவ சோர்கைள்.

 ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சி,  இலங்ககை ஆளும உயரடுக்கின்
ல்கள் பநருக்கைடிகய விளக்கி,  ்ர்வ சமன்றத் தே்  ச் சோ்லி்த்கமன்றத் தே அடிப்லில் மூன்று சபைகடய சோகைக்
ல்கள் பகை சோண்ட கைட்சியின் ம சோற்றீட்டு  சவகலத்திட்டத்கமன்றத் தே ல்கள் பமன்றத் தேளிவுலில் மூன்று சபைடுத்தும
ஒரு  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேல் அறிக்ககைகய எதிர்வரும ந சோட்கைளில் ல்கள் பவளியிடும.
ந சோன்கை சோம அகிலத்தின் அகனத்துலகைக் குழுவின் இலங்ககைப்
லில் மூன்று சபைகுதிய சோன  ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சியும அமன்றத் தேன் முன் சன சோடிய சோன
புரட்சிக் கைமயூனிஸட் கைமப்புற ஏழைகைமும,  முமன்றத் தேல சோளித்துவ வர்க்கைத்தின்
ஒவ்ல்கள் பவ சோரு பிரிவிலும இருந்து ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோள வர்க்கைத்தின் அரசியல்
சுய சோதீனத்திற்கை சோகை  சலில் மூன்று சபை சோர சோடுவதிலும,   ச் சோ்லி்க் ல்கள் பகை சோள்ககைகைகள
அமுல்லில் மூன்று சபைடுத்துவமன்றத் தேற்கை சோகை ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்கைள் மற்றும விவ் சோயிகைளின்
அர் சோங்கைத்கமன்றத் தேக் கைட்டில்கள் பயழுப்லில் மூன்று சபை ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்கைகள அணிதிரட்டவும
கிர சோமப்புற ஏகமப்புற ஏழைகைகள வழிநடத்மன்றத் தேவும ல்கள் ப்யற்லில் மூன்று சபைடுவதில் ஒரு
் சோமன்றத் தேகனகயக் ல்கள் பகை சோண்டுள்ளது.

 ச் சோ்லி் ்மத்துவக் கைட்சி  சலில் மூன்று சபை சோட்டியிடும பிர சமன்றத் தே்ங்கைளில்
மட்டுமல்ல சோமல் ஏகனய லில் மூன்று சபைகுதிகைளிலும,  இந்மன்றத் தே  சவகலத்திட்டத்கமன்றத் தே
விளக்குவமன்றத் தேற்கை சோகை ந சோம கூட்டங்கைகளயும  சவகலத்மன்றத் தேள
பிரச்் சோரங்கைகளயும விரிவுகரகைகளயும நடத்மன்றத் தே ஏற்லில் மூன்று சபை சோடு
ல்கள் ப்ய்கின் சற சோம.   ச் சோ.்.கை.  ஒரு மில்லியன் ரூலில் மூன்று சபை சோ  சமன்றத் தேர்மன்றத் தேல் மற்றும
கைட்சி வளர்ச்சி நிதிகய  ச்கைரிக்கை ஆரமபித்துள்ளது.  இந்மன்றத் தேப்
பிரச்் சோரத்திற்கு ஆமன்றத் தேரவளிக்கும சோறு ந சோம ல்கள் பமன்றத் தே சோழில சோளர்கைள் மற்றும
இகளஞர்கைளுக்கு அகமப்புற ஏழைப்பு விடுக்கின் சற சோம.


