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- vk;.Nf.rpth[pypq;fk;

ப�ொ து த்
தேர்தல் முடிவுக 
ளினால், பாதிக் 
க ப ்பட்டதாக த்
தெ ரி வி க ்கப் 
படும் சசிகலா 
ரவிராஜுக்கு, தேவையேற்படின் சட்ட உதவிகளை
பணமின்றி செய்துத் தர தமது தரப்பினர் தயாராக 
உள்ளதாக தமிழ் மக்கள்  தேசியக்  கூட்டணியின்
உறுப்பினர் எம்.கே.சிவாஜிலிங்கம் தெரிவித்தார்.
யாழில் இடம்பெற்ற செய்தியாளர் சந்திப் 
பிலேயே அவர் இவ்வாறு கூறினார்.

குறித்த செய்தியாளர் சந்திப்பில் சிவாஜி
லிங்கம் மேலும்  கூறியுள்ளதாவது, “சசிகலா  ரவி
ராஜ் விரும்பினால் அவருக்கு தேவையான அனை 
த்து சட்ட  உதவிகளையும் செய்வதற்கு நாங்கள் 
தயாராக உள்ளோம்.
தேர்தல் ஆட்சேபனை மனுவாக  இருக்க 
லாம். எதுவாக  இருந்தாலும்  அவரது குடும்பத்தி
னரின் ஒருசதம் பணம் செலவின்றி ப�ொது மக் 
களே அந்த விடயங்களை ப�ொறுப்பேற்று பல சட்
டத்தரணிகள்  இலவசமாக வாதாடக்கூடிய நிலை 
மையை எம்மால் உருவாக்க முடியும்.
த�ொடர்ச்சி 05ஆம் பக்கம்

Nju;jy; [dehaf Kiwapy; ,lk;ngwtpy;iy
- mde;jp rrpjud;
சிறீலங்காவில் இடம்பெற்ற தேர்தல் ஜன
நாயக  ரீதியாக  நடைபெறவில்லை  என்பதற்கு  
சசிகலாவிற்கு நடந்த சம்பவம்  ஒரு உதாரணம் 
என தமிழ் மக்கள்  தேசியக்  கூட்டணி சார்பில்
தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்ட  அனந்தி சசிதரன் தெரி
வித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவர் மேலும் தெரிவித்துள் 
ளதாவது:
இரவு வாக்கெண்ணும்  நடைமுறையை 
தவிர்த்து பகல் எண்ணியதுடன், முன்னர் எண்ணி
முடிந்த வாக்கு எண்ணிக்கையை மறுநாள்  அதி
காலை  2.30 மணி கடந்து உத்திய�ோகபூர்வமாக 
அறிவித்தார்கள்.
பலமுறை தெரிவத்தாட்சி அலுவலரிடம் 
நான் முடிவை  அறிவிக்குமாறு கேட்டும் பயனி
ல்லை.
தேர்தல் நிறைவடைந்ததும்  (8.8.2020)கை 
யில் நியமன கடிதம் தருவதாக  சுதந்திரக்கட்சி
வேட்பாளர் அங்கயன் கூறியதற்கு அமைய அவரு

க்காக பணியாற்றி
ய வ ர ்க ள ்ம ட் டு
ல்லாது குடும்ப 
ங்கள்  முழுமை 
யாக  பின்னால்
சென்றதை பார்த்
தேன். தேர்தலு
க்கு முதல் நாள் 
5000 ரூபாய்கள் பணம்  அங்கயன் குழுவினரால்
வழங்கப்பட்டது.
தமிழ்தேசியம் பேசுகிற கட்சிகள்  கூட மதுபான
த்தை விநிய�ோகித்தது. எனக்கு கிடைத்ததாக கூறப் 
படுகிற 9191 வாக்குகளும் உணர்வான வாக்குகள்.
கிளிந�ொச்சி வாக்குகள்  அங்கு எண்ணப்பட்டு
மறைக்கப்பட்ட தரவாக எண்ணுகிறேன். அங்கும் 
நிராகரிக்க முடியாத அளவு வாக்குகள் எனக்கு வழ
ங்கப்பட்டது. ஆனால் முடிவுகள் தலை கீழானது.

02

ehlhSkd;w cWg;gpdu;
gjtpia kWj;j uzpy;

இந்த வாரம்  இடம் 
பெற்ற தேர்தலில் ஐக் 
கிய தேசியக் கட்சி
ப டு த �ோ ல் வி ய டை 
ந்துள்ள  நிலையில்,
த ே சி ய ப ்ப ட் டி ய ல்
மூலம்  கிடைத்துள்ள  நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் 
பதவியை ரணில் விக்கிரமசிங்காவுக்கு கட்சி வழ
ங்கிய ப�ோதும், அவர் அதனை நிராகரித்துள்ளார்.
43வருடங்கள் த�ொடர்ந்து பதவி வகி த்த 
தனக்கு இது தேவையில்லை  என அவர் தெரி
வித்துள்ள ப�ோதும், கட்சியின் த�ோல்வியை அவர் 
ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதே அதற்கான கரணம்  என
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இதனிடையே, இந்த பதவி கட்சியின்
மூத்த  உறுப்பினர்  ருவான் விஜயவர்த்தனாவுக்கு
வழங்கப்படலாம் என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Njhy;tpaile;j Kd;dhs; jkpo;
ehlhSkd;w cWg;gpdu;fs;
கடந்த 
முறை 
ந ா ட ா ளு மன ்ற த்
தேர்தலில் வெற்றி
பெ ற ்ற த மி ழ்
நாடாளுமன்ற உறு
ப்பினர்களில் பலர் 
இம்முறை  த�ோல்வி
ய டைந் து ள ்ள ன ர் .
அவர்களின் விபரம் 

வருமாறு.
மாவை சேனாதிராஜா, ஈ. சரவணபவன்,
விஜயகலா மகேஸ்வரன், சாந்தி சிறீஸ்கந்தராஜா,
எஸ்.சிவம�ோகன், சிவசக்தி ஆனந்தன், க.க�ோடீஸ்
வரன், ஞா. சிறீநேசன், சி. ய�ோகேஸ்வரன்.

த�ொடர்ச்சி 06ஆம் பக்கம்

rpwPyq;fhtpYk; ,e;jpahtpYk; [dehafk; rpwg;ghfTs;sJ
,e;jpa gpujku;
சிறீலங்காவில் இடம்பெற்ற ப�ொதுத்
தேர்தலில் அம�ோகமாக வெற்றி பெற்ற மகிந்த 
ராஜபக்சா தலைமையிலான அரசுக்கு இந்திய
பிரதமர்  நரேந்திர ம�ோடி தனது வாழ்த்துக்களை
நேற்று முன்தினம் (7) தெரிவித்துள்ளார்.
த�ொலைபேசியில் மகிந்தாவை த�ொடர்பு
க�ொண்ட ம�ோடி, மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது:
க�ொர�ோன�ோ வைரஸ் நெருக்கடியிலும் தேர்தலை 
சிறீலங்கா அரசு சிறப்பாக  நடத்தியுள்ளது. சிறீல
ங்கா மக்களும் பெருமளவில் பங்கெடுத்துள்ளனர்.
இது இரு நாடுகளிலும்  ஜனநாயகம்  சிறப்பாக 
செயற்படுவதை காட்டுகின்றது. இரு நாடுகளும் 
ப�ௌத்த  யாத்திரிகர்களின் நகரான குஷி
தமது உறவகளை பலப்படுத்தும்.
நகர்  பிரதேசத்தில் அமையவுள்ள  அனைத் துலக 
விமான நிலையம் த�ொடர்பிலும் இந்தியா செயலா 
ற்றும் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.

mjpfstpy; mspf;fg;gl;l
nry;Ygbaw;w thf;Ffs;

சிறீலங்காவில் இதுவரையில் இடம் 
பெற்ற தேர்தல்களில் இந்த வாரம்  இடம்பெற்ற
தேர்தலிலேயே  அதிகளவில் செல்லுபடியற்ற
வாக்குகள்  அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப் 
படுகின்றது.
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகளில் 744,373 வாக் 
குகள் செல்லுபடியற்றவை  என தேர்தல் கண் 
காணிப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இது அளிக் 
கப்பட்ட ம�ொத்த வாக்குகளில் 4.8 விகிதம்  என
தெரிவிக்கப்படுகின்றது. ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
ஆதரவாளர்களிடம்  ஏற்பட்ட  குழப்பமே  இதற் 
கான காரணம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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450 gpy;ypad; &gha;fis mr;rpl;l
kj;jpa tq;fp

பெரும் ப�ொருளாதார நெருக்கடிக்குள் 
சிக்கியுள்ள சிறீலங்கா அரசு, 450 பில்லியன் ரூபா 
ய்களை கடந்த பெப்ரவரி மாதம்  முதல் ஜூலை 
மாதம் வரையிலும்  அச்சிட்டுள்ளதாக தெரிவிக் 
கப்படுகின்றது.
இதனிடையே, 2020 ஆம்  ஆண்டில் சிறீ
லங்கா அரசு 1,257 பில்லியன் ரூபாய்களை பல்
வேறு தரப்பினரிடமும் இருந்து பெற்றுக் க�ொள் 
ளவுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

tlf;F fpof;fpy; njupthd
jkpo; cWg;gpdu;fs;
இந்த வாரம் இடம்பெற்ற தேர்தலில் வட
க்கு மற்றும்  கிழக்கு மாகாணங்களில் தெரிவான
உறுப்பினர்களின் விபரம்

யாழ் மாவட்டம்

தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பை சேர்ந்த  சி.சிறீ
தரன், எம். ஏ. சுமந்திரன், த. சித்தார்த்தன், தமிழ்  
தேசிய மக்கள் முன்னியை சேர்ந்த ப�ொ. கஜேந்திர
குமார், தமிழ் மக்கள்  தேசிய கூட்டணியை சேர் 
ந்த  சி.வி.விக்கினேஸ்வரன், சிறீலங்கா சுதந்திரக் 
கட்சியை சேர்ந்த  இ. அங்கஜன் மற்றும்  ஈழ
மக்கள்  ஜனநாயகக் கட்சியை சேர்ந்த  டக்ளஸ்
தேவானந்தா.

வன்னி மாவட்டம்

தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பை சேர்ந்த சா.நிர்மல
நாதன், செல்வம்  அடைக்கலநாதன், வின�ோ 
ந�ோகராதலிங்கம். குலசிங்கம்  திலீபன் (ஈழ மக் 
கள் ஜனநாயகக் கட்சி).

திருமலை மாவட்டம்

தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பை சேர்ந்த  இரா.
சம்பந்தன்

மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

தமிழ் மக்கள்  விடுதலைப்  புலிகள் கட்சியை 
சேர்ந்த  சி. சந்திரகாந்தன், தமிழ்த் தேசிய கூட்ட 
மைப்பை சேர்ந்த இ.சாணக்யா, க�ோ.கருணாகரன்,
சிறீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுனவை சேர்ந்த 
ச.வியாழேந்திரன்

அம்பாறை மாவட்டம்

தமிழர்  பிரதிநிதிகள்  யாரும் வெற்றிய
டையவில்லை.
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jhafj;jsk;

gjpy; eltbf;if cz;L vd;gij
rpwPyq;fh czu Ntz;Lk;
midj;Jyf kdpj cupikfs; fz;fhzpg;gfk;
சிறீலங்கா அரச தலைவர் க�ோத்
தபாயா  ராஜபக்சா, முன்னைய
அரச தலைவர் மகிந்தா ராஜபக்சா 
வின் ஆட்சிக் காலத்தில் மேற் 
க�ொள்ளப்பட்ட  ஒடுக்குமுறை 
களை ந�ோக்கி வேகமாக  நகர்ந்து
வருகின்றார். ஆனால் இதனை 
உலக  நாடுகள்  உன்னிப்பாக  அவ 
தானித்து வருகின்றன. மீண்டும் 
அடக்கு முறைகள்  பிரய�ோகிக்கப் 
பட்டால், பதில் நடவடிக்கைகள் 
இடம்பெறும்  என்பதை  சிறீல
ங்கா அரசு உணர வேண் டும் என அனை த்துலக மனித உரிமைகள் 
கண்காணிப்பகம் தெரிவி த்துள்ளது.
சிறீலங்காவில் இடம்பெற்ற தேர்தலில் க�ோத்தபாயா தலை 
மையிலான அரசு பெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளதை த�ொடர்ந்து அனை 
த்துலக மனித  உரிமைகள் கண்காணிப்பகம்  இந்த  அறிக்கையை 
வெளியிட்டுள்ளது. அதில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:
அரசாங்கத்தின் க�ொள்கைகளுக்கு எதிரானவர்கள் மற்றும் 
மாற்றுக் கருத்துடையவர்கள் மீதான வன்முறைகள் அதிகரிக்கலாம்.
மனித  உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள், ஊடகவியலாளர்கள், சட்ட 
வாளர்கள் மற்றும்  அரசின் க�ொள்கைகளுக்கு எதிராக  குரல் க�ொடு
ப்பவர்கள்  மீது க�ோத்தபாயா  அரசு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும்  நட
வடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ளது.
சமீபகாலமாக  இது அதிகரித்துள்ளதுடன், க�ொர�ோன�ோ 
வைரசின் நெருக்கடி நிலையையும், இராணுவமயப்படுத்தும்  நட
வடிக்கையாகவே  அது மேற்கொண்டுள்ளது. இதனால் பல சந்தர்ப் 
பங்களில் உடல் ரீதியான தாக்குதல்கள் மற்றும் கண்மூடித்தனமான
கைதுகள் என்பன இடம்பெற்றுள்ளன.
தற்போது இடம்பெற்ற தேர்தலில் பெரும்பான்மை ஆசனங் 
களை பெற்றுள்ள மகிந்த ராஜபக்சா அரசு, சிறுபான்மை மக்களுக்கு
எதிரான நடவடிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தலாம், அது மட்டுமல்லாது
ப�ோரில் இடம்பெற்ற குற்றச் செயல்களுக்கு நீதி க�ோரும் மக்கள் 
மீதும் வன்முறைகள் பிரய�ோகிக்கப்படலாம்.
எனவே ப�ொறுப்புக்கூறல் த�ொடர்பில் குரல் க�ொடுத்து வரும் 
உலக  நாடுகள், ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் மக்கள்  ஆகியவர்களை
குறிவைப்பதை சிறீலங்கா அரசு நிறுத்த வேண்டும்.
சிறீலங்கா அரச தலைவர் க�ோத்தபாயா ராஜபக்சா முன்னைய
அரச தலைவர் மகிந்தா  ராஜபக்சாவின் ஆட்சிக் காலத்தில் மேற் 
க�ொள்ளப்பட்ட  ஒடுக்குமுறைகளை ந�ோக்கி வேகமாக  நகர்ந்து
வருகின்றார். ஆனால் இதனை  உலக  நாடுகள்  உன்னிப்பாக  அவ 
தானித்து வருகின்றன. மீண்டும்  அடக்குமுறைகள்  பிரய�ோகிக்கப் 
பட்டால், பதில் நடவடிக்கைகள் இடம்பெறும் என்பதை சிறீலங்கா
அரசு உணர வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

26 mikr;ru;fis epakpf;f Nfhj;jh KbT
சிறீலங்காவில் பதவியேற்கவுள்ள அமைச்சரவையை 26 ஆக 
மட்டுமே பேணுவதற்கு சிறீலங்கா அரச தலைவர் க�ோத்தபாயா 
ராஜபக்சா விரும்புவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை (14) கண்டியில் உள்ள ப�ௌத்த 
ஆலயமான தலதா மளிகையில் அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழா 
இடம்பெறவுள்ளது. தேசிய அரசு அமையும் ப�ோது 45 அமைச்சர்களை
நியமிப்பதற்கு 19 ஆவது திருத்தச் சட்டம்  இடமளித்துள்ள 
ப�ோதும், சிறீலங்கா அரச தலைவர்  அதனை  விரும்பவில்லை  என
தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
இதனிடையே, 145 ஆசனங்களை பெற்றுள்ள மகிந்தா அணி,
டக்ளஸ் தேவானந்தா, பிள்ளையான், சிறீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி,
தேசிய காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளின் உதவியுடன் மூன்றில் இரண்டு
பெரும்பான்மையை பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
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Mrphpah; jiyaq;fk;

Nju;jy; ntw;wp vjid rhjpj;Js;sJ?
<oj; jkpou;fs; mjid vg;gb vjpu;nfhs;tJ?
சிறீலங்காப் பாராளுமன்றத்தின் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான தேர்தல் எதனைச்
சாதித்துள்ளது? சிங்கள ப�ௌத்த பேரினவாதம் தனது புதிய கட்டமைப்புக்கும்,
கூட்டமைப்புக்குமான வெற்றியை ஈட்டியுள்ளது. இந்தத் தேர்தல் வெற்றியால்
சிறீலங்கா ஓரின, ஒருமத நாடு என்னும் மகிந்த சிந்தனையின் இலக்கு, க�ோத்தபாய
ஆட்சியின் அரச க�ொள்கையாக நடைமுறைப்படுத்தப்படுவதற்கான சிங்கள மக்களின்
ஒருமித்த ஆணையை க�ோத்தபாய ஆட்சி பெற்றுள்ளது. இந்த சிங்கள ப�ௌத்த
இனவாதத்தின் வெற்றியை இலங்கைத் தீவின் மக்களாட்சித் தத்துவத்தின்
வெற்றி என இவ்வரசாங்கம் பரப்புரை செய்யும் என்பது யாவருக்கும் தெரிந்த
விடயம். தாங்கள் ஈழத்தமிழர்களின் மனித உரிமைகள் குறித்த அனைத்துலகச்
சட்டங்களுக்கு எதிராகச் செய்த - செய்கிற - செய்யப்போகிற அத்தனை செயற்பாடுக
ளையும் நியாயப்படுத்துவதற்கான சட்டத்தகுதியாக க�ோத்தபாய ஆட்சி இந்தத்
தேர்தல் வெற்றியை முன்னெடுக்கும் என்பதும் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி ப�ோன்று
மிகத்தெளிவான விடயம்.
இந்தத் தேர்தலின் வெற்றி, சிங்கள ப�ௌத்த பேரினவாதத்தின் புதிய
கட்டமைப்பான சிறீலங்கா ப�ொதுஜன பெரமுனைவின் அரசியல் க�ொள்கையான
‘சிறீலங்காவின் மக்களாகவும், அரசியல் அலகாகவும் ப�ௌத்த சிங்கள மக்களையே
கருதல் வேண்டும் - வேறு இனம் எதுவுமே சிறீலங்காவில் இல்லை’ என்ற
இனவெறிக் க�ோட்பாட்டுக்கான மக்கள் ஒப்புதல் இதுவெனக் கூறித் தான் தனது
இனவெறியை சிங்கள மக்கள் விருப்பென முன்னெடுக்க உதவியுள்ளது. இதன்வழி
தேசிய ‘இனம்’ என்கிற ஈழத்தமிழரின் சமூக இருப்பைச் ‘சமூகம்’ என வன்
முறைப்படுத்திச் சிறுபான்மையினங்களுக்கான மனித உரிமைச் சட்டங்களில்
இருந்தும், அனைத்துலக சட்டங்களில் இருந்தும் அவர்களை விலக்கி, அவர்களின்
சமூக இருப்புக்கான பாதுகாப்பையே இல்லாதாக்கும் முயற்சிக்கு அரசியலமைப்பை
மாற்றியமைக்கும் பலத்தை க�ோத்தபாய ஆட்சி இத்தேர்தல் வெற்றியால் பெற்றுள்ளது.
அதேவேளை ஈழத்தமிழர்களின் மேல் நீண்ட காலமாகச் செல்வாக்குச்
செலுத்திய அரசியற் தலைமைகளை எல்லாம் ஈழத்தமிழ் மக்கள் வீழ்ச்சிய�ோ
அல்லது பலவீனம�ோ அடையச் செய்துள்ளமை இந்தத் தேர்தலில் ஈழத்தமிழ்
மக்களின் சனநாயகத்தின் வெற்றியாக உள்ளது.

இதற்குப் பின்வருவன முக்கிய காரணங்களாக அமைகின்றன.

01. ஈழத்தமிழ்த் தேசிய ஒருமைப்பாடும், ஒருங்கிணைவும் உள்ளவர்களாகத் தமிழ்ப்
பிரதிநிதிகள் செயற்படாமை.

02. கடந்த 11 ஆண்டுகளாக ஈழத்தமிழர்களின் அரசியல் விருப்புக்களை
முன்னெடுத்து அவர்களின் பிரிக்கப்பட முடியாத உரிமையான உள்ளக தன்னாட்சி
உரிமையினைச் சிறீலங்கா அனுமதியாத நிலையை மாற்றியமைப்பதற்கு
முயற்சிக்காமை.
03. ஈழத்தமிழினத்தின் மீது நடாத்தப்பட்ட சிறீலங்காவின் மனித உரிமை மீறல்
களையும், மனிதாயத்திற்கு எதிரான யுத்தக் குற்றங்களையும், இனஅழிப்பையும்
இனங்கண்ட உலகின், மனித உரிமைகளுக்காகவும், அமைதிக்காகவும் உழைக்கும்
ஆர்வலர்கள், அனைத்துலக அமைப்புக்களின் கடமைப் ப�ொறுப்புள்ளவர்கள்,
அனைத்துலக நாடுகளின் மக்கள் பிரதிநிதிகள், புலம்பெயர் தமிழர்கள் ஆகிய�ோருடன்
இணைந்து செயற்படத் தவறியதன் மூலம், ஈழத்தமிழர்கள் மனித உரிமைகளை
மீளப்பெறுவதற்கான ஆற்றலை ஏற்படுத்தாமல் விட்டு, சிறீலங்காவின் ப�ொறுப்புக்கூறாப்
ப�ோக்கையும், புனர்வாழ்வு புனர்நிர்மாணச் செயற்பாட்டின்மைகளையும், நீதிவழங்க
விருப்பில்லாது சட்ட ஆட்சிக்கு முன் அனைவரையும் சமமாக ஏற்காத தன்மையையும்,
அனைத்துலக அழுத்தத்தின் மூலம் ஒழுங்கு செய்யக் கிடைத்த சந்தர்ப்பங்களைத்
தவறவிட்டமை.

04. ஈழத்தமிழர்களின் பிரதிநிதிகள் என்ற கடமைப் ப�ொறுப்புடன் ஈழத்தமிழர்களின்
வெளியக தன்னாட்சி உரிமையை ஏற்று அவர்களுக்கு உதவுமாறு உலகை க�ோரும்
அளவுக்குக் கூடச் செயற்திறன் அற்றவர்களாக விளங்கியமை.
இந்நிலையில் இன்று தெரிவாகியுள்ள ஈழத்தமிழ் மக்களின் பிரதிநிதிகள்
இவற்றை உணர்ந்து ப�ொதுவான வேலைத்திட்டம�ொன்றிலும், தனித்தனியாகத்
தாங்கள் மக்கள் முன் அளித்த வாக்குறுதிகளை நிறைவு செய்யும் வேலைத்
திட்டம�ொன்றிலும், இரட்டை வழியில் ஆனால் ஒற்றை ந�ோக்கைக் க�ொண்டு
செயற்பட்டாலே, சிங்கள ப�ௌத்த பேரினவாதத்தின் புதிய எழுச்சியிலிருந்து ஈழத்
தமிழர்களின் சமூக இருப்பைப் பாதுகாத்து, அவர்களின் சமூக ப�ொருளாதார
அரசியல் ஆன்மீக உரிமைகளை அவர்கள் பெற்று, பாதுகாப்பான அமைதியில்
வாழச் செய்ய முடியும் என்பதே இலக்கின் இன்றைய பார்வையாக அமைகிறது.
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இதில் யாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டத்தில் தமிழ்
தேசியக் கூட்டமைப்புக்குள் விருப்புவாக்கு த�ொட
ர்பில் இடம்பெற்ற முரண்பாடுகள் தற்போது பேசு
ப�ொருளாகியுள்ளது. கடந்த  முறை  தேர்தலிலும் 
இதே கூட்டமைப்புக்குள்  இந்த சம்பவம்  இடம் 
பெற்றமை அனைவரும் அறிந்ததே.
இம் முறை தமிழரசுக் கட்சி சார்பாக ப�ோட்டியிட்ட 
சசிகலா  ரவிராஜின் விருப்பு வாக்கில் ம�ோசடி
இடம் பெற்றுள்ளதாக  சில தரப்பினரால் குற்றம் 
சாட் டப்பட்டுள்ளது. ஆனால் குற்றம் சாட்டப்படும் 
தரப்பால் குற்றச்சாட்டை  நீரூபிப்பதற்கான ஆதா 
ரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை. ஆனால் நடை 
பெற்ற சம்பவங்களின் அடிப்படையில் குறித்த 
குற்றச்சாட்டை  முன்வைக்கின்றனர். ஆனால் மறு
தரப்பினர் அதை அடிய�ோடு மறுத்துள் ளனர்.
எனவே  இவ்வாறான ம�ோசடி இடம்பெற் 
றதா என சிறிதாக ஒரு தேடலை மேற்கொண்டோம் 
அந்த வகையில் வாக்கு எண்ணப்பட்ட முறை பற்றி
சுருக்கமாக கூறுவ�ோமானால்,
யாழ்ப்பாண
தேர்தல் மாவட்டத்தின்
வாக்கு எண்ணும்  நிலையமாக  யாழ். மத்திய கல்
லூரி தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. க�ொர�ோனா 
த�ொற்று காரணமாக இம்முறை வாக்கு எண் ணும் 
மையங்கள்  இருமடங்காக  அதிகரிக்கப்பட்டிருந் 
தது. அந்தவகையில் 89 நிலையங்கள்  அமைக்கப் 
பட்டு வாக்குச் சீட்டுகள் எண்ணப்பட்டன. 5 கட்சி
களின் விருப்பு வாக்குகள்  103 நிலையங்களில்
எண்ணப்பட்டன.
கிளிந�ொச்சி மாவட்டமும்  யாழ்ப்பாண
தேர்தல் மாவட்டத்தில் உள்ளடங்குவதால், கிளி
ந�ொச்சி முடிவுகள்  அங்கு எண்ணப்பட்டு க�ொழு
ம்பு தேர்தல் திணைக்களத்திற்கு அனுப்பப்ப  ட்டு
யாழ்ப்பாணம் தெரிவத்தாட்சி அலுவலருக்கு அனு
ப்பப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு வாக்கு எண்ணும்  நிலையங் 
களிலும் கட்சிகள் சார்பில் முகவர்கள்  நியமிக் 
கப்படுவார்கள். ஒவ்வொரு நிலையங்களிலும்  25
த�ொடக்கம்  30 உத்திய�ோகத்தர்கள் கடமையில்
இருப்பார்கள். முதலில் கட்சிகளின் வாக்குகள் 
எண்ணப்படும். பின்னர்  விருப்பு வாக்குகள் 
எண்ணப்படும்.
விருப்பு வாக்கு எண்ணப்படும் ப�ோது, எந்த 
கட்சியின் விருப்பு வாக்கு எண்ணப்படுகிறத�ோ,
அந்த கட்சியின் முகவர்கள் மட்டும்தான் அந்த 
அறையில் நிற்கலாம். 6பிரிவாக  பிரித்து எண்ணப் 
படும்.
முதலில்
அழைக்கப்படும் கட்சியின்
விருப்பு வாக்கு எண்ணப்படும். எண்ணப்பட்ட 
வாக்கில் ஆட்சேபனை இருந்தால் இரண்டு முறை 
மீள் வாக்கெண்ண  முகவர்கள் க�ோரலாம். கட்சி
களின் விருப்பு வாக்குகள் தனித்தனியாக  எண்ண 
ப்பட்ட  பின்னர், அனைத்து முகவர்களும்  அழைக் 
கப்பட்டு, அந்த அறையின் வாக்கு எண்ணிக்கைகள் 
குறிப்பிட்ட முடிவுத் துண்டு ஒன்றை முகவர்களிடம் 
வழங்குவார்கள். அவர்கள்  அதை கட்சிகளிடம் 
வழங்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு வாக்கு எண்ணும்  நிலையங்க 
ளின் முடிவும், தெரிவத்தாட்சி அலுவலரிற்கு அறி
விக்கப்படும். அனைத்து நிலையங்களின் முடி
வையும் தெரிவத்தாட்சி அலுவலர்  அறையில்
வைத்து கூட்டி, ம�ொத்த வாக்கு விபரங்கள் அறிவிக் 
கப்படும். அத்துடன், வாக்கெண்ணும்  நிலையங் 
களின் முடிவும் அந்த மண்டபத்தில் ஒட்டப்படும்.
அவற்றை கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் பார்வை 
யிடலாம்.
வாக்கெண்ணும்  நிலையத்தில் ம�ோசடி
இடம்பெற வாய்ப்பில்லை என்று கூறலாம். ஏனெ 
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த்துக்கு வந்திருந்தார். முடிவு அறிவிப்பதில் ஏன்
தாமதம் என தெரிவத்தாட்சி அலுவலரிடம் கேட்டு
விட்டு அவர் வெளியேறினார். வெளியேறும்போது
அவர் ஊடகங்களுக்கு தெரிவிக்கையில், மிக முக்கி
யமான நபரிடம்  இருந்து உறுதிபட பெற்றுக் 
க�ொண்ட  முடிவின் அடிப்படையில், முறையே 
முதலாவது சிறீதரன், இரண்டாவது(நான்) சித்தார்த்
தன், மூன்றாவது சசிகலா, நான்காவது மாவை,
ஐந்தாவது சுமந்திரன் இருப்பதாக தெரிவித்துவிட்டு
சென்றார்.
குழப்ப  நிலை த�ொடர்ந்தவண்ணம்  இருந்தது,
சசிகலாவும்  இருமுறை தெரிவத்தாட்சி அலுவல
ரிடம் தாமதத்திக்கான காரணத்தை கேட்டுவிட்டு
வந்திருந்தார். முடிவுகள்  கிடைக்கவில்லை  என
கூறப்பட்டது. இந்த நிலையில் சசிகலா வெளியேற் 
றப்படவுள்ளார் என்ற கதை பரவிய ப�ோது மீண்டும் 
குழப்ப நிலை உரு வானது.
பின்னர்  அதிகாலை  2 மணியளவில் சுமந் 
திரன் சம்பவ  இடத்துக்கு தனது விசேட அதிரடிப் 
படையினருடன் வந்தார். அப்போது அங்கிருந்த 

னில், 25-30 உத்திய�ோகத்தர்கள் உள்ள நிலையத்தில்
ஒருவர்  அல்லது சிலர் வாக்கு எண்ணி க்கைகளை
மாற்ற முடியாது. ஏனெனில், அங்கு அனைத்து கட்சி
ஆதரவாளர்களும்  இருப்பார்கள். பல கட்சிகளின்
ஆதரவாளர்கள்  கூடியிருக்கும்  இடத்தில் தனிய�ொ 
ருவர் முடிவை மாற்றம் செய்ய முடியாது.
ஆனால் விருப்பு வாக்கில் ம�ோசடி இடம் 
பெற்றதா இல்லையா என கேட்டால், அதை உறுதி
படக் கூறுவதில் சிக்கலே.
அன்றைய தினம்  இடம்பெற்ற சம்பவத்
துக்கு வருவ�ோம்.
வியாழக்கிழமை நண்பகல் 12 மணியளவில்
கட்சிகளின் வாக்கு எண்ணப்பட்டு முடிவடைந்து
விட்டது. பின்னர் தெரிவாகிய கட்சிகள் 5 இனதும் 
விருப்பு வாக்குகள்  எண்ணும் பணிகள்  12.45மணி
அளவில் ஆரம்பித்தது. வாக்கு எண்ணும் நிலையங் 
களுக்கு கட்சிகள் தமது முகவர்களை நிறுத்தியிரு
ந்தனர்.
தமிழ் தேசியக்  கூட்டமைப்பை ப�ொறுத்த 
வரை, அனைத்து நிலையங்களிலும் தமிழ் அரசு
கட்சியின் முகவர்கள் நிறுத்தப்பட்டனர். கிளிந�ொச்
சியில் சிறீதரன் முகவர்களை நியமித்திருந்தார்.
முகவர்களாக  நியமிக்கப்பட்டவர்களுக்கு
தேர்தல் திணைக்களத்தால் சில விளக்கங்கள், அறி
வுரைகள் ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டுள்ளன. முகவர் 
களில் சிலர் நாட்சம்பளத்துக்காக செல்ப வர்களும் 
தமிழரசுக் கட்சி ஆதரவாளர்கள்  ஏனைய கட்சி
இருந்தனர்.
ஆனால் முகவர்களிடம்  இருந்து முழுமை  ஆதரவாளர்களால் அவருக்கு எதிர்ப்புகள் தெரிவிக் 
யாக  எண்ணிக்கை  துண்டுகளை கட்சிகள் பெற்ற கப்பட்டது. இந்த நிலையில் அவர் தெரிவத்தாட்சி
அலுவலரின் அறைக்குள் சென்றார். அப்போது
சசிகலா செல்ல  முற்பட்ட ப�ோது அவரை  உள்ளு
க்குள்  அனுமதிக்கவில்லை. சில மணி நேரத்தில்
தாக தெரியவும் இல்லை. வாக்கு எண்ணும் நிலைய சுமந்திரன் அந்த  இடத்தை  விட்டு சென்றார்.
ங்களில் வழங்கப்பட்ட  துண்டுகளை பெறாத பட் அதன் பின்னர் சசிகலாவின் தரப்பும்  சுமந்திரன்
சத்தில் அந்த  தேர்தலில் முறைகேடு நடந்ததாக  மேல் பலத்த  விமர்சனங்களை வைத்த வண்ணம் 
அவர்களால் நிரூபிக்கவ�ோ. சட்ட  நடவடிக்கை  தேர்தல் முறையில் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தி
அங்கிருந்து வெளியேறினார்கள்.
எடுக்கவ�ோ முடியாது.
பின்னர்  3 மணியளவில் இறுதி முடிவு
அன்றைய தினம் 9 மணி வரையில் முகவர் 
களின் முடிவுகளில் இருந்து கிடைக்கப்பெற்ற வாசிக்கப்பட்டது. அதில் முதலாவதாக  சிறீதரன்
எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் சசிகலா  இரண்  இரண்டாவதாக  சுமந்திரன் மூன்றாவதாக  சித்தா 
டாம்  இடத்தில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டு ர்த்தன் அறிவிக்கப்பட்டார்.
விருப்பு வாக்கு சர்ச்சையில் கிளிந�ொச்சி
வந்தது. இருப்பினும்  உத்திய�ோகபூர்வ  அறிவிப்பு
முடிவுகள் தாமதமாக வந்தமையே காரணம் 
என
க்காக காத்திருந்தனர்.
இந்த  நிலையில் கட்சி சில தரப்பால் குற்றம் சாட்டப்பட்டிருந்தது. அங்கு
பி ர மு க ர ்க ளு க ் கா க  வாக்குகளில் ம�ோசடி இடம்பெற்றிருக்கலாம்  என
ஒதுக்கப்பட இடத்தில், வும் சுட்டிக் காட்டியிருந்தனர். ஆனால் வாக்கு எண் 
ச சி க ல ா வு க் கு ம் , ணும் முறைகள் ஒரே மாதிரியாகத்தான் எந்த நிலை 
சயந்தனுக்கும்  இடையில் யங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ளன.
எனவே வாக்கு எண்ணும்  நிலையங்களில்
சில கருத்து முரண்பாடு
கள் 
இடம் பெற்று முகவர்கள் ஊடாக பெறப்பட்ட முடிவுகள் அனை 
வந்ததை  அவதானிக்க  த்தும் கட்சியிடம்  உள்ளது. ஆனால் அனைத்து
முடிந்தது. சயந்தன் ஒரு த�ொலைபேசி அழைப்பை  முடிவுகளும்  முகவர்கள்  ஊடாக பெறப்பட்டதா 
சசிகலாவிடம் க�ொண்டு சென்று க�ொடுத்த ப�ோது என  பாதிக்கப்பட்ட தரப்பு அறிந்து க�ொள்ள வேண் 
அவர்  அதை மறுத்திருந்தமையும்  அவதானிக்க  டும். அதை பெற்று தமது சந்தேகங்களை தீர்த்துக் 
முடிந்தது. அதனை த�ொடர்ந்து சயந்தன் அவ்விடத் க�ொள்ள  முடியும். அதற்கு கட்சிகள் வெளிப் 
படைத் தன்மையுடன் அதை பாதிக்கப்பட்ட தரப் 
தில் இரு ந்து விலகியிருந்தார்.
இதற்கிடையில், இரவு 11.30 மணி ஆகியும்  புக்கு காண்பிக்க வேண்டும்.
இந்த சர்ச்சை த�ொடர்பாக, யாழ்ப்பாண
முடிவுகள்  அறிவிக்கப்படாததால் ஏனைய கட்சி
க்காரர்கள்  குழப்பமடையத் த�ொடங்கியிருந்தனர். தெரிவத்தாட்சி அலுவலர் மகேசன் விளக்குகையில்,
சில கட்சி பிரமுகர்கள் சென்று கேட்ட ப�ோது கிளி 7000 பேர் வரை கடமையில் இருந்தார்கள். இம்முறை 
ந�ொச்சி முடிவுகள் வருவதற்கு தாமதம் என தெரிவி வாக்கு எண்ணும்  நிலையங்கள்  இரட்டிப்பாக்க 
மையால் தாமதம்  ஏற்பட்டது. கிளிந�ொச்சியில்
க்கப்பட்டது.
இதற்கிடையில் சித்தார்த்தனுடைய வா  முடிவுகள் வருவதிலும் தாமதம்  ஏற்பட்டது.
க்கில் மாற்றம் செய்யப்படப் ப�ோவதாகவும் மானி கட்சி முகவர்களை வைத்து வெளிப்படையாக 
ப்பாய் த�ொகுதி வாக்குகள்  மீள  எண்ணப்பட இந்த  தேர்தல் செயற்பாடுகள்  இடம்பெற்றது. கட
வுள்தாகவும் கதைகள் பரப்பப்பட்ட ப�ோது, அங்கு மையை சரியாக செய்துள்ளேன். இறுதி முடிவை 
அறிவிப்பது நான் தான். யார்யார்  முன்னிலையில்
மீண்டும் குழப்ப நிலை ஆரம்பித்தது.
இந்த நிலையில் சித்தார்த்தன் நள்ளிரவு 12.30
த�ொடர்ச்சி 05ஆம் பக்கம்
மணியளவில் வாக்கு எண்ணும் மத்திய நிலைய
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ம் த�ொடர்ந்து கூட்டணியாக செயற்படவே 
எண்ணியிருக்கிற�ோம். இந்தக்  கூட்ட 
ணியை பலப்படுத்தி, தமிழ் மக்களுக்கான நேர்மை 
யான, ஊழலற்ற, தமிழ்த் தேசியத்தின் அடிப்படை 
யிலான அரசியல் தலைமைத்துவத்தை வழங்கு
வ�ோம்  என தமிழ் மக்கள்  தேசிய கூட்டணியின்
சார்பில் தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்  திரு சி.வி.விக்னேஸ்
வரன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது:
யாழ்ப்பாணத்தில் குறைந்தது 4 ஆசனங்க 
ளை நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம். அதேப�ோல வன்னி
மற்றும்  கிழக்கு மாகாணங்களில் குறைந்தது 3
ஆசனங்களை நாங்கள்  எதிர்பார்த்தோம். ஆனால்
நடைபெறவில்லை. இதற்கான காரணங்களை
நாங்கள் தற்போது ஆராய்ந்து வருகின்றோம். முதல்
காரணம் மக்களின் ஏழ்மையும், ஏமாற்றப்படக் 
கூடிய மன�ோ  நிலையுமாகும். மற்றவற்றை  நாங் 
கள்  அடையாளம் காண்போம். ஆனால் 6 மாதங் 
களில் உருவாக்கப்பட்ட  கூட்டணி என்ற வகை 
யிலும், க�ொர�ோனா காலம்  உள்  நுழைந்தது என்ற
வகையிலும், கட்சிகள் மற்றும்  கூட்டணிக்குரிய
மக்கள் கட்டமைப்புக்கள்  உருவாக்கப்படாத 
நிலையிலும்  நாம் பெற்றிருக்கும் வெற்றி மிகுந்த 
நம்பிக்கையை  அளிக்கிறது. நமது க�ொள்கைகள் 
மற்றும் நாம் முன்வைத்த அணுகுமுறைகளை நம் 
மக்கள் ஏற்றுக் க�ொண்டுள்ளார்கள்.
மக்கள்  எங்களுக்கு ஆணை வழங்கியிருக் 
கின்றார்கள். பாராளுமன்றத்திற்கு உள்ளேயும்,
வெளியேயும் இவற்றை அடைவதற்கு நாம் பாடு
படுவ�ோம்.
தேர்தல் பிரசாரத்தின் ப�ோது தமிழ்த் தேசி
யக் கூட்டமைப்பின் மீது நான் முன்வைத்த குற்றச்
சாட்டை  மீண்டும்  நினைவுபடுத்த வேண்டியுள் 
ளது. நீங்கள் கடந்த காலத்தில் உரிமையான அரசி
யலைத் தவிர்த்து, சலுகை அரசியலை முதன்மைப் 
படுத்தி மேற்கொண்ட செயற்பாடு தான் இம் 
முறை கணிசமான மக்கள் சிங்களக் கட்சிகளுக்கும்,
அரச சார்பு தமிழ்க் கட்சிகளுக்கும் வாக்களிக்கும் 
நிலையை உருவாக்கியிருக்கின்றது.
இதே தவறை  மீண்டும் செய்து எமது 70
வருட காலப் ப�ோராட்டத்திற்கு சாவுமணி அடித்து
விடாதீர்கள். வடக்கு கிழக்கு ரீதியாக தமிழ்த்
தேசியக்  கூட்டமைப்பு பெரும்  த�ோல்வியை சந் 
தித்துள்ளது. விடுதலைப்  புலிகளின் தலைவர் 
தம்பி பிரபாகரனினால் உருவாக்கப்பட்ட  கூட்ட 
மைப்பு அழிக்கப்படக்  கூடாது என்பதற்காக தவ 
றானவர்களை நீக்கி, சரியானவர்களைத் தெரிவு
செய்து கூட்டமைப்பு சரிசெய்யப்பட வேண்  டும் 

தமிழ் தேசியக் கூட்ட... த�ொடர்ச்சி...
இருக்கிறார்கள் என நான் கூறவில்லை, அவ்வாறு
கூறியவர்கள் த�ொடர்பில் குற்றம் சாட்டுபவர்கள்  
விளக்க வேண்டும். என தெரிவித்தார்.
பாதிக்கப்பட்ட வேட்பாளரான சசிகலா 
கருத்து தெரிவிக்கையில், ம�ோசடி இடம்பெற்றதாக 
நான் கூறவில்லை, காலதாமதம்  ஏற்பட்டதால்
சந்தேகம்  எழுகிறது, தேர்தல் நடைமுறையில்
குறைகள்  இருந்தது. முன்னிலையில் இருப்பதாக 
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட  முவர்கள் மற்றும்  ஏனைய
சில தரப்பால் அறிந்தும்  நீண்ட  இடைவெளியின்
பின்னர் திடீரென முடிவில் மாற்றம் ஏற்பட்டமை 
யை  ஏற்றுக்கொள்ள  முடியவில்லை. கட்சி தலை 
வரிடம்  இது த�ொடர்பில் முறையிட்டுள்ளேன்.
தேர்தல் திணைக்களத்தில் முறைப்பாடு செய்வது
த�ொடர்பில் இன்னும்  முடிவெடுக்கவில்லை  என

என்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட  பிரசாரங்கள் 
இன்று சரியானவர்கள் வெளியேற்றப்பட்டு,
தவறானவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பாரதூ
ரமான நிலைமையினை  உருவாக்கியிருக்கின்றது.
தேர்தல் முடிவடைந்த  பின்னர்  ஆசனங்களுக் 
காக  இடம்பெற்றுள்ள  சில அசிங்கமான செயற் 
பாடுகள்  கூட்டமைப்பின் எதிர்கால பாதையை 
கட்டியங்கூறி நிற்கின்றது. எது எவ்வாறாக  இரு
ப்பினும் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ள எல்லா தமிழ்ப் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும்  இந்த  நாட்டில்
எங்கள் மக்களின் இருப்பு, அடையாளம்  ஆகிய
வற்றை அழிவிலிருந்து மீட்கும் வகையில் மிகவும் 
அவதானத்துடனும், ப�ொறுப்புடனும் செயற்பட
வேண்டிய ஒரு ஆபத்தான சூழ் நிலையில் இருக் 
கின்றோம்.
முன்னெப்போதும்  இல்லாத வகையில்,
சிங்கள ப�ௌத்த பேரினவாதம் பாராளுமன்றத்தி
ற்குள் அசுர வேத்துடன் புகுந்துள்ளது. எமது பூர்வீக 
நிலங்கள்  அபகரிக்கப்படும் கட்டமைப்பு மற் 
றும் கலாசார ரீதியான இனப்படுக�ொலைகளும் 
தீவிரப்படுத்தப்படும்  ஆபத்தும்  ஏற்பட்டுள்ளன.
இந்த  அச்சுறுத்தலை தமிழ் மக்களும், முஸ்லிம் 
மக்களும்  ஒன்று சேர்ந்து முறியடிக்க வேண்டும்.
தமக்கிடையேயான ப�ொது உபாயங்களும், ஒன்
றுபட்ட செயற்பாடுகளும் அவசியம்.
எமது மக்கள்  ஒன்றைப்  புரிந்து க�ொள்ள 
வேண்டும். ப�ௌத்த சிங்களவாதத்தின் எழுச்சியும்,
திரட்சியும் நாம் அவர்களுக்கு அஞ்சி ஒடுங்கி எமது
சுய நிர்ணய உரிமைகளை பேசக்கூடாது என்றோ,
விட்டுக் க�ொடுக்க வேண்டும் என்றோ ஆகிவிடக் 
கூடாது. சர்வதேச  சுயாதீன விசாரணைகளை நாம் 
வலியுறுத்த  முடியாது என்று ஆகிவிடக்  கூடாது.
நில ஆக்கிரமிப்பிற்கு எதிராகவ�ோ அல்லது காணா 
மல் ஆக்கப்பட்டவர்களுக்குரிய நீதிக்காக  நாம் 
ப�ோராட முடியாது என்று ஆகிவிடக்  கூடாது.
வடக்கு கிழக்கு இணைப்பை  நாம் வலியுறுத்தக் 
கூடாது என்று ஆகிவிடக்  கூடாது என்று
தெரிவித்தார்.

தெரிவித்தார்.
எது எப்படியாயினும், இந்த  குற்றச்சாட்டு
ஒவ்வொரு முறையும்  இடம்பெறுவதால், கட்சி
கள்  முகவர்களை நியமிப்பதில் ஒரு சரியான
முறையை  ஏற்படுத்த வேண்டும் வாக்கு எண்ணி
க்கையில் மிக கவனமாக  இருக்க வேண்டும்.
இறுதி முடிவுகளை கவனமாக பெற்றுக் க�ொண் 
டால், இவ்வாறான சிக்கல்களை தீர்த்துக் க�ொள்ள 
முடியும். அதை  விடுத்து ஆதாரங்கள்  இல்லாமல்
குற்றச்சாட்டுக்களை வைப்பதில் எந்த பயனும் 
இல்லை. தமிழரசுக் கட்சிக்குள் தற்போது ஏற்பட்
டுள்ள  பிளவு காரணமாக  இப்  பிரச்சனைக்குதீர்வு
ஏற்படும் என எதிர்பார்க்க முடியாது. எனவே இனி
வரும் காலங்களில் வேட்பாளர்கள் கவனமாக 
நடவடிக்கைகளை கையாண்டால் மட்டுமே இந்த 
பாதிப்புக்களில் இருந்து விடுபட முடியும்.

சிறீலங்காவில் இடம்பெற்ற தேர்தலில்
இரண்டு உறுப்பினர் பதவிகளை யாழ். மாவட்
டத்தில் கைப்பற்றிய தமிழத் தேசிய மக்கள் முன்
னணியினர் நேற்று முன்தினம் (7) காலை11 மணி
யளவில் யாழ். நல்லூரில் அமைந்துள்ள  தியாகி
திலீபனின் நினைவு தூபியில் அஞ்சலி செலுத்தும் 
நிகழ்வு ஒன்றை மேற்கொண் டிருந்தனர்.
தியாகி திலீபனின் தூபிக்கு கஜேந்திர
குமார் ப�ொன்னம்பலம் மலர்மாலை அணிவித்து,
அஞ்சலி தீபம் ஏற்றியதுடன், வேட்பாளர்களான
செல்வராஜா கஜேந்திரன், க. சுகாஸ், திருமதி
வாசுகி சுதாகர் உட்பட பெருமளவான மக்களும் 
இந்த நிகழ்வில் கலந்து க�ொண்டவர்.
இதனிடையே  தேர்தல் வெற்றியை த�ொ 
டர் ந்து தமக்கு வாக்களித்த மக்களை சந்தித்து
நன்றி தெரிவிக்கும் நிகழ்வுகளை தமிழ்த் தேசிய
மக்கள் முன்னணியினர் கிராமம் கிராமமாக மேற் 
க�ொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும், தமது ச�ொந்த நிலங்களுக்கு திரு
ம்ப முடியாமல் அடிப்படை வசதிகளற்று மல்லா 

கம் நீதவான் முகாமில் நீண்ட காலமாக தங்கியிரு
க்கும் மயிலிட்டியைச் சேர்ந்த 57குடும்பங்களைச்
சந்தித்து அவர்களது பிரச்சினைகளை கேட்ட 
றிந்து க�ொண்டுள்ளார்கள்.

சசிகலா ரவிராஜுக்கு ... த�ொடர்ச்சி...
இலங்கையில் வன்முறைக்கு எதிரான
கண்காணிப்பு நிலையத்தின் பிரதிநிதிகளிடம் 
முறையிட்டுள்ளோம்.
அவர்களும் சம்பவத்தினத்தன்று அங்கு
வந்திருந்ததுடன் எனது வாக்குமூலத்தையும் 
பதிவு செய்துள்ளனர்.
எனவே  அவர்களிடம் வேண்டுக�ோள் 
விடுத்து இருக்கின்றேன். நீங்களும் உயர் நீதி மன்
றத்தில் அடிப்படை மனுவ�ொன்றை தாக்கல்
செய்வதுதான் நல்ல  விடயம்  என்று கூறியுள் 
ளேன்.
சசிகலா  ரவிராஜும்  இவ்விடயம் த�ொடர்பாக 
மனு கையளிப்பாராயின் அதனுடன் சேர்த்து 5
மனுக்களை உயர்  நீதிமன்றம்  விசாரணைக்கு
உட்படுத்தும்.
எதிர்காலத்திலாவது இவ்வாறான ஜன
நாயக  மீறல்கள் மற்றும்  அடக்குமுறைகள் 
இடம்பெறாமல் இருக்க வேண்டுமாயின் இந்த 
விடயத்துக்கு உரிய தீர்வு முன்வைக்கப்பட
வேண்டும்” என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
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கேள்வி: இந்த தேர்தலில் மக்களின் தீர்ப்பை
எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள்?
பதில்: கட்சிக்காக மக்கள் அல்ல. மக்களுக்காகவே 
கட்சி என்பதையே இந்த தேர்தல் எடுத்துக் காட்டி
யுள்ளது. மக்களின் உணர்வுகளை புரிந்து க�ொண்டு
அரசியல் நகர்வுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும்.

	க�ோவிந்தன் கருணாகரம்(ஜனா), தமிழ்
தேசிய கூட்டமைப்பின் பங்காளிக் கட்சியான
தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்தின் ப�ொருளாள
ரான இவர், பாராளுமன்ற தேர்தலில் மட்டக்
களப்பு மாவட்டத்தில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்
பின் சார்பில் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக
தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கேள்வி: உங்கள் வெற்றிக்கு அப்பால் உங்கள்
கட்சியின் அடைவு பற்றி தங்கள் கருத்து என்ன?
பதில்: தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பின்னடைவி

னை  எதிர் க�ொண்டுள்ளது. ஒற்றுமை, ஒன்றுப 
ட்ட செயற்பாடு, மக்களின் உணர்வுகளை புறந் 
தள்ளிய செயற்பாடுகள் ப�ோன்றவை இந்த பின்ன 
டைவுக்கு காரணம்  என   நாம்  உணர்ந்து க�ொள்ள 
முடியும்.

அம்பாறை மாவட்டத்திற்கு தமிழ் தேசிய
கூட்டமைப்பின் தேசியப் பட்டியல் பாராளுமன்ற
உறுப்புரிமை வழங்கப்பட்டுள்ளது, அம்பாறை 
மாவட்டத்தில் தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்ட  முன்
னாள் கிழக்கு மாகாண சபை உறுப்பினர் தவராசா 
கலையரசனுக்கு இந்த  தேசியப்பட்டியல் உறுப் 
பினர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதுத�ொடர்பான அறிவிப்பினை தமிழ
ரசுக் கட்சியின் ப�ொதுச் செயலாளர்  துரைராஜ
சிங்கம் வெளியிட்டுள்ளார்.
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அவர் எமது ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல் கேள்வி: தங்களுக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பை
தமிழரின் இருப்பை உறுதிசெய்ய, அவர்களு
வருமாறு:

க்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கு நியாயம்
கேள்வி : தாங்கள் முன்னுரிமை க�ொடுக்கவுள்ள தேட எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என நினைக்
கிறீர்கள்?
செயற் திட்டங்கள் பற்றி கூறமுடியுமா?

பதில்: உரிமை  அரசியலை த�ொடர்ச்சியாக  முன் பதில்: தமிழர்கள்  மீதான இனப் படுக�ொலைக் 

னெடுத்த நாங்கள் இனிவரும் காலங்களில் அபிவி
ருத்தி அரசியலையும்  உரிமை  அரசியலையும் 
இணைத்து முன்கொண்டு செல்ல வேண்டிய
நிலையிருக்கின்றது.
முன்னாள் ப�ோராளிகள் உட்பட இளைஞர் 
யுவதிகளின் த�ொழில் வாய்ப்புகளை உறுதிப்படுத்த 
வேண்டும், பகுதிகளை கட்டியெழுப்ப வேண்டும் 
இவ்வாறு உரிமையுடன் கூடிய அபிவிருத்தியை 
முன்கொண்டு செல்ல வேண்டும்.

கான நீதிப்பொறிமுறைக்கு நாம் த�ொடர்ச்சியாக 
குரல் க�ொடுக்கவேண்டிய தேவையுள்ளது. சர்வ 
தேச சமூகத்துடன் இணைந்து தமிழினம்மீது
புரியப்பட்ட ப�ோர்க்  குற்றத்திற்காகவும், தமிழின
படுக�ொலைக்காகவும்  நீதி வேண்டி த�ொடர்ச்சி
யாக ப�ோராடுவ�ோம். அதேப�ோன்று இலங்கை 
யில் தமிழர்களின் இருப்பினை  உறுதி செய்யும் 
வகையிலான செயற்பாடுகளை திட்டமிட்டு முன்
னெடுப்போம்.

மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் சிறீலங்கா முஸ்
லீம் காங்கிரசின் உறுப்பினராக தெரிவு செய்ய 
ப்பட்ட ஹாபீஸ் நசீர் அஹமட் நேற்று (8) மாலை 
காத்தான்குடி மெத்தைப் பள்ளிவாசலுக்கு உரை 
நிகழ்த்த வந்த ப�ோது சிலர் குழப்பம் விளைவித்
ததால் அங்கு ம�ோதல்கள்  இடம்பெற்றதுடன்,
நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் வெளியேறியிருந்த 
தாக மட்டக்களப்பு செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
இதனிடையே, இந்த  இடத்திற்கு விரை 
ந்த  ஊடகவியலாளர்  மீதும் தாக்குதல் மேற்கொ 
ள்ளப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
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களை நாங்கள் நேரடியாக சர்வதேச சமூகத்தின்
கவனத்திற்கு க�ொண்டு சென்று அவற்றினை  தீர் 
க்க தேவையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க 
வுள்ளேன்.
அதேப�ோன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டம் 
சார்ந்த வளங்களை பயன்படுத்தி தேவையான
முதலீகளை எமது புலம்பெயர்  உறவுகளை
ஒருங்கிணைத்து செய்யலாம்  என்ற வகையிலான
செயற்றிட்டங்களை முன்னெடுத்துள்ளேன்.

தமிழரின் இருப்பை உறுதி செய்ய, அவர்களு
க்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கு நியாயம்
தேட எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என நினைக்
கிறீர்கள்?
பதில்: நான் மேலே கூறியவாறு எமது வளத்தினை 

நாங்கள் பயன்படுத்தும்  ஒரு ப�ொறிமுறையினை 
உருவாக்கி நாங்கள் செயற்றிட்டங்களை முன்னெடு
க்க  முடியும். தமிழ் மக்களின் இருப்புக்கு எதிராக 
முன்னெடுக்கும் செயற்பாடுகளை தடுத்து நிறுத்த 
இராசமாணிக்கம் இராஜபுத்திரன் சாணக்கியன், கேள்வி: இந்த தேர்தலில் மக்களின் தீரப்பை
த�ொடர்ந்து ப�ோராடுவ�ோம்.
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் பங்காளிக் எவ்வாறு பார்க்கிறீர்கள்?
தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பு இந்த நாட்டில்
கட்சியான இலங்கை தமிழர சுக் கட்சி சார்பாக,
தமிழ் மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட  அநீதிகளுக்கு
மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில், பாராளுமன்ற பதில்: இது த�ொடர்பில் நாங்கள்  நிறைய எதிராக பல காலமாக த�ொடர்ச்சியான ப�ோரா 
ப�ொதுத் தேர்தலில் ப�ோட்டியிட்டு வெற்றி ஆராயவேண்டியுள்ளது. இந்த பின்னடைவு த�ொட ட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றது. சர்வதேச 
ர்பில் ஆராய்ந்த  பின்னரே  என்னால் கருத்துக்  கூற  ரீதியில் தமிழினப் படுக�ொலை த�ொடர்பிலான
பெற்றுள்ளார்.
அவர் எமக்கு வழங்கிய பிரத்தியேக நேர் முடியும்.
நீதி க�ோரலுக்கு ஆதரவாக நான் த�ொடர்ந்து செயற் 
படவுள்ளேன்.
காணல் வருமாறு:
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கேள்வி: உங்கள் வெற்றிக்கு அப்பால் உங்கள்
கேள்வி: தாங்கள் முன்னுரிமை க�ொடுக்கவுள்ள கட்சியின் அடைவு பற்றி தங்கள் கருத்து என்ன?
செயற்திட்டங்கள் பற்றி கூறமுடியுமா?
பதில்: பின்னடைவினை சந்தித்துள்ளது. அது
பதில்: நாங்கள்  உரிமைக்கான ப�ோராட்டங்களை த�ொடர்பில் மேலதிக கருத்துகளை என்னால்
த�ொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கும் அதேவேளை, அர
சாங்கத்தினை  நம்பியிராமல் சில மட்டக்களப்பு
மாவட்டம் சார்ந்த வேலைத்திட்டங்களையும் 
முன்னெடுக்க வேண்டிய தேவையிருக்கின்றது.
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் சார்ந்த  தேவைப்பாடு

கூறமுடியாது. எனினும்  இது த�ொடர்பில் கட்சி
கூடி ஆராய்ந்த  பின்னர் கருத்துகளை தெரிவிக்க 
முடியும்.

கேள்வி: தங்களுக்கு கிடைத்த இந்த வாய்ப்பை

தேர்தல் ஜனநாயக ... த�ொடர்ச்சி...
ம�ொத்தத்தில் எதிர்வரும் காலத்தில் பாராளு
மன்ற தேர்தலை  குத்தைகைக்கு வழங்கலாம்.
வன்னியில் கேணல் ரட்ணப்பிரியாவை  ஆதரிக் 
கின்ற மனநிலைக்கு மக்கள் வந்து விட்டனரா 
என்ற நிலையும்  த�ோன்றியுள்ளது. சர்வதேச 
கண்காணிப்பாளர்கள் பங்குபற்றாதது ஒரு துரதி
ஸ்டம் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
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எதிர்பாராத  முடிவுகள் வெளியாகி
தேர்தலில்
இருக்கின்றன. எதிர்பார்த்த வகையிலும் 

பெயரில் பதிய அரசியல் கட்சியை  உருவாக்கி
இருந்தார். இந்தத் தேர்தலுக்காகவே  இந்தக் கட்சி
பெறுபேறுகள்  அமைந்திருக்கின்றன. ஆயினும்  புதிதாக உருவாக்கப்பட்டது. அவ்வாறு உருவாக்கப் 
இலங்கையின் ஜனநாயக பயணத்தில் ஒரு திருப்ப  பட்ட அந்தக் கட்சி 47 ஆசனங்களையும் 7 தேசியப் 
த்தை  ஏற்படுத்த வல்லதாகவே  இந்தத் தேர்தல் பட்டியல் உறுப்புரிமையையும் தனதாக்கிக் க�ொண் 
அமைந்துள்ளது. நாட்டில் மாறி மாறி ஆட்சி செலு டுள்ளது. எதிர்க் சட்சியாக மலர்ந்துள்ள  அந்தக் 
த்தி வந்த  ஐக்கிய தேசிய கட்சி மற்றும்  சிறீலங்கா கட்சிக்கு இது ஒரு பெரிய வெற்றி என்றே  கூற 
சுதந்திரக் கட்சி ஆகிய இரண்டு பழம் பெரும் அரசி வேண்டும்.
யல் கட்சிகளும்  இந்தத் தேர்தலில் படுத�ோல்வி
அதிகூடிய பெறுபேறாகிய 128 ஆசனங்க 
அடைந்துள்ளன.
ளையும்  17 தேசியப்பட்டியல் உறுப்புரிமையை 
யும் பெற்று 145 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை
ப�ொதுஜன பெரமுன தனதாக்கிக் க�ொண்டிருக் 
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கின்றது. கடந்த  ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி
யீட்டிய ப�ொதுஜன பெரமுன மூன்றிலிரண்டு
பெரும்பான்மை பலத்தைப் பெற்று, இந்தத் தேர் 
தலின் ஊடாக  புதியத�ோர்  அரசியல் கலாசாரத்தை 
உருவாக்கப் ப�ோவதாக  ராஜபக்ஷக்கள்  கூறியிருந் 
தனர். ஆனாலும்  அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு
அமைய மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்மையை 
ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவரும் முன் அவர்களால் எட்ட  முடியவில்லை. ஆனாலும் 
னாள்  பிரதமருமாகிய ரணில் விக்கிரமசிங்க தனது அந்த  இலக்கை  அவர்கள் நெருங்கி இருக்கின்றார் 
அரசியல் வரலாற்றிலேயே  முதற் தடவையாக  கள். தேர்தலில் வாக்களித்ததன் பின்னர் ஊடகவிய
நாடாளுமன்றப்  பிரவேசத்தை  இழந்துள்ளார். இது லாளர்களிடம் கருத்து வெளியிட்ட  பிரதமரும் 
அவருடைய நான்கு தசாப்தங்களுக்கும் மேற்பட்ட  ப�ொதுஜன பெரமுனவின் தலைவருமாகிய மகிந்த 
அரசியல் வாழ்க்கையில் விழுந்த  மிக மேசாமான ராஜபக்ஷ தேர்தலில் தமது கட்சி மூன்றிலிரண்டு
அடியாகும். தலைவரின் த�ோல்வி மட்டுமல்லாமல்
எந்த ஓர் ஆசனத்தையும் அந்தக் கட்சியினால் பெற 
முடியாத அளவுக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியை நாட்டு
மக்கள் கைநழுவச் செய்திருக்கின்றார்கள்.
சுதந்திரக் கட்சி ஒரேய�ொரு ஆசனத்தை 
மட்டும் தனதாக்கிக் க�ொண்டுள்ள ப�ோதிலும்,
ஐக்கிய தேசிய கட்சியைப் ப�ோலவே, இந்தத் தேர் 
தலுக்குப்  பின்னரான அதன் அரசியல் எதிர்காலம் 
இருண்டதாகவே காணப்படுகின்றது. இந்த  இர
ண்டு கட்சிகளினதும் படுத�ோல்வியும், அவற்று
க்குப் பதிலாக  அரசியல் அரங்கில் தலை  நிமிர்த்தி
யுள்ள  புதிய கட்சிகளாகிய ப�ொதுஜன பெரமுன
மற்றும்  ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ஆகிய இரண்டு பெரும்பான்மை பலத்தைப் பெறும்  என்று திட
கட்சிகளினதும் வருகையானது நாட்டில் தேசிய மாகக்  கூறினார். அவ்வாறு பெறத் தவறினாலும்,
மட்டத்தில் நிலவி வந்த  அரசியல் ஒழுங்கையும், அந்த  அரசியல் பலத்தைத் தங்களால் தேர்தலின்
ஆட்சி ஒழுங்கையும் புரட்டிப் ப�ோட்டிருக்கின்றது. பின்னர்  உருவாக்கிக் க�ொள்ள  முடியும்  என்றும் 
புதிய அரசியல் ப�ோக்கிற்கு வழி திறந்து விட்டிருக்  அவர்  அடித்துக்  கூறி இருந்தார். அதன்படி அரச 
கின்றது. ப�ொதுஜன பெர முன உள் ளுராட்சி மன்றத் ஆதரவு கட்சிகளின் உதவியுடன் மூன்றிலிரண்டு
தேர்தலில் களமிறங்கி அம�ோக வெற்றியீட்டிய பெரும்பான்மை பலத்தை ப�ொதுஜன பெரமுன
பின்னர், அந்த வெற்றி வாய்ப்பைப் ப�ோன்றே  பெற்றுள்ளது. தேசிய மட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள 
ப�ொதுத் தேர்த  லிலும் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது. புதிய அரசியல் மாற்றம்  ராஜபக்ஷக்களின் புதிய
அந்த வகையில் இந்தத் தேர்தலில் வெற்றி பெறுவ  அசரியலமைப்பு உருவாக்கத்திற்கும்  13 மற்றும் 
தற்கு சிங்கள ப�ௌத்த மக்களின் மனங்களில் உரிய 19 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தச் சட்டங்களை
வகையில் இடம் பிடித்திருந்தது என்றே கூற வேண்  இல்லாமல் செய்வதற்கும் வாய்ப்பாக  அமைந்தி
டும்.
ருக்கின்றது. இது அவர்களைப் ப�ொறுத்தமட்டில்
ஓர்  அரசியல் சாதனை  என்றே  கூற வேண்டும்.
ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற சூட்டோடு
சூடாக ப�ொதுத் தேர்தலை  நடத்தி நாட்டில்
அரசியல் ஸ்திரத் தன்மையை  உருவாக்க, புதிய
நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றிலிரண்டு பெரும்பான்
மையைப் பெற்றுவிட வேண்டும்  என்ற முனைப் 
ப�ோடு ஜனாதிபதி க�ோத்தாபாய ராஜபக்ஷ செயற் 
பட்டிருந்தார். ஆனாலும் ப�ொதுத் தேர்தலை நடத்து
வதற்கான அவருடைய முயற்சிகள் க�ொர�ோன
வைரஸ் ந�ோயிடர் நிலைமைகள் காரணமாக நான்கு
ஆனால் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவ  மாதங்கள் தாமதமாகி இறுதியில் வெற்றிகரமாக 
ராசிய சஜித் பிரேமதாசா  ஐக்கிய தேசிய கட்சி ப�ொதுத்தேர்தல் நடத்தி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது.
யில் இருந்து விலகி, சிறுபான்மை  தேசிய இனத்த 
அடுத்த கட்டமாக  புதிய நாடாளுமன்றம் 
வராகிய தென்னிலங்கை தமிழ் அரசியல் தலைவர்  கூட்டப்பட்டு ராஜபக்ஷக்களின் அரசியல் கனவு
களுடன் கைக�ோர்த்து, ஐக்கிய மக்கள் சக்தி என்ற களை நிறைவேற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் 

முன்னெடுக்கப்படும்  என்பதில் எந்தவித சந்தேக 
மும்  இல்லை. அரசாங்கம்  ஒன்று வலுவாகச்
செயற்படுவதற்குரிய அரசியல் பலம் பல தசாப்தங் 
களுக்குப்  பின்னர்  இந்த  ஆட்சியாளர்களுக்குக் 
கிட்டியிருக்கின்றது. இந்த  கிடைத்தற்கரிய அரசி
யல் சந்தர்ப்பத்தை  ராஜபக்ஷக்கள்  எந்த வகையில்
பயன் படுத்தப் ப�ோகின்றார்கள்  என்ற கேள்வி
இருக்கத்தான் செய்கின்றது. அதேவேளை, சிங்கள 
ப�ௌத்த  தேசியமும்  இராணுவ மயமும் க�ொண் 
டத�ோர் ஆட் சிப் ப�ோக்கில் முனைப்பைக் க�ொண் 
டுள்ள  அவர்கள், பல்லினம் மற்றும் பன்மைத்
தன்மையைக் க�ொண்ட தேசிய அரசியல் வழியைப் 
பின்பற்ற மாட்டார்களா  என்று சில தரப்பினர்  நப் 
பாசை க�ொண்டிருப்பதையும் காண முடிகின்றது.
இது ஒரு புறமிருக்க, இந்தத் தேர்தல்
வடக்கு கிழக்கில் ஒரு ப�ோக்கையும் தென்பகுதி
யில் ஒரு ப�ோக்கையும் க�ொண்டதாக அமைந்திருந் 
தது. ஒற்றை  ஆட்சி வழிமுறைக்காக தெற்கில்
சிங்கள ப�ௌத்த மக்களை இன மத  ரீதியாக 
உசுப்யேற்றி அதன் ஊடாக  தேர்தல் வெற்றியை 
ராஜபக்ஷக்கள் சாத்தியமக்கி உள்ளனர். மக்களு
டைய உண்மையான அரசியல் மற்றும் சமூக 
வழிகளிலான தேவைகளைப்  பூர்த்தி செயற்வதற் 
கான அரசியல் வழிமுறைகளைப்  புறந்தள்ளி,
ப�ௌத்த மதத்திற்கும்  சிங்கள ப�ௌத்த மக்களுக் 
கும்  இந்த  நாட்டை  விட்டால் உலகில் வேறு எங் 
கேயும்  இடமில்லை  என்ற மாயைக்குள்  அவர் 
களை வீழ்த்திய ராஜபக்ஷக்கள்  அதன் மூலம் 
ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றி உள்ளார்கள்.
தேசப்பற்று ந�ோக்கிலான ஓர்  அரசியல் க�ொள்கை 
வழியில் நின்று அவர்கள் அரசியல் செய்யவில்லை.
ஆட்சி
அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றவுமில்லை.
வெறு மனே  ஆட்சி அதிகாரத்தைத் தமதாக்கிக் 
க�ொள்ள வேண்டும். ஒரு குடும்ப  அரசியல் வழி
முறையை  உருவாக்கி நிரந்தரமாக்கிவிட வேண் 
டும்  என்ற அடிப்படையிலான சுயலாப  அரசியல்
வழிமுறையே  அவர்களுடைய ப�ோக்காக  இருக்கி
ன்றது. ஜனாதிபதியாக 2005 முதல் 2015 ஆம்ஆண்டு
வரையில் க�ோல�ோச்சிய மகிந்த ராஜபக்ஷ த�ோல்வி
யைத் தழுவி நான்கு வருடங்கள்  ஆட்சி அதிகா 
ரத்தை  இழந்திருந்தார். மீண்டும்  2019ஆம்  ஆண்டு
அவருடைய சக�ோதரர் க�ோத்தாபாய ராஜபக்ஷ
ஜனாதிபதியாகத் தெரிவாகியதைத் த�ொடர்ந்து நாட்
டின் பிரதமர் பதவியைத் தனதாக்கிக் க�ொண்டார்.
இந்தத் தேர்தலையடுத்து அவரே  பிரதமராகப் 
பதவி வகிக்கப் ப�ோகின்றார்.
ஆகவே தென்னிலங்கையில் பேரின மக்கள் 
மத்தியில் தங்களுடைய நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு அமை 
வாக மக்களைத் திசை  திருப்பி, தமக்கானத�ோர் 
அரசியல் வழித்தடத்தில் அவர்கள் பயணிக்கத்
த�ொடங்கி இருக்கின்றனர். அது ஒற்றை ஆட்சியை 
இறுகப் பற்றியத�ோர்  அரசியல் வழிமுறையாகும்.
வடக்கு கிழக்குப்  பிரதேசத்தின் தமிழ்த் தரப்பி
லும் மக்கள் மனங்களை வென்றத�ோர்  அரசியல்
ப�ோக்கைக் காண முடியவில்லை. தமிழ்த்தேசியம் 
என்பது பேச்சளவிலான அரசியல் க�ொள்கையாக 
இருக்கின்றதேயல்லாமல், அதற்கான செயல்வடிவ 
அரசியலையும்  அரசியல் வழிடத்தடத்தையும் 
தமிழ் அரசியல் தலைவர்களிடம் காண முடிய
வில்லை.
விடுதலைப்புலிகள்  2009ஆம்  ஆண்டு
இராணுவ  ரீதியாக  அரச படைகளினால் த�ோற் 
கடிக்கப்பட்டு தமிழ்ப்பிரதேசம்  இராணுவமய
மாக்கப்பட்டிருந்த சூழலிலும் தமிழ் மக்கள் தமிழ்  
தேசியத்தின்பால் பற்றுறுதி க�ொண்டவர்களாகவே 
திகழ்ந்தனர். அந்த  அரசியல் க�ொள்கையில் அவர் 
கள்  இறுக்கமாகக் கட்டுண்டிருந்தார்கள். ஆனால்
விடுதலைப்புலிகளின் மறைவையடுத்து தமிழ்
அரசியல் தலைமையைப் ப�ொறுப்பேற்ற தமிழ்த்
தேசிய கூட்டமைப்பினர், அந்த அரசியல் கட்ட மை 
ப்புக்குள் மக்கள் கட்டுண்டிருந்ததைப்போன்று
கட்டு ண்டிருக்கவில்லை. அந்த வகையில் இறுக் 
கமான ஒரு கட்டமைப்பாகக்  கூட்டமைப்பை 

த�ொடர்ச்சி 13ஆம் பக்கம்
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களுக்கு சில சலுகைகளை வழங்கியதால் தேர்தல்
கால இறுதி நேரத்தில் எங்களுக்கான ஆதரவு
நிலையில் சில மாற்றங்களைக் க�ொண்டு வந்துள் 
ளது. தேசியத்தின்பால் அக்கறை  இருக்கிறது.
இருந்தாலும்  தேசியம் மட்டும்  தேவையில்லை 
என்ற நிலையிலும்  இப்படியான ச�ோரம்போகும் 
நிலையில் மக்கள்  உள்ளனர். தேர்தல் காலத்தில்
ப�ொய் வாக்குறுதிகளால் தமிழ் மக்கள்  ஏமாற்றப் 
படுகின்றார்கள். இதனாலேயே  எங்கள் வாக்குப் 
பலத்தில் ஒரு சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.
கூட்டமைப்பின் த�ோல்விக்கு அதன் தலை
மையும், முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்க
ளுமே ப�ொறுப்பு ஏற்கவேண்டும் என தமிழ்த்
தேசியக் கூட்டமைப்பின் சார்பில் வன்னி மாவட்டத்
தில் ப�ோட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற நாடாளுமன்ற
உறுப்பினர் வின�ோ ந�ோகராதலிங்கம் எமது ஊடகத்
திற்கு வழங்கிய நேர்காணலில் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வழங்கிய நேர்காணலின் முழு
வடிவம் வருமாறு:

கேள்வி: உங்கள் தனிப்பட்ட வெற்றிக்கு
அப் பால் உங்கள் கட்சியின் பின்னடைவு
த�ொடர்பில் கூற முடியுமா?
பதில்: நான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறேனே தவிர

கூட்டமைப்பு படுத�ோல்வியை சந்தித்துள்ளது
என்றே  கூறலாம். ஏனெனில் நாங்கள்  யாழ்ப் 
பாணத்தில் 2 ஆசனங்களை இழந்திருக்கிற�ோம்.
அம்பாறை மாவட்டத்தில் ஒரு பிரதேசத்தையே 
கேள்வி: இந்த தேர்தலில் மக்களின் தீர்ப்பை இழந்திருக்கிற�ோம். அம்பாறை மாவட்டத்தில்
தமிழ்ப் பிரதிநிதித்துவத்தை இல்லாமல் செய்வதற் 
எவ் வாறு பார்க்கிறீர்கள்?
காக  அரச சார்பானவர்கள் செயற்பட்டனர்.
பதில்: மக்கள் தமிழ்த் தேசியத்தின்பால் அக்கறை  இதனால் தமிழ் மக்கள் தங்கள் வாக்குகளை
பிரித்து அளித்துள்ளனர். எனவே  அங்கு எங்கள் 
யுடன் செயற்படுகிறார்கள். அதில் மாற்றமில்லை.
பிரதிநிதித்துவத்தை இழந்திருக்கின்றோம்.
பெரும்பான்மை கட்சியின் வேட்பாளர்கள் மக் 
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வாக்குகளை ஒருங்கே  குவித்தால் தான் எங்கள் 
பிரதிநிதித்துவத்தை காப்பாற்ற முடியும்  என்று
சிந்திக்க மக்கள் தவறி விட்டார்கள். இந்த
மக்கள்  சூழ்ச்சிகளை புரிந்து க�ொண்டு
ஓரணியின் கீழ் ஒன்று சேர்ந்திருந்தால் அது எந்த 
அணியானாலும் சரி அந்த  ஆசனத்தை  நாங்கள் 
பெற்றிருக்க முடியும். கூட்டமைப்பின் தேசியத்து
டன் அவர்கள் பயணித்திருந்தால் வெற்றி பெற்றி
ருக்க  முடியும். அதில் அவர்கள்  விழிப்படையத்
தவறி விட்டார்கள்.
யாழ்ப்பாணத்தில்
எப்படியிருந்தாலும் 
அது தமிழர் பிரதேசம். அது வேறு விடயம். ஏனைய
இடங்களில் தமிழ்த் தேசியக்  கூட்டமைப்பின்
ஊடாக  எங்கள்  பிரதிநிதித்துவம் பறிக்கப்பட்டு
ள்ளது என்று தான் கூற வேண்டும். முன்னாள் பாரா 
ளுமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர்  த�ோல்வியடைந் 
திருக்கின்றார்கள் என்றால் எங்கள் தமிழ்த் தேசி யக் 
கூட்டமைப்பின் தலைவர்கள் அல்லது முன் னாள் 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே  இதற்கு ப�ொறு
ப்புக்கூறவேண்டியிருக்கிறார்கள்.தனிப்பட்ட 
வேட்பாளர்களைக் கூற முடியாது. தவறுகள் முழு
க்க  கூட்டமைப்பின் தலைமையிலேயே  இருக் 
கின்றது. இதை நான் பகிரங்கமாக கூறுவேன்.

கேள்வி: மக்கள் ஆணையால் கிடைத்த அரிய
சந்தர்ப்பத்தினால் வெற்றி பெற்றுள்ளீர்கள்.
உங்கள் வெற்றியை தமிழ்த் தேசிய மேம்பா
ட்டிற்கு எவ் வாறு பயன்படுத்தலாம்?
பதில்: தமிழ்த் தேசியத்தின்பால் சரியான பாதை 

யிலேயே கடந்த காலங்களில் பயணித்துக் 
க�ொண்டிருக்கின்றோம். அதேப�ோல் அந்தப் 
பாதையில் த�ொடர்ந்து பயணிப்போம். அத்துடன்
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னாட்டு நீதிமன்று கட்டளையிட்டது ப�ோன்று,
சிறீலங்காவிலும் இனப்படுக�ொலைக்கான சான்றுக 
ளை அழிக்கக்கூ டாது என்று அந்த  நீதிமன்று
முன்னேற்பாடாகக் கட்டளையிடக்கூடிய சாத்தியக் 
கூறுகள் இருக்கின்றன

சித்திரவதை, பாலியல்வன்முறை, த�ொடர் 
மேற்கொள்ளப்பட்டது
இனப்படுக�ொலை
ந்து
நடைபெற்றுக் க�ொண்டிருக்கும் வலிந்து காணா 
என்பதை தமிழ் மக்கள் முதலில் ஏற்றுக்
மல் ஆக்கப்படும் செயற்பாடுகள், த�ொடரும்  இரா 
க�ொள்ள வேண்டும்.
நடந்தவை இனப்படுக�ொலையே என்பதைத் தமிழ்
மக்கள்  ஏற்றுக்கொள்வது மிகவும்  அவசியமாகும்.
ஏனென்றால் கறுப்பு யூலையில் நடைபெற்றவை 
தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக  முதலும் கடைசியுமாக 
நடந்த  இனப்படுக�ொலை  அல்ல. ஆயுதப் 
ப�ோராட்டம்  ஆரம்பிக்கப்பட முன்னர்  கூட 1956,
1958, 1977ஆம்  ஆண்டுகளில் தமிழ் மக்களுக்கு
எதிரான வன்முறை  அரசினால் கட்டவிழ்த்து
விடப்பட்டிருந்தது.
அத்துடன் 2009 மே மாதத் தில் ஆயுதப் 
ப�ோ ர ாட்டம் 
ம � ௌ னி க ்கப் 
பட்டப�ோ து ,
மேற் க�ொள்ளப்ப 
ட்ட  இனப்படு
க�ொலை, மனித 
கு ல த் து க ் கெ தி
ரான குற்றங்கள்,
ப�ோர்க்குற்றங்கள் 
ப�ோன்ற குற்றச்
சாட்டுகள்  இன்னும்  விசாரிக்கப்படாமலேயே 
இருக்கின்றன. காலங்காலமாக  நாட்டை  ஆட்சி
செய்த வெவ்வேறு கட்சிகளும், தலைவர்களும் 
மேற்கொள்ளப்பட்ட வன்முறைகளுக்கு ப�ொறுப் 
பாளிகளாக  இருக்கிறார்கள். உண்மையில் இவை 
ஒரு குறிப்பிட்ட தனிநபரைய�ோ  அன்றி அரசியல்
கட்சியைய�ோ  சுட்டாது சிறீலங்கா அரசுக்குரிய
ப�ொறுப்பையே சுட்டிக் காட்டுகின் றன.

ணுவமயமாக்கல் என்பன வடகிழக்கில் வாழும் 
தமிழ் மக்களைத் த�ொடர்ச்சியான பாதிப்புகளுக்கு
உள்ளாக்கிக் க�ொண்டேயிருக்கின்றன.
சிறீலங்காவில் வரலாற்று ரீதியாகவும் 
அண்மைக் காலங்களிலும் தமிழ் மக்களுக்கு

jkpopy; n[ae;jpud;
எதிராக  நிகழ்த்தப்பட்ட  அட்டூழியங்களுக்கு குற்ற
வியல் ரீதியாகவும்  அரசுக்கு இருக்கின்ற ப�ொறு
ப்பு த�ொடர்பாகவும்  அரசைப் ப�ொறுப்புக்  கூறலு
க்கு உள்ளாக்குவதில் சர்வதேச  நாடுகள்  த�ோல்வி
யடைந்ததன் காரணத்தினால், தமிழ் மக்களுக்கு
எதிராக சிறீலங்கா அரசும் ஏனைய குற்றவாளிகளும் 
த�ொடர்ந்தும்  எவ்வித தயக்கமுமின்றி குற்றமிழை 
ப்தற்கான சூழல் த�ொடர்ந்து க�ொண்டி ருக்கிறது.
இனப்படுக�ொலைக்கான சான்றுகளை
அழிப்பதில் பாதுகாப்புப் படைகள்  ஏற்கனவே 
ஈடுபட்டுக் க�ொண்டிருப்பதை  நிரூபிப்பதற்கு
ப�ோதிய ஆவணங்கள்  கிடைத்திருக்கின்றன. சான்
றுகளைப் பாதுகாக்கும்  விடயத்தைப் ப�ொறுத்த 
வரையில் புலம்பெயர் தமிழ் அமைப்புக்கள்  பல்
வேறு சாத்தியப்பாடுகளைப் பரிசீலனை செய்து
வருகின்றன.
சிறீலங்காவில் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக 
மேற்கொள்ளப்பட்ட வன்முறைகள் பன்னாட்டு
நீதிமன்றில் இனப்படுக�ொலை  என அடையாளப் 
படுத்தப்படுவதற்கு முன்னர்  மியன்மாருக்கு பன்

சான்றுகளைப் பாதுகாப்பதற்கு அப்படிப்ப 
ட்ட  ஒரு கட்டளை உதவலாம். குறைந்த பட்ச 
மாக  ஆயுதப் ப�ோராட்டம்  முடிவுக்கு வந்தப�ோது
ஐக்கிய நாடுகள் தாபனம்  (ஐ.நாவின் நீதித்துறை 
யின் மூலமாக) இழைத்த தவறுக்கான பரிகாரத்
தைத் தேடுவதற்கு மேற்படி தாபனத்துக்கு ஒரு
வாய்ப்பைக் க�ொடுக்கலாம்  (பந்தி 80). இதனை 
முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கான ஒரு அரசைத்
தேடிக் கண்டுபிடிப்பது இதில் முதற்படியாகும்.
தென்னாசியாவுக்கு வெளியே தமிழ் ஈழத்
தைச் சேர்ந்த மக்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற கனடா 
மற்றும்  இலங்கைத்தீவின் காலனித்துவ  ஆட்சி
யாளராக விளங்கிய நெதர்லாந்து ப�ோன்ற நாடு கள் 
மியன்மாருக்கு எதிரான காம்பியாவின் வழக்கு க்கு
தங்கள்  ஆதரவை  அளிக்கும்  எண்ணத்தை வெளி
ப்படையாகத் தெரிவித்திருக்கின்றன. ஆனால் தற் 
ப�ோதைய சூழலில் இனப்படு க�ொலைக்கான
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சிறீலங்காவில் நடந்து முடிந்த 
இந்த வாரம் 
9ஆவது நாடாளுமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 
தெற்கிலும், வட கிழக்கிலும்  ஏற்கனேவே காணப் 
பட்ட  முனைவாக்கத்தை மேலும்  விரிவுபடுத்தியு
ள்ளதா கவே கருதத் த�ோன்றுகின்றது.
தெற்கில் ராஜபக்சாக்களின் வெற்றி என்பது
அங்கு அவர்களின் அரசியல் வெற்றி அல்ல;
மாறாக மதம், இனம் மற்றும் கலாச்சார மரபுகளின்
கருத்தை மக்கள் மத்தியில் விதைத்ததால் ஏற்பட்ட 
கருத்தியல் மாற்றம். அரச தலைவர்  தேர்தலின்
த�ோல்வியின் பின்னர் தென்னிலங்கை  முழுவதும் 
உள்ள ப�ௌத்த  ஆலயங்களுக்கு சென்றார் மகிந்த,
அதேசமயம், தனது வெற்றியின் பின்னர்  ராவன்
வாலி மகா சேயாவில் பதவியேற்றார் க�ோத்தா,
களனி ரஜமகா  விகாரையில் பதவியேற்கின்றார் 
மகிந்தா. மாதம்  த�ோறும் ப�ௌத்த மதத்தலைவர் 
களை சந்திக்கின்றார்  சிறீலங்கா அரச தலைவர்.
சிங்கள ப�ௌத்த த�ொல்பொருட்களை தேடுவதற்கு
கிழக்கில் குழு அமைத்தவரும் அவரே.

அதாவது இந்த  புதிய இனவாத  அணுகு
முறை மூலம் 70 விகித சிங்கள மக்களை தன்பக்கம் 
திருப்பியுள்ளனர் மகிந்த  குடும்பத்தினர். இந்த 
அரசியலுக்கு வறுமையை  விடவும் சக்தி அதிகம் 
உள்ளது என தற்போது எண்ணத் த�ோன்றுகின்றது.
மிகப்பெரும் ப�ொருளாதார நெருக்கடியை 
சிறீலங்கா மக்கள்  எதிர்கொண்டுள்ள ப�ோதும்,
அவர்கள் தமது இனவாதச் சிந்தனைகளில் இருந்து
வெளிவரவில்லை என்பது தெளிவானது.
மறுவளமாக, வடக்கு கிழக்கு உட்பட்ட 
தமிழர் தாகயத்தை  நாம் ந�ோக்கினால், அங்கு ஒரு
மாற்றம்  ஒன்றுக்கான ஆரம்பம்  த�ோன்றியுள்ளது.
ஆயுதப்போர் ம�ௌனிக்கப்பட்ட பின்னரும் விடுத 
லைப்புலிகளின் நாமத்தை  கூறி இரு தடவைகள் 
அதிகாரத்தை கைப்பற்றிய கூட்டமைப்பு இந்த 
முறை வடக்கில் 37 விகித வாக்கு வீழ்ச்சியை கண் 
டுள்ளது.
அதன் மூலம் கடந்த  முறை  16 உறுப்பினர் 
களை க�ொண்ட  அதன் பலம் தற்போது 10 ஆக 

Nty;]; ,y; ,Ue;J mU];
குறைந்துள்ளது. மறுவளமாக  புதிதாக கட்சி ஆரம் 
பித்து மூன்றாவது முறை  நாடாளுமன்றத்தில்
ப�ோட்டியிட்ட தமிழத் தேசிய மக்கள்  முன்னனி 2
உறுப்பினர்களையும், முதல் முறை  நாடளுமன்றத்
தேர்தலை  எதிர்கொண்ட தமிழ்த் தேசிய மக்கள் 
கூட் டணி 1 உறுப்பினர் பதவியையும் பெற்றுள்ளது.
இது தமிழ்த் தேசிய சிந்தனைக்கான மாற்றமாகும்.
அது மட்டுமல்லாது, கூட்டமைப்பில் ப�ோ 
ட்டியிட்டவர்களில் தேசியவாதிகள், மக்களுடன்
இணைந்து பணியாற்றுபவர்கள் ப�ோன்றவர்களே 
அதிக வாக்குகளை பெற்றுள்ளனர். உதாரணமாக 
திருமலையில் ப�ோட்டியிட்ட  குகதாசன், யாழில்
ப�ோட்டியிட்ட சசிகலா ஆகிய�ோரை கூறலாம்.
அதாவது இனவாதத்தை ந�ோக்கி தெற்கு
தள்ளப்படும்போது, அதற்கு சமாந்திரமாக தமிழர் 
தரப்பும்  எதிர்த்திசையில் பயணிப்பதை தான்
அவதானிக்க முடிகின்றது.
இருந்தப�ோதும், கிழக்கில் பிள்ளையான்,
வியாழேந்திரன் மற்றும் சாணக்கியன் ஆகிய�ோ 
ரும், வடக்கில் அங்கஜனும், டக்ளசும் வெற்றி
பெற்றது என்பது ஒட்டுக்குழுக்களினதும், தென்னி
லங்கை பேரினவாதக் கட்சிகளினதும், எழுச்சி
யாக க�ொள்ள  முடியாது, மறுவளமாக ப�ோரினா 
லும், சிறீலங்கா அரசின் த�ொடர் அடக்குமுறைகளி
னாலும் பாதிக்கப்பட்டு வறுமை, த�ொழிலின்மை 
மற்றும் அன்றாடப் பிரச்சனை கள் ப�ோன்றவற்றால்
வாடிய மக்களை இந்த கட்சிகள் தமது அரசியல்
ந�ோக்கங்களுக்காக  உதவிகளை வழங்கி, தன்வசப் 
படுத்தியதே இந்த மாற்றத் திற்கான காரணம்.
இந்த  அணுகுமுறையில் எமது தேசிய
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நலன்சார்  அரசியல் கட்சிகள் தவறிழைத்துள்ளனர் 
என்றே க�ொள்ள  முடியும். சாதாரண மக்களுடன்
இணைந்து அவர்களின் அன்றாட வாழ்வில் கல
ந்து அவர்களின் பிரச்சனைகளை அணுகுவதில்
தாயகத்து அரசியல் கட்சிகள் மேற்கொண்ட முயற் 
சிகள் ப�ோதுமானதாக  இல்லை  என்பதுடன்,
புலம் பெயர் தமிழ் சமூகமும், சரியான அரசியல்
இலக்கை ந�ோக்கி தமது வளங்களை ஒன்று
குவிக்காது, பரவாலக மேற்கொண்ட  உதவிகள் 
மற்றும்  நடவடிக்கைகள் மக்களுக்கு சரியான
நம்பிக்கையை  ஊட்டவில்லை  என்பதுடன் மக் 
களை மறுவாழ்வுடன் கூடிய அரசியல் மயப் படுத்த 
வில்லை.
எனவே தான் இனப்படுக�ொலையை மேற் 
க�ொண்ட கேணல் ரத்தினபிரியா  முல்லைத்தீவில்
கணிசமான ஆதரவை பெறும்  அளவுக்கு எமது
அரசியல் பலவீனமடைந்துள்ளது.
தென்னிலங்கையை ப�ொறுத்தவரையில்,
அங்கு பல தசாப்தங்களாக  ஆட்சியில் இருந்த 
மிகப்பெரும் கட்சியான ஐக்கிய தேசியக் கட்சி
வாரலாறு காணாத  த�ோல்வி அடைந்துள்ளது
என்பதை விட வரலாற்றில் இருந்து அழிந்துப�ோகும் 
நிலையை அது எட்டியுள்ளது என்றே கூற முடியும்.
அளிக்கப்பட்ட ம�ொத்த வாக்குகளில் 2.15 விகித 
வாக்குகளை பெற்று, தமிழரசுக் கட்சியைவிட
குறைந்த வாக்கு பெற்ற கட்சி என்ற நிலையை அது
எட்டியுள்ளது.
அதாவது பழம்பெரும்  யானைச் சின்னம் 
என்பது கூட தற்போதைய கருத்துருவாக்கத்தினால்
மக்களின் மனதில் இருந்து அகற்றப்பட்டதே
அங்கு நிகழ்ந்துள்ளது. எனவே மக்களுடன்
இணைந்து பயணிக்காது விட்டால், இது தமிழ்க் 
கட்சிகளுக்கும் எதிர் காலத்தில் நடக்கலாம்.
க�ோத்தபாயா தரப்பை ப�ொறுத்தவரையில்,
அவர்களுக்கு கிடைத்த  இந்த  145 உறுப்பினர்கள் 
என்பது இலகுவில் மூன்றில் இரண்டு பெரும் 
பான்மையை எட்டுவதற்கு ப�ொதுமானது. எனவே 
19 ஆவது திருத்தச்சட்டத்தின் நீக்கம்  அல்லது
மாற்றம் மற்றும்  ஏற்கனவே  சிதைந்துப�ோயுள்ள 
13 ஆவது திருத்தச்சட்டத்தின் முற்றான மாற்றம் 
என்பவற்றை புதிய அரசு மேற்கொள்ளும் என்பது
தெளிவானது.
13 ஆவது திருத்தச்சட்டம்  என்பது தமிழ்
மக்களுக்கான தீர்வில்லை, அது இந்தியாவின்
ஆளுமைக்கான குறியீடு, எனினும்  இதன் மூலம் 
தமிழர் தரப்பு உள்ளக  சுயநிர்ணய உரிமை  என்ற
தீர்வு முறையில் இருந்து வெளியேறி வெளியக 
சுயநிர்ணய உரிமையை ந�ோக்கி நகர்வதற்கான ஏது
நிலைகள் வலுப்படும் என்பதே யதார்த்தமானது.
எனவே தற்போது வெற்றி பெற்றுள்ள  தே
சிய சிந்தனை க�ொண்ட தமிழ் உறுப்பினர்கள், தமிழ்
மக்களின் அரசியல் உரிமைகள், சிறீலங்கா அரசு
மேற்கொண்ட  இனஅழிப்பிற்கான நீதி க�ோருதல்
ப�ோன்ற விடயங்களை முன்னிலைப்படுத்தி
புலம்பெயர் மக்கள் மற்றும் அனைத்துலக சமூகம் 
ஆகியவற்றுடன் ஒரு நல்ல உறவுகளை ஏற்படுத்தும் 
முயற்சிகளுக்கு முன்னுரிமை க�ொடுக்க வேண்டும்.
அது மட்டுமல்லாது, உள்ளக  அரசியலி
லும் மக்களுடன் இணைந்து பணியாற்றி மக்களின்
மனங்களை வென்றெடுப்பதற்குரிய நடவடிக்கை 
களை இந்த கட்சிகள் செய்வதுடன், அதற்கான ஏது
நிலைகளை உருவாக்குவதில் புலம்பெயர் சமூகம் 
தனது பிரிவினைகளை கைவிட்டு ஓரு அணியில்
நின்று உதவிகளை வழங்கவேண்டும்.
ஒரு கட்சியின் பலம்  என்ற நிலைப�ோய்
பல கட்சிகள்  என்ற நிலை வந்திருந்தாலும், தமிழ்
மக்களின் தேசியப் பிரச்சனையில் இந்த பிரநிதிகள் 
தமது கட்சி வேறுபாடுகளை மறந்து ஒரு அணியில்
குரல் க�ொடுக்க வேண்டியதே தற்போதைய பிர
தான தேவையாக உள்ளது.
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தேசியவாத - புத்திஜீவிகளின் அமைப்பான ‘வியத்
மக’ இந்த  நிலைப்பாட்டைத்தான் க�ொண்டிருக் 
கின்றது.
மஹிந்த  ராஜபக்ஷவ�ோ மாகாண சபை 
முறை த�ொடர வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட் டில்
இருக்கின்றார். ஆனால், 13 ஆவது திருத்த  த்தின்
மூலமாக மாகாண சபைகளுக்கு வழங்கப்பட்
க�ொண்டுவந்தவர்  ரணில். அந்தத் தடைகளைத் டிருக்கும் காணி, ப�ொலிஸ் ப�ோன்ற அதிகாரங்கள் 
தாண்டி ராஜபக்ஷக்கள்  மீண்டும்  அதிகாரத்தைக்  நீக்கப்பட வேண்டும் என்பது அவரது நிலைப்பாடு.
கைப்பற்றிவிட்டார்கள்.
அது தேசிய பாதுகாப்புக்கு ஆபத்தானது என அவர் 
வாதிடுகின்றார். ஆக, அதிகாரம் இல்லாத மாகாண
சபை  முறை  ஒன்றுதான் மஹிந்தவின் விருப்பம்.
அதனை  இல்லாத�ொழிப்பது இந்தியாவுடனான
உறவுகளைப் பாதிக்கலாம் என அவர் கருதலாம்.
இந்த  நிலையில், வரக்கூடிய அரசியல
மைப்புத் திருத்தம் மாகாண சபைகளின் அதிகா 
ரங்களில் கைவைப்பதாக  இருக்கும்  என நிச்சய
மாக நம்பலாம். மாகாண சபை முறையை முற்றாக 
இல்லாமல் செய்யாமல். அதனைப் பலனீப்படுத்து
வதன் மூலம் சிங்கள - ப�ௌத்த கடும் ப�ோக்காளர் 
19ஆவது திருத்தம் ஜனாதிபதிக்கான அதிகா  களைத் திருப்திப்படுத்த அரசாங்கம் முயற்சிக்கும்.
ரங்களை வெகுவாகக் குறைத்தது. சுதந்திர ஆணைக் 
குழுக்களுக்கு அதிகாரங்களைக் க�ொடுத்தது.
தமிழ்த் தரப்பின் நிலை
பாராளுமன்றத்தைப் பலப்படுத்தியது. 19ஆவது
திருத்தம் மாற்றியமைக்கப்படும் என ராஜபக்ஷக்கள் 
ப�ொதுவாகச் ச�ொன்னாலும், அதில் சில பிரச்சி
னைகள்  உள்ளன. காரணம்- ஜனாதிபதிக்கான அதி
காரங்களை மீளக்கொடுப்பதென்றால் - பிரதமர் 
பலவீனப்படுத்தப்படுவார். இது ஜனாதிபதி - பிர
தமர் முரண்பாட்டுக்கு வழிவகுத்து விடலாம்.

jkpou; Kd;Ds;s rthy;fs;

டாளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பெரு
ம்பான்மையைப் பெற்று ராஜபக்ஷக்கள் 
ஆட்சி அமைத்து விட்டார்கள். ப�ொதுத் தேர்தலில்
இந்த பிரமாண்டமான வெற்றியை அவர்கள் பெற் 
றிருப்பது சிறுபான்மையினரின் இருப்புக்கான ஒரு
சவால்.

அரசியலமைப்பில் தமக்குத் தேவையான
மாற்றங்களைச் செய்வதற்கான அதிகாரத்தை 
இந்தப் பெரும்பான்மை அவர்களுக்கு வழங்கியிரு
க்கின்றது. அவர்களுடைய நிகழ்ச்சி நிரலின்படி
பாக்கும் ப�ோது ஒருபுறம், சர்வாதிகாரத்தை ந�ோக் 
கிய பாதையில் அவர்கள் பயணிப்பார்கள். மறு
புறம், ஒரு இனம், ஒரு மதம், ஒரு ம�ொழி என்பது
அவர்களுடைய இலக்காக இருக்கும்.
இந்த  இரண்டும்  சிறுபான்மையினரின்
எதிர்காலத்தை கேள்விக்குறியாக்கக்கூடியவை. இத 
னைத் தமிழ்த் தேசியம்  எவ்வாறு எதிர்கொள்ளப் 
ப�ோகின்றது?
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அதனால், அந்த  விடயங்களைத் தவிர்த்து
சுயாதீனக்  குழுக்களுக்கான அதிகாரங்கள்  மீது
கைவைக்கப்படலாம். அவை  குறித்து அரச தரப்பு
ஏற்கனவே  ஆராயத் த�ொடங்கி விட்டது. அது
சர்வாதிகாரத்தை ந�ோக்கி நாட்டைக் க�ொண்டு
செல்வதற்கு வழிவகுக்கும். ராஜபக்ஷக்களின்
முன்னைய ஆட்சி கூட (2005-2015) சர்வாதிகார
ஆட்சி எனவும், குடும்ப  ஆட்சி எனவும்  குற்றஞ்
சாட்டப்பட்டிருந்தது. இப்போது இராணுவப்  பின்
னணியைக் க�ொண்ட க�ோட் டாபய ஜனாதிபதியாக 
இருப்பதால், அதனைவிட ம�ோசமான ஒரு
அரசியலமைப்பு திருத்தம்
தேர்தல் முடிவுகளின்படி ப�ொதுஜன பெர நிலையை ந�ோக்கி நாடு செல்லலாம்.
முன பெற்றுக் க�ொண்டது 145 ஆசனங்கள். மூன்றில்
இரண்டு பெரும்பான்மையான 150 ஐப் பெறுவதற்கு
13 ஆவது திருத்தத்தின் கதி?
அவர்களுக்குத் தேவைப்படுவது மேலும்  ஐந்து
ஆசனங்கள் மட்டும்தான். அவர்களுடைய கூட்ட 
ணிக் கட்சிகளின் தலைவர்களான டக்ளஸ் தேவா 
னந்தா ஈ.பி.டி.பி. பெற்ற இரண்டு, அங்கஜன் இராம 
நாதன், பிள்ளையான், அதாவுல்லா  ஆகிய�ோர் 
ராஜபக்ஷக்களுடனேயே  இருப்பதால் மூன்றில்
இரண்டு அவர்களுக்குள்ளது.
மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மைக்கு
எதிரணியிலுள்ள  யாரையும்  நம்பியிருக்க வேண் 
டிய தேவை  ராஜபக்ஷக்களுக்கு இருக்கப் ப�ோவ 
தில்லை. அதனால், தாம்  விரும்பிய அரசியலமை 
ப்பு மாற்றத்தைக் க�ொண்டு வருவதில் அவர்களுக்கு
சவால்கள் இல்லை.
அடுத்ததாக  எழுப்பப்படும் கேள்வி 13 ஆவது
“அரசியலமைப்பை மாற்றுவதற்குத் திருத்தத்துக்கு என்ன  நடக்கும்  என்பது. தமிழ்
தேவையான மூன்றில் இரண்டை வழங்குங்கள்” மக்களைப் ப�ொறுத்தவரையில், அவர்களுடைய
என் பதுதான் தேர்தல் பரப்புரைகளின் ப�ோது ப�ொது அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றுவதாக அதுஇல்லை 
ஜன பெரமுனையின் பிரதான க�ோரிக்கையாக  என்பது உண்மைதான். ஆனால், அதிகாரப் பரவ 
இருந்தது. இப்போது அந்தப் பெரும்பான்மை உறு லாக்கலுக்காக  இருக்கக்கூடிய ஒரேய�ொரு ப�ொறி
திப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. வரப்போகும்  அரசி முறை  அதுதான். அந்த வகையில்தான் தமிழ்க் 
யலமைப்பு மாற்றம்  எவ்வாறானதாக  இருக்கும்? கட்சிகள் அதனை ஏற்றுக் க�ொண்டு மாகாண சபைத்
என்பதுதான் இங்கு எழும் கேள்வி.
தேர்தலில் ப�ோட்டியிடுகின்றன.
இவ்விடயத்தில் இரண்டு விதமான கருத்து
க்கள்  அரச தரப்பில் இருக்கின்றது. க�ோட்டாபய,
19 ஆவது திருத்தம் நீக்கம்?
19 ஆவது திருத்தம்தான் தமக்குக் கால்கட்டைப்  13 ஆவது திருத்தம்  நீக்கப்பட்டு, மாகாண சபை 
ப�ோட்டது என்பது ராஜபக்ஷக்களின் முன்னைய முறை  இல்லாமல் செய்யப்பட வேண்டும்  என்ற
குற்றச்சாட்டு. ராஜபக்ஷக்கள்  மீண்டும்  அரசியல் நிலைப்பாட்டில் உள்ளார். அதனை  அவர் வெளிப் 
அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றுவதைத் தடுப்பதற்காக  படையாகவும் ச�ொல்லியிருக்கின்றார். க�ோட்
இந்தத் திருத்தத்தை  நன்கு திட்டமிட்டு 2015 இல் டாவை  அரசியலுக்குக் க�ொண்டு வந்த  சிங்கள 

சிங்கள ப�ௌத்த  தேசியவாதப் பாதை 
யில்தான் இந்த  அரசாங்கம் செல்லும்  என்பது
வெளிப்படையாகத் தெரிகின்றது. த�ொல் ப�ொரு
ட்களைப் பாதுகாப்பதற்கான செயலணி ப�ோன்றன
இந்த  ஆபத்தை  உணர்த்தும்  ஏனைய விடயங் 
களாகும்.
அரசுடன் இணைந்திருக்கப்போகும் தமி
ழர்களான டக்ளஸ், அங்கையன், பிள்ளையான்,
வியாழேந்திரன் ப�ோன்றவர்களால் இதற்கு எதி
ராக  ஒரு துரும்பைக்  கூட நகர்த்த  முடியாது.
த�ொல்பொருள்ள செலணிக்கு தமிழர்  ஒருவரை 
நியமிக்குமாறு டக்ளஸ் முன்வைத்த க�ோரிக்கை 
யை  ஜனாதிபதி பரிசீலிக்கக்கூட தயாராக  இருக்க 
வில்லை. டக்ளஸ் அதன் பின்னர் ம�ௌனமாகி
விட்டார்.
சர்வதேச அரங்கிலும் தமிழர்கள் பலவீனப் 
படப் ப�ோகின்றார்கள். வடக்கில் சிறீலங்கா
சுதந்திரக் கட்சி ஒரு ஆசனத்தைப் பெற்றிருக்கின்
றது. மக்கள் கணிசமாக  அந்தக் கட்சிக்கு வாக்களி
த்துள்ளார்கள். ஈ.பி.டி.பி. இரண்டு ஆசனங்களைப் 
பெற்றிருக்கின்றது. கிழக்கிலும்  அரச தரப்பின்
வெற்றி அம�ோகமாக உள்ளது.
இது தமிழ் மக்கள் தம்முடன் இருக்கி
ன்றார்கள்  என சர்வதேச  அரங்கில் காட்டிக் க�ொள் 
வதற்கான வாய்ப்பை அரசுக்குக் க�ொடுத்திருக்கின்
றது. ஜெனீவா ப�ோன்ற சர்வதச  அரங்குகளில் இல
ங்கை  அரசுக்கு எதிராக  இருக்கக்கூடிய நிலைப் 
பாட்டை  இது பலவீனப்படுத்தி விடும். ஆக, சர்வ 
தேச அரங்கும் இலங்கைக்கு ஆதரவாக செயற்படும் 
நிலை உருவாகின்றது.
இந்த நெருக்கடிகளை எதிர்கொள்வதற்கு
தமிழ்த் தரப்பு தம்மைத் தயார்படுத்த வேண்டிய
தேவை  உள்ளது. சிதறிப் ப�ோயுள்ள தமிழ்க் கட்சி
கள் இதனை எப்படிச் சாதிக்கப் ப�ோகின்றன?
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பூர்வீகக் 
குடிகளான
‘சாமி’
(Sami people) இன மக்கள் 
காலாதிகாலமாக வாழ்ந்துவரும்,
ந�ோர்வே, சுவீடன், பின்லாந்து,
ரஷ்யா  ஆகிய நாடுகளை உள்ள 
டக்கிய ‘சப்மி’ (Sapmi) பிரதேச த்தில்,
‘இய�ோலுஸ் வின்ட’   (Eolus Vind) என அழைக் 
கப்படும் காற்றுவலு நிறுவனம், ‘ஒய்பியெல்ல’
(Oufjellet wind project) என்ற ஒரு புதிய காற்றாலையை 
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னது மட்டுமன்றி தமது பாரம்பரிய நிலங்களை
நீண்டகால அடிப்படையில் பாதுகாக்கும் வாழ்க் 
கைமுறையைக் தன்னகத்தே க�ொண்டிருக்கும் 
இந்த சாமிக் குழுமத்தின் செயற்பாடுகளை மிகவும் 
அதிகளவில் பாதிக்கும் தன்மை க�ொண்டவை 
என்ற உண்மையை மூடிமறைக்கின்ற ஒன்றாகவும்  
பார்க்கப்படுகின் றது.
இக்காற்றாலைகள்  அமைக்கப்பட்டிருக்கி
ன்ற இடங்களிலும், இக்காற்றாலைகள்  இயங்கும் 
ப�ோது அவை  ஏற்படுத்தும்  ஒலி கேட்கும்  இடங் 
களிலும் மேய்வதை  இந்தக் கலைமான்கள் 
தவிர்த்து வருகின்றன என்பது ஆய்வுகளில்மூலம் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட  ஒரு விடயமாகும். இக்கலை 
மான்கள் அதிலும் கர்ப்பிணியாக இருப்பவைகளும் 
புதிய குட்டிகளும்  குளிர்காலத்தைப் ப�ொறுத்த 
வரை  மிகவும் பலவீனமான நிலையில் காணப் 
படுவதால், இக்காலத்தில் இடத்துக்கிடம்  இடம் 
பெயரும் இயல்புடைய இக்கலைமான்களின் செய
ற்பாட்டை, ஒய்பியெல்ல ப�ோன்ற திட்டங்கள் 
மிகவும்  அதிகமாகவே பாதிக்கும்  என்று கருதப் 
படுகிறது.
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உருவாக்கும் செயற்றிட்டத்தில் காலடி எடுத்து
வைத்திருக்கிறது.
ந�ோர்வே நாட்டின் அதிகாரிகள் மற்றும் இத்
திட்டத்தை  உருவாக்கியவர்கள்  ஆகிய�ோருக்  கும் 
அதேவேளை ‘ஜிலென் நியார்க்க’ (Jillen Njaarke)
என்று அழைக்கப்படும் கலைமான் கூட்டங்களைப் 
பராமரிக்கும் வாழ்க்கை  முறையைக் க�ொண்டி
ருக்கும் ‘சாமி’ சமூகத்துக்கும் இடையே ஆழ மான
முரண்பாடுகளை இப்பிரதேசத்தில் ஆரம்பிக்கப் 
பட்டுள்ள இப்புதிய செயற்பாடு த�ோற்றுவித்திருக் 
கிறது.
ஐர�ோப்பாவில், தற்போது நடைபெற்றுக் 
க�ொண்டிருக்கும் பசுமைச் சக்தியை ந�ோக்கி மேற் 
க�ொள்ளப்படும் படிப்படியான மாற்றம், நடை 
முறைப்படுத்தப்படும்  இம்மாற்றத்தின் பின்னாலு
ள்ள பல ப�ொறுப்பற்ற செயல்களை வெளிச்சத்து
க்குக் க�ொண்டு வந்திருக்கிறது.
ஒய்பியெல்ல  என்றழைக்கப்படும்  இந்த 
திட்டத்தின் உரிமையாளர்களாக ஜேர்மனியைச்
சேர்ந்த  ‘ஆக்குவிலா கப்பிற்றல்’ (Aquila Capital)
நிறுவனம்  விளங்குகிறது. மேற்படி செயற்றிட்டம் 
முன்னெடுக்கப்படும்  பிரதேசத்துக்கு அருகாமை 
யில் அமைந்துள்ள  அலுமீனிய உல�ோகத்தை 
பிரித்தெடுக்கும் த�ொழி ற்பாட்டை மேற்கொள்ளும் 
‘அல்கோவா’ (Alcoa) நிறுவனத்துக்கு, இக் காற்றா 
லையால் உற்ப  த்தி செய்யப்படும்  மின் வலுவை 
விற்பதற்காக  குறிப்பிட்ட  நிறுவனத்துடன் மிகப் 
பாரிய இலாபத்தை  ஈட்டக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தம் 
மேற் க�ொள் ளப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்
தக்கதாகும்.
புதுப்பிக்கப்படக்  கூடிய வலுவை  உருவா 
க்கும்  நீண்ட காலச் செயற்றிட்டங்களில் முதலீடு
செய்வதன் மூலம் வளர்ச்சியையும், பசுமை த�ொழி
ற்சாலைகளையும், பசுமை வேலை வாய்ப்புக்களை
யும்  ஊக்குவிக்க  முடியும்  என்று மேற்  குறிப்பிட்ட 
செயற்றிட்டத்துக்குரிய இணையத்தளம்  குறிப்பிடு
கின்றது.
அவர்களது செயற்பாடுகள்  ‘ஜில்லென்’
சமூகத்துக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய பாதிப்புக்களைப் 
பார்க்கும்போது, அவர்களது பணிக்கூற்று தவறா 

மிகவும் விரைவாக மாற்றமடைந்துக�ொண் 
டிரு க்கும் காலநிலை, சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின்
மீது பிரய�ோகிக்கப்படும்  அதிக  அழுத்தங்கள்,
நில அபகரிப்பு ப�ோன்றவற்றால் ஏற்கனவே பல
இடர்ப்பாடுகளைச் சந்திக்கும் சாமி என்ற பூர்வீக 
இனத்தைச் சார்ந்த மேய்ப்பர்களுக்கும்  அவர்களது
கலைமான்களுக்கும்  இவை மேலதிகமான நெரு
க்கீடுகளைக் க�ொடுக்கக்கூடியவை  என்பது புரிந்து
க�ொள்ளப்பட வேண்டியதாகும்.

எழுத்தளவில், ந�ோர்வே  நாட்டின் கலை 
மான் மேய்ப்புச் சட்டம் கலைமான்களின்
இடப்பெயர்வுப் பாதையை மறிப்பது த�ொடர்பாக 
(எடுத்துக்காட்டாக இந்தப் புதிய காற்றாலைத் திட்
டம்) ஒரு சட்டபூர்வமான பாதுகாப்பைக் க�ொடுக்க 
வேண்டும். இருப்பினும் ந�ோர்வே  அதிகாரிகள் 

இந்த  திட்டத்தைச் செயற்படுத்துவதற்கு உரிய
அனுமதியை வழங்கியிருக்கிறார்கள்.
இந்தக் காற்றாலைத் திட்டத்தை தடுத்து
நிறுத்துவதற்காக  ஜில்லென் நியார்க்க  குழுமத்
தைச் சார்ந்த சாமி மேய்ப்பர்கள், தாம்  நீதிமன்றை 
நாடுவதாக  ஜூன் மாதம்  31ம்  திகதி தெரிவித்திரு
க்கிறார்கள். ந�ோர்வீஜிய அதிகாரிகளினால் மேற் 
க�ொள்ளப்படும்  இன்னொரு அத்துமீறலிலிருந்து
தமது நிலங்களைப் பாதுகாக்க  அவர்கள்  திடசங் 
கற்பம் பூண்டிருக்கிறார் கள்.
தமது எதிர்காலம் த�ொடர்பாக இந்த சமூகம் 
உண்மையில் மிகவும்  அச்சத்தோடு இருப்பதை 
உணர்ந்துக�ொள்ளக்கூடியதாக இருக்கிறது.
“மனிதர்கள் பிறக்கிறார்கள். இறக்கிறார்கள்.
ஆனால் மலைகள் என்றுமே நிலைத்திருக்கின்றன”
என்று ஜில்லென் நியர்க்கவைச் சேர்ந்த  53 வய
தான கலைமான் மேய்ப்பரான ஹைக்கா கப்பியெல் எம்மிடம் தெரிவித்தார். “காற்றுத் த�ொழி
லைப் ப�ொறுத்தவரையில் எங்களை அச்சத்
திற்குள்ளாக்குவது எதுவென்றால், மலைக ளைத்
தவிர சாமி இனத்தவரான எங்களுக்கு வேறு
எதுவுமே  இல்லை. வேறு எதுவும்  எங்களைப் 
பாதுகாப்பதில்லை, பராமரிப்பதில்லை, எமக்கு
ஆறுதலை அளிப்பதில்லை”.
த�ொண்ணூற்றெட்டு வீதமான ந�ோர்வே 
யின் மின் உற்பத்தி, இன்று புதுப்பிக்கக்கூடிய
சக்தி வளங்களிலிருந்தே  கிடைக்கின்றன. ஆனால்
சாமி இனத்தவரின் வாழ்வாதாரங்களில் இவை 
ஏற்படுத்தும் பாதகமான விளைவுகள் த�ொடர்பாக 
ப�ொது விவாதங்களில�ோ அல்லது அரசியல் முடிவு
களில�ோ குறிப்பிடப்படுவதில்லை.
ஒய்பியெல்ல என்ற திட்டம் தான் ஜில்லென்
நியார்க்க சமூகம் சந்திக்கும் முதலாவது அத்துமீறல்
என்று ந�ோக்க முடியாது. அவர்களது நிலங்களிலுள்ள 
பல்வேறு நீர்வலுவினால் இயக்கப்படும் ஆலைகள் 
அவர்களது மேய்ச்சல் நிலங்களைக்  குறைத்தது
மட்டுமன்றி, நீர்நிலைகளின் அணைக்கட்டுகளில்
உள்ள  உறுதியற்ற உறைபனியை  அவர்களது
கலைமான்கள் கடக்கும் ப�ோது, அவைகளுக்கு
அது அதிக  ஆபத்தை  ஏற்படுத்துவதாக  அமைந்து
விடுகின்றது.
நூற்றுக்கு மேற்பட்ட மேலதிக சலுகை 
களை ந�ோர்வீஜிய அரசு காற்று வலு அபிவிருத்தித்
திட்டங்களுக்கு ஏற்கனவே வழங்கியிருக்கிறது.
இத்திட்டங்களில் சில சாமி இனத்தவரின் நிலங்க 
ளை உள்ளடக்குகின்றன.
ந�ோர்வே  நாடு மட்டுமே பசுமை சக்தியை 
உருவாக்கி சாமி இனத்தவரின் வாழ்வாதாரங்களு
க்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்துகிறது எனக்கொள்ள முடி
யாது. சப்மி என அழைக்கப்படும்  பிரதேசத்தில்
சுவீடன், பின்லாந்து, ரஷ்யா ப�ோன்ற நாடுகளைச்
சேர்ந்த  அரசுகளும் சாமி இனத்தவர்கள் தமது
பாரம்பரிய வாழ்க்கை  முறைமையைக் கைக் 
க�ொள்ள  முடியாத  விதத்தில் சக்தி மற்றும் வளங்க 
ளைப்  பிரித்தெடுக்கும்  திட்டங்களை ஊக்  குவித்
திருக்கின்றன.

த�ொடரும்------நன்றி – Al Jazeera
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பனானில் பெய்ரூட் உள்ள  துறைமுக 
த்தின் களஞ்சியப் பகுதியில் சேமிக்கப் 
பட்டிருந்த 2,750 த�ொன் எடை க�ொண்ட அம�ோனி
யம் நைத்திரேற்  என்ற இரசாயனப் ப�ொருள் 
வெடி த்ததற்கு கவனக்குறைபாடு, குண்டு வெடி
ப்பு அல்லது அந்த களஞ்சியத்தை ந�ோக்கி மேற் 
க�ொள்ளப்பட்ட ஏவுகணைத் தாக்குதல் காரணமாக 
இருக்கலாம்  என லெபனான் அரச தலைவர் 
மிசேல் ஆவூன் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை  (7)
தெரிவித்துள்ளார்.
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இது த�ொடர்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆனால் யாரும்  அதனை பெருட்படுத்தவில்லை.
தற்போது விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வரும் 
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அரசு 20 நபர்களை கைது செய்துள்ளதுடன், சுங்கத்
துறை அதிகாரிகள் பலரை வீட்டுக்காவலில் வைத்
துள்ளது.
இஸ்ரேலே இந்த அனர்த்தத்தின் பின்னணி
யில் உள்ளதாக சமூகவலைத்தளங்களில் தகவல்கள் 
பரிமாறப்படும் ப�ோதும், இஸ்ரேல் அதனை மறுத்
துள்ளதுடன் விசாரணைக்கான உதவிகளை யும் 
வழங்கியுள்ளது.
இது ஒரு விபத்து என பிரான்ஸின் இரண்டாவது
மூத்த  புலனாய்வுப்  பிரிவு காவல்துறை  அதிகாரி
டெமினிக் அபெநாற்றி தெரிவித்துள்ளார்.
தனது முன்னாள் காலனித்துவ  நாடான
லெபனானுடன் பிரான்ஸ் அதிக நெருக்கத் தை 
பேணி வருகின்றது. அது அங்கு 22 விசாரணையா 
ளர்களையும் அனுப்பியுள்ளது.
அவர்கள் சாட்சியங்களையும், சந்தேக 
நபர்களையும்  விசாரணை செய்வார்கள்  என
அந்த  குழுவின் தலைவர்  எரிக் பெர�ோட் தெரிவி
த்துள்ளார். அவர்கள் தமது விசாரணைக்கு ஆளில்
லாத  விமானங்களையும் பயன்படுத்தி வருகின்
றனர். எனினும் லெபனானில் அரசியல் மற்றும் 
ப�ொருளாதார நிலமை  விசாரணைகளை சிக்கலாக் 
கலாம் என எரிக் தெரிவித்துள்ளார்.
இது ஒரு பயங்கரமான தாக்குதல் என
அமெரிக்க  அதிபர் டெனால்ட் ட்ரம்ப்  இந்த வார
ஆரம்பத்தில் தெரிவித்திருந்தார். தனது இராணுவ 
ஜெனரலின் தகவல்களின் அடிப்படையில் தான்
அவர்  இதனை தெரிவித்திருந்தார். ஆனால் இது
ஒரு விபத்து என அமெரிக்காவின் பாதுகாப்புத்
துறைச் செயலாளர் மார்க்  எஸ்பர்  பின்னர் தெரிவி
த்திருந்தார்.

கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை  இடம்பெற்ற
இந்த வெடிப்பில் ஏறத்தாள  150 பேர் க�ொல்லப் 
பட்டுள்ளதுடன், 5000 பேர் காயமடைந்திருந்தனர்.
எனினும்  இந்த  அனர்த்தம் த�ொடர்பில் அனைத்
துலக  விசாரணை  தேவை  என ஐக்கிய நாடுகள் 
சபையின் மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு விடுத்த 
வேண்டுக�ோளை அவர் நிராகரித்துள்ளார்.
நெருப்பினால் தான் அம�ோனியம் நைத்திரேற் 
வெடித்துள்ளது ஆனால் நெருப்பு எவ்வாறு உரு
வாகியுள்ளது என்பது குறித்து தெரியவில்லை.
அந்த சமயத்தில் வானில் விமானங்கள�ோ  அல்
லது ஏவுகணைகள�ோ தென்பட்டனவா  என்பது
குறித்து ஆய்வு செய்ய  நாம்  பிரான்ஸ் நாட்டி
டம் செய்மதி த�ொழில்நுட்ப  உதவியை க�ோரியு
ள்ளோம். இது சுங்கத்துறை  அதிகாரிகளின் கவன
க்குறைபாடாகவும்  இருக்கலாம். களஞ்சியத் தில்
ஆபத்தான ப�ொருட்கள் உள்ளது என்ற தகவல்களை
நான் சில வாரங்களுக்கு முன்னர் அறிந்திருந்தேன்.
அது த�ொடர்பில் பாதுகாப்பு தரப்பினருக்கு தெரி
யப்படுத்தியிருந்தேன்.
அம�ோனியம் நைத்திரேற்  2013ஆம்  ஆண் 
டில் இருந்து அங்கு களஞ்சியப்படுத்தப்பட்டிருந் 
தது. ஆனால் நான் 2016 ஆம் ஆண்டே பதவியேற்றி
ருந்தேன் என அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனிடையே, துறைமுக  சுங்கத்துறை 
திணைக்களத்தின் பிரதம  அதிகாரி படீர்  டாஹெர் 
கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். எனினும் தான் அதிகா 
ரிகளை சில வருடங்களாக பல தடவைகள் எச்சரித்
ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வெடிப்பானது 500 த�ொன் ரி.என்.ரி
கடந்த 6 வருடங்களில் 6 தடவைக்கு மேல் வெடிமருந்தின் வெடிப்புக்கு இணையானது என

இந்த வெடிப்பினால் ஏற்பட்ட சேதங்களை ஆய்வு
செய்த  அமெரிக்காவின் வெடிப�ொருள்  நிபுணர் 
கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இந்த வெடிப்பினால் 6
மைல் சுற்றளவு பிரதேசம் அழிவடைந்துள்ளதுடன்,
100 மைல்களுக்கு அது உணரப்பட்டுள்ளது.
முன்னர் ஏற்பட்ட பல அனர்த்தங்களுக்கும் 
அம�ோனியம் நைத்திரேற் காரணமாக  அமைந்திரு
ந்தது. அமெரிக்காவின் ரெக்சஸ் மாநிலத்தில் 2013
ஆம் ஆண்டு பசளை தயாரிக்கும் த�ொழிற்சாலையில்
ஏற்பட்ட வெடிப்பு, சீனாவில் 2015 ஆம்  ஆண்டு
ஏற்பட்ட வெடிப்பு ப�ோன்றன சில உதாரணங்கள்.
அமெரிக்காவின் ஒக்லஹேமா பகுதியில்
1995 ஆம்  ஆண்டு இடம்பெற்ற குண்டு வெடிப் 
பிலும்  அம�ோனியம் நைத்திரேற் பயன்ப  டுத்தப் 
பட்டிருந்தது. அந்த தாக்குதலுக்கு 2.4 த�ொன் அம�ோ 
னியம் நைத்திரேற், எரிப�ொருளுடன் சேர்த்து
பயன்படுத்தப்பட்டிருந்தது. அதில் 168 பேர் க�ொல்
லப் பட்டிருந்தனர்.
இது எல்லா விவசாயிகளும் பயன்படுத்தும் 
சாதாரண பசளையாகும். ஆனால் வெடிக்கும் 
தன்மை க�ொண்டது. எனவே  அதனை சேமித்து
வைப்பதில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்,
அடிக்கடி அதனை பரிச�ோதிக்காது விட்டால்,
பசளை எரிப�ொருட்களுடன் தற்செயலாக கலந்து
அதில் உருவாகும் வெப்பத்தின் மூலம் வெடிக்கும் 
நிலையை  அடையலாம். அது வெடிக்கும் ப�ோது
நைதரசன் ஒக்சைட்டுக்கள் ப�ோன்ற சிவப்பு நிற 
வாயுங்கள் உருவாகும்.
லெபனானில் ஏற்பட்ட வெடிப்பிலும் நாம் 
இத்தகைய நிற வாயுக்களை அவதானிக்கக்  கூடிய
தாக இருந்தது.

300,000 மக்கள்  அதாவது ம�ொத்த 
சனத்தொகையில் 12 விகிதமானவர்கள்  வீடுகளை
இழந்துள்ளதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
பலர் தமது உறவினர்களுடன் தங்கியுள் 
ளனர். 10 த�ொடக்கம்  15 பில்லியன் ட�ொலர்கள் 
இழப்புக்கள்  எற்பட்டுள்ளது. கடந்த வெள்ளிக் 
கிழமை வரையில் இடிபாடுகளுக்கு இடையில்
இருந்து சடலங்கள்  அகற்றும் பணிகள்  இடம் 
பெற்றிருந்தன.
பூமி அதிர்வு மற்றும் பேரனர்த்தங்களின்
ப�ோது 72, 75 மற்றும் 80 மணி நேரங்களின் பின்னரும் 
மக்களை இடிபாடுகளில் இருந்து உயிருடன் மீட்ட 
அனுபவங்கள்  உண்டு என பிரான்ஸ் நாட்டைச்
சேர்ந்த மீட்பு பணியின் தலைவர் கேணல் வின்சன்ற் 
ரிசியர் தெரிவித்துள்ளார்.
லெபனானில் உள்ள  அரச சார்பற்ற நிறுவ 
னங்கள்  இந்த சம்பவத்திற்கு முன்னர்  இருந்தே 
நிதி நெருக்கடியில் சிக்கியிருந்தன. க�ோப்  என்ற
நிறுவனமே உதவிகளை வழங்கி வந்துள்ளது. அது
தற்போது அங்கு மறுசீரமைப்பு பணிகளை மேற் 
க�ொண்டு வருவதாக  அதன் தலைவர் ம�ொபிட்
த�ோமே தெரிவித்துள்ளார்.
பெருமளவான மக்களும் தாமாகவே 
முன்வந்து சிரமதானப் பணிகளை முன்னெடுத்து
வருகின்றனர். அதன் மூலம் தான் நாம்  எமது
நாட்டை  உயிர்ப்புள்ளதாக வைத்திருக்க  முடியும் 
என சிரமதானப் பணிகளில் ஈடுபடும் பயூடுவே 
என்பவர் தெரிவித்துள்ளார்.

நன்றி: USA TODAY
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இரட்டை முகமும் ... த�ொடர்ச்சி...
அவர்கள் கட்டியெழுப்பவில்லை. கட்டமைக்கவு
மில்லை. மாறாக  கூட்டமைப்பின் பங்காளிக் 
கட்சிகள் மத்தியில் அதிருப்தியையும் தனிவழிச்
செல்வதற்கான சந்தர்ப்பவாத  அரசியல் வழிகளை
யுமே அவர்கள் உருவாக்கி இருந்தார்கள்.
தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பில் அங்கம் 
வகித்திரு ந்த தமிழ் அரசியல் கட்சிகள் மட்டு
மல்லாமல் கூட் டமைப்புக்கு வெளியில் செயற் 
பட்டிருந்த கட்சிக ளையும்  ஒன்றிணைத்து
அனைத்துத் தமிழ் அரசியல் கட்சிகளும்  ஒன்றி
ணைந்து ஒரே கட்டமைப்புக்குள் செயற்பட
வேண்டும். அரசியல் செய்ய வேண்டும்  என்பதே
தமிழ் மக்களின் அரசியல் அபிலாஷை. அந்த 
அபிலாஷை யைத் தமிழ் அரசியல் கட்சிகளும் 
அரசியல் தலைவர்களும் சரியாக  இனம் காணத்
தவறி விட்டார்கள். இனங்கண்டிருந்ததாகக்  கூறிய
ப�ோதிலும், தமிழ் மக்கள்  விரும்பிய வழியில்
அவர்கள்  அரசியல் செய்யவில்லை. தமிழ்த்தேசிய
கூட்டமைப்பு என்பது வடக்கு கிழக்குப்  பிரதேச 
தமிழ் மக்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் அனைத்து
இலங்கைத் தமிழ் மக்களுக்கும்  உரியத�ோர் 
அரசியல் சக்தியாகப் பரிணமித்திருக்க வேண்டும் 
என்ற உள்ளார்ந்த  அரசியல் கனவை  அவர்கள் 
க�ொண்டிருநதார்கள். ஆனால் கூட்டமைப்பை 
அதன் தலைமையும் அந்தத் தலைமையின் வழியில்
பங்காளிக் கட்சிகளும்  தேர்தலுக்கான ஒரு கூட்டு
அமைப்பாகவே செயற்படுத்தி வந்தனர்.
மக்களின் அரசியல் கனவை  நிறைவேற்ற
அவர்கள்  முயற்சிக்கவில்லை. கூட்டமைப்பின்
தலைமைப் ப�ொறுப்பை  ஏற்றிருக்கும் தமிழரசுக் 
கட்சியின் கட்சி நலன்களில் அவர்கள் கவனம் 
செலுத்தினார்களே  அல்லாமல் கூட்டமைப்பைத்
தனியானத�ோர் அரசியல் இயக்கமாகக் கட்டமைத்து
உருவாக்கத் தவறிவிட்டார்கள். உரிமை அரசியலுக் 
காக உடனடித் தேவைகளுடனும் அன்றாடப் பிரச்
சினைகளுடனும் தமிழ் மக்கள் வாழப் பழகிக் 
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க�ொண்டார்கள். ஆனால் அவர்க  ளுடைய க�ொள் 
கைப்பிடிப்பை ஓர் அரசியல் பலமாக மாற்றி அமை 
க்கவும்  அதன் வழியில் பிரச்சினைகளைக் கையா  
ளவும் கூட்டமைப்பினர் தவறி விட்டார்கள். இந்தத்
தவறினால் ஏற்பட்ட  விளைவையே கடந்த  தேர்த 
லிலும் இந்தப் ப�ொதுத் தேர்தலிலும் தமிழ் த்தேசிய
கூட்டமைப்பு அனுபவித்திருக்கின்றது.  
இருபது இருபத்திரண்டு நாடாளுமன்ற
உறுப் பினர்களைக் க�ொண்டு நாட்டின் மூன்றாவது
சக்தியாகத் திகழ்ந்த தமிழ்த்தேசிய கூட்டமைப்பு
பெயரளவில் கூட்டமைப்பாகவும், உண்மையில்
தமிழரசுக் கட்சியாகவுமே  இரட்டை  முகத்துடன்
செயற்பட்டு வந்தது. இந்த இரட்டைமுகப் ப�ோக்கு
நாளடைவில் அதன் நாடாளுமன்ற பிரதிநித்துவ 
பலம் படிப்படியாகக்  குறைந்து இம்முறை பத்து
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களாகக் குறுகி இருக்கின்
றது. தமிழரசுக்கட்சியின் தலைவர் செயலா ளரைப் 
புறந்தள்ளி புதிய முகங்களுக்கு மக்கள்  இம்முறை 
இடமளித்திருக்கின்றார்கள். கடந்த  தேர்தலிலும் 
புது முகங்களுக்கு மக்கள் இட மளித்திருந்த ப�ோதி
லும், அவர்களில் சிலரை  இம்முறை  புறந்தள்ளி
இருப்பதைத் தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன.
வன்னி தேர்தல் மாவட்டத்தில் இம்முறை 
ஈபிடிபி கட்சிக்கு ஒரு பிரதிநிதித்துவத்தை மக்கள் 
வழங்கி உள்ளார்கள். இங்கு மக்கள் பிரதிநிதிகளாக 
இருந்த  சிவசக்தி ஆனந்தன், டாக்டர்  சிவம�ோகன்,
தேசியப் பட்டியலில் பிரதிநித்துவம் பெற்றிருந்த 
சாந்தி சிறிஸ்கந்தராஜா  ஆகிய�ோரை  அவர்கள் 
வெற்றிபெறச் செய்யவில்லை. யாழ்ப்பாணத்தில்
மாவை சேனாதிராஜா, சரவணபவன் ஆகிய�ோர் 
இம்முறை த�ோல்வியைத் தழுவியுள்ளனர். கிழக்கு
மாகாணத்திலும் இத்தகைய த�ோல்வியே ஏற்பட்டு
ள்ளது. கடந்த  தேர்தலில் 16 உறுப்பினர்களைக் 
க�ொண்டிருந்த தமிழ்த்தேசிய கூட்டமைப்பு வட
மாகாணத்தில் மாத்திரம்  9 உறுப்பினர்களைக் 
க�ொண்டிருந்தது. ஆனால் இம்முறை வடக்கு கிழ
க்கு இரண்டு மாகாணங்களிலுமே  9உறுப்பினர் 
களே  கூட்டமைப்பில் வெற்றி பெற்றிருக்கின்
றனர். இந்த வெற்றி ஒரேய�ொரு தேசியப் பட்டியல்

தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதற்கு மக்கள் எங்க 
ளிடம் எதிர்பார்ப்புடன் இருக்கிறார்கள். அவற்றை 
நாங்கள் செய்து க�ொடுக்க வேண்டிய கடமை 
மக்களின் மேம்பாட்டிற்கான சமாந்தரமான
அபிவிருத்திக்கான
அடையாளங்களை இருக்கின்றது. அது தான் நாங்கள் மக்களிடமிருந்து
முன்னெ  டுப்போம். மக்களுக்கு தீர்க்கப்படாத  அந்நியப்படாமல் இருக்க செய்யவேண்டியது.
நிறைய பிரச்சி னைகள் காலம் காலமாக 
இருக்கின்றது. பல கட்சிகள் 
இருந்தும்  கேள்வி: புதிய அரசாங்கத்தில் அமைச்சுப் பதவி
ஆளும் கட்சிகள்> எதிர்க் கட்சிகள் மற்றும்  கள் ஏதாவது பெறக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளதா?
கட்சிகளால் தீர்க்கப்பட முடியாத  தீர்க்கப்பட
வேண்டிய
தீர்க்கப்படாத 
பிரச்சினைகள்  பதில்: கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்றக் குழு அல்
பல உள்ளன. மக்களின் வாழ்வாதாரங்களை லது ஒருங்கிணைப்புக்  குழு கூடித் தான் இறுதி
அதிகரிப்பதற்கான திட்டங்களை மேற்கொள்ள  முடிவை  எடுக்கலாம். அமைச்சுப் பதவியை 
வேண்டும். அவர்களின் வாழ்வாதாரங்களை நாங்கள் எடுப்பது தவறில்லை. ஆனால் அரசாங்கம் 
மேம்படுத்தாமல் நாம்  அவர்களை ஏமாற்ற பெயரளவில் எங்களுக்கு அமைச்சுப் பதவியை 
முடியாது. அவர்களின் குடும்பத்தின் ஒரு கிராம  தந்து எங்களை ஏமாற்றும்  நிலைக்குக்  கூட தள்ள 
த்தின் வாழ்வாதாரங்களை நாம் மேம்படுத்தாமல் லாம். தமிழ்த் தரப்புடன் தாங்கள் சேர்ந்து இயங்கு
இருக்க முடியாது.
வதாக சர்வதேசத்திற்கு காட்டுவதற்கு ஒரு முயற்சி
ப�ொதுஜன பெரமுன அரசாங்கமே ஆட்சி யாகக் கூட இதை மேற்கொள்ளலாம்.
க்கு வந்திருக்கின்றது. அந்த  அரசாங்கத்துடன்
கடந்த காலங்களில்கூட பல அமைச்சர்கள் 
ஆகக்  கூடியளவு எங்கள் மக்களின் அபிவிருத்தித் இருந்திருக்கின்றார்கள். எதிர்பார்த்த அபிவிருத்தித்
திட்டங்களை மேம்படுத்தும்  நடவடிக்கைகளில் திட்டங்களை முன்னெடுக்கவில்லை. சில தனிப் 
நாங்கள் ஈடுபடுவ�ோம். உரிமை சார்ந்த பிரச்சினை  பட்ட  விடயங்களை அவர்கள் சாதித்திருக்கின்
யிலும்  இனப்  பிரச்சினைக்கான பேச்சுவார்த்தை  றார்களே தவிர அபிவிருத்தித் திட்டங்களை சரி
களிலும்  எப்படியான நிலைப்பாட்டை  எடுப்பது யான முறையில் அவர்கள் முன்னெடுத்துச் செல்ல 
என்பது ஒரு புறம்  இருக்க, கூடுதலான தமிழ் வில்லை. இதனாலேயே மக்கள் அவர்களை குறை 
மக்களால் ஏற்றுக் க�ொண்ட கட்சி என்பதால் எங்க  கூறுகின்றார்கள். அபிவிருத்தித் திட்டங்களை
ளுடன் சேர்ந்து அபிவிருத்தி விடயங்களில் ஈடுபட முன் னெடுப்பதற்கு
வேண்டும்  என்ற ஒரு கடமைப்பாடு அரசாங்கத்
அரசாங்கத்துடன் பேசி அதற்காக  அமை 
திற்கு இருக்கின்றது.
ச்சுப் பதவிகளை பெறத் தான் வேண்டும். எதிர்கால
நாங்கள்  அவர்களுக்கு அழுத்தங்களைக்  த்துடன் எமது தலைமையுடன் பேசி இலங்கை 
க�ொடுத்து அரசாங்கத்திடம்  இருந்து நிதிவளங்  அரசாங்கத்துடன் இணைந்து செயற்படுவதா இல்
களைப் பெற்று அபிவிருத்தியை மேற்கொள்ள  லையா என்பதை தீர்மானிப்போம். எமது பாராளு
வேண்டிய ஒரு ப�ொறுப்பு எங்களுக்கு இருக்கி மன்றக் குழு. தலைமைக்குழு கூடி இறுதி முடிவை 
ன்றது. இந்த  தேர்தல் மூலம்  நாங்கள்  உணர்ந்த  எடுக்க வேண்டும் என்பது தான் எனது கருத்து.
விடயம் அது தான். ஒவ்வொரு கிராமங்களிலுள்ள 
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உறுப்பினரைப் பெற்றுக் க�ொடு த்துள்ளது.
இந்தத் தேர்தலில் மக்கள் தமிழ்க் கட்சிகளு
க்கும் தலைவர்களுக்கும் பல வழிகளில் எச்சரி
க்கை செய்திருக்கின்றார்கள். தங்களுடைய அபிலா 
ஷைகளையும்  தேவைகள், பிரச்சினைகளையும் 
கவனத்திற் க�ொள்பவர்களுக்கே  இடமளிக்கப் 
படும் என்ற ஒரு முக்கியமான பாடத்தைத் தெளிவு
படுத்தி இருக்கின்றார்கள். கூட்டமைப்புக்கு வெளி
யில் பிரதிநிதிகளைத் தெரிவு செய்திருப்பதன்
மூலம் கட்சியிலும் பார்க்க தங்களுடைய கஸ்ட 
நஸ்டங்களில் பங்கெடுப்பவர்கள்  யாராக  இருந் 
தாலும்  அவர்களுக்குத் தாங்கள் வாக்களிக்கத்
தயங்கப் ப�ோவதில்லை  என்ற கசப்பான செய்தி
யையும் வெளிப்படுத்தி உள்ளார்கள். தமிழ்த்
தலைவர்கள் மக்களின் மனங்களை அறிந்தவர் 
களாக  அவர்களுடைய நம்பிக்கையை  அரசியல்
ரீதியாக வெற்றி க�ொண்டவர்களாக  இருக்க 
வேண்டும்  என்பதன் அவசியமும்  இந்தத் தேர்தல்
வாக்களிப்பின் மூலம் மக்கள்  புலப்படுத்தி
உள்ளார்கள். ஏட்டளவிலும் பேச்சளவிலுமான
தமிழ்த்தேசியம்  நடைமுறைக்கு ஒத்துவர மாட்
டாது என்ற பாடத்தையும்  அவர்கள்  புகட்டி உள் 
ளார்கள். எது எப்படியானாலும், இந்தத் தேர்த 
லில் மக்கள்  அளித்துள்ள  தீர்ப்பு மிகத் தெளி
வானது. அந்தத் தீர்ப்பில் வெளிப்படையாக 
அடங்கியுள்ள  விடயங்களையும் மறைமுகமாக 
உள்ள  விடயங்களையும்  சீர்தூக்கிப் பார்க்க 
வேண்டும். அதற்கேற்ற வகையில் தமிழ் அரசியல்
கட்சிகளும்  அரசியல்வாதிகளும் தங்களுடைய
அரசியல் செயற்பாடுகளை சுய பரிச�ோதனைக் 
கும், சுயவிமர்சனத்துக்கும்  உள்ளாக்கி மக்களின்
மனங்களை வென்றெடுக்கத் தக்க வகையில்
செயற்பட வேண்டியது அவசியம். கட்சி அரசிய
லைக் கடந்து மக்கள்  நலன்களை முதன்மைப்படு
த்தி அவற்றை  நிறைவேற்றுவதற்கு மக்கள்  பிரதி
நிதிகளாகத் தெரிவு செய்யப்பட்டிருப்பவர்களும் 
தேர்தலில் த�ோல்வியைத் தழுவியுள்வர்களும் 
இணைந்து முன்வர வேண்டும். செய்வார்களா?
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நீதியைத் தேடுகின்ற தமிழ் மக்களுக்கு அப்படிப் 
பட்ட ஆதரவு எதுவும் இதுவரை கிடைக்க வில்லை.

முடிவுரை

தமிழ் ஈழத்தைச் சேர்ந்த மக்கள், இரண்டு
இனப்படுக�ொலைக்கு முகம் க�ொடுத்திருக்கிறார் 
கள்: ஒன்று 1983 இல் நடைபெற்று கறுப்பு யூலை.
மற்றையது 2009 முள்ளிவாய்க்காலில் நடைபெற்ற
படுக�ொலை. இனப்படுக�ொலைக்கான இக்குற்றச்
சாட்டுகள் சரியான விதத்தில் அணுகப்பட்டு, ஏற்று
க்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

ற�ோகிங்யா மக்களைப் ப�ோலவே, காலங் 
காலமாக தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக  சிறீலங்கா
அரசினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுவரும்  ஒழுங்க 
மைக்கப்பட்ட வன்முறைகளுக்கான நீதியும்  அந்த 
மக்களுக்குக்  கிடைத்தாக வேண்டும். ற�ோகிங்யா 
மக்களுக்கு நீதிவழங்க  முனைகின்ற பன்னாட்டுச்
சமூகம் இன்றும் இனப்படுக�ொலைக்கு உள்ளாகியி
ருக்கும் தமிழீழ மக்களுக்கான நீதியையும் வழங்க 
தயங்காது முன்வர வேண்டும்.

முற்றும்
நன்றி- countercurrents.org
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‘நஞ்சற்ற தேசம்’ எனும் த�ொனிப்பொரு
ளை இலங்கை  விவசாய திணைக்களம்  முன்னிறு
த்தி வருகிறது. இந்த கருத்துப்பொதிக்குள் பல
விடயங்கள்  ஆழமாக  உள்ளார்ந்து இருப்பதனை 
அவதானிக்கலாம். இத்தகைய க�ொள்கையினால்
பலவிதமான நன்மைகள் மக்களுக்கு கிடைக்க 
வழியுண்டு. அதுவும்  நஞ்சற்ற தேசம்  என்னும் 
கருத்துக்குள்  எமது தேசத்தை, சூழலை  இன்னும் 
அத்தியாவசியப் ப�ொருட்களான உணவு, நீர், என
அனைத்தும்  நஞ்சடைவதை தடுக்க வேண்டும் 
என்பது மிகமுக்கியமானது. விவசாய உள்ளீடு
களில் அசேதன இரசாயனப் ப�ொருட்களுக்கு
என்று முக்கியத்துவம் க�ொடுத்தோம�ோ  அன்றிலி
ருந்து எமது தேசம்  நஞ்சினை  உணவாக்க  முனை 
ந்து விட்டது எனலாம். பசுமைப்  புரட்சியின்
மகத்துவங்களை மட்டுமே  நாம் பேசிக் க�ொண்டி
ருந்தோமே தவிர, அதனை கவனமாக பயன்படுத்
தாததினால் எமது தேசத்தை மாசாக்கிய அசேதன
இரசாயனங்களுக்கு நாம்  அடிமையாகி விட்
ட�ோமே. பீடைநாசினி மற்றும்  அசேதன பசளை
இல்லை யென்றால், எமக்கு விவசாயமே இல்லை 
என்றாகி விட்டதுவே. தற்போது எந்த  உண
வெடுத்தாலும்  நஞ்சு கலந்ததாக  இருப்பதாக  ஒரு
பிரமை. அசேதன பசளைகளை தவிர்த்தேனும் 
பயிர்ச்செய்கை செய்ய  முனைவ�ோர் பலரிருந்தும் 
சேதன முறையில் செய்யப்படும் பயிர்ச் செய்
கையிலிருந்து பெறப்படும் பயிர்களின் மரக் 
கறிகள் மற்றும் பழங்களை பிரித்தறியும் தன்மை 
யில்லாததனால் சேதன முறைமூலமாக செய்ய 
ப்படும் பயிர்களின் விலைகள்  அதிகரிக் கப்பட
வேண்டும். தவறின் சேதன முறை  விவசா 
யத்திலிருந்து மக்கள் வெளிச்செல்ல  ஆரம்பித்து
விடுவர்.
சேதனப் பசளைகள்

விளைநிலத்தில் உள்ள மண்ணின் உயிர்ப்புத்
தன்மையை  ஏற்படுத்த  அதிலுள்ள  நன்மைதரும் 
நுண்ணங்களின் எண்ணிக்கையை  அதிகரிக்க 
வேண்டும். இவ்வாறான நுண்ணங்கிகளின் ஆதிக் 
கத்தை  அதிகரிக்க  அவை வாழுகின்ற மண்ணில்
அவற்றிற்கான சேதன சேர்வைகளின் கிடை 
தன்மையை  அதிகரிக்க வேண்டும். விளை நிலத்
திற்கு தேவையான மட்கு அதிகமாக  இருந்தால்
பயிரின் வளர்ச்சியும் மேம்படும். மண்ணிற்குத்
தேவையானயளவு சேதனப் ப�ொருட்களை பச 
ளையாக  இடும்போது நன்மை தருகின்ற நுண்  
ணங்கிகள்  இவற்றில் பல்கிப் பெருக  ஏதுவாக 
அமையும். அத்துடன், மண்ணினுள் வளமான ஒரு

சூழலை  ஏற்படுத்திக் க�ொடுக்கும். மண்ணினுள்ள 
வாயுப் பரிமாற்றத்திற்கும்  நன்மை தரும்.
நுண்ணங்கிகளின் இயல்பான பெருக்கத்திற்கும் 
சேதனப் பசளைகள் பெரிதும் உதவுகின்றன.
எமது பிரதேசத்திலுள்ள மண்ணின் தன்மை 
க்கேற்ப சேதனப் ப�ொருட்களை இடுவதன்
அளவை நாம் நிர்ணயிக்கலாம். களிமண் தரையாக 
இருப்பின் ச�ோக்கப்படும் சேதனப் பசளைகள் 
மண்ணை இறுக்கமல்லாது வேர் இலகுவாக வளர் 
ந்து வியாபிக்கவும்  அகன்று வளரவும்  உதவும்.
அது ப�ோல மணற்பாங்கான மண்ணாயின், அதி
லுள்ள  ஊட்டச் சத்து மிக  மிகக்  குறைவாக  இருப் 
பதனால் சேதனப் ப�ொருட்களின் சேர்க்கை 
மண்னை வளமாக  வியாபித்திருக்க வைத்திருக்க 
பெரிதும் பயன்படும். மண்ணின் வெப்பநிலை,
ஈரப்பதன் மற்றும் கார, அமிலத் தன்மை  என்பன
இங்கே கருத்தில் க�ொள்ளப்பட வேண்டும். களி
மண் தரையில் சேதனப் பசளைகளை அதிகளவில்
இடக்  கூடாது. அதுவும்  உக்காத சேதனப் ப�ொரு
ட்களை இடக்  கூடாது. களிமண்ணினது நீர் 
பிடித்து வைத்திருக்கும் தன்மை  அதிகமாக 
இருப்பதனால் அதிகளவில் உக்காத சேதனப் 
ப�ொருளை இடும்போது காற்றின்றிய சுவாசம் 
நிகழக்  கூடிய வாய்ப்புக்கள்  அதிகமாகும். இது
இறுதியில் விளைவிக்கும் பயிரின் வேர்த் த�ொகு
திக்கு எதுவிதமான நன்மையுஞ் செய்யாது மாறாக 
தீங்கினை  விளைவிப்பதாகவே  அமையும். காற் 
றின்றிய சுவாசத்தை  ஊக்குவித்தால் காற்றுச் சுவா 
சம்  மூலம்  இனம் பெருக்கும்  நன்மைதரும்  நுண் 
ணங்கிகள் மண்ணினுள் அழிவுற்று விடும். கிட்டத்
தட்ட நீர்கூடி சேறு ப�ோன்றத�ொரு நிலைமை ஏற்ப 
டும்போது வேர்களுக்குத் தேவையான சுவாசம் 
கிடைக்காமையினால் வேர் மயிர்கள்  அழுகத்
த�ொடங்கி பின் வேரையே அழுக வைத்து விடும்.
பசுந்தாள் பசளை
அசேதனப் பசளைகளுக்கான மாற்றீடாக 
பசுந்தாள் பசளைகளின் சேர்க்கை மண்ணுக்கு
அதன் தன்மையை மேம்படுத்த  உதவும். சூழல்
மாசடைவதையும்  குறைக்கும். எந்த மண்ணில்
விவசாயம் செய்கிற�ோம�ோ  அந்த மண்ணில் சாதா 
ரணமாக பயிர் செய்வதற்கு முன்கூட்டியே பசுந்தாள் 
பசளை தாவரங்களை பயிர் செய்யும்  முறை பல
இடங்களில் கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றது. கிட்
டத்தட்ட  ஒரு மாதங்களுக்கு முன்னரேயே  உழுது
விட்ட வயற்பரப்பில் முதல் மழையுடன் சணல்
விதைகளை விதைப்பர். அதனுடன் சேர்த்து அம் 
மண்ணில் நட வேண்டிய பயிரில் அது மிளகாயா,
தக்காளியா, கத்தரியா  எதுவாகிலும்  அதன் நாற்று
மேடையையும் அமைக்கப்படும்.
நாற்று நடுவதற்கான பருவம் வரும்போது
இங்கே வயற் பரப்பில் பசுந்தாள் பசளையாக 
விதைத்த தாவரம்  பூக்கத் த�ொடங்கி விடும்.
ஐம்பது சதவீதம்  பூத்திருக்கும்  நிலையில் அந்த 
தாவரத்தை மடக்கிபிரட்டி மண்ணினுள் சேர்த்து
உழுது விடுவர். ஓரிரு கிழமைகளுள் சணல் உக்கத்
த�ொடங்கிவிடும். அப்போது நாற்றுப் ப�ோட்ட 
பயிர்களை நடவு செய்வர்.
அவரைக்  குடும்ப பயிராக  இருந்தால் அது
வளியிலுள்ள தழைச் சத்தை  இழுத்து வேரிலுள்ள 
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முடிச்சுகளை உருவாக்கும் ரைச�ோபியம் பக்டீ
ரியாவுடன் சேர்ந்து மண்ணினுள்  நிலை  நாட்டும்.
இவ்வகையான தாவர மூலமான தழைச் சத்தின்
உற்பத்தி மண் வளத்தை மேம்படுத்த பெரிதும் 
உதவும். இது ஒரு இயற்கை ப�ொறிமுறை. விவசா 
யிக்கும், சூழலுக்கும்  ஏன் எமக்கும்  நன்மை தருகி
ன்ற பயிர்ச்செய்கை முறை. இதனை வீட்டுத் த�ோட்
டத்திலும் நாம் முழுமையாகக் கடைப்பிடிக்கலாம்.
பசுந்தாள்  இலைப் பசளைகள்  என்பவை 
தரிசுக்காணிகளில், உயர் வேலிகளில், பாதைய�ோர
த்தில் வளர்ந்திருக்கும் மரங்கள்  ஆகியவற்றின்
இலைகளை க�ொய்து அல்லது கத்தரித்து வயலுக்கு
இடுதலாகும்.

பசுந்தாள் இலைப் பசளைகளாக உயர்வேலி
களில் வளர்க்கப்படும்  பூவரசு, கிளிறிசிடியா 
அல்லது சீமைக்கிளுவை ப�ோன்றவையும், தரி
சுக் காணிகளில் வயற்பரப்பில் தானாகவே வளர் 
ந்திருக்கும்  எருக்கலை மற்றும் பன்னை ப�ோன்
றவற்றின் இலைகளை வெட்டி விட்டு வாடவைத்து
மண்ணைப் பயன்படுத்தும் ப�ோது அதனுள் தாழ்
த்து விட்டால் இலைகள் மண்ணினுள்  உக்கி வள 
ரும். பயிருக்கு சிறந்த உரமாகி விடும்.
இவ்வகைத் தாவரங்களில் இயல் பாகவே 
பூஞ்சண எதிர்ப்பு, பக்டீரியா  எதிர்ப்புசக்தி இருப் 
பதனால், நாற்றுக்களின் வேரினூடாக  ஏற்படும் 
அநேகமான ந�ோய்கள் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
இவற்றை மண்ணினுள் சேர்ப்பதனால் விவசாயி
களுக்கு நன்மை தரக்கூடிய பயிருக்கு வலிமை 
சேர்க்கும்  நுண்ணங்கிகளின் எண்ணிக்கையை 
குறைவடைய விடாது பாது காக்க  முடியும். அதே
நேரத்தில் அவற்றின் எண்ணிக்கையை  விரைந்து
பெருக்கி விடவும் வழி பிறக்கும். இதனால் பயிர் 
களில் ந�ோயை  உருவாக்கும்  நுண்ணங்கிகளின்
எண்ணிக்கையை, வலிமையை  நலிவடையச்
செய்து விடலாம். பசுந்தாள்  இலைகளை மண்ணி
னுள்  இடும்போது மண்  உயிர்ப்புத் தன்மை 
பெறுகின்றது. அதேநேரத்தில் இரசாயனங்களின்
செறிவினை மண்ணில் மாற்றியமைக்கும் செய
லையும்  இலகுவில் செய்துவிடும். இன்னொரு
வகையில் பயிருக்கு கிடைக்கக் கூடிய சத்துக்களாக 
மாற்றியமைப்பதனால் அவை பயிரினால் இலகு
வாக  அகத்துறிஞ்சப்பட பயிர் செழித்து வளர்ந்து
விடும். மண்ணினது தன்மை மற்றும் வளம் 
குறைந்து விடாது பயிர்ச் செய்கை செய்வது சிறந் 
ததாகும். மண்ணினுள் பயிர்களுக்கு ந�ோயை 
உருவாக்கும்  நுண்ணங்கிகளை பல்கிப் பெருக 
இடமளித்து விட்டால், பின்னர் பயிர்ச் செய்கையில்
அதுவே பெருந்தலையிடியாகி விடும்;.
மண் வளத்தை பெருக்கும்  அதே நேரத்
தில் அதிலிருந்து அதன் வளம் கெடாது உச்சப் 
பயன்பாட்டைப் பெற  நாம்  என்றும்  முயற்சிக்க 
வேண்டும். இதற்கு மண்ணினுள்  உள்ள  நன்மை 
தரும்  நுண்ணங்கிகள் பற்றிய தேடலும்  அவை 
பற்றிய ஆய்வும்  எமக்கு இவை பற்றிய பயன்
பாட்டை  அதிகரிக்க செய்ய வழி செய்யும். விவ 
சாய செய்கையில் விவசாய பெருமக்களுக்கு தலை 
யிடியாக இருக்கும் பீடைகளையும் ந�ோய்களையும் 
கட்டுப்படுத்த  நன்மைதரும்  நுண்ணங்கிகளின்
எண்ணிக்கையை  அதிகரிக்க  ஆவன செய்து
மண்ணை வளமானதாக 
உயிர்ப்புள்ளதாக 
பேணுவ�ோம்.

