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இலங்கையில் சோேலிே ேமத்துவக் ைட்சி, சேப்டம்பர் 21 
அன்று நகடசபறவுள்ள மாைாண ேகப சேர்ேலில் வட 
மாைாணத்தின் யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் 
சபாட்டியிடுகிறது. மத்திய மற்றும் வட சமல் 
மாைாணங்ைளுக்ைான சேர்ேலும் அசே நாளில் 
நகடசபறும். 

நீண்ட பட்டியலில் அடங்கும் அரசியல் ைட்சிைள் மற்றும் 
சுசயச்கே குழுக்ைளுக்கும் எதிராை, இராணுவவாேத்கே 
எதிர்க்ைவும் சோழிலாள வர்க்ைத்தினதும் ஒடுக்ைப்பட்ட 
மக்ைளினதும் ஜனநாயை உரிகமைகளயும் வாழ்க்கைத் 
ேரத்கேயும் பாதுைாக்ைவும், ஒரு ேர்வசேே சோேலிே 
சவகலத்திட்டத்திகன அபிவிருத்தி சேய்யும் ஒசர ைட்சி 
சோேலிே ேமத்துவக் ைட்சி மட்டுசமயாகும்.  

சோேலிே ேமத்துவக் ைட்சி சேர்ேல் விதிமுகறைளுக்கு 
ஏற்ப, நீண்டைால ைட்சி உறுப்பினரான திருஞானேம்பந்ேர் 
ேகலகமயில் 19 சவட்பாளர்ைகள நிறுத்தியுள்ளது. 

சோேலிே ேமத்துவக் ைட்சி இந்ே சேர்ேகல, சோழிலாள 
வர்க்ைம் எதிர்சைாள்ளும் முக்கிய அரசியல் 
பிரச்சிகனைகள விளக்ை பயன்படுத்திக்சைாள்ளும். 
வளர்ச்சி ைண்டுவரும் உலை முேலாளித்துவத்தின் 
சநருக்ைடிக்கு பிரதிபலிப்பாை, உலைம் முழுவதும் உள்ள 
ேனது ேம ேரப்பினகரப்சபால், ஜனாதிபதி மஹிந்ே 
இராஜபக்ஷவின் அரோங்ைமும், சோழிலாளர்ைள் மற்றும் 
இகளஞர்ைளுக்கு எதிராை ஒரு ேமூை எதிர்ப்-புரட்சிகய 
திணிக்ை முற்படுகிறது. 

அசேேமயம், உலை மற்றும் பிராந்திய ேக்திைளுக்கு 
இகடசயயான பூசைாள அரசியல் சமாேல் என்ற 
நீர்ச்சுழிக்குள் இலங்கை சமலும் சமலும் இழுபட்டுச் 
சேல்கின்றது. சீனாவின் சேல்வாக்கை கீழறுக்கும் 
சநாக்கிலான ஒபாமா நிர்வாைத்தின் “ஆசியாவிற்கு 
திரும்புேல்” என்ற சவகலத் திட்டத்திலும் மற்றும் 
சீனாவிற்கு எதிரான அசமரிக்ைாவின் சபார் 
ேயாரிப்புைளிலும் இது மிைத் சேளிவாை 
சவளிப்பட்டுள்ளது.  

ஜனாதிபதி மஹிந்ே இராஜபக்ஷ, ேனது சைாள்கைைகள 
திணிக்ை, ேோப்ேைால இனவாே சபாரின்சபாது 
ைட்டிசயழுப்பப்பட்ட சபாலிஸ்-அரே எந்திரத்கே 
சோழிலாள வர்க்ைத்திற்கு எதிராை பயன்படுத்ே 
ேயாராகின்றார். பிரிவிகனவாே ேமிழீழ விடுேகலப் 
புலிைள் சோல்வியகடந்து நான்கு ஆண்டுைள் ைடந்ே 
பின்னரும், யுத்ேத்ோல் நாேமாக்ைப்பட்ட வடக்கு மற்றும் 
கிழக்கு மாைாணங்ைள் இன்னமும் இராணுவ 
ஆக்கிரமிப்பின் கீழ் உள்ளன. சபாருளாோர 
நடவடிக்கைைகள ைட்டுப்படுத்துவது உட்பட, 

சபாதுமக்ைள் வாழ்வின் அகனத்து அம்ேங்ைளிலும் 
இராணுவம் ஊடுருவுகிறது. 

இராஜபக்ஷ பிரோனமாை ேமிழர்ைள் சேறிந்து வாழும் வட 
மாைாணத்தில் சேர்ேகல நடத்ே விரும்பவில்கல. அவரது 
அரோங்ைம், இராணுவத்திலும் மற்றும் ேமிழ் 
முேலாளித்துவ ேட்டுக்ைளுக்கு எந்ேசவாரு ேலுகையும் 
வழங்குவகே ைடுகமயாை எதிர்க்கும் சிங்ைளப் 
சபரினவாே பங்ைாளிைளிலுசம ேங்கியிருக்கின்றது. 
அசமரிக்ைா, இந்தியா, ஜப்பான் மற்றும் ஏகனய 
ேக்திைளின் அழுத்ேம் ைாரணமாைசவ ஜனாதிபதி இந்ே 
சேர்ேலுக்கு அகழப்பு விடுத்ோர். 

அசமரிக்ைாவும் இந்தியாவும் மற்றும் ஏகனய ேக்திைளும் 
இலங்கை ேமிழர்ைளின் ஜனநாயை உரிகமைகள பற்றிக் 
ைவகலப்படவில்கல. அகவ இராஜபக்ஷவின் இனவாே 
யுத்ேத்கே ஆேரித்ேசோடு இராணுவத்தின் 
அட்டூழியங்ைள் மற்றும் சபார்க் குற்றங்ைகள 
மூடிமகறத்ேன. புலிைளின் சோல்வி ேவிர்க்ை 
முடியாேோை ஆன பின்னசர, அசமரிக்ைா இராஜபக்ஷ 
அரோங்ைத்கே சீனாவிடம் இருந்து தூர விலைச் 
சேய்வேற்கு சநருக்கும் வழிமுகறயாை, “மனிே 
உரிகமைள்” பிரச்சிகனகய எழுப்பத் சோடங்கியது. 

இலங்கையில் ேமிழர்ைள் நடத்ேப்படும் விேம் பற்றி 
சேன்னிந்திய மாநிலமான ேமிழ் நாட்டில் சபாது மக்ைளின் 
சீற்றத்கே ேணிக்கும் முயற்சியாைசவ இந்தியா, வட 
மாைாண ேகப சேர்ேகல நடத்ே அழுத்ேம் சைாடுத்ேது. 
சிங்ைளப் சபரினவாே ைட்சிைள் சைாரியவாறு, மாைாண 
ேகபயின் சபாலிஸ் மற்றும் நில அதிைாரங்ைகள இரத்து 
சேய்யும் திட்டங்ைகள ஒத்திகவக்குமாறும் இந்தியா 
இராஜபக்ஷவுக்கு அழுத்ேம் சைாடுத்ேது. 

மத்திய மற்றும் வடசமல் மாைாணங்ைளில் சேர்ேல்ைகள 
முன்கூட்டிசய நடத்ே அரோங்ைம் முடிவு சேய்ேகம ஒரு 
அரசியல் சூழ்ச்சியாகும். என்ன விகல சைாடுத்ோவது 
சேர்ேலில் சவற்றி சபறுவேன் மூலம், இராஜபக்ஷ ேனது 
சைாள்கைைளுக்கு மக்ைள் ஆகண கிகடத்துள்ளோை 
கூறிக்சைாள்ள கூடும். அவர் ேர்வசேே நாணய நிதியம் 
ைட்டகளயிட்டுள்ள ேனது சிக்ைன நடவடிக்கைைகள 
நியாயப்படுத்துவேற்கு சேர்ேல் சவற்றிகய 
பயன்படுத்துவார். 

உள்நாட்டு யுத்ேத்தின் இறுதி மாேங்ைளில் 
பல்லாயிரக்ைணக்ைான சபாதுமக்ைள் சைால்லப்பட்டகமக்கு 
அரசியல் சபாறுப்பாளியான இராஜபக்ஷ அரோங்ைம், 
குறிப்பாை வடக்கில் சோழிலாளர்ைள், விவோயிைள் மற்றும் 
இகளஞர்ைள் மத்தியில் சவறுப்புக்குள்ளாகியுள்ளது. ேனது 
அரசியல் எதிரிைகள ைவிழ்ப்பேற்கு அது வன்முகற 



உட்பட எந்ே வழிமுகறகயயும் நாடும். அேன் கூட்டணி 
பங்ைாளியான ஈழ மக்ைள் ஜனநாயை ைட்சி (ஈ.பீ.டி.பீ.), 
இராணுவத்தின் மகறமுை ஆேரவுடன் யாழ்ப்பாணத்தில் 
இயங்கி வரும் அேன் ஆயுே குண்டர்ைகள 
பயன்படுத்துவதில் இழிபுைழ்சபற்றது. 

ஸ்ரீலங்ைா முஸ்லீம் ைாங்கிரசும் இராஜபக்ஷவின் 
கூட்டணியின் பங்ைாளியாகும். ஆனால் அது சேர்ேலில் 
ேனித்துப் சபாட்டியிடுவது, அரோங்ைத்தில் பிளவுைள் 
ஆழமகடந்து வருவேன் அறிகுறியாகும். இராஜபக்ஷ 
மற்றும் அவரது ேசைாேரரும் பாதுைாப்பு சேயலாளருமான 
சைாடாபய இராஜபக்ஷவும், முஸ்லீம்-விசராே சபரினவாே 
பிரச்ோரத்கே முன்சனடுக்கும் சபாது பல சேனா, சிங்ைள 
ராவய சபான்ற சிங்ைள-சபௌத்ே அதி தீவிரவாே 
அகமப்புைகள ஊக்குவிக்கின்றனர். 

எதிர்க் ைட்சிைளில் ஒன்றான மக்ைள் விடுேகல 
முன்னணியும் (சஜ.வி.பீ) சேர்ேலில் சபாட்டியிடுகின்றது. 
சஜ.வி.பீ. 2006ம் ஆண்டு விடுேகல புலிைளுக்கு 
எதிரான இராஜபக்ஷவின் புதுப்பிக்ைப்பட்ட யுத்ேத்கே 
ஆேரித்ே ஒரு சிங்ைள அதி தீவிரவாே ைட்சியாகும். அது 
அரோங்ைத்தின் யுத்ே வரவு சேலவுத் திட்டங்ைளுக்கு 
வாக்ைளித்ேசோடு, ேமிழ் மக்ைளுக்கு எதிரான ஒவ்சவாரு 
ஜனநாயை விசராே நடவடிக்கைகயயும் ஆேரித்ேது. 

வடக்கில் உள்ள பிரோன எதிர் ைட்சி, ேமிழ் 
முேலாளித்துவ ைட்சிைளின் கூட்டணியான ேமிழ் சேசியக் 
கூட்டகமப்பாகும். அசமரிக்ைா, இந்தியா மற்றும் பிற 
ேக்திைளின் ஆேரவுடன், ேமிழ் சேசியக் கூட்டகமப்பு 
சைாழும்புடன் ஒரு அதிைார பரவலாக்ைல் ஒழுங்கை சபற 
ஏக்ைத்துடன் முயற்சிக்கின்றது. அது ேமிழ் 
முேலாளித்துவத்தின் சபாருளாோர மற்றும் அரசியல் 
நலன்ைகள பாதுைாப்பதில் அக்ைகற ைாட்டுகிறசே அன்றி, 
ேமிழ் மக்ைளின் ஜனநாயை உரிகமைளில் அல்ல. 

கூட்டகமப்பு, முன்னாள் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சி.வி. 
விக்சனஸ்வரகன ேனது மாைாண முேலகமச்ேர் 
சவட்பாளராை நிறுத்தியுள்ளது. விக்சனஸ்வரன் சைாழும்பு 
ஸ்ோபனத்தின் பகுதியாை இருந்து வந்துள்ளாசர அன்றி, 
ைடந்ே மாேம் வகர கூட்டகமப்பின் உறுப்பினராை 
இருக்ைவில்கல. கூட்டகமப்பின் ேகலகமத்துவம், 
விக்சனஸ்வரகன நிறுத்துவேன் மூலம், புலிைளுக்ைான 
ேமது முந்கேய ஆேரவில் இருந்து தூர விலை முடியும் 
என்றும், மற்றும் ேர்வசேே ேக்திைளுக்கும் சைாழும்பு 
அரோங்ைத்துக்கும் ஏற்றுக்சைாள்ளக் கூடிய ஒரு நபகர 
முன்நிறுத்ே முடியும் என்றும் ைணக்கிட்டுள்ளது. 

1983ல் தீவின் உள்நாட்டு யுத்ேத்கே சோடங்கியகமக்கு 
சபாறுப்பாளியும் இராஜபக்ஷவின் புதுப்பிக்ைப்பட்ட 
யுத்ேத்கே ஆேரித்ே வலதுோரி எதிர்க் ைட்சியுமான 
ஐக்கிய சேசியக் ைட்சியும் (யூ.என்.பீ.), சேர்ேலில் 

சபாட்டியிடுகின்றது. அது நவ ேமேமாஜ ைட்சி (ந.ே.ே.ை.), 
ஐக்கிய சோேலிே ைட்சி (ஐ.சோ.ை.) சபான்ற சபாலி 
இடதுைளின் ஆர்வம் நிகறந்ே ஒத்துகழப்பிசலசய 
ேங்கியிருக்கின்றது. இந்ே "கூட்டு எதிர்ப்பு" என 
சோல்லப்படுவேன் குறிக்சைாள், ஜனநாயை உரிகம 
மீறல்ைளிலும் ேந்கே ோர்பு மறுசீரகமப்பிலும் 
யூ.என்.பீ.யின் நீண்ட ோேகனகய மூடிமகறப்போகும். 

நவேமேமாஜ ைட்சியும் ஐக்கிய சோேலிே ைட்சியும், 
அசமரிக்ை ஏைாதிபத்தியம் ேமிழ் மக்ைளின் உரிகமைகள 
பாதுைாக்கும் என்ற ஆபத்ோன மாகயகய 
முன்னிகலப்படுத்துவதில் ேமிழ் சேசியக் கூட்டகமப்புக்கு 
உேவி சேய்கின்றன. இந்ே அகமப்புக்ைள், சிங்ைளம் 
மற்றும் ேமிழ் ஆளும் ேட்டுக்ைள் இகடசய ஒரு அதிைார 
பரவலாக்ைல் ஒழுங்கிற்ைான அடிப்பகடயாை, மாைாண 
ேகபைளுக்கு அதிைாரங்ைகள பகிர கூட்டகமப்பு 
விடுக்கும் அகழப்புக்கு ஆேரவளிக்கின்றன. இந்ே இரு 
குழுக்ைளும் வட மாைாணத்தில் சவட்பாளர்ைகள 
நிறுத்தியுள்ளன. 

சோேலிே ேமத்துவக் ைட்சி, ஆளும் வர்க்ைத்தினதும் 
அவர்ைளுக்கு வக்ைாலத்து வாங்கும் சபாலி 
இடதுைளினதும் பிரிவுைள் அகனத்தினதும் சூழ்ச்சிைகள 
நிராைரிக்ை சவண்டும் என சோழிலாள வர்க்ைத்திற்கு 
அகழப்பு விடுக்கின்றது. தீவின் வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் 
இருந்து அகனத்து பகடைகளயும் நிபந்ேகனயின்றி 
உடனடியாை திரும்ப சபறக் சைாரும் அசேசவகள, 
சோேலிே சைாள்கைைகள அமுல்படுத்துவேற்கு 
சோழிலாளர்ைளதும் விவோயிைளதும் அரோங்ைத்துக்ைான 
ஒரு ஐக்கியப்பட்ட சபாராட்டத்தின் பாைமாை மட்டுசம, 
சிங்ைள, ேமிழ் மற்றும் முஸ்லீம்ைளுமாை அகனத்து 
உகழக்கும் மக்ைளதும் ஜனநாயை உரிகமைகள 
பாதுைாக்ை முடியுசமன சோேலிே ேமத்துவக் ைட்சி 
வலியுறுத்துகிறது. 

வரும் வாரங்ைளில், சோேலிே ேமத்துவக் ைட்சி குழுவினர் 
சேற்ைாசியாவிலும் அகனத்துலகிலும் ஐக்கிய சோேலிே 
குடியரசுைளுக்ைான பரந்ே சபாராட்டத்தின் ஒரு 
பகுதியாை, ஸ்ரீலங்ைா-ஈழம் சோேலிே குடியரசு என்ற 
சவகலத்திட்டத்துக்ைாை சோழிலாளர்ைள், விவோயிைள் 
மற்றும் இகளஞர்ைள் மத்தியில் விரிவாை பிரச்ோரம் 
சேய்வார்ைள். இந்ே சவகலத் திட்டத்கே ஆேரிக்கும் 
அகனவகரயும் எமது பிரச்ோரத்துக்கு சேயலளவில் 
ஆேரவளிக்குமாறும், எல்லாவற்றுக்கும் சமலாை 
எதிர்வரும் சபாராட்டங்ைளுக்கு சேகவயான புரட்சிைர 
ைட்சியாை சோேலிே ேமத்துவக் ைட்சிகய ைட்டிசயழுப்ப 
இகணயுமாறும் நாம் அகழப்பு விடுக்கின்சறாம். 
ைட்சியின் 500,000 ரூபா சேர்ேல் நிதிக்கு ோராளமாை 
நன்சைாகட வழங்குமாறும் நாம் சவண்டுசைாள் 
விடுக்கின்சறாம்.  
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