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(எம்.மேனா சித்ரா)
எரி ெபா ள் விைலைய அதி க ரித்  மக்கைள அெசௗ
க ரி யத் திற்கு உள்ளாக் கி ள்ள அர சாங்கம் அதன் பழிைய 
தனி நபர் மீ  சுமத்த யற் சிப்ப  ஏற் க்ெகாள்ள டி யா த
தாகும். எவ்வா றி ப் பி ம் ெதாடர்ந் ம் மக்கைள அெசௗ க
ரி யத் திற்கு உள்ளாக்கிக் ெகாண் டி க்கும் இந்த அர சாங்கம் 
நாட்ைட சிறப்பாக நிர்வ கிக்கக் கூடி ய வர்க ளிடம் 

கம்மன் பில மாத் தி ர மல்ல 
அரசும் பதவி விலக ேவண் ம்

எதிர்க்கட்சி தைலவர் சஜித் வலி  த்தல்

மக்கள்  ஏற்க  னேவ  வாழ்க்ைக 
ெசல  ெந க்க டியில் சிக்கி தவிக்கும் 
ேவைளயில், எரி ெபா ள் விைலைய ஏற்
றி ய ைமக்கு ெபா ப்ேபற்  எரி ெபா ள் 
அைமச்சர் உதய கம்மன் பில ராஜி னாமா 
ெசய்ய ேவண்  ெமன கூ  வ  யார்? 
ஆ  கின்ற ெபா  ஜன ெபர ன   கட்
சியின்  ெபா  ெசய லாளர் சாகர காரி ய
வசம் எம்.பி.  அரசின் இந்த திடீர் “நன்ன
டத்ைதைய” பார்த் , 

உலக மகா நடிப்
ஜனா தி ப திேய பதவி வில க ேவண் ம் 

என் கிறார் மேனா கேணசன்  

(எம்.மேனா சித்ரா)
அர சாங்கத்தில் அைமச்ச ர ைவைய பிர தி நி தித்  வப்ப
த் ம் பிர பல அைமச்ச ெரா  வைர பதவி வில கு மா  பகி

ரங்க மாக அறி விக் கு ம ள க்கு ெபா  ஜன ெபர  னவின் ெசய
லாளர் சாகர காரி ய வசம் அதி காரம் மிக்கவர் அல்ல. ெபா  ஜன 
ெபர  னவின் தைல வ ரா க ள்ள பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ஷ 
மற் ம் ேதசிய அைமப்பாளர் பஷில் ராஜ பக் ஷ 

கம்மன் பில மீதான எதிர்ப்பின்
பின்ன ணியில் மஹிந்த, பஷில்

எதிர்க்கட்சி சாடல்

(ஆர்.யசி)
எரி ெபா ள் விைல உயர்த்தப்பட்
ட ைம யா ன  அைமச்ச ரைவ அ  ம
தி டன்  இடம்ெபற்ற ஒன்றா கேவ 
இ க்க ேவண் ம். ஆகேவ எரி ெபா ள் 

விைல உயர்  விட யத்ைத சாட்டாக 
ைவத் க்ெ காண்  அர சாங்கத் திற்குள் 
நில ம்  ஏைனய பிரச் சி ைன கைள தீர்ப்
ப தற்கு யற் சிகள் எ க்கப்ப  வ தாக 
தமிழ் ேதசிய கூட்ட ைமப்பின்

ஆட் சிைய ெகாண்  ெசல்வ தற்கு
டி யா  அர சாங்கம் பல வீனம்
எரி ெபா ள் விைல உயர்ைவ சாட்டாக பயன்ப த் திக்ெ காண்  

அர சாங்கத் திற்குள் நில ம் ெவட் க் குத்  கைள தீர்க்க யற்சி; சுமந் திரன்
(எம்.மேனா சித்ரா)

ஜி .எஸ் .பி .  பிளஸ் ச  ைகைய 
இலங்ைக இழக் கு மாயின் ேதசிய 
ெபா  ளா தாரம் ப  பாதா ளத்தில் 
வி ம். எனேவ அர சியல் கார ணி
க க்கு அப்பால் ெசன்  நாட்  
மக்கள் மற் ம் நாட்டின் எதிர்கா லத்

திைனக் க த்திற் ெகாண்  ஐேராப்
பிய ஒன் றி யத் டன் கலந்  ைர யாடி 
ஜி.எஸ்.பி. ச  ைகைய தக்க ைவத் க் 
ெகாள்ள யற் சிக்க ேவண் ம் என 
ன்னாள் பிர தமர் ரணில் விக் கி ர ம

சிங்க அர சாங்கத்ைத வலி  த் தி
ள்ளார்.

ஜி.எஸ்.பி.ைய இழந்தால் ெடாலர்
ெப  மதி 300 பாைவ தாண் ம்

தக்க ைவக்க அர சாங்கம் யற் சிக்க ேவண் ம் - ரணில் எச்ச ரிக்ைக

(ெராபட் அன்டனி) 
இ ல ங் ை க யி ல் 
பயங்க ர வாத தைட 
சட்டத்ைத  நீக்க 
ேவண் ம் என்ப  
ெதாடர்பாக ஐேராப்
பிய ஒன் றி யத்தில் 
நிைற ேவற்றப்பட்ட 

தீர்மானம் ெதாடர்பாக நாங்கள் அவ தா
னித் தி க் கின்ேறாம்.  இதில் ஜி.எஸ்.பி. 
பிளஸ்  ச ைக 

ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் ச  ைகைய
நாம் இழந் விடமாட்ேடாம்
ஐேராப் பிய ஒன் றி யத் டன்  ேபச் சு வார்த்ைத நடத் ேவாம் 

என் கிறார் ெவளி வி வ கார அைமச்சர்  

(எம்.மேனாசித்ரா)
நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் அறி 
கப்ப த்தப்பட்ட விைல சூத் 

திரத்ைத ெதாடர்ச்சியாக பின்பற்றி 
யி ந்தால் 

சுதந்திரத்தின் பின்னர் 
ேமாசமான நிைலயில் நா
ஒன்றிைணயாவிடின் 
சிரியாவாக இலங்ைக 

மா ம் - 
மங்கள சமரவீர

(எம்.மேனா சித்ரா)
எரி ெபா ள் விைல ேயற்றத் திற்கு 
ெபா ப்ேபற்  விட யத் திற்கு ெபா ப்
பான அைமச்சர்  உதய கம்மன் பில 

பதவி விலக ேவண் ம் என்  ஸ்ரீலங்கா 
ெபா  ஜன ெபர ன வலி  த் தி ள்
ள .  சனிக் கி ழைம விேசட அறிக்ைக
ெயான் றிைன ெவளி யிட்  

அைமச்சர் உதய கம்மன்பில
உடன் பதவி விலகேவண் ம் 

அதிரடி அறிவிப்ைப வி த் ள்ள ஆ ம் கட்சி

(நா.த ஜா)
நாட ளா விய ரீதியில் அ  லி ள்ள பய ணக்கட் ப்பா
கள் தளர்த்தப்ப  மானால், இனங்கா ணப்ப ம் ெதாற்றா

ளர்களின் எண் ணிக்ைகயில் மீண் ம் ச  தி யான 

இ   வா ரங்கள் கட் ப்பா கள்
அ லில் இ ப்ப  அவ சியம்

மஹிந்தைவ தனிைமப்ப த் ம் யற்சியா?
அைமச்சர் கம்மன்பில ேகள்வி; ஜனாதிபதி, பிரதமரின் தீர்மானத்ைதேய அறிவித்ேதன் என்கிறார் 

(ஆர்.யசி)
ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ன்னணியின் 
ெசயலாளர்  சாகர  காரியவசத்தின் 
பின்னணியில் ன்னாள் அைமச்சர் 
பஷில் ராஜபக் ஷ உள்ளாரா என்ப  
எனக்குத் ெதரியா . 

"சாகரவிற்கு 
பின்னணியில் பஷிலா "

ேகாத்தா, 
மஹிந்தைவ  
எதிர்க்கும் 

உரிைமைய சாகர 
காரியவசத்திற்கு 
ெகா த்த  யார் ?  

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ெவலி கம கடற்ப ரப்பின், மிரிஸ்ஸ  ெபால்வத்  
ேமாதர கடற்கைர ஊடாக நாட் க்குள் கடத்த 
யன்ற சுமார் 220 ேகாடி  பா க்கும் அதிக 

ெப  மதி ெகாண்ட  என நம்பப்ப ம் 219 கிேலா  

800 கிராம் ெஹேராயின் ேபாைதப் ெபா ள்  மீட்
கப்பட் ள்ள டன் இ  ெதாடர்பில் ேநற்  மாைல
யாகும் ேபா

220 ேகாடி பா ெப  ம தி யான
ெஹேராயின் ேபாைத ப்ெபா ள் மீட்

 12 சந்ேத க ந பர்க ம் சிக் கினர்

(ஆர்.யசி)
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்ன ணியின் 
ெசய லாளர் சாகர காரி ய வ சத்தின் உண்
ைம யான ேநாக்கம் அர சாங்கத்ைத பல வீ
னப்ப த்தி, அர சாங்கத்தின் பங்கா ளிக்கட்
சி கைள இலக் கு ைவத்  தாக்கி அர சாங்
கத்ைத ெந க்க டிக்குள் தள்  வதா? 
நாட்டின் தைல வர்கள், கட் சியின் தைல
வர்கள் எ க்கும் தீர்மா னத்ைத எதிர்க்கும் 
அள க்கு சாகர காரி ய வசம் அதி கா ர மிக்க

வ ராக மாறி ய  எவ்வா , பிர த மைர தனி
ைமப்ப த்தி சாதிக்க நிைனப்ப  எதைன  
என்  அைமச்சர் உதய கம்மன் பில சர மா ரி
யான  ேகள் வி கைள  எ ப் பினார்.
வ  சக்தி அைமச்சில் ேநற்  இடம்
ெபற்ற ெசய் தி யாளர் சந் திப்பில் கலந் 
ெகாண்  க த்  ெதரி விக்கும் ேபாேத 
அவர் இதைன கூறினார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
மக்கள் மிகப்ெப ரிய ெந க்க டிக்கு 7
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(எம்.மேனாசித்ரா)
இலங்ைக எரிெபா ள் இறக்குமதிக்காக அதிக நிதிைய 
ெசலவி ம் ஒ  நாடாகக் காணப்ப கிற . இதற்கான ெசல 
வான  ஏற் மதி வ மானத்தில் ன்றில் ஒ  பங்காக 
காணப்ப கிற . எரிெபா ள் இறக்குமதிக்காக காணப்ப ம் 
ெசலைவக் குைறப்பதற்காக அரசாங்கம் மாற்  நடவடிக் 
ைககள் குறித்  அவதானம் ெச த்தி ள்ளதாக

எரிெபா ள் இறக்குமதி ெசலைவ
குைறக்க மாற்  நடவடிக்ைக

ஜனாதிபதி அறிவிப்

ெகாச் சிக்கைட னித அந்ே தா னியார் தி த்தல தி  விழா ேநற்  நைட ெபற்ற ேபாதி ம் 
நாட்டின் தற்ே பா ைதய ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பரவல் சூழ லினால் பக்தர்க க்கு அ  மதி வழங்
கப்ப ட வில்ைல. இத ைன ய த்  பக்தர் ஒ வர் ஆல யத் திற்கு ன்பாக வழி ப  வைத படத்தில் 
காணலாம்.                                        (படப் பி டிப்  : ேஜ.சுஜீவகுமார்)

(ஆர்.யசி)
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்ன ணியின் ெசய லாளர் சாகர காரி
ய வ சத்தின் ெசயற்பா கள்  ஆ ந்த ரப்  பங்கா ளிக்கட் சிகள் 
இைடேய க ம்  அதி ப் திைய  ஏற்ப த் தி ள்ள நிைலயில், 
இ  குறித்  ஆ ந்த ரப்  பங்கா ளிக்கட் சிகள்

பங்காளி கட் சிகள் மீண் ம் கல்
விசாரைண நடத் மா  பிரதமரிடம் ேகாரிக்ைக
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வீரேகசரி

( வ ெர லியா நி பர்)
வ ெர லியா மாவட்ட மக்களின் 

சுகா தார நலைன க த்திற் ெகாண்  வ
ெர லியா மாவட்டத் திற்கு தற்கட்ட மாக 
வழங்கப்பட்ட ஐம்ப தா யிரம் ெகாேரானா  
த ப்  சிகள் கடந்த 11ஆம் திகதி  தல்  

வ ெர லியா மாவட்டத்தில் பல இடங்
களில் மக்க க்கு ெச த்தப்பட்டன.

வ ெர லியா பிர ேதச ெசய ல கத் திற்கு 
உட்பட்ட கிரி ெமட் டிய ,ெபர கும் ர , 
ெபார லந்த,பீட் ,லவர்ஸ்லீப் ஆகிய பிர
ேத சங்களில் உள்ள 60 வய திற்கு ேமற்பட்

ட வர்க க்கு ெடஸ்ேபாட் தமிழ் வித் தி
யா லயம், ஆவா எலியா மகளிர் உயர்தரப் 
பாட சாைல மற் ம் பீட்  தமிழ் மகா 
வித் தி யா லயம் ,மீப் லி மான வான் எலிய 
ேசனா நந்த பாட சாைல ஆகிய இடங்களில் 
த ப்  சிகள் ெச த்தப்பட்டன.
அேத ேவைள ெகாட்டக்கைல பிர ேத

ச ச ைபக் குட்ட பத்தைன, ட்ேறட்டன், 
ெராசிட்டா,  ெஹரிங்டன், ெகாட்டக்கைல 
நகர் ஆகிய ெப ந்ே தாட்ட பகு தி கைளச் 
ேசர்ந்த 60 வய க்கு ேமற்பட்ட வர்க க்கு 
பத்தைன தமிழ் பாட சாைல,ட்ேறட்டன் 
பாட சாைல, ெகாட்டக்கைல பாட சாைல 
ஆகிய இடங்களில் ெகாேரானா த ப் 
சிகள் ெச த்தப்பட்டன.
இதன்ே பா  ேதாட்ட வீட ைமப்  

மற் ம் ச  தாய உட்கட்ட ைமப்  இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்டமான் 
த ப் சி ெச த்தப்ப ம் இடங்க க்கு 
ேநர டி யாகச் ெசன்  கண்கா ணிப்பில் ஈ
பட்டார். இவ டன் ெகாட்டக்கைல பிர
ேத ச சைப உ ப் பினர் ராஜ மணி பிரசாந், 
வ ெர லியா பிர ேதச சைப தைலவர் ேவ  
ேயாகராஜ் மற் ம் சிேரஸ்ட ெபாலிஸ் 
அதிகாரிகள்,  விேசட அதிரடிப்பைட 
அதிகாரிகள்  உள்ளிட்ட பல ம் உடன் 
ெசன்றி ந்தனர்.

த ப் சி ெச த்தப்ப ம் இடங்கைள  
ேநர டி யாக கண்கா ணித்த அைமச்சர் ஜீவன்

(அட்டன் நி பர்)
ெகாேரானா த ப் சி ெச த் ம் 

பணி  வ  ெர  லியா  மாவட்டத்தில் 
ேநற் ன்தினம் ன்ென க்கப்பட்ட . 
அதன்ேபா  60 வய க்கும் ேமற்பட்ட வர்
க க்கு ன்  ரிைம வழங்கப்பட்ட .
இதன்படி ெகாட்ட கைல மற் ம் அட்டன் 

சுகா தார ைவத் திய அதி காரி பிரி க் குட்பட்ட 
பகு தி களில் வா ம் 60 வய க்கு ேமற்பட்
ட வர்க க்கு த ப் சி ெச த்தப்பட்ட .
ெகாட்ட கைல மற் ம் அட்டன் ஆகிய 

சுகா தார ைவத் திய அதி காரி பிரி  களில், 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்கள் அதி

க ள  இனங்கா ணப்பட்ட கிராம ேசவகர் 
பிரி  க க்கு சுகா தார அதி கா ரிகள் ன் 
ரிைம வழங் கி யி ந்தனர். காைல யி ேலேய 
த ப் சி ஏற் ம் நிைல யங்க க்கு வந் தி
ந்த 60 வய க்கு ேமற்பட்ட வர்கள் வரி
ைசயில் காத் தி ந்  ஆர்வத் டன் த ப்

 சிைய ஏற் றிக்ெ காண்டனர். வ ெர லியா 
மாவட்டத் க்கு தற்கட்ட மாக 50 ஆயிரம் 
சிேனா பாம் த ப்  சிகள் வழங்கப்பட் ள்
ளன. அ த்த கட்ட மாக ேம ம் 50 ஆயிரம் 
த ப் சிகள் கிைடக்கப்ெப ம் என 
இராஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்டமான் 
ெதரிவித் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .ெபாக வந்த லாவ ெபா  சுகா தார காரி யா ல யத் திற் கு உட்பட்ட பகு தியில் ேநற்  த ப் சி ெச த் திக்ெ காண்ட ெபா  மக்கைள படங்

களில் காணலாம்.                        (படப் பி டிப்  : ெபாகவந்தலாவ நி பர்)

(அட்டன் நி பர்)
ம ர  ெ ம ான் றின் 

பாரிய கிைள பஸ் 
தரிப் பி டத்தின்  மீ   
றிந்  வி ந்ததில் 

பஸ்ஸ−க்காக காத் தி
ந்த ன்  இைள
ஞர்கள் ப  கா ய ம
ைடந் ள்ள சம்பவம் 
அட்டன்  பிர  ேத
சத்தில் இடம்ெபற் ள்ள .
காய ம ைடந்த வ ம் டிக்ே காயா ைவத்

தி ய சா ைலயில் அ  ம திக்கப்பட்ட பின்னர் 
ஒ  வரின் நிைலைம கவ ைலக் கி ட மாக 
இ ப்பதால் அவர் ேமல திக சிகிச்ைச க க்
காக நாவ லப் பிட் டி ைவத் தி ய சா ைலக்கு 
மாற்றப்பட் ள்ளார்.
அட்டன்  ேநாட்டன் பிரிட்ஜ் பிர தான 

வீதியில் காசல்ரீ நீர்த்ேதக்கத் க்கு அ
கா ைமயில் உள்ள ஒஸ்ேபான் ேதாட்டத்
தி ேலேய ேநற்  ன் தினம் மாைல இவ் 

அனர்த்தம் இடம்ெபற் ள்ள .
ேநாட்டன் பிரிட்ஜ் பகு தியில் ேநற் 
ன் தினம் மாைல க ம் காற் டன் மைழ 

ெபய் ள்ள .  இதன்ேபா  மர ெமான்றின் 
பாரிய கிைள ெயான்  றிந்  பஸ்த ரிப்
பிடம் மீ  வி ந் ள்ள . இதில் பஸ் 
தரிப் பி டம்  ைம யாக ேசத ம ைடந் , 
அதற்குள் இ ந்த இைள ஞர்கள் வர் ப
கா ய ம ைடந் ள்ளனர். பிரேதச வாசிகள் 
வைர ம் மீட்  ைவத்தியசாைலக்கு 

அ ப்பி ைவத் ள்ளனர்.

மைல ய கத்தில் த ப் சி
ெச த்திக்ெகாள்ள மக்கள் ஆர்வம்

( ட் ன் நி ர்) இ ங்

பஸ் தரிப் பி டத்தின் மீ  மரம் றிந்  
வி ந்ததில் வர் ப  காயம்

(வத்  காமம் நி பர்)
ெகாேரானா ெப ம்ெ தாற்  அச்சம் 

கார ண மாக வீ  களில் அைட பட் டி
க்கும் கண்டி, பன் விைலப் பிர ேத

சத்தில்  வசதி குைறந்த ெப ந்ே தாட்டக் 
கு ம்பங்கள் பல வற் றிற்கு உல க ளா விய 
அப் ல்கலாம்  நிைன  மன்றம், உலர் 
உண ப் ெபா ட்கைள வழங் கி ய .
உல  க  லளாவிய  அப்  ல்கலாம்  

நிைன  மன்றத்தின் இலங்ைகக் 
கிைளயின் பிர தான ெசயற்பாட்டா ளர்க
ளான அதன் தைலவர்  கி  சாந்தி பால
கி ஸ்ணன் மற் ம் ெசய லாளர்  என். 
க  ணா கரன் உள்ளிட்ட அங்கத்த வர்கள் 
ெதரி  ெசய்யப்பட்ட வசதி குைறந்த  
கு ம்பங்க க்கு உலர் உண ப் 
ெபா ட்கைள ைகயளித்தனர். அதன் 
ேபா  எ க்கப்பட்ட படம்.

உலர் உண ப் ெபா ட்கைள வழங் கிய
உல க ளா விய அப் ல்கலாம் நிைன  மன்றம்

( தி ய  காத்தான் கு டி  நி பர்)
காத்தான் குடி ெபாலிஸ் நிைல யத்தில் 

கடைம ரி ம் ேம ம் வ க்கு ெகாேரா 
னா ெதாற்    உ  தி யா கி ள்ள தாக 
சுகா தார தரப் பினர் ெதரி வித்தனர்.இவர்
க ள் ஒ  ெபாலிஸ் உத் தி ேயா கத்த ம் 
இ  சிவில் பா  காப்  பைட வீ ரர்க ம் 

அடங் கு கின்றனர்.
இம்மாத ஆரம்பத்தில்  இப்ெ பாலிஸ் 

நிைல யத்ைதச் ேசர்ந்த 32 ெபாலி ஸா க்கு 
ெகாேரானா ெதாற்  உ  தி யா ன டன் 
ெபாலிஸ் நிைலய ெபா ப்ப தி கா ரி ம் 
ெகாேரானா ெதாற் றினால் தனி ைமப்ப த்
தப்பட் ள்ளார்.

இந்  நி  ைலயில்  ேம ம்  ன்  
ெபாலிஸ்  உத்  தி  ேயா  கத்தர்க  க்கு 
ெகாேரானா ெதாற்  உ  தி யா னதால் 
ெபாலிஸ்  நிைலயத்தின்  பணிகள் 
மட் ப்ப த்தப்பட்ட அளவில் இடம் 
ெபற்  வ கின்றைம குறிப்பிடத்தக்க .

( தி ய  காத்தான் கு டி  நி
பர்)

மட்டக்க ளப்  ,தாளங்
குடா ஆைடத்ெ தா ழிற்சாைல 
ஊழி யர்க க்கு  ேநற் (13) 
ெகாேரானா  த ப் சி வழங்
கப்பட்டன . இதன்ேபா  
சுமார் 500 ேபர்   த ப் 
சி ையப் ெபற் க் ெகாண்
ட தாக மாவட்ட சுகா தார 
ேசைவகள் பணி யகம் ெதரி
வித் ள்ள .
குறித்த ஆைடத் ெதாழிற்சா

ைலயில் வாயிரத் க்கும் 
அதி க மான ஊழி யர்கள் கடைம ரி கின்
றனர்.அண்ைமயில் ஏற்பட்ட ெகாேரானா 
ெதாற்ைற ய த்  ற் க்கும் ேமற்பட்ட 
ஊ ழி  ய ர் க ள் 
ெகாேரானா ெதாற்
க்கு இலக்கா

கின ர் .இதனால் 
ஆைடத் ெதாழிற்
சாைல இ  வார
க ாலம்  வைர 

டப்பட் டி ந்த .
இத்ெ  த ா  ழிற்ச ாைல  ஊழி  ய ர் கள் 

அைனவ க்கும் ெகாேரானா த ப் சி 
வழங்கப்பட ள்ளைம  குறிப்பிடத்தக்க .

            (மாளி ைகக்கா  நி பர்)
நீடித்த பய ணத்தைட கார ண மாக தம  

ஜீவ ேனா பாயம் ற்றாகப் பாதிக்கப்
பட் ள்ள தாக கிழக்கு மாகாண மாட்  
வண்டி ெதாழி லா ளர்கள் கவைல ெதரி
விக் கின்றனர்.மாட்  வண்டி லம் விவ
சாயம், கு  கிய ர ஏற்றி இறக்கல் மற் ம் 
மணல் விற்பைன ேபான்ற ெதாழில்களில் 
ஈ  பட்  தம  கு ம்ப வ  மா னத்ைத 
ஓர ள  வழி ந டத் தி வந்த தாம் தற்ெ பா  
அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள ெதாடர்ச் சி யான 
பய ணத்தைட கார ண மாக எங்கும் ெசல்ல 
டி யாமல் வீட் டி ேலேய டங்கிக் கிடப்

பதால் அன்றாட சீவி யத் க்காக ெப ம் 
ெந க்க டி கைள எதிர்ெ காள்வ தாக ம் 
சுட்டிக்காட் கின்றனர்.

ேவ  ெதாழிற்
 ை ற க ள் 

ெ த ா ட ர் ப ா ன 
அ  ப வங்கேளா 
பயி ற்  சி  க ேள ா 
இல்லாத தாம், 
பாரம்ப ரி ய மாக 
மாட்  வண்டித் 
ெதாழி  ைலேய 
நம்பி வாழ்வ தா
க ம் இன்ைறய 
சூழ்  நி  ைலயில் 

இத்ெ தாழில் ல மான வ  மானம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளதால் தம  அன்றாட 
கு ம்ப வாழ்க்ைக ேகள் விக் கு றி யா கி ள்
ள தா க ம் வ த்தம் ெதரி விக் கின்றனர்.
தம  கு ம்பக் கஷ்டங்க க்கு மத்

தியில் தமக்கு உைழத்  தந்த வண்டி மா
கைளப் பரா ம ரிப்ப தற்கு ெப ம் ெசல
ேவற்ப  வ தா க ம் இக்கா ல கட்டத்தில் 
அதற்கான உண  கைளப் ெபற் க்ெ காள்
வதில் சிரமம் ஏற்ப  வ தா க ம் சுட் டிக்
காட் ம் இவர்கள், கிழக்கு மாகாணம் 
மட்  மன்றி கிரா மிய ெபா  ளா தா ரத்ைத 
பிர தா ன மாகக் ெகாண் ள்ள ஏைனய பிர
ேத சங்க ளி ள்ள மாட்  வண்டித் ெதாழி
லா ளர்க ம் இவ்வா றான பாதிப் க் குள்

ளா கி யி ப்ப தா க ம் ெதரி விக்கின்றனர். 
எனேவ நாட் டி ள்ள அைனத்  மாட்  
வண்டித் ெதாழிலாளர்க ம் நன்ைம 
ெப ம் வைகயில் ெபா த்தமான 
நிவாரணங்கைள  வழங்குவதற்கு 
அரசாங்கம் ரித நடவடிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என ம்  அவர்கள் ேகாரிக்ைக 
வி க்கின்றனர்.

காத்தான் குடி ெபாலிஸ் நிைல யத்தில்
வ க்கு ெகாேரானா ெதாற்  உ தி
நட வ ſЖைககЦ மЛ ΡРப ΡНத பЛட ǺைலǾХ

 (காைர தீ  நி பர்)
காைர தீ  சுகா தா ர  ைவத் திய அதி காரி 

பிரிவில்  த லா வ   ெகா ேரானா மரணம் 
கடந்த (12)சனிக் கி ழைம அதி காைல சம்ப
வித் ள்ள .
காைர தீ  4ஐச் ேசர்ந்த  விநா ய க ர்த்தி 

சத் தி ய சீலன்  என்ப வேர இவ் விதம் 
ெகாேரா னா வினால் உயி ரி ழந் ள்ளார்.

53வய  ைடய  கு ம்பஸ்த ரான இவர் 
கடந்த 4ஆம் திகதி மட்டக்க ளப்  ெபா  
ைவத் தி ய சா ைலக்கு சிகிச்ைச நிமித்தம் 
ெசன்ற ேபா  ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட அன்
ரிஜன் பரி ேசா த ைன யில் ெதாற்றா ள ராக 
இனங்கா ணப்பட்ட ைத ய த்  கர டி ய னா  
ெகாவிட் ைவத் தி ய சா ைலக்கு அ ப் பி
ைவக்கப்பட்டார்.அங்கு இ ந்தேவைள  
கடந்த சனிக்கிழைம மரணமானதாக 
அறிவிக்கப்ப கிற .

źழЖΜ மாகாண மாЛΡ வМſ ெதா˘ லா ளУகЦ ேகாǿЖைக

மட்டக்க ளப்  ஆைடத்ெ தா ழிற்சாைல
ஊழி யர்க க்கு த ப் சி ஏற்றல்

(கந்தளாய் ேமல திக நி பர்) 
யாைனயின் தாக் கு த க்கு இலக்காகி  

ஒ வர் உயி ரி ழந் ள்ள தாக ெமார ெவவ 
ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர். 
இச்சம்பவம்  ேநற்   ன்  தினம் 

(12) மாைல இடம்ெபற் ள்ள தாக 
ெபாலிஸார் ேம ம் ெதரி வித்தனர்.

 தி  ேகா ண ம ைல ,எத்தா ெபந் தி ெவவ 
பகு திையச் ேசர்ந்த  ஓய்  ெபற்ற சிவில் 
பா  காப்  உத் தி ேயா கத்த ரான ஐந்  
பிள்ைள களின் தந்ைத  டபிள் .தஸ நா
யக்க (63வய ) என்ப வேர  ேமற்படி 

சம்ப வத்தில்  பரி தா ப க ர மாக உயி ரி ழந்
த வ ராவார்.
சம்பவம் குறித்  ெதரி ய வ  வ தா

வ ,க   ெவவ   பகு தி யி ள்ள 
வய க்குச்  ெசன்  மாைல யா கி ம் 
வீட் க்கு வரா தைத அ த்  வய க்குச் 
ெசன்  பார்த்த ேபா  யாைனயின் தாக்
கு த லினால் அவர் உயி ரி ழந்  கிடந்த தா க 
ஆரம்ப கட்ட விசா ர ைணயின் லம் 
ெதரியவந் ள்ள . இ ெதாடர்பான  
ேமலதிக விசாரைணகைள ெமாரெவவ 
ெபாலிஸார்  ன் ென த் ள்ளனர்.

காைர தீவில் த லா வ  
ெகாேரானா மரணம்

யாைன தாக்கி ஒ வர் உயி ரி ழப்

நிவா ர ணம் வழங் கு வ தற்கு 
நட வ டிக்ைக எ க் கேவண் ம்
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(எம்.நி ட்டன்)
ய ா ழி ல் 

ெகாேரானா ெதாற்  
அதி க ரித்த நிைல 
காணப்ப   வதால் 
ெபா  மக்கள் மிக 
அ வ  த ா  ன  ம ா க 
ெ ச ய ற் ப   ம ா  
யாழ் .  அர  சாங்க 
அதிபர் க.மேகசன் 
ெதரி வித்தார் 

யாழ். மாவட்ட ெசய ல கத்தில் ஊட கங்க
க்கு க த்  ெதரி விக்கும் ேபாேத அவர் 

இவ்வா  கூறினார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,
யாழ் .மாவட்டத்தில்  தற்ெ  பா   

ெகாேரானா ெதாற்  அதி க ரித்த நிைல யி
ேலேய காணப்ப  கின்ற .ெதாற் க் குள்
ளா ேனாரின் எண் ணிக்ைக ெமாத்த மாக 
4122 ஆக அதி க ரித் ள்ள .ேநற்  வைர 
53 இறப் கள் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
யாழ். மாவட்டத்தில் 5 கிராம அ  வலர் 
பிரி கள் தனி ைமப்ப த்தப்பட்  இ ந்
தன. அதில் ஏற்க னேவ தனி ைமப்ப த்தப்
பட்ட கிரா மங்களில் ன்  கிரா மங்கள் 
வி  விக்கப்பட் ள்ளன.
நல் ர், உ வில் பிர ேதச பிரி  களில் 

இ  கிராம ேசவகர் பிரி கள் மாத் திரம் 
தற்ெ பா  தனி ைமப்ப த்தப்பட் ள்ளன. 
யாழில் 2042 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த5712 

நபர்கள் சுய தனி ைமப்ப த்தப்பட் ள்
ளனர். ெபா  மக்கள் மிக ம் அவ தா ன மாக 
சுகா தார வழி  ைற கைள பின்பற்றி நடந்  
ெகாள்ள ேவண் டி ய தாக இ க் கின்ற .
அேத ேநரத்தில் ெதாடர்ச் சி யாக தனி

ைமப்ப த்தப்பட்ட கு ம்பங்க க்கு 
10,000 பா உண  ெபாதிகள் வழங்கப்
ப  கின்றன. இவ்வ டம் 7ஆயி ரத்  588 
ேப க்கும் கடந்த வ டம் 3ஆயி ரத்  526 
ேப க்குமாக ெமாத்த மாக 11ஆயி ரத்  

114 ேப க்கு உண  ெபாதி வழங்கப்பட்
ள்ளன. 
அேத ேநரத்தில் 5000 பா விேசட 

ெகா ப்ப ன  ச ர்த்தி ெப ம் கு ம்
பங்கள், வறிய கு ம்பங்க க்கான ெகா ப்
ப ன வாக அர சினால் அறி விக்கப்பட்  
வழங்கப்பட்  வ  கின்ற
யாழில் தற்ெ பா  வைர 65ஆயி ரத்  

120 கு ம்பங்க க்கு வழங்கப்பட் ள்ள . 
அேதேபால் மாற் த் திற னா ளிகள், வய  
திர்ந்த வர்கள், சி நீர் பாதிப்  உள்ள வர்

க க்கு அ த்த கட்ட மாக இந்த ெகா ப்ப
ன  வழங்கப்ப ட ள்ள .
அத்ே தா  வ  மானம் குைறந்  இ க்கும் 

கு ம்பங்க க்கும் இந்த ெகா ப்ப ன  
வழங்கப்ப ட ள்ள . யாழ். மாவட்டத்தில் 
அத் தி யா வ சிய ேசைவகள் மற் ம் ஏைனய 
ெபா  மக்க  ைடய ேதைவ கைள ர்த்தி 
ெசய்ய வீ  வீ டாகச் ெசன்  விற்பைன ெசய்
வ தற் கு ரிய அ  ம தி யிைன சம்பந்தப்பட்ட 
வியா பா ரி க க்கு வழங்கி இ க் கின்ேறாம்.
ெபா ட்கைள வீ  க க்குச் ெசன்  விநி

ேயா கிக் கின்றனர். ெதாைல ேபசி லம் 
ெதாடர்  ெகாண்  ெபா  மக்கள் தமக்குத் 
ேதைவ யான உண  வைக கைள வீ  களில் 
இ ந்த வாேற ெபற் க்ெ காள்ள டி ம்.
அேத ேநரத்தில் உண  வைககள் 

மீன், மரக்கறி ேபான்றைவ நட மா ம் 
விற்பைன நிைல யங்கள் லம் ெபா  மக்
க க்கு கிைடக்க கூடியதாக ஏற்பா கள் 
ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
ேம ம் இக்கட்டான காலகட்டம் 

என்பதனால்  சகல  அ மதிக ம் 
வியாபாரிக க்கு வழங்கப்பட் ள்ளன. 
எனேவ  ெபா ள்  தட் ப்பா  
இல்லாதவா  ெபா மக்க க்கு 
ெபா ட்கைள  விநிேயாகிப்பதற்ேக 
அ மதி வழங்கப்பட் ள்ள  என்றார்.

(எம்.நி ட்டன்)
ேகாட்டா பய அர சாங்கம் தன  ேகார மான 

ஆட் சி யிைன ைகவி டா விட்டால் எதிர்க்கட்
சிகள் இைணந்  அர சாங்கத்ைத வீட் க்கு 
அ ப் ேவாம் என தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட
ைமப்பின் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் எம்.ஏ . 
சுமந் திரன் ெதரி வித்தார்.

 யாழ்ப்பா ணத்தில் ேநற்   நடத் திய 
ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பின் ேபாேத அவர் 
இவ்வா    ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்க ைகயில், 
தற்ே பா ைதய அர சாங்கம், மக்கள் மீ  

அடக் கு  ைற கைள, வன்  ைற கைளப் பிர
ேயா கித்  மக்கைள அடக் கி யாள நிைனக்
கின்ற . அதா வ  கு ம்ப ஆட் சிைய நிைல
நி த்  வ தற்கு பா  ப  கி ற  அதைன ஏற்
க்ெ காள்ள டி யா .
இந்த அர சாங்கம் எதிர்கா லத் தி லா வ  

சரி யான ைறயில் ெசயற்ப டா விட்டால் 
அர சாங்கத்ைத வீட் க்கு அ ப் ம் ெசயற்
பாட்டில் நாங்கள் ஏைனய எதிர்க்கட் சி க
டன் இைணந்  அதற் கு ரிய ேவைலத் திட்

டத்ைத ன்ென ப்ேபாம்.

எனேவ அர சாங்க
மா ன  க ம் ேபாக்
ைக ம்  அடக் கு  ைற
ைய ம் கு ம்ப ஆட்சி 
ை ற  யி  ை ன ம் 

ைகவிட்  ெசயற்பட 
ேவண் ம்.
கு ம்ப  ஆட்சி 

ெதாட ரக் கூ டா . மக்
களால் ெதரி  ெசய்

யப்பட்ட பிர தி நி தி க ளி  ைடய பங்க ளிப்
ேபா  அ  எதிர்க்கட் சி யாக இ ந்தா ம் 
அவர்க டன் ேசர்ந்  ஆட்சி நடத்  வ தற்கு 
அர சாங்கம் ன்வர ேவண் ம்.
தற்ே பா ள்ள ெகாேரா னா நி ைல ைம

யிைன கட் ப்ப த்  வ தற்கு அர சாங்
கத் தினால் எந்த வி த மான தகுந்த நட வ
டிக்ைக ம் ன்ென க்கப்ப ட வில்ைல. 
பய ணத்தைட என் கின்றார்கள். ஊர டங்கு 
என் கி றார்கள் .  ஆனால் ஒ ங்கான 
நைட ைற பின்பற்றப்ப ட வில்ைல.

வீதி களில் மக்கள் பய ணிக் கி றார்கள். அத்
தி யா வ சிய ேதைவ எனக் கூறி அைன வ ம் 
வீதி களில் நட மா  கி றார்கள். எனேவ அர சா
ன  இந்த ெகாடிய ேநாைய கட் ப்ப த் 
வ தற்கு தகுந்த எந்த நட வ டிக்ைக யி ைன ம் 
எ க்க வில்ைல.
அதற் கு ரிய ெபா ப் பிைன சம்பந்தப்

பட்ட தரப் பினர் ஏற் க்ெ காள்ள ேவண் ம். 
அதா வ  சுகா தார அைமச்சு மற் ம் 
அத ேனா  சம்பந்தப்பட்ட இைணந்த 
அைமச் சு க ம் இந்த விடயம் ெதாடர்பில் 
அக்கைற ெச த்த ேவண் ம்.
சுகா தார அைமச் சுக் குள்ள அதி கா ரத்

திைன ேவ  யாரா வ  பாவிக் கி றார்களா 
அல்ல  ேவ  என்ன நைடெப கின்ற  
என்ப  எமக்கு ரியவில்ைல. ஆனால் 
இந்த விடயங்கள் ெதாடர்பில் யாராவ  
ஒ வர் ெபா ப் க்கூற ன்வரேவண் ம். 
இல்ைலெயன்றால் அவர்கள் மக்களின் 
உயிைரக் காப்பாற் வதற்காக தங்களின் 
பதவிகைள ராஜினாமா ெசய்யலாம் என்றார்.

அர சாங்கம் ேகார மான ஆட் சிைய நி த்தா விட்டால்
எதிர்க்கட் சிகள் இைணந்  வீட் க்கு அ ப் ேவாம்

பாரா  மன்ற உ ப் பினர் எம்.ஏ.சுமந் திரன் ெகாேரானா ெதாற்  அதிகரித் ள்ளதால்
மக்கள் அவதானமாக ெசயற்பட ேவண் ம்

யாழ்.மாவட்ட அரச அதிபர் மேகசன்

(தைல மன்னார்  நி பர்) 
மன்னார் ம  த ம  அன்ைனயின் ஆடி 

மாதம் இரண்டாம் திகதி நைட ெப ம் ெப
வி ழாவில் ெவளி மாவட்ட வர்கள் கலந்

 ெகாள்ள டி யாத நிைலயில் தி  விழா 
தி ப்ப லிையத் ெதாடர்ந்  உள் ர் பக்
தர்க க்காக ஐந்  தி ப்ப லிகள் ஒப் க்
ெகா க்கப்ப ம். இவற்றில் மைறக்ே காட்ட 
ரீதி யாக மட் ப்ப த்தப்பட்ட மக்கேள 
கலந்  ெகாள்ள டி ம் என மன்னார் 
மைற மா வட்ட ஆயர் இம்மா ேவல் ெபர்
னாண்ேடா ெதரி வித்தார்.
ம  த ம  அன்ைனயின் ஆடி ெப  விழா 

ெதாடர்பாக மன்னார் ஆயர் இம்மா ேவல் 
ெபர்னாண்ேடா ஆண்டைக  தன  வாசஸ்
த லத்தில் சனிக் கி ழைம நடத் திய ஊடக சந்
திப் பி ேலேய இவ்வா  ெதரி வித்தார்.
இதன்ே பா  அவர் ேம ம் ெதரி விக்

ைகயில்,
வ  டந்ே தா ம் இடம்ெபற்  வ ம் இவ் 

வ  டத் க்கான ம  த ம  அன்ைனயின் 
தி  விழா ஆடி மாதம் இரண்டாம் திகதி 
இடம்ெபற இ க் கின்ற .
இவ் விழா ெதாடர்பாக சுகா தார அதி கா ரி க

ளினால் வழங்கப்பட் டி க்கும் கட் ப்பாட்
 க டன் விழாைவ நாம் நடத்த ேவண் டி
ள்ள .

பக்தர்கள் மன்னார் மைற
மா வட்டம் தவிர ெவளி 
ம ாவட்டங்க  ளி  லி  ந்  
வ  வ  தவிர்க்கப்பட் ள்
ள . எனேவ ெப  வி ழா
க்கு வ  ைக தர இ ப்

ேபா க்கு நாம் இைத 
ன் கூட் டிேய அறி யத்தர 

ேவண் டி ள்ள .
வழ ைம யாக வ  டந்

ேதா ம் பல ஆயி ரக்க ணக்
கான பக்தர்கள் கலந்  ெகாண்  ம  த ம  
அன்ைன யிடம் பரிந்  ைரக்க  ேவண்டிச் 
ெசல்வர்.
ஆனால் இவ் வ டம் பரவிக் ெகாண் டி
க்கும் ெகாேரானா ெதாற் ேநாய் கார ண

மாக பல கட் ப்பா கள் அர சாங்க அதி கா
ரிகள் வழி யா க ம், சுகா தார அதி கா ரிகள் 
வழி யா க ம் எமக்கு தரப்பட் ள்ளன.
எனேவ  எதிர்வ ம் 23 ஆம் திகதி வழ ைம

ேபான்  ெகாடி ேயற்றத் டன் விழா ஆ ரம்
பித்  ெதாடர்ந்  நவ நாட்கள் நைட ெப ம். 
ஆனால் இவ் வழி பா  க க்கு 15 ேபர்  
மாத் தி ரேம கலந்  ெகாள்ள டி ம். 
ஆடி மாதம் 2 ஆம் திகதி காைல 

ெப  விழா தி ப்பலி ம  த ம  அன்
ைனயின் ஆலய ன்றல் பகு தி யி ேலேய 
நைட ெப  வ டன் தி ச் சு ப ஆசீ ம் 
வழங்கப்ப ம்.
இந் நாளில் நாங்கள் அதி க மான தி ப்ப

லி கைள ஒப் க்ெ கா த்தா ம் 30 பக்தர்கள் 
மாத் தி ரேம பங் கு பற்ற டி ம் என சுகா தார 
அதி கா ரிகள் எமக்கு அறி யத்தந் ள்ளனர்.
ஆகேவ இவ் விழா க்காக ெவளி யி லி
ந்  வ  ப வர்கள் ம  சந் தியில் ைவத்  

அன் ரிஜன் பரி ேசா த ைனக்கு உட்பட்ட 
பின்ேப ஆலய வளா கத் க்குள் உட்ெசல்ல 
அ  ம திக்கப்ப வர்.
ெப  விழா தி ப்ப லி யின்ே பா  பக்

தர்கள் கலந்  ெகாள்ள வாய்ப் க்கள் இல்லா
த ேபா ம் தி ப்ப லிைய ெதாைலக்காட்சி
ஊடாக காண் பிப்ப தற்கான நட வ டிக்ைக
க ம் ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வ  கின்றன.
தி  விழா தி ப்ப லிையத் ெதாடர்ந்  

ே ம ம்  ஐந்  
தி ப் ப  லி க ள் 
அன் ை ற ய தி ன ம் 
இ ட ம் ெ ப ம் 
என்றார்.

ம தம  அன்ைனயின் ஆடி மாத ெப விழாவில் 
உள் ர் பக்தர்க க்காக ஐந்  தி ப்பலிகள்

ஆயர் இம்மா ேவல் ெபர்னாண்ேடா ஆண்டைக
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நாட்டில் அதி கா ரத்தில் இ க் கின்ற ஸ்ரீலங்கா 
ெபா  ஜன ெபர ன அர சாங்கம் பல்ேவ  
சவால்கைள ெதாடர்ச் சி யாக எதிர்ெ காண்  
வ  வைத அவ தா னிக்க டி கின்ற .  ஜனா தி பதி 
ேகாட்டாய ராஜ பக்  ஷ ஜனா தி ப தி யாக ெதரி  
ெசய்யப்ப  வ தற்கு ன்னேர பல சவால்கைள 
சந் தித் தி ந்தார்.  அவர் பத விக்கு வ ம்ே பாேத 
பல்ேவ  சவால்கைள எதிர்ெ காண்  ஆட் சிக்கு 
வந்தார்.  அேத ேபான்  தற்ே பா  திய பல்ேவ  
சவால்க ைள ம் அர சாங்கம் எதிர்ெகாண் ள்
ள .    மிக க் கி ய மாக எரி ெபா ள் விைல 
அதி க ரிப்பில் அர சாங்கம்  எதிர்ெகாண் ள்ள 
ெந க்கடி நிைலேய    அர சாங்கத்தின் கல் 
நிைலைய ெவளிப்ப த்  வ தாக  அைமந் தி க்
கி ற . 
இந் நி ைலயில் எதிர்வ ம் ன்றைர  வ ட 

காலத்தில் அர சாங்கம் எவ்வா  இந்த சவால்
கைள சமா ளித்  பய ணிக்கப்ே பா கி ற  என்பேத 
இன்ைறய நிைலயில் மிகப் பிர தான விட ய மாக 
விவா திக்கப்ப  கின்ற .   ஜனா தி பதி ேகாட்டா
பய ராஜ பக் ஷ தைல ைம யி லான அர சாங்கம் மக்
களின் அேமாக  ஆத ர டன் ஆட்சி அைமத்த .  
ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக்  ஷ 69 இலட்சம் 
வாக் கு கைளப் ெபற்  ஜனா தி ப தி யாக ெதரி 
ெசய்யப்பட்டார்.  அேத ேபான்  அதன் பின்னர் 
நைட ெபற்ற பாரா  மன்றத் ேதர்த லி ம் 
150 ஆச னங்க டன் ன் றி லி ரண்  ெப ம்
பான்ைம பலத்ைத அர சாங்கத் திற்கு மக்கள் ெபற்
க்ெ கா த்தனர்.  அந்த வைகயில் மிகப் ெபரி ய

ெதா  பலத்ைத ெபற் க்ெ காண்ேட அர சாங்கம் 
ஆட்சி அைமத்த .

சவால்கள் 
எனி ம்  பல்ேவ  சவால்கள் ஆரம்பத் தி

ேலேய அர சாங்கத் திற்கு காணப்பட்டன.  அந்த 
சவால்கைள அர சாங்கம் றி ய டிக்க ேவண் ம் 
என்ப தற்கா கேவ ன்றில் இரண்  ெப ம்
பான்ைம பலத்  ட னான அதி கா ர ம் ஆைண ம் 
இந்த அர சாங்கத் திற்கு மக்களால் ெபற் க்ெ கா
க்கப்பட்டன.  க் கி ய மாக அர சாங்கத்தின் த

லா வ  சவா லாக 19ஆவ  தி த்தச் சட்டத்ைத 
நீக்கி 20ஆவ  தி த்தச் சட்டத்ைத ெகாண்  
வ ம் விடயம் காணப்பட்ட .   அத் டன் 
ெஜனிவா விவ கா ரத்ைத எவ்வா  ைகயாள்
வ  என்ப ம் இனப் பி ரச் சி ைனக்கான அர சியல் 
தீர்ைவப்   ெபற் க்ெ கா ப்ப  குறித்த  விட
யத்தி ம் பாரிய சவால்கள் காணப்பட்டன.  
அேத ேபான்  நா  14 ட்ரில் லியன்  ெடாலர்
களில் கடனில்  காணப்ப  கி ற .  அதைன 
எவ்வா  சமா ளிப்ப ,  ேவைல வாய்ப்ைப ஏற்ப
த்தி ெபா  ளா தார அபி வி த்தி ஏற்ப த்  வ   

என்ப ன ம் பாரி ய ெதா  சவா லா கேவ காணப்
பட்ட டன் நல் லி ணக்கம் மற் ம் ெபா ப் க்
கூறல் ெசயற்பா ம் பாரி ய ெதா  சவாைல ஏற்
ப த் தி யி ந்த . அேத ேபான்   தற்ேபா  எரி
ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  விவ கா ர ம்  திய 
சர்ச்ைசைய ேதாற்  வித் ள்ள .   

திய சவால்கள் 
2019ஆம் ஆண்  நவம்பர் மாதம் 19ஆம் 

திகதி ஜனா தி பதி ேகாட்டாய ராஜ பக்  ஷ ஆட்
சிக்கு வந்ததன் பின்னர் திய பல்ேவ  சவால்
க ம் அர சாங்கத் க்கு ஏற்பட்டன.  குறிப்பாக 
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் பாரி ய ெதா  சவா
லாக  திய அர சாங்கத் திற்கு மாறி ய .  அதா வ  
சவால்கள் பட் டி யலில் இல்லாத திய விட யங்
க ம் வந்  ேசர்ந்தன.   அேத ேபான்  எம்.வி.  
எக்ஸ் பிரஸ் கப்பல் இலங்ைக கடற்பகு தியில் 
விபத் க் குள்ளா ன ம்  பாரி ய ெதா  சவா லாக 
இலங்ைக அர சாங்கத் க்கு தற்ே பா  மாறி யி
க் கின்ற . இந் நி ைலயில்  அர சாங்கம் எவ்வா  

இந்த பிரச் சிைன கைள சமா ளிக்கப்ேபாகின்ற  

என்பேத இங்ேக மிகப் 
பிர  தான  விட  ய  மாக 
காணப்ப  கின்ற . 

எரி ெபா ள் 
விைல உயர்   
அைமச்சர்  உதய 

கம்மன்  பில  ஞாயிற்
க் கி ழைம  எரி ெபா
ட்களின் விைல அதி

க ரிப்ைப அறி வித்தார்.  
இ  க ம் சர்ச்ைசைய 
ஏற்ப த் தி ய . அதா வ   தற்ேபா ைதய ெந க்
கடி நிைலயில் இதைன ெசய் தி க்கக் கூ டா  
என்   விசனம் ெவளி யி டப்பட் ள்ள .  ஆனால் 
அைமச்சர் உதய கம்மன் பில இந்த விைல 
உயர்ைவ ெசய்த ைமக்காக ஆ ம் சிறி லங்கா 
ெபா  ஜன ெபர ன  அவைர பதவி வில கு மா  
அறி வித் ள்ள .  இத  டாக ஆ ம் கட் சிக்குள் 
க ம் ரண்பா கள் நீடிக் கின்றைம ல னா கின்
ற .  க் கி ய மாக உதய கம்மன் பில மற் ம் விமல் 
வீர வன்ச ஆகிேயார்  ெதாடர்ச் சி யாக ெபா  ஜன 
ெபர  னவின் ஸ்தாபகர் பஷில் ராஜ ப க் ஷ டன் 
ரண்பட்  வ  கின்றனர். அந்த ரண்பா 

களின் உச்ச க்கட்டத்தின் ெவளிப்பா டாக தற்ேபா
ைதய இந்த சர்ச்ைச அைமந் ள்ள .  

ெஜனிவா  ெந க்கடி  
த லா வ தாக ஜனா தி பதி ேகாட்டாய ராஜ பக் 

ஷ தைல ைம யி லான அர சாங்கம் ெஜனிவா  
விவ கா ரத்ைத ைகயாண்ட வித ம் சவால் மிக்
க தாகேவ காணப்பட்ட .  அதில் ஏற்க னேவ 
ன்ைனய நல்லாட்சி அர சாங்கம் அ  ச

ரைண வழங் கி யி ந்த பிேர ர ைணயில் இ ந்  
இலங்ைக  திய அர சாங்கம் வில கி ய .   அ
மட்  மின்றி தி தாக 2020 ஆம் ஆண்  ெகாண்

 வந்த பிேர ர ைணைய இலங்ைக அர சாங்கம் 
ற்றாக நிரா க ரித்த .  ேம ம் உள்ளக  ரீதியில் 

இந்த ெபா ப் க் கூறல் விட யங்கைள ஆராய்
வ தாக ஆைணக் கு  ெவான்  ஜனா தி ப தியால் 
நிய மிக்கப்பட்ட .  அந்த வ ைகயில் ெபா ப் க்
கூறல் மற் ம் நல் லி ணக்கம்,  ெஜனிவா சவால் 
ெதாடர்ந்  நீடித் க் ெகாண்ேட இ க் கின்ற .  
எதிர்வ ம் வ  டங்களில் ேம ம் ெந க்க டிகள் 
இந்த விட யத்தில் ஏற்ப டலாம் என் ம் எதிர்  கூ
றப்ப  கின்ற .  அரா சங்கம் எவ்வா  இதைன 
சமா ளிக்கப்ேபா கின்ற ? 

ெகாேரானா ெந க்கடி  
 அேத ேபான்  ெகாேரானா  ைவரஸ் ெதாற்  

பரவல் கார ண மாக நா    பாரிய பாதிப் க்கைள 
தற்ே பா  சந் தித் தி க் கின்ற .  த லா வ  
மற் ம் இரண்டா வ  அைலகள்  என்ப வற்ைற 
அர சாங்கம் சிறப்பான ைறயில் ைகயாண்  
கட் ப்ப த் தி ய .  ஆனால் தற்ே பா  ன்றா
வ  அைல  பாரிய ெந க்க டிைய ஏற்ப த் தி யி
க் கின்ற .  ெதாற்றா ளர்க ம் மர ணங்க ம் 

ெதாடர்ந்  அதி க ரித் க் ெகாண்  ெசல்வைத 
காண  டி கின்ற .  இந்த வைகயில் எவ்வா  
இந்த விட யத்ைத அர சாங்கம் எதிர்கா லத்தில் 
எவ்வா  சமா ளிக்கப் ேபாகி ற ?  அத  டாக 
எவ்வா  அதி லி ந்  ெவளிேய வரப்ே பா கின்
ற  என்ப  மிகப்ெப ரிய ஒ  ெந க்க டி யாக 
காணப்ப  கின்ற .  ெகாேரா னா வா ன  நாட்டின் 
அர சியல் ெபா  ளா தார, கலா சார விட யங்கள் உள்

ளிட்ட பல்ேவ  ைற க ளி ம் பாரிய பாதிப்ைப 
ஏற்ப த் தி யி க் கின்ற .  எனேவ அதி லி ந்  
மீண்  வ  வ  என்ப  மிக ம் சவால் மிக்க 
விட ய மா கேவ காணப்ப  கின்ற . 

கடன் ெந க்கடி 
இலங்ைக அர சாங்கம் தற்ே பா ைதய நிைலயில் 

14 ட்ரில் லியன் ெடாலர் கடன்கைள ெகாண் டி
க் கின்ற . அதில் அைர வா சிக்கும் ேமல்  ெவளி

நாட் க் கடன்க ளாகும்.  அதா வ   ெடாலர்க
ளினால் ெச த்த ேவண் டிய கடன்கள். அதற்கு 
நா  ெடாலர்கைள உள்வாங்க ேவண் ம் . 
ஆனால்  ெடாலர்கைள உள்வாங் கு வதில் 
தற்ே பா  நா  பாரிய ெந க்க டிைய எதிர்
ெகாண் டி க் கி ற .  காரணம் ெகாேரானா கார ண
மாக சுற்  லாத் ைற  ைம யாக பாதிக்கப்
பட் ள்ள .  அதனால் நாட் க்கு வ  ட ெமான்
க்கு வர ேவண் டிய 4.5 பில் லியன் ெடாலர்  

இழக்கப்பட் டி க் கி ற .  அேத ேபான்  ஏற்  மதி 
வ  மானம் குைற வ ைடந் தி க் கின்ற .  அத்
டன் அந் நிய ெசலா வணி வ  ைக ம் குைற வ

ைடந்  ெசல் கின்ற .  காரணம் மத் திய கிழக்கு 
நா  களில் பணி  ரி கின்ற வர்கள் இலங்ைகக்கு 
அ ப்  கின்ற ெடாலர்க ம்  குைற வ ைடந் தி
க் கின்றன.   குறிப் பி டத்தக்க இலங்ைக யர்கள்  

நா  தி ம்பி விட்டனர்.  இதனால் அந்தத் ைற
யி ம் பாரிய பாதிப்ைப சந் தித் ள்ள .   திய 
த லீ கள் வ  வ தி ம்  ைவரஸ் ெதாற்  

கார ண மாக பாரிய தாம த ம் சிக்க ம் காணப்
ப  கின்ற .  அந்த வைகயில் பார்க்கும் ேபா  
இலங்ைக உள்வாங் கு கின்ற ெடாலர்களின் 
அள  கணி ச மாக குைறந் தி க் கி ற . இந்த  விட
யத்தில் எவ்வா  ெடாலர்கள் ஊடாக  ெச த்த  
ேவண் டிய கடன்கைள அர சாங்கம் ெச த் ம் 
என்ப  மிகப்ெப ரிய ஒ  சவா லா கேவ காணப்
ப  கி ற .  ஏற்க னேவ கட னி ேலேய அர சாங்கம் 
ஆட் சிைய ைகப்பற் றி ய . அேத ேபான்  ஆட்
சிக்கு வந்த பின்ன ம் பல கடன்கள் ெபறப்
பட் ள்ளன. ேம ம்   இந் தியா.  சீனா ஆகிய 
நா  க டன் நாண ய மாற்  திட்டங்க க்கும் 
அர சாங்கம் ெசன் றி க் கின்ற .   கடன் விவ
காரம் ெதாடர்ந்  ஒ  பாரி ய ெதா  சவா லா கேவ 
நீடித் க் ெகாண் டி க் கின்ற .

திய அர சி ய ல ைமப்
 உ  வாக்க சவால்  

 அ த்த தாக திய அர சி ய ல ைமப்  உ  வாக்
க ம்   ஒ  சவா லா கேவ காணப்ப  கின்ற .  
காரணம் திய அர சி ய ல ைமப்ைப உ  வாக்கும்  
அர சாங்கம் எவ்வா  இனப் பி ரச் சி ைனக்கான 
அர சியல் தீர்ைவ ெபற் க்ெகா க்கும் என்ப  
மிகப்ெப ரிய ேகள் வி யா கேவ மாறி யி க் கின்ற .   
அ  மட்  மன்றி திய அர சி ய ல ைமப்ைப  உ
வாக்கும் நி ணர் கு  க்கு ேயாச ைன கைள 

சமர்ப் பித்  வ  கின்ற 
சில  அர சியல் கட்
சிகள் 13ஆம் தி த்தச்  
சட்டத்ைத  அகற்ற 
ேவண் ம் என்  ேகாரி
ள்ளன.  அேத ேபான்  

13 ஆம் தி த்தத்ைத 
நீடிக்க ேவண் ம் என்  
பல கட் சிகள் கூ  கின்
றன.  எனேவ  இதில் 
பாரி  ய  ெதா  சவால் 

நிைல ஏற்பட் டி க் கின்ற .  13ஆவ  தி த்த 
சட்டத்ைத நீடிப்பதா அல்ல  அதைன ரத்  
ெசய்வதா ?   இந்த ஒ  சவாைல அர சாங்கம் 
எதிர்ெ காண் டி க் கி ற .  அர சாங்கம் இதைன 
எவ்வா  எதிர்ெ காள்ளப்ேபாகி ற  என்ப  
ெந க்க டி மிக்க விட ய மா கேவ காணப்ப  கின்
ற . 

 2020ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் மாதத்தின் பின்னர் 
அர சாங்கம் 20 ஆவ  தி த்தச் சட்டத்ைத   நிைற
ேவற் றி ய .  அதா வ  ஏற்க னேவ இ ந்த 19ஆம் 
தி த்தச் சட்டத்ைத நீக்கி 20ஆவ  தி த்தச் சட்
டத்ைத  அர சாங்கம்   ெகாண்  வந்த . அதன் 
ஊடாக ஜனா தி ப திக்கு மீண் ம் அதி கா ரங்கள் 
ெசன்ற ைடந்தன.  அதி ம் பாரிய சவால்கைள 
அர சாங்கம் எதிர்ெ காண் டி ந்த . ஆ ம்  கட்
சிக் குள்ேளேய அர சாங்கம் பாரிய சவால்கைள 
எதிர்ெ காண்ட . எனி ம்  ெந க்க டி கைள சமா
ளித்  சட்டத்ைத நிைற ேவற்றிக் ெகாண்ட . 
அேத ேபான்  ெகா ம்  ைற க சட்ட லம் 
அண்ைமயில் பாரா  மன்றத்தில் நிைற ேவற்றப்
பட்ட .  அந்த விட யத் தி ம்   பாரிய ெந க்க டி
கைள அர சாங்கம் எதிர்ெ காண்ட .  க  ைம யான 
எதிர்ப்  நட வ டிக்ைககள் ன்ென க்கப்பட்டன.  
எனி ம் பல்ேவ  விட யங்கைள ேமற்ெ காண்  
சமா ளித்  அர சாங்கம் அதைன நிைற ேவற் றிக்
ெகாண்ட .    

கப்பல் தீவி பத்  ெந க்கடி  
அேத ேபான்  சவால்கள் பட் டி யலில் தி தாக 

இைணந்  ெகாண்ட தாக எம்.வி. எக்ஸ் பிரஸ் 
கப்பல்  தீவி பத்  காணப்ப  கின்ற .  இதனால் 
இலங்ைகக்கு பாரிய ஒ  ேசதம் ஏற்பட் டி க் கி
ற .  அேத ேபான்  இலங்ைக கடல் வளம் பாதிக்
கப்ப ம் அபா யத்ைத எதிர்ெ காண் டி க் கி ற .  

கடல் வளத்தின் பவ ளப்பா ைறகள்.  மீனி னங்கள் 
அழி வ ைட ம் அபா யத்ைத எதிர்ெ காண் டி ப்
ப தாக சூழ லி ய லா ளர்கள் ெதாடர்ச் சி யாக சுட் டிக்
காட்டி வ  கின்றனர்.  அந்த வைகயில் அதைன 
எவ்வா  அர சாங்கம்  சமா ளிக்கப் ேபாகி ற  
என்ப  மிகப் ெபரி ய ெதா  சவா லா க ம் ெந க்
க டி மிக்க தா க ம் காணப்ப  கின்ற .  இந்த விட
யத்தில் ஏற்பட் டி க் கின்ற ேசதங்கைள எவ்வா  
அர சாங்கம் ஈ  ெசய்யப் ேபாகி ற  என்ப ம் 
இங்கு மிகப்ெப ரிய விட ய மாக காணப்ப  கின்
ற . ேம ம் தற்ேபா  அர சாங்கம் இரா ய சன 
உரத் க்கு பதி லாக காப ேனற்ற உரத்ைத பயன்
ப த்த தீர்மா னித் ள்ள .  இ   விவ சா யிகள் 
மத் தியில்  சிக்கைல ேதாற்  வித் ள்ள .  இ  
சிறந்த நல்ல விட யம்தான், ஆனால் உட ன டி யாக 

 ைம யாக இைத நைட  ைறக்கு ெகாண்
 வர டி யா  என்  பல்ேவ  தரப் பி ன ம் 

கூ  கின்றனர். இந்த விட யத் தி ம் அர சாங்கம் 
ெந க்க டிைய எதிர்ெகாண் ள்ள . 

எதி ர ணியின் நகர் கள் 
அர சாங்கம் இவ்வா   பல்ேவ  சவால்கைள 

எதிர்ெ காண்  வ  கின்ற சூழலில் எதிர்க்கட் சி
க ம் பாரி ய ளவில் காய் நகர்த்தல்கைள ஆரம்
பித் தி க் கின்றன.  அர சாங்கத் க்கு எதி ரான 
பல்ேவ  ெசயற்பா  கைள  எதிர்கட் சிகள் க்
கி விட் ள்ளன. ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  கார
ண மாக நட மாட்டம் கட் ப்ப த்தப்பட் டி க் கின்
ற .  இந்த நி ைலயில் அர சாங்கத் க்கு எதி ராக 
எதிர்க்கட் சிகள்  எதிர்ப்    ேபாராட்டங்கள் நடத்த 
டி யாத சூழல் ஏற்பட் டி க் கின்ற .  இ ந்த ேபா

தி ம் கூட ச க ஊட கங்கள் வாயி லாக எதிர்க்
கட் சிகள் பாரிய எதிர்ப்ைப ெவளி யிட்  வ  கின்
றன.  

ஆ ம் கூட்டணி ரண்பா கள்  
ேம ம்   அர சாங்கத் க் குள்ேளேய பாரிய 
ரண்பா கள் ஏற்பட் ள்ளன.   அர சாங்கத்தில் 

அங்கம் வகிக்கும் பங்காளிக் கட் சிகள் பல்ேவ  
விட யங்களில் அர சாங்கத் டன் ரண்பட் க் 
ெகாண் டி க் கின்றன.  உதய கம்மன் பில, விமல் 
வீர வன்ச,  வாசு ேதவ நாண யக்கார ேபான்ற பங்
காளிக் கட் சி களின் தைல வர்கள் அர சாங்கத்
டன் ெதாடர்ச்சியாக ரண்பட்ட வண்ணம் 

இ க்கின்றனர்.  அரசின் பங்காளிக் கட்சியான 
சுதந்திரக் கட்சி ம்  பாரிய ரண்பா க டன் 
அரசுடன் பயணிப்ப டன் எதிர்காலத்தில் 
தனித்த அரைச உ வாக்குவேத தம  ேநாக்கம் 
என் ம் கூறிவ கின்ற .  அந்தவைகயில் பாரிய 
சவால்கைள ம் ெந க்கடிகைள ம் அரசாங்கம் 
எதிர் ெகாண்டி க்கின்ற .  
ஜனாதிபதி  ேகாட்டாபய  ராஜபக்  ்ஷ 

தைலைமயிலான  அரசாங்கம்  எவ்வா  
இந்த சவால்கைள ம் ெந க்கடிகைள ம்  
எதிர்ெகாண்  சமாளிக்கப் ேபாகின்ற ?   என்ப  
மிக க்கியமான விடயமாக காணப்ப கின்ற .  
அரசாங்கம்  இந்த  விடயத்தில்  எவ்வா  
இராஜதந்திர அ கு ைறகைள ேமற்ெகாண்  
இந்த  விடயங்களில்  ன்ேனற்றத்ைத 
ஏற்ப த் ம் என்ப  ெபா த்தி ந்  பார்க்க 
ேவண்டிய விடயமாக இ க்கின்ற .  
சர்வேதச உற  விடயத்தி ம் பல்ேவ  
ரண் ப ா க ள்  க ாண ப் ப வ த ா க 

ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .  இலங்ைக அரசாங்கம் 
சீனா டன் மிக ெந க்கமாக பயணிப்பதாக 
இந்தியா ,  அெமரிக்க  ஆகிய  நா கள் 
அதி ப்தி டன் இ ப்பதாக ம் அரசியல் 
ஆய்வாளர்கள் ெதாடர்ச்சியாக ெதரிவித்  
வ கின்றனர்.  அந்த வைகயில் பல்ேவ  
வழிகளில்  அரசாங்கம் பாரிய ெந க்கடிகைள 
எதிர் ெகாண்டி க்கின்ற .  இந்நிைலயில் 
ஒன்றைர வ ட காலம் கடந் ள்ள . இன் ம் 
ன்றைர வ ட காலத்தில் அரசாங்கம் எவ்வா  

இந்த அரசியல், ெபா ளாதார, ச க, சர்வேதச 
ரீதியான சவால்கைள எதிர்ெகாண்  பயணிக்க 
ேபாகின்ற  என்ப  அரசாங்கத்தின் அ த்தகட்ட 
நடவடிக்ைககளில் தான் தங்கியி க்கின்ற . 
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இன்ைறய சிந்தைன
அன்பிற்கும் உண்ேடா அைடக்குந்தாழ் ஆர்வலர் 
ன்கணீர் சல் த ம்     

   (தி க்குறள்)

அன் க்கும் அைடத்  ைவக்கும் தாழ் உண்ேடா? அன் ைடயவரின் சி  கண்ணீேர ( உள்ேள 
இ க்கும் அன்ைபப் ) பல ம் அறிய ெவளிப்ப த்திவி ம்

ெபான் ெமாழி

திங்கட்கிழைம, ஜூன் 14, 2021

நாட்டின் தற்ேபா ைதய ெந க்கடி நிைலயில் மக்கள் பல்ேவ   
கடி ன மான  சூழைல எதிர்ெகாண் ள்ள  கட்டத்தில் அர சாங்
கத்தின் எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  குறித்த அறி விப்பா ன    
மிகப்ெப ரிய ேபரி டி யாக அைமந் ள்ள .  மக்கள் எதிர்பார்க்காத 
வைகயில் அதிர்ச் சி த ம் வைகயில் இந்த அறி விப்  அைமந்
ள்ள .  அத ன டிப்ப ைடயில் 92 ஒக்ேடன் ெபற்ே றாலின் விைல 

20 பாவால் அதி க ரிக்கப்பட் ள்ள டன் அதன் திய விைல 
157 பா வாக அதி க ரித் ள்ள .  அத் டன் ஒக்ேடன் 95 ரக 
ெபற்ேறால் லீற்றர் ஒன்றின் விைல 23 பாவால் அதி க ரிக்கப்
பட் ள்ள .   ஒட்ேடா டீசல் லீற்றர் ஒன்றின் விைல 7 பாவால் 
அதி க ரிக்கப்பட் ள்ள டன் சுப்பர் டீசல் லீற்றர் ஒன்றின் விைல 
12 பாவால் அதி க ரிக்கப்பட் ள்ள .  அ  மட்  மன்றி   மண்
ெணண்ெணய் லீற்றர் ஒன்றின் விைல 7 பாவால் உயர்த்தப்
பட் ள்ள டன்   லங்கா இந் தியன்  எண்ெணய் நி  வ ன ம்  
ெபற்ேறா லியக் கூட் த்தா பனம் ேமற்ெகாண் ள்ள விைல 
உயர் க்கு ஏற்ப எரி ெபா ட்களின்  விைல கைள அதி க ரித்
ள்ள . 
அதன்படி அர சாங்கம் ேமற்ெ காண் டி க் கின்ற எரி ெபா ள் 

விைல அதி க ரிப்பா ன  பாரி ய ெதா  அதிர்ச் சி க ர மாக பாத க மான 
விைள  கைள மக்களின் அன்றாட வாழ்க்ைக மற் ம்  ெபா  ளா
தார  நைட  ைறயில் ஏற்ப த்த ேபாவ தா க ம் அைமந் தி க் கி
ற .  ஏற்க னேவ பாரிய கஷ்டங்கைள அ  ப வித்  வ  கின்ற 
மக்க க்கு இந்த எரி ெபா ள் விைல அதி கரிப்பான  மிகப்ெப
ரி ய ெதா  சுைமைய ெந க்க டிைய அவர்க ள  ெபா  ளா தா
ரத்தில் ஏற்ப த் ம்.  குறிப்பாக ஒ  நாட்டில் எரி ெபா ட்களின் 
விைல கைள அதி க ரிக் கும்ே பா  நாட்டின் ஏைனய அைனத்  
ெபா ட்க ளி ன ம் ேசைவ க ளி ன ம் விைல க ம் கட்ட ணங்
க ம் பாரிய அளவில் அதி க ரிக்கும் தன்ைமைய ெகாண் டி
க்கும்.  அ ேவ ஒ  ெபா  ளா தா ரத்தின் இயல்   நி ைல யாக 

அைமந் தி க் கின்ற .  மிக க் கி ய மாக எரி ெபா ள் விைல 
அதி க ரிக் கும்ே பா  உண ப் ெபா ட்களின் விைலகள் தானாக 
அதி க ரித்  வி ம்.  ேபாக் கு வ ரத்  கட்ட ணங்கள் அதி க ரிக்கும்.  
விவ சாய ெபா ட்களின் விைல க ம் அேத ேபான்  ேசைவ
களின் கட்ட ணங்க ம் பாரி ய ளவில் அதி க ரிக்கும்.  இ ேவ 
ெபா  ளா தா ரத்தின் கட்ட ைமப்பாக காணப்ப  கின்ற . 

 எனேவ இவ்வா றான ஒ  ெந க்க டி யான கால கட்டத்தில்  எரி
ெபா ட்களின் விைல கைள அதி க ரித்தைம மக்களின் வாழ்க்ைக 
சுைமயில் ேம ம் பாரிய ெந க்க டிைய ஏற்ப த்  வ தா கேவ 
அைமந் தி க் கி ற .  மிக க் கி ய மாக தற்ே பா ைதய சூழலில் 
இந்த நாட்  மக்கள் ெகாேரானா  ைவரஸ் ெதாற்  பரவல் அச்
சு த்தல் மற் ம் அதனால் விதிக்கப்பட் ள்ள  ேபாக் கு வ ரத்  
கட் ப்பா கள் கார ண மாக பாரிய ெபா  ளா தார ெந க்க டியில் 
வாழ்ந்  வ  கின்றனர்.   சுய ெதாழில்கைள ெசய்ய டி யா ம ம் 
வர்த்தக  யற் சி கைள ேமற்ெ காள்ள டி யா ம ம் ெதாழில்க
க்கு ெசல்ல டி யா ம ம் மக்கள் பாரிய கஷ்டங்கைள அ ப

விக் கின்றனர்.  தனியார் ைற நி  வ னங்களில்  ெதாழில் ெசய்

எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்ைப 
உட ன டி யாக வாபஸ் ெப ங்கள்

கின்ற வர்கள் சம்பளக் குைறப் க்கு கம்ெகா த் ள்ள இக்கட்டான சூழலில்  பாரி ய ெதா  
சுைமைய எதிர்ே நாக் கிேய தம  ெபா  ளா தார ெசயற்பாட்ைட  ன்ென க் கின்றனர்.  அேத
ேபான்  இயற்ைக அனர்த்தம் கார ண மாக இரண்  லட்சத் க்கும் ேமற்பட்ட மக்கள் பாதிக்
கப்பட் டி க் கின்றனர்.  இதனால் ஒ  நாட்டின் உட்கட்ட ைமப்  வச தி க ம் பாரிய ெந க்க
டிைய சந் தித் தி க் கின்றன.   அண்ைமயில் இலங்ைக அர சாங்கத்தின் கவ ன யீ னத்தால் இடம்
ெபற்ற தாகக் கூறப்ப ம் எக்ஸ் பிரஸ் ேபர்ள் கப்பல்  தீ விபத்  கார ண மாக பாரிய பாத க மான 
நிைல ஏற்பட் ள்ள . இலங்ைகயின் கடல் பரப்பில் காணப்ப  கின்ற பவளப் பாைறகள் 
மற் ம் மீனி னங்கள் அழிைவ எதிர்ே நாக்கி இ க் கின்றன.  மீன வர்களின் வாழ்வா தாரம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள .

 அந்த மக்க க்கு இன் ம் 10 அல்ல  20 வ  டங்க க்கு ேமலாக ெதாழில் ெசய்ய 
டி மா என்ற ேகள்வி எ ந் ள்ள .  இவ்வா றாக பல பக்கங்க ளி ம் மக்கள் பாரிய பிரச்

சி ைன கைள எதிர்ெகாண் டி க் கின்ற சூழ லி ம்  பல  ெந க்க டி களின் மத் தியில்  ெபா  ளா
தா ர சுைமகைள சந்தித்  வ கின்ற  நிைலயி ம் இவ்வா  எரி ெபா ள் விைல அதி க ரித்
ள்ள ைம யா ன  அர சாங்கத்தின் ெபா ப்பற்ற ெசயைல எ த் க்காட்  கின்ற .   மக்கள் 

இவ்வ ள  ரம் கஷ்டங்கைள எதிர்ெ காண் டி க்கும் நிைலயில் இவ்வா  எரி ெபா ட்
களின் விைலைய அதி க ரிக்க ேவண் மா என்ற ேகள்வி இங்கு எ  கின்ற .  ஏதா வ  ஒ  வ
ைகயில் அர சாங்கம் இந்த சுைமைய ஏற்  மக்க க்கு ெபா  ளா தார ரீதியில் ஒ  ச  ைகைய 
ெபற் க் ெகா த் தி க்கலாம்.   மக்க க்கு   ஒ  நிவா ர ணத் க்கு வழி அைமத் தி க்கலாம்.  
அதைன தவிர்த்  தற்ே பா  அர சாங்கம் இந்த நட வ டிக்ைகைய ேமற்ெ காண் ள்ள ைம யா
ன  மிகப்ெப ரி ய ெதா  அதிர்ச் சிைய மக்க க்கு ெகா த் தி க் கின்ற . 

 எனேவ அர சாங்கம் உட ன டி யாக இந்த எரி ெபா ட்களின் விைல உயர்ைவ வாபஸ் ெபற 
ேவண் ம்.  உட ன டி யாக பைழய விைலக்கு எரி ெபா ட்கைள விநி ேயா கிப்ப தற்கு நட வ
டிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.  நாட்  மக்களின் ெந க்க டி க ைள ம் நாட்டின் தற்ே பா ைதய 
குழப்ப நிைல ைய ம் க த்தில் ெகாண்  மக்களின் ெபா  ளா தார சுைமைய ேம ம் அதி க
ரிக்கா த வ ைகயில் உட ன டி யாக   எரி ெபா ள் விைல உயர்ைவ  வாபஸ் ெப  வ தற்கு நட வ
டிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.  உட ன டி யாக எரி ெபா ள் விைல உயர்ைவ மீளப்ெப  மா   
சக ல ம் அர சாங்கத்ைத வலி  த்தி இ க் கின்றனர்.   எனேவ உட ன டி யாக அர சாங்கம் 
இந்த எரி ெபா ள் விைல உயர்ைவ வாபஸ் ெப  வ தற்கான தீர்மா னத்ைத எ க்க ேவண் ம். 

 அேத ேபான்  எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்ைப அ த்  மிகப்ெப ரிய ஒ  அர சியல் 
ரீதி யான நைகச் சு ைவ ம் ெவளிப்பட் ள்ள . இந்த  விட யத் க்கு ெபா ப்பான அைமச்சர் 
என்ற வைகயில் அைமச்சர் உதய கம்மன் பில  எரி ெபா ட்களின் விைல கைள அதி க ரிப்ப
தற்கு நட வ டிக்ைக எ த் தி க் கிறார்.  அைமச்ச ர ைவயின் வாழ்க்ைகச் ெசல   ெதாடர்பான 
கு வின் ஒப்  த  ட ேனேய இந்த எரி ெபா ளின் விைலகள் அதி க ரிக்க நட வ டிக்ைக எ த்

த தாக அவர் அறி வித் தி க் கிறார்.  ஆனால் இவ்வா  எரி ெபா ட்
களின் விைல கைள  அதி க ரித்த ைமக்காக அைமச்சர் உதய கம்
மன் பில தன  அைமச்சு பத விைய ராஜி னாமா ெசய்ய ேவண் ம் 
என்  ஆ ம் கட் சி யான ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர ன அறி வித்
ள்ள .  இ  ஒ  மிகப்ெப ரிய நைகச் சு ைவ யாக அைமந் தி க்

கின்ற .  ஆ ம் ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர ன கட் சியின் கூட்ட
ணி யி ேலேய அைமச்சர் உதய கம்மன் பி லவின் பிவித்  ெஹல 
உ  மய கட் சி ம் இடம்ெப  கின்ற . 
இந் நி ைலயில் அர சாங்கத் க் குள்ேளேய இ க் கின்ற அைமச்சர் 

ஒ  வ க்கு எதி ராக ஆ ம் கட் சிேய  இவ்வா  எதிர்ப்  அறிக்
ைகைய ெவளி யி  கின்ற ைம யா ன   அர சாங்கத்தின் வங் கு
ேராத்  அர சியல் நகர்  க ைள ம் காய் நகர்த்த ைல ம் ெவளிக்
காட்  வ தாக அைமந் தி க் கின்ற .  இந்த விட யத்தில் அர சாங்கம் 
நைகச் சு ைவ கைள ெசய்  ெகாண் டி க்கக் கூ டா .  அர சாங்
கத்ைதப் ெபா த்த வ ைரயில் ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக்  ஷ 
20ஆவ  தி த்தச் சட்டத்தின் ஊடாக சர்வ வல்லைம ெபா ந் திய 
ஒ  ஜனா தி ப தி யாக காணப்ப  கின்றார்.  இந் நி ைலயில் அவரின் 
வி ப்பத் திற்கு மாறாக அல்ல  அவ ர  அ  மதி ெபறாமல் 
அைமச்சர் உதய கம்மன் பில எரி ெபா ட்களின் விைல கைள  அதி
க ரித் தி க்க மாட்டார்  என்ப  உ  தி யா கின்ற .  அ  மட்  மன்றி   
இவ்வா  உதய கம்மன் பில அர சாங்கத்தின் வி ப்பத் க்கு மாறாக 
எரி ெபா ட்களின் விைல கைள அதி க ரித் தி ப்பின் ஜனா தி பதி 
தன  அதி கா ரத்ைத பயன்ப த்தி அந்த டிைவ ரத்  ெசய் தி
க்கலாம்.  அவ்வா  ெசய்வைத வி த்   ஆ ம் கட் சி யான 

ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர  னவின் ெபா  ெசய லாளர் சாகர காரி ய
வசம் அைமச்சர் உதய கம்மன் பில  பதவி விலக ேவண் ம் என்  
கூ  வ  மிகப்ெப ரிய ஒ  நைகச் சு ைவ யா க ம் நைட  ைறக்கு 
ெபா த்த மற்ற ஒ  நகர்வா க ம் காணப்ப  கின்ற .

 அர சியல் ரீதி யான வங் கு ேராத்  நிைலைய இவ்வா  ெவளிப்
ப த்  வைத அர சாங்கம் தவிர்த் க்ெ காள்ள ேவண் ம்.  உங்க
ள  அர சியல் ேபாட் டி கைள நீங்கள் ேதர்தல் காலத்தில் நடத்திக் 
ெகாள் ங்கள்.  அதன்ே பா  உங்கள் சித்  விைள யாட்  கைள 
ேமற்ெ காண்  நீங்கள் ெவற்றி ெப  வ தற்கு யற்சி ெசய் ங்கள்.  
ஆனால் தற்ே பா  மக்கள் மிக ம் ெந க்க டி யான கால கட்டத்தில் 
வாழ் கின்ற சூழ லி ம்   தம  ெபா  ளா தா ரத்ைத ன்ென த் ச் 
ெசல்ல டி யாத இந்த கட்டத் தி ம்  இவ்வா றான நைகச் சு ைவ
கைள ெசய்  ெகாண் டி ப்ப  மக்கைள ேம ம் அதிர்ச் சிக்கும் 
விரக் திக்கும் உள்ளாக்கும்.  
எனேவ இந்த விடயங்கைள தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

உடனடியாக சகல ம் இந்த விடயத்தில் கவனம் ெச த்தி 
எரிெபா ள் விைல உயர்ைவ வாபஸ் ெப வதற்கு நடவடிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம்.  மிக க்கியமாக ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 
ெபர னவின் தைலவர் பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்  ஷ இந்த 
விடயங்களில்ப த்த அ பவத்ைத ெகாண்டி க்கின்றார்.  ஒ  
த்த சிேரஷ்ட அரசியல்வாதியான அவர் இந்த விடயத்தில் 

தைலயிட்  உடனடியாக  எரிெபா ட்களின் விைலகைள 
குைறப்பதற்கு நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.  அேதேபான்   
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்  ஷ ம் இந்த விடயத்தில் 
தைலயிட்  எரிெபா ட்கைள மீண் ம் பைழய விைலக்ேக 
விநிேயாகிப்பதற்கு நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.  மக்களின் 
அவல நிைல மற் ம்  தற்ேபாைதய  ெபா ளாதார ெந க்கடி 
நிைலைய க த்திற்ெகாண்  இ  ெதாடர்பில் ஒ  சாதகமான 
தீர்மானத்ைத எ க்குமா  நாம் அரசாங்கத்ைத மிக ம் 
வலிைமயான ைறயில் வலி த் கின்ேறாம்.  

ெராபட் அன்டனி

கΡ ைம யான சவாХகைளகΡ ைம யான சவாХகைள  
எ УெகாМ ΡЦள அர சாЗகСஎ УெகாМ ΡЦள அர சாЗகС

குற்றம் ரிந்தவ ம் தனக்கு 
நியாயம் ேகட்கிறான். குற்றத்திற்கு  
ஆட்பட்டவ ம்  நியாயம் ேகட்கிறான். 
யா க்கு அைத வழங்குவ  என்பைத 

பணம்  டி  ெசய்கிற . 
–கவிஞர் கண்ணதாசன்
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கம்மன்பில...
அதைன ஒப்ப ைடத்  விட்  பதவி 

வில கு வேத சிறந்த  என்  எதிர்க்கட்சி 
த்தைலவர் சஜித் பிேர ம தாச வலி  த் தி
ள்ளார்.
எரி ெபா ள் விைல ேயற்றத் க்கான 

ெபா ப்  ைப ஏற்  விட யத் க்குப் ெபா ப்
பான அைமச்சர் பதவி விலக ேவண் ம்  
என ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர ன குறிப்
பிட் ள்ளைம ெதாடர்பில் விேசட அறிக்
ைக ெயான்  ைற ெவளி யிட்  எதிர்க்கட்சி 
தைலவர் சஜித் பிேர ம தாச இதைன வலி 
த் தி ள்ளார்.
அந்த அறிக்ைகயில் ேம ம் குறிப் பி டப்

பட் ள்ள தா வ ,
எரி ெபா ள் விைலைய அதி க ரித்  

மக்கைள அெசௗ க ரி யத் க்கு உள்ளாக் கி
ள்ள அர சாங்கம் அதன் பழிைய தனி நபர் 

மீ  சுமத்த யற் சிப்ப  ஏற் க் ெகாள்ள 
டி யா த தாகும் .  எவ்வா றி ப் பி ம் 

ெபா  ஜன ெபர  னவின் ெபா ச் ெசய லா
ளரால் ெவளி யி டப்பட் ள்ள இ  குறித்த 
அறிக்ைக அர சாங்கத் க்குள் காணப்ப ம் 
பாரிய ரண்பா  கைள ெவளிக்ெ கா ணர்ந்
ள்ள .
தம  கட் சிேய இந்த நாட்ைட ஆட்சி 

ெசய் கி ற  என்  குறிப் பி ம் வைகயில் 
அவரால் ெவளி யி டப்பட் ள்ள இந்த 
அறிக்ைக அபாயம் மிக்க தா க ள்ள . இவ்
வா றான சந்தர்ப்பத்தில் அர சாங்கத் தி ட ம் 
ெபா  ஜன ெபர  ன வி ட ம் ேகட்ப தற்கு 
பல ேகள் விகள் எ ந் ள்ளன.
அர சாங்க ம் அறி யாத வைகயில் எரி

ெபா ள் விைலைய திடீ ெரன அதி க ரிப்ப
தற்கு அைமச்ச ெரா வர் மாத் திரம் எவ்வா  
தன் னிச்ைச யாக தீர்மா னித்தார் ? அவ்வா  
அவர் தனித்  தீர்மா ன ெமான்ைற எ த் தி

ப்பா ராயின் அைமச்ச ர ைவயின் ஒ ங்கு 
விதி கைள மீறி தனி ெயா  அைமச்சரால் 
இவ்வா றா ன ெதா  தீர்மானம் எ க்கப்
ப ம் வைர அர சாங்கத்தின் பிர தா னி க ளான 
ஜனா தி ப தி ம் பிர த ம ம் என்ன ெசய்  
ெகாண் டி ந்தனர் ?
வழ ைம யாக இவ்வா றா ன ெதா  தீர்

மானம் எ க்கப்பட்டால் அ  அைமச்
ச ர ைவயால் எ க்கப்பட்ட தீர்மா ன மா
கேவ க த்தப்ப ம். அவ்வா றி க்ைகயில் 
எவ்வா  குறிப் பிட்ட ெவா  அைமச்சர் 
மீ  மாத் திரம் குற்றம் சு மத்தப்ப  கி ற  ?
வாழ்க்ைக ெசல  குறித்த அைமச்ச ரைவ 

உப கு ைவ ஜனா தி பதி, பிர தமர், வர்த்தக 
அைமச்சர், கமத்ெ தாழில் அைமச்சர், வணிக 
சீர் தி த்தங்கள் இரா ஜாங்க அைமச்சர், 
கர்ேவார் விவ கார இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ஆகிேயார் பிர தி நி தித்  வப்ப த்  கின்
றனர். இவர்களால் எரி ெபா ள் விைலைய 

அதி க ரிப்ப தற்கு ஏக ம ன தாக தீர்மா னிக்கப்
பட் ள்ளதாக விட யத் க்கு ெபா ப்பான 
அைமச்சர் ெதரி வித்த  உண்ைமக்குப் றம்
பா கவா? அவ்வா ெறனில் அ  கற்பைன 
கைதயா? குறித்த அைமச்சர் இவர்க க்கு 
அப்பால் ெசயற்ப  கின்றாரா?
இந்த அர சாங்கத்தால் அண்ைமக் காலங்

களில் மக்கைள ெந க்க டிக்கு உள்ளாக்கும் 
பல தீர்மா னங்கள் மிக ம் இர க சி ய மாக 
சூட் சு ம மான ைறயில் எ க்கப்பட் ள்
ளன. ஆனால் திடீ ெரன இந்த தீர்மா னத்
க்கு மாத் திரம் ெபா  ஜன ெபர ன பகி

ரங்க அறிக்ைகைய ெவளி யிட் ள்ள ைம
யா ன  அர சாங்கத் க்குள் காணப்ப ம் 
பாரிய ரண்பா  கைள ெவளிப்ப த்த
வில்ைலயா?
இவ்வா றான அறிக்ைக ககள் ஊடாக 

அர சாங்க மா ன  தம் மீ  தவ றில்ைல 
என்  நி  பிக்க ற்ப  கி ற . எனேவ 

எரி ெபா ள் விைலைய அதி க ரிப்ப தற்கு 
எ த் ள்ள தீர்மா னத்ைத மாற்  வ தற்கான 
நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட ேவண் ேம 
தவிர இதி லி ந்  தப் பிப்ப தற்கு யற்
சிக்கக் கூடா . இந்த தீர்மா னத்தில் 
மாற்றம் ேவண் ம் என்  அர சாங்கத் க்கு 
அ த்தம் பிரேயாகிப்பதற்கான மக்கள் 
குரல் ேதான்றிவிட்ட .
தற்ேபா  அரசாங்கம் அதன் மீ  மக்கள் 

ெகாண்டி ந்த நம்பிக்ைகைய ைமயாக 
இழந் ள்ள  என்பேதா  , அரசாங்கத்தின் 
பிரதான தரப்பான ெபா ஜன ெபர ன ம் 
அதில் க்கிய பாகத் ைத  வகிக்கிற  
என்பைத ரிந் ெகாள்ளாம ள்ள . 
எனேவ தற்ேபாைதய அரசாங்கம் நாட்ைட 
சிறப்பாக நிர்வகிக்கக் கூடியவர்களிடம் 
அதைன ஒப்பைடத்  விட்  பதவி 
விலகுவேத சிறந்த தீர்மானமாகும்.

அைமச்சர்...
அக்கட்சி இதைன வலி  த் தி ள்ள 

நிைலயில் ஆ ம் கட் சிக்குள் ரண்பா
கள் தீவி ர ம ைடந் ள்ளன.
மக்கள் ெகாவிட் பரவல் நிைல ைமயால் 

பாரிய ெந க்க டிைய எதிர்ெ காண் ள்ள 
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எரி ெபா ள் விைலைய 
அதி க ரித்  , அவர்கைள ேம ம் ெந க்
க டிக்குத் தள் ளி ள்ள இந்த தீர்மா னத்தில் 
மாற்றம் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம் 
என்பேத எம  நிைலப்பா டாகும் என்  
ெபா  ஜன ெபர ன குறிப் பிட் ள்ள .

ெபா  ஜன ெபர  னவின் ெபா ச் ெசய
லாளர் பாரா  மன்ற உ ப்பினர் சாக ர
கா ரி ய வ சத் தினால் ெவளி யி டப்பட் ள்ள 
குறித்த அறிக்ைகயில் ேம ம் ெதரி விக்கப்
பட் ள்ள தா வ ,
ெகாவிட் ைவரஸ் பரவல் கார ண மாக 

மக்களின் வாழ்வா தாரம் டங்கி அவர்கள் 
ெபா  ளா தார ரீதியில் பாதிக்கப்பட் ள்ள 
சந்தர்ப்பத்தில் , எரி ெபா ள் விைலைய 
அதி க ரித்  அம்மக்கைள ேம ம் ெந க்
க டிக்குள் தள் ம் வைக யி லான தீர்மா
னத்ைத எ க்காமல் மாற்  வழி யற்ற 
நிைலக்கு அர சாங்கம் தள்ளப்பட் ள்ளைம 

ெதாடர்பில் எம  கட்சி அவ தானம் ெச த்
தி ள்ள .
மக்களின் அர சாங்கம் என்ற வைகயில் 

இவ்வா றான நிைலைம ஏற்படக் கூ ம் 
என்  அறிந் தி ந் ம்  உரிய ேநரத்தில் 
ெபா த்த மான தீர்மா னத்ைத எ ப்ப தற்கு 
விட யத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்சர் 
நட வ டிக்ைக எ க்காமல் மக்கைள 
இவ்வா  பாரிய ெந க்க டிக் குள்ளாக் கி ள்
ளைம ெதாடர் பி ம் கவனம் ெச த்தப்
பட் ள்ள .
மக்கள் ெகாவிட் பரவல் நிைல ைமயால் 

பாரிய ெந க்க டிைய எதிர்ெ காண் ள்ள 

இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எரி ெபா ள் விைலைய 
அதி க ரித்  , அவர்கைள ேம ம் ெந க்
க டிக்கு தள் ளி ள்ள இந்த தீர்மா னத்தில் 
மாற்றம் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம் 
என்பேத எம  நிைலப்பா டாகும்.
பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக்  ஷவின் தைல

ைமத்  வத்தில் ன்ென க்கப்பட்ட பாரிய 
மக்கள் ேபாராட்டத்தின் பின்னர் ஜனா தி பதி 
ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ தைல ைமயில் மக்
க க்கான அர சாங்க ெமான்ைற ஸ்தாபிப்
பதில் பாரிய சவால்க க்கு கங்ெ கா த்
ள்ேளாம்.
அவ்வா றான சவால்க க்கு மத் தி யி ம் 

தாய் நாட்டின் அபி வி த் திக்காக நாம் 
பா  பட் க் ெகாண் டி க் கின்ற இந்த சந்
தர்ப்பத்தில் , எம  கட் சி ைய ம் அதன் 
தைல வ ைர ம் அதி ப் திக்கு உள்ளாக்கும் 
வைகயில் இவ்வா றான சூழல் உ  வாக்கப்
பட் ள்ளதா என்ற சந்ேதகம் எ கிற .
எனேவ விடயத் க்குப் ெபா ப்பான 

அைமச்சர் இதற்கு ெபா ப் க் கூற 
ேவண் ம் என்பேதா  , இவ்வாறான 
நிைலைம ஏற்பட்டைமக்கு ைமயான 
ெபா ப் ைப ஏற் க் ெகாண்  அவர் பதவி 
விலக ேவண் ம் என் ம் ெதரிவித் க் 
ெகாள்கின்ேறாம்.

உலக...
“உலக மகா நடிப் டா” என நா  க்க 

மக்கள் மயங்கி வாய ைடத்  நிற் கி றார்கள் 
என  தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்டணி தைலவர் 
மேனா கேணசன் எம்.பி. கூறி ள்ளார்.
இ  பற்றி மேனா எம்.பி  .     ஊட கங்க
க்கு ேம ம் விப ரித்  கூறி ள்ள தா வ ,   
பிைழ நடந்தால், இப்படி ெபா ப்ேபற்  

இராஜி னாமா ெசய்வ  நல்ல . அ  நாக ரீக 
அர சியல். ஆனால், இந்த அரசின் வர லா  
இப்படி இல்ைல.
ஆகேவ திடீ ெரன அரசு இவ்வ ள  

நாக ரீ க மாக ெசயல்ப  வைத பார்க்கும் 
ேபா , “நீங்கள்  ஒன் ம் அவ்வ ள  நல்ல 
அர சாங்கம் கிைட யாேத” என மக்கள் சந்
ேத கத் டன் அங்க லாய் கி றார்கள்.
மக்கள் ெந க்க டியில் இ க்கும் 

ேவைளயில், எரி ெபா ள் விைலைய ஏற்
றி ய ைமக்கு ெபா ப்ேபற்  எரி ெபா ள் 
அைமச்சர் (கம்மன் பில) இராஜி னாமா 

ெசய்ய ேவண்  ெமன கூ  வ , ஆ ம் 
ெபா  ஜன ெபர ன என்ற ஆ ம் கட்
சியின் ெபா  ெசய லாளர் சாகர காரி ய வசம்.  

 ெகாவிட்19 ெதாற்ைற கட் ப்ப த்த 
உரிய ேவைளயில் த ப்  சி கைள வாங்க 
இந்த அரசு தவறி விட்ட . மிக ம் நட்  
நா  என்  இவர்கேள கூறிக்ெ காள் ம் 
சீன நா  கூட தங்கள் தயா ரிப்பான 
 ைசனாபாம் த ப்  சிைய, பங்கா ள ேத சத்
க்கு 10 ெடாலர் விைல யி ம்  இலங்

ைகக்கு 15 ெடாலர் விைல யி ம் த  கி
ற . த ப்  சிைய ேதடி மக்கள் அல்ே லால 
கல்ே லாலப்ப  கி றார்கள். இைவ அைனத்
க்கும் ெபா ப்ேபற்  இராஜி னாமா 

ெசய்ய இங்ேக ஆளில்ைல.      
ந க்க டலில் தீப் பி டித்த இர சா யன 

ெபா ள் ெகாண்ட கப்பைல, ெகா ம்  
ைற  கத்ைத ேநாக்கி வரச்ெ சால்லி, 

கடல் வளத்ைத ம், மீனவர் வாழ்வா தா
ரத்ைத ம் அழித்தவர் யார் எனத் ெதரி
ய வில்ைல. “அவைர கண்டால் கூட்டி 

வா ங்க” என, பாணந் ைற தல், த்
தளம், மன்னார் வைர ேமற்கு கைர க்க 
மீனவ மக்கள் ெபாங் கி நின்  ேகள்வி எ ப்
 கி றார்கள். “இதற்கு நான்தான் ெபா ப் ” 
என ெபா ப்ேபற்  இராஜி னாமா ெசய்ய 
இங்ேக ஆளில்ைல.    
இந் நி ைலயில் திடீ ெரன அரசு இவ்வ

ள  நாக ரீ க மாக ெசயல்ப  வைத பார்க்கும் 
ேபா , எமக்கு சந்ேதகம் வ  கி ற . 
இதற்குள் உள்ள உள் குத்  என்ன என்  
ேகட்கத் ேதான்  கி ற . தமிழ் சினிமா 
சிரிப்  நடி கர்களின் "நீ ஒன் ம் அவ்வ
ள  நல்லவன் கிைட யாேத?" என்ற பிர பல 
சிரிப்  சந்ேதக வசனம் ஞாப கத்தில் வ  கி
ற .
உண்ைமயில், அைமச்ச ரைவ தீர்மா னத்

தின்ப டிேய விைல தீர்மா னிக்கப்ப  கி ற . 
அைமச்ச ர ைவயில் வாழ்க்ைக ெசல  உப 
கு  இ க் கி ற . அதில்தான் விைல வாசி 
டி கள் எ க்கப்ப கின்றன. அைமச்

ச ரைவ அைமச்ச ராக இ ந்த எனக்கு இ

பற்றி நன்கு ெதரி ம். அைமச்ச ரைவ பத் தி
ரங்கைள யார் ன் ைவத்தா ம், டி  
எ க்க பட்டால் அ  பற்றி  அைமச்ச ர
ைவ ம் ெபா ப்  ஏற்க ேவண் ம்.  
இந்த வாழ்க்ைக ெசல  உப கு வில் 

யாெரல்லாம் இ க் கின்றார்கள்? நிதி 
அைமச்சர், பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ஷ, 
வர்த்தக அைமச்சர் பந் ல குண வர்த்தன, 
விவ சாய அைமச்சர் மஹிந்தா னந்த அ த்க
மேக, இராஜாங்க அைமச்சர் அஜித் கப்ரால், 
இராஜாங்க அைமச்சர் லசந்த அழ கி ய
வன்ன ஆகிேயார் உள்ளார்கள். ஜனா தி பதி  
ெசய லாளர் பீ.பி. ஜய சுந்தர இந்த கு வின் 
ெசய லா ள ராக கு ைவ கூட்  கிறார். இங்
ேகதான் விைல ேயற்றங்கள் தீர்மா னிக்
கப்ப  கின்றன. ஆகேவ இந்த கு தான் 
இராஜி னாமா ெசய்ய ேவண் ம் அல்ல  
அைனத் க்கும் ெபா ப்ேபற்  ஜனா தி
பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக் ஷ இராஜி னாமா 
ெசய்ய ேவண் ம்.
அைமச்சர் உதய கம்மன் பில, அரசில் 

உள்ள சி  கட்சி அைமச்சர். இ  ஏேதா வீ  
தீப்பற் றி ய தற்கு, வீட்டில் வளர்க்கும் கூண்
க் கி ளிைய பலி கடா ஆக் கு வ தாக ெதரி கி

ற .  உதய என  தனி ப்பட்ட நண்பர்தான். 
அவ ைர யிட்  நான் கவ ைல ய ைட கிேறன். 
ஆனா ம், கால ெமல்லாம் தமிழ், ஸ்லிம் 
மக்க க்கு எதி ராக விஷம் கக்கி வந்த 
உதய கம்மன் பி லவின் இன்ைறய கதிைய 
நிைனத்  அர சி யல் ரீ தி யாக கவ ைலப்பட 
எமக்கு காரணம் ஏ  மில்ைல.
இதற்கு  ன்னால் ,  இேதமாதிரி 

காலெமல்லாம் தமிழ், ஸ்லிம் மக்க க்கு 
எதிராக விஷம் கக்கி வந் , இப்ேபா  
அரசு தைலைமயின் ேகாபத் க்கு ஆளாகி, 
அதனால் வாைய டிக்ெகாண்  இ க்கும் 
அைமச்சர் விமல் வீரவன்சவின் கதிேய 
இன் , அைமச்சர் உதய கம்மன்பில க்கு 
ஏற்பட் ள்ள . இைதத்தான் அரசன் அன்  
ெகால்வான், ெதய்வம் நின்  ெகால் ம் 
என்  ெசால்வார்கேளா?

இ வாரங்கள்...
(ெதாடர்ச்சி)

அதி க ரிப்  ஏற்ப ம். எனேவ எதிர்வ ம் 
இ  வா ர கா லத் க்கு பய ணக்கட் ப்பா
கள் அ லில் இ ப்ப  அவ சி ய மாகும் 

என்  இலங்ைக ம த் வ சங்கம் சுட் டிக்
காட் டி ள்ள .
அ  மாத் தி ர மன்றி பய ணக்கட் ப்பா
கள் விதிக்கப்பட் ள்ள நிைல யி ம் 

இயங் கிக்ெ காண் டி க்கும் ெதாழிற்சா
ைலகள் மற் ம் அ  வ ல கங்களில் எ  மா
றாக பி.சி.ஆர். பரி ேசா த ைன கைள ேமற்
ெகாள்வதன் ஊடாக ெகாவிட்  19 ெதாற்
ப்ப ரவல் ஏற்ப  கின்றதா என்பைதத் 

ெதாடர்ந்  கண்கா ணிக்க ேவண் ம் 
என் ம் அவ்வ ைமப்  வலி  த் தி ள்ள .
இலங்ைக ம த் வ சங்கத் தினால்  ஜனா

தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ ப க் ஷ க்கு அ ப்
பி ைவக்கப்பட் டி க்கும் கடி தத் தி ேலேய 
ேமற்கண்ட வா  குறிப் பி டப்பட் ள்ள . 
அக்க டி தத்தில் ேம ம் கூறப்பட் டி ப்

ப தா வ ,
சுகா தா ரத்  ைறசார் அதி கா ரி களின் ேகாரிக்

ைகக்கு அைம வாக அதி தீ விர பய ணத்தைட 

ேம ம் நீடிக்கப்பட் டி ப்ப தைன நாம் 
வர ேவற் கின்ேறாம். நாட ளா விய ரீதியில் 
ெப  ம ள வாேனார் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற் க் குள்ளா வ ைத ம் அதனால் அதி க
ள வாேனார் உயி ரி ழப்ப ைத ம் த ப்ப தற்கு 
இ  உத வக் கூ ம். அத்ே தா  ஏற்க னேவ 
இய  மா ன வைர உச்ச மட்டத்தில் இயங்
கிக்ெ காண் டி க்கும் சுகா தா ரத்  ைறயின் 
ெசயற்பா கள்  ைம யாகச் சீர் கு ைல
வ ம் இந்த அறி விப் பின் லம் த க்கப்
பட் டி க் கி ற . எனேவ மிகச்ச ரி யான த
ணத்தில் பிறப் பிக்கப்பட் டி க்கும் 'பய ணக்
கட் ப்பாட் ' உத்த ர வா ன  நாட்டில் 
இடம்ெபற் றி க்கக் கூ டிய பாரிய அனர்த்
தத்ைத ம் சுகா தா ரத்  ைறயின் வ  வி ழப்
ைப ம் த த்  நி த் தி யி க் கி ற  என்ேற 
கூற ேவண் ம்.
சுமார் ன்  வார கா ல மாக நாட ளா

விய ரீதி யி லான பய ணக்கட் ப்பா  
அ லில் இ க்கும் நிைலயில், ெகாவிட் 
 19 பர வ டன் ெதாடர்  ைடய சில விட
யங்கைளக் கூற ேவண் டி ள்ள . தின ம் 
இனங்கா ணப்ப ம் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக யா ன  
ெதாடர்ந் ம் அதி க மா ன தா கேவ காணப்ப

 கின்ற ேபாதி ம் ஓர ள க்கு நிைல யா
ன தாக உள்ள . பய ணக்கட் ப்பா கள் 
விதிக்கப்ப  வ தற்கு ன்ப தாக எதிர்  கூ
ற  டி யாத வைகயில் ெதாற்றா ளர்களின் 
எண் ணிக்ைக அதி க ரித்த ைம டன் ஒப் பி 
ைகயில், இவ்வா  ெதாற்றா ளர்களின் எண்
ணிக்ைக நிைல யான மட்டத்தில் காணப்
ப  வ ெதன்ப  சிறந்த ன்ேனற்ற மாகும். 
பய ணக்கட் ப்பா கள் விதிக்கப்பட்டதன் 
பின்னர் இனங்கா ணப்ப ம் ெதாற்றா ளர்
களின் எண் ணிக்ைகயில் வீழ்ச் சி ெயான்  
அவ தா னிக்கப்ப  வ தற்கு சுமார் 2 தல் 
3 வாரங்கள் ேதைவப்ப ம் அேத ேவைள 
மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக குைற வ தற்கு 
அத ைன வி ட ம் அதிக காலம் எ க்கலாம்.
அ த்த தாக பய ணக்கட் ப்பா கள் 

விதிக்கப்ப  வ தற்கு அண்ைமய காலப்ப
கு தியில் இனங்கா ணப்பட்ட ெதாற்றா ளர்
களின் எண் ணிக்ைக மிக ம் உயர்வாகக் 
காணப்பட்டதன் கார ணாக, தற்ே பா ம் 
(பய ணக்கட் ப்பா கள் விதிக்கப்பட்டதன் 
பின்னர்) நாளாந்தம் அைட யா ளங்கா ணப்
ப ம் ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக உயர்
வா ன தா கேவ உள்ள . ஒ  ெதாற்  ேநாய்ப்
ப ர வலின் வீரியம் குைற வ தற்கும் அதனால் 

பாதிக்கப்ப ம் ேநாயா ளர்களின் எண் ணிக்
ைகயில் வீழ்ச் சி ேயற்ப  வ தற்கும் ெபா
வா கேவ நீண்ட காலம் ேதைவப்ப ம். 
அேத ேவைள தற்ே பா  விதிக்கப்பட்
ள்ள பய ணக்கட் ப்பா  மிகக்க  ைம

யா ன தாக இல்ைல. தற்ே பா ைதய சூழ் நி
ைல யி ம் சில ெதாழிற்சா ைலகள் மற் ம் 
அ  வ ல கங்கள் என்பன வழ ைம ேபான்  
இயங் கு கின்றன. இைவ ம் கூட பய ணக்
கட் ப்பா  களின் பிர தி ப லைனத் தாம
தப்ப த் ம். தற்ே பா ைதய சூழ் நி ைலயில் 
பய ணக்கட் ப்பா கள் தளர்த்தப்ப 
மானால், இனங்கா ணப்ப ம் ெதாற்றா ளர்
களின் எண் ணிக்ைகயில் மீண் ம் ச  தி
யான அதி க ரிப்  ஏற்ப ம்.
நாட்டில் பய ணக்கட் ப்பாட்ைடத் 

ெதாடர்ச் சி யாக நைட  ைறப்ப த்  வதன் 
விைள வாக ெபா  ளா தாரம் மற் ம் மக்
களின் வாழ்வா தாரம் என்பன பல்ேவ  
அ த்தங்க க்கு கங்ெ கா க்க ேவண்
டி ேயற்ப ம். இ ப் பி ம் இைவ ய ைனத்
க்கும் ேமலாக நாம் ெபா  மக்களின் 

சுகா தா ரப்பா  காப் க்ேக ன்  ரி ைம ய
ளிக் கின்ேறாம். அதன் கார ண மாக தற்
ேபா ைதய பய ணக்கட் ப்பா கள் ேம ம் 

இ  வா ரங்க க்கு நீடிக்கப்பட ேவண் ம் 
என்  வலி  த்  கின்ேறாம். பய ணக்
கட் ப்பா  கைள மிக ம் க  ைம யாக 
அ ல்ப த் ம் அேத ேவைள வீ  க ளி
லி ந்  ெவளிேயறக்கூடிய நபர்களின் 
எண்ணிக்ைகைய மட் ப்ப த் வதற்கு 
நடவடிக்ைக எ க்கேவண் ம்.
பயணக்கட் ப்பா கள்  விதிக்கப் 

பட் ள்ள நிைலயி ம் இயங்கிக்ெகாண்டி 
க்கும் ெதாழிற்சாைலகள் மற் ம் 

அ வலகங்களில் எ மாறாக பி.சி.ஆர் 
.பரிேசாதைனகைள ேமற்ெகாள்வதன் 
ஊடாக ெகாவிட்  19 ெதாற் ப்பரவல் 
ஏற்ப கின்றதா என்பைதத் ெதாடர்ந்  
கண்காணிக்க ேவண் ம். ெதாற் ப்பரவல் 
அச்சு த்தல்  மிக ம்  உயர்வாகக் 
காணப்ப ம் தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில் 
ெவளிநாட்  சுற் லாப்பயணிகைள 
நாட் க்குள் அ மதிப்பைதத் தவிர்க்க 
ேவண் ம். ச கத்தி ள்ள ெதாற்றாளர் 
களின் உண்ைமயான எண்ணிக்ைகையக் 
கண்டறிவதற்கு எ மாறான அடிப்பைட 
யில் பி .சி .ஆர் .  பரிேசாதைனகைள 
ன்ென க்க ேவண் ம். 

சுதந்திரத்தின்...
(ெதாடர்ச்சி)

எரிெபா ள் விவகாரத்தில் சர்ச்ைசகள் 
ஏற்பட்டி க்கா . சுதந்திரத்தின் பின் 
னர் நா  பாரிய ெந க்கடிக்கு கங்ெகா த் 
ள்ள இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இலங்ைகயர்கள் 
என்ற ரீதியில் அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  
ெ சயற்பட ாவிட்ட ால்  இலங்ைக 
ஆசியாவின் பிறிெதா  சிரியாைவப் 
ேபான்  மாறிவி ம் என்  ன்னாள் 
நிதியைமச்சர் மங்கள சமரவீர ெதரிவித்தார்.
ெகா ம்பில் சனிக்கிழைம நைடெபற்ற 

ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இதைனத் 
ெதரிவித்த அவர் ேம ம் கூ ைகயில் ,
நான் நிதியைமச்சராக பதவி வகித்த 

ேபா  அறி கப்ப த்திய எரிெபா ள் 

விைல சூத்திரத்ைத ெதாடர்ச்சியாக 
பின்பற்றியி ந்த ால்  ெபற்ேற ால் , 
டீசல், மண்ெணண்ெணய் உள்ளிட்ட 
எரிெபா ட்கைள உபேயாகிக்கும் சகல 
மக்க க்கும் 2 பில்லியன் ெடாலர் வைர 
நன்ைமையப் ெபற்றி க்கக் கூ ம்.
உலக சந்ைதயில் எரிெபா ள் விைல 

அதிகரிக்கும் ேபா  உள்நாட்டில் அதன் 
விைலைய அதிகரிப்பதற்கும்  உலக 
சந்ைதயில் குைறவைட ம் ேபா  
உள்நாட்டில் மீண் ம் விைலையக் 
குைறப்பதற்கும்  ஏற்ற  வைகயில் 
உலகின் பல நா க ம் பின்பற் ம் 
வைகயிேலேய இந்த விைல சூத்திரம் 
அறி கப்ப த்தப்பட்ட .
இந்தியா மற் ம் இங்கிலாந்  உள்ளிட்ட 

நா கள் இன் ம் இதைனப் பின்பற்றி 
வ கின்றன. இந்நா களில் நாளாந்தம் 
இந்த சூத்திரத் க்கு ஏற்ப எரிெபா ள் 
விைல காைம ெசய்யப்ப கிற . 
இலங்ைகயில் ஆரம்பகட்டமாக மாதாந்தம் 
இதைன நைட ைறப்ப த் வதற்கு 
நடவடிக்ைக எ க்கப்பட்ட .
நான் நிதி அைமச்சு பதவியிலி ந்  

விலகும் ேபா  எரிெபா ள் விைல உலக 
சந்ைதயில் 63 ெடாலராகக் காணப்பட்ட . 
அதன் பின்னர் 2020 இல் நா ம் 
ெகாவிட் ெதாற்றால் பாதிக்கப்பட்டி ந்த 
நிைலயில் எரிெபா ள் விைலயான  உலக 
சந்ைதயில் 23 ெடாலராக குைறவைடந்த . 
எனி ம் இதன் பயைன அரசாங்கம் 
மக்க க்கு வழங்கவில்ைல.

கடந்த ஆண்  உலக சந்ைதயில் 
இவ்வா  பாரியளவில் எரிெபா ள் 
விைல குைறவைடந்தைமயால் இலங்ைக 
ெபற்ேறாலிய கூட் த்தாபனம் 400 
பில்லியன் பா வ மானம் கிைடக்கப் 
ெபற்ற . அதன் பின்னர் கடந்த 3 
மாதங்களாகேவ எரிெபா ள் விைல 
மீண் ம் அதிகரித்த . இன்  நா  
பார ரமான ெபா ளாதார ெந க்கடியில் 
சிக்கி ள்ள .
சுதந்திரத்தின் பின்னர் நா  பாரிய 

ெந க்கடிக்கு  கங்ெகா த் ள்ள 
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்க்கட்சி அல்ல. 
ஜனநாயகத்ைத ம் சுதந்திரத்ைத ம் சட்ட 
விதிகைள ம் பா காக்கும் பாரிய சக்திேய 
அவசியமாகும். அவ்வாறான நிைலக்கு 

ெசன்றால் மாத்திரேம நாட்ைட பா காக்க 
டி ம் .  அவ்வாறில்ைல என்றால் 

எதிர்காலத்தில் இலங்ைக ஆசியாவில் 
பிறிெதா  சிரியாைவப்  ேபான்  
ஆகிவி ம் என்ற அச்சம் எ கிற .
எனேவ இ  குறித்  சிந்தித்  கட்சி 

ேபதமின்றி ெசயற்பட ேவண் ம் . 
ன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 

பாரா மன்றத் க்கு ெசல்வ  சிறந்த 
தீர்மானமாகும். ஆனால் அவரால் தனித்  
இந்த மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த டியா . 
எனேவ நாம் அைனவ ம் இலங்ைகயர்கள் 
என்ற ரீதியில் ஒன்றிைணந்  நாட்ைட 
பா காப்பதற்கு இலங்ைக இன்ெனா  
சிரியாவாக உ வாகிவிடாமல் த க்க 
ேவண் ம் என்றார்.

ஜி.எஸ்.பி.பிளஸ்...
(ெதாடர்ச்சி)

 விவ காரம் ெதாடர்பா க ம் ேபசப்ப 
கின்ற . 

 எனேவ இந்த விட யங்கள் ெதாடர்பாக 
நாம் ஐேராப் பிய ஒன் றி யத் டன் ேபச்
சு வார்த்ைத நடத்த எதிர்பார்க் கின்ேறாம் 
என்ப டன் அவர்க க்கு எம  தரப்  
விளக்கங்கைள சரி யான ைறயில் ெதளி 
ப த்  வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ க்கப்ப ம் 
என்  ெவளி வி வ கார அைமச்சர் திேனஷ் 
குண வர்தன ெதரி வித்தார்.

 ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ்  ச ைக எம்ைம விட்  
ெசல்லா  என்  நாங்கள் நம்  கின்ேறாம்.  
அதைன எங்களால் காப்பாற் றிக்ெ காள்ள 
டி ம்.  அேத ேபான்  நாங்கள் ஐேராப்

பிய ஒன் றி யத்தின் பாரா  மன்றத் க்கு 
ெசல்ல டி யா .  மாறாக நாங்கள் இங்
குள்ள  வர்கைள சந் தித்  எம  நிைலப்
பாட்ைட அறி விப்ேபாம். எம  தரப்  
விளக்கங்கைள சரி யான ைறயில் அவர்க
க்கு எ த்  ைவப்ேபாம் என் ம் ெவளி

வி வ கார அைமச்சர் சுட் டிக்காட் டினார்.
ஐேராப் பிய ஒன் றிய பாரா  மன்றத்தில்  

இலங்ைக குறித்  நிைற ேவற்றப்பட்ட தீர்

மானம் ெதாடர்பாக அறி விக்ைக யி ேலேய 
அவர் இந்த விட யங்கைள கூறினார்.  
இந்த விடயம் ெதாடர்பாக அர சாங்கத்தின் 
நிைலப்பாட்ைட ெவளி வி வ கார அைமச்சர் 
திேனஷ் குண வர்தன ேம ம் குறிப் பி 
ைகயில், 
ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தில் இலங்ைக 

ெதாடர்பாக ஒ  தீர்மானம் நிைற ேவற்றப்
பட் டி க் கி ற .  அதில் பல விட யங்கள் 
காணப்ப  கின்றன.  அைவ ெதாடர்பாக 
நாம் ஆராய்ந்  வ  கின்ேறாம்.  அதில் பல 
தவ றான தக வல்கள் காணப்ப  கின்றன. 
இந் நிைலயில் அைவ குறித்  ெதளி  ப த்

 வ தற்கு நாம் எதிர்பார்க் கின்ேறாம்.  எம  
தரப்  நியா யங்கைள எ த்  ைரப்ேபாம்.  
அதா வ  களத்தில் என்ன நடக் கின்ற  
என்ப  ெதாடர்பான ஒ  சரி யான விளக்
கத்ைத ஐேராப் பிய ஒன் றி யத் க்கு வழங் கு
வ தற்கு நாங்கள் எதிர்பார்க் கின்ேறாம்.
நாம் இதற்காக ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின் 

பாரா  மன்றத் க்கு ெசல்ல டி யா .  
மாறாக அதன் பிர தி நி தி கைள சந் தித்  
இந்த விட யங்கைள எ த்  ைரப்ப தற்கு 
எதிர்பார்க் கிேறாம். அந்த வைகயில் நான்  
ஐேராப் பிய ஒன் றிய பிர தி நி தி கைள சந் தித்    
ேபச் சு வார்த்ைத நடத்த எதிர்பார்க் கின்ேறன்.  

ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ்   வரிச்ச  ைகைய பா
காத் க்ெ காள்ள டி ம் என்  நாங்கள் 
நம்  கின்ேறாம்.

 சரி யான தக வல்கைள சரி யான ைறயில் 
அவர்க ளிடம் எ த் க் கூறினால், விட
யங்கைள ெதளி ப த்தினால் நிச்சயமாக 
அந்த பிரச்சிைன ஏற்படா .  எனேவ 
நாம் அதைன ெபற் க்ெகாள்ள டி ம்.  
இங்கு ெபாய்யான தகவல்கள் ெகாண்  
ெசல்லப்ப கின்றன.  எனேவ அைவ 
குறித்  நாம் சரியான ைறயில்  விளக்கம் 
அளிக்க எதிர்பார்க்கின்ேறாம் என்றார்.  

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)எரி ெபா ள்...
ஜனா தி பதி ஊட கப் பி ரி  ெதரி வித் ள்

ள .
இ  ெதாடர்பில் ஜனா தி பதி ஊட கப் பி ரி

வினால் ேநற்  ஞாயிற் க் கி ழைம ெவளி யி
டப்பட் ள்ள ஊடக அறிக்ைகயில் ேம ம் 
ெதரி விக்கப்பட் ள்ள தா வ  ,
எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப் க்கு 

ஏ வாய் அைமந்த பிர தான கார ணிகள் 
ெதாடர்பில் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய 
ராஜபக் ஷ , பிர தமர் மஹிந்த ராஜபக் ஷ 
தைல ைமயில் விட யத் க்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சரின் பங்ேகற் டன் இடம்ெபற்ற 
வாழ்க்ைக ெசல  கூட்டத்தில் அவ தானம் 
ெச த்தப்பட்ட .
உலக சந்ைதயில் கடந்த சில மாதங்க ளாக 

மசகு எண்ெணய் விைல ெதாடர்ச் சி யாக 
அதி க ரித் ச் ெசன்றைம அதில் பிர தான 
கார ணி யாகும். தற்ே பா  உலகச் சந்ைதயில் 
மசகு எண்ெணய் தாங் கி ெயான்றின் விைல 
70 ெடால ராக அதி க ரித் ள்ள ேதா  , இந்த 

விைல ேம ம் அதி க ரிக்கக் கூ ம் என் ம் 
அறி விக்கப்பட் ள்ள .
இலங்ைக எரி ெபா ள் இறக் கு ம திக்காக 

அதி க ள வி லான நிதிைய ெசல வி ம் நா  
மாத் தி ர மல்ல, அந்த இறக் கு ம தியின் கார
ண மாக நாட்டின் ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவ, 
மின்சார உற்பத்தி உள் ளிட்ட பல ெதாழிற்
சா ைல க ைள ம் நடத்திச் ெசல் ம் நாடா
க ம் உள்ள .

2019 ஆம் ஆண்டில் எண்ெணய் இறக் கு
ம திக்காக மாத் திரம் ஒ க்கப்பட் ள்ள நிதி 
3677 மில் லியன் ெடாலர்க ளாகும். வாகன 
இறக் கு ம திைய தைட ெசய்தைம மற் ம் 
சர்வ ேதச எண்ெணய் விைல 2019 இல் 
தாங் கி ெயான்  68.80 ெடால ரி லி ந்  2020 
இல் 45.57 ெடாலர் வைர குைற வ ைடந்த
ைமயால் இந்த ெசல  2325 ஆகக் குைற
வ ைடந்த .
தற்ே பா  காணப்ப ம் விைல உயர்வின் 

கார ண மாக 2021 இல் எண்ெணய் தாங் கி
ெயான்றின் விைல 70 ெடாலர் வைர அதி
க ரித் ள்ள . வாகன இறக் கு மதி தைட 

ெசய்யப்பட் ள்ள ேபாதி ம் எரி ெபா ள் 
இறக் கு ம திக்கான ெசல  4000 மில் லியன் 
ெடாலர் வைர அதி க ரித் ள்ள . இந்த 
ெசல வா ன  ஒட்  ெமாத்த ஏற்  மதி வ
மா னத்தில் ன்றில் ஒ  பங்காகும்.
அந் நிய ெசலா வ ணிைய ெசல வி  வ

தற்கு அப்பால் ெபற்ே றா லியக் கூட் த்
தா ப ன மா ன  நஷ்டத்தில் ெசல் ம் நி
வ ன மாக உள்ளதால் வ  டாந்தம் மக்கள் 
வங்கி மற் ம் இலங்ைக வங் கிக்கு கடன் 
ெச த்த ேவண் டிய நிைல ம் காணப்ப

 கி ற . இந்த இ  வங் கி க க்கும் இ
வ ைரயில் 652 பில் லியன் பா கடன் 
ெச த்தப்பட் ள்ள . இலங்ைக மின்சா ர
ச ைப ம் இவ் வி  வங் கி க க்கும் 85 பில்
லியன் பா கடன் ெச த்த ேவண் டி ள்
ள . கட க்காக அதிக வட் டி ம் ெச த்
தப்பட ேவண் டி ள்ள .
தனியார் மற் ம் ெபா  ேபாக் கு வ ரத்  

ேசைவயில் ஈ  ப ம் வாக னங்க க்காக 
ற் க்கு 60 வீதம் எரி ெபா ள் பாவ

ைனையக் குைறக்க ேவண் ம். அத்ே தா  

ேபாக் கு வ ரத் க்காக இலத் தி ர னியல் வாக
னங்க ைள ம் , இயன்ற வைர ைக யி
ரத ேசைவைய மின்சா ரத்தில் இயங் கு ப
ைவ யா க ம் மாற் றி ய ைமக்க ேவண் ம். 
எரி ெபா ள் லம் ஓ ம் வாகன இறக்
கு ம திைய தைட ெசய்வ ேதா  , இலத் தி ர
னியல் வாகன பாவ ைனைய அதி க ரிக்க ம் 
ச்ச க ர வண் டி க க்கு மின்சார எஞ் சின்

கைள வழங்க ம் நவ வ டிக்ைக எ க்கப்
பட ேவண் ம்.
எரி ெபா ள் ஊடாக பய ணிக்கும் வாக

னங்களின் பாவைன அதி க ரிப்பதால் நகர்ப்
 றங்களில் காற்  மாச ைடதல் , மக்க
க்கு ைர யீரல் ேநாய் அதி க ரித்தல் உள்

ளிட்ட சிக்கல்கள் ஏற்ப  கின்றன. எனேவ 
சூழ க்கு ஏற்ற மாற்றங்கைள ஏற்ப த்த 
ேவண் டி ள்ள . மின் ற்பத்தி நிைல
யங்கள் எரி ெபா  க்காக ெசல வி ம் 
ெதாைகைய கட் ப்ப த்த ேவண் ம்.
இலங்ைக மின்சார சைப யா ன  மின் 

உற்பத் தி காக ற் க்கு 30 வீதம் எரி
ெபா ைள உப ேயா கிக் கி ற . இதைனக் 

கட் ப்ப த்  வ தற்கு சூரிய சக்தி மின் 
உற்பத் திைய அதி க ரிப்பதில் அர சாங்கம் 
அவ தானம் ெச த் தி ள்ள . இதன் கார
ண மாக வீ  க ளி ம் , பாட சா ைல க ளி ம், 
ைவத் தி ய சா ைலகள் மற் ம் அரச கட்ட
டங்க க்கும் சூரிய மின் உற்பத் திக்கான 
ஏற்பா  கைள வழங் கு வதால் மக்க க்கு 
ஏற்படக் கூடிய அதிக ெசலைவக் குைறப்
ப ேதா  , மின்சாரசைபக்கு வ மானத்ைத 
அதிகரிக்கக் கூடிய வழியாக ம் இ க்கும்.
அதற்கைமய இவ்வா  விைலைய 

அதிகரிப்ப  ேதசிய ெபா ளாதாரத் க்கு 
வ ச்  ேசர்க்கும்  ஒ  ெபா  
ேவைலத்திட்டத் க்கான ஒ  காரணி 
மாத்திரேமயாகும் .  நாட்டின் வங்கி 
கட்டைமப் க்கைள வ ப்ப த்தி குைறந்த 
வட்டி வீதத்ைத ேப வதற்கும் , இறக்குமதி 
ெசலைவக் கட் ப்ப த் வதற்கும் , 
மக்களின் நலைன ேமம்ப த் வதற்கும் 
எ க்கப்பட்ட தீர்மானமாகும்.
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(ெதாடர்ச்சி)

கம்மன்பில...
(ெதாடர்ச்சி)

ஆகி ேயாரின் ேதைவக்கா கேவ அவரால் 
இவ்வா றா ன ெதா  அறி விப்  ெவளி யி
டப்பட் ள்ள  என்  ஐக் கிய மக்கள் சக்
தியின் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ஜி ர் 
ரஹ−மான் ெதரி வித்தார்.
ஜனா தி ப தி ம் பிர த ம ம் இ  ேபான்ற 

அறிக்ைக கைள ெவளி யிட்  ேபாலி யான 
நாட கங்கைள அரங்ேகற்றி இதி லி ந்  
தப் பிக்க யற் சிக்கா , எரி ெபா ட்களின் 
விைலையக் குைறப்ப தற்கு ரி த மான நட வ

டிக்ைக எ க்க ேவண் ம். அவ்வா றில்ைல 
எனில் ெகாவிட் கட் ப்பா  க ைள ம் மீறி 
அர சாங்கத் திற்கு எதி ராக மக்கள் வீதி களில் 
இறங்கக்கூடிய நாள் ெவகு  ெதா ைலவில் 
இல்ைல என்ப ைத ம் கூறிக்ெ காள்
கின்ேறாம் என் ம் ஜி ர் ரஹ்மான் ெதரி
வித்தார்.
ெகா ம் பி ள்ள எதிர்க்கட்சி தைலவர் 

அ  வ ல கத்தில் ேநற்  ஞாயிற் க் கி ழைம 
நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் கூ
ைகயில்,

அர சாங்கத் தி ள்ள பிர பல அைமச்ச ெரா
 வைர பதவி வில கு மா  பகி ரங்க மாக 

அறி விக்கும் அள விற்கு சாக ர கா ரி ய வசம் 
அதி காரம் மிக்கவர் அல்ல. அர சாங்கத்தின் 
பங்கா ளி க ளான உதய கம்மன் பில, விமல் 
வீர வன்ச, வாசு ேதவ நாண யக்கார மற் ம் 
ஸ்ரீலங்கா சுதந் திர கட்சி உ ப் பினர் என 
சக ல ம் தனித்  ெசயற்ப  கின்ற ைமேய 
இதற்கான கார ண மாகும்.
எரி ெபா ள் விவ கா ரத்தில் அைமச்சர் 

கம்மன் பி லைவ மாத் திரம் சிக்க ைவத்  
ஏைனேயார் தப் பித் க்ெகாள்ள யற் சிக்

கின்றனர். எனேவ அவர் மாத் தி ரமின்றி 
 அைமச்ச ர ைவ ம் பதவி விலக 

ேவண் ம். மஹிந்தா னந்த அ த்க மேக 
ேபான்ேறார் எதிர்க்கட் சிக்குள் பாரிய 
ரண்பா கள் காணப்ப  வ தாகக் கூறினர். 

ஆனால் அர சாங்கத் திற்குள் ரண்பா கள் 
எந்த ள விற்கு தா க ர மா கி ள்ள  என்பைத 
தற்ே பா  மக்கள் உணர்ந் தி ப்பார்கள்.
எனேவ இவ்வா றான நாட கங்கைள 

அர சாங்கம் உட ன டி யாக நி த்த ேவண் ம். 
அைமச்சர்கைள பதவி விலகச் ெசால்வைத 
நி த்தி விட்  பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்

க க்கு தீர் விைன வழங்க ேவண் ம். 
அர சாங்கம் தற்ே பா  எரி மைல மீ  நின்  
ெகாண் டி க் கி ற . தற்ே பா  எ ந் ள்ள 
ரண்பா  களால் அந்த எரி மைல ெவடித்  

சித ம் காலம் ெவகு ெதாைலவில் 
இல்ைல. அேதேபான்  அரசாங்கத்தின் 
இவ்வாறான ெசயற்பா கள் எதிர்வ ம் சில 
வாரங்க க்கு ெதாட மாயின் ெகாவிட் 
நிைலைமைய ம் ெபா ட்ப த்தாமல் 
மக்கள் வீதிக்கு இறங்கும் கால ம் 
ெதாைலவில் இல்ைல என்பைத ம் 
ெதரிவிக்க வி ம் கின்ேறாம் என்றார்.

ஜி.எஸ்.பி.ஐ...
(ெதாடர்ச்சி)

பிடி வா தத் டன் ெசயற்பட்  ஜி.எஸ்.
பி. ச ைக இழக்கப்ப  மாயின் சர்வ ேதச 
சந்ைதயில் இலங்ைகயின் ஆைட உற்பத்தி 
மற் ம் ேதயி ைலக்கு காணப்ப ம் வாய்ப்
க்கைள இழக்க ேநரி ம். ஏற்க னேவ 
பங்க ளா ேத ஷிடம் ைகேயந் ம் நிைலக்கு 
வந்  விட்ேடாம். இந் நிைல ெதாடர்ந்தால் 

பாவின் ெப  மதி ேம ம் வீழ்ச் சி ய
ைடந்  ெடாலரின் விைல 300 பாைவ 
தாண் ம் என ம் ரணில் விக் கி ர ம சிங்க 
எச்ச ரித் ள்ளார். இ  குறித்  ேநற்  ஞாயி
ற் க் கி ழைம அவர் ெவளி யிட் ள்ள விேசட 
அறி விப்பில் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,

2017ஆம் ஆண்  ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்
தி ட மி ந்  ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரி ச
ைகையப் ெபற்  நாம் ெபா  ளா தா ரத்தில் 
வளர்ச் சிைய ஏற்ப த் திேனாம். ஆைட 

ெதாழிற் ைற, மீன் பி டித்ெ தாழில் என்பன 
இதனால் ேமம்ப த்தப்பட்டன. ஆனால் 
இன்  ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் ெதாடர்பில் 
ஐேராப் பிய பாரா  மன்றத்தில் பிரச் சிைன 
உ  வா கி ள்ள . ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் ச ைக 
அற் ப்ே பாகக் கூ ம் என்  எச்ச ரிக்கப்
பட் ள்ள .
இன்  எம  சுற்றாடல் ைற சார் வணிக 

ெசயற்பா கள் இல்லாமல் ேபா ள்ளன. 
அேதேபான்  மீன் பி டித்ெ தா ழிற்  ைற ம் 

பாதிக்கப்பட் ள்ள . ெவளி நா  க க்கு 
ெதாழில் நிமித்தம் ெசல்ேவாரின் எண்
ணிக்ைக குைற வ ைடந் ள்ள . எம் மிடம் 
நிதி யின்ைமயால் பங்க ளா ேத ஷிடம் கடன்
ெபற ேவண் டிய நிைலைம ஏற்பட் ள்ள . 
தற்ே பா  எமக்கு ஆைட த்ெதா ழில் ைற 
மற் ம் ேதயிைலத் ெதாழிற் ைற மாத் தி
ரேம எஞ் சி ள்ளன.
இந் நி ைலயில் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் ச ைக 

நீக்கப்ப  மாயின் அந் நிய ெசலா வணி குைற

வ ைட ம். பாவின் ெப  மதி வீழ்ச் சி ய
ைடந்  ெடாலரின் ெப  மதி 300 பா 
வைர அதி க ரிக்கக் கூ ம். ேவைல வாய்ப்
க்கள் அற் ப் ேபாகும். எனேவ அரசியைல 
றந்தள்ளி அரசாங்கமான  ஜி .எஸ் .
பி. பிளஸ் ச ைகைய பா காப்பதற்கு 
ரித நடவடிக்ைககைள ன்ென க்க 

ேவண் ம். மக்கள் மீ  ேம ம் சுைமகைள 
சுமத்த ேவண்டாம். நாட்ைட சீரழிக்க 
ேவண்டாம் என்றார்.

மஹிந்தைவ...
 கங்ெ கா த் ள்ள இந்த சூழலில் எரி

ெபா ள் விைல உயர்த்தப்ப டக் கூ டா  
என ம், ேவண்  ெமன்ேற கட் சி ைய ம் 
தைல வர்க ைள ம் அதி ப் திக்கு உள்ளாக்க 
இவ்வா றான நட வ டிக்ைக களில் ஈ  பட்டாரா 
என்ற சந்ேதகம் எ ந் ள்ள தா க ம் எனேவ 
நான் அைமச்சர் பத வியிலி ந்  விலக 
ேவண் ம் என ம் ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன 
ன்ன ணியின் ெசய லாளர் சாகர காரி ய வசம் 

எ த்  லம் அறி வித் ள்ளார். இ  ஒ  
சாதா ரண நப ராக அவர் ன்ைவத் தி ந்தால் 
நான் ெபா ட்ப த்தாமல் இ ந் தி ப்ேபன். 
ஆனால் அர சாங்கத்ைத பிர தி நி தித்  வப்
ப த் ம் பிர தான கட் சியின் ெசய லாளர் 
ஒ வர் இந்த க த்ைத ன்ைவத் ள்ளைம 
சாதா ரண விட ய மல்ல.
நாட்டின் வ  சக்தி ெந க்கடி நிைல

ைமகள் குறித்  ஆரா ம் வித மாக பிர தமர் 
தைல ைமயில் அைமச்ச ரைவ உப கு  நிய
மிக்கப்பட்ட . இதில் அைமச்சர்க ளான 
டக்ளஸ் ேதவா னந்தா, விமல் வீர வன்ச, 
டலஸ் அழ க ெப ம, பிர சன்ன ரண ங்க, 
ேராஹித அேப கு ண வர்தன மற் ம் நான் 
ஆகிேயார் அங்கம் வகித்ேதாம். நாம் ன்  
கட்ட ேபச் சு வார்த்ைத கைள நடத்தி எரி
ெபா ள் விைலயில் மாற்றத்ைத ெசய்ய 
நட வ டிக்ைக எ த்  ஜனா தி ப தியின் அ
ம திைய ெபற் க்ெ காள்ள தீர்மா னித்ேதாம். 
ஜனா தி ப தியின் அ  மதி கிைடத்த டன் 

வாழ்க்ைக ெசல  கு வில் இந்த விட
யங்கைள கலந்  ைர யாடி வாழ்க்ைக ெசல
க்கு குைறந்த அள வி லான தாக்கத்ைத ஏற்

ப த் ம் மாற்  ேயாச ைன கைள குறித்  
ஆராய்ந்  விைல உயர் க்கான தீர்மா
னத்ைத எ த்ேதாம். 
இதற்கு பின்னர் நிதி அைமச்சர் என்ற 

ரீதியில் பிர தமர் மஹிந்த ராஜபக்  ஷ விைல 
உயர்  குறித்த தன   ைம யான 
இைணக்கப்பாட்  கடி தத்ைத எனக்கு 
அ ப் பி  ைவத்தார். ஆகேவ ஜனா தி ப தி ம், 
பிர த ம ம் எ த்த தீர்மா னத்ைத அறி விக்கும் 
பணிைய மாத் தி ரேம நான் ெசய்ேதன். 
வர லாற்றில் எரி ெபா ள் விைல குறித்த 
அறி விப்ைப நிதி அைமச்சேர ெசய்வார். 
தல் தட ைவ யாக நான் அதைன அறி

வித்ேதன். ஏெனன்றால் ஜனா தி ப தி ைய ம், 
பிர த ம ைர ம் காப்பாற்றேவ நான் இந்த அறி
விப்ைப ெவளி யிட்ேடன்.
ஆகேவ சாகர காரி ய வசம் யாைர தாக் கு

கின்றார் என்றால், அவ ர  கட் சிைய உ
வாக் கிய ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜபக் 
ஷைவ ம், அவ ர  கட் சியின் தைலவர் 
மஹிந்த ராஜபக்  ஷைவ ேம தாக் கு கின்றார். 
ஆகேவ சாகர காரி ய வசம் மிகப்ெப ரிய 
தவ ெறான்ைற ெசய் ள்ளார். எனேவ நான் 
இப்ே பா  ஒன்ைற ேகட் கிேறன், இந்த 
தவ க்கு பதவி விலக ேவண் டி ய  நானா 
அல்ல  சாகர காரி ய வ சமா? ெபா  ஜன 
ன்ன ணியின் சார்பில் இவ்வா றான அறி

விப்ெ பான்  ெவளி யிட ன்னர் கட் சிக்குள் 
கலந்  ைர யாடல் எ ம் இடம்ெப ற
வில்ைல என கட் சியின் சிேரஷ்ட உ ப் பி
னர்கள் என் னிடம் ெதரி வித்தனர்.   கட் சியின் 
தைலவர் மஹிந்த ராஜபக்  ஷவிற்கும், தவி
சாளர் ஜி.எல். பீரி சுக்கும் இந்த அறி விப்  
குறித்  ெதரி யா ெதன்ேற கூறினர். ஆகேவ 
இவ்வா றான அறி விப்ெ பான்ைற வி க்க 
சாகர காரி ய வ சத் திற்கு அ  மதி வழங் கி ய  
யார் என்ேற ேகள் விைய எ ப்  கின்ேறன்.
இந்த அறி விப்பின் பின்னணி என்ன? 
இலங்ைகயின் எரி சக்தி ைறயின் நீண்ட

கால கன  கைள நன வாக்கும் எம  யற்
சி கைள நி த்  வ தற்கா அல்ல  தி  ேகா
ண மைல எண்ெணய் குதங்கைள மீண் ம் 
இலங்ைகக்கு ெபற் க்ெ காள்ள எ க்கும் 
ேபச் சு வார்த்ைதைய குழப்பவா, அல்ல   
75 ஆண்  கால பழ ைம யான எண்ெணய் 
கட்ட ைமப்ைப ப் பிக்கும் யற் சிைய 
குழப்பவா, அல்ல  தி தாக எண்ெணய் 
குதங்கைள உ  வாக்கும் யற் சி கைள நி த்
தவா, அல்ல  ெவளி நாட்  நி  வ னங்கள் 
ல மாக ன்ென க்கும் எண்ெணய் வியா

பா ரத்தின் வ  வாயில் கிைடக்கும் தர குப்
பணம் கிைடக்கா  ேபாகும் என்ற அதி ப்
தி யிலா, அல்ல  ஐந்  சதம் கூட ஊழல் 
இல்லா  சிறப்பாக இந்த ேவைலத் திட்
டத்ைத ன்ென த்  ெசல்வ   என்பைத 
தாங் கிக்ெ காள்ள டி யா  இந்த ேவைலைய 
ெசய்தாரா என்ற ேகள் வி கைள  எ ப் 

கிேறன். ஆகேவ இந்த விட யங்கள் குறித்  
ெவளிப்ப ைட யாக விவா திக்க நான் தயா ராக 
உள்ேளன். டிந்தால் ெபா  ேமைடயில் 
விவா திக்கலாம் சவாைல ஏற் க்ெ காள்
ங்கள் என சாக ர விடம் ேகட் க்ெ காள்

கிேறன்.
 நாட்டின் தைல வர்கள், கட் சியின் தைல

வர்கள் எ க்கும் தீர்மா னத் திற்கு எதி ராக 
தீர்மானம் எ க்கும் அள விற்கு சாகர காரி
ய வசம் அதி கா ர மிக்க வ ராக மாறி ய  எவ்
வா ? ஐந்  ஆண்  க க்கு ன்னர் சாகர 
காரி ய வசம் என்ற ஒ  வைர எவ ம் அறிந்
தி க்கமாட்டார்கள். அவ்வா  இ ந் ம் 
ஜனா தி பதி, பிர த ம க்கு சவால் வி க்கும் 
அள விற்கு ைதரியம் கிைடத் ள்ள  
எவ்வா  என்பைத ஜன ாதி பதி ஆைணக்
கு  அைமத்ேத கண்ட றிய ேவண் டி வ ம்.  
இந்த விடயம் குறித்  ஜனா தி பதி, பி ர  த
ம டன் ேபசிேனன். அவர்க டன் ேபசிய 
விட யங்கைள நான் ெதரி விப்பைத விட ம் 
அவர்கேள இதைன ெதரி விக்க ேவண் ம். 
மஹிந்த ராஜபக்  ஷவின் ைகப்படம் 

பதிக்கப்பட்ட கட் சியின் உத் தி ேயா க ர்வ 
கடி தத்தில் இ  அறி விக்கப்பட் ள்ள  
என்பைத பிர தமர் அறிந் தி க்க வில்ைல 
என்பைத உ  தி யாக என்னால் கூற டி ம். 
ஆகேவ சாகர காரி ய வ சத்தின் உண்ைம யான 
ேநாக்கம் அர சாங்கத்ைத பல வீ னப்ப த்தி 
மக்கள் மத் தியில் தவ றான நிைலப்பாட்ைட 
உ  வாக் கு வதா? அர சாங்கத்தின் பங்கா ளிக்

கட் சி கைள தாக்கி அர சாங்கத்ைத பல வீ னப்
ப த்தவா அல்ல  அர சாங்கத்ைத ெந
க்கடிக்குள் தள்ளி அர சாங்கத்தின் பிர சித்
திைய அழிப்பதா அல்ல  மக்களின் உண்
ைம யான பிரச் சி ைன கைள டி மைறக்க 
இவ்வா றான ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்
ப  கின்றதா என்ற ெதாடர் ேகள் விகள் எ
கின்றன. 
இப்ே பாேத நிைலைம இவ்வா  ெசல் கின்

ற  என்றால் எதிர்கா லத்தில் என்ன நடக்கும் 
என ெதரி ய வில்ைல. கடந்த 2015ஆம் 
ஆண்டில் ஒ  பத் தி ரி ைகயில் ேகலிச் சித்
திரம் ஒன்  பிர சு ரிக்கப்பட்ட . அதில் 
மஹிந்த ராஜபக்  ஷ கிழிந்த ஆைடக டன் 
அமர்ந்தி ப்ப  ேபான் ம் அவ க்கு இ  
பக்க ம் நா ம், விம ம் அமர்ந்தி ப்பைத 
ேபால் வைரயப்பட்டி ந்த . அதில் 
நீங்க ம் அந்தப்பக்கம் ெசன்றி க்கலாேம 
என மஹிந்த ேகட்பதாக எ தப்பட்டி ந்த . 
ஆகேவ மஹிந்த அைலைய உ வாக்கிய 

இ வைர ேம இன்  விரட்டி விரட்டி 
அடிக்கின்றனர். மஹிந்த ராஜபக்  ஷைவ 
ேநரடியாக தாக்க டியா  என்பதற்காக எம் 
இ வைர ம் பலவீனப்ப த்தி இ தியாக 
மஹிந்த ராஜபக் ஷைவ தனிைமப்ப த்தவா 
இந்த யற்சி எ க்கப்ப கின்ற , இதன் 
பின்னணியில் உள்ள சக்தி என்ன, அவர்களின் 
ேநாக்கம் என்ன என்பைத ெதரிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம் என ம் அவர் கூறினார். 

220 ேகாடி பா...
(ெதாடர்ச்சி)

12 சந்ேதக நபர்கள் ைக  ெசய்யப்
பட்டனர்.

 ேநற்  ன் தினம் 12ஆம் திகதி இர  
ேவைளயில் ெபால்வத்  ேமாதர கடற்கைர 
ஊடாக நாட் க்குள் ெஹேராயின் ேபாைதப் 
ெபா ள் ஒ  ெதாைக கடத்தப்ப  வ தாக   
ேதசிய உள ச் ேசைவக்கு கிைடத்த தக வ
க்கு அைமய ன்ென க்கப்பட்ட சிறப்  

நட வ டிக்ைக யி ேலேய இந்த ேபாைதப் 
ெபா ள் ைகப்பற்றப்பட் ள்ள . அத்
டன் இப்ே பாைதப் ெபா  ளிைன கடத்தி 

வந்தைம ெதாடர்பில்  ஆழ் கடல் மீனவப் 
பட ெகான் ம், சிறிய டிங்கி பட ெகான் ம் 
ெபாலிஸ் ெபா ப்பில் எ க்கப்பட் ள்ளன.

 இந்த விடயம் ெதாடர்பில்  ெபாலிஸ் 
ேபாைதப் ெபா ள் த ப் ப் பணி யகம் 
ஊடாக விேஷட விசா ர ைணகள் ஆரம் பிக்கப்
பட் ள்ள தாக ெபாலிஸ் ேபச்சாளர் பிரதிப் 
ெபாலிஸ் மா அதிபர் அஜித் ேராஹண ேகச
ரி யிடம் ெதரி வித்தார்.

சுற்றி வைளப்
எஸ்.ஐ.எஸ். இற்கு கிைடக்கப் ெபற்ற 

தக வ க்கு அைமய, கடந்த ஜூன் 12ஆம் 
திகதி ெவலி கம  மிரிஸ்ஸ, ெபால்வத்  

ேமாதர கடற்க ைரயில் சிறப்  ஒன் றி ைணந்த 
நட வ டிக்ைக ஒன்  ஆரம் பிக்கப்பட் டி ந்
த . இதில் ேதசிய உள  ேசைவ எ ம் 
எஸ்.ஐ.எஸ். அதி கா ரிகள், இலங்ைக கடற்ப
ைட யினர், கட ேலார பா  காப்  பிரி வினர், 
ெபாலிஸ் ேபாைதப் ெபா ள் த ப் ப் 
பணி யக அதி கா ரிகள் உள்ள டங் கி யி ந்தனர்.
அவர்கள் நீண்ட ேநர நட வ டிக்ைக களின் 

பின்னர் கடத்தப்பட்ட ேபாைதப் ெபா ட்
கைள ெபால்வத்  ேமாதர கடற்கைரயில் 
ைவத்  ைகப்பற் றினர். இதற்காக ெபாலிஸ் 
ேபாைதப் ெபா ள் த ப் ப் பிரி வினர், 
கடத்தல் வைல ய ைமப்பின் ெதாடர்பாடல் 
பின்ன ணி யி ைன ம் ஆராய்ந் தி ந்தனர்.

எரி வா  சிலிண்டர்கள் உரப் ைபகளில் 
மைறக்கப்பட் டி ந்த ேபாைதப் ெபா ள்

 பா  காப் த் தரப் பினர் கடத்த ப்பட்ட 
ேபாைதப் ெபா ட்கைள, இ  ெபரிய உரப் 
ைபகள், 4  எரி வா  சிலிண்டர்க ளி ள் சூட்
சு ம மாக ெபாதி ெசய்தி ந்த நிைலயில் ைகப்
பற் றினர்.  நான்கு சிலிண்டர்கள் உள் ம் 
தலா 35 ெபக்கட் க்கள் வீதம் மைறத்  
ைவக்கப்பட் டி ந்த நிைலயில், ஏைன யைவ 
உரப் ைபகளில் காணப்பட்டன.

கடத்தப்பட்ட  எப்படி?
இ  வைர ெபாலிஸ் ேபாைதப் ெபா ள் 

த ப் ப் பணி யக அதி கா ரிகள் ன்ென

த்த விசா ர ைணகளின் பிர காரம்,  மாத்தைற 
 ேகாட்ேட ெகாட மீனவ ைற  கத் தி
லி ந்  கடந்த ேம 12ஆம் திகதி மீனவ 
பட ெகான்  ஆழ் கடல் மீன்  பிடி நட வ
டிக்ைக க க்காக ெசன் ள்ள .  இந்த மீன் 
பிடி பட கூ டா கேவ சர்வ ேதச கடலிலி ந்  
ேபாைதப் ெபா ள் கடத்தப்பட் ள்ள தாக 
ெபாலிஸார் நம்  கின்றனர். அதன்ப டிேய 
அப்ப டைக ெபாலிஸ் ெபா ப்பில் எ த்
ள்ளனர்.
 இ  வைர ன்ென த் ள்ள விசா ர ைண

களில் ெவளி ப்ப த்தப்பட் ள்ள தக வல்கள் 
பிர காரம், சர்வ ேதச கடற்பரப்பில் ஈரான் 
பட ெகான்றி லி ந்  குறித்த மீன் பிடி படகு 
ேபாைதப் ெபா  ளிைனப் ெபற்  அதைன 
சூட் சு ம மாக  உரப் ைபகள், சிலிண்டர்களில் 
ெபாதி ெசய் ள்ளைம ெதரி ய வந் ள்ள .

டிங்கிப் பட குக்கு மாற்றம்
சர்வ ேதச கடலிலி ந்  ேபாைதப் 

ெபா ைள ெபற் க்ெ காண் ள்ள மீனவப் 
படகு, பின்னர்  ெவலி கம கடற்ப ரப் க்கு 
எ த்  வரப்பட்  அங்கு, சிறிய டிங்கிப் 
பட ெகான் க்கு மாற்றப்பட்  ெபால்வத்  
ேமாதர கடற்ப ரப் க்கு கடத்தப்பட் ள்
ளைம விசா ர ைண களில் ெதரி ய வந் ள்ள . 
அதன்ப டிேய அந்த டிங்கிப் படகும் ைகப்
பற்றப்பட் , இவற் டன் ெதாடர்  ைடய 

9 சந்ேதக நபர்கள் தலில் ைக  ெசய்
யப்பட்டனர்.

 சந்ேதக நபர்கள்
 ைக  ெசய்யப்பட்ட சந்ேதக நபர்கள் 

அைன வ ம்  26 தல் 43 வய க்கு 
இைடப்பட்ட வர்க ளாவர்.  அவர்கள் ெவலி
கம, அஹங்கம, திக்ெவல்ல,ேகாட்ேட
ெகாட, இஹ ல வத்த, மிரிஸ்ஸ,ெபால்வத்  
ேமாதர மற் ம் பிலி யந்தைல பகு தி கைள  
ேசர்ந்த வர்க ளாவர்.  இவர்களில் பலர் ஏற்க
னேவ ேபாைதப் ெபா ள் குற்றச்சாட் க்க
க்கு உள்ளா கி ள்ள வர்க ளாவர்.
 ன்ென க்கப்பட்ட ேமல திக விசா ர

ைண களின் பின்னர் ேம ம் வர் ெபாலிஸ் 
ேபாைதப் ெபா ள் த ப்  பணி யக அதி கா
ரி களால்  ேநற்  ைக  ெசய்யப்பட்டனர்.  
கடத்த க்கு பயன்ப த் திய படகின் உரி ைம
யாளர் மற் ம் இத டன் ெதாடர்  ைடய 
மீனவ படகு மற் ம் டிங்கிப் பட குடன் 
கைர யி லி ந்  ெதாைல ேபசி  ெதாடர் 
கைளப் ேபணிய இ  வேர இவ்வா  ைக  
ெசய்யப்பட்ட வர்க ளாவர்.
இந்த ேபாைதப் ெபா ள் கடத்தல் 

ெதாடர்பில் ெபாலிஸ் ேபாைதப் ெபா ள்  
த ப்  பணி யக பணிப்பாளர் சிேரஷ்ட 
ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் சாமந்த விேஜ ேச க
ரவின் கீழ் இடம்ெப ம் சிறப்  விசா ர ைண

களில், இக்க டத்தல் நீண்ட நாட்க ளாக இடம்
ெபற்  வந் ள்ளைம ெதரி ய வந் ள்ள .

  ேநற்  மாைல 4.00 மணி வைர யி லான 
காலப்ப குதி விசா ர ைண களில், குறித்த 
ேபாைதப் ெபா  ளிைன இலங்ைகக்கு 
பாயில் மைறந் ள்ள சிவப்  அறி வித்தல் 

பிறப் பிக்கப்பட்  ேதடப்ப ம் பிர பல 
ேபாைதப் ெபா ள் கடத்தல் மன்னன் 
என அறி ய ப்ப ம் ெகாஸ்ெ காட சுஜீயின் 
வைல ய ைமப்  டாக கடத்தப்பட் ள்ள தாக  
தக வல்கள் ெவளி ப்ப த்தப்பட் ள்ளன.  
அத் டன் குறித்த ேபாைதப் ெபா ளிைன, 
ெதற்கின் பிரபல பாதாள உலக கு  
உ ப்பினர் என அறியப்ப ம் ' ஹரக் கடா' 
எ ம் நபரின் சகா ஒ வேர த வித் ள்ளதாக 
தகவல்கள்  ெவளிப்பட் ள்ள டன் , 
அ  குறித்த ேமலதிக விசாரைணகள் 
பிரத்திேயக ெபாலிஸ்  கு டாக 
ன்ென க்கப்பட் ள்ளன.
ைக  ெசய்யப்பட்ட  சந்ேதக 

நபர்க க்கு  எதிராக  ெகா ம்  
பிரதான நீதிவான் நீதிமன்றில் த ப் க் 
காவல் உத்தரைவப் ெபற்  ேமலதிக 
விசாரைணகைள ன்ென க்க ெபாலிஸார் 
எதிர்பார்த் ள்ளனர்.

சாக ர விற்கு...
ஆனால் எனக்கு பின்னால் பஷில் 

இல்லேவ இல்ைல என அைமச்சர் உதய 
கம்மன் பில ெதரி வித்தார்.
அைமச்சர்க ளான விமல் வீர வன்ச மற் ம் 

உதய கம்மன் பில ஆகிேயார் மீ  ஸ்ரீலங்கா 
ெபா  ஜன ன்ன ணியின் ெசய லாளர் சாகர 
காரி ய வசம் ெதாடர்ச் சி யாக ெந க்க டி கைள 
ெகா த்  வ  கின்றார். இதற்கு பின்ன

ணியில் ன்னாள் அைமச்சர் பஷில் ராஜபக் 
ஷ உள்ளாரா என ேநற்  இடம்ெபற்ற 
ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் ெதாடர்ச் சி யாக 
ேகள்வி எ ப்பப்பட்ட . 
அதற்கு ேநர டி யாக பதில் ெதரி விக்க 

தயங் கிய அைமச்சர் உதய கம்மன் பில சில 
மைற க க த் க்கைள ன்ைவத்தார்,
சாகர காரி ய வ சத்தின் பின்ன ணியில் பஷில்  

உள்ளாரா எனக் ேகட்ட தற்கு, எனக்கு 
பின்னால் பஷில் ராஜபக் ஷ இல்ைல, சாகர 

காரி ய வ சத் திற்கு பின்னால் யார் உள்ளனர் 
என்பைத அவேர அறிவார். எனேவ இந்த 
ேகள் விைய நீங்கள் அவ ரி டேம ேகட்க
ேவண் ம். ன்னால் உள்ள நபர் யார் 
என்பைத அறிந்  ெகாள்ள டி ம். ஆனால் 
பின்னால் நிற்ப  யாெரன்ப  எனக்கு 
ெதரி யா  என்றார்.
அேதேபால் ஜனா தி பதி மற் ம் பிர

தமர் ஆகி ேயாரின் தீர்மா னத்ைத எதிர்க்கும் 
அள விற்கு சாகர காரி ய வ சத் திற்கு இடம் 

ெகா த்த  யார் என்ற ேகள்வி என் னி
டத்தில் எ  கின்ற . என்ைன ம், அைமச்சர் 
விமல் வீர வன்ச ைவ ம் ெதாடர்ச் சி யாக 
இவர்கள் இலக்கு ைவத்  தாக் கு கின்றனர். 
அப்ே பா ெதல்லாம் சில சில கைதகள் ெவளி
வந்தன. அதைன நா ம் அவ தா னித் க்
ெகாண் ள்ேளாம். ஊட கங்கள் இதற்கான 
விைடைய கண்ட றிந்  கூற ேவண் ம் 
என ம் அவர் ெதரி வித் தி ந்தார்.
அேதேபால் அர சாங்கத்தில் அங்கம் 

வகிக்கும் பங்கா ளிக்கட் சி கைள பல வீ னப்ப
த்தி அதன் ல மாக அர சாங்கத்ைத பல வீ

னப்ப த் ம் ேநாக்கம் யா க்கு ஏற்பட் ள்
ள  என்ற ேகள் வி ைய ம் அவர் ேகட்டார்.
எனி ம் பஷில்  ராஜபக்  ஷவா இதன் 
பிரதான அஸ்திரம் என ஊடகவியலாளர்கள் 
ேகள்வி எ ப்பி ம் அதற்கு அைமச்சர் உதய 
கம்மன்பில ெதளிவான பதில் எதைன ம் 
ெதரிவிக்கவில்ைல. 

ஆட்சிைய...
 பாரா  மன்ற உ ப் பினர் எம்.ஏ.சுமந் திரன் 

ெதரி வித்தார்.
தங்களால் ஆட் சிையக் ெகாண்   ெசல்ல 
டி யாத நிைலயில் தமக் குள் இ க்கும் பிரச்

சி ைன கைள ஒ வர் தைலயில் சுமத்தி நாட க
மா  கின்றனர் என்ப  மக்க க்கு ெதளி வாக 
ெதரி கின்ற  என ம் அவர் கூறினார்.
யாழ்ப்பா ணத்தில் ேநற்  இடம்ெபற்ற 

ெசய் தி யாளர் சந் திப்பில் க த்  ெதரி விக்கும் 
ேபாேத அவர் இதைன கூறி யி ந்தார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,  
உலக சந்ைதயில் இன்ன ம் எரி ெபா ள் 

விைல கூட வில்ைல, அவ்வா றான நிைலயில் 
இலங்ைகயில் தம  ஏைனய ேதைவ க க்
காக எரி ெபா ள் விைலைய அைமச்சர் கூட்
டி ள்ளார். இலங்ைகயில் எரி ெபா ள் விைல 
உயர்  மக்கைள மிக ேமாச மாக பாதிக்கப்
ேபா கின்ற . இதில் கவ னிக்கப்பட ேவண் டிய 
விடயம்  என்ன ெவன்றால், விைல அதி க ரிக்
கப்பட ன்னர் அைமச்ச ரைவ அறி விப்பின் 
ேபா , எரி ெபா ள் விைலைய மாற்  வ தற்கு 
அைமச்ச ரைவ அ  மதி ெகா த் தி ப்ப தாக 
அைமச்சர் கூறி யி ந்தார். 
விைலைய மாற்  வ  என்றால் விைல 

குைறப்பாக  இ க்க டி யா . ஆகேவ 
விைல உயர்  என்ப  அைமச்ச ரைவ அ
ம தி டன்  இடம்ெபற்ற ஒன்றா கேவ இ க்க 
ேவண் ம். அவ்வா  இ க்ைகயில் அர சாங்
கத்தில் இப்ே பா  பாரிய குத்  ெவட் கள் 
இடம்ெபற் க்ெ காண் ள்ள . ஆகேவ எரி
ெபா ள் விட யத்ைத சாட்டாக ைவத் க்
ெகாண்  தம  ஏைனய பிரச் சி ைன கைள தீர்க்
கப்  பார்ப்பதா கேவ இந்த ெசயற்பா கள்  

ெதன்ப  கின்றன. பிவி  ெஹல உ  மய 
ஒ  ேமாச மான கட்சி, அவர்க க்கு நாம் வக்
கா ளத்  வாங்க வில்ைல. ஆனால் அவர்கள் 
அர சாங்கத்தில் க் கி ய மான நபர்கள். அவர்
க க்ேக இந்த நிைலைய உ  வாக்கும் 
அள விற்கு அர சாங்கம் ெசயற்ப  கின்ற . 
அர சாங்கத்தின் பிர தான கட் சி யான ெபா  ஜன 
ன்ன ணியின் ெசய லாளர் ைகெயாப்ப மிட்  

எரி சக்தி அைமச்சைர நீக் கு மா  அறி வித்
ள்ளார். ெசய லாளர் ைகெயாப்ப மிட்டா ம்  
கட் சிைய இயக் கு பவர் ஜனா தி ப தியின் தம்
பி யான பசில் ராஜபக் ஷ. ஆகேவ அைமச்ச ர
ைவயிலி ந்  குறித்த அைமச்சைர நீக் கு மா  
தம்பி அண்ண க்கு கடிதம் எ   கின்றார். 
இந்த ெசயற்பா டா ன  தங்களால் ஆள  டி
யாத நிைலயில் தமக் குள் இ க்கும் பிரச் சி
ைன கைள ஒ வர் தைலயில் சுமத்தி நாட க
மா  கின்றனர் என்ப  மக்க க்கு ெதளி வாக 
ெதரி கின்ற .
எரி ெபா ள் உயர்  மட்  மல்ல மக்க
க்கு இ க்கும் பிரச் சிைன, அைனத்  அத்

தி யா வ சிய ெபா ட்களின்  விைல அதி க ரிக்
கப்பட் ள்ள .  அத் டன் பய ணத்தைட 
என கூறிக்ெ காண்  நாட் கூலி ெசய்ே வாைர 
டக் கி  விட்டதால் அவர்கள் பசி பட் டி

னியில் உள்ளனர். அர சாங்க ெகா ப்ப ன கள் 
ைறயாக மக்க க்கு ெசன்றைடயவில்ைல. 

மக்கள் உண்பதற்கு வழியில்லாத நிைலயில் 
உள்ளனர் . மக்கள் பசி பட்டினியால் 
இறப்பைத எம்மால் அ மதிக்க டியா  
என்பதற்காக நாம் பலர் ன்வந்  
கஷ்டப்பட்ட பகுதிக க்கு நிவாரணங்கைள 
வழங்கி வ கின்ேறாம். ஆனால் அரசாங்கேம 
இந்த ேவைலகைள ெசய்ய ேவண் ம் 
என்றார். 

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)பங்காளி...
 ேநற் க்காைல  கூடி ஆராய்ந் ள்ளன .ெதாடர்ச் சி யாக இவ்வா

றான ெசயற்பா  களில் ஈ  ப ம் சாகர காரி ய வசம் மீ  விசா ரைண 
நடத்த ம் பிர த ம ரிடம் வலி  த்த ள்ளனர்.
எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  ெதாடர் பி லான அறி விப்ைப 

அ த்  அைமச்சர் உதய கம்மன் பில அைமச் சுப்ப த விைய றக்க 
ேவண் ம் என ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்ன ணியின் ெசய லாளர் 
சாகர காரி ய வசம் அறி வித் ள்ளைத அ த்  ஆ ங்கட் சியில்  
அங்கம் வகிக்கும் பங்கா ளிக்கட் சி களின் தைல வர்களின் கூட்ட
ெமான்  ேநற் க்கா ைலயில் அைமச்சர் விமல் வீர வன்சவின் இல்
லத்தில் இடம்ெபற் ள்ள , 
இதன்ே பா  அைமச்சர் உதய கம்மன் பில ெதாடர்பில் சாகர 

காரி ய வ சத்தின் ெசயற்பா கள் குறித்  ஆ ந்த ரப்  பங்கா ளிக்கட்
சிகள் தைல வர்கள் க  ைம யான அதி ப் திைய ெவளிப்ப த் தி
ள்ளனர்.
அர சாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் பங்கா ளிக்கட் சி கைள ெதாடர்ச்

சி யாக இலக்கு ைவத்  இவ்வா றான ெசயற்பா கள் ன்ென க்
கப்ப  கின்றன. ஆரம்பத்தில் அைமச்சர் விமல் வீர வன்ச மீ ம் 

இேத ேபான்  அவ க் க த் க்கைள ெவளிப்ப ைட யாக 
ன்ைவத்  அர சாங்கத்தில் குழப்பங்கைள ஏற்ப த்த யற்

சித்தனர்.  இப்ே பா  அைமச்சர் உதய கம்மன் பில மீ ம் அேத 
ேபான்  தவ றாக க த் க்கைள ன்ைவத்  மீண் ம் அர சாங்
கத்தில் ெந க்கடி நிைல ைம கைள உ  வாக்க யற் சிக் கின்றனர் 
என அைமச்சர் வாசு ேதவ நாண யக்கார கூட்டத்தில் ஆேவ சப்பட்
ள்ளார். 
அைமச்சர் உதய கம்மன் பில தன் னிச்ைச யாக எ த்த டி  

என்ப ைதப்ே பான்ேற அவைர இலக்கு ைவத்  இவ்வா  க த்
க்கள் பரப்பப்ப  கின்றன. ஆனால் ஜனா தி ப தி ம், பிர த ம ம் 

அங் கீ காரம் ெகா க்கா  இவ்வா றான தீர்மா னங்கைள அறி விக்க 
டி யா  என்ப  சாகர காரி ய வசம் ேபான்ற சட்டத்த ர ணி க க்கு 

ஏன் ெதரி ய வில்ைல. அர சாங்கத்தின் பிர தான கட் சியின் ெசய
லாளர் என்ப தற்காக அைமச்ச ர ைவயில் எ க்கும் தீர்மா னங்கைள 
இவ்வா  விமர் சித்  அர சாங்கத்ைத குழப்  வ  ஆேராக் கி ய மான 
விட ய மல்ல என்பைத அைமச்சர் விமல் வீர வன்ச சுட் டிக்காட் டி
ள்ளார். சாகர காரியவசம் மீ  விசாரைண நடாத்தப்பட ேவண் ம் 
என்  பிரதமரிடம் ேகா வதற்கும் இவர்கள் தீர்மானித் ள்ளனர்.

(எம்.மேனாசித்ரா)
நாட்டில் ெகாவிட் ெதாற் க்குள்ளாகி உயிரிழப்பவர்களின் 

எண்ணிக்ைக நாளாந்தம் அதிகரித்  வ கிற . அதற்கைமய 
ேநற்  ஞாயிற் க்கிழைம ம் 63 ெகாவிட் மரணங்கள் சுகாதார 
ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் உ திப்ப த்தப்பட்டன.
இவ்வா  ேநற்  உ திப்ப த்தப்பட்டவற்றில் 12 மரணங்கள் 

ேம மாதம் 23 ஆம் திகதி தல் 31 ஆம் திகதி வைர ம் , 51 
மரணங்கள் இம்மாதம் தலாம் திகதி தல் 11 ஆம் திகதி 
வைர ம் பதிவானைவயாகும். ெகாவிட் ெதாற்றின் காரணமாக 
இவ்வா  உயிரிழந் ள்ளவர்களில் 33 ஆண்க ம் , 30 ெபண்க ம் 
உள்ளடங்குகின்றனர். அதற்கைமய நாட்டில் ெமாத்த ெகாவிட் 
மரணங்களின் எண்ணிக்ைக 2136 ஆக உயர்வைடந் ள்ள .

வத்ைத , பண்டாரவைள , காலி , திஸ்ஸாெவௗ , 
ெவன்னப் வ, அ த்மல்கட் வாவ, நாரம்மல, வாரியெபால, 
குடாகல்க வ, ேபாயகேன, ரிதீகம, மடஹெபால, ப்ேபாகம, 
ெமாரட் ைவ, தன்னா ைன, லத்சிங்கள, ெவள்ளவத்ைத, 
பிலியந்தல, ேகாட்ைட உள்ளிட்ட பிரேதசங்கைளச் ேசர்ந்தவர்கேள 
இவ்வா  உயிரிழந் ள்ளனர்.
இேத ேவைள ேநற்  ஞாயிற் க்கிழைம மாைல 6 

மணி வைர 1886 ெதாற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டனர். 
அதற்ைமய இ வைரயில் நாட்டில் 223 163 ெதாற்றாளர்கள் 
இனங்காணப்பட் ள்ளர். இவர்களில் 188 547 ெதாற்றாளர்கள் 
குணமைடந் ள்ளேதா  , 32 480 ேபர் சிகிச்ைச ெபற்  வ வதாக 
ெதாற்  ேநாயியல் பிரி  ெதரிவித் ள்ள .

அதிகரிக்கும் மரணங்கள் 
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ேரா கிண்ணக் கால்பந்  
ேபாட் டியின் ேபா , ைமதா
னத்தில் ெடன்மார்க் வீரர் 
கிறிஸ் டியன் எரிக்சன் திடீ ெரன 
நிைல கு ைலந்  வி ந்தார். 
இந்தச் சம்பவம் ெப ம் பர ப
ரப்ைப ஏற்ப த் தி ள்ள .
ஐேராப் பிய அணி க க்கு 

இைட யி லான ேரா கால்பந்  
ெதாடர் தற்ேபா  நைட ெபற்  
வ  கின்ற . 
ெடன்மார்க் தைல நகர் 

ேகாபன்ேஹ கனில் நடந்த 
‘பி’ பிரி  லீக் ேபாட் டியில் 
ெடன்மார்க்–பின்லாந்  
அணிகள் ேமாதின. 
ேபாட் டியின் தல் பாதி 
டி வ தற்கு 2 நிமிடம் ன் , 

ைமதா னத் க்கு ெவளிேய 
இ ந்  சக வீரர் எறிந்த பந்ைத 
ன் ெசன்  வாங் கினார் 

ெடன்மார்க் அணி வீரர் கிறிஸ்
டியன் எரிக்சன். அப்ேபா  திடீ
ெரன ன்பக்க மாக சரிந்  குப்
ற நிைல கு ைலந்  வி ந்தார். 
ஒட்  ெமாத்த ைமதா ன ம் 

அைம தி யா ன . ரசி கர்க ம் 
அதிர்ச் சியில் உைறந்தனர். ேபாட்டி 
நி த்தப்பட்ட . விைரந்  
வந்த ம த்  வர்கள் கு  
எரிக்சன் இ  த யத்ைத மீண் ம் 
டிக்கச் ெசய் ம் (சி.பி.ஆர்.,) 
பணியில் ஈ  பட்டனர். 
அவ ர  மார்பில் ைவத்  

ைககளால் அ த் தினர். 10 
நிமிட த  தவி சிகிச்ைசக்குப் 
பின் எ ந்தார். ‘ஸ்டிெரச்சர்’ 
லம் ம த்  வ ம ைனக்கு 

ெகாண்  ெசன்றனர். 
அங்கு தீவிர சிகிச்ைசக்கு 

பின்  இயல்  நிைலக்கு தி ம்
பினார்.  
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பிெரஞ்ச் பகி ரங்க 
ெடன்னிஸ் மகளிர் ஒற்  
ைறயர் பிரிவில் ெசக். 
குடி ய ரசு வீராங்கைன சம்  
பியன் பட்டம் ெவன்றார்.
பிெரஞ்ச் பகி ரங்க 

ெடன்னிஸ் ெதாடரின் 
மக ளி க்கான ஒற்
ைறயர் பிரி  இ தி 
ஆட்டம் பரீஸ் நகரில் 
நைட ெபற்ற . 
இதில் ரஷ்யாவின் 

அனஸ்ேத சியா பவ் லி 
ெசன்ே கா வாைவ, ெசக். 
குடி ய ரசின் பார்ே பாரா கிெர ஜி ேகாவா எதிர்
ெகாண்டார். 
மிக ம் பர ப ரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் ரஷ்

யாவின் அனஸ்ேத சியா பவ் லி  ெசன்ே கா வாைவ 
6–1, 2–6, 6–4 என்ற ெசட் கணக்கில் வீழ்த்தி 
ெசக். குடி ய ரசின் பார்ே பாரா கிெர ஜி ேகாவா சம்
பியன் பட்டம் ெவன்றார். இ  பார்ே பாரா கிெர
ஜி ேகாவா ெவல் ம் தல் கிராண்ஸ்ட்லாம் 
பட்டம் என்ப  குறிப்பிடத்தக்க . 

Χ ய ைகக Х
ǼெரКИ சСǼயП źМணС

டாக்கா பிரிமியர் லீக் ேபாட்
டியில் ந வர் மீ  இரண்  
ைற ேகாபம் ெகாண்  

ேமாச மான ைறயில் நடந் 
ெகாண்ட தற்காக எம்.எஸ்.சி. 
ேகப்டன் ஷகிப் அல் ஹச க்கு 
4 ஆட்டங்களில் விைள யாடத் 
தைட விதிக்கப்ப டலாம் எனத் 

தக வல்கள் ெவளி யா கி ள்ளன. 
டி.பி.எல். ேபாட் டியில் அபா

ஹனி லிமிெடட் அணிக்கு 
எதி ரான ஆட்டத்தில் பந்  வீ சிய 
ஷகிப், எல்.பி.டபிள் . ெகா க்க 
ந வர் ம த்த தற்குக் ேகாபம் 
ெகாண்  விக்ெகட் க்கைள 
காலால் எட்டி உைதத்  ந  வ

ரிடம் வாக் கு வாதம் ெசய்தார். 
இைத ய த் , மைழயால் 

ஆட்டத்ைத நி த்த ந  வர்கள் 
எ த்த டி க்கும் எதிர்ப்  
ெதரி வித்த ஷகிப், ன்  ஸ்டம்

 க ைள ம் பி ங்கி வீசினார்.
இந்த காெணாளி ச க 

ஊட கங்களில் மிக ம் பர வ

லாகப் பகி ரப்பட்ட . இைதத் 
ெதாடர்ந் , தன  ெசய க்கு 
ஷகிப் மன் னிப் ம் ேகாரினார். 
இந்த நிைலயில், 4 ஆட்

டங்களில் விைள யாட ஷகிப் 
அல் ஹச க்குத் தைட 
விதிக்கப்பட் ள்ளதாக ெசய்தி 
ெவளியாகி ள்ள .

˙ЖெகЛΡЖகைள எЛſ உைதНத ஷźРΧЖΜ தைட

இலங்ைக அணிக்கு எதி
ரான ெதாடரில் விைள யா ட
ள்ள இங் கி லாந்  அணி 

அறி விக்கப்பட் ள்ள .
இதில் ெபன் ஸ்ேடாக்ஸ், 

ஆர்ச்சர் ேபான்ற ன்னணி 
வீரர்கள் காயம் கார ண மாக 
விைள யா ட வில்ைல.
இலங்ைக கிரிக்ெகட் 

அணி இங் கி லாந்திற்கு சுற் ப் 
பயணம் ேமற்ெ காண்  ன்  
ேபாட் டிகள் ெகாண்ட இ  ப

க்கு–20 கிரிக்ெகட் ெதாடரில் 
ன்ன தாக விைள யா  கி ற . 
தல் ேபாட்டி ஜூன் 23ஆம் 

திகதி நைட ெப ற ள்ள .
இதற்கான 16 ேபர் 

ெகாண்ட இங் கி லாந்  அணி 
அறி விக்கப்பட் ள்ள . 

அணி விபரம்,
ேமார்கன் (தைலவர்), ெமாயீன்

அலி, ேபர்ஸ்ேடாவ், சாம் பில்லிங்ஸ், 
ேஜாஸ்ட் பட்லர், சாம் கர்ரன், 
ேடாம் கர்ரன், லியம் ேடாசன், 

கிறிஸ் ேஜார்டான், லியம் 
லிவிங்ஸ்ேடான், தாவித் 
மலான், அடில் ரஷித், ேஜசன் 
ேராய், ேடவிட் வில்ேல, கிறிஸ் 
ேவாக்ஸ், மார்க் ட்.
இதில் கிறிஸ் ேவாக்ஸ் 

2015ஆம் ஆண் க்குப் பிறகு 
தற்ே பா தான் விைள யா
ட ள்ளார். காயம் கார ண
மாக ெபன் ஸ்ேடாக்ஸ், 
ஆர்ச்சர் ஆகிேயார் இலங்ைக 
ெதாடரில் இடம்ெபறவில்ைல.

இலЗைகЖΜ எ ரான இЗźலாОΤ அa அ ˙РΧஇலЗைகЖΜ எ ரான இЗźலாОΤ அa அ ˙РΧ
ேவாЖЪ இைணРΧ; ெபП, ஆУИசУ இХைலேவாЖЪ இைணРΧ; ெபП, ஆУИசУ இХைல

சீனாவால் குைறந்த  மற் ம் ந த்தர 
வ  மானம் ெப ம் நா  க க்கு சிறந்த  
உட்கட்டைமப்  வசதிகைள ஸ்தாபிப் 
பதற்கு  உத  வ தற்காக  ன்ென க்கப்பட்
ள்ள யற் சி ெயான் க்கு எதி ராக அத ைன

ெயாத்த திட்ட ெமான்ைற ன்ென க்க ஜி7 
நா  களின் தைல வர்கள் தீர்மா னித் ள்ளனர்.
சீனா வா ன   இந்தத் திட்டத்தின் லம் 

உல க ளா விய ரீதியில்  தன  ெசல்வாக்ைக  
விரி  ப த்தி வ  வ  குறித்   உலக 
நா களின் மத் தி யில் கவைல அதி க ரித்
ள்ள நிைல யி ல்  ஜி7 நா  களின் தைல

வர்கள் ேமற்படி தீர்மா னத்ைத எ த் ள்
ளனர்.
சீனாவின் நிகழ்ச்சித் திட்டத்ைத ெயாத்த தா

க ள்ள  அேத ச மயம் அதற்கு மாற் றீ டான 
உயர் தரா தர  திட்ட மாக அெம ரிக்க ஆத ர 
ட னான 'சிறந்த உலைக மீளக் கட் டி ெய ப்
ேவாம்' என்ற திட்டத்ைத ன்ென க்க 
வி ம்  வ தாக அெம ரிக்க ஜனா தி பதி ேஜா 
ைபடன் ெதரி வித்தார்.
சீனாவின் 'ஒேர மண்டலம் ஒேர பாைத' 
யற் சியின் லம் பல நா  களில் ைக யி

ரதப் பாைதகள், வீதிகள் மற் ம் ைற 
கங்கைள நிர்மா ணிக்க  நிதி  தவி வழங்கப்
பட்  வ  கி ற .  இந்தத் திட்ட மா ன   சில 
நா  கைள கடன் சுைமயில் தள்  வ தாக 
உள்ள தாக குற்றஞ்சாட்டப்ப  கி ற .
இந் நி ைலயில் பிரித்தா னிய ேகார்ன்ேவால் 

பிராந் தி யத்தில் கார்பிஸ் ேப வாசஸ்த லத்தில்  
இடம்ெபற்ற  ஜி7 நா கள் உச் சி மா நாட்டில் 
கலந் ெகாண்ட  அங்கத் வ நா  களின் 
தைல வர்கள்,  ேமற்படி திட்டம் ெதாடர்பில் 
வி  மி யங்க டன் கூடிய  உயர் தரா தரம் 
மிக்க ெவளிப்ப ைடத்தன்ைம ள்ள பங்கா
ளித்  வ ெமான்ைறத் தாம் வழங்க ள்ள தாக 
தம்மால்  இைணந்  ெவளியி டப்பட்ட 
அறிக்ைகயில் குறிப் பிட் ள்ளனர். 
ஆனால் ஜி7 நா கள் ேமற்படி திட்டத்

திற்கு எவ்வா  நிதி வ ச தி ய ளிக்க உத்ேத சித்
ள்ளன என்ப  குறித்  விபரம் எ ம் 

ெவளியி டப்ப ட வில்ைல.
இந் நி ைலயில் ேஜர்ம னிய அதிபர் 

அஞ்ெஜலா ெமர்கல் க த்  ெவளியி 

ைகயில், ஜி7 நா கள்  இந்தத்  திட்டத் திற்கு  
நிதி வச தி ய ளிக்கும் கட்டத்ைத இன் ம் 
எட்ட வில்ைல எனக் குறிப் பிட்டார்.
கடந்த ெவள்ளிக் கி ழைம ஆரம்ப மான 

ஜி7 நா  களின் தைல வர்க ள  உச் சி மா நா   
ெதாடர்ந்  3 நாட்க ளாக இடம்ெபற்  
ேநற்  ஞாயிற் க் கி ழைம நிைற  ெபற்ற . 
இந்தக் கூட்டத்தின் ேபா  உலகின் அதி 

ெசல்வந்த ஜன நா யக நா  களின்  அைமப்
பான ஜி7 கு  எதிர்கா லத்தில் உலகில் 
பரவக் கூடிய  ெதாற்  ேநாய்கள் ெதாடர்பில் 
திய திட்ட ெமான்ைற ன்ென க்க  உ
தி ண் ள்ள .
இதன்ே பா   ஜி7 நா  களின் தைல வர்கள் 

ெதாற்  ேநாய்களால் மீண் ம் மனித 
மற் ம் ெபா  ளா தார அழி கள் ஏற்ப 
வைத த ப்பைத இலக்காகக் ெகாண்  
கார்பிஸ் வைள குடா பிர க ட னத்ைத  ேநற்  
ன் தினம் சனிக் கி ழைம ெவளியிட்டனர். 
 த ப் சி ம ந்  கைள உ  வாக்

க ம்  அவற் க்கு அ  ம திப்பத் திரம்  
வழங்க  மான காலத்ைதக் குைறத்தல், 
எதிர்காலத்தில்  ேதான்றக்  கூடிய 
ெதாற் ேநாய்கள் ெதாடர்பில் உலகளாவிய 

கண்காணிப்  வைலப் பின்னைல ம் 
மரப க்கைள  வரிைசப்ப த் ம் திற 
ைன ம் வ ப்ப த்தல் மற் ம் உலக 
சுகாதார ஸ்தாபனத்ைத  சீர்ப த்தி 
வ ப்ப த் வதற்கு  ஆதரவளித்தல்  
உள்ளடங்கலான தீர்மானங்கைள ேமற்படி 
பிரகடனம் உள்ளடக்கி ள்ள .
ஜி7 நா கள்  உல கி ள்ள வறிய நா

க க்கு ெகாவிட்-19 ெகாேரானா ைவர
ஸ−க்கு எதி ரான  ஒ  பில் லியன் த ப் சி 
ம ந்  கைள வழங்க ஏற்க னேவ இணங்
கி ள்ள நிைலயில்  அதற்கு வர ேவற்ப
ளித் ள்ள  ஐக் கிய நா கள் ெசய லாளர் 
நாயகம் அந்ே தா னிேயா குட்டெரஸ், 
ேமற்படி திட்டம் ேபா மானதல்ல என ம் 
ெதாற் த் ெதாடர்பில் உல க ளா விய ரீதியில்  
எதிர்ெ காள்ளப்பட்  வ ம் ெபா  ளா தார 
பிரச் சி ைன க ைள ம் உள்ள டக்கி  விரி வான 
திட்டம் ேதைவயாக ள்ள  என ம் 
வலி த்தி ள்ளார்.

΅னா˙П ஒேர மМடலС ஒேர பாைத ΨயФ ż ைய ெயாНத 
ЛடНைத ΨПென ΡЖக Ž7 உИ ż மா நாЛſХ ΊУமானС

காУǼЪ வைள Μடா Ǽர க டனС ெவ ΑΡ

żżǿயா˙Х  மΪНΤவமைன ΐΤ ǿயா˙Х  மΪНΤவமைன ΐΤ 
ெஷХ தாЖΜதХ; 13 ேபУ பˇெஷХ தாЖΜதХ; 13 ேபУ பˇ
வட சிரி யாவில் க் கிய ஆத ர  பைட யி னரின்  கட் ப்

பாட் டி ள்ள அப்றின் நகைர  இலக்குைவத்  ேமற்ெ காள்
ளப்பட்ட இ  ேவ  ெஷல் தாக் கு தல்களில்  ம த்  வ ம ைன
ெயான் றி லி ந்த இ  ம த் வ உத் தி ேயா கத்தர்கள் உட்பட 
13 ேபர் பலி யா ன டன்  27 ேப க்கும் அதி க மாேனார் காய
ம ைடந் ள்ள தாக அந்நாட்  அதி கா ரிகள் ேநற்  ஞாயிற் க் கி
ழைம ெதரி வித்தனர்.

த லா வ  ெஷல்  குடி யி ப்  பிர ேத ச ெமான்றில் வி ந்  
ெவடித்த அேத ச
மயம்  இரண்டா
வ  ெஷல் ம த்

 வ மைனக் கட் டி
டத்தின் மீ  வி ந்  
ெவடித் ள்ள .
இந்தத் தாக் கு த
க்கு யார் காரணம் 

என்ப  இ  வைர 
அறிப்ப ட வில்ைல.
ஏ  கைண ஏ ம் 

உ ப  க  ர ண ெ ம ான்
ைறப்  பயன்ப
த்தி சிரிய குர்திஷ் 

ைவ.பி.ஜி ேபாரா
ளி களால்  இந்தத் 
தாக் குதல் நடத்தப்
பட்ட தாக ம த்  வ
மைன வட்டா ரங்கள் 
ெதரி வித்த தா க ம் 
இ த  ை ன  ய  த்  
ேமற்படி  தாக்  கு
த  க்கு  பதி  லடி 
ெகா க்கும் க மாக 

க்  கிய  பைட
யினர் மாரத் அல் 
மான் பிராந் தி யத்

திற்கு அ  கி ள்ள 
பி ர ே த ச ங் க ை ள 
இ ல க் கு ை வ த்   
ஆ ட் டி ெ ல றி 
த ா க் கு த ல் க ை ள  
நட த்திய த ா க ம் 

க்கிய அதிகாரி 
ெயா வர் ெதரிவித் 
தார்.
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