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02                                   August 12, 2020                          
   kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

   மா  பிடிப்பதற்கு ன்னேர “இத்தைன” லீற்றர் 
பால் கறக்கும் அதில் இவ்வள  ெநய் கிைடக்கும் என்  
விைல ேபசி  வீணாகி விட்டைதப் ேபால  ேதர்தலில் 
ெவற்றி ெப வதற்கு ன்னேர உங்க க்கு “எம்.பி” 
ேவண் மா அல்ல  “மினிஸ்டர்” ேவண் மா என்  எம்பி 
எம்பி குதித்த குமரப் ெப மான்  ஊவாவில் ேதால்வி 
கண்  குப் றப் ப த்  விட்டாராம். 
எம்.பி ஆகி  மினிஸ்டர் ஆகி,  ேசவல் அணியின் 

தைலவராகி........ என்  கன  கண்டவர்  இ  ேபானால் 
ேபாகட் ம் மீண் ம் மாகாணத்தில் “ெமாட் ” மல ம் 
ேபா  கைலமகள் என்னிடம் நடனம் ரிவ  நிச்சயம் 
என்  மனைத சமாதானப் ப த்திக் ெகாண் ள்ளாராம். 
மாகாணத்தில் இ ந்தா ம் மந்திரிதான்,  மத்தியில் 
இ ந்தா ம் மந்திரிதான். “ஆனாக்க அந்த மடம்,  
ஆகாட்டி சந்த மடம்” என்  எந்திரிக்க ேவண்டிய  
தாேன!

   மரக்கறி மாவட்டத்தில் அதிகூ தலான வி ப்  வாக்குகைளப் ெபற் ள்ள 
ேசவல் அணியின் ெசயல க்கு “இராஜாங்கம்” ஒன்  நிச்சயம் கிைடக்கும் என்  
எதிர்பார்க்கப்ப கின்றதாம்.

 மைறந்த தைலவரின் மனத் ணிைவ ம் விசுவாசத்ைத ம் ெகௗரவிக்கும் 
வைகயில் “ெகபினட்” கிைடக்கும் என்  எதிர்பார்த்தி ந்த ேவைளயில் இராஜாங்கம் 
தான் உ தியாகி ள்ளதாம். நாடளாவிய ரீதியில் அதிகூடிய வி ப்  வாக்குகைள 
எ த்தவர்க க்கு ெகபினட் த வதற்கு தயாராக உள்ள நிைலயில் ேசவ க்கும் 
கிைடக்கும் என்  நிைனத்தார்களாம். எனி ம்  உயர்மட்டக் கு வில் கலந்  
ஆேலாசிக்கப்பட்ட ேபா   இளவலின் வய , அ பவம் ேபான்றவற்ைறக் க த்திற் 
ெகாண்  அதிக “பாரத்ைத” ெகா க்காமல் அளவாகக் ெகா ப்பேத நல்ல  
என்  தீர்மானிக்கப்பட் ள்ளதாம். அேதேபால்  இன் ம் சில மாதங்களில் ேசவலின் 
மற் ெமா  உ ப்பின க்கும் “பிரதி” ஒன்  கிைடக்குெமன நம்பத் தகுந்த வட்டாரத் 
தகவல் ஒன்  ெதரிவிக்கின்றதாம். ெபரியவர் ஒ வர் இல்லாத ச கத்தின் பாதிப்  
இப்ேபா  தான் உணரப்ப கின்றதாம். கிைடத்தைத சரியான ைறயில் ெசய்தால் 
அ த்த  “ ரேமாஷன்” தாேன!

   மரக்கறி 
மாவட்டத்தில் 
ற்ேபாக்கு 

அணியின் ெவற்றிைய 
சீர்குைலக்கும் வைகயில் கூட இ ந்ேத குழி பறிக்கும் ேவைலைய சிலர் கச்சிதமாக 
ெசய்  வந்தார்களாம். குறிப்பாக “உயர்ந்த” தைலவரின் அரசியல் பலத்ைதக் குைறத்   
“நானில்லாமல் எ ம் இல்ைல” என்  காட்டிக் ெகாள்ள நிைனத்தவர்கள் எண்ணத்தில் 
இடி வி ம் வைகயில் உயர்ந்த தைலவர் தம  காய் நகர்த்தல்கைள ேமற்ெகாண்  
ெவற்றி ெபற்  விட்டாராம். 

க ல் பதி கள், ஊடக அறிக்ைககள், உற்றார் உறவினர் நண்பர்கைள திைச 
தி ப் தல் என பல்ேவ  உத்திகைள சிலர் ைகயாண்  வந்த ேபாதி ம் அவர்கள் 
கத்தில் கரிையப் சும் வைகயில் ெவற்றிக் ெகாடி நாட்டப்பட் ள்ளதாம். ற் க்கு 

 ள்ளிகள் கிைடத்  விட்டதாம். தம்ைம வளர்த்  விட்டவைர கிஞ்சித் ம் 
நன்றிேயா  நிைன  கூராமல், “வளர்த்த கடாேவ மார்பில் பாய்ந்த கைதயாக” வஞ்சகம் 
ெசய்தவர் இ தியில் சரணாகதி அைட ம் அள க்கு நிைலைம ேமாசமாகி விட்டதாம். 
அதன் விைளவாக அவரின் ண் தலில் மயங்கிக் கிடந்தவர்கள் எல்ேலா ம் விழித் க் 
ெகாண்  விட்டார்களாம். இனிேமல் “தனி மரம் ேதாப்  ஆகுமா” என்பைத ம் 
பார்ப்ேபாேம!

கூட இ ந்ேத குழி பறித்தா ம்
ேதடி வந்ததாம் மக்களின் வாக்குகள்

மைறந்தவைர ெகௗரவிக்கும் வைகயில் “இராஜாங்கம்”

   எத்தைனேயா ேதர்தல்களில் எத்தைனேயா சின்னங்களில் ேபாட்டியிட்ட ேபாதி ம் 
அத்தைன ம் ெவற்றி ெகாண்  ன்  தசாப்தங்களாக வீ  நைட ேபாட்  வ ம் 
மண்ெவட்டி தைலவரான “பரமாத்மா” க்கு நடந்  டிந்த ேதர்தல் சவால் மிக்க 
ஒன்றாகேவ காணப்பட்டதாம். 
மண்ெவட்டிைய தீர்த் க் கட்ட ேகாடரிைய சுமந்  ெகாண்  வந்தவர்கள் 

“பாடறிேயாம் பராபரேம” என்  அைமதியாக அடங்கி விட்டார்களாம். தாங்கள் ெவல்வ  
உ தியில்ைல என்  ெதரிந்தி ந் ம் கூட  பரமாத்மாைவ ேதாற்கடிக்க ேவண் ம் 
என்பேத அவர்களின் குறிக்ேகாளாக இ ந்ததாம். அதற்காகேவ களம் இறங்கிய 
அம்மணி ம்  அவ்வணி ம் இனிேமல் எவ்வணியில் இைணந்தா ம் பவ்வியமாய் காய் 
நகர்த் ம் “பரம்” ெபா ளாம் உயர்ந்த தைலவரிடம் எ படா  என்ப ம்  தம்ைம 
நம்பியவர்கைள அவர் நட்டாற்றில் ைகவிட மாட்டார் என்ப ம் ல்லியமாக விளங்கி 
விட்டதாம்.  

அஞ்சாமல் கால் ைவத்த பரமாத்மா
ெநஞ்சார மகிழ்ந்தாரம் ெவற்றிேயா !

   வழைமயாக தண்டைன ெபற்  யாராவ  சிைறயில் இ ந்தால் அவைர 
ச கம் மதிப்ப  குைறவாகேவ இ ந்   வந் ள்ள . ஆனால்  அரசியலில் 
ஈ ப கின்றவர்க க்கு “சிைறவாசம்” என்ப  ேமலதிகத் தைகைமயாக 
காணப்ப கின்ற .

 மைலயகத்தில் தன் ைறயாக சிைறயில் இ ந்  ெகாண்ேட மத்திய மாகாண 
சைபத் ேதர்தலில் ேபாட்டியிட்  சாதைன பைடத்த ெப ைம மைலயக மக்கள் 
ன்னணி தைலவர் அமரர் சந்திரேசகர க்கு உண் . அேதேபால், இந்த ைற 

ெபா த் ேதர்தலில் ெவற்றி ெபற்ற சிைறயில் வா ம் இரண்  சிங்கங்களின் ெபயர்கள் 
ெவளிவந் ள்ளன. ஒ வர் கிழக்கு மாகாணத்தில் சிைறவாசம் அ பவித்  வ ம் 
சிவேநசத் ைர சந்திரகாந்தன் (பிள்ைளயான்)  அ த்தவர் இரத்தின ரி மாவட்டத்தில் 
க்குத் தண்டைன ைகதியாக ள்ள பிேரமலால் ெஜயேசகர என்பவராவார். இவ க்காக 

மகள் பிரசாரம் ெசய்  இலட்சத் க்கும் அதிகமான வி ப்  வாக்குகைளப் ெபற் க் 
ெகா த் ள்ளாராம். இவர்கள் சத்தியப் பிரமாணம் ெசய்  ெகாள்ள சட்டத்தி ம் இடம் 
உள்ளதாம்.

சிைறயில் வாடியபடி சிந்ைத கவர்ந்த சிங்கங்கள் !

   மைலயகத்தில் நாங்கள் தான் த்த அரசியல்வாதிகள் என தம்பட்டம் அடித் க் 
ெகாண்  ேதர்தலில் ேபாட்டியிட ன்வந்தவர்கள் “தம் பட்டம்” அ ந்த நிைலயில் 
கண் க்கு எட்டாத ரத் க்குச் ெசன்  விட்டார்களாம். 
தமக்குத் ேதைவயான சிலைர ைகயில் ைவத் க் ெகாண்  அறிக்ைக வி வ ம்  

விளம்பரம் ெசய்வ ம் மட் ேம ெவற்றி என்  இ மாந்  இ ந்  விட்டார்களாம். அ  
சிவனாக இ ந்தா ம் சரி,  மணியாக இ ந்தா ம் சரி, கட ள் அ ள் பாலிக்க மாட்டார் 
என்ப  நி பணம் ஆகி விட்டதாம். இ ந்தா ம் “பக்ஸ” வின் பார்ைவ பட்டால் 
பதவி ஒன்  கிைடக்கும் என்  சிவம் காத்தி க்கின்றதாம். அேதேபால்  
பச்ைசக் கட்சியில் க்கிய பதவி ஒன்ைறப் ெபற் க் ெகாள்ள தவம் கிடந்த 
“மணிய க்கு” அந்தக் கட்சியின் “பைச” குைறந்  விட்டைம ெப ம் ேவதைன 
தந் ள்ளதாம். என்ன ெசய்ய... நிைனத்த  ஒன்  நடந்த  ஒன்  தாேன?   

   தைலநகரத் தங்கம் , தன்மானச் சிங்கம், தமிழர்களின் அங்கம் என்ெறல்லாம் 
வர்ணிக்கப்ப ம் மேனாகர நாயகன் வாய்வீச்சில் ஜாம் காட் வ  ேபால  ேதர்தலில் வீரம் 
காட்டி ெஜயிக்க டியா  என்  தீர்க்கமான டி  எ த்தி ந்தார்களாம். 
ஆனால்  அவர்களின் எண்ணங்கைள தவி  ெபாடியாக்கி கடந்த ேதர்தைல விட 

அதிகமான வி ப்  வாக்குகேளா  மீண் ம் அவதாரம் எ த்  பாரா மன்றம் 
ெசல்ல ள்ளாராம். அதற்கான அங்கீகாரத்ைத தைலநகர மக்கள் தாராளமாகத் 

தந் ள்ளார்களாம். அதற்கு இன் ெமா  காரண ம் உள்ளதாம். 
ைமதானத்தில் பந்  வீசி விைளயாடிய ஒ வர்  மக்கள் மனங்களில் 
பந்  வீசி மேனாகர நாயகனின் ெவற்றிைய இல்லாமல் ெசய்யப் 
பார்த்தாராம். அதில் விழிப்பைடந்த மக்கள் மான உணர்ச்சிேயா  
வாக்களித்  ெவற்றிக் கனிைய சுைவக்கச் ெசய்  விட்டார்களாம். 
பந்  வீசிவ க்கும் ஒ  பாராட்  ெசால்லத் தாேன ேவண் ம்.

மேனாவின் மேனா திடத் க்கு மாெப ம் ெவற்றி !

   மைலயகம் கல்வியி ம் விைளயாட்டி ம் 
பின்தங்கி ள்ளைத சுட்டிக் காட்டி  ேதர்தலில் 
குதித் ,  பந்  மட்ைடகள் என பல ம் ெகா த்  
ப்ப  ஆயிரம் வாக்குகைள ெபற் க் ெகாண்  

ேதால்வி கண்ட சி த்ைதகள் தைலவரின் த்தவர் 
மைலயக இைளஞர்கைள சர்வேதச மட்டத் க்குக் 
ெகாண்  ெசல்ல ேதர்தல் காலத்தில் ெகா த்த 
வாக்கு திைய நிைறேவற் வாரா,  மனம் ேசாராமல் 
ன்வ வாரா என்பைத இனிேமல் தான் பார்க்க 

ேவண் மாம். 
அ த்ததாக மாகாணத் ேதர்தல் வர ள்ளதால் 

அதற்குத் ேதைவயான வாக்கு வங்கிைய இப்ேபாேத 
திறந்  ெகாண்ட மகிழ்ச்சியில் இ க்கின்றாராம். 
“ெமாட் ” நாயக ம் விட் க் ெகா க்காமல் தட்டிக் 
ெகா ப்பார் என்ற நம்பிக்ைக காணப்ப கின்றதாம். 
எ  எப்படிேயா இைளஞர்கள் ஏமாறாம ம்  
அவர்கைள ஏமாற்றாம ம் இ ந்தால் ேபா ம்!

இைளஞர்களின் 
விைளயாட் க்கு ஊக்கம் 

கிைடக்குமா?

   மரக்கறி மாவட்டத்தில் வரிந்  கட்டிய வண்ணம் 
ேகாடரிையத் க்கிக் ெகாண்  வீர நைட ேபாட் , அகில 
இலங்ைகைய ேம தி ம்பிப் பார்க்க ைவத்த மாதர் குல 
மாணிக்கம் ேதசிய மட்டப் ேபாட்டியில் “அ ” ராகம் பாட 
டியாவிட்டா ம், மாகாண மட்டப் ேபாட்டியில் பங்கு பற்றி 

நிச்சயம் ெவற்றிக் கிண்ணத்ைதச் சுவீகரிக்கப் ேபாவதாக 
கங்கணம் கட்டி ள்ளாராம். 
ேபாட்டியில் எவ்வா  கலந்  ெகாண்  ெவற்றி 

ெப வ  என்ப  ெதாடர்பான அ பவப் பாடத்ைதக் 
கற் க் ெகாண் ள்ளதால்  அ த்த ேபாட்டியில் இலகுவாக 
ெவற்றி ெபற டி ம் என்  ைவராக்கியம் ண் ள்ளாராம். 
லிக்குப் பிறந்த  ைனயாகி விடக் கூடா  அல்லவா? 
கன கள் நிச்சயம் நனவாக நம்பிக்ைகேயா  ைகெகா க்க 
பலர் இ க்கும் ேபா  அச்சம் ெகாள்ளத் ேதைவயில்ைல 
தாேன ? 

மா  பிடிப்பதற்கு ன்னேர  
பா க்கு விைல ேபசலாமா?

மாதர் குல மாணிக்கமாக 
அ ராகம் பா வாராம்!

வாய் கிழிய ேபசியவர்கள் ஆயிரம் தான் 
ெபற டிந்ததாம்?
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( வெரலியா கண்ணன்)

ஐக்கிய ேதசிய கட்சியின் 
ஆட்சியின் கீழ் இயங்கும் 
வெரலியா மாநகர சைப ெவகு 
விைரவில் ெமாட்  வசமாகலாம் 
என்  ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . 
இ  ெதாடர்பான ேபச்சுவார்த்ைத 
நைடெப வதாக நம்பகரமான 
தகவல்கள் ெவளியாகி ள்ளன.

ன்னாள் நகர தல்வ க்கும் 
ன்னாள் அைமச்சர் ஒ வ க்கும் 

இைடயில் இ  ெதாடர்பாக 
ேபச்சுவார்த்ைத வெரலியாவில் 
இடம்ெபற் ள்ள .இந்த 
ேபச்சுவார்த்ைதயின் ெபா  
ன்னாள் நகர தல்வைர 

நியமனத்தின் லமாக 
உள்வாங்குவ  என ம் அதற்கு 
தற்ெபா  மாநகர சைப 
உ ப்பினராக பதவி வகிக்கின்ற 
ஒ வர் தன  பதவிைய இராஜினாமா 
ெசய்வதற்கு தயாராக இ ப்பதாக ம் 
ெதரியவ கின்ற .
கடந்த காலங்களில் வெரலியா 

மாநகர சைபயின் ெசயற்பா கள் 

மிக ம் மந்த கதியிேலேய இயங்கி 
வ வதாகத் ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . 
அதற்கு க்கிய காரணமாக ஐக்கிய 
ேதசிய கட்சியின்  நிர்வாகத்தின் 
கீழ் மாநகர சைபயாக இ ப்பேத 
என சுட்டிக்காட்டப்ப கின்ற . 
இந்த நிைலைம ெதாட மானால் 
வெரலியா அபிவி த்தி என்ப  
ேகள்விக்குறியாக மாறிவி ம் என் ம் 
எனேவ அரசாங்கத் டன் இைணந்  
ெசயற்பட்டால் மாத்திரேம 
அபிவி த்திகைள ன்ென க்க 
டி ம் என் ம் விமர்சனங்கள் 
ன்ைவக்கப்பட்  வ கின்றன. 
 தற்ெபா  வெரலியா மாநகர 

சைபயில் ஐக்கிய ேதசிய கட்சியின் 
சார்பாக 13 உ ப்பினர்க ம் 
இலங்ைக ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் 
சார்பாக 2 உ ப்பினர்க ம் 
ெபா ஜன ெபர ன சார்பாக 
6 உ ப்பினர்க ம் ஸ்ரீ லங்கா 
சுதந்திர கட்சியின் சார்பாக 2 
உ ப்பினர்க மாக ெமாத்தமாக 
23 உ ப்பினர்கள் அங்கம் 
வகிக்கின்றனர்.
ஐக்கிய ேதசிய கட்சி சார்பாக 13 

உ ப்பினர்க ம் எதிர்க்கட்சிகள் 

சார்பாக 10 
உ ப்பினர்க ம் 
பிரதிநிதித் வம் 
ெசய்கின்றனர். 
நைடெபற்  
டிவைடந்த 

பாரா மன்ற 
ேதர்தலில் 
ஐக்கிய ேதசிய 
கட்சியின் சார்பாக 
பிரதிநிதித் வம் 
ெசய்த ன்  
உ ப்பினர்கள் மாற்  கட்சிக க்கு 
தம  ஆதரைவ ெதரிவித்த டன் 
ேதர்தல் பிரசாரங்களி ம் ேநரடியாக 
ஈ பட்டனர்.இந்த வரில் 
ஒ வர் சுேயச்ைச கு வில் 
ேபாட்டியிட்டவர். எனேவ இந்த 
வ க்கும் எதிராக ஐக்கிய ேதசிய 

கட்சி நடவடிக்ைக எ க்குமானால் 
அவர்கள் அரசாங்கத்திற்கு 
தங்க ைடய ஒத் ைழப்ைப 
வழங்க ன்வரலாம்.அவ்வாறான 
ஒ  நிைலயில் எதிர்க்கட்சிக்கு 13 
அங்கத்தவர்கள் அமர்வதற்கான 
வாய்ப்  இ க்கின்ற .
இவ்வாறான ஒ  நிைலயில் 

ஆட்சி அைமக்கும் அதிகாரத்ைத 
எதிர்க்கட்சிகள் ெபற் க் ெகாள் ம்.
இதன்ேபா  ஐக்கிய ேதசிய 
கட்சிைய அங்கத் வம் ெசய்கின்ற 
இன் ம் ஒ  சில உ ப்பினர்க ம் 
ெமாட்  கட்சிக்கு தங்க ைடய 
ஆதரைவ வழங்கலாம்.அவ்வாறான 
ஒ  நிைலயில் ெமாட்  கட்சி 
ஆட்சி அைமப்பதற்கான 
சந்தர்ப்பம் அதிகமாக 
இ க்கின்ற .மிகவிைரவில் 
இந்த மாற்றம் ஏற்படலாம் என 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற .

பலாங்ெகாைடயில் விைரவில் ேதசிய 
பாடசாைல ஒன்  உ வாக்கப்ப ம் என 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் அகில சாலிய 
எல்லாவல ெதரிவித்தார். இரத்தின ரி 
மாவட்டத்தில் பலாங்ெகாைட ேதர்தல் 
ெதாகுதியில் ேபாட்டியிட்  ெவற்றி ெபற்  
தன் ைறயாக பாரா மன்றத்திற்கு 

ெதரிவாகிச் ெசல் ம் உ ப்பினரான அகில 
சாலிய எல்லாவலைவ ெகௗரவிக்கும் 
நிகழ்  கடந்த  08ஆம் திகதி  அ ள்மிகு 
ஸ்ரீ கதிர்ேவலா த சுவாமி ஆலயம்,  ஸ்ரீ 
த் மாரியம்மன் ஆலய ேதவஸ்தானங்களில்   

ஏற்பா  ெசய்யப்பட்டி ந்த . இதில் கலந்  
ெகாண்  க த் த் ெதரிவிக்கும் ேபாேத அவர் 
அவ்வா  ெதரிவித்தார். அவர் ெதாடர்ந்  
உைரயாற் ைகயில் 

 “இம் ைற சிங்கள மக்க டன் தமிழ், 
ஸ்லிம் மக்க ம் இைணந்  எனக்கு 

அதிகள  வாக்குகைள அளித்தபடியால் தான் 26 
வ டங்க க்கு பிறகு பலாங்ெகாைடயிலி ந்  
பாரா மன்றத்திற்கு ெசல் ம் வாய்ப்  ஒன்  

கிைடத் ள்ள . அதற்கு   என  நன்றிகைள 
ெதரிவித் க்ெகாள்கிேறன். அத் டன் ேதர்தல் 
காலங்களில் பல்ேவ  ேகாரிக்ைககைள என்னிடம் 
ன்ைவத்தீர்கள் அதன்படி பலாங்ெகாைட 

கனகநாயகம் தமிழ் மத்திய கல் ரிைய மிக 
விைரவில் தமிழ் ேதசிய பாடசாைலயாக 

தரம் உயர்த்தி த வ டன் இரத்தின ரி 
மாவட்டத்தி ள்ள   ேதாட்டங்க க்கு 
தனிவீட் த்திட்டம் ,சுகாதார ேசைவ மற் ம் 
பாைதகைள அபிவி த்தி ெசய்வேதா   
வணக்கஸ்தலங்கைள னரைமத்  த ேவன் 
என் ம் ெதரிவித்தார். 

Υவெரˇயா மாநகர சைப ெமாЛΡ வசமாΜமா?

பலாЗெகாைடǾХ தǽЧ ேதżய பாடசாைல ǽக ˙ைர˙Х
உ ப்பினர்  சாலிய எல்லாவல  உ தி

(பலாங்ெகாைட  எஸ். இராமர்)
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2020 ஆகஸ்ட் 12, 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: 17

இலங்ைகயில் இடம்ெப ம் ேதர்தல்களில் ெபா த்ேதர்தல் 
மிக க்கியமான இடத்ைதப் பிடிக்கின்ற . நாட்டின் தைலவிதிைய 
தீர்மானிக்கும் பல க்கியமான டி கைள ம் சட்டங்கைள ம் 
உ வாக்கும், இயற் ம் உயர் சைபயான நாடா மன்றத் க்கு 
தம  பிரேதச பிரதிநிதிகைள அ ப்பி ைவக்கும் ேதர்தலாக இ  
விளங்குகின்ற . 
எனி ம் நாெடங்கி ம் அைனத்  மக்க ம் தம  வாக்குகைள 

சரியாக அளிக்கின்றனரா அல்ல  வாக்களிக்கும் ெசயற்பா களில் 
பங்ெக க்கின்றனரா என்ப  பற்றி எவ ம் சிந்திப்பதில்ைல 
அல்ல  அவ்வா  ஏன் இடம்ெப கின்ற  என்ப  பற்றி 
ேத வதில்ைல. ேதர்தல் ெப ேப கள் ெவளிவந்த பின்னர் அ  
குறித்த தகவல்கள் ெசய்திகளாகேவ மக்கைளச் ெசன்றைடகின்றன.
குறிப்பாக மைலயக பிரேதசங்களில் நாடா மன்ற ேதர்தல்களில் 
மக்கள் அளிக்கும் வாக்குகள் அதிகளவில் நிராகரிக்கப்ப வேதா  
வாக்களிக்கும் ெசயற்பா களில் மக்கள் பங்குபற் வ ம் மிக ம் 
குைறந்  வ வதான  கவைலயளிக்கும் ெசயற்பாடாகும். 
மைலயக ெப ந்ேதாட்ட மக்கள் ெசறிந்  வாழ்ந்  வ ம் 
வெரலியா மாவட்ட தர கைளப் பார்க்கும் ேபா  இவ்விடயம் 
நன்கு விளங்குகின்ற . 

2004 ஆம் ஆண்டிலி ந்  இடம்ெபற்  வ ம் ெபா த் 
ேதர்தல்கைள அடிப்பைடயாக ைவத் ப் பார்க்கும் ேபா   
அவ்வாண்  இடம்ெபற்ற ேதர்தலில் 24 ஆயிரம் வாக்குகள் 
நிராகரிக்கப்பட்ட டன் சுமார் 84 ஆயிரம் ேபர் வாக்க 
ளித்தி க்கவில்ைல. அேத ேபான்  2010 ஆம் ஆண்  37ஆயிரம் 
வாக்குகள் நிராகரிக்கப்பட்ட டன் சுமார் ஒன்றைர இலட்சம் ேபர் 
வைரயில் வாக்களிக்கவில்ைல. 2015 ஆம் ஆண்  32 ஆயிரம் 
வைரயான வாக்குகள் நிராகரிக்கப்பட்டன. ஒ  இலட்சத் க்கும் 
அதிகமாேனார் வாக்களித்தி க்கவில்ைல.
அேதேபான்  இம் ைற இடம்ெபற்ற ேதர்தலி ம் சுமார் 42 

ஆயிரம் வாக்குகள் நிராகரிக்கப்பட் ள்ள டன் ஒ  இலட்சம் 
வைரயாேனார் வாக்களிப்பில் கலந்  ெகாள்ளேவயில்ைல.  
இலங்ைக வதி ம் உள்ள ேதர்தல் மாவட்டங்களில் வ 
ெரலியாேவ இம் ைற  அதிக வீதத்திலான, அதாவ   75 வீத 
வாக்களிப்  இடம்ெபற்ற மாவட்டமாக விளங்குகிற . ஒவ்ெவா  
வ ட ம் இம்மாவட்டத்தி ம் வாக்காளர்களின் ெதாைக அதிக 
ரித்த வண்ணேம உள்ள . ஆனால் நிராகரிக்கப்ப ம் அேதேவ 
ைள வாக்களிக்காேதார் ெதாைக ம் அதிகரித் ச் ெசல்கின்ற .
சின்னங்கள்  மற் ம் ேவட்பாளர்கைள ெதரி  ெசய்வதில் ஏற்பட்ட  

குழப்பங்களினால் வாக்குகள் நிராகரிக்கப்பட்டி க்கின்றன என்  
கூறப்பட்டா ம் ேதர்தலில் பங்ேகற்காமலி ப்ேபாைர பற்றிய 
ஆய் கள் அவசியம். இம்மாவட்டத்தின் எந்த அரசியல் கட்சி 
கைள ம் மக்கள் நம்பத் தயார் இல்ைலயா? அல்ல  இந்த மக்கள் 
அரசியலில் ஈ ப வைத தவிர்க்கின்றனரா ? அரசியல் ரீதியான 
உரிைமகள் என்றால்  என்ன என்ப  குறித்  இவர்க க்கு 
இன் ம் ெதளிவில்ைலயா ேபான்ற பல ேகள்விகள் எ கின்றன. 
ஒ  சில ஆயிரம் வாக்குகளால் நாடா மன்ற வாய்ப்ைப இழந்த 

பிரதிநிதிகள் சக ேவட்பாளர்கள் மற் ம் தம  ஆதரவாளர்கைள 
குைற கூ வைத வி த்  வாக்களிக்காதவர்கள் மற் ம் வாக்குகள் 
நிராகரிக்கப்பட்ட காரணங்கள் ேபான்றவற்ைற ேதடிப்பார்த்தல் 
அவசியம்.வாக்களிப்ப  ஜனநாயக கடைம என ேதர்தல் 
காலங்களில் மட் ம் குரல் எ ப் வைதத் தவிர, பிரதிநிதிகள் 
ேமற்குறிப்பிட்ட விடயங்கைள ஒ  ெபா ட்டாக எ ப்பதில்ைல.
ெவளி மாவட்டங்களிலி ந்  தம  பிரேதசத் க்கு வந்  

சிலர் வாக்குகைள சிதறடிக்கின்றனர் என்  ேபசுகிறார்கேள 
ஒழிய தம  பிரேதசத்தில் வாக்களிக்காமலி ப்ேபாைரப் பற்றிய 
ேதடல் இவர்களிடம் இல்ைல. சில ேநரங்களில் நிராகரிக்கப்பட்ட 
அல்ல  அளிக்கப்படாத வாக்குகளினால் ஒ  பிரதிநிதித் வேம 
இழக்கப்ப ம்  சந்தர்ப்பங்கேள அதிகமாக இ க்கின்றன. 
ஆைகயால் இதன் பின்னணி குறித்  ஆராய்வதற்கு மக்கள் பிரதி 
நிதிகள்,அரச சார்பற்ற அைமப் கள் மற் ம் சிவில் அைமப்பினர் 
ன் வர ேவண் ம் என்பைத நிைன ட் கிேறாம்.
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ேதசியன்

9ஆவ  நாடா  மன்றத் க்கான 
ேதர்தலில் இந்திய வம்சாவளி 
உ ப்பினர்களாக 9 ேபர் ெதரி  
ெசய்யப்பட் ள்ளனர். இவர்களில் 
வெரலியா மாவட்டத்தில்  ஐந்  

ேப ம் ப ைளயில் இ வ ம் 
கண்டி மற் ம் ெகா ம்  
மாவட்டங்களில் தலா ஒ வ மாக 
அடங்குகின்றனர். 
கட்சி ரீதியாக பார்க்கும் ேபா  
தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் 
அங்கம் வகிக்கும் ன்  கட்சிக ம் 
6 உ ப்பினர்கைளப் ெபற் ள்ளன. 
ேமற்படி கூட்டணி சார்பாக 
இரத்தின ரியில் ேபாட்டியிட்ட 
ேவட்பாளர் 36 ஆயிரம் 
வாக்குகைளப்ெபற் ம் ெவற்றி ெபற டியா  
ேபாய் விட்ட . அேதேவைள கூட்டணி சார்பாக 
ேககாைல,கம்பஹா ேபான்ற மாவட்டங்களி ம் 
50 ஆயிரம் வைரயான வாக்குகள் 
ெபறப்பட் ள்ளன. இந்நிைலயில்   தமக்கு 
ேதசிய பட்டியல் ஒன்  வழங்கப்படல் ேவண் ம் 
என  ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் ேபாட்டியிட்ட 
கூட்டணி கட்சிகள், அதன் தைலவர்  சஜித் க்கு 
அ த்தம் ெகா த்  வ கின்றனர். ஆனால் 
அவர் பக்கமி ந்  சாதகமான எந்த பதில்க ம் 
கிைடக்கவில்ைல.
இேத நிைலைம கடந்த 2015 ஆம் 
ஆண் ம் ஏற்பட்ட . ேதசிய கட்சிக டன் 
இைணந்  ேபாட்டியிட்  அவர்க க்கு 
கணிசமான வாக்குகைள சி பான்ைம 
கட்சிகள் ெபற் க்ெகா த் ம் ேதசிய பட்டியல் 
ஆசனெமான்ைற வழங்குவதற்கு இந்த 
தைலவர்கள் வி ம் வதில்ைல. ெபற் க்ெகா த்த 
வாக்குகளினால் கிைடக்கும் ஆசனங்கைள 
ெப ம்பான்ைமயினத்தவர்க க்ேக வழங்கி 
அழகு பார்ப்ப ம் கூட ஒ  ேபரினவாத 
ெசயற்பாடாகேவ பார்க்கப்ப கின்ற .
இந்நிைலயில் தமக்கு ேதசிய பட்டியல் 
ஆசனெமான்ைற வழங்குமா  தமிழ் 
ற்ேபாக்குக் கூட்டணியினர் சஜித்திடம் 

ேகாரிக்ைகைய ன்ைவத் ள்ளனர். அப்படி 
தமக்கு கிைடக்காவிடின் நாடா மன்றில் 
தனியாக ெசயற்படப் ேபாவதாக ம் 
ஊடகங்க க்கு அறிவித் ள்ளனர். இவர்கள் 
தனியாக அமர்ந்தா ம் சஜித் டன் 
இைணந்  அமர்ந்தா ம் அங்ேக இவர்களால் 
நடக்கப்ேபாவ  ஒன் மில்ைல என்ேற கூற 
ேவண்டி ள்ள .
ேதர்தலில் அேமாக ெவற்றியீட்டிய ெபா ஜன 
ெபர ன கட்சியான  நாடா மன்றில் 
ன்றிலிரண்  ெப ம்பான்ைமைய மிக 

இலகுவாக ெபற்  விட்ட . இனி சஜித் 
அணியின ைடய ேதைவ இவர்க க்கு 
எப்ேபா ம் ஏற்படா . அரசாங்கத்தால் மன்றில் 
ெகாண்  வரப்ப ம் க்கியமான சட்டங்கள் 
மற் ம் தி த்தங்க க்கு ைககைள உயர்த்தி 
ஆதர  ெதரிவிப்பைதத் தவிர அக்கட்சியில் 
இைணந்தி ப்ேபார் ேவ  எைத ம் 
ெசய்யப்ேபாவதில்ைல என்ேற கூற ேவண் ம்.
இந்நிைலயில் நாடா மன்றில்  சஜித் 
அணியின ம் தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியினர் 
உட்பட ஏைனய எதிர்த்தரப்பின ம் அ த்த 

ஐந்  வ டங்க க்கு எம்.பிக்களாக மட் ேம 
அமர்ந்தி க்கப்ேபாகின்றனர். பலமான ஒ  
எதிர்க்கட்சி இல்லாைமேய இதற்குக் காரணம். 
நாட் க்கு அவசியமான சட்ட லங்க க்கு 
ஆதரவளிக்க ேவண்டிய ம் மக்கள் நல க்கும் 
நாட் க்கும் பாதிப்பான விடயங்க க்கு 
தம  எதிர்ப்ைப ெதரிவிக்க ேவண்டிய ம் 
ஒ  எதிர்க்கட்சியின் பிரதான கடைமகளாகும். 
ஆனால் இப்ேபா  நிைலைம அப்படியில்ைல.
எதிரணியினர் எதிர்ப்ைப ெவளிப்ப த்தினா ம் 
ஆ ங்கட்சியினர் அைத ெபா ட்ப த்தாமல் 
சட்டங்கைள அ திப் ெப ம்பான்ைம டன் 
நிைறேவற்றிக்ெகாள்ளலாம்.
இந்நிைலயில் ேதசிய பட்டியல் 
வழங்காவிட்டால் நாடா மன்றில் தனிேய 
அமர்ந்  தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியினர் 
என்ன ெசய்யப்ேபாகின்றனர்? அ த்  வ ம் 
மாகாண சைபத் ேதர்தலில் இவர்கள் தனியாக 
ேபாட்டியிட டி மா? தனித் வத்ைத 
ெவளிக்காட்ட டி மா? அல்ல  மாகாணசைப 
ேதர்தலில்  கூட்டாக ெசயற்பட்  பின்னர் 
நாடா மன்றில் தனிேய ெசன்  இவர்களால் 
அமர டி மா? ேமலதிகமாக ஒ  
தமிழ்ப் பிரதிநிதித் வம் கிைடத்தால் அ  
மைலயகத் க்கு ேம ம் வ  ேசர்ப்பதாக 
அைம ம் என்ப  நிச்சயம். அதன் லம் 
அ த்  வ ம் மாகாண சைபயில் ஆதரைவ 
அதிகரிக்கலாம்.
ஆனால் அைத எவ்வா  ெபற் க்ெகாள்வ  
என்ப  பற்றிய அ கு ைறகள் க்கியம். 
நாடா மன்றில் தனிேய ெசயற்ப ேவாம் 
என்ெறல்லாம் ச்சாண்டி காட்டி ேதசிய 
பட்டியைல ெபற டி மா என்ப  
ெதரியவில்ைல. ஏெனன்றால் அப்படி 
நடந்தால் தனிேய அமர்ந்  இவர்கள் எைத 
சாதிக்க டி ம் என்பைத ம் பகிரங்கமாக 
மக்கள் மத்தியில் அறிவிக்க ேவண் ம். 
தமக்கு வாக்களித்த மக்கள் மீ  இவர்க க்கு 
உண்ைமயான கரிசைன இ ந்தால் ஏற்கனேவ 
ெபயரிடப்பட்ட ேதசிய பட்டியல் ஆசனத்ைத 
சுழற்சி ைறயிலாவ  தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணிக்கு வழங்குவதற்கான வழி ைறகள் 
பற்றி ஆராய ேவண் ம். சுழற்சி ைறயிலான 
எம்.பி வாய்ப்ைப கடந்த ைற தமிழ் ேதசிய 
கூட்டைமப்  பின்பற்றியி ந்தைம க்கிய 
விடயம்.

jdpNa mku;e;J vij 
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சி.சிவகுமாரன்

இடம்ெபற்  டிந்த நாடா மன்றத்ேதர்தலில்  
ெபா ஜன ெபர னவின் ெவற்றி 
எதிர்ப்பார்க்கப்பட்டெதான் . ஆனால்  ஐக்கிய 
ேதசிய கட்சியின் ப ேதால்வி எதிர்பாராத . 
இன் ம் யாைன சின்னத்தில் மக்கள் நம்பிக்ைக 
ெகாண்டி க்கின்றனர் என்ற ரணிலின் நம்பிக்ைக 
ெபாய்த் ப் ேபான .  சின்னங்கள் எ வாக 
இ ந்தா ம் யா க்கு வாக்களிக்க ேவண் ம் என்ற 
டிேவா  தான்  இந்நாட்  மக்கள் இன் ம் 

இயங்கி வ கின்றனர் என்பதற்கு ஐ.ேத.கவின் 

ப ேதால்வி ஒ  உதாரணம்.
ரணிலின் பக்கம் இ ந்த 90 வீதமாேனார் சஜித்தின் 
பக்கம்  ெசன்ற ேபாேத ரணில் விழித்தி க்க 
ேவண் ம். ஆனால் இ தி வைர தைலைமப் 
பதவிைய விட் க்ெகா க்கா  தற்ேபா  
கட்சிைய அதல பாதாளத்தில் தள்ளி விட்  
தைலைமப் பதவிைய இராஜிநாமா ெசய் ள்ளார். 
எ  எப்படியானா ம் இந்தத் ேதர்தலின் 
லமாவ   சஜித் ரணிைல ேதாற்கடித்  மக்கள் 

அங்கீகாரத்ைதப்ெபற் ள்ளார்.  ஆனால் சஜித் 
ரணிைல ேதாற்கடித்தா ம்  இவர்கள் இ வைர ம் 
ஒன்றாக ேசர்த்   வீழ்த்தி ள்ளார் மஹிந்த.
மஹிந்த க்கு 
எந்தள க்கு 
ரணில் 
குைடச்சைல 
ெகா த்தி ப்பார் 
என்பைத 
நாேட அறி ம். 
அவரிடமி ந்  
ைமத்ரிைய 
பிரித்  
ஜனாதிபதியாக்கி 
மஹிந்த 
ெபயைரேய 
இலங்ைக 
அரசியல் 
வரலாற்றில் 
இ ந்  
அகற் வதற்கு 

யற்சித்தார். ஆனால் தன  சேகாதரர்க க்கு 
சிறந்த ைறயில் ேதாள் ெகா த்த பஸில் 
ராஜபக்ச  மிக தந்திரமாக காய்கைள நகர்த்தி 
ெபா ஜன ெபர ன என்ற திய கட்சிைய 
உ வாக்கி உள் ராட்சி சைப ேதர்தல்கள் 
லம் கால் பதித்  ெவற்றி ெபற்  ஜனாதிபதித் 

ேதர்தல் மற் ம் ெபா த்ேதர்தலி ம் ெவற்றியீட்ட 
ைவத் ள்ளார்.  ெபா  ஜன ெபர னவின் 
ைளயாக ெசயற்ப வ  உண்ைமயில் பஸில் 

ராஜபக்ச தான் என்பேத உண்ைம. மீண் ம் இலங்ைக 
ராஜபக்சக்களின் அதிகாரத் க்குட்பட் ள்ள .  
அ ம் அவர்களின் ெசாந்த கட்சியின் பிடியிேலேய 
இனி நா  அ த்த கட்டத்ைத ேநாக்கிய நகர்ைவ 
ன்ென க்கப்ேபாகின்ற .

ஜீவ க்கு இராஜாங்க அைமச்சு

ெபா த்ேதர்தலில் ெபா ஜன ெபர னேவா  
இைணந்  
ேபாட்டியிட்ட இ.ெதா.
கா சார்பில்  வெரலியா 
மாவட்டத்தில் இரண்  
ேவட்பாளர்களான 
ஜீவன் ெதாண்டமான் 
மற் ம் ம.ராேமஷ்வரன் 
ஆகிேயார் மட் ேம 
ெதரிவாகி ள்ளனர். 
இந்நிைலயில் 
ஆ கனின் 
மைற க்குப் பின்னர் அவரின் இடத்ைத நிரப்பி 
ெவற்றி ெபற்ற  அவர  மகன் ஜீவ க்கு ேதாட்ட 
உட்கட்டைமப்  ச க வ ட்டல்  இராஜாங்க 
அைமச்சு கிைடக்க ள்ள . அைமச்சரைவ 
அந்தஸ்த் ள்ள அைமச்சு ெதாடர்ந் ம் 
பிரதமர் மஹிந்த வசேம இ க்கும் என்  
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .
இராஜாங்க அைமச்சு கிைடத்தா ம் அவர் 
சுதந்திரமாக இயங்க டி ம் என பிரதமர் 
ெதரிவித்தி க்கின்றார். அேத ேவைள இ.ெதா.
கா க்கு ேம ெமா  பிரதி அைமச்சு 
கிைடப்பதற்கு சந்தர்ப்பங்கள் இல்ைல என் ம் 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . தற்ேபா  19 ஆவ  தி த்தச் 
சட்டத்தின் படி அைமச்சு மற் ம் பிரதி அைமச்சு 
ெபா ப் கள் மட் ப்ப த்தப்பட்டி ப்பதால் 
அச்சட்டத்தில் தி த்தங்கைள ெகாண்  வந்த 
பின்னர் பிரதி அைமச்சுக்கள் வழங்கப்படலாம் என்  
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

ேதால்விையத் த விய 
ன்னாள் எம்.பிக்கள்

இடம்ெபற்  டிந்த ெபா த் ேதர்தலில் ன்னாள் 
எம்.பிக்கள் மற் ம் அைமச்சர்கள் என 63 ேபர் 
ேதால்விைய த விக்ெகாண் ள்ளனர். இதில் 
ெப ம்பாலாேனார் ஐக்கிய ேதசிய கட்சிைய 
ேசர்ந்தவர்கள் என்ப  க்கிய விடயம். ேம ம் 
மஹிந்த க்கு ஆதரவாக இ ந்த ஐக்கிய மக்கள் 
சுதந்திர கூட்டைமப்ைபச் ேசர்ந்தவர்க ம் 

ேதால்விையத் த வி ள்ளனர். 
அேத ேபான்  ன்னாள் சபாநாயகர் க  
ெஜயசூரிய உட்பட ன்னாள் பிரபல எம்.பிக்கள் 
16 ேபர் இம் ைற ேதர்தலில் ேபாட்டியிடவில்ைல. 
அவர்களின் ெபயர்கள் ேதசிய பட்டியலி ம் 
இடம்ெபறவில்ைல. இவர்களில் ைபசர் ஸ்தபா, சரத் 
அ கம, காமினி ெஜயவிக்ரம ெபேரரா, மங்கள 
சமரவீர ஆகிேயார் பிரதானமானவர்கள்.
ேபாட்டியிட்  ேதால்விையத் த வியவர்களில் 
ஐக்கிய ேதசிய கட்சியின் தைலவர் ரணில்,  
ெசயலாளர் அகிலவிராஜ், ெபா ளாளர் தயா கமேக, 
பிரதித்தைலவர் ரவி க ணாநாயக்க ஆகிேயா ம் 
ேதசிய அைமப்பாளர் நவீன் திசாநாயக்க ம் 
அடங்குகின்றனர். 
ேம ம் சிேரஷ்ட அரசியல் பிர கரான ஏ.எச்.
எம்.ெபௗசி, ஹி ணிகா, திலங்க சுமதிபால, 
லஷ்மன் யாப்பா அேபவர்தன, சுனில் ஹந் ெநட்டி, 
ஆகிேயா ம் தமிழ் எம்.பிக்களில் மாைவ 
ேசனாதிராஜா, பி.சரவணபவன், விஜயகலா 
மேகஷ்வரன் ஆகிேயா ம் ேதால்விையத் 
த வியவர்களாவர். 

 வி ப்  வாக்குகள் 
வி ட்சமாக மா ம்

 எனக்குக் கிைடத்த 17 ஆயிரம் வாக்குக ம் 
எதிர்காலத்தில் வி ட்சமாக மா ம். அேத ேவைள 
எனக்கு வாக்களித்த அைனத்  நல் ள் ளங்க க்கும் 
என  நன்றிையத் ெதரிவிக்கிேறன் என வெரலியா 
மாவட்டத்தில் 
சுேயச்ைச கு  
1 இல் ேகாடரி 
சின்னத்தில் 
ேபாட்டியிட்ட 
அ ஷா 
சந்திரேசகரன் 
ெதரிவித் ள்ளார். 
இ  குறித்  
அவர் கூ ைகயில்  
அரசியலில் 
ெவற்றி என்ப  
பாரா மன்ற 
ஆசனத்ைத வசப்ப த் வ  மட் மல்ல. மக்களின் 
ஒ மித்த குரலாய் மக்களின் மனங்களில் 
வாழ்வ , இதைன இன் ம் என  தந்ைத 
உணர்த்திக்ெகாண்டி க்கிறார்!
ேநற்  வாக்ெகண் ம் நிைலயத்தில் கண்ட ஒ  
சம்பவம் ேபனா இல்லாமல் ஒ வர் நகத்தினால் 
கீறீ ேகாடாரிக்கு தன் வாக்ைக பதி  ெசய்தி ந்த  
மைலயகத்தில் மாற்றத்தின் தாகத்ைத எமக்கு 
உணர்த்தியி க்கிற .
உணர் ள்ள மக்க க்கான ெகாள்ைக அரசியல் 
அத்தியாயத்ைத மீண் ம் நாம் ஆரம்பித்தி க்கிேறாம் 
என்பேத எம  ெவற்றிதான்.
வீழ்ந்தா ம் 17,107 விைதகளாய் வீழ்ந்தி க்கிேறாம், 
இ  அவ்வள ம் வி ட்சமாகும் காலம் ெவகு 
ெதாைலவில் இல்ைல, என்ைன நம்பி வாக்களித்த 
மக்க க்கான குரலாய் என் குரல் நிச்சயமாக 
ஒலிக்கும். எம் மக்க க்கான அரசியல் என் ம் 
ெதாட ம் என்  அவர் ெதரிவித் ள்ளார்.

ரணிைல ெவற்றி ெகாண்ட சஜித் 
இ வைர ம்  வீழ்த்திய  மஹிந்த

ஜீவ க்கு இராஜாங்க அைமச்சு
ேதால்விையத் த விய 63 ன்னாள் எம்.பிக்கள்

 ேதசிய அரசியல் ேதசிய அரசியல்



இம் ைற இடம்ெபற்ற ெபா த்ேதர்தலில் 
7 லட்சத்  44 ஆயிரத்  373 வாக்குகள்   
நிராகரிக்கப்பட் ள்ளன. இ  அளிக்கப்பட்ட 
ெமாத்த வாக்குளில் 4.58 வீதமாகும். 
22 ேதர்தல் மாவட்டங்களில் இ ந் ம் ஒ  
ேகாடிேய 62 லட்சத்  63 ஆயிரத்  885 ேபர் 

வாக்களிப்பதற்கு தகுதி 
ெபற்றி ந்தா ம் ஒ  ேகாடிேய 23 
லட்சத்  43 ஆயிரத்  302 ேபேர ( 75.89%) 
வாக்குரிைமையப் பயன்ப த்தினர். 24.11 
வீதமாேனார் வாக்களிக்கவில்ைல. 1978  

ஆம் ஆண்   விகிதாசார – வி ப் வாக்கு ைற 
அறி கப்ப த்தப்பட்டதிலி ந்  இ  வைர  
இடம்ெபற்ற ெபா த்ேதர்தல்களில் இம் ைறேய 
அதிக வாக்குகள் நிராகரிக்கப்பட் ள்ளதாகத் 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . 
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ஐக்கிய ேதசியக்கட்சியின் தைலவர் 
ரணில் விக்ரமசிங்க 1994 ஆம் ஆண்  
கட்சித்தைலைம ெபா ப்ைப ஏற்றார். 
25 வ ட காலம் கட்சித்தைலவராக 
இ ந்த அவர் இம் ைற இடம்ெபற்ற 
ெபா த்ேதர்தலில் ப ேதால்விைய 

சந்தித் ள்ளார். 
இதன் காரணமாக 
தன  தைலவர் 
பதவிைய இராஜிநாமா 
ெசய் ள்ளார். 
1977 ஆம் ஆண்  
நாடா மன்ற 
களம் கண்ட ரணில் 
ெதாடர்ச்சியாக 
42 வ டங்கள் 
பாரா மன்றத் க்கு 
ெதரி  
ெசய்யப்பட்டவர். 
அதாவ  8 ெபா த் 
ேதர்தல்களில் 
ெதாடர்ச்சியாக ெவற்றி கண்டவர். 
இரண்  தடைவகள் ஜனாதிபதித் 
ேதர்தலில் ேபாட்டியிட்ட ரணில் 5 
தடைவகள் பிரதமராக பதவி 

வகித் ள்ளார். ஐக்கிய ேதசிய கட்சி 
ஆரம்பிக்கப்பட்  74 ஆண்  கால 
வரலாற்றில் இலங்ைகயின் சகல 
ெதாகுதிகளி ம் ப ேதால்வியைடந்  
எந்த உ ப்பின ம் ெதரிவாகாத 
தல் சந்தர்ப்பம் இ வாகும். நா  

வ ம் ெபற் க்ெகாண்ட 2 
இலட்சத்  49 ஆயிரம் வாக்குகளின் 
அடிப்பைடயில் ஒ  ஆசனம் 
கட்சிக்குக் கிைடத் ள்ள . 

இலங்ைக அரசியல் வரலாற்றில் 
ஜனாதிபதியாக பதவி வகித்த 
ஒ வர் ெபா த்ேதர்தலில் 
ேபாட்டியிட்   நாடா மன்ற 
உ ப்பினராக ெதரி  
ெசய்யப்பட்ட இரண்டாவ  
சந்தர்ப்பம் இ வாகும். அந்த 
ெப ைம ன்னாள் ஜனாதிபதி 
ைமத்திரிபால சிறிேசன க்குக் 
கிைடத் ள்ள . தலாவதாக 
மஹிந்த ராஜபக்ச அந்த 
ெப ைமையப் ெபற்றி ந்தார். 
சுதந்திர கட்சி தைலவரான 
ைமத்திரி இம் ைற ெபா ஜன 
ெபர ன  லம் தன  ெசாந்த 
ெதாகுதியான ெபாலன்ன ைவயில் 
ேபாட்டியிட்டார். இவ க்கு 
ெபா ஜன ெபர னவில் சந்தர்ப்பம் 
வழங்குவதற்கு ஆரம்பத்தில் பல 
எதிர்ப் கள் 

கிளம்பின. இ ந் ம் பல 
சவால்க க்கு மத்தியில் தன  
மாவட்டத்தில் ஒ  இலட்சத்  11 
ஆயிரத்  137 வாக்குகைளப்ெபற்  
தலிடத்ைதப் பிடித்தார் ைமத்ரி.

இடம்ெபற்  டிந்த  
ெபா த்ேதர்தலில் ெபா ஜன ெபர ன 
தைலவர் மஹிந்த  ராஜபக்ஸ வி ப்  
வாக்கில் சாதைன பைடத் ள்ளார். 
கு ணாகல் மாவட்டத்தில் 
ேபாட்டியிட்ட அவர் 5 இலட்சத்  
27 ஆயிரத்  364  வாக்குகைள 
அள்ளி ள்ளார். இதன் லம் 
ஜனாதிபதியாக ெபா ப்  வகித்  
நாடா மன் க்கு இரண்டாவ  
தடைவயாக ெதரி  ெசய்யப்பட்ட 
ெப ைமையப் ெப ம் அேதேவைள 
4 ஆவ  தடைவயாக  கடந்த 9 ஆம் 
திகதி ஜனாதிபதி ன்னிைலயில் 

பிரதமராக ெபா ப்ேபற் க்ெகாண்டார். 
இதற்கு ன்பதாக சந்திரிக்கா 
பண்டாரநாயக்க குமார ங்க, 1994 ஆம் 
ஆண்  இடம்ெபற்ற ெபா த்ேதர்தலில் 
கம்பஹா மாவட்டத்தில் ேபாட்டியிட்  
4 இலட்சத்  64 ஆயிரத்  588 

வாக்குகைளப் ெபற்றி ந்தார். 2015 
இல் ெகா ம்  மாவட்டத்தில் 
ரணில் அைத றியடித்  5 இலட்சம் 
வாக்குகைளப்ெபற்றார். தற்ேபா  
மஹிந்த ரணிைல விட 26 ஆயிரத்  
808 வாக்குகைளப் ெபற்  சாதைனப் 
பைடத் ள்ளார். 

நான்காவ  
தடைவயாக 
பிரதமராக ெதரி  
ெசய்யப்பட்ட 
மஹிந்த 
ராஜபக்ஸ 
கடந்த 9 ஆம் 
திகதி களனி 
விகாைரயில் 
ஜனாதிபதியின் 
ன்னிைலயில் 

சத்தியப்பி 
ரமாணம் ெசய்  
ெகாண்டார். 
இதன் ேபா  
சம்பிரதாயப்படி  
ஜனாதிபதி 
பிரதம க்கு 

வாழ்த் த் ெதரிவித்த பின்னர் தன  
த்த சேகாதரர் என்ற அடிப்பைடயில் 

நிைறேவற்  அதிகாரம் ெகாண்ட 
ஜனாதிபதி என்பைத ஒ  றம் 
ைவத்  விட்  தன  அண்ணனின் 
ன்பாக சிரம் தாழ்த்தி ஆசீர்வாதம் 

ெபற் க்ெகாண்டார். இதற்கு 
ன்பதாக இலங்ைக அரசியல் 

வரலாற்றில் நிைறேவற்  அதிகாரம் 

ெகாண்ட ஜனாதிபதி 
ஒ வர் பிரதமரிடம் 
இவ்வா  நடந்  
ெகாண்டதில்ைல. 
இந்த படத்ைத 

பல ஊடகங்கள் அதிகமாக 
பகிர்ந்தி ந்தன. என்ன தான் 
அதிகாரம் ெகாண்ட ஜனாதிபதியாக 
இ ந்தா ம் அண்ணன் தம்பி 
பாசத் க்கு ன்  இ  எ ம் 
எ படா  என் ம் அைவ 
க த் க்கைள ெவளியிட்டி ந்தன. 

ǼரதமǿП ΨП żரС ǼரதமǿП ΨП żரС 
தாЧН ய ஜனா பதாЧН ய ஜனா ப

42 வΪடЗகέЖΜР ǼறΜ ேதாХ˙-; 42 வΪடЗகέЖΜР ǼறΜ ேதாХ˙-; 
தைலவУ பத˙ையΩС இழОதாУதைலவУ பத˙ையΩС இழОதாУ

எС.Ǽ.யாக ெதǿவான 
இரМடாவΤ ஜனா ப

˙ΪРΧ வாЖźХ உИசС; ˙ΪРΧ வாЖźХ உИசС; 
4 ஆவΤ தடைவயாக ǼரதமУ4 ஆவΤ தடைவயாக ǼரதமУ

7 இலЛசНΤ 44 ஆǾரНΤ
 373 வாЖΜகЦ ǺராகǿРΧ
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பானா. தங்கம்

   ஐக் கிய ேதசியக் கட் சியின் நலன்க தி 
எப்ே பாேதா எ த் தி க்க ேவண் டிய டி ைவ
கட் சிைய வங் கு ேராத்  நிைலக்குக் ெகாண்  
வந்  அதன் பாரம்ப ரி யத்ைத குழி ேதாண்டிப் 
ைதத்த பிறகு கட் சியின் தைலைமப் பத வி யி
லி ந்  இராஜி நாமா ெசய்வ தாக ரணில் விக்
கி ர ம சிங்க கூறி ய  கண்ெகட்ட பின்னர் சூரிய 
நமஸ்காரம் ெசய்வ தற்கு ஒப்பா ன தாகும்.

    ஐக் கிய ேதசியக் கட்சி இலங்ைகயில் 
மிக ம் பைழைம வாய்ந்த பாரம்ப ரியம் 
மிக்க கட் சி யாகும். இலங்ைக அர சி யலில் 
அந்தக் கட் சிக்கு க் கி ய மான பங்கு இ க்
கின்ற . இலங்ைகயின் த லா வ  பிர தமர் 
டி.எஸ். ேசன நா யக்க ஐ.ேத.க.வின் ஸ்தாபகர் 
ஆவார். இலங்ைகயின் நிைற ேவற்  அதி காரம் 
ெகாண்ட ஜனா தி ப தி யாக பதவி வகித்த ேஜ. 
ஆர். ெஜய வர்தன ெகாண்  வந்த அர சி ய ல ைமப்  
37 வ  டங்க ளாக மாற்ற டி யாமல் இ ந்த . 1977 
ஆம் ஆண்  பத விக்கு வந்த ேஜ ஆர். ெஜய வர்தன 
தம  ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைம பலத்ைதக் 
ெகாண்  உ  வாக் கிய நிைற ேவற்  அதி காரம் 
ெகாண்ட ஜனா தி ப தியின் அர சி ய ல ைமப்  சட்
டத்ைதக் ெகாண்  1994 வைர 17 ஆண் கள் ஐ.ேத.
கட்சி ஆட்சி நடத்தி வந்த .

    இந்தக் காலப் பகு தியில் தான் மைல யக இந்
திய வம்சா வளி மக்களின் நாடற்ற வர்கள் பிரச் சிைன 
டி க்குக் ெகாண்  வரப்பட்ட ேதா  சக ல க்கும் 

பிர ஜா  ரி ம் வாக் கு ரி ைம ம் கிைடத்த . ேஜ. 
ஆர். ெஜய வர்தன ஆட்சிக் காலத்தில் தான் மாண
வர்க க்கு இல வசப் பாடப் த்த கங்கள் வழங்கும் 
திட்டம் 1980 ஆண்  நைட  ைறக்கு ெகாண்  
வரப்பட் டி ந்த . அவ க்குப் பிறகு ஜனா தி ப தி யாக 
வந்த ஆர். பிேர ம தாஸ மாண வர்க க்கு இல வச 
சீ ைட வழங்கும் திட்டத்ைதக் ெகாண்  வந்தார். 
இந்த இரண்  திட்டங்க ேம மாறி மாறி ஆட் சிக்கு 
வந்த எந்த ெவா  அர சாங்கத்தா ம் நி த்தப்ப
டாமல் நி த்த டி யாமல் ெதாடர்ந்  ன்ென க்
கப்பட்  வ  வ  சிறந்த எ த் க் காட்டாகும்.

    அதற்குப் பிறகு பத விக்கு வந்த எந்த ெவா  
அர சாங்கத் க்கும் பாரா  மன்றத்தில் ன்றில் 
இரண்  ெப ம்பான்ைம பலம் கிைடத் தி க்க
வில்ைல. அந்த அதி கா ரத்ைத ைவத் க் ெகாண்
தான் இந்த நாட்டில் ப்ப  வ ட கால மாக 

நிலவி வந்த த்தத்ைத 2004 ஆம் ஆண்  ஜனா தி ப
தி யாக வந்த மஹிந்த ராஜ பக்ஸ அர சாங்கத்தால் டி
க்குக்  ெகாண்  வர டிந்த .  அந்த நிைற ேவற்  

அதி காரம் ெகாண்ட ஜனா தி பதி ஆட்சி ைறைய 
2015 ஆம் ஆண்  வைர யாரா ம் மாற்ற டி
யாமல் இ ந்த .
நிைற ேவற்ற தி காரம் ெகாண்ட அர சி ய ல ைமப்பில் 

ஜனா தி பதி ஒ வர் இரண்  தட ைவக்கு ேமல் பதவி 
வகிக்க டி யா  என் றி ந்த அர சி ய ல ைமப்பில் 
ஒ வர் இரண்  தட ைவக்கு ேமல் பதவி வகிக்க 
டி ம் என்  ஜனா தி பதி மஹிந்த ராஜ பக்ஸ 

காலத்தில் தி த்தம் ெகாண்  வரப்பட் டி ந்த . 
எனி ம் 2015 ஆண்  பதவி வகித்த நல்லாட்சி 
அர சாங்கத்தில் ஜனா தி பதி ைமத் தி ரி பால சிறி ேசன, 
பிர தமர் ரணில் விக் கி ர ம சிங்க ஆகிேயார் ஒன் றி

ைணந்  ஜனா தி பதி ஒ வர் இரண்  தட ைவகள் 
மாத் தி ரேம பதவி வகிக்க டி ம் என்  மீண் ம் 
தி த்தம் ெகாண்  வந்தனர். அத்ே தா  ஜனா தி ப
தியின் நிைற ேவற்  அதி கா ரங்களில் சில குைறக்
கப்பட்   பிர த மரின் அதி கா ரங்கள் அதி க ரிக்கப்பட்
டி ந்தன. அதற்கு பிர தான கார ண மாக இ ந்தவர் 
அப்ே பா ைதய பிர த ம ராக இ ந்த ரணில் விக் கி ர ம
சிங்க தான் என்பைத மறந்  விட டி யா .

  அத்த ைகய இராஜ தந் திரம் மிக்க ரணில் விக்
கி ர ம சிங்க நைட ெபற்  டிந்த பாரா  மன்றத் 
ேதர்தலில் அவர் தைலைம வகித்த ஐக் கிய ேதசியக் 
கட்சி வர லா  காணாத ேதால் விையத் த விக் 
ெகாள்ள ம் கார ண மாக இ ந் ள்ளார். ஐந்  ைற 
பிர த ம ராக பதவி வகித் ள்ள அவரின்  ஜனா தி ப தி
யாகும் கன  இ தி வைர நன வா க வில்ைல என்
ப ம் க் கி ய மான ெசய் தி யாகும்.

ரணி க்கு கட் சிக்குள் எதிர்ப்
    சுமார் 40 ஆண்  கால அர சியல் அ  பவம் 

ெகாண்ட ரணில் விக் கி ர ம சிங்க ஐ.ேத.கட் சியின் 
தைல வ ராக நீண்ட காலம் பதவி வகித்  வந்
ள்ளார். கட்சி பல ேதர்தல்களில் ேதால் வி கைள 
எதிர்ெ காண்ட கால கட்டத்தில் தைல ைமக்கு 
எதி ராக குற்றச்சாட் க்க ம் , பிேர ர ைண க ம் 
ெகாண்  வரப்பட்ட ேபாதி ம் கூட ரணில் விக் கி
ர ம சிங்க தைல ைம யி லி ந்  வில கு வ தற்கு விட் க் 
ெகா க்க வில்ைல. அதனால் அவர் மீ  அதி ப்தி 
அதி க ரிக்கத் ெதாடங் கி ய . 2015 ஆம் ஆண்  ஜனா
தி பதித் ேதர்தலில் ஐ.ேத.கட் சியின் சார்பில் ஜனா
தி பதி ேவட்பாளர் ஒ  வைர நி த்தி ெவற்றி ெபற 
டி யாத கார ணத்தால் தான் பங்காளிக் கட் சி களின் 
ைண ேயா  ஐக் கிய ேதசிய ன்ன ணிைய உ
வாக்கி அதன் சார்பில் அன்னம் சின்னத்தில் ைமத்
தி ரி பால சிறி ேசன ெபா  ேவட்பா ள ராக நி த்தப்
பட்  அவைர ெவற்றி ெபற ைவக்க ேநர்ந்த .

    எனேவ கட் சியின் தைல ைமத்  வத்ைத 
ேவ  ஒ  வ ரிடம் ஒப்ப ைடக்க ேவண் ம் என்ற 
ேகாரிக்ைக நா க்கு நாள் அதி க ரிக்கத் ெதாடங்
கி ய . அ  2019 ஜனா தி பதித் ேதர்தலின் ேபா  
உச்ச க்கட்டத்ைத அைடந் தி ந்த . கட் சியின் தைல
ைமக்கு சஜித் பிேர ம தாஸ ெபா த்த மா னவர் என்ற 
ேயாசைன ன்ைவக்கப்பட் ம் ரணில் விட் க் 
ெகா க்க வில்ைல. எனேவ சஜித் அணி யினர் சஜித் 

தான் ஜனா தி பதி ேவட்பாளர் என்  அறி வித்  
த லா வ  பிர சாரக் கூட்டத்ைத ஹரின் ெபர்

னாண்ேடா தைல ைமயில் ப  ைளயில் நடத் தி
யி ந்தார்கள். அதன் பிறகு சஜித்தின் ெசல்
வாக்கு அதி க ரித்  வந் ம் ரணில் விட் க் 
ெகா ப்ப வ ராக இ க்க வில்ைல.

    இ  தி யா க 2019 ஆம் ஆண்  ஜனா தி
பதித் ேதர்தல் ேவட்  ம  தாக்கல் ெசய்யப்
ப  வ தற்கு சில தினங்க க்கு ன்னர் சஜித் 
பிேர ம தா சைவ ஐ.ேத.க. வின் ஜனா தி பதி 
ேவட்பா ள ராக அறி வித்தார். அவ ம் பல்ேவ  
மன உைளச்சல்க க்கு மத் தியில் ேதர்தலில் 
ேபாட் டி யிட்ட ேபாதி ம் கட் சியின் க் கி
யஸ்தர்கள் ேதர்தல் பிர சா ரங்கைள ேமற்
ெகாண்  அவரின் ெவற் றிக்காக  உைழக்க 
ன்வ ர வில்ைல. இதனால் 54 இலட்சம் 

வாக் கு கைளப் ெபற்  சஜித் ேதால்வி காண 
ேவண் டிய நிைல ஏற்பட் டி ந்த .

                   
 பாரா  மன்றத் ேதர்த ம் ரணி ம்

    ஜனா தி பதித் ேதர்த க்கு ன்னர்  மஹிந்த 
ராஜ பக்ஸைவ பிர த ம ராக அப்ே பா ைதய ஜனா தி பதி 
ைமத் தி ரி பால சிறி ேசன நிய மித்  ரணில் விக் கி ர ம
சிங்கைவ பிர தமர் பதவி யிலி ந்  நீக் கி யி ந்தார். 
அதற்கு எதி ராக நீதி மன்றத்தில் வழக்குத் தாக்கல் 
ெசய்  தீர்ப்  வ ம் வைர அலரி மாளி ைகைய  
விட்  ெவளி ேய றாமல் ரணில் இ ந்  வந்தார். 52 
நாட்க க்குப் பிறகு ஜனா தி பதி நட வ டிக்ைக பிைழ
யா ன  என்  நீதி மன்றத் தீர்ப்  வந்  மீண் ம் 
ரணில் பிர த ம ரானார். 2019 ஆம் ஆண்  இ திப் 
பகு தியில் நைட ெபற்ற ஜனா தி பதித் ேதர்தைலத் 
ெதாடர்ந்  ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட . பாரா 
மன்றத் ேதர்த க்கான அறி விப்  ெவளி யா க வி ந்த 
ேநரத்தில் சஜித் பிேர ம தா சைவ ஐ.ேத. கட் சியின் 
தைல வ ராக நிய மிக் கு மா  மீண் ம் ேகாரிக்ைககள் 
எ ந்த ேதா  ஐக் கிய ேதசியக் கட் சியில் அதன் 
யாைன சின்னத்தில் ேபாட் டி யி டாமல் ெபா  வான 
“ெடலிேபான்” சின்னத்தில் ேபாட் டி யி  வ ெதன 
டி  ெசய்யப்பட்ட . இ ந் ம் சஜித் பிேர ம

தா சைவ பிர தமர் ேவட்பா ள ராக அறி விக்க ரணில் 
தரப்  பின்வாங் கி ய .

    ஆனால் ரணில் மீண் ம் இ  பறி நிைலைய 
கைடப் பி டிக்க ெபா த் ேதர்த க்கான ேவட்  
ம  தாக்கல் ெசய் ம் நாட்க ம் ெந ங்கி வந்த 
கார ணத்தால் சஜித் தரப்  தனி யான தீர்மா னத்ைத 
எ த்  “ஐக் கிய மக்கள் சக்தி” என்ற கட் சிைய உ
வாக்கி ெடலிேபான் சின்னத்தில் தனித் ப் ேபாட் டி
யிட டி  ெசய்த ேநரத்தில் ஐ.ேத.கட்சி தனித் ப் 
ேபாட் டி யிடத் தீர்மா னித்த . ரணில் ெசய்த இ த்த
டிப் , தைல ைமைய விட் க் ெகா க்காத தன்ைம 
ேபான்ற கார ணங்களால் கட்சி இரண்டாக பிள  
பட்  ெபா த் ேதர்தைல எதிர்ெ காள்ள ேநர்ந்த .

    விைள , நடந்  டிந்த ெபா த் ேதர்தலில் 
சஜித் தைல ைம யி லான  ஐக் கிய மக்கள் சக்தி 54 
ஆச னங்கைளப் ெபற்  எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்ைதப் 
ெபற் க் ெகாள்ள ரணில் விக் கி ர ம சிங்க ேதாற்க டிக்
கப்பட்  ஐ.ேத. கட்சி இ ந்த இடம் ெதரி யாமல் 
மைறந்  ேபாகும் அள க்கு ேமாச மான நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட்   ஒேர ெயா  ேதசியப் பட் டியல் மாத் தி
ரேம கிைடத் ள்ள . 

          

 fz; nfl;lgpd; uzpypd; #hpa ek];fhuk;
,Wjptiu gypf;fhj [dhjpgjpahFk; fdT

ெதாடர்ச்சி 21 ஆம் பக்கம் பார்க்க
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 இரா. சந்திரேமாகன் –தியகைல

 பல்ேவ  பா காப்  நைட ைறகேளா ம்  பல்ேவ  
எதிர்ப்பார்ப் க க்கு மத்தியி ம் கடந்த 5 ஆம் திகதி  
இடம்ெபற்ற ெபா த்ேதர்தலான   இலங்ைகயில் உள்ள 
பல்ேவ  க த் க் கணிப் களின் டி கைள ம் ற்  

தாக மாற்றியைமத் ள்ள  என்ப  கண்கூ .  
கடந்த வ டம் நவம்பர் மாதம் ஜனாதிபதித் ேதர்தலில் 
ெதன்னிலங்ைக மக்கள் எவ்வா  வாக்களித்தார்கேளா 
அேதபாணியில் தனிெயா  கட்சிக்கு ஆதரவாக 70%   
வாக்குகைள வழங்கி இலங்ைக வரலாற்றில் 
மாெப ம் சரித்திர ெவற்றிைய பதி  ெசய்  
ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ெபர ன 145 ஆசனங்கைளக் 
ைகப்பற்றி ஆட்சிபீடம் ஏறி ள்ள . இந்நிைலயில் 

எதிர்வ ம் 12 ஆம் 
திகதி (இன் ) திய 
அைமச்சர்கள், பிரதி 
மற் ம் இராஜாங்க 
அைமச்சர்கள் பதவிப் 
பிரமாண நிகழ் கள் 
நைடெபற ள்ளன. 
இத்ேதர்தலில் பலர் 
தாங்கள் ெவற்றி 
ெபற் ள்ளதாக ம் 
அதற்காக மக்க க்கு 

நன்றி ெதரிவிக்கும் நிகழ் க ம், ெவற்றி ெபற்றவர்கைள 
வரேவற்கும் நிகழ் க ம் நடந்தவண்ணம் உள்ளன. 

 இன் ம் சில பிரேதசங்களில் இைளஞர்கள் தாம் 
ஆதரித்த ேவட்பாளர்கள் ெவற்றி ெபற்றைத பாற்ேசா  
ெபாங்கி மகிழ்ச்சிைய ெவளிப்ப த்தி வ கின்றனர். 
இ  இவ்வா  இ க்க ெதன்னிலங்ைக அரசியலில் 
தனிப்ெப ம் ஜாம்பவானாக ஜனாதிபதி ம் அவர்களின் 
சேகாதரர்க ம் ஆட்சியில் ேகாேலாச்சி இ க்கின்றனர். 
இந்தவாரம் வழங்கப்பட ள்ள அைமச்சுக்களி ம் 
இரண் க்கு ேமற்பட்ட அைமச்சுக்கைள அவர்கள் 
ெபற் க்ெகாள்வார்கள் என்பதில் எவ்வித 
சந்ேதக ம் இல்ைல. இந்தப் பின்னணியில் தன் 
ைறயாக ேதர்தலில் திய சின்னத்தில் திய 

தைலைமத் வத்தில் களமிறங்கிய ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தி ெவ ம் 54 ஆசனங்கைளப் ெபற் க்ெகாண்  
எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்திைன ெகாண் ள்ள  என பலர் 
விமர்சனங்கைள ன்ைவப்பைதக் காண டிகின்ற . 
ஆனால் இக்கட்சியின் வரலாற்ைற பார்க்கும்ேபா  
ெவ ம் ன்  மாதங்க க்குள் இலங்ைகயின் 
எதிர்க்கட்சியாக உ ெவ த் ள்ளைம சாதாரணமான 
விடயமாக இ க்க டியா . ம றம் இவ்ெவற்றியில் 
சி பான்ைம ச கத்தின் பங்களிப்  அளப்பரிய . 
குறிப்பாக அக்கட்சியில் ேபாட்டியிட்  ெவற்றி ெபற்ற 
சி பான்ைம உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக 30 இற்கும் 
அதிகமாக உள்ளைம ெதளிவாகின்ற . இவ்ெவற்றி 
ஒட் ெமாத்தமாக ஏைனய பாரா மன்றங்கேளா  
ஒப்பி ம்ேபா  சி பான்ைம ச கங்க க்குக் கிைடத்த 
ெப ெவற்றியாகும் என்றால் அ  மிைகயாகா . 

மைலயக ச கம் ெவற்றி ெபற் ள்ளதா? 
 இந்த ேதர்தல் களத்தில் மைலயக ச கம் 

ெவற்றி ெபற் ள்ளதா என்ப  குறித் ம் நாம் 
சிந்தித் ப் பார்க்க ேவண் ம். குறிப்பாக மைலயக 
ச கத்ைதப் பிரதிநிதித் வப்ப த்தி இலங்ைக 
ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 
ெபர னவில் வெரலியா, கண்டி மற் ம் ப ைள 
ஆகிய மாவட்டங்களில் ேபாட்டியிட்டேதா  மைலயக 
மக்கள் ன்னணி, ஜனநாயக மக்கள் ன்னணி மற் ம் 

ெதாழிலாளர் ேதசிய ன்னணி ஆகியன இைணந்த தமிழ் 
ற்ேபாக்குக் கூட்டணி இேத மாவட்டங்க க்கு ேமலாக 

இரத்தின ரி மற் ம் ெகா ம்  மாவட்டங்களி ம் 
ஐக்கிய மக்கள் சக்தியி டாக ேபாட்டியிட்டி ந்த . 
இதில் இ.ெதா.கா. சார்பில் வெரலியாவில் 5 
ேவட்பாளர்க ம், கண்டி மற் ம் ப ைள மாவட்டங்களில் 
தலா 1 ேவட்பாள ம் என்ற வைகயில் 7 ேவட்பாளர்கள் 
ேபாட்டியிட்டேதா  தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியின் 
சார்பில் வெரலியாவில் 3 ேவட்பாளர்க ம், கண்டி, 
ப ைள, ெகா ம் , இரத்தின ரி ஆகிய மாவட்டங்களில் 

தலா 1 ேவட்பாளர் வீதம் 7 ேவட்பாளர்க ம் 
களமிறங்கியி ந்தனர். 

 ேதர்தல் டி களின்படி வெரலியா 
மாவட்டத்தில் இலங்ைக ெதாழிலாளர் காங்கிரஸில் 
ேபாட்டியிட்ட ஐந்  ேபரில் இ வர் மாத்திரம் ெவற்றி 
ெபற்றேதா  தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி சார்பில் 
ேபாட்டியிட்ட ன்  ேவட்பாளர்க ம் ெவற்றி ெபற்றனர். 
அேதேபால் கண்டியில் இ.ெதா.கா. ேவட்பாளர் பாரத்   
ேதால்வியைடய த. .கூ. ேவட்பாளர் ேவ குமார்   ெவற்றி 
ெபற் ள்ளார். ப ைளைய ெபா த்தமட்டில் இ.ெதா.
கா. சார்பில் ேபாட்டியிட்ட ெசந்தில் ெதாண்டமான் 
ேதால்வியைடய த. .கூ. ேவட்பாளர் அரவிந்தகுமார் 
ெவற்றி ெபற் ள்ளார். ெகா ம்  மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தமட்டில் த. .கூ. ேவட்பாளர் மேனாகேணசன் 
ெவற்றி ெபற் ள்ளேதா  இரத்தின ரியில் ேபாட்டியிட்ட 
சந்திரகுமார்  ெசாற்ப வாக்கு வித்தியாசத்தில் 
ேதால்வியைடந் ள்ளார். 

 அேதப்ேபான்  இவர்க க்கு அளிக்கப்பட்ட 
வாக்குகைள ம் இத டன் ஒப்பிட் ப் பார்ப்ப  
ெபா த்தமானதாக அைம ம். காரணம் மைலயகத்தின் 
இைளஞர்களில் ஒ சிலர் யார் உண்ைமயில் ெவற்றி 
ெபற் ள்ளார்கள் என்பைத அறியாமேல பாற்ேசா  
வழங்குவ ம் க லில் பல்ேவ  பிைழயான பதி கைள 
ேமற்ெகாள்வைத ம் காண டிகின்ற . இதனால் 
ெப ம்பாலான வாசகர்க க்கு இ பற்றிய ரிதல் 
குைறவாேவ உள்ள . எனேவ இதைன ெதளிவாக 
விளங்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம். இங்கு சராசரி வாக்கு 
வீதங்கள் தரப்பட் ள்ளன. 

த. .கூ இ.ெதா.காைவ விட அதிக வாக்குகள்
 வெரலியாைவப் ெபா த்தமட்டில் இ.ெதா.

கா. 109,000 வாக்குகைள ம், ப ைளயில் 39,000 
வாக்குகைள ம் கண்டியில் 23,000 வாக்குகைள ம் 
ெபற் க்ெகாண்ட . இதைன நாங்கள் இக்கட்சியில் 
உள்ள ேவட்பாளர்கள் ெபற் க்ெகாண்ட உயர்ந்தபட்ச 
வாக்குகைளக் ெகாண்ேட கணக்கி கின்ேறாம். காரணம் 
இங்கு உயர்ந்தபட்ச எண்ணிக்ைகேய ஒ  கட்சிப் 
ெபற் க்ெகாள்ளக்கூடிய வாக்குகளாக இ க்க டி ம் 
ஏைனயவர்க க்கு வழங்கப்பட்டைவ அதி ள்ள 
வி ப் வாக்குகளாகும்.  இதைன ெமாத்தமாகப் 
பார்க்கும்ேபா  162,000 வாக்குகைள ெபற் ள்ளனர். 

 அேதேவைள தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி 
வெரலியாவில் 83,000 வாக்குகைள ம், கண்டியில் 

57,000 வாக்குகைள ம், ப ைளயில் 45,000 
வாக்குகைள ம், ெகா ம்பில் 62,000 வாக்குகைள ம் 
இரத்தின ரியில் 36,000 வாக்குகைள ம் 
ெபற் க்ெகாண் ள்ள . அேதேவைள இவர்கள் 
ேககாைலயில் களமிறக்கிய ேவட்பாளர் 24 ஆயிரம் 

வாக்குகைள ம் கம்பஹா ேவட்பாளர் 22,500 
வாக்குகைள ம் ெபற் ள்ளனர்.  இ ம் அவர்கள் 
ெபற்ற உயர்தபட்ச வாக்குகைளக் ெகாண்ேட 
கணக்கிடப்பட் ள்ள . இதன்படி 329,500 வாக்குகைளப் 
ெபற் ள்ளனர். இதன்படி 167,500 வாக்குகள் 
அதிகபடியாகப் ெபற் ள்ளைம ெதளிவாகின்ற . 

ஆசனங்க ம் அதிகம்
 அேதேவைள ஆசனங்கைளப் பார்க்கும்ேபா ம் 

இந்நிைலயிைன ேம ம் ெதளிவாக விளங்கிக் 
ெகாள்ள டி ம். இலங்ைக ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் 

7 ேவட்பாளர்கைள களமிறக்கி வெரலியாவில் 
மாத்திரம் 2 உ ப்பினர்கைள ெவற்றிெபறச் 
ெசய் ள்ள . ஆனால் தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி 
07 ேபைர களமிறக்கி 06 ேபைர ெவற்றிெபறச் 
ெசய் ள்ளேதா  மற் ெமா  ேதசிய பட்டியல் 

ஆசனத்திற்கான 
யற்சிகைள ம் 

ேமற்ெகாண்  
வ கின்றைம 
குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

 
ேமற்குறிப்பிட்ட இ  
அம்சங்கைள ம் ஆழமாக 
அவதானிக்கும்ேபா  
ெதளிவாகும் 
விடயம் யாெதனில் 
இம் ைற நைடெபற்ற பாரா மன்றத் ேதர்தலில் 
இலங்ைகத் ெதாழிலாளர் காங்கிரஸ் ேதால்விைய 
சந்தித் ள்ளேதா  வாக்கு வங்கியி ம் வீழ்ச்சிேய 
காணப்ப கின்ற  என்பதாகும். அேதேவைள தமிழ் 
ற்ேபாக்குக் கூட்டணியான  எதிர் அணியில் இ ந்  

களத்தில் இறங்கியி ந்தா ம் அவர்கள் கடந்த ைற 
ெபற் க்ெகாண்ட அேதயளவான ஆசனங்கைளப் 
ெபற் க்ெகாண் ள்ளேதா  வாக்கு வீதத்தி ம் சற்  
உயர்வான இடத்திைன அைடந் ள்ளார்கள் என்பதாகும். 
இதைன விளங்கிக் ெகாள்ளாத பலர் நாங்கேள  ெவற்றி 
ெபற் விட்ேடாம் என்  விளங்கா  பதி கைள 
இ கின்றனர். 

  கடந்த 2018 ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற உள் ராட்சி 
மன்றத் ேதர்தலில் வெரலியா மாவட்டத்தில் உள்ள 
உள் ராட்சி மன்றங்களில் ெப ம்பாலானவற்றில் 
தம  அதிகாரத்ைத நிைலநாட்டி ள்ளேதா  ஆ ம் 
அரசாங்கத்தின் பங்காளிக் கட்சியாக ம், மத்திய மற் ம் 
ஊவா மாகாண சைபயில் தமிழ்க் கல்வி அைமச்சிைன 
தன்வசம் ைவத் க்ெகாண்  இ ந்தவர்கள் இவ்வள  
குைறவான ஆசனங்கைளேய ெபற் ள்ளனர் என்பைத 
கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம். 

 இதற்கும் ேமலாக கடந்த அரசாங்கத்தில் 
மைலயக மக்களின் பிரச்சிைனகைள தீர்ப்பதற்காக 
வழங்கப்பட்ட திய கிராமங்கள் ேதாட்ட உட்கட்டைமப்  
மற் ம் ச +தாய அபிவி த்தி அைமச்சான  இைடக்கால 
அரசாங்கத்தி ம் இல்லா  ெசய்யப்பட்டேதா  திய 
அரசாங்கத்தின் அைமச்சரைவப் பட்டியலி ம் இந்த 
விடயம் உள்வாங்கப்பட வில்ைல என்ப ம் இங்கு 
குறிப்பிட்டாக ேவண் ம். இ  மட் மட் மின்றி 
வெரலியா மாவட்டத்ைத ம் ப ைளைய ம் ஸ்ரீலங்கா 

ெபா ஜன ன்னணி ெவற்றி ெகாள்வதற்கு பங்களித்த 
இவர்களால் ேதசிய பட்டியலில் ஒ  ஆசனத்ைதேய ம் 
ெபற் க்ெகாள்ள டியாத நிைல உ வாகி ள்ள . 
அப்படியானால் இ.ெதா.கா ெவற்றி ெபற் ள்ளதாக 
எவ்வா  கணிப்பிட டி ம்?  
ெதாடர்ச்சி 21 ஆம் பக்கம்...
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        ைர சா மி  ந ட ராஜா

 இலங்ைகயில் மற்  ெமா  பாரா  மன்றத்ேதர்தல் 
ெவற் றி க ர மாக நடந்  டிந் தி க் கின்ற .இத்ேதர்தலில் 
ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைமைய ெபற் க்

ெகாள் ம் ேநாக்கில் ெபா  ஜன ெபர ன கள மி றங் கிய 
நிைலயில் அதன் கன  பலித் தி க் கின்ற .ெபா  ஜன 
ெபர  ன  இத்ேதர்தலில் 145, ஆச னங்கைளப் ெபற்  
அேமாக ெவற்றி ெபற்

ள்ள . இந் நி ைலயில் மைல ய க  மக்கள் 
வழ ைம யாக ஐக் கி ய ேத சியக் கட் சிக்ேக வாக்க ளித் ப் 
பழக்கப்பட்ட வர்கள் என்ற ேகாட்பா  இத்ேதர்தலில் 
மாற் றி ய ைமக்கப்பட் டி க் கின்ற . அர சியல் சாணக் கி
யத் டன் இம்மக்கள் வாக்க ளிக்கக் கூ டி ய வர்கள் என்ற 
எண்ணம் இப்ே பா  கட் டி ெய ப்பப்பட் டி க் கின்ற .
இத்ேதர்தல் டி  களின் அடிப்ப ைடயில் ஐக் கிய ேதசி
யக்கட்சி காணாமல் ேபாயி க் கின்ற . இலங்ைகயின் 
பைழைம வாய்ந்த கட்சி இன்  தட மி ழந் தி ப்ப  
பல ரி ைட ேய ம் விச னத்ைத ஏற்ப த்தி இ க் கின்ற . 
ஒ  கா லத்தில் ஐ.ேத.க. வின் ேகாட்ைட யாக நாட்டின் 
பல ெதா கு திகள் விளங் கின. மைல ய க ம் இதில் விதி
வி லக்காகி விட வில்ைல. ஐ.ேத.க. மைல ய கத்தில் ஒ  
 கா லத்தில் வர லா  பைடத்த கட் சி யாக விளங் கி ய . 
மைல யக மக்க க்கும் இக்கட் சிக்கும் இைடயில் மிக 
ெந ங் கிய ெதாடர்  கா ணப்பட்ட . எனி ம் இம் ைற 
ேதர்தலில் அ  சாத் தி யப்ப ட வில்ைல. வ ெர லியா மாவட்
டத்தில் இக்கட்சி ெபற் க்ெ காண்ட வாக் கு களின் எண்
ணிக்ைக 12,254 ஆகும். இேத ேவைள ப  ைளயில் 7,516 
வாக் கு க ைள ம், கண் டியில் 17,603 வாக் கு க ைள ம், 
மாத்த ைளயில் 5,898 வாக் கு க ைள ம், இரத் தி ன  ரியில் 
11,595 வாக் கு க ைள ம் ஐ.ேத.க. ெபற் க்ெ காண்ட . 
நாட ளா விய ரீதியில் இக்கட் சிக்கு கிைடத்த வாக் கு களின் 
எண் ணிக்ைக 2 இலட்சத்  49 ஆயி ரத்  435 ஆகும்.

 மைல ய க  மக்கள் இம்  ைற  ேதர்தலில் அதி க ளவில் 
ெபா  ஜன ெபர  ன க்கு தம  ஆத ர விைன வழங்கி 
இ ந்த ைமையக் காணக் கூ டி ய தாக இ ந்த . ஆ ம் 
கட் சி யாக ெபா  ஜ ன  ெப ர ன உ  ெவ க்கும் என்ற 
நிைலப்பா  ேதர்த க்கு ன்ன தா கேவ ெவளிப்ப ைட
யாகத் ெதரிந்த . எனேவ ஆட் சியில் அம ரப்ே பாகும்  
கட் சி யிைன ஆத ரிக்கா  எதி ர ணியில் உள்ள கட் சி கைள 
ஆத ரிப்பதால் எவ் வி த மான சாதக விைள  க ம் ஏற்ப
டா  என்  எண்ணம் இம்மக்களின் மனதில் ஆழ மாக 
ேவ ன்றி இ ந்த . இேத ேவைள ெபா  ஜன ெபர 
னவின் பங்கா ளிக்கட் சி க ளான  இலங்ைக ெதாழி லாளர் 
காங் கிரஸ் மற் ம் இலங்ைக ெதாழி லாளர் ஐக் கி ய ன்
னணி ேபான்ற கட் சிகள் ஆ ம்கட் சிைய ஆத ரிக்க ேவண்
டி யதன் அவ சியம் குறித்  ேதர்தல் ேமைட களில் பிர சா ரங்
கைள ன்ென த் தி ந்த ைம ம் குறிப் பி டத்தக்க தாகும். 

 
வ ெர லியா மாவட்டத்தில் வ ெர லியா மஸ்ெக லியா, 

ெகாத்மைல, வலப்பைன, ஹங் கு ரான்ெகத்த ேபான்ற 
சகல ெதாகு தி க ைள ம் ெபா  ஜன ெபர ன ைகப்பற்றி 
இ ந்த . வ ெர லியா  மஸ்ெக லி யாவில் 1,22,028 வாக்
கு க ைள ம், ெகாத்ம ைலயில் 31,822 வாக் கு க ைள ம், 
ஹங் கு ரான்ெகத்தவில் 29,869 வாக் கு க ைள ம், வலப்ப
ைனயில் 34,919 வாக் கு க ைள ம் ெபா  ஜன ெபர ன 
ெபற் க்ெ காண்ட . ப  ைள மா வட்டத்தில் மகி யங்கைன, 
விய வ,பசைற, ஹாலி எல, ஊவா ப ர ண கம,ெவலி மைட, 
பண்டா ர வைள, ஹப் த்தைள ஆகிய சகல ெதாகு தி க
ளி ம் ெபா  ஜன ெபர ன கூ  த லான வாக் கு களால் 
ெவற் றி ெபற்ற .மாத்தைள, இரத் தி ன  ரி  மா வட்டங்
க ளி ம் ெபா  ஜன ெபர னேவ த டம்ப தித் தி ந்த . 
இரண்டா வ  சக் தி யாக இம்மா வட்டங்களில் ஐக் கி ய
மக்கள் சக்தி உ  ெவ த் தி ந்த .

 வ ெர லியா மாவட்டத்தில் இ.ெதா.கா. ெபா  ஜன ெபர
 னவின் ெவற் றிக்கு காத் தி ர மான பங்காற்றி இ ந்த 

நிைலயில், காங் கிரஸ் ஐந்  உ ப் பி னர்கைள கள மி றக்கி 
வாக் குச் சி த றல்க க்கு வித் திட் டி ந்த . காங் கிரஸ் 
ன்  உ ப் பி னர்கைளக் கள மி றக்கி இ ந்தால் இன் 

ெமா  பிர தி நி திையப் ெபற் க்ெ காண் டி க்க டி ம். 
எனி ம் இக்கட் சியின் டி  கார ண மாக. இ.ெதா.
கா.விற் குக் கி ைடக்க வி ந்த இன்  ெமா  பிர தி நி தித்
வம் 

ெப ம்பான்ைம யி ன க்கு தாைர வார்க்கப்பட் டி க் கின்
ற . ெபா  ஜன ெபர ன எஸ்.பி.திசா நா யக்க, சி.பி.
ரத்னா யக்க, நிமல் பி ய திஸ்ஸ ஆகிய வைர மட் ேம 
ேதர்தலில் கள மி றக்கி இ ந்ததால் அவர்களின் ெவற்றி 
இல கு வாக உ  திப்ப த்தப்பட்  விட்ட . ஒ  சிலைர 
தி ப் திப்ப த்  வ தற்காக இ.ெதா.கா. ச க ேநாக்கில் 
சிந் திக்கத்த வ றி ள்ள தா க ம் சிலர் விமர்ச னங்கைள 
ன்ைவத்  வ  கின்றனர்.
இ.ெதா.கா.வின் பிர தி நி திகள் ன்ன தாக பல சந்தர்ப்
பங்களில் அதி க மாக பாரா  மன்றத்தில் இடம்ெபற் றி
ந்தனர்.எனி ம் இப்ே பா  க ைத ேதய்ந்  கட்ெட ம்

பாகி இ க் கின்ற . இ.ெதா.கா. வின் பாரா  மன்றப் 
பிர தி நி தித் வம்  படிப்ப டி யாக வீழ்ச் சி அ ைடந்  ெகாண்  
ெசல் கின்ற . இந் நிைல வி ம்பத்தக்க தல்ல.இ.ெதா.
கா. ஒ  பைழைம மிக்க அ ைமப்  என்ற வைக யில் அதன் 
ஆ  ைமையத் தக்க ைவத் க் ெகாள்ள ற்பட ேவண் ம்.
தன  குைற பா  க ைளத் தி த் திக்ெ காண்  இக்கட் சி
ன்ேனறக் கற் க்ெ காள்ள ேவண் ம். இ.ெதா.கா. வின் 
தி ய த ைலவர், ேதர்த லின்பின் ெதரி  ெசய்யப்ப வார் 
என்  ன்ன தாக ெதரி விக்கப்பட்ட . இப்ே பா  ேதர்தல் 
டி வ ைடந் ள்ள நிைலயில் திய தைலவர் நிய ம ன ம் 

இடம்ெப ம் சாத் தி ய ள்ள . இந் நி ைலயில் அைமப்ைப 
கட் டி ெய ப் ம் ெபா ப்  திய தைல வ க்கு அதி க மா
கேவ காணப்ப  கின்ற .
மஹிந்த ரா ஜ பக்ஸ மீண் ம்  பி ர த ம ராக பத வி ேயற் றி
க் கின்றார். 1977 ஆம் ஆண்  இடம்ெபற்ற  ேதர்தலில் 
ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்ைம சாத் தி ய மாகி இ ந்த 

 நி ைலயில் ஐக் கிய ேதசி யக்கட்சி பல்ேவ  மா  தல்க
க்கும் வித் திட்ட . திய அர சி ய ல ைமப்  உ  வாக்கம் 

இதில் க் கி ய மா ன தாக விளங் கி ய .ஐ.ேத.க. இலங்
ைகயில் திறந்த  ெபா  ளா தார ைற ைம யிைன அ ல்
ப த்த ேவண் ம் என்ற எண்ணம் ெகாண் டி ந்த . 
சிங்கப் ர், ெதன்ெ கா ரியா ேபான்ற நா கள் திறந்த
ெபா  ளா தார ைறயில் வளர்ச் சி ய ைடந்த ைதப்ே பான்  
இலங்ைக ைய ம் கட் டி ெய ப்ப ேவண் ம் என்  ேஜ.ஆர்.
ெஜய வர்த்தன எண்ணம் ெகாண் டி ந்தார். இதற்கான 
ஒ  சந்தர்ப்பத் திைன 1977 ஆம் ஆண்  ேதர்தல் 
வழங்கி இ ந்த . இந்த சந்தர்ப்பத் தி ைனப்ப யன்ப த்தி 

அர சி ய ல ைமப்ைப மாற் றி ய ைமக்கும் நட வ டிக்ைக யி ம் 
ேஜ.ஆர். ஈ  பட்டார். இந் நி ைலயில் 43 வ ட இைட ெவ
ளிக்குப் பின்னர் இப்ே பா  ெபா  ஜன ெபர  ன விற்கு  
ன்றில் இரண்  வாய்ப்  கி ைடத் தி க் கின்ற . ெபா

ஜன ெபர  னவின் பங்காளிக் கட் சி யான இ.ெதா.கா. 
விற்கு இந்தத் ேதர்தலில் இரண்  ஆச னங்கள் கிைடத் தி
க் கின்றன. ஆசன எண் ணிக்ைக குைற வாக 

இ ப் பி ம் ஆட் சி யா ளர்
கைள வலி  த்தி மைல ய க மக்
க க்குத் ேதைவ யான பல்ேவ  
நன்ைம க ைள ம் ெபற் க்ெ கா
க்க இ.ெதா.கா. உ  தி  தல் 

ேவண் ம். வீட ைமப் , கல் வி அ பி
வி த்தி, ெபா  ளா தார அபி
வி த்தி,ச  க ேமம்பா  என்  
தன  பல்பக்க பார்ைவ யிைன 
இ.ெதா.கா. ெச த்தி மைல ய க
மக்களின் எ ச் சிக் கு  வித் தி 
வ ம் அவ சி ய மாகும். ஆ ம் 
கட் சியில் அங்கம் வகிக் கும் 
இ.ெதா.காவிற்கு ெபா ப் கள் 
அதி க மா கேவ உள்ளன.இேத
ேவைள ஜீவன்ெ தாண்டமான், 
ம  த பாண்டி ரேமஷ்வரன் ஆகிய 
இ  வ ம் பாரா  மன்றத் திற்கு 

  கங்க ளாக இ க் கின்
றார்கள். எனேவ இவர்கள் 
அர சியல் சாணக் கியம் மிக்க வர்
களின் ஆேலா ச ைன கைளப் ெபற்

க்ெ காண்  அவ தா னத் டன் மக்கள் நலன் க  திய 
காய்  ந கர்த்தல்கைள ேமற்ெ காள்ள  ேவண் ம்.

 விகி தா சா ரத்ேதர்தல் ைற  பல்ேவ  குள  ப டி க
க்கும் வித் திட்  வ  கின்ற நிைலயில் ேதர்தல் ைற 

மாற்றத்தின் அவ சியம் ெதாடர்பில் ஏற்க னேவ க த் கள் 
பல ம் எதி ெரா லித்  வ  கின்றன.எவ்வா றா யி ம் விகி
தா சா ர  ேதர்தல் ைற சி  பான்ைம யி ன க்கு சாத க மா
ன  என்  ஒ  க த்  நில  கின்ற . இந்த நி ைலயில் 
ேதர்தல் ைற மாற்றம் ேபான்ற க் கி ய மான சந்தர்ப்பங்
களில் இ.ெதா.கா. மிக ம் கரி ச ைன டன் ெசயற்பட்  
சாத க வி ைள  கைள எம்ம வர்க க்கு ெபற் க்ெ கா க்க
ேவண் ம்.

  அமரர் ெசௗமிய ர்த்திெதாண்டமான் ஆ ம் 
கட்சிக்கு ஆதர  வழங்கி மக்க க்கு உரிைமகைளப் 
ெபற் க்ெகா ப்பைத ேநாக்கமாகக்ெகாண்  
ெசயற்பட்டார். அமரர் ஆ கன் ெதாண்டமானிட ம் 
இந்த அ கு ைற காணப்பட்ட . மைலயக 
அரசியல்வாதிகள் ஆ ம் கட்சி டன் இைணந்  
ெசயற்பட்ட ேபா ம் மக்க க்கு உரிய 
நன்ைமகைளப் ெபற் க்ெகா க்கவில்ைல, 
அைமச்சுப்பதவிகைளக் ெபற் க்ெகாண்  வலம் 
வ வதிேலேய இவர்கள் குறியாக இ ந்தனர், 
சுயநலவாத சிந்தைனகளால் மக்களின் உரிைமகள் 
ம ங்கடிக்கப்பட் விட்டன, ெபா நலன் ெதாடர்பில் 
சிந்தைன இல்ைல என்ெறல்லாம் விமர்சனங்கள் பல 
ன்ைவக்கப்பட்டைம ம் ெதரிந்த விடயமாகும்.

      இத்தைகயக விமர்சனங்கள் இனி ம் 
ெதாடர்வதற்கு ஒ ேபா ம் இடமளித்தலாகா . 
ஆ ம் கட்சி டன் கலந் ேபசி மக்களின் 
உரிைமகைள உ திப்ப த்தேவண் ம். அரசியலில் 
ேவகம் மட் ம் ேபாதா . விேவக ம் ேவண் ம். 
ேகாபத்ேதா  எ ந்தவன் நட்டத்ேதா  அமர்வான் 
என்பதைன விளங்கிக்ெகாள்ள ெகாண்  
ெபா ைம டன்,நிதானமாக சிந்தித்  ஆக்கப் ர்வமான 
நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாள்ளேவண் ம். தனிப்பட்ட 
சிலரின் வி ப்  ெவ ப் க க்காக ச கம் 
தைலகுனிந் விடக்கூடா .

Ntfj;NjhL tpNtfKk; Ntz;Lk;
Ntfj;NjhL tpNtfKk; Ntz;Lk;



தம  ெகாள்ைககைள ஐக்கிய ேதசிய கட்சி 
ஏற் க்ெகாண்டால் எதிர்வ ம் ேதர்தல்களில் அக்கட்சி டன் 
இைணந்  பணியாற்றத்தயாராக இ ப்பதாக ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி அறிவித் ள்ள . இ  குறித்  க த்  
ெதரிவித்த அக்கட்சியின் ஊடகப் ேபச்சாளர் ஹரின் 
ெபர்னாண்ேடா, ஐக்கிய 
ேதசியக் கட்சி அைடந்த 

ேதால்விையகண்   நாம் மகிழ்ச்சியைடயப் 
ேபாவதில்ைல. இப்ேபா  ஒன்  
ப வதற்கான சிறந்த வாய்ப்  என் ம் 
எனேவ எங்க டன் பணியாற்ற ஐக்கிய 
ேதசிய கட்சிக்கு அைழப்  வி ப்பதாக ம்  
கூறினார். ஆனால் அவர்கள் தங்க க்கு 
பிடித்தவர்கைள  பதவிக க்கு நியமிக்க 
வி ம்பினால் ஐக்கிய ேதசிய கட்சியின் எதிர்காலத்ைத மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள் . 
ேம ம் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின்  ெகாள்ைககைள அவர்கள் ஏற் க்ெகாண்டால்,  
அ த்த ேதர்தலில் ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி டன் இைணந்  பணியாற்ற தயாராக 
இ க்கின்ேறாம். 

10                           August 12, 2020                         kiyafj;jpd; jdpj;Jtf;Fuy;    

 ேதர்த க்கு  பின்னர் மாற் க்க த் ைடயவர்கள் அரசாங்கத்தின் 
ெகாள்ைக டன் ரண்ப பவர்க க்கு எதிரான அடக்க ைறகள் அதிகரிக்கலாம் 
என சர்வேதச மனித உரிைம கண்காணிப்பகம் தகவல் ெவளியிட் ள்ள .

 ேதர்த க்குப் பின்னரான இலங்ைகயின் நிைலைமகள் ெதாடர்பாக சர்வேதச மனித 
உரிைம கண்காணிப்பகம் ேம ம் ெதரிவிக்ைகயில் மனித உரிைம ஆர்வலர்கள், 
பத்திரிைகயாளர்கள் , சட்டத்தரணிகள்  மற் ம் அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைகக க்கு 
சவால் வி பவர்க க்கு எதிராக ேகாட்டாபய ராஜபக்ஸ அரசாங்கம் அச்சத்ைத 
ஏற்ப த் ம் அச்சு த் ம் நடவடிக்ைகைள ன்ென த் ள்ள .

 சமீப காலங்களில் ேகாட்டாபய ராஜபக்ஸ அரசாங்கத்தின் ஒ க்கு ைற 
நடவடிக்ைககள்  தீவிரமைடந் ள்ளன. ெகாேரானா ைவரஸிைன எதிர்ெகாள்வதற்கான 
அரசாங்கத்தின் அதிள  இரா வமயப்ப த்தப்பட்ட  நடவடிக்ைக இதற்கு 
உதவி ள்ள . இதன் காரணமாக அச்சு த்தல்கள், கண் டித்தனமான  ைக கள் 
இடம்ெபற் ள்ளன.

 2020 இல் இடம்ெபற்ற ேதர்தலில் ஜனாதிபதி ராஜபக்ஸவின் நாடா மன்ற 
ெப ம்பான்ைமைய ெபற் ள்ள  என ெதரிவித் ள்ள சர்வேதச மனித உரிைம 
கண்காணிப்பகம் இந்த ேதர்தல் டி கள் அரசாங்கம் இன சி பான்ைமயினர்  மீ  
சி பான்ைமயின க்கு எதிரான  ெகாள்ைககைள தீவிரப்ப த் ம் , இலங்ைகயின் 
26 வ ட  உள்நாட்  த்தத்தில் இடம்ெபற்றதாக குற்றஞ்சாட்டப்ப ம்  
விடயங்க க்காக நீதிேகா ேவார் மீதான ஒ க்கு ைறைய அதிகரிக்கும் 
என்ற கரிசைனகைள அதிகரித் ள்ள  என ெதரிவித் ள்ள . கடந்த கால 
ஷ்பிரேயாகங்க க்காக ெபா ப்  கூறலிற்கான ேவண் ேகாள்கைள  கடந்த 

காலங்களில்   வி த்தி ந்த  ஐக்கிய நா க ம், உலக நா க ம் நீதிைய 
ேகா பவர்கைள இலக்கு ைவப்பைத இலங்ைக அரசாங்கம் நி த்த ேவண் ம் என 
ேவண் ேகாள் வி க்க ேவண் ெமன சர்வேதச மனித உரிைம  கண்காணிப்பகம் 
ெதரிவித் ள்ள .

  

அடக்கு ைறகள் அதிகரிக்கலாம்
 சர்வேதச மனித உரிைம கண்காணிப்பகம்

இன்  திய அைமச்சரைவ 
பதவிேயற்  

ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக் ஸ தைலைமயிலான அரசாங்கத்தின் திய 
அைமச்சரைவ இன்  தலதா மாளிைகயில் பதவிேயற்க ள்ள . இதில் 28 
அைமச்சரைவ அைமச்சுக ம் 40 இராஜாங்க அைமச்சுக்கள் ெதாடர்பான அதி 
விேசட வர்த்தமானி ெவளியிடப்பட் ள்ள . 
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்ஸ மற் ம் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸ 

ஆகிேயா க்கு ெபா ப்பாக்கும் அைமச்சுக்க ம் இக்கட்டைமப் க்குள் 
உள்ளடங்கும்.

 அைமச்சரைவயின் எண்ணிக்ைக, அைமச்சு உள்ளடங்கும் நி வனம் மற் ம் 
ெதாடர்பான சட்டம் ஆகிய விடயங்கைள உள்ளடக்கிய விேசட வர்த்தமானி 
அறிவித்தல் ேநற்  ன்தினம் ெவளியிடப்பட்டைம குறிப்பிடத்தக்க . 
அைமச்சரைவ அந்தஸ் ள்ள அைமச்சுகள் 28
பா காப் , நிதி, த்தசாசன மற் ம் கலாசார விவகாரங்கள், நகர அபிவி த்தி 

மற் ம் வீட் வசதி, நீதித் ைற, ெவளிவிவகாரம், ெபா  ேசைவ மாகாண 
சைபகள் மற் ம் உள் ராட்சி, கல்வி, சுகாதாரம், ெதாழில், சுற் ச்சூழல், 
வனவிலங்கு மற் ம் வன பா காப் , விவசாய ேவளாண்ைம, நீர்ப்பாசனம், 
காணி, மீன்வளம், ெப ந்ேதாட்டம், நீர்வழங்கல், மின்சாரம், ஆற்றல், 
ெந ஞ்சாைல, ைற கங்கள் மற் ம் கப்பற் ைற, ேபாக்குவரத் , 
இைளஞர்கள் மற் ம் விைளயாட் , சுற் லா, வர்த்தகம், ெதாழில், ஊடகம்.

தைலைம பதவியிலி ந்  
விலகும் ரணில்

ஐக்கிய ேதசிய கட்சியின் 
தைலவ ம் ன்னாள் பிரதம மான 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அக்கட்சியின் 
தைலவர் பதவியிலி ந்  விலக 
தீர்மானித் ள்ளதாக அறிவித் ள்ளெரன 
ஐ.ேத.க ெசயலாளர் அகில விராஜ் 
காரியவசம் ெதரிவித்தார். 
அதன்படி கட்சியின் அ த்த தைலைமத் வத் க்காக ரவி க ணாநாயக்க, 

தயா கமேக, வஜிர அேபவர்தன ஆகிேயார் உட்பட தன  ெபய ம் 
ன்ெமாழியப்பட் ள்ளெதன அவர் ெதரிவித் ள்ளார்.

சிறிெகாத்தவில்  ேநற்  ன்தினம் இடம்ெபற்ற 
கட்சியின் விேசட கூட்டத்தின் ேபா  இந்த 
தீர்மானத்ைத ரணில் அறிவித் ள்ளதாக அவர் 
குறிப்பிட் ள்ளார்.
திய தைலவராக யாைர ெதரி  ெசய்வ  என்ப  

ெதாடர்பான தீர்மானம் இன்  எ க்கப்பட ள்ளதாக 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ஸ  திய உலக சாதைன ஒன்ைற 
நிைலநாட்டி ள்ளதாக   பிவித்  ெஹல உ மயவின்  தைலவர் 
உதய கம்மன்வில ெதரிவித் ள்ளார். ெதாடர்ச்சியாக ன்  
ஆண் களில்  ன்ற ைற நியமிக்கப்பட்ட  ஒேர ஒ  பிரதமர் 
என்ற உலக சாதைனைய மஹிந்த ராஜபக்ஸ பைடத் ள்ளதாக 
ெதரிவித் ள்ளார். அதன்படி  2018,2019,2020 ஆகிய ஆண் களில் 
பிரதமராக நியமிக்கப்பட் ள்ளதாக உதய கம்மன்பில தன  விட்டர் பதிவில் குறிப்பிட் ள்ளார்.

மஹிந்த உலக சாதைன ஐ.ேத.க. டன் இைணந்
 பணியாற்ற தயார்

சிைற ைகதிகைள பார்ைவயிட 
மீண் ம் அ மதி

சிைறச்சாைலகளில் உள்ள ைகதிகைள 
பார்ைவயிட வ வதற்கு விதிக்கப்பட்டி ந்த 
தைட எதிர்வ ம் சனிக்கிழைம தல் நீக்கப்பட 
உள்ளதாக சிைறச்சாைலகள் ஆைணக்கு  
ெதரிவித் ள்ள .
உரிய பா காப்  நைட ைறகைள பின்பற்றி ைகதிகைள பார்ைவயிட 

வாய்ப்  வழங்கப்பட ள்ளதாக சிைறச்சாைலகள் ஆைணயாளர் சந்தன 
ஏக்கநாயக்க  ெதரிவித் ள்ளார்.
ஒ  ைகதிைய சந்திக்க ஒ வ க்கு வாரத்தில் ஒ ைற மாத்திரேம 

அ மதி வழங்கப்ப ம் என ம் உண ப் ெபா ட்கைள எ த்  வர தைட 
விதிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் அவர் ேம ம் ெதரிவித் ள்ளார்.
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பானா. தங்கம்  
    
பாரா மன்றம் மார்ச் மாதம் 2 ஆம் திகதி 
கைலக்கப்பட்  சுமார் ஒன்றைர மாதங்களில் 
நைடெபற ேவண்டிய ேதர்தல் ஐந்  
மாதங்களின் பின்னர் இம்மாதம் 5 ஆம்  திகதி 
நைடெபற்ற . இந்தத் ேதர்தலில் எதிர்பார்த்தைத 
விட அேமாகமான வாக்குகைளப் ெபற்  
மகிந்த ராஜபக்ஸ தைலைமயிலான ஸ்ரீ லங்கா 
ெபா ஜன ெபர ன 145 ஆசனங்கேளா  
மாெப ம் ெவற்றிைய ஈட்டி ள்ள . 
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 54 ஆசனங்கைளப் 
ெபற்  இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளேதா  
எதிர்க்கட்சித் தைலவராக சஜித் பிேரமதாஸ 
பதவிேயற்க ள்ளார்.
    2015 ஆம் ஆண்  ஜனாதிபதித் ேதர்தலில் 
மகிந்த ராஜபக்ஸ ேதால்வி கண்டதற்குப் 
பின்னர் உ வாக்கப்பட்ட ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன 
ெபர ன 2018 ஆம் ஆண்  நைடெபற்ற 
உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தலில் தன் 
தலாக அதன் “தாமைர ெமாட் ” சின்னத்ைத 

அறி கப்ப த்தி ேபாட்டியிட்  ெவற்றி 
ெபற்ற . அ த்  வந்த ஜனாதிபதித் ேதர்தலில் 
2019 இல் ேகாட்டாபய ராஜபக்ஸைவ நி த்தி 
ெப ம் ெவற்றிையப் ெபற் க் ெகாண்டேதா  
2020 பாரா மன்றத் ேதர்தலில் மாெப ம் 
ெவற்றிையப் ெபற் ள்ளைம ஒ  வரலாற் ச் 
சாதைனயாகும். ெபா ஜன ெபர ன கட்சி 
ஆரம்பிக்கப்பட்  ஐந்  வ ட காலத்தில் 
உள் ராட்சி மன்றத் ேதர்தல், ஜனாதிபதித் 
ேதர்தல், பாரா மன்றத் ேதர்தல் ஆகியவற்றில் 
ெவற்றி ெபற்  அ த்  வர ள்ள மாகாண 
சைபத் ேதர்த க்கு கங்ெகா க்க ம் 
ஆயத்தமாகி வ கின்றைம குறிப்பிடத்தக்க 
விடயம் ஆகும்.
    அேதேபால ஜனாதிபதித் ேதர்த க்குப் 
பிறகு சுமார் ஏ  மாதங்க க்கு ன்னர் 
உ வாக்கப்பட்ட ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 
கட்சி சஜித் பிேரமதாஸ தைலைமயில் 
தன் ைறயாக பாரா மன்றத் ேதர்தலில் 

ேபாட்டியிட்  கு கிய காலத்தில் 54 
ஆசனங்கைளப் ெபற்  எதிர்க்கட்சி அந்தஸ்ைதப் 
ெபற் ள்ள . அேதேநரம் ேதசிய அரசியலில் 
ஸ்ரீ லங்கா ெபா ஜன ெபர ன, ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தி ஆகிய இ  கட்சிக ம் ன்ேனாக்கி 
நகர்ந்  வர பாரம்பரியம் மிக்க ஐக்கிய ேதசியக் 
கட்சி, ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சி ஆகியன 
என் ம் இல்லாத வைகயில் பின்னைடைவக் 
கண் ள்ளன.
     ெபா த் ேதர்தலில் இ.ெதா.கா.
    ேதசியக் கட்சிகள் இவ்வா  இ க்கும் 
ேபா  மைலயகக் கட்சிகள் ேதசியக் 

கட்சிக டன் இைணந்  ேபாட்டியிட்  9 
ஆசனங்கைளப் ெபற் ள்ளன. உ ப்பினர்கைள 
அதிகரித் க் ெகாள்வதற்கான  வி கம் வகுத்  
ெசயற்பட ேவண்டிய ேநரத்தில்  தனிநபர் 
ஒ வர் அதிகப்படியான வி ப்  வாக்குகைளப் 
ெபற் க் ெகாள் ம் வைகயில் பிரசாரங்கள் 
ன்ென க்கப்பட்  கிைடக்க ேவண்டிய 

உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைகயில் வீழ்ச்சி 
ஏற்பட் ள்ளைத ம் அவதானிக்க டிகின்ற .
    இந்தத் ேதர்தலில் ெபா ஜன 
ெபர ன டன் ைகேகார்த்  களம் இறங்கிய 
இ.ெதா.கா. தைலவர் அமரர் ஆ கன் 
ெதாண்டமான் 5 ேவட்பாளர்கைள வெரலியா 
மாவட்டத்தில் நி த்திய  தவ  என்  
இப்ேபா  சுட்டிக் காட்டப்பட்  வ கின்ற . 
இ  காலம் கடந்  பிறந் ள்ள ஞானம் ஆகும். 
அரசியலில் திர்ச்சியைடந்தவர்கள், அ பவம் 
நிைறந்தவர்கள் என்  கூறிக் ெகாள்கின்றவர்கள் 
எல்லாம் இப்ேபா  தம  தவைற 
உணர்ந் ள்ள  ேபால  கட்சியில் தவறான 
டி  எ க்கும் ேபா  சுட்டக் காட்டியி ந்தால் 
ன்  ேவட்பாளர்கள் மாத்திரம் நி த்தப்பட்  
வ ேம ெவற்றி ெபற்றி க்க வாய்ப்  

கிைடத்தி க்கும்.
     வெரலியா மாவட்டத்தில் இரண்  
பிரி களாக ஆ கன் ெதாண்டமாைன 
ன்னிைலப் ப த்தி பிரசாரம் ெசய்  ஐந்  

உ ப்பினர்க ம் ெவற்றி ெபற டி ம் 
என்  இ ந்த நம்பிக்ைகைய அவர  
திடீர் மைற க்குப் பிறகு தல்வர் ஜீவன் 
ெதாண்டமான் ெபா ச் ெசயலாளராகி 
ேபாட்டியிட்ட ேநரத்தி ம் அேத ெகாள்ைக 
பின்பற்றப்பட்  வந் ள்ள . ேம ம்  
சிங்கள ேவட்பாளர்கள் ன்  ேபைர 
மாத்திரம் ெபா ஜன ெபர ன களம் 
இறக்கி அதற்ேகற்ற வைகயில் பிரசாரத்ைத 
ேமற்ெகாண்  வைர ம் ெவற்றி ெபறச் 
ெசய் ள்ள . இ வைர கால ம் தமிழ்க் 
கட்சிகள் கைடப்பிடித்  வந்த அரசியல் 
அ கு ைறைய தன் ைறயாக சிங்கள 
ெப ம்பான்ைம கட்சி ஒன்  பின்பற்றி 
ஒேர அணியில் ன்  உ ப்பினர்கைளப் 
ெபற் ள்ள .. எதிர்காலத்தி ம் இேத 
நைட ைறதான் பின்பற்றப்ப ம் என்பதில் 
ஐயமில்ைல.   2020 ேதர்தலில் ெபா ஜன 
ெபர ன கட்சியில் ேபாட்டியிட்ட இ.ெதா.
கா. ெபா ச் ெசயலாளர் ஜீவன் ெதாண்டமான் 
1,09,155 வி ப்  வாக்குகைளப் ெபற்  
மாவட்ட மட்டத்தில் தலாவ  இடத் க்கு 
வந் ள்ளேதா   அைமச்சுப் பதவி ஒன்ைற ம் 
ெபற ள்ளார். அவ க்கு அ த்ததாக இ.ெதா.கா. 
நிதிச் ெசயலாளர் ம பாண்டி ராேமஸ்வரன் 

சுமார் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் 
57,225 வி ப்  வாக்குகேளா  நான்காவ  
இடத்ைதப் ெபற்  ெவற்றி ெபற் ள்ளார். 
இவர்கள் இ வைரத் தவிர இ.ெதா.கா. 
வில் ேபாட்டியிட்ட கணபதி கனகராஜ், 
ஏ.  பிலிப்குமார், ஏ.பி. சத்திேவல் ஆகிய  

வ ம் ேதால்வியைடந் ள்ளார்கள். ேம ம், 
கண்டி மாவட்டத்தில் ெபா ஜன ெபர ன 
கட்சியில் ேபாட்டியிட்ட பாரத் அ ள்சாமி 
ப ைள மாவட்டத்தில் ேபாட்டியிட்ட 
ெசந்தில் ெதாண்டமான் ஆகிேயா ம் 
ேதால்வி கண் ள்ளார்கள். 2015 ஆம் ஆண்  
நைடெபற்ற பாரா மன்றத் ேதர்தலில் இரண்  
உ ப்பினர்கைளப் ெபற் க் ெகாண்ட  ேபால 
2020 ஆம் ஆண்  ேதர்தலி ம் இரண்ேட 
இரண்  உ ப்பினர்கைள மாத்திரம் இ.ெதா.கா. 
ெபற் க் ெகாண் ள்ள .
             
           தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி 

–  வீத ெவற்றி
   2015 பாரா மன்றத் ேதர்தலில் வெரலியா 
மாவட்டத்தில் ன்  ேவட்பாளர்கைள 
ேபாட்டியிடச் ெசய்  வைர ம் ெவற்றி 
ெபறச் ெசய்த தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி 
இம் ைற ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் ன்  
ேவட்பாளர்கைள நி த்தியி ந்த . அவர்களில் 
ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கத்தின் தைலவர் பழனி 
திகாம்பரம் 83,392 வி ப்  வாக்குகைள ம், 
மைலயக மக்கள் ன்னணி தைலவர் 
ேவ சாமி இராதாகி ஷ்ணன் 72,167 வி ப்  
வாக்குகைள ம், ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கத்தின் 
பிரதித் தைலவர் மயில்வாகனம் உதயகுமார் 
68,119 வி ப்  வாக்குகைள ம் ெபற்  ெவற்றி 
ெபற் ள்ளார்கள்.
   இந்தத் ேதர்தலில் ெதாழிலாளர் ேதசிய 
சங்கம், மைலயக மக்கள் ன்னணி 
ஆகியவற்றின் அங்கத்தவர்க க்கு தகுந்த 
ைறயில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்  மிக ம் 

ஒற் ைமயாக ன்  ேவட்பாளர்க ம் 
ெவற்றி ெப ம் வைகயில் பிரசார உத்திகைள 
ேமற்ெகாண்  வந்தைம அவர்களின்  
வீத ெவற்றிக்குக் காரணமாக அைமந் ள்ள  
என்பைத பல ம் ஏற் க் ெகாண்  பாராட்  
ெதரிவித் ள்ளார்கள். இ  ெதாழிற்சங்க 
ஒற் ைமக்கும் அரசியல் பிரதிநிதித் வம் 
அதிகரிப்பதற்கும் ஓர் எ த் க் காட்டாக 
அைமந் ள்ள .
    இ  தவிர  தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி 
சார்பில் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியில் ெகா ம்  
மாவட்டத்தில் ேபாட்டியிட்ட மேனா கேணசன் 
62,091 வி ப்  வாக்குகைள ம், கண்டி 
மாவட்டத்தில் ேபாட்டியிட்ட ேவ  குமார் 
57,445 வி ப்  வாக்குகைள ம், ப ைள 
மாவட்டத்தில் ேபாட்டியிட்ட ஏ. அரவிந்த்குமார் 
45,491 வி ப்  வாக்குகைள ம், அேதேபால் 
ப ைள மாவட்டத்தில் ேபாட்டியிட்ட இலங்ைக 
ேதசிய ேதாட்டத் ெதாழிலாளர் சங்கத்தின் 
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இந்த வாரம் ெகாட்டக்கைலையச் 
ேசர்ந்த, ெச.பிரஷான் வி ம்பிக்ேகட்ட 
ேகளடி கண்மணி திைரப்பட பாடல் 
பிரசுரமாகின்ற .

மண்ணில் இந்த காதலன்றி யா ம் 
வாழ்தல் கூ ேமா
எண்ணம் கன்னி பாைவ இன்றி ஏ  
சுவரம் தன் பா ேமா
ெபண்ைம இன்றி மண்ணில் இன்பம் 
ஏதடா கண்ைண டி கனவில் வா ம் 
மானிடா
மண்ணில் இந்த காதலன்றி யா ம் 
வாழ்தல் கூ ேமா
எண்ணம் கன்னி பாைவ இன்றி ஏ  
சுவரம் தன் பா ேமா
ெபண்ைம இன்றி மண்ணில் இன்பம் 
ஏதடா கண்ைண டி கனவில் வா ம் 
மானிடா
ெவன்னில ம் ெபான்னி நதி ம் 
கன்னியின் ைணயின்றி
என்ன சுகம் இங்கு பைடக்கும் 
ெபண்ைமயின் சுகமின்றி
சந்தன ம் சங்க தமி ம் ெபாங்கி ம் 
வசந்த ம்
சிந்தி வ ம் ெபாங்கும் அ தம் 
தங்கி ம் கு த ம்
கன்னி மகள் அ கில் இ ந்தால் 
சுைவக்கும்
கன்னி ைண இழந்தால் ம் 
கசக்கும்
விழியினில் ெமாழியினில் நைடயினில் 
உைடயினில்
அதிசய சுகம் த ம் அனங்கிவள் 
பிறப்பி  தான்
மண்ணில் இந்த காதலன்றி யா ம் 
வாழ்தல் கூ ேமா
எண்ணம் கன்னி பாைவ இன்றி ஏ  
சுவரம் தன் பா ேமா
த்  மணி ரத்தினங்க ம் கட்டிய 

பவள ம்
ெகாத்  மலர் அற் தங்க ம் குவிந்த 
அதர ம்
சிற்றிைட ம் சின்ன விர ம் 
வில்ெல ம் வ ம்
சுற்றி வர ெசய் ம் விழி ம் சுந்தர 
ெமாழிக ம் எண்ணி விட மறந்தால் 
எதர்க்ேகார் பிறவி இதைன ம் 
இழந்தால் அவன் தான் றவி
டி தல் அடி வைர வ ம் 

சுகம் த ம் வி ந் கள் பைடத்தி ம் 
அரங்க ம் அவளல்லவா
மண்ணில் இந்த காதலன்றி யா ம் 
வாழ்தல் கூ ேமா எண்ணம் கன்னி 
பாைவ இன்றி ஏ  சுவரம் தன் பா ேமா
ெபண்ைம இன்றி மண்ணில் இன்பம் 
ஏதடா கண்ைண டி கனவில் வாா ம்ம்ம்ம்ம் 
மானிடா மண்ணில் இந்த காதாதாததலன்லன்லன்லன்ன்ன்றிறிறி றி றி றி
யா ம் வாழ்தல் கூ ேேேமமாமாமாா
எண்ணம் கன்னினினி பபபாைாைாைைைவவவ வ இஇஇன்இன்இன்இன்ன்றிறிறிறி றி றி ஏஏஏஏஏ  
சுவரம் ததன் ன் ன் பபாபாபாா ேேேேமமாமாமா

˙ஜТ மகǻП கனடா ˙ஜТ மகǻП கனடா 
இரί ரகżயЗகЦஇரί ரகżயЗகЦ

படம் : ேகளடி கண்மணி
இைச : இைளயராஜா
பாடலாசிரியர்: கங்ைக அமரன்
பாடியவர்கள் : எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம்

நடிைக ம் பிக்ேபாஸ் ேபாட்டியாளர்களில் 

ஒ வ மான மீராமி ன் கடந்த சில நாட்களாக திைர லக 

நட்சத்திரங்கள் குறித்  சர்ச்ைசக்குரிய வைகயில் விமர்சனம் 

ெசய்  வ கிறார். அதி ம் குறிப்பாக விஜய் மற் ம் சூர்யா 

இ வைர ம் ேமாசமாக விமர்சித்த  ச கவைலதளத்தில் 

ெகாதிநிைலைய உ வாக்கிய .
இதனால் ேகாபமான அவ்வி  நடிகர்களின் ரசிகர்கள் மீராைவ 

ஆபாச வார்த்ைதயால் திட் வதாக ம், இனிேமல் என்ைன 

ஆபாசமாக ேபசினால் ‘நா ம் பதி க்கு ேஜாதிகா மற் ம் 

சங்கீதாைவ ஆபாசமான வார்த்ைதகளால் திட் ேவன் என சில 

ஆபாசமான வார்த்ைதகைள ெசால்லி ெவளிப்பைடயாக வீடிேயா 

ெவளியிட்டி ந்தார். இைதய த்  மீரா மி ன் அத் மீறிய 

ேபச்சுக்கு பிரபலங்கள் மட் மல்லா  அவரின் ரசிகர்க ம் மீரா 

மி
க்கு கண்டனம் ெதரிவித்  வ கின்றனர்.

அந்த வைகயில் தற்ேபா  டிக்ேடாக்கில் பிரபலமான ெபண் 

ஒ வர் தான் விஜய்யின் தீவிர ரசிைக என கூறி அவைர பற்றி 

ேபச உனக்கு எந்த தகுதி ம்  இல்ைல என மீராைவ ெகட்ட 

வார்த்ைதகளால் க ைமயாக திட்டி வீடிேயா ெவளியிட் ள்ளார். 

அவரின் வீடிேயாவிற்கு பதிலளித்த மீரா மி ன், " விஜய் ரசிகர்கள் 

அவரின் ஆசீர்வாதத்தில் தான் 
இப்படி வீடிேயாைவ ெவளியி கின்றனர். அத் டன், விஜய் 

மகன் ேஜசனின் கனடா இர  ரகசியங்கள் எனக்கு ெதரி ம் 

என்  கூறி மீண் ம் விஜய் ரசிகர்களின் க ங்ேகாபத்திக்கு 

ஆளாகி ள்ளார்.

சூப்பர் ஸ்டார் 
ரஜினிகாந்த் கடந்த 
சில ஆண் களாக விட்டர் பக்கத்தில் 
இ ந்தா ம் அவர் கிட்டத்தட்ட மாதம் ஒ  
வீட் மட் ேம பதி  ெசய்  வ கிறார் என்ப  

குறிப்பிடத்தக்க . இ ப்பி ம் அவர் பதி  
ெசய் ம் ஒவ்ெவா  விட் ம் ஒ  சில மணி 
ேநரங்களில் உலக அளவில் டிெரண்ட் ஆகும் 
என்ப  குறிப்பிடத்தக்க
அந்த வைகயில் தற்ேபா  ’நீங்கள் இல்லாமல் 

நான் இல்ைல’ என்ற ஒ  விட்ைட பதி  
ெசய் ள்ளார் ரஜினிகாந்த். பதி  ெசய்த விட், 
ஒ  சில நிமிடங்களில் தமிழக அளவி ம், 
அதன் பின்னர் இந்திய அளவி ம் தற்ேபா  
உலக அளவி ம் டிெரண்டில் உள்ள  
என்ப  குறிப்பிடத்தக்க
நீங்கள் இல்லாமல் நான் இல்ைல 

என்ற ேஹஷ்ேடக்குடன் ரஜினிகாந்த் 
பதி  ெசய்த விட்டரில் 
கூறியி ப்பதாவ , என் ைடய 
திைர லகப் பயணத்தின் 
நாற்பத்ைதந்  ஆண் கள் நிைற  
ெப ம் இந்நாளில், என்ைன வாழ்த்திய 
நல் இதயங்க க்கும், என்ைன வாழ 
ைவக்கும் ெதய்வங்களான ரசிகப் 
ெப மக்க க்கும், என் ைடய 
இதயம் கனிந்த நன்றி.

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.

ePq;fs; ,y;yhky;ehd; ,y;iy
ரஜினிகாந்த்

 தனக்கு ெதரி ம் என்கிறார் மீரா மி ன்
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கண்ணான கண்ேண
கண்ணான கண்ேண
என் மீ  சாய வா.
ண்ணான ெநஞ்ைச
ெபான்னான ைகயால்
ப்ேபால நீவ வா.

நான் காத்  நின்ேறன்
காலங்கள்ேதா ம்
என் ஏக்கம் தீ மா
நான் பார்த்  நின்ேறன்
ெபான் வானம் எங்கும்
என் மின்னல் ேதான் மா
கண்ணீராய் ேமகம் ம்
கண்ணீர் ேச ம்
கற்கண்டாய் மா மா
ஆராரிராேரா ராேரா ராேரா
ஆராரிராேரா ஆராரிராேரா
ராேரா ராேரா ஆராரிராேரா
கண்ணான கண்ேண
கண்ணான கண்ேண
என் மீ  சாய வா.
ண்ணான ெநஞ்ைச
ெபான்னான ைகயால்
ப்ேபால நீவ வா.

அைலக்கடலின் ந ேவ
அைலந்திடவா தனிேய
படெகனேவ உைனேய
பார்த்ேதன் கண்ேண.
ைத மணலில் வீழ்ந்ேதன்
ைதந்திடேவ இ ந்ேதன்
கு நைகைய தந்ேத
மீட்டாய் என்ைன.
விண்ேணா ம் மண்ேணா ம்
ஆ ம் ெப ம் ஊஞ்சல்
மனேதாரம்.
கண்பட்  ல்விட்
ேபாகும் என ஏேதா
பயம் கூ ம்.
மயில் ஒன்ைற பார்க்கிேறன்
மைழயாகி ஆடிேனன்.
இந்த உற்சாகம் ேபா ம்
சாக ேதான் ம்
இேத வினாடி
கண்ணான கண்ேண
கண்ணான கண்ேண
என் மீ  சாய வா.
ண்ணான ெநஞ்ைச
ெபான்னான ைகயால்
ப்ேபால நீவ வா.

நீ ங்கும் ேபா
ன்ெனற்றி மீ
த்தங்கள் ைவக்க ம்.

ேபார்ைவகள் ெபாத்தி
ேபாகாமல் தாழ்த்தி
நான் காவல் காக்க ம்
எல்ேலா ம் ங்கும் ேநரம்
நா ம் நீ ம்
ெமௗனத்தில் ேபச ம்
ஆராரிராேரா ராேரா ராேரா
ஆராரிராேரா ஆராரிராேரா
ராேரா ராேரா ஆராரிராாேரேரேராாாா
கண்ணான கண்ண்ேணேணேணண
கண்ணாான ன ன கண்கண்கண்ண்ண்ேணேணேணேணண.....

தமிழில் நடிைகயாக ம் 
பாடகியாக ம் வலம் வ ம் ஸ் திஹாசன், 
தன் ைடய மற்ெறா  பக்கத்ைத எட்ஜ் லம் 

காண்பிக்க இ க்கிறார்.
நடிைக ம் பாடகி மான ஸ் திஹாசன் ஊரடங்கு காலத்ைத பய ள்ள 

வைகயில் தன் பாடைல உ வாக்குவதில் ெசலவழித் ள்ளார். அ த்த வ ட 
ஆரம்பத்தில் ெவளியாக ள்ள அவர  ஆல்பத்தின் ஒ  அங்கம் இந்த பாடல்.
எட்ஜ் பாடல் எப்ேபா ம் மைறத்  ைவக்கப்பட்ட உங்கள் உணர் களின் 

ஓரம் வைர ெசல் ம். வாழ்க்ைகைய ம் காதைல ம் பற்றிய கன ம், ேகாப ம் 
பயப்படேவா, சங்கடப்படேவா கூடா  என்பேத இப்பாடல். இதற்கு ன் 
பார்ைவயாளர்கள் பார்த்திராத ஸ் தியின் இன்ெனா  பக்கம் இ . இந்த பாடைல 
உ வாக்க அவ க்கு சில காலம் ேதைவப்பட்ட . 
இ  குறித்  ஸ் தி கூ ம்ேபா , “இைசதான் என  இயல் , இைச என் 

வாழ்க்ைகயின் ஒ  அங்கமாகும், அைதப் பகிர்ந்  ெகாள்ள டிந்ததற்கு நான் 
அதிர்ஷ்டசாலியாக உணர்கிேறன். எட்ஜ் உங்க க்கு இ க்கும் குழப்பத்ைத ம், சீரற்ற 
உங்கள் அன்பான பகுதிகைள ம் ெவளிக்ெகாண்  வ ம் ஒ  யற்சி. மற்றவர்களிடம் 
நீங்கள் சிறந்தைத எதிர்பார்ப்பைத நி த் ம்ேபா , உங்கைள நீங்கள் உண்ைமயாக 
ரிந் ெகாண்  மற் ம் ஏற் க்ெகாள்வதற்கான பயணம் ெதாடங்குகிற .
கரண் பாரிக் இைணந்  தயாரித் ள்ள ‘எட்ஜ்’ல் ஸ் தி பல்ேவ  ெபா ப் க்கைள 

ஏற் ள்ளார். பாடைல எ தி பாடிய  மட் மின்றி, இப்பாடைல பதி  ெசய் , இயக்குந ம் 
எடிட்ட மான சித்தி பேடல் உடன் இைணந்  இப்பாட க்கான வீடிேயாைவ ஊரடங்கு காலத்தில் 
படமாக்கி ள்ளார்.

ஹரி இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பதாக 
இ ந்த அ வா படம் ைகவிடப்பட்டதாக 
ச க வைலதளங்களில் தகவல் பரவி 
வ கிற .
சூர்யா-ஹரி கூட்டணி, தமிழ் சினிமாவில் பல்ேவ  ெகாமர்ஷியல் ஹிட் 

படங்கைள ெகா த் ள்ளனர். இவர்கள  
கூட்டணியில் ெவளியான ஆ , ேவல், 
சிங்கம் பட வரிைசகள் என அைனத் ம் 
பாக்ஸ் ஆபிஸி ம் நல்ல வசூல் பார்த்தன. இதனிைடேய ஹரி ம் சூர்யா ம் ‘அ வா’ படத்தின் லம் 
மீண் ம் இைணய உள்ளதாக கடந்த 
சில மாதங்க க்கு ன் அறிவிப்  
ெவளியான . ேக.இ.ஞானேவல் ராஜா இப்படத்ைத தயாரிக்க உள்ளதாக கூறப்பட்ட . ஒேர கட்டமாக ஷூட்டிங்ைக டித்  படத்ைத இந்தாண்  தீபாவளிக்கு 

ெவளியிட திட்டமிட்  இ ந்தனர்.தற்ேபா  நிலவி வ ம் ெகாேரானா 
அச்சு த்தல் காரணமாக படப்பிடிப்ைப 
திட்டமிட்டபடி நடத்த டியவில்ைல. 
இந்நிைலயில், அ வா படம் ைகவிடப்பட்டதாக ச க வைலதளங்களில் 
தகவல் பரவி வ கிற . ெகாேரானா 
அச்சு த்தல் டி க்கு வந்த பின் சூர்யா, 
ெவற்றி மாறனின் வாடிவாசல் படத்தில் 
நடிக்க திட்டமிட் ள்ளாராம். இைதய த்  
பாண்டிராஜ் இயக்கும் படத்தில் நடிக்க 
உள்ளாராம். இதனால் அ வா படம் 
ைகவிடப்பட்  இ க்கலாம் என கூறப்ப கிற . இ ப்பி ம் படக்கு வினர் தரப்பில் இ குறித்  எந்தவித அறிவிப் ம் ெவளியாகவில்ைல.

iftplg;gl;ljh
mUth?

];Ujpapd; 

mLj;j fl;lk; 

திைரப்படம்   விஸ்வாசம்.
பாடல் ஆசிரியர் :  தாமைர.
பாடகர் :  சித் ஸ்ரீராம்.
இைச: டி.இமான்.

நடிகர் அஜித் டன் என்ைன அறிந்தால், 

விஸ்வாசம் படங்களில் நடித்த அனிகா, தற்ேபா  

வாைழயிைல மட் ம் அணிந்  ைகப்படம் ஒன்ைற 

எ த் ள்ளார்.
தமிழில் அஜித் நடிப்பில் ெவளியான என்ைன 

அறிந்தால் மற் ம் விஸ்வாசம் படங்களில் குழந்ைத 

நட்சத்திரமாக  நடித்தி ந்தார் அனிகா.
15 வயதாகும் அனிகா, ஹீேராயின்க க்கு 

இைணயாக விதவிதமாக ேபாட்ேடாஷூட் நடத்தி 

ரசிகர்கைள கவர்ந்  வ கிறார். தலில் கவர்ச்சியான 

ைகப்படத்திற்கு அஜித் ரசிகர்களிைடேய எதிர்ப்  

கிளம்பிய . பின்னர் டைவயில் ேபாட்ேடாஷூட் 

நடத்தினார். இந்நிைலயில், தற்ேபா  வாைழயிைல 

மட் ம் அணிந்  ெகாண்  ேபாட்ேடாஷூட் 
ஒன்ைற நடத்தி ள்ளார். இ  ச க வைலத்தளத்தில் 

ைவரலாகி வ கிற . ேம ம் இதற்கு எதிர்மைறயான 

கெமண்ட் கள் வந்  ெகாண்  இ க்கிற .

mdpfhtpd; thioapiy 
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எம். ெசல்வராஜா   
ப ைள மாவட்டத்திலி ந்  ன்  

தமிழ் பிரதிநிதித் வங்கைள ஏற்ப த்தக் 
கூடிய ஆேராக்கிய சூழல் இ ந் ம், தமிழ் 
வாக்காளர்களின் வாக்குகள் பல்ேவ  
வைகயில் சின்னாபின்னப்ப த்தப்பட் , 
சிதறடிக்கப்பட்ட சூழல் ஏற்பட்டதால்  
அந்நிைல சாத்தியப்படாமல், ன்னாள்    
உ ப்பினர்களான அ.அரவிந்தகுமார், வடிேவல் 
சுேரஸ் ஆகிய இ வர்  மட் ேம ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி சார்பாக நாடா மன் க்கு  
ெதரிவாகி ள்ளனர். 

  இவ்வி வைர ம் ெவற்றி ெபற ைவக்க 
ேவண் ெமன்ற தீர்மானத்ைத, ப ைள மாவட்ட 
தமிழ் ேபசும் மக்கள் ஏற்கனேவ எ த்தி ந் , 

அதற்கான ெசயற்பா கைள 
ன்ென த்தி ந்தனர். 

ஆ ம் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 
ன்னனி சார்பில் களம் 

இறங்கியி ந்த, ன்னாள் 
ஊவா மாகாண அைமச்சர் 
ெசந்தில் ெதாண்டமான் 
ெவற்றி ெப வார் என 
எதிர்ப்பார்க்கப்பட்ட ேபாதி ம்  
ேகாடரிக்காம் களாக 
எம்மவர்கள் சிலர் 
ெசயற்பட்டதினால், 
அவர  ெவற்றி த த்  
நி த்தப்பட்ட . 
திட்டமிட்ட வைகயி ம், 
ஒப்பந்த அடிப்பைடயி ம் 
தமிழர்கள் பலர் சுேயச்ைசக் 
கு க்களாக ம், பிரதான அரசியல் கட்சிகள் 
ன்ைறத் தவிர்த் , ஏைனய சி  சி  அரசியல் 

கட்சிகளில் இைணந் ம் பலர் ேதர்தல் களம் 
இறங்கியி ந்தனர்.  தான் ேதாற்றா ம், 
மற்றவைர  ெவற்றி ெபற ைவக்கக் கூடாெதன்ற 
நிைலப்பாட்டில் எம்மவர்கள் ெசயற்பட்டனர். 
இத்தைகய ெசயற்பா களினாேலேய, ஒ   
தமிழரின் ெவற்றி த க்கப்பட்ட . அத் டன் 
வாக்காளர்க க்கு பல்ேவ  வரப்பிரசாதங்கள் 

உள்ளிட் , ேகாடிக் 
கணக்கான பா பண ம்  
ெசலவளிக்கப்பட்டன.
தமிழர்கள் ெவற்றி 

ெப வைதத் த க்கும் 
வைகயில் 57 தமிழ் 
ேவட்பாளர்கள் பல்ேவ  
வைகயில் ேதர்தல் களம் 
இறங்கியி ந்தனர். இவ் 
ேவட்பாளர்களில் 15 ேபர் 
தமிழ்ப் ெபண்களாவர். 
அத் டன் ஸ்லிம் 
ேவட்பாளர்கள் 17 
ேப ம் ேதர்தல் 

களம் இறங்கியி ந்தனர். ேம ம், சிங்கள 
ேவட்பாளர்கள் பல ம் தமிழர்களின் 
வாக்குகைள இலக்கு ைவத்  ெசயற்பா கைள 
ேமற்ெகாண்டி ந்தனர். நடந்  டிந்த ப ைள 
மாவட்டத் ேதர்தலில் பன்னீராயிரம் வாக்குகள் 
அதிகரித்தி ந்த நிைலயில், ஆசனெமான் ம் 
அதிகரிக்கப்பட்டி ந்த . 

- ஒΪ கМேணாЛடС

பΤைள மாவЛட ேதУதХ ΨſίகЦ 

 01)  நாடா மன்ற உ ப்பினரின் சம்பளம் 
      பா 54,285 
02)  பிரதி அைமச்சர்  பா 63,500 
03)  இராஜாங்க / அைமச்சரைவ அைமச்சர் 
      பா 65,000 
04)  சபாநாயகரின் சம்பளம்  பா 68,500 
05)  பிரதமர்  பா  71,500

 * அ வலக ெகா ப்பன   பாய் 100,000      
   (ஒ  இலட்சம்)
* ேபாக்குவரத்  ெகா ப்பன   பாய் 10,000
* ெதாைலேபசி ெகா ப்பன   பாய் 50,000 
    (அ வலகம்)
* ெமாைபல் ெதாைலேபசி ெகா ப்பன   பா   
    50,000
* இலவச அஞ்சல் ெகா ப்பன  பா 350,000   
   ( ன்றைர   இலட்சம்)
* சாரதி மற் ம் வி ந்ேதாம்பல் ெகா ப்பன  
   பா 45,000
* பாரா மன்ற கூட்டங்களில்  கலந்  
ெகாள்வதற்கு ஒ  நாைளக்கு பாய் 2500 ஒ  
மாதத்தில் குைறந்த  8 நாட்க க்கு அமர்  
நைடெப கிற   அதன்படி மாதத்திற்கு பா 
20,000 ெபறப்ப கிற .
கூட்டமில்லாத நாட்களில் கு  கூட்டங்களில் 
கலந்  ெகாள்வதற்கான ெகா ப்பன  பாய் 

2500  (மாதாந்தம் 5 கு  நாட்கள்  அதன்படி 
மாதாந்தம் பாய் 12,500)
* ஒ ங்கிைணப்  ெசயலாள க்கு 218 லீட்டர் 
எரிெபா க்கு பா 17,440
* இராஜாங்க/ அைமச்சரைவ அைமச்சு   
   ஊழியர்க க்கு 05 வாகனங்கள்
* பிரதி அைமச்சு ஊழியர்க க்கு 03 வாகனங்கள்.
* குறிப்பாக, ஒ ங்கிைணப்  ெசயலாளர் 
மற் ம் தனியார் ெசயலாளர் பதவிக க்கு 
ெந ங்கிய கு ம்ப உ ப்பினர்கைள  நியமிப்ப  
அ மதிக்கப்ப கிற . 

அந்த பதவிக க்கு எரிெபா ள் 
ெகா ப்பன  மற் ம் ெதாைலேபசி 
ெகா ப்பன  என்பன ேமலதிகமாக 
வழங்கப்ப கின்றன
* ெசாகுசு வாகனங்கள் வாங்குவதற்கு 
வரி கட்டணமில்லா உரிமங்கள் 
கிைடக்கின்றன.  
* பாரா மன்ற உ ப்பினர் 
ஒ வர் பயங்கரவாத தாக்குதலில் 
ெகால்லப்ப ம்ேபா  பா 50 லட்சம் 
இழப்பீ  வழங்கப்ப ம். ேம ம்  
பாரா மன்ற உ ப்பினரின் காப்பீட் த் 
ெதாைக பா 20 லட்சம்.
* கூ தலாக  ஒ  ஆடம்பர 
உத்திேயாக ர்வ வீ
* காைல உண  மற் ம் மதிய விேஷட 
உணவிற்கு பாரா மன்றம் பாய் 150  
மாத்திரேம அறவி கிற .
* ஐந்  ஆண் க க்குப் பிறகு 
ஓய் தியம் கிைடக்கிற .
* ெகா ம்பில் உள்ள ன்னணி 

பாடசாைலகளில் குழந்ைதக க்கு அ மதி
* ெவளிநாட்  பயணம், உயர்மட்ட ேஹாட்டல்களில் 
தங்குமிடம் மற் ம் பயணத்திற்கான சிறப்  
விேஷட ச ைககள்
 இவ்வா  மக்களால் ேதர்ந்ெத க்கப்பட்ட 225 
ேப ம் ெபா மக்களின் வரிப் பணத்தால் 05 
ஆண் க க்கு பராமரிக்கப்ப கிறார்கள்

நன்றி:   லங்காதீப
தமிழில்  ஹம்ம  றினாஸ் 

நாடாέமПற  உΫРǼனУகЦ ெபΫС
 சάைககЦ - வரРǼரசாதЗகЦ  

சம்பளம்

சம்பளத்திற்கு ேமலதிகமாக 
(மாதாந்தம்) 

ெதாடர்ச்சி 21 ஆம் பக்கம் பார்க்க
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இடம்ெபற்  டிந்த நாடா
 மன்றத் ேதர்தலில் ஸ்ரீலங்கா 

ெபா  ஜன ெபர ன எட்  ஆச
னத்ைதப் ெபற்  இரத் தி ன ரி 
மாவட்டத்ைத ைகப்பற் றி ள்ள . 
சஜித் தைல ைம யி லான ஐக் கிய 
மக்கள் சக்தி ன்  ஆச னங்கைள 
ெபற் ள்ள . இரத் தி ன ரி மாவட்
டத்தில் ெப ம்பான்ைம கட் சி க
டன் இைணந்  ேபாட் டி யிட்ட 

எந்த ெவா  தமிழ் பிர தி நி தி க ம் 
ெவற் றிப்ெப ற வில்ைல. இதன் 
கார ண மாக எதிர்ப்பார்ப் டன் இ ந்த தமிழர் 
பிர தி நி தித் வம் இரத் தி னப்  ரியில் இம்  ைற ம் 
எட்டாக் கனி யா கி ள்ள .
தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்ட ணியின் சார்பில் ஐக் கிய 
மக்கள் சக் தியில் ேபாட் டி யிட்ட எம்.சந் தி ர குமார்,  
ஐக் கிய ேதசிய கட் சியில் ேபாட் டி யிட்ட எஸ்.
ஆனந்த குமார், ேதசிய மக்கள் சக் தியில் ேபாட்
டி யிட்ட ரா.அேசாக் குமார் ஆகிய வ ேம 
ேதால் விைய த  வி ள்ளனர். இந் நி ைலயில் 
கடந்த 2015ஆம் ஆண்  ஐக் கிய ேதசிய கட் சியில் 
ேபாட் டி யிட்ட தமிழ் ற்ே பாக்குக் கூட்ட ணியின் 
ேவட்பாளர் எம்.சந் தி ர குமார் அவ்வாண்  30,000 
வாக் கு கைளப் ெபற்  ேதால் விைய அைடந்த 
நிைலயில் இம் ைற அவ ர  ெவற்றி குறித்த பல 
எதிர்ப்பார்ப் கள் காணப்பட்டன. 
எனி ம் இம் ைற அவர் 37,000 வாக் கு கைளப் 

ெபற் ம் ெவற் றி ய ைடய டி ய
வில்ைல. ஐக் கிய மக்கள் சக் தியில் 
ெவற் றிப்ெபற்ற ன்  உ ப் பி
னர்களில் பட் டி யலில் இ  தி யாக  
உள்ள தலதா அ  ெகா ர லவின் வாக்
கு களின் எண் ணிக்ைக 45,105 ஆகும்.   
எம்.சந் தி ர குமார் அவ ைர விட 8,000 
வாக்கு வித் தி யா சத்தில் இம் ைற 
ேதால் விைய த  வி ள்ளார்.  இந்த 
ேதால்வி இரத் தி னப் ரி மாவட்ட 
தமி ழர்க க்கு ேபர திர்ச் சிைய 
தந் ள்ள . ெப ம்பான்ைம அர
சி யல்வா தி க டன் ட் டி ேமாதி 

ெப ம் சவால்க க்கு மத் தி யி ேலேய இந்த வாக்கு 
ெபறப்பட் ள்ள . இரத் தி னப் ரி வாழ் தமிழ்
ேபசும் மக்கள் இன் ம் சற்  சிந் தித்  வாக்க
ளித் தி ப்பின் அவைர ெவற் றி ய ைடய ெசய் தி க்
கலாம். ஒ  இலட்சம் சி  பான்ைம வாக் கு கைளக் 
ெகாண்ட இரத் தி ன  ரியில் ஒ  சி  பான்ைம 
உ ப் பிைரக் கூட ெதரி   ெசய்ய  டி யாமல் 
ேபான  ெப ம் வர லாற் ப் பிைழ யாக ேநாக்கப்
ப  கி ற .
இரத் தின ரியில் ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர
ன கட் சியில் ேபாட் டி யிட்ட ேவட்பா ளர்களின் 

வி ப்  வாக் கு களின் படி பவித்ரா வன் னி யா
ராச்சி  200,977, பிேர மலால் ஜய ேச கர 104,237,  
ஜனக வக் கும்பர – 101,225  காமினி ெவேல
ெபாட – 85,840  அகில எல்லா ெவல – 71,179  
வாசு ேதவ நாண யக்கார – 66,991  தித்த பிர

சாந்தி – 65,933, டபிள் . டி. ெசன வி ரத்ன – 61, 
612 வாக் கு க ைள ம்,  ஐக் கிய மக்கள் சக் தியில் 
ேபாட் டி யிட்ட ேஹசா விதா னேக – 60,426 
வாக் கு க ைள ம்  வ ண லிய னேக – 47,494 
வாக் கு க ைள ம்  தலதா அத்  ேகா ரல  – 45,105 
வாக் கு க ைள ம் ெபற்  ெவற் றிப்ெபற் ள்ளனர். 
அந்த வ ைகயில் இழக்கப்பட்ட இரத் தின ரி 
மாவட்ட தமிழ் பிர தி நி தித்  வத்ைத ஈ  ெசய் ம் 
க மாக தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்ட ணி யா ன  

ேதசிய பட் டியல் ஆசனம் ஒன்ைற ெபற் க்ெ காள்
வ தற்கான ேபச் சுக்களில் ஈ  பட் ள்ள . அந்த 
ஆச னத்ைத கட்டா ய மாக எம்.சந் தி ர கு மா க்கு 
வழங் கு மா  பல த ரப்பட்ட ேகாரிக்ைககள் எ ந்
ள்ளன. கடந்த ேதர்தலில் எம்.சந் தி ர குமார் 30,000 
வாக் கு கைளப் ெபற்  ேதால் விைய த  வி ய ேவ
ைளயில் அவ க்கு ேதசி யப்பட் டியல் ஆச னத்ைத 
வழங் கு மா  வலி  த்தப்பட்ட ேபா ம் கட்சி 
தைலைம அதைன வழங் கு வ தற்கு ன்வந் தி க்
க வில்ைல. இம்  ைற யா வ  ேதசி யப்பட் டியல் 
ஆசனம்  வழங்கப்ப ட ேவண் ம் என்ப  இரத்
தி ன ரி மாவட்ட தமிழ் ச  கத் தி ன  மட்  மல்
லா    தமிழ் ச  கத் தி ன ம் ேகாரிக்ைக யாக 
உள்ள . மைல யக ெப ந்ே தாட்ட மக்கைள 
பிர தி நி தித்  வப்ப த் ம் க மாக வ ெர லியா, 
ப ைள, கண்டி, ெகா ம்  மாவட்டங்களில் 
தமிழ் பிரதிநிதித் வம் உ திெசய்யப்பட் ள்ள . 
ஆனால் ேககாைல, இரத்தின ரி மாவட்டங்களில் 
அந்நிைல இல்ைல. எனேவ இதைன ஈ ெசய் ம் 
கமாக தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி சிந்தித்  

இரத்தின ரிக்கு ேதசியப்பட்டியில் ஆசனத்ைத 
வழங்குவதற்கான சகல அ த்தங்கைள ம் ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தியின் தைலவர் சஜித் பிேரமதாச க்குப் 
ெபற் க்ெகா த்தல் அவசியம்.

(அவிசாவைள நி பர் கமல்தாஸ்)
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கண்டி மாவட்
டத்தில் மீண் ம் 
தன  அர சியல் 
ஆ  ைமைய எம்.
ேவ  குமார் நி
பித் ள்ளார். கண்டி 
மாவட்டத்ைத 
ெபா த்த ளவில் வழ
ைமேபால் ஐக் கிய 
ேதசிய கட் சிக்கு 
சார்பா கேவ ேதர்தல் டி கள் அைம வ  வழக்கம். 
ஆனால் இம் ைற அதைன றி ய டித்  கண்டி 
மாவட்டத்தில் ஐக் கிய மக்கள் சக்தி சார்பாக ேபாட்
டி யிட்ட சி  பான்ைம அங்கத்த வர்கள் வ ம் 
ன் னி ைலயில் வாக் கு கைள ெபற்  ெவற் றி ய ைடந்
ள்ளைம வர லாற்  பதி  க ளாகும். அத ன டிப்ப
ைடயில் ர ப் ஹக்கீம் 83,398 வாக் கு கைளப் ெபற்  
த லி டத்ைத ம், அப் ல் ஹலீம் 71,067 வாக் கு க

ைளப்ெபற்  2ஆம் இடத்ைத ம் 57,445 வாக் கு க
ைளப்ெபற்  எம்.ேவ  குமார் 3ஆம் இடத்ைத ம், 
ன்னாள் அைமச்ச ம் சிேரஷ்ட அர சி யல்வா தி
 மான ல மன் கிரி யல்ல 52,311 வாக் கு க ைளப்
ெபற்  4ஆம் இடத்ைத ம் ெபற் ள்ளனர். கண்டி 
மாவட்டத்தில் இம் ைறத் ேதர்தலில் தமிழ் பிர தி நி
தித் வம் பல சவால்க க்கு  மத் தியில் ெபற் க்
ெகாள்ளப்பட் ள்ள ைமைய தமிழ் ச கம் அறி ம். 
எம்.ேவ  கு மாரின் சாணக் கிய அர சியல் நகர்  களின் 
லேம அ   மீண் ம் நிைல நாட்டப்பட்டைம 

பாராட் க் கு ரிய விட யேம. கண்டி மாவட்ட வாக்

கா ளர்கள் உரிைம அர சி ய க்கா? அல்ல  ச ைக 
அர சி ய க்கா? என்ற வினா விற்கு உரிைம அர சி
ய க்ேக தன  வாக் கு களின் லம் நி  பித் ள்
ளனர். இேத ேவைள 8 ஆச னங்கைள ெபற்றா ம் 
ெபா  ஜன ெபர ன சார்பாக ேபாட் டி யிட்ட சகல 
சி  பான்ைம அங்கத்த வர்க ம் ேதால் விைய 
த  வி ள்ளனர்.  அத ன டிப்ப ைடயில் எம்.பாரிஷ் 
22,653 வாக் கு க டன் பட் டி யலில் 14ஆவ  இடத்

திற்கு தள்ளப்பட்  ேதால் வி ய ைடந் ள்ளார். அேத 
ேநரம் இலங்ைக ெதாழி லாளர் காங் கி ரஸின் சார்பில் 
கள மி றங் கிய ன்னாள் மாகா ண சைப அைமச்சர் 
அ ள்சா மியின் மக னான அ ள்சாமி பாரத் 23,379 
வாக் கு கைளப் ெபற்  15 ேபர் ெகாண்ட பட் டி
யலில் 12ஆவ  இடத்ைத அைடந்  ேதால் வி
ற்றார். ஐக் கிய ேதசிய கட்சி சார்பாக ேபாட் டி
யிட்ட ன்னாள் மாகாண சைப உ ப்பினரான 
எம்.ரி.எம். த்தலிப்,  லாபீர் ெசய் லாப்தீன் 
ஆகிேயா ம் மற் ம் இராஜரட்ணம் ஜனார்த்த ம் 
ேதால்வியைடந் ள்ளைம  குறிப்பிடத்தக்க . 

  ம ல்கைல நி பர்  உதயகுமார் 

சவால்க க்கு மத் தியில் ெபற் க்ெ காள்ளப்பட்ட 
கண்டி மாவட்ட தமிழ்ப் பிர தி நி தித்  வங்கள்

இரத் தி ன ரி 
மாவட்டத்தின் 
பலாங்ெ காைட 
ேதர்தல் ெதாகு
தியில் 26 வ
டங்க க்குப் 
பிறகு பாரா 
மன்ற பிர தி நி தித்
வம் இரண்  
கிைடக்கப் 
ெபற் ள்ள . இ  குறித்  ெதாகுதி மக்கள் தம  
மகிழ்ச் சிைய ெவளிப்ப த் தி ள்ளனர். இடம்
ெபற்  டிந்த  பாரா  மன்ற ெபா த் ேதர்தலில் 
பலாங்ெ காைட ேதர்தல் ெதாகு தியில் ேபாட் டி யிட்ட 
ெபா  ஜன ெபர ன ேவட்பா ளர்க ளான காமினி 

வேல ெபாட 85,840 
வாக் கு க ைள ம்,  
அகில சாலிய எல்
லா வல 71,179 வாக்
கு க ைள ம் ெபற்  
ெவற்றி ெபற் ள்ளனர். 
ன்னாள் அைமச்ச ம் 

பாரா  மன்ற உ ப் பி
ன  மான அமரர்  எம்.
எல்.எம். அ  சா லிக்குப் 
பின்னர், அதா வ  1994 

ஆம் ஆண் க்குப் பின்னர் பலாங்ெ கா ைடக்கு பாரா
 மன்ற பிர தி நி தித் வம் கிைடக்கவில்ைல என்ப  

குறிப்பிடத்தக்க .

                   பலாங்ெகாைட எஸ்.இராமர்

26 வ  டங்க க்குப் பிறகு
 பலாங்ெ கா ைடயில் இ  பிர தி நி திகள்
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கு ம்பத்தில் சஞ்சலம் 
ேதான்றலாம். ெபண் 
பிள்ைளகளின் 

உடல்நலனில் அக்கைற 
ெச த் ங்கள். எ த்த 
காரியங்களில் சற்  ேதக்கநிைல 
ஏற்ப ம். 

உத்திேயாகத்தில் 
உள்ளவர்க க்கு, 
அ கூலமான 

தகவல்கள் வந்  ேச ம். 
கு ம்பத்தில் சுபவிரயங்கள் 
ஏற்ப ம். ெபண்க க்கு கழ் 
உண்டாகும். 

எ த்த காரியங்கள் 
ெவற்றி ெப வதில் 
தாமதம் ஏற்ப ம். 

அ வலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளால் 
ஏற்பட்ட சங்கடங்கள் நீங்கும். 
ெபண்கள் மிக ம் சாமர்த்தியமாக 
கு ம்ப நிர்வாகத்ைதக் கவனித் க் 
ெகாள்வர்.

நீங்கள் எ த் க்ெகாண்ட 
ெசயல்கள் சிலவற்றில் 
தைட தாமதம் 

இ ந்தா ம், டிவில் ெவற்றி 
அைடவீர்கள். உத்திேயாகஸ்தர்கள் 
பதவி உயர் , சம்பள உயர்  
கிைடக்க காத்தி க்க ேநரி ம். 

நீண்ட காலமாக 
எண்ணியி ந்த 

ெசயல் ஒன்ைற டிக்க, 
காலம் கனிந்  வ ம். 
உத்திேயாகஸ்தர்களில் சில க்கு 
பதவி உயர் ம், சம்பள உயர் ம் 
கிைடக்கக்கூ ம். த

உங்கள் 
ெப ம்பாலான ெசயல்களில் 
ெவற்றி ம், அதனால் ெபா ளாதார 
ேமன்ைம ம் ெப வீர்கள். 
உத்திேயாகஸ்தர்கள், உயர் 
அதிகாரிகள் பாராட் ம் அள க்கு 
பணியாற் வீர்கள். 

உத்திேயாகஸ்தர் 
க க்கு வ ம் 
இடமாற்றத்ைத 

தவிர்க்க இயலா . கு ம்பத்தில் 
அைமதி குைற  உண்டாகும். 
எைத ம் ஆராய்ந்  ெசய் ம் 
திறைம உங்க க்கு ைகெகா க்கும். 

பண வர  
அதிகரித்தா ம், கடன் 

அதிகரிப்பைத தவிர்க்க டியா . 
ன்ேயாசைனேயா  ெசயல்பட் , 

கடன் வாங்குவைத தவிர்ப்ப  
நல்ல . திய காரியங்கைளச் 
ெசய் ம் ன்பாக எச்சரிக்ைகேயா  
ெசயல்ப ங்கள்.

உடல் ஆேராக்கியத்தில் 
ன்ேனற்றம் ஏற்ப ம். 

மைனவி வழி உறவினர்களிடம் 
இ ந்  நல்ல தகவல் வந்  
ேச ம். கணவன்மைனவி உறவில் 
ஏற்பட்டி ந்த விரிசல் நீங்கும். 
கடந்த கால பிரச்சிைனக க்கு தீர்  
கிைடக்கும். 

. உங்கள் 
யற்சி ஓரள  

ைகெகா க்கும். 
நீண்டகால பைக மைற ம். ெதாழில் 
ரிபவர்கள் சிலர், ெதாழிைல 
மாற் வ  பற்றி சிந்திப்பார்கள். 
ஆனால் அந்த எண்ணத்ைத சில 
காலம் தள்ளிைவப்ப  நல்ல . 

சில காரியங்களில் 
மட் ேம எதிர்பார்க்கும் 
ெவற்றி கிைடக்கும். 
வரக்கூடிய பணத்ைத 

ெபற, சிறி  அைலச்சைல சந்திக்க 
ேவண்டியதி க்கும். உத்திேயாகத்தில் 
உள்ளவர்கள், தங்கள் ெபா ப் களில் 
கூ தல் கவனத்ேதா  ெசயல்ப ங்கள். 

வரேவண்டிய 
வர க க்காக 

அைலச்சல்கைள ேமற்ெகாள் ம் 
நிைல உ வாகும். 
உத்திேயாகஸ்தர்கள், தங்கள் 
ெபா ப் களில் கவனமாக 
இல்லாவிட்டால், உயரதிகாரிகளின் 
கண்டிப் க்கு ஆளாவீர்கள். 
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ெத வில் சுற்றிக்ெகாண்டி ந்த நாையத் 
தத்ெத த் , விற்பைன பிரதிநிதியாக நியமித்தி க்கிற  
பிேரசிலில் இயங்கி வ ம் கார் விற்பைனயகம் ஒன் . 
இந்த உலகில் விேநாதங்க ம், ஆச்சரியங்க ம் நிரம்பி 
இ க்கின்றன. 'ஏன் இப்படி ெசய்தார்கள்?', 'இ  ஏன் 
இப்படி நடந்த ?' என்ப  ேபான்ற ேகள்விக டன் 
பல ெசய்திகைள நாம் கடந்  ேபாயி ப்ேபாம். 
அப்படிப்பட்ட ெசய்தி தான் இ ம். 

இந்த 
சம்பவத்தின் 
நாயகன் டக்சன் 
பிைரம் எ ம் 
ெத  நாய். 
பிேரசில் நாட்டின் 
எஸ்பிரிட்ேடா 
சாண்ேடா 
மாநிலத்தில் கார் 
விற்பைனயகம் 
ஒன்  
ெசயல்பட்  
வ கிற . அந்த 
விற்பைன

யகத்திற்கு ெவளிேய தான் டக்சன் வாழ்ந்  வந்தான்.
எந்ேநர ம் அந்த கார் விற்பைனயகத்ைதேய 
சுற்றிச் சுற்றி வந்த டக்சன், அதன் ஊழியர்க டன் 
ெந க்கமாக பழக ஆரம்பித் விட்டான். இதனால் 
கார் விற்பைன யகத்தின் ஊழியர்கள் டக்ச க்கு 
நண்பர் களாகிவிட்டனர். இைதய த்  டக்சைன 
அந்த கார் விற்பைனயகம் தத்ெத த் க்ெகாண்ட .

விற்பைனயாளர் ேவைல அ  மட் மல்லாமல் 
அதற்கு விற்பைனயாளர் ேவைலைய ெகா த் , 
டக்சைன தங்களில் ஒ வராகேவ ஆக்கிக்ெகாண்டனர் 
கார் விற்பைனயக ஊழியர்கள். டக்சன் தற்ேபா  
க த்தில் ஐடி கார் டன் ( அைடயாள அட்ைட) கார் 
விற்பைனயகத்தில் சுற்றிக்ெகாண்டி க்கிறான்.

˙Фபைன Ǽர Ǻ யாக 
ெசХலРǼராa

11 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

ெபா ச் ெசயலாளர் வடிேவல் சுேரஷ் 49,762 
வி ப்  வாக்குகைளப் ெபற்  ெவற்றி 
ெபற் ள்ளார். 
மைலயக இந்திய வம்சாவளி 
சார்பாக ெமாத்தமாக 9 உ ப்பினர்கள் 
இம் ைற பாரா மன்றத் க்குத் 
ேதர்ந்ெத ப்பட் ள்ளார்கள்.
இதில் தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி கடந்த 
ேதர்தலில் 6 உ ப்பினர்கைள ெவற்றி 
ெகாண்ட  ேபால இந்தத் தடைவ ம் 
ஆ  உ ப்பினர்கைள தக்க ைவத் க் 
ெகாண் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

     ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின்
 பாரிய வீழ்ச்சி

   ஐக்கிய ேதசியக் கட்சியின் அைசக்க 
டியாத ேகாட்ைடயாக இ ந்  வந்த 
வெரலியா மாவட்டம் இந்தத் ேதர்தலில் 
இ ந்த இடேம ெதரியாத அள க்கு கவரிைய 
இழந் ள்ள . தமிழ், ஸ்லிம் சி பான்ைம 
மக்கள் மாத்திரமல்லா  ெப ம்பான்ைம 
சிங்கள சிங்கள மக்க ம் “யாைன” 
சின்னத்ைத மறந்  விட் , அதிலி ந்  
பிள பட் ள்ள சஜித் தைலைமயிலான ஐக்கிய 
மக்கள் சக்திக்கு வாக்களித் ள்ளார்கள். ஒ  
காலத்தில் காமினி திசாநாயக்க சி பான்ைம 
மக்க க்கு ெசய்  வந்த ேசைவகள், 
உதவிகள் ேபான்றவற்ைற நிைன  கூர்ந்  

அவர  தல்வர் நவீன் திசாநாயக்க க்கு 
வாக்களித்  வந்த சி பான்ைம மக்களின் 
மன நிைலயில் மாற்றம் ஏற்பட்டி ந்தைத 
பார்க்கக் கூடியதாக இ ந்த . கடந்த 
அரசாங்கத்தில் அைமச்சராக இ ந்த நவீன் 
திசாநாயக்க ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
சம்பள உயர்  விடயத்தில் நடந்  ெகாண்ட 
விதம் பற்றிய விமர்சனங்கள் அவர  
ேதால்விக்கு காரணமாக ம் இ ந்தி க்கலாம். 
மைலயக மக்களின் ஏேகாபித்த ஆதரைவப் 
ெபற்றவர்களாக ம்  அவர்களின் நல்வாழ்  
ஒன்ேற குறிக்ேகாளாகக் ெகாண்  அரசியல் 
ெசய்ததாக ம் பிரசாரம் ெசய்  வந்த ன்னாள் 
பிரதியைமச்சர் த்திரசிகாமணி, நகர சைப 
உ ப்பினர் ேகசவ ர்த்தி ேபான்ேறாரின் 
பிரசாரங்க ம் எ படாமல்  ஐ.ேத.கட்சி “இனி 
இல்ைல” என்ற அள க்கு ேமாசமான சரிைவ 
எதிர்ேநாக்கியி ந்த .  

தமிழ் ேவட்பாளர்க ம் 
சுேயச்ைசக் கு க்க ம்

    வெரலியா மாவட்டத்தில் ெபா ஜன 
ெபர ன கட்சியில் இ.ெதா.கா. சார்பில் 5 
ேவட்பாளர்க ம்  ெபா ஜன ெபர ன 
சார்பில் 3 ேவட்பாளர்க மாக ெமாத்தம் 8 
ேவட்பாளர்கள் ேபாட்டியிட்  ‘ெமாட் ” 
அணிக்கு வாக்குகைள ேசகரித்  ெகா த்ததில் 
சிங்கள ேவட்பாளர்கள் வ ம் அ த்த த்த 
இடங்களில் அதாவ  சி.பி. ரட்னாயக்க 70,781 
வி ப்  வாக்குகைள ம், எஸ்.பி. திஸாநாயக்க 

66,045 வி ப்  வாக்குகைள ம், நிமல் 
பியதிஸ்ஸ 51,225 வி ப்  வாக்குகைள ம் 
ெபற்  ெவற்றியைடந் ள்ளார்கள்.   
ெபா ஜன ெபர னவில் ேபாட்டியிட்ட 
மற் ெமா  ேவட்பாளர் பிரபாகரன் 27 
ஆயிரம் வாக்குகைளப் ெபற் க் ெகா த்  
சிங்கள ேவட்பாளர்கள் ெவற்றி ெப வதற்கு 
உ ைணயாக இ ந் ள்ளார். மற் ம் 
ேவட்பாளர்களாகப் ேபாட்டியிட்ட ன்னாள் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் சதாசிவம். 
பிரேதசசைப உ ப்பினர் பிரதீபன் ஆகிய 
இரண்  தமிழ் ேவட்பாளர்கள் 6,000 வாக்குகள் 
வைர ெபற் க் ெகா த் ள்ளார்கள். அவர்களின் 
அரசியல் ெசல்வாக்கு எத்தைகய  என்பைத 
இந்தத் ேதர்தல் பைறசாற்றி ள்ள .
   ேம ம்  சுேயச்ைசக் கு வில் 
ேபாட்டியிட்ட ேவட்பாளர் அ ஷா 
சந்திரேசகரன் 17 ஆயிரத் க்கும் அதிகமான 
வி ப்  வாக்குகைளப் ெபற் ள்ளார். அவரின் 
வாக்குகள் மைலயக மக்கள் ன்னணி 
தைலவர் இராதாகி ஸ்ணனின் ெவற்றி 
வாய்ப் க்கு அச்சு த்தலாக அைம ம் என்  
எதிர்பார்த்தார்கள். இ ந் ம்  தமிழ் ற்ேபாக்கு 
கூட்டணி வகுத்தி ந்த வி கம் அவ க்கு 
ெவற்றிையத் ேதடிக் ெகா த்  விட்ட . 
அ த்  வரப்ேபாகும் மாகாண சைபக்கு 
அ ஷா சந்திரேசகரன் தயாராகி விட்டார் என்  
நிச்சயமாக நம்பலாம்.  
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ெகாேரானா நிைலைமக்குள் மாட்டிக்ெகாண்ட 
இலங்ைக ஜனநாயக ேசாசலிச குடியரசின் 9ஆவ  
நாடா மன்றத் ேதர்தல் ெவற்றிகரமான ைறயில் 
நைடெபற்  டிந் விட்ட . நைடெபற்ற 
ெபா த் ேதர்தலில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ெபர ன 
அதிகளவான வாக்குகைள ெபற்  ெவற்றி 
ெபற் ள்ள . நாடளாவிய ரீதியில் 68,53,693 
வாக்குகைள ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ெபர ன ெபற் க் 
ெகாண்ட . இம் ைற நைடெபற்ற ெபா த் 
ேதர்தலில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ெபர ன க்கு 
ேதர்தல் லமாக 128 ஆசனங்க ம்   ேதசிய 
பட்டியலில் 17 ஆசனங்க மாக ெமாத்தம் 145 
ஆசனங்கள் கிைடத் ள்ளன. இத்ேதர்தலில் 
ெபா ஜன ெபர ன 
59.89 வீத வாக்குகைள 
ெபற் ள்ள  குறிப்பிடத்தக்க . 
ெப ம்பாலான அைனத்  
ெதாகுதிகளி ம் ஸ்ரீலங்கா 
ெபா ஜன ெபர ன ெவற்றி 
ெபற் ள்ள .
இரண்டாவ  இடத்தில்   

ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கு 27,71,984 
வாக்குகள் கிைடத் ள்ளன 
23.90 வீத வாக்குகள் 
அளிக்கப்பட் ள்ளன. ேதர்தலின் 
லமாக 47 ஆசனங்க ம்  ேதசிய பட்டியல் லமாக 

7 ஆசனங்க மாக ெமாத்தம் 54 ஆசனங்கைள 
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி ைகப்பற்றி ள்ள . ன்றாவ  
இடத்தில் இலங்ைக தமிழரசு கட்சி 3,27,168 
வாக்குகைள ெபற் ள்ள . 2.82 வீத வாக்குகைள 
ெபற் ள்ள  கட்சிக்கு ேதர்தல் லம் 9 ஆசனங்க ம்  
ேதசிய பட்டியல் லம் 1 ஆசனங்கைள ம் ெபற்  
ெமாத்தமாக 10 ஆசனங்கைள ைகப்பற்றி ள்ள . 
அேதேபான்  ேதசிய மக்கள் சக்தி 4,45,958 
வாக்குகைள ெபற் ள்ள . இ  3.84 வீதமாகும். 
இதன்  லம் 2 ஆசனங்கைள ம் ேதசிய பட்டியல் 
லம் 1 ஆசன மாக ெமாத்தம் 3 ஆசனங்கைள 

ைகப்பற்றிய .
அகில இலங்ைக தமிழ் காங்கிரஸ் 67,766 (0.58 

வீதம்)வாக்குகைளப் ெபற் ள்ள . ேதர்தல் மற் ம் 
ேதசிய பட்டியலில் ஒவ்ெவா  ஆசனங்கைள ம் 
ெபற்  ெமாத்தம் 2 ஆசனங்கைளக் ைகப்பற்றிய .
இேதேபான்  ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சி 

இம் ைற 61,464 (0.53 வீதம்) வாக்குகள் 
கிைடத் ள்ளன. இக்கட்சி இரண்  ஆசனங்கைளக் 
தன்வசப்ப த்திக் ெகாண்ட .  
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு இம் ைற ஒ  ஆசனம் 

கிைடத் ள்ள . இக்கட்சியான  66,579 (0.57 வீதம்) 
வாக்குகைள ெபற் க் ெகாண்ட . வரலாற்றில் 
இல்லாத அளவிற்கு இலங்ைக சுதந்திரமைடந்த 
பின்னர்  4 தசாப்தங்க க்கும் ேமலாக நாட்டின் ஆட்சி 
அதிகாரத்ைத ெகாண்டி ந்த ஐக்கிய ேதசிய கட்சிக்கு 
இம் ைற எந்தெவா  ஆசன ம் கிைடக்கவில்ைல. 
இம் ைற ெபா த் ேதர்தலில்  நாடளாவிய ரீதியில் 
2,49,435 (2.15 வீதம்) வாக்குகைளேய ஐக்கிய ேதசிய 
கட்சி ெபற் க் ெகாண்ட   எனி ம் ஐக்கிய ேதசிய 
கட்சிக்கு இம் ைற ேதசிய பட்டியலில் ஆ தல் 
பரிசாக ஒ  ஆசனம் கிைடத் ள்ள . 

  ேம ம் எங்கள் மக்கள் சக்தி   67,758 (0.58 வீதம்) 
வாக்குகைள ம்,தமிழ் மக்கள் வி தைல லிகள் 
கட்சி 67,692 (0.58 வீதம்) வாக்குகைள ம், ஸ்லிம் 

ேதசிய கூட்டணி 55,981 (0.48 வீதம்) வாக்குகைள ம் 
தமிழ் மக்கள் ேதசிய கூட்டணி 51,301 (0.44 வீதம்) 
வாக்குகைள ம் அகில இலங்ைக மக்கள் காங்கிரஸ் 
43,319 (0.37வீதம்) வாக்குகைள ம்  ேதசிய காங்கிரஸ் 
39,272 (0.34வீதம்) வாக்குகைள ம்,ஸ்ரீலங்கா 
ஸ்லிம் காங்கிரஸ் 34,428 (0.30வீதம்) 

வாக்குகைள ம் ெபற் க் ெகாண்டதால் இக் கட்சிகள் 
தலா ஓர் ஆசனத்ைத சுவீகரித் க்ெகாண்டன .
ேதசிய பட்டியல் இல்லா  மாகாண ரீதியில் 

ேநரடியாக கட்சிகள் ெபற்ற ஆசனங்கள் மற் ம் 
வாக்குகளின் விபரங்கள்

 வட மாகாணம் – 13 ஆசனங்கம் 
யாழ்ப்பாணம் ேதர்தல் மாவட்ட

த்தில் இலங்ைக தமிழரசு கட்சி 1,12,967 வாக்குகைள 
ெபற்  3 ஆசனங்கைள ைகப்பற்றி ள்ள . அகில 

இலங்ைக தமிழ் 
காங்கிரஸ் 55,303 
வாக்குகைள ம்,  
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர 
கட்சி 49,373 
வாக்குகைள ம், ஈழ 
மக்கள் ஜனநாயக 
கூட்டணி 45,797 
வாக்குகைள ம்  
தமிழ் மக்கள் 

ேதசிய கூட்டணி 35,927 
வாக்குகைள ம் ெபற்  
தலா ஓர் ஆசனத்ைத 
சுவீகரித் ள்ளன. மிக ம் 
க்கியமாக குறிப்பிட 

ேவண்டிய விடயம் இம் 
ைற வெரலியா, 

வன்னி, யாழ். ேதர்தல் 
மாவட்டங்களில் 
ேபாட்டியிட்ட ஸ்ரீலங்கா 
சுதந்திர கட்சிக்கு யாழ். 
மாவட்டத்தில் மாத்திரம் ஓர் 
ஆசனம் கிைடத் ள்ள .
வன்னி ேதர்தல் மாவட்டத்தில் இலங்ைக 

தமிழரசு கட்சி  . 69,916 வாக்குகைளப் ெபற்    3 
ஆசனங்கைள தனதாக்கிக் ெகாண்ட . ஸ்ரீலங்கா 
ெபா ஜன ெபர ன 42,524 வாக்குகைள ம்  ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி 37,883 வாக்குகைள ம்  ஈழ மக்கள் 
ஜனநாயகக்கட்சி 11,310 வாக்குகைள ம் ெபற்  தலா 
ஓர் ஆசனத்ைத ைகப்பற்றி ள்ள .

கிழக்கு மாகாணம் 16 ஆசனங்கள்
தி ேகாணமைல மாவட்டத்தில் ஐக்கிய மக்கள் 

சக்தி 86,394 வாக்குகைள ெபற்  2 ஆசனங்கைள 
ைகப்பற்றி ள்ள . ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ெபர ன 
68,681 வாக்குகைள ெபற்  ஒ  ஆசனத்ைத ம், 
இலங்ைக தமிழரசுக் கட்சி 39,570 வாக்குகைள 
ெபற்  ஒ  ஆசனத்ைத ம் ைகப்பற்றி ள்ளன.
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் இலங்ைக தமிழரசுக் 

கட்சி 79,460 வாக்குகைள ெபற்  2 ஆசனங்கைள 
ைகப்பற்றி ள்ள . தமிழ் மக்கள் வி தைல லிகள் 
67,692 வாக்குகைள ம், ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் காங்கிரஸ் 
34,428 வாக்குகைள ம், ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 
ெபர ன 33, 424 வாக்குகைள ெபற்   தலா ஓர் 
ஆசனத்ைத ைகப்பற்றி ள்ளன.
திகாம ல்ல மாவட்டத்தில் (அம்பாைற) ஸ்ரீலங்கா 

ெபா ஜன ெபர ன 126,012 வாக்குகைள 

ெபற்  3 ஆசனங்கைள ம்  ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 
102,274 வாக்குகைள ெபற்  2 ஆசனங்கைள 
ைகப்பற்றி ள்ள டன் அகில இலங்ைக மக்கள் 
காங்கிரஸ் 43,319 வாக்குகைளப் ெபற்  ஒ  
ஆசனத்ைத ம், ேதசிய காங்கிரஸ் 38,911 
வாக்குகைளப் ெபற்  ஒ  ஆசனத்ைத ம் 
ைகப்பற்றி ள்ள .

ேமல் மாகாணம்  47 ஆசனங்கள்
ெகா ம்  மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 

ெபர ன 6,74,603 வாக்குகைள ெபற் க் ெகாண்  
12 ஆசனங்கைள ைகப்பற்றி ள்ள டன்  ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி 3,87,145 வாக்குகைள ெபற்  6 
ஆசனங்கைள ைகப்பற்றி ள்ள . ேதசிய மக்கள் 
சக்தி 67,600 வாக்குகைளப் ெபற்  ஒ  ஆசனத்ைதக் 
ைகப்பற்றிய .   இலங்ைக வரலாற்றில் ஐக்கிய 
ேதசிய கட்சியின்
ேகாட்ைடயாக திகழ்ந்த ெகா ம்  

மாவட்டத்தில் இம் ைற ஒ  ஆசன ம் 
ைகப்பற்றப்படவில்ைல. ெகா ம்  மாவட்டத்தில் 
ஐக்கிய ேதசிய கட்சிக்கு 30,875 வாக்குகள் 
மாத்திரேம கிைடத்தன.
கம்பஹா மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 

ெபர ன 8,07,896 வாக்குகைள ெபற்  13 
ஆசனங்கைள ைகப்பற்றி ள்ள . ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தி 2,85,809 வாக்குகைள ெபற்  4 
ஆசனங்கைள ம்  ேதசிய மக்கள் சக்தி 61,733 
வாக்குகைள ெபற்  ஒ  ஆசனத்ைத ெபற் க் 

ெகாண்ட ..
க த் ைற மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 

ெபர ன 4,48,699 வாக்குகைள ெபற்  8 
ஆசனங்கைள ம், ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 1,71,988 
வாக்குகைள ெபற்  2 ஆசனங்கைள ம் 
தன்வசப்ப த்திய .  

வடேமல் மாகாணம் 23 ஆசனங்கள்
த்தளம் மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 

ெபர ன 220,566 வாக்குகைளப் ெபற்  5 
ஆசனங்கைள ைகப்பற்றி ள்ள . ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தி 80,183 ஆசனங்கைள ெபற்  2 ஆசனங்கைள 
ைகப்பற்றிய .

ெதாடர்ச்சி 23 ஆம் பக்கம்...

பஞ்சாட்சரம் ேஜான் டிலக்சன்
 கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம்.
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நம்  ைடய ன்ே னார்கள், சைமக்க, சாப்
பிட, நீர் அ ந்த என அைனத் திற்கும் ெப ம்
பா ம் மண்பாண்டங்க ைளேய பயன்ப த்
தினர். இதன் கார ண மா கேவ அவர்கள் நீண்ட 
காலம் ஆேராக் கி ய மா க ம், ேநாய்க க்கு 
இடம்ெ கா க்கா ம ம் வாழ்ந்தனர்.

மண்பா ைனயில் சி  சி  வா ரங்கள் 
இ க்கும். ெவளியில் உள்ள ெவப்ப நிைல 
அதி க ரிக் கும்ே பா , இந்த ண்  வா ரங்கள் 
வழி யாக பாைனயின் ெவப்ப ம்,  தண்
ணீரின் ெவப்ப ம் ெதாடர்ந்  ஆவி யா வதன் 
லம் ெவளி ேயற்றப்ப  கி ற . அத னால்தான் 

மண்பா ைனயில் ேசமிக்கப்ப ம் தண்ணீர் சில்
ெலன்  குளிர்ச் சி யாக  இ க் கி ற .

 
மண்பாண்டத்தில் சைமப்பதால், ெவப்பம் 

சீராக பாத் திரம்  வ ம் பர  கி ற . 
ேம ம், நீண்ட ேநரம் ெவப்பத்ைதத் தக்க
ைவத் க்ெ காள் ம் தன்ைம மண்பாண்டங்
க க்கு இ ப்பதால், உண  சூடா கேவ 
இ க்கும். அவ்வ ள  சீக் கிரம் ெகட் ப் 
ேபாகா .

 

பாத் திரம் 
வ ம்  ெவப்பம் ெம

வாகப் பர  வதால், உணவில் 
உள்ள ஊட்டச்சத் க்கள் அப்ப டிேய 
நிைலத் தி க் கின்றன. இ ேவ மண்பாண்

டத்தில் சைமக்கப்ப ம் உண  கூ தல் 
சுைவ டன் இ ப்ப தற்கு க் கியக் காரணம்.

 மண்பாண்டங்களில் ஆல்க ைலன்கள்  
நிைறந் ள்ளன. இைவ தண் ணீரின் அமி
லத்தன்ைம ேயா  இைணந் , உடலின் pH 
தன்ைமைய சமன் ெசய் கி ற . நீரில்  அமி லத்
தன்ைம சமன் ெசய்யப்ப  வதால், வா த்
ெதால்ைலகள் நீங்கும்.

 
மண்பாண்டத்தில் ேசமித்  ைவக்கப்

பட் டி க்கும் தண் ணீைரப் ப  கு வ , 
சன் ஸ்ேடாக்கில் இ ந்  நம்ைமப் 
பா காக்கிற . மற்ெறா  நன்ைம 
என்னெவன்றால், 
ெதாண்ைடயில் ேநாய் 
ெதாற்  உள்ளவர்கள் 
இதைனப் ப குவதால், 
ெதாற்  நீங்கி 
குணமைடவர். 

ெசய் ம் ைற 

ெவங்காயத்ைத ேதால் 
நீக்கி ெமல்லியதாக 
ந க்கிக் ெகாள்ள ம். 
கடைல மா டன் சீரகம், 
மிளகாய்த் ள், ஆப்ப 
ேசாடா,உப்  ேசர்த்  
இட்லி மா  பதத்ைத 
விட ெகட்டியாக 
பிைசந்  ைவக்க ம் 
ெவங்காயத் டன் சிறி  
உப்  ேசர்த்  பிசறி 
ைவக்க ம் 5 நிமிடங்கள் 
கழித்  ெவங்காயத்ைத 
பிழிந்  எ த்  
மா டன் ேசர்த்  பிசறி 
ைவக்க ம். எண்ெணைய 
நன்கு காய ைவத்  சிறி  
சிறிதாக உதிர்த்  விட்  
ெபான்னிறமான ம் 
எ க்க ம்.

ேதைவயான  ெபா ட்கள்
கடைல மா – 1 கப்

ெபரிய ெவங்காயம் – 4
சீரகம் – 1 / 2 ேதக்கரண்டி

மிளகாய் ள் – 1 1 /2 ேதக்கரண்டி
ஆப்ப ேசாடா – அைர சிட்டிைக

உப்  – சுைவக்ேகற்ப
எண்ெணய் – ேதைவயான அள

பல க்கும் 
நகம் கடிக்கும் 
பழக்கம் 
இ க்கிற . இதைன 
சாதாரணமான 
ஒன்றாகதான் 
நிைனக்கிேறாம். 
ஆனால் அ  
ஒ  வைகயான 
மன ேநாய் என் 
கூறப்ப கிற . 
 
நகம் கடிக்கும் 
பழக்கும் 
குழந்ைதப் 
ப வத்தில் 
ெதாடங்கி 
வி கிற . 
பின்னர் ப வ 
வயதில் 
இப்பழக்கம் 
தானாய் மைறந்  ேபாகும். 
குறிப்பிட்ட சிலரால் 
இப்பழக்கத்திலி ந்  வி பட 
டிவதில்ைல. காரணமில்லாத 

அச்சம், தவறான எண்ணங்கள் 
மனதில் எ வதால் இவ்வா  
நகம் கடிக்கும் பழக்கம் 
ஒ வ க்கு ெதாடரலாம். 
 
நகம் கடித்தல் மன அ த்தத்தின் 
ெவளிப்பா  என் ம் 
கூறப்ப கிற . நகம் கடிப்ப  
மட் மல்ல, ைகைய அடிக்கடி 
க வ , டிைய பிடித்  
இ த்  ெகாண்ேட இ ப்ப  

ஆகியைவ ம் மனநல பாதிப்பின் 
ெவளிப்பா தான் என்  
கூறப்ப கிற . 
 
மன ரீதியாக மட் மின்றி உடல் 
ரீதியாக ம் நகம் கடித்தல் 
ெக தல் விைளவிக்கும். விரல் 
னிகளில் அ க்குகள் இ க்கும். 
நகங்கைளக் கடிக்கும் ேபா  
அைவ வாய் வழிேய உடலின் 
மற்ற பாகங்க க்கும் பர ம். 
இதனால் எளிதில் ேநாய்த் 
ெதாற்  ஏற்ப ம். எனேவ, 
நகம் கடிக்கும் பழக்கத்ைத 
உைடயவர்கள் அதிலி ந்  
வி ப வ  நன்ைம த ம்.

கற்றாைழயின் 
ேசாற்ைறத் தைலயில் 
ேதய்த்  அைர மணி 
ேநரம் ஊற ைவத் க் 
குளிக்க தைலயில் 
ஏற்ப ம் ெபா கு, 
சிரங்கு குணமாகும். 
கத்தில் ஏற்ப ம் 

சு க்கங்கள் தான் வயதான 
ேதாற்றத்ைத ெகா க்கும். இந்த 
வயதான ேதாற்றத்ைத த ப்பதில் 
கற்றாைழ க்கிய பங்கு வகிக்கிற .

ேசாற் க் கற்றாைழ மடைல 
இரண்டாகப் பிளந்  உள்ேள சிறிதள  
ெவந்தயத்ைத ைவத்  டி விட ம். 
இரண்  நாட்கள் கழித்  ஊறிய 
அந்த ெவந்தயத்ைத எ த்  ேதங்காய் 
எண்ெணயில் ேபாட்  அைத ேதய்த்  
குளிக்க நைர டி ம் க ப்பாகும்.
 
 கற்றாைழ மடலில் சி  ண்  எ த்  
இரண்டாக பிளந்  ேசாற் ப் பகுதிைய 
தீயில் வாட்டி உடல் ெபா க்கும் 
சூட்டில் அடிப்பட்ட இடத்தில் ைவத்  
ஒத்தடம் ெகா க்க வலி, வீக்கம் 

மட் மல்ல இரத்தக் கட் ம் மா ம்.
 
இச் ெசடியின் மடலில் உள்ள ேசாற்ைற 
எ த்  தண்ணீரில் நன்கு அலசி அைத 
சாப்பிட்  வர குடல் ண், ல ேநாய் 
மா ம். மலச் சிக்கல் தீ ம். கற்றாைழயின்  
ெஜல்லான  அதிகப்படியான ேநாய் 
எதிர்ப் ச் சக்தி ெகாண் ள்ளதால் 
ச மத்ெதாடர்பான பிரச்சிைனகைள 
எளிதில் கட் ப்ப த் கிற . 
 

 ேதாைச  ேதாைச 
சு ம்ேபா  சு ம்ேபா  

ேதாைசக்கல்லில் மா  ேதாைசக்கல்லில் மா  
ஒட்டிக்ெகாண்  ேதாைச ஒட்டிக்ெகாண்  ேதாைச 
வராமல் இ ந்தால் அதற்கு வராமல் இ ந்தால் அதற்கு 
ெகாஞ்சம் ளிைய ஒ  ெகாஞ்சம் ளிைய ஒ  

ெவள்ைளத் ணியில் கட்டி, ெவள்ைளத் ணியில் கட்டி, 
அைத எண்ெணய்யில் ெதாட்  அைத எண்ெணய்யில் ெதாட்  

கல்லில் ேதய்த் விட்  கல்லில் ேதய்த் விட்  
ேதாைச சுட்டால் நன்றாக ேதாைச சுட்டால் நன்றாக 

வ ம்.வ ம்.

டிப்ஸ்டிப்ஸ்
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இத்தாலியில் 96 வயதான 
தியவர் ஒ வர், தன்ைனவிட 70 

வய  குைறந்த மாணவர்க டன் ேசர்ந்  
படித்  பல்கைலக்கழகப் பட்டம் வாங்கி ள்ள 
ெநகிழ்ச்சியான சம்பவம் நடந் ள்ள .
காலம் கடந்தா ம் நம் ஆைசைய, இலக்ைக 
யற்சி ெசய்தால் அைடய டி ம் என்பதற்கு பல 

உதாரணங்கள் உள்ளன. அதில் இவர் ெசய்த ெசய ம் 
இைணந் ள்ள .
இத்தாலியின் பேலர்ேமா பகுதிையச் ேசர்ந்தவர் 
கி ெசப் பட்டர்ேனா. தற்ேபா  96 வயதாகும் 
இவ க்கு இளைமயில் வ ைம, ேபார் என பல்ேவ  
காரணங்கள் கல்விையத் ெதாடர விடாமல் ெசய்  
விட்டன. ஆனால் ஆண் கள் கடந்தா ம் வாழ்க்ைக 
என்ப  ஒ ைற தான் அதில் நம  ஆைசகைள 
நாம் தான் நிைறேவற்றிக் ெகாள்ள ேவண் ம் என 
நி பித் க் காட்டியி க்கிறார் கி ெசப்.
கு ம்ப வ ைம காரணமாக சி வயதிேலேய 
கடற்பைடயில் பணிக்கு ேசர்ந்  விட்டார் கி ெசப். 
அப்ேபா  இரண்டாம் உலகப் ேபார் நடந்  
ெகாண்டி ந்த . அதற்குப் பிறகு ரயில்ேவயில் 
பணியாற்றினார். ெதாடர்ந்  ேவைல, கு ம்பம் 
என கடைமக்ேக ேநரம் சரியாக இ ந்ததால் 
அவரால் தன  கல்விைய மீண் ம் ெதாடர்வ  

பற்றி நிைனத் ப் பார்க்கக்கூட 

டியவில்ைல.
பிறகு ேவைலயில் 
இ ந்  ஓய்  ெபற்ற 
கி ெசப் மீண் ம் 
கல்விையத் ெதாடர 
நிைனத்தார். ஒ  
வழியாக 90 வயதில் 
மீண் ம் தன  கல் ரிப் 
படிப்ைபத் ெதாடர்ந்தார். 
ஆனால் அப்ேபா ம் 
அவ க்கு சில 
பிரச்சிைனகளால் அவர  

படிப்  தைடப்பட்ட .
ஆனால் விடா யற்சியாக மீண் ம் 
கல் ரிக்குச் ெசன்றார். ஒ  வழியாக தன  
96ஆவ  வயதில் படித் ப் பல்கைலக்கழக 
பட்டத்ைத ெவற்றிகரமாக ெபற்  விட்டார் 
கி ெசப். தன்ைனவிட 70 வய  குைறவான 
இன்ைறய தைல ைற மாணவர்க டன் ேசர்ந் , 
அவர்க க்கு இைணயாகப் படித் , பட்டம் 
ெபற்ற  தான் இங்கு தரமான சம்பவேம.
ன்  வ ட பட்டம் ெப வதற்கு சற்  

தாமதமாகிவிட்ட  என்பைத நான் 
ரிந்  ெகாண்ேடன். ஆனால் இதைன 
ெசய்  டிக்க ேவண் ம் என்ற 
எண்ணம் மனதில் இ ந்த . அறி  
என்ப  நாம் தின ம் எ த் ச் 
ெசல் ம் சூட்ேகஸ் ேபான்ற . அ  ஒ  
ைதயல். த்தகங்கள் எ த ேவண் ம் 
என ஆைசப்ப கிேறன். அேதேபால் 
ல்கைள படித்  ஆராய்ச்சி ெசய்ய ம் 

திட்டமிட் ள்ேளன்' என தன  
எதிர்காலத் திட்டம் குறித்  கூ கிறார் 
கி ெசப்.
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ெகாேரானா ைவரஸில் 
இ ந்  தற்காத் க் ெகாள்ள கக்கவசம், ைக ைற 

ேபான்றவற்ைற அணிய ேவண்டிய  அவசியமாகும். 
ஆனால், ஒ  மனிதர் பா காப்பாக இ க்கிேறன் என்ற 
ெபயரில் காற்றைடத்த பிளாஸ்டிக் ப ள்குள் இ ந்  ெகாண்  
அட்டகாசம் ெசய்கிறார்.
ஆஸ்திேரலியாவின் 
ெமல்ேபார்ன் நக க்கு 
அ கில் ெபல்கிேரவின் 
என்ற இடம் உள்ள . 
இங்கு ெகாேரானா 
அச்சத்தால் அைனவ ம் 
பா காப்பான 
ைறயில் ெவளியில் 

ெசன்  வ கின்றனர். 
இப்படியான சூழலில் 
பிளாஸ்டிக் ப ன் 
ேபான்ற குமிழிக்குள் 
ஒ வர் இ ந்  
ெகாண்  வீதிகளில் 
வலம் வ கிறார்.
ேம ம், 'நான் 
குமிழிக்குள் 
இ க்கிேறன். 
பா காப்பாக 
இ க்கிேறன்' 
என்  பாடல் பாடி 
உற்சாகத் டன் நடந்  ெசல்கிறார். 
ெபா வாக ெகாேரானா ைவரஸ் காற்றின் லமாக ம், ெதா தல் 
லமாக ம் பர கிற . இவர் குமிழிக்குள் இ ப்பதால், ெகாேரானா 

ைவரஸ் எந்த விதத்தி ம் இவைரத் தாக்க வாய்ப் கள் இல்ைல. 
குமிழிக்குள் இவர் பா காப்பாக இ ந்  நகர்வலம் வ வைத ஜான் 
ரிக்பி என்பவர் வீடிேயா எ த்  தன  க ல் பக்கத்தில் பதிவிட்டார். 
இதைனய த்  அந்தக் காெணாளி, சில மணி ேநரங்களில் பல ஆயிரம் 
பார்ைவகைளப் ெபற்ற . இன்  வைரயில் இந்த வீடிேயா சுமார் 1.6 
இலட்சத்திற்கும் ேமற்பட்ட பார்ைவகைளப் ெபற் ள்ள .

tpj;jpahrkhd  

Kaw;rp

gwitf;F fhu;

 nfhLj;j ,sturu;
ல்ைலக்கு ேதர் ெகா த்த 

பாரி ேபால பறைவ ஒன்  
வாழ தன  காைர விட்  
ெகா த்த பாய் இளவரச க்கு 
பாராட் கள் குவிந்  வ கிற .

பாய் பட்டத்  
இளவரசராக ம், நிர்வாக 
க ன்சில் தைலவராக ம் 
இ ப்பவர் ேஷக் ஹம்தான் 
பின் ரஷித் அல் மக் ம். இவர் 
நாள்ேதா ம் அ வலகங்கள் 
மற் ம் ெவளியிடங்க க்கு 
ெசல்ல பல்ேவ  வைகயான 
கார்கைள பயன்ப த்தி 
வ கிறார்.
கடந்த சில வாரங்களாக 
ெகாேரானா பரவல் காரணமாக 
இளவரசர் மக் ம் ெவளிேய 

எங்கும் அதிகம் 
ெசல்லாமல் 
இ ந் ள்ளார். 
நீண்ட நாட்கள் கழித்  
ெவளிேய ெசல்ல தன  விைல 
உயர்ந்த காைர எ க்க ெசன்ற 
ேபா  அதன் ன்பகுதியில் 
சிறிய பறைவ ஒன்  கூ கட்டி 
வாழ்வைத கண் ள்ளார். 
அந்த பறைவ வாழ்வதற்காக 
தன  விைல உயர்ந்த காைர 
அப்படிேய விட் விட்டார்.
இ குறித்  பாய் மக்கள் 
பலர் இளவரசைர ச க 
வைலதளங்களில் பாராட்டி 
வ கின்றனர். அேதசமயம் 
நிைறய பணம், கார்கள் 
இ ப்பைத காட் ம் இளவரசரின் 
ேமல்தட்  விட் க் ெகா த்தேல 
இ  என சிலர் கூறி ள்ளனர்.

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 29.06.2020 இற்கு ன்

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

பிரதான வீதி, அட்டன். 
என்ற கவரிக்கு அ ப்பி ைவ ங்கள்.

டி.டி க்ஷா,தரம் 
3,ஆக்ேராயா த.ம.வி.

ெரா.ேநாமன் நித்ேதஷ்
தரம் 2 னிெவன்சர் 
சர்வேதச பாடசாைல

.ெயஷீர் கிறிஷ் தரம் 2 
னிெவன்சர் 

சர்வேதசபாடசாைல

எம்.மாேதஷ்
தரம் 2ஏ

ெகாட்டகைல த.ம.வி

ப.ம னி தரம் 4
ெபாகவான கில்லார்னி 

த.வி

ேகா.மி ன் தரம் 3ஏ
ைஹெலவல் சர்வேதச 

பாடசாைல

எம்.எஸ்.எப்.நப்லா தரம் 5டி
எசன் அந்தனிஸ் 

மகளிர்கல் ரி கண்டி

ஆ.நிேவதிகன்  தரம் 02டி
னித ேஜான் ெபாஸ்ேகா 
கல் ரி அட்டன்

எம்.வாஷினி,
தரம் 2,

ரதல்ல த.வி,
நா ஓயா.

எஸ்.வி ஷிகா,தரம்3,
ெசன் ேஜாசப் கல் ரி 

மஸ்ெகலியா.

ெப.ேயாஹான்,நல்லாயன் 
பாலர் பாடசாைல,
நாவலப்பிட்டி.

ச.வர்ஷினி,U.K.G
திலின த்  
அட்டன்.

எஸ்.ைவணவி,
தரம்2 ஏ

எகாட்டகைல த.ம.வி

ஆர்.உமர்
தரம் 1ஏ

அஸ்ஹர் மத்திய கல் ரிேம. ஷா வாராகா,
.ேக.ஜி

சிமிர்னா பாலர் பாடசாைல
ேநார் ட்

எல்.ஷியாரா வின்ஷி
மிங்பட்

பாலர் பாடசாைல

ஆர்.சமிக்ஷா
தரம் 3

ைஹெலவல் சர்வேதச 
பாடசாைல

ெச.ஸ ஷியா
தரம் 1

டயகம கிழக்கு த.வி

எஸ்.சர்மிகா
தரம் 6

பாரதி மகாவித்தியாலயம்.

ேக.சா ன்யா
தரம் 3 ளியாவத்ைத த.வி

எம்.எஸ்.சிேனகா
தரம் 8

ெசன் அந்தனிஸ் கல் ரி.

எல்.ெஷெராணி இெமஷா
தரம் 1

ைஹலவல் கல் ரி

வி.ஷாய்சன்
லிட்டில் பிைரனி

டி.பரிமளா
தரம் 9

ேசா.ெஹமனயா,
தரம் 2சி,

ளியாவத்ைத ஆ.வி

க.இேமஷா, .
ேக.ஜி,ெகாட்டகைல 
பாலர் பாடசாைல.

எம்.ஜ.எம்.இஷான்
தரம் 3

அேசாகா வித்தியாலயம்.

பி.ஜிேராஷன்,தரம் 
3சி,ெகாட்டகைல தமிழ் 
வித்தியாலயம்.

ெபாகவான,கில்லார்னி பாடசாைல வி திையச் 
ேசர்ந்த பற்குணராஜா,மல்லிகா தம்பதிகளின் 
ெசல்வப் தல்வி திவானிக்கா தன  நான்காவ  
பிறந்தநாைள எதிர்வ ம் 15.08.2020 அன்  

ெகாண்டா கின்றார். இவைர அன்  அம்மா,அப்பா 
மற் ம் உற்றார் உறவினர்கள் பல்லாண் காலம் 

வாழ வாழ்த் கிறார்கள்.

ேஹவாெஹட்ட, ள்ேயாயா ேமற்பிரிையச் 
ேசர்ந்த மேகந்திரன்,ராஜெலட்சுமி தம்பதிகளின் 
ெசல்வப் தல்வன் கவின்ேராய் தன  தலாவ  
பிறந்தநாைள எதிர்வ ம் 16.08.2020 அன்  

ெகாண்டா கின்றார். இவைர அன்  அம்மா,அப்பா 
மற் ம் உற்றார் உறவினர்கள் பல்லாண் காலம் 

வாழ வாழ்த் கிறார்கள்.

அட்டன்,8/1B ெமண்டிஸ் மாவத்ைதையச் 
ேசர்ந்த பிரபாகரன் ,ஹி ஷாந்தினி தம்பதிகளின் 
ெசல்வப் தல்வன் ெஜய்சித் தன  நான்காவ  
பிறந்தநாைள எதிர்வ ம் 16.08.2020 அன்  

ெகாண்டா கின்றார். இவைர அன்  அம்மா,அப்பா 
மற் ம் உற்றார் உறவினர்கள் பல்லாண் காலம் 

வாழ வாழ்த் கிறார்கள்.
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14 ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி

அத்ேதா  ேதர்தலில் அளிக்கப்பட்ட 
வாக்குகளில் 38 ஆயிரத்  621 வாக்குகள் 
நிராகரிக்கப்பட் ள்ளன. இந் நிராகரிப்  
வாக்குகளில் கணிசமான வாக்குகள் 
தமிழெரா வ க்கு அளிக்கப்பட்டைவகெளன் ம் 
ெதரியவந் ள்ள . இவ் வாக்குகள் 
ைறயாக கிைடத்தி ப்பின், அவர்  ெவற்றி 

ெபற்றி ப்பாெரன்ப ம் குறிப்பிடத்தக்க .
எம  நாட்டின் பிரதான ெப ம்பான்ைமயினக் 

கட்சிெயான்றில் ப ைள மாவட்டம் சார்பாக 
தமிழர்கள் இ வர் தல் நிைலயில் தலிரண்  
இடங்கைள ம் தக்க ைவத்தி ந்தைம வரலாற் ச் 
சாதைனகளாகும். இவ்வைகயில் 49 ஆயிரத்  762 
வாக்குகைள  உ ப்பினர் வடிேவல் சுேரஸூம், 
45 ஆயிரத்  491 ஒ  வாக்குகைள  அ. 
அரவிந்தகுமா ம் ெபற்  ெவற்றிெபற்றி ந்தனர்.
இவ்வைகயில் ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கு 
ஐம்பதாயிரம் தமிழ் ேபசும் மக்களின் வாக்குகள் 
ெசன்றைடந் ள்ளன. ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 
ன்னணிக் கட்சிக்கு நாற்பதாயிரம் தமிழ் ேபசும் 

மக்களின் வாக்குகள் அளிக்கப்பட்டி க்கின்றன. 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சிக்கு பத்தாயிரம் தமிழ் 
ேபசும் மக்களின் வாக்குகள் கிைடத் ள்ளன. 

ஏைனய சி  அரசியல் கட்சிகள் மற் ம் 
சுேயச்ைசக் கு க்க க்கு ஏழாயிரம் தமிழ் 
ேபசும் மக்களின் வாக்குகள் ெசன்றைடந் ள்ளன. 
இதனடிப்பைடயில் ஒ  இலட்சத்  ஏழாயிரம் 
வாக்குகள் தமிழ் ேபசும் மக்களின் வாக்குகளாக 
அைமந் ள்ளைம ெதரியவந் ள்ள .
ப ைள மாவட்டத்தில் ஒ  இலட்சத்  

இ பத்தாயிரம் தமிழ் வாக்குக ம், 
ஐம்பதாயிரத்ைத அண்மித்த ஸ்லிம் 
வாக்குக ம் இ ந்  வ கின்றன. இவ் 
வாக்குகளில் 90 ஆயிரம் தமிழ் வாக்குக ம், 
இ பதாயிரம் வாக்குகைள அண்மித்த ஸ்லிம் 
மக்களின்  வாக்குக ம் அளிக்கப்பட்டி க்கலாம் 
என்   க தப்ப கின்ற .

 ப ைளயில்  ேதால்விைய த வியவர்கள்
ன்னாள்  ஊவா மாகாண அைமச்சர்களான 

ெசந்தில் ெதாண்டமான், உபாலி ெசல்டன் 
சமரவீர, கன் சச்சிதானந்தன், ன்னாள்  
ஊவா மாகாண சைப உ ப்பினர்களான 
ஜயந்த கன்னங்கர, ரா. . ரட்ணாயக்க, சமந்த 
வித்தியாரட்ன, சுதத் பலகல்ல ஆகிேயார் 
ேதர்தலில் ேதால்வி ற்ற க்கியஸ்தர்களாவர்.

 ன்னாள் இராஜாங்க அைமச்சரான 
ேக.ேவலா தத்தின் இ  தல்வர்க ம் 
ேதால்வியைடந் ள்ளனர். அவர்களில்  

ேவலா தம் திேனஸ் ெதாைலேபசி சின்னத்தில் 
வெரலியா மாவட்டத்தி ம், ேவலா தம் 
பிரதீப்ராஜ் யாைன சின்னத்தில் ப ைள 
மாவட்டத்தி ம் ேபாட்டியிட்டவர்களாவர்.  
ேதால்வியைடந்த இவ்வி வ ம் ன்னாள்  
ஊவா மாகாண சைப உ ப்பினர் ேவலா தம் 
த்திரதீபனின் சேகாதரர்கள்.
  ன்னாள் ஊவா மாகாண சைப தவிசாளர் 

ஏ.எம். த்ததாசவின் தல்வர் சாமிக்க 
த்ததாச, ன்னாள் பாரா மன்ற சபாநாயகர் 
ெலாக்குபண்டாரவின் தல்வன் உதித் சன்ஜய 
ெலாக்குபண்டார,  நடிைக ஓசதி ேஹவா மத் ம 
ஆகிேயார் ெமாட்  சின்னத்தில் ஸ்ரீ லங்கா 
ெபா ஜன ன்னணி சார்பாக ேபாட்டியிட்  
ேதால்வி கண்டவர்களாவர்.
ஊவா மாகாண சைப உ ப்பினரான 

சுதர்சன ெதனிபிட்டிய பாரா மன்றத் க்கு  
ெதரிவாகியி ந்த ேபாதி ம், அவர் மீள ம் 
ஊவா மாகாண தலைமச்சர் பதவிக்கு ஊவா 
மாகாண சைபத் ேதர்தலில் ேபாட்டியிட ள்ளார். 
அவரின் பாரா மன்ற ெவற்றிடத் க்கு 
அ த் படியாக உதித்த சன்ஜய ெலாக்குபண்டார   
பட்டியலில் தன்ைமயிடத்தில் உள்ளார். 

8 ஆம் பக்க ெதாடர்ச்சி...

ஆனால் தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியான  தம  பிரதிநிதிகைளத் 
தக்க ைவத் க் ெகாண்ட  மட் மல்லா  
சஜித் பிேரமதாஸவிற்கு ேதசிய 
பட்டியல் ெதாடர்பான அ த்தத்ைத ம் 
ெகா த்  வ கின்ற . எமக்கு 
கிைடக்க ேவண்டிய நியாயம் கிைடக்காத 
பட்சத்தில் மாற்  நடவடிக்ைககைள 
எ ப்பதற்கு தயங்கப்ேபாவதில்ைல 
என அதன் உப தைலவர்களில் 
ஒ வரான இராதாகி ஷ்ணன் 
குறிப்பிட் ள்ளைம ம் க்கியமான . 
எ  எவ்வாறாயி ம் ஆ ம் 

அரசாங்கத்தில் அங்கத் வம் 
வகிக்கும் இலங்ைக ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸ் இனிவ ம் காலங்களில் 
மக்க க்கான சரியான ேசைவகைள 

வழங்கும்ேபா  இவர்களின் ஆசன 
எண்ணிக்ைக அதிகரிப்  ஏற்பட 
வாய்ப்  உண் . இல்ைலேயல் 
மைலயகத்தின் மக்க ம் இவர்கைள 
மிக ம் எளிதில் ேதால்விைய ேநாக்கி 
ெகாண்  ெசன் வி வர் என்ப  
நிதர்சனம். ம றம் தமிழ் ற்ேபாக்குக் 
கூட்டணியின் உ ப்பினர்க ம் 
இனிவ ம் ஐந்தாண் க க்கு தமக்கு 
வழங்கப்பட்ட மக்கள் ஆைணைய மதித்  
ெசயற்பட ேவண்டிய கடப்பாட்டிைனக் 
ெகாண் ள்ளேதா  மக்கேளா  
மக்களாக இ ந்  தம  அரசியல் 
ெசயற்பா கைள ன்ென க்க ைனய 
ேவண் ம். அப்ேபா தான் எதிர்வ ம் 
மாகாண சைபத் ேதர்தலில் தமக்கான 
ஆசனங்கைள ைகப்பற்றிக் ெகாள்ள 
டி ம். 

7 ஆம் பக்க ெதாடர்ச்சி...

ரணி ம் இராஜி நா மா ம்
   பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் ஐக் கிய 

ேதசியக் கட்சி ப  ேதால்வி கண்ட 
பிற கு  ேத சியப் பட் டியல் உ ப் பி ன
ராக பாரா  மன்றம் ெசல்ல வி ம்பாத 
ரணில் தாம் கட் சியின் தைலைமப் 
பத வி யி லி ந்  விலகிக் ெகாள்
வ தாக அறி வித் ள்ளார். அவரின் 
இடத் க்கு யாைரத் ெதரி  ெசய்வ  
என்ற ேபாட்டி ம் ஏற்பட் ள்ள . 
ரணில் விக்கிரமசிங்க சிறந்த அரசியல் 
அ பவம் ெகாண்டவர் என்பைத 
உலக நா கள் பல ம் ஏற் க் 
ெகாண் ள்ளன. 
அந்தள  அரசியல் திர்ச்சி 

ெகாண்ட அவரால் நின்  

நிதானித்  கட்சிைய வழிநடத்த 
டியாமல் ேபானேதா  

பாரம்பரியம் மிக்க பைழைம 
வாய்ந்த ஓர் அைமப்ைப சின்னா 
பின்னம் ஆக்கிய ெப ைமேயா  
அவர் அரசியலிலி ந்  ஒ ங்கப் 
ேபாவதாகக் கூறி ள்ளைம இவ்வள  
காலம் அவ க்கு இ ந்த மதிப்ைப ம் 
மரியாைதைய ம் ேபைர ம் 
கைழ ம் பாழ்ப த்தி விட்டதாகேவ 
ெகாள்ள ேவண்டி ள்ள . வ ன் 
காக்க ேவண் ேமெயாழிய வந்தபின் 
சிகிச்ைச அளிக்கலாம் என்ப  
அரசிய க்கு எ படா  என்பதற்கும் 
கண்ெகட்ட பின் சூரிய நமஸ்காரம் 
ெசய்வ  எந்த விதமான பலைன ம் 
தரா  என்பதற்கும் ரணில் சிறந்த 
உதாரணமாகத் திகழ்கின்றார்.     
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ΜΫЖெகήНΤРேபாЛſ 
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1. நடிகர் திலகம்.
5. ேநாய் என்  ெசால்லலாம்.
8. விைர , ேவகம். (குழம்பி ள்ள )
13. டியில் இ க்கும் இ  தி ம்பி ள்ள .
15. இைசக்க விகளில் ஒன் .
18.அரசியல் என்றால் இ  இ க்கும். 
(குழம்பி ள்ள )
23. ேபார். (குழம்பி ள்ள )
32. பண்டிைக காலங்களில் ெவடிக்கப்ப வ .
(குழம்பி ள்ள )
36.மகன். 
43. தாமைர ேவ  ெபயர்.  (குழம்பி ள்ள )
48. தாவரத்தில் நிலத் க்கு கீழ் அைமந்த பகுதி. 
(தி ம்பி ள்ள )

1. உலக நா களில் ஒன் .
2. ேபாற்றி கழ்வ  (குழம்பி ள்ள )
3. உடைல கட் ேகாப்பாக ைவத் க்ெகாள்ள 
ெசய்வ .
6. யாைனைய ெச த் பவன். (குழம்பி ள்ளான்)
7. ெபண்களின் 7 ப வங்களில் ஒன் . (தைலகீழ்)
11. தமிழகத்தில் இந்த நகரில் அைமந் ள்ள 
நடராஜர் ேகாயில் பிரசித்தமான . (குழம்பி ள்ள )
19. ஒ  ச்சியினம். (குழம்பி ள்ள )
29. ஆப்கானிஸ்தான் தைலநகர்.
35. தமிழர்களின் பாரம்பரிய உைட.(குழம்பி ள்ள )
37. ேசா . சிங்களத்தில். (தைலகீழ்)
38.விஜய் நடித்த படங்களில் ஒன் .  (தைலகீழ்)
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காேலஜ் படிக்கிறப்ப ேகட் க்கு 
ெவளிேய நின்னா 'சஸ்ெபண் ' ன்  
அர்த்தம்...

 கல்யாணமான க்கப் றம் 
வீட் க்கு ெவளிேய நின்னா 
'ஹஸ்ெபண் ' ன்  அர்த்தம்..

மைனவி: டாக்டர்.. டாக்டர்.. என் ஷன் பாரசிட்டாமல் மாத்திைரய 
ெதரியாதனமா வி ங்கிட்டா ..!

 டாக்டர்: சரி ஓேகங்க... அப்பறம் ஏன் சும்மா இ க்கீங்க. சீக்கிரம் அவ க்கு 
தைலவலி ஏதாவ  ெகா ங்க. 
மாத்திைரய ேவஸ்ட் ஆக்கிட ேவணாம்..
 மைனவி.. சரி ஓேக டாக்டர்.
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17 ஆம் பக்க ெதாடர்ச்சி...

இம் ைற ெபா த் ேதர்தலில் ஸ்லிம் ேதசிய 
கூட்டணி 55,981 வாக்குகைள ெபற்  ஓ  
ஆசனத்ைத சுவீகரித்த . கு நாகல் ேதர்தல் 
மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ெபர ன  
6,49,965 வாக்குகைள ெபற்   11 ஆசனங்கைள 
ைகப்பற்றி ள்ள . 2,44,860 வாக்குைள ைகப்பற்றிய 
ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 4 ஆசனங்கைள ைகப்பற்றிய . 

மத்திய மாகாணம்  25 ஆசனங்கள்
கண்டி ேதர்தல் மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 

ெபர ன 4,77,446 வாக்குகைளப் ெபற்    8 
ஆசனங்கைள ைகப்பற்றிய . ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 
2,34,523 வாக்குகைள ெபற் க் ெகாண்ட டன் 
4 ஆசனங்கைள ைகப்பற்றிய .  மாத்தைள 
மாவட்டத்தி ம் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ெபர ன   
1,88,779 வாக்குகைள ெபற்   4 ஆசனங்கைள 
ைகப்பற்றிய . ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 73,955 
வாக்குகைளப் ெபற்  ஒ  ஆசனத்ைத  ெபற்ற . 

வெரலியா ேதர்தல் மாவட்டத்தில்  ெபா ஜன 
ெபர ன  2,30,389 வாக்குகைளப் ெபற்  5 
ஆசனங்கைள ைகப்பற்றிய . 1,32,008 வாக்குகைளப் 
ெபற்ற ஐக்கிய மக்கள் சக்தி  3 ஆசனங்கைள 
ைகப்பற்றிய .  

சப்ரக வ மாகாணம் 20 ஆசனங்கள்
  இரத்தின ரி மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 

ெபர ன 4,46,668 வாக்குகைளப் ெபற்  8 
ஆசனங்கைள தனதாக்கிக் ெகாண்ட . 1,55,159 
வாக்குகைள ெபற்ற ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கு 3 
ஆசனங்கள் கிைடத் ள்ளன.  
ேககாைல மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 

ெபர ன 3,31,573 வாக்குகைள ெபற்  7 
ஆசனங்கைள தனதாக்கிக்ெகாண்ட . 1,31,317 
வாக்குகைள ெபற்ற ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கு 2 
ஆசனங்கள் கிைடத் ள்ளன.  

ஊவா மாகாணம் 15 ஆசனங்கள்
ப ைள மாவட்டத்தி ம் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 

ெபர ன  3,09,538 வாக்குகைள ெபற்  6 
ஆசனங்கைள ைகப்பற்றி ள்ள . ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தி 1,44, 290 வாக்குகைள ெபற்  3 ஆசனங்கைள 
தனதாக்கிக் ெகாண்ட  
ெமானராகைல மாவட்டத்தில்  ெபா ஜன ெபர ன 

2,08,193 வாக்குகைள ெபற்  5 ஆசனங்கைள 
ைகப்பற்றி ள்ள . ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 54,147 
வாக்குகைள ெபற்  1 ஆசனத்ைத தனதாக்கிக் 
ெகாண்ட .

 வடமத்திய மாகாணம் 14 ஆசனங்கள்
அ ராத ரம் ேதர்தல் மாவட்டத்தில் 3,44,450 

வாக்குகைள ெபற்  ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ெபர ன 
7ஆசனங்கைள ம்  1,19,788 வாக்குகைள ெபற் க் 
ெகாண்ட ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 2 ஆசனங்கைள 
ைகப்பற்றிய . 
ெபாலன ைவ மாவட்டத்தில் ஸ்ரீலங்கா 

ெபா ஜன ெபர ன 1,80,847 வாக்குகைள ெபற்  
4 ஆசனங்கைள ம் ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 47,781 
வாக்குகைள ெபற்  1 ஆசனத்ைத ம் தனதாக்கிக் 
ெகாண்ட .  

ெதன் மாகாணம்  23 ஆசனங்கள்
அம்பாந்ேதாட்ைட மாவட்டத்தில் 2,80,881 

வாக்குகைளப் ெபற் க் ெகாண்ட  ெபா ஜன 
ெபர ன 6 ஆசனங்கைள ெபற்ற . ஐக்கிய மக்கள் 
சக்தி 51,758 வாக்குகைள ெபற்  1 ஆசனத்ைத 
ைகப்பற்றிய .    
மாத்தைற மாவட்டத்தில் 3,52,217 வாக்குகைளப் 

ெபற் க் ெகாண்ட  ெபா ஜன ெபர ன 6 
ஆசனங்கைள ெபற்ற . ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 72, 740 
வாக்குகைள ெபற்  1 ஆசனத்ைத ைகப்பற்றிய . 
காலி மாவட்டத்தில் 4,30,334 வாக்குகைளப் ெபற் க் 
ெகாண்ட   ெபா ஜன ெபர ன 7 ஆசனங்கைள 
ெபற்ற . ஐக்கிய மக்கள் சக்தி 110,312 வாக்குகைள 
ெபற்  2 ஆசனத்ைத ைகப்பற்றிய . 

1990களில் இைளஞர்களின் மனம் 
கவர்ந்த மல் த்த வீரர்களில் ஒ வரான 
ேஜம்ஸ் ஹரிஸ் உயிரிழந்த சம்பவம் 
அவர  ரசிகர்கைள ேசாகத்தில் 
ஆழ்த்தி ள்ள .

1984இல் ெரஸ்லிங் உலகில் 
அறி கமானவர் ேஜம்ஸ் ஹரிஸ். 

சண்ைட கூண்டிற்குள் வழங்கும் ெபயர்களில் கமலா என ரசிகர்களால் 
அைழக்கப்பட்ட ேஜம்ஸ் உகண்டா நாட்ைட ேசர்ந்தவர். 1980 தலாக சுமார் 20 
வ ட காலங்கள் ெரஸ்லிங் விைளயாட்டில் ஈ பட்ட அவைர ெரஸ்லிங் வீரர்கள் 
பலர் “உகாண்டாவின் தம்” என்ேற அைழப்ப  வழக்கம். ெரஸ்லிங் உலகின் 
ெபரியவராக க தப்ப ம் ஹல்க் ேஹாகன், அண்டர்ேடக்கர் ேபான்றவர்கேளா  
ேமாதியவர்.
தற்ேபா  70 வயதாகும் ேஜம்ஸ் ஹரிஸ் உடல்நல குைறவால் இறந் ள்ளதாக 

தகவல்கள் ெவளியாகி ள்ள . அவர  மைறவிற்கு ன்னாள், இந்நாள் ெரஸ்லிங் 
சம்பியன் வீரர்கள் அஞ்சலி ெச த்தி வ கின்றனர்.

ேஜСЪ ஹǿЪ மரணСேஜСЪ ஹǿЪ மரணС

ஐ.பி.எல். என்றாேல 
ெசன்ைன சூப்பர் கிங்ஸ் 
அல்ல  ம்ைப இந்தியன்ஸ் 
என்ற நிைலயில், இந்த ைற 
ஒேரெயா  அணிதான் என பிர லீட் லீ 
ெதரிவித் ள்ளார்.
ஐ.பி.எல். டி20 லீக் இ வைர 12 
ைற நைடெபற் ள்ள . இதில் ஏ  
ைற ெசன்ைன சூப்பர் கிங்ஸ் மற் ம் 
ம்ைப இந்தியன்ஸ் ஆகிய இரண்  

அணிகள்தான் ைகப்பற்றி ள்ளன. 
13ஆவ  சீசன் ஐக்கிய அர  அர  
இராச்சியத்தில் நைடெபற இ க்கிற .
ஐ.பி.எல். கிரிக்ெகட் ெதாடரில் 

கிண்ணத்ைத ெவல் ம் அணி 
எ  என்  யாரிடம் ேகட்டா ம் 
ெசன்ைன சூப்பர் கிங்ஸ் அல்ல  
ம்ைப இந்தியன்ஸ் என சற்ெறன்  

ெசால்வார்கள். ஒ  அணிைய 
தனிப்பட்ட ைறயில் கூற இயலா .
ஆனால் இந்த ைற ெசன்ைன 

சூப்பர் கிங்ஸ் அணிதான் 
ேகாப்ைபைய ெவல் ம் என 
அ ஸ்திேரலிய அணியின் ன்னாள் 
ேவகப்பந்  வீச்சாள ம், தற்ேபாைதய 
கிரிக்ெகட் வர்ணைனயாள மான 
பிெரட் லீ ெதரிவித் ள்ளார்.
இ குறித்  பிெரட் 

லீ கூ ைகயில் 
‘‘ஐக்கிய அர  
இராச்சியத்தின் 
சூழ்நிைல 
ெசன்ைன 
சூப்பர் கிங்ஸ் 
அணிக்கு சாதகமாக 
இ க்கும். இதனால் அந்த 
அணிக்குத்தான் வாய்ப் . 
அவர்க ைடய பலேம, வீரர்கள் 

திர்ச்சி அைடந்தவர்களாக ம், 
வயதானவர்களாக ம் இ ப்ப தான். 
இளம் வீரர்கள் அணியில் உள்ளனர். 
என்றா ம் அவர்கைள சுற்றி நீண்ட 
காலம் விைளயாடிய வீரர்கள் வளம் 
வ கிறார்கள். இ  அவர்க ைடய 
மிகப்ெபரிய பலம்.
ஐக்கிய அர  இராச்சியத்தில் அ த்த 
இரண்  ன்  வாரங்களின் 
வானிைலைய நான் பார்த்த 
வைரக்கும் 40 டிகிரி வைர 
இ க்கும் எனத் ெதரிகிற .  
இ  ெசன்ைன அணிக்கு 
மற்ெறா  வீ  ேபான்  
இ க்கும் என உணர்கிேறன். 

அவர்க ைடய அைனத்  
சுழற்பந்  வீச்சாளர்க க்கும் 
சாதகமாக இ க்கும். அவர்க க்கு 
அதிக வாய்ப்  உள்ள ’’ என்றார்.

இவУகЦதாП இОத Ψைற 
ஐ.Ǽ.எХ. źМணНைத ைகபФΫவாУகЦ

பிரட் லீபிரட் லீ

பிரபல ெடன்னிஸ் வீராங்கைன ெசரீனா 
வில்லியம்ஸ் ெகாேரானா பரவலில் இ ந்  
தன்ைனப் பா காத் க் ெகாள்ள 50க்கும் 
ேமற்பட்ட கக்கவசங்கள் ேதைவப்ப ம் என 
கூறி ள்ளார்.

 அெமரிக்க ெடன்னிஸ் நட்சத்திரமான 
ெசரினா வில்லியம்ஸ், இரத்த உைற  மற் ம் 
ைரயீரல் பிரச்சிைன உள்ள நிைலயில் 
ெகாேரானா பரவலில் இ ந்  தன்ைன எப்படி 
காத் க்ெகாள்கிறார் என்ப  குறித்  பகிர்ந்  ெகாண் ள்ளார்.

 அதில், நான் தற்ேபா  ஒ  றவிையப் ேபாலத்தான் வாழ்ந்  
ெகாண்டி க்கிேறன். என  ைரயீரல்  திற டன் ெசயற்ப வதில் பிரச்சிைன 
உள்ள .  அதனால் எனக்கு என்ன நடக்கும் என்ப  ெதரியா . நான் தற்ேபா  
நலமாகத்தான் இ க்கிேறன்.

 ஆகஸ்ட் 31 தல்  ெசப்டம்பர் 13 வைர நடக்கும் அெமரிக்க ெடன்னிஸ் 
ேபாட்டியில் நான் பங்ேகற்க இ க்கிேறன்.

 ெடன்னிஸ் விைளயா வ  மகிழ்ச்சிகரமான விடயமாக இ ந்தா ம், 
அங்கு ெசல்வதற்கான பயணத்ைத நான் அவ்வள  சாதரணமாக எ த் க் 
ெகாள்ளப்ேபாவதில்ைல. பயணத்தின்ேபா  என்ைனப் பா காத் க் ெகாள்ள 50 
மாஸ்குகள் ேதைவப்ப ம் என க கிேறன்.

'50   ΨகЖகவசЗகЦ ேதைவРபΡС'
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பானா. தங்கம் 

 2020 ஆம் ஆண்  நைட ெபற்ற பாரா  மன்றத் ேதர்
தல்தான் நான் ேபாட் டி யிட்ட கைடசித் ேதர்தல் ஆகும். 
இனிேமல் எந்தத் ேதர்த லி ம் ேபாட் டி யி ட மாட்ேடன். 
எனக்கு வாக்க ளித்த அைன வ க்கும் நன்றி கூ  வ
ேதா   குறிப் பிட்ட ஐந்  ஆண்  காலப் பகு தியில் 
மைல யக மக்கள் ன்ன ணிைய ம  சீ ர ைமத்  கட் க் 
ேகாப்பாக வழி ந டத்திச் ெசல்ல அைன வ ம்  ைம
யான ஒத்  ைழப்ைபத் தா ங்கள் என மைல யக மக்கள் 
ன்னணி தைலவர் ேவ  சாமி இரா தா கி ஷ்ணன் 

உ க்க மாக ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளார். 
      நைட ெபற்  டிந்த பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் 
ஐக் கிய மக்கள் சக் தியில் தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்டணி 
சார்பில் ேபாட் டி யிட்  72,167 வி ப்  வாக் கு கைளப் 
ெபற்  ெவற் றி யீட் டி ள்ள மைல யக மக்கள் ன்னணி 
தைலவர் இரா தா கி ஷ்ண க்கு வர ேவற்ப ளிக்கும் 
நிகழ்  அட்டன் கிறிஸ்தவ சேகா த ரத் வ நிைல யத்தில் 
அைமந் ள்ள ன்ன ணியின் தைலைம அ  வ ல கத்தில் 
ஞாயிற் க் கி ழைம இடம்ெபற்ற . இதில் கலந்  
ெகாண்  ேபசும் ேபாேத ேமற்கண்ட வா  ெதரி
வித்தார். 

    கட் சியின் ெசய லாளர் நாயகம் ஏ. ேலாறன்ஸ் , 
பிரதி ெபா ச் ெசய லாளர் நாயகம் ேபரா சி ரியர் எஸ். 
விஜ ய சந் திரன், நிதிச் ெசய லாளர் ஷ்பா விஸ்வ நாதன், 
மைல யக ெதாழி லாளர் ன்னணி ெபா ச் ெசய லாளர் 
ேக. சுப் பி ர ம ணியம், உப த ைலவர் எஸ். கி ஷ்ணன் 
உட்பட கட் சியின் க் கி யஸ்தர்கள் பல ம் கலந்  
ெகாண்ட இந் நி கழ்வில் அவர் ெதாடர்ந்  உைர யாற் 
ைகயில்      நான் 1991 ஆம் ஆண்  தன் த லாக 
வ ெர லியா பிர ேதச சைபத் ேதர்தலில் ேசவல் சின்

னத்தில் ேபாட் டி யிட்  ெவற்றி ெபற்  தைல வ ராக 
நிய மனம் ெபற்ேறன். 1999 இல் மத் திய மாகாண 
சைபத் ேதர்தலில் மயில் சின்னத்தில் ேபாட் டி யிட்  
ெவற்றி ெபற்  மாகாண அைமச்ச ராக நிய மனம் 
ெபற் றி ந்ேதன். அேதேபால்  2004 ஆம் ஆண்  
யாைன சின்னத் தி ம், 2009 ஆண்  ெவற் றிைல 
சின்னத் தி ம், 2015 ஆம் ஆண்  அன்னம் சின்னத்
தி ம் 2020 ஆம் ஆண்  ெதாைல ேபசி சின்ன தி ம் 
ேபாட் டி யிட்  7 ேதர்தல்களில் ெவற்றி ெபற் ள்ேளன். 
நான் எந்த சின்னத்தில் ேபாட் டி யிட்ட ேபாதி ம் மக்கள் 
எனக்கு வாக்க ளித்  ெவற்றி ெபறச் ெசய் ள்ளார்கள். 

அேத ேநரம்  எங்கைள 

எதிர்த் ப் ேபாட் டி யிட்ட சில ேகாடீஸ்வ ரர்கள் இந்தத் 
ேதர்தலில் ேதால்வி கண் ள்ளார்கள் என்ப ைத ம் 
நாம் எண்ணிப் பார்க்க ேவண் ம்.    கடந்த வாரம் 
நைட ெபற்ற பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் தமிழ் ற்
ேபாக்கு கூட்டணி மகத்தான ெவற் றிைய ஈட் டி ள்ள . 
வ ெர லியா மாவட்டத்தில் ெதாழி லாளர் ேதசிய சங்

கத்தின் தைலவர் பழனி திகாம்பரம் தைல ைம யி லான 
கு  வி ன ம்  என  தைல ைம யி லான மைல யக மக்கள் 
ன்ன ணியின் கு  வி ன ம் ேதாட்டக் கமிட்டித் தைல

வர்கள், இைள ஞ ர ணி யினர், மகளிர் அணி யினர் அைன
வ ம் ஒற்  ைம யாக ரிந்  ணர் டன் ெசயற்பட்  
இந்த மகத்தான ெவற் றிையப் ெபற் ள்ேளாம். அவர்கள் 
அைன வ க்கும் நன்றி கூறக் கட ைமப்பட் ள்ேளன். 
ெதாழிற்சங்கங்க க்குள் ஒற் ைம இ ந்தால் நாம் 
நிைறய சாதிக்கலாம் என்ப தற்கு இந்தத் ேதர்தல் 
தகுந்த உதா ரணம் ஆகும்.

    கடந்த 2015 ஆம் ஆண்  ெபா த் ேதர்தலில் 
தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்டணி  ஆ  உ ப் பி னர்கைளப் 
ெபற் க் ெகாண்ட  ேபால இம் ைற ேதர்த லி ம் 
ஆ  உ ப் பி னர்கைளப் ெபற் ள்ேளாம். வ ெர லியா 
மாவட்டத்தில் எம  கூட்ட ணிக்கு ற் க்கு  வீதம் 
ெவற்றி கிைடத் ள்ள . இங்கு ேபாட் டி யிட்ட ன்  
ேவட்பா ளர்க ேம ெபற்றி ெபற் ள்ேளாம். அேதேபால்  
கண்டி, ப ைள, ெகா ம்  மாவட்டங்க ளி ம் ன்  
ேவட்பா ளர்கள் ெவற்றி ெபற் ள்ளார்கள். ெதாழி லாளர் 
ேதசிய சங்கம், மைல யக மக்கள் ன்னணி, ஜன நா யக 
மக்கள் ன்னணி ஆகிய ன்  அைமப்  க க்கும் 
கடந்த ேதர்தைலப் ேபால தலா இரண்  உ ப் பி
னர்கள் வீதம் ஆ  உ ப் பி னர்கள் கிைடத் ள்ளார்கள்.  

    இதற்கு ன்னர் நைட ெபற்ற பாரா  மன்றத் 
ேதர்தல்களில் நாம் அர சாங்கத் டன் இைணந் தி ந்  
ேபாட் டி யிட்  ெவற்றி ெபற் றி ந்ேதாம். ஆனால்  இந்த 
ைற நாம் எதிர்க்கட்சி வரி ைச யி லி ந்  ேபாட் டி யிட்  

அேமா க மான ெவற் றிைய ஈட் டி ள்ேளாம். அதற்கு எம  
ேசைவைய மதித்  மக்கள் வழங் கி ள்ள அங் கீ காரம் 
ஆகும். வி ப்  வாக் குகள் அடிப்ப ைடயில் அன்றி 
உ ப் பி னர்கள் அடிப்ப ைடயில் தமிழ் ற்ே பாக்கு 
கூட்ட ணிக்கு தான் ெப ம் ெவற்றி கிைடத் ள்ள  என்
பைத ெப  ைம யாகக் கூறிக் ெகாள்ள வி ம்  கிேறன்.

     நாம் ஐக் கிய மக்கள் சக் தியில் இைணந்  ேபாட் டி
யிட ன்வந்த ேபா   தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்ட ணிக்கு 
ஒ  ேதசியப் பட் டியல் உ ப் பி னைர வழங் கு வ தற்கு 
இணக்கம் காணப்பட் டி ந்த . அதன் அடிப்ப ைடயில் 
எமக்கு ஒ  ேதசியப் பட் டியல் உ ப் பினர் கிைடக்க 
ேவண் ம். அவ்வா  ெகா க்கத் தவ றினால் அ த்  
வ ம் ேதர்தல்களில் நாம் மாற்  நட வ டிக்ைக கைள 
ேமற்ெ காள்ள ேவண் டி யி க்கும் என்ப ைத ம் ெதரி
வித் க் ெகாள் கிேறாம்.

    நான் இ.ெதா.கா. விலி ந்  2010 ஆம் ஆண்  
மைல யக மக்கள் ன்ன ணிக்கு வந்ேதன். நான் இந்தக் 
கட் சியில் ேசர்வ தற்கு ெகா ம்பில் ,மைல யக மக்கள் 
ன்னணி சார்பாக பிர தி ய ைமச்ச ராக இ ந்த ெப. 

இரா தா கி ஸ்ணன் தான் க் கிய காரணம் என்பைத 
நன் றி டன் நிைன  கூ  கின்ேறன். அேத ேநரம்  
மைல யக மக்கள் ன்ன ணியின் க் கிய உ ப் பி ன
ராக இ ந்  அமரர் சந் தி ர ேச கரன் வழியில் கட் சிைய 
வளர்ப்பதில் ெப ம் பங்காற் றிய இரா தா கி ஷ்ணன், 
ராஜ கு ேலந் திரா ேபான்ேறார் இன்  இந்தக் கட் சிைய 

பிள  ப த்  வ தற்கு உடந்ைத யாக இ ப்ப  ேவத
ைன யாக இ  கின்ற . மைல யக மக்கள் ன்ன ணிைய 
யா ம் பிள ப த்தி விடக் கூடா  என்பதில் நான் 
அக்க ைற யா க ம் கவ ன மா க ம் இந்  வ  கிேறன்.  
பாரா  மன்றத் ேதர்தல் காலத்தில் கடந்த இரண்  
மாத கால மாக எனக்கு தீராத மன உைளச்சைல ஏற்ப
த்தி என  ெவற்றி வாய்ப்ைபத் தட்டிப் பறிக்க சிலர் 

தீவிர யற் சி கைள ேமற்ெ காண் டி ந்தார்கள். எம  
கட் சிக்குக் கிைடக்க ேவண் டிய வாக் கு கைள பிரித்ெத
ப்ப தி ம் ைனப்பாக இ ந்தார்கள். அவ்வா  வ

ெர லியா மாவட்டத்தில் வாக் குகள் சூைற யா டப்ப டாமல் 
இ ந் தி ந்தால் இன் ம் ஒ  தமிழ் உ ப் பி னைர 
நாம் ெபற் க் ெகாள்ளக் கூடி ய தாக இ ந் தி க்கும். 
எனி ம்  அவர்கைள மக்கள் மத் தியில் அைட
யாளப்ப த்  வ தற்கு இந்தத் ேதர்தலில் ஒ  சந்தர்ப்பம் 
கிைடத் தி ந்த  என் தான் கூற ேவண் ம்.

    இந்தத் ேதர்தல்தான் நான் ேபாட் டி யிட்ட கைடசித் 
ேதர்தல் ஆகும். இனிேமல் எந்தத் ேதர்த லி ம் 
ேபாட் டி யி  வ தில்ைல என்  தீர்க்க மான டிைவ 
எ த் ள்ேளன். இ  வைர கால ம் எனக்கு சகல 
வழி க ளி ம் ஒத்  ைழப்  வழங்கி வந்த சக ல க்கும் 
நன் றிைய கூறிக் ெகாள்ள கட ைமப்பட் டி க் கின்ேறன்.

   அேத ேநரம்  நான் பாரா  மன்ற உ ப் பி ன ராக 
இ க் கின்ற காலத்தில் மைல யக மக்கள் ன்ன ணிைய 
ம  சீ ர ைமக்க ேவண் டிய ேதைவ ம் ஏற்பட் ள்ள . 
கட் சியின் சிேரஷ்ட உ ப் பி னர்க ளா கிய நாம் இைள
ஞர்க க்கு விட் க் ெகா த்  அவர்கைள வழி ந
டத்த ேவண் டிய ெபா ப்  எமக்கு உள்ள  என்ப  
உணர்ந்  ெகாண்  ெசயற்பட ேவண் டிய காலத்தில் 
இ க் கின்ேறாம். எதிர்காலம் இைள ஞர்கள் ைககளில் 
தான் உண் . அதற்கு ஏற்ற படி எம  ேவைலத் 
திட்டங்க ம் அைமய ேவண் டி ய  அவ சி ய மாகும்.     
மைல யக மக்கள் ன்ன ணியின்  மாநா  மீண் ம் 
கூட்டப்பட ேவண் ம். அதற்கு ன்ன தாக ேதாட்டக் 
கமிட்டித் தைல வர்கள், மாவட்டத் தைல வர்கள், மத் திய 
கு  உ  ப்பி னர்கள், ேதசிய கு  உ ப் பி னர்கள் 
அைன வ ம் கைலக்கப்பட்  தி தாக அைமக்கப்
பட ேவண் ம். இைள ஞர்க க்கு வாய்ப்  தரப்பட 
ேவண் ம். சிேரஷ்ட உ ப் பி னர்கேள ெதாடர்ந்  
இ க்க ேவண் ம் என்ற நிைல மாறி அவர்கள் 
இைள ஞர்க க்கு ஆேலா சைன வழங்கி வழி ந டத் 
ப வர்க ளாக மாற ேவண் ம். ச  கத்தில் உள்ள சகல 
தரப் பி ன ம் கட் சிக்குள் உள்வாங்கப்பட ேவண் ம். 
நான் இவ்வா  கூ ம் ேபா  சிேரஷ்ட உ ப் பி னர்
கைள ஓரங்கட்ட நிைனப்ப தாக யா ம் நிைனத்  
விடக் கூடா .   இந்தத் ேதர்தலில் கூட பைழயவர்கள் 
விலகிக் ெகாண்  தியவர்க க்கு இடம்ெகா க்க 
ேவண் ம் என்  சிலர் ேகாசம் எ ப்பி ேதர்தலில் 
ேபாட்டியிட்டார்கள். ஆனா ம் பைழயவர்கைள ஏற் க் 
ெகாண்ட மக்கள் தியவர்கைள நிராகரித் ள்ளைத ம் 
நாம் நிதர்சனமாக பார்த் ள்ேளாம். எனேவ   எம  
உண்ைமயான ேசைவக்குரிய அங்கீகாரம் எப்ேபா ம் 
கிைடக்கும் என்ற நம்பிக்ைகைய நாம் இழந்  
விடக் கூடா . திதாக பதவிேயற் ள்ள பிரதமர் 
மகிந்த ராஜபக்ஸ க்கு மைலயக மக்கள் சார்பாக 
வாழ்த் க்கைள ெதரிவித் க் ெகாள்கிேறன். அவர  
காலத்தில் மைலயக மக்களின் வாழ்வில் சுபீட்சம் 
ஏற்பட தமக்குள்ள அதிகாரத்ைதப் பயன்ப த்தி 
நிைறவான ேசைவகைள வழங்குவார் என்  
எதிர்பார்ப்ேபாம் என்றார்.
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