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ஜூலை 13, 2022 அன்று க ோட்டோபய ரோஜபக்ஷ இலங்க கய விட்டு வவளிகயறினோர். இலங்க த் தீவின் 
வபரும்போன்கைச் சிங் ள இனத்கதயும், பன்னோட்டுச் சமூ த்கதயும் சோர்ந்த பலர் இத்தருணத்கத, பல 
ைோத ோலப் கபோரோட்டத்தின் உச்சக் ட்டைோ வும், ஒரு புரட்சி ர நி ழ்வோ  அகையக்கூடியவதோன்றோ வும் 
பிர டனம் வசய்துள்ளனர். நோட்டின் வபரும்போலோன ைக் கள உணவு, எரிவபோருள், ைருந்து ள் இல்லோைல் 
தவிக் விட்டிருக்கும் முன்வனப்கபோதும் இல்லோதளவு போரதூரைோன இப்வபோருளோதோர வநருக் டியின்கபோது 
சனோதிபதியோ விருந்தவரின் வவளிகயற்றம் உண்கையில் ஒரு முக் ியத்துவம் வோய்ந்த தருணைோ கவ 
உணரப்படு ிறது. அதி ரித்துக்வ ோண்கட வசல்லும் அரச வன்முகற ைற்றும் வன்முகற 
அச்சுறுத்தல் ளுக்கு ைத்தியிற்  ளநிலவரம் வதோடர்ந்து ைோற்றைகடந்து வ ோண்டிருக் ிற கபோதிலும், 
க ோரிக்க  ள் வபரும்போலும் அரசின் உயர் ைட்டத்தில் உள்ளவர் கள ைோற்றுவகதகய கநோக் ைோ க் 
வ ோண்டுள்ளன என்பது வதளிவோ த் வதரி ிறது. எவ்வோறோயினும், பல தசோப்தங் ளோ  இன கைோதலினோல் 
போதிக் ப்பட்டுள்ள இத்தீவில் உண்கையோன ைோற்றம் ஒன்று நி ழ்வதற்கு இத்தருணம் 
வழிவகுக் கவண்டுவைனில், கைலும் பல விடயங் ள் அக்க ோரிக்க  ளில் உள்ளடக் ப்பட கவண்டும்.  

தைிழ்த் கதசத்கதப் வபோறுத்தவகர, ரோஜபக்ஷக் ள் வபோருளோதோரத்கத நிர்வ ிப்பதிற் திறகையற்றவர் ள், 
ஊழல் வசய்பவர் ள் என்பகதோடு, க ோட்டோபய ரோஜபக்ஷ இலங்க  இரோணுவத்தினோற் கபோரின் இறுதியில் 
இகழக் ப்பட்ட இனப்படுவ ோகல உள்ளிட்ட போரிய அட்டூழியக் குற்றச்வசயல் கள கைற்போர்கவ வசய்த 
கபோர்க்குற்றவோளி என்பதும் முக் ியைோனவதோன்றோ விருக் ிறது. இலங்க  சுதந்திரம் வபற்றதிலிருந்து 
இத்தீவில் இடம்வபறும் வதோடர்ச்சியோன வன்முகற ளுக்கு அடிப்பகடயோ விருக்கும் சிங் ள-வபௌத்தத் 
கதசியவோதகை, வபரும்போன்கைச் சமூ த்தினரோல் ஒரு கபோர்க்குற்றவோளியோ வல்லோது, ஒரு 
கபோர்வரீனோ ப் போர்க் ப்பட்ட ரோஜபக்ஷகவ 2019 இற் வபரும்போன்கைச் சிங் ள வோக்கு ளின் மூலம் 
அதி ோரத்திலைர்த்தியது. தைிழ் ைற்றும் முஸ்லிம் சமூ ங் கள ஒடுக்கும் வ ோள்க  கள ரோஜபக்ஷ 
வதோடர்ந்தும் முன்வனடுத்தகை வபரும்போன்கைச் சமூ த்கதச் கசர்ந்த வோக் ோளர் ளோற் 
புறக் ணிக் ப்பட்டது அல்லது ஏற்றுக்வ ோள்ளப்பட்டது. அவர் சிங் ள- வபௌத்தத் கதசத்தின் 
போது ோவலரோ ப் கபோற்றப்பட்டோர். போது ோப்புப் பகடயினரோல் இகழக் ப்பட்ட குற்றச்வசயல் கள 
வவள்களயடிப்புச் வசய்வது,  டந்த சில ைோதங் ளோ த் வதற் ில் இடம்வபற்றுவரும் 
கபோரோட்டங் ளினதும், அரசியல் உகரயோடல் ளினதும் ஒரு எச்சரிக்க யகடய கவண்டிய அம்சைோ  
விளங்கு ிறது. கைலும், இப்கபோரோட்டங் ளும், உகரயோடல் ளும், போது ோப்புப் பகடயினரோல் தைிழ் 
ைற்றும் முஸ்லிம் சமூ ங் ள் ைீது நி ழ்த்தப்படும் வன்முகற கள ஒப்புக்வ ோள்ளத் தவறியுள்ளன. 
சனோதிபதி வசயல ம் ஆர்ப்போட்டக் ோரர் ளோற் க ப்பற்றப்பட்ட கபோதிலும், 2009 இல் இலங்க  
இரோணுவத் தளபதியோ விருந்த சரத் வபோன்கச ோ உள்ளிட்ட போது ோப்புப் பகட களச் கசர்ந்த கபோர்க் 
குற்றவோளி வளன அறியப்படுபவர் கள ஆர்ப்போட்டங் ளின்கபோது கைகடகயற்றியகை, சிங் ள-வபௌத்த 
கைலோதிக் மும், இரோணுவையைோக் லும் இத்தீவில் விடோப்பிடியோ  முன்னிறுத்தப்படுவகத 
அம்பலைோக் ியுள்ளது. இவ்வரலோற்றுத் தருணைோனது, சிங் ள-வபௌத்தத் கதசியவோதத்கத 
எதிர்வ ோள்வதற்கும், தைிழர் ளின் நியோயைோன நீண்ட ோலக் குகற கள நிவர்த்திவசய்வதற்கும் 
பயன்படுத்தப்பட கவண்டும்.  

இைங்லையின் இனத்துவ அரசியற் ைட்டலைப்புைகளயும், அட்டூழியங்ைளின் வரைாற்லையும், அதன் 
மூைம் இறுதியிற் தற்ப ாலதய நெருக்ைடிக்கு வழிவகுத்த மூை ைாரணங்ைலளயும் எதிர்நைாள்வதிற் 
ப ாராட்டக்ைாரர்ைகளோ அல்ைது அரசியல்வாதிைகளோ அர்ப் ணிப்புடன் இருப் தற்ைான எந்த 
அைிகுைிைளும்  தற்ப ாது நதன் டவில்லை என்பது குறித்து ைீபழ லைநயாப் ைிட்டுள்ள அலைப்புைளாைிய 
ொம் ைவலை நைாள்ைிபைாம். இது, பைலும் உறுதியற்ை தன்லைக்கும், வன்முலைக்கும், ந ாருளாதார 
வழீ்ச்சிக்குகை வழிவகுக்கும். எனகவ, அதி ோரத்திலைரும் எந்தநவாரு புதிய அரசாங்ைமும்  ின்வரும் 
ஐந்து ெடவடிக்லைைலளயும் உறுதிநசய்ய பவண்டுநைன அலனத்துப்  ங்குதாரர்ைலளயும் 
வைியுறுத்தும் டி ொங்ைள் அலழப்பு விடுக் ிகறோம்: 



1. இத்தீவின் ைதச்சோர்பற்ற தன்கைக்கும், பல்கதசியத் தன்கைக்கும், அதில் வோழும் ைக் ளின் 
சுயநிர்ணய உரிகைக்கும் ைதிப்பளித்து, அரசியல், வபோருளோதோரம், நிலம் ைற்றும் போது ோப்பு 
அதி ோரங் கள அர்த்தமுள்ள வக யிற் ப ிர்ந்தளிக்கும் வக யில் அரகச ைறுசீரகைக்கும் ஒரு 
புதிய அரசியலகைப்கப உருவோக்  கவண்டும்; 

2. உகரோம் சாசனத்லத அங் ீ ரித்து, அகதக்  டந்த  ோலத்திலிருந்து நகடமுகறக்கு வரும் 
வக யில் நிகறகவற்றி, கபோரின் கபோதும், அதற்குப் பின்னரும் இகழக் ப்பட்ட அட்டூழியக் 
குற்றங் ள் ைீதோன சர்வகதச வழக்கு கள ஆதரிக்  கவண்டும்; 

3. வரவுவசலவுத் திட்டத்தில் போது ோப்புக்கு அதி ளவில் ஒதுக் ப்பட்டுள்ள நிதிகயக் குகறத்து, 
வபோருளோதோர வளர்ச்சிக் ோன வசலவினத்திற் ோ  ைறுஒதுக் ீடு வசய்வதன் மூலம் 
வபோருளோதோரத்கத ைறுசீரகைப்பதற்கு, வடக் ிலும்,  ிழக் ிலும் இரோணுவையைோக் கல 
இல்லோவதோழிக்  கவண்டும்; 

4. வடக் ிலும்,  ிழக் ிலும்  ோணோைல் ஆக் ப்பட்கடோர் ைற்றும் அரசியற் க தி ளின் 
குடும்பத்தினரோல் நீண்ட ோலைோ  முன்வனடுக் ப்பட்டு வரும் கபோரோட்டங் ளின் க ோரிக்க  கள 
நிவர்த்தி வசய்வகதோடு, இதன் ஆரம்பப் புள்ளியோ ப் பயங் ரவோதத் தகடச் சட்டத்கத இரத்துச் 
வசய்ய கவண்டும்; ைற்றும் 

5. வடக் ிலும்,  ிழக் ிலும், அரச அதி ோர அகைப்பு ளோலும், போது ோப்புப் பகட ளோலும் நிலம் 
க ய ப்படுத்தப்படுவகத உடனடியோ  நிறுத்த கவண்டும்.  

இலங்க யின் வரலோற்கற கநோக் ினோல், இத்தீவில் நிலவும் கைோதல் ளின் மூல  ோரணங் கள 
நிவர்த்தி வசய்வதற்கும், இந்த நோடு பயணிக்கும் போகதகய ைோற்றுவதற்கும், இங்கு அதி ோரத்திலிருந்த 
அரசோங் ங் ளுக்குப் பல சந்தர்ப்பங் ள் வோய்த்திருந்தகதக்  ோண முடியும். ஆனோல், ஒவ்வவோரு 
முகறயும் அச்சந்தர்ப்பங் கள அவர் ள் சரியோ ப் பயன்படுத்தவில்கல. ைீபழ லைநயாப் ைிட்டுள்ள 
அலைப்புைளாைிய நோம், இம்முகற அம்ைோற்றம் நி ழும் என்ற நம்பிக்க யின் அடிப்பகடயில், 
நல்வலண்ணத்துடன் இவ்வறிக்க கய உங் ள் முன் சைர்ப்பிக் ிகறோம்.  
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