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இலங்கையில் நகைபெறவிருக்கும் ஜனாதிெதித் ததர்தகல முன்னிட்டு, விஷ்ணு
குப்தர்- 58, 2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 18ஆம் திைதிதே பவளியிைப்ெடும்.

1. Thambimuttu, Colombo, Sri Lanka
தைள்வி: எதிரணியின் பொது தவட்ொளராைத் பதரிவு பெய்ேப்ெட்ை கைத்திரிொல சிரிதென தாதன
பதாைர்ந்தும் ஸ்ரீ லங்ைா சுதந்திரக் ைட்சியின் பெேலாளர் என்று கூறிேதன் அர்த்தம் என்ன?
ெதில்:

அவகரக்

ைட்சியின்

பெேலாளர்

ெதவியில்

இருந்து

நீக்குவதற்கு

ெட்ைபூர்வைான

நகைமுகறைகளக் கைோள தவண்டும். அவ்வாறு ஜனாதிெதிதோடு நிற்கும் சுதந்திரக் ைட்சி
உறுப்பினர்ைள் பெய்ேவில்கல.
2. Rajapandiyan, Singapore
தைள்வி:

ைகலேை ைக்ைள் முன்னணியின் பொதுச் பெேலாளர் ஏ. தலாரன்ஸ் தைது ைட்சி ைகிந்த

ராஜெக்ெவின் அரொங்ைத்திற்குக் பைாடுக்கும் ஆதரகவ மீள்ெரிசீலிக்ைப் தொவதாைக் கூறிேதன்
அர்த்தம் என்ன?
ெதில்:

ைகலேை ைக்ைள் முன்னணி தாம் பிரதிநிதித்துவப் ெடுத்தும் ைகலேை ைக்ைளின் நலகனக்

ைருத்தில் பைாண்டுதான் எந்த முடிகவயும் எடுக்கும் என்று நம்ெலாம்.
3. Gowrimukunthan, Trincomalee, Sri Lanka
தைள்வி: யுத்த ைாலத்தில் உயிர் நீத்த உறவுைகள நிகனவு கூருவகதத் தகைபெய்வது ெர்வாதிைாரத்தின்
அகைோளம் என்று வை ைாைாண ெகெயின் தமிழ்த் ததசிேக் கூட்ைணி உறுப்பினரான அனந்தி
கூறியிருப்ெது முகறோ?
ெதில்: இறந்தவர்ைகள நிகனவு கூருவகதத் தகை பெய்வது ெர்வாதிைாரத்தின் அறிகுறி என்ெது
உண்கைதான். ஆனால் அவ்வாறு கூறுவதற்கு அனந்திக்கு எவ்வித அருைகதயும் கிகைோது.

அவருகைே ைணவர் எழிலன் ஒரு புலி முக்கிேஸ்தர். புலிைளின் ெர்வாதிைாரப் தொக்தை தகலவர்
அப்ொப்பிள்கள அமிர்தலிங்ைம், வி. தோதைஸ்வரன், தஜாெப் ெரராஜசிங்ைம், ைலாநிதி நீலன்
திருச்பெல்வம் முதலிே மிதவாதிைள் ைட்டுைல்லாது ைகைசி யுத்தத்தில் ெல அப்ொவித் தமிழர்ைளும்
பைாகல பெய்ேப்ெடுவதற்குக் ைாரணம். அனந்தியின் ைணவர் அப்ொவித் தமிழர்ைளின் பைாகலைகள
முன்னின்று பெய்தவர்.
4. Apsara, Newcastle, UK
தைள்வி: ைல்முகன தைேர் நிொம் ைாரிேப்ெரின் பெேற்ொடுைள் ைல்முகனயில் தமிழர்ைளின் இருப்பு,
அபிவிருத்தி, நலதனாம்பு பெேற்திட்ைங்ைள் ஆகிேவற்றிற்கு எதிரானகவ என்று ைல்முகன ைாநைர
ெகெயில் உறுப்பினர்ைளாை இருக்கும் நான்கு தமிழ்த் ததசிேக் கூட்ைணியினர் கூறியிருப்ெது ெற்றி
உங்ைள் ைருத்து என்ன?
ெதில்: ஸ்ரீ லங்ைா முஸ்லிம் ைாங்கிரஸின் தமிழருக்பைதிரான நிகலப்ப்ொட்கைத் தமிழ்த் ததசிேக்
கூட்ைகைப்பு இப்பொழுதுதான் அறிந்து பைாண்டிருக்கின்றது என்ெது புலப்ெடுகிறது.
5. Krishna, Nallur, Sri Lanka
தைள்வி:

மூதூரின் பிரததெ பெேலாளர் பிரதீென் இைைாற்றம் பெய்ேப்ெட்ைகை ெற்றித் தமிழ்த்

ததசிேக் கூட்ைகைப்பின் ைாைாண ெகெ உறுப்பினர் நாதைஸ்வரன் ைண்ைனம் பதரிவித்திருக்கிறார்.
அவருக்குப்

ெதிலாை

ஒரு

முஸ்லிம்

பிரததெ

பெேலாளர்

நிேமிக்ைப்

ெடுவகதயும்

அவர்

ைண்டித்திருக்கிறார்.
ெதில்:

மூதூருக்கு இன்கறே ைாலைட்ைத்தில் ஒரு முஸ்லிம் பிரததெ பெேலாளர் நிேமிக்ைப்ெட்ைகை

ைண்டிக்ைப்ெை தவண்டிே விைேம்தான். ஆயினும் பிரதீென் மூதூரில் இருப்ெதிலும் ொர்க்ை முஸ்லிம்
ஒருவர் இருப்ெது வரதவற்ைத் தக்ைது. ெம்பூர் ைாளி தைாவிகல ைைந்த வருைம் பெப்தம்ெர் ைாதத்தில்
உகைத்ததற்கு பிரதீென்

முழு உைந்கதோை இருந்தவர் என்ெகதத் தமிழ்த் ததசிேக் கூட்ைகைப்பு

பதரிந்து பைாள்ள தவண்டும்.
6. Jamuna, Jaffna, Sri Lanka
தைள்வி: ஸ்ரீ லங்ைா முஸ்லிம் ைாங்கிரஸ் எதிர்வரும் ஜனாதிெதித் ததர்தலில் ைகிந்த ராஜெக்ெகவோ
அல்லது கைத்ரிொல சிரிதெனகவோ ஆதரிப்ெது ெற்றி இருவருகைே ததர்தல் விஞ்ஞாெனங்ைளும்

பவளி வந்ததும் முடிவு பெய்வார்ைளாம். 18 ஆவது திருத்தற் ெட்ைத்கத நிகறதவற்றுவதற்கு ஆதரவு
வழங்கிே முஸ்லிம் ைாங்ைரஸ் இன்னுைா ைக்ைகள எைாற்ற முேல்கிறது?
ெதில்: ஸ்ரீ லங்ைா முஸ்லிம் ைாங்கிரசும் தமிழ்த் ததசிேக் கூட்ைணியும் தத்தைது ைக்ைகள எைாற்றுவதில்
கில்லாடிைள். 18 ஆவது திருத்தற் ெட்ைத்கத அப்பொழுது நிகறதவற்ற வாக்ைளித்ததற்கு ைக்ைள்
நம்ெக்கூடிே ைாரணம் பொல்வதற்குத் தோராகி வருகிறார்ைள் எனத் பதரிேவருகிறது.
7. Shyamala, Sydney, Australia
தைள்வி: இருதகலக் பைாள்ளி எறும்பு என்றால் என்ன? ஓர் உதாரணம் தருவீர்ைளா?
ெதில்: ஓர் அகைப்கெதோ அல்லது நெகரதோ இருதகலக் பைாள்ளி எறும்பு என்றும் பொல்லலாம்,
அல்லாவிட்ைால் விலாங்கு என்றும் பொல்லலாம். இவற்றிற்கு நல்ல உதாரணம் ஸ்ரீ லங்ைா முஸ்லிம்
ைாங்ைரஸ். அரொங்ைத்திற்கு சிரித்த முைத்கதத் தகலவர் ராஉப் ஹக்கீம் ைாட்டிக் பைாள்வார். தமிழ்த்
ததசிேக் கூட்ைகைப்பிற்கு அக்ைட்சியின் பெேலாளர் ஹென் அலி தனது சிரித்த முைத்கதக் ைாட்டிக்
பைாள்வார். ஜனாதிெதிதோ இவற்றிற்பைல்லாம் ஏைாற ைாட்ைார். ஆனால் தமிழ்த் ததசிேக்
கூட்ைகைப்பு பதாைர்ந்தும் ஏைாறிக் பைாண்தை வருகிறது.
8. Kundumani, Boston, USA
தைள்வி:

கிழக்கு ைாைாண ெகெயில் ரிஷாத் ெதியுதினின் அகில இலங்கை ைக்ைள் ைட்சிகேச் தெர்ந்த

மூவர் அரொங்ைக் ைட்சியில் இருந்து விலகி சுதேச்கெோை இேங்குகிறார்ைளாம். இதனால் கிழக்கு
ைாைாண ெகெயின் ஸ்திரநிகல ொதிக்ைப் ெடுைா?
ெதில்:

இல்லதவ இல்கல. அப்ெடி நைக்கும் என்று தமிழ்த் ததசிேக் கூட்ைணியினர் ஆவதலாடு

ைாத்திருக்ை தவண்டிேதில்கல. அரொங்ை தரப்பில் இருந்து சுதேச்கெோை ைாறிே மூவருக்கும்
ததகவோனது அகைச்ெர் ெதவிைதள. அவர்ைளுள் ஒருவர் ொராளுைன்ற உறுப்பினர் ஆக்ைப் ெட்டு
துகண அகைச்ெராை நிேமிக்ைப் ெடுவார். ைற்ற இருவருக்கும் தவறு ெலுகைைள் கிகைக்கும். எனதவ
அவர்ைள் ராஜெக்ெவின் முதலகைச்ெகர எதிர்க்ை ைாட்ைார்ைள்.

9. Rajesh, Kandy, Sri Lanka
தைள்வி:

ஜாதிை பஹல உரிகைக் ைட்சி ஸ்ரீ லங்ைா சுதந்திரக் ைட்சியுைனான ெந்தத்கதத் துண்டித்து

விட்ைதற்கு என்ன ைாரணம்?
ெதில்: இரு ைட்சிைள் ைத்தியில் இருக்கும் ெந்தம் பதாைர்ந்தும் இருக்குைானால் சிங்ைள் ைக்ைள் ைத்தியில்
பஹல உரிகைக் ைட்சி தநர்கைகே ைதிக்கும் ைட்சி என்ற தனது ைரிோகதகே இழந்துவிடும் என்ெதத
ைாரணம்.
10. Namukulan, Batticaloa, Sri Lanka
தைள்வி: ஐக்கிே ராச்சிேத்கதச் தெர்ந்த ொராளுைன்ற உறுப்பினர் குழுபவான்று இலங்கை அரொங்ைம்
ஐ.நா. விொரகணக் குழுவுக்கு ஒத்துகழப்புக் பைாடுக்ைாவிட்ைால் இலங்கைக்கு எதிராை ஐதராப்பிே
நாடுைள் பொருளாதாரத் தகை விதிக்ை தவண்டும் என்று சிொரிசு பெய்துள்ளது. அச்சிொரிகெ
அந்நாடுைள் நகைமுகறப் ெடுத்துைா?
ெதில்:

இலங்கையில் ஜனாதிெதித் ததர்தல் நைந்து அத்ததர்தலில் ைகிந்த ராஜெக்ெ பவற்றிபெற்றால்

நிச்ெேைாைப் பொருளாதாரத் தகை நகைமுகறப்ெடுத்தப் ெடும். ஜனாதிெதிோை கைத்ரிொல சிரிதென
பதரிந்பதடுக்ைப் ெட்ைால் பொருளாதாரத் தகை நகைமுகறக்கு வராது.

