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பின்வரும் கட்டுரை, இலங்ரகயின் வடமாகாண சரை தேர்ேலில் 
யாழ்ப்ைாண மாவட்டத்தில் தைாட்டியிடும் தசாசலிச சமத்துவக் 
கட்சியின் முேன்ரம தவட்ைாளர் ைைமு திருஞானசம்ைந்ேைால் 
எழுேப்ைட்டது. 

ஜனாதிைதி மஹிந்ே இைாஜைக்ஷ வடக்கு மாகாண சரை தேர்ேரல 
சசப்சடம்ைர் மாேம் நடத்துவது ேமிழ் மக்களின் ஜனநாயக உரிரமகள் 
மீோன அக்கரையினால் அன்றி, பிைோனமாக இந்தியா மற்றும் 
அசமரிக்காவின் அழுத்ேத்தினாதலதய ஆகும். இந்தியாவும் 
அசமரிக்காவும் சவறுமதன ேமது பூதகாள அைசியல் தேரவயின் 
நிமித்ேதம இத்ேரகய சநருக்குவாைங்கரள திணிக்கின்ைன. 

பிரிவிரனவாே ேமிழீழ விடுேரலப் புலிகள் இைாணுவத் 
தோல்வியரடந்து நான்கு ஆண்டுகளுக்கும் தமலாகிவிட்டது. ேமிழ் 
சோழிலாளர்கள், இரளஞர்கள் மற்றும் வறியவர்களும், யுத்ே 
அழிவினால் தமலும் தமாசமாக்கப்ைட்ட சமூக-சைாருளாோை மற்றும் 
அைசியல் பிைச்சிரனகளுக்கு ைதில் தேடும் சைரும் அவசியத்தில் 
உள்ளனர். ஆயினும், பிைோன உலக வல்லைசுகள், சகாழும்பு 
அைசாங்கம் மற்றும் ேமிழ் முேலாளித்துவ கட்சிகளின் சூழ்ச்சி 
நடவடிக்ரககளின் சைறுதைைான இந்ே தேர்ேல், ேமிழ் மக்களின் 
எந்ேசவாரு பிைச்சிரனக்கும் தீர்வு ேைப்தைாவதில்ரல.  

வடக்கு மாகாண தேர்ேல், ேமிழ் முேலாளித்துவ வர்க்கத்தின் பிைோன 
அரமப்ைான ேமிழ் தேசியக் கூட்டரமப்பின் பிற்தைாக்கு ைாத்திைத்தின் 
புதிய திருப்ைத்ரே தீர்க்கமாக அம்ைலப்ைடுத்தும் ஒரு சந்ேர்ப்ைமாகும். 

மக்கள் மத்தியில் அைசாங்கத்தின் மீது உள்ள கடும் அதிருப்திரய 
சுைண்டிக்சகாண்டு, மாகாண சரையில் அதிகாைத்ரேக் ரகப்ைற்ை 
கூட்டரமப்பு முயற்சிக்கின்ைது. இலங்ரகயின் ேமிழ் முேலாளித்துவ 
வர்க்கத்தின் அவசியத்திற்காக இைாஜைக்க்ஷ அைசாங்கத்துடனும் 
இந்தியா மற்றும் அசமரிக்கத் ேரலரமயிலான தமற்கத்ரேய 
சக்திகளுடனும் சகாடுக்கல் வாங்கல் சசய்வேற்கு மிகவும் 
சைாருத்ேமான ஒரு பிைதிநிதியாகதவ, எந்ேவரகயிலும் ேனது 
உறுப்பினர் அல்லாே முன்னாள் உயர் நீதிமன்ை நீதிைதி சி.வி. 
விக்தனஸ்வைரன கூட்டரமப்பு ேனது முேலரமச்சர் தவட்ைாளைாக 
தேர்வு சசய்துசகாண்டுள்ளது. 

முன்னாள் நீதிைதி, முேலரமச்சர் ைேவிக்கு தைாட்டியிட முன்வந்ே 
உடதனதய, ேனது ைாத்திைம் என்னசவன்ைரே பின்வருமாறு 
ைகிைங்கமாக: “என்ரனப் சைாறுத்ேளவில் முேலரமச்சர் என்ைது 
அைசியல் ைேவி அல்ல. இந்ே விதசட சந்ேர்ப்ைத்தில், அைசாங்கம் 
மற்றும் இந்தியாவுடனும் ஏரனய சவளிநாடுகளுடனும் 
பிைச்சிரனகரளப் தைசக்கூடிய ஒருவர் அவசியம்”. என சேரிவித்ோர். 
இங்கு ஏரனய சவளிநாட்டு சக்திகள் என அவர் குறிப்ைடுைரவ 
அசமரிக்காவும் ஏரனய தமற்கத்ரேய சக்திகளுதம ஆகும். ேமிழ் 
கூட்டரமப்பின் முேலரமச்சர் தவட்ைாளைாக அேன் சசயலாளர் 
மாரவ தசனாதிைாஜாதவ தைாட்டியிடவுள்ளார் என ஊடக சசய்திகள் 
சேரிவித்திருந்ேன. ஆயினும், கட்சிக்குள்ளான நீண்ட சநருக்கடி மிக்க 
கலந்துையாடல்களின் பின்னர், கூட்டரமப்பு ேரலவர் ஆர். 
சம்ைந்ேனின் ைரிந்துரையின் தைரில் இறுதியில் விக்தனஸ்வைதன 
தவட்ைாளைாக தேர்வு சசய்யப்ைட்டார். 

முேலரமச்சர் ைேவிக்கு அவரை முன்நிறுத்துவேன் மூலம், 
கூட்டரமப்பு ைல இலக்குகரள குறிரவத்துள்ளது. அதிகாைத்துக்கு 
வந்ோல் ஏகாதிைத்தியவாதிகளின் உேவியுடன் சகாழும்பு 
அைசாங்கத்துடன் சமைசத்துக்கு சைரும் தைைம் தைசுவது அதில் ஒன்று. 
முேலாளித்துவ ஸ்ோைனத்துடன் சோடர்புரடய, சட்டத்தின் 
அதிகாைத்ரே ைாதுகாக்க அர்ப்ைணித்துக்சகாண்ட அவரை 
முன்நிறுத்துவேன் மூலம், புலி “ையங்கைவாதிகளுக்கும்” 
பிரிவிரனவாேத்துக்கும் உேவி சசய்ேரம சோடர்ைாக ேம்மீது 
சுமத்ேப்ைடும் குற்ைச்சாட்டுக்களில் இருந்து ேரலேப்ை முடியும் என 
கூட்டரமப்பு ேரலவர்கள் கணக்கிடுகின்ைனர். 

இைாணுவத் தோல்வியரடயும் வரை புலிகளின் ஊதுகுழலாக 
சசயற்ைட்டு, அேன் பின்னர் நான்கு ஆண்டுகளாக சகாழும்பு 
அைசாங்கத்துடன் சமைசத்துக்கு முயற்சிக்கும் அதேதவரள, ேமிழ் 
சவகுஜனங்களின் பிைச்சிரன ைற்றி தைாலி அனுோைம் காட்டுகின்ை 
கூட்டரமப்பு, ேமிழ் சோழிலாளர்கள், இரளஞர்கள் மற்றும் 
வறியவர்கள் மத்தியில் அதிருப்திக்கு உள்ளாகியுள்ளது. அேனால் 

புலிகளுடன் சோடர்ைற்ை ஒரு “புதிய” நைைாக விக்தனஸ்வைரன 
முன்நிறுத்தி, மக்களின் கண்களில் மண் தூவுவேற்கு கூட்டரமப்பு 
எதிர்ைார்த்துள்ளது. 

சகாழும்பு சவகுஜன ஊடகங்கள் ைலவும், விக்தனஸ்வைனுடனான 
தைட்டிகளுக்கு ைக்கங்கரள ஒதுக்கியும் கட்டுரைகரள சவளியிட்டும், 
அவர் தேர்ந்சேடுக்கப்ைட்டது சம்ைந்ேமாக அைசியல் ஸ்ோைனத்தில் 
உடன்ைாடு இருப்ைரே சவளிப்ைடுத்தியுள்ளன. முன்னாள் 
ைடிகல்வாதியான, அைசாங்கத்தின் தூேர் ைேவிகளுக்கும் 
தேர்ந்சேடுக்கப்ைட்டுள்ள ேயான் ஜயதிலக, ஊடகங்களுக்கு எழுதிய 

ைல கட்டுரைகளிலும், “வடக்கு மற்றும் சேற்குக்கும் இரடயில் மிகவும் 
சைாருத்ேமான உைரவ ஏற்ைடுத்துவேற்கு ஏற்புரடய மனிேைாக” 
சுட்டிக் காட்டி விக்தனஸ்வைனின் சேரிரவ ஏற்றுக்சகாண்டுள்ளார். 

இரவ அரனத்துக்கும் தமலாக, “தைய் என்று சசால்லுமளவு கறுப்பு 
அல்ல” எனக் கூறி இைாஜைக்ஷவும் விக்தனஸ்வைனுக்கு சமிக்ரஞ 
சசய்துள்ளார். ோன் விக்தனஸ்வைனுடன் தைச்சுவார்த்ரேக்கு ேயார் 
எனவும் இைாஜைக்ஷ சேரிவித்துள்ளார். 

அசமரிக்கா அேன் ஆசியாவுக்குத் திரும்புேல் என்ை சையரில், 
சீனாவுக்கு எதிைாக ேயார் சசய்கின்ை யுத்ேத்தில் ஆசிய-ைசுபிக் 
பிைாந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளில் யுத்ே கூட்டணிகரள 
ஒழுங்குைடுத்துவதில் இலங்ரகரயயும் இரணத்துக்சகாள்வேற்தக 
சகாழும்பு அைசாங்கத்துக்கு அழுத்ேம் சகாடுக்கின்ைது. யுத்ேத்தின் 
தைாதும் அேன் பின்னரும் சகாழும்பு அைசாங்கம் சீனாவுடன் 
சநருக்கமாகியரமதய, புலிகளுக்கு எதிைான இைாணுவத் 
ோக்குேல்களுக்கு முழுரமயாக ஒத்துரழப்பு சகாடுத்ே இந்ே 
நாடுகளுக்கு பிைோன பிைச்சிரனயாக உருசவடுத்துள்ளது. அேனால், 
சீனாவுடனான உைரவ கீழறுப்ைேற்காக, புலிகளுக்கு எதிைான 
யுத்ேத்தின் கரடசி வாைங்களில் அைசாங்கத்ோல் இரழக்கப்ைட்ட 
மனிே உரிரம மீைல்கரள சுட்டிக் காட்டி, இத்ேரகய அழுத்ேங்கள் 
திணிக்கப்ைடுகின்ைன.   

இந்து சமுத்திை பிைாந்தியத்துள் சீனா உைவுகரள வளர்த்துக்சகாள்வரே 
புது டில்லி எந்ேவரகயிலும் விரும்ைவில்ரல. அதேதைால், ேமக்கு 



மிகவும் சநருக்கமான வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் ேமிழ் மக்கள் 
ஒடுக்கப்ைடுவது ைற்றி ேமிழ் நாட்டு மக்கள் மத்தியில் எழுத்துள்ள 
எதிர்ப்பின் காைணமாக, அந்ே ைகுதியில் அைசியல் ஸ்திைமின்ரம 
உருவாவரேயிட்டும் இந்தியா கவரல சகாண்டுள்ளது. 

அசமரிக்காவும் இந்தியாவும், சகாழும்பின் மீது அழுத்ேத்ரே 
திணிக்கும்தைாது, கூட்டரமப்ரை ஒரு சநம்புதகாலாகப் ையன்ைடுத்தும் 
முயற்சியில், அேனுடன் சமைசத்துக்கு சசல்லுமாறு அைசாங்கத்திற்கு 
அரழப்பு விடுக்கின்ைன. கூட்டரமப்ைானது அந்ே நாடுகளின் 
ஆசீர்வாேத்ரே எதிர்ைார்த்து சுயவிருப்புடன் இந்தியாவினதும், 
குறிப்ைாக அசமரிக்காவினதும் மூதலாைாய சூழ்ச்சிகரள அண்டி, 
அேன் யுத்ே முயற்சியுடன் இரணந்து, ேமிழ் மக்கரள 
அழிவுகளுக்குள் ேள்ளிவிடும் சதியில் ஈடுைட்டுள்ளது. 

அது யுத்ேக் குற்ைங்கள் சம்ைந்ேமாகவும் வட கிழக்கில் இைாணுவ 
ஆக்கிைமிப்பு சம்ைந்ேமாகவும் எடுத்துள்ள நிரலப்ைாடுகளில், சாோைண 
ேமிழ் சவகுஜனங்களின் உரிரமகள் ைற்றி எந்ேசவாரு அக்கரையும் 
கூட்டரமப்புக்கு இல்ரல என்ைது சேளிவாக சவளிப்ைட்டுள்ளது. 
இைாஜைக்ஷ அைசாங்கத்தினதும் இைாணுவத்தினதும் யுத்ேக் குற்ைங்கள் 
ைற்றிய கடுரமயான குற்ைச்சாட்டுக்கள் சுமத்ேப்ைட்டிருந்ோலும், 
விக்தனஸ்வைன் ேனது தைட்டிகளில் அரவ ைற்றி எதுவும் 
குறிப்பிடாேது ேற்சசயலானது அல்ல. 

ோம் “ைரழய விடயங்கரள” –யுத்ேக் குற்ைங்கரள- இழுக்காமல் 
சமைசத்துக்கு வைத் ோயர் என்ைரேதய விக்தனஸ்வைனும் 
கூட்டரமப்பினரும் அைசாங்கத்துக்கு சமிக்ரஞ சசய்கின்ைனர். வடக்கு 
மக்களுக்கு தீர்க்கமான பிைச்சிரனயாக உள்ள வடக்ரக 
ஆக்கிைமித்துள்ள இைாணுவத்ரே சவளிதயற்றுவதும் அவர்களுரடய 
தகாரிக்ரக ைட்டியலில் அடங்கவில்ரல. சகாஞ்சம் சகாஞ்சமாக 
இைாணுவத்ரே குரைக்க தவண்டும் என்தை விக்தனஸ்வைன் 
கூறியுள்ளார். 

“குறுகிய கால பிைச்சிரனகளுக்கு” தீர்வு காண்ைதிதலதய ோன் 
அக்கரை காட்டுவோக விக்தனஸ்வைன் கூறியுள்ளார். யுத்ேத்தில் 
காணாமல் தைான உைவினர்கரள கண்டுபிடித்ேல், இைாணுவம் 
ரகப்ைற்றிக்சகாண்டுள்ள ேமிழ் மக்களுக்கு சசாந்ேமான சசாத்துக்கள், 
சைரும் எண்ணிக்ரகயிலான விேரவகள் மற்றும் தவரலயின்ரம 
ைற்றி ஆைாய்ேல் தைான்ைரவதய அவற்றில் அடங்குகின்ைன. 
காணாமல் தைானவர்களுக்கும் விேரவகளுக்கும் அற்ை நட்ட ஈட்ரட 
வழங்குவது தைான்ை தைச்சுக்களின் மூலம், இந்ே குறுகிய காலம் என 
சசால்லப்ைடுகின்ை பிைச்சிரனகளின் கீழ் மிக அடிப்ைரடயான 
பிைச்சிரனகரள மூடி மரைப்ைேன் மூலம், சகாழும்பு ஆளும் 
வர்க்கத்ரே திருப்திப்ைடுத்ே முடியும் என்ை சகாடூைமான கணக்கீட்டில் 
கூட்டரமப்பு ஈடுைட்டுள்ளது. 

புலிகரள நிைாயுேைாணிகளாக்குவேற்காக இந்திய இைாணுவத்ரே 
அனுப்புவேற்கு, 1987 ஜூரல மாேம் டில்லியும் சகாழும்பு 
அைசாங்கமும் ரகச்சாத்திட்ட இந்திய-இலங்ரக உடன்ைடிக்ரகயில் 
உள்ள 13வது திருத்ேச் சட்டத்தின் ைடி, மாகாண சரைகளுக்கு 
வழங்கப்ைட தவண்டிய சைாலிஸ் மற்றும் காணி அதிகாைங்கரள 
சைற்றுக்சகாள்வதில் கூட்டரமப்பு மிகவும் அக்கரை காட்டுகின்ைது. 
இைாஜைக்ஷவும் சிங்களப் தைரினவாதிகளும் இந்ே அதிகாைங்கள் 
சகாடுக்கப்ைடுவரே எதிர்ப்ைது, அந்ேப் பிைதேசங்கரள ேமது 
சுைண்டல் ைகுதியாக சோடர்ந்தும் ரவத்துக்சகாள்வேற்தக ஆகும். 
அந்ேப் பிைதேசத்ரே ேமது சுைண்டல் ேளமாக ஆக்கிக்சகாள்வதே 
ேமிழ் முேலாளிகளின் தேரவயாகும். 

ேமது சுைண்டல் உரிரமக்காக சிங்கள மற்றும் ேமிழ் முேலாளிகளுடன் 
தசர்ந்து சசயற்ைட தவண்டிய தேரவரய ைற்றி, சடயிலி மிைர் 
ைத்திரிரகக்கு கூறிய கருத்துக்களில் விக்தனஸ்வைன் கூறிய 
விடயங்கள், இந்ே ஆளும் வர்க்கத்துக்குள் வளர்ச்சியரடயும் 
பீதிரயதய சவளிப்ைடுத்தியுள்ளன. அவர் சேரிவித்திருப்ைோவது: 

“அங்கு –வடக்கில்- முன்சனடுக்கப்ைடும் சகாடூைமான ஒடுக்குமுரை, 
சநருக்கடிரய தமலும் தமாசமான நிரலரமக்கு திருப்புவரே 

அைசாங்கம் புரிந்துசகாள்ள தவண்டும். ஏசனனில், இந்ே நிரலரம 
சோடர்ந்தும் காணப்ைடுசமனில், இன்சனாரு ஆயுே தமாேல் 
தோன்றுவது நிச்சயமானோக இருக்கும்... நம்பிக்ரகரய 
அடிப்ைரடயாகக் சகாண்ட தீர்வுக்காக ேரலவர்கள் என்ை முரையில் 
சசயற்ைட முடியுமாயின் எங்களால் முன் சசல்ல முடியும்.” 

விக்தனஸ்வைன் சவறும் ஆயுே தமாேல் ைற்றி மட்டும் எச்சரிக்ரக 
சசய்யவில்ரல. சேற்கில் தைாலதவ வடக்கிலும், சோழிலாளர்கள் 
மற்றும் இரளஞர்களின் எழுச்சியினால் தோன்ைவுள்ள அச்சுறுத்ேரல 

சுட்டிக்காட்டி, அந்ே “சைாது விதைாதிக்கு” எதிைாக, முேலாளித்துவ 
வர்க்கம் ஒன்றிரணய தவண்டும் என்ைரேதய அவர் சுட்டிக் 
காட்டுகின்ைார். சகாழும்பு அைாசங்கத்ரேப் தைாலதவ, ேமிழ் 
முேலாளித்துவமும் சிங்கள ேமிழ் சோழிலாளர்களின் தைாைாட்டங்கள் 
எழுச்சிசைறுவது குறித்து பீதியரடந்திருப்ைது, அவர்கள் 
முேலாளித்துவ வர்க்கத்தின் ஆட்சிக்கு எதிைாக ஐக்கியப்ைடக் கூடிய 
நிரலரமகள் உருவாவேனாதலதய ஆகும். 

கூட்டரமப்பின் இழிவான சூழ்ச்சிகரள ேமிழ் சோழிலாளர்கள், 
இரளஞர்கள் மற்றும் வறியவர்களும் முற்றுமுழுோக நிைாகரிக்க 
தவண்டும். புலிகள் மற்றும் கூட்டரமப்பு உட்ைட ேமிழ் முேலாளித்துவ 
வர்க்கத்தின் சகல ேைப்பினரும், ோம் ேமிழ் மக்களின் எந்ேசவாரு 
ஜனநயாக உரிரமரயயும் உறுதிசசய்யும் மாற்று தவரலத் 
திட்டசமான்ரை முன்ரவப்ைேற்கு இலாயக்கற்ைவர்கள் என்ைரே 
வைலாற்று ரீதியாக நிரூபித்துள்ளனர். 

ேமிழ் மக்கள் முகங்சகாடுத்ே அழிவுகளுக்கு, சகாழும்பு ஆளும் 
வர்க்கம் பிைோன சைாறுப்ைாளியாக இருக்கும் அதேதவரள, 
கூட்டரமப்பு, புலிகள் உட்ைட முேலாளித்துவ குழுக்களும் இேற்குப் 
சைாறுப்ைாளிகளாவர். அதேதைால், ோம் அக்கரை காட்டும் ேமிழ் 
உரழக்கும் மக்கரளதய சுைண்டுவேற்கான நிரலரமகரள 
உருவாக்கிக்சகாள்வேன் தைரில் ஏகாதிைத்திய நாடுகளுக்கு தசரவ 
சசய்ய கூட்டரமப்பு ேயாைாக உள்ளது. 

தைாலி இடதுகளான நவசமசமாஜக் கட்சியும் ஐக்கிய தசாசலிசக் 
கட்சியும், முேலாளித்துவ ேமிழ் கூட்டரமப்ரை தூக்கி நிறுத்தி அேன் 
பிற்தைாக்கு தவரலத் திட்டத்துக்கு சுண்ணாம்பு பூசுகின்ைன. 

முேலாளித்துவ அரமப்புமுரை மற்றும் அேன் வர்க்க ஆட்சியிதலதய 
ேமிழ் மக்களுக்கு எதிைான இனவாே ைாகுைாட்டின் தவர்கள் உள்ளன. 
சிங்கள மற்றும் ேமிழ் உரழக்கும் மக்கள் ஐக்கியப்ைட்டு, 
பிைாந்தியத்திலும் மற்றும் உலகம் பூைாவும் உள்ள சோழிலாள 
வர்க்கத்தின் ஒத்துரழப்ரை சவற்றிசகாண்டு, இரளஞர்கள் மற்றும் 
ஏரனய ஒடுக்கப்ைட்டவர்கரளயும் அணிதிைட்டி, தசாசலிச தவரலத் 
திட்டத்ரே அமுல்ைடுத்ேவும் ஜனநாயக உரிரமகரள 
உறுதிப்ைடுத்ேவும் சோழிலாளர்களதும் விவசாயிகளதும் அைசாங்கம் 
ஒன்ரை ஆட்சிக்கு சகாண்டுவருவதே ஒதை மாற்றீடாகும். 

வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் இருந்து நிைந்ேரன இன்றி இலங்ரக 
இைாணுவத்ரே சவளிதயற்ைக் தகாரும் ஒதை கட்சி எமது தசாசலிச 
சமத்துவக் கட்சி (தசா.ச.க.) மட்டுதம ஆகும். சீனாவுக்கு எதிைாக 
அசமரிக்கா ேயார்சசய்யும் யுத்ேத்ரே நாம் எதிர்க்கும் அதே தவரள, 
ேனது மூதலாைாய நலன்கரள ேக்கரவத்துக்சகாள்ள சீனா 
தமற்சகாள்ளும் நடவடிக்ரககரளயும் நாம் ஆேரிக்கவில்ரல. 
அசமரிக்கா மற்றும் இந்தியாரவ தநாக்கி கூட்டரமப்பு திரும்புவேற்கு 
எதிைாக, நாம் அந்ே நாடுகளிலும் அயல் நாடுகளிலும் உள்ள 
சோழிலாள வர்க்கத்துடன் ஐக்கியத்ரே ஏற்ைடுத்துவரே தநாக்கித் 
திரும்ை தவண்டும். 

தசாசலிச சமத்துவக் கட்சிக்கு வாக்களியுங்கள் என்று மட்டும் நான் 
உங்களிடம் தகட்கவில்ரல. தமற்குறிப்பிடப்ைட்ட முன்தனாக்குக்காக 
தைாைாடும் தசாசலிச சமத்துவக் கட்சியில் இரணந்து, வைவிருக்கும் 
தைாைாட்டங்களில் அரே சோழிலாள வர்க்கத்துக்கு ேரலரம 
சகாடுக்கக்கூடிய ைைந்ே கட்சியாக கட்டிசயழுப்ை தைாைாட 
முன்வருமாறு தகட்டுக்சகாள்கிதைன். 

To contact the WSWS and the Socialist Equality Party visit: http://www.wsws.org 
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