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அரசியலமைப்பு சீர்த்திருத்த செயன்முமைமய மீளத்சதொடர்தல் - சிவில் ெமூக அறிக்மக
அரசியலமமப்பு வமரவு வழிநடத்தல் குழுவின் இமடக்கால அறிக்மகமய அரசியலமமப்புச்
சமையில் விவாதத்துக்காக சமர்ப்பிக்கும் நடவடிக்மக ஜனவரியில் காலவமரயமையின்றி
ஒத்திமவக்கப்ைட்டமத அடுத்து அரசியலமமப்புச் சீர்த்திருத்தச் சசயன்முமைகள் ஒரு ததக்கநிமலக்கு
வந்து இப்தைாது இரு மாதங்கள் கடந்துவிட்டன. சைாதுமக்கள் பிரதிநிதித்துவக் குழு,
அரசியலமமப்புச் சமையின் உை – குழுக்கள் மற்றும் வழிநடத்தல் குழுவின் ைணிகள் உட்ைட
கணிசமான ைணிகள் 2015ஆம் ஆண்டில் முன்சனடுக்கப்ைட்டிருந்தன. ஆனால், 2017ஆம் ஆண்டின்
முதல் காலாண்டில் அரசியலமமப்புச் சீர்த்திருத்தம் சதாடர்பில் எந்தவிதமான முன்தனற்ைமும்
ஏற்ைடாதிருந்து வருகின்ைமம சைரும் தவதமனத் தருகிைது.
2015ஆம் ஆண்டில் ஆட்சி மாற்ைம் ஏற்ைட்டதற்கும் ததசிய ஐக்கிய அரசாங்கம் அமமக்கப்ைட்டதற்கும்
அரசியலமமப்புச் சீர்த்திருத்தம் முக்கியமான நியாயப்ைாடாகும். தற்தைாது நாடாளுமன்ை
பிரதிநிதித்துவம் அமமந்திருக்கின்ை விதமும் நீண்டகாலமாக ததமவப்ைடுகின்ை அரசியலமமப்பு
சீர்த்திருத்தங்கள் தவண்டிநிற்கின்ை அரசியல் கருத்சதாருமிப்மை கட்டிசயழுப்புவதற்கு மிகவும்
இமசவானதாக இருக்கிைது. அதனால், அரசியலமமப்புச் சீர்த்திருத்தங்கமை முன்சனடுப்ைதற்கு
வாய்ப்ைாக இருக்கின்ை தற்தைாமதய வாய்ப்புகமை (இருக்கின்ை வாய்ப்புகள் அருகிக்சகாண்டு
தைாகின்ைன) ைாழாக்குவது ைாரதூரமான வரலாற்று விமைவுகமைக் சகாண்டுவரக்கூடிய ஒரு
தவைாகும். இந்த வாய்ப்புகள் தவைவிடப்ைடுதமயானால், நிமைதவற்று அதிகாரக்குவிப்மையும்
தமலாதிக்கத்மதயும் குமைப்ைதற்கும் நாடாளுமன்ைத்தின் வகிைாகத்மத தமம்ைடுத்துவதற்கும்
அரசியலமமப்பு உரிமமகள் மற்றும் சுதந்திரங்கமை வலுப்ைடுத்துவதற்கும் பிராந்தியங்களுக்கு
அதிகாரங்கமைப் ைரவலாக்கம் சசய்தல் மற்றும் மத்தியில் அதிகாரத்மதப் ைகிர்வதற்கும் இன்சனாரு
வாய்ப்மை நாம் குமைந்தைட்சம் ஒரு தமலமுமைக்குப் சைற்றுக்சகாள்வது சாத்தியமில்லாமல்
தைாகும்.
ஜனநாயகத்மதயும் அரசியலமமப்பு வழியிலான ஆட்சிமுமைமயயும் நல்லிணக்கத்மதயும்
உறுதிப்ைடுத்துவதற்கும் ைலம்சைாந்தியதும் உறுதிப்ைாடு நிமைந்ததுமான ஐக்கியப்ைட்ட சமாதான
இலங்மகசயான்றுக்கான அத்திைாரங்கமை மீை தைாடுவதற்கும் இந்த சீர்த்திருத்தங்கள் கடுமமயாகத்
ததமவப்ைடுகின்ைன.
இந்த
அடிப்ைமடச்
சீர்த்திருத்தங்கமை
சசய்வதற்கும்
புதியசதாரு
அரசியலமமப்பு
ததமவப்ைடுகிைது என்ைது சதளிவானது. துண்டுதுண்டாக சசய்யப்ைடக்கூடிய சீர்த்திருத்தங்கள்
எதுவிதத்திலும் தைாதுமானமவயல்ல. புதிய அரசியலமமப்சைான்மைக் சகாண்டுவருவதற்கு
சர்வஜன வாக்சகடுப்சைான்று ததமவப்ைடுகிைது என்ை யதார்த்த நிமல அரசியலமமப்புச்
சீர்த்திருத்தங்கமை முன்சனடுக்கும் ைணியின் கனதிமய உணர்த்துவதாக இருக்கிைது. அரசாங்கம்
அதன் இருப்புக்காக சர்வஜன வாக்சகடுப்பில் சவற்றிசைை தவண்டும்.
அரசியலமமப்புச் சீர்த்திருத்தச் சசயன்முமைகள் சுலைமான ைணி என்று நாம் கருதவில்மல. சகலரதும்
ஒத்துமழப்பு இருந்தாலும் கூட, அரசியலமமப்பு உருவாக்கம் என்ைது சிக்கலான தகள்விகமையும்
முரண்ைாடுகமையும்
ைற்றிய
தைச்சுவார்த்மதகளுடன்
சம்ைந்தப்ைட்டதாகும்.
அதனால்,
அரசியலமமப்புச் சமையின் சசயற்ைாடுகமை மீை ஆரம்பிப்ைமத தநாக்கிய முயற்சிகமை
இரட்டிப்ைாக்க தவண்டியது அவசியம் என்று ததான்றுகிைது. இந்தச் சசயற்ைாடுகளுக்கு
ஜனாதிைதியும் பிரதமரும் தீர்க்கமான தமலமமத்துவத்மத வழங்கதவண்டும். முதற்ைடியாக, புதிய
அரசியலமமப்பு வமரமை வழிநடத்தக்கூடிய சைாதுவான தகாட்ைாடுகமை சதளிவுைடுத்தும்
இமடக்கால அறிக்மக பூர்த்தி சசய்யப்ைடுவமத அவர்கள் இருவரும் உறுதிசசய்ய தவண்டும். இந்த
இமடக்கால அறிக்மக அரசியலமமப்புச் சமையினால் விவாதிக்கப்ைட்டு அங்கீகரிக்கப்ைட்டதும்
கடும் முயற்சியுடன் முன்சனடுக்கப்ைட தவண்டியதாக இருக்கும் அரசியலமமப்பு வமரவுப்
ைணிமய சதாடங்கக்கூடியதாக இருக்கும்.

உத்திதயாகபூர்மான சசயன்முமைகமை மீை ஆரம்பிப்ைதுடன் தசர்த்து அரசாங்கம் அவரசமாகக்
கவனிக்க தவண்டிய விடயங்களும் இருக்கின்ைன. அரசியலமமப்புச் சீர்த்திருத்தங்கள் சதாடர்பில்
அரசியல் சதாடர்ைாடலுக்கான தந்திதராைாயசமான்மை வகுத்து நமடமுமைப்ைடுத்த தவண்டியது
மிகவும் முக்கியமானசதாரு ைணியாகும். அரசியலமமப்புச் சீர்த்திருத்தங்கள் சதாடர்பில்
தைசப்ைடுகின்ை விவகாரங்கள் குறித்து இலங்மக மக்களில் சைரும் ைகுதியினர் எந்தவிதமான
விழிப்புணர்வும் இல்லாதவர்கைாக இருக்கிைார்கள் என்ைது தாராைமாகத் சதரிகிைது. சீர்திருத்தச்
சசயன்முமைகளில் தநரடியாகச் சம்ைந்தப்ைட்டிருப்ைவர்களுக்கு அப்ைால் நாடாளுமன்ை
உறுப்பினர்கள் கூட, நமடசைற்றுக் சகாண்டிருக்கின்ை சசயற்ைாடுகள் ைற்றி எந்தைவுக்கு
அறிந்துசகாண்டுள்ைார்கள் என்ைதும் சதளிவாகத் சதரியவில்மல. இது மக்கள் மத்தியில்
அக்கமையற்ைசதாரு நிமல உருவாகவும் சீர்திருத்தங்களுக்கு எதிரான சக்திகள் அரசியல்
விவாதங்கமை தங்கள் கட்டுப்ைாட்டில் எடுப்ைதற்கும் வழிவகுக்கிைது. இந்த சக்திகள் மீண்டும்
அணிதிரள்வது அைாயகரமான ஒன்ைாக இருக்கிைது. இவர்கமை சவற்றி சைை அனுமதித்தால் நாடு
ைல தசாப்தங்களுக்கு சமூக, அரசியல், சைாருைாதார மற்றும் அரசியலமமப்பு முன்தனற்ைங்களில்
பின்தங்கிய நிமலக்குத் தள்ைப்ைடும். இது விடயத்தில் நிமலவரங்மை தனது கட்டுப்ைாட்டின் கீழ்
மீைக்சகாண்டுவருவதற்கு அரசாங்கம் விமரந்து சசயற்ைட்டு அரசியலமமப்பு மீதான சர்வஜன
வாக்சகடுப்பு நடத்தப்ைடுவதற்கு அனுகூலமான சூழ்நிமலமய உறுதிசசய்யதவண்டும்.
அரசாங்கத்தின் சசயற்திட்டத்தின் பின்னால் தங்கைது கட்சிகள் முழுமமயாக நிற்ைமதயும்
அரசியலமமப்புச் சீர்த்திருத்தங்கள் சதாடர்பில் அரசாங்கத்தின் சகல உறுப்பினர்களும் ஒதர குரலில்
தைசுவமதயும் உறுதிசசய்வதற்கு ஜனாதிைதியும் பிரதமரும் இமணந்து ைாடுைடதவண்டும். புதிய
அரசிலமமப்மைக் சகாண்டுவரும் வரலாற்று முக்கியத்துவ தநாக்கம் நிமைதவறும் வமரயாவது ஒரு
ததசிய ஐக்கிய அரசாங்கமாக அவர்கள் சசயற்ைடதவண்டும். தமற்கூைப்ைட்ட அரசியல்
சீர்த்திருத்தங்கமை ததசிய ஐக்கிய அரசாங்கம் உறுதிசசய்யும் என்ை நம்பிக்மகயிதலதய சிவில் சமூகம்
2015 ததர்தல் மாற்ைங்கமை ஆதரித்தது. புதிய அரசியலமமப்பு ஒன்மை சகாண்டுவருவதற்கானசதாரு
சசயன்முமையில் நாம் சதாடர்ந்தும் உறுதியாக இருக்கிதைாம். ஆனால், நம்பிக்மகயுணர்மவ
ஏற்ைடுத்தி சசயன்முமைகளுக்கு உத்தவகம் அளிப்ைதில் ஜனாதிைதியும் பிரதமரும் அரசியல்
துணிவாற்ைமல சவளிக்காட்டதவண்டிய தருணம் இதுவாகும்.
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2. மாற்றுக் சகாள்மககளுக்கான நிமலயம்
3. காணாமல்தைாதனாரின் குடும்ைத்தினர்
4. மனித அபிவிருத்தி நிறுவனம்
5. இனத்துவ கற்மககளுக்கான சர்வததச நிமலயம் (International Centre for Ethnic Studies)
6. ஜனநாயகத்துக்கான சட்டத்தரணிகள்
7. ததசிய சமாதான தைரமவ
8. ‘மரட்ஸ் நவ்’
9. ‘மரட் டு மலப்’
10. சட்டக்கற்மகளுக்கான சதற்காசிய நிமலயம் (South Asian Centre for Legal Studies)
11. ட்ரான்ஸ்தைரன்ஸி இன்டர்சநஷனல், இலங்மக
12. சைண்களுக்கான அரசியல் கல்வியகம் (Women’s Political Academy)
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