
இலங்கையில் நகைபெறுைின்ற தேர்ேல்ைள் சுேந்ேிரமானோ ? நீேியானோ?  

தேர்ேல்ைள் போைர்ொன பெம்பமாழி விளக்ைத்ேிகனக் பைாண்ை எந்ேபவாரு 

பவளியீட்டிலும் தேர்ேல் போைர்ொன அறிமுைத்துைன் இரண்டு பொற்ெேங்ைள் 

ைண்டிப்ொை ைாணப்ெடும். அவற்றுள் ஒன்று சுேந்ேிரமானது (free) என்ெதுைன் மற்கறயது 

நீேியானது (fair) என்ெோகும்.  தேர்ேலுைன் போைர்புகைய ேற்ைால விையங்ைள் 

போைர்ொை ஆராய்ைின்ற தொது எந்ேபவாரு தேர்ேலும் நைாத்ேப்ெட்ைேன் இறுேியில் அது 

போைர்ெில் பவளியிைப்ெடும் உறுேிப்ெடுத்ேலில் இயல்ொைதவ அைங்ைியிருக்கும் இவ்விரு 

பொற்ெேங்ைளுக்குள் தேர்ேல் பெயல்ொட்டின் ஒட்டுபமாத்ே நகைமுகறயும் 

ெிரேிெலிக்ைப்ெடுேல் தவண்டும்.  

இலங்கையர்ைளுக்கு தேர்ேல் போைர்ொை மிை நீண்ை வரலாறு ைாணப்ெடுைின்றது. 

இந்நாட்டில் உருவாக்ைப்ெட்ை ெிரேிநிேித்துவ ஜனநாயைம் போைர்ொை எவ்வகையான 

வாேவிவாேங்ைள் இைம்பெறினும்  ஒரு விையம் போைர்ெில் யாரும் இணங்ைாமல் 

இருப்ெேற்கு வாய்ப்ெில்கல. அோவது ெர்வஜன வாக்குாிகம ைிகைக்ைப்பெற்றது 

போைக்ைம் இந்நாட்டில் அரொங்ைங்ைள் உருவாக்ைப்ெட்ைகமயானது ஜனநாயை ாீேியாை 

நகைபெற்ற தேர்ேல்ைள் மூலமாைதவ என்ற விையதம அது. அத் தேர்ேல்ைள் ஒப்பீட்டு 

ாீேியில் சுேந்ேிரமானதும் நீேியானதுமாை நகைபெற்றது என்ெது உண்கமயான 

விையமாகும்.  ஆயினும் ெில தேர்ேல்ைள் முழுகமயாை நம்ெிக்கைகய இழக்ை கவக்கும் 

ெின்னணியிகனக் பைாண்ைகவயாைவும் அகமந்ேன. அகவயாவன, 

 1999இல் நகைபெற்ற வைதமல் மாைாண ெகெத் தேர்ேல் 

 1982இல் நகைபெற்ற மக்ைள் ைருத்துக் ைணிப்பு 

 1981இல் நகைபெற்ற யாழ்ப்ொண மாவட்ை அெிவிருத்ேிச் ெகெ தேர்ேல்  

 1988இல் நகைபெற்ற ஜனாேிெேித் தேர்ேல் 

 2006இல் நகைபெற்ற ைிழக்கு மாைாண ெகெத் தேர்ேல் 

தமற்ெடி தேர்ேல்ைள் அக்ைாலப்ெகுேியில் நிலவிய ேீர்மானமிக்ை ெில ைாரணிைள் ைாரணமா 

எந்ே விேத்ேிலும் சுேந்ேிரமான ஒரு சூழலில்  நைாத்த்ேப்ெை முடியாது தொனதுைன், அேன் 

ைாரணமாைதவ அத் தேர்ேல்ைளில் எவ்வகையிலுமான நீேியான ேன்கமயிகன 

ைாண்ெேற்கு இருக்ைவில்கல. அேற்கு புறம்ொை நைாத்ேப்ெட்ை தேர்ேல்ைள் ஒப்பீட்டு 

ாீேியாை ெிறந்ேபவாரு சூழலில் நகைபெற்ற நீேியான தேர்ேல்ைள் என்று கூறுவேில் 

ேவதறதுமில்கல. தமலும் ஒரு தேர்ேல் நைாத்ேப்ெட்டு அேன் உயர் ேரத்ேிலான 

ேன்கமயிகன விளக்ைப்ெடுத்துவேற்ைாை தமற்ெடி இரண்டு பொற்ெேங்ைளுக்கு 

தமலேிைமாை இன்கறய சூழலில் ெயன்ொட்டுக்கு வந்துள்ள ஒரு பொற்ெேதம “ 

தநர்கமத்ேிறன் “ (Integrity)  என்ெோகும். ஏதேனும் தேர்ேபலான்று சுேந்ேிரமானதும் 

நீேியானதுமாை மாத்ேிரம் நைந்ோல் தொதுமானோைாது என்ெதுைன் அது தநர்கமத்ேிறன் 

பைாண்ைோைவும் அகமயப்பெறல் தவண்டும் எனவும் ேற்தொது ெர்வதேெ மட்ைத்ேில் 

ஏற்றுக்பைாள்ளப்ெடுைின்ற ஒரு ேரநிர்ணயமாை மாறியுள்ளது.  அோவது தேர்ேபலான்று 



நைாத்ேப்ெட்டு,  இறுேியில் அது எந்ேளவு தூரத்ேிற்கு மக்ைளது நம்ெிக்கையிகன 

ொதுைாத்ே ஒரு நிகலக்கு ஆளானது என்ெது போைர்ெில் ைவனம் பெலுத்ே தவண்டும். 

அேன்தொது எமது ைவனத்ேிகன இயல்ொைதவ பெலுத்ேதவண்டிய ெல துகறைள் 

ைாணப்ெடுைின்றன. அகவயாவன, 

1. ஊனமுற்ற நெர்ைகளயும் உள்ளைக்ைியோை உள்ளைக்ை பெயற்ொட்டிகனக் 

பைாண்ைோை அகனத்து  ேகைகமைகளயும் உகைய நெர்ைகள தேர்ேல் 

பெயற்ொட்டில் ெங்ைளிப்புச் பெய்ய கவத்ேல். 

2. பவளிநாடுைளில் வாழும் இலங்கையருக்கும் வாக்ைளிப்ெேற்கு அவெியமான 

வெேிைகள தமம்ெடுத்துேல். 

3. தேர்ேலில் தொட்டியிடும் அகனத்து தவட்ொளர்ைளுக்கும் தொட்டியிடுவேற்கு 

இலகுவான வகையில் ெிற்ெில நிேி ாீேியான வகரயகறைகள இயற்றி ெமமான 

ைளபமான்றிகன உருவாக்குேல்.   

அவ்வாறானபோரு ெின்னணி இந்நாட்டில் ேற்தொது உருவாக்ைப்ெட்டுள்ளோ என 

நாம் வினவ தவண்டியதுைன் அவ்வாறில்கலபயனில் தநர்கமயானபோரு தேர்ேலுக்கு 

அவெியமான ெின்னணிகய உைனடியாை உருவாக்குவேற்கு நைவடிக்கை 

தமற்பைாள்ள தவண்டியுள்ளது.  

தமதல கூறப்ெட்ை மூன்றாவது விையம், அோவது தேர்ேல் பெலவுைகள 

ைட்டுப்ெடுத்துவேற்ைான பொறிமுகற போைர்ொை ேற்தொது நாட்டு மக்ைளிகைதய ெில 

வாேப்ெிரேிவாேங்ைள் ஆரம்ெமாைி உள்ளது. எந்ேபவாரு அதெட்ெைருக்கும், ேமது 

விருப்ெத்ேிற்கு உட்ெட்ைோை  எந்ேபவாரு பெலகவயும், எந்ேபவாரு வழியிலும் பெலவு 

பெய்யக்கூடிய  ெந்ேர்ப்ெம் ைாணப்ெடுைின்ற சுேந்ேிரமான நாடுைளுள் ஒன்றுோன் 

இலங்கை. அேன் ைாரணமாை இைம்பெற்றுள்ள மாபெரும் ேீங்கு யாபேனில் ேமக்கு 

என்னோன் ேகைகமைளும் அனுெவங்ைளும் இருப்ெினும், நிேி ேிரட்ைலில் (பெலவு 

பெய்வேில்) ெலவீனமான அதெட்ெைர்ைள் தொட்டியிைாது ெின்வாங்குவதேயாகும். 

அேகனக் ைட்டுப்ெடுத்துவேற்கு ெட்ைபமான்று இல்லாே நாட்டில் நைாத்ேப்ெடுைின்ற 

தேர்ேலானது தநர்கமத்ேிறன் பைாண்ைது என கூறுவது அத்துகன இலகுவானேல்ல.  


