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2020 ஜூைல 29 தன்கிழைம
இல 1/3, காமினி ேபக்கரி கட்டிடம், 

 2 ஆம் பிரதான வீதி, அட்டன்.
ெதாைலேபசி: 051 7388100/101
ெதாைலநகல்: 051 7388102,
இெமயில்: hatton@virakesari.lk

மலர்: 12                  இதழ்: 15

மைலயகப் பிரேதசங்களில் இரா வ காம்கள் அைமக்கப்ப ம் 
அபாயங்கள் எ ந் ள்ளதாக ம் சிவில் நிர்வாகத்ைத ற்றாகப் 
பாதிக்கும் ெசயற்பாடாக அைம ம் அேதேவைள மைலயக மக்களின் 
அன்றாட வாழ்க்ைகயி ம் தாக்கத்ைத ெச த் ம் அச்ச நிைலைம 
ேதான்றி ள்ளதாக மைலயக மக்கள் ன்னணியின் தைலவ ம் 
ன்னாள் இராஜாங்க அைமச்ச மான ேவ.இராதாகி ஷ்ணன் 

சுட்டிக்காட்டி ள்ளார். அேதேவைள ெகாட்டகைல ெகாமர்ஷல் 
பகுதியில் இவ்வா  கட்டிடம் ஒன்றில் இரா வத்தினர்  தங்கியி ந்   
வ வதாக ம் அவர் கூறி ள்ளார். இ  குறித்  குறித்த பிரேத 
சத்ைத பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் பிரதிநிதிகள் எவ ம் வாய் திறக்கா 
மலி ப்ப  ஏன் என் ம் அவர் ேகள்விெய ப்பி ள்ளார். 

2009 ஆம் ஆண்  த்தம் டி ற்ற பிறகும் கூட வடக்கு கிழக்குப் 
பகுதிகளில் அைமந் ள்ள இரா வ காம்கைள அகற் வதற்கு எந்த 
அரசாங்க ம் யற்சிகள் எ க்கவில்ைல.  நாட்டில் பயங்கரவாதம் டி 
க்கு வந்  விட்ட  என்   அரசாங்கம் உ தி கூறினா ம் குறித்த 

பகுதிகளில் இரா வ பிரசன்னம் இ ப்ப  சிவில் நிர்வாகத் க்கு 
இைட றாக இ க்கும் அேதேவைள ெபா  மக்களின் காணிக ம் 
ஆக்கிரமிக்கப்பட் ள்ளேதா  அங்கு திடீெரன த்தர் சிைலகள் 
நி வப்பட்ட டன் சிங்கள குடிேயற்றங்க ம் ேதான்றி ள்ளைமைய 
சர்வேதசேம அறி ம்.
இந்நிைலயில் அைமதி ங்காவாக இ க்கும் மைலயகத்தில் 

ஏன் இரா வத்தினர் தங்கியி க்க ேவண் ம் என்ற ன்னாள் இரா 
ஜாங்க அைமச்சரின் ேகள்வி க்கியமான . இ  ெபா த் ேதர்தல் 
காலமாைகயால் ேதசிய கட்சிகளில் இைணந்  ேபாட்டி யி ம் 
மைலயக ேவட்பாளர்கள் ேதர்தல் பிரசார பணிகளில் ஈ பட்  
வ கின்றனர். அேத ேவைள ஆ ம் ெபா  ஜன ெபர ன கட்சியின் 
சார்பில் ேபாட்டியி ம் மைலயக கட்சிகளின் ேவட்பாளர்கள்  இ  
குறித்  எந்த பிரதிபலிப்ைப ம்  ெவளிப்ப த்தவில்ைல. 
அேதேவைள அரசாங்க ம் இங்கு இரா வத்தினர் தங்கியி  

ப்பதற்கான காரணங்கைளக் கூறவில்ைல. ெகாட்டகைல பகுதியில் 
கல்வி நி வனங்கள் , மக்களின் குடியி ப் கள் ,தனியார்  நி வனங்கள், 
ஆலயங்கள் என்பன சூழ ள்ள இடமாக ம்  தமிழ் மக்கள் ெசறிந்  
வா ம் பிரேதசமாக ம் உள்ள . ேம ம் இங்கு வசித்  வ ம் 
மக்க க்கு இரா வத்தினரின் ெசயற்பா கள் ற்றி ம் திய 
அ பவமாகேவ இ க்கும். பா காப்  ெசயற்பா க க்கு இத்தைன 
கால ம் ெபாலிஸாைரேய  இம்மக்கள் தங்கியி ந்தனர். தற்ேபா   
மைலயகத்தின் பல இடங்களில் பா காப்  ெசயற்பா க க்கு 
இரா வத்தின ம் அமர்த்தப்பட்டி ப்பைத காணலாம். ெகாேரானா 
ெதாற்  காலத்தி ம்  தற்ேபாைதய ேதர்தல் பிரசார காலங்களி ம்  
இைத ஒ  பா காப்  ஏற்பா களின் அங்கமாக ேநாக்கலாம். 
ஆனால், ெதாடர்ச்சியாக இரா வத்தினர் இப்பகுதிகளில் 

இ ந்  வ வைத சந்ேதகக் கண்ேணாேட ேநாக்க ேவண்டி ள்ள . 
ஏற்கனேவ தற்ேபாைதய  அரச நிர்வாகத்தில் பல அைமச்சுக்களின் 
ெசயலாளர்களாக ஓய்  ெபற்ற இரா வ ேமஜர்கள் ெசயலாற்றி 
வ கின்றனர்.  அவர்கைள ஜனாதிபதிேய நியமித் ள்ளார். 
ேம ம் ஜனாதிபதி ம் ஒ  ஓய்  ெபற்ற இரா வ அதிகாரியாக 

இ ப்பதால் அவர் இரா வத்தின க்கு என் ேம ஆதரவாகேவ 
இ க்கின்றார். இரண்  மாதங்க க்கு ன்  , ெகாைலக்குற்றச்சாட்  
நி பிக்கப்பட்  மரண தண்டைன தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட ஒ  இரா வ 
சார்ஜன்ட் க்கு ஜனாதிபதி ெபா  மன்னிப்  அளித்ததிலி ந்  
இரா வத்தினரின் மீதான அவர  அக்கைற ெவளிப்பட்  
நிற்கின்ற .    இந்நிைலயில்  மைலயகத்தில் இரா வ காம்கள் 
என்ற விடயத்ைத அலட்சியப்ப த்தி விட டியா . தற்ேபா  
ேதர்தல் காலமாைகயால்  அ  குறித்  அரசாங்கத்திடம் ேகள்வி எ  
ப்ப டியாத நிைல உள்ள . 
பா காப்  காரணங்க க்காக அரசாங்கம் எைத ேம நியாயப் 

ப த்தலாம். ஆனால் ேதர்த க்குப்பின்னர் இந்நிைல ெதாடர்ந்தால் 
அ  அபாய சமிக்ைஞயாகேவ ேநாக்க ேவண்டி ள்ள . எனேவ   
அரசாங்கத் க்கு ஆதர  வழங்கி ேதர்தலில்  ேபாட்டியி ம் 
வெரலியா மாவட்ட பிரதிநிதிகள்  இ  ெதாடர்பில் மக்க க்கு 
எந்த ெதளிைவ அல்ல  காரணங்கைள  ன்ைவக்கப்ேபாகின்றனர் 
என்ப  ெதரியா ள்ள . 

மைலயகத்தில் 
இரா வ காம்கள்?

நாகா

ெகாேரானா ெதாற்  காலத்தில் நாட்டின் 
சகல இயக்கங்க ம் டங்கிப்ேபாயின. 
இத்த ணத்தில் வ ைம ேகாட் க்குக் கீேழ 
இ க்கும் மக்க க்கு அரசாங்கத்தால் 5 
ஆயிரம் பாய் ெகா ப்பன  வழங்கப்பட்ட . 
ஆனால், யா க்கு இக்ெகா ப்பன  கிைடக்க 
ேவண் ேமா அவர்க க்குக் கிைடக்கா  
அரசியல் மற் ம் ெதாழிற்சங்க ரீதியாக 
இத்ெதாைக வழங்கப்பட்டைம ஊரறிந்த 
இரகசியமாகும். மிக க்கியமாக ஊரடங்கு 
காலத்தில் சகல விடயங்களி ம் பாதிக்கப்பட்ட 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 

இக்ெகா ப்பன   இ தி வைர கிைடக்கேவ 
இல்ைல. வர்த்தமானி அறிவித்தலில் தி த்தம் 
ெகாண்  வரப்பட்டதாக சமாளிப் கள் 
கூறப்பட்டா ம் 
அ  குறித்  எவ ேம ஆக்க ர்வமான 
ெசயற்பா கைள ன்ென க்கவில்ைல. 
அரசாங்க உத்திேயாகத்தர்களின் கு ம்பங்கள், 
வர்த்தகர்கள், தனியார் நி வனங்களில் 
ெதாழில் ரிேவார் என அைனவ ேம 
இத்ெதாைகைய இரண்  மாதங்க க்குப் 
ெபற்றி ந்தனர். கிட்டத்தட்ட 60 இலட்சம் 
ேப க்கு இக்ெகா ப்பன  வழங்கப்பட்டதாக 
அரசாங்கேம கூறிய . இதில் வ ைம 
ேகாட் க்குக்கீழ் இத்ெதாைகையப் 
ெபற்றவர்களின் ெதாைக 20 வீதத் க்கும் 
குைறேவ. 
இக்ெகா ப்பன  ெதாடர்பில் பல சர்ச்ைசகள் 
ஆரம்பத்திலி ந்ேத எ ந்தி ந்தன. ச ர்த்தி 
உத்திேயாகத்தர்கள் மற் ம் கிராம அதிகாரிகள் 
தான்ேதான்றித்தனமாக நடந்  ெகாள்வதாக 
குற்றச்சாட் க்கள் சுமத்தப்பட்டன. இப்ேபா ம் 
கூட அத்ெதாைகையப் ெபறாதவர்கள் அதற்காக 
யற்சி ெசய்  ெகாண்டி க்கின்றனர். 

இந்நிைலயில் கடந்த வாரம் ெபாகவந்தலாைவப் 
பகுதியில் இடம்ெபற்ற ேதர்தல் பிரசார 
கூட்டெமான்றில், இ.ெதா.கா ேவட்பாளர் ஜீவன் 
ெதாண்டமான், இந்த 5 ஆயிரம் ெகா ப்பன  
பற்றி  ேபசியி ந்தார். அதாவ  ஜீவன் 
ேபசிக்ெகாண்டி க்கும் ேபா  ஜனாதிபதி 
வழங்கிய 5 ஆயிரம் பா ெகா ப்பன  
தனக்கு கிைடக்கவில்ைல என் ம் அைத 
இ.ெதா.காைவ பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
அரசியல் பிர கேர த த்  நி த்தியதாக ம் 
ஒ வர் கூற அதற்கு ஜீவன்  ‘உங்கள் 
அைனவ க்கும் ஜனாதிபதி இலவசமாக 
ெகா க்கும் 5 ஆயிரம் பாய் ேவண் ம் 
ஆனால், அவ க்கு  வாக்களிக்க மாட்டீர்கள்   
என்  ேகள்வி எ ப்பியி ந்தார். 
இந்த சம்பவத் க்குப் பிறகு பிறிெதா  
இடத்தில் இடம்ெபற்ற தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியின் ேதர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் 
உைரயாற்றிய ெதாழிலாளர் ேதசிய 
சங்கத்தின் தைலவர் பி.திகாம்பரம் 
இதற்கு பதிலளிக்கும் கமாக ேபசியதில் 
‘ஜனாதிபதி எவ க்கும் 5 ஆயிரம் பாைவ 
இலவசமாக ெகா க்கவில்ைல அ  மக்களின் 
பணம், மட் மல்லா  ஜனாதிபதியானவர் 

எல்ேலா க்குேம ெபா வானவர். ெகாேரானா 
ஜாதி, மதம், கட்சி பார்த்  வரவில்ைல. ஆகேவ 
எைத ம் ேபசுவதற்கு அ பவம் ேதைவ 
என்றார்.

இந்த ேதர்தல் காலத்தில் 
ெதாழிலாளர்களின் ஆயிரம் பா நாட்சம்பளம் 
தான் ேபசுெபா ளாக இ க்கப்ேபாகின்ற  
என்  பார்த்தால் தாமதித்ேத 5 ஆயிரம் பா 
ெகா ப்பன  பற்றி ேபசப்பட் ள்ள . இந்த 
ெகா ப்பன  பற்றி  ேதர்தல் ஆைணக்கு  
தைலவர் கூட அ  குறித்  தன  
ஆட்ேசபைனைய ெவளிப்ப த்தியி ந்தார். 
இ  ஒ  ேதர்தல் கால ெகா ப்பன  என்  
எதிர்த்தரப்பினரால் ேபசப்பட்ட . அந்ேநரம் 
அைமச்சராக இ ந்த அமரர் ஆ கன் 
ெதாண்டமான் இந்த ெகா ப்பன கள் 
உரிய ைறயில் பாதிக்கப்பட்டவர்க க்கு 
ெசன்றைடகின்றதா என்ப  பற்றி ஆராய்ந்  
பார்த்தி க்கவில்ைல. சகல இடங்களி ம் 
கட்சி ெதாழிற்சங்க அடிப்பைடயில் இைவ 
வழங்கப்பட்டதாகக் கூறப்பட்ட . தற்ேபா  
அவர  மக ம் அவ க்குப் பதிலாக 
களமிறங்கியி க்கும் ஜீவன் 5 ஆயிரம் 
பா பற்றி ேபசியி க்கின்றார். அதாவ  

ஜனாதிபதித் ேதர்தலில் மைலயக மக்கள் 
ெப ம்பா ம் ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய க்கு 
வாக்களித்தி க்கவில்ைல. 
ஆனா ம் ஜனாதிபதி அைனவ க்கும் 
அக்ெகா ப்பன கள் வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்பதில் உ தியாக இ ந்தார். 
அத்ெதாைக கிைடத்தவர்கள் எதிர்வ ம் 
ெபா த்ேதர்தலில் ஆ ந் தரப்பிற்ேக 
வாக்களிக்க ேவண் ம் என்ற கட்டாயம் 
இல்ைல. ஏெனன்றால் ன்னாள் அைமச்சர் 
திகாம்பரம் கூறிய  ேபான்  ெகாேரானாவால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்களில் அைனத் த் 
தரப்பின ம் அடங்கியி ந்தனர்.  இந்நிைலயில் 
ஜனாதிபதிக்கு வாக்களிக்காதவர்கள் அந்த 
5 ஆயிரம் பற்றி ேபசக்கூடா  என்ற 
அர்த்தத்தில் ஜீவன் ேபசியி ப்ப  சலசலப்ைப 
உ வாக்கி ள்ள . 
ஆகேவ, எதிர்வ ம் காலங்களி ம் ஆ ம் 
தரப் க்கு வாக்களிக்காதவர்க க்கு 
அரசாங்கத்தின் எந்த உதவிக ம் கிைடக்கா  
என்பைத அவர் மைற கமாக கூ கின்றாரா 
என்ப  குறித்  அவேர ெதளி ப த்த 
ேவண் ம். ஆனா ம் இந்த 5 ஆயிரம் 
பா ெகா ப்பன  சர்ச்ைசகள் இன் ம் 

ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளில் நீ  த்த 
ெந ப்பாகேவ கனன்  ெகாண்டி ப்பைத 
காணக்கூடியதாகேவ இ க்கின்ற . 

5Mapuk; &gha; 5Mapuk; &gha; 
nfhLg;gdTf;fhfnfhLg;gdTf;fhf  
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ேதசியன்

தனித்  வத்ைத மைறக்க 
ேவண் டி ய தில்ைல

இனி இலங்ைகயில் அைன வ க்கும் இனம்,மதம் 
என்ற அைட யா ளங்கள் இன்றி இலங்ைகயர் என்ற 
ெபய டன் ேதசிய 
பிறப் ச்சான் றிதழ் 
வழங்கப்ப ம் என்ற 
பதி வாளர் நாய கத்தின் 
அறி விப் க்கு அைமச்சர் 
விமல் வீர வன்ச தன  
எதிர்ப்ைப ெவளிப்ப
த் தி ள்ளார். அப்படி 

ஒ  அவ சியம் இல்ைல 
என்  கூறி ள்ள அவர் 
அவ ரவர் அந்தந்த 
அைட யா ளங்க டன் 
வாழ்வ தற்கு உரிைம 
ெகாண்ட வர்கள் என்  கூறி ய டன் சிங்க ளவர், 
தமிழர், ஸ் லிகள் என்ற தனித்  வத்ைத மைறத்  
வாழ ேவண் டி ய தில்ைல என்  ெதரி வித் ள்ளார். 
இ  குறித்  தான் பிர த ம க்கு அறி வித் ள்ள
தா க ம் பதி வாளர் நாய கத்தின் இந்த ைறைய 
மீள்ப ரி சீ லித் ப் பார்க்க ேவண் ம் என் ம் அவர் 
கூறி ள்ளார். ஆனால் அைனத்  இன மக்க ம் 
இலங்ைகயர் என்ற அைட யா ளத் டன் வாழ்வ
தற்கு விமல் எதிர்ப்  ெதரி விக் கின்றாேரா என்ற 
ேகள்வி தான் ம  பக்கம் எ ந் ள்ள .  அதா வ  
இலங்ைகயின் ேதசிய அைட யாள அட்ைட மற் ம் 
பிறப் ச்சான் றி தழ்கள் ைவத் தி க்கும் அைன வ ம் 
இலங்ைக யர்கேள என்  குறிப் பிட் ள்ள அவர் 
அவ ர வ க்கு இனத் வ அைட யாளம் இ க்க 
ேவண் ம் என்  வலி  த் தி ள்ளார். 

சஜித்ைத ஆண்ைம யற்றவர் என்
 கூறி னாரா மஹிந்த? 

ேதர்தல் பிர சார ேமைட ெயான்றில் சஜித் மற் ம் 
அவ ர  மைனவி குறித்  பிர தமர் மஹிந்த கூறிய 
க த் க்கள் ெபண்கள் மத் தியில் க ம் அதி ப்

திைய சம்பா தித் ள்ளன. குறித்த கூட்டத்தில் ேபசி
யி ந்த பிர தமர் மஹிந்த சஜித்தின் வீட்டில் ம த் 
விச் சிக்கு அவ சியம் இல்ைல என்  கூறி யி ந்தார். 
அதா வ  சஜித் தம்ப தி யி ன க்கு பிள்ைளகள் 
இல்ைல என்ப ைதேய அவர் நாசுக்காக அவ்வா  
ெதரி வித் தி ந்தார். இக்க த் க்கு க ம் கண்ட
னங்கள் எ ந் தி ந்தன. ன்னாள் எம்.பியான ஹி
ணிக்கா, கடந்த ெவள் ளிக் கி ழைம,  பிர தமர் அ
வ லகம் ன்பாக பலைர ஒன் றி ைணத்  அைமதி 
ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்ைற ம் ன்ென த் தி ந்தார். 
ெபண்கைள ேவத ைனப்ப த் ம் வைகயில் 
ேதர்தல் ேமைட ெயான்றில், நாட்டின் பிர த ம ராக 
இ க்கக் கூடிய ஒ வர் எவ்வா  இப்படி ேபசலாம் 
என அங்கு வின வப்பட்ட . பல ெபண்கள் அைமப்
கள் இதில் கலந்  ெகாண்டன. ெபண்களின் 
மகப்ேபற்  சுதந் திரம் என்ப  கணவன் –மைன
வியின் தனிப்பட்ட விட யங்க ளாகும். இவற்ைற 
அர சியல் ேமைட களில் ேபச ேவண் டிய அவ சி ய
மில்ைல. அேத ேவைள குழந்ைத பாக் கி ய மில்லாத 
அைனவர் மீ ம் ன்ைவக்கப்பட்ட க த்தா கேவ 
நாம் இதைனப் பார்க்க ேவண் டி ள்ள  என ஹி
ணிக்கா ெதரி வித் தி ந்தார். 

ஹப் த்த ைளயில்
 ெசந் திலின் அதி ரடி

ேதர்தல் கால ெமன்றா ம் ேம தின ெமன்றா ம் 
மைல ய கத்தில் இலங்ைக ெதாழி லாளர் காங் கி ர ஸா
ன  கூட்டத்ைத கூட்டி தன  பலத்ைத காண்
பிக்கும். தற்ே பா  ஆ  கன் இல்லாத நிைலயில் 
வ ெர லியா மாவட்டத்தில் பிர தமர் மற் ம் ஜனா
தி பதி கலந்  
ெகாண்ட 
ேதர்தல் பிர சார 
நிகழ்  களில் 
குறிப் பி டத்தக்க 
மக்க ைளேய 
காணக் கூ டி ய
தாக இ ந்த . 
அதி ம் சுகா
தார பா  காப்  
விட யங்கள் கார
ண மாக அதிக 
கூட்டங்கள் 
கூ  வைத 
ேவட்பா ளர்கள் 
வி ம் பி யி க்க வில்ைல. ஆனால் ஹப் த்த ைளயில் 
பிர தமர் வ ைக தந்த நிகழ் க்கு ப ைள மாவட்ட 
ேவட்பாளர் ெசந்தில் ெதாண்டமான் அதி ர டி யாக 
கூட்டத்ைத ஏற்பா  ெசய்  பிர த மைர மைலக்கச்
ெசய் ள்ளார். இ  வ ெர லியா மாவட்ட இ.ெதா.கா 
பிர ர்க ைளேய ஆச்ச ரி யப்ப த்தி விட்ட .  கிட்
டத்தட்ட 10 ஆயி ரத் க்கும் ேமற்பட்ேடார் இந்த பிர
சார நிகழ்வில் கலந்  ெகாண் ள்ள தாகத் ெதரி விக்

கப்ப  கின்ற . இவ்வா  ெதாழி லா ளர்க ைள ம் 
மக்க ைள ம் ஒன் றி ைணக்கும் கச் சி த மான திட்டங்
கைள வகுப்பதில் ஆரம்பத்தில் அமரர் ஆ   கேன 
ன் னிற்பார் என்ப  க் கிய விடயம். தற்ே பா  

அைத சிறப்பாக ெசந்தில் ெதாண்டமான் ன்ென
க் கின்றார் என்ப  ெவளிப்பட் ள்ள . அேத

ேவைள சுகா தார வழி  ைறகள் இதில் பின்பற்றப்
பட்டதா என்ற ேகள் வி ம் எ ந் ள்ள . எனி ம் 
இந்த ெசயற்பா டா ன  அ த்த தைல ைமத் வ 
பத விக்கு ெசந்தில் தகு தி யா னவர் என்ற க த் க்க
ைள ம் ஆத ர வா ளர்கள் மத் தியில் ெவளிப்ப த் தி
ள்ளைம க் கிய விடயம். 

 யார் ெசால்  வ  உண்ைம?
அங்ெ காைட ஐ.டி.எச். ைவத் தி ய சா ைல யி லி ந்  
ெகாேரானா ெதாற்றாளர் ஒ வர் கடந்த ெவள் ளிக் கி
ழைம அதி காைல தப் பிச்ெசன்   நாட்ைட ம் 
பதற்றத் க் குள்ளாக் கினார். எனி ம் அவர்  8 
மணித் தி யா லங்க க்குள் ெகா ம்   ேதசிய ைவத்
தி ய சா ைலயில் ைவத்  ைக  ெசய்யப்பட்டார். 
இதன் கார ண மாக இவர் ெசன்ற இட ெமங்கும் 
ெதாற்  பரவி அ  ச க ெதாற்றாக மாற வாய்ப்  
ஏற்பட் ள்ள தாக என சுகா தார பிரி வினர் ஆராய்ந்  
வ  கின்றனர். ெதாற்
றாளர் ெகா ம்  
ேகாட்ைட யி லி ந்  
ைவத் தி ய சா ைலக்கு 
பய ணித்த ஆட்ேடா 
சாரதி மட் ேம கந்
த கா  கா க்கு 
அ ப்பி ைவக்
கப்பட் ள்ளார். 
ஆனால் அவர் 
அங்ெ கா ைட யி லி
ந்  தைல நக க்கு 

எவ்வா  ெசன்றார் 
ேபான்ற விட யங்கள் 
குறித்  இன் ம் 
ெதளிவில்ைல. 
ஆனால் இவர் லம் ச க ெதாற் க்கு 
சந்தர்ப்பங்கள் இல்ைல என ெபாலிஸ் 
ஊடகப்ேபச்சாளர் ெதரிவித்தா ம் மக்கள் 
மத்தியில் பதற்றம் தணிந்த பாடில்ைல. 
ேதர்தல் காலமாைகயால்  தகவல்கள் 
மைறக்கப்ப கின்றனவா என்ற சந்ேதக ம் 
மக்கள் மத்தியில் எ ந் ள்ள . ெதாற்றாளர் 
கூ ம் விடயங்களில் உண்ைமயில்ைல என 
ெபாலிஸ் ஊடகப் ேபச்சாளர் ெதரிவிக்கின்றார். 
எனி ம் அங்ெகாைட ைவத்தியசாைலயிலி ந்  
அவர் ெசன்ற இடங்கள் பற்றிய தகவல்கள் 
இன் ம் ெவளிப்ப த்தப்படவில்ைல என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க . 

ேதசிய பிறப் ச்சான் றி த ம் விமல் வீர வன்சவின் எதிர்ப் ம்

பிர த ம க்கு எதி ராக இடம்ெபற்ற ஆர்ப்பாட்டம்
அப் த்த ைளயில் அதி ரடி காட் டிய ெசந்தில் 
தப் பிச்ெசன்ற ெகாேரானா ெதாற்றாளர் –யார் ெசால்  வ  
உண்ைம?

ேதசிய அரசியல்
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   ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு ஆயிரம் 
பா சம்பள உயர்ைவப் ெபற் க் ெகா க்கப் ேபாவதாக 

இ.ெதா.கா. தைலவர் ஆ கன் ெதாண்டமான் 
உயிேரா  இ ந்த ேநரத்தில் சூ ைர வி த்தி ந்தார். 
ஐந்  வ டங்க க்கு ன்னர் அவர் ன்ைவத்த 
ஆயிரம் பா அவர் மைறந்த பிறகும் எதிெராலித் க் 
ெகாண் தான் இ க்கின்ற . அ ம்  மக்கள் 
மறந்தி ந்தா ம் ேதர்தல் காலத்தில் அரசியல்வாதிகள் 
அைத நிைன ப த்தித்தான் வாக்குகைள ேகட்க 
ேவண்டி ள்ள . அ  கிைடக்குமா அல்ல  கிைடக்காதா 
என்ப  ஒ றம் இ க்க அைத ஞாபகப்ப த்த ேவண்டிய 
ேதைவ சில க்கு இ க்கின்ற .

    

இ.ெதா.கா. வின் ேமதினக் கூட்டத்தில் ன்ைவக்கப்பட்ட 
இந்தத் ெதாைக கிைடப்ப  சாத்தியமில்ைல என்  
இலங்ைக ேதசிய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் சங்கத்தின் 
ெபா ச் ெசயலாளராக இ ந்த அமரர் ேக. ேவலா தம் 
அப்ேபாேத ெதரிவித்தி ந்தார். எனி ம் இ.ெதா.
கா. மாத்திரேம தன்னிச்ைசயாக ன்ைவத்த இந்தக் 
ேகாரிக்ைக இன்  வைரயில் ெதாடர்ந்  ெகாண்ேட 
இ க்கின்ற .

      ஜனாதிபதித் ேதர்தலில் ஆயிரம் பா
   கடந்த ஆண்  இ தியில் ஜனாதிபதித் ேதர்தல் 

நைடெபற்ற ேபா  பிரசாரத்தில் கலந்  ெகாண்ட 
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சவின் தம்பியான ேகாட்டாபய 
ராஜபக்ச தாம் ெவற்றி ெபற்ற டன் தல் ேவைலயாக 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு ஆயிரம் பா 
சம்பள உயர்ைவப் ெபற் க் ெகா ப்பதாக வாக்கு தி 
வழங்கியி ந்தார். அவர் பதவிேயற்  ஒன்ப  மாதங்கள் 
ஆகி விட்டன. ஆனால் ஆயிரம் பா அப்படிேய தான் 
இ க்கின்ற .    ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்ச 
பதவிேயற்ற பிறகு ைத பிறந்தால் வழிபிறக்கும், 
ெபாங்கல் பரிசாக மக்க க்கு ஆயிரம் பா கிைடக்கும் 
என்  இ.ெதா.கா. வினர் கூறி வந்தார்கள். பிறகு ஏப்ரல் 
மாதம் சித்திைரப் த்தாண்  பரிசாகக் கிைடக்கும் 
என்றார்கள். மார்ச் மாதத்தில் “ெகாேரானா” பிரச்சிைன 
தைல க்கியதால் மக்களின் உயிைரத் தான் தலில் 
காப்பாற்ற ேவண் ம். ஆயிரம் பாைவ அப் றம் 
பார்த் க் ெகாள்ேவாம் என்  ஆ கன் ெதாண்டமான் 
கூறியி ந்தார்.

   இைடப்பட்ட காலப் பகுதியில்  எத்தைனேயா சுற் ப் 

ேபச்சுவார்த்ைதகள் கம்பனிக டன் இடம்ெபற்  
விட்டதாக ம் சில கம்பனிகள் இணக்கம் ெதரிவித் ள்ள 
நிைலயில் சில கம்பனிகள் ட் க் கட்ைடயாக 
இ ப்பதாக ம் கூறினார்கள். அத்ேதா   சம்பள 
உயர்ைவ வழங்க ம க்கும் கம்பனிகள் ேதாட்டங்கைள 
அரசாங்கத்திடம் ைகயளித்  விட்  ெவளிேய மா  
ஜனாதிபதி பணித் ள்ளதாக ம் பரபரப்பான ெசய்திகள் 
வந்  ெகாண்டி ந்தன. இ தியில் ேதர்த க்கு 
ன்னர் ஜூைல மாதம் 25 ஆம் திகதி நைடெப ம் 

ேபச்சுவார்த்ைதயில் இ தி டி  எட்டப்பட்  வி ம் 
என்றார்கள். அந்தத் திகதி ம் டிந்  விட்ட . ேதர்த ம் 
வந்  விட்ட . ஆனால்  ஆயிரம் பா தான் மக்கள் 
ைகக க்கு வரவில்ைல. ஜனாதிபதி அைதப் பற்றி 
ஒன் ேம கூறாமல் இ க்கின்றார்.

 ெபா த் ேதர்தலில் ஆயிரம் பா
   ஜனாதிபதித் ேதர்தல் டிந்  இப்ேபா  

பாரா மன்றத் ேதர்தல் வந்  விட்ட . இப்ேபா ம் 
அன்  ேகட்ட ஆயிரம் பா ேபசு  ெபா ளாக இ ந்  
வ கின்ற . இன் ள்ள ஜனாதிபதி ஆயிரம் பாைவ 
வழங்குேவன் என்  கூறினார். ஆனால்  இப்ேபா ள்ள 
காபந்  பிரதமரான ஜனாதிபதியின் அண்ணனாக உள்ள 
மஹிந்த ராஜபக்ச ேதர்தல் டிந்த பிறகு  கம்பனிக டன் 
ேபசி ஆயிரம் பா ெபற் க் ெகா க்கப்ப ம் என்  
கடந்த ஞாயிற் க்கிழைம அட்டன் டி.ேக.ட ள் . 
கலாசார மண்டபத்தில் இடம்ெபற்ற ெபா ஜன ெபர ன 
ேதர்தல் பிரசாரக் கூட்டத்தில் ெதரிவித் ள்ளார்.  அதற்கு 
ன்னதாக கடந்த வாரம் 
ஹப் த்தைளயில் இடம்ெபற்ற பிரசாரக் கூட்டத்தில் 

கலந்  ெகாண்ட பிரதமர் மகிந்த  ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் உட்பட எல்ேலா க்கும் வீ கள் கட்டிக் 
ெகா க்கப்ப ம் என்  கூறியி ந்தார். அேத விடயத்ைத 
அட்டன் கூட்டத்தி ம் வலி த்தி இ ந்தேதா   
ஆ கன் இ தி ச்சுவைர ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் 
வீடைமப்  மற் ம் ஆயிரம் பா சம்பள உயர்ைவப் 
பற்றிேய தன் டன் கைதத்தி ந்ததாக ம் அவரின் 
கனைவ நனவாக்க நடவடிக்ைக எ க்கப்ப ம் 
என ம்  ஆ கன் ெதாண்டமானின் மைறவின் ேபா  
ேநார் ட் ைமதானத்தில் இடம்ெபற்ற இ தி அஞ்சலி 
நிகழ்வில் கூறிய அேத க த் க்கைளேய மீண் ம் 
கூறி ள்ளார்.   தம்பியான ஜனாதிபதி ஆயிரம் பா 
ெபற் க் ெகா ப்ேபன் என்  கூறினார். அண்ணனான 
பிரதமர் கம்பனிக டன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத் ேவன் 
என்கிறார். அப்படிெயன்றால் இ  வைர கம்பனிக டன் 
ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தப்படவில்ைலயா? இனிேமல் தான் 
ேபசப் ேபாகின்றார்களா என் ம் ேகட்கத் ேதான் கிற .

“சிலப்” ேபாட்ட தனி வீ கள்
   ேதாட்டத்தில் உள்ள சகல க்கும் அவர்கள் ேவைல 

ெசய்பவர்களாக அல்ல  ேவைல ெசய்யாதவர்களாக 
இ ந்தா ம் நிச்சயம் வீ கள் கட்டித் தரப்ப ம் என்  
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச கூறி வ கின்றார். அவர் 
ஜனாதிபதியாக இ ந்த ேபா  வர  ெசல த் திட்டத்ைத 
சமர்ப்பித்  50 ஆயிரம் வீ கைள கட்டிக் ெகா க்கப் 
ேபாவதாக ம் அதற்காக ெப ந்ேதாட்டப் பகுதிகளில் 
36 ஆயிரம் ெஹக்டயர் தரிசு நிலம் அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ளதாக ம் ெதரிவித்தி ந்தார். அவர் 
அவ்வா  கூறி இரண்  ஆண் கள் ஜனாதிபதியாக 
இ ந்த ேநரத்தில் கூட வீடைமப் த் திட்டத்ைதப் பற்றி 
சிந்திக்கேவ இல்ைல. இப்ேபா  அேத திட்டத்ைத 
மீண் ம் நைட ைறப்ப த் வாரா அல்ல  “சிலப்” 
ேபாடப்பட்ட தனி வீ கைள அைமத் க் ெகா க்கப் 
ேபாகின்றாரா என்  ெதரியவில்ைல.   அேதேநரம்  தனி 
வீட் த் திட்டத்ைத அ ல்ப த்த 7 ேபர்ச் காணி ேபாதா . 
குைறந்த  20 ேபர்ச் ேதைவ என்  இப்ேபா ள்ளவர்கள் 
கூறி வ கின்றார்கள். அ  எந்தள க்கு சாத்தியமாகும் 

என் ம் ெதரியவில்ைல. எ  எப்படிேயா ெப ந்ேதாட்ட 
மக்கள் ெகௗரவமாக வாழ்வதற்கு குடியி ப் கள் 
கட்டாயம் அைமத் க் ெகா க்கப்பட ேவண் ம் என்பேத 
எதிர்பார்ப்பாகும்.

 இரண்  கிேலா ஒ  கிேலா விவகாரம்
   ஆயிரம் பா சம்பள விவகாரம் நிைறவைட ம் 

த வாயில் உள்ளதாக அண்ைமயில் இ.ெதா.கா. 
தரப்பினர் கூறியி ந்தார்கள். ஆனால்  கம்பனிகள் சார்பில் 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் இப்ேபா  ஒ  நாள் ெபய க்கு 
பறிக்கின்ற ெகா ந்ைத விட ேமலதிகமாக இரண்  கிேலா 
ெகா ந்  பறிக்க ேவண் ம் என் ம்  இறப்பர் ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் ேமலதிகமாக ஒ  கிேலா பால் ெவட்ட 
ேவண் ம் என்  கம்பனிகள் நிபந்தைன விதிப்பதால் 
அைத ஏற் க் ெகாள்ள டியா  என் ம்  நிபந்தைனகள் 
எ மின்றி சம்பள உயர்ைவப் ெபற் க் ெகா ப்பேத 
தம  நிைலப்பா  என் ம் இ.ெதா.கா. கூறி வ கின்ற . 
அதனால் தான் சம்பள உயர்  சற்  தாமதமாகி 
வ வதாக ம் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

 “கூட்  ஒப்பந்தம்” இல்லாமல் சம்பள உயர்வா?
   ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் சம்பள உயர்ைவத் 

தீர்மானிக்கும் சக்தியாக கூட்  ஒப்பந்தம் இ க்கும் 
ேபா  அைத உதாசீனப்ப த்தி விட்  சம்பள 
உயர்ைவ ெபற் க் ெகாள்ள டியா . அதற்கான 
அ த்தத்ைதப் பிரேயாகிக்க அரசாங்கத்தால் டி ேம 
தவிர  அரசாங்கத்தால் ஒ  ேபா ம் சம்பள உயர்ைவ 
வழங்க டியா . அப்படி டி ம் என்றால் கூட்  ஒப்பந்த 
ைறைய ற்றாக சட்ட ரீதியாக இல்லாமல் ெசய்  விட 

ேவண் ம்.
   2019 ஆம் ஆண்  ஜனவரி மாதம் ெசய்  

ெகாள்ளப்பட்ட கூட்  ஒப்பந்தம் 2021 வைர அ லில் 
இ க்கும். அதற்கிைடயில் மற் ெமா  கூட்  ஒப்பந்தம் 
ெசய்  ெகாள்ள கம்பனிகள் ன்வ மா? கடந்த ஐந்  
ஆண் க க்கு ேமலாக ேகாரப்பட்  வ ம் ஆயிரம் பா 
சம்பள உயர்  ேதர்தல் டிந்த டன் கிைடத்  வி ம் 
என்  தான் எதிர்பார்க்க மா?

மைலயக மக்களின் தைலவிதி சேகாதர்களின் 
ைககளில்

    இந்த நாட்டின் அரசியல் அதிகாரம் ஜனாதிபதியான 
தம்பியின் ைககளி ம் பிரதமரான அண்ணனின் 
ைககளி ம் ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள . அ  மைலயக 
மக்களின் எதிர்காலத்ைத ம் தீர்மானிக்கப் ேபாகின்ற  
என்பதில் சந்ேதகம் இல்ைல. எனேவ மைலயக 
மக்களின் கல்வி, ெபா ளாதாரம், ச க அந்தஸ் , 
தலானவற் க்கு சரியான தீர்ைவப் ெபற் க் 

ெகா க்கும் வைகயில் அ  அைமய ேவண் ம் என்  
எதிர்பார்ப்ேபாம்.   ெவ மேன ேதர்தல் காலத்தில் 
மக்களின் வாக்குகைளப் ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பதற்காக மட் ம் வாக்கு திகைள அள்ளி வீசாமல் 
உண்ைமயிேலேய மைலயக மக்களின் வாழ்  ெசழிக்க  
ேவண் ம், பிரகாசமான எதிர்காலம் அைமய ேவண் ம் 
என்  இதய சுத்திேயா  ெசய்  ெகா க்க ன்வர 
ேவண் ம்.
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மைல யகத் ேதர்தல் களம் இந்த 
ைற என் ம் இல்லா த வ ைகயில் 

மாற்றம் கண் ள்ள . குறிப்பாக 
மைல யகத் தமி ழர்கள் ெசறி வாக வா ம் வ
ெர லி யாவில் அதிக தமி ழர்கைள களம் இறக்கி  
வாக் கு கைள சித ற டிக்கச் ெசய் ம் ைகங்க ரியம் 
ேமற்ெ காள்ளப்பட் ள்ள .  ம  றம் கணி ச
மான தமிழ் வாக் கு கைளக் ெகாண்ட இரத் தி ன 
ரியில் ஒன்றிரண்  தமிழ் ேவட்பா ளர்கேள களம் 
இறங்கி உள்ளனர். எனேவ இங்கு தமிழ்ப் பி ர தி
நி தித் வம் உ தி ெசய்யப்ப ம் வாய்ப்  அதி க
மா கேவ உள்ள . இந்த தைலகீழ் நிைலைமைய 
இரண்  மாவட்டத் தமிழ் மக்க ம் கவ னத்
தில்ெ காண்  தத்த ம  பிர தி நி தித்  வத்ைத உ தி 
ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம் என மைல யக மக்கள் 
ன்ன ணியின் நிதிச் ெசய லாளர் ேபரா சியர் எஸ். 

விஜ ய சந் திரன் ெதரி வித் ள்ளார்.
இரத் தி ன  ரியில் தன்னார்வ இைளஞர் அைமப்  
ஒ ங்கு ெசய்த இரத் தி ன ரி இைளஞர் எ ச்சி 
மாநாட்டில் கலந்  ெகாண்  சிறப்  ைர யாற் றிய 
அவர் ேம ம் உைர யாற்  ைகயில்,
மைல யக மாவட்டங்களில் ப ைள, கண்டி, 
இரத் தி ன ரி ஆகிய ன் ம் சரா ச ரி யாக அண்ண
ள வான தமிழர் சனத்ெ தா ைகையக் ெகாண்ட 
மாவட்டங்க ளாகும். ஆனா ம் ப  ைளயில் 
இரண் ம் கண் டியில் ஒன் ம் என பாரா  மன்ற 
பிர தி நி தித் வம் உ தி ெசய்யப்பட்ட ேபா ம் 
இரத் தி ன  ரியில் அ  நடக்க வில்ைல. அதற்கு 
காரணம் இரத் தி ன ரி மாவட்டம்  வ ம் 
தமிழ் மக்கள் சிதறி வாழ் கி றார்கள். இந்த சிதறல் 
அர சியல் களத் தி ம் அப்ப டிேய இ ந்  வந்
ள்ள . 

ேதர்தல் ைறைம மாற்றப்ப  மாக இ ந்தால் 
மாகாண சைப ெதாகு தி கைள எவ்வா  அைமக்
கலாம் என திட்டம் வைரந்த எல்ைல மீள் நிர்ணய 
கு வின் உ ப் பி ன ராக இ ந்  நான் இந்த சித
றைல அவ தா னித்  உள்ேளன். அேத ேநரம் அவ்
வா  அைம யக் கூ டிய ெதாகு தி களில் தமி ழர்களின் 
வாக் குகள்  இல்லாமல் ஒ வர் மாகாண சைப 
உ ப் பி ன ராக டி யா த வா  திட்டம் வகுத்ேதாம். 
ஆனால் இப்ே பா  நைட  ைறயில் உள்ள விகி
தா சார ேதர்தல் ைற ைமயில் மாவட்டம் 
வ தி ம் இ ந்  வாக்க ளிக்கும் வாய்ப்  உள்ள 
நிைலயில் ஒ  தமி ழைர பாரா  மன்ற உ ப் பி ன
ராக்கும் வாய்ப்  பிர கா ச மாக உள்ள . 
வ ெர லி யாவில் எட் த் தமி ழர்கைள கள மி றக்கி 
ன்  சிங்க ள வர்களின் வி ப்  வாக் கு க ைள ம் 

உ தி ெசய்  அவர்களின் பிர தி நி தித்  வத்ைத 
உயர்த்  வ தற்கு ஒ  கட்சி சரி யாக திட்ட மிட் ள்
ள . தமி ழர்கேளா ஒ  அணியில் எட் , இன்
ெனா  அணியில் ஐந் ,  இன்ெ னா  அணியில் 
11 மற் ம் சுேயட்ைசக் கு க்கள் என தம்ைமக் 
கூ  ேபாட் க்ெ காண் ள்ளனர். எனேவ  அங்கு 
அதி க ள வான தமி ழர்கள் வாழ்ந் ம் பிர தி நி தித்
வ சிக்கல் ஒன்  இந்த ைற ேதான்ற வாய்ப்  
உள்ள . அேத ேநரம் இரத் தி ன  ரியில் ஆ ங்கட்
சியில் ஒ  தமிழ், ஸ்லிம் ேவட்பாளர் கள மி றங்
காத நிைலயில் ஐக் கிய ேதசிய கட் சி ம் பல மான 
ேவட்பா ளைர கள மி றக்காத நிைலயில் ஐக் கிய 
மக்கள் சக் தியில் களம் இறங்கி இ க்கும் சந் தி
ர கு மாரின் ெவற்றி உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள . 

அந்த ெவற் றிக்கு மைல யக மக்கள் ன்னணி 
தன  ர ண மான ஆத ர விைன வழங்கும் என்
பதன் அைட யா ள மா க ம் கூட என  பிர சன்னம் 
உள்ள .மைல யக மக்கள் ன்னணி கடந்த 
ெபா த்ேதர்தலில் ெதாழி லாளர் ேதசிய சங்கத்
ேதா   வ ெர லியா மாவட்டத்தில் ைகேகார்த்  
தன  ெவற் றிைய உ தி ெசய்  ெகாண்ட டன் 
ெதாழி லாளர் ேதசிய சங்கத்தின் இரண்டா வ  
ஆச ன மாக தில கரின் ெவற் றிைய உ தி ெசய்த . 
அவ ர  பாரா  மன்ற ெசயற்பா கள் நாங்கள் 
அளித்த ஆத ர க்கு உரிய நியா யத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா த்த  என்பதில் ஐய மில்ைல. அேதேபால 
ஒ  ேவட்பாளராக  இரத்தின ரியில் களம் 
இறங்கி இ க்கும்  ஆசிரியர் சந்திரகுமா க்கும் 
இரத்தின ரி மாவட்ட மைலயக மக்கள் 
ன்னணி ஆதரவாளர்கள் வழங்குவார்கள். 

இத்தைகய கல்விப்பின் லத் டன் கூடிய 
மைலயக மண்ணின் ைமந்தர்களான 
இைளஞர்களின் வ ைகேய எதிர்கால அரசியல் 
பாைதைய சரியாக டம் ேபாட உத ம் என ம் 
ெதரிவித்தார்.

வெரலியா, இரத்தின ரியில் நில ம் தைலகீழ்
 நிைலைம கவனத்தில் ெகாள்ளப்படேவண் ம்

  ேபராசிரியர் எஸ். விஜயசந்திரன் 
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(ப ைள நி பர் ) 
ப ைள மாவட்டத்தின் சி பான்ைம 

பிரதிநிதித் வங்கைள இல்லாமல் ெசய்வதற்கு 
ேபரினவாதிகள் ேமற்ெகாள் ம் பிரயத்தனங்கைள 
விட  சி பான்ைமயினைரக் ெகாண்ட சுேயச்ைசக் 
கு க்களினேர  கங்கணம் கட்டிச்ெசயல்பட் க் 
ெகாண்டி கின்றனர். இதைன எம  உற கள் 
உணர்வ டன்  அக்  கு க்க க்கு தகுந்த பாடத்ைதப் 
கட்ட ேவண் ெமன்  ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் 
ப ைள மாவட்ட ேவட்பாளர் அ.அரவிந்தகுமார் 
ெதரிவித்தார்.
ப ைள பகுதியின் கிளன்அல்பின், ேவவஸ்ைச, 

ெசல்வக்கந்ைத ஆகிய ெப ந்ேதாட்டங்களில் இடம் 
ெபற்ற மக்கள் சந்திப் க்களில் ேவட்பாளர் 
அ. அரவிந்தகுமார் கலந்  ெகாண்  ேபசுைகயில், 
ஒ  இலட்சத்ைத அண்மித்த தமிழ் வாக்காளர்கைளக் 
ெகாண்ட ப ைள மாவட்டத்தின் தமிழ் 
பிரதிநிதித் வங்கைள ஏற்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண்டிய  

காலத்தின் அவசியமாகும். இத் ேதர்தலில் ஏற்கனேவ 
இ ந்  வந்த தமிழ் பிரதிநிதித் வங்கைளயாவ  
தக்க ைவத் க் ெகாள்ளேவண் ம். இந்த விடயத்தில் 
தவ  வி ேவாமானால் எம  ச கம் அரசியல் 
ரீதியில் ெதாடர்ந்  வ ம் ஐந்  வ டங்க க்கு 
அநாைதகளாகேவ இ க்க ேவண் ம். ஏற்கனேவ 
ஐந்  வ டங்க க்கு எம  ச கத்திற்கு 
ஏற்பட்டி ந்த அ பவத்ைத  எம  ச கம் மறந்  
விட டியா .  தனக்கு ஒ  கண் ேபானா ம்  
மற்றவ க்கு இ  கண்க ம் பார்ைவயிழக்க 
ேவண் ெமன்ற நிைலயிேலேய, எம  ச கம் சார்பில் 
ஒ  சில ேவட்பாளர்கள் இ ந்  வ கின்றனர். 
ேதர்தலில் ெவற்றியைடய ேவண் ெமன்பைத விட  
ெவற்றிவாய்ப் க்கள் இ ப்ேபாைர ம் ேதால்வியைடய 
ைவக்க கங்கணம் கட்டிச் ெசயல்ப ம் வங்கேராத்  
அரசியைல  ப ைள மாவட்டத்தில் தான் அவதானிக்க 
டிகின்ற .
ெமாட் க் கட்சியினர் சி பான்ைம வாக்குகள் 

தம  கட்சிக்கு ேதைவப்படாெதன்   கூ கின்றனர். 
ஆனால் அக்கட்சியினரின் ேவட்பாளர்கள் 
சி பான்ைமயினத்தவர்களின் வாக்குகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு பாரிய பிரயத்தனங்கைள 
ன்ென த்  வ கின்றனர். இத்தைகய இரட்ைட 

ேவடதாரிக க்கு சி பான்ைம மக்கள் தம  
வாக்குகைள வழங்க ேவண் மா? எம  ச கம் 
மாற்றானிடம் ெசன்  ைகேயந் ம் நிைல இனி ம் 
ெதாடரக் கூடா . அதற்கான ஒேர தீர்  இ  தமிழ் 
ேவட்பாளர்கைள ெவற்றியைடய ைவப்பதன் லேம 
சாத்தியமாகும். ஏற்கனேவ எம  ச கத்தினர் கடந்த 
ேதர்தலில் என்ைன ம்,  தம்பி வடிேவல் சுேரைஸ ம் 
ெவற்றியைடய ைவத்தனர். அந்த ெவற்றியின் லம்   
எம  ச கம் எதிர்ேநாக்கிய பல்ேவ  ேதைவகைள  
இயன்றள  ெசய் ள்ேளாம். அதைன ெதாடர்ந் ம்  
ன்ென க்க எம  ச கத்தினரின் அங்கீகாரம் 

இத்ேதர்தலில் எமக்குத் ேதைவப்ப கின்ற   என்றார்.

பΤைள மாவЛட தǽЧ Ǽர Ǻ НΤவЗகைள 
தЖக ைவЖக ேவМſயΤ காலН П அவżயமாΜС

இம் ைற 
கல்விப் 

ெபா த்தராதர சாதாரண பரீட்ைசக்குத் ேதாற் ம் தனிப்பட்ட 
பரீட்சார்த்திகளின் விண்ணப்பங்கள் ஓகஸ்ட் 31 ஆம் திகதி வைர 
ஏற் க்ெகாள்ளப்ப ெமன பரீட்ைசகள் ஆைணயாளர் நாயகம் 
பி.சனத்  ஜித ெதரிவித் ள்ளார்.

 பரீட்சார்த்திகள் தம  விண்ணப்பங்கைள குறிப்பிட்ட திகதிக்கு ன்னர் 
இைணத்தளத்தி டாக மாத்திரம் சமர்பிக்க ேமண் ெமன ம்  அ  ெதாடர்பாக 
ஆேலாசைனகைளப் ெபற் க்ெகாள்ள www.doenets.lk (onlineexams.gov.lk/onlineapps) என்ற 
இைணயத்தளத்திற்குள் பிரேவசிக்குமா ம் அவர் பரீட்சாத்திகைள அறி த்தி ள்ளார்.

வாЖெகМΣС ǺைலயЗகЦ 
இΪமடЗகாக அ கǿРΧ

ெபா த் ேதர்த க்கான வாக்ெகண் ம் 
நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக கடந்த 
ஆண் க டன்  ஒப்பி ம் ேபா  இ  மடங்காக  
அதிகரித் ள்ளதாக ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு வின் 
பணிப்பாளர் நாயகம் சமன் ஸ்ரீ ரத்நாயக்க 
ெதரிவித் ள்ளார்.
கடந்த ெபா த் ேதர்தலில் வாக்ெகண் ம் 

நிைலயங்களின் எண்ணிக்ைக 1,420 ஆக 
இ ந்ததாக ம், சுகாதாரப் பா காப்  வழிகாட் தலின் 
கீழ் விைரவாக டி கைள  வழங்குவதற்காக 
இம் ைற அ  2,820 ஆக உயர்த்தப்பட் ள்ளதாக ம் 
அவர் குறிப்பிட் ள்ளார். 

ெகாேரானா 
ைவН யசாைலகέЖΜ

ெபாˇЪ இராΣவ பாΤகாРΧ  

ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற் க்குள்ளான 
ேநாயாளிகள் 
சிகிச்ைச ெப ம் 
ைவத்தியசாைலகளின் 
பா காப்ைப வ ப்ப த்த 
இரா வ ம் ெபாலிஸா ம் 
இைணந்  சிறப்  
கூட்  நடவடிக்ைகையத் 
ஆரம்பித் ள்ளதாக 
ெபாலிஸ் ஊடகப் 
ேபச்சாளர் ஜாலிய  ேசனாரத்ன ெதரிவித்தார். இ  
குறித்  அவர் ேம ம் ெதரிவித் ள்ளதாவ ,  
அண்ைமயில்  ஐ.டி.எச். ம த் வமைனயில் 
சிகிச்ைச ெபற்  வந்த  ேபாைதக்கு அடிைமயான 
ெகாேரானா ெதாற் க்குள்ளான நபர் தப்பிச்ெசன்ற 
சம்பவத்ைதத் ெதாடர்ந்ேத  இந்த நடவடிக்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ள .
தற்ேபா  ெப ம்பாலான ைவத்தியசாைலகளில் 

தனியார் பா காப்  உத்திேயாகத்தர்கேள 
பா காவலர்களாக ள்ளனர். இவர்க டன் 
ெபாலிஸ் மற் ம் இரா வத்தினர் 
இைணந்  பா காப்  வழங்க ள்ளனர் என 
ெதரிவித் ள்ளார். 

ெகாேரானா
ெதாФறாளУகЦ

2805 ஆக அ கǿРΧ

 நாட்டில் ெகாேரானா ெதாற்  
உ திப்ப த்தப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 2805ஆக 
அதிகரித் ள்ள .
கட்டாரில் இ ந்  வந்த 4 ேப க்கும் 

மற் ம் கந்தகா  னர்வாழ்  
நிைலயத்தில் ெகாேரானா ெதாற்  
உ திப்ப த்தப்பட்டவர்க டன் 
ெந ங்கிய ெதாடர்ைப ேபணிய ன்  
ேப க்கும் இவ்வா  ெகாேரானா 
ெதாற்  உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள .
நாட்டில் இ வைர 2121 ேபர் 
ரணமாக குணமைடந் ள்ளதாக 

சுகாதார அைமச்சு ெதரிவித் ள்ள .
அதன்படி, தற்ேபாைதய நிைலயில் 

673 ேபர் ைவத்தியசாைலகளில் 
சிகிச்ைச ெபற்  வ ம் நிைலயில் 
11 ேபர் உயிரிழந் ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க .

IDH ைவத்திய
சாைலயில் இ ந்  தப்பிச்ெசன் , ெகா ம்  ேதசிய 
ைவத்தியசாைலக்கு அ கில் கண் பிடிக்கப்பட்ட ெகாேரானா 
ேநாயாளைர மீண் ம் கந்தக்கா  கா க்கு அ ப் வதற்கு 
நடவடிக்ைக எ க்கப்

பட் ள்ளதாக இரா வத்
தளபதி ெலப்டினன் ெஜனரல் ஷேவந்திர 
சில்வா ெதரிவித் ள்ளார்.
குறித்த ேநாயாள டன் சிகிச்ைச ெபற்  

வந்த மற் ெமா வ ம் கந்தக்கா  
கா க்கு அ ப்பப்பட்டதாக இரா வ 

தளபதி குறிப்பிட் ள்ளார்.
IDH ைவத்தியசாைலயிலி ந்  தப்பிச் 

ெசன்றவர் லம் ச கத்தில் ெதாற்  
பர வதற்கான வாய்ப் கள் மிக ம் குைற  என ம் அவர் 
கூறி ள்ளார்.
இேதேவைள, நாட்டில் ெகாேரானா ேநாயாளர்களின் எண்ணிக்ைக 

2805 ஆக அதிகரித் ள்ள .

தРǼИ ெசПற 
ேநாயா

ΐМΡС கОத காΡ 
ΨகாΨЖΜ

சாதாரண தர பΒЛைசЖகான
˙МணРபЗகЦ

ஓகЪЛ 31 வைர ஏФΧ
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அப் த்தைளயில் ைமதானம்  
அட்டனில் மண்டபம் ?

    காபந்  பிரதமர் கலந்  ெகாண்ட பிரசாரக் 
கூட்டம் ஒன்  அப் த்தைள ைமதானம் ஒன்றில் 
இடம்ெபற்ற ேபா  ஆயிரக் கணக்கான 
மக்கள் ெகாேரானாைவ ம் ெபா ட்ப த்தா  
திரண்டி ந்தார்களாம். ேசவல் அணியின் 
இரண்டாம் நிைல தைலவரான ெசந் ர் 
தல்வன் சிறப்பாக ஏற்பா  ெசய்தி ந்த 

கூட்டத்ைதப் பார்த்  அசந்  ேபான காபந்  
நாயகன்,  ஆ கம் ெகாண்டவ க்குப்  பிறகு 
அ த்த தைலவராகும் ஏ கம் இவராகத்தான் 
இ ப்பார் என்  ஆ டம் கூறினாராம். 
அேதேநரம்  அட்டன் நகரில் மண்டபம் 
ஒன்றில் ஏற்பா  ெசய்யப்பட்டி ந்த 
கூட்டத்தி ம் காபந்  தைலவர் 
கலந்  ெகாண்டாராம். மைறந்த 
தைலவர் இ ந்தி ந்தால் கூட்டத்ைத 
எவ்வா  திரட்ட ேவண் ம் என்பைத 
நி பித் க் காட்டியி ப்பார். 
அவரிடம் ெபற் க் ெகாண்ட 
பயிற்சியில் மரக்கறி மாவட்டம் 
ேசாைட ேபாய்விட்டேத என்  மக்கள் ேபசிக் 
ெகாண்டார்களாம். ெகாேரானா காரணமாக 
கூட்டத்ைதத் திரட்டவில்ைல என்  மரக்கறி 
மாவட்டம் கூறினா ம்  மைறந்தவரின் “கட்ஸ்” 
ெசந் ர க்கு மட் ம் தான் இ ப்பைத 
ம க்க டி மா என்கிறார்களாம்.   

தைலைமப் பதவிக்கு க ம் 
ராம ம் ேபாட்டி ?

    ெபரிய கட்சி ஒன்றில் ஏற்பட் ள்ள தைலைமப் 
பதவிக்கான ெவற்றிடத் க்கு க ைமயான 
ேபாட்டி ஆரம்பமாகி ள்ளதாம். கட்சியின் 
சிேரஷ்ட உ ப்பினரான ராமன் தனக்குத் தான் 
கிைடக்கும் என்  ெந க்கமானவர்களிடம் கூறி 
வந்த நிைலயில்  ஊவா நாயகனான கப் 
ெப மான் உரிைமக் ெகாடிைய உயர்த்திப் 
பிடிக்கத் ெதாடங்கி ள்ளாராம். தனக்கு பதவி 
ஆைச இல்ைல என்  கூறியதால்  “ திதாக 
சட்ைட ைதத்  தயாராக இ ந்தவர்கள் எல்லாம் 
ெமௗனமாகி விட்டார்கள்” என்  கூறி ள்ள 
அவர் தைலைமைய தாேன ஏற்கப் ேபாவதாக ம் 
சூ ைரத்  வ கின்றாராம். இதனால்  ராமனின் 
பட்டாபிேஷகம் ேகள்விக் குறியாகி வி ேமா என்ற 
குழப்ப ம் ஏற்பட் ள்ளதாம். ேதர்தல் ெவற்றியில் 
தான் கனின் தைலைமக் கன  நனவாகலாம் 
என்பதால் ெபா த்தி ந்  பார்ப்ேபாம் என்  
சமாதானம் அைடந் ள்ளாராம். என்றா ம் ெபரிய 
கட்சியில் “ கம்பம்” ஏற்ப வைதத் த க்க 
டியா  என்  அ பவம் வாய்ந்தவர்கள் ஆ டம் 

கூறி வ கின்றார்களாம்.  
தந்ைதயின் ெந க்கங்கள் 
தனயனால் ஓரங்கட்டல் !

   மைறந்த தைலவ டன் ெந க்கமாக இ ந்த 
சிலர் திதாக அரசிய க்கு வந்த தனயனால் 
ஓரங்கட்டப்பட்  வ கின்றார்களாம். உயிேரா  
இ ந்த ேபா  மக்க க்கும் தைலவ க்கும் 
இைடயில் இைடெவளி அதிகரிக்க காரணமாக 
இ ந்தவர்கைள பகிரங்கமாக சாடி ள்ள அந்த 
“வாரிசு” பிரசார ேமைடயில்   தந்ைதையப்பற்றி 
விளித் ள்ள வார்த்ைதப் பிரேயாகம் அடங்கிய 
காெணாளி ச க வைலதளங்களில் ைவரலாக 
பரவி வந் ள்ளதாம். இப்ேபா   பாசம் நிைறந்த 
பிதா டன் ேநசம் ெகாண்டி ந்த ெந க்கங்கள் 
ஓரங் கட்டப்பட்  வ கின்றார்களாம். 

அவர்களின் உள் ர் மன்றங்க க்கு 
ெபா ப்பான இரண்  ேபர் பரிதாபமாக 

காட்சியளிக்கின்றார்களாம். ஒ வர் மாற் க் கட்சி 
ஒன்றின் தைலவ டன் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி ம் 
வ கின்றாராம். இந்நிைலயில் ேதர்தல் டிந்த பிறகு 
என்ெனன்ன அதிரடி மாற்றங்கள் ஏற்ப ேமா என்ற 
அச்ச ம் தைல க்கி வ கின்றதாம்!

ேவட்பாளர்கள் விலகினார்கள்: 
இைளஞர்கள் இைணந்தார்கள் ?

   மரக்கறி மாவட்டத்தில் எந்தத் ேதர்தல் நடந்தா ம் 
அதில் சுேயட்ைசயாக ேவட்பாளர்கைளக் களம் 
இறக்கும் ைவத்தியர் என்  கூறிக் ெகாள் ம் 

ஒ வர் உள் ர் ேதர்தலில்  
பழ சின்னத்தில் ேபாட்டியிட்  
வாக்குகைள உைடத்த  ேபால 
இம் ைற ம் ேபாட்டியில் 
இறங்கி ள்ளாராம். இ ந் ம் 
அவர  ேவட்பாளர்கள் “இ வர்” 
கடந்த வாரம் ேபாட்டியிலி ந்  
“வாபஸ்” வாங்கிக் ெகாண்  
ற்ேபாக்கு கூட்டணியில் ேசர்ந்  

ெகாண்டார்களாம். அ  மட் மா  
விைளயாட்  வீரரின் இளவ டன் விைளயாட் த் 
தனமாக  இைணந்தி ந்த ன்  இைளஞர்கள் 
அவ க்கு தந்த ஆதரைவ விலக்கிக் ெகாண்   
தம  அறியாைமைய உணர்ந் , ச க நலைன 
சிந்தித் ,கூட்டணியில் சங்கமித்  அதன் ெவற்றிக்குப் 
பா படப் ேபாவதாக ஊடக சந்திப்பில் உணர்ச்சி 
ெபாங்கத் ெதரிவித் ள்ளார்களாம். இைளஞர்களின் 
சிந்தைன மாற்ற ம் ெதளி ம் கூட்டணிக்கு 
உற்சாகத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ளதாம்.

ஜனாதிபதிக்கு வாக்களிக்காமல் 
5000 ேகட்கலாமா ?

   ேதர்தல் பிரசாரம் இ திக் கட்டத்ைத ெந ங்கி 
சூ பிடித்  வ ம் ேநரத்தில் மக்கள் கூட்டத்ைதக் 
கண்  உயிரான வாரிசு உற்சாகம் கைர ரள மிக ம் 
குஷியாக இ க்கின்றாராம். அதனால் தான் ேபசும் 
ேபா  ெசாற்குற்றம்  ெபா ட் குற்றம் ஏற்ப ேம என்  
சற் ம் ேயாசிக்காமல் மாட்டிக் ெகாள்கின்றாராம். 
கடந்த வாரம் இடம்ெபற்ற பிரசாரக் கூட்டத்தில் தமக்கு 
ெகாேரானா நிவாரணம் 5 ஆயிரம் கிைடப்பதற்கு 
உள் ர் உ ப்பினர்கள் தைடயாக இ ந்ததாக ம்  
அைதப் ெபற் க் ெகா க்க ேவண் ம் என் ம் மக்கள் 
தம  ஆதங்கத்ைத ெவளிப்ப த்தியி ந்தார்களாம். 
அப்ேபா  மைலயக மக்கள் ஜனதிபதிக்கு வாக்களிக்க 
மாட்டார்கள், ஆனால, ஐயாயிரம் பா மட் ம் 
ேவண் மா என்  ஒ  ேபா  ேபாட்டாராம். இதனால் 
மக்கள் ஆத்திரமைடய  கூட்டத்தில் ைமயாக 
ேபச டியாமல் ெவளிேயறி விட்டாராம். இைத 
காெணாளியில் பார்த்த வளர்ந்த தைலவர் சும்மா 
இ ப்பாரா? ஜனாதிபதிேயா, அைமச்சர்கேளா 
ெபா வாக ேவைல ெசய்ய ேவண் ம் என்  
சிந்திக்காமல் ேபசிய  அ பவக் குைறச்சல் என்  
தம  பாணியில் சாட்ைடயடி ெகா த்தி ந்தாராம்.

வாக்குகைள சிதற ைவக்கும் 
ேவட்பாளரின் கதறல்!

   சி பான்ைம மக்களின் வாக்குகைள சிதறடிக்கேவ 
அதிக ேவட்பாளர்கைள “ெமாட் ” அணி திட்டமிட்  
களம் இறக்கி ள்ளதாக மீனவ நண்பன் சதா கதறிக் 
ெகாண்ேட இ க்கின்றாராம். அ  உண்ைமதான் 
என்றா ம்  அவ்வா  சிதறடிக்கும் ேவட்பாளர்களில் 
தா ம் ஒ வர் என்பைத மறந்  விட்  ேபசுகின்றாேர 
என்  விடயம் ெதரிந்தவர்கள் ஏளனம் ெசய்யத் 
ெதாடங்கி ள்ளார்களாம். ெப ம்பான்ைம கட்சி 

ெசய்கின்ற சூழ்ச்சிக்கு சி பான்ைம 
“ கவர்கள்” உடந்ைதகளாக இ ந்  ெகாண்ேட 
விமர்சனம் ெசய்வ  தான் மிகப் ெபரிய “ேஜாக்காக” 
ம் இ க்கின்றதாம். ேதர்தல் காலம் என்பதால் 

நீலிக் கண்ணீர் வடிக்கும் தற்காலிக ேவட்பாளர்களில் 
எத்தைன ேபர் ேதர்தல் டிந்த பிறகு இந்தப் பக்கம் 
எட்டிப் பார்ப்பார்கள் என்பைத ம் பார்ப்ேபாேம!

ேதர்தலில் ேதாற்றா ம்
பட்டியலில் வ வாராம் ?

   தைலநகரில் ேபாட்டியி ம் மேனாகர நாயகன் ஒ  
ேவைள ெவற்றி வாய்ப்ைப இழந்தா ம்  பட்டியல் 
உ ப்பினராக மன்றத் க்குள் ைழந்  விடலாம் 
என்  திடமாக நம் கின்றாராம். ன்  அைமப் கள் 
ஒன்றிைணந்  உ வாக்கிய கூட்டணி அதற்கு 
இடம் ெகா க்கும் என் ம் எதிர்பார்க்கின்றாராம். 
மேனாகரனின் மனம் ண்படாத வைகயில் தைலநகர 
மக்கள் ைகெகா த்  விட்டால் க்கியான 

க க்கு இடம் இல்லாமல் ேபாய்வி மாம். 
யா க்கு அதிர்ஷ்டம் இ க்கின்றேதா அவர்கள் 
எந்த விதமான கஷ்ட ம் நஷ்ட ம் இல்லாமல் 
மன்றத் க்குப் ேபாகக் கூடிய வாய்ப்ைபப் ெபற் க் 
ெகாள்வார்களாம்.  

தைலயைண ப க்ைக டன்
 அக்கினி த்திரன்?

   ேதர்தல் டிந்த பிறகு அன்ைறய தினேம 
“க ண்டிங்” ேமற்ெகாள்ளப்ப வ தான் 
வழைமயாக இ ந்  வந் ள்ள . ஆனால், இம் ைற 
“ெகாேரானா” வந்  ேதர்தல் கலாசாரத்ைதேய 
மாற்றியைமத்  விட்டதாம். அதனால் 
ேதர்த க்கு அ த்த நாள் தான் “க ண்டிங்” 
ஆரம்பமாகுமாம். அ வைர வாக்குப் ெபட்டிகள் 
பத்திரமாக பா காக்கப்ப ம் என்  அரசாங்கம் 
அறிவித் ள்ள நிைலயில்  அந்தப் “ெபட்டிகள்” 
கள  ேபாகாமல் இ ப்பதற்காக தைலயைண 
ப க்ைக டன் ெதரிவத்தாட்சி அ வலகத்தில் 
நித்திைர ெகாள்ளப்ேபாவதாக ஊவா நாயகன் 
“அக்கினி த்திரன்” கூறி ள்ள நைகச்சுைவ ம் 
ெவளிவந் ள்ளதாம். ப க்ைகயில் ப த்  ங்கி 
விட்டால் என்ன ெசய்வ ? காவல் காப்பவர் 
உட்கார்ந்  ெகாண்  அல்ல  நின்  ெகாண்  
விழித்தி ந்தால் நல்லதல்லவா? அேதேநரம்  
ேதர்தல் டிைவக் ேகட்  விட் ம்  பார்த்  விட் ம் 
ஆ தலாக ங்கி ஓய்ெவ க்கலாம் அல்லவா?

மாம்பழ ேவட்பாளரின்
 மண்ைட உைடந்த  ?

   மரக்கறி மாவட்டத்தில் சுய இச்ைச டன் 
ேபாட்டியி ம் ேவட்பாளர் ஒ வரின் மண்ைடைய 
உைடத் ள்ள சம்பவெமான்  அண்ைமயில் 
இடம்ெபற் ள்ளதாம். ேதாட்டத்தில் பிறந்  வளர்ந்த 
ஓர் இைளஞர் தமக்குள்ள ஜனநாயக உரிைம டன் 
ேதர்தலில் ேபாட்டியிட்டால் வாக்குகள் உைடந்  
வி ம் என்ற அச்சத்தில் அவ ைடய மண்ைடைய 
உைடக்க யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்  ைநயப் 
ைடத் ள்ளார்களாம். இரவில் மண்ைட உைடந்த 
நிைலயில் ேவட்பாளர் ைவத்தியசாைலயில் 
அ மதிக்கப்பட்டி ந்தாராம். பகவன் 
உைறகின்ற தலத்தில் ேசவலின் சிறைக ஒடிக்க 
ன்வ கின்றவர்க க்கு இந்த “கதி” தான் ஆகும் 

என்  காட்டி ள்ளார்களாம். இந்த விடயத்ைதக் 
ேகள்விப்பட்ட மண்ெவட்டிைய ேதாளில் சுமந்  
ெகாண்  பாத யாத்திைர ெசன்ற ஓயாத ெவளியின் 
நாயகன் உடனடியாக சத்தியாக்கிரகத்தில் 
அமர்ந்தாராம். எனி ம்  காவல் ைறயினர் 
தைலயிட்  சத்தியாக்கிரகத்ைத ைகவிட ைவத்  
விட்டார்களாம்?
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இந்த வாரம் லக்சபாைனையச் ேசர்ந்த, 
ேக.நதீஸா வி ம்பிக்ேகட்ட ேலடிஸ் 
என்ட் ெஜன்டில்ேமன் திைரப்பட பாடல் 
பிரசுரமாகின்ற .

ெவண்ணிலேவ ெவண்ணிலேவ
வானத்த விட் ட்  வா
ெநஞ்சுக்குள்ள உள்ளெதல்லாம்
கா ல ெசால்லிடவா

இதயம் என்ன த்தகமா
படித்  விட் தந்  விட
காதல் என்ன கட்டிடமா
இடித்  அைத கட்டி விட

ெபண்ேண அடி ெபண்ேண 
உன் உள்ளம் சுகமா
ேபசு ஒ  வார்த்ைத
நீ கல்லா மரமா

அன்ேப உன்ைகயில்
நான் விரலா நகமா
நகமாய் கைலந்தாேய
இ  உனக்ேக தகுமா

இன்ெனா  ெஜன்மத்தில்
ெபண்ேண நீ என்ைனப்ேபால்
ஆணாக பிறந்  வ வாய்

உன் ேபால ெபண்ைண
நீ அப்ேபா  ேநசித்தால்
என் ெநஞ்சின் 
ேவதைன அறிவாய்

உலகத்தின் டிைவ
எ திய அவேன
எனக்ெகா  டிைவ
ஏன் இன் ம் ெசால்லவில்ைல
ஏன் இன் ம் ெசால்லவில்ைல
அவன் ஊைம இல்ைல இல்ைல

அன்ேப என் கண்ணில்
தினம் கண்ணீர் பயணம்
இன் ம் இ  நீண்டால்
ெகாஞ்சம் ரம் மரணம்
உன்னால் அடி உன்னால்
என் ஆன்மா உ கும்
உன்ைன தினம் ேதடி
ைரயீரல் க கும்

எத்தைன காதலில்
ேதால்விகள் உள்ள
மியின் ஆழத்தில் ைதந்

அத்தைன ேசாக ம்
ெவளியில் வந்த
என் இ  கண்களில் வழிந்

உறக்கத்தின் ந வில்
தைலயைணக்கடியில்
ெகா ெசாலி வ ேத
அந்த ன்பம் இன்பமடிமடிமடிடி
அந்த இன்பம் ன்ன்பன்பன்பபமமடிமடிமடிமடிடி
உயிர் ேதேதத ம்ம்ம்ம்ம் உஉஉஉந்ந்தந்தந்தந்ததன்ன்ன் ன் ன் மமடிமடிமடிமடிடி.....

திைரப்படம்: ேலடிஸ் என்ட் ெஜன்டில்ேமன்
பாடியவர்: உன்னிேமனன்
இைச: பரணி
வரிகள்: பா.விஜய்.

நீங்கள் வி ம் ம் பாடல்கைள 051–7388101 என்ற 
இலக்கத்திற்ேகா, hatton@virakesari.lk என்ற  

E–mail கவரிக்ேகா அல்ல  தபால் லேமா அ ப்பி 
ைவக்கலாம்.

நான் வி ம்பிய பாடல்,
சூரியகாந்தி, இல.1/3, காமினி ேபக்கரி கட்டடம்,

இரண்டாம் பிரதான வீதி, ஹட்டன்.

பிக்ேபாஸ் நிகழ்ச்சியில் 

கலந் ெகாண்  
பிரபலமான நடிைக 
ேரஷ்மாவின் அண்ைமய 
ேபாட்ேடாஷ−ட் ைவரலாகி 

வ கிற .
தமிழில் ேவைலன்  

வந் ட்டா ெவள்ைளக்
காரன், ேகா 2, என ஒ  சில 

படங்களில் நடித்த ேரஷ்மா, 

கமல் ெதாகுத்  வழங்கிய 

பிக் ேபாஸ் 3ஆவ  சீசனில் 

கலந்  ெகாண்  ேம ம் 

பிரபலமானார். தற்ேபா  
ெலாக்ட னால் வீட்டில் 
டங்கியி க்கும் ேரஷ்மா 

பிற பிரபலங்கைள ேபான்  

ச க வைலதளத்தில் 
எக்டிவாக இ க்கிறார். 
இந்நிைலயில் அவர் 

ேசைலயில் கவர்ச்சியாக 
ேபாட்ேடாஷ−ட் நடத்தி 
அதைன இன்ஸ்டகிராமில் 

பதிவிட்  வ கிறார். 
ேரஷ்மாவின் இந்த கவர்ச்சி 

ேபாட்ேடாஷ−ட் க்கு 
ைலக்குகள் குவிந்  
வ கின்றன.
ேரஷ்மா அ த்ததாக ஒ  

கிடாயின் க ைண ம  
எ ம் படத்ைத இயக்கிய 

சுேரஷ் சங்ைகயா இயக்கும் 

"சத்திய ேசாதைன" எ ம் 

படத்தில் நடித் ள்ளார். 
பிேரம்ஜி இப்படத்தில் 
நாயகனாக நடித் ள்ளார். 

கவУИżǾХ இறЗźய 
ேரЩமா

தமிழில் ன்னணி நடிைகயாக வலம் 
வ ம் வரலட்சுமி சரத்குமார், பார்த்த டன் 
கட்டிப் பிடித் விட்ேடன் என்  
ேபட்டியளித் ள்ளார்.
பி.ஜி. த்ைதயா தயாரிப்பில் 

வரலட்சுமி சரத்குமார் தன்ைம 
கதாபாத்திரத்தில் நடித்தி க்கும் படம் 
ேடனி. இப்படத்ைத சந்தான ர்த்தி 
இயக்கி ள்ளார். இந்தப் படத்ைதப் பற்றி 
வரலட்சுமி சரத்குமார் கூ ம்ேபா , 
‘ேடனி என்கிற நாய் தான் படத்தின் 
ஹீேரா. இதில் இன்ஸ்ெபக்டராக 
நான் நடித் ள்ேளன். நான் எந்தக் 
கதாபாத்திரத் க்கும் யாரிட ம் கற் க் 
ெகாள்வதில்ைல. இந்தப் படத்தில் 
காவல் ைற உைடயணிந்த டன், 
இயக்குநர் என்ன ெசால்கிறாேரா அதற்கு 
ஏற்றாற் ேபால் நடித் ள்ேளன்.
படப்பிடிப்  தளத்தில் நாையப் 

பார்த்த டன் தலில் ேபாய் 
கட்டிப்பிடித் விட்ேடன். இந்தப் 
படத்தின் படப்பிடிப் க்குப் 
ேபானதிலி ந்  ேடனி எப்ேபா  
வ கிற  என்  தான் ேகட் க் 
ெகாண்ேட இ ந்ேதன். தன் ைடய 
காட்சிக க்குப் பிறகு அழகாக 
ேபாய் அதன் இ க்ைகயில் அமர்ந்  
ெகாள் ம். நமக்கு இ  ெகமரா, 
படப்பிடிப்  என்ெறல்லாம் ரி ம். 
ஆனால், ேடனிேயா பல ேடக்குகள் 
வாங்காமல் ட்ெரய்னர் என்ன 
ெசால்றாேரா அைத சரியாக ெசய் க் 
ெகா த்த ’ என்றார்.

இ ந்  எல்லாவற்ைற ம் விற் தான்
நிைலயில்தான் சரத்குமார் அவர்களி
உதவினார். அேத ேபால நடிகர் கமல்
கூறி ள்ளார்''.
ேம ம் என் டன் நிைறய நடிகர்க

ேவண் ம். நடிகர் ரஜினி, சரத்குமார்
ெசய்தால் நன்றாக இ க்கும். பணம் 
மிக ம் ெகா ைமயான . 20க்கும் ே
வந்த . இவ்வள  நடந் ம் ஸ்டண்ட்
வரவில்ைல. அ  மிகுந்த வ த்தமா

20 தடைவЖΜ ேமХ2
தФெகாைல 

எМணС வОதΤஎ

இயக்குந ம், 
நடிக மான பார்த்தீபன் 
நடிகர் அஜித் வில்லன் 
கதாபாத்திரங்களில் 
சிறப்பாக நடிப்பார் எனக் 

கூறி ள்ளார்.
அண்ைமயில் அவர் அளித்த ேநர்காணல் 

ஒன்றில் அஜித் டன் மீண் ம் நடிக்க ஆைச எனக் 
கூறி ள்ளார். ேம ம், அவர் ‘கடந்த வ டம் அஜித் 
நடிப்பில் ெவளியான ேநர்ெகாண்ட பார்ைவ படத்தில் 
அஜித்தின் நடிப்ைபப் பார்த்  பிரமித் விட்ேடன். 
அவர் ஹாலி ட் நடிகர் ஹாக்கின் பீனிக்ஸ் நடித்த 
ேஜாக்கர் கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் அள க்கு 
திறைமயானவர். எனக்கு வாய்ப் க் கிைடத்தால் நான் 
அவ க்கு வில்லனாக நடிப்ேபன்.
ஆனால், அவர் என்ைனவிட வில்லன் நடிப்பில் 

சிறந்தவர். ஒ வைர ஹீேராவாக்க நிைறய ேவைலகள் 
ெசய்ய ேவண் ம். ஆனால் வில்லனாக நடிக்க 
சிறந்த நடிப் த்திறன் மட் ம் ேபா ம். அதனால்தான் 
அஜித் அதற்கு தகுதியானவர் எனக் க கிேறன். 
அஜித் ேஜாக்கர் ேபான்ற ஒ  கதாபாத்திரத்தில் 
நடித்தால் திேயட்டரில் ரசிகர்கள் ெகாண்டாடி தீர்த்  
வி வார்கள்’ எனக் கூறி ள்ளார்.

ேஜாЖகУ படН ФΜ ேஜாЖகУ படН ФΜ 
அŽН ெபாΪНதமானவУஅŽН ெபாΪНதமானவУ
நடிகர் பார்த்தீபன்



                                                           July 29, 2020                                                                  13kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

அேதா அந்த பறைவ ேபால வாழ 
ேவண் ம்
இேதா இந்த அைலகள் ேபால 
ஆடேவண் ம்
ஒேர வானிேல ஒேர மண்ணிேல
ஒேர கீதம் உரிைம கீதம் பா ேவாம்.

காற்  நம்ைம அடிைம என்  
விலகவில்ைலேய
கட ம் நீ ம் அடிைம என்  
சு வதில்ைலேய
காலம் நம்ைம விட்  விட்  
நடப்பதில்ைலேய
காதல் பாசம் தாய்ைம நம்ைம 
மறப்பதில்ைலேய
ஒேர வானிேல ஒேர மண்ணிேல
ஒேர கீதம் உரிைம கீதம் பா ேவாம்.

ேதான் ம்ேபா  தாயில்லாமல் 
ேதான்றவில்ைலேய
ெசால்லில்லாமல் ெமாழியில்லாமல் 
ேபசவில்ைலேய
வா ம்ேபா  பசியில்லாமல் 
வாழ்வதில்ைலேய
ேபாகும்ேபா  ேவ பாைத 
ேபாவதில்ைலேய
ஒேர வானிேல ஒேர மண்ண்ண்ண்ணிணிணிணிணிேணிேணிேணிேேேலலலலலல
ஒேர கீதம் உரிைம கீகீகீகீதததம்தம்தம்தம்ம்ம் பபபபபபாாாாாா ேேேவேவேவேவவாம்.

ப ைளையச் ேசர்ந்த, சிவேநசன்  
வி ம்பிக்ேகட்ட ஆயிரத்தில் ஒ வன்
திைரப்பட பாடல் பிரசுரமாகின்ற .

படம் : ஆயிரத்தில் ஒ வன்
இைச : விஸ்வநாதன் – ராம ர்த்தி
பாடியவர் : TM ெசௗந்தரராஜன்
வரிகள் : கண்ணதாசன்

என்ைன சைமயல்காரியாக மாற்றிய ஊரடங்கு” 
நடிைக தமன்னா நடிைக தமன்னா ெகாேரானா ஊரடங்கில் 
அளித் ள்ள ேபட்டியில் கூறியி ப்பதாவ ,

“ெகாேரானா ஊரடங்கு நடிகர், நடிைகக க்கு 
கஷ்டகாலம் என் தான் ெசால்ல ேவண் ம். தின ம் 
அந்த ஸ் டிேயா இந்த ஸ் டிேயா என்  பறந்  
ெகாண்  இ ந்தவர்க க்கு வீட்ேடா  இ க்க 
ேவண்டிய நிைலைம ஏற்பட்  உள்ள . சைமயல் 
அைறக்கு ெகாேரானா ஊரடங்கு என்ைன ெந க்கமாக்கி 
எனக்குள் இ க்கும் சைமயல் திறைமைய ெவளிேய 
ெகாண்  வந்  இ க்கிற . படங்களில் ஓய்வில்லாமல் 
நடிக்கும்ேபா , என  வீ  எப்ேபாதாவ  வந்  ேபாகிற 
ேஹாட்டல் மாதிரிதான் இ ந்த . அப்ேபா  ஒ  
தடைவ ம் நான் சைமயல் ெசய்த  இல்ைல.
ெகாேரானா ஊரடங்கில் நிைறய ேநரம் கிைடத்ததால் 

சைமயல் அைறக்குள் குந்ேதன். எனக்குள் இவ்வள  
ெபரிய சைமயல்காரி இ ப்ப  இப்ேபா தான் ெதரிய 
வந் ள்ள . சைமயைல ஆரம்பித்தேபா  சைமயல் 
கூடத்தில் ேதயிைல ள் எங்ேக இ க்கிற .

 சர்க்கைர எந்த டப்பாவில் இ க்கிற  என்  
ெதரியாமல் ெமாத்த அ மாரிைய ம் ேதடிேனன். மிக ம் 
கஷ்டமாக இ ந்த . இைதெயல்லாம் எப்படி ஞாபகம் 
ைவத்  சைமயல் ெசய்கிறார்கள் என்  நிைனத்ேதன். 
பழகியபிறகு எளிதாகி விட்ட .” இவ்வா  தமன்னா 
கூறினார்.

ம த் வமைனயில் இ ந்  சிகிச்ைச ெபற்  
வீ  தி ம்பி இ க்கும் ெபான்னம்பலம், 20 
தடைவக்கு ேமல் தற்ெகாைல எண்ணம் வந்த  
என்  வ த்தத் டன் ேபட்டியளித் ள்ளார்.
அண்ைமயில் உடல் நலக்குைறவால் 

பாதிக்கப்பட்ட ெபான்னம்பலம், ம த் வமைனயில் 
அ மதிக்கப்பட்டி ந்த வீடிேயா ைவரலான .
இந்நிைலயில் ம த் வமைனயில் இ ந்  வந்த 

ெபான்னம்பலம் சமீபத்தில் அளித்த ேபட்டியில் 
கூறியதாவ , ''நான் நிைறய படங்களில் நடித்ேதன், 
நன்றாக சம்பாதித்ேதன், ஆனால், எனக்ெகன்  
எைத ம் ேசர்த்  ைவத்  ெகாண்டதில்ைல. 
இப்ேபா  எனக்கு கிட்னி பிரச்சிைன 
வந்தி க்கிற . இந்த த ணத்தில் என்னிடம் 

ன் என  ம த் வ ெசல கைள பார்த்  வந்ேதன். இந்த 
டம் உதவி ேகட்ேடன். அவ ம் உடேன பணம் ெகா த்  
ல் என  குழந்ைதகளின் கல்வி ெசலைவ ஏற்பதாக 

கள் நடித்தி க்கிறார்கள். அவர்கள் எனக்கு உதவ ன்வர 
, விஜய், விக்ரம், லாரன்ஸ் உள்ளிட்டவர்கள் எனக்கு உதவி 
இன்றி ம த் வ ெசல க க்காக நான் ேபாராடிய  
ேமற்பட்ட ைற தற்ெகாைல ெசய்  ெகாள் ம் எண்ணம் 
ட் னியனில் இ ந்  யா ம் என்ைன பார்க்க கூட 
க இ க்கிற '' என்றார்.

20 தடைவЖΜ ேமХ20 தடைவЖΜ ேமХ
தФெகாைல தФெகாைல 
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தமПனாைவ தமПனாைவ 
சைமயХகாǿயாக சைமயХகாǿயாக 
மாФ ய ஊரடЗΜமாФ ய ஊரடЗΜ

பிரபல நடிைகைய 
ேஜாதிடர் எச்சரித்ததாக 

ேகாடம்பாக்கத்தில் ஒ  தகவல் 
காட் த்தீயாக பரவி இ க்கிறதாம்.
மா னி டன் ேபசி, ேஜாதிடம் 

ெசால்வதாக ேபசப்ப ம் ஒ  ேஜாதிடர் 
ெசான்னெதல்லாம் நடக்கிறதாம். 
அவ ைடய ேஜாதிடத்தில் திைர லைகச் 
ேசர்ந்த சில க்கிய பிர கர்கள் அதிக 
நம்பிக்ைக ைவத்  இ க்கிறார்கள். ஒ  
அரசியல்வாதி ம், ஒ  பிரபல நடிைக ம் 
ெகாேரானாவினால் க ைமயாக 
பாதிக்கப்ப வார்கள் என்  அந்த ேஜாதிடர் 
எச்சரித்தைத அறிந் , உள் ர் மற் ம் 
ெவளிமாநில நடிைககள் பீதி அைடந்  
இ க்கிறார்கள்.
யார் அந்த அரசியல்வாதி, யார் அந்த 

பிரபல நடிைக? என்  ேஜாதிட க்கு 
ேபான் ேபாட்  சில க்கிய ள்ளிகள் 
ேகட்கிறார்களாம். “அந்த ரகசியத்ைத 
உைடக்க மாட்ேடன்” என்  ேஜாதிடர் 
உ தியாக இ க்கிறாராம். இந்த தகவல் 
ேகாடம்பாக்கத்தில் காட் த்தீயாக பரவி 
இ க்கிற .

கிசு 
கிசு
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இ க்கூரான்

ேதர்தல் களம் சூ பிடித் ள்ள 
இத்த ணத்தில் ஒ  பக்கம் நாங்கள் ேவைல 
ெசய் விட்ேட வாக்கு ேகட்கின்ேறாம் என்  
ஒ  தரப் ம் எங்க க்கு அதிகாரத்ைதத் 
தா ங்கள் ெசய்  காட் கின்ேறாம் என்  
மற் ெமா  தரப் ம் ேதர்தல் ேமைடகளில் 
ழங்கிக் ெகாண்டி க்கின்றன. இதற்கு ேமலாக 

இன் ம் சில தரப் க்கள் இத்ேதர்தல் டிந்த டன் 
அப்பாவின்  கட்சிைய மீட்கப்ேபாகின்ேறன் 
என் ம், வெரலியா க்கு திய ம மலர்ச்சிைய 
ஏற்ப த்தப் ேபாகின்ேறாம் என் ம் பிரசாரங்கைள 
ன்ென க்கின்றன. ஆனால் இவர்களில் எவ ம் தம  

எதிர்கால ேவைலத்திட்டம் என்ன என்ப  ெதாடர்பாக 
தீர்க்கமான ெகாள்ைககள் எதைன ம் ன்ைவத்தைதப் 
ேபான்  ெதரியவில்ைல. ம றம் கிரிக்ெகட் வீரர் 
மற் ம் அவரின் சகாக்கள் கிரிக்ெகட் மட்ைட, பந்  
ெபற் க்ெகா த்த  யார் என்பைதப் பற்றி பிரசாரம் 
ெசய்கின்றனர். இதனால் யா க்கு வாக்களிப்ப  
என்பதில் வாக்காளர்களிைடேய ெப ம் குழப்ப நிைல 
ஏற்பட் ள்ளைமைய காண டிகின்ற . 
ேதர்தல் களத்தில் இப்படி ஒ றம் ேபசப்ப ம்ேபா  
இன்ெனா  றத்தில் ச க ஊடகங்களின் 
ஊடாக க த் க்கணிப் களில் இவர் ன்னிைலப் 
ெபற் ள்ளார், அவர் ன்னிைலப் ெபற் ள்ளார் 
என்ற ெசய்திக ம், அவர்கள் ெசய்ததாக 
ெசால்லப்ப ம் ேவைலத்திட்டங்களின் நிைன க ம் 
மீட்டிப்பார்க்கப்ப கின்றன. இந்த மீட்டல்கள் 
உண்ைமயில் காலத்தின் ேதைவயாகும் என்பேத 
எம  எண்ணமாகும். காரணம் ேதர்தலில் 
யார் எைத ெசய் ள்ளார்கள் என்ப  பற்றிய 
ெதளி  வாக்காளர்க க்கு இ க்க ேவண்டிய  
கட்டாயமானதாகும்.   
இனி ேதர்தல் ேமைடகளில் ேபசப்ப ம் க்கியமான 
விடயங்கள் குறித்  எம  கவனத்ைதச் ெச த் ேவாம். 
மைலயகத்தின் மிகப்ெப ம் ெதாழிற்சங்க அரசியல் 
அைமப் களான இ.ெதா.கா, ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கம் 
மற் ம் மைலயக மக்கள் ன்னணி ஆகியவற்றின் 
க த் க்க க்கு இங்கு அதிகம் க்கியத் வம் 
ெகா க்கப்ப வேதா  ஏைனய ேவட்பாளர்களின் 
க த் க்கைள ம் ெதாகுத் த் தர எண் கின்ேறாம். 
இ.ெதா.கா. ம் ேதர்தல் பரப் ைர ம்
இதில் தலாவதாக மிக நீண்ட அரசியல் வரலாற்ைறக் 
ெகாண்ட இலங்ைக ெதாழிலாளர் காங்கிரஸின் ேதர்தல் 
பிரசாரங்கள் குறித்  ேபசலாம்.இலங்ைக ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸ் கடந்த 18 ஆம் திகதி  தன  81ஆவ   
ஆண்  நிகழ்விைன நிைன  கூர்ந்த . குறிப்பாக 
1939ஆம் ஆண்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட இலங்ைக இந்திய 
காங்கிரஸ் பின்னர் 1954 இல்,  இலங்ைக ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸாக மாற்றம் ெபற்றேதா  இலங்ைக வாழ் 
இந்திய வம்சாவளி மக்களின் ஏக அைமப்பாக  1970கள் 
வைரயில் விளங்கிய . இதில் அங்கம் வகித்த வி.ேக. 
ெவள்ைளயன் சிேரஷ்ட உ ப்பினர் என்ற அடிப்பைடயில் 
தனக்கு சந்தர்ப்பம் ம க்கப்பட்ட காரணத்தினால் 
அதிலி ந்  விலகி ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கத்ைத    
1965ஆம் ஆண்  ஆரம்பித்தார். அவரின ம் பின்னர் 
இதில் இைணந்  ெகாண்ட  சி.வி. ேவ ப்பிள்ைளயின் 
மைறவிைனத் ெதாடர்ந்  இதன் ெசயற்பா கள் 
மந்தமைடந்தன. இதற்கு அப்பால் 1989ஆம் ஆண்
 அமரர். ெபரியசாமி சந்திரேசகரனால் உ வாக்கப்பட்ட 
மைலயக மக்கள் ன்னணி உதயமானதன் பின்னர் 
மைலயகத்தில் மீண் ம் அரசியல் ேபாட்டித் தன்ைம 
ேமெல ந்த . இதற்கிைடப்பட்ட காலம் வ ம் 
இலங்ைகெதாழிலாளர் காங்கிரேஸ இம்மக்கள் சார்பாக 
அைனத்  அரசியல் தளங்களி ம் ெசயற்பட்ட  
எனலாம்.   இன் ம் மக்கள் மத்தியில் ெப ம் 
ெசல்வாக்குள்ள ஒ  அைமப்பாக இ  

காணப்ப கின்ற . பல தைலைமக க்குப் பின்னர் 
அமரர் ெசௗமிய ர்த்தி ெதாண்டமான்,  கட்சிையப் 
ெபா ப்ேபற்றதில் இ ந்  இவ்வைமப்  ஒ  கு ம்ப 
அைமப்பாகேவ வளர்க்கப்பட் ள்ள . இதன் அதிகார 
பீடத்தில் ெதாண்டாமானின் பரம்பைரயினேர 
இ க்கின்றனர். இன் ம் அேத நிைல ெதாடர் 
கைதயாகி ள்ள . 
இவ்வைமப்பின் ெபா ச்ெசயலாளைர ன்னி த்தி 
ஐந்  ேவட்பாளர்கள் களத்தில் இ க்கின்றனர். 
இதில் ன்னாள் மாகாண தமிழ் கல்வி அைமச்சர் 
ம தபாண்டி ராேமஸ்வரன், ன்னாள் மாகாணசைப 
உ ப்பினர்களான கணபதி கனகராஜ்,  அ ளானந்தம் 
பிலிப்குமார்,   பழனி சக்திேவல் ஆகிேயார் 
ேபாட்டியி கின்றனர். இவர்களின் ேதர்தல் 
பிரசாரங்களில் எங்க க்கு அதிகாரத்ைதத் தா ங்கள் 
ெசய்  காட் கின்ேறாம் என்பதாகேவ இ க்கின்ற . 
எம  கணிப்  சரியாயின் 1978ஆம் ஆண்டிலி ந்  
இன் வைர (2015 – 2019 தவிர்த் ) ஆ ங்கட்சியில் 
அங்கம் வகித்தவர்களாக ம், ெதாடர்ந் ம் 
அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள அைமச்சர்களாக ம், பிரதி 
அைமச்சர்களாக ம்  இ ந் ள்ளேதா  தற்ேபாைதய 
அரசாங்கத்தி ம் ஆ  மாதங்கள் வைர அமரர் 
ஆ கன் ெதாண்டமான் இ ந் ள்ளார்  அேதேபான்  
அதன் தற்ேபாைதய ெபா ச் ெசயலாளர் 1000 பா  
விடயத்ைத பிடித் க்ெகாண்  ெசல்வேதா  நில 
உரிைம பற்றி சில இடங்களில் ேபசி வ கின்றார். 
இவரின் தந்ைதயின் காலத்தில் அதாவ  மஹிந்தவின் 
ஆட்சிக்காலத்தில் அவர் 9 வ டங்கள் அைமச்சரைவ 
அந்தஸ்த் ள்ள அைமச்சராக விளங்கினார். அமரர் 
ஆ க க்ேக  ெதரியாமல் அவர  அ மதி ம் 
ெபறா  மஹிந்த  மைலயகத்தில் உள்ள தரிசு 
நிலங்களாக அைடயாளம் காணப்பட்ட சுமார் 37,000 
ெஹக்ேடயர் மக்க க்கு பகிரப்ப ம் என்றார். அதில் 
ஒ  அங்குலத்ைதேய ம் ெபற் க்ெகா க்கவில்ைல 
என்பைத நாம் மறந் விடலாகா . அேத ேபான்  
ஐக்கிய நா கள் சைப அதிகாரிகளால்,  வாழ்வதற்கு 
உகந்ததன்  என குறிப்பிடப்பட்ட வீடைமப் த் 
திட்டத்ைத மைலயகத்திற்கு ெபற் க்ெகா த்த ம் (மாடி 
வீட்  லயன்கள்) இவர்கேள. அேதேபான்  இவர்களின் 
ஆட்சிக்காலத்தில் ஒ  வீட் க்ேக ம் உரிைமப் 
பத்திரம் (காணி மற் ம் வீட் ரிைம) 
ெபற் க்ெகா க்கப்பட்டி க்கவில்ைல.  இவர்கேள 
ஆசிரியர் உதவியாளர் என்ற பதத்ைத ம் உ வாக்கி  
அவர்க க்கு மாதச்சம்பளமான  6,000 பாய்  என்ற 
ெகா ப்பனைவ ம் ஏற் க்ெகாண்ட ேவதைன 
வரலாற்ைற எ தியவர்கள்.   பின்னர் அவர்க க்கு 
அநீதி நடக்கின்ற  என்  இவர்கேள அறிக்ைக விட்ட  
தான் ேவடிக்ைக.
அேதேபான்  2017ஆம் ஆண்  வழங்கப்பட்ட 
பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனம் மற் ம் 2014ஆம் ஆண்  
வழங்கப்பட்ட பட்டதாரி நியமனங்களில் உள்ள 
குைறபா கள் இன் வைரயி ம் சரிெசய்யப்படவில்ைல.    
இ மட் மன்றி இவர்களின் ேதர்தல் பிரசாரங்களில் 
தாங்கள் ெசய்த ேவைலகள் பற்றிக் குறிப்பிடா  அமரர். 
ெசௗமிய ர்த்தி ெதாண்டமான் அைதச் ெசய்தார், 
இைதச் ெசய்தார் என ேபசுகின்றனர். அவர் மைறந்  
இ ப  வ டங்கள் கடந் ள்ள நிைலயில் இவர்கள் 
என்ன ெசய்தார்கள் என்ப  ரியாத திராகேவ 
உள்ள .   அவர்கள் சார்ந் ள்ள கட்சியின் 
கைதகைளேய ேபசுகின்றனர்.  இ  அவ்வள  

ஆேராக்கியமான ஒன்றாக இல்ைல. ம றம் 
தற்ேபாைதய அரசாங்கம் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் 
இனவாத மற் ம் மதவாதக் க த் க்கைள ஆழமாகப் 
பரப்பி ேதர்தல் பிரசாரத்தில் ஈ பட் ள்ளேதா  
சி பான்ைம ச கத்தின் ஆதர  தமக்குத் 
ேதைவயில்ைல என்பைத ெவளிப்பைடயாக 
ேபசி வ கின்ற நிைலயில் இவர்கள் எந்த 
நம்பிக்ைகயில் அவ்வணிக்கு சார்பாக ேதர்தலில் 
பிரசாரம் ெசய்கின்றார்கள் என்ப ம் சிந்திக்க 
ேவண்டிய ஒன்றாகும். ெகாட்டகைல ெகாமர்சல் 
பகுதியில் கட்டிடத்ெதாகுதி ஒன் க்குள் திடீெரன 
உட்பிரேவசித் ள்ள இரா வத்தினர் குறித்  
இன் ம் இவர்கள் வாய் திறக்கவில்ைல.  இ.ெதா.
கா. என்ப  மைலயக மக்களின் வாழ்க்ைகயில் 
பல உரிைமகைளப் ெபற் க்ெகா த்த அைமப்  
என்பைத ம க்க டியா . ஆனால் 50 வ டங்க க்கு 
ன்  ெசய்தவற்ைற இப்ேபா  ஞாபகப்ப த் வ  
ைறயல்ல. அந்த வரலாற்ைற எவ ம் மறக்கவில்ைல. 

அமரர் ெசளமிய ர்த்தி ெதாண்டமா க்கு பின் 
வந்தவர்கள் என்ன ெசய்தி க்கிறார்கள் என்பேத இங்கு 
க்கியம். அதாவ  அவ க்குப்பிறகு ெதாழிலாளர் 

உரிைமகள் ஏதாவ  கிைடத்தி க்கின்றதா என்றால் 
அ  ஜ்ஜியமாகேவ உள்ள .  

தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி ம் 
ேதர்தல் பரப் ைர ம்

ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கம் மற் ம் மைலயக மக்கள் 
ன்னணி என்பன கடந்த பாரா மன்ற ேதர்தலில் 

இ ந்  ஒ  கூட்டணியாக தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி 
எ ம் ெபயரில் ேதர்தலில் ேபாட்டியி கின்றன. 
இவ்வைமப்  உ வாக்கப்பட்  ஐந்  ஆண் கேள 
ஆனேபா ம் இவர்கள் இைணந்  மைலயக மக்களின் 
வாழ்க்ைகயில் சில ன்ேனற்றகரமான ெசயற்பா கைள 
ன்ென த்தார்கள் என்பைத எவ ம் ம ப்பதற்கில்ைல. 
இவர்கள் ‘ஒன் பட்டால் உண்  வாழ்  
ஒற் ைம இன்ேறல் அைனவ க்கும் தாழ் ’ என்ற 
கூற்றிைன கு கிய காலத்திேலேய நி பித் க் 
காட்டியி க்கின்றார்கள். இவர்கள் ஒ  கூட்டணியாக 
ேபாட்டியிட்டதன் விைளவாக மைலயக மக்கைளப் 
பிரதிநிதித் வம் ெசய் ம் பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைகைய 09 வைர 
அதிகரிக்க டிந்த . இதில் இவ்வைமப்பினர் மாத்திரம் 
06 உ ப்பினர்கைள தம்வசம் ைவத்தி ந்தைம 
குறிப்பிடத்தக்க ஒன்றாகும். இவர்கள் தற்ேபாைதய 
ேதர்தல் ேமைடகளில் நாங்கள் கடந்த காலத்தில் 
ெசான்ேனாம்,  அதைன நிைறேவற்றிவிட்  தற்ேபா  
மீண் ம் உங்களிடம் வாக்கு ேகட்கின்ேறாம் எ ம் 
வாசகத்திைனேய ன்ைவத்  ேபசிவ கின்றனர். 
இதில் உண்ைமயில்லாம ம் இல்ைல. வெரலியா, 
ப ைள ஆகிய மாவட்டங்க க்கு அப்பால் இரத்தின ரி, 
ேககாைல, மாத்தைள, க த் ைற, காலி, மாத்தைற 
ேபான்ற மாவட்டங்க க்கும் இவர்க ைடய ேசைவ 
விஸ்தரிக்கப்பட் ள்ளைமைய நாம் இங்கு சுட்டிக்காட்ட 
ேவண் ம். இவர்கள் கடந்த பாரா மன்றத் ேதர்தல் 
காலத்தில் ஐக்கிய ேதசிய ன்னணி டன் இைணந்  
ேபாட்டியிட்டி ந்தா ம்கூட தம  தனித் வத்ைத 
ெவளிப்ப த் ம் வைகயில் ேதர்தல் விஞ்ஞாபனம் 
ஒன்றிைன ெவளிட்டி ந்தார்கள் அதில் 23 விடயங்கள் 
பற்றிக் குறிப்பிடப்பட்டி ந்தன. 

Fog;gj;jpy; Fog;gj;jpy; 
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ெதாடர்ச்சி 14 ஆம்  பக்கம் பார்க்க
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மைலயகத் தமிழ் மக்களின் அைடயாளம், லயத்திற்குப் 
பதிலாக தனிவீ , காணிப் பிரச்சிைனக்கான தீர் , 
ேதாட்டத் ெதாழிலில் இல்லா உைழப்பாளர்கள், 
சுயெதாழில் யற்சியாளர் சம்ேமளனம், 
மைலயகத்திற்கான பத்தாண்  அபிவி த்தித் திட்டம், 
மைலயகத் ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  அபிவி த்தி, 
வீடைமப்  அதிகார சைப, ேதாட்டக் குடியி ப் கைள 
உள் ராட்சி சைபகளின் நிர்வாகத்தின் கீழ் 
ெகாண் வ தல், உள் ராட்சி நி வனங்கைள 
அதிகரித்தல், ேதாட்டங்கைள கிராமங்களாக அபிவி த்தி 
ெசய்தல் என இ  நீள்கிற . இதில் இவர்கள் 
குறிப்பிட்டி ந்த பல விடயங்கள் கடந்த காலத்தில் 
நிைறேவற்றப்பட் ள்ளைம க்கியமானதாகும். 
குறிப்பாக லயத்திற்குப் பதிலாக காணி உரித் டன் 
கூடிய தனிவீட் த் திட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்தியைம, 
பத்தாண் த் திட்டத்ைத ேம ம் ஐந்தாண் கள் குைறத்  
ஐந்தாண்  திட்டமாக நைட ைறப்ப த்தியைம, 
மைலயக அபிவி த்திக்கான தனியான அபிவி த்தி 
அதிகார சைப ஒன்ைற உ வாக்கியைம, ேதாட்டக் 
குடியி ப் கைள உள் ராட்சி நி வனங்களின் 
அதிகாரத்தின் கீழ் ெகாண் வந்தைம, வெரலியா 
மாவட்டத்தில் ஐந்  பிரேதச சைபகைள 10 பிரேதச 
சைபகளாக மாற்றியைம, 05 பிரேதச ெசயலகங்கைள 10 
பிரேதச ெசயலகங்களாக மாற் வதற்கான வர்த்தமானி 
வைரயில் ெகாண்  வந்தைம,அரச க ம ெமாழிகைளக் 
ைகயாள்வதற்காகேவ பிரத்திேயகமான அைமச்சு 
ஒன்றிைன ெபற் க்ெகாண்  ெசயற்ப த்தியைம, 
உள் ராட்சி மன்றங்களில் 25 வீத ஒ க்கீட்ைட 
ெபண்க க்கு வழங்குவதற்கு ஒத் ைழப்  நல்கியைம, 
மகிந்தவின் ஆட்சி காலத்தில் இல்லாெதாழிக்கப்பட்ட 
மாகாண தமிழ் கல்வி அைமச்சுக்கைள மீள 
ெபற் க்ெகாள்ள வழிவைக ெசய்யப்பட்டைம, 
கடந்த அரசாங்கம் ன்ென த்த அரசியலைமப்  
உ வாக்க யற்சியின் ேபா  மைலயக மக்களின் 
க த் க்கைள ம் ெபற் க்ெகாள் ம் வைகயில் 
மைலயக மக்களின் பிரதிநிதிகைளக் ெகாண்ட 
நி ணர் கு விைன உ வாக்கி ஆவணங்கைள 
சமர்ப்பித்தைம, ெதாண்டமான் ெதாழில்பயிற்சி 
நிைலயத்ைத மிகச்சிறந்த ெதாழில் பயிற்சி நிைலயமாக 
மாற்றி அதற்கான வி திைனப் ெபற் க்ெகாண்டைம, 
தனியான பல்கைலக்கழகம் அைமக்கும் யற்சியில் 
இ தி கட்டத்ைத எட்டியி ந்தைம (ஆட்சி மாற்றத்தால் 
ெதாடர டியவில்ைல) இைளஞர்களின் ேவைலயில்லாப் 
பிரச்சிைனக்கு தீர் கா ம் ெபா ட்  பல தனியார் 
நி வனங்களின் பங்களிப் டன் ெதாழில் வாய்ப்  
காம்கைள நடத்தியைம, ெப ந்ேதாட்ட மக்களின் 

சுகாதார வசதிகைள ேதசிய கட்டைமப் டன் இைணக்கும் 
ெசயற்பாட்டில் ைனப் டன் ெசயற்பட்டேதா  ன்னாள் 
உ ப்பினர்   மயில்வாகனம் திலகராஜா  அதற்கான 
ன்ெமாழி கைள சமர்பித்தி ந்தைம,ெப ந்ேதாட்ட 

மக்க க்கும் சுத்தமான குடிநீர் வழங்கப்பட 
ேவண் ம் என்பதற்காக உலக வங்கியின் நிதி 
அ சரைணயில் பல ேதாட்டங்களில் சுத்தமான குடிநீர் 
திட்டங்கைள நைட ைறப்ப த்தியைம, ெப ந்ேதாட்ட 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பள விவகாரத்தில் ஏைனய 
கட்சிக டன் இைணந்  ேபாராடியைம மற் ம் மைலயக 
கைல கலாசாரங்கைளப் பா காக்கும் ேநாக்கில் 
அமரர். சி.வி. ேவ ப்பிள்ைளக்கு நிைன  த்திைர 
ெவளியிட்டைம ேபான்றன இவர்களின் வாக்கு திகளில் 
நிைறேவற்றப்பட்டைவகளாக குறிப்பிட டி ம். 

  எனி ம் இம் ைற அவர்கள் ேதர்தலில் 
ேபாட்டியி கின்ற ேபா ம் கடந்த ைறயிைனப் ேபான்  
தனியான ேதர்தல் விஞ்ஞாபனம் ஒன்ைற ெவளியிடாைம 
கவைலக்குரிய விடயெமான்றாகும். அேத ேபான்  கூட்  
ஒப்பந்தத்தில் பங்கு ெபறா விட்டா ம் ெவளியிலி ந்  
ெதாழிலாளர் சம்பள உயர் க்கு காத்திரமாக 
அ த்தங்கைள இவர்கள் பிரேயாகிக்கவில்ைல. மிக 
க்கியமாக கல்வி இராஜாங்க அைமச்ைச கூட்டணியின் 

மைலயக மக்கள் ன்னணி ெகாண்டி ந்தா ம் 
பல்கைலக்கழகம் மற் ம் வெரலியா மாவட்டத்தில் 
தமிழ் ேதசிய பாடசாைலகள் உ வாக்கத் க்கு 
ஆரம்பகட்டபணிகள் ன்ென க்கப்பட்டி ந்த ேபாதி ம் 
பின்னர் அ  குறித்  யற்சிகள் ைககூடவில்ைல.  
கூட்டணியின் தைலவராக இ ந்த ன்னாள் அைமச்சர் 
மேனா கேணசன் அரச க ம ெமாழிக க்குப் 
ெபா ப்பான அைமச்சராக இ ந் ம் தமிழ் ெமாழி 
அ லாக்கத்தில் எந்த விதமான ெசயற்பா க ம் 
குறிப்பி ம் படி இடம்ெபறவில்ைல. மிக க்கியமாக 
அவர  ெதாகுதியான ெகா ம்பிேலேய தமிழ்ச் சங்க 
வீதி என்  ஒ  வீதியின் ெபயர்ப்பலைகையேய அவரால் 
மாற்ற டியவில்ைல. 

திய கங்க ம் ேதர்தல் 
பரப் ைரக ம்
த்ைதயா பிரபாகரன்

இதற்கு அப்பால் இம் ைற பல திய மற் ம் பைழய 
கங்கள் ேதர்தல் களத்தில் ேபாட்டியி கின்றன. 

அவர்களில் ெபரி ம் ேபசப்ப ம் ேவட்பாளர்களாக 
த்ைதயா பிரபாகரன், அ ஷா சந்திரேசகரன்   

ேபான்ேறாைரக் குறிப்பிடலாம். இதில் த்ைதயா 
பிரபாகரன் மற் ம் எஸ். சதாசிவம் என்ேபார் ஸ்ரீலங்கா 
ெபா ஜன ெபர னவில் ேபாட்டியி கின்றனர். 
இவர்களில் த்ைதயா பிரபாகரன்   கண்டிைய 
பிறப்பிடமாக ம் வசிப்பிடமாக ம் ெகாண்டவராவார். 
இவர் ேதர்தலில் ேபாட்டியி ம் இத்த வாயிேலேய 
இவரின் ர்வீகம் மஸ்ெகலியா என்பேத பல க்குத் 
ெதரி ம். இ வைர இவேரா இவரின் கு ம்பத்தாேரா 
ெசால்லக்கூடிய ேசைவகள் எதைன ம் வெரலியா 
மாவட்டத்திற்ேகா அல்ல  மஸ்ெகலியா மண் க்ேகா 
ெசய்ததாகத் ெதரியவில்ைல. ேதர்தலில் ேபாட்டியி ம் 
இவர் தற்ேபா  இம்மக்கள் குறித்  ெப ம் 
கரிசைன டன் ேபசுகின்றார். இவர்க க்கு பல்ேவ  
பிரச்சிைனகள் இ ப்பதாக ம் அதைன தன்னாேலேய 
நிைறேவற்றிக் ெகா க்க டி ம் என்கின்றார்.  
மைலயகம் இன் ம் கல்வியில் ன்ேனறவில்ைல 
என்  கூறி கல்வி ச கத்தின் எரிச்சைல 
சம்பாதித் க்ெகாண்டி க்கிறார்.  இவர் உண்ைமயில் 
ெவற்றி ெப வதற்காக நி த்தப்பட்ட ேவட்பாளரா 
அல்ல  மாறாக சி பான்ைம ச கத்தின்  வாக்குகைள 
சிதறடிப்பதற்காக நி த்தப்பட் ள்ளாரா என்ப  
ெதரியவில்ைல. எனி ம் இந்நாட்டில் எவ ம் எங்ேக ம் 
எந்த கட்சியி ம் ேதர்தலில் ேபாட்டியி வதற்கு 
சுயாதீனத்ைத ெகாண்டி க்கின்றனர் என்பைத 
ஏற்கத்தாேன ேவண் ம்?  
  

  அ ஷா சந்திரேசகரன்
  சுேயச்ைச ேவட்பாளராக ேபாட்டியி ம்  அ ஷா,   
மிக நீண்டகாலமாகேவ ெகா ம்பில் வசித்  வந்த  
ஒ வர். மைலயக மக்கள் ன்னணியில் இரண்  
வ டங்களாக பிரதி ெபா ச் ெசயலாளராக ெசயற்பட்  
வந்தவர்.   இன்ைறய அரசியல் கள நிைலவரங்களின்படி 
ஆ ம் ெபா ஜன ெபர னவான  சி பான்ைம 
மக்களின் வாக்குகைள சிதறடித்  ெப ம்பான்ைம 
உ ப்பினர்கைள பாரா மன்றத்திற்கு ெகாண்  

ெசன்  ேபரினவாத அரசாங்கம் ஒன்ைற உ வாக்கிக் 
ெகாள் ம் ேநாக்கில் தம  காய் நகர்த்தல்கைள 
ேமற்ெகாள்கின்ற . இதில் ஒ  பகைடக்காயாக 
அ ஷா   இ க்கின்றாரா என்ற ேவதைன குரல்க ம் 
எழாமலில்ைல. இவர் ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு 
என்ன ெசய்தி க்கின்றார்? என்ப  பற்றிய ேகள்விைய 
எ ப் ம்ேபா  அதற்கு எவ்வித பதில்க ம் ெகா க்க 
டியாத நிைலேய இ க்கும். காரணம் தன  கல்வி, 

ெதாழில் ேபான்ற அைனத்ைத ம் ெகா ம்பில் 
டித் க்ெகாண்  திடீெரன அரசியல் பிரேவசம் 

ெசய்ய எத்தனித் ள்ளார். ம றம் மைலயக 
மக்கள் ன்னணிேய இல்லாமல் ேபாய்வி ம் என்ற 
சந்தர்ப்பத்தில்   ேவ. இராதாகி ஷ்ணன்   தாம் 
ன்பி ந்த கட்சிைய விட் விட்  அதைனப் 

பைகத் க்ெகாண்  இதைனப் ெபா ப்ேபற்றேதா  
அதைன ஓரள   ஸ்திரப்ப த்தினார். அவ்வாறான 
நிைலயில் கட்சியின் ெசயற்பா கள் குறித்  
அலட்டிக்ெகாள்ளாதவர் தற்ேபா  அதைன மீட்பேத 
என  தல் கடைம என ேதர்தல் பிரசாரம் ெசய்  
வ கின்றார். இவரின் இந்த பிரசாரம் எந்தள க்கு 
ஏற் ைடய   என்பைத ம், மைலயக மக்களின் 
ேதைவகள் குறித்த இவரின் ேநாக்கு என்ன என்ப  
குறித் ம் மக்கள் சிந்திக்க ேவண் ம். ேம ம் தமிழ் 
ற்ேபாக்குக் கூட்டணியில் ஏற்கனேவ ேபாட்டியிட்ட 
ன்  ேவட்பாளர்களில்   ம. திலகராைஜேய    நி த்த 
டியாத நிைலயில் மைலயக மக்கள் ன்னணிக்கு 

இரண்  ேவட்பாளர்கைள களம் இறக்க டி மா என்ப  
பற்றி ம், இல்ைல தனித்  ேபாட்டியிட்  ெவற்றிெபற 
டி மா என்ப  பற்றி ம் சிந்திக்க ேவண்டி ள்ள . 

ேம ம் இத்ேதர்தலில் இவ ம்  விஞ்ஞாபனமாக எந்த 
வித  ஆவணங்கைள ம் ெவளியிடவில்ைல என்பைத ம் 
கவனத்தில் ெகாள்ளல் ேவண் ம். ேம ம் இவர  
கு வில் இவைரத்தவிேர ேவ  எவ ம் மக்கள் மத்தியில் 
அறியப்படாதவர்களாகேவ இ ப்ப  ஒ  பலவீனமாகும். 
 சுேயச்ைசக் கு க்க ம் ேதர்தல் 
பரப் ைரக ம்
இதற்கும் அப்பால் பல சுேயச்ைசக் கு க்கள் இம் ைற 
ேதர்தலில் களம் இறங்கி ள்ளன. இைவக க்கிைடேய 
ெசால் ம்படியான ெகாள்ைக ேகாட்பா கள் 
காணப்படவில்ைல. இவற்றில் சில ஒவ்ெவா  கட்சிகைள 
ஆதரித்  ெசயற்ப வேதா  ேம ம் சில வாக்குகைள 
சிதறடிக்கும் ேநாக்கில் ஏவப்பட் ள்ளன என்ப  
ெதளிவாகத் ெதரிகின்ற . அவர்கள் சுயாதீனமான 
உ ப்பினர்களாக இ க்கின்றேபா ம் இவர்களின் எந்த 
சுேயச்ைசக் கு ம் தமக்கான ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்ைத 
ெவளியிடவில்ைல என்ப  இங்கு சுட்டிக்காட்டத்தக்க . 
டி ைர

ேமற்குறித்த விடயங்கைள ெதாகுத்  ேநாக்கும்ேபா  
இத்ேதர்தல் களம் மிக ம் தீர்மானமிக்கெதா  
ேதர்தல் களமாகும். இங்கு ெவ மேன யா க்ேக ம் 
வாக்களிப்ேபாம் என மக்கள் எண்ணிவிடலாகா . 
மாறாக இ  எம  தைலவிதிைய தீர்மானிக்கும் 
ேதர்தல் என்பைத க த்திற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஒ றம் சி பான்ைமயினைர ஒ க்கும் அணிக்கும் 
அதைன ஏற் க்ெகாள் ம் அணிக்குமிைடயில் 
நடக்கும் ஒ  ேதர்தலாகும். இதில் மக்கள் யா டன் 
இ க்கப் ேபாகின்றார்கள் என்பைத தீர்மானிக்க 
ேவண் ம். ம றம் ேவைல ெசய்தவர்க க்கும் 
ேவைல ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம் என்பவர்க க்கும் 
இைடயிலான ேதர்தல் களமாகும். வாக்காளர்கள்,  ேவைல 
ெசய்தவர்க க்காக வாக்களிக்கப் ேபாகின்றார்களா? 
அல்ல  ேவைல ெசய்யப்ேபாகின்ேறாம் என்பவர்க க்கு 
வாக்களிக்க ேபாகின்றார்களா? அல்ல  கட்சிைய 
மீட்கப்ேபாகின்ேறாம் என்  கூ பவர்க க்கு 
வாக்களிக்கப் ேபாகின்றனரா என்பைத தீர்மானிக்க 
ேவண் ம். இ தியாக உரிைமக்காகவா அல்ல  
ச ைகக்காகவா வாக்களிக்கப் ேபாகின்றார்கள் 
என்பைத ம்  தீர்மானிக்க ேவண் ம். எப்படி ம் 
எல்ேலா க்கு வாக்களித்தான் ேபாகின்றார்கள். 
ஆனா ம்  வாக்காளர்கைள மிக ம் குழப்பத்திற்கு 
உள்ளாக்கி ள்ள ேதர்தலாகேவ இ  அைமந் ள்ள  
எனலாம். 

14 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி 



   kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

சகப் பணியாளர்களின் 
ஒத் ைழப்பின்ைம 
காரணமாக, 

உத்திேயாகத்தில் உள்ளவர்க க்கு 
இடமாற்றம், பதவி உயர்  
கிைடப்ப  தாமதமாகும். ெபண்கள் 
உற்சாகத்ேதா  இயங்குவார்கள்.

உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்கள், 
இடமாற்றம், 

பதவி உயர்  ேபான்ற 
ச ைககைளப் ெப வார்கள். 
க்கியமான ேகாப் களில் 

ைகெய த்தி ம்ேபா  கவனம் 
ேதைவ. 

உத்திேயாகஸ்தர்க க்கு 
பிரச்சிைனகள் 
ஏற்பட்டா ம், 

உயர் அதிகாரிகள் ஆதரவால் 
அதிலி ந்  மீள வழிபிறக்கும். 
ெதாழில் ெசய்பவர்கள் பல ம் 
தங்கள் ைறயில் கூ தல் வளர்ச்சி 
காண்பார்கள். 

உத்திேயாகஸ்தர்கள் 
அ வலகம் ெதாடர்பான 
விஷயங்களில் சில 

நன்ைமகைளப் ெப வீர்கள். ெதாழில் 
ெசய்பவர்க க்கு, வளர்ச்சியில் 
குைறவி க்கா . வ வா ம் 
தி ப்திகரமாகேவ அைம ம். 

உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்கள், 

உங்க க்கு ேதைவப்ப ம் 
விஷயங்கைள அ வலகத்தில் 
ேகட்க யற்சி ெசய்வீர்கள். 
ெதாழில் ெசய்பவர்கள், படிப்படியாக 
ன்ேனற்றம் காண்பார்கள். 

உத்திேயாகஸ்தர்கள் 
இடமாற்றம், பதவி உயர்  
ேபான்றவற் க்காக எ க்கும் 
யற்சிகள் பலன் தரா . ெதாழில் 

ெசய்பவர்க க்கு ேவைலப்ப  
அதிகரிக்கும். ஆனால் அதற்ேகற்ற 
வ மானம் கிைடக்கா . 

உத்திேயாகத்தில் 
உள்ளவர்கள், உயர் 
அதிகாரிகளால் 

அ வலகம் ெதாடர்பான பல 
விஷயங்களில் நன்ைம அைடவீர்கள். 
ெதாழில் ெசய்பவர்கள், தங்கள  
ைறயில் நல்ல ன்ேனற்றத்ைதக் 

காண்பார்கள். 

உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்க க்கு, 

நன்ைமகள் கிைடப்பதில் சில 
இைட கள் ேதான் ம். 
ெதாழில் ெசய்பவர்கள், தங்கள் 
ைறயின் ெவற்றிக்காக ஓய்வின்றி 

உைழப்பார்கள். கு ம்பத்தில் சி சி  
பிரச்சிைனகள் எ ம்.

உத்திேயாகஸ்தர்க க்கு 
இடமாற்றம், பதவி 

உயர்  ேபான்ற நன்ைமகள் 
நைடெப ம். மைற க வ மானங்கள் 
கிைடக்கக்கூ ம். ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள், தங்கள் ைறயில் 
ேவகமான ன்ேனற்றத்ைத 
அைடவார்கள்.

பலவித 
ெதால்ைலக க்கு 

இைடயில் எதிர்பாராத ெவற்றிைய 
சந்திப்பீர்கள். உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்க க்கு சில ச ைககள் 
கிைடக்கக்கூ ம். கு ம்ப நிகழ்ச்சிகள் 
அைனத் ம் மனதிற்கு இனிைம 
த ம் வைகயில் அைம ம்.

உத்திேயாகத்தில் 
இ ப்பவர்க க்கு, 
சகப் பணியாளர்களின் 
மா தேல நன்ைம 

அளிப்பதாக அைமந் வி ம். ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள், ேவைலப்ப வா ம் 
அைலச்சலா ம் பல இன்னல்கைள 
சந்திக்க ேநரி ம்.

உத்திேயாகஸ்தர்கள், 
தங்கள் பணிகைள 

மிக ம் கவனமாக ெசய்ய 
ேவண்டிய த ணம் இ . ெதாழில் 
ெசய்பவர்கள், தங்கள் ைறயில் 
ஓரள  ன்ேனற்றமான நிைலைய 
அைடவார்கள்.
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பிரான்ஸின் மிக ம் உயரமான 
மைலப்பகுதியில் பனிப்பாைறகள் 
உ கிய நிைலயில், 1966ஆம் 
ஆண்டின் இந்திய ெசய்தித் தாள்கள் 
கண்ெட க்கப்பட் ள்ளன.
பிரான்ஸ் நாட்டின் சாேமானிக்சில் 
உள்ள ரிசாட்டில் இ ந்  சுமார் 
1350 மீட்டர் உயரத்தில் லா 
காேபன்  ெகர்ேரா எனற் 
ெரஸ்டாரன்ட்ஐ நடத்தி வ பவர் 
திேமாத்தீ ேமாட்டின் இவர் அந்த 
பகுதியில் நடந்  ெசல் ம்ேபா  
பனிப்பாைற உ கிய நிைலயில், 
பாைறக்கு இைடயில் இ ந்  
இந்திய ெசய்தித்தாள்கைள 
கண் பிடித் ள்ளார்.
ேநஷனல் ெஹரால்ட், எக்னாமிக் 
ைடம்ஸ், தி ஹிந்  ேபான்ற 
இந்தியாவின் ெசய்தித்தாள்கைள 
அப்பகுதியில் இ ந்  
எ த் ள்ளார். ேம ம், ெஹரால்ட் 
ெசய்தித்தாளில் இந்தியாவின் 
தல் ெபண் பிரதமர் என்  

அச்சிடப்பட் ள்ள . இந்திரா 
காந்தி 1966ஆம் ஆண்  ேதர்தலில் 
ெவற்றி ெபற்றைத குறிப்பி ம் 
வைகயில் அந்த தைலப்  உள்ள .
இதனால் 1966ஆம் ஆண்  

ஜனவரி மாதம் 24ஆம் திகதி 
இந்தியா க்கு ெசாந்தமான 
விமானம் அப்பகுதியில் 
வி ந்  ெநா ங்கிய . அதில் 
பயணம் ெசய்த 177 ேப ம் 
உயிரிழந்தனர். அந்த விமானத்தில் 
இந்த பத்திரிைககள் ெகாண்  
ெசல்லப்பட்டி க்கலாம் என 
நம்பப்ப கிற

ெசய்தித்தாள்கைள கண்ெட த்த 
ேமாட்டின் கூ ைகயில் ‘‘நாங்கள் 
அந்த பத்திரிைககைள உலர்த்தி 
ெகாண்டி க்கிேறாம். ஆனால், 
அைவகள் நல்ல நிைலயில்தான் 
உள்ளன. நீங்கள் அதில் உள்ள 
எ த் க்கைள வாசிக்கலாம். நான் 
என  நண்பர்க டன் ஒவ்ெவா  
ைறயில் அந்த பனிப்பாைறயில் 

நடந்  ெசல் ம்ேபா , 
ெநா ங்கிய விமானத்தின் 
ஒவ்ெவா  ெபா ட்கைள ம் 
கண்ெட த் ள்ேளாம்’’என்றார்.
அேதஇடத்தில் 1950ஆம் 
ஆண்  மலபார் பிரின்சஸ் 
என்ற விமான ம் 
விபத் க்குள்ளாகியி ந்த  
குறிப்பிடத்தக்க .

பǻРபாைறЖźைடǾХ 1966 ஆС 
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6ஆயிரத்  800 ஆண் க க்கு ஒ  
ைற ேதான் ம் வால் நட்சத்திரம் ன் 

தன  காதலியிடம் ஒ  நபர்  தன  
காதைல ெதரிவித் ள்ளார். 
அெமரிக்காவின் நிவ்ேயாக்  நகைர 
ேசர்ந்த ஜான் 
நிேகாடரா 
(33) எரிகா 
ெபன்டிர்(26) 
என இ வ ம் 
நண்பர்களாக 
இ ந் ள்ளனர். 
ஜான் தன  
ேதாழியான 
எரிகாைவ 
காதலித்  
வந் ள்ளார்.  
வானியல் 
ெதாடர்பான 
நிகழ் களில் 
ஆர்வம் 
நிைறந்த ஜான் 
தன  ெபண் ேதாழியிடம் தன  
காதைல வித்தியாசமான ைறயில் 
காதைல ெவளிப்ப த்த ேவண் ம் என 
டிெவ த்தார்.

இ  குறித்  ேதடைல ேமற்ெகாண்ட 
ஜான் 6 ஆயிரத்  800 ஆண் க க்கு 
ஒ  ைற சூரிய மண்டலத்தில் மிக்கு 
மிக அ ேக வ ம் நிேயாைவஸ் 
கம்ட் வால்நட்சத்திரம் இம்மாதம் 
அெமரிக்காவில் ேதான் வைத அறிந்தார்.
இைதய த்  திட்டமிட்ட ஜான் ெவ ம் 
கண்களால் பார்க்கக்கூடிய வைகயில் 
உள்ள அந்த வால் நட்சத்திரம் மிைய 

கடக்கும் பகுதியில் ைவத்  தன  
காதலியிடம் காதைல ெதரிவிக்க   
டிெவ த்தார். 

இைதய த் , வால் நட்சத்திரம் ேதான் ம் 
நாளான கடந்த 18 ஆம் திகதி ஜான் நார்த் 

ஹமிஸ்ெபர்க்கில் உள்ள 
மைலத்ெதாடர்பகுதிக்கு 
தன  காதலிைய
அைழத்  ெசன்றார்.
இர  ேநரத்தில் வால் 
நட்சத்திரம் மிைய 
கடந்த ேபா  ஜான் 
ழங்காலிட்  தன  

காதலி எரிகாவிடம் 
’லவ் ப்ரேபாஸ்’ 
ெசய்தார். இைத சற் ம் 
எதிர்பாராத எரிகா 
ஒ  நிமிடம் திைகத்  
நின்றார்.
இ தியில் ஜானின் 
ப்ரேபாசைல எரிகா 
ஏற் க்ெகாண்டார். 

ஜான் ழங்காலிட்  தன  காதலி 
எரிகாவிடம் ப்ரேபாஸ் ெசய்தேபா  6 
ஆயிரத்  800 வ டங்க க்கு ஒ  ைற 
ேதான் ம் நிேயாைவஸ் கம்ட் வால் 
நட்சத்திரம் மிைய கடந்  ெசன்ற .

இந்த ைகபடங்கள் தற்ேபா  
ச க வைலதளத்தில் தற்ேபா  
ைவரலாகி வ கிற . 6 ஆயிரத்  800 
ஆண் க க்கு ஒ ைற ேதான் ம் 
வால் நடட்சத்திரம் ன்  காதலர் தன  
காதலியிடம் ப்ரேபாஸ் ெசய்வ  ேபான்ற 
ைகப்படம் தற்ேபா  ைவரலாகி 
வ கிற . 

வித்தியாசமாக தன  
காதைல ெதரிவித்த நபர்

,t;thu uhrpg;gyd; ,t;thu uhrpg;gyd; 
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 ஹப் த்தைளயில் இடம்ெபற்ற ேதர்தல் பிரசாரக் 
கூட்டத்தில் ேவட்பாளர் ெசந்திலிடம், ‘மைலயகத்ைத 
வழிநடத் ம் பாரிய ெபா ப்  உங்களிடம் உள்ள ’ 
என   பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச ெதரிவித் ள்ளார். 
இச்சந்தர்ப்பத்தில்  ெசந்தில் ெதாண்டமான் ன்  
பிரதான விடயங்கைள  பிரதமரிடம் வலி த்தி ள்ளார். 
அைத நிச்சயம் நிைறேவற்றி த வதாக பிரதம ம் 
வாக்கு தி அளித் ள்ளார். அவ்விடயங்கள் வ மா ,
வீ கைள அரசாங்கேம அைமத் க்

ெகா க்கின்ற . கம்பனிகள் அல்ல. ஆனால்  
ேதாட்டங்களில் பணியாற்றினால் மாத்திரேம வீ கள் 
வழங்கப்ப ம் என்  கம்பனிகள் கூ வைத ஏற்க 

டியா . அைத நாம் 
எதிர்க்கிேறாம். ஆகேவ  
வாக்காளர் பட்டியலில் ெபயர் 
இடம்ெபற் ள்ள அைனத்  
மைலயக மக்க க்கும் 
வீ கள் வழங்கப்படல் 
ேவண் ம்.
ப ைள மாவட்டத்தில் 

இரண்  உயர்தர  தமிழ் 
பாடசாைலகள் திதாக ேவண் ம்.

 இம்மாவட்டத்தில் ேவைலயற்  இ க்கும் 
இைளஞர் வதிக க்கு  இப்பிரேதசத்திேலேய 

ெதாழிற்ேபட்ைடகைள அைமத்தல். 
ஏெனன்றால் அைனவ க்கும் அரசாங்க 
ேவைல வாய்ப் கைள வழங்குதல் டியா . 
அவ்வா  ெபாய் வாக்கு திகைள வழங்க 
டியா . ஆகேவ அைமக்கப்ப ம் திய 

ெதாழிற்சாைலகளில் 50 வீத ேவைல 
வாய்ப் கைள எம  இைளஞர்க க்கு 
வழங்க ேவண் ம். 
ேமற்குறித்த ன்  க்கியமான 

ேகாரிக்ைககைள நிச்சயம் நிைறேவற்றித் த வதாக 
பிரதமர் வாக்கு தி அளித் ள்ளதாக ேவட்பாளர் ெசந்தில் 
ெதாண்டமான் ெதரிவித் ள்ளார். 

‘மைலயகНைத வ˘நடНΤС பாǿய ெபாΫРΧ உЗக டС’

 வெரலியா மாவட்டம் உட்பட நாட்டின் அைனத்  
ெதாகுதிகளி ம் ஆ ம் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ெபர ன 
ன்றிலிரண்  ெப ம்பான்ைம டன் அேமாக ெவற்றி 

ெப ம் என  வெரலியா மாவட்ட ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன 
ெபர னவின் சார்பில்  இலக்கம் 08 இல் 
ேபாட்டியி ம் ேவட்பாளர் ெபரியசாமி 
பிரதீபன் கூ கின்றார். மஸ்ெகலியா 
பிரேதச சைப உபதைலவராக ம் 
விளங்கும் அவர் சூரியகாந்திக்கு வழங்கிய 
ேநர்காணல் வ மா .
ேகள்வி: ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சி 

உ ப்பினரான நீங்கள் எவ்வா  
ெபா ஜன ெபர னவில்
ேபாட்டியி கின்றீர்கள்?
பதில்: ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன ெபர ன 

என்ப  ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சியில் 
இ ந்ேத உ வான . இரண்  கட்சிக ம் ஒேர 
கு ம்பம். தாய் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சி என்றால் 
தந்ைத ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன ெபர ன ஆகும். இைத 
அைனவ ம் ரிந் க் ெகாள்ள ேவண் ம். ஸ்ரீ லங்கா 
சுதந்திர கட்சியின் தைலவர் ன்னாள் ஜனாதிபதி 
ைமத்திரிபால சிறிேசன ெபாலன்ன ைவயி ம் 
ெபா  ெசயலாளர்  தயாஸ்ரீ ஜயேசகர கு ணாகைல 
மாவட்டத்தி ம் கட்சியின் ஏைனய க்கிய 
உ ப்பினர்கள் ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன ெபர ன கட்சியின் 
கீழ் தாமைர ெமாட்  சின்னத்தில் ேபாட்டியி கின்றனர். 
அந்த அடிப்பைடயில் ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திர கட்சியில் 
வெரலியா மாவட்ட அைமப்பாளர்,கட்சியின் 

உபதைலவர் என்ற அடிப்பைடயில் இலக்கம் 08 இல் ஸ்ரீ 
லங்கா ெபாஜன ெபர ன கட்சியின் கீழ் வெரலியா 
மாவட்டத்தில் ேபாட்டியி கின்ேறன்.
ேகள்வி: வெரலியா மாவட்டத்தில் சுதந்திர கட்சி ம் 

ேபாட்டியி கின்றேத?
பதில்: சுதந்திர கட்சியின் அங்கத்தவர் என்ற 

வைகயில் ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன ெபர னவில் 
வெரலியா மாவட்டத்தில் ேபாட்டியி வதற்கு ஒ  

ேவட்பாள க்ேக சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்பட்டி ந்த . அந்த 
அடிப்பைடயில் கட்சியின் வெரலியா மாவட்டத்தின் 

பிரதான அைமப்பாளர் என்ற 
அடிப்பைடயில் எனக்கு 
ெபா ஜன ெபர ன கட்சியில் 
ேபாட்டியிட சந்தர்ப்பம் கிைடத்த . 
சந்தர்ப்பம் கிைடக்காத ஸ்ரீ லங்கா 
சுதந்திர கட்சிைய சார்ந்தவர்கள் 
தனித்  ேபாட்டியி கின்றனர். 
எ  எவ்வா  இ ந்தா ம் 
அதி கூடிய ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திர 
கட்சியின் பிரேதச சைப 
உ ப்பினர்கள்,அைமப்பாளர்கள் 
ஆதரவாளர்கள் ைமயான 

பங்களிப்பிைன எனக்கு வழங்கி வ கின்றனர்.
ேகள்வி:  இம் ைற வெரலியா மாவட்டத்தில்  

இனரீதியான பிரசாரங்கள் ன்ென க்கப்ப வதாக 
கூறப்ப கின்றேத?
பதில்: என்ைன ேபான்ற திய கங்கள் ேதர்தலில் 

ேபாட்டியி கின்றைமயினால் இதைன ெபா த் க் 
ெகாள்ளாத சில தீய சக்திகள் இவ்வா  ெபாய்யான 
க த் க்கைள கூறிவ கின்றனர். இனரீதியான 
பிரசாரங்கள் ன்ென ப்பதாக கூ பவர்கள் தம  
இனங்க க்கு என்ன ெசய்தார்கள்? தம  இனத்ைதக் 
காட்டிக் ெகா க்க வில்ைலயா? மக்கள் சிந்தித்  
வாக்களிக்க ேவண் ம்.
ேகள்வி:  மைலயக இைளஞர்க க்கு என்ன 

ேவைலத்திட்டங்கைள ெகாண்டி க்கின்றீர்கள்?
பதில்: இன்  ேதர்தல் பிரசாரங்கைள ன்ென க்கும் 

சகல ேவட்பாளர்க ம் 1000 பாய் சம்பள அதிகரிப்ைப 
பற்றி ம்   வீட் த் திட்டங்கைளப் பற்றி மட் ேம ேபசி 
வ கின்றனர். இ மட் மா மைலயகத்திற்கு உள்ள 

பிரச்சைன? ெதாழில் வாய்ப் , சுகாதர நைட ைற,பாைத 
னரைமப் , ைவத்தியசாைலகைள தரம் உயர்த் தல், 
ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  ெசயற்திட்டங்களில் காணப்ப ம் 
குைறகைள நிவர்த்தி ெசய்தல், இனங்க க்கு 
இைடயிலான ஒற் ைமைய ேபான்ற பல விடயங்கைளக் 
கூறலாம். இைவ உட்பட  மதங்க க்கிைடயில்  
சமத் வமான ேவைலத் திட்டங்கைள ன்ென ப்பேத 
என  குறிக்ேகாள். இனிவ கின்ற மைலயக 
இைளஞர்கள் ேதயிைல ெசடிக்குள் டங்கிப் ேபாவைத 
நான் வி ம்பவில்ைல. அழிந்  வ கின்ற ேதயிைல 
ைறக்கு மாற்றிடாக ேதாட்டப் றங்களில் ெதாழில் ட்ப 

நிைலயங்கைள உ வாக்கி எம  இைளஞர் 
வதிக க்கு ெதாழில் வாய்ப்  அளிப்பேத என  
பிரதான திட்டம். ேதாட்டங்களிேல டப்பட்  வ கின்ற 
ெதாழிற்சாைலகைள ெதாழில் ட்ப நிைலயங்களாக 
மாற் வேதா  சுயெதாழில் ேவைலதிட்டங்கைள ம் 
ேதாட்ட றங்களில் ன்ென ப்பேதா  அரசு ெதாழில் 
வாய்ப் க்கைள ம் எம  இைளஞர் வதிக க்கு 
எந்த பாரபட்ச ம் இன்றி வழங்குவேத என  பிரதான 
திட்டமாகும்.
ேகள்வி:  ெகாட்டகைலப் பகுதியில் இரா வ காம் 

அைமப்பதற்கான ஏற்பா கள் இடம்ெபற்  வ வதாக 
ன்னாள் இராஜாங்க அைமச்சர் இராதாகி ஷ்ணன் 

குற்றம் சாட்டி ள்ளைம குறித் ?
பதில்: இ  ெபாய்யான விடயம். ேதர்த க்காக கூ ம் 

கைத  அவ்வா  அைமக்கப்ப மானால் அதற்கு எதிராக 
குரல் ெகா க்க தயாராக உள்ேளன்.
ேகள்வி:  ஆ ம் அரசாங்கம் பாரா மன்றத்தில் ஆட்சி 

அைமக்குமா?
பதில்: நிச்சயமாக. 135 ேமற்பட்ட பாரா மன்ற 

ஆசனங்கேளா  2/3 ெப ம்பான்ைமேயா  ஆட்சி 
அைமப்ப  மட் மல்லா  வெரலியா மாவட்டத்தி ம் 
ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன ெபர ன அேமாக ெவற்றிப் ெப ம்.

Υவெரˇயா உЛபட நாЛſП அைனНΤН ெதாΜ க άС 
ெபாΤ ஜன ெபரΨன அேமாக ெவФ  ெபΫС



க ப்ைப ற் ேநாய் ஏற்ப ம்ேபா , 
உங்கள் உடலில் சில அறிகுறிகள் ெதரிய 
வாய்ப் ள்ள . அவற்றில் மிக க்கியமான 
சிலவற்ைறப் பற்றி அறியலாம்.
ட்ரஸ் ேகன்சர் அல்ல  க ப்ைப 
ற் ேநாய் என்ப  க ப்ைபயில் உள்ள 
உயிர க்களின் அசாதாரண வளர்ச்சிையக் 
குறிக்கிற , இதன் விைளவாகக் க ப்ைப 
ற் ேநாய் உ வாகிற . க ப்ைப 
ற் ேநாய் ஏற்ப ம்ேபா , உங்கள் உடலில் 
சில அறிகுறிகள் ெதரிய வாய்ப் ள்ள . 
அவற்றில் மிக க்கியமான சிலவற்ைறப் பற்றி 
அறியலாம்.

ெப ம்பாலான 
சந்தர்ப்பங்களில், 50 
வயதிற்கு ேமற்பட்ட 
ெபண்க க்குக் க ப்ைப 
ற் ேநாய் ஏற்ப ம். 
க ப்ைப ற் ேநாய் 
இ ந்தால் ெபண்க க்கு 
அசாதாரண இரத்தப்ேபாக்கு 
ஏற்பட வாய்ப் ள்ள . 
அசாதாரண எைட இழப் ம் 
க ப்ைப ற் ேநாயின் ஒ  
அறிகுறி.

அசாதாரண 
ரத்தப்ேபாக்கு
க ப்ைப ற் ேநாய் பாதித்த ெபண்க க்கு 
அசாதாரண இரத்தப்ேபாக்கு இ க்கும். 
உங்க க்கு மாதவிடாய் நின்றபிறகும் 
இரத்தப்ேபாக்கு ஏற்பட்டால் 
உங்கள் ம த் வ டன் ஆேலாசித்  சரியான 

காரணத்ைதத் 
ெதரிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
இளஞ்சிவப் , 
ெவள்ைள அல்ல  
சிவப் நிற 

ெவளிேயற்றம் இந்த ேநாய்க்கான 
அறிகுறியாகும்.

சி நீர் கழிப்பதில் சிரமம்

சி நீர் கழிப்பதில் சிரமம் ஏற்ப வ  
சிலேநரம் க ப்ைப ற் ேநாயின் 
ஒ  அறிகுறியாக இ க்கலாம். 
நிைறய தண்ணீர் குடிப்பதால் இ  
குைறயக்கூ ம்.

சில க்கும் இளம் 
வயதிேலேய வ க்ைக 
வர ஆரம்பிக்கும். 
அவர்கள் தின ம் சின்ன 
ெவங்காயத்ைத அைரத்  
தைலயில் சி வந்தால் 
விைரவில் நிவாரணம் 
ெபறலாம்.
சிறிய ெவங்காயம் என்ப  
குழம் க்கு அதிகமாக 
பயன்ப த் வ . 
இந்த சின்ன ெவங்காய 
ைத உரிக்கும் ேபாேத 
கண்களில் அ வி 
ேபால் நீர் ெவளிவ ம், 
இதற்கு காரணம் சின்ன 
ெவங்காயத்தில் உள்ள 

சல்பர் தான். இந்த சல்பர் தான் டி வளர ம் 
காரணமாக உள்ள .    
சிறிய ெவங்காயத்ைத அைரத்  டியின் 
மயிர்க் கால்களில் சி வந்தாேல ேபா ம், 
டிவளர ஆரம்பிக்கும். வாரத்திற்கு இ  

நாட்கைள மட் ம் ேதர்ந்ெத ங்கள். தின ம் 
தைலக் குளிக்க ேவண்டாம். 5 அல்ல  6 
ெவங்காயத்ைத எ த் க் ெகாண்  அைத 
ைம ேபால் அைரத்  ைவக்க ம். அைரத்த 
ெவங்காயத்ைத டியின் ேவர்க்கால்களில் 
ப ம் படி ம். வ க்ைக வி ந்த இடத்தி ம் 
ேதய்க்க ேவண் ம்.
உலர்ந்த டன் சீயக்காய் ப டரில் கஞ்சி கலந்  
தைலக்கு குளிக்க ம். இதனால் டியில் 
ஈரப்பைச இ ந்  ெகாண்ேட இ க்கும். 
இவ்வா  வாரத்திற்கு இரண்  நாட்கள் என்  

பயன்ப த்திவர தைல டி வளர 
ஆரம்பிக்கும். ஆனால் இனிேமல் 
ஷாம்  மற் ம் ேஹர் ெஜல்கைள 
பயன்ப த்தக் கூடா . ேதங்காய் 
எண்ெணய், நல்ெலண்ெணய், 
விளக்ெகண்ெணய் ஆகியவற்ைற 

மட் ம் பயன்ப த்த ேவண் ம். இல்ைலேயல் 
ன்ைற ம் சரிசமமாக ஒன்றாக கலந்  

ெகாண்  பயன்ப த்த ம்.

தின ம் கண்டிப்பாக எண்ெணய் தடவ 
ேவண் ம். தைல டியில் தட வைத 
விட ேவர்க் கால்களில் தடவ ேவண் ம். 
ேராஸ்ேடட் சுரப்பி வீக்கம் உ திப த் வ  
எப்படி? இரவில் ங்குவதற்கு ன்னர் 
ஒ  ேதக்கரண்டி எண்ெணைய எ த்  
மயிர்க் கால்களில் ப ம்படி மசாஜ் ெசய்  
வி ங்கள். வ க்ைக தைலயி ம் ெசய்தால் 
டி வளர ஆரம்பிக்கும். வ க்ைகயில் டி 

வள ம் ஆனால் பலவீனமாக இ க்கும் 
ஒ  காற்றடித்தாேல பறந்  வி ம். எனேவ 
இந்த எண்ெணய் மற் ம் ெவங்காயத்ைத 
பயன்ப த் ங்கள் கண்டிப்பாக உங்க க்கு 
டி வள ம். இ ம் ச்சத்ைத அதிகரிக்கும் 

ேதன், ேபரீச்ைச, கறிேவப்பிைல, ங்ைகைய 
அதிகமாக உட க்கு ேசர்த்தி ங்கள்.
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ேதைவயான ெபா ட்கள்:

காளான் - 250 கிராம், ெவங்காயம் -  1
தக்காளி -  1, ண்  -  2 பல்
குைடமிளகாய்  - 1 , மிளகுத் ள் -  1 டீஸ் ன்
மஞ்சள் ள் -  1/2 டீஸ் ன்
எண்ெணய் -  2 ேடபிள் ஸ் ன்,
உப்   ேதைவயான அள , ெகாத்தமல்லி  சிறி

ெசய் ைற:
ெவங்காயம், ண் , 
ெகாத்தமல்லி, 
தக்காளிைய ெபாடியாக 
ந க்கி ெகாள்ள ம்.
குைடமிளகாய், காளாைன நீளவாக்கில் ெமலிதாக ந க்கி 
ெகாள்ள ம்.
தலில் ஒ  வாணலிைய அ ப்பில் ைவத் , அதில் எண்ெணய் 

ஊற்றி காய்ந்த ம், ெவங்காயம், ண்ைட ேசர்த்  ெபான்னிறமாக 
வதக்கி விட ேவண் ம். ெவங்காயம் சற்  வதங்கிய ம் 
தக்காளிையப் ேபாட்  நன்கு ெமன்ைமயாக வதக்க ேவண் ம்.
தக்காளி குைழய வதங்கிய ம் அதில் மிளகுத் ள் ேசர்த் , 
குைறவான தீயில் பிரட்டி, மஞ்சள் ள் ேசர்த்  நன்கு வதக்கி விட 
ேவண் ம். பிறகு காளான் மற் ம் குைடமிளகாய் ேசர்த்  பிரட்டி, 
சிறி  தண்ணீர் ெதளித்  உப்  ேசர்த்  பிரட்டி டி ைவத் , 
காளான் நன்கு ெவந்த ம் தண்ணீர் வற்றிய ம், ெகாத்தமல்லி வி 
இறக்கி பரிமாற ம்.

fhshd; fhshd; 
Filkpsfha; Filkpsfha; 

nghupay;nghupay;

வήЖைக தைலǾХ Ψſ வளர வήЖைக தைலǾХ Ψſ வளர 
உதίС żПன ெவЗகாயСஉதίС żПன ெவЗகாயС

,e;j mwpFwpfs; ,Ue;jhy;

 fUg;ig Gw;WNehahf ,Uf;fyhk;

ம  தாணிச் ெசடியில் இ க்கும் ம
தாணி விற்கு, மன அ த்தத்ைத 
குைறக்கக் கூடிய சக்தி இ க் கி ற  
என்ப  நம்மில் பல ேப க்கு ெதரி
யா . இர  ேநரத்தில்  சரி யான 
க்கம் இல்லா த வர்கள், இந்த ம

தாணி ெசடியில் இ க்கும் க்கைள 
பறித்  டிந்தால் தைல ய ைண யாக 
ெசய்  தைலக்கு அடியில் ைவத்   
உறங்கலாம். 
 ம  தாணி இைல கைள அைறத்  
ைகக ளி ம் கால்க ளி ம் ைவத் க் 
ெகாண்டால் மிக ம் நல்ல . 
இ  எல்ே லா க்கும் ெதரிந்த 
ஒ   விடயம் தான். இ ந்தா ம் 

கால் நகங்களில் வ ம் ேசற் ப் ண், பாத ெவடிப் , ைக நகங்களில் 
ெசாத்ைத இைவ க க்கு நல்ல ம ந்தாக இந்த ம  தாணி இைல  
வி  இ ந்   வ  கி ற .  

ம  தாணி ெசடிக்கு உள்ள ம  தாணி ெசடிக்கு உள்ள 
ம த் வ குண ந லன்கள்ம த் வ குண ந லன்கள்
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அெமரிக்காவில் சிைற தண்டைனயில் 
இ ந்  தப்பிக்க நிைனத் , தான் 
இறந் விட்டதாக நாடகமாடி, 
ேபாலி மரண சான்றிதழ் தயாரித்த 
நபர் ைக ம் கள மாக பிடிப்பட்ட 
சம்பவம் நடந் ள்ள . நி ேயார்க்கின் 
ஹண்டிங்டன் பகுதிைய ேசர்ந்தவர் 
ெராபர்ட் வில்லியம் பர்கர். 25 வயதாகும் 
இவர் தி ட் , வழிப்பறி உள்ளிட்ட 
குற்றங்களில் ஈ பட்  வந்தார். அதில் 
ஒ  குற்ற வழக்கில் அவ க்கு கடந்த 
ஒக்ேடாபர் மாதம் ஓராண்  சிைற 
தண்டைன வழங்கப்பட்ட .
ஆனால், அப்ேபா  ெராபர்ட் ைநசாக 
அங்கி ந்  தப்பிவிட்டார். சிைற 
தண்டைனைய தவிர்க்க நிைனத்த 
அவர் வித்தியாசமான திட்டம் ஒன்ைற 
தீட்டினார். அதன்படி, தான் ஏற்கனேவ 
இறந் விட்டதாக ேபாலி மரண 
சான்றிதழ் ஒன்ைற தயாரித்  தன  காதலி 
லம் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தார். அந்த 

சான்றிதழில் ெராபர்ட் தற்ெகாைல ெசய்  
ெகாண்டதாக குறிப்பிடப்பட்டி ந்த . 
தலில் எந்த சந்ேதக ம் இன்றி 

ெராபர்ட்டின் மரண சான்றிதைழ 
நீதிமன்றம் ஏற் க்ெகாண்ட . ஆனால் 

அதன் பிறகு அந்த சான்றிதழ் குறித்  
அரசு தரப்  வழக்கறிஞர் சந்ேதகம் 
எ ப்பினார். அதற்கு காரணம் அந்த 
சான்றிதழில் 'Registry' எ ம் வார்த்ைத 
'Regsitry' என எ த்  பிைழயாக 
அச்சிடப்பட்டி ந்த  தான். அேதேபால் 
எ த் க்க ம் ஒேர மாதிரி சீராக 
இல்லாமல், எசக்கு பிசக்காக இ ந்த .
எனேவ அந்த சான்றிதழின் 
உண்ைமதன்ைம குறித்  ஆய்  
ெசய்ய ெபாலிஸா க்கு நீதிமன்றம் 
உத்தரவிட்ட . அதன் அடிப்பைடயில் 
அந்த சான்றிதைழ ஆய்  ெசய்த ேபா , 
அ  ேபாலியாக தயாரிக்கப்பட்ட  
என்ப  ெதரியவந்த . இதனால் 
ெராபர்ட் தான் இறந் விட்டதாக 
நாடகமாடிய  கண் பிடிக்கப்பட்ட . 
இைதய த்  ெராபர்ட் பர்கைர 
ெபாலிஸார் ேதடி கண் பிடித்  ைக  
ெசய்தனர். ஏற்கனேவ இ ந்த தி ட்  
வழக்குடன், ேபாலி சான்றிதழ் ெகா த்  
நீதிமன்றத்ைத ஏமாற்ற நிைனத்த  
உள்ளிட்ட வழக்குகள் அவர் மீ  
திதாக பதியப்பட் ள்ளன. இதனால் 
அவ க்கு நான்கு ஆண் கள் வைர 
சிைற தண்டைன கிைடக்கும் என 
கூறப்ப கிற .

ஒேர எ த் ப்பிைழ.. 
 தாП இறОΤ ˙Лடதாக ேபாˇИ சாП தЧ 
தயாǿНΤ  மாЛſЖ ெகாМட இைளஞУ!

.128 ேகாடி பரிசுத் ெதாைகைய .128 ேகாடி பரிசுத் ெதாைகைய 
நண்ப க்கு பங்கிட்ட நபர் !நண்ப க்கு பங்கிட்ட நபர் !

ஒ  நபர் தனக்குக் 
கிைடத்த 128 ேகாடி 
பா அதிஷ்ட சீட்   

பரிசுத்ெதாைகைய தான் 
ெகா த்த வாக்கு தியின் 
படி 28 ஆண் க க்கு பின் 
நிைறேவற்றி ள்ளார்.

அெமரிக்காவில் வசித்  
வந்த டாக் கும் மற் ம் 
ேஜாசப் பீனி ஆகிய 
இ வ ம் 

நண்பர்கள். 
கடந்த 1992 ஆம் 
ஆண்  இ வ ம் 
ஒ  உடன்படிைக 

ெசய்  ெகாண்டனர். 
அதன்படி இ வரில் 
யா க்கு அதிஷ்ட லாப 
சீட்டில் பரிசுத் ெதாைக 
கிைடத்தா ம் அைத 
இ வ ம் சரிசமமாகப் 
பகிர்ந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம் என டி  
ெசய்தனர். இந்நிைலயில் 28 
ஆண் கள் கழித்  கடந்த 
மாதம் டாம் கும் என்பவர் 
சுமார் 128 ேகாடி பா 
மதிப் ள்ள அதிஷ்ட லாப 
சீட்  பரிைச ெவன்றார்.
தான் ஏற்கனேவ 
தன  நண்ப டன் 
ெசய்  ெகாண்ட 
உடன்படிக்ைகயின் படி 
ேஜாசப் பீனிக்கு  64 
ேகாடி பாைய ெகா த்  
நட் க்கு இலக்கணமாகி 
எல்ேலாைர ம் 
ஆச்சரியத்தில் 
ஆழ்த்தி ள்ளார்.

விேந
ாத 

விேந
ாத 

உலக
ம்

உலக
ம்
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வர்ணம் தீட் ேவாம்வர்ணம் தீட் ேவாம்

ெபயர ்: ...............................................
தரம் : ................................................
பாடசாைலயின் ெபயர ்:  ..............................
..........................

இப்படத்திற்கு ெபா த்தமான வர்ணம் தீட்டி, 
கூப்பைன 

நிரப்பி தபாலட்ைடயில் ஒட்டி 03.08.2020 இற்கு 
ன்  

வர்ணம் தீட் ேவாம், சி வர் பகுதி, 
சூரியகாந்தி, இல 1/3, காமினி ேபக்கரி 
கட்டிடம், இரண்டாம் பிரதான வீதி, 

அட்டன். 

ச.வர்ஷினி,
.ேக.ஜி,

திலின ,
அட்டன்.

சீ.பிரியதர்ஷினி,
தரம் 8ஏ, 
ேநார் ட் 
தமிழ் மகா 
வித்தியாலயம்

 ஆ.நிேவதிகன்,
தரம் 2டி,
னித ேஜான் 
ெபாஸ்ேகா 

கல் ரி, அட்டன்.

எஸ்.சர்மிகா,
தரம் 06, பாரதி 
தமிழ் மகா 
வித்தியாலயம்

எம்.எஸ்.சிேனகா,
தரம் 8டி, னித 
அந்ேதானியார் 
மகளிர் கல் ரி,

கண்டி.

ஸீனத் அமானி 
சாட், தரம் 2,
மகளிர் கல் ரி,

கண்டி.

ேசா.ெஹமனயா,
தரம் 2சீ, 
ளியாவத்ைத 
ஆ.தவி

எம்.எஸ்.எப்.
நப்லா,தரம் 
5டி, னித 

அந்ேதானியார் 
மகளிர் கல் ரி,

கண்டி.

ர.சமிக் ஷா,
தரம் 5, 

ைஹெலவல் 
சர்வேதச 
பாடசாைல, 
அட்டன்

 எஸ்.ைவனவி,
தரம் 2ஏ, 

ெகாட்டகைல 
த.ம.வி, 

ெகாட்டகைல

ஆர்.உமர், தரம் 
1ஏ, ஜாமி ல் 
அஸ்ஹர் 

மத்திய கல் ரி, 
உடதலவன்ன.

ெச.ஸ ஷனா,
தரம் 1, டயகம 
கிழக்கு தமிழ் 
வித்தியாலயம், 

டயகம

எல்.ெஜேரானி 
இேமஷா, தரம் 
1, ைஹெலவல் 

கல் ரி

ேலா.ஷியாரா 
வின்சி, பாலர் 
பாடசாைல, 

ம்பீல்ட்,
டிக்ேகாயா

ேம. ஷா வாரகா,
.ேக.ஜி, சிமிர்னா 

பாலர் பாடசாைல,
ேநார் ட்

எஸ்.வி ஷிகா,
தரம் 3பீ, 

ெசன் ேஜாசப் 
ஆரம்ப பிரி , 
மஸ்ெகலியா

வீ.ேயாகபிரசாந்தினி, 
தரம் 5, 

ெவல்ேலாபிட்டிய 
தமிழ் வித்தியாலயம்,

இரத்தின ரி.

ெப.ேயாஹான்,
நல்லாயன் 
பாலர் 

பாடசாைல,
நாவலப்பிட்டி

பலாங்ெகாைட, உடகந்தையச் 
ேசர்ந்த அெலக்சாண்டர், த் லட்சுமி 
தம்பதிகளின் ெசல்வப் தல்வன் சரவணன் 

தன  இரண்டாவ   பிறந்தநாைள  
எதிர்வ ம் 28.08.2020 அன்  

ெகாண்டாட ள்ளார். 
இவைர அன்  அம்மா,அப்பா 
மற் ம் உற்றார் உறவினர்கள் 

பல்லாண் காலம் வாழ வாழ்த் கிறார்கள்.
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ேநர்காணல்: சிவலிங்கம் சிவகுமாரன்

இன்  எம  நா  ஓர் அபாயகரமான 
நிைலைமைய ேநாக்கி ெசன்  
ெகாண்டி க்கின்ற . நான் கூறிய  ேபான்  
ெகாட்டகைலப் பகுதியில் இரா வ காம் 
ஒன்  உ வாகும் சூழ்நிைல ேதான்றி ள்ள . 
ஆனால் அ  குறித்  எவ ம் ேபசுகிறார்கள் 
இல்ைல. த்தம் டிந்த பிறகு வடக்கு கிழக்கில் 
இரா வ காம்கைள அகற்ற ேவண் ம் என்  
ேகாரிக்ைககள் எ ந்  வ ம் இக்காலகட்டத்தில் 
மைலயகத்தில் எதற்கு இரா வ காம்கள் 
என்ற ேகள்வி எ கிற . எம  நா  ஒ  
இரா வ ஆட்சிைய ேநாக்கி ெசன்  
ெகாண்டி க்கின்றதா என்ற அச்சம் 
இயல்பாகேவ ேதான்றி ள்ள . எனேவ 
ேநர்ைமயான ஜனநாயக ஆட்சிைய 
என் ம் வி ம் ம் ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கும் 
அதேனா  இைணந்  ேபாட்டியி ம் 
தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணிக்கும் 
மைலயக ச கத்தினர் வாக்களிக்க 

ேவண் ம் என மைலயக 
மக்கள் ன்னணியின் 
தைலவ ம் ன்னாள்  
இராஜாங்க அைமச்ச ம் 
தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணி சார்பில் 
வெரலியா 

மாவட்டத்தில் ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தியில் ேபாட்டியி ம் ேவ சாமி 
இராதாகி ஷ்ணன் ெதரிவிக்கின்றார். வீரேகசரி 
வாரெவளியீட் க்கு அவர் வழங்கி ேநர்காணல் 
விபரம் வ மா ;

??எதிர்வ ம் ேதர்த க்கு கங்ெகா க்க 
தயாராகி விட்டீர்களா?
நிச்சியமாக. தமிழ் ற்ேபாக்குக்கூட்டணியின் 
ேவட்பாளர்க க்கு வாக்களிக்க ம் மக்கள் 
தயாராகி விட்டார்கள். அைத ெசய்ேவாம் 
இைத ெசய்ேவாம் என்  ேதர்தல் ேமைடகளில் 
ழங்குவைத விட ெசய்  காட்டி விட்ேட 

களமிறங்கியி க்கின்ேறாம். கடந்த நான்கு 
வ டங்களில் கல்வித் ைறக்கு என  பங்களிப்  
மற் ம் கூட்டணியின் பங்காளி கட்சியான 
ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கத்தின் தைலவர் பழனி 
திகாம்பரத்தின் ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  ேசைவகள், 
தைல நகரிலி ந்  எம  மக்க க்காக குரல் 
ெகா த்  வ ம் கூட்டணித் தைலவர் மேனா 
கேணசனின் ழக்கம், ஊவாவில் ஆடம்பரமின்றி 
அைமதியாக அபிவி த்தி  ரட்சியில் ஈ பட்ட 
அரவிந்த்குமார் , மைலயகத் தைலநகர் கண்டியில்  
இளம் சிங்கம் ேவ  குமார் அேத ேவைள 
பாரா மன்றில் எம  ச கம் சார்ந்  காத்திரமாக 
குரல் ெகா த்த திலகராஜ் ஆகிேயாரின் 
பங்களிப் கைள மனதிலி த்தி ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணிக்கு மீண் ம் ஆதர  வழங்க மக்கள் 
தயாராகி விட்டனர்.  நாம் ெவல்ேவாம் அவ்வள  
தான்.

?? மைலயகத்தில் இரா வ காம்கள் 
அைமக்கப்பட ள்ளதாக அண்ைமயில் 
கூறியி ந்தீர்கேள?
ஆம் அ  உண்ைம தாேன ? இ க்கும் 
கட்டிடங்க க்குள் இரா வத்தினர் ஊ வினால் 
அ  காமாகத்தாேன மா ம்? ெகாட்டகைல தம  
ேகாட்ைட என்  கூறித் திரிபவர்க க்கு இ  கூட 
ெதரியவில்ைலயா? அல்ல  மக்கள் 

ன்பாக வாய் திறக்க டியா  இந்த விவகாரத்ைத 
டி மைறக்கப்பார்க்கின்றனரா? அ  மட் மா 

ெபா ப்பான மாகாண அைமச்சராக 
இ ந்தவர் இலங்ைக ஒ  ெபளத்த நா  ஆகேவ 
எங்கும் இரா வ காம் அைமக்கலாம் என 
சி ெம கி ள்ளார். இ  எவ்வள  பாரிய 

அச்சு த்தல்? அைமதி ங்காவாக இ க்கும் 
மைலயகத் க்குள் எதற்கு அநாவசியமான 
இரா வ காம்? ேமல் ெகாத்மைல நீர்த்ேதக்கம் 
அைமக்கப்பட்டேபா  பயங்கரவாத அச்சு த்தல் 
என தலவாக்கைலயிலி ந்  வட்டெகாைட 
ெசல் ம் வழியில் ெயாக்ஸ்ேபார்ட் பகுதியில் 
அப்ேபா  விேசட அதிரடிப்பைட காம் ஒன்  
அைமக்கப்பட்ட . த்தம் டி ற்ற பிறகும் அ  
அப்படிேய அங்கு இ க்கின்ற . அேத ேபான்  
வடக்கு கிழக்குப்பகுதிகளில் த்த காலத்தில் 
உ வாக்கப்பட்ட இரா வ காம்கைள 
அகற்ற ேவண் ம் என சர்வேதச ரீதியாக 
குரல்கள் எ ப்பப்பட் வ ம்  இச்சூழலில் இந்த 
அரசாங்கத்தின் கீழ் இரா வ நிர்வாகத் க்ேக 

தலிடம் அளிக்கப்பட்  வ கின்ற . இன்  
எத்தைன அைமச்சுக்களின் ெசயலாளர்களாக 
ஓய்  ெபற்ற இரா வ ேமஜர்கள் இ க்கின்றார்கள் 
என்  ேயாசித் ப்பா ங்கள்? எம  நா  
ெம வாக ஒ  சர்வாதிகார ஆட்சிைய ேநாக்கி 
ெசன்  ெகாண்டி க்கின்ற . அ  ெமல்ல ெமல்ல 
மைலயகத் க்கும் வந்  ெகாண்டி க்கின்ற . 
ேநர்ைமயான சிவில் நிர்வாகமா அல்ல  இரா வ 
ஆட்சியா என்பைத மைலயக மக்கேள தீர்மானித்  
வாக்களிக்க ேவண் ம். 

??இ.ெதா.காவில் ெமன்ைம ேபாக்கு 
ெகாண்ட ஒேர மக்கள் பிரதிநிதி என்  
கடந்த காலங்களில் ேபசப்பட்டீர்கள் 
ஆனால் மைலயக மக்கள் ன்னணியின் 
தைலவரான பின்  அ  மாறிவிட்டதா?  
எைத ைவத்  இந்த ேகள்விைய ேகட்கின்றீர்கள் 
என்ப  ரிகிற . நான் இன் ம் ஜனநாயகப் 
ேபாக்ைக ெகாண்ட மக்கள் பிரதிநிதி 
தான். என  கடந்த 30 வ ட கால 
அரசியல் ேசைவயில் என் மீ  ஊழல் 
குற்றச்சாட் க்கேளா அல்ல  

ெபாலிஸ் நிைலயத்தில் 
ைறப்பா கைளேயா 

ெகாண்டிராத ஒ  பிரதிநிதியாக 
இன் ம் இ க்கின்ேறன். 

மாகாண கல்வி 
அைமச்சராக ம் 
கல்வி இராஜாங்க 
அைமச்சராக ம் 

என  ேசைவகைளப் ெபற்றவர்கள் அைத 
கூ வார்கள்.  நான் அடாவடித்தனம் ெசய் ம் 
அரசியல்வாதி இல்ைல. என் மீ  அவ்வா  பழி 
சுமத் ேவா க்கு எதிர் வ ம் ேதர்தலில் மக்கள் 
பாடம் கட் வர். கட்சிைய காப்பாற் கிேறாம் 
என்  கூறி விட்  அைத சிைதப்பதிேலேய 
பல ம் இன்  கண் ம் க த் மாக 
இ க்கின்றனர். அரசியல் நாகரிகம் மற் ம் 
பண்  ெதரியாதவர்களிடம் ேபசி ேநரத்ைத 
ேபாக்கிக்ெகாண்டி க்க எனக்கு டியா . என  
ேசைவைய அைமதியாக ெதாடரேவ வி ம் கிேறன். 
எல்லாவற் க்குேம ேமல் இைறவைன எவ ம் 
ஏமாற்ற டியா . எப்ேபா ம் நான் அகிம்ைசைய 
நம் பவன். இ  எனக்கு என  அரசியல் 
கு  அமரர் ெசளமிய ர்த்தி ெதாண்டமான் 
ெசால்லிக்ெகா த்த . அதன் படிேய என  
அரசியல் பயணம் ெதாட ம். 

??நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் கல்வி 
இராஜாங்க அைமச்சராக பலேசைவகைள 
ன்ென த் ம் வெரலியா மாவட்டத்தில் 

ேதசிய பாடசாைலகள் மற் ம் 
பல்கைலக்கழகங்கைள உ வாக்க 
டியவில்ைலேய?

அதற்கான அத்திபாரத்ைத ஏற்ப த்திேனாேம? 
சகல வசதிகைள ம் ெகாண்ட ம்ெமாழி 
பாடசாைலைய உ வாக்க நா ஓயாவின் 
எடின்பேரா ேதாட்டத்தில் காணி ம் ெதரி  ெசய்  
அதற்கான ேவைலத்திட்டங்கைள ெதாடங்கிேனாம். 
அேத ேபான்  பல்கைலக்கழக கல் ரி ஒன்ைற 
உ வாக்க ேஹாலி ட் பகுதியில் காணிையத் 
ெதரி  ெசய்ேதாம். அதற்கான நிதிைய ஜப்பான் 
அரசாங்கம் வழங்க ன்வந்த . இைடயில் நாட்டில் 
ஏற்பட்ட அரசியல் ெந க்கடி அைனத்ைத ம் 
தைலகீழாக்கி விட்ட . 

மைலயகН Х  ż˙Х  ǺУவாகமா மைலயகН Х  ż˙Х  ǺУவாகமா 
இராΣவ ஆЛżயா ?இராΣவ ஆЛżயா ?

மக்கள் டிெவ த்  வாக்களிக்க ேவண் ம் மக்கள் டிெவ த்  வாக்களிக்க ேவண் ம் 
அைமதி ங்காவாக 
இ க்கும் மைலயகத் க்கு 
எதற்கு இரா வ காம்? இைத 
மக்கள் சிந்திக்க ேவண் ம். 30 
வ டங்களாக அகிம்ைச வழி அரசியைல 
ெதாட ம் என் மீ  இ  வைர எந்த 
ெபாலிஸ் ைறப்பா கேளா அல்ல  ஊழல் 
குற்றச்சாட் கேளா இல்ைல. தமக்கு சாதகமான 
விடயங்கைள ன்ென க்க அரசியல் 
நாகரிகம் ெதரியாதவர்கள்  குற்றச்சாட் க்கைள 
ன் ைவக்கலாம். அகிம்ைச வழியில்  

அவர்கைள மன்னித் விட்ேடன். ஆனால் 
அவர்க க்கு  ேதர்தல் லம் மக்கள் 
வழங்கப்ேபாகும்  தண்டைனைய என்னால் 
த க்க டியா . 

ெதாடர்ச்சி 23ஆம் பக்கம் பார்க்க
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ΜΫЖெகήНΤРேபாЛſ 
இல- 553                     

1.தி மணம்.
6.இதற்கு மயங்காதவர்கள் உலகல் இல்ைல என்ேற 
கூறேவண் ம்.
8. சித்தி ெபற்றவர் அல்ல  னிவர். (குழம்பி ள்ளார்)
13. கட்ைட என் ம் கூறலாம்.
15. வய  ேவ  ெபா ள். ( தி ம்பி ள்ள )
19. மட் பாண்ட  ெதாழில் ெசய்யபவன்.(தி ம்பி ள்ள இதில் 
கைடசி எ த்  இல்ைல)
23. இந்த ஒ க்கு ைறயால் மக்கள் ெபரி ம் 
பாதிக்கப்ப கின்றனர். 
26. நான் என்ற ெசால் க்கு பன்ைம.
29. குன் .
32. கனின் ஆ தம்.
38. யாைன. (தி ம்பி ள்ள )
41. சுற் ப் றத் ய்ைமேக .
43. ஆைடகள் தயாரிப்பதற்கு பயன்ப வ .
46. தைலயில் அணி ம் அணிகலன்.( தி ம்பி ள்ள )

1. கணவைன இழந்த ெபண்.
2. லகம்.
3.ம த்  குணம் நிைறந்த கீைரெயான் . 
(குழம்பி ள்ள )
6. உடல் உ ப் களில் க்கியமானெதான் .
7. ஏைழகள் வா ம் இடம். (தைலகீழ்)
19. நீரிழி  ேநாைய கட் ப்பாட்டில் 
ைவத்தி க்கும் பழங்களில் ஒன் . 
(குழம்பி ள்ள )
29. கைடய உத வ .
32. கதி.
35. தி வள் வரின் மைனவியின் ெபயர்.
41. மின்னேல பட நடிைக தல் பாதி மட் ம்.
(தைலகீழ்)

இடமி ந்  வலம் ேமலி ந்  கீழ்

பாராட்  ெப ேவார்
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பிரசுரமாகி ள்ள கூப்பைன நிரப்பி தபால் அட்ைடயில் ஒட்டி 
எதிர்வ ம் 07.08.2020 ஆம் திகதிக்கு ன்னர் அ ப்பி ைவக்க ம்.                                           
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எЪ.ச˙லЖ ஷனா,எЪ.ச˙லЖ ஷனா,
264, பЪஸர ேராЛ,264, பЪஸர ேராЛ,
ΨПறாС கЛைட,ΨПறாС கЛைட,

பΤைளபΤைள

1717
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1515

3131

3737

2626

32

1414

1515

1111 1111

4545

ஏ.தயானி – ேநார் ட்.

ஏ.ேஜ.பாத்திமா பஸ்னா –ெகாட்டிகாவத்ைத.

தி மதி.ஸாபியா மனாஸிர் – ேபசாைல.

கஸ் ரி களியெப மாள் – கண்டி.

ஆர்.மரியேபடில்லா – இரஜெவல.

அ.தியாகராஜா – ண் ேலாயா.

பி.ேலார்ஜினி – மஸ்ெகலியா.

ஆர்.நித்யவாணி – ெகாட்டகைல.

தி மதி சந்திரா ரவீந்திரன் – அட்டன்.

தி மதி. ேலாேகஸ்வரி தனபாலன்  – அட்டன். 

தி மதி கதீஸ்வரி ரவி – அட்டன்.

ஆர்.ஹபினயா – ேநார் ட்.

ெச.கனகசைப – கம்பைள.

அ.சந்தியாகு – கண்டி.

தி மதி உஷா ேதவி ேஜான்சன் – ெகா ம்  05.

தி மதி மலர் பரமானந்தம் – அட்டன்.

ஆர்.ஜயந்திமாலா – ஸல்லாைவ.

த்ைதயா ெசாக்கன் – ெபாகவந்தலாைவ.

தி மதி ெஜனிேமரி ஸ்ரீதரன் – அட்டன்.

வி.அக்னயா – அட்டன்.

1414

3838

V.Palaniandy,
1/6, Sakkaran Kotuwa,

Kahatapitiya,
Gampola.

ேபான வ ஷம் 
சும்மா இ ந்ேதன் , 
ேவைலெவட்டிக்கு 
ேபாகாம 
தண்டச்ேசா  

தின் ட்  இ க்கு பார், இ  எல்லாம் என்னிக்கி தான் தி ந்த ேபாகு  
ெசான்னவங்க எல்லாம்....
இந்த ெகாரனா வந்த அப் றம்....
என்ைனய பாத்  , உன்ன மாரி எல்ேலா ம் இ ந்தா மட் ம் தான் 

இந்த உலகத்ைத காப்பாத்த டி ம் ெப ைமயா ெசால்றா ங்க ,
 என்ன ஒ  காலக்ெகா ைம

கணவன்: ஏன்டி இப்ப அழற?
மைனவி: ஏன் இந்த வீட்ல எனக்கு 

அழக்கூட உரிைம இல்ைலயா?
கணவன்: சரிடி நான் எ ம் ேகக்கல.
மைனவி: அதாேன நீங்க எப்டி ேகப்பீங்க. 

நா அ தா உங்க க்கு என்ன?
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21 ஆம் பக்கத்  ெதாடர்ச்சி

பின்னர் என  அைமச்சுப் பதவி மாறிவிட்ட . என  
அைமச்ைச ெபா ப்ேபற்றவர் மிகுதி காலத்ைத 
அைமதியாகேவ கடத்தி விட்டார். ஜப்பான் 
அரசாங்க ம் நாட்டில் நிச்சயமற்ற ஒ  அரசியல் 
சூழல் நில வதாக ம் அ  ஸ்திரமான டன் 
ெதாடர்  ெகாள் மா ம் கூறி விட்ட . 
அதற்குப்பிறகு திய அரசாங்கம் உ வான 
பிறகு எம  திட்டத்ைத ெதாடர எவ க்கும் 
வி ப்பமி க்கவில்ைல. இ  அைனவ க்கும் 
ெதரிந்த உண்ைம.

??நல்லாட்சி காலத்தில் 
ெதாழிலாளர்களின் சம்பள 
உயர்  ெதாடர்பில்  யற்சிகள் 
ன்ென க்கப்படவில்ைலேய?

ஆயிரம் பாய் என்ற விடயத்தில் எனக்கு 
உடன்பாடில்ைல. அதற்கு அப்பால் ெசல்ல 
ேவண் ம். அதற்கு கம்பனிகளிடம் தான் ேபச்சு 
நடத்த ேவண் ம். ஆனால் கூட்  ஒப்பந்த்தில் நாம் 
பங்குதாரர்கள் இல்ைல என்றா ம் ெவளியிலி ந்  
அதற்கு அ த்தங்கள் ெகா க்க யன்ேறாம். 
எனி ம் கூட்  ஒப்பந்த ெதாழிற்சங்கம் ஒன்  
அைத வி ம்பியி க்கவில்ைல. எப்படியாவ  எம  
யற்சிக க்கு தைட ேபா ம் ேவைலகைளேய அ  

பார்த்த . அதன் காரணமாக அந்த ெதாழிற்சங்கம் 
காத்திரமான பங்ைக இவ்விடயத்தில் எ க்க 
டியா  ேபான . இ  தான்  உண்ைம. 

தற்ேபா  ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் ேதர்தல் 
விஞ்ஞாபனத்தி ம் அதன் தைலவர் சஜித் 
ெதாழிலாளர்க க்கு ஆயிரம் பாய் வழங்குவ  
குறித்த உ தி ெமாழிைய தந் ள்ளார். அவர் 
தன்னிச்ைசயாக டிெவ க்க மாட்டார். 
கம்பனிக டன் எவ்வா  கைதத்  அைதப்ெப வ  
என்ப  ெதரி ம். நாட்டின் ஜனாதிபதி இ  
குறித்  ேதடிப்பார்க்காமல் தன்னிச்ைசயாக 
ஆயிரம் பா வழங்கப்ப ம் என்றார். ஆனால் அ  
நடக்கவில்ைல. அேத ேவைள தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணி ம் ேதர்தல் விஞ்ஞாபனம் ஒன்ைற 
ெவளியிட ள்ள . அதில் ெதாழிலாளர்களின் 
பல பிரச்சிைனக க்கான தீர்  திட்டங்கள் 
உள்ளடங்கி ள்ளன. ஏற்கனேவ சஜித் மைலயக 
மக்களின் பிரச்சிைனக க்கு ஒ  ெசயலணி 
அைமக்கப்ப ம் என்  வாக்கு தி அளித்தி ந்தார். 
அந்த ெசயலணி நிச்சயமாக அைமக்கப்ப ம். 

??அப்படியானால் உங்கள் காலத்தில் 
உ வாக்கப்பட்ட மைலயக அதிகார சைப 

ெசயற்படாதா?
எம  கூட்டணியின் யற்சியால் மைலயக மக்களின் 
எதிர்காலத்ைத மனதிலி த்தி உ வாக்கப்பட்ட 
நிரந்தரமான அைமப்ேப மைலயக அதிகார சைப. 
ஆனால் இன்  என்ன நடக்கின்ற ? மைலயக 
ச கத் க்காக நாேம அைனத்ைத ம் ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  நிைனக்கும் சுயநலக்காரர்கள் 
அைத டக்கி ைவத் ள்ளனர். இலங்ைக 
அரசியலில் இ  இயல்பாகி ேபான . எந்த 
கட்சியாவ  ஒ  நல்ல விடயத்ைத ெகாண்  
வந்தால் அைத ஆட்சிக்கு வ ம் மாற்  கட்சி 
டக்கி ைவக்கும். மக்க க்கு நல்ல  நடக்கும் 

என்  ஒ  திட்டத்ைத யாராவ  உ வாக்கினால் 
அைத அ ல்ப த்த ேவண் ம், அல்ல  
அைத ன்ேனாக்கிக் ெகாண் ச் ெசல்ல 
ேவண் ம். ஆனால் கு கிய அரசியல் 
ேநாக்கங்க க்காக சிலர் இவ்வா  
ெசய்வதில்ைல. மட் மன்றி மக்க க்கு 
நல்ல  நடந்  விடக்கூடா  என்பதி ம் 
இவர்கள் மிக அக்கைறயாக இ க்கின்றனர். 

?? வெரலியா மாவட்டத்தில் 
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி எத்தைன 
உ ப்பினர்கைள ெப ம்?
ஐந்  உ ப்பினர்கைளப் ெபறக்கூடிய 
சாத்தியங்கள் அதிகமாகேவ உள்ளன. 
இதில் ன்  தமிழ்ப் பிரதிநிதிக ம் 
இரண்  சிங்களப் பிரதிநிதிகைள ம் 
ெபற் க்ெகாள் ம் வாய்ப்  உள்ள . 
 
 ??மைலயகத்தில் கல்வி ச கம் 
ஒன்றின் உ வாக்கத் க்கு பாரிய 
பங்களிப்ைப ெசய்தி க்கின்றீர்கள் 
அவர்களின் ஆதர  உங்க க்கு 
இ க்கின்றதா?
மாகாண தமிழ் கல்வி அைமச்சராக ம் கல்வி 
இராஜாங்க அைமச்சராக ம் நான் கல்வி 
ச கத் க்கு மன க்கு தி ப்திகரமாக 
ேசைவகள் ெசய் ள்ேளன். தற்ேபா  
மைலயகத்தில் கல்வி ச கத்தின் எ ச்சி 
மகிழ்ச்சிைய த கிற . அைனவ ட ம் 
நான் ெதாடர் கைள ைவத்தி க்கின்ேறன். 
அவர்கள் மாற் க் கட்சிக்கு ஆதர  
வழங்கினா ம் கூட என்ைன மதிக்கும் 
பண்ைப ெகாண்டி க்கின்றனர். அ  தான் 
அந்த வளர்ச்சி என்ப . ஆனா ம் இன்  
கல்வி கற்ற ச கத்தில் பல ம் எனக்கு 
ஆதரைவ வழங்கத் தயாராக இ க்கின்றனர் 

என்பைத உ தியாகக் கூ ேவன். ஏெனன்றால் 
கல்வி ஒன்ேற எம  ச கத்ைத பல வழிகளி ம் 
இன்  ன்ேனற்றமைடயச்ெசய் ள்ள . அதன் 
அ வைடைய பார்த்  நான் உள்ளம் ரிக்கின்ேறன்.  
என  காலத்தில் நியமனங்கள் ெபற்றவர்கள் 
இன்  அதிபர்களாக ,கல்வி அதிகாரிகளாக, 
ஆசிரிய ஆேலாசகர்களாக, பணிப்பாளர்களாக 
விளங்குகின்றனர். பலைர ம் உ வாக்கி ள்ளனர். 
எனேவ தாம் எப்படி இந்நிைலைமக்கு வந்ேதாம் 
என்  நிைனக்கும் பண்  ெகாண்ேடார் நிச்சயமாக 
எனக்கு ஆதரைவ த வர். 

நன்றி : வீரேகசரி வாரெவளியீ

சர்வேதச கிரிக்ெகட் சைபயின் (ஐ.சி.சி.) தைலவர் 
பதவிக்கு பி.சி.சி.ஐ. தைலவர் ெசௗரவ் கங்குலிதான் 
ெபா த்தமானவராக இ ப்பார். அவரின் கூர்ைமயான 
கிரிக்ெகட் அறி ம், பரந்த அ பவ ம் அதற்கு 
சாட்சி என்  இலங்ைக அணியின் ன்னாள் 
தைலவர் குமார் சங்கக்கரா ஆதர  ெதரிவித் ள்ளார்.
ஐ.சி.சி. தைலவராக இ ந்த ஷசாங் மேனாகர் கடந்த 

மாதம் இராஜினாமா ெசய்தார். இதனால் இைடக்காலத் 
தைலவராக ெஹாங்ெகாங்ைகச் ேசர்ந்த 
இம்ரான் கமாஜா இ ந்  வ கிறார்.
இந்தியா ேட இதழின் நிகழ்ச்சி 

ஒன்றில் காெணாலி வாயிலாக இலங்ைக 
அணியின் ன்னாள் தைலவ ம் எம்.
சி.சி. தைலவ மான குமார் சங்கக்கரா பங்ேகற்றார். 
அப்ேபா  அவர் கூறியதாவ , நான், பி.சி.சி.ஐ. 
தைலவர் ெசளரவ் கங்குலியின் மிகப்ெபரிய 
ரசிகன் என்பைத இங்கு கூ கிேறன். ஐ.சி.சி. 
தைலவர் பதவிக்கு என்ைனப் ெபா த்தவைர பி.சி.
சி.ஐ. தைலவர் கங்குலிதான் ெபா த்தமானவராக 

இ ப்பார். அவரின் பாரபட்சமில்லாத 
ெசயற்பா , கிரிக்ெகட்டின் நல க்கு அளிக்கும் 
க்கியத் வத்ைதப் ேபால் யா ம் அளிக்க டியா .
ஐ.சி.சி. தைலவராக கங்குலி பதவி ஏற்றால், 

கிரிக்ெகட்டில் நிச்சயம் ஆேராக்கியமான மாற்றங்கள் 
நிக ம். கங்குலிக்கு இ க்கும் கூர்ைமயான 
கிரிக்ெகட் அறி ம், கிரிக்ெகட்டில் பரந்த அ ப ம் 
அவர்தான் இந்தபதவிக்கு ெபா த்தமானவர் 
என்பைதக் கூ கிற .
கங்குலிக்கு மனதில் கிரிக்ெகட்டின் அதிகமான 

நலனில் குறித்த இடம் உண் . பி.சி.சி.ஐ. 
தைலவராகேவா, இங்கிலாந்  கிரிக்ெகட் 
சங்கத் தைலவராகேவா, இலங்ைக வாரியத்தின் 
தைலவராகேவா அல்ல  எந்த நாட்  கிரிக்ெகட் 
அைமப்பின் தைலவராக இ ந்தா ம், ஐ.சி.சி. 
தைலவராக இ ந்தா ம் கிரிக்ெகட் நலன் எ ம் 
விஷயம் மாறக்கூடா .
ஐ.சி.சி. தைலவராக வ ம்ேபா  ற்றி ம் 

சர்வேதச மனநிைலேயா  அ கேவண் ம். 

நாம் எங்கி ந்  
வந்தி க்கிேறாம், 
ஆசியாவிலி ந்  
வந் ள்ேளாேமா, இலங்ைக, 
இந்தியாவிலி ந்  
வந் ள்ளதால் 
அண்ைட நா க க்கு 
பாரபட்சம் காட் வேதா, 
அ ஸ்திேரலியா, இங்கிலாந் க்கு ஆதரவாக 
இ ப்பேதா கூடா .
நான் ஒ  கிரிக்ெகட் வீரர், கிரிக்ெகட்டின் 

நல க்கும், கிரிக்ெகட் விைளயா ம் அணிகளின் 
நல க்கு என்ன ேதைவேயா அைத ெசய்ேவன் எனப் 
ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.
இந்த திறைம அைனத் ம் ெசளரவ் கங்குலியிடம் 

இ க்கிற . நா க க்கு இைடேய, அணிக க்கு 
இைடேய நல்ல நட் றைவ வளர்க்கும் திறைம 
இ க்கிற . அ  அவைர ஐ.சி.சி. தைலவர் பதவிக்கு 
உயர்த் ம். என சங்கக்கரா ெதரிவித்தார்.

ஐ.ż.ż. தைலவУ பத˙ЖΜ கЗΜˇ ெபாΪНதமானவУ –குமார் சங்ககார
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