
ேமன் ைற யீட்  நீதி மன்ற

கம்மன்பில மீ  மாத்திரம் 
ெபா ப்ைப சுமத்த டியா

பிராந்திய,நகரப்பதிப்

மலர் : 91 இதழ்: 265 ெகா ம்  பிலவ வ டம் ஆனி மாதம் 01 ஆம் திகதி  ெசவ்வாய்க்கிழைம (15.06.2021) ஹிஜ்ரி 1442 ல்கஃதா 04 விைல : .30 பக்கங்கள் :16
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அரசாங்கத்தின் 8 பங்காளிக்கட்சிகளின் தைலவர்கள் கூட்டாக அறிக்ைக

(ஆர்.யசி)
நாட்டின் ெபா ப் பி ரச் சி ைன களின் 
ேபா  அர சாங்கத் க்குள் இரண்  
அணி க ளாக ேமாதிக்ெ காள்வ  இ
தி யில் ஆட் சிைய கவிழ்க்கும் நிைல
ெயான்ைற உ  வாக் கி வி ம்.  நாட்டின் 
ெந க்க டி யான நிைல ைமயில்  அர சாங்

கத் க் குள் ம் குழப்பங்கள் ஏற்ப  கின்
ற ேபா  அர சாங்கம் ெசயற்ப  கின்றதா 
என்ற சந்ேதகம் எ ந் ள்ள தாக ஆ ந்
த ரப்  பங்கா ளிக்கட் சிகள் ெதரி வித் ள்
ளன. ேம ம்  ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்
ன ணியின் தீர்மா னிக்கும் சக் தி யாக பிர
தமர் இ க்க ேவண் ம் என ம்

2 அணி க ளாக ெசயற்படின்
ஆட்சி கவி ம் அபாயம்  
பங்கா ளிக்  கட் சிகள் அரச பிர தா னி க க்கு எச்ச ரிக்ைக; ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன 
ன்ன ணியின் அதி கா ரத்ைத பிர தமர் ைகப்பற்ற ேவண் ம் என ம் வலி  த்தல்  

(எம்.மேனா சித்ரா)
வர லாற்றில் ெவட்கக் ேகடா ன ம் 
மிக ம் இழி வா ன  மான வைகயில் 
அர சாங்கம் எரி ெபா ள் விைலைய அதி

க ரித் ள்ள . ெகாவிட் ெதாற்றின் கார
ண மாக ஒ ேவைள உணைவ மாத் திரம் 
உண்  வா ம் மக்கள் வாழ் கின்ற இந் 
நாட்டில், ெபா ப்பற்ற வைகயில் 

எரி ெபா ள் விைல ேயற்றம் குறித்த 
தீர்மா னத்ைத வாபஸ் ெப ங்கள்

எதிர்க்கட்சி தைலவர் வலி  த்தல்

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
எரி ெபா ட்களின் விைல அதி க ரிக்கப்ப ட் ள்ளதால் எதிர்
வ ம் சில தினங்களில் ேபக்கரி உற்பத்திப் ெபா ட்களின் 
விைலைய அதி க ரிக்க ேநரி ம் என அகில இலங்ைக ேபக்கரி 
உரி ைம யா ளர்களின் சங்கம் அறி வித் ள்ள .
இ  ெதா டர்பாக சங்கத்தின் தைலவர் என்.ேக.ஜய வர்த்தன 
ெதரி விக்ைகயில்,

ேபக்கரி உண ப்ெபா ள்
விைல அதி க ரிக்கப்ப ம்
அகில இலங்ைக ேபக்கரி உரி ைம யா ளர்களின் சங்கம்

(எம்.மேனா சித்ரா)
எரி ெபா ள் விைல ேயற்றத் தினால் 
எதிர்ெ காள்ளக்கூடிய ஏைனய ெந க்
க டி க ளி லி ந்  மக்களின் கவ னத்ைத 
திைச தி ப்  வ தற்கா கேவ அர சாங்கம் 
ஊட கங்கள் ஊடாக நாட கங்கைள 

அரங்ேகற்றிக்  ெகாண்  டி  க்  கி  ற . 
தற்ே பா  அர சாங்கம் எ க்க ேவண் டிய 
ஒேர ெயா  தீர்மானம் உடன டி யாக 
பதவி விலகி நாட்ைட உரி ய வர்க ளிடம் 
ஒப்ப ைடப்ப ேத யாகும் என்  ஐக் கிய 
மக்கள் சக் தியின் 

மக்களின் கவ னத்ைத திைச தி ப்ப  
ேபாலி நாட கம் அரங்ேகற்றம்

க  ைம யாக சா ம் எதிர்க்கட்சி

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
ந ா ட்டில்  தீவி  ர
மாக பர விச்ெசல் ம் 
ெகாவிட்  ெதாற்ைற 
கட் ப்ப த்த அர சாங்
கத் திடம் ைற யான 
ேவைலத் திட்டம் எ  

ம் இல்ைல. அேத ேபான்  இவ்வா
றான நிைலயில் அர சாங்கத்தின் ெசல்
வாக்கு வீழ்ச் சி ய ைட வ  பயங்க ர மான 
நிைல யாகும். 

நான் பாரா  மன்றம்
ெசல்வ  ஏன் ?  
மனம் திறந்தார் ரணில்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ைக  மற் ம் த த்  ைவப் க்கு 
எதி ராக உயர்நீதி மன்றில் அசாத் சாலி 
சார்பில் தன்ைனேய ம  தா ர ராக ெபய
ரிட் , சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி ெகளரி 
சங்கரி தவ ராசா தாக்கல் ெசய் ள்ள எஸ்.
சி.எப்.ஆர். 97/2021 எ ம்

அசாத் சாலி விவ கா ரத்தில்
இ  வாரங்களில் டி
உயர் நீதி மன் க்கு அறி வித்தார் பிரதி ெசாலி சிட்டர் ெஜனரல் திலீப 

(ஆர்.யசி)
பய ணக்கட் ப்பாட் க் காலத்தில் ெகாவிட் 19 ைவரஸ் 
பரவல் வீத மா ன  அதி க ரிக்க வில்ைல என்றா ம் ெதாற்றாளர் 
எண் ணிக்ைகயில் குைற  ஏற்படவில்ைல.  எனேவ ேம ம் 
ஒ  வார கா ல ேம ம்

இந் தி யா ைவ விட இலங்ைகயில்
ெதாற் ப்ப ரவல் நிைல அதிகம்  
ேம ம் ஒ   வா ர ேம ம் பயணக்கட் ப்பா  நீடிக்கப்பட 

ேவண் ம் என் கிறார் சுகா தார பணிப்பாளர்  

(ஆர்.யசி)
சரி யான தைல ைமத் வம் இல்லா  
இந்த அர சாங்கம் ன்ென க்கும் 
ேமாச மான ஆட் சிைய எதிர்த்  ெபா
மக்கள் வீதிக்கு இறங்கும் நாள் 

ராஜபக் ஷ அர சாங்கத்ைத எதிர்த்

ெபா  மக்கள் விைரவில்
வீதியில் இறங் கு வார்கள்

த்ெதட் ேவ 

ஆனந்த ேதரர் 

எச்சரிக்ைக

(எம்.மேனா சித்ரா)
எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  உட்பட
மக்கைள ெந க்க டிக்கு உள்ளாக்கும் 
வைக யி லான பல தீர்மா னங்கள் அர சாங்  
கத் தினால் ன்ென க்கப்பட்  வ
கின்றன. எனேவ இேத நிைலைம 

ெதாட  மாயின் நாட்ைட ம் மக்க
ைள ம் பா  காப்ப தற்காக அர சாங்
கத் க்கு எதி ராக நம் பிக்ைக யில்லா 
பிேர  ர  ைண  ெகாண்  வ  வ  
ெதாடர்பில் அவ தானம் ெச த்தப்பட்
ள்ள தாக 

அர சாங்கத் க்கு எதி ராக விைரவில்
நம் பிக்ைக யில்லா பிேர ரைண
ஐக் கிய மக்கள் சக்தி அவ தானம் ெச த் தி ள்ள தாக கூ  கிறார் சரத் ெபான்ேசகா

(ஆர்.யசி)
நாட ளா விய ரீதியில் பிறப் பிக்கப்பட் ள்ள பய ணக்கட் ப்
பா  ேம ம் இ  வா ரங்க க்கு நீடிக்கப்ப  மாயின் ெகாவிட் 
19 ைவரஸ் பரவல் குைற வ ைட ம் வாய்ப் கள் அதி க மாக 
உள்ள தாக இலங்ைக ைவத் தி யர்கள் சங்கத்தின் தைலவர் 
விேசட ைவத் திய நி ணர் பத்மா குண ரத்ன ெதரி வித்தார். 

ெகாவிட்19 ைவரஸ் பரவல் 
குைறவைட ம் சாத்தியம்
ேம ம் இ வாரங்க க்கு கட் ப்பா  அவசியம்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ெகா ம்  ேமல் நீதி மன்ற சிேரஷ்ட நீதி  
ப தி யாக கட ைம யாற்றி வந்த சஷி மேகந் 
திரன், ேமன் ைற யீட்  நீதி மன்ற நீதி
ப தி யாக நிய மிக்கப்பட் ள்ளார். இதற்
கான நிய மனக் கடிதம் ேநற்  ஜனா தி
பதி ெசய ல கத்தில் ைவத்

நீதி ப தி யாக 
சஷி மேகந்திரன்

(நா.த ஜா)
பாரிய மனித உரி ைம  மீ றல்கள் இடம்ெப றக் கூ டிய 
ேமாச மான பாைதயில் இலங்ைக பய ணித் க்ெ காண் டி ப்
ப  பற் றிய மிகச்ச ரி யா ன ம் ஆழ மா ன  மான க த் க்க
ைள ம் கரி ச ைன ைய ம் ஐேராப் பிய ஒன் றிய பாரா  மன்
றத்தில் நிைற ேவற்றப்பட்ட தீர்மானம் ெவளிக்காட் டி யி க் கி
ற . எனேவ தற்ே பா ைதய நிைல வ ரங்கள் ெதாடர்பில் 

இலங்ைகயின் நிைலைமைய 
கண்காணிக்கும் சர்வேதசம்
மனித உரிைமகள் கண்காணிப்பகம்

(ஆர்.யசி)
ஜனா தி பதி மற் ம் பிர த மரின் தீர்
மா னத்ைத ேகள் விக்கு உட்ப த்தி 
அர சாங்கத் திற்குள்  பிள கள்  இ ப்
ப தாக மக்கள் மத் தியில் நிைலப்பா
ெடான்ைற உ  வாக் கு வதன் ல
மாக  இ  தியில் அர சாங்கத்தின் 
மீதான மக்கள் நம் பிக்ைக இழக்கப்
ப ம்.  ஆ ம் கட்சி ெசயலர் சாகர காரி ய வ
சத்தின் ெசயற்பா கள் அவ்வாேற அைமந் ள்
ளன. எனேவ அர சாங்கத் திற்குள் ஏற்பட் ள்ள 

பிள  கைள ேதாற்க டித்  அர சாங்கத்ைத பலப்
ப த்த ேவண் டி ய  ஜனா தி பதி மற் ம் பிர தமர் 
ஆகி ேயாரின் ெபா ப்  என்பைத சுட் டிக்காட்டி 
அர சாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் 

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ெகா ம்  ைற  கத் க்கு வட ேமல் திைசயில்,  9.5 கடல் 
ைமல் ரத்தில், ெகா ம்  ைற  கத் க்குள் ைழ ம் 
ேநாக் குடன் நங் கூ ர மி டப்பட் டி ந்த நிைலயில் தீ பர வ க்கு 
உள்ளான எக்ஸ் பிரஸ் ேபர்ள் எ ம் சரக்குக் கப்பலின் கப்டன் 
ேநற்  ைக  ெசய்யப்பட்டார். 
குறித்த கப்பல்  சுமார் 10 கடல் ைமல் ரத்தில் 70 அடி ( 21 
மீற்றர்) ஆழத்தில் ெதாடர்ந் ம் 

எக்ஸ் பிரஸ் கப்பல் கப்டன் ைக
2 மில் லியன் பா ெசாந்த பத் திர பிைணயில் 

வி  வித்த  ெகா ம்  ேமல் நீதி மன்றம்

ெகா ம்  ேமல் நீதி மன்ற சிேரஷ்ட நீதி ப தி யாக கட ைம யாற்றி வந்த சஷி மேகந்திரன், ேமன் 
ைற யீட்  நீதி மன்ற நீதி ப தி க்கான நிய மனக் கடிதத்ைத ேநற்  ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ ப க்

ஷ விடமி ந்  ெபற் க்ெகாண்டேபா ... 
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(எம்.மேனா சித்ரா)
வரி ெச த்  ப வர்களின் நிதி யி லி ந்   பாரா
 மன்ற உ ப் பி னர்க க்கு வாக னங்கைள வழங்

கு வ தற்கான அர சாங்கத்தின் ன்ெ மா ழிைவ 
ஐக் கிய மக்கள் சக்தி நிரா க ரிப்ப தாக ெதரி வித்
ள்ள எதிர்க்கட்சி தைலவர் சஜித் பிேர ம தாச, 

அதற்கு ெசல வி ம் நிதிைய நாட்  மக்க க்கு 
த ப் சி வழங்கும் ேவைலத் திட்டத் திற்கு பயன்
ப த்  மா ம் வலி  த் தி ள்ளார்.
இ  குறித்  தன  உத் தி ேயா க ர்வ விட்டர் 

பக்கத்தில் பதி விட் ள்ள எதிர்க்கட்சி தைலவர் 
சஜித் பிேர ம தாச அதில் ேம ம் குறிப் பிட்
ள்ள தா வ :
வரி ெச த்  ப வர்களின் நிதி யி லி ந்   பாரா
 மன்ற உ ப் பி னர்க க்கு வாக னங்கைள 

வழங் கு வ தற்கான அர சாங்கத்தின் ன்ெ மா
ழிைவ ஐக் கிய மக்கள் சக் தி யா கிய நாங்கள் நிரா
க ரிக் கின்ேறாம்.
நாட்டில் நில  கின்ற  இந்த மட் ப்ப த்தப்

பட்ட நிதி ைய அைனத்  இலங்ைக யர்க க்கும் 
த ப்  சி கைள வழங் கு வ தற்காக பயன்ப த் 
மா  அர சாங்கத்ைத வலி  த்  கின்ேறாம். அர சி
யல்வா தி களின் வாழ்ைவ ெசழிப்பாக் கு வ தற்கு 
மக்க க் கு ரிய வளத்ைத பயன்ப த்  வ தற்கு  
ஐக் கிய மக்கள் சக்தி ஒ ேபா ம் அ மதிக்கா . 
இதற்குப் பதிலாக அவ்வாறான வளங்கைள 
நாட்டின் ேமம்பாட் க்கும், அபிவி த்திக்கும், 
சுபீட்சத் க்கும் தலீ  ெசய்தல் ேவண் ம். 

(எம்.மேனா சித்ரா)
வாரி ய ெபால பிர ேத சத்தில் விவ சா யி க
க்கு நிவா ரண விைலக்கு வழங் கு வ தற்

காக ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட உரத் திைன 
தன  பிரத் தி ேயக விற்பைன நிைல யத்
திற்கு ெகாண்  ெசன்  விற்பைன ெசய்த 
வாரி ய ெபால விவ சாய ேசைவகள் அபி வி
த்தி அ  வ ல கத்தின் அபி வி த்தி அதி கா

ரி ெயா வர் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள தாக 
ெபாலிஸ் ேபச்சாளர் பிரதி ெபாலிஸ்மா 
அதிபர் அஜித் ேராஹண ெதரி வித்தார்.
இ  குறித்  அவர் ேம ம் ெதரி விக்

ைகயில், 1500 பா என்ற நிவா ரண 
விைலயில் குறித்த உரத் திைன வழங்க தீர்

மா னிக்கப்பட் டி ந்த நிைலயில், அவற்றில் 
50 உர ட்ைட கைள எ த் ச் ெசன்  
தன  பிரத் தி ேயக விற்பைன நிைல யத்தில் 
குறித்த அபி வி த்தி அதி காரி விற்பைன 
ெசய் ள்ளைம ெதரி ய வந் ள்ள .
விவ சா யி க க்கு நிவா ரண விைலக்கு 

வழங் கு வ தற்காக ெகாண்  வரப்பட்ட 
உரத் திைன அதிக விைலக்கு விற்பைன 
ெசய்தைம மற் ம் ஊழல் ெசய்தைம ஆகிய 
குற்றச்சாட்டின் கீழ் குறித்த அதி கா ரிக்கு 
எதி ராக சட்ட நடவடிக்ைக எ க்கப்ப ம். 
வாரியெபால ெபாலிஸார் ேமலதிக 
விசாரைணகைள ன்ென த் ள்ளனர் 
என்றார்.

 (இரா ஜ ைர ஹஷான்)
எரி ெபா ள் விைல  அதி க ரிப்  குறித்  

அைமச்ச ரைவ மட்டத்தில் ன்ென க்
கப்பட்ட தீர்மா னத்ைத  விமர்ச னத் திற் குள்
ளாக்கி ெபா  ஜன ெபர  னவின் ெபா ச்
ெச ய லாளர் கூட்ட ணிக்குள் ேதைவ யில்லாத 
பிரச் சி ைனைய ஏற்ப த் தி ள்ளார். இவ ர   
ெசயற்பா  ஸ்ரீலங்கா சுதந் திர  ெபா  ஜன 
ெபர ன கூட்ட ணிைய பல வீ னப்ப த் ம் 
வைகயில் காணப்ப  கி ற .  இவ் வி டயம் 
குறித்  கூட்ட ணியின் சிேரஷ்ட தைல வர்க
டன் ேபச் சு வார்த்ைத யிைன ன்ென க்க
ள்ேளாம் என  லங்கா சம ச மாஜ கட் சியின் 

தைல வ ம்,  பாரா  மன்ற உ ப் பி ன 
மான ேபரா சி ரியர் திஸ்ஸ விதா ரண ெதரி
வித்தார்.

 எரி  ெபா ள்  விைல  ேயற்றத்ைத 
ெதாடர்ந்  ஆ ம் தரப் பிற்குள் எ ந் ள்ள 
ரண்பா கள் மற் ம் அ த்த கட்ட நட வ

டிக்ைக குறித்  வின விய ேபா  இதைனத் 
ெதரி வித்த அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,

 வாழ்க்ைக ெசல  ெதாடர்பான கு வின் 
தீர்மா னத் திற்கு அைம யேவ  எரி ெபா ளின் 
விைல அதி க ரிக்கப்பட் ள்ள . தற்ே பா
ைதய ெந க்க டி யான சூழ் நி ைலயில் எரி
ெபா ளின் விைலைய அதி க ரித் ள்ளைம  
ெபா த்த மற்ற . இத் தீர்மானம் மீள் பரி
சீ லைன ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்ற 
ேகாரிக்ைக யிைன  ன்ைவத் ள்ேளாம். 
ெகாவிட்–19 ைவரஸ் தாக்கத் திற்கு தீர்  
காணாத நிைலயில்  மக்கைள ெந க்க டிக்

குள்ளாக்கும் வைகயில்  அத் தி யா வ சிய 
ெபா ட்களின் விைல யிைன அதி க ரிப்ப  
ெபா த்த மற்ற தாகும்.
எரி ெபா ள் விைல  அதி க ரிப்  

ெதாடர்பில் ெபா  ஜன ெபர  னவின் 
ெபா ச்ெச ய லாளர் சாகர காரி ய வசம் ெவளி
யிட் ள்ள அறிக்ைக  கூட்ட ணிக்குள் காணப்
ப ம் ரண்பாட்ைட பகி ரங்கப்ப த் தி ள்
ள . எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  குறித்  
அைமச்ச ரைவ மட்டத்தில் எ க்கப்பட்ட 
தீர்மா னத்ைத  விமர்ச னத் திற் குள்ளாக்கி  
ேதைவ யில்லாத  ெந க்க டி கைள  அவர் 
ேதாற்  வித் ள்ளார்.
ெகா ம்  ைற  கத்தின் கிழக்கு 
ைனய விவ கா ரத்தில்  கூட்ட ணியின் 

தைல வர்கள் எ த்த தீர்மா னத்ைத  ெகாண்  
இவர் ேதைவ யில்லாத பிரச் சி ைன கைள  ஏற்
ப த் தினார்.  அதைன ெதாடர்ந்  மாகாண 
சைப ேதர்தல் ைறைம குறித் ம் ஆ ம் 
தரப்பின் கூட்ட ணிக்குள் ரண்பா கள் 
ேதாற்றம் ெபற்றன. ஆ ம் கட் சிக்கும், 
பங்காளி கட் சிக்கும் இைட யி லான ரண்
பா  க க்கு தீர்  காண ேவண் ம் 
என்ற ேகாரிக்ைக யிைன பிர த ம ரிடம் ன்
ைவத்ேதாம்.

 பிர தமர் மஹிந்த ராஜ ப க்  ஷ விற்கும், 
பங்காளி கட்சி தைல வர்க க்கும் இைட யி
லான ேபச் சு வார்த்ைத கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 
இடம்ெபற்ற . இக் கூட்டத்தில் பிர தான 11 
பங்காளி கட்சி தைல வர்கள் கலந் ெகாள்
ள வில்ைல.  பிர தமர் தைல ைமயில் கட்சி 

தைலவர் கூட்டம் என்  அைழப்  வி க்
கப்பட்  அக் கூட்டத்தில் ெபா  ஜன ெபர

 னவின் மாவட்ட உ ப் பி னர்கள் என 
50ற்கும் ேமற்பட்ேடார் கலந் ெகாண்
டார்கள். இவ்வா றான சம்பவம் இ  ைற 
இடம்ெபற்ற . பிர த ம டன் தனிப்பட்ட 
ைறயில் ேபச் சு வார்த்ைத யிைன  ன்ென
க்க ேவண் ம் என்  ன்ைவக்கப்பட்ட 

ேகாரிக்ைக திட்ட மிட்ட வைகயில்   றக்க
ணிக்கப்பட்ட .
மாகாண சைப ேதர்தல் இடம்ெப  வ தற்கு 
ன்னர்  ெபா  ஜன ெபர ன தைல ைம யி

லான கூட்ட ணிக்குள் காணப்ப ம் ரண்
பாட் டிற்கு தீர்   காண ேவண் ம் என்  
பிர த ம ரிடம் குறிப் பிட்ேடாம். பங்காளி 
கட்சி தைல வர்க டன் பிர தமர் தனிப்பட்ட 
ைறயில் ேபச் சு வார்த்ைத யிைன ன்ென
க்க ேவண் ம் என்  குறிப் பிட்ேடாம். 
 வ ட ெகாவிட் ெகாத்தணி  கார ண

மாக பிர த ம டன்  ேபச் சு வார்த்ைத யிைன 
ன்ென க்கும் வாய்ப்  கிைடக்கவில்ைல.
எரி ெபா ள் விைல ேயற்றம் குறித்  

அைமச்ச ரைவ மட்டத்தில் ன்ென க்
கப்பட்ட தீர்மா னத்ைத விமர்ச னத் திற் குள்
ளாக்கி ெபா  ஜன ெபர  னவின் ெபா ச்ெச
ய லாளர் ேதைவ யில்லாத பிரச் சி ைன கைள 
கூட்ட ணிக்குள் ஏற்ப த் தி ள்ளார். இவ ர  
ெசயற்பா  குறித்   ெபா  ஜன ெபர 
னவின் சிேரஷ்ட தைல வர்க டன்  ேபச் சு
வார்த்ைதயில் ஈ பட ள்ேளாம் என்றார்.

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
இலங்ைகக்கு வழங்கப்ப ம் ஜி.எஸ்.பி. 

பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய ஐேராப் பிய  ஒன்
றியம் நீக் கு மாயின் அதனால் ேதசிய ெபா
ளா தா ரத் திற்கு ெப  ம ள விற்கு பாதிப்   
ஏற்ப டா . வரிச்ச  ைகைய ெபற் க் 
ெகாள்வ தற்காக ஐேராப் பிய ஒன் றியம் 
குறிப் பி ம் நிபந்த ைன க க்கு அடி ப ணிய 
டி யா  என நிதி ல த னச்சந்ைத இரா

ஜாங்க அைமச்சர் அஜித் நிவார்ட் கப்ரால் 
ெதரி வித்தார்.
ெபா  ளா தார கார ணி கைள ெகாண்  

வழங்கப்ப ம் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச
ைக தற்ே பா  அர சியல் மயப்ப த்தப்

பட் ள்ள தா க ம் இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
அஜித் நிவார்ட் கப்ரால் ெதரி வித்தார்.
ஜி .எஸ் .பி .  பிளஸ்  வரிச்ச  ைக 

ெதாடர்பில் எ ந் ள்ள சர்ச்ைச குறித்  
வின விய ேபா  இதைனத் ெதரி வித்த 
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,

2015ஆம் ஆண்  ஆட்சி மாற்றத்ைத 
ெதாடர்ந்  இலங்ைகக்கு ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் 
வரிச்ச ைக வழங்கப்பட்ட . இதைன 
ெபற் க்ெகாள்வ தற்காக நல்லாட்சி 
அர சாங்கம் ஐேராப் பிய ஒன் றிய உ ப்  
நா  க க்கு வழங் கிய வாக் கு  திகள்  அக்

கா ல கட்டத்தில் ெப  ம ளவில் நிைற ேவற்
றப்பட்டன.  நிதிைய ெபற் க் ெகாள்வ
தற்காக நாட்டின்  இைற யாண்ைம பல சந்
தர்ப்பங்களில் விட் க்ெகா க்கப்பட்ட . 
ேதசிய பா  காப்  பல வீ ன ம ைட வ தற்கும்  
இ  ஒ  கார ணி யாக காணப்பட்ட . 
பிர தமர் மஹிந்த ராஜ ப க்  ஷவின் ஆட்சி 
காலத்தில் பல்ேவ  கார ணி கைள அடிப்ப
ைட யாகக் ெகாண்  ஜி.எஸ்.பி.பிளஸ் வரிச்
ச ைக நி த்தப்பட்ட . இதனால் இலங்
ைகயின் ஏற்  ம தித் ைற ெப  ம ள விற்கு 
பாதிப்ப ைட ய வில்ைல. 2009ஆம் ஆண்  
காலப்ப கு தியில் இலங்ைகயிலி ந்  ஏற்

 மதி ெசய்யப்பட்ட ைதத்த ஆைட களில் 
50 சத வீ த மா ன ைவேய ஐேராப் பிய ஒன் றிய 
நா  க க்கு ஏற்  மதி ெசய்யப்பட்டன.
அர சியல் கார ணி கைள  அடிப்ப ைட

யாகக் ெகாண்  அக்கா ல கட்டத்தில் 
ஜி.எஸ்.பி.பிளஸ் வரிச்ச ைக நி த்தப்
பட்ட . இதனால் ேதசிய ெபா  ளா தா ரத்
திற்கு பாதிப்  ஏற்ப ட வில்ைல. 30 வ ட 
கால த்தம் நிைற  ெசய்யப்பட்டைத 
ெதாடர்ந் , நாட்டின் உட்கட்ட ைமப்  
அபி வி த்தி நிர்மாண பணிகள் ரி த க ர
மாக ன்ென க்கப்பட்டன. ெபா  ளா
தாரம் வளர்ச்சி மட்டத்தில் ேபணப்பட்ட .

 இலங்ைகக்கு வழங்கப்பட்ட ஜி.எஸ்.
பி  வரிச்ச  ைகைய இைட நி த் ம் தீர்
மா னத்ைத ஐேராப் பிய ஒன் றியம் நிைற
ேவற் றி ள்ள . இத் தீர்மா னத்தில் குறிப் பி
டப்பட் ள்ள கார ணிகள் ஏற் க்ெகாள்ள 
டி யா .  பயங்க ர வாத தைடச்சட்டம் 

அ லில் இ த்தல், சீன த லீ  கைள  
அதிகம் ஈர்த்தல் மற் ம்  நாட்டின் உள்ளக 
கார ணிகள் ஆகி ய வற்ைற க த் திற்ெ காண்  
வரிச்ச ைக நீக்கம்  ெதாடர் பி லான  கார
ணிகள் குறித்த தீர்மா னத்தில் உள்ள டக்கப்
பட் ள்ளன.   ெபா  ளா தார கார ணி கைள 
அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்  வழங்கப்பட்ட 
ஜி.எஸ்.பி வரிச்ச ைக தற்ே பா  அர சியல் 
கார ணி கைள அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்  
தீர்மா னிக்கப்ப  கி ற .
ஜி.எஸ்.பி  வரிச்ச ைக நீக்கப்ப  வதால் 

ேதசிய ெபா ளாதாரத்திற்கு பாதிப்  
ஏற்படா . வரிச்ச ைக நீக்கப்ப வதால்  
ெடால டன் ஒப்பி ைகயில் பாவின் 
ெப மதி  அதிகரிக்கும் என  ன்னாள் 
பிரதமர்  ரணில்  விக்கிரமசிங்க 
குறிப்பிட் ள்ளைம கவனிக்கத்தக்க . 
பாவின் ெப மதிைய கட் ப்பாட் க்குள் 

ைவத் க்ெகாள்ள உரிய நடவடிக்ைககள் 
ன்ென க்கப்பட் ள்ளன என்றார். 

ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைகக்காக 
நிபந்த ைன கைள ஏற்க டி யா
இதனாХ ெபாΪ ளா தா ரН ФΜС பாǿய பா РΧ ஏФப டாΤ - இரா ஜாЗக அைமИசУ அŽН ǺவாУЛ கРராХ

ஆ ம் கூட்ட ணிைய பல வீ னப்ப த் ம்
சாகர காரி ய வ சத்தின் ெசயற்பா கள்
ΨரМபா ΡகЦ Μ НΤ żேரЩட தைல வУக έடП ேபச ίЦள தாக δΫ źறாУ Ъஸ ˙தா ரணΨரМபா ΡகЦ Μ НΤ żேரЩட தைல வУக έடП ேபச ίЦள தாக δΫ źறாУ Ъஸ ˙தா ரண

மЖக П வǿРப ணН Х ெகாЦவ னί ெசТயРபΡС

வாகனம் ஐக் கிய மக்கள் வாகனம் ஐக் கிய மக்கள் 
சக் திக்கு ேதைவ யில்ைல  சக் திக்கு ேதைவ யில்ைல  

எ УЖகЛż தைலவУ

உரத்திைன அதிக விைலக்குஉரத்திைன அதிக விைலக்கு
விற்பைன ெசய்த அதிகாரி ைகவிற்பைன ெசய்த அதிகாரி ைக

ெகா ம்  ெகாச் சிக்கைட னித அந்ே தா னியார் தி  நாைள ன் னிட்  கல்ெ பாத்த வீதி 
அந்ே தா னியார் தரிப் பி டத்தில் அன்ன தா ன  நி கழ்   வர்த்தகர் நேடசன் வ ேனஸ்வரன் 
தைல ைமயில் நைட ெபற்ற .  என். வ ேனஸ்வரன், நிகழ்வின் ஏற்பாட்டாளர் பிச்
ைச கி ஸ்ணா ஆகிேயார் அன்ன தா ன  வழங் கு வ ைத படத்தில் காணலாம். 

      (படப்பிடிப் :எஸ். எம். சுேரந்திரன்)

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ெபா  ஜன ெபர  னவின் ஸ்தாபகர் பசில் 

ராஜ ப க் ஷ நாட்டில் இ ந் தி ந்தால் எரி ெபா ள் 
விைலைய அதி க ரிப்ப தற்கு இட ம ளித் தி க்க
மாட்டார். எரி ெபா ள் விைல குைறக்கப்பட 
ேவண் ம், இல்லா விடின் மக்கள் வீதிக் கி றங்கி 
ேபாரா  வார்கள். பய ணத்தைட அ லில் உள்ள 
கார ணத் தி னா ேலேய மக்கள் அைம தி யாக உள்
ளார்கள். ஆகேவ அர சாங்கம்   மக்களின் ேகாரிக்
ைகக்கு ெசவி சாய்க்க ேவண் ம் என  கிரா மிய 
வீதிகள் மற் ம் உட்கட்ட ைமப்  வச திகள் இரா
ஜாங்க அைமச்சர் நிமல் லன்சா ெதரி வித்தார்.

 எரி ெபா ள் விைல ேயற்றம் ெதாடர்பில் 
ேநற்  ன் தினம் ஊட கங்க க்கு க த்  
ெவளி யி ம் ேபா  இதைனத் ெதரி வித்த அவர் 
ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,  ெகாவிட்–19 ைவரஸ் 
தாக்கத் தினால் நாட்  மக்கள் ெபா  ளா தார ரீதி
யி ம், வாழ்வா தார ரீதி யி ம் ெப ம் ெந க்க டி

கைள எதிர்ெகாண் ள்ள நிைலயில் எரி ெபா ள் 
விைல யிைன  அதி க ரித் ள்ளைம  பாதிக்கப்பட்
ள்ள மக்கைள ேம ம் ெந க்க டிக் குள்ளாக்கும் 

ெசயற்பா டாகும். எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிக்கப்
பட் ள்ள ைம யினால் ெப  ம ள விற்கு பாதிப்   
ஏற்ப டா  என  ெசாகுசு வாழ்க்ைக வாழ்ப வர்கள் 
கூ  கின்றனர்.
ஏைனய ெபா ட்களின் விைல அதி க ரிப்

பினால் ெப  ம ள விற்கு பாதிப்  ஏற்ப டா . 
ஆனால் எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிக்கும் ேபா  
அ  சார்ந்த பல ைற களில் ெந க்கடி நிைல 
ஏற்ப ம். மீன் பிடி, ைகத்ெ தாழில், ேபாக் கு வ
ரத்  என  பல தரப்பட்ட  ைறகள் மற் ம் 
ேசைவகள் பாதிக்கப்ப ம். இதைன ெசாகுசு 
வாழ்க்ைக வாழ்ப வர்கள் அறியமாட்டார்கள்.   
எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிக்கும் ேபா   ந த்
தர மக்கேள ெப  ம ளவில் பாதிக்கப்ப  வார்கள் 
என்றார்.

பசில் நாட்டில் இ ந்தி ந்தால்
 எரிெபா ள் விைல அதிகரித்தி க்கா

இராஜாЗக அைமИசУ ǺமХ லПசா

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் ஏற்க னேவ இடம்ெபற்ற 

மர ணங்க டன் இைணந்  ெகாவிட் 
மர ணங்களின் எண் ணிக்ைகைய நாளாந்தம் 
அறி வித்  வந்ேதாம். எனி ம் இனி
வ ம் நாட்களில் கடந்த 48 மணித் தி யா
லங்க க்குள் அல்ல  24 மணித் தி யா
லங்க க்குள் பதி வாகும் சகல மர ணங்க
ைள ம் அறி விக்க தீர்மா னிக்கப்பட் ள்
ள தாக சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் 
நாயகம் ைவத் தியர் அேசல குண வர்தன 
ெதரி வித்தார்.
ெபப்ர வரி மற் ம் மார்ச் மாதங்களில் 

பதி வான மர ணங்கள் கூட கடந்த வாரேம 
அறி விக்கப்பட் டி ந்தன. இவ்வா றான 
நிைலைம ெப ம் சர்ச்ைச கைள ஏற்ப
த் தி யி ந்த நிைலயில் ேநற்  திங்கட் கி

ழைம சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் 
நாய கத் தினால் இந்த அறி வித்தல் வி க்
கப்பட்ட .
இேத ேவைள ேநற்  திங்கட் கி ழைம 

67 ெகாவிட் மர ணங்கள் உ  திப்ப த்
தப்பட்டன. இைவ கடந்த சனிக் கி ழைம 
பதி வா னைவ என்  ெதரி விக்கப்பட் ள்
ள . அதற்க ைமய நாட்டில் ெகாவிட் 
ெதாற் க்கு உள்ளாகி உயி ரி ழந்ேதார் எண்
ணிக்ைக 2203 ஆக அதி க ரித் ள்ள .
இந் நி ைலயில் ேநற்  திங்கட் கி ழைம 

மாைல 7 மணி வைர 1780 ெதாற்றா
ளர்கள் இனங்கா ணப்பட்டனர். அதற்க
ைமய நாட்டில் 225 418 ெகாவிட் ெதாற்
றா ளர்கள் இனங்கா ணப்பட் ள்ளனர். 
இவர்களில் 188 547 ேபர் ெதாற்றிலி ந்  

ைமயாக குணமைடந் ள்ளேதா  
, 34 735 ெதாற்றாளர்கள் ெதாடர்ந் ம் 
சிகிச்ைச ெபற்  வ கின்றனர்.

(எம்.மேனா சித்ரா) 
திம்  லா கல பிர ேத சத்

தி  ள்ள  விகா  ைரயின் 
மாத்தைள ஷாச ரத்ன என்ற 
ெபௗத்த பிக்கு தம் ள்ைள 
ெபா  ளா தார மத் திய நிைல
யத் திற்கு ன்னால் ஏ–9 
வீதியில் அமர்ந்  ேநற்  
ஆர்ப்பாட்டத்தில்  ஈ
பட்டார்.
நாட்ைட திறக் கு மா  வலி
 த்தி இவ்வா  ந  வீதியில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் 
ஈ  பட் டி ந்த பிக் குைவ அங் கி ந்  அ ப்பி 
ைவப்ப தற்கு தம் ள்ைள ெபாலிஸ் நிைலய 
ெபா ப்ப தி காரி நீண்ட ேநரம் யற் சித்த 
ேபாதி ம் , அவர் அங் கி ந்  நக ர வில்ைல.
அதைனத் ெதாடர்ந்  தம் ள்ைள மாந கர 

சைப ேமயர் சம்பவ இடத் திற்கு வ ைக தந்  
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈ  பட்ட ெபௗத்த பிக் கு விடம் 

தக வல்கைள ேகட்ட றிந்த ேதா , 
அவ ர  ேகாரிக்ைக ெதாடர்பில் ெதரி
விப்ப தற்கு ஜனா தி பதி ெசய ல கத்தின் 
அ  வலர் ஒ  வ டன் ெதாடர்ைப 
ஏற்ப த்தித் த  வ தாகக் குறிப் பிட்  
அவைர அங் கி ந்  அைழத் ச் 
ெசன்றார்.
அதன் பின்னர் தன்ைன ைக  ெசய்

யாமல் ெபாலி ஸாரால் வாக் கு லம் 
மாத் திரம் ெபறப்பட்ட தாக குறித்த 
ெபௗத்த பிக்கு ெதரி வித் ள்ளார். 

நாட்ைட திறக்க ேவண் ம் என்பேத அவ ர  
இந்த ஆர்ப்பாட்டத் திற்கான காரணம் ஆகும்.
ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈ  பட்ட குறித்த ெபௗத்த 

பிக்கு நாட்ைட திறக்க நட வ டிக்ைக எ ங்கள் 
அல்ல   ைம யாக டக் குங்கள் , அவ்வா
றில்ைல என்றால் ெபாய்யாக நாட்ைட டி 
ைவத்தி க்காமல் திறப்பதற்கு நடவடிக்ைக 
எ ங்கள் என்  ேகாஷம் எ ப்பினார்.

திங்கட் கி ழைம 67
 மர ணங்கள் பதி   
ப  வாΜС மர ணЗகЦ நாளாОதС அ  ̇ ЖகР-
பΡС - Ξகா தார ேசைவகЦ பaРபாளУ நாயகС

நாட்ைட திறப்பதற்கு நாட்ைட திறப்பதற்கு 
நடவடிக்ைக எ ங்கள்நடவடிக்ைக எ ங்கள்

 தСΧЦைளǾХ   ெபௗНத ǼЖΜ ஆУРபாЛடС தСΧЦைளǾХ   ெபௗНத ǼЖΜ ஆУРபாЛடС

இலங்ைகக்கு ஐேராப் பிய ஒன் றி யத் தினால் 
வழங்கப்பட் ள்ள ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரி ச
ைகைய   மீள் பரி சீ லிப்ப  குறித்    ஐேராப்
பிய ஒன் றி யத்தின் பாரா  மன்றத்தில்  தீர்மானம் 
நிைற ேவற்றப்பட் ள்ளைம  கவ ைலக் கு ரிய 
விட ய மாகும்  என்   அர சாங்கம்  ஐேராப் பிய 
ஒன் றி யத் திடம் ெதரி வித் ள்ள . 
ெவளி வி வ கார அைமச்சில் ேநற்ைறய தினம்  

ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின் இலங்ைகக்கான அ
வ ல கத்தின்  பிர தி நிதி மற் ம்  ெகா ம்பில் 
உள்ள ஐேராப் பிய நா  களின் பிர தி நி தி க டன் 
ெவளி வி வ கார அைமச்சர் க் கிய சந் திப்ைப 
நடத் தினார்.  
இதன்ேபா  ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரி ச

ைகைய   மீள் பரி சீ லிப்ப  குறித்    ஐேராப்
பிய ஒன் றி யத்தின் பாரா  மன்றத்தில்  தீர்மானம் 
நிைற ேவற்றப்பட் ள்ளைம குறித்    கவைல 
ெவளி யிட்ட ெவளி வி வ கார அைமச்சர் இல ங்

ைகயில் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள ன்ேனற்றங்கள் 
குறித்  கவனம் ெச த்த ேவண் ம் என்   
ெதரி வித்தார். 
அத் டன் பயங்க ர வாத தைடச் சட்டம் 

குறித்த தவ றான தக வல்கள் காணப்ப  வ தா
க ம் அைமச்சர் குறிப் பிட் ள்ளார்.  
ேம ம்  ெபா ப் க் கூறல்  விவ காரம்  

குறித்  ஆராய  ஜனா தி பதி ஆைணக் கு  நிய
மிக்கப்பட்டைம,  காணாமல் ேபாேனார் அ
வ லகம் மற் ம் இழப் பீட்  அ  வ லகம் இயங்
கு கின்றைம மற் ம்   நல் லி ணக்க யற் சி கைள 
ஒ ங் கி ைணப்ப தற்கான அ  வ லகம் என்பன 
இயங் கு வ தா க ம் அைமச்சர் ஐேராப் பிய ஒன் றி
யத்தின் பிர தி நி தி க க்கு சுட் டிக்காட் டி ள்ளார். 
அத் டன் பயங்கரவாத தைட சட்டத்ைத 

தி த் வ  குறித்  ஆராயப்ப ம் என் ம்  
அரசாங்கத்தின் சார்பில் ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் 
பிரதிநிதிகளிடம் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .  

ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் தீர்மானம் 
குறித்  கவைல ெவளியிட்ட அரசாங்கம்
ெகாήСǼХ உЦள λΤவУகைள அைமИΞЖΜ அைழНΤ ேபИΞவாУНைத
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கூட்ட ைமப் க்கு உத் தி ேயா க ர்வ மான 
ேபச்சா ளேரா, ெகாற டாேவா இல்ைல
இதனால்தான் பல பிரச் சி ைனகள்; சித்தார்த்தன் எம்.பி. ெதரி விப்

(எம்.நி ட்டன்)
தமிழ் ேதசிய கூட்ட ைமப் க்கு உத் தி

ேயா க ர்வ மான ேபச்சா ளேரா ெகாற டாேவா 
இல்ைல. உத் தி ேயா கப்பற்றற்ற வைக யி
ேலேய அந்தச் ெசயற்பா  கள் இடம்ெப  
வதால் பல பிரச் சி ைனகள் உ  வா கி ள்ளன 
என்  ெளாட் தைல வ ம் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி ன  மான தர்ம லிங்கம் சித்தார்த்தன் 
ெதரி வித்தார்.
கந்த ேரா ைடயி ள்ள அவ ர  வீட்டில் 

ஊட கங்கைள சந் தித்  கலந்  ைர யா ம் 
ேபாேத அவர் இதைனத் ெதரி வித்தார். அவர் 
ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,
தமிழ் ேதசிய கூட்ட ைமப்பிலி ந்  

விலகி, ெரேலா மற் ம் ெளாட் கட் சி 

கள் சுயா தீ ன மாக பாரா  மன்றில் ெசயற்
பட இ  வைர தீர்மானம் எ க்க வில்ைல. 
அேத ேநரம் தமிழ் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் 
பாரா  மன்ற கு  க்குள் இ க்கும் பிரச் சி
ைனகள் சம்பந்த மாக நாங்கள் ெரேலா டன் 
பல தட ைவகள் ேபசி ள்ேளாம்.
பாரா  மன்றத்தில் எமக்கான ேநரப்பங்

கீ  என்ப  பல வ  டங்க ளாக பிரச் சி ைன
க க் கு ரிய ஒன்றா கேவ காணப்ப  கின்ற . 
எங்க  ைடய பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க
க்கு ேநரம் என்ப  அரி தா கேவ கிைடக்

கின்ற . அ ம் கஷ்டப்பட்  ெபற ேவண்
டி ள்ள .  தமிழ் ேதசிய கூட்ட ைமப்பின் 
கு  ேபசிய பின்னர் இந்த விவ காரம் ெதாடர்
பாக டிைவ நாம் எ ப்ேபாம்.எங்க க்கு 

வாக்க ளித்த மக்கள் மத் தி யிேல எம் மீ  தப்
பான அபிப் பி ரா ய ெமான்  காணப்ப  கி ற . 
நாம் பாரா  மன்றில் தங்கள் பிரச் சி ைன
கைள ேபசு வ தில்ைல என நிைனக் கின்றனர். 
ஆகேவ இவ் வி ட யத்தில் கவ ன ெம த்  
ெசயற்பட ேவண் டிய ேதைவ ள்ள . தமிழ் 
ேதசிய கூட்ட ைமப் க்கு உத் திேயா க ர்வ
மான ேபச்சா ளேரா ெகாற டாேவா இல்ைல. 
உத் தி ேயா கப்பற்றற்ற வைகயிேலேய அந் 
தச் ெசயற்பா கள் இடம்ெப கின்றன. இவ 
ற்ைற சீர்ெசய் மா  சம்பந்தனிடம் பல 
தடைவ ேகட்டி ந்ேதன். ஆனா ம் அைவ 
சீர்ெசய்யப்படவில்ைல. அதனால் தான் இவ் 
வள  பிரச்சிைனகள் உ வாகின்றன என் 
றார்.

ப த் தித் ைற கடற்ப ரப்பில் 
237.5 கிேலா கஞ்சா  மீட்

(எம்.நி ட்டன், 
வடமராட்சி நி பர்)

ப த் தித் ைற கடற்ப ரப்பில்  
சுமார் 71 மில் லியன் பா ெப  ம
தி யான 237.5 கிேலா கஞ்சா டன் 
வர் ேநற்   காைல ைக  ெசய்

யப்பட் ள்ள தாக கடற்ப ைட யினர் 
ெதரி வித் ள்ளனர்.
கஞ்சா கடத் தி  வ ரப்பட்ட மீன்

பிடிப்படகு ஒன் ம் கடற்ப ைட யி
னரால் ைகப்பற்றப்பட் ள்ள . 
ப த் தித் ைற கடற்ப ரப்பில் 

ேநற்   காைல கடற்ப ைட யினர் ேமற்
ெகாண்ட விேசட ேராந்  நட வ டிக்ைக 
 யின்ே பா  சந்ேத கத் க் கி ட மான பட
ெகான்ைற ேசாத ைன யிட்டனர். இதன்
ேபா  படகில் இரண்  சாக் கு களில் 
மைறத் ப் ெபாதி ெசய்யப்பட் டி ந்த 
கஞ்சா கண்  பி டிக்கப்பட்ட .
இந் நி ைலயில் சந்ேத க  ந பர்க ளிடம் ேமற் 

 ெகாள்ளப்பட்ட விசா ர ைண க ளின்ே பா  
அவர்கள் வழங் கிய தக வலின் அடிப்ப
ைடயில் கடலில் வீசப்பட்ட ேம ம் 6 

ெபாதி க ள டங் கிய கஞ்சா மீட்கப்பட்ட . 
சர்வேதச கடற்ப ரப் க்கு எ த் ச் ெசன்  
ேவெறா  கப்ப க்குக் ைகமாற் ம் 
வைகயில் படகில் இந்தக் கஞ்சாப் ெபாதி 
கள் எ த்  வ ரப்பட் ள்ள தாக சந்ேத கிக்
கப்ப  கி ற .
ைக  ெசய்யப்பட்ட சந்ேதக நபர்கள் 

ப த் தித் ைற மற் ம் அச் சு ேவலி பகுதி 
கைளச் ேசர்ந்தவர்களாவர். விசாரைணக 
ளின் பின்னர் இவர்கள் காங்ேகசன் ைற 
ெபாலிஸாரிடம் ஒப்பைடக்கப்பட ள்ள 
தாக கடற்பைடயினர் ெதரிவித்தனர்.

தி  மண நிகழ்வில் பங்ேகற்ற
16 ேபர் தனி ைமப்ப த்தலில்
யாழ். கு நகரில் சுகாதார தரப்பினர் நடவடிக்ைக

(எம்.நி ட்டன்)
யாழ்ப்பாணம், கு  நகர் பகு தியில் 

தி  மண நிகழ்வில்  அ  ம திக்கப்பட்
ட வர்க க்கு ேமல தி க மாக மக்கள் 
கலந்  ெகாண்ட ைம யினால்  தி  மண 
நிகழ்வில் பங்ேகற்ற 16 ேபர் ேநற்   
தனி ைமப்ப த்தப்பட்டனர்.
கு  நகர் பகு தியில் ேராந்  நட வ 

டிக்ைகயில் ஈ  பட்ட யாழ்ப்பாண 
ெபாலிஸார் கண்கா ணிப்  நட வ டிக்
ைகயில் ஈ  பட்ட ேபா  அதி க ள வா  
ன வர்கள் தி  மண நிகழ்வில் பங் கு பற்
றி யைத அவ தா னித்  யாழ்ப்பாண மாந
கர சுகா தார ைவத் திய அதி காரி பணி ம
ைனக்கு அறி வித்தனர்.
இத ைன ய த்  அங்கு வந்த யாழ்.

மாந கர சுகா தார ைவத் திய அதி காரி பணி  
ம ைன யினர் 15 ேப க்கும் அதி க ள வா ன
வர்கள் தி  மண நிகழ்வில் பங் கு பற் றி
யைத உ  திப்ப த்தி அவர்கைள தனி

ைமப்ப த் தினர்.
நா   வ ம் பயணத் தைட விதிக்

கப்பட் டி ந்த நிைலயில் 15 ேப க்கு உட்
பட்  தி  மணப் பதிைவ ேமற்ெ காள்ள 
டி ம் என அர சாங்கம் அறி வித் தி ந்த 

நிைலயில் அதற்கு ேமல தி க மாக பல ம் 
ஒன்  கூடியதால் தனிைமப்ப த்தியதாக 
யாழ்.மாநகர சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி 
பணிமைனயினர் ெதரிவித்தனர்.

சி  மிைய பாலியல் ஷ்பிரேயாகம் 
ெசய்தவர் ெபாலி ஸாரால் ைக

மன்னார் ெபாலிஸாரால்
உண ப்ெபா ட்கள் ைகயளிப்

(வட ம ராட்சி நி பர்) 
ப த் தித் ைற ஆதார ைவத் தி ய சா ைலயில் ேநாயா ள க்கு உத

வி யாக நின்ற சி மி ஒ  வைர பாலியல் ஷ் பி ர ேயாகம் ேமற்
ெகாண்ட ைவத் தி ய சாைல பா  காப்  உத் தி ேயா கத்தர் ஒ வர் 
ெபாலி ஸா ரினால் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார்.

 ப த் தித் ைற ஆதார ைவத் தி ய சா ைலயில் கடந்த தன் கி ழைம 
அதி தீ விர சிகிச்ைச பிரிவில் அ  ம திக்கப்பட் டி ந்த வேயா திப 
மா  ஒ  வ டன் அவரின் உற வான 15 வய  சி மி ஒ வர் உத
விக்காக நின் ள்ளார்.
இதைன சாத க மாக பயன்ப த்தி அவரின் ெதாைல ேபசி இலக்

கத்ைத ெபற் க்ெ காண்ட ைவத் தி ய சா ைலயின் பா  காப்  உத் தி  
ேயா கத்தரான 20 வய  ைடய இைளஞர் அன் றி ர  சி  மிைய  
பாலியல் ஷ் பி ர ேயா கத் க்கு உட்ப த் தி ள்ளார்.
இச்சம்பவம் ெதாடர்பில் ப த் தித் ைற ெபாலி ஸா க்கு கிைடக்

கப்ெபற்ற ைறப்பாட்டின் அடிப்ப ைடயில் கடந்த சனிக் கி ழைம 
காவ லாளி ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார். இ  ெதா டர்பான ேமல திக 
விசா ர ைண கைள ப த் தித் ைற ெபாலிஸார் ேமற்ெ காண் ள்ள 
னர்.

(தைல மன்னார் நி பர்)
நாட்டில் அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள பய ணத்த ைட யினால் 

ெபா  ளா தார ரீதியில் பாதிக்கப்பட்  வ  ைமக்ே காட் க்கு கீழ் 
வா ம் மக்க க்கு மன்னார் ெபாலி ஸா ரினால் உல  ண ப் 
ெபா ட்கள் ேநற்  வழங்கப்பட்டன.
மன்னார் ெபாலிஸ் நிைலயப் பகு தி யி ம் ேபசாைல ெபாலிஸ் 

நிைலயப் பகு தி யி ம் ெதரி   ெசய்யப்பட்ட மிக ம் வ ைமக் 
ேகாட் க்குள் வா ம் சுமார் நாற்ப  கு ம்பங்க க்கு இவ் 
அத் தி யா வ சிய உண ப் ெபாதிகள் வழங்கப்பட்டன.

வாகனத்தில் சாராயப் ேபாத்தல்க டன் ெசன்ற நபர் ைக
(ேக.குமணன்)

ல்ைலத் தீ  நகர் பகு தியில் மீன் 
ஏற்றி ெசல் ம் வாக னத்தில் 250 
சாராய ேபாத்தல்கைள சட்ட வி ேரா
த மாக  ெகாண்  ெசன்ற இைளஞர் 
ஒ  வைர சிறப்  அதி ர டிப்ப ைட யினர் 
ைக   ெசய் ள்ளனர்.
வாக னங்களில் மீன்கைள ஏற் றி ச்ெசல்

வ தற்கான பயண அ  ம திப்பத் தி
ரத்ைத பயன்ப த்தி க் கு டி யி ப்பில் 

இ ந்  ல்ைலத் தீ  ேநாக்கிச் ெசன்ற
ேபா  கைரச் சிக் கு டி யி ப்  பகு தியில் 
ைவத்  சிறப்  அதி ர டிப்ப ைட யி னரால் 
ைக   ெசய்யப்பட் ள்ளார்.

ள் ளி ய வைள நீரா விப் பிட்டி பகு
தி யிைன ேசர்ந்த 20 வய ைத  ைடய  
இைள ஞேன இவ்வா  ைக  ெசய்
யப்பட் ள்ள டன் அவர் பயணித்த 
வாகன ம் ல்ைலத்தீ  ெபாலிஸில் 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள .

ைசேனாபார்ம் இரண்டா வ  ெகாவிட் த ப் சி வழங்கப்பட்ட

கட்டாைன சுகா தார ைவத் திய 
அதி காரி அ  வ ல கத்தில் பதற்றம்

அதி கா ரிகள், ெபாலி ஸா டன் மக்கள் வாக் கு வாதம்
(நீர்ெகா ம்  நி பர்)

கட்டாைன சுகா தார ைவத் திய அதி
கா ரியின் அ  வ ல கத்தில் ஆசி ரி யர்கள் 
மற் ம்  கட்டாைன பிர ேத சத்ைதச் ேசர்ந்த 
ெபா  மக்க க்கு  ைசேனா பார்ம் இரண்
டா வ  ெகாவிட் த ப் சி ேநற்   ஏற்றப்
ப ம் ேபா , உத் தி ேயா கத்தர்க க்கும் 
ெபா  மக்க க்கும்   இைடயில் கல் 
நிைல ஏற்பட்ட
த ப்  சிைய  ஏற் றிக்ெ காள்வ தற்காக 

ெபா  மக்கள் காைல யி லி ந்  வரி
ைசயில் நின்றனர். இந்த நிைலயில்  காைல 
9.15 மணி ய ளவில்  த ப் சி அட்ைடயில் 
ெகா க்கப்பட் ள்ள இலக்கத்தின் அடிப்
ப ைட யில்தான் ஊசி ஏற்றப்ப ம் என்  
அறி விக்கப்பட்ட . இதன்  க ா  ர  ண  ம ா க 
வரி ைசயில் நின்ற வர்கள் பின்னால் ெசல்ல 

ேவண்டி ஏற்பட்ட .
இதைனத் ெதாடர்ந்  

அங்கு பதற்ற மான சூழ் நிைல 
ஏற்பட்ட . இதன்கா ர ண மாக 
வரி ைசயில் இ ந்த  ெபா
மக்கள்   சுகா தார ைவத் திய 
அதி கா ரியின் அ  வ ல கத்
க்கு ெவளிேய அ ப்பப்
பட்டனர்.
த ப் சி அட்ைடயில் 

குறிக்கப்பட் ள்ள பதி ேவ 
ட்டில் உள்ள ெதாட ரி லக்
கத்தின் அடிப்ப ைடயில்  ேபர்க 
ைளக் ெகாண்ட ன்  வரி ைச களில் 
ெபா மக்கள் அ  ம திக்கப்பட்டனர். வரி
ைசயில் ன்னால் நின்ற பலர் இதன் கார
ண மாக ெவளிேய ெசல்ல ேவண்டி ஏற்

பட்ட .
சுகா தார ைவத் திய அதி கா ரியின் அ  

வலகத்திற்கு ெவளிேய வாயிலில் ெகாட் 
ம் மைழயில் நைனந்தவா   நின்ற மக்கள் 

ெபாலிஸா ட ம் அதிகாரிக ட ம் 
வாக்குவாதத்தில் ஈ பட்டனர்.

பயங்க ர வா தத்  த ைடச்சட்டத்ைத மீளாய்  ெசய்வ தற்கு ன்னர்

கவிஞர் அஹ்னாப் ஜசீம் 
வி  விக்கப்பட ேவண் ம்

அம் பிகா சற் கு ண நாதன் ெதரிவிப்
(நா.த ஜா)

பயங்க ர வா தத்த ைடச்சட்டத்ைத மீளாய்  
ெசய்வ தற்கு ன்னர், அச்சட்டத் தின்கீழ் 
த த்   ைவக்கப்பட் டி க்கும் கவிஞர் 
அஹ்னாப் ஜசீம் ேபான்ற வர்கள் வி  தைல 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். அப்ே பா தான் 
இச்சட்டம் மீளாய்   ெசய்யப்ப ம் என்
பைத நம்பக் கூ டி ய தாக இ க்கும் என்  
இலங்ைக மனித உரி ைமகள் ஆைணக் கு
வின் ன்னாள் ஆைண யா ள ம் சட்டத்

த ர ணி  மான அம் பிகா சற் கு ண நாதன் ெதரி
வித் ள்ளார்.
அம் பிகா சற் கு ண நாதன் அவ ர  உத் தி

ேயா க ர்வ விட்டர் பக்கத்தில் ெசய் தி
க்கும் பதி வி ேலேய ேமற்கண்ட வா  
குறிப் பிட் ள்ளார்.
பயங்க ர வா தத்த ைடச்சட்டத்ைத மீளாய்  

ெசய்வதன் தற்கட்ட நட வ டிக்ைக யாக 
அச்சட்டத் தின் கீழ் தன் னிச்ைச யாகத் த த்

 ைவக்கப்பட் ள்ள கவிஞர் அஹ்னாப் 
ஜசீம் ேபான்ற வர்கள் வி  விக்கப்பட்டால், 
அவர் கூ  கின்ற க த்  நம்பக் கூ டி ய தாக 
இ க்கும். ஐக் கிய நா கள் மனித உரி
ைமகள் ேபர ைவயில் கடந்த ஜன வரி மாதம் 
நைட ெபற்ற அமர் வின்ே பா , பயங்க ர வா
தத்த ைடச்சட்டத்தின் சில சரத் க்கைள 
ம  ப ரி சீ லைன ெசய்வ தற்கு அர சாங்கம் நட
வ டிக்ைக எ க்கும் என்  ெவளி வி வ கார 
அைமச்சின் ெசய லாளர் உ  தி ய ளித்தார்.
அதற்கு 5 மாதங்கள் கழித் , இலங்ைக 

ெதாடர்பில் ஐேராப் பிய ஒன் றியப் பாரா 
மன்றத்தில் தீர்மா ன ெமான்  நிைறேவற்  
றப்பட்டதன் பின்னர் பயங்கரவாதத் 
தைடச்சட்டம் ெதாடர்பில் மீளாய்  ெசய் 
யப்ப ம் என்  நீதியைமச்சர் கூ கின் 
றார் என்  அம்பிகா சற்குணநாதன் அவ 
ர  விட்டர் பதிவில் ேம ம் குறிப்பிட் 
ள்ளார்.

ேகாழி, ட்ைட கைளக் ெகாண்  ெசல்வைதப்ேபான்

கஞ்சா கடத் தி யவர் ைக
(எம்.மேனா சித்ரா)

ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா கள் நைட  ைற
யி ள்ள ேபாதி ம் அத் தி யா வசிய ேசைவக்
கான அ  ம திப்பத் தி ரத்ைதப் ெபற்  கஞ்சா 
ெகாண்  ெசன்றைம மற் ம் ெஹேராயின் 
ேபாைதப்ெ பா ைள ைவத் தி ந்தைம 
ெதாடர்பில் நாட்டின் பல பகு தி க ளி ம் சந்
ேத க ந பர்கள் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள தாக 
ெபாலிஸ் ேபச்சாளர் பிரதிப் ெபாலிஸ்மா 
அதிபர் அஜித் ேராஹண ெதரி வித்தார்.
கல்க வ ெபாலிஸ் நிைலய அதி கா ரி க 

ளால் சந்ேத கத் திற் கி ட மாக பய ணித்த ெலாறி
ெயான்  ேசாத ைனக் குட்ப த்தப்பட்ட 
ேபா  அதி லி ந்  கஞ்சா ைகப்பற்றப்பட்
ள்ள . ேகாழி மற் ம் ட்ைட கைள 

ெகாண்  ெசல் ம் ேபார்ைவயில் இவ்வா  
கஞ்சா ெதாைக ெகாண்  ெசல்லப்பட் ள்
ள .
ேகாழி மற் ம் ட்ைட கைளக் ெகாண்  

ெசல்வ தற்காக மன்னார் மாவட்ட அதி ப ரிடம் 
அ  மதி ெபற் க்ெகாண்  குறித்த ெலாறியில் 
இவ்வா  கஞ்சா ெதாைக ெகாண்  ெசல்
லப்பட் ள்ள . ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா
கள் விதிக்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம், அத் தி

யா வ சிய ேசைவ கைள ன்ென ப்ப தற்கு 
அ  மதி வழங்கப்பட் ள்ள . எனி ம் 

அதற்கான அ  ம திப்பத் தி ரத்ைதப் ெபற்  
கஞ்சா ெகாண்  ெசன்றைம ெதாடர்பில் 56 
வய  ைடய குறித்த ெலாறியின் சாரதி ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளார். இதன் ேபா  ஒ  கிேலா 
100 கிராம் கஞ்சா ைகப்பற்றப்பட் ள்ள .
இேதேவைள ேவயங்ெ காட பிர ேத சத்தில் 5 

கிராம் ெஹேரா யி டன் 41 வய  ைடய சந்
ேத க  ந ப ெரா வர் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள
ேதா , இவ ரி ட மி ந்  18,480 பா பண ம் 
ெபாலி ஸாரால் ைகப்பற்றப்பட் ள்ள .
மீெகாட ெபாலி ஸாரால் ேமற்ெ காள்ளப்

பட்ட சுற்றிவைளப்பில் கல் கிைஸ பிர ேத
சத்ைத ேசர்ந்த 38 வய  ைடய ஒ வர் 25 
கிராம் ெஹேரா யி டன் ைக  ெசய்யப்பட்
ள்ளார்.
ெகா ம்  குற்ற விசா ர ைணப் பி ரி வி னரால் 

கிராண்ட்பாஸ்  பாபா ள்ேள பிர ேத சத்தில் 
ன்ென க்கப்பட்ட சுற்றிவைளப்பில் 10 

கிராம் ெஹேரா யி டன் ெபண்ெணா வர் 
ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார். இவ ரி ட மி ந்  
90100 பா பண ம் மீட்கப்பட் ள்ள .
அ ராத ரம் ெபாலிஸாரால் 3 கிராம் 

ெஹேராயி டன் சந்ேதகநபெரா வர் 
ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளதாக ம் ெபாலிஸ் 
ேபச்சாளர் பிரதி ெபாலிஸ்மா அதிபர் அஜித் 
ேராஹண ெதரிவித்தார்.

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  விவ கா 

ரம் தற்ே பா  அர சியல் பிரச் சி ைன யா
கி ள்ள . அைமச்ச ரைவ மட்டத்தில் 
எ த்த  தீர்மா னத்ைத விமர் சித்  அதன் 
ெபா ப்ைப ஒ வர் மீ  சுமத்  வ  சி
பிள்ைளத்தன மான ெசயற்பா டாகும் என்  
ேபாக் கு வ ரத்  மற் ம் ச க ெபாலிஸ் 
இரா ஜாங்க அைமச்சர் தி ம் அ   கம 
ெதரி வித்தார்.
இந் நி ைலயில் எரி ெபா ள் விைல அதி 

 க ரிப் பினால் ேப ந்  கட்டணம் ஒ   
ேபா ம் அதி க ரிக்கப்ப ட மாட்டா . தனி 
யார் ேப ந்  உரி ைம யா ளர்க க்கு நிவா
ரணம் வழங்க ேபச் சு வார்த்ைத யிைன ன்
ென த் ள்ள தா க ம் அவர் குறிப்பிட் 
 ள்ளார்.
எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  விவ கா 

ரம் அர சாங்கத் திற்குள் ஏற்ப த் தி ள்ள 
சர்ச்ைச மற் ம் ேப ந்  கட்டண அதி
க ரிப்  ெதாடர்பில் வின விய ேபா  
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் குறிப்
பி  ைகயில், எரி ெபா ள் விைல அதி க
ரிப்  விவ காரம் தற்ே பா  அர சியல் பிரச்
சி ைன யாகி விட்ட . ஆ ம் தரப் பி னைர 

விமர் சித்  ஆ ம் தரப் பி னேர அறிக்ைக 
வி  வ  அர சாங்கத்ைத பல வீ னப்ப
த் ம் ெசயற்பா டாக காணப்ப  கி ற . 

அைமச்ச ரைவ மட்டத்தில் எ த்த  தீர்மா
னத்ைத விமர் சித்  அதன் ெபா ப்ைப 
ஒ வர் மீ  சுமத்  வ  சி  பிள்ைளத்தன
மான ெசயற்பா டாகும். ேதசிய ெபா
ளா தா ரத்ைத ேமம்ப த் ம் ேநாக்கில் 
எரி ெபா ளின் விைல  அதி க ரிக்கப்பட்
ள்ள . எரி ெபா ள் விைல ேயற்றத்ைத 

ெதாடர்ந்  தனியார்  ேப ந்  உரி ைம
யாளர் சங்கத் தினர் ேப ந்  கட்ட ணத்ைத 
15 சத வீ தத் தினால்  அதி க ரிக் கு மா   
ேகாரிக்ைக ன்ைவத் ள்ளனர். 
ஆசன எண் ணிக்ைகக்கு அைமய மாத்

திரம் பய ணிகள் ேப ந்தில் பயணம் 
ெசய்ய ேவண் ம் என கூறப்பட்ட, தீர் 
 மா னத்ைத ெசயற்ப த்த ேவண்  மா 
யின் ேப ந்  கட்ட ணத்ைத அதி க ரிக்க 
ேவண் ம் என தனியார்  ேப ந்  சங்கத்
தினர் ெதரி வித்தனர். இவர்களின் ேகாரிக்
ைகக்கு அைமய ேப ந்  கட்டணம் 20 
சத வீ தத் தினால் அதி க ரிக்கப்பட்ட .
ெகாவிட்–19 ெப ந்ெ தாற்  கார ண மாக 

தனியார் ேப ந்  சங்கத் தினர் மாத் திரம் 

பாதிக்கப்ப ட வில்ைல.  நாட்டி ள்ள 
அைனத்  ைற யி ன ம் பாதிக்கப்பட்
ள்ளார்கள். தனியார் ேப ந்   உரி ைம

யா ளர்கள் ன்ைவத்த ேகாரிக்ைக களில்  
பல வற்ைற இ  வ ைரயில் நிைற ேவற் றி
ள்ேளாம். 3 இலட்சம்  பா கட  தவி, 
குத்தைக  உதவி, எரி ெபா ள் ஊடாக 
நிவா ரணம் ஆகிய நிவா ர ணங்கைள வழங்  
கி ள்ேளாம்.
ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா கள் நைட
 ைறப்ப த்தப்பட் ள்ளதால் ெபா  

ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவைய பயன்ப த் ம் 
பய ணி களின் எண் ணிக்ைக  ச  தி யாக 
குைற வ ைடந் ள்ள . ஆகேவ இவ்வா 
 றான பின்ன ணியில் ேப ந்  கட்ட ண 
த்ைத அதி க ரிக்க ேவண்டிய ேதைவ ஏ ம் 
கிைடயா .
எரிெபா ள் விைல அதிகரிப்பினால்  

ெபா ளாதார ரீதியில் தாம் பாதிக்கப்ப 
வதாக தனியார் ேப ந்  உரிைமயாளர் 

சங்கத்தினர் குறிப்பிட் ள்ளார்கள்.  நா  
வழைம நிைலக்கு தி ம்பிய பின்னர் 
இவர்க க்கு  நிவாரணம் வழங்குவ  
குறித்   ேபச்சுவார்த்ைத ன்ென க்கப் 
ப ம் என்றார்.

ஒ வர் மீ  பழி சுமத்  வ  சி  பிள்ைளத்த ன மா ன
எரி ெபா ள் விவ காரம் குறித்  இரா ஜாங்க அைமச்சர் தி ம் அ   கம
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இன்ைறய சிந்தைன
இன்ெசாலால் ஈரம் அைளஇப் படிறிலவாம் 
ெசம்ெபா ள் கண்டார்வாய்ச் ெசால்   

     (தி க்குறள்)

அன்  கலந்  வஞ்சம் அற்றைவகளாகிய ெசாற்கள், ெமய்ப்ெபா ள் கண்டவர்களின் 
வாய்ச்ெசாற்கள் இன்ெசாற்களாகும்.

ெசவ்வாய்க்கிழைம, ஜூன் 15, 2021

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  பர வைலத் த ப்ப தற்காக 
நாட்டில் அ ல்ப த்தப்பட் டி க் கின்ற ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா

 கைள ேநற்   14ஆம் திகதி தளர்த்  வ தற்கு ஏற்க னேவ தீர்மா
னித்தி ந்த ேபாதி ம்கூட நாட்டின் நிைலைம ேமாச ம ைடந்  
ெசல்வதன் கார ண மாக 21ஆம் திகதிவைர அதைன நீடிப்ப தற்கு 
தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள .  அந்த வ ைகயில்  ேபாக் கு வ ரத்  கட்
ப்பா   தளர்த்த ப்ப டாத நிைலயில் 21ஆம் திக தி வைர தற்

ேபா ைதய கட் ப்பாட்  நைட  ைறகள் அப்ப டிேய அ லில் 
இ க்கும் என்  அறி விக்கப்பட் டி க் கி ற . சுகா தார தரப் பினர்,  
சுகா தார அைமப் கள் மற் ம் ம த் வ நி  ணர்கள் ெதாடர்ச் சி
யாக அர சாங்கத் திடம் இந்த விட யத்ைத வலி  த்தி வந்தனர்.  
க் கி ய மாக எக்கா ர ணத்ைதக் ெகாண் ம் 14ஆம் திகதி நாட்ைட 

திறக்க ேவண்டாம் என் ம் அ  பாத க மான சுகா தார விைள 
கைள ஏற்ப த் ம் என ம்  சுகா தார தரப் பி ன ம் ம த் வ நி
ணர்க ம் ெதாடர்ச் சி யாக வலி  த்தி வந்தனர். 

 ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா  கள் நைட  ைறப்ப த்த ப்பட்
ள்ள காலப்ப கு தி யி ம்கூட அதி க ள வான ெதாற்றா ளர்கள் 

அைட யாளம் காணப்பட்   வ  வ டன் மர ணங்க ம் பதி வாகி 
வ  கின்றன.  எனேவ நாட்ைட திறப்ப  அல்ல  ேபாக் கு வ ரத்  
கட் ப்பா  கைள தளர்த்  வ  பாத க மான விைள  கைள ஏற்ப
த் ம் அபா யத்ைதக்  ெகாண் டி க் கின்ற .  எனேவ நாட்ைட 

திறக்க ேவண்டாம் அல்ல  ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா  கைள 
நீக்க ேவண்டாம் என்  ம த் வ நி  ணர்க ம் சுகா தார தரப்
பி ன ம் ெதாடர்ச் சி யாக வலி  த்தி வந்தனர்.  அ  மட் 
மன்றி  தற்ேபா ைதய  நைட  ைறயில் காணப்ப  கின்ற குைற
பா  க ைள ம் அவர்கள் ெதாடர்ச் சி யாக சுட் டிக்காட்டி வந்தனர்.  
இத  டாக எதிர்பார்த்த பலன்கள் கிைடக்க வில்ைல என் ம் 
அவர்கள் ெதாடர்ச் சி யாக வலி  த் தினர்.  இந்த நிைல யி ேலேய 
அர சாங்கம் சுகா தார தரப் பி னரின் ேகாரிக்ைகக்கு ெசவி சாய்த்த 
நிைலயில்  இந்த ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா  கைள ெதாடர்ந்  
நீடிப்ப தற்கு நட வ டிக்ைக எ த் ள்ள .  இ  ெதாடர்பாக ஆரம்
பத்தில் அர சாங்க தரப் பினர் மத் தியில் பல்ேவ  க த்  ரண்
பா கள் காணப்பட்டன. ெகாேரானா  த ப்  ெதாடர்பான ெசய
லணிக் கூட்டத்தில் சுகா தா ரத்  ைற யினர்  நாட்ைட ெதாடர்ச்
சி யாக டக்க ேவண் ம் என்ற ேகாரிக்ைகைய ன்ைவத்த
ேபா  ஏைனய அர சாங்க அதி கா ரிகள் அ  ெதாடர்பாக ரண்
பட் டி ந்தனர்.  க் கி ய மாக ெதாடர்ச் சி யாக இவ்வா  நாட்ைட 
டக்க டி யா  என்ற க த்ைத அவர்கள் ெவளி யிட் டி ந்தனர்.   

ெபா ப் டன் ெசயற்ப ங்கள் 
எனி ம்  சுகா தார தரப் பினர் மிக ம் வ  வான ைறயில் தம  பரிந்  ைர க ைள ம் தம  
அவ தா னிப் க்க ைள ம் தம  க த் க்க ைள ம் பதி  ெசய் தி ந்தனர். 

 ஆரம்பத்தில் அதற்கு இணங்காமல்  ரண்பட் டி ந்த அதி கா ரிகள் பின்னர் நாட்டின் 
நிைல ைமைய ரிந்  ெதாடர்ந்  இந்த கட் ப்பா  கைள நீடிப்ப தற்கு  தீர்மானம் எ த் தி க்
கின்றனர்.  அதன்ப டிேய ேநற்  கட் ப்பா கள் தளர்த்தப்பட வில்ைல.  மாறாக 21ஆம் திகதி 
வைர இந்த கட் ப்பா  கைள நீடிப்ப தற்கு தீர்மானம் எ க்கப்பட் டி க் கி ற .  எனேவ இந்த 
விடயம் ெதாடர்பாக சக ல ம் ரிந்  ெகாள்ள  ேவண் ம்.  நாட்டில் என்ன நடக் கின்ற , 
ெதாற்  ேநாய் பரவல் எவ்வா றான நிைல ைமயில் காணப்ப  கின்ற  என்ப  குறித்  ஒ  
ரிந்  ணர்ைவ ஏற்ப த் திக்ெ காள்ள ேவண் ம்.  எவ்வா  இந்த ச  கத்தில் தற்ே பா ைதய  
இந்த கால கட்டத்தில் நடந்  ெகாள்வ  என்ப  ெதாடர்பான ஒ  ரிந்  ணர்ைவ ம் மக்கள் 
ெபற் க்ெ காள்ள ேவண் டிய ேதைவ காணப்ப  கின்ற .  அவ்வா  ெசயற்ப ம் பட்சத்தில் 
மட் ேம இந்த அச் சு த்த லி லி ந்  நாம் ெவளிேய வர  டி ம்.  ஒ  சிலர் கூட அலட் சி ய
மாக றக்க ணிப்பாக ெசயற்ப ம்  பட்சத்தில் அ  பாத க மான விைள  கைள ஏற்ப த் ம் 
அபா யத்ைதக் ெகாண் டி க் கின்ற . 

 இந்த ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா கள் விதிக்கப்பட்ட கால கட்டத்தில் சகல மக்க ம் 
ைம யாக சட்ட திட்டங்க ைள ம் ஏற்பா  க ைள ம் பின்பற்றி நடந்தனர் என்  கூற டி யாத 
ஒ  சூழ் நிைல காணப்ப  கின்ற .  இந்த விட யத்தில் சுகா தார தரப் பி ன ம் ம த் வ நி
ணர்க ம் அதி ப் திைய ெவளி யிட்டி க் கின்றனர்.   உதா ர ண மாக ெகா ம் க்குள்  3 மணி 
ேநரத்தில் 70 ஆயிரம் வாக னங்கள் பிர ேவ சித்தன என்ற விடயம் கூட  சுட் டிக்காட்டப்ப  கி
ற .  இந் நி ைலயில் மிக ம் க  ைம யான ெந க்க டி க க்கு  மத் தி யி ேலேய ேம ம் ஏ  
நாட்கள் நாட்டில் ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா  கைள நீடிப்ப தற்கு தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட .  
இ  ெதாடர்பில் க த்  ெவளி யிட் ள்ள ெகாவிட் ெசய ல ணியின்  பிர தா னி ம் இரா
 வத்த ள ப தி  மான ெஜனரல் சேவந் திர சில்வா நாட்டில் தற்ே பா  நைட  ைறயி ள்ள 

பய ணக்கட் ப்பாட்ைட எதிர்வ ம் 21 ஆம் திகதி அதி காைல நான்கு மணி வைரயில் நீடிக்க  
தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள தாக  கடந்த ெவள் ளிக் கி ழைம அறி வித் தி ந்தார்.
அத் தி யா வ சிய ேசைவகள் தவிர்ந்    எக்கா ரணம் ெகாண் ம் மக்கள் நட மா டக் கூ டா , மக்

க க்கு ேதைவ யான அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கள் வழ ைம ேபான்  வீ  க க்ேக வழங்கப்

ப ம். ம த் வ வச தி க ம் இ  வைர ைகயாண்டைத ேபாலேவ 
ெதாடர்ந் ம் ன்ென க்கப்ப ம். மக்க க்கான வாராந்த சந்
ைதகள், ெதாழிற்சா ைலகள், கட் டிட நிர்மாணப் பணிகள், உர 
உற்பத்தி, விவ சாய நட வ டிக்ைககள் ேபான்ற வற்ைற ன்ென
க்க ம் அ  மதி வழங்கப்பட் ள்ள . இைவ அைனத் ேம 

சுகா தார வழி காட்ட க்கு அைமய ன்ென க்க ேவண் ம்  
என் ம்  இரா வ தள பதி குறிப் பிட் ள்ளார். 
அந்த வ ைகயில் நாட்டின் தற்ே பா ைதய நிைல வரம் ெதாடர்பாக 

இரா வ தள பதி விளக்கம் அளித் தி க் கிறார்.  இந்த நி ைலயில் 
இந்த விட யத்தில் ெபா ப் டன் ெசயற்ப  வ  க் கி ய மாகும்.  
நாட்டில் ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா  கைள தளர்த்த டி யாத ஒ  
நிைலைம காணப்ப  கின்ற  என்பைத சக ல ம் ரிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம்.   ஆனால் சுகா தாரத் ைறைய ெபா த்த வ ைரயில் 
நா  இரண்  வார  காலம் ற்றாக டக்கப்பட ேவண் ம் என்ற 
ேகாரிக்ைகைய ன்ைவத் தி க் கின்றனர்.  அவ்வா  ெசய்யப்ப
டா விடின்  இந்த அச் சு த்த லி லி ந்    நாட்ைட மீட்ெட ப்ப  
மிக ம் கடி ன மாக அைம ம் என்ற க த்ைத அவர்கள் ெதாடர்ச்
சி யாக ெவளி யிட்  வ  கின்றனர்.  எனேவ இைவ ெதாடர்பாக 
அர சாங்கம் கவனம் ெச த்த ேவண் ம்.  அ  மட்  மன்றி இந்த 
சட்ட திட்டங்கைள சரி யான ைறயில் அ ல்ப த்த ேவண் ம்.  
நாட்டில் அத் தி யா வ சிய ேசைவ க க்கு மட் ம் அ மதித்  
ஏைனய விட யங்கைள டக் கு வ தற்கு அர சாங்கம் தீர்மானம் 
எ த் தி க் கின்ற .  ஆனால் அத் தி யா வ சிய ேசைவ கைள தாண்டி 
பல்ேவ  தரப் பி ன ம் வாக னங்களில்  ெசன்  வ  வைத அவ தா
னிக்க டி வ தாக குற்றம் சாட்டப்ப  கின்ற . 

 ெபாலிஸார் இ  ெதாடர்பில்  நட வ டிக்ைககள் எ த்  வ  கின்
றனர்.  ஆனால் எவ்வ ள தான் யன்றா ம் மக்கள் ெபா ப் டன் 
நடந் ெகாள் ம் பட்சத்தில் மட் ேம இந்த விட யத்ைத சிறப்
பாக ெசய்ய டி ம்.  எனேவ இதில் சட்ட திட்டங்கள் எந்த ள  
ரம் க் கி யேமா சட்டத்ைத அ ல்ப த்த நி  வ னங்கள் எந்த 

அள க்கு க் கி யேமா அேதேபான்  மக்களின் அ  கு  ைற ம் 
மிக க் கி ய மா ன தாக காணப்ப கின்ற .  சகல ம் கூட்டாக 
ெசயற்ப ம் பட்சத்தில் மட் ேம இதைன கட் ப்ப த்த டி ம்.  
தற்ேபா  மரணங்க ம் அதிகரித் ச் ெசல்கின்றன.  100, 67,  48 
என்ற வைகயில் பதிவாகிக் ெகாண்டி க்கின்றன. இ  மக்கள் 
மத்தியில் அச்சத்ைத ஏற்ப த் வதாக அைமந்தி க்கின்ற . 
அேதேபான்  அைடயாளம் காணப்ப ம் ெதாற்றாளர்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் ெதாடர்ச்சியாக அதிகரித்த நிைலயிேலேய 
காணப்ப கிற . 

 எனேவ நாட்டின் இந்த நிைலைமைய ரிந் ெகாண்  
சகல ம் ெபா ப் டன் ெசயற்பட ேவண் ம்.   ெபா ப்பின்றி 
ெசயற்படக்கூடா .  டி மானவைர பா காப்பாக வீ களில் 
இ ப்பேத தற்ேபாைதய நிைலைமயில் சிறப்பாக அைம ம்.  ஏன்  
ேபாக்குவரத் க் கட் ப்பா கள் ெதாடர்ந்  21ஆம் திகதிவைர 
நீடிக்கப்பட்டி க்கின்றன என்பதற்கான பார ரத்தன்ைமைய 
ரிந் ெகாண்  ெசயற்பட  ேவண் ம்  என்பைத 
வலி த் கின்ேறாம்.  

எரி ெபா ள் விைல ஏற்றத் டன் 
அைமச்சர் உதய கம்மன் பி ல க்கு எதி ரான 
ஆ ம் கட் சியின்  அறி விப்ைப ய த்  
ஆ ம் கட் சிக்குள் காணப்ப  கின்ற ரண்
பா கள் ேம ம் ெவளிச்சத் திற்கு வந் ள்
ளன.   ஆ ம் ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர 
ன க்கும் அதன் பங்காளிக் கட் சி க க்கும் 
இைடயில் காணப்ப  கின்ற ரண்பா கள் 
களத் க்கு வந் ள்ளைதக் காண  டி கி
ற .  அதா வ  ஆ ம் கட் சிக்குள் எரிந்  
ெகாண் டி க்கும் இந்தப் பிரச் சி ைனகள் 
தற்ே பா  ேம ம் தீவி ர ம ைடந் ள்ளன.  
இத  டாக ஆ ம் கட் சிக்குள் இவ்வா  
பிரச் சி ைன கைள உ  வாக்கிக் ெகாண் டி
க்கும் அல்ல  பிரச் சி ைன க க்கு ல

கா ர ண மாக இ க்கும் அந்த மைறந்த அஸ்
திரம் எ  ?  அந்த மைற கரம் யார் என்ற 
ேகள் விகள் தற்ே பா  பர வ லாக அர சியல் 
களத்தில் எ ந் தி க் கின்றன.  ெபா  வாக 
ஆ ம் கட் சிக்கும் எதிர்க்கட் சிக்கும் 
இைடயில் பாரிய ரண்பா கள் நில 
வ ம் எதிர்க்கட் சியின் எதிர்ப்  கைள சமா
ளிப்ப தற்கு ஆ ம் கட்சி பாரிய நகர்  கள் 
ேமற்ெ காள்வ ம் அர சி யலில் வழ ைம யா
ன தாகும்.  அ   அர சி யலில் ெதாடர்ந்  
இடம்ெபற் க்ெகாண் டி க்கும் நிகழ் .  
ஆனால் வழக்கத் க்கு மாறாக தற்ே பா  
ஆ ம் கட் சிக் குள்ேளேய பாரிய ரண்
பா கள் ேதான் றி யி ப்ப ைத ம் ஒ  சில 
விட யங்கள் ஊடாக அந்த  ரண்பா கள் 
ெவளிச்சத் திற்கு வ  வ ைத ம் அவ தா னிக்க 
டி கி ற . 
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர ன கட் சி

யா ன  2016ஆம் ஆண்  உ  வாக்கப்பட்
ட டன்  2018ஆம் ஆண்  நைட ெபற்ற 
உள்  ராட்சி மன்றத் ேதர்தலில் அப்
ேபா ைதய  அர சாங்கத்ைத ேதாற்க டித்  
ெவற்றி ெபற்ற .  அத ைன ய த்  அக்கட்
சியில் ஜனா தி பதி ேவட்பா ள ராக ேபாட் டி
யிட்ட ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக்  ஷ 
2019ஆம் ஆண்  நவம்பர் மாதம் அேமாக 
ெவற்றி ெபற்றார். அத ைன ய த்  2020ஆம் 
ஆண்  நைட ெபற்ற பாரா  மன்ற ேதர்
தலில் ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர ன 
பாரிய ெவற் றிைய  ஈட் டி ய .   11 பங்காளி 
கட் சிகள் இைணந்  ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன 
ெபர ன கூட்டணி அைமக்கப்பட்ேட 
இந்த ெவற்றி ெபறப்பட்ட .  இத  டாக 
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர ன  நாட்டின் 
அர சி யலில் ஒ  தவிர்க்க டி யாத மிக 
க் கி ய மான பிர தா ன மான ஒ  அர சியல் 

அைமப்பாக உ  ெவ த் தி க் கி ற . 
ஆச்ச ரி ய மி குந்த அறிக்ைக  

அவ்வா றான ஒ  கட் சியின் ெசய லாளர் 
மிக க் கி ய மான ஒ  பிர தா ன மா ன வ ரா
கேவ நாட்டில் க  தப்ப  கின்ற சூழ லி
ேலேய எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  
ெதாடர்பான அறி விப்ைப அைமச்சர் உதய 
கம்மன் பில கடந்த சனிக் கி ழைம ெவளி

யிட்டார்.  ஏற்க னேவ நா  பாரிய ெந க்
க டியில்  இ க் கின்ற ேபா   இவ்வா  எரி
ெபா ட்களின் விைலைய அதி க ரித்தைம 
க ம் விமர்ச னத் க்கு உள்ளா கி ள்ள 
சூழலில் சனிக் கி ழைம மாைல ஒ  ஆச்ச
ரி ய மி குந்த ரி யாத திர் என்ற வைகயில் 
ஒ  அறி விப்  ஆ ங்கட் சியிலி ந்   வந்
த .  அதா வ  ஆ ங்கட் சியின் பிர தான 

ெசய லா ள ரான சாகர காரி ய வசம்  அறிக்ைக 
ஒன்ைற வி த் தி ந்த டன் தற்ே பா ைதய 
சூழலில்  எரி ெபா ட்களின் விைல கைள  
அதி க ரித் தி க்கக் கூடா  என் ம் அதைன 
ேமற்ெ காண்ட அைமச்சர் உதய கம்மன்
பில உட ன டி யாக பதவி விலக ேவண் ம் 
என் ம் அந்த அறிக்ைகயில் சாகர காரி
ய வசம்  ெதரி வித் தி ந்தார்.  இ  பாரிய 
சர்ச்ைசைய ஏற்ப த் தி ள்ள .   அதா வ  
உதய கம்மன் பில ஆ ம் கூட்ட ணியின்  
பங்காளி கட் சியின் தைல வ ராக இ க்
கின்றார்.   அவ ர   அைமச்ச ரைவ அைமச்
ச ரா க ம் பதவி வகிக் கின்றார்.  இந்த 
சூழலில் அைமச்சர் ஒ  வரின் தீர்மா னத்ைத 
எதிர்த்  ஆ ம் கட் சியின் ெசய லாளர் 
அறிக்ைக வி த் ள்ளைம  ேகள் வி கைள 
எ ப் பி ய டன் என்ன நடக் கின்ற  என்ற 
ஒ  சிக்கைல ேதாற்  வித் தி க் கி ற . 

ரண்பா கள் ெவளிச்சம்  
இதன் ஊடாக ஆ ம் கட் சிக்குள் ெந க்

க டி க ம் ரண்பா  க ம் இ க் கின்
றைம  மீண் ம் ஒ  ைற ெவளிப்பட் ள்
ள .  இந்தச் சூழலில் ஆ ம் கட் சியின் 
ெபா ச் ெசய லா ளரின் அறிக்ைகக்கு கடந்த 
ஞாயிற் க் கி ழைம அைமச்சர் உதய கம்மன்
பில பதி ல ளித் தி ந்தார்.  அதா வ  ஜனா
தி பதி மற் ம் பிர தமர் தைல ைம யி லான 
அர சாங்கம் எ த்த எரி ெபா ள் விைல 
அதி க ரிப்  ெதாடர்பான தீர்மா னத்ைத, 
தான் அறி வித்த தா க ம் அதைன  எதிர்த்  
அறிக்ைக வி த்ததன் ஊடாக  ஸ்ரீலங்கா 
ெபா  ஜன ெபர  னவின் ெசய லாளர் ஜனா
தி ப தி ைய ம் பிர த ம ைர ம் சவா க்கு உட்
ப த் தி ள்ளார் என் ம் குற்றச்சாட்  கைள 
கம்மன் பில ன்ைவத்தார்.  அ  மட் 
மின்றி அவ்வா  ஜனா தி ப தி ைய ம் பிர த ம
ைர ம் சவா க்கு உட்ப த் ம் வைகயில் 
அறிக்ைகைய ெவளி யி  வ தற்கு ெபா  ஜன 

ெபர  னவின் ெசய லா ள ரான காரி ய வ சத்
க்கு அதி காரம் ெகா த்த  யார் என்ற 

ேகள் வி ைய ம் அவர்   எ ப் பி யி ந்தார்.   
ேம ம் ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர 

னவின் கட்சி மட்டத்தில் அல்ல  மத் திய 
கூட்டத்தில் இ  ெதாடர்பாக ேபச் சு
வார்த்ைதகள் நடத்தப்பட்டதா என்ற 
ேகள் வி ைய ம் உதய கம்மன் பில எ ப்

பி யி ந்தார்.  இந்த நி ைலயில் ஆ ம் கட்
சிக்குள்  ெந க்க டி மிக்க ரண்பா கள் 
நீடிக் கின்றன என்ப  கண் கூ .   எரி சக்தி 
ைறயில் தான் ேமற்ெ காண்  வ  கின்ற 
ன்ேனற்றங்கள் மற் ம் பாரிய அபி வி
த் தி கைள த ப்ப தற்காக இவ்வா  நட வ

டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்ப  கின்ற னவா 
என்ற ேகள் வி ைய ம் அைமச்சர் உதய கம்
மன் பில எ ப் பி ள்ளார்.  
இந்த  சூ ழலில் எரி ெபா ள் விைல 

அதி க ரிப்  குறித்  அறி விக்கப்பட்டதன் 
பின்னர் ஆ ம் கட் சியிலி ந்  இந்த 
எதிர்ப்ைப கிளப்  வ தற்கு திைர ம ைறவில் 
ெசயற்ப  கின்ற  அந்த அஸ் திரம் எ  
என்ப  குறித்  ேபசப்ப  கி ற .  உதய கம்
மன் பில நடத் திய ெசய் தி யாளர் மாநாட்டில் 
ஊட க வி ய லா ளர்கள் இதன் பின்ன ணியில்  
ெபா  ஜன ெபர  னவின் ஸ்தாப க ம் 
ேதசிய அைமப்பா ள  மான பசில் ராஜ பக்  

ஷ இ க் கி றாரா?  பங்காளிக் கட் சி கைள 
ஓரம் கட் ம் வைகயில் இந்த நட வ
டிக்ைக ேமற்ெ காண்  இ க் கின்றாரா 
என்  ேகள்வி எ ப்பப்பட்ட .  அதற்கு 
அைமச்சர் உதய கம்மன் பில சரி யான 
பதிைல வழங்க வில்ைல.  அ  ெதாடர்பாக 
தனக்கு எ ம் ெதரி யா  என்  குறிப்
பிட் டி ந்தார்.  தனக்கு பின்னால் யா ம் 
இல்ைல, ஆனால் சாகர காரி ய வ சத் க்கு 
பின்னால் இ ப்ப   யார் என்  தனக்கு 
ெதரி யா  என்  உதய கம்மன்பில பதி ல
ளித் தி ந்தார்.  
ெபா  ஜன ெபர  ன க்கும் அதன்  பங்

காளிக் கட் சி க க்கும் இைடயில் கடந்த 
பாரா  மன்ற ேதர்தலின் பின்னர் ெதாடர்ச்
சி யாக ரண்பா கள் நிலவி வ  கின்றைம 
ெவளிப்ப ைட யான ஒன்றாக காணப்ப 
கின்ற .  குறிப்பாக ேதசிய சுதந் திர ன்
ன ணியின் விமல் வீர வன்ச, பிவித்  
ெஹல உ  ம யவின் உதய கம்மன் பில 
மற் ம் வாசு ேதவ நாண யக்கார உள் ளிட்ட 
பங்காளிக் கட் சி களின் தைல வர்கள் க ம் 
ரண்பா  கைளக் ெகாண் டி க் கின்றனர்.  

அேத ேபான்  பிர தான பங்காளிக் கட் சி
யான ஸ்ரீலங்கா சுதந் திரக் கட் சி ம் ஆ ம் 
கட் சி டன் ரண்பா  கைள ெகாண் டி
ப்ப தா கேவ ெதரி கி ற .  அந்த வ ைகயில் 

ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர ன தவிர்த்  
ஏைனய பங்காளிக் கட் சிகள் அைனத் ம் 
ெதாடர்ச் சி யாக மாதம் ஒ  தடைவ சந் தித்  
ேபச் சு வார்த்ைத நடத் தி  வ  கின்றன.  அத ன
டிப்ப ைடயில் பங்காளிக் கட் சி க க்கும் 
ெபா  ஜன ெபர  ன க்கும் இைடயில் 
பாரி ய ெதா  பனிப்ேபார் அல்ல  ரண்
பா  ெதாடர்ந்  நிலவிக்ெகாண் டி க் கின்
ற . இந்த  நி ைலயில் இவ்வா  ெபா  ஜன 
ெபர  னவின் ஊடாக இந்த பிரச் சி ைன
கைள எ ப்பிக் ெகாண் டி ப்பவர் யார் 
என்ற ேகள்வி இங்கு எ  கின்ற .

 இத  டாக எதிர்கால அர சியல் காய்
ந கர்த்தல்கள் திட்ட மி டப்ப  கி றதா என்ற 
ஒ  தர்க்க ம் அர சியல் களத்தில் இடம்
ெபற்  க்ெகாண் டி க் கி ற .  அதா வ  பங்
காளிக் கட் சி கைள ஓரம் கட்  வ தற்காக 
நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்ப  கின்
ற னவா  அல்ல  நாட்டில் காணப்ப ம் 
பிரச் சி ைன கைள திைச தி ப்  வ தற்கு 
நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்ப  கின்
ற னவா என்ப  ெதாடர்பான விட யங்கள் 
இங்கு அலசி ஆரா ய ப்ப  வைத காண  டி
கி ற .  ஆரம்பத்தில் விமல் வீர வன்ச டன்   
ஆ ம் கட்சி ரண்பா  கைளக் ெகாண் டி
ந்த .  தற்ே பா  உதய கம்மன் பில மீ ம்    
விமர்ச னங்கள் ன்ைவக்கப்ப  கின்றன. 

ரண்பாட்டின் பின்னணி?  
இந்த  நி ைலயில் இதன் பின்ன ணி ைய ம் 

இங்கு ஆராய ேவண்டியி க் கி ற . கடந்த 
2015 ஆம் ஆண்  அப்ேபா ைதய  ஜனா தி
பதி மஹிந்த ராஜ பக்  ஷ ேதால்வி அைடந்
த ம் ன்  தினங்களில் பசில் ராஜ பக் ஷ 
அெம ரிக்கா ெசன் றி ந்தார். (அவ்வா  ேதர்
தலில் ேதாற்ற டன் அெம ரிக்கா ெசன்றைம 
குறித்  வீர ேக ச ரிக்கு வழங் கிய ஒ  ேநர்
கா ணலில் பஷில்  நாட்  மக்க ளிடம் 
வ த்தம் ெதரி விப்ப தாக கூறி யி ந்தைம 
இங்கு சுட் டிக்காட்டத்தக்க )   அப்ே பா  
பசில் ராஜ பக்  ஷ அெம ரிக்கா ெசன்றைம 
குறித்   மஹிந்த தரப்பின் விமல் வீர வன்ச 
உள் ளிட்ட பலர் அ ப்தி ெவளி யிட் டி ந்
தனர். எனி ம் பின்னர் நா  தி ம் பிய 
பஷில் ராஜ பக் ஷ ெபா  ஜன ெபர  னைவ   
உ  வாக்கி மீண் ம் மஹிந்த ராஜ பக்  ஷ 
தரப் பி னைர ஆட் சிக்குக் ெகாண்   வந்தார்.  
எனி ம் 2015ஆம் ஆண்  ஆரம்பத் தி லி
ந்  மஹிந்த ராஜ பக்  ஷ டன் இ ந்த 
பங்காளிக் கட் சிகள் மஹிந்தவின் மீள் வ
ைகக்கு தாேம க் கிய காரணம் என ெதரி
வித் க் ெகாண் டி க் கின்றன.

 ஆனால் ஒ  தரப் பினர் பசில்  ராஜ பக் 

ஷவின் அர சியல் ஒ ங் கி ைணப் க்க ம்  
நட வ டிக்ைக க ேம  இந்த ெவற் றிக்கு கார
ண ெமன்   கூறி வ  கின்றனர்.  இந்த நிைல
யி ேலேய   பங்காளிக் கட் சி க க்கும் பசில் 
ராஜ பக்  ஷ க்கும் இைட யி லான ரண்பா
கள் நீடிப்ப தாக சுட் டிக்காட்டப்ப  கி ற .  

ேம ம் அ த்த ஜனா தி பதி ேதர்தலில் 
பஷில் ராஜ பக்  ஷ  ேபாட் டி யிட தயா ரா கு
வ தா க ம்   அதைன பங்காளிக் கட் சிகள் 
வி ம்ப வில்ைல என் ம் ெதரி விக்கப்ப 
கி ற .  என ேவதான் ெபா  ஜன ெபர ன 
தரப் பி லி ந்  இவ்வா  பங்காளிக் கட்
சி கைள ஓரங்கட் ம் நட வ டிக்ைக ன்
ென க்கப்ப  கின்றதா  என்ற ேகள் வி ம் 
எ  கின்ற .  ம  றம் அைமச்சர்க ளான 
விமல் வீர வன்ச, உதய கம்மன் பில ெந ங்
கிய நண்பர்க ளாக இ க் கின்றனர்.  எனேவ 
பல்ேவ  விட யங்கள் இதன் பின்ன ணியில் 
காணப்ப  வ தாக ெதரி விக்கப்ப  கி ற .  
எப்ப டி யி ப் பி ம் தற்ே பா  ஆ ம் கட்
சிக்குள் பாரிய ெந க்கடி நிைல ைமைய 
காண  டி கி ற .

 தற்ே பா ைதய சூழலில் நாட்  மக்
களின்  பிரச்  சி  ைனகள்  ெதாடர்பாக 
அவதானம்  ெச த்த  ேவண் ம் .  
குறிப்பாக  அரசியல்  நகர் கள் , 
காய்நகர்த்தல்கள் இ க்கலாம்.  அதைன 
ேதர்தலின்ேபா  நடத்திக்ெகாள்ளலாம்.  
தற்ேபா  மக்களின் பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாக ஆராய்வ  அவசியமாகும். 
பல்ேவ  விடயங்கள் காரணமாக 
மக்கள்  பாதிக்கப்பட்டி க்கின்றனர் .  
தலாவதாக ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  

காரணமாக மக்கள் பாரிய ெந க்கடிகைள 
சந்தித்தி க்கின்றனர்.  அ மட் மன்றி 
பயணக் கட் ப்பா கள் காரணமாக ம் 
அன்றாடம்  ெத ாழில்  ெசய் ம்   
மக்க ம் பாதிப் க்கைள எதிர்ேநாக்கி 
இ க்கின்றனர்.  அேதேபான்  கப்பல் 
விபத்  காரணமாக மீனவர்கள் பாரிய 
ெந க்கடிகைள எதிர்ெகாண்டி க்கின்றனர்.  
அ ம ட் மன் றி  இ ய ற் ை க 
அனர்த்தங்களினால்  மக்கள் பாதிக்கப்பட்  
வ கின்றனர். 

 இவ்வா  பாரிய பிரச்சிைனக க்குள் 
மக்கள் சிக்கித் தவித் தி க் கின்ற ேபா  
இவ்வா  ஆ ம் கட் சிக்குள் ரண்பா 
கைள ஏற்ப த்திக்ெகாண் டி ப்ப   ஆக்
க ர்வ மா ன தல்ல.  எனேவ ஆ ங்கட் சி
யா ன   மக்களின் பிரச் சி ைன கைள தீர்ப்
ப தற்கு அர சாங்கத் க்கு ஆத ர  வழங்க 
 ேவண் ம்.  ஆனால் தற்ே பா  ெவளி
வ  கின்ற பிரச் சி ைன கைள பார்க்கும் 
ேபா  விடி ம் ேவைளயில் நல்ல நல்ல 
விைள யாட் கள் காத்தி க்கும் என்ப  
ெதரிகின்ற . 

 
 

ஆέС δЛடaǾХ ΨரМபாΡகைள ஆέС δЛடaǾХ ΨரМபாΡகைள 
ேதாФΫ˙ЖΜС அЪ ரС யாΪைடயΤ? ேதாФΫ˙ЖΜС அЪ ரС யாΪைடயΤ? 

ெராபட் அன்டனி

ஆரம்பத்தில் விமல் வீரவன்ச டன்   ஆ ம் கட்சி 
ரண்பா கைளக் ெகாண்டி ந்த .  தற்ேபா  
உதய கம்மன்பில மீ ம்   விமர்சனங்கள் 
ன்ைவக்கப்ப கின்றன. விமல் மற் ம் உதய 

இ வ ம் ெந ங்கிய நண்பர்கள் மட் மன்றி ஆ ம் 
கூட்டணியின் க்கிய பங்காளிகளாக ம் உள்ளனர். 

ெபான் ெமாழி
உன் ைக ேரைகைய பார்த்  

எதிர்காலத்ைத   நிர்ணயித்  விடாேத.
ஏெனன்றால் ைகேய இல்லாதவ க்கு 

கூட   எதிர்காலம் உண் . 

–அப் ல் கலாம்
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ேதாட்டத் 
ெதாழி  லா

ளர்கள் 1000 பா சம்ப ளத்ைத 
ெபற் க் ெகாள்வ தற்கு பல்ேவ  
இன்னல்கைள அ  ப விக்கும் 
நிைலைம ஏற்பட் ள்ள . இந் நி
ைலயில் ெதாழிலா ளர்கள் எதிர்
ேநாக்கும் பிரச் சி ைன கைள அர சாங்
க ம் கண்  ெகாள்ளா தி ப்ப தாக 
ெதாழி லாளர் ேதசிய சங்கத்தின் 
பிரதித் தைல வ ம் வ ெர லியா 
மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பி ன

 மான மயில்வா கனம் உத ய குமார் 
ெதரி வித் ள்ளார்.
அவர் ேம ம் ெதரி வித் ள்ள தா

வ :
ஆயிரம் பா சம்பள உயர்  

என்ப  ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்
கைளப் ெபா த் தவ ைரயில் ஒ  
ஏமாற்  வித்ைத யாகும். ேதாட்டத் 
ெதாழி லா ளர்க க்கு 1000 பா சம்
பளம் வழங் கு வ தானால் ெதாழி லா
ளர்கள் நாெளான் க்கு 20 கிேலா
க்கும் குைற யாத ெகா ந்  

பறிக்க ேவண் ம் என்  கம்ப
னிகள் அ த்தம் பிர ேயா கித்  வ

கின்றன.
அவ்வா  ெதாழி லா ளர்கள் 20 

கிேலா ேதயிைல பறிக்கா விட்டால் 
வாரத்தில் ஓரி  நாட்கள் மாத் தி
ரேம ேவைல வழங்கப்ப கின் ற . 
சில ேவ ைள களில் ேமல தி க மாக 
பறிக்கும் ெகா ந் க்கும் 
ைம யான ெகா ப்ப ன  வழங் கு வ
தில்ைல. மற் ம் நாளாந்த ஊதியத் 
க்கு ேவைல ெசய்வர்க க்கும் 

குைறந்த ள  சம்ப ளேம வழங்
கப்ப  கி ற . இதனால் ெதாழி லா
ளர்க க்கும் ேதாட்ட நிர்வா கங்க 
க்கும் இைடயில் நாள்ே தா ம் 
ரண்பா கள் எ  கின்றன.
ெதாழி லா ளர்களின் ெபா  ளா

தார நிைலைம ம் கீழ்மட்டத்
க்கு ெசன் ள்ளதால் ெதாழி

லாளர் கு ம்பங்களின் வ ைம 
தாண்டவம் ஆடத் ெதாடங் கி ள்
ள . ேதாட்டத் 
ெ த ாழி  ல ா  ள ர் க
க்கு 1000 பா 

சம்பளம் ெபற் க் 
ெ க ா த்  
வி ட் ே ட ா ம் 

என்  மார்தட் டி ய வர்கள் இன்  
ெதாழிலா ளர்கள் எதிர்ே நாக்கும் 
அவ லங்கைளக் கண்  ெமௗனித்
ள்ளனர்.
குைறந்த நாள் ேவைல, குைறந்த 

சம்பளம், அதிக ேவைல சுைம 
ேபான்ற பிரச் சிைன க க்கு 
கம் ெகா த்  வ  கின்ற 

ெதாழிலா ளர்க க்கு நிரந்தர 
தீர்ைவப் ெபற் க்ெகாள் வதற்கு 
ெதாழில் அைமச்சு நட வ டிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம் . அ லில் 
உள்ள பயணக் கட் ப் பாட்  
காலத்தி ம் ேதாட்டங்களில் 
ெதாழில் ரிந்  ெகாண்டி க்கின்ற 
ெ த ா ழி ல ா  ள ர் க ளின் 
பிரச்சிைனகைள  அரசாங்கம் 
க ண் ெ க ா ள் ள ா தி ப் ப  
ேவதைனக்குரிய விடயமாகும் 
என்  ெதரிவித் ள்ளார்.

( வ ெர லியா 
நி பர்)

அர சாங்கத்தின் தீர்க்க த ரி ச ன மற்ற 
தீர்மா னத்தின் கார ண மாக தற்
ெபா  எரி ெபா ட்களின் விைல 
அதி க ரித் ள்ள . இதன் லம் 
அர சாங்கம் ஏைழ களின் வயிற்றில் 
அடித்   விட்ட .  ஏைழ  களின் 
வயிற்றில் அடித்த எந்த அர சாங்
க ம் நிைலத்த தாக சரித் திரம் 
இல்ைல என வ ெர லியா மாவட்ட 
பாரா   மன்ற  உ ப்  பி  ன ம் 
மைல யக மக்கள் ன்ன ணியின் 
தைல வ  மான ேவ  சாமி இரா தா
கி ஸ்ணன் ெதரி வித் ள்ளார். 
இ  ெதாடர்பாக அவர் ேம ம் 

 ெதரி வித் ள்ள தா வ ,
இன்  எம  நாட்டில் ெகாேரா

னாவின் தாக்கம் நா க் குநாள் அதி
க ரித்த வண்ண ள்ள . இதன் கார
ண மாக எம  மக்கள் ெபா  ளா தார 
ரீதி யாக ெபரி ம் பாதிக்கப் பட் ள்
ளார்கள்.
இவ்வ ா  ற ான  நிைலயில் 

அர சாங்கம் எரிெபா ட்களின் 
விைலைய அதி க ரித் தி ப்ப தா ன  
மரத்தில் இ ந்  வி ந்த வைன 
மா  மிதித்த கைத யா கேவ இ க்
கின்ற . எரி ெபா ட்களின் விைல
ேயற்றம் கார ண மாக ெப ந்
ேதாட்ட மக்கள் ெபரி ம் பாதிக்
கப்ப  வார்கள். காரணம் இன் ம் 
பல ெப ந்ே தாட்ட பகு திகளில் 
மண்ெணண் ைணேய அதி க மாக 
பாவித்  வ  கின்றார்கள். இந்த 
விைல ேயற்றத்ைத இவர்களால் 
தாங்கிக் ெகாள்ள டி யா .
எரி ெபா ட்களின் விைல ேயற்றம் 

கார ண மாக பாண் உட்பட ேபக்கறி 
உற்பத் தி களின் விைல க ம் அதி க
ரிப்ப தற்கான சாத் தியம் இ க் கின்
ற . இ  சாதா ரண மக்க ைளேய 
ெபரி ம் பாதிக்கும்.
அ  மட்  மல்லா  ச்சக்கர 

வண்டி ஒட்  னர்களின் நிைலைம 
இன் ம் பரி தா ப மா ன . அவர்
க  ைடய ெதாழிைல ெசய்ய 
டி யாமல் த  மாறிக் ெகாண் டி

க் கின்ற இந் நி ைலயில் விைல
ேயற்றம் இன் ம் பாதிப்ைப ம் 
சாதா ரண மக்க ளிடம் அதிக கட்ட
ணத்ைத அறி விட ேவண் டிய நிைல
ைம ம் ஏற்ப ம். ேபாக் கு வ ரத்  
கட்டணம் அதி க ரிக்கும். ஏைனய 
அத் தி யாவ சிய ெபா ட்களின் 
விைலகள் அதி க ரிக்கும். இதனால் 
மக்கள் தற்ெ காைல ெசய்  ெகாள் 
ம் நிைலக்கு தள்ளப்ப  வார்கள்.
விேல ேயற்றம் தவ றா ன  என 

ெமாட்  கட் சியின் ெசய லா ளேர 
ெதரி வித் ள்ளார். அப்ப டி யானால் 
இ  யா  ைடய வழிகாட் டலில் 
நைட ெபற்ற  என்ப  ேகள்விக் 
குறி யாக இ க் கின்ற .
அர ச ா ங் கம்  ஏைழகளின் 

ேதாழனாக இ க்க ேவண் ம். 
அப்படி இ ந்தவர்தான் அமரர் 
ரணசிங்ஹ பிேரமதாச . அவர் 
மைறந்தா ம் மக்கள் அவைர 
மறக்கவில்ைல. அதற்கு காரணம் 
அவர் ஏைழகளின் ேதாழனாக 
இ ந்தார் என ெதரிவித் ள்ளார்.

உல ெகங் கி ம் ெகாேரானா ைவர
ஸினால் பாதிக்காப்பட் ள்ள  மக்கைளப் 
பா  காக்கும் ெபா ட்   G7 உச் சி மா
நாட்டில் பங்ேகற்ற தைல வர்கள் 100  
மில் லியன் த ப்  சி கைள இல வ ச மாக 
வழங் கு வ தற்கு இணங் கி ள்ளனர். இ  
வர ேவற்கத்தக்க ெசயற்பா டாகும் என்  
இலங்ைகத் ெதாழி லாளர் காங் கி ரஸின் 
உப தைல வ ம் ெப ந்ேதாட்டங்க க்
கான பிரத மரின் இைணப் ச் ெசய லா ள

 மான ெசந்தில் ெதாண்டமான் ெதரி வித்
ள்ளார். அவர் ேம ம் ெதரி வித் ள்ள தா
வ ,
பிரிட்டன் , ஐக் கிய அெம ரிக்கா , 

பிரான்ஸ்,  ேஜர்மனி, இத்தாலி, ஜப்பான் 
மற் ம் கனடா ஆகிய  நா  களின் தைல
வர்கள் பங்ேகற்ற ன்  நாள் ஜி 7 உச்
சி மா நா  கார்பிஸ் விரி கு டாவில்  இடம்
ெபற்ற . இந் நி கழ்ைவ பிரிட்டிஷ் பிர
தமர் ேபாரிஸ் ேஜான்சன் ெதாகுத்  வழங்
கி ள்ளார். இதன்ேபா  உல ெகங் கி ம் 
ெகாேரானா ைவர ஸினால் அதி க மாக 

பாதிக்காப்பட்  ள்ள  
மக்க க்கு உத ம் 
க மாக 100 மில்

லியன் த ப்  சி கைள 
இல வ ச மாக வழங்
கு வ தற்கு இணக்கம் 
ெதரி  விக்கப்பட்  ள்

ள . G7 உச் சி மா நாட்டில் பங்ேகற்ற 
தைல வர்கள் ஏக ம ன தாக இணக்கம் ெதரி
வித் ள்ளனர். இந்த ெதாற்  ேநாயால் 
அதிகம் பாதிக்கப் பட் ள்ள நா  க க்கு 
ஆத ர வாக இல வ ச மாக த ப்  சி கைள 
வழங்கும்  திட்டத்தில் G 7 நா கள் 
ேமற்ெகாண்ட ெகாள்ைக ரீதி யி லான தீர்
மானம் வர ேவற்க தக்க தாகும். ெகாவிட் 
19 ெதாற்ைற  ைம யாக இல்லாமல் 
ஒழிப்ப தற்கும் ெகாவிட் 19 ெதாற் றினால் 
அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட  இலங்ைக 
உட்பட அைனத்  நா க க்கும் 
இத்திட்டம் உதவி அளிக்கும் என்ப  
மகிழ்ச்சியளிக்கிற  என ம் ெதரிவித் 
ள்ளார்.

(பசைற நி பர்)
ேதயிைல, இறப்பர் ேதாட்டங்களில் 

ெதாழில் ரி ம் ெபண் ெதாழி லா
ளர்கள் மீ  ேவைலப்ப ைவ அதி க ரித்  
உள வியல் ரீதி யான அ த்தங்கைள பிர ேயா
கித்  வ  வ தாக ஐக் கிய ேதாட்டத் ெதாழி
லாளர் சங்கத்தின் ெபா ச் ெசய லாளர் ஆ. 
த் லிங் கம் கம்ப னி க ைள ம் ேதாட்ட 

நிர்வா கங்க ைள ம் க  ைம யாக சாடி
ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பாக ேம ம் க த்  ெதரி

வித்த அவர்; 
1951ஆம் ஆண்  சர்வ ேதச ெதாழி லாளர் 

அைமப்  (ILO) தன  சர்வ ேதச ெபா  
மாநாட்டில் ெபண் ெதாழி லா ளர்க க்கு 
சம சம்பளம் வழங்கப்பட ேவண் ம் என்ற 
ெபா த் தீர்மா னத்ைத நிைற ேவற் றி ய . 
இத் தீர்மா னத்ைத இலங்ைக அர சாங்கம் 
சுமார் 42 வ  டங்கள் கழித்  1993 இேலேய 
அ ல்ப த் தி ய . 
இதன் பய னாக 1993 ஏப்ரல் மாதம் 

ெதாடக்கம் ெப ந்ேதாட்டங்கைளச் ேசர்ந்த 
ஆண், ெபண் ெதாழி லா ளர்க க்கு சம 
சம்பளம் வழங்கப்பட்ட . கூட்  ஒப்பந்
தத்தில் அதி க ரிக்கப்ப ம் ெகா ப்ப ன  க
க்கு ஏற்ப ஆண், ெபண் ெதாழி லா ளர்கள் 

இன் ம் சம சம்ப ளத்ைத ெபற்  வ  கின்
றனர்.  ெபண் ெதாழி லா ளர்கள் சம சம்ப
ளத்ைத ெபற்  வந்தா ம் கம்ப னி க ம் 
நிர்வா கங்க ம் ெபண் ெதாழி லா ளர்கள் 
மீ  பல்ேவ  அ த்தங்கைள பிர ேயா கித்  
வ  கின்றன. கடந்த காலங்களில் கூட்  ஒப்
பந்த சம்பள அதி க ரிப் பிற்ேகற்ப ஒ  நாள் 
சம்ப ளத் க்கு 14 கிேலா கிராம் ெகா ந்ைத 
பறிக்க நிர்ப்பந் தித் , தற்ே பா  ஆயிரம் 
பா சம்பள அதி க ரிப் பிற்கு பின்னர் 20 

கிேலா கி ரா மிற்கு ேமல தி க மாக ெகா ந்ைத 
பறிக்க ேவண் ம் என அவர்கள் நிர்ப்பந்
திக்கப்ப  கின்றனர். வறட்சி நில ம் காலங்
களில்  இ  சாத் தி ய மற்ற விட ய மாகும். 
இதனால் ெபண் ெதாழி லா ளர்கள் தாம் 
ெதாழில் ரி ம் இடங்களில் மேனா ரீ தி
யி லான அ த்தங் க க்கு உட்பட்  வ
கின்றனர்.                          ேம ம் 
ஞாயிற்  கி ழ ைம களில் ேவைல ெசய் ம் 
ெதாழி லா ளர்க க்கு ஒன்றைர நாள் சம்
பளம் வழங்கப்பட ேவண் ம் என்ப  
சட்ட மாகும். எனி ம் ேதயிைல, இறப்பர்  
ேதாட்டங்களில் ெதாழில் ரி ம் ெதாழி லா
ளர்க க்கு பறிக்கும் ெகா ந்தின் கிேலா
கிராம் அள விற்கு ஏற்ப ம் ேசக ரிக்கும் 
இறப்பர் பால் லீற்ற க்கு ஏற்ப ம் ெகா ப்

ப ன  கைள வழங்கும் ைறைய நிர்வா
கங்கள் ன்ென த் ள்ளன. இ  சம்ப
ள மாக இல்லாமல் ைகக் கூலி ைறயில் 
வழங்கப்ப  கின்றன. இதன் கார ண மாக 
ெதாழி லா ளர்கள் இக் ெகா ப்ப ன விற்கான 
ஊழியர் நம் பிக்ைக நிதி, ஊழியர் ேசம லாப 
நிதி அற வி  கைள இழக் கின்றனர். இந்நாட்
களில் இவர்க ள  ெதாழில் பா  காப் ம் 
ேகள் விக் கு றி யா கி ள்ள .  ெகாேரானா 
ைவரஸ் பரவல் தீவிரம் அைடந் ள்ள 
நிைலயில் அர சாங்கம், அரச நி  வ னங்
களில் பணி  ரி ம் கர்ப் பிணி ெபண் ஊழி
யர்கைள பா  காக்க விேசட ஏற்பா  கைள 
ன்ென த் ள்ள . இ  வர ேவற்கத்

தக்க விட ய மாகும். இ  ேபான்ற நைட 
ைறைய தனியார் ைற ெபண் கர்ப் பிணி 
ெதாழி லா ளர்க ம் ெபற் க் ெகா க்க 
ேவண் டி ய  அவசியமாகும். குறிப்பாக 
மைலயக ெபண் ெதாழிலாளர்க க்கு இ  
அத்தியாவசியமாகும்.  இவ்விடயத்தில் 
சுகாதார அைமச்சு விைரந்  கவனம் 
ெச த்த  ேவண் ம் .  அத்ேதா  
ெபண் ெதாழிலாளர்களின் ெதாழில் 
உரிைமகைள பா காக்க ெதாழிற்சங்கங்கள் 
ஒன்றிைணந்  ெசயற்பட ேவண் ம் 
என ம் ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளார்.

ெதாழி லா ளர்க ள  பிரச் சி ைன கைள 
கண்  ெகாள்ளா தி க்கும் அர சாங்கம்

உத ய ΜமாУ எС.Ǽ. ΜФறИசாЛΡ

ஏைழ களின் வயிற்றில் அடித்த எந்த 
அர சாங்க ம் நிைலத் தி ப்ப தில்ைல
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ெகாவிட் ெதாற்றால் பாதிக்கப்பட்ட 
நா  க க்கு ஜி 7 நா கள் உதவி

ெசО Х ெதாМடமாП வர ேவФΧ

ெபண் ெதாழி லா ளர்கள் மீ  அ த்தங்கள் பிர ேயா கிப்  
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(பட் டி ப் ,மண் ர் ேமல திக நி
பர்கள்)

மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில் கடந்த 
24மணித் தி யா லத்தில் 64ெகாேரானா ெதாற்
றா ளர்கள் இனங்கா ணப்பட் ள்ள தாக மட்
டக்க ளப்  மாவட்ட பிராந் திய சுகா தார 
ேசைவகள் பணிப்பாளர் நா.ம ரன் ெதரி
வித்தார்.
மட்டக்க ளப்  பிராந் திய சுகா தார 

ேசைவகள் பணிப்பாளர் அ  வ ல கத்தில் 
நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பின் 
ேபாேத அவர் ேமற்கண்ட வா  ெதரி
வித்தார். அவர் ெதாடர்ந் ம் க த் த் 
ெதரி விக்ைகயில்,
மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில் கடந்த 

24மணி ேநரத்தில் 64ெகாவிட் ெதாற்
றா ளர்கள் இனங்கா ணப்பட் ள்ளனர். 
அதா வ  ஏறா ர் சுகா தார பிரிவில் 
16ேப ம் ெசங்க லடி சுகா தார பிரிவில் 
15ேப ம் ஆைர யம்பதி சுகா தார பிரிவில் 
11 ேப ம் பட் டிப்பைள சுகா தார பிரிவில் 

8 ேப ம் காத்தான் குடி சுகா தார பிரிவில்  
5ேப ம் க  வாஞ் சிக் குடி  பிரிவில்  4 
ேப ம் ஓட்ட மா வடி சுகா தார பிரிவில்  3 
ேப ம் மட்டக்க ளப்  சுகா தார பிரிவில்  2 
ேப ம் இனங்கா ணப்பட் ள்ளனர்.  

 இேத ேவைள மட்டக்க ளப்  மாவட்
டத்தில் இ  வைர 3935ேபர் ெகாேரானா 
ெதாற்றா ளர்க ளாக இனங்கா ணப்பட்
ள்ள னர்.  அவர்க ள் 57ேபர் மர ண ம

ைடந் ள்ளனர். ன்றா வ  அைலயில் 
2952ேபர் ெதாற்றா ளர்க ளாக அைட யாளம் 
காணப்பட்ட டன் 48ேபர் மர ண ம
ைடந் ள்ளனர். கடந்த ஏ  தினங்களில் 
693ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்கள் இனங்கா
ணப்பட் ள்ளனர்.
கடந்த 06தினங்க ளாக மட்டக்க ளப்  

மாவட்டத்தில் ெகாவிட் த ப் சி ஏற் ம் 
பணிகள் ன்ென க்கப்பட் ள்ளன. இ
வ ைரயில் 19959ேப க்கு த ப் சி வழங்
கப்பட் ள்ள .த ப் சியான  ஆபத்  
அதி க ள்ள பகு தி களில் உள்ள 60வய

க்கு அதி க மா ன வர்கள்,ஆபத்  நிைல 
அதி க ள்ள கர்ப் பி ணித்தாய்மார்,வேயா
திப  இல்லங்களில் உள்ள வர்கள்,ஆபத்  
அதி க ள்ள பகு தி களில் உள்ள கள உத் தி
ேயா கத்தர்கள்,ஆைடத்ெ தா ழிற்சா ைலயில் 
கட ைம யாற்  ப வர்கள் ேபான்ற வர்க க்கு 
வழங்கப்ப ட்  வ கின்ற .
மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில் ெகாவிட் 

த ப்  நட வ டிக்ைக களில் மக்களின் 
ஒத்  ைழப்  மிக ம் குைறந்த ள வி
ேலேய காணப்ப  கின்ற .பய ணத்தைட 
அ லில் உள்ள ேபா தி ம் மக்களின் 
நடமாட்டம் மிக ம் அதிகளவிேலேய 
காணப்ப கின்ற . எனேவ ெகாவிட் 
ெதாற்றிைன கட் ப்பாட் ப்ப த்த 
அ ர ச ா ங் க ம்  ன்ென த் ள்ள  
நடவடிக்ைகக க்கு மக்கள் ரண 
ஒத் ைழப்  வழங்க  ேவண் ம் . 
அப்ேபா  தான் ெகாவிட்ெதாற்றிைனக் 
கட் ப்ப த்த  டி ம் என்றார்.

(அம்பாைற,மாவ டிப்பள்ளி நி  பர்கள்)
 அக்க  ைரப்பற்  பிர  ேத  சத்தில் 

ெகாேரானா தாக்கம் நா க்கு நாள் ச
தி யாக அதி க ரித்  வ ம் நிைலயில் 
ெபற்ேறார் தம் பிள்ைள கைள ெவளிேய 
வர விடா  வீ  களில் பா  காப்பாக 
ைவத் க் ெகாள்  மா  அக்க ைரப்பற்

  ெபா  லிஸ்   நி  ைல  யப்   ெபா  ப்ப  தி
காரி டபிள் .எம்.எஸ்.பி. விஜ ய ங்க  
ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளார்.

 அவர் இவ் வி டயம் ெதாடர்பாக ேம ம் 
ெதரி விக்ைகயில்,

 நாட ளா விய ரீதியில் ெகாேரா னாத் 
தாக்கம் நா க்கு நாள் அதி க ரித் க்
ெகாண்ேட ெசல் கின்ற .  இதனால் 
அதிக உயி ரி ழப்  க ம் சம்ப விக் கின்றன. 
இதைனக் கட் ப்ப த்த  அர சாங்கம்  
பல்ேவ  நட வ டிக்ைக கைள ன்ென

த் ள்ள .  இத் திட்டங்க க்கு ெபா
மக்கள் ரண ஒத்  ைழப்  வழங்க 
ேவண் ம். ெபா  மக்களின் ஒத்  ைழப்  
கிைடக்கா விட்டால் ெகாேரா னாைவக் கட்
ப்ப த்  வ  மிக ம் கஷ்ட மாகும்.
  இன்  நாட்டில் பய ணத்தைட 

அ  லில்  உள்ளதால்  ெபா   மக்கள்  
அநா வ சி ய மாக ெவளியில் ெசல்ல 
ேவண்டாம்.
அத் டன் ெகாேரா னா  ைவ ர ைஸக்  கட்
ப் ப  த் த   அ  ர  ச ா ங் க ம்   ன்ென
த்  ள்ள   அ  ைன த்  ச்   ெ ச  ய ற் ப ா
 க  க்  கு ம்    ர  ண   ஒ த்   ை ழ ப்

  வ ழங்க ேவண் ம்.  மீ பவர்க  
க் ெ கதி ர ா க   நீ திமன்றி ட ா க   
சட்ட  நடவடிக்ைக  எ க் கப்ப ம் 
என் ம் ெதரிவித்தார்.

மட் . மாவட்டத்தில் ெகாேரானா தீவிரம் 
கட் ப்ப த்த ஒத்  ைழப்  வழங்க ம்

Ξகா தார ேசைவகЦ பaРபாளУ மπரП 

அக்க ைரப்பற்றில் ெகாேரானா தீவிரம்
பிள்ைள கைள பா  காத் க்ெகாள்ள ம்

அЖக ைரРபФ Ϋ  ெபா ̌ Ъ  Ǻ ைல யР  ெபா ΫРப  காǿ

(பட் டி ப் ,மண் ர்  ேமலதிக நி பர்கள்)
மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில் இன் றி

லி ந்  சுகா தார திைணக்கள உத் தி ேயா
கத்தர்கள் மாத் தி ரேம தம  அைட யாள 
அட்ைடைய காண் பித்   பய ணிக்க  டி ம். 
ஏைனய திைணக்கள உத் தி ேயா கத்தர்கள் 
அைட யாள அட்ைட டன் திைணக்களத் 
தைல வரின் அ  ம திக்க டி தத்ைத ம் ைவத் தி
ந்தால் மாத் தி ரேம  பய ணிக்க  டி ம் என 
மட்டக்க ளப்  மாவட்ட அர சாங்க அதிபர் 
ேக.க  ணா கரன் ெதரி வித்தார்.

 மட்டக்க ளப்  மாவட்ட ெகாவிட் ெசய
லணிக் கூட்டம் மட்டக்க ளப்  மாவட்ட 
ெசய ல கத்தில்  மாவட்ட அர சாங்க அதிபர் 
ேக.க  ணா கரன் தைல ைமயில்  ேநற்  நைட
ெபற்ற . இக் கூட்டத்தில் மட்டக்க ளப்  
மாவட்ட ெகாவிட் ெசய ல ணிக்குப் ெபா ப்
பான இரா வ அதி கா ரிகள்,ெபாலிஸ் 
உய ர தி கா ரிகள் மற் ம்  திைணக்களத் தைல
வர்கள் என பலர் கலந்  ெகாண்டனர்.
இதன்ே பா  எ க்கப்பட்ட விேசட தீர்மா

னங்கள் குறித்  ஊட கங்க க்கு க த் த் 
ெதரி விக்கும் ேபாேத ேமற்கண்ட வா  ெதரி
வித்தார். அவர் ேம ம்  ெதரி விக்ைகயில்,
ஓட்ட மா வடி,ஏறா ர் பகு தி களில் அண்

ைமயில் தனி ைமப்ப த்தப்பட்ட கிராம 
ேசைவ யாளர் பிரி  களில் ெபா  மக்கள் 
விழிப் க் கு க்க டன் இைணந்  பணி
யாற்  வ தற்கு ேபா  மா ன ள  ெபாலிஸார் 
இல்ைல ெயன்ற க த் , குறித்த பகு தி களின் 
பிர ேதச ெசய லா ளர்க ளினால் ன்ைவக்கப்
பட்ட .இதன்ே பா  அப்ப கு திக்கு ேமல திக 
ெபாலி ஸாைர அ ப்  வ தற்கு மட்டக்க

ளப்  மாவட்ட பிர திப்ெ பாலிஸ் மா அதிபர் 
நட வ டிக்ைக ெய ப்ப தாக ெதரி வித்தார்.
இவர்கள் அப்ப கு தி களில் ேராந்  நட வ டிக்
ைகயில் ஈ  ப  வ டன் வீதி களில் ேதைவ
யற்  பய ணிப்ே பா க்கு எச்ச ரிக்ைக வி ப்ப
டன் ேதைவ ேயற்படின் அவர்கைள ைக
ெசய்ய ம் நட வ டிக்ைக ெய ப்பார்கள்.
வீதி களில் அதி க ள வான மரக்கறி வியா பா

ரி க ம் மீன் வி யா பா ரி க ம் பழ வியா பா ரி
க ம் வீதி களில் ெபா ட்கைள விற்பைன 
ெசய்வ தாக ஜனா தி ப தி யினால் ெகாவிட் 
ெசய ல ணிக்கு நிய மிக்கப்பட்ட ேமஜர் 
ெஜனரல் ெகாஸ்வத்த சுட் டிக்காட் டினார்.
இ  ெதாடர்பில் அந்தந்த பகுதி உள்  ராட்
சி மன்றத் தைல வர்க ளினால் நட வ டிக்ைக ெய
க்கப்ப ட ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெ காள்

ளப்பட்ட . அவ்வா றா ன வர்கைள இன்  
ெதாடக்கம் ைக  ெசய்வ தற்கான நட வ டிக்
ைககள் ன்ென க்கப்ப ம் .வீதி களில் 
வியா பாரம் ெசய்வைத உட ன டி யாக நி த்தி 
அந்த ெபா ட்கைள நட மா ம் ேசைவ யாக 
விற்பைன ெசய்  மா  ேகட் க்ெ காள்
கின்ேறன்.
மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில் அர சாங்க 

உத் தி ேயா கத்தர்கள் என்ற ேபார்ைவயில் 
பலர் அ  வ லக அைட யாள அட்ைடையக் 
காண் பித்  வீதி க க்கு வ  வ தாக ெபாலி
ஸா ம் இரா  வத் தி ன ம் சுட் டிக்காட் டி
ள்ளனர்.
எனேவ மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில் 

இன் றி லி ந்  சுகா தார திைணக்கள உத் தி
ேயா கத்தர்கள் மட் ேம தம  அைட யாள 
அட்ைடைய காண் பித்  பய ணிக்க  டி ம். 
ஏைனய திைணக்கள உத் தி ேயா கத்தர்கள் 
திைணக்கள அைட யாள அட்ைட டன் 
திைணக்களத் தைல வரின்  அ  மதிக் 
கடிதத்ைத ம்  காண்பிக்கின்ற ேபாேத  
அவர்கைள ெதாடர்ந்  பயணிப்பதற்கு 
அ மதிப்பார்கள்.
மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் ெகாவிட் 

ெ த ா ற் ற ா ள ர் களின்  எண்ணிக்ைக 
ெதாடர்ந்  அதிகரித் வ கின்ற .
இதைனக் கட் ப்ப த் வதற்காகேவ 
ேமற்படி இ க்கமான நடவடிக்ைககள் 
அ ல்ப த்தப்பட் ள்ளன .  எனேவ 
இன்றிலி ந்  ப யணத் தைடைய 
மீ ேவா க்கு எதிராக க ைமயான 
நடவடிக்ைக எ க்கப்ப ம் என் ம் 
ெதரிவித்தார்.

மட் . மாவட்டத்தில் இன் றி லி ந்
இ க்க மான சுகா தார நைட ைற

ΐΫ ேவா ΪЖΜ கΡС  ந ட வ ſЖைக
எП źறாУ அர சாЗக அ  பУ  க Ϊ ணா கரП 

(காைர தீ  நி பர்)
கல்  ைன  ஆ தா ர  ைவத் தி ய சா ைல யில்  

த லா வ   ெகா விட்  ம ரணம் ேநற்  இடம்
ெபற் ள்ள .கல் ைன, மணல்ேச ைன
ையச்ேசர்ந்த 85வய  ைடய எஸ். மணி 
என்ப வேர ெகாேரானா ெதாற் றினால் உயி ரி
ழந்த வ ராவார். அவர் தனக்ேகற்பட்ட ச் சுத்

தி ணறல் கார ண மா க  இ  தி ேந ரத் தில்  ைவத்
தி ய சா ைலக்கு வந் ள்ளார்.அவ க் கு  ேமற்
ெகாண்ட  அன் ரிஜன்  பரி ேசா த ைனயின் 
ேபா   ெதாற்  உ  தி ெசய்யப்பட்ட . 
உட ேன  அங் குள்ள ெகாவிட்  சி கிச்ைச  அ தி
தி வீ ர  பி ரிவில் அ  ம திக்கப்பட்ட பின்னர் 
உயி ரி ழந் ள்ளார்.

கல் ைன  ைவத் தி ய சா ைலயில்
த லா வ  ெகாவிட் மரணம்
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ேபக்கரி...
ேபக்கரி உற்பத்திப் ெபா ட்களின் விைலைய அதி க ரிக் கு மா  

ேபக்கரி உரி ைம யாளர் சங்கத்தின் உ ப் பி னர்கள் ேகாரிக்ைக வி த்
தி க் கின்றனர். அதனால் ேபக்கரி ெதாழிற்சா ைலைய பா  காத் க்
ெகாள்வ ெதன்றால், எதிர்வ ம் தினங்களில் சிறிய உண ப் ெபா
க்கும் விைல அதி க ரிக்க ேவண்டி ஏற்ப ம்.எரி ெபா ளின் விைல 

அதி க ரிக்கப்பட் டி ப்ப தாேல ேய இந்த தீர்மா னத் க்கு வர ேவண் டிய 
நிைல ஏற்பட் டி க் கின்ற . இலங்ைகயில் ேபக்கரி உரி ைம யா ளர்
களில் 30வீத மா ன வர்கள் மண்ெணண்ெணய் மற் ம் டீசல் ேபான்ற 
எரி ெபா ட்  கைளேய  பயன்ப த் கின்றனர்.தற்ேபா  அர சாங்கம் 
இந்த இரண்  வ ைக யான எரி ெபா ட்க ளி ன ம் விைலைய அதி க
ரித் தி க் கின்ற . இ  எம  ெதாழி க்கு பாரி ய ளவில் பாதிக் கின்
ற .அத் டன் நாட்டின் தற்ேபா ைதய நிைல ைமயில் ேபக்கரி உற்பத்
திகள் நட மா ம் வாக னங்கள் ஊடா கேவ விநி ேயா கிக்கப்ப  வதால், 
அந்த வாகனங்க க்கு எரிெபா ள் ெசல  அதிகரித்தி க்கின்ற . 
அதனால் எரிெபா ள் விைல அதிகரிப்  ேபக்கரி ெதாழி க்கு 
பாரிய தாக்கத்ைத ஏற்ப த் கிற  என்றார்.

எரிெபா ள்...
எ த் ள்ள இத்தீர்மானம் குறித்  இ  

தட ைவகள் சிந் திக்கா  உட ன டி யாக அதைன 
இரத் ச் ெசய்  எரி ெபா ள் விைலையக் குைறக்
கு மா   எதிர்க்கட்சித் தைலவர் சஜித் பிேர ம தாச 
அர சாங்கத்ைத வலி  த் தி ள்ளார்.
அர சாங்கத் க்குள் காணப்ப ம் அதி காரப் 

ேபாராட்டங்கள் அர சாங்கத் க்குள்ேளேய தீர்க்
கப்பட ேவண் ம் என்ப ேதா   இந்த அதி காரப் 
ேபாராட்டத் க்கு அப்பாவி மக்கைள இைர யாக்
காமல் த ப்ப தற்கு ஐக் கிய மக்கள் சக்தி தயா ராக 
இ க் கி ற  என் ம் எதிர்க்கட்சித் தைலவர் சுட் டிக்
காட் டி ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பில் அவர் ெவளி யிட் ள்ள ஊடக 

அறிக்ைகயில் ேம ம் ெதரி விக்கப்பட் ள்ள தா
வ , வர லாற்றில் ெவட்கக் ேகடா ன ம் மிக ம் 

இழி வா ன  மான வைகயில் அர சாங்கம் எரி
ெபா ள் விைலைய அதி க ரித் ள்ள . அர சாங்
கத்தின் இந்த ெசயற்பா டா ன  நாட்டில் தற்ே பா  
பாரிய சர்ச்ைச ைய ம் ேதாற்  வித் ள்ள . இந்த 
தீர்மா னத்ைத எ த்த  யார் என்  கூட ெதரி யா த
ள க்கு அர சாங்கம் நைகப் க்கு ரி ய தா கி ள்ள . 
தம்மால் ஒ  மித்  எ க்கப்பட்ட தீர்மா னத்ைத 
அவ்வா றில்ைல என்  அறி வித்  ஒ வர் மீ  மாத்
திரம் குற்றஞ் சு மத்  வ தற்கு அர சாங்கத் தி ள்ள 
பிர தான தரப் பினர் யற் சிக் கின்றனர்.இவர்க ள  
உள்ளக அதி கார ேபாராட்டத் தினால் இ  தியில் 
பாதிக்கப்படப் ேபாவ  மக்க ேள யாவர். அர சாங்கத்
தினால் ஒ வர் மீ  ஒ வர் குற்றஞ் சு மத்  வதால் 
மக்க க்கு எவ் வித நன்ைம ம் கி ைடக்கப்ேபாவ
தில்ைல. அர சாங்கத் க்குள் காணப்ப ம் அதி
காரப் ேபாராட்டங்கள் அர சாங்கத் க் குள்ேளேய 
தீர்க்கப்பட ேவண் ம் என்ப ேதா  , இந்த அதி

காரப் ேபாராட்டத் க்கு அப்பாவி மக்கைள இைர
யா க்காமல் த ப்ப தற்கு ஐக் கிய மக்கள் சக்தி 
தயா ராக இ க் கி ற . எனேவ அர சாங்கத் தினால் 
எ க்கப்பட் ள்ள இந்த பாத க மான தீர்மா னத்ைத 
உட ன டி யாக வாபஸ் ெபற ேவண் ம் என்  
அர சாங்கத்ைத வலி  த்  கின்ேறாம். அவ்வா
றன்றி ெவ ம் ஊடக பிர சா ரங்களால் மக்க க்கு 
எவ் வித பய ம் கிைடக்கப் ேபாவ தில்ைல. இ  
ேபான்ற கீழ்மட்டத் தி லான ேகலிகள் கடந்த இ  
ஆண்  களில் மக்க க்கு காண் பிக்கப்பட்டைம 
ேபா  மா ன .ெகாவிட் ெதாற்றின் கார ண மாக ஒ  
ேவைள உணைவ மாத்திரம் உண்  வா ம் மக்கள் 
வாழ்கின்ற இந்நாட்டில் , ெபா ப்பற்ற வைகயில் 
எ த் ள்ள இந்த தீர்மானம் குறித்  இ  தடைவகள் 
சிந்திக்கா  உடனடியாக அதைன இரத் ச் 
ெசய்  எரிெபா ள் விைலையக் குைறக்குமா  
அரசாங்கத்ைத வலி த் கின்ேறாம்.

நான்...
இதற்கு எதிர்க்கட் சி ம் மாற்  வழி

ெயான்ைற இ  வைர பாரா  மன்றத் க்கு 
சமர்ப் பிக்க வில்ைல. 
அதனால் இ  ெதா டர்பில் குரல்ெகா
க்க ேவண் ம் என உணர்ந்ேத பாரா 

மன்றத் க்கு ெசல்வ தற்கு தீர்மா னித் தி க்
கின்ேறன் என ஐக் கிய ேதசியக் கட் சியின் 
தைலவர் ரணில் விக்கி ர ம சிங்க ெதரி
வித்தார்.ெகாவிட் நிைல ைமயில் நாட்டின் 
அர சியல் எ ம் ெதானிப்ெபா ளில் 

ேநற்  ன் தினம் இர  ஏற்பா  ெசய்
யப்பட் டி ந்த ஸூம் ேநரடி நிகழ்ச் சியில் 
கலந்  ெகாண்  குறிப் பி  ைக யி ேலேய 
இவ்வா  ெதரி வித்தார்.இ  ெதா டர்பாக 
அவர் ெதாடர்ந் ம் குறிப் பி  ைகயில்,
பாரா  மன்றம் ெசல்வ தற்கு நான் எதிர்

பார்த் தி க்க வில்ைல. என்றா ம் இ  ெதா
டர்பில் பாரிய அ த்தம் வந்த . விேச ட
மாக இரண்  விட யங்கைள பிர தா ன மா கக்
ெகாண்ேட இந்த தீர்மா னத் க் கு வந்ேதன். 
த லா வ தாக ெகாவிட்ைட கட் ப்ப த்த 

அர சாங்கத் திடம் எந்த ேவைலத் திட்

ட ம் இல்ைல. நாங்கள் நிைனத்த ைத ம் 
விட ம் மர ணங்கள் பாரி ய ளவில் அதி க
ரித் தி க் கின்றன. இந்த நிைல ைமயில் இ
ெதா டர்பாக குரல் ெகா க்க ேவண் ம் என 
உணர்ந்ேதன்.
அ த்த தாக அர சியல் நிைல ைமைய பார்க்

கும்  ேபா , அர சாங்கத்தின் ெசல்வாக்கு 
வீழ்ச் சி ய ைட  ந்  வ கின்ற . இதற்கு மாற்

 வழி ஒன்ைற பாரா  மன்றத்தில் எதிர்க்
கட் சி ம் இ  வைர ன்ைவக்க வில்ைல. 
இ  மிக ம் பயங்க ர மான சந்தர்ப்ப மாகும். 
இவ்வா றான அர சியல் நிைல ைமைய நான் 

ஒ  ேபா ம் கண்ட தில்ைல. தற்ேபா ைதய 
நிைல ைமயில் நா ம் பிரச் சி ைனக் குள்ளாகி 
இ க் கின்ற . அர சி ய ம் பிரச் சி ைனக்
குள்ளாகி இ க் கின்ற .  எதிர்கா லத்தில் 
என்ன நடக்கும் என என்னா ம் உணர்ந் 
ெகாள்ள டி யாத நிைலேய இ க் கின்ற .
அதனால் சில ேவைள, நான் பாரா 

மன்றம் ெசன்ற பின்னர் தற்ேபா  ெசல் ம் 
ேபாக்ைக சரி ெசய்  ெகாள்ள டி  மாக 
இ க்கும் என நம்  கின்ேறன். இந்த விட
யங்கேள   நான் பாரா  மன்றத் க்கு 
ெசல்ல எ த்த தீர்மா னத்தின் பிர தான 

கார ணி க ளாகும். அதனால் ெகாவிட்ைட 
கட் ப்ப த்த என்னால் டிந்த ஆேலா ச
ைன கைள ெதரி விப்ப தற்கு யற்சிப்ேபன். 
அேதேபான்  ெபா ளாதார ரீதியி ம் நா  
பாரியளவில் வீழ்ச்சியைடந்தி க்கின்ற . 
அதனால் அைனத்ைத ம் திதாக 
சிந்தித் , ஒ  அைமப்பாக ஒன்றிைணந்  
ெசயற்பட்டாேல இந்த பிரச்சிைனயில் 
இ ந்  வி படலாம் என நிைனக்கின்ேறன் 
என்றார்.

2 அணிகளாக...
(ெதாடர்ச்சி)

 வலி  த் தி ள்ளன. 
எரி ெபா ள் விைல உயர்  குறித்  

அைமச்சர் உதய கம்மன் பி லவின் அறி விப்
ைப ய த்  ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்
ன ணியின் ெசய லாளர் சாகர காரி ய வசம் 
எம்.பி. யின் க த் க்கள் மற் ம்  ெசயற்
பா கள் ெதாடர்பில் ஆ ங்கட் சிக்குள் 
குழப்ப நிைல ெயான்  உ  வா கி ள்ள . 
இந் நி ைலயில் அர சாங்கத்தின் பங்கா ளிக்
கட் சி களின் நிைலப்பா  குறித்  வின விய 
ேபாேத  அவர்களின் ெபா  வான நிைலப்
பாட்ைட இவ்வா  ெதரி வித்தனர். 
இ  குறித்  ஸ்ரீலங்கா சுதந் திரக் கட்

சியின் உ ப் பினர் சந் திம வீரக்ெ காடி கூ
ைகயில்,எரி ெபா ள் விைல உயர்  குறித்  
நாம் தி ப் தி ய ைட ய வில்ைல. இவ்வா றான 
ஒ  ெந க்கடி நிைலயில் அர சாங்கம் எ க்
கக் கூ டாத ஒ  தீர்மா னத்ைத நைட  ைறப்
ப த் தி ள்ள  என்பேத எம  நிைலப்
பா . அேத ேபான்  ெபா ப் பி ரச் சி ைன
கைள காரணம் காட்டி அர சாங்கத் க்குள் 
தனிப்பட்ட ைறயில் நபர்கைள இலக்
கு ைவத்  அவர்கைள தாக் கு வ  ஆேராக்
கி ய மான விட ய மாக நாம் க  த வில்ைல.

எம்ைமப் ெபா த்த வ ைரயில் இந்த 
அர சாங்கத்ைத ஆட் சிக்கு ெகாண்  வ 
வதில் பங்கா ளிக்கட் சிகள் என்ற விதத்தில் 
நாேம அதிக உந்  த லாக இ ந்ேதாம். 
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்னணி பிர தான 

கட் சி யாக இ ந்தா ம் அவர்களால் 
தனித் ச் ெசயற்பட டி யா . எனேவ 
பங்கா ளிக்கட் சி க க்கு எதி ரான ெசயற்பா
கள் நீண்ட கா ல மாக இடம்ெபற் க்

ெகாண் ள்ள கார ணத் தினால் அர சாங்கத்
க்குள் நில ம் ரண்பா  கைள தீர்க்க 

ஜனா தி ப தி ம் பிர த ம ம் இப்ே பா தா வ  
ன்வ ர ேவண் ம். ஒ  சிலரின் தான்

ேதான் றித்த ன மாக க த் க்கள், ெசயற்பா
கள் கார ண மாக அர சாங்கத்ைத பல வீ னப்

ப த்த தைல வர்கள் இட ம ளிக்கக் கூ டா  
என்றார்.

பிவி  ெஹல உ  மய
பிவி  ெஹல உ  மய கட் சியின் 

தைலவர் அைமச்சர் உதய கம்மன் பில 
கூ  ைகயில், ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்ன
ணியின் ெசய லாளர் சாகர காரி ய வ சத்தின் 
ெசயற்பா கள் குறித்  ஜனா தி பதி மற் ம் 
பிர த ம டன் கலந்  ைர யா டி ள்ேளன்.   
ஆ ந்த ரப்  பங்கா ளிக்கட்சி தைல வர்கள் 

 ைம யாக எனக்கு ஆத ர  வழங் கி ள்
ளனர். என  பக்கம் நியாயம் இ க்ைகயில் 

இவ்வா றான அவ  க த் க்கள் ன்
ைவக்கப்ப  வ  குறித்  கட் சியின் தைல
ைமத் வம் தீர்மானம் எ க்க ேவண் ம்.
எனேவ ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்ன
ணியின் ெசய லாளர் காரி ய வசம் ெதாடர்பில் 
ஒ க்காற்  நட வ டிக்ைக எ க் கு மா  பங்
கா ளிக்கட் சி களின் தைல வர்கள் பிர த மைர 
வலி  த் தி ள்ளனர் என்றார்.

ேதசிய சுதந் திர ன்னணி
ேதசிய சுதந் திர ன்ன ணியின் தைலவர் 

அைமச்சர் விமல் வீர வன்ச ெதரி விக்
ைகயில், 
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்ன ணியின் சிலர் 

ெதாடர்ச் சி யாக எம்ைம இலக்கு ைவத்  
அவ  க த் க்கைள ன்ைவத்  வ
கின்றனர். ஏற்க னேவ இதற்கு ன்னர் 
என்ைன ம் அர சாங்கத்ைத விட்  ெவளி
ேய  மா  வலி  த் தினர். இப்ே பா  
அைமச்சர் உதய கம்மன் பில அைமச்சு 
பத விைய றக்க ேவண் ம் என கூ
கின்றனர். ஆகேவ இதன் பின்ன ணியில் 
பங்கா ளிக்கட் சி கைள அர சாங்கத்தில் 
இ ந்  ெவளி ேயற் ம் ேநாக்கம் இ க்க 
ேவண் ம்  அல்ல  அர சாங்கத்ைத பல வீ
னப்ப த் ம் ேநாக்க ெமான்ேற இ க்க 
ேவண் ம் என்ப  ெதளி வாக ெதன்ப 
கின்ற  என்றார்.

ஜன நா யக இட  சாரி ன்னணி
ஜன நா யக இட  சாரி ன்ன ணியின் 

தைலவர் அைமச்சர் வாசு ேதவ நாண யக்
கார கூ  ைகயில், அர சாங்கத்தின் பிர தான 
கட்சி என்ப தற்காக கட் சியின் ெசய லாளர் 
தான்ே தான் றித்த ன மாக க த் க்கைள ன்
ைவக்க டி யா . அைமச்சர் உதய கம்
மன் பி லைவ பதவி வில கு மா  சாகர காரி
ய வசம் யாரின் அ  ம தி டன் கூறினார் 
என்பேத எம  ேகள் வி யாகும். அவ க்கு 
இந்த அ  மதி எவ்வா  கிைடத்த  என்
ப ைத ம் கண்டறிய ேவண் ம். கட் சியின் 
தைலவர், தவி சாளர், சிேரஷ்ட தைல வர்கள் 
எவ  ட ம் கலந்  ைர யா டா  எவ்வா  
இப்ப டி யா ன ெதா  தீர்மா னத்ைத அறி
வித்தார். ஆகேவ பிர தமர் மஹிந்த ராஜபக் 
ஷ டன் இ  குறித்  கலந்  ைர யாடி நிரந்
தரத் தீர்ெ வான்ைற ெபற் க்ெ காள்ள யற்
சிக் கின்ேறாம் என்றார்.

ேராஹன லக் ஷ்மன் பிய தாச
ஸ்ரீலங்கா சுதந் திரக் கட் சியின் ன்னாள் 

ெசய லாளர் நாயகம், ேராஹன லக் ஷ்மன் 
பிய தாச இ  குறித்  க த் த் ெதரி விக்
ைகயில், நா  கஷ்டத்தில் இ க்ைகயில் 
மக்க க்கு ேம ம் ெந க்க டிைய ஏற்ப
த் ம் வித மாக அர சாங்கத்தின் தீர்மா

னங்கள் அைமந் ள்ளன. இந் நி ைலயில் 
அர சாங்கத் க்குள் ம் ெந க்கடி நிைல
ைம க ம் உ  வா கி ள்ளன. இவற்ைற 
பார்க்ைகயில் நாட்டில் அர சாங்கம் 
உள்ளதா என்ற ேகள்வி எ ந் ள்ள . 
ஜனா தி ப தி ம் பிர த ம ம் இணக்கம் ெதரி
வித்  அைமச்ச ர ைவயில் எ க்கப்பட்ட 
தீர்மா னத்ைத  அர சாங்கத்தின் பிர தான 
கட் சியின் ெசய லாளர் ல மாக நிரா க ரிக்
கப்ப  கின்ற  என்றால், அைமச்சரைவ 
ஊடகப்ேபச்சாளர் பதவி விலக ேவண் ம் 
என்றால் இ  பார ரமான ெந க்கடி 
நிைலைமயாகும். ஆகேவ அரசாங்கத்தின் 
ெசயற்பா கள் மக்கள் மத்தியில் பாரிய 
குழப்பத்ைத ம் ஏற்ப த்தி ள்ள  என ம் 
அவர் சுட்டிக்காட்டியி ந்தார்.
இந்நிைலயில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன 
ன்னணியின் தீர்மானம் எ க்கும் 

அதிகாரத்ைத  கட்சியின்  தைலவர் 
மஹிந்த ராஜபக் ஷ ெபற் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம்  என ம்  கட்சியின் 
தைலவர், தவிசாளர் மற் ம் சிேரஷ்ட 
உ ப்பினர்கள் அ மதி இல்லா  எந்தவித 
தீர்மான ம் அறிவிக்கப்படக்கூடா  
என ம்  கட்சித்  தைலவர்கள் 
பிரதமைர வலி த்தி ள்ளதாக ம் 
ெதரிவித் ள்ளனர்.

இந்தியாைவவிட...
(ெதாடர்ச்சி)

பய ணக்கட் ப்பாட்ைட நீடித்  நிைல
ைம கைள ஆராய ேவண் டி ய  அவ சியம் 
என்   சுகா தாரப் பணிப்பாளர் அேசல 
குண வர்தன ெதரி வித்தார். 
இந் தி யாவின் ெதாற் ப்ப ரவல் வீதத்ைத 

விட ம் இலங்ைகயின் பரவல் வீதம் 
அதிகம் என ம்  அவர் சுட் டிக்காட் டி
ள்ளார்.  
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பரவல் நிைல

ைமகள் குறித்த சுகா தாரப் பணி ய கத்தின் 
ெசயற்பா கள் ெதாடர்பில் க த் த் ெதரி

விக்கும் ேபாேத அவர் இதைனக் கூறினார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பரவல் நிைல

ைமகள் கட் ப்பாட் க்குள் வந் ள்ள
ெதன எம்மால் கூற டி யா . பய ணக்கட்
ப்பா  பிறப் பிக்க ன்னர் எவ்வா றான 

எண் ணிக்ைகயில் ெதாற்  ேநாயா ளர்கள் 
அைட யாளம் காணப்பட்ட னேரா அேத 
எண் ணிக்ைக யான ெதாற்றா ளர்கள் இன்
ன ம் அைட யாளம் காணப்பட்  வ  கின்
றனர். இலங்ைகயில் ெகாவிட் 19 ைவரஸ் 
ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைகயில் அதி
க ரிப்  உள்ளேத தவிர இன்ன ம் ெதாற்

க் கு ைறைவக் காட்ட வில்ைல. சர்வ ேதச 
அைமப்  களின் தர  க க்கு அைமய ஒப்
பிட் ப்பார்த்தால் இந் தி யாவின் சனத்ெ தா
ைக டன் ெகாவிட் 19 ைவரஸ் ெதாற்  
வீதத்ைத விட ம் இலங்ைகயின்  சனத்
ெதா ைகக்கு ெதாற்றாளர்  எண் ணிக்ைக வீத
மா ன  அதி க ரித்த ெப  ேப  க ைளேய 
காட்  கின்ற .
இந்த ஆண்  தமிழ் சிங்கள த்தாண்டின் 

பின்னர்  நாட்டில் ெகாவிட் 19 ைவரஸ் 
ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக இரண்  
மடங்கால் அதி க ரித்த . ஆனால் பய ணக்
கட் ப்பாட் க் காலத்தில் ேம ம் அதி

க ரிக்கா  மார்ச், ஏப்ரல் மாத ெப  ேப
 க ைளேய காட்  கின்ற . இ  தி யாக 

கிைடத் ள்ள அறிக்ைகயின் பிர காரம் 
ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்
ைகயில் ஓர ள  கட் ப்பா கள் காணப்
ப  கின்றன.ஆனால் குைற  இல்ைல.
எனேவ அ த்  வ ம் நாட்க ளி ம் இந்த 
நிைலைம காணப்ப ேம தவிர ஒேர டி யாக 
குைறந்த எண் ணிக்ைகைய இ  ெவளிப்ப
த்தா .
இப்ே பா ம் நான்கு வாரங்க க்கு 
ன்னர் ெபற் க்ெ காள்ளப்பட்ட தர 

க க்கு அைம வான  அறிக்ைக கேள 

கிைடக்கப்ெபற் ள்ள. பய ணக்கட் ப்
பா  காலத்தில் எவ்வா றான ெப  ேப கள் 
கிைடத் ள்ளன என்ப  குறித்  அ த்த 
இரண்  வாரங்களில் அவ தா னிக்க டி ம். 
எவ்வா  இ ப் பி ம் தற்ே பா  பிறப் பிக்
கப்பட் ள்ள பயணக் கட் ப்பாட்ைட 
ேம ம் ஒ  வாரகாலம் அல்ல  பத்  
நாட்க க்கு நீடிக்க ேவண் ம். அப்ேபாேத 
இதன் ஆேராக்கியமான ெப ேப கைள 
அவதானிக்க டி ம் .  ெவ மேன 
பயணக்கட் ப்பாட்ைட மாத்திரம் நீடித்  
நிைலைமகைள ைகயாள டியா  என ம் 
அவர் கூறி ள்ளார். 

அரசாங்கத் க்கு...
(ெதாடர்ச்சி)

ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் தவி சாளர் பாரா
 மன்ற உ ப் பினர் பீல்ட் மார்ஷல் சரத் 

ெபான்ேசகா ெதரி வித்தார்.
ெகா ம் பி ள்ள எதிர்க்கட்சித் தைலவர் 

அ  வ கத்தில் ேநற்  திங்கட் கி ழைம 
நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் கூ
ைகயில் ,உலக சந்ைதயில் எரி ெபா ள் 
தாங் கி ெயான்றின் விைல 20 ெடாலர் வைர 

குைற வ ைடந்த ேபாதி ம்  அதன் லம் 
பயன்ெபறக் கூடிய ச  ைகைய இந்த 
அர சாங்கம் மக்க க்கு வழங்க வில்ைல. 
மாறாக இதன் லம் கிைடக்கும் இலா
பத்தின் ஊடாக நிதி ய ெமான்ைற ஸ்தாபித்  
மக்க க்கு நிவா ரணம் வழங் கு வ தாக ெதரி
விக்கப்பட்ட . ஆனால் இன்  வைர அதற்
கான எவ் வித நட வ டிக்ைக ம் எ க்கப்ப ட
வில்ைல.
தன வந்தர்க க்கு வரிச் ச  ைகைய வழங்

கி ய ைமயின் கார ண மாக அர சாங்கத் க்கு 
பாரிய நிதிப் பற்றாக் குைற ஏற்பட் ள்ள . 

அதனால் தற்ே பா  அந்த சுைமைய மக்கள் 
மீ  இறக்க யற் சிக் கின்றனர். இதைன 
நாம் க  ைம யாக எதிர்க் கின்ேறாம். அர சாங்
கத்தின் இவ்வா றான ெசயற்பா  க க்கு 
எதி ராக பாரா  மன்றத்தின் ஊடாக மிகக் 
க  ைம யான நட வ டிக்ைக கைள ன்ென
ப்ப ேதா  , ேதைவ ேயற்படின் நம் பிக்

ைக யில்லாப் பிேர ர ைணைய சமர்ப் பிப்
ப தற்கும் எதிர்க்கட்சி என்ற ரீதியில் பின்
வாங்கப் ேபாவ தில்ைல. இ ேவ எம  
எதிர்பார்ப்பாகும்.

எந்த ெவா  விட யத்ைத ம் ைற யாக 
ெசய்  டிக்க டி யாத மற் ம் க் கிய 
தீர்மா னங்கைள ஸ்திர மாக எ க்க டி யாத 
அர சாங்கத்தின் இய லாைம எரி ெபா ள் 
விைல அதி க ரிப்பின் ஊடாக ெவளிப்பட்
ள்ள . விட யத் க்குப் ெபா ப்பான 

அைமச்சர் ஒ  விட யத்ைதக் கூ  கின்றார். 
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர  னவின் 
ெபா ச் ெசய லாளர் ெவளி நபர் அல்ல. 
அேத ேபான்  ெபா  ஜன ெபர  ன ம் 
அர சாங்க ம் ெவவ்ேவ றா னைவ அல்ல. 
அவ்வா றி க்ைகயில் இவர் பிறிெதா  

கைதையக் கூ  கின்றார்.
ெபா ப்பற்ற விதத்தில் தீர்மா னங்

கைள எ த் ள்ள இவர்கள் , அந்த 
ெபா ப்ைப ஏற் க் ெகாள்ள டியாமல் 
பந்ைத ஒவ்ெவா வ ம் ைகமாற்றிக் 
ெகாண்டி க்கின்றனர். எவ்வாறி ப்பி ம் 
உண்ைம பிரச்சிைனயான எரிெபா ள் 
விைல விவகாரம் மைறக்கப்ப வதற்கு 
நாம்  ஒ ேபா ம்  இடமளிக்கப் 
ேபாவதில்ைல. மக்க க்காக ெதாடர்ந் ம் 
ேபாரா ேவாம் என்றார்.

ராஜபக் ஷ...
(ெதாடர்ச்சி)

ெவகு ெதாைலவில் இல்ைல. வாழ்வா
தார ெந க்க டி க க்கு மத் தியில் மக்கள் 
வாழ்ந்  ெகாண் ள்ள நிைலயில் அர சாங்
கத் க் குள் ம் ரண்பா கள் ஏற்ப 
மாயின் இந்த அர சாங்கம் விைரவில் 
வீழ்ச்சி கா ம். ராஜபக் ஷ க ம் டி
க்கு வ ம் என்பைத ஆட் சி யா ளர்கள் 

மனதில் ைவத் க்ெ காள் ங்கள் என நார
 ேஹன் பிட் டிய அப ய ராம விகா ைரயின் 
விஹா ரா தி பதி த்ெதட் ேவ ஆனந்த 
ேதரர் அர சாங்கத்ைத க  ைம யாக எச்ச ரித்
ள்ளார். 
மஹிந்த ராஜபக் ஷ என்ற ஒ வர் மீேத 

நம் பிக்ைக உள்ள . எனேவ அர சாங்கத்
க்குள் நில ம் பிரச் சி ைன கைள அவேர 

தீர்க்க ன்வ ர ேவண் ம் என ம் அவர் 
வலி  த் தினார். 
அரசின் ெசயற்பா கள் மீதான அதி

ப் தியில் உள்ள அர சாங்கத்தின் க் கிய 
ேதர ரான நாரேஹன் பிட் டிய அப ய ராம 
விகா ைரயின் விஹா ரா தி பதி த்ெதட்
ேவ ஆனந்த ேதரர் அண்ைமக்கால 

அர சாங்கத்தின் ெசயற்பா கள் குறித்  
க த் த் ெதரி விக்கும் ேபாேத இவற்ைற 
கூறினார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
நல்லாட்சி காலத்தில் நாேட தரித் தி

ரத்தில் இ ந்த . மக்க க்கு எந்த ெவா  
நிவா ர ண ம் இல்லா  இயற்ைக உட்பட 
நாட் க்கு எதி ராக ெசயற்ப ம் நிைல
ெயான்  காணப்பட்ட . இதி லி ந்  வி
பட்  நாட்  ைட சரி யான பாைதயில் ெகாண்

 ெசல்ல ேவண் ம் என்ப தற்காக திய 
அர சாங்க ெமான்ைற உ  வாக்க நாம் ன்
வந்ேதாம். ஆனால்  நாட்டின் தற்ே பா ைதய 
நிைலைய பார்த்தால் நா  எந்தப்பக்கம் 
பய ணிக் கின்ற  என்ற ேகள்வி மக்கள் மத்
தியில் எ ந் ள்ள . ன்றில் இரண்  
ெப ம்பான்ைமையப் ெபற் க்ெ கா

த்  ஆட் சிைய உ  வாக் கிக்ெ கா த்தால் 
இவர்கள் அதைன பயன்ப த்தி தவ றான 
பாைதயில் ஆட் சிையக் ெகாண்  ெசல் கின்
றனர். மஹிந்த ராஜபக் ஷ மீதான நம் பிக்
ைக யி ேலேய மக்கள் ெபா  ஜன ன்னணி 
அர சாங்கத்ைத உ  வாக்கிக் ெகா த்தனர்.
எனேவ அர சாங்கத் க்குள் குழப்பங்கள் 

ஏற்பட்டால் அதைன நிவர்த்தி ெசய்ய 
ேவண் டிய ெபா ப்  மஹிந்த ராஜபக் 
ஷ க்ேக உள்ள . ஏைனய யாைரப்பற்
றி ம் நாம் கவ ைலப்ப ட வில்ைல. பிர தமர் 
மஹிந்த ராஜபக் ஷவின் மீதான நம் பிக்
ைகயில் தான் இன்ன ம் நாம் ெபா  ைம
யாக உள்ேளாம். தைல ைமத் வம் என்றால் 
அ  மஹிந்த ராஜபக் ஷவினால் மட் ேம 
ன்ென க்க டி ம். எனேவ நா க்கு 

நாள் அழிவின் பாைதயில் பய ணித் க்
ெகாண் ள்ள இந்த அர சாங்கத்ைத சரி யான 
பாைதயில் ெகாண்  ெசல்ல ேவண் டிய 
ெபா ப்  மஹிந்த ராஜபக் ஷ க் ேக உள்
ள . இப்ே பா  அர சாங்கத்ைத குழப் ம் 

ெசயற்பா  க க்கு இடம் ெகா த்தால் 
இ  தி யாக ராஜபக் ஷ அர சாங்கம்  ைம
யாக வீழ்ச்சி கா ம், ராஜபக் ஷ க ம்  
இத் டன் டி க்கு வ ம்.
அ  மட்  மல்ல, ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன 
ன்ன ணியின் ெசய லா ள க்கு அள க்கு 

மிஞ் சிய அதி கா ரத்ைத யார் ெகா த்த .
அைமச்ச ரைவ அைமச்சர் ஒ  வைர பதவி 
வில கு மா  கூ ம் அதி காரம் சாகர காரி ய
வ சத் க்கு எவ்வா  வந்த . சர்வா தி கார 
ஆட் சிைய உ  வாக்கக் கூ டா  என்பைத 
நாம் ெதாடர்ச் சி யாக வலி  த்தி வந்
ள்ேளாம். ஆனால் இன் ம் அர சாங்

க க்குள் தன் னிச்ைச யாக ெசயற்ப ம், 
தீர்மானம் எ க்கும் சக் திகள் உ  வா கி
ள்ளன. நாட்  ைட  சரி யான தைல ைமத்
 வத்தின் கீழ் ெகாண்  வர ேவண் ம் 

என்ப தற்கா கேவ மா   வாேவ ேசாபித 
ேதரர் ேபாரா டினார். இன்  நா ம் அேத 
ேபாராட்டத்ைத ைகயில் எ க்க ேவண் டிய 
ேதைவ ஏற்பட் ள்ள . 

அர சாங்கத்ைத வீழ்த்த ேவண் ம் 
என்ப தல்ல எம  ேநாக்கம். சரி யான 
பாைதயில் ஆட் சிைய ெகாண்  ெசல்ல 
ேவண் ம் என்பேத எம  எதிர்பார்ப்
பாகும். ஆனால் அதற்கான வாய்ப் கள் 
இல்லா த வி டத்   மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த 
ேவண் டி வ ம் என்ப ைத ம் கூறிக்
ெகாள்ள வி ம்  கிேறாம். தீர்மானம் 
எ க்கும் சக் திகள் தவ றான தீர்மா னங்
கைள எ க் கின்றன. ஆட் சி யாளர் ஒ வர் 
இல்லாத நிைலெயான் ம் ஏற்பட் ள்ள . 
வாழ்வாதார ெந க்கடிக்குள் ெபா மக்கள் 
தள்ளப்பட் ள்ளனர் .ஆகேவ அ த்த 
கட்டமாக அப்பாவி ெபா மக்கள் வீதிக்கு 
இறங்கி அரசாங்கத்ைத எதிர்த் ப் ேபாரா ம் 
நிைல உ வாகும். அரசாங்கத்ைத எதிர்த்  
மக்கள் வீதிக்கு இறங்கும் நாள் ெவகு 
ெதாைலவில் இல்ைல. இதைன அரசாங்கம் 
கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம் என ம் 
அவர் கூறினார்.

இலங்ைகயின்...
(ெதாடர்ச்சி)

சர்வ ேதசப் பங்கா ளிகள் கரி ச ைன டன் 
அவ  தா  னித்  க்ெ  காண்  டி  க்  கி  றார்கள் 
என்பைத இலங்ைக நன்கு உணர்ந்  ெகாள்ள 
ேவண் டி ய  அவ சி ய மாகும் என்  மனித 
உரி ைமகள் கண்கா ணிப்பகம் வலி  த் தி யி
க் கி ற .
மனித உரி ைமகள்  கண்கா ணிப்ப கத் தினால் 

ெவளி யி டப்பட் ள்ள அறிக்ைக யி ேலேய 
ேமற்கண்ட வா  குறிப் பி டப்பட் ள்ள .
அவ்வ றிக்ைகயில் ேம ம் கூறப்பட் டி
ப்ப தா வ ,
இலங்ைகயில் அதி க ரித்  வ ம் மனித 

உரிைம மீறல்கைளத் ெதாடர்ந் ம் 
ெபா த் க்ெ காள்ள டி யா  என்ப டன் 
அவற்றின் கார ண மாக பரஸ்பர வர்த்த
கத்ெ தா டர் கள் இல்லா மல்ே பாகும் சாத்
தி யங்க ம் உள்ளன என்ற க் கி ய மான 
ெசய் திைய ஐேராப் பிய ஒன் றியப் பாரா 
மன்றம் ெவளிப்ப த் தி யி க் கி ற .
ஐேராப் பிய ஒன் றியப் பாரா  மன்

றத்தில் இலங்ைக ெதாடர்பில் நிைற ேவற்

றப்பட்ட தீர்மா ன மா ன  தன் னிச்ைச யான 
த த்  ைவத்தல்கள், சித் தி ரவ ைத க க்கு 
உட்ப த்தப்படல் மற் ம் பாலியல் வன்

 ைறகள் ஆகி ய வற் க்கு ஏ  வாக அைம
யக் கூ டிய பயங்க ர வாத்த ைடச்சட்டம் 
குறித்த கரி ச ைன கைள ெவளிப்ப த் தி யி
க் கி ற . இந்தச் சட்டத்தின் ஊடாக  சி
பான்ைம யின ச  கத்ைதச் ேசர்ந்த வர்கள், 
மனித உரிைம ெசயற்பாட்டா ளர்கள், சட்
டத்த ர ணிகள் மற் ம் எ த்தா ளர்கைள 
அர சாங்கம் இலக் கு ைவக் கி ற . 
பயங்க ர வா தத்த ைடச்சட்டத்தின் கீழ் த த்
 ைவக்கப்பட் டி க்கும் பிர பல சட்டத்த

ரணி ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லா மற் ம் கவிஞர் 
அஹ்னாப் ஜசீம் ஆகிேயார் ெதாடர்பில் 
ஐேராப் பிய ஒன் றியப் பாரா  மன்றத்தில் 
நிைற ேவற்றப்பட்ட தீர்மா னத்தில் குறிப்
பாக சுட் டிக்காட்டப்பட் ள்ள .
அேத ேவைள இலங்ைகயில் நீண்ட கா ல

மாக நைட ெபற்ற ேபாரின் ேபா  இடம்
ெபற்ற பாரிய மனித உரி ைம  மீறல் சம்ப
வங்க க்கான நீதிைய நிைல நாட்  வ தற்
கான நட வ டிக்ைக க க்கு ட் க்கட்ைட
யாக அர சாங்கம் ெசயற்ப  வ  குறித் ம் 

அத் தீர்மா னத்தில் குறிப் பி டப்பட் ள்ள . 
அக்கா லப்ப கு தியில் மனித உரி ைம மீறல் 
ெசயற்பா கள் ெதாடர்பில் குற்றச்சாட்
க்க க் குள்ளான இரா வ அதி கா ரிகள் 

தற்ே பா ைதய அர சாங்கத்தில் க் கிய பத வி
க க்குப் ெபா ப்பாக நிய மிக்கப்பட் டி
ப்ப  பற் றி ம் அதில் கூறப்பட் ள்ள . 
ேபார்க் குற்றங்கள் மற் ம் மனித உரிைம 
மீறல்கள் குறித்த எதிர்கால விசா ர ைண க
ளின்ே பா  பயன்ப த்  வ தற்காக ஆதா
ரங்கைள ேசக ரித்தல் மற் ம் பா  காத்தல் 
ெதாடர்பான திய தீர்மா ன ெமான்ைற 
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபரைவ 
கடந்த மார்ச் மாதத்தில் நிைற ேவற் றி ய .
மீண் ம் பாரிய மனித உரி ைம மீறல் சம்

ப வங்கள் இடம்ெப றக் கூ டிய ேமாச மான 
பாைதயில் இலங்ைக பய ணித் க்ெ காண் டி
ப்ப  பற் றிய மிகச்ச ரி யா ன ம் ஆழ மா ன
 மான க த் க்க ைள ம் கரி ச ைன ைய ம் 
ஐேராப் பிய ஒன் றியப் பாரா  மன்றத்தில் 
நிைற ேவற்றப்பட்ட தீர்மானம் ெவளிக்
காட் டி யி க் கி ற . அேத ேவைள இன,மத
ரீ தி யான சி  பான்ைம யின ச  கத் தின் மீ  
பிர ேயா கிக்கப்ப ம் அடக் கு  ைறகள், 

மாற் ப்பா லின ச  கத்தின் நிைல மற் ம் 
ஆைடத்ெ தா ழிற்சா ைல களில் பணி யாற்

 ேவாரின் ெதாழி லாளர் உரி ைமகள் மீ  
ஏற்பட் டி க்கும் அ த்தங்கள் ஆகிய விட
யங்கள் ெதாடர் பி ம் குறித்த தீர்மா னத்தில் 
வலி  த்தப்பட் ள்ள .
ஐேராப் பிய ஒன் றிய நா  களின் சந்ைத

கைள இல கு வாக அைட யக் கூ டி ய வா றான 
ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைகையக் கடந்த 
2017 ஆம் ஆண்டில் இலங்ைக ெபற் க்
ெகாண்ட . 
அதற்குப் பதி லாக சர்வ ேதச நிய மங்க
க்கு அைம வாக மனித உரி ைமகள் பா

காக்கப்பட ேவண் ம் என்ற நிபந்தைன 
விதிக்கப்பட்ட . இந் நி ைலயில் சர்வ ேதச 
மனித உரி ைமகள் பிர க ட னங்க க்கு ஏற்
ற வா றான பயங்க ர வா தத்த ைடச்சட்டத்ைத 
மாற் றி ய ைமத்தல் என்ப  இலங்ைகயின் 
க் கிய கடப்பா  என்ப டன் இலங்

ைகயில் மனித உரி ைமகள் நிைல வ ரங்
கைள ேமம்ப த்  வ தற்கான அ த்தங்
கைளப் பிர ேயா கிப்ப தற்கான க  வி யாக 
ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைகையப் பயன்

ப த்  மா  ஐேராப் பிய ஒன் றிய ஆைணக்
கு  ஏற்க னேவ வலி  த் தி யி ந்த .
இந் நி ைலயில் பயங்க ர வாதத்த ைடச்

சட்டத்ைதத் தி த் தி ய ைமத்தல் அல்ல  
இல்லாெதாழித்தல் ெதாடர்பில் ஒத்  
ைழப்ைப வழங்குவதற்கான ஐ.நா.வின் 
திட்டத்தின் கீழ் இலங்ைகக்கு வழங்கப்பட்  
வ ம் நிதி தவி குறித்  ஐேராப்பிய 
ஒன்றிய ஆைணக்கு  உடனடியாக 
ம பரிசீலைன ெசய்யேவண் ம் என் ம் 
ஐேராப்பிய ஒன்றியப் பாரா மன்றத்தில் 
நிைறேவற்றப்பட்ட தீர்மானத்தில் வலி 

த் த ப் ப ட் ள்ள .  என ேவ 
தற்ேபாைதய நிைலவரங்கள் ெதாடர்பில் 
சர்வேதசப் பங்காளிகள் கரிசைன டன் 
அவதானித் க்ெகாண்டி க்கிறார்கள் 
என்பைத ம் அடிப்பைட மனித உரிைமகள் 
நிைலவரத்ைத  ேமம்ப த் வதற்கு 
நட் ற  நா கள் உதவிகைள வழங்கத் 
தயாராக இ க்கின்றன என்பைத ம் 
இத்த ணத்தில் இலங்ைக உணர்ந்  
ெகாள்வ  அவசியமாகும்.

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி) (ெதாடர்ச்சி)
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தமிழர் வி  தைலக் கூட்ட ணியின் ெசய
லாளர் நாயகம் ஆனந்த சங்கரி அவர்க க்கு 
இன்  15.06.2021 அகைவ எண்பத் தி ெயட்  
(88). மற்ற வர்கைளப் ேபால சாதா ர ண மாக 
அவ ர  அர சியல் வாழ்க்ைக ஆரம் பிக்க
வில்ைல. மிகப் ெபரிய ேபாராட்டங்கள் 
ல மா கேவ அவர் ெவற் றி ெபற ேவண் டி யி
ந்த . கிளி ெநாச் சியில் அவர் ஒ  ஆசி ரி

ய ரா கேவ காலடி எ த்  ைவத்தார். அ ம் 
கிளி ெநாச்சித் ெதாகு தி யி ேலேய மிக ம் பின் 
தங் கிய பகு தி யாக இ ந்த ந கரிப் பிர ேத
சத் தி ேலேய அவர் கட ைம யாற் றினார். அங்
குள்ள மாண வர்கள் கல்வி கற்பதில் இ ந்த 
இன்னல்கள் மற் ம் ெபற்ே றார்கள் தம  
பிள்ைள கைள பாட சா ைலக்கு அ ப்  வதில் 
உள்ள சிர மங்கள் மட்  மல்லா  மாண வர்கள் 
யாழ்ப்பா ணத்தில் வசதி வாய்ப் கள் உள்ள 
மிகப் பிர பல்யம் ெபற்ற பள் ளி க ேளா  
ேபாட்டி ேபாட் த்தான் ள் ளி கைளப் ெபற 
ேவண் ம் என்ற நிைல ம் இ ந்  வந்த . 
பின்னாளில் அவர் கிளி ெநாச்சித் ெதாகு திைய 
தனி மா வட்ட மாக மாற்  வ தற்கான க் கிய 
கார ணங்களில் இ ம் ஒன்றாக அைமந்த .
அன்  உைழக்கும் வர்க்கத்தின் ஒ க்கு 
ைற க க்கு எதி ராக ேபாராடி வந்த சம ச

மாஜக் கட் சியின் இட  சாரி ெகாள்ைக களால் 
ஈர்க்கப்பட்ட அவரால், கிளி ெநாச்சித் ெதாகு
தியில் ஏைழ விவ சா யிகள் ப ம் ன்ப 
ய ரங்கைள ெபா த் க்ெகாள்ள டி ய

வில்ைல. அந்த காலத்தில் கிளி ெநாச் சியில் 
அேநக மான காணிகள் ெப ம் கமக்கா
ரர்கள் மற் ம் நிலச் சு வாந்தர்களின் ைகக ளி
ேலேய இ ந்தன. சி  வி வ சா யிகள் ெபரி ம் 
பாதிக்கப்பட்ட நிைல யி ேலேய இ ந்தனர். 
இர ைண ம  குளத்  நீர் ெப ம் கமக்கா ரர்
க க்கு மட் ேம பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட . 
இதனால் ஏைழ விவ சா யிகள் ெபரி ம் பாதிக்
கப்பட்டனர். இதைன உணர்ந்த ஆனந்த சங்
கரி அவர்கள் ஏைழ விவ சா யி களின் யர் 
ைடக்க அவர்கைள இைணத் க் ெகாண்  

 க ளத்தில் இறங்கி ேபாராட்டங்கைள நடத்
தினார். அதன் விைள வாக இர ைண ம  
குளத்  நீர் ஏைழ விவ சா யி களின் காணி க
க்கும் குடி ேயற்றத் திட்ட ேமட் க்கா ணி க
க்கும் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ட . 
ஏைழ மக்களின் பங்கா ள னாக அவர் 

திகழ்ந்தார். அதன் விைள வாக கிளி ெநாச்சித் 
ெதாகு தி  மக்கள் அவைர கிரா ம  சைபத் 
தைல வ ராக, பட் டி ன  சைபத் தைல வ ராக, 
பாரா  மன்ற உ ப் பி ன ராக ஏற் க்ெகாண்
டார்கள். தன்னந்த னி யாக தனி யா ளாக கிளி
ெநாச்சித் ெதாகு திக்கு வந்த ஆனந்த சங்கரி 
அவர்கைள கிளி ெநாச்சித் ெதாகுதி மக்கள் 
படிப்ப டி யாக தங்களின் தைல வ னாக ஏற் க் 
ெகாண்டார்கள். மக்கள் மீ  அவர் ைவத் தி
ந்த நம் பிக்ைகக்கு கிைடத்த மிகப் ெபரிய 

பரி சாகும். தன் மீ  மக்கள் ைவத்த நம் பிக்
ைகக்கு ஏதா வ  ெசய்ய ேவண் ம் என்ற 
எண்ணத்தில் உ  வா ன தான் கிளி ெநாச்சி 

தனி மா வட்ட 
ேகாரிக்ைக
யாகும். இந்த 
ேக ாரிக்ைக 
எ ப்பப்பட்
ட டன் பலர் 
எள்ளி நைக
யா டி னார்கள். 
ே க ட் ட  
தனி  நா  
இ ப் ே  ப ா  

ேகட்ப  தனி மா வட்டமா? என்  ேகள்வி 
எ ப் பி னார்கள். தமிழர் வி  தைலக் கூட்
ட ணியின் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் 
அத்தைன ேப ம் எதிர்ப்ைபக் காட் டி னார்கள். 
கட் சிக் குள் ம் எதிர்ப் . பிர ேதச வாதம் என 
பலர் எரிந்  வி ந்தார்கள். ஆனால் சரி யான 
ள்ளி விப ரங்க டன் ஆதா ரங்கைள ன்
ைவத்  பாரா  மன்றத்தில் எ த்  ைரத்  
எல்ே லா ரி ன ம் வாய்க ைள ம் அைடத் , 
கிளி ெநாச் சிைய தனி மா வட்ட மாக உ
வாக் கினார். அதன் விைள வாக பின்தங் கிய 
மாவட்ட மான கிளி ெநாச் சியிலி ந்  அதி க
ள வான மாண வர்க க்கு பல்கைலக்கழகம் 
ெசல் ம் வாய்ப்  கிைடத்த . கிளி ெநாச்சி 
மாவட்டத்திலி ந்  பட்ட தா ரிகள், சட்டத்த ர
ணிகள், ெபாறி யி ய லா ளர்கள், ைவத் தி யர்கள் 
என பலர் உ  வா கி  விட்டார்கள். அ  மட் 
மல்லாமல் மாவட்டச் ெசய லகம், மாவட்ட 
ைவத் தி ய சாைல, மாவட்டக் காணி அ
வ லகம் என கிளி ெநாச்சி தனி அந்தஸ்ைத 
அைடந்  விட்ட . இதற்ெகல்லாம் வித் திட்
டவர் ஆனந்த சங்கரி அவர்கள்தான் என்பைத 
யாரா ம் மறக்கேவா மைறக்கேவா டி யா . 
தமிழர் வி  தைலக் கூட்ட ணியின் தீவிரம் 

ேபாதா  எனக் கூறி இைள ஞர்களின் ஆ தப் 
ேபாராட்டம்  இடம்ெபற்ற . அதன் விைள

 களால் தமிழர் வி  தைலக் கூட்ட ணியின் 
தைல வர்கள் பலர் அ த்த த்  ெகால்
லப்பட்டார்கள். பலர் ப்பாக்கிச் சூட் க்கு 
ஆளா னார்கள். இ ந் ம் தமிழர் வி  தைலக் 
கூட்டணி தன்  ைடய யற் சியில் சிறி ம் 
தள  ரா  ன்ேன  றிக்ெ  காண்  டி  ந்த .  
2001ஆம் ஆண்ட ளவில் தமிழர் வி  தைலக் 
கூட்டணி தைல ைமயில் தமிழ்த்ேதசிய கூட்
ட ைமப்  உ  வா ன . 2002ஆம் ஆண்  
பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்ட ைமப்  உத ய சூ ரியன் சின்னத்தில் 
ேபாட் டி யிட்ட . அதில் தமிழர் வி  தைலக் 
கூட்ட ணியின் சார்பில் வீ.ஆனந்த சங்கரி 
அவர்கள் யாழ். மாவட்டத்தில் ேபாட் டி யிட்  
வி ப்  வாக் கு களில் த லா வ தாக அதி
கப்ப டி யான வாக் குகள் ெபற்   மீண் ம் 
பாரா  மன்றம் ெசன்றார். அந்த ேநரத்தில் 
வி  தைலப் லிகள் அைமப்  மிக ம் பலம்
வாய்ந்த ஒ  சக் தி யாக ெசயற்பட் க்ெ காண்
டி ந்த .
வி  தைலப் லி க க்கு ஒ  உந்  சக்

தி யாக இ ந்  ெசயற்பட்டால்தான் அவர்

களின் ேபாராட்டம் ேம ம் வ ப்ெப ம் 
என்ற கார ணத் தினால், அவர்கைள ஏக பி ர தி
நி திகள் என ஏற் க்ெ காண்  அவர்க டன் 
ஐக் கி ய மா கி விட்டால் எம  ஜன நா யகக் 
குர ம், லி களின் ஆ தக் குர ம் ஒன்றாக 
ஒலிக்கும், இ  சர்வ ேதச ச  கத் க்கு ஒ  
தர்ம சங்க ட மான நிைலைய ஏற்ப த் தி வி ம். 
எனேவ நாம் தனித்  நின்  லி களின் குர
க்கு உந்  சக் தி யாக ெசயற்ப ேவாம் 

என்ற யதார்த்தத்ைத  ஆனந்த சங்கரி எ த் க் 
கூறினார். அைத வி ம்பாத சிலர் இவர் லி க
க்கு எதி ரா னவர் என்ற த் திைர குத்த ஆரம்

பித்தனர். யதார்த்த வாதி ெவகு ஜன விேராதி 
என்ப தற் கி ணங்க நிைலைம ேபான .

 இ  திக்கட்ட த்தத்தின் ேபா  த்தத்தின் 
விைள  எப்படி இ க்கும் என்ற யதார்த்தத்
திைன  வி  த ைலப்  லி களின் தைலவர் பிர
பா க ர க்கும், மக்கைள பா  காக்க ேவண் டிய 
அரசு ஒ  த்தத்ைத நடத் தினால் அதன் 
டி  நாட் க்கும், ஜனா தி ப திக்கும் எத்

த ைகய அப கீர்த் திைய ஏற்ப த் ம் என 
ன்னாள் ஜனா தி ப திக்கும் பல கடி தங்கைள 

எ  தினார். இரண்  தரப் பி ன ம் இவரின் 
அறி  ைர கைள ேகட் டி ந்தால் எம  மக்கள் 
இவ்வ ள  இன்னல்க ைள ம் அவ லங்க
ைள ம் சந் தித் தி க்க மாட்டார்கள். 'இடிப்
பாைர இல்லாத ஏமரா மன்னன் ெக ப்பா ரி
லா ங் ெக ம்' என்ப  நி  பிக்கப்பட்ட . 
ஒ  ச  கத் திடம் ெபாய்க ைளக் கூறி ெவற் றி
ெப  வைதக் காட் டி ம், உண்ைமையக் கூறி 
ேதால்வி அைட வ  ேமலா ன  என்  ஒ  
அறிஞன் கூறி ய தற் கி ணங்க ெசயற்ப ம் ஒ  
தைல வ ராக இ க் கின்றார்.
இலங்ைகயி ள்ள அைனத்  இன, மத 

மக்க ம்  ேபத  மின்றி  ஒற்   ைம  டன் 
வாழ்வ  ைதேய  அவர்  வி ம்   கின்றார் . 
அதற்கா கேவ தன  வாழ்நாள்  வ
ைத ம் அர்ப்ப ணித்  ெசயற்ப  கின்றார். 
அத னால்தான் அவர் எப்ெபா ம் சகல 
இன ,  மத  மக்க ம்  ஒற் ைம டன் 
வா ம், மாநிலங்க க்கு காணி, ெபாலிஸ் 
அதிகார ைடய இந்திய ைறயிலான ஒ  
தீர் த் திட்டத்ைத வலி த்தி வ கின்றார். 
இனிவ ம் காலங்களிலாவ  அவ ைடய 
சரியான க த் க்கைள ஏற் க்ெகாண்  
ெசயற்ப வார்கேளயானால் எம  மக்கள் 
எதிர்ேநாக்கும் பல பிரச்சிைனக க்கு 
தீர்ைவக் காண டி ம்.
மக்க க்காக தன  வாழ்ைவ அர்ப்பணித்  

ெசயற்ப ம் வீரசிங்கம் ஆனந்தசங்கரி 
அவர்கள் இன் ம் பல்லாண்  காலம் நீ ழி 
வாழ்ந்  தமிழ் மக்க க்கு ேசைவ ெசய்ய, 
எல்லாம் வல்ல இைறவன் அ ள் ரிய 
ேவண் ம் என பிரார்த்திக்கின்ேறன்.

இரா. சங்ைகயா,
யாழ். மாநகர சைப ன்னாள் உ ப்பினர்,

நிர்வாகச் ெசயலாளர் த.வி.கூ.
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அசாத்சாலி...
 அடிப்பைட உரிைம மீறல் ம  மீதான 

பரி சீ ல ைன களில்  அ த்த இ  வாரங்களில் 
ஒ  டி க்கு வரக்கூடி ய தாக இ க்கும் 
என உயர் நீதி மன் க்கு ேநற்  அறி விக்
கப்பட்ட . அதன்படி,  குறித்த ம ைவ 
அவ சர அவ சியம் க  திய ம  வாக க தி 
எதிர்வ ம் 28ஆம் திகதி மீள பரி சீ ல ைனக்கு 
எ க்க உயர் நீதி மன்றம் ேநற்  தீர்மா
னித்த .
இ  குறித்த ம   ேநற்   உயர் நீதி

மன்ற நீதி யரசர் எல்.டி.பி. ெதஹி ெத னிய, 
காமினி அம ர ேச கர மற் ம் ஷிரான் குண
ரத்ன ஆகிேயார் ன் னி ைலயில் பரி சீ லிக்
கப்பட்ட .

  ேநற்ைறய தினம் ம  மீதான பரி சீ ல

ைனகள் ஆரம் பிக்கப்பட்ட ேபா ,  சட்ட 
மா அதிபர் சார்பில் ஆஜ ராகும் பிரதி ெசாலி
சிட்டர் ெஜனரல் திலீப பீரிஸ், அசாத் சலி  
ஊடக சந் திப்ெ பான்றில் கூறிய க த் க்கள் 
குறித்த விசா ரைண  நிைற வ ைடந் ள்ள தாக 
குறிப் பிட்டார்.

'அந்த விசா ர ைணகள் நிைற வ ைடந் ள்
ளன. அ  குறித்த விசா ரைண அறிக்ைக 
சட்ட மா அதி ப க்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட்
ள்ள . விசா ரைண ேகாைவைய ஆராய்ந்த 

பின்னர் குற்றப் பத் தி ரிைக தாக்கல் ெசய்வதா 
இல்ைலயா, அ த்த கட்டம் என்ன என்ப  
ெதாடர்பில் தீர்மா னிக்க டி ம். அ த்  
வ ம் ஒ  வாரத் க்குள் அ  சாத் தி ய
மாகும்' என  பிரதி ெசாலி சிட்டர் ெஜனரல் 
திலீப பீரிஸ் குறிப் பிட்டார்.

இதன்ே பா  நீதி யரசர் எல்.டி.பி. ெதஹி
ெத னிய,   மாவ ெனல்ைல த்தர் சிைல 
தகர்ப்  விவ கா ரத் தி லான விசா ர ைணகள்  
ெதாடர்பில் பிரதி ெசாலி சிட்டர் ெஜனரல் 
திலீப பீரி ஸிடம் ேகள்வி எ ப் பினார். 
அதற்கு பதி ல ளித்த அவர்  அவ் வி சா ர
ைணகள், இ திக் கட்டத்தில் இ ப்ப தா
க ம் ெப ம்பா ம் ஓரி  வாரங்களில் 
அதைன நிைற க்கு ெகாண்  வர டி ம் 
என நம்  வ தா க ம் குறிப் பிட்டார்ர்.

 இதன்ே பா  அசாத் சாலி சார்பில், 
சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி ெகளரி சங்கரி தவ ரா
சாவின் ஆேலா ச ைனக்கு அைமய,  ஜனா
தி பதி சட்டத்த ரணி பாயிஸ் ஸ்தபா, 
சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி என்.எம்.சஹீட் 
சட்டத்த ர ணி க ளான தர்மஜா தர்ம ராஜா,சந்

ரேகஷ் பி ந்தா உள் ளிட்ட வர்கள் ஆஜ ரா கி
யி ந்தனர். இந்நிைலயில் ஜனா தி பதி சட்
டத்த ரணி பாயிஸ் ஸ்தபா மன்றில் வாதங்
கைள ன்ைவத் , இவ் வி  குற்றச் சாட்
க்கள் ெதாடர் பி ம் ம  தா ர ரான அசாத் 

சாலிக்கு எந்த ெதாடர்  க ம் இல்ைல என 
குறிப் பிட்டார். 
அத் டன் ஊட கங்க க்கு அளித்த சர்ச்

ைசக் கு ரி ய  என கூறப்ப ம் க த்தில், எந்த 
குேராத மனப்பான்ைம ைய ம் ண் ம் 
விட யங்க ம், மக்கைள தவ றாக வழி 
நடாத் ம் விட யங்க ம் இல்ைல என ம்,  
குறித்த க த் திைன ெவளி ப்ப த் ம் ேபா  
அவ ர  ேநாக்கம்  பிரச் சி ைன கைள ஏற்ப
த்  வ  அல்ல என்ப ைத ம் மன் க்கு 

நி  பிக்க தான்  தயா ராக இ ப்ப தா க ம் 

ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி பாயிஸ் ஸ்தபா 
மன்றில் குறிப் பிட்டார்

 மாவ ெனல்ைல சம்ப வத்  ட ம் அசாத் 
சாலிக்கு எந்த ெதாடர்  க ம் இல்ைல 
என்ப டன் அவ சியம் எனில் இைவ 
ெதாடர்பில் எ த்  லம் சமர்ப்ப ணங்
கைள  ன் ைவக்க ம் தயார் என ஜனா
தி பதி சட்டத்த ரணி பாயிஸ் ஸ்தபா குறிப்
பிட்டார்.
இத ைன ய த்  குறித்த ம  ெதாடர்பில் 
ன்ைவக்கப்பட்ட விட யங்கைள ஆராய்ந்த 

நீதி ய ர சர்கள் குழாம்,  எதிர்வ ம் 28 ஆம் திக
தி வைர வழக்ைக ஒத்தி ைவத்த . அன்ைறய 
தினம் அவ்வ ழக்ைக பரி சீ ல ைனக்கு எ க்க, 
அவ சர அவ சியம் க  திய ம  வாக இம்ம
ைவ நீதி மன்றம் ெபய ரிட்ட .

மக்களின்...
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் எஸ்.எம்.

மரிக்கார் ெதரி வித்தார்.
ெகா ம் பி ள்ள எதிர்க்கட்சி தைலவர் 

அ  வ ல கத்தில் ேநற்  திங்கட் கி ழைம 
நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் கூ
ைகயில்,
எரி ெபா ள் விைல ேயற்றத் திைனத் 

ெதாடர்ந்  ேபாக் கு வ ரத்  கட்டணம், 
ேபக்கரி உற்பத் தி களின் விைல மற் ம் 
எரி வா  ஆகி ய வற்றின் விைல அதி க ரிப்  
ெதாடர்பில் க த் க்கள்   ன்ைவக்கப்
பட் ள்ளன. இவ்வா றான விட யங்க ளி லி
ந்  மக்களின் கவ னத்ைத திைச தி ப்
 வ தற்கா கேவ சாகர காரி ய வசம் மற் ம் 
உதய கம்மன் பில ஊடாக ஊட கங்களில் 
நாட கங்கள் அரங்ேகற்றப்ப  கின்றன. இவ்
வா றான ேபாலி யான நாட கங்கைள உடன் 
நி த்  மா  அர சாங்கத்ைத ேகட் க் 
ெகாள் கின்ேறாம்.
எரி ெபா ள் என்ப  ஒ  நாட்டின் 

ெபா  ளா தா ரத்தின் இரத்த ஓட்ட மாகும். 
எரி ெபா ள் ஊடா கேவ சகல ேசைவ க ம் 
ன்ென க்கப்ப  கின்றன. இவ்வா றி க்

ைகயில் எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்பின் 

லம் ஏைனய அத் தி யா வ சிய ெபா ட்
களின் விைல ம் அதி க ரிக்கும். ெகாவிட் 
ெதாற்றால் மக்கள் பாதிக்கப்பட் ள்ள 
இந்த ெந க்க டி யான சூழலில் இவ்வா  
அத் தி யா வ சிய ெபா ட்களின் விைல அதி
க ரிக்கப்ப  வ  எவ்வா  ேதசிய ெபா
ளா தா ரத்ைத வ ப்ப த் ம் ?
இ ேபான்  ைற யற்ற தீர்மா னங்

கைள ெதாடர்ச் சி யாக ன்ென த் க் 
ெகாண் டி ப்பதன் லம் அர சாங்கம் சகல 
ைற க ளி ம் ேதால் வி ய ைடந் ள்ள  

என்ப  ெதளி வா கி ற . வாழ்க்ைக ெசல  
கூட்டத்தில் மக்களின் வாழ்வா தா ரத்
திற்கு உகந்த தீர்மா னங்கள் எ க்கப்பட 
ேவண் ேம தவிர இவ்வா  மக்கைள 
ெந க்க டிக் குள்ளாக்கும் தீர்மா னங்கள் 
எ க்கப்படக்கூடா .
அர சாங்கத்தின் ேபாலி யான ெசயற்பா
கள் தற்ேபா  பகிரங்கமாகி ள்ள . 

எனேவ  தற்ேபா  அவர்க க்கு 
காணப்ப கின்ற ஒேர தீர்  உடனடியாக 
பதவி விலகி, ெபா த்தமானவர்களிடம் 
ந ா ட் ை ட  ஒ ப் ப ை ட ப் ப  
மாத்திரேமயாகும். இதன் ஊடாகேவ 
அரசாங்கத்தி ள்ளவர்கள்   தம  
ேதசப்பற்ைற நி பிக்க ேவண் ம் என்றார்.

ெகாவிட்....
இந்த  மாத இ தி வைரயில் பய ணக்கட்
ப்பா  நீடிக்கப்பட ேவண் ம் என்பைத 

நாம் வலி  த் தி ள்ேளாம்   என் ம் 
அவர் குறிப் பிட்டார்.  
தற்ே பா  நைட  ைறயி ள்ள பய ணக்

கட் ப்பாட்ைட ேம ம் இ  வார காலம் 
நீடிக்க ேவண் ம் என ம த் வ அதி கா
ரிகள் சங்கம் ஜனா தி ப திைய வலி  த் தி
ள்ள நிைலயில், தற்ே பா ள்ள நிைல
ைமகள் குறித்  வின விய ேபாேத அவர் 
இதைன கூறினார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
நாட ளா விய ரீதியில் பய ணக்கட் ப்பா  

பிறப் பிக்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம் இதனால் 
 ைம யான பயன் கிைடக்க வில்ைல 

என்பேத எம  நிைலப்பா . ஆனால் 
மக்கேள நிைல ைம கைள உணர்ந்  டிந்
த வைர பா  காப்பாக ெசயற்ப  கின்றனர். 
அதைன நாம் ம க்க டி யா . ஆனா ம் 
இப்ே பா ள்ள நிைலயில் ேம ம் இ
வா ரங்கள் பய ணக்கட் ப்பா  நீடிக்கப்
பட ேவண் டிய அவ சியம் உள்ள . இந்த 
மாதம் இ தி வைரயில் பய ணக்கட் ப்
பா  நீடிக்கப்பட ேவண் ம் என்பைத 

நாம் வலி  த் தி ள்ேளாம்.
கடந்த ன்  மாதங்களில் மிக 

ேவக மாக ெகாவிட்–19 ைவரஸ் ெதாற்  
பர வி ய . எனி ம் பய ணக்கட் ப்
பா  பிறப் பிக்கப்பட்ட பின்னர் ைவரஸ் 
பரவல் வீதம் கட் ப்பாட் க்குள் வந் ள்
ள . மர ணங்கள் அதி க ரிக்க கடந்த கால 
ேமாச மான ெசயற்பா  கேள கார ண மாகும். 
ஆகேவ இப்ே பா  ைகயா ளப்ப ம் கட்
ப்பாட்  நிைல ைமைய ெதாடர்ந்  இ

வா ரங்கள் நீடித்தால் நிச்ச ய மாக ைவரஸ் 
ெதாற் ப்ப ரவல் குைற வ ைட ம். அதற்
கான வாய்ப் கள் அதி க மா கேவ உள்ள .
அதன் பின்னர் இல கு வாக நிைல ைம கைள 
ைகயாள டி ம்.
த ப்  சி  ஏற் ம்  ேவைலத்  திட்

டங்கள் விைர வாக ன்ென க்கப்ப
 கின்ற  என்பைத நாம் அவ தா னிக்

கின்ேறாம், அதிக அச் சு த்தல் பகு திகள் 
என அைட யா ளப்ப த்தப்பட் ள்ள 
பகுதிகளில் மக்க க்கு விைரவாக 
த ப் சிகள் ஏற் ம் ேவைலத்திட்டம் 
ன்ென க்கப்ப மானால்  அ த்த 

கட்டத்தில் நாட்டில் ைவரஸ் பரவைல 
ைகயாள்வ  இலகுவாக அைம ம் 
என்றார். 

ேமன் ைறயீட் ...
(ெதாடர்ச்சி)

 ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ ப க்  ஷ  
வினால் வழங்கப்பட்ட .

 உயர் நீதி மன்ற நீதி ய ரசர் ஒ வர் ஓய்
 ெபற்ற நிைலயில் ஏற்பட்ட ெவற் றி

டத் க்கு, ேமன் ைற யீட்  நீதி மன்ற 
தைலைம நீதி ப தி யாக இ ந்த அர்ஜ−ன 
ஒேப ேச கர நீதி ய ர ச ராக நிய மிக்கப்பட்
ள்ளார். 
அதற்கான  நிய மனக் கடி த ம் ேநற்  

வழங்கப்பட்ட . ேமன் ைற யீட்  நீதி
மன்றின் தைலைம நீதி ப தி யாக, அந்நீதி
மன்றின் சிேரஷ்ட நீதி பதி பிரி யந்த ெபர்
னாண்ேடா நிய மிக்கப்பட் ள்ளார். இந் நி

ைல யி ேலேய ேமன் ைற யீட்  நீதி மன்ற 
நீதி ப திக்கான ெவற் றிடம் ஒன்  ஏற்பட்
ட . அவ்ெவற் றி டத்ைத நிரப்பேவ ேமல் 
நீதி மன்றின் சிேரஷ்ட நீதி பதி சஷி மேகந்
திரன், பாரா  மன்ற ேபர ைவயின் ஒப்  த
டன் ேநற்  ஜனா தி ப தியால் நிய மிக்கப்

பட் ள்ளார்.   யாழ்.  மாணவி வித் தியா 
ப ெகாைல வழக்கு ெதாடர்பில், தன் 
த லாக ெகா ம் க்கு ெவளிேய நடாத்தப்

பட்ட ட்ரயல் அட்பார் விசா ரைண ஒன்றின் 
தைலைம நீதி ப தி யாக சஷி மேகந்திரன் 
ெசயற்பட்  டி  ந்தார் .  இத  ைன  விட 
பல்ேவ  க்கிய வழக்குகள் ெதாடர்பில் 
தீர்ப்பளித்தி ந்த நீதிபதி சஷி மேகந்திரன் 
தற்ேபா  ேமன் ைறயீட்  நீதிமன்ற 
நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட் ள்ளார். 

கம்மன்பில...
எட்  பங்கா ளிக்கட் சி களின் தைல வர்கள் 

ஒன் றி ைணந்  அறிக்ைக ஒன் றிைன வி த்
ள்ளனர்.
எரி ெபா ள் விைல உயர் க்கான அறி

விப்ைப ய த்  அைமச்சர் உதய கம்மன்
பி ல விற்கும், ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்ன
ணியின் ெசய லாளர் சாகர காரி ய வ சத் திற்கும் 
இைடயில் ஏற்பட் ள்ள க த்  ேமாதல் 
கார ண மாக அர சாங்கத்தில் பாரிய குழப்
ப நி ைல ெயான்  உ  வா கி ள்ள . இந் நி
ைலயில் அர சாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் 
பங்கா ளிக்கட் சி களின் தைல வர்கள் இந்த 
கார ணிகள் ெதாடர்பில் அறிக்ைக யிைன 
வி த் தி க் கின்றனர்.
இதில்  ேம ம்  ெதரி விக்கப்பட்
ள்ள தா வ  
உல க ளவில் ஏைனய நா கள் கங்ெ கா

க்கும் ெகாவிட் ைவரஸ் பரவல் ெந க்
க டி க க்கு  நா ம் கங்ெ கா க்க ேநர்ந்
ள்ள . இதனால் ெபா  மக்கள் தம  வ
மா னத்ைத இழந்  ெபா  ளா தார ெந க்கடி 
நிைல ைம க க்கு கங்ெ கா த்  வ  கின்
றனர்.  
அர சாங்கத்தின் வ  வாைய ஏற்ப த் திக்

ெகா க்கும் ைற க ம் வீழ்ச்சி கண் ள்ளன. 
எனேவ ெபா  மக்க ம், அர சாங்க ம் 
இவ்வா றான சவால்கைள எதிர்ெ காண் ள்ள 
இந்த சூழ் நி ைலயில் சாத க மற்ற சில தீர்மா
னங்கைள எ க்க ேவண் டிய நிைல எந்த
ெவா  அர சாங்கத் திற்கு ஏற்ப ம். 
அதன்ப டிேய  இப்ே பா  எரி ெபா ள் 

விைல உயர்  குறித்த தீர்மா ன ம் எ க்
கப்பட் ள்ள  என்பேத எம  நிைலப்பா
டாகும்.  அத்த ைகய டிவால் பாதிக்கப்
பட் ள்ள குைறந்த வ  மா னத்ைத ஈட்  ப
வர்க க்கு நிவா ர ணங்கைள வழங் கு வதன் 

அவ சி யத்ைத ம் நாங்கள் வலி  த் 
கிேறாம். இதற்கான ெபா த்த மான நைட 
ைறகள் உள் ளிட்ட  திட்ட ெமான்ைற  ஜனா
தி ப தி யிடம் சமர்ப் பிக்க ம் நாம் எதிர்பார்க்
கின்ேறாம்.
எனி ம் எரி ெபா ள் விைலைய அதி

க ரிக்கும் இந்த சாத க மற்ற டி விற்கான 
ெபா ப்ைப வ  சக்தி  அைமச்சரின் ேதாள்
களில் சுமத் ம் எந்த ெவா  யற் சி ைய ம் 
நாங்கள் நிரா க ரிக் கிேறாம். எரி ெபா ள் 
விைலைய அதி க ரிப்ப தற்கான டி வா ன  
ஜனா தி பதி தைல ைமயில் பிர தமர் உள்
ளிட்ட அைமச்சர்கள் கூடிய வாழ்க்ைகச் 
ெசல க்கான அைமச்ச ரைவ உப கு  கூட்
டத்தில் எ க்கப்பட்ட தீர்மா ன மாகும். 
இதைன ஜனா தி பதி ஊட கப் பி ரி  உ  திப்
ப த் தி ள்ள . 
அவ்வா  இ க்ைகயில் இந்த தீர்மா னத்

திற்கு அைமச்சர் உதய கம்மன் பில ெபா ப்

க் கூற ேவண் ம் என ம், அவர் அைமச்சு 
பத விைய றக்க ேவண் ம் என ம் 
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்ன ணியின் ெசய
லாளர் சாகர காரி ய வசம் ெதரி வித்  அர சாங்
கத்ைத மக்கள் மத் தியில் ெந க்க டிக்குள் 
தள் ளி ள்ளார். 
ேம ம், ஜனா தி பதி மற் ம் பிர த மரின் தீர்

மா னத்ைத ேகள் விக்கு உட்ப த்தி அர சாங்
கத் திற்குள் பிரி விைன இ ப்ப தாக மக்கள் 
மத் தியில் நிைலப்பா ெடான்ைற உ  வாக் கி
ள்ளார். 
ஆகேவ இத்த ைகய திர்ச் சி யற்ற நட வ

டிக்ைககள் கார ண மாக இ  தியில் அர சாங்
கத்தின் மீதான மக்கள் நம் பிக்ைகைய 
இல்லா  ெசய் ம் என்ப ைத ம் சுட் டிக்
காட்ட வி ம்  கிேறாம். எனேவ அர சாங்
கத் திற்குள் ஏற்பட் ள்ள பிள  கைள 
ேதாற்க டித்  அர சாங்கத்ைத பலப்ப த்த 
ேவண் டி ய  ஜனா தி பதி மற் ம் பிர தமர் 

ஆகி ேயாரின் ெபா ப்  என்ப ைத ம் சுட்
டிக்காட்ட வி ம்  கின்ேறாம் என ம் 
அவர்கள் வி த் ள்ள கடி தத்தில் சுட் டிக்
காட் டி ள்ளனர்.

 எம  மக்கள் சக் தியின் உ ப் பினர் 
அ  ர லிேய ரதன ேதரர், ேதசிய மக்கள் 
சக் தியின் தைலவர் அைமச்சர் விமல் வீர
வன்ச, ஜனநாயக இட சாரி ன்னணியின் 
தைலவர் அைமச்சர் வாசுேதவ நாணயக்கார, 
லங்கா சமசமாஜ கட்சியின் தைலவர் திஸ்ஸ 
விதாரண, ேதசிய காங்கிரஸ் கட்சியின் 
தைலவர் ஏ.எல்.எம் அதா ல்லா, ஸ்ரீலங்கா 
ெகாமி நிஸ்ட் கட்சியின் உ ப்பினர் 
வீரசிங்க, ஐக்கிய மக்கள் கட்சியின் தைலவர் 
டிரான் அலஸ், ஸ்ரீலங்கா மக்கள் கட்சியின் 
உ ப்பினர் அசங்க நவரத்ன ஆகிேயார் 
ைகெயாப்பமிட்  இந்த அறிக்ைகைய 
வி த் ள்ளனர்.

எக்ஸ்பிரஸ்...
கடலில் ழ்கி வ  கின்ற .  குறித்த 

சரக்கு கப்பலின் தீ பரவல் எவ்வா  ஏற்
பட்ட  என்ப  ெதாப்டர்பில் தீவிர லன் 
விசா ர ைணகள் இடம்ெபற்  வ ம் நிைல
யி ேலேய  ,  கப்பலின் ெகப்ட னான ரஷ்ய 
பிரைஜ ேநற்  ற்பகல்  குற்றப் ல
னாய் த் திைணக்க ளத் தி னரால் ைக  ெசய்
யப்பட்டார்.
கப்பல் தீ விபத்  ெதாடர்பில் இடம்

ெப ம் விசா ர ைண க க்கு அைமய 
அவைரக் ைக  ெசய்த தாக, சந்ேதக 
நப ரான ரஷ்ய நாட்  பிர ைஜ யான கப்பல் 
ெகப்டைன ெகா ம்  ேமல் நீதி மன்றில் 
ஆஜர்ப த் திய சி.ஐ.டி.யினர் மன் க்கு அறி
வித்தனர்.

எனி ம் குறித்த சந்ேதக நப ரான கப்பல் 
கப்டைன, 2 மில் லியன் பா ெப  ம தி யான 
ெசாந்த பத் திரப் பிைணயில் வி  வித்  
ெகா ம்  பிர தான ேமல் நீதி மன்ற நீதி பதி 
தமித் ெதாட்ட வத்த உத்த ர விட்டார்.

 ேம ம்  கப்பல் கப்ட க்கு நீதிவான் 
நீதி மன் றினால் விதிக்கப்பட் டி ந்த ெவளி
நாட்  பயணத் தைடைய நீடித்த நீதி பதி, 
ெகப்டனின் கட ச் சீட்ைட நீதி மன்றில் 
சமர்ப் பிக் கு மா ம் உத்த ர விட்டார். அத்
டன் தற்ே பா  அவர் நாட்டில் தங் கி
ள்ள பிர ேத சத் தி லி ந்  ேவ  எங்ேக ம் 
ெசல்வ தாயின் அ  ெதாடர் பி ம் அறி
விக்க ேவண் ம் என நீதி பதி அறி வித்தார். 
அதன்படி இந்த விவ காரம் ெதாடர் பி லான 
ேமல திக வழக்கு விசா ர ைண கைள எதிர்

வ ம்  ஜூைல தலாம் திக திக்கு நீதி பதி 
தமித் ெதாட்ட வத்த ஒத்தி ைவத்தார்.

 கடந்த ேம 23 ஆம் திகதி ச த் திர  சூழல் 
பா  காப்  அதி கார சைப, ைற க ெபாலி
சா க்கு அளித்த  ைறப்பாட் க்கு அைமய 
இந்த விவ காரம் ெதாடர்பில் ெபாலிஸ் விசா
ர ைணகள் ஆரம் பிக்கப்பட் டி ந்தன.
குறித்த விடயம் ெதாடர்பில் விசா ர ைண

கைள ன்ென க்கும்  ெபா ப்  ெபாலிஸ் 
மா அதி பரின் உத்த ர க்கு அைமய 
பின்னர் சி.ஐ.டி.யிடம் ஒப்ப ைடக்கப்பட்
ட .  சி.ஐ.டி.யின் பணிப்பாளர்  சிேரஷ்ட 
ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர்  ெராஹான் பிேர ம ரத்
னவின் ேமற்பார்ைவயில், உதவி ெபாலிஸ் 
அத் தி யட்சர் ெராஷான் அேப சிங்கவின் 
தைல ைமயில் 10 ேபர் ெகாண்ட கு  விசா

ர ைணக்கு நிய மிக்கப்பட்  விசா ர ைணகள் 
ஆரம் பிக்கப்பட்டன. அதன்படி  கப்பல் கப்
டனின் அலட் சியம் கார ண மாக தீ பர வி யி
க்கலாம் என விசா ர ைண யா ளர்கள் சந்ேத

கிக் கின்றனர்.
 விசா ர ைண களில் ெவளிப்ப த்தப்பட்ட 

தக வல்க க்கு அைமய இந்த சந்ேதகம் 
ேமெல ந் ள்ள நிைலயில், அதைன உ தி 
ெசய்  ெகாள்ள அரச இர சா யன பகுப்பாய்
வாளர் திைணக்களம் தம  ெபா ப்பில் 
எ த் ள்ள மாதி ரிகள் மீதான பரி ேசா த
ைனகள் டி வ ைடய ேவண் ம் என விசா
ர ைண க க்கு ெபா ப்பான உயர் அதி காரி 
ஒ வர் குறிப் பிட்டார்.
இவ்வா றான நிைல யி ேலேய ேநற்  ற்

பகல், 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க 

கடல் மாசு த ப் ச் சட்டத்தின் கீழ் பிர தா ன 
 மாக இடம்ெப ம் இந்த கப்பல் விவ கார 
விசா ர ைண களில், கப்பலின் ெகப்டன்  
சி.ஐ.டி. கு  வி னரால் ைக  ெசய்யப்பட்
ள்ளார்.
 2008 ஆம் ஆண்டின் 35 ஆம் இலக்க கடல் 

மாசு த ப் ச் சட்டத்தின் கீழ் நீதி மன்ற அதி
காரம் ேமல் நீதி மன் க்ேக உள்ள நிைல 
யில், ைக  ெசய்யப்பட்ட சந்ேதகநபர் 
ேநற்  மாைல ெகா ம்  ேமல் நீதிமன்றில் 
ஆஜர் ெசய்யப்பட்  இவ்வா  பிைண 
யில் வி விக்கப்பட் ள்ளார். இ  குறித்த 
ேமலதிக விசாரைணகைள சி.ஐ.டி.யினர் 
ன்ென த் ள்ள நிைலயில் ,  இவ் 

வழக்கான  மீள ஜூைல தலாம் 
திகதி விசாரைணக்கு எ த் க்ெகாள்ளப் 
பட ள்ள .

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)
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இஸ்ேர லிய பாரா  மன்ற மா ன  வல 
சாரி ேதசி ய வா தி யான நப்தாலி ெபன்
னட்டின் தைல ைம யி லான திய கூட்ட
ைமப்  அர சாங்கத் திற்கு அங் கீ காரம் அளித்
ள்ள . இதன் லம்  12 வ ட கால மாக 
இஸ்ேர லிய பிர த ம ராக ேசைவ யாற் றிய 
ெபஞ்ஜமின் ெநட்டன்யா ஹ−வின் ஆட்சி 
டி க்கு ெகாண்  வரப்பட் ள்ள .
இந் நி ைலயில் பாரா  மன்றத்தில் இடம்

ெபற்ற வாக்ெக ப்பில் 59 வாக் கு க க்கு 60 
வாக் குகள் என்ற  ஒேர ெயா  வாக்கு வித்
தி யா சத்தில் திய கூட்ட ைமப்  அர சாங்கத்
திற்கு ஆத ர வாக வாக்க ளிக்கப்பட்ட ைத ய
த்  திய பிர த ம ராக நப்தாலி ெபன்னட் 

பத வி ேயற் ள்ளார்.
ெபன்னட்டின் (49 வய )  யமினா கட் சி

யா ன  120 ஆச னங்கைளக் ெகாண்ட பாரா
 மன்றத்தில் 6 ஆச னங்கைள மட் ேம 

ெகாண் ள்ளைம குறிப் பி டத்தக்க .
கூட்ட ைமப்  அர சாங்கத்தில் அங்கம் 

வகிக்கும் கட் சி க ளி ைடேய எட்டப்பட்ட 
அதி காரப் பகிர்  உடன்ப டிக்ைகயின் பிர
காரம் ெபன்னட்  எதிர்வ ம் 2023 ஆம் 
ஆண்   ெசப்ெடம்பர் மாதம் வைர இ  
வ ட காலத் திற்கு பிர த ம ராக ேசைவ யாற்ற
ள்ளார். அதன் பின்னர் ைமய வாத ெயஷ் 

அதிட்  கட் சியின் தைலவர் யாயிர் லபிட் 
பிர த ம ராக  எஞ் சிய இ  வ ட காலத் திற்கு 
பதவி வகிக்க ள்ளார்.
இஸ்ேரலின் திய பிர த ம ராக பத வி ேயற்ற 

நப்தாலி ெபன்னட், இ  வ ட காலப் பகு
தியில் நான்கு ேதர்தல்கைள எதிர்ெ காண்   
அர சியல் ஸ்திரத்தன்ைம யற்ற நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் ள்ள நாட்ைட ஐக் கி யப்ப த்த 
உ  தி ய ளித் ள்ளார்.
நாட்டி ள்ள அைனத்  மக்களின் நல க்

கா க ம் ேசைவ யாற்  வ தற்கு உ  தி ய ளித்
ள்ள ெபன்னட் கல்வி, சுகா தாரம் மற் ம் 
ஊழல் ஒழிப்  என்பைவ ெதாடர்பான சீர்
தி த்தங்கைள ன்ென க்க ன்  ரிைம 
ெகா க்கப் ேபாவ தாக ெதரி வித் ள்ளார்.
பாரா  மன்றத் தி லான வாக்ெக ப்ைப

ய த்  ெநட்டன்யாஹ− ெபன்னட்ைட 
ேநாக்கிச் ெசன்  அவ ர  ைகையப் பற்றிக் 

கு க்கி வாழ்த்  கைளத் ெதரி வித் ள்ளார்.
இந் நி ைலயில் பாரா  மன்றத்தில் உைர

யாற் றிய ெபன்னட், "இ  ய ரத் க் கு ரிய 
தினம் அல்ல. அர சாங்கத்தில் ஜன நா யக 
ரீதியில் மாற்ற ெமான்  ஏற்பட் ள்ள . அ  
தான் இ " எனக் குறிப் பிட்டார்.

"நாம் அைன வ க்கும் எம்மால் டிந்
தைதச் ெசய்ேவாம். எவ ம் அச்ச ம ைடய 

ேவண் டி ய தில்ைல" எனத் ெதரி வித்த அவர், 
"இந்த ெவற் றிையக் ெகாண்டாட நிைனப்
ப வர்கள் மற்ற வர்களின் ேவத ைனயில்  
விைள யாட ேவண்டாம். நாம் எதி ரிகள் 
அல்லர். நாங்கள் ஒேர நாட்டின் மக்கள்" என  
வலி  த் தினார்.
இந் நி ைலயில் பலஸ் தீன பிர தி நி திகள் 

இஸ்ேரலின் திய அர சாங்கத் திற்கு நிரா க
ரிப்ைப ெவளிப்ப த் தி ள்ளனர்.

"இ  இஸ்ேரலின் உள் விவ கா ர மா கும் . 
எ ம  நிைலப்பா  எப்ே பா ம் ெதளிவா
ன . நாங்கள் வி ம்  வ  1967 ஆம் 
ஆண்  எல்ைல க டன் கூடிய ெஜ  ச
ேலைமத் தைல ந க ராகக் ெகாண்ட பல ஸ்தீன 
ேதசத்ைத யாகும்" என  பலஸ் தீன ஜனா தி
பதி மஹ் த் அப்பாஸின் ேபச்சாளர் ஒ வர் 
ெதரி வித்தார்.
ஆக் கி ர மிப்  நட வ டிக்ைக டி க்குக் 

ெகாண்  வரப்பட்  தம  உரி ைம கைள 
மீண் ம் ெப  வதில் தாம் உ  தி யா க ள்
ள தாக  பலஸ் தீன காஸா பிராந் தி யத்ைத 
தம  கட் ப்பாட்டில் ைவத் ள்ள ஹமாஸ் 
கு வின் ேபச்சாளர் ஒ வர் கூறினார்.
அேத ச மயம் அெம ரிக்க ஜனா தி பதி ேஜா 

ைபடன் ெபன்னட் டிற்கு தன  வாழ்த் 
கைள அ ப்பி ைவத் ள்ளார்.
அெமரிக்கா க்கும் இஸ்ேர க்குமிைட 

யிலான   ெந க்க மான மற் ம் நீடித்த பரஸ்
பர உறைவ  ேம ம் வ ப்ப த்தத் தான் 
எதிர்பார்ப்ப தாக  அவர்  தன  வாழ்த் ச்

ெசய் தியில் குறிப் பிட் ள்ளார்.
இஸ்ேரலின் 73 ஆண்  கால அர சியல் 

வர லாற்றில் ன்ெ னா  ேபா ம் இடம்
ெப றாத வைக யி லான அர சாங்க ெமான்றின் 
பத வி ேயற்பாக இ  அைம கி ற .
அந்நாட்டில் பாரிய  க த் தியல் ேவ  பா
 கைளக் ெகாண்ட  கட் சிகள் இைணந்  

கூட்ட ைமப்  அர சாங்க த்ைத அைமப்ப  

இ ேவ தல் தட ைவ யாகும்.
சுயா தீன அர  கட் சி ெயான்  ஆ ம் 

கூட்ட ைமப்பில் அங்கத் வம் வகிப்ப ம்  
இ ேவ தல் தட ைவ யாகும். அத் டன்  
அைமச்ச ர ைவயில் தல் தட ைவ யாக ஒ  
ேபா ம் இடம்ெப றாத வைகயில் அதிக 
எண் ணிக்ைகயில் 9 ெபண் அைமச்சர்கள் 
அங்கம் வகிக் கின்றனர்.
இந்த அர சாங்கத்தில் ராம் கட்சி மற் ம் 

இட  சாரி அர  அல்லாத இஸ்ேர லிய கட்
சிகள் உள்ள டங் கி ள்ளைம பலஸ் தீ னர்கள் 
ெதாடர்பான இஸ்ேர லிய ெகாள்ைக க ளி ம் 
ச கம் சார்ந்த ெகாள்ைக க ளி ம் ரண்பா

 கைளத் ேதாற்  விக்கலாம் என  எதிர்   
கூ றப்ப  கி ற .
வல  சாரி லிக்குட் கட்சியின் தைலவரான 

ெநட்டன்யாஹ−  எதிர்க்கட்சித் தைலவராக 
ெதாடர்ந்  ேசைவயாற்ற ள்ளார்.
ேநற்  ன்தினம் ஞாயிற் க்கிழைம 

பாரா மன்றத்தில் இடம்ெபற்ற விவா 
தத்தின் ேபா  தன  கட்சி மீண் ம் ஆட்சிக் 
குத் தி ம் ம் என அவர் ெதரிவித்தி ந்தார். 
ஊழல், லஞ்சம் ெபற்றைம, ேமாசடி 
உள்ளடங்கலான  ஒ  ெத ாைக 
குற்றச்சாட் கைள எதிர்ெகாண் ள்ள அவர்,  
தனக்கு எதிரான குற்றச்சாட் க க்கு 
ெதாடர்ந்  ம ப் த் ெதரிவித்  வ கிறார்.
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ஐ.சி.சி. தன  உய ரிய 
வி  தான ‘ேஹால் ஒவ் 
ேவம்‘ வி ைத குமார் 
சங்க க்கா ர க்கு வழங் கி
ள்ள .
இவ ேரா  ேசர்த் ம் 

ெமாத்தம் 10 கிரிக்ெகட் 
வீரர்க க்கு இந்த ெகள
ரவ வி  வழங்கப்பட்
ள்ள .
இதற்கு ன்னர் 

சுழல் ஜாம்பவான் 
த்ைத யாக ர ளி

தரன் இந்த வி  தினால் 
ெகள ர வி க்கப்பட்டார். 
அதன்படி ேஹால் 

ஒப் ேவம் வி  ெப ம் 
இரண்டா வ  நபர் குமார் 
சங்கக்கார என்ப  விேசட 
அம்ச மாகும்.
சர்வ ேதச கிரிக்ெகட் 

க ன்சில் (ஐ.சி.சி.,) 
சார்பில் சாதைன பைடத்த 
நட்சத் தி ரங்கள் ‘ேஹால் 
ஒப் ேவம்’ பட் டி யலில் 
இடம்ெப ேவார். 
இப்பட் டி யலில் 

இடம்ெபற் ள்ள ஏைனய 
வீரர்கள் விபரம்; 10 வீரர்
கைள ஐ.சி.சி., ேசர்த் ள்
ள . இதற்காக ஐந்  பிரி

 க ளாக வீரர்கைள ேதர்  

ெசய்த . 
வி  மன்கட் (இந் தியா), 
ெடட் ெடக்ஸ்டர் (இங் கி
லாந் )அப்ரி ேபால்க்னர் 
(ெத.ஆ), ேமான்டி ேநாபல் 
(ஆஸி.), ேசர் லியரி 
ெகான்ஸ்டன்ைடன் 
(விண்டிஸ்), ஸ்ேடான் 
ெமக்ேகப் (ஆஸி), 
ெடஸ்மண்ட் 
ேஹன்ஸ் 
(விண்டிஸ்), 
ெபாப் வில்லிஸ் 
(இங்கிலாந் ), 
அன்டி பிளவர் 
(சிம்பாப்ேவ).

24 பந்  கைள வீச டி ம். ஆனால் 
உடல் தகு தி ெபற என்னால் 2 கிேலா 
மீற்றர் ரத்ைத ஓடிக் கடக்க டி யா  
என்  லசித் மலிங்க ெதரி வித் ள்ளார்.
ரஸல் ஆர்ே னால்டின் ‘சில்லிங் வித் 

ரஸல்‘ டி ப் அரட்ைடயில் பங்ேகற்ற 
ேபாேத லசித் மலிங்க ேமற்கண்ட வா  
ெதரி வித்தார்.
இதன் ேபா  மலிங்க தன  

கிரிக்ெகட் எதிர்காலம் குறித் ம், 
இலங்ைகக் கிரிக்ெகட்டின் உடற்த குதி 
ெகாள்ைககள் குறித்த சில சுவா ரஸ்ய
மான க த்  க ைள ம் ெதரி வித்தார்.
நான் ஓய்   ெப றப்ே பா வ தில்ைல. 

என்னால் 24 பந்  கைள வீச டி ம். 
2 கிேலா மீற்றர் ரத்ைத ஓட டி ய
வில்ைல. அத னால்தான் நான் வீட் டி
ேலேய இ க் கிேறன். 
எவ்வா றா யி ம் எந்த ெவா  பிரச்

சி ைன ம் இல்லாமல் சுமார் 2 மணி 
ேநரம் என்னால் பந்  வீச டி ம் 
என்  மலிங்க ெதரி வித்தார்.
நான் கண் டியில் நி  ஸி லாந் திற்கு 

எதி ராக 4 பந்  களில் 4 விக்ெகட்  கைள 
வீழ்த் திேனன். அப்ே பா  எனக்கு 37 
வய . அந்த சந்தர்ப்பத்தில் உடற்த குதி 
குறித்  யா ம் கார் கூறவில்ைல 
என் ம் அவர் ெதரிவித்தார்.
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ஐ.சி.சி. ததன  உய
வி  தான ‘ேஹஹால் ஒவ்
ேவம்‘ வி ைைத குமார்
சங்க க்கா ர க்குகு வழங் 
ள்ள .
இவ ேரா  ேசர்த்

ெமாத்தம் 100 கிரிக்ெக
வீரர்க க்குகு இந்த ெ
ரவ வி வழங்கப்
ள்ள .
இதற்குகு ன்னர்

சுழல் ஜாம்ம்பவான் 
த்ைத யாாக ர ளி

தரன் இந்தத வி  தின
ெகள ர வி க்கப்பட்ட
அதன்படி ேஹால் 

னால் 
லா 
யா  
ளார்.
வித் 
கற்ற 
வா  

குதி 
ய
ர்.
ல. 
ம். 
ய
டி

ரச்
ணி 

கு 
கைள 
7 
குதி 

24 பОΤகЦ ΗΞவ Х 
ǼரИżைனǾХைல; ஆனாХ

2 źேலா ΐФறУ?2 źேலா ΐФறУ?
சСǼயПசСǼயП
கிராண்ட்ஸ்லாம் ேபாட் டி

களில் ஒன்றான பிெரஞ்ச் பகி ரங்க 
ெடன்னிஸ் ேபாட்டி பரீஸ் நகரில் 
நைட ெபற்ற .
ஆண்கள் ஒற்ைறயர் பிரிவில் 

நைட ெபற்ற இ திப் ேபாட் டியில் 
உலகின் தல் நிைல வீர ரான 
ேஜாேகாவிச் (ெசர் பியா) 6–7(68), 
2–6, 6–3, 6–2, 6–4 என்ற ெசட் 
கணக்கில் க ம் ேபாராட்டத் க்கு 
பிறகு 5ஆவ  வரி ைசயி ள்ள 
சிட் சி பாைச (கிரீஸ்) ேதாற்க டித்  
சம் பியன் பட்டம் ெபற்றார்.
பிெரஞ்ச் பகி ரங்க பட்டத்ைத 

அவர் 2ஆவ  ைற யாக 
ெவன்றார். இதற்கு ன்  2016இ
ல் ைகப்பற்றியி ந்தார்.
இதன் லம் ேஜாேகாவிச் 
திய வர லா  பைடத்தார். 

52 ஆண்  களில் 4 வைக யான 
கிராண்ட்ஸ்லாம் ேபாட் டி க ளி ம் 
குைறந்த  2 ைற பட்டம் 
ெவன்ற தல் வீரர் என்ற சாத
ைனைய அவர் பைடத்தார்.

உயǿய ெகளரவСஉயǿய ெகளரவС

இஸ் ேரலின் திய பிரதமராக நப்தாலி ெபன்னட்
தல் தடைவயாக 9 ெபண் அைமச்சர்கள்

ெநЛடПயாβ˙П 12 வΪட
 ஆЛżЖ காலС Ψſί
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