
மாவை தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின்
அடுத்த தலைவரைத் தேர்ந்தெடுக்க ஜனநாயக
முறைமையை  பயன்படுத்த வேண்டும்

பெரும்பான்மையான  கூட்டமைப்பின் கட்சிகளின்

தமிழரசு கட்சி யின் தலைவரான திரு. மாவை ,

தலைமையைத் தேர்ந்தெடுப்பதில்  கூட்டமைப்புக்கு வழிகாட்ட வேண்டும்.

NEW YORK, NEW YORK, UNITED STATES, June 15, 2021 /EINPresswire.com/ -- 

தலைமையை

தேர்ந்தெடுப்பில் ஒரு

சுழற்சி அணுகுமுறையை

எடுத்துக்கொள்வது

ஜனநாயகத்தை மதிக்கும்.

இந்த செயல்முறை

தமிழர்களின் பார்வையை

மேம்படுத்தும், இது

தமிழர்களுக்கு

சுயாட்சியை ஒப்படைக்க

உலகை ஊக்குவிக்கும்.”

ஆசிரியர், தமிழ்

புலம்பெயர்ந்தோரின்

செய்திகள்

தலைமையை தேர்ந்தெடுப்பில் ஒரு சுழற்சி அணுகுமுறையை

எடுத்துக்கொள்வது ஜனநாயகத்தை மதிக்கும். இந்த

சுழற்சி செயல்முறை தமிழர்களின் பார்வையை

மேம்படுத்தும், இது தமிழர்களுக்கு சுயாட்சியை

ஒப்படைக்க உலகை ஊக்குவிக்கும்.

தமிழர்களின் ஆதாரங்களில் இருந்து நாம்

கேட்கும்போது, திரு. சம்பந்தன் உடல்நிலை

சரியில்லாமல் இருக்கிறார். அவர் எந்த அரசியல் தலைமை

விஷயங்களையும் கையாளவில்லை என்றும்

கேள்விப்பட்டோம்.

திரு. சம்பந்தன் உயிருடன் இருக்கும்போது புதிய

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பது

புத்திசாலித்தனம்.

பெரும்பான்மையான தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்பின்

கட்சிகளின்  தமிழரசு கட்சி யின் தலைவரான திரு. மாவை , தலைமையைத் தேர்ந்தெடுப்பதில்

தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கு வழிகாட்ட வேண்டும்.

உண்மையான ஜனநாயக வழியிலே , மாவை  சில முறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் :

1. தற்போதைய தலைமை , கிழக்கு மாகாணத்தைச் சேர்ந்த ஒரு தலைவர் (சம்பந்தன்) எங்களிடம்

இருக்கிறார். எனவே அடுத்த தலைமை வடக்கு மாகாணங்கத்திலிருந்து இருக்க வேண்டும்.

2. தற்போதைய தலைமை, தமிழரசு கடசியிலிருந்து, அடுத்த தலைமை தமிழரசு தவிர்ந்த

கடசியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். 

http://www.einpresswire.com


மாவை சேனதிராஜா, தமிழரசு கட்சி

தலைவர்

3. ஒவ்வொரு தலைமையும் ஒரு தேர்தல் சுழற்சியைத்

தாண்டக்கூடாது, அதாவது ஒருவர் தலைமை 5 வருடக்கு

மட்டுமே. 

4. புதிய தலைமை தமிழ் பூர்வீகர்களிடமிருந்து

இருக்க வேண்டும், தமிழ் தாயகத்தில் பிறந்து

வாழுபவர்  என்று பொருள். கொழும்பிலிருந்து ஒரு

தலைமையைத் தேர்ந்தெடுப்பது ஈழம் தமிழர்களின்

அறிவுசார் திறனை மடைமை யாக்கும். அதையும் மீறி

கொழும்பில் இருந்து ஒருவர் கொழும்பு சிங்கள

தலைமைக்கு அவரை வளைப்பார்.

கொழும்பிலிருந்து  விக்னேஸ்வரனை வடக்கு மாகாண

சபைக்கு தலைமை தாங்க அனுமதித்தது  டி.என்.ஏ யின்

பெரிய தவறு. யு.என்.எச்.ஆர்.சிக்கு அனுப்பிய

இரண்டு தீர்மானங்களைத் தவிர, தமிழர்களுக்குத் தேவையானதை அவர் அதிகம் செய்யவில்லை

என்பதை நாங்கள் கண்டோம்.

ஒரு சுழற்சி அணுகுமுறையை எடுத்துக்கொள்வது ஜனநாயகத்தை மதிக்கும்.

இந்த சுழற்சி செயல்முறை தமிழர்களின் ஒளியியலை மேம்படுத்தும், இது தமிழர்களுக்கு

சுயாட்சியை ஒப்படைக்க உலகை ஊக்குவிக்கும்.
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