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(ஆர்.யசி)
இந் தி யாவில் பர ம் அச் சு த்த லான 

'ெடல்டா' ெகாவிட் ைவரஸ் இலங்ைக 
யில் பரவ ஆரம் பித் ள்ள .இதைன 
சாதா ரண விட ய மாக க த ேவண்டாம். 
நாட்ைட டக்கி ைவரஸ் பர வைல 
கட் ப்ப த்த நட வ டிக்ைக எ க்க 

ேவண் டி ள்ள சூழலில் பய ணக்கட் ப்
பாட்ைட தளர்த்  வ  ஆபத்தா ன  என 
ைவத் திய,சுகா தார நி  ணர்கள் ெகாவிட்
ெசய லணிக் கூட்டத்தில் வலி  த் தி
ள்ளனர். ைவரஸ் ெதாற்  ேவக மாக 
பர வக் கூ டிய அச் சு த்தல் உள்ள ெத
ன ம் ைவத் திய நி  ணர்கள்

பயணக்கட் ப்பாட் த் தளர் க்கு

கΡС எ УРΧ
'ெடல்டா' ைவரஸ்  ெவகுவாக பர ம் அபாயம் 

உள்ளெதன ம் ெசயலணிக்கூட்டத்தில் எச்சரிக்ைக

(ஆர்.ராம்)
நாட்டில் ெகாேரானா பர வலால் மக்கள் 
ெந க்க டி கைளச் சந் தித் க்ெ காண் டி
க்ைகயில், எதிர்க்கட் சி யினர் அர சியல் 

சிற் றின்பத் திைனப் ெப  வ தற்கா கேவ 
நம் பிக்ைக யில்லாப் பிேர ர ைணையக் 
ெகாண்  வ  கின்றனர் என்  ெபா
ஜ ன ெப ர  னவின் ெசய லா ள ம் பாரா

 மன்ற உ ப் பி ன  மான சாகர காரி ய
வசம் ெதரி வித்தார். 
அைமச்சர் உதய கம்மன் பில மீ  ஐக்
கிய மக்கள் சக்தி தைல ைம யி லான எதி
ர ணி யினர் நம் பிக்ைக யில்லாப் பிேர  
ைணைய ெகாண்  வ  கின்றைம 
ெதாடர்பில் வின வி ய ேபாேத அவர் ேமற்
கண்ட வா  ெதரி வித்தார். 

அர żயХ żФ ПபН Фகா கேவ 
நС ǼЖைக ǾХலாР Ǽேர ரைண
ெபா  ஜ ன ெப ர  னவின் ெசய லாளர் சாகர எம்.பி. சாடல்

(ெராபட் அன்டனி)
எரி ெபா ள் விைல உயர் க்கு 
ெபா ப் க் கூற ேவண் டி யவர் அைமச்சர் 
உதய கம்மன் பில அல்ல.  மாறாக அர சாங்  
க ம் அைமச்ச ர ைவ ேம ெபா ப்  
கூற ேவண் ம்.  எனேவ அைமச்சர் உதய 
கம்மன் பி ல க்கு எதி ராக ெகாண்  
வரப்ப  கின்ற நம் பிக்ைக யில்லா பிேர
ர ைணைய எதிர்த்  அவைர காப்பாற் 
வ தற்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந் திரக் கட்சி நட வ
டிக்ைக எ க்கும் என்  

கСமПǼலைவ
Ξ.க.காРபாФΫС 

(ெராபட் அன்டனி)
வடக்கில் 30 வ  டங்க ளாக  ஜன நா யக ரீதி யாக ேதர்தல் நடத்
தப்ப டாமல் இ ந்த .  அந்த ேதர்தைல எம  அர சாங்கம் நடத்தி  
வடக்கு மக்க க்கு ஜன நா ய கத்ைத ெபற் க் ெகா த்த   என்
பைத தமிழ் ேதசிய கூட்ட ைமப்பின் தைலவர் சம்பந்தன் மறந் 
வி டக் கூ டா .  ஆனால் அவர் தவ றான தக வல்கைள ெதரி வித்  
ெகாண் டி க் கின்றார் என்  ெவளி வி வ கார அைமச்சர் திேனஷ் 
குண வர்த்தன ெதரி வித்தார். 

30 வ  டங்களின் பின் வடக்கில் ஜன நா ய கத்ைத நாங்கள் உ  திப்ப த் தி யைத 

சСபОதП மறО Τ ̇ Лடாரா?  
ெபாய்யான தக வல்கைள ெவளி யி டக் கூ டா  என் கிறார் ெவளி வி வ கார அைமச்சர்

(ெராபட் அன்டனி)  
இலங்ைகயின் அர சியல் வர லாற்றில் மிகப்ெப ரிய ேதால்
விைய சந் திக் கின்ற நம் பிக்ைக யில்லா பிேர ர ைண யாக எதிர்க்கட்
சியினர்ெகாண்  வ ம் நம் பிக்ைக யில்லா பிேர ரைண அைம 
ம். இந்த விட யத்தில் உதய கம்மன் பி ல க்கு ஆத ர வாக அர
சாங்க ம் அைமச்ச ர ைவ ம்  ைம யாக ெசயல்ப ம் 

அர żயХ வர லாФ Х ǽகРெப ǿய 
ேதாХ ̇ ைய சО ЖகРேபா ź றΤ  
உத ய க்கு ஆத ர வாக அர சாங்கம், அைமச்ச ரைவ 
ெசயற்ப ம் என் கிறார் டலஸ் அழ கப்ெப ம 

( எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
உயிர்த்த ஞாயி  தினத்தன்  இடம்
ெபற்ற தற்ெ காைல குண் த் தாக் கு
தல்கள், அதற்கு ன்னர் நாட்டில் பல்ேவ  பகு தி க ளி ம் 
இடம்ெபற்ற தாக கூறப்ப ம் அடிப்ப ைட வாத நட வ டிக்
ைககள் ெதாடர்பில் 881 சந்ேதகநபர்கள் இ  வைர ைக  

ெசய்யப்பட் ள்ளனர். இதில் 
724 ேபர் 2019 ஏப்ரல் 21 
ஆம் திகதி இடம்ெபற்ற தற்
ெகாைல குண் த் தாக் கு தல்கள் 
ெதாடர்பில் ைக  ெசய்யப்பட்
ட தா க ம் ஏைனேயார் தாக் கு
த க்கு ன்ன ரான பல்ேவ  
அடிப்ப ைட வாத நட வ டிக்
ைககள் ெதாடர்பில் 

881 சОேதகநபУகЦ ைகΤ
9800 வாЖΜ οலЗகЦ ப ί
சாரா உயி டன் இ ப்ப தாக 
சான் கள் இ  வைர 

இல்ைலயாம்; உயிர்த்த ஞாயி  
தாக் குதல் குறித்  அைமச்சர் 

சரத்வீர ேச கர அறி விப்

101 மரணங்கள் என்ற தகவலில் தவ

(எம்.மேனா சித்ரா)
கடந்த 14 ஆம் திக தி யன்  பய ணக்கட்
ப்பாட்ைட தளர்த்த தீர்மா னிக்கப்பட்ட 

ேபா  11 ஆம் திகதி 101 மர ணங்கள் பதி
வா ன தாக தகவல் கிைடத்த . இத ைன
ய த்  21 ஆம் திக தி வைர பய ணக்கட்
ப்பா  நீடிக்கப்பட்ட .

(ஆர்.யசி)
'ெடல்டா' ைவரஸ் ெதாற்  கண்ட றி யப்பட் ள்ள ெதமட்
ட ெகா ைட 69ஆவ  ேதாட்டத்தில் இ ந்  ேவ  பகு தி
க க்கு இந்த ைவரஸ் ேவக மாக பர வக் கூ டிய சாத் தியம் 
உள்ள தா க ம், குறித்த பகு தி களில் ரி த மாக பி.சி.ஆர். பரி
ேசா த ைன கைள ன்ென த்  ைவரஸ் பரவல் உள்ளதா 
என கண்ட றிய ேவண் ம் என ம் ெபா  சுகா தார பரி ேசா
தகர் சங்கத்தின் தைலவர் ைவத் தியர் உ ல் ேராஹண ெதரி
வித்தார்.

ெடХடா ைவரЪ  ேவக மாக 
பர வЖ δ ſய சாН யС
ெதமட்ட ெகா ைட பகு தியில் மக்களின் அநாவ சிய ெசயற்பா கள் 

அதி க ெமன சுட் டிக்காட்  கின்ற  ெபா  சுகா தார பரி ேசா தகர் சங்கம்

(ஆர்.ராம்)
தமிழ்த்ேதசியக் கூட்டைமப்பின் தைல 
வர் இரா.சம்பந்தைன ஜனாதிபதி ேகாட்டா 
பய ராஜபக் ஷ தரப்பிலி ந்  ெதாடர்  
ெகாண்  இ தரப் ச் சந்திப் க்கைள 
நடத் வ  குறித்

சСபОதைன ΐМΡС ெதாடУΧ
ெகாМட ஜனா ப  தரРΧ

(லிேயா நிேராஷ தர்ஷன்)
ெபா  ளா தாரம், சுகா தாரம் மற் ம் 
கல்வி உள் ளிட்ட பல ைற க ளி ம் 
நா  ெந க்க டிைய சந் தித் ள்ள 
நிைல யி ேலேய பாரா  மன்றம் ெசல்
கின்ேறன். இந்த பிரச் சி ைன க ளி லி ந்  
நாட்ைட மீட்க ம் அர சாங்கத்தின் ர
ேநாக்கு சிந்த ைன யற்ற ெசயற்பா கள் 
குறித்  ேகள் வி ெய ப்  வேத என  
க் கிய ேநாக்க மாக ள்ள  

Χத னПΫ பாரா έ மПறС 
வΪ źПறாУ ரaХ

(ஆர்.யசி)
தனிப்பட்ட கார ணங்க க்காக ெவளி நா  ெசன் ள்ள 
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்ன ணியின் ேதசிய அைமப்பாளர் 
பஸில் ராஜபக் ஷ நா  தி ம் பிய பின்னர் தமிழ் ேதசிய 
கூட்ட ைமப் க்கும் அரச உயர் மட்டத் திற்கும் இைட யி லான 
ேபச் சு வார்த்ைதகள் இடம்ெப ற ள்ள தாக

ப˚Х நாΡ ΪС Ǽய ǼПனேர  
δЛட ைமРΧ - அரΞ ேபИΞ  

(ெராபட் அன்டனி )
வடக்கு மாகாண சைபயின் கீழ் வ  கின்ற ஒ  சில ைவத்
தி ய சா ைலகைள மத் திய அர சாங்கத்தின் கீழ் ெகாண்  வ
ர ள்ளைம ெதாடர்பாக நாம் எம  எதிர்ப்ைப பதி  ெசய்
கின்ேறாம்.  உண்ைம யி ேலேய இந்த ைவத் தி ய சா ைல கைள 
அபி வி த்தி ெசய்வ தற்கான அதி கா ரங்கைள வடக்கு மாகா
ண ச ைபக்கு வழங்க ேவண் ம். 

மாகாண சைப அ காரЗகைள 
ப НெதΡЖக ேவМடாС

வடக்கு ைவத்தியசாைல விவகாரம் குறித்  எதிர்க்கட்சி விசனம் 

(ஆர்.ராம்)
இலங்ைகயில் இடம்ெபற்ற தாக கூறப்ப  கின்ற 
மனி த உ ரிைம மீறல்கள் ெதாடர்பான எதிர்காலப் 
ெபா ப் க் கூறல் ெசயற்பாட் டிற்காக ஆதா ரங்கைள 
திரட் தல் உள் ளிட்ட விட யங்களில் பிரித்தா னியா 
ெதாடர்ச் சி யாக கரி ச ைன டன் ெசயற்பட்  வ
கின்ற  என்  அந்நாட்டின் ெவளி வி வ கார மற் ம் 
ெபா  ந ல வாய பணி ய கத்தின் 

இலங்ைகயின் ெபா ப் க் கூ ற ல் விடயத்தில்

ǼǿНதா ǻயா கǿ சைன 

ணக்கட்
ட்ட 
தி

பயணНதைட ΌſРΧЖΜ 
காரணΨС இΤேவயாΜС
சுட்டிக்காட்டினார் ஜனாதிபதி

06

100 வங்கிக் 
கணக்குகள் 

டக்கம்

21 ஆயிரம் 
ெதாைலேபசி பதி கள் 

பகுப்பாய்

ெகா ம்  ைற க கடற்பரப்பில் தீ விபத் க் குள்ளான எம் .வி .எக்ஸ் பிரஸ் ேபர்ள் கப்ப லி
லி ந்  கட க்குள் கலக்கப்பட்ட ெபா ட்கள் கைர ெயா ங்கி வ கின்ற நிைலயில், ப  
கம கடற்க ைரப் பகுதியில் கைர ெயா ங் கி ள்ள பிளாஸ்டிக் ெபா ட்கைள கடற்பைடயினர் 
அகற்றியேபா ...                                                        (படப்பிடிப்  :ேஜ.சுஜீவகுமார்)

கு  அ பி மானி ேதசிய ேவைலத் திட்டம் கடந்த வியா ழக் கி ழைம பிர
தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ஷ தைல ைமயில் அல ரி மா ளி ைகயில் இடம்ெபற்
ற . ன்பள்ளி ஆசி ரியர் ஒ  வ க்கு பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ஷ
ெகா ப்ப ன  வழங் கு வ ைத ம் கல்வி அைமச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ், 
இராஜாங்க அைமச்சர் பியல் நிஷாந்த ஆகிேயார் அ கில் நிற்ப ைத 
ம் படத்தில் காணலாம்.
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(ெராபட் அன்டனி )
எரி ெபா ள் விைல உயர் வினால் மக்கள் 

ப  கின்ற கஷ்டங்கைள உல குக்கு எ த் க் 
காட் வதற்கும்  அர சாங்கத் க்கு எதிரான  
மக்களின்உணர்ைவ பதி  ெசய்வ தற்கா
க ேம   நாம் நம் பிக்ைக யில்லாப் பிேர ர
ைணைய சமர்ப் பிக் கின்ேறாம் என்  ஐக் கிய 
மக்கள் சக் தியின் ேதசிய அைமப்பாளர் 
திஸ்ஸ அத்த நா யக்க ெதரி வித்தார். 

 150 பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் ஆ ம் 
கட் சிக்குள் இ க்கும் ேபா  எவ்வா  நம்
பிக்ைக இல்லாப் பிேர ர ைணைய ெவற்றி 
ெகாள்ள டி ம் என்  சிலர் ேகள்வி எ ப்

 கின்றனர்.  ஆனால் எம்ைம ெபா த்த 
வைரயில் இத  டாக எம  எதிர்ப்ைப 
பதி   ெசய்வ டன் எரி ெபா ள் விைலைய 
குைறப்ப தற்கான அ த்தத்ைத பிர ேயா கிப்
பேத பிர தான ேநாக்க மாக இ க் கின்ற  
என் ம் அவர் சுட் டிக்காட் டினார்.

 அைமச்சர் உதய கம்மன் பி ல க்கு எதி ரான 
நம் பிக்ைக யில்லாப் பிேர ரைண விவ காரம் 
ெதாடர்பாக  கட் சியின் நகர் கள் குறித்   
அறி விக்ைக யி ேலேய   ேதசிய அைமப்பாளர் 
திஸ்ஸ அத்த நா யக்க இந்த விட யங்கைள  

குறிப் பிட்டார். 
 அவர் இ  ெதாடர்பில் ேம ம் குறிப் பி 

ைகயில், 
மக்கள் சற் ம் எதிர்பார்க்காத நிைலயில் 

பல்ேவ  கஷ்டங்க க்கு மத் தியில் இ க்
கின்ற சூழலில் அர சாங்கம் எரி ெபா ட்
களின் விைல கைள அதி க ரித் தி க் கின்ற .  
இந்த எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப் பினால் 
ேம ம் ெபா ட்களின் விைலகள் அதி க
ரிக்கும் என்ப டன் மக்கள் ேம ம் பல்ேவ  
கஷ்டங்கைள எதிர்ெ காள்ள ேபாகின்றனர்.  
மக்கள் பாரிய ெந க்க டி கைள இதனால் சந்
திக் கின்றனர்.  அதன் கார ண மாக மக்களின் 
பிரச் சி ைன கைள எ த்  ைரக்கும் வித மா
க ம் அவர்களின் எதிர்ப்ைப பதி  ெசய் ம் 
ேநாக்கத்  ட  ேமேய நாம் அைமச்சர் உதய 
கம்மன் பி ல க்கு எதி ரான நம் பிக்ைக யில்லா 
ப்பிேர ர ைணைய ெகாண்  வ  வ தற்கு தீர்
மா னித் தி க் கிேறாம்.

 அதைன நாங்கள்   பாரா  மன்றத்தில் 
சமர்ப் பிப்ேபாம்.  இத  டாக அரசுக்கு 
எதிரான எம  அ த்தத்ைத நாங்கள் பிர

ேயா கிப்ேபாம். எரி ெபா ள் விைல கைள 
மீண் ம்  குைறக்  கு  மா  ேகா  வ
டன்  அரசாங்கத்தின் மீதான  மக்களின் 

எதிர்ப்ைப ம்  இத  டாக பதி  ெசய்
கின்ேறாம்.

 மக்களின் பிரச் சி ைன கைள நாங்கள் 
ெவளிக் ெகாண்  வ  ேவாம்.  இைவேய   
எம  பிர தான ேநாக்கங்க ளாக அைமந் தி க்
கின்றன.   ஆனால் எம   பிர தான ேநாக்க
மாக இ ப்ப  மக்களின் எதிர்ப்ைப பதி  
ெசய்வ தாகும்.  எம  அ த்தத்ைத பிர ேயா
கிப்ப தாகும்.   இதைன நாம் சிறந்த ைறயில் 
ெசய்ேவாம்.

 தற்ே பா  ஐக் கிய மக்கள் சக்தியினர்  
இதற்காக ஆதர  அளித்தி க்கின்றனர்.  
ேம ம் ஏைனய சகல கட்சிகைள ம் 
இைணத்  இந்த  நம்பிக்ைகயில்லா 
ப் பிேரரைணைய ெகாண்  வ வ  
ெதாடர்பாக நாம் ஆராய்கிேறாம்.  விைரவில் 
இதைன சபாநாயகரிடம் சமர்ப்பிப்ேபாம் 
என்றார். 

அரசுக்கு அ த்தம் பிரேயாகிப்பேத 
எதிர்க்கட்சியின் பிரதான ேநாக்கம்

நம்பிக்ைகயில்லா பிேரரைண குறித்  ஐக்கிய மக்கள் சக்தி

(ஆர்.யசி )
இந் தி யாவின்  ெடல்டா ைவரஸ் பரவ 

ஆரம் பித்தால் அச் சு த்தல் அதி க மாகும்.  
சுகா தார தரப் பினரால் தாங் கிக்ெ காள்ள 
டி யாத ெந க்கடி நிைலைம உ  வாகும் 

என்பைத ஏற் க்ெ காள்வ தாக   பிரதி சுகா தார 
பணிப்பாளர் விேசட ைவத் திய நி ணர் 
ேஹமந்த ேஹரத் ெதரி வித்தார்.  
ேம ம்  பய ணக்கட் ப்பாட்ைட மாத்

திரம் பிறப் பித் , ெகாவிட் 19 ைவரஸ் 
பர வைல கட் ப்ப த்த டி யா . பய ணக்
கட் ப்பா  தளர்த்தப்பட்ட பின்ன ம் 
மக்கள் சுகா தார வழி  ைற கைள பின்பற்
றி யாக ேவண் ம், இல்ைலேயல் நிைல
ைமகள் ேம ம் ேமாச ம ைட ம் என ம்   
குறிப் பிட்டார்.  
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தல் 

அதி க ரித் ள்ள நிைலயில் சுகா தார அைமச்சு 
எ க்க ள்ள அ த்த கட்ட நட வ டிக்ைககள் 
குறித்  ேகச ரிக்கு விப ரிக்ைக யி ேலேய  
அவர் இவ்வா  கூறினார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
இந் தி யாவில் பர வி ள்ள  ெடல்டா 

ைவரஸ் ெதாற்  இலங்ைக யி ம் பர 
கின்ற  என்ப  இப்ே பாேத ெதரிய வந் ள்
ள . ஆனால் ெடல்டா ைவரஸ் பரவல் ஏற்
ப ம் என்ப  எமக்கு ஏற்கனேவ  ெதரி ம். 
ஆக ேவதான் அதிக கவ ன மாக ெசயற்
பட்ேடாம். எனி ம் உட ன டி யாக எம்மால் 

 ைம யான நிைலைம கைள கூற டி
யா . 
ெடல்டா ைவரஸ் ெதாற்றாளர் அைட

யாளம் காணப்பட்ட பகு தி களில் உள்ள 
மக்க ளிடம் பி.சி.ஆர் பரி ேசா த ைனகள் ன்
ென க்கப்பட் ள்ளன. திய ெதாற்றாளர் 
எவ ம் அைட யாளம் காணப்ப ட வில்ைல. 
அ  மட்   மல்ல  ேவ  பகு  தி  க  க்கு 
ெடல்டா ைவரஸ் பர வி ள்ள தாக கண்ட றி
யப்ப ட வில்ைல,
சகல விதத் தி ம் சுகா தாரத் ைற யினரால்  

மாத் திரம் நிைல ைம கைள ைகயாள டி
யா ,எனேவ  மக்கள் சுகா தார வழி  ைற
கைள பின்பற்றி தம  பா  காப்ைப உ  தி
ப த் திக்ெ காள்ள ேவண் ம். ஒ  ேவைள   
ைவரஸ் ெதாற்  பரவ ஆரம் பித்தால் விைள
கள் ேமாச மாகும். இந் தி யாவின் நிைல ைம

கைள க த்தில் ெகாண்  எப்ே பா ேம நாம் 

ெசயற்பட்டாக ேவண் ம். 
சுகா தார நி  ணர்க டன்  இடம்ெபற்ற 

கலந்  ைர யா டலின் ேபா ம் ெடல்டா 
ைவரஸ் பரவல் குறித்  க் கிய கவனம் 
ெச த்  மா  சுகா தார நி  ணர்கள் வலி 
த் தினர். எனேவ சுகா தார அைமச்சும் இந்த 

நட வ டிக்ைககள் குறித்  கூடிய கவனம் 
ெச த்  கின்ற . பயணக் கட் ப்பா  
தளர்த்தப்பட்டா ம் கூட சுகா தார கட் ப்பா
கள் பிறப் பிக்கப்ப ம். மக்கள் அவற்ைற 

நிரா க ரிக்க டி யா . சுகா தார வழி  ைற
கைள  ைம யாக பின்பற் றினால் மக்க
க்கு எந்த பாதிப் ம் இல்ைல, சட்டத்தால் 

ஒ  ேபா ம் ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பர வைல 
கட்  ப்ப  த்த  டி  யா .  ெவ  மேன 
பய ணக்கட் ப்பாட்ைட மாத் திரம்  பிறப்
பித் ம் ைவரஸ் பர வைல ஒ  ேபா ம் கட்
ப்ப த்த டி யா .
ேகள்வி : பய ணக்கட் ப்பா   ைம யாக 

நைட  ைறப்ப த்தப்ப டாத நிைலயில் அச் சு
த்தல் அதிகம் அல்லவா?
பதில் : பய ணக்கட் ப்பா  பிறப் பிக்கப்

பட்ட ேபாதி ம்  ைம யாக மக்கைள 
கட் ப்ப த்த டி ய வில்ைல என்பைத 
நா ம் ஏற் க்ெ காள் கிேறாம். மக்கள் தம  
பா  காப்ைப உ  திப்ப த்தா  ெசயற்பட்  
வ கின்றனர். ஆனால் மக்களின் ெபா  ளா
தார நிைல ைம க ைள ம் க த்தில் ெகாள்ள 
ேவண் டி ள்ள . இ ந்தா ம்  மக்கள் 
மிக ம் அவ தா னமாக இ க்க ேவண் ம் 
என்பைதேய வலி  த் தி கின்ேறாம்.
ேகள்வி : ைவரஸ் பரவல் ஏற்பட ன்னர் 

நாட்ைட டக் கு வ  ஆேராக் கி ய மா ன  
தாேன?
பதில் : ெடல்டா ைவரஸ் பரவ ஆரம்

பித்தால்  நிைல  ைமகள்  ேமாச  மாகும் , 
நிைலைம கட் ப்பாடின்றி  ெசன்றால் 
அதன் பின்னர் சுகாதார தரப்பினரால் 
தாக்குப்பிடிக்க டியாத நிைலெயான்  
உ வாகும் .  இத்தைகய  அச்சு த்தல் 
உள்ளைத நாம் ம க்கவில்ைல, ஆனால் 
பயணக்கட் ப்பாட்ைட விட ம் சுகாதார 
வழி ைறகேள  அவசியமாகும் .அ  
குறித்ேத கவனம் ெச த்த ேவண் ம். 
மக்கள் சுகாதார வழி ைறகைள ைறயாக 
பின்பற்றினால்  பயணக்கட் ப்பா  
அவசியம் இல்ைல என்றார். 

ெடல்டா ைவரஸ் பரவினால்  
தாக்குப்பிடிக்க டியா

  பயணக்கட் ப்பாட்ைட மாத்திரம் பிறப்பித்  ைவரஸ் பரவைல 
கட் ப்ப த் வ  சாத்தியமற்ற  என்கிறார் பிரதி சுகாதாரப் பணிப்பாளர் 
ேஹமந்த ேஹரத்

நாட்டில் அ ல்ப த் தி ள்ள பய ணத்
தைட கார ண மாக பாதிக்கப்பட் டி க்கும் 
மக்க க்கு அர சாங்கத் தி னால் எந்த நிவா
ர ண ம் வழங்கப்ப  வ தில்ைல. இவ்வா
றான நிைலயில் எரி ெபா ட்களின் விைல 
அதி க ரிக்கப்பட் ள்ளதால் ெபா ட்களின் 
விைல ம் நா க் குநாள் அதி க ரித்  ெசல்
கின்ற . அதனால் கூலித்ெ தாழில் ெசய் 
வ ம் கு ம்பங்க க்கா வ  அர சாங்கம் 
நிவா ரணம் வழங்க ேவண் ம் என ஐக் கிய 
மக்கள் சக் தியின் ெகா ம்  வடக்கு அைமப்
பாளர் சி.ைவ.பி.ராம் ெதரி வித்தார்.
ராம் நற்பணி மன்றத் தினால் ெகா ம்பில் 

பல்ேவ  பிர ேத சங்களில் கஷ்டப்ப ம் 
கு ம்பங்க க்கு உலர் உண  ெபாதி கைள 
வழங் கி வ ம் ேவைலத் திட்டம் ெதாடர்பில் 
குறிப் பி  ைக யி ேலேய அவர் இவ்வா  
ெதரி வித்தார்.
இ  ெதா டர்பாக அவர் ெதாடர்ந்  குறிப் பி
 ைகயில்,
ெகாவிட் ெதாற்  கார ண மாக அர சாங்கம் 

நாட ளா விய ரீதியில் பய ணத்தைட விதித்
தி க் கின்ற . இதனால் அன்றாடம் கூலித் 
ெதாழில் ெசய்  தங்கள் கு ம்ப ெசல

 கைள தாக் கிக்ெ காண்    வந்த வர்கள் 
தற்ே பா  ெதாழில் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்  
வ  கின்றனர். ச்சக்கர வண்டி ஓட்  ப வர்
களின் நிைல ைம ம் அவ்வாேற இ க் கின்
ற . ஒ  ேவைள சாப்பாட் க்கு வச தி யில்
லாத பல கு ம்பங்கள் இ க் கின்றன.
அத் டன் பய ணத்தைட கார ண மாக வாழ்

வா தா ரங்கைள இழந் தி க்கும் கு ம்பங்க
க்கு அர சாங்கம் வழங் கு வ தாக ெதரி வித்த 

5ஆயிரம் பா ெகா ப்பன ம் ச ர்த்தி 
உதவி ெப ம் கு ம்பங்க க்கு மாத் தி ரேம 
வழங்கப்பட் டி க் கின்ற . அதனால் அதி க
மான மக்கள் எந்த வச தி ம் இல்லாமல் பாதிக்
கப்பட் ள்ளனர். அதனால் ெகா ம்பில் 
பல பிர ேத சங்களில் வச தி கு ைறந்த கு
பங்க க்கு எங்களால் டிந்த உத வி கைள 

நாங்கள் ெசய்  வ  கின்ேறாம். உலர் உண  
ெபாதி கைள வழங் கி  வ  கின்ேறாம்.
ேம ம் மக்கள் வாழ்க்ைகச்ெச லைவ 

தாங்  கிக்ெ  காள்ள  டி  யா  இ க்  கும்
ேபா  அர  சாங்கம்  எரி  ெபா  ட்களின் 
விைலைய அதி க ரித் ள்ள . இதனால் 
அத்  தி  யா  வ  சிய  ெபா ட்களின்  விைல 
நா க் குநாள் அதி க ரித்  ெசல் கின்ற . 
இதைன  கட்  ப்ப  த்த  அர  சாங்கத்  தி
ட ம் எந்த ேவைலத் திட்ட ம் இல்ைல. 
ெகாவிட்ைட  கட்  ப்ப  த்த  பய  ணக்
கட்  ப்பா  விதித்தி க்கின்றேபா ம் 
ெகாவிட் ெதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
குைறவைடவதாக  ெதரியவில்ைல .
அதனால் பயணக்கட் ப்பா  காரணமாக 
பாதிக்கப்பட்டி க்கும் கு ம்பங்க க்கு 
நிவாரணங்கைள வழங்குவதற்கு அரசாங்கம் 
நடவடிக்ைக எ க்கேவண் ம் என்றார்.

பயணத்தைடயால் பாதிக்கப்பட்டி க்கும்
 மக்க க்கு அரசாங்கத்தின் நிவாரணம் இல்ைல

ஐ.ம.சக்தியின் வடெகா ம்  அைமப்பாளர் சி.ைவ.பி.ராம்

 (எம்.மேனா சித்ரா)
இலங்ைக கடற்ப ரப் பிற்குள் விபத் க் குள்

ளான  எக்ஸ் பிரஸ் ேபர்ள் கப்பல்  21 மீட்டர் 
ஆழத்தில் ழ் கி ள்ள . எண்ெணய் உள்
ளிட்ட ஏைனய இர சா யன கசி கள் குறித்  
24 மணித் தி யாலமாக கண்கா ணிக்கப்பட்  
வ  வ தாக எக்ஸ் பிரஸ் பீடர் நி  வனம் அறி
வித் ள்ள .
இ  குறித்  ெவளி யி டப்பட் ள்ள அறிக்

ைகயில் குறிப் பி டப்பட் ள்ள தா வ ,
கப்பல்  ழ்  கிய  பகு  தி  யி  லி  ந்  

ெவளியாகும் சாம்பல் நிற கசி  குறித்  
ெதாடர்ந் ம் அவ தா னிக்கப்பட்  வ  வ
டன் அந்த கடல் பகு தியில்  நிற மாற்றம் ஏற்

பட் ள்ள . ேம ம் ேபர்ள் கப்ப லி லி ந்த 

1486 ெகாள்க லன்க ம் கடலில் ழ் கி ள்
ளன. கசி கள் குறித்  கடலில் எண்ெணய் 
மற் ம் இர சா யன கசி கள் ெதாடர்பான  
ஆரா ம் ெதாழில் ட்ப நி  ணர்க ளினால்  
கண்கா ணிக்கப்ப  வ டன், ஏற்படக் கூடிய 
நிைல ைம கைள எதிர்ெ காள்ள ம் இந்த கு  
தயார் நி ைலயில் உள்ள .
ெதன்ேமற்கு ப வ ெபயர்ச் சியின் கார

ண மாக கப்ப ைல ம் ஏைனய ெகாள்க
லன்க ைள ம் அகற்  வதில் ெந க்கடி 
நிைல ஏற்பட் ள்ள . ஆனால் அங்கு 
ெதாடர்ந்  கண்கா ணிப் கள் ன்ென க்
கப்ப  வ ேதா  மதிப்பீட்  அறிக்ைககள் 
இலங்ைக  அரசாங்கத்திற்கு  அ ப்பி 
ைவக்கப்ப வதாக குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
 மதத் தைல வர்களின் ஆேலா ச ைன கைள 
றக்க ணித்  அர சாங்கம் தன் னிச்ைச யாக 
ெசயற்ப  கி ற . மக்கைள ெந க்க டிக் குள்
ளாக்கும் வைகயில் அர சாங்கம் ெசயற்ப ம் 
ேபா  மக்கேள அதற்கு தகுந்த பாடம் கட்

 வார்கள். நல்லாட்சி அர சாங்கத் திற்கு ஏற்
பட்ட  நிைல ைமேய தற்ே பா ைதய அர சாங்
கத் திற்கும் ஏற்ப ம் என  ேதசப்பற் ள்ள 
ேதசிய இயக்கத்தின் ஒ ங் கி ைணப்பாளர் 
ெபங்க ேவ  நாலக ேதரர் ெதரி வித்தார்.

  நாட்டின் நிகழ்கால நிைலைம குறித்  
வின விய ேபாேத ேமற்கண்ட வா  அவர் 
குறிப் பிட்டார்.  அவர் ேம ம் குறிப் பி 
ைகயில். நல்லாட்சி அர சாங்கத் தின்  அரச 
தைல  வர்க  ளின்   ைற  யற்ற  ெசயற்பாட்
டினால் நாட்  மக்கள் ெப  ம ளவில் பாதிக்
கப்பட்டார்கள்.  அர சாங்கத்தின் ைற யற்ற 
நிர்வாகம் ேதசிய பா  காப்ைப பல வீ னப்ப
த் தி ய . இதன் விைளைவ நாட்  மக்கேள 

இ  தியில் எதிர்ெகாண்டார்கள். ேதசி யத்
ைத ம் , நாட்  மக்க ைள ம் பா  காக்கேவ  
2019 ஆம் ஆண்  ஆட்சி மாற்றம் ஏற்ப  வ
தற்கு ன் னின்  ெசயற்பட்ேடாம்.

 தற்ே பா ைதய அர சாங்கம் ேதர்தல் 

காலத்தில் ேதசி யத்ைத ன் னி ைலப்ப த்தி   
வாக் கு  தி கைள வழங் கி ய . வழங்கப்பட்ட 
வாக் கு திகள்  ேபச்ச ளவில் மாத் தி ரேம உள்
ளன.  அர சாங்கத்தின் மீ  நாட்  மக்க ம் 
, மதத் தைல வர்க ம் ெகாண் டி ந்த நம்
பிக்ைக நாளாந்தம் குைற வ ைட கி றேத தவிர 
அதி க ரிக்க வில்ைல.
ெகாவிட்19 ைவரஸ் தாக்கத்தில் இ ந்  

நாட்  மக்கைள பா  காக்க அர சாங்கம் 
ைற யான நட வ டிக்ைக கைள ேமற்ெ காண்
ள்ளதா என்ப  சந்ேத கத் திற் கி ட மாக 

காணப்ப  கி ற . அர சி யல்ேத ைவ க க்காக 
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பரவல் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்ளப்பட்ட .   வ ட ெகாவிட் ெகாத்
த ணிைய கட் ப்ப த்த ைற யான நட வ
டிக்ைக கைள ஆரம்பத்தில் ன்ென த் தி
ந்தால் தற்ே பா ைதய ெந க்கடி நிைல 

ேதாற்றம் ெபற் றி க்கா .
ெகாவிட்19 ைவரஸ் தாக்கத்ைத கட் ப்

ப த் ம் ேநாக்கில் நா  த  விய ரீதியில் 
தற்ே பா  பய ணத்தைட அ ல்ப த்தப்
பட் ள்ள . இதனால் ெகாவிட் 19 ைவரஸ் 
தாக்கம் ஒன் ம் குைற வ ைட ய வில்ைல. 

மாறாக    நாற் கூலி ெப  ப வர்களின் வாழ்
வா தாரம்  ைம யாக பாதிக்கப்பட் ள்ள . 
சாதா ரண மக்கேள ெபா  ளா தார  ரீதியில் 
ெப  ம ளவில் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள்.

 நாட்  மக்கள் ெபா  ளா தார ரீதி யி ம், 
உள வியல் ரீதி யி ம்  பாதிக்கப்பட் ள்ள 
நிைலயில் அர சாங்கம்  எரி ெபா ளின் 
விைலைய அதி க ரித் ள்ளைம கண் டிக்கத்
தக்க .  எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்ைப 
ெதாடர்ந்  பல உற்பத் தி களின் கட்ட
ணங்கள் அதி க ரிக்கப்பட் ள்ளன. இதனால்  
ந த்தர மக்கேள பாதிக்கப்ப  வார்கள்.

 மதத்  தைல  வர்களின்  ஆேலா  ச
ைன  கைள  றக்க  ணித்  அரசாங்கம் 
தன்னிச்ைசய ா க  ெசயற்ப கிற .  
தவ கைள தி த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என அரச தைலவர்க க்கு பல ைற 
எ த் ைரத் ள்ேள ாம் .  மக்கைள 
ெந க்கடிக்குள்ளாக்கினால்  மக்கேள 
தகுந்த பாடம் கட் வார்கள். நல்லாட்சி  
அரசாங்கத்திற்கு  ஏற்பட்ட  நிைலேய 
தற்ேபாைதய அரசாங்கத்திற்கும்  ஏற்ப ம் 
என்றார்.

நல்லாட்சிக்கு ஏற்பட்ட  நிைலைமேய
தற்ேபாைதய அரசாங்கத்திற்கும் ஏற்ப ம்  

 ெபங்க ேவ  நாலக ேதரர் எச்சரிக்ைக

எரிெபா ள்  விைல  உயர்வினால் 
மக்கள் பாரிய கஷ்டங்கைள எதிர்ேநாக்கி 
இ க்கின்றனர் .  எனேவ  ஏதாவ  ஒ  
ைமைய நிகழ்த்தியாவ   எரிெபா ளின் 

விைலகைள குைறப்பதற்கு நடவடிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என்  சம்பந்தப்பட்ட 
தரப்பினரிடம் ேகாரிக்ைக வி க்கின்ேறாம் 
என  ஆ ம்  கட்சியின்  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் சந்திம வீரக்ெகாடி ெதரிவித்தார்.

 எரிெபா ள் விைல உயர்  ெதாடர்பாக 
க த்  ெவளியி ைகயிேலேய  சந்திம 
வீரக்ெகாடி இந்த விடயங்கைள சுட்டிக் 
காட்டினார். அவர் இ  ெதாடர்பில் ேம ம் 
குறிப்பி ைகயில் ,  மக்கள்  பல்ேவ  
ெந க்கடிகைள ம் கஷ்டங்கைள ம்   பாரிய 
சவால்கைள ம் எதிர்ெகாண்  வ கின்றனர்.  
தம  ெபா ளாதாரத்ைத ெகாண்  நடத்த 
டியாம ம்  கு ம்பங்கைள   நடத்த 
டியாம ம்  மக்கள் பாரிய கஷ்டங்கைள 

எதிர்ேநாக்கி இ க்கின்றனர்.    இவ்வாறான 
சூழலிேலேய  யா ம் சற் ம்  எதிர்பார்க்காத 
நிைலயில் தற்ேபா  எரிெபா ட்களின் 
விைலகள் அதிகரிக்கப்பட் ள்ளன.

 இ  மக்கைள  ேம ம்  பாரிய 

ெந க்கடிக்குள்  ெகாண்  ெசல் ம் 
நிைலைமைய ஏற்ப த்தி இ க்கின்ற .  
மக்கள் இதனால் பல்ேவ  சுைமகைள 
எதிர்ேநாக்கியி க்கின்றனர். எனேவ ஏதாவ  
ெசய்  இந்த எரிெபா ட்களின் விைலகைள 
மீண் ம் குைறப்பதற்கு டி மா என 
அரசாங்கம் ேதடிப்பார்க்க ேவண் ம்.

 குறிப்பாக என்ன ெசய்தாவ  எரிெபா ள் 
விைலைய குைறக்க டி மா  என்ப  
குறித்  ஆழமாக சிந்தித்  அதற்ேகற்ற 
நடவடிக்ைககைள  எ க்க  ேவண் ம் .  
அதாவ  ஒ  மத ரீதியிலான ஒ  ைமைய 
ெசய்தாவ  இந்த  எரிெபா ட்களின் 
விைலகைள  குைறக்க  டி மா  என 
சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர் சிந்திக்க ேவண் ம்.
அதாவ    ஏதாவ  ஒ  ைமைய 

நிகழ்த்தியாவ   இந்த  எரிெபா ள் 
விைலகைள  குைறத்  மக்களின் 
கஷ்டங்கைள குைறப்பதற்கு நடவடிக்ைக 
எ க்க  ேவண் ம் .   மக்கைள  இந்த 
ெந க்கடிகளில்  இ ந்  மீட்ெட க்க 
ேவண் ம். மக்களின் ெந க்கடி நிைலையக் 
க த்தில் ெகாண்டாவ   நடவடிக்ைக 
எ க்குமா  நாம் வலி த் கிேறாம் என்றார்.

எண்ெணய் கசி கள் குறித்
24 மணித்தியாலம் கண்காணிப்

ேபர்ள் கப்பல் நி வனம் அறிவிப்

நம்பிக்ைகயில்லாப் பிேரரைண;
என்ன ெசய்வெதன்  ெதரியவில்ைல
ஆ ம் கட்சியின் சிேரஷ்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர் கவைல

(ெராபட் அன்டனி) 
அைமச்சர் உதய கம்மன் பில க்கு 

எதி ராக எதிர்க்கட் சி யினரால் ெகாண்
 வ  ரப்ப  ட  ள்ள  நம்  பிக்ைக  யில்லாப் 

பிேர ரைண விட யத்தில் என்ன ெசய்வ  
என்  ெதரி யாத குழப்பத்தில் நாங்கள் 
இ க் கின்ேறாம் என்  ஆ ம் கட் சியின் 
சிேரஷ்ட பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சந் திம 
வீரக்ெ காடி ெதரி வித்தார்.   

 எதிர்க்கட்சித் தைலவர் சஜித் பிேர ம
தாஸ மற் ம் ஆ ம் கட்சி ெபா ச்ெச ய
லாளர் சாகர   காரி ய வசம் ஆகி ேயாரின்  
க த் க்கள் ஒேர மாதிரியாக காணப்ப 
வைத நாம் காண் கிேறாம் என் ம் அவர் 
சுட் டிக்காட் டினார்.  அைமச்சர் உதய கம்
மன் பி ல க்கு எதி ராக நம் பிக்ைக யில்லாப் 
பிேர ர ைண ெகாண்  வ ர ள்ளைம ெதாடர்
பாக விப ரிக்ைக யி ேலேய ஆ ம் கட் சியின் 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சந் திம வீரக்
ெகாடி இந்த விட யங்கைள குறிப் பிட்டார். 

 அவர் இ  ெதாடர்பில் ேம ம் விப ரிக்
ைகயில்,
ஆ ம் கட்சி ெசயலர்  சாகர காரி ய வசம் 

தன  நிைலப்பாட்ைட மாற்றிக் ெகாள்ள 
டி யா  என் ம் தன  நிைலப்பாட்டில் 

உ  தி யாக இ ப்ப தா க ம் ெதரி வித்  
வ  கின்றார்.  அேத ேபான்  சஜித் பிேர
ம தாஸ ம் தற்ே பா  அைமச்சர் உதய 
கம்மன் பி ல க்கு எதி ராக நம் பிக்ைகப் 

இல்லாப் பிேர ர ைணைய ெகாண்  வந் தி
க் கின்றார்.  
இவற்றில் இ ந்  நாம் பல்ேவ  விட

யங்கைள அவ தா னிக்கக் கூடி ய தாக இ க்
கின்ற .  க் கி ய மாக சஜித் பிேர ம தா
ஸ ம் சாகர  காரி ய வ ச ம் ஒேர வித மான 
க த் க்கைள ெகாண்டி க்கின்றனர் . 
எப்படி இ ப் பி ம் நாம் இந்த விட யத்தில் 
எவ்வா  தீர்மானம் எ ப்ப   என்ப  
ெதாடர்பாக குழப்பத்தில் இ க்கின்ேறாம். 
காரணம்   நாம் ஆ ம் கட்சிையப் பிர தி நி
தித் வப் ப த் தி னா ம் எம்ைம  எந்த வி த
மான ஆேலா ச ைன க க்கும் கலந்  ைர யா
ட க்கும் பங்ேகற்க அ மதிப்ப தில்ைல.   
இந்த விட யத்தில் பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக் 
ஷ  தைல யிட்  எமக்கு ஆேலா ச ைன கைள 
வழங் குவார் என்  நாங்கள் எதிர்பார்க்
கின்ேறாம்.    நாங்கள் இந்த விட யத்தில் 
குழப்பத்தில் இ க் கின்ேறாம் என்பேத 
உண்ைம யாகும்.  ஆனால் நாங்கள் மக்
க டன் இ க் கின்ேறாம்.  மக்கள் எம்
டன் இ க் கின்றனர். நாம் மக்களின் 

க த் க்கைள மக்களின் பிரச்சிைனகைள  
பிரதிநிதித் வப்ப த் கிேறாம்.    எனி 
ம் அரசாங்கத்தின் தைலைம ஏன் 

எம் மீ  நம்பிக்ைக ைவக்கவில்ைல  
என்ப  எமக்கு ஒ  பிரச்சிைனயாகேவ 
இ க்கின்ற  என்றார். 

ஏதாவ  ைமைய நிகழ்த்தியாவ   
எரிெபா ள் விைலையக் குைற ங்கள்  
ஆ ம் கட்சியின் பாரா மன்ற உ ப்பினர் சந்திம வீரக்ெகாடி  

அரசியல்...
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில், 
நாட்டில் ெகாேரா னாவால் ஏற்பட்
ள்ள ெந க்க டி க க்கு கங்

ெகா ப்பதில் அர சாங்கம் அதி க ள  
கவ னத் டன் ெசயற்பட்  வ
கின்ற . அவ்வா றா ன ெதா  நிைல
யி ம் எதிர்க்கட் சி யினர் நம் பிக்ைக
யில்லாப் பிேர ர ைண ெயான்ைறக் 
ெகாண்  வ  கின்றார்கள் .இ  
அவர்களின் அர சியல் பல வீ னத்
திைனக் காண் பிக் கின்ற . குறிப்
பாக, இத்த ைகய ெந க்க டி யான 
காலத் தி ம் அர சியல் இலா பத்
திைனப் ெபற்  விட ேவண் ம் 
என்ப தற்கா க ம் அதன் லம் 
அர சியல் சிற் றின்பத்ைத அ  ப
விப்ப தற் குேம அவர்கள் ைன கின்
றார்கள். 

 இந்த விட யத் திைன எவ்வா  
ைகயாள்வ  என்ப  குறித்  
விைரவில்  எம  கட்சியின் 
தைலவர்  மற் ம்  சிேரஷ்ட 
உ ப்பின ர் க டன்  கூடி 
ஆராய்ேவாம் .  அதன்  பின்னர் 
எதிர்க்கட்சிக்கு  தக்க  பதிலடி 
வழங்குேவாம் என்றார். 
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இ ம் த்திைர நாடான வடெகாரியாவில் 
பல இலட்சம் மக்கள் பட்டிணியால் வா வ 
தாக தகவல்கள் ெவளியாகி ள்ளன. கடந்த 
ஆண்  ெகாேரானா பரவியதால் வடெகாரியா 
க்கு ேநாய் ெதாற்  வந்  விடக்கூடா  

என்பதற்காக ஜனாதிபதி கிங் ஜாங் உன் 
பல்ேவ  கட் ப்பா கைள விதித்தார் . 
சீனாவில் இ ந் தான் வடெகாரியா க்கு 
பல்ேவ  உதவிப்ெபா ட்கள்  வந்  
ெகாண்  இ ந்தன. அவற் க்கும் தைட 
விதித்தார்.
இதன் காரணமாக  விவசாயத் க்கு ேதைவ 

யான உரம், ச்சிக்ெகால்லி ம ந் , விவசாய 
க விகள் ேபான்றைவ ம் வரவில்ைல . 
இதனால் விவசாயம் க ைமயாக பாதிக்கப் 
பட்ட . ேம ம் யல் காரணமாக ம் விவசாய 
உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்ட . இதனால் ேபாதிய 
உண  ெபா ட்கள் கிைடக்கவில்ைல . 
வடெகாரியா மக்கள் அரிசி, மக்காேசாளம் 
ேபான்றவற்ைற அதிகமாக சாப்பி பவர்கள். 
அதில் அரிசிக்கு க ம் தட் ப்பா  ஏற் 
பட்ட . மற்ற உண  ெபா ட்க ம் ேபா  
மானதாக இல்ைல. இதனால் 15 இலட்சம் 
டன் உண  பற்றாக்குைற ஏற்பட் ள்ள . 
ேம ம்  விைலவாசி ம்  க ைமயாக 
உயர்ந்  விட்ட . 1 கிேலா வாைழப்பழம் 
அங்கு 10 ஆயிரம் இலங்ைக பா க்கு 
விற்கப்ப வதாக ெசய்திகள் ெவளியாகி ள் 
ளன. இந்தள க்கு பணம் ெகா த்  உண  

கைள வாங்க டியா  மக்கள் பட்டிணியால் 
வாடி வ கின்றனர். அவர்களில் பலர் 2 
நாட்க க்கு ஒ  தடைவ சாப்பி வதாக ம் 
ராய்ட்டர் ெசய்தி நி வனம் கூறி ள்ள .   
1990ம் ஆண்  அங்கு ஏற்பட்ட க ைமயான 
பஞ்சத்தில் 30 லட்சம் ேபர் உயிரிழந்தைம  
குறிப்பிடத்தக்க .
இேதேவைள தன  நாட்டில் உண  

பண்டங்க க்கு தட் ப்பா  ஏற்பட்டி ப் 
பைத ம் மக்களில் ஒ  பகுதியினர் பட்டிணி 
யால் வா வைத ம் ஜனாதிபதி கிங் ஜாங் 
உன் ஏற் க்ெகாண் ள்ளார். எனி ம் அ  
குறித்த ெசய்திகைள ெவளியிட ெதாடர்ந் ம் 
அங்கு ஊடகங்க க்கு கட் ப்பா  விதிக் 
கப்பட்  வ கின்ற . 
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ெவ நாЛΡ ெசТ கЦ

சர்வ ேதச விண்ெவளி நிைல யத் க்கு  
ேபாட் டி யாக,    ‘தியாங்காங்’ என்ற  விண்ெவளி 
நிைல யத்ைத சீனா  உ  வாக்கி வ  கின்
றைம அைன வ ம் அறிந்த விடயம். இதன் 
ைமயப்ப கு தி யான ‘தியான்ெஹ’ ெபட்ட
கத்ைத சீனா ஏப்ரல் 29 ஆம் திகதி  மனி தர்கள்  
இல்லாமல் விண்ெவ ளிக்கு அ ப்பி , அைத  
ெவற் றி க ர மாக நிைல நி த் தி ய .  அதைனத் 
ெதாடர்ந்  விண்ெவளி  நிைல  யத்  க்
கான எரி ெபா ள் உள் ளிட்ட ெபா ட்கள், 
விண்ெவளி உைடகள், உண ப் ெபா ள்
க டன் ‘தியான்ேசா  2' என்ற ெகாள்கலன்  
விண்க லத்ைத ம்  அ ப் பி யதில்  அ ம் 
விண்ெவளி நிைல யத் டன் இைணந்த . 
அதன் ெதாடர்ச் சி யாக, விண்ெவளி நிைலய 
கட்  மான பணி கைள ேமற்ெ காள்வ தற்காக, 
பயிற்சி ெபற்ற ன்   விண்ெவளி  வீரர்கள் 
ேநற்  அ ப்பப்பட் ள்ளனர். ெலாங் மார்ச் 
2எப் இரக ெராக்கட் லம் ெஷன்சூ12 என்ற 
விண்க லத்தில் 3 விண்ெவளி வீரர்க ம் 
பய ணித் ள்ளனர்.  இந்த திட்டம் ெவற் றி
ய ைடந் ள்ள தாக விஞ்ஞா னிகள் அறி வித்
ள்ளனர். 

 5 ஆண்  க க்கு பிறகு  சீனா விண்ெவ
ளிக்கு வீரர்கைள அ ப்பி உள்ள . இந்த 
வீரர்கள் ன்  மாதங்கள் தியான்ெஹ ெபட்
ட கத்தில் தங்கி, விண்ெவளி நிைல யத்தின் 
கட்  மான பணி களில் ஈ  பட உள்ளனர். 

2021ஆம் ஆண்டின்  இ  திக்குள் 10 
தடைவகள் ஆய்  பணிக்கான வீரர்கைள 
விண்ெவளி  நிைல  யத்  க்கு  அ ப்பி 
ைவக்க சீன விண்ெவளி நி வனம் திட்ட 
மிட் ள்ள . ெமாத்தம் 70 டன் எைடயில் 
சீனாவின் விண்ெவளி நிைலயம் விரி  
ப த்தப்பட ள்ள .

உடைல வ ப்ப த் ம்  ெபண் பயிற் சி யா
ள ராக அைன வ ைர ம் ஆச்ச ரி யப்பட ைவத்
ள்ளார் ஜப்பான் நாட்டின் டாக் கி ஷிமா மீகா 

என்ற ெபண்மணி. தின ம் பல மணி ேநரம் 
உடற்ப யிற்சி, உண க் கட் ப்பா  என்

றி க்கும் இவர், ஜப்பானின் மிக வய தான 
ஜிம் பயிற் சி யா ள ராகப் கழ்ெபற் ள்ளார்.
கடந்த ஜன வ ரியில் 90ஆவ  பிறந்த நாைளக் 
ெகாண்டா டிய டாக் கி ஷி மாைவப் பார்த்தால்  
90 வய  என்  கூற  டி யா .
கட் க்ே காப்பான உடல், ேநர்ம ைற யான 

சிந்தைன, கம் க்கப் ன்ன ைக ேயா  
இ ப்பதால் தனக்கு இந்த இள ைம யான 
ேதாற்றம் சாத் தி ய மா கி யி ப்ப தாகச் ெசால்
கிறார் இவர்.  சாதா ர ண மான உடற்ப யிற் சி க

ளில்  கூட அவ க்கு நாட்ட மி க்க வில்ைல.  
“வீட் டி ேலேய உடற்ப யிற்சி ெசய்யாமல் 
இ ந்ேதன்.   நான் எைட அதி க மாக இ ந்த  
என் கண வ க்குப் பிடிக்க வில்ைல.   இ
தியில் அவர் ெசான்ன வார்த்ைதகள் என்ைன, 

உடற்ப யிற்சி நிைல ையத்ைத ேநாக்கி ஓட 
ைவத்  விட்டன. 5 ஆண்  க க்குப் பிறகு 
15 கிேலா எைட குைறந் தி ந்ேதன். 

 இப்ே பா  எனக்கு உடற்ப யிற் சியின் 
மீ  தீராக் காதல் ஏற்பட்  விட்ட  என் கி 
றார் இவர்.  தின ம் இர  11 மணிக்குத் 
ங்கச் ெசல் கிறார். 4 மணி ேநரம் மட் ேம 
க்கம். அதி காைல 3 மணிக்கு எ ந் 

வி வார். 4 கி.மீ. ரம் நடப்பார். 3 கி.மீ. 
ரம் ெம  வாக ஓ வார். 1 கி.மீ. ரத் உலகின் 3  ஆவ  ெபரிய ைவரம் 

ேபாட்ஸ்வானா நாட்டில் கண்  பி டிக்கப்பட்
ள்ள . 73 மில்லி மீட்டர் நீளம், 52 மில்லி 

மீட்டர் அகலம், 27 மில்லி மீட்டர் ப ம ம் 
ெகாண் ள்ள இந்த ைவரக்கல் 1,098 காரட் 
அளைவ ெகாண் ள்ள . இந்த ைவரக்
கல்லா ன   கடந்த 1 ஆம் திகதி அரசாங்க 
ைண டன் இயங்கும் டப்ஸ்வானா என்ற 

நி  வ னத்தால் கண்  பி டிக்கப்பட்ட .
கடந்த சில நாட்க க்கு ன் கண்  பி

டிக்கப்பட்ட ைவரத்ைத ேபாட்ஸ்வானா 
ஜனாதிபதி ேமாக் விட்சி ைகயில் ைவத் தி
க்கும் ைகப்படம் தற்ே பாேத  ெவளி யா

கி ள்ள .
 ெகாேரானா ைவரஸ் காலம் டி வ ைடந்த 

பின்னர் இவ்ைவரத்ைத  ஏலம் விட ேபாட்ஸ்
வானா   திட்ட மிட் ள்ள . ைவரத்ைத ஏலம் 
வி  வதன் லம் கிைடக்கும் பணத்ைத 
ெகாேரா  னா  க்கு  பிந்ைதய  நாட்டின் 
ெபா  ளா தார ேமம்பாட் டிற்கு பயன்ப த்த 
திட்ட மிட் ள்ள தாக   ெதரி விக்கப்பட் ள்
ள . உல கி ேலேய மிகப்ெப ரிய ைவரம் 
1905ம் ஆண்  ெதன் ஆப் பி ரிக்காவில்  
கண்  பி டிக்கப்பட்ட . அந்த ைவரம் 3,106 
காரட் அள  ெகாண்ட தாகும். அதற்கு 
அ த்த ப டி யாக, இரண்டா வ  மிகப்ெப ரிய 
ைவரம் ேபாட்ஸ்வானா நாட்டில் 2017 ஆம்  
ஆண்  கண் பிடிக்கப்பட்ட . அந்த 
ைவரம் 1,109 காரட் அள   ெகாண்ட .  

உலźП οПறாவΤ ǽகРெபǿய 
ைவரС கМΡ ǼſРΧ

அைனவைரΩС ஆИசǿயРபΡНΤС 90 வயΤ ŽС பǾФżயாளУ 

Χ ய ˙Мெவ  Ǻைலய கЛΡமான பaகέЖΜ  
ΨதХ Ψைறயாக ΗரУகைள அΦРǼயΤ ΅னா

பЛſaயாХ வாΡС வடெகாǿய மЖகЦ
க்குப் பின்ே னாக்கி நடப்பார்.  சமச் சீ ரான, 

எளிய காைல உணைவச் சாப் பி வார்.  
இைவதான் டாக் கி ஷி மாவின் அன்றாட நட வ
டிக்ைககள்.  ஜப்பானில் 80 ஆயி ரத் க்கும் 
ேமற்பட்டவர்கள்  வயதில் வாழ்ந்  
ெகாண்டி க்கிறார்கள். அவர்களில் பல ம் 
டாக்கிஷிமாைவப்  பார்த்  உத்ேவகம் 
ெகாண் , உடற்பயிற்சிகளில் ஆர்வம் காட்டி 
வ கிறார்கள்.
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(மஸ்ெக லியா நி பர்)
கடந்த ன்  மாத கால மாக ேதாட்ட 

நிர்வா கங்கள் ெதாழி லா ளர்களின் சந்தாப் 
பணத்ைத அ ப்பாமல் உள்ளதால் ெதாழிற் 
சங்கங்கைள நடத்  வதில் பாரிய சிர மங்
கைள எதிர்ே நாக்கி வ  வ தாக ெதாழி லாளர் 
ேதசிய சங்கத்தின் பிரதி நிதிச் ெசய லா ள ம்  
மத் திய மாகாண சைப ன்னாள் உ ப் பி ன

 மான ேசா. ஸ்ரீதரன் ெதரி வித் ள்ளார். 
இ  ெதாடர்பாக அவர் வி த் ள்ள அறிக்

ைகயில்,
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்க க்கு 1000 பா 

சம்பள உயர்  வழங்கப்பட ேவண் ம் 
என்ற வர்த்த மானி அறி வித்தல் ஏப்ரல் 
மாதம் ெவளி யி டப்பட் டி ந்த . இைத ஆட்
ேச பித்  ேதாட்டக் கம்ப னிகள் வழக்குத் 
தாக்கல் ெசய் தி ந்தன. சம்பள நிர்ணய 
சைப தைல யீ  ெசய் ள்ளதால் தமக்கும் 
கூட்  ஒப்பந்தத் க்கும் இைட யி லான ரிந்

 ணர்  காலா வ தி யா வ தாகத் ெதரி வித்   
ெதாழி  லா  ளர்களின்  சம்ப  ளத்  தி  லி  ந்  
வழ ைம யாக கழித்  அ ப்  கின்ற சந்தாப் 
பணத்ைத ம் நிர்வா கங்கள் அ ப்பாமல் 
இ ந்தன. ெகாேரானா சூழ் நிைல கார ண மாக 
நீதி மன்ற நட வ டிக்ைககள் இைட நி த்தப்
பட் ள்ளன. இத னால்  கம்ப னி க டன் ேபச்
சு வார்த்ைத நடத்த டி யாத இக்கட்டான 
சூழ் நிைல ேதான் றி ள்ள . அத்ே தா  இந்த 
ஆண்  மார்ச், ஏப்ரல், ேம மாதங்க க் கு ரிய 
சந்தாப் பணம் வந்  ேசரா ததால் ெதாழிற்சங்
கங்கள் பாரிய பிரச் சி ைன கைள எதிர்ே நாக்கி 

வ  கின்றன.
ெதாழிற்சங்கக் கட் டி டங்க க்கு வாடைக 

ெச த் தல், கட ைம யாற் ம் உத் தி ேயா
கத்தர்க க்கு மாதாந்த ெகா ப்ப னைவ 
வழங் குதல், குடி நீர், மின்சாரக் கட்ட ணங்
கைள ெச த் தல் உட்பட பல்ேவ  அத்
தி யா வ சியப் பிரச் சி ைனகள் தைல க் கி ள்
ளன. ெதாழிற்சங்கங்களில் கடைம ரி ம் 
ஆயிரக்கணக்கான உத் தி ேயா கத்தர்கள் 
சந்தாப் பணத்தின் லேம ேவதனம் ெபற்  
வ  கின்றார்கள். இைத நம் பித்தான் ற் க் 
கணக்கான கு ம்பங்கள் வாழ்ந்  ெகாண் டி
க் கின்றன.
ெதாழிற்சங்கத்ைத நம்பி வாழ் கின்ற உத் தி

ேயா கத்தர்கள் தம  கு ம்பங்கைள நடத்த 
டி யாமல் கஷ்டங்கைள அ  ப விக்க 

ேவண் டிய நிைல உ  வா கி ள்ள .
ெதாழி லா ளர்க க்கு அறி விக்கப்பட்ட 

1000 பா சம்பள உயர்ைவ  ைம யாக 
அ  ப விக்க டி யாத ர திஷ்ட சா லி க ளா
க ம் ெதாழி லா ளர்கள் இ  கின்றார்கள்.  
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்க க்கு ஆயிரம் பா 
சம்பள உயர்  ெபற் க் ெகா க்கப்ப ம் 
என்  அர சாங்கம் ெதரி வித் தி ந்தா ம் 
தற்ே  பா  ெதாழி  லா  ளர்கள்  ப  கின்ற 
கஷ்டங்கைள நீக்குவதற்கு எந்த விதமான 
ஆக்க ர்வமான நடவடிக்ைகக ம் எ க்கப் 
படவில்ைல. 
இவர்க க்கு விேமாசனத்ைதப் ெபற் க் 

ெகா க்க அரசாங்கம் ன்வர ேவண் ம் 
என் ம் ெதரிவித் ள்ளார்.

(பானா. தங்கம்)
வ ெர லியா மாவட்டத்தில் உள்ள சி வர், 
திேயார் மற் ம் வல  குைறந்ேதார் இல்

லங்கள் ஊடாக ஜனா தி ப தியின் ெசய ல
ணியின் “ெகாவிட் 19” ேவைலத் திட்டத்ைத 
ேமற்ெ காள்வ தற்குத் ேதைவ யான விப ரங்கள் 
திரட்டப்பட்  வ  வ தாக “பிரிேடா” நி  வ
னத்தின் திட்ட இயக் கு ன ம்,  ஜனா தி பதி 
ெசய ல ணியின் வ ெர லியா மாவட்டத் க்
கான ஒ ங் கி ைணப்பா ள  மான எஸ். ேக. சந்
தி ர ேச கரன் ெதரி வித்தார்.
இ  ெதாடர்பாக அவர்   க த்  ெதரி விக்

ைகயில்,     ஜனா தி ப தியின் ெகாவிட் 19 அவ சர 
உத விக்கான ெசய ல ணியில் சிவில் அைமப்

 க ம் உள்வாங்கப்பட் ள்ளன.   அர சியல் 
ரீதி யாக அல்லாமல் சுதந் தி ர மாக மக்க க்கு 
ேசைவ ெசய்ய ேவண் ம் என்பேத இதன் 
ேநாக்க மாகும். அந்த வைகயில் வ ெர லியா 
மாவட்டத்தில் ஜனா தி பதி ெசய ல ணியின் 
ேசைவ கைள விஸ்த ரிக்க ம் விைர  ப த்
த ம் நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்பட்  

வ  கின்றன. வ ெர லியா மாவட்டத்தில் 
உள்ள 15 சி வர் இல்லங்களில்   சுமார் 1400 
பிள்ைளகள் தங் கி ள்ளார்கள். இங் குள்ள 9 
திேயார் இல்லங்களில்   சுமார்  750 ேபர் 

தங்க ைவக்கப்பட் ள்ளார்கள். அேதேபால் 
6 நிைல யங்களில் விேஷட ேதைவ  ைடய  
485 ேபர் பரா ம ரிக்கப்பட்  வ  கின்றார்கள். 
இவர்கள் அைன வ க்கும் உலர் உண ப் 

ெபா ட்கள் வழங் கு தல், சுகா த ரத் க்குத் 
ேதைவ யான அத் தி யா வ சியப் ெபா ட்கைள 
வழங் குதல், “கிளினிக்” வச தி கைள ஏற்ப
த்திக் ெகா த்தல், ெகாவிட் 19 பரவல் சம்

பந்த மான பிசிஆர் பரி ேசா தைன ேமற்ெ காள்
தல், ெதாற்றா ளர்கள் அைட யாளம் காணப்

பட்டால் அவர்கைளத் தனி ைமப்ப த்தி 
பரா ம ரித்தல் த லான ேவைலத் திட்டங்கள் 
ன்ென க்கப்பட்  வ கின்றன. 
இத்திட்டங்கைள  ெவற்றிகரம ாக 

ேமற்ெகாள்வதற்கு ெபா  மக்களின் ரண 
ஒத் ைழப்ைப எதிர்பார்க்கின்ேறாம் என்றார்.

(ெகாத்மைல நி பர்)
ெகாேரானா ேபரி ட க்கு மத் தி யி ம் 

ெப ந்ே தாட்டத் ெதாழி லா ளர்கள் நாட்டின் 
அபி வி த் திக்காக ேதாள் ெகா த்  வ
கின்றார்கள். எனி ம் அர சாங்கம் இம்மக்
கைள ெகாேரானா ேவைலத் திட்டங்களில் 
இ ந் ம்  றக்க ணித்  வ  கின்ற .இ  
மைல யக ச  கத் க்கு இைழக்கப்ப ம் 
மிகப்ெப ம்  அநீ தி யாகும் என்  ன்னாள் 
பாரா  மன்ற உ ப் பி ன ம், ேஜ.வி.பி. யின் 
மத் திய கு  உ ப் பி ன  மான இரா ம லிங்கம் 
சந் தி ர ேசகர் ெதரி வித்தார்.
அவர் இ  குறித்  ேம ம் க த்  ெதரி விக்

ைகயில், இலங்ைக யி ம் ெதாற் க்கு உள்ளா
ேவாரின் எண் ணிக்ைக ேவக மாக அதி க ரித்  
வ ம் நிைலயில் பய ணத்தைட இப்ே பா  
பல ரி ன ம் விமர்ச னத் திற்கு உள்ளாகி இ க்
கின்ற . ேதாட்டங்களில் ெதாழில் ரீதி யான 
பா  காப்  மற் ம் ெகாேரா னா க்கான 
பா  காப்  ன்ேனற்பா கள் இல்லாத 

நிைல யி ம் ெதாழி லா ளர்கள் நாட்டின் அபி
வி த் திக்கு அர்ப்ப ணிப் டன் பணி யாற்றி 
வ  கின்றனர்.எனி ம் அர சாங்கம் இம்மக்
கைள ெகாேரானா ேவைலத் திட்டங்களில் 
இ ந் ம் றக்க ணித்  வ  கின்ற . ஏற்க
னேவ கல்வி, ம த் வம், சுகா தாரம் 
ேபான்ற ேவைலத் திட்டங்கள் ேதசிய 
ரீதியில் ேமற்ெ காள்ளப்ப  கின்ற
ேபா ம் இவ்ேவ ைலத் திட்டங்கள் 
மைல ய கத்ைத வந்த ைட வதில் கால
தா மதம் ஏற்ப  கின்ற . . தி ேயார்
க க்கு வழங்கப்ப ம் ஐயா யிரம் 
பா ெகா ப்ப ன  மற் ம் ஏைனய 

நலன்சார் உத விகள் ேதாட்ட மக்க
க்கு கிட்டாத நிைலேய காணப் 

 ப   கின்ற .கிரா  மத்த  வர்க  க்கு 
கிைடக்கும் பல ச  ைககள் ேதாட்டத் ெதாழி
லா ளர்க க்கு கிைடப்ப தில்ைல. 
ெப ந்ே தாட்டங்களில் ெகாேரானா ெதாற்
க்கு உள்ளா ேவாரின் எண் ணிக்ைக ேவக மாக 

அதி க ரித்  வ  கின்ற  இந் நிைல ெதாட 
மானால் பாரிய பாதக விைள  கைள ெதாழி
லா ளர்கள் எதிர்ே நாக்க ேவண்டி ஏற்ப ம்.  

மைல யக அர சியல், ெதாழிற்சங்க  
வா திகள் ெகாேரானா காலத்தில் 
தம   மக்கள்ப ம்  இன்
னல்கைள கண் ம் காணா  
ஒளிந்  ெகாண் ள்ளனர் .
ெகாேரானாவில்  இ ந் ம் 
மக்கைள மீட்ெட ப்பதில் இவர் 
களின் வகிபாகம் அதிகமாகும் 
என்பதைன இவர் கள் மறந்  
ெசயற்ப தல் கூடா . தம  
அரசியல்  இ ப்ைப  உ தி 

ெசய்  ெகாள்வதற்கும் மக்கள் உயி டன் 
இ க்க ேவண் ம் என்பதைன இவர்கள் 
நிைனவில்  ெகாள் தல் ேவண் ம் என்றார்.

(அட்டன் கிைள) 
ெகாேரானா ெதாற்  கார ண

மாக ைசவ ஆல யங்கள் டப்
பட் ள்ள தா ம் தி  ம ணங்கள் 
மற் ம் ஏைனய ைஜகள் , 
உப யங்கள்  அைனத் ம் இரத்  
ெசய்யப்பட் டி ப்ப தா ம் நாதஸ்
வரம் மற் ம் தவில் ஆகிய   
மங்கல  இைசக்க   வி  கைள 
வாசிக்கும்   கைல ஞர்கள் ெப ம் 
ெந க்க டி கைள சந் தித்  வ  வ
தாக சுட் டிக்காட் டி ள்ளனர்.   
இ  குறித்  வ ெர லியா 

மாவட்ட நாதஸ்வர –தவில் 
கைல ஞர்கள் ேசைவ மன்ற
த்தின் தைலவர் சி.சுப்ரமணியம் 
ெதரிவிக்ைகயில், 

 ெகாேரானா  ெதாற்  கார
ண மாக பல தரப் பி ன ம் தம  
வாழ்வா தா ரங்கைள இழந்  நிற்
கின்றனர்.  இதில் எம  உ ப்
பி னர்கள் மிக ம் ேமாச மான 
நிைலைய எதிர்ெ காண்  வ
கின்றனர்.  ஆல யங்கள் டப்
பட் ள்ளதால் எம   மன்றத்
திற் குட்பட்ட சுமார் 75 இற்கும்  
ேமற்பட்ட  கு ம்பங்கள்,  தம  
வ  மா னத்ைத இழந் ள்ளன. 

 ஆல யங்களில் இடம்ெப ம்     
கும்பா  பி  ேஷகம் ,  பாலஸ்தா
பனம், ேதர்த் தி  விழா மற் ம் 

தி  மண நிகழ் கள் ேபான்ற
வற்றில் மங்கல வாத் தி யங்க ைள 
இைசப்பதன் லம்  கிைடக்கப் 
ெப ம்  வ  ம ா  னத்ைத 
ெகாண்ேட நாம் எம  வாழ்க்
ைகைய நடத்தி வ  கின்ேறாம். 
இக்க  வி கைள இைசப்ப தற்கு 
ைக  விரல்கள்  மி   வாக 
இ க்க ேவண் ம் என்ப  மிக 
க் கியம் . அதன் கார ண மாக 

நாம் மாற் த் ெதாழில்க ளான 
விவ சாயம் உள் ளிட்ட ஏைனய 
ெதாழில்கைள நாட டி யா  
டங் கிப்ே பா ள்ேளாம்.  எனேவ 

எம  நிைல ைம கைள க த் திற்
ெகாண்  அர சாங்கம் எமக்கு நிவா
ர ணங்கைள வழங்க ேவண் ம்.  
அேத ேவைள நாம் ஆலய நிர்
வா கங் க்கும் இ  ெதாடர்பாக 
அறிவித்தி க்கிேறாம்.   எனி ம் 
இ  வைர அந்த உதவிகள் 
எம்ைம  வந்தைடயவில்ைல 
எனத் ெதரிவித்தார். 

(ம ல்கைல நி பர்)
கண்டி  ரங்கல  டக்  கு  வாரி 

உ  கல  ேதாட்டத்தில்  30 
ேப க்கு ெகாேரானா ெதாற்  
உ தி  ெசய்யப்பட்டதில் 
அவர்கள் அைன வ ம் த ப்  
நிைல யங்க க்கு ெசன்  வந்  
தற்ே பா  வீ  களில் தனி ைமப்
ப த்தப்பட் ள்ளனர். இவர்க
க்கு ெதாற்  பர  வ தற்கு 

ெவளி மா வட்டத்தில் ெதாழில் 
ெசய்  வந்த குறித்த பிர ேதச 
இைள ஞேர காரணம் என ெதரி
விக்கப்பட் ள்ள .
குறித்த  இைளஞர் 

ேதாட்டத் தி ள்ள இைள
ஞர்க  டன்  கிரிக்ெகட் 
விைள யாட்டில் ஈ  பட் டி
க் கிறார்.  பின்  திடீர் சுக

வீ னத் க் குள்ளா கி ள்ளார். 
சந்ேத  கத்தின்  ேபரில் 
அவ க்கு பி.சி.ஆர் பரி ேசா
த ைனகள் ேமற்ெ காள்ளப்
பட்டதில் ெதாற்  உ  தி யா கி
ள்ள .  அவர்  ெதல்ேத னிய 
ைவத் தி ய சா ைலயில் சிகிச்ைச 
ெபற்  வீட்டில் தனி ைமப்ப த்
தப்பட் ள்ளார். ேமற்படி இைள
ஞ டன்  இைணந்  விைள யா
டிய இைள ஞர்கள் உட்பட அவர்
க ள  கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த 
60 ேப க்கு பி.சி.ஆர் பரி ேசா

த ைனகள் ேமற்ெ காள்ளப்பட்
டதில் 30 ேப க்கு ெகாேரானா 
உ தி ெசய்யப்பட்ட . அவர்கள்    
ெகாேரானா  நிைல யங்களில் 
சிகிச்ைச ெபற்   வீ  தி ம்பி 
மீண் ம் தனி ைமப்ப த்தப்பட்
ள்ளனர். பாதிக்கப்பட்ட இம்

மக்க க்கு கர லி யத்த பிர ேதச 
ெசய  ல  கத்தின்  ஊடாக  ஒ  
ைற மாத் தி ரேம உலர் உண  

ெபாதிகள் வழங்கப்பட் ள்ளன.
 இதனால்  இத்ே  தாட்ட 

ெபா  மக்கள்,   ெப ம் சிர
மத்ைத எதிர்ே நாக் கு கின்றனர்.  

கண்டி  மாவட்டத்  திற்கான 
ெகாேரானா ேநாய்க்கான த ப்  
ெசயலணியின்  பணிப்பாளர் 
பாரத் அ ள்சாமி, இராஜாங்க 
அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்டமான்  
ஆகிேயார் தம  நிைலைமகள் 
குறித்  நடவடிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம்  என  இவர்கள் 
ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளனர். 



ேதாЛடНெதா˘லாளУகைள ΧறЖகaНΤЦளΤ அரசாЗகС οПΫ மாத காலமாக சОதாРபணС இХைல 
żரமЗகέЖΜ மН ǾХ ெதா˘ФசЗகЗகЦ

Υவெரˇயா மாவЛடН Х żΫவУ – Ψ ேயாУ– வலΤ ΜைறОேதாУ
இХலЗகЦ ஊடாக ˙பரЗகЦ ரЛடРபЛΡ வΪźПறன

ஆலயЗகЦ οடРபЛΡЦளதாХ  
ெநΪЖகſǾХ கைலஞУகЦ 

ெதாФΫЦள இைளஞΦடП źǿЖெகЛ ˙ைளயாſேயாǿП 
ΜΡСபЗகைள ேசУОத 30 ேபΪЖΜ ெதாФΫ உΫ

ேஜ.வி.பி குற்றச்சாட்

சம்பந்தைன...
கலந்  ைர யா டப்பட் ள்ள . ன்ன தாக கடந்த தன்  
கி ழைம ஜனா தி பதி ேகாட்டா ப ய விற்கும் சம்பந்தன் தைல
ைம யி லான கூட்ட ைமப் பி ன க்கும் இைடயில் சந் திப்  
நைட ெப  வ தற்கு ஏற்பா டா கி யி ந்த ேபா ம் அ  ஈற்றில் 
பிறி ெதா  தினத் திற்கு ஒத் தி ைவக்கப்ப  வ தாக கூறி ஜனா தி
பதி தரப்பால் ரத் ச் ெசய்யப்பட் டி ந்த . 
இந் நி ைலயில் கடந்த வியா ழக் கி ழைம காைல ஜனா தி பதி 

ெசய ல கத் தி லி ந்  ஜனா தி ப தியின் இைணப் ச் ெசய லாளர் 
ஒ வர் ெதாைல ேபசி வழி யாக ெதாடர்  ெகாண்  சம்பந்த
டன் உைர யா டி ள்ளார். 

ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜபக் ஷ பிறி ெதா  தினத்தில் 
சந் திப்ைப நடத்  வ தற்ேக எண்ணங்ெ காண் டி ப்ப தா க ம் 
அதற்கான திக திைய விைரவில் அறி விப்பார் என் ம் கூறி யி
க் கின்றார்.  அத் டன், த லா வ  சந் திப்  தவிர்க்க டி

 யாத கார ணங்களால் இடம்ெப ற வி லைல என் ம் அத ைன
யிட்  எதிர்ம ைற யாக க  த ேவண்டாம் என ம் குறித்த 
இைணப்பாளர் சம்பந்தைன ேகட் க்ெ காண்ட தாக ெதரி ய  
வ  கின்ற .  எவ்வா றா யி ம், தமிழ்த் ேதசியக் கூட்
ட ைமப்பின் ஜனாதிபதி டனான சந்திப்  ரத்தானைம 
ெதாடர்பில் எவ்விதமான எதிர்மைறயான ெவளிப்பா க ம் 
ெசய்யப்படவில்ைல என்ப  குறிப்பிடத்தக்க , 

இலங்ைகயின்...
ஆசிய விவ கா ரங்க க்கு ெபா ப்பான அைமச்சர் 
ைநஜல் அடம்ஸ் ெதரி வித் ள்ளார். 
பிரித்தா னிய கார்ஷால்டன் மற் ம் ெவாலிங்டன் 

ெதாகு தியின் பாரா  மன்ற உ ப் பி ன ரான எலியட் 
ேகால்ேபர்ன் பாரா  மன்றில் எ ப் பிய ேகள் வி க
க்குப் பதி ல ளிக்ைக யி ேலேய அவர் ேமற்கண்ட

வா  ெதரி வித்தார். அவ் வி  வ க்கும் இைடயில் 
இடம்ெபற்ற ேகள்வி பதில்கள் வ  மா , 
எலியட் ேகால்ேபர்ன்: இலங்ைகயில் நைட ெபற்ற 

மனித உரிைம மீறல்கைளத் ெவளிப்ப த்  வ தற்கு 
எவ் வி த மான நட வ டிக்ைக கைள அவர் (அைமச்சர் 
ைநஜல் அடம்ஸ்) எ த் ள்ளார்?
அைமச்சர் ைநஜல் அடம்ஸ்: ஐ.நா. மனித உரி

ைமகள் ேபர ைவயின் கடந்த மார்ச் மாதம் இடம்ெபற்ற 
அமர் வின்ே பா   இலங்ைகயின் மனித உரி ைமகள் 
மீறப்பட்டைம குறித்  ஆழ்ந்த கவ ைலைய ெவளிப்
ப த் தி ய ேதா  ஐ.நா.வின் கண்கா ணிப்ைப ேமம்ப
த் ம் வைக யி லான தி ய ெதா  தீர்மா னத்ைத ெவற்

றி க ர மாக வழி ந டத்தி நிைற ேவற் றி ள்ேளாம். 
அத் தீர்மா னத்தில் தன்  ைற யாக , எதிர்கால 

ெபா ப் க் கூறல் ெசயல்  ைற க க்கு ேதைவ யான 
மனித உரிைம மீறல்க க்கான ஆதா ரங்கைள ேசக
ரிக்க ேவண் ம் என்  ேகாரப்பட் ள்ள . இந் நி
ைலயில் இலங்ைக அர சாங்கத்ைத ெபா ப் க் கூ ற
ைவக்கும் ெசயற்பாட்டில் ெதாடர்ச் சி யாக ஈ  பட்  
வ  கின்ேறாம். 
எலியட் ேகால்ேபர்ன்: ேபாரின் ேபா  ஆயி ரக்க

ணக்கான ெபா  மக்கள் வலிந்  காணாமல் ஆக்கப்
பட்ட, பாலியல் ரீதி யாக ெகா  ைமப்ப த்தப்பட்ட 
சம்ப வங்க க்கு ெபா ப்பா ன வர்கள் என்  நம்பத்த
குந்த இலங்ைக அதி கா ரி க க்கு எதி ரான தைட கைள 
விதிப்ப தற்கு ேதைவ யான சான் கள் ேசக ரிக்கப்பட்
ள்ளனவா?
அைமச்சர் ைநஜல் அடம்ஸ்:  ஐ.நா. மனித உரி ைம 

கள் ேபரைவ உட்பட இலங்ைகயில் ெபா ப் க் கூறல், 
நல் லி ணக்கம் மற் ம் மனித உரி ைம கைள ேமம்ப த்

 வ தற்காக பிரித்தா னிய அர சாங்கம் பல ஆண்  க
ளாக சர்வ ேதச ரீதி யாக நட வ டிக்ைக கைள எ த்  வ 
வ  நண்ப க் கு  ெத ரி ம். 
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 

கடந்த மார்ச் மாதக் கூட்டத்ெ தா டரில் பிரித்தா னியா 
தைல ைமயில் நிைற ேவற்றப்பட்ட இலங்ைக  கு றித்த 
தீர்மானத்தில் 'மனித உரிைம மீறல்கள் பற்றிய தகவல் 
கைள ம் ஆதாரங்கைள ம் ேசகரித்தல், ஒ ங்கிைண 
த்தல், பகுப்பாய்  ெசய்தல் மற் ம் பா காத்தல்' 
இ  எதிர்கால ெபா ப் க்கூறல் ெசயல் ைறகைள 
ஆதரிக்கப் பயன்ப ம் என்ற விடயம் உள்ளீர்க்கப் 
பட் ள்ள  என்  பதிலளித் ள்ளார். 

881 சந்ேதக...
ைக  ெசய்யப்பட்ட தா க ம் ெபாலிஸ் ஊடகப் 
ேபச்சாளர் பிரதிப் ெபாலிஸ் மா அதிபர் அஜித் 
ேராஹன ெதரி வித்தார்.
ெபா  மக்கள் பா  காப்  அைமச்சர் சரத் வீர ேச க

ர டன் ேநற்  ன்தினம் அரச தகவல் திைணக்க
ளத்தில் நைட ெபற்ற  விேஷட ஊட க வி ய லாளர் சந்
திப்பில் பங்ேகற்ற ேபாேத அவர் இதைன ெவளிப்
ப ப த் தினார்.
இேத ேவைள குறித்த தற்ெ காைல தாக் கு தல்க
டன் ெதாடர்  ைடய 8 வழக் குகள் தற்ேபா ம் 

தாக்கல் ெசய்யப்பட் ள்ள நிைலயில், 8 தற் 
 ெகாைல தாக் குதல் சம்ப வங்கள் ெதாடர்பில் தனித் 
தனி யாக  பிர தான வழக் குகள் எதிர்வ ம் ஜூைல 
3 ஆம் வாரத்தில் தாக்கல் ெசய்யப்ப ம் என ெபா  
மக்கள் பா  காப்  அைமச்சர் சரத் வீர ேச கர இதன்
ேபா  குறிப் பிட்டார்.
உயிர்த்த ஞாயி  தின தாக் குதல் குறித்த விசா ர

ைண களின் தற்ே பா ைதய நிைலைய இதன்ே பா  
ெவளிப்ப த் திய பிரதிப் ெபாலிஸ் மா அதிபர் 
அஜித் ேராஹன,
இந்த தாக் கு தல்கள் ெதாடர் பிலான வி சா ர

ைணகள் 2019 ஏப்ரல் மாதம் அந்தந்த ெபாலிஸ் 
நிைல யங்களால் ஆரம் பிக்கப்பட்  பின்னர் சி.ஐ.டி.
யின ரிடம் ைகய ளிக்கப்பட்டன. அ  தல் இந்த 
தற்ெ காைல தாக் கு தல்கள் ெதாடர்பில் 724 சந்ேதக 
நபர்கள் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர். அவர்களில்  
227 ேபர் விசா ர ைண கைள ெதாடர்ந்  நீதி மன்றங்
களில் ஆஜர்  ெசய்யப்பட்  விளக்க ம றி யலில் 
ைவக்கப்பட் ள்ளனர்.  தற்ே பா  83 ேபர் சி.ஐ.டி. 
எ ம் குற்றப் ல னாய் த் திைணக்களம் மற் ம் 
சி.ரி.ஐ.டி. எனப்ப ம் பயங்க ர வாத த ப்  மற் ம் 
விசா ரைணப் பிரி வி னரின் த ப்பில் த த்  ைவக்
கப்பட் ள்ளனர்.
சுமார் 205 மில் லியன் பா வைர யி லான பணம், 

தங்க நைககள், மாணிக்கக்  கற்கள் ெபாலி சா ரினால் 
மீட்கப்பட் ள்ளன. சுமார் 100 வங்கிக் கணக் கு
களில் உள்ள 134 மில் லியன் பா பணம் வைர 
தைட ெசய்யப்பட் ள்ளன. இந்த தாக் கு தல்கள் 
ெதாடர்பில் 9800 வாக்கு லங்கள் பதி  ெசய்யப்
பட் ள்ளன. சுமார் 21 ஆயிரம் ெதாைல ேபசி இலக்
கங்கள் பகுப்பாய் க்கு உட்ப த்தப்பட் ள்ளன.

1000 ஏக்கர் வைர யி லான நிலம் ெபள தீக ரீதி யாக 
ெபாலிஸ் ெபா ப்பில் ைவக்கப்பட் ள்ளன . 
ேககாைல,  த்தளம் மாவட்டங்களில் இவ்வா றான 
நிலங்கள் ெபாலிஸ் ெபா ப்பில் உள்ளன. இ  இவ்
வா றி க்க இந்த விசா ர ைண கைள ன்ென த்  
ெசல் ம் ேபாேத, தற்ெ காைல குண்  தா ரி க க்கு 
தைலைம வகித்த சஹ்ரான் ஹஷீம் கடந்த 2018 
ஆம் ஆண்  தல் அடிப்ப ைட வாத நட வ டிக்
ைக கைள திட்ட மிட்  பரப் பி யைம ெதாடர்பில் 
தக வல்கள் ெவளிப்பட்டன. எனேவ ெபாலிஸார்,  
தாக் குதல் சம்ப வங்க க்கு ேமல தி க மாக  2018 
ஆம் ஆண்  தல் அடிப்ப ைட வா தத்ைத வளர்க்க 
ன்ென க்கப்பட்ட நட வ டிக்ைககள் ெதாடர்பில் 

விசா ரைண நடத்தப்பட்ட .
 இதற்காக கடந்த 2018 ஆம் ஆண்  அடிப்ப

ைட வாத வகுப் க்கைள அவர் நடத்தி இ ந்தார். 
அந்த வகுப் க்களில் பங்ேகற் , தற்ெ காைல தாக்
கு தல்கள் நடத்த  ' ைபயத்' எ ம் உ தி ெமாழி 
எ த்த 84 ஆண்கள், 7 ெபண்கள் இ  வைர விசா
ர ைண களில் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர். கப் த்
தகம், வட்ஸ் அப் உள் ளிட்ட ச க வைலத் தளங்கள் 

ஊடாக அடிப்ப ைட வாத நட வ டிக்ைக கைள ஊக் கு
வித்த 26 ேபர் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.
தாக் குதல் நடத்த ப்ப  வ தற்கு ன்னர் சஹ்ரா
டன் ெந ங் கிய ெதாடர்  கைளக் ெகாண் டி ந்த,  

அடிப்ப ைட வாத நட வ டிக்ைக கைள ன்ென க்க 
உதவி ஒத்தாைச அளித்த 23 ஆண்கள் 2 ெபண்கள் 
ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர். 2018 ஆம் ஆண்  
தல் சஹ்ரான் ஹஷீமின்  அடிப்ப ைட வாத நட வ

டிக்ைக கைள ன்ென த்  ெசல்ல ெவளி நா
 களில் இ ந்  நிதி ய ளித்த, ஆத ர வ ளித்த 15 

ேபர் கட்டார், பாய், குைவட் உள் ளிட்ட நா
களில் இ ந்  இலங்ைகக்கு நா  கடத்தப்பட்  
தற்ே பா  ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர். அதன்படி 
ெமாத்த மாக இ  வைர 800 இற்கும் அதி க மா ன
வர்கள் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.' என ெதரி
வித்தார்.
இந்நிைலயில் இந்த ஊடக சந் திப்பில் க த்  

ெதரி வித் ம் ஊட க வி ய லா ளர்களின் ேகள் வி 
க க்கு பதி ல ளித் ம் ேபசிய ெபா  மக்கள் பா
காப்  அைமச்சர் சரத் வீர ேச கர,

'விவ கார  விசா ர ைணகள் மிக விரி வா ன ைவ
யாகும். ஆழ மான விசா ர ைணகள் சி.ஐ.டி. மற் ம் 
சி .ரி .ஐ .டி . அதி கா ரி களல் ன்ென க்கப்பட்
ள்ளன. கடந்த 2020 நவம்பர் மாதம்  பிர தான விசா

ர ைணகள் நிைற   ெசய்  சி.ஐ.டி. ேகாைவைய 
சட்ட மா அதி ப க்கு அ ப் பி ய . அதன் பின்னர் 
அதில் ஏற்பட்ட குைறப்பா கள் நிவர்த்தி ெசய்யப்
பட்டன.

 சி.ஐ.டி., சி.ரி.ஐ.டி. அதி கா ரிகள் 54 ேபர் கடந்த 
மார்ச் மாதம் தல் சட்ட மா அதிபர் திைணக்க
ளத்தில் பிரதி ெசாலி சிட்டர் ெஜனரல் ஒ  வரின் 
கீழ் வழக்கு தாக்கல் ெசய் ம் நட வ டிக்ைக க க்
கான தயார் ப த்தல்கைள ன்ென க்கும் நட வ
டிக்ைக களில் ஈ  பட்  வ  கின்றனர்.

 அதன்படி இ  வைர மாவ ெனல்ைல தஸ்லீம் 
மீதான  ெகாைல யற்சி, த்தர் சிைல தகர்ப் , 
வனாத்  வில்  ஆ த களஞ் சியம் உள் ளிட்ட விட
யங்கள் அடங்க ளாக 8 வழக் குகள் தாக்கல் ெசய்யப்
பட் ள்ளன. க் கி ய மாக 2019 ஏபரல் 21 அன்  
8 இடங்களில் தற்ெ காைல தாக் கு தல்கள் நடந்த 
நிைலயில் அைவ ஒவ்ெ வான் ம் ெதாடர்பில் 
தனித் தனி வழக் குகள் தாக்கல் ெசய்யப்ப ட ள்
ளன. குறிப்பாக அ த்த மாதம் ன்றாம் வாரத்
க்குள் பிர தான வழக் குகள் தாக்கல் ெசய்யப்ப ம் 

என சட்ட மா அதிபர் திைணக்களம் எமக்கு அறி
வித் ள்ள .
சாய்ந்த ம தில் தற்ெ கா ைல தா ரிகள் குண்ைட 

ெவடிக்க  ெசய்  மர ணித்த ேபா  அங் கி ந்  
சாரா ெஜஸ்மின் எ ம் குண்  தாரி தப்பிச் ெசன்  
ள்ள தாக கூறப்ப ம் விவகாரம் குறித்  ரண 
விசாரைணகள் இடம்ெப கின்றன. இ வைர 
சாரா ெஜஸ்மின் உயி டன் இ ப்பதாக அவ்விசா 
ரைணயில் எந்த சாட்சிய ம் இல்ைல. அவைர 
உயி டன் பார்த்ததாக கூ ம் இ  சாட்சியாளர் 
களின் சாட்சியங்க ம் ன் க்கு பின் ரணாக 
உள்ளன.

 எனேவ சாரா ெஜஸ்மின் ெதாடர்பில் டி.என்.ஏ. 
பரிேசாதைனகைள மீள ம் ன்ென ப்ப  
ெதாடர்பில் சட்ட உதவிகைள நாடி ள்ேளாம். அவர் 
ெதாடர்பில் நாம் இந்தியாவிடம் எைத ம் ேகார 
வில்ைல. எனி ம் அவர் அங்கு இ ப்பதாக 
இந்திய லனாய் த் ைற ம் எமக்கு தகவல் 
அளிக்கவில்ைல என ெதரிவித்தார்.

(ெதாடர்ச்சி...) (ெதாடர்ச்சி...)

(ெதாடர்ச்சி...)
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வடக்குச் ெசய்திகள்

கிழக்குச் ெசய்திகள்

ஓமந்ைத,
உயிர்த்  தி  யா  கங்க  ளினால்  உ  வான 

மாகாண சைப க க்கான காணி, ெபாலிஸ் 
அதி கா ரங்கைள வழங் கு வ தற்கு ம  த
லித்  வ ம் சிங்கள, ேபரி ன வாத அர சுகள் 
தற்ே பா  ம த் வம் மற் ம் கல்வி அதி கா
ரங்க ைள ம் பறிப்ப தற்கு நட வ டிக்ைக கைள 
எ த் ள்ளன என தமிழ் மக்கள் ேதசியக் கூட்
ட ணியின் ெசய லாளர் சிவ சக்தி ஆனந்தன் 
ெதரி வித் ள்ளார்.
ஒட்  ெமாத்த மாக மாகாண சைப கைள 

அதி கா ரங்கள் அற்ற ெவற் ப்ெ பா ட்
க ளாக் கு வ ைதேய அரசாங்கம் இலக்காக 
ெகாண் ள்ள  என் ம் அவர் சுட் டிக்காட் டி
ள்ளார்.
கிளி ெநாச்சி , மன்னார் , ல்ைலத் தீ  

மாவட்ட ெபா  ம த்  வ ம ைனகள் உட்பட 
ஒன்ப  ம த் வ மைன கைள மத் திய 
சுகா தார அைமச்சின் கீழ் ெகாண்  வ 
வ தற்கு அ  மதி அளிக்கும் தீர்மானம் 
ெதாடர்பில் அவர் ெவளி யிட் ள்ள ஊடக 
அறிக்ைக  யி  ேலேய  இவ்வா   ெத  ரி  விக்
கப்பட் ள்ள .
அந்த அறிக்ைகயில் ேம ம் ெதரி விக்கப்

பட் ள்ள தா வ ,  தமி ழன வி  த ைலக்காக 
ஆ  த ேமந்திப் ேபாரா டிய இைளஞர், வ தி
களின் உயிர்த் தி யா கத் தினால் உ  வா ன  
தான் இந் திய, இலங்ைக ஒப்பந்த ம் அதன் 
பிர காரம் இலங்ைக அர சி ய ல ைமப்பில் 
ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட 13ஆவ  தி த்த ம் 
ஆகும்.அதன் லம் தான் மாகாண சைபகள் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்டன. இதில் வடக்கு, கிழக்கில் 
ர் வீ க மாக வா ம் தமிழ் மக்க க்காக 

இைணந்த வட கி ழக்கு மாகாண சைப உ
வாக்கப்பட் டி ந்த  என்பேத வர லா .

 இந்த நிைலயில் ஆரம்பத்தில் வடக்கு, 
கிழக்கு மாகாண சைப பிரிக்கப்பட்ட . 
அதன் பின்னர் மாகாண சைப க க்கு காணப்
பட்ட அதி கா ரங்களின் பிர காரம் காணி, 
ெபாலிஸ் அதிகாரங்கைள வழங் கு வ தற்கு 

மத் தியில் மாறி மாறி 
ஆட் சியில் இ ந்த 
அத்தைன  சிங்கள 
ேபரி ன வாத அர சாங்
கங்க ம் ம த்தன.
காணி, ெபாலிஸ் 

அதி கா ரங்கள் வழங்
கப்பட்டால் தனி நா  
உ  வாகும் என் ம், 
அ  இலங்ைகத் 

ேதசிய பா  காப் க்கு ேகடா கி வி ம் என் ம் 
சிங்களத்  தைல  வர்கள்  க த்  க்கைள 
ெவளிப்ப த் தி னார்கள்.
இவ் வி த மான நிைலைம தற்ே பா ைதய 

ஆட் சி யா ளர்கள் பத விக்கு வந்த ம் ேம ம் 
ேமாச ம ைடந்த . 
ஒேர நா  ஒேர சட்டம் என்ற சித்தாந்தத்

திைன அ  லாக்கி 13ஆவ  தி த்தச்சட்டத்
திைன  ைம யாக ைடத்ெத றி வ தற்கு 
கங்க ணங்கட் டிக்ெ காண் டி க் கின்றனர்.
ஆனா ம், பிராந் திய தைலைம நா  உள்

ளிட்ட பல்ேவ  நா  களின் ெந க்க டியால் 
அதைன உட ன டி யாக தற்ே பா ைதய ஆட்
சி யா ளர்களால் ேமற்ெ காள்ள டிந் தி க்க
வில்ைல. இதனால் தான் 13ஆவ  தி த்தச்
சட்டத் திைன காலா வ தி யா கிய சட்ட ெமன்  
விமர்சனம் ெசய்ய ஆரம் பித் ள்ளனர்.
அதில் ஆகக் கு ைறந்த  மாற்றங்கைள 

ஏற்ப த்தி வ  வி ழந்த ெவான்றாக உ
வாக்கி வி  வ தற்கும் ைனப் டன் ெசயற்
பட் க் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். இதனால் 
தான் தற்ே பா  மாகாண சைப களின் அதி
கா ரத் திற்கு உட்பட் டி க்கும் ம த் வ 
மைன கைள மத் திய அர சாங்கத்தின் கீழ் 
ெகாண்  வ  தற்கு தீர்மா னிக்கப்பட் ள்
ள .
அேத ேநரம், அ த்  வ ம் நாட்களில் 

பல பாட சா ைல கைள ேதசிய பாட சா ைல க

ளாக தர  யர்த்தல் என்ற ெபயரில் மத் திய 
அர சாங்கத்தின் கீழ் ெகாண்  வ  வ தற்கு 
திைர ம ைற  நட வ டிக்ைககள் ஆரம் பிக்கப்
பட் ள்ளன.
இதற்கு ெகாேரானா ெந க்கடி, இைண ய

வ ழிக்கல்வி ேபான்ற இதர விட யங்க ைள ம் 
தமக்கான சாத மான நிைல ைம க ளாக மாற்
றிக்ெ காள்வ தற்கு ஆட் சி யா ளர்கள் ைனந்  
ெகாண் டி க் கின்றார்கள்.
ஏற்க னேவ காணி, ெபாலிஸ் அதி கா ரங்

கைள வழங்க வ தற்கு ம த்  வ ம் ஆட் சி
யா ளர்கள் சுகா தாரம், கல்வி ஆகிய விட யங்
களில் மாகாண சைப க க்கான அதி கா ரங்க
ைள ம் பி ங்கி விட்டால் மாகாண சைபகள் 
அைனத்  ெவற் ப்ெ பா ட்க ளாகி வி ம்.
அதன் பின்னர் மாகாண சைப க ளினால் 

எவ் வி த மான பயன்க ம் ஏற்ப டப்ே பா வ
தில்ைல. அவ்வா  ஏற்ப  வ தற்கு வாய்ப்
க்கள் ஏற்பட்டா ம் ஆ நர் உள் ளிட்ட 
அரச தரப் பி னைர ைவத்  சமா ளித்  
விடலாம் என்ேற க  கின்ற .
இதனால், தான் ன்  ஆண்  க க்கு 

அதி க மான காலம் கடந் ள்ள ேபா ம் 
மாகாண சைப க க்கான ேதர்தல் நடத்தப்ப
டா  இ த்த டிக்கப்ப  கின்ற . இவ்வா றான 
நிைலயில் திய அரசியலைமப் க்கான 
ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்ப கின்றன.
இத்தைகய  பின்ணியில்  மாகாண 

சைபகள் எவ்விதமான அதிகாரங்கைள ம் 
பயன்ப த்தா  இ க்கின்றேபா , அதனால் 
எவ்விதமான பய மில்ைல என்  கூறி 

ைமயாக 13ஆவ  தி த்தச்சட்டத்திைன 
அகற் வேத திட்டமாக உள்ள .எனேவ 
இந்த விடயத்தில் மக்கள் பிரதிநிதிகள்,சிவில் 
தைலவர்கள் ,  மதத்தைலவர்கள்  என்  
அைனவைர ம் உள்ளடக்கிய ைறயான 
ெபாறி ைறெயான்ைற ன்ென ப்பேத 
சிறந்ததாகும்.

மாகாண சைபகளின் அதிகாரங்கைளப்பி ங்கி 
ெவற் ப்ெபா ட்களாக்குவேத அரசின் திட்டம்

சிவசக்தி ஆனந்தன் ெதரிவிப் (கண்டா வைள நி பர்)
கிளி ெநாச்சி மாவட்டத்தில் ச கப் பரவல் 

கணி ச மா ன ள  கட் ப்ப த்தப்பட் ள்ள
தாக மாவட்ட சுகா தார ேசைவகள் பணிப்
பாளர் ைவத் தியக் கலா நிதி சர வ ண பவன் 
ெதரி வித் ள்ளார்.
கிளி ெநாச்சி மாவட்ட ெசய ல கத்தில் 

அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவா னந்தா தைல
ைமயில் ேநற்  நைட ெபற்ற ெகாேரானா 
பரவல் ெதாடர்பான மீளாய் க் கூட்டத்தில் 
க த்  ெதரி விக்கும் ேபாேத இவ்வா  
கூறினார். அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில், 
கிளி ெநாச்சி ஆைடத்ெ தா ழிற்சாைல பணி

யா ளர்க க்கு அன் ரிஜன் பரி ேசா த ைனகள் 
ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வ  கின்றன. மிக ம் 
குைற வா ன வர்க க்ேக ெகாேரா னா ெதாற்  
உ  திப்ப த்தப்பட் ள்ளதால், ஆைடத்ெ தா
ழிற்சா ைலைய விைரவில் இயங்க   ைவக்க 
டி ம்.   அேத ேவைள, கலந்  ைர யா

டலில் கலந்  ெகாண்ட ஆைடத் ெதாழிற்
சாைல நிர்வா கிகள், ஆைடத்ெ தா ழிற்சாைல 

ெதாடர்ந் ம் இயங்காமல் இ க் கு மானால், 
பணி யா ளர்கள் வ  மான இழப் பிைன எதிர்
ெகாள்ள ேவண் டி ேயற்ப ம் என்பைத சுட் டிக்
காட் டி ய டன், ஆைடத்ெ தா ழிற்சா ைலயின் 
ெசயற்பா ைள நி த்தி ைவக்கும் அள க்கு 
ெகாேரானா பரவல் ஆைட ெதாழிற்சாைல 
பணி யா ளர்கள் மத் தியில் அச் சு த்த லாக 
இல்ைல என்றனர்.
அேத ேவைள, நைட  ைறயில் உள்ள 

ேபாக் கு வ ரத் க் கட் ப்பா கள் கார ண
மாக மக்கள் எதிர்ெ காள் ம் பிரச் சி ைனகள் 
ெதாடர்பா க ம் ஆரா யப்பட்ட .
இதன்ே பா , ச ர்த்தி பய னா ளர்க க்கு 

மாத் தி ரேம 5000 பா ெகா ப்ப ன  
வழங்கப்பட் ள்ள நிைலயில் , ஏைன ய
வர்க க்கும் வழங்குவ  ெதாடர்பாக 
கலந் ைரயாடப்பட்ட டன் ,  ைறசார் 
அைமச்ச ட ம் குறித்த வாழ்வாதாரக் 
ெகா ப்பன  ெதாடர்பாக கடற்ெறாழில் 
அைமச்சரினால் பிரஸ்தாபிக்கப்பட்ட . 

கிளி ெநாச் சியில் ச கப் பரவல்
கணி ச மா ன ள  கட் ப்ப த்தப்பட் ள்ள

சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர்

                     ஓமந்ைத,
வ  னியா பம்ைப ம  ஆ ள்

ேவத ஆதார ைவத் தி ய சாைல 
ெகாேரானா சிகிச்ைச நிைல ய மாக 
மாற்றப்பட் ள்ள . 
குறிப்பாக ெகாேரானா ெதாற்
க்  குள்ளாகும்  க ர்ப்  பிணி 

தாய்மார்க  க்கு  சிகிச்ைச 
வழங் கு வ தற்காக இவ் ஆ ள்
ேவத ஆதார ைவத் தி ய சாைல 
சிகிச்ைச நிைல ய மாக மாற்றப்
பட் ள்ள டன்,  80 ப க்ைக 
வச  தி  கைள   ெகாண்டதாக 
அைமக்கப்பட் ள்ள . 

ஆ ள்ேவத  ஆதார ைவத்தியசாைல
 ெகாேரானா சிகிச்ைச நிைலயமாக மாற்றம்

அபிவி த்தி என்ற ேபார்ைவயில் எம  
மக்களின் வயிற்றில் அடிக்கும் மணல் 
ெகாள்ைளயர்க க்கு சில அரசியல்வாதிகள் 
உதவி ெசய்  வ கின்றனர். இவர்களின் 
இவ்வாறான ெசயற்பா களினால் எம  
மக்கேள பாதிக்கப்ப கின்றனர் என்பைத 
அவர்கள் மறந்  ெசயற்ப வதாக தமிழ்த் 

ேதசியக் கூட்டைமப்பின் மட்டக்களப்  
மாவட்ட பாரா மன்ற உ ப்பினர் இரா. 
சாணக்கியன் க ைமயாக சாடி ள்ளார்.
ெசங்கலடி பிரேதச சைபயின் தவிசாளர், 

கித் ள் பிரேதச சைப உ ப்பினர்களான 
வர்ணன், சிவானந்தன் மற் ம் ஊர்மக்கைள 
சந்தித்  ேபசிய ேபாேத அவர் இவ்வா  
ெதரிவித் ள்ளார்.
இதன்ேபா  குறித்த பகுதி மக்களினால் 

மணல் ெலாறிகள் இந்த வீதி ஊடாக 
பயணிப்பைத நி த் மா  ேகாரி ம  
ஒன் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர் இரா.
சாணக்கியனிடம் ைகயளிக்கப்பட்ட .
இ குறித்  மாவட்ட  அரசாங்க 

அதிப டன்  ேபசி  நடவடிக்ைக 
எ க்கப்ப ம் என இரா . சாணக்கியன் 
உ தியளித் ள்ளார்.
மட்டக்களப்  – ெசங்கலடி பிரேதச 

ெசயலாளர்  பிரி க்குட்பட்ட  கித் ள் 
பகுதியில் பயணத்தைட காலத்தி ம் 
ன்ென க்கப்பட் ள்ள சட்ட விேராத 

மண் அகழ் கள் காரணமாக மீனவர்கள் 
மற் ம் விவசாயிகள் ெப ம் கஷ்டங்கைள 
எதிர்ெகாள்வதாக  அப்பகுதி  மக்கள் 
ெதரிவிக்கின்றனர்.
கித் ள் பகுதியில் வடிச்சல் ஆற்ைற ஊட 
த்  உழ  இயந்திரம் மற் ம் கனரக வாக 

னங்கள் லம் மணல் அகழ்  இடம்ெப  
வதாக ம் இதனால் தம  மீன்பிடி மற் ம் 
விவசாய நடவடிக்ைக ெபரி ம் பாதிப்பைடந் 
ள்ளதாக ம் ெதரிவித்  கித் ள் வடிச்சல் 

ஆற் ப்பகுதியில் கடந்த சில தினங்க க்கு 
ன்னர் மீனவர்கள் மற் ம் விவசாயிகள் 

எதிர்ப்  நடவடிக்ைகயில் ஈ பட்டனர்.
சுமார் 30 மீனவர்கள் மற் ம் விவசாயிகள் 

குறித்த  ஆற் ப்பகுதியில்  ச க 
இைடெவளிையப் ேபணி தம  எதிர்ப்  
நடவடிக்ைகயில் ஈ பட்டனர்.
குறித்த ஆற்ைற ஊட த்  இர  பகலாக 

சட்டவிேராத மணல் அகழ்  இடம்ெப  
வதாக ம் இதனால் தாம் ெதாழி க்கு 
ஆற்ைறக் கடந்  ெசல்ல ெபரி ம் சிரமப் 
ப வதாக ம் ஆற் ப்பகுதி ஆழமாகி 

ெசல்வதாக ம் ெதரிவிக்கும் மீனவர்கள் தாம் 
ெசல் ம் வீதி ம் நாசமாகி ள்ளதாக ம் 
ெதரிவித்தி ந்தனர்.
இ  ெதாடர்பில் மண் அகழ்வில் ஈ ப  

ேவாரிடம் ஏ ம் ேகட்டால் அவர்கள் 
தங்கைள தாக்குவதாக ம் மீனவர்கள் 
கவைல ெவளியிட்டி ந்தனர்.
அ த் டன் ,  க டந் த  ன்  

வ டங்களாக  இந்த  பிரச்சிைனைய 
எதிர்ேநாக்கிவ வதாக ம் மீனவர்கள் , 
விவசாயிகள் குறிப்பிட்டி ந்தனர்.
இந்நிைலயிேலேய இரா .சாணக்கியன் 

குறித்த பகுதிக்கு ெசன்  மக்க டன் 
கலந் ைரயாடிய டன் நிைலைமகைள ம் 
அறிந்தார். 
அத் டன்  அபிவி த்தி  என்ற 

ேபார்ைவயில் எம  மக்களின் வயிற்றில் 
அடிக்கும் மணல் ெகாள்ைளயர்க க்கு 
சில அரசியல்வாதிகள் உதவி ெசய்  
வ கின்றனர் . இவர்களின் இவ்வாறான 
ெசயற்பா களினால்  எம  மக்கேள 
பாதிக்கப்ப கின்றனர் என்பைத அவர்கள் 
மறந்  ெசயற்ப கின்றனர்.
இவ்விவகாரம்  அரசாங்க  அதிபரின் 

கவனத் க்கு ெகாண்  ெசல்லப்ப வ டன் 
அ  ெதாடர்பில் நடவடிக்ைக ேமற்ெகாள் 
ளப்ப ம் என்  உ ப்பினர் சாணக்கியன் 
ெதரிவித் ள்ளார்.

அபிவி த்திெய ம் ேபார்ைவயில் மக்களின் 
வயிற்றில் அடிக்கும் மணல் ெகாள்ைளயர்கள்

பாரா மன்ற உ ப்பினர் இரா. சாணக்கியன் சாடல்
(பட்டி ப்  நி பர்)

மட்டக்களப்  இ தய ரம் கிழக்கு பகுதியில் 
கடந்த 3ஆம் திகதி இர  ெபாலிஸாரினால் 
ைக  ெசய்யப்பட்  மர்மமான ைறயில் 
உயிரிழந்த இைளஞனின் சடலத்திைன 
ேதாண்டிெய த்  இலங்ைகயிேலேய 
சிறந்த நி ணத் வம் வாய்ந்த ேபராதைன 
பல்கைலக்கழக ேபராசிரியர் ன்னிைலயில் 
சடலத்திைன மீண் ம் பிேரத பரிேசாதைன 
ெசய்வதற்கு  மட்டக்களப்  நீதிவான் 
நீதிமன்றம் உத்தரவிட் ள்ள .
இ  ெதாடர்பான  வழக்கு  ேநற்  
ன்தினம் ெவள்ளிக்கிழைம மட்டக்களப்  

நீதிவான் நீதிமன்றில் நீதிவான் ஏ.சி.றிஸ்வான் 
ன்னிைலயில் நைடெபற்றேபா  இந்த 

உத்தர  வழங்கப்பட்டதாக  சிேரஷ்ட 
சட்டத்தரணி  கனகரத்தினம்  சுகாஸ் 
ெதரிவித்தார்.
கடந்த 03ஆம் திகதி இர  இ தய ரம் 

கிழக்கு பகுதியில் உள்ள வீட்டிலி ந்த 
சந்திரன் வி சன் என் ம் இைளஞன் 
ேபாைதப்ெபா ள் விற்பைன ெசய்ததாக 
குற்றச்சாட்டி ைக  ெசய்யப்பட்டி ந்தார்.
இவர் மட்  ெபாலிஸ் தைலைமயகத்தில் 

த த்  ைவக்கப்பட்டி ந்த ம தினம் 
சுகவீன ற்ற நிைலயில் மட்டக்களப்  
ேபாதனா ைவத்தியசாைலக்கு ெகாண்  
ெசல்லப்பட்ட நிைலயில் உயிரிழந்ததாக 
ெபாலிஸார் ெதரிவித்தி ந்தனர்.
இதைன ெதாடர்ந்  குறித்த இைளஞனின் 

மரணத்தில் உறவினர்களினால் சந்ேதகம் 
ெதரிவித்தி ந்த நிைலயில் குறித்த சடலம் 
பிேரத  பரிேசாதைனக்கு  உட்ப த்தப் 
பட்டி ந்த .
இதன்ேபா  4 பக்கட் க்கைள ெகாண்ட 

ஐஸ் ேபாைதப் ெபா ைள வாயில் ேபாட்  
வி ங்கிய  நிைலயில்  அ  ெநஞ்சுப் 
பகுதியில்  ெவடித்ததில்  ைரயீரல் 

பாதிக்கப்பட்  உயிரிழந்ததாக  பிேரத 
பரிேசாதைனயில் ெதரிவிக்கப்பட்டி ந்த .
எனி ம் தன  மகன் வீட்டில் ைவத்  

ைக  ெசய்யப்பட்ட டன் அவர  ைககள் 
பின் றமாக விலங்கிடப்பட்ட நிைலயில் 
அவர் ேபாைதப்ெபா ைள வி ங்குவதற்கு 
சந்தர்ப்பம் இல்ைலெயன ம் ெபாலிஸாரின் 
தாக்குதலில்தான் தம  மகன் உயிரிழந் ள்ள 
தாக ம் ெபற்ேறார் ெதரிவித்  வந்தனர்.
இ  ெதாடர்பில்  உண்ைம  நிைல 

கண்டறியப் பட ேவண் ம் என்  ேகாரி 
கடந்த 10ஆம் திகதி ெபற்ேறாரினால் 
நீதிமன்றில் ேகாரிக்ைக ன்ைவக்கப்பட்ட .
இ  ெதாடர்பான  வழக்ேக  ேநற்  

மட்டக்களப்  நீதிவான்  நீதிமன்றில் 
நீதிவான் ஏ.சி.றிஸ்வான் ன்னிைலயில் 
விசாரைணக்கு எ த் க்ெகாள்ளப்பட்ட .
இதன்ேபா  உயிரிழந்த இைளஞனின் 

சார்பில் சிேரஷ்ட சட்டத்தரணி கனகரத்தினம் 
சுகாஸ் ஆஜராகியி ந்த டன் எதிர்வ ம் 
திங்கட்கிழைம  குறித்த  இைளஞனின் 
சடலத்திைன  நீதிபதி  ன்னிைலயில் 
ே த ாண்டி ெ ய த்  ே ப ர ா த ைன 
பல்கைலக்கழகத்திற்கு இரண்டாவ  பிேரத 
பரிேசாதைனக்கு அ ப் வதற்கான உத்தர  
வழங்கப்பட்டதாக சட்டத்தரணி சுகாஸ் 
ெதரிவித்தார்.

மர்மமான ைறயில் உயிரிழந்த இைளஞன்

சடலத்ைத ேதாண்டிெய த்  மீள் 
பிேரத பரிேசாதைனக்கு உத்தர

 தி மைல நகரின் சன நடமாட்ட 
பகுதிகளில் அன்ரிஜன் ேசாதைன

( ர் நி பர்) 
தி ேகாணமைல நகரின் சன நடமாட்டம் அதிகரித் க் காணப்ப ம் 

பகுதிகளில் ேநற்  ன்தினம் ெவள்ளிக்கிழைம ெபா மக்க க்கு 
கட்டாய அன்ரிஜன் பரிேசாதைனகள் ேமற்ெகாள்ளப் பட்டன.
குறிப்பாக உட் ைற கவீதி 22ஆம்பைட பிரி  சந்திக்கு 
ன்பாக ள்ள நீர்வழங்கல் வடிகாலைமப் ச்சைப அ வலக 

வளாகத்தில் பயணித்த பல ம் இைடமறிக்கப்பட்  கட்டாய 
பரிேசாதைனகளக்கு உட்ப த்தப்பட்டனர்.
இதைன சுகாதார அதிகாரிக ம் ெபாலிசா ம் இைணந்  

ேமற்ெகாண்டி ந்தனர். ேநற்  ன்தினம் ெவள்ளிக்கிழைம வங்கி 
உள்ளிட்ட அவசர நடவடிக்ைகக க்காக அதிகமாேனார் இவ்வழியாக 
பயணம் ெசய்தனர். இதன்ேபா  ேமற்ெகாண்ட அன்ரிஜன் பரிேசாதைன 
நடவடிக்ைகயால் நண்பக டன் டிவைடந்த வங்கி ேசைவைய 
ெபற டியா  ேபானதாக மக்கள் ெதரிவிக்கின்றனர். ஆயி ம் மக்களின் 
நடமாட்டம் அதிகமானதால் சுகாதார பகுதியினர் இந்நடவடிக்ைகைய 
ேமற்ெகாண்டதாக அறிவிக்கப்பட்ட . 

(ஆைலயடிேவம்  நி பர்)
விவசாய ெசய்ைகக்கான பசைள மற் ம் 

கி மிநாசினிகள் ெதாடர்பில் அரசாங்கம் 
உடனடியாக கவனம் ெச த்த ேவண் ம் 
என அம்பாைற மாவட்ட விவசாயிகள் 
ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளனர்.ேசதனப்பசைள 
அம்பாைற மாவட்ட விவசாய நிலங்க க்கு 
ெபா ந்தா . அவ்வா  பாவிப்பதானா ம் 
இர ச ா யனப்ப சைளேய ா  கலந்  
படிப்படியாகேவ நிலத்ைத ேசதனப்பசைள 
லம்  வளப்ப த்தி  பாவைனயிைன 

அதிகரிக்க ேவண் ம் என ம் சுட்டிக்காட் 

கின்றனர்.அம்பாைற மாவட்ட விவசாயிகள் 
தற்ேபா  எதிர்ெகாண் ள்ள பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பில் க த்  ெதரிவிக்கும்ேபாேத 
அவர்கள் இவ்வா  கூறினர்.
ஆைலயடிேவம்  பிரேதச விவசாயிகள்  

உரம், கைளநாசினி, கி மிநாசினி தட் ப் 
பாட்டினால் பல்ேவ  அெசௗகரியங்கைள 
எதிர்ேநாக்கி வ கின்றனர்.
காலாகாலமாக ரியா பசைளயிட்  

விவசாயம் ெசய்  வந்த தமக்கு ேசதன பசைள 
ேவண்டாம் என் ம் ரியா பசைளையேய 
ெபற் த்த மா ம் ேகா கின்றனர்.

பசைள, கி மிநாசினிகள் குறித்
அரசு கவனம் ெச த்த ேவண் ம்
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(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

101 மரணங்கள்...
 இந்த மர ணங்கள் ெதாடர்பில் விசா ரித்த

ேபா  11ஆம் திக தி யன்  15 மர ணங்கள் 
மட் ேம இடம்ெபற்ற ைம ம் ஏைன யைவ 
நான்கு மாதத் திற்கு ேமற்பட்ட மர ணங்கள் 
என்ப ம் சில தர கள் இரண்  ைற ெவளி
யி டப்பட்ட ைம ம் ெதரி ய வந் தி ந்த . 
இவ்வா றான தவ கள் இடம்ெப றக் கூ டா  
என்  ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜபக்  ஷ
 சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.
நாட்டில்  21 ஆம் திகதி ேபாக் கு வ ரத்  கட்
ப்பா கள் தளர்த்தப்ப ட ள்ள நிைலயில், 

அரச மற் ம் தனி யார் ைற நி  வ னங்கள் 
மட்  ப்ப  த்தப்பட்ட  ஊழி  யர்கைளக் 
ெகாண்  ெசயற்பட ேவண் ம் என் ம் 
, வர்த்தக மற் ம் ெபா  ளா தார நட வ டிக்
ைககள் குைறந்த ள வான நபர்களின் பங் கு
பற்ற டன் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் 
என ம் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜபக் 

ஷ உரிய அதி கா ரி க க்கு பணிப் ைர 
வி த்தார்.
அத்ே தா  ெகாவிட் மர ணங்கள் ெதாடர்

பான தர  கைள ெவளி யி ம் ேபா  சரி யா

ன தா க ம் இற்ைறப்ப த்தப்பட்ட தா க ம் 
இ க்க ேவண் ம் என் ம், அைவ ஏைனய 
தீர்மா னங்கைள எ ப்ப தற்கு அவ சி ய மா கு
ெமன் ம்  ஜனா தி பதி இதன் ேபா  சுட் டிக்
காட் டினார்.
ெகாவிட் ஒழிப் க்கான விேசட கு   

கடந்த   ெவள் ளிக் கி ழைம ஜனா தி பதி அ
வ ல கத்தில் ஒன்  கூ டிய ேபாேத ஜனா தி பதி 
இதைனத் ெதரி வித்தார்.
இதன் ேபா  ெதாடர்ந் ம் க த்  ெதரி

வித்த ஜனா தி பதி,
  21 ஆம் திகதி அதி காைல 4 மணி தல் 

பயணக் கட் ப்பா  கைளத் தளர்த்  வ தற்கு 
தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம், மாகா
ணங்க க்கு இைட யி லான பய ணக்கட்
ப்பா  கைள தளர்த்தா தி க்க ேவண் ம்.  

மக்கள் ஒன்  கூ ம் நிகழ்  க க்கு விதிக்
கப்பட் ள்ள சட்டங்கள், ெதாடர்ந் ம் அேத
ேபான்  நைட  ைறப்ப த்தப்ப ம்.
அரச மற் ம் தனி யார் ைற நி  வ

னங்கள் மட் ப்ப த்தப்பட்ட ஊழி யர்
கைளக் ெகாண்  பணி கைளத் ெதாடர, 
நி  வனத் தைல வர்கள் நட வ டிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம். அைனத்  வர்த்தக மற் ம் 

ெபா  ளா தார நட வ டிக்ைககள், குைறந்த ள
வான நபர்களின் பங் கு பற்ற டன் ேமற்
ெகாள்ள ேவண் ம்.
ெகாவிட் அல்லாத மர ணங்கைள பி.சி.ஆர் 

பரி ேசா த ைனக்கு உட்ப த்  வதால், இ திக் 
கிரி ைய கைள நடத்  வதில் தாம தங்கள் ஏற்ப

 கின்றன என்ற குற்றச்சாட்  கைள பல ம் 
ன்ைவத் ள்ளனர். இதன் லம், உயி ரி

ழந்த வரின் கு ம்ப உ ப் பி னர்கள் கங்
ெகா க்கும் ெபா  ளா தார மற் ம் ஏைனய 
ெந க்க  டி  கைளக்  க த்  திற்ெ  காண் , 
ெகாவிட் கார ண மா க வன்றி மர ணிக் கின்ற
வர்களின் இ திக் கிரி ைய கைள 24 மணித்
தி யா லங்க க்குள் ேமற்ெ காள்வ தற்கு அ
ம தி ய ளிக்க ேவண் ம் என்றார்.
ேம ம்  நாட்டில் விதிக்கப்பட் டி ந்த 

பயணக் கட் ப்பா  கைள கடந்த 14 ஆம் 
திக தி யன்  தளர்த்  வ தற்கு ஏற்ெக னேவ 
தீர்மா னிக்கப்பட் டி ந்த ேபாதி ம் , 11 
ஆம் திக தி யன்  101 மர ணங்கள் பதி வா ன
தாகக் கிைடக்கப்ெபற்ற தர  களின் அடிப்ப
ைடயில் 21 ஆம் திகதி வைர பயணக் கட்
ப்பா  கைள நீடிக்க நட வ டிக்ைக எ க்கப்

பட்ட . அதன் பின்னர், குறித்த மர ணங்கள் 

ஏற்பட் ள்ள விதம் பற்றி சுகா தார மற் ம் 
ல னாய் த் ைறயின் ஊடாக மீண் ம் 
விரி வாக ஆரா யப்பட்  ெபற் க்ெ காள்ளப்
பட்ட தர கள் குறித்  ஜனா தி பதி விரி வாக 
விளக் கினார்.
இதன்ே பா , சில மர ணங்கள் ெபப்ர வரி 

06 தல் ஜூன் 11 ஆம் திகதி வைர யான 
04 மாத காலப்ப கு தியில் பதி வாகி, மரணச் 
சான் றி தழ்க ம் வழங்கப்பட் டி ந்தைம 
ெதரி ய வந் ள்ள . சில மர ணங்கள் பற் றிய 
தக வல்கள், இரண்  ைற பதி வி டப்பட் டி
ந்த ைம ம் கண்ட றி யப்பட் ள்ள .
ஜூன் 11ஆம் திகதி இடம்ெபற்ற மர ணங்

களின் எண் ணிக்ைக 15 மட் ேம ஆகும். இ  
ெதாடர்பில்  ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட விரி வான 
விசா ர ைண களின் ேபா  101 மர ணங்கள் 
அன்ைறய தினம் பதி வா க வில்ைல என்ப  
ெதரி ய வந்த தாக ஜனா தி பதி குறிப் பிட்டார். 
அதனால், தர  கைள ெவளி யி ம் ேபா  
சரி யா ன தா க ம் இற்ைறப்ப த்தப்பட்ட தா
க ம் இ ப்ப , தீர்மா னங்கைள ேமற்ெ காள்
வ தற்கு அவ சி ய மா கு ெமன் ம் ஜனா தி பதி 
ெதரி வித்தார்.
இேத ேவைள  தற்ே பா , சுமார் 4 மில் லி

ய க்கும் அதி க மான த ப்  சிகள் நாட்
க்குக் ெகாண்  வ ரப்பட் ள்ளன. ஜூைல 

மாத ம ளவில் குைறந்த பட்சம் ேம ம் 4 
மில் லியன் த ப்  சிகள் கிைடக்கப்ெபற 
உள்ளன. அதற்க ைமய விைரவில் அதி க
ளவில் த ப்  சி கைள வழங்கக் கூ  டி ய தாக 
இ க்கும் என அரச ஒள ட தங்கள் கூட் த்
தா ப னத்தின் தைலவர் ைவத் தியர் பிர சன்ன 
குணேசன ெதரிவித்தார்.
அைமச்சர்களான பவித்ரா வன்னியாரச்சி, 

காமினி ெலாக்குேக, பந் ல குணவர்த்தன, 
ெகஹலிய ரம் க்ெவல்ல, மஹிந்தானந்த 
அ த்கமேக, பிரசன்ன ரண ங்க, ேராஹித 
அேபகுணவர்த்தன, ரேமஷ் பதிரண, நாமல் 
ராஜபக்  ஷ, இராஜாங்க அைமச்சர்களான 
சுதர்ஷனி ெபர்னாண்ேடா ள்ேள, சன்ன 
ஜயசுமன, பாரா மன்ற உ ப்பினர் ம ர 
விதானேக ,  ஜனாதிபதியின் தைலைம 
ஆேலாசகர் லலித் வீர ங்க , சுகாதார 
அைமச்சின் ெசயலாளர் (ஓய்  ெபற்ற) 
ேமஜர் ெஜனரல் விேசட ைவத்தியர் சஞ்சீவ 
னசிங்க, ப்பைடகளின் தளபதிகள், 

சுகாதாரத் ைற அதிகாரிகள் இந்த சந்திப்பில் 
கலந் ெகாண்டனர்.

கம்மன்பிலைவ...
(ெதாடர்ச்சி)

சுதந் திரக் கட் சியின் ெபா ச் ெசய லாளர் 
இரா ஜாங்க அைமச்சர் தயா சிறி ஜய ேச கர 
ெதரி வித்தார்.

 எதிர்க்கட்சி யா க்கு எதி ராக நம் பிக்ைக
யில்லா பிேர ரைண ெகாண்  வர ேவண் ம் 
என்ற விட ய ம் ெதரி யாமல் இ க் கின்
றைம கவ ைலக் கு ரி ய தாகும்.  எரி ெபா ள் 
விைல என்ப  அைமச்சர் ஒ  வ ரினால் 
மட் ம் தீர்மா னிக்கப்ப ம் விடயம் அல்ல 
என்ப  கூட அவர்க க்கு ெதரி யாமல் 

இ க் கின்ற  என் ம் ஸ்ரீலங்கா சுதந் திர கட்
சியின் ெபா  ெசய லாளர் தயா சிறி ஜய ேச கர 
ெதரி வித்தார்.

 அைமச்சர் உதய கம்மன் பி ல க்கு எதி ராக 
நம் பிக்ைக யில்லா பிேர ர ைணைய எதிர்க்கட்
சி யினர் ெகாண்  வ ர ள்ளைம ெதாடர்பாக 
அறி விக்ைக யி ேலேய சுதந் திர கட் சியின் 
ெபா  ெசய லாளர் தயா சிறி ஜய ேச கர இந்த 
விட யங்கைள குறிப் பிட்டார்.

 அவர் இ  ெதாடர்பில் ேம ம் குறிப் பி
 ைகயில், 
எதிர்க்கட் சி யினர் என்ன ெசய்  ெகாண் டி
க் கின்றனர் என்பைத ரிந்  ெகாள்ள டி

யாமல் இ க் கின்ற .  அதா வ  ஒ  விடயம் 
இடம்ெபற் ள்ள ேபா  அந்த விடயம் 
ெதாடர்பில் யா க்கு எதி ராக நட வ டிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என்ப  கூட ெதரி யாமல் 
எதிர்க்கட் சி யினர் இ க் கின்றைம கவ ைலக்
கு ரி ய .  எரி ெபா ள் விைல உயர்  ெதாடர்
பான தீர்மா னத்ைத எரி ெபா ள் விடயம் 
சார்ந்த அைமச்சர் மட் ம் எ க்க டி யா .  
அ  அைமச்ச ரைவ மற் ம் அர சாங்கத்தின் 
சார்பில் எ க்கப்ப  கின்ற தீர்மா ன மாகும்.  
அந்த தீர்மா னத்ைத நைட  ைறப்ப த் 
வேதா அல்ல  அதைன அறி விப்பேதா 
அைமச்சரின் ெபா ப்பாக இ க் கின்ற 
நிைலயில் இந்த விடயம் கூட ெதரி யாமல் 

அைமச்சர் உதய கம்மன் பி ல க்கு எதி ராக 
எதிர்க்கட் சி யினர் நம் பிக்ைக யில்லா பிேர
ர ைணையக் ெகாண்  வர ள்ளைம ஒ  
ேகலிக் கூத்தாக காணப்ப  கின்ற .

 அவர்கள் தாம் என்ன ெசய் கிேறாம் என்ப  
ெதரி யாமல் இவ்வா  ெசய்  ெகாண் டி க்
கின்றனர்.  நா  இன்  பாரிய ெந க்க டி
யி ம் ெடாலர்  பற்றாக் கு ைற யி ம் இ க்
கின்ற .  
வ டம் ஒன் க்கு 500 மில் லியன் ெடாலர் 

எமக்கு எரி ெபா  க்காக ேதைவப்ப  கின்
ற . தற்ேபா  ெடாலர்  பற்றாக் கு ைற யாக 
இ ப்பதன் கார ண மா கேவ நாம் எரி ெபா ள் 
விைலைய அதி க ரிப்ப தற்கு நட வ டிக்ைக 

எ த் ள்ேளாம்.
 இ  ஒ  அர சாங்க மாக எ க்கப்பட்ட 
டி வாகும்.  இதைன எதிர்த்  ஒ  வ க்கு 

எதி ராக நம் பிக்ைக யில்லாப் பிேர ரைண 
ெகாண்   வ   வ  ட்டாள்த  ன  மா
ன .  அப்படியானால் எதிர்க்கட்சியான  
அரசாங்கத்திற்கும் எதிராக நம்பிக்ைகயில்லா 
பிேரரைணையக் ெகாண்  வந்தி க்கலாம்.   
ஆனால்  ெவ மேன  அைமச்ச க்கு 
எதிராக நம்பிக்ைகயில்லா பிேரரைணையக் 
ெகாண்  வந்ததன் லம் எதிர்க்கட்சி தன  
இயலாைமைய மீண் ம் நி பித்தி க்கிற  
என்றார். 

30 வ டங்களின்...
இலங்ைக அர சாங்கம் வாக் கு  தி கைள  நிைற ேவற்றா த 

பட்சத்தில்  ேம ம் அெம ரிக்க காங் கி ரஸில் ெகாண்  வ
ரப்பட்ட தீர்மா னங்கள் ேபான்ற பல விட யங்கைள எதிர்
ெகாள்ள ேவண்டி ஏற்ப ம் என்  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட
ைமப்பின் தைலவர் இரா. சம்பந்தன் அண்ைமயில் ெதரி
வித் தி ந்தார்.

 அதற்கு பதி ல ளிக்கும் வித மாக அர சாங்கத்தின் நிைலப்
பாட்ைட விப ரிக்ைக யி ேலேய அைமச்சர்  இந்த விட யங்
கைள சுட் டிக்காட் டினார். 
அவர் இ   ெதாடர்பில்  ேம ம் குறிப் பி  ைகயில், 
அர சாங்கம் த்தத்ைத டித்ததன் பின்னர் அபி வி த்தி 

ேவைலத் திட்டங்கைள ெசய்த .  வடக்கு–கிழக்கில் 
ஜன நா ய கத்ைத நிைல நாட்ட நட வ டிக்ைக எ த்த .   
வடக்கு மாகா ண சைபத் ேதர்தல் நடத்தப்ப டாமல் வடக்கு 
மக்களின் ஜன நா யக உரி ைம கள் உ  திப்ப த்த ப்படாமல் 
இ ந்த நிைலைய மாற்றி  மக்களின் வாக்கு உரி ைமைய  

ெபற் க் ெகா த்ேதாம்.  அந்த வைகயில்   30 வ
டங்களின் பின்னர் மக்களின் வாக் கு ரி ைமைய நாங்கள் 
ெபற் க் ெகா த்தைத சம்பந்தன் மறந்  விட்டாரா ?  
அல்ல  அவ க்கு ெதரி ய வில்ைலயா? நாம் தான் இந்த 
ெசயற்பா  கைள ேமற்ெகாண்ேடாம்.   அேத ேபான்  
கூட்ட ைமப்பின் தைலவர் சம்பந்தன் பல்ேவ  தவ றான 
தக வல்கைள ெவளிப்ப த்திக் ெகாண் டி க் கிறார். 

 விட யங்கைள மறந்  ேபசிக்ெ காண்டி க் கிறார்.  ஆனால் 
என்ன கூறி னா ம் கள நிைல ைமகள் என்ன ெவன்பைத 
சக ல ம் பார்க்க ேவண் ம்.  இங்ேக வந்  என்ன நடக் கின்
ற  என்பைத ஆராய ேவண் ம். அெம ரிக்க  காங் கி ரஸில் 
ஒ  தீர்மானம் ன்ைவக்கப்பட்ட .  அ  ற் றி ம் 
தவ றான தக வல்கைள ெகாண்  ேமற்ெ காள்ளப்பட் டி க்
கி ற . எனேவ அதைன நாம் எதிர்த் ள்ேளாம்.  அதற்கு 
கண்டனத்ைத ெதரிவித் க் ெகாண்ேடாம். அதைன 
அ த்த கட்டத்திற்கு ெகாண்  ெசல்ல ேவண்டாம்  
என்  நாம் அெமரிக்க அரசாங்கத்திடம் ேகாரிக்ைக 
வி த்தி க்கின்ேறாம் என்றார். 

தனன் ...
என ஐக் கிய ேதசிய கட் சியின் தைலவர் ரணில் விக்

கி ர ம சிங்க ெதரி வித்தார்.
பாரா  மன்றம் ெசல்வ  குறித்  ேம ம் ெதளி  ப
த் திய ரணில் விக் கி ர ம சிங்க கூ  ைகயில்,
ஐக் கிய ேதசிய கட் சியின் ெசயற் கு  தீர்மா னத் திற்கு 

அைம வாக எதிர்வ ம் 23ஆம் திகதி தன் கி ழைம 
பாரா  மன்றத்தில் பதவி பிர மாணம் ெசய்   ெகாள்ள 
உள்ேளன். மக்கள் எதிர்பார்க்கும் ெபா  ளா தார அபி வி
த்தி மற் ம் நாட்ைட வீழ்ச்சி பாைத யி லி ந்  மீட்

ெட க்க எனக்கு கிைடக்கக்கூடிய வாய்ப் பி ைனேய 
சுபேநர மாக க   கின்ேறன். ஆனால் கட் சியின் உ ப்
பி னர்கள் தன் கி ழ ைம யன்ேற பாரா  மன்றம் ெசல்

 மா  ேகட் க்ெ காண்ட தற்கு இணங்க அதைன 
ஏற் க்ெகாண்ேடன்.
ெபா  ளா தாரம், சுகா தாரம் மற் ம் கல்வி உள் ளிட்ட 

பல ைற க ளி ம் நா  ெந க்க டிைய சந் தித் ள்ள 
நிைல யி ேலேய பாரா  மன்றம் ெசல் கின்ேறன். ம
றம் எரி ெபா ள் விைல ேயற்றத்தின் ஊடாக மக்கள் 
மீ  ெப ம் சுைமைய அர சாங்கம் சுமத் தி ள்ள . நல்
லாட் சியில் அறி கம் ெசய்யப்பட்ட விைல சூத் திரம் 
எந்த ள  நைட  ைறக்கு சாத் தி ய மா ன  என்பைத  
நிைன ட்ட வி ம்  கின்ேறன். 2020ஆம் ஆண்  

 வ ம் படிப்ப டி யாக குைறந் , மசகு எண்ெணய் 
ஒ  பீப்பாயின் விைல 30 ெடால ராக காணப்பட்
ட . இதன் ேபா  கிைடக்கப்ெபற்ற நன்ைம கைள 
இந்த ெந க்க டி யான நிைலயில் மக்க க்கு வழங்க 
ேவண் ம் என்பேத என  ேகாரிக்ைக யாக உள்ள .
என  இந்த பாரா  மன்றத் திற்கு ெசல்வதன் 

ேநாக்கம் மக்க க்கான . அரசாங்கத்ைத உரிய 
வைகயில்  வழிநடத்த  ேவண்டிய  ெபா ப்  
எதிர்க்கட்சி உ ப்பினர்க க்கு உள்ள . அதைன 
ெசய்வேத என  ேநாக்கமாகின்ற  என ெதரிவித்தார்.

ெடல்டா...
இந் தி யாவில் பர ம் ெடல்டா வைகைய 

ேசர்ந்த ெகாவிட் ைவரஸ் பரவல் இலங்ைக
யி ம் கண்  பி டிக்கப்பட் ள்ள  நிைலயில், 
இதன் அச் சு த்தல் நிைல ைமகள் குறித்  
க த்  ெதரி விக்கும் ேபாேத அவர் இதைன 
கூறினார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
உலகில் பர விக்ெ காண் ள்ள ெகாவிட் 

19 ைவரஸ்களில் இந் தி யாவில் பர ம் 

ெடல்டா என அைட யா ளப்ப த்தப்பட்
ள்ள  பி.1.617.2 ைவரஸ் இலங்ைக யி ம் 

கண்ட றி யப்பட் ள்ள . ெதமட்ட ெகாைட 
பிர ேத சத்தில் வசிக்கும் சில நபர்க க்கு 
இந்த  பி.1.617.2 ைவரஸ் ெதாற்  இ ப்ப  
கண்ட றி யப்பட் ள்ள . இப்ே பா  வைர 
எமக்கு கிைடத் ள்ள தக வல்களின்படி 
குறித்த பகு தியில் 149 கு ம்பங்கள் வசிப்
ப தாக ெதரி விக்கப்ப  கின்ற . 149 கு ம்
பங்கைள ேசர்ந்த 900க்கும்  அண்ண ள வான 
மக்கள் இந்த பகு தியில் வசிக் கின்றனர். 

மிக ம் குைறந்த அடிப்பைட வச தி க
ைள ம், அேதேபால் அதி க ள வான மக்கள் 
ெதாைகைய ெகாண்ட பகு தி யாக இப்ப குதி 
அைட யா ளப்ப த்தப்ப  கின்ற .
இங்கு வசிக்கும் மக்கள் ெவவ்ேவ  பகு

தி களில் நி  வன சுத்தப்ப த்தல் ெதாழில்
களில்  ஈ  ப  கின்றனர் .  அேதேபால் 
ேபாைதப்ெ பா ள் பாவ ைனக்கு அடி ைம
யான பலர் இந்தப் பகு தியில் வசிக் கின்றனர். 
ேபாைதப்ெ பா ள் வியா பா ரத்தில் ஈ
ப ம் பல ம் இங்கு வசிப்ப தாக தக வல்கள் 

கிைடக்கப்ெபற் ள்ளன. ெகா ம்பில் ச்
சக்க ர வண்டி ஓட் ம் பல ம் இந்தப் பகு
தியில் வாழ் கின்றனர். ஆகேவ தான் இவ்
வா றான ஒ  பகு தியில்  பி.1.617.2 ைவரஸ் 
பரவல் கண்ட றி யப்பட் ள்ளதால் ைவரஸ் 
ேவ  பகு தி க க்கு ேவக மாக பர ம் சாத்
தியம் அதி க மா ன  என்பைத நாம் கூ
கின்ேறாம்.
நா  டக்கத்தில் இ க் கின்ற கால

கட்டத் தி ம்கூட இந்த பகுதி மக்களின் 
சுகா தார ெசயற்பா கள் மிக ம் கீழ் மட்

டத்தில் இ ப்ப தா கேவ ெபா  சுகா தார 
பரி ேசா தகர் சங்கத்தின் அதி கா ரிகள் எமக்கு 
ெதரி வித் ள்ளனர்.  இந்த பகு தியிலி ந்  
அ கி ள்ள ேவ  பகுதிக க்கு ைவரஸ் 
ெதாற்  பரவியி க்கும் என்ற சந்ேதகம் 
எம்மத்தியில் உள்ள . ஆகேவ  ரிதமாக 
இ  குறித்  ஆராய்ந் , ைவரஸ் பரவல் 
இ ப்பின் குறித்த பகுதிகைள டக்க 
நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என 
வலி த் கின்ேறாம் என்றார். 

பஷில்... 
ெதரி விக்கப்ப  கின்ற . எனி ம் நைட
 ைறப்ப த்த  டி யாத கார ணி க ைளேய 

கூட்ட ைமப் பினர் ன்ைவத்  வ  வதால் 
அவர்க டன் ேபச் சு வார்த்ைதயில் ஈ  ப 
வ   அர்த்த மற்ற ெதன  அர சாங்கத்தில் சிலர் 
ெதரி வித் ள்ள னராம்.
சம்பந்தன் தைல ைம யி லான தமிழ் ேதசிய 

கூட்ட ைமப் பினர் கடந்த வாரம் ஜனா தி பதி 
ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ டன் சந் தித்  ேபச்
சு வார்த்ைத நடத்த வி ந்த நிைலயில் இ தி 
ேநரத்தில் சந் திப்  ரத்தா ன . 
இர க சி ய மாக நடக்க வி ந்த ேபச் சு வார்த்

ைதைய சிலர் ஊட கங்களில் ெவளிப்ப த்

திய பின்னேர ேபச் சு வார்த்ைத ரத்தா ன தாக 
கூறப்பட்டா ம், அர சாங்கத்தில் ஜனா தி
ப தி டன் ெந க்க மாக உள்ள சிலர் இந்த 
சந் திப் கள் ெதாடர்பில் சில க த் க்கைள 
ெவளிப்ப த் தி ள்ளனர். 
ஜனா தி ப தி டன் நடக்க வி ந்த ேபச் சு

வார்த்ைத இ தி ேநரத்தில் நி த்தப்பட 
ஜனா தி ப தி டன் மிக ெந க்க மாக உள்ள 
ெதற்கு அர சியல் பிர  கர்களின் வலி  த்
த ம் காரணம் என ெதரி விக்கப்ப  கின்ற .

 தமிழ் அர சியல் ைகதி களின் வி
தைல, அதி கா ரப்ப கிர் , திய அர சியல் 
அைமப்பில்  மாற்றங்கைள  ெசய்தல் , 
சமஷ் டிக்கான திய ேயாச ைன கைள ன்
ைவத்தல் மற் ம் இரா வ காம்கைள 

அகற் தல் ேபான்ற கார ணி க ைளேய தமிழ் 
ேதசிய கூட்ட ைமப்  ன்ைவக்கப்ே பா கின்
ற . 
அதைன எம்மால் ெசய்  டிக்க டி

யா , அதற்கு நாம் இணக்கம் ெதரி விக்கப்
ேபா வ ம் இல்ைல. எனேவ இவ்வா றான ேபச்
சு வார்த்ைத இந்த சூழ் நி ைலயில் அவ சி ய
மில்ைல என்ற கார ணி கைள ஜனா தி ப தியின் 
நம் பிக்ைகக் கு ரிய தரப் பினர் ெவளிப்ப த் தி
ள்ள தாக ெதரிய வ  கின்ற .
இந் நி ைலயில் தனிப்பட்ட கார ணங்க
க்காக ெவளி நா  ெசன் ள்ள ஸ்ரீலங்கா 

ெபா  ஜன ன்ன ணியின் ேதசிய அைமப்
பாளர் பசில் ராஜபக்  ஷ எதிர்வ ம் 23ஆம் 
திகதி நா  தி ம்ப ள்ள நிைலயில் அவர் 

வந்த பின்னர் தமிழ் ேதசிய கூட்ட ைமப் ம் 
அரச உயர் மட்ட ம் ேபச் சு வார்த்ைத கைள 
நடத்த ள்ளனர் என அர சாங்கத்தின் பக்கம் 
நம்பத்த குந்த வட்டா ரங்களிலி ந்  அறிய 
டி கின்ற .  கூட்ட ைமப்பின் சில ம் 

இதைன உ  திப்ப த் தினர்.
இந் நி ைலயில் இந் திய உயர்ஸ்தானிகர் 

ேகாபால் பாக்ேல டன் கடந்த வியா ழக் கி
ழைம சம்பந்தன் தைல ைம யி லான தமிழ் 
ேதசிய கூட்ட ைமப் பினர் சந் திப்ெ பான்ைற 
நடத் தி யி ந்தனர்.  இதன்ே பா ம் ஜனா தி
பதி ேகாட்டா பய ராஜபக்  ஷ டன் தமிழ் 
ேதசிய கூட்ட ைமப்  நடத்த வி ந்த சந் திப்  
ெதாடர்பில் சம்பந்தன் சில விட யங்கைள 
பகிர்ந்  ெகாண் ள்ளார். குறிப்பாக திய 

அர சியல் அைமப்  உ  வாக்க விட யங்கள் 
குறித்  கலந்  ைர யாட நிைனத் தி ந்ேதாம், 
நீண்ட கா ல மாக இந்த ேவைலத் திட்டங்கள் 
ன்ென க்கப்பட்  வ  கின்ற ேபாதி ம் 

ஒ  டிைவ எட்ட டி யா ள்ள . 
 தமிழ் மக்களின் நீண்டகால பிரச்சிைனகள் 

குறித் ம், வடக்கு–கிழக்கு அபிவி த்தி 
ேவைலத்திட்டங்கள் குறித் ம் ேபசலாம் 
என்பேத எம  ேநாக்கமாக இ ந்த . 
ஆனால் அந்த சந்திப்ைப நடத்த டியா  
ேபா ள்ள . எதிர்காலத்தில் இதற்கான 
சாத்தியப்பா கள் உள்ளதா என்ப ம் 
சந்ேதகேம என இந்திய உயர் ஸ்தானிகர் 
ேகாபால் பாக்ேலயிடம் ெதரிவித் ள்ளார். 

அரசியல்..
என்  மின்சக்தி ைற  அைமச்ச ம் 

அர சாங்கத்தின் க் கி யஸ்த  மான  டலஸ் 
அழ கப்ெப ம ெதரி வித்தார்.

 எதிர்க்கட்சி கூ  வைதப் ேபான்  இந்த 
விவ கா ரத்தில் ஆ ம் கட் சிக்குள் எவ்
வி த மான பிள ம் இல்ைல.  நாம் எம  
ெபா ப்ைப சரி யான ைறயில்  நிைற ேவற்
ேவாம் என் ம் அவர் சுட் டிக்காட் டினார்.
 அைமச்சர் உதய கம்மன் பி ல க்கு எதி ராக 

எதிர்க்கட் சிகள் ெகாண்  வ ர ள்ள நம்
பிக்ைக யில்லாப் பிேர ரைண ெதாடர்பாக 
அர சாங்கத்தின் நிைலப்பாட்ைட விப ரிக்

ைகயில் அவர் இந்த விட யத்ைதக் குறிப்
பிட்டார். 

 குறிப்பாக அர சாங்கத்தில் எந்தவித மான 
பிள  க ம் இல்ைல என் ம் இதைன 
சரி யான ைறயில் சக ல ம் ைகயாள்வர் 
என் ம் அவர் சுட் டிக்காட் டினார்.  இ  
ெதாடர்பில் அர சாங்கத்தின் க் கியஸ்த ம் 
அைமச்ச  மான டலஸ் அழ கப்ெப ம 
ெதாடர்ந்  விப ரிக்ைகயில்,
எதிர்க்கட் சி யா ன  அைமச்சர் உதய கம்

மன் பி ல க்கு எதி ராக நம் பிக்ைகயில்லா 
பிேர ர ைணைய ன்ைவக்க உள்ள தாக 
அறி வித் தி க் கின்ற .  ஆனால் இந்த நம்
பிக்ைகயில்லா பிேர ர ைண யா ன  இலங்

ைகயின் அர சியல் வர லாற்றில் மிகப்ெப ரிய 
ேதால் விைய சந் திக்கும் நம் பிக்ைக யில்லாப் 
பிேர ர ைண யாக அைமயப் ேபாகின்ற  
என்பேத உண்ைம யாகும்.

 இந்த விட யத்தில் நாங்கள் சக ல ம் 
கூட் ப் ெபா ப் டன் ெசயற்ப ேவாம்.  
அைமச்சர் உதய கம்மன் பி ல க்கு ஆத ர
வாக அர சாங்க ம் அைமச்ச ர ைவ ம் 
ைம யாக ெசயற்ப ம்.   ஆனால்  அர சியல் 
ஞான மற்ற எதிர்க்கட்சி இந்த நம் பிக்ைக
யில்லா பிேர ர ைணைய ன்ைவத் ள்ள . 
நாம் அதைன ேதாற்க டிப்ேபாம்.

 குறிப்பாக அர சியல் வர லாற்றில் மிகப்
ெப ரிய ேதால் விைய சந் திக்கப்ே பாகும் நம்

பிக்ைக யில்லாப் பிேர ர ைண யாக  அைமச்சர் 
உதய கம்மன் பி ல க்கு எதி ரான நம் பிக்ைக 
யில்லா பிேர ரைண அைம ம் என்றார்.

 எரி ெபா ட்களின் விைல உயர்   குறித்  
அைமச்சர் உதய கம்மன் பில கடந்த வாரம்  
அறி வித்தைத அ த்  அவ க்கு எதி ரான 
க த்ைத ஆ ம் ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன 
ெபர  னவின் ெபா ச்ெச ய லாளர் சாகர 
காரி ய வசம் ெவளி யிட்டி ந்தார்.  அதைன 
ய த்  எதிர்க்கட்சித் தைலவர் சஜித் பிேர
ம தாச தைல ைம யி லான ஐக் கிய மக்கள் சக்
தி யா ன  அைமச்சர் உதய கம்மன் பி ல க்கு  
எதி ராக நம் பிக்ைகயில்லா பிேர ரைணைய 
ெகாண்  வரப் ேபாவ தாக அறி வித்த டன்   

அதற்கான நட வ டிக்ைக கைள எ த் தி க்
கி ற . 

 அ த்த கட்ட மாக ஒ  சில தினங்
களில் இந்த நம் பிக்ைக யில்லா பிேர ரைண 
சபா நா ய க ரிடம் ைகய ளிக்கப்ப ம் என்  
அறிவிக்கப்பட்டி க்கிற .  இந்த நிைலயில் 
இந்த  விடயத்தில்  அரசாங்கத் க்குள் 
குழப்பங்கள்  இ ப்பதாக  சுட்டிக் 
காட்டப்ப கிற .  எனி ம் அைமச்சர் டலஸ் 
அழகப்ெப ம அவற்ைற ம த் ள்ள டன் 
மிகப்ெபரிய  ேதால்வி  அைட ம் 
நம்பிக்ைகயில்லாப்  பிேரரைணயாக 
அைம ம் என்  குறிப்பிட்டி க்கின்றார். 

மாகாண...
மாகாண சைப கைள பல வீ னப்ப த்த 

இட ம ளிக்க டி யா   என்  பிர தான எதிர்க்
கட் சி யான ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் பாரா 
மன்ற உ ப் பினர் காவிந்த  ஜய வர்த்தன ெதரி
வித்தார்.

 வடக்கு–கிழக்கு மக்களின் பிரச் சி ைன கைள 
தீர்ப்ப தற்கா க ம் அவர்க ள  ெந க்க டி கைள 
குைறப்ப தற்கா க ேம  இந்த மாகாண சைப 
ைறைம அறி  கப்ப த்தப்பட்ட .  அவ்

வா றான சூழலில் மாகாண சைப யி லி ந்  
ேம ம் அதி கா ரங்கைளப் ெபற் க்ெகாள்
வ தற்கு யற் சிப்ப  கவ ைலக் கு ரி ய தாகும் 
என் ம் அவர் சுட் டிக்காட் டினார்.

வடக்கின் சில  ைவத் தி ய சா ைல கைள 
மாகாண  சைப யிடமி ந்  மத் திய அர சாங்கம் 
தன  நிர்வா கத் க்குள் ெகாண்  வர 
உள்ளைம ெதாடர்பாக விப ரிக்ைக யி ேலேய 
காவிந்த ெஜய வர்தன இந்த விட யங்கைள 
சுட்டிக்காட் டினார்.

 அவர் இ  ெதாடர்பில் ேம ம் குறிப் பி 
ைகயில்,

 வடக்கு–கிழக்கு மக்களின் பிரச் சி ைன
கைள தீர்ப்ப தற்காக அவர்க க்கு அர சியல் 
ரீதி யான அதி கா ரங்கைள பகிர்ந்  ெகா ப்
ப தற்கா கேவ இந் தி யாவின் பங்க ளிப் டன் 
மாகாண சைப ைறைம ெகாண்  வ ரப்
பட்ட .  அந்த மக்களின் அரச நிர்வா கத்ைத 
இல கு ப த் ம் ேநாக்கில் இ  ெகாண்  வ ரப்

பட்ட .
 ஆனால் இன்  அந்த மாகாண சைப இயங்

காமல் இ க் கின்ற . அர சாங்கம் மாகாண 
சைபத் ேதர்தைல நடத்தாமல் இ க் கின்ற . 
அ  மட்  மின்றி ஒ  காலத்தில் 13 பிளஸ் 
என்  இந் தி யா க்கு வாக் கு தி அளித்தனர். 
ஆனால் இன்  அ  மறக்க டிக்கப்பட்  
இ க் கின்ற . இந்த சூழலில் மாகா ண  
ச ைப களில் இ க் கின்ற பல ைவத் தி ய சா ைல
கைள மத் திய அர சாங்கத்தின் கீழ் ெகாண்  
வ  வ தற்கு யற் சிப்பைத காண  டி கி ற .  
இதைன நாம் நிரா க ரிக் கின்ேறாம். எதிர்க்
கின்ேறாம்.

 அவ்வா  ெசய்ய டி யா .  மாகாண 
சைப களின் கீழ் உள்ள    ைவத் தி ய சா ைல

கைள அபி வி த்தி ெசய்ய  மாகாண சைப க
க்கான அதி கா ரங்கைள ெபற் க் ெகா க்க 

ேவண் ம். அதற்கான உத வி கைள ெசய்ய 
ேவண் ம். அதற்கான நிதி உத வி க ைள ம் 
ஒத்  ைழப்  க ைள ம் வழங் கு வ  அவ சி
ய மாகும்.  மாறாக  விட ய தா னங்கைள பிரித்
ெத ப்ப  உசி த மா ன தல்ல, ெபா த்த மா ன
தல்ல. அ  ஏற் க்ெகாள்ள    டி யாத ஒ  
நட வ டிக்ைக யாக அைமந் தி க் கின்ற .

  அதா வ  ஒ  மாகாண சைபயின் கீழ் வ
கின்ற மக்களின் பிர தி நி திகள் அந்த பிர ேதச 
மக்களின் இைறைம ஊடாக  ைவத் தி ய சா ைல
கைள  அபி வி த்தி ெசய்வ தற்காக யற் சிக்க 
ேவண் ம். அதற்கு அர சாங்கம் ஒத்  ைழப்  
வழங்க ேவண் ம். மாறாக அவர்க ளி ட மி

ந்  அவற்ைற அப க ரிப்ப  சரி யான நட வ
டிக்ைக அல்ல என்பைத நாம் சுட் டிக்காட் 
கிேறாம்.

 அர சாங்கம் ஏற்க னேவ மாகா ண சைப 
ைறைய  சிறப்பாக  நைட   ைறப்ப
த்  வ தாக  இந்தியா க்கு வாக்கு தி 

அளித்தி க்கின்ற .   ஆனால்  அந்த 
வாக்கு திகள் இன்  காற்றில் பறந்  
ெகாண்டி க்கின்றன.  இ  ெதாடர்பில் 
அரசாங்கம் கவனம் ெச த்த ேவண் ம். 
மாகாண சைப  ைறைமைய  உரிய 
வைகயில் நைட ைறப்ப த் மா  நாம் 
வலி த் கின்ேறாம் .  அதற்காக நாம்   
அரசாங்கத்திற்கு அ த்தம் பிரேயாகிக்க 
ேவண் ம் என்றார்.  

பயணக்கட் ப்பா ...
(ெதாடர்ச்சி)

 எச்ச ரிக்ைக வி த் ள்ளனர்.
ெகாவிட் ைவரஸின் மிக ேமாச மான 

ெதாற்றாக க  தப்ப  கின்ற பி.1.617.2 என 
அைட யா ளப்ப த்தப்ப ம் இந் தி யாவில் 
பர ம் 'ெடல்டா' ைவரஸ் பரவல் இலங்
ைகயில் கண்ட றி யப்பட் ள்ள நிைலயில் 
இ  குறித்த விேசட கவனம் ெச த்தப்பட 
ேவண் ம் என  சுகா தார, ைவத் திய நி
ணர்கள் ேநற்  ன் தினம் காைலயில் கூடிய 
ெசய ல ணிக் கூட்டத்தில் ெதரி வித் ள்ளனர். 

ெகா ம்பில் ெதமட்ட ெகாைட பகு தியில் 
ஒ  சில க்கு இந்த ைவரஸ் ெதாற்  இ ப்
ப தாக அைட யாளம் காணப்பட்டா ம், 
ைவரஸ் ெதாற்  ேவ  பகு தி க க்கு 
பர வி ள்ளதா என்பைத ஒேர நாளில் கண்
ட றிந்  உ  திப்ப த்த டி யா . இலங்
ைகயில் இ  வைர காணப்பட்ட பி.117 என்ற 
ைவரஸ் ெதாற்ைற விட ம் ஐம்ப  வீதம் 
அதிக ேவகத்தில் ெடல்டா ைவரஸ் பர ம் 
என்பைத விேசட ைவத் திய நி ணர் சந் திம 
ஜீவந்தர ெசய ல ணிக் கூட்டத்தில் ெதரி வித்
ள்ளார்.
 ெதமட்ட ெகாைட பகு தி யா ன  மக்கள் 

ெசறி வாக வா ம் பகு தி யாகும். எனேவ அப்
ப கு தியில் இவ்வா றான ைவரஸ் ெதாற்  
பரவ ஆரம் பித்தால் மிக விைரவில் ஏைனய 
பகு தி க க்கு கடத்தப்ப ம் சாத் தியம் அதி
க மாக உள்ள . பய ணக்கட் ப்பா  பிறப்
பிக்கப்பட்ட கால கட்டத்தில் ெகா ம்பில் 
மக்களின் ெசயற்பா கள் எவ்வா  அைமந்
த  என்ப  சக ல க்கும் ெதரி ம். எனேவ 
ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தல் உள்ள . 
நிச்ச ய மாக இதன் தாக்கம் ேமாச மா ன தாக 
அைம ம்  என்ப ைத ம் ெபா  சுகா தார பரி
ேசா தகர் சங்கத்தின் தைலவர் ைவத் தியர் 
உ ல் ேராஹன ெசய லணிக் கூட்டத்தில் 

சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.
பய  ணக்கட்  ப்பா  தளர்த்தப்பட 

ேவண் ம் என்ப தற்கு அர சாங்கத் திடம் 
இ க்கும் ஒேர சாட்  நாட்டின் ெபா  ளா
தார ெந க்கடி என்ற காரணி மட் ேம. 
அதைன நாம் நிரா க ரிக்க வில்ைல. ஆனால் 
மக்களின் உயிர் பா  காப்  என்ப  நாட்டின் 
ெபா  ளா தார ெந க்க டிைய விட ம் க்
கி ய மா ன . இப்ே பா  பய ணக்கட் ப்
பாட்ைட தளர்த்தினால், ைவரஸ் ெதாற்  
மிக  ேவக மாக பரவ இரண்  நாட்கள் ேபா
மா ன தாக இ க்கும். எனேவ நிைல ைம கைள 
ரிந்  ெகாண்   எம  க த் க்கு ெசவி

ம க்க ேவண் ம் என ம் சுகா தார நி
ணர்கள் வலி  த் தி ள்ளனர்.
எனி ம் சுகா தார கட் ப்பா  க டன் 

நாட்ைட திறந்  இரண்  நாட்கள் ெபா  
இயக்கத்திற்கு விட் ப்பார்ப்ேபாம் என 
கூறி ள்ள ெசயலணி உ ப்பினர்கள் , 
பயணக்கட் ப்பா  தளர்த்தப்பட்டா ம் 
க ைமயான சுகாதார வழி ைறகைள 
நைட ைறப்ப த் ம்  ெபா ப்ைப  
சுகாதார அைமச்சு  ஏற் க்ெகாள் ம் 
என ம் ெதரிவித் ள்ளனர்.

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)
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வ ச்சக்தி  அைமச்சர்  உதய 
கம்மன் பில கடந்த 11ஆம் திகதி 
எரி  ெபா ட்களின்  விைலகளில் 
தி த்தம் ெசய்யப்ே பா வ தாக அறி
வித்  அன்ைற ய  தினம் இரேவ 
விேசட வர்த்த மானி அறி வித்தல் 
ஊடாக அதைன ேமற்ெ காண் ம் 
இ ந்தார். 
அைமச்சின் இந்த விைல அதி

க ரிப் பிைனப் பின்பற்றி ஐ .ஓ .சி . 
நி  வ  ன ம்  எரி  ெபா  ட்களின் 
விைலகைள அதி க ரித் ள்ள . இந்த 
விைல அதி க ரிப்  ெபா ளாதார 
ெகாதி நி ைலயில் இ ந்த நாட் டிைன 

 ைம யாக தீக் குள்ேளேய தள்ளி 
விட் ள்ள .  
ெகாேரா  னாவின்  ன்றா  வ  

அைலயால் இரண்  வாரங்க க்கு 
ேமலாக நா   ைம யாக டக்கப்
பட் ள்ள நிைலயில் திடீ ெரன ஏன் 
இந்த அதி க ரிப்  என்  ஒ  றம் 
ெபா  மக்கள் சிந் திக்க ஆரம் பித்த
ேதா , ம  றம் பய ணத்த ைடகள், 
ெகாேரானா ெதாற்  அச் சு த்தல் 
உள் ளிட்ட அைனத்ைத ம் மறந்  

அைனத்  எரி ெபா ள் நிைல யங்
க ளி ம் வாக னங்கள் நீண்ட வரி
ைசயில் காத் தி க்க லா கின. 
ஒ  சில  இடங்களில்  கட்  ப் 

 ப த்த டி யாத வைகயில் வாக னங்
களின் வரி ைசகள் அதி க ரித்த ைமயால் 
ரண்பா கள் கூட ஏற்பட் டி ந்தன. 

இவ்வா  வீதிக்கு வந்த வாக னங்கள் 
அைனத் ம் நள் ளி ரைவத் தாண்டி 
எரி ெபா ைள நிரம் பிக்ெ காண் டி ந்
தன. ெகாேரானா விதி  ைற கைள 
ேப  வ தற்காக வீதி களில் நி த்
தப்பட் டி ந்த ெபாலிஸார், பைட யி
னரால் கூட எத ைன ம் ெசய் தி க்க 
டி ய வில்ைல. 
அண்ைமய நாட்களில் அன் டி ஜ

ைன ம், அஸ்ரா ெச னிக்கா ைவ ம் 
ைவத்  அர சியல் ெசய்  வந்த எதிர்க்
கட் சி க க்கு திடீர் எரி ெபா ட்களின் 
விைல  ே ய ற் ற ம்  ெ மல் ம் 
வாய்க்கு அவ லா கி ய . தம் ைட 
காலத்தில் விைலச் சூத் தி ரத்தில் எரி
ெபா ட்களின் விைல ேயற்றப்பட்ட
ேபா  விச்சக்கர வண் டியில் பாரா

 மன்றம் வந்த தற்ே பா ைதய ஆட்
சி யா ளர்கள் இப்ே பா  விைலைய 
அதி க ரிக் கின்றார்கள் என்ப  உட்பட 
பல ேகள் விக்க ைண கைள அர சாங்கம் 
ேநாக்கி வீசு வ தற்கு ஆரம் பித்தன. 
எதிர்க்கட் சித்த ைலவர் சஜித் பிேர ம

தாச தைல ைம யி லான ஐக் கிய மக்கள் 
சக்தி மக்கைள ைமயப்ப த்தி எரி
ெபா ள் விைல விவ கா ரத் திைன 
ன்ென க்க, மக்கள் வி  தைல 
ன்னணி இலங்ைக வங் கியில் 

அரசால் திறக்கப்பட் ள்ள கடன் 

உத்த ர வாதப் பத் தி ரத் திைன கண்ட
றிந்  அதைனச் சுட் டிக்காட்டி திய 
ெசாகுசு வாக னங்கைள ெகாள்வ ன  
ெசய்வ தற்கான நிதிைய எரி ெபா ள் 
வரி ல மாக ெபற் க்ெ காள்வ தற்ேக 
விைல அதி க ரிக்கப்பட் ள்ள தாக 
நி  வி ய . 
ஆனால் அர சாங்கத்தின் பிர தான 

கட் சி யான ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜ ன ெப
ர  னவின் ெசய லா ள ம் பாரா 

மன்ற உ ப் பி ன  மான சாகர காரி ய
வசம், எரி ெபா ள் விைல அறி விப்
பிைனச் ெசய்த அைமச்சர் உதய கம்
மன் பி ல க்கு எதி ராக ேபார்க்ெகாடி 
க் கினார். அவைர பத வி ல கு மா  

ேகாரினார். 
இதன ால்  சினங்ெ  க ாண்ட 

அைமச்சர் கம்மன் பில வாழ்க்ைகச் 
ெசல  ெதாடர்பான உப கு  எரி
ெபா ட்களின் விைல ேயற்றத்ைத 
தீர்மா னித்த தா க ம் கு வில் ஜனா
தி பதி, பிர த ம டன் அைமச்சர்க ளான 
பந் ல குண வர்தன, மஹிந்தா னந்த 
அ த்க மேக , டலஸ் அழ கப்ெப
ம, நாமல் ராஜ பக் ஷ, இரா ஜாங்க 

அைமச்சர் நிவாட் கப்ரால் அதன்
ேபா  இ ந்த தா க ம் சுட் டிக்காட்
டினார். 
சாக ர  கா ரி ய வசம், கம்மன் பி லைவ 

இலக்கு ைவத்  ' க்ைக உைடத்
க்ெ காண்ட' விட ய மாக இ  பார்க்

கப்பட்டா ம், அவர் அைமச்சைரப் 
பத வி  வி லகக் ேகா ம் டி வி லி
ந்  மாறி யி க்க வில்ைல. 
ஏெனன்றால், சாகர காரி ய வ சத்தின் 

அறி விப்பின் பின்னால் பஷில் இ க்
கின்றார். ஆகேவதான் பஷில் இ ந் தி
ந்தால் எரி ெபா ள் விைலைய அதி

க ரிக்க விட் டி க்க மாட்டார் என்ற 
க த் க்கள் லான்சா, அ ந் திக்க  
ேபான்ற வர்களால் ேமெலழச் ெசய்
யப்பட் ள்ளன. 
ேஜ .ஆர் .  காலத்தில் பிேர ம தா

ஸ ம், ரணில் காலத்தில் சஜித் ம் 
எவ்வா  மக்கைள ைமயப்ப த்தி 
தம  தைல வர்களான ஆட் சி யா

ளர்க க்கு எதி ராக ேபார்க்ெகாடி 
க்  கி  னார்கேளா  அேத  ேபான்  

தான் பஷிைல மக்கள் மயப்ப  
த் ம் ஒ  ேவைலத் திட்டெமான்   
ன்ென க்கப்ப கிற .  அதன் 

ெவளிப்பாேட ேமற்படி  பஷிைல 
ைமயப்ப த் திய க த் க்கள். 

இந் நி ைலயில் ஆ ம் தரப் பிற்குள் 
இ க்கும் பிள  கைள ைமயப்ப த்தி 
விட ய தா னத் திற்கு ெபா ப்பான 
அைமச்சர் கம்மன் பி ல க்கு எதி ராக 
நம் பிக்ைக யில்லாப் பிேர ர ைணையக் 
ெகாண்  வ  கி ற  எதிர்த்த ரப் . 
இப் பி ேர ர ைணயால் சாதிக்கப்ே பா
வ  ஒன்  மில்ைல . அர சி யைல 
உயிர்ப் டன் மட் ேம ைவத் தி ப்ப
தற்கு டி ம். 
இவ்வா றி க்க, 'மசகு எண் ெணய் 

விைல குைறப்பின் கார ண மாக 
எமக்கு கிைடத்த வ  மா ன மா ன  
ெசயற்பாட்  வ  மா ன மாகும். இதன் 
ல மாக 2020 ஆம் ஆண்  இலா

ப மா ன  237 ேகாடி யாகும். ஆனால் 
இ  வ ைர யில் நாம் எதிர்ெ காள் ம் 
நட்ட மா ன  38 ஆயி ரத்  800 ேகாடி 
பா வாகும். இவ்வ ள  நட்டத்தில் 

ெபற்ே  றா  லிய  கூட்  த்தா  பனம் 
இயங்கிக் ெகாண் ள்ள நிைலயில், 
237 ேகாடி பா இலா பத்ைத ைவத்
க்ெ காண்  எத ைன ம் ெசய்ய 
டி யா ' என்  அைமச்சர் கம்மன்

பில குறிப் பி  கின்றார். இ ேவ எரி
ெபா ள் விைல ேயற்றத் திற்கான 
காரணம் என் ம் அர்த்தம் கற் பித் தி
க் கின்றார்.
அேத ேநரம், 'இலங்ைகயில் எரி

ெபா ள் விைல அதி க ரிக்கப்பட்ட 
ேபா ம் அ  ெதற்கா சி யா வி ேலேய 
மிகக் குைறந்த எரி ெபா ள் விைல
யா கேவ உள்ள தாக '  இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் அஜித் நிவார்ட் கப்ரால் 
தன்  ைடய நிதி யியல் வித்  வத்
திைன பயன்ப த்தி நி  வி யி க்
கின்றார். 
ஆனால், அவர் சுட் டிக்காட் ம் 

நா  களின் தனியாள் வ  மானம், 
உள்நாட்  உற்பத்தி ,  ஏற்  மதி 
வ  மானம் உள் ளிட்ட விட யங்
கைள அவர் மறந்  விட்  தான் 
எரி ெபா ள் விைலைய மட் ம் 
ஒப் பீ  ெசய்  அதைனப் பிர சாரம் 
ெசய்ய ற்பட் டி க் கின்றார் என்ப  
ைறசார் நி  ணத்  வத் திற்ேக ெவட்

கக்ேக டான விடயம் தான். 
இவ்வா றி க்க, 2019 இ திப் பகு

தியில் நாட்டில் எரி ெபா ள் விைல 
தி த்தம் ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட ேபா , 
உலக சந்ைதயில் ஒ  பீப்பாய் மசகு 
எண்ெணய் விைல 60 அெம ரிக்க 
ெடாலர்க ளாக காணப்பட்ட . 2020 
ேம மாத மளவில் உலக சந்ைதயில் 
ஒ  பீப்பாய் மசகு எண்ெணய் 
சுமார் 26 ெடாலர்க ளாக காணப்பட்
ட . இ ப் பி ம், உலக சந்ைதயின் 
மசகு எண்ெணய் விைல வீழ்ச்
சிக்கு அைம வாக இலங்ைகயின் 
எரி ெபா ட்களின் விைலயில் தி த்
தங்கள் ெசய்யப்ப ட வில்ைல. 
அப்ே பா ெதல்லாம் , கிைடக்கும் 

இலா பத் திைன நிதி யத் திைன உ
வாக்கி அதில் ேசமிப்ைப ஏற்ப த்தி 
விைல அதி க ரிக் கின்ற ேபா  மக்கள் 
மீ  சுைம ஏற்றா  ெசயற்ப ேவாம் 
என்ேற அைமச்சர் பந் ல குண வர்த்
தன விஞ்ஞான விளக்க ம ளித்தார். 
ஆனால் நிதி யத்தில் ஒ  சதம் 
கூட தற்ேபா  இல்ைல என் கிறார் 
அைமச்சர் கம்மன் பில. 
உண்ைமயில் நிதி யத்தின் நிதி 

மின்சார ச ைபயின் நட்டத் திைன ஈ
ெசய்வ தற்கு பயன்ப த்தப்பட்  
விட்ட . ெபற்ே றா லியக் கூட் த்தா
பனம் நட்டத்தில் இ க்கும் ேபா  
அதன் லம் கிைடத்த வ  வாைய 
பிறி ெதா  ைற யான மின்சா ரத் 
ைறக்கு பயன்ப த்தியைமயான  
ைறயான அ கு ைறயா என்ற 

ேகள்வி ம் உள்ள . 
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இந்தியா

ெபற்ேறால் ( பா)

* விைலகள் இலங்ைக பாவில் தரப்பட் ள்ளன
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சார்க் நா களில் நில ம் எரிெபா ள் விைலகள்

டீசல் ( பா)

பங்களாேதஷ்

ேநபாளம்

ட்டான்

பாகிஸ்தான்

இலங்ைக

ஆப்கானிஸ்தான்

மாைலதீ

ைன கண்ட
காட்டி திய 
ெகாள்வ ன  
எரி ெபா ள் 
ள் ற்ே

ளர்க க்கு எதி ராக ேபார்க்ெகாடி
க்கி ர் ே ே ே ன்
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'நான் நிதி அைமச்ச ராக இ ந்த ேபா  எரி ெபா ள் MRP 

= V1 + V2+ V3+ V4 என்ற சூத் தி ரத் திைன அறி  கப்ப த் தி

யி ந்ேதன். அந்த சூத் தி ரத் திைனப் பின்பற் றி யி ந்தால் 

கடந்த மார்ச் மாதம் பத்தாம் திக தி ய ளவில் எரி ெபா ட்

களின் விைலைய லீற்ற க்கு குைறந்த  20 பா வினால் 

குைறத் தி க்க டி ம். நான் நிதி அைமச்சு பதி வி யி லி ந்  

விலகும் ேபா  உலக சந்ைதயில் எரி ெபா ட்களின் விைல 

63ெடாலர்க ளாகக் காணப்பட்ட . 2020 இல் 23 ெடாலர்க

ளாக குைற வ ைடந்த . ஆகேவ நான் அறி  கப்ப த் திய 

எரி ெபா ள் விைல சூத் தி ரத்ைத ெதாடர்ச் சி யாக பின்பற் றி யி

ந்தால் ெபற்ேறால், டீசல், மண்ெணண்ெணய் உள் ளிட்ட 

எரி ெபா ட்கைள உப ேயா கிக்கும் சகல மக்க ம் 2 பில்

லியன் ெடாலர்கள் வைர நன்ைமையப் ெபற் றி க்கக்கூ ம்' 
மங்கள சம ர வீர

ன்னாள் நிதி அைமச்சர்

'உலக சந்ைதயில் எரி ெபா ள் விைல அதி க ரித்தா ம், 

அ  மக்கைளப் பாதிக்காமல் இ ப்ப தற்காக அர சாங்கம் 

நிதி ய ெமான்ைற ஆரம் பித்த . கடந்த ஆண்  ஒ  பீப்பாய் 

மசகு எண்ெணயின் விைல 40 அெம ரிக்க ெடாலர்க ளாகக் 

குைறந்த ேபா  இலாப நிதிைய குறித்த நிதி யத்தின் 

ஊடாக திரட்ட அர சாங்கம் திட்ட மிட்ட . அத் திட்டத் திற்கு 

அைம வாக தற்ே பா  20ஆயிரம் ேகாடி பா நிதி யத்தில் 

இ க்க ேவண் ம். அந்த நிதியத்தின்  நி திைய மக்க க்காக 

பயன்ப த்த ேவண் ம். அந்த நிதிக்கு என்ன நடந்த . நிதி

யத்தின் நிதிைய பயன்ப த்  வைதத் தவிர்த்  எரி ெபா ள் 

விைல ஏற்றத் திைனச் ெசய்வ தற்கு காரணம் என்ன? '
சுனில் ஹந் ன்ெநத்தி

மக்கள் வி  தைல ன்னணி 

'தற்ே பா ைதய அர சாங்கத்தின் காலத்தில் ெபற்ே றா லி யத்

 ைறக்கு 331 பில் லியன் நட்டம் ஏற்பட் டி ப்ப தா க ம் 

கடந்த ஆண்  ெபற்ே றா லினால் மட் ம் 3 ஆயிரம் மில்

லியன் நட்டம் ஏற்பட் ள்ள தாக ம் அைமச்ச ம், கூட்

த்தா பனத் தைல வ ம் கூ  கின்றனர். 45 இலட்சத்  5 

ஆயிரம் லீற்றர் ஒக்ைரன் 92 ரக ெபற்ேறால் நாெளான் க்கு 

விற்பைன ெசய்யப்ப  கின்ற . அவ்வா ெறனின் அர சாங்கம் 

ெபற் க்ெ காள் ம் ெமாத்த வரி யான 54 பாைவ (விைல 

அதி க ரிப் க்கு ன்ன தாக) ைவத்  கணக் கி ம் ேபா  

நாெளான் க்கு 23ேகாடி பா கிைட கின்ற . ஆகேவ ெபற்

ேறா லிய கூட் த்தா ப னத்தின் நட்டத் திைன ஈ  ெசய்வ தாக 

இ ந்தால் அர சாங்கம் ெப ம் வரிைய ெபற்ே றா லிய கூட்

த்தா ப னத் திற்கு வழங்க ேவண் ம்' 
ஆனந்த பாலித்த 

ேதசிய ஊழியர் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டாளர் 

'எரி ெபா ட்களின் விைல அதி க ரிப்பால் தவிர்க்க டி யாத 

ெந க்க டி க க்குள் தள்ளப்பட் ள்ேளாம். உற்பத்திச் ெசல

கள் அதி க ரிக் கின்ற ேபா  இத்தைன கால ம் பாணின் 

விைலைய மட் ேம அதி க ரித்  வந் ள்ேளாம். தற்ே பா  

சிற் ண் டி களின் விைல ைய ம் அதி க ரிக்க ேவண் டி ள்

ள . எனி ம் இப்ேபா  பாண் தவிர்ந்த பணிஸ் உட்பட 

அைனத்  ேபக்கரி வைக ெபா ட்க ம் 5 பா தல் 10 

பா வைரயில் விைல அதி க ரிக்கப்பட் ள்ள '
என்.ேக.ஜய வர்த்தன 

ேபக்கரி உரி ைம யா ளர்கள் சங்கத்தின் தைலவர்

 'தற்ே பா ைதய நிைலயில் பஸ்களின் உதி ரிப்பா கங்களின் 

விைல அதி க ரிக்கப்பட் ள்ள . அர சாங்கம் எரி ெபா ளின் 

விைல ைய ம் அதி க ரித் ள்ள . இதனால் ெசல வீ னங்கள் 

ேம ம் அதி க ரிக்கும். ஆகேவ உட ன டி யாக ேபாக்கு வரத் ச் 

சைபக்கு எவ்வ ள  நட்டம் ஏற்பட் ள்ள  என்பைத உட ன

டி யாக கணிப் பீ  ெசய்  அறி வி ங்கள்'. 
ெக  விேஜ வர்த்தன

தனியார் பஸ் உரி ைம யாளர் சங்கத்தின் தைலவர்

'தற்ே பா ைதய எரி ெபா ள் அதி க ரிப் பிற்கு கங்ெ கா ப்ப

தாக இ ந்தால் பஸ் கட்ட ணங்கள் அைனத்ைத ம் 15 தல் 

20சத வீ தத் திற்கு அதி க ரிக்க ேவண் டி ள்ள . ெகாேரானா 

கார ண மாக ஆசன மட்டத் திற்ேக பய ணி கைள ஏற்றிச் ெசல்ல 

டி ம் என்ற வைர யைற விதிக்கப்ப  மாக இ ந்தால் இந்

த விைல அதி க ரிப்பால் கூட தி ப்தி அைடய டி யா . 

ஆகேவ ஆரம்ப பய ணக்கட்ட ணத்தில் 25 சத வீத அதி க ரிப்

பிைன ேமற்ெ காள்ள ேவண் ம்'. 
அஞ்சன பிரி யஞ்சித்

அ.இ. தனியார் பஸ் உரி ைம யா ளர்கள் சங்கத்தின் பிர தம ெசய லாளர்

 'கிேரக்கத்தில் பிைண றி க ைளப்ெபற்  ேமாசடி ெசய்த 

ேபா ம், ெஹய்ஜிங் உடன்ப டிக்ைக கைள ேமற்ெ காண்  

ைற ேக  கைளச் ெசய்த ேபா ம் நிதி ஸ்திரத்தன்ைம 

குறித்  அைமச்சர் கம்மன் பி ல ம், இரா ஜாங்க அைமச்சர் 

கப்ரா ம் என்ன ெசய்  ெகாண் டி ந்தார்கள். தற்ே பா  எரி

ெபா ள் விைலைய அதி க ரித்  சாதா ரண ெபா  மக்கைள 

பட் டி ணிக்குள் தள்  கின் றீர்களா. மீன வர்க க்கு எவ் வி த

மான ச  ைகைய வழங்கப்ே பா கின் றீர்கள்?' 
ரத்ன கமேக,

அகில இலங்ைக ெபா  மீனவர் 

சங்கத்தின் ேதசிய அைமப்பாளர்

vupnghUl;fspd; tpiyNaw;wk; 

%l;bAs;s jP
அேதேநரம், தற்ேபாைதய விைல அதிக 

ரிப்பின் லம் ஒக்ைரன் 92 ரக ெபற்ேறால் 
லீற்றர் ஒன்றின் லம் ெப ம் 39.33 பா 
வரிைய மீளாய் க்கு உள்ளாக்குவதற்கு 
அரசாங்கம் தயாரில்லாத நிைலயிேலேய 
உள்ள . இ  ‘‘மக்கள் எப்பா பட்டா ம் எம  
வ மானம் குைறந்  விடக்கூடா ’’ என்ற 
தலாளித் வ மேனாநிைலயின் அதி ச்ச 

ெவளிப்பாடாகும். 
எவ்வாறாயி ம், தற்ேபா  ெசய்யப் பட் 
ள்ள விைலேயற்றமான  குண் சி தல் 

அைனத்  ெபா ட்கள் , ேசைவகளி ம் 
அதீத தாக்கத்திைன ஏற்ப த்தி ள்ள . 
ெகாேரானா டக்கல் நிைலக்குள் வாழ்வி 

யைல நகர்த்திக்ெகாண்டி க்கும் ெபா மக் 
கைள வயிற் ப்பசிைய ேபாக்கும் ேபாராட்ட 
த்திற்குள் தள்ளிவிட் ள்ள . 
ஏற்கனேவ ேபக்கரி ெபா ட்கள், தனியார் 

வாகன ேபாக்குவரத்  கட்டணங்கள், அதிக 
ரிக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் அ த்  சைமயல் 
எரிவா  அதிகரிப் க்கான ேகாரிக்ைக எ ந்தி 
க்கின்ற . 
அரசாங்கத்தின் ஐயாயிரம் பா அறி 

விப்  கூட ெசயற்பாட்டில் சாத்தியங்கள் 
அற் ச்ெசல்கின்ற நிைலயில் சாதாரண ெபா  
மக்களின் அன்றாடப் பசிையப் ேபாக்குவ 
தற்கு எந்தெவா  சூத்திர ம் ஆட்சியாளர் 
களிடத்தில் தற்ேபாைதக்கு இல்ைல என்பேத 
யதார்த்தம். 
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76 97.70 10.67 39.33 1.84 1 6.46 59 157
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˙ைளயாЛΡИ ெசТ கЦ

தற்ே பா  நிலவி வ ம் ெகாேரானா
அச் சு த்தைல எதிர்ெ காண்  இந்
தியா ெசல் ம் இலங்ைக அணிக்கு 
சில சுகா தார வழி காட்  தல்கைள 
அறி  கப்ப த்த ேதசிய விைள
யாட்  க ன்சில் ேமற்ெ காண்ட 
யற்சி தவ றாகப் ரிந் ெகாள்ளப்

பட் ள்ள  என மேஹல ஜய வர்
தன ெதரி வித் ள்ளார்.
இந் திய பஞ்சாப் மாநில பாட்

டி யா லாவில் நைட ெப ற ள்ள 
இந் திய மாநில மட்ட தட கள சம்
பி யன்ஷிப் ேபாட் டிக்கு 16 விைள
யாட்  வீரர்கள் அடங் கிய கு ைவ 
அ ப்ப இலங்ைக நட வ டிக்ைக 

எ த்  வ  கின்ற .
இந்தத் ெதாடர் இம்மாதம் 

25 மற் ம் 26 ஆம் திக தி களில் 
நைட ெப ற ள்ள .
இந்தத் ெதாடரில் பங்ேகற்க 

ேதசிய விைள யாட்  க ன்சில் 
ஒப் தல் அளிக்க வில்ைல என்ற 
தக வல்கள் ெவளி யா னைம குறித்ேத 
மேஹல ஜய வர்தன ேமற்கண்ட
வா  ெதரி வித் ள்ளார்.
இந்த சுற் ப்ப ய ணத்ைத 

நி த்த எங்க க்கு எந்த எண்
ண ம் இல்ைல. இ  நா  க
ளி ம் ெகாவிட் ஆபத்  வியத்தகு 
அளவில் அதி க ரித் ள்ள . 
இ  ேபான்ற ஒ  நிைலயில் 

இந் திய சுற் ப்ப ய ணத்தில் பங்
ேகற்க ேவண் மா என்பதில் எங்கள் 
கவனம் ெச த்தப்பட்ட  என்  
குறிப் பிட் ள்ளார்.
இந் திய சுற் ப்ப ய ணத்ைத 

ெவற் றி க ர மாக மாற்ற ேதசிய விைள

யாட்  
க ன் சி ல் பல வழி காட்  தல்
கைள அறி  கப்ப த் தி ள்ள . 
இதன்படி வீரர்கைள ெகா ம்  

சுக த தாச ேஹாட்டலில் தனி ைமப்
ப த்தலில் ைவத்  உயிர்க் குமிழி 
வைள யத்தில் அவர்கைள இந் தி யா
க்கு சுற் ப்ப யணம் ேமற்ெ காள்ள 

ேதசிய விைள யாட்  க ன்சில் 
பரிந்  ைரத் ள்ள .
இலங்ைக தட கள அணி இந் திய 

சுற் ப்ப ய ணத்ைத இழந்தால், ேடாக்
கிேயா ஒலிம் பிக் கிற்கு பரிந்  ைரக்
 கக் கூ டிய ேவ  எந்த சர்வேதச 
ேபாட்டிகளி ம் பங்ேகற்க 
இலங்ைகக்கு வாய்ப்  கிைடக் 
காமல் ேபாய்வி ம் என்ப ம் 
க த்தில் ெகாள்ள ேவண்டிய ஒ  
விடயமாகும். 

கால்பந்  நட்
சத் திர வீரர் கிறிஸ் டி
யாேனா ெரானால்ேடா 
ெகாகா ேகாலா க்குப் 
பதில் தண்ணீர் குடிக்க 
ேவண் ம் என ெசய் தி யாளர் சந் திப்பில் ெதரி வித்த  அந்த 
நி  வ னத் க்கு ெபரிய இழப்ைப ஏற்ப த் தி ள்ள .
ஐேராப் பிய கால்பந்  ெதாடரில் ஹங்ேக ரிக்கு எதி ரான ஆட்டத்

 க்கு ன்  ேபார்த் க்கல் தைலவர் கிறிஸ் டி யாேனா ெரானால்
ேடா கடந்த திங்கட் கி ழைம ெசய் தி யா ளர்கைளச் சந் தித்தார். 
ெசய் தி யாளர் சந் திப்  ேமைசயில் இரண்  ெகாகாேகாலா 

ேபாத்தல்கள் ைவக்கப்பட் டி ந்தன. ெசய் தி யாளர் சந் திப் க்கு 
வந்த ெரானால்ேடா தன் ன் இ ந்த ெகாகா ேகாலா ேபாத்தல்
கைள ஓர மாக நகர்த் தி விட்  தண்ணீர் ேபாத்தைல ேமேல ஏந்தி 
காண் பித்தார்.
ெசய் தி யாளர் சந் திப்  நிைற வ ைட வ தற்குள் ெகாகா 

ேகாலாவின் பங்குத் ெதாைக 1.6 சதவிகிதம் சரிைவச் 
சந்தித்ததாக ெசால்லப்ப கின்ற .

இலЗைக தடகள அa இО யா ெசПΫ ேபாЛſǾХ 
பЗேகФக நாС தைடயாக இΪЖக˙Хைல எПΫ 
˙ைளயாЛΡ கίПżˇП தைலவУ மேஹல ஜயவУதன 
ெதǿ˙НΤЦளாУ. ேமάС அவУக П பாΤகாРΧ 
Μ Нேத நாС கǿசைன ெவ ǾЛேடாС எПΫ அவУ 
ெதǿ˙НΤЦளாУ.

இО யா ெசХάС இலЗைக தடகள அaЖΜ ஒФைற நகУί

ǼரΗП – ரΚС

சОேதாஷС

தைட ெசாХல˙Хைலதைட ெசாХல˙Хைல
கடОத வார

˙ைளயாЛΡலகС

ேம மாதத் க்கான சிறந்த 
கிரிக்ெகட் வீர ராக பங்க ளா
ேதஷின் ஷ்ஃ பிகுர் ரஹிம் 
ேதர்வானார். இந்தப் பட் டி
யலில் இலங்ைகயின் இளம் 
வீர ரான பிரவீன் ஜய விக் கி ர ம ம் இடம்ெபற் றி ந்தார். 
இவர் தான் அறி  க மான த லா வ  ெடஸ்ட் ேபாட் டி யி

ேலேய பந்  வீச்சில் அசத்தி தன  கன்னி ெடஸ்ட் ேபாட் டி
யி ேலேய ஐ.சி.சி.யின் மாதத் திற்கான சிறந்த வீரர் வி  க்கு 
பரிந்  ைரக்கப்பட்டைம விேசட அம்ச மாகும். இவ க்கு 
அ த்த படி யாக பாகிஸ்தானின் ஹசன் அலி ம் இவ் வி  க்கு 
பரிந் ைரக்கப்பட்டைம குறிப்பிடத்தக்க .

பிெரஞ்ச் பகி ரங்க ேபாட்
டியில் ஆடவர் ஒற்ைறயர் 
பட்டத்ைத ெவன்  சம் பி ய
னானார் ேஜாேகாவிச்.
பரிஸில் நைட ெபற்ற இ

திச் சுற்றில் கிரீஸ் நாட்ைடச் 
ேசர்ந்த சிட் சி பாைஸ க  ைம
யாகப் ேபாராடி வீழ்த் தினார் ேஜாேகாவிச். இதன் லம் தன  
19ஆவ  கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டத்ைத அவர் ெவன்றார். 
இந் நி ைலயில் ஆட்டம் டிந்த பிறகு தன  ெடன்னிஸ் 

மட்ைடைய ன்வ ரி ைசயில் அமர்ந் தி ந்த சி  வ க்கு வழங்
கினார் ேஜாேகாவிச். இந்த இன்ப  அதிர்ச் சிைய எதிர்பா ராத 
சி வன் மகிழ்ச் சியில் ள் ளிக் கு தித்த காெணாளி ச  க வ ைலத்த
ளங்களில் அதிகமாகப் பகிரப்பட்  வ கிற . 
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ெகாேரானா ெதாற் ப் பர வ லினால் 
டங் கி யி ந்த தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட

ைமப் க்கு, கடந்த வாரம் இரண்  சந் திப்  
வாய்ப் கள் கிைடத் தி ந்தன. 
ஒன்  – ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ 

ப க் ஷ டன், தன் கி ழைம மாைல 4 மணி 
க்கு நைட ெப  வ தாக இ ந்த .
இன்ெ னான்  இந் திய உயர்ஸ்தா னிகர் 

ேகாபால் பாக்ேல டன் வியா ழக் கி ழைம 
காைல 11 மணிக்கு நடந்த சந் திப் .

ராஜ பக் ஷ அர சாங்கம் ெந க்க டி யான 
சூழைல எதிர்ே நாக் கி ள்ள கட்டத்தில், 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப் க்கு வி க்
கப்பட்ட அைழப்  யாரா ம் எதிர்பார்க்கப்
ப டாத ஒன் .
ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ ஜனா தி ப தி யாகப் 

பத வி ேயற்  கிட்டத்தட்ட 19 மாதங்க ளா
கின்ற நிைலயில்,  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட
ைமப்ைப சந் திக்கும் எண்ணம் அவ க்கு 
ஒ  ேபா ம் வந்த தில்ைல.
ஜனா தி ப தி யாகத் ெதரி வாக ன்னர், 

கூட்ட ைமப் டன் ேபசி பிரச் சி ைனக்கு தீர்
 காண யற் சிப்ேபன் என்ற கூறி யவர், 

தனிச் சிங்கள மக்களின் வாக் கு களால் ெதரி  
வான பின்னர், கூட்ட ைமப்ைபத் தி ம் பி 
ம் பார்க்க வில்ைல. ற்றாக அவைர நிரா
க ரித்த வடக்ைக ம் அவர் எட் டி ம் பார்க்
க வில்ைல. பல்ேவ  அர சியல் ெந க்க
டிகள் வந்த ேபா , ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய 
ராஜ ப க் ஷ டன் ேநர டி யாகப் ேபசித் தீர்க்க 
கூட்ட ைமப்  யற் சி கைள ேமற்ெ காண்ட 
ேபா ம் அதற்கு சரி யான பதில் கிைடக்க
வில்ைல.
பல பிரச் சி ைனகள் ெதாடர்பான ஜனா தி  

ப திக்கு இரா.சம்பந்தன் எ  திய கடி தங்
க க்கும் கூட, மரி யாைத நிமித்த மா க
ேவ ம், பதில் வழங்கப்பட்ட தில்ைல.
இந் நி ைலயில் பங்காளிக் கட் சிகள், கூட் 

 டா ளி களின் ெந க்க டிையச் சந் திக்க ஆரம் 
 பித்த ஜனா தி பதி, திடீ ெரன கூட்ட ைமப் 
ைபச் சந் திப்ப தற்கு ேநரம் ஒ க்கிக் ெகா  
த்  அைழப்  வி த் தி ந்தார்.
அர சாங்கத் க்கு எதி ராக எதிர்க்கட் சிகள் 

ேபார்க்ெகாடி எ ப்பிக் ெகாண் டி ந்த 
நிைலயில் அர சாங்கம் தற்ே பா ைதய அடக்
கு ைறப் ேபாக்ைக ெதாடர்ந்  ன்ென
த்தால், எதிர்க்கட் சி க டன் இைணந்  

அதைன வீட் க்கு அ ப் ம் ேவைலைய 
ன்ென ப்ேபாம் என்  சுமந் திரன் உள்

ளிட்ட கூட்ட ைமப்  எம்.பிக்கள் பல ம் 
கூறிக் ெகாண் டி ந்த நிைலயில் இந்த 
அைழப்  அர சியல் வட்டா ரங்களில் எதிர்
பார்ப்  கைள எகிற ைவத்த .
சாட் சிக்கா ரைன விட சண்ைடக்கா ரேன 

பர வா யில்ைல என்  ஜனா தி பதி ேகாட்டா, 
டி  ெசய்  விட்டாேரா என் ம் சிலர் கற்

பைன ெசய்தனர்.
ஆனால் ெசவ்வாய்க் கி ழைம மாைல, 

சந் திப்  இரத் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள தாக 
ஜனா தி பதி ெசய ல கத்தில் இ ந்  கூட்
ட ைமப் க்கு பறந்த தகவல், பர வ லாக 
அதிர்ச் சிைய ஏற்ப த் தி ய .
இந்தச் சந் திப்  ேவெறா  நாளில் 

நடக்கும் என்  கூறப்பட்ட ேபா ம் அதற்
கான திகதி ஏ ம் நிர்ண யிக்கப்ப ட வில்ைல. 
எனேவ சந் திப்  இப்ே பா ைதக்கு நடக் குமா 
என்ப  சந்ேதகம் தான்.
ெகாேரானா ெதாற் ச் சூழலில், பாரா 

மன்றத் க்கு கூடச் ெசல்லாமல் டங் கி யி
ந்த இரா.சம்பந்தன் கூட, சந் திப்பில் பங்

ேகற்கத் தயா ரா கி யி ந்தார்.
இந்தச் சந் திப்  தன் கி ழைம நைட ெப

றா  ேபாயி ந்தா ம், ம நாள் வியா ழக்  
கி ழைம காைல இந் திய இல்லத்தில் இந்
திய உயர்ஸ்தா னிகர் பாக்ேலைய கூட்ட
ைமப்பின் தைல வர்கள்  திட்ட மிட்ட வா  
சந் தித் ப் ேபசி யி க் கி றார்கள்.
இரா.சம்பந்தன் உள் ளிட்ட ஐந்  ேபர் 

ெகாண்ட கூட்ட ைமப்பின் கு  டன், 
இந் திய உயர்ஸ்தா னிகர் ேகாபால் பாக்ேல, 
ைண உயர்ஸ்தா னிகர் விேனாத் ேஜக்கப் 

மற் ம் அர சியல் விவ கா ரங்க க்கான 
ெசயலர் பா  பிரகாஷ் ஆகிேயார் சந் தி 
ப்ைப ேமற்ெ காண் டி க் கின்றனர்.

13 ஆவ  தி த்தச்சட்ட அ  லாக்கம், 

அதி காரப் பகிர்  ெதாடக்கம் தற்ே பா ைதய 
அர சியல் நிைல ைமகள் வைர விரி வாகப் 
ேபசப்பட் டி க் கி ற .
வடக்கு கிழக்கின் அபி வி த் திக்கான இந்

தி யாவின் உத வி ம் ேகாரப்பட் டி க் கி ற .
ெகாேரானா ெதாற்றின் இரண்டா வ  

அைல பரவத் ெதாடங் கிய பின்னர் இந்
தியா ெப ம்பா ம் தன  இரா ஜ தந் திர 
நகர்  கைள மட் ப்ப த் தி யி ந்த .
இந் தி யாவின் ேதசிய பா  காப்  ஆேலா

சகர் அஜித் ேடாவ ம், பின்னர் இந் திய 
ெவளி வி வ கார அைமச்சர் ெஜய்சங்க ம் 
ெகா ம் க்குப் பயணம் ேமற்ெ காண் , 
இலங்ைகைய ைகக்குள் ைவத் தி ப்ப தற்
கான யற் சி கைள ேமற்ெ காண் டி ந்தனர்.
அதற்குப் பின்னர் இடம்ெபற்ற சீனா 

உயர்மட்ட அதி கா ரி களின் பய ணங்க ம், 
சீனா டன் இலங்ைக ைகயாளத் ெதாடங்
கிய ெந ங் கிய உற  க ம் இந் தி யா க்கு 
சாத க மற்ற நிைல ையேய ேதாற்  வித் தி க்
கி ற . கிட்டத்தட்ட கடந்த ன்  நான்கு 
மாதங்க ளாக இலங்ைகயில் இந் தி யாவின் 
ஒட்  ெமாத்த இரா ஜ தந் தி ரங்க ேம ட 

க்கிப் ேபாயி க் கின்றன.
அந்தச் சந்தர்ப்பத்ைத சீனா நன்றாகப் 

பயன்ப த்திக் ெகாண் , தன  பலத்ைத 
அதி க ரித்  விட்ட , இனிேமல் இந் தி யா
வினால் மீளக் ைகப்பற்ற டி யா த ள க்கு 
இலங்ைகயில் சீனாவின் ஆதிக்கம் வ
வ ைடந் தி க் கி ற . இந்த ஆதிக்கத்ைத 
எதிர்ெ காள்வ தற்கான வி  கங்கைள வகுப்
பதில் இந் தியா குழப்ப ம ைடந்  ேபாயி ப்
ப தா கேவ ேதான்  கி ற .
அண்ைமயில் ெசன்ைனையத் தள மாக 

ெகாண்ட ஆங் கில ஊட க வி ல யாளர் ஒ  

வர், இலங்ைகயில் இந் தி யாவின் ைகய  
நிைல பற்றி ஒ  கட்  ைரைய வைரந் தி
ந்தார். அந்தப் பத் தியில் அவர், சீனாவின் 

இந்த நகர்  கைள றி ய டிக்க இந் தி யா
க்கு இரண்  ெதரி கள் இ ப்ப தாக 

குறிப் பிட் டி ந்தார்.
பனிப்ேபார் காலத்தில் இலங்ைக அர

சாங்கம் அெம ரிக்காவின் பக்கம் சாய்ந்  
ெகாண் டி ந்த நிைலயில், அதைன றி
டிப்ப தற்காக  ெடல்லி தமிழ்ப் ேபாரா
ளி க க்கு பயிற் சிகள், ஆ  தங்கைளக் 
ெகா த்  அர வ ைணத்த .
அதன் லம், அெம ரிக்கா விடம் இ ந்  

இலங்ைக அர சாங்கம் பிரிக்கப்பட் , இந்
திய – இலங்ைக உடன்பாட்டின் லம் 
ெடல் லியின் பிடியில் இ ந்  விலக டி
யாத நிைல உ  வாக்கப்பட்ட .
அ  ேபான்ற உத் திையக் ைகயாள டி 
ம் என்ற ஒ  ெதரிைவ ன்ைவத் தி ந்த 
அந்த ஊட க வி ய லா ளேர,  வி  தைலப் லி
க க்கு உயி ட் ம் பணிைய ன்ென
த்தால், இந் தி யா க்கு சாத க மான நிைல 

ஏற்ப ம் என்  கூற  டி யா   என் ம் சுட்

டிக்காட் டி யி க் கிறார்.
அ  இலங்ைகயில் சீனாவின் தைல

யீட்ைட ேம ம் அதி க ரித்  வி ம் ஆபத்  
உள்ள தாக அவர்  குறிப் பிட் டி க் கிறார்.
இரண்டா வ  ெதரி வாக அவர் குறிப் பிட்

டி ப்ப , இலங்ைகயின் சிங்கள ெபௗத்த 
ேதசி ய வாத அர சாங்கத் டன் இந் தியா ஒன்
றித் ச் ெசல்ல ேவண் ம் என்ப தாகும்.
இ ம் இந் தி யா க்குச் சிக்க லான விைள  

ைவேய ஏற்ப த்தக் கூ ம். ஏெனன்றால் 
தமி ழ கத்தில் இந் திய மத் திய அர சுக்கு எதி
ரான நிைலப்பா  தீவி ர ம ைட ம்.

ஆக இலங்ைகயில் சீனாவின் தைல
யீட்ைட றி ய டிக்க இந் தியா ைகயாளக் 
கூடிய இரண்  ெதரி  க ம், கூட இந்
தி யா க்கு சாத க மா ன தாக இ க்க வாய்ப்
பில்ைல என்ேற கூறப்ப  கி ற .
இந் திய ஊட க வி ய லாளர் ன்ைவத்
ள்ள இந்த ெதரி கள் சரி யா ன தாக 

இ ந்தால், வி  தைலப் லி கைள அழிக்கத் 
ைண ேபான தற்காக  ெடல்லி நிச்சயம் 

வ த்தப்பட் டி க்கும்.
ஏெனன்றால் வி  தைலப் லிகள் என்ற 

சக்தி இ க்கும் வைர, சீனா உள்ேள ைழ
ய வில்ைல. வி  தைலப் லி க க்குப் பின் 
னர் தான் சீனாவின் உள்  ைழ  ஆரம்ப மா
கி ய .
இந் தியா வி  தைலப் லி கைள எதி ரி

யாகப் பார்க்க ைனந்த அேதேவைள, 
அவர்கள் தமக்கான பா காப் ச் கவசமாக 
இ ப்பார்கள் என்  கணிக்கேவயில்ைல.
இப்ேபா  அந்த விடயங்கள் எல்லாம் 

காலம் கடந்  விட்டன. ஆனா ம் சீனா 
வின் நகர்வகைள றியடிப்பதற்கு தமிழர் 
விவகாரத்ைதக் ைகயில் எ க்க ேவண்டிய 
நிைலயில் தான் ெடல்லி இ ந்  
ெகாண்டி ப்பதாக ெதரிகிற .
தமிழர் பிரச்சிைனைய ன்னி த்திேய 

சீனா ெதாடர்பாக டி கைள எ க்கும் 
நிைல இந்தியா க்கு உ வாகி வ கிற .

ன்னதாக, சீனாைவ ைமயப்ப த்ேய 
தமிழர் விவகாரத்தில் இந்தியா டி கைள 
எ த்  வந்த .
சீனாைவ றியடிக்க தமிழர் விவகார 

த்ைத ைகயில் எ ப்ப  தான், இந்தியாவின் 
பிரதான ெதரிவாக மா ம் என்  உ தியாக 
கூற டியாவிட்டா ம், அவ்வாறான நிைல 
ஏற்பட்டா ம், அ  ஆச்சரியத்ைத ஏற்ப த் 
தா .

ெகா ம் க்கு அப்பால் எரிந்  ேபான 
கப்பல் விவ கா ரத் டன் ெகா ம்  அர சி
யலில் பற் றிய தீ இப்ே பா  எரி ெபா ள் 
விவ கா ரத் தினால் இன் ம் சுவாைல 
விட்  எரியத் ெதாடங் கி யி க் கி ற .
கப்பைல உள்ேள அ  ம தித்த  ஏன் 

ஆபத்தான கப்பல் உள்ேள வ ம் வைர 
கண்ைண டிக் ெகாண் டி ந் தீர்களா 
என்  அர சாங்கத்ைதப் பார்த்  நாக்ைகப் 
பி ங்கிக் ெகாள் ம்படி ேகள்வி எ ப்பிக் 
ெகாண் டி ந்த எதிர்க்கட் சி க க்கு, இப்
ேபா  எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  எரி ம் 
ெந ப்பில் எண்ெணய் வார்த்த  ேபால 
அைமந் தி க் கி ற . ெகாேரானா ெதாற்
டன், ங்கிக் கிடந்த அர சியல் களத்ைத, 

தட் டி ெய ப்பி தங்களின் வித்ைதையக் 
காட்  வ தற்கு, இைத விடச் சரி யான 
த ணம் யா க்கும் வாய்க்கா .
கிைடத்த வாய்ப்ைப எதிர்க்கட் சிகள் பயன்

 ப த்திக் ெகாண்ட னேவா இல்ைலேயா 
ஆ ம்கட் சிக்குள் ேதான் றி யி க் கின்ற குத்
ப்பா கள் தான் இப்ே பா ைதய அர சியல் 

அரங்கின் பிர தான ேபசு ெபா  ளாக மாறி
யி க் கி ற . அைமச்ச ரைவ உப கு வின் 
பரிந்  ைரக்க ைமய, அைமச்ச ர ைவயின் 
அங் கீ கா ரத்  ட ேனேய எரி ெபா ள் விைல
கைள அதி க ரிப்ப தாக அைமச்சர் உதய கம்
மன் பில அறி வித்தார்.

21 மாதங்க க்குப் பின்னர் அறி விக்கப்
பட்ட விைல உயர்  என்ற பீடி ைய டன் 
இதைன அறி வித்  சமா ளித்  விடலாம் 
என்  உதய கம்மன் பில நிைனத் தி ந்தார்.
எதிர்க்கட் சிகள் வழக்கம் ேபால 

ெகாேரானா ேநரத்தில் மக்கள் பயணக் 
கட் ப்பாட் க்குள் பட் டினி கிடக் கின்ற 
நிைலயில், எரி ெபா ள் விைல உயர்  
நியா ய மற்ற  என் ம், அதைன உட ன டி
யாக விலக்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் 
குரல்கள் எ ப் பின.
இ  ஒன் ம் ெபரிய விட யேம இல்ைல. 

ஏெனன்றால், விைல வாசி அதி க ரிக்கும் 
ேபா  எதிர்க்கட் சிகள் குரல் எ ப்  வ  
வழக்கம்.  அத ைன ம் ெசய்யா விட்டால் 
அவர்களின் இ ப்ைப மக்கள் அறிய வாய் 
ப் ம் கிைடக்கா . இந்த ைற திரிையப் 
பற்ற ைவத்தவர் ஆ ம் கட் சியின் பாரா 
மன்ற உ ப் பினர் சாகர காரி ய வசம். 

ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர ன உ  வாக்
கப்பட்ட காலத்தில் இ ந்  அதன் ெபா ச்
ெச ய லா ள ராகப் பதவி வகிப்பவர்.
அவர், கட் சியின் தைல வ ராக மஹிந்த ராஜ  

ப க் ஷவின் படத் டன் கூடிய அறிக்ைக 
ஒன்றில், இந்த விைல அதி க ரிப்ைப கண்
டித்த டன், இந்த விைல அதி க ரிப் க்குப் 
ெபா ப்ேபற்   அைமச்சர் உதய கம்மன்
பில பதவி விலக ேவண் ம் என் ம் 
ேகட் டி ந்தார். இ  ஆ ம்கட் சி யி க்ேக 
அதிர்ச் சிையக் ெகா த் தி க்கும்.
ஏெனன்றால், ெபா  ஜன ெபர ன அர

சாங்கத்தில் அங்கம் வகிக்கும் அைமச்ச ர
ைவயின் டி ைவேய உதய கம்மன் பில 
அறி வித் தி ந்தார். அவர் தன் னிச்ைச யாக 
அந்த டிைவ எ க்க வில்ைல. ஜனா தி
பதி, பிர தமர் ஆகிேயார் பங்ேகற்ற கூட்
டத்தில் தான் அந்த டி  எ க்கப்பட்ட .  
அவ்வா றி க்க, உதய கம்மன் பி லைவ 
பதவி வில கு மா  ெபா  ஜன ெபர  ன 
வின் ெசய லாளர் ெவளி யிட்ட அறிக்ைக 
கூட்டணி தர்மத்ைத ம், அைமச்ச ரைவ 
கூட் ப் ெபா ப்ைப ம் ேகள் விக் குள்ளாக்
கு வ தாக இ ந்த .
இதனால் தான், விமல் வீர வன்ச, வாசு

ேதவ நாண யக்கார, ேபான்ற 8 சி  கட் சி
களின் தைல வர்கள் கூடி சாகர காரி ய வ
சத்தின் அறிக்ைகையக் கண் டித் தி ந்தனர்.

அேத ேவைள, ஜனா தி பதி ெசய ல கத்
தினால் எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்ைப 
நியா யப்ப த் ம் ஒ  அறிக்ைக ம் ெவளி
யி டப்பட் டி ந்த .
இைத ெயல்லாம் பார்த்த மக்க க்கு ஒேர 

குழப்பம். நாட்டில் என்ன நடக் கி ற  என்ற 
ேகள்வி அவர்க க்குள் எ ந்த .
ஏெனன்றால், அர சாங்கத் க்குள் இ ந்ேத 

எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப் க்கு எதி ராக 
குரல் வ  கி ற . பின்னர் அதைன ஆத
ரித் ம் நியா யப்ப த் தி ம் க த் க்கள் 
வ  கின்றன.

‘பிள்ைள ைய ம் கிள்ளி விட்  ெதாட் டி
ைல ம் ஆட்  கி றார்களா’ என்ற சந்ேதகம் 
மக்க க்கு வ  வா கேவ இ க் கி ற .
அதா வ  எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  

என்ப  ஏைனய ெபா ட்களின் விைல 
அதி க ரிப் க்கு வழி ேகா  வ தாக இ க்கும் 
நிைலயில், எதிர்ப் கள் எ ம் என்  அர
சாங்கத் க்கு ெதரி ம்.
அேத ேவைள, என்னதான் அர சாங்கத்தின் 

அைமச்சர்கள் ஜனா தி பதி ேபான்ற வர்கள் 
விைல அதி க ரிப் க்கு ஆத ர வாக குரல் 
ெகா த் தி ந்தா ம், பஷில் ராஜ பக் ஷ 
இ ந் தி ந் தால் இந்த விைல அதி க ரிப்
க்கு இட ம ளித் தி க்க மாட்டார் என இரா
ஜாங்க அைமச்சர் நிமல் லான்சா ெவளி
யிட்ட க த்  கவ னிக்க ைவக் கி ற .

நாமல் ராஜ ப க் ஷ ம் இந்த ேநரத்தில் 
இந்த டிைவ ஆத ரிக்க வில்ைல என்  
கூறி யி க் கிறார்.
அதா வ  அர சாங்கம் எரி ெபா ள் விைல 

அதி க ரிப் க்கு எதிர்ப்ைப ம் ெதரிவித்  
தணிக் கின்ற நாட கத்ைத நடத்  கி றதா 
என்  சந்ேத கம் ெகாண் டி ந்த வர்க க்கு 
சாகர காரி ய வ சத் தின் எதிர்ப்ைப நிமல் 
லான்சா, அ ந் திக ெபர்னாண்ேடா ேபான்
ற வர்கள் நியா யப்ப த் தி யி ப்ப  ேகள்
விைய எ ப்ப ைவத் தி க் கி ற .
பஷில் ராஜ பக் ஷ இ ந் தி ந்தால் இதைன

 அ  ம தித் தி க்க மாட்டார் என்றால், அவர் 
இல்லாத சூழலில் தான் இ  நடந்ேத றி
யி க் கி ற  என்ற க த்  ெமாட் க் கட்
சிக்குள் இ ப்பைத உணர்ந்  ெகாள்ள 
டி கி ற . இரட்ைடக் குடி  ரிைம ெகாண்

ட வர்கள் பாரா  மன்றம் வ  வ தற்கு வழி 
ெசய் ம் சட்டத் தி த்தம் ெகாண்  வ
வ தற்கு உதய கம்மன் பில, விமல் வீர வன்ச 
ேபான்ற வர்கள் க  ைம யான எதிர்ப்ைப 
ெவளி யிட்டனர்.
அ  பஷில் ராஜ ப க் ஷவின் பாரா  மன்ற 

வ  ைகைய தாம தப்ப த் தி யி க் கி ற . 
அேத ேவைள பிர தமர் மஹிந்த ராஜ  ப க் ஷ 

வின் உடல் நிைல ம், அவர் அர சி யலில் 
ஈ  பாட்ைடக் குைறத் க் ெகாண் டி ப்
ப ம், அர சாங்கத்தின் அவ ர  பிடி தளரத் 
ெதாடங் கி யி ப்ப ம், குழப்பங்கைள உ
வாக் கி யி க் கி ற .
பிர தமர் மஹிந்த க்கும் பங்காளிக் கட்

சி க க்கும் இைட யி லான ெதாடர் கள் 
குைறந்  விட்ட தா க ம், வாரந்தம் நடத்
தப்ப ம் கூட்டங்கள் நி த்தப்பட்  
விட்ட தா க ம் திஸ்ஸ விதா ரண உ  திப்
ப த் தி யி க்  கிறார். இதனால், ராஜ பக் ஷ 
கு ம்பத் தி ன க்குள் உள்ள குழப்பங்
களின் விைள வாகத் தான் இந்த சிக்கல்கள் 
ேதான்  கின்றதா என்ற ேகள் விக்க ம் 
ேதான்  கின்றன. அண்ைமயில் நாமல் 
ராஜ பக் ஷ பிர த ம ராக நிய மிக்கப்ப ட ள்ள  

தாக ெவளி யா கிய ெசய் தி க க்குப் பின்
னா ம் உள்ே நாக்கங்கள் இ ப்ப தா கேவ 
கூறப்ப  கி ற .
இப்ே பா  ஆ ம்கட்சி ஒ  க மாக 

இ க் கி றதா அல்ல , மஹிந்த, ேகாட்டா, 
பஷில் என பல கங்கைளக் ெகாண் டி க்
கிறா என்ப  அந்தக் கட் சியில் உள்ள வர்க
க்ேக ெதரி யாமல் உள்ள .
எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  விவ கா

ரத்தில் நடக் கின்ற அர சியல் குழப்பங்கைள 
அவ தா னிக்கும் ேபா , இ  உள் வீட் க் 
குழப்பங்களின் எதி ெரா லி யாக இ க்கலாம் 
என்ற சந்ேதங்க ைள ம் தவிர்க்க டி
யாமல் ெசய் தி க் கி ற .
எ  எவ்வா றா யி ம் இந்தச் சந்தர்ப்

பத்ைதப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ள எதிர்க்
கட் சி யான ஐக் கிய மக்கள் சக்தி தயா ராகி 
வ  வ தா கேவ ெதரி கி ற .
ஒ  பக்கத்தில் ரணிலின் வ  ைகயால் 

தம  பத விக்கு ஆபத்  வந்  வி ேமா 
என்ற கலக்கத்தில் உள்ள சஜித் பிேர ம
தாச, இந்த சந்தர்ப்பத்ைதப் பயன்ப த்திக் 
ெகாண்  ஓடத் ெதாடங் கி யி க் கிறார்.
அைமச்சர் உதய கம்மன் பி ல க்கு எதி

ராக பாரா  மன்றத்தில் நம் பிக்ைக யில்லா 
பிேர ர ைணைய ெகாண்  வர ள்ள தாக 
அவர் எ த் ள்ள டி  த் தி சா லித்த
ன மா ன .
ஏெனன்றால் கூட் ப்ெபா ப்  என்ற 

அடிப்பைடயில் கம்மன்பிலைவ காப்பாற்ற 
ஆ ம்கட்சியினர் டி  ெசய்யலாம்.
அல்ல  உண்ைமயாகேவ எதிர்ப்பவர் 

களாக இ ந்தால் பதவி விலகுமா  ேகட் 
ட  உண்ைமயாக இ ந்தால், அவைர 
பதவி நீக்குவதற்கு ஆதரவாக வாக்களிக் 
க ம் டி ம். அவ்வா  உதய கம்மன்பில 
ேதாற்கடிக்கப் பட்டால் ஆ ம்கூட்டணி 
யின் பலவீனம் ெவளிப்பட் , அரசாங்கத்  
க்குள் ெப ங்கல கம் ஏற்ப ம்.
ஆக ஒேர கல்லில் பல காய்கைள வி த்த 

லாம் என்ற சஜித் எதிர்பார்க்கிறார்.
இந்தள க்குப் பின்ன ம், ராஜபக் ஷவி 

னர் உசாரைடயாமல் இ க்கமாட்டார்கள்.
அவர்க க்கு ஒற் ைம குைலந்தால் 

தங்க ள  பதவிக்கு ஆபத்  என்ப  நன்றா 
கேவ ெதரி ம். ஏெனன்றால் அதன் 
விைளைவ அவர்கள் 2015இல் அ பவித்த 
வர்கள். இலகுவில் அந்தப் பாடத்ைத 
மறந்  விடமாட்டார்கள்.

ஹரி கரன்

கார்வண்ணன்
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தமிழ் அர சியல் அக ரீதி யா க ம், ற 
ரீதி யா க ம் சீர ைமக்க ேவண் டி ள்ள . அக 
ரீதி யான சீர ைமப்பில் அக ரண்பா  கைளக் 
கைளதல், அைமப் த் ைறைய ஜன நா
யக ரீதி யாக கட் டி ெய ப் தல் என்பன க்
கி ய மா கின்றன. ற ரீதி யான சீர ைமப்பில் 
ெப ம் ேதசி ய வா தத்ைதக் ைகயாளல், சர்
வ ேதச அர சி யைலக் ைகயாளல், ஸ்லிம் 
மக்க  ட னான உற  கைளக் ைகயாளல், 
உல கத்தமிழ் மக்க  ட னான உற  கைளக் 
ைகயாளல், சிங்கள ற்ே பாக்கு ஜன நா யக 
சக் திகள் உட்பட உலக ற்ே பாக்கு ஜன நா
யக சக் தி கைளக் ைகயாளல் என்பன க் கி ய
மா கின்றன.
இந்த இரண்  விட யங்க ம் ஒன் டன் 

ஒன்  ெந ங் கிய ெதாடர்  ைட யைவ. அக 
ரண்பா  கைளக் கடக்கா ம ம் அைமப் த் 
ைறையச் சரி ெசய்யா ம ம் ற ரீதி யான 

விட யங்கைள விைனத் தி ற டன் சீர ைமக்க 
டி யா . சாதிய ரண்பா , பிர ேதச ரண்

பா , மத ரண்பா , பால் ரண்பா   
என்பன அக  ரண்பா  க ளாக உள்ளன.

த  லா  வ  சாதிய  ரண்பா  டாகும் . 
சாதியம் என்ப  ெபா  வா கேவ மர பான 
ெதாழில்கைள அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்
ட ம், பிறப் பினால் ஏற்றத்தாழ்  கற் பிக் கின்
ற ம், ஒ  பி ரி வினர் தைல ைம யி லான அதி
கா ரப்ப டி நி ைலைய வலி  த்  வ  மான 
ஒ  ச க ஒ ங்க ைமப்பாகும். மத ரீதி யான 
க த் க்கள் சாதி யத் திற்கான சித்தாந்த நியா
யப்பாட்ைட வழங் கு கின்றன. ெபா  ளா தார 
ஏற்றத்தாழ்  வர்க்க ஒ க்கு ைறைய 
இல கு வாக் கு கின்றன. 
ேதசிய வி  தைலப் ேபாராட்டம் கார ண மா

க ம், சாதிய ஒ க்கு ைறப் ேபாராட்டங்கள் 
கார ண மா க ம் , இல வசக் கல்வி , தாய்
ெமா ழிக்கல்வி, ெவளி நாட்  ேவைல வாய்ப்
க்கள் என்பன கார ண மா க ம் இவ்ெ வா
க்கு ைறகள் தற்ே பா  மிக ம் தளர்ச் சி ய

ைடந் ள்ளன. ஆனா ம் ஒ க்கு ைறகள் 
 ைம யாக அற் ப்ே பா க வில்ைல. 

இரண்டா வ  பிர ேதச ரண்பா டாகும். 
தமிழ் மக்கள் மத் தியில் நீண்ட கால மாக ேதச 
ஐக் கி யத்ைத சிைதத்  வ ம் ஒ  அகக்கா
ரணி பிர ேத ச வா த மாகும். ‘யாழ் ைமய வாத
மா ன ’ இதன் மிகக் குறிப்பான ெவளிப்பா
டாகும். தமிழர் தாய கத்தில் யாழ்ப்பாணம் 
தவிர்ந்த ஏைனய பிர ேத சங்கைளத் தாழ்
வாகக் க   வ ம், அப் பி ர ேத சத் தினர் மீ  
ஆதிக்கம் ெச த்  வ ம், இதன் ெவளிப்
பா டாகும். கால னித் வ ஆட் சிக்கா லத்தில் 
யாழ்ப்பாணப் பிர ேதசம் ேமல் நி ைல யாக்க 
வாய்ப் க்கைளப் ெபற்ற ம் ஏைன யைவ 
ெபறா த ம் இதைன ஊக்குவித்த . இதன் 
எதிர் விைள வாக கடந்த காலத்தில் வன் னி
யி ம் மட்டக்க ளப் பி ம் “யாழ் அகற் ம் 
சங்கம்” என்ற ெபயரில் அைமப் க்கள் உ

வா கி யி ந்தன. 
யாழ்ப்பாணப் பிர ேத சத்தின் இவ்வா திக்கப் 

ேபாக்கா ன  யாழ்ப்பாண இராச் சி யத்தின் 
வர லாற்ைற மட் ம் ேபசி விட்  வன்னி 
இராச் சியம், கிழக்கு இராச் சியம் என்ப வற்றின் 
வர லா  கைளத் தவிர்த்  வி  வ , 
வன்னி  மற் ம் கிழக்குத் தமி ழரின் 

அர சியல் பிர தி நி தி கைள தமிழ்க் கட் சி க ளி
ள்ள யாழ் தைல ைமேய  நிர்ண யிப்ப  

என்பைவ லம் ெவளிப்பட்ட . இப் பி ர
ேதச ரண்பா  தமிழ் மக்கள் ஒ  பல மான 

ேதச மாக எ ந்  நின்  ேதசிய ஒ க்கு 
ைறக்கு  எதி ராக தீவி ர மான ேபாராட்டத்ைத 

நடத்த தைட யாக இ க் கின்ற . 
 ன்றா வ  மத ரண்பா டாகும். ைசவ 

மதத்தின் ேமலா திக்கேம இதற்குக் கார ண
மாகும். ைசவ சமய பண்  கேள தமிழ்த் 
ேதசத்தின் பண்  க ளாக சித்த ரிக்கும் ேபாக்கு 
வளர்ச் சி ய ைடந் ள்ள . தமிழ்த் ேதசியப்  
ேபாராட்டம் இம் ரண்பாட்ைட ம் கடந்  
ெசல்ல ேவண் ம். இதற்கு மதங்க ளி ைடேய 
சமத்  வத்ைதக் ெகாண்  வர ேவண் ம். 
நான்கா  வ  பால்  ரண்பா  டாகும் . 

ெபண்கள் மீதான ஒ க் கு  ைறேய இ  வா
கும்.  இவ்ெ வா க்கு ைற யா ன  ஏைனய 
வர்க்க ஒ க்கு ைற க க்கு ன்ேப 
ேதான்றி ெதாடர்ச் சி யாக வந்த பல ச க 
அைமப் க்க ளி ம் நீடித்  இன்  வைர 
நிைலத்  நிற்கும் ஒ  தனித்  வ மான 
ஒ க்கு ைற யாகும். இ  வைர கால ம் 
ச  கத்தில் இடம்ெபற்ற ரட் சிகள் ஒ க் கு 
  ைறகள் பல வற் றிற்கு டி  கட் டிய 
ேபா ம், ப்  வடி வங்க ைள ம் ெபற்  
நிைலத்  நிற்கும் தன்ைம இவ்ெ வா க்கு 

ைறக்கு உண் . 
தமிழ் மக்கள் மத் தியில் நிக ம் இந்த அக 

ஒ க்கு ைறகள் மனித உரிைம ம ப்  என்
ப தற்கு அப்பால்  தமிழ் மக்கள் ஒ  ேதச மாக 
ஒ ங் கி ைண வ ைத ம் த க் கின்ற ஒன்
றாகும். எனேவ இவ்ெ வா க்கு ைற கைள 
அகற்றாமல் தமிழ் மக்கள் ஒ  ேதச மாக 
எ ச்சி ெபற டி யா . 
அக ரண்பா  க ளினால் தமிழ்த் ேதசிய 

அர சி யலில் நான்கு ெந க்க டிகள் ஏற்ப 
கின்றன. தலாவ  மனித உரிைம மீறல் 
விவ காரம். ஒ  மக்கள் பிரிைவ அந்த மக்கள் 

பிரிைவச் ேசர்ந்த வர்கள் என்ப தற்காக ஒ க்
கு வ  மனித உரிைம மீறேல. தமி ழர்கேள 
தங்க க்குள் ஒ க்கு ைற கைள ேமற்
ெகாண் டி க்கும் ேபா  ேபரி ன வாதம் ஒ க் கு
கின்ற  எனக் கூற டி யா . 
இந் திய ேதசிய வி  தைலப் ேபாராட்

டத்தின் ேபா  சாதிய ஒ க்கு ைறக்கு எதி
ராகப் ேபாரா டிய டாக்டர் அம்ேபத்கார் காந் தி
யிடம் “இந் தி யர்க ளி னா ேலேய நாம் ஒ க்கப்
ப ம் ேபா  ஆங் கி ேல யர்க ளினால் ஒ க்கப்
ப  கின்ேறாம் என்ற உணர்  வர வில்ைல” 

எனக் கூறி யி ந்தார். 
இரண்டா வ  ேதசம் என்ப  மக்கள் திர

ளாகும். ேதசியம் என்ப  மக்கள் திரளின் 
கூட் ப் பி ரக்ைஞ யாகும். எனேவ மக்கள் 
ஒன்றாகத் திரள்வ தற்கு தைட யாக இ ப்ப
ைவ ெயல்லாம் ேதசி யத் திற்கு எதி ரா ன ைவ
யாகும். 

ன்றா வ  அக ரண்பா கள் தமிழ் 
மக்கள் மத் தியில் இைட ெவ ளி கைள உ
வாக்கும். அந்த இைட ெவ ளி கைள எதி ரிகள் 
பயன்ப த்த ைனவர். தற்ே பா  சாதி, 
பிர ேதச, மத, பால் ரண்பா கள் தமிழ்த் 

ேதசி யத்தின் எதி ரிகள் ைழ வ தற்கான பல 
களங்கைளத் திறந்  விட் ள்ளன. யாழ்ப்பா
ணத் தி ம் மன்னா ரி ம் மட்டக்க ளப் பி ம் 
அதைனத் ெதளி வாகக் காணக் கூ டி ய தாக 
உள்ள . 
நான்கா வ  அக ரண்பா கள் சர்வ ேதச 

அபிப் பி ரா யங்கைள எமக்கு சார்பாக உ  வாக்
கு வதில் பல தைட கைள உ  வாக்கும். சர்வ
ேதச அபிப் பி ராயம் ரட் சி கர நீதிக் ேகாட்பாட்
டினால் வழி ந டத்தப்ப  வ தில்ைல. மாறாக 
ஜன நா யக நீதிக் ேகாட்பாட் டி னா ேலேய வழி

ந டத்தப்ப  கின்ற . இந்த ஜன நா யக வி  மி
யங்கைள அரைச விட ம் அதி க ளவில் நாம் 
பின்பற்  வ தாகக் காட்ட ேவண் ம். எமக்
குள்ேள ஒ  பிரி வி னைர ஒ க் கிக்ெ காண்  
சர்வ ேதச அபிப் பி ரா யத்தைத நாம் ெபற டி
யா . 
சர்வ ேதச அபிப் பி ரா யத்ைத உ  வாக்

கு வதில் அர சுகள் மட் ம் பங் கு ெப  வ
தில்ைல. சர்வ ேதச சிவில் ச  க ம் பங்கு 
ெப  கின்ற . அர சுகள் தங்க  ைடய நலன்
க ளி லி ந்  ெசயற்பட்டா ம் சர்வ ேதச 
சிவில் ச கம் சர்வ ேதச ஜன நா யக வி  மி
யங்களின் அடிப்ப ைட யி ேலேய ெசயற்ப ம். 
அைவ  அர  சு  க  க்கும்  அ த்தம் 

ெகா க்கக் கூடிய வல்ல ைமையக் ெகாண்
டைவ. சர்வ ேதச சிவில் ச  கத்தின் அபிப்
பி ராயம் தமிழ் மக்க க்கு சார்பாக உள்ள . 
ெப ந்ேத சி ய வாத ஒ க்கு ைற கைள சர்வ
ேதச ச கம் ஏற் க் ெகாள்ள வில்ைல. 
அக ரண்பா கள் ெபரி தாக வளரின் 

தமிழ் மக்க க்கு சார்பான சர்வ ேதச அபிப்
பி ரா யங்க க்கு சர்வ ேதச சிவில் ச கம் 
ஒத்  ைழக்கா . சர்வ ேதச சிவில் ச
கத்தில் ஜனநாயக ற்ேபாக்கு சக்திகள், 
மனித உரிைமவாதிகள், ஊடகத் ைறயினர் 
ஆன்மீகத் ைறயினர் என்ேபார் அங்கம் 
வகிக்கின்றனர் .   தமிழ்த்ேதசியம் ஒ  
வாழ்  ைறயாக மா ம்ேபாேத அக 
ரண்பா கைள எம்மால் கடக்க டி ம். 

சமத் வத்ைதப்  ேபண டி ம் .  எம  
நிலம், எம  ெமாழி, எம  கலாசாரம், எம  
ெபா ளாதாரம், எம  மக்கள் என்ற உணர்  
நிைல ேமல்நிைலக்கு வ ம் ேபா  தமிழ்த் 
ேதசியம் ஒ  வாழ்  ைறயாக பரிணமிக்கத் 
ெதாடங்கும். சீனத்ேதசியம், தத் ேதசியம், 
ஸ்லிம் ேதசியம் என்பன ஒ  வாழ்  
ைறயாக பரிணமிக்கும் ேபா  தமிழ்த் 

ேதசியம் மட் ம் ஏன் அவ்வா  பரிணமிக்க 
டியா . தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்தவைர 

அக ரண்பா கைள  கைள ம் ஆற்றல் 
தமிழ்த் ேதசியத்திற்கு மட் ேம உண் . 
மக்கைளத் திரளாக்கல் என்ற ெப ந்ேதைவ 
அதற்குள்ள .

சி.அ.ேயாதிலிங்கம்

இலங்ைக ஸ் லிம்களின் மீ  ெபௗத்த 
இன வா திகள் பல்ேவ  குற்றச்சாட் க்
கைள திட்ட மிட்ட வைகயில் ன் ைவத் க் 
ெகாண் டி க் கின்றார்கள். இவர்கள் ஸ் லிம்
களின் ெபா  ளா தாரம், அர சியல், மத வி
மி யங்களின் மீ  தாக் கு தைல ேமற்ெ காண்ட 
சம்பங்கள் ஏரா ள மாக நைட ெபற் ள்ளன. 
ஸ் லிம்களின் வாழ் வி டங்க ைள ம் குறி 

ைவத்  தாக் கு தல்கள் நைட ெபற்ற ைம ம் 
குறிப் பி டத்தக்க . 

ஸ் லிம்களின் மீதான இத்த ைகய ெபௗத்த 
இன வாத ெசயற்பா கள் இலங்ைக சுதந் திரம் 
ெப  வ தற்கு ன் பி ந்ேத நைட ெபற்  வந்
ள்ள ேபாதி ம், ஏப்ரல் 21 தாக் கு தலின் 

பின்னர் ஸ் லிம்களின் மீதான ெக  பி
டி க ம், ெபௗத்த இன வா தி களின் எதிர்ச் 
ெசயற்பா  க ம் அதி க மா கேவ இ ந்  வ
கின்றன. ஸ் லிம்கைள இன வா தி க ளா க ம், 
பயங்க ர வா தி க ளா க ம், நாட் ப்பற்  இல்
லா த வர்க ளா க ம் காட்  வ தற் கு ரிய ெசயற்
பா  க ம் தீவி ர மாக ன்ென க்கப்பட் க் 
ெகாண் டி க் கின்றன. 
இலங்ைகயில் அ லில் உள்ள பயங்க ர

வாத தைடச் சட்டம் வடக்கு, கிழக்கு தமி
ழர்களின் மீ  அவ்வப்ே பா  இலக்கு ைவக்
கப்பட்  பயன்ப த்தப்பட்ேட வந் ள்ள . 
இதனால் அப்ப குதி வாழ் ச  கங்கள் பலத்த, 
பின்ன ைட  க ைள ம் சந் தித் ள்ளர்கள். 
இச்சட்டத்தின் கீழ் ைக  ெசய்யப்பட்ட 

பலர் பல வ  டங்க ளாக சிைற களில் உள்
ளார்கள். அவர்கைள வி  தைல ெசய்வ தற்
கு ரிய நட வ டிக்ைககள் இன் ம் எ க்கப்ப ட
வில்ைல. அவர்களின் மீதான விசா ர ைணகள் 
கூட ைற யாக ேமற்ெ காள்ளப்ப ட வில்ைல 
என்  அவர்களின் உற வி னர்க ம், தமிழ்ப் 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க ம் பகி ரங்க மா
கேவ ெதரி வித் க் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 
இவ்வா றான நிைலயில் இப்ப யங்க ர

வாத தைடச் சட்டம் ஏப்ரல் 21 தாக் கு தலின் 
பின்னர் ஸ் லிம்களின் மீ  தாக்கம் ெச த்த 
ஆரம் பித் ள்ள . ஏப்ரல் 21 தாக் கு த டன் 
ெதாடர்  ைட ய வர்கள், பயங்க ர வாத நட வ டிக்
ைக க டன் சம்பந்தப்பட்ட வர்கள் என்  பல 
ஸ் லிம்கள் பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத்தின் 

கீழ் ைக  ெசய்யப்பட்  த த்  ைவக்கப்
பட் ள்ளார்கள். 
பயங்க ர வாத தைடச் சட்டம் சி  பான்ைம

யி னைர இலக்கு ைவத்  நைட  ைறப்ப
த்தப்ப  வ தாக சர்வ ேதச நா  க ம், ஐ.நா 

மனித உரி ைமகள் ேபர ைவ ம், ஐ.நா.ெபா ச்

ச ைப ம், சர்வ ேதச மன் னிப்  சைப ம் பகி
ரங்க மா கேவ இலங்ைகயின் மீ  குற்றச்சாட்
க்கைள ன் ைவத் ள்ளன. 
அத்ே தா  இலங்ைக அர சாங்கத் திடம்,  

பயங்க ர வாத தைடச் சட்டத்தில் மாற்றங்
கைள ஏற்ப த்த  ேவண்  ெமன் ம், சர்வ
ேதச நிய மங்க க்கு அைமய அச்சட்டம் 
அைமய ேவண்  ெமன் ம் அத்த ரப் க்கள் 
வலி  த்திக் ெகாண் டி க் கின்றன. 

பயங்க ர வாத தைடச் சட்டத்ைத மாற் றி ய
ைமப்ப தற்கு சர்வ ேதச நா  க ம் மற் ம் 
அைமப் க்க டன் சம்மதம் ெதரி வித்த 
ேபாதி ம், தற்ே பா  அ லில் உள்ள பயங்க
ர வாத தைடச் சட்டத்தில் மாற்றங்கைள ஏற்ப
த்  வ தற்கு இலங்ைக அர சாங்கம் நட வ டிக்

ைக கைள எ க்க வில்ைல. 
இத்த ைக ய ெதா  பின்ன ணியில் இலங்

ைகயில் ஸ் லிம்க ைள ம், ஏைனய சி
பான்ைம யி ன ைர ம் கண்  டித்த ன மாக 
ைக  ெசய் , அவர்களின் மீ  பயங்க ர வாத 
தைடச் சட்டம் பிர ேயா கிக்கப்ப  கின்ற . 
அதனால், இலங்ைக அர சாங்கம் இச்சட்
டத்ைத மாற் றி ய ைமக்க ேவண்  ெமன் ம், 
அதைன அர சாங்கம் ெசய்ய தவ ம் பட்
சத்தில் இலங்ைகக்கு ஐேராப் பிய நா  க
ளினால் வழங்கப்ப ம் ஜீ.எஸ்.பி வரிச் 
ச  ைகைய இல்லாமல் ெசய்ய ேவண் டி ேயற்
ப ம் என்  ஐேராப் பிய பாரா  மன்றத்தில் 
தீர்மானம் நிைற ேவற்றப்பட் ள்ள .

ஸ் லிம்களின் மீ ம் , ஏைனய சி
பான்ைம இனங்களின் மீ ம் பயங்க ர வாத 
தைடச் சட்டம் பயன்ப த்தப்ப  கின்ற  
என்ப தைன ெவளி வி வ கார அைமச்சர் 
திேனஷ் குண வர்த்தன ம  த லித் ள்ளார்.
இலங்ைக ெதாடர்பான தீர்மானம் தவ றான 

தக வல்கைளக் ெகாண் ள்ள . அத் தீர்
மானம் இலங்ைகயின் அபி வி த்தி, நல்
லி ணக்கம் ெதாடர்பில் பன் க ன்ேனற்

றத்ைத க த்தில் ெகாள்ள வில்ைல என ம் 
திேனஷ் குண வர்த்தன ெதரி வித் ள்ளார். 
ெபா  மக்களின் மீ  இைழக்கப்ப ம் 

ெகா ர மான ெசயல்க க்கு தீர்  கைள 
காண்ப தற்கா கேவ பயங்க ர வாத தைடச் 
சட்டம் பயன்ப த்தப்ப  கின்ற  என் ம் 
திேனஷ் குண வர்த்தன ெதரி வித் ள்ளார். 
பயங்க ர வாத தைடச் சட்டத்ைத மீளாய்  
ெசய் ம் நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்ப

 வ தா க ம் அதற்கான ர்வாங்க ெசயற்
பா கள் ஆரம் பிக்கப்பட் ள்ள தா க ம் நீதி 
அைமச்சர் ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி அலி 
சப்ரி ெதரி வித் ள்ளார். 
இேத ேவைள, பயங்க ர வாத தைடச் சட்

டத்ைத மீளாய்  ெசய்வ தற்கு ன்ன தாக, 
அச்சட்டத்தின் கீழ் த த்  ைவக்கப்பட் டி
க்கும் கவிஞர் அஹ்னாப் ஜஸீம் ேபான்ற

வர்கைள வி  தைல ெசய்ய ேவண் ம், 
®®அப்ே பா தான் இச்சட்டம் மீளாய்  

ெசய்யப்ப  கின்ற  என்ப தைன நம்பக் கூடி

ய தாக இ க்கும் என்  இலங்ைக மனித 
உரி ைமகள் ஆைணக் கு வின் ன்னாள் 
ஆைண  யா  ள ம் ,  சட்டத்த  ர  ணி   மான 
அம் பிகா சற் கு ண நாதன் வலி  த் தி ள்ளார். 
அவர் தன  உத் தி ேயா க ர்வ விட்டர் பக்
கத் தி ேலேய இதைனக் குறிப் பிட் ள்ளார். 
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர

ைவயின் கடந்த 46ஆவ  கூட்டத்ெ தா டரின் 
ேபா , பயங்க ர வாத தைடச் சட்டத்தின் 

சில சரத் க்கைள ம  ப ரி சீ லைன ெசய்வ
தற்கு அர சாங்கம் நட வ டிக்ைக கைள எ க்
கு ெமன்  ெவளி வி வ கார அைமச்சின் ெசய
லாளர் உ தி அளித் தி ந்தார். 
ஆனால் அதற் கு ரிய நட வ டிக்ைககள் எ க்

கப்பட்ட தாக ெதரியவில்ைல. தற்ே பா  
ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின் பாரா  மன்
றத்தில் தீர்மா ன ெமான்  நிைற ேவற்றப்பட்
டதன் பின்னர் பயங்க ர வாத தைடச் சட்டம்  
மீளாய்  ெசய்யப்ப ம் நீதி அைமச்சர் அலி
சப்ரி கூ  கின்றார். 

 ஆனால் அர சாங்கத்தின் அைமச்ச ரைவப் 
ேபச்சாளர் ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல்ல , 
ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின் தீர்மா னங்கள் 
இைற ைம ள்ள இலங்ைக அரா சாங்கத்
திைன கட் ப்ப த்தா  என் ம் அவ் வி த
மான தீர்மா னங்க க்கு நாம் அடி ப ணி யப்
ேபா வ தில்ைல என் ம் ெதரி விக் கின்றார். 
ஆனால் ,  ெவளி  வி  வ  கார  அைமச்சர் 

திேனஷ் குண வர்த்த னேவா, ஐேராப் பிய ஒன்
றி யத்தின் இலங்ைகக்கான  வர்கைள 
அைழத்  பயங்க ர வாத தைடச்சட்டம் இனங்
கைள இலக் கு  ைவத்த  அல்ல என்  கூறி 
சி ெம  கு வ தற்கு யன்  ெகாண் டி க்

கின்றார். உண்ைமயில் நீதி அைமச்ச ரி ன ம், 
ெவளி வி வ கார அைமச்ச ரி ன ம் ெவளிப்பா
கள் ஐேராப் பிய ஒன் றிய தீர்மா னத்தின் பார
 ரத் திைன உணர்ந்த தாகேவ இ க் கின்ற . 
ஆனால், பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத் திைன 

நீக் கு வ தற்கு ேகா ம் சர்வேதச தரப் க்
களின் க த் க்கைள றந்தள்ளி, நாட்டின் 
இைற ைமைய ன் னி ைலப்ப த்தி ெவ க்

காக ேபசிக்ெ காண் டி க்கும் அைமச்சர் 
ெகெஹ லிய ரம் க்ெவ ல க்கு  நைட 
ைறயில் உள்ள பயங்க ர வாத தைடச் சட்
டத்தின் கீழ் கவிஞர் அஹ்னாப் ஜஸீம், சட்டத்
த ரணி ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லாஹ் ஆகிேயார் 
ைக  ெசய யப்பட் டி ப்ப ம் அக்ைக கள் 
பற்றி சர்வ ேதச ரீதியில் எ ந் ள்ள விமர்
ச னங்க ம் ேகாரிக்ைக க ம் ெதரியவில்
ைலயா என்ற ேகள் விைய இங்கு  ஏற்ப த் 
கின்ற .
அ  மட்  மன்றி, ஏப்ரல் 21 தாக் கு தலின் 

பின்னர் பயங்க ர வாத தைடச் சட்டத்தின் கீழ் 
ஸ்லிம் த் தி ஜீ விகள் மற் ம் உல மாக்கள் 

உட்பட பலர் ைக  ெசய்யப்பட்  த த்  
ைவக்கப்பட் ள்ளார்கள். இவர்களின் மீதான 
விசா ர ைண கைள ரி த மாக ேமற்ெ காண் , 
அவர்கள் குற்ற வா ளி க ளில்லாத பட்சத்தில் 
அவர்களின் வி  த ைலக்கு அர சாங்கம் 
நட  வ  டிக்ைக  கைள  எ க்க  ேவண் ம் 
என்ற வலி  த்தல்க ம் ெதாடர்ச் சி யாக 
ன்ைவக்கப்பட்  வ கின்ற . 
ேம ம் ,  அகில  இலங்ைக  மக்கள் 

காங்கிரஸின் தைலவர் ரிஷாத் பதி தீன், 
மற் ம் ேமல்மாகாண ன்னாள் ஆ நர் 
அசாத் சாலி உள்ளிட்ட ஸ்லிம்களின் 
அரசியல் பிரதிநிதிகள் இேத பயங்கரவாத 
தைடச்சட்டத்தின்  கீேழேய  த த்  
ைவக்கப்பட் ள்ளனர். 
அவர்களின் ைக கள் ெதாடர்பி ம் 
ன் க்கு ப்  பின்  ரண ா ன 

ெவளிப்பா கேள அரசாங்கத்திடமி ந்  
க ாண்பிக்கப்ப கின்ற .  அதனால் 
இக்ைக கள் அரசியல் பழிவாங்களின் 
அடிப்பைடயில்  நைடெபற்றதா  என்ற 
சந்ேதகத்திைன ம்  ஏற்ப த் வதாக 
உள்ள . ஏெனன்றால் கடந்தகாலங்களில் 
அ ர சி ய ல்  ப ழி வ ா ங் க ல் க ை ள 
ேமற்ெகாள்வதற்காக  பயங்கரவாத 
தைடச்சட்டம்  பயன்ப த்தப்பட்ட 
ன் தாரணங்கள் நிைறயேவ உள்ளன. 

ேம ம்  பயங்க ரவ ாதத்தின்ேபரில்  
சி பான்ைம  இனங்கேள  இலக்கு 
ைவக்கப்பட்டி க்கின்றன .  அதற்கான 
சான்றாதாரங்கைள  ஆயிரக்கணக்கில் 
பட்டியலிட டி ம் .அதற்கான  சூழ ம் 
தற்ேபா   காணப்ப கின்ற . 
அவ்வாறி க்ைகயில் ,  அரசாங்கம் 

இனியாவ  தன  நிைலப்பாட்ைட 
ம ா ற் றி ய ை ம த்  ஜ ன ந ா ய க 
வி மியங்க க்கு மதிப்பளிக்குமா? என்ப  
தான் தற்ேபா ள்ள ேகள்வியாகும். 
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கடந்த வார இ  தியில் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட
ைமப்பின் ன்  பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் 
யாழ்ப்பா ணத் தி ம், மன்னா ரி ம், கந்த ேரா ைட
யி ம், ெசய் தி யாளர் சந் திப்  கைள நடத் தி யி ந்
தார்கள்.
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் பங்காளிக் கட்
சி க ளான ெரேலா ம், ெளாட் ம் பாரா  மன்
றத்தில் சுயா தீ ன மாகச் ெசயற்ப  தற்கு திட்ட மிட்
ள்ள தாக ெவளி யான தக வல்கைள அ த்ேத, 

இந்த ெசய் தி யாளர் சந் திப்
கள் நடத்தப்பட்டன.
கூட்ட  ைமப்பின்  ேபச்
சாளர்  எம் .ஏ .சுமந்  திரன் 
யாழ்ப்பா ணத்தில் நடத் திய 
ெசய் தி யாளர் சந் திப்பில், 
தா ம் அந்தச் சந் திப்பில் 
கலந்  ெகாண்ட தா க ம், 
அவ்வா றான எந்த விட
யம் கு றித் ம், ெரேலா ம், 
ெளாட் ம் இரா .சம்பந்
த  டன்  ேபசி  யி  க்க
வில்ைல என்  கூறி யி
ந்தார்.
மன்னாரில் , நடத் திய ெசய் தி
யாளர் சந் திப்பில் ெரேலா தைலவர் 
ெசல்வம் அைடக்க ல நாதன், கூட்
ட ைமப்பில் இ ந்  பிரிந்  ெசல்
வ தற்கு இ  வைர டி  ெசய்ய
வில்ைல என்  ெதரி வித் தி ந்தார்.
அ  ேபா லேவ, தனி யாகச் ெசய்ய
ப  வ தற்கு இரண்  கட் சி க ம் 
எந்த தீர்மா னத்ைத ம் எ க்க
வில்ைல என, கந்த ேரா ைடயில் 
நடத் திய ெசய் தி யாளர் சந் திப்பில் 
ெளாட் தைலவர் சித்தார்த்த ம் 

கூறி யி க் கிறார். ஆனால், ெசல்வம் அைடக்க ல
நா த ம், சித்தார்த்த ம், கூட்ட ைமப் க்குள் சில 
பிரச் சி ைனகள் உள்ளன என்பைத ஒப் க் ெகாண் டி
க் கி றார்கள்.
குறிப்பாக, கூட்ட ைமப்பின் ேபச்சாளர், கட் சியின் 
ெகாரடா ஆகிய நிம னங்கள் ெதாடர்பாக இன்ன ம் 
தீர்க்கப்ப டாமல் உள்ள சிக்கல்க ம், பாரா  மன்
றத்தில் ேபசு வ தற்கு, தம  கட் சி க க்கு ேபாதிய 
ேநரம் ஒ க்கப்ப  வ தில்ைல என்ற பிரச் சி ைன ம் 
இவர்க க்கு உள்ள .
அதைன அவர்கள் ெவளிப்ப ைட யா கேவ கூறி
யி க் கி றார்கள். இ  தீர்க்கப்பட ேவண் டிய பிரச் சி
ைன ம் கூட.
எவ்வா றா யி ம், இதைனக் கார ண மாக ைவத் , 
கூட்ட ைமப்பில் இ ந்  விலகும் டிைவ 
அவர்கள் எ க்க வில்ைல என்பைத, ஒேர ேநரத்தில் 
அறி விப்பதில் உ  தி யாக இ க் கி றார்கள்.
அதைனத் தான் ன்  பங்காளிக் கட் சி களின் 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க ம் கிட்டத்தட்ட ஒேர 
ேநரத்தில் ெசய் தி யா ளர்கைள சந் தித்த ைமக்கான 
கார ண மாகும். தமிழ் அரசுக் கட் சிேய இந்தப் பிரச்
சி ைனையத் தீர்த்  ைவக்க ேவண் டிய ெபா ப்
பி ம் இ க் கி ற . ஆனால், தமிழ்த் ேதசியக் கூட்
ட ைமப் க்குள் இன்ெ னா  விவ கா ர ம் சிக்க ல
ைடந்  ெகாண் டி க் கி ற . அ  தமிழ் அரசுக் கட்
சியின் தைலவர் மாைவ ேசனா தி ரா ஜாைவச் சுற்றி 
ெதாடர்ச் சி யாக கிளம்பி வ  கின்ற சர்ச்ைசகள்.
கடந்த பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் மாைவ ேசனா
தி ராஜா ேதால் வி ய ைடந்த ம், அவைரக் கட் சியின் 
தைலவர் பத வியில் இ ந்  அகற்  வ தற்கான சில 
சூழ்ச் சிகள் ெவளிப்ப ைட யா கேவ இடம்ெபற்றன.
மாைவ ேசனா தி ராஜா தைலைமப் பத வியில் 
இ ந்  விலக ேவண் ம் என்ற ெதானியில் 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சுமந் திரன் க த் க்
கைள ெவளி யிட்  சூட்ைடக் கிளப்ப, கட் சியின் 
தைலைமப் பத விைய ஏற்கத் தயார் என்  கூறி 
பர ப ரப்ைப எகிற ைவத் தி ந்தார் பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் சிறி தரன்.
இதனால் கட் சிக்குள் ெந க்க டிகள் தீவி ர ம ைடந்த 
கட்டத்தில், அந்த விவ கா ரத்ைத  ைம யாக டி 
மைறக்க யற் சிகள் ேமற்ெ காள்ளப்பட்டன.
எவ்வா றா யி ம், மாைவ ேசனா தி ரா சாைவ கட்சித் 
தைலைமப் பத வியில் இ ந்  நீக் கு வ தற்கும், 
வடக்கு மாகாண த ல ைமச்சர் ேவட்பா ள ராகப் 
ேபாட் டி யி  வதில் இ ந் ம் ஒ ங்கச் ெசய்வ தற்
கு மான நிகழ்ச்சி நிரல் ெதாடர்ச் சி யாக ன்ென
க்கப்பட்  வ  கி ற . இந்த நிகழ்ச்சி நிர க்குள் 

கட் சியின் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள், க் கிய 
பிர  கர்கள், ெவளி நா  களில் உள்ள சிலர், ஊட க
வி ய லா ளர்கள் சிலர், ஊட கங்கள் என்  ஒ  பரந் 
பட்ட வைல ய ைமப்  இயங்கிக் ெகாண் டி ப்பைத 
எவ ம் ம த்  விட டி யா .
மாைவ ேசனா தி ரா ஜாவின் அர சியல் ெசயற்பா
கள் ெதாடர்பில், கட்சி மட்டத் தி ம், ெவளி

ேய ம் அதி ப் திகள் உள்ள ேபாதி ம், அதைன 
ஊதிப்ெப ப் பித் , அவ க்கு எதி ரான ேச  
வா ம் கீழ்த்த ர மான அர சியல் ஒன்  ன்ென க்
கப்பட்  வ  வ  அைன வ ம் அறிந்தேத.
அதற்ெகன ஊட கங்கள், ஊட க வி ய லா ளர்கள் 
சிலர் பயன்ப த்தப்ப  கின்றனர். தமிழ் அரசுக் கட்
சியின் பைழ ைம யான உ ப் பி னர்கள் என்  கூறிக் 
ெகாள் ம், லம்ெபயர் தமி ழர்கள் சில ம் அவ்வா
றான ேச  வீசும் அர சி யைல ன்ென த்  வ
கின்றனர்.
அண்ைமயில் யாழ்ப்பாண ஊடகம் ஒன்றில்  
லம்ெபயர் சட்டத்த ரணி ஒ வர், எ  தி யி ந்த 

கடிதம் ஒன்றில், ‘தந்ைத ெசல்வாவின் மைற க்குப் 
பின்னர், அவ ர  ெதாகு தியில் ேபாட் டி யி  வ தற்கு 
பாட சாைல படிப்  மட் ம் படித்த இைளஞன் 
ஒ வர் ,  இடம்ேகட்  அமிர்த  லிங்கத்  திடம் 
ெசன்றார்’ என, ன்னர் ஒ வர் எ  திய பந் திையச் 
ேசர்த் தி ந்தார். ‘பாட சாைல படிப்  மட் ம் படித்த 
இைளஞன்’ என்  அவர் குறிப் பிட ைனந்த  
மாைவ ேசனா தி ரா ஜாைவ தான்.
பாட சாைல படிப்  மட் ம் உள்ள வர்கள் ‘ேதர்
தலில் ேபாட் டி யிடக் கூடா   தைல வர்கள் ஆக 
கூடா ’ என்ற வன்மம் அந்த எ த் க்களில் 

ெதானித்த . பாட சாைலப் படிக்கட்  தாண்டாத 
ேவ.பிர பா கரன் தைல வ ரா கி யதன் வர லாற்ைற ஏற்
க்ெ காள்ள டி யா த வர்களால் தான், இவ்வா றான 

க த் க்கைள திணிக்க டி ம்.
வடக்கு மாகா ண சைபத் ேதர்தலில் ேபாட் டி
யிடத் தயார் என்  மாைவ ேசனா தி ரா ஜா அ றி வித்
தி ந்தார். அதற்கு சி.வி.ேக.சிவ ஞானம் ேபான்
ற வர்கள் ஆத ர ம் ெதரி வித் தி ந்த நிைலயில், 
மாைவைய வீழ்த்  வ தற்கு பல ம் கள மி றங் கி யி
க் கி றார்கள். குறிப்பாக தமிழ் அரசுக் கட் சிக்குள் 

இ ந்  ெகாண்  தான் பல ம் அவைர ேதாற்
க டிக்க ைன கி றார்கள். இந்த விட யத்தில் கூட்
ட ைமப்பின் ேபச்சாளர் சுமந் திரன் அதிகம் ெசல்
வாக்குச் ெச த்  கிறார் என்ற க த்  பர வ லா கேவ 
மக்கள் மத் தியில் காணப்ப  கி ற .
சுமந் தி ரனின் ஆத ர வா ளர்க ளாக  அவ ர  அர வ
ைணப்பில் இ ப்ப தாக காட்டிக் ெகாள் ம் கட்சி 
உ ப் பி னர்கள், பிர  கர்கள், ஊட க வி ய லா ளர்கள், 
ஊட கங்கள் தான் இந்த விட யத்தில் அதிகம் 
கரி சைன ெகாண் ள்ளன.
இதனால், மாைவ ேசனா தி ரா ஜா க்கு எதி ராக 
ேச  சும் அர சி யலில் சுமந் தி ர க்கு மைற 
க மான ெதாடர்  உள்ளதா என்ற சந்ேதகம், தமிழ் 
மக்கள் மத் தியில் எ  வ  தவிர்க்க டி யா த .
இந்த விட யத்தில், சில ர  தனிப்பட்ட வி ப்  
ெவ ப்  க க்கு சுமந் திரன் பலிக்கடா ஆக்கப்ப 
கி றாேரா என்ற சந்ேத க ம் சில க்கு இ ந்தா ம், 
அதைன அவர் ஏன் அ  ம திக் கிறார் என்ற ேகள் வி
க ம் இ ப்பைத ம க்க டி யா .
வடக்கு மாகா ண சைபத் ேதர்தல் இப்ே பா  நடப்
ப தற்கான எந்த அறி கு றி ம் இல்லாத நிைலயில் 
– மாைவ ேசனா தி ரா ஜாைவ குறி ைவத்  நடத்தப்
ப  கின்ற விமர்ச னங்கள் எல்ைல மீறிச் ெசல்வ
ைத ம், பல சந்தர்ப்பங்களில் அர சியல் நாக ரீகம் 
மீறப்ப  வ ைத ம் அவ தா னிக்க டி கி ற .
அர சி யலில் ஈ  ப  கின்ற ேபா  விமர்ச னங்கள் 
தவிர்க்க டி யா தைவ. அதைன எதிர்ெ காள் ம் 
பக் கு வ ம் அர சியல் தைல வர்க க்கு இ க்க 
ேவண் ம்.
அேத ேவைள விமர்ச னங்கள் என்ற ெபயரில் 
அநா க ரீ க மான விமர்ச னங்களில் ஈ  ப  வ தா ன , 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்ைப வீழ்த்  வ தற்கு 
ெவெறங்கும் இ ந் ம் யா ம் வரத் ேதைவ
யில்ைல என்ப ைதேய உணர்த்  வ தாக உள்ள .
உள்ளடி ேவைல களால் கூட்ட ைமப்ைப ேதாற்
க டிக்க இப்ே பாேத பல ம் தயா ராகி விட்டனர் 
என்ப  உ  தி யா கி யி க் கி ற .
கூட்ட  ைமப்பின்  பங்காளிக்  கட்சிகளான 
ெரேலா ம், ெளாட் ம் மாைவ ேசனாதிராஜா க்கு 
உ தியான ஆதரைவ ெவளிப்ப த்தினா ம், 
தமிழரசுக் கட்சிக்குள் தான் அவர் க ைமயான 
சவாைல எதிர்ெகாண்டி க்கிறார்.
மாைவ ேசனாதிராஜாவின் ஆ ைம, ெசயற்திறன் 
ேபான்றைவ ெதாடர்பாக விமர்சனங்கள் உள்ளன. 
எனி ம், அவைர ேநாக்கி இத்தைகய த ணத்தில் 
அந்த விமர்சனங்கள் ன்ைவக்கப்ப வ ம் , 
ேகள்விகள் எ ப்பப்ப வ ம் நிச்சயம் உள்ேநாக்கம் 
ெகாண்ட ெசயலாகேவ பார்க்கப்ப கிற .
இந்த விடயத்தில் தமிழரசுக் கட்சி உள்ளக 
ரண்பா கள் ,  ேமாதல்கைள  டி க்குக் 

ெகாண்  வராவிட்டால், சம்பந்த க்குப் பிந்திய 
காலத்தில் கூட்டைமப் ம், தமிழரசுக் கட்சி ம் 
ெப ம் பின்னைட கைளச் சந்திக்க ேநரி ம்.
குறிப்பாக, வடக்கு மாகாண சைபத் ேதர்தலில் 
மிக க ைமயான சவாைலச் சந்திக்க ேநரி ம் 
என்பதில் சந்ேதகம் இல்ைல.

அெமரிக்க காங்கிரஸ் பிேரரைண குறித்த 
விவாதங்கள் ெகா ம்பில் நடந்  ெகாண்டி ந்த 
சூழலில், ஐேராப்பிய ஒன்றிய பாரா மன்றத்தில், 
இலங்ைக ெதாடர்பான ஒ  தீர்மானம் சந்தடியில் 
லாமல் நிைறேவற்றப்பட்டி க்கிற .
பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்ைத இலங்ைக அரசாங் 
கம் உடனடியாக நீக்க ேவண் ம் என்  ேகா ம் 
அந்த தீர்மானம், ஏற்கனேவ வாக்கு தி அளித்தபடி 
பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்ைத நீக்கி, பயங்கரவாத 
எதிர்ப் ச் சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த்த அரசாங் 
கம் தவறி விட்ட  என்ற குற்றச் சாட்ைட ம் ன் 
ைவத்தி க்கிற .

அத் டன், பயங்கரவாத 
த ை ட ச் ச ட் ட த் ை த 
நீக்குவ  உள்ளிட்ட 
27  வாக்கு திகளின் 
அடிப்பைடயிேலேய 
இலங்ைகக்கு  ஜி .எஸ் .பி .  பிளஸ்  ச ைக 
வழங்கப்பட்ட  என்பைதச்  சுட்டிக்காட் ம் 
அந்த தீர்மானம், பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்ைத 
நீக்குவதற்கு அ த்தம் ெகா க்கும் வைகயில், 
ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் ச ைகைய மீளப் ெப வ  
குறித்  ஐேராப்பிய  ஆைணயகம்  ஆராய 
ேவண் ம் என் ம் கூ கிற . இதில் இலங்ைக 
அரசாங்கத் க்கு இரண்  பிரச்சிைனகள் உள்ளன. 
ஒன்  பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்ைத நீக்குதல். 
இரண்டாவ  ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் ச ைகைய 
காப்பாற்றிக் ெகாள் தல்.
இந்த  இரண் ம்  ஒன் டன்  ஒன்  
ெதாடர் ைடயைவயல்ல. ஆனால் ஐேராப்பிய 
ஒன்றியத்தினால் ெதாடர் ப த்தப்பட்டைவ.
ஏற்கனேவ மஹிந்த ராஜபக் ஷ ஆட்சிக்காலத்தில் 
மனித உரிைமகள் கரிசைனையக் காரணம் காட்டி, 
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  
ைகைய இலங்ைகயிடம் இ ந்  பறித்தி ந்த . 
ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி தைலைமயிலான நல்லாட்சி 
அரசாங்கம் தான், ஐேராப்பிய ஒன்றியத் டன் 
ேபாராடி அந்தச் ச ைகைய 2017இல் மீளப்ெபற் க் 
ெகாண்ட .
பயங்கரவாத  தைடச்சட்டத்ைத  நீக்குவ  
உள்ளிட்ட மனித உரிைமகள் அடங்கலான 27 சர்வ 
ேதசப் பிரகடனங்க க்கு இணங்குவதாக இலங்ைக 
ெகா த்த வாக்கு திக்கு அைமயேவ, இந்தச் 

ச ைக மீள வழங்கப்பட்ட .
இப்ேபா , இந்த வரிச்ச ைகைய இலங்ைக 
இழக்கின்ற ஆபத்  ேதான்றியி க்கிற .
ஐேராப்பிய ஒன்றிய பாரா மன்றத்தில் 628 
உ ப்பினர்கள் இந்த தீர்மானத் க்கு ஆதரவாக 
வாக்களிக்க 15 ேபர் மட் ம் எதிர்த்  வாக்களி 
த்தி க்கிறார்கள். 40 ேபர் வாக்ெக ப்பில் பங்ேகற்க 
வில்ைல.
இந்த தீர்மானம் நிைறேவற்றப்பட் ள்ள நிைல 
யில் இதைனேய ஆைணயாக க தி, ஐேராப்பிய 
ஆைணயம், எந்த ேநரத்தி ம் இலங்ைகக்கு வழங் 
கப்பட் ள்ள ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச ைகைய 
மீளப் ெபறக் கூ ம். 
அவ்வா  மீளப் ெபற்றால் நாட்டின் ெபா ளாதாரம் 
ேம ம் ேமாசமைட ம் என்  ெபா ளியல் 
நி ணர்க ம் ,  ரணில் விக்கிரமசிங்க ,  சஜித் 
பிேரமதாச, மங்கள சமரவீர ேபான்ற எதிர்க்கட்சித் 
தைலவர்க ம் எச்சரிக்கின்றனர்.
ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் 
ச ைக இழக்கப்பட்டால், ெடால க்கு எதிரான 
இலங்ைக நாணயத்தின் மதிப்  300 பாவாக 
வீழ்ச்சி கா ம் என்  எச்சரித்தி க்கிறார் ரணில் 
விக்கிரமசிங்க.
தற்ேபா  ெடாலர் 188 பா வைர தான் உள்ள . 
இ  300 பாவாக அதிகரிக்குமானால், இறக்குமதிப் 
ெபா ட்களின் விைலகள் நிைனத் ப் பார்க்க 
டியாதள க்கு உய ம்.
இலங்ைக ேபான்ற இறக்குமதிப் ெபா ளா 
தாரத்ைதக் ெகாண்ட நா களில் இவ்வாறான நிைல 
ஏற்பட்டால், அ  பாரிய விைள கைள ஏற்ப த் ம் 
என்பைத சாதாரணமாக எவரா ம் கணித்  விட 
டி ம்.
இலங்ைகையப் ெபா த்தவைரயில் சீனாவின் 
கடன்கள், தலீ கள் ேபான்ற ெபா ளாதாரத் 
தய கைள  நம்பியி ந்தா ம் ,  ஏற் மதிப் 
ெபா ளாதாரம் என்  வ ம் ேபா , அெமரிக்கா ம் 

ஐேராப்பிய ஒன்றிய ம் தான் க்கியமானைவ.
இலங்ைகயின் ஏற் மதிகளில் 30 சதவீதம் 
ஐேராப்பிய  ஒன்றியத் க்கும் ,  27 சதவீதம் 
அெமரிக்கா க்கும் ெசல்கிற .
ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச ைகையப் பயன்ப த்தி 

7200 ெபா ட்கைள , ஐேராப்பிய சந்ைதக்கு 
ஏற் மதி ெசய்  வ கிற  இலங்ைக. ஐேராப்பிய 
ஒன்றியத் க்கான இலங்ைகயின் ஏற் மதியில் 
60 சதவீதம், ஆைடகள், ணி வைககைள ம் 12 
சதவீதம் உண ப் ெபா ள்கைள ம் உள்ளடக்கிய .
நாட்டின் ெமாத்த ஏற் மதியில் கிட்டத்தட்ட 

50 சதவீத பங்களிப்ைப வழங்கும் ஆைட 
ஏற் மதியான , நாட்டின் ெபா ளாதாரத் க்கு 5 
பில்லியன் ெடாலர்கள் ெவளிநாட்  நாணயமாற்ைற 

உைழத் க் ெகா க்கிற . ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் ச ைக 
இழக்கப்பட்டால்  இந்த வ மானத்தில் ெப ம் 
பாதிப்ைப நா  எதிர்ேநாக்கும்.
கடந்த ஆண்  வர்த்தக ஏற் மதிகள் லம், 10 
பில்லியன் ெடாலர்கைள  சம்பாதித்த இலங்ைக 
அரசாங்கம் ,  இந்த ஆண்டில் 12 பில்லியன் 
ெடாலர்கள் இலக்ைக நிர்ணயித்தி ந்த  என் ம், 
ஏப்ரல் மாதத் க்குள்ளாகேவ 3.6 பில்லியன் 
ெடாலர்கள் ஏற் மதி வ வாய் ஈட்டப்பட் ள்ள  
என் ம் அதிகார ர்வ தர கள் ெதரிவிக்கின்றன.
இலங்ைகயின்  ஏற் மதியில்  60 வீதம் , 
ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் ஜிஎஸ்பி பிளஸ் மற் ம் 
அெமரிக்காவின் ஜி.எஸ்.பி. வரிச்ச ைககைள 
ெப கிற .
இவ்வாறான நிைலயில், ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் 
ஜி .எஸ் .பி .  பிளஸ்  ச ைகைய  இலங்ைக 
இழக்குமானால், அ  ஏற் மதியில் ெப மள  
பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம்.
இந்த ச ைககைளப் பயன்ப த்திக் ெகாள்வதால் 
தான், இலங்ைகயின் ஏற் மதிப் ெபா ட்க டன் 
பல நா களின் ஏற் மதிப் ெபா ட்களால் ேபாட்டி 
ேபாட டியாமல் உள்ள .
குறிப்பாக, ெதற்கு மற் ம் ெதன்கிழக்காசிய 
நா களின்  ஆைடத்  தயாரிப் க டன் 
இலங்ைக ேபாட்டி ேபா வதற்கும், ஐேராப்பிய 
மற் ம் அெமரிக்க சந்ைதகைள தக்கைவத் க் 

ெகாள்வதற்கும்,  இந்த  வரிச்ச ைககள் 
க்கிய காரணிகளாக உள்ளன.
இவ்வாறான  நிைலயில் ,  ஐேராப்பிய 
ஒன்றியம் ச ைககைள மீளப் ெப கின்ற 
டிைவ எ த்தால் அ  அரசாங்கத்தின் 

ெபா ளாதாரத்ைத ெபரி ம் பாழ்ப த்தி 
வி ம். ஆனா ம் அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் 
விட் க் ெகா க்கும் நிைலயில் இ ப்பதாகத் 
ெதரியவில்ைல.
தற்ேபாைதய அரசாங்கம் பதவிக்கு வந்த 
ஆரம்பத்திேலேய, ஜி.எஸ்.பி.பிளஸ் ச ைகைய 
பறித்தா ம் பரவாயில்ைல, அ  தமக்கு க் 
கியமல்ல என்  பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக் ஷ 
கூறியி ந்தார்.

அ ேபாலேவ தான், இப்ேபாைதய அைமச்சர் 
க ம், இந்தச் ச ைகைய தக்கைவத் க் ெகாள்வ 
தற்காக, பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்ைத விட் க் 
ெகா க்க டியா  என்  கங்கணம் கட்டிக் ெகாண்
டி க்கின்றனர்.
ஏற்கனேவ ேபாைர நி த் மா  அ த்தம் 
ெகா த்தவர்கள் தான் இவர்கள் ,  அப்ேபா  
ேபாலேவ இப்ேபா ம் அடிபணியக் கூடா  
என் ம் கூ கிறார்கள். இப்ேபா  பயங்கரவாத 
தைடச்சட்டத்ைத நீக்கச் ெசால்பவர்கள், நாைள 
ஜனாதிபதிைய மாற்றச் ெசால்வார்கள் என்  
விதண்டாவாதம் ேபசுகிறார்கள்.
ஐேராப்பிய ஒன்றியம் இந்தச் ச ைகக்கான சில 
ன்நிபந்தைனகைள ெகாண்டி க்கிற . அதில் 

மனித உரிைமகள் என்ற விடயம் க்கியமான . 
அ  தவிர குழந்ைதத் ெதாழிலாளர் விவகாரம் 
ேபான்ற 27 விடயங்கைள இந்த ச ைகையப் 
ெப கின்ற நா கள் நிைறேவற்ற ேவண் ம் 
என்ப  ெபா வான விதி ைற. அவ்வாறான 
27 நிபந்தைனக க்கு உடன்பட்ேட ன்ைனய 
அரசாங்கம் இந்தச் ச ைகைய மீளப் ெபற்றி ந்த .
அந்த வைகயில் தான், தமக்கு அளிக்கப்பட்ட 
வாக்கு திக்கு  அைமய  பயங்கரவாத 
தைடச்சட்டத்ைத நீக்க ேவண் ம் என்ற ஐேராப்பிய 
ஒன்றியம் வலி த் கிறேத தவிர, தானாக வந்  
க்ைக ைழக்கவில்ைல.
இலங்ைக அரசாங்கம் ெஜனிவா தீர்மானத்ைத 
விட்  விலகிய  ேபால, ேவண் மானால், இந்த 
உடன்பாட்டில் இ ந் ம் விலகிக் ெகாள்ளலாம்.
ெஜனிவா தீர்மானத்தில் இ ந்  விலகியதால் 
அரசாங்கத் க்கு ெபா ளாதார நலன்களில் பாதிப்  
ஏற்படவில்ைல
ஆனால் இந்த உடன்பாட்டில் இ ந்  விலகி 
னாேலா, ஐேராப்பிய ஒன்றியேம இந்தச் ச ைகைய 
பறித் க் ெகாண்டாேலா, பாதிப்  இலங்ைகக்குத் 
தான் என்பைத மறந்  விடக் கூடா .
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 ஜனா தி பதி ேகாட்டா பாய ராஜ ப க்  ஷ க்கும்  தமிழ் 
ேதசியக்  கூட்ட ைமப் பி ன க் கு மி ைடயில்  கடந்த  16 ஆம்  
திகதி   தன் கி ழைம  இடம்ெபறயி ந்த  சந் திப்    இ தி  
ேநரத்தில்  ரத்  ெசய்யப்பட் டி க் கின்ற .  தன் கி ழைம 
மாைல 4 மணிக்கு  ஜனா தி பதி  ெசய ல கத்தில்  இந்த சந்
திப்   இடம்ெப  வ தற்கு  ஏற்பா டா கி யி ந்த .  சந் திப்பில் 
கலந்  ெகாள்வ தற்கு   சம்பந்தன் தைல ைம யி லான    
தமிழ்த் ேதசி யக் கூட்ட ைமப்பின்    தைல வர்கள்   ெகா ம்
க்கு  விைரந் தி ந்த நிைலயில்   தல்நாள் ெசவ்வாய்க்
கி ழைம மாைல  இந்த சந் திப்   ரத்  ெசய்யப்பட் ள்ள தா
க ம்  பிறி ெதா  தினத்தில் சந் திப் க்கான ஏற்பாட் டிைன 
ேமற்ெ காள்வ தா க ம்  ஜனா தி பதி  ெசய லகம்  அறி வித் தி
க் கின்ற . 
 இந்த சந் திப்     இ தி ேநரத்தில் இரத்  ெசய்யப்பட்
டைம ெதாடர்பில் பல்ேவ  ேகள் விகள் எ ப்பப்ப  கின்
றன. இதற்கான உண்ைம யான காரணம் என்ன? என்ப  
ெதாடர் பி ம்  ஆரா யப்பட்   வ  கின்ற .   ஜனா தி பதி 
ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷ    ேதர்தலில்  ெவற் றி ெபற்றதன் 
பின்னேரா  அல்ல    அவ ர  தைல ைம யி லான   ெபா  ஜன  
ெபர ன அர சாங்கம்   பத வி ேயற்றதன் பின்னேரா   தமிழ்த்  
ேதசி யக் கூட்ட ைமப் பி ன  டேனா  அல்ல  எதிர்கட் சியில் 
அங்கம் வகிக்கம்  தமிழ்க் கட் சி களின்   பிர தி நி தி க  டேனா 
இ  வைர எந்த சந் திப் க்க ம்  இடம்ெப ற வில்ைல. 
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷவின் ெபா  ஜன 
ெபர ன அர சாங்கம்  பத வி ேயற்   19 மாதங்கள்  கடந்
ள்ள ேபாதி ம்  தமிழ்த் ேதசி யக் கூட்ட ைமப் பி னைர  

ஜனா தி பதி தனித்    சந் தித் தி க்க வில்ைல.  இந்த நிைல
யில்தான்  கடந்த 16 ஆம் திகதி  சந் திப் க்கான ஏற்பா   
ெசய்யப்பட்   இ தி ேநரத்தில்   அந்த சந் திப் ம்  ரத்  
ெசய்யப்பட் டி க் கின்ற . 
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷ தைல ைம யி லான  
அர சாங்க மா ன  சி  பான்ைம யின மக்களின்  பிரச் சி ைனகள் 
குறித்    கவனத்தில் ெகாள்வ தாக   ெதரி ய வில்ைல.  தமிழ், 
ஸ்லிம் மக்களின்  பிரச் சி ைனகள் குறித்ேதா அவற் றிற்

கான   தீர் கள் ெதாடர் பிேலா   அர சாங்கம்   இ  வைர  எத்
த ைகய  கலந்  ைர யா டல்க ைள ம்   நடத் தி ய  இல்ைல.  
அர சாங்கம் பத வி ேயற்றதன் பின்னர்  பிர தமர்  மஹிந்த 
ராஜ பக்  ஷைவ  தமிழ்த் ேதசி யக் கூட்ட ைமப் பினர்   இரா. 
சம்பந்தன் தைல ைமயில்   ஒ  ைற  சந் தித்    அர சியல் 
ைகதி களின்  வி  தைல ெதாடர்பாக   ேபச் சு வார்த்ைத நடத்
தி யி ந்தனர்.   இந்த ேபச் சு வார்த்ைதயின் ேபா   அர சியல் 
ைகதிகள் வி  தைல ெசய்யப்ப ட ேவண் டி யதன் அவ சியம்  
குறித்  வலி  த்தப்பட்ட ேபாதி ம்   இந்த விடயம் 
ெதாடர்பில்  ஜனா தி ப தியின் கவ னத் திற்கு ெகாண்  வந்  
அ த்த கட்ட  நட வ டிக்ைக எ ப்ப தாக  பிர தமர் வாக் கு தி 
வழங் கி யி ந்தார். ஆனால் அதற்கு  பின்னர்  எத்த ைகய 
ெசயற்பா  க ம்   இடம்ெப ற வில்ைல. 
அர சாங்க மா ன  சி  பான்ைம மக்க ள  பிரச் சி ைனகள் 
ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்தாத நிைலயில்  வடக்கு, 
கிழக்கில் காணி சுவீ க ரிப்பில் ஈ  பட்   இனப்ப ரம்பைல  
மாற் றி ய ைமக்கும் ெசயற்பா  களில்   ம்  ர மாக  ஈ  ப

 கின்றேதா என்ற சந்ேத கத்ைத ஏற்ப த் ம் வைகயில்   

ெதாடΪС  அரசாЗகН П 
தாПேதாП Нதனமான  ேபாЖΜ
ெசயற்பா  கைள  ேமற்ெ காண்  வந்
த .  இந்த விட யங்கள் ெதாடர்பில்  
தமிழ்த் ேதசி யக்கட் சி க ளினால்  சுட் டிக்
காட்டப்பட்  வந்த ேபாதி ம்  அதற்கு  
எத்த ைகய  சாத க மான பதில்க ைள ம்  
அர சாங்கத் தரப்    வழங் கி யி க்க
வில்ைல. 
ெபா  ஜன ெபர ன அர சாங்கம்   
பத வி ேயற்றைத அ த்  ஜனா தி ப
திக்கு அதி கா ரங்கைள அதி க ரிக்கும் 
வைகயில் 20 ஆவ  தி த்தச் சட்டம் 
பாரா  மன்றத்தில்  நிைற ேவற்றப்பட்
ட . திய  அர சி ய ல ைமப்ைப  உ
வாக்கப்ே பா வ தா க ம் அறி விக்கப்பட்    
அர சி ய ல ைமப்  வைர பிைன உ  வாக்
கு வ தற்காக   ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி  
ெராேமஸ் டி சில்வா தைல ைமயில்  
நி ணர் கு ம்  அைமக்கப்பட் டி ந்
த . இந்த நி ணர் கு  வா ன   திய 
அர சி ய ல ைமப்ைப தயா ரிப்ப      ெதாடர்
பாக   சகல கட் சி க ளி ட ம்   ேயாச ைன
கைள  ேகாரி யி ந்த .  இதற் கி ணங்க  
தமிழ்த் ேதசி யக் கூட்ட ைமப் ம்  எ த்  
ல மாக  தம   ேயாச ைனகள் அடங்

கிய   ன்ெ மா ழி விைன  நி ணர் கு
விற்கு  சமர்ப் பித் தி ந்த . இத ைன விட   
நி ணர் கு  விைன  சந் தித்  தம  
ேயாச ைனகள்  ெதாடர்பான வாய்ெ மா ழி
ல  விளக்கத்ைத ம்  தமிழ்த் ேதசி யக்

கூட்ட ைமப்  வழங் கி யி ந்த . 
தமிழ்த் ேதசி யக் கூட்ட ைமப்பா ன  
திய அர சியல் யாப் க்கான   தம  
ேயாச ைன கைள நி ணர் கு  விற்கு  
அ ப்பி ைவத்த டன்  ஜனா தி ப திக்கும்   
அதன் நகல் ஒன் றிைன  அ ப் பி ைவத்
தி ந்த . இத ைன விட கிழக்கு மாகாண  

ெதால்ெ பா ள் ெசய லணி விவ காரம் 
ெதாடர் பி ம்   கூட்ட ைமப்பின் 
தைலவர் இரா. சம்பந்தன், ஜனா தி பதி 
ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ க்கு   விரி வான 
கடிதம்  ஒன்ைற அ ப் பி யி ந்தார்.  
இத ைன விட மற்ெ றா  கடி த ம் அ ப்
பப்பட் டி ந்த . இதில் ஒ  கடி தத் திற்கு  
ஜனா தி பதி ெசய ல கத் தினால்  பதி ல ளிக்
கப்பட் டி ந்த   நிைலயில்  சம்பந்தன் 
மீண் ம் ஒ  கடி தத் திைன ஜனா தி ப
திக்கு அ ப் பி ைவத் தி ந்தார்.  இதன் 
பின்னர்  இ  தரப் பி ன க் கு மி ைடயில் 
ெதாடர்பா டல்கள்   அற் றி ந்த நிைல
யி ேலேய  கடந்த 16 ஆம் திகதி  சந்
திப் க்கான ேநரம்  ஒ க்கப்பட் டி ந்த 
ேபாதி ம்   இ தி ேநரத்தில் இந்த சந்
திப்  ரத்  ெசய்யப்பட் டி க் கின்ற . 
ெதன்ப கு தியில் ஏற்பட்ட அ த்
தங்கள் கார ண மா கேவ ஜனா தி பதி 
ேகாட்டா பாய ராஜ பக்  ஷ தமிழ்த் ேதசி
யக் கூட்ட ைமப் பி னைர சந் திப்பைத 
தவிர்த் தி ந்த தாக  ஒ   த ரப்பினரால்  
சுட் டிக்காட்டப்ப  கின்ற .  ஆனால்  சந்
திப் க்கான ேநரம்  ஒ க்கப்பட்டதன் 
பின்னர்  சந் திப்  ெதாடர்பில்   தமிழ்த் 
ேதசிய கூட்ட ைமப்பின்  ேபச்சாளர் எம். 
ஏ. சுமந் திரன்  பல்ேவ  க த் க்கைள  
ெதரி வித் தி ந்தார். ஜனா தி ப தி டன்  
16ஆம் திகதி கூட்ட ைமப்   சந் தித்  
ேபச ள்ள தா க ம்  அர சி ய ல ைமப்  
விடயம் ெதாடர்பில் மட் ேம  இந்த 
சந் திப்பில்  ேபசப்ப ம் என் ம்   அவர்  
தன  க ல்  பக்கத்தில் சுட் டிக்காட்
டி யி ந்தார். இேத ேபான்  பல்ேவ   
தமிழ்  ஊட கங்க க்கும்  இத்த ைகய 
க த் க்கைள அவர் ெதரி வித் தி ந்தார். 

கூட்ட ைமப்பின் ேபச்சா ள ர   இத்தைகய ெசயற்பா கள் 
கார ண மா கேவ  ஜனா தி ப தி  ட னான சந் திப்   இரத்  ெசய்
யப்பட்ட தா க ம்   மற்ெ றா  தரப்   தக வல்கள் ெதரி விக்
கின்றன.  உண்ைம யி ேலேய  தற்ே பா ைதய நிைலயில்  
அர சாங்க மா ன   பல்ேவ  வைகயில்  ெந க்க டி க ைள ம்   
அ த்தங்க ைள ம் சந் தித்  வ  கின்ற .  தமிழ் மக்களின்  
பிரச் சி ைனகள் ெதாடர் பி ம்  ெபா ப் க் கூறல் விட யத்தில் 
ேமற்ெ காள்ளப்ப  கின்ற  இ த்த டிப் க்கள்  குறித் ம்   சர்
வ ேதச  ச  கத்தின் மத் தியில்  அதி ப்தி நிைல  காணப்ப

 கின்ற . ஐ.நா. மனித உரிைமகள் ேபர ைவயில்   கடந்த 
மார்ச் மாதம் நிைற ேவற்றப்பட்ட தீர்மானம் ,  ஐேராப் பிய  
ஒன் றி யத்தில்  பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத் திைன இரத்  
ெசய்ய ேவண் ம் என்  ேகா ம் வைகயில் நிைற ேவற்
றப்பட் ள்ள தீர்மானம், அெம ரிக்க காங் கி ரஸில்  ன்
ெமா ழி யப்பட் ள்ள தீர்மானம்   என்பன  இத்த ைகய அ த்
தங்க க்கு சிறந்த உதா ர ணங்க ளாக அைமந் தி க் கின்றன.  
அெம ரிக்க காங் கி ரஸில்  ன்ைவக்கப்பட் ள்ள   தீர்மானம் 
ெதாடர்பில்  க த்  ெதரி வித் தி ந்த   கூட்ட ைமப்பின் 
தைலவர்  இரா. சம்பந்தன் சர்வ ேத சத் திற்கு வழங் கிய  வாக்
கு  தி கைள  நிைற ேவற்றா ைமக்கான  விைன யா கேவ  
இந்தத் தீர்மானம்   அைமந் தி க் கின்ற  என்   சுட் டிக்காட்
டி யி ந்தார். 
இத்த ைகய  அ த்தங்கள், ெந க்க டி க க்கு   மத்
தியில் தமிழ் மக்களின்  பிரச் சி ைன க க்கு  அர சியல் தீர்    
காண்ப  ெதாடர் பி ம்  ெபா ப் க் கூ ம் விட யத் தி ம்  
அர சாங்கம்   அக்கைற  காட் ம் என்   எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
ேபாதி ம் அர சாங்க மா ன    தன  பைழய நிைலப்பாட் டி
லி ந்  இன்ன ம்  மாற வில்ைல   என்ப த ைனேய  தற்ே பா
ைதய  சந் திப்   ரத்  ெசய்யப்பட்டைம  உணர்த்  வ தாக உள்
ள . 2009 ஆம் ஆண்  த்தம் டி க்கு ெகாண்   வ ரப்
பட்ட பின்ன ம் அன்ைறய ஜனா தி பதி மஹிந்த ராஜ பக் ஷ 
சர்வ ேத சத் திற்கு வாக் கு  தி கைள  வழங் கி விட்  அதைன 
நைட  ைறப்ப த்த வில்ைல. தமிழ்த் ேதசி யக் கூட்ட ைமப்

 டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத் ம் விட யத்தி ம்  அக்கைற 
காண் பிக்க வில்ைல. இந்த நிைலயில் தான் இந்தியாவின் 
அ த்தம் காரணமாக  தமிழ்த் ேதசியக்கூட்டைமப் டன் 
அரசாங்கம் 2011 ஆம் ஆண்  தல்  2012 ஆம் ஆண்  
ஜனவரி மாதம் வைரயில் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தியி ந்த .   
ஆனா ம் அதற்கு பின்னர்   ேபச்சுவார்த்ைதைய அரசாங்கம் 
நி த்திக் ெகாண்ட . 
தற்ேபாைதய நிைலயி ம் ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய 
ராஜ பக் ஷ தைலைமயிலான  அரசாங்கம்  தமிழ் மக்களின் 
பிரச்சிைனகள்   ெதாடர்பில்   தான்ேதான்றித்தனமாகேவ   
ெசயற்பட்  வ கின்ற . இந்த நிைலைம   மாறேவண் ம். 
இதற்கான அ த்தங்கள் ேமன்ேம ம் வழங்கப்பட 
ேவண் ம்.   அேதேபான்ேற  கிைடக்கின்ற சந்தர்ப்பங்கைளப் 
பயன்ப த்தி   தமிழ்த்   ேதசியக்கூட்டைமப் ம்   
ேபச்சுக்கைள  நடத்தி ஓரளவிற்காவ   அரசியல் தீர் க்கான 
வழிவைககைள  காணேவண் ம். ஏெனனில்  திய 
அரசியல் யாப்   உ வாக்கப்ப வதானால் அதில் அரசியல் 
தீர் ம்  உள்ளடக்கப்பட ேவண் ம் . ஆனால் ெபா ஜன 
ெபர ன அரசாங்கத்தின் தற்ேபாைதய  ேபாக்கில்  மாற்றம் 
ஏற்படாவிட்டால் அரசியல் தீர்  என்ப  ெவ ம் கானல் 
நீராகேவ   அைம ம் என்பேத  யதார்த்தமாகும். 

கடந்த இரண்  ஜனா தி பதி ேதர்தல்களின் 
ேபா , நாட்டில் ஆட்சி மாற்றங்கைள ஏற்ப த் 
வதில் க் கி ய மான கார ணி க ளாக இ ந்த வர்கள் 
இரண்  ெபௗத்த பிக் குகள்.
ஒ வர் நாட்டில் ஜன நா ய கத்ைத வ ப்ப த் 
வ தற்கும் நிைற ேவற்  அதி கா ரத்ைத ஒழிப்ப தற்
கா க ம் ஆட்சி மாற்றத்ைத ஏற்ப த் தினார். அவர் 
தான் மைறந்த மா   வாேவ ேசாபித ேதரர்.
மற்றவர், நிைற ேவற்  அதி கா ரத்ைத வ ப்ப
த்  வ தற்காக ஆட்சி மாற்றத்ைத ஊக் கு வித்தவர். 

அவேர, நார ேஹன் பிட் டிய அப ய ரா மய விகா ைரயின் 
விகா ரா தி பதி த்ெதட் ேவ ஆனந்த ேதரர்.
இந்த இரண்  ேப ேம, அர சியல் ஊக் கி க ளாக 
இ ந்த ேபா ம், ஆட்சி மாற்றங்களால் எதிர்பார்த்த 
இலக்ைக எட்ட டி யாமல் ேதால் விையச் சந் தித் தி
க் கி றார்கள்.
2015 ஆட்சி மாற்றத் க்கு – ைமத் தி ரி பால சிறி
ேச னைவ ெபா  ேவட்பா ள ராக நி த்தி மஹிந்த 
ராஜ பக்  ஷைவத் ேதாற்க டிப்ப தற்கு மா   வாேவ 
ேசாபித ேதரர் தான் பிர தான கார ணி யாக விளங்
கினார்.
அவர், மஹிந்த ராஜ பக்  ஷவினால் ெகாண்  
வரப்பட்ட 18 ஆவ  தி த்தச்சட்டத்ைத க  ைம
யாக எதிர்த்தார், நிைற ேவற்  அதி கார ஜனா தி பதி 
ைறைய ஒழித் , பாரா  மன்றத் க்கு ெபா ப் க் 

கூ ம் ஆட்சி ைற மீளக் ெகாண்  வரப்பட 
ேவண் ம் என் ம், நாட்டில் மீண் ம் ஜன நா யகம் 
தைழக்க ேவண் ம் என் ம் வி ம் பினார்.
இனங்க க் கி ைட யி லான நல் லி ணக்கத்ைத வலி
 த் திய அவர், ஒப் பீட்ட ளவில் ஏைனய ெபௗத்த 
பிக் கு கைளப் ேபாலன்றி, அதி கா ரப்ப கிர் க்கு ஆத ர
வ ளிக்கக் கூடி ய வ ரா க ம் இ ந்தார்.
மஹிந்த ராஜ பக்  ஷ ஆட் சிக்கு எதி ராக வ  வாக 
குரல் ெகா க்க அச்சம் காணப்பட்ட அந்தக் கால
கட்டத்தில், மா   வாேவ ேசாபித ேதரர் அப்ே பா
ைதய ஆட் சிையக் க  ைம யாக எதிர்த்தார்.
அதனால் அவ ைரேய ஜனா தி பதி ேவட்பா ள ராக 
நி த்த ேவண் ம் என்ற வி ப்பம் எதிர்க்கட் சிகள் 
மத் தியில் காணப்பட்ட . அதற்கான யற் சிகள் 
ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட ேபா ம், அவர் அதைன வி ம்
ப வில்ைல.நிைற ேவற்  அதி கா ரத்ைத ஒழிக்கும் 
வாக் கு  திைய நிைற ேவற்றக் கூடிய ஒ  வைர 
ஜனா தி ப தி யாக் கு வதில் அவர் உ  தி யாக இ ந்தார்.
அதன் விைள வாகத் தான், ைமத் தி ரி பால சிறி ேசன 
ஜனா தி பதி ேதர்தலின் ெபா  ேவட்பா ள ராக கள மி
றக்கப்பட் , மஹிந்த ராஜ பக்  ஷ ேதாற்க டிக்கப்
பட்டார்.
ைமத் தி ரி பால சிறி ேசன ஜனா தி ப தி யாக ெதரி  
ெசய்யப்பட்ட ம், 19 ஆவ  தி த்தச்சட்டத்ைத 
ெகாண்  வர அவர்  ைம யாக ஒத்  ைழத்த 
ேபா ம், அதற்கு ேமல் நிைற ேவற்  அதி கா ரத்ைத 
ைகவி  வ தற்கு அவ ம் தயா ராக இ க்க வில்ைல. 
ஏைன ய வர்க ம் சரி யாக ஒத்  ைழக்க வில்ைல.
இந்த இ  ப றி களால் ன்றில் இரண்  ெப ம்
பான்ைம பலத்ைதப் ெபற டி யா ம ம், நிைற

ேவற்  அதி கா ரத்ைத ஒழிக்க வி ப்ப மில்லா ம ம், 
ைமத் தி ரி பால சிறி ேசன தன  ஆட்சி அதி கா ரத்ைத 
டித் க் ெகாண்டார்.
ைமத் தி ரி பால சிறி ேசன ஆட் சியில் இ ந்த ேபா , 
ஒப் பீட்ட ளவில் ன்ைனய ஜனா தி ப தி கைள விட 
ஜன நா யகம், ேபான்ற விட யங்களில் ன்ேனற்
றத்ைத எட்  வ தற்கு இட ம ளித்த ேபா ம் பாரா 
மன்றத்ைதக் கைலத்தைம, ெப ம்பான்ைம பலம் 
ெகாண்ட அர சாங்கத்ைத நீக் கி யைம ேபான்ற அர சி
ய ல ைமப்  மீறல்களில் ஈ  பட் , தன  ஜன நா யக 
விேராத ெசயற்பா  கைள அரங்ேகற் றி ந்தார்.
இத ைன ெயல்லாம் பார்த் க் ெகாண் டி க் கின்ற 

காலத்தில் மா   வாேவ ேசாபித ேதரர் உயி டன் 
இ க்க வில்ைல.அர சி ய ல ைமப் க்கு மாறாக டி

 கைள எ த்  தன  ைகைய சுட் க் ெகாண்ட 
ைமத் தி ரி பால சிறி ேசன, மைறந்த மா   வாேவ 
ேசாபித ேதரரின் நிைன  நிகழ்  களில் கூட பின்
நாளில் பங்ேகற்காமல் ஒ ங்கிக் ெகாண்டார்.
அந்த ள க்கு அவர் ேசாபித ேதரரின் எதிர்பார்ப் 
கைள வீண டித் , ஏமாற்றத்ைத ஏற்ப த் தி ய டன் 
அவ ர  ெகாள்ைக க ைள ம் சாக டித் தி ந்தார்.
மா   வாேவ ேசாபித ேதரர் நாட்டின் அதி கா
ரங்கள் தனி ெயா  வ ரிடம் சிக்கக் கூ டா  என்  பா
பட்டார். அதற்கா கேவ அவர் ஆட் சி மாற்றத் க்கும் 
கார ண மாக இ ந்தார்.
ஆனால் அந்த ேநாக்கத்ைத அவரால் அைடய 
டி யா  ேபானா ம், அவ க்கு ேநெரதிர் ெகாள்

ைக டன் ஆட்சி மாற்றத்ைத ஏற்ப த் திய த்
ெதட் ேவ ஆனந்த ேதரரால் இப்ே பா  ரிந்  
ெகாள்ள டிந் தி க் கி ற .
தனி ெயா  வ ரிடம் அதி கா ரங்கள் குவிக்கப்
பட்டால் என்ன நடக்கும் என்பைத, தாம் இப்ே பா  
ரிந்  ெகாண் டி ப்ப தாக அவர் ெவ ப்ப ைடந்  
ேபாய் கூறி யி க் கிறார்.
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷ, அவ ர  

நம் பிக்ைகைய சித ற டித் தி ப்ப  தான் அதற்குக் 
காரணம்.
மக்களின் நம் பிக்ைகைய அர சாங்கம்  நா க்கு 
நாள் சிைதத்  வ  வ தா க ம், ராஜ பக்  ஷ கு ம்
பத்தின் ஆட்சி டி க்கு வ ம் நாள் ெவகு 
ெதாைலவில் இல்ைல என் ம் அவர் கட் டியம் கூறி
யி க் கிறார்.

20ஆவ  தி த்தச்சட்டத்ைத தற்ே பா ைதய 
அர சாங்கம் ெகாண்  வந்த ேபா , தனி யா  வரின் 
ைகயில் அதி காரம் குவிக்கப்ப  வ தற்கு க ம் 
எதிர்ப் த் ெதரி விக்கப்பட்ட .
அப்ே பா  மஹிந்த ராஜ பக்  ஷ ம், ேகாட்டா பய 

ராஜ பக்  ஷ ம், நம் பிக்ைக யா ன வர்க
ளாக ெதரிந்தனர். அவர்கைள நம்பி 
நிைற ேவற்  அதி கா ரத்ைத அதி க
ரித் க் ெகாள்வ தற்கு த்ெதட்
ேவ ஆனந்த ேதரர் ேபான்ற வர்கள் 
ைண யாக இ ந்தனர்.
ேகாட்டா  பய  ராஜ  பக்  ஷ  க்குப் 
பின்னால் வரக் கூ டிய ஒ வர், தவ றாக 
அதி  கா  ரங்கைளப்  பயன்ப  த் ம் 
ஆபத்  உள்ள தாக அப் 
 ேபா  எச்ச ரிக்ைக ெசய்
த  வர்களின்  க த்  க்கள் 
யா  ைடய ெசவி க ளி ம் 
ஏற வில்ைல.

அதி  கா  ரத்ைதக்  ைகப்பற்றி  விட 
ேவண் ம், அதைன ராஜ பக்  ஷ கு ம்
பத்தின்  ைகயில்  ெகா த்  விட 
ேவண் ம் என்ற குறிேய அவ க்குப் 
பின்னால் இ ந்த வர்க ளிடம் இ ந்த .
ஆனால் இப்ே பா  அவர்கள் தான், 
ராஜ பக்  ஷ  கு ம்பத்தின் ஆட்சி டி
க்கு வ ம் காலம் ெதாைலவில் 

இல்ைல என்  சாபம் ேபா  கி றார்கள்.
சிங்கள ெபௗத்த ேதசி ய வா தத்ைத 
கிளறி விட் , நாட்ைடக் காப்பாற்ற 
சிங்கள ெபௗத்த ேதசி ய வாதி ஒ  வேர  
ஜனா தி ப தி யாக வர ேவண் ம் என்  ஒற்ைறக்
காலில் நின்  ஆட் சிையப் பிடித் க் ெகா த்த
வர்கள் தான், இப்ே பா  கு ம்ப ஆட் சிையப் பற்றி 
ற்  கி றார்கள்.
மஹிந்த ராஜ பக்  ஷ 2005இல் பத விக்கு வந்த 
பின்னர் கு ம்ப ஆட் சிைய விரி  ப த் திய ேபா  
ேபசாமல் இ ந்த வர்க ம், அதற்குப் பின்னர் 
ஒவ்ெ வா  கட்டத் தி ம் அவர்கைளப் பலப்ப
த்திக் ெகாண் டி ந்த வர்க ம் தான், கு ம்ப 

ஆட்சி டியப் ேபாகி ற  என் கி றார்கள்.
இந்த ள  கு  கிய காலத்தில், மிகப்ெப ரிய நம் பிக்

ைக கைள ராஜ பக்  ஷ கு ம்பத் தினர் ெதாைலத்  
விட்  நிற் கி றார்கள்.

த்ெதட் ேவ ஆனந்த ேதரரின் எதிர்பார்ப்ைப 
மட்  மல்ல ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் 

ஷ க்கு வாக்க ளித்த அத்தைன மக்க க்கும், தற்
ேபா ைதய அர சாங்கம் ஏமாற்றத்ைதேய அளித் தி க் கி
ற .
மக்க க்காக, மக்களின் நல க்கா கேவ நிைற
ேவற்  அதி கா ரத்ைதப் பயன்ப த்  வார்கள் 
என்  நம் பி ய வர்க க்கு, அதைனப் பயன்ப த்த 
ேவண் டிய த  ணங்களில் ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷ 
பயன்ப த்த தவ றி யி ப்ப , அவர்கைளச் சினங்

ெகாள்ள ைவத் தி க் கி ற .
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷ தன  நிைற
ேவற்  அதிகாரத்ைதக் ெகாண்  எரிெபா ள் 
விைல உயர்ைவ த த்தி ந்தால், அவர் தான் 
நிைறேவற்  அதிகாரம் ெகாண்ட ஜனாதிபதியாக 
இ ந்தி ப்பார் என்  த்ெதட் ேவ ஆனந்த 
ேதரர் குறிப்பிட்டி க்கிறார்.
இவ்வாறான நிைலயில் ெபௗத்த பிக்குகள் 
மத்தியில் நிைறேவற்  அதிகாரத்ைத ஒழித்  

ஜனநாயகத்ைத பலப்ப த்த ேவண் ம் என்  
எதிர்பார்த்தவர்க ம் ஏமாந்  விட்டார்கள்.
அ ேபால  நிைறேவற்  அதிகாரத்ைத 
பலப்ப த்தி மக்க க்கு நன்ைம ெசய்யலாம் என்  
க தியவர்க ம் ஏமாந்  விட்டார்கள்.
அவர்கைள  நன்றாக  ஏமாற்றி  விட்  
அரசியல்வாதிகள்  தம  அதிகாரத்ைத 
சிப்பதிேலேய குறியாக இ க்கிறார்கள். 
இந்த  விடயத்தில்  ேதசியவாதிக க்கும் 
ச ரி  ஜனந ா ய கவ ா தி க க்கும்  ச ரி , 
சமத் வவாதிக க்கும் சரி வித்தியாசம் ஏ ம் 
இ ப்பதாக ெதரியவில்ைல.

சத்ரியன்
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திய அர சி ய ல ைமப்  விட யங்கள் 
ெதாடர்பில் மட் ம் தான் ேபச் சுக்கைள 
நடத் ேவாம் என்ற சம்பந்தனின் எ த்

 ல நிபந்த ைன டன் ஜனா தி பதி 
ேகாட்டா பய ராஜ ப க் ஷ க்கும், தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்ட ைமப் பிற்கும் இைட யி
லான சந் திப்  கடந்த தன் கி ழைம பிற்
பகல் நான்கு மணிக்கு நைட ெப  வ தற்கு 
ஏற்பா டாகி இ ந்த . 
இந்தச் சந் திப்  ெதாடர்பான விட யங் 

கள் சுமார் ஒ  மா த கா ல மாக மிக இர க சி ய
மாக ேபணப்பட்  வந்தன. ேகாட்டா பய
ராஜ பக் ஷ ஆட் சிப் பீடம் ஏறி 19மாதங்கள் 
கழிந்ததன் பின்னர் தன்  த லாக தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்ட ைமப் டன் ேபச் சுக்
கைள ன்ென க்க தயா ரா கி ய ைமயால் 
ஒ  சில வாரங்கள் ன்ன தா கேவ விட 
யம் பற்றி கூட்ட ைமப்  சார்ந்த ெசய் தி  
கைள அறிக்ைக யி ம் எம  ஊடக நி
வ னத்தின் ஊட க வி ய லா ளர்கள் கூட 
அைமதி காத்ேத வந் தி ந்தனர். 
இ ந்த ேபா ம் திக தி ம், கால ம் 

உ  தி யான நிைலயில் சந் திப்  நடப்ப
தற்கு ஏற்பா டா கி யி ந்த கடந்த தன் கி ழ
ைமக்கு ன்ைனய நாளான ெசவ்வாய்க்
கி ழைம காைலயில் சந் திப்  பற் றிய தக  
வல்கள் அதன் பின் ணியில் நைட ெபற்ற 
விட யங்கள் அைனத் ம் அறிக்ைக யி டப்
பட்டன. 
இந்  நி  ைலயில்  குறித்த  தின  மன்  

மாைல 7 மணி ய ளவில் ஜனா தி பதி ெசய
ல கத் தி லி ந்  சம்பந்த க்கு ெசன்ற 
ெதாைல ேப சி அைழப்பில் ஜனா தி ப தி 
ட னான சந் திப்  பிறி ெதா  தினத் திற் கு  
பிற்ே பா டப்பட் ள்ள  என் ம் ஆனால் 
ஜனா தி பதி நிச்ச ய மாக சந் திப்பார் என் ம் 
தகவல் அளிக்கப்பட்ட .
அத்த க வைல சம்பந்தன், சுமந் திரன், 

மாைவ, ேசனா தி ராஜா, சித்தார்த்தன், 
அைடக்க ல நாதன் என்  வரி ைச யாக 
ெதாைல ேபசி வாயி லாக அைழப்ெப  
த்  பகிர்ந்  ெகாண்டார். குறித்த த
ணத்தில் மாைவ .ேசனா தி ராஜா , சித்
தார்த்தன் ஆகிேயார் ெகா ம்ைப அைடந்
தி ந்தனர். யாழ்ப்பாணம் ெசன் றி ந்த 
சுமந் தி ர ம் ெகா ம்  தி ம் பி யி ந்தார். 
ெசல்வம் அைடக்க லா நதன் மத வாச்
சிைய அண் மித்  ெகா ம்  ேநாக்கி 
பய ணித் க்ெ காண் டி ந்தார்.
இந்த சந் திப்  திடீ ெரன்  ரத் ச் ெசய்

யப்பட்  பிற்ே பா  வ தற்கு காரணம் 
என்ன ெவன்  பல த ரப் பி ன ம் ேகள் வி
கைள ெதா த்த ேபா ம் உரிய பதில்கள் 
சம்பந்தப்பட்ட இ  த ரப் பி ன ரி ட மி ந் ம் 
கிைடத் தி க்க வில்ைல. குறிப்பாக இரா
ஜ தந் திர மட்டங்கள் இந்த சந் திப்  ரத்தா
ன ைமக்கான கார ணத் திைன அறி வதில் 
அதி க ள  ஈ  பாட் டிைனக் காண் பித் தி
ந்தன. 
எனி ம் குறித்த சந் திப்  இடம்ெப றா

ைமக்கு ேபச் சு வார்த்ைத ேமற்ெ காள்ள 
ேவண்டிய விடயம் சம்பந்த மாக சம்
பந்தன், சுட் டிக்காட்டல்க டன் எ  திய 
கடிதம் தான் காரணம் என்  தலில் 
கூறப்பட்ட . 
பின்னர், கேஜந் தி ர குமார்,விக்ேனஸ்

வரன் ேபான்ற வர்கள் அர சாங்கம் ஜி.எஸ்.
பி.பிளஸ், அெம ரிக்க காங் கிரஸ் பிேர
ரைண, ெஜனிவா ெசப்டம்பர் அமர்  
என்  ெந க்க டியில் இ க் கின்ற ேபா  
கூட்ட  ைமப்  ேபச்  சு  வார்த்ைதக்குச் 
ெசன்  'பிைண எ த்  விட்ட ' என்ற 
விமர்ச னத் திைன தவிர்க்கும் ன்ேனற்பா
டாக சுமந் திரன் ெதரி வித்த, 'அர சாங்கத்
டன் ெபா ப் க் கூறல் விட யத் திைன 

ேபசப்ே பா வ தில்ைல. அர சாங்கம் அந்த 
விட யத்தில் எம்ைம பக ைடக்கா யாக 
பயன்ப த்  வ தற்கு இட ம ளிக்க டி
யா ' என்ற கூற்  ஜனா தி பதி ேகாட்டா
ப யைவ சின ம ைடயச் ெசய்  விட்ட  
என்  கூறப்பட்ட . 
அேத ேநரம், கூட்ட ைமப்  திய அர சி

ய ல ைமப்  விட யத்தில் ன்ைவக் கின்ற 
விட யங்களில் ெசய்யக் கூடி ய வற்ைற 
மட் ேம ஏற் க்ெ காள்ள ேவண் ம். 
ஏைன ய வற்ைற தவிர்த்தாக ேவண் ம். 
சேகா தரர் ேபான்  (பிர தமர் மஹிந்த) 
அைனத்ைத ம் ஏற்  விட்  பின்னர் 
நைட  ைறச்சாத் தி ய மாக்க டி யா  சிக்
கலில் மாட் டிக்ெ காள்ள டி யா  என்  
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய க  தி ய தா க ம் 
இந்த விட யத் திைன ைற யாக ைகயாள்
வ தற்கு பஷில் ராஜ பக் ஷ தான் ெபா த்
த மா னவர் என்பதால் அவர் நா  தி ம் பி
ய ம் சந் திப்ைப நடத்  வ ெதன ேகாட்டா
பய இ தி ேநரத்தில் தீர்மா னித்த தா க ம் 
கூறப்ப  கின்ற . அதனால் தான் சேகா
தரர்(பிர தமர் மஹிந்த) கூட்ட ைமப்  ட
னான சந் திப்பில் தா ம் கலந்  ெகாள்
வ தற்கான சமிக்ைஞைய காண் பித்த 
ேபா ம் அதற்கு ஜனா தி பதி தரப்பில் 
சாத க மான பிர தி ப லிப் க்கள் இ ந் தி க்
க வில்ைல என் ம் கூறப்பட்ட . 
அேத ேநரம், அர சாங்கத் திைன அைமப்

ப தற்காக கடந்த காலங்களில் ெசயற்பட்ட 
சில ெபௗத்த ேதரர்க ம், மக்கள் பிர தி
நி தி க ம் ஜனா தி பதி ேகாட்டா ய க்கு, 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்ைபச் சந்

திக்க கூடா  என் ம் அவர்கள் 13ஆவ  
தி த்தச்சட்டம், அதி கா ரப்ப கிர்  விட
யங்கைள அ த்த மாக வலி  த்  கின்
ற ேபா  அதற்கு சாத க மான சமிக்ைஞ
கைள அளித்தால் ெதன் னி லங்ைகயில் 
ேம ம் அதி ப்தி ஏற்பட்  வி ம் என்  
க த் க்கைள விைதத்த தா ம் ஜனா தி
பதி ேகாட்டா பய மனம் மாறி ய தா க ம் 
தக வ ெலான்  உள்ள . 
ஆனால் ,  இைவ  அைனத்  க்கும் 

ேமலாக ,  எரி  ெபா ள்  விவ  காரம் , 
ெகாேரானா ெந க்கடி, ெதாடர் பி லான 
சந் திப் க்கள், இந் திய தரப் டன் சக் தி வள 
ேமம்பா  ெதாடர்பான உடன்ப டிக்ைக 
ைகச்சாத்  என்  குறித்த நாளில் மிக ம் 
ெந க்க டி யா ன ெதா  நிகழ்ச்சி நிரேல 
ஜனா தி பதி ேகாட்டா ப ய விற்கு இ ந்த . 
இத்த ைகய நிைல ைம யா ன  கூட்

ட ைமப் பி ன  டான சந் திப்பில் திய 
அர சி ய ல ைமப்  குறித்  நிதா ன மான 
ேபச் சுக்கைள ன்ென ப்ப தற்கு தைட
யா கி வி ம் என்றதன் கார ண மாக அன்
ைற ய தினச் சந் திப் பிைன ஒத் தி ைவக்கும் 
தீர்மா னத் திைன ஜனா தி பதி ேகாட்டா ப
யேவ எ த் தி ந்தார் என்  ெதரிய வ
கின்ற . 

கூட்ட ைமப் பிடம் நாசுக்காக 
கூறிய உயர்ஸ்தா னிகர்

ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ ப க் ஷ 
டன் நைட ெப ற வி ந்த சந் திப்  ரத்தா

கிய நிைலயில் ெகா ம்பில் கா மிட் டி
ந்த கூட்ட ைமப்பின் தைல வர்க டன் 

திடீர் ஏற்பட்டில் இந் திய உயர்ஸ்தா னிகர் 
சந் திப்ெ பான்ைற நடத் தி யி ந்தார். ஜனா
தி பதி ேகாட்டாவின் சந் திப்  இரத்தா கிய 
நிைலயில் இந் திய உயர்ஸ்தா னி கைர 
கூட்ட ைமப்  சந் திக் கின்ற  என்பதால் 
அச்சந் திப்  குறித்  பலத்த எதிர்பார்ப்
க்கள் ஏற்பட் டி ந்தன. இந்தச் சந் திப்  
பற் றிய தக வல்கைள அறி வதில் அர சாங்
கத் திற்கு கூட வழ ைமக்கு மாறான 
அக்கைற அதி க மா கேவ இ ந்த .
இந் நி ைலயில் சந் திப்பில் வடக்கு , 

கிழக்கு அபி வி த்தி, பலாலி விமா ன
ேசைவ, வடக்கு, தமி ழக பட கு ேசைவ, 
தமி ழக அக திகள் மீள் கு டி ேயற்றம் உள்
ளிட்ட விட யங்கள் ேபசப்பட்டன. வழ 
 ைமையப் ேபான்ேற தமி ழர்களின் அபி
லா ைஷகள் ெதாடர்பாக 13ஐ ைமயப்ப
த்தி இந் தி யாவின் 'இரா ஜ தந் திர ெமாழி' 

பிர ேயா கத்தில் உயர்ஸ்தா னிகர் ேகாபால் 
பக்ேல க த் க்கைள ெவளி யிட் டி க்
கின்றார். 
ஆனால், இதில் க் கி ய மாக, மாகாண 

சைபத்ேதர்தல் சம்பந்த மாக கூட்ட ைம 
ப்பினர் உயர்ஸ்தா னிகர் பக்கம் உ ட் டிய 
'பந்ைத' உயர்ஸ்தா னிகர் மீண் ம் கூட்ட
ைமப்பின் பக்கம் தட்டி விட் டி க் கின்றார் 
என்ப  ஒ  ைஹைலட் தான். 
மாகாண சைப ைற ைமைய இனப்

பி  ரச்  சி  ைனக்கான  தீர்வாக  ஏற்  க்
ெகாள்ள மாட்ேடாம் என்  கூ  ப வர்கைள 
ைவத்ேத அதற்கான ேதர்தைல நடத் 
வ தற்கான வலி  த்தல்கைள ெபா
ெவ ளியில் ன்ைவக்கச் ெசய்வ  இந் தி
யாவின் ஒ  இரா ஜ தந் திர நகர்வாக கூட 
இ க்கலாம் என்  சந் திப்பில் பங்ேகற்ற 
ஒ  பிர தி நிதி கூறினார்.
அத் டன், விக்ேனஸ்வரன் பிள  பட் டி
ந்த ஆரம்ப கா லத்தில் ேதர்தைல நடத்

தினால் பாத கத் திைன ஏற்ப த்தி வி ம் 
என்பதால், மாகாண சைபத் ேதர்தைல 
நடத்  வைத வி ம்பாத ரணி டன் 
ேசர்ந்  ேதர்தைல பிற்ே பாடச் ெசய்வ தற்
கு ரிய சட்டத் திைன நிைற ேவற்  வ தற்கு 
ைண ரிந்த கூட்ட ைமப் க்கு பாடங்

கற் க் ெகா ப்ப தற்காக கூட்ட ைமப்
ைபேய மாகாண சைப ேதர்தைல வலி

 த் ம்படி இந் தி யத்த ரப்  கூறியி க்
கலாம் என் ம் அவர் ெதரி வித்தார். 
இத ைன விட, இந்தச் சந் திப் பின்ே பா , 

அதி கா ரப்ப கிர் , இனப் பி ரச் சி ைனக்கான 
தீர்  ெதாடர்பில் பல்ேவ  விட யங்
கைள சம்பந்தன் ெதரி வித் தி க் கின்றார். 
ஆனால்  உயர்ஸ்தா  னிகர்  ேகாபால் 
பாக்ேல, 'நீங்கள் கூ  வ  அைனத் ம் 
யதார்த்த மா ன  தான். ஆனால் நைட

 ைறச்சாத்  தி  யத்  திைன  கவ  னத்தில் 
ெகாள்ள ேவண் ம். தலில் நைட 
ைறச்சாத் தி ய மான விட யங்கைள ன்
ென த் க்ெ காண்  அதி லி ந்  படிப்ப
டி யாக ன்னர்கர்ந்  ெசல்ல ேவண் ம்' 
என்  கலந்  ைர யா டலின் ஒ  கட்
டத்தில் க த்  ெவளி யிட் டி க் கின்றார்.  
இவ் வி த மான க த்ைத உயர்ஸ்தா னிகர் 
ெவளி யி  வ  இ  இரண்டா வ  ைற. 
உயர்ஸ்தா னிகர் ெபா ப் பிைன ஏற்றதன் 

பின்னர் கூட்ட ைமப் பிைனச் சந் தித்த
ேபா  ஏறக் கு ைறய இைத ெயாத்த க த்
தி ைனேய உயர்ஸ்தா னிகர் ெவளி யிட் டி
ந்தார் என்ப  குறிப் பி டத்தக்க . 

எரி ெபா ள் ஏற்ப த்திய குழப்பம்
குளிர்காய ைன ம் சஜித்

கடந்த  வாரம் ,  எரி  ெபா  ட்களில் 
விைலைய அதி க ரிப்ப தாக ஊட க வி ய லா
ளர்கள் சந் திப்பில் கூறி அன்ைற ய தினம் 
நள் ளி ரேவ விேசட வர்த்த மானி அறி
வித்தைல வி த் தி ந்தார் விட யத் திற்கு 
ெபா ப்பான அைமச்சர் உதய கம்மன்
பில. இவர் ஆ ம் ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜ ன
ெப ர ன அர சாங்கத்தின் பங்கா ளிக்கட்
சி யான பிவித்  ெஹல உ  ம யவின் 
தைல வ ம் கூட. 
இத்த ைக யவர் ெவளி யிட்ட அறி விப்

பிைன ஆ ம் ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன 
ெபர  னவின் ெபா ச் ெசய லாளர் சாகர 
காரி ய வசம் நிரா க ரித்த ேதா  அைமச்சர் 
உத யைவ பதவி வில கு மா  கூறினார். 
இதனால் ஆ ம் கட் சிக்குள் மற் 

ெமா  கல் பகி ரங்க மா ன . உண்ைம 
யில் இந்த  க லா ன , ெவ  மேன 
உதய, சகார ஆகிய இ  ந பர்கைள தாண்
டி ய . இ  ெபா  ஜன ெபர  னவின் 
ேதசிய அைமப்பாளர் பஷில் ராஜ ப க் ஷ 
க்கும் பங்கா ளிக்கட்சித் தைல வர்க ளான 

விமல், உதய, வாசு, திஸ்ஸ உள் ளிட்ட 
எண்ம க்கும் இைட யி லான ரண்
பாட்டின் நீட் சி யாகும். 
பஷில் ராஜ பக் ஷ அெம ரிக்கா ெசல்வ

தற்கு ன்ன தாக, தனக்கு ெந க்க மா
ன வர்க டன் கலந்  ைர யா டிய சந்தர்ப்
ப ெமான்றில், உதய கம்மன் பில மற் ம் 
விமல் வீர வன்ச ேபான்ற வர்கைள  ைவத்
க்ெ காண்  அர சாங்கத்ைத நடத்த 
டி யா  என்  கூறி யி க் கின்றார். இதன்
லம் பஷி க்கும் பங்கா ளி க க்கும் 

இைடயில் எந்த ள  ரம் 'ெந க்க மான 
உற ' உள்ள  என்பைத உணர டி
கின்ற . 
இவ்வா றி க்க , தற்ே பா  எரி ெபா
ளால் ஏற்பட் ள்ள உதய ,  சகார 

ேமாதலில் உதய, தன  விைல அதி க
ரிப்  தீர்மா னத்தின் பங்கு தாரர்க ளாக 
ஜனா தி ப தி ைய ம், பிர த ம ைர ம் கூறி
விட்டார். அத் டன் ஜனா தி பதி ெசய ல
கத்தின் ஊடக அறிக்ைக ம் உத யவின் 
க த் திைன வ ப்ப த்  வதாய் அைம
கின்ற . அத் டன் உத ய விற்கு ஆத ர வாக 
பங்கா ளிகள் அைன வ ம் ைகேகார்த்  
நிற் கின்றார்கள். கூட்டாக கண்டன அறிக்
ைக ம் ெவளி யி  கின்றார்கள். இத ைன
விட ஜனா தி ப தி ம் பிர த ம ம் ெதாைல
ேப சியில் உத ய டன் உைர யா டி ம் உள்
ளனர். 
இதனால், சாகர க் கு ைட ப வார் 

என்ேற எதிர்பார்க்கப்பட்ட . ஆனால் 
சாக ரேவ தான் ன்னர் கூறிய நிைலப்
பாட்டில் மாற்ற மில்ைல என் கிறார். அப்
ப டி ெயன்றால் சாகர, தா ம் தனியாள் 
இல்ைல என்பைத ெசால்லாமல் ெசல்
கிறார். ேதசியப் பட் டியல் ஊடாக வந்த 
அவர் தனியாள் தாேன என்றா ம் அவ  
க்கு பின்னால் இ ப்ப  ெசய லாளர் 
என்ற ைகெயாப்ப அதி கா ர மிக்க பத வி ம் 
பஷில் ராஜ ப க் ஷ ம் தான். 
அெம ரிக்காவில் உள்ள பஷில் ராஜ பக் ஷ 

சாக ரைவ ெதாடர்  ெகாண்ட தாக தகவல். 
ஆனால் எவ் வி த மான விட யங்கள் ேபசப்
பட்டன என்பைத உ  திப்ப த்த டிந் தி
க்க வில்ைல. ஆக, சாகர என்ற ன்கள 

வீரைன ைவத் க்ெ காண்  பஷிலின் 
பங்கா ளிக்கட் சி கைள பந்தா ம் நகர்  
கள் தான் இப்ே பா  ன்ென க்கப்ப 
கின்ற . இதில் வீழ்வ  யார்? எ  வ  
யார்? என்பைத காலம் தான் ெசால்லப்
ேபா கி ற .
ஆனால், ெபா  ஜ ன ெப ர  னவின் பின்

வ ரிைச பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க க்கு 
எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்  விடயம் 
எள்ள ள ேவ ம் பிடிக்க வில்ைல. அேத
ேபான்  அைமச்சர் நாம க்கும் அ ந்
திக்க க்கும், லான்சா க்கும் கூட பிடிக்க
வில்ைல. 
ஆகேவ அதன் எதி ெரா லிப் க்கள் 

ெபா  ஜன ெபர  னவின் பாரா  மன்றக் 
கு  கூட்டத்தில் எதி ெரா லிக்கப் ேபாகின்
ற . இந்தக் கூட்டத் திற்கு தைலைம 
வகிக்கப்ே பா பவர் ேவ  யா  மல்ல அர சி
யலில் ழ்கி எ ந் தி க்கும் பிர தமர் 
மஹிந்தேவ. 
அண்ைமய காலங்களில் அதி கா ரங்கள் 

இல்லாமல் ஒ  வி த மான ெவற் க் கரத்
டன் இ க்கும் பிர தமர் மஹிந்த க்கு 

இந்த சர்ச்ைசக்கு ற் ப் ள்ளி ைவத்  
தன் னி ைலைய மீண் ம் ெவளிப்ப த்த 
ேவண் டிய த ணம் தற்ே பா  ஏற்பட் டி
க் கின்ற . ஆகேவ அதைன நிைற ேவற்
 வ தற்கு அத்தைன ஆய க ைல க ைள ம் 

அவர் நிச்சயம் பயன்ப த் வார் என்ப  
திண்ணம். 

நம் பிக்ைக யில்லாப் பிேர ரைண
எரி ெபா ள் விைல அதி க ரிப்ைப அறி

வித்த அைமச்சர் உதய கம்மன் பி ல க்கு 
எதி ராக எதிர்க்கட் சித்த ைலவர் சஜித் பிேர
ம தாச நம் பிக்ைக யில்லாத பிேர ர ைணைய 
ெகாண்  வ  வ தற்கு நட வ டிக்ைக கைள 
எ த் ள்ளார். இந்தப் பி ேர ரைண எதிர்
வ ம் 22ஆம் திகதி சபா ந ய க ரி டத்தில் 
சமர்ப் பிக்கப்ப ட ள்ள . 

ன் றி லி ரண்  ெப ம்பான்ைம அர  
சாங்கத் திற்கு எதி ராக நம் பிக்ைக யில்லாப் 
பிேர ர ைணைய ெகாண்  வ  வதால் 
என்ன பயன் என்ற ேகள் வி க க்கு மத் தி 
யில் இந்த பிேர ரைண ெவற் றி ெப  கின்
றேதா ேதால்வி அைட கின்றேதா என்ப
தற்கு அப்பால் இப் பி ேரைண ல மாக 
சஜித் சமிக்ைஞ கைள பகி ரங்கப்ப த்தப் 
 ேபா கின்றார். த லா வ , பிேர ர ைணக்கு 
ஆத ர வ ளிக்காத எதி ர ணி யினர் யாவர் 
என்பைத அைட யா ள மி டப்ே பா கின்றார். 
இதன் லம் அவர்கள் ஆ ம் தரப்பின் 
'க ப்  ைனகள்' என்பைத ெவளிப்ப
த்தப்ே பா கின்றார். 
இரண்டா வ தாக, பாரா  மன்றத் திற்கு 

வ ைக த ம் ரணில் விக் கி ர ம சிங்க  
க்கு, தான் எதிர்க்கட் சித்த ைல வ ராக ெசயற் 
பாட்  திற டன் இ ப்ப ேதா  தன்  ட
ேனேய சகல எதி ர ணி ம் இ க் கின்றனர் 
என்ற ெசய் திைய ெசால்லாமல் ெசால்
வ ம், ரணிைல இந்தப் பிேர ர ைணைய 
ஆத ரிக்கச்ெசய்ய ைவப்பதன் லம் 
அவேர தன்ைன எதிர்க்கட்சித் தைல வ
ராக ஏற் க்ெ காள்ளச் ெசய்வ ம் இலக்
காக உள்ள . 

ன்றா வ தாக, ஆ ம் தரப்பில் எரி

ெபா ள் விைல ேயற்றத் திற்கு எதி ராக 
குரல்ெ கா த்த வர்கள் இந்தப் பிேர ர
ைணைய ஆத ரிக்கா  விட்டால் அல்ல  
இந்தப் பிேர ர ைணக்கு எதி ராக வாக்க
ளித்தால் அர சாங்கம் 'எரி ெபா ள் விட
யத்தில் அரங்ேகற் றி ய  ஒ  நாடகம்' 
என்  ேதா  ரிக்க திட்ட மி  கின்றார். 

பிர தமர் விட யத் திைன 
ம க்கும் நாமல்

அைமச்சர்  நாமல் ராஜ பக் ஷ ெகாேரானா
த ப்   சி  கைள   வர்க  ளி  டத்தில் 
ெபற் க்ெ காள்ளல், அதைன மாவட்டங்
களில் ைகய ளித்தல், மக்க க்கு விநி
ேயா கிக்கும் நிைல ைம கைள பார்ைவ
யிடல், தனி ைமப்ப த்தல் காம்கள் 
கவ னத்தில் என்  பல விட யங்களில் பிர
தா ன மா ன வ ராக பிர சன்ன மா கினார். அ
மட்  மன்றி தந்ைதயார் பிர தமர் மஹிந்
தவின் அைமச் சுக்கள், திைணக்க ளங்கள் 
சார்ந்த சில நி  வா கப்ப ணி க ைள ம் 
கவ னித் க் ெகாண் டி க் கின்றார்.
இதனால் இரா ஜ தந் திர மட்டங்களில் 

கூட நாமல் மீ  க ப்பார்ைவ ெதாடர்ந்  
ெகாண் டி க் கின்ற . இந்த நிைலயில் 
அவர்  2022ஆம் ஆண்  பிர த ம ராக நிய
மிப்ப தற்கான நகர் கள் தான் இவ்வா  
ன்ென க்கப்ப  கின்றன என்  பல 

தரப் பி ன ம் க த் க்கைள பிரஸ்தா பித்
தி ந்தனர். 
இ  பற்றி எதிர்க்கட் சியின் க் கிய 

பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ஒ வர் நாமல் 
ராஜ பக் ஷ நீங்கள் அ த்த வ டம் பிர த
ம ராக ேபாகி றீர்களா? என்  ேகட் டி க்
கிறார்.  அதற்கு இல்ைல அப்படி இல்ைல 
உங்க ள  ஒத்  ைழப்   இல்லாமல் 
எப்படி சாத் தி ய மாகும் என்  நாமல் 
ராஜ பக் ஷ பதி ல ளித் தி க் கிறார். 
அேத ேநரம், அவ க் கு ெந க்க மான 

ஊட க வி ய லா ளர்க ம் பிரதமர் விடய 
த்திைனக் ேகட்டேபா , வதந்திகைள 
நம்பாதீர்கள், காலம் வ ம் என்  கூறி 
யி க்கின்றார். 
இதனிையடேய,  நாமல் ராஜபக் ஷைவ 

பிரதமராக நியமித் விட்  2023 ஆம் 
ஆண்டளவில் பாரா மன்றத்ைதக் கைல
த்  ெபா த் ேதர்த க்கு ெசல்வ  
ெதாடர்பாக ஆராயப்ப வதாக ம் ெதரி 
விக்கப்ப கிற . ஆனால் இ வைரயில் 
இவ்விடயம் கட்சி மட்டத்தில் ஆராயப் 
படவில்ைல.

ரணிலின் வ ைக ம் எதிர்பார்ப் ம்
ஐ.ேத.க.வின் தைலவர் ரணில் விக்கிரம 

சிங்க எதிர்வ ம் 23ஆம் திகதிேய பாரா 
மன் க்கு ெசல்ல ள்ளார். கட்சியின் 

சில உ ப்பினர்களின் ேகாரிக்ைகயால் 
அவ ைடய திகதி மாற்றப்பட்டதாக 
தகவல். இதற்கிைடயில் அவர் பாரா மன் 
றம் ெசன்றால் ஏ  தல் எட் ப் ேபர் 
அவ டன் கூட்டிைணவார்கள் என்  
கூறப்ப கின்ற . 
அந்த நபர்கள் யார் என்பைத கண்டறிவ 

தில் சஜித் தைலையப் பிய்த் க் ெகாண்டி 
க்கின்றார். ஆனால் அவ்விதமாக எ ம் 

நைடெபறா  என்  ஐ .ம .சக்தியின் 
க்கியஸ்தர் ஒ வர் குறிப்பிட்டார். சஜித் 

வீணாக சந்ேதகப்ப கின்றார் என் ம் 
அவர் கூறினார். 
இவ்வாறி க்க, ரணிலின் பாரா மன்ற 

பிரேவசம் ெதாடர்பில் கடந்த நாட்களில் 
பல்ேவ  இராஜதந்திர தரப் க்க ம் 
ெதாைலேபசியில் அவ டன் உைரயா 
டியதாக தகவல்கள் உள்ளன. அேதேநரம், 
அவர் சீன கம்னி ஸ்ட் கட்சியின் 
மாநாட்டி ம் பங்ேகற்  உைரயாற்றியி 
க்கின்றார்.

மீண் ம் ைமயங்ெகாள் ம் 
ைமத்திரி

சஜித் பிேரமதாச தைலைமயிலான 
ஐக்கிய மக்கள் சக்திக்கும் ெபா ஜன 
ெபர னவின் மீ  அதி ப்தியில் இ க் 
கும் ைமத்திரிபால சிறிேசன தைலைம 
யிலான சுதந்திரக் கட்சிக்கும் இைடயில் 
ெதாடர்ச்சியாக ேபச்சுக்கள் நைடெப  
கின்றன. அ த்த பாரா  மன்ற ேதர்தலின்
பின்னர் இரண்  தரப்பின ம் இைணந்  
கூட்  அரசாங்கத்ைத  அைமப்ப  
ெதாடர்பாக ஆராயப்ப கிற . ஆனால் 
இந்த விடயத்தில் சுதந்திரக்கட்சியின் 
சில உ ப்பினர்க க்கு வி ம்பமின்ைன 
காணப்ப கின்ற . இதனால் அவர்கள் 
ன்னாள்  ஜனாதிபதி  சந்திரிகா 

ேநாக்கி நகர்ெவான்ைறச் ெசய்வதற்கு 
திட்டமிட்  வ வதாக  அறிய 
டிகின்ற .
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நம  அர சியல் நி பர்
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சீன கம் னிஸ்ட் கட் சியின் ற்றாண்  நிைற  நிகழ்வில் ெபா  ஜ ன ெப ர  னவின் தைல
வ ம் பிர த ம  மான மஹிந்த ராஜ பக் ஷ உைர யாற்  வ ைத ம், கட் சியின் ெசய லாளர் 
சாக ர  கா ரியவசம் அவ டன் அந் நி கழ்வில் பங்ேகற் றி ப்ப ைத ம் படத்தில் காணலாம்.

சமகாலம்
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கடல்சார்  கண்கா  ணிப்  இலங்
ைகையப் ெபா த்த வ ைரயில் மிக க் கி ய
மான பிரச் சி ைன யாக உ  ெவ க்க ஆரம்
பித் ள்ள .
இந் தியப் ெப ங்க டலின் ேகந் திர க்

கி யத் வம் வாய்ந்த இடத்தில் அைமந் தி
ப்பதால், இலங்ைகத் தீ  தன  கடல் 

எல்ைலைய மாத் தி ர மன்றி ,  இந் தியப் 
ெப ங்க டலின் பா  காப்பான, சுதந் தி ர
மான, கடற்ப ய ணத்ைத உ  திப்ப த்த 
ேவண் டிய க் கி ய மான ெபா ப் பி ம் 
உள்ள .
அதனால் தான் அெம ரிக்கா ம், இந் தி

யா ம், சீனா ம், ஜப்பா ம், அ ஸ்ேர லி
யா ம் இலங்ைகையத் தங்களின் கடல்சார் 
பா  காப் க் கூட்டா ளி யாக ைவத் தி ப்ப
தற்கு வி ம்  கின்றன. 
அதற்குத் ேதைவ யான உத வி க ைள ம் 

வழங்கி வ  கின்றன.
இந்த  நா கள்  அைனத்  ேம , 

இலங்ைகக் கடற்ப ைடைய,  கட ேலாரக் 
காவல்ப ைடைய பலப்ப த்த வ தற்குத் 
ேதைவ யான ெதாழில் ட்பங்க ைள ம், 
கப்பல்கள் மற் ம் பட கு க ைள ம் வழங் கி
யி க் கின்றன.
ஆனா ம் இலங்ைகையப் ெபா த்த வ

ைரயில் கடல் சார் கண்கா ணிப்  என்ப  
சிக்க லா ன ம், இன்ன ம்  ைம யாக 
உ  திப்ப த்த டி யா த தா க ம் தான் 
இ ந்  வ  கி ற .
இதற்குப் பிர தான காரணம், இலங்

ைகைய சுற் றி ள்ள இந் தியப் ெப ங்கடல் 
விசா ல மா ன . 
இந்த  விசா  ல  மான  கடற்ப  கு  தியில் 

சட்ட  வி ேராத ெசயற்பா கள், சுதந் தி ர
மான கப்பல் பய ணங்க க்கான அச் சு
த்தல்கள் அதிகம் இ ப்பதால், கண்கா

ணிப்ைப இ க்க மாக ேபண ேவண் டிய 
நிைலயில் அர சாங்கம் உள்ள .
அதைனப்  பலப்ப  த்   வ  தற்கான 
யற் சிகள் ன்ென க்கப்பட்டா ம் 

கூட , அண்ைமக்கா லத்தில் இலங்ைக 
கடற்ப ரப்பில் அல்ல  அதற்கு அ ேக 
அ த்த த்  கப்பல்களில் ஏற்பட்ட தீவி
பத் கள்,  ஆபத்தான அ  சக்தி ெபா ட்
கைள ஏற் றிய கப்பல்களின் உள்  ைழ , 
ேபாைதப்ெ பா ள் கடத்தல்கள், கடற்
ெகாள்ைள, சட்ட வி ேராத குடி ேயற்றப் 
பய ணங்கள் ேபான்ற அச் சு த்தல்கள் 
ெதாடர்ந்  ெகாண்ேட யி க் கின்றன.
இவ்வா றான நிைலயில் தான், இலங்ைக 

விமா னப்ப ைடக்கு அண்ைமயில் கிைடத்
ள்ள ன்   அன்ரேனாவ் 32 பி விமா னங்

கைள கடல்சார் கண்கா ணிப்  பணியில் 
ஈ  ப த்தப் ேபாவ தாக பா  காப் ச் ெசய
லாளர் ெஜனரல் கமல் குண ரத்ன அறி வித்
ள்ளார்.

அன்ரேனாவ் 32பி விமா னங்கைள 
கடற்கண்கா ணிப் க்குப் பயன்ப த்தப் 
ேபாவ தாக பா  காப் ச் ெசய லாளர் ெவளி
யிட்ட அறி விப்  பா  காப்  வட்டா ரங்
களில் ஆச்ச ரி யத்ைத ஏற்ப த் தி யி க்
கி ற . அதற்குக் காரணம், அன்ரேனாவ் 
– 32பி விமா னங்கள், கடற்கண்கா ணிப் க்
காக பயன்ப த்தப்ப  வ தற்காக தயா ரிக்
கப்பட்டைவ அல்ல.
இைவ 6,700 கிேலா ெபா ட்க ைள ம், 

50 ப் க்க ைள ம் ஏற்றி இறக்கக் கூடிய 
வைகயில், தயா ரிக்கப்பட்ட ேபாக் கு வ ரத்  
விமா னங்க ளாகும்.

1995ஆம்  ஆண்டில்  உக்ேர  னிடம் 

இ ந்  தல் ைற யாக இந்த விமா
னங்கள் ெகாள்வ ன  ெசய்யப்பட்டன.
ேபார் மற் ம் விபத்  களின் ேபா , 

இழந்தைவ ேபாக, தற்ே பா , 4 அன்
ரேனாவ் விமா னங்கள் மாத் திரம் விமா னப்
ப ைட யிடம் எஞ் சி யி க் கின்றன.
இவற்றில் 3 விமா னங்களின் ேசைவக்

காலம் டிந்த நிைலயில், கடந்த 7 ஆண்
 க ளாக ேசைவயில் பயன்ப த்தப்பட்

டாமல் நி த்தி ைவக்கப்பட் டி ந்தன.
இந்த ன்  அன்ரேனாவ் 32 பி விமா

னங்க ைள ம்  7.5 மில் லியன் ெடாலர்கள் 
ெசலவில் ப் பிக்க ஜனா தி பதி ேகாட்டா
பய ராஜபக் ஷ அ  மதி அளித் தி ந்தார்.
இைத ய த்  கடந்த ஆண்  ேம 

மாதம், உக்ேரனில் இ ந்  தனி விமா
னத்தில்  ெகா ம்  வந்த ஆ  விமா னிகள் 
மற் ம் ெதாழில் ட்ப வி ய லா ளர்கள் இந்த 
விமா னங்கைளப் பரி ேசா தித்த பின்னர், 

அவற்ைற தம  நாட் க்கு ெகாண்  
ெசன்   ைம யாக தி த் தி ய ைமத்  
பயன்ப த்தலாம்  என்  சான்  ெகா த்

தனர் .  அதற்க ைமய கடந்த ஆண்  
ஆகஸ்ட் மாதம் கட்  நா யக்க விமான 
நிைல யத்தில் இ ந்  உக்ேர க்குப் 
றப்பட்ட 3 விமா னங்களில் ஒன்றில் 
திடீ ெரன ெதாழில் ட்பக் ேகாளா  ஏற்
பட, இந் தி யாவின் ேகாவா மாநி லத்தில் 
உள்ள இந் திய கடற்ப ைடயின் ஐ.என்.
எஸ். ஹன்சா தளத்தில் ன்  விமா னங்க
ைள ம் தைர யி றக் கினர்
அங்கு தி த்தப் பணிகள் ேமற்ெ காள்

ளப்பட்ட பின்னேர, அைவ  உக்ேர க்கு 
ெகாண்  ெசல்லப்பட்டன.
அங்கு  தி த்தப்ப  ணிகள்  டிந்த 

நிைலயில் ,  கடந்த ெவள் ளிக் கி ழைம 
மாைலப் ெபா தில் இந்த ன்  விமா
னங்க ம்  ைம யாக ம  சீ ர ைமக்கப்
பட்  ப்ெ பா லி டன் நா  தி ம் பி யி
க் கின்றன.
வ ம் வழியில் ேகாவாவில் உள்ள 

ஹன்சா கடற்பைடத் தளத் தி ம் ஒ நாள் 
தரித்  நின்றன.
ஐந்  நாட்கள் பய ணத்தின் பின்னேர 

இந்த விமா னங்கள் கட்  நா யக்க விமா னப்
பைடத் தளத்ைத வந்த ைடந்தன.
இதற்குக் காரணம், உக்ேரனில் இ ந்  

இந்த விமா னங்கள் 5,078 கடல் ைமல்
கைளக் கடந்ேத ெகா ம்ைப வந்த ைடய 
ேவண் டி யி ந்த .
இந்த விமா னங்களால் மணித் தி யா லத்
க்கு சாதா ர ண மாக 250 ெநாட்ஸ் (470 

கி.மீ ) ேவகத் தி ம் அதி க பட்ச மாக 290 
ெநாட்ஸ் (530 கி.மீ ) ேவகத் தி ம் தான் 
பறக்க டி ம்.
இதனால், கிட்டத்தட்ட 22 மணித் தி

யா லங்கள் ெதாடர்ச் சி யாகப் பறந்தால் 
தான், இந்த விமா னங்களால் கட்  நா யக்க 
விமான நிைல யத்தில் தைர யி றங்கக் கூடி
ய தாக இ க்கும்.
ஆனால், அன்ரேனாவ்  32பி விமா னங்

களால் ஒேர தட ைவயில் 2500 கிேலா 
மீற்றர்கள் வைர தான், அதி க பட்ச மாகப் 
பயணம் ெசய்ய டி ம். இ  கிட்டத்தட்ட 
5 பறப்  மணித் தி யா லங்க க்கு சம மா
ன . இதனால், தான், கு ப் ெகப்டன் 
பிரதீப் பிரி யந்த தைல ைம யி லான  விமா
னிகள், ெதாழில் ட்ப வி ய லா ளர்கள் அடங்
கிய 28 ேபர் ெகாண்ட கு  வி னரால், 
இவற்ைற ெகா ம் க்குக் ெகாண்  வந்  
ேசர்க்க 5 நாட்கள் ேதைவப்பட்டன.
அன்ரேனாவ் 32 பி விமா னங்கள் ேபாக்

கு வ ரத்  பயன்பாட் க்கு உரி ய ைவ யாக 
இ ந்தா ம், நீண்ட ேநர, நீண்ட ர 
பய ணங்க க்கு ஏற்ற ைவ யல்ல.
ஆனால், கடல்சார் பா  காப் , கண்கா

ணிப்  ேபான்ற பணி க க்கு பயன்ப த்
தப்ப ம் விமா னங்கள், ெப ம்பா ம் 
இலகு ரகத்ைதச் ேசர்ந்த ைவ யா க ம், 
குைறந்த ள  ஆட்க ைள ம் ெபா ட்க
ைள ம் எ த் ச் ெசல்லக் கூடி ய ைவ
யா க ம்,  அேத ேவைள அதி க ள  ரத்

க்கும், கூடிய ேநரத் க்கும் பறக்கக் கூடி
ய ைவ யாக  இ க்க ேவண் ம்.
அன்ரேனாவ் ரகத்ைதச் ேசர்ந்த வரி

ைசயில் உள்ள விமா னங்களில், AN74MP 
ரகம் மட் ேம கடல்சார் கண்கா ணிப்  
பயன்பாட் க்காக தயா ரிக்கப்பட்ட . 
இைவ 725 கி.மீ ேவகத் தி ம், எட்  

ெதாடக்கம் 9 மணித் தி யா லங்கள் ெதாடர்ச்
சி யா க ம் பறக்கக் கூடி யைவ.
ஆனால், அன்ரேனாவ் விமா னங்களால், 

அதி க பட்ச மாக 5 மணி யத் தி யா லங்கள் 
வைர தான் பயணம் ெசய்ய டி ம்.
இலங்ைகையப் ெபா த்த வ ைரயில் இந்

தியப் ெப ங்க டலின் ெப ம் பரப்ைப 
கண்கா ணிக்கும் ெபா ப்ைப ம், அடிக்கடி 
இந்தக் கடற்ப ரப்பில் நிக ம் சம்ப வங்கள் 
மற் ம், சட்ட வி ேராத ெசயற்பா  கைள 
த க்கும் ெபா ப்ைப ம் ெகாண் டி க் கி
ற .
இதனால், அதி க ள  ரத் க்கும் ேநரத்
க்கும் பயணம் ெசய்யக் கூடிய விமா னங்

கேள கண்கா ணிப்  பணிக்குப் ெபா த்த
மா ன .
அைத விட அன்ரேனாவ் 32பி ேபான்ற 

விமா னங்க க்கு அதி க ள  எரி ெபா ள் 
ெசல வாகும். ஆனால் கடல் கண்கா ணிப்
க்காக பயன்ப த்தப்ப ம் இலகு விமா
னங்களில் குைறந்தள  எரிெபா ேள 
பயன்ப த்தப்ப ம் .இதனால்  தான் 
அெமரிக்காவிடம் இ ந்  பீச் கிங் 
விமானங்கைள ம், இந்தியாவிடம் இ ந்  
ேடானியர்  விமானங்கைள ம்  இந்த 
ேதைவக்காக ெப கின்ற யற்சிகளில் 
இலங்ைக அரசாங்கம் ஈ பட் ள்ள .
ஆயி ம், இலங்ைக அரசாங்கத்தின் 

தற்ேபாைதய அ கு ைறகள் ,  சீன 
சார்  நிைலப்பா களால், இந்தியா ம் 
அெமரிக்கா ம்  இலங்ைகக்கு  இந்த 
விமானங்கைள வழங்குவதற்கு தயங்கிக் 
ெகாண்டி க்கின்ற நிைலயில் தான் , 
அன்ரேனாவ்  32பி விமானங்கைள கடல் 
கண்காணிப்பில் ஈ ப த் ம் யற்சியில் 
அரசாங்கம் இறங்கி ள்ள .
இந்த  யற்சி  எந் தள க்கு 

ெவற்றி ெப ம் எனக் கூற டியா . 
ஏெனன்றால் , இந்த விமானங்க க்கு 
கடல் கண்காணிப் க்கான ேதைவகைள 

ைமயாக ஈ  ெசய் ம் வசதிகள் 
கிைடயா . 

சுபத்ரா

தடம்மா ம் அன்ரேனாவ் ௩௨தடம்மா ம் அன்ரேனாவ் ௩௨

வ ெர லியா மாவட்டத்தின் அட்டன் 
பகு தியில் அைமந் ள்ள  ெவள்ைள ஓயா 
ேதாட்டம். அங்கு ெகாேரானா ெதாற்றா
ளர்கள் அதிகம் இனங்கா ணப்பட்டதால் 
ேதாட்டம் சுகா தாரப் பிரி வி னாரால்  கிட்டத்

தட்ட 25 நாட்க க்கு ேமல்  டக்கப்பட்
ள்ள .  ேதாட்ட எல்ைலயில் ெபாலிஸார் 

காவல் கட ைம களில் ஈ  ப த்தப்ப  கின்
றனர். ேதாட்டத் க்குள் எவ ம் உள் ைழய 
டி யா . எவ ம் ெவளி ேய ற ம் டி யா . 

அத் தி யா வ சிய ேதைவகள் க தி உண  
ெபா ட்கைள அங் குள்ள கூட்  ற  வர்த்
தக நிைல யத் க்கு ெகாண்  ெசல் ம் 
வாக னங்க க்கு மட் ேம அ  மதி வழங்
கப்ப  கின்ற . அங் குள்ள ஒ  கர்ப் பி ணிப்
ெபண் க்கு பிர சவ வலி ஏற்பட்டதால் 
வட்ட வைள ைவத் தி ய சா ைலயில் அ  ம
திக்கப்ப ட்டார். அவர்  குழந்ைத ைய ம் பிர
ச வித் ள்ளார்.  ஆனால் அவைர பார்ைவ யிட 
கணவர் உட்பட கு ம்பத்தார் எவ க்கும் 
அ  மதி வழங்கப்ப ட வில்ைல. 

டக்கப்பட்ட ேதாட்டத் க் குள் ளி லி
ந்  எவ க்கும் ெவளி ேயற அ  ம தி

யில்ைல. ஏெனன்றால் யா க்கு ெதாற்  

இ க் கின்ற  என்ப  ெதரி யா . யாைர யா
வ  ைவத் தி ய சா ைலக்குள் அ  ம தித்தால் 
அ  ேவ  விைள  கைள ஏற்ப த்தி வி ம் 
என்ப  சுகா தாரப் பிரி வி னரின் க த் . 
அ த்த த்  இங்கு ெதாற்றா ளர்கள் 

இனங்கா ணப்பட்டதால் கிட்டத்தட்ட 25 
நாட்க க்கு ேமல் ேதாட்டம் டக்கப்
பட்ட . ஆனால் ேதாட்டத்தில் ெகா ந்  

பறிக்கும் ெசயற்பா கள் எந்த வித பாதிப் 
மின்றி ன்ென க்கப்பட்டன. 
எனி ம் ெதாற்றால் டக்கப்பட்ட வர்

களின் வாழ்வா தாரம் இழக்கப்பட்ட நிைல யி
ேலேய உள்ள . ெதாற்றால் வ  மா னத்ைத 
இழந்த வர்க க்கு வழங்கப்ப ம் 5 ஆயிரம் 
பா ெகா ப்ப ன  இம் ைற ச ர்த்தி 

பய னா ளி க க்ேக வழங்கப்பட்ட .
தனியார் ைற யா னா ம் அரச ேசைவ

களில் தம்ைம இைணத் க்ெ காண்ட வர்க
ளா னா ம் ெதாற்  கார ண மாக தனி ைமப்ப
த்தப்பட்ட வர்க க்கு அர சாங்கம் லம் 

கிைடக்கும் உண ப் ெபா ட்க ம் இவர்க
க்கு கிைடத் தி க்க வில்ைல.
இந்த கார ணங்களால் குறித்த ேதாட்ட 

மக்கள் கடந்த 15 ஆம் திகதி கவன ஈர்ப்  
ஆர்ப்பாட்ட  ெமான்றில்  ஈ  பட்டனர் .  
ேதாட்டம் தனி ைமப்ப த்தப்பட்ட காலப்ப
கு தியில் தமக்கு அர சாங்கத்தா ம் பிர ேதச 

அர சி யல்வா தி க ளா ம் எந்த வித நிவா ரண 
உத வி க ம் கிைடக்க வில்ைல என்ப  இவர்
களின் குற்றச்சாட்டாக இ ந்த . 
இதில் உண்ைமகள் இல்லா ம லில்ைல. 

கடந்த வ டம் இவ்வா   நா ேம 
டக்கப்பட் டி ந்த காலப்ப கு தியில் ேபாட்டி 

ேபாட் க்ெ காண்  அர சியல் பிர  கர்கள் 
ேதாட்ட மக்க ளிடம் உலர் உண ப்ெ பா

ட்கைள ைகய ளித் தி ந்தனர்.  அதற்குக்  
காரணம் அ  பாரா  மன்ற ேதர்தல் 
கால மாக இ ந்த தா லாகும்.  
இம் ைற அவ்வா றான உதவி அளிப்
க்கள் மிக ம் குைற வா கேவ இடம்ெபற் றி
ந்தன. சில டக்கப்பட்ட ேதாட்டப்ப கு தி

க க்கு அரச சார்பற்ற நி  வ னங்கள் உலர் 
உண ப் ெபா ட்கைள விநி ேயா கித் தி ந்
தன. தாம் வாக்க ளித்த அர சியல் பிர  கர்கள் 
எவ ம் தம்ைம எட் டிப்பார்க்க வில்ைல
ெயன்ற ஆேவசம் ஒ  பக்க மி க்க திய 
சம்பள ைற யினால் ேதாட்ட நிர்வா கங்
களின் ெக  பி டி க ம் இக்கா லத்தில் அதி க
ரித் தி ந்தைத காணக் கூ டி ய தாக இ ந்த . 
ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா கள் இ ந்

ததால் ெதாழி லா ளர்கள் ெதாழிற்சங்க காரி யா
ல யங்க க்ேகா அல்ல  ெதாழில் ஆைண
யாளர் அ  வ ல கத் க்ேகா ேபாக டி யா  
என்பைத ெதரிந்  ெகாண்ட சில ேதாட்ட 

நிர்வா கங்கள் ெதாழி லா ளர்க க்கு தாரா ள
மாக ெந க்க டி கைள வழங் கி னார்கள் 
மஸ்ெக லியா லங்கா ேதாட்டத்ெ தா ழி

லா ளர்க க்கு இவ்வாறான சம்பவம் நடந்
த . சம்பள நிர்ணய சைபயின் ஆயிரம் 
பா நாளாந்த சம்ப ளத்ைத ெபற ேவண்
 ெமன்றால் ஒ  நாைளக்கு 26 கிேலா 

ெகா ந்  பறிக்க ேவண் ம் என்  நிர்
வாகம் உத்த ர  ேபாட் டி க் கின்ற . 
ெபா க்க டி யாத ெதாழி லா ளர்கள் 

கடந்த 16 ஆம் திகதி கவ ன யீர்ப்  ஆர்ப்பாட்
டத்தில் இறங்கி விட்டனர். இவ்வா  பல சம்
ப வங்கள் பதி வாகி வ  கின்றன. ஒ  றம் 
ெதாற் ப் பரவல் அபா யத் க்கு கங்
ெகா த் ம் ெதாடர்ந்  ெதாழிலில் ஈ
பட்  வ ம் ெதாழி லா ளர்க க்கு ம  றம் 
ேதாட்ட நிர்வா கங்களின் ெந க் கு வா ரங்கள் 
பல விதத் தி ம் இடம்ெபற்  வ  கின்றன. 

கேஜந் தி ர கு மாரின் கரி சைன
வ ெர லியா மாவட்ட ெப ந்ே தாட்டப்

ப குதி வாழ் மக்கள் இவ்வா றான பிரச் சி
ைன க க்கு கங்ெ கா த்  வ  ைகயில் 
திடீ ெரன தமிழ்த் ேதசிய மக்கள் ன்ன
ணியின் தைல வ ம், யாழ்.மாவட்ட பாரா

 மன்ற உ ப் பி ன  மான கேஜந் தி ர குமார் 
ெபான்னம்பலம் மஸ்ெக லியா பகுதி ேதாட்ட 
வாழ் மக்க க்கு உலர் உண  ெபா ட்
கைள விநி ேயா கித் தி ந்தார். 
அ  மட்  மன்றி  தன  சமஷ்டி ெகாள்

ைக  க  ைள ம்  அங்  குள்ள  மக்க  க்கு 
எ த் க் கூறி நாட்டில் ஒற்ைற யாட்சிைய 
ஒழித்  சமஷ்டி ஆட் சிைய ெகாண்  
வந்தாேல மைல யக மக்க க்கும் விடி  
ஏற்ப ம் என்  கூறினார். ெப ந்ே தாட்ட 
மக்களின் சம்பள உயர் க்கு நாம் குரல் 
ெகா த்ேதாம். அேத ேபான்  அவர்களின் 
காணி மற் ம் அர சியல் உரி ைம க க்கா
க ம் குரல் ெகா ப்ேபாம் என்  அவர் கூறி
ய ேதா   தமிழ் ேபசும் மக்கைளப் பிர தி நி தித்

 வப்ப த்  கின்ற கட் சிகள் ஒன் றி ைணந்  
ெசயற்ப ட ேவண் ம் என்பேத எம  க த்
தாகும். மைல யக மற் ம் ஸ்லிம் தைல
ைம க டன் இைணந்  ெசயற்ப  வ தற்
கான யற் சிகள் கடந்த கா லங்க ளி ம் ன்
ென க்கப்பட்டன. எனி ம், ெகாள்ைக 
ரீதி யி லான ரண்பாட்டால் ெபா  வா ன
ெதா  நிைலப்பாட் க்கு வர  டி ய வில்ைல 
என் ம் அவர் சுட் டிக்காட் டினார். 
எனேவ    இந் நி ைல ைமைய உணர்ந் , 

மைல யக மற் ம் ஸ்லிம் அர சியல் தைல
ைமகள், வடக்கு, கிழக்கில் வா ம் தமிழ் 
மக்க ேளா  ஒ  ெபா  நி ைலப்பாட்ைட 
எ த் , தமிழ்ப் ேபசும் மக்களின் அர சியல் 
அபி லா ைஷ கைள நிைற ேவற் றிக்ெ காள் ம் 
விதத்தில் தங்களின் நிைலப்பாட்ைட மாற்
றிக்ெ காண்டால் இைணந்  ெசயற்ப 
வதில் எந்த பிரச் சி ைன ம் இல்ைல என்  

அவர் கூறி யி ந்தார்.
எவ்வா றா யி ம் தற்ே பா ைதய சூழலில் 

கேஜந் தி ர குமார் ேபசிய அர சியல் க த்
க்கள் மக்க ளிடம் எ  ப ட வில்ைல. மாறாக 

அவரின் விஜ யத் தினால் தம  பிர ேதச அர சி
யல்வா தி கைள விமர் சிக்க ஆரம் பித் ள்ளனர் 
மைல யக மக்கள்.
வடக்கு எம்.பி ஒ வர் மைல ய கத் க்கு 

வ ைக தந்  நிவா ரணப் ெபா ட்கைள 
வழங்கும் ேபா  நாம் வாக்க ளித்த வர்கள் 
எங்ேக என்  ேத  கின்றனர் ெப ந்ே தாட்ட 
மக்கள். ஆனால் அவர்கள் வாக்க ளித்த வர்
களில் ஆ ந்த ரப் பி லி க்கும் இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்டமான் மற் ம் 
ராேமஷ்வரன் எம்.பி ஆகி ேயாரில் ராேமஷ்
வரன் இப்ே பா  தான் ெகாேரானா ெதாற்றால் 
பாதிக்கப்பட்  குண ம ைடந் ள்ளார். 
த ப்  சிகள் வழங்கல் மற் ம் ஏைனய 

விவ கா ரங்கைள ஜீவன் மட் ேம ன்ென
த்  வ  கின்றார். அைத விட மாவட்

டத்தின் எதிர்த்த ரப்  அர சி யல்வா தி களில் 
மைல யக மக்கள் ன்ன ணியின் தைலவர் 
இரா தா கி ஷ்ணன் எம்.பி மாத் தி ரேம வ
ெர லி யாவில் தங் கி யி க்கும் பிர தி நி தி யாக 
உள்ளார். ெதாழி லாளர் ேதசிய சங்கத்தின் 
தைலவர் பி.திகாம்பரம் ம த் வ சிகிச்ைசக்
காக ெவளி நாட் டி ள்ளார். கட் சியின் மற் 
ெமா  எம்.பி எம்.உத ய குமார் தைல ந கரில் 
இ க் கின்றார். 
இைடயில் குறித்த சில பிர ேதச மக்க
க்கு ஓர ள  உலர் நிவா ரணப் ெபா ட்கள் 

வழங்கப்பட்ட தாக ெதரி கி ற . 
இத ைன விட மைல யக மக்களின் தற்

ேபா ைதய நிைல ைமகள் குறித்  இவர்க ளி
ட மி ந்  ஊடக அறிக்ைககள் மாத்திரேம 
வந்  ெகாண்டி க்கின்றன.  ெகா ம்பி ம் 
அதற்கு ெவளிேய ம் வாழ்ந்  வ ம் 
இலட்சக்கணக்கான தமிழர்களின் இதயமாக 
தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணி மட் ேம 
இ க்கின்ற  என்  அடிக்கடி ழக்கமி ம் 
கூட்டணித்தைலவர் மேனா கேணச ம் 
வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டி க்கும் தமிழ் 
மக்க க்கு எத்தைகய  நிவாரணங்கைள 
ன்ென த்தார் என்ப  ஆண்டவ க்ேக 

ெவளிச்சம். உரிய ைறயில் அரசாங்கத்தின் 
நிவாரணங்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்கைள 
ெசன்றைடகின்றதா  என்பைத  உ தி 
ெசய் ம் நடவடிக்ைககேள தற்ேபா  
ேதைவ . அைத எதிர்த்தரப்பி ள்ேளார் 
ன்ென க்கத் தவறி விட்டனர்.  நாட்டின் 

ெபா ளாதார சூழ்நிைல ,ெதாற்  பரவல் 
நிைலைம  மற் ம்  டக்கநிைலைய 
அ ர ச ா ங் க ம்  ம ா த் தி ர ம ல் ல … .
எதிர்த்தரப்பின ம் தமக்கு சாதகமாகேவ 
பயன்ப த்திக்ெக ாண்டி க்கின்றனர் 
என்ப  நன்றாகேவ ெதரிகின்ற .

ΨடЖக Ǻைலைய சாதகமாகΨடЖக Ǻைலைய சாதகமாக
பயПபΡН ЖெகாЦளХபயПபΡН ЖெகாЦளХ

ேதசியன்
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அர சாங்கம் மட்  மன்றி எதிர்க்கட்சி உள்
ள டங்க லாக நாட்டின் எல்லாக் கட்ட ைமப் 
க ம் பல மாக இ க்க ேவண் டிய ஒ  கால
கட்டத்தில், ரதிர்ஷ்டவ சமாக அதற்கு 
மாற்ற மான நிைல ைம கேள நாட்டில் 
யதார்த்தங்க ளாக இ க் கின்றன. 
சுகா தார , ெபா  ளா தார , சூழ லியல் , 

ச க அடிப்ப ைட களில் நா  ெப ம் பின்

ன ைட ைவ ம் சவால்க ைள ம் எதிர்
ெகாண் ள்ள சூழலில், இப்ே பா  அர சியல் 
குழப்பங்க ம் தைல க் கி ள்ளன. இ  
அர சியல் ஸ்திரத்தன்ைம அற்ற ள் ளிைய 
ேநாக்கி நாட்ைட இட் ச் ெசல்லத் ெதாடங்
கி யி க் கின்ற . 
எதிர்க்கட் சிக்குள் ஆயி ரத்ெதட் க் குழப்

பங்கள் உள்ளன. இ  இப்ே பா  உச்ச 
நிைலைய  அைடந் , ‘யார் எதிர்க்கட்சித் 
தைலவர்’ என்பேத ஒ  வாதப் ெபா  ளாக 
மாறி யி க் கின்ற . அந்த ள க்கு உள்ளக 
ரண்பா கள் வ ப்ெபற் க் ெகாண்

டி க் கின்றன.  இேத ேவைள, ஆ ம் 
தரப் பிற்குள் நீண்ட  கா ல மா கேவ உள்ளக 

ரண்பா கள் காணப்பட்டன. ஆ ம் 
கு ம்பத் திற்குள்; ன்னர் இ ந்த அந்தப் 
பிைணப்  இல்ைல ெயன்  ெதரி விக்கப்
பட்ட ேபா , அதைன அவர்கள் ம த் 
ைரத்தார்கள். ஆனால் உள் க்குள் நடந்  
ெகாண் டி க்கும் பனிப்ேபார், எரி ெபா ள் 
விைல அதி க ரிப்ைப ய த்  ெவளிப்பட்  
இ க் கின்ற . 
ெப ம்பான்ைம யி னரின் ெப ம்பான்

ைம யான வாக் கு க டன் இ  ேதர்தல்
கைள ம்  ெவற்றி ெகாண்ட ெபா  ஜனப் 
ெபர  ன ம் அதன் கூட்டணிக் கட் சி
க ம் இைணந்  10– 15 வ  டங்க க்கு 

அைசக்க டி யாத ஆட் சிைய நி ம் 
என் ம், வர லாற்றில் ன்ெ னா  ேபா ம் 
இல்லாத ரட் சி கர மாற்ற ெமான்ைற 
நடத் ம் என் ம் மக்கள் எதிர்பார்த்தனர். 
அேத ேபான் , சஜித் பிேர ம தாச தைல

ைம யி லான எதி ர ணி ம் பாரா  மன்
றத் திற்கு உள்ேள ம் ெவளி ேய ம் ஒ  
பல மான சக் தி யாக தன்ைன ன் னி த் ம் 
என்  மக்கள் நிைனத்தனர். ‘ஜனா தி ப தி
யாக வர ேவண் ம்’ என்  ேபாட் டி யிட்ட 

ஒ வர், எதிர்க்கட்சித் தைல வ ராக கூட 
சிறப்பாக ெசயற்பட மாட்டார் என்  க  
வ தற்கான எந்த காந் தி ர ம் இல்ைல. 
ஆகேவ மக்கள் அப ரி மி த மான ஒ  எதிர்

பார்ப்ைபக் ெகாண் டி ந்தனர். ஆ ம் கட்
சிக்கு கிட்டத்தட்ட சரி ச ம மான அர சியல் 
பலத்  ட னான ஒ  எதி ர ணி யாக ஐக் கிய 
மக்கள் சக்தி திக ம் என்பதால், நாட்டின் 
ஆட்சி மக்க க்கு நன்ைம ய ளிக்கக் கூடிய 
விதத்தில் சம நி ைலப்ப த்தப்ப ம் என்  
மக்கள் க  தி யி ந்தனர்.  
ஆனால், எல்லாம் தைல கீ ழாக மாறிப் 

ேபா ள்ள . மக்கைளப் ெபா த்த மட்டில் 
இைவ ெயல்லாம் எதிர்பா ராத நிகழ் 

கள்தான் .  இ ப்  பி ம்  இவற்  க்குப் 
பின்னால் இயற்ைகக் நிகழ் கள் மட் 
மன்றி திட்ட மிட்ட அர சியல் நகர்  க ம் 
கார ணங்க ளாக அைமந் ள்ள னன. அேத
ேநரம், ஆ ம் மற் ம் எதிர்க்கட் சி களின் 
உள்ளக ரண் நி ைல க க்கு இைடயில் 
ஒ  ேநர்மைறத் ெதாடர்  இ ப்ப தா க ம் 
ெசால்ல டி ம். 
ஐக் கிய மக்கள் சக்தி தைல ைம யி லான 

எதி ர ணியில் ேவ  பல சி  பான்ைமக் கட்
சி க ம் அங்கம் வகிக் கின்றன. கடந்த இ  
ேதர்தல்களின் ேபா  சஜித் பிேர ம தா சைவ 
ஜனா தி ப தி யா க ம் பின்னர் பிர த ம ரா க ம் 

பத வியில் அமர்த்  வ தற்கு ஆைசப்பட்ட 
இலட்சக்க ணக்கான  மக்கள் நாட்டில் உள்
ளனர். 
ஆயி ம், பின்வந்த நிைல ைம க ளாேலா 

என்னேவா சஜித் தினால் ஒ  எதிர்க்கட்சித் 
தைல வ ராக எதிர்பார்த்த அள க்கு கூட 
ேசாபிக்க டி யாமல் ேபான ெதன் தான் 
ெசால்ல ேவண் ம் . இ  மாறலாம் . 
ஆனால் இப்ே பா ைதக்கு இ ேவ கள நிைல 
யதார்த்தம் ஆகும். அண்ைமக்கா ல மாக எதி

ர ணிக்குள் ெப ம் குழப்
பங்கள் வ ப்ெபற்  வ
கின்றன. ன்னர் ரணில் 
விக் கி ர ம சிங்க பிர த ம ராக 
இ ந்த ேபா  அவ க்கு 
எதி ராக ஒ  அணி யினர் 
கட் சிக்குள் உ  ெவ த்
தைதப் ேபால, இப்ே பா  
எதிர்க்கட்சித் தைல வ ரான 
சஜித் திற்கு எதி ரான ஒ  
அணி ம் உ  வாகி வ  வ
தாக ெதரி கின்ற . 

‘ எ தி ர் க் க ட் சி த் 
தைல வைர மாற்ற ேவண் ம்’ என்ற க த்

தி யைல இவர்கள் விைதக் கின்றனர். பாரா
 மன்ற உ ப் பி ன ராக பத வி ேயற்க ள்ள 

ரணில் விக் கி ர ம சிங்கைவ எதிர்க்கட்சித் 
தைல வ ராக்கும் ேதார ைண யி ேலேய இந்த 
நகர் கள் ேமற்ெ காள்ளப்ப  வ தா க ம் 
ெசால்லப்ப  கின்ற . 
அத  ைன  ம்தாண்டி ,  இன்   ெமா  

அர சியல் அணிைய உ  வாக் கு வ தற்கான 
நகர்வாகக் கூட இ  இ ப்ப தற்கு வாய்ப்
க்கள் உள்ளன. இதன் பின்ன ணியில் 
அர சாங்கம் இ க் கின்ற  என்ற விட ய ம் 
இப்ே பா  சந்ேதகம் என்ற கட்டத்ைத 
தாண்டி விட்ட தா கேவ ெதரி கின்ற . 

ரணில் இன் ம் எம்.பியாக பத வி ேயற்
காத நிைலயில் கூட, ‘அவேர எதிர்க்கட்சி 
தைலவர்’ என்  ஆ ம் கட் சி யினர் கூ
கின்ற க த் திற்குப் பின்னால் ஏேதா ெவா  
சூட் சுமம் இ ப்ப தா கேவ உள்மனம் ெசால்
கின்ற . 
சத்த மில்லாமல் வி  கங்கள் வகுப்பதில் 

ரணில் விக் கி ர ம சிங்க வல்லவர். சஜித் பிேர
ம தாசா ஜன தி பதித் ேதர்தலில் ேபாட் டி யி 
வைத ேமட் க் குடி அர சி யைல வி ம் ம் 

ெப ந்ேத சியத் தைல வர்கள் யா ம் வி ம்
பி யி க்க வில்ைல. எனேவ ஆட்சி மாற்
றத்தில் ரணி க்கு எதிர்ம ைற யான பங்க
ளிப்  இ க்கலாம் என்  சந்ேத கிப்ே பா ம் 
உள்ளனர். அ  உண்ைம யாயின், சஜித்ைத 
வீழ்த்  வ தற்கான த  ண மாக இைத ரணில் 
க  தலாம். 
ம   றத்தில் அர சாங்க மா ன  சர்வ ேதச 

ெந க்க டி க ைள ம் தற்ே பா  க  ைம
யாக எதிர்ெ காண் ள்ள . எனேவ ரணில் 
விக் கி ர ம சிங்க ேபான்ற ெதா  அர சியல் 
ஆ ைம எதிர்க்கட்சி தைல வ ராக வந்தால் 
திைர ம ைற வி ேல ம் அ  ெப ம் பல மாக 
அைம ம் என்  ஆட் சி யா ளர்கள் க  
கின்றார்கேளா என்ற சந்ேதகம் எ  கின்
ற . இதி லி ந்ேத, ரணில் பிர த ம ராகப் 
ேபாகின்றாேரா? என்ற சந்ேத கங்கள் ேதாற்
றம்ெப  கின்றன.  இேத ேவைள, ஆ ம் 
ெபா  ஜனப் ெபர ன க்குள் உள்ளக 
பனிப்ேபார் நா க்கு நாள் வ  வ ைடந்  
வ  கின்ற . 
ஆ ம் கட் சிக்குள் ரண் நிைல ஏற்

பட் ள்ள  என் ம் நீண்ட கா லத் திற்கு 
ன்னேர அர சியல் ேநாக்கர்கள் குறிப் பிட்

டனர். ஆனால், அதைன அர சாங்கம் ெவற்
றி க ர மாக ம த்  ைரத்த . இப்ே பா , இந்த 
ரண்பா  நீ க்குள் அமிழ்த்தி ைவத்த 

பந்ைதப் ேபால ேவக மாக ெவளியில் 

பாய்ந் தி க் கின்ற . 
எதிர்க்கட் சிக்குள் ன்  அணிகள் இ ப்

ப  ேபால, ஆ ம் அணிக் குள் ம் இரண்
க்கு ேமற்பட்ட அணிகள் இ ப்ப தாக 

ெதரி கின்ற . ஜனா தி பதி, பிர தமர், பஷில் 
ராஜபக் ஷ ஆகி ேயாைரச் சார்ந்  அணிகள் 
உ  வா கி ள்ள தாக அ  மா னிக்க டி கின்
ற . இதற்கு அண்ைமயில் எரி ெபா ள் 
விைல  அதி  க  ரிப்  பிைன  ெதாடர்ந்  
ெவளிப்பட்ட பிர தி ப லிப் க்கள் நல்ல உதா
ர ண மாகும். 
குறிப்பாக, அர சாங்கம் கணி ச மான பா

வினால் எரி ெபா ள் விைல கைள அதி க
ரித்தைம அர சி ய ல ரங்கில் மட்  மல்லாமல் 
மக்கள் மத் தி யி ம் ெப ம் எதிர்ப்ப ைல
கைள ேதாற்  வித் ள்ள . உலக சந்ைத 
விைல களில் அதி க ரிப்  ஏற்பட் டி ந்த ம், 
அைமச்ச ரைவ உப கு வின் டி க்கு 
அைம வா கேவ விைல அதி க ரிப்  ேமற்
ெகாள்ளப்பட்ட ம் உண்ைமேய. ஆனா ம் 
, மக்களின் மீ  விைலச் சுைமைய ஏற் றி  
வி  வ தற்கு இ  ெபா த்த மான சந்தர்ப்
பமா? என்ப  தான் இங் குள்ள ேகள்வி. 
எனேவ இ  ெதாடர்பாக க  ைம யான 

விமர்ச னங்கள் எழத் ெதாடங் கி ய ம் , 
ெபா  ஜனப் ெபர  னவின் ெபா ச் ெசய
லாளர் சாகர காரி ய வசம், எரி ெபா ள் 
விைலைய அதி க ரித்த ைமக்காக விட யத்
திற்குப் ெபா ப்பான அைமச்ச ரான உதய 
கம்மன் பில பதவி விலக ேவண் ம் என்  
பகி ரங்க மாக அறி வித் தி ந்தார். 
இதற்குப் பத லி ளித்த கம்மன் பில. ‘ஜனா

தி ப தி ம் பிர த ம ம் அங்கம் வகித்த 
உப கு வின் தீர்மா னத் திற்கு அைம யேவ 
விைல அதி க ரிப்  ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட ’ 
என்  கூறினார். இதன் லம் தன்ைன
ேநாக்கி வந்த ‘பந்ைத’ அவர், ஜனா தி ப
திைய ேநாக்கி தி ப் பி விட்டார். அதன்
பி றகு ஜனாதிபதி அ வலகமான , 
விைல அதிகரிப் க்கான காரணங்கைள 
கூறி அறிக்ைகெயான்ைற ெவளியிட்  
இவ்விவகாரத்திற்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்க 
ைனந்த .
ஆனாெலான் , எரிெபா ள் விைலைய 

அதிகரித்த ம், இராஜினமாச் ெசய்யச் 
ெசான்ன ம், பின்னர் விளக்கமளித்த ம் 
ஆ ம்  தரப்பிற்குள்  இ ந் தான் 
நடந்ேதறியி க்கின்றன என்பைத யா ம் 
ம க்க டியா . எனேவ ‘இ ெவா  
அரசியல் நாடகம்’ என்ேற எதிரணியினர் 
கூ கின்றனர். எ  எப்படிேயா ஆ ம்கட்சி 
ெவற்றிகரமான ஆட்சிெயான்ைற நடத் ம் 
என் ம் ,  எதிரணியான  பலமிக்க 
விதத்தில்  அரசியல்  சமநிைலையப் 
ேப ம் என்  எதிர்பர்ர்த்த மக்கள் 
இப்ேபா  ஏமாற்றமைடந் ள்ளனர். 
நா  சுகாதார, ெபா ளாதார, சூழலியல் 

சவால்கைள எதிர்ெகாண் ள்ள ஒ  
காலப்பகுதியில் இ  பக்கத்தி ம் உள்ளக 
அரசியல் குழப்பங்கள் ேமெல வ , 
மக்க க்கு ஒ ேபா ம் நன்ைமயாக 
அைமயப் ேபாவதில்ைல என்ப  மட் ேம 
உண்ைம. . 
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ஏ.எல்.நிப்றாஸ்

இந்  ச த்திர பிராந்தியத்தில் அதிக 
ஈ பா ெகாண் ள்ள  ஐேராப்பிய  
நா களில் பிரான்ஸ் க்கிய இடத்ைத 
வகிக்கிற .  பிரான்ஸின் ெசல்வாக்கு 
இந்  ச த்திர பிராந்தியத்தில் வ ப் 
ெப வதற்கு  அதன்  காலனித் வ 
நா கேள க்கிய காரணிகளாக உள்ளன. 
ெமாரிசியஸ் தீவிற்கு அ காைமயில் 

உள்ள  ரி னியன்  தீ க ம் 
ெமாசாம்பிக்கடல் வழிப்பாைதயில் உள்ள 
மேயாற் தீ க ம்  இன்ன ம் பிரான்ஸின் 
ஆ ைகக்குட்பட்ட   தீ களாகேவ 
இ ப்ப  சட்ட ர்வமாக  பிரான்ஸ் 
இந்  ச த்திர பிராந்தியத்தில் தன  
பிரசன்னத்ைத ைவத்தி ப்பதற்கு க்கிய 
காரணங்களாக உள்ளன.
இந்  ச த்திரப்  பிராந்தியத்ைத 

தன  ற் தான நடவடிக்ைகப் 
பிராந்தியமாக மாற் வதற்கு இந்தியா 
எத்தனித்  வ கிற . இதன் காரணமாக 
இந்தப் பிராந்தியத்தில்  உள்ள சிறிய 
தீ க் கூட்டங்களில்  ேநரடியாக தன  
ெசல்வாக்ைக ேப வதில் இந்தியா 
க்கிய கவனம் ெச த் கிற . ஆனால் 

இந்தச் சி  தீ கள் இந்  ச த்திரத்தின் 
ேமற்கு கைரயில் பிரான்ஸின் ஆதிக்கத்தில் 
உள்ள .  இதனால்  பிரான்ஸூடன் 
நல் ற  ேப வதில் இந்தியா அதிக 
ஆர்வம் காட் கிற . 
பிரான்ஸூம் இந்தியா ம் கூட்டாக 

தம  கடல் எல்ைலகளின் ேலாபாய 
ந லன் க ளின்  அ டி ப் ப ை ட யி ல் 
ஒ ங்கிைணந்த கடல் ேராந்  பணிகளில் 
ஈ பட்  வ கின்றன. இந்த ேராந் ப் 
பணிகள் கால அட்டவைணையக் கடந்  
அவ்வப்ேபா  ேதைவயான ேபாெதல்லாம் 
இடம்ெப கிற .  சர்வேதச வர்த்தக 
மற் ம் ெதாடர்பாடைல உ திப்ப த் ம் 
வைகயில் கடற்பாைதகளின் பா காப்ைப 
இ  நா க ம் கூட்  ேராந்  லம் 
வ ப்ப த் கின்றன. 
ேமற்கு இந்  ச த்திர பிராந்தியத்தில் 

ேமற்கு கைர ேராந் ப் பணிகளில் 
தா ம் ஈ ப வதில் ஆர்வம் ெதரிவித்த 
அெமரிக்கா க்கு அ மதி வழங்குவதற்கு 
இந்தியா ம த்  விட்ட . எவ்வள தான் 
ெபா ளாதார ரீதியாக ம் ேலாபாய 
ரீதியாக ம் அெமரிக்க,இந்திய நட் ற கள் 
வளர்ச்சி அைடந்  வ கின்றன ேபாதி ம் 
இந்  ச த்திரச் ெசல்வாக்கு விவகாரத்தில் 

அெமரிக்க  இந்திய  மைற கப் 
ேபாட்டிெயான்  என் ம்  இ ந்ேத 
வ வைத இ  எ த்  காட் கிற .
இந்திய தன  ெசாந்த நலன்களின் 

அடிப்பைடயில்  ெடல்லி டன் 
இைணந்  ெசயலாற்றகூடிய  இந்த 
ச த்திர பிராந்திய நா களிடம் தன  
தனித் வமான  ைசகரியங்கைள 
ேப வதில்  க்கிய  கவனம் 
ெச த் கிற .  இ  நீண்டகால 
ேலாபாய ேநாக்கம் ெகாண்டதாக 

ஆய்வாளர்கள் க கின்றனர்.  
இந்த வைகயில் கிழக்கு ஆபிரிக்கக் 

கைர  நா க ட ம்  ெதன்கிழக்கு 
ஆசிய நா க ட ம் ெகாண் ள்ள 
தன  அந்நிேயான்னியமான உறைவ 
அெமரிக்கா டன்  பகிர்ந் ெகாள்ள 
இந் தி ய ா  அதி க ம்  ந ா ட் ட ம் 
ெகாண்டி க்கவில்ைல என்ப  இங்ேக 
குறிப்பிடதக்கதாகும். 
ஆனால் பிரான்ஸிய கடற்பைட டன் 

இந்திய கடற்பைட கூட்  நல் ற டன் 
ெ சயற்ப கிற .  அேதேவைள 
இந் ச த்திரப் பிராந்திய ேமற்குகடல் 
பகுதியில் கூட சீன ஊ வல்கள் அதிகம் 
உணரப்பட் ள்ள . இப்பிராந்தியத்தின் 
சி தீ களின் ேலாபாய க்கியத் வம் 
சீன ெபா ளாதார இராஜதந்திர உற கள் 
ஊடாக ெவளிப்ப த்தப்ப கிற . 
இப்பிராந்தியத்தில்   பிரான்ஸிய 

காலனித் வ பகுதியான ெகாெமாேறாஸ் 
தீ க்கு சீன தன  அ பவம் மிக்க 

வைர  அ ப்பி  ைவத்தி ந்த . 
2011ஆம் ஆண்  சீனாவின் விேசட  

வர் ெகாெமாேறாஸின் திய தைலவர் 
பதவிேயற்பில்  பங்குபற்றிய  ேபா  
இத்தீ  கூட்டங்களில் சீனா க்கு உள்ள 
ஆர்வத்ைத பிரான்ஸ் ெதரிந்  ெகாண்ட . 
இதைன ெதாடர்ந்  பிரான்ஸ் தன  

ச க கலாசார ெதாடர் கைள இந்தத் 
தீ க டன் அதிகரித்  ெகாண்ட . 
தன  நீண்ட  கால  நலன்களின் 
அடிப்பைடயிேலேய பிரான்ஸூம் இந்தத் 
தீ கள் மத்தியில் தன  ெசல்வாக்ைக 
ைவத்தி க்க வி ம் கிற . பிரான்ஸ் 
உலகின் ஐந்தாவ  ெபரிய வல்லரசாக 
கணிப்பிடப்பட்டா ம் சீனா, பிேரசில், 
ெதன் ஆபிரிக்கா ேபான்ற நா கள் 
ெபா ளாதார  ரீதியாக  பிரான்ஸிற்கு 
மிக ம் சவாலான நா களாக உள்ளன. 
ரி னியன் தீ கள், மேயாட் தீ களில் 
சுமார் ஒ  மில்லியன் பிரான்ஸியர்களாக 

க தப்ப ம் மக்கள் உள்ளனர். ேம ம் 
ெதன் வத்திற்கு அண்ைமயில் சில 
இந்  ச த்திர தீ க ம்  பிரான்ஸூக்கு 
ெசாந்தமானைவயாக உள்ளன. அைனத்  
தீ களி ம் பிரான்ஸ் தன  நிைலகைள 
பா காத்  வ வ டன் ஒவ்ெவான்றி ம் 
விமான ஓ  பாைதக ம் சிறியரக 
கப்பல் இறங்கு ைறக ம் பிரதானமாக 
ேபணப்பட்  வ கின்றன .  இந்தத் 
தீ கள் எல்லாவற்றி ம் மேயாட்தீ  
க் கி ய ம ா ன த ா க  கு றி ப் பி ட 

ேவண்டியதாகும். ெமாஸாம்பிக்கிற்கும் 
மடகஸ்க க்கும் இைடேய அைமந் ள்ள 
இத்தீ  ெக ாமேற ாஸ்  தீ டன் 
நிர்வகிக்கப்பட்  வந்த .  2009ஆம் 
ஆண்  மேயாட் மக்கள் மத்தியில் இடம் 
ெபற்ற வாக்ெக ப் களில் மேயாட் மக்கள் 
தாம் பிரான்ஸின் நிர்வாகத்தின் கீழ் இ க்க 

வி ம் வதாக ெதரிவித்தனர்.
ெகாமேறாஸ், மேயாட் தீ கள்  

பிரான்ஸூடன்   இைணந்  
ெ க ாண்டன .  ஆன ா ம் 
உலகிேலேய  மிக  வ ைம 
மிக்க  நா களில்  மேயாட் ; 
தீ கள் தலிடம் வகிக்கின்றன 
என்ப  குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 
மேயாட் தீ களில் பிரான்ஸ் 
தன  பைடத்தளெமான்ைற ம்  
ைவத்தி க்கிற . 
இந்  ச த்திர பிராந்தியத்தில் 

தன  ஆதிக்கத்ைத  என் ம் 
நிைலயாக ைவத்தி ப்பதற்கு 
பிரான்ஸ்  வி ம் வதற்கான 
க்கிய  காரணம் அதிகரித்   

வ ம்  மசகு  எண்ெணய் 
த ட் ப் ப ா ட ா கு ம் .  சீ ன 
மற் ம்   இந்தியா  மத்திய 
கிழக்கில்  இ ந் ம்  கிழக்கு 
ஆபிரிக்காவிலி ந் ம்  தன  
மசகு எண்ெணய்த் ேதைவைய 
ர்த்தி  ெசய்  ெகாள் ம் 

வைகயில்  பிரான்ஸ்  தன  
ஆதிக்கத்ைத  இப்பிர ாந்தியத்தில் 
ைவத்தி க்கிற . 
மிக  அண்ைமயில்  பிரான்ஸிய 

எண்ெணய் அகழ்  மற் ம் விற்பைன 
நி வனமாக ேடாட்டல் உகண்டா டன் 
கூட்  உடன்படிக்ைக  ெசய்  
ெகாண் ள்ள . 3.5 பில்லியன் ெடாலர்கள் 
ெப மதி மிக்க எண்ெணய்  குழாய் 
வசதிகள் உகண்டாவிலி ந்  தன்சானியா 
ஊடாக இந்  ச த்திர கடற்பரப்பிற்கு 
எ த் ச்  ெ சல்லப்பட ள்ள . 
அங்கி ந்  கடல் மார்க்கமாக பிரான்ஸிய 
கடற்பா காப் டன் ெகாள்கலன் கப்பல்கள் 
பிரான்ஸூக்கு பயணமாக இ ப்பதாக 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள . 
இேதேபால வைளகுடாவிலி ந்  தன  

எண்ெணய் ெகாள்வன  பா காப்ைப 

உ தி ெசய் ம் வைகயில் 2009 ஆம் 
ஆண்டிலி ந்   அ தாபியி ம் 
பிரான்ஸ் தன  பைடகைள நி த்தி 
ைவத் ள்ள .  அத் டன்  தாக்குதல் 
விமானங்க ம் எப்ெபா ம் தயார் 
நிைலயில்  ைவக்கப்பட்டி ப்பதாக 
அறிவிக்கப்ப கிற  
ஆக பிரான்ஸ் கிழக்காபிரிக்க நா ளி ம்,  

வைளகுடாவி ம்  அதிகமாக  தன  
நலன்கைள ேப ம் ேநாக்கத் டேனேய  
இந்  ச த்திரப் பிராந்தியத்தில் தன  
ெசல்வாக்ைக ேபண யல்கிற . ஆனால் 
இந்தியாவின் இந்  ச த்திரப் பிராந்திய 
உரிைமக்கனைவ உணர்ந்ததன் காரணமாக 
இந்தியா ட ம் தன  ரண்பா கைளத் 
தவிர்த்  ெகாண்  ெசயலாற்றி 
வ கிற .  ேமற்கு இந்  ச த்திரப் 
பிராந்தியத்ைத ெபா த்த வைரயில் 
ேசாமாலிய  கடற்ெகாள்ைளயர்கள்  
குறித்  அதிகரித்த அறி த்தல்கள் 
பல்ேவ  நா களா ம் ெவளியிடப்பட்  
வ கின்றன. அெமரிக்கா, சீனா உட்பட 
இலங்ைக வைரயில்  பல்ேவ  நா க ம் 
அந்த பிராந்தியத்தில் தம  நிைலக்கான 
காரணத்ைத  உ வாக்கி  ெகாள் ம் 
வைகயிேலேய இத்தைகய ெசய்திகைள 
பரப்பி வ வதாக பிரான்ஸிய, இந்தியத் 
தகவல்கள் கூ கின்றன. 
இலங்ைக ேபான்ற நா கள் தம  

ெசாந்த நலன்களின் அடிப்பைடயில் 
உதாரணமாக வி தைலப் லிகள் மீதான 
தைடைய ெதாடர்ச்சியாக ைவத்தி க்கும் 
ேநாக்குடன்  இத்தைகய ேதைவயற்ற 
பிரசாரங்களில்  ஈ ப வதாக ம் 
ெசய்திகள் கூ கின்றன. 
ஒ  சில காலப்பகுதியில் சி  வள்ளங்கள் 
லம் ஏற்பட்ட தடங்கல்கள் பிரான்ஸிய 

பைடகள் மற் ம் இதர கடற்பைடகளின் 
அதிகரித்த நடமாட்டத்தின் பின்  ற்  

தாக நீக்கப்பட் ள்ள  என்ப  தான்  
உண்ைம.
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அல்  ஜ ஸீரா ெதாைலக்காட் சியில் 
ஒளி ப ரப்பான அர சியல் கலந்  ைர யா
டைல கடந்த வாரம் பார்க்கக் கிைடத்த . 
இதில் ஈரானின் ஜனா தி பதித் ேதர்தல் 
பற்றிப் ேபசப்பட்ட . 
ஈரா னிய அர சியல் ஆய்வா ளர்கள் 
இ  வ டன் அெம ரிக்காவின் நி ணர் 
ஒ வர் பங்ேகற்றார். ெவள் ளிக் கி ழைம 
நைட ெப  வ தற்கு இ ந்த ஜனா தி பதித் 
ேதர்தல் பற்றி வ ம் க த்  ெசான்
னார்கள். 
எதிர்கால அெம ரிக்க ஈரா னிய உற கள் 
எவ்வா  இ க் கு ெமன அெம ரிக்க நி
ண ரிடம் ேகட்கப்ப  கி ற . ஒ  ேவட்
பா ளரின் ெபயைர சுட் டிக்காட்டி, அந்தக் 
ெகாைல யா ளி டன் ேபசுமா என்ப  
நிச்ச ய மில்ைல ெயன்றா ம், அெம ரிக்கா 
ஈரா டன் ேபசும் என் கிறார். 
அெம ரிக்க நி ணர் ெகாைல யாளி 
என்  குறிப் பிட்டவர் ேவ  யா ம் 
அல்லர். இன்ைறய ேதர்தலில் ெவற்றி 
ெபறக் கூ  ெமன பர வ லாக நம்பப்ப ம் 
ேவட்பா ளேர. 
இ  நி  ணரின் க த்  மாத் தி ர மல்ல. 
இன்ன ம் ஈராைன பயங்க ர வாத ேதச
மா க ம் , ஈரானின் ஆட்சி நிர்வாக 
ைறைய இடி யப்ப சிக்க லா க ம், அந்

நாட்டின் ேதர்தைல கண்  ைடப்பா க ம், 
ேதர்தலில் ேதர்;ந்ெத க்கப்ப  ேவாைர 
ெகாைல  யா  ளி  க  ளா  க ம்  சித்த  ரிக்க 
ைன ம் ேமற் கு லக ெபா ப் த் தியின் 

பிர தி ப லிப்ேப. 
இந்தப் ெபா ப் த் தியின் ேநாக்கங்
கைள நிைற ேவற்  வ தற்காக திட்ட மிட்ட 
ரீதி யி லான பிர சா ரத்ைதக் கட்ட விழ்த்  
வி ம் ஊட கங்கள் என்ற நிறந் தீட்டப்
பட்ட சாள ரத்தின் ஊடாக, ஈரா னிய ஜனா
தி பதித் ேதர்தைல அவ தா னிக்கும் நிர்ப்
பந்தம் எம  சாபக்ேக  எனலாம். 
ேமைலத்ேதய ஊட கங்களின் விஷமப் 
பிர சா ரங்கைளப் பட் டியல் இடலாம். 
ேதர்தலில் யாெரல்லாம் ேபாட் டி யிட 
ேவண் ம் என்பைத ஆட்சி நிர்வாகக் 
கட்ட ைமப்  தீர்மா னிக் கி ற , இதன் 
கார ண மாக ஈரா னிய மக்கள் ஆத் திரம் 
அைடந் ள்ளார்கள் என்ப  தல் பிர
சாரம். விக் கி பீ டி யாைவப் பா ங்கள். 
ேதர்தலில் ேபாட் டி யிட வாய்ப்  ம க்
கப்பட்ட வர்கள் என்  பட் டியல் இடப்ப

 ேவாரின் எண் ணிக்ைக தன்ைமப்ப
த்திக் காட்டப்ப ம். 
அ த்த பிர சாரம் ேவட்பா ளர்கள் பற்
றி ய . ஆட்சி நிர்வாகக் கட்ட ைமப்பின் 
லம்  க ம்ே  பாக்  கு  வா  தி  க  க்கு 

கூ தல்  வாய்ப்ப  ளிக்கப்ப   கி  ற . 

க ம்ே பாக் கு வா தி ெயா  வரின் ெவற்
றிக்காக ேவட்பா ளர்கைளத் ேதர்ந்ெத
க்கும் ைற ஆன் மீகத் தைல வ க்குத் 

ேதைவ யான விதத்தில் தவ றாக பயன்ப
த்தப்ப  கி ற  என்ெறல்லாம் குற்றம் 

சுமத்தப்ப ம். 
ெவற்றி ெப ம் வாய்ப் ள்ள ேவட்
பாளர் ஆன் மீகத் தைல வ க்கு ேவண்
டப்பட்டவர், நிரா க ரிக்கப்பட்ட வர்கள் 
சீர் தி த்த வா திகள் என்ப  அ த்த கட்ட 
பிர சாரம். இம் ைற இலக்கு ைவக்கப்ப

 பவர், இப்ராஹிம் ரயீசி என்ற மத கு . 
இவர் ஆன் மீகத் தைலவர் ஆயத் ல்லா 
கெமய் னியால் அர வ ைணத் ப் பா
காக்கப்ப ம் க ம்ே பாக்காளர் என்  
சித்த ரிக்கும் யற் சியில், ஒ  படி ேமேல 
ெசன்ற  என்  அல்ஜ ஸீரா நிகழ்ச் சியில் 
அெம ரிக்க நி ணர் கூறிய க த் திற்கு 
அர்த்தம் ெகாள்ளலாம். 

1988ஆம் ஆண்டில் ஈரான், ஈராக் 
ேபாைரத் ெதாடர்ந் , ஆயி ரக்க ணக்கான 
அதி ப் தி யா ளர்க க்கும், கிளர்ச் சி யா
ளர்க க்கும் மரண தண்டைன விதித்த 
கு  டன் ஈ  பா  ெகாண் டி ந்ததால், 
இவைர மிக ேமாச மா ன வ ராக ேமற் கு லக 
ஊட கங்கள் சித்த ரிப்பைதக் காணக் கூ டி
ய தாக இ க்கும். 
இதில் விடயம் யாெதனில், ஈரானின் 
இஸ்லா மிய ேகாட்பா  க க்கு மிகுந்த 
விசு வா சி யாக ரயீசி திகழ் கிறார் என்ப
தாகும். இவர் ச க கலா சார விட யங்
களில் க ம்ே பாக்கான பாரம்ப ரிய ெகாள்
ைக கைள அ  ச ரிப்ப வ ராக சித்த ரிக்கப்ப

 கிறார். 
ரயீசி ெவற்றி ெப ம் பட்சத்தில், 
ஈரானில் ெவளி நாட்  த லீட்டா ளர்க
க்கு இட மில்ைல என்ப ம் ேமற் கு லக 

பிர சார தளங்களில் பர வ லாகக் கூறப்
ப ம் ேஹஷ்ய மாகும். 
ரயீ சிைய தன்ைமப்ப த் ம் பரப்
 ைர க க்குக் காரணம் இல்லாமல் 
இல்ைல. ஆன் மீகத் தைலவர் இறக்கும் 
பட்சத்தில், அவ ர  இடத் திற்கு வரக் கூ
டி ய வ ராக அவர் இ ப்ப  க் கி ய மான 
கார ண மாக இ க்கலாம். 
ேமற் கு லகின் பரப்  ைர களில் க் கி
ய மா ன தாக, இந்தத் ேதர்தலில் ஆகக் 
குைற வான வாக்கா ளர்கேள வாக்க ளிப்
பார்கள், இ  நியா ய மான ேதர்த லாக 

இ க்க மாட்டா  என்ற ேஹஷ்யத்ைதக் 
குறிப் பிட டி ம். 
ஒவ்ெ வா  பரப்  ைர களின் ேநாக்கங்
கைள ஒப் பீட்  ரீதியில் ஆரா யலாம். 
ஈரான் என்ப  இஸ்லா மிய ேகாட்பா 
களின் அடிப்ப ைடயில் அைமந்த குடி ய
ரசு. மக்கைள அடக் கி யா ம் வைகயில் 
மிக ம் ெகா  ர மான ைறயில் ஒட் 
ெமாத்த அதி காரம் பயன்ப த்தப்பட்ட 
கட்ட ைமப் பிற்கு எதி ரா க ம், ெவளி
நாட்  தைல யீ  க க்கு எதி ரா க ம் 
ரட்சி ெசய்த மக்களின் அபி லா ைஷ
கைள நிைற ேவற்  வ தற்காக ஸ்தாபிக்
கப்பட்ட பிரத் தி ேயக அர சியல் ைற
ைமையக் ெகாண்ட ேதசம். 
இந்தக் கட்ட ைமப்பில் இஸ்லா மிய 
அைட யா ள ம், குடி ய ரசின் ெப  மா னங்
க ம் இரண்  க் கி ய மான ண்கள். 
இ  இஸ்லா மிய ேபாத ைன களின் அடிப்
ப ைடயில் ேவ ன் றி ய . இதில் இஸ்லா
மிய ெப  மா னங்களின் அடிப்ப ைடயில் 
தைல ைமத்  வத்ைத மாற் ம் அதி காரம் 
மக்க க்கு உண் . 
இந்தக் கட்ட ைமப்பில் ,  அர சியல் 
யாப்பின் ஊடாக உ  வாக்கப்பட்ட ெதா  
அைமப்பின் லம் ேதர்தலில் ேபாட்
டி யி டக் கூ டிய ெபா த்த மான ேவட்பா
ளர்கைளத் ெதரி  ெசய்வ  எப்படித் 
தவ றாகும்? 

அெம ரிக்காவின் ேதர்தல் கல் ரி 
ைற தான் மிகச் சிறந்த ஜன நா ய க மாக 

வர் ணிக்கப்ப  மாயின், அதன் லம் 
ெடானல்ட் ட்ரம்ப் ேபான்ற ெதா  எேதச்
சா தி காரி ெதரி  ெசய்யப்ப  வதன் 
நியாயம் என்ன? 17ஆம் ற்றாண்டில் 
உ  வாக்கப்பட்ட ேதர்தல் கல் ரி 
ைறைம காலா வ தி யா ன  என்ப , 

ஜனா தி ப தி யாக ெடானல்ட் ட்ரம்ப் ேதர்ந்
ெத க்கப்பட்டதன் லம் நி  ப ண மா கி
யி க் கி ற . அ  மக்களின் அபி லா ைஷ
கைள சரி யாகப் பிர தி ப லிக் கி றதா என்ற 
ேகள் வி ம் உரத் க் ேகட்கப்ப  கி ற . 
இத்த ைகய பின்  லத்தில், ஆன் மீ கத் தி
ன ம், குடி ய ர சி ன ம் கூ  கைள சரி யாக 
உள்வாங்கிக் ெகாண்ட ஆட்சி நிர்வாக 
ைற ைமயில், ஒவ்ெ வான்  மற்ைற

யைத மீறிச் ெசல்லாமல் கட் ப்ப த்தக்
கூ டிய (Checks and balances) அைமப் க்
கைள ரிந்  ெகாள்ள டி யா விட்டால், 
அதைன சிக்க லா ன ெதன கூறி விட்  தப்
பிக்க லாமா? 
தற்ே பா  தீவிர பைக டன் ேமற்
கு லகம் கட்ட விழ்த்  வி ம் மிக 
ேமாச மான சதி கைள சமா ளித்  ெப ந்
ெதாற்றின் சவால்கைள மீறி, இஸ்லா மியப் 
ரட் சியால் கிைடத்த வி  மி யங்கைளப் 
பா  காத் க் ெகாண்  ஈரான் தன்னம்
பிக்ைக டன் நிமிர்ந்  நிற் கி ற ெதனில், 

அதற்குக் காரணம் அந்நாட்டின் சிறப்
பான ஆட்சி நிர்வாகக் கட்ட ைமப்  தான். 
ேதர்தல் ைறைம தான். 
இந்த இஸ்லா மிய ஸ்தாபனக் கட்ட
ைமப்ைப தகர்த்  வி ம் சூச க மான 
திட்டேம, ஈரா னிய ஜன நா ய கத்தின் மீ  
ெதா க்கப்ப ம் கைணகள். 
அெம ரிக்கா ேகாள ஜன நா ய கத்ைத 
சரி யாக மதித் தி ந்தால், ஐக் கிய நா
களின் ைண டன் உலகின் வல்ல
ரசு நா  க ம் இைணந்  உ  வாக்
கிய ஈரா னிய அ  சக்தித் திட்டத்தில் 
இ ந்  (JCPOA) ெடானல்ட் ட்ரம்ப் ஒ   
த ைலப்பட்ச மாக வில கி யி க்க டி
யா . ஈரானின் மீ  மனி தா பி மா ன மற்ற 
தைட கைள விதித் தி க்க டி யா .
தம்ைமத் ேதர்ந்ெத த்த வாக்கா ளர்
களின் வி ப்பத் திற்கு மாறாக மிக ம் 
தான்ே தான் றித்த ன மாக ெசயற்பட் , 
ெப ந்ெ  தாற்  க்கு  ஆயி  ரக்க  ணக்
கான உயிர்கைளப் பலி ெகாள்ள இட ம
ளித்தவர் ெடனால்ட் ட்ரம்ப் . அந்த 
மனிதைரப் பரிசாகத் தந்த ஜனநாயக 
ேதர்தல் ைறைமைய மீள்பரிசீலைன 
ெசய்யாமல் ,  ஈரானின்  ேதர்தல் 
நியாயமானதாக இ க்கமாட்டாெதன 
ேஹஷ்யம் கூ வெதல்லாம் வடிகட்டிய 
கயைமத்தனம்.
ஈரானிய மக்களால் ேதர்ந்ெத க்கப் 
ப பவர் யாராக இ ந்தா ம் அவ ட 
ம் ,  ஈரானிய அரசாங்கத் ட ம் 
ைறயாகப் ேபசி, ஈரானிய அ சக்தி 

உடன்படிக்ைகைய மீட்ெட ப்பேத , 
உலக ஜனநாயகத்திற்கு ேஜா ைபடன் 
ெசய்யக்கூடிய பரிகாரம்.
இந்த ஜனநாயகத்ைதப் ெபா த்த 
வைரயில், ஈரானிய மக்கள் யாைரத் 
ெதரி  ெசய்கிறார்கள் என்ற ேகள்வி 
அர்த்தமற்ற . 
இந்த மக்கள் யாைரத் ெதரி  ெசய்
தா ம், ெதரி  ெசய்யப்பட்ட மனிதரின் 
தனிப்பட்ட வி ப்  ெவ ப் கள், அெம 
ரிக்க ஈரானிய ேபச்சுவார்த்ைதகளில் 
தாக்கம் ெச த் வதில்ைல. 
மாறாக, ஈரானிய மக்களின் அபிலா 
ைஷகைள சரியாக பிரதிபலிக்கக்கூடிய 
ஆட்சி நிர்வாகத் டேன அெமரிக்கா 
ேபச ேவண்டியி க்கும்.
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இஸ்ேரல் நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் 
ஒன்  நைட ெபற் றி க் கின்ற . 12 ஆண்

 க ளாகத் ெதாடர்ச் சி யாகத் பிர த ம ராகப் 
பதவி வகித்த ெபஞ்சமின் ெநத்தன்யாகு 
பத வியில் இ ந்  அகற்றப்பட்  எதிர்க்
கட்சி வரி ைசயில் அமர ைவக்கப்பட்
டி க் கின்றார். 120 உ ப் பி னர்கைளக் 
ெகாண்ட இஸ்ேர லிய பாரா  மன்றத்தில் 
59 உ ப் பி னர்களின் ஆத ர ைவேய 
அவரால் திரட்ட டிந்த நி ைலயில் ஆட்சி 
அவரின் ைகைய விட் ப் ேபா ள்ள . 
ஊழல் குற்றச்சாட் க்க க்கு ஆளா
கி ள்ள அவர் சகல தந் தி ரங்க ைள ம் 
பாவித் ப் பத விையக் காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ள யன்ற ேபா தி ம் அ  டி யா
மற்ே பாய் விட்ட . காசா பிராந் தி யத்தில் 
ஒ  தாக் கு தைல நடாத்தி, அதன் லம் 
ஆத ரைவத் திரட்டிக் ெகாள்ளலாம் 
என்  அவர் ேமற்ெ காண்ட இ தி 
யற் சி ம் ெவற் றி ய ளிக்காமல் ேபாய்

விட்ட . இந்த நிைலயில் தி தாக 
ஆட்சித் தைல ைமைய ஏற் ள்ள அவ ர  
ன்னாள் சகா வான  நப்ராலி ெபன்னட் 

ஆட் சிைய 'இட  சாரி ஆட்சி' என்  வர்
ணித் ள்ள அவர், ெவகு விைரவில் 
அந்த ஆட் சிையக் கவிழ்க்கப் ேபாவ தா
க ம் சூ ைர ெசய் ள்ளார்.
ெநத்தன்யாகு ஆட்சி கவிழ்க்கப்ப ம் 
என்ற எதிர்பார்ப்  பல மாதங்க ளாக உள்
நாட் டி ம் ெவளி நா  க ளி ம் இ ந்  
வந்த . அெம ரிக்க ஜனா தி ப தி யாக 
இ ந்த ெடானால்ட் ட்ரம்ே பா  ெந ங்
கிய உறவில் இ ந்த அவர், அெம ரிக்
காவின் நீண்ட நாள் நண்பர்க ளான 
எகிப்  மற் ம் ேஜார்தான் ஆகிய நா
க டன் ரண்  பி டிக்கும் வைகயில் 
நடந்  ெகாண்டார். அ  மட்  மன்றி 
ச தி அேர பி யா டன் மிக ெந க்க மான 
உற ைவ ம் ேபணி வந்தார். 
அெம ரிக்காவில் ஏற்பட்ட ஆட்சி 
மாற்றம் அவர் எதிர்பார்த் தி ராத ஒன் . 
ேஜா ைபடன் ஆட் சியில் ‘ேவண்டத்த
காத’ ஒ  வ ராக ெநத்தன்யாகு பார்க்கத் 
ெதாடங்கப்பட்ட ம் அவ ர  ெவளி
ேயற்றம் ெப ம்பா ம் உ தி ெசய்

யப்பட்ட ஒன்றாக ஆகி விட்ட . இந்த 
நிைலயில், திய ஆட் சிைய மாற் றி விடப் 
ேபாவ தாக அவர் மார்  தட் டி னா ம் 
அதற்கு யற்சி ெசய்ய மாட்டார் என்  
நம்பலாம். 
ம  றம், திய பிர தமர் நப்ராலி 
ெபன்னட் அெம ரிக்காவின் வி ப்பத்
க் கு ரிய ஒ  வ ராக மாறி ள்ள நிைல

யி ம், தன  பத விையக் காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ள வி ம்  வ தா ம் ெநத்தன்யாகு 
மீண் ம் ஆட் சிையப் பிடிப்பைதத் த த்

 விட சகல வழி க ளி ம் யற் சிப்பார் 

என்  நம்பலாம். ெநத்தன்யாகு மீதான 
வழக்ைகத் ரி தப்ப த்தி விசா ரித் த் 
தண்டைன வழங் கு வ டன் ,  அவர் 
மீண் ம் ேதர்தலில் ேபாட் டி யி டா த
வா  த த்  வி ட ம் யற்சி ெசய்வார் 
என் ம் எதிர்பார்க்கலாம்.
கடந்த இரண்  வ  டங்களில் நான்கு 
ைற ெபா த் ேதர்தைலச் சந் தித்த 

இஸ்ேரல் மக்கள் திய ஆட்சி மாற்
றத் தினால் தற்கா லிக நிம்ம தி ையேய 
அைடய டி ம். ஏெனனில், ஆட் சிையப் 
பிடித் ள்ள 8 கட் சி களின் கூட்டணி 
ஒன் க்ெ கான்  ர ணான ெகாள்ைக
கைள உைடய கட் சி களின் கதம்ப மா
கேவ அைமந் தி க் கின்ற . ெநத்தன்யா
குைவ ஆட் சியில் இ ந்  அகற்  வ  
என்பைதத் தவிர ேவ  ெபா  வான 
ெகாள்ைக ஒன் ம் அந்தக் கட் சி களின் 
மத் தியில் இ ப்ப தாகத் ெதரி ய வில்ைல. 
உள்நாட்டில் ஏற்பட்டள்ள பண வீக்கம், 
ெதாழில் இழப்  உள் ளிட்ட விட யங்
க க்கு ன்  ரிைம தர ேவண் டிய 
நிைலயில் உள்ள அர சாங்கம் பாலஸ் தீ
னர்களின் விவ கா ரத்ைத ம் ைகயாள 
ேவண் டிய நிைலயில் உள்ள . தற்ே பா

ைதய நிைலயில் இஸ்ரல் நாட்  மக்
களில் 20 சத வீ த மாேனார் வ ைமக் 
ேகாட்டின் கீழ் வசிப்ப தாகப் ள்ள வி ப
ரங்கள் ெதரி விக் கின்றன. 
க ம் ேபாக்காளர் எனக் க  தப்ப ம் 
ெநத்தன்யாகு பத வியில் இ ந்  அகற்
றப்பட்டா ம் பாலஸ் தீன விவ கா ரத்தில் 

திய அரசு ெமன்ைமப் ேபாக்ைகக் 
கைடப் பி டிக்கும் என்பைத எதிர்பார்க்க 
டி  யா .  ெநத்தன்யாகு  அைமச்ச

ர ைவயில் பா  காப்  அைமச்ச ராக 
ன்னர் பதவி வகித்த வேர தற்ே பா ைதய 

பிர தமர் ெபன்னட். 
அ  மாத் தி ர மன்றி தான் அள க்கு 
அதி க மான பாலஸ் தீ னர்கைளக் ெகான் றி
ப்ப தாகப் ெப  ைம யாகக் கூறிக் ெகாள்

ப வ ம் கூட. ேம ம், அர  பாரா  மன்ற 
உ ப் பி ன ரான அஹ்மட் ரிபி, ெபன்னட் 
தன்ே னா  ஒ  த டைவ ேபசும்ே பா , 
'நீங்கள் மரங்களில் ெதாங்கிக் ெகாண்
டி ந்த ேபாேத நாங்கள் இங்கு வந்  
விட்ேடாம்' எனத் தங்கைளக் குரங் கு க
க்கு ஒப் பிட் ப் ேபசி ய தாகத் ெதரி வித்

தி ந்தார். 
அத்த ைகய ஒ  வ ரிடம் இ ந்  பாலஸ்
தீன மக்கள் ேநசக்க ரத்ைத எதிர்பார்க்க 
டி யா . ஆனா ம், அவ ர  கூட்ட

ணியில் உள்ள ெதாழிற்கட்சி மற் ம் 
அர  மக்களின் கட்சி ஆகி ய வற்றின் 
ஆத ரைவத் தக்க ைவக்க ேவண்  மாயின் 
சற்  அடக்கி வாசிக்க ேவண் டிய ேதைவ 
உள்ள . 

தன  கூட்ட ணியில் உள்ள இரண்டா
வ  ெபரிய கட் சியின் தைல வ ம் தற்
ேபா ைதய ெவளி  ற த் ைற அைமச்
ச  மான யாயிர் லப்பிட் இரண்  வ
டங்களின் பின்னர் பிர தமர் பத விையப் 
பகிர்ந்  ெகாள்வ தாக ஒப்பந்தம் ெசய்
ள்ள ெபன்னட், ஆகக் குைறந்த  அ  

வைரக் கு மா வ  தன  பத விையத் தக்க 
ைவத் க் ெகாள்ள யற் சிப்பார் என நம்
பலாம். 
ஆட்சி மாற்றம் இஸ்ேரல் மக்கள் மத்
தியில் மகிழ்ச் சிைய ஏற்ப த் தி ள்ளைத 
அவர்களின் ெகாண்டாட்டத்தில் இ ந்  
அறிந்  ெகாள்ள டிந்த . அேத ேவைள, 
பாலஸ் தீனத் தரப்பில் அவ நம் பிக்ைக
டன் கூடிய எதிர்பார்ப்ேப உள்ள . 
திய அர சாங்கம் ஒன் ம் பைழய 

அர சாங்கத்தில் இ ந்  ேவ  பட்  
நிற்கப் ேபாவ தில்ைல என்ப  கடந்த 
தன் கி ழைம காசா மீ  இஸ்ேர லிய 
வான்பைட நடாத் திய விமானத் தாக்
குதல் லம் ெவளிப்பட்  விட்ட . 
காசா பகு தியில் இ ந்  ப ன்கள் 
பறக்க வி டப்பட்டன என்பைதச் சாக்காக 
ைவத்  இந்த விமானத் தாக் குதல் நடத்
தப்பட் டி ந்த . 

ன்ன தாக, ெஜ  சலம் பகு தியில் 
ெநத்தன்யாகு தைல ைமயில் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் டி ந்த ஒ  ஊர்வலம் நைட
ெபற்ற . இந்த ஊர்வ லத் க்கு அ  மதி 
வழங்கப்ப டக் கூ டா  என பாலஸ் தீனத் 
தரப்  க ளி ட மி ந் ம், ஆ ம் கூட்ட
ணியில் உள்ள கட் சி க ளிடம் இ ந் ம் 
ேவண்  ேகாள்  ன்ைவக்கப்பட்ட 
ேபாதி ம் அ  கவ னத்தில் ெகாள்ளப்ப
ட வில்ைல. 
குறித்த ஊர்வ லத்ைத ஏற்பா  ெசய்த 
வல  சாரிக் கட் சிகள் திய அர சாங்கத்
க்கு அ த்தம் த ம் ஒ  ெசயற்பா டாக 

இதைனக் க  திய அேத ேவைள, தன  
ெசல்வாக்ைகப் லப்ப த் ம் ஒ  மார்க்
க மாக ெநத்தன்யாகு அதைனப் பயன்ப
த்திக் ெகாண்டார். அ  மட்  மன்றி, 

இ  ேபான்ற பல ெந க்க டி கைளத் 
தின ம் அர சுக்கு வழங்கப் ேபாவ தா
க ம் அவர் எச்ச ரித் ம் உள்ளார்.
ெநத்தன்யாகு ஆட்சிக் காலத்தில் 
ேமாச மான நிைலக்குச் ெசன் ள்ள தாகக் 
க  தப்ப ம் ெவளி நா  க  ட னான 
உறைவச் சீர்ெசய்வ டன், உள்நாட்டில் 

ெபா  ளா தாரச் சரி ைவ ம் ஈ  கட்ட 
ேவண் டிய ெபா ப்பில் உள்ள ெபன்னற் 
அர சாங்கத் க்கு அதற்கான அவ கா
சத்ைத வழங்குவதற்கு ெநத்தன்யாகு 
தயாராக இல்ைல என்ப  ஆரம்பக் 
கட்டத்திேலேய ெதரிகின்ற . அவரின் 
தந்திரங்க க்கு உடனடியாக மாற்  
ஏற்பா கைளக் கைடப்பிடிக்காவிடில் 
ெபன்னட் அரசாங்கம் கவிழ ேவண்டிய 
நிைல ஏற்படலாம். இல்லாவிட்டால், 
தன  பதவிையக்  காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ள  ெநத்தன்யாகு ெசய்ததைதப் 
ேபால  பாலஸ்தீன மக்கள் மீதான 
அடக்கு ைறகைள அதிகரிக்கலாம் . 
அத்ேதா , சிரியா மற் ம் ஈரான் ஆகிய 
நா கள் மீதான ெக பிடிகைள ம் 
அதிகரிக்கலாம்.
ஈற்றில், ஆட்சியாளர்கள் மாறினா ம் 
ஆட்சிகள் மா வதில்ைல என்பதற்கு 
மற் ெமா  எ த் க்காட்டாகேவ 
இஸ்ேரலின் தற்ேபாைதய அரசாங்க ம் 
மா ம்  அறிகுறிகேள  அதிகம் 
ெதன்ப கின்றன.

சுவிசிலி ந்  சண் தவராஜா

““Nkw;Fyf gpurhu fw;gpjq;fspd; ajhh;j;jk;Nkw;Fyf gpurhu fw;gpjq;fspd; ajhh;j;jk;””
<uhdpd; [dhjpgjpj; Njh;jy; 

,];Nuy;> Ml;rp khw;wkh? ,];Nuy;> Ml;rp khw;wkh? 
Ms; khw;wkh?Ms; khw;wkh?
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வ ெர லிய மாவட்டத்தில் பிர ேதச 
ெசய ல கங்கைள ஐந்தில் இ ந்  பத்தாக 
உயர்த்திக் ெகாள்வ  ெதாடர்பில்  உள்ள 
தாமதம் அல்ல  அக்க ைற யின்ைம 
குறித்த ேகள் விைய எ ப்பி கடந்த 
வாரம் வீர ேக சரி ஞாயி  வார ெவ ளி
யீட்டில் ஊட க வி ய லாளர் சிவ லிங்கம் 
சிவ கு மாரன் எ  திய கட்  ைரயில் , 
குறித்த பிேர ர ைணைய நாடா  மன்றில் 
ன்ைவத்தவன் என்ற வைகயில் என  

ெபய ைர ம் பிேர ரைணப் பிர தி ைய ம் 
பிரஸ்தா  பித்  தி  ந்தார் .  அத  ன  டிப்ப
ைடயில் பத்  பிர ேதச ெசய ல கங்கைளச் 
சாத் தி ய மாக் கு வ  குறித்  என்ன ெசய்
யலாம் என்ப  ெதாடர்பான பதி வாக 
இந்தக் கட் ைர அைம கி ற . 

வ ெர லியா மாவட்டத்தின் பிர ேதச 
ெசய  ல  கங்கள்  ஒப்  பீட்ட  ளவில் 
குைற வாக இ ப்ப தற்கான காரணம் 
என்ன? 

வ ெர லியா மாவட்டத்தின் சனத்
ெதாைக இன அடிப்ப ைடயில் மைல யகத் ( 
இந் திய வம்சா வளி) தமிழ் மக்கைள அதி

க ள வாகக்  ெகாண்ட பிர ேதசம் என்ப ம், 
ெமாத்த சனத்ெ தா ைகயில் 52 % அள  
தமி ழர்க ளாக உள்ளனர் என்ப ம் ள் ளி
வி பரம். இந்த மக்கள் இலங்ைக சுதந் தி
ர ம ைடந்த  தல் குடி  ரிைமப் பறிக்
கப்பட்  அரச ெபா  நிர்வாக ைற
ைமயில் இைணக்கப்ப டாமல் இ ந்
ததன் கார ண மாக அந்த நிர்வாக நட வ
டிக்ைக க க்கு ெபா ப்பான ‘பிர ேதச 
ெசய ல கங்களின்’ ேதைவப்பா  அதிகம் 
இ க்க வில்ைல. 'கிராம ேசவகர் பிரி 
களின்’ ேதைவ ம் அதிகம் எழ வில்ைல. 
இைவ இரண் ேம அடிப்பைட அரச 
ெபா  நிர்வாக ேசைவ கைள அடி மட்
டத்தில் உ தி ெசய் கின்ற அரச நிர்வாக  
அைமப் கள். 
இைவ  ஆற்  றி  யி  க்க  ேவண்  டிய 
பணி யிைன ேதாட்டப்ப குதி மக்க க்கு 
‘ேதாட்ட நிர்வா கங்கேள’ வழங் கின. 
ேதாட்ட மக்களின் பிறப்  தல் இறப்  
வைர ேதாட்டங்களில் உள்ள ‘ெசக்ேரால்’ 
ல மா கேவ பதி கள் இடம்ெபற்  வந்

தன. ேதாட்டத்தில் வதி ம் ெதாழி லாளர் 
அல்லாத விப ரங்கள் கூட ‘ெசக்ே ராலில்’ 

இ ந்த காலம் ஒன்  இ ந்த . ேதாட்
டங்கைள 1972 ஆம் ஆண்  வைர நிர்வ
கித்த பிரித்தா னிய கம்ப னி க ம், அதன்
பின்னர் 1992 வைர அவற்ைற  நிர்வ
கித்த அரச கூட் த்தா ப னங்க ம் இந்த 
ெசக்ேரால் நைட  ைற கைள ைற

யாகப் ேபணி வந்தன. ( வ ெர லியா  
மஸ்ெக லியா ெப ம் சனத்ெ தாைக வாக்
காளர் ெகாண்ட ெதாகு தி யாக இன் ம் 
அைட யா ளப்ப த்தப்ப  வதன் காரணம் 
கூட சுவா ரஷ்ய மா ன .  அதைனப் 
பிறிெதா  சந்தர்ப்பத்தில் பார்க்கலாம்).
கிராம ேசவகர் பிரி  க க்குள் 

உள்வாங்கப்ப தல்
காலப்ே பாக்கில் பிர ஜா  ரிைம எ ம் 
ெபயரில் வாக் கு ரிைமப் படிப்ப டி யாக 
கிைடக்கப் ெபற்ற அேத ேநரம் அரச 
கூட் த்தா ப னங்கள் வச மி ந்த ேதாட்
டங்கள் தனியார் மயப்ப த்தப்பட்ட ம், 
கிராம ேசவகர் பிரி  களின் கீழ் ேதாட்
டங்கள் ெகாண்  வ ரப்பட்ட ைம ம் 
அரச ெபா  நிர்வா கத் திற்குள் ேதாட்டப்ப
குதி மக்கைள உள்வாங்க ேவண் டி யதன் 
அவ சி யத்ைத ஏற்ப த் தின. 90 களில் 
மாற்றம் கண்ட இந்த நைட ைற 2000 
ஆம் ஆண்  ஆகும்ே பா  அதி க ளவில் 
இடம்ெபறத் ெதாடங் கி ய . இதனால் 
ஏற்க னேவ ெசயற்பட் க் ெகாண் டி ந்த 
பிர ேதச ெசய ல கங்கைளக் ெகாண்  நிர்
வா கத்ைத ன்ென ப்ப  என்ப  சிக்
க லான பணி யா ன . அம்ப க வ, வ

ெர லியா ஆகிய பிர ேதச ெசய ல கங்கள் 
மாத் திரம் தலா இரண்  இலட்சத் க்கு 
ேமற்பட்ட மக்களின் நிர்வா கத்ைத ஏற்க 
ேநர்ந்த . அேத ேபால வலப்பைன, 
ெகாத்மைல ஆகிய பிர ேதச ெசய ல
கங்கள்  தலா ஒ  இலட்சத் க்கும் ேமற்

பட்ட மக்க ைள ம் ஹங் கு ரங்கத்ைத 
பிர ேதச ெசய லகம் சுமார் எண்ப தி னா
யிரம் அள வான சனத்ே தா ைக யி னரின் 
நிர்வா கத்ைத ம்  ஏற்க ேநர்ந்த . ேதாட்
டங்களில் இ ந்த 'ெசக்ேரால்' நைட

 ைற களில் ெதாழி லாளர் மாத் திரம் 
அ ம் ெதாழில் விப ரங்கள் மாத் திரம் 
பதி ம் நிைல மாறி ய . பிறப்  சான்
றிதழ் த லான விட யங்கைளப் பதி  
ெசய்வதில் இ ந்  ேதாட்ட நிர்வாகம் 
வி  பட ெதாடங் கி ய . ஒ  கிராம 
ேசவகர் பிரிவின் கீழ் ‘ஒ  ேதாட்டம் 
ஒ  அல காக’ பார்க்கப்பட்ட நிைல மாறி 
அந்த ஒ  அல கி ள் (unit) வா ம் 
ஒவ்ெ வா  பிர ைஜ ைய ம் கிராம அதி 
காரி பதி  ெசய் ம் நிைல எ ந்த .  
இந்த நிைல ைமகள் கிராம ேசவகர் பிரி

 களின் ேதைவைய அதி க ரிக்க 1994 
சந் தி ரிக்கா அர சாங்கத்தில் அதற்கான 
ஏற்பா கள் நைட ெபற்றன. ேபா  மான 
அளவில் அைவ இடம்ெப றா த ேபா ம் 
‘கிராம ேசவகர் ைற ைம’க்குள் ேதாட்
டங்களின் உள்வாங்கல் ஆரம்ப மா ன . 

வ ப்ெபற்ற ேகாரிக்ைக
2000 ஆம் ஆண்  களின் பிற்ப கு

தியில் இ ந்ேத பிர ேதச ெசய ல கங்
களின் அதி க ரிப் க்கான ேகாரிக்ைக 
வ ப்ெபறத் ெதாடங் கி ய . சிவில் 
ச க அைமப் கள்  இ  குறித்  அதிகம் 
ேபச ஆரம் பித்தன. ஆங்காங்ேக கலந் 
ைர யா டல்கள் இடம்ெபறத் ெதாடங் கின.
அப்ே பா  மாவட்ட மட்ட கலந்  ைர யா
டல்கள் இடம்ெபற்றன. இதில் நடந்த 
நன்ைம என்ன ெவனில் தம  பணிச் 
சுைம தாங்கா  மாவட்டச் ெசய லா ளர்
க ம், பிர ேதச ெசய லா ளர்க ம் கூட 
இந்தக் ேகாரிக்ைகைய ஏற்ற ைம யாகும். 
ஆனா ம் மாவட்ட காரி யா ல யத்தில் 
அர சியல் பிர தி தி க டன் நைட ெபற்ற 
கூட்டங்களில் இன வாதப் ைனகள் 
எட் டிப்பார்த்தன. அதனால் நியா ய மான 
அடிப்ப ைடயில் 12–13 ஆகப் பிரிக்கப்
ப டக் கூ டிய பிர ேதச ெசய ல கங்களின் 
எண் ணிக்ைகைய பத்தாக மாத் திரம் அதி
க ரிக்க மாவட்ட ெசய லகம் அறிக்ைக 
தயார் ெசய்த . உள்நாட்ட  வல்கள் 
அைமச் சுக்கு அ ப்பப்பட்ட அந்த 

அறிக்ைக யின்படி இப்ே பா ைதய ஐந்  
பிர ேதச ெசய ல கங்க ைள ம் இவ் வி
ரண்டாக பிரிப்ப தான அந்த அறிக்ைக 
நாைள அள வி ம் நியாயம் அற்ற  
என்பேத உண்ைம. ஏெனனில் 2 லட்
சத்  30 ஆயிரம் அள வான சனத்
ெதாைக ெகாண்ட அம்ப க வ பிர ேதச 
ெசய ல க ம் இரண்டாக பிரிக்கப்பட 86 
ஆயிரம் சனத்ெ தாைகக் ெகாண்ட ஹங்
கு ரங்கத்ைத பிர ேதச ெசய ல க ம் இரண்
டாகப் பிரிக்கப்பட ன்ெ மா ழி  ெசய்
யப்பட்ட . அப்படி பார்த்தால் இப்ே பா
ைதய அம்ப க ைவ பிர ேதச ெசய ல
கத்ைத மாத் திரம் ஐந்தாக பிரிக்கலாம். 

பாரா  மன்ற பிேர ரைண
இந்த நிைல யி ேலேய 2016 ஆம் 
ஆண்  நாடா  மன்றத்தில் ஒட் 
ெமாத்த மாக வ ெர லிய மாவட்டத்தில் 
15 பிர ேதச ெசய ல கங்கள் அைமயப் 
ெப  வ தற்கான ேபா  மான விஞ்ஞான 
ர்வ மான நியா யங்கைள ன்ைவத்  

சைப ஒத் தி ைவப்  ேவைள பிேர ரைண 
ஒன்ைற  ன்ைவத்ேதன் .  அந்த 
உைரயின் ேபா  அப்ே பா  மாவட்ட 
ெசய லா ளரால் உள்நாட்  அ  வல்கள் 
அைமச் சுக்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட்ட 

ன்ெ மா ழிவில் பத்  பிர ேதச ெசய ல
கங்கள் ேகாரப்பட்  இ ப்ப த ைன ம் 
சுட்டிக் காட்டி, இ  மாவட்ட ெபா  மக்
களின் ேகாரிக்ைக மாத் திரம் அல்ல அதி
கா ரி க ம் இதைனக் ேகாரி நிற் கின்றனர் 
எ ம் என  வாதத்ைத ன்ைவத்ேதன். 
என  பிேர  ர  ைணக்கு  ஆத  ர  வாக 
அப்ே பா  வ ெர லிய மாவட்ட நாடா 
மன்ற உ ப் பி ன ராக இ ந்த ேக. ேக. பிய
தா ச ம் உைர யாற் றி யி ந்தார்.  இதன் 
லம் தமிழ் மக்களின் ேகாரிக்ைக மாத் தி

ர மல்ல மாவட்டத்தின் சிங்கள மக்க ள ம் 
பிரச் சிைன என்ப ம் ெவளிப்பட்ட . 
பிேர ர ைணக்கு பதில் வழங்கி உைர யாற்
றிய விட யத் க்கு ெபா ப்பா க வி ந்த 
அைமச்சர் வஜிர அேப வர்தன 10 பிர ேதச 
ெசய ல கங்கைள ( ேமல திக 5) தற்ே பா
ைதக்கு நி வ டி ம் என் ம் அதற்கு 
ேமல தி க மான ேகாரிக்ைக கைள எல்ைல 
மீள் நிர்ண யத்தின் பின்னேர தீர்மா னிக்க 
டி ம் என ம் பதில் அளித்தார். 
அைமச்சர்கள்  இவ்வா  பதில் 
அளிப்ப  பாரா  மன்ற சம் பி ர தா யங்
க க்கா ம் அைமந்  வி  வ ண் . 
ஆனா ம் அந்த அைமச்சைரக் கா ம் 
ேபாெதல்லாம் இதைனச் ெசய்  மா  
வலி  த்  வ  (குறிப்பாக ேவண் 
ெமன்ேற அைமச்ச டன் மின் க்கி யில் 
பய ணித்  நச்ச ரிப்ப ) பாரா  மன்
றத்தில் அவ ர  அைறப்பக்கம் ெசன்  
ேபசு வ  இப்படி இரண்  வ  டங்கள் 
ஓடி ய . ஒ  ைற தமிழ் ற்ே பாக்கு 
கூட்டணி உயர் பீட கூட்டத்தில் இதைன 
பிரஸ்தா பித்  'எம  அைமச்சர்க ம்' 
அைமச்சர்கள்  என்ற வைகயில் அவ க்கு 
அ த்தம் ெகா க்க ேவண் ம் என 
வி த்த ேவண்  ேகாளின் ேபரில் ஒ  
ைற அைமச்சர் வஜிர அேப வர்தன 

அ  வ ல கத் க்கு ெசன்  ேகாைவையக் 
ெகா த்  படத்ைதப் பிடித்  'அ த்
தத்ைத' ெகா த்  விட்  வந்ேதாம். 
பாரா  மன்ற பிேர ர ைண க க்கு ேமல
தி க மாக இந்தப் 'படப் பி டிப்  அ த்
தங்க ம்' அர சி யலில் ேவண்டப்ப 
வ  உண் . அைமச்சில் நைட ெபற்ற 
அைனத் தி லங்ைக மாவட்ட ெசய லா
ளர்கள் கூட்டத் தி ம் கூட அப்ே பா  
எங்கைள (ஏேதச்ைச யாக) அம ர ைவத்  
அைமச்சர் ஒ  காட்சி நடாத் தினார். 
இத்த ைகய ேவண்  ேகாள்க க்கு 
அப்பால் மாவட்டத்தின் அைனத் க்
கட்சி உ ப் பி னர்கைள,  (பாரா  மன்றில் 
அங்கம் வகிக்கும்) மாவட்ட அரச அதி
கா ரி கைளக் ெகாண்ட கூட்டம் ஒன் ம் 
அைமச்சரின் பாரா  மன்ற அைறயில் 
'இட ெந க்க டி டன்' நைட ெபற்ற . 
அதன்ே பா ம் இந்த அைமச்ச ரைவப் 
பத் தி ரத்ைத (குைறந்த பட்சம் தி தாக 5 
ெசய ல கங்கைள உ  வாக்கி ெகாள்வ )

ஒன்ைலன் கல்வி என்  கூறப்ப ம் 
இைணய ெதாழில் ட்ப ைற யி லான 
கல்வி இன்  வியா பாரக் கல் வி யாக 
மாறி பல கு ம்பங்களின் ெபா  ளா
தா ரத்ே தா  விைள யாடி வ  கின்ற . 
பாட சா ைலகள் டப்ப ம் ன்னர் ஆசி
ரி யர்களால் வட்சப் ெசயலி மட் ேம  
ேமல திகக் கற்ற க்காகப் பயன்ப த்தப்
பட்ட .
பல்கைலக் கழ கங்க ளி ம் ேவ  உயர் 
கல்வி நி  வ னங்க ளி ம் கூட்டங்க க்
கா க ம் பரீட்ைசக்கா க ம் கற்ற க்கா
க ம் சூம் ெதாழில் ட்பம், கூகுள் மீட்,  
ைமக்ேரா ெசாப்ட் டீம் ஆகி யைவ பயன்
ப த்தப்பட்  வந்தன.
சூம் ெதாழில் ட்பம் மாத் திரம்  கு ம 
இயக்கத் திற்காக அதா வ  கு க்களின் 
ெசயற்பா  க க்காக பயன்ப த்தப்
பட்  வந்த . இன் ம் சில ஆசி ரி யர்க 
ளால் குர ேலாைசப் பதி  க ளி  டாக தற்
 ேபா ம் கல்வி கற் பித்தல் ேமற்ெ காள்
ளப்பட்  வ  கின்றன.
பதி க் காெணா ளி க ம் க் கி யத் 
வம் ெப  கின்றன. ெகாவிட் 19 காலத் 
தில் ஆசி ரி யர்கைளப் பார்க்க டி யாத 
மாண வர்கள் காெணா ளியி  டாக ஆசி
ரி யைரப் பார்க்க ம் ேதைவ யா ன ேபா  

இயக்கி கற்றைல ேமற்ெ காள்ள ம் 
வழி ச ைமக் கின்றன. இைவ எல்லாம் 
ஆசி ரி யர்கள் தகவல் ெதாடர்பா டலில் 
நி  ணத் வம் அைட யாத வைரக்கும் 
தான். இப்ே பா ெதல்லாம் ெத  ேவா ரத்  
பிரத் தி ேயக வகுப்  (டி ஷன்) ேபாஸ்
டர்கள் நவீ ன ம ய மாகி சூம் கற் பித்த க்

கான விளம்ப ர ம ய மா கி ள்ளன. ஒ  
மணித் தி யா லத் திற்கு ஆயிரம் பாய்  
தல் அற வி டப்ப  கின்ற . இதில் 

அதிகம் பாதிக்கப்ப  ப வர்கள் உயர்த
ரத்தில் விஞ்ஞானம், கணிதம்,வர்த்தகம், 
கைலப் பி ரி  த லா ன வற்ைறக் கற்கும் 
மாண வர்கேள ெப ம் பகுதி பணத்ைத 
இைண யத் க்கா க ம் ெதாைல ேப சிக்
கா ம் கண னிக்கா க ம் ெசல வ ழிப்ப  
ஒ  ற மி க்க ஆசி ரி யர்க க்கான 
பணத்ைதச் ெச த்த டி யாமல் தவிப்
ப ம் இந்தக் ெகாேரானா காலத்தில் 
சகிக்க  டி யாத உண்ைமகள்.
அட்டன் பிர ேத சத்தில் உயர்கல்வி 
விஞ்ஞான பிரிவில் கல்வி கற்கும் ஒ  
மாணவி விடி யற்காைல ஆ  ம ணிக்
ெகல்லாம் பய ணத்தைடக் காலத்தில் 
இரண்  மாத கட்ட ண மாக ஆறா யிரம் 
பாைய ெச த்  வ தற்காக ேபய ைறந்

தாற்ே பால ெசன்ற  ெப ந் யரம்.
கம்பைள கல்வி வல யத் தினால் இல வ
ச மாக சூம் கற் பித்தைல இந்தப் பய ணத்
த  ைடக்கா  லத்தில்  சிங்கள  ெமாழி 

ல ம் தமிழ் ெமாழி ல ம் சிறப்
பாக ன்ென த்  வ  கின்றார்கள். 
இதைனக் கூட சில ல்  வி ஆசி ரி
யர்கள் சில மாண வர்கைள அைழத்  
ஒ  இடத்தில் அமரச் ெசய்  பணம் வசூ
லித்த நிகழ் ம் அரங்ேக றா ம லில்ைல. 
இங்கு மட்  மல்ல ெகாத்மைல வல யத்
தி ம் இவ்வ ைகயில்  கற் பித்தல் நட வ
டிக்ைககள் சூம் கற் பித்தலில் இடம்ெப 
வ  ேவத ைன யான விட ய மாகும்.
சூம் கற் பித்தல் பச் சிளம் குழந்ைத க
ளாக தரம் ஒன்றில் அ  ம திக்கப்பட்  
பாட சா ைலக்குள் இரண்  மாதங்கள் 
கூட ஒ ங்கான வர வில்லாத நிைலயில் 
அவர்க க்குக் கூட ஒன்ைலன் கற்
பித்தல் இடம்ெப  வ  அவர்க ள  
மன வளர்ச் சிக்கும் சிந்த ைனக்கும் 
உடல் ஆேராக் கி யத் திற்கும் ேகடாய் 
அைம வ ம் நாம் அன்றாடம் பார்க்கும் 
ேகட்கும் ெசய் தி யாகும்.
ஒ  றம் ெபா  ளா தாரப் பாதிப் , 
இன்ெ னா  றம் மன உைளச்சல், 
விரக்தி, ம  றம் உடல் உபாைதகள், 

கண் அழற்சி ேநாய், இன்  ெமா  
வைகயில்  தவ  றான  ேதடல்களின் 
விைள ம் வீடிேயா ேகமின் பாதிப் ம்.
ெபா  ளா தாரம் நலி ற்ற ேநரத்தில் 
சாதா ரண நாளாந்த ெதாழி ல ளார்கள், 
கூலித் ெதாழி லா ளர்கள், ேதாட்டத் ெதாழி
லா ளர்கள், உைழப்பற்ற வர்கள், ச ர்த்தி 
உத வி யா ளர்களின் பிள்ைள என பல ம் 
இந்த ஒன்ைலண் கல் வியால் பயன்
ெபற்றா ம் இல வசம் ேதாற் ப் ேபாய் 
பண தைல ஆசான்களிடம் சிக்கித் 
தவிப்ப  ேவதைனயான விடயம்.
அரசாங்கம் மாதாந்தம் வீட்டிலி க்கும் 
ேபாேத சம்பளத்ைதப் ெபற் க் ெகா க் 
கின்ற . இந் நிைலயில் இலவசமாக 
கற்பிக்கும் ஆசான்கைள பாராட் ம் 
அேதேவைள உைழப்பற்ற சம்பளத்தில் 
வா ம் சிலர் மக்களின் ெபா ளாதார 
நிைல க தி இலவசமாக ன்ென  
டதால் வரலா  அவர்கைள மதிக்கும் 
என்பேத உண்ைம!

ேகாளன்
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சாத் தி ய மாக்கிக் ெகாள்ள உைர யா டல்களில்  
என  ஆ  ைமையப் பயன்ப த்தி இ ந்ேதன். 
(அதில் கலந்  ெகாண்ட மாற் க்கட்சி உ ப் பி
னர்கள், அதி கா ரிகள் இதைன அறி வார்கள்) 

அைமச்ச ரைவப் பத் தி ர ம் வர்த்த மா னி ம்
ஒ  வா  அைமச்ச ர ைவக்கு இந்த விடயம்  
வந்த ேபா  தான் அ  வ ைர யான தாம தத் திற்கு 
காரணம் ெதரிந்த . அைமச்சர் காலி மாவட்
டத்ைதச் ேசர்ந்தவர். அவ ர  பங் கிற்கு  காலி 
மாவட்டத் திற்கும் சில பிர ேதச ெசய ல கங்கைள 
உ  வாக்கி ெகாள் ம்  அர சியல் ராஜ தந் தி
ரத்ைத அவர் ேமற்ெ காண்  அத ைன ம் இந்த 
பத் தி ரத்ே தா  ேசர்த்  சமர்ப் பித்  விட்டார். 
எப்ப டிேயா வ ெர லியா மாவட்ட மட்டத்தில் 
இ ந்த ேகாரிக்ைக,  பாரா  மன்ற உ  திப்பா  
( ஹன்சாட்), அைமச்ச ரைவ அ  மதி ( பத் திரம்) 
என ஆவ ண வாக்கம் ெபற்ற . இைவ எல்லாம் 
உயர் பீட அ  ம திகள் மாத் தி ரேம. இதைன நைட

 ைறப்ப த்த இன்  ெமா  க் கி ய மான 
ஆவணம் தான் அந்த தீர்மா னங்கைள 'பிர க
டனம்' ெசய் ம் 'வர்த்த மானி'. அதைனச் ெசய்

 மா ம் ேகாரி அடிக்கடி அைமச்ச டன் 'மின்
க்கி' பயணம் ெசய்  இ க் கிேறன். ( சைபயில் 

இ க்கும் அைமச்சர் ெவளி ேய ம் ேபா  நா ம் 
ெவளி ேயறி அவ டன் ேபச்சு ெகா ப்ப . இ  
ஒ  நச்ச ரிப்  உபாயம்) 
இப்ப டி யான இன்ெ னா ரன்ன நச்ச ரிப்  களின் 
ேபரில் 2019 ஒக்ே டாபர் மாதம் ஜனா தி பதி 
ேதர்தல் நைட ெபற் க் ெகாண் டி க்கும் காலப்
ப கு தியில் வர்த்த மானி ெவளி வந்த . (அ த்  
ஆ ம் கட் சியில் இ க்க மாட்ேடாம் என 
ெதளி வாக ெதரிந்த நிைலயில் என  வலி 
த்தைல இ க்க மாக்கத் ெதாடங்கி இ ந்ேதன். 

அைமச்ச ம் அதைன உணர்ந்த வ ராக வர்த்த மா
னிைய ெவளி யிட்டார்) 

மாவட்ட ஒ ங் கி ைணப்  கு  கூட்டங்கள் 
அ த்த நவம்பர் மாதம் நாங்கள் எதி ர ணியில் 
இ ந்ேதாம். ஆனா ம் வ ெர லியா மாவட்ட 
ஒ ங் கி ைணப் க் கு  கூட்டங்களில் தவ றாமல் 
கலந்  ெகாள் ம் வழக்கத்ைதக் ெகாண் டி ந்த 
நான், வர்த்த மானி பிர க டனம் ெவளி வந்  விட்
டதால் அதைன அைமக்கும் பணிைய ரி த
மாக் கு மா  ெதாடர்ச் சி யாக வலி  த் திேனன். 
வாடைகக் கட்ட டங்களில் பணிைய ஆரம் பிப்
ப தற்கான ஏற்பா  கைளச் ெசய்  மா  மாவட்ட 
ெசய லா ளைர வலி  த் திேனன். ( இதற்கான 
ஆதா ரங்கைள கூட்டக் குறிப்  களில் ெபறலாம்). 
இதன்படி 2020 மார்ச் தலாம் திகதி ஐந்  திய 
பிர ேதச ெசய ல கங்கைள ஆரம் பிப்ப  என தீர்மா
னிக்கப்பட்  நட வ டிக்ைகக்கள் ேமற்ெ காள்ளப்
பட்டன. ஆனால் அ த்த நாள் நாடா  மன்றம் 
கைலக்கப்பட்ட . 
எனி ம் தி தாக பத விக்கு வந்த அர சாங்கம் 
அதைன நைட  ைறப்ப த் ம் என உ தி 
கூறப்பட்ட . வலப்பைன திய பிர ேதச ெசய
ல கத்ைத இரா கைல நகரில் அல்லா  இப்ே பா  
அைமயப் ெபற் ள்ள வலப்பைன  நில்தண்
ட ேஹன பகு தியில் அதைன அைமப்ப  
ெதாடர்பில் எதிர்ப்  ெதரி வித்   மக்கள் ேபாராட்
டங்க ம் எ ந் தி ந்தன. 
இப்ே பா  இரா க ைலயில் மட்  மல்ல, வ
ெர லிய மாவட்டத்தில் எங் குேம எந்த திய 
ெசய லகம் பற் றிய ேபச்ைச ம் காண வில்ைல. 
ெசயலகங்கள்  பிரிக்கப்பட் ள்ள ைறைம 
ெதாடர்பில் க  ைம யான விமர்னங்கள் உண் . 
எனி ம் இப்ே பா ைதக்கு இதைன நி  விக்
ெகாண்டால் அ த்  வ ம் காலங்களில் 

அவற்ைற ேம ம் பிரிப்ப  ெதாடர்பில் தி தான 
ேகாரிக்ைக கைள எ ப்பலாம். ஏெனனில் இந்த 
மட்டத் க்கு இதைனக் ெகாண்  வ  வதில்  
இ ந்த சிக்கல் நிைல ைம கைள இங்ேக பதி  
ெசய்  ைவப்பதன் ேநாக்கம் அ தான். இல்ைல 
நாங்கள் பதிைனந்  ெகாண்  வரப்ேபாகிேறாம் 
நம  மக்கள் வா ம் பகுதிகளிேல அதைன 
அைமக்கப் ேபாகிேறாம் என யாராவ  கிளம்பி 
னால், இந்த நைட ைறகள் அைனத்ைத ம் 
கடந்  வரேவண் ம் என்பைத 2000 ஆம் 
ஆண் க க்கு பின்னரான சிவில் ச க, மாவட்ட 
ெசயலக கலந் ைரயாடல்கள், பாரா மன்ற  
பிேரரைண ன்ைவப் , அைமச்சர்க டனான 
ெதாடர்பாடல், மாவட்ட ஒ ங்கிைணப்  கு  
உபதைலவர் தலான விடயங்களி ம் பங்கு 
ெகாண்டவன் என்ற அ பவங்களின் அடிப் 
பைடயில் இதைன ெபா  ெவளியில் பதி  
ெசய்வ  கடைம என எண் கிேறன். சில 
ேநரம் இப்ேபாைதய ேமலதிக ஐந்  திய 
ெசயலகங்கைள அைமத் க் ெகாண்டா ம் கூட 
அவற்ைற ேம ம் பிரிப்பதற்கு அ த்த பத்  
ஆண் களில் ேதைவ எ ம். அதற்கும் இந்த 
அ பவம் அவசியப்ப ம். 

டிவாக, இ  வெரலிய மாவட்ட  தமிழ் 
மக்களின்  பிரச்சிைன மாத்திரமல்ல. அைனத்  
மக்க க்குமான பிரச்சிைன  என்பைத ம் ,  ெபா
நிர்வாக அ கைல இலகு ெசய்கின்ற அரச 
அதிகாரிக க்கு உத கின்ற திட்டம் என்பைத   
ரிந்  ெகாண்  அந்த ேநாக்கத்தில் தீர்க்கப்பட 
ேவண்டிய பிரச்சிைனயாகும். இ  ஒ  'கன ' 
திட்டம் கிைடயா . காத்திரமாக அர்ப்பணிப்  
டன்  ெசயற்படக்  கூடிய  தைலமத் வ 
ஆற்றல் ெகாண்டவர்களால் சாத்தியப்ப த்தக் 
கூடிய திட்டேம.

ெப ந்ே தாட்டத் தமிழ் ச  கத் திற்கு அர சாங்
கத்தின்  ேதசிய பாட சா ைலகள் எ ம் திட்டம்   
வரமா? சாபமா எ ம் பட் டி மன்றத் ெதானியில் 
அண்ைமக்கா  ல  மாக  கல்  வித்   ைற  யி  ன
ரா ம் ச க ஆர்வ லர்க ளா ம் விவா தங்கள் 
ன்ென க்கப்பட்   வ  கின்றன. ஏற்க னேவ 

இலங்ைக யி ள்ள 317 ேதசிய பாட சா ைல
களின் கடந்த கால அ  ப வங்க ம் விைனத்
திறன் மிக்க ெசயற்பா  க ம் எந்த வைகயில் 
அந்தப் பாட சா ைல க க்குப் பயன் மிக்க தாக 
அைமந் தி ந்தன என்பைத ேநாக்க ேவண் ம். 
அவ தா னிப்பா ளர்களின் க த் ப்படி அதற்
கான திட்ட மிடல் பய   தி மிக்க தாக இல்ைல 
என்ற விமர்சனம் ன்ைவக்கப்ப  கின்ற .இந் 
நிைலயில் தற்ே பா  அவ சர அவ ச ர மாக உள்
வாங்கப்ப ம் 1000  ேதசிய பாட சா ைல கைள  
உள்வாங்கும்  திட்ட மா ன   பாட சா ைலயில் 
ஆளணி நிர்வாகம்,ெபௗதீக அபி வி த்தி என்ப
ன வற்றில் எந்த ள க்கு நம் பிக்ைகத் தன்ைமைய 
உ  வாக்கும் என்பைத ெபா த் தி ந்  பார்க்க 
ேவண் டிய நிைல யி ேலேய உள்ள .
இலங்ைகக் கல்வி வர லாற்றில் கல்வி அபி
வி த்தி நட வ டிக்ைக களில் பாட சா ைலகள் 
தலில் மத ரீதி யி லான கு  குலக் கல் வி ம் பிரி

ெவ னாக்க ம் இரண்டா வ தாக கால னித் வ 
ஆட் சியில் பாட சாைலக் கல்வி அறி கம் இடம்
ெபற்றன. ன்றா வ தாக மிச ன ரி க ம் பிர பல 
பாட சா ைல க ம் உ  வாக்கப்பட்டன.நான்கா வ
தாக சமய ம  ம லர்ச் சி ம் சுேதச கலா சா ரத்ைத 
ன்ைம யாகக் ெகாண்ட பாட சா ைலகள் ெப ம்

பா ம் ெபௗத்தம், இந் (ைசவம்),  இஸ்லாம் 
சார்ந்த கட்ட ைமப்  களில் பாட சா ைலகள் உ
வாக்கம் ெபற்றைதக் காண  டி ம்.
ெப ந்ே தாட்டத்தில் பல்ேவ  பாட சா ைலகள் 
தமிழ் வித் தி யா ல ய மாக அல்ல  கனிஸ்ட வித் தி
யா ல ய மா கேவா அல்ல  இன் ம் ேவ  ெபயர்
களில் அைமக்கப்பட்டைதக் காண  டி ம்.
ஆனா ம் பல பாட சா ைலகள்,  கட்ட ைமப்  
கு  வி னரின் (Structure Committee) அ  மதி இல்
லாமல் மகா வித் தி யா ல யங்க ளாக அல்ல  கல்

 ரி க ளாக தம்ைம அைமத் க் ெகாண்டா ம் 
ைற யாகப் ெபயர் மாற்றம் ெசய்யா விட்டால் 

அ  என் ம் சிக்க ைலேய ெகா க்கும்.
இந் நி ைலயில் மத் திய மாகா ணத் தி ம் ஊவா 
மாகா ணத் தி ம் உள்வாங்கப்ப ம் பாட சா
ைலகள் ேதசிய பாட சா ைல க ளாகத் தர  யர்த்
தப்ப ம் ேவைளயில் அைவ ெபயர்ப் பல ைக
யி ேலேய ேதசிய பாட சா ைல யாக இயங்கும் 
என்ற விமர்ச ன ம் பல ரா ம் ன்ைவக்கப்
ப  கின்ற . ஏற்க னேவ மாகாண அர சி யலில் 
இ ந்  இப் பாட சா ைலகள் மத் திய அரசின் 
கீழ் ெகாண்  வ ரப்பட்டா ம் ஆளணி கா
ைமத் வம், ெபௗதிக வள கா ைமத் வம்,  
ேமற்பார்ைவகள் என்ப ன வற்றில் சிக்கல் நிைல 
ேதான்றேவ வாய்ப் ள்ள தாக பல ரா ம் ன் 
ைவக்கப்ப ம் சிந்த ைன கைள எதிர்மைறச் சிந்த
ைன யாக மட் ம் க த டி யாத நிைல உள்ள .
இ  எல்லாம் ஒ  ற மி க்க அவ சர அவ ச ர
மாக மாகாணப் பாட சா ைலகள் மத் திய அர சாங்
கத்தில் ேநர டி யாக கல்வி அைமச்சின் கீழ் 
ெகாண்  வ ரப்ப ம் ேநாக்கத்ைத ம் இங்கு 
கவ னிக்கப்பட ேவண் டி ய தாக உள்ள . சில 
மாகாண கட்ட ைமப் பி ள்ள ைவத் தி ய சா ைல
க ம் மத் திய அரசின் கீழ் ெகாண்  வர உள்ள
தாக பத் தி ரிைகச் ெசய் திகள் குறிப் பி  வ ைத ம் 
இைத வடக்கு அர சியல் எதிர்ப்ப ைத ம் அவ தா
னிக்கக் கூடி ய தாக உள்ள .
மைல யக அர சி யைலப் ெபா த்த வ ைரயில் 

மாகாண அர சி ய ம் மாகாண கல்வி அைமச்சும் 
பிரிக்க டி யாத இ  கண்க ளா க ம் மைல யக 
பிர தி நி தி களின்  அர சியல் இ ப்ைபத் தக்க
ைவத் க் ெகாள் ம் கள மா க ம் அைமந் தி ந்
தைம கடந்த கால வர லாற் ச் சான்றாகும்.
தற்ே பா  உள்வாங்கப்பட் ள்ள 1000 பாட
சா ைலகள் அபி வி த்தி ேவைலத் திட்டத்தில் 
ெப ந்ே தாட்டம் சார்ந்த பாட சா ைல களின் உள்
வாங்கலில் ஆேராக் கி ய மான அர சியல் தைல யீ
கள் இல்லா ம ம் இல்ைல என்  கூற டி

யா .   அர சி ய க்கும் அப்பாற்பட்  சில கல்வி 
அதி கா ரிகள்   தம்  ைடய வி ப்  ெவ ப்  
எண்ணங்க க்க ைம வாக பாட சா ைல கைள 
ெதரி  ெசய்  விட்  பின்  பைழய மாண
வர்கள் மற் ம் பாட சாைல ச  க த்தின் தைல
யீட்டால் அரசியல் பிர கர்களிடம் வாங் கிக்
கட் டிக்ெ காண்ட சந்தர்ப்பங்க ம் வ ெர லியா 
மாவட்டத்தில் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ளைத 
இங்கு கூற ேவண் ம்.

  மத் தி ய மா கா ணத்தில் அட்டன்  னித ேஜான்  
ெபாஸ்ேகா கல் ரி,  மஸ்ெக லியா ெசன். ேஜாசப் 
தமிழ் மகா வித் தி யா லயம் ஆகிய பாட சா ைலகள் 
ஆரம்பத்தில் பட் டி யலில் உள்வாங்கப்பட்  
பின்  என்ன கார ணங்க க்காக அதி லி ந்  
நீக்கப்பட்டன பின்  யா ைடய தைலயீட்டால் 
மீண் ம் இப்பட்டியலில் ேசர்க்கப்ப வதற்கான 
யற்சிகள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டன என்பைத 

கல்வி அதி கா ரி க ம் அர சியல் பிர  கர்க ம் 
கல்வி ச  கத் க்கு ெதளி   ப த்த ேவண் ம். 
தமக்கு வாக்க ளிக்காத பிர ேத சத் தி ள்ள பாட
சா ைலகள்  ேதசிய பாட சா ைல யாக வ  வைத  
அர சி யல்வா திகள் வி ம்ப வில்ைலயா  அல்ல  
ஓய்  ெபற்ற கல்விப் பிரி வி னரின் வி ப்  
ெவ ப்  க ம் பாட சா ைல களின் ேதர்  
ெசய் ம் பட் டி யலில் தாக்கம் ெச த் தி யதா 
அல்ல  இப்பா ட சாைல ெதரி  ெதாடர்பில் 
அதி கா ரிகள் தற்  ணி வாக டி ெவ த்  
அர சியல் பிர  கர்கைள றக்க ணித்த னரா  என்ற 
உண்ைமகள்  கல்விப் லம்   மற் ம் ச கம் 
சார்ந்த வர்க க்கு ெதரிய ேவண் ம். ஏெனன் 
றால் இ  கல்வி ெதாடர்பான விவ கா ர மாகும். 
மைல ய கத்தின் எ ச்சி கல் வி யி ேலேய தங் கி
ள்ள  என ேமைடக்கு ேமைட கூவி வ  ப வர் 
கள் அைத சாத் தி ய மாக்க ேவண் டிய படி  ைற
கேள ன்ென க்க ேவண் ம். 
வலயக் கல்விப் பணி ம ைன க ம் ேதசியப் 
பாட சா ைல களின் நிய ம னத்தில் பாரிய தாக்கம் 

ெச த் தி யைத ம ப்ப தற் கில்ைல. இேத ேவைள 
மத் திய மாகாண தமிழ்  கல்வி அைமச்சு ஒன்  
இ ந்தா ம் அ   ெபய ர ளவில் இ ப்ப தா கேவ    
அறிய டி கின்ற . இவர்க க்கு ேதசிய பாட சா
ைலகள் விவ காரம்  ெதரி மா என்பேத ெதரி ய
வில்ைல.
இைவ கைளக் க த்திற் ெகாண்டா ம் மைல
யத்தில் தற்ே பா  இத் ேதசியப் பாட சா ைலகள் 
ேதர்வில் ேதாட்டப் றம்,  நகர்ப் றம் என 
பிரித்  ேநாக்கும் அள விற்கு இவ் வி வ காரம் ச
கத்தால் ேநாக்கப்ப  வ ைத ம் இங்கு தவிர்த் ச் 
ெசல்ல  டி யா .
ெப ம்பா ம் நகர்ப் றப் பாட சா ைல களில் 
ேதாட்டப் றம் சார்ந்த வர்கேள 90 சத வீத மா ன
வர்கள் கல்வி பயில் கி றனர். இட அைம  மாத்
தி ரேம நகரம் சார்ந்த தாக அைமந் ள்ள . நகர்ப்

 றத்தில் தனித் தமிழ் மக்கள் சார்ந்த கைட கேளா 
கிரா மங்கேளா காணப்ப  வ தில்ைல. அங்கு 
பல்ேவ  ச  கத் தி ன ம் வாழ் கின்றனர். ெப ம்
பா ம் ஒ  நகர்ப் ற பாட சா ைலயில் ஆகக் 
குைறந்த  பத் திற்கு ேமற்பட்ட ேதாட்டப் ற 
மாண வர்கேள கல்வி பயில் கின்றனர் என அதி
பர்கள் த ம் ள்ளி விப ரங்க ைள ம்  றந்தள்ள 
டி யா .
மத் திய மாகா ணத் தி ம் ஊவா மாகா ணத்
தி ம் ேதசி ய பா ட சா ைல களின் வர  உட ன டி
யாக நமக்குத் தி ப் தி ய ளிக்கா விட்டா ம் காலப் 
ேபாக்கில் படிப்ப டி யாக அந்தக் கட்ட ைமப்பில் 
நம  பாட சா ைலகள் வளர்ச்சி ெப ம்.
எதிர்ம ைற யாக இவ் விட யத்ைதப் பார்க்காமல் 
கிைடத்த பாட சா ைல களின் அபி வி த்தியில் 
அைன வ ம் ன் னின்  உைழக்க ேவண் ம். 
அர சி யல்வா திகள் மக்கள் சார்ந்த எதிர்பார்ப்  
களில் தம்ைம இைணத் க் ெகாண்  ெசயற்பட 
ன்வரேவண் ம்.
ச கத்ைதத் தவிர்த்த அரசியல் இ ப்பிற்கான 
அரசியல் நடவடிக்ைககள்   அரசியல்வாதிகைளப் 
பின் தள்ளிவி ம் என்பேத  இந்தத் ேதசியப் 
பாடசாைல விவகாரத்தில் சில  த்தி ஜீவிகள் 
அரசியல்வாதிக க்கு வி த் ள்ள க்கியமான 
ெசய்தியாகும்.
ேதசியப் பாடசாைலகள் வரமாகேவா சாபமா 
கேவா மைலயகத்தவர்க க்கு இ ந் விட் ப் 
ேபாகட் ம். மாற்றம் ஒன்ேற நிைலயான . 
மாற்றத்திற்கு நாம் தயாராகவி ந்  சவால் 
கைள எதிர்ெகாண்  மாணவர்களின் கல்வி 
நடவடிக்ைககளி ம்  பாடசாைலகளின் 
அபிவி த்தியி ம் ன்னின்  ெசயற்பட 
ஆ ங்கட்சி அரசியல்வாதிகள் மட் மல்ல 
எதிர்க்கட்சி மைலயக அரசியல்வாதிக ம் 
விமர்சன அரசியைல வி த்  பய திமிக்க 
அரசியைல ன்ைவக்க ேவண்டிய கட்டாயம் 
எ ந் ள்ளைத மனதில் ைவத் க் ெகாண்  
ெசயற்ப வேத காலத்தின் ேதைவயாகும். 

எல்.ேக.ஈஸ்வரி, மஸ்ெகலியா 

nfhNuhdh njhw;iw fl;Lg;gLj;Jtjw;F cyf ehLfs; midj;Jk; 

jLg;G+rpfisg; gad;gLj;jp tUfpd;wd. ,tw;iw cyf Rfhjhu ];jhgdKk; 

mq;fPfupj;Js;sJ. MdhYk; jtwhd jfty;fs; kw;Wk; tje;jpfs; fhuz 

khf rPd jahupg;ghd rpNdhghu;k; jLg;G+rpfis Vw;wpf;nfhs;tjw;F gyu; 

jaq;fp tUfpd;wdu;. ,J ,yq;ifapYk; vjpnuhypj;Js;sJ. 

 mjpf  ehLfSf;F rpNdhghu;k; jLg;G+rpfis tpepNahfpg;gjpy; rPdh 

%d;whkplj;jpy; cs;sJ. Rkhu; 55 ehLfspy; ,j;jLg;G+rpfs; ghtpf;fg; 

gLfpd;wd. vdpDk; rPd jahupg;ghd ,e;j jLg;G+rp Fwpj;J  kf;fs; kj;jpapy; 

jtwhd fUj;Jf;fs; gut rPdhTf;F vjpuhd Nghf;if nfhz;l ehLfspd; 

gpurhuq;fSk; fhuzk; vd $wyhk;. rpy ehLfspd; njhiyf;fhl;rp miy 

tupirfspy; rPd jahupg;ghd rpNdhghu;k; jLg;G+rp  Fwpj;J tpthjk; 

elj;JksTf;F epfo;r;rpfs; Kd;ndLf;fg;gl;L tUfpd;wd. 

  nfhNuhdh njhw;W rPdhtpd; fz;L gpbg;G vd;gJk; mij gut tpl;L

jLg;G+rpfis me;j ehNl midtUf;Fk; tpepNahfpf;fpd;wJ vd;w Fw;wr; 

rhl;il rpy FOtpdu; Kd;itj;J tUfpd;wdu;. ,jpy; mnkupf;fh 

Kjyplj;jpYs;sJ. Mdhy; ,e;j jLg;G+rpia jdJ ehl;by; ntw;wpfukhf   

kf;fSf;F Vw;wp nfhNuhdhit fl;Lg;ghl;Lf;Fs; nfhz;L te;Js;sJ rPdh. 

nfhNuhdh njhw;W ,dq;fhzg;gl;lTld; VNjh ,ij ,yFthf 

fl;Lg;gLj;jp tplyhk; vd njhw;W gutpa ehLfs; Muk;gj;jpy; fUjpdhYk; 

ehSf;F ehs; ,jd; jPtpuk; gpd;Ng czug;gl;lJ. mijaLj;Nj jLg;G+rpfis 

fz;L gpbf;Fk; Kaw;rpfs; Muk;gpf;fg;gl;ld. mnkupf;fh> gpupj;jhdpah> 

rPdh> u\;ah> [g;ghd; Mfpa ehLfs; ,jpy; Kd;dpiy ngw;wd. 

 ,yz;ld; xf;];Nghu;l; gy;fiyf;fofk; kw;Wk; m];l;uh nrdpf;fh 

epWtdk; ,ize;J jahupj;j nfhtp\py;l; jLg;G+rpfs; cyfk; KOJk; 

mjpfk; gad;gLj;jg;gl;L tUfpd;wd. ,e;j jLg;G+rpfis cyfpd; 177 

ehLfisr; Nru;e;j kf;fs; gad;gLj;jpAs;sdu;. mnkupf;fhtpd; epA+Nahu;f; 

efupy; mike;Js;s gy;Njrpa kUe;J cw;gj;jp epWtdkhd gpgpru;> N[u;kdp 

kw;Wk; gpupj;jhdpahtpYs;s jdJ epWtdj;jpd; Clhf jahupf;fg;gl;l 

gpgpru;–gNahd;nlf; jLg;G+rpfis cynfq;Fk; tpepNahfpj;J tUfpd;wJ. 

,e;j tif jLg;G+rpfisg; ngw;Wf;nfhz;l ehLfspd; vz;zpf;if 173 

MFk;. rPd jahupg;ghd  rpNdhghu;k; kw;Wk; mtru fhy eltbf;iffSf;F 

gupe;Jiu nra;ag;gl;Ls;s  rpNdhntf;]; jLg;G+rpfis 80 ,w;Fk; mjpfkhd 

ehLfs; gad;gLj;jj; njhlq;fp tpl;ld. u\;ahtpd; ];Gl;dpf; jLg;G+rpfis 

45 ehLfs; gad;gLj;jpAs;sd. mNj Nghd;W Muk;gj;jpy; gpupj;jhdpahtpd; 

m];l;uh nrdpfhtpd; jLg;G+rpfis ,e;jpahtpd; rPuk; epWtdk; nfhtp\Py;l; 

vd;w ngaNuhL tpepNahfk; nra;J tUfpd;wJ. ,J gpupj;jhdpa ,e;jpa 

$l;Lj;jahupg;ghFk;. 

vdpDk; jw;NghJ ,e;jpah jdJ ehl;bNyNa ghuj; gNahnlf; vd;w ngaupy; 

jLg;G+rpfis jahupf;f Muk;gpj;J tpl;lJ. ,ij 6 ehLfs; gad;gLj;jp 

tpl;ld vd;gJ Kf;fpa tplak;. mgptpUj;jpaile;j ehLfs; Vida 

ehLfSld; ,ize;J jLg;G+rp jpl;lj;ij ntw;wpfukhf Kd;ndLj;J 

tUifapy; ,yq;if Nghd;w %d;whk;  cyf ehLfs; ,e;j tplaj;jpy; fLk; 

neUf;fbia re;jpj;J tUtjw;F ,uz;L gpujhd fhuzq;fs; cs;sd.

1) nghUshjhu neUf;fbfs;

2) epjp cjtp nra;j  ehLfspd; jiyaPLfs;

nfhNuhdh njhw;why; fLk; nghUshjhu neUf;fbfis re;jpj;J tUk; 

ehLfspy; ,yq;ifAk; mlq;Ffpd;wJ. ,e;epiyapy; gy jug;gl;l cld;gbf; 

iffs; kw;Wk; xg;ge;jq;fs; %yk; Vida ehLfsplk; fld;fs; kw;Wk; rYif 

fisg; ngw;Ws;s ,t;thwhd ehLfs;> Fwpj;j ehLfspd; gpbf;Fs; rpf;fp 

jLg;G+rpfs; tplaj;jpYk; mtu;fs; nfhLg;gijNa ngw;Wf;nfhs;Sk; R+oy; 

vOe;Js;sJ. 

Kjd; Kjyhf vkJ ehl;Lf;F ,e;jpahNt jLg;G+rpfis toq;fpaJ. gpd;du; 

mij tpepNahfpf;f Kbahj R+oy; vOe;Js;sjhf ,e;jpah mwptpj;jJ. 

gpd;du; rPdh ,yq;iff;F jhuhskhf cjt Kd;te;J jw;NghJ rpNdhghu;k; 

jLg;G+rpfis toq;fpf;nfhz;bUf;fpd;wJ. u\;ahtpd; ];Gl;dpf; jLg;G+rp 

fis gad;gLj;JtJ njhlu;gpy; murhq;fj;jpd; njspTgLj;jy;fs; Vw;Wf; 

nfhs;sj;jf;fjhf ,y;iy. 

Rfhjhu mikr;Rk; jLg;G+rpfs; gw;wpa rupahd njspTgLj;jy;fisAk; 

tpopg;Gzu;T jpl;lq;fisAk; Kiwahf Kd;ndLf;fhj fhuzj;jp 

dhNyNa ,e;j tpisT Vw;gl;Ls;sJ. ,uz;L fl;lq;fshf jLg;G+rpfisg; 

ngw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk; vd;why; Kjy; jlitahf nfhtp\Py;il ngw;Wf; 

nfhz;ltu;fSf;F ,uz;lhtJ jlit mj;jLg;G+rpfs; fpilf;ftpy;iy. 

mg;gbahdhy; rPd jahupg;igah my;yJ u\;a jahupg;igah Vw;Wf;nfhs;tJ 

vd;w Fog;gj;Jf;F rupahd jPu;Tfis ,J tiu murhq;fk; jutpy;iy. 

,NjNtis ehl;bd;gy gFjpfspYk; 60 taJf;F Nkw;gl;ltu;fs; kw;Wk; 

fu;g;gpzpg;ngz;fSf;fhd Muk;g fl;l jLg;G+rp jpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg; 

gl;L tUfpd;wd. fpuhkg;gFjpfspYk; kw;Wk; ngUe;Njhl;lg;gFjpfspYk; 

,j;jpl;lk; fle;j thuk; Muk;gpf;fg;gl;ljhapDk; ngUe;Njhl;lg;gFjpfspy; 

Fwpg;ghf Etnuypah khtl;lj;jpy; ,e;j jLg;G+rpfisg; ngw;Wf;nfhz;ltu; 

fspd; tpfpjk; 63 MfNt cs;sjhf kj;jpa khfhz MSeu; mYtyfk; 

njuptpj;Js;sJ.

,J Fwpj;J Muha;e;J ghu;j;jjpy; rPd jLg;G+rpia gad;gLj;jpdhy; 

Nkhrkhd gf;ftpisTfs; Vw;gLk; vd;w tje;jpfs; ,g;gFjpf;Fs; 

jhuhskhfNt gutpf;nfhz;bUg;gij mwpa Kbe;jJ. ,e;j jfty;fs; 

vt;thW ,tu;fSf;F nrd;wilfpd;wd vd;W rw;W Mokhf Njbg;ghu;j;jjpy; 

> Fwpj;j r%fj;jpdu; midtUk; ,e;jpa njhiyfhl;rp miytupirfs; 

kw;Wk; nra;jp miytupirfis mjpfkhf ghu;f;Fk; tu;f;fj;jpdu; vd;gij 

mwpa Kbe;jJ. Fwpj;j miytupirfspy; rPdhtpd; jLg;G+rpfspd; 

gf;ftpisTfs; gw;wp mbf;fb epfo;r;rpfs; xsp/xypgug;ghfp tUtjhNyNa 

,e;j epiyik vd;gJ Kf;fpa fz;L gpbg;ghFk;. 

,jd; fhuzkhfNt murpay; gpuKfu;fs; kw;Wk; khtl;lj;jpd; Rfhjhu 

gpuptpdu;> r%f Clfq;fspYk; Vida topfspYk; mtru mtrukhf jkJ 

fUj;Jf;fis Kd;itj;J gag;glhky; jLg;G+rpfis Nghl;Lf;nfhs;Sq;fs; 

vd tpopg;Gzu;T gpurhuk; nra;a Ntz;bajhapw;W. vdpDk; jLg;G+rpfs; 

tUtjw;F Kd;Ng ,tu;fs; ,e;j nraw;ghLfis Kd;ndLj;jpUf;fyhk;.

midj;J kf;fSf;Fk; jLg;G+rpfis toq;f Ntz;Lk; vd;w murhq;fj;jp 

dJk; kw;Wk; gpuNjr murpay;thjpfspdJk; Kaw;rpfs; xU Gwk; ,Uf;f> 

jLg;G+rpfs; te;jhYk; mij Nghl;Lf;nfhs;tjh Ntz;lhkh vd;w kf;fspd; 

kdepiy jtpu;f;fg;glNtz;banjhd;W. fpilf;Fk; jLg;G+rpfis Vw;Wf; 

nfhs;tJ jhd; midtUf;Fk; ghJfhg;G. jLg;G+rpfs; gw;wpa re;Njfq;fs; 

,Ue;jhy; mUfpYs;s khtl;l Rfhjhu kUj;Jt mjpfhupfs; kw;Wk; nghJ 

Rfhjhu mjpfhupfs;> itj;jpau;fsplk; re;Njfq;fis njspayhk;. jLg; 

G+rpfSf;F jl;Lg;ghL epytp tUk; ,t;Ntisapy; fpilf;Fk; re;ju;g;gj;ij 

eOt tplf;$lhJ vd;gij kf;fs; Gupe;J nfhs;s Ntz;Lk;.

சி. சிவகுமாரன்
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jLg;G+rpfs; gw;wp  
tPzhd tje;jpfs;

பிரேதச..             (5ஆம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி)

kiy a fj;jpd; NgR ngh U sh fp As;s
1000 Njrpa ghl rh iyfs; jpl;lk;

khz tu; fspd; fy;tp el t bf; if f spYk; 

ghl rh iy fspd; mgp tp Uj; jp apYk; Kd; 

 dpd;W nraw; gl MSq; fl;rp mu rp ay; 

 th jpfs; kl; L kpd;wp vjpu;f; fl;rp kiy af 

mu rp ay; th jp fSk; tpku; rd mu rp aiy 

tpLj;J ga D W jp kpf;f mu rp aiy Kd; 

 itf;f Ntz; ba fl; lhak; vOe; Js;  

sij kWf;f Kb ahJ.
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மைல ய கத் க்குள் ெப ந்ே தாட்டத் ைற 
சார் மக்களின் ேதைவகள் ஏரா ள மா னைவ. 
ஆன ேபா தி ம் ெப ந்ே தாட்ட மக்கைள 
ெபா த்த வ ைரயில் அவர்கள் ெதாழில் இயந்
தி ரங்க ளா க ம் வாக்கு வங் கி க ளா க ேம 
கணிக்கப்பட் டி க் கின்றனர் .  அவர்க ள  
உைழப்ைபப் உறிஞ் சிக்ெகாள்ேவா ம் ெப
ம தி மிக்க வாக் கு கைள ெபற் க் ெகாள்
ேவா ம் காலா கா ல மாக காலம் கடத்தல் ெசயற்
பா  களில் ஈ  பட் டி க்காவிடில் மக்களின் 
ேதைவப்பா கள் சரி பா தி ேய ம் நிவர்த் தி
யா கி யி ப்ப தற்கு வாய்ப் ண் .
இன்ைறய சூழ் நி ைல யி ம் மைல யகம் 

என்ற ம் அ  வ ெர லியா மாவட்டத்ைதேய 
ைமயப்ப த்தி இ ப்ப தான ேதாற்றம் ஒன்  
உ  வாக்கப்பட் டி க் கி ற . மக்கள் பிர தி நி
தி களின் ெதாைக அதி க ரித் க் காணப்ப 
வதன் கார ணத்தால் வ ெர லியா மாவட்
டத் க்கு ன்  ரிைம வழங்கப் ப  கி ற . 
ஆதலால் அரச இயந் தி ர ம் றப் பிர ேத சங்
கைள எட் டிப்பார்க்க தயங் கு கி ற . வ ெர
லியா மாவட்டத் திற்கு அ த்த ப டி யாக கண்டி, 
மாத்தைள மற் ம் ப ைள ஆகிய மாவட்
டங்கைள தாண்டி இரத் தி ன ரி, ேககாைல, 
ெமான ரா கைல, க த் ைற, காலி மற் ம் 
கு  நாகல் ஆகிய மாவட்டங்க ம் இ க் கின்
றன என்ப  அடிக்கடி மறக்கப் பட் ம் ம க்
கப்பட் ம் வ  கின்றைதக் காண  டி கி ற
ெலவண்ட் ேமற் பி ரி  மக்களின் அவலம்
அந்த வ ைகயில் இந்த வாரம் ேகச ரியின் 

குறிஞ் சி யா ன  ேககாைல மாவட்டத்தின் 
எட் டி யாந்ே தாட்ைட பிர ேதச ெசய லக பிரி
க் குட்பட்ட ெலவண்ட் ேதாட்ட மக்களின் 

குரைல ஒலிக்கச் ெசய்வ தற்கு ற்பட்ட .
எட் டி யாந்ே தாட்ைட பிர ேதச சைப பிரி க்

குட்பட்ட ெலவண்ட் ேமற் பி ரி  ேதாட்ட 
மக்கள் ேபர வலம் அ  ப வித் க் ெகாண் டி
க் கின்றனர். இத்ே தாட்டத்தில் அைம யப்

ெபற் ள்ள இலக்கம் 1 என்  ெபய ரி டப்
பட் ள்ள தான 20 வீ  கைளக் ெகாண்ட 
இரட்ைட ெந ங் கு டி யி ப்  ெதாகு தி யா ன  
தற்ே பா  அபாய கட்டத்ைத எதிர்ே நாக் கி யி
க் கி ற .
2016ஆம்  ஆண்  காலப்ப  கு  தியில் 

இத்ேதாட் டத்தில் இேத குடி யி ப் த் ெதாகு
தி யா ன  க ம் மைழயால் பாதிக்கப்பட்ட 
நிைலயில் மண்ச ரி  அபா யத்ைத ம் எதிர்
ெகாண்டதால் அந்த குடி யி ப் த் ெதாகு தி யில் 
இ ந்த கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த மக்கைள 
உடன டியாக அங் கி ந்  ெவளி ேயற் றிய 
ேதாட்ட நிர்வாகம், அங் குள்ள சிங்களப் 
பாட சாைல ஒன்றில் தங்க ைவத்த . சுமார் 20 
நாட்கள் குறித்த பாட சா ைலயில் தங் கி யி ந்த 
நிைலயில் பாட சாைல ச  கத்  தா ம் மற் ம் 
ெபற்ேறார் என பல்த ரப் பி ன ம் தம  பிள்
ைள களின் கல்வி நட வ டிக்ைககள் பாதிப்ப
ைட வ தாக ெதரி வித் ம் குறி த்த மக்கைள 
பாட சாைல கட் டி டங்களில் இ ந்  உட ன
டி யாக ெவளி ேய  மா  அ த்தம் பிர ேயா
கிக்கேவ ேவ  வழி யில்லா  அந்த மக்கள் 
மீண் ம் அபா ய ள்ள தம  அேத குடி யி
ப் த் ெதாகு தியில் தஞ்சம் குந்தனர்.
எட் டி யாந்ே தாட்ைட ெலவண்ட் ேதாட்டம் 

மட்  மில்லா  ெபா  வா கேவ மைல யகப் 
பகு தி களில் இவ்வா  கால நிைல சீர்ேக
கள் இடம்ெப ம் ேபாெதல்லாம் அபா யங்க 

ைள ம் அனர்த்தங்க ைள ம் எதிர்ெ காள் ம் 
மக்கைள தங்க ள  இ ப் பி டங்களில் இ ந்  
ெவளி ேய  மா  நிர்வாகம் கூ  வ ம் 

பின்னர் அேத இடத் க்கு அைழப்ப ம் 
தி தான விட ய மல்ல. அேத ேபான்ற ெதா  
நிைலதான் ெலவண்ட் ேதாட்டத் க்கும் 
ேநர்ந் ள்ள . 2016 ஆம் ஆண்  காலப்ப கு
தி களில் எதிர்ெ காள்ளப்பட்ட அபாயம் கார ண

மாக ெவளி ேய றிய மக்கள் பின்னர் மீண் ம் 
அேத குடி யி ப்  க க்கு தி ம் பினர். இவ்
வா றான நிைலயில் கடந்த ேம மாதம் நில விய 
கால நிைல சீர்ேகட்ைட ய த்  குறித்த குடி
யி ப்  ெவகு வாக பாதிப் க் குள்ளா ன . 
ேமற் கூ றப்பட்டைதப் ேபான்  ெலவண்ட் 
ேதாட்டத்தின் இலக்கம் 1 என்  குறிப் பி
டப்ப  கின்ற தான 20 வீ  கைளக் ெகாண்ட 
ெந ங் கு டி யி ப் த் ெதாகுதி மீண் ம் 
கடந்த 25ஆம் திகதி மண்ச ரி  அபா யத்ைத 
எதிர்ெ காண்ட .
கடந்த ேம மாதம் ெபய்த க ம் மைழ 

மற் ம் மண்ச ரி  அபா யத் க்கு மத் தியில் 
இந்த மக்கைள ேதாட்ட நிர்வா கேமா அல்ல  
ேவ  எந்த தரப்  க ேமா எட் டி ம் பார்க்க
வில்ைல.

ெபாலிஸில் ைறப்பா
இவ்வா  அவலம் நீடித் தி க்க கடந்த 5 

ஆம் திகதி குறித்த பகு திக்கு வ ைக தந்த 
ேதாட்ட நிர்வாக அதி கா ரிகள் மக்கைள அங்
கி ந்  ெவளி ேயற்  வ தற்கு நட வ டிக்ைக 
எ ப்ப தாக ெதரி வித்த டன் சில இடங்
கைள ெதரி  ெசய்  சில கு ம்பங்கள் தங்க 
ைவக்கப்பட் டன. அேத ேவைள ஏைன ேயா
க்கு கூடா ரங்கைளக் ெகா த்  பா  காப்

பான இடங்களில் கூடா ரங்கைள அைமத் க் 
ெகாள்  மா  ேகாரப்பட் டி ந்தனர்.
இதன்படி கூடா ரங்கள் அைமத்  கடந்த 12 

ஆம் திக தி வைர அந்த கூடா ரங்களில் இ ந்த 
மக்கள் தவிர்க்க டி யாத சில கார ணி களால் 
தம  கூடா ரங்கைள அகற்  வ தற்கான 
அ த்தம் எற்பட் ள்ள . அத் டன் அந்த  
கூடா ரங்கைள அகற்  வ தற்கு ன்ப தாக 
குறித்த மக்கைள சந் தித்த நிர்வாக அதி கா
ரிகள் மீண் ம் அேத ெந ங் கு டி யி ப் க்கு 
ெசல்  மா  ஆேலா சைன கூறப்பட் ள்ள . 
எனி ம் 2016 ஆம் ஆண்  தாம் ஏமாற்

றப்பட்  விட்ேடாம் என் ம் இம்  ைற ம் 
ஏமா  வ தற்கு தயா ரில்ைல என் ம் ஆகேவ 
அபாயம் உள்ள குடி யி ப் க்கு எம்மால் 
ெசல்ல டி யா  என் ம் மக்கள் கூறி ய
டன் பிறி தான இடங்களில் கூடா ரங்கைள 

அைமத்  அந்த கூடா ரங்களில் தங்க லா
யினர். ேம ம் எக்கா ர ணத்ைதக் ெகாண் ம் 
தாம் மீண் ம் ஏமாற தயா ரில்ைல என் ம் 
திட்ட வட்ட மாக ெதரி வித் ள்ளனர்.
இத ைன ய த்  கடந்த 12 ஆம் திகதி கூடா

ரங்கள் அைமக்கப்பட் ள்ள பகு தி க க்கு 
வ  ைக தந்த ேதாட்ட அதி கா ரிகள் கூடா ரங்
கைள அகற் றி விட்  லயன் குடி யி ப் க்கு 
ெசல்  மா ம் அ  வைர ேவைல நி த்தம் 

ெசய்யப்பட் டி ப் பதா க ம் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு ெதரி விக்கப்பட் ள்ள . 
எப்ப டி யி ப் பி ம் ேதாட்ட அதி கா ரி களின் 

ேகாரிக்ைகைய மக்கள் நிரா க ரித்தன் கார ண
மாக ேமற்படி 20 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த
வர்கள் மீ  ேதாட்ட நிர்வாகம் கடந்த 13 ஆம் 
திகதி எட் டி யாந்ேதாட்ைட ெபாலிஸ் நிைல
யத்தில் ைறப்பா  ஒன்ைற பதி  ெசய் ள்
ள . ெலவண்ட் ேதாட்டத் க்கு  ெசாந்த மான 
காணி களில் அத்  மீறி கூடா ரங்கள் அைமத்
தி ப்ப தாக கூறிேய ைறப்பா  அளிக்
கப்பட் டி ந்த . இதன்படி ைறப்பா  

அளிக் க ப் ப ட்ட 
20 ேபரில் வ
க்கு  சுக  யீனம் 

கார ண மாக 17 ேபர் 
ேமற்படி  ேதாட்

டத்தில் இ ந்  சுமார் 20 கிேலா மீட்டர் 
ரத்ைத கால்ந ைட யா கேவ பய ணித்  

ெபாலிஸ் நிைல யத்ைத அைடந்  நிைல ைம
கைள விளக்கி வாக் கு லம் அளித்  விட்  
மீண் ம் 20 கிேலா மீட்டர் ரம் கால்ந ைட யா
கேவ பய ணித்  இர  7 மணி ய ளவில் கூடா
ரங்கைள அைடந்த தாக குறிப் பி  கின்றனர்.
ேம ம் கூடா ரங்கைள அைமத் க் ெகாள்
 மா  கூறிய ேதாட்ட நிர்வா கேம ெதாழி லா

ளர்கள் மீ  ெபாலிஸ் நிைல யத்தில் ைறப்

பா  அளித் தி ப்ப தா க ம் குற்றம் சுமத் தி
ள்ளனர்.அ  மாத் தி ர மன்றி கூடா ரங்களில் 
தங்கி இ ப்ே பா க்கு ெதாழி ம் ம க்கப்
பட் டி க் கி ற . 

வாழ்வா தார உதவி
இந் நி ைலயில் வாழ்வா தாரம் பாதிக்கப்

பட்ட மக்க க்கு ெலவண்ட் ேதாட்ட த்  
மாரி யம்மன் ஆலய கு க்கள் ேமாகன கு க்
க ம் அேத ேதாட்டத்ைதச் ேசர்ந்த கமல் 
திவா என்ற இைள ஞ ம் ன்வந்  உலர் 
உண ப்ெ பா ட்கைள வழங் கி ள்ளனர். 
இத ைன ய த்  தைல ைற காப்ேபாம் 

அைமப் ம் அன்ைன அைமப் ம் வரக்
கா ெபால தமிழ் ச கம் அைமப் ம் உலர் 
உண ப்ெ பா ட்கைள வழங்கி உத வி ள்
ளன. கூடா ரங்களில் இ ப்ே பா க்கு ேவ  
எவ ம் கரம் நீட்டி இ க்க வில்ைல என்ப  
கவ ைலக் கு ரிய விட ய மாகும்.
கவனம் ெச த்தப்பட்ட தாக தகவல்
மண்ச ரி  அபாயம், ெதாடர்மைழ, ெபா

ளா தார, வீழ்ச்சி ஆகி ய வற்றில் அதி க மாக 
பாதிக்கப்ப  வ  ெப ந்ே தாட்ட மக்கேள 
என்பைத ஆயி ர மா யிரம் தட ைவ க க்கு 
ேமல் கூறப்பட்டா யிற் . ஆனா ம் ஆக்க
ர்வ ெசயற்பா  கைள காண  டி யா ள்ள . 
அந்த வ ைக யி ேலேய ெலவண்ட் ேதாட்ட 
மக்கள் கடந்த 16 ஆம் திகதி தன் கி ழைம 
ேமற்ெ காண்ட கவ ன யீர்ப்  ேபாராட்டம் 
ஓங்கி ஒலித்த குர ம் ஊட கங்கள் வாயி லாக 
தீயாக பரவ, இரா ஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் 
ெதாண்டமான் இவ் வி வ கா ரத்தில் தைல யீ  
ெசய் தி ப்ப தாக ெதரி விக்கப்ப  கி ற .
இந் நி ைலயில் ெலவண்ட் ேதாட்ட மக்கேளா 

எங்க க்கு மட் ம் ஏன் இந்த அவல நிைல 
என் ம் ஏன் இவ்வா  அநீதி இைழக்கப்ப 
கி ற  என் ம் ேகள்வி எ ப் பி ய டன் 

தமக்கு ெதாழில் பா  காப் டன் பா  காப்பா
ன ம் நிரந்த ர மா ன  மான வீ  கைள உட ன டி
யாக நிர்மா ணித்  த  மா ம் அபாயம் எதிர்
ெகாள்ளப்ப ம் குடி யி ப்  பகு திக்கும் ெசல்ல 
டி யா  என் ம் அதற்காக தம்ைம வற் 
த்த ேவண்டாம் என் ம் ெதரி வித் ள்ளனர்.
ெலவண்ட் ேதாட்ட மக்களின் நிைலைம 

இவ்வா றி க்க ேதாட்டத் க்கு ெசன்ற 
ன்னாள் சப்ர க வ மாகாண சைப உ ப்

பினர் அண்ணா மைல பாஸ்கரன், ெலவண்ட் 
ேதாட்ட விவகாரம் ெதாடர்பில் இராஜாங்க 
அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்டமான் பிரதமர் 
மஹிந்த ராஜபக்சவின் கவனத் க்கு ெகாண்  
ெசன்றி ப்பதாக ம் இ  குறித்த அ த்த 
கட்ட நடவடிக்ைக எ க்கப்ப ம் என்  
ெதரிவித்தி ப்பதாக ம் ெப ந்ேதாட்ட 
பிராந்தியங்க க்கான பிரதமரின் இைணப் ச் 
ெசயலாளர் ெசந்தில் ெதாண்டமான் இந்த 
தகவைல ெலவண்ட் ேதாட்ட மக்க க்கு 
கூ மா  தன்ைன  அ ப்பியி ப்பதாக ம் 
கூறி ள்ளார் .  இதைன  ெலவண்ட் 
ேதாட்ட ெதாழிலாளியான ேவலா தம் 
கணபதிப்பிள்ைள உ திப்ப த்தினார்.
எப்படி இ ப்பி ம் மைலயக ச கத்தார் 

எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைள படிப் 
படியாக நிவர்த்திப்பதற்கும் அவர்கள  
ேதைவப்பா கைள நிைறேவற் வதற்கும் 
சம்பந்தப்பட்ேடார் நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் 
டிய  கட்டாயக் கடைமயாகும். அந்தவைக 
யில் ெலவண்ட் ேதாட்ட மக்களின் குர க் 
கும் ெசவிம க்க ேவண் ம் என்ப டன் 
அவர்கள  நியாயமான ேகாரிக்ைககள் 
நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம் என்பேத எதிர் 
பார்ப்பாகும்...
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ஈழத்தின் வட லத்தில் பல  இைசக்
க ைல ஞர்கள் தம  இைசப்ப ணிைய ேமற்
ெகாண்  வ  கி றார்கள். அவர்க ளி லி ந்  
மிக ம் வித் தி யா ச மா ன வ ராக இைசைய 
ேநசித்  இைச ேயா  தன  வாழ்ைவ 
நகர்த்திச் ெசன்றவர் தான் யாழ்.ரி.சீலன்.
திைரப்ப டப்பா டல்கைளக் ேகட்பதில் 

ஆர்வம் ெகாண் டி ந்த யாழ்ப்பாண மக்கைள 
வீைண இைச ைய ம் அன்  ேகட்க ைவத்த 
ெப  ைமக் கு ரி யவர்.வீைண இைசைய தனிக்
கச்ேச ரி க ளாக ேமைட களில் நிகழ்த் தி யவர்.
இவ ர  வீைண இைசயால் கவ ரப்பட்ட

வர்கள் இவ ர  மாணாக்கர்க ளா க ம் திகழ்ந்
தார்கள்.
மிகக் கு  கிய காலத்தில் வீைண மீட் 

வதில் க ழீட் டிய இைச வித்தகர் சீலன் எப்
ெபா ம் திய யற் சி களில் ஈ  பட்ட 
வண்ணேம திகழ்ந்தார்.
திைரப்ப டப்பா டல்களில் மிக அரி தாக மீட்

டப்ப ம் இைசக்க  வி யான, எம  யாழ் வாத்
தி யத்ைத ஒத்த  ேபான்ற தாக இ க்கும் ஸ் 
ரீல் கிட்டார் வாத் தி யத்ைத மீட் டினார்.
இந்த இைசக் க  வி களில் திைர யிைசப் 

பாடல்கைள மீட்டி இரண்  ெதாகு தி க ளாக 
ஒலிப்ப தி  ெசய்  ெவளி யிட் டி ந்தார்.
யாழ்ப்பாணம் ‘சிங்லயர்’ ஒலிப்ப தி க்  

கூ டத்தின் அதிபர் ஒலிப்ப தி  நி ணர் நித்தி 
அவர்கள் மிகுந்த ஆர்வத் டன், மிகச் சி றப்
பாக இந்த ஒலிப்ப திைவ ேமற்ெ காண்டார்.
இ  வட்டா க ம்  ெவளி யி டப்பட்ட .
இலங்ைக வாெனாலி உட்பட உலகில் 

இயங்கி வ  கின்ற தமிழ் வாெனா லி க ளி ம் 
சீலனின் ஸ் ரீல் கிட்டார் இைசக்ே காலம் ஒலி
ப ரப்பா கி ள்ள .
ஸ் ரீல் கிட்டார் இைசப்பதில் பாண் டித்

தியம் ெபற்ற யாழ்.ரீ.சீலன்,  ராஜன்ஸ் இைசக்
கு வின் இைச நிகழ்ச் சியின் ேபா  ஸ் ரீல் 
கிட்டாரில் பாடல்கைள இைசத்  இர சி கர்
கைள ேநர டி யாக மகிழ் வித்  வந்தார்.
பல இைசக்க  வி கைள இைசக்கும் திறைம 

ெபற்ற வ ராக விளங் கிய யாழ்.ரீ.சீலன் ஒேர 
ேநரத்தில் கீ ேபாட், ஸ் ரீல் கிட்டார், ேதைவ 
ஏற்ப ம்ே பா  லீட் கிட்டார் என ேமைட
களில் மீட் டி வந்தார். 
இவ ர  இந்த பல  வாத் தி யங்கைள மீட் ம் 

திற ைமையக் கண் , ேகட்  இர சிப்ப தற்கா
கேவ ராஜன்ஸ் இைசக் கு ைவ தம  ஊர்
களின் ஆல யத் தி  வி ழாக்க க்கு இர சி கர்
க ளான தி  விழா உப ய கா ரர்கள் அைழத்  
மகிழ்ந்தார்கள்.
இந்த ேமைட இைச நிகழ்ச் சி களில் மிகச் சு

வா ரஸ்ய மான பல சம்ப வங்கள் நைட ெப ம். 
அைவ சீல டன் சம்பந்தப்பட் ம் உள்ளன. 
அவ  ர  அ  பவப்  பய  ணங்களின் 

ேபாதான பல  வி ட யங்கைள நைகச் சு ைவ யா
கேவ எ த் க் கூ வார்.
இர  ேநரப்ப ய ணங்களின் ேபா   க்

கத்ைதத் தவிர்த் தி க்க சீலன் கூ ம் 

கைதகள் வயி  கு ங்கச் சிரிக்க ைவக்கும்.
ஒ  ைற வ  னி யாவில் ஒ  நிகழ்ச்சி, 
ங் கு  தீவில் ஒ  நி கழ்ச்சி இரண் ம் ஒேர 
ேநரத்தில் நைட ெபற ேவண் ம். நிகழ்ச்
சி கைள கலா லயா இைசக் கு  அதிபர் 
பி.நாேகஸ்வரன் அவர்கள் ஏற் க்ெ காண் 
விட்டார்.
அப்ெ பா  கீ ேபார்ட் வாத் தியம் இைச 

நிகழ்ச் சி களில் மீட் ம் காலம். இைசக்க 
வி கைள வாட ைகக்கு வழங்கி வ ம், யாழ்.
ெகாக் குவில் நாறி மரத்தடி ஒலி ய ைமப்
பாளர், மினி மகா லிங்கம் அவர்க ளிடம் ஒேர 
ஒ  ைவ.சி.10 என்ற கீ ேபார்ட் தான் இ ந்
த . அந்த கீ ேபார்ைட எ த் க்ெ காண்ட 
நாேகஸ்வரன் அவர்கள், இன் ேமார் கீ 
ேபாட்ைட ம் ஒ ங்கு ெசய்  விட்டார்.
ஆனால் இரண்  இடங்க ளி ம் நாேகஸ்

வரன் அவர்கள் எவ்வா  இைச மீட்ட 
டி ம்?
அந்தப் ெபரிய திண்டாட்டத் க்கு பதி லாக 

நாேகஸ்வரன் அவர்கள் மனதில் எ ந்தவர் 
யாழ்.ரீ.சீலன்.
உய ரத் தி ம், ேதாற்றத் தி ம் ஒேர மாதி ரி

யா ன வர்கள் சீலன் –நா ேகஸ்வரன் ஆகிேயார்.
திட்ட மிட்ட படி சீலன் தைல ைமயில் ஓர் 

இைசக் கு  வ  னியா ெசன்ற . நாேகஸ்
வரன் தைல ைமயில் ஓர் இைசக் கு  ங் கு 
தீ க்குச் ெசன்ற .
இரண்  இடங்க ளி ம் கலா லயா இைசக்

கு வின்  இைச நிகழ்ச் சிகள் அதி காைல 
ஒ  மணி தல் ன்  மணி வைர நைட
ெபற்றன. நிகழ்ச் சி கைள நிைற  ெசய்  

இரண்  ெதாகு தி யான ஒேர இைசக் கு க்
க ைல ஞர்கள் யாழ் நகரில் சந் தித்  தமக்குக் 
கிைடத்த வர ேவற்ைப ம் அ  ப வங்க
ைள ம் ேபசி மகிழ்ந்தனர்.
இவ்வா  பல சம்ப வங்களில் சீலன் 

இ ந்தார். அன்ைறய கால கட்ட யாழ் இைசக்
க ைல ஞர்களின் உைர யா டல்களில் எப்ெ பா

ம் சீலனின் ெபயர் உச்ச ரிக்கப்பட் க்
ெகாண்ேட இ க்கும்.
இவர் இலண்டனில் வாழ்ந்த காலத்தில் 

பல  நிகழ்ச் சி களில் பங்ெக த் ள்ளார். 
இலங்ைகக்க ைல யகம் 1989ஆம் ஆண்  
பரிஸ் நக ரத் க்கு சீலைன சிறப் க்க ைல
ஞ ராக அைழத்  மாண்ேபற் றிக்ெ காண்
ட .ஐபிசி தமிழ் 1997இல் இலண்டன் 
 ெவாக்ேஸால் பகு தியில் ஆரம் பிக்கப்பட்ட 
ேவைளயில் தன  ஒலி ய ைமப்  ெதாழில் 

ட்பத்ைத பகிர்ந் தி ந்தார். யாழ்.ரி.சீலன் 
மீட் டி  வந்த ஸ் ரீல் கிட்டார் வாத் தி யத்ைத 
இலண்டனில் ெசல்வி ஸ் தி சுேர ச க்கு 
கற் க்ெ கா த்தார்.
இப்ெ பா  ைவத் தியக் கலா நி தி யாக 

விளங்கும் ஸ் தி சுேரசன் ஸ் ரீல் கிட்டார் 
வாத் தி யத்ைத மிகக் கு  கிய காலத்தில் கற்
த்ேதர்ந்தார்.
சீலன் அவர்க க்கு ஏற்பட்ட ற்  ேநாய் 

அவ ர  கரங்கைளச் ெசய லி ழக்கச் ெசய்
 விட்டன . விரல்களால் கைல  லைகக் 

கவர்ந்த ஒ  கைல ஞ க்கு இப்படி ஒ  
ேநாய் ஏற்பட் க்ெ காண்ட .
அவ க்காக ஏற்பா  ெசய்யப்பட்  

குெராய்டன் பகு தி யி ள்ள அஸ் குெராவ்ற் 
மண்ட பத்தில் நைட ெபற்ற நிகழ்ச் சியில் 
தான் மீட்டி வந்த ஸ் ரீல் கிட்டார் வாத் தி
யத்ைத தன  மாண வியின் கரங்களில் ஒப்
ப ைடத்  வாழ்த் தினார். இந்த நிகழ்  அந்த 
மண்ட பத்தில் திரண் டி ந்த அைனவர் ெநஞ்
சங்க ைள ம் ெநகி ழ ைவத்த .
யாழ்.ரி.சீலன் அவர்கைளப் பலர் பாராட் டி

யி க் கி றார்கள், அவ ர  இ  திக்கா லத்தில் 
குெராய்டன்  அஸ் குெராவ்ற் கைல ய ரங்
கத்தில் அறி விப்பாளர் பீ.எச்.அப் ல் ஹமீத் 
அவர்கள் நின்றார், அவர் கண்டைதப் பதி  
வி  கிறார்.

“யாழ் மண் க்கு மட்  மல்ல 'யாழ்' ஈன்ற 
ேசய்  எனக்க  தப்ப ம் Steel guitar வாத் தி
யக்க  விக்கும், நம்மவர் மத் தியில் ெப ைம 
ேதடித்தந்த ெப ம் கைலஞன். 

Steel guitarக  வியில் இைச மீட் ம் அக்

கைல, தமி ழர்கைளப் ெபா த்த அளவில், 
தன்ே னா  மைறந்  ேபா கக் கூ டா  எ ம் 
அக்க ைற ேயா  'ஸ் தி(சுமதி)சுேரஷன் ' 
என்ற மாண விக்கு , கு  கிய காலத்தில் 
அக்க ைலையக் கற் பித் , கடந்த ஆண்  
லண்டன் மாந கரில் 'அரங்ேகற்றிப்' பார்த்த 
அந் நி கழ்வில் , நா ம் கலந்  ெகாண்ட 
நிைன விைன மீட்டிப் பார்க் கிேறன். 
அன்  தன் உடல் உபா ைத ையக் கூட, 

சற் ம் கத்தில் காட் டிக்ெ காள்ளாமல் தன் 
மாண வியின் இைச நி கழ்ச்சி சிறப் ற நடந்
ேதற ேவண் ம் எ ம் அக்க ைற ேயா , 
அரங்கின் ஒலி ய ைமப்  சீராக அைமந் திட 
ெவகு சு  சு ப்பாக ஓடித் தி ரிந்த ைதக்கண்  
ஆச்ச ரி யப்பட்ேடன். 
ேமைடக்கு அைழத் ப்  பாராட்டப்பட்ட 

ேவைள யி ம் கூட 'தனக்குப் ெபரி தாக 
ஒன் ம் ெதரி யா , அக்க ைலயின் அடிப்ப
ைடைய மட் ேம ெதாட் க்காட் டிேனன் 
அதைனப் பற் றிப் பி டித்  இத்தைன அற்

 தமாய் வாசிப்ப  தன் மாண வியின் திற
ைமேய ' என வள ம் தைல  ைறயின் 
ஆற்றைல அங் கீ க ரித் ப் ேபசி ய ேபா , 
"வித் வச் ெச க் கிைனப் பக் கு வத்ே தா  
ெவளிப்ப த் ம்’ அவ ர  திர்ச் சி யிைனக் 
கண்ேடன். 
அன்  அ வ ர  உற்சா க ம் சு  சு ப் ம் 

கண் , இன் ம் 
பல  ஆண்   
இவர்  நம்மத்
தியில்  வாழ்ந்  
ே ம ம்  பல 
இைசப்பங்க  ளிப்

 கைள வழங்கப் 
ேபாகிறார் என்ற 
நம்  பிக்ைக  ேயா  
வாழ்த் க் கூறி விைட ெபற்ேறன். ஆனால் 
இத்தைன விைரவாய் அவர் எம் மி ட மி ந்  
நிரந்த ரமாய் விைட ெபற்  வி வார் என்  
எள்ள ள ம் எதிர்பார்க்க வில்ைல”.
கைல ஞர்க டன் மிக ம் ேநசத் டன் 

உற வா டி வந்த யாழ் சீலைன அன்  ( 
07.05.2016)   ைவத் திய மைனயில் பாடகர் 
ேக.எஸ்.பாலச்சந் திரன்  –ேஜர்மனி, பாடகர் 
எம்.பாக் கி ய ராஜா – ெடன்மார்க், இைசக்க
ைலஞர் எம்.கு  நாதன் – பிரிட்டன், இைச
ய ைமப்பாளர் ேக.சுந்தர் (குட்டி மாஸ்டர்) 
 –ேநார்ேவ,  ேநார்ேவ இைசக்க ைலஞர் ஆர்.
கேணஸ் ஆகிேயார் சகிதம் ெசன்  பார்க்க 
டிந்த . 
ற்  ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்டி ந்தவர் 

தன  வாழ் நாட்கைள எண்ணிக்ெகாண்டி 
ந்த ேநரம். எம்ைமக் கண்ட ம் மிக ம் 

சந்ேதாசமைடந்தார் .  அவர  கைடசி 
நிமிடங்களில் சந்தித் க்ெகாண்ேடாம்.
நரம்  வாத்தியங்களில் நர்த்தனம் ரிந்த

அந்த அழகான கரங்கைளக் கைடசியாகத் 
ெதாட் ப்ேபசிேனாம் .அவர்  ைவத்திய 
மைனயில்  ேந ா டன்  ேபா ர ாடிக் 
ெகாண்டி ந்த ேவைளயி ம் அவ க்கான 
ஒ  பாராட்  விழா நைட ெபற்ற . அந்த 
விழாவில் எல்ேலா ம் பங்கு பற்ற ேவண் ம் 
என்  அவேர ேவண் ேகாள் வி த்தார். 
அதைன நான் வீடிேயாவில் பார்ப்ேபன் 
என் ம் கூறினார்.
அந்த இ தி நிமிடங்களி ம் அவர் 

கைல ணர்விலி ந்  வி படவில்ைல . 
இ  தான் ஓர் உண்ைமக்கைலஞனின் 
வாழ்க்ைக.
யாழ் .ரி .சீலன்  ஈழத்  இைச லகில் 

என்ெறன் ம் வாழ்ந் ெகாண்டி ப்பார்.

கைல, தமி ழர்கைளப் ெபா த்த அளவில்,
தன்ே னா  மைறந்  ேபா கக் கூ டா  எ ம்
அக்க ைற ேயா  'ஸ் தி(சுமதி)சுேரஷன் '
என்ற மாண விக்கு , கு கிய காலத்தில்
அக்க ைலையக் கற் பித் , கடந்த ஆண்
லண்டன் மாந கரில் 'அரங்ேகற்றிப்' பார்த்த
அந் நி கழ்வில் , நா ம் கலந்  ெகாண்ட
நிைன விைன மீட்டிப் பார்க் கிேறன். 
அன்  தன் உடல் உபா ைத ையக் கூட,

கண் , இன் ம்
பல  ஆண்
இவர்  நம்மத்
தியில்  வாழ்ந்
ே ம ம்  பல
இைசப்பங்க  ளிப்

 கைள வழங்கப்
ேபாகிறார் என்ற
நம்  பிக்ைக  ேயா
வாழ்த் க்கூறி விைடெபற்ேறன் ஆனால்
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வன் னியில் ச க மாற்றம்
ஆதியில் வன் னியில் வாழ்ந்த கற்கால மக்
கைளப் பற்றி எமக்குக் கிைடக்கும் ெசாற்
ப மான ஆதா ரங்கைள அடிப்ப ைட யா கக்
ெகாண்  ன்  கவ னித்ேதாம். கற்கால மக்
க ம் பைழய கற்காலம், ண்கற்காலம் 
என் ம் இ  ேவ  கால கட்டங்கைளச் ேசர்ந்
த வர்கள். குடி யி ப் க்க ம் கிரா மிய வாழ்க்
ைக ம் இலங்ைகயில் கி.  900 த லா கேவ 
ஏற்பட்டன. அ ம் ெதன் னிந் திய வழக்கான 
ெப ங்கற்கா லப்பண்பா  பர வி ய ைமயின் 
ல மா கேவ அைவ இடம்ெபற்றன. அதன் 

வழி யா கேவ ஒ  உற்பத் தி  ைற ம் உ  வா
கி ய . அதன் பய னாக நில வ ளங்க ைள ம் 
கடல்வ ளங்க ைள ம் ச  தா யத்தின் ேதைவ
க க்ேகற்ப பயன்ப த் ம் ைற உ  வாக்
கப்பட்ட . வன் னி யி ம் இவ்வா றான மாற்
றங்கள் கி.  900 தல் கி.  ன்றாம் ற்
றாண்  வைர யான காலப்ப கு தியில் ஏற்பட்
டன. எ த்த றி  அறி  க மாகிப் பர வி ய ம் 
பாவைனப் ெபா ட்க ளி ம் மைல க ளி ம் 
ெசாற்க ைள ம் வச னங்க ைள ம் அைமக்கத்
ெதா டங் கி னார்கள். அதனால் வாழ்க்ைக ைற 
ெதாடர்பான சில பிர தா ன மான விட யங்கைள 
அறிந்  ெகாள்வ தற்கான வாய்ப் க்கள் கிைடத்
ள்ளன.
ெதால்ெ பா ள் சின்னங்கள் அகழ்வாய் 
களின் லம் கிைடக் கின்றன. கள ஆய்  களின் 
ல ம் அைவ கிைடக் கின்றன. அவற்ைற 

அைட யா ளப்ப த்  வ தற்கும் ரிந்   ெகாள்வ  
தற்கும் சில தைக ைமகள் அவ சி ய மாகும். அைவ 
பல்  ைறசார் அறிவின் லம் ெபற ேவண் டி
ய ைவ யாகும். அவற் றி ெலான்  ெதால் லியல் 
பற் றிய ெதளி வான அறி ம் அகழ்வாய்

 களின் லம்ெபற்ற அ  ப வ  மாகும் . 
இலங்ைகயில் த்தளம், கந்த ேராைட, யாழ்ப்
பா ணக்ே காட்ைட, மாந்ைத த லான பகு தி
க ளிேல ெதால் லி யல்  ைறயில் ேமதா வி லா
ச  ைடய அறி ஞர்களின் பங்க ளிப்  ட ம் 
வழி ந டத்த லி ம் கணி ச மான க் கி யத் வம் 
வாய்ந்த அகழ் கள் நைட ெபற் ள்ளன. இ ப்
பி ம் யாழ்ப்பா ணத்தில் நைட ெபற்ற ஆய்

 கைளப் பற்றி எ  திய அறிக்ைக எ ம் 
ெவளி வ ரவில்ைல . அவற்ைற ெவளி யீ  
ெசய்வ  அர சாங்கத் தி ைணக்க ள மான ெதால்
லியல் திைணக்க ளத்தின் ெபா ப் ம் கட ைம
யாகும். கந்த ேரா ைடயில் 1970 இல் அகழ்

 கைள நடத் திய ெபன் சில்ேவ னியா பல்க
ைலக்க ழக ஆய்வாளர் கு வின் தைல வ ரான 
விமலா ெபக்லி ஒ  விரி வான, விப ர மான 
அறிக்ைக ெயான்ைற எ  தி யபின் அதைனத் 
ெதால்ெ பா ள் திைணக்க ளத் திடம் ஒப்ப ைடத்
ள்ளார். ஆனால் அவர்கள் அைதக் கிடப் பி

ேலேய ேபாட்  விட்டனர். அதற்கான காரணம் 
இ  வ ைரயில் ெசால்லப்ப ட வில்ைல.
இ  பல க்குத் ெதரி யாத விட ய மாகும். 
ெதரிந்த வர்க ம் விரல் விட்  எண்ணக் கூ டிய 
அள வி ேலேய இ க் கி றார்கள். மற்ைறய இடங்
களில் நைட ெபற்ற அகழ் கள் பற் றிய அறிக்
ைககள் யா ம் ெவளி யி டப்பட்
ள்ளன. அறி யா ைமயின் கார

ண மாக இவற்ைறப்பற்றிப் ேபச
ேவண் டி ய வர்க ம் ெமௗன மா
கேவ இ ந் ள்ளனர். கந்த ேரா
ைடயின் ெதால் லியல் பற் றிய 
விப ரங்கைள ேபால் .இ .பீரிஸ் 
ெவளி  யிட்ட  அறிக்ைகயின் 
லேம ஓர ள விற்ேக ம் அறி ய
 டிந்த . 
வன் னிையப் பற்றிப் பலர் 
ேமற்ெ காண்ட கள ஆய்  களில் 
ெப  ம ள வி லான ெதால்ெ பா ள் 
சின்னங்கள் கிைடத் ள்ளன . 
அைவ ெப ங்கற்கா லப்பண்
பாட் த் ெதாடர்  ைட ய ைவ
யாகும் . ஆதி வர லாற் க்கா
லத் திற்கு (கி.  400  கி.பி 400) உரி யைவ. 
அவற் ள் ெப ம்பா லா னைவ ெசாற்கள் 
அைமக்கப்பட்டைவ .  ஆயி ம் ,  ெதால்
ெபா ள் சின்னங்கள் ேவறி டங்கைளப் ேபான்  
வன் னி யி ம் ச க அச் சு த்த லா கி விட்டன. 
அவற்ைறப் பா  காக்க ேவண் டிய ஏற்பா கள் 
அவ சி ய மா னைவ. காத்தான் கு டியில் அைமந்
ள்ள  தனியார்  அ ங்காட்  சி  ய  கத்ைதப் 

ேபான்ற ஒன் க்கு ேமற்பட்ட அ ங்காட் சி ய
கங்கள் வன் னி யி ேலேய ேதைவப்ப  கின்றன. 
ஒ  ைற வ  னி யா வி ள்ள அ ங்காட் சி ய
கத்ைதப் பார்க்கும் வாய்ப் க் கி ைடத்த . அ  
நன்றாகப் ேபணப்ப  கின்ற . 
ஒ  ெபௗத்த  கட்ட  ைமப்ைப  ெயாத்த 
வடிவில் அ  அைமந் ள்ள . அங்கு காட்
சிக்கு ைவக்கப்பட் டி க்கும் ெபா ட்கள் 
ஒேர வி த மா னைவ. ெபௗத்தம் சார்ந்த ெபா ட்
கைளத் ெதரி  ெசய் , அங்கு காட் சிப்ப த் 
கின்றனர். நாக வ ழி பா , ைசவ ச மயம் என்பன 
சார்ந்த சின்னங்கள் எைவ  மில்ைல. மஹி
ஷ மர்த்த னியின் உன்ன த மான சிற்ப ெமான்  
மட் ேம காணப்ப  கின்ற . தமிழ் தவிர்ந்த 

ேவெறந்த ெமாழி யி ம் அங் குள்ள சின்னங்
களில் ெபயர்கள் எ  தப்பட் டி க்க வில்ைல. 
எனேவ அந்த அ ங்காட் சி யகம் தமிழர் பண்
பாட்டின் க  லம் என்ற  வ ைகயில் மிக ம் 
சிறப்  ைட ய தாகும். 
இங்கு ன்னர் வைர ய ைறப்ப த் திக்  கூ றிய 
ஆதி வ ர லாற் க்    கா லத்தில் தமிழ், பிரா கி
தம் ஆகிய இ  ெமாழி க ம் நாக வ ழி பா , 

சிவ லிங்க வ ழி பா , ெபௗத்த ச மயம் ஆகிய 
வழி பாட்   ைற க ம் வழக்கில் இ ந்தன. 
ஆதி யான மக்கள் ேபசிய ெமாழிகள் மைறந்  
 விட்டன. அவற்றின் வழக்கான குய, நமர 
த லான ெசாற்கள் பிரா கி த ெமாழிக்கல்

ெவட் க்களில் காணப்ப  கின்றன. இலங்
ைகயின் ேவ  பிராந் தி யங்களில் ேபால வன்
னி யி ம் சில இடப்ெப யர்கள் மிக ம் ரா த ன
மா னைவ. அைவ ண்கற்கால மக்கள் ேபசிய 
ெமாழி களின் சுவ  க ளாகும். சில வ  டங்க
க்கு ன்னர் ேபரா சி ரியர் ஷ்ப ரட்ணம் 

கப்பச்சி என்  மி டத்தில் அைட யா ளங்கண்ட 
ஒ  சிறிய கல்ெவட்டின் ைகப்ப டத்ைத வீர
ேக ச ரியில் ெவளி யிட்டார். அ  ஒ  சிறிய 
கலப்  ெமாழிக்கல்ெவட்டாகும். 'ெபாகும் ர 
ேவடன்கல் ெப ம்ணாவிய் ெலேண' என்ப  
அதில் குறிப் பி டப்பட் ள்ள வாச க மாகும். 
அதில் ம்ெ மா ழிச்ெ சாற்கள் கலந் ள்ளைம 
அதற் கு ரிய சிறப்பம்சம் என்  கூறலாம். 
த லா வ  ெசால் ண்கற்கால மக்களின் 

ெமாழிக் கு ரிய இடப்ெப ய ராகும். இ  திச்ெசால் 

பிரா கி தம் என்ப டன் அவற் க்கு இைடப்
பட்டைவ தமிழ்ப்ெப யர்ச்ெசாற்க ளாகும். இக்
கல்ெவட்  இனக்க லப் , ெமாழி மாற்றம், பண்
பாட்  மாற்றம் ஆகி ய வற்றின் அைட யாளம் 
என்ப  குறிப் பி டத்தக்க . 
வன் னியின் ர் வீக வர லா  அண்ைமக்
காலம் வைர ெதளி வற்ற தாகக் காணப்பட்
ட . சான்றா தா ரங்கள் கிைடக்கா த ைம ம் 
தவ றான ரிந்  ணர் ேம இதற்கன கார
ணங்க ளாகும். பிரா கி  த  ெமா ழிச்ெ சாற்கள் 
அைமந்த பாவ ைனப்ெ பா ட்கள், வழி பாட்
ச் சின்னங்கள் ேபான்றைவ அங்கு கிைடக்

கவில்ைல. ஆயி ம் அவற்றில் காணப்ப ம் 
எ த் க்க ைள ம் ெசாற்க ைள ம் எவ ரா ம் 
கண்  ெகாள்ள டி ய வில்ைல. மா  பா டான 

சிந்த ைனகள் ேதான்  வ தற்கும் 
அவற்றின் வழிேய இந்நாட்க
ளிேல திட்டங்கைள வகுப்ப
தற்கும் கால னித்  வ கால அதி கா
ரி க ம் பிற ம் எ  திய ல்கள் 
பிர தா ன மா ன ைவ யாகும். ஹி  
ெநவில்  ெஹன்றி  பார்க்கர் 
ேபான்ே றா ம் இதில் அடங்
குவர்.
சம கால ச க, சமய ேவ  பா 
களின் அடிப்ப ைடயில் ஆதி கால 
நிைல கைள ேநாக்கும் இயல்  
அவர்க ளிடம் காணப்பட்ட . 19 
ஆம் ற்றாண்டில் ெபௗத்த ரான 
தமி ழைரக் காண  டி ய வில்ைல. 
சிங்க ள வ ரி ம் ைசவர்கள் என்  
அைட யா ளங்கா ணப்ப டக் கூ டி

ய வர்கள் இ க்க வில்ைல. இந்த ேவ  பா ம் 
அைட யா ளங்க ம் ர் வீ க மா னைவ: சாஸ்வ த
மா னைவ என்  க  தி னார்கள். 
அதன் அடிப்ப ைடயில் சமயம் ெதாடர்
பான சின்னங்கைள இன அைட யா ளங்க ளா
கக்ெ காள் ம் சிந்தைன மர ெபான்  உ
வா கிவிட்ட . ெபௗத்த சின்னங்க ளான சிற்
பங்கள், த்தர்பாதம், பிகள் ஆகி யன சிங்க
ளவர் வாழ்ந்த ைமக்கான அைட யா ளங்க ளாகக் 
க  தப்பட்டன. நாட் டி ள்ள எல்ே லா க்கும் 
இந்த மேனா நிைல ஏற்பட்ட . ெகாள்ைக 
 வ  குப்பா  ளர்க  ைள ம்  இந்தச்  சிந்தைன 
ஆட்ெ காண்ட . காலக்ேகட்டால் எம்மவர் 
பல க்கும் இத ைனப்பற்றிச் ெசால்  மி டத் க் 
குைல ந க்கம் ஏற்ப  வ  இயல்பா கி விட்ட . 
நவீ  ன  கா  லத்ைதப்  ேபான்  ரா  தன 
காலத்தில் எம  ைணக்  கண்டத்த வ ரி ைடேய 
வழி பாட்  ெந றிகள் ல மாக ேவற் ைம 
உணர்ச் சிகள் வ ப்ெபற் றி க்க வில்ைல. நாக
வ ழி பா  நில விய மக்க ளி ைடேய இலிங்க வ ழி
பா ம் ெபௗத்த சின்ன வழி பா ம் வழ ைம யா
கி விட்டன. 
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இந்த கால கட்டத்தில் பல 
ேவைல நி த்தங்கள் ெதாடங்கப்பட்
டா ம், அைவ மிக ம் ெவற் றி க ர
மா ன தாக இ க்க வில்ைல. ேகாரிக்
ைக கைள நிைற ேவற்றிக் ெகாள்ள 
ேவைல  நி த்தங்கள் நடந்தா ம் 
அ  அப்ப டிேய நிைற ேவற்றப்பட்  
விட்டதா என்ப  ேகள் வி யா கேவ 
இ ந்த . 
ஆனால் அந்த ற்றாண்டின் 

கைடசி தசாப்தத்தில், இரண்  
ேவைல நி த்தங்கள் கால னித் வ 
ஆட் சி யா ளர்கைள திக் கு க்காட 
ைவத்த .
அ  மட்  மன்றி ெப ம் சிர மத்

ைத ம் அவர்க க்கு இந்த ேவைல 

நி த்தங்கள் ெகா த்தன.
அதில் த லா வ  1893ஆம் 

ஆண்  நைட ெபற்ற அச்சுப் ெபாறி
யா ளர்களின் ேவைல நி த்தம். 
மற்ைற ய  நாம் இன்  பார்க்கப்
ேபாகும்  சலைவத் ெதாழி லா ளர்
களின் ேவைல நி த்தம்.
கிைடக்கப் ெப ம் தக வல்களின் 

படி சலைவத் ெதாழி லா ளர்களின் 
ேவைல நி த்தம் கிட்டத்தட்ட 
ன்  வாரங்கள் நீடித்ததாம். 
வர லாற்றில் மீக நீண்ட காலம் 

நீடித்த அேத ேவைள ேபாராட்டக் 
குணம் நிைறந்த ேவைல நி த்த மா
க ம் இ  பார்க்கப்ப  கின்ற .

1896 ஆம் ஆண்  ஜ−ைல 
மாதம் ெதாடங் கிய இந்த ேவைல
நி த்த மா ன  ெகா ம்  நக ராட்சி 
மன்றத்தால் அறி  கப்ப த்தப்பட்ட 
திய சட்டத் தினால் உ  வா னதாம்.  
ெகா ம்  நக ராட் சி யினால் 

ெகாண்ட வ ரப்பட்ட ஒ  திய 
சட்டத்தின் படி நக ரத்தில் உள்ள 
அைனத்  சல ைவ க ைள ம் நகர 
சைபயில் பதி  ெசய்ய ேவண் ம் 
என்  கட்ட ைள யிடப்பட்ட . 
இதைன ஏற் க்ெ காள்ள ம த்த 

சலைவத் ெதாழி லா ளர்கள் திய 
சட்டத் திற்கு எதி ராக அணி வ குக்க 
ேவண் டிய கட்டா யத் திற்கு தள்ளப்
பட்டனர். 
அத்த ைகய பதி வா ன  சலைவ 

உரிமம் மற் ம் வரி வி திப் க்கு வழி
வ குக்கும் என்  சலைவ ெதாழி லா

ளர்கள் நம் பினர்.
அதனால் அந்தச் சட்டத்ைத 

ஏற்க ம த்தனர். 
அத்ே தா  இந்தப் திய சட்டம் 

இலஞ்சம் ெகா ப்ப தற்கான 
கதைவத் திறந்  வி ம் என்ப த
ைன ம் உணர்ந்  அவர்கள் ஏற்க 
ம த்த தாக குறிப் கள் ெசால் கின்
றன.
இதனால் சலைவ ெதாழி லா

ளர்கள், ஆட் சி யா ளர்கள் தங்க க்கு 
எதி ராக கட்ட ைமக்கும் சவாைல 
எதிர்ெ காள்ள டி  ெசய்தனர். 
அவர்கள் ேவைல நி த்தப் 

ேபாராட்டத்தில் குதிப்ப ெதன டி 
ெசய்தனர்.
இதற்காக ெபால்வத்த பகு தியில் 

விழிப்  ணர்  கூட்டம் ஒன்ைற 
நடத் தினர். 
ெகா ம்பின் ேபர ஏரிக்கு அ

கி ள்ள ெபால்வத்த என்ற நிலம் 
அப்ேபா  நாட்டின் பர ப ரப்பான 
ஒ  பிர ேத சமாகும். 
சுமார் 200 சலைவ ெதாழி லா

ளர்கள் அங்கு வசிக் கி றார்கள் என்  
மதிப் பி டப்பட்ட . 
இந்த நிலத்ைத 1840 இல் 

அர சாங்கம் அவர்க க்கு வழங் கி
ள்ள .
இந்தக் கூட்டத்தின் ேபா ,   

சலைவ ெதாழி லா ளர்கள் தங்கள் 
எதிர்கால நட வ டிக்ைக க க்காக  

3,000 பா பணத்ைத நன்ெ கா ைட
யாக திரட் டி ள்ளனர். 
ேவைல நி த்தத்தின் ேபா  

ெபா  ளா தார ெந க்க டியால் பாதிக்
கப்பட்ட ெதாழி லா ளர்க க்கு வாழ்
வா தார உத வி கைள வழங் கு வேத 
இந்த நிதி ேசக ரிப்பின் ேநாக்கம்.
இந்த ைறயில் சலைவ ெதாழி

லா ளர்களின் எ ச்சி இந்த நாட்டில் 
ந த்தர வர்க்கத்தால் ெபா த் க் 
ெகாள்ள டி யாமல் இ ந்த தாக 
ெசால்லப்ப  கின்ற . 
குறிப்பாக, ெவளி நாட்  ப்
க்கள், உள் ர் த லா ளித் வம், 
ஆ  தப்ப ைடகள், ெகா ம்  ைற

 கத்தில் வந் தி றங்கும் கப்பல்
களின் கு  வினர், ஆகி ேயா க்கு 
சலைவ ெதாழி லா ளர்களின் ேசைவ 
வழங்கப்பட்ட . 
இவர்க ம் ேவைல நி த்தத்

தினால் ெப ம் சிர மத் திற்கு ஆளா
கினர்.
அப்ே பா ைதய ஆ  ந ராக இ ந்த 

ேசர் ேஜாசப் ெவஸ்ட் ரிட்ஜ்ேவ 
ேவைல நி த்தங்கைள சட்ட  
வி ேராத மற் ம் ேதசத்  ேராக 
ெசயல் என்  வர் ணித்தார். 
ேவைல நி த்தம் ெசய்ப வர்கள் 

நகர சைப டன் அல்ல, அர சாங்கத்
 ட ம் அதன் அைனத்  அதி கா

ரங்க  ட ம் ேபாராட ேவண் டி யி
க்கும் என் ம் ஆ நர் ேம ம் 

கர் ஜித்தார்.
இந்த பின்ன ணியில், ேவைல 

 நி த்தம் ெவற் றி க ர மாக ன்ேன றி
ய . 
ஒ  சில சலைவ ெதாழி லா

ளர்கைளத்  தவிர அைன வ ம் 
ேவைல நி த்தத்தில் இைணந்தனர். 

ெபால்வத்ைத பகு தி யி லி ந்த 
ஒ வர் மாத் திரம் திய சட்டத்தின் 
கீழ் தன்ைன பதி  ெசய்  ெகாண்
டி ந்த தாக ெசால்லப்ப  கின்ற .
அங்கு ெப ம்பா லான ேதால் 

பத னி  ப வர்கள் தங்க ைவக்
கப்பட் டி ந்த னராம். அவர்கள் 
ெகாள் ப் பிட்டி ெபாலி ஸாரின் 
பா  காப்பில் பணி யாற்றி வந்
தா ம், அவர்கள் ேவைல நி த்
தக்கா ரர்களினால் தாக்கப்பட்ட தா
க ம் ெசால்லப்ப  கின்ற .
தாக் குதல் ேமற்ெ காண்ட ஒ

சிலர் அப்ே பா  ெபாலி ஸா ரினால் 
உட ன டி யாக ைக  ெசய்யப்பட்ட
ட னராம்.
இப்ப டி யாக ன்  வாரங்கள் 

நீடித்த ேவைல நி த்தம் இ தியாக 
ேதால்வியில் டிந் ள்ள .
ெபாலிஸ் பைடகள், சிறப்  

ேசைவகள் மற் ம் இரா வத் டன் 
இைணந்  அதிகாரிகள் 
ேபாராட்டத்ைத ஒ க்கியதாக 

ெசால்லப்ப கின்ற .
படிப்படியாக, சலைவத் 

ெதாழிலாளர்கள் தங்கைள 
பதிெசய் ெகாள்ள நகர்ந்தனர். 
இ ப்பி ம், இந்த ேதால்வி ற்ற 

ேவைலநி த்தத்தினால்  பல 
சாதகமான அம்சங்க ம் 
உ வாகி ள்ளன.
அதில் மிக க்கியமான  

ெதாழிலாளர்களிைடேய ஒ  
வர்க்க உணர்வின் வளர்ச்சி 
காணப்பட்டதாக ெசால்கிறார்கள். 

எஸ்.ேஜ.பிரசாத்

ேவைல ǺΫНதЗகЦ 
எПபΤ எЗக έЖΜ 
ஒПΫС Χ  ய தХல. 
பழЖகРபЛட ΤதாП.
ஆனாХ அОதЖ 

 கா லН Х அதா வΤ 19 ஆС 
ФறாМ Ρ க П இΫ  

ǾХ வாЧОத மЖக έЖΜ 
இΤ அ  Ψ க ǽХலாத ஒΪ 
ெசாХ எПபΤ ǺИச ய மாக 
ெசாХலலாС.
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இன்ைறய மனித வாழ்வில் பல்ேவ  
இலத்திரனியல் சாதனங்க டனான பிைணப்   
தவிர்க்க  டியாததாக   மாறிவ வைத 
அவதானிக்கலாம். குறிப்பாக, ஒ வ ைடய சிறப் க் 
ைகத்ெதாைலேபசி ைகதவறிப்ேபானால்,அைழப்  
எண்களிலி ந்  அேநகமான தர கைள இழந்  
உலகத்திலி ந்  தனிைமப்ப த்தப்பட்  
விட்டதான உணர்விைன வ விக்குமளவிற்கு 
அதன் ஆதிக்கம் காணப்ப கின்ற . இேதேவைள, 
தி  திதான இலத்திரனியல் சாதனங்கள் 
தம  ப மைனக் குைறத் ,மனிதர் ஏலேவ 
உப ே ய ா கி க்கு ம்  க் கு க் 
கண்ணாடி ,  ைகக்கடிகா ரம் , 
ைகவைளயம், ேமாதிரம் மற் ம் 
ஏைனய  அணிகலன்களின் 
மீதமர்ந் ,மனித ைடய வாழ்வில் 
பங்ெக க்க யற்சிக்கின்றன . 
ஏலேவ ,  கூகுள்  கண்ணாடி 
மற் ம் சிறப் க் கடிகாரங்கள் 
என  அறி கமாகி ள்ள  நிைல 
யில்,இலத்திரனியல் சாதனங்கள் 
மனிதரின் ஆைடயி ம் மீேதறி 
அமர்வதற்கான ைனப் க்கள் 
ஆரம்பமாகி ள்ளன. இதன் ஒ  
ெவளிப்பாடாக, அெமரிக்காவின் 
இண்டியானா  மாநிலத்தில் அைமந் ள்ள  ேபர்ஜ− 
(Purdue) பல்கைலக்கழகம் சிறப் ப் ணி 
உ வாக்கம் மற் ம் அதன் தற்ேபாைதய  பயன்பா  
ெதாடர்பான விபரங்கைள  ெவளியிட் ள்ள .
உட டன் ஒட்டிக்ெகாண்  இயங்கும் சிறப் ச் 
சாதனங்கள் பல தற்ேபா  பாவைனயி ள்ளன. 
உலகளாவிய  தர களின்படி,2020 இல், 266.3 
மில்லியனிற்கு ேமற்பட்ட எண்ணிக்ைகயிலான  
சிறப் ச்  சாதனங்கள்  உலக  சந்ைதைய  
வந்தைடந்ததாக   ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . 
இந்த எண்ணிக்ைக 2026 ஆம் ஆண்டில் , 
776 .23 மில்லியனாக  அதிகரிக்கும்  என 
எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . இவ்வாறான சிறப் ச் 
சாதனங்கள்,தகவல் பரிமாற்றம் மட் மல்லாமல் 
மனிதரின்  உடல்நிைல  ெத ாட ர்ப ான 
அவதானிப் க்கள் ,ஆேராக்கிய  நிைலைமகள் 
ேபான்றவற்ைற அளவி ம் சாதனங்களாக ம் 
காணப்ப கின்றன .  மனிதரின்  உட டன் 
இைணந்  பயணிப்பவற்றில் ஏறிப்பயணிக்கும் 
இவ்வாறான சிறப் ச் சாதனங்கள்,  தற்ேபா   
மனிதர் அணி ம் ஆைட டன் இைணந்   
பயணிக்க ம் தயாராகின்ற   எனத் ெதரிகின்ற .
நாம் அணி ம் ஆைடகள் தளர்வானைவயாக ம் 
ெநகிழத்தக்கைவயாக ம் அைமவேதா ,அைவ 

ெநய்யப்ப ம் இைழகளின் இைடெவளிகள் 
காரணமாக காற்ேறாட்டம் ெகாண்டைவயாக ம் 
அைமகின்றன .  ேம ம் ,  இந்த  உைடகள் 
அ க்கைடைகயில் நீரால் க வி ,உலர விட்  
மீள ம் உபேயாகிக்கின்ேறாம். சிறப் த் ணிகள் 
என்ற பதம், இக்குறிப்பிட்ட ணி,மின்சாரத்திைனக் 
கடத் ம் கடத்திகள் ,மின்கலம் என்பவற்ைற 
உள்ளடக்கியதாக இ க்கும் என்ற எண்ணத்திைனத் 
த ம். அவ்வாறி க்கும் பட்சத்தில், இ ,நாம் 
அணி ம்  ஆைடகளின்  பண் களிலி ந்  
ேவ பட் ,அணிைகயில் அெசௗகரியத்திைனத் 
த வதாக ம் அைம ம். ேம ம்,நீர்ெகாண்  
ய்ைமப்ப த் ைகயில் கு ச்சுற்  ஏற்பட் ,  

நிரந்தரமாகப் ப தைடவதற்கான  சந்தர்ப்பங்க ம் 
ம ப்பதற்கில்ைல .  ேமற்குறிப்பிட்டவற்ைறக் 
க த்தி ற்  ெ க ாண் ,  இவ்வ ா ற ான  
நிைலைமகளில் பணியாற்றக்கூடிய ணியிைன 
ேபர்ஜ−  பல்கைலக்கழக   ஆய்வாளர்கள் 
வடிவைமத் ள்ளனர். இந்தஆய்   ெதாடர்பான 
விபரணக் கட் ைர  நேனா  எனர்ஜி (Nano Energy) 
அறிவியல் சஞ்சிைகயில் கடந்தமாதம் 25 ஆம் 
திகதி ெவளியான .
இந்த சிறப் த் ணி ெநய்யப்ப ம் இைழயான  
பட்  மற் ம் காபன் ண்ணிைழ ஆகியைவ 
இைணந்தைவயாகக் காணப்ப கின்றன. இந்த 

இைழகளின் ேமல் சிறப் ச் சாயக் கலைவ 
விசிறப்ப கின்ற .  இந்தச் சிறப் ச் சாயம் 
காரணமாக,குறிப்பிட்ட இைழகள் நீர்ெவ ப் த் 
தன்ைம  (Hydrophobic)  ெகாண்டைவயாக  
மா கின்றன. ேமற்குறிப்பிட்டவற்றின் இைணவில் 
உ வாகும் இைழகளால் ெநய்யப்ப ம் ணிகள் 
சாதாரண  ணிக க்குரிய பண் கைளக் 
ெகாண்டைவயாக  அைமவேதா ,சிறப் த் 
ணியாக  ெசயற்பட ம் ெசய்கின்றன.
இந்தச்  சிறப் த்  ணிகளின்  இைழகள் 
றச்சூழலில்  க ாணப்ப ம்  ைவ ைப 

மற் ம் வாெனாலி மின்காந்த அைலகளின் 
சக்திைய மின்சக்தியாக  மாற் ம் வல்லைம 
ெகாண்டைவயாகக் காணப்ப கின்றன. இதனால், 
இத் ணி இயங்குவதற்கு மின்கலத்திலி ந்ேதா 
அல்லாவிடின் ஏதாவ  மின் தலிலி ந்ேதா சக்தி 
வழங்கப்பட ேவண்டிய ேதைவயில்ைல. ேம ம், 
இக்குறிப்பிட்ட  சிறப் த் ணிகளால் ஆக்கப்பட்ட 
உைடகைள ஏைனய சாதாரண ணிகள் ேபாலேவ 
சலைவ ெசய்ய டி ம் என ம் ஆய்வாளர்கள் 
ெதரிவிக்கின்றனர்.
இக்குறிப்பிட்ட சிறப்  இைழகைளக் ெகாண்  
ெநய்யப்பட்ட ைக ைறெயான்றிைனப் பயன் 
ப த்தி அதன் ெசயற்ப ம் விதம் ெதாடர்பான 
காெணாளிகைள ெவளியிட் ள்ளனர். அதில், 
இயக்க  நிைலயில்  இ க்கும்  மின்கடத்தி 
ஒன்றிைன  இக்ைக ைற  அணிந்த  கரம் 
அ குைகயில்,அதி ள்ள ஒளிகா ம் இ வாயி 
ஒளிர்ந்  எச்சரிக்கும் வைகயில் அைமவைத 
இக்காெணாளி ெதளி ற விளக்குகிற . நீரின் 
கீேழ ம் குறிப்பிட்ட ைக ைற அேதவைகயில் 
ெசயற்ப வைத ம் காெணாளி காண்பிக்கின்ற . 
இச்ெசயற்ப ா கள் ,சிறப் த்  ணியாக 
ெசயற்ப வதற்குரிய  அடிப்பைடப் பண் கைள 
இக்கண் பிடிப் க்  ெக ாண்டி ப்பைத 
விளக்குகிற .
எதிர்க ாலத்தில்  இவ்வாறான  சிறப்  
ஆைடக டன்  இைணந்  பயணிக்கும் 
சிறிய இலத்திரனியல் சாதனங்கள் ,உடலின் 

ஆேராக்கிய  நிைலகைளக்  கண்காணித்  
அறிக்ைகயிடச் ெசய்ய டி ம் என ஆய்வாளர்கள் 
நம் கின்றனர். பலவாறான  உயிர்க்ெகால்லி 
ேநாய்கள் ெப கி உயிர்ப்பலிகள் ஏற்பட் வ ம் 
நிைலயில்,ேமற்குறிப்பிட்ட அவதானிப் க்கள் 
ேநாய் ற் வதற்கு  ன்னரான நிைலயில் 
சிகிச்ைசகைள ெபற ஆைட அணிபவைரத் 
ண் ம் .  இ ,வ ன்  பா க ாக்கும் 

அ கு ைற என்பதால்,உயிர்பிைழப்பதற்கும் 
,ேநாைய ேவேரா   அ ப்பதற்கும் உதவக்கூ ம்.
மனிதைர ஆட்டிப்பைடக்கும் ெகாேரானா 
ைவரஸால் விைளந்த திய நிைலைம  நிரந்தரம் 
என மனிதர் பழகும் வண்ணம் இந்த  டக்க நிைல 
நீடித் ச் ெசல்கின்ற . ஆரம்பத்தில் இந்நிைலைம  
கசந்தா ம்,படிப்படியாக  மக்கள் “ திய  சாதாரண  
நிைலைமக்கு”பழக்கப்பட  ஆரம்பித் ள்ளனர். 
கணினி மற் ம் சிறப் க் ைகத்ெதாைலேபசி  ஊடான  
கற்பித்தல்கள் மற் ம் கலந் ைரயாடல்கள் ஊடாக  
ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்ப கின்றன. பல 
வங்கிச் ேசைவகள் மற் ம் பணப்பரிமாற்றங்கள் 
தலியன  இைணய  வைலயைமப்பின் 

ஊடாக  ன்ென க்கப்ப கின்றன . இைவ 
யா ம் மனிதர் அறிவியலால் சில தளங்கைள 
வி த்தி ெசய்  ைவத்தி ந்ததன் விைளவாகும். 
இேதேபான் ,மனிதரின் ஆேராக்கியம் ெதாடர் 
பான   எதிர்பார்ப்பிைன  நிைற ெசய் ம் 
வைகயிலான பைடப் க்க ம் அறிவியல் ஊடாகப் 
பைடக்கப்ப வ  அவசியமாகும் . தற்ேபா   
அறி கமாகி ள்ள சிறப் த் ணி இதற்கான 
ஆரம்பெமனலாம்.
மனித  உடல்  ேமற்பரப்பின்  அேநகமான  
பகுதிகைள ம் ஆைடயிைன இச்சிறப் த் 
ணியால்  பிரதியீ  ெசய்ைகயில் ,அதன் 
ைணெகாண்   உடலின் மாற்றங்கைள  மிக  
க்கமாக  அவதானிக்க இய ம் . இதன் 

விைள கள்  ,மற் ெமா   திய மாற்றத்திற்கு  
மனித  குலத்ைத இட் ச் ெசல் ம்.

                    சில்ைல ர் ெற.அெலக்ஸ்,
                     யாழ்ப்பாணம்.

Gjpa khw;wq;fSf;F topGjpa khw;wq;fSf;F top
tFf;fg;NghFk; ‘rpwg;Gj; Jzp’tFf;fg;NghFk; ‘rpwg;Gj; Jzp’

 ‘கிளப் ஹ ஸ்’ (Club House) என் கிற 
அரட்ைடச் ெசயலி ச க ஊட க வா சி
கைள திடீ ெரன திக் கு க்காட ைவத் தி
க் கி ற . அெதன்ன ‘கிளப் ஹ ஸ்?’. 

ஒேர ேநரத்தில் ஆயி ரக்க ணக்காேனார் 
உைர யா டிக்ெ காள்வ தற்கான வச திைய 
அளிக்கும் ச க வைலத்தளச் ெசய
லிதான் இ .
தற்ே பா  இலங்ைக  உட்பட பல 
நா  களில் அதிக எண் ணிக்ைக யி லான 
பய னர்கைள இந்தச் ெசயலி ெபற் 
ேவகமாக பிரபலமாகி வ  கி ற . இ ப்
பி டத்ைத ைவத் ப் ெபா  வான வி ப்
பங்கள் ெகாண்ட வர்கைள இைணக்கும் 
‘ைஹைலட்’ என் ம் ெசய லிைய வடி வ
ைமத்த   ேபால்  ேடவிசன், கூகுள் நி  வ
னத்தின் ன்னாள் ெபாறி யியயா ள ம் 
இந் திய அெம ரிக்க  மான ேராஹன் ேசத் 
இ  வ ம் இைணந்  இைத உ  வாக் கி
ள்ளனர். ைலக் குகள், ஃபேலா யர்கள், 
கெமண்ட்க க்குப் பதி லாகக் குரல்வழி 
உைர யா டலின் ல மாகப் பய னா ளர்கள் 
இைடேய ேநரடிப் பிைணப்ைப உ
வாக் கு வேத ‘கிளப் ஹ ஸி’ன் ேநாக்கம்.
ஆயி ரக்க ணக்கில் அரட்ைட
ெமாைபலில் ‘கிளப் ஹ ஸ்’ ெசய
லிையப் பதி வி றக்கம் ெசய்பவர் ஏற்ெக
னேவ அந்தச் ெசய லிையப் பயன்ப த்

 ப வ ரி ட மி ந்  அைழப்  வந்தால் 
மட் ேம தன  ‘கிளப் ஹ ஸ்’ கணக்
குக்குள் ைழய டி ம். அதில் ைழந்
த டன் அரட்ைட அைற களில் பங்ேகற்
கலாம். அரட்ைட அைற கைள உ  வாக்
க ம் டி ம். பயனர் தன  ஒளிப்ப
டத்ைதப் கப் ப் பட மாக ைவத் க்
ெகாள்ளலாம் என்பைதத் தவிர க்க 

க்க குரல்வழி உைர யா ட க்கு 
மட்  ேம யான ெசய லிதான் இந்த ‘கிளப் 
ஹ ஸ்’.
இதில்  அரட்ைட  அைற  கைளத் 
ெதாடங்  கு  ப  வ  க்கு  ெநறி  யாளர் 
(Moderator) என்  ெபயர் .  அந்த 
அைறக்குள் யாெரல்லாம் ைழ யலாம் 
என்பைத அவேர தீர்மா னிக்கலாம். கட்
ப்ப த்தலாம். ேபச்சா ளர்க ைள ம் 

அவேர டி  ெசய்யலாம். ேகட் க்
ெகாண் டி ப்பவர் ேபச வி ம் பினால் 

ைகைய உயர்த் திக்காட் ம் குறி யீ  
லம் தன் வி ப்பத்ைத ெநறி யா ள
க்குத் ெதரி விக்கலாம். ஓர் அைறயில் 

5,000 ேபர் வைர பங்ேகற்கலாம் என் கிற 
விதி இ ந்த . ஆனால், அ  தளர்த்தப்
பட் டி ப்பைதப் ேபால, சில அரட்ைட 
அைற களில் பல்லா யிரம் ேபர் பங்ேகற்
பைதக் காண டி கி ற .
எவ்வ ள  ேநரம் ேவண்  மா னா ம் 
அரட்ைட அைற நீடிக்கலாம். ஆனால், 
அரட்ைட டிந்த பிறகு அதில் ேபசப்
பட்ட எைத ம் ெநறி யா ளேரா பங்ேகற்
பா ளர்கேளா மீண் ம் ேகட்க டி யா . 
அதா வ , நிகழ் ேநரத்தில் மட் ேம 

இந்த உைர யா டைலக் ேகட்க டி ம். 
அத்  மீ றலில் ஈ  பட்ட வர்கள் மீ  
சட்ட நட வ டிக்ைக ேதைவப்பட்டால் 
மட் ேம ‘கிளப் ஹ ஸ்’ நி  வனம், 
குரல் பதி  கைள விசா ரைண அைமப் 
க டன் பகிர்ந்  ெகாள் ம்.

ஓராண்டில் 
அபாரம்

2020 மார்ச்சில் 
பயன்பாட்  க்கு 
வந்த இந்த ‘கிளப் 
ஹ ஸ் ’ ஓராண்
க்குள் உலகம் 

 வ ம்  20 
லட்சத்  க்கும்  ேமற்பட்ட  பய  னர்
கைளப் ெபற்  விட்ட . சில வாரங்க
ளாகத் தமிழ் ச க ஊட க ெவ ளியில் 
‘கிளப் ஹ ஸ்’ குறித்த பதி  க ம் 
விவா தங்க ேம ஆக் கி ர மித் ள்ளன. 
ஃேபஸ் க் லம் அறி  க மான பலர் 
‘கிளப் ஹ ஸ்’ அரட்ைட களில் ெப ங்

கு க்க ளாக ஈ  பட் ப் பல்ேவ  
தைலப்  களில் உைர யா டல்களில் 
ஈ  பட்   வ   கி  றார்கள் .  த
லீட்  ஆேலா சைன, அர சியல் 
க த் கள், ெதாழில் ட்ப விவ கா
ரங்கள் ெதாடர்பான விவா தங்கள் 
சம்பந்தப்பட்ட ைற வல் 
நர்கள், பிர ப லங்களின் பங்ேகற்
டன் நடந்  வ  கின்றன. ‘எதிர் 
பாலி னத்த வைரக் கவர்வ  எப்
படி?’, ‘தி  ம ணமா, லிவிங் ெக
தரா?’ நல்ல  என்ப  ேபான்ற 
ேகளிக்ைக அரட்ைட க க்கும் 
இதில்  பஞ்ச மில்ைல.
அணி வ குக்கும் ஆபத் கள்
இந்தச் ெசய லியால் ஆபத் 

க ம் அதிகம் என் கிற தக வல்க ம் 
மற்ெ றா  பக்கம் வரத் ெதாடங் கி ள்
ளன. மிக ேவக மாக உட க் குடன் 
நைட ெப ம் குரல்வழி உைர யா டல்
கைள நாக ரிக வைர ய ைற கைள மீறாமல் 
கட் ப்ப த்  வ  ெபரி ம் கடினம். 

இதனால், ‘கிளப் ஹ ஸ்’ பய னர்கள் 
அச் சு த்தப்ப  வ ம் ன்  த்தப்ப 
வ ம் எளி தா க ம் விைர வா க ம் நைட
ெப றலாம். உைர யா டல்கைளப் பதி 
ெசய்வ தற்கான வசதி ‘கிளப் ஹ ஸ்’ 
ெசய  லியில்  இல்ைல  என்றா ம் 
ஆன்ட்ெராய்ட் மற் ம் ஐேபான்களில் 

இ க்கும் ஸ்க்ரீன் ெரக்கார்டர் லம் 
எந்த ஒ  உைர யா ட ைல ம் பதி  
ெசய்ய டி ம். இதனால் தாம் ேபசு வ  
பதி  ெசய்யப்ப  கி ற  என்ப  ெதரி
யாமல் ேபசும் ஒவ்ெ வா  வ க்கும் எதிர்
பா ராத ஆபத் கள் விைள யக் கூ ம்.
அேத ேவ ைளயில் எந்தக் குரல் பதி
 க ம் கிைடக்கப்ெப றாத பய னர்கள், 

தம் மீ  நிகழ்த்தப்பட்ட பாலியல் 
ரீதி யான ேகலிகள், வைச கள் மீ  கா
ர ளிப்ப  கடினம். அேதேபால் ‘கிளப் 
ஹ ஸி’ன் அைமப் பி ம் பல பிரச் சி
ைனகள் உள்ளன. ஒ வர் எந்ெதந்த 
உைர யா டலில் பங்ேகற் கிறார் என்பைத 
அவ  ைடய நட் ப் பட் டி யலில் இ ப்
ப வர்கள் அைன வ ம் பார்க்க டி ம். 
பய  னரின்  அந்த  ரங்கம்  இதனால் 
பாதிக்கப்ப டலாம் . ேம ம் , இந்தச் 
ெசய லிையப் பயன்ப த்  பவர் தன் 
ைகேப சியில் உள்ள அைன வ  ைடய 
ெதாடர்  எண்க ைள ம் பயன்ப த்
திக்ெ காள்ள ‘கிளப் ஹ  ஸ−’க்கு அ  ம

தி ய ளிக்க ேவண் ம். இல்ைல ெயனில் 
யா க்கும் அைழப்  அ ப்ப டி யா . 
இதனால் ‘கிளப் ஹ ஸ்’ என்றால் என்
ன ெவன்ேற ெதரி யாத பலரின் ெதாடர்  
எண்கள் ‘கிளப் ஹ ஸ்’ நி  வ னத் திடம் 
இ க்கும்.
ச க வைலத்த ளங்க ம் ெசய லி
க ம் ஒ  வித க மற்ற தன்ைமைய 
அளிக் கின்றன. எனேவ, யா ம் யாைர 
ேவண்  மா னா ம் எப்படி ேவண்  மா
னா ம் வைச பாட டி கி ற . இதனால், 
பாலியல் அத்  மீறல், அ  சார்ந்த 
மிரட்டல், ன்  த்தல் ஆகி ய வற் க்
கான வாய்ப்  க ம் அதி க ரித் ள்ளன. 
ஏற்ெக னேவ, இவற்ைறத் த ப்ப தற்கும் 
கட்  ப்ப  த்   வ  தற்கும்  தண்  டிப்ப
தற் கு மான ஏற்பா  க ைள ம் உரிய 
சட்டங்க ைள ம் இலங்ைக ேபான்ற 
நா  களால்  நைட   ைறப்ப  த்த 
டியவில்ைல. இச்சூழலில் இ ேபான்ற 

உைரயாடல்க க்கு வழிவகுத்தி க்கும் 
‘கிளப் ஹ ஸி’ன் தீய விைள கைளக் 
கட் க்குள் ைவப்ப  அவற்ைறப் 
ெபா ப் டன் பயன்ப த் பவர்களின் 
ைகயில்தான் உள்ள .

‘கிளப்  ஹ ஸி ’ன்  அப ா ர 
வளர்ச்சிையக் கண்  மற்ற ச க 
ஊடக நி வனங்க ம் அேதேபான்ற 
வசதிையத்  தம்  பயனர்க க்கும் 
வழங்க ன்வந் ள்ளன . விட்டர் 
ெதாடங்கியி க்கும்  ‘ஸ்ேபசஸ் ’ , 
‘கிளப் ஹ ஸ− ’க்குப் ேபாட்டியாக 
உ வாக்கப்பட்ட தான். ஃேபஸ் க்கும் 
இப்படி ஒ  வசதிைய வழங்கும் 
யற்சியில்  இறங்கியி க்கின்றைம 

குறிப்பிடத்தக்க

– அ ண் ஆேராக்கியநாதர் 
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ேசாதிட மாமணி  எஸ். ெதய்வநாயகம்  

தமிழ் நாட்டின் ெசன்ைன பனகல் 
பார்க் ,  பாண்டி  பஜார்  வீதிகளில் 
நடந்  ேபாகும் ேபா  தம  த்திர 
பாக்கியங்களின் எதிர்காலத்ைத அறிந்  
ெகாள்வதில் சராசரி இந்தியத் தமிழ்க் 
குடிமக க்கு  எவ்வள  ஆர்வம் 
இ க்கிற  என்ப  உங்க க்குத் 
ெதரியவ ம்.
ெபரிய ணிக் கைடக க்கு ெவளிேய 
நைடபாைதயில்  ஒ வர்  ைதயல் 
இயந்திரத்ைத ைவத்  டைவக்கு 
ெபா த்தமான  பிள ஸ் ைதத் க் 
ெகாண்டி ப்பார். இன்ெனா வர் பீடா 
ெசய்  ெகாண்டி ப்பார். மற் ெமா வர் 
ஒ  கூட் க்குள் இரண்  கிளிகைள 
ைவத் க் ெகாண்  ேஜாசியம் ெசால்லிக் 
ெகாண்டி ப்பார். அேத நைடபாைதயில் 
சற் த்தள்ளி ஒ வர் ஒ  கட்  ஓைலச் 
சுவடிகைள ைவத் க் ெகாண்  உங்கள் 
ர்வ ெஜன்மம், நிகழ்காலம் மற் ம் 

எதிர்காலம் பற்றி நாடி ேஜாதிடம் 
ெசால்லிக்ெகாண்டி ப்பார் .  `தாம் 
ைவத்தீஸ்வரன் ேகாவில் பரம்பைர வழி 
வந்தவர்` என் ம் விளம்பரப்ப த் வார். 
இவர்கள்  அைனவ ம்  நீங்கள் 

தரவி க்கும் சில்லைறயில் கவனம் 
ைவத்  ெசயற்ப பவர்கள். உங்கள் 
சில்லைறையப்  பற்றி  கவனம் 
ைவக்காமல் உங்கைளப் பற்றி விரிவாக 
ஆரா ம் ஒ  சாரார் இ க்கிறார்கள். 
யார் அவர்கள்? உங்க டன் தி மண 
சம்பந்தம் ெசய்ய விைழ ம் சம்பந்தி 
வீட்டாரா? இல்லேவ இல்ைல. நான் 
ெசால்வ  உங்க க்கு படியளக்கப் 
ேபாகும் ெப மாள். உங்க க்கு பதவி 
வழங்கவி க்கும் ெபரிய நி வனம்.
தகவல் ெதாழில் ட்ப நி வனம் 

(IT) என்றால் நான் விளக்க ேவண்டிய 
அவசியம்  இல்ைல .  காைலயில் 
வீட்டிலி ந்  ஒ  கார் உங்கைள 
ஏற்றிச் ெசல் ம். பஸ்ஸிேலா ரயிலிேலா 
அவஸ்ைதப்பட ேவண்டிய அவசியம் 
இல்ைல .  மாைலயில்  வீட்டில் 
ெகாண் வந்  இறக்குவார்கள் . 
சம்பள ம் பல மடங்கு அதிகம் . 
ஆண் ,ெபண்  வித்தியாசமில்லாமல் 
இ சாரா ம் ஐ. ரி நி வன ேசைவயில் 

மகிழ்ச்சியாக ேவைல ெசய்கிறார்கள்.
இத்தைன வசதிகைள ம் அ பவிக்க 
நீங்கள் ெபா த்தமானவர் தானா? 
என்  ஐ .ரி நி வன அதிகாரிகள் 
அறிய வி ம் வதில் தப்பில்ைலேய. 
ஒ  CV சுய  விவரக்  ேகார்ைவ 
உங்களால் தயாரிக்கப்ப ம் ேபா   
பல விஷயங்கைள நீங்கள் அதில் 
மைறத்தி க்கலாம் .  எனேவ  அ  
உங்கைளப் பற்றிய சரியான அள ேகால் 
அல்ல. எனேவ ஐ ரி நி வனத்தினர் 
ஒ  ெபரிய ேவைலயில் உங்கைள 
ஊழியராகச் ேசர்க்கும் ன்னர் உங்கள் 

தனிப்பட்ட வாழ்க்ைகப் பற்றி அறிய 
வி ம் வதில் என்ன தவ .  44% 
நி வனங்கள் தம  எதிர்கால ஊழியர் 
ேநர் கத் ேதர் க்கு வந்தி க்கும் 

ேபா  மட் ேம 
தாங்கள் Facebookஐ 
ஆராய்ந்  பார்ப் 
பதாகக் குறிப்பிட்டி 
க்கிறார்கள் . ேநர் 
கத்  ேதர் க்கு 

ஒ வர் வ வதற்கு 
ன்னர்  அவைரப் 

பற்றிப் பார்ப்பைத 
விட அவர் எங்க 
ள்  ன்ன ா ல் 
அ ம ர்ந் தி க் கு ம் 

ேபா  நாங்கள் இைணய தளத்ைத 
தட்டிப் பார்ப்ப  வழக்கம் என்  93% 
நி னவங்கள் குறிப்பிட் ள்ளன. அைவ 
பார்ப்ப  எந்த இைணய தளங்கைள? 
1. Facebook, 2. Twitter 3.Linkedin. 
இைவேய ெபரிய நி வனங்களால் 
அ க ப் ப கின் ற ன .  இந் த 
இைணய தளங்களில் நீங்கள் என்ன 
எ கிறீர்கள், என்ன க த் க்கைள 
வலி த் கிறீ ர் கள்  ே ப ான்ற 
தற்பார்ைவ உங்கைளப் பற்றி அறிய 

உத கிற .
Facebookஇல் தரப்பட்டி க்கும் உங்கள் 
பிரதான ைகப்படம் ெதாழில் ரீதியில் 
சிறப்பாக எ க்கப்பட்டதா? உங்கள் 
ைறயில் நீங்கள் ைவத்தி க்கும் 

ெதாடர் கள் ெபா த்தமானைவயா? 
உங்கள்  பழக்க ,  வழக்கங்கள் 
ச கத் டன் ஒத் ப் ேபாகின்றைவயா 
நீங்கள் தனித் ச் ெசயல்ப பவரா 
அல்ல  ஒ  கு வாக மற்றவர்க டன் 
இைணந்  பணியாற்றக் கூடியவரா 
ேபான்ற ேகள்விக க்கான பதில்கள் 

இந்த ன்  ச க ஊடகங்கள் லேம 
கிைடக்கின்றன .  ITநி வனங்களில் 
ஒ  கு டன்  இைணந்  
பணியாற் ேவார் ேநசமாகப் பழகுபவர், 
த்தி  கூர்ைமயானவர் ,  எதற்கும் 
மற்றவர்க டன்  வாக்குவாதம் 
ெசய்ய ாதவர் ,  சண்ைடக்க ா ர க் 
குணம் இல்லாதவர், வாயில் வ ம் 
வார்த்ைதகைள  ன்  ேயாசைன 
இல்லாமல்  கக்கி  சச்சர கைள 
ஏற்ப த்தாதவர்கைள இந்த ச க 
ஊடகங்கள்  ெவளிச்சம்  ேபாட்  
காட் கின்றன. ஒ  பார்ட்டி என்  

ேபானால் அங்கு இரண்  கிளாஸ்கைள 
ம ட க் ம ட க் ெ கன்  வி ங் கி 
சாய்ந் வி ம் ஒ வைர நி வனம் 
தவறாகக் க வதில்ைல. ஆனால் தான் 
ெபரிய ‘ குடிமகன்’  என்ற நிைனப்பில் 
தம  திறைமைய  ெவளிக்காட்ட  
ேபாத்தல்க டன் இ க்கும் ைகப்படம் 
ஒன்ைற எ த்  ச க ஊடகத்தில் 
பதிவி பவர்கைள  நி வனங்கள் 
ஏற் க் ெகாள்ள வி ம் வதில்ைல.
குடிவைகக டன் எ த் க்ெகாண்ட 
ைகப்படம் ,  ப்பாக்கிக டன் 
எ த் க்  ெகாண்ட  ைகப்படம் , 
தம  பாலியல்  சாதைனகைள 
எ த்  லம் பைறசாற் ம் கைதகள் 
அந்த நி வனங்கைள கம் சுழிக்க 
ைவக்கின்றன.
இந்த அண்டப் கு கைதகைள 
ஒ  நி வனம் சகித் க் ெகாள்ளத் 
தயாராக இ ந்தா ம், ஆங்கிலத்திேலா 
தமிழிேலா தப் த் தப்பாக இலக்கணப் 
பிை ழ க டன்  எ த ப் ப ம் 
கட் ைரகைள ஏற்க ம க்கின்றன 
ஆத்திரப்ப கின்றன .  தற்ேபாைதய 
ச க ஊடகங்களில் எ தப்பட்  வ ம் 
ஆங்கில ம் தமி ம் என்ைனப் ேபான்ற 
சாமானியர்களின் ேகாபத்ைதக் கிளறி  
``ஐேயா என் தமிழ்த் தாேய இவர்கைள 
மன்னி ங்கள் `` என்  ெகஞ்ச ைவக்கும் 
ேபா  ெபரிய பதவி தரவி க்கும் ஒ  
நி வனம் இந்த தப் கைள ஏற் க் 
ெகாள் மா என்ன?

``Facebook ஆவ  கத்தரிக்காயாவ  
Facebookஐ படித் ப் பார்த் த்தான் 
ேவைல வழங்குகிறார்கள் என்ப  
ெவ ம் குக் கைத`` என்  யாராவ  
எண்ணினால் இ ம் ஒ  ஆதாரம். 
பிரிட்டனின் கிரிக்ெகட் அணியில் ஒ  
வீரர் அண்ைமயில் ேசர்க்கப்பட்டார். 

ஒ  வதி  `மிஸ்  இந்தியாவாக 
அல்ல  மிஸ் ஸ்ரீலங்காவாக` ெதரி  
ெசய்யப்ப வைதவிட மிகப் ெபரிய  
ஒ  நாட்டின் கிரிக்ெகட் அணியின் 
உ ப்பினர்  என்ற  பதவி .  இந்தச் 
சாதைனயாளரின் ெபயர்  Ollie Robinson 
27 வயதானவர்  சசக்ஸ் வட்டார 
கிரிக்ெகட் அணியில் விைளயாடிய 
இவர் ேதசிய அணிக்குத் ெதரி  
ெசய்யப்பட்டி ப்பதாக இங்கிலாந்  
மற் ம் ேவல்ஸ் கிரிக்ெகட் வாரியம் 
அறிவித்த . ேசர்க்கப்பட்ட ம நாள் 
விைளயாடிய  ஆட்டத்தில்  ஏ  

விக்ெகட்கைள வீழ்த்தி 
ெப ைமக்குப் ெப ைம 
ேசர்த்தார் ஒலி. ஆனால் 
ப ாவம்  சனீஸ்வரன் 
பழிவாங்க ஆரம்பித்தான். 
2012/2013 ஆண் களில் 

க ப்பினத்தவர்க க்கு எதிராக ம் 
ெபண்க க்கு எதிராக ம் சில தவறான 
க த் க்கைள தன  Facebookஇல் இவர்  
எ தியி ந்தார் என்ற விவரங்கள் ெதரிய 
வந்த ம் இவைர நியமித்த இங்கிலாந்  
கிரிக்ெகட்  வாரியம்  இவர்  மீ  
உடனடியாக ஒ ங்கு விசாரைணக்கு 
ஏற்பா  ெசய்த . 
இந்த  விசாரைண  டிவைட ம் 
வைர எந்தப் ேபாட்டியி ம் இவர் 
கலந் ெகாள்ளக்  கூடா  என்  
உத்தரவிடப்பட்ட .  கிரிக்ெகட் 
வ ா ரி ய த்தின்  அறிவித்தைலப் 
பிரிட்டனின்  எதி ர் க் கட்சிய ான 
ெதாழிற்கட்சி  வரேவற்றி ந்தா ம் 
பிரதமர் ெபாரிஸ் ேஜான்சேனா இந்த 
இைளஞ க்காகக் குரல் ெகா த்  
‘அவர் சி  ைபயனாக இ க்கும் ேபா  

எ திய Facebook க த்ைத நீங்கள் 
மன்னித்தால் என்ன?’ என்  பரிந் ைர 
ெசய்தி க்கிறார்.  
கி ரி க் ெ க ட்  ைறயிலி ந்  
அெமரிக்க–பிரிட்டிஷ் கால்பந்தாட்ட 
ைற  பற்றி  ஒ  சி  தகவல் . 

பிரிட்டனி ள்ள  கால்பந்தாட்ட 
வீரர்கள்  அண்ைமக்  காலமாக 
ஆட்டம்  ஆரம்பிக்கும்  ன்னர் 
தம  கண்டனத்ைதத் ெதரிவிக்கும் 
வைகயில் ஒற்ைற ழங்காலில்  சிறி  
ேநரம் அமர்ந்த பின்னேர ஆட்டத்ைத 
ஆரம்பிக்கிறார்கள். அெமரிக்காவி ம் 

பி ரி ட் ட னி ம் 
காணப்ப ம் இனத்  
ேவஷம் ,  ெபாலிஸ் 
அ த் மீ ற ல் க ள் 
ஆகியைவ பற்றிேய 
இந்தக்  கண்டனம் . 
கடந்த ஆண்  ேம 
மாதம்  மின்னியாப் 

ெபாலிஸ் நகரில் ைக  ெசய்யப்பட்  
க த்தில்  ழங்காைல  ைவத்  
ெபாலிஸார் ஒ வரால் ெகால்லப்பட்ட 
ேஜார்ஜ் ெளாய்ட்டின் நிைனவாக இந்த 
நடவடிக்ைக கால்பந்தாட்ட வீரர்களால் 
எ க்கப்ப கிற . 
வழக்குதான் நடந்  டிந்  விட்டேத, 
ெடரிக் ெசௗவான் என்ற ெபாலிஸார் 
தான்  கடந்த ஆண்  சிைறக்கு 
அ ப்பப்பட்  விட்டாேர என்  ேகள்வி 
ேகட்  இந்த அைமதி ஆர்ப்பாட்டத்ைதக் 
குழப்ப வி ம் கிறார்கள் சிலர். இ  
கடந்த  ஆண்  நடந்த  சம்பவம் 
அல்ல, 56 ஆண் க க்கு ன்னர் 
1965 ெபப்ரவரி தலாம் நாள், டலஸ் 
க ண்டி நீதிமன்றத்ைத ேநாக்கி ேபரணி 
நடத்திய ேபா  அவர்கைளச் சிைறயில் 
அைடத்த  அப்ேபாைதய ெபாலிஸ் 
ைற. மக்கள் உரிைம இயக்கத் தைலவர் 

மார்ட்டின் தர் கிங் அவர்க ம் 
அவ ைடய  சகாக்கள்  பல ம் 
நீதிமன்றத்தின் ன்னால் பிரார்த்தைன 
ஒன்ைற  நடத்திவிட்  ைக  
ெசய்யப்பட்டவர்களின் வி தைலையக் 
ேகாரினார்கள் .  இ ேவ  இன் ம் 
கால்பந்தாட்ட  விைளயாட் களின் 
ஆரம்பத்தில்  கைடப்பிடிக்கப்பட்  
வ கிற . 
ேஜார்ஜ் ெளாய்ட்டின் ெகாைல 
நடந்த ேபா  தன் ெதாைலேபசியில் 
வீடிேயா  படெம த்  அ ப்பிய 
வதி  டார்ெனலா  ஃபிேரச க்கு 

ஊடகத் ைறயில்  மிக  உயர்ந்த 
ெகௗரவம் என்  க தப்ப ம் லிட்சர் 
வி   கு வினரால் சிறப்  வி  
ஒன்  வழங்கப்ப கிற .
ச க  ஊடகங்கைளப்  பற்றி 
பல ர்  பல்ேவ  விதம ா க ப் 
ேபசினா ம், ேஜார்ஜ் ெளாய்ட்டின் 
ெகாைலக்கு காரணமான ெபாலிஸ் 
உத்திேயாகஸ்தரான  ெடரிக் சிைறக்கு 
அ ப்பப்பட்டைம க்க க்க 
இந்த இளம் ெபண்ணின் வீடிேயா 
ஆதாரத்தினால்  மட் ேம  என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க .

இலண்டனிலி ந்  
விமல் 

ெசாக்கநாதன்
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 கிரக நிைல
மி னம்  சூரியன்
கர்க்கடகம் : ெசவ்வாய்   ெவள்ளி
வி ட்சி.கம்– ேக
மகரம்– சனி
கும்பம்– வியாழன்
இடபம்:  தன், இராகு
சந்திரன்    : கன்னி, லாம், வி ட்சிகம், த   இராசிகளில் இந்த 

வாரம்  சஞ்சரிப்பார். 

ேமடம் :  அச்சுவினி, பரணி,  கார்த்திைக தற்கால் 
ெகாண்டவர்க க்கு    ெசய்ெதாழில் நிைலகளில் ஏற்பட்டி ந்த  
இைட க ம்  ெதால்ைலக ம்  நீங்கும்.  எதிர்பார்த்த  
பணவர கள்   வார ந ப்பகுதியில்  வந்   ேச ம்.  அரச 
உத்திேயாகத்தர்களின்    மனக்கஷ்டங்கள்  நீங்கி  மன மகிழ்ச்சி டன்  
கடைம ரி ம்  சூழ்நிைல  உ வாகும் .  கு ம்பத்தில்  
மகிழ்ச்சிக்குரிய  சம்பவங்கள்  நடந்ேத ம்.  சுபக மங்களால்  திய 
ெசல கள்  ஏற்பட  இட ண் . மாணவர்களின் கல்விநிைலயில்  
நல்ல ன்ேனற்றம் உண்டாகும். திய கல்வி யற்சிகள்  
பலிதமாகும்.  அரசியலில் இ ப்பவர்கள்   மன கஷ்டங்களிலி ந்   
வி ப வர்.   விவசாயிகள்,  வியாபாரிகளின்  தலீ களால்  கூடிய 
இலாபம்  ெப வதில் சில தைடகள்  ஏற்ப ம். 
அதிஷ்ட  நாள்  வியாழன்,   அதிஷ்ட இல: 1

இடபம்:  கார்த்திைக  பின் க்கால், ேராகிணி,  மி கசீரிடத்   
ன்னைரயில்  அைமந்தவர்கள   ெசய்ெதாழில்  கஷ்டங்கள்  

யா ம்   சீராக  நைடெபற்ற  ேபாதி ம்   ஏேதா   ஒ  மனக்குைற  
இ ந்  ெகாண்ேடயி க்கும்.  தைடபட்டி ந்த   பணவர கள்  
வந்    ேச ம்.  எதிர்பார்த்தி ந்தி ந்த  காரியம்  ஒன்    வார 
ந ப்பகுதியில் நிைறேவ ம். அரச  உத்திேயாகத்தர்கள்  திய  
அ கு ைறயினால்  காரியங்களில்  ன்ேனற்றம்  அைடவர். 
ேமலதிகாரிகளின்    ஆதர   தக்க த ணத்தில் கிைடக்கும்.   
கு ம்பத்தில்   மகிழ்ச்சிக்குரிய  சம்பவங்கள்  நடந்ேத ம்.  
பணக்கஷ்டங்கள்  விலகும். மாணவர்கள்  கல்வியில்  கூடிய  
ஊக்கம் எ ப்பர்.  அரசியலில் உள்ளவர்களின்  எதிர்கால திட்டங்கள்  
நிைறேவ ம்.   விவசாயிகள், வியாபாரிகள்  கூடிய தலீ களால் 
அதிக  இலாபம் ெப வர். 
அதிஷ்ட நாள்  தன்  அதிஷ்ட இல: 3

மி னம்:   மி க சீரிடத்  பின்னைர ,  தி வாதிைர,  னர் சத்    
ன் க்கால்    அைமந்தவர்களின்    ெதாழில் நிைலகள்  மிக ம்  

சிறப்பாக அைம ம்.   பணியாளர்களின்  ஒத் ைழப்  கிைடக்கும்.     
பணவர  தி ப்தியாக  அைமந்தி ம் . அரச உத்திேயாகத்தர்கள்  
மனக்குழப்பங்களிலி ந்   வி பட்   க மங்கைள ெசய்   
டிப்பர். கு ம்பத்தில்  சுபகாரியங்க க்காக   ெசலவீனங்கள்  

ஏற்ப ம்.  கடன்ப வைத தவிர்த்  நடப்ப    நன்ைம  த ம்.  
மாணவர்களின்  கல்வி  சிந்தைனகள்  அதிகரிக்கும்.  அரசியலில்   
உள்ளவர்கள்  ேம ள்ளவர்க டன்  இைணந்  நடப்ப  
நன்ைமைய த் த ம். விவசாயிகள், வியாபாரிகள்  இலாபமைடவர். 
அதிஷ்ட நாள் வியாழன்,   அதிஷ்ட இல–3

கர்க்கடகம்: :   னர் சத்    நாலாங்கால்,  சம்,  ஆயிலியம் 
, ெகாண்டவர்களின்  ெதாழில்கள்  யா ம் சீராக  நைடெப வ டன்  
ெதாழில்களில்  ஏற்பட்டி ந்த  சிக்கல்க ம்  தீ ம். பணவர   வார 

20.06.2021   ெதாடக்கம்   26.06.2021  வைர
ந ப்பகுதி  வைர  சுமாராக  அைம ம். 
அரச உத்திேயாகத்தர்க க்கு     பதவி 
உயர் கள்  வ வதற்காக  அறிகுறிகள்  
ெதன்ப ம்.  கு ம்பத்தில்  உறவினர்கள்  
ஒன்  ேசரக்கூடிய  வாய்ப் கள் உ வாகும். 
பைக  நீங்கி வி ம். மாணவர்கள்  கல்வியில்  
திய சிந்தைனகளால்  பாராட்டப்ப வர். 
அரசியலில்   உள்ளவர்கள்   க ம்   
உைழப்பினால்   நன்மதிப்ைப  ெப வர்.  
விவசாயிகள், வியாபாரிகள்  எதிர்பார்த்த  
இலாபம் கிைடக்கும். 
அதிஷ்ட நாள்  ெசவ்வாய்,  அதிஷ்ட இல:  

2

சிங்கம்:  மகரம்,  ரம்,  உத்தரத்  
தற்கால்   அைமந்தவர்கள்     ெதாழில் 

நிைலகளால் சிறி   மனக்கஷ்டங்க க்கு   
உள்ளாவர். தக்க த ணத்தில்   உதவிகள்  
கிைடக்கும்.  எதிர்பார்த்த  பணவர கள்  
வந்  ேச ம்,  அரச உத்திேயாகத்தர்கள்  
நன்மதிப்  ெப வர். பதவி உயர் களில்  
ஏற்பட்டி ந்த   தைடகள்  சில க்கு  
விலகி வி ம்.  கு ம்பத்தில்  மகிழ்ச்சி   
நில வ டன் எைத ம்   திட்டமிட்    
ெசய் ம்   ஆற்றல்  உ வாகும் . 
மாணவர்களின் கல்வித் தைடகள்  விலகி 
எதிர்பார்த்த  கல்வி ேப  வந்  ேச ம்.  
அரசியலில் உள்ளவர்களின்  மனக்குைறகள்  
நீங்கும் .  விவசாயிகள் , வியாபாரிகள்  
தலீ களில்  கூடிய கவனம் ெகாள்வ  

நன்ைம ெப ம் 
அதிஷ்ட நாள் திங்கள்  அதிஷ்ட இல : 7

கன்னி:   உத்தரத்   பின் க்கால்  
அத்தம்,  சித்திைரயின்  ன்னைரயில்  
பிறந்தவர்கள்    ெதாழில் நிைலகளில்  
கூடிய கவனம்  ெச த் தல்   நன் .  
பணவர கள்  யா ம் வார  கைடசியில்      
வந்  ேச ம்.  அரச உத்திேயாகத்தர்கள்  
மிக ம் விழிப் டன்  ெசயலாற்றேவண்டிய 
வாரமி .    வீண் ெதால்ைலகளால்  
மனக்கவைலகள்  உ வாகும். கு ம்பத்தில்  
எதிர்ெகாண்ட கஷ்ட நிைலகள்   விலகும்.  
சுபகாரியங்க க்கான   அடித்தளம்  
உ வாகும் .  மாணவர்கள்   கல்வி 
விடயத்தில் கூடிய கவனம்  எ ப்ப  
நன்ைம த ம்.  அரசியலில் உள்ளவர்கள்  

வீண்  மனஸ்தாபங்க க்கு  உள்ளாக 
ேநரி ம் . விவசாயிகள் ,  வியாபாரிகள்   
கூடிய  தலீ கைள தவிர்த்  அள டன் 
ைவத் க்ெகாள்வ    இலாபம் த ம். 
அதிஷ்ட நாள் வியாழன்  அதிஷ்ட இல:1

லாம் :  சித்திைரயின்  பின்னைர 
, சுவாதி,   விசாகத்   ன் க்கால்   
அைமந்தவர்களின்    ெதாழில் நிைலகள் 
நல்ல  ன்ேனற்றங்கைளத்   த ம் . 
பணவர கள்  தாராளமாக   கிைடக்கும்.   அரச 
உத்திேயாகத்தர்கள்  ேமலதிகாரிக டன் 
இைணந்   நடப்ப  நன்ைம த ம் . 
கு ம்பத்தில்   வீண்   மனஸ்தாபங்கைள   
மறந்  உறவினர்கள்   ஒத் ைழப்   
வழங்குவர் .    சிலர்  பிள்ைளகளின்    
சுபகாரியங்களில்   பங்கு  ெகாள்வர் . 
மாணவர்களின் கல்வியில் ஏற்பட்டி ந்த    
மந்த நிைல  மைறந்    நன்னிைல 
உ வாகும்.  அரசியலில் இ ப்பவர்கள்  
ேம ள்ளவர்களின்   ேகாபங்க க்கு  
ஆளாகுவர். விவசாயிகள், வியாபாரிகளின்    
எதிர்கால  சிந்தைனகள்   ெவற்றியிைனத் 
த ம். 
அதிஷ்ட நாள்  திங்கள்,   அதிஷ்ட  இல : 9

வி ட்சிகம்:  : விசாகத்  நாலாங்கால்,  
அ ஷம் ,  ேகட்ைட  அைமந்தவர்கள்    
ெதாழில் நிைலகளில் அதிக கவனம் 
ெகாள்ளா  விடின் பணவரவில்  தாமதம்  
ஏற்ப ம்.  அரச உத்திேயாகத்தர்கள்   தம   
கடைமகளில்  கூடிய  கவனம் ெச த் வதால்  
ேமலதிகாரிகளின்     பாராட்டிைனப் 
ெப வர்.  கு ம்பத்தில்  இ வைர கால ம்  
ஏற்பட்டி ந்த  பணத்தட் ப்பா   நீங்கி  
மகிழ்ச்சி  நில ம். மாணவர்கள்  கல்வியில்   
உயர்ச்சி ண்டாகும் .     அரசியலில்  
உள்ளவர்கள்  தம    மதி ட்பத்தினால்  
நன்ைம  அைடவர் .  சிலர்   பதவி 
மாற்றங்கைளப் ெப வர் . விவசாயிகள், 
வியாபாரிகள்  எதிர்பார்த்த  இலாபம்  
கிைடக்கும். 
அதிர்ஷ்ட நாள் தன்,  அதிஷ்டஇல: 5

த : லம், ராடம்,  உத்தரட்டாதி   
தற்கால் ெகாண்டவர்க க்கு      ெதாழில் 

நிைலகளில்  ஏற்பட்டி ந்த  மனக்குைறகள்  நீங்கும்.  மகிழ்ச்சி டன்  
க மங்கைள  ெசய்  டிப்பர். பணவர களில்  ன்ேனற்றம்  
ஏற்ப ம்.  அரச உத்திேயாகத்தர்கள்  ெபா ைம டன்  நடந்  
ெகாள்வ  நன்ைம த ம்.  வீண்  மனஸ்தாபங்க க்கு   ஆளாக  
ேநரி ம்.  கு ம்பத்தில்  மகிழ்ச்சி  நிலவினா ம்  ஏேதா  ஒ வழியில்  
ெசல கள்  ஏற்பட்  மனக்குழப்பங்கள்  ஏற்ப ம். மாணவர்கள்  
எதிர்பார்த்த  கல்வி யற்சிகள்   ெவற்றிைய  அளிக்கும்.  அரசியலில்  
உள்ளவர்கள்  திய பதவிகைளப் ெபற்  மகிழ்ச்சி  அைடவர்.  
விவசாயிகள், வியாபாரிகள்  தலீ களால்    மத்திம  இலாபம் 
ெப வர். 
அதிர்ஷ்ட நாள்  திங்கள்,  அதிஷ்ட இல: 6

மகரம்:   உத்தரத்  பின் க்கால், தி ேவாணம்,  அவிட்டத்  
ன்னைரயில்  பிறந்தவர்கள்  சிந்தித்  ெசயலாற் வ   

நன்ைம த ம். எதிர்பார்த்த  பணவர கள் வார இ தியில் வந்  
ேச ம்.  அரச  ெதாழில் ரிேவார்  இ வைர   எதிர்ெகாண்ட  
மனக்குழப்பங்களிலி ந்   வி ப வர்.  எதிர்பார்த்த  பதவி 
உயர் கான வழிகள்  பிறக்கும்.  கு ம்பத்தில்  மகிழ்ச்சிக்குரிய  
சம்பவங்கள்   நடந்ேத ம்.  மாணவர்க க்கு  கல்வியில்  
ஏற்பட்டி ந்த  தைடகள் விலகி நன்னிைல ேதான் ம். அரசியலில் 
உள்ளவர்கள்  அவதானத் டன்  நடந்    ெசல்லேவண்டிய  வாரமி .  
விவசாயிகள், வியாபாரிகள்   தலீ களால்  மத்திம  இலாபம்   
ெப வர்.
அதிஷ்ட நாள் ெசவ்வாய்,  அதிஷ்ட இல :4

கும்பம் :  அவிட்டத்   பின்னைர,  சதயம்,  ரட்டாதி  ன் க்கால்  
ெகாண்டவர்கள்       ெதாழிலில்  கடினமாக   உைழக்கேவண்டிய  
வாரமி .  எதிர்பார்த்த  பணவர கள்  உரிய ேநரத்தில்  வந்  ேச ம். 
அரச உத்திேயாகத்தர்களின் ெசல்வாக்கு  அதிகரிக்கும்.  எைத ம்   
திறம்பட  ெசய்  டிப்பர்.  கு ம்பத்தில் ஏற்பட்ட மனக்கசப் கள்  
மறந்     சந்ேதாஷம்  நில ம்.  மாணவர்களின்  கல்வி நிைல 
ேமேலாங்கும்.    ன்பி ந்த  குழப்ப நிைலகள்  இனிேமல்  
ேதான்ற  வாய்ப்பில்ைல.   அரசியல்  உள்ளவர்களின்    பணிகள்  
யா ம்   திறம்பட  நடந்ேத ம்.  விவசாயிகள்  வியாபாரிகள்  எதி ம் 
விழிப் டன்  நடந்  ெகாள்வ   இலாபம் த ம். 
அதிர்ஷ்ட நாள் தன்  அதிஷ்ட இல: 3
மீனம்:  ரட்டாதி, நாலாங்கால்,  உத்தரட்டாதி, ேரவதியில்  

பிறந்தவர்க க்கு     ெதாழில் நிைலகளில் ஏற்பட்டி ந்த  
பிரச்சிைனகள்   தீர்ந்  நன்னிைல உ வாகும்.   பணவிடயங்களில்    
கூடிய கவனம் ெகாள்வ   நல்ல .  ெகா க்கல் வாங்கல்களில்  
சில சிக்கல்கள்   ேதான்றி மைற ம்.  அரச  உத்திேயாகத்தர்கள்  
தம   பணிகைள பிறரிடம்  ைகயளிக்காமல்  இ ப்ப  நன்ைம 
த ம்.  கு ம்பத்தில் ேதைவயில்லாத மனக் குழப்பங்களினால்  
மனஸ்தாபங்கள்   ேதான்றி மைற ம்.  மாணவர்களின்   கல்வியில்  
மாற்றம் ஏற்பட்  அதன் லம்  உயர்ச்சியிைனத்  த ம்.  அரசியலில் 
உள்ளவர்கள்    அற்ப ச ைககைள   ெப வர்.    விவசாயிகள், 
வியாபாரிகள்  திய தலீ கைள  தவிர்த்  நடப்ப    இலாபம் 
த ம். 
அதிஷ்ட நாள்  ெவள்ளி,   அதிஷ்ட இல–9
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வி  த ைலப்  லி க க்கு எதி ரான 
இரா வ நட வ டிக்ைகயில் தங்க ள  
'வி ப்பாற்ற க் குட்ப டாத வைகயில்' 
மனித உரிைம மீறல்களில் தாங்கள் சிக்
கி யி ந்த தாகத் ெதரி வித்த இந் தியத் 

வர் டிக்சித் சிவி லி யன்கைளப் 
பா  காப்ப தற்காக இந் திய அைம திப்
ப ைட யினர் ேமற்ெ காண் டி ந்த நட வ
டிக்ைககள் குறித் ம் ஆசிய மனித 
உரி ைமகள் காப்ப கத் திடம் குறிப் பிட் டி
ந்தார்.
அவ  ட னான ேநர்காணல் பற் றிய 
விப  ரங்கைள  மனித 
உரி  ைமகள்  காப்பகம் 
ெ வளி  யி ட்  டி  ந் த . 
இந் திய அைம திப்ப ைட
யினர் ன்ேனறி வ ம் 
வழியில் இ ந் , சிவி லி
யன்கைள சுய பா  காப்
க்காக விலகி இ க் கு
மா  ெபா  மக்க க்குத் 
ண் ப்  பிர  சு  ரங்கள் 

விநி ேயா கிக்கப்பட்ட தா
க ம், அவர்க க்கான 
நிவா ரணப் ெபா ட்கள் 
அ ப்பப்பட்ட தா க ம் 
டிக்சித்  ெதரி  வித்  தி
ந்தார்.
அ  மட்   மல்லாமல்  கன  ரக 
எறி கைண தாக் கு தல்கேளா வான்வழி 
தாக் கு தல்கேளா தவிர்க்கப்பட் டி ந்த
தா க ம் இந் தியத் வர் தங்க ளிடம் 
ெதரி வித் தி ந்த தாக மனித உரி ைமகள் 
காப்பகம் கூறி யி ந்த .

'டிக்சித் விப ரித் தி ந்த வா  இந் திய 
அைம தி காக்கும் பைட யினர் ெசய் தி
ந்தால் சர்வ ேதச மனி தா பி மான சட்

டங்க க்கு அைம வாக அவர்கள் தம  
ெபா ப் க்கைள நிைற ேவற் றி யி ப்
பார்கள்' என் ம் அந்த அைமப்  சுட் டிக்
காட் டி யி ந்த .

'இந் திய அரசு ஏற் க்ெ காண் டி ந்த
தி ம் பார்க்க சிவி லி யன்களின் பாதிப்  
அதி க மா கேவ இ ந்த . இந் தியப் பைட
யினர் சில கட் ப்பா  கைளக் கைடப்
பி  டித்  தி  ந்த  தா  கேவ  ெதரி  கின்ற . 
ேம மாதம் இலங்ைக இரா  வத் தினர் 
ேமற்ெ காண் டி ந்த வட மராட்சி ஒப்ப ேர
ஷைனப் ேபான்  அவர்கள் சிவி லியன் 
இலக் கு கைளத் ெதாடர்ச் சி யாக வான்
வ ழி யாகத் தாக்கேவா அல்ல  கடற்ப
ரப்பில் இ ந்  எறி கைண தாக் கு தல்
க ைளேயா நடத்த வில்ைல. ஆனா ம் 
இப்ே பா  உரிைம மீறல்கள் பற் றிய 
தக வல்கள் வந்  ெகாண் டி க் கின்றன. 
இவற்ைற இந் திய அதி கா ரிகள் ெபா
வா கேவ ம த்  ைரக்க ற்ப  கின்
றனர். அைவ குறித்த விசா ர ைண கைள 
நடத்  வ தற்குப் பதி லாக டி ம ைறக்
கேவ ற்ப  கின்றனர்' என மனித உரி
ைமகள் காப்பகம் கூறி யி ந்த .
இத்த ைகய பின்  லத் தி ேலேய யாழ்ப்
பாணத்திற்கான பயணம் டி வ ைடந்த 
ன்றாம் நாள் அக்ே டாபர் 21 ஆம் திகதி 

யாழ் ைவத் தி ய சாைல இந் தியப் பைட
யி னரின் ற் ைகத் தாக் கு தல்க க்கு 
உள்ளா கி ய . அத் டன் உயிர்ச் ேசதங்க
க்கு மத் தியில் ம நாள் 22 ஆம் திகதி 

இந் தியப் பைட க ளினால் யாழ் நகரம் 
ைகப்பற்றப்பட்ட .
இந்த இ திச் சண்ைட க ளின்ே பா  
வி  த ைலப்  லி க க்கு ஏற்பட் டி ந்த
தாக ெவளி யாகி இ ந்த தக வல்க ளி ம் 
பார்க்க, ெபா  மக்க க்ேக ெப ம் உயி
ரி ழப்  ஏற்பட் டி ந்தன என்ப ம், உயிர்
காக்கும் ம த் வ பணியில் ஈ  பட் டி
ந்த ைவத் தி யர்கள், தாதியர் உள் ளிட்ட 

பணி யா ளர்க ம் பலி யாகி ேபாயி ந்
தனர் என்ப ம் உள் ளிட்ட தக வல்கள் 
த்த களத்தின் ேமாச மான நிைல ைம
கைள எ த்  இயம் பி யி ந்தன.  
யாழ் ைவத் தி ய சா ைலயின் மீ  நடத்
தப்பட்ட அந்த மனி தா பி மா னமற்ற 
தாக் குதல், அதன் வர லாற்றில் க ம் 
ள் ளி யா க ம், மறக்க டி யாத யரம் 
மிகுந்த சம்ப வ மா க ம் பதி வாகி உள்
ள . அஹிம்ைசக்கும், க  ைணக்கும் 
அைட  யா  ள  மாகக்  க  தப்ப   கின்ற 
இந் திய ேதசப் பைட களின் ெகா ர 
ேகார கத்ைத அந்த சம்பவம் ெவளிப்
ப த்தி இ ந்த .
அன்  அக்ே டாபர் 21 ஆம் திகதி. 
என்ன நடந்த  என்பைத அந்த சம்ப
வத்தில் ெதய்வா தீ ன மாக உயிர்தப் பிய 
கண்கண்ட சாட் சி யங்கள் விப ரித் தி
க் கின்றன.
க ப்  சீ ைட அணிந் தி ந்த இந்
தியப் பைடயின் ஓர் அணி பர வ லாகத் 
ப்பாக்கிப் பிர ேயாகம் ெசய்த வா  

திடீ ெரன ைவத் தி ய சா ைலக்குள் குந்

த . பல ேநாயா ளிகள் தாம் சிகிச்ைச 
ெபற்  வந்த ப க்ைக க ளி ேலேய 
ெகால்லப்பட்டார்கள். அேத ேபான்  
ைவத்  தி  ய  சாைல  பணி  யா  ளர்க ம் 
ெகால்லப்பட்டனர். பின்னர் ைவத் தி ய
சா ைலயில் காணப்பட்ட அ  ப க்கும் 
ேமற்பட்ட வர்கைள அவர்கள் ப்பாக்கி 
ைனயில் எக்ஸ்ேர அைறக்குள் கூட்

ட மாகக் ெகாண்  ெசன்றனர். உள்ேள 
ெசன்ற அவர்கள் மீ  ைகக் குண்
கள் வீசப்பட்டன. ெதாடர்ந்  அைற 
வ ம் அவர்கள் ேமற்ெ காண்ட 

ப்பாக்கிப் பிர ேயா கத்தில், ப்பாக்கிக் 

குண் கள் மைழ ெயன சீறிப் பாய்ந்
தன. அைறக்குள் ெகாண்  ெசல்லப்
பட் டி ந்த அைன வ ைர ம் குண் கள் 
சரித்  வீழ்த் தின.
இதில் ன்  ம த்  வர்கள், ஆ  
தாதியர், ஒ  ேமட்ரன், ைவத் தி ய சா
ைலயின் 25க்கும் ேமற்பட்ட சிற்  ழி
யர்கள், பணி யா ளர்கள் என அைன வ ம் 
சம்பவ இடத் தி ேலேய ெகால்லப்பட்
டனர் . இறந்த வர்க  ைடய உடல்க
க்குக் கீழ் அகப்பட்  தைரயில் வீழ்ந்

த வர்கள் மாத் தி ரேம காயங்க டன் 
உயிர் தப்ப டிந்த .
இந்த சம்ப வத்தில் காய ம ைடந்  
உயிர் தப் பி ய வர்களில் சிவ கு  நா த ம் 
ஒ வர். யாழ்ப்பாணம் உ ம் பிராய் பகு
தியில் அக்ே டாபர் 10 ஆம் திகதி இந்
தி யப்ப ைட யினர் ேமற்ெ காண்ட ஒ  
தாக் கு தலில்  அவ  ைடய மைனவி 
ப  கா ய ைடந்தார். பைட யினர் ஏவிய 
ெஷல்கள் பர வ லாக வீழ்ந்  ெவடித்த
ேபா , உயிர் தப்  வ தற்காக வீதிையக் 
கடந்  அவர்கள் ஓடிச் ெசன்ற ேபா  
அவ ர  ஐந்  பிள்ைள க ம் ேவ  
ஆ  ேப டன் ெகால்லப்பட்டனர் . 
அவ ர  த்த பிள்ைள 15 வய  ைடய 
ெபண்பிள்ைள. கைடசி மக க்கு 7 
வய . அந்த சம்ப வத்தில் அவ  ைடய 
மைனவி ப  கா ய ம ைடந்  யாழ் ைவத்
தி  ய  சா  ைலயில்  அ  ம  திக்கப்பட்  
சிகிச்ைச ெபற்  வந்தார். மைன விையப் 
பார்ப்ப தற்காக சிவ கு  நாதன் அந்த 
ேசாக தின மா கிய 21 ஆம் திகதி ைவத் தி
ய சா ைலக்கு வந் தி ந்தார்.
அப்ே பா  என்ன நடந்த ? அவேர 
விப ரித் தி ந்தார்:

'ைவத் தி ய சா ைலயின் பின்பக்க மி
ந்  கண்மண் ெதரி யாத வைகயில் 
ப்பாக்கிப் பிர ேயாகம் ெசய்த வா  

பைட  யினர்  ைவத்  தி  ய  சா  ைலக்குள் 
வந்த ேபா , என  மைனவி அ
ம திக்கப்பட் டி ந்த எட்டாம் நம்பர் 
வார்ட்டில்  அவ  டன்  இ ந்ேதன் . 
நிைலைம விப ரீ த மாக இ ந்த . சில 
ஊழி யர்கள் எக்ஸ்ேர அைற பக்க மாக 
ஓடிச் ெசன்றைதக் கண்ட ம், என  
மைன வி ைய ம் அைழத் க் ெகாண்  
நா ம் அவர்கள் பின்னால் ஓடிச் 
ெசன்ேறன். ேவ  சில டன் நாங்கேள 
அந்த அைறக்குள் த லா வ தாக ஓடிச் 
ெசன்ேறாம். சிறி  ேநரத்தில் ஏைன
ய வர்க ம் வந்  ேசர்ந்த ைத ய த்  
எல்ே லா ம் ெந க் கி ய டித்த படி நின்
றி ந்ேதாம். அேத ேவைள பைட யினர் 
ேவ  சில ைர ம் அந்த அைறக்குள் 
ெகாண்  வந்  தள் ளி ய ைத ய த்  
நாங்கள் அைறச் சு வர்க டன் ெந க்கப்
பட் டி ந்ேதாம்.
அப்ே பா  அந்த அைறக்குள் பைட
யினர் இரண்  ைகக் குண்  கைள வீசி
னார்கள். கா  ெசவி  ப ம்ப டி யாக 
அந்தக் குண் கள் ெவடித் ச் சி த றின. 
ெதாடர்ந்  பைட யினர் சர மா ரி யாகத் 
ப்பாக்கிப் பிர ேயாகம் ெசய்தார்கள். 

குண் ச் சத்தத் தினால் அைறேய 
அதிர்ந்  கு ங் கி ய . என  விலாப் 
பக்கத்தில் கத் தியால் குத் தி ய  ேபான்
ற ெதா  வலிைய உணர்ந்த தான் 
ெதரி ம். அந்த வலி ேயா  நிலத்தில் 
சரிந்ேதன். குண் த் தாக் கு த லி னா ம், 
ப்பாக்கிக் குண் கள் பாய்ந்த த னா ம் 

பல ம் அவ லக் குரல் எ ப் பி ய வா  
ெவட்டிச் சரித்த  ேபான்  கீேழ வி ந்
தார்கள். என் மீ ம் சிலர் வீழ்ந்தனர். 

சிறி  ேநரத்தில் அங்கு மயான அைமதி 
நில வி ய .
எனக்கு ேமல் வி ந்  கிடந்த வர்
கைள விலக்கிக் ெகாண்  தைல 
நிமிர்த்தி சுற் ம் ற் ம் பார்த்ேதன் 
சில அடி ரத்தில் என  மைனவி 
கிடப்பைதக் கண்ேடன் . ெம  வாக 
ஊர்ந்  ெசன்  அவ ர  தைலையத் 
க் கிேனன். அவ ேரா  கைதக்க ற்

பட்ட ேபா , சிறிய ன க டன் அவ ர  
தைல சரிந்  ெதாய்ந்  ேபான ' 
என்றார் சிவ கு  நாதன்.
யாழ் ைவத் தி ய சாைல ப  ெகாைலச் 
சம்ப வத்ைதத் ெதாடர்ந்  அந்த ைவத் தி
ய சாைல தங்க  ைடய கட் ப்பாட்டில் 
ெகாண்  வரப்பட்  விட்ட தாக இந் திய 
அதி கா ரிகள் அறி வித்தனர். அத் டன் 
யாழ் நக ர ம்  ைம யாக பைட யினர் 
வச மா யிற் .
யாழ் ைவத் தி ய சா ைலக்குள் இந்
தியப் பைட யினர் பிர ேவ சித்த தினத்
தன்  அங்கு இல்லா தி ந்த சி வர் 
ைவத் திய நி ணர் டாக்டர் சிவ பா த
சுந்தரம் ம நாள் காைல ைவத் தி ய சா
ைலயின் பிேரத அைறயில் சட லமாக 
அ க்கி ைவக்கப்பட் டி ந்த வர்கைளக் 
கண்  அதிர்ச் சி ம் ேவத ைன ம் 
அைடந்தார். மிகுந்த மனச் சு ைம ேயா  
அங் கி ந்  ெவளி ேயறி, நடந்  வந்  
ெகாண் டி ந்த அவைரக் கண்ட பைட
யினர் அவைரச் சுட் க் ெகான்றனர் 
என கண்கண்ட சாட் சி யங்களின் லம் 
ெவளிப்பட் டி ந்த தாக ஆசிய மனித 
உரி ைம க க்கான காப்பகம் கூறி யி
ந்த .வி  த ைலப்  லி கைள இலக்கு 

ைவத் த் தாக் குதல் நடத் திய இந் தியப் 
பைட யினர், யாழ் ைவத் தி ய சா ைலைய 
மட்  மல்லாமல் ேவ  சில ைவத் தி
ய சா ைல களின் மீ ம் தாக் கு தல்கைள 
நடத்தி இ ந்தனர். ெதல் லிப்பைழ, 
மானிப்பாய், இ வில், ளாய் ேபான்ற 
ைவத் தி ய சா ைல க ம் இந் தியப் பைட
யி னரின் தாக் கு தல்க க்கு இலக்கா கி ய
ைத ய த் , அவற்றின் பணி யா ளர்கள் 
சில ம் ெகால்லப்பட்டனர். இதனால் 
அந்த ைவத் தி ய சா ைலகள் ைகவி டப்
பட் டி ந்தன. இந்த நிைலயில் இந் தியப் 
பைட யி னரின் ேநரடி கண்கா ணிப்பின் 
கீழ் யாழ் ைவத் தி ய சாைல மாத் தி ரேம 
ெசயற்பட் க் ெகாண் டி ந்த .தங்க 
ட னான ேமாதல்களில் காய ம ைட கின்ற 
வி  த  ைலப்   லி  க  க்கு  ம த்  வ 
வச திகள் இ க்கக் கூடா  என்பதில் 
இந் தியப் பைட யினர் தீவிர கவனம் 

ெச த்தி இ ந்தனர். ைவத் தி ய சா ைல
கைள மட்  மல்லாமல் அவர்கள், யாழ் 
பிர ேத சத்தின் பிர பல்ய மான ன்னணி 
தனியார் ைவத் தி யர்க ைள ம் கண்
கா ணித் தி ந்தனர் .  கண்கா ணித்த  
மட்  மல்லாமல், அவர்கைளக் கண்

 பி டித் த் தீர்த் க் கட் ம் ைகங்க ரி
யத் தி ம் ஈ  பட் டி ந்தனர். இதனால் 
தனியார் ைவத் தி யர்கள் தைல ம ைற வா
கினர். ெபா  மக்க க்குள் சாதா ரண 
மனி தர்கைளப் ேபான்  மைறந்  வாழ 
அவர்கள் நிர்ப்பந் திக்கப்பட் டி ந்தனர். 
இந்த நிைலயில் யாழ் நக ரப்ப கு திைய 
இந் தியப் பைடகள் ைகப்பற்றி தம  
ரண கட் ப்பாட் டிற்குள் ெகாண்  

வந் தி ந்த ேபாதி ம், யாழ் பிர ேத
சத்தின் ைவத் தி ய ேசைவ சீர் கு ைலந்
தி ந்த  என்  யாழ் நிைல ைமகள் 
குறித்  ஆசிய மனித உரி ைமகள் காப்
பகம் ெதரி வித் தி ந்த .
வி  த  ைலப்   லி  க  க்கு  எதி  ரான 
இரா வ நட வ டிக்ைக ஆரம் பிக்கப்பட்
டைதத் ெதாடர்ந்  யாழ் குடா நாட்டில் 
அ ல் ெசய்யப்பட்ட ஊர டங்கு உத்த
ர   ைம யாக ஒ  மாதம் வைரயில் 
நைட  ைறப்ப த்தப்பட்ட . க  ைம
யான ைறயில் கைடப் பி டிக்கப்பட்ட 
ஊர டங்கு உத்த ர  கார ண மாக மக்கள் 
ெப ம் சிர மங்க க்கும் பாதிப்  க
க்கும் உள்ளா னார்கள். அத் தி யா வ சிய 

ேதைவ க க்காகத் தவிர்க்க டி யாத 
நிைலயில் ெவளியில் நட மா டிய பலர் 
பைட  யி  னரின்  தாக்  கு  தல்க  க்கு 
ஆளாகி உயி ரி ழக்க ம், ப  கா ய ம ைட
ய ம் ேநர்ந்த .
வி  த ைலப்  லி க  ட னான ேமாதல்
களில் ன்ேனறிச் ெசன்ற பைட யினர் 
வழியில் எழக் கூடிய தைட க ைள ம் 
எதிர்ப்  க ைள ம் றி ய டிப்ப தற்காக 
ெஷல் தாக் கு தல்க ைள ம் உலங்கு 
வா ர் தி களில் இ ந்  குண் த் தாக் கு
தல்க ைள ம் நடத்தத் தவ ற வில்ைல. 

ஒ  மாத ஊரடங்கு அதிகரித்த 
அட் ழியங்கள் ; நிைலகுைலந்த வாழ்க்ைக

பி.மாணிக்கவாசகம்

இயக் குனர் பற்றி……
வ  னி யாைவ தன  ர் வீ க மா
கக்ெ காண்ட  ஷங்ர ம தீரன் கலா
சிேயான்,சி  வ ய தி லி ந்ேத கைலகள் 
மீ  அதீத ஆர்வம் ெகாண்டவர் .
எனி ம் உள்நாட் ப் ேபார், இடப்ெப
யர் கள் என்பன அைவ பற்றி அதிக 
கவனம் ெச த்த இட ம ளிக்க வில்ைல.
பின்னர் கல் வி ைய  ெதா ட ம் நிமித்தம் 
தமி ழ கத் திற் கு  ெசன்றதன் பின் திற ைம
கைள ெவளிக்காட்  வ தற்கான  சந்
தர்ப்பங்கள் அைமந்தன. நாட கங்கள், 
இைச,எ த்தாக்கங்கள் மீதா ன  ஆர்வம் 
அதி க ரிக்கத் ெதாடங் கி ய .
கல்  ரியில் ெபாறி யியற் ைறயில் 
பட்டப்ப டிப்ைபத் ெதாடர்ைகயில் 
நண்பர்களின் உந்  தலால்,நாட கங்
கைள திைரக்க ைத க ளாக எ தத் 
ெதாடங் கினார். சக கல்  ரி க ேளா  
இலக் கியப் ேபாட் டிகள்,கலா சார நிகழ்
கள் ேபான்ற ன வற்றில் பங்ேகற்  

தன் திற ைம கைள ெவளிப்ப த்தி 
பாராட்  கைளப் ெபற்றவர்.
கல் ரிக் காலங்க ளி ேலேய  வ ரசி 
மீடியா தயா ரித்த சில ஆவ ணப்ப
டங்கள், கு ம்ப டங்களில்  பணி
யாற் ம்  வாய்ப் க்  கிைடத்த . 
அவற்றில் பிர பல எ த்தாளர் எஸ்.
ெபான்  த்   ைர     அ  வர்களின்  
ஆவ ணப்ப ட ம் குறிப் பி டத்தக்க 
ஒன் .
தன் கல் ரிப் படிப்ைப  டித்த ம் 
சி  இைட ெவ ளிக்குப் பின்னர்,‘தீரா
நிசி’ என்ற கு ம்ப டத்ைத எ தி இயக்
கி ள்ளார். தயா ரிப்பா ள ம் இயக் கு ன

 மான  ஈழ வாணி அவர்கள்  வ ரசி 
மீடியா ஊடாக கு ம்ப டத்ைத ெவளி
யி ம் வாய்ப்ைப அவ க்கு வழங் கி
ள்ளார்.
ேம ம் உலக சினி மாைவப் படிப்
ப தி ம், பார்ப்ப தி ம் ஒளிப்ப தி  
படத்ெ தா குப்  மற் ம் பிற  ைற களில் 
உள்ள  ெதா ழி ட்ப  ன்ேனற்றங்
கைள  ஆராய்ந்   அறி வதில் தன்ைன 
ஈ  ப த்திக் ெகாண் ள்ளார்.
சினிமா லம் தன  நாட்டின் 
கைதகள் மற் ம் கலா சா ரங்கைளப் 
பற்றி உலக மக்கள் ஆரா ய ேவண் ம் 
என்ற ஆவலில் உதித்த  தான்  ‘தீரா
நிசி ’  கு ம்படம் .  இலங்ைகயில் 
நிகழ்ந்த ஒ  உண்ைம யான கைத. 
2021 ெசன்ைனயில் பட மாக்கப்பட்
ள்ள . இ  நம   ச  கத்தில் குழந்

ைத களின் பா  காப் பின்ைம யிைன 
அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்ட .
எத்த ைனேயா க  ைம யான சட்
டங்கள்,பா  காப்  நட வ டிக்ைககள் 
நைட  ைறயில் இ ந்தா ம் இவ்
வா றான குழந்ைதகள் வன்ெ கா ைம  
இன் ம் நடந்ேதறிக் ெகாண் தான் 
இ க் கின்றன. இைவ ச  கங்களின் 
தீராத பிரச் சிைன. இப் பி ரச் சி ைனகள் 
ஆதி காலந் ெதாட்  இைல மைற  
காயாக  பல்ேவ    வடி வங்களில் 
ெதாடர்ந்  ெகாண்  தான் இ க் கின்
றன.எத்தைன காலங்கள் கடந்தா ம் 
நிழைலப் ேபால் ெதாட ம் இவ் 
அவலம் இ ட்  என்ற மாையயில் 
ெப ம்பா ம் நிகழ்த்தப்ப  கி ற   
என்ற அ வரின் க த் தி ன டிப்ப ைடயில் 
இக் கு ம் படத் திற் கு‘ தீ ரா நி சி’ எனப் 
ெபய ரிட் ள்ளார் ேமற்படி கு ம்ப
டத்தின் க  பற் றி  அவர் குறிப் பி  
ைகயில்,

‘  நான்  2006 ஆம்  ஆண்  
ெகா ம்பில் படித் க் ெகாண் டி க்கும் 
ேபா  என  ெந ங் கிய  நண்பனின்  
குட்டித் தங்ைகக்கு ேநர்ந்த ெகா
ைமதான் இ . தந்ைதையப் பிரிந் தி ந்
தி ந்த அவ ன  குட்டித் தங்ைக தன் 
அப்பாைவத் ேதடி, அவைரப் பார்ப்ப
தற்காக யா க்கும் ெதரி யா மல்   ன்

னி ரவில் வீட்ைட விட்   ெவளிேய  
ெசல் கிறாள்.ெசல் ம் வழியில் ஒ  
தாத்தா அவைளக் கண் , நடந்த ைவ
கைள அறிந்  அவைள ஏமாற்றி தன் 
வீட் டிற்கு அைழத் ச் ெசன்  ஷ்
பி ர ேயாகம் ெசய் கிறான் . அவைள 
அைழத் ச் ெசல் ம் ேபா  பார்த் க் 
ெகாண்  டி  ந்த   பிச்ைசக்காரன் ,  
தாத்தாைவ ேதடிப் பி டித்   சி  மிையக் 
காப்பாற்  கிறான் . அந்த மனிதன் 
ெபாலி ஸா ரிடம் ஒப்ப ைடக்கப்ப 
கிறான். இந்த உண்ைமச் சம்ப வத்ைத  
அடிப்ப ைட யாக ைவத்   சி   கற்ப
ைன ைய ம் குத்தி,ெசன்ைனயில் 
பட மாக்கப்பட்ட தான் ‘தீரா நிசி’.
இக் கு ம்ப டத்தில் பணி யாற் றிய 
அைன வ ம்  அவ ரவர்  ைற களில் 
ைக ேதர்ந்த வர்கேள .தயா ரிப்பாளர் 
ஈழ வாணி, எ த்  திைரப்பட இயக்கம்  
மற் ம் தயா ரிப்  என்  ப்ப ரி மா
ணங்களில் பய ணிப்பவர். ஈழக்க ைல
கைள  ெவளிக் ெகாணரப் ேபாரா ம் 
பலரில் ஒ வர். நடி கர்கள்,  மானசா 
அேசாக்  குமார் ,ேசாம  சுந்தரம் ,அரசு 
வ ேம அ  ைம யாக  நடித் தி க்

கி றார்கள்.  சி  மி யாக வ ம் மான சா  
அ ேசாக் குமார் ெமச்சும் விதத்தில் 
தன  திற ைமையக் காட் டி யி க் கிறார்.
அைதப் ேபால் ேசாம சுந்தரம் வில்லன் 
கதாப்பாத் தி ர மா கேவ மாறி யி க் கிறார். 
அர சுவின் நடிப் ம் சிறப் .ஒளிப்ப தி  
த் க் கு மரன். மிக ேநர்த் தி யாக பதி   

ெசய் தி க் கிறார் . படத் ெதாகுப்   
சரண்சண் கம்  சு க்க மாக ெதாகுத் தி
க் கிறார். இைச  பா லாஜி. படத் திற்கு 

ேதைவ யான உணர்ச் சி கைள தன  
இைச லம் கடத் தி யி க் கிறார்.
ஈழ சினிமா பற் றிய பார்ைவ
1950 களில் இ ந்  இலங்ைகத் 

தமிழ்த் திைரப்ப டங்களின் வர லா  
ெதாடங் கு கி ற . உள்நாட் ப் ேபார் 
அனர்த்தங்களில் நாம் சிக் குண்டதால் 
இலங்ைக தமிழ்த் திைரப்ப டங்கைள 
உலகத் தரத் திற்ே கா அல்ல  இந் திய 
திைரப்ப  டங்களின்  தரத்  திற்ேகா 
வளர்க்க டி ய வில்ைல . இல்ைல
ெயன்றால் இந் திய தமிழ்த் திைர  ல
கத்ைதேய தன் பக்கம் தி ம்பிப் பார்க்க 
ைவத்த இயக்குனர் பா மேகந்திரா 
ேபான்ற   ஜாம்பவான்கைள 
பயன்ப த்தாமல் விட்டி ப்பார்களா?
த ற் ேப ாைதய  தைல ைற 
ற்றி ம் மா பட்ட . எண்ணியல் 

படக்க விகள்  வந்த  பிறகு 
திைரப்படம்  எ ப்ப  என்ப  
எளிதாகிவிட்ட .  இ ந்தா ம் 
உலகத் தரத்திலான ெதாழி ட்பங்கள்  
ஈழ சினிமாவில் இப்ெபா தான் 
வரத்ெதாடங்கி ள்ள .  கைல 
ஞர்க ம். கைலயார்வம் உள்ளவர் 
க ம் ஈழத்தில் நிைறந்தி க்கிறார்கள். 
தயாரிப்பாளர்களின் ஒத் ைழப் ம், 
மக்களின் ஆதர ம் மிக மிக அவசியம் 
என்பேத என  க த் ’என்றார். 

இலங்ைக எ த்தாள ம் 
ங் கு தீ ை வ ப் 

பி ற ப் பி ட ம ா க ம் 
தற்ேபா  ெகா ம்ைப 
வதிவிடமாக ம் ெகாண்ட  
தம்பிஐயா ேதவதாஸூக்கு 
கனடா   ெராறன்ேரா 
ஸ்ரீ  வரசித்தி விநாயகர் 
ேதவஸ்தானம்   'ச க 
நற்பணி ஊடகவியலாளர் ' 
பட்டத்ைத   வழங்கி 
ெகௗரவித் ள்ள .

தற்ேபா  தனிப்பட்ட பயணமாக கனடாவிற்கு ெசன் ள்ள அவர் அங்கு கைல, 
இலக்கிய   சந்திப் க்களில்  ஈ பட் ள்ளார். இந்த வரிைசயில் கனடா ெராறன்ேரா  
ஸ்ரீ வரசித்தி விநாயகர் ேதவஸ்தானத்தின் ஸ்தாபக ம் பிரதம சிவாச்சாரியா ம் 
ச க ேசைவயாள மான சிவ  ஸ்ரீபஞ்சாட்சர விஜயகுமாரக் கு க்கள் அவர்கள், 
இவைர  ஆலயத்திற்கு அைழத் , ஏைனய சிவாச்சாரியார்கள் சகிதம் ெபான்னாைட 
ேபார்த்தி 'ச க நற்பணி ஊடகவியலாளர்'  பட்டத்ைத வழங்கி ெகளரவித் ள்ளார்.

 (ெதாகுப் :  சத்தியன் படம் :  ஸ்ரீவரசித்தி விநாயகர் ேதவஸ்தானம்–கனடா)

எ த்தாளர் தம்பிஐயா ேதவதாஸூக்கு கனடாவில் ெகளரவம்

இலங்ைகயில் நிகழ்ந்த ஒ  உண்ைமக் கைத

‘தீராநிசி’கு ம்படம்
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ேகசரி கு க்ெக த் ப் ேபாட்டி இல: 1034
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இடமி ந்  வலம் 

* விைடகைள இங்கு ெவளியாகி ள்ள கூப்பனில் எ தி 
கத்தரித்  தபால் அட்ைடயில் ஒட்டி அ ப்ப ேவண் ம்.

* தபால் உைறக்குள் ைவத்  அ ப்பப்ப ம் கூப்பன்கள் 
ஏற் க்ெகாள்ளப்பட மாட்டா . 

* ற்றி ம் சரியான விைடகைள எ பவர்களில் கு க்கல் 
லம் ெதரிவாகும் தல் ன்  அதிர்ஷ்டசாலிக க்கு 
ைறேய தலாம், இரண்டாம், ன்றாம் பரிசுகளாக பா 

500/–, 300/–, 250/– வழங்கப்ப ம்.

ேமலி ந்  கீழ்

கு க்ெக த் ப்ேபாட்டி இல:1031 க்கான  விைடகள் 

கு க்ெக த் ப்ேபாட்டி இல:1032 க்கான  விைடகள் 
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ெசவ் ர் என்ற ஊரில் ெசல்ேவந்திரன் 
என்ற பணக்காரர் ஒ வர் வசித்  வந்தார். அவர் 
தன் ைடய வீட்டில் ெபாதி சுமப்பதற்குக் 
க ைத ஒன்ைற வளர்த்  வந்தார்.
அவர் தன் வீட்டிைனக் காவல் காக்க ஒ  
நாைய ம் வளர்த்  வந்தார்.
க ைதைய ேவைல ெசய் ம் ேநரத்ைதத் 
தவிர, மற்ற ேநரங்களில் வீட்டிற்கு ெவளிேய 
கட்டி ைவத்தி ந்தார் . க ைத உண்ண 
வயிறார தீனிகள் அளித்தார்.
வீட்ைடக் காக்கும் நாேயா, வீட்டிற்குள் ம் 
ெவளிேய ம்  சுற்றி  சுற்றி  வ ம் . 
ெசல்ேவந்திரன் நாயிைன அன்ேபா  தடவிக் 
ெகா ப்பார்.
எஜமானரின் அன்பில் மகிழ்ந்த நாய்க்குட்டி 
அவரிடம் ள்ளிக் குதித்  விைளயா ம்.
எஜமானர்  அமர்ந்தி க்கும்  ேபா  
நாய்க்குட்டி அவர  மடியில் ஏறி அமர்ந்  
ெகாள் ம். எஜமான ம் அதைனக் ெகாஞ்சி 
மகிழ்வார்.
எஜமான ம் நாய்க்குட்டி ம் ெகாஞ்சி 
விைளயா வைதப் பார்த்த ம் க ைதக்கு 
மிக ம் ெபாறாைமயாக இ க்கும்.
எஜமானர் நாய்க்குட்டிையப் ேபால் தன்ைனக் 
ெகாஞ்சாதைத நிைனத்  க ைத வ ந் ம். 
அவ்வப்ேபா  தன் ைடய தைலெய த்ைத 
எண்ணிப் லம் ம்.

“ந ான்தான்  க ாட்டிலி ந்  விறகு 
ெகாண்  வ கிேறன். ெசக்கு சுற் கிேறன். 
வயலிலி ந்  தானியங்கைளச்  சுமந்  
வீட்டிற்குக் ெகாண்  வ கிேறன்.

ஆனால்  என்னால்  என்றாவ  இந்த 
எஜமானரின் வீட்டிற்குள் ைழய டிகிறதா? 
எஜமான்தான் என்னிடம் அன்பாக ேபசுகிறாரா? 

ஒ நாளாவ  என்ைனக் ெகாஞ்சுகிறாரா?” 
என்  நிைனத்  மனம் ங்கி வந்த  
க ைத.
நா ம் நாையப் ேபால இ ந்  பார்ப்ேபாேம 
என்  க ைத ஒ நாள் நிைனத்த .
வீட்டிற்கு ெவளிேய கட்டப்பட்டி ந்த 
க ைத கயிற்ைற அ த் க் ெகாண்ட . அ  
ேநராக எஜமானரின் வீட்டிற்குள் ஓடிய . 
கால்கைள அப்படி ம், இப்படி மாகத் க்கிக் 
ெகாண்  ள்ளிய . குதித்த .
பிறகு எஜமானரின் அைறக்கு ஓடிய . 
நாய்க்குட்டி  எஜமானரின் மடியில் தாவி 
ஏ வைதப் ேபால, க ைத ம் எஜமானரின் 

மடியில் தாவி ஏற யற்சி ெசய்த .
அப்ேபா  அ கில் இ ந்த ேமைசயின்மீ  
க ைதயின் கால்கள்பட்  ேமைச கீேழ 
வி ந்த . ேமைசயின் மீ  ைவக்கப்பட்டி ந்த 
ெபா ட்கள் எல்லாம் ெநா ங்கின.
திடீெரன வீட்டிற்குள் க ைத ைழந்தைதக் 
கண்ட  எஜமானர்  திைகத்தார் .  அவர் 
தன் ைடய ேவைலயாட்கைள அைழத்  
க ைதைய அப் றப்ப த்தச் ெசான்னார்.
வீட்டிற்குள் ரகைள பண்ணிக் ெகாண்டி ந்த 
க ைதையப் பார்த்த ேவைலயாட்கள் ெபரிய 
தடிகைளக் ெகாண்  அடித்  வீட்டிற்கு 
ெவளிேய விரட்டினர்.
வலியால் டித்த க ைத வீட்டிற்கு ெவளிேய 
ஓடிய . ேவைலயாட்கள் க ைதையப் பிடித்  
கயிற்றால் கட்டி ெகாட்டிலில் அைடத்  
ைவத்தார்கள்.
தடியால்  அடி  வாங்கிய  க ைதக்கு 
உடெலல்லாம் வலித்த . உடேன அ  
‘இெதல்லாம்  என்னால்  வந்த  விைன . 
வழக்கம்ேபால என் ைடய ேவைலைய 
மட் ம் பார்த்  ெகாண்டி ந்தி க்கலாம்.
அைதவிட்  விட்  நாய்க்குட்டியின் மீ  
ெபாறாைம ெகாண்  அதைனப் ேபாலேவ 
நடந்  ெகாள்ள ஆைசப்பட்  அடி வாங்கிய  
தான் மிச்சம்.’ என்  தன்ைனத் தாேன ெநாந்  
ெகாண்ட .
நீதி: பிறர்மீ  ெபாறாைம ெகாள்பவர்கள் 
தமக்கு  தாேம  தீைமைய  ஏற்ப த்திக் 
ெகாள்வார்கள்  என்பைத ,  க ைதயின் 
ெபாறாைம என்ற கைத லம் ெதரிந்  
ெகாள்ளலாம்.

க ைதயின் க ைதயின் 
ெபாறாைமெபாறாைம

ஒ  காலத்தில் ஒ  காட்டில் ரட் க் 
க ைத  ஒன்  வசித்  வந்த .  அதற்கு 
நண்பர்கள் இல்லாததால் அ  தனிேய அைலந்  
ெகாண்டி ந்த . ஒ  நாள் அந்த வழிேய ஒ  நரி 
வந்த . 
க ைதையக் கண்ட டன் அதன் அ ேக 

ெசன் , “என்ன ெசய்தி ? ஏன் கவைலயாய் 
இ க்கிறாய், ேதாழேன ?” என்  ேகட்ட .

“எனக்கு நண்பர்கேள கிைடயா . நான் தனியாக 
வாழ்ந்  வ கிேறன், ” என்  வ த்தத்ேதா  
க ைத பதிலளித்த . 

” நல்ல , கவைலப்படாேத. இன்றிலி ந்  நான் 
உனக்கு நண்பனாக இ ப்ேபன், ” என்  க ைதக்கு 
ஆ தல் கூறிய  நரி. அன்றிலி ந்  க ைத ம் 
நரி ம் நல்ல நண்பர்களானார்கள். எப்ேபா ம் 
ஒன்றாகேவ காணப்பட்டனர்.
ஒ  பின்மாைலப்  ெபா தில் ,  நிலா 

ெவளிச்சத்தில்  அந்த  இ  நண்பர்க ம் 
காட்டின் ஊேட நடந்  ெசன்றனர். அந்த ேநரம் 
கு ைமயாக ம் இனிைமயாக ம் இ ந்த . 
நடந் , நடந்  காட்டின் எல்ைலைய அைடந்தனர்.
அங்கு, ஒ  கிராமப் பகுதி காணப்பட்ட . 

மரங்கள் நிைறந்த ஒ  ேதாட்டம் ெதன்பட்ட . 
அதில் பழங்கள் ெகாத் க் ெகாத்தாகப் ப த் த் 
ெதாங்கிக் ெகாண்டி ந்தன. 
ஆகா! அ ைமயான சி ள்ள பழங்கள் அைவ! 

அவற்றில் சிலவற்ைற நாம் சாப்பிடலாமா ? ” என்  
க ைத ேகட்ட . 

 “சரி, நாம் பழங்கைளச் சாப்பிடலாம் ஆனால், 
நாம் சிறி ம் சத்தம் ெசய்யாமல் இந்த ேவைலையச் 
ெசய்ய ேவண் ம்,” என்  எச்சரித்த  நரி. அைவ 
ேதாட்டத்திற்குள் ெசன்றன ; சிறி ம் சத்தம் 
ெசய்யாமல் பழங்கைள உண்ணத் ெதாடங்கின.
இரண் ம் ேதைவயான அள  தி ப்தியாக 

உண்டதற்குப் பிறகு, மிகுந்த மகிழ்ச்சிேயா  ஒ  
மரத்தடியில் இைளப்பாறிக் ெகாண்டி ந்தன.

“மிக ம் சுைவயான பழங்கைள உண்  
மகிழ்ச்சியாக இ க்கிேறாம் .  ஆனால் ,  இந்த 
இனிைமயான சூழலில் இப்ேபா  ஒேர ஒ  
குைறதான் உள்ள  என்ற  க ைத.

“அ  என்ன ?” என்  நரி ேகட்ட . “இைச 
இல்லாத தான் குைறயாக உள்ள . ஏன், அைத 
நீ உணரவில்ைலயா ? ” என்  சற்  வியப் டன் 
ேகட்ட  க ைத.

“நமக்கு எங்கி ந்  இைச கிைடக்கப் ேபாகிற  
?,” என்  ேகட்ட நரிக்கு, “நான் ஒ  சிறந்த பாடகன் 
என்  உனக்குத் ெதரியாதா ?” என்  க ைத 

ேகட்ட . 
இைதக் ேகட்ட நரி மிக ம் கவைல அைடந்த . 

“மறந்  விடாேத, நண்பா ! நாம் இப்ேபா  ஒ  
ேதாட்டத்தில் இ க்கிேறாம்.ேதாட்டக்காரன் நம் 
குரைலக் ேகட்டால் நமக்குப் பிரச்சிைன ஏற்ப ம். 
பாட ேவண் ம் என்  நீ வி ம்பினால் நாம் 
இங்கி ந்  ெவளிேயறி விடலாம்,” என்  நரி 
க ைதக்கு அறி ைர கூறிய . 

“நான் நன்றாகப் பாடமாட்ேடன் என்  நீ 
நிைனக்கிறாய் அல்லவா ?” என்  வ த்தத்ேதா  

கூறிய க ைத, “ெபா , என் இனிைமயான குரைல 
இப்ேபா  ேகள் !” என்ற .
தன் ைடய நல்ல அறி ைரைய அந்தக் 

க ைத  ஏற்க  ம ப்பைத  நரி  உணர்ந்  
ெகாண்ட . அங்கி ந்  நகர்ந்த நரி, அடர்த்தியான 
மரங்க க்குப் பின்னால் தன்ைன மைறத் க் 
ெகாண்ட .
க ைத, தைலைய உயர்த்தி, அண்ணாந்  

பார்த்தவா  ெபரிய குரலில் கத்தத் ெதாடங்கிய . 
இந்தச் சத்தத்ைதக் ேகட் த் ேதாட்டக்கார ம் 
மற்ற விவசாயிக ம் அந்த இடத்திற்கு விைரந்  
வந்தனர் . கழிகளால் அக்க ைதைய ைநயப் 
ைடத்தனர்.
உடல் வ ம் காயம் அைடந்த க ைத 

வலியால் டித்த . அங்கி ந்  அந்த ஆள்கள் 
ெசன்ற பிறகு நரி நண்பைன ெந ங்கிய . 

“பாடியதற்கு இ  தான் உனக்குக் கிைடத்த பரிசா 
?” என்  க ைதையக் ேகட்ட . “அவர்க க்கு 
நல்ல இைசைய ரசிக்கத் ெதரியவில்ைல,” என்  
சற்  அவமானத்ேதா  கூறிய  க ைத.

“உண்ைமயான நண்பனின் நல்ல அறி ைரையக் 
ேகட்காவிட்டால் இப்படித்தான் நடக்கும். இன்  நீ 
ஒ  சிறந்த பாடத்ைதக் கற் க் ெகாண்டாயல்லவா 
? ” என்  நண்பனான க ைதயிடம் நரி ேகட்ட . 
நீதி : நல்லைத ேகட்டால் நன்ைம ; 
ம த்தால் தீைம.

நண்பனின் நண்பனின் 
அறி ைரஅறி ைர

ஒ  ன்ேகாபக்காரப் ைபயன் இ ந்தான். 
க்ெகன்றால் அவ க்குக் ேகாபம் வ ம்.

ேகாபம் வந்தால் தைலகால் ெதரியாமல் 
வாய்க்கு வந்த படி வய  வரம்பில்லாமல் 
எல்ேலாைர ம் ேபசி வி வான். பின்னர் 
அவர்களிடம் வ த்தப் ப வான்.
நாளைடவில் அவைன சுற்  வட்டாரத்தில் 
பல க்கு இதனாேலேய பிடிக்காமல் ேபான . 
அவைனத்  தவிர்க்க  ஆரம்பித்தார்கள் . 
ைபய க்குத் தன்ைனத் தி த்திக்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்  ேதான்றினா ம் எப்படி 
என் தான் ெதரியவில்ைல.
அவ ைடய அப்பா ெபா த் ப்ெபா த்  
பார்த்  விட்  ஒ  நாள் அவனிடம் ஒ  வாளி 
நிைறய ஆணிகைள ம் ஒ  சுத்தியைல ம் 
ெகா த்தார்.
ஒவ்ெவா  ைற ஆத்திரப்ப ம் ேபா ம் 
சம்பந்தப்பட்டவர்கைளத்  திட் வைதத் 
தவிர்த்  விட்  வீட் க்குப் பின்னால் 

உள்ள மரேவலியில் ஒ  
ஆணிைய ஆத்திரம் தீ ம் 
வைர அைறந்  ஏற்றி 
வி ம்படி அறி ைரத்தார்.

தல் நாள் ேவலியில் சுமார் 50 ஆணிகைள 
அைறந்  ஏற்றினான். 
நாட்கள்  ெசல்லச்ெசல்ல  அவைனக் 
ேகாப ட் பவர்கள் ன் வன்ைமயாகப் 
ே ப சு வ ை த க்  க ட் ப் ப த் த க் 
கற் க்ெகாண்டான். ேகாபம் வந்தால்தான் 
உடேன ஆணி அடிக்கப் ேபாக ேவண் ேம!
நாளைடவில் வாளிைய ம் சுத்தியைல ம் 
எ த் க் ெகாண்  ேவலிப்பக்கம் ேபாகு ன் 
ேகாபெவறி குைறந்  ேபாய், ேவலியில் 
ஆணி அைறவ  குைறயத் ெதாடங்கிய . சில 
நாட்களில் ேவலியில் ஆணி அடிக்க ேவண்டிய 
ேதைவேய அவ க்கு இ க்கவில்ைல.
அப்பாவிடம் ேபாய் விபரத்ைதச்ெசான்னான். 
அவர் உள் க்குள் மகிழ்ச்சியைடந்தா ம் 
அைதக் காட்டிக் ெகாள்ளாமல் அவனிடம் 
ஒ  ஆணி பி ங்கும் க விையக்ெகா த்  
ேவலியில் அவன் அடித்த ஆணிகைள 
ஒவ்ெவான்றாகப்  பி ங்கச்  ெசான்னார் . 

அைனத்ைத ம் பி ங்க அவ க்கு தாக 
ஒ  நாள் பிடித்த .
எல்லா  ஆணிைய ம்  பி ங்கிய 
பிறகு  அப்பா ம்  மக ம்  ேவலிைய 
பார்க்கப்ேபானார்கள் .  அப்பா ேவலியில் 
ஆணிகைளப் பி ங்கிய இடத்தில் இ ந்த 
வ க்கைள மக க்குக் காட்டி “ேகாபம் 
வந்தால் அறிவிழந்  ெசால் ம் சு ெசால் ம் 
இந்த ஆணிையப் ேபாலத்தான். ஆணிையப் 
பி ங்குவ  ேபால் நீ ேபசியதற்கு மன்னிப் க் 
ேகட்டா ம், அந்த ெசால் ைதத்த இடத்தில் 
உள்ள வ  இந்த ஆணி ஏற்ப த்திய 
வ ைவப்ேபாலேவ மைறவ  மிகக்கடினம்” 
என்  அவ க்கு எ த் க் கூறினார்.
மக ம் க த்ைத நன்றாக உணர்ந்  
தி ந்தி ஊர் ேபாற் ம் வைகயில் வளர்ந்  
வாழ்க்ைகயில் ெவற்றிகள் பல ெபற்றான்.
பாடம் : தம்பி தங்ைககேள தீயினால் சுட்ட 
ண் விைரவில் ஆறிவி ம். ஆனால் நாவினால் 
சுட்ட ண் ஆறா , மாறாக வ வாய் 
உள்ளத்தில் என் ம் இ க்கும்.

நாவினால் சுட்ட வநாவினால் சுட்ட வ

மனிதன் தன் வயிற்ைறப் பிராணிகளின் 
பிேரதக் குழியாக்குவ  நல்லதன் .  

     அக்பர்
அறி  வளர, வளர உணர்ச்சிகள் பண்பட்  
ட்பம் அைடகின்றன

   . வரதராசனார்
அன்பின் லமாகேவ ஆனந்தத்ைதப் 
ெப க்க டி ம்.  

  சத்ய சாயி
க்கள் வண்ணங்கேளா  மணம் பரப்ப ம், 

பறைவகள்  சுதந்திரத்ேதா  சங்கீதம் 
பாட ம், மனிதன், உயிர்கைள ேநசித்  
அன்  ெச த்த ம் பைடக்கப்பட் ள்ளான். 
இைவகளால் உலகில் பிரகாச ம், மண ம், 
சாந்தி ம் ஏற்ப கின்றன. 

 ஜீன்மாரி வியன்ேன
ஆன்மாவின் வலிைமைய ேசாதித் ப் 
பார்க்கேவ பிறவிகள் ஏற்ப கின்றன. 

 பிெரளனிங்
உ தியான நம்பிக்ைகக்கு இைறவன் 
ைணயி ப்பார் .  இயற்ைகயின் எல்லா 

சக்திக ம் நமக்குத் ைணயாயி க்கும்!  

 ேஜம்ல் ஆெலன்
இைறவன் பஞ்ைசக்  ெகா ப்பார். நாம்தான் 
அைதத் ணியாக ெநய்ய ேவண் ம்.   

  எபிகு ஸ்
ெசய்த தவைற மைறப்ப  இரண்  ைற 
தவ  ெசய்வதற்கு ஒப்பாகும். 

  தாமஸ் ல்லர்
ெ சல க்கு  ேமல்  கூ தல ா க 
வ வா ள்ளவன் ெசல்வந்தன் . வர க்கு 
ேமல் ெசல  ெசய்பவன் ஏைழ.  

 ெவர்
அறிய ாை மயிலி ந்  அச் ச ம் 
ேதான் கிற

 எமர்சன்
அறிந்  ெகாள்ள ஆர்வம் ெகாண்டவேன 
அறிவாளியாகிறான். 

 ேஜான்சன்
ெசல்வத்தில்  ெச க்கு  ேவண்டாம் . 
வ ைமயில் ேசார் ம் ேவண்டாம். 

 கிளிேயா லஸ்

நம்பிக்ைக வாழ ைவக்கும் . 
அ ச் ச ே ம ா  ெ க ான்  
ெகாண்டி க்கும். 

 ஃபின்னிஷ்
ேவைலயில் ஈ ப வாய் !  அ  ஒ  
இனிைமயான அ பவம்! 

 ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்
அறி க் கல்வி மட் மின்றி , மாணவ , 
மாணவிக க்கு ஞானக்கல்விைய ம் கட்ட 
ேவண் ம். 

 வள்ளலார்
யற்சிையக் ைகவிடாதவனிடம்  மட் ேம  

சக்தி தங்கிக்ெகாண்டி க்கிற  
 எமர்சன்

ன்பப்ப பவர்க க்கு  உத பவன் 
இைறவ க்கு கடன் த கிறான். 

 இேயசுபிரான்.
எதிர்கால மகிழ்ச்சிக்கு கல்விேய ஆதாரம் 

 ேதாமஸ் ல்லர்.
ேபசிக்ெகாண்டி க்காமல் ேவைலைய 
ஆரம்பித்தேல அைத டிப்பதற்கு வழி. 

                                    ேவால்ட் டிஸ்னி

ெபான் ெமாழிகள்ெபான் ெமாழிகள்

1.ஆசனம்என் ம் ெசால்லலாம். 
2.சமயங்களில் ஒன் .  
3.இ  சி த்தா ம் காரம் குைறயா  என்பார்கள். தைலகீழ்.
5. பணம் இ மட் ம் பா ம் என்பார்கள்.
7.பைழைமைய ம் குறிக்கும்.
9.மிகுந்த பற் தைலக் குறிக்கும். தைலகீழ்.
10.இைச டன் ெதாடர் ைடய . தைலகீழ்.
11.ெபாடிைய ம் குறிக்கும் குழம்பி. 
12.ெதாண்  என் ம் ெசால்லலாம். 
14.உலகுக்கு ஒளி த பவன்.
16.நன்றி மறப்பவர்கைள ஏறிவந்த இதைன எட்டிஉைதப்பவர்என்பர்.
18.உத்தர  என் ம் ெசால்லலாம்.தைலகீழ்.

1. ெவண்பாவைககளில் ஒன் .
4. பிரார்த்தைன இதைனகுறிக்கும்.
6. பைடப் என் ம் ெசால்லலாம் . குழம்பி.
8. ேவட்ைகஎன் ம் ெசால்லலாம்.
11.கவிச்சக்கரவர்த்திஎன்  இவைரேபாற் வர்.
13. குழிைய ம் குறிக்கும்.
15. இதைனசுவரி ம் அடிப்பார்கள்.தி ம்பி.
16. உலகத்ைத இப்படி ம் கூ வர். குழம்பி. 
17. இல்லாள் என் ம் ெசால்வர்.
19. சிற்றரசர்களால்ேபரரசர்க க்குவழங்கப்பட்ட .
20. ஆள் பாதி இ  பாதிஎன்பார்கள்.
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