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(நம  நி பர்)
ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் ைகயிலி ந்த ப்பாக்கி 
ெவடித்தி ந்தால் வி தைலப் லிகள் சந்ேதகநபர்களான 
நாங்கள் அவைர ெகாைல ெசய்ய யன்றதால் பதி க்கு 
அவர் சுட்டார் என கைத கட்டியி ப்பார்கள் என்  அ ரா 
த ரம் சிைறச்சாைலயில் உள்ள தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் 
தன்னிடம் ெதரிவித்ததாக  தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணியின் 
தைலவர் பாரா மன்ற உ ப்பினர் மேனா கேணசன் 
ெதரிவித்தார்.  

ெலாஹாǻП ΤРபாЖź ெவſН ΪРǼП
ΧˇЖகைதǾைன கЛſǾΪРபாУகЦ  
ைகத் ப்பாக்கிைய அவர் 'ேலாட்' ெசய்  அச்சு த்தினாராம்;  
ைகதிகள் ெதரிவித்ததாக மேனா கேணசன் கூ கின்றார்

(ெராபட் அன்டனி) 
இராஜாங்க அைமச்சர்  ெலாஹான்  ரத் 
வத்ைதயினால் நாட்டின் இரண்  சிைறச் 
சாைலகளில் நடத்தப்பட்டதாக கூறப் 
ப ம் சம்பவங்கள் ெதாடர்பில் நான் நீதிய 
ைமச்சர் என்ற வைகயில்  பகிரங்கமாக 
சம்பந்தப்பட்ட தரப்பிடம்

மПǻРΧ ேகாΪźПேறП
சிைறச்சாைல சம்பவங்கள் ெதாடர்பில்

நீதியைமச்சர் அறிவிப் ; நடவடிக்ைக எ க்குமா  
ஜனாதிபதிைய ேகாரியதாக கூ கிறார்

இலЗைகǾП அУРபaРΧ 
சОேதகНΤЖΜ உǿயΤ 

ெகாவிட்  19 த ப் சி வழங்கல் ெசயற் திட்டத்ைத 
ச  கங்க க் கி ைடயில் ேம ம் விரி  ப த்தக் கூ டி ய வ
ைக யி லான இ  த ரப் ப் ரிந்  ணர்  ஒப்பந்த ெமான்  
ேராட்டரி ப ண்ேடஷன் மற் ம் 'கவி' (த ப் சி ெதாடர்
பான கூட் டி ைண ) ஆகி ய வற் க் கி ைடயில் ைகச்சாத்
தி டப்பட் ள்ள தாக சர்வ ேதச ேராட்டரி கழ கத்தின் உல க
ளா விய ெகாவிட்  19 ெசய ல ணியின் தைலவர் ேக.ஆர் 
ரவீந் திரன் ெதரி வித் ள்ளார்.

'க˙',ெகாெவЖ αடП
ைகேகாУЖ ź றΤ ேராЛடǿ

(ஆர்.ராம்)
தமிழ்  மக்களின் 
அபி  லா  ைஷ  கைள 
ெவன்ெ ற  க் கு ம் 
இலக்கு  ேநாக்கி 
கூட் ட  ை ம ப் ப ா க 
பய ணிக்கும் அைன
வ ம் ெபா  ெவ ளியில் க த் க்கைள 
பகிர்ந்  சாதா ரண மக்கைள குழப்பா
தீர்கள் என்  அைனத்  உ ப் பி னர்
க ளி டத் தி ம் தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட
ைமப்பின் தைலவர் இரா.சம்பந்தன் பகி
ரங்க மாக ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளார். 

சாதா ரண மЖகைள 
ΜழРபா ΊУகЦ

கூட்ட ைமப்  உ ப் பி னர்க ளி டத்தில் 
சம்பந்தன் பகி ரங்க ேகாரிக்ைக

(எம்.மேனாசித்ரா)
நாட்டில் ெகாவிட் ெதாற் க்குள்ளாேனார் எண்ணிக்ைக 

5 இலட்சத்ைத கடந் ள்ளேதா   ெகாவிட் மரணங்களின் 
எண்ணிக்ைக ம் 12000 ஐ கடந் ள்ள .

ெகா˙Л மரணЗக П 
எМaЖைக 12000 ஐ கடОதΤ

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
சர்வ ேதச ேபாைதப் ெபா ள் வைல ய ைமப்பின் 
ஊடாக இலங்ைகக்குள் கடத்தப்ப ம் ேபாைதப் 
ெபா ட்கைள  ைகப்பற்ற ெதற்கு ஆழ் கடலில் 
ெதாடர்ச் சி யாக நடத்தப்பட்ட சுற்றி வைளப் க்களில் 
507 ேகாடி பா ெப  மதி யான 

ஆழ் கடல் ெதாடர் ெஹேராயின் சுற் றி வ ைளப் க்கள்

507 ேகாſ ρபா ெபாΪЦ ΐЛΧ
16 பாźЪதாП Ǽர ைஜகЦ ைகΤ

(ெராபட் அன்டனி)
நா  தற்ேபா  
எதிர்ெகாண் ள்ள 
ெடாலர் ெந க்கடி 
மற் ம் கடன் ெந க் 
கடிக க்கு மத்தியில் 
சர்வேதச  நாணய 
நிதியத்ைத நாட ேவண்டிய அவசியம் 
இல்ைல என்ேற நான் க கின்ேறன். 
அதைன  தற்ேபா ம் திட்டவட்டமாக 
கூ கின்ேறன் என்  மத்திய வங்கியின் 
திய ஆ நர் அஜித் நிவாட் கப்ரால் 
ெதரிவித்தார்.

நாடேவМſய 
அவżயǽХைல

 (எம்.மேனாசித்ரா)
ம பானசாைலகைள திறப்பதற்கு 
எ த் ள்ள தீர்மானம் மிக ம் கவைலக் 
குரியதாகும். இ  க ம் ெந க்கடிக  
க்கு மத்தியில் ெகாவிட் பரவைலக் 
கட் ப்ப த்த ன்ென க்கப்பட்ட 

சகல நடவடிக்ைககைள ம் சீர்கு ைலக் 
கும் வைகயிலான ெசயற்பாடாகும் என்
அரச ம த் வ அதிகாரிகள் சங்கம் 
விசனம் ெவளியிட் ள்ள .
இந்த விடயத்தில் பா காப்  பிரி  
ைறயாக ெசயற்பட ேவண் ம். 

மΤபானசாைலகЦ றЖகРபЛΡЦளைம
தΡРΧ நடவſЖைககைள ΅УΜைலЖΜС

சர்வேதச நாணய நிதியத்ைத 

அரச ம த் வ அதிகாரிகள் சங்கம் க ம் விசனம்

(நா.த ஜா)
ஐக்கிய நா கள் ெபா ச்சைபக்கூட்டத்தில் 
கலந் ெகாள்வதற்காக உத்திேயாக ர்வ 
விஜயெமான்ைற ேமற்ெகாண்  ஜனாதிபதி 
ேகாட்டாபய ராஜபக்  ஷ ேநற்ைறய தினம் 
அதிகாைல அெமரிக்கா க்குப் பயண 
மானார். ஐக்கிய நா கள் சைபயின் 76 ஆவ  
ெபா ச்சைபக்கூட்டம் 

ஐ.நா.ெபாΤИசைப δЛடН Х 
ΧதனПΫ ஜனா ப  உைர
இந்திய பிரதமர் உட்பட உலக தைலவர்கைள ம் சந்திப்பார்

(எம்.மேனா சித்ரா)
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர  னவின் 
க த் ைற மாவட்ட பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் மஹிந்த சம ர சிங்க பாரா

 மன்ற உ ப் பினர் பத விைய இரா
ஜி னாமா ெசய்ய ள்ளார். 

அெமரிக்கா க்கான இலங்ைக 

λΤவராźறாУ
ம Оத சமரżЗக?

 (இரா ஜ ைர ஹஷான்)
நல்லாட்சி அர சாங்கத்தில் ெநல்லின் 
உத்த ர வாத விைல 30 பா வாக காணப்
பட்ட ேபா  வீதிக் கி றங்கி ேபாரா டாத 
விவ சா யிகள் தற்ே பா

அǿż இறЖΜம  
ெசТய ேநǿΡС
அைமச்சர் மஹிந்தா னந்த

(நா.த ஜா)
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் 
ேபர ைவயின் 30/1 மற் ம் 46/1 தீர்
மா னங்கள் ெதாடர்பில் இலங்ைக 
அர சாங்கம் ஈ  பா டற்ற ேபாக் கி ைனேய 
ெதாடர்ச் சி யாக ெவளிப்ப த்தி வ
கின்ற . இ  உண்ைமையக் கண்ட

றிதல், ெபா ப் க் கூறல், இழப் பீ  
வழங்கல் மற் ம் மீள் நி க ழா ைமைய 
உ  திப்ப த்தல் ஆகிய விட யங்களில் 
அர சாங்கம் ெகாண் டி க்கும் அர்ப்ப
ணிப்  ெதாடர்பில் சந்ேத கங்கைளத் 
ேதாற்  வித் தி க் கின்ற  என்  30 
சிவில் ச க அைமப் க்கள் கூட்டாக 

சுட் டிக்காட் டி ள்ளன.
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 

30/1 மற் ம் 46/1 ஆகிய தீர்மா னங்
களில் குறிப் பி டப்பட் ள்ள விட யங்கள் 
உள்ள டங்க லாக மனித உரி ைம களின் 
பா  காப் , ேமம்பா  மற் ம் நிைல மா

 கால நீதி ேபான்ற விட யங்களில்

 30 சிவில் ச க அைமப் க்கள் கூட்டாக  ெதரிவிப்
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தமிழ் ற்ேபாக்குக்கூட்டணியின் தைலவர் மேனா கேணசன், ஐ.ம.ச. எம்.பி.க்களான காவிந்  
ெஜயவர்த்தன, ேராஹண பண்டார ஆகிேயார் ேநற்  அ ராத ரம் சிைறச்சாைலக்கு ெசன்  
தி ம்பியேபா ...
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இளம் தைல  ைற யினர் ெவளி ேய றினால்
நாட்டின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்ப ம்

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ெபா  ளா தாரம், கல்வி, சுகா தாரம், ஜன நா

யகம் உள் ளிட்ட அைனத்  ைற க ளி ம் 
நா  தற்ே பா  பாரிய ெந க்க டி கைள 
எதிர்ெகாண் ள்ள . இைள ஞர்களின் எதிர்
காலம் ேகள் விக் கு றி யாக்கப்பட் ள்ள .
இதனால் இளம் தைல  ைற யினர் நாட்ைட 
விட்  ெவளி ேயற தீர்மா னித் ள்ளார்கள்.
இந் நிைல ெதாட  மாயின் நாட்டின் எதிர்கா
ல ம் பாதிக்கப்ப ம் என  ன்னாள் பிர த
ம ம், பாரா  மன்ற உ ப் பி ன  மான ரணில் 
விக்ர ம சிங்க ெதரி வித்தார்.
தற்ே பா ைதய அர சியல் நிைலைய நாட்  

மக்கள் அடி ேயா  ெவ க் கி றார்கள்.உண்
ைம யான மற் ம் நிைல யான எதிர்கா லத்ைத  
மக்கள் எதிர்பார்க் கி றார்கள். ஆகேவ  தற்
ேபா ைதய அர சாங்கத் திற்கு ஆத ர  வழங் கி
ய வர்க ைள ம், எதிர்க்கட் சி யி ன க்கு ஆத
ர  வழங் கி ய வர்க ைள ம் ஒன் றி ைணத்  
அர சியல் ரீதியில் ஒ  மாற்றத்ைத எம்மால் 
ெசயற்ப த்த டி ம். திறந்த ெபா  ளா தார 
ெகாள்ைக களில் உள்ள தைட கைள நீக்கி 
ெபா  ளா தா ரத்ைத ன்ேனற்ற டி ம்    என் 
ம் அவர் குறிப் பிட்டார். 
காெணாளி ைறைம ஊடாக இைள ஞர்

க டன் ேநற்  இடம் ெபற்ற ேபச் சு வார்த்
ைதயில் கலந்  ெகாண்  உைர யாற் 
ைகயில் ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டார்.

 அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
ன்னாள் நிைற ேவற்  அதி கா ர  ைடய  

ஜனா தி பதி ேஜ.ஆர்.ஜய வ ர்தன அர சியல், 

ெபா  ளா தாரம், கல்வி, சுற்  லாத் ைற , 
தகவல் ெதாழி ல் ட்பம், மற் ம் விவ சாயம் 
என பல ைற களில் பாரிய மாற்றத்ைத ஏற்ப
த் தினார்.இவ ர  ஆட்சி காலத்தில் ஏற்ப த்

தப்பட்ட அபி வி த் திகள் இன் ம் ெதாடர் கி
ற .
திறந்த ெபா  ளா தார ெகாள்ைக யி ைன 

ைடய சீனா, இந் தியா, சிங்கப் ர் உள் ளிட்ட 
நா கள் ெபா  ளா தா ரத்தில் ன்ேனற்ற ம
ைடந் ள்ளன. இந்நா  களில் அரச தைல
வர்கள் மாற்ற ம ைடந் ள்ளார்கள். ஆனால் 
ெபா  ளா தார ெகாள்ைக ஒ  ேபா ம் மாற்
ற ம ைட ய வில்ைல.  ஆட்சி மாற்றம் ெப ம் 
ேபா   ெபா  ளா தார ெகாள்ைக மாற்ற ம
ைடந்தால் ஒ  ேபா ம் ெபா  ளா தார ரீதியில் 
ன்ேனற்ற ைடய டி யா .
இலங்ைகயில் ஆட்சி மாற்றம் ெப ம்ேபா  

ெபா  ளா தார ெகாள்ைக ம் மாற்றம ைட
கி ற . இ ேவ ெபா  ளா தார  பாதிப் பிற்கு  
பிர தான  கார ணி யாக உள்ள . தற்ே பா  
அ லில் உள்ள திறந்த ெபா  ளா தார ெகாள்
ைக யி ம் ஒ  சில மட் ப்பா கள் காணப்ப

 கின்றன. மட் ப்பா  கைள தளர்த் தினால் 
ெபா  ளா தார ரீதியில் ன்ேனற்ற ம ைடய 
டி ம்.
ெபா  ளா தாரம்,சுகா தாரம், கல்வி, அர சியல், 

ஜன நா யகம் உள் ளிட்ட அைனத்  ைற க
ளி ம் நா   பாரிய ெந க்க டி கைள எதிர் 

ெகாண் ள்ள .இைள ஞர்களின் எதிர்காலம் 
ேகள் விக் கு றி யாக்கப்பட் ள்ள .நாட்ைட 
விட்  ெவளி ேய ற லாமா என்ற நிைலப்
பாட்டில் இைள ஞர்கள் உள்ளார்கள்.இைள
ஞர்கள் நாட்ைட விட்  ெவளி ேய றினால் 
நாட்டின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்ப ம். நாட்ைட 
ன்ேனற் ம் ெபா ப்ைப இைள ஞர்கள் 

வசம் ஒப்ப ைடக்க ேவண் ம்.
தற்ே பா ைதய அர சியல் நிைல ைமைய 

மக்கள் அடி ேயா  ெவ க் கி றார்கள். உண்
ைம யான  மற் ம் நிைல யான ெகாள்ைக   
ைடய  அர சாங்கத்ைத ேதாற்  விக்க எண் 
  கி றார்கள். இதன் கார ண மா கேவ ஐக்கிய 
ேதசிய கட்சி  ைம யாக மாற்ற ம ைடந்
ள்ள . ெபா  ளா தாரம், சுகா தாரம், ஜன

நா யகம் மற் ம் சுற்  சூழல் உள் ளிட்ட பிர 
 தான விட யங்கைள ெகாண்ட கு  கிய 
காலத் திட்டத்ைத ஐக்கிய ேதசிய கட்சி அறி 
கப்ப த்தி ள்ள .
தற்ேபாைதய அரசாங்கத்திற்கு ஆதர  

வழங்கியவர்கைள ம், எதிர்க்கட்சிக்கு ஆத 
ர  வழங்கியவர்கைள ம் ஒன்றி ைணத்  
அரசியலில் மாற்றம் ஏற்ப த்த எம்மால் 
டி ம். ெபா ளாதாரத்திற்கு ஏற்பட் ள்ள 

பாதிப் க்கைள கு கிய காலத்திட்டத்திற் 
கைமய  சரி ெசய்தால் நாட்ைட 20 வ ட 
காலத்திற்குள் ன்ேனற்றமைடய ெசய்ய 
டி ம் என்றார்.

ரணில் விக் கி ர ம சிங்க எச்ச ரிக்ைக

ெவள் ளிக் கி ழைம 45.95 பில் லியன்
ெப  ம தி யான பணம் அச்ச டிப்

(நம  நி பர்)
இலங்ைக மத் திய வங் கி யா ன  ேநற்  
ன் தினம் தி தாக 45.95 பில் லியன் பா 

ெப  ம தி யான நாண யத்தாள்கைள அச்ச
டித் ள்ள தாக ெதரி விக்கப்ப  கி ற . மத்
திய வங் கியின் திய ஆ  ந ராக அஜித் 
நிவாட் கப்ரால் நிய மிக்கப்பட்ட பின்னர் 
அவ ர  ைகெயாப்பத் டன் த லா வ தாக 
இந்த நாண யத்தாள்கள் அச்ச டிக்கப்பட் ள்
ள தாக ெதரி விக்கப்ப  கி ற .
அந்த வ ைகயில் வர்த்தக வங் கிகள் 27.81 

பில் லியன் பா ெப  ம தி யான நிதிைய 
மத் திய வங் கி யி ட மி ந்  ெபற் க்ெகாண்
டி ப்ப தா க ம் ெதரி விக்கப்ப  கி ற . 
இதன் அடிப்ப ைடயில் நாட்டின் பண திர 
வத் தன்ைம அதி க ரித் தி க் கி ற .

 அஜித் நிவாட் கப்ரால் மத் திய வங் கியின் 
திய ஆ  ந ராக கடந்த வியா ழக் கி ழைம 

கட ைம கைளப் ெபா ப்ேபற்றார். இந் நி
ைலயில் ெவள் ளிக் கி ழைம தினத்தன்  
இந்த 45.95 பில் லியன் பா ெப  ம தி யான 
நாண யத்தாள்கள் மத் திய வங் கி யினால் 
அச்ச டிக்கப்பட்  இ ப்ப தாக ெதரி விக்கப்
ப  கி ற . கடந்த காலங்களில் மிக அதி க
ள வான பணம் இவ்வா  அச்ச டிக்கப்ப  வ
தாக எதிர்க்கட் சிகள் குற்றம்சாட்டி வந்தன. 
அ  நாட்டில் பணவீக்கத்ைத அதி க ரிக்கும் 
அபாயம் இ ப்ப தா க ம் ெதரி விக்கப்பட்  
வந்த .

 இந்த நிைல யி ேலேய தற்ே பா  நிதி 
அச்ச டிக்கப்பட்  இ க் கின்ற .  இ  இவ்
வா றி க்க நாட்டில் ெடாலர் ெந க்கடி ம் 
காணப்ப கின்ற . இதனால் இறக்குமதிகள் 
கட் ப்ப த்தப்ப கின்றன. இந்த சூழலில் 
திதாக  நிதியம் அச்சடிக்கப்பட்  இ க் 
கின்றைம குறிப்பிடத்தக்க .

தகவல் அறி ம் உரி ைம 
க்கான ஆைணக் கு வின் 
தல் 5 வ ட பத விக்

காலம் இம்மாத இ  தி
டன் டி க்கு  வ ம் 
நிைலயில், இலங்ைக 
சட்டத்த ர ணிகள் சங்க மா
ன  2016 ஆம் ஆண்டின் 
12 ஆம் இலக்க தகவல் 
அறி ம் உரி ைமச்சட்டத் 
தின் 12(1)(ஏ) சரத்தின் ஊடாக தமக்கு 
வழங்கப்பட் ள்ள அதி கா ரத்ைதப் பயன்
ப த்தி தகவல் அறி ம் உரி ைமக்கான 
ஆைணக் கு  க்கு கிஷாலி பின்ேரா ஜய
வர்த்த னவின் ெபயைரப் பரிந் ைர ெசய்
தி க் கின்ற .
தற்ே பா  தகவல் அறி ம் உரி ைமக்

கான ஆைணக் கு வின் ஓர் உ ப் பி ன
ராக ெசயற்பட்  வ ம் கிஷாலி பின்ேரா 
ஜய வர்த்தன, பதிப்பக நி  வ னங்கள், பத்
தி ரிைக ஆசி ரி யர்கள், ஊட கத்  ைற யினர் 
உள் ளிட்ட அைனத் த்த ரப் பி ன ர ம் 
ஏேகா பித்த வி ப்பத் தின்ேபரில் நிய மிக்

கப்பட்டார் என் ம் இ  கு றித்  
இலங்ைக சட்டத்த ர ணிகள் 
சங்கத் தினால் ெவளி யி டப்பட்
ள்ள அறிக்ைகயில் சுட் டிக்காட்

டப்பட் ள்ள .
இந் நி ைலயில் தகவல் அறி ம் 

உரி ைமக்கான ஆைணக் கு  
வின் பத விக்காலம் டி வ ைட
ய ள்ள நிைலயில், அதற்கான 
நிய ம னங்கைள விைர  ப த்  

 வதன் ஊடாக தகவல் அறி ம் உரி ைம 
யில் தாக்கங்கள் ஏற்ப  வைதத் தவிர்த்
க்ெ காள்ள   டி ம் என் ம் ஜனா தி பதி, 

பாரா  மன்ற ேபர ைவயின் தைல வ ரான 
சபா நா யகர் மற் ம் பாரா  மன்றப் ேபர
ைவயின் உ ப் பி னர்க ளிடம் சட்டத்த ர
ணிகள் சங்கம் வலி  த் தி ள்ள .
அத்ே தா  கிஷாலி பின்ேரா ஜய வர்த்

த னவின் கல்வி மற் ம் ெதாழில்சார் நி  
ணத் வம் ெதாடர்பான தகவல்க ம் 
இலங்ைக சட்டத்தரணிகள் சங்கத்தினால் 
ெவளியிடப்பட் ள்ள அறிக்ைகயில் உள்ள 
டக்கப்பட் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

தக வ ல றி ம் ஆைணக் கு வின் உ ப் பின ராக
கிஷாலி பின்ேரா ஜய வர்த்தன பரிந் ைர

சட்டத்த ர ணிகள் சங்கம் நட வ டிக்ைக

14 இலட்சம் பா டன் மாய மான
அதி ேவக பாைதயின் காசாளர் ைக

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
வீதி அபி வி த்தி அதி கார சைபக்கு ெசாந்த

மான, அதி ேவக பாைதயின் கள னி கம இைட
மாறல் அ  வ ல கத்தின் ெபா ப் பி ள்ள இ  
ெபட்ட கங்களில் இ ந்த 14 இலட்சம் பா
க்கும் அதி க மான பணத் டன் மாய மான 

காசாளர் ெபாலி ஸாரால் ைக  ெசய்யப்பட்
ள்ளார்.
பண்டா ர வைள பகு தியில் ைவத் , பாணந்
ைற குற்றத் த ப் ப் பிரிவின் ெபாலிஸ் 

கு  வினர் அவைரக் ைக  ெசய்த தாக 
ெபாலிஸ் ேபச்சாளர் சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத்
தி யட்சர் நிஹால் தல் வ கூறினார்.
கடந்த  ெசப்டம்பர் 11 ஆம் திகதி,கள னி

கம இைட மாறல் அ  வ ல கத்தின் 14 இலட்
சத்  18 ஆயி ரத்  500 பா டன்  குறித்த 
பணத் க்கு ெபா ப்பாக ெசயற்பட்ட பிர
தான காசாளர்  மாய மா கி ள்ள தாக கிைடக்கப் 
ெபற்ற ைறப்பாட் க்கு அைமய ன்ென
க்கப்பட்ட விசா ர ைண களில் சந்ேதக நபர் 

ைக  ெசய்யப்ப்ட்ட தா க ம்,  தி  டப்பட்ட 
பணத்தில் 3 இலட்சத்  84 ஆயிரம் பா  

இ  வைர மீட்கப்பட் ள்ள தா க ம் அவர் 
கூறினார்.
ெபாலிஸார் ன்ென த்த விசா ர ைண

களில், குறித்த காசாளர் கடந்த ஆகஸ்ட் 31 
ஆம் திகதி தல் சிறி  சிறி தாக ெபட்ட கத் தி
லி ந்த பணத்ைத எ த் ச் ெசன் ள்ளைம 
ெதரி ய வந் ள்ள .
விசா ர ைண க க்கு ெபா ப்பாக ெசயற்

பட்ட ெபாலிஸ்  அதி காரி ஒ  வரின் தக
வல்கள் பிர காரம், ைக  ெசய் ம் ேபா  
சந்ேதக நப ரிடம் 5 ஆயிரம் பா மட் ேம 
இ ந்த தாக கூறினார். தி  டிய பணத்தில் 5 
இலட்சத்  10 ஆயிரம் பாைவ சந்ேதக நபர் 
தன  தனிப்பட்ட கடன்கைள மீள ெச த்த 
பயன்ப த் தி ள்ள தா க ம், அவ்வா  கடன் 
மீள ெச த்தப்பட்ட வர்கள் பட் டி யலில் இ   
வீதி அபி வி த்தி அதி கார சைப ஊழி யர்
க ம் அடங் கு வ தா க ம்  அந்த அதி காரி சுட்
டிக்காட் டினார்.
எவ்வா றா யி ம் கடன் மீள ெச த்தப்பட்ட

வர்க ளிடம் இ ந்  ெபாலிசார் ஒ  ெதாைக 
பணத்ைத மீட் ள்ளனர். எஞ் சிய பணத் 

ெதாைகைய சூ  விைள யா டி ய தாக சந்ேதக 
நபர் ெபாலி சா க்கு குறிப் பிட் ள்ளார்.

ன்ன தாக தன  கடைம ேநரம் ெதாடர்பில் 
கட ைமக்கு வந் ள்ள காசாளர் ஒ வர், நி
ைவயில் உள்ள பணத் ெதாைகைய சரி 
பார்த்த ேபா  அதில் 14 இலட்சத்  18 ஆயி
ரத்  500 பா குைற வாக இ ப்பைத கண்
ட றிந் ள்ளார். இந் நி ைலயில் அவர் அ  
ெதாடர்பில் உயர் அதி கா ரி க க்கு அறி வித்
ள்ளார். இந் நிைல யி ேலேய அதி கா ரி களின் 

அறி  த்தல் பிர காரம் பிர தான ெபாறி யி ய
லாளர் ஒ வர் இ  ெதாடர்பில் பண்டா ர கைம 
ெபாலிஸ் நிைல யத்தில் ைற யிட் ள்ளார்.
இந் நி ைலயில், உள்ளக ஆய்வின் ேபா , 

காசா ளர்களின் ெபட்ட கத் தி லி ந் ம், அன் 
றாட வ மானத்ைத ைவக்கும் ெபட்டகத்தி 
லி ந் ம் பணம் தி டப்பட் ள்ளைம ெதரி 
யவந் ள்ள .
இதைனய த்ேத பண்டாரகம ெபாலிசா 
ம் பாணந் ைற குற்றத் த ப் ப் பிரிவி 

ன ம் சந்ேதகநபைரக் ைக ெசய்ய விசார 
ைணகைள ன்ென த்தி ந்தனர்.

50 சத வீ த மா ேனா க்கு
 ைம யாக த ப் சி

 உலக சுகா தார ஸ்தாபனம் பாராட்  
(நா.த ஜா)

இலங்ைகயின் ெமாத்த சனத்ெ தா ைகயில் 50 சத வீ த மா ேனா க்கு 
ெகாவிட்  19 த ப் சி  ைம யாக வழங்கப்பட் டி ப்ப தாகத் ெதரி
வித் தி க்கும் உலக சுகா தார ஸ்தாப னத்தின் இலங்ைகக் கிைள அ  வ
லகம், அதற்குத் தம  பாராட்ைட ம் ெவளி யிட் டி க் கி ற .
இ  கு றித்  உலக சுகா தார ஸ்தாப னத்தின் இலங்ைகக் கிைள அ

வ லகம் ேம ம் கூறி யி ப்ப தா வ :
இன் டன் (ேநற் டன்) இலங்ைகயின் சனத்ெ தா ைகயில் 50 சத வீ

த மா ேனா க்கு  ைம யாகத் த ப் சி வழங்கும் பணிகள் ர்த் தி
ெசய்யப்பட் டி ப்ப டன் த ப் சி வழங்கல் நட வ டிக்ைகயில் இ  
க் கிய ைமல்கல்லாகும். 'த ப்  சிையப் ெபற் க்ெ காள் ங்கள்' 

என்ற ேகாஷேம ெகாவிட்  19 ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்ப த் ம் 
ெசயன்  ைறயில் மிக க் கி ய மா ன தாகக் க  தப்பட்ட . இ  த ப்

 சிகள் ெதாடர்பான விஞ்ஞான ரீதி யான ஆய்  கைள ைமயப்ப த்
தி ய தாக அைமந் தி த்த டன் த ப்  சிையப் ெபற் க்ெ காள்வதன் 
ஊடாக ெகாவிட்  19 ைவரஸ் ெதாற்றின் தீவி ர த்தன்ைம ம் பரவல் 
வீத ம் குைற வ ைட கின்றைம அவ தா னிக்கப்பட்ட .
அந்த வ ைகயில் ெசம்ெடம்பர் மாத இ  திக்குள் ெமாத்த சனத்ெ தா

ைகயில் 10 சத வீ த மா ேனா க்கும் இவ்வ ட இ  திக்குள் ெமாத்த 
சனத்ெ தா ைகயில் 40 சத வீ த மா ேனா க்கும்  ைம யாகத் த ப்  சி
கைள வழங் கு வ தற்கு அவ சி ய மான நட வ டிக்ைக கைய ேமற்ெ காள் 
மா  உலக சுகா தார ஸ்தாபனம் அைனத்  நா  க ளி ட ம் ேகாரிக்ைக
வி த் தி ந்த . அதன்படி த ப் சி வழங்க லின்ே பா  ெகாவிட்  19 
ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்ப த்  வதில் பங்க ளிப் ச்ெசய் ம் ன்
ன ரங்கப் பணி யா ளர்கள், 60 வய திற்கு ேமற்பட்ேடார் மற் ம் விேசட 
ேதைவ  ைடேயார் உள் ளிட்ட தரப் பி ன க்கு ன்  ரிைம வழங் கு
மா ம் பரிந்  ைரக்கப்பட்ட . 
அ  மாத் தி ர மன்றி அைனத்  நா  க க்கும் த ப்  சிகள் கிைடக்

கப்ெப  வைத உ  தி ெசய் ம் ேநாக் கி லான ெகாெவக்ஸ் ெசயற்
திட்டத்ைத ம் உலக சுகா தார ஸ்தாபனம் நைட  ைறப்ப த் தி ய . 
அச்ெச யற் திட்டத்தின் ஊடாக இலங்ைக உள்ள டங்க லாக குைறந்த 
மற் ம் ந த்தர வ  மா ன  ைடய 92 நா  க க்கு த ப்  சிையப் 
ெபற் க்ெ காள்வ தற்கான உத விகள் வழங்கப்பட்டன.
இந் நி ைலயில் ெசயற் தி ற னான த ப் சி வழங்கல் பணி கைள ன்

ென ப்பதில் ஜனா தி பதி ேகாட்ட பாய ராஜ பக்  ஷ ெகாண் டி ந்த உ
திப்பாட்டின் விைள வாக, உலக சுகா தார ஸ்தாப னத் தினால் இம்மாத 
இ  திக்குள் அைடந்  ெகாள்வ தற்கு எதிர்பார்க்கப்பட்ட இலக்ைக 
இலங்ைக கடந் தி க் கின்ற . அ  மாத் தி ர மன்றி எதிர்வ ம் டிசம்பர்
மாத டிவில் இலங்ைக அதன் ெமாத்த சனத்ெ தா ைகயில் 60 சத வீ த
மா ேனா க்கு  ைம யான த ப்  சிைய வழங்கைலப் ர்த் தி ெசய்
தி க்கும் என்  எதிர்பார்க்கப்ப  கின்ற . 
இலங்ைக வ  வா ன ெதா  அடிப்பைட சுகா தா ரக்கட்ட ைமப்ைபக் 

ெகாண் ள்ள ைமேய இந்த ெவற் றிக்கான பிர தான கார ண மாகும். 
அதன் விைள வா கேவ ச க மட்டத்தில் ெகாவிட்  19 த ப் சி 
வழங்கல் ெசயற் திட்டத்ைத விைர  ப த்  வ ெதன்ப  சாத் தி ய மா கி
யி க் கின்ற  என் ம் அந்த அறிக்ைகயில் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

சி.ஐ.டி.யில் ஆஜ ராக 
ம  ஷ க்கு அறி வித்தல்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
சி.ஐ.டி. எ ம் குற்றப் ல னாய் த் திைணக்க ள த்தின் விசா

ரைண ஒன் க்கான வாக்கு லம் ஒன் றிைனப் ெபற் க்ெ காள் ம் 
ேநாக்கில்  நாைள திங்கட்கிழைம சி.ஐ.டி.யில் ஆஜ ரா கு மா  காலி 
மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ம ஷ நாண யக்கா ர க்கு அறி
வித்தல் அ ப்பப்பட் ள்ள .
திங்க ளன்  காைல 9 மணிக்கு சி.ஐ.டி.யின் டிஜிட்டல் பகுப்

பாய்  விசா ரைணப் பிரிவில் விசா ர ைண க க்காக ஆஜ ரா கு மா , 
நார ேஹன் பிட்டி ெபாலிஸ் ெபா ப்ப தி காரி ஊடாக இந்த அறி
வித்தல் ைகய ளிக்கப்பட் ள்ள .
குறித்த ெபாலிஸ் விசா ர ைணக்கு ஒத்  ைழப்  வழங்க தான் 

தயார் எனி ம்,  விசா ரைண விடயம் குறித்  அறி வித்தலில் ெதரி
விக்கப்ப டா ைமயால் அ  ெதாடர்பில் சட்ட ஆேலா ச ைனையப் 
ெபற்  ஆஜ ரா வ  குறித்  தீர்மா னிக்க ள்ள தாக பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் ம ஷ நாண யக்கார ெதரி வித் ள்ளார்.
ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் சட்ட ஆேலா ச கர்க ளான ஜனா தி பதி 

சட்டத்த ரணி திசத் விேஜ கு ண வர்தன மற் ம் ஜனா தி பதி சட்டத்த
ரணி பர்மான் காசிம் ஆகி ேயாரின் ஆேலா ச ைனக்கு அைமய ெசயற்
ப ட ள்ள தாக ம ஷ நாண யக்கார ெதரி வித்தார்.
எவ்வா றா யி ம் கடந்த நான்காம் திகதி ஊடக சந் திப்ெ பான்

றிைன நடத் தி யி ந்த ம ஷ நாண யக்கர, ஔட தங்கள் ஒ ங் கு ப
த்தல் அதி கார சைபயின் தர கள் அழிக்கப்பட்டைம ெதாடர்பில் 

பல தக வல்கைள ெவளிப்ப த் தி யி ந்தார்.
ஔட தங்கள் ஒ ங் கு ப த்தல் அதி கார சைபயின் தர கள் அழிக்

கப்பட்ட விவ காரம் ெதாடர்பில் சி.ஐ.டி.யின் டிஜிட்டல் பகுப்பாய்  
பிரிவின் ெபா ப்பதிகாரி பிரதான ெபாலிஸ் பரிேசாதகர் ேசனாரத் 
னவின் கீழ் விசாரைணகள் இடம்ெப கின்றைம குறிப்பிடத்தக்க .

மஹிந்த சம ர சிங்கவின் விலகல் 
உத் தி ேயா க ர்வ மாக அறி விக்கப்படவில்ைல
ெபா  ஜன ெபர ன ெபா ச்ெச ய லாளர் சாகர காரி ய வசம்

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர  னவின் 

க த் ைற மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப்
பினர் மஹிந்த சம ர சிங்க  பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் பத விைய ரா ஜி னாமா ெசய்ய 
தீர்மா னித் ள்ளைம ைய அறிய டி கி ற .
இ ப் பி ம் இ  வ ைரயில் கட் சிக்கு  இத்
தீர்மா னங்கள் உத் தி ேயா கப் ர்வ மாக அறி
விக்கப்ப ட வில்ைல என ஸ்ரீலங்கா ெபா
ஜன ெபர  னவின் ெபா ச்ெச ய லாளர் 
சாகர காரி ய வசம் ெதரி வித்தார்.

இவர் அெம ரிக்கா மற் ம் ெமக் சி ேகா விற்
கான இலங்ைக  வ ராக நிய மிக்க தீர்மா
னிக்கப்பட்டைத ெதாடர்ந்  பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் பத விைய றக்க தீர்மா னித்
ள்ளார். ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக் 

ஷ  ஐக் கிய நா கள் பா  காப்  சைபயின் 
76 ஆவ  கூட்டத்ெ தா டரில் கலந் ெகாள்
வ தற்கு  அெம ரிக்கா விற்கு ெசல்வ தற்கு 
ன்னர் இவ டன் ேபச் சு வார்த்ைதயில் 

ஈ  பட்ட தா க ம், அதன் ேபா   அெம ரிக்
கா விற்கான இலங்ைக வர் பத விைய 
ஏற் க் ெகாள்  மா  ஜனா தி பதி குறிப் பிட்
ட தா க ம் அறிய டி கி ற .
இ  வ ைரயில் அெம ரிக்கா விற்கான 

இல ங்ைக  வ ராக கட ைம யாற் றிய  
ரவிநாத் ஆரி ய சிங்க  ேச ைவயில் இ ந்  
ஓய் ெபற் ள்ளார்.இவ்வா றான நிைலயில் 
அெம ரிக்கா விற்கான இலங்ைக  வ ராக 
ெசயற்ப ம் தைகைம பாரா  மன்ற உ ப்
பி னர்ம ஹிந்த சம ர சிங்க விற்கு உண்  என 
ஜனா தி பதி குறிப் பிட் ள்ளார்.
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் மஹிந்த 

சம ரசிங்க  இதற்கு ன்ன தான அர சு
களில்  மனித உரி ைமகள் ெதாடர் பி லான 
அைமச்சு பத வி கைள  வகித் ள்ளார்.ஐக்
கிய நா கள் மனித உரிைம ேபர ைவயில் 
இலங்ைகக்கு எதி ராக  பிேர ரைண ன் 
 ைவக்கப்பட்ட ேபா  அப் பி ேர ரைணைய 
ேதாற்கடிப்பதற்கு ன்னின்  ெசயற்பட் 
ள்ளார்.
ஜனாதிபதி வி த்த ேகாரிக்ைகக்கு இவர் 

இணக்கம் ெதரிவித் ள்ளதாக ம், அ த் 
தக்கட்ட நடவடிக்ைகக க்கான ஆவணங்கள் 
தயார்ப த்தப்ப வதாக ம் அறிய டிகிற .

(நா.த ஜா)
பயங்க ர வா தத்தைட சட்டத் தின்கீழ் ஒ வர் ைக  ெசய்

யப்பட்டதன் பின்னர் அவைரத் த த்  ைவப்ப தற்கான 
உத்த ரைவ வழங் கு வ தற்கான அதி கா ரத்ைத பா  காப்  
அைமச்சர் ெகாண் டி ப்ப ம் அவ்வா  த த்  ைவப்ப
தற்கான உத்த ரைவ சுமார் ஒன்றைர வ டம் வைரயில் 
காலத் திற் குக்காலம் நீடிக்கக் கூ டிய வாய்ப்  காணப்ப 
கின்ற ைம ம் மிக ம் பார  ர மான விட ய மாகும் என்  
ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் 
எரான் விக்ர ம ரத்ன சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பில் அவர் ெவளி யிட் டி க்கும் காெணா

ளி யி ேலேய அவர் ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட் ள்ளார். 
அதில் அவர் ேம ம் கூறி யி ப்ப தா வ , அண்ைமக்கா
லத்தில் பயங்க ர வாத்த ைடச்சட்டம் ெதாடர்பில் பல்ேவ

 வி த மான கலந்  ைர யா டல்கள் இடம்ெபற்  வ  கின்
றன. குறிப்பாக ஒ வர் ைக  ெசய்யப்பட்டதன் பின்னர் 
அவைரத் த த்  ைவப்ப தற்கான உத்த ரைவ வழங் கு வ

தற்கான அதி கா ரத்ைத பா  காப்  அைமச்சர் ெகாண் டி
ப்ப ம் அவ்வா  த த்  ைவப்ப தற்கான உத்த ரைவ 

சுமார் ஒன்றைர வ டம் வைரயில் காலத் திற் குக்காலம் 
நீடிக்கக் கூ டிய வாய்ப்  காணப்ப  கின்ற ைம ம் மிக ம் 
கரி ச ைனக் கு ரிய விட ய மாகும்.
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர ைவ ம் பயங்

க ர வா தத்த ைடச்சட்டம் உட ன டி யாக மீளாய்  ெசய்யப்
ப ட ேவண் டி யதன் அவ சி யத்ைத வலி  த் தி ள்ள . 
அேத ேவைள ேமற் கு றிப் பிட்ட இ  சரத் க்க ம் தி த்
தி ய ைமக்கப்பட ேவண் ம் என்  நாம் சுயா தீ ன மாக 
வலி  த்  கின்ேறாம். ஏெனனில், நாட்  மக்களின் பிர
தி நி திகள் என்ற வ ைகயில் அவர்க ள  உரி ைம கைளப் 
பா  காக்க ேவண் டிய கடப்பா  எமக்கு இ க் கின்ற  
என்  குறிப்பிட்டார்.

பயங்க ர வா தத்  த ைடச்சட்டத்ைத
மீளாய் க்கு உட்ப த்த ேவண் ம்

எரான் விக்ர ம ரத்ன எம்.பி.

லக் ஷ்மன் கதிர்காமர் சர்வேதச உற கள் மற் ம் ேலாபாயக் கற்ைககள் நி வகத்தின் 
திய நிைறேவற் ப் பணிப்பாளராக தயந்த லக்சிறி ெமன்டிஸ், ெவளிவிவகார அைமச்சர் 
ஜி.எல்.பீரிஸினால் நியமிக்கப்பட் ள்ளார்.  கடந்த தன்கிழைம அவர் ெகா ம்பி ள்ள நி  
வக வளாகத்தில் தன  கடைமகைள ெபா ப்ேபற்றார். சைப உ ப்பினர்களான தி மதி 
சுகந்தி கதிர்காமர்,  ேகாசல விக்கிரமநாயக்க, பமீலா டீன்,  ேசனாநாயக்க உட்பட ெவளி 
நாட்டைமச்சின் பிரதிநிதிகள் இந்நிகழ்வில் கலந் ெகாண்டனர்.
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(ம ல்கைல நி பர்)
மைல யக மக்கள் ற்  ஐம்ப  ஆண்  க
க்கும் ேமலாக ெப ந்ே தாட்ட ைற யிேல 

ெதாழி லா ளர்க ளாக இ ந்  வ  கின்றனர். 
நாம் அவர்க ள  நிைலைமைய மாற் வ தற்
கான ன்ென ப்  கைள ெசய்  ெகாண் டி  
க் கின்ேறாம். ஆனால் இந்த அர சாங்கேமா  
ெவளி யா க்கும் தனி யா க்கும் ேதாட்டக்  
கா ணி கைள வழங் கு வ தற்கு திட்ட மிட் ள்ள 
அேத ேவைள அவர்கள் அைமக்கப்ே பா வ தா 
கக் கூ ம் கால்நைட பண்ைண களில் குறித்த 
ெதாழி லா ளர்கைள ேவைலக்கு அமர்த்தப் 
பார்க் கின்ற . இ வா இந்த அர சாங்கம் எம  
மக்க க்கும் எம  இைளஞர் வ தி க க்கு 
த  கின்ற ேவைல வாய்ப் ம், ன்ேனற்ற ம் 
என ேகள்வி ேகள்வி எ ப்பி ள்ளார்  தமிழ் 
ற்ே பாக்கு கூட்ட ணியின் கண்டி மாவட்ட 

பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ேவ  குமார்.  
கண் டியில் சனிக் கி ழைம இடம்ெபற்ற 

ஊட க வி யலாளர் சந் திப்பின் ேபா  அவர் 
உைர யாற்  ைகயில், ெதாழி லா ளர்கைள சி  
ேதயிைல ேதாட்ட, இறப்பர் ேதாட்ட உட ைம
யா ளர்க ளா க ம் அேத ேபான்  சுய ெதாழில் 
யற் சி யா ளர்க ளாக ன்ேனற்றம் காண்ப

தற்கான அடிப்ப ைடேய ேதாட்டங்களில் 
காணப்ப  கின்ற காணிகள் ஆகும். ஆனால் 
இன்  அைவ மீண் ம் தனியார் கம்ப னி
க க்கு வழங்கும் டி கள் எ க்கப்பட்

ள்ளன. அவ்வா றாயின் இன் ம் ப்ப  
வ  டங்க க்கு எம  மக்கைள ெதாழி லா
ளர்க ளாக டக்கி ைவப்ப தற்கான இன் 
ெமா  ஆரம்ப மா கேவ இ  உள்ள . அ ம் 
இங்கு வாழ்ந்  வரக்கூடிய எம  மக்கள்  
மாட் ப்பண்ைண, ஆட் ப்
பண்ைண மற் ம் ேகாழிப்
பண்ைண ெதாழி லா ளர்க ளா
கத்தான்  இ க்கப்ேபா கின்
றார்களா? இைத ஆ ந்தரப்  
மைலயக  பிரதிநிதிகள் 
வரேவற்கின்றார்களா? 
கடந்த 6 ஆம் திகதி அறி

விக்கப்பட்ட அைமச்ச ரைவ 
தீர்மா னத்தில், ஆயிரம் ஏக்கர்
க க்கு அதி க மான ெப ந்ே தாட்ட காணிகள் 
பாற்பண்ைண கைள ஆரம் பிப்ப தற்கு வழங்
கப்ப  வ தாக ெதரி விக்கப்பட்ட . அக்கா
ணிகள் மக்கள் ேதாட்ட அபி வி த்தி சைபக் கு
ரியைவ. அைவ அங்கு பரம்பைரயாக வாழ்ந்  
வரக்கூடிய ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப் 
படா  உள்நாட் , ெவளி நாட்  தனியார் கம்
ப னி க க்கு வழங்கப்ப  கின்றன. 
அரசு சார்பாக உள்ள வர்கள் காணி பறிப்

ைப ம், பண்ைண க க்காக அைவ வழங்
கப்ப  வ ைத ம் நியா யப்ப த்த ற்ப 
கின்றனர். இக்கா ணிகள் தரிசு நிலங்கள் என்
கின்றார்கள். ஆனால் உண்ைம அ  வல்ல. 

ேதயிைல ெசடிகள் காணப்ப  கின்ற மற் ம் 
தி தாக பயி ரி டக் கூ டிய விைல நிலங்கேள 
இைவ. மட்  மல்லா  ேவைல வாய்ப் கள் 
கிைடக்கும், வாழ்வா தாரம் ன்ேனற்ற ம

ைட ம் என் கின்றார்கள். கிைடக்கும் 
ேவைல வாய்ப்  எத்த ைக ய  என்
பைத  நாம் தி தாக கூற ேவண் டிய 
அவ சியம் இல்ைல. 
அர சி ன  இக் காணி பறிப்  நட  

வ டிக்ைகைய த த்  நி த்த, அரசில் 
உள்ள பங்கா ளிகள் ன்வர ேவண் 
ம். அதற்கு இய ைம இல்ைல என் 

றால் ெமள ன மாக இ க்க ேவண் ம். 
அைத வி த்  இைத நியா யப்ப த்தி, 
ேகலிக் கூத்தான க த்  கைள ன்ைவக்க 
கூடா . அத்ே தாட்டங்கைள ேசர்ந்த சிலைர 
அைழத் , ச  ைக கைள ெபற் த்த  வதாக 
கூறி , ேராகம் ெசய்யக்கூடா . எம  
ச கத்தின் எதிர்காலம் பற்றிய பிரச்சிைன 
இ .  
ஓரிடத்தில் விடப்ப கின்ற தவ , இன் 
ம் ஐம்ப  வ டங்க க்கும்   ெதாட ம். 

அந்த பாவத்தில் பங்காளிகளாக ேவண்டாம் 
என்பைதேய அரசில் இ க்கும் எங்கள் பிரதி 
நிதிக க்கு கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின் 
ேறாம்." என்றார்.

ேவ குமார் எம்.பி.
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( வ ெர லியா நி பர்) 
மைல யக ெப ந்ே தாட்ட பகு தி களில் தரிசு 

நிலங்கைள காடாக்கி காட்  மி  கங்களின் 
வாழ் வி ட மாக அவ் வி டங்கைள உ  வாக் கு
வைத வி த்  சுய ெதாழில்  ேமற்ெ காள்ள 
ேதாட்ட ெதாழி லா ளர்களின் பிள்ைள க க்கு 
வழங் கு வ  சிறந்த    என 
ன்னாள் சட்ட ம  சீர ைமப்  

பிரதி அைமச்சர் வடிேவல் த் தி
ர சி கா மணி ெதரி வித்தார்.
இ  ெதாடர்பாக   அவர் 

ேம ம் கூ  ைகயில்,  இன்    
ெப ந்ே தாட்ட பயிர்ச்ெசய்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் நிலங்கள் 
பல, ெவ  மேன தரிசு நிலங்க
ளாகி கா  க ளாக காட் சி ய ளிக்
கின்றன.   ேதயிைல மைல களில்     ல் 
காண்கள் என்ற ைழக்கப்ப ம் இடங்கேள 
இவ்வா  ெவ  மேன  காட் சி ய ளிக் கின்றன. 
ஒ  காலத்தில் ெப ந்ே தாட்டப்ப கு தி களில் 
ேதாட்ட ெதாழி லாளர் கு ம்பங்கள் தங்க
ள   ெதாழி க்கு அப்பால்  கு ம்ப வ
மா னத்ைத ெப க் கிக்ெ காள்ள பசு மா கள் 
வளர்ப் ,விவ சாயம் என பகுதி ேநர சுய 
ெதா ழி ைல ேமற்ெ காண்டனர். இதன்ே பா  
பசு மா கள் வளர்பபவர்க க்கு ேதாட்
டப்ப கு தி களில் ற்கைள வளர்த்  பசுக்க
க்கு தீனிைய ெபற் க்ெ காள்ள ேதாட்ட 

நிர்வா கங்கள் உற்சா க ம ளித்  ற்தைரகைள  
பிரித்  வழங் கின. அ  ஒ  காலம். 
அேத  ேந  ரத்தில்  மத்  திய  மாகாண  

கால்நைட மற் ம் விவ சாய அைமச்சு 
ஊடாக மா  வளர்ப்பா ளர்க க்கு பசு மா
கள் மற் ம் உப க ர ணங்கள் வழங்கப்பட்

ட ேதா   மாட்  ெதா  வங்கள் 
அைமத்தல், தி த்தல்   உத விகள், 
மற் ம் பால் ேசக ரிப் க்கான 
வச திகள்   ெசய்  ெகா க்கப்பட்
டன. காலப் ேபாக்கில் தனியார் 
நி  வ னங்க ம் பசும்பால் உற்
பத் தி யா ளர்கைள ஊக்கப்ப த்
தின.    தற்ே பா  இந் நி ைலைம  
மா  பட்  ள்ள .   கால்நைட 
வளர்ப் க்கான ஊக் கு விப் கள் 

இல்ைல.  விவ சாய நட வ டிக்ைககள் ேமற்
ெகாள்ளப்பட்ட நிலங்க ம் இவ்வா  மாறி 
வ  ைகயில்   டக்க காலப்ப கு தி களில் 
ெதாழில் இழந்  காணப்ப ம் ெதாழி லா ளர்
களின் பிள்ைள க க்கு அவற்ைற பிரித்  
வழங்கி அதில் பசு வளர்ப்  மற் ம் விவ சா
யத்ைத சுய ெதா ழி க்காக வழங்கி ஊக்கப்
ப த்த   டி ம். இதற்கான சிந்தைனகைள 
வளர்த்  மக்கள் பிரதிநிதிகள்,மைலயக 
அைமச்சர்கள்,பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் 
அரசாங்கத்திற்கு அ த்தம் ெகா த்  தீர்  
ெபற் க்ெகாள்வ  சிறந்த விடயமாகும்.

(வத்  காமம் நி பர்)
ஓய்  ெபற்றபின்  மீண் ம் 

ேசைவக்கு உள் ளீர்க்கப்பட்   கட் 
கஸ்த்ேதாட்ைட ைவத் திய சாைலயில் 
ேசைவ ரிந்த ைவத் தியர் ஒ வர் 
ெகாவிட் ெதாற்  கார ண மாக கடந்த 
வியா ழக் கி ழைம மர ண ைடந் ள்ளார்.  
தற்ே பா  நாட்டில் ஏற்பட் ள்ள 
ெதாற்  கார ண மாக ஓய்  ெபற்ற ைவத்
தி யர்க ள  ேசைவகள் ெபறப்பட்  
வ  கின்றன. அந்த அடிப்ப ைடயில் 
கண்டி  மாவில்மட பிேத சத்ைதச் 
ேசர்ந்த டாக்டர் சஹிட் ரபாய்தீன் 
என்பவர்(62) ைவத் திய ேசைவக்கு 
மீண் ம் நிய மிக்கப்பட் டி ந்த நிைல 
யில்   ெகாவிட் பாதிப் க் குள்ளானார். 
ன்  வாரங்க க்கு ன்னர் ேபரா  

தைன ைவத் திய சைலயில் அதி தீவிர 
சிகிச்ைசப் பிரிவில் அவர் அ  ம திக் 
 கப்பட் டி ந்தார். ைவத் தி யர்கள் ய 
ற்சி எ த் ம் சிகிச்ைச பல னின்றி அவர் 
மரணித் ள்ளதாக ைவத்திய சாைல 
நிர்வாகம் ெதரிவித் ள்ள .

(ெகாத்மைல நி பர்)
மத் திய மாகாண ஆரம்பப் பி ரி  உதவிக் கல்விப் 

பணிப்பாளர் தி  மதி. வி.அ  த வல்லி அண்
ைமயில் தன  ேசைவ யி லி
ந்   ஓய்  ெபற் ள்ளார்.   

மனி  தா  பி  மா  ன ம்  ச க 
ேநய ம் ெகாண்ட இவர் 
கல்வித் ைறயில் நீண்ட 
வர லாற்ைறக் ெகாண்ட வ ராக 
விளங் கு கின்றார். ஆரம்ப கல்வி  
பயிற்சி ெநறிையப் ர்த்தி 
ெசய் ள்ள ேதா  ேதசிய கல்வி 
நி  வ கத்தில் க ைல மாணி 
பட்டத்ைத ம் ெபற் ள்ளார். 1985 ஆம் ஆண்  
ஆசி ரியப் பணியில் காலடி எ த்  ைவத்த இவர் 
நய பான த.வி., சங் கு வாரி த.வி.,  ெமல்ேபார்ட் 
த.வி., சல்லாவ சரஸ்வதி மத் திய கல் ரி  ஆகிய 
பாட சா ைல களில் கட ைம யாற் றி ள்ளார்.அத்ே தா  
கம்பைள வலய வள வா ள ரா க ம்  நீண்ட காலம்   
பணி யாற் றி ள்ளார். 2010 ஆம் ஆண்டில் இடம்
ெபற்ற கல்வி நிர்வாக ேசைவ பரீட்ைசயில் சித்தி 
ெபற்  மத் திய மாகாண ஆரம்பப் பி ரி  உதவிக் 
கல்விப் பணிப்பா ள ராக பதவி உயர்  ெபற்  
மாகா ணத்தில் ஆரம்பக்கல்வியின் அபிவி த்திக்கு 
காத்திரமான பங்காற்றி ள்ளார்.  

(கலஹா, ேஹவா ேஹட்ட 
நி  பர்கள் ) 

ேஹவா ேஹட்ட ராத்தங்

ெகாட ேதாட்டத்தில்  வா ம் 
சுமார் 60 கு ம்பங்கள் 
தமக்கான குடிநீர் வச திைய 
ெபற்  க்ெ  கா  க்  கு  மா  
ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளன. 
ஹங் கு ராங்ெகத்த பிர ேதச 
ெசய ல கத் க் குட்பட்ட      
ராத்தங்ெ காட ேதாட்டப் பி
ரிவில்   ஆரம்பத்தில் சுமார் 
25 கு ம்பங்கேள இ ந் ள்

ளன. அப்ப கு தியில் உள்ள 
ஊற் றி லி ந்  வ ம் தண்
ணீ ைரேய இக் கு ம்பங்கள் 
பயன்ப த்தி வந் ள்ளன. 
காலப்ே  பாக்கில்  கு ம்
பங்களின்  எண்  ணிக்ைக 
அதி க ரிக்கேவ  நீ க்கான 
ேதைவ ம் அதி க ரித் ள்
ள . எனி ம், ஊற் றி லி
ந்  வ ம் நீர், ேபா  மா ன

தாக இல்ைல. ேவ  வழி யில்
லா ததால் ஒேர நீர்க் கு ழாயில் 
பல கு ம்பங்கள் தனித்
த  னிேய  இைணப்ைபப் 
ெபற்  வ  கின்றன .இ  
நீரின் ேவகம் குைறய வழி
வ குத் ள்ள .   இதனால் 
சில ேநரங்களில்  அத் தி
யா  வ  சிய  ேதைவகைளப் 
ர் த்திெசய்வதற்குகூட 

ெப ம் சிரமமாக இ ப்ப 
தாக ேதாட்ட மக்கள் கூ  
கின்றனர்.

(பானா. தங்கம்)
ெப ந்ெத க்கள்  அைமச்சின்  

ஊடாக ஒ க்கப்பட்ட 32 மில் லியன் 
பா ெசலவில் டிக்ே காயா வன ராஜா 

ஆல யத் தி லி ந்  காசல்ரீ வைர
யி லான 5 கிேலா மீற்றர் பிர தான 
பாைத உட்பட 23 பாைதகள் "கார் 
ெபட்" ேபாட்  ெசப்ப னி டப்பட்  
வ வதாக ேநார் ட் பிர ேதச சைபத் 
தைலவர் ேக. குழந்ைதேவல் ரவி 
ெதரி வித் ள்ளார் . இ  ெதாடர்
பாக அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,    
ஜனா தி ப தியின் , 'ஒ  இலட்சம் 
கிேலா மீற்றர் பாைத கைள கார்ெபட் 
ேபாட்  ெசப்ப னி ம்' ேவைலத் 
திட்டத்தின் ஊடாக அமரர் ஆ
கன் ெதாண்டமான்  காலத்தில் 

சிபா ரிசு ெசய்யப்பட்ட ெபாக வந்த
லாைவ , காசல்ரீ, ராணிக்கா , ெசன். 
ேஜான் டிலறி, தர வைள த லான 
பாைத கைள ெசப்ப னி  வ தற்கு இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்
டமான் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் 

எம். ராேமஸ்வரன் ஆகிேயார் ெப ந்
ெத க்கள் அைமச்சர் ேஜான்சன் 
ெபர்னாண்ே டா டன்   கலந்  ைர
யாடி ெசயற்பட்  வந் ள்ளார்கள்.  
அந்த வைகயில் ேநார் ட் – ெபாக
வந்த லாைவ  பிர தான பாைதயான   
1200 மில் லியன் பா ெசலவில்  
கார்பட் இ ம் பணிகள்   இடம்
ெபற்  வ  கின்றன.
ேம ம்  டிக்ே காயா – காசல்ரீ 

பாைத வீதி அபி வி த்தி அதி கார 
சைபயின் ேமற்பார்ைவயில் ஆரம்
பிக்கப்பட் ள்ள .  இவற்ே றா   
ெகம் பியன் – ராணிக்கா  வைர
யி லான 4.2 கி.மீ. பாைத,  ெசன்.
ேஜான் டிலறி – கி  வைர யி லான 
3.2 கி.மீ. பாைத, மற் ம் ெபாக வந்த
லாைவ  – கி , அட்டன் – தர வைள, 
டிக்ே கா யா வி லி ந்  ேபாைடஸ் 
ஊடாக டயகம ெசல் ம் பாைத 
உட்பட   23 பிரதான மார்க்கங்கள் 
விைரவில் ெசப்பனிடப்பட்  ர்த்தி 
ெசய்யப்பட ள்ளன என்றார்.  
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சர்வேதச...
மத்திய வங்கி ஆ நர் அஜித் நிவாட் கப்ரால் கடந்த 

வியாழக்கிழைம தன  கடைமகைளப் ெபா ப்ேபற்றார். 
இந்நிைலயில் மத்திய வங்கியின் ஆ நர் என்ற 

வைகயில் கடன் ெந க்கடி, ெடாலர் ெந க்கடிைய 
சமாளிக்க என்ன ெசய்யப் ேபாகிறீர்கள் என்  வினவிய 
ேபாேத அவர் இதைன குறிப்பிட்டார்.
மத்திய வங்கியின் ஆ நர்  அஜித் நிவாட் கப்ரால் இந்த 

விடயம் ெதாடர்பாக ேம ம் குறிப்பி ைகயில் 
நா  ெடாலர்  ெந க்கடியில் இ க்கிற . கடன் ெந க் 

கடியில் இ க்கிற  என்ப ம் எனக்கு ெதரி ம். அதைன 
சமாளிப்பதற்கு  நாங்கள் பல்ேவ  நடவடிக்ைககைள 
எ த்  வ கின்ேறாம். சர்வேதச நாணய நிதியத்ைத 
நா மா  பல ம் கூ கின்றனர். ஆனால் அவ்வா  
சர்வேதச நாணய நிதியத்ைத நாட ேவண்டிய அவசியம் 
இல்ைல என்பைத நான் மீண் ம் கூ கிேறன்.

 இங்ேக சர்வேதச நாணய நிதியம் என்றால் 
என்னெவன்  கூட ெதரியாதவர்கேள அ  பற்றி 
ேபசிக் ெகாண்டி க்கின்றனர். 2009ஆம் ஆண்  எமக்கு  
ெபா ளாதார ெந க்கடி ஏற்பட்டேபா  நாங்கள் சர்வேதச 
நாணய நிதியத்திடம் கடன்  ெபற் க்ெகாண்ேடாம். 
அப்ேபா  அவர்கள் என்ெனன்ன விடயங்கைள இங்கு  
ெகாண்  வந்தார்கள் என்ப  எனக்கு ெதரி ம்.

 சர்வேதச நாணய நிதியத்ைத   பற்றி அவர்கள் பல்ேவ  
விடயங்கள் எ த் க் ெகாண்  இங்ேக வ வார்கள். 
அ  எமக்கு சரி வ மா என்ப  ேகள்விக்குறியாகும். 
எனேவ சர்வேதச நாணய நிதியத்ைத நாடேவண்டிய  
அவசியமில்ைல .  ஆனால்  நாம்  அைனவ ம் 
ஒன்றிைணந்  திட்டங்கைள ேமற்ெகாண்  பயணிக்கும் 
ேபா  கடன் மற் ம் ெடாலர் ெந க்கடிைய சமாளிக்க 
டி ம் என்றார்.

அெமரிக்காவிற்கான...
அெம ரிக்கா மற் ம் ெமக் சி ேகா விற்கான இலங்ைக  வ

ராக நிய மனம் ெபற ள்ள ைமயின் கார ண மா கேவ அவர் பாரா
 மன்ற உ ப் பினர் பத விைய இரா ஜி னாமா ெசய்ய தீர்மா னித்
ள்ளார்.
ஐக் கிய நா கள் ெபா ச் சைபக் கூட்டத்ெ தா டரில் பங்ேகற்ப

தற்காக ஜனா தி பதி நாட் டி லி ந்  ெசல்வ தற்கு ன்னர் மஹிந்த 
சம ர சிங்கைவ அைழத்  இ  குறித்  கலந்  ைர யா டி ய தாக ம் 
ெதரி விக்கப்பட் ள்ள .
இ  வ ைரயில் அெம ரிக்கா விற்கான இலங்ைக  வ ராக 

கட ைம யாற்றிய ரவிநாத் ஆரி ய சிங்க தன  ஓய்ைவ அறி வித்த
ைத ய த்  , அந்த பத விக்கு நிய மிப்ப தற்கு ெபா த்த மா னவர் 
மஹிந்த சம ர சிங்க என்ப  ஜனா தி ப தியின் நிைலப்பா டாகக் 
காணப்பட் ள்ள .
அேத ேவைள மஹிந்த சம ர சிங்க இதற்கு ன்னர் பல சந்தர்ப்

பங்களில் மனித உரி ைமகள் குறித்த விட யங்கள் ெதாடர்பாக 
ெசயற்பட் ள்ள ேதா  , அ  குறித்த அ  பவம் மிக்க நப ராகக் 
காணப்ப  கிறார். அத்ே தா  ெஜனீ வாவில் இலங்ைகக்கு 
எதி ராக சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிேரரைணைய ஒ  சந்தர்ப்பத்தில் 
ேதால்வியைடயச்  ெசய்வதற்கும்  அவர்  நடவடிக்ைக 
எ த் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

(நம  நி பர்)
தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்ட ணியின் தைலவர் மேனா 

கேணசன் தைல ைம யி லான கு  வினர் ெகா ம்பில் 
உள்ள அெம ரிக்க த ர கத்தின் அர சியல் ைற ெபா ப்
பா ளைர சந் தித்  சில தினங்க க்கு ன்னர் ேபச் சு
வார்த்ைத நடத்தி இ க் கின்றனர். இதன்ே பா  இலங்
ைகயில் இந் திய வம்சா வளி மக்கள் எதிர்ெ காள் கின்ற 
பிரச் சி ைனகள் அவர்களின் அடிப்பைட விட யங்கள் அவர்
க ள  எதிர்கால ன்ேனற்றங்க க்கு சர்வ ேத சத்தில் 
இ ந்  ெபற் க் ெகாள்ளக் கூ டி ய தான உத விகள் ெதாடர்
பாக பல்ேவ  விட யங்கள் ேபசப்பட் ள்ள .  

 அ  மட்  மன்றி இந் திய வம்சா வளி மக்கள் இலங்
ைகயில் எதிர்ெ காள் கின்ற பிரச் சி ைனகள் ெதாடர்பாக 
ஐக் கிய நா கள் மனித உரிைம ேபர ைவயின் கவ னத்
திற்கு ெகாண்  வ  வ  ெதாடர்பா க ம் இதன்ே பா  
ேபசப்பட் ள்ள . இதன்ே பா  தாம் இந்த ெசயற்பாட்
க்கு  ைம யான ஒத்  ைழப்  வழங் கு வ தாக அெம

ரிக்க த ர கத்தின் அர சியல் ைற ெபா ப்பாளர் தமிழ் 
ற்ே பாக்கு கூட்ட ணியின் தைலவர் மேனா கேண ச

னிடம் ெதரி வித் ள்ளார். இந்த சந் திப்  குறித்  மேனா 
கேணசன் தகவல் ெவளி யி  ைகயில்
இந்த ேபச் சு வார்த்ைத மிக ம் சிறப்பாக நைட ெபற்

ற . இதன்ே பா  பல்ேவ  க் கிய விட யங்கள் ேபசப்
பட்டன. க் கி ய மாக இலங்ைகயில் இ க் கின்ற இந் திய 
வம்சா வளி மக்களின் அடிப்பைட பிரச் சி ைனகள், மனித 
உரிைம பிரச் சி ைனகள் உள் ளிட்ட பல்ேவ  விட யங்கள் 
ெதாடர்பாக ஆரா யப்பட்ட . அ  மட்  மின்றி  ெஜனிவா 
மனித உரிைம ேபர ைவயில் இந் திய வம்சா வளி மக்
களின் பிரச் சி ைன கைள ெகாண்  ெசல்வ  ெதாடர்பாக 
இதன்ே பா  ேபசப்பட்ட . அதற்கு  ைம யான ஒத் 
ைழப்  வழங் கு வ தாக அெம ரிக்க தரகத்தின் அரசியல் 
ைற ெபா ப்பாளர் என்னிடம் உ தி அளித்தார். அந்த 

வைகயில் இதற்கான நடவடிக்ைககள் அ த்த வ ம் 
காலகட்டத்தில் ன்ென க்கப்ப ம் என்றார்.

ம பான...
சட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம். சட்ட 

மான  ெவவ்ேவ  நபர்களின் ைககளில் ஒப்பைடக்கப் 
படக் கூடா  என் ம் அரச ம த் வ அதிகாரிகள் சங்கம் 
வலி த்தி ள்ள .
இ  ெதாடர்பில் ேநற்  சனிக்கிழைம நைடெபற்ற 

ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் அரச ம த் வ அதிகாரிகள் 
சங்கத்தின் ைவத்தியர் பிரசாத் ெகாலம்பேக ேம ம் 
ெதரிவிக்ைகயில்,
ம பானசாைலகைள  திறப்பதற்கு  எ த் ள்ள 

தீர்மானம் மிக ம் கவைலக்குரியதாகும். இதைன திறப் 
பதற்கு எ க்கப்பட்ட தீர்மானம் ெதாடர்பில் ஜனாதிபதி 
ேகாட்டாபய ராஜபக்  ஷ க்கும் ெதரியா , ம வரித் 
திைணக்கள ஆைணயாள க்கும் ெதரியா .
ஆனால் ம பானசாைலகள் திறக்கப்பட்  ெபா  

மக்கள் அவற்றின் ன்னர் கு மி ள்ளனர். க ம் ெந க் 
கடிக க்கு மத்தியில் ெகாவிட் பரவைலக் கட் ப்ப த்த 

ன்ென க்கப்பட்ட சகல நடவடிக்ைககைள சீர் 
குைலக்கும் வைகயில் ெசயற்ப கின்றைம ெபா த்த 
மற்றெவா  ெசயற்பாடாகும்.
இதன்ேபா  ம பானசாைலக க்கு  ன்னால் 

நீண்ட வரிைசயில் ெப மளவாேனார் காத்தி ப்பைத 
அவதானிக்க  டிகிற .  இவ்வா  வரிைசயில் 
நிற்பவர்கைள கட் ப்ப த் ம் ேசைவயில் ெபாலிஸார் 
ஈ பட் ள்ளனர். ம வரி திைணக்கள ஆைணயாளர் 
இதற்கான அ மதிைய வழங்கவில்ைல என்றால் 
எவ்வா  அைவ திறக்கப்பட்  ம பானம் விற்பைன 
ெசய்யப்ப கிற ?
இ  நிச்சயமாக ஆராய்ந்  பார்க்க ேவண்டிய 

காரணியாகும். பா காப்  பிரி  ைறயாக ெசயற்பட 
ேவண் ம். சட்டம் நைட ைறப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
சட்டமான  ெவவ்ேவ  நபர்களின் ைககளில் ஒப்பைடக் 
கப்படக் கூடா  என்  ெதரிவித்தார்.

ஆழ்கடல்....
ெஹேராயின் ெதாைக ைகப்பற்றப்பட் ள்ள . அத்
டன் அவற்ைறக் கடத்தி வந்த 16 பாகிஸ்தா னி யர்க ம் 

ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.
ெபாலிஸ் ேபாைதப் ெபா ள் பணி ய கத் தி லி ந்  

மட்டக்க ளப் க்கு இட மாற்றப்பட்ட, ேபாைதப் ெபா ள் 
கடத்தல் குறித்த  விசா ர ைணகள் ெதாடர்பில் அ  ப வ
மிக்க ெபாலிஸ் பரி ேசா தகர் தாரக சுேபா த க்கு கிைடத்த 
தக வைல ைமயப்ப த்தி, மட் . சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத்
தி யட்சர் சுதத் மாசிங்கவின் ஆேலா ச ைனக்கு அைமய, 
கடற்பைட யி னரின் உத வி ைய ம் ெபற்  நடாத்தப்பட்ட 
இந்த சிறப்  நட வ டிக்ைக களில் ேபாைதப் ெபா ள் கடத் 
ம் ெவளி நாட்  சிறப்  மீன் பிடி பட குகள் இரண் ம் 

ைகப்பற்றப்பட்டன.
 ஏற்க னேவ இந்த நட வ டிக்ைக களில் ைகப்பற்றப்பட்ட 

ேபாைதப் ெபா ளின் ஒ  பகுதி கைரக்கு எ த்  வரப்
பட்ட நிைலயில், ேநற்  (18) மற்ெ றா  பகுதி ( சுமார் 170 
ேகாடி ெப  மதியான) கைரக்கு எ த்  வரப்பட்ட .

 இந்த  நட வ டிக்ைக களில் ஈ  பட்ட மட்டக்க ளப்  
ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் அ  வ ல கத்தில் கட ைம யாற் றிய 
ெபாலிஸ் சார்ஜன்ட் ஒ வர் சுற் றி வ ைளப்பின் இைடேய  
ெகாவிட் ெதாற் க்கு உள்ளா கி ள்ளைம உ தி ெசய்
யப்பட்ட நிைலயில், ெகா ம்  ைவத் தி ய சா ைலயில் 
அ  ம திக்கப்பட்ட பின்னர் உயி ரி ழந்த ைம ம் இங்கு சுட்
டிக்காட்டத்தக்க . இந் நிைலயில்  சுற் றி வ ைளப்பில் பங்
ேகற்ற மற்ெ றா  உப ெபாலிஸ் பரி ேசா த க ம் ெகாவிட் 
ெதாற் க்கு உள்ளா கி ள்ளைம உ தி ெசய்யப்பட் ள்
ள .

 இவ்வா  றான  பின்ன  ணியில்  இந்த சர்வ  ேதச 
ேபாைதப் ெபா ள் கடத்தல் வைல ய ைமப் , அதன் 
பின்னணி ெதாடர்பில் ைகதான பாகிஸ்தானி யர்களிடம் 
ேபாைதப்ெபா ள் ெதாைக யிைனப் ெபா ப்ேபற்  
பி.என்.பீ. எனப்ப ம் ெபாலிஸ் ேபாைதப் ெபா ள் 
ஒழிப்  பணி யகம் சிறப்  விசா ர ைண கைள ஆரம் பித் ள்
ள தாக ெபாலிஸ் ஊடகப் ேபச்சாளர் சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் 
அத் தி யட்சர் நிஹால் தல் வ ெதரி வித்தார்.
இ  மாதங்க க்கு ன்னர், மட்டக்க ளப்  மாவட்ட 
ல னாய் ப் பிரிவின் ெபா ப்ப தி கா ரி யாக கட ைம
யாற் ம் பிர தான ெபாலிஸ் பரி ேசா தகர்  தாரக சுேபா
த க்கு சர்வ ேதச ேபாைதப் ெபா ள் வைல ய ைமப்  
ெதாடர்பில் தகவல் ஒன்  கிைடத் ள்ள . ேபாைதப் 
ெபா ள் த ப் ப் பிரிவில் கட ைம யாற் றிய நிைலயில், 
அண்ைமயில் ேபாைதப் ெபா ள் த ப் ப் பிரிவின் 
அதி கா ரிகள் சிலர் ேபாைதப் ெபா ள் வர்த்தகம் ெசய்  
சிக் கி யி ந்தனர். இதனால் சிலர்  சி.ஐ.டி.யால் ைக  
ெசய்யப்பட் டி ந்த நிைலயில் அங்கு  நீண்ட நாட்களாக 

ேசைவயில் இ ந்த பல திற ைம யான அதி கா ரிகள்  
இட மாற்றப்பட்டனர். அதன் பிர கா ரேம பிர தான ெபாலிஸ் 
பரி ேசா த கரான தாரக சுேபாத ம் மட்டக்க ளப் க்கு 
இட மாற்றப்பட் டி ந்தார்.

 இந் நிைலயில் குறித்த அதி காரி தனக்கு கிைடத்த 
தக வைல, தன  ேமல தி கா ரி யான  சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் 
அத் தி யட்சர் சுதத் மாசிங்க க்கு அறி வித் தி ந்தார்.
இத ைன ய த்  மிக நீண்ட நாட்க ளாக ேபாைதப் 

ெபா ள் த ப் ப் பிரிைவ வழி நடாத் திய அ  பவம் 
மிக்க, தற்ே பா  கிழக்கின்  சிேரஷ்ட பிரதிப் ெபாலிஸ் மா 
அதி ப ராக ெசயற்ப ம் கமல் சில்வா,மட்டக்க ளப்  பிரதிப் 
ெபாலிஸ் மா அதிபர் க  ணா ரத்ன ஆகி ேயாரின் ேமற்பார்
ைவயில்,   சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் சுதத் மாசிங்க 
குறித்த தக வைல ைமயப்ப த் தி  ேமல திக நட வ டிக்ைக
கைள திட்ட மிட்  வழி நடத் தி ள்ளார்.

 அதன்படி, மட்டக்க ளப்  மாவட்ட ல னாய் ப் 
பிரிவின் ெபா ப்ப தி காரி சுேபாத, மாவட்ட குற்றத் 
த ப் ப் பிரிவின் ெபா ப்ப தி காரி ெபாலிஸ் பரி ேசா தகர் 
பண்டார, ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் அ  வ ல கத்தின் சிறப்  
 ந ட வ டிக்ைக பிரிவின் ெபா ப்ப தி காரி உப ெபாலிஸ் 
பரி ேசா தகர் ஆேலாக ஆகி ேயாரின்  கீழ் சிறப்  கு க்கள் 
இதற்கான நட வ டிக்ைக களில் ஈ  ப த்தப்பட் ள்ளன. 
இதன்ே பாேத ெதற்கு கைர யி லி ந்  850 கடல் ைமல்

க க்கு அப்பால்  கடந்த 10 ஆம் திகதி இர   150 ெபக்
கட் க்களில் அைடக்கப்பட்ட ெஹேரா யி டன் 9 ஈரான் 
நாட்ட வர்கள் ைக  ெசய்யப்பட்டனர். இவர்கள் ஈரான் 
நாட்ட வர்க ளாக இ ந்த ேபா ம் தற்ே பா  பாகிஸ்தா னி
ேலேய வசித்  வ  வ தாக விசா ர ைண யா ளர்கள் ெதரி வித்
தனர். அதனால் அவர்கைள பாகிஸ்தான் பிர ைஜ க ளாக 
க த டி ம் என அவர்கள் கூறினர்.

 இந் நிைலயில் ேநற்  (18) சந்ேதக நபர்கள் , 
ெஹேராயின் ெதாைக, கடத்தல் மீன் பிடிப் பட குக டன்  
சுற்றி வைளப்  அதி கா ரி களால் ெகா ம்  ைற  கத்
க்கு அைழத்  வரப்பட்டனர். 
இவ்வா  எ த்  வரப்பட்ட ெஹேராயின் ெதாைகயின் 

ெப  மதி 170 ேகாடி பா க்கும் அதிகம் என ம் 170 
கிேலா 866 கிராம் நிைறக்ெ காண்ட ெஹேராயின் இவ்வா  
ைகப்பற்றப்பட் ள்ள தா க ம் ெபாலிஸார்கூறினர். இந்த 
நட வ டிக்ைகயில் ஈ  பட்ட ஒ  ெபாலிஸ் அதி கா ரி ம் 
ெகாேரானா ெதாற் க்கு உள்ளா கி ள்ளைம அன்டிஜன் 
பரிேசாதைனயில் ெதரியவந் ள்ள .
அதன்படி மட் . ெபாலிஸ் அதிகாரிகளின் தகவல் 

மற் ம் கடற்பைட டன் இைணந்த நடவடிக்ைகயில்  
ைகப்பற்றப்பட்ட ெமாத்த ெஹேராயின் ெப மதி 507 
ேகாடி பா க்கும் அதிகம் என ெபாலிஸார் கூறினர்.

ெகாவிட்...
ேநற்ைறய தினம் மாைல வைர 1530 ெகாவிட் 

ெதாற்றாளர்கள்  இனங்காணப்பட்டனர் . 
அதற்கைமய  இ  வைரயில்  ெகாவிட் 
ெதாற் தி ெசய்யப்பட்ேடார் எண்ணிக்ைக 
502 302 ஆக உயர்வைடந் ள்ள . இவ்வா  
இனங்காணப்பட்ட ெதாற்றாளர்களில் 431 036 ேபர் 
குணமைடந் ள்ளனர். 59 328 ேபர் ெதாடர்ந் ம் 
சிகிச்ைச ெபற்  வ கின்றனர்.
இந்நிைலயில் ேநற்  சனிக்கிழைம சுகாதார 

ேசைவகள்  பணிப்பாளர்  நாயகத்தினால் 
உ திப்ப த்தப்பட்ட  84 மரணங்க டன் 
ெமாத்த ெகாவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்ைக 
12 000 ஐ கடந் ள்ள . அதற்கைமய ெமாத்த 
ெகாவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்ைக 12 022 ஆக 
உயர்வைடந் ள்ள .
ேநற்  உ திப்ப த்தப்பட்ட மரணங்களில் 51 

ஆண்க ம் 33 ெபண்க ம் உள்ளடங்குகின்றனர். 
இவர்களில் 58 ேபர் 60 வய க்கு ேமற்பட்ேடாராவர். 
இேத ேபான்  30 வய க்கு குைறவாேனாரில் 
வ ம் இதில் உள்ளடங்குகின்றனர்.

(ெதாடர்ச்சி...)

(ெதாடர்ச்சி...)

(ெதாடர்ச்சி...)

(ெதாடர்ச்சி...) (ெதாடர்ச்சி...)
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சிைறச்சாைல...
 மன்னிப் க் ேகா கிேறன். இந்த சம்பவம் 

நைடெபற்றி க்கக்கூடா  என்   நீதி 
அைமச்சர் அலி சப்ரி ெதரிவித்தார்.
இந்த  சம்பவம்  ேகள்விப்பட்ட டன் 

நாங்கள்  உடனடியாக  ஜனாதிபதிைய 
ெதாடர்  ெகாண்  அவரின் அைமச்சுப் 
பதவிைய நீக்க ேவண் ம் என்  கூறிேனாம். 
அதற்ேகற்பேவ  அைமச்சு பதவிைய நீக்க  
நடவடிக்ைக  எ க்கப்பட்டி க்கின்ற  
என் ம் அவர் கூறினார்.

 வீரேகசரிக்கு ேநற்  வழங்கிய விேசட  
ெசவ்வியிேலேய நீதியைமச்சர் அலி சப்ரி   
இந்த விடயங்கைள குறிப்பிட்டார்.

 அவர்  இ  ெதாடர்பில்  ேம ம் 
கூ ைகயில், 
என  அைமச்சுக்குக் கீழ் வ கின்ற 

இராஜாங்க அைமச்சர் ஒ வர் ெதாடர்பாக 
ன்ைவக்கப்பட் ள்ள குற்றச்சாட் க்கள் 

மிக ம் பார ரமானைவ . அப்படி ஒ  
சம்பவம் நைடெபற்றி க்கேவ கூடா . 
இந்த சம்பவம் என்ைன பாரியளவில் 

அெசளகரியத் க்கு உட்ப த்திய .  
மிக க்கியமாக என் ைடய அைமச்சின் 

கீழ் வ கின்ற விடயதமானம்  என்பதால் 
நான் பாரியெதா  அெசளகரியத் க்கு 
உள்ளாகிவிட்ேடன். 
எனேவ  இந்த  விடயத்தில்  நான் 

சம்பந்தப்பட்ட  சகல  தரப்பினரிட ம் 
மன்னிப் க் ேகா கிேறன்.   இதைன மீண் ம் 
மீண் ம் கூ கிேறன். இந்த சம்பவத் க்காக 
நான் நீதி அைமச்சர் என்ற வைகயில் 
மன்னிப்  ேகா கிேறன். இந்த சம்பவம் 

ஒ ேபா ம் இடம் ெபற்றி க்கக்கூடா . 
இப்படி ஒ  சம்பவம் எந்த காலத்தி ம் 
அ மதிக்கப்பட  டியாதத ாகேவ 
இ க்கிற .
இந்த  சம்பவம்  ேகள்விப்பட்ட டன் 

நாங்கள் ஜனாதிபதிைய ெதாடர் ெகாண்  
சம்பந்தப்பட்ட  இராஜாங்க  அைமச்சர் 
பதவிைய நீக்க ேவண் ம் என்  ேகாரிக்ைக 
வி த்ேதாம்.  அதற்ேகற்பேவ இந்த அைமச்சு 
பதவி தற்ேபா  நீக்கப்பட் ள்ள . 
இந்த விடயதானம் என  அைமச்சுக்கு கீழ் 

வ கின்ற . எனேவ திய ஒ  அைமச்சர் 
நியமிக்கப்ப ம் வைர நான் இந்த அைமச்சு  
பதவிைய  பார்த்  ெகாள்ேவன். இந்த 
சம்பவம் அ வ க்கத்தக்க  என்பேத என  
நிைலப்பா . நீதியைமச்சர் என்ற வைகயில் 
நான்  இதைனக்  கூ கிேறன் .  நாட்  
மக்கைள பா காக்க ேவண்டிய ெபா ப்  
அரசாங்கத் க்கு இ க்கிற .  ைகதிகைள ம் 
பா காக்க ேவண்டிய ெபா ப்  எங்க க்கு 
இ க்கிற  என்றார்.

ஐ.நா....
அெம ரிக்க ஜனா தி பதி ேஜா ைபடன் தைல

ைமயில் தைல நகர் நி  ேயார்க்கில் எதிர்
வ ம் ெசவ்வாய்க் கி ழைம (21 ஆம் திகதி) 
ஆரம்ப மா கின்ற . 'ெகாவிட்  19 ைவரஸ் 
ெதாற் ப்ப ர வலில் இ ந்  மீள்வ தற்கான 
நம் பிக்ைகயின் லம் ெநகிழ்ச் சிைய ேமம்
ப த்தல், நிைல ேப றா ன தன்ைமைய மீளக்
கட் டி ெய ப் தல், மியின் ேதைவ கைளக் 
கவ னத் திற்ெ காள்ளல், மனித உரி ைம க க்கு 
மதிப்ப ளித்தல் மற் ம் ஐக் கிய நா கள் 

சைபயின் ம  ம லர்ச்சி ' என்ற ெதானிப்
ெபா ளில் நைட ெப ற ள்ள இம் ைற கூட்
டத்ெ தா டரில் உல க நா  களின் தைல வர்கள் 
பல ம் பங்ேகற்க ள்ளனர்.
இந் நி ைலயில் ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷ 

ஜனா தி ப தி யாகப் பத வி ேயற்றதன் பின்னர், 
சர்வ ேதச மாநா ெடான்றில் பங்ேகற்ப தற்காக 
நாட் டி லி ந்  றப்பட் ச்ெசல் ம் த லா
வ  சந்தர்ப்பம் இ  ெவன்ப டன் ஐக் கிய 
நா கள் ெபா ச்ச ைபக் கூட்டத்தில் அர ச
த ைலவர் என்ற ரீதியில் உைர யாற்ற ள்ள 
தல் சந்தர்ப்ப ம் இ  வாகும்.

அதன்படி எதிர்வ ம் தன் கி ழைம (22 
ஆம் திகதி) ெபா ச்ச ைபக் கூட்டத்தின் 
இரண்டாம் நாள் அமர்வில் ஜனா தி பதி ேகாட்
ட பாய ராஜ பக்  ஷ உைர யாற்ற வி ப்ப தாக 
ஜனா தி ப தியின் ஊட கப் பி ரி  ெதரி வித் ள்
ள . அேத ேவைள ெவளி வி வ கார அைமச்சர் 
ேபரா சி ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ், ஜனா தி ப தியின் 
சிேரஷ்ட ஆேலா சகர் லலித் வீர ங்க, ெவளி
வி வ கார அைமச்சின் ெசய லாளர் அட் மிரல் 
ஜயநாத் ெகாலம்பேக உள் ளிட்ே டா ம் இக்
கூட்டத்ெ தா டரில் பங்ேகற்க ள்ளனர்.
ேம ம் இதன்ே பா  அெம ரிக்க ஜனா தி

பதி ேஜா ைபடன், இந் தி ய பி ர தமர் நேரந் தி ர
ேமாடி உள் ளிட்ட உல க நா  களின் தைல வர்
க  ட ம் ஜனா தி பதி ேபச் சு வார்த்ைத கைள 
நடத் வார் என்  எதிர்பார்க்கப்ப  கின்ற .
ெகாவிட்  19 ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்

தைலக் க த் திற்ெ காண்  ெவளி நா  களில் 
இடம்ெப ம் மாநா  களில் அர சாங்கத்தின் 
பிர தி நி திகள் ெப ம்பா ம் இைண ய வ ழித்
ெதா ழில் ட்பத்தின் ஊடா கேவ கலந்  ெகாள்
கின்றனர். இ ப் பி ம் ஐ.நா. ெபா ச்ச ைபக்
கூட்டத்தில் கலந்  ெகாள்வ தற்கான ஜனா
தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ ப க்  ஷவின் விஜயம் 

மிக ம் க் கி ய மா ன தாகும் என்  அர ச 
ஊடா கப்ேபச்சாளர் டலஸ் அழகப்ெப ம 
ெதரிவித்தி ந்தார்.
குறிப்பாக  கடந்த  திங்கட்கிழைம 

ஆரம்பமான  ஐக்கிய  நா கள்  மனித 
உரிைமகள்  ேபரைவயின்  48ஆவ  
கூட்டத்ெதாடரில் இலங்ைக பல்ேவ  
விமர்சனங்கைள  எதிர்ெகாண்டி க்கும் 
பின்னணியில் ஜனாதிபதியின் இவ்விஜயம் 
க்கியமானதாக ேநாக்கப்ப கின்ற . 

இலங்ைகயின்...
(ெதாடர்ச்சி)

 இலங்ைக அைடந் ள்ள ன்ேனற்றங்கள் 
ெதாடர்பான தம  நிைலப்பாட்ைட அறி
விக்கும் ேநாக்கில் காணா மல்  ேபா ேனார் 
உறவினர்கள் சங்கம், மாற் க்ெ காள்ைக க
க்கான நிைலயம், சட்டம் மற் ம் ச க 

நிதியம், ச க அபி வி த் திக்கான நிைலயம், 
சட்டத்தின் ஆட் சிக்கான ேபரைவ, மனித உரி
ைமகள் மற் ம் அபி வி த் திக்கான நிைலயம் 
உள்ள டங்க லாக 30 சிவில் ச க அைமப் க்
க ம் கலா நிதி பாக் கி ய ேசாதி சர வ ண த் , 
கலா நிதி நிமல்கா ெபர்னாண்ேடா, சட்டத்
த ரணி அம் பிகா சற் கு ண நாதன், கலா நிதி 
சகுந்தலா கதிர்காமர், சுதர்ஷன குண வர்
தன உள்ள டங்க ளாக 33 மனித உரி ைமகள் 
மற் ம் சிவில் ச க ெசயற்பாட்டா ளர்க ம் 
இைணந்  ெவளி யிட் ள்ள அறிக்ைக
யி ேலேய ேமற்கண்ட வா  குறிப் பி டப்
பட் ள்ள . 
அவ்வ றிக்ைகயில் ேம ம் கூறப்பட் டி
ப்ப தா வ : ஏைனய உலக நா  க ைளப்

ேபான்ேற ெகாவிட்  19 ைவரஸ் பரவல் கார
ண மாக இலங்ைக ம் கடந்த 2020 ஆண்  
மார்ச் மாதத் தி லி ந்  பாரிய சுகா தார மற் ம் 
ெபா  ளா தார ெந க்க டிக்கு கங்ெ கா த்

 வ  கின்ற . இந்த ெந க்க டி  நிைல எம  
ச  கத்தில் ஆழ மாக ேவ ன் றி யி க்கும் 

கட்ட ைமப்  ரீதி யான சமத்  வ மின்ைம
கைள ெவளிக்காட் டி ள்ள . இக்கா லப்ப கு
தியில் ெபா  மக்க க்கு ம த் வ உத விகள் 
மற் ம் நிவா ர ணங்கைள வழங் கு வ தற்கு 
அர சாங்கத் தினால் ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட 
நட வ டிக்ைக கைளப் பாராட்  கின்ேறாம் . 
இ ப் பி ம் அத ைனத்ெ தா டர்ந்  அர சாங்
கத்தின் ெசயற்பா கள், ஏற்க னேவ மக்கள் 
எதிர்ெ காண் டி ந்த சவால்கைள ேம ம் தீவி
ர மாக் கின. குறிப்பாக ெகாவிட் 19 ைவரஸ் 
பர வைலக் கட் ப்ப த் தல் உள் ளிட்ட 
ெப ம்பா லான நட வ டிக்ைககள் இரா 
வ ம ய மாக்கப்பட்டைம , உச்ச அதி கா ரப்
பி ர ேயாகம், தண்ட ைன யி லி ந்  விலக்
க ளிக்கும் ேபாக்கு என்பைவ குடி யியல் 
தளத்ைத நலி வ ைட யச்ெசய் தி ப்ப டன் 
மனித உரி ைம களின் பா  காப் க்கும் இைட

 றாக அைமந் ள்ள . உண ப்ெ பா ட்
களின் விநி ேயா கத்ைதச் சீராக் குதல் என்ற 
ேபார்ைவயில் மீண் ம் அவ ச ர கா ல நிைல 
பிர க ட னப்ப த்தப்பட் ள்ள ைம ம் கரி ச
ைன கைளத் ேதாற்  வித் ள்ள . 
தன் னிச்ைச யான ைறயில் அவ ச ர கா

லச்சட்டம் நைட  ைறப்ப த்தப்பட் ள்
ள ைமயின் விைள வாக நிைற ேவற்ற தி கா
ரத்தின் ைககளில் மட்  மீ றிய அதி கா ரங்கள் 
வழங்கப்பட் டி ப்ப டன் இந் நிைல ெபா
மக்களின் நலைன ன் னி த்தி ஜன நா யக 
ரீதி யி ம் ெவளிப்ப ைடத்தன்ைம  ட ம் தீர்

மா னங்கைள ேமற்ெ காள்வ தற்கு உகந்த தாக 
அைம யா . மாறாக இ  ெபா  மக்களின் உரி
ைம கைள ேம ம் கட் ப்ப த்  வ தற்ேக 
வழி வ குக்கும்.
எவ் வித அச் சு த்தல்க ம் இைட   க 

மின்றி சிவில் ச க அைமப் க்கள் குறிப்பாக 
வடக்கு, கிழக்கில் தம  ெசயற்பா  கைள 
ன்ென ப்ப தற்கான இைட ெவளி காணப்ப
 வ டன் மனித உரி ைமகள் மற் ம் நிைல

மா  கால நீதி ஆகிய விட யங்களில் அச்  ச 
கத்ைத ஆத ரித் த் தர்க் கிப்ப  இய  மா ன
தாக இ க்க ேவண் ம் என்பேத எம  எதிர்
பார்ப்பாகும். இவ் வி ட யங்கள் ெதாடர்பில் 
கடந்த 2019 ஆம் ஆண்  நவம்பர் மாதம் 
தல் சிவில் ச  கத்  ட னான ஆேராக் கி

ய மான ஈ  பாட்ைடக் காண் பிப்ப தற்கு 
அர சாங்கம் தவ றி ள்ள . இவ்வா றா ன ெதா  
பின்ன ணியில் அண்ைமய மாதங்களில் 
இலங்ைகயில் சிவில் ச க இைட ெவளி 
மிக ம் எச்ச ரிக்ைகக் கு ரிய வைகயில் சு ங் கி
வ  கின்ற . அரச சார்பற்ற அைமப் க்களின் 
பணி க க்கு அர சாங்கம் மற் ம் அதன் கீ
ழான ஏைனய கட்ட ைமப் க்களால் அச் சு
த்தல் நிைல ெயான்  ேதாற்  விக்கப்பட்

டி ப்ப டன் அவ்வ ைமப் க்கள் நாட்டின் 
ேதசிய பா  காப் க்குப் பாதிப்ைப ஏற்ப த்
தக் கூ டி யைவ என்ற விதத்தில் சித்  திரிக்கப்
ப  கின்றன.
அேத ேபான்  அர சி ய ல ைமப் பிற்கான 20 

ஆவ  தி த்த மா ன  மனித உரி ைமகள் 
ஆைணக் கு , ெபாலிஸ் ஆைணக் கு , 
நீதிச்ேச ைவகள் ஆைணக் கு , ேதர்தல்கள் 
ஆைணக் கு , சட்டமா அதிபர் திைணக்
களம் ேபான்ற பல்ேவ  ெபா க்கட்ட ைமப்
க்களின் சுயா தீ னத்தன்ைமயில் பாதிப்ைப 
ஏற்ப த் தி ள்ள . ேம ம் பாரிய மனித 
உரிைம மீறல்க க்கு வழி வ குத் தி க் கின்ற, 
குறிப்பாக சி  பான்ைம யின தமிழ், ஸ்லிம் 
ச  கங்க க்கு எதி ராக பிர ேயா கிக்கப்ப ம் 
பயங்க ர வா  த ைடச்சட்டத்ைத இல்லா ெதா
ழிக்க  ேவண் ம் என்ற எம  ெதாடர்ச் சி யான 
ேகாரிக்ைகைய மீள  வ லி  த்  கின்ேறாம்.
அ த்த தாக மனித உரி ைமகள் மற் ம் 

சிவில் ச க ெசயற்பாட்டா ளர்கள், அர சாங்
கத்ைத விமர் சிப்ப வர்கள், ஊட க வி ய லா
ளர்கள் உள் ளிட்ட பல ம் பா  காப் த்த ரப்
பி னரால் விசா ர ைண க க்காக அைழக்கப்
ப  கின்றனர். அவர்களில் சிலர் பயங்க ர வா
தத்த ைடச்சட்டம் அல்ல  சர்வ ேதச சிவில் 
மற் ம் அர சியல் உரி ைம க க்கான சம வா
யச்சட்டத் தின்கீழ் த த்  ைவக்கப்பட் ள்
ளனர். இவ்வா  மாற் க்  க த் க்க ைள ம் 
விமர்ச னங்க ைள ம் அடக் கு வ தற்கும் சிவில் 
ச க ெசயற்பா  கைள மட் ப்ப த்  வ
தற் கு மான ஆ  த மாக இச்சட்டங்கள் பயன்ப
த்தப்ப  வ  குறித்  எம  கரி ச ைனைய 

ெவளிப்ப த்  கின்ேறாம். இைவ க த்  
ெவளிப்பாட் ச்  சு தந் தி ரத் திற்குப் பாரிய அச்

சு த்தைல ஏற்ப த் தி ள்ளன.
ேம ம் ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் 

ேபர ைவயின் 30/1 மற் ம் 46/1 தீர்மா
னங்கள்  ெதாடர்பில் இலங்ைக அர சாங்கம் 
ஈ  பா டற்ற ேபாக்ைகேய ெவளிப்ப த் தி  
வ  கின்ற . இ  உண்ைமையக் கண்ட
றிதல், ெபா ப் க் கூறல், இழப் பீ  வழங்கல் 
மற் ம் மீள்நிகழாைமைய உ திப்ப த்தல் 
ஆகிய  விடயங்களில்  அரசாங்கம் 
ெகாண்டி க்கும் அர்ப்பணிப்  ெதாடர்பில் 
சந்ேதகங்கைளத்  ேதாற் வித் ள்ள . 
ப ாதிக்கப்பட்ட  கு ம்பங்களினால் 
ஏற்பா  ெசய்யப்பட்ட நிைனேவந்தல் 
நிகழ் கைளத் த ப்பதற்கு ைன ம் 
அரசாங்கத்தின் ெசயற்பா கள் லம் ,  
அரசாங்கம் கடந்தகால வ க்க க்கான 
தீர்ைவ வழங்குவதைனவி த்  அவற்ைற 

ைமயாகப் ைதப்பதற்காக ெசயற் 
ப ா கைளேய  ேமற்ெக ாள்கின்ற  
என்ப  ெதளிவாகி ள்ள . அ மாத்திர 
மன்றி ஒன் கூடல் மற் ம் க த் ெவளிப் 
பாட் ச்சுதந்திரம்  உள்ளிட்டவற்ைற 
டக்கும் வைகயில் எேதச்சதிகாரப்ேபாக்கில் 

தனிைமப்ப த்தல் சட்டம் பயன்ப த்தப்ப  
வைத ம்  சி  பான்ைம  ச கங்க 
க்கு இைடயில் நம்பிக்ைகையக் கட்டி 

ெய ப்பத் தவறியைமைய ம் அவதானிக்க 
டிகின்ற  என்  அவ்வறிக்ைகயில் 

சுட்டிக்காட்டப் பட் ள்ள .

'கவி' ...
'கவி' என்ப  உல க ளா விய அரச மற் ம் 

தனியார் ைறசார் த ப் சி கூட் டி ைண
வாகும். இ  உல க ளா விய ரீதியில் ெகாவிட் 
 19 த ப்  சியின் கிைடப்ப னைவ உ  தி
ெசய் ம் ேநாக்கில் இயங் கி வ  கின்ற .
இலங்ைக யா ன  ெகாெவக்ஸ் த ப் சி 

வழங்கல் ெசயற் றிட்டத்தின் ஊடாக அஸ்ரா

ெச னிகா, ைபஸர், ெமாேடர்னா த ப்  சிகள் 
உள்ள டங்க லாக ெமாத்த மாக 3,320,560 த ப்

 சி கைளப் ெபற் க்ெ காண் டி க் கின்ற . 
ேம ம் 264,000 அஸ்ரா ெச னிகா த ப்  சிகள் 
இம்மா த ம ளவில் கிைடக்கப்ெப ற ள்ளன. 
இதன் லம் ெகாெவக்ஸ் த ப் சி வழங்கல் 
ெசயற் றிட்டத்தின் ஊடாக நாட்டின் சனத்
ெதா ைகயில் 8 சத வீ த மா ேனா க்கான த ப்
சி வழங்கைலப் ர்த் தி ெசய்ய   டி ம்.

ேபாலிேயா த ப்  சியின் கிைடப்ப னைவ 
உ  தி ெசய்வதில் ஏற்க னேவ ேராட்டரி 
மற் ம் 'கவி' ஆகி யன மிக ெந ங்கிச் ெசய
லாற் றி யி ந்த நிைலயில், தற்ே பா  ெகாவிட் 
19 ெதாற் ப்ப ர வைல றி ய டிப்ப தற்கு எதி
ரா க ம் அைவ கூட் டி ைணந் தி க் கின்றன.
இந்த ெதாற் ப்ப ர வைலப் ெபா த்த

மட்டில், அைனத்  நா  க ளி ன ம் பா
காப்  உ  தி ெசய்யப்ப ம் வைரயில் எந்த

ெவா  நா ம் பா  காப்பாக இ ப்ப தாகக் 
கூற  டி யா . அ  மாத் தி ர மன்றி அைனத்  
நா  க ளி ன ம் மக்கள் த ப்  சிையப் ெபற்
க்ெ காள்வதன் ஊடா கேவ இந்தத் ெதாற் 

ேநா யி லி ந்  மீள  டி ம்.
எனேவ ேபாலிேயா த ப்  சிையப் பகிர்

வதில் பணி யாற் றிய ேராட்டரி கழக உ ப்
பி னர்களால், அந்த அ  ப வத்ைத ெகாவிட் 
 19 த ப் சி பகிர்வில் பயன்ப த்த  டி ம் 

என்ப  சாதகமான விடயமாகும்.
இலங்ைகயில் ேராட்டரி கழகமான  

சுகாதார  அைமச்சுடன்  இைணந்  
பணியாற்றிவ வ டன்  2 மில்லியன் 
அெமரிக்க ெடாலைர விட ம் அதிக 
ெப மதி ைடய ம த் வ உபகரணங்கைள 
நன்ெகாைடயாக  வழங்கி ள்ளைம ம் 
குறிப்பிடத்தக்க .

சாதாரண...
ஜன நா யக கட்ட ைமப்பில் அைன வ க்கும் 

க த்  ெவ ளி யி ம் உரித் ண் . அதைன 
கட் ப்ப த்த ம் டி யா  என்  குறிப்
பிட் ள்ள அவர், ெகாேரானா ெந க்க டியால் 
ஒன்  கூடி கலந்  ைர யாட டி யாத நிைல
ைமகள் உள்ள தா க ம் குறிப் பிட் ள்ளார். 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் ஊட கப்

ேபச்சாளர் ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி எம்.ஏ. 
சுமந் திரன் எம்.பி.  மற் ம் பங்கா ளிக்கட் சி
களின் தைல வர்க ளான சித்தார்த்தன் எம்.பி., 
ெசல்வம் அைடக்க ல நாதன் எம்.பி. ஆகிேயார் 

ஊட க வி ய லா ளர்கள் சந் திப் க்களில் பரஸ்பர 
க த் க்கைள ெவளி யிட் ள்ளனர். அேத
ேபான்  இலங்ைகத் தமி ழ ர சுக்கட் சியின் 
உ ப் பி னர்க க்கு இைட யி ம் மா  பட்ட 
க த் க்கள் ெவளி யாகி வ  கின்றன. பகி
ரங்க மான விமர்ச னங்க ம் ன்ைவக்கப்
பட் ள்ளன.
இவ்வா றான நிைல ைம கைள க த் திற்

ெகாண்ட சம்பந்தன் வீர ேக ச ரி யிடம் ேமற்கண்
ட வா  ெதரி வித்தார். அவர் ேம ம் ெதரி விக்
ைகயில், 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பா ன  ஒேர 

ெகாள்ைகயில் ஒேர இலக்கு ேநாக்கி பய ணிக்

கின்ற அைமப்பாகும். தமிழ் மக்களின் அபி
லா ைஷ கைள ெவன்ெற க்க ேவண் ம் 
என்ற விட யத்தில் எமக்குள் எவ் வி த மான 
மா  பட்ட நிைலப்பா  க ம் கிைட யா . 
இதற்கா கேவ அைன வ ம் ெசயற்பட் க் 
ெகாண் டி க் கின்ேறாம். 
அவ் வி த மா ன ெதா  சூழலில் அண்ைமய 

நாட்களில் கூட்ட ைமப்பின் உ ப் பி னர்கள் 
ெபா  ெவ ளியில் க த் க்கைள ெவளி யிட்
ள்ளார்கள். கூட்ட ைமப்  ஒ  ஜன நா யக 

கட்ட ைமப்  என்ற அடிப்ப ைடயில் அைன
வ க்கும் க த் க்கைள பகிர்ந்  ெகாள்வ
தற்கு தார ள மான உரித் ள்ள . 

அவ் வி த மாக ெவளிப்ப ம் க த் க்கள் 
கூட்ட ைமப்பின் ஒற்  ைமைய சீர் கு ைலக்
காத வைகயில் அைமய ேவண் ம். அ
மட்  மன்றி சாதாரண மக்க ைள ம் குழப்

 வ தாக அைமந்  விடக் கூ டா . ஆகேவ 
இந்த விட யத்தில் அைனத்  தரப் பி ன ம் 
தம  ெபா ப்  ணர்ந்  க  மங்கைள ஆற்ற 
ேவண் ம். 
தற்ே பா ைதய சூழலில் ெகாேரானா ெந க்

க டிகள் அதி க ரித் ள்ளன. இதன் கார ண மாக 
கூட்ட ைமப்பாக ஒன் கூடி கலந்  ைர யாட 
டி யாத நிைலயில் இ க் கின்ேறாம். விேச ட

மாக ம த்  வர்களின் ஆேலா ச ைனயின் பிர

காரம் நான் சந் திப் க்கைள தவிர்த் ள்ேளன். 
ஆகேவதான் ெபா  ெவ ளியில் ேபசப்

ப  கின்ற விட யங்கள் பற் றிய கலந் ைர 
யாடல்கள் உள்ளிட்ட ஏைனய க மங்கைள 
ன்ென க்க  டியாத  நிைலைமகள் 

காணப்பட்  வ கின்றன. 
எனி ம் இந்த விடயங்க க்கு அப்பால், 

கூட்டைமப்பாக நாம் எம  மக்களின் 
நீதிக்ேகாரிக்ைக, ெபா ப் க்கூறல், நிரந்தர 
அரசியல் தீர்  உள்ளிட்ட விடயங்கைள 
ஒன் பட்  ன்ென க்க  ேவண் ம் 
என்றார். 

ெலாஹானின்...
உள்ேள ெசன்ற ேபா  ஊட கங்களில் வந்த 

அைனத்  ெசய் தி க ம் உண்ைம என்ப  
உ  திப்ப த்தப்பட் ள்ள . ெலாஹான் ரத்
வத்ைத என்ற அைமச்சர் ம  ேபா ைதயில் 
வந்தார். ப்பாக் கி டன் வந்தார் என அங்ேக 
இ க்க க்கூ டிய சிைறக்ைக திகள் எங்க க்கு 
ேநர டி யாக ெதரி வித்தனர். அவர் ம  ேபா
ைத யி லி ந்ததால் ப்பாக் கிைய எ த்  
ேலாட் ெசய்  தன் ன்னால் நீட் டி ய தா க  ஒ  
சிைறக்ைகதி ெதரி வித்தார்.  சற்  பிச கி யி
ந்தால் அ  ெவடித் தி க்கும். அ   ெவ டித்

தி ந்தால் தாங்கள் அைன வ ம் வி  த ைலப்
 லிகள் சந்ேத க  ந பர்கள் என்பதால் அவைர 
ெகாைல ெசய்ய யன்ற தா க ம் பதி க்கு 
அவர் சுட்ட தா க ம் கல வரம் நிகழ்ந்த தா
க ம் கைத கட் டி யி ப்பார்கள் என ைகதிகள் 
எங்க ளிடம் ெதரி வித்தனர் என் ம் அவர் 
கூறினார்.
தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்ட ணியின் தைலவர் 

மேனா கேணசன் மற் ம் ஐக் கிய மக்கள் சக்
தியின் எம்.பி.க்களான காவிந்  ெஜ ய வர்த்
தன, ேராஹன பண்டார ஆகிேயார் ேநற்  
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்கு ேநரில் 
விஜயம் ெசய் தி ந்தனர். அவர்கள் அங்கு 
ெசன்ற ேபா  சிைறச்சா ைலக்கு ெசல்ல 
அ  மதி வழங்கப்ப ட வில்ைல. இத ைன ய
த்  இவர்கள் சபா நா யகர்  மஹிந்த  யாப்பா 

அப ய வர்த்த ன டன் ெதாைல ேப சியில் கலந்
 ைர யா டி ய ைத ய த்  அவர் சிைறச்சாைல 

ஆைண யா ள க்கு விடயம் குறித்  அறி வித்
தி ந்தார். 
இத ைன ய த்ேத காலதாம தத்தின் பின்னர் 

எம்.பி.க்கள் வ ம் சிைறச்சா ைலக்குள் 
ெசன்  அர சியல் ைகதி கைள சந் தித்  
கலந்   ைர  யா  டினர் .  சந்  திப்ைப  ய  த்  
க த் த் ெதரி வித்த ேபாேத மேனா கேணசன்  
இவ்வா  ெதரி வித்தார்.

 தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்டணி தைலவர் 
மேனா கேணசன்  ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்குள் ெசன்  

ெதரிந் ெகாண்ட தக வல்க க்க ைமய அண்
ைமயில் ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் ெசயற்
பா கள் குறித்  ஊட கங்களில் ெவளி யான 
ெசய் திகள் அைனத் ம் உண்ைம யா னைவ 
என்ப  உ  திப்ப த்தப்பட் ள்ள . இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைத ம
ேபா ைதயில் ப்பாக் கி டன் வந்த தா க ம் 
ேபாைதயில் இ ந்த ைமயால் ப்பாக் கிைய 
எ த்  ேலாட் ெசய்  அச் சு த் தி ய தா க ம் 
ைகதி ெயா வர் கூறினார்.
நாம் சிைறச்சா ைலக்கு வ ைக தர ள்ள

தாக ஏற்க னேவ உரிய அதி கா ரி க க்கு அறி
வித் தி ந்த ேபாதி ம் இன்  எமக்கு உள்ேள 
ெசல்ல அ  ம திக்கப்ப ட வில்ைல. அ  மதி 
ம க்கப்பட்ட ைத ய த்  சபா நா ய கைர 
ெதாடர்  ெகாண்டதன் பின்னேர எமக்கு 
உள் ெசல்ல அ  மதி வழங்கப்பட்ட . பாரா

 மன்ற உ ப் பி னர்க ளான எமக்ேக இந்த 
நிைலைம என்றால் சாதா ரண பிர ைஜ களின் 
நிைலைம என்னா வா யி க்கும் என்ப  
இதன் லம் ெதளி வா கி ற .
நாம் உள்ேள ெசன்  ெதரிந்  ெகாண்ட 

தக  வல்க  க்க  ைமய  அண்ைமயில் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் ெசயற்பா கள் 
குறித்  ஊட கங்களில் ெவளி யான ெசய்

திகள்  அைனத் ம்  உண்ைம  யா  னைவ 
என்ப  உ  திப்ப த்தப்பட் ள்ள . இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைத ம
ேபா ைதயில் ப்பாக் கி டன் வந்த தா க ம் 
ேபாைதயில் இ ந்த ைமயால் ப்பாக் கிைய 
எ த்  ேலாட் ெசய்  அச் சு த் தி ய தா க ம் 
ைகதி ெயா வர் கூறினார்.
இதன்ே பா  தவ  த லா க ேவ ம் அந்த 
ப்பாக்கி இயக்கப்பட்  நாம் ெகால்லப்பட்

டி ந்தால் நாம் அவைர ெகால்ல ற்பட்
டதால் ஏற்பட்ட கல வரம் என்  கூறி யி ப்
பார்கள் என் ம் அந்த ைகதிகள் எம் மிடம் 
ெதரி வித்தனர். இந்த ைகதி கைள வி  தைல 
ெசய்  தமிழ் மக்களின் மனைத ெவல்

 மா  அர சாங்கத் திடம் ேகட் க்ெகாள்
கின்ேறாம்  என்றார்.

காவிந்த ஜய வர்த்தன 
இதன்ேபா  காவிந்த  ஜய  வர்த்தன 

கூ ைகயில், 
நாம் இந்த சம்பவம் ெதாடர்பில் சிைறச்

சாைல அதி கா ரி க ளிடம் வின வி ய ேபா  
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் சிசி டிவி 
ேகம ராக்கள் இல்ைல என்  ெதரி வித்தனர். 
ஆனால் இந்த சம்ப வத்தில் பாதிக்கப்பட்ட 
சிைறக்ைக தி கைள சந் திக்கும் சந்தர்ப்பம் 
எமக்கு கிைடத்த . அப்ே பா  அவர்கள் 
ஊட கங்களில் ெவளி வந்த சகல தக வல்
க ம் உண்ைம என்பைத எம் மிடம் ெதரி வித்
தனர். இ  ேபான்ற ஒ  சம்பவம் இடம்ெபற்
ற  என்ப தைன அவர்கள்  ெதரி வித்தனர். 
இங்கு இன வாதம் இல்ைல என்ப ைத ம் 
ைகதிகள்  ெதரி வித்தனர்.  
அைமச்சர் நாமல் ராஜ பக்ச ம் இதில் 

தைல யீ  ெசய்தார்  என் ம் ைகதி கைள 
வி  விப்ப தற்கான யற் சிைய அவர் ன்
ென த்தார் என் ம் ைகதிகள் ெதரி வித்தனர்.  
இதனால் நாம் அர சாங்கத் திற்கு ஒன்ைற 
கூ  கின்ேறாம். இ  ெதாடர்பாக  ைம
யான விசா ரைண நடத்தி இந்த விட யத்தில் 
சட்டத்ைத நைட ைறப் ப த் ங்கள். அேத
ேபான்  நாம் சிைறச்சாைல அதி கா ரி க க்கு 
நன்றி ெதரி விக் கின்ேறாம். அவர்கள் இல்
ைல யாயின் இைத விட பயங்க ர மான ஒ  
சம்பவம் இடம்ெபற் றி க்கலாம். இந்நாட்டில் 
சட்டம் அைன வ க்கும் ெபா  வா ன . 
ஒேர சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் ங்கள். 
அர சாங்கம் என்ற ரீதியில் இந்த விட யத்தில் 
ெசயல்ப ங்கள். இந்த அைமச்ச க்கு மற் 
ெமா  இரா ஜாங்க அைமச்சுப் பதவி இ க்
கின்ற . தனிப்பட்ட ரீதியில் இந்த அைமச்
சர்க டன் எமக்கு எந்த பிரச் சி ைன ம் 
இல்ைல. 
அர சாங்கத்  ட ம் எமக்கு எந்த பிரச்

ச ைன ம் இல்ைல. ஆனால் இ  ேபான்ற 
அநீ திகள் மக்க க்கு ஏற்ப ம்ேபா  நாம் 
பார்த் க் ெகாண் டி க்க டி யா . இவ்வா
றான சந்தர்ப்பங்களில் மக்க க்காக ன்
னிற்கும் ெபா ப்  எமக்கு இ க் கின்ற . 
காரணம் நாம் இந்நாட்  மக்களின் வாக் கு
களால் ெதரி  ெசய்யப்பட்ட பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்கள். அர சாங்க நி  வ னங்க க்கு 
ெசல் ம்ே பா  நாம் பாய்ந்  ெகாண்  
ெசல்ல மாட்ேடாம். ைகத் ப்பாக்கி எ த்
க்ெ காண்  குடி ேபா ைதயில் நாம் வ  வ

தில்ைல. நாம் இங்ேக வ ம்ே பா  எமக்கு 
அதற்கான அ  ம திைய வழங்க ேவண் ம். 

உள்ேள ெசல்வ தற்கான அ  மதி ெபற் க் 
ெகா த்த சபா நா ய க க்கு நன்றி ெதரி விக்
கிேறாம். இதைன அர சி ய லாக்க நாம் வி ம்
ப வில்ைல. ஆனால்  மக்க க்காக குரல் 
ெகா க்க ேவண் டிய ெபா ப்ைப நாம் ெசய்
கிேறாம்  என்றார்.  

ேராஹன பண்டார எம்.பி. 
பாரா  மன்ற  உ ப் பி ன ரான ேராஹன  

பண்டார க த்  ெவளி  ைகயில், 
இந்த அைமச்சர் தான் ைகத் ப்பாக் கி டன் 

சிைறச்சா ைலக்குள் ெசல்ல ைபத் தி யக்காரன் 
அல்ல என்  ெதரி வித்  இ ந்தார். ைகத்ெ தா
ைல ேப சிைய கூட உள்ேள ெகாண்  ெசல்ல
வில்ைல என்  கூறினார். எனேவ இந்த விட
யத்தில் எமக்கு பாரி ய ெதா  சந்ேதகம் இ க்
கின்ற . இ  ஒ  பக்கம் திைச தி ப்பப்ப 
கி றதா என்  சந்ேதகம் இ ந்த .  இதைன 
இன வா தத் க்குள் மைறத்  வி  வார்களா 
என்ற ஒ  சந்ேதக ம் எங்க க்கு இ ந்த . 
தம  ெபா ப்பில் இ க்கின்ற ைகதிகைள 
பா காக்க நடவடிக்ைக எ த்த சிைறச்சாைல 
அதிகாரிக க்கு நாம் நன்றி ெதரிவிக்கிேறாம். 
இவற்ைற மைறப்பதற்கு இடமளிக்க ேவண் 
டாம் என்  அதிகாரிகளிடம் ேகாரிக்ைக 
வி க்கின்ேறாம்.  இத டாக நாம் அரசி 
யல் ெசய்ய ற்படவில்ைல . இந்நாட் 
டின் எதிர்காலத்திற்காக சட்டத்தின் ஆட்சி 
ப்ப த்தைல உ திப்ப த்த ேவண் ம். 
இந்நாட்டின் ைகதிக ம் மனிதர்கள் என்ற 
விடயம் ெபயர்ப்பலைகயில் இ க்கின்ற . 
அ  மதிக்கப்பட ேவண் ம். நாட்டின் சட்டம் 
அைனத்  விடயங்கைள ம் விபரிக்கின்ற . 
சட்டத்ைத ைகயில் எ த்  காட் ச் சட்ட 
த்ைத நைட ைறப்ப த்த டியா  என்றார்.  

அரிசி...
 ெநல்லின் உத்த ர வாத விைல 55 பா வாக 

அதி க ரித் ள்ள ேபா ம் எதிர்ப்  ெதரி விப்
ப  கவ ைலக் கு ரி ய . சந்ைதக்கு ெநல்ைல 
விநி ேயா கிக்கா விட்டால் அரிசி தட் ப்பா  
ஏற்ப ம். இதனால் அரசி இறக் கு மதி ெசய்ய 
ேநரி ம் என விவ சா யத் ைற அைமச்சர் 
மஹிந்தா னந்த அ த்க மேக ெதரி வித்தார்.
விவ சா யத் ைற அைமச்சில் ேநற்  
ன் தினம் இடம்ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் 

சந் திப்பில் கலந் ெகாண்  க த்  ைரக்
ைகயில் ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டார்.

 அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் தாக்கத் திற்கு மத்

தியில் ெபா  ளா தார மட்டத்தில் பாதிப்  
ஏற்பட் ள்ளன .  ெநல்லின் உத்தர வாத 
விைலைய அதி க ரிக் கு மா  விவ சா யிகள் 
ெதாடர்ந்  ேகாரிக்ைக வி க் கி றார்கள். விவ
சா யி களின் ேகாரிக்ைக க க்கு மாத் திரம் 
கவனம் ெச த் தினால் கர்ேவார் உட்பட 
ஏைனய  ேசைவ ெப  நர்கள் பாதிக்கப்ப 
வார்கள்.
ஒ  கிேலா கிராம் நா  வைக ெநல்லின் 

உத்த ர வாத விைல 55 பா என அறி விக்கப்
பட் ள்ள .  சம்பா வைக ெநல்லின் உத்த ர
வாத விைலைய 60 பா வி னா ம் கீரி  சம்பா 
வைக ெநல்லின் உத்த ர வாத விைலைய 70 
பா வி னா ம் அதி க ரிக் கு மா  ஜனா தி ப தி

யிடம் ேகாரிக்ைக வி த் ள்ேளன்.

 நா  வைக ெநல்லின் விைலைய 55 பா
வி லி ந்  60 ெதாடக்கம் 65 பா வாக அதி
க ரிக் கு மா   விவ சா யிகள்  ெதாடர்ந்  வலி

 த்  வ  ைற யற்ற . ஒ  கிேலா கிராம்  
நா  ெநல் உற்பத் திக்கான ெசல  28 பா 
ெதாடக்கம் 30 பா வாக காணப்ப  கி ற .  
55 பா உத்த ர வாத விைலக்கு அைமய ஒ  
ெஹக்டயர் நிலப்ப ரப்பில் ேமற்ெ காள்ளப்
ப ம் ெநற்ெசய்ைக யினால் விவ சா யிகள்  
ெசல கள் மிகு தி யாக 132500 பா வ
மானம் ெப  கி றார்கள்.
நல்லாட்சி அர சாங்கத்தில் 2015 ெதாடக்கம் 

2019 ஆம் ஆண்  வைர யி லான காலப்ப கு
தியில்  ெநல்லின் உத்த ர வாத விைல 28 பா 
ெதாடக்கம் 30 பா வாக காணப்பட்ட . 

இக்கா லகட்டத்தில் உத்த ர வாத விைலைய 
அதி க ரிக் கு மா  விவ சா யிகள்  வீதிக் கி றங்கி 
ேபாரா ட வில்ைல. 2019 ஆம் ஆண் க்கு 
பிறகு ெநல்லின் உத்த ர வாத விைல  25 பா
வி னா ம், உர நிவா ரண விைல 6 பா வி
னா ம் அதி க ரிக்கப்பட் ள்ள . இவ்வா றான 
நிைல யி ம் விவ சா யிகள் எதிர்ப்  ெதரி விப்
ப  கவ ைலக் கு ரி ய .  
விவ சா யிகள்  களஞ் சி யப்ப த்தி ைவத்
ள்ள  ெநல்ைல சந்ைதக்கு விநி ேயா கிக்

கா விட்டால்  அரிசி தட் ப்பா  ஏற்பா ம். 
சந்ைதயில் அரிசி தட் ப்பா  ஏற்பட்டால் 
வர்த்த கத் ைற அைமச்சு  அரிசி இறக் கு மதி 
ெசய்வ தற்கு  அைமச்ச ர ைவயின் அ  ம

திைய ேகா ம். ஆகேவ விவ சா யிகள்  தற்ே பா
ைதய நிைலைய ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம். 
ெப ம்ே பாக விவ சா யத் திற்கு ேதைவ யான 
ேசதனப் பசைள ேபா  மான அள  உற்பத்தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள .
தற்ேபாைதய விவசாய நடவடிக்ைக 

க க்கு ேதைவயான ேசதனப் பசைளைய 
சீன நி வனத்தின் ஊடாக இறக்குமதி ெசய்ய 
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள . இறக்குமதி ெசய்யப் 
ப ம் ேசதனப் பசைள ெதாடர்பில் பரிேசாத 
ைனகள்  ன்ென க்கப்பட ள்ளன . 
ேசதனப் பசைள என்ற ெபயரில் ெவளிநாட்  
கழி கள் இறக்குமதி ெசய்யப்பட மாட்டா  
என்றார்.

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)
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14ஆவ  ஐ.பி.எல். 
கிரிக்ெகட் ெதாடரின் மீத மான 
ேபாட் டிகள் இன்  தல் 
நைட ெப ற ள்ளன. கடந்த 
ஏப்ரல் மாதம் 9ஆம் திகதி 
இந் தி யாவில் ெதாடங் கிய 
இவ்வாண் க்கான ஐ.பி.எல். 
ெதாடர் ேம 2ஆம் திக தி வைர  
நைட ெபற்  29 ஆட்டங்கள் 
டிந்த நிைலயில் ெகாேரானா 

பாதிப்  கார ண
மாக ஒத்திைவக்
கப்பட்ட .
ஐ.பி.எல். எஞ்

சிய ஆட்டங்கள் 
ெகாேரானா 
ெதாற்றால் இந் தி
யாவில் நடத்
தப்ப ட வில்ைல. 
அதன் பி றகு 
ஐக் கிய அர  
எமி ேரட்ஸ−க்கு 
இந்தப் ேபாட் டிகள் மாற்றப்பட்
ட .

14ஆவ  ஐ.பி.எல். 
ெதாடரின் இரண்டாம் கட்ட 
ஆட்டங்கள் இன்  ெதாடங்கி 
ஒக்ே டாபர் 15ஆம் திகதி வைர 
ஐக் கிய அர  எமி ேரட்ஸில் 
நடக் கி ற . எஞ் சிய 27 லீக் 
ஆட்டங்கள் மற் ம் 4 பிேள 
ஓவ் ேபாட் டிகள் என ெமாத்தம் 
31 ஆட்டங்கள் பாய், 
ஷார்ஜா, அ  தாபி ஆகிய இடங்
களில் நைட ெப  கி ற .

பாயில் 13, ஷார்ஜா 
10, அ  தா பியில் 8 ேபாட் டி
க ம் நைட ெப ற ள்ளன. 
ஒக்ே டாபர் 8ஆம் திக தி டன் 
லீக் ஆட்டங்கள் டி கி ற . 
தல் தகுதிச் சுற் ப் ேபாட்டி 

ஒக்ே டாபர் 10ஆம் திக தி ம், 
ெவளி ேயற்றல் சுற்  11ஆம் 
திக தி ம், 2ஆவ  தகுதி 
ேபாட்டி 13ஆம் திக தி ம், இ

திப்ே பாட்டி ஒக்ே டாபர் 15ஆம் 
திக தி ம் நைட ெப ற ள்ளன.

29 ஆட்டங்கள் டிவில் 
ெடல்லி ெகப் பிடல்ஸ் 6 
ெவற்றி, 2 ேதால் வி டன் 
12 ள் ளிகள் ெபற்  தல் 
இடத்தில் உள்ள . ெசன்ைன 
சுப்பர் கிங்ஸ், ேராயல் 
ேசலஞ்சர்ஸ் ெபங்க ர் ஆகி
யைவ 5 ெவற்றி, 2 ேதால் வி

டன் தலா 10 
ள் ளிகள் ெபற்  
ைறேய 

2ஆவ   மற் ம் 
3ஆவ  இடங்
களில் உள்ளன. 
ம்ைப இந்

தியன்ஸ் 8 ள் ளி
க டன் 4ஆவ  
இடத்தில் இ க்
கி ற .
ராஜஸ்தான் 

(6 ள்ளி), பஞ்சாப் கிங்ஸ் (6 
ள்ளி), ெகால்கத்தா ைநட் 
ைரடர்ஸ் (4 ள்ளி), ைஹத
ராபாத் (2 ள்ளி ) ஆகிய 
அணிகள் ைறேய 5 தல் 
8ஆவ  இடங்களில் உள்ளன. 
லீக் டிவில் தல் 4 இடங்
கைள பிடிக்கும் அணிகள் 
“பிேள ஓவ்” சுற் க்கு ன்
ேன ம். பாயில் இன்  இர  
7.30 மணிக்கு நைட ெப ம் 
30ஆவ  லீக் ஆட்டத்தில் 
ேடானி தைல ைம யி லான 
ெசன்ைன சுப்பர் கிங்ஸ் 
ேராஹித் ஷர்மா தைல ைம யி
லான ம்ைப இந் தியன்ஸ் 
அணிகள் ேமா  கின்றன. 
ெசன்ைன அணி, ம்ைபைய 
வீழ்த்தி 6ஆவ  ெவற்றிைய 
ெப ம் ஆர்வத்தில் உள்ள . 
அேத ேநரத்தில் ம்ைப 
அணி 5ஆவ  ெவற்றிக்காக 
காத்தி க்கிற . 

ΐМΡС ஆரСபமாΜС
ஐ.Ǽ.எХ. Ϊ˙ழா
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அண்ைமயில் நிைற வ ைடந்த சட்
டப்ேப ரைவ கூட்டத்ெ தா டரில் தல்வர் 

.க.ஸ்டாலின், தன  அர சியல் அ  ப
வத்தால் அைன வரின் பாராட்ைட ம் ெபற்
றி க் கிறார். அத் டன் வாக்கா ளர்க க்கு 
வழங் கிய ேதர்தல் வாக் கு  தி க ைள ம் அவர் 
நிைற ேவற் றி யி க் கிறார். 
குடி  ரிைம சட்டத் திற்கு எதி ரான தீர்

மானம், ேவளாண் சட்டங்க க்கு எதி ரான 
தீர்மானம், நீட் ேதர் வி லி ந்  தமி ழகம் 
விலக்கு ெப  வ தற்கான சட்ட ன்வ ைர  
எனப் பல தீர்மா னங்கைள நிைற ேவற்றி, 
அைனத்  தரப் பி ன ைர ம் வியப்பில் ஆழ்த்
தி யி க் கிறார். 
இவற்ைறத் தவிர்த்  விதி எண் 110இன் 

கீழ் ஏரா ள மான மக்கள் நலத் திட்டங்கள், 
இலங்ைக தமி ழர்க க்கான நலத் திட்டங்கள் 
என்  பல வற்ைற அறி வித் , தான் சிறந்த 
தல்வர் என்பைத நி  பித் தி க் கிறார். 

ஆனால் இைவ அைனத் ம் எதிர்வ ம் ஒக்
ேடாபர் 6 மற் ம் 9 ஆகிய திக தி களில் நைட
ெப ற வி க்கும் ஒன்ப  மாவட்ட ஊரக, உள்
ளாட்சி ேதர்தைல மனதில் ைவத்  தான் அறி
வித் தி க் கிறார் என்  எதிர்க் கட் சி க ம், 
தல்வ க்கு எதி ரான அர சியல் நிைலப்

பா  ெகாண்ட வர்க ம் ெதரி விக் கி றார்கள்.
அதி ம் குறிப்பாக குடி  ரிைமத் தி த்தச் 

சட்ட பிேர ர ைணக்கு எதி ரான தீர்மா னத்தில் 
ேபசிய .க.ஸ்டாலின், “தமி ழக ஒன் றிய 
அரசு கடந்த 2019ஆம் ஆண்  பாரா 
மன்றத்தில் நிைற ேவற் றிய ‘இந் திய குடி

 ரிைம தி த்தச் சட்டம் 2019’, இந் திய 
நாட்டின் அர சி ய ல ைமப்  சட்டத்தில் வகுத்
த ளிக்கப்பட் ள்ள மத சார் பின்ைம ேகாட்
பாட் டிற்கும், நம் நாட்டில் நில வி வ ம் மத 
நல் லி ணக்கத் திற்கும் உகந்த தாக இல்ைல 
என்  இப்ேப ரைவ க   கி ற . மக்க ளாட்சித் 
தத்  வத்தின் படி ஒ  நாட்டின் நிர்வாகம் 
என்ப  அைனத்  மக்களின் க த் தி ைன ம், 
உணர்  க ைள ம் உணர்ந்  அைமந் தி
க்க ேவண் ம். ஆனால் இந்த குடி  ரிைம 

தி த்தச் சட்ட மா ன , அக தி க ளாக இந்நாட்
டிற்கு வ  ப வர்கைள அர வ ைணக்காமல், 
மத ரீதி யா க ம், எந்த நாட் டி லி ந்  வ  கி
றார்கள் என்பைத பாகு ப த்திப் பார்க்கும் 
வைகயில் நிைற ேவற்றப்பட் ள்ள .
அக தி க ளாக வ  ப வர்கைள சக ம னி தர்க

ளாக பார்க்க ேவண் ம். மத ரீதி யிேலா, இன 
ரீதி யிேலா,  எந்த நாட் டி லி ந்  வ  ப வர்கள் 
என்ற ரீதி யிேலா அவர்கைளப் பிரித் ப் பார்க்
கக் கூ டா . வாழ்க்ைகைய இழந் , ெசாந்த 
நாட்டில் வாழ இய லாமல் ேவ  நாட் டிற்கு 
வ  ப வர்க ளிடம் பாகு பா  காட்  வ  அக தி
க க்கு நன்ைம ெசய்வ தா கா . ஏற்க னேவ 
ன்பப்பட்ட மக்கைள ேம ம் ன்பத் திற்கு 

ஆளாக்கிப் பார்ப்ப தாகும். 
அர சியல் ரீதி யான பாகு பாட்ைட, சட்ட

ரீ தி யான பாகு பா டாக உ  திப்ப த்  வ  

மிக மிக தவ றா ன தாகும். அதி ம் குறிப்
பாக இலங்ைகத் தமி ழர்கள் இந்த சட்
டத்தின் ல மாக வஞ் சிக்கப்ப  கி றார்கள். 
பாகிஸ்தான், ஆப்கா னிஸ்தான், வங்க ேத
சத்ைத ேசர்ந்த வர்க ெளல்லாம் வரலாம் 
என்றால், இலங்ைகைய ேசர்ந்த வர்கள் வ
வ தற்குத் தைட விதித்த  ஏன்? இ தான் 
இலங்ைகத் தமி ழ ர்க க்கு இைழக்கப்பட்ட 
மாெப ம் ேராகம். இதனால் இந்த சட்
டத்ைத எதிர்க் கிேறாம்.
எனேவ இந் திய நாட்டின் ஒற்  ைம

ைய ம், மத நல் லி ணக்கத்ைத ம் ேபாற்றிப் 
பா  காக்கும் அர சி ய ல ைமப்  சட்டத்தில் 
குறிப் பி டப்பட் ள்ள மத சார் பின்ைம ேகாட்
பாட்  டிைன  நிைல  நி  த்த ம்  ஒன்  றிய 
அரசின் இந் திய குடி  ரிைம தி த்தச் சட்டம் 
2019 இரத்  ெசய் திட ஒன் றிய அர சிைன 
இப்ேப ரைவ வலி  த்  கி ற ” என தம  
தீர்மா னத்தில் குறிப் பி டப்பட் டி ந்த விட யத்

திைன ெவளிப்ப த் தினார்.
கடந்த நான்கு ஆண்  கால ஆட் சி யா

ளர்கைள ேபால் மத் திய அர சுக்கு மண் டி
யி டாமல், தைல நி மிர்ந்  தன்மா னத்
டன் மக்கள் நலன் சார்ந்  ெசயல்

ப  வதில் தல்வர் .க. ஸ்டாலின் 
தைல ைம யி லான தமி ழக அரசு உ  தி
யாக ெசயல்ப  கி ற .
இந் நி ைலயில் தமி ழ கத்தில் தங்

க ள  ‘இந் த் வ ’ திட்டங்கைள 
நைட  ைறப்ப த்த ம், கட் சிைய 
வளர்க்க ம் தி. .க. ெப ம் அச் சு த்
த லா க ம் சவா லா க ம் இ ப்பதால், 
தி . .க . தைல ைம யி லான தமி ழக 
அர சிற்கு ெந க்க டி ம், அ த்த ம் 
ெதாடர்ந்  வழங்க ேவண் ம் என்  
பா.ஜ.க. தைலைம வி ப்பம் ெகாண் டி
ந்த . 
அதற்கு ஏற்ற வைகயில் நாகா லாந்  

மாநில ஆ  ந ரான ரவீந் திர நாரா
யணன் ரவி என்ப வைர தமி ழக ஆ
ந ராக மத் திய அரசு நிய மித் தி க் கி

ற . தமி ழக அர சியல் வர லாற்றில் இ  வைர 
இல்லாத அள விற்கு திய ஆ நர் நிய மன 
அறி விப்பின் ேபாேத, அதைன வர ேவற்  
அ.தி. .க., பா.ம.க., பா.ஜ.க. உள் ளிட்ட கட்
சிகள் அறிக்ைக ெவளி யிட்டன. ேதசிய கட்
சி யான காங் கிரஸ் கட்சி மட் ம் ஆ நர் 
நிய ம னத்தின் பின்ன ணியில் அர சியல் சதி 
இ ப்ப தாக எச்ச ரிக்ைக வி த் , ஆ நர் 
நாகா லாந்தின் ேமற்ெ காண்ட அர சியல் 
ரீதி யான கு க் கீ  கைள அறிக்ைக லம் 
ெவளி யிட்ட . 
இதைனத் ெதாடர்ந்  வி  தைல சி த்

ைதகள் கட் சி ம், கம் னிஸ்ட் கட் சி ம் 
திய ஆ நர் நிய ம னத் திற்கு எதிர்ப்  ெதரி
வித் , அறிக்ைக ெவளி யிட்டன. ஆனால் 
இவற்ைற ெயல்லாம் அவ தா னித்த தி. .க., 
‘ தலில் வர ேவற்  அ தான் தமி ழரின் 
பண் ’ என்  கூறி திய ஆ  ந க்கு 
வர ேவற்  அளித்  அறிக்ைக ெவளி யிட்
ட . அத் டன் நில்லாமல் விைட ெபற்  
ெசல் ம் ஆ நர் பன்வா ரிலால் ேரா ஹித்
திற்கு பிரி  உபசார விழா ம் நடத் தி ள்

ள . தி தாக ெபா ப்ேபற்க
வி க்கும் ஆ நர், உள த்
ைற பிரிவில் பணி யாற் றிய 
ல னாய் த் ைற அதி காரி 
என்ப தா ம், இவர் ஆ  ந ராக 
பணி யாற் றிய கால கட்டத்தில் 
நாகா லாந்தில் பாரிய அைமதி 
ஏற்ப ட வில்ைல என் ம், அங்
குள்ள ஆ ம் கட்சி தல் 
அைனத்  அர சியல் கட் சி
க ம், மத் திய அரசு ஆ நர் 
பத  வி  யி  லி  ந்  இவைரத் 
தி ம்பப் ெபற ேவண் ம் 
என்ற நிபந்த ைன ம், நிர்ப்
பந்த ம் விதித்தன. இதனால் 
ேவ  வழி இல்லாத நிைலயில் 
மத் திய அரசு அங் கி ந்  
இவைர  தி ம்பப்ெபற்  க்
ெகாண் , அவைர தமி ழக 

ஆ  ந ராக நிய மித் தி க் கி ற . இதன் லம் 
தமி ழக அர சுக்கு ெந க்கடி தர பா.ஜ.க. திட்
ட மிட் டி ப்ப  ெதளி வாக ெதரிய வ  கி ற .
இந் நி ைலயில் நீட் விவ கா ரத்தில் அ.தி.
.க.வின் இரட்ைட ேவடம் அம்ப ல மா கி

விட்ட  என்  தி. .க.வினர் குற்றம்சாட்
 கி றார்கள். சட்டப்ேப ர ைவயில் நீட் விவ

கா ரத்தில் தமி ழ கத் திற்கு விலக்கு ெப  வ  
ெதாடர்பாக தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட தீர்மா
னத் திற்கு எதி ராக ெவளி ந டப்  ெசய்த அ.தி.

.க., அதன் பின்னர் என்ன நிைனத்தேதா. 
என்ன நடந்தேதா. ெதரி ய வில்ைல. குறித்த 
தின மன்  மாைலயில் அந்தத் தீர்மா னத்
திற்கு ஆத ர  ெதரி வித்த . 
இதன் லம் அ.தி. .க. ஆட் சி யி லி ந்  

வில கிய பின்ன ம், பா.ஜ.க.வின் ‘கி க்கிப் 
பிடி யி லி ந் ’ வில க வில்ைல என்ப  உ
தி யாகத் ெதரிய வந் ள்ள . பா.ஜ.க.ைவ 
எதிர்த்  அ.தி. .க. அர சியல் ெசய்ய தற்
ேபா ம் தயக்கம் காட்டி வ  கி ற . ேம ம் 
வர வி க்கும் ஊரக உள்ளாட்சி ேதர்தலில் 
அ.தி. .க., பா.ம.க., பா.ஜ.க. கூட்டணியில் 

எந்த விரிச ம் ஏற்பட்  விடக்கூடா  
என்  அ.தி. .க. உ தியாக இ ப்ப ம் 
ெவளிப்பட் ள்ள .
தற்ேபா ள்ள  சூழலில்  தமிழக 

அரசியைலப்  ெப ா த்தவைரயில் 
தமிழகத்ைத  வழிநடத்திச்  ெசல் ம் 
ஸ்டாலின்  தைலைமயிலான  அரசு , 
சரியான பாைதயில் பயணிப்பதாக மக்கள் 
க கிறார்கள் .  அதி ம்  பகுத்தறி  
ஜனநாயகத்ைத வி ம் ம் தமிழக மக்கள், 
ெபரியார் பிறந்த நாைள ‘ச க நீதி நாளாக 
அறிவித்த தமிழக அரைச ேபாற் கிறார்கள். 
இ  உள்ளாட்சித் ேதர்தலில் வாக்குகளாக 

எதிெராலிக்குமா? அல்ல  பா .ஜ .க .–
தி . .க .விற்கு  அரசியல்  ரீதியான 
ெந க்கடிைய  அளிக்க  ேவண் ம் 
என்பதற்காக அவசரம் அவசரமாக நியமிக்கும் 
ஆ நரால் தமிழக அரசிற்கு எதிரான 
மனநிைல மக்களிைடேய உ வாகுமா? 

குடந்ைதயான்

jp.K.f.tpw;F neUf;fbjp.K.f.tpw;F neUf;fb
nfhLg;ghuh Gjpa MSeh;?nfhLg;ghuh Gjpa MSeh;?

 ஆப்கா னிஸ்தானில் அெம ரிக்கப் 
பைட கைள ேதால் வி ச் ெசய்  தலி
பான்கள் ஆட் சிையக் ைகப்பற் றி யைத 
அ த்  அங் கி ந்  அெம ரிக்கப் பைடகள் 
ெவளி ேய றி ய  தல் அந்த நாட்டின் ெபா
ளா தாரம் சரி வ ைடயத் ெதாடங் கி ள்ள .
கிைடக்கப்ெப ம் அறிக்ைக களின் படி 

ஆப்கா னிஸ்தான் அரசின் ெசல வீ னத்தில் 
75சத வீதம் ெவளி நாட்  உத விகள் மற் ம் 
மானி யங்கள் லம் கிைடப்ப ைவ யாக 
உள்ளன. இரண்  பிர தான ெவளி நாட்  

நன்ெ காைட க வ ராண்ைம க ம் ெவளி
நாட்  நன்ெகா ைட யா ளர்க ம் உத விகள் 
வழங் கு வைத நி த்தி உள்ளனர். 
இவற் ள் ெவளி நாட்  ஒ க் கு க ம் 

அடங்கும். ேமைலத்ேத சங்க ம் சர்வ ேதச 
நிதி நி  வ னங்க ம் உத விகள் வழங் கு
வைத மீளப் ெபற்றாேலா அல்ல  நி த்திக் 
ெகாண்டாேலா ஆப்கானின் நிைலைம 
ேம ம் ேமாச ம ைட ம் என்பேத கள யதார்த்
த மாகும்.
அேத ேநரம், சர்வ ேதச ச கம் சரி யான 

நட வ டிக்ைக கைள ேமற்ெ காள்ளா விட்டால் 
ஆப்கா னிஸ்தானின் சுகா தார பரா ம ரிப்  
ைற ம் சரி வ ைட ம் நிைலக்கு வந்  

வி ம் என்  ைறசார் நி  ணர்கள் எச்ச ரித்
ள்ளனர். இ  மிக ம் சிரத்ைதயில் ெகாள்

ளப்பட ேவண்டி ய ெதா  விட ய மா கின்ற .
இத னி ைடேய பாகிஸ்தா ம் கட்டா ம் 

ஆப்கா  னிஸ்தானின்  டக்கப்பட்  ள்ள 
ெசாத் க்கைள வி  விக் கு மா  அெம ரிக்கா
விடம் அவ சர ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளன. 
ெமாத்த மான ெபா  ளா தார சரிவில் இ ந்  
அந்த நாட்ைட காப்பாற் ம் வைகயில் 
இந்தக் ேகாரிக்ைக ன்ைவக்கப்பட் ள்ள
தாக ெவளி நாட்  ெசய்திச் ேசைவ ெயான்  
தகவல் ெவளி யிட் ள்ள . 
பாகிஸ்தான் தைல நகர் இஸ்லா மா பாத்தில் 

இைண ெசய் தி யாளர் மாநாட்டில் உைர யாற்
றிய பாகிஸ்தான் ெவளி  ற  அைமச்சர் 
ஷா ெமாஹமட் குேர ஷி ம் அங்கு விஜயம் 

ேமற்ெ காண் ள்ள கட்டார் ெவளி  ற  
அைமச்சர் ேஷக் ெமாஹம்மத் பின் அப் ல் 
ரஹ்மான் அல் தானி ம் ஆப்கா னிஸ்தான் மக்
களின் நலன்கைளப் ேப  வ  மிக ம் ன்

 ரிைம அளிக்கப்பட ேவண் டிய விடயம் 
என்  ெதரி வித் ள்ளனர்.
உலக வங் கி ம் சர்வ ேதச நாணய நிதி

ய ம் நிதி வழங் கு வைத நி த்தி உள்
ளன. ஒ  சட்ட ர்வ அரசு என்ற வைகயில் 
ெபண்கைள தலி பான்கள் எவ்வா  நடத்தப் 
ேபாகின்றனர். க த் ச் சுதந் திரம் உட்பட 
ஏைனய  சுதந்  திர  ெசயற்பா   க  க்கு 
அவர்கள் எவ்வா  இட ம ளிக்கப் ேபாகின்

றனர் என்ற விட யங்கைள சர்வ ேதச ச கம் 
இப்ே பா  உன் னிப்பாக அவ தா னிக்கத் 
ெதாடங் கி ள்ள .
அெம ரிக்கா ம் ஐேராப்பா ம் மில் லியன் 

கணக்கான அப்பாவி ஸ் லிம்கைள கடந்த 
கால் ற்றாண்  க ளாக ெகான்  குவித்  
தம  கரங்களில் இரத்தக் கைற ேயா  
காணப்ப  கின்றன. ஆனால் அவர்கள் தான் 
இப்ே பா  தலி பான்களின் மனித உரிைம 
ெதாடர்பான ெசயற்பா  க ைள ம் அவ தா
னிக்க உள்ளைம ேவடிக்ைக யா ன . 
இவ்வா றான பின்ன ணியில் ஆர்ப்பாட்

டங்களில் ஈ  பட்ட சில ெபண்கள் மற் ம் 

ஊடகப் பணியில் ஈ  பட் டி ந்த ஊட க வி
ய லா ளர்கள்  மீதான தலி பான்களின் கண்

 டித்த ன மான தாக் கு தல்கள் அவர்களின் 
நிைல ைமைய ேம ம் ேமாச ம ைடய ைவத்
ள்ள . ஏற்க னேவ அங்கு எரி ெபா ள், 

உண , ம ந்  என்ப ன வற் க்கு தட் ப்பா
கள் தைல க்கி உள்ள நிைலயில் சனத்

ெதா ைகயில் கிட்டத்தட்ட அைர வாசிப் ேபர் 
வ  ைமயில் வாடி வ ம் பின்ன ணியில் 
மிகப் ெபரிய மா ட இட க்கு கம் 
ெகா க்க ேவண் டிய நிைல ஏற்ப டலாம் 
என்  ஐக் கிய நா கள் ெசய லாளர் நாயகம் 
அன்ே டா னிேயா குட்ட ரஸூம் எச்ச ரிக்ைக 

வி த் ள்ளார்.
கா ல் விமான நிைல யத்ைத மீண் ம் 

திறக்க கட்டார், தலி பான்க க்கு உத வி ள்
ள . அெம ரிக்கப் பைட யினர் இவ்வார ற்
ப கு தியில் ஆப்கா னி லி ந்  விலகிச் ெசன்ற 
பின்னர் கா ல் விமான நிைலயம் டப்பட்
டி ந்த . நாணயப் பரி மாற்ற ேசைவயில் 
ஈ  ப ம் கட்ட ைமப் க்கள் கா லில் 
மீண் ம் ெசயற்படத் ெதாடங் கி ள்ளன.
ஆப்கா னிஸ்தா க்கு உதவக் கூடிய 

ஏைனய இரண்  க் கிய நா  க ளாக ச தி 
அேர பி யா ம் ஐக் கிய அர  அமீ ர க ம் 
காணப்ப  கின்றன. ஆனால் அவர்களின் 

நிகழ்ச்சி நிரல்கள் வித் தி யா ச மா னைவ . 
அைவ தம  அெம ரிக்க எஜ மா னர்களின் 
வழி  ைறையப் பின்பற்றக் காத் தி ப்பைவ.
இஸ்லாத்தின் ேதசம் என்  வர் ணிக்கப்ப
 வ  ச தி அேர பியா, ஆனால் ர திஷ்ட

வ ச மாக அ  தன  சுய இ ப் க்காக அெம
ரிக்கா விடம் தங் கி ள்ள . அெம ரிக்காவின் 
ஜனா தி பதி ெடானால்ட் ட்ரம்ப் ஒ  ைற 
இ  பற்றி குறிப் பி ம் ேபா , “அெம ரிக்
காவின் தய வின்றி ச தி அேர பிய அரசால் 
இரண்  வாரங்க க்கு ேமல் தாக்கு பிடிக்க 
டி யா ” என்  குறிப் பிட் டி ந்தைம இங்கு 

நிைன ட்டத்தக்க .

தற்ே பா  ச  தி ம் அமீ ர க ம் இஸ்லா
மிய அடிப்ப ைட யி லான ஜன நா யக ஆட்சி 
ைற க க்கு எதி ராக அெம ரிக்க, ஐேராப்

பிய மற் ம் இஸ்ேர லிய நிகழ்ச்சி நிரைல 
அ ல் ெசய் ம் பிர தான நா  க ளாக உள்ளன. 
எகிப்  மற் ம் அண்ைமயில் னி ஷியா 
ஆகிய நா  களில் இஸ்லா மிய அடிப்ப ைட யி
லான ஜன நா யக ஆட்சி ைற க க்கு டி  
கட்  வதில் ச தி, அமீ ரகம் மற் ம் குைவத் 
ஆகிய நா கள் மகத்தான பங்க ளிப் க்கைள 
வழங்கி உள்ள ேதா  ெப ந்ெ தா ைக யான 
நிதி ைய ம் ெசல விட் ள்ளன.
ம  ப றத்தில் தற்ே பா  ேயமனில் ச தி 

தைல ைமயில் ேமற்ெ காள்ளப்பட் ள்ள காட்
 மி ராண்டித் தன மான தாக் கு தல்கள் கூட 

அெம ரிக்கா க்காக ச தி அேர பியா நடத்தி 
வ ம் த்தம் என்ேற குறிப் பிட ேவண்டி 
உள்ள . அெம ரிக்காவில் இ ந்  ெப ந் 
ெதாைக யான நவீன ஆ  தங்கைளக் ெகாள்
வ ன  ெசய்  ேயமனில் ச தி அேர பியா 
பாவித்  வ  கின்ற .
அெம  ரிக்காவின்  ஆ த  விற்பைனத் 

ேதைவக்காக ச தி நடத்தி வ ம் இந்த 
த்தம் கார ண மாக ேயமன் ேதசத்  மக்
களில் இரண்டைர லட்சம் ேபர் ெகால்லப்
பட் ள்ளனர். நவீன உலகின் மிக ேமாச மான 
மனிதப் ேபர ழி  நிைல அங்கு ஏற்ப த்தப்
பட் ள்ள . அெம ரிக்காவில் நிர்வாக மாற்
றங்கள் ஏற்பட் ம் கூட இந்த த்தம் மட் ம் 
இன் ம் ெதாட  கின்ற .
ம   றத்தில் தலி பான்கைள  சரி வ ைடந்  

விடாமல் பா  காக்க சீனா ன்வந் ள்ள . 
ஆப்கா னிஸ்தான் மியில் மிக அரிய வைக
யி லான பல லப்ெ பா ள்கள் கணி ச மான 
அள  ைத ண் ள்ளன. இவற் ள் பல, 
நவீன ைகத்ெ தாழில் ைறக்கு மிக ம் 
ேதைவ யா னைவ என் ம் கண்ட றி யப்பட்
ள்ளன.  இவற்றின் ெப  மதி சுமார் ஒ  

ட்ரில் லியன் அெம ரிக்க ெடாலர்கள் என் ம் 
மதிப்பிடப்பட் ள்ள . மாெப ம் இந்த 
ெசல்வத்ைத தன  கட் ப்பாட்டின் கீழ் 
ெகாண்  வ வ  தான் சீனாவின் ேநாக்கம். 
இங்கு சீனா ேமற்ெகாள் ம் தலீ கள் 
ேமற்குலகில்  இ ந்  அதன்  ேநரடி 
தலீட்ைட நீக்கக் கூ ம். இ  ஏற்கனேவ 

ஓரள  நடந் ம் உள்ள . 
ஏெனனில் ஐ .நா .வின் மிக அண்மிய 

தர களின் படி சீனா, ஆப்கானிஸ்தானில் 
அெமரிக்காைவ  விட  பத்  மடங்கு 
அதிகமாக ஏற்கனேவ தலீ கைளச் 
ெசய் ள்ள . இதன்படி தன  அவசர 
ேதைவக க்கு கம் ெகா ப்பதற்கான 
கு கிய கால உதவிகள் மட் ேம தற்ேபா  
ஆப்கானிஸ்தா க்கு  ேதைவயாக 
உள்ள . அதைன ஈ  ெசய் ெகாள்வேத 
ஆப்கானிற்கு மிகப்ெப ம் சவாலாகி ள்
ள . 

லத்தீப் பா க்

ftpo;g;gjw;F $l;Lr;rjpftpo;g;gjw;F $l;Lr;rjp
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பாட சா ைலகЦ றЖகРபΡС
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(ஆர்.ராம்)
சர்வ ேதச ச  கத் திற்கு இ   கத் திைன
காண் பிக்கும் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய
ராஜ பக்  ஷ தைல ைம யி லான ஆட் சிைய 
மாற்ற ேவண் ம் என்  தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்ட ைமப்பின் ஊட கப்ேபச்சா ள ம் , 
யாழ்.மாவட்ட பாரா மன்ற உ ப்பி ன 
மான எம்.ஏ.சுமந் திரன் ெதரி வித் ள்ளார். 
தற்ே பா ைதய ஜன நா ய கத் க்கு எதி ரான 
நிைலப்பா  கைளக் ெகாண்ட அர சாங்கம் 

ெதாடர்ந் ம் ஆட் சியில் நீடித்தால் ஒட் 
ெமாத்த சி  பான்ைம யி ன க்கும் ேபரா
பத்  என் ம் அவர் எச்ச ரிக்ைக வி த்
ள்ளார். 
வீர ேக ச ரியின் 'சம காலம் ' இைண ய
வ ழி யி லான ேநர்காணல் நிகழ்ச் சியில் 
கலந்  ெகாண்ட ேபா , ஐ.நா.மனித உரி
ைமகள் உயர்ஸ்தா னி கரின் வாய்  ல மான 
அறிக்ைகைய நிரா க ரிப்ப தாக இலங்ைக 
அர சாங்கம் அறி வித் ள்ள . 

சர்வ ேத சத் க்கு இ   கத்ைத காண் பிக்கும்

ஆЛ żǾைன மாФற ேவМΡС
நீடித்தால் ேபரா பத்ெதன சுமந் திரன் எச்ச ரிக்ைக

(ெராபட் அன்டனி)
எதிர்வ ம் நவம்பர் மாத ம ளவில் ெதரி  ெசய்யப்பட்ட அதி க
ள வான பாட சா ைல கைள திறப்ப  ெதாடர்பாக கல்வி அைமச்சு 
ஆராய்ந்  வ  கி ற . ஆசி ரி யர்க க்கு த ப் சி ஏற் ம் ெசயற்
பா  கிட்டத்தட்ட ெவற் றி க ர மாக  இடம்ெப  கி ற .  மாண வர்க
க்கான த ப் சி ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்ப ம்  என்  

கல்வி அைமச்சர் திேனஷ் குண வர்த்தன ெதரி வித்தார்.

அதற்கான நட வ டிக்ைககள் எ க்கப்ப  கின்றன 
  மாண வர்கள் பக்கம்  நின்  ஆசி ரி யர்கள் சிந் திக்க  
ேவண் ம்– கல் வி ய ைமச்சர் திேனஷ் ெதரி விப்  

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகாவிட் நிைல ைமயின் கார ண மாக நாட ளா விய ரீதியில் 
தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் நைட  ைற யி ள்ள 
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ம  பா ன சா ைலகள் திறக்கப்ப  கின்றைம 
ெபா த்த மான விட ய மல்ல என்  பிரதி சுகா தார ேசைவகள் 
பணிப்பாளர் நாயகம் விேசட ைவத் திய நி ணர் ேஹமந்த 
ேஹரத் ெதரி வித்தார்.

மΤ பா ன சா ைலகЦ றЖகРப Ρ źПறைம
ெகா˙Л Ǻைல ைமЖΜ ெபாΪНத மФறΤ  
 பிரதி சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் ேஹமந்த ேஹரத்

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ெபா  மக்கள் பா  காப்  அைமச்சர் 
சரத் வீர ேச க ர ம் அைமச்சர் காமினி 
ெலாக் கு ேக ம் ஒன் றி ைணந்  என்ைன 
தாக் கு கி றார்கள் . இதனால் உயி ரச் சு
த்தல் ஏற்பட் ள்ள . ஆகேவ உயிைர 

பா  காத் க் ெகாள்ள பா க்க  பிர ேதச 
அபி வி த்தி கு  தைலவர் பத வியில் 
இ ந்  விலக தீர்மா னித் ள்ேளன் என்  
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர  னவின் 
ெகா ம்  மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப்
பினர் ஜகத் குமார ெதரி வித்தார்.

இΪ அைமИசУகளாХ
உǾ ΪЖΜ அИ Ξ ΫНதХ

பத விைய ரா ஜி னாமா ெசய்யப்ேபாகிேறன் 
ஆ ம் கட்சி பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ஜகத்குமார

(லிேயா நிேராஷ தர்ஷன்)
இலங்ைகக்கு வழங்கப்ப கின்ற  ஜி.எஸ்.பி. வரிச்ச ைகைய 
ெதாடரக்கூடாெதன்பைத  வலி த்தி  ஐேராப்பிய 
பாரா மன்றத்தில் தீர்மானம்  நிைறேவற்றப்பட் ள்ள 
நிைலயில், ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் சிறப்  கு  ெகா ம்  
வ கின்ற .  உள்ளக தகவல்களின் படி அ த்த வ டம் ஏப்ரல் 
மாதத்தில் இலங்ைக குறித்  தீர்க்கமான டி

Ž.எЪ.Ǽ. ǼளЪ சάைக Μ НΤ
ஏРரˇХ இΫ  ΊУமானС  
ெகா ம்  வ ம் ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் சிறப்  கு

(எம்.மேனா சித்ரா)
க ப்  ஞ்ைச ேநாைய ஆரம்பத் தி ேலேய இனங்கண்  
அதற்கான சிகிச்ைச ெபறா விட்டால் இந்ேநாய் வளர்ச் சி ய
ைடந்  கண்ைண ம் பாதிக்கக் கூ ம். இதனால் கண் விழி 
பி ங் குதல் , கண் பார்ைவ குைற பா  என்ப ன ம் ஏற்படக் 
கூ ம். அதற்கும் அ த்த கட்டத் திற்குச் ெசன்றால் ைளையக் 
கூட பாதிக்கக் கூ ம் என்  

கΫРΧ ξКைச ேநாТЖΜ 
ஆரСபН  Х żźИைச அவ żயС
விேசட ைவத் திய நி ணர் பிரி மாலி ஜய ேச கர

(இராஜ ைர ஹஷான்)
இராஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைத ம ேபாைத  
டன் சிைறச்சாைலக்குள் ைறயற்ற வைகயில் ெசயற்பட்டதாக 
ம், சிைறக்ைகதிகைள அச்சு த்தியதாக ம் குறிப்பிடப்ப ம் 

விடயம் ெதாடர்பில் ஸ்ரீலங்கா ெபா ஜன ெபர னவின்  
ெசயற்கு  கூட்டத்தில் அவதானம் ெச த்தப்பட ள்ள .
அவர் மீ  சாட்டப்பட் ள்ள 

ெலாஹாП ˙வகாரС ெதாடУǼХ 
ெசயФΜή δЛடН Х அவதானС

  சாகர காரியவசம்

 தனிைமப்ப த்தல் ஊரடங்கு அ லில் உள்ள நிைலயில்,  
றக்ேகாட்ைட  4 ஆம் கு க்குத் ெத வில் ேநற்  ெபா ட்கள் 
ஏற்றி இறக்கப்பட்ட டன் மக்களின் நடமாட்டம் காணப்பட்டைத 
படத்தில் காணலாம்.                            (படங்கள் : ேஜ.சுஜீவகுமார் )0707
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116,500 mnkupf;f nlhyu;fSf;F (Rkhu; 23.6 kpy;yp 

ad; &gha;) mjpfkhd ngWkjp tha;e;j mj;jpahtrpa 

kUe;Jg; nghUl;fis ];lhd;lu;l; rhu;l;ll; = yq;fh 

,yq;if nrQ;rpYitr; rq;fj;Jf;F ed;nfhilahf 

toq;fpapUe;jJ. nfhtpl;-19 njhw;Wg; gutYf;F 

vjpuhd ,yq;ifapd; Nghuhl;lj;Jf;fhd mjd; mu;g;

gzpg;gpd; njhlu;r;rpahf ,e;j md;gspg;ig toq;fpapU 

e;jJ.

njhw;Wg; gutYf;F vjpuhd Njrpa Nghuhl;lj;Jf;fhf mj;jpahtrpa 
kUj;Jt rhjdq;fis ];lhd;lu;l; rhu;l;ll; = yq;fh md;gspg;G

kUe;Jg; nghUl;fs; cw;gj;jp> tpepNahfk; kw;Wk; xOq;FgLj;jy; ,uh[hq;f mikr;ru; Nguhrpupau; rd;d [aRkd> 

];lhd;lu;l; rhu;l;ll; =yq;fh gpujk epiwNtw;W mjpfhup gpq;Fky; Njtje;jpupaplkpUe;J ed;nfhiliag; 

ngw;Wf; nfhs;tijAk; mUfpy; mikr;R> nrQ;rpYitr; rq;fk; kw;Wk; ];lhd;lu;l; rhu;l;ll; tq;fpapd; mjpfhupfs; 

vd gyUk; fhzg;gLfpd;wdu;.

SLT-MOBITEL kw;Wk; ,yq;if ,aw;if 

Mu;tyu;fs; (LNC) mikg;G Mfpad ,iz

e;J khjhe;j ,ytr xd;iyd; tpupTiuj; 

njhliu eSiphala Clhf Kd;ndLj;J> ehl; 

bd; nrOikahd R+oy;rhu; ghuk;gupak; 

njhlu;gpy; tpopg;Gzu;it Vw;gLj;j Kd;te;J

s;sd. ‘COVID-19 &  Future  Conservation  Challenges’,
“Recognizing commonly found Venomous
and Non-Venomous Snakes” kw;Wk; “What
if Mangroes are not there?” Mfpa jiyg;Gfspy;

%d;W tpupTiufs; mz;ikapy;  Kd;ndL 

f;fg;gl;bUe;jd. nfhOk;G gy;fiyf;fofj;jpd; 

tpyq;fpay; gpuptpd; R+oy; tpQ;Qhd

gpuptpd; NguhrpupaUk;> ,yq;ifapYs;s 

Kd;dzp gwitapay; ty;Yeu; (ornithol
ogist) tpj;ahN[hjp> Nguhrpupau; ruj; nfhl;l

fk> Ma;thsUk;> R+oypayhsUk;> ,aw;if

Gifg;glf; fiyQUk; NguhrpupaUkhd 

nkd;b]; tpf;ukrpq;f> tak;g 

gy;fiyf;fofj;jpd; rpNu\;l tpup

TiuahsUk;> Njrpa fz;ly;fhL epG

zu; FOtpd; jiyik mjpfhupAk;> nghJey

tha g;S fhgd; jpl;lj;jpd; mq;fj;jtUkhd 

Nguhrpupau; nrt;te;jp [af;nfhb MfpNahu; 

fye;J nfhz;ldu;. 

LNC vd;gJ ,yq;ifapy; ,aq;Fk; jd;dh 

u;t> ,yhg Nehf;fw;w td[Ptuhrpfs; kw;Wk;

,aw;if Mu;tyu;fs; kw;Wk; nraw;

ghl;lhsu;fisf; nfhz;l mikg;ghFk;. 

,sk; tpyq;Ffs; rk;Nksdj;jpd; (YZA) 
fle;j fhy mq;fj;jtu;fisf; nfhz;l mik

g;G vd;gJld;> ,tu;fs; kPs xd;wp

ize;J ,yq;ifapd; ,aw;if R+oy;fl;l

ikg;Gfis ghJfhg;gjw;F Kd;te;Js;s

du;. vjpu;fhyj; jiyKiwapdUf;F ,aw;if 

R+oiy ghJfhj;J Ngzp toq;Ftjw;fhd 

mu;g;gzpg;igf; nfhz;Ls;sJld;> ,yq;

ifapd; ,aw;if R+oy;fl;likg;ig 

Ngzpg; ghJfhf;f Ntz;bajd; Kf;fpaj;J

tj;ij czu;e;J nrayhw;Wk; SLT-MOBITEL 

MdJ LNC cld; ifNfhu;j;J xd;iyd;

tpupTiufspD}lhf nghJ kf;fs; kj;jpapy;

tpopg;Gzu;it Vw;gLj;j Kd;te;Js;sJ. ‘Earth
is calling are you listening?’ vDk; njhdpg;

nghUspy; tpupTiufs; mike;jpUe;jJld;> 

capupay; guk;gy; njhlu;gpy; midtupd;

ftdj;ij <u;g;gjhfTk; ,Ue;jJ. 

khjhe;j mbg;gilapy; vjpu;fhy epfo;r;rpj; 

jpl;lq;fs; Kd;ndLf;fg;gLk; vd;gJld;> 

xt;nthU %d;whtJ Qhapwd;Wk; gp.g. 7 

kzp Kjy; 8 kzp tiu ,lk;ngWk;. 

SLT-MOBITEL kw;Wk; ,yq;if ,aw;if Mu;tyu;fs; (LNC) ,ize;J 
R+oy; ghJfhg;G njhlu;gpy; eSiphala toq;Fk; xd;iyd; tpupTiufs;

fhg;GWjp epWtdq;fs;> KjyPl;lh 

su;fs;> njhopy; ty;Yeu;fs; kw;Wk;

nfhs;if tFg;ghsu;fSf;F mu;g;g

zpf;fg;gl;l xU Gfo;ngw;w ntspaP

lhd Insurance Asia ,dhy; Vw;ghL 

nra;ag;gl;l Insurance Asia Awards 

tpUJfs; gpuhe;jpaj;jpd; kpfr;rpwe;j 

fhg;GWjp Nrit epWtdq;fSf;F 

toq;fg;gLfpd;w Mrpa grpgpf; gpuh 

e;jpaj;jpd; kpfTk; ngau;ngw;w 

tpUJfs; epfo;thfTs;sJ.

jdJ thbf;ifahsu;fSf;F toq;

fpAs;s thf;FWjpiaf; fl;bf;fhj;J>

mtu;fsJ ,og;gPl;Lf; Nfhuy;fs;

midj;ijAk; njhopy;rhu; Neu;j;jpA

ld; cupa Neu fhyj;jpy; tpiuthf 

epiwNtw;Wk; mNjrkak;> Nrit

kl;lq;fis Nkk;gLj;jy;> eil

Kiwfis ,yFgLj;jy; kw;Wk;

thbf;ifahsu;fSf;F kfj;jhd 

ngWkhdj;ij toq;Fk; tifapy;

Gj;jhf;fkhd jPu;Tfis mwpK 

fg;gLj;jy; Mfpad njhlu;gpy; njhl 

u;r;rpahf Nkw;nfhz;L tUfpd;w 

Kaw;rpfSf;fhf mypahd;]; yq;fh 

epWtdj;jpw;F ,q;j mq;fPfhuk; 

toq;fg;gl;Ls;sJ.

“Mrpah grpgpf; gpuhe;jpaj;ijr; rhu;

e;j Kd;dzp fhg;GWjp Nrit

toq;Fdu;fSld; xNu Nkilapy;

,izahf ghuhl;lg;gl;lijapl;L 

ehq;fs; kpfTk; ngUikg;gLfp 

Nwhk;. kf;fspd; tho;Tfisg; 

ghJfhg;gjw;Fk; vq;fs; thbf;if 

ahsu;fSf;F vjpu;fhyk; njhlu;ghd 

kdj;ijupaj;ij mspg;gjw;Fk; 

vq;fs; mu;g;gzpg;Gf;fhf ngUkjpg;G

kpf;f Insurance Asia Awards tpUJfs; 

epfo;tpy; 'tUlj;jpd; kpfr; rpwe;j 

,og;gPl;Lf; Nfhuy; Kaw;rpfs; - 

,yq;if" tpUijg; ngw;wik 

vkf;F fpilf;fg;ngw;w kpFe;j 

nfsutkhFk;.” vd;W mypahd;]; 

,d;#ud;]; yq;fh ypkpl;nll; 

epWtdj;jpd; jiyik epu;thf 

mjpfhupahd fhdp Rg;gpukzpak; 

mtu;fs; Fwpg;gpl;lhu;.

INSURANCE ASIA AWARDS 2021- kpfr;rpwe;j ,og;gPl;Lf;Nfhuy; 
Kaw;rpfSf;fhd tpUij ntd;Ws;s mypahd;]; yq;fh

Njrpa njhw;W Neha;fs; kUj;JtkidapYs;s (IDH) 
nfhtpl;-19 Nehahsu;fspd; trjpfis Nkk;gLj;Jk; 

Nehf;fpy;> ,yq;ifapd; Kd;dzp jdpahu; Jiw 

tq;fpahd HNB PLC jdJ 'cq;fSf;fhfNt ehk;" 

vDk; jpl;lj;jpd; %yk; Rfhjhu Jiwf;F xj;Jiog;G 

toq;Fk; Kfkhf   Nehawpjy; kw;Wk; njhw;Wf;fis 

fz;lwpAk; gad;ghl;bw;F cfe;j 7.5 kpy;ypad; &gh  

kjpg;G mjpetPd Ultrasound Scanner ,ae;jpuj;ij ed; 

nfhilahf toq;fpAs;sJ.

HNB,d; epu;thfg; gzpg;ghsUk; gpujk nraw;ghl;L mjpfhupAkhd by;\hd; nuhl;wpNfhtpdhy; Ultrasound 
Scanning ,ae;jpuk; IDH gzpg;ghsu; nlhf;lu; `rpj;j mj;jehaf;f kw;Wk; IDH MNyhrfu; fjpupaf;f epGzu; fp\

hdp mNgtu;jd MfpNahuplk; ifaspf;Fk; NghJ (,lkpUe;J) IDH kUj;Jt mjpfhup> nlhf;lu; upj;kp rkurpwp> IDH 

MNyhrfu; ,ja Neha; nlhf;lu; m[pj; jp]hehaf;f> IDH MNyhrid kUj;Jtu;> nlhf;lu; V.[p.v];. Mrpup> IDH 

kUj;Jt mjpfhup nlhf;lu; m]hj; rkj; kw;Wk; HNB ,d; jiyik buhd;];NghNk\d; mjpfhupAk; Jiz gpujp 

nghJ KfhikahsUkhd rpue;jp FNu> HNB ,d; rpNu\;l Kfhikahsu; - trjpfs; Kfhikj;Jtk; nuh\hd; 

ngu;dhz;Nlh> HNB CHRO/AGM Human Capital kw;Wk; tq;fpr; Nritfs; mjpfhup ,e;jpu[pj; NrdhjPu> HNB jpl;l 

jiyik – Ngz;jifik tu;j;jf mjpfhup tp. b\huj;dk; kw;Wk; HNB Officer in Charge Ngz;jifik tu;j;jf 

mjpfhup \ndy; ngNuuh MfpNahiu glj;jpy; fhzyhk;.

'cq;fSf;fhfNt ehk;" jpl;lj;jpd; fPo; Ultrasound ScannerI 
IDH kUj;Jtkidf;F md;gspg;G nra;j HNB

,yq;ifapy; 70 rjtPjj;Jf;F 

mjp fkhdtu;fs; rpwpa eLj;jusT 

tpahghuq;fspy; njhopy;GuptJld;> 

ehl;bd; njhopw;Jiwapy; %d;wpy;

xU gq;if jd;trk; nfhz;L 

s;sJld;> ehl;bd; nkhj;j Njrpa 

cw;gj;jpapy; Fwpg;gplj;jf;fsT gq;f

spg;ig toq;Ffpd;wJ. mj;Jld;> 

nfhtpl;-19 njhw;Wg;guty; kj;jpapy;>

re;ij jlq;fy;fs; fhuzkhf 

gy;NtW rthy;fSf;F rpwpa eLj; 

jusT  tpahghu  Kaw;rpfs;  Kfq;

nfhLj;Js;sd. ,jd; gpd;Gyj;jpy;> 

nghWg;G tha;e;j epjpr; Nritfis 

toq;Fk; epWtdk; vDk; tif 

apy;> ,e;jj; JiwAld; ifNfhu;j;J 

ePz;l fhy RgPl;rj;Jf;F cjtpa 

spf;f Ne\d;]; l;u];l; tq;fp 

Kd;te;Js;sJ.

Ne\d;]; l;u];l; tq;fpapd; tzpf 

tq;fpapay; gpuptpd; rpNu\;l cg 

jiytu; mNuh\ ypadhur;rp fUj;

Jj; njuptpf;ifapy;> khw;wpaikj;

Jf; nfhs;s j;jf;f epjpj; jPu;Tfs;> b[pl;

ly; njhopy;El;gk;> etPd tq;fpapay; 

jPu;Tfs; kw;Wk; MNyhrid Nrit

fs; Nghd;wtw;iw ehk; gad;gL

j;jp> rpwpa eLj;jusT njhopy; 

Kaw;rpahz;ikj; Jiwia Nkk;

gLj;j mtrpakhd epjp Kfhik

j;Jt jPu;Tfs; kw;Wk; Nritfis 

toq;Ffpd;Nwhk;.” 

rpwpa eLj;jusT njhopy; Kaw; 

rpahsu;fSf;F je;jpNuhghakhfTk; 

tpidj;jpwdhd KiwapYk; jkJ

njhopw;gL %yjdk; kw;Wk; Gus;T

Kfhikj;Jtj;ij b[pl;ly; Afj;jpy;

Nkw;nfhs;sf;$bajhf ,Uf;Fk;. 

vd;whu;.

mjpetPd b[pl;ly; tq;fp njhopy;

El;gq;fs; %yk; b[pl;ly; tYT+l;l 

ypy; ftdk; nrYj;jpa tq;fp> gy 

GJikahd thbf;ifahsu; ika 

tq;fp jPu;Tfshd> ePl;bf;fg;gl;l 

tq;fp Neuk;> 365 ehs; tq;fp 

kw;Wk; FriMi - ,yq;ifapd; Kjy;

b[pl;ly; tq;fp mDgtk; Nghd;w 

tw;wpy; Kd;Ndhbahf cs;sJ> 

,yq;ifapy; mnkupf;fd; vf;]; 

gpu]; fhu;LfSf;fhd xNu Nrit 

toq;FeuhfTk;. ehL KOtJk; 96 

fpisfis ,af;Ffpw Ne\d;]

bu];l; tq;fp 48 CDM ,ae;jpuq; 

fis cs;slf;fpa 127 ,lq;fspy;

mike;Js;s ATM tiyaikg;ig 

Ak;> Lanka Pay tiyaikg;gpd; 

Clhf 3>700 f;Fk; Nkw;gl;l ATM 
fisAk; nfhz;Ls;sJ.

rpwpa eLj;jusT tpahghu Kaw;rpfspd; 
tsu;r;rpf;F gq;fspf;Fk; Ne~d;]; l;u];l; tq;fp

Samsung ,yq;ifapd; kpfTk; tpUk;gg;gLk; vyf;

Nuhdpf; gpuhz;lhFk;. rkPgj;jpy; mjd; kw;WnkhW 

r%f nghWg;Gzu;T Kaw;rpahd Samsung Student
Ambassador ProgrammeI ,yq;ifapy; mwpKfg;gLj;jp 

aJ. ,J jpwikahd cs;@u; mur kw;Wk; jdpahu;

gy;fiyf;fof khztu;fSf;fhf tbtikf;fg;gl;l 

jhFk;. mwpT rhu;e;j tha;g;GfisAk; gpw Vuhskhd 

ed;ikfisAk; toq;Ftij Nehf;fkhff; nfhz;L

s;sJld; NkYk; artificial intelligence (AI), the internet 
of things (IOT), VR/AR (Virtual reality/augmented reality) 
kw;Wk; ,yq;ifapd; vjpu;fhyj;ij tbtikf;Fk; 

gpw njhopy;El;gq;fisAk; tsu;e;J tUk; njhopy;

El;gq;fspy; jq;fs; jpwikfisAk; tsu;j;Jf;nfhs;s 

xU tha;g;;ig cUthf;Fk; jpl;lkhFk;.

Nju;e;njLf;fg;gl;l khztu;fSf;fhf njhopy; ty;Yd

u;fspd; jiyikapy; njhopy; topfhl;Ljy; jpl;lq;fshd 

r%f eyd; jpl;lq;fs;> jfty; njhopypEl;gj;jpd; 

mwpit Nkk;gLj;Jk; gl;liwfs;> Gifg;glk; vLj;jy;>

Rw;Wyhj;Jiw> Clfj;Jiw> clw;gapw;rp> mq;fpfupf;fg; 

gl;l epGzu;fshy; tpisahl;L kw;Wk; gpw gapw;rp 

jpl;lq;fs; cs;slq;Fk;. ,e;jg; gapw;rp jpl;lq;fs; 

etPd njhopy;El;g fz;Lgpbg;Gfis mwpe;J mjw;fp 

irthf njhopy;El;g kw;Wk; Gj;jhf;fq;fisg; gw;wp 

khztu;fSf;F fw;gpg;gjpy; cWjpahf cs;sd.

,yq;ifapd; midj;J jdpahu; kw;Wk; mur 

gy;fiyf;fof khztu;fSk; Student Ambassador 
Programme 2k; fl;lj;jpw;F https://www.facebock.com/
groups/samsungstudentambassadors/ ,y; gjpT nra;tjd; 

%yk; Samsung cld; ,e;j mw;Gjkhd fy;tp rthupia 

nty;Yk; tha;g;ig ngw KbAk;.

‘Samsung student Ambassador programme’I 
mwpKfg;gLj;Jk; Samsung

AIA ,d;\_ud;]; Kjd;Kiwahf kpfTk; ngUkjpg;G 

kpf;f MrpahtpYs;s ghupa epWtdq;fSf;fhd ru;t

Njrj; jug;gLj;jy; gl;baypy; kpfr;rpwe;j gzpaplj;jp 

w;fhd (Best Workplaces™ ) tpUJ toq;fpf; nfsutpf;f 

g;gl;Ls;sJ. gzp nra;tjw;fhd rpwe;j ,lk;® (Great 
Place to Work ®) epWtdj;jpdhy; ,t;tpUJ toq;fpf; 

nfsutpf;fg;gl;bUe;jJ. 

kpfr;rpwe;j gzpaplkhf ,Ug;gjw;fhd Kf;fpakhd 

mq;fPfhuj;ijj; jtpu gy tUlq;fshf gzp nra;tjw;

fhd rpwe;j ,lk;® (Great Place to Work ®) epWtd 

j;jplkpUe;J AIA =yq;fh gy tpUJfis ntw;wp

ngw;wpUg;gJld;> njhlu;r;rpahf 3 tUlq;fshf ngz;f 

Sf;fhd kpfr;rpwe;j gzpaplk; tpUJ toq;fpAk; 

nfsutpf;fg;gl;bUe;jJ. 

kpfr;rpwe;j gzpaplq;fs;™ (Best Workplaces™) jug;gLj;jy; gl;baypy; 
Mrpahtpy; 45MtJ ,lj;ijj; jdjhf;fpAs;s AIA
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வடЖΜ ெசТ கЦ

(ஓமந்ைத நி பர்)
அ  ரா த  ரத்தில் த த்  ைவக்கப்

பட் ள்ள தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் 
அைன வ ரி ன ம் பா  காப்ைப உ
திப்ப த் ங்கள் என ன்னாள் 
பாரா  மன்ற உ ப் பி ன ம் தமிழ்த் 
மக்கள்  ேதசியக்  கூட்ட  ணியின் 
ெபா ச்ெச ய லா ள  மான சிவ சக்தி 
ஆனந்தன் பகி ரங்க மாக ேகாரிக்ைக 
வி த் ள்ளார். அவர் வி த் ள்ள 
ஊடக அறிக்ைகயில் ேம ம் ெதரி
விக்கப்பட் ள்ள தா வ ,
கடந்த ஞாயிற் க் கி ழைம ம

ேபா ைதயில் அ  ரா த ரம் சிைறச்சா
ைலக்குள் தன  சக பா டி க டன் பிர
ேவ சித்த விட ய தா னத் திற்கு ெபா ப்
பா க வி ந்த இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான்  ரத்வத்ைத  தமிழ் 
அர சியல் ைகதிகள் அைன வ ைர ம் 
ழந்தா ளிடச் ெசய்  இ  வைர மிக

ேமா ச மாக அச் சு த் தி ள்ளார்.
இவ் வி த மான ெசயற்பா கள் இந்த 

நாட்டில் சி  பான்ைம யினத் ேதசிய 
இனங்கைள தற்ே பா  ஆட் சியில் 
உள்ள வர்கள் எவ்வா  நடத்  கின்
றார்கள் என்பைத சர்வ ேத சத் திற்கு 

ெவளிச்சம் ேபாட் க் காட் டி ள்
ள . ஆகேவ, இத்த ைகய கு  ர
மான மேனா நிைல ெகாண்ட வர்க ளி
டத்தில் நீதிைய, நியா யத் திைன எதிர்
பார்க்க டி மா என்ப ம் அப்பட்ட
மாக ெவளி யா கி ள்ள .
தற்ே பா  இரா ஜாங்க அைமச்சர் 

சிைறச்சாைல விட ய தா னத் தி லி ந்  
மட் ம் பத வியில் இ ந்  ரா ஜி
னாமாச் ெசய் ள்ளார். இந்த ெசயற்
பாட்ைட அர சாங்கம் குறித்த விட யத்
திற்கான ெபா ப் க் கூ ற லாக படம் 
காட்  வ தற்கு யற் சிக் கின்ற .
ேம ம், சிைறச்சாைல நி  வாகம் 

இவ் வி த மான சம்பவம் ஒன்ேற நைட 
ெப ற வில்ைல என் கி ற . இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் சிைறக்குச் ெசன்ேறன். 
ம  ேபா ைத யில்ைல என்  வாக் கு
லம் கூ  கின்றார். ெபா  மக்கள் 

பா  காப்  அைமச்சர் அ  ம திப்பத்
திர ப்பாக் கிைய ைவத் தி ந்தார் 
இரா ஜாங்க அைமச்சர் என் கிறார்.
இவ்வா  பல விேநா த மான க த்
க்கள் ெவளி யா கி ள்ளன.
 இத ைன விட இலங்ைக மனித உரி

ைமகள் ஆைணக் கு  விசா ர ைண

கைள தீவி ர மாக ன்ென ப்ப தா
க ம் கூ  கின்ற . இந்த ஆைணக்
கு  கடந்த காலங்களில் எத்தைன 
விட யங்க க்கு நீதிைய நிைல நாட்
டி யி க் கின்ற  என்ப  ஊர றிந்த 
உல க றிந்த விடயம். ஆக இந்த விசா
ர ைணக் கு வின் டி  இப்ே பாேத 
ெதரிந்த ெதான்ேற.
இந்த நிைலயில் அ  ரா த ரம் 

சிைறச்சா ைலயில் உள்ள தமிழ் 
அர சியல் ைகதிகள் மிகுந்த பா
காப்  அச்சத் திற்கு உள்ளா கி யி ப்ப
தாக அவர்களின் உற வி னர்கள் ெதரி
வித் ள்ளனர். 
அவ்வா றி க்ைகயில், மிக ெசாற்ப  

மான எண் ணிக்ைகயில் உள்ள தமிழ் 
அர சியல் ைகதி க க்கு திைர ம ைற 
வில் தீட்டப்ப ம் திட்டங்களால் ஆப 
த் க்கள் ஏற்பட்  வி ேமா என்ற 
அச்சம் ெவகுவாகேவ ஏற்பட் ள்ள . 
எனேவ, அவர்களின் பா காப்ைப 
உடன் உ திப்ப த்த ேவண் ம். 
அதற்கு தற்கட்டமாக அவர்கைள 
வடக்கு, கிழக்கில் உள்ள சிைறச் 
சாைலக க்கு இடமாற்ற ேவண் ம் 
என்  வலி த் கின்ேறன்.

ன்னாள் பாரா மன்ற உ ப்பினர் சிவசக்தி ஆனந்தன் ேகாரிக்ைக

அΥராதΧர தǽЧ அரżயХ ைக க П
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(கைரச்சி நி பர்)
கிளி ெநாச் சியில் நாைள தல் 20 

வய  ெதாடக்கம் 30 வய ப் பி ரி ன
க் கு  தற்கட்ட த ப் சி ஏற் ம் 

பணிகள் ஆரம் பிக்கப்பட ள்ள தாக 
மாவட்ட ெதாற்  ேநா யியல் ைவத்
தியர் நிமால் அ  ைம நாதன்  ெதரி 
வித் ள்ளார்
இ  ெதாடர்பான ஊட க வி ய லாளர் 

சந் திப்  ேநற்  பிராந் திய சுகா தார 
ேசைவ கள்ப ணி ம ைனயில் இடம்
ெபற்ற ேபாேத அவர் இவ்வா  ெதரி
வித்தார்.

அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில், 
மாவட்டத்தில்  பதி  ெசய்யப்

பட்ட20, 30வய ப் பி ரி வினர் 28482 
ேபர் உள்ளனர் அவர்க க்கான 
தற்கட்ட த ப் சி ஏற் ம் பணிகள் 

நாைள கிளி ெநாச்சி மத் திய மகா வித்
தி யா லயம்,தர்ம ரம் மத் திய கல் ரி,  
ழங்காவில்  ஆதா ர ைவத் தி ய சாைல  

, ந க கரி சுகா தார ைவத் திய அதி காரி 
அ  வ ல கத் தி ம் ன்ென க்கப்ப
ட ள்ளன. 

21ஆம் திக தி ெசவ்வாய்க் கி ழைம 
கிளி ெநாச்சி மத் திய மகா வித் தி
யா லயம் , உ த் தி ர ரம் பிர ேதச 
ைவத் தி ய சாைல, அக்க ராயன்  மகா 
வித் தி யா லயம், இரா ம நா த ரம் மகா  
வித் தி யா லயம், ழங்காவில் ஆதார 
ைவத் தி ய சாைல, தர்ம ரம் மத்திய 
கல் ரி, பைள சுகாதார ைவத்திய 
அதிகாரி அ வலகம் என்பவற்றி ம் 
த ப் சி ஏற் ம் பணி ன்ென க் 
கப்பட ள்ள   என்றார்..

( எம்.நி ட்டன்)
யாழ்ப்பா ணத்தில்  ேநற்   ெதாடக் 

கம் தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு 
உத்த ரைவ மீறி வீதியில் பய ணிப்ப
வர்கள் அதி வி ைர  அன் டிஜன் பரி
ேசா த ைனக்கு உட்ப த்தப்ப  கின்
றார்கள்.  ெபாலிஸார் மற் ம் சுகா
தாரத் ைற யினர் இைணந்  இந்த 
நட வ டிக்ைகைய ேநற்   ற்பகல் 
ெகாக் குவில் ேக.ேக.எஸ். வீதியில் 
குளப் பிட்டிச் சந் திக்கு அண்ைமயில் 
ஆரம் பித்தனர்.
நாட்டில்  தனி  ைமப்ப  த்தல் 

ஊர டங்கு வ ம் ஒக்ே டாபர் தலாம் 

திக தி வைர நைட  ைறப்ப த்தப்பட்
ள்ள நிைலயில் வீதியில் ெபா  மக்

களின் நட மாட்டம் அதி க ரித் ள்ள .
நாட்டில்  தனி  ைமப்ப  த்தல் 

ஊர டங்ைக மீறி ேதைவ யற்  நட மா
 ப வர்கள் மீ  நட வ டிக்ைக எ க்

கு மா  ெபாலிஸ் மா அதி ப க்கு 
ஜனா தி பதி பணித் தி ந்தார். இந்த 
நிைலயில் அத் தி யா வ சிய ேசைவ
களில் ஈ  பட அ  ம திக்கப்பட்ட
வர்கள் தவிர்ந்  வீதி களில் நட மா 
ப வர்க க்கு அதி வி ைர  அன் டிஜன் 
பரி ேசா த ைனைய ன்ென க்கும் 
பணி  ஆரம் பிக்கப்பட்ட .

யாழ்ப்பாணம் ெபாலிஸார் மற் ம் 
நல் ர் சுகா தார ம த் வ அதி காரி 
பணி  மைன  இைணந்  ேநற்  
ற்பகல் ெகாக் குவில் ேக.ேக.எஸ். 

வீதியில் குளப் பிட்டிச் சந் திக்கு அண்
ைமயில் வீதியில் நட மா ேவார் மீ  
அன் டிஜன் பரி ேசா தைன ன்ென
க்கப்பட்ட .
இேத ேவைள ெகாேரானா ெதாற்  

அைடயாளம்  காணப்ப  ேவார் 
ேகாப்பாய்  ெகாவிட்19 சிகிச்ைச 
நிைலயத் க்கு அ ப்ப நடவடிக்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ளைம குறிப்பிடத் 
தக்க .

ஓமந்ைத,
நீதிக்காக ஏங்கும் தமிழ்மக்கள் விட யத்தில் 

அர சியல் வியா பா ரத்ைத றந்தள்ளி நீதிைய 
ெபற் த்தா ங்கள் என வ  னியா மாவட்ட 
வலிந்  காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடாரின் உற வி
னர்கள் சங்கத்தின் ெசய லாளர் சி.ெஜனிற்றா 
ெதரி வித்தார். வ  னி யா வில்ேநற்  இடம்
ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் கலந் 
ெகாண்  க த்  ெதரி வித்த ேபாேத அவர் 
இவ்வா  ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,
ஓ.எம்.பி. அ  வ லகம் ஒ  கண்  ைடப் பிற்

கா கேவ உ  வாக்கப்பட்ட . அ  சர்வ ேத சத்
திைன ஏமாற்  வ தற்காக அரசின் தந் தி ேரா
பா யத்தால் உ  வாக்கப்பட்ட . அந்த அ
வ ல கத்தின் மீ  எமக்கு நம் பிக்ைக யில்ைல.
அதைன யா க்காக 
திறந்தார்கள் என்ப  
எமக்கு  ெதரி  யா . 
ெகாைல யா ளி க ளிடம் 
தமி ழர்க க்கு நீதி 
வழங்  கு  வ  தற்க ான 
ெபா ப் பிைன வழங்
க  டி மா என்பைத 
ரிந்  ெகாள்ள டி ய
வில்ைல.
எனேவ இனப்ப 

ெகா ைலைய ெசய்த 
இலங்ைக அர சுக்கு 
மன்  னிப்  வழங்
காமல்  குற்ற  வா  ளி
கைள சர்வ ேதச குற்
ற வியல் நீதி மன்றில் 
பாரப்ப  த்தி  எம் 
உற  க க்கு சர்வ ேத
ச நீதி கிைடப்ப தற்கு 
இைண அ  ச ரைண 
நா கள் உத வி  ரி ய
ேவண் ம். 
இந்த  ெந க்க

டி  யான  காலப்ப  கு
தி யி ம் எம  சங்
கத்தின் அம்பாைற 
மாவட்ட தைல விைய 
ெபாலிசார்  விசா  ர
ைணக்கு அைழத் ள்
ளார்கள். மனித உரி
ைமகள் அமர் கள் 
இடம்ெபற் க்ெ காண்
டி  க்கும்  சூழலில் 
கூட இந்த அரசு மீறல்
கைள அரங்ேகற்றி 
வ  கின்ற . 
அைமச்சர் திேனஷ் 

குண வர்த்தன உட்பட 
பலர் எம  நீதிக்கான 
ேபா ர ாட்டத்  திைன 
ம ங்க டிப்ப தற்காக 
பல்ேவ  ெபாய்கைள 
கூறி  சர்வ  ேத  சத்
திைன திைச தி ப்பி 
வ  கின்றனர். நாம்12 
வ  ட மாக ெதாடர்ந்  
ேபாரா  டிக்ெ  காண்  டி
க் கிேறாம். எனேவ 

சர்வ  ேதச  நா கள் 
தங்க ள  நல க்காக 
இலங்ைக  அரைச 
பா  காக்காமல் மனி
தா  பி  மான  அடிப்ப
ைடயில் எம  பிரச் சி
ைனைய தீர்ப்ப தற்கு 
ன்வ ர ேவண் ம். 
இந்த அமர் வி லா

வ  எம  உற  க
க்கு நீதி கிைடப்

ப தற்கு வழி ச ைமக்க 
ேவண் ம். 
இன்  தமிழ்  அ  ர

சியல் வாதிகள் தங்
க ள  கதி ைர கைள 
பா  க ாப்ப  தற்க ாக 
தங்க க்குள் ேபரம்
ேப  சிக்ெ  காண்  டி  க்

கின்றார்கள். அதைன தவிர்த்  மக்களின் 
வி  த ைலக்காக அர சியல் வாதி க ம், ெபா
மக்க ம் ஒட்  ெமாத்த குர லாக ஒலித்  
ஒன்றாக ெசயற்ப ட ேவண் ம்.

அ ப் பிய கடி தங்கைள பார்த்தால் தமிழ்
மக்களின் பிரச் சி ைன கைள தீர்ப்ப தற்கு 
பதி லாக உங்க ள  அர சி ய க்காக அ ப் பி
யி க் கின் றீர்களா என்ேற எண்ணத்ே தான் 
கின்ற . இலங்ைக அரசு ள் ளி வி பர அடிப்ப
ைடயில் கடி தங்கைள அ ப் பி யி க் கின்ற . 
அ  உங்களால் ஏன் டி யா .
பாரா  மன்றம் ெசன்  ெவற்  கைத ேபசி 

விட்  வ கின்றீர்கள் . எமக்காக குரல் 
ெகா ப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்ைக டன் நாம் 
பயணித்ேதாம்.
எனேவ ேதசியம் ேபசிக் ெகாண்  பிரிந்  

நின்  இனத் ேராகமாக ெசயற்படாதீர்கள். 
எம  நீதிக்காக உங்கள  அரசியல் வியா 
பாரத்ைத ம பக்கம் ைவத் விட்  நீதிைய 
ெபற் த்தா ங்கள் என்றார்.

காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடாரின் உறவினர்கள் சங்கம்
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கிழக்குச்ெசய்திகள்

(மாமாங்கம் நி பர்)
மட்டக்க ளப்  மாவட்ட பாரா  மன்ற 

உ ப் பினர் ேகாவிந்தன் க  ணா கரன் , 
ன்னாள் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க ளான 

ஞா.சிறி தரன், பா. அரி ேயந் திரன். மட்  
மாந க ர சைப ேமயர் சர வ ண பவன் உட்பட 
10 ேப க்கு எதி ராக தியா க தீபம் திலீ பனின் 
நிைன ேவந்தைல நிைன கூ  வ தற்கு  மட்
டக்க ளப்  நீதவான் நீதி மன்றம் ேநற்  ன்
தினம் (ெவள் ளிக் கி ழைம) தைட உத்த ர  
பிறப் பித் ள்ள .
தமி ழீழ வி  தைலப் லி களின் உ ப்

பினர் திலீ பைன நிைன  கூ ம் விதமாக  
17 ஆம் திகதி ெதாடக்கம் எதிர்வ ம் 26 
ஆம் திக தி வைர பாரா  மன்ற உ ப் பினர் 
ேகாவிந்தன் க  ணா கரன், ன்னாள் பாரா

 மன்ற உ ப் பி னர்க ளான ஞா.சிறி தரன், 
பா. அரி ேயந் திரன். தமிழ் ேதசிய மக்கள் 
ன்னணி ேதசிய அைமப்பாளர் தர்ம

லிங்கம் சுேரஷ்,மட்  மாந க ர சைப தல்வர் 
தியா க ராஜா சர வ ண பவன், சபா ெரத் தினம் 

சிவ ேயா க நாதன் (சீலன்),குண ராசா குண ேச
கரன், மட்டக்க ளப்  மாந க ர சைப பிரதி ேமயர் 
கந்த சாமி சத் தி ய சீலன், ன்னாள் கிழக் கு
மா காண பிரதி தவி சாளர் இந் தி ர குமார் நித்
தி யா னந்தன், கி ஷ்ண பிள்ைள ேசேயான் 
மற் ம் அவர்சார்ந்த உ ப் பி னர்க ளா ம் 
விளக்ேகற்றி நிைன  கூரல் நட வ டிக்ைக 
இடம்ெபற உள்ள தாக ெபாலிஸ் நிைலய 
ல னாய்  உத் தி ேயா கத்தர்க க்கு நம்ப
க ர மான தகவல் கிைடத் ள்ள தா க ம்,இவ்
வா றான நிகழ்  நடந்தால் இதற்கு எதி ரா ன
வர்களால் எதிர்ப்  நட வ டிக்ைகயில் ஈ  ப ட  
வாய்ப்  இ ப்ப தனா ம் மற் ம் நாட்டில் 
தற்ே பா  ெகாேரானா ெதாற் ப் பரவல் 
தாக்கம் அதி க ரித் ள்ளதன் கார ண மாக இந்த 
ேநாய் ெதாற்ைறக் கட் ப்ப த் ம் க மாக 
சுகா தார நட வ டிக்ைக யிைன நாட்  மக்கள் 
கைடப் பி டிக்க ேவண் டிய அவ சியம் இ ப்
ப தனா ம் இவ்வா றான நிைன  கூரல் 
நட வ டிக்ைக நைட ெப றாமல் தைட உத்த
ர  ஒன்ைற வழங்குமா  மன் றிற்கு மட்

டக்க ளப்  தைல ைம யக ெபாலிஸ் நிைலய 
பதில் ெபா ப்ப தி காரி ெபாலிஸ் பரி ேசா தகர் 
வாகீட் அறிக்ைக சமர்ப்பித்தி ந்தார்.
இதன் பிர காரம் ெபாலிஸாரினால் மன்
க்கு ேகாப் பி டப்பட் ள்ள அறிக்ைகயின் 

பிர காரம் ெபாலிஸார் குறித்த இடத்தில் 
17ஆம் திகதி ெதாடக்கம்26ஆம் திக தி  
 வ ைரயில் ேமற்ெ காள்ள தீர்மா னித் தி க்கும் 
ேமற்படி  நட  வ  டிக்ைக  யிைன  த த்  
நி த் ம் ெபா ட்  தைட உத்த ரைவ பிறப்
பிப்ப தற்கு ஏ க்கள் இ ப்பதில் மன்  தி ப்
தி ப  வ தனால் 1979 ஆம் ஆண்  15ஆம் 
இலக்க குற்றவியல் நைட ைறச்சட்ட 
ேகாைவயின் பிரி  (106)1 கீழ் ெபாலிஸார் 
ேகாரியவா  தைட உத்தர  பிறப்பித்  
கட்டைள பிறப்பித் ள்ள .
இந்த  நீதிமன்ற  கட்டைளகைள 

கு றி த் த வ ர் க ளி ட ம்  ெ சன்  
ெபாலிஸார் வழங்க ம்  நடவடிக்ைக 
எ க்கப்பட்டி ந்த .

திலீ பனின் நிைன ேவந்தைல அ ஷ் டிப்ப தற்கு ேகாவிந்தன் 
க  ணா கரன் எம்.பி.  உட்பட 10 ேப க்கு தைட உத்த ர

(பட் டி ப்  நி பர்)
மண் அகழ் விற்கு வழங்கப்ப ம் அ  ம

திப்பத் தி ரத்தில் காலம் குறிப் பிட்  வழங்
கப்ப டா ைம யினால் சட்ட விேரா த மான 
ைறயில் ன்ென க்கப்ப ம் மண் 

அகழ் விைன கட் ப்ப த்  வதில் சிர மங்
கைள எதிர்ெ காள்வ தா க ம் இ  ெதாடர்பில் 
அைமச்சரின் கவ னத் திற்கு ெகாண்  ெசன்
ள்ள தா க ம் மட்டக்க ளப்  மாவட்ட 

அர சாங்க அதிபர் ேக.க  ணா கரன் ெதரி
வித் ள்ளார்.
மட்டக்க ளப்  மாவட்ட ெசய ல கத்தில் 

நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
எ ப்பப்பட்ட ேகள் விக்கு பதி ல ளிக் கும்
ேபாேத அவர் இதைன ெதரி வித்தார்.
மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில் ன்ென க்

கப்ப ம் சட்ட விேராத மண் அகழ்  ெசயற்
பா கள் ெதாடர்பில் சுற்றாடல் அைமச்ச
க்கும் ஆ  நர்க க்கும் கிழக்கு மாகாண 

அர சாங்க அதி
ப ர் க  க் கு ம் 
விச்ச ரி த வியல் 
மற் ம்  சுற்
றாடல் திைணக்
களம் ஆகி ய வற்
றிைன ஒ ங் கி
ைணத்  நிகழ்  
நி  ை ல   ட ா க 
ஒ  கூட்டம் நைட ெபற்ற .
இதன்ே பா  சட்ட வி ேராத மண் அகழ்  

ெதாடர்பில் பிரஸ்தா பிக்கப்பட்ட . அந்த 
 ேவ ைளயில் ெபாலி ஸா ரினால் மணல்
ெகாண்  ெசல் ம்ே பா  அதைன த ப்ப
தற்கு சில கட் ப்பா கள் உள்ளதன் கார
ண மாக சிர மத் திைன எதிர்ெ காள்வ தாக சுட்
டிக்காட்டப்பட்ட . வழங்கப்ப  கின்ற அ
ம திப்பத் தி ரத்தில் காலம் கு றிப் பிட்  வழங்
கா ைம யினால் கட் ப்ப த்  வதில் சில 

சிர மங்கள் உள்ள ெதன்பைத அைமச்சரின் 
கவ னத் திற்கு ெகாண்  ெசன் ள்ேளன்.இ  
ெதாடர்பில் எதிர்கா லத்தில் நட வ டிக்ைக ெய
க்கப்ப ம். அவ்வா றான கட் ப்பா கள்  

அ ல்ப த்தப்ப ம். அ  ம திப்பத் தி ரத்தில் 
காலம் குறிப் பி டப்பட்டால் இல கு வாக சட்ட 
விேராத மணல் அகழ் விைன கட் ப்ப த்த

 டி ம் என நிைனக் கின்ேறன் என்றார்.
ஜனா தி பதி அவர்களின் 'சுபீட்சத்தின் 

ேநாக்கு' ேதசிய ெகாள்ைகத் திட்டத் திற்க
ைம வாக விைள யாட் த் ைற அைமச்சின் 
கீழ் ேதசிய ெதாழில் வழி காட்டல் வாரம் 
ஒன்  எதிர்வ ம் ஒக்ேடாபர் 04 ஆம் திகதி 
ெதாடக்கம் 10 ஆம் திகதி நாடளாவிய ரீதியில் 
ன்ென க்கப்பட ள்ளதாக ம் அதில் 

இைளஞர், வதிகைள கலந் ெகாண்  
பயன்ெப மா  மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் 
இதன்ேபா  ேகாரிக்ைக வி த்தார். 

(சம்மாந் ைற 
ேமல திக நி பர்)

'மைறந்த  தைலவர் 
அஷ்ரப் ஸ்லிம் காங்
கிரஸ் கட் சிைய ஆரம்
பித்த காலத்தில் பட்ட 
ன்ப ய ரங்கள், சிந் திய 

கண் ணீ ம், ெசந் நீ ம் 
தான் இன்  கட் சி யி
ள்ள பலர் ேகாடீஸ்வ ரர்

க ளாக மாற ம், மற் ம் சிலர் குேப ரர்க ளாகத் 
தம்ைம நிைனக்கும் வைகயில் திக ழ ம் 
உர மாக மாறி ய ' என்  ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் 
காங் கி ரஸின் தவி சா ள ம், கட் சியின் ேபச்சா
ள ரா கத் தி கழ்ந்த வ  மான ' ழக்கம்' ஏ.எல்.
அப் ல் மஜீத் காட்ட மாகக் கூறினார்.
ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் காங் கி ரஸின் ஸ்தாப கத்

த ைல வ ம், ன்னாள் அைமச்ச  மான எம்.
எச்.எம்.அஷ்ரபின் 21 ஆவ  நிைன  தி னத்
ைத ெயாட்டி, அவர் ஆற் றிய நிைன ேவந்தல் 
உைர யி ேலேய ேமற்கண்ட வா  கூறினார்.
தைலவர் அஷ்ரபின் நிைன ேவந்தைல 

ெயாட்டி தம  க ல் வாயி லாக அவர் 
நிைன ேவந்தல் உைர யாற் றினார்.
தவி சாளர் அப் ல் மஜீத் ெதாடர்ந்  உைர

யாற்  ைகயில் ேம ம் கூறி ய தா வ
'அன்  தைலவர் அஷ்ரப் ெப ம் ன்ப 
ய ரங்க க்கு மத் தியில், தியா கத்தின் லம் 

வளர்த்ெத த்த, உ  வாக் கிய ஸ்லிம் காங்
கிரஸ் கட்சி இந்த நாட்  ஸ் லிம்க க்கு 
அர சியல் க வ ரிையக் ெகா த்  தைல 
நிமிர்ந்  வாழ ைவத்த .
ஆனால் அவ ர  மைற க் குப்பின்,  ெக
ம் ள்ள அவ ர  தைல ைமத் வ ெசயற்பா
கள், உ  தி யான தீர்மா னங்கைள ன்ென
க்கும் திறன்கைள இழந்  அ  ஸ்லிம் 

ச  கத்ைத நலி வ ைட ம் நிைலக் குத்தள்
ளி ள்ள . கட் சிக்காக அய ரா  உைழத்த, 
கண்ணீர் சிந் திக்கஷ்டப்பட்ட, கு ம்பங்
கைள இழந்த பலர் இன்  கட் சிைய விட் ம் 
ஒ ங் கி ள்ளனர். எந்த ேநாக் கித் திற்காக,, 
ச  கத்தின் விடி க்காக , உரி ைமக்காக 
தைலவர் அஷ்ரப் கட் சிைய ஆரம் பித்தாேரா, 
அப்பா ைதைய விட் ம் கட்சி தடம் மாறி 
பலர் ேகாடிஸ்வ ரர்க ளாக மாற ம், இன் ம் 
சிலர் தம்ைம குேப ரர்க ெளன நிைனக்க ம், 
மாற ம் வழி வ குத் ள்ள . கு  நி ல மன்னர்
க ைள ம், ேகாடீஸ்வ ரர்கைள ம் உ  வாக்

க ம் தான் கட்சி இன்  ெசயற்ப ம் நிைல
யி ள்ள .
அன்  தைலவர் அஷ்ரப் கட் சியின் கட்ட

ைமப்ைப, குறிப்பாக உச்ச பீ டத்ைத மிகப்ப ல
மிக்க தாக மிளிரச் ெசய்தார். ஆனால் இன்  
கட் சியின் உச்ச பீடம் மலி னப்ப த்தப்பட்
ள்ள . தைலவர் அஷ்ரப் காலத்தில் 23 

உ ப் பி னர்க டன் இ க்க மாக இ ந்  
வந்த உச்ச பீடம் இவ்வா  மலி னப்ப த்தப்
பட் ள்ள  மட்  மன்றி அங்கு கட் சியின் 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் ெசால்வ தான் 
ேவத வாக்கு என்ற நிைல ம் இன் ள்ள .
இந் நி ைலயில், தைலவர் அஷ்ரப் ன்

ைவத்த இலக் கு கைள, அவ ர  ெகாள்ைக 
ேகாட்பா  கைள, ச  கத்தின் உரி ைம கைள 
ெவன்ெற க்க டி மா? எனக்ேகட்க வி ம்

 கின்ேறன்.
தமி ழர்கள் அழிந்  விட்டார்கள், ஒழிந் 

விட்டார்க ெளன அரசு நிைனத்த , ஆனால் 
தமி ழர்கள் வீ  ெகாண்  எ ந்  நிற் கி
றார்கள். அவர்களின் தைல ைமகள்  ெக
ம் ள்ள வர்க ளாகத் திகழ் கின்றனர்.
இதனால் தான் தம் ச  கத் திற்காக, உரி

ைமக்காக மேனா க ேணசன், சாணக் கியன், 
ேபான்ற பல தமிழ் அர சியல்வாதிகள் பாரா

 மன்றத் திற் குள் ம், ெவளி ேய ம் உரத்
க் குரல் ெகா த்  வ  கின்றனர்.
இத்த ைகய தைல ைம கேள சி  பான்ைம 

ச  கங்க க்குத் ேதைவ யாகும். ஆனால் 
 ெக ம் பில்லாத ஸ்லிம் பிரதி நிதி

களால் ஸ் லிம்க ள  வாக் கு களின் ெப
மானம் பல வீனப்பட் ள்ள . ஸ்லிம் 
காங் கி ரஸின் பாரா  மன்றப் பிரதி நிதிகள், 
இன்  இ ட் க் குைகக்குள் அைட பட் க் 
ெகாண் ள்ளனர்.
ெ ம ா த் த  ம ா க  ஸ்  லி ம் க ளின் 

அர சியல் ேதால்வி அைடந்  விட்ட . 
ெக ம்பற்றவர்களால் இந்த நிைலைம 

ஏற்பட் ள்ள . இன்  மன்னிக்காதவர்கைள, 
மன்னிக்கப்படக் கூடாதவர்கைள மன்னித்  
விட்ேடாம் என்கின்றனர்.

18ஆவ , 19 ஆவ  அரசியலைமப் த் 
தி த்தத்திற்கு நம  ஸ்லிம் காங்கிரஸ் 
உ ப்பினர்கள் ைக யர்த்தி ஆதரவளித்த  
மட் மன்றி 20 ஆவ  தி த்தத்திற்கு 
ஆதரவாக ஓரங்க நாடகேம நடத்தினார்கள்.

சட்டவிேராதமான ைறயில் ன்ென க்கப்ப ம் 
மண் அகழ்விைன கட் ப்ப த் வதில் சிரமங்கள்

அைமச்சரின் கவனத்திற்கு ெகாண்  வந் ள்ளதாக கூ கின்றார் மட் . அரச அதிபர்

ஸ்லிம் காங்கிரஸில் இன்
குேபரர்க ம் ேகாடீஸ்வரர்க ம்

தவிசாளர் அப் ல் மஜீத் காட்டம்

(ெபரியேபாரதீ  நி பர்) 
 ெகாேரானா ெதாற் த் தாக்கத்தால் அன்றாடம் நாட்கூலி 

ேவைலெசய்  அதிலி ந்  கிைடக்கும் வ மானத்தில் 
தம  கு ம்பங்கைளப் பா காத் வ ம் மக்கள் ெபரி ம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளதாக கவைல ெதரிவிக்கின்றனர்.
இந்நிைலயில் மட்டக்களப்  மாவட்டம் மண் ைன ெதன் 

எ வில் பற்  பிரேதசத்திற்குட்பட்ட எ வில், பட்டி ப் , 
கு மண்ெவளி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாழ்வாதாரம் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மற் ம் ச்சக்கர வண்டி ஓட் னர்கள் 
உள்ளிட்ட 300 கு ம்பங்க க்கு ேநற்  அரிசி, மற் ம் 
மரக்கறி உள்ளிட்ட உண ப் ெபா ட்கள் வழங்கி 
ைவக்கப்பட்டன.
மண் ைன ெதன் எ வில் பற்  பிரேதச சைப 

உ ப்பின ம், ச க ேசைவயாள மான ேமகசுந்தரம் 
விேனாராஜ்  தன  ெசாந்த நிதியில் இ ந்  இந்த உலர் 
உண ப் ெபா ட்கைள வழங்கி ைவத் ள்ளார்.

உலர் உண ப்ெபாதிகள் வழங்கல்ெலாஹான்...
குற்றச்சாட் க்கள்  ஆதார ர்வமாக 

நி பிக்கப்பட்டால் கட்சி மட்டத்தில் உரிய 
நடவடிக்ைக எ க்கப்ப ம் என ஸ்ரீலங்கா 
ெபா ஜன ெபர னவின் ெபா ச்ெசயலாளர் 
சாகர காரியவசம் ெதரிவித்தார்.
இராஜாங்க  அைமச்சர்  ெலாஹான் 

ர த் வ த் ை த  சி ை ற க் ை க தி க ை ள 
அச்சு த்தியதாக கூறப்பட் ள்ள விடயம் 
குறித்  வினவிய  ேபா  இதைனத் 
ெதரிவித்த அவர் ேம ம் குறிப்பி ைகயில் ,
இராஜாங்க  அைமச்சர்  ெலாஹான் 

ர த் வ த்ை த  சிை ற ச் ச ா ை ல க் குள் 
ைறயற்ற வைகயில் ெசயற்பட்டதாக 

குறிப்பிடப்ப கிற .  இச்சம்பவம் குறித்  
சுயாதீன விசாரைணகைள ரிதகரமாக 
ன்ென க்குமா   ெபா  மக்கள் 

பா காப்   அைமச்சர்  ெபாலிஸ்மா அதி 
ப க்கு ஆேலாசைன வழங்கி ள்ளார்.
இத்தாலிக்கு உத்திேயாக ர்வ விஜயத்ைத 

ேமற்ெகாண் ள்ள  பிரதமர்  மஹிந்த 
ராஜபக்  ஷ நா  தி ம்பிய ம், ெபா ஜன 
ெபர னவின்  ெசயற்கு  கூட்டம் கூ ம். 

இக்கூட்டத்தில் இவ்விடயம் குறித்  அதிக 
கவனம் ெச த்தப்ப ம். இச்சம்பவத்தினால் 
அரசாங்கத்ைத  ெந க்கடிக்குள்ளாக்க 
ே வண்ட ா ம்  என்  க ட் சியின் 
உயர்மட்டத்தில் கூறப்பட்டைதய த்  
அவர் சிைறச்சாைலகள் காைமத் வம் 
மற் ம் சிைறக்ைகதிகள் னர்வாழ்வளிப்  
இராஜாங்க  அைமச்சு  பதவிைய 
இராஜினாமா ெசய் ள்ளார். அவர் மீ  
ன்ைவக்கப்பட் ள்ள குற்றச்சாட் க்கள் 

ஆதார ர்வமாக  நி பிக்கப்பட்டால் 
அ  ெதாடர்பில் கட்சி மட்டத்தில் உரிய 
நடவடிக்ைக எ க்கப்ப ம். ெபா ஜன 
ெபர னவின் உ ப்பினர்கள் ஒ  சிலர  
ெசயற்பா கள்  கடந்த  காலங்களில் 
கட்சிக்கும், அரசாங்கத்திற்கும் பாதிப்ைப 
ஏற்ப த் ம் வைகயில் இ ந்தன. அவர்கள் 
கட்சியில்  இ ந்  நீக்கப்பட்டார்கள் . 
ெபா ஜன ெபர னவிற்கு பாதிப்ைப 
ஏற்ப த் ம்  ெசயற்ப ா க க்கு 
ஒ ேபா ம் இடமளிக்க டியா . மக்களின 
எதிர்பார்ப் க க்கு  அைமய  கட்சி 
ெசயற்ப ம் என்றார். 

(ெதாடர்ச்சி)
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இந் திய  வம்சா வளி  இந்   க் கு
லத்ேதார்  Bsc (Hons) in Quantity Surveying 
பட்டம்  ெபற்   ெவளி நா  களில்  
ேவைல  ெசய்   தற்ே பா   ஹட்டனில்  
(Hatton) சுய ெதாழில்  (பால் பண்ைண , 
Dairy Farm) ெதாடங் கி யி க்கும்  1985 
இல் பிறந்த வி ட் சிக ராசி அ ஷ 
நட்சத் திரம்  ெகாண்ட  மண ம க க்கு  
மைல ய கத்ைதச்  ேசர்ந்த  ெபா த்த
மான  மண ம கைள  எதிர்பார்க் கின்ேறாம் 
. ெதாடர்  க க்கு : 0772205739

ெகா ம்  , நாடார் , தனியார்  ைறயில் 
ெதாழில்  பார்க்கும் 28 வய  ைடய 
தன  மக க்கு , படித்த வரைன 
ெபற்ேறார்  எதிர்பார்க் கின்றனர் . ெதாடர்

 க க்கு 0773817487, 077 5484386

மைல ய கத்ைதச் ேசர்ந்த  1986ஆம் 
ஆண்  பிறந்த இந்  மதம், ஆதித் தி ரா
விடர் , ெசவ்வாய் உள்ள சுயத்ெ தாழில் 
ரி ம் மண ம க க்கு  மைல ய கத்ைதச் 
ேசர்ந்த  ெசவ்வாய் உள்ள நற்பண் ள்ள  
மண மகள்  ேதைவ . T.P: 076 1631571, 
077 8336309

1973ஆம் ஆண்   பிறந்த  Business 
ெசய் ம்  கும்ப ராசி  அவிட்ட நட்சத்
திரம்  உயரம் 5.4 அடி உைடய மண ம க
க்கு  மண மகள்  ேதைவ .  மண மகள்  

5.4 அடிைய ெகாண்ட வ ரா க ம்  நல் 
ஒ க்கம் மற் ம் ெபா  நிறத்ே தாற்
றத்ைத ம்  ெகாண் டி க்க ேவண் ம் 
. ெதாடர்  +447861307838 (Ramesh) 
(UK) whatsapp உண் .  077 6747650 
(Suresh) (Colombo)

1983இல் பிறந்த ெகா ம்ைப ேசர்ந்த  
BA  படித்த சுய ெதாழில் ெசய் ம் மண ம
க க்கு 7 இல் ெசவ்வாய் ேதாஷம் அற்
ற . ெபா ந்தக் கூ டிய அழ கிய படித்த 
மண ம கைள எதிர்பார்க் கின்ேறாம். உள்
நாட் , ெவளி நாட் . 075 6696801 , 011 
2598824
**********************************

”வாழ் க்கு  வழி காட் ம்” மீனாட்சி சுந்த
ேர சு வரர்   தி  மண  ேசைவயில்  பல்லா
யிரக் கணக்கான யாழ்ப்பாண  ஜாத கங்க
டன்  இந் திய வம்சா வளி , இந் க்கள் , 

கிறிஸ்த வர்கள், உள்நாட் , ெவளி நாட்  
வரன்கைளப் ெபற் க்ெ காள்ளலாம். 
ெகா ம்ைபத்  தைல ைம ய க மா க ம்  
யாழ்ப்பாணம்  ெவளி நா  களில் ெதாடர்
பா ளர்க ைள ம்  ெகாண்   இயங் கு கி ற  
. 011 2364533, 077 6313991 இல.57, ஸ்ரீ 
ேபாதி க்கா ராம வீதி (விகாைர ேலன்), 
ெவள்ள வத்ைத. கிைள – தா வைள கர
ணவாய். கர ெவட்டி 0779739558
**********************************

அ  வ லக  ேவைலவாய்ப்  

ெகா ம்பில்  இயங் கி வ ம் பிர பல 
கம்பனி ஒன் றிற்கு  குழந்ைதகள்  
விைள யாட்   உப க ர ணங்கள் மற் ம் 
அத டன்  ெதாடர்  ைடய  ஏைனய 
ெபா ட்கள்  (Toys & Related) (Kids 
Products) விற்பைன ெசய்வ தற்கு 
சிறப்  ேதர்ச்சி ெபற்ற 5 to 10 வ டம் 
அ  பவம்  உள்ள  விற்ப ைன யா ளர்கள்  
ேதைவ. சம்பளம் ேபசித் தீர்மா னிக்கலாம் 
.  தகு தி  ைட வர்கள்  மட் ம் ெதாடர்

 ெகாள்ள ம் .  E –mail vacancy.col@
gmail.com Mobile 075 9337712

ெகா ம்பில்  இயங் கி வ ம்  பல்ெ பா ள்  
இறக் கு மதி  ெசய் ம் நி  வனம்  ஒன்
றிற்கு  விற்பைன  பிர நி திகள்  ேதைவ 
. பாட சாைல  உப க ர ணங்கள் , கக்க
வ சங்கள் , ஹாட்ெவயார்  ெபா ட்கள்  
ேபான்ற ைறயில்  அ  பவம்   உள்
ள வர்கள்  விண்ணப் பிக்கலாம் . அ
ப வ மற்ற  ஆர்வம்  உள்ள வர்க க்கு  
பயிற் சி ய ளிக்கப்ப ம் .  உடன் ெதாடர்

 க க்கு : 071 8843556

Office  Clerk – Female  – Purchasing Dep 
. வத்த ைளயில்  அைமந் ள்ள  எம  
நி  வத்தில்  பணி யாற்ற  க.ெபா.த. 
உயர்தரம் சித் தி ய ைடந்த  ஆங் கிலம் 
மற் ம் சிங்கள, கணனி  அறி  ைட
ய வர்கள்  ேதைவ . வய ெதல்ைல  30 
இற்கு  குைறந்த வர்கள் . ேநர் கப் பரீட்
ைசக்கு  திங்கள்  தல்  ெவள்ளி வைர 
ேநரில் வர ம் . இல.18, ெவளி அ ன 
வீதி, ேஹகித்த , வத்தைள. ெதாைல
ேபசி : 076 6200300. மின்னஞ்சல் : hr@
cliftextiles.com

அ  வ லக ேவைலக்கு அ  ப வ ள்ள 
ெபண் பிள்ைள ேதைவ. ெகா ம்ைப 
அண் டி ய வர்கள் வி ம்பத்தக்க . 074 
0555922
**********************************

ேஹாட்டல் / ேபக்கரி

அக் கு ர ைனயில் தி தாக திறக்கப்ப ம் 
SAS Bakery இற்கு ேசார்ட்ஈட்ஸ் ேமக்கர், 
அவண் ேபக்க ரிபாஸ், ெகாத் பாஸ் 
ேபான்ற ேவைல க க்கு ஆட்கள் 
ேதைவ. உண , தங்குமிடவசதி வழங்க 
ப்ப ம். கவர்ச்சிகரமான சம்பளம் வழங்க 
ப்ப ம். ெதாடர் க க்கு : 076 7600974, 
076 4012343
********************************

சைமயல் /பரா ம ரிப்

ெகா ம்பில் உள்ள வீெடான்றில் குழந்
ைத கைள பரா ம ரிப்ப தற்கும் வீட்  
ேவைல ெசய்வ தற்கும் அ  ப வ ள்ள 
ெபண் ேதைவ. சம்பளம் ேபசித் தீர்மா னிக்
கப்ப ம். ெதாடர்  : 076 1283990

ெகா ம்பில்  உள்ள  வீட் டிற்கு  50 
வய க்கு  குைற வான  வீட்டில் தங் கி
யி ந்   ேவைல ெசய்ய பணிப்ெபண்  
ேதைவ . ெதாடர் க்கு : 0753431025

கிறிஸ்தவ  அல்ல  ஸ்லிம்  தங்கி  
வீட்  ேவைல ெசய்யக் கூ டிய  
பணிப்ெபண்  ேதைவ . வய  (25 – 
50). சம்பளம் 30000/=. N.I.C க் கியம் . 
ெதாடர்  0778284674, 0741683979

0766300261 ெகா ம்பில்  தங்கி  
வீட்  ேவைல ெசய்ய மைல யகப்  
பணிப்ெபண்  ேதைவ . வய  (25 – 
50) ஒன்  சம்பளம் 32000/=. ெதாடர்  
: 0779779223
********************************

பா  காப்  / சாரதி 

வத்த ைளயில்  அைமந் ள்ள  ெதாழிற்
சா ைலக்கு  ப சர் , கன்ெடய்னர்  ெலாறி 
, கன ரக வாகன  சார திகள்  மற் ம் இல கு
ரக வாகன சார திகள் ேதைவ . 03 வ ட 
அ  ப வ ள்ள வர்கள்  வி ம்பத்தக்க  . 
உண   மற் ம் இல வச தங் கு மிட வசதி 
வழங்கப்ப ம் . ேநரில் வர ம் . இல.18, 
ெவளி அ ன வீதி , ேஹகித்த , வத்
தைள . ெதாைல ேபசி : 076 – 6200300
**********************************

ெபா ேவைலவாய்ப்

ெகா ம்பில் பிர பல ஆலயம் ஒன் றிற்கு 
கணக் கு பிள்ைள ேதைவ. தங்கி ேவைல 
ெசய்யக் கூ டி யவர் வி ம்பத்தக்க . 
கு ம்பத் டன் தங்குவதற்கும் வீ  
வசதி உள்ள . சம்பளம் பா 30,000/=. 
உடன் ெதாடர் க க்கு : 077 3810897, 
077 9785542

ெகா ம்பில்  தங் கி யி ந்   ேவைல 
ெசய்ய ேமசன்  பாஸ்மார்கள்  ேதைவ . 
தங் கு மிட  வசதி , உண ,  தகுந்த சம்
பளம்  வழங்கப்ப ம் . ெதாடர்  க க்கு 
: 077 0058414, 0710916980

தி தாக  ஆரம் பிக்கப்பட  உள்ள  கண்டி, 
ேககாைல  (Kegalle) கட்டட நிர்மாண  
ேவைலத்த ளத் திற்கு   To  Site Office, 
Store Keeper ேதைவப்ப  கின்றனர் 
. தைக ைம  ைட ய வர்கள்  ெதாடர் 
ெகாள்ள ம் . 0740064581

0769418501, 0771385137 சுப்பர் மார்கட் 
ஒன் க்கு சாதா ரண தரம் கற்ற பயிற் சி
ள்ள ,  பயிற் சி யற்ற ஆண், ெபண் பணி
யா ளர்கள்  ேதைவ. சம்பளம் .35,000/= 
– 30,000/= வைர. உண , தங் கு மிட 
வழங்கப்ப ம் . இல.340 , நீர்ெ கா ம்  
வீதி , ெவலி சர.

ேவைலக்கு  ஆட்கள் ேதைவ . அ  மி
னியம்  ேவைல ெதரிந்த வர்கள் , மின்
சாரம் ேவைல ெதரிந்தவர்கள் , இ ம்  
ேவைல ெதரிந்தவர்கள்  ேதைவ . 
அ பவம்  உள்ளவர்கள்  மட் ம்  
ெதாடர் ெகாள்ள ம் . 0729547377

ெவள்ள வத்ைத யி ள்ள  Pharmacyெயான்
க்கு  Pharmacy  ேவைலயில் அ  ப வ
ள்ள ஆண்/ெபண் ேவைலக்கு ேதைவ. 

கவர்ச் சி க ர மான சம்பளம் வழங்கப்ப ம்.  
0777003011

வத்த ைளயில்  இயங்கும்  வாகன  உதி
ரிப்பா கங்கள்  கைடக்கு  ஆண் ேவைல
யாட்கள்  ேதைவ . வய ெதல்ைல 18 – 24. 
ெதாடர்  : 0704830836, 076 1933158

வத்த ைளயில்  இயங்கும்  சில்லைற  
வியா பார நிைல யத் திற்கு  Female 
Billing Staff ேதைவ . அ  கா ைமயில்  
வசிப்ேபார்  அல்ல   தங் கு மிட வசதி  
உள்ள வர்கள்  ெதாடர்  ெகாள்ள ம் . 
ெதா.ேப : 0777 832536
**********************************

சி  நீ ரகம்  ேதைவ . 46  வய  ைடய  
ேநாயா ளிக்கு  A+அல்ல   O+ வைக 
சி  நீ ரகம் உைடய 55 வய க் குட்பட்
டவர்  ேதைவ . ெதாடர்  க க்கு : 
ல மி 0771316864, விஜயகுமார் – 
0773501901, ெசல்வராஜ் – 0775970541

திேயார் இல்லத்தில் தங் கி யி ந்  
ேவைல ெசய்வ தற்கு ெபண்கள் ேதைவ. 
உண , தங் கு மிட வச தி டன் 25,000/=. 
07666 24483, 0777 568349

வாட ைகத்தாய் ேதைவ. ெகா ம்பில் 
உள்ள 30 வய திற்கு குைற வான தி  ம
ண மான ெபண் ஒ வர் IVF ஊசி லம் 
ெசய்வ தற்குத் தம்ப தி யி ன க்கு ேதைவ. 
சன்மானம் வழங்கப்ப ம். இர க சியம் 
ேபணப்ப ம். 0779 335206

ேவைலக்கு ஆட்கள் ேதைவ. வய தா ன
வர்கைள பரா ம ரித்தல் மற் ம் பா  காப்  
உத் தி ேயா கத்தர்கள் ேதைவ. ெகா ம் , 
யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற பகுதிக க்கு 
அ பவ ள்ளவர்கள் மட் ம் ெதாடர்  
ெகாள்ள ம்: 0740555922
**********************************

வத்த ைளயில்  இரண்   ப க்ைக யைற 
, குளி ய ல ைற டன்  வாகன  தரிப் பிடம்  
ெகாண்ட  வீ   வாட ைகக்கு  ேதைவப்
ப  கின்ற  . ஹூ ப் பிட் டிய  ைக
யி ரத  நிைல யத் திற்கு  அ  கா ைமயில்  
உள்ள  ஸ்ரீ ெஜயந்தி  மாவத்ைத  பகு
தியில்  வி ம்பத்தக்க  . ெதாடர்  க
க்கு : 0766661748, 0778141829

**********************************

வத்தைள, ெஹந்தைள, நாயக்க கந்
ைதயில் ேமல் மாடி வீ  வாட ைகக்கு 
அல்ல  குத்த ைகக்கு உண் . இரண்  
அைறகள், வர ேவற்பைற, சைம ய லைற 
இைணந்த குளி ய லைற. சகல வச தி க
ைள ம் ெகாண்ட . (தரகர் ேவண்டாம்) 
ெதாடர்  க க்கு : 0777 152464, 076 
8332686

Aluthmawatha St.James Flate Ground 
Floor வீ  விற்ப ைனக்கு உள்ள . 
Aluthmawatha Dialog ன் Flate First Floor 
வீ  விற்பைன அல்ல  வாட ைகக்கு 
(அைற 3 உள்ள ). ெதாடர்  க க்கு : 
077 2419131, 075 4473309

வத்தைள, ெவலி ய ைன, ேஜாஷப் 
மாவத்ைதயில் சகல வசி க டன் ேமல் 
மாடி வீ  ெபரிய ப க்ைக ய ைற டன் 
மத் தியில் ஒ  சிறிய அைற ம், ெபரிய 
ேஹால், சாப்பாட்  அைற, Kitchen, 
பாத் ம், வாக னத்த ரிப் டன் வீ  வாட
ைகக்கு உண் . Tel : 0777 468129, 077 
2826799. A.Sinniah, No.76/1, Waliyamuna 
Road, Hendela, Wattala.

ெகா ம் –15, ேமாதைர வீதியில் வீ  
குத்த ைகக்கு உண் . ன்  அைற க
ண் . ெதாடர்  க க்கு : 071 7258176

ெவள்ள வத்ைத, ெதஹி வ ைளயில் Luxury 
Apartment 2, 3, 4, 5 Bedrooms A/C தள பா
டங்க டன் கிழைம, மாத வாட ைகக்கு 
உண் . ெதாடர்  : 075 6274967

எவ கி றீன்பாக்  ெகா ம்   – 05  இல் 
, 7P காணியில் , 2 மாடிக் கட் டிடம் , 6 
ப க்ைக ய ைறகள் , 3 குளி ய ல ைறகள் 
, 3 சைம ய லைற , 2 வாக னத்த ரிப் பிடம்  
விற்ப ைனக் குண்  . 55M. Negotiable. 
0782086947, 0781612598

ஆமர்  வீதியில் உள்ள ெதாடர்மா டியில்  
2 Bedroom, Bathroom, Hall, Kitchen, Tile 
பதித்த வீ  தலாம் மாடியில் வாட
ைகக்கு . கிறிஸ்த வர்கள்  வி ம்பத்தக்
க  . 0776709676

ெவள்ள வத்ைதயில்  Newly  Open தனி 
வீ கள் Fully Furnished 2, 3, 4 அைற
க டன்  நாள், கிழைம வாட ைகக்கு . 
சி  ைவப வங்க க்கான  வச தி க ம்  
உண்  . வாக னத்த ரிப் பிடம்  உண்  
. ெதாடர்  க க்கு : 0777667511, 071 
0667511

ெகா ம்  – 06, ெவள்ள வத்ைதயில்  
மாடி வீ   6 அைறகள், 2 வர ேவற்பைற 
, வாக னத்த ரிப் பிடம்  மற் ம் 3 வழி பா
ைத டன்  வாட ைகக் குண்  . மாதம் 
170,000/=. ற்பணம் 27 இலட்சம் . 
அ  வ லகம் , வீ  , களஞ் சி ய சா ைலக்கு  
உகந்த  . 0769223346, 0772137136

வத்தைள அட்டம்ெ பால  மாவத்ைதயில்  
அைனத்  வச தி க டன்  ஒ  ம் வாட
ைகக்கு  உண்  . இரண்  ேப க்கு  
ேபா  மா ன  . T.P: 0773655882

No. 1/9, Farm Road, மட்டக் குளி , 
ெகா ம்  –  15 இல்  3 Bedrooms , 
இரண்  வீ கள்  மற் ம் ஒ  வீ  குத்
த ைகக் குண்  . (2Bathrooms, Carpark, 
Fully Tailed) ெதாடர்  0777 323142, 077 
1151549

Amour Street, Colombo 12இல் 2 Bedroom, 
New Flat, Ground Floor  வீ  வாட ைகக்
குண் . வாடைக 30,000/=. 1 வ ட ற்
பணம்: 0768413662 ,  + 447508655966 , 
+ 447506244937

ெவள்ள வத்ைதயில் சகல வச தி க டன் 
அைறகள் தள பா டங்க டன் நாள் வாட
ைகக் குண் . அத் டன்  Annex  உம் 
வாட ைகக் குண் . 0770471711

ெதஹி வ ைளயில் சகல வச தி க  ட னான 
மாடி வீ  வாட ைகக்கு உண் . மாத 
வாடைக. 20,000/=.  T.P: 0775950516

ெவள்ள வத்ைதயில்  ெபண்கள்  தனி
யைற , Sharing  Room. தள பா டங்க
டன்  உண  வாட ைகக்கு  உண்  . 

தனி யைற 25,000/=. Sharing 15,000/=. 4 
மாத ற்பணம் . 0771394509

Wattala, Averiwatta Road யில் சுற்
றி ம்  மதி ல ைமக்கப்பட்ட  அைம தி
யான சூழலில் 4 Rooms, 2 Bathrooms 
ெகாண்ட வீ  வாட ைகக்கு  உண்  
. with Parking 35000/=. Advance 1 1/2 
Year. 0764713644, 0773623088

ெவள்ள வத்ைதயில்  இரண்  அைற 
, Hall, குளி ய ல ைற டன்  கூடிய வீ  
வாட ைகக்கு உண்  . ெதாடர்  : 
0774953634

ெவள்ளவத்ைத , 55 ஆவ  Lane இல் 
3 Rooms, 2 Wash Rooms, Hall, Kitchen 
மற் ம் Car Park உடன் கூடிய Apartment 
வாடைகக்கு  உண்  . ெதாடர்  : 
0777172325
**********************************

ஹூ ப் பிட்டி, வத்த ைளயில் 13 ேபர்ச்ச
ஸி லான விசா ல மான வீ  விற்ப ைனக்கு. 
வசிப்ப தற்கு ெபா த்த மான இடம். 
ேமல திக விப ரங்க க்கு : 076 4652665 
(தகர்கள் ேவண்டாம்)

ெவள்ள வத்ைத  காலி  வீதிக்கு  அ
கா ைமயில்  08 வீ  கைள  மாத் திரம்  
ெகாண்ட Apartment இல் இ  மாடி கைள 
ஒன் றி ைணத்த  Double Floor (Duplex 
Apartment) வீ  விற்ப ைனக் குண்  . 
55,000,000/= (55 Million) 4th Floor (விசா
ல மான Hall, விசா ல மான Dining Hall, விசா
ல மான Kitchen Pantries, 01 Bedroom , 01 
Attached Bathroom, 01 Common Bathroom) 
05Th Floor  (04 Bedrooms), 01 Common 
Bathroom, 01 Attached Bathroom) இந்த 
Apartment வீட்ைட ஒ  இரண்  மாடி 
வீட்டிற்கு ஒப்பிடலாம் . 02 Vehicle 
Parking, No Brokers Please. We will Make 
Reasonable Offer After Inspection, Totally 
2480  Square Feet. 0761816444
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தி  ேகா ண மைல, தம்ப ல காமம், கண்டி 
வீதியில் அைமந் ள்ள காணி விற்ப
ைனக்கு உண் . ெபற்ேறால் ெசட், 
ேஹாட்டல் ெசய்வ தற்கு உகந்த இடம். 
(ெதாடர்  க க்கு : 077 1135053, 076 
6735053

இல.64, College Street, Colombo–13 (8.55) 
Perches வீ  விற்ப ைனக்கு. ெதாடர்  : 
071 8194074

ெகா ம் –06, ெவள்ள வத்ைதயில் 2 1/2 
ேபர்ச்சஸில் அைமந்த ன்  மாடி த்தம் 
திய வீ  பார்க்கிங் வசதி ற் றி ம் 
ைடல் பதிக்கப்பட்ட வீ  விற்ப ைனக்
குண் . Land Side). ெதாடர்  : T.K.S. 077 
0493100
**********************************

Electric Scooter 250CC, 200CC, 100CC 
Power உள்ள ஒ  ைற Charge 
ெசய்தால் 75Km வைர ஓடக் கூ டி ய . 
பாவைன ெசல  மிக ம் குைறந்த . 
0777 285364
**********************************

We Care Elders Home திேயார், ஊன
ற்ேறார், மன நிைல பாதிக்கப்பட்ேடார் 

ஆகி ேயாைர பரா ம ரிக்கப்ப ம்.  0777 
568349

திய வீட்ைட கட்டேவா, பைழய 
வீட்ைட ப் பிக்ேவா! House Repairing, 
Painting, Pipeline, Carckwork, Tileswork, 
water Proofing, Gypsum Partion, Gypsum 
Seilling, Aluminium Hall Work,  சகல தி த்த 
ேவைல க க்கும் தர மான விைலயில் 
நிைற வான பயன். சுதா : 0777 073252 , 
075 5673252 , 075 5617818

நீங்கள் அட கு ைவத்த நைக கைள 
மீட்க டி ய வில்ைலயா? கவ ைலைய 
வி ங்கள். நாங்கள் மீட்  சந்ைத ெப
மதி தரப்ப ம்.  0776151283

ெவள்ள வத்ைத,, ெதஹி வைள ேபான்ற 
பகு தி களில் உங்கள் தி ய வர்கைள பரா
ம ரிப் க்கு எங்க ளிடம் ெதாடர்  ெகாள்
ளலாம் மற் ம் கிளீனிங் ேசைவக்கும் 
எங்க ளிடம் திற ைம ள்ள வர்கள் உண் . 
அத் டன் யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற பகு தி
களில் உள்ள வர்க ம் ெதாடர்  ெகாள்ள

 டி ம். 074 0555922
**********************************

Fridge, A/C's , Washing Machine Repair 
Service, Maintenance Installation மற் ம் 
Four Burner, Micro Oven, Electric 
ேவைல என்பன  உங்கள்  வீ  க க்ேக 
வந்  ெசய்  ெகா க்கப்ப ம். No 
Visiting Charges, Chill Tech Engineering. 
No.135/99A, High Level Road, Colombo – 
06. 0771157827, 0771479868

எல்லா வி த மான  குளி ட் டிகள்  (Fridges) 
சக ல வி த மான  ெதாைலக்காட் சிகள்  TV, 
A/C Washing Machine ஆகிய தி த்த 
ேவைலகள் உங்கள் வீ  க க்கு வந்  
ரி த மாக தி த் திக்ெ கா க்கப்ப ம். 

(St.Jude Electronics) ஜூட் பர்ணாந்   
(டிலான் ெசல்வராஜா) இல.104/37, 
சங்கமித்த  மாவத்ைத , ெகா ம்  – 13. 
Tel: 0112388247, 072 2199334
**********************************

ஜாதகம், தி  ம ணப்ெ பா த்தம் அகஸ்
திய னி வரால் கணிக்கப்பட்ட சுத்
த வாக் கிய பஞ்சாங்கம் ைற யி லான 
உலகின் எப்பா கத்தில் பிறந்த வர்களின் 
ல் லி த மான ஆ ட்கால பல  ட னான 
ஜாதகம் (Horoscope) A4 அள வி லான 
ேபப்பரில் 44 பக்கங்க க்கு ேமற்பட்ட 
விரி வான பலன்க டன் தமிழ் அல்ல  
ஆங் கி லத்தில் கணிக்கப்பட்  த்தக 
வடிவில் அல்ல  ெவளி நாட்ட வ க்கு 
PDF ேபார்மட்டில் தரப்ப ம். ெதாடர்  க
க்கு : (94)757000201

**********************************
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மியான்மரின்  மனித உரிைம 
ேபாராளி   ஆங்சான் சூகி மீதான 
ஊழல் வழக் குகள் குறித்த விசா
ர ைணகள்  ஒக்ே டாபர் 1 ஆம் 
திகதி  மியான்மர் இரா வ நீதி
மன்றத்தில் ஆரம்ப மா க ள்ள 
நிைலயில் ,  குறித்த  குற்றச்
சாட் கள் நி  பிக்கப்பட்டால் 
அவ க்கு 60 வ  டங்க க்கும் 
குைற யாத சிைறத் தண்டைன 
கிைடக்கும் எனத் ெதரி விக்கப்ப

 கின்ற .   மியான்மரில் கடந்த 
ஆண்  இ  தியில் நடந்த ேதர்
தலில்   ெவன்  ஆட் சிைய 
பிடித்த ஆங்சான் சூகி கட் சியின் 
அரைச ெபப்ர வரி  மாதம் 1 ஆம் 
திகதி அந்நாட்  இரா வம் 
கவிழ்த்த .  
ஆனால் மியான்மர் மக்கள் 

இரா  வ  ஆட்   சிைய  ஏற்க 
ம த்  கடந்த 5 மாதங்க ளாக 
வீதி களில் இறங்கி ேபாராட்டம் 
நடத்தி வ  கின்றனர்.  இரா வ 
ஆட்சி ெதாடங் கி யதில் இ ந்  
இ  வைர   900 இற்கும்  அதி
க  மான  ேபாராட்டக்கா  ரர்கள் 
ப்பாக் கிச் சூட்டில் ெகால்லப்

பட்  ள்ளனர் .  இந்  நி  ைலயில்   
ஜன நா யக ேதசிய லீக் கட்சி 
தைல வ ரான ஆங்சான் சூகி உள்
ளிட்ட பலர் வீட்  காவலில் 
உள்ளனர்.   இந்த நிைலயில் ேதர்

தலின் ேபா  சட்ட வி ேரா த மாக 
ெதாடர்பாடல் க  விகள் வாங்கப்
பட்டைம,  ேதசத்  ேராகம், இர க
சிய சட்டத்ைத மீறி யைம,     சட்ட  
வி ேரா த மாக தங்கம் ெபற்றைம 
ஆகிய குற்றச்சாட் க்களின் கீழ்     
ஆங்சான் சூகி மீ   வழக் குகள் 
ெதாட ரப்பட்டன.

4  வழக்  கு  க  ளி ம்  அவர் 
குற்ற வாளி  என்  நி  பிக்கப்
பட்டால் தலா 15 ஆண் கள் என 
ெமாத்தம் 60 ஆண் கள் சிைற 
தண்டைன விதிக்கப்ப டலாம் 
என்  ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . 
மியான்மரில் மக்கள் வி  த ைலக்
காக ஆங்சான் சூகி ஏற்க னேவ 
21 ஆண்  க க்கும் ேமலாக 
சிைறயில் இ ந் தி க்கிறார். 76 
வய தாகும் இவ க்கு அைம திக்
கான ேநாபல் பரிசும் கிைடத்
தைம க் கிய விடயம்.

தலி பான்களின் கட் ப்பாட் டி
லி க்கும்  ஆப்கா னிஸ்தானில் 
ேபாதிய உண , ம ந் , குடிநீர் 
உள்  ளிட்ட  அத்  தி  யா  வ  சிய 
ேதைவ க ளின்றி 5 வய க்கு உட்
பட்ட சுமார்  1 ேகாடி குழந்ைதகள் 
தவித்  வ  கின்றனர்  என 
னிெசப் அைமப்   ெதரி வித்   
ள்ள . இ  குறித்   அந்நாட்
க்கான னிெசப் அைமப்பின் 

தைலைம ெதாடர்  அதி காரி 
சாம் ேமார்ட் கூ ம்ே பா , அடிப்
பைட வச திகள் ேபாதிய அளவில் 

கிைடக்காத சூழலில் பல குழந்
ைதகள் ஊட்டச்சத்  இன்றி 
ம த்  வ மைன ப க்ைக களில் 
இ க்க ேவண் டிய நிைல காணப்
ப  கி ற .  அவர்க க்கு மனி த
ேநய உதவி அளிக்க ேவண் டிய 
அவ சர ேதைவ உள்ள .  வறட்
சியால் குடிநீர் கிைடக்கா ம ம் 
உள்ளனர் எனக் கூறி ள்ளார்.

ஆப்கா னிஸ்தான்  வ ம் 
ேநற்  தல் அைனத்    கல்

 ரி கைள திறக்க தலி பான்கள் 
தைல ைம யி லான இைடக்கால 
அரசில் கல் வித் ைற அைமச்
சகம்  உத்த  ர  விட்  ள்ள . 
ஆனால்  அவற்றில்  மாண வர்கள் 
மட் ேம வர ேவண் ம் என்  
ெதரி வித்த தலி பான்கள், மாண
விகள் வ ைக குறித்  ஏ ம் 
ெதரி விக்க வில்ைல.   1996–
2001ஆம் ஆண்  வைர இ ந்த 
அரைசப் ேபால் தலிபான் அரசு 
இ க்கா ,  ெபண்க  க்குக் 
கல்வி உரிைம, ேவைலக்குச் 
ெசல் ம் உரிைம வழங்கப்ப ம் 
என்  தலி பான்கள் உ  தி ய
ளித்த நிைலயில் அதி லி ந்  
மா  பட் ள்ள தாக ெவளி நாட்  
ஊட கங்கள் சுட் டிக்காட் டி ள்
ளன. 

“ெபண்கள் பணிக்குச் ெசல்லத் 
தைட விதிக்கப்பட் ள்ளதால்    
கல்வி, ேவைல வாய்ப்  உரி ைம 
ையக் ேகட் ம் ெபண்கள் ஆங்

காங்ேக ேபாராட்டம் நடத் 
வ  ெதாடர் கி ற ” எனத் ெதரி
விக்கப்பட் ள்ள . தலி பான்
களின் இந்த ஆட் சியால் ஆசி
ரி ையகள் ,மாண விகள் நிைல , 
எதிர்காலம் குறித்  சர்வ ேதச 
கல் வி யா ளர்க ம், குழந்ைதகள் 
நல ஆர்வ லர்க ம், வல்  நர்

க ம் கவைல ெதரி வித் ள்ள 
னர் .  ஆப்கா  ன்  இைடக்கால 
அரசில் கல்வி அைமச்சராக 
இ க்கும் ேஷக் அப் ல்பாகி 
ஹக்கானி கூ ைகயில், “ஷரியத் 
சட்டப்படி தான்  கல்வி ரீதியான 
நடவடிக்ைககள் இ க்கும்” எனத் 
ெதரிவித் ள்ளார்.   

ன்  மாதங்க க்கு ன் 
விண்ெவளி  பயணம்  ேமற்
ெகாண்ட ன்  சீன வீரர்கள், 
ேநற்  ன் தினம் பா  காப்பாக  

மிக்கு தி ம் பினர். அெம ரிக்கா, 
ரஷ்யாைவ ேபால் சீனா ம் தங் 
கள் நாட் க்ெகன பிரத்தி ேயக 
விண்ெவளி நிைல யத்ைத உ
வாக்கும் பணியில் ஈ  பட் ள் 
 ள . இந்த விண்ெவளி நிைல
யத்ைத உ  வாக்க ேதைவ யான 
உப  க  ர  ணங்கைள  எ த் ச் 
ெசன்  அைத கட்ட ைமக்கும் 
பணியில் சீனா ஈ  பட் ள்

ள . இந் நி ைலயில் சீன விண் 
 ெவளி வீரர்கள் ன்  ேபர், 
ஜ−ன் மாதம் விண்ெவளி நிைல  
யத் திற்குச் ெசன்றனர். ன்  
மாதங்கள் அங்கு தங்கி இ ந்  
விண்ெவளி நிைலயப் பணி  
கைள ெசய்  டித்தனர். விண்
 ெவளி நிைல யத்தில் இ ந்  சீன 
அதிபர்  ஜின் பிங் உடன்  வீடிேயா 
ெதாழில் ட்பம்  வாயி  லாக உைர
யா டினர். சீன வர லாற் றி ேலேய 
அதிக நாட்கள் விண்ெவ ளியில் 
தங்கி பணி யாற் றி ய வர்கள் என்ற 
ெப  ைமைய  இந்த  ன்  
வீரர்கள் ெப  கின்றனர். இவர்கள் 
சீனாவின் கட் ப்பாட்டில் உள்ள 
மங்ே கா லியப் பகு தியில் தைர 
இறங்  கினர் . 'சீன  விண்ெவளி 
நிைலயம்  அ த்த  ஆண்  
தல் ெசயல்பாட் க்கு வ ம்' 

என, சீனா அறி வித் ள்ள .

 ஆРகா ǻЪதாǻХ உண ̇ П  த˙ЖΜС 
1 ேகாſ ΜழОைதகЦ 
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சர்வேதசத் க்கு...
(ெதாடர்ச்சி) 

அேத ேநரம், உள்நாட்டில் இந்த அர சாங்
கத் திற்கு எதி ரான நிைலப்பா  க ம் அதி க
ரித்  வ  கின்றன. அவ்வா றான நிைலயில் 
தற்ே பா ைதய ஆட் சி யா ளர்க டன் ேபச் சு
வார்த்ைத கைள ேமற்ெ காள் தல், திய 
அர சி ய ல ைமப்ைப உ  வாக் குதல் உள் ளிட்ட 
விட யங்களில் எவ்வ ள  ரம் நம் பிக்ைக 
ெகாண் டி க் கின் றீர்கள் என்  எ ப்ப பட்ட 
வினா விற்கு பதி ல ளிக்ைக யி ேலேய அவர் 
ேமற்கண்ட வா  ெதரி வித்தார். 
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில், 
நாங்கள் எந்த ெவா  அர சாங்கத்தின் மீ ம் 

நம் பிக்ைக ெகாண் டி க்க வில்ைல. அவ்வா  

ெகாள்ளப்ே பா வ ம் இல்ைல. கடந்த அர சாங்
கத்தின் மீ ம் அவ்வா றான நிைலப்பாட் டி
ேலேய இ ந்ேதாம். ஆனால் அவர்கள் திய 
அர சி ய ல ைமப்ைப உ  வாக் கு வ தாக ெசான்
னார்கள். அதற்காக அவர்க டன் இைணந்  
யற் சி கைள எ த்ேதாம். அ  சாத் தி ய மா க

வில்ைல. 
அவ்வா றி க்ைகயில் , தற்ே பா  ஆட்

சியில் உள்ள அர சாங்க மா ன  சர்ேத சத் திற்கு 
இரட்ைட கத் திைனக் காண் பிக் கின்ற . 
கடந்த மார்ச் மாதத்தில் நைட ெபற்ற ஐ.நா.
வின் 46ஆவ  கூட்டத்ெ தா டரில் தீர்மானம் 
நிைற ேவற்றப்பட்ட ேபா  அதைன 
ைம யாக இலங்ைக அர சாங்கம் நிரா க ரித்
த . பின்னர் ஜ−னில் 47ஆவ  கூட்டத்
ெதாடர் நைட ெபற் க்ெ காண் டி க் கும்ே பா  

ெபா ப் க் கூறல் விட யத்தில் கூட ஐ.நா.
மனித உரி ைமகள் ேபர ைவ டன் இைணந்  
பணி யாற்  வ தற்கு தயார் என்  விட்டர் 
லம் ஜனா தி பதி அறி வித்தார். தமிழ்த் 

ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் சார்பில் நாம் 
அதைன உட ன டி யாக வர ேவற் றி ந்ேதாம். 
நைட  ைறயில் அவரின் ெசயற்பா  கைள 

பார்த் க்ெ காண் டி க் கின்ேறாம் என் ம் 
குறிப் பிட் டி ந்ேதாம். ஜனா தி ப தியின் இந்த 
விட யத் திைன தா ம் கவ னித் ள்ள தாக 
ஐ.நா.மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் உயர்ஸ்
தா னிகர் மிச்ெசல் பச்ெலட் அம்ைம யா ம் 
தற்ே பா  நைட ெபற்  வ ம் 48ஆவ  
அமர்வின் வாய் ல அறிக்ைகயில் ெதரி வித்
ள்ளார். அவ்வா றி க்ைகயில் தற்ே பா  

மீண் ம் ஐ.நா.மனித உரி ைமகள் ேபரைவ 
உயர்ஸ்தா னி கரின் அறிக்ைகைய நிரா க ரிப்ப
தாக அர சாங்கம் அறி விக் கின்ற . உண்ைம
யி ேலேய அர சாங்கம் தனக் குள்ள இரண்  
கங்களில் எதைனக் காண் பிப்ப  என்ப  

ெதாடர்பில் ெதரி யா  நிற் கின்ற . ஆகேவ
அர சாங்கம் தன  ேபாக் கிைன மாற்ற ேவண் 
ம். அவ்வா  இல்லா  விட்டால் நாட் டிற்கு 

ேமாச மான பின் வி ைள  காத் தி க்கும். 
இேத ேவைள, எதி ர ணி களின் அர சுக்கு 

எதி ரான ஒன் றி ைண வின்ே பா  இனப் பி
ரச் சிைன விட யத் தி ைன ம் உள் ளீர்க்க 
ேவண் ம் என்ப  எம  நிைலப்பா டாகும். 
கடந்த தட ைவ ம் அந்த விடயம் உள் ளீர்க்
கப்பட்ட . அந்த வைகயில் இம்  ைற ம் 
அவ் வி த மான ெசயற்பா கள் ன்ென க்

கப்ப ம்ே பா  நாம் எம  விட யங்க ைள ம் 
ன் னி ைலப்ப த் ேவாம். எவ்வா றா யி ம் 

தற்ே பா  காணப்ப  கின்ற ெகா  ர மான 
ஆட் சிைய ெதாடர இடமளிக்க டியா . 
அவ்வா  இடமளிக்க  வி வதான  
சி பான்ைம ேதசிய இனங்க க்குறிப்பாக 
தமிழர்க க்கு ேபராபத்தான . 
விேசடமாக இந்த ஆட்சிக்காலத்தில் 

நில அபகரிப் க்கள் அதிகமாகி ள்ளன. 
இந்நிைலைம ெதாடர்ந்தால் தீர்  பற்றி 
ேபசுகின்றேபா  நாம் நிலமற்றவர்களாகி 
வி ேவாம். அதற்கு பின்னர் தீர்விைனப் 
ெபற் க்ெகாள்வதில் பயனில்ைல. ஆகேவ 
அவ்விதமான ஆக்கிரமிப் , அடக்கு ைற 
ஆட்சிைய மாற்ற ேவண் ம் என்றார். 

இ  அைமச்சர்களால்...
ெபாலிஸ்  ேசைவைய  அர  சி  ய

லாக்கும் கீழ்த்த ர மான ெசயற்பாட்ைட 
ன்ென  க்க  ேவண்டாம்  என 

அைமச்சர் சரத் வீர ேச க ர விடம் பல 
ைற எ த்  ைரத் ம் அவர் ெபா ட்

ப த்த வில்ைல. அர சாங்கத்தில் உள்ள 
ஒ  சில அைமச்சர்களின் ெசயற்பா  
ெவ க்கத்தக்க  என ம் அவர் குறிப்
பிட்டார்.
ெகா ம்பில் ேநற்  ன் தினம் 

இடம்ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந்
திப்பில் கலந்  ெகாண்  க த் 
ைரக்ைகயில் ேமற்கண்ட வா  குறிப்
பிட்டார்.

 அவர் ேம ம் குறிப் பிட்ட தா வ ,
பா க்க ெபாலிஸ் நிைலய ெபா ப்

ப தி காரி பத விக்கு மின்சா ரத் ைற 

அைமச்சர் காமினி ெலாக்கு ேக க்கு  
ெந க்க மா னவர்  ஒ வர் நிய மிக்
கப்பட் ள்ளைம ைற யற்ற தாகும்.  
அைமச்சர் காமினி ெலாக்கு ேக ம், 
ெபா  மக்கள் பா  காப்  அைமச்சர் 
அட் மிரல்( ஓய் ப் ெபற்ற) சரத் வீர ேச
க ர ம் ஒன் றிைணந்  எமக்கு எதி ராக 
ெசயற்ப  கின்றனர்.
கடந்த 10 நாட்க ளாக ெப ம் பிரச்

சி ைன கைள எதிர்ெகாண் ள்ேளன்.
பிரச் சி ைன க க்கு தீர்  கிைடக்கப் 
ெபற வில்ைல. அதன் கார ண மா கேவ 
பா  காக்க  பிர ேதச அபி வி த்தி கு  
தைலவர் பத விைய இரா ஜி னாமா 
ெசய்ய தீர்மா னித்ேதன்.
ெகாவிட்  தாக்கத்  தினால்  நா  

அைனத்  ைற க ளி ம் பாதிக்
கப்பட் ள்ள . நாட்  மக்களின் 
சுகா தார பா  காப்  கார ணி கைள 

க த்திற்  ெகாண்  ஊர  டங்கு 
சட்டம் ெதாடர்ந்  நீடிக்கப்பட் ள்
ள .அர சாங்கத்தில் உள்ள ஒ  சில 
அைமச்சர்கள் ைற யற்ற வைகயில் 
ெசயற்ப  கி றார்கள். அதைன சகித் க் 
ெகாள்ள டி ய வில்ைல.

 ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் 
ஷ பா க்க பிர ேதச அபி வி த்தி கு
வின்த ைல வ ராக என்ைன நிய மித்தார்.
அர சி யல்வா திகள் எனக்கு எதி ராக 
ெசயற்ப  கின்றனர் .   அைமச்சர் 
காமினி ெலாக்கு ேக யிக்கு ெந க்க மா
னவர் ஒ வர்  பா  காக்க ெபாலிஸ் 
நிைலய ெபா ப்ப தி கா ரி யாக நிய மிக்
கப்பட் ள்ளார். இவ்வா றான கீழ்த்
த ர மான ெசயற்பா  களில் ஈ  பட 
ேவண்டாம் என ெபா  மக்கள் பா
காப்  அைமச்சர் சரத் வீர ேச க விடம் 
குறிப் பிட்ேடன். அைமச்சர் காமினி 

ெலாக் கு ேக ம், அைமச்சர் சரத் வீர ேச
க ர ம் ஒன் றி ைணந்  என்ைன தாக் கு
கி றார்கள். ஆகேவ என  உயிைர பா
காத் க் ெகாள்ள  பா க்க  அபி வி த்தி 
கு  தைலவர் பத விைய ரா ஜி னாமா 
ெசய்ய தீர்மா னித் ள்ேளன்.
ெபாலிஸார்  அர  சி  யல்வா  தி

களின் ேதைவக்ேகற்ப ெசயற்பட் 
டால் சட்டம் ஒ ங்கு பாதிக்கப் 
 ப ம். கடந்த காலங்களில் நாட்டில்
ன்ென க்கப்பட்ட ேபாராட்டங் 

களின் ேபா  அைமச்சர் சரத் வீரேசகர 
ைறயற்ற வைகயில் ெசயற்பட் 

டார். இதனால் அரசாங்கம் ெந க் 
கடிக்குள்ளான . இதற்கு க ைமயான 
எதிர்ப்ைப  ெவளிப்ப த்திேனன் . 
இதற்கு  பழிவாங்கும்  வைகயில் 
தற்ேபா  அவர் ெசயற்ப கிறார் 
என்றார்.

நவம்பரில்.... 
எனேவ தற்ே பா  சகல ஆசி ரி யர்க ம் 

மாண வர்கள் பற்றி சிந் தித்  உணர்  
ரீதி யாக ெசயல்பட்  உட ன டி யாக இந்த 
இைணய கல்வி நட வ டிக்ைக கைள ஆரம்
பிக்க ேவண் ம் என் ம் அவர் ேகாரிக்ைக 
வி த்தார். 

 ஆசி ரி யர்களின் ேவைல நி த்தம் மற் ம் 
பாட சா ைலகள் ஆரம் பிப்ப  ெதாடர்பான 
நட வ டிக்ைககள் குறித்  வின வி ய ேபாேத 
கல்வி அைமச்சர் திேனஷ் குண வர்த்தன 

இந்த விட யங்கைள குறிப் பிட்டார்.  
அைமச்சர்  இ  ெதாடர்பில் ேம ம் குறிப்

பி  ைகயில், 
ஆசி ரி யர்களின் ேவைல நி த்தம் ெதாடர்

கி ற . ஆனால் தற்ே பா ைதய சூழலில் அதி
க மான ஆசி ரி யர்கள்  மாண வர்க க்கு 
இைணயம் லம் கல்வி நட வ டிக்ைக கைள 
ெபற் க்ெ கா ப்ப தற்கு ஆரம் பித் தி ப்பைத 
காண  டி கி ற . எனேவ இ  ஒ  சிறந்த 
விட ய மாக இ க் கின்ற . இதைன நாங்கள் 
வர ேவற் கின்ேறாம். அதி க ள வான ஆசி ரி
யர்கள் தற்ே பா  இவ்வா   ெசயல்பட ஆரம்

பித் தி க் கின்றனர். இ  வர ேவற்கத்தக்க .
இேத  ேவைள  ஆசி  ரி  யர்க  ளிடம்  ஒ  

ேகாரிக்ைகைய நான் ன்ைவக் கின்ேறன். 
அதா வ  மாண வர்களின் பக்கம்  சிந் தித்  
இைணய கல்வி நட வ டிக்ைக கைள ஆரம்
பிக்க ேவண் ம். ஆசி ரி ய க்கான த ப் சி 
ெச த் ம் நட வ டிக்ைக இடம்ெபற் றி க் கி
ற . அேத ேபான்  மாண வர்க க்கும் எதிர்
கா லத்தில் த ப் சி  வழங்க  நட வ டிக்ைக 
எ க்கப்ப ம்.
இேத ேவைள விைர வாக பாட சா ைல கைள 

ஆரம் பிப்ப  குறித்  நட வ டிக்ைக எ த்  

இ க் கின்ேறாம்.  அதா வ  நவம்பர் மாத ம
ளவில் ெதரி  ெசய்யப்பட்ட அதி க ள வான 
பாட சா ைல கைள திறக்கலாம் என்  நாங்கள் 
இ க் கின்ேறாம்.  
ேகள்வி: கல்வி அைமச்ச ராக நீங்கள் ஆசி ரி

யர்கள், மாண வர்கள்  பக்கம் நின்  சிந் திக்க 
ேவண் ம் என்  கூ  கின்ற அேத ேவைள 
மாண வர்களின் இந்த நிைல ைமக்கு அர சாங்
கேம ெபா ப் க் கூற ேவண் ம் என்  ஆசி ரி
யர்கள் கூ  கின்ற னேர?
பதில்: நாங்கள் மாண வர்கள் பக்கம் சிந்

திக்  கின்ற  கார  ணத்  தி  னால்தான்  ஆசி  ரி

யர்களின் 27 வ ட கால சம்பள  பிரச்சி
ைனைய தீர்த்  இ க் கின்ேறாம். சம்பள 
பிரச் சி ைனக்கு தீர்  ெகா த் தி க் கின்ேறாம்.   
அந்த திட்டம்  எதிர்வ ம் பட்ெஜட் ஊடாக 
நிைறேவற்றப்ப ம் .  அதைன  ஏற்  
ஆசிரியர்கள் இதைன ெசய்ய ேவண் ம் என 
நாங்கள் க கிேறாம். 
ஆனால்  தற்ேபா  அதிகளவான 

ஆசிரியர்கள் இந்த இைணய வழி கல்வி 
நடவடிக்ைககைள ஆரம்பித்  இ க்கின்றனர் 
என்பைத நான் கூறிக் ெகாள்கின்ேறன் 
என்றார்.

ம பானசாைலகள்....
ெகா ம்பில் ேநற்  சனிக் கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந்

திப்பின் ேபா  ம  பா ன சா ைல கைள திறப்ப தற்கு அ  மதி வழங்கப்
பட் ள்ள தாக ெவளி யான ெசய் திைய அ த்  ஏற்பட் ள்ள சர்ச்ைச 
குறித்  ேகட்கப்பட்ட ேபாேத அவர் இதைனத் ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில் ,
ெகாவிட் பர வைலக் கட் ப்ப த்  வ தற்காக நாட ளா விய ரீதியில் 

தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் நைட  ைறப்ப த்தப்பட்
ள்ள . இந் நி ைலயில் ம  பா ன சா ைல கைள மாத் திரம் திறப்ப தற்கு 

அ  மதி வழங்கப்பட் டி க் கு மாயின் அ  தற்ே பா  ன்ென க்கப்
பட ேவண் டிய ெபா த்த மான ெசயற்பா டல்ல. சுகா தார அைமச் சினால் 
இ  குறித்  எந்த அறி வித்த ம் வி க்கப்ப ட வில்ைல.
சுகா தார அைமச்சு மாத் தி ர மல்ல. ேவ  யார் இதற்கு  அ  மதி 

வழங் கி னா ம் மக்கள் ஒன்  கூ ம் சந்தர்ப்பங்கள் ஏற்ப  வதன் 
லம் ெகாவிட் பர வ க்கான வாய்ப் க்க ம் அதி க ள்ளன. எனேவ 

உரிய அதிகாரிகள் இ  குறித்  அவதானம் ெச த்த ேவண் ம். 
இ  ேபான்றெதா  நிைலைம மீண் ெமா  ைற ஏற்பட 
வாய்ப்பளிக்கப்படக் கூடா  என்  ெதரிவித்தார்.

ஜி.எஸ்.பி.பிளஸ்...
(ெதாடர்ச்சி) 

ஐேராப் பிய பாரா  மன்றத்தில் எ க்கப்ப ட
ள்ள .
இேத ேவைள ஜி.எஸ்பி வரிச்ச  ைகைய 

ெதாடர்ந் ம் வழங் கு வதா இல்ைலயா ? 
என்ப  குறித்  ஆராய்வ தற்காக ஐேராப் பிய 
ஒன் றி யத்தின் சிறப்  கு  எதிர்வ ம் 27 ஆம் 
திகதி  இலங்ைகக்கு வர ள்ள . ஒக்ே டாபர் 
4 ஆம் திகதி வைர இலங்ைகயில் தங் கி யி
க்கும் ஐேராப் பிய ஒன் றிய கு  ஜனா தி பதி 

மற் ம் பிர தமர் உள் ளிட்ட அர சாங்கத்தின் 
பல ைர ம் சந் திக்க ள்ள . அேத ேபான்   
எதிர்க்கட்சி தைலவர் மற் ம் சிவில் ச  கத்
தி ன ைர ம் சந் தித்  கலந்  ைர யாட தீர்மா
னித் ள்ளனர். இலங்ைகயில் தங் கி யி க்கும் 
காலப்ப கு தியில் மனித உரி ைமகள் , ஜன நா
யகம் மற் ம் நல்லாட்சி உள் ளிட்ட பல்ேவ  
விட யங்கைள விரி வாக ஆரா ய ள்ளனர்.
இந்த  கு  வி  னரால்  தயா  ரிக்கப்ப ம் 

அறிக்ைக  அ த்த  ஆண்  தலாம் 
காலாண்டில் ஐேராப் பிய பாரா  மன்றத்தில் 
சமர்ப் பிக்கப்ப ம். இத ன டிப்ப ைட யி ேலேய 
இலங்ைகக்கு தற்ே பா  கிைடக்கப்ெப  கின்ற 
ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய ெதாடர்
வதா ? இல்ைலயா ? என்ப  குறித்  தீர்மா

னிக்கப்ப ம். இவ்வா றா ன ெதா  நிைலயில் 
இலங்ைகக்கு வழங்கப்ப  கின்ற ஜி.எஸ்.
பி.பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய  இரத்  ெசய்வ  
ெதாடர்பாக மீளாய்  ெசய்வ தற்கான  தீர்
மானம் ஒன்  ஐேராப் பிய பாரா  மன்றத்தில்  
கடந்த ஜ−ன் மாதம் நிைற ேவற்றப்பட்ட .

705 ேபர் ெகாண்ட ஐேராப் பிய பாரா 
மன்றத்தில் 628 ேபர் இலங்ைகக்கு எதி ரான 
தீர்மா னத் திற்கு ஆத ர வாக இதன் ேபா  வாக்
க ளித் தி ந்தனர். இத ன டிப்ப ைடயில் மனித 
உரி ைமகள் ெதாடர்பில் இலங்ைகயின் உ
திப்பா கள் ெசயற்ப த்தப்ப டாைம, மனித 
உரி ைம க க்கு ஏற்பட் ள்ள அச் சு த்தல் 
மற் ம்  அர சியல், சிவில் ெசயற்பாட்டா ளர்
க க்கு எதி ராக பயங்க ர வாத தைடச்சட்டம் 
பிர ேயா கிக்கப்படல் ேபான்ற பிர தான விட
யங்களின்  அடிப்ப
ைட யி ேலேய ஐேராப்
பிய  ஒன்  றி  யத்தில் 
குறித்த  தீர்மானம் 
நிைற  ேவ ற் ற ப் ப ட்
ள்ள .  ஐேராப் பிய 

ஒன் றி யத்தின் சிறப்  
கு வின்  அறிக்ைக 
இலங்ைகக்கு  பாத
க  மாகும்  பட்சத்தில் 

ெந க்க டிைய ஏற்ப த் ம்.ம ப் றம் ஐ.நா. 
மனித உரி ைமகள் ஆைண யா ளரின் வாய் ல 
அறிக்ைகயில் இலங்ைக குறித்  சுட் டிக்காட்
டப்பட்ட விட யங்கள் , நீண்ட கால கண்கா
ணிப் கள் மற் ம்  ெகா ம் பிற்கு விஜயம் 
ெசய் ம் கு வின் அறிக்ைக என்ப வற்ைற 
க த்தில் ெகாண்  ஐேராப் பிய ஒன் றியம் 
இலங்ைக குறித்  தீர்மா னிக்க ள்ள .
எவ்வா றா யி ம் இலங்ைக குறித்  ஐேராப்

பிய ஒன் றியம் எ க்க ள்ள தீர்மா னங்கள் சாத
க மாக அைம யா  என எதி ர்க்கட் சி யினர் குறிப்
பிட் ள்ளனர். தற்ே பா ைதய நிைலப்பாட்டின் 
படி அ த்த வ டம் ேம மாதம் வைரயில் 
ஜி.எஸ்.பி. ச  ைகைய இலங்ைகக்கு வழங்
க ம் அதற்கு பின்னர் அந்த ச  ைக யிைன 
இைட நி த்த ம் உத்ேத சிக்கப்பட் ள்ள தாக 

குறிப் பி டப்ப  கின்ற . ஆனால் உத் தி ேயா
க ர்வ நிைலப்பா  ஐேராப் பிய கு வின் 
வ  ைகயின் பின்னர் ெவளிப்ப ம் என கூறப்
ப  கின்ற .
இந் நி ைலயில் ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின் 

ஜி.எஸ்.பி. வரி ச  ைக யினால் கூடிய பயன் 
ெப ம் நா  களில் இலங்ைக ன் னி
ைலயில் உள்ள . 2020 ஆம் ஆண்டில் 22.4 
வீத ஏற்  மதி ஐேராப் பிய ஒன் றி யத் திற்கா ன
தாகும். இலங்ைகக்கும் ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்
திற்கு இைட யி லான ஏற்  மதி ெபா  ளா தார 
இைட ெவளி இலங்ைகக்கு சாத மா கேவ உள்
ள . இேத ேபான்   இலங்ைகக்கு கு  கிய 
காலம் தைடப்பட்  ேபான ஜி.எஸ்.பி ச ைக 
இன்ைம யினால் ஐேராப் பிய ஒன் றி யத் திற்கான 
இலங்ைகயின் ஏற்  ம தி களில் மிக ெபரிய 

சந்ைத வாய்ப்ைப ெகாண் டி ந்த ஆைட ஏற் 
மதி பங்க ளாேதஷ் வச மா ன .
இலங்ைகக்கான சந்ைத வாய்ப் கள் ஏைனய 

நா  களில் ஆக் கி ர மிக்கப்ப  வ  ேதசிய 
ெபா  ளா தா ரத்ைத க  ைம யாக பாதித்  
வி ம். ம ப் றம் ஏற் மதி  இறக்குமதி சந்ைத 
இைடெவளிைய இலங்ைக பா காக்க தவ ம் 
பட்சத்தில் அ  ேம ம் ெந க்கடிகைள 
ேதாற் விக்கும் .  எனேவ இலங்ைகைய 
ெபா த்த வைரயில் ஐேராப்பிய ஏற் மதி 
சந்ைத மிக ம் சாதகமான தன்ைமையேய 
ெபற் க்ெகா த் ள்ள . ஜி.எஸ்.பி. வரிச் 
ச ைகைய மீண் ம் இழப்ப  என்ப  அ  
இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்ைத மிக ேமாச 
மாக பாதிக்கும் என குறிப்பிடப்ப கின்ற .

க ப் ...
விேசட ைவத் திய நி ணர் பிரி மாலி ஜய ேச

கர ெதரி வித்தார்.
ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்க க்கு க ப்  
ஞ்ைச ேநாய் ஏற்ப  கின்றைம ெதாடர்பில் 
விளக்க ம ளிக்கும் ேபா  இதைனத் ெதரி
வித்த அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில் ,
இலங்ைகயில் ெகாவிட் ெதாற்  ஏற்பட 
ன்ன ம் க ப்  ஞ்ைச ேநாய் காணப்பட்

ட . எனி ம் தற்ே பா  ெகாவிட் ெதாற் க்கு 
உள்ளா ன வர்க க்கும் க ப்  ஞ்ைச ேநாய் 
ஏற்படத் ெதாடங் கி ள்ள . கடந்த ஜூைல 
மாதம் தல் இ  வைரயில் ெகாவிட் ெதாற்

க்கு உள்ளா ன வர்களில் 12 ேப க்கு க ப்  
ஞ்ைச ேநாய் ஏற்பட் ள்ள .

அறி கு றிகள்
க ப்  ஞ்ைச ேநாய்க்கான பிர தான 

அறி குறி கத்தின் ஒ  பக்கத்தில் வலி ஏற்ப
 கின்ற ைம யாகும்.  அத்ே தா  ஒ  பக்க மாக 

தைல வலி , தடிமன், சுவா சிப்பதில் சிரமம், 
க்கின் ேமல் பக்கத்தில் க ப்  ள் ளிையப் 

ேபான்  காயம் ஏற்படல் என்ப ன ம் இந்
ேநாய்க்கான அறி கு ைற க ளாகும்.

ைள ைய ம் பாதிக்கக் கூ ம்
க ப்  ஞ்ைச ேநாைய ஆரம்பத் தி ேலேய 

இனங்கண்  அதற்கான சிகிச்ைச ெபறா

விட்டால் இந்ேநாய் வளர்ச் சி ய ைடந்  கண்
ைண ம் பாதிக்கக் கூ ம். இதனால் கண் விழி 
பி ங் குதல் , கண் பார்ைவ குைற பா  என்
ப ன ம் ஏற்படக் கூ ம்.  அதற்கும் அ த்த 
கட்டத் திற்குச் ெசன்றால் ைளையக் கூட 
பாதிக்கக் கூ ம்.

க ப்  ஞ்ைச எவ க்கும் ஏற்ப டலாம்
ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்க க்கு மாத் தி

ரேம க ப்  ஞ்ைச ஏற்ப ம் என்  சிலர் 
க தக் கூ ம். ஆனால் அவ்வா  இல்ைல.  
இந்ேநாய் இரத்தத்தில் சீனியின் மட்டத் திைன 
கட் ப்ப த்தாத நீரி ழி  ேநாயா ளர்கள் , 
ஏைனய நாட்பட்ட ேநாய்களால் பாதிக்கப்

பட்  உடலில் ேநாய் எதிர்ப்  சக்தி  ைம
யாக குைற வ ைடந் ள்ள ேநாயா ளர்கள் உள்
ளிட்ட வர்க க்கும் க ப்  ஞ்ைச ேநாய் 
ஏற்படக் கூ ம்.

தவிர்ப்ப தற்கு என்ன ெசய்யலாம்?
க ப்  ஞ்ைச ேநாய் ஏற்ப டாமல் தவிர்ப்

ப தற்கு நீரி ழி  ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட
வர்கள் தம  இரத்தத்தில் சீனியின் அளைவ 
கட் ப்பாட் க்குள் ைவத் தி க்க ேவண் ம். 
அேத ேபான்  ேவ  ஏேத ம் நாட்பட்ட 
ேநாயால் பாதிக்கப்பட்  ேநாய் எதிர்ப்  சக்தி 
மிகக் குைற வாகக் காணப்ப  ப வர்கள் சுற்  
சூழலில் ஏேத ம் ெசய்பா  களில் ஈ

ப ம் ேபா  ய்ைம யான கக்க வ சத்ைத 
அணிதல் கட்டா ய மாகும்.
மிக க் கி யத்  வ  ைட ய  ெகாவிட் 

ெதாற் க்கு உள்ளா காமல் தம்ைம பா
காத் க் ெகாள்வ தாகும். இதற்காக ெகாவிட் 
ெதாற் க்காக வழங்கப்ப ம் எந்த ெவா  
த ப்  சி ைய ேய ம் ெபற் க் ெகாள்வ ம் 
அத்தியாவசியமானதாகும் . இவற்ைற ம் 
மீறி ெகாவிட் ெதாற்  ஏற்பட்டா ம் 
எந்தெவா  ேமற்கத்ேதய ம ந்ைத ம் 
வி ப்பத்திற்கு உட்ெகாள்ளாமல் ம த் வ 
ஆேலாசைனையப் ெபற ேவண் ம் என்   
குறிப்பிட்டார்.

(ெதாடர்ச்சி) 

(ெதாடர்ச்சி) 

(ெதாடர்ச்சி) 
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அ  ரா த ர சிைறச்சா ைலயில் 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ் அர
சியல் ைகதி கைள அச் சு த்தி, இழி  ப
த்தி, சித் தி ர வைத ெசய்த சம்பவம் நா  

 வ ம் அதிர்வ ைல கைள ஏற்ப த் தி
யி க் கி ற .
மனித உரிைம ெசயற்பாட்டா ளர்கள், 
அர சியல் கட் சிகள், சட்டத் ைற சார்ந்த 
அைமப் கள் என்  எல்லாத் தரப் பி ன ம் 
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்
ைதக்கு எதி ராக, நம்ப க மான விசா ரைண 
நடத்தப்பட ேவண் ம் என் ம், அவர் 
ைக  ெசய்யப்பட்  க  ைம யாக நட வ
டிக்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம் என் ம் 
வலி  த் தி யி க் கி றார்கள்.
இ  ெதாடர்பாக விசா ர ைண கைள 
ெதாடங் கி ள்ள தாக இலங்ைக மனித 
உரி ைமகள் ஆைணக் கு  கூறி யி க் கி
ற . சிைறச்சா ைலத்  ைற யி னரால் ஒ  
விசா ரைண ெதாடங்கப்பட் டி க் கி ற .
ஆனா ம், மனித உரிைம ெசயற்பாட்
டா ளர்கள், சிைறக் ைகதி களின் நலன்
கைளப் ேப  கின்ற அைமப் கள், 
அர சியல் தைல வர்கள் வி த்த ேவண்
ேகாள் மட் ம் கவ னத்தில் ெகாள்

ளப்ப ட வில்ைல. இ  ெதா டர்பாக நம்ப
க மான பக்கச்சார்பற்ற விசா ர ைணகள் 
நடத்தப்பட ேவண் ம் என் ம் அந்த 
விசா ர ைண களில் ெபாலிஸ் மற் ம் 
சிைறச்சாைல ைறைய சாரா த வர்கேள 
ஈ  பட ேவண் ம் என் ம் அவர்கள் 
வலி  த் தி யி ந்தனர்.
அவ்வா றான ஒ  விசா ர ைணைய அர
சாங்கம் இன்ன ம்  ஆரம் பிக்க வில்ைல.
ஆ ம்கட் சிையச் ேசர்ந்த யா ேம, 
ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் இந்த ெசயற்
பாட்ைட நியா யப்ப த்த தயா ராக இ க்
க வில்ைல என்ப  கவ னிக்கத்தக்க விட
ய மாக உள்ள . ன்னர் மஹிந்த ராஜ  

பக் ஷ அர சாங்கத்தில் அைமச்ச ராக
இ ந்த ேமர்வின் சில்வாவின் நட வ டிக்
ைக கைளப் ேபாலேவ இவ ர  ெசயற்பா

 க ம் காணப்ப  கின்றனர்.
2007இல் ப வா ஹினி ெதாைலக்
காட்சி நி  வ னத் க்குள் குந்  அைம 
ச்சர் ேமர்வின் சில்வா ஊழி யர்கைள அச்
சு த் திய ேபா  அவ க்கு எதி ராக எந்த 
நட வ டிக்ைக ம் எ க்கப்ப ட வில்ைல 
என்பைத இரா ஜாங்க அைமச்சர் நாலக 
ெகாட ேஹவ, இப்ே பா  சுட் டிக்காட்
டி யி க் கிறார். ஆயி ம் தற்ே பா , 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத பத வியில் இ ந்  
வில கி யி ப்பைத, அர சாங்கத்தின் 
ெபா ப் க் கூ ற லாக காண் பிக்க ஆ ம் 

தரப் பினர் ைன கின்றனர்.
அவ க்கு எதி ராக நியா ய மான விசா ர
ைணகள் நடக்கும் என்  சிலர் நம் பிக்ைக 
ெவளி யிட் ள்ளனர்.
ஆனால், தண்ட ைனயில் இ ந்  
தப் பிக்கும் கலா சாரம், இலங்ைகயில் 
ஊறிப்ே பான அர சியல் வழ ைம யா கேவ 
காணப்ப  கி ற .  அதைனக் கடந்  ஒ  
பக்க சார்பற்ற விசா ர ைணயில் நீதி நிைல
நாட்டப்ப  வ  என்ப  அரி தான ெசய
லாகத் தான் இ க்கும்.
இைவ அைனத்ைத ம் தாண்டி, ஒ  
பக்க சார்பற்ற விசா ரைண இடம்ெப  மா 
னால் கூட, அதில் உண்ைமகள் ெவளிப்
ப மா அல்ல  உண்ைம கைள ெவளிப்

ப த்த டி மா என்ப  தான் க் கி ய
மான ேகள்வி.
நீதி ேகா  கின்ற தரப் பி ன ரான அர
சியல் ைகதிகள், இப்ே பா ம் கூட அச் சு
த்த க்குள் தான் இ க் கின்றனர். அவர்

க க்குப் பா  காப் க் கிைட யா .
எந்த ேநரத்தில் ேவண்  மா னா ம், 
அவர்க க்கு ஆபத் கள் விைள விக்கப்
ப டலாம். அ  ரா த ரம், ெவலிக்கைட, 
மகசின், க த் ைற சிைறச்சா ைல க ளி 
ம், னர்வாழ்  காம்க ளி ம், ஏரா ள  

மான தமிழ் அர சியல் ைகதி களின் 
இரத்தக் கைறகள் படிந் தி க் கின்றன. 
ஏேதா ஒ  சாட்ைட ைவத் க் 
ெகாண் , அவர்கள் பழி வாங்கப்பட்  
பலி ெய க்கப்பட்டார்கள். திட்ட மிட்ட 
அடிப்ப ைடயில் அவர்களின் உயிர்கள் 
பறிக்கப்பட்டன.
எனேவ, இலங்ைகயின் சிைறச்சாைலக் 
கட்ட ைமப்ைப நம்பி, தமிழ் அர சியல் 
ைகதிகள் அ  ரா த ர சிைறக்குள் நடந்த 
ெகா  ரங்கைள ெவளிப்ப த்த ன்வ 
வார்களா ன்வர டி மா என்ற ேகள்வி 
உள்ள . அ  ரா த ர சிைற சாைலச் 
சுவர்க க்குள் நடந்ேத றிய இந்தச் சம்ப

வங்கள் ெவளி  ல கத் க்கு ெதரி ய வ  வ
தற்ேக இரண்  நாட்கள் ஆகின.
அதைன ேகள் விப்பட் , பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்கள் கேஜந் தி ர குமார், தைல
ைம யி லா ன வர்கள் அ  ரா த ர சிைறச்சா
ைலக்குள் ெசல்வ தற்கு இரண்  நாட்கள் 
ெசன்றன.
காைலயில் உள்ேள ெசல்ல அ  மதி 
ம க்கப்பட் , நீண்ட இ  ப றிக்குப் பின்
னேர அவர்கள் அ  ம திக்கப்பட்டார்கள்.
இவ்வா றா ன ெதா  நிைலயில், உண்
ைமையப் ேபசு வ தற்கு தமிழ் அர சியல் 
ைகதி களால் ன்வர டி மா?
தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் உண்
ைமையக் கூறினால் மட் ம் தான், 

அங்கு நடந்த  என்ன என்ப  ெவளி
 ல கத் க்கு ெதரி ய வ ம். அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத டன் ெசன்ற வர் 
கள், தம  பாத ணி கைள நாக் கினால் நக்கி 
சுத்தப்ப த்  மா  சித் தி ர வைத ெசய்
தனர் என்ற தகவல் ெவளி யா கி யி க் கி
ற . உல கி ேலேய மிக ம், ேமாச மான 
மிக ம் ேகவ ல மான ெசயல் இ . 
இலங்ைகக்கு ெவளிேய பல நா
களில் தைல வர்கள், அைமச்சர்கள் தம  
பாத ணி கைள அணிந்  ெகாள்வ தற்கு, 
உத வி யா ளர்கள், ெபாலி ஸாைரப் பயன் 
 ப த் திய படங்கள் அம்ப ல மான பின்னர் 
பத வி கைள இழந் தி க் கி றார்கள்.
அதற்ேக அந்த நிைல என்றால், பாத
ணி கைள நக்கிச் சுத்தம் ெசய்  மா  
கட்ட ைள யி  வ ெதன்ப , எந்த ள க்கு 
வக் கி ர ம், இன வா த ம் இலங்ைகயில் 
ேகாேலாச் சு கின்றன என்பைத ெவளிப்
ப த்  கி ற . இதற்கு ேமல் அங்கு, 
அர சியல் ைகதி க க்கு ேவெறன்ன
ெவல்லாம் ெகா  ைமகள் இைழக்கப்பட்
டி க்கும் என்பைத ஊகித் க் ெகாள்வ  
ஒன் ம் கடி ன மா ன தல்ல.
இவ்வா றான சம்ப வங்கள் சகித் க் 

ெகாள்ளக் கூடி ய  
ைவ யாக இல்லா  
வி ட் ட ா ம் , 
பத் ப் பதி
ைனந்  ஆண் 
க க்கு ேமலாக 
சி ை ற க் க ம்  பி
கைள தவிர 
ேவெறந்த உல 
 க த் ை த ம் 
கண் டி ராத அர
சியல் ைகதிகள் 
இந்தச் சந்தர்ப்

பத்தில் உண்ைமையக் கூற ன்வர டி
மா என்ற ேகள்வி இ க் கி ற .
அச் சு த்தப்பட்ட சம்பவம் ெதாடர்
பான விசா ர ைண யா ன  அர சியல் ைகதி க 
ளின் வாக் கு  லத் தி ேலேய தங் கி ள்ள  
என்பதால், உண்ைமைய  ைம யாக 
பதி  ெசய்ய ேவண் ம் என தான் அவர்
க ளிடம் சுட் டிக்காட் டி ய தாக பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் கேஜந் தி ர குமார் ெபான்னம்
பலம் கூறி யி க் கிறார்.
உண்ைம ெவளிப்ப த்தப்பட ேவண் 
ம் – குற்ற வா ளிகள் தண் டிக்கப்பட 

ேவண் ம் என்பதில் எல்ே லா க்கும் 
ஆர்வ ம் அக்க ைற ம் இ க் கி ற . 

ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 
48 ஆவ  அமர்வில் இலங்ைக ெதாடர்
பான ன்ேனற்ற அறிக்ைகைய சமர்ப்
பித் தி க் கிறார் ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் 
உயர்ஸ்தா னிகர் மிச்ெசல் பச்ெலட்.
அவ ர  இந்த அறிக்ைகைய – அதில் 
கூறப்பட் ள்ள குற்றச்சாட்  கைள 
இலங்ைக அர சாங்கம் ற்றாக நிரா க ரித்
தி க் கி ற .
அ  ெதா டர்பாக ெவளி வி வ கார 
அைமச்சர் ஜி.எல்.பீரிஸ் விளக்க மான 
அறிக்ைக ஒன்ைறக் ெகா த் தி க் கிறார்.
பச்ெலட் அம்ைம யாரின் அறிக்ைகைய 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்  வர ேவற்
றி ப்ப டன்,சாட் சி யங்கைள திரட் ம் 

பணி யகம் விைரவில் ெசயற்படத் ெதாட 
ங்க ேவண் ம் என் ம் வலி  த் தி யி
க் கி ற . அேத ேவைள, சி.வி.விக்ேனஸ்

வரன் இந்த அறிக்ைக ேபா  மா ன தாக 
இல்ைல என்  குறிப் பிட் டி க் கிறார்
இன் ம் சில தரப் பினர், பச்ெலட் அம்
ைமயார் ஏமாற்றி விட்டார் என் ம், அவ
ர  அறிக்ைக கார சா ர மா ன தாக இல்ைல, 
இலங்ைக அர சாங்கத்ைதக் கண் டிக்க
வில்ைல என் ம் வழக்கம்ே பால லம்பத் 
ெதாடங் கி யி க் கி றார்கள்.
பச்ெலட் அம்ைமயார் அர சாங்கத்தின் 
பக்கம் சாய்ந்  விட்டார் என்ப  ேபால 
ம், அர சாங்கத்தின் க த் க்கைள ெசவி  

ம க்க ஆரம் பித் ள்ளார் என்ப  ேபால 
ம், பலர் விமர்ச னங்கைள ன்ைவக்கத் 

ெதாடங் கி யி க் கின்றனர்.
அவ்வா றாயின், ெவளி வி வ கார அைம 
ச்சர் பீரிஸ், அவ ர  அறிக்ைகைய ஏன் 

நிரா க ரிக்க ேவண் ம்? அவர் வர ேவற் றி
க்க வல்லவா ேவண் ம்?
பச்ெலட் அம்ைம யாரின் அறிக்ைக சர்
வ ேதச இரா ஜ தந் திர வைர  ைற க க்கு 
உட்பட்ட ஐ.நா.வின் சட்டத் திட்டங்க  
க்கு அைம வான ஒன்  என்பைத தலில் 
கவ னிக்க ேவண் ம். 
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ேபர ைவ 
யில் நிைற ேவற்றப்பட்ட தீர்மா னத் க்கு 
அைமய, அங்கு வழங்கப்பட்ட ஆைண 
க்கு அைமய அவர் தயா ரித்த அறிக்ைக 
தான் இ .

46/1 தீர்மா னத் க்குப் பின்ன ரான ன்
ேனற்றங்கள் ெதாடர்பாக அறிக்ைக யி ம் 
பணிேய அவ க்கு வழங்கப்பட்ட .
அவ்வா றாயின் கடந்த ஆ  மாதங்
க க்குள் நிகழ்ந் ள்ள மாற்றங்கள் 

குறித்ேத, அவரால் பதி விட டி ம். 
அதற்கு அப்பால் சில விட யங்கைளத் 
ெதாட் ச் ெசல்ல லாேம தவிர, பைழய 
கைத கைள ப் பித் க் ெகாண் டி க்க 
டி யா . அர சாங்கத்தின் தரப்பில் 

ெதரி விக்கப்பட்ட இரண்  விட யங்
கைள பச்ெலட் அம்ைமயார் கவ னத்தில் 
ெகாண் டி க் கிறார்.
ஒன் , ெபா ப் க் கூ றைல உ தி ெசய்
வ தற்கு ஐ.நா. டன் இைணந்  ெசயற்
படத் தயா ராக இ க் கிேறாம் என ம், 
அதற்ேகற்ற வா றான கட்ட ைமப்  ரீதி
யான ம  சீ ர ைமப் க்கள் ேமற்ெ காள்
ளப்ப ம் என் ம் கடந்த ஜ−ன் மாதம் 
ஜனா தி ப தி யினால் ெவளி யி டப்பட்ட 
கூற்ைற க த் தி ெல த் ள்ள தா க ம்,  
தம  அறிக்ைக களில் ன்ைவக்கப்பட்ட 
பரிந்  ைரகள் உள்ள டங்க லாக நட வ டிக்
ைககள் ன்ென க்கப்ப ம் என்  எதிர்
பார்ப்ப தா க ம், அதற்கான ஒத்  ைழப் க்

கைள வழங் கு வ தற்கு தம  அ  வ லகம் 
தயா ராக இ ப்ப தா க ம் அவர் கூறி
ள்ளார். இரண்டா வ தாக,  மனித உரிைம 
மீறல்கள் ெதாடர்பாக, நடத்தப்பட்ட 
விசா ர ைணகள் குறித்த பரிந்  ைர கைள 
ஆராய்ந் , ஆேலா சைன ன்ைவக்க  
அைமக்கப்பட்ட ஜனா தி பதி ஆைணக் கு
வின் பணி இவ்வ ட இ  தியில் டி

விற்குக் ெகாண்  வரப்ப ம் என அறி
வ தா க ம், அதைனத் ெதாடர்ந்ேத அதன் 
பணி க ைள ம் பரிந்  ைர க ைள ம் பார்
ைவ யிடக் கூடி ய தாக இ க்கும்  என் ம் 
அவர் சுட் டிக்காட் டி யி க் கிறார்.
இந்த இரண்  விட யங்க ைள ம் அவர் 
க த்தில் ெகாண் ள்ள தாக கூறி யி ப்
ப  ெபா  வா ன , ஐ.நா.வின் ெபா ப்

 வாய்ந்த பத வியில் இ க்கும் எவ ம் 
இந்த விட யத்ைத ேசர்க்காமல்  ஒ க்கி 
விட டி யா .
ஏெனன்றால் ஐ.நா. என்ப , நா  களின் 
கூட்  அைமப்  என்ப ைத ம், அங்கு 
நா  களின் க த் க்க க்கு க் கி யத்
வம் அளிக்கப்பட ேவண் ம் என்ப

ைத ம் மறந்  விடக் கூ டா .
அ த் , ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ேபர

ைவ யா ன , ஒ  தண் டிக்கும் அைம 
ப்ேபா, கண் டிக்கும் அைமப்ேபா கிைட
யா . அதன் கட்ட ைமப் க்கு அப்பால் 
ெசன் , இலங்ைக அர சாங்கத்ைத ஒ  
க்கித் தள்ளி விட்  ெசயற்ப ட ம் டி
யா . அதனால் தான், எல்லாத் தீர்மா னங் 
 க ளி ம், இலங்ைக அர சாங்கம் நிைற
ேவற்ற ேவண் டிய விட யங்கள் பிர தா ன
மாக வலி  த்தப்பட்டன.
அவ்வா  வலி  த்தப்பட்ட விட
யங்கள் ெசயற்ப த்தப்ப டாத ேபா  தான், 
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் உயர்ஸ்தா னிகர்  
பணி ய கத்தின் ஊடாக சில நகர் கள் 
ேமற்ெ காள்ளப்பட்டன.
எவ்வா றா யி ம், இத்த ைகய த  ணத்

தி லா வ  இலங்ைக அர சாங்கம் ஐ.நா.
டன் இைணந்  ெசயற்பட தயா ராக 

இ ப்ப தாக அறி வித்தால், ஐ.நா. கூ
கின்ற உள்நாட்  ெசயல்  ைற கைள 
பின்பற்றத் தயா ராக இ ப்ப தாக அறி
வித்தால், ஐ.நா. உட ன டி யாக அதைன வர
ேவற்கும். அந்த இடத்தில் ஐ.நா. பாதிக்
கப்பட்ட மக்கள் பற்றி ேபச ைன யா . 
அவர்க க்காக தாங்கள் தான் ெசயற்ப
ேவாம் என்  மல் க்கட்டா .

பதி லாக பாதிக்கப்பட்ட வர்களின் நம்ப
கத்தன்ைமைய ெபற ேவண் ம் என் ம், 
தங்களின் தர நிய மங்கைளப் பின்பற்ற 
ேவண் ம் என் ம் மாத் திரம், வலி 
த் ம்.
ஏெனன்றால் அ  தான் ஐ.நா.வின் கட்
ட ைமப் . அ  நா  களின் அைமப்ேப 
அன்றி, இனங்க ளி னேதா, அல்ல  அைம 
ப்  க ளி னேதா ஒன் றியம்  அல்ல.
ேம ம், ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் உயர் 
ஸ்தா னிகர், அவ ச ர கா லச்சட்டம், இரா
வ மய மாக்கல், சிவில் ச கம் மீதான 

ெக  பி டிகள், நிைன ேவந்தல் உரிைம 
ம ப் , அைம தி யான ேபாராட்டங்களில் 
ஈ  ப  வ  த க்கப்ப  வ  ேபான்ற
வற்ைற கண் டித் தி க் கிறார் அல்ல  கவ
ைலைய ெவளி யிட் டி க் கிறார்.
அத் டன், தனி ைமப்ப த்தல் சட்டம் 
தவ றாக பயன்ப த்தப்ப  வ ைத ம் 
அவர் சுட் டிக்காட் டி யி க் கிறார்.
பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத்ைத நீக்க 
ேவண் ம் என் ம் அதன் கீழ் ைக கள் 
நடப்பைத த க் கு மா ம், பச்ெலட் அம்
ைமயார் வலி  த் தி ள்ள அேத ேவைள, 
11 மாண வர்கள் கடத்திக் காணா ம லாக்
கப்பட்ட வழக்கில், குற்றம்சாட்டப்பட்ட 
வசந்த கரன்ன ெகாட குற்றச்சாட்  களில் 
இ ந்  வி  விக்கப்பட்ட ைத ம், மிந்த 
சில்வா க்கு வழங்கப்பட்ட ெபா  மன்
னிப்ைப ம்,, கவ ைல டன் சுட் டிக்காட் டி
யி க் கிறார்.
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயில், 
இலங்ைகயின் ெபா ப் க் கூறல், நீதி, 
நல் லி ணக்கம் என்ப ன வற்ைற ைமயப்ப
த் திேய தீர்மா னங்கள் ெகாண்  வரப்

பட் டி ப் பி ம், அண்ைமக்கா லங்களில் 
கவைல த ம் மனித உரிைம விவ கா ரங்
க ைள ம், உயர்ஸ்தானிகர் பச்ெலட் தம  
அறிக்ைக களில் ேசர்த் க் ெகாண்  வ
கிறார் என்ப  கவ னிக்கப்பட ேவண் டி
ய .
எனி ம், ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் 
உயர்ஸ்தா னிகர் ேபார்க்கால மீறல்க க்
கான ெபா ப் க் கூ ற ைலேயா, அர சியல் 
தீர்ைவேயா, இதில் வலி  த்த வில்ைல 
என் ம், வடக்கு, கிழக்கில் நிக ம் நில 
ஆக் கி ர மிப் கள், ெபௗத்த ம ய மாக்கல் 
ேபான்ற விட யங்கைள கவ னத்தில் 

என்.கண்ணன்

கபில்



(5ஆம் பக்கம் பார்க்க...)

(5ஆம் பக்கம் பார்க்க...)
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ஐ .நா.மனித உரி ைமகள் உயர்ஸ்தா னி
கரின் வாய் ல அறிக்ைக டன் ெஜனிவா 
ஆர வாரம் டி க்கு வந்  விட்ட . இனி 
அ த்த ெதாடரின் ேபா  தான் ஆர வாரம் 
உ  வாகும். ெபரி ய ளவிற்கு இல்லா விட்
டா ம் சுமா ராக வ ம் எனக் க  தப்பட்ட 
மனித  உரி  ைமகள்  உயர்ஸ்தா  னி  கரின் 
அறிக்ைக தமிழ் மக்கைள க ம் அதி ப்
திக்கு உள்ளாக் கி ள்ள . 

 ஐ.நா.மனித உரி ைமகள்  ேபரைவ அெம
ரிக்கா தைல ைம யி லான ேமற் கு ல கத்தின் 
ெசல்வாக் குக்கு உட்பட்ட ெதான்  என்ப  
அைன வ க்கும் ெதரிந்த விடயம் தான். 
ஆனா ம் அதற்கு உலகப் ெபா  அைட
யா ள ெமான்  உண் . அதைன கீழி றக்கக் 
கூடிய வைகயில் உயர்ஸ்தா னிகர் ெசயற்பட் 
டி ப்ப  ெபா த்த மா ன தல்ல. 
தமிழ் மக்கைளப் ெபா த்த வைர அர சியல் 

தீர்  என் கின்ற அடிப்பைடப் பிரச் சிைன இன  
அ ழிப் பிற்கு நீதி ேகா ம் பிரச் சிைன, ஆக் கி ர
மிப் ப் பிரச் சிைன, காணிப்ப றிப் , அர சியல் 
ைகதிகள் வி  தைல, காணாமல் ேபாேனார் 
விவ காரம் உட்பட இயல்  நிைலையக் 
ெகாண்  வ தல் பிரச் சிைன, ேபாரினால் 
பாதிக்கப்பட்ட வர்களின் நலன்கள் உட்பட 
தமிழ் மக்கள் எதிர் ேநாக்கும் அன்றா டப்  பி ரச்
சிைன ஆகிய பிரச் சி ைன க க்கு கங்
ெகா க் கின்றார்கள். இவற்றில் எ  பற் றி ம் 
அ த்த மான க த் க்கள் உயர்ஸ்தா னி கரால் 
ன்ைவக்கப்ப ட வில்ைல.
இப் பி ரச் சி ைனயில் அர சியல் தீர்  என்

கின்ற அடிப்ப ைடப் பி ரச் சி ைன ம் இன 
அழிப் க்கு சர்வ ேதச நீதி ேகா ம் பிரச் சி
ைன ேம க் கி ய மான பிரச் சி ைனகள். ஐ.நா 
மனித உரி ைமகள்  ேபர ைவ ம் இவ் வி  
பிரச் சி ைன க ளி ம் ைமயம் ெகாண்  தான் 
கடந்த காலங்களில் தீர்மா னங்கைள நிைற
ேவற் றி ள்ள . 
அைவ ெபா ப் க் கூ தல் நல் லி ணக்கம் 

என்  அைழக்கப்பட்டன. 
இதி ம் ெபா ப் க் கூ தல் விட யத்
க்ேக அதிக க் கி யத் வம் ெகா க்கப்

பட்ட . 46/1 தீர்மா ன ம் அதற்காக நிைற
ேவற்றப்பட்டேத. உயர்ஸ்தா னிகர் கடந்த 
கூட்டத் ெதாடரில் இ  பற்றிக் க  ைம யான 
உைரைய ஆற் றி யி ந்தார். ஐ.நா. மனித 
உரி ைமகள்  ேபர ைவக்கு அப்பால் சர்வ
ேதச குற்ற வியல் நீதி மன்றத் திற்கு இவ் வி
வ காரம் ெகாண்  ெசல்லப்பட ேவண் ம் 
என்  சாரப்ப ட ம் அறிக்ைகயில் ெதரி வித்
தி ந்தார். தவிர நா கள் தங்கள் தங்கள் 
நா  களின் நீதி மன்றங்களில் இ  பற் றிய 
விசா ர ைண கைள ஆரம் பிப்ப தற்கு தயா ராக 
ேவண் ம் என் ம் கூறி யி ந்தார். 
இவ  ைடய இந்தக் க த் க்க க்கு 

மாறாக மனித உரி ைமகள் ேபரைவ தீர்மா

னங்கைள நிைற ேவற் றி யி ந்த  என்ப  
ேவ  கைத. எவ்வா றா யி ம் உயர்ஸ்தா
னிகர் இந்தத் தடைவ, ெசன்ற தடைவ கூறிய 
க த் க்கைள வலி  த்தி ேமல் நி ைலக்கு 
ெகாண்  ெசல்வ தற்கான உபா யங்க ைளேய 
ெதரி வித் தி க்க ேவண் ம். 
சர்வ ேதச குற்ற வியல் நீதி மன்றத் திற்கு 

ெகாண்  ெசல்வதில் தடங்கல்கள் ஏற்ப ம் 
என்  அவர் க  தி யி ந்தால் குைறந்த  பட்சம் 
ெபா  வான தீர்ப்பாயம் ஒன்ைற அைமப்ப  
பற் றிேயா நா கள் தங்கள் தங்கள் நாட்  
நீதி மன்றங்களில் விசா ர ைண கைள ேமற்
ெகாள்ள ேவண் ம் என்ப  பற் றிய வலி  த்
தல்கைள ன்ைவத் தி க்கலாம். இவற் க்கு 
மாறாக அவற்ைறப்பற்றி எ  ேம ேபசாமல் 
வி ம் நிைல தான் அறிக்ைகயில் ெதன்பட்
டி க் கி ற . இ  உயர்ஸ்தா னிகர் என் கின்ற 
பிர தி ைமக்கு பலத்த பாதிப்ைபக் ெகாண்  
வந் தி க் கின்ற  என்ேற கூற ேவண் ம்.

தற்ே பா ைதய உயர்ஸ்தா னிகர் தமிழ் மக்
கைளப் ேபால மனித உரிைம மீறல்க ளி
னா ம் சர்வா தி கார அரா ஜ கத் தி னா ம் 
பாதிக்கப்பட்ட ஒ வர். தன  அன் க் கு
ரி ய வ ைர ம், தந்ைத ைய ம் அதற்கு பலி 
ெகா த்தவர். தா ம் சிைறயில் இ ந்தவர். 
தமிழ் மக்களின் வலி அவ க்குப் ரி யா த  
மிகுந்த கவ ைலையத் த  கின்ற . 
ஐ.நா மனித உரி ைமகள்  ேபர ைவ ம் சரி, 

உயர்ஸ்தா னி க ர  அறிக்ைக ம் சரி, ேபர
ைவயின் தீர்மா னங்க ம் சரி பாதிக்கப்பட்ட 
மக்கைளப் ெபா த்த வைர ெதாடர் ன்
ேனற்றத்ைதத் த  ப ைவ யாக இ ந் தி க்க 
ேவண் ம். ஆனால் அைவ அைனத் ம் 
க ைத ேதய்ந்  கட்ெட ம்பாக வந்த 
நிைல ையேய அைடந் ள்ள . இனிேமல் 
இதைன நம்  வ  தமிழ் மக்க க்கு பலன்
கைளத் த ம் எனக் கூற டி யா . சர்வ ேதச 
அர சியல் தான் சர்வ ேதச நீதி என்பார்கள். 
தமிழ் மக்க க்கான சர்வ ேதச நீதி இ  
தானா? என்  எண்ணத் ேதான்  கின்ற . 
நல் லி ணக்கத்ைதப் ெபா த்த வைர ெசன்ற 

தடைவ ஐ.நா. மனித உரி ைமகள்  ேபர
ைவயின் தீர்மானம் குைறந்த பட்சம் 13ஆவ  
தி த்தத் திைன  ைம யாக நைட  ைறப்
ப த்தல் ேவண் ம் எனக் கூறி யி ந்த . 
இந்தத் தடைவ அைத ம் காண வில்ைல. 
ெப ந்ேத சி ய வா தத் டன் ேமாதக் கூடா  

என்  ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ேபர ைவ ம் 
டி க்கு வந்த விட்ட  ேபால ெதரி கின்ற .
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள்  ேபரைவ அறிக்

ைகயில் தமிழ் மக்க டன் ெதாடர்  ைடய 
விட யங்கள் எனக் கூறப்பட்டைவ சில
ைவேய. அண்ைமக்கா ல மாக தமிழ் மக்கள் 
எதிர்ே நாக்கும் ஆக் கி ர மிப்  பிரச் சி ைனகள் 
பற்றி உயர்ஸ்தா னிகர் வாேய திறக்க வில்ைல. 
இந்த விவ காரம் மனித உரிைம மீறல் விவ கா

ர மாக அவர் க  த வில்ைலயா என்  அவைரக் 
ேகட்கத் ேதான்  கின்ற . தமிழ் மக்கள் ஒ  
ேதசிய இன மாக இ ப்பைதச் சிைதப்ப தற்
காக திட்ட மிட்  ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் ெசயற்
பா  கேள இவ்வாக் கி ர மிப் க்கள் ஆகும். 
இைவ பற்றி நிைற யேவ ஆதா ரங்க டன் 
தக வல்கள் ெவளி வந் தி க் கின்றன.
தவிர ேபாரினால் பாதிக்கப்பட்ட வர்கள் 

நலன்கள் உட்படப் பல்ேவ  அன்றா டப் பி ரச்
சி ைன க க்கு தமிழ் மக்கள் கம் ெகா த்  
வ  கின்றனர். 
ெசல் ண்  கைள உடம்பில் ஏந் தி ய படி 

பாட சா ைலக்குச் ெசல் ம் சி  வர்கள் உள்
ளனர். ெபண் தைல ைமத் வ கு ம்பங்கள் 
பல வாழ்வா தா ரத்ைதப் ேப  வ தற்ேக 
மிக ம் சிர மப்ப  கின்றன. ேபாரினால் அங்
க வீ ன மாக்கப்பட்ட வர்கள் ெதாடர்ச் சி யாக 
க ம் ய ரங்கைள அ  ப விக் கின்றனர். 
னர்வாழ்  ெபற்ற தாகக் கூறிக்ெ காள்ளப்

ப ம்  ன்னாள் 
ேபாரா ளிகள் பைட
யி ன ரா ம் ல னாய்
ப்  பி  ரி  வி  ன  ர ா ம் 

பல்ேவ  அ த்தங்
க  க்கு  உள்ளாகி 
வ  கின்றனர். இைவ 
பற்றி எந்த வித க த்
க்க ைள ம் உயர்ஸ்

தா னிகர் ன்ைவக்
க வில்ைல
தமிழ்த்ேத சியக் கட்

சி களில் தமி ழ ரசுக் கட்
சிையத் தவிர ஏைனய 
கட் சிகள் அைனத் ம் 
உய ர்ஸ்த ா  னி  க ரின் 
அறிக்ைக ெதாடர்பாக 
க  ைம யான அதி ப்

திைய ெவளி யிட் ள்ளன. தமி ழ ரசுக் கட் சிக்
குள் ம் சம்பந்த ம், சுமந் தி ர ம் மட் ம் 
ஏைன ய வர்க க்கு மாறாக  அறிக்ைகைய 
வர ேவற் ள்ளனர். 
உயர்ஸ்தா  னி  கரின்  அறிக்ைக  யா  ன   

இரா ஜ தந் திர ெமாழியின் ஆகக் குைறந்த 
பட்ச வடி வ மா கேவ உள்ள . அத்த ைகய 
நிைல யி ம் தமி ழ ர சுக்கட் சி யினர் மகிழ்ச்சி 
ெபாங்க ஆர வா ரத் டன்  வர ேவற் றி க் கின்

றனர். இ  க வ ரக அர சி யல்வா தி க க்
கான பண்ேப தவி ர ம் வி  த ைலக்காகப் 
ேபாரா ம் ேதசிய இன அர சி யல்வா தி களின் 
பண்  அல்ல.
ேபாதாக் கு ைறக்கு தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்

ட ணியின் தைலவர் மேனா  க ேண ச ம் 
உயர்ஸ்தா னி கரின் அறிக்ைகைய வர ேவற்
றி க் கின்றார். அவர் ெதன் னி லங்ைகையச் 
ேசர்ந்த ஒ  அர சி யல்வாதி. அங்கு இடம் 
ெப  கின்ற மனித உரிைம மீறல் விவ காரம் 
பற்றி ேபசப்ப  வ  அவைரப் ெபா த்
த வைர அவ சியம் தான். அதனால் அவர் 
வர ேவற்றைதத் தவ  என்  கூறி விட டி
யா . 
உயர்ஸ்தா னி கரின் இப் பின்ேனற்ற அறிக்

ைகக்கு ,  ேமற் கு லக நிகழ்ச்சி நிரலின் 
பின்னால் சம்பந்தன் தைலைம இ  பட் ச் 
ெசன்றைம , ஏைனய கட் சி களின் தாம
தித்த கடி தங்கள் ,  ெதன் னி  லங்ைகயின் 

தற்ே பாைதய அர சியல் சூழல் கார ண மாக 
ேமற் கு லகம் ெசயற்ப  வ தற்கான ெவளி
கி ைடத்தைம, ெபா  ஜன ன்ன ணிக்குள் 
லிபரல் க கு வின் எ ச்சி ,   
இலங்ைகத் தீ ம் ேமற்குலகத்திற்கு ேதைவ 
என்பதால்  ெப ம்ேதசியவாதத் டன் 
ேம ா தவி ம்ப ாைம ,  இந்திய ாவின் 
இயலாநிைல ேபான்றன காரணங்களாக 
இ ந்தி க்கலாம். 
தமிழ்  மக்கைளப்  ெபா த்தவைர 

ெஜனிவாவில் தற்ேபா  பின்னைட  
ஏற்பட்டா ம் ெஜனிவா சர்வேதச மட்டத்தில் 
தமிழ் மக்கைளப் பலப்ப த் வதற்கான 
களம் என்பைத தமிழ் மக்கள் மறந் விடக் 
கூடா .  சர்வேதச அரசியல் சூழல் என்ப  
எப்ேபா ம் ஒேர விதமாக  இ ப்பதில்ைல. 
அங்கும் இைடெவளிகள் இ க்கின்றன. 
அந்த இைடெவளிகைளக் கண் பிடித்  

தமிழ் மக்கள் தங்கைளப் பலப்ப த்த 
ன்வர ேவண் ம் . எனேவ தற்காலிக 

பின்னைட க்காக  ேச ா ர்ந் விடா  
சர்வேதச அரசியைலக் ைகயாள்வதற்கான 
ேல ா ப ா யங் கைள ம்  தந்திே ர ா 

பாயங்கைள ம் வகுத்  ெசயற்ப வதற்கு 
தமிழ் மக்கள் இப்ேபாேத தயாராக ேவண் ம். 
ெதாடர்ச்சியான யற்சிகைள ன்ென க்க 
ேவண் ம். 

சி.அ.ேயாதிலிங்கம்

ெஜǻவா ǼПனைடί தாПெஜǻவா ǼПனைடί தாП
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ஸ்லிம் காங் கி ரஸின் ஸ்தாபகத் 
தைலவர் மர்ஹூம் எச்.எம்.எம்.அஷ்ரப்பின் 
21ஆவ  நிைன  தினம் கடந்த 16ஆம் 
திகதி அ ஷ் டிக்கப்பட்ட . ெகாேரானா 
பரவல் மற் ம் அர சாங்கத் தினால் அறி விக்
கப்பட் ள்ள ஊர டங்கு ஆகி ய வற்றால் 
வழக்கம் ேபான்ற ஏற்பா கள் இல்லா  விட்
டா ம் ஒ  சில இடங்களில் மட் ப்ப த்
தப்பட்ட வைகயில் அஷ்ரப்பின் நிைன  
தினம் அ ஷ்டிக்கப்பட்ட . 
கடந்த 21 வ  டங்க ளாக அஷ்ரப்பின் 

நிைன  தின நிகழ் கள் நைட ெபற்றா ம், 
அவரின் ெகாள்ைக கைளப் பற்றி கூறிக் 
ெகாண்டா ம் ஸ்லிம் காங் கி ர ஸி ன ம், 
அதி லி ந்  பிரிந்  ைளத்த மாற்  
ஸ்லிம் கட் சி க ளி ன ம் நட வ டிக்ைககள் 

ெப ம்பா ம் ஸ்லிம் ச கம் சார்ந்த
தாக அைம ய வில்ைல. தற்ே பா  வைரயில் 
மக்கைள ஏமாற் ம் க் தி ையேய இக்கட்
சிகள் ெசய்  ெகாண் டி க் கின்றன. 
அஷ்ரப்பின் மர ணத்தின் பின்னர் ஸ்லிம் 

காங் கி ரஸின் யாப்பில் பல மாற்றங்கள் ெசய்
யப்பட் ள்ளன. 
அந்த மாற்றங்கள் தைல ைமத்  வத்தின் 

ேதைவக்கா கேவ ெசய்யப்பட் ள்ளன. கட்
சியின் வளர்ச் சிக்கு உைழத்த ஆரம்ப கால 
உ ப் பி னர்கள் பல ம் கட் சிையப் பிரிந்  
ரண்பட் ள்ளார்கள். அவர்களின் தியா

கங்கள் றக்க ணிக்க பட் ள்ளன. 
அவர்கைள அவ மா னப்ப த் ம் நட வ டிக்

ைககள் கூட கட் சியின் உயர் பீ டத் தினால் 
ேமற்ெ  காள்ளப்பட்  ள்ளன .  கட்  சிக்காக 
தியாகம் ெசய்த வர்கள் ஒ க்கப்பட் , அவர்
களின் இடங்களில் அஷ்ரப்பின் காலத்தில் 
ஸ்லிம்  காங்  கி  ரஸின்  வளர்ச்  சிக்கு 

தைட கைள ஏற்ப த் தி ய வர்கள் அமர்த்தப்
பட் ள்ளார்கள். 

‘ச க அர சி யைல’ ேநாக்காகக் ெகாண்  
ஆரம் பிக்கப்பட்ட ஸ்லிம் காங் கி ரஸின் 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் ச க அர சி
யைல ற்றாக மறந்  சுய நல அர சி யைல 

ைம யாக ேமற்ெ காண் ள்ளனர். அதற்கு 
‘அபி வி த்தி அர சியல்’ என் ம் ெபயர் சூட்
டி ள்ளார்கள். இந்த சுய நல அர சி ய க்காக 
ஆட் சி யா ளர்களின் கால்களில் மண் டி யிட் க் 
கிடக் கின்றார்கள். 
கட் சிக்கு தைலவர் என்  ர ப் ஹக்கிம் 

இ ந்தா ம், ஆட் சி யா ளர்களின் தைலைமப் 
ெபா ப்பா ள க்ேக கட் ப்பட்  நடந்  
ெகாண் டி க் கின்றார்கள். இதனால் தான் 
பாரா  மன்றத்தில் ஒ  சட்ட  லத் திற்கு கட்
சியின் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் எவ்வா  
வாக்க ளிக்க ேவண்  ெமன்  டி  எ ப்

பதில் கூட கூட் ப் ெபா ப் பில்லா  ெசயற்
பட் க் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 
மனட்சாட்  சிப்படி  வாக்க  ளிப்ப  தற்கு 
டி  எ த் ள்ளதாக ெதாடர்ச் சி யாக ெதரி

வித் க் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். ஒ  சட்ட 
லத் க்கு தைல வரின் மனச்சாட் சிக்கும், 

பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்களின் மனச்சாட்
சிக்கும் இைடேய ரண்பா கள் காணப்ப 
கின்றன.
பாரா   மன்ற  உ ப்  பி  னர்கள்  தம  

வி ப்பம் ேபான்  ெசயற்பட் க் ெகாண்
டி க் கின்றார்கள் . அவர்கைள கட் ப்ப
த் ம் திரா ணிையக் கட்சி  ைம யா கேவ 

இழந் ள்ள . இேத நி ைலயில் தான் அகில 
இலங்ைக மக்கள் காங் கி ரஸூம் உள்ள . 
தைலவர் ஒ  திைச யி ம், பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்கள் இன்  ெமா  திைச யி ம் 
ெசன்  ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 
அஷ்ரப்பின் மர ணத்தின் பின்னர் கட்

சிக்குள் ஏற்பட்ட பிள கள், மாற் க் கட்
சி களின் ேதாற்றம், சுய நல அர சி யலின் 
ஆதிக்கம் ேபான்ற பல கார ணங்க ளினால் கட்
சிக்கும், மக்க க் கு மி ைடேய காணப்பட்ட 
உற  களில் இைட ெவ ளிகள் அதி க ரித் க் 
ெகாண்ேட ெசல்  கின்றன. இதனால், அஷ்ரப் 

மர ணிக்கும் ேபா  11 பாரா  மன்ற உ ப்
பி னர்கைளக் ெகாண் டி ந்த ஸ்லிம் காங்
கிரஸ் தற்ே பா  5 பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்
கைளக் ெகாண் ள்ள . 
இவர்கள் ஸ்லிம் காங் கி ரஸின் ல மாக 

பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க ளாக ெதரி  ெசய்

யப்பட் டி ந்தா ம் தற்ே பா ைதய நிைலயில் 
அர சாங்கத் திற்கு  ைம யாகக் கட் ப்பட்
ட வர்க ளாக உள்ளார்கள். இேத ேபான்  தான் 
ஏைனய ஸ்லிம் கட் சி களின் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்க ளி ன ம் நிைல ள்ள .

ஸ்லிம் ச  கத் திற்காக அபி வி த்தி அர சி
யைல ேமற்ெ காண் ள்ள தாக ெதரி வித் க் 
ெகாண் டி க்கும் ஸ்லிம் கட் சி களின் பாரா

 மன்ற உ ப் பி னர்கள் அஷ்ரப் பினால் 
ஆரம் பித்  ைவக்கப்பட்ட பல அபி வி த்திப் 
பணி கைள ெதாட ரா  ைகவிட் ள்ளார்கள். 

ஸ் லிம்களின் குர லாக ஆரம் பிக்கப்பட்ட 
ஸ்லிம் காங் கி ரஸூம் ஏைனய ஸ்லிம் 

கட் சி க ம் ெமௗனித் ள்ளன. இதனால் 
தான் காதி நீதி மன்றத்ைத இல்லாமற் ெசய் ம் 
அர சாங்கத்தின் டி , ஸ்லிம் தனியார் 
சட்டத்தில் ேவண்  ெமன்  மாற்றங்கைளக் 
ெகாண்  வ  வ தற்கு எ க்கப்ப ம் அர சாங்
கத்தின் நட வ டிக்ைககள் குறித்  ேபசு வ தற்கு 

சக் தி யில்லா த வர்க ளாக உள்ளார்கள். சுய நலம் 
மிைகக்கும் ேபா  ெபா  நலம் றக்க ணிக்
கப்ப ம் என்ப தற்கு ஸ்லிம் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்க ம், ஸ்லிம் கட் சி க ம் 
நல்ல உதா ர ண மாகும். 

ஸ்லிம் ச  கத்தின் உரி ைம கைளப் ெபற்
க்ெ காள்ள ேவண்  ெமன்  ேதாற்றம் 

ெபற்ற ஸ்லிம் காங் கிரஸ் ஸ் லிம்கைள 
அட மானம் ைவத் ச் ெசயற்பட் க் ெகாண்
டி க் கின்ற . இேத ேபான்ேற ஏைனய 
ஸ்லிம் கட் சி க ம் ெசயற்பட் க் ெகாண்

டி க் கின்றன. 
ச  கத்தின் உரி ைம கைள மறந்  ேபரி

ன வாதக் கட் சி களின் க வர்க ளாக ெசயற்
பட் க்  ெகாண்  டி  க்  கின்றன .  அகில 
இலங்ைக மக்கள் காங் கி ரஸின் தைலவர் 
ரிஷாத் பதி தீன் சிைறயில் அைடக்கப்பட்
ள்ளார். அவ க்காக குரல் ெகா ப்ப தற்கு 

அக்கட் சியில் எந்த ெவா  பாரா  மன்ற 
உ ப் பி ன ம் கிைட யா . 
நாட்டில் ஏற்பட்ட பயங்க ர வாத நட வ

டிக்ைககள், இன வாத ேமாதல்கள், த்தம் 
ேபான்ற வற் றினால் காணாமல் ேபான வர்கள், 
அநியா ய மாக ைக  ெசய்யப்பட்ட வர்கள் 
என்ற பட் டி யலில் ஸ் லிம்க ம் உள்
ளார்கள். ஆனால், அ  குறித்  ஸ்லிம் கட்
சி க ம், ஸ்லிம் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்
க ம் வாய் திறந்  ேபசு வ தில்ைல. 

ஸ்லிம் ச  க ம், அைமப் க்க ம் 
கூட இந்த விவ கா ரத்ைதப் பற்றி ஸ்லிம் 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க ளிடம் ேகட்ப
தில்ைல. மர்ஹூம் அஷ்ரப் பினால் கல் 
ைனயில் ெகாண்   வ ரப்பட்ட மாவட்ட 
தைலைமக் காரி யா ல யங்கைளக் கூட பா
காத் க் ெகாள்ள டி யா த வர்கேள தற்ே பா
ைதய ஸ்லிம் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க ள். 
ஸ்லிம் காங் கிரஸ் ஆரம் பிக்கப்பட்ட ேபா  
ஸ் லிம்க ளி ைடேய அர சியல் ரீதி யாக 

ேமாச மான அளவில் பிர ேத ச வா தங்கள் 
காணப்பட்டன. அந்த பிர ேத ச வா தங்கள் 
யா ம் ஸ்லிம் காங் கி ரஸின் ேதாற்றத்தின் 
பின்னர் ெப  ம ள க்கு இல்லாமல் ெசய்
யப்பட்ட . ஆனால், தற்ே பா  ன்னைர 
விட ம் பிர ேத ச வா தங்கள் அதி க ரித் ள்ளன. 

ஸ்லிம் கட் சி களில் உள்ள பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்கள் தங்களின் ேதர்தல் ெவற் றிக்
காக பிர ேத ச வா தங்கைள வளர்த் க் ெகாண்

டி  க்  கின்றார்கள் .  பிர  ேத  ச  வா  தங்களின் 
ல மாக ச க உ ப் பி னர்கைள ேமாத

விட் க் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். இவர்
களின் இத்த ைகய நட வ டிக்ைக க ளினால் 
குறிப்பாக கிழக்கு மாகா ணத்தில் ஸ்லிம் 
பிர ேத சங்கள் யா ம் பிர ேத ச வா தங்க ளினால் 
பிள  பட் க் காணப்ப  கின்றன. 
இவ்வா  ஸ் லிம்களின் அர சி யைல 

தங்களின் ேதைவக்காக பல வீ னப்ப த்திக் 
ெகாண் டி க்கும் அர சியல் கட் சி க ைள ம், 
தைல வர்க ைள ம், பாரா  மன்ற உ ப் பி

னர்க ைள ம் ஸ் லிம்கள் ன்ே யா ச ைன
யின்றி தைலயில் ைவத் க் ெகாண்  ஆடிக் 
ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 
தங்க க்குள் பிள  கைள ஏற்ப த்திக் 

ெகாண் ,  தனித்தனி  காம்கைள 
அைமத் க் ெகாண்  ச  கத்தின் இ ப்
ைப ம், பா  காப்ைப ம், எதிர்கா லத்ைத ம் 
சிைதத் க் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். ஒ  
ச கம் தி ந்தா த வைர அச்ச  கத்தின் எதிர்
காலம் சுபீட்ச மாக இ க்கா  என்ப தைன 
ஸ் லிம்கள் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஒ  தைலவனின்  வாழ்  என்ப  

அவன  ம ரணத்தின்  பின்ன ர் 
அவன  ெகாள்ைககளினால் நீடித் க் 
ெகாண்டி க்கின்ற . அப்ேபா தான் அந்தத் 
தைலவன்  மரணிக்கவில்ைல .  அவன் 
இன் ம் வாழ்ந்  ெகாண்டி க்கின்றான் 
என்  ெசால்ல டி ம். இத்தைகயெதா  
நிைல  ம ர்ஹூம்  அஷ்ர ப்பின் 
ெகாள்ைகக க்கு ஏற்படவில்ைல என்ப  
தான் கசப்பான உண்ைமயாகும். 
இன்  தங்கைள அஷ்ரப்பின் சீடர்கள் 

என் ம், அவர  பாசைறயில் வளர்ந்தவர்கள் 
என் ம் ெசால்லிக் ெகாண்டி ப்பவர்கள் 
அவர  ெகாள்ைககைள வாழ ைவக்கா , 
ஸ்லிம் ச கத்தின் எதிர்காலத்திற்குரிய 

திட்டங்கைள  வகுக்கா  பிள பட்  
ஸ்லிம்கைள அடிைம நிைலக்கு தள்ளிக் 

ெகாண்  ேபாகின்றைமயான  ஸ்லிம் 
இன அழிப்ைபச் ெசய்வதற்கு நிகரானதாகும்.
இவர்கள் அஷ்ரப்பின் மரணத்ேதா  

அவர  ெகாள்ைககைள ம் மரணிக்கச் 
ெசய் ள்ளார்கள். ஸ்லிம் ச கத்ைத ம் 
ைகவிட் ள்ளார்கள் என்ப தான் ஸ்லிம் 
ச கம்  இன்   ஏற் க் ெகாள்ள ேவண்டிய 
உண்ைமயாகும்.

எம்.எஸ்.தீன் 
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ராஜஸ்தான் மாநி லத்தில்,  பாகிஸ்தான் 
எல்ைலயில் இ ந்  சுமார் 40 கிேலா மீற்றர் 
ெதாைலவில்,  உள்ள  ேதசிய ெந ஞ்சா ைலயில், 
இந் திய விமா னப்ப ைடயின் சி130 விமா ன ம், 
ரஷ்ய தயா ரிப்  அதி ந வீன சுேகாய்30  (Su30MKI) 
ேபார் விமா னங்க ம் அண்ைமயில் தைர யி றங் கி
யி ந்தன.
அவ ச ர காலப் பயன்பாட் க்காக இந் தியா 
அதி ேவக ெந ஞ்சா ைல கைள அைமக்கத் 
ெதாடங் கி யி ப்பதன் ஆரம்பம் தான் இ .

இந் தியா இத்த ைகய 20 அவ ச
ர கால விமானத் தைர யி றக்க 
ெந ஞ்சா ைல கைள அைமக்
க ள்ள தாக அறி வித் ள்ள . 
இதில், தமி ழ கத்தில் உள்ள ஈ.சி.
ஆர் எனப்ப ம், கிழக்கு கடற்
கைரச் சாைல ைய ம் ஒன் . 
தி  வான் மி ரில் ெதாடங்கி, 
பாண் டிச்ேசரி வைர ெசல் ம்  
கிழக்கு கடற்கைரச் சாைலயில் 
அவ  ச  ர  கா  லத்தில்  விமா  னங்
கைள தைர யி றக் கு வ தற்கான 
வச தி கைள உ  வாக்க டி  
ெசய்யப்பட் டி க் கி ற .
ெசன்ைன  தாம்ப  ரத்தில் 
இந்  திய  விமா  னப்பைடத் 
தளத்தில் இரண்  ந த்தள 
அள  ஓ  பா ைதகள் இ க் கின்
றன. ெசன்ைன விமான நிைல யத்தில் இரண்  
ெபரிய ஓ  பா ைதகள் உள்ளன.
பாண் டிச்ேசரி விமான நிைல யத்தில் ஒ  ந த்
தர அள  ஓ  பா ைத ம் உள்ள . மிக ெந க்
க மான இந்த ஓ  பா ைதகள் உள்ள நிைலயில் 
கிழக்கு கடற்கைரச் சாைலயில் அவ ச ர மாக விமா
னங்கைளத் தைர யி றக்கும் வச தி கைள ஏற்ப த்த
ள்ள தாக அறி விக்கப்பட் டி க் கி ற ,
தமி ழ கத்தில் சூ  ரி ம், தஞ்சா  ரி ம் உள்ள 
விமா னப்பைடத் தளங்கள் இந் திய விமா னப்ப
ைடயின் அதி ந வீன ேபார் விமா னங்களின் தளங்க
ளாக மாற்றப்பட் ள்ளன.
இதில் ேகாைவ சூ ரில் இந் தி யாவில் வடி வ
ைமக்கப்பட்ட ேதஜஸ் ேபார் விமா னங்க ம், தஞ்
சா ரில் இந் தி யா விடம் உள்ள அதி ந வீன சுேகாய் 
30 ேபார் விமா னங்க ம் தரித்  நிற் கின்றன.
இதற்கு இரண்  பிர தான கார ணங்கள் உள்ளன. 
ஒன்  ெதன்ப கு தியில் உள்ள இந் தி யாவின் 
ேகந் திர நிைல கைளப் பா  காத்தல்.
தமி ழ கத்தின் கல்பாக்கம் மற் ம் கூடங் குளம் 
அ மின் நிைல யங்கள் உள்ளன. இவற்றின் 
பா  காப்  மிக க் கி ய மா ன . மேகந் தி ர கி ரியில் 
இஸ்ே ராவின் க் கி ய மான ஆய்  கூடம் உள்ள . 
ேம ம், ைற  கங்கள், விமான நிைல யங்கள் 
ேபான்ற ேகந் திர க் கி யத் வம் மிக்க இடங்
க ம், பா  காப்  ைமயங்க ம் இ க் கின்றன.
இவற்றின் பா  காப் க்கு இந் தியா க் கி யத்
வம் அளிக் கி ற . இந் தியா தன  பா  காப்  

ைமயங்க ைள ம், பா  காப்  உற்பத்தி ைமயங்க
ைள ம் இதற்காக ெதற்கு ேநாக்கி நகர்த்த ஆரம்
பித் தி க் கி ற .
இரண்டா வ தாக, இந் தி யா க்கு உள்ள பிர தா ன
மான சிக்கல் சீனா. இந் தியப் ெப ங்க ட க்குள் 
சீனா ஆதிக்கம் ெச த்த ஆரம் பித்த பின்னர், இந்
தி யா க்கு க்கேம ேபாய் விட்ட .
ெவளிப்ப ைட யாக இதைன இந் தியா ஒத் க் 
ெகாள்ளா விட்டா ம், சீனாவின் பிர சன்னம் அதி க
ள  ெந க்க டிையக் ெகா த்  வ  கி ற . இந்தப் 
பிர சன்னத் க்கு இலங்ைக ம் ஒ  வைகயில் கார
ண மா கி யி க் கி ற . 
சில நாட்க க்கு ன்ன தாக இந் தி
யாவின் பழம்ெப ம் நாளி தழ்களில் 
ஒன்றாக “தி ஸ்ேடட்ஸ்மன்”  ஆசி
ரியர் தைல யங்கத்ைத,  “இந் தி யாவின் 
இரா வ வலிைம  ைம யாகக் 
நிைல நி த்தப்பட் ள்ள, வடக்கில் 
உள்ள கட் ப்பாட்  ேகாட்டில்,  எந்த 
ஊ   வ ைல ம் ெசய்ய இய லாத 
சீனா, இலங்ைகைய அதன் ஏ  த ள
மாக (launching pad) பயன்ப த்தி, 
ெதற்கில் உள்ள கட ேலார தமி ழ
கத்தின் மீ  தன  கவ னத்ைத தி ப்
பி ள்ள .” என்ேற ஆரம் பித் தி ந்த .
இங்கு ஏ  தளம் என்ப , ஏ  க
ைண கைளச் ெச த் ம் தளம் என்ற 
ெபா ைளத் தர வில்ைல. இந் தி யா
க்கு எதி ரான நகர்  கைள ன்ென
ப்ப தற்கான ைமய மான பயன்ப த்

தப்ப  கி ற  என்ப ைதேய குறிக் கி ற .
இந் தி யா க்கு எதி ரான நட வ டிக்
ைகக்க க்கான தள மாக ,  இலங்
ைகைய ஒ  ேபா ம்,  பயன்ப த்த 
அ  ம திக்க மாட்ேடாம் என்  இலங்
ைகயின் ஆட் சி யா ளர்கள் தி ம்பத் 
தி ம்பக் கூறி வ  கி றார்கள்.
ஆனால் அதைன இந் தியா நம்ப வில்ைல என்ப
ைதேய, இலங்ைகைய சீனா ஏ  த ள மாக பயன்ப
த்  கி ற  என்ற க த்  உணர்த்  கி ற .

 ெடல்லி ெகாள்ைக வகுப்பா ளர்க க்கு 
ெந க்க மான இந் தி யாவின் ேதசிய மற் ம் பா
காப்  நலன்களின் மீ  அதிக அக்க ைறையக் 
ெகாண்ட, அதற்கான உந்  தல்கைளக் ெகா க்

கின்ற தி ஸ்ேரட்ஸ்மன் நாளி தழில், ெவளி யா கிய 
அந்த ஆசி ரியர் தைல யங்கத் க்கு “பாக்கு நீரி
ைணயில் சீனா” என்ேற தைலப் பி டப்பட் டி ந்த .
யாழ்ப்பாணத் தீ  களில் கலப்  மின் திட்டங்
கைள அைமக்கும் ேகள் விப்பத் தி ரத்ைத சீன நி
வனம் ைகப்பற் றி ய . யாழ்ப்பாணக் கட ேலாரப் 
பகு தி களில் மீன வர்களின் நலன்கைள பாதிக்கும் 
வைகயில் சீனர்கள் கடல் அட்ைடப் பண்ைண
கைள உ  வாக்க இட ம ளித் தி ப்ப , வடக்கின் 
உட்கட்ட ைமப்  அபி வி த்தி திட்டங்களில் சீனர்
களின் ஊ  வல் ேபான்றைவ அதில் சுட் டிக்காட்
டப்பட் டி க் கின்றன.
அேத ேவைள, ெகா ம்  ைற க கிழக்கு 
ெகாள்கலன் ைனய அபி வி த் தியில் இந் தி யா
க்கு வாய்ப்  ம க்கப்பட்ட . அம்பாந்ே தாட்

ைடயில் மத்தள விமான நிைலயம் இந் தி யா க்கு 
வழங்க ம க்கப்பட்ட  ேபான்ற இந் திய நலன்க
க்கு எதி ரான டி  க ைள ம் அந்த ஆசி ரியர் 

தைல யங்கம் பட் டி ய லிட் டி க் கி ற .
தற்ே பா  ெசன்ைனயில் உள்ள இலங்ைகயின் 
ைணத் த ர கத் க்கு ெபா ப்பாக, ெவளி வி

வ காரச் ேசைவயில் இல்லாத தமிழர் ஒ வர், நிய
மிக்கப்பட் டி ப்ப ம் கவ ைலக் கு ரிய விட ய மாக 
அதில் சுட் டிக்காட்டப்பட் டி க் கி ற .
அவர் ெசன்ைனயில் பத வி ேயற்ற பின்னர், 
தமிழ்நா  மற் ம் ச்ேச ரியில் உள்ள ைற 

கங்களின்  மீ  காட்  கின்ற ஆர்வத்ைத ம் சந்ேத
கத் டன் சுட் டிக்காட் டி யி க் கி ற .
வர்த்தக பின்  லத்ைதச் ேசர்ந்த, டி.ெவங்க
ேடஸ்வரன் கடந்த ஏப்ரல் மாதம், ெசன்ைனயில் 
இலங்ைக ைணத்  வ ராக, ெபா ப்ேபற்ற 
பின்னர், காைரக்கால், உள் ளிட்ட பல ைற  கங்
க க்குச் ெசன்  அவற்றின் மீ  கவனம் ெச த்த 
ஆரம் பித் தி ப்பைத இந் தியத் தரப்  உற்  ேநாக்
கு கி ற  என்ப ைதேய இந்த ஆசி ரியர் தைல யங்கம் 
ெவளிப்ப த் தி யி க் கி ற .

 ெடல் லியில் உள்ள ‘தி ஸ்ேடட்ஸ்மன்’ 
இதழின் ஆசி ரியர் தன  தைல யங்கத்தில் இதைன 
குறிப் பிட் டி க் கிறார் என்றால், அ  இந் திய உயர்
மட்டங்களின் கவ னிப் க் கு ரிய விவ கா ர மாக 
உள்ள  என்ப  தான் ெபா ள்.
ெசன்ைனயில் ைணத்  வ ராக உள்ள 
பிர பல வர்த்தக பிர கர் ெவங்க ேடஸ்வரன், இ
த ரப்  வர்த்த கத்ைத விரி வாக்கும் ேநாக்கில் அங்கு 
அ ப்பப்பட்டார் என்  கூற டி யா . 
ஏெனன்றால் தமி ழ கத்தில் இ ந்  வ ம் 
ெப ம்பா லான இறக் கு ம திகள் தற்ே பா , அர சாங்
கத் தினால் தைட ெசய்யப்பட் டி க் கின்றன. இவ்
வா றான நிைலயில் வர்த்தக ேநாக் கிற்கு அப்பால் 

அவ ரிடம் இ ந்  இலங்ைக அரசு எதிர்
பார்க் கி றதா என்ற ேகள்வி உள்ள .
மிலிந்த ெமார ெகாட இ  த ரப்  பா
காப்  மற் ம் அர சியல் உற  கைள 
வ ப்ப த் ம் திட்டத் டன் 
ெடல் லிக்குச் ெசன் றி க் கிறார்.
இவ்வா றான நிைலயில், ெசன்ைன 
யில் உள்ள இலங்ைகத்  வரின் 
ெசயற்பா  குறித் , இந் திய உயர்
மட்டத்தில்  உ வாகியி க்கும் 
க த் க்கள் கவனத்ைத ஈர்க்கின்றன.
அைதவிட, தமிழகத்தின் திய ஆ  
நராக ஆர்.என்.ரவியின் நியமன ம், 
சீனாைவ ைமயப்ப த்திய நகர்  
தான் என் ம் ஒ  க த்  நில கிற . 
ஐ.பி. எனப்ப ம் இந்தியாவின் உள்ளக 
லனாய்  அைமப்பின் பணிப்பாளராக 
இ ந்த ஆர்.என்.ரவி, ஓய் ெபற்ற பின் 
னர், கூட் ப் லனாய் க் கு வின் 
தைலவராக ம், பின்னர் ைண ேதசிய 
பா காப்  ஆேலாகராக ம் பதவி 
வகித்தவர்.
இ தியாக அவர், மிேசாராமில் ஆ  
நராக இ ந்  அங்கு பிரிவிைன 
வாத ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்ட ஆ  

கு க்கைள அைமதி வழிக்குத் தி ப்பியவர். 
அவ்வாறான ஒ வர் தமிழக ஆ நராக நிய 
மிக்கப்பட்டி ப்பைத அரசியல் ேநாக்கில் சிலர் 
பார்க்கின்றனர்.
ஆனா ம், தமிழகத்தின் மீதான பா காப் க் 
கரிசைனைய மற் ம், சீன தைலயீ  ேபான்றைவ 
இவர  நியமனத் க்கு காரணமாக இ ந்தால் 
அ  ஆச்சரியமில்ைல.

ெகாேரானா ெதாற் க்கும், ெபா  ளா தார 
ெந க்க டி க க்கும் மத் தியில் நா  கடனில் ழ்கிக் 
ெகாண் டி க்கும் நிைலயில், எதிர்க்கட்சித் தைலவர் 
சஜித் பிேர ம தாச அண்ைமயில் சர்ச்ைசக் கு ரிய 
அைழப்  ஒன்ைற வி த் தி ந்தார்.
நாட்ைட நிர்வ கிப்பதில் ேதால் வி ய ைடந் ள்ள 
அர சாங்கம் பதவி விலகி உட ன டி யாக ேதர்தைல 
எதிர்ெ காள்ள ேவண் ம் என்  அவர் வி த் தி ந்த 
அந்த அைழப் , ெபா ப்  வாய்ந்த ஒ  அர சியல் 
தைல வ ராக அவரால் இ க்க டி மா என்ற ேகள் வி
கைள எ ப்பச் ெசய் தி க் கி ற .
தற்ே பா ைதய அர சாங்கம் பத விக்கு வந்த பின்னர் 
நா  ேமாச மான நிைலக்குத் தள்ளப்பட் டி க் கி ற . 
அர சாங்கத்தின் ெபா  ளா தார ெகாள்ைக களால், 
மக்கள் திண்டாடிக் ெகாண் டி க் கி றார்கள். அன்றாட 
வாழ்க்ைகைய நடத்த டி யாத நிைலக்கு சாதா ரண 
மக்கள் தள்ளப்பட் டி க் கி றார்கள்.  
வரி ைசயில் நிற் கின்ற நிைல, ெபா ட்கைள ெபற 
டி யாத நிைல, கூ தல் விைலக்கு ெபா ட்கைள 

வாங்க ேவண் டிய நிைல என்  பிரச் சி ைனகள் 
அவர்கள் ன் தி  தி தாக ைளத் க் ெகாண் டி
க் கி ற .
உள்ளா ைடையக் கூட ச.ெதா.ச.வில் வரி ைசயில் 
நின்  வாங்க ேவண் டிய நிைலைய அர சாங்கம் ஏற்
ப த்திக் ெகாண் டி க் கி ற .
தியா கங்கைளச் ெசய்வ தற்கு மக்கள் தயா ராக 
இ க்க ேவண் ம் என அைழப்  வி க்கும் ஜனா
தி பதி, இனிேமல் இரண்  ேவைள மட் ம் சாப் பி
ங்கள் என்  அறி ைர கூ ம் அைமச்சர், என்  

இந்த அர சாங்கம் மக்கள் மத் தியில் ெசல்வாக்ைக 
ேவக மாக இழந்  ெகாண் டி க் கி ற .

இந்த அர சாங்கத்ைத ஆட் சிக்கு ெகாண்  வந்த
வர்கேள எதற்காக அந்த தவைற ெசய்ேதாம் என்  
கவைல ெகாள்  கின்ற நிைல ஏற்பட் டி க் கி ற .
அர சாங்கத் தினால் நாட்ைட ெகாண்  நடத்த ம் 
டி யாமல், தப் பி ேயா ட ம் டி யாமல், ஆப் பி த்த 

குரங்கு ேபால, சிக்கிக் ெகாண் டி க் கின்ற நிைலயில் 
தான், அர சாங்கம் பதவி விலகி திய ேதர்த க்கு 
அைழப்  வி க்க ேவண் ம் என்  ேகாரி யி க்
கிறார் சஜித் பிேர ம தாச.
இந்த அைழப்பின் லம் சஜித் பிேர ம தா சவின் 
இரண்  கங்கள் ெவளிப்பட் ள்ளன.
ஒன் , அர சி யைல திற ைம யாக ைகயா  கின்ற 
திறன் அவ க்கு இல்ைல என்ப .
இன்ெ னான் , அதி கா ரத்ைதக் ைகப்பற்  வ தற்காக 
எந்தச் சூழ் நி ைல ைய ம் பயன்ப த்திக் ெகாள்ளத் 
தயா ராக இ க் கிறார் என்ப .
தற்ே பா  நா  மிக ேமா ச மான நிைலக்குத் தள்ளப்
பட் டி க் கி ற . வங் கு ேராத்  நிைலைய ெந ங்கி 
விட்ட நாட்டின் ெபா  ளா தா ரத்ைத நிமிர்த்திக் ெகாள்
வ ெதன்ப , இல குவில் சாத் தி யப்படக் கூடிய ஒன்  
அல்ல.
மாய வித்ைத கைள நிகழ்த் வார் என்ற எதிர்பார்ப்
டன் நிதி அைமச்ச ராக்கப்பட்ட பஷில் ராஜ ப க் ஷ 
வினால் கூட, எதிர்பார்க்கப்பட்ட  ேபால எைத ம் 
ெசய்ய டி ய வில்ைல.
இத்த ைகய த  ணத்தில் ேதர்தலின் லம் ஆட் சி
ையப் பி டிக்க நிைனப்ப  சஜித் பிேர ம தா சவின் ட்
டாள்தனம்.
ஏெனன்றால் அவரால் ஆட் சிக்கு வந்தால் கூட, 
இந்தப் பிரச் சி ைன களில் இ ந்  மீள  டி யா . 
இவ்வா றான த  ணத்தில் எதிர்க்கட் சியில் இ ந்  
விட்  சரி யான த ணம் பார்த் ப் பாய்வ  தான், 
சாணக் கியம் ெகாண்ட அர சியல் தைல வரின் திட்ட
மாக இ க்கும். ஆனால் அவர் அவ ச ரப்ப  வ தா ன , 
அத்த ைக ய ெதா  நிைலயில் அவர் இல்ைல என்ப
ைதேய காட் டி யி க் கி ற . ஆட் சிையக் ைகப்பற் 
வ தற்காக இந்த ெந க்கடிச் சூழைல அவர் பயன்ப
த்திக் ெகாள்ள யன் றி க் கிறார்.
இதனால் தான் திடீர் ேதர்த க்கு அைழப்  
வி ப்ப வர்களின் ைளையச் ேசாதித் ப் பார்க்க 
ேவண் ம் என்  ேஜ.வி.பி. தைலவர் அ  ர கு மார 
திச நா யக்க கூறி யி க் கிறார்.
அரசின் வீழ்ச்சிப் ேபாக்ைக, அ  ெசல்வாக் கி ழந்  
வ  வைத பயன்ப த்திக் ெகாண்  ஆட் சிையப் 
பிடிக்க நிைனப்ப  மலி வான அர சியல் தந் திரம் 
என்  அவர் ேகலி ெசய் தி க் கிறார்.
சஜித் பிேர ம தாச இவ்வா றான ஒ  அர சி யைல  
ன்ென த் தி ப்ப  அவ ர  அர சியல் பண்

பாட்ைடக் ேகள் விக் குள்ளாக் கி யி க் கி ற .
தற்ே பா ைதய அர சாங்கத்தின் அ  க  ைறகள் 
தான் நாட்டின் தற்ே பா ைதய நிைல ைமக்கு காரணம் 
என்பதில் சந்ேத க மில்ைல.  அதற்காக அர சாங்
கத்ைத மாற்றிக் ெகாள்வ  மட் ம் இந்த ெந க்
க டிக்கு தீர்வாக அைமயப் ேபாவ தில்ைல. தற்ே பா
ைதய அர சாங்கம் பதவி விலகி ேதர்தல் ஒன் க்கு 

அைழப்  வி த்தால், மக்கள் திய அர சாங்கத்ைத 
ெதரி  ெசய்ய டி ம் என்ப  சரி தான்.
ஆனால் அதற்கான சூழல் தற்ே பா  உள்ளதா 
என்ப  க் கி ய மா ன .

த லா வ  ெகாேரானா ெதாற்  ெந க்கடி. சுகா
தாரப் ேபரிடர் ஒன்ைற நா  எதிர்ெ காண் டி க்கும் 
ேபா  திடீர் ேதர்தைல நடத்த டி யா .
அதற்காக எ க்கப்ப ம் எல்லா யற் சி க ேம 
நாட்ைட ேம ம் ெந க்க டிக்குள் தள்ளி வி ம். 
ேதர்தலின் ேபா , ெதாற் ப் பரவல் ஆபத்  
இ க்கும் என்ப டன் ஜன நா ய கத் க்குப் பாத க மான 
இன்ெ னா  விட ய ம் அரங்ேக ம்.
அச்சத் தினால் அதி க ள  மக்கள் வாக்க ளிக்க 

ெவளிேய வர மாட்டார்கள். இதனால் சாதா ர ண மாக 
 ந  நிைல வாக்கா ளர்கள் வாக்க ளிப்ப தற்கு தயங் கு
வார்கள். 
அ  ேதர்தலில் உண ைம யான ஜன நா ய கத்ைத 
பிர தி ப லிக்கா . அ த்  ேதர்த க்காக ெசல வி டப்
ப ம் பண ம் வீணாகும். கடந்த ெபா த்ேதர்தைல 
நடத்  வ தற்காக திைற ேச ரி யினால் 8.5 பில் லியன் 
பா ஒ க்கப்பட்ட . 
அைத விட, கடந்த ெபா த்ேதர்தலில் 2.2 பில்
லியன் பா பிர சா ரங்க க்காக ெசல வி டப்பட்
ட தாக ேதர்தல் வன்  ைற கைள கண்கா ணிக்கும் 
அைமப்பின் தைலவர் கீர்த்தி கஜ நா யக்க கூறி யி
ந்தார். அதற்கு ன்னர், ஜனா தி பதி ேதர்த க்காக 

1,897.3 மில் லியன் பா ெசல வி டப்பட்ட தா க ம் 
அவர் குறிப் பிட் டி ந்தார்.
ேவட்பா  ளர்களின்  ெசல  கள் ,  ேதர்தல்கள் 
ஆைணக் கு வின் ெசல கள் என்  பார்த்தால், 
ெபா த் ேதர்த க்காக மட் ம், 10 பில் லியன் பா
க்கு ேமல் ெசல வி டப்பட் டி க் கி ற . 
நா  ேபரி டைர எதிர்ெ காண் ள்ள நிைலயில்  இந்
த ள  ெபரிய ெதாைகைய நா  ெசல வி  வ ெதன்
ப  மிக ேமாச மான ெசய லா கேவ இ க்கும்.
மக்களின் நம் பிக்ைகைய இழந்  ேபா ள்ள ஒ  
அர சாங்கம், ஆட் சியில் இ ப்ப  அபத்த மா ன  
தான்.  அவ்வா றான அர சாங்கம் தார் மீக அடிப்ப
ைடயில் பதவி விலக ேவண் டி ய ம் சரி யா னேத.
ஆனால் அ  இன்ெ னா  ேதர்த க்கான வழி 
ைற யாக இ க்க ேவண் ம் என்  எதிர்பார்ப்ப  
தவ றா ன . ெபா த்ேதர்தல் டிந்  ஒ  வ  டத்
க்குள் மீண் ம் ேதர்த க்குச் ெசல்வ  ேமாச மான 
ன்  தா ரணம்.
அைத விட, தற்ே பா ைதய அர சாங்கத்ைத மாற் 
வ  மட் ம் இதற்குத் தீர்  அல்ல.
பாரா  மன்றத் ேதர்தலின் லம் அர சாங்கத்ைத 
மாற் றினால் மட் ம் ேபாதா , ஜனா தி ப தி ைய ம் 
கூடேவ பத வியில் இ ந்  இறக்க ேவண் ம்.
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ சர்வ வல்லைம 
ெகாண்ட வ ராக இ க் கும்ே பா , எல்லா ஜனா தி ப
தி க ைள ம் விட, கூ தல் பலத் டன் இ க்கும் 
ேபா , எதிர்க்கட்சி ஆட்சிைய அைமத் ம் எந்தப் 
பய ம் கிைடக்கப் ேபாவதில்ைல. பாரா மன்ற 
அதிகாரத்ைத மட் ம் சஜித் பிேரமதாச ைகப்பற்  
வதால், எைத ம் சாதித்  விட டியா .
அவ்வா  சாதிப்பதற்கு ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய 
ராஜபக் ஷ இடமளிக்க ம் ேபாவதில்ைல.
இவ்வாறான நிைலயில் தற்ேபாைதய அரசியல், 
ெபா ளாதார ெந க்கடிகைள கவனத்தில் ெகாண் , 
த்திசாலித்தனமாக காய்கைள நகர்த் வ  தான் 
சரியான .
அதைன வி த்  ஆட்சிக்கவிழ்ப் , திடீர் ேதர்தல் 
என்  இறங்கினால், அவைர ம் கூட, இந்தச் சுனாமி 
அள்ளிக் ெகாண்  ேபாய் விட்ட .
ஆனானப்பட்ட ராஜபக் ஷவினேர இந்தச் சுனாமி 
க்கு தாக்குப் பிடிக்க டியாமல் திண கின்ற ேபா , 
சஜித் பிேரமதாச மட் ம் தாக்குப் பிடிப்பாரா?
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சிைறச்சா ைலகள்  கா ைமத் வம்  மற் ம்   சிைறச்சா ைலகள்   
னர்வாழ்    நட வ டிக்ைககள்   இரா ஜாங்க  அைமச்சர்  ெலாஹான்  
ரத்வத்ைத,  அ  ரா த ரம்  சிைறயில்  த த்   ைவக்கப்பட் ள்ள   
தமிழ்  அர சியல் ைகதிகள்  மீ  அச் சு த்தல்  வி த்த  சம்ப வ
மா ன    ெப ம்  அதிர்வ ைல கைள   ஏற்ப த் தி யி க் கி ற  .  
கடந்த 12 ஆம் திகதி  உலக  சிைறக்ைக திகள்   தினம் .  சர்வ ேதச   
அளவில்  அ ஷ் டிக்கப்பட்ட .  சிைறக்ைக தி க க்கான   தின
மான  அன்    சிைறக் ைகதி க க்கு   ெபா ப்பான   அர சாங்
கத்தின்   இரா ஜாங்க  அைமச்சர்   சிைறச்சா ைலக் குள்ேளேய  
ெசன்    தமிழ் அர சியல்  ைகதி கைள    ழந்தா ளிடச் ெசய்   
அவர்களின்  தைலகள்  மீ   ைகத் ப்பாக் கிைய  ைவத்    அச் சு
த் தி ள்ள  சம்பவம்   ெப ம்  அச்சத்ைத ம்  அர சியல்  ைகதி

க க்கு  பா  காப்பற்றத்  தன்ைம ைய ம்  எ த் க்காட் டி யி க்
கின்ற . 
இரா ஜாங்க  அைமச்சர்  ெலாஹான்  ரத்வத்ைத  தன   நண்

பர்க டன்   ம  ேபா ைதயில்  சிைறச்சா ைலக்குள்   ெசன்ற தா
க ம்   பத்   அர சியல்  ைகதி கைள  ழந்தா ளிடச் ெசய்த டன்   
இரண்  அர சியல்  ைகதி களின்  தைலயில்   ப்பாக் கிைய  
ைவத்  அச் சு த் தி ய தா க ம்    தக வல்கள்   ெவளி யா கி ள்ளன.
இந்த சம்ப வ மா ன     ேவலிேய  பயிைர ேம ம்   ெசயற்பா டாக  
அைமந் ள்ள   . 
உலக சிைறக்ைக திகள்  தின மான   அன்ைறய  நாள்   இரா ஜாங்க  

அைமச்சர்  ெலாஹான்  ரத்வத்ைத  ெவலிக்கைட  சிைறச்சா
ைலக்கும்   நண்பர்க டன்  ெசன் ள்ளார் .  க் கு ேமைட  வைர   
இவர்கள்  ெசன்   அங்கும்  அநா க ரி க மான ெசயற்பாட்டில்  ஈ
பட் டி க் கின்றார்கள்.அதைனத்  ெதாடர்ந்ேத   ெகா ம் பி லி ந்    
ெஹலி ெகாப்டரில்  நண்பர்க டன்   அ  ரா த ரம்  ெசன்ற   இரா
ஜாங்க  அைமச்சர்  ெலாஹான்  ரத்வத்ைத  தமிழ்  அர சியல் ைகதி
க க்கு அச் சு த்தல்  வி த்த டன்  அநா க ரி க மா க ம்   நடந்  
ெகாண் டி க் கின்றார்  . 
ஐ.நா. மனித உரிைம ேபர ைவயின்   48 ஆவ  கூட்டத் 

ெதாடர்   கடந்த 13 ஆம் திகதி   ஆரம்ப மா கி யி ந்த  .  இந்தக் 
கூட்டத் ெதாட க்கு   தல்  நாளான 12 ஆம் திக திேய  இரா
ஜாங்க  அைமச்ச ம்   நண்பர்க ம்  ெவலிக்கைட  சிைறச்சாைல  
மற் ம்   அ  ரா த ரம்   சிைறச்சாைல  ஆகி ய வற் க்கு    ெசன்
ள்ள டன்   அர சியல் ைகதி க க்கு அச் சு த்த ம்   வி த் தி
க் கின்றனர்  . 
இரா ஜாங்க  அைமச்சரின்  இந்தச் ெசயற்பா   நாட்டில்  சட்டம்  

,ஒ ங்கு  உள்ளதா  என்ற ேகள் விைய  எ ப் பி ள்ள டன்   
சிைறச்சா ைல களில்  த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள   தமிழ் அர சியல் 
ைகதி களின்  பா  காப் த்  ெதாடர் பி ம்  ெப ம் ேகள் விைய  
எ ப் பி யி க் கின்ற  .  பயங்க ர வாத  தைடச்சட்டத்ைத  நீக்க
ேவண் ம்.  அதன் கீழ் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள  சக ல ைர ம் 
வி  விக்க ேவண் ம், ,  தமிழ்  அர சியல் ைகதி களின் பா  காப்   
உ  திப்ப த்தப்ப  வ டன்   அவர்கைள வி க்க ேவண் ம்  
என்   ஐ.நா. மனித உரிைம ேபர ைவ ம்  சர்வ ேதச ம்  வலி 
த்தி  வ  கின்ற  நிைலயில்,  இரா ஜாங்க  அைமச்சர்  ெலாஹான்  

ரத்வத்ைத  தன   நண்பர்  குழா டன்   சிைறச்சா ைலக்ேக  
ெசன்     அர சியல்  ைகதிகள்  மீ   அரங்ேகற் றிய   அடா வ டித்

ேவˇேய  பǾைர ேமΩС  
ெசயФபாΡ  ெதாடரЖδடாΤ

த ன மா ன     உள்நாட் டி ம்  சர்வ ேதச  மட்
டத் தி ம்  ெப ம்  கண்ட னங்கைள   ஏற்ப
த் தி ய டன்   ெப ம்  அதி ப் தி ைய ம்  

உ  வாக் கி யி ந்த   . இந்த சம்ப வத்ைத   
தமிழ் அர சியல்  கட் சி களின்  தைல வர்கள் ,  
சிவில்  அைமப் க்களின்  பிர தி நி திகள்  க
ைம யாக  கண் டித் தி ந்தனர் .  சிைறக்ைக தி
கைள  பா  காக்க ேவண் டிய   அைமச்சேர  
சிைறச்சா ைலக்குள்   அடா வ டித்த னத்ைத   
ேமற்ெ காண்டைம  ெதாடர்பில்   உரிய 
நட வ டிக்ைக  எ க்க ேவண் ம்  என் ம்  
அைமச்சர்  பதவி வில க ேவண் ம்  என் ம்  
இவர்கள்  ேகாரிக்ைக  வி த் தி ந்தனர்  .  
இேத  ேபான்ேற   இலங்ைகக்கான   ஐ.நா. 
வின்  வதி வி டப் பி ர தி நிதி   ஹனா சிங்க ம்  
க ம்  கண்டனம்  ெதரி வித்த டன்   சர்வ
ேதச  ரீதியில்   ஏற் க்ெ காள்ளப்பட்ட   மண்
ேடலா  விதி களின்  பிர காரம்  சிைறக்ைக தி
களின்   உரி ைம கைள   பா  காக்க ேவண் டிய   
ெபா ப்   அர சுக்கு  இ க் கின்ற  . இவ்வா
றான  நிைலயில்  சிைறக்ைக திகள்   ைற
யற்ற   வி தத்தில்  நடத்தப்ப  வ தைன   வன்
ைம யாக   கண் டிக் கின்ேறன்  என்   அவர்   
ெதரி வித் தி ந்தார். . 
அைமச்சரின்   அடா வ டித்த ன மான  

ெசயற்பாட் க்கு    உள்  ரி ம்  சர்வ ேதச  
ரீதி யி ம்  ெப ம் கண்ட னங்கள்   எ ந்
தைத  அ த்     சிைறச்சா ைலகள்  கா
ைமத் வம்   மற் ம் சிைறக்ைக திகள்   
னர்வாழ்   நட வ டிக்ைககள்  இரா ஜாங்க  

அைமச்சுப்  பத வி யி லி ந்    ெலாஹான்  
ரத்வத்ைத  இரா ஜி னாமா  ெசய் தி ந்தார்.   
ஆனா ம்  அவர்  வகித்த  இரத் தி னக்கல்  
மற் ம்  தங்க  ஆப ர ணங்கள்   சார்ந்த  
ைகத்ெ தாழில்  இரா ஜாங்க  அைமச்சுப்   
பத வியில்  அவர்  ெதாடர்ந் ம்   கட ைம யாற்
றி  வ  வ தாக    ெதரி விக்கப்ப  கின்ற . 
அைமச்சைர  சிைறச்சா ைலகள்   அைமச்

சி லி ந்   இரா ஜி னாமா  ெசய்  மா    பிர
தமர்  மஹிந்த  ராஜ பக்  ஷ   அறி வித்த தா
க ம்   இதைன அ த்ேத  அவர்  அந்த  
அைமச் சிைன  இரா ஜி னாமா  ெசய்த தா க ம்    
தக வல்கள்  ெவளி யா கி யி ந்தன. தற்ே பா    
சிைறச்சா ைலகள்  அைமச்சு  பத வி யி லி
ந்   ெலாஹான்  ரத்வத்ைத   இரா ஜி னாமா  

ெசய்தைம   மட் ம்  ேபாதா    அவைர  
ைக  ெசய்    நீதி விசா ர ைணக்கு   உட்ப
த்த  ேவண் ம்  என் ம்    சிவில் ச க 

அைமப் பி ன ம்  தமிழ்  அர சியல்   கட் சி யி
ன ம்  ேகாரிக்ைக  வி த்   வ  கின்றனர். 
ஆனா ம்   அதற்கான  நட வ டிக்ைககள்  இன்
ன ம்  எ க்கப்பட்ட தாக   ெதரி ய வில்ைல  
.   இரா ஜாங்க   அைமச்சர்  ெலாஹான்  
ரத்வத்ைதக்கு  எதி ராக  ைறப்பா கள்   
எ ம்  இல்ைல  என் ம்  அவ்வா   
ைறப்பா கள்  பதி   ெசய்யப்பட்டால்  

நட வ டிக்ைக  எ ப்ப தற்கு   தயார்  என் ம்   
ெபாலிஸார்   ெதரி வித் தி க் கின்ற னர்.   
ஆனால்  இந்த சம்ப வத்தில்   பாதிக்கப்பட்ட   
தமிழ்  அர சியல் ைகதிகள்   அைமச்ச க்கு  

எதி ரா கேவா,  அர சாங்கத்  தரப் பி ன க்கு  எதி ரா கேவா  ைறப்
பா  கைள  ெசய்வ தற்கு   அச்சம்  ெகாண் ள்ளனர்  . நீண்ட கா
ல மாக  த த்   ைவக்கப்பட் ள்ள   தமிழ்  அர சியல்  ைகதிகள்    
தமக்கு  எப்ே பா   வி  தைல  கிைடக்கும்  என்   ஏங்கி  வ  கின்
றனர்.  இந்த நிைலயில்  இவ் வி ட யத்தில்  ைறப்பா  கைளத்   
ெதரி வித்தால்  தம   வி  தைல  தைட ப ம்  என் ம்  தமக்கு  
ஆபத் க்கள்  நிக ழலாம்  என் ம்  அவர்கள்  அஞ் சு கின்றனர் .  
அவர்க ள   அச்சம்  நியா ய மா ன தா கேவ   காணப்ப  கின்ற  . 
ஆனா ம்  இந்த விடயம் ெதாடர்பில்   அர சாங்க மா ன     நீதி, 

நியா ய மான விசா ர ைணைய  நடத்த ேவண் ம் .  அதன் லேம   
நாட்டில்  உள்ள  சிைறச்சா ைல களில்  த த்   ைவக்கப்பட் ள்ள  
அர சியல் ைகதி களின்   பா  காப்    உ  திப்ப த்தப்பட் ள்ள    
என்பைத  சர்வ ேதச  ச  கத் திற்கு  எ த் க்காட்ட  டி ம். 
ஆனா ம்  எம   நாட்டின்  வர லாற்ைற  எ த்  ேநாக் கினால்   

1983 ஆம் ஆண்   தல்   சிைறச்சா ைல களில்    த த்  ைவக்
கப்பட் டி ந்த   தமிழ் அர சியல்  ைகதிகள்  காலத் க்கு  காலம்   
திட்ட மிட்ட வைகயில்   ப  ெகாைல ெசய்யப்பட்ேட  வந் ள்
ளனர் .   

1983 ஆம் ஆண்   ஜூைல  மாதம்  ெவலிக்கைட  சிைறச்சா
ைலயில்   53  அர சியல்  ைகதிகள்  குத் தி ம்  ெவட் டி ம்  ேகார
மாக  ப  ெகாைல  ெசய்யப்பட்டனர். 

2000ஆம்  ஆண்     ஒக்ே டாபர்  மாதம் 25 ஆம் திகதி   ப ைள  
பிந்  ெவவ   னர்வாழ்   காமில்  த த்   ைவக்கப்பட் டி
ந்த  27  தமிழ்  அர சியல் ைகதிகள்   ப  ெகாைல ெசய்யப்பட்

டனர்  . 2012 ஆம் ஆண்  ஜூைல மாதம் 4 ஆம்  திகதி வ  னியா  
சிைறயில்  த த்  ைவக்கப்பட் டி ந்த  அர சியல் ைகதி க ளான   
நிம ல பன்,  டில் க் ஷன்  ஆகிேயார்  ப  ெகாைல  ெசய்யப்பட்
டனர்  . 
இேத ேபான்ேற  1997  ஆம் ஆண்   டிசம்பர்  மாதம்  12 ஆம் 

திகதி  க த் ைற  சிைறச்சா ைல யி ம்  3 தமிழ்  அர சியல்  
ைகதிகள்  ெகால்லப்பட் டி ந்தனர்  .  2011  ஆம் ஆண்    நவம்பர்  
மாதம்   27 ஆம்  திகதி   அ  ரா த ரம்  சிைறயில்   த த்  ைவக்
கப்பட் டி ந்த   65  தமிழ்  அர சியல்  ைகதிகள்  சிைறக்கா வ லர்க
ளினால்  ெகா  ர மான  ைறயில்  தாக்கப்பட் டி ந்தனர்  .

 இவ்வா    அர சியல் ைகதிகள்  மீதான  அடாவடித்தனங்கள்   
ெதாடர்ந்ேத  வந்தி க்கின்றன.
தற்ேபா   சிைறக்ைகதிக க்கு   ெபா ப்பான  இராஜாங்க  

அைமச்சேர  சிைறச்சாைலக்குள்  குந்   தமிழ் அரசியல்   
ைகதிகைள  அச்சு த்தியி க்கின்றார்.   ம ேபாைதயில்  
காணப்பட்டதாக  கூறப்ப ம்  இவர்கள்   லமாக  அசம்பாவிதம்  
ஒன்   நைடெபற்றி ந்தால்  அ  எத்தைகய  பார ரமான  
விைள கைள  ஏற்ப த்தியி க்கும்   என்பைத   ெசால்லித்தான்  
ெதரியேவண்டியதில்ைல.  
எனேவ ேவலிேய  பயிைர ேம ம்  இத்தைகய  ெசயற்பா கைள  

இனி ம்   அ மதிக்க டியா  .  இந்த  விடயத்தில்  உரிய 
விசாரைணகள்   நடத்தப்பட்   நீதி  நிைலநாட்டப்பட  ேவண் ம்.  
இல்ைலேயல்    இலங்ைகக்கு  ஏற்பட்ட   அபகீர்த்திைய   
ேபாக்குவதற்கு  டியா  என்பைத  ஆ ம்தரப்    ரிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம்  என்   வலி த்த  வி ம் கின்ேறாம். .

ெஜனி வாவில் ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 
கூட்டத்ெ தாடர் நடந்  வ  கின்ற நிைலயில், ஐ.நா. 
ெதாடர்பான இலங்ைக அர சாங்கத்தின் குழப்ப மான 
நிைலப்பா கள் ெவளி வந் தி க் கின்றன.
ஐ.நா. டன் இலங்ைக அர சாங்கம் இணங்கிச் ெசயற்ப

ட ள்ளதா அல்ல  அத டன் ரண்பட் க் ெகாள்ள
ள்ளதா என்ற ேகள்வி இதனால் எ ந் தி க் கி ற .
தற்ே பா ைதய அர சாங்கம் பத விக்கு வந்த பின்னர் 

ெவளி வி வ கார அைமச்ச ராக இ ந்த திேனஷ் குண வர்த்
தன, சர்வ ேதச விவ கா ரங்களில் ேபாதிய விைனத் தி ற
டன் ெசயற்ப ட வில்ைல என்ற குற்றச்சாட் கள் இ ந்

தன.
அத் டன் ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ேபரைவத் தீர்மா

னத் க்கு இணங்க டி யா  என் , அவேர ெஜனி வா
க்கு அறி வித் தி ந்தார்.

அ  அர சாங்கத்தின் நிைலப்பா டாக இ ந்தா ம், 
அதைன ெவளிப்ப த் தி யவர் திேனஷ் குண வர்த்தன 
தான்.
இந்த   நி ைலயில், உள்நாட்  ெந க்க டிகள் அதி க ரித்  

வ ம் சூழலில், சர்வ ேதச ெந க்க டி கைளச் சமா ளிக்க 
ேபரா சி ரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ் ெவளி வி வ கார அைமச்ச ராக்
கப்பட்டார். அவர் பத வி ேயற்ற ைக டன், சர்வ ேதச ச
கத்  ட னான ஊடா டல்கைள அதி க ளவில் ேமற்ெ காண் டி
ந்தார். ெவளி நாட் த்  வர்கைளச் சந் தித்தார், ெவளி

நா  களில் உள்ள அைமச்சர்க டன் ெதாடர்  ெகாண்  
ேபசினார்.
இைவ ெயல்லாம், ெகாேரானா ெந க்க டிைய ைகயா 

வ தற்கு உத ங்கள் என்ற ேபார்ைவயில், அந்த அ  தா
பத்ைதச் சாட்டாக ைவத் க் ெகாண் , ெஜனிவா உள்
ளிட்ட சர்வ ேதச அரங் கு களில் இலங்ைகக்கான அ த்
தங்கைள குைறப்ப தா கேவ இ ந்தன.
ஆனால், சர்வ ேதச ச கம், இலங்ைகக்கு ெகாேரா

னாைவச் சமா ளிப்ப தற்கான உத வி கைள வழங்கிக் 
ெகாண்ேட, இன்ெ னா  பக்கம் ெஜனிவா ேபான்ற தளங்
களின் அதற்கான அ த்தங்கைள ெதாடர்ந்  ேப  வ
தற்கு டி  ெசய் தி க் கி ற .
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் உயர்ஸ்தா னி கரின் அறிக்ைக 

இலங்ைக அர சாங்கத் க்கு ஏமாற்றத்ைதக் ெகா த் தி
க் கி ற  என்பைத, அதைன நிரா க ரித்  ெவளி வி வ கார 

அைமச்சர் பீரிஸ் ெவளி யிட் ள்ள அறிக்ைகேய சான்றாக 
அைமந் தி க் கி ற .
ெவளி யகப் ெபாறி  ைற கைள தம  அர சாங்கம் 
ற்றாக நிரா க ரிப்ப தாக அவர் ெதளி வாக கூறி யி க்

கிறார். அதா வ  ஐ.நா.வின் தைல யீ  க ைளேய எதிர்ப்ப
தாக அவர் குறிப் பிட் டி க் கிறார்.
ெஜனிவா ெபாறி  ைற களின் ஊடான தைல யீ கள் 

ெவளி நா  களின் தைல யீ கள் அல்ல. அ  ஐ.நா.வின் 
தைல யீ கள் தான்.
அர சாங்கம் ஐ.நா.வின் தைல யீ  என்  அதைன 

ெவளிப்ப த்தாமல், ெவளி யகப் ெபாறி  ைற கைள நிரா
க ரிப்ப தாக சுட் டிக்காட் டி யி க் கி ற .
அேத ேவைள, பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக்  ஷ டன், இத்

தா லிக்குச் ெசன் றி ந்த ெவளி வி வ கார அைமச்சர் பீரிஸ், 
சர்வ மத மாநாட்டின் பக்க நிகழ்வாக இடம்ெபற்ற க த்த

ரங்கில் உைர யாற் றிய ேபா , 
“  ஐ.நா. மனித உரிைம ேபர ைவயின் ேகாட்பா கள் 

இன்  பின்பற்றப்ப  கின்றதா என்ற சந்ேதகம் எ ந் ள்
ள . 
ஐ.நா. அைமப்பின் ெசயற்பா கள் நம் பிக்ைக தரக் கூடி

ய தாக இல்ைல. அங் குள்ள விதி  ைற கைள ஆதிக்கப் 
ேபாக்கில் ெசயற்ப ம் க ம்ே பாக் கு வாத நா கள் பயன்
ப த்திக் ெகாள் கின்றன.  இந்த நிைல யா ன  எம்ைம 
ேபான்ற நா  க க்கு ெப ம் சவா லா கி ற .
ஐ.நா. சைபைய க ம்ே பாக் கு வாத நா கள் தம  

ேதைவ க க்கு பயன்ப த்த விடக் கூ டா . 
அைனத்  நா  க க் கு மா ன தா கேவ இந்த அைமப்  

அைமய ேவண் ம்” என்  அவர் வலி 
த் தி யி க் கிறார்.
ஐ.நா. டன் ெந ங்கிச் ெசயற்பட எத்

த னிப்ப  ேபான்  காட்டிக் ெகாண்ட 
அைமச்சர் பீரிஸ−ம், இலங்ைக அர சாங்

க ம், திடீ ெரன, ஐ.நா. க்கு எதி ரான 
உணர்  கைள கக்க ஆரம் பித் தி ப்ப  
ஆச்ச ரியம்.
தற்ே பா ைதய ெந க்கடிச் சூழலில் 

இலங்ைக அர சாங்கம் சர்வ ேதச ச  கத் டன் இணங்கிப் 
ேபாகும் வாய்ப் கள் இ ப்ப தாக நம்பிக் ெகாண் டி ந்
த வர்க க்கு, அைமச்சர் பீரிஸின் க த் க்கள் ஏமாற்
றத்ைதக் ெகா த் தி க் கி ற .
ெஜனி வாவில் 2009ஆம் ஆண்  இலங்ைக ெபற்ற 

ெவற் றிக்குப் பின்னர், இ  வைர எந்த ெவா  சந்தர்ப்பத்
தி ம் ெவற் றிையப் ெபற வில்ைல. 
அங்கு இலங்ைக அர சாங்கத் க்கு க  ைம யான 

ெந க்க டி கேள ெகா க்கப்பட் க் ெகாண் டி க் கின்றன. 
இதைன அர சாங்கம், வி ம்ப வில்ைல. 
தமக்குச் சாத க மான ஒ  சூழல் இல்லாத களத்ைத அநீ

தி யான கள மாக, பக்கச் சார்பான தள மாக, குறிப் பிட்ட 
சில நா கள் தம  நலன்கைள அைட வ தற்காக பயன்ப

த்திக் ெகாள் ம் இட மாக அைட யா ளப்ப த்த ைன
கி ற  இலங்ைக அர சாங்கம்.
மஹிந்த ராஜ பக் ஷ  அர சாங்கத்தின் காலத்தில் இ ந்ேத 

இந்த நிைலப்பாட்ைடத் தான் அர சாங்கம் கைடப் பி டித்  
வ  கி ற .
மஹிந்த ராஜ பக்  ஷ  அர சாங்கம் பத வியில் இ ந்த 

கால கட்டத்தில், தற்ே பா ைதய ஐ.நா. கட்ட ைமப்பின் மீ  
நம் பிக்ைக யில்ைல என் ம், திய உலக ஒ ங் குக்கு 
அைமய, ஒ  மாற்  சர்வ ேதச அைமப்  ேதைவ என் ம் 
கூட, அப்ே பா  அர சாங்கம் வலி  த் தி யி ந்தைம 
நிைன வி க்கலாம்.
தற்ே பா  நா  கைளப் பிள  ப த் ம் ெகாள்ைக 

ஐ.நாவில் ன்ென க்கப்ப  வ தாக குற்றம்சாட் ம் 
இலங்ைக அர சாங்கேம, பல ஆண்  க க்கு ன்னர் 
ஐ.நா.ைவப் பிள  ப த் ம் ேயாச ைனைய ன்ைவத் தி
ந்தைம குறிப் பி டத்தக்க .
ெவளி வி வ கார அைமச்சர் பீரிஸ் ஐ.நா. ெதாடர்பான 

இவ்வா றான க த் க்கைள ெவளிப்ப த் தி யி ந்த 
அேத ேவைள, கடந்த வாரம் அைமச்ச ரைவ டி  கைள 
அறி விக்கும் ெசய் தி யாளர் சந் திப்பில் ேபசிய அைமச்சர் 
டலஸ் அழ கப்ெப ம, சர்வ ேதச கடப்பா  கைள நிைற
ேவற்ற அர சாங்கம் தயா ராக இ ப்ப தா க ம், ஐ.நா. டன் 
இைணந்  பணி யாற் ம் என் ம் குறிப் பிட் டி க் கிறார்.
டலஸ் அழ கப்ெப ம அர சாங்கத்தின் அதி கா ர ப் ர்வ 

ேபச்சாளர். ஜி.எல்.பீரிஸ் அர சாங்கத்தின் ெவளி  ற க் 
ெகாள்ைகைள ெவளிப்ப த்  கின்ற அைமச்சர்.
ஆனால் ஐ.நா. ெதாடர்பாக இவர்க க்குள் காணப்ப 

கின்ற க த் க்கள் ேவ  பட்ட ன வா கேவ ெதரி கின்றன.
உள்ளகப் ெபாறி  ைறகள் ேபான்ற விட யங்களில் 

ஐ.நா. டன் இைணந்  ெசயற்படத் தயார், ெவளி யகத் 
தைல யீ  கைள மட் ம் ஏற் க்ெ காள்ள டி யா  என்  
அர சாங்கம் கூறி யி ந்தால், அ  ஐ.நா. க்கு எதி ரான 

 ைம யான நிைலப்பா  என்  எ த் க் ெகாண் டி
க்க டி யா .

இந்த இரண்ைட ம் ேசர்த் , அர சாங்கம், ஐ.நா.வின் 
மீ  அவ நம் பிக்ைகைய ெவளிப்ப த்  வ டன், ஐ.நா. 
மனித உரி ைமகள் ேபரைவ, அதன் ேகாட்பா  க க்க
ைமய ெசயற்ப  கி றதா என்ற ேகள் வி ைய ம் எ ப் பி யி
க் கி ற .
சில ஆதிக்க நா கள் அதைன தம  வச திக்காக பயன்

ப த்திக் ெகாள்ள ைன வ தா க ம், அதனால் இலங்ைக 
ேபான்ற நா கள் பாதிக்கப்ப  வ தா க ம் அைமச்சர் 
பீரிஸ் கூறி யி ப்ப  கவ னிக்க ேவண் டிய விடயம்.
ேமற் கு லக நா கள் இலங்ைகக்கு எதி ரான தீர்மா

னங்கைள ன்ைவக்கத் 
ெதாடங்  கிய  ேபா , 

ேபர ைவைய அந்த நா கள் அர சியல் ேநாக்கத் டன் 
பயன்ப த்  வ தாக அர சாங்கம் குற்றம்சாட்ட ஆரம்
பித்த .
ஆனால் தம  பக்கத்தில் உள்ள குைற பா  க ைள ம், 

தவ  க ைள ம் நிவர்த்தி ெசய்  ெகாள்வ தற்கு அப்
ேபா ம் சரி  இப்ே பா ம் சரி அர சாங்கம் யற் சிக்க
வில்ைல.
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயில் 2012ஆம் 

ஆண்டில் இ ந்  இந்தப் பிரச் சிைன நீடித்  வ  கி ற .
அப்ே பாேத அர சாங்கம், இதைன தீர்க்க ைனந் தி
ந்தால் இன்  வைர அ  ெதாடர்ந் தி க்கா .
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ேபரைவ எல்லாச் சந்தர்ப்பங்

க ளி ேம, உள்ளகப் ெபாறி  ைற க க்குத் தான் ன் 
ரிைம ெகா த்த . 
ஏெனன்றால், ேபர ைவயின் ஆைண ம் அதி கா ர ம் 

மட் ப்ப த்தப்பட்ட . அதைன தாண்டி எ ம் ெசய்ய 
டியா . 
எனேவ ,  இலங்ைக அரைச  வழிப்ப த்தேவ 
ன் ரிைம ெகா த்த . அதற்கு அரசாங்கம் இணங்கிப் 

ேபாயி ந்தால், ெவளியகப் ெபாறி ைறகள் குறித்  
அச்சம் ெகாள் ம் நிைல வந்தி க்கா .
இப்ேபா  கூட அரசாங்கம் ஐ.நா. டன் ரண்படப் 

ேபாகிறதா அல்ல  இணங்கிப் ேபாகப் ேபாகிறதா என்ற 
ெதளி  இல்ைல.
ெஜனிவா தீர்மானத்ைத ஏற்கேவா, அதன் ஆைணகைள 

நிைறேவற்றேவா அரசாங்கம் தயாராக இ க்கவில்ைல. 
அவ்வாறான டி க்கு ெசன்றால், ன்ைனய அரசின் 
ெசயற்பா கைள விமர்சித்தைம தவ  என்  ஏற் க் 
ெகாள்ள ேவண்டி வ ம்.
அ , சிங்கள ெபௗத்த வாக்காளர்களின் நம்பிக்ைகைய 

சிைதத்  வி ம்.
சிங்கள ெபௗத்த வாக்காளர்கேள அரசாங்கத் க்கு 
க்கியம் என்பதால், ஐ.நா. விடயத்தில், இத்தைகய 

கர்ஜைனகள் தான் ெதாடரப் ேபாகிற .
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கார்வண்ணன் 

அரசாங்கம், ஐ.நா.வின் 

மீ  அவநம்பிக்ைகைய 

ெவளிப்ப த் வ டன், ஐ.நா. 

மனித உரிைமகள் ேபரைவ, 

அதன் ேகாட்பா க க்கைமய 

ெசயற்ப கிறதா 

என்ற ேகள்விைய ம் 

எ ப்பியி க்கிற
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ஐக் கிய நா கள் ெபா ச்ச ைபயின் 
76ஆவ  கூட்டத்ெ தா டரில் பங்ேகற்ப தற்
காக ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ 
நி ேயார்க் ேநாக்கி ேநற்  அதி காைல 
பய ண மா கி ள்ளார். இவ டன் ெவளி
வி வ கார அைமச்சர் ேபரா சி ரியர் ஜி.எல்.
பீரிஸ், ஜனா தி ப தியின் பிர தம ஆேலா
சகர் லலித் வீர ங்க மற் ம் ெவளி 
ற  ெசய லாளர் அட் மிரல் ேபரா சி ரியர் 
ஜயநாத் ெகாலம்பேக ஆகி ேயா ம் பய
ணித் ள்ளர். 
எதிர்வ ம் 21ஆம் திகதி ெபா ச்சைபக் 

கூட்டம் ஆரம்ப மா க ள்ள நிைலயில் 
ஜனா தி பதி ேகாட்டா ப யவின் உைர யா
ன  22ஆம் திகதி இடம்ெப ற ள்ள . 
இதன்ே பா  அவர் சர்வ ேதச ச  கத் திற்கு 
ெசால்லப்ே பாகும் ெசய்தி என்ன என்ற 
ேகள் விகள் வ த் ள்ளன. 
உள்நாட்டில் ெபா  ளா தார ெந க்கடி
க்கு கங்ெ கா த் ள்ள அேத ேநரம், 

மனித உரிைம மீறல்கள், ஜன நா யக 
விேராத ெசயற்பா கள், சிவில் நி  வா
கத்தில் இரா  வப் பி ர சன்னம், ெபா ப்
க் கூறல் ெசயற்பா கள் ன்ென க்
காைம உள் ளிட்ட வற்றால் அெம ரிக்கா 
உட்பட சர்வ ேதச நா  களால் க  ைம
யான விமர்ச னத் திற்கு ேகாட்டா பய உள்
ளா கி ள்ளார். 
அத் டன், ஐக் கிய நா கள் மனித 
உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 48ஆவ  கூட் 
 டத்ெ தா டரில் உயர்ஸ்தா னி க ம் வாய்
ெமா ழி  ல மான அறிக்ைகயில் சில விட
யங்கைள சுட் டிக்காட் டி ள்ளார். அதற்கு 
அண் மித்த தாக சிைறச்சா ைலயில் ைகதி 
கள் அச் சு த்தப்பட்டைம உள் ளிட்ட விட
யங்கள் தா க ர மாகி ஐ.நா. வதி வி டப் பி
ர தி நி திேய கரி சைன ெகாள்  ம ள விற்கு 
நிைல ைமகள் பாரா  ர மா கி ள்ள . இந்
நி ைலயில் தான் ஜனா தி பதி ேகாட்டா ப
யவின் உைர நிக ழப்ே பா கின்ற . 
இேத ேவைள, இந்தப்ப ய ணத் தின்
ேபா  ெபா ச்சைபக் கூட்டத்தில் பங்
ேகற்ப தற்காக வ ைக தந் ள்ள இந் தி
யப் பி ர தமர் ேமாடி உள் ளிட்ட சர்வ ேதச 
தைல வர்க  ட ம் சந் திப் க்கைள நடத்
வார் என்  எதிர்பார்க்கப்ப  கின்ற .
அேத ேநரம், ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய 
ெபா ச்சைப கூட்டத்தில் பங்ேகற்ப தற்
 கான உத் தி ேயா க ர்வ பய ணத்தில் தற்  
ெபண்ம ணி யான ஜனா தி ப தியின் பாரி 
யார் அேயாமா ராஜ ப க் ஷ ம் இைணந்  
ெகாண் ள்ளார். எனி ம் அவ  ைடய 
பயணச் ெசல கள் தனிப்பட்ட வைக யி
ேலேய உள்ள தாக ெதரி விக்கப்பட் ள்
ள . குறிப்பாக, இந்த அெம ரிக்க பய ணத்
தின்ே பா , ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய மற் 
ம் பாரியார் அேயாமா ஆகிேயார் தம  

ேபத் தி யான லன்யாைவப் பார்ைவ யி ட
ள்ளார். 
கடந்த ஆண்  ேம மாதம் 8ஆம் திகதி 
மேனாஜ், ெசவ்வந்தி தம்ப தி யி ன க்கு 
த்த குழந்ைத பிறந் தி ந்த . அக்கா

லத்தில் காணப்பட்ட ெகாேரானா நிைல
ைம களால் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய நி   
ேயார்க் கிற்கு ெசல்வைத தவிர்த் தி ந் 
தார். எனி ம் பாரியார் அேயாமா நி
ேயார்க்கில் அக்கா லத்தில் தங் கி யி ந் 
தார்.  இேத ேநரம், ஜனா தி பதி ேகாட்டா

பய பத வி ேயற் க்ெ காண்டதன் பின்னர் 
வல்ல ரசு நாெடான் க்கு உத் தி ேயாக 
பயணம் ேமற்ெ காள் ம் தற் சந்தர் 
ப்பம் இ  வாகும். இதற்கு ன்ன தாக 
அவர் இந் தி யா விற்கு மட் ேம உத் தி
ேயாக ர்வ விஜ யத் திைனச் ெசய் தி ந்
தைம குறிப் பி டத்தக்க .  

ெஜனிவா கூட்டத் ெதாட ரின்ே பா
பதி வான மனித உரிைம சர்ச்ைச  
சிைறச்சா ைலகள் கா ைமத் வம் 
மற் ம் சிைறக்ைக திகள் னர்வாழ்  
நட வ டிக்ைககள் இரா ஜாங்க அைமச்ச ராக 
இ ந்த ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் ெசயற்

பா கள் நாட்டில் பாரிய அதிர்வ ைல
கைள ஏற்ப த் தி ள்ள . உள்நாட் டி ம் 
சர்வ ேதச மட்டத் தி ம் இந்த விவ காரம் 
மிகப்ெப ரிய அளவில் ேபசு ெபா  ளாக 
மாறி ய . க் கி ய மாக ெஜனிவா மனித 
உரிைமப் ேபரைவ கூட்டத்ெ தாடர் 
நைட ெபற் க் ெகாண் டி க்கும் இந்த 
சூழலில் இந்த சம்பவம் இடம்ெபற் றி ந்
த ைமயால் நாட்டின் தைலைம உட்பட 
க் கி யஸ்தர்கள் க ம் அதி ப் திைய 

அைடந் தி க் கின்றனர். இத ைன வி ட ம் 
உள்நாட் டி ம், ெவளி நாட் டி ம் அ த்
தங்க ம் கணி ச மாக அதி க ரித் ள்ளன
இந்த நிைலயில் இத்தா லிக்கு விஜயம் 
ேமற்ெ காண் டி ந்த பிர தமர் மஹிந்த ராஜ
பக் ஷ இத்தா லியில் இ ந்த வா  நிைல
ைம கைள உணர்ந்த வ ராக இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்த க்கு  
ெதாைல ேபசி அைழப்ைப ஏற்ப த்தி 
தன  விச னத் திைன ெதரி வித்த ேதா  
உட ன டி யாக அவைர பத வியில் இ ந்  
இரா ஜி னாமா ெசய்  மா  கூறி இ க்
கின்றார். 
அ  மட்  மன்றி அதன் பின்னர் ஜனா
தி பதி ேகாட்ட பா ய க்கும் பிர தமர் 
மஹிந்த ெதாைல ேபசி அைழப்ைப ஏற்ப
த்தி ெலாஹான் பதவி விலக ேவண் டி

ய  கட்டாயம் என் ம் அவைர அகற் 
வ தற்கான நட வ டிக்ைக கைள எ ங்கள் 
என் ம் ெதரி வித் தி ந்தார்.  அதைன 
ஆேமா திக்கும் வைக யி ேலேய ஜனா தி ப
தியின் பதி ம் அைமந் தி ந்த .  
அேத ேநரம் பிர தமர் மஹிந்த 
ெலாஹாைன நீக் கு மா  கூறி யி க்கா  
விட்டா ம் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய 
அவைர பதவி விலக் கு வ தற்கு தயா ரான 
மேனா நி ைல யி ேலேய இ ந் ள்ள தாக 
ஜனா தி பதி ெசய லகத் தக வல்கள் ெதரி
வித் ள்ளன. 

ேராஸி மீ  வ த் ள்ள அதி ப்தி
ெகா ம்  மாந கர சைப ேமயர் ேராஸி 
ேசனா நா யக்க ெதாடர்பாக ஐக் கிய ேதசிய 
கட் சியின் தைலவர் ரணில் விக் கி ர ம சிங்
க ம் ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் தைலவர் 
சஜித் பிேர ம தா ச ம் அதி ப் தியில் இ க்
கின்றனர். அவர் கடந்த பாரா  மன்றத் 
ேதர்தலில் ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் 
சார்பில் தன  மகைன ேபாட் டி யிட 
ைவத்தார்.  இதனால் அவர் மீ  ரணில் 
விக் கி ர ம சிங்க க ம் அதி ப் தி யி ேலேய 
இ க் கின்றார்.  அ  மட்  மன்றி ேமயர் 
ேராஸி ேசனா நா யக்கவின் அண்ைம ய
கால நட வ டிக்ைககள் ெதாடர்பாக சஜித் 
பிேர ம தா ச ம் க ம் அதி ப் தியில் இ க்

கின்றார். இந் நி ைலயில் அவ க்கு பதி
லாக ன்னாள் பிரதி ேமயர்  ைடட்டஸ் 
ெபெர ராைவ ெகா ம்  மாந க ர சைப 
ேமய ராக நிய மிப்ப  ெதாடர்பாக ஐக் கிய 
ேதசிய கட் சியின் தைலவர் ரணில் விக் கி
ர ம சிங்க ஆராய்ந்  வ  வ தாக ெதரி விக்
கப்ப  கி ற .
இக்காலப்ப கு தியில் ெகா ம்  மாந கர 
மக்க க்கான நிவா ரணம் வழங்கும் 
ெசயற்பா    உரிய ைறயில்  இம் ைற 
ன்ென க்கப்ப ட வில்ைல என்ற  குற்

றச்சாட்  காணப்ப  கின்ற .. இந்த விட
யத்தில் மாந க ர சைப ஆைண யா ள க்கும் 
ேராஸிக்கும் இைடயில் பாரிய க த்  

ரண்பா கள் நில  கின்றன. இந்த 
நிைலயில் இந்த விடயம் ஜனா தி ப தியின் 
கவ னத் திற்குக் ெகாண்  ெசல்லப்பட்
ள்ள .
ஜனா தி பதி ஆைண யா ளைர ெதாடர்  
ெகாண்  எந்த வித தாம த ம் இன்றி 
மக்க க்கு நிவா ரணம் வழங்க ஏற்
பா  ெசய்  மா  கூறி யி க் கின்றார். 
இந்த நிைல யி ேலேய அர சாங்கத் திற்கும் 
ேராஸிக்கும் இைடயில் ஒ  நட்  ஏற்
பட்  வி மா என்ற ஒ  ேகள் வி ம் 
எ ந் தி க் கின்ற .  
எப்ப டி யி ப் பி ம் தற்ே பா   ஐக் கிய 
ேதசியக் கட் சிக்கு  60 உ ப் பி னர்கள் 
ெகா ம்  மாந க ர ச ைபயில் இ க் கின்ற 
னர். எதிர்க்கட் சிக்கு 59 உ ப் பி னர்கள் 
இ க் கின்றனர். அக்கட் சி  உ ப் பி னர் 
 களில் ஜன நா யக மக்கள் ன்னணியின் 
10 உ ப் பி னர்க ம் இ க் கின்றனர். 
எனேவ யார் ேமய ராக நிய மிக்கப் 
 பட்டா ம் அதைன தீர்மா னிக்கும் சக்
தி யாக ஜன நா யக மக்கள் ன்னணி 
காணப்ப  கின்ற .  இந்த விட யத்தில் 
எந்த ஒ  தரப் பி ன ம் மேனாவின் உத
விைய நாட ேவண் டிய ேதைவ ம் ஏற்
பட் டி க் கின்ற .

சம் பிக்க எ த் ள்ள டி
அண்ைமயில் நிதி சட்டங்கள் நிைற
ேவற்றப்பட்ட ேபா  அதற்கு ன்ன ரான 
விவா தத்தில் உைர யாற்  வ தற்கு ஐக் கிய 
மக்கள் சக் தியின் சார்பில் தயா ரிக்கப்
பட்ட ெபயர் பட் டி யலில் சம் பிக்க ரண
வக்கவின் ெபய ம் இ ந்த .  ஆனால் 
இ தி ேநரத்தில் அவ ர  ெபயர் அதி லி
ந்  அகற்றப்பட் டி ந்த . அ  ெதாடர்

பாக க ம் அதி ப் தி ய ைடந்  சம் பிக்க 
ரண வக்க அ  கு றித்  எதிர்க்கட் சியின் 
பிர தம ெகாரடாவான ல மன் கிரி ெயல்
ல விடம் வினவி இ க் கின்றார். அதற்கு 
பதி ல ளித்த லக்ஸ்மன் கிரி யல்ல அ  பற்றி 

எனக்கு ெதரி யா , நாம் ெபயர் பட் டி
யைலத் தயா ரித்தா ம் இ தி டிைவ 
சஜித் பிேர ம தா ஸேவ எ ப்பார். இ  
ெதாடர்பாக அவ ரிடம் ேகட் க்ெ காள்
ங்கள் என்  கூறி விட்டார். அதன்

பின்னர் சஜித் பிேர ம தா ஸ க்கு சம் பிக்க 
ெதாைல ேப சியில் அைழப்ைப ஏற்ப த்த 
யற் சித்த ேபா ம் அவரால் ெதாடர்  

ெகாள்ள டி ய வில்ைல. இதனால் இனி 
ேமல் தான் பாரா  மன்றத்தில் உைர யாற்ற 
ேபாவ தில்ைல என் ம் தன  விட யங்
கைள தான் விேசட ெசய் தி யாளர் சந் தி 
ப்ைப நடத்தி அத  டாக ெவளிப்ப த்

 வ தா க ம் ெதரி வித் தி க் கின்றார் சம்
பிக்க.

ரணிலின் யற்சி
இ  இவ்வா றி க்க இந்த பிரச் சி ைன 
ைய சரி யான ைறயில் தனக்கு சாத க
மாக பயன்ப த்திக் ெகாண் டி க் கின்ற 
ரணில் விக்ர ம சிங்க திய பரந்  பட்ட 
கூட்டணி ஒன்ைற அைமப்ப தற்கான ய 
ற் சியில் ஈ  பட்  வ  கின்றார். ரணில் 
விக் கி ர ம சிங்க, ைமத் தி ரி பால சிறி ேசன, 
சம் பிக்க ரண வக்க, அ  ர கு மார திசா 
 நா யக்க உள் ளிட்ட தரப் பினைர ஒன்றி 
ைணத்  ஒ  கூட்ட ணிைய அைமப்

ப தற்கான யற் சியில் அவர் ஈ  பட் டி  
க் கிறார். இவ்வா  ஒ  கூட்டணி 

அைமக்கும் பட்சத்தில்   தானா கேவ சி
பான்ைம  கட் சிகள் தம  கூட்ட ணி டன் 
இைணந்  ெகாள் ம் என் ம் ரணில் 
விக் கி ர ம சிங்க கணக்கு ேபா  கிறார்.  

ெநாந்  ேபான சத் தி ய லிங்கம்
கடந்த பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் கூட்
ட ைமப் க்கு கிைடத்த ேதசி யப்பட் டியல் 
ஆச னத்ைத அம்பா ைறக்கு வழங் கிய 
விட யத்தில் பலிக்க டா வா னவர் தமி ர சுக்
கட் சியின் ன்னாள் ெபா ச்ெச ய லாளர் 
கி. ைர ரா ஜ சிங்கம். இதன் பின்னர் அப்
ப த விைய பிரதி ெபா ச்ெச ய லா ள ராக 
இ ந்த சுமந் திரன் ஏற்கா  பதில் ெபா ச்
ெச ய லாளர் என்ற ன்ெ மா ழி டன் 
ைவத் தியர் ப.சத் தி ய லிங்கம் நிய மிக்கப்
பட்டார் என்ப  ெதரிந்தேத. 
தற்ே பா  இந்தப்ப த விைய ஏன் ெபற்
க்ெ காண்ேடாம் என்  தைலையப் 

பிய்த் க்ெ காண் டி க் கின்றார். தமி ழ ர சுக்
 கட் சியில் உ ப் பி னர்கள் ஒன்ப  ேபர் 
'தமிழ்த் ேதசிய பாரா  மன்ற உ ப் பி
னர்கள்' என்ற கடி தத்த ைலப்பில் ெஜனி 
 வா க்கு கடிதம் அ ப் பிய விவ கா
ரத்தில் அவ க்கு இந்த ேசாக மான 
நிைலைம ஏற்பட் டி க் கின்ற . 
கடந்த 10ஆம் திகதி தமி ழ ர சுக்கட்
சியின் தைல ைம ய கத்தில் நைட ெபற்ற 
ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பின் பின்னர், 
அதில் பங்ேகற் றி ந்த தைலவர் மாைவ. 
பதில் ெபா ச்ெச ய லாளர் சத் தி ய லிங்கம், 
சிேரஷ்ட ைணத்த ைலவர் சீ.வீ.ேக., 
ேபச்சாளர் சுமந் திரன், ஆகிேயார் குறித்த 
கடித்தில் ைகெயாப்பம் மிட்ட வர்க ளி
டத்தில் ெதௗ  ப த்தைல ெப  வ ெதன 
தீர்மா னிக்கப்பட்ட . 
அதற்கு அைம வாக, ெதளி  ப த் ம் 
கடி தத் திைனக் ேகாரி சத் தி ய லிங்க ம் 
குறித்த உ ப் பி னர்க க்கு கடிதம் அ ப்
பி ள்ளார். இதில் தலில் சிறீ தரன் எம்.
பிக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டா ம் 
பின்னர் அ  மீளாய் க்கு உள்ளாகி அவ
க்கு அ ப்ப பட்ட . இத ைன ய த்  

குறித்த கடி தங்கைளப் ெபற் க்ெ காண்ட 
உ ப் பி னர்கள் க ப்ப ைடந்  தைல
வைர அைழத்  கடிந் ள்ளனர். 
அரசியல்கு , மத்தியகு  கூடா  
எங்ேக தீர்மானம் எ க்கப்பட்டெதன்ெற 
ல்லாம் சட்டபடியான ேகள்விகைளத் 
ெதா க்க ம் தைலவர் மாைவ அப்படி 
தீர்மானம் எ க்கவில்ைல அதைன விட்  
வி ங்கள் என்  விநயமாக ேகட் க் 
ெகாண்டி க்கின்றார். ைணத்தைலவர் 
சீ.வீ.ேக ம் மத்திய கு வில் பார்க்கலாம் 
பதிலளிக்காதீர்கள் என்  கூறியி க்கின் 
றார். 
இந்த விடயத்திைன அறிந்த சத்திய 
லிங்கம், மிக ம் மனம் வ ந்தி தைலவர் 
மாைவக்கு கடிதெமான்ைற அ ப்பியி  
க்கின்றார். அந்தக் கடிதம் ஏறக்குைறய 
பதில் ெபா ச்ெசயலாளர் பதவி மீதான 
ெவ ப்ைபேய பிரதிபலித் ள்ளதாக 
தகவல். 
அதைனப் பார்த்த மாைவ, சத்தியலிங்க 
த்திைன ெதாடர்  ெகாண்டேபா  சத்திய 
லிங்கம் தீர்மானம் எ த்த விடயத்திைன 
ேகட்டி க்கின்றார். அப்ேபா , தீர்மானம் 
என்றில்ைல. ஆனால் ேகட்ேபாம் என 
டி  ெசய்ேதாம் தம்பி, நீங்கள் கடிதம் 

அ ப்பின ம் சரி தம்பி, அவர்க ம் 
என் டன் ேபசினார்கள் தம்பி என்  
டிவில்லா  ெதாடர்ந்தி க்கிற  

மாைவயின் விளக்கம். 
ஈற்றில் தான் 'எ த் லமின்றி வாய் 
வார்த்ைதக க்கு அைமய ெசயற்பாட் 
டால் தைல உ ம்' என்ப  பதில் 
ெபா ச்ெசயலாளர் சத்தியலிங்கத்திற்கு 
ரிந்தி க்கிற , ைவத்தியர் அல்லவா, 
இனி வ ம் காலங்களில் அைனத் ம் 
சட்டப்படி தானாம்.

ெகாள்ள வில்ைல என் ம், தமிழ் அர
சியல் பரப்பில்  குற்றச்சாட் கள் உள்ளன.
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் உயர்ஸ்தா னி
கைர இந்த விட யத்தில் தமிழர் தரப்  சரி
யான த  ணத்தில் வழி ந டத்த தவ றி யி
ந்த . அர சாங்கம் அ ப் பிய 14 பக்க 

அறிக்ைகைய ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் 
உயர்ஸ்தா னிகர் கவ னத்தில் ெகாண் டி
ந்தார். அ  அர சாங்கத்தின் நிைலப்

பாட்ைட அவ ர  அறிக்ைக ெவளிப்ப த்
 வ தற்கு ைண யாக இ ந்த .
நா  களின் அைமப்  என்ற வைகயில், 
அர சாங்கத்தின் க த்ைதக் ேகட்க ேவண்
டிய ெபா ப் ம் அவ க்கு இ க் கி ற .
அேத ேவைள, பாதிக்கப்பட்ட வர்க ளான 
தமிழர் தரப் , கள நில வ ரங்கைள உட க்
குடன், உரிய ேநரத்தில் ஐ.நா.வின் கவ னத்
க்கு ெகாண்  ெசன் றி க்க ேவண் ம்.
அவ்வா றா ன ெதா  கட்ட ைமப்  இலங்
ைகயில் ெசயற்ப ட வில்ைல. அதற்கு அர
சாங்கம் அ  மதி  அளிக் குமா என்ற சந்ேத
க ம் உள்ள .
அர சியல் கட் சிகள் அைனத் ம், அறிக்
ைக கைள ெவளி யி  வ டன் தி ப் திப்
பட் க் ெகாள் கின்றன. அதற்கு அப்பால், 
அைவ இயங் கு வ தில்ைல. 
அைத விட, ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் 
உயர்ஸ்தா னி கரின் அறிக்ைகயில் ேசர்த் க் 
ெகாள்ளப்பட ேவண் டிய விட யங்கைள 
ன் னி த் திய அறிக்ைகையக் கூட ஒன்
 பட்  அ ப்ப ம், உரிய ேநரத் க்கு 

அ ப்ப ம் அவர்கள் தவறி விட்டனர்.

பச்ெலட் அம்ைமயார் அறிக்ைக தயா
ரித்த பின்னேரா, அல்ல , அ  டி க் 
கட்டத்தில் இ ந்த ேபாேதா தான் இங் கி
ந்  அறிக்ைககள் பறந்தன. இ ம் கூட 

சில விட யங்களில் க த்தில் ெகாள்ளாமல் 
ேபான தற்கு கார ண மாக இ க்கலாம்.
இந்த விட யத்தில் நிகழ்ந் தி க்க கூடிய 
தமிழர் தரப்பின் தவைற சி.வி.விக்ேனஸ்
வரன் தம  அறிக்ைகயில் ஏற் க் ெகாண்
டி க் கிறார். அத் டன் அ த்த ைற 
அவ்வா  நிகழாமல் பார்த் க் ெகாள்வ  
பற்றி ம் குறிப்பிட்டி க்கிறார்.
எவ்வாறாயி ம், இ  ஒ  இைடக்கால  
வாய்ெமாழி லமான அறிக்ைக தான். 
இந்த அறிக்ைகயில் சர்வேதச நீதிமன்றில் 
பாரப்ப த் மா  பரிந் ைரப்ப  
ேபான்றவற்ைற பச்ெலட் ெசய்யமாட்டார். 
ெபா ப் க்கூறல் ெதாடர்பாக க ைமயான 
நடவடிக்ைககைளப் பற்றி ேபசமாட்டார்.
அ த்த மார்ச் மாத அமர்  தான் மிக 
க்கியமான . அதில் எ த் ல அறிக் 

ைகைய அவர் சமர்ப்பிக்க ேவண் ம்.
அ  காட்டமானதாக, தமிழர்களின் பிரச் 
சிைனகைள ெவளிப்ப த் வதாக, உள்ள 
டக்குவதாக ம், ெபா ப் க்கூறைல 
விைர ப த்த வலி த் வதாக ம் 
அைமய ேவண் மானால், அதற்காக 
தமிழர் தரப்  இப்ேபாேத உைழக்க ேவண் 
ம். இப்ேபா  அதைன ஆரம்பிக்காமல் 

இ ந்  விட் , கைடசி ேநரத்தில் அறிக் 
ைககைள அ ப் வ ம், அறிக்ைக ெவளி 
யான பின்னர் கூச்சல் ேபா வ ம் அர்த்த 
மில்ைல. 
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நம  அர சியல் நி பர்

சமகாலம்

அண்ைமயில் யாழ்ப்பாணத்திற்குச் ெசன்றி ந்த பாரா மன்ற உ ப்பினர்களான சுமந்திரன், 
சாணக்கியன் ஆகிேயார் தமிழரசுக்கட்சியின் தைலவர் மாைவ.ேசா.ேசனாதிராஜாவின் 
இல்லத்திற்கு விஜயம் ெசய்  அளவளாவியேபா  எ க்கப்பட்ட படம்

nghJr;rig ciuapy; Nfhl;lh 
nrhy;yg;NghFk; nra;jp vd;d?

பச்ெலட்டின்...  ( தலாம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி...)

ெவளியில் இ ப்ப வர்கள் மட் ம், 
அதைனத் தீர்மா னிக்க டி யா . 
அைட பட் க் கிடப்ப வர்களின் நிைல
ைய ம், அவர்கள் எதிர்ெ காள்  கின்ற 
பிரச் சி ைன க ைள ம் கவ னத்தில் ெகாள்
ளாமல், உண்ைம, விசா ரைண என்
ெறல்லாம், ேகாசம் எ ப்  வதில் அர்த்த
மில்ைல. சுவர் இ ந்தால் தான் சித் திரம் 
வைர யலாம். 
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் 
ரத்வத்ைத மீ  நடத்தப்ப  கின்ற 
விசா ர ைணகள் உண்ைம யா னதா ேநர்
ைம யா னதா என்பைத உ தி ெசய்ய 
ேவண் ம். அ  த லா வ .
அ த்  அர சியல் ைகதிகள் பா
காப்பான நிைலயில் இ க் கி றார்கள்  
இ ப்பார்கள் என்பைத உ  திப்ப த்த 
ேவண் ம், அ  இரண்டா வ . இந்த 
விசா ர ைணகள் அவர்களின் வி  தைல 
உள் ளிட்ட விட யங்களில் தாக்கங்கைள 
ஏற்ப த்தா  என்பைத உ  திப்ப த்த 
ேவண் ம், அ  ன்றா வ .
ெலாஹான் ரத்வத்ைதைய சிைறச்
சா ைலகள் இரா ஜாங்க அைமச்சர் பத
வியில் இ ந்  நீக் கி ய டன், தன  
ெபா ப் க் கூறல் டிந்  விட்ட தாக 
அர சாங்கம் காட்டிக் ெகாள் கி ற . இ  
சர்வ ேதச ச  கத் க்கு ெவளிப்ப த்தப்
பட் ள்ள ஒ  ஏமாற்  சமிக்ைஞ.
அவர் ெதாடர்ந் ம் அர சாங்கத்தில், 
இரா ஜாங்க அைமச்ச ராக நீடிக் கிறார் என்

ப  ெபா ப் க் கூ றலில் அர சாங்கம் 
எந்த ள க்கு ெபா ப்பற்  இ க் கி ற  
என்ப ைத ம், தண்ட ைனயில் இ ந்  
தப் பிக்கும் நிைல எந்த ள க்கு ேமாச
மாக நாட்டில் ஊறிப் ேபாயி க் கி ற  
என்ப ைத ம் காட்  கி ற ,
இவ்வா றான நிைலயில் ஒ  நம்ப க
மான பக்க சார்பற்ற, விசா ரைண நடத்
தப்ப ம் என்ற நம் பிக்ைக ஏற்ப டாமல், 
அர சியல் ைகதிகள் உண்ைமைய 
ெவளிப்ப த்த ைன வ  அவர்க
க்கு ஆபத்தா க ம் அைம யலாம்.
இந்தப் பிரச் சி ைனைய தீர்ப்ப தற்கு 
தலில் அர சியல் ைகதி களின் பா

காப்ைப உ தி ெசய்ய ேவண் ம்.
அவர்கைள தமிழர் பகு தியில் உள்ள 
சிைறச்சா ைலக்கு மாற்  வ  அதற்கு 
சரி யா ன ெதா  தீர்வாக இ க்கலாம்.
அ  ரா த ர சிைறச்சா ைலயில் அதி
க ளவில் சிங்களக் ைகதி கேள இ க்
கின்றனர். அங்கு ஏேத ம் ஒ  பிரச் சி
ைனைய சாட்டாக ைவத் க் ெகாண் , 
ஏற்ப த்தப்படக் கூடிய வன்  ைற க
க்கு அர சியல் ைகதிகள் பலிக்கடா 

ஆக்கப்ப டலாம்.
சிைறச்சாைலப் ப  ெகா ைலகள், 
பல சிங்கள அர சியல் ைகதி கைளக் 
ெகாண்ேட நிகழ்த்தப்பட்டன என்ப  
நிைனவில் ெகாள்ள ேவண் ம்.
இவற் க்கு அப்பால் பயங்க ர வாத 
தைடச்சட்டத்தில் ைக  ெசய்யப்பட்  
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள வர்கள் 
ெதாடர்பாக ஆராய்ந்  அறிக்ைக சமர்ப்

பிக்க ஒ  ஆைணக் கு  அைமக்கப்பட்
டி க் கி ற .
அந்தக் கு வின் அறிக்ைக விைரவில் 
அர சாங்கத் க்கு சமர்ப்பிக்கப்படலாம் 
என்  எதிர்பார்க்கப்ப கிற . 
அந்த அறிக்ைகயில் அரசியல் ைகதி 
கைள வி விப்ப  பற்றிப் பரிந் ைரக் 
கப்படலாம் என்  க தப்ப கிற .
இ  தவிர, சில அரசியல் ைகதிகள், 
இன் ம் ஓரி  ஆண் களில் வி விக் 
கப்பட ேவண்டியவர்கள். ஏற்கனேவ 
16 ேபர் வி விக்கப்பட்ட  ேபால 
அவர்க ம் ன்கூட்டிேய வி தைல 
ெசய்யப்படக் கூ ம்,
இவ்வாறான வாய்ப் கள் உள்ள நிைல 
யில், தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் உண் 
ைமகைள ெவளிப்ப த் வ  அவர்க 
ளின் எதிர்காலத்ைதப் பாதிக்கா  என்ப 
ைத ம் உ திப்ப த்த ேவண்டியி க் 
கிற . இனவாத ம், குேராத ம், கு ர 
எண்ணங்க ம் ெகாண்டவர்கள் 
மத்தியில் நியாயத்ைத ேத வ  கடின 
மான . நியாயம் கிைடக்க ேவண்டிய ம், 
குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட ேவண்டி 
ய ம் அவசியேம என்றா ம், அதற்காக 
ஏற்கனேவ பல ஆண் கைள சிைறக் 
குள் கழித்  விட்ட அரசியல் ைகதிகள் 
பலிக்கடா ஆகிவிடக் கூடா .
இைவெயல்லாம், அ ராத ர சிைறச் 
சாைலக் ெகா ரங்கள் ெவளிேய வ வ 
தற்கு தைடயாக இ க்கப் ேபாகின்றன. 
இைதெயல்லாம் தாண்டி உண்ைமகள் 
ெவளிப்ப மா?

ெவளிப்ப மா... 
( தலாம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி...)@
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தற்ே பா ைதய அர சாங்கத் க்கு யார் 
யாெரல்லாம் பல மாக இ ந்தார்கேளா, ஆட்
சிக்கு வர கார ண மாக அைமந்தார்கேளா, 
அவர்க ெளல்லாம் எதிர்த்  நிற் கின்ற நிைல 
தற்ே பா  உ  வா கி யி க் கி ற .
ஈஸ்டர் ஞாயி  தாக் குதல் விசா ரைண 

விவ கா ரத்தில், ேபராயர் மல்கம் ரஞ் சித் டன் 
ெதாடங் கிய ரண்பா  பின்னர், விமல் வீர
வன்ச, உதய கம்மன் பி ல டன் நீடித் , த்
ெதட் ேவ ஆனந்த ேதரர்  என இந்த அர சாங்
கத்ைத ஆட் சிக்கு ெகாண்  வந்த வர்கள் 

பலர் அதைன எதிர்க் கின்ற நிைல 
ேதான் றி யி க் கி ற .
அ  ேபா லேவ அர சாங்கத்தின், 

குறிப்பாக  ராஜ  பக்  ஷவி  னரின் 
பல மாக க  தப்ப  கின்ற, பலேர 
அர சாங்கத்தின் வீழ்ச் சிக்கும் கார
ண மாகிக் ெகாண் டி க் கி றார்கள். 
அவ்வா றா ன வர்களில் ஒ வர் தான் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத.
ராஜ பக்  ஷ வி ன க்கு மிக ெந க்

க மான அவர் அ  ரா த ர சிைறச்சா
ைலக்குள், தன  நண்பர்க டன் 
ம  ேபா ைதயில் ைழந் , தமிழ் 
அர  சியல்  ைகதி  கைள  மண்  டி
யிடச் ெசய் , தைலயில் ப்பாக்
கிைய ைவத்  ெகாைல ெசய்  
வி ேவன் என்  அச் சு த் தினார் என்ற குற்
றச்சாட்  எ ந் தி க் கி ற .
தம  கால ணி கைள நாக் கினால் நக்கி 

சுத்தம் ெசய்  மா  அவர்கள் அச் சு த் தினர் 
என்  ன்னாள் அர சியல் ைகதி ம், குர லற்
ற வர்களின் குரல் அைமப்பின் அைமப்பா ள

 மான ேகாமகன் தகவல் ெவளி யிட் டி க்
கிறார். இந்தச் சம்பவம் குறித்  விசா ரைண 
நடத்  மா  குற்றப் ல னாய் ப் பிரி விடம் 
சிைறக்ைக தி களின் உரி ைம கைளப் பா
காக்கும் அைமப்  ைற யிட் டி க் கி ற .
ஊட கங்கள் அ  கு றித்  ேகட்ட ேபா , 

அவ்வா றான எந்தச் சம்ப வத்ைத ம் ேகள்
விப்ப ட வில்ைல என்  சிைறச்சா ைலகள் 
திைணக்க ளத்தின் ேபச்சாளர் சந்தன  ஏக்க நா
யக்க கூறி யி ந்தார்.
ெகா ம்பில் உள்ள ஐ.நா.வின் நிரந்தர வதி

விடப் பிர தி நிதி, ஹனா சிங்கர் உட ன டி யா
கேவ தம  விட்டரில், சிைறக்ைக தி களின் 

பா  காப்ைப உ  திப்ப த்த ேவண் டி ய  
அர சாங்கத்தின் கடைம என்  பதி விட் , 
அர சாங்கத் க்கு எச்ச ரிக்ைக மணிைய 
ஒலிக்கச் ெசய்தார்.
இந்த நிைலயில் தான் , இத்தா லியில் 

இ ந்  பிர  தமர்  மஹிந்த  ராஜ  பக்  ஷ  
ெதாைல ேபசி லம் , ஜனா தி ப தி டன் 
கலந்  ைர யா டி ய டன், ெலாஹான் ரத்வத்
ைத ட ம் ெதாடர்  ெகாண்  பதவி வில
கு மா  ேகட் க் ெகாண்ட தாக ெதரி விக்கப்
ப  கி ற .
ெலாஹான்  ரத்வத்ைத  இரா  ஜாங்க 

அைமச்சர் பத வியில் இ ந்  வில கி ய தாக 

ெசய் திகள் ெவளி யான ேபா ம், அவர் 
ைம யாக இரா ஜாங்க அைமச்சர் பத விைய 
றக்க வில்ைல.
ெகாேரானா ெதாற் ப் பர வைல அ த்  

மஹர சிைறச்சா ைலயில் கடந்த ஆண்  
நவம்பர் மாத  இ  தியில் வன்  ைறகள் 
இடம்ெபற்றன. அந்தச் சம்ப வத்தில் 11 
ைகதிகள் ெகால்லப்பட்ட டன் 117 ேபர் 
காய ம ைடந்தனர்.
இந்தச் சம்ப வத்ைத அ த்  சிைறச்

சா ைலகள் ம  சீ ர ைமப் , ைகதிகள் னர்
வாழ்  இரா ஜாங்க அைமச்ச ராக இ ந்த சுதர்
சனி ெபர்னாண்ேடா  ள்ேளக்கு பதி லாக, 
டிசம்பர் மாத ெதாடக்கத்தில் ெலாஹான் ரத்
வத்ைத அந்தப் ெபா ப் க்கு நிய மிக்கப்பட்
டி ந்தார்.
தற்ே பா  அவர், சிைறச்சா ைலகள் ம  சீ

ர ைமப்  ைகதிகள், னர்வாழ்  இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் பத வியில் இ ந்  மட் ேம வில

கி ள்ளாேர தவிர, ஏற்க னேவ வகித்த இரத்
தி னக்கல் மற் ம் ஆப ரணக் ைகத்ெ தாழில் 
இரா ஜாங்க அைமச்சர் பத வி யி ல் ெதாடர்ந்  
நீடிக் கிறார்.
சந் தி ரிக்கா அர சாங்கத்தின் காலத்தில் 

மிக ம் சக் தி வாய்ந்த நப ராக – பிரதி பா
காப்  அைமச்ச ராகப் பதவி வகித்த ெஜனரல் 
அ  த்த ரத்வத்ைதயின் இரண்டா வ  
தல்வ ரான ெலாஹான் ரத்வத்ைத சர்ச்ைச க
க்கு ெபயர் ேபானவர்.
2001 ஜனா தி பதி ேதர்தலின் ேபா , 
ஸ்லிம் காங் கிரஸ் ஆத ர வா ளர்க ளான, 10 

ேபர் உடத்த ல வின்னவில் ப  ெகாைல ெசய்

யப்பட்ட சம்ப வத் டன் ெதாடர்  ைடய க்
கி ய மான நப ராக விசா ர ைண கைள எதிர்
ெகாண்டவர்.
ெவளி  நா  ஒன்றில்  இடம்ெபற்ற 

ெகாைலச் சம்ப வத் தி ம் இவ க்கு ெதாடர்
கள் இ ந்த தாக குற்றச்சாட் கள் இ ந்தன. 
ேவ  பல குற்ற வியல் சம்ப வங்க ளி ம் 
இவ ர  ெபயர் அடிப்பட்ட . 

அர சி யலில் ஒ  தாதா ேபாலேவ வலம் 
வந்த வைர சிைறச்சா ைலகள் இரா ஜாங்க 
அைமச்ச ராக நிய மித்த ேபாேத, அ  சிைறக் 
ைகதி களின் பா  காப் க்கு அச் சு த்த லாகப் 
பார்க்கப்பட்ட .
இலங்ைகயின் சிைறச்சா ைலகள் வன் 

ைற க க்குப் ெபயர் ேபானைவ. ெவலிக்
கைட, க த் ைற, பிந்   ெவவ, வ
னியா, அ  ரா த ரம், மஹர என்  எல்லா 
சிைறச்சா  ைல  க  ேம  வன்   ைற  களால் 
இரத்தம் ேதாய்ந்தைவ.
ெவலிக்கைட சிைறயில் மஹிந்த ராஜ பக் 

ஷ ஆட் சியில் இடம்ெபற்ற வன்  ைறகள் 
மற் ம் ப  ெகா ைலகள், தற்ே பா ைதய ஆட்
சியில் மஹர சிைறயில் இடம்ெபற்ற வன் 
ைறகள் மற் ம் ப  ெகா ைலகள், தவிர மற்
ெறல்லா வன்  ைற க ளி ம்  ைம யாகப் 
பாதிக்கப்பட்ட  தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் 
தான். 1983இல் ெவலிக்கைடச் சிைறயில் 

இரண்  கட்டங்க ளாக 53 தமிழ் அர சியல் 
ைகதிகள் ப  ெகாைல ெசய்யப்பட்டனர். 

2000ஆம் ஆண்டில் பிந்   ெவ வவில் 
த த்  ைவக்கப்பட் டி ந்த 26 தமிழ் 
அர சியல் ைகதிகள், சிங்களக் குண்டர்களால் 
ப  ெகாைல ெசய்யப்பட்டனர்.
அப்ே பா  ெஜனரல் அ  த்த ரத்த வத்

ைத பிரதி பா  காப்  அைமச்ச ராகப் பதவி 
வகித் தி ந்தார் என்ப டன், பிந்  ெவவ 
த ப்  காமில் இ ந்த இரா வப் பா
காப்   குறிப் பிட்ட ேநரத்தில் அகற்றப்
பட் ,ெபாலிஸார் அங்கு ெசல்வ ம் த க்
கப்பட் டி ந்த . அதற்குப் பின்னர் வ  னியா 

சிைற யி ம், அ  ரா த ரம் சிைற யி ம் 
தமிழ் அர சியல் ைகதி களின் ப  ெகா ைலகள் 
ெதாடர்ந்  ெகாண்  தான் இ ந்தன.
சிைறக்க ல வ ரங்க ம், ப  ெகா ைல க ம், 

தமி ழ க்கு எதி ரான இன வன்  ைறகள், 
இனப்ப  ெகா ைல களின் ஒ  அங்க மா கேவ 
நீடித் க் ெகாண் டி க் கி ற .
அ  ரா த ர சிைறயில் இப்ே பா , இரா

ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைத 
தைல ைம யி லான கு  வினர், தமிழ் அர சியல் 
ைகதி கைள  பாத ணி கைள நாக் கினால் 
நக்கி சுத்தப்ப த்  மா  அச் சு த் திய சம்
பவம், சிங்கள ெபௗத்த ேபரி ன வா தத்தின் 
உச்சம் தான். ெஜனரல் ரத்வத்ைத எதைனச் 
ெசய்தாேரா அத ைனேய அவ ர  மக ம் 
ெதாடர் கிறார் என்ப  ெவளிச்ச மா கி யி
க் கி ற .
அ  ரா த ர சிைறக்குள் நடந் தி க்கும் 

இந்தச் சம்பவம் சர்வ ேதச அளவில் க் கி
யத் ம் ெபற் றி ப்ப டன், அர சாங்கத் க்கு 
ெந க்க டி ைய ம் ஏற்ப த் தி யி க் கி ற .
ெஜனிவா கூட்டத்ெ தாடர் நடந்  ெகாண்

டி க்கும் ேபா , ன்  த்தப்பட்ட ைகதிகள் 
த த்  ைவக்கப்பட் டி க்கும் பயங்க ர
வாத தைடச்சட்டத்ைத மீளாய்  ெசய்ய 
ேவண் ம் என்  அங்கு வலி  த்தப்
பட்  வ  கின்ற  நிைலயில், சிைற க ளி ம், 

ெபாலிஸ் நிைல யங்க ளி ம் ைகதிகள் ெகால்
லப்ப  வ தாக, சித் தி ர வைத ெசய்யப்ப  வ
தாக கண்டனம் ெதரி விக்கப்ப ம் ேநரத்தில் 
இந்தச் சம்பவம் இடம்ெபற் றி க் கி ற .
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜபக் ஷ  ஐ.நா. 

ெபா ச்சைபக் கூட்டத்தில் பங்ேகற்க ள்ள 
நிைலயில் அங்கு பல நா  களின் தைல வர்
கைள சந் திக்கத் திட்ட மிட் ள்ள நிைலயில் 
இ  அரங்ேக றி யி க் கி ற .
பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத்ைத நீக்கி, 
திய சட்டத்ைதக் ெகாண்  வர ேவண் ம் 
என்ற நிபந்த ைன டன் வழங்கப்பட் ஜி.எஸ்.
பி.பிளஸ் ச  ைகைய நீடிப்பதா என்ப  

ெதாடர்பாக  ஆராய, ஐேராப் பிய ஒன் றிய 
கண்கா ணிப் க் கு  வ ம் 26ஆம் திகதி 
ெதாடக்கம் 10 நாட்கள் இலங்ைகயில் 
பயணம் ெசய்ய ள்ள நிைலயில் பயங்க ர
வாத தைடச்சட்ட ைகதிகள் அச் சு த்த க்கு 
உள்ளா கி ள்ளனர்.
ஆக இலங்ைகக்கு பல  ைன களில் ெந க்

க டிைய ஏற்ப த்  கின்ற அச் சு த்தல் இ . 
இ  ஒ  அர சியல் நட வ

டிக்ைக அல்ல, ஒ க்க மீறல் 
நடவடிக்ைக என்  சி 
ெம க யன்றி க்கிறார் 
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக் ஷ.
என்னதான்  நடவடிக் 

ை க க ள்  எ க் க ப் 
ப ட் ட ா ம் ,  இலங் 

ைகயின் நீதிப் ெபாறி ைறகள் அரசியல் 
தைலயீ ைகைளக் ெகாண்ட  என்பதில் 
மாற் க் க த்தில்ைல.
அத் டன்  ராஜபக்  ஷவினர்  தமக்கு 

ெந க்கமானவர்க க்கு  எப்ேபா ம் 
சட்டத்தில் இ ந்  விலக்கு அளித்  
பா காப்  அளித்ேத வந்தி க்கிறார்கள்  
என்ப  தான் வரலா .

மிந்த சில்வாவின் வி தைல, வசந்த 
கரன்னெகாட மீதான குற்றச்சாட்  நீக்கம் 
என்பன ம் அதன் ஒ  பாகம் தான்.
அ ேபாலேவ, சர்வேதச அ த்தங்கள், 

ெந க்கடிகைள ம் தாண்டி, ெலாஹான்  
ரத்வத்ைத ம் சட்டத்தின் பிடியில் இ ந்  
இலகுவாகத் தப்பிக்க ைவக்கப்ப வார்.
ஆனா ம் ,  இந்த ச்  ச ம் பவம் 

ஏற்ப த்தியி க்கும் தாக்கம், அரசாங்கத்தின் 
மீ  சரியான த ணத்தில் சு க்காக வி ம் 
என்பதில் சந்ேதகம் இல்ைல.

சுபத்ரா
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அர சாங்கத்தின் வசம் இ ந்த ெப ந்
ேதாட்டங்கைள தனியார் கம்ப னிகள் வசம் 
ஒப்ப ைடக்கும் ேபச் சுக்கள் 1990 களில் 
இடம்ெபற்ற ேபா  அதற்கு அமரர் ெசௗமி
ய ர்த்தி ெதாண்டமான்  சம்மதம் ெதரி வித்
தி ந்த ைமக்கு அவ ர  தீர்க்க த ரி ச னேம 
காரணம்.  
அர சாங்கத் திடம் ெப ந்ே தாட்டங்கள் 

இ ந்தால் அவற்ைற எந்த ேநரத் தி ம்  சுவீ
க ரிப்ப தற்கான சந்தர்ப்பங்கள் அதி க மா கேவ 
இ ந்தன. 1972 ஆம் ஆண்  காணி சுவீ க
ரிப்  சட்டம் ஏற்ப த் திய  கசப்பான அ  ப
வங்கேள அதற்குக் காரணம்.
பிராந் திய கம்ப னிகள் லம் ஒ  ஒப்பந்

தத்தின் அடிப்ப ைடயில் நீண்ட கால குத்
த ைகக்கு ேதாட்டங்கைள வழங் கு வதன் 
லம், ேதாட்டக்கா ணிகள் நீண்ட காலத்
க்கு பா  காக்கப்ப ம் என் ம் இ  ெதாழி

லா ளர்களின் இ ப் க்கும் பா  காப்  என்ேற 
அவர் க  தினார். அதன் கார ண மா கேவ 1992 
ஆம் ஆண்  22 பிராந் திய ெப ந்ே தாட்ட 
கம்ப னி க க்கு ேதாட்டங்கள் நீண்ட கால 
குத்தைக அடிப்ப ைடயில் வழங்கப்பட்டன.
குறித்த ேதாட்டப்ப கு தி களில் அர சாங்

கத்தின் அபி வி த்தித் திட்டங்கள் ன்ென
க்கப்பட்டா ம் கூட, அதற்கு பிரத் தி ேய

க மான அைமச்ச ரைவ பத் திரம் சமர்ப் பிக்
கப்பட்  அங் கீ காரம் கிைடத்த பின்னேர 
அவற்ைற ெதாட ரலாம். கடந்த காலங்களில் 
அவ்வா  ன்ென க்கப்பட்ட வீட ைமப்  
திட்டங்க ளி ம் இந்த ைறேய பின்பற்றப்
பட்ட .  
இவ்வா  பிராந் திய கம்ப னிகள் வச மான 

ேதாட்டங்கள் இன்  வைர பா  காப்பாக 
இ க்கும் அேத ேவைள, அர சாங்கத் க்கு 
ெசாந்த மான நி  வ னங்க ளான இலங்ைக 
அரச ெப ந்ே தாட்ட கூட் த்தா பனம் மற் ம் 
மக்கள் ேதாட்ட அபி வி த்தி சைபயின் கீழ் 
உள்ள ேதாட்டங்களின் நிைல ைமைய பற்றி 
தி தாக ஒன் ம் கூறத் ேதைவ யில்ைல.
தமிழ் பிர தி நி தி க க்கு கிைடக்காத 
ெப ந்ே தாட்ட அைமச்சு
இலங்ைக அரச ெப ந்ே தாட்ட கூட் த்

தா பனம் மற் ம் மக்கள் ேதாட்ட அபி வி
த்தி சைப இரண் ேம ெப ந்ே தாட்ட 

அைமச்சின் கீேழேய இ ந்தன.   இதன் 
கார ண மா கேவ எந்த அர சாங்க ம் எக்கா
ர ணங்கள் ெகாண் ம் இந்த அைமச்ைச 
மைல யக பிர தி நி தி க க்கு வழங் கு வ
தில்ைல. 
அவ்வா  வழங் கினால் இவர்கேள ெதாழி

லா ளர்க க்கு காணி கைள பிரித்  வழங்கி 
வி  வார்கேளா அல்ல  அ  ெதாடர்பில் 

அைமச்ச ரைவ பத் தி ரத்ைத சமர்ப் பித்  வி
வார்கேளா என்ற அச்சேம காரணம்.  அைத 
ேகட் ப்ெப ம் அதி கா ர ம் கடந்த காலங்
களில் எந்த மைல யக கட் சிக்ேகா ,ெதாழிற்சங்
கத் க்ேகா இ ந்த தில்ைல. 
ெதாழி லா ளர்களின் காணி உரிைம ெதாடர்

பான விட யத்தில் அவர்கைள கட் ப்ப த்தி 
ைவக்கும் அதி கா ரத்ைத ெப ந்ே தாட்ட 
அைமச்சு இத்தைன நா ம் ெகாண் டி ந்
த . ஆனால் திய அர சாங்கத்தில் அதில் 50 
சத வீதம் இழக்கப்பட்  விட்ட . 
விவ சாய அைமச்சின் கீழ் வந்த
 மக்கள் ேதாட்ட அபி வி த்தி சைப
இத்தைன  கால ம்  ெப ந்ே  தாட்ட 

அைமச்சின் அதி கா ரத்தின் கீழ் இ ந்த மக்கள் 
ேதாட்ட அபி வி த்தி சைப யா ன   (JEDB) 
திய அர சாங்கத்தின் அைமச்ச ர ைவயின் 
அ  ம தி டன் விவ சாய அைமச்சின் கீழ் 
ெகாண்  வரப்பட் ள்ள .
விவ சாய அைமச்ச ராக மகிந்தா னந்த 

அ த்க மேக விளங் கி னா ம் அ  ெதாடர்
பான இரா ஜாங்க அைமச்ச ராக இ ப்பவர்   
சசீந் திர ராஜ பக் ஷ  ஆவார்.   
அேத ேவைள இத்தைன காலங்க ளாக 

ேமற்படி சைபயின் தைலவர் பத விைய 
அலங்க ரித்  வந்த வர்கள் ெப ந்ே தாட்டத்
ைற சார்ந்த அல்ல  அத்ே தா  ெதாடர் 

ைடய நிர்வாக அதி கா ரி க ளா கேவ இ ந்தனர். 
எனி ம் தற்ே பா  இதன் தைல வ ராக நிய
மிக்கப்பட் டி ப்பவர் ஓய்  ெபற்ற இரா வ 
ெகாமாண்டர் வ ேனக அேப சூ ரிய என்ப வ
ராவார்.  
மக்கள் ேதாட்ட அபி வி த்தி சைப யா ன  

1976 ஆம் ஆண்  ஸ்தாபிக்கப்பட்டா ம் 
ெதாடர்ச் சி யாக நட்டத் க்கு கங்ெ கா த்  
வந்த நி  வ ன மாகும். இதன் கீழ் சுமார் 20 
ஆயிரம் ெஹக்ேடயர் ேதாட்டக் காணி களில் 
16 ேதயி ைலத்ே தாட்டங்க ம் 2 இறப்பர் 
ேதாட்டங்க ம் அடங் கு கின்றன. 

2019 ஆம் ஆண்  இந்த சைப ஊழி யர்க
க்கான சம்பள நி ைவ பாக் கிைய ெச த்

 வ தற்கு மட் ம் திைற ேச ரி யி லி ந்  450 
மில் லியன் பா ெபறப்பட்ட . 
ஆகேவ இந்த சைபைய இலா ப க ர மாக்க 

ேவண் டிய ேதைவ அர சாங்கத் திடம் உள்ள . 
அதற்கான திட்டங்கள் என்ற அடிப்ப ைட யி
ேலேய கண்டி மற் ம் வ ெர லியா மாவட்
டத்தில் ரியான் பழச்ெசய்ைக மற் ம் பாற்
பண்ைண கைள உ  வாக் குதல் ேபான்ற வற்
க்கு சுமார் 1100 ஏக்கர் நிலத்ைத உள்வாங்க 

அைமச்ச ரைவ அங் கீ காரம் வழங் கி ள்ள . 
இதில் மாணிக்கக்கல் அக ழ் க்கா க ம் 

வட்ட வைள ம ண்ட்ஜீன் ேதாட்டத்தில் 
நிலம்  ஒ க்கப்பட்  ள்ள .  ஆனால் 

இத்தைன கால ம் குறித்த இந்த பகு தி களில் 
வாழ்ந்  வ ம் ெதாழி லா ளர்களின் நிைல
ைமகள் பற்றி அர சாங்கேமா அல்ல  பிர தி நி
தி கேளா சிந் திக்க வில்ைல. 
ஏெனன்றால்  1977 ஆம் ஆண் டி லி ந்  

ெதாடர்ச் சி யாக அைமச்ச ரைவ அந்தஸ் ள்ள 

அைமச் சுப்ப த விையக் ெகாண் டி ந்த மைல
யகம் தல் தட ைவ யாக அைத இந்த அர சாங்
கத்தில் இழந் ள்ள . 
நாைள கம்பனி ேதாட்டங்க ளி ம்
 நடக்கலாம்?
அர சாங்கத்தின் கீ ள்ள ேதாட்டங்களில் 

இடம்ெப ம் இந்த காணி ெபறல் விவ காரம் 
பற்றி எவ ம் அசட்ைட யாக இ ந்  விட 
டி யா .  அர சாங்கம் நிைனத்தால் நீண்ட 

நாள் குத்த ைகைய இரத்  ெசய்  ேதாட்
டங்கைள தன்வசம் எ க்கலாம். அல்ல  
ெவளிநா  க க்கு குத்த ைகக்கு வழங்
கலாம்.  கம்ப னி க க்கு எதி ராக ெதாழி
லாளர் சம்பள விவ கா ரத்ைத ைகயி ெல த்த 
அர சாங்கம் அதற்கு ேம ம் ெசல்லா  என்ப
தற்கு எந்த உத்த ர வா தங்க ம் இல்ைல. 
ஏெனன்றால் இலங்ைகயில் அரச காணிகள் 

ெதாடர்பான சட்டங்கைள தமக்கு ஏற்ற வாேற 
ேபரி ன வாதம் காலத் க்குக் காலம் தி த்தி 
ைவத் ள்ள . அரச காணி கைள மீளப்
ெபறல் என்ற அடிப்ப ைடயில் (State Land 
Recovery Act)  1979ஆம் ஆண்டின் 69ஆம் 
இலக்கச்சட்டம், ெதாழி லா ளர்க க்கும் அரச 
காணி களில் வசிப்ே பா க்கும் ெப ம் ஆபத்
தா ன தா கேவ அைமந் தி ந்த . 
குறித்த காணி கைள அர சாங்கம் மீளப்

ெப ம் ேபா  அதி லி ந்  ெவளி ேயற 
டி யா  என ெதாழி லா ளிேயா அல்ல  

ேவ  எவ ேமா பிடி வாதம் ெகாண்  
நீதி மன்றம் ெசன்றா ம் கூட அ  அரச 
காணி ெயன்ற அபிப் பி ரா யத்ைத மட் ேம 
நீதி  மன்றம்  ஏற்  க்ெ  காள் ம்   என்ப
தாக இ ந்த .எனி ம்  அரச காணியில் 

வதி ம் அ  மதி அல்ல  எ த்  ர்வ
மான ஆவணம் இ ந்தால் அ  பரி சீ லிக்கப்
பட்ட . இைத ஒ  தைட யாக நிைனத்ேத 
அப்ே பா ைதய அர சாங்கம் அரச காணி கைள 
மீளப்ெபறல் சட்டத்தில்  1983ஆம் ஆண்டின் 
23ஆம் இலக்கத் தி த்தத்ைத ெகாண்  

வந் , அ  ம தி யற் றி த்தல் என்ப  அரச 
காணிைய ஆக் கி ர மிப்  ெசய்த தற்கு சம மா
ன  என்ற அர்த்தத்ைத வழங் கி ய .
காணி சீர் தி த்த சட்டங்கள் எல்லாம் 

வ  வ தற்கு ன்னேர 150 வ  டங்க க்கு 
ேமல் ெதாழி லா ளர்கள் ேதாட்டக்கா ணி
களில் வாழ்ந்  வ  கின்றனர் . ஆனால் 
அவர்கள் இந்த காணி களில் வசிக்க உரித்

 ைட ய வர்கள் என எந்த அதி கா ர ர்வ மான 
ஆவ ணங்க ம் அவர்க ளிடம் இல்ைல. 
அமரர் ெசள மிய ர்த்தி ெதாண்ட மா க்

குப் பி றகு ேதாட்டக்கா ணி கைள காப்பதில் 
அர ணாக அமரர் ஆ கன் விளங்கினார். 
ஆனால் இப்ேபா  அப்படி எவ ேம இல்ைல.   
நாைள கம்பனி ேதாட்ட காணிகைள ம் 
அபிவி த்தி திட்டங்க க்ெகன மீளப்ெபற 
ஒ  அைமச்சரைவ பத்திரம் ெகாண்  
வ வெதன்ப  இந்த அரசாங்கத் க்கு ஒ  
ேவைலேய அல்ல. 
ஆனால் அ  பற்றி எவ ம் வாய் திறக்க 
டியா . நாட்டின் ஒ  பகுதிையேய 

ேவ  நாட் க்கு குத்தைகக்கு வழங்க 
சட்டங்கள் தி த்தப்ப ம் ேபா  ேதாட்டக் 
காணிகைள மீளப்ெப வதா கடினம்? 
சில  ேநரங்களில்  அரசாங்கமான  
பிரதிநிதிகளின்  ெமளனத்ைத  தனக்கு 
சாதகமாக்கிக்ெகாள் ம். 
அல்ல  அவர்கைள  ெமளனிக்க 

ெசய் மள க்கு  சில  விடயங்களில் 
க ைமயாக நடந்  ெகாள் ம். ஏெனன்றால் 
இரண்  ேபைர நம்பி இந்த அரசாங்கம் 
அைமக்கப்படவில்ைலெயன்பைத அைன    
வ ம் உணர்ந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.

ேதசியன்
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ஸ்லிம் ச  கத்தின் அர சியல் விடி ெவள்
ளி யாக இ ந் , தனித் வ அைட யாள 
அர சி யலின் ஊடாக ஸ் லிம்க க்கான 
ஒ  அர சியல் வழித்த டத்ைத உ  வாக் கிய 
மர்ஹூம் எம்.எச்.எம். அஷ்ரப் எ  திய பிர ப
ல மான கவிைத வரி கேள இைவ யாகும். கவி
ைதயில் மட்  மல்ல நிஜத்தில் கூட அவர் 
இவ்வா றான ஒ  அர சி ய ைலேய ன்
ெகாண்  ெசன்றார். 
ஆனால், அவ க்குப் பின்வந்த ஸ்லிம் 

அர சி யல்வா திகள் அந்த வழித்த டத்தில் 
ஸ்லிம் மக்க க்கான அர சி யைல ன்

ெகாண்  ெசல்ல வில்ைல. ‘ஓய்ெவ க்க ேநர
மில்ைல’ என்  தைலவர் ெசால் லி யி ந்த 
ேபாதி ம், 20 வ  டங்க ளாக ஓரத்தில் நின்  
ெகாண்  ஓய்ெவ த் க் ெகாண் டி க் கின்
றனர். ‘ஆயிரம் விளக் குடன் ஆதவன் எ ந்  
வந்தான்’ பாடைல மட் ம் ஒலிக்க விட் க் 
ெகாண் , ஒ  ெம  கு தி ரிையக் கூட ஏற்றி 
ைவக்காமல் ஒட்  ெமாத்த ச  கத்ைத ம் 
இ ட் க்குள் ைவத் க் ெகாண் டி க் கின்
றனர். 
அஷ்ரபின் மர ணத் திற்குப் பிறகு அக்கட்

சிையப் ெபா ப்ேபற்ற ர ப் ஹக்கீம் மற் ம் 
இதர ஸ்லிம் கட்சித் தைல வர்க ளான 
ரிஷாத் பதி தீன், அதா ல்லா உள்ள டங்க
லாக இப்ே பா ள்ள ஸ்லிம் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்கள் மற் ம் ன்னாள் எம்.பி.க்கள் 
என்  யா ம் இதில் விதி வி லக்கு ேகார டி
யா த ள க்கு ேமாச மான அர சி ய ைலேய ெசய்
தி க் கின்றனர். 
தற்ே பா ைதய ஸ்லிம் அர சி யல்வா திகள், 

அஷ்ரபின் ெபய ைர ம் அவ ர  ைகப்ப
டத்ைத ம் ேதர்தல் விளம்ப ர மாக பயன்ப
த்  கின்ற னேர தவிர அவ  ைடய ெகாள்

ைக கைள, அர சி யைல பின்பற்ற வில்ைல. 
அவ்வா  பின்பற்  வ தற்கான ஒ  அறி
கு றி ம் ெதன்ப ட ம் இல்ைல.  இவ்வா  

அவர் காட் டித்தந்த வழிைய மறந்  விட் , 
ெவ  மேன அவ ர  பிறந்த தின மான ஓக்
ேடாபர் 23ஆம் திக தி ம் அவர் அகால மர ண
ம ைடந்த ெசப்டம்பர் 16ஆம் திக தி யி ம் 
அவைர நிைன   கூ  கின்றனர். 
இதற்கப்பால் அஷ்ரபிடம் இ ந்த ச க 

சிந்த ைனேயா. ர ேநாக்ேகா, ச  கத் திற்
காக ணிச்ச டன் குரல் ெகா க்கும் தன்

ைமேயா, இன வாத சிந்த ைன யா ளர்க ைள ம் 
பக் கு வ மாக ைகயா ம் ஆற்றேலா, அவ ர  
இனம் கடந்த அர சியல் அ  கு  ைறேயா 
கடந்த 20 வ  டங்களில் ஸ்லிம் அர சியல் 
பரப்ைப நிரப் பிய எந்த ஸ்லிம் அர சி யல்
வா தி யி டத் தி ம் காணக் கிைடக்க வில்ைல. 

ஸ்லிம் அர சி யைல ேநாக் கு கின்ற ேபா  
அ. , (அஷ்ர க்கு ன்) அ.பி. (அஷ்ர க்குப் 
பின்) என்  ேநாக்க ேவண் டி யி க் கின்ற . 
அஷ்ரைப தவிர்த் , இலங்ைக ஸ் லிம்
களின் அர சியல் வர லாற்ைற இனி ெயா 
ேபா ம் எ த டி யா . ஸ்லிம் ச  கத் திற்
கான உரிைம அர சி ய ைல ம் அபி வி த்தி 
அர சி ய ைல ம் சமாந் தி ர மாகக் ெகாண்  
ெசன்ற அவர், தனித் வ அைட யாள அர சி

யலில் இன்  வைரக்கும் தனி யி
டத்ைத பிடித் தி க்கின்றார். அவைர 
ஒ  நியம அள  ேகா லாக ைவத்ேத, 
இன்   வ ைர ம் ஏைனய ஸ்லிம் 
அர சி யல்வா தி களின் ேசைவ கைள 
ஸ்லிம்  மக்கள்  அளந்  

பார்க்கின்றனர். 
அந்த  வைகயில் ,  எம் .எச் .எம் .

அஷ்ரப் நிச்ச ய மாக ெகாண்டா டப்
பட ேவண் டி யவர் என்பைத அவ ர  
அர சியல் எதி ரி க ம் ஏற் க் ெகாள்
வார்கள். இதில் ஒ  ளி ய ள ம் 
மாற் க் க த் தில்ைல .  அவைர 
இன் ம் ேநசித் க் ெகாண் டி க்
கின்ற இலட்சக்க ணக்கான ஸ்லிம் 
மக்கள், அவரால் பயன்ெபற்ற கணி
ச மான தமிழ், சிங்கள கு ம்பங்கள் 
அதைனச் ெசய்வார்கள். அதில் எந்த 
உள்ே நாக்க ம் இல்ைல. 
ஆனால், அஷ்ரபின் ெகாள்ைக

கைள பின்பற்றி, ச  கத் திற்கான அர சி
யைலச் ெசய்யாமல், அவ ைர ம் அவர் உ
வாக் கிய தனித் வ அைட யாள அர சியல் 
ேகாட்பா  க ைள ம் சீர ழித் ப் பிைழப்  
நடத்திக் ெகாண் டி க் கின்ற ஸ்லிம் அர சி
யல்வா தி க க்கு அவைர நிைன  கூர்வ
தற்கான அ  கைத இ க் கின்றதா? அல்ல  
அவ்வா  கூடி அ  வதால் மட் ம் அவ ர  

கன  நன வாகி வி மா? என்பேத இங் குள்ள 
ேகள் வி யாகும். 
அர நா யக்க வான்ப ரப்பில் இடம்ெபற்ற 

விமான விபத்தில் அஷ்ரப் ஒ  ைற தான் 
இறந்தார் அல்ல  ெகால்லப்பட்டார். ஆனால், 
அவைர பின்பற்  வ தாக ெசால்லிக் ெகாள்
கின்ற ஸ்லிம் அர சி யல்வா திகள் நிஜத்தில் 
அஷ்ரப் காட் டித்தந்த அர சி யைல ம் அவ ர  
ெகாள்ைக க ைள ம் பல ைற தி ம்பத் 
தி ம்பப் ப  ெகாைல ெசய் தி க் கின்றனர், 
அவ ர  கன  கைள குழி ேதாண்டிப் ைதத் தி
க் கின்றனர். இதனால் ஸ்லிம் ச  கத்ைத 

ஒ  வித இ ட் க்குள் இ க்கச் ெசய் தி க்
கின்றனர். 

1989ஆம் ஆண்  பாரா  மன்ற உ ப் பி

ன ராக ெதரி  ெசய்யப்பட்ட அவர், 1994ஆம் 
ஆண்  அைமச்ச ராக நிய மிக்கப்பட்டார். 
அவர் பாரா  மன்ற உ ப் பி ன ராக இ ந்த  
11 வ  டங்கள் தான். 6 வ  டங்கள் மட் ேம 
அைமச்ச ராக இ ந்தார். ஆனால், கால கா லத்
திற்கும் ேபசப்படக் கூடிய அர சி ய ைல ம் 
பாரிய ேசைவ ைய ம் ெசய்  விட் ப் ேபாய் 
இ க் கின்றார்.  ஒ  கு  கிய காலத் திற்குள் 
அவர் ெசய்த ேசைவைய அவ க்குப் பின்
வந்த ஸ்லிம் கட்சித் தைல வர்கள் மற் ம் 
இந்த 20வ  டங்களில் பிர தி நி தித் வ அர சி
ய க்குள் ைழந்த சுமார் 30 ஸ்லிம் எம்.
பி.க்களால் கூட்டாக இைணந்  கூட ெசய்ய 
டி யாமல் ேபாயி க் கின்ற , இ  அவ ர  

திற ைமயா அல்ல  இவர்களின் திற ைம யின்
ைமயா என்பைத விப ரித் ச் ெசால்ல ேவண்
டி ய தில்ைல. 
எம்.எச்.எம்.அஷ்ரப், ெதன் கி ழக்குப் பல்

க ைலக்க ழ கத்ைத நி  வினார். இ  மிகப் 
ெப ம் சாத ைன யாகும். அேதேபால், எம்.
பி.ெதரி க்கான மாவட்ட ெவட் ப் ள்
ளிைய 5சத வீ த மாக குைறத்தார். ஒ  விலில் 
ைற கம் ஒன் க்கான அடித்த ளத்ைத 

இட்டார். பல்ேவ  வீட் த் திட்டங்கைள 
நி  வினார். இனம் கடந்த அர சி ய க்கான 
கால டிைய எ த்  ைவத்தார். 

ற் க்க ணக்கான ஸ்லிம் இைள ஞர்
க க்கு மட்  மன்றி தமிழர், சிங்கள வர்க

க்கும் பார பட்ச மின்றி ெதாழில்வாய்ப்
க்கைள வழங் கினார். இப்ே பா தி க் கின்ற 
சிலைரப் ேபால இலஞ்ச மாக பணம் வாங்
காமல் வீ  ேதடிச் ெசன்  ெதாழில்கைள 
வழங் கினார். அம்பாைற மாவட்டத் திற்கு 
ெதாழிற்ப யிற்சி நிைல யங்கைள ெகாண் 
வந்தார் என்  இன் ம் எத்த ைனேயா விடங்
கைள பட் டி ய லி டலாம். க் கி ய மாக, இந்த 
ச  கத்ைத உண்ைமக் குண்ைம யாக ேநசிப்
ப வ ராக அவர் இ ந்தார் என்பைத யா ம் 
ம க்க டி யா . 
அவ ர  மைற க்குப் பிறகு, அவ ர  வழித்

த டத்தில் ச  கத்ைத வழி ந டத்தக் கூடிய, 
மக்களால் ெபா  வாக ஏற் க்ெ காள்ளப்பட்ட 
ஒ  ேதசிய தைலைம உ  வா கி யி க் கு மாக 

இ ந்தால், இன்  ஸ்லிம் ச கம் அவ ர  
ெவற் றி டத்ைத உணர ேவண் டிய நிைல 
ஏற்ப டா  ேபாயி க்கலாம். ஆனால், அவர் 
விட் ச் ெசன்ற இடத் தி ேலேய ஸ்லிம் 
ச கம் 20வ  ட மாக நிற்கின்ற . “அவர் இல்
லாமல் ேபாய் விட்டாேர” என்ற மனத்தாங்கல் 
இப்ே பா ம் மக்க ளி டத்தில் உண ரப்ப 
கின்ற . 
எனேவ ,  ஸ்லிம் அர சி யல்வா திகள் 

அஷ்ரைப நிைன  கூர்வதில், நிைனந்த 
வதில் தவ  ஏ மில்ைல. ஆனால், அப்படிச் 
ெசய்கின்றவர்கள் ஸ்லிம் ச கத்திற்காக 
ெகாஞ்சமாவ  அஷ்ரப்ைப ேபான்ற உரிைம, 
அபிவி த்தி அரசியைலச் ெசய்தி க்க 
ேவண் ம் . 11வ டங்கேள எம் .பியாக 
இ ந்த மர்ஹூம் அஷ்ரப் ெசய்த ேசைவைய 
இன் ம் ெசால்லிக் காட்டி அதில் அரசியல் 
இலாபம்  ேதடாமல் ,  நீங்கள்  எைதச் 
ெசய்தி க்கின்றீர்கள் என்பைத மக்க க்கு 
கூற ேவண் ம். 

‘ஆயிரம் விளக்குடன் வந்த ஆதவன்’ 
எனக் க தப்ப ம் எம்.எச்.எம்.அஷ்ரபின் 
மரணத்திற்குப் பிறகு வந்த ஸ்லிம் 
அ ர சி யல்வ ா தி க ள ான  உங் கள  
அரசியல் அ கு ைறயின் காரணமாக, 
இ ட் க்குள் சிக்கிக் ெகாண் ள்ள ஸ்லிம் 
ச கத்திற்காக, ஒ  ‘ெம குதிரிையயாவ ’ 
ஏற்றி ைவ ங்கள்.

ேபாராளிகேள றப்ப ங்கள்!
ஒ  ப்பாக்கியின் ரைவகளினால்
என  இைரச்சல் அடங்கி விட்ட க்காய்
நம  எதிரி
ெவன் விட்டான் என்  நீ
குழம்பிவிடக் கூடா .

உன  தைலவ க்கு
ஒன் ேம நடக்கவில்ைல என்பதைன
நீ எப்ேபா ம் மறந்திடாேத!

நாம் அல்லாஹ்வின் பாைதயில்
நடந்  வந்தவர்கள்
நீங்கெளல்லாம் ெதாடர்ந்  அப்பாைதயில்
நடக்க இ ப்பவர்கள்
இந்தப் ேபாராட்டத்தில்
சூ ண்டா ம், ெவட் ண்டா ம்
சுகெமல்லாம் ஒன்ேறதான்

ேபாராளிகேள றப்ப ங்கள்
ஓரத்தில் நின்  ெகாண்
ஓய்ெவ க்க ேநரமில்ைல

க த்  ேவ பாெடன் ம்
கைறயான்கள் வந் ங்கள்
ரிந் ணர்ைவ சீரழிக்கும்! மிக ம்
த்தி டன் நடந் ெகாள் ங்கள்.

ேவகத்ைதக் குைறக்காமல்
ெவற்றி டன் ன்ேன ெசல் ங்கள்…!

ஏ.எல்.நிப்றாஸ்
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ஸ்கன் டி ேந விய நா  க ள் ஒன்றான 
ேநார்ேவயில் ெசப்ெடம்பர் 13ஆம் திகதி 
நைட ெபற்ற பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் இட 
சாரிக் கூட்டணி ெவற் றி ெபற்  ஆட் சிையப் 
பிடித் ள்ள . 8 வ  டங்க ளாக வல  சா ரி
களின் கட் ப்பாட்டில் இ ந்த ஆட்சி இட 
சா ரி களின் கரங்களில் வந்தைதத் ெதாடர்ந் , 
1959ஆம் ஆண்டின் பின்னர் மீண் ம் ஸ்கன்
டி ேந விய நா  க ளான ெடன்மார்க், பின்
லாந் , சுவீடன், ஐஸ்லாந்  மற் ம் ேநார்ேவ 
ஆகிய நா  களில் இட  சா ரி களின் ஆட்சி 
உ  வாகி உள்ள . 
பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் 26.3 சத வீத 

வாக் கு க டன் 48 ஆச னங்கைளப் ெபற் க் 
ெகாண்ட  ெதாழிற்கட்  சியின்  தைலவர் 
னாஸ் கார் ஸ்ேராேற தைலைம அைமச்

ச ராகப் ெபா ப்ேபற்க உள்ளார். இந்தக் 
கட் சி ேயா  28 ஆச னங்கைளப் ெபற்ற ந
நிைலக் கட் சி ம், 13 ஆச னங்கைளப் ெபற்ற 
ேசாச லிச இட  கட் சி ம் இைணந்  ஆட் சி
ய ைமக்க உள்ளன. 8 ஆச னங்கைளப் ெபற்ற 
ெசம்ைமக் கட்சி, 3 ஆச னங்கைளப் ெபற்ற 
பசுைமக் கட்சி ஆகி யன ெவளிேய இ ந்  
ஆத ர  வழங்க ன்வந் ள்ள நிைலயில் 

 ஆச னங்க டன், மிக ம் வ  வான 
நிைலயில் ஒ  ஆட் சிைய அைமக்கும் வல்ல
ைமைய ெதாழிற் கட்சி ெபற் ள்ள .
கடந்த 8 வ  டங்க ளாக தைலைம அைமச்

ச ராக இ ந்த ‘ேநார்ேவயின் இ ம் ப் ெபண்
மணி’  என வர் ணிக்கப்பட்ட அர்னா ெசால்
ேபர்கின் பழ ைம வாதக் கட்சி 20.4 சத வீத 
வாக் கு க டன் 36 ஆச னங்கைள மாத் தி ரேம 
ெபற் ள்ள . கடந்த ைறைய விட ம் 9 
ஆச னங்கள் குைற வா கேவ இவர் சார்ந்த கட்சி 
ெபற் றி ந்தா ம், ேநார்ேவயின் வர லாற்றில் 
அதிக காலம் தைலைம அைமச்ச ராகப் பதவி 
வகித்தவர் என்ற ெப  ைம டன் இவர் பதவி 
விலகிச் ெசல் கிறார் என்ப  குறிப் பி டத்தக்
க .
ேநார்ேவயின்  பாரா   மன்றில்  169 

ஆச னங்கள் உள்ளன. 19 பிராந் தி யங்கைளக் 
ெகாண்ட அந்த நாட்டில் ேநரடி வாக்க ளிப்  
லம் 150 ேப ம், பிராந் தி யங்கள் ஒவ்

ெவான் க்கும் ஒவ்ெ வா வர் என்ற அடிப்ப
ைடயில் 19 ேப ம் ெதரி  ெசய்யப்ப வர். 
பிராந் தியக் கட் சி க க்கு பாரா  மன்றப் 
பிர தி நி தித்  வத்ைத உ தி ெசய் ம் வைக

யி லான இந்த ஏற்பாட்டின் கீழ், குறித்த பிராந்
தி யத்தில் 4 வீதத் க்கும் அதி க மான வாக் கு
கைளப் ெப ம் கட் சிகள் கவ னத்தில் ெகாள்
ளப்பட்  ெதரி  இடம்ெப ம். 
மக்கள் ெதாைகயின் அடிப்ப ைடயில் 

பிராந் தியம் ஒன்றில் இ ந்  4 தல் 19 
உ ப் பி னர்கள் வைர ெதரி  ெசய்யப்ப
வர். இம் ைற நைட ெபற்ற ேதர்தலில் 26 

அர சியல் கட் சிகள் ேபாட் டி யிட்டன. அதில் 
10 கட் சிகள் சார்பில் உ ப் பி னர்கள் ெதரி  
ெசய்யப்பட் ள்ளனர். ஆகக் கூ  த லாக 
ெதாழிற்கட் சியின் சார்பில் 48 உ ப் பி னர்

க ம், தி தாகத் ேதர்தலில் ேபாட் டி யிட்ட 
ேநாயா ளிகள் நலன்ேப ம் கட் சியின் 
சார்பில் ஒேர ெயா  உ ப் பி ன ம் ெதரி வா
கி ள்ளார்.
வாக்க ளிக்கத் தகு தி யான 3,891,736 ேபரில் 

2,905,748 ேபர் வாக்க ளித் ள்ளனர். இ  
ெமாத்த வாக்காளர் ெதாைகயில் 77.1 சத வீ
த மாகும். ெகாேரானாப் ெப ந் ெதாற் க் 
காலத் தி ம் இத்தைன வீத மாேனார் வாக்
க ளித்தைம ெபரி தாகப் ேபசப்பட்டா ம், 
கடந்த  ைற நைட ெபற்ற ெபா த் ேதர்த

ைல வி ட ம் வாக்க ளித்ேதார் எண் ணிக்ைக 
1.1 சத வீதம் குைற வா ன  என்ப  குறிப் பி
டத்தக்க .
நைட ெபற்ற டிந்த ேதர்தலில் 8 வ  டங்

களின் பின்னர் மீண் ம் ெதாழிற்கட்சி ஆட்
சிையப் பிடித் தி ப்ப  க் கி ய மான விட ய
மாகப் பார்க்கப்பட்டா ம் அதைன விட க்
கி ய மான விட யங்க ம் இந்தத் ேதர்தலில் 
நிகழ்ந் ள்ளன. கடந்த பாரா  மன்றில் 45 
சத வீ த மாக இ ந்த ெபண்களின் பிர தி நி தித்
வம் இந்த ஆண்டில் 47 சத வீ த மாக உயர்ந்
ள்ள . அேத ேவைள லம் ெபயர் பின்ன

ணிையக் ெகாண்ட 11 ேப ம் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்க ளாகத் ெதரி  ெசய்யப்பட் ள்
ளனர். அவர்க ள் ஈழத் தமி ழ ரான ஹம்சா
யினி குண ெரட்ணம் என்ப வ ம் அடங் கு
கிறார்.
இலங்ைகத் தீவில் ஏற்பட்ட வன்  ைறகள் 

கார ண மாக லம் ெபயர்ந்த ஈழத் தமி ழர்கள் 
தாம் வா ம் நா  களில் பல்ேவ  ைற க
ளி ம் த் திைர பதித்  வ  கின்றார்கள். 
அவர்கள் த் திைர பதித்  வ ம் ைற
க ள் அர சி ய ம் அடக்கம். குறிப்பாக 

லம் ெபயர் ச  கத்தின் இைளய தைல 
ைற யினர் உள் ர் அர சி யலில் அதி க மாக 
அக்கைற காட்டி வ  கின்றனர். கிராம, நகர 
மட்டங்களில் அர சி யலில் ஈ  பா  காட் டி
வந்த இவர்கள், பின்னாளில் ேதசிய அர சி ய
லி ம் ஆர்வம் காட்டத் ெதாடங் கி ள்ளனர். 
அதன் ெவளிப்பா டாக 2011 ேம 2இல் 

கன டிய பாரா  மன்றில் தல் ஈழத் தமி ழ ராக 
ெசல்வி ராதிகா சிற்ச ேபசன் ெதரி  ெசய்யப்
பட்  திய அத் தி யாயம் ஒன்ைற ஆரம் பித்  
ைவத்தார். இவர் கன டாவில் ெதரி  ெசய்
யப்பட்ட தல் தமிழ்ப் பாரா  மன்ற உ ப்

பி ன ராக மட்   மன்றி , 
இலங்ைகக்கு ெவளிேய 
பாரா   மன்றத்  திற்குத் 
ெதரி  ெசய்யப்பட்ட 
தல் லம் ெபயர் ஈழத் 

தமி ழ ரா க ம் சாதைன 
பைடத்தார் . இவைரத் 
ெதாடர்ந்  ஹரி ஆனந்த
சங்கரி 2015 இல் கன டிய 
பாரா   மன்ற  உ ப்
பி ன ரானார் . 2019இல் 
2ஆவ  தட  ைவ  யா
க ம் ெதரி வான இவர் 
தற்ே பா  வைர பாரா

 மன்ற உ ப் பி ன ராக 
நீடித்  வ  கின்றார். அத்
டன் பழங் குடி மக்கள் 

விவ காரத் ைண அைமச்ச ரா க ம் உள்ளார்.
தன  ன்றா வ  வயதில் ேநார்ேவக்குப் 
லம் ெபயர்ந்த யாழ்ப்பாணம் ைகத டிையப் 
பிறப் பி ட மாகக் ெகாண்ட ஹம்சா யினி 
குண ெரட்ணம் இளம் வய  தேல அர சி
யலில் ஆர்வம் ெகாண்ட வ ராக விளங்
கினார். ேநார்ேவ ெதாழிற் கட் சியின் ஊடாக 
அர சியல் பிர ேவ சத்ைத ேமற்ெ காண்ட ஹம்
சா யினி தலில் ேநார்ேவ மாந கர சைப 
உ ப் பி ன ராகத் ெதரி வானார். 2015 ஒக்ே ராபர் 
21ஆம் திகதி ஒஸ்ேலா மாந கர சைபயின் 

பிரதி ேமய ராகத் ெதரி வான இவர் 2019 இல் 
மீண் ம் பிரதி ேமய ராகத் ெதரி  ெசய்
யப்பட்டார். இந் நி ைல யி ேலேய தற்ே பா  
நைட ெபற்ற பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் 
ேபாட் டி யிட்  சிறப்பான ெவற் றிையப் 
ெபற் ள்ளார். ஒஸ்ேலா பிராந் தி யத் க்கான 
ேதர்தல் பட் டி யலில் இவ ர  ெபயர் இரண்
டா வ  இடத்ைதப் பிடித்த ேபாேத இவரின் 
ெவற்றி ெப ம்பா ம் உ தி ெசய்யப்பட்
டி ந்த  குறிப் பி டத்தக்க . பட் டியலில் 
இரண்டாம் இடத்ைதப் பிடிப்ப  என்ப  
கட் சி யி ம், ச  கத் தி ம் இவ க்கு உள்ள 
ெசல்வாக்ைகப் லப்ப த்  வ தாக உள்ள .

2007 இல் ெதாழிற் கட் சியில் இைளஞர் 
பிரிவில் தன்ைன இைணத் க் ெகாண்ட 
ஹம்சா யினி ,ெவகு விைர வி ேலேய கட் சியில் 
படிப்ப டி யாக தன்ைன வளர்த் க் ெகாண்  
விைர வி ேலேய கட்சி இைள ஞ ர ணியின் 
ஒஸ்ேலா தைல வ ராக உயர்ந்தார். 2011 
ஜ−ைல 22இல் உற்ேறயா தீவில் நைட ெபற்ற 
ெதாழிற் கட் சியின் இைளஞர் காமில் ஹம்
சா யினி குண ெரட்ணம் பங்கு ெகாண் டி ந்த 
ேவைள யிேல, அந்த காம் பயங்க ர வாதத் 
தாக் கு த க்கு இலக்கா ன . 69 ேபர் ெகால்
லப்பட்  110 ேபர் வைர காயங்க க்கு 
இலக்கான இந்தத் தாக் கு தலில் அவர் மயி ரி
ைழயில் தப் பி யி ந்தார். இந்தத் தாக் கு தலில் 
அவர் தன  சகாக்கள் மற் ம் நண்பர்கள் 
பலைர இழந்தைம குறிப் பி டத்தக்க .
ேநார்ேவயின் வர லாற்றில் த லா வ  

ஈழத் தமி ழ ராக பாரா  மன்றில் ைழ
கிறார் ஹம்சா யினி.  ெப ம்பா ம் திய 
அரசில் அவ க்கு ஒ  அைமச்சர் பதவி கிட்
டலாம் என ஊகங்கள் ெவளி யாகி உள்ளன. 
அவ்வா  அைமச்சர் பதவி அவ க்குக் கிட்

 மானால் லம் ெபயர் தமி ழர்களில் ேதசிய 
அரசாங்கம் ஒன்றில் அைமச்சரான தல் 
தமிழர் என்ற ெப ைமைய அவர் ெபறக் 
கூ ம். 
ெபண்கைள  வீட்டில்  அைடத்  

ைவக்கும் பைழய பண்பாட்ைட இன் ம் 
ேபண வி ம் ம் தமிழர்க க்கு இந்த 
இடத்தில் ஒன்ைற நிைன  ப த் தல் 
ெபா த்தமாக இ க்கலாம். 'அ ப் ம் 
ெபண்க க்குப் படிப்ெபதற்கு? " என்ற 
வழியில் வந்த ஈழத் தமிழர்கள் லம் 
ெபயர்ந்த பின்னான காலம் தல் லம் 
ெபயர்  பாரா மன்ற  உ ப்பினராக 
ெவற்றிெபற கனடாவி ம், ேநார்ேவயி ம் 
ெ பண்கள ால்  டிந்தி க்கின்ற  
என்றால் மாதர் தம்ைம இழி  ெசய் ம் 
மைடைமையக் ெகா த் வதற்கான காலம் 
ெந ங்கி விட்ட  என்பைத இனியாவ  
ரிந்  ெகாள்வார்கள் என எதிர்பார்ப்பதில் 
தவறில்ைல அல்லவா? 

சுவிசிலி ந்  
சண் தவராஜா
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ெகாேரானா ெதாற் ப் பர வைலக் 
கட் ப்ப த் ம் பிர தான மார்க்க மாக 
உலக நா கள் த ப்  ம ந்ேதற்றல் 
திட்டத்ைத நம் பி யி க் கின்றன. இந்தத் 
திட்டம் விஞ்ஞா ன ர்வ மா ன தாக இ க்க 
ேவண்  ெமன விஞ்ஞா னிகள் வலி  த்

 கி றார்கள். இதற்காக, தலில் வய  
திர்ந்த வர்க க்கும், அ த்த தாக ம த்
வ ரீதியில் கூ  த லாக பாதிக்கப்படக் 

கூடி ய வர்க க்கும் த ப் சி வழங் குதல் 
ெபா த்த ெமன விஞ்ஞா னிகள் பரிந் 
ைரக் கி றார்கள்.
ெப ந்ெ தாற் ப் பர வலால் பல நா
களில் பாட சா ைலகள் டப்பட் ள்ளன. 
மாண வர்கள் வீ  களில் டங்கிக் கிடக்
கி றார்கள். கல்வி பாதிக்கப்ப  கி ற . சம 
வயைத ஒத்த வர்க டன் ேதாேளா  
ேதாள் ேசர்த்  விைள யாடி, உணர் 
கைளப் பகிர்ந்  ெகாண் , ப  வத் திற்கு 
ஏற்ப பட்டாம் ச் சி க ளாக வா ம் வாழ்க்
ைகைய அவர்கள் இழந் தி க் கி றார்கள். 
உள வியல் ரீதி யான பாதிப் க்கைள எதிர் 
 ெகாள் கி றார்கள். எனேவ, அவர்களின் 
இயல்  வாழ்க்ைகைய மீண் ம் ெபற் க் 
ெகா த் , ெதாற்றில் இ ந்  பா  காக்க 
ேவண் டிய ேதைவ உள்ள .
இதற்குப் பரி கா ர மாக, பல நா கள் 12 
வய திற்கு ேமற்பட்ட வர்க க்கு த ப்

 சி கைள ஏற்றி வ  கின்றன. பிரான்ஸ், 
ெநதர்லாந் , ேஜர்மனி, இத்தாலி உள்
ளிட்ட சில ஐேராப் பிய நா  களில் மாண
வர்க க்கு த ப் சி ஏற்றப்ப  கி ற . 
அெம ரிக்காவில் 12 வயைதத் தாண் டிய 
சக ல க்கும் த ப் சி ஏற்  மா  பரிந் 
ைரக்கப்பட் ள்ள . சீனாவில் 12 தல் 
17என்ற வய ெதல்ைலக்கு உட்பட்ட 
சக ல க்கும் ஒக்ே டாபர் மாதத் திற்குள் 
த ப் சி ஏற் றி விட இலக்கு நிர்ண யிக்
கப்பட் ள்ள .
ெகாேரானா ெதாற்றின் ஆரம்ப கா லத் 
தில் உலக நா கள் மாண வர்கள் பற்றி 
அவ்வ ள வாக கவ ைலப்ப ட வில்ைல. 
வளர்ந்த வர்க டன் ஒப் பி  ைகயில் 
இைள ய வர்கள் மத் தியில் ேநாய்த் தாக்கம் 
குைற வாக இ ந்தைம இதற்குக் காரணம். 
எனி ம், சார்ஸ்ெகாவ்–2 ைவரஸின் 
உ  மா றிய வடி வங்கள் பரவத் ெதாடங்
கி ய ேபா , சில இைள ய வர்க ம் ேநாய்
வாய்ப்பட்டார்கள். மர ணங்க ம் நிகழ்ந்
தன. இ  தவிர நீண்ட ெகாேரானா 
என்ெ றா  விட ய ம் அவர்கைளப் 
பாதித்த . அதா வ , ேநாயின் தாக்கம் 
நீண்ட காலம் நீடித் , பாதிப் க்கைள ஏற்
ப த்தல். ேநாய் ெதாற் றி ய வர்க க்கு 
ச் சுத் தி ணறல் பல மாத காலம் நீடிக்

கலாம். நீண்ட காலத் திற்கு மணேமா, 
சுைவேயா ெதரி யாமல் ேபாகலாம். இப்

படிப் பல சிக்கல்கள். 
விஞ்ஞான ரீதி யாக ஆராய்ந்தால், சகல 
இைள ய வர்க க்கும் த ப் சி ஏற்றப்
பட ேவண் மா என்ற ேகள்வி எழலாம். 
பாதிக்கப்ப டக் கூ டி ய வர்க க்கும் ேவ  
ேநாய்க டன் வா  ப வர்க க்கும் 
த ப்  ம ந்   வழங் கினால் ேபா ம் 
தாேன என்ற வாத ம் உள்ள . ஆேராக்
கி ய மா ன வர்க க்கும் த ப் சி ஏற் 
வதில் உள்ள நன்ைமகள் ஒப் பீட்ட ளவில் 
குைற  என்பதால், அத்த ைக ய வர்க
க்கு த ப் சி ஏற்றாமல் இ க்கலாம் 

என்  சில நி  ணர்கள் வாதி  கி றார்கள். 
எனி ம், த ப்  சியால் கிைடக்கும் நன்
ைம க ைள ம், பக்க வி ைள  க ைள ம் ஒப்
பிட் ப் பார்த்  தீர்மா னங்கைள எ க்க 
ேவண்  ெமன சில நி  ணர்கள் ஆேலா
சைன வழங் கி ள்ளார்கள்.
சில நா  களில் ெகாேரானா ெதாற்றின் 
தாக்கம் பற் றிய ைற யான ள் ளி வி
ப ரங்கள் கிைட யா . எந்ெதந்த வய  
மட்டங்கள் மத் தியில் கூ  த லாக ெதாற்
றா ளர்கள் இனங்கா ணப்ப  கி றார்கள், 
அதிக பாதிப் க்கள் ஏற்ப  கின்றன, கூ
த லான மர ணங்கள் நிகழ் கின்றன என்ப
ெதல்லாம் தனித்த னி யாக பதி யப்ப  வ
தில்ைல. 
குறிப்பாக, ைண சஹாரா பிராந் தி
யத்ைதச் ேசர்ந்த ஆபி ரிக்க நா  களில், 
இத்த ைக ய ெதா  நிைல காணப்ப 
கி ற . இந்நா  களில் பிள்ைளகள் மத்
தியில் ேபாசாக் கின்ைம அதிகம். எனேவ, 
பிள்ைள க க்கு ேநாய் எதிர்ப்  சக்தி 
குைறந் , ெகாேரானா ெதாற்  ஏற்ப ம் 
சாத் தி ய ம், ெதாற்றின் விைள கள் தீவி

ர ம ைட ம் அபா ய ம் அதிகம். ெபா
வான சளிைய ஏற்ப த் ம் ண் யிர்த் 
ெதாற் ள்ள பிள்ைள ெயான் றிற்கு 
ெகாேரானா ைவரஸூம் ெதாற் ம் பட்
சத்தில் ச் சுத் தி ணறல் ஏற்ப டலாம். இத்
த ைகய நிைல ைம ள்ள நா  களில் சகல 
பிள்ைள க க்கும் த ப் சி ஏற்  வைதக் 
கட்டா ய மாக்கலாம்.
இைள ய வர்க க்கு த ப்  ம ந்
ேதற்றல் பா  காப்பா னதா என்ப  க்
கி ய மான ேகள்வி. ெமாடர்னா, ஃைபசர் 
ஆகிய த ப்  சி க ம், சிேனாெவக், 
ைசேனா பார்ம் ஆகிய த ப்  சி க ம்  
12இற்கு ேமற்பட்ட வயைத உைட ய வர்
க க்கு ஏற்ப த்தக் கூ டிய தாக்கம் பற்றி 
ம த் வ பரி ேசா த ைனகள் நடத்தப்பட்

ள்ளன. 
பரி ேசா தைன ெப  ேப  களின் அடிப்ப
ைடயில், இந்த வய ெதல்ைலையச் ேசர்ந்
த வர்க க்கு அெம ரிக்கா, இஸ்ேரல், 
சீனா ேபான்ற நா கள் த ப் சி ஏற்றத் 
ெதாடங் கி ள்ளன. வள ரிளம் ப  வத் 
ைதச் ேசாந்த வர்க க்கு பா  காப்பா ன  
என்ற ெபா  வான நம் பிக்ைகயின் அடிப்
ப ைடயில், ஆ  மாதேம நிரம் பிய குழந்
ைத க க்கு த ப் சி ஏற்ற டி மா 
என்பைத ஆரா ம் ம த் வ பரி ேசா த
ைனகள் இடம்ெப  கின்றன.
பிரித்தா னி யாைவப் ெபா த்த வ ைர 
யில், 12 தல் 15 வய திற்கு உட்பட்ட
வர்க க்கு த ப் சி ஏற் ம் திட்டத்ைத 
நிதா ன மாகக் ைகயா ம் ேபாக்கு ெதன்

ப  கி ற . இந்த வய ெதல்ைலையச் 
ேசர்ந்த சக ல க்கும் த ப்  சிைய ஏற்றிக் 
ெகாள் ம் 'வாய்ப் ' வழங்கப்ப ம். 
ஆரம்பத்தில் ைபசர் நி  வ னத்தின் ஒ   
த ப்  சிைய மாத் திரம் ஏற்றி, இரண்டா
வ  த ப் சி பற்றி பின்னர் பரி சீ லிக்
கலாம் என்ப  அந்நாட்  ம த் வ நி
ணர்களின் நிைலப்பா . 

'ஒ  பிள்ைளக்கு ெடல்டா ைவரஸ் 
ெதாற் றி ள்ள வ க்கு அ கில் ெசல்வ
தாக க  ேவாம். அந்தப் பிள்ைளக்கு 
த ப்  சியின் த லா வ  ேடாஸ் மாத் தி
ர ேம ம் ஏற்றப்பட் டி ந்தால், அதற்கு 
கி மி ெதாற் ம் வாய்ப்  55சத வீ தத்தால் 
குைற கி ற . அத் டன், ெதாற்  ஏற்ப ம் 
சந்தர்ப்பத்தில் க  ைம யாக ேநாய்வாய்ப்

ப  வ ம், அந்தப் பிள்ைள லம் மற்ற வ
க்கு ேநாய் ெதாற்  வ ம் குைற ெவன' 

பிர தம ம த் வ நி  ண ரான ேபரா சி ரியர் 
கிறிஸ் விற்றி என்பவர் கூறி யி க் கிறார்.
பிரித்தா னிய அர சிற்கு த ப்  ம ந்  
பற்றி ஆேலா சைன வழங்கும் அைமப்
ெபான்  உள்ள . சுகா தாரம் என்ற விட
யத்ைத மாத் திரம் அடிப்ப ைட யாகக் 
ெகாண் , ஆேராக் கி ய மான இைள ய வர்
க க்கு த ப் சி ஏற்ற ேவண் டிய அவ
சியம் கிைட யா ெதன அவ்வ ைமப்  கூறி
யி ப்பதால், ெபற்ே றாரின் சம்ம தத் டன் 
மாத் திரம் சக ல க்கும் த ப் சி ஏற் ம் 
வாய்ப்ைப வழங் கு வ தாக ேபரா சி ரியர் 
விற்றி குறிப் பிட்டார். ெபற்ேறார் வி ம்
பினால் த ப் சி ேபாடா ம ம் விடலாம். 

எனி ம், ேபா  வ  நல்ல ெதன ெபற்
ேறா ரிடம் வ  வாக பரிந்  ைரப்ப  என்ற 
தீர்மா னத்ைத இங் கி லாந்  எ த் தி க்
கி ற .
இங் கி லாந்தின் ெசயற்பாட்ைட தர்க்
க ர்வ மா ன தாகக் க  தலாம். எனி ம், 
ெதாற் ப் பரவல் என்ப  ச கம் சார்ந்த
தா க ம் இ ப்பதால், எல்லா நா  க ம் 
இங் கி லாந்ைத ன்  தா ர ண மாகக் 
ெகாள்ள டி யா . சுகா தார ஆேலா ச ைன
கைள ைற யாக மதித்  நடக்காத ச
க ெமான்றில், சட்ட திட்டங்கைள அ   
லாக்கி மக்கைளக் கட் ப்ப த்த ேவண்

 மாயின், ச  கத்தின் நிைலைம அறிந்  
அைதத் தான் ெசய்ய ேவண் ம். 
இதற்கு உதா ரணம், சிலி என்ற ெதன்ன

ெம ரிக்க நா . இந்நாட்டின் கலா சா ரத்தில் 
சி  பிள்ைளகள் தி ய வர்க டன் கூடிப் 
பழகும் வாய்ப்  அதிகம் என்பதால், 
சகல இைள ய வர்க க்கும் த ப்  ம ந்
ேதற்றல் லேம ஒட்  ெமாத்த ச  கத்
ைத ம் ேநாய்த்ெதாற்றில் இ ந்  பா
காக்க டி ம் என்  சிலியின் அர சாங்கம் 
க   கி ற . எனேவ, இங்கு 12 வய திற்கு 
ேமற்பட்ட பிள்ைள க க்கு த ப்  ம ந்
ேதற்றல் கட்டா ய மாக்கப்பட் ள்ள .
ெகாேரானா ெப ந்ெ தாற்  என்ப  
உல க ளா விய ெந க்கடி. இதில் தனித்தனி 
நா கள் எவ்வா  ெசயற்பட ேவண் ம் 
என்  உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் பரிந் ைர 
ெசய்யலாம். கட் ப்பா கைள விதிக்க 
டியா . ேநாையக் கட் ப்ப த் வதில் 

தனித்தனி நா க க்குள்ள ெபா ப் 
ைபப் ேபான்  கூட் ப் ெபா ப் ம் உள் 
ள  என உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் 
தைலவர் ெடட்ேராஸ் அதேனாம் ெகப்ரி 
ேயசஸ் கூ கிறார். ேகாள மட்டத்தில் 
சகல நா கள் மத்தியி ம் நியாயமான 
ைறயில் பகிரக்கூடிய அளவிற்கு த ப் 
சிகள் உற்பத்தி ெசய்யப்ப வ  கிைட 
யா . ெசல்வந்த நா க க்கு கூ தலாக 
கிைடக்கின்றன. வறிய நா கள் பற்றாக் 
குைறயால் கூ தலான மரணங்கைள 
எதிர்ெகாள்கின்றன. எனேவ, வளர்ச்சி 
கண்ட நா களில் கட்டாயமாக பிள்ைள 
க க்கு த ப்  ம ந்  வழங்கும் அவ
சியம் இல்லாதி ந்தால், அந்தத் த ப் சி 
கைள வறிய நா க்கு வழங்கலாேம 
என்கிறார், அவர். இ ம் பரிசீலிக்கப்பட 
ேவண்டிய விடயம் தான்.

அெம ரிக்க த ன சா ைல களால் 
கடந்த ஒன்ப  மாதங்களில்  பைழைம 
வாய்ந்த இந்  மத கற் சி ைலகள் பல 
ெவாஷிங்டனில் உள்ள ேநபாள  வ
ரா ல யத்தில் ைகய ளிக்கப்பட் ள்ளன.  
பல ற்றாண் கள்  பைழைம வாய்ந்த 
இந்தக் கற் சி ைலகள் ஐம்ப  வ  டங்
க க்கு ன்னர் ேநபா ளத்தில் உள்ள 
இந்  ேகாவில்களில் இ ந்  கள வா டப்
பட்  அெம ரிக்க த ன சா ைல களில் 
காட் சிக்கு ைவக்கப்பட் டி ந்தன. யாரால் 
கள வா டப்பட்டன  என்ப  குறித்  அதி
க மான விப ரங்கள் ெதரி யாத ேபாதி ம் 
ெகால ராேடா, ெடன்வர், சிக்காேகா என்  
அெம ரிக்காவின் பல்ேவ  மாநி லங்க
ளி ம் உள்ள த ன சா ைல களில் அச் சி
ைலகள் ேபணிப்பா  காக்கப்பட் ள்ளன. 
தற்ெ பா  அைவ யா ம் ஒவ்ெ வான்

 றாக மீண் ம் ேநபா ளத்தில் உள்ள 
ேகாவில்க க்கு அ ப்ப பட்  வ
கின்றன.  இதன் லம் இந்  ம தத் திைன 

அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்ட நாடான 
ேநபா ளத் தி ன ம் அதன் மக்க ளி ன ம் 
நன்ம திப்ைப ம் ெசல்வாக்ைக ம் அெம
ரிக்கா அதி க ளவில் ெபற்  வ  கின்ற .  
குறிப்பாக அெம ரிக்க நாட்  நி  வ னங்
களின் ெசயற்பா கள் அதி க ளவில் ெசல்
வாக் குப்ெபற்  வ  வைத காணக் கூடி ய
தா க ள்ள . 
ேநபா ளத்தின் ேகாள அைம ம் 
அதன் மீ  அதி க ரித்  வ ம் சீன ெசல்
வாக்கும் அெம ரிக்காவின் இவ் வி த மான 
ஆர்வ மான நகர் க்கு க் கிய கார ண மா
க ள்ள  என்  ேநபாள ஆய்வா ளர்கள் 
விப ரித்  வ  கின்றனர். ேநபா ளத்தின் 
ெவளி  ற க் ெகாள்ைக அதன் ேகாள 
அைம விைன ைமயப்ப த்தி ெப ம் 

ெசல்வாக்ைகக் ெகாண் டி க் கின்ற . 
இமா லய மைலத்ெ தா டரில் அைமந்
ள்ள இந்தச் சிறிய நா  ஒ  றத்தில் 

1590 ைமல்களில் இந் தி யாைவ எல்ைல
யா க ம்  ம   றத்தில் 1414 ைமல்களில் 
சீனாைவ எல்ைல ைய ம் ெகாண் ள்
ள .  ஆக ேநாபாளம் நில எல்ைல களால் 
ட்டப்பட்ட நிைலைய ெகாண் ள்ள 
தால் இந் திய மாநி லங்க ளான உத்த ரப் பி ர
ேதசம் ேமற் கு வங்கம், பீகார் ேபான்ற எல்
ைல ேயார மாநி லங்களில் இடம்ெப ம் 
அர சியல் மற் ம் இயற்ைக தாக்கங்
களால் ெபரி ம் பாதிக்கப்ப  கி ற . 

குறிப்பாக மின்சக்தி மற் ம் பண்ட 
இறக் கு மதி, ேபாக் கு வ ரத்  பகு திகள் 
ெப  ம ளவில் பாதிக்கப்ப ம் நிைல 
ையக் ெகாண் ள்ள . இதற்கு மத் தியில் 
உலக அளவில் ேசர்க்கப்பட்ட தர  களின் 
அடிப்ப ைடயில் மிக வறிய வ  மா னத 
்ைதக் ெகாண்ட மக்கைள தன்ன கத்ேதக 
ெகாண் டி க்கும் ேநபாளம் மத் திய தர 
ெபா  ளா தார நிைலைய அைட வ தற்கு 
ைன கி ற . அந்த வைகயில் ேநாபளம் 

சர்வ ேதச நா  களின் ேநரடிப் ெபா  ளா
தார த லீ  கைள அதி க ளவில் எதிர்
பார்க் கின்ற . 
இந் நி ைலயில் அெம ரிக்காவின் மிேல
னியம் சவால் நி  வனம் 2017 ஆம் ஆண்  
ெசப்ெடம்பர் மாதம் 17ஆம் திகதி ேநபா

ளத் டன் ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாண்ட . 
அந்த ஒப்பந்தத் திற்கு இணங்க ரி தப்
ப த்தப்பட்ட ெபா  ளா தார வளர்ச்சி, 
வ ைம ஒழித்தல், மின்சார வச தி கைள 
ஏற்ப த் தல், ேபாக் கு வ ரத்  வச தி
கைள உ  வாக் குதல் என்  பல திட்
டங்கள் வகுக்கப்பட்டன. 
இந்த ஒப்பந்தத் திற்கு ஏற்ப 500 மில்
லியன் ெடாலர்கள் நிதிைய அெம ரிக்க 
மி ேல னியம் சவால் நி  வனம் வழங் கு
வ தாக ஏற் க் ெகாள்ளப்பட்ட . ஆனால் 
இதைன ேநபா ளத்த ரப்பில் ஏற் க்
ெகாள்வதா இல்ைலயா என்ப  குறித்த 
விவாதம் ேநபாள அர சியல் கட் சிகள் மத்
தி யிேல எ ந்த .
மிேல னியம் சவால் நிதி ெதாடர்பாக 
இலங்ைகயில் எந்த வைக யான விவா
தங்க ம் ஆய்  க ம் எ ந்தேதா அேத
ேபான்ேற ேநபாள எதிர் கட் சிக்கும் ஆ ம் 
கட் சிக்கும் இைடயில் விவா தங்கள் எ ந்
ள்ளன. இந்த விவா தத்தில் அெம ரிக்க 

நி  வ னத் தினால் ெகாண்  வரப்ப ம் 
உத வித் திட்டம் ேகாள அர சியைல 
பின்ன ணி யாகக் ெகாண் ள்ள . குறிப்
பாக இந்ேதா–பசுபிக் ேலா பா யத்ைத 
அடிப்ப ைட யாக ெகாண்ட  என்ற 
பார்ைவ ேநபாள எதிர் கட் சிகள் மத் தியில் 
ஏற்பட் டி ந்த . 
அ  மட்  மல்லா  இரா வத் தைல
யீ கள், ேநபா ளத்தின் இைற யாண்ைம 
மீதான ஆதிக்கத்ைத ெச த்தவல்ல  
என்ற அபிப் பி ரா யங்க ம் எ ந்தன  
ஆனால் இந்த திட்டத்ைத அெம ரிக்க சார் 
பில் ைகயா ம் அதி கா ரி யான பாத் திமா, 
இந்த திட்டம் எந்த வைக யி ம் ேநபாள 
நாட்  அதி யர் சட்டம் இயற் ம் நி
வ ன மான பாரா  மன்றத் திற்கு கட்  பட் 
 ட தா கேவ இ க்கும் என் ம் அதற்கு 
அைம வா கேவ உட்கட்ட ைமப் த் திட்ட 
ங்கள் நிைற ேவற்றப்ப ம்  என்  உ
திப்பாட்ைட வழங் கி ள்ளார். 
இந் நி ைலயில் சில நாட்க க்கு ன்ன
தாக, ேநபாள இைண ய த ள மான  khabarhub.
com இலங்ைகயின் ெவளி நாட்  

அ  வல்கள் அைமச்சின் ெசய லா ள ரான 
அட் மிரல் ஜயநாத் ெகாலம்ப ேக யிடம் 
ஆேலா சைன ேகட்கும் பாணி யி லான 
ஒ  ெசவ் விைய ெவளி யிட் டி ந்த . 
அந்தச் ெசவ் வியில் 'நாம் இந் தி யாவின் 
பா  காப்  ேலா பா யத் திற்கு தன்ைம 
இடம் ெகா த்  வ ம் அேத ேவைள 
நாம் இந் தி யா டன் தான் தனிேய எம்ைம 
நகர்த்  கிேறாம் என்ப தில்ைல நாம் இந்த 
பிராந் தி யத்தில் ஒவ்ெவா  நாட்  ட 
ம் இ  த ரப்  உற  கைளக் ெகாண்
ள்ேளாம். அ  இந்தப் பிராந் தி யத்தில் 

உள்ள நாடாக இ ந்தா ம் சரி ெவளி பி
ராந் தி யத்தில் உள்ள நாடாக இ ந்தா ம் 
சரி அவற் றி லி ந்  எம  நன்ைம கைள 
ெபற் க் ெகாள் கிேறாம். அேத ேவைள 
நாம் எம  ேலா பாய சுதந் தி ரத்ைதப் 
ேபணி வ  கிேறாம் எம  ந  நிைல
ைமைய ேபணி வ  கிேறாம். அத் டன் 
அணி ேசராைம நிைலைய ேபணி வ
கிேறாம். உன்ைம யி ேலேய இ  ெவா  
கடி ன மாக இலக்குத் தான்' என்  ெகாலம்
பேக குறிப் பிட் ள்ளார்.  

‘நாம்’ ஒ  ஜன நா யக நா  என்  நாம் 
காட் டி ெகாள் ம் ஒ  ஜன நா யகப் பரப்
பிைன அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்ேட 
ேமற் கு லகம் எம  ெசயற்பா  கைள அங்

கீ க ரிக் கி ற , ஆத ரிக் கி ற . ஏெனனில் 
அேத ெகாள்ைக க ைளேய ேமற் கு ல க ம் 
தம  நா  க ளி ம் உப ேயா கிக் கின்ற . 
ஆகேவ இங்கும் நாம் அேத ஜன நா யக 
பரப்ைப உப ேயா கிப்ப  அவ சி ய மா கி
ற ' என் ம் ெகாலம்பேக தன  ஆேலா ச
ைனையப் பகிர்ந் ள்ளதாக அந்த இைண
ய தளம் குறிப் பிட் ள்ள .
இலங்ைக குறித்த அெம ரிக்க உள் ளிட்ட 
ேமைலத்ேதய நா  களின் கணிப்  வித் தி

யா ச மா ன . குறிப்பாக 
ெவாஷிங்டைன ைமய
மாகக் ெகாண்  ெவளி
வ ம் பத் தி ரி ைககள் 
அைனத் ம்  இலங்ைக  
யா ன  சீன சார் க் 
ெகாள்ைகையக் ெகாண்
ட தா கேவ பல்ேவ  சுட்
டிக்க ாட்டல்க  டன் 
ெசய் தி கைள, கட்  ைர
கைள பிர சு ரிக் கின்றன. 
ஆனால் இலங்ைக 
யின் ெவளி நாட்  அ
வல்கள் அைமச்சின் 
ெசய லாளர் ெகாலம்
பேக உள் ளிட்ட வர்கள் 
தம்ைம ந  நி ைல யா ளர் 

க ளர்க ளாக கூறி வ  கின்றனர். அவ்வா றி  
க்க, ெதற்கா சியப் பிராந் தி யத்தில் இ க் 

கும் ேநபா ளத்தின் ஜன நா யகப் பரப் பிைன 
ைமயப்ப த்தி சீன சார்பிைனக் ெகாண் டி
க்கும் இலங்ைக அதற்கு ஆேலா ச ைன 

கைள வழங் கு கின்ற . அேதேபான்  
ேநாபா ள ம் சீன சார்  நிைலைய ஏறக்
குைறய எட்டியி க்கின்ற . இதனால் 
இலங்ைகயின் ஆேலாசைனகள் ேநபாள 
த்தில் ெசல்வாக்கச் ெச த்தினா ம் 
ஆச்சரியப்ப வதற்கில்ைல.
இந்நிைலயில் சிறிய நா கள் பல 
ஒன்  ேசர்ந்  கூட்டாக ஒேர ெகாள் 
ைகைய அதாவ  அெமரிக்க ரிந் ணர் 
க்கு எதிரான ெகாள்ைகைய ெகாண் 

டி க்கும் ெபா  அ ெவ  சர்வேதச 
விதி ைறயாக மாற்றம் கா ம் 
நிைலைய அைடகிற . இந்த விதி ைற 
ஒ  திய சர்வேதசக் கூட்ைட உ வா 
க்கிவிட வல்ல  என்பைத அெமரிக்கா 
உள்ளிட்ட ேமற்குலக நா கள் நன்கு 
ரிந்  ெகாண்டி க்கும். இ  சர்வேதச 
தைலைமத் வத்ைத ேகலிக்கிடமான 
நிைலக்கு இட் ச் ெசல்வைதேய மைற 
க நிகழ்ச்சி நிரலாக ம் ெகாண்டி க் 

கின்ற . இந்த விடய ம் ேமற்குலம் 
அறியாதெதான்  அல்ல. 
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2019ஆம் ஆண்  ெகாவிட் பரவல் 
இலங்ைகயில் பரவ ஆரம் பித்   திடீ
ெரன்  பாட சா ைல கைள ட ேவண் டிய 
சூழ் நிைல எ ந்த ேபா  ஆசி ரி யர்களில் 
ெப ம்பா லாேனார் அதிர்ந்  ேபாயினர். 
மாண வர்க க்கு கற் பிக்கக் கூ டிய   
சூழ் நிைல இல்லாமால் ேபான ைத யிட்  

ெவகு வா கேவ ேவத ைனப்பட்டனர் .  
ஏெனனில்   தம  மாண வர்களின் உண்
ைம யான கல்வி நிைல, அந்த ஆசி ரி யர்க
க்ேக ெதரி ம். அதில் மாண வர்களின் 

கு ம்ப சூழல்,ெபா  ளா தார பின்னணி 
இன்ே னா ரன்ன பிரச் சி ைனகள் எல்லாம் 
அடங்கும். 
எனேவ ேநர டி யாக கற் பிக்க கூடிய 
சூழல் தைட பட்  ேபான ம் இவ்வா சி
ரி யர்கள் தாமா கேவ டி ெவ த்  எவர் 
வற்  த்த  மின்றி  சுய மாக லனம் 
வழி யாக கற் பிக்க கூடிய ஒ  சூழைல 
ஏற்ப த் திக்ெ காண்டனர்.  

 ெகாவிட்டின் காலம் அதி க ரிக்க 
ெதாடங் கிய ேபா ம் இைண ய வ ழியில் 
கற் பிக்கக் கூ டிய ேதைவ அதி க ரிப் ,எண்
ணிக்ைக அதி க ரிப்  என்ப வற்ைற 
க த்தில் ெகாண்  அேநகர்  குவி யத் தி

 டாக கற் பித்தைல ேமற்ெ காண்டனர். 
அ  வைர கால ம் இ  ெதாடர்பில் 
ஆக்க ர்வ மான எவ் வித ஒ ங்க ைமப் 
க ைள ம் ேமற்ெ காள்ளாத அரசும், கல்வி 
அைமச்சும், கல்வி திைணக்க ள ம் 
தாேம இவ்ெ வா ங்க ைமப்ைப ேமற்
ெகாண்டாற் ேபான்ற ஓர் ேதார ைணயில்  
ஆசி ரி யர்கைள ெந க் கு வா ரங்க க்கு  
உட்ப த்த ெதா டங் கி ய .
• ல னத்தில் தாம் கற் பித்த ைவகள் 
என்ன?

 • மாண  வர்களின்  பங்  கு  பற்றல்கள் , 
அதன் விபரம்

• ஆசி ரி யர்கள்  கற் பிக்கும் ேபா  அவ்
வி ைணப்  கைள கட்டா ய மாக ேகாரிய 
வள வா ளர்கள், அல்ல  ஆ சி ரிய ஆேலா  
ச கர்கள், அல்ல  பாடத் க்கான உதவி 
கல்வி பணிப்பா ளர்கள் உள் ைழந்  
அவ தா னித்தல் ஆசி ரி யர்களின் ெசயற்
பாட்ைட விமர் சித்தல்,

  ேநர அட்ட வைண தயா ரித்  ஆசி ரி யர்
கைள கட்டா ய மாக ஈ  ப ட ெசய்தல் 
அப்படி ெசய்யாத ஆசி ரி யர்கைள பகி
ரங்கப்ப த்தல் ேபான்ற பல தக வல்

கைள திரட்டி அதன் ல மாக மட்  
ேம சம்பள படி ஏற்றம் ெசய்யப்ப ம் 

என்ற ெதானியில் ஆசி ரி யர்கைள 
சங்க டத் க் குள்ளாக் கி ய  என பல 
விட யங்கைள ஏற்ப த் தி யி ந்தனர். 
ஏற்ப த் திக்ெ காண்  மி க் கின்றனர்.
ெகாவிட் காலப்ப கு தியில் வீட் டி லி
ந்  ெவ மேன சம்பளம் ெப

வதா? அ  மாண வர்க க்கும், இந்த 
ச  கத் க்கும் நாம் ெசய் ம் ேரா க
மல்லவா, ேம ம் இக் கு ழந்ைத கைள 
நீண்ட நாட்க ளாக ெதாடர்பற்  விட்  
விட்டால் அவர்கள் எதிர்காலம் பாழா
கி வி ேம என்ற சுய உ த்தலில் இவ்
வா சி ரி யர்கள் தாமாக ேமற்ெ காண்ட 
ஓர் ஒ ங்க ைமப்ைப கட் ப்ப த்தி  

தம  ைனப்பாக காட்ட யன்ற 
அரசாங்கம், 

• இைணய வழியில் ஆசி ரி யர்கள் கற்
பித்தைல ேமற்ெ காள்  வ தற்கு எவ் வி
தத் தி லா வ     யற் சித்ததா?

• அதற்கான ைற யான ஒ  ெசய லிைய 
அறி  கப்ப த் தி யதா?

• இல வச இைணய வச தி கைள ெசய்  
ெகா த் ள்ளதா?

• சகல ஆசி ரி யர்க ளி ட ேம இைண
யத்தில் இைணய கூடிய வச திகள் 
உண்டா என்பைத பற்றி ஆராய்ந்ததா?

   ெபா  வாக ஆசி ரி யர்களின் ேகாரிக்

ைகைய ெகாச்ைசப்ப த் ம் வைக 
யில்  பின்வ ம் க த் க்க ம்  ேகள் வி 
க ம் ச க ஊட கங்களில் பரவி வ
கின்றன. 
• ஆசி ரி யர்கள் பாய் 50,000 க்கும் 
ேமலான சம்ப ளத்ைத எ த் க்ெ காண்   
இன் ம் ேவண் ம் என்  ேகட்ப  
எந்த வைகயில் நியா யம்?  

• இவர்கள் இவ்வ ள  சம்ப ளத்ைத 
எ த் க்ெ காண்  வ  டத்தில் க்கால் 
வாசி நாட்கள் வி  ைக க ைள ம் எ த்
க்ெ காண்  இரண்  பிள்ைள க டன் 

கு ம்பம் நடத்  வ தற்கு ேபாதா  என்  
எப்படி ெசால்லலாம்?

• இவர்கைளப் ேபான்  சம்பளம் எ க்

காமல் நாளாந்த கூலி ேவைல ெசய்  
நா  ஐந்  பிள்ைள கைள ைவத் க்
ெகாண்  பல ம்  கு ம்ப நடத்  கின்
றார்கள் தாேன ? 

• அேந க மான அரச உத் தி ேயா கத்
தர்கள்  கண  வ ம்  மைன  வி   மாக 
அர சாங்க ேவைல பார்ப்ப வர்கள். அப்
படிப் பார்த்தால் இ  வ  ைடய மாதாந்த 
சம்பளம் கிட்ட தட்ட ஒ  லட்சத் திற்கு 
ேமேல வ ேம?

• க்க க்க எதிர்க்கட் சி களின் 
ண்  தலின் ேபரில்தான் இவர்கள் 

இவ்வா றான ஆர்ப்பாட்டப் ேபர ணி கைள 
ெசய் கின்றார்கள்.

• இைத விட தனியார் கல்வி நிைல யங்
களில் கற்பிப்பதற்கான  சம்பளம் எவ்வ
ள  வாங் கு கின்றார்கள்? 

  ஆசி ரி யர்கள்  ெவ  மேன சம்ப ளத் க்
காக கற் பிக்க வில்ைல. இன்  உய ரி டத் தி
லி க்கும் பல ம் ேயாசித் ப்பா ங்கள், 
நிச்ச ய மாக யாேரா ஒ  ஆசி ரியர் உங்கள் 
வாழ்நாளில் ஏேதா ஒ  தாக்கத்ைத ெச  
த் தி யி ப்பார். ஆசி ரி யர்கள் அல்லாமல் 
ேவ  அரச ைற களில்  ேசைவ யாற் ம் 
அரச உத் தி ேயா கத்தர்களின் ேசைவ 
தன்ைம மா  பட்ட .  இலி கி த ராக 
கட ைம  ரி ம் ஒ  வ க்கு காகி தா திகள், 

எ   க  விகள், கா ைமத் வ உப க ர
ணங்கள் ேமல திக ேவைல ேநர ெகா ப்
ப ன கள் என்பன வழங்கப்ப  கின்றன.  
ஆனால் ஆசி ரி யர்க க்கு அவ்வா  
வழங்கப்ப  வ தில்ைல சுண்ணக்கட்டி 
க ம்ப லைக (பாதி சாயம் ேபான தா க
வி க்கும்) ேமைச, நாற்காலி( அதி ம் 
சில உைடந்த ைவதான்) ஆசி ரியர் வழி
காட்டி த்தகம் என்ப ன வற்ைற தவிர 
அர சாங்கம் கற் பித்தல் உப க ர ண மாக 
அல்ல  நிர்வா கத் திற்கு 

நாட்டில் பால் உற்பத் திைய அதி
க ரிக்க தி தாக பாற்பண்ைண கைள 
அைமக்கும் ேநாக்கத்தில் மைல ய கத்தில் 
உள்ள ேதயிைலத் ேதாட்டங்களில் 
ஆயிரக் கணக்கான ஏக்கர் காணி கைள 
சுவீ க ரிப்ப தற்கு அைமச்ச ரைவ அங் கீ
காரம் வழங் கி ள்ள . இ  வர ேவற்கத் 
தக்க விடயம் என்றா ம் தி தாக பண்
ைண கைள அைமப்ப தி ம் பார்க்க,  ஏற்
க னேவ நட்டத்தில் இயங்கி வ  கின்ற 
பண்ைண கைள சிறப்பாக நிர்வாகம்  
ெசய்தால் கூ  த லான இலா பத்ைத 
ஈட்ட டி ம். அத்ே தா   காணி சுவீ க
ரிப்  லம்  ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்க
க்கு ஏற்ப  கின்ற பாதிப்  க ைள ம் 

தவிர்த் க் ெகாள்ள டி ம் என   
சிேரஷ்ட கால்நைட ைவத் திய அதி
காரி ம் ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கத்தின் 
நிர்வாக ெசயலாள மான  அழ க த்  
நந்த குமார் ெதரி விக்கிறார்.     அவ டன் 
இடம்ெபற்ற ேநர்கா ணலின் ேபா  ெதரி
வித்த க த் கள் வ  மா :

ேதயிைல ேதாட்டத்ைத நம்பிேய 
ெதாழிலாளர்கள் வாழ்கின்றனர்
மைல  யக  மக்கள்  ெப ம்பா ம் 
ேதயிைலத் ேதாட்டத்ைத நம் பிேய   
வாழ்ந்  வ  கின்றார்கள். அவர்களின் 
வஞ்ச க மில்லாத உைழப்பின் லம் 
நாட்ைட ெசழிக்கச் ெசய் ம் வைகயில் 
அந் நியச் ெசலா வ ணிைய ஈட்டித் த
கின்றார்கள் . எனி ம் காலத் க்குக் 
காலம் காணி சுவீ க ரிப்  என்ற ேபார்ைவ 
யில் அவர்களின் வாழ்வா தாரம் ேகள்விக் 
குறி யாக்கப்பட்  வ  கின்ற . அத்த
ைகய பார  ர மான பாதிப்ைப இன்ைறய 
அர சாங்கம் ேமற்ெ காண்  வ  கின்
றைம ெவளிச்சத் க்கு வந் ள்ள . 
ஆயிரக் கணக்கான ஏக்கர் சுவீ க ரிப்
நா  பால் உற்பத் தியில் தன் னி ைற  
காண ேவண் ம் என்ப தற்காக தி தாக 
பாற்பண்ைண கைள அைமப்ப தற்காக 
நாவ லப் பிட்டி கல பட ேதாட்டத்தில் 
800 ஏக்கர், வட்ட வைள ம ண்ட்ஜீன் 
ேதாட்டத்தில் 300 ஏக்கர், கிேரட்ெவளி 

ேதாட்டத்தில் 150 ஏக்கர், ெகாட்  கச்சி 
பண்ைணயில் 250 ஏக்கர், நிக்க வ ெரட் டி
யவில் 700 ஏக்கர் என ெமாத்த மாக 2770 
ஏக்கர் காணி எ க்கப்ப ட ள்ள .
சந் தி ரிகா அம்ைமயார் ஜனா தி ப தி யாக 
இ ந்த காலப் பகு தியில் அம்ேப வல 
பாற்பண்ைண அைமக்க 1000 ஏக்கர் 
காணி தனியார் ைறக்கு வழங்கப்பட்
ட . ேதசிய கால்நைட அபி வி த்தி 
அதி கார சைபயின் கீழ் நட்டத்தில் 
இயங் கிய இந்தப் பண்ைண இன்  
இலங்ைகயில் இலா ப மீட் ம் வைகயில் 
இயங்கி வ  கின்ற . காரணம் இங்கு 
High  Tech ைறயில் அைனத் ம் இயந்

தி ர ம ய மாக்கப்பட்  நவீன ெதாழில் 
ட்பத் டன் இயங்கி வ  கின்ற . 

அேத ேநரம்  மைல ய கத்தில் ேபாபத்த
லாவ, டய கம, ெகாட்ட கைல ெராசிட்டா 
த லான பாற்பண்ைணகள் நட்டத்தில் 

இயங்கி வ ம் நிைலயில் ெராசிட்டா 
பண்ைண ெசய லி ழந்  காணப்ப 
கின்ற . காரணம் இங்கு மனித வளம் 
மட் ேம பயன்ப த்தப்பட்   வ  கின்
ற . நல்ல இன மா  கைள வி த்தி ெசய்
வ தற்கான வளங்கள் இல்லா ள்ளன.

ேம ம், ெபாலன்ன ைவ, ரிதி கம, 
அ  ரா த ரம், ஹரா கம, நிக்க வ ெரட் டிய, 
ெகாட் க்கச்சி, மாெப ரி தன்ன, மட்டக்
க ளப்  த லான 31 பாற்பண்ைணகள் 
உள்ள ேபா தி ம் அைவ இலா பத்தில் 
இயங் கு வன அல்ல. இ க் கின்ற பண்
ைண கைள ன ர ைமத்  ேதைவ யான 
வளங்கைள வழங்கி பால் உற்பத் திைய 
அதிகரிப்பதற்கான நட வ டிக்ைககைள 
எ ப்ப தற்குப் பதி லாக தி தாக பண்
ைண  கைள  அைமக்க  ேவண்  டிய 
அவ சியம் கிைட யா .
மகிந்த ஆட் சியில் காணி சுவீ க ரிப்
இன்ைறய பிர தமர் மகிந்த ராஜ பக் ஷ 

ஜனா தி ப தி யாக இ ந்த ேநரத்தில் சமர்ப்
பிக்கப்பட்ட வர  ெசல த் திட்டத்தின் 
ேபா  மைல ய கத்தில் 31 ஆயிரம் ெஹக்
டயர் தரிசு நிலங்கள் அைட யாளம் 
காணப்பட் ள்ள தா க ம் அவற்றில் விவ
சாயப் பயிர்ச் ெசய்ைகைய ஊக் கு விக்
க ம், ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்க க்கு 50 
ஆயிரம் வீ  கைள அைமத் க் ெகா க்
க ம்  நட வ டிக்ைக எ க்கப்ப ம் என் 
ம் ெதரி வித் தி ந்தார். 
எனேவ, அவ ர  தைல ைம யி லான 

ஆட் சியில் தரிசு நிலங்கைள பயன்ப
த்தாமல் தி தாக காணி சுவீ க ரிப்  

ெசய்வதன் ேநாக்கம் என்ன என்  ெதரி
ய வில்ைல.

ம ண்ட்ஜீன் ேதாட்டத்தில் 
காணி சுவீ க ரிப்

ம ண்ட்ஜீன் ேதாட்டத்தில் மாணிக்
கக்கல் ேதாண்டப்ப  வ தாக பிர ேதச 
மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்  எதிர்ப்  ெதரி 
 வித் ள்ளார்கள். இங் குள்ள ேதயிைலத் 
ெதாழிற்சாைல ன ர ைமக்கப்பட் ள்
ள . இந்தத் ேதாட்டத்தின் மைல ச் சி
யி லி ந்  ெகா ம்  நகரம்  ேபான்ற
வற்ைற பார்க்கக் கூடிய இயற்ைக வளம் 
நிைறந்  காணப்ப  கின்ற .
அத்ே தா   இலங்ைகயில் அதிக மைழ 
வீழ்ச்சி வட்ட வ ைளயில் தான் கிைடக்
கின்ற . இவற்ைற இல்லாமல் ெசய்   
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்களின் ேவைல 
நாட்கைள குைறக்கக் கூடிய ஆபத் ம் 
காணப்ப  கின்ற . இங்கு பண்ைண 
அைமப்ப தற்குப் பதி லாக ேதயிைலப் 
பயிர்ச் ெசய்ைகைய ஊக் கு விக்க நட வ
டிக்ைக எ க்கலாம்.

ெதாழி லா ளர்களின் நி  ைவ கைள 
வழங்க ேவண் ம்

அர சாங்கமான ,  மக்கள் ேதாட்ட 
அபி வி த்திச் சைபக்கு ெசாந்த மான 
காணி  கைள  சுவீ  க  ரிப்ப  தி  ேலேய 
ைனப்ே பா  ெசயற்பட்  வ  கின்

ற . கண்டி மாவட்டத்தில் இந்தத் ேதாட்
டங்களில் ேவைல ெசய்த ஆயி ரக்க
ணக்கான ெதாழி லா ளர்க க்கு ஊழியர் 
ேசம லா ப நிதி மற் ம் ஊழியர் நம் பிக்ைக 
நிதியம் ேபான்றைவ ைற யாக அ ப்
பப்ப டவில்ைல.  ெதாழி லா ளர்கள் தம  
இ திக் காலத்தில் இந்தக் ெகா ப்ப
ன  கைள ெபற் க் ெகாள்ள டி யாத 

நிைலயில் பலர் இறந் ம் ேபாய் விட்
டார்கள். அவர்களின் வாரி சு க க்கும் 
கிைடக்க வில்ைல.
எனேவ அர சாங்கம் இந்தத் ேதாட்டங்
களில் காணி கைள சுவீ க ரித்  தனி யா
க்கு வழங்கும் ேபா  கிைடக் கின்ற 

வ  மா னத்தில் தலில் ேதாட்டத் 

ெதாழி லா ளர்க க்கு ேசர ேவண் டிய 
நி  ைவ கைள வழங்க ேவண் ம் . 
அதற்கான உத்த ர வா தத்ைத அர சாங்கம் 
வழங்க ேவண் ம்.

ேதயிைல உற்பத் தியின் 
ஆ ள் குைற கி ற

மைல ய கத்தில் ேதயிைல உற்பத்
தியின் ஆ ட்காலம் மிக ம் குைற
வ ைடந்  காணப்ப  கின்ற .  சி  
ேதயிைலத் ேதாட்டங்களின் ஊடாக 
70%  உற்பத்தி ெசய்யப்பட்  வ  வ
ேதா ,30% மாத் தி ரேம கம்பனி ேதாட்
டங்களில் ெபறப்ப  கின்ற . 
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சின்ைனயா இர வீந் திரன்
ெசய லாளர் – மைல யக ஆசி ரியர் ன்னணி
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ேநர்காணல்: பானா. தங்கம்
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பார தியின் ற்றாண்  நிைன வ
ைலகள் தமிழ் கூ ம் உலகில் சிறப்பாக 
ெதாழி ட்ப அ  ச ர ைண களால் ஏரா
ள மாக ேமற்ெ காண்  வ ரப்ப ம் இவ்
வாண்டில் சி .வி .ேவ ப் பிள்ைளைய 
ேபாற் ம் நிகழ்ச் சி களின் ெதாடர்ச் சிைய 
பார்க்கும் ேபா  ஆேராக் கி ய மாக இ க்
கின்ற .
ஆரம்பத்தில் சி .வி .ேவ ப்  பிள்ைள 
என அவரின் ல்கள் வாயி லாக அவேர 
தன  த ெல த் க்கைள ெகாண் டி ந்
தா ம் பின்னாட்களில் சி.வி என்ற ைழப்
பேத வழக்கா றா கி விட்ட . என்றா ம் 
உச்ச ரிக்கும் ேபா  சி.வி. என ெப ம்  
பா ம் ஒலிக் கின்ற . 
சி.வி என்ற ம் அவரின் ‘இன் டி கார் 
டன்’  கவிைத ைல ேதயிைலத் ேதாட்
டத் திேல என தமிழில் தந்த சக்தீ பால ஐ
யா ம் சி.வி ம் ஒ  நாண யத்தின் இ  
பக்கங்க ளாக என  இளைமக் காலத்தில் 
க  தத்ே தான் றி யி ந்த . அந்த ள க்கு 
அம்ெ மா ழி ெப யர்ப்  எம் இரத்தத்தில் 
கலந்  ேபாயி ந்த . ன்னாளில் அ  
சரி யான ல் லி ய மான ெமாழி ெப யர்ப்பா 
என்ற விமர்ச னங்கள் ன்ென க்கப்
பட்டா ம் சக்தீ பால ஐ யாவின் ெமாழி
ெப யர்ப் பி  ள்ள ஜீவன் குறித்  யா ம் 
ம ப்  ெதரி விக்க டி யா . 
சி.வியின் பைடப்  கைள  ைம யாக 
மற் ம் ஆங்காங்ேக ெதரிந்ெத த்   
ெமாழி மாற்றம் ெசய்த வர்களில் பால 
ஐயாைவ ெதாடர்ந்  ெபான் கி ஸ்ண
சாமி, ஈஸ்வர த் திரா என்ற ேக.எஸ்.சிவ  
கு மாரன்,பி .ெசபஸ் தியன், நந்த லாலா 
கு மம், பால சுப்ர ம ணியம், .சிவ லிங் 
கம், எம்.ஏ. ஃமான், பி.பி.ேதவராஜ் என்ற 
ஆரம் பிக்கும் பட் டியல் இன் ம் ெதாடர 
வாய்ப் பி க் கின்ற .
இ  பதாம் ற்றாண்டின் பிற்ப கு தி
யி ம் இந்த ற்றாண்டின் ற்ப கு தி
யி ம் ைகலா ச பதி வழியில் சி. வியின் 
கழ் ேமவ பணி ெசய்த பல ைர ம் 

இனங்கா ணக் கூ டி ய தாக இ க் கின்ற . 
அந்த வைகயில் .நித் தி யா னந்தேன 
தன்ைம யா னவர்களில் ஒ  வ ராக ெதரி

கின்றார் அவரின் ைவகைற ெவளி யீட்
ட கத்தின் லம் ‘வீடற்றவன்’ நாவைல 
ெவளி யிட்டைம ஒ  வர லாற் ப் பாய் 
ச்சல் என்பைத இலக் கிய லத்தில் உள் 
ேளார் அறிவர். அந் ல் ஸ்ரீபாத ேதசிய 
கல் வி யியற் கல்  ரியில் ஒ  சில வ
டங்கள் பாட  லாக ைவக்கப்பட் டி ந்த 
காலத்தில் அதைன திறம்பட கற் பித்த 
வ.ெசல்வ ராசா லம் சில  ஆசி ரி
யர்க க்கு சி.வி பற் றிய ேநர்த் தி யான 
பிரக்ைஞ ஏற்ப த்தப்பட்ட ேதா , அந்

ம் மீள் பி ர சு ர மாகி ஏரா ள மாேனார் 
வாசிப் க் குட்ப த்தப்பட்ட .
சி.விைய நன்கு அறிந்த ெதளி வத்ைத 
ேஜாசப் அவர் பற்றி எ  தி ம் ேபசி ம் 
வ  வ ேதா  அவர் தல் தலில் ெதாகு
த்த  ைரவி பிர சுர மைல யக சி  க ைத 
கள் க்கு சி.வியின்  ‘உைழக்கப் பிறந்
த வர்கள் என்ற கைதயின் தைலப்ைபேய 
லின் தைலப்பாக இட் டி ந்தார். 
அந்தனி ஜீவா சி.வியின் இனிப்பட 
மாட்ேடன் ல் தமி ழ கத்தில் ெவளி வர 
கணி ச மான பங்க ளிப்ைப ஆற் றி யைம. 
சி.விக்கு  ைகலா ச பதி தைல ைமயில் 
‘மக்கள் கவி மணி’ பட்டம் வழங் கி யைம, 
சி.வியின்  மைறவின் ேபா  அச்ெசய்
திைய ெதாைலக்காட்சி உட்பட பல 
ஊட கங்களில் ெவளி வ ரச்ெசய்தைம  
அவர் குறித்  ஆய்வ ரங்கம் நடத் தி
யைம, மைல யக ெவளி யிட்ட கத்தின் 
ஊடாக சாரல்நா டனின் சி.வி.சில சிந்

த ைனகள் எ ம் அவர் 
குறித்த   ைம  யான 
ேதடலின் பதிைவ ெவளி
யிட்டைம, தா ம் சி.வி. 
சில பார்ைவகள் என்ற சி  
ைல எ தி ெவளி யிட்

டைம,  தான் ஆசி ரி ய ராக 
சில காலம் ெசயற்பட்ட 
குன் றின் குரல், ெகா ந்  
சஞ் சி ைகயில் அவ ைரப்
பற்றி எ  தி யைம மற் ம் 
பிற ைர ம் எ த ைவத்
தைம, அவரின் பைடப்  கைள மீள் பி ர
சுரம் ெசய்தைம த லி ய வற்ைறக் குறிப்
பி டலாம். 
மைல யக ஆ  ைமகள் பற்றி அய ரா  
ேதடல் ெசய்த சாரல்நா டனின் நாமம் 
அம ரத் வம் மிக்க . அந்த வைகயில் 
சி .வியில்  இ ந்ேத  அவர்  தன   
பய ணத்ைத ஆரம் பித்தார் எனலாம் . 
தன  ‘சி.வி. சில சிந்த ைனகள்’ என்ற 

க்கு பின்ன ம் சி.வி குறித்  ேதடி
ய வா றா கேவ இ ந்  எ திக் ெகாண்
டி ந்த  மட்  மன்றி குமரன் ெவளி யீ
டாக தமிழ் ஆ  ைமகள் குறித்த சுடர்ம
ணிகள் ெதாடரில் சி.வி   குறித்  ேம ம் 
ஒ  ைல தந் தி ந்தார். 

 .சிவ லிங்கம்,  சி.வியின் வாழ்க்ைகக் 
காலத் திேல நன்கு அவ ேரா  அறி கம் 
ெகாண்டவர் என்ற வைக யி ம் சி.வி 
அங்கம் வகித்த ஜன நா யக ெதாழி லாளர் 
காங் கிரஸ் அைமப்ே பா  ெசயற்பட்
டவர் என்ற வைகயில் நமக்கு .சி  ஒ  

 ச மா கேவ ெதன்ப  கின்றார். கடின 

உைழப்பில்  சி .வியின் 
‘ேபார்ன்  ேலபர்’ எ ம் 
சி .வியின்  நைடச்  சித்  தி
ரங்களில் 18 ஐ  ெதரிந்  
ெமாழி ெப யர்த்  ‘ேதயிலத் 
ேதசம்’ என ெவளிக்ெ கா
ணர்ந்தார்.  இவ்வா  பலர் 
இ ந்தா ம் ெலனின் மதி
வானம் சி.வி மீ  ைவத்த 
பார்ைவ குறித்  அதிர்வ
ைல கைள ஏற்ப த் தி யி ந்
தா ம் சி.வி மீ  ெப ம் 

அபி மானம் ெகாண் டி ந்தார். அதன் 
ெவளிப்பாேட   ‘சீவிய சி.வி’ எ ம் 
என  கவி ைதைய தரம் 8 பாட லில் 
ேசர்த்   இலங்ைக யி ம் சி.வியின் 
நாமத்ைத எதி ெரா லிக்கச் ெசய்தார். 
வட்ட ெகாைட சுப்ைபயா ராஜ ேசகர்  
மைல யக கல் விமான்   டி.வி.மாரி த்  
ஆகி ேயா ம்  சி.விேயா டான பதி  க ைள 
ம் பார்ைவ க ைள ம் பல இடங்களில் 
பகிர்ந்  ெகாண் டி ந்தைம பதி  ெசய்
யப்பட ேவண் டி ய ெதான்றாகும். 
இ  தி யாக சி .வி .யின் ‘வாழ்வற்ற 
வாழ் ’ நாவலின் இ  தியில் ராஜன் 
என்ற தைலைமப் பாத் திரம் (அ  அவ ரா
கேவ இ க்கலாம்) ெசால்வ  ேபால் 
“நம  மக்கள் ெப ம் தைல வைர எதிர்ப்
பார்க் கின்றார்கள். நா ம் அவ ைனேய 
ேதடித் தி ரி கின்ேறன். அந்த தைலவன் 
இந்த மைல நாட் டிேல ேதான்றி நம  
மக்கைள வழி நடத்தப்ே பா கின்றான்.” 
என்ப தற்கு உதா ர ண மாக  கடந்த 15 
வ  டங்க க்கும்  ேமலாக தன்ைன பல 

தளங்களில் ஈ  ப த்தி வ ம் கைல 
இலக் கிய அர சியல் காத் திர ெசயற்பாட்
டா ள ரான தில கராஜ்  சி.வியின் ேமதா 
விசா லத்ைத இம ய ெமன உயர்த்த இயங்
குதல் வியக்கத்தக்க . அதிேல சி.வியின் 
ேதயிைலத் ேதாட்டத் திேல ைல ஆங்
கிலம் தமி  மாக மீள் பி ரசம் ெசய்தைம, 
அவரின் றா வ  ஜனன தின ெமாட்
டிய பல்ேவ  ெசயற்பா  கைள ேமற்
ெகாண்  அட்டனில் ெவகு விமர்ைச
யாக ற்றாண்  ெகாண்டாட்டத்ைத 
2014யில் ெசய்த ைம ேயா  சி. வி அவர்
க க்கு உச்ச மாக ஒ  த் திைர ெவளி
யிட்ட ைம, அவர் நிைன ைவ ம் ஒட்டி 
ெவளி யிட்ட மாவலி சிறப் பிதழ் க் கி ய
மான ஆவ ண ங்க ளாகும். 
இேத ஆண்டில் .ேநச ம ணிைய  
தைல ைம யா கக்ெ காண்  அட்டனில்  
உள்ள கல் வி ய லா ளர்கள் ,ஊட க வி ய லா
ளர்கள், சிவில் அைமப் கள் உள் ளிட்ட 
ஆர்வ லர்கள்  ஏற்பா  ெசய்த சி.வியின் 
100 ஆவ  ஜனன தினன ெகாண்டாட்
ட ம் குறிப் பி டக் கூ டி ய . ெதாழிற்சங்க 
அர சியல் தளங்க க்கு அப்பால் பலர்  
ஒன்  ேசர்ந்  ேமற்ெ காண்ட இந்த விழா 
நிமித்தம் மாணவர் மட்டத் தி ம் திறந்த 
மட்டத் தி ம் நடத்தப்பட்ட ேபாட்டிகள், 
நா ம் இரா. சந்திரேமாக ம்  இைணந்
ெதாகுத்  ெவளியிட்ட நிைன  மலரில் 
சி .வி .ேயா  பரிச்சிய ற்றவர்களின் 
நிைன  பதி கள் மற் ம் சி.எஸ். காந்தி 
யின் சி.வி பற்றிய நிைன ைர என்பன ம் 
மைலயக வரலாற்றில் சி.விஇயல் ெதாட 
ர்பில் க்கியமானதாகும்.  
இ தியாக ெசப்ெடம்பர் 14 அன்  
மைலயக பட்டதாரிகள் சங்கம் என  
தைலைமயி ம் திலகரின் பாக்யா பதிப் 
பகம் ெதளிவத்ைத ேஜாசப் தைலைம 
யி ம் நடத்திய இைணய  வழி நிகழ்  
களில்  ற் க்கு ேமற்பட்டவர்கள் 
கலந்  ெகாண்டைம   ெப ைமக்குரிய . 
அவற்றிேல பதியப்பட்ட க  த் க்கள் 
எ த்  வடிவம் ெப தல் அவசியம். 

39 வ ட ஆசி ரியர் ேசைவக்கா லத்தில் 
30 வ  டங்கள் மைல யக மண்ணில் 
ேசைவ யாற்றி 19. 09. 2021 அதா வ  
இன்ைறய தினம்  கல்விச் ேசைவ யி லி
ந்  ஓய்  ெப  கின்றார், அட்டன் 

கல்வி வலய சித் திர பாட உதவிக் கல்வி 
பணிப்பாளர்  ேஜ.ஓ.எல்.  ரிச்ேவ . 
தனி ஒ  சித் திர பயிற்சி ஆசி ரி ய
ராக 01.06.1991 அன்   காலடி ைவத்த 
இவர் மாகாண மட்டத்தில் அட்டன் 
கல்வி வலயம் க .ெபா.த சாதா ரண தரம் 
, உயர்தரம் ஆகிய வகுப் க்களின் சித் திர 
பாடத்தில் 100 வீத ெப  ேபைற ெபற்
க்ெ கா க்க கார ண கர்த்தா வாக இ ந்

தவர் என்றால் மிைக யா கா .
தன  ேசைவக்கா லத்தில் சுமார் 60  
சித் திர பயிற்சி மற் ம் சித் திர டிப்ே ளாமா 
ஆசி ரி யர்க ைள ம் 7 இற்கும் ேமற்
பட்ட பட்ட தாரி ஆசி ரி யர்க ைள ம் இவ் 
வல யத் தி ள் நிைல நி த் தி ள்ளார்.

20.09.1961 இல் யாழ் மண்ணில் 
பிறந்த இவர் ஆரம்பக் கல் விைய யாழ் 
னித ேஜான் ெபாஸ்ேகா கல்  ரி யி ம் 
இைட நிைல கல் விைய கிளி ெநாச்சி 
இந்  மகா வித் தி யா ல யத் தி ம், உயர் 
கல் விைய யாழ் னித பத் தி ரி சியார் கல்

 ரி யி ம் கற்  ேதர்ந்  
கணக் கியல் ைறயில் 
ன்ேனற  இலண்டன் 

கணக்கு  பதி  வி  யி  ய
லாளர் பரீட்ைசயில் (IBK 
LONDON) சித்தி ெபற்
றி ந்தார்.   1981 இல் 
நைடப்ெபற்ற  அரச 
ஆசி ரியர் ேசைவக்கான 
ேபாட்டி பரீட்ைசயில் சித்
திப்ெபற்  21.04.1982 
அன்  மீசாைல  வீர
சிங்கம் மஹா வித் தி யா ல
யத்தில் சித் திர பாட ஆசி
ரி ய ராக தன் தல் கடைம ஏற்றார். 
அங்கு கணக் கியல் ைறயில் கற் பித்  
கு  கிய காலத்தில் மாண வர்கள் பல்க
ைலக்க ழகம் ெசல்ல வாய்ப்ைப ஏற்ப
த்திக் ெகா த்தார்.
 ன்  வ ட ஆசி ரியர் பயிற் சிைய 
ேகாப்பாய் ஆசி ரியர் பயிற்சிக் கல் 
ரியில் சித் திர பாடத்தில் பயிற்சி ெபற்  

01.01.1988 ெதாடக்கம் 
யாழ் னித சார்ள்ஸ் 
மகா வித் தி யா ல யத்தில் 
ன்  ந ாட்க ம் 

ெகா ம் த் ைற னித 
ேஜாசப்  வித்  தி  யா  ல
யத்தில் இரண்  நாட்
க  மாக  கட  ைம  யாற்
றினார்.  

 1.06.1991 ெதாடக்கம் 
வ  ெர  லியா  மாவட்

டத்தின் டிம் ல தமிழ் 
வித்  தி  ய ா  ல  ய த்  திற்கு 
இட  மாற்றம்  ெபற்  

வந்தார். கு  கிய காலத்தில் இவ ர  கற்
பித்தல் திறைன அவ தா னித்த அன்ைறய 
உத விக்கல்வி பணிப்பாளர்   ேஜ.எஸ்.
ேஜ. ேஜாசப், 1.01.1992 ெதாடக்கம் 
அவ க்கு அட்டன் னித ேஜான் 
ெபாஸ்ேகா கல்  ரிக்கு இட மாற்றம் 
வழங் கினார். அங் கி ந்  வாரத்தின் 
ன்  நாட்கள் வ ெர லியா மாவட்டத்

தி ள்ள சகல பாட சா ைல க க்கும் , 
ெகாத்மைல வலப்பைன ஆகிய பகு தி
களில் உள்ள பாட சா ைல க ளி ம் தம் கற்
பித்தல் பணிைய ெசயற்ப த்தி வந்தார். 
ெதாடர்ந்  15.10.1993 சித் திர பாட 
ஆசி ரிய ஆேலா ச க ரா க ம் 10.03.2003 
ெதாடக்கம் சித் திர பாட உதவி கல்வி 
பணிப்பா ள ரா க ம்  நிய மனம் ெபற்றார். 
பத்தைன ஸ்ரீ பாத கல் வியற் கல் ரி, 
ெகாட்ட கைல அர சினர் ஆசியர் கலா
சாைல, தல வாக்கைல ெதாைலக்கல்வி 
நிைலயம் என்ப வற்றில் பகுதி ேநர 
சித் திர பாட விரி  ைர யா ள ராக ெசயற்
பட்  பல ஆசி ரி யர்கைள உ  வாக் கு வ
தி ம் அ ம் பணி யாற் றினார். 
ேதசிய ரீதியில் ேதசிய கல்வி நி  வ
னத்தில் இப் பாடத் திற்கான வள வா ள
ரா க ம், ஆசி ரியர் ைக ல் எ த்தாக்க 
உ ப் பி ன ரா க ம், கல்வி அைமச்சின் 
வள வா ள ரா க ம், இலங்ைக பரீட்ைச 
திைணக்கள பிர தம கட் ப்பாட்  
பரீட்ச க ரா க ம், பிர தம பரீட்ச க ரா க ம் 

தி  ேகா ண மைல கம்பைள, கண்டி, 
ெகா ம் , வ ெர லியா, அட்டன் ஆகிய 
பகு தி களில் விைடத்தாள் தி த் ம் 
பணியில் சிறப்பாக ேசைவ யாற் றி
ள்ளார்.   சித் திர பாடத்தில் மட்  மன்றி 
சங் கீதம், நடனம், நாடகம், கத்ே தா
லிக்க சம ய ெமன பல பாடங்க ைள ம் 
ெபா ப்ேபற்  அவற் றி ம் மிக சிறந்த 
ெப  ேபற்  வளர்ச் சிக்கு வித் திட்டார். 
கத்ே தா லிக்க ஆசி ரி யர்களின் ஆன் மீக 
ெசயற்பாட்டில் அதிக அக்க ைற ேயா  
ெசயற்பட்  பிர ேதச பங்கு கு க்களின் 
உத வி டன் பல ஆன் மீக ெசயற்பா 
கைள ன்ென த்  வந் ள்ளார். 
அவர்  அரச ேசைவயிலி ந்  ஓய்  
ெபற்றா ம் அவர  ஆேலாசைன 
க ம்  வழிகாட்டல்க ம் என் ம் கல்வி 
ச கத் க்கும்  மாணவர்க  க்கும்  
ைண நிற்கும். அவர  ஓய்  காலம் 

சிறப்பாக அைமய கல்வி ச கத்தின 
ம் அவரின் மாணவர்க ம் வாழ்த்  

கின்றனர்.

02 Virakesari illustrated weekly  Sunday, September 19,  2021  வீரேகசரி வார ெவளியீ

39 வ ட கல்விச் ேசைவ யி லி ந்  ஓய்

சு. ரளிதரன்

kiyafj;jpy; Nt&d;wp glUk; 
rp. tp. NtYg;gps;isapay;!

ேபா  மா ன ள  காகி தா தி க ைள யா வ  த  கின்
றதா?    நாம் இன்  ேநற்றல்ல.1997 ஆம் ஆண் டி லி
ந்   ேபாரா  கிேறாம்.   1994 ஆம்   ஆண்  ஆசி

ரியர் ேசைவ இலங்ைகயில் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட டன் 
தகுதி அடிப்ப ைடயில் ஆசி ரி யர்கள் தரம் உய ம் 
ெபா  சம்ப ள ம் உய ரக் கூ டிய வைகயில் சம்பள 
திட்ட ம் ன்ைவக்கப்பட்ட .

 ஆனால் 1997 தல் அறி  கப்ப த்தப்பட்ட  
பி.ஸி.ெபேரரா சம்பள ஆைணக் கு வின் அறிக்
ைகயில் அதிபர், ஆசி ரியர் சம்பளம் தவிர்ந்த ஏைனய 
ைற களின் சம்பளம் அதி க ரிக்கப்பட்ட . ஆசி ரியர் 

ேசைவ தாபிக்கப்பட்ட ேபா  அதி பர்கள் ஆசி ரி
யர்கள் மற் ம் கல்வி நிர்வாக ேசைவ ஊழி யர்கள் 
அைன வ ர  சம்ப ள ம் ஒேர அள  திட்டத்தின் கீழ் 
வந்தன.
ஆனால் அதன் பிறகு வந்த பல்ேவ  சம்பள  
கு க்களால் அதி பர்கள் மற் ம் ஆசி ரி யர்க க்கு 
மாத் திரம் சம்பளம் அதி க ரிக்கப்ப ட வில்ைல.  97 
ஆம் ஆண்   தல் எமக்கு ைகந  வி ேபான சம்ப
ளத்தின் அள   இ ; 
ஆசி ரியர்   சம்பள அள  ன்ைவக்கப்
ேச. தரம்         பட்ட
  3–11   27,740/= 35355/=
  3–1 (c)  29,540/= 39315/=
  3–1(B)  31060/= 42335/=
  3–1(A)  32200/= 44600/=
  2–11  33300/= 47615/=
  2–1  39175/= 60965/=
  1  44950/= 72375/=

  இ  3/2016 சகல தரங்க க்கும் அடிப்பைட 
சம்பள படி  ைற ம் சுேபா தினி ேயாசைன அறிக்
ைகப்ப டி ம் அடிப்பைட சம்ப ள மாகும்.

 அேத ேபான்  இலங்ைக அதிபர் ேசைவ தரம் 
3 இன் தற்ேபாைதய சம்பளம் பாய்    35280 
ஆக உள்ள . சுேபாதினி பரிந் ைரயின் படி அ  
பாய்   47,615 ஆகும்.  ஆசிரியர் ேசைவ தரம் 

2 இன் தற்ேபாைதய சம்பளம்   40,040 ஆகும். 
பரிந் ைர   62,595. ஆசிரியர் ேசைவ தரம் 1 இன் 
தற்ேபாைதய சம்பளம்      46,325 பரிந் ைர      

 76175 ஆகும். 
 ெகாத்த லா வல சட்ட  லத்ைத ஏன் எதிர்க் கிேறாம் ?

 உயர் கல்வி அைமச்சு, கல்வி அைமச்சு, பல்க ைலக்
க ழக மானி யங்கள் ஆைணக் கு , ெதாழில் ைற 
தர நிைலகள்  நி  வனம்  (உ+ம்  S L M C , I E S L )

 பல்க ைலக்க ழக  ெசனட் சைப  மற் ம்  கட் ப்
பாட் ச் சைபஇந்த  அைனத்  நி  வ னங்
க ளி ன ம்  அதி கா ரங்கைள  ஒ  சைபக்கு  
ெகா த்தால்  எப்படி இ க்கும் ? அந்த சைபயின்  
10  உ ப் பி னர்களில்  5 ேபர் இரா வ அதி கா
ரிகள்,  இ வர்  பா  காப்   அைமச்சரின்  ெசய லா
ளர்கள் , மிகுதி  வ ம்  அர சியல்  நிய ம னங்கள்   

  எந்த ெவா   தனியார் பல்க ைலக்க ழ கத் திற்கும்  
இந்த  சைபயின் அ  ம திைய ெபற்   ெகாத்த லா  
வைல  பல்க ைலக்க ழ கத் டன்  இைணந்   
பட்டம் வழங்கும் அந்தஸ்ைத  ( Degree  Awarding  
Status ) ெபற் க்ெ காள்ள டி ம். பல்க ைலக்
க ழ கங்க க்கு  உள்ேள நடக்கும்  எந்த ெவா   
எதிர்ப்பின் ேபா ம் தமக்கு சரி யா ன  என தீர்
மா னிக்கப்ப ம்  எந்த ெவா  நட வ டிக்ைக ம்  

எ த்   அடக் கிட  பா  காப்  அைமச்ச க்கு  
 அதி காரம் உள்ள  .  

காலங்கா ல மாக ஒவ்ெ வா    ைற ம் ஆட் சி ய தி
கா ரத் க்கு வ ம் அர சாங்கங்கள்  படிப்ப டி யாக சில 
அடிப்ப ைட களில் ைக ைவத்  தான் வந் ள்ளன 
ஆனா ம் இல வ ச கல் வி ைய ம், இல வச ம த் 
வத்ைத ம்  ைம யாக அழிக்க டி ய வில்ைல. 
அதனால் தான் இந்நா  இன்ன ம் ஓர ள ேவ ம் 
மனி த தன்ைம ேயா  இ க் கின்ற .எனேவ தான் 
இல வச கல் விக்கு குழி பறிக்கும் ெகாத்த லா வல 
சட்ட லத்ைத எதிர்த்   நாம் குரல் ெகா க்
கின்ேறாம்.
நாம் ேபாராட்டத்ைத ெதாடங்கி கிட்ட தட்ட 
இரண்   மாதங்கள் ஆன நி ைலயில் இவ்வ ர சாங்கம்  
இன்ன ம் எம  ேபாராட்டத்ைத தட் டிக்க ழிக்கேவ 
பார்க் கின்ற . 

5 ஆயிரம் பாைவ காட்டி ஏமாற்றப்பார்க் கின்
ற .  சுேபா தினி அறிக்ைகயில் எமக்கு  தர ேவண் டி
ய தா கக் கூ றிய  அள வி ம் பார்க்க ன்றில் ஒன்ைற 
உப கு   த  வ தாக ெசான்ன  ஆனால் தந்த  
பன்னிரண்  பகு தி க ளாக பிரித்  அதில் ஒ  பங்கு 
மாத் தி ர ேம.

தரம் சுேபா தினி 
பரிந் ைர

உ.கு  
த  வ தாக 
ெசான்ன

உ. கு  
தந்த

 1 31,225/=  10,408/=  2,955/=
 2–1 23,420/= 7,806/= 1,918/=
 2–11 14,1355/= 4,712/=  1,468/=
 3–1 10.304/= 3,435/= 1,645/=  
 3–1 9,696/= 3,232/= 1,435/=

அதி பர்க க்கான  சம்பளம்

தரம் சுேபா தினி 
பரிந் ைர

உ.கு  
த  வ தாக 
ெசான்ன

உ. கு  
தந்த

  1 29,850/=  9,950/= 3,005/=
  2 24,850/= 8,283/= 2,161/=
  3 21,518/= 7,506/= 1,858/=

 
மைலயக ஆசிரியர் ன்னணி என்ப  ஆசிரியர் 
க க்கு மட் ம் ஏற்ப கின்ற பிரச்சிைனகைள 
கைளவதற்கும் அவர்க க்காக மட் ம் குரல் ெகா க் 
க ம் உள்ள ஒ  அைமப்பல்ல. மைலயகத்ைத 
பிரதிநிதித் வப்ப த் ம், இம்மண்சார்ந்த  பிரச்சி 
ைனகைள ெவளிப்ப த் ம் ஓர் அைமப் . எனேவ 
தான் இலவச கல்வி ெதாடர்பில் நாம் கூடிய கவனம் 
எ கின்ேறாம். இலவச கல்வி என்ற பதம் பாவிக்கப் 
பட்டா ம் கூட கல்வி கற்பதற்கு ஒ  ெதாைக பண 
த்ைத ெசலவிட்ேட ஆகேவண் ம். அந்த நிைலயில் 
ேதாட்ட மக்கள் தம  அன்றாட ஜீவேனாபாயத்ைத 
ம் பார்த் க்ெகாண்  பிள்ைளகைள படிக்க 
ைவக்க ம் ேபாரா கின்றனர். எனேவதான் ஆயிரம் 
பாய் சம்பள ேபாராட்டத் க்கும் நாம் ஒ  நாள் 

அைடயாள ேவைல நி த்தத்ைத ம் ேமற் ெகாண் 
டி ந்ேதாம். ெதாழிற்சங்க ேபதங்க க்கு அப்பால் 
எவ ம் நம  ஒற் ைமைய சீர்குைழத்  விடாமல் 
ஓரணியில் திரண்  நின்றால் மட் ேம எம்மால் 
எம  இலக்ைக ேநாக்கி ெசல்ல டி ம்.

“கல்வி ஒன்ேற ச கத்ைத கைடத்ேதற் ம் 
ஆ தம்”

இந்த நிைலயில் இந் தியா, வியட்நாம், 
ெகன்யா ேபான்ற நா  க ளி லி ந்  
ேதயி ைலைய இறக் கு மதி ெசய்யத் திட்
ட மி டப்பட் ள்ள . 30% இலங்ைகத் 
ேதயி ைல டன், 70% இறக் கு மதி ெசய்
யப்ப ம் ேதயி ைல ைய ம் கலந்  
“இலங்ைக ேதயிைல” என்ற பிர சித்தி 
ெபற்ற த் தி ைர டன் மீள் ஏற்  மதி 
ெசய்யப்ப ட ள்ள .   அர சாங்கம் 
ேதாட்டக் காணி கைள சுவீ க ரித்  பாற்

பண்ைணகள்  அைமக்கும்  ேபா , 
ேதாட்ட இைளஞர், வ தி க க்கு ன்

 ரிைம தரப்ப ம் என்  இ .ெதா .
கா. பிர சாரம் ெசய்  வ  கின்ற . இ  
வர ேவற்கக் கூடிய விடயம் தான். அேத
ேநரம், 1978 ஆம் ஆண்  தல் 35  
வ  டங்க க்கு ேமலாக கால்நைட 
அபி வி த்தி வள அைமச்சு இ.ெதா.
கா. வசேம இ ந்  வந் ள்ள . பாற்
பண்ைண ெவற் றி டங்களில் மைல யக 
இைள ஞர்கள் எத்தைன ேபர் ேவைல 

வாய்ப்ைபப் ெபற் ள்ளார்கள் என்  
கூற டி மா? ெவ  மேன ஆட்சி அதி
கா ரங்கள் மா ம்ே பா  வாக் கு  திகள் 
வழங்கி மக்கைள ஏ மாற்  வ  ஒன் ம் 

 ைம யான விடயம் அல்ல. கடந்த கால 
அ  ப வங்கைளக் ெகாண்  நிகழ்கா
லத்தில் எ ம் நடக்கா  என்  திட்ட
வட்ட மாகக் கூற டி ம்.  
கடந்த காலத் தவ  கைள ஏன் தி த்த வில்ைல? 
நல்லாட்சி அர சாங்கத்தில் அர சாங்கம் 
காணி கைள எ த்  ெப ம்பான்ைம 

இனத்த வர்க க்குக் ெகா த்த தா க ம், 
52 ஆயிரம் ேப க்கு கு ம்பக் கட்
ப்பா  ெசய் ள்ள தா க ம் இ.ெதா.

கா. குற்றம் சாட்டி வ வைத ஏற் க் 
ெகாள்ள டியா . காரணம் இ.ெதா.
கா. மகிந்த ராஜபக்ஸ க்கு ஆதரவாக 
இ ந்  வந்த ேபாதி ம் ஜனாதிபதி 
ைமத்திரிப ால  சிறிே சன டன் 
ெந ங்கிய  உறைவப்  ேபணி 
வந்த .   அந்த அரசாங்கத்தில் த்  
சிவலிங்கம் பிரதியைமச்சராக இ ந்தார். 

  எம். ராேமஸ்வரன் மாகாண அைமச்சராக 
இ ந்தார் .  ஆனால் ,  எந்த  ெவா  
சந்தர்ப்பத்தி ம்  அரசாங்கத்தின் 
அநீதியான  ெசயல்க க்கு  குரல் 
எ ப்பிய வரலாேற கிைடயா . எனேவ, 
இன்ைறய அரசாங்கத்தின் மக்கள் விேராத 
ெசயற்பா கைள கண் ம் காணாமல் 
அதற்கு ஆதரவாக ெசயற்ப வைத 
மைறப்பதற்காக கடந்த அரசாங்கத்ைதக் 
குைறகூ வைத இ.ெதா.கா. தவிர்த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம்.  

நட்டத்தில்... ( தலாம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி)

ஆசிரியர்கள்... ( தலாம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி)@
Co
py
rig
hts



ஆங் கி ேலய  கம்ப னி களின் நிர்
வா கத்தின் கீழ் ேதாட்டங்கள் இ ந்த 
காலத்தில் கூ தல் உ ப் பி னர்கள்  அடங்
கிய ெபரிய கு ம்பங்க க்கு         5 –10 
ஏக்கர் என்ற  அ ளவில் ேதயிைல ேதாட்
டங்களில் ல் ெவட் ம் ெகாந்த ராப்  
பணிைய  ெகா த் தி ந்தார்கள். ஆங்
கி லத்தில் Contract என்ற ஒப்பந்த கூலி 
ைறேய ெப ந்ே தாட்டப்ப கு தி களில் 

ெகாந்த ராப்  என்  அைழக்கப்ப  கின்
ற .  தின சரி ேவைல டிந்த பின்ன ம் 
வார இ தி ஓய்  நாட்க ளி ம் தம  
கு ம்பத் தி ன டன் ெசன்  ல் ெவட்டி 
வ  வார்கள். தின சரி சம்ப ளத் திற்கு அதி க
மாக கிைடக்கும் இத்ெ தா ைகைய மிச்சப்
ப த்தி,  கால்நைட கைள வளர்த் ,விற்  
வ ம் பணம் தான் ெதாழி லா ளர்களின் 
ேசமிப்பா க வி ந்த . 
ெகாந்த ராப்  ேவைலகள் ேதாட்ட கள 
உத் தி ேயா கத்தர்கள் ேமற்பார்ைவக்கு 
உட்ப டா , ஆனால்   ேமற்பார்ைவ 
ெசய்ய ெகாந்த ராப்  கணக்கப் பிள்ைள 
என்ெ  றா  கள  உத்  தி  ேயா  கத்த ம் 
இ ந்தார்.  
தற்கா லத்தில் ஒ  திய ெகாந்த
ராப்  ைற  உ  ெவ  த்  ள்ள . 
இைத  தான் ெவளிக்ெ கா ணர்  ைற 
(Outsourcing) என்  அைழக் கி றார்கள். 
வளர்ச்சி அைடந்  வ ம் நா  களில் 
உள்ள நி  வ னங்க ம், தனி ந பர்க ம்   
நி  வ னங்க ளி ன ம் தனி ந பர்க ளி ன ம் 
வர்த்தக கணக் கு கைள தணிக்ைக ெசய்
ய ம் அவற் றிற்கான ெமன்ெ பா ைள 
(Software) தயா ரிக்க ம் ெகாந்த ராப்  
அடிப்ப ைடயில் ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாள்
கின்றன. அப்ப ணி கைள பிற நா  களில் 
இ ந்ேத இைணயம் ல மாக ெபற்  
அத  டா கேவ தம  ேவைல கைளச் 
ெசய்  வ  வா ைய ம் ஈட் டிக்ெ காள்
கின்றன. 
ெவளிக்ெ  கா  ணர்  என்ற  இந்த 

 வடிவம் ெகாண்ட ெகாந்த ராப்  
ைற யிைன இன்ைறய ேதாட்டக் கம்ப

னிகள் ேதாட்டங்களில் அறி  கப்ப த்
தி ள்ளார்கள். அதன்படி ஒ  கு ம்பத்
தி ன க்கு ஓரி ரண்  ஏக்கர் ேதயிைலக் 
காணிைய ெவளிக்ெ கா ணர்  அடிப்
ப ைடயில் ெகா ப்ப , அத்ேத யிைல 
மைலயில் ல் ெவட்  வ , உரம் 
ேபா  வ ,ெகா ந்  பறிப்ப  ஆகிய 
அைனத்  ேவைல க ம் அடங்கும். இப்

ப ணி கைள  ெபா ப்ேபற்கும்  ெதாழி
லாளி, தன  க் கு ம்பத்ைத ம் 
ஈ  ப த்தி அப்ப ணி கைளச் ெசய்ய 
ேவண் ம்.  பறிக்கும் ெகா ந்   ஒ  
கிேலா விற்கு சுமார் 40 பாய் என்  
கணக் கிட்   ெகா ப்ப , ஒ  நாள் ெபய

க்கு 18 கிேலா வீதம் பறித்த ெகா ந்  
அளைவ கணக் கிட்  ெபயர் ெகா த்  
அப்ெப யர்க க்கு மாத் திரம் ேசம லா ப
நிதி,நம் பிக்ைக நிதி ஆகி ய வற்ைற கணக்
கி  வ , மிகுதி ெகா ந் க்கு  கிேலா
விற்கு 40 பாய் வீதம் கணக் கிட்  
ெகா ப்ப  இதன் ெசயற்பா  க ளாகும். 
சில  ேதாட்டங்களில்  ெபய  க்கு 
ேவைல ெசய்ய திய மைலகள் ( VP 
மைலகள்) என்  ைவத் க் ெகாண்  
பைழய மைல கைள (விைத ேதயிைல 
மைலகள்) ெகாந் தி ராப்   அடிப்ப ைடயில் 
ெகா ப்ப தாக ெதரி கி ற . இன்ெ னா  
வைக யில், குறிப் பிட்ட அள  ேதயிைல 
மைல கைள (1000/2000 ேதயி ைலச்ெச
டிகள்) ெகா ந்  எ த்  பறிப்ப தற்காக 
ெகாந்த ராப்   எ த்த வ க்கு ஒப்  விப்
ப  அல்ல  ெகா ந்  மைலைய பல 
கூ  க ளாக பிரித்  ஒவ்ெ வா  கூ க்கும் 
ஒ    ெதாழி லா ளிைய அமர்த்தி ெகா ந்
ெத க்கச் ெசய்  பறிக்கப்ப ம் ெகா ந்
திற்கு ெபய க்கு 18 கிேலா ேபாக மீதி  
ெகா ந் க்கு  ஒ  கிேலா விற்கு 40 
பாய் என்ற அளவில் ெகா ப்ப தாகும். 
மைலைய   பிரித்  ஒவ்ெ  வா                
கூறிற்கும்  ஒ  ெபண் ெதாழி லா ளிைய 
அமர்த்தி ேவைல ெசய் ம் ைறைய 
அவர்கள் வி ம்ப வில்ைல. ஏெனன்றால் 
இம் ைற அவர்கைள தனி ைமப்ப த் தி

ய . ஆ க்ெ கா  நிைர என்  ெகா ந்  
பறிக்கும் ேபா  அ த்த த்  உள்ள 
நிைர களில் ெதாழி லா ளர்கள் ேவைல 
ெசய் க் ெகாண்  இ ப்பார்கள். சம்பா
ஷைண ெசய் க் ெகாண்ேட ேவைல  
ெசய் ம் ேபா  ேவைலச் சுைம ம் 

ெதரி யா . ேம ம் யாரா வ  ஒ  வ க்கு 
சுக வீனம் ஏற்பட்  விட்டால்,அல்ல  
விபத்  ேநர்ந்  விட்டால் உத விக்கும் 
ஆள் இ க்கும். தனித்  ேவைல ெசய் ம் 
ேபா  ேமற்கூறிய சாதகங்கள் இல்லாமல் 
ேபாகின்ற .
சில கம்பனி ேதாட்டங்களில் 10, 15 
ஏக்க க்கு ேமல் வ  ள்ள, வள ள்ள 
நபர்க க்கு ெகா த்  அவர்கேள 
ேதயிைல சம்பந்த மான சகல பரா ம ரிப்  
ேவைல கைள ெசய்ய ம், ெகா ந்ைத 
மாத் திரம் பறித்  கிேலா விற்கு 50, 60 
பாய் வீதம் ேதாட்டக் கம்ப னி க க்கு 

வழங்க மட் ம் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் ள்
ள . ெகா ந்  பறிக்கும் ெதாழி லா ளரின் 
சம்பள ெகா ப்ப ன  க க்கும் ேதாட்
டத் திற்கும் ெதாடர் பில்ைல. ெதாழி லா
ளர்கைள ைவத்  ேவைல ெசய்ேவார் 
அவர்க க்கு கிேலா விற்கு பாய் 30 

வீதம் சம்பளம் வழங் கு வதாய் ெதரி கி ற .
ஓய்  ெபற்ற ெபண் ெதாழி லா ளர்கள், 
ேதாட்டத்தில் ேவைல ம க்கப்பட்ட
வர்கள், பதி  ெசய்யப்ப டா த வர்கள் 
ஆகி ேயாைரக் ெகாண்  இவ்ேவ ைலகள் 
நைடெப வதாகத் ெதரிகிற . 

 இந்த திய ெமாந்ைதயில் பைழய கள் 
என்ற இந்த நவீன ெவளிக்ெ கா ணர்  
ெகாந்த ராப்   ைற ேதாட்டத்ெ தாழில் 
ைறயில் ஒ  மாற்ற மாகும். சம்ப ள 

 நிர்ண ய  ச ைபயின் ஏற்பா  க ைள ம் 
கூட்ெ  டாப்பந்த  ஏற்பா   க  ைள ம் 

இம் ைற றந்தள் ளி வி  கி ற . ெதாழில் 
ஆைண யா ளரின் அல்ல  ெதாழிற் சங்
கங்களின் சம்ம தத்ைதேயா கம்ப னிகள் 
ெபற் க்ெ காண்ட தாகத் ெதரி ய வில்ைல. 
இ  கம்ப னி களின் ஒ  தைலப் பட்ச மா
ன  ெச யற்பா  என்ேற கூற ேவண் ம். 
கம்ப னி கைள இதற்காக குைற கூற 
இய மா? ஏெனன்றால் ேதாட்டங்கள் 
கா  க  ளா  கின்றன .  ெதாழி  லா  ளர்கள் 
ேதாட்ட ேவைலயில் நாட்டம் ெகாள்வ
தில்ைல. ேதாட்டங்களில் வீட்  வசதி 
மின்சார வசதி,பள் ளிக் கூட வசதி, நலன்

 ரி  திட்டங்கள் ஆகிய அபி வி த் தி கைள 
ேமற்ெ காண்டா ம் ேவைலச் ெசய்ய 
ெதாழி லா ளர்கள் இல்ைல. இந் நி ைலயில் 
ேதாட்டம் கா  க ளா வைதத் தவிர்க்க 
ேவண் ம்.   உள்ளக மனித வளங்கைளக் 
ெகாண்  ேதைவ கைள ர்த்தி ெசய்ய 
டி யாத ெபா  விைனத் தி ற டன் 

குைறந்த ெசலவில் அவற்ைற ர்த்தி 
ெசய்ய ெவளிக்ெ கா ணர்  ைறைய 
பின்பற் தல் அவ சி ய மா கி ற . 
கவ்வாத்  ெவட்ட திற ைம யான ெதாழி
லா ளர்கள் இல்ைல. ஆள்ே பாட்  ெவட்ட 
ெசல கள் அதிகம் எனேவ அதற்கான  
இயந் தி ரங்கள் இன்  வந்  விட்டன . 
ேதயிைல உற்பத்திச் ெசலவில் ெதாழி
லா ளர்களின் ஊதியம் 63 சத வீ தத்திற்கு 
ேமலா கி ற . 1000 பாய் சம்ப ள ெம ம் 
ெபா  அச்சம்ப ளத் திற்கு ேவைலக் 
ெகாள்ே வாரின் பங்க ளிப்பான ஊழியர் 
ேசம லா ப நி தியம் , நம் பிக்ைக நி தியம் , 
கடந்த கால ேசைவக்கான பண ஒ க்
கீட்  அள  ேச ம் ெபா  உற்பத் திச்
ெச ல  கூ  கி ற .  

 ெசலைவக் குைறப்ப ம்,  ேதாட்
டங்கள் காடா வ ைத  தவிர்ப்ப ம் கம்ப னி
களின் ன்ேன ள்ள பாரிய சவா லாகும். 
இதில் ஊழி யர்களின் பங்ெகன்ன? 
அவர்களின் ஆேலா ச ைனகள் ேகாரப்பட்
ட னவா? ஊழி யர்க க்கு இதில் ெப ம்
பங்கு உண்  என்பைத அன்ேற கூறி
யவர் தான் கலா நிதி ெகால்வின் ஆர்.
டிசில்வா. 1974, 75ஆம் ஆண்  களில் 
அவர் ெப ந்ே தாட்ட ெதாழில் ைற 
அைமச்ச ராக இ ந்த ெபா  ேதாட்டங்
களில் ஊழியர் சைப கைள நி   வ தற்கு 
ஏற்பா  ெசய்தார். இச்ச ைபயின் உ ப் பி
னர்கள் ெதாழி லா ளர்க ளி ன ம்,ேதாட்ட 
உத்திேயாகத்தர்களின ம் வாக்குகளால் 
ெதரி  ெசய்யப்பட்டனர். இச்சைபக்கான 
சகல ஒத் ைழப்ைப ம் ேதாட்ட நிர்வா 
கம் வழங்குவ டன் ேதாட்டங்களின் 
வ டாந்த மதிப்பீ கைள ம் அவர்களி 
டம் காண்பித்  ஆேலாசைனகைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள  ேவண் ெமன்  
அறி த்தப்பட்ட .  ெகால்வினின் 
இந்த ரட்சிகர கன  நனவாவதற்கு 
ன்னர் அரசியல் மாற்றங்கள் ஏற்பட்  

ஊழியர் சைப மறக்கடிக்கப்பட்  விட் 
ட . 
இன்  நலிவைடந் வ ம் ேதாட்ட 
ெதாழில் ைறைய எவ்வா  சீர்ெசய்ய 
லாம் என்ற ஊழியர்களின் ஆேலாசைன 
கைள ம் குறிப்பாக ேதாட்ட உத்திேயா 
கஸ்தர்கள் அவர்களின் சங்கங்கள், ஊழி 
யர்களின் சங்கங்கள் ஆேலாசைனகள், 
த்திஜீவிகள், ஓய் ெபற்ற ேதாட்ட ைர 
மார்கள் ஆகிேயார்களின் ஆேலாசைன 
கைள ேவைலக்ெகாள்ேவார் சம்ேமளன 
ம் அரசும் பரிசீலிக்க ன்வரேவண் ம்.

நாட்டில் ஏைனய ச  கங்க டன் 
ஒப் பி  ைகயில் மைல யக ச கம் நில

 ைட ைம யற்ற ஒ  ச  க மாக இ ந்  
வ  கின்ற .இந் நி ைலயில் இச்ச கம் 
நில  ைடைம மற் ம் வீட்  ைடைமச் 
ச  க மாக ேமெல ம்ப ேவண் ம் என்ற 
ேகாரிக்ைக களின் அ த்தங்கள் ெதாடர்ச்
சி யா கேவ இடம்ெபற்  வ  கின்றன.
எனி ம் இக்ே கா ரிக்ைககள் ம ங்க
டிக்கப் பட்  வ ம் நிைலயில் ெப ந்
ேதாட்ட நிலங்கைள பறித்ெத த்  ெவளி
யாரின் ஊ   வ க்கு வ  ேசர்க்கும் 
நிைல ைம க ைளேய காண  டி கின்ற .
ேசா   ேபாட்ட நிலத்ைத கூ  ேபாட்  
 வ ம் இந்ந ட வ டிக்ைகயின் பின்  லத்தில்
இன வாதம் மைறந்  நிற்ப  ஒன் ம் 
திய விட ய மல்ல. இத்த ைகய ேபாக் குகள் 
வன்ைம யாகக் கண் டிக்கப்ப  வ ேதா  
அறிக்ைக க க்கு அப்பால் ஆக்கப் ர்
வ மான ெசயற்பா  க ளி ம் மைல யக 
அர சியல், ெதாழிற்சங்க வா தி க ம், சிவில் 
அைமப் க்க ம் தம  பங்க ளிப் பிைன 
வழங் குதல் ேவண் ம். இப்ே பா  ெமௗன 
மாக இ ந்  விட்  கண்ெகட்ட பிறகு 
சூரிய நமஸ்காரம் ெசய்வதில் எவ் வி த
மான பய ம் ஏற்ப டப்ே பா வ தில்ைல என்
ப ைத ம் விளங்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம்.
ெப ந்ே தாட்ட மக்கள் இந்நாட்டின் 
ஆ  ைம மிக்க தனித்  வ மான ச கம் 
என்ற  ேபா தி ம் இவர்கள் இன் ம்   
நாதி யற்ற ஒ  ச  க மா கேவ இ ந்  
வ  வ  ேவத ைனக் கு ரிய விட ய மாகும்.  
இவர்களின் பல் ைற அபி வி த்தி என் 
 ப  கானல் நீராகி வ  கின்ற .  வீ ம், 
நில ம் உைட ைம யாக   இல்லாத நிைல 
யில் ெப ந்ே தாட்ட ச கம் நா க்கு 
நாள் பின்ன ைட  கண்  வ  கின்ற . 
உரி ைம கைள ெகா க்கா விட்டா ம் உள்
ள ைத ம் பறித்ெத க் கின்ற ஒ  கலா சா
ரேம இங்கு நிலவி வ  கின்ற .  

நிலச் சீர் தி த்தச் சட்டம்
1972 ஆம் ஆண்   அ ல்ப த்தப்பட்ட 
காணி உச்ச வ ரம்  சட்டத்தின் கீழ் இலங்
ைகயில் பயிர்ச்ெசய்ைக ேமற்ெ காள்ளப்
ப ம் காணி களின் உைட ைம க க்கு உச்
ச வ ரம்  விதிக்கப்பட்ட .ெநற்ெசய்ைக 
ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் நிலங்க ளாயின் 
10 ெஹக்ேட ய க்கு ேமற்பட்ட தனி 
ைட ைம க ம், ெப ந்ே தாட்டப்  பயிர்ச்
ெசய்ைக ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் நிலங்க
ளாயின் 20 ெஹக்ேட ய க்கு ேமற்பட்ட 
தனியார் உைட ைம க ம் நிலச் சீர் தி த்த 
ஆைணக் கு  வினால் சுவீ க ரிக்கப்பட்
டன.இந்த நிைலயில் 1972 காணிச் சுவீ
க ரிப்  நட வ டிக்ைக யின்ே பா  சிறி ய ள  
ெப ந்ே தாட்டக் காணி க ைளேய சுவீ க
ரிக்கக் கூடி ய தாக இ ந்த ேபா ம்  1972 , 
1975 வைர யான காலப்ப கு தியில் 169,208 

ெஹக்ேடர் ேதயிைலத் காணிகள் அர சு
ைட ைம யாக்கப்பட்ட தாக ள் ளி வி வ
ரங்கள் ெதரி விக் கின்றன.  
ேதாட்டங்களில் உற்பத்தித் திறைன 
அதி  க  ரித்தல் ,  நில  மற்ற  விவ  சாயத் 
ெதாழி லா ளர்கைள ஊக் கு வித்  நிலம் 
வழங்கி அவர்களின் மத் தியில் ெபா
ளா தார சமத் வ நிைல ைம கைள உ
வாக் குதல், ெவளி நாட்டார் இலா பத்ைத 
தம  நாட் டிற்கு எ த் ச்ெசல்வைதத் 
தைட ெசய்தல்  என்பன காணிச் சுவீ க
ரிப்பின் பிர தான ேநாக்கங்க ளாக இ ந்
தன. எனி ம் தல் இரண்  ேநாக்கங்க
ைளேய அர சி யல்வா திகள் பிர தா ன மாகக் 
க திச் ெசயற்பட் டி ந்தனர் .காணிச் 
சுவீ க ரிப்பா ன  கம்பைள, சல்லாைவ 
ஆகிய பகு தி கைள உள்ள டக் கிய 26,000 
ஏக்கர் ேதயிைலத் ேதாட்டங்களில் ெதாழி
லா ளர்க ளி ைடேய அதி ப் திைய ஏற்ப

த் தி யி ந்த . பல ெதாழி லா ளர்கள் 
ேதாட்டங்களில் இ ந் ம் விரட் டி ய டிக்
கப்பட்ட நிைலயில் அவர்களின் வாழ்வா
தாரம் சிைதக்கப்பட்  இ ப்  ேகள் விக்
கு றி யா ன . பல ெதாழி லா ளர்கள் ேபாக் கி
ட மின் றி ம், வ  வா யின் றி ம் கம்பைள 
ேபான்ற நகரப் பகு தி களில் பிச்ைசக்கா
ரர்க ளாக சுற்றித் திரிந்த வர லா  ேவத
ைனக் கு றி ய . இ  குறித்  அப்ே பா  
க் கிய அர சி யல்வா தி யாக இ ந்த ஒ  வ

ரிடம் ெதாழி லா ளர்கள் ைற யிட்ட ேபா  
ஒ  ெப ம் நிலப்  ரட்சி நடக் கின்ற  . 
இந் நி ைலயில் நீங்கள் இைத ெயல்லாம் 
தாங்கிக் ெகாள்ளத்தான் ேவண் ம் என்  
ஆ  த லாக பதி ல ளித் தி க் கின்றார். 
ெதாழி லா ளர்களின் வலி கைள அவர் 
ரிந்  ெகாள்ள வில்ைல. நிலச் சீர் தி த்
தத்தால் ெதாழி லா ளர்கள் எவ் வி த மான 
நன்ைம க ைள ம் ெபற் க் ெகாள்ளாத 
நிைலயில் ேதாட்டங்கைள அண் டிய 

ெவளி யார்க க்ேக காணிகள் பகிர்ந்த ளி 
க்கப்பட்டன.
ெப ந்ே தாட்ட நிலங்கைள சுவீ க ரிப்ப
ெதன்ப  இன வா தி க க்கு க ம்  சாப் பி

 வ  ேபான்றதாகும். இதன் ெதாடர்ச்சி 
இன் ம் ஓய வில்ைல. ப ைள, மாத்
தைள, கண்டி என்  நிைல ைமகள் இன் 
ம் விரி வ ைடந்  ெகாண்ேட ெசல் கின்

றன. பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க ளான 

வடிேவல் சுேரஷ், ேவ  குமார் மற் ம் 
ன்னாள் மத் திய மாகாண சைப உ ப்

பினர் .சிவ ஞானம் உள் ளிட்ட வர்கள் 
காணிச் சுவீ க ரிப் பிற்கு எதி ராக ெதாடர்ச்
சி யா கேவ குரல்ெ கா த்  வ  வ ைத ம் 
அவ தா னிக்க டி கின்ற .இந் நி ைலயில் 
தற்ே பா  கண்டிப் மற் ம் வ ெர லியா 
மாவட்டங்களில்  1100 ஏக்கர் நிலச் சுவீ க
ரிப் க்கான ைனப் க்கள் இடம்ெபற்  
வ  கின்றன. 
பால் அபி வி த்தி என் ம் ேபார்
ைவயில் இந்ந ட வ டிக்ைக ேமற்ெ காள்ளப்
ப  கின்ற .எனி ம் நாட்டில் உள்ள பல 
பாற்பண்ைணைய சுற் றி ள்ள நிலங்கள் 
பய னின்றி பற்ைறக்கா டாக  இ ந்  
வ ம் நிைலயில் அர சாங்கம் இப்ப குதி 
காணி கைள  குறி ைவத் த் ள்ளைம பல 
சந்ேத கங்க ைள ம் ஏற்ப த் தி ள்ள .
இேத ேவைள 1980 இல் கண்டி, கம்பைள, 
உலப்பைன, க  கண்ணாைவ ேபான்ற 

பகு தி களில் சுமார் 10,000 ெஹக்ேடயர் 
காணிகள் பய னற்றைவயாக  இனங்
கா ணப்பட்டன .இந் நி லத்ைத மாற் ப் 
பயிர்ச்ெசய்ைக  நட வ டிக்ைக க க்கு 
பயன்ப த்தப் ேபாவ தாக  அர சாங்கம் 
ெதரி  வித்  தி  ந்த  நிைலயில் ,  உலக 
வங் கி ம் இதற்கான அ  ச ர ைணைய 
வழங்கி இ ந்த .எனி ம் பின்னர் இக்
கா ணிகள் கிரா மப் ற சிங்கள மக்க க்கு 

பகிர்ந்த ளிக்கப்பட்டன.
இத்ே தாட்டங்களில் வா ம் இந் தியத் 
தமி ழர்க க்கும் காணிகள் பகிர்ந்த ளிக்
கப்பட ேவண் ம் என்ற ேகாரிக்ைககள் 
ேமெல ந்த ேபா ம் அ  சாத் தி ய மா
க வில்ைல என்ப தைன ேபரா சி ரியர் 
கலா நிதி ஏ.எஸ்.சந் தி ரேபாஸ் ேபான்ற
வர்கள் சுட் டிக்  காட்  கின்றனர்.ஏற்க
னேவ பிர ஜா  ரிைம மற் ம் வாக் கு
ரிைம   இல்லா ைமையக் கார ணங்காட்டி 
காணி வழங்கல் நட வ டிக்ைக களில் 
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்கள் றந்தள்ளப்
பட்ட ைம ம்   நிைன வி க்கலாம்.
ெப ந்ே தாட்ட மக்களின் காணி  ரி
ைமகள் ம க்கப்பட்  வ ம் நிைலயில் 
ேதாட்டப் றங்களில் தரிசு நில மாகக் 
காணப்ப  கின்ற சுமார் 30 ஆயிரம் 
ெஹக்ேடயர் காணி கைள இம்மக்களின் 
ெபா  ளா தார அபி வி த்தி நட வ டிக்ைக
க க்குப் ெபற் க் ெகா ப்ப தற்குக் 
கூட ேதாட்ட நிர்வா க ம் கம்ப னி க ம் 
தயக்கம் காட்டி வ  கின்றன. 

விைள  க ம் விப ரீ தங்க ம்
ேதாட்டப் றக் காணி கைள ெவளி யா
க்குப் பகிர்ந்த ளிக்கும் நிைல ைம களால்  

இன ரண்பா கள், ரிந்  ணர் வின்ைம, 
கலா சார சீர்ேக கள் என ப ல ம்   ேமெல
ந் தி க்கின்றன. அர சாங்கம் இன்  பல 

ேதாட்டங்கைள நிர்வ கித்  வ  கின்ற .
இத்ே தாட்டங்கள்  பற்ைறக் கா  க ளாகி 
இ க் கின்றன .ெதாழி லா ளர்களின் சம்
பளம் மற் ம் ஓய்  தியம் என்ப வற்ைறப் 
ெபற் க் ெகாள்வ தி ம் இ  ப றி யான 
நிைல ைம கேள உள்ளன. 
ேதாட்டங்கைள  பரா  ம  ரிப்பதில் 
அர சாங்கம் எவ் வி த மான கவ னத்ைத ம் 
ெச த்   வ  தில்ைல .இந்  நி  ைலயில் 
அர சாங்கம் கிரா மப் ற விஸ்த ரிப் பிைன 
ன் னி ைலப்ப த்தி ெசயற்பட்  வ

வ தா க ம். இத னா ேலேய குறித்த   ேதாட்
டங்கைள கா  க ளாக்கி   கிரா மப் ற விஸ்

த ரிப் பிற்கு வ  ட்ட ைனந்  வ  வ
தா க ம் விச னங்கள் பல ம் ன்ைவக்
கப்பட்  வ  கின்றன.
ேதயிைல விைள  நி லங்கள் சுவீ க ரிக் 

 கப்ப  வதால் மக்களின் இடப்ெப யர்  
நிைல ைம களால் எம்ம வர்களின்  ஆதிக்க 
ம் ேகள் விக் கு றி யா கின்ற .  இேத  

ேவைள பிராந் திய நி  வ னங்க க்கு ஏற் 

 க னேவ 239,398 ெஹக்ேடயர் காணி  குத்
த ைகக்கு வழங்கப்பட் டி ந்த த தா க ம், 
இதில் ேதயிைல நிலங்கள் 94,244 
ெஹக்ேடயர் என ம், இறப்பர் நிலங்கள் 
57,030 ெஹக்ேடயர் என ம் தகவல் 
ஒன்றில் வலி  த்தப்பட் ள்ள . எனி 
ம் அண்ைமய கணக்ெக ப் பின்படி 

இதில் இதில் 28.2 வீத இழப் ம்,   ேதயிைல 
நிலங்களில் 16.3 சத வீத இழப் ம் ஏற்பட்  
ள்ள தா க ெதரிய வ  கின்ற . உற்  

பத் தியில் ெசல்வாக்கு ெச த் திய வள  
மான பகு தி கேள இவ்வா  இழக்கப்
பட் ள்ள தா க ம் அத்தகவல் ேம ம் 
வலி த் கின்ற . 
நிலம் என்ப  ஒ  ச கத்தின் மிகப் 
ெபரிய ெசாத்  மற் ம் அங்கீகாரம்.
எனேவதான் நிலத்தின் இ ப்பிைன 
பா காக்கும் ேநாக்கில் உலகளாவிய 
ரீதியில் பல ேபாராட்டங்கள் இடம்ெபற்  
வ கின்றன.இலங்ைக ம் கூட இதில் 
விதிவிலக்காகிவிடவில்ைல. இலங்ைக 
இதில் படிப்பிைனகள் பலவற்ைற ம் 
ெபற் க் ெகாண் ள்ள . இந்த வைக 
யில் ெப ந்ேதாட்ட நிலம் என்ப  அம் 
மக்களின் அைடயாளத்தின், ஆதிக்கத் 
தின் ஒ  அம்சமாகும். இந்நிலங்கள் 
இனவாத பின் லத்ைத ைமயப்ப த்தி 
சுவீகரிக்கப்ப வைதேயா அன்ேறல் 
வீணாக ைகய  நிைலயில் விடப்ப வ 
ைதேயா ஒ  ேபா ம் அ மதிக்க டி 
யா .
நிலத்ைதப் பா காப்பதற்கான ன் 
ென ப் கைள ேபச்சளவில் அல்லா  
ெசயலளவில் ேமற்ெகாள்ள அைனவ ம் 
ரண்பா கைள மறந்  ைக ேகார்க்க 

ேவண் ம். எதிர்க்கட்சி, ஆ ங்கட்சி அர 
சியல்வாதிகள் என்றில்லாமல் அைனவ 
ரின ம் நியாயமான பங்களிப்  இதில் 
அவசியமாகும். இைத வி த்   ெசாந்த 
நலன்க க்காக ச கத்ைத காட்டிக் 
ெகா க்க ற்ப ேவாமானால் அதன் 
விைள கள்  மிக ம்  பார ரமாக 
அைம ம்.
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பகிர்ந்த ளிக்கப்பட்டன.
இத்ேதாட்டங்களில் வா ம் இந்தியத்

 க னேவ 239,398 ெஹக்ேடயர் காணி  குத்
த ைகக்கு வழங்கப்பட் டி ந்த த தா க ம், 
இதில் ேதயிைல நிலங்கள் 94 244
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இ லங்ைகயில்  குர  லி  ைசயால் 
மக்கள் உள்ளத்தில் இடம்  பி டித் தி க்கும் 
ஈழத் ப் பாட கர்கள் மிகச் சிலர்.
அதி ம் ஜன ரஞ்ச க மான பாடல்கள் 
லம் மக்கள் மனங்கைள ெவன்ற வர்கள்

ஒ    சி லேர உள்ளனர்.
அவர்க  ளி ம்  தம  ெசாந்தப்  
பா டல்கள் லம் கழ் ெபற்ற வர்கள் 
விரல்  விட்   எண்ணக்  கூ  டி  ய  வர்கேள 
என்ப  ெகாஞ்சம் கசப்பான ெசய் திதான்.
இலங்ைக ஹற்றன் பிரின்ஸ் திைர ய
ரங்கில் கைல வாணர், ரி.எம். ம ரம் ஆகி
ேயார் ன் னி ைலயில் 1954ஆம் ஆண்   
ஆரம் பித்த இைசப்ப யணம்
இப்ெ பா  கன டாவில் ெதாடர் கி ற .

ஆ  தசாப்தங்க க்கு ேமற்பட்ட 
காலம் இைசத் ைற அ  ப வத்ைதக்
ெகாண் டி ப்பவர் இன்ைறய கைல ய ரங்
கத்ைத அலங்க ரிக்கும் த்த பாட கர்  
அ தன் அண்ணா மைல அவர்கள்.
தமி  ழ  கத்  தி  லி  ந்  கைல  வாணர் 
என். எஸ். கி ஷ்ணன், ரி.எம். ம ரம் 
ஆகி ேயார்‘ த ள பதி’ நாட கத்ைத நடத்

 வ  தற்காக  ஹற்ற  க்கு  வ  ைக 
  ரிந் தி ந்தனர்.
நாட கத் க் குப்பாடல் கு  வி ன ராகப் 
பா  வ தற்கு ஒ  ேநர் கத் ேதர்   ந ைட
ெபற்ற . அதில் தன் நி ைலயில் ெதரி
வானார். நாட கத் தின்    ப்பா டல்க
ைள ம் பா ம் வாய்ப்ைப ம் ெபற்றார்.
அப்ெ பா  கைல வாணர் என். எஸ். 
கி ஷ்ணன் அவர்கள் “எதிர் காலத்தில் நீ  
நல்லேதார் பாட கனாய் திகழ்வாய்” என 
வாழ்த்தி ஆசீர்வ தித்தார்.
அந்த மாெப ம் கைல ஞரின் வாழ்த்  
அ தன் அண்ணா மைல அவர்க ைள   
இ லங்ைக   ம ணித் தி  நாட்டில் ஒ  
சிறந்த குர லிைசக் கைல ஞ ராக உ  வாக்
கி ய .

13வயதில்  பாடத்ெ  தா  டங்  கி  யவர் 
இன்  83 வய தி ம் கணீ ெரன்ற குரல் 
 வ ளத்ைதக்   ெகாண் டி க் கின்றார்.

1957ஆம் ஆண்டில் அ தன் அண்

ணா மைல அவர்களின் குரல் இலங்ைக  
வா ெனா லியில் ஒலித்த .
ெமல் லி ைசப்பா ட லா கேவா ெபாப் பி
ைசப்பா ட லா கேவா அல்ல.

 ெப ம்  இைச  ய  ைமப்பாளர் 
ேக.எம். ஸவாஹிர் மாஸ்டர் அவர்கள் 
 ெதா ழி லா ளர்  ேவைள நிகழ்ச் சியில் 
பாடல் பா  வ தற்கு வி. த்த ழகு அவர்க
க்கும், அ தன் அண்ணா மைல அவர்

க க்கும் வாய்ப்ப ளித்தார்.
இதைன எப்ெ பா ம் நன் றி டன் 
அ தன் அண்ணா மைல அவர்கள் 
நிைன    கூர்ந்  ெகாள்வார்.

1960இல்  யாழ். நக ர சைப மண்ட
பத்தில் நைட ெபற்ற நவா லி ர் ெசல்லத்

 ைர  அ வர்களின் ‘நிைன ச் சின்னம்’ 
நாட கத்தில் கழ்ெபற்ற கர்நா டக சங் கீ
தக்க ைலஞர் எஸ்.க  ணா கரன் அவர்க
டன் பின்னணி பாடி யாழ். மண் ணில்

கால்   ப தித்தார்.
ெகாக் குவில் நந்தாவில் பகு தியில் 

வாழ் விடம் ேதடிக்ெ காண்டார்.
1960 கால  கட்டத்தில்  யாழ்ப்பா
ணத்தில்  ெதன்  னிந்  தி  யா  வி  லி  ந்    
 வ ர வ ைழக்கப்ப ம் நடன மங்ைக யர்
கைள ைவத்  சதிர்க்கச்ேசரி (சின்ன
ேமளம்) ஆல யத் தி  வி ழாக்களில் நைட
ெபற்   வந்த .
இதில் ஈழத்  ரம ணி யம்மாள் எனப்
கழ் ெபற்ற ராஜ லட் சுமி கு  வினர் கழ்
ெபற்  விளங் கினர்.
ேமைடயில் இைசக்க ைல ஞர்கள் இைச 
மீட்  வார்கள்,பாட கர்கள் பா  வார்கள், 
நடன மங்ைக யர்கள் நட ன மா  வார்கள்.
இ ேவ சதிர்க்கச்ேசரி என விளங் கி
ய .

‘நிைன ச் சின்னம் ’ நாட கத் திற்குப் 
பின்னணி பாட வந்த அ தன் அண்ணா
ம ைல  அ வர்கள் யாழ்ப்பா ணத்தில் தங் கி 
 விட்டார். அவ க்கு பா  வ தற்குச் சந்
தர்ப்பம்   ேவண் ம்.
அப்ெ பா  அவ க்கு ராஜ லட் சுமி 
சதிர்க்கச்ேசரிக் கு வில் பா  வ தற்கு 
வாய்ப் க் கிைடத்த .
அதைன  மகிழ்ே  வா  ஏற்  க்
ெகாண்டார். அந்தக் கு  வி ன டன் ஐந்  
ஆண்  கள்   ப ய ணித்தார்.
இைசக் கு க்களின் வர விற்கு ன்னர்  
ஆலயத் தி  விழா அரங்கங்க ைள   ஆக் கி
ர மித் தி ந்த நிகழ்ச்சி இ .
பின்னாட்களில் இந்த  சதிர்க்கச்ேசரி 

வழக்ெ கா ழிந்  ேபாய் விட்ட .
யாழ்ப்பா  ணத்தில்  அப்பி ,  பபி , 
கண்ணன், ராதா கி ஷ்ணன்(வயலின்), 
காந்தன், சகா ேதவன் ேபான்ற  க ைல ஞர் 
 கைள உள்ள டக்கி இரட்ைடயர் இைசக்
கு  ஆரம் பிக்கப்பட்ட . இ 1965. அேத 
1965ஆம் ஆண்  யாழ்ப்பா ணத்தில் 

கண்ணன் ேகாஷ்ரி ஆரம்ப மா ன .
இதில் பிரா தான பாட க ரானார் அ தன் 
அண்ணா மைல அவர்கள்.
அப்ெ பா  பார தியார் பாட டன் 
இைச நிகழ்ச்சி ஆரம்ப மாகி பக் திப்பா
டல்கள்  பா டப்பட்  பின்னர் திைரப்ப டப் 
 பா டல்கள் பாடப்ப ம்.
அந்த நாள்களில் அ தன் அண்ணா
மைல அவர்கள் சீர்காழி எஸ்.ேகாவிந்
த ரா ஜன்   அ வர்களின் பாடல்க ைளேய 
கண்ணன் ேகாஷ் ரியில் பாடி  வந்தார்.
காலத் திற்ேகற்ப கண்ணன் ேகாஷ்ரி 
மா தல் ெபற்ற .
கி ஸ்ண ர்த்தி ேபான்ற ஆரம்ப கால 
பாட கர்கைள அ த்  ஸ்ரனி சிவா னந்
தன்  ேபான்ற டிப்பான பாட கர்க ம் 
கண்ணன் ேகாஷ் ரியில் அங்கம் ெபற்
றனர்.
கண்ணன் ேகாஷ் ரியின் பிர தான பாட
கர்க ளாக அ தன் அண்ணா மைல , 
ஸ்ரனி  சி வா னந்தன் ஆகிேயார் திகழ்ந்
தனர் .இலங்ைகயின் எல்லாப்பா கங்க
ளி ம் கண்ணன் ேகாஷ்ரி அரங்ேக றி
ய .
அ தன் அண்ணா மைல அவர்களின் 
க ம் ேமேலாங் கி ய .
இலங்ைக வாெனா லியில் ஆரம்ப மான 
ெமல் லி ைசப்பா டல்கள் நிகழ்ச் சியில் 
பங் கு  பற்ற இைச ய ைமப்பாளர் ேக.எம். 
ஸவாஹிர் மாஸ்டர் ஊடாக வாய்ப் க் கி

ைடத்த . ஆர். த்  சாமி, ெறாக்சாமி, 
கண்ணன் ேநசம், ேமாகன்ராஜ் ஆகி ேயா
ரின்  இ ைசயில் ெமல் லிைசப் பாடல்
கைளப் பாடினார்.

1970களில் உ  வான ஈழத்  ெபாப்
பி ைச யி ம் அ தன் அண்ணா ம ைல 
  கழ்ெபற்றார்.

‘ெபாப்  பி  ைசப்  பிதா ’  நித்தி  கன  க
ரட்ணம் , ‘ெபாப் பி ைசச்சக்க ர வர்த்தி ’ 
ஏ.ஈ. மேனா கரன் ஆகிேயார் வரி ைசயில் 
அ தன் அண்ணா மைல அவர்க ம் 
ன்ன ணி   வ கித்தார்.
இவ ர  ‘ஓ ஷீலா ...ஓ சாந்தி  ேடான்ற் 
க் அற் மீ..’ என்ற பாடல் இவ க்கு 

ெப ம்  கைழ ஈட் டிக்ெ கா த்த .
வண்ைணத் தி யாகன் இயற் றிய இப்பா
ட க்கு கண்ணன் –ஸ வா ஹிர்   இ ைச ய
ைமத்தனர்.
அ தன் அண்ணா மைல அவர்கள் பங்
கு பற் ம் அத்தைன நிகழ்ச் சி க ளி ம்  
 பா டத்த வ றாத பாட லாக ‘ஓ ஷீலா... ஓ 
சாந்தி  ேடான்ற் க் அற் மீ..’ இைசப்
பி ரி யர்களின் இத யங்களில் இடம் பிடித்
க்ெ காண்ட . இதில் ேவடிக்ைக என்ன

ெவன்றால் இந்தப் பாடல் அதி க ளவில் 
பாடப்பட்ட     ஆ ல யத் தி  விழா ேமைட
களில் தான் என்றால் நம்  வீர்களா?
கண்ணன் ேகாஷ்ரி இைச நிகழ்ச்சி 
என்ப  ஒ  ஒ ங்கில் நைட ெப ம்.

தலில் பக் திப்பா டல்கள், அ த்  
ஈழத் ப்பா டல்கள், ெதாடர்ந்  திய, 
பைழ ய  தி ைரப்ப டப்பா டல்கள், நிைற வா 
கப் ெபாப் பி ைசப்பா டல்கள் என அைம 
ம். சில இடங்க க்கு இைச நிகழ்ச் சிக்
காகச் ெசல்ைகயில் இந்த ஒ ங் கு கள் 
 எல்லாம் ஒ க்கப்பட்   வி ம்.
தி  வி ழாைவ நடத்  கின்ற உப ய கா
ரேர ‘ த லில இந்தப்பாட்ைடப் பா ங்
ேகா   பி றகு உங்கட பாட் க்கைளப் படி
ங்ேகா, ெபாடி யைளச் சத்தம் ேபாடா மல்
ைவச் சி க்க ேவண் ம்’ என்பார்கள்!
என்ன ெசய்வ ? 
இைசக் கு வின் இைச நிகழ்ச்சி ஒ ங்
கு கேள மாறிப் ேபாகின்ற அள க் கு
மக்கள் மனங்களில் இடம் பிடித்த பாடல் 
‘ஓ ஷீலா ஓ சாந்தி..’ இ  ேபால அ  தன்
அண்ணா மைல அவர்களின் ஜன ரஞ்சக 
அந்தஸ் ப் ெபற்ற பாடல்கள்:

 ைகயா  ைகயா..

இ ய ற்  றி  யவ ர் 
ஈழத்  இரத் தினம்    
இைச: கண்ணன் –
ஸ வாஹிர்.
அ த்த வீட் க்
கல்யா ணிக்குக் 
கல்யாணம்..
இ ய ற்  றி  யவ ர் 
இைற  தாஸன் (பீ .
எச்.அப் ல் ஹமீத்)   இைச: கண்ணன் –
ேநசம்.
ரயில் ஓ  யாழ் ரயில் ஓ ..
இயற் றி யவர்  இரா ைசயா,   இைச: கண்
ணன் –ேநசம்.
கிஸ் மீ டார்லிங்..
இயற்றி இைச ய ைமத்  பாடினார் 
அ தன் அண்ணா மைல.  
இப்படிப் பல பாடல்கள் அ தன் அண்
ணா மைல அவர்களால் பாடிப்ப தி வா கின.
இலங்ைக வாெனாலி இந்த ெபாப்
பிைசப் பாடல்க க்கு மிகச் சி றப்பான 
இடம்  வ ழங் கி ய . அன்  அறி விப்பாளர் 
பீ.எச். அப் ல் ஹமீத் அவர்கள் இந்த 
ெபாப் பி ைச   என்ற வடிவம் உ வாகப் 
பல்ேவ  பணிகைள ஆற்றி ள்ளார்.
பாடல்கள் மக்களிடம் ெசன்றைடய 
வாெனாலி  வாயிலாக  அளப்பரிய 
ேசைவைய  வழங்கி ள்ளார்.
அ தன் அண்ணாமைல அவர்கள் 
இந்த ெபாப்பிச்ைச பற்றிப் ேபசும் 
ெபா ெதல்லாம் பீ.எச். அப் ல் ஹமீத் 
அவர்கள் பற்றி பல்ேவ  தகவல்கைள  
ெதரிவிப்பார்.
கைலயரங்கங்களில் தம்ைம அறி கம் 
ெசய்  ைவக்கின்ற ேவைளகளில் தம  
பாடல்கைளப் பா வதற்கு உற்சாக 
ட்டிப் ேபசுவார். “ஈழத் க் கைல ல 

கில் என்ைன எப்ெபா ம் உயர்வாக 
மதிப்பவர். இப்ெபா  வைர என் டன் 
ேபசிக்ெகாண்டி ப்பவர், என  எ த் க்
க க்கும், ெதாைலேபசி அைழப் க் 
க க்கும் பதிலளித் ப் ேபசி வ ம் 
அவர  வழி காட் தலில் என  பாடல் 
கள் மக்கள் மனங்கைளச் ெசன்றைடந் 
தி க்கின்றன” என்  அ தன் அண் 
ணாமைல அவர்கள் நன்றி மறவாமல் 
வாெனாலி, ெதாைலக்காட்சிச் ெசவ்வி 
களி ம் ேமைடகளி ம் ெதாடர்ச்சியாகக் 
கூறி வ கிறார்.

ெகாேரானா ண்  யி ரியின் லம் 
ஏற்பட் ள்ள பாதிப்  கைள ,  அதன் 
லத்ைத, விைள  கைள ஒ  ச க 

உள வியல் கண்ே ணாட்டத்தில் ஆய்  
ெசய் தி க் கிறார் லா சி ரியர் ேக.நித் தி
யா னந்தன். உள நல ஆேலா ச க ராகப் பணி
யாற் ம் இவர் ஒ  ண்  யி ரியல் ஆய்
வா ள  மாவார் .
இந் ைல ம த்  வர்கள், ம த் வ 
சுகா தார பணி யா ளர்க க்கு சமர்ப்பணம் 
ெசய் தி க் கிறார். 
ெகாேரானா என்ற தீய கி மி இன்  
உல ைகேய ஆட்டிப் பைடக் கி ற  

2019 டிசம்பர் 19ஆம் நாள் சீனாவில் 
னான் மாகா ணத்தில் ஊகான் என்ற 
இடத்தில் ஒ  கட  ண  சந்ைத யி
லி ந்  ெதாடங் கி ய தா க ம் அல்ல  
அங் கி ந்த ண்  யி ரியல் ஆய் க் 
கூடத்தில் இ ந்  ெவளிப்பட்ட தா
க ம் பல தக வல்கள் ெசால்லப்பட்
டா ம், சீனாவில் இ ந்  றப்பட்  
இன்  உலகம்  வ ைத ம் ஆட்டிப் 
பைடத் க் ெகாண் டி க் கி ற  இந்ேநாய். 
ஒ  கம் ெதரி யாத எதி ரி ேயா  
நாம் ேபாராடிக் ெகாண் டி க் கிேறாம். 
இ  ன்றா வ  உலக த்தமா? அ
குண் க்குப் பதில் ண்  யிரி குண்
கள் பயன்ப த்தப்ப  கி றதா?எ ம் 

வினா ம் எ  கி ற . பல அர சியல் கங்
க ம் கட் ப்பா டற்ற அதன் விைள 
க ம் ெதாடர்ந்  வ  கின்றன. 
இத் ெதாற் றினால் ஏற்ப ம் பாதிப்
கள், அதி லி ந்  மீள்வ , அர சியல் 
வி  கங்கள், கட் ப்பா ம் விைள 
க ம், உள பாதிப்  க ம் மீட் சி ம் எனப் 
பல விஷ யங்கள் இந்த லில் ேபசப்ப 
கின்றன. இந் ைல ஐந்  அத் தி யா யங்க
ளாகப் பிரிக் கிறார் ஆசி ரியர். 

லில் ன்  ைர களின் தைலப் 
கேள கவி ந யத்ே தா  அ ைமந் ள்ளன. 
பிறந்த மண்ணில் இ ந்  பள்ளி 
நண்பன் திறந்த மடல் என ம், 
ெப ங்க டைலக் கடந்  ேபரா சி ரி
யரின் அன்  மடல் என ம், 
உடன் வா ம் உயிர்த்  ைண வியின் 
உவைக மடல் என ம், 
இலங்ைக மண் ணி லி ந்  இனிய 
மகளின் பாச மடல் என ம்  
அழ காக கவிைத நயத்ே தா  வைகப்ப
த்தி வழங் கி யி க் கிறார். 
இத் ெதாற்  பல வடி வங்களில்  பல 
வைக க ளாக சிக்கன் குனியா, ெடங்கு, 
எேபாலா, சார்ஸ், பன்றிக் காய்ச்சல், எலிக் 

காய்ச்சல் ேபான்ற பல காய்ச்சல்களின் 
ெதாடர்ச் சி யாக இப்ே பா  ெகாேரா னா
வாக  வந் தி க் கி ற .
இ  மிகப்ெப ரிய த ப் சி வணி கத் க்
கான  திட்டமா என ம் ஐயம் எ  கி ற .  
உலக சுகா தார நி  வ னத்தின் குள  ப டி
யான அறிக்ைககள், த ப்  சி களின் எதிர்
வி ைள கள், அதன் டக்கம் மீண் ம் 
அ  மதி என அ  தி யிட டியாத ஆய்
கள் , அறிக்ைககள் ெவளி வ  கின்றன.
கடந்த ஆண்  இந் தி யாவில் பல ேகாடி 
ேபர் நைட பயணம் ல மாக ெசாந்த 
ஊர் தி ம் பி ய , அதன் ல மான 
மர ணங்கள், அவ லங்கைள எல்லாம் நம் 

கண் ன் நி த்  கி ற  .ேவத ைன கைள, 
மர ணங்கைளக் கூட சாதைனப் பட் டியல் 
ேபால ஊட கங்கள் திரித்  நாள்ே தா ம் 
பிேரக்கிங் நி ஸ் என  மக்கைள பய 
த் தி ய ம்,மக்கள் பிணங்கைள எரிக்க 

,அடக்கம் ெசய்ய டி யாமல் நதி க ளி ம் 
சாைல ேயா ரங்களில் வீசி ய ம்,  நிஜா
தீன் மசூ தியில் இ ந்  ெதாற்  பர வி

விட்ட தாக பரப்பி விடப்பட்ட மத அர சி
ய ம் எனப் பல அவ லங்கள் நைட ெபற்
றன.  
ஒவ்ெ  வா  மனி  த  க்கும்  இந்த 
ண்  யிரி தாக் குதல் குறித்த அ  ப

வங்கள் ஒவ்ெ வா  வித மாக  இ க் கி ற . 
ெகாேரானா ேநாய்க்கு ம த் வம் பார்த்
ததால் ெதாற் க்கு ஆளாகி இறந்த  ஒ  

ம த்  வரின் பிணத்ைதக் கூட அடக்கம் 
ெசய்ய வி டாமல் மக்கள் மனி த   ேந ய மற்ற 
ைறயில் ேபாராட்டம் நடத் திய அவலம் 

நடந் தி க் கி ற . இந்ே நாயால் பாதிக்கப்
பட்ட தந்ைதக்கு தண்ணீர் தராமல் ஒ  
தாய் மகைள த த்த  .அனாைத ேபால் 
அத்தந்ைத ெத வில் இறந்த  எனப் பல 
அவ லங்கைள, இந்த ைல வாசிக் கும்
ேபா  நம் கண் ன் நி த்  கி ற . இந்த 
லில்  ஆய்  ேநாக்ே கா  பல ெசய்

திகள் தரப்பட் ள்ளன.
ெகாேரா னாைவப் பற் றிய கவிைத 
ல்கள், ெதாகுப் கள், சி  க ைதகள் 

எனப் பல பைடப் கள் ெவளி வந் தி ந்

தா ம் ம் ெகாேரா னா ைவப்பற்றி 
அதன் ஒவ்ெ வா  பிரி  க ைள ம், அதன் 
உடல் சார்  பா திப் கள், தனி ம னித பாதிப்
கள் ,மன உைளச்சல்கள் அதில் இ ந்  
மீள்வ  எப்படி என்ப  பற் றி ம்,மன 
உைளச்சல் கார ண மாக பல ேபர் மர ண
ம ைடந்த  ஏன் என்ப  பற் றி ம்  பல 
விஷ யங்கைள ஆய்  கைள ள்ளி விவ
ரங்க ேளா  நமக்கு இந்த ல் வழங் கு
கி ற . 
ெகாேரா னாவின் லம் உடல் பாதிப் , 
மன நிைல பாதிப்  என்பைதத் தாண்டி  
ஊர டங்கு காலத்தில் ஏற்பட்ட ச க நிகழ்

 க ைள ம் லா சி ரியர் வரிைசப் ப த்
 கிறார். ஊர டங்கு காலத்தில் குழந்ைதப் 

பிறப் கள் அதி க மாகி இ க் கின்றன. 
குழந்ைதத்  தி  ம  ணங்கள்  அதி  க
ரித் ள்ளன .  இமாச்சலப் பிர ேதசம் 
,மணிப் ர் ஆகிய மாநி லங்களில் அதிக 
குழந்ைதத் தி  ம ணங்கள் நைட ெபற் றி
க் கின்றன மக்கைள, இைள ஞர்கைள 

மயக்கும்  வைலத்தள விைள யாட் கள் 
ெப  கி ள்ளன.
இதன் ல மாக சட்ட வி ேரா த மான 
ெதாடர் கள் ெபண்கைள மயக்கி வைல
வி ரித்  பாலியல் ன்  த்தல் ெசய்
வ , பணம் பறிப்ப  ேபான்ற ெசயல்கள்  
அதி க மா கி ள்ளன. ஒன்ைலன் பணப் 
பரி வர்த்தைன ேமாச டிகள், ஒன்ைலன் 
வர்த்தக நி  வ னங்கள் ெபயரில் பல 
வழி களில் மக்க ளி ட மி ந்  பணம் பறிக்
கின்ற  ெசயல்கள் அதி க ரித் ள்ளன.

 மன உைளச்சல் கார ண மாக தற்ெ கா
ைலகள் அதி க ரித் ள்ளன. இந்த ேநாய் 

மீதான அச்சம்,வ ைம 
ேவைல யின்ைம இப்படி 
பல வைக களில்  தற்
ெகா ைல களில் ஈ  ப 
கின்ற அவலம் நைட
ெபற் றி க் கி ற .
ம ப் பி ரி யர்கள் தவி 
ப்  என்ற தைலப்பில்  
ம க்க ைட கைள டி
யதால் அதிக மன உைள 
ச்ச   க்கு  ஆளான 
ம  ேநாயா ளிகள். வசதி பைடத்ேதார் 
ஒன்ைலன் ல மாக ம  பா னத்ைத 
வாங்கி அ ந் வ . வசதி இல்லா த
வர்கள் கள்ளச் சாராயம்,ேசனி ைடசர், ஆல்
கேஹால் ேபான்ற பல அமி லங்கைள, 
ெவளிப்  றம்  பயன்ப  த்தக்  கூ  டிய  
ம ந்  கைள ேபாைத த ம் ம  வாக 
உட்ெ காண்  இறந்  ேபா ன . ேவைல
யின்ைமயால் ெபா  ளா தார சிக்கல் ஏற் 
 பட்ட . பல நி  வ னங்கள், உண வ கங் 
கள், ெதாழில் ட்ப நி  வ னங்கள், கைட 
கள், திைர ய ரங் குகள், ெதாழிற்சா ைலகள் 
டப்பட்டன. ஆட்ேடா, டாக்ஸி ேபான் 

 றைவ நி த்தப் பட்டன.
இ  பல லட்சக்க ணக்கா ன வர்க க்கு 
வ  மான இழப்ைபத் தந்த . இதன்  லம் 
ெகாேரானா தாக் கு த ைல ம் தாண்டி 
மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் என்ப ைத ம் 
விளக்க மாக ெசால் கிறார்.
இந் லின் க் கிய அம்ச மாகக் க த 
ேவண் டி ய  பின் னி ைணப்  பகு திதான். 
லா சி ரியர் மிகுந்த அர்ப்ப ணிப்ே பா  

பல ஆய்  ல்கள், ெசய் தித்தாள்கள், 
ெதாைலக்காட்சி ஊட கங்கள், கட்  ைர 
கள் ஆகி ய வற் றி லி ந்  ெதாகுத்  
அைவ பற் றிய  ள் ளி வி வ ரங்க ைள ம் 
வழங் கி ள்ளார். 

ண்  யி ரி களின் வைககள், அைவ 
உ  வாகும் உண ப் ெபா ட்கள் ,ேநாய்
கைள ஏற்ப த் ம் ண்  யி ரிகள் , 
 ைவரஸின் ஆய்  பட் டியல் எந்ெதந்த 
வ  டங்களில் ஆய்  ெசய்யப்பட்டன 
என்ற விவ ரங்கள்  ஆப்கான் தல் ஸிம்
பாப்ேவ வைர யி லான 221 நா  களில் 
ெகாேரா னாவில் பாதித்த வர்கள்,மர ண
ம ைடந்த வர்கள், குண ம ைடந்த வர்கள், 
ேசாதைன ெசய்யப்பட்ட வர்கள், நா
களின் மக்கள்ெ தாைக ஆகிய  விவ
ரங்க ைள ம் ெதாகுத்  வழங் கி யி க்
கிறார். ெகாேரானா ேசாதைன டி  க
ளின்படி, நா  களின் பட் டியல் , பாதிக்கப்
பட்ட வர்கள் விப ரங்கள் குறிக்கப்பட் ள்
ளன. ஃ ' நிேமா னியா காய்ச்ச க்கும் 
ெகாேரா னா க்கும் உள்ள ேவ  பா  

விவ ரிக்கப்பட் டி க் கி ற . ண்  யி
ரிகள் ஆ  தங்க ளாகப் பயன்ப த்தப்
பட்ட ேபார்கைளப் பற் றிய விவ ரங்கள் 
தரப்பட் ள்ளன. அ  குண் க்கு பதில் 
ண்  யி ரிகள் ெகாடிய ேநாய் கி  மிகள் 
எவ்வா  ஆ  தங்க ளாகப் பயன்ப த்தப்
பட் ள்ளன என்ப ைத ம் விவ ரிக் கிறார். 
இந் திய மாநி லங்களில் ேநாயா ளிகள் 
,பாதித்த வர்கள் ,குண ம ைடந்ேதார் பட் டி
யைல 24.3.2021 வைர ள்ளி விவ ரத்
ேதா  ெதரி வித் தி க் கிறார்.
ெகாவிட் த ப்  சி களில் எத்தைன 
வைகத் த ப்  சிகள் இந் தி யாவில் 
ெச த்தப்ப  கின்றன உல க ளா விய 
நிைலயில் எத்தைன வித மான த ப் 
சிகள் எந்ெதந்த நி  வ னங்கள் தயா ரிக்
கின்றன என்ற விவ ரங்க ைள ம் குறிப்
பிட் டி க் கிறார். ெகாேரா னா வினால் ஏற்
ப ம் உடல் பாதிப் கள் அதற்கான தீர் 
க ைள ம் ெசால்லியி க்கிறார். 
ெகாேரானாைவப் பற்றிய ஒ   
விவர  லாக ,  வ ங்காலத்தில் 
ெகாேரானா பற்றிய ெசய்திகைள அறிந்  
ெகாள்ள வி ம் ேவா க்கும், ெதாற்  
ேநாய் பற்றிய ஆய் கைள நடத் ேவா 
க்கும்  சிறந்த வழிகாட்டி லாக இந் ல் 

அைமந்தி க்கிற  என்ப  உண்ைம. 
மிகுந்த பிரயத்தனப்பட்  பல்ேவ  
ஆய் கைள ெசய்  இந்த ைல ஆசிரி 
யர் உ வாக்கி இ க்கிறார். நிச்சயமாக 
வ ங்கால ண் யிரிகள் பற்றிய 
ம த் வ உலகின் ஆய் க க்கு ைழ 
வாயிலாக இந்த ல் அைம ம் என்ப  
நிதர்சனம். 
ல் : ண் யிர் எதிரி (ெகாேரானா ஓர் 

ச க  உளவியல் கண்ேணாட்டம்) 
ஆசிரியர்: ேக. நித்தியானந்தன் 
(உளநல ஆேலாசகர்)
192 பக்கங்கள், விைல பாய் 150  
ெவளியீ : இனிய நந்தவனம் பதிப்பகம் 
17,பாய்க்காரத் ெத , உைற ர்,
தி ச்சி 620003.
ெதாடர் க்கு : 94432 84823
மின்னஞ்சல்: nandavanam10@gmail.com
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ைடத்த . ஆர். த்  சாமி, ெறாக்சாமி, 
ண்ணன் ேநசம், ேமாகன்ராஜ் ஆகி ேயா
ன்  இ ைசயில் ெமல் லிைசப் பாடல்
ைளப் பாடினார்.
1970களில் உ  வான ஈழத்  ெபாப்
பி ைச யி ம் அ தன் அண்ணா ம ைல 
கழ்ெபற்றார்.
‘ெபாப்  பி  ைசப்  பிதா ’  நித்தி  கன  க

ெ பி தி

இ ய ற்  றி  யவ ர் 
ஈழத்  இரத் தினம்    
இைச: கண்ணன் –
ஸ வாஹிர்.
அ த்த வீட் க்
கல்யா ணிக்குக் 
கல்யாணம்..
இ ய ற்  றி  யவ ர் 
இ
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விகாரம் அைமந்த தலம்
இச்சா ச னத்தில் வ3டகர அதன என்ற வி டத்தில் 
விகாரம் அைமக்கப்பட்ட ெதன்  ெசால்லப்ப  கின்
ற . அதனால் அ  திைற ேசரி அைமந் தி ந்த இடம் 
என்ப  பர ண வி தா னவின் விளக்கம். ஆயி ம் வாச
கத்தின் ெமாழி ெப யர்ப்பில் வாச கத் தி ள்ள வாேற 
மாற்ற மின்றி இடப்ெப யைரக் குறிப் பிட் ள்ளார். இடப்
ெபயர் பற்றித் ெதளி  ப த்த ேவண் டிய ேதைவ
ண் . வ3டக3ரிக, வ3டக ரிக என் ம் ெசாற்கள் 
ஆதி கால இலங்ைகக் கல்ெவட்  களில் காணப்ப 
கின்றன. அைவ ெவவ்ேவ  ெபா ள்கைளக் குறிக்கும் 
ெசாற்க ளாகும். அைவ ெசாற் பி றப் பி ம் ெவவ்ேவறா
னைவ. வ3ட என்ப  இவ் வி ரண்  ெமாழித்ெ தா டர்
க க்கும் ெபா  வா ன . பிரா கி  த மான அச்ெசால் 
வ4hண்ட என் ம் சமஸ் கி  த ெமா ழிச்ெசால் ல மாக 
வந்த . அ  இ  ேவ  க த் க்கைளக் ெகாண்ட . 
த லா வ தாக அ  ெபான், ெபா ள், திர வியம் த லா

ன வற்ைறக் குறிக்கும். இரண்டா வ தாக அ  கலன்கள் 
த லான (மட்பாண்டம்) பாத் தி ரங்கைளக் குறிக்கும்.
 வ3ட என்ற ெசால் டன் க3ரிக என்ற ெசால் இைண
 மி டத்  அதைன 'திைற ேசரி' எனக் ெகாள்ளலாம். 
க3ர என்ப  க் ஹ என்ற சமஸ் கி  த ெமா ழிச்ெசால் 
ல மாக வந்த . ஆனால் வ3ட என்ற ெசால் டன் 

கரிக (காரிக) என்ற ெசால் இைண  மி டத்  உ  வாகும் 
கூட்  ெமாழி ன்ைன ய தி ம் ற் ம் ேவ  பட்ட 
ெபா ைளக் குறிக்கும். கரிக (காரிக) என்ற பிரா கி 
தச்ெசால் க்  என் ம் சமஸ் கி  தச்ெசால் வழி யாக 
வந்த . க்  என்ற விைன ய டிச்ெசால் ெசய், பண்  
என்ப வற்ைறக் குறிக்கும். இந்த விளக்கத்தின் அடிப்
ப ைடயில் ேநாக் கு மி டத்  வ3டக ரிக எனன்ற கூட் 
ெமா ழிச்ெசால் கலன்கைள உற்பத்தி ெசய்ே வாைரக் 
குறிக்கும் . எனேவ வல் லி ரம் ெபான்ேனட்டில் 
வ ம் வ3டகர என்ற ெசால் (மட்)பாண்ட உற்பத்தி 
என்பைதக் குறிக்கும். அ  அதந என்ற ெசால் டன் 
இைணந்  வ  வதால் இந்த விளக்கம் உ  தி யா கின்
ற . அதந என்ப  'குறித்த இடம்' என்ற க த்  ைடய 
ஆஸ்தாந என்ற சமஸ் கி  தச்ெசால் வழி யாக வந்த . 
எனேவ வல் லி ரம் சாசனம் மட்கல உற்பத் திச்சா ைல
யிைன அல்ல  மட்க லங்கைள வைனேவார் வா ம் 
இடத்ைதக் குறிக் கின்ற  எனக் ெகாள்வேத சால ம் 
ெபா ந் ம்.
இங்கு குறிக்கப்ப ம் வ3டகர என்ற ெசால் வட கைர 
என்ற தமிழ்ச்ெசால்லின் பிரா கி த வடிவம் என்  
ெகாள்வ  லைம ேநாக்கில் ெபா த்த மற்ற . ஒலி ய
ைமதி ைறப்படி அவ்வா  க  தலாம். ஆயி ம் கூட்

 ெமா ழியின் ெசாற் பி றப் பிைன ஆராய் கின்ற ேபா  
அ  பிரா கி  த ெமாழி ல மான ெதாடர் என்ப  
ெதளி வாகும். ேவற்  ெமா ழியில் வழங் கிய இடப்ெப
யைரப் பிரா கி  த ெமா ழியில் ெமாழி ெப யர்த் க் கூ
கின்றனர். அதனால் இடத்தின் லப்ெபயர் வடிவம் 
ெதரி ய வில்ைல. ஆனால் அ  எவ் வி த மான இடம் 
என்பைதத் ெதளி வாகப் ரிந்  ெகாள்ள டி கின்ற . 
விகாரம் மட்கல உற்பத் தி யா ளர்கள் வா ம் தலத்தில் 
உ  வா ன  என்  க  த  டி கின்ற .

 அர சனின் ெபய ம் வரி வ டிவ வளர்ச் சி ம்
ெபான்ேனட்டின் காலம், அதில் குறிப் பி டப்ப ம் 
அர சனின் அைட யாளம் என்பன கவ னித்தற் கு ரி யைவ. 
இவற்ைறப் பற்றிப் பல ம் ெவவ்ேவறான விளக்கங்
கைளக் கூறி ள்ளனர். மகா ராஜ வஹய என்பைத அ
ரா த ர அர ச னா கிய வசபம் (கி.பி 67  111) என்  பர ண
வி தான ெகாள்வார். வச பனின் ஆட் சிக்காலம் அவ 
ைடய கணிப் பிேல ெப  ம ள விற்கு கி.பி தலாம் 
ற்றாண் க் கு ரி ய தாகும்.
சாச னத்தின் எ த் க்களின் வரி வ டிவ வளர்ச்சி 
காலத்தால் இ  ற்றாண்  க க்குப் பிற்பட்ட
தாகும். அ  இ வ ாகு குல மன்னர் காலத்தில் ஆந் திர 
ேதசத்தில் ஏற்பட்ட வரி வ டிவ வளர்ச் சி நி ைலைய 
ெவளிக்காட்  வ தாகும். இலங்ைகயில் ேவெறந்தக் 
கல்ெவட் டி ம் இவ்வா றான வளர்ச் சி நிைல காணப்ப
ட வில்ைல. ரா தன எ த் தியல் நி  ண ரான தானி இச்
சா சனம் கி.பி ன்றாம் ற்றாண் க் கு ரி ய  என்  
க  வார். எனேவ, நாக தீவின் ேமல் அதி காரம் ெபற்
றி ந்த வஹய என் ம் அரசன் மகா வம்சம் நிரல்ப
த் ம் அரசர் ஆவ லியில் இடம்ெப றாத அர ச ெனா
 வ னாதல் கூ ம். அவன் அ  ரா த  ரத் திற்கு வட பா

லான பகு தி களில் ேமலா திக்கம் ெச த் திய ஒ  வ
னாதல் ேவண் ம்.

ெபௗத்த படிமம்
இலங்ைக யி ம் பிர தா ன மாக யாழ்ப்பா ணத் தி ம் 
கிைடத்த சிற்பங்களில் தன்ைம யா ன வற் றி ெலான்  
வல் லி  ரத் திேல கண்ெட த்த த்தர் படிமம். அ  இந்
நாட் ச் சிற்பக்கைல வளர்ச் சியின் உன்ன த மான அைட
யாளம். இலங்ைக யிேல கட்டட, சிற்பக்க ைல களின் 
வர லா  நாக டன் ஆரம்ப மா கி ய . இதைன இ  வைர 
ஈழ நாட்  அறி ஞர்களால் சரி வரப் ரிந்  ெகாள்ள 
டி ய வில்ைல. கட்ட டக்கைல வளர்ச் சிக்கு மரத்தில் 

அைமக்கப்பட்ட உ ப்ப டி கேள அடிப்ப ைட யா னைவ 
என்  ெசன்ற ற்றாண் டிேல பர ண வி தான க  தி 
னார். ஆரி யக் கு டி ேயற்றங்கள் பற் றிய சிந்த ைனகள் 
ேமேலார் குழாத் தி ன ரி ைட யி ம், குறிப்பாக ஒ  
கு  கிய வட்டத் திற் குள்ேள அகப்பட் க்ெ காண்ட 
வர லாற்றா சி ரி யர்க க்கும் ஏற்பட் டி ந்த காலத்தில் 
அறி வியல் அடிப்ப ைட யி லான சிந்த ைன கைள ன்
ெகாண்  வ ம் மனப்பான்ைம காணப்ப ட வில்ைல.
நாகர்கள் மைல களின் ஓரங்களில் ெப ம் பாைற
க ைள ம் ண்க ைள ம் ெவட் டி ெய க்கும் ைற  
யிைன அறிந்த வர்க ளாவர். அவ்வா  எ த்த கற்பா ளங் 
 கைளக் ெகாண்  பிர மாண்ட மான அள  ைடய கல்
ல ைற க ைள ம் மித மான அள  ைடய கல்ல ைற க ைள 
ம் உ  வாக் கி னார்கள். நீள மான ண்கைளச் ெச க்
கிய ேகாலத்தில் வழி பாட் த்த லங்க ளிேல கூைர
கைளத் தாங்கும் வண்ண மாக நிைல நி த் தி னார்கள்.
வல் லி  ரத் ப் ெபௗத்த படிமம் ெபான்ேனட் டிேல 
குறிப் பி டப்ப ம் விகா ைரக் கு ரி ய . அைவ யி ரண் ம் 
வல் லி ர ஆழ்வார் ேகாவிலின் வளா கத்தில் கிைடத்
தைவ. அங் கி ந்த படிமம் ஆற டிக்கு ேமலான உய ர

 ைட ய . ஆனால் சுண்ணா கத்தில் கிைடத்த படிமம் 
12 அடி உய ர மா ன . அைவ யி ரண் ம் மிக விசா ல
மான கற் ண்கைள ெவட்டி, அவற்ைறச் ெச க்கி 
அைமத்த சிற்பங்க ளாகும். நாகரின் உன்ன த மான 
ெதாழில் ட்பத் திற்கும் ெச க் கு ேவ ைலப்பா  களில் 
அவர்கள் ெபற் றி ந்த அ  ப வங்க க்கும் இச் சிற்
பங்கள் உதா ர ணங்க ளாகும். இக்கா லப்ப கு தி யி ம் 
பிந் திய ற்றாண்  க ளி ம் இவற்ைறப்ே பான்ற நின்
ற ேகா லத் தி லான படி மங்கைள இலங்ைகயின் வட மத்
திய பகு தியில் உ  குைணப் பிர ேத சத் தி ம் உ  வாக்

கி ள்ளனர். மகா இல் ப்ப ல ம வி ள்ள படி மத்தில் 
நாகர் வழ ைமப்படி தமிழில் ெபயர் எ  திய அைட
யாளம் ெதரி கி ற .
வல் லி  ரத் ப் படி மத்தில் குறித்த சிற்பம் சிறி தா
க ம் உய ர மற்ற தா க ம் அைமந் தி க் கின்ற . ேகசம் 
சிறி ய தா க ம் உய ர மற்ற தா க ம் அைமந் தி க் கி ற . 
ேகசம் சிறிய சு ள்க ளாகத் ேதான் ம் வண்ண மாக 
அதைனச் ெச க் கி ள்ளனர். கா கள் க த்தின் அடி  
வைர மிக நீண்  காணப்ப  கின்றன. கம் மலர்ச்
சி யா ன . கு ண் சிரிப்  ேதான் ம் வைக யி லா ன . 
மடிப் க்கள் அைமந்த சீவரம் பாதங்கள் வைர நீண் ள்
ளன. இப்ப டிமம் கி.பி நான்காம் ற்றாண் டிற் கு ரி ய  
என்  ெகாள்ளப்ப  கின்ற . அ  ஆந் தி ர ேதச கைலப்
பா ணிக் கு ரி ய  என்  அதைனப் பற்றி ஆராய்ந்த 
ல ைம யாளர் க  வர். அ  இப்ே பா  பாங்ெகாக் 
நகரின் மத் தி யி ள்ள தன்ைம விகா ரத்தின் சாைல
ெயான்றின் ைலயில் ைவக்கப்பட் ள்ள . அங்
குள்ள எவ க்கும் அத ைனப்பற்றி எ ம் ெதரி யா . 
இலங்ைகையச் ேசர்ந்த வர்கள் எவ ம் 1906 இன் 
பின்னர் அதைனக் காண வில்ைல.
ஒட்  ெமாத்த மாக ேநாக் கு மி டத்  வல் லி  ரத்தில் 
வாழ்ந்த நாகர் ெபௗத்த சம யத் திற்கு ஆத ர  வழங்
கினர். ெபான்ேனட்  வாச கத் தின்படி மட்க லங்களில் 
உற்பத்தி நைட ெப  கின்ற தலத்தில் விகா ர ெமான்  
அைமக்கப்பட்ட . வல் லி  ரத்தில் கிைடத்த படி ம ம்
அதற் கு ரி ய தாகும். அ  ங்கா லி ந்த காலத்தில் 
எ த்த ைகப்ப டத்தில் இைட யி ைடேய தமிழ்ப் பி
ராமி வடி வங்கள் ெதரி கின்றன. 
யாழ்ப்பாணத்தில் கிைடத் ள்ள ஏைனய ெபௗத்த 
படிமங்களில் தமிழப்ெபயர்கள் ெச க்கப்பட் ள்ளன. 
அந்தக்காலத்தில் யாழ்ப்பாணக் குடாநா  'ணாகதீ ' 
என்ற ெபயரால் வழங்கியைம குறிப்பிடத்தக்க . 
அங்கு ஸிவிராய(ன்) என்ற ெபய ைடய சிற்றரசன் 
ஆட்சி ரிந்தான். அவன்மீ  வஹய என்ற அரசன் 
ேமலாதிக்கம் ெபற்றி ந்தான். ஆைனக்ேகாட்ைட 
த்திைர, வல்லி ரம் ெபான்ேன  என்பன மட் ேம 

பிராந்திய அரசரின் இயற்ெபயர்கைளக் குறிப்பி  
கின்றன. ேவ  எல்லாவைகயான பண்பாட் ச் சின் 
னங்களி ம் 'ேவள்' என் ம் பதவி நிைலப்ெபயேர 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . பிரேதசத்தி ன ம் அதன் 
ஆட்சியாளரின ம் தமிழ்ப்ெபயர்கள், ன்னர் இங்கு 
குறிப்பிடப்பட்டவா  ெபான்ேனட்டில் சற்  விகார 
மாகிப் பிராகி தமயம் ெபற் ள்ளன. தற்ேபா  ஆதாரங் 
க ம் சான் க ம் ெப கி வ ம் நிைலயில் மர  
வழியான க த் க்கள் மைறந் வி கின்றன. இ  
அைனவ ம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண்டிய விடயமாகும். 

(ெதாட ம்...)

ெதாகுப் : நா.த ஜா
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67கடந்த ஆ  தசாப்தங்க ளாக தமி ழி ம் 
ஆங் கி லத் தி ம் எ  தி வ ம் ேக.எஸ். சிவ கு
மாரன் திற னாய் ,  பத் தி ெய த் , ஆக்க இலக்
கியம், பத் தி ரிைக ஆசி ரியர், லா சி ரியர், ெமாழி
ெப யர்ப்பாளர், ஆங் கில  ஆசி ரியர் எனப் பல் 
ைற களில் இயங்கி வ  பவர்.
மட்டக்க ளப்  ளி யந் தீ வி ள்ள சிங்க ள வாடி 
என்  ன்னர் அைழக்கப்பட்ட பகு தியில்  
ைகலாயர் ெசல்ல ந யினார்  தங்கத் தி ர வியம் தம்
ப திக்கு 01.10.1936இல் த்த மக னாகப் பிறந்
தவர் சிவ கு மாரன். தாய்தந்ைத ய ர  ர் வீகம் 
யாழ்ப்பாணம் என அறி ய  டி கி ற . இவர்  தன  
ஆரம்பக் கல் விைய ஆைனப்பந்தி சு. .ஆ பாட
சா ைலயில் ெபற்றவர். அதன் பின்னர் மட்டக்க
ளப்  ெசன் ேமரிஸ் கல்  ரி யி ம் ெதாடர்ந்  
மட்டக்க ளப்  னித ைமக்கல் கல்  ரி யி ம் 
அதன் பின்னர் மட்டக்க ளப்  அர சினர் கல் 
ரி யி ம் கற்றார்.  1953இல் 
ெகா ம்  வாசி யா கிய சிவ கு
மாரன் ெகா ம்  இரத்ம லாைன 
இந்  க்கல்   ரியில்  கற்  
எஸ். எஸ். சி ேசாத ைனயில் 
சித் தி ெபற்றார். அதன் பின்னர் 
ம  தாைன ெசன்ற் ேஜாசப் கல்

 ரியில் கற்  எச். எஸ் சி. சித்
தி ய ைடந்தார். ேபரா தைனப் பல்
கைலக் கழ கத்தில் ெவளி வாரிப் 
பட்டப் படிப்ைப ேமற்ெ காண்  
பி .ஏ . பட்டம் ெபற்ற இவர், 
ெதாடர்ந்  ெசன்ைனப் பல்க
ைலக்க ழ கத்தின் எம். ஏ. ஆங் கில 

இலக் கிய சிறப்  பட்ட ம் ெபற்றார். இந் தி
யா வி ள்ள ேன திைரப்படக் கல்  ரியில் 
திைரப்பட இர சைனத் திற னாய் ப் பயிற் சிைய 
1990இல் ேமற்ெ காண்  சான் றிதழ் ெபற் றி க்
கிறார்.
ெடயிலி நி ஸ், தி ஐலன்ட், வீர ேக சரி, 
நவ மணி ஆகிய பத் தி ரி ைக களில் உயர்ப த
வி களில் ஆசி ரிய பீடங்களில் இயங் கி யவர். 
நவ மணி பத் தி ரி ைகயின் ஸ்தாபக பிர தம ஆசி
ரியர். இலங்ைக, ஓமான், இந் தியா ஆகிய நா
களில் பணி யாற்றி தமிழ் ஆங் கிலம் ஆகிய 
ெமாழி களில் இலக் கியம், சினிமா ேபான்ற ைற
களில் திற னாய் க் கட்  ைர கைள எ  தி யவர்.  
ெகா ம்பில் ன்  சர்வ ேதசப் பாட சா ைல க
ளி ம் அெம ரிக்கா, மாைல தீ , ஓமான் ஆகிய 
நா  க ளி ள்ள பாட சா ைல க ளி ம் ஆங் கில 
ஆசி ரி ய ராகப் பணி யாற் றி யவர். ெவளி நா 
களில் ஆங் கில இலக் கியம்  கற் பித்தவர்.
வாெனாலி, ெதாைலக்காட்சி ஆகிய ஊட கங்
களில் இவர் பங்க ளிப் ச் ெசய் ள்ளார் . 
வாெனா லியில் வர்த்தக, ேதசிய ேசைவ களில் 
பகு தி ேநர அறி விப்பா ள ராக, தமிழ் ஆங் கிலம் 
ஆகிய இ  ெமாழி க ளி ம் பணி யாற் றி யவர். 
வாெனாலி ெசய்திப் பிரிவில் தமிழ் ெசய்தி 
ஆசி ரியர், ெசய்தி வாசிப்பாளர், ஆங் கில ெசய்தி 
வாசிப்பாளர், ெதாைலக்காட் சியில் த லா வ  
தமிழ் ெசய்தி பிரதித் ெதாகுப்பாளர், ‘ஊர்க்
ேகாலம்’ த லா வ  அளிக்ைக யாளர் ஆங் கி ல
ேச ைவயில் The Arts magazine என்ற வாராந்த 
நிகழ்ச் சிையத் ெதாகுத்  தயா ரித்  அளித்த 
த லா வ  தமிழர்.
சிவ கு மாரன் எ  திய ல்க ளாக, (1)Aspects 

of Culture in Sri Lanka(1989), (2)Tamil Writing in 
Sri Lanka (1964), (3) அைச ம் படி மங்கள், (4) 
அண்ைமக்கால ஈழத் ச் சி  கைதத் ெதாகுப்
கள்  பத்தி எ த் க்க ம் பல் திரட் க்க ம் 

 04, (5) இந் திய  இலங்ைக இலக் கியம் ஒ  
கண்ே ணாட்டம் (2005), (6)இ ைம, (7)ஈழத்  
எ த்தா ளர்கள் ஒ  விரி வான பார்ைவ (2009), 
(8)ஈழத்  தமிழ் நாவல்களிற் சில திற னாய் க் 
குறிப் கள்  பத்தி எ த் க்க ம் பல் திரட் 
க ம் 06, (9)ஈழத் ச் சி  க ைத க ம் ஆசி ரி யர்
க ம்  ஒ  பன் கப் பார்ைவ (1962– 1979), 
(10)ஈழத் ச் சி  க ைத க ம் ஆசி ரி யர்க ம் 
 ஒ  பன் கப் பார்ைவ (1980–1998), (11) 
ஈழத் ச் சி  கைதத் ெதாகுப் கள்: திற னாய்   
பத்தி எ த் க்க ம் பல் திரட்  க ம் 03, (12)  

ஒ  திற னாய்வா ளரின் இலக் கியப் பார்ைவ.
(2008), (13)காலக் கண்ணா டியில் ஒ  கைல 
இலக் கியப் பார்ைவ (2020), (14)ேக.எஸ்.சிவ கு
மாரன் ஏ  களில் திற னாய் / ம திப் பீ கள் சில, 
(15)ைகலா ச ப தி ம் நா ம், (16)சினமா! சினமா! 
ஓர் உலக வலம், (2006), (17)சிவ கு மாரன் 
கைதகள், (18)ெசான்னாற்ே பால 1 (19)ெசான்
னாற்ே பால 2, (20)ெசான்னாற்ே பால  3(2008), 
(21)திற னாய்  என்றால் என்ன?(2004), (22)
திற னாய் ப் பார்ைவகள்  பத்தி எ த் க்க ம் 
பல் திரட் க்க ம்  01, (23)பண்ைடய கிேரக்க 

தன்ைம  யா  ளர்கள்  (24)பிற
ெமாழிச் சி  க ைதகள் சில, (25)
மர  வழித் திற னாய் ம் ஈழத் த் 
தமிழ் இலக் கி ய ம்  பத்தி எ த்
க்க ம் பல் திரட் க்க ம் 07, 

(26) ன்  ற்றாண்  களின் 
ன்ே னாடிச் சிந்த ைனகள்  பத்தி 

எ த் க்க ம் பல் திரட் க்
க ம் 05, (27)கைல இலக் கியப் 
பார்ைவகள் (2014), (28)திைரப்
படத் ைறயில் (கட் ைரத் 
ெதாகுப்  2020), (29)கைல , 
இலக் கியத் திற னாய் ,  (30) 
ஈழத்  இலக் கியம் ( ல்களின் 

அறி கம்) (1998) (31), ஈழத் த் சி  கைதத் 
ெதாகுப் கள் (திற னாய் ), (32) அண்ைமக்கால 
ஈழத் ச் சி  கைதத் ெதாகுப் கள் (திற னாய் ) 
(1999), (33) ஈழத் த் தமிழ் நாவல்களிற் சில 
(திற னாய் ), உட்பட 42 ல்கைள இவர் எ
தி ள்ளார். அச்சில் உள்ள இவ ர  சில ல்கள் 
விைரவில்  ெவளி வ ர வி க் கின்றன.
உலக இலக் கியக் களஞ் சி யங்கள் இரண்டில் 
இலங்ைக இலக் கியம் பற்றி இவர் எ  திய சில 
கட்  ைரகள் இடம்ெபற் ள்ளன.இவர் Asian 
Films நடத் திய திைரப்பட வகுப்  களில் விரி

 ைர யா ள ரா க ம் இ ந் ள்ளார்.இவ ர  பணி
கைளப் பாராட்டி பல நி வனங்கள் ெகௗர வித்  
ள்ளன. இலங்ைக Press Indtitute, College of 

Journalism ஆகி யன  இவைர 2008ஆம் ஆண்டின் 
சிறந்த ஆங் கிலப் பத்தி எ த்தா ள ராகப் பாராட்டி 
பரி ச ளித்த .
கன டாவின் ‘தமிழர் தகவல் ஏ ’ இவைரப் 
பாராட்டிக் ேகடயம் வழங் கி ய . இலங்ைக வட 
கி ழக்கு மாகாண ஆ னர் வி ம் இவ க்கு 
வழங்கப்பட்ட . 
அெம ரிக்காவில் இவர் ஆங் கி லத்தில் எ  திய 

Subliminal Assault என்ற கவி ைதக்கு, The Poetry 
of America உய ரிய வி  வழங்கிக் ெகௗர வித்
த . 
இலங்ைக தணிக்ைக சைபயின் ஓர் அங்கத்த
வ ரா க ம் இவர் இ ந்  வ  கிறார்.
இவர், Film Critics and Journalists Assosiation 
என்ற அைமப்பின் ஸ்தாபக உ ப் பி னர்களில் 
ஒ வர். இந் தி யாவின் அைனத்  லக திைரப்பட 
விழாக்க ளி ம், ேகரள அைனத்  லக விழாக்
க ளி ம் அைழப்பின் ேபரில் ஆண்  ேதா ம் 
1991 ஆம் ஆண்  தல் கலந்  ெகாள் கிறார்.
இவரின்  பணி கைளப் பாராட்டி மல் லிைக 
ெசப்ெடம்பர் 1988 இத ம், ஞானம் சஞ்சிைக 
ஏப்ரல் 2011 இத ம், கனடா காலம் ஜனவரி 2021 
இத ம் இவைர அட்ைடப்பட அதிதியாக ெகளர 
வித்  கட் ைரகள் எ தி ள்ளன. ஜீவநதி ேக. 
எஸ். சிவகுமாரன் பவளவிழாச் சிறப்பிதைழ 
ஐப்பசி 2011இல் ெவளியிட்  ெகௗரவித்த . 
யாழ்.சர்வேதச திைரப்படத் தி விழா 2020 
இல் இவ க்கு வாழ்நாள் சாதைனயாளர் வி  
வழங்கப்பட்ட . 
இலங்ைக கலாசார அைமச்சி னால் ‘ேதசத்தின் 
கண்’ வி  வழங்கிக் ெகௗர விக்கப்பட்டவர். 
ஈழத்  இலக்கிய வரலாற்றில் இவரின்  ெபயர் 
என் ம் நிைலத்தி க்கும்.

பிலி/ ேக  ெகாைட  தமிழ் 
மகா வித் தி யா ல யத்தில்  28  வ
டங்கள் ேசைவ ஆற் றிய சிேரஷ்ட 
ஆசி ரி ய ம், பகு தித்த ைல வ 
மான  ெசல்வி யேசாைத ஆலா ல
சுந்தரம் 16.9.2021 தல் தன  
ஆசி ரிய ேசைவயில் இ ந்  
ஓய்  ெபற்றார்.
இவர்  தன  ஆரம்பக்கல்
விைய ேகாப்பாய் சர வ ண ப வா
னந்த   வித் தி யா ல யத் தி ம்,  உயர்கல் விைய 
யா/சுண் டிக் குளி மகளிர்  கல்  ரி யி ம், பட்டப் 
படிப்ைப ேபரா தைனப்   பல்க ைலக்க ழ கத் தி ம்  
நிைற ேவற் றிய பி 1988 ஆம் ஆண்  ஆசி ரி யப்

ப ணிைய கம்பஹா கல் எ லிய அலிசார் 
மகா வித் தி யா ல யத்தில் ஆரம் பித்தார்.
பின் 1994 ஆம் ஆண்  இட மாற்றம் 
ெபற்  பிலி/ ேக ெகாைட தமிழ் மகா 
வித் தி யா ல யத்தில் ெதாடர்ந்  ஓய்   
நிைல வைர தன  மகத்தான ேசைவைய 
கல் வியில் மட்  மன்றி , இைண பா
ட வி தானச் ெசயற்பா  க ளி ம் ஆற்
றி ய வரார் . இவர் தன  ஓய் க்கா
லத்தில் உடல் ஆேராக் கி யத்  ட ம், 

சகல வளங்க  ட ம் சிறப்பாக வாழ பிலி/
ேகெகாைட தமிழ் மகாவித்தியாலய அதிபர், 

ஆசிரியர்கள் , பாடசாைலச்ச கம் சார்பாக 
வாழ்த் கிேறாம். 

தி. ஞானேசகரன்

gd;Kf ,yf;fpa MSikahsu; 

rhfpj;jpa uj;dh

இலங்ைக அரசின் 2020ஆம் 
ஆண் க்கான சாகித்தியரத்தினா  
உயர் இலக்கிய வி திைன ேக. 
எஸ். சிவகுமாரன் ெபற் ள்ளார். 
அதைனெயாட்டி இக்கட் ைர 

பிரசுரமாகிற

Nf.v];.rptFkhud;
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டப் ளி . எஸ். சீனியர் என்ற ஆங் கி
லக்கவி தன  பிர சித்த மான The Call of 
Lanka என்ற கவி ைதயில்,
“இலங்ைக அன்ைனயின்
நீண்  யர்ந்த மைலச் சிக ரங்களின்
ேமேலறி நின் ,
ெபான் னிறக் கட ல ைலைய
பார்க் கின்ேறன்.
ரா தன வாழ் வி டத்தின்
சிதி லத் தி லி ந்
அந்த அன்ைனயின் ஆத்மா
எைன அைழத்தைதக் ேகட்ேடன்:
'என் கழ் பாடிட ஒ  கவி ஞைனத் தா!
கவி ைதயில் இைழக்க ேவண் டிய அைனத்
ைத ம் இைசத் தி ம்
ஒ  பாணைனத் தா!”  என் கிறார்.
இலங்ைக அன்ைனயின் குரல் அ .
கவிஞர் சீனியர் இலங்ைக அன்ைனக்கு 
உ  தி ெமாழி கூ  கிறார்:
நிச்ச ய மாக,
அவன் உன் ெசாந்தப் தல்வ னா யி
ப்பான்,உன் கர்ப்பப்ைப யி லி ந்  

ஜனிப்பான்.நில  சிந் ம் கான கத்ைத 
அவன் பா வான். ெவயில் எரிக்கும் 

விண்ைண அவன்பாட்டில் ைவப்பான்.
அன்ைன மார்பின் ெமன் சூட்டில்
பாசம் தவ ம் அவள் விழிச் சு டரில்
உயிர்த்ெத வான்,வ வான், அவன் நிச்ச
ய மாக!அந்தக் கவி எ ந்தான்!
அந்தக் கவிதான் சி.வி.ேவ ப்

பிள்ைள!
சீனியர் என்ற கவி ஞனின் கன  அவர் 

வாழ்ந்த காலத் தி ேலேய பலித்  விட்ட .
1938இல் சீனியர் மைறந்தார் 

எனி ம், வங்கக்கவி தாகூரின் ஆ
ைமயின் நிழலில் வளர்ந்த சி.வி.ேவ ப்
பிள்ைள,1935இல் தன  Vismadgenne 
என்ற ஆங் கி லப்பா நாட கத்தின் லம் 
மைல ய கத்தின் வட்ட ெகாைட ,மடக் கும்
ற  ேதாட்டத்தில், ஒ  கவி ஞனின் உத
யத்ைதப் பிர க டனம் ெசய் கிறார்.

1949இல் Wayfarerஎன்ற ஆங் கிலக் 
கவி ைதத்ெ தா குப்பின் ல ம், 1954இல் 
In Ceylon's Tea Garden என்ற ஆங் கிலக் 
கவி ைதயின் ல ம் ஈழத்தின் ஆங் கி
லக்  க வி  லகில்  சி.வி.தன  இலக் கி யத்த
டத்ைதப் பதிக் கிறார்.
சீனியர் எ  தி ய ைதப்ே பால, சிவ

ெனா ளி பாத மைலயின் பழைமப் ெப
ைம யிைன அவர்  பா ட வில்ைல. தனித்  
ஓங்கி உயர்ந்  நிற்கும் அந்த மைலயின் 
அழ ைகப்பா ட வில்ைல. ங் கிந்த ெசங்
குத் ப் பாைற யிைன, ைக ட்டமாய் 
கவி ம் அதன் நீர் வீழ்ச் சிைய அவன் 
பாட வில்ைல. ரப்பார்ைவயில் மிளி ம் 
சிகி ரி யாவின் எழிைலப்  பாட வில்ைல. 
மின்ேன ரியாப் பசுந்த ைரயில் ேமய்ந்  
 ம கி ம் பசு மா  கைளப் பற்றி அவர் 
பாட வில்ைல. இலங்ைகயில் எைவ
ெயல்லாம் பழ ைமப்ெப ைம உைட ய
னேவா அைவ ய ைனத்ைத ம் அவன் 
அலங்கார ெமாழியில் வர் ணிப்பான்   
என்ற சீனி யரின் வார்த்ைதயில் அவன் 
மாய்ந்  ேபாக வில்ைல.ஏரி கைள, அதில் 
கிழ்க்கும் தாமைர மலர்கைள, கல்லில் 

கைல வண்ணம் கண்ட அழைக  அவன் 
வர் ணிக்க வில்ைல.
ஆனால்,"இலங்ைகயில் ேதயிைல, 

இறப்பர், ேதயிைலத் ேதாட்டங்களில் 
உைழத்  மா ம்   இ லங்ைக இந் தி யர்
களின் மத் தி யி லி ந்  ஒ  கவிஞன் 
எ ந் தி க் கிறான்.ஒ  காவி யக்  க வி
ஞனின்  வலி ைம டன் ஆங் கில 
ெமாழியில்   அவன் ேபசு கிறான்.இந்த 
ேதசத்தின் நாடற்ற, குர லற்ற பாட்டாளி 
வர்க்கத்தின் எட்    லட்சம் ேதாட்டத் 
ெதாழி லா ளர்களின் ெதளி வான, தீர்க்க
மான குர லாக இந்தக் கவிஞன் எ ந் தி
க் கிறான்" என்  மைல ய கத் தி லி ந்  

எ ந்த சி.வி.யின் இலக் கி ய    வ  ைகக்கு 
கட் டியம் கூ  கிறார் பம்பா யி லி ந்  
ெவளி யாகும் 'பாரத்ே ஜாதி' என்ற ஆங்
கில சஞ் சி ைகயின் ஆசி ரியர் ெஜக் 
ேமாஹன்.

"சி.வி.ேவ ப் பிள்ைள ஸ்பானி யக் 
 க விஞன் கார் ஸியா ேலார்க்கா விற்கு நிக
ராக வ  கிறார்;சிலிக்க விஞன் பாப்ேலா 
ெந  டா விற்கு, ரஷ்யப் ரட் சியின் 
விளா டி மீர்ம ய ேகா விஸ் கிக்கு அல்ல  
தற்ே பா  ஆங் கி லத்தில் எ  திக்ெ காண் டி

க்கும் எந்த கவி ஞ க்கும் நிக ரா ன வ ராக 
அவர் திகழ் கிறார்"  என்  கவிஞர் ெஜக் 
ேமாஹன் சி.வி.ையக் ெகாண்டா  கிறார்.
கவி தாகூ க்குக் காணிக்ைக யாக 

'விஸ்மா ஜினி' என்ற ஆங் கிலப் பாநா
ட கத்ைத1934இல் சி.வி.எ  தி ய ேபா , 
இலங்ைகயில் ன்ன ணியில் நின்ற ஆங்
கி லக்க வி ஞர்கள் யா  மில்ைல.1930களில் 
லண்டனில் ஆங் கி லக்க விைத உலகில் 
ஒ  பத்தாண்  கால மா வ  ேகாேலாச்
சிய தம் பி  த் ைவப் பற்றிப் ேபசு ைக 
யில், "தம் பி த்   சிறந்த கவி ஞ ரா கேவ 
ஆரம் பித் தி ந்தா ம், அவர் ெதாடர்ந்  
உ  தி யாக எ  த வல்ல சி ஷ் டி க ர மான 
கவி ஞ ராக எனக்குத் ேதான்ற வில்ைல" 
என் கிறார் ெஜக் ேமாஹன்.

“இலங்ைகயில் அப்ே பா  நைட
ெபற் க் ெகாண் டி ந்த சுதந் தி ரப்
ேபா ராட்டத்தில் தம் பி த்  பங்கு 
ெபற வில்ைல.அவ ர  நண்பர் அழகு 
சுப் பி ர ம ணி ய ம் அப்ப டித்தான். இந்
தக்   க வி ஞர்கள் எல்ே லா ேம brown 
Englishmen ஆவதில் அக்கைற ெகாண் டி
ந்தனர். தம் பி த்  ஏற்க னேவ அத்த

ைகய இங் லீஷ்கா ரன்தான்"  என்  தம் பி
த்  டன் ெந ங் கிய நட் ப்  ேப ணிய 
ற்ே பாக்கு நாவ லா சி ரியர் ல்க் ராஜ் 

ஆனந் ஒ  ேபட் டியில் கூ  கிறார்.
ஆனால், ேதயிைலத் ேதாட்டங்களில் 

உைழத்  மாய்ந்த லட்ே சாப லட்சக்க ணக்
கான மைல யகத் தமி ழரின் உயிர் ச்சாய், 
அவர்களின் உரிைம ர ச மா க  சி.வி.
திகழ்ந்தார்.ெசனட் சைபக் கட் டி டத்தின் 
பிர தம மந் தி ரியின் அ  வ ல க வா யிலில் 
140தினங்க க்கு ேமலாக நைட ெபற்ற 
உண்ணா வி ரதப் ேபாராட்டத்தில் ன்
னணிப் ேபாரா ளி யாக நின்றவர் சி.வி. அந்
தப்ே பா ராட்ட அ  ப வத்ைத கவி ைத யில்  
 வார்த்த ெப ங்கவி அவர்.

1930களில் ஆரம்ப மான இலங்ைகப் 

பல்க ைலக்க ழ கத்தின் ஆங் கி லத் ைற, 
அதன் தைல வ ராகத் திகழ்ந்த ேபரா சி
ரியர் ஈ.எப்.சி. ேடாைவக் அவர்களின் 
வழி காட்ட லில்   உ  வான பற்றிக் ெபர்
னாண்ேடா என்ற ஆங் கிலக் கவிஞர் 
தன  The Return of Ulysses  என்ற ஆங்
கிலக் கவிைதக் ெதாகுப்ைப ெவளிக்ெ கா
ணர்ந்த 1955இல்தான். இலங்ைகயின் 
ஆங் கிலக் கவிைத வர லாற்றின் ன்
ேனாடிக் கவி ஞ ரா க   பற்றிக் ெபர்னாண்ேடா 
ேபசப்ப  கிறார். ேபரா த ைனப்பல்க
ைலக்க ழ கத்தின் ஆங் கி லத்  ைறயின், 
இலங்ைகயின் ஆங் கிலக் கவி ஞர்களின் 
பாட ெந றியில் சி.வி. என்ற கவிஞன் எ த்
க்ெ காள்ளப்பட்ட ேத யில்ைல.
"ேபரா தைனப் பல்க ைலக்க ழ கத்தில் 
ண்ய காந்தி விேஜ நா யக்கவின் Giraya 

(பாக் கு ெவட்டி) நாவல் பற் றி ம், மைல
நாட்  சிங்கள உயர்வர்க்கத் தி ன ரின்
வீழ்ச்சி பற் றி ம் விவா தித் க் ெகாண்
டி ந்த ேபா , ெப ந்ே தாட்டங்க ளில்   
உ ைழக்கும் 'தமி ழர்கள்' ெதாடர்ந் ம் 
உைழத்த   வண்ண ேம யி ந்தனர்.ஆனால், 
ஆய் க்குத் தகு தி யான விட யப்ெ பா 
ளாக மைல ய கத்த மிழர் க த் தில்ெ காள்
ளப்ப ட ேவ யில்ைல.ேபரா த ைனயில் 
ஆங் கி லத்  ைறயில் சிறப் ப்ப யிற்சி 
ெநறியின் பாட வி தா னத்தில் சிங்கள, 
தமிழ் இலக் கியம் குறித்த ஒ  பாடம்  
ேபா திக்கப்பட்ட  ேபா தி ம், ெசவ் வியல் 
தமிழ் இலக் கி யேம ேபாதிக்கப்பட்டேத 
தவி ர வி ளிம்  நிைல இலக் கி யங்கள் 
அங் கீ க ரிக்கப்ப ட வில்ைல. சி.வி.ேவ ப்
பிள்ைள  பற் றிேயா அவ ர  கவி ைதகள், 
சி  க ைதகள் பற்றி நாங்கள் ேபசி ய  
கிைட யா .சி.வி.ேவ ப் பிள்ைள ஆங் கி
லத் தி ம் தமி ழி ம் எ  தி யவர். அவ ர  
எ த் க்க ளின் அ ர சி யல்சார் இ  ெமா ழித்
தன்ைம, ேதாட்டப்  ற   மக்க ளின்  நாட்
டார்பா டலில் அவ க் கி ந்த ட்ப மான 
பார்ைவ, கால னித் வ காலத் தி ம், 
1948, 1949காலப்ப கு தியில் ேதாட்டத் 
ெதாழி லாளர்கள் வாக் கு ரிைம ம க்கப்
பட் , அவர்கள் இலங்ைக ய ரல்லாத 
இலங்ைக ய ராக மாற்றப்பட்ட ைத ம் 
ஸ்ரீலங்காவின் ஆங் கி ல    எ த்தாளர் 
உ  வாக்கத்தில் காணா மல்ே பா ன  
ஒ     ய ரேம"  என்  ேபராதைனப் 
பல்கைலக்கழகத்தின்  ஆங்கிலத் ைறப் 
ேபராசிரியர் சுமதி சிவேமாகன் கூ கிறார்.  
ஆனால், பற்றிக் ெபர்னாண்ேடாவின் 

கவிைதத் ெதாகுப்  ெவளியாவதற்கு 
ன்ேப, இ ப  ஆண் க க்கு 
ன்ேப, 1934இல் சி.வி.யின் 

'விஸ்மாஜினி' என்ற  ஆங்கிலப்பா 
நாடகம் ெவளியாகிவிட்ட . அந் ல் 
ஆங்கில இலக்கிய உலகில்  ெபரி ம் 
ேபசப்படவில்ைல. அதன் பின்னர், 
பதிைனந்  ஆண் கள்  கழித் , 
1949இல் Wayfarer கவிைதத்ெதாகுப் ம், 
இ ப  ஆண் கள் கழித் 1954இல் 
In Ceylon's Tea Garden  என்ற கவிைத 

ம்,அதற்க த்த ஆண்டில், 1970இல் 
Born to Labourஎன்ற நைடச் சித்திர ம் 
ெவளியானேபா , ஆங்கில எ த்தில் 
சி.வி. தன  ஸ்திரமான இடத்ைத உ தி 
ெசய் ெகாண்டார்.

.நித் தி யா னந்தன்
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பைழைமЖΜ எப்ேபா ம் 
ம சு உண் . இதில் க்கியமாக 
தன் தலாக என்  வ ம் 

அைனத்திற்கும் அதிக க்கியத் வம் 
ெகா க்கப்ப ம். அந்த வைகயில் நாம் 
இன்  பார்க்கப்ேபாவ ம் அப்படியான 
ஒ  தன் தல்தான்...

 ேசர் ேஜான் ெகாத்தலாவல1956 
இல் "டக்கர்ஸ் ஒட்ேடாேடாம்" 
என்ற நி வனத்திலி ந்  காடிலாக் 
காைர (Cadillac) 17,000 பாய்க்கு 
வாங்கி ள்ளார். 
அந்த நி வனத்தின் இயக்குனர் 

சிரில் கார்டனர், ேகால்ட்ேபஸ் 
ேஹாட்டலில் ைவத்  இந்தக் காைர 
 ேசர் ேஜான் ெகாத்தலாவலவிடம் 
வழங்கி ள்ளார். 
இந்த கார் ேதாற்றத்திற்கு 

மட் மல்ல இதன் உள் 
அம்சங்களா ம் மிக ம்  ெப மதி 
வாய்ந்ததாக பார்க்கப்பட் ள்ள .

1956 காடிலாக் டிவில்லி ெபா வாக 
நான்கு சிலிண்டர் வாகனம் என்றா ம், 
இந்த குறிப்பிட்ட காரில் 8 சிலிண்டர் 
எஞ்சின் ெபா த்தப்பட்டி க்கும், 
இ  வழக்கமான டிவில்லின் சக்திைய 
இரட்டிப்பாக்குகிற . தானியங்கி 
கியர் ெபாக்ஸ் மற் ம் பவர் ஸ்டியரிங் 
ேபான்ற வசதிகைள ெகாண் ள்ள .
இந்த வாகனத்ைத ஓட் வ  ஒ  
ைமயான வி ந்தாக அப்ேபா  

இ ந்தி க்கும்.
இந்த காரில் ேரடிேயா 

,ெதாைலேபசி ேபான்ற சில கூ தல் 

ெசயல்பா க ம் 
இ ந்தன. இந்த 
காரின் ெதாழில் ட்பம் 
அதன் காலத்திற்கு 
அப்பாற்பட்ட . 
இந்த கார் 

சுற் ச்சூழ க்கு 
உகந்ததாக 
உ வாக்கப்பட்ட . 
ஏெனனில் இந்த கார் 
எந்த எரிெபா ைள ம் 
அல்ல  
எரிவா ைவ ம் 
ெவளிப் ற சூழலில் 
ெச த்தா .
மைறந்த பிரதமர் 

இந்தக் காைர 
அவர் இறக்கும் 
வைர ெசாந்தமாக 
ைவத்தி ந்தார். 

பின்னர் அைத விஸ்வ வீரசூரியர் 
என்பவர் வாங்கியள்ளார். வீரசூரியர் 
பின்னர் 1994 ஆம் ஆண்   ேசர் 
ேஜான் ெகாத்தலாவல பல்கைலக்கழக 
அ ங்காட்சியகத்திற்கு இந்த 
காைர பரிசாக வழங்கியதாக 
 ெசால்லப்ப கின்ற . 
அங்கு 

அ  தற்ேபா  
ெப ைம டன் 
நின் ெகாண்டி 
க்கிற .
ஒ  கிரீம் நிறத்தில் 

வர்ணம் சப்பட் ள்ள 
இந்தக் காரின் 
மகத் வம் தல் 
பார்ைவயிேலேய 
ெதரிந் வி ம். 
ஆனால் இந்தக் 

காைரப் பார்க்கும் 
ஒவ்ெவா வ ைடய 
கண்க ம் தானாகேவ 
அந்த கழ்ெபற்ற 
இலக்கத் தக கைள ேநாக்கிேய 
தி ம் ம். 

1 ஸ்ரீ 1.
எட்  சிலிண்டர் ெகாண்ட கார் 

அைர ற்றாண் க்கு ன்  ஒ  
அதிசயமாக இ ந்த . ெப ம்பாலான 
கார்கள் ன்  அல்ல  நான்கு 
சிலிண்டர்களாக மட் ேம இ ந்தன. 1 
ஸ்ரீ 1, பரந்த இ க்ைககைளக் ெகாண்ட 
இன்ைறய வாகனங்கைள விட மிகப் 
ெபரியதாகத் ேதான் கிற .  ஆனால் 

ரதி ஷ்டவசமாக பின் இ க்ைக 
சிறி  இடத்ைத விட் ச்  ெசல்கின்ற . 
இட  பக்க ஸ்டியரிங் ஒ  பைழய 

வாெனாலிக்கு அ கில் உள்ள . 
பக்கவாட்  கண்ணாடிகைள கூட 
உள்ேள இ ந்  சரி  ெசய்யலாம், 
ெப ம்பாலான கார்களில் இன் ம் 
அந்த வசதி இல்ைல.
காடிலாக் மற் ம் பி க்ஸ் 

ஆகியைவ அரசாங்க ேசைவ 
சுற் ப்பயணங்கள் மற் ம் எலிசெபத் 
மகா ராணியின் இலங்ைக வ ைகயின் 
ேபா  பயன்ப த்தப்பட்டன. 
இந்த கார்களில் சில எங்ேக என்  

யா க்கும் ெதரியா . ஒ ேவைள 
இந்த கார்கள் பைழய உேலாகத் டன் 
ேசர்த்  ைவக்கப்பட்டி க்கலாம்.
அப்பல்ேலா 12 விண்ெவளி 

வீரர்களான ெகப்டன் சார்லஸ் 
ேகான்ராட் ஜூனியர், ெகப்டன் 
ரிச்சர்ட் எப்.ேகார்டன் ஜூனியர், 
ெகப்டன் அலன் எல். பீன் ஆகிேயார் 
1970 மார்ச் 13 தல் 14 வைர 
இலங்ைகக்கு அரசு ைறப் பயணம் 
ேமற்ெகாண்டனர். இரண்  ன்னணி 
கார்கள் ேபாபி அர்னால்டாவால்  
ெபறப்பட்ட . ேபாபி அர்னால்டா 

அந்தக் காலத்தில் ேபாக்குவரத் த் 
ைறயில் சிறந்  விளங்கியவராவார்.
ேபாபி அர்னால்டா கட் நாயக்க 

விமான நிைலயத்தில் இ ந்  
ன்  அப்பல்ேலா 12 விண்ெவளி 

வீரர்கைள தன  காடிலாக்கில் காலி 
கத்திட க்கு அைழத்   வந்தார்.  

அர்னால்டாவின் நிகழ்ச்சி நிரலின் 
நகல் 3 விண்ெவளி வீரர்களால் 
ைகெயாப்பமிடப்பட்ட .
ேபாபி அர்னால்டாவின் காடிலாக் 

பின்னர் விற்கப்பட்ட ம் அதன் 
திய உரிைமயாளர் ப க்காக 
இயந்திரத்ைத அகற்றினார் 
என் ம் ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . 
ரதிர்ஷ்டவசமாக இ தியில் சில 

பாகங்கள் காணாமல் ேபானதால் அைத 
மீண் ம் ெபா த்த டியவில்ைல. 
தற்ேபாைதய நிைல மற் ம் இந்த 
காரின் உரிைம பற்றி எந்த தகவ ம் 
இல்ைல.

எஸ்.ேஜ.பிரசாத்

"1 ű 1" உǿமН தகΡ 
ெகாМட காைரР பФ ேய 
இПைறய ˙வǿРΧ... 
ஆС அОதЖ 

காǿП ெசாОதЖகாரУ 
இலЗைகǾП ΨПனாЦ 
ǼரதமУ மைறОத ேசУ. 
ேஜாП ெகாНதலாவல. 

இலЗ ைகǾП ΨதலாவΤ 
வாகன இலЖக தகடான
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காலத் க்கு ஏற்ப பல்ேவ  பல திய 
ேசைவ கைளப் பயன்பாட்டா ளர்கைளக் ேகட்
கா ம ேலேய  வட்ஸ்அப் அவ்வப்ே பா  ேமம்ப
த்தி வ  கி ற  ேபஸ் க் கிற்குச் ெசாந்த மான 

இன்ஸ்டன்ட் ெமேசஜிங் தள மான வட்ஸ்அப் 
அதன் ேமம்ப த்தப்பட்ட ேசைவ விதி  ைற
கைள விைரவில் அறி விக்கும் என்  கூறப்ப

 கி ற .
WABetaInfo  வழி யாக ெவளி யான அறிக்ைக யின்
படி, WhatsApp அதன் ப் பிக்கப்பட்ட ேசைவ 
விதி  ைற கைள பய னர்க க்கு ஒ  'வி ப்ப மாக' 
மாற் ம். இதன் ெபா ள் வட்ஸ்அப் பய னர்கள், 
வர வி க்கும் திய விதி  ைற கைள கட்டா ய மாக 
ஏற் க்ெ காள்ள ேவண் டிய சூழ் நிைல இ க்கா .
ஒ  பயனர் குறிப் பிட்ட பிஸினஸ் அக்க ண்ட் 
உடன் chat ெசய்ய வி ம் பினால் அவற்ைற review 
ெசய்  accept ெசய்  ெகாள்ள அவர்க க்கு 
வி ப்பங்கள் இ க்கும் என் ம் ெவளி யான 
அறிக்ைக சுட் டிக்காட் டி ள்ள . அறி யா த வர்க
க்கு, WaBetaInfo என்ப  வட்ஸ் அப்பில் வர வி
க்கும் அம்சங்கள் மற் ம் அப்ேடட்கைளக் கண்

கா ணிக்கும் ஒ  ஒன்ைலன் தள மாகும்.
இதன் சமீ பத் திய அறிக்ைக யா ன , " ப் பிக்
கப்பட்ட ேசைவ விதி  ைற கைள ஏற்கா ம ேலேய 
உங்கள் நண்பர்கள் மற் ம் கு ம்பத் தி ன டன் 
chat  ெசய்ய வட்ஸ் அப்ைபப் பயன்ப த்தலாம் 
என்  வட்ஸ்அப் அதி கா ரப் ர்வ மாக அறி
விக்கும்." என் கி ற .
கடந்த காலத்தில்  பல ைற ன் ம்   பின் 

மாக ெசன்ற வட்ஸ்அப் விதி  ைறகள்!
நிைன  ட்ட  ேவண்  டிய  அவ  சி  யேம 
இல்ைல, வட்ஸ்அப் தன  திய தனி  ரிைமக் 
ெகாள்ைகைய இந்த ஆண்  ஜன வரி மாதம் 
அறி  கப்ப த் தி ய  என்பைத நாம் அைன
வ ம் அறிேவாம்.ெப ம்பா லான பய னர்கள் 

திய ப்ைரவஸி ெபாலி சிைய "கட்டா ய மாக ஏற்
க்ெ காள்ளப்பட ேவண் ம் இல்ைல ெயன்றால் 

வட்ஸ்அப் ேசைவயில் இ ந்  ண் டிக்கப்ப 
வீர்கள்" என் கிற மிரட்ட லா கேவ பார்த்தனர்.
அதன் விைள வாக கிளம் பிய  ெவளிப்ப ைட

யான ேடட்டா ேசக ரிப் , ப்ைரவஸி சிக்கல் 
ேபான்ற  விமர்ச னத்தின் கார ண மாக வட்ஸ்அப் 
அதன் திய ெகாள்ைகைய ெகாண்  வ  வதில் 
ெபரிய த  மாற்றத்ைத கண்ட .
பின்னர் திய ப்ைரவஸி ெபாலிஸி குறித்  தன் 
பய னர்க க்கு நிைறய விளக்கங்கைள ெகா த்
த . ஒ   கட்டத்தில் நி  வனம் ெபாலி சிைய 
ஏற் க்ெ காள்வ தற்கான காலக்ெக  ைவ ம் 
பல ைற நீடித்த , ஏற் க்ெ காள்ளா விட்டால் 
பய னர்கள் வட்ஸ்அப் ேசைவைய பயன்ப த்த 
டி யா  என்ற , பின்னர் ெகாஞ்சம் கீேழ 

இறங்கி வந்  குறிப் பிட்ட சில அம்சங்கைள ெபற 

டி யா  என்ற , ஆனால் 
அப்படி எ  ேம நடக்க
வில்ைல .  தற்ே பா  பல 
மாதங்க க்கு பிறகு வட்ஸ்
அப்பின் திய ேசைவ விதி

 ைறகள் மீண் ம் ெவளி வ ர
ள்ள  ேபால் ெதரி கி ற .
ஆனால் இம் ைற என்ன 

மாதி ரி யான வித் தி யா சத்ைத 
எதிர்பார்க்கலாம்?
ஆனால்  இம்  ைற , 
ப் பிக்கப்பட்ட ேசைவ 

விதி   ைற கைள ஏற்காத 
வட்ஸ்அப் பய னர்கள் நண்
பர்கள் மற் ம் கு ம்பத் தி

ன டன் ெதாடர்ந்  chat  ெசய்யலாம் என்  
ெவளி யான ஒ  திய அறிக்ைக ெதரி விக் கி ற . 
இ ப் பி ம், கிள ட் வழங் கு நர்கைளப் பயன்
ப த் ம் பிஸினஸ் அக்க ண் டிற்கு அவர்கள் 
ெமேசஜ் அ ப்ப வி ம் பினால், அவர்கள் விதி  

 ைற கைள ஏற்க ேவண் ம்.
"எதிர்வ ம் அப்ேடட் ஆன  திய ேசைவ 
விதி  ைற கைள பய னர்க க்கு ஒ  வி ப்பத்
ேதர்வாக வழங்கும். ஆனால், கிள ட் வழங் கு நர்
கைளப் பயன்ப த் ம் பிஸினஸ் அக்க ண்ட்
க க்கு நீங்கள் ஒ  ெமேசைஜ அ ப்ப வி ம்
பினால், நீங்கள் விதி  ைற கைள ஏற்கா விட்டால் 

அவர்க க்கு ெமேசஜ் அ ப்ப டி யா ." என்  
WABetaInfo அறிக்ைக கூ  கி ற .
ேம ம் WaBetaInfo, தன  அறிக்ைகயில், 
வட்ஸ்அப் நி  வனம் அதன் ேசைவ விதி  

 ைறகள் குறித்த சமீ பத் திய மாற்றத்ைத மிக 
விைரவில் அறி விக்க திட்ட மிட் ள்ளதால், இ  
எப்ேபா  ேவண் மானா ம் பயனர்க க்கு 
ெதரிவிக்கப்படலாம் என் ம் ,  ஒ வழியாக 
வட்ஸ்அப் ப்ைரவஸி சிக்கல் டி க்கு வந்  
விட்ட  என் ம் கூ கிற .
இந்த மாற்றத்ைத ஆதரிக்கும் ஆண்ட்ெராய்ட் 
மற் ம் iOSக்கான ேலட்டஸ்ட் வட்ஸ்அப் பீட்டா 
அப்ேடட்ைட நி வனம் விைரவில் ெவளியி ம் 
என்  எதிர்பார்க்கப்ப கிற .

                               நன்றி: இைணயம் 

மீண் ம் WhatsAppன் திய ேசைவ விதி  ைறகள்; 

,k;Kiw Vw;fhtpl;lhy;,k;Kiw Vw;fhtpl;lhy;
vd;d elf;Fk;?vd;d elf;Fk;?
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மனி தனின் ேதைவ க ைள அ வ தா னித் ,  அவற்
றிற்கு  உத ம் வைகயில் ெபாறிகள் மற் ம் சாத
னங்கள் உ  வாக்கப்ப  கின்றன .  இன்  நாம் 
கா ம் ேபாக் கு வ ரத் ச் சாத னங்கள்,ெதாைலத்ெ தா
டர் க் க  விகள்,   கம்பி ட்டர்கள்,   சைம ய லைற 
உப க ர ணங்கள் என அைனத் ம்  மனி தனின் அன்
றாட  வாழ்க்ைகைய வளம்ப த்  வ தற்கா கேவ  
உ  வாக்கம் ெபற்றன. இவ்வா   உ  வாக்கப்பட்
டைவ காலப்ே பாக்கில் விைனத் தி றைனக் க த்திற் 
ெகாண்   அ ளவில் சிறி தாக அல்ல  ெபரி தாக மாறிச் 
ெசல்வ ைத ம் அவ தா னிக்கக் கூ டி ய தா க ள்ள . 
அேந க மான இலத் தி ர னியல் சாத னங்கள், ஆரம்ப  
கா லத்தில்   அளவில் ெபரி தாக இ ந் ,   தற்ே பா ,  
அதிக  சிறப் பி யல்  க டன் ைகய டக்க மா ன ைவ
யாக மாறி வ ம் அேத ேவைள,   சிற் சில  சாத னங்கள் 
பாரி ய  அ ள வி ன தாக  பரி ணாம  மாற்றம் அைட வைதக் 
காணக் கூ டி ய தா க வி க் கி ற . எ த் க்காட்டாக, தைர 
மற் ம் வான் ெபா ப் ேபாக் கு வ ரத் ச் சாத னங்கள், 
ற் க்க ணக்கான  மக்கைள  ஓரி டத் தி லி ந்  

இன்ே னா ரி டத் திற்கு  அைழத் ச் ெசல் ம் இட வ சதி   
ெகாண்ட ைவ யாக  மாற் றி ய ைமக்கப்பட்   பயன்
ப த்தப்ப  வைதக் காணலாம். இவ்வா றாக, சிறிய  
அல்ல   ெபரிய பரி மா ணங்கைள ேநாக் கிய நகர்  
விைனத் திறன், இலாப   ேநாக்கம் ேபான்ற பல்ேவ   
கார ணி கைளக் க த் திற்ெ காண்ேட   தீர்மா னிக்கப்ப 
கின்றன.   இவ்வ ைகயில்,நிைலப் ேபண்தகு   ப்
பிக்கத்தக்க   ஆற்றல் வள மான காற் றி லி ந்  மின்சா
ரத்ைதத் த  விக்கும் காற்றா ைல க ம் படிப்ப டி யாக  
அளவில் ெபரி தாக மாற்ற ம ைடந்    ெசல்வைதக் 
காணக் கூ டி ய தா க வி க் கி ற . அண்ைமயில்,உலகில் 
மிக ம் ெபரி தான   காற்றா ைல   மின்  பிறப்பாக்கி  
சீனாவில் கட்ட ைமக்கப்பட்    வ  வ தாக   ெசய் திகள்  
ெவளி வந் ள்ளன.
மனி தனின் ெசயற்பா கள் இயற்ைகையக் க

ைம யாகப் பாதித்த காலத்தின் ேகாலேம  வி ெவப்ப
மாதல் என் ம் கால நி ைல மாற்றம் எனக் குற்றச்சாட்
க்கள் எ ந் ள்ள நிைலயில் இந் நி ைல யிைன  மாற்

றி ய ைமக்கும் வழி  ைறகள் மற் ம் அதற்கான ெபாறி
 ைறகள்  ெதாடர்பில் கவனஞ் ெச த்தப்பட்  வ

கின்ற . குறிப்பாக,உலகின் நாளாந்த இயக்கத் திற்கு   
அத் தி யா வ சி ய மான  மின்னாkற்றல் உற்பத் திைய 
சூழைல  மாசு ப த்தாத  ெபாறி  ைற களால் உற்பத்தி 

ெசய்வ தற்கான யற் சிகள் ன்ென
க்கப்பட்   வ  கின்றன. “ெவள்

ைள யாைன” ஆக ைரச்ே சாைல   
நிலக்கரி   மின் ற்பத்தி நிைலயம் 
மாறி ள்ள  நிைலயில்,க ம்  ைகைய 
காற்றில் உமி ழாத  காற்றா ைலகள் 
அைமக்கப்ப   வ  ைத ம்  காணக்
கூ டி ய தா க ள்ள . வடேமல் மாகா
ணத்தில் கற் பிட்டிப் பகு தி யி ம் வட 
 மா கா ணத்தில் ேலாப்பைள,ேகர தீ
வி லி ந்  மற வன்  ல   வைர யி
லான  கடற்கைர மற் ம் மன்னாரில் 
ந க் கு டா வி ம் காற்றா ைலகள் அரச  
மற் ம் தனியார்  பங்க ளிப் டன் 
ேதாற்றம் ெபற் ள்ளன. 
இவ்வா றான  காற்றா ைலகள்,படிப்ப

டி யா ன  ப ரி ணாம  மாற்றத்தில் பாரிய பரி மா ணங்கைள 
ேநாக்கிப் பய ணிப்ப ைத ம் காணக் கூ டி ய தா க ள்
ள . பரி மா ணங்கள் அதி க ரித்  வ  ைகயில்,கடற்க
ைரயில் அைமக்கப்பட்ட  காற்றா ைலகள் கட க்கு 
உள்ேள ம் அைமக்கப்ப  வைத   அவ தா னிக்க  
டி கின்ற . இவ்வா றா ன    மாற்றங்களில் ஒன்

றாக,சீனாவின் மிங் ஜிங் (Ming Ying)  காற்றாைல உற்
பத்தி  நி  வனம் அளவில் ெபரி தான 16 ெமகாவற் 
(16MW) காற்றாைல  மின் ற்பத் தி யாக் கிைய  உ
வாக்கி வ  வ தாகத் ெதரி வித் ள்ள .
உலகின் கால நிைல  மாற்றங்கைள  அவ தா

னித்   ஒன்  பட்ட டி  கைள  எ க்க டி யா  
ேபாயி ப் பி ம்,சிற் சில வல்ல ரசு நா கள் இ  
ெதாடர் பி லான இலக் கு கைள  நிர்ண யித்  அதைன 
அைட ம் வைகயில் ெசயற்ப  வ   ஆ தல் அளிப்
ப தா க ள்ள . பல்ேவ   ைற க ளி ம் பிர கா சித்  
வ ம் சீனா, 2060 ஆம் ஆண்ட ளவில் ச் சிய  காப னீ
ெராட்ைசட்    வா  ெவ ளி ேயற்றம்  என அறி வித் ள்ள 
நிைலயில்,அெம ரிக்கா,2035 ஆண்டில் மாசற்ற மின்
னாற்றல் உற்பத்தி  எனத் தன  இலக் கிைன  ெவளி
யிட் ள்ள . இந் நி ைலயில், இந்த இலக் கு கைள 
அைட வ தற்கான  ைனப் க்க ம் ேமற்ெ காள்ளப்
பட்  வ  கின்றன.
காற்றாைல  மின் பி றப்பாக் கி கைள  உற்பத்தி  

ெசய் ம் பாரிய  நி  வ னங்க ளாக   ெடன்மார்க்கின் 
ெவஸ்டஸ், ஸ்ெபயின் நாட்டின் சீமன் கெமஸா 
மற் ம் அெம ரிக்காவின் ெஜனரல் எெலக்ரிக் என்ப

வற்ைறக் குறிப் பி டலாம்.இந் நி  வ னங்களின் உச்ச 
மின்னாற்றல் பிறப்பாக் கி க ளி ம் பார்க்க கூடிய   ஆற்
றைல   உற்பத்தி  ெசய்யத்தக்க   காற்றாைல  ஒன்
றி ைனேய  சீனாவின் மிங் ஜிங் நி  வனம் உ  வாக்கி 
வ  கின்ற . 
ேமல திகத் தக வ லாக,மன்னார்  ந க் கு டாவில் 

நி  வப்பட் டி க்கும் காற்றா ைலகள் ெவஸ்டஸ் 
நி  வ னத்தின் உற்பத் தி க ளாகும். சங் குப் பிட்டிப் 
பாலம் ேநாக்கிப் ஏபி32 பாைதயால் பய ணிக்ைகயில் 
ெதரி ம் காற்றா ைலகள் சீமன் கெமஸா நி  வ னத்தில் 
உற்பத்தி  ெசய்யப்பட்ட ைவ யாகும்.
தற்ே பா ைதய  நிைலயில் பாரி ய   எனக் குறிப் பி

டப்ப ம் சீனத் தயா ரிப்   காற்றாைலப் பிறப்பாக் கி
யா ன  MySE 16.0 – 242  எனப் ெபய ரி டப்பட் டி க் கி
ற . இதன் சுழற் சியின் விட்டம் 242மீற்றர் ஆக அைம
வ டன் அதன் சிறகு ஒன் 118 மீற்றர் நீளம் ெகாண்
ட தாக இ க் கின்ற . 
இப்ப ரி மா ணங்க டன்  இ  காற் றி ைன   எ திர்

ெகாள் ம் பரப்ப ள  46 000 ச  ர மீற்றர்  ஆகும். இ  
அண்ண ள வாக  6 கால்பந்தாட்ட ைமதா னங்களின் 
பரப்ப ள வாகும். இதன் வடி வ ைமப் க் காலம் அண்
ண ள வாக  25 வ  ட மாக   அைம ம் என  எ திர்  
கூறப்ப  கின்ற . இப் பி றப்பாக்கி வ டம் 
வ ம் ெதாடர்ச் சி யாக இயங் கினால், 80 மில் லியன் 
கிேலாவற் மணி  சக் திையத் த ம் என  ெதரி விக்கப்
ப  கின்ற . இந்த  மின் ற்பத் தி ெகாண்  20 000 
இற்கு  அதி க மான  வீ  களின் மின்னாற்றல் ேதைவ
கைளப் ர்த்தி  ெசய்ய   டி ம். இப் பி றப்பாக் கியின்  

மின்னாற்றல் உற்பத் தி  கா ர ண மாக  வடி வ ைமப் க் 
கால  எல்ைலக்குள் 1.6 மில் லியன் ெதான் காப னீ
ெராட்ைசட் வா  வளி மண்ட லத்தில் ேச  வைதத் 
தவிர்க்கும்.
இந்தப் பாரிய காற்றாைல மின் ற்பத் தி யாக் கியின் 

பரீட்சார்த்தத் தயா ரிப்  2022 ஆம் ஆண்டில் நிைற 
ெசய்யப்பட இ ப்ப டன்,வர்த்தக  ரீதி யி லான   உற்
பத் திகள் 2024 ஆம் ஆண் டி லி ந்   ஆரம்ப மாகும் 
என ம் ெதரி விக்கப்ப  கின்ற .

2005 ஆம் ஆண்ட ளவில் எதிர்கால  மின்  ேதைவ
யிைனக் க த்திற்  ெகாண்  நிலக்கரி  மின் நி ைல
யங்கள்  திட்ட மி டப்பட்டன. அவற்றில் ஒன்    த்
தளம், ைரச்ே சா ைல யி ம் மற்ெ றான்   தி க்ே கா
ண மைல,   சம்  ரி  மாக  அைம வி டங்கள் ெதரி 
ெசய்யப்பட்டன. இங்கு வீசும் இ  ப  வக்காற் க்
க ம்,   ேமற் கு றிப் பிட்ட  அைம விட  நிலக்கரி மின்
ற்பத்தி  மின் நி ைல யங்கள் உமி ம் கரி ய மி ல வா  

உள் ளிட்ட  பல வற்ைற  நாட் டிற்குக் கு க்காக,மக்கள் 
வாழி டங்க க்கு ேமலாக எ த் ச் ெசல் ம் என்
ப   ெவளிப்பைட. தம  வளம் ெகாண்ட   நி லங்கள் 
இதற்காகக் ைகய கப்ப த்தப்ப  வைத    எதிர்த்த சி
பான்ைம இனங்கள் மீ  இன வாதப்  பிர சா ரங்க ம் 
ன்ென க்கப்பட் டி ந்தன.    அக்கா லப்ப கு தியில் 

சூழைல    மாசு ப த்தாத   காற்றாைல  மின் ற்
பத்தி   ெதாடர்பான   திட்டங்கைள  ன்ைவத்ேதார்   
ஏள னத் டன் ேநாக்கப்பட்டனர். அர சியல் அ த்
தங்கள் கார ண மாக   சம் ர்  நிலக்கரி  மின் ற்
பத்தி  நிைலயம் ைகவி டப்பட்ட . அேத ேவைள  
சீனாவின் உத வி டன் கட்டப்பட்ட     ைரச்ே சாைல 
நிலக்கரி  மின் ற்பத்தி நிைலயம் அவ்வப்ேபா   
ப தைடவ ம் தி த்தப்ப வ மாக  உள்ள .
பின்னர் 2008 ஆம் ஆண்  ெவளியிடப்பட்ட 

1 5 5 3 / 1 0  இல க் க  வ ர் த் த ம ானியில் 
மீளப் ப்பிக்கத்தக்க   ஆற்றல்  வளங்கைள   
மின் ற்பத்திக்கு    பயன்ப த் வதற்கான  
ைனப் க்கள்  ெவளிப்ப த்தப்பட்டன .அதன் 

ெதாடர்ச்சியாகேவ  ,தற்ேபா  நாம் பார்க்கும் 
மாற்றங்கள் அதாவ    ,காற்றாைல மின் ற்பத்தி 
நிைலயங்கள் வட  மாகாணத்தி ம் உ வாகி,   
மின்னாற்றைல  எ வித  ைக மின்றி  உற்பத்தி  
ெசய்கின்றன. இவ்வாறான கடற்கைர  ஓரங்கள்  
சுற் லாத் தலங்களாக  வி த்தி  ெசய்யப்படக்கூடிய  
வாய்ப் க்க ம்  காணப்ப கின்றன .  அவ்வா 
றான   ைனப் க்கைள  ேமற்ெகாள்வ , இப்ப 
குதிைய  அண்டிய மக்களின் ெபா ளாதார 
வி த்திக்கும் வழிவகுக்கும். அேத  த ணத்தில், 
இவ்வாறான   காற்றாைலகள் நிலஆக்கிரமிப்பின் 
மற்ெறா வடிவமல்ல என்பைத ம் உ திப்ப த்த  
இய ம்.
சில்ைல ர் ெற.அெலக்ஸ்,
யாழ்ப்பாணம்.

பாரிய காற்றாைல மின்னாற்றல் பாரிய காற்றாைல மின்னாற்றல் 
பிறப்பாக்கி சீனாவில் உ வாக்கம்பிறப்பாக்கி சீனாவில் உ வாக்கம்

மன்னார் ந க்குடாவில் அைமந் ள்ள காற்றாைல ம் அதன் 
உச்சியில் ெபா த்தப்பட் ள்ள மின்னாற்றல் பிறப்பாக்கியின் 
பரிமாண ம்
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ேநரம் மாைல ஐந்  மணிையத் தாண் டி யி
ந்த .
“நீங்கள் ேகட்ட மாதிரி குளக்கட் ப் பக்கம் 

ேபாயிட்  வ வம் அக்கா”
லட் சுமி நிமிர்ந்  பார்த்  விட்  சிரித்தாள்.
“என்னக்கா சிரிக் கி றியள். 
ஒண் ம் இல்ல குளக்கட் க்குக் கீழ இ க்

கிற மரங்க க்குக் கீழ ஒ  மரத்த டி யில இ ந்  
கைதப்பம்.”
ஆேமா திப்ப  ேபால சபி தா ம் தைலைய 

ஆட் டினாள்.
மத ைன ம் மஞ் சு ைவ ம் அந்தச் சிறிய ன் 
ற்றத்தில் நின்  விைள யாடச் ெசால் லி விட்  

இ  வ ம் குளக்கட்ைட ேநாக்கி நடந்தார்கள்.
நடக்கும் ேபா  இ  வ ம் ஒ  வ டன் 

ஒ வர் கைதக்க வில்ைல. இ வர் மனங்க ம் 
ேவ  எைதேயா நிைனத் க்ெ காண் டி ந்த .

“இண்ைடக்கு சபி தா க்கு மன சில ட் டி ைவத்
தி ந்த எல்லா வற்ைற ம் ெசால்ல ேவ ம்” 
லட் சு மியின் மனம் நிைனத் க்ெ காண்ட .

“லட் சுமி அக்கா ெசால்  றைதத் தட்ட டி
யா . எப்ப ம் மஞ் சு  ைடய, என்  ைடய 
வாழ்க்ைகையப் பற்றி நிைறய ேயாசிக் கி றவ 
அவ தாேன. அவ ெசால்  ற  எப்ப ம் சரி யா
கத்தான் இ க்கும். என்ேமல் நிைற யேவ நம்
பிக்ைக வச் சி க் கிறா. அேத ேபாலதான் நா ம் 
அவ ேமல நம் பிக்ைக ம் மதிப் ம் நிைற யேவ 
இ க்கு. வாழ்க்ைக யில எனக்குக் கிைடத்த 
உடன் பி றவா சேகா தரி. அவ எனக்குச் ெசால் ற 
அறி  ைரகள் ேகட்  சிந் தித்  நடப்ப தான் 
நல்ல .” ெமௗன மா கேவ நடந்  ெசன்ற இ
வ ம் குளக்கட்ைட அைடந்  விட

“அந்த மரத் க்குக் கீழ இ க்க லாேம” என்  
இ ப்ைப மரம் ஒன்ைறக் காட்டி லட் சுமி 
ேகட்டாள்.”

“அ க்ெகன்ன அக்கா”
இ  வ ம் நன்றாக கிைள விட்  நிழல்ெ கா
த்  நிற்கும் அந்த இ ப்ைப மரத் தின்கீழ் 

ேபாய் அமர்ந்   ெகாண்டார்கள்.

அந்த சிறிய பாைதயில் சன நட மாட்டம் இ ந்
 ெகாண் டி ந்த . ஆட்ே டாக்க ம் இைட யி

ைடேய இ  பக்க ம் நகர்ந்  ெகாண் டி ந்தன.
லட் சுமி சபி தாைவப் பார்த் ச் சிரித் க்

ெகாண்  “உன்ர எதிர்காலம் பற்றி ேயாசிச் சியா” 
என்  ேகட்க
சபி தா க்கு உட ேனேய பதில் ெசால்ல 

வர வில்ைல.
“என்னக்கா ேயாசிக்க இ க்கு. எல்லாம் கட ள் 

விட்ட   வ ழிதான்.” என்  ெசால் லிக்ெ காண்  
ரத்தில் ெதரிந்த பிள்ைளயார் ேகாவிலின் 

ேகா  ரத்ைத இ  ைகக ைள ம் கூப்பி வணங்
கினாள்.

“எ க்கும் நான் ெசான்ன வற்ைற ெயல்லாம் 
மன தில்ெ காண்  விைரவில் நல்ல டி வாக 
எ ” “ஆம்” என்ப தற்கு அைட யா ள மாக 
தைலைய ஆட் டினாள் சபிதா.

“மஞ் சு ேவாட கைதக்ேகக்க பக் கு வ மாக 
அவ க்கு எ த் ச் ெசால்ல ேவ ம். மஞ்சு 
ைர யைன குடிச் சிட்  வந்த ேபா ம் கண் டி க்

கிறாள். குடிக்காமல் வந்த ேபா ம் பார்த் தி க்
கிறாள். அவ ளின்ர உடன்பா  க் கியம்”
சுபிதா ஒன் ம் ெசால்லாமல் அமர்ந் தி ந்தாள்.
ெமல் லிய குளிர் கலந்த காற்  இ வர் கங்க

ைள ம் த விச் ெசன்ற .
“தய  ெசய்  நன்றாக ேயாசித்  டி ெவ
த்  என்னட்ட ெரண்  நாட்க க் குள்ள 

ெசால் . ைர ய ேனா ைட ம் நான் கைதக்க
ேவ ம்” “அக்கா எத்தைன தட ைவகள் என்
னட்ட ெசால் லிப்ே பாட் டியள். மஞ் சு ேவா ைட ம் 
கைதத் ப்ே பாட்  நாைளக்கு ெசால் றன்.”
சபிதா “அன் க்கு விைல என்ைறக் குேம அன்

பா கத்தான் இ க்க டி ேம தவிர ேவெறான்
 மில்ல. அத னா லதான் அன்ைப வாங்க ம் 

விற்க ம் டி வ தில்ைல. நீ ம் மஞ் சு ம் அன்
பா ன வர்கள். ைர ய ம் உங்கள் ெரண்  ேப
ட ம் ேசர்ந்  விட்டால் அன்  நிைறந்த ஒ  
கு ம்ப மாக இ ப் பீங்கள், நான் ெசால்வ  சத் தி
யமா உண்ைம.”

“சபி தாவின் கண்கள் கலங் கின. 
‘என்ன உணர்ச் சி வ சப்ப றாய் ேபால இ க்கு” 

லட் சுமி ெசால் லி விட்  சிரித்தாள்.”
எல்லாப் பய ணங்க ம் நாங்கள் நிைனத்த 

இடத்தில் ேபாய் டி வ தில்ைல. அதனால் நாங்
கள்தான் சந்தர்ப்ப   சூழ் நி ைல க க்கு ஏற்ற 
மாதிரி வாழ்க்ைகைய மாற் றி ய ைமக்க  ேவ ம்.”
சபிதா ஒன் ம் ெசால்லாமல் லட் சு மிையப் 

பார்த்த  வண்ண மி ந்தாள்.
“என்ர மன சில நிைறய விச யங்கள் அைடஞ்சு 

கிடக் கு . உன்ன என்ர ெசாந்த தங்ைக யாக 
நிைனச்சு பல விச யங்கைள ெசால்ல ேவ ம்.”
சபிதா கண்கைள அகல விரித்  லட் சு மிையப் 

பார்த்தாள். “அப்படி என்னக்கா?அழ கான வஞ்ச
க மில்லாத உங்கட மன சில அைடந்  ைதந்  
கிடக் கு ”
லட் சு மியின் ெதாண்ைட வரண்  விட்ட . 

உமிழ் நீைர ெமன்  வி ங் கி விட்
“நான் கடந்  வந்த பாைதயில் பல பள்ளங்

க ைள ம் ேம  க ைள ம் கண்  வந்தனான். 
அைவ ெயல்லாம் அ  ப வங்க ளாக மாறி விட்
டன. ேபாரின் ேபா  ஏற்பட்ட அ  ப வங்கள். 
ேபா க்கு பின்  ஏற்பட்ட அ  ப வங்கள். இைவ
ெயல்லாம் ஏேதா ஒ  வைகயில் என்ர மனைச 
பாதித் திட் . சுப்ைபயா இறந்த பிறகு, எப்படி 
நா ம் மத ம் வாழப்ே பாறம் என்  பல ைற 
ேயாசித்  நித் தி ைர யில்லாமல் விழித் தி ந்த 
நாட்க ம் உண் . ஆனால் எப்ப டிேயா இப்ப 
எங்கட வாழ்க்ைக ம் நைட ேபா தாேன” 
சபிதா ஏன் இைத இப்ப ெசால்லவாறியள் எண்  
நிைனத்தவண்ணம் லட்சுமிையேய பார்த்தாள்.

“ தலில  டாக்டர்  நேவந்திரன்  பற்றி 
உன்ேனாட கைதக்கேவ ம்”
அவைரப்பற்றி என்னக்கா?”
ெசால் றன் ெபா  எண்  ெசான்னவள் 

குளத்தில் மலர்ந்தி ந்த அழகிய ெவள்ைள 
நிற தாமைர மலர்கைள கண்ெவட்டாமல் சில 
கணங்கள் பார்த்தாள்.

                           (ெதாட ம்….)

வாபர கம் டிவைட ம் காலம்!அரண்மைன வாயிைல ேநாக்கி  
ஓட்ட ம் நைட மாக  விைரந்தார் த மர். எவேனா   குதிைரக்காரனாம்  
அவனிடம் இ ந்த குதிைரகைள விைல ேபசினார்களாம் இவரின் 
சேகாதரர்கள் .  ஆனால் அவேனா குதிைரக க்கு விைலயாகப் 
ெபான்,ெபா ள் எ ம் ேவண்டாம் என  ேகள்விக க்கு பதில் 
அளித்தால் ேபா ம் அேத ேநரம் சரியான  பதிைலச் ெசால்லாவிட்டால் 
நான் ேபா ம் வட்டங்க க்குள் நீங்கள் அைடபட   ேவண் ம் 
என்  நிபந்தைன விதித்தானாம். இதற்கு ஒப் க் ெகாண்ட த மரின் 
சேகாதரர்கள் நால்வ ம் சரியான பதில் ெசால்லத் ெதரியாமல் அவனிடம் 
சிக்கிக் ெகாண்டனராம் த மர் பைதபைதத் ப் ேபானார்.
தன் சேகாதரர்கைள வி விக்குமா  குதிைரக்காரனிடம் ேவண்டினார் 

.அவேனா என  நான்கு ேகள்விக க்கு பதில் கூறினால் தங்கள  
சேகாதரர்கைள வி விக்கிேறன்  என்றான். த ம ம் ஒப் க் ெகாண்டார். 
குதிைரக்காரன் தல் ேகள்விையக் ேகட்டான். இந்தக் குதிைரைய 
ஓட்டிவ ம் வழியில் ெபரிய கிண   ஒன்ைறக் கண்ேடன். அதன் 
விளிம்பில் காசு ஒன்  ெதாங்கிய . அந்தக் காைசப் பற்றியபடி  மிகப் 
ெபரிய குன்  (மைல) ஒன் ெதாங்கிய .  என்ன அதிசயம் இத்தைன 
ப வி ம் காசு  கிணற் க்குள் விழவில்ைல.  எப்படி? உடேன 
த மர் ‘கலிகாலம்  வந்   விட்டதன்   அைடயாளம் இ . மக்கள் 
அறெநறிகளில் இ ந்   விலகுவார்கள். சிறிய காசு அள க்ேக தர்மம் 
ெசய்வர். ெபரிய மைலயள   பாவச் ெசயல்கள் ரிவர். காலப்ேபாக்கில் 
அவர்கள் சிறிதளேவ ெசய்த  தர்மத்தின் பல ம் நசிந் ேபாகும் 
அப்ேபா    மைலயள    பாவச் சுைமைய  சுமந்தபடி நரகில் வி ந்   
உழல்வர்”என்றார். மிகச்சரியான     பதில் என்ற குதிைரக்காரனின் 
கத்தில் பிரகாசம் பீமைன வி வித்தவன் 2ஆவ  ேகள்விையக் 

ேகட்டான் .
“வழியில் ஐந்  கிண கைளப்  பார்த்ேதன் ந வில் ஒன் ம் அைதச் 

சுற்றி  நான்குமாக  அைமந்தி ந்த அந்தக் கிண களில் நீர் ெபாங்கி 
வழிந்த   மற்ற  நான்கு கிண களில் நீர் குைறந்தால் ந வில் இ க்கும் 
கிண  தன்னிடம் உள்ள  நீரால் அந்தக் கிண கைள  நிரப் ம். ஆனால் 
ந வில் இ க்கும் கிணற்றில் நீர் குைறந்தால் மற்றக் கிண கள் நீர் 
ெகா க்கா  இதன் ெபா ள் என்ன? ந வில் உள்ள கிண   தந்ைத. 
சுற்றி  இ க்கும் கிண கள்   மகன்கைளக் குறிக்கும். மகன்கைளப்   
பா பட் க் காப்பாற் வார் தந்ைத.   ஆனால் தந்ைத  தளர் ற்ற பிறகு  
மகன்கள் அவைரப் றக்கணிப்பர். இைதேய   அந்த ஐந்   கிண க ம் 
உணர்த் கின்றன  என்றார். இப்ேபா   அர்ஜ−னைன வி வித்தான். 
அ த்  3ஆவ  ேகள்விையக் ேகட்டான். ஓரிடத்தில் குதிைரைய  
அவிழ்த்   ைவத் விட்  இைளப்பாறிேனன் அப்ேபா    பசுமா   
கன்றிடம் பால் குடிக்கும் அதிசயத்ைதக் கண்ேடன். இதன் க த் ?  
இைதக் ேகட்ட ம் த மரின் கண்களில் நீர் வழிந்த   வ த்தத் டன் 
அவர் கூறினார் .கலி கத்தில் ெபற்ேறார் ெசய் ம் இழிச்ெசயல் இ . நீ  
கண்டகாட்சி   இந்த  அவலத்ைதேய  உணர்த் கிற .
நகுலைன  வி வித்த  குதிைரக்காரன் வழியில் மற்ேறார் இடத்தில் 

சற்   கண்ணயர்ந்ேதன்  திடீெரன  ஏேதா  சத்தம் விழித் ப் பார்த்தால் 
எதிேர  விசித்திரமான  ஒ  மி கம் ேகட்க  சகிக்காத இழிச் ெசாற்கைளக் 
கூறிக்ெகாண்டி ந்த அந்த மி கம் மலத் வாரம் வழிேய  உண     
உட்ெகாண்ட  இந்த  விபரீதம் உணர்த் வ   என்ன? என்   தன   
கைடசிக் ேகள்விைய ம் ேகட்டான். இைதக் ேகட்ட ம் குதிைரக்காரனாக 
வந்தி ப்ப     கலி ஷேன    என்பைத   உணர்ந்   ெகாண்டார். 
இனி இந்த  லகில் உன   ஆட்சிதான். தர்மத்தின் ேவர் அ ப ம் 
இலக்கியவாதிகள் அறெநறிையப் றக்கணிப்பார் ரட்சி ற்ேபாக்குச் 
சிந்தைன  என்   ேபசி  மக்கள     நல்வாழ்ைவ    நாசமாக்குவர் 
ெபாய் ,கள ,வஞ்சகம் ,ெகாைல  என் பாதகங்கள்  ெப கும் . 
ேபராைச ம்,ெபாறாைம ம் ேபார் ெவறியில் தைலவிரித்தா ம் 
ேவதியர்க ம் ஒ க்கெநறியில் இ ந்  விலகி  நிற்பர் ஆசிரமதர்மங்கள் 
சீர்குைல ம் மைழெபாய்க்கும் பஞ்ச ம் வ ைம ம் ெப கும். ெகாடிய  
ேநாய்கள் பர ம் அரசர்கள்,ேவத  வல் நர்கைள இகழ்ந் ேபசுவர். 
அவைர   வணங்கி    கலி ஷன்,   சகாேதவைன ம்   வி வித்தான். 
பிறகு    த மைர    வணங்கிவிட்   அங்கி ந்   மைறந்தான்.

‘கலி கம் அறி கம்’

“ெகாேரானாத் ெதாற்  
பாதிப்  ஏற்பட்ட 

பல க்கும் பல்ேவ  வைகயான பக்க 
விைள கள் அல்ல  இைண பாதிப் கள் 
ஏற்பட்டி க்கிற  என ெதரிவிக்கிறார்கள். 
ெகாேரானாத் ெதாற்றிற்குப் பின்னர் 
யா க்ேக ம் காலில் வலி ஏற்பட்டால், 
அவர்கள் ஒ ைற ம த் வைர சந்தித்  
றீப் ெவய்ன் த்ேராம்ேபாசிஸ் ( Deep Vein 
Thrmbosis) எனப்ப ம் உட் ற நரம்  
உைற  பாதிப்  ஏற்பட்டி க்கிறதா? 
என்பைத பரிேசாதைனகளின் லம் 
உ திப்ப த்திக் ெகாள் ங்கள். 
ஏெனனில் இத்தைகய பாதிப்ைப 
ெதாடக்க நிைலயில் கண்டறிந்  சிகிச்ைச 
அளிக்காவிட்டால், நாளைடவில் மாரைடப்  
ேபான்ற பாதிப்ைப உண்டாக்கி, 
உயிரிழப்ைப ஏற்ப த்தக் கூ ம். இதனால் 
ெகாேரானாத் ெதாற்  பாதிப்பிற்கு பிறகு 
ன்  தல் ஆ  மாதம் காலம் வைர 

உங்க ைடய உடல் ஆேராக்கியத்தில் 
கவனம் ெச த் ங்கள்.”என்ற தகவைல 
பகிர்ந்  ெகாண்ேட எம் டன் ேபச 
ெதாடங்குகிறார் ெடாக்டர் கார்த்திேகயன். 
இவரிடம் சுப்பர்பிஸியல் த்ேராம்ேபாசிஸ் 
மற் ம் றீப் ெவய்ன் த்ேராம்ேபாசிஸ் ஆகிய 
பாதிப் கள் குறித்  ம த் வ ரீதியாக 
விளக்கம் அளிக்குமா  ேகட்ேடாம்.

ெகாேரானாத் ெதாற் ப் பாதிப் க்கு 
பின்னர் காலில் உண்டாகும் வலி 
குறித் ..?

இதயத்திலி ந்  இரத்தக்குழாய்களில் 
இரத்தம் பயணித் , கால் பகுதிக்கு 
ெசல்கிற . பிறகு அங்கி ந்  ேவெறா  
இரத்தக்குழாயின் லம் அசுத்தங்கைள 
எ த் க்ெகாண்  மீண் ம் இதயப் 
பகுதிக்கு வ ைக தந் , ைரயீர க்குள் 
ெசல்கிற . இரத்த குழாய்களின் ற 
பகுதிகள் ேசதமைடந்தாேலா அல்ல  
பலவீனமைடந்தாேலா அப்பகுதியில் 
அசுத்த இரத்தம் தங்கி, க ைம 
நிறத்ைத உண்டாக்கும். குறிப்பாக 
ெகண்ைடக்கால் மற் ம் கால் பகுதி 
இத்தைகய பாதிப்ைப காணலாம். இதைன 
சுப்பர்பிஸியல் த்ேராம்பாஸிஸ் எனப்ப ம் 
ெவளிப் ற நரம்  உைற  பாதிப்  என்  
வைகப்ப த் வர்.

க ா லின் ந ப் ப கு தி யி ல் 
அைமந்தி க்கும் எ ம் ப் பகுதியில் 
நீண்ட சிைர எ ம் இரத்தநாள பகுதியில் 
உட் றத்தில் ஏற்ப ம் அைடப்  நரம்  
இரத்த உைற  பாதிப்  என்கிறார்கள். 
சில க்கு இத்தைகய பாதிப்  ைக 

பகுதியில் ஏற்பட்டால், அவர்க க்கு 
க த்  வலி, ேதாள்பட்ைட வலி, ைககளில் 
வலி ேபான்றைவ ஏற்ப ம். சில க்கு 
ைககளில் வீக்கம் ஏற்ப ம். அைதத் 
ெதாட்டால் வலி உண்டாகும். அந்த பகுதி 
சிவந்  காணப்ப ம்.

ெகாேரானாத் ெதாற் ப் பாதிப் க்கு 
பின்னேரா அல்ல  ன்னேரா, ெபா வாக 
கால்களில் வலி ஏற்பட்டாேலா, கால்களில் 
ஒ  குறிப்பிட்ட பகுதி சிவப்  நிறமாக 
மாறினாேலா அல்ல  கால்களில் சற்  
சூடான உணர்ைவ உணர்ந்தாேலா.. அ  
நரம்  உைற  பாதிப்பாக இ க்ககூ ம். 
நரம் களில் ஒன்றிேலா அல்ல  
பலவற்றிேலா ஏற்ப ம் இரத்த உைற , 
இத்தைகய பாதிப்ைப உண்டாக்குகிற . 
இ  யாைர ேவண் மானா ம் 
பாதிக்கக்கூ ம். ெபா வாக 55 வய க்கு 
ேமற்பட்டவர்க க்ேக இத்தைகய பாதிப்  
அதிகம் ஏற்ப கின்ற .

   இந்த பாதிப்பிற்குரிய 

   அறிகுறிகள் என்ன?

கால்களில் ஏற்ப ம் வலி, கால்கள் சிவப்  
நிறமாக மா தல் ேபான்ற அறிகுறிகைள 
உடனடியாக கண்டறிந் , ம த் வரின் 
ஆேலாசைன ம், சிகிச்ைச ம் ெபற 
ேவண் ம். இதைன தவிர்த்தால் இரத்த 
உைற  அல்ல  இரத்தக் கட்டிகள், 
இரத்த ஓட்டத்தின் ஊடாக பயணித்  
ைரயீர க்குள் ெசன்  வி ம். அங்கு 

இரத்த ஓட்டத்தில் அைடப்ைப ஏற்ப த்தி, 
பல்மனரி எம்ேபாலிஸம் என்ற பாதிப்ைப 

உ வாக்கும். இதனால் திடீெரன்  
சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஏற்படக் கூ ம். 
ெநஞ்சக பகுதியில் வலி ஏற்ப ம். சீரற்ற 
இதயத் டிப்  நிக ம். தைலசுற்றல் 
இ க்கும். இ ம்ேபா  மார்  வலி 
அதிகரிக்கும். சில க்கு இ ம்ேபா  
இரத்தம் ெவளிப்படக்கூ ம்.

இதற்கான காரணங்கள் என்ன?

நரம்  பகுதிகளில் ஏற்ப ம் காயம், 
சத்திர சிகிச்ைசயின் ேபா  ஏற்ப ம் 
காயம், ற் ேநாய், இதய ேநாய் ேபான்ற 
க ைமயான ெதாற் ேநாய் ேபான்ற 
பாதிப் களின் காரணமாக ம், இத்தைகய 
இரத்த உைற  பிரச்சிைன ஏற்ப ம். 
சில க்கு அவர்கள் எ த் க்ெகாள் ம் 
ம ந்தின் பக்கவிைளவினா ம் கூட 
இத்தைகய பாதிப்  ஏற்ப ம். நாட்பட்ட 
நிைலயில் ப க்ைகயிேலேய இ ந்தால், 
அவர்க க்கும் இத்தைகய பாதிப்  
ஏற்ப வதற்கான சாத்தியக்கூ கள் 
அதிகம்.

மரப  காரணிகள், ேப  காலத்தின் 
ேபா  சில ெபண்க க்கு இத்தைகய 
பாதிப்  உண்டாகும். கர்ப்ப காலத்தின் 
ேபா  இரத்த அள  அதிகரிக்கும். ஆனால் 
இரத்த ஓட்டம் குைறவாக இ க்கும். 
சத்திரசிகிச்ைச ெசய்  குழந்ைத 
பிரசவித்த ெபண்கள், வாரக்கணக்கில் 
ப க்ைகயில் ப த்  ஓய்விலி ப்பதால் 
அவர்க க்கு இத்தைகய பாதிப்  
ஏற்ப வதற்கான சாத்தியக் கூ  அதிகம். 
பக்கவாத பாதிப்  ஏற்பட்  நாட்கணக்கில் 

ப க்ைகயிேலேய இ ப்பவர்க க்கும் 
இத்தைகய பாதிப்  ஏற்படக்கூ ம்.   
எட்  மணித்தியாலத் க்கும் ேமற்பட்ட 
ெதாடர் ஆகாய    விமான பயணம் 
ெசய்பவர்க க்கும், இத்தைகய பாதிப்  
ஏற்ப வதற்கான சாத்தியக்கூ  உண் . 
சில க்கு கதீட்டர் லமாக சிகிச்ைச 
அளித்தால், அதன் காரணமாக ம் 
நரம்  உைற  பாதிப்  ஏற்படக்கூ ம். 
சில ெபண்கள் குழந்ைத பிறப்ைப 
தள்ளி ைவப்பதற்காக பயன்ப த் ம் 
மாத்திைரகள் மற் ம் ேஹார்ேமான் 
சிகிச்ைசகளின் லமாக ம் இ  
ஏற்படக்கூ ம். உடல் ப மன், இதய 
ெசயலிழப் , குடல் அழற்சி ேநாய் 
ஆகியவற்றின் காரணமாக ம் இத்தைகய 
பாதிப்  உண்டாகலாம். ேவ  சில க்கு 
ைகப்பிடித்தல் காரணமாக ம் இத்தைகய 
பாதிப்  ஏற்ப கிற .

எத்தைகய பரிேசாதைனகளின் லம் 
உ திப்ப த்திக் ெகாள்ளலாம்?

அல்ட்ரா ச ண்ட் பரிேசாதைன, எம்.
ஆர்.ஐ ஸ்ேகன் பரிேசாதைன, ைரயீரல் 

எஞ்சிேயாகிராபி என்ற பரிேசாதைன, 
டி ைடமர் பரிேசாதைன, ெவேனாக்ராபி 
என்ற பரிேசாதைன ஆகியவற்றின் லம் 
நரம்  இரத்த உைற  எங்கு, எத்தைகய 
பாதிப்ைப ஏற்ப த்தி இ க்கிற  
என்பதைன ல்லியமாக அவதானிக்கலாம். 
ேவ  சில க்கு இரத்த பரிேசாதைனகள், 

எலக்ட்ேரா கார்டிேயாகிராபி ேபான்ற 
பரிேசாதைனகள் ல ம் இதைன 
கண்டறிவார்கள்.

சிகிச்ைச ைறகள் என்ன?

இரத்த உைறவின் தன்ைமைய 
ெபா த் , அதன் அடர்த்திைய 
குைறப்பதற்கான ம ந் கைள 
வழங்கி நிவாரணமளிப்பார்கள். ேவ  
சில க்கு சத்திர சிகிச்ைசகள் லமாக 
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் இ க்கும் இரத்த 
உைற  நரம் கைள சீராக்குவார்கள். 
இதன் சிகிச்ைசயின்ேபா  ம த் வர்கள் 
பரிந் ைரக்கும் பிரத்திேயக கா ைறைய 
அணிந்தி க்க ேவண் ம். 

வராமல் தற்காத்  ெகாள்ள 
இய மா?

இய ம். உடல் எைடைய பராமரிப்ப , 
ஆேராக்கியமான வாழ்க்ைக ைறைய 
பின்பற் வ , ைகப்பிடித்தைல 

ற்றாக தவிர்ப்ப , இரத்த 
அ த்த பாதிப்ைப கட் க்குள் 
ைவத்தி க்க ேவண் ம். 
பயணங்களின்ேபா  ெதாடர்ந்  
ஒேர நிைலயில் அமர்ந்  
பயணிக்காமல் கால்கைள 
அைசப்பேதா அல்ல  
அதற்குரிய பயிற்சிகைளேயா 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். 
ப க்ைகயில் ஓய்  எ ப்பதாக 
இ ந்தால், விைரவில் எ ந்  
நடமா வதற்கான யற்சியில் 
ஈ பட ேவண் ம். நீண்ட ேநரம் 
உட்கார்ந்  இ க்கும்ெபா  
கால்கள் உணர்விழந்  
ெசல்வைத த க்க, 
தைசக க்கான பிரத்ேயக 
உடற்பயிற்சிைய அளிக்க 
ேவண் ம். சு சு ப்பான 

வாழ்க்ைக நைட ைறைய ெதரி  ெசய்  
அதற்ேகற்ப எம்ைம மாற்றிக் ெகாள்ள 
ேவண் ம். ேம ம் இ  ெதாடர்பாக 
ஏேத ம் சந்ேதகங்கள் இ ந்தால் drkk31@
yahoo.co.in என்ற மின்னஞ்சல் கவரிக்கு 
ெதாடர்  ெகாண்  விளக்கம் ெபறலாம். 

சந்திப் :அ ஷா.

உட் ற நரம்  உைற  பாதிப்பிற்குரிய நவீன சிகிச்ைச!
Dr.K.கார்த்திேகயன் M.D.,

ம த் வ நி ணர்

இரா. உதயணன் , இலண்டன்
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இ  ப  வ  டங்க க்கு ன்னர் 
ஒ  நாள்.......
2001 ெசப்டம்பர் 11 ஆம் திகதி 
ெசவ்வாய்க் கி ழைம......
இங்கு லண்டனில் மதிய ேநரம் 
ஒ  மணி 45 நிமிடம்.
பி.பி.சி ஷ் ஹ ஸ் பணி ம ைனயில் 

தமி ேழா ைசக்கான ெபரிய அைறக்குள் 
அமர்ந் தி ந்த நான் அன்  மாைல ேநர
டி யாக ஒலி ப ரப்பா க வி ந்த தமி ேழாைச 
நிகழ்ச் சி க க்கான ெசய் தி கைள ெமாழி
ெப யர்த் க் ெகாண் டி ந்ேதன். என் சகாக்
க ம் பக்கத்  ேமைச களில் குனிந்த  
தைல நிமி ராமல் எ திக் ெகாண் டி ந்
தார்கள் . அப்ே பா ைதய தமி ேழாைசத் 
தைலவர் பள் ளிக் கூட வாத் தி யாைரப் 
ேபால எங்கைள ேநாக்கி ேபாடப்பட்ட 
ேமைசயில் உட்கார்ந்  எங்கைளப் பார்த்த 
 படி அமர்ந் தி ந்தார். எங்கள் அைறயின் 
சுவரில் ஒ  TV ெபா த்தப்பட் டி ந்த . 
அதில் 24X7 பி.பி.சியின் ஆங் கிலச் ெசய்
திகள் ஒளி ப ரப்பாகிக் ெகாண் டி க்கும். 
நாடா  மன்றத்தில் பிர தமர் ேபசு வ , 
மகா ரா ணியார் நாட்  மக்க க்கு உைர 
நிகழ்த்  வ  ேபான்ற உலக க் கி யத்
வம் வாய்ந்த சம்ப வங்கள் நைட ெப ம் 

ேபா  அவற்ைற பி.பி.சி ெசய் தி யா ளர்க
ளா கிய நாங்கள் தலில் ெதரிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்ப தற்காக எல்லா அைற
க ளி ம் பி.பி.சி ெதாைலக்காட்சி ஓடிக் 
ெகாண் டி க்கும்.
அப்ே பா  தான் அந்த டி.வியில் ஒ  

காட்சி மீண் ம் மீண் ம் காட்டப்பட் க் 
ெகாண் டி ந்த . நி ேயார்க் நகரின் 
110 மாடிக் கட்ட ட மான உலக வர்த்தக 
ைமயத்தின் வடக்கு ேகா  ரத்தின் 80 
ஆவ  மாடியில் ஒ  அெம ரிக்க விமானம் 
767 ேமாதி எரிந்  ெகாண் டி ந்த . 
‘யாரடா இவன், குடித்  விட்  விமானம் 
ஓ  கி றானா’? என்  தமிழ்நாட் க் காவல்
ைற சந்ேத கப்ப  வ  ேபால நா ம் சந்

ேத கப்பட்ேடன், பல ம் இப்ப டிேய சந்ேத
கித்தனர்.
இந்த சந்ேதகம் அ த்த 18 நிமி டங்க
க்கு மட் ேம, இன்ெ னா  அெம ரிக்க 

எயர்ைலன்ஸ் 767 விமானம் ந  வானில் 
இ ந்  திைச தி ம்பி வந்த  ேபால 
வந்  வர்த்தக ைமயத்தின் ெதற்கு ேகா
ரத்தின் மீ  ேமாதி ய . அந்த ேமாதல் 
எ ப் பிய ஒலி ஒ  குண்  ெவடித்த ைத
விட மிகப் ெபரி ய . வர்த்தக ைமயம் இ  
திைச க ளி ம் தாக்கப்பட்  பற்றி எரிந்  

ெகாண் டி ந்த , இடி பா கள் வி ந்  
ெகாண் டி ந்தன. அப்ே பா  தான் என் 
மனதில் ஒ  ெபாறி தட் டி ய . உலக 
நா  களின் தைலைமப் ெபாலிஸ்கா ர
ரான அெம ரிக்காவின் மீேத யாேரா தாக்
குதல் நடத்  கிறார் ேபா ள்ள  என்  
என  உள்ம ன  கூறிய . என் உடல் 
ெம  வாக ந  ந ங்க ஆரம் பித்த . 
அெம ரிக்கா ைவேய யாேரா தாக் கு

கிறான்  என்றால்  அவன்  எவ்வ  ள  
ெபரிய ர  டி யாக இ ப்பான்? தனி மனித 
சுதந் திரம் நிைறந்த பிரிட்டனில் நான் 
வாழ்ந்  ெகாண் டி ந்தா ம், அெம ரிக்க 
நாட்டில் இவ்வ ள  ெபரிய அடா வ டித்

தனம் நடக்கும் ேபா , அ  அட்லாண்டிக் 
ெப ங்க ட ைல ம் தாண்டி எங்கள் பிரிட்
ட க்கும் வரா  என்ப  என்ன நிச்சயம்?
இப்ப  டி  யாக  அெம  ரிக்க  வர்த்தக 

ைமயத்ைத தாக் கிய சம்பவம் ெதாைலக்
காட் சியில் காட்டப்ப ம் ேபா , இன்  
எங்கள் பி.பி.சி தமி ேழாைச ெசய் தி ய
ரங்கில் ேவ  ெசய் தி க க்கு ேநர மி க்
கா  என்  என  சிந்தைன ேமேலாங்
கி ய . நான் எ திக் ெகாண் டி ந்த 
ெமாழிப்ெப யர்ப்  கைள இைடயில் நி த்
தி விட்  பி.பி.சி ெதாைலக்காட்சி ெசய்
தி கைள ெதாடர்ந்  பார்த் க் ெகாண் டி
ந்ேதன். த லா வ  விமானத் தாக் குதல் 

நடத்தப்பட்ட ஒ  மணி ேநரம் கழித்  
லண்டன் ேநரம் 2.45 மணிக்கு ன்றா
வ  விமா ன ெமான்  ( அ  கூட அெம
ரிக்கன் எயர்ைலன்ஸ் விமானம் 767) 
தைல நகர் ெவாஷிங்டைனச் சுற்றி வட்ட
மிட்  பறந்த  விட்  அெம ரிக்க அரசின் 
இரா வ தைலைம பணி ம ைன யான 
`ெபன்ட கனின்` ேமற்கு றத்ைத தாக் கி
ய .
இதற் கி ைடேய நி  ெஜர்ஸி நக ரத்தின் 

ெநவார்க் விமான நிைல யத் தி லி ந்  
கலிேபார் னியா ேநாக்கிப் றப்பட்ட நான்
கா வ  விமானம், றப்பட்ட 40 நிமி டங்க
க்குள் நான்கு கடத்தல்கா ரர்களால் கடத்

தப்பட்  திைச தி ப்பப்பட்ட . விமா
னத் தி லி ந்த பய ணிகள் தம  ைகத்
ெதா ைல ேபசி திைரயின் லம் ன்ைனய 
ன்  தாக் கு தல்கைளப் பற்றி அறிந் தி
ந்த ப டியால், எதற்கும் தயா ராக இ ந்

தார்கள். நான்கு கடத்தல்கா ரர்கள் மீ ம் 
பாய்ந்த பய ணிகள் தீய ைணப்  சாதனம் 
ஒன்றின் லம் விமா னியின் அைறக்குள் 

குந்  கடத்தல்கா ரைன தாக் கி யதால் 
ேமற்கு ெபன் சில்ேவ னியா நகரில் இந்த 
நான்கா வ  விமானம் வி ந்  ெநா ங்
கி ய . விமா னத் தி லி ந்த 44 ேப ம் 
ெகால்லப்பட்டார்கள். இந்த விமா னத்ைத 
கடத் தி ய வர்கள் என்ன ெசய்ய திட்ட
மிட் டி ந்தார்கள், அவர்களின் இலக்கு 
என்ன,  ெவள்ைள மாளி ைகயா? ேகம்ப் 
ேடவிட் அதிபர் வாசஸ்த லமா? அெம ரிக்க 
கிழக்கு கைர ேயா ரத் தி லி ந்த அ  மின்
சக்தி நிைல யமா? இவற் ள் எ  என்ப  
இன்   வைர ெதரி யா ம ேலேய ேபாய் விட்
ட . நான்கு விமா னங்க ைள ம் கடத் திய 
19 பயங்கரவ திகள் உட்பட உலக வர்த்த 

ைமயத்தில் நடத்தப்பட்ட  விமானத் 
தாக் கு தல்களில் 2763 ேபர் ெகால்லப்
பட்டார்கள். இவற்றில் அெம ரிக்க தீய
ைணக்கும் பைட யினர் மாத்திரம்  343ேபர். 
இரா வ தைல ைம யக மான ெபண்டகன் 
மீதான தாக் கு தலில் மாத் திரம் அெம ரிக்க 
ெபாலிஸார் 64 ேபர் உட்பட ெமாத்தம் 189 
ேபர் ெகால்லப்பட்டார்கள். 

2001 ெசப்டம்பர் தாக் கு தல்கைள திட்ட
மிட்  நடத் திய ஒசாமா பின் ேலடன், 10 
வ  டங்க ளாக அெம ரிக்கா க்கு `டிமிக்கி` 
ெகா த்  விட்  மைறந் தி ந்தார். ேம 
2011இல் அெம ரிக்கப் பைடகள் அவைர 
பாகிஸ்தானின் இரா வ நக ரான ராவில்
பிண் டிக்கு அ  கி லி ந்  அேபாட்டா
பாதில் ேதடிக் கண்  பி டித்  சுட்  
வீழ்த்தி உடைலக் ைகப்பற்றி கல்ைலக் 
கட்டி கடலில் வீசி ன.
அெம ரிக்காவில் இந்த 9/11 தாக் குதல் 

நடத்தப்பட்  இரண்  மாதங்களில்2001 
நவம்பரில் மாரிட்டா னியா என் கிற ஆபி
ரிக்க நாட்டில், அந்நாட்  ெபாலிஸ்காரர் 
ஒ வர் க ம   ஔ  சிலாஹி என்ற 
ஒ  வைர அ கி உங்க டன் ேபச 

வி ம்  வ தாக சில அெம ரிக்கர்கள் ேகட்
ள்ளார்கள் என்  ெசால்  கிறார். மாரிட்

டா னியா இஸ்லா மியக் குடி ய ரசு. ேமற்கு 
ஆபி ரிக்க வி ள்ள ஒ  இஸ்லா மிய நா . 
அங்கு 100 வீத மாக ஸ் லிம்கேள வாழ்
கி றார்கள். ெபாலிஸ்கா ரரின் அைழப்ைப 
ஏற்  க ம  அவ டன் ெசல் கிறார். 
அதன் பின் க ம  என்ற இந்த மாரிட்

டா னியா நாட்ட வ க்கு என்ன வா யிற்  
என்ப  எவ க் குேம ெதரி யா .
நான்காண் கள் கழித்  ெபப்ர வரி 

2005இல் நி  ெமக் ஸி ேகாவில், நான்சி 
ெஹாலாண்டர் என்ற ெபண் வழக்க
றி ஞைர க ம  க்கு நன்கு ெதரிந்த 
இன்ெ னா  வழக்க றிஞர் சந் திக் கிறார். தன் 
உற வி ன ரான க ம ைவ ன்  வ  டங்
க க்கு ன்னர் அெம ரிக்க அரசு ைக  
ெசய் , கி பா நாட்டின் குவாண்ட னாேமா 
த ப்  காமில் ைவத் தி ப்ப தாக ஒ  
பத் தி ரி ைகயில் வந்த தக வைலத் த
கிறார். 
இைதப்  ேபான்ற  வழக்  கு  கைள 

ைகயாண்ட ன் அ  பவம் நான் சிக்கு 
இ ந்ததால், க ம வின் உற வி ன ரான 
அந்த வழக்க றிஞர் நான்சி இதைன 
ஏற் க் ெகாள்ள டி மா என்  ேகட்
கிறார். நான் சி ம் இன்ெ னா  ெபண் 
வழக்க றி ஞ ம் குவாண்ட னா ேமா க்கு 
பறந்  ெசல் கி றார்கள். த ப்  காமில் 
க ம ைவ சந் திக் கிறார்க்ள், தன் வழக்

க றி ஞ ராக நான் சிைய நிய மிக்க க ம  
சம்ம திக் கிறார். இ  ெவ ம் கைத யல்ல, 
இ  நிஜ மான ஒ  கண்ணீர் காவியம். 
ஆங் கி லத் திேல ‘’Being in a wrong place 
at the wrong time’’ என்ப  ேபால 9/11 
தாக் கு தைலத் ெதாடர்ந்  தவ றாக அைட
யாளம் காணப்பட் , இஸ்லா மியர் என்ற 
கார ணத்தால் ஒன் , ஐந் , பத்தல்ல 
ெமாத்தம் 14 ஆண் கள் (2002 தல் 
2016 வைர) கி  பாவின் குவாண்ட னாேமா 
என்ற இரா வக் ெகா ஞ் சி ைறயில் 
அைடக்கப்பட் டி ந்தவர் க ம . அவர் 
மீ  எந்த ெவா  குற்றச்சாட் ேம சுமத்
தப்ப ட வில்ைல. ``9/11 பயங்க ர வாத தாக்
கு த க்கும் உனக்கும் ெதாடர்  இ க் கி
ற  என்  நீ ஒப் க் ெகாள்ளா விட்டால் 
மாரிட்டா னியா நாட் டி லி ந்  உன  

அம்மாைவ இங்கு ெகாண்  வந்  இந்த 
தனி ஆண்கள் சிைறயில் அைடக்க ேவண்
டி வ ம். ெபண் வாைடேய இல்லாத 
இந்த ெகாடிய சிைறயில் உன் தாயார் 
தனி ைமயில் அைடக்கப்பட்டால் என்ன 
நடக்கும் என்பைத சிந் தித் ப்பார்`` என்  
மேனா தத் வ ரீதி யான அச் சு த்த ம் 
உடல் ரீதி யான சித் தி ர வ ைத க ம் க ம  
மீ  அெம ரிக்க இரா  வத் தினர் நடத்
தி யி க் கி றார்கள். ெபண்கைள ைவத்  
பாலியல் ரீதி யாக அவர் மீ  தாக் கு
த ம் நடத்தப்பட்ட . (ெபண்கைள 
ஏவி ஆண்கள் மீ  நடத்தப்ப ம் 
பாலியல் வன் ைற அல்ல  ஷ் பி ர
ேயாகம்.)
இப்ப டி யான தாக் கு தல்கள் தம் மீ  

நடத்தப்பட்ட தால் தான் , ஒப் தல் 
வாக் கு  லத்தில் ைகச்சாத் திட்ட தாக 
க ம  தன  வழக்க றிஞர் நான் சி

யிடம் ெதரி வித்தார். 2009 டிசம்பர் 
மாதத்தில் ெதாைலக்காட்சி ெகம ராக்கள் 
லம் நீதி பதி ன்னர் நி த்தப்பட்டார் 
க ம . வழக்ைக  விசா ரித்த நீதி பதி 

அவைர வி  தைல ெசய் ம்படி உத்த ர
விட்டார். ஆனால் அெம ரிக்க அரசு ேமல்

 ைற யீ  ெசய்த கார ணத்தால் அவ ர  
வி  தைல ேம ம் 7 வ  டங்க க்கு தாம
த மா கி ய .
இ  தி யாக, 2016 அக்ே டாபர் 17இல் 

அதா வ  14 ஆண்  கால சிைற வா சத்தின் 
பிறகு க ம  வி  தைல ெசய்யப்பட்டார். 
அவர் மீ  எந்தக் குற்றச்சாட்  க ேம 
ைவக்கப்ப ட வில்ைல. 

க ம  சிைற யி லி ந்த ேபா  எ தி 
2015 இல் ெவளியிட்ட `குவாண்டனாேமா 
ைடரிகள் `  சில  தி த்தங்கேளா  
ெஹாலி ட்டில்  திைரப்படமாக 
எ க்கப்பட் ள்ள .  ‘MAURITANIAN 
என்கிற இந்த திைரப்படம் இவ்வாண்  
ெபப்ரவரியில் ெவளியான .  இங்கு 
பிரிட்டனில் ெகாவிட் 19 காரணமாக 
திைரயரங்குகள்  டப்பட்டதால் 
திைரயரங்கில்  ெவளியீ  இரத் ச் 
ெசய்யப்பட்ட .ஆனால் Amazon Prime 
Video வில் படம் ெவளியாகி படம் அேமாக 
ெவற்றி ெபற்ற .
இலங்ைகயில்  சட்டம்  படித்த 

நான் இங்கிலாந்தில் 44 ஆண் கள் 
வழக்கறிஞராக ெதாழில் பார்த்ததால், 
``குற்றஞ்ெசய்யாத ஒ  மனிதன் அவன் 
மீதான குற்றம் நி பிக்கப்ப ம் வைர 
அவன் நிரபராதி தான்`` என்ற ஆங்கில 
சட்டத்தின் அத்திவாரம் என் மன க்கு 
மிக ம் பிடித்த . குற்றத்ைத நி பிக்க 
டியாத  எத்தைனேயா  நா கள் , 

அப்பாவிகைள  சிைறயில்  ட்டி 
ைவத் விட்  ெவ ம் ஜம்பமடித் க் 
ெகாண்டி ப்பைத பார்க்க ேவதைனயாக 
இ க்கிற .

        படம் படம் 
    பார்ைவ    பார்ைவ

இலண்டனிலி ந்  
விமல் 

ெசாக்கநாதன்

ஒஒ

கிரக நிைல
கன்னி:   சூரியன், தன், ெசவ்வாய்
லாம்: ெவள்ளி

வி ட் சிகம்: ேக
மகரம் :  வியாழன் , சனி
இடபம் : இராகு
சந் திரன் :  கும்பம், மீனம், ேமடம்,  இரா சி களில்  இந்த வாரம்  சஞ்ச

ரிப்பார். 

ேமடம்:  அச் சு வினி, பரணி,  கார்த் திைக  தற்கால் ெகாண்ட
வர்க ள்     ெசய்ெ தா ழில்களில்  மிக ம் அவ தா னத் டன்  ெசயற்ப

 வ   நன்ைம த ம்.  ெகா க்கல், வாங்கல்களில்   ன்ெனச்ச ரிக்
ைக டன்   இ ப்ப   நல்ல .   அரச  உத் தி ேயா கத்தர்கள்  ேமல தி
கா ரி க டன்   ரண்பட் க்  ெகாள்ளா ம லி ப்ப    நன்ைம த ம்.  
பிறரின் தைல யீ  களால்   காரி யங்களில்   தைடகள்   ஏற்ப ட  வாய்ப்
ண் .   கு ம்பத்தில்  எந்த க  மத்ைத ம்  ஆேலா சித்   ெசய்வ  
நன் .     மாண வர்க க்கு  கல் வியில்  குழப்ப நிைல ேதான்றி  
மைற ம்.  அர சி யலில்  இ ப்ப வர்கள்  மனக்க வ ைல க ளி லி ந்    
வி  ப வர்.   விவ சா யிகள்,  வியா பா ரிகள்   த லீ  களால்  மனக்க வ
ைல ய ைடய  வாய்ப் ண்  . 
அதிஷ்ட  நாள்  ெவள்ளி,    அதிஷ்ட இல: 7

இடபம் :  கார்த் திைக  பின் க்கால், ேராகிணி,  மி  க சீ ரி டத்   
ன்னைரயில்  அைமந்த வர்கள்   ெசய்ெ தா ழில்களால்  கூடிய நன்ைம  

அைடவர்.  பண வி ட யங்கள்  சீராக நைட ெபற்   மன மகிழ்ச் சிையத்  
த ம் .  திய  யற் சி களில்  கூடிய  அக்க ைற டன்  ெசய்ப  வ   
நல்ல .  அரச உத் தி ேயா கத்தர்க க்கு   இ ந்   வந்த  மனக்கஷ்
டங்கள்   நீங்கும் .  ேமல தி கா ரிகள்  தக்க த  ணத்தில்   உத வி கைளப்  
ரிவர்.  கு ம்பத்தில்  பிறரின்  தைல யீ  களால்  மனக்க வ ைலகள்  
உ  வாகும் .   மாண வர்க க்கு  கல் வியில்  இ ந்  வந்த  குைற பா
கள்   நிவர்த்தி  ெப ம்.  அர சி யலில்  உள்ள வர்கள்  அற்ப ச  ைக

க க்காக   தம  க் கிய க  மங்கைள  தவ ற வி வர்..  விவ சா யிகள், 
வியா பா ரிகள்  தம  த லீ  களால்  இலா ப ம ைடவர் 
அதிஷ்ட நாள்  தன்,   அதிஷ்ட இல: 3

மி னம்:   மி க சீரி டத்  பின்னைர ,  தி  வா திைர,  னர்
 சத்    ன் க்கால்    அைமந்த வர்களின்   ெசய்ெ தா ழில்கள்     

தி ப்தி தரக் கூ டியதாக  அைம ம் .  பண வி ட யங்களில் வார ந ப்
ப கு தியில்  ன்ேனற்றம்  உண்டாகும் .  அரச உத் தி ேயா கத்தர்கள்  
தம   க  மங்கைள  சிறப் டன்  ெசய லாற்றி  நல்ல ெபய ெர ப்பர் 
.  ேமல தி கா ரி க டன்  இ ந்  வந்த  பிணக் குகள்  சில க்கு தீ ம்.   
கு ம்பத்தில்  எைத ம் திட்ட மிட்  ெசய்வ   நல்ல .  மாண வர்கள்  
கல்வி நிைலயில்   எதிர்ெ காண்ட கஷ்டங்க ம்  குழப்பங்க ம்  
மைறந்    ன்ேனற்றத்ைதக்  ெகா க்கும் .   அர சி யலில்  உள்ள
வர்கள்   மைற க  எதிர்ப் க்களால்  காரி யங்களில்  தைட கைள  
எதிர்ெ காள்ள   ேநரி ம்.  விவ சா யிகள்,  வியா பா ரிகள்  த லீ  களால்  
உரிய  இலாபம் ெப வர். 
அதிஷ்ட நாள் ெசவ்வாய்,   அதிர்ஷ்ட  இல–4

கர்க்க டகம்: :   னர்  சத்    நாலாங்கால்,  சம்,  ஆயி லியம் 
, ெகாண்ட வர்க க்கு ெசய்ெ தா ழில்களில்  மைற க எதிர்ப் க்கள்  
ேதான்றி மைற ம்.  மனக் கு ழப்பத்ைத  உ  வாக்கும்.    அரச  உத் தி
ேயா கத்தர்க ள்  எதிர்பார்த்த   க  மங்கள்  தி ப்தி  த ம்  வைகயில்  
அைம ம் .  வார  இ  தியில்  எந்த க  மத் தி ம்   ன்ெனச்ச ரிக்

ைக டன்  இ ப்ப   நன்ைமையத்  த ம்.  
கு ம்பத்தில்  இ ந்  வந்த  கடன் சு ைமகள்   
சில க்கு  தீ ம்.  பிள்ைள களால்  மனக்
கஷ்டம்    வார ற்ப கு தியில்  ஏற்ப ம்.  
மாண வர்களின்  கல் வியில்   ஏற்பட் டி ந்த  
மந்த நிைல மைறந்  ன்ேனற்றம்  உண்
டாகும்.   அர சி யலில்  உள்ள வர்கள்   க ம் 
உைழப் பிற்கு   ஆளாக  ேநரி ம்.  சில
க்கு  ேதக சுகம் பாதிக்கப்ப ம்.  விவ சா

யிகள்,  வியா பா ரிகள்  த லீ  களால்  நல்ல 
இலாபம் ெப வர். 
அதிஷ்ட நாள்  ஞாயி  ,  அதிஷ்ட இல:  1

சிங்கம்:  மகரம்,  ரம்,  உத்த ரத்  
தற்கால்   அைமந்த வர்க க்கு   ெசய்

ெதா ழில்கள்  யா ம் பல வித  சிர மங்களின் 
மத் தியில்  ன்ேனற்ற ம ைட ம் .  பணக்
கஷ்டங்க ளினால்  சிலர் மனக் கு ழப்பங்கள்  
அைடந்தா ம்  வார இ  தியில்  நிவர்த்தி 
ெப வர்.  அரச உத் தி ேயா கத்தர்க க்கு   
இ  வைர கால ம்   ேமல தி கா ரிக ளினால்  
இ ந்  வந்த ெதால்ைல க ம்  மனக் 
குழப்பங்க ம்  மைறந்   நன் னிைல  உ
வாகும் .  உற வி னர்களால்  ஏற்பட் டி ந்த  
ெதால்ைலகள்  சில க்கு  மைற ம் .  மாண
வர்களின்  கல் வியில்  த்  ணர்ச்சி  ஏற்ப

 ம். .அர சி யலில்  உள்ள வர்களின்  எதிர்
பார்ப் கள்  நிைற ேவறி  திய பத விகள் 
கிைடக்கும். விவ சா யிகள்  வியா பா ரிகள்   
உரிய இலாபம் ெப வர். 
அதிஷ்ட நாள் வியாழன்,   அதிஷ்ட இல 

: 2

கன்னி:  உத்த ரத்   பின் க்கால்  
அத்தம்,  சித் தி ைரயின்  ன்ன ைரயில்  
பிறந்த வர்க க்கு    ெசய்ெ தா ழில்களில்    
மனக் கு ழப்பங்கள்  ஏற்பட்  மைற ம்.  
எதிர்பார்த்த  பண வ ர ம்  பல  சிர மங்களின்   
மத் தியில்   வார  இ  தியில்  வந்  ேச ம்.   
அரச  உத் தி ேயா கத்தர்க க க்கு  இ ந்  
வந்த மனக் குைறபா கள்  நீங்கும்.  ேமல
தி கா ரி களின்   சு க  உற  நில ம். கு ம்
பத்தில்  மகிழ்ச்சி  த ம்  சம்ப வங்கள்   நடந்
ேத ம் . மாண வர்கள் கல் வியில்   திட்ட
மிட்ட  ன்ேனற்றம்  ஏற்ப  வ டன்  திய 
கல்வி யற் சி களால்  ெசல  க ம்  ஏற்பட 
வாய்ப் ண்  .  அர சி யலில்  உள்ள வர்க
ள   நீண்ட நாள்  பிரச் சிைன  வார ந ப்ப
கு தியில்   டி க்கு  வ ம். விவ சா யிகள், 

வியா பா ரிகள்   எதிர்பார்த்த  இலாபம்  குைற
வாக  கிைடக்கும் .  அதிஷ்ட நாள் ெவள்ளி  
அதிஷ்ட இல:6

லாம் : சித் தி ைரயின்  பின்னைர , 
சுவாதி,   விசா கத்   ன் க்கால்   அைமந்த
வர்களின்     ெசய்ெ தா ழில்களின்  மந்த நிைல 
உ  வாகி  மனக் கு ழப்பங்கைள  ஏற்ப த் ம் 
.  எதிர்பார்த்த  பண வ ர ம்  வார இ  தியில்  
குைறந்த ளேவ  வந்  ேச ம்.  அரச உத் தி
ேயா கத்தர்கள்  தம     ேமல தி கா ரி களின்  
ரித ெசயற்பா  க க்கு  கம் ெகா க்க 

ேநரி ம்.   கு ம்பத்தில்  வீண் வார்த்ைதப்  
பிர ேயா கங்களால்  ஒற்  ைம யின்ைம  ஏற்
ப ம்.   உற வி னர்க ளிடம்  அவ தா னத் டன்   
நடந்   ெகாள்வ   நல்ல .   நண்பர்களின்  
ெசயற்பா  க ளினால்   கல்வி யற்சி  தைட
ப ம்.  அர சி யலில்  உள்ள வர்களின்  எதிர்
பார்ப் க்களில்  தைடகள்  ஏற்ப ம்.   விவ
சா யிகள், வியா பா ரிகள்   குைறந்த இலாபம்   
ெப வர். 
அதிஷ்ட நாள்  திங்கள்,   அதிஷ்ட  இல : 9

வி ட் சிகம்:  : விசா கத்  நாலாங்கால்,  
அ ஷம், ேகட்ைட  அைமந்த வர்களின் 
ெதாழிலில்   ன்ேனற்றம்  ஏற்ப ம்.  திய 
யற் சி க க்கு  அடித்தளம்  இட வாய்ப் ண்

டாகும் .   அரச உத் தி ேயா கத்தர்கள்  தம    
காரி யங்களில்  கூடிய கவனம்  ெகாள்வ  
நல்ல .   உடன் கடைம ரி ப வர்களால்  வார 
ந ப்ப கு தியில்  சில க்கு  ெதால்ைல  உ
வாகி   மைற ம் .  கு ம்பத்தில்  மகிழ்ச்
சி ம்  எதிர்பார்த்த  க  மங்களில்  ெவற் றி ம்  
கிைடக்கும் .  பிள்ைள களால்  மன மகிழ்ச்சி  
ஏற்ப ம் .  கல்வியில்  நல்ல  ன்ேனற்றம்  
உண்டாகும் .  அர சி யலில்  இ ப்ேபார்  
மிக ம்  அவ தா னத் டன்   ெசயற்ப  வ   
நன்ைமையத்  த ம்.   விவ சா யிகள், வியா
பா ரிகள்   கூடிய த லீ  களால்  எதிர்பார்த்த   
இலாபம்  குைற வாக  கிைடக்கும். 
அதிர்ஷ்ட நாள் தன் அதிஷ்ட இல: 3

த : லம், ராடம்,  உத்த ரட்டாதி   
தற்கால்  ெகாண்ட  வர்களின்   ெசய்

ெதா ழில்கள்  யா ம்  மனத் தி ப்தி  த ம் 
வைகயில்  அைமந்தா ம் சிலர்  மனக் கு ழப்
பங்க க்கு  உள்ளா குவர் .  வாரக்க ைட சியில்  
பண வ ர   வந்   ேச ம் .  அரச  உத் தி ேயா

கத்தர்களின்  ெசல்வாக்கு  ேமேலாங்கும் .  ஒ  சிலர் திய பத வி
கைள  ஏற்க  வாய்ப் ண்டாகும் .    மாண வர்கள்   கல்வி யற் சியில் 
காட்டி  வந்த ஆர்வம்  குைற வ ைட ம் .  அர சி யலில்  உள்ள வர்கள்   
தம  பணி யா ளர்களின்  ெசய்ைக யினால்  மனக் கு ழப்பங்க க்கு   
ஆளாக  ேநரி ம் .  விவ சா யிகள்,  வியா பா ரிகள்  தம  யற் சி களில்  
ஏற்பட் டி ந்த   தவ  கைள  தி த்தி   இலாபம்  அைடவர்.      

 அதிர்ஷ்ட நாள்  திங்கள் ,  அதிஷ்ட இல: 2

மகரம்:   உத்த ரத்  பின் க்கால், தி  ேவாணம்,  அவிட்டத்  
ன்ன ைரயில்  பிறந்த வர்க ள்  ெசய்ெ தாழில்கைள  திட்ட மிட்   

ெசய்வதன் லம்  நன்ைம கைளப் ெபற் க்ெ காள்ள  வாய்ப் ண்  
.  திட்ட மி டப்ப டாத  க  மங்க ளினால்   பண வ வாய்  குைற வ
ைட ம் .  அரச உத் தி ேயா கத்தர்கள்  மிக ம்  மகிழ்ச் சி டன்   க
மங்கைள  ெசய்    டித்   நன்ைம  அைடவர் .  ேமல தி கா ரிகள்  
உதவி ரிவர்.   கு ம்பத்தில்  மன மகிழ்ச் சிக் கு ரிய  சம்ப வங்கள்  
நடந்ேத ம் .  தைடப்பட் டி ந்த   சுப க  ம ெமான்   வார ந ப்ப கு
தியில்  சில க்கு  நடந்ேத ம்.  மாண வர்கள்  கல் வியில்  உயர்ச்சி  
அைடவர்.   அர சி யலில்   உள்ள வர்கள் பல விட யங்களில்  ெவற்றி 

காண்பர்.  விவ சா யிகள், வியா பா ரிகள்  த லீ  களால்  கூடிய இலா
ப ம ைடவர் 
அதிஷ்ட நாள் ெவள்ளி,   அதிஷ்ட இல :3

கும்பம் :  அவிட்டத்   பின்னைர,  சதயம்,  ரட்டாதி  ன்
க்கால்  ெகாண்ட வர்கள்      ெசய்ெ தா ழில்களில்     ஏேதா ஒ  

கார ணத் தினால் மந்த ம ைடய வாய்ப் ண்  .  .  பண வ ர   வார  
ந ப்ப கு தியில்  வந்  ேச ம் .  அரச உத் தி ேயா கத்தர்க க்கு  ேமல
தி கா ரி க ளினால்  ஏற்பட் டி ந்த    கஷ்டங்கள்  மைறந்   ெசல்வாக்கு  
அதி க ரிக்கும் .  சில க்கு  பதவி  உயர்   கூடி வ ம் .  கு ம்பத்தில்  
ெபா  ைம டன்  கணவன்  மைன வியர் நடந்  ெகாள்ளா விடின்   
கூடிய   மனக் கு ழப்பங்க க்கு   உள்ளாக   ேநரி ம்.  மாண வர்கள்  
கல் வியில்  கூடிய யற் சி யினால்   நல்ல ன்ேனற்றம்  உண்
டாகும்.   அர சி யலில்  இ ப்ப வர்கள்  விட் க் ெகா த்   நடக்கா
விடின்   மனக்கஷ்டங்க க்கு   உள்ளாக  ேநரி ம்.  விவ சா யிகள், 
வியா பா ரிகள்  த லீ  களால்  குைறந்தள  இலாபம் ெப வர். 
அதிர்ஷ்ட நாள் ெசவ்வாய்,   அதிஷ்ட இல: 1

மீனம்:  ரட்டாதி, நாலாங்கால்,  உத்தரட்டாதி, ேரவதியில்  
பிறந்தவர்களின்     ெசய்ெதாழில்கள்  ன்பி ந்தைதவிட  நல்ல 
ன்ேனற்றம்  அைட ம் .  சிலர் திய யற்சிகளில்  நாட்டம்  

ெகாள்வர் .  பணவர   எதிர்பார்த்த படி  அைம ம் .  அரச 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு   இ ந்  வந்த  கஷ்டங்கள்  மைறந்   சகல 
விடயங்களி ம்  ன்ேனற்றம்  உண்டாகும் .  ேமலதிகாரிகளின்  
ஒத்தாைசக ம்  உரிய ேநரத்தில்  கிைடக்கும் . பிள்ைளகளின்  
நீண்டகால  சுபக மெமான்   சில க்கு  நிைறேவறி   மன 
மகிழ்ச்சிைய ெகா க்கும் .  மாணவர்கள்  எதிர்பார்த்த  கல்வி  வந்  
ேச ம் .  திய கல்வி யற்சிக க்கு  சில க்கு  உதவி கிைடக்கும்.   
அரசியலில்  உள்ளவர்கள்  மிக ம்  மனக்களிப் டன்  க மங்கள்  
ெசய்  ெவற்றிகாண்பர் .  விவசாயிகள்,  வியாபாரிகள்  கூ தல்  
இலாபமைடவர்  . 
அதிஷ்ட நாள்  திங்கள்    அதிஷ்ட இல–5

ேசாதிட மாமணி  எஸ். ெதய்வநாயகம்  @
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‘ேமயாத மான்’ என்ற படத்தின் லம் தமிழ் ரசி கர்க க்கு அறி  க மா னவர் 
நடிைக இந் ஜா. ‘ேகாடம்பாக்கத்தின் டஸ்கி பி ட்டி’ என்ற நட்சத் திர பட் டி யலில் 
இைணந்த இந்த நடிைக, ெதாடர்ந்  ‘ெமர் குரி’, ‘பிகில்’ ேபான்ற படங்களில் நடித்  
வளர்ந்  வ ம் நடி ைக யாக வளர்ச்சி அைடந்தார். ஏரா ள மான வாய்ப் கள் குவி ம் 
என காத் தி ந்த இவ க்கு, ெகாேரானா பத்தில் பாரிய தைட ஏற்பட்ட . ஏைனய 
நடி ைக கைளப் ேபால் இவ ம் ேபாட்ேடா ஷூட் நடத்தி, தன் ைடய இ ப்ைப 
ச க வைலதளத்தின் லம் பதிவிட்  ெகாண்ேட இ ந்தார். அேத த ணத்தில் 
இரண்டாவ  நாயகி, குணச்சித்திர ேவடம், ஒேர ஒ  பாட க்கான நடன வாய்ப் ..என 
வந்த வாய்ப் கைள கவனமாக தவிர்த் , ன்னணி நட்சத்திரத் டன் கதாநாயகிைய 
தான் நடிப்ேபன் என உ தியாக இ ந்தார். இவ ைடய ெகாள்ைகப் பிடிப்ைப கண்ட 
தயாரிப்பாளர் ஒ வர், த ஷ் நடிப்பில் தயாராகும் படத்திற்கு த சுக்கு ேஜாடியாக 
ஒப்பந்தம் ெசய்தி க்கிறார். இதனால் நடிைக இந் ஜா ச க வைலத்தளப் பக்கத்தில் 
‘மகிழ்ச்சி’ ெதரிவித்தி க்கிறார்.

மீண் ம் பாட க ராகும் 
ைவைகப் யல்

• ன்றாண்  இைட ெவ ளிக்குப் பிறகு 
மீண் ம்  வீச்சில் 'நாய் ேசகர் ஆக' நடிக்க 
ெதாடங் கி யி க் கிறார் 'ைவைகப் யல்' வடி
ேவ . இயக் குநர் சுராஜ் இயக்கத்தில் தயா
ராகும் இந்தப் படத்தில் நாய் ஒன் றிற்கும்,' 
ேசகர்' என்ற கதா பாத் தி ரத்தில் நடிக்கும் 
ைவைகப் யல் வடி ேவ க்கும் இைடேய 
நைட ெப ம் 'டிஜிட்டல் ெகமிஸ்ட்ரி' தான் 
'நாய் ேசகர்' படத்தின் ஒன்ைலன். ன்னணி 
இளம் நடி ைக யான பிரியா பவானி சங்கர் 
இந்தப்ப டத் திற்கு கைதயின் நாய கி யாக 
நடிக்க ஒப்பந்த மா கி யி ப்ப தாக தக வல்கள் 
ெவளி யாகி இ க் கி ற . இைச அைமப்
பாளர் சந்ேதாஷ் நாரா யணன் இைச
ய ைமக்கும் இந்தப் படத்தில் இடம்
ெப ம் இரண்  பாடல்களில் 
ஒ  பாடைல 'ைவைகப் யல்' 
வடி ேவ  தன்  ைடய காந்த 
குரலில் பா  கிறார். ைவைகப்
யல் வடி ேவ  ஏற்க னேவ 
தமிழில் பிர ப ல மான பத் க்கும் 
ேமற்பட்ட இைச ய ைமப்பா ளர்
களின் இைசயில் உ  வான, 
30க்கும் ேமற்பட்ட ஹிட் 
பாடல்கைள பாடி யி க் கிறார். 

'சிங்கப் பாைத'யில் 
பய ணிக்கும்    ரஜி னி

 கன்
• நடிகர் சிவ கார்த் தி ேகயன் தற்ே பா  

அறி க இயக் குனர் சிபி சக்க ர வர்த்தி இயக்
கத்தில் தயா ராகி வ ம் ' டான்' படத்தில் 
நடித்  வ  கிறார். இப்ப டத்தின் படப்
பி டிப்  நிைற வ ைடந்த ம், இயக் குனர் 
அட் லியின் உத வி யா ள ரான அேசாக் 
இயக்கத்தில் தயா ராகும் 'சிங்க பாைத' 
என்ற படத்தில் நடிக்க வி க் கிறார். இந்த 

படத்தில் இவர் தந்ைத , மகன் என இரண்  
ேவடங்களில் நடிக் கிறார். இப்ப டத்ைத ேக. 
ேஜ .ஆர். ஸ் டிேயாஸ் நி  வனம் தயா
ரிக்க, டி இமான் இைச ய ைமக் கிறார். 'ரஜினி 

கன்', 'சீம ராஜா: 
ஆகிய  படங்
கைள ெதாடர்ந்  
'சிங்கப் பாைத' 
ப ட த்  தி ம் 
நடிகர் சிவ கார்த்
தி ேகயன் ன்றா
வ  ைற யாக 
இ ர ட் ை ட 
ேவடத்தில் நடிக்
கிறார். 

தைட கைள 
தாண் டிய 
ராஷ் மிகா

• 'நான் அறி  க மான 
தல்  வ  டத்தில் 

ஏரா ள மான எதிர்மைற 
வி ம ர் ச  ன ங் க ை ள 
எதிர்  ெகாண்ேடன் . 
அைவ ஒவ்ெ வான் ம் 
ஒவ்ெ வா  வைகயில் 
என்ைன காயப்ப த் தி
ய . 
இ ந் த ா ம் 

அ ை ன த் ை த ம் 
ெப ா  ைம   ட ம் 
என்   ைடய  இயல்
பான  அ  கு  ைற
டன் ைகயாண்ேடன். 

என்  ைடய வாழ்க்ைக ைற , ச க 
வைல தள பக்கத்தில் ஒப்ப ைன யற்ற என்

 ைடய நிஜ கத்ைத கண்ட பலர் என் 
மீ  தற்ே பா  அன்ைபப் ெபாழி கி றார்கள். 

இதன் லம்தான் என் மீதான ெவ ப்ைப 
மாற்றி அைமத்ேதன். நீங்கள் எப்ே பா ம் 
உங்க  ைடய இயல்பான தன்ைமைய 
மாற்றிக் ெகாள்ளா தீர்கள். ஏெனனில் மக்க
க்கு உண்ைமதான் பிடிக்கும். அதைன 

அவர்கள் காலப்ே பாக்கில் உணர்ந்  ஏற் க் 
ெகாள் ம் ெபா , அவர்கள் காட் ம் 
அன்  அள வற்ற ' என ரசி கர்கைள சம்
பா தித்த விதம் குறித்  ரசி கர்க ளி ைடேய 
பகிர்ந்  ெகாள் கிறார் நடிைக ரஷ் மிகா மந்
தனா. இவர்  அல்  அர்ஜ−ன் நடிப்பில் 
தயா ராகி வ ம் ' ஷ்பா' படத்தில் கதா
நா ய கி யாக நடித்  வ  கிறார் என்
ப ம் குறிப் பி டத்தக்க .

தயா ரிப்பாளர் சூர்யா 
ெவற்றி ெப  வாரா?

• நடிகர் சூர்யாவின் தயா ரிப்பில் 
உ  வா கி யி க்கும் திய திைரப்
படம் 'ராேம ஆண்டா ம் ராவேண 
ஆண்டா ம்'. அறி க இயக்
குனர் அரிசில் ர்த்தி இயக்
கத்தில் தயா ராகி இ க்கும் 
இந்த திைரப்ப டத்தில் நடி
ைககள் ரம்யா பாண் டியன், 
வாணி ேபாஜன், நடி கர்கள் 
மி ன்  மாணிக்கம் , 
வடிேவல்  ேகசன் 
உள் ளிட்ட பலர் நடித் தி
க் கி றார்கள். 
ரம்யா பாண் டியன் , 

வ ா ணி  ே ப ா ஜன் 
கூட்டணி  கார  ண  மா
க ம் ,  எதார்த்த  மான 
கிரா மிய வாழ் வியல் 
சார்ந்த நைகச் சுைவ 
க ா ட்  சி  க  ள ா ம் 
இந்தப்  பட ம் 
ெ வ ற்  றி  ெ ப ம் 
என  உ  தி  யாக 
கூறலாம்.

பியாேனா 
அழகி 
ஆண்ட் ரியா

• நடி ைககள் தங்களின் ச க வைல தள 
கண க்ைக பின் ெதாடர்ப வர்களின் எண்
ணிக்ைக மில் லியன் கணக்கில் உயர்த்  வ
தற்கும், மில் லியன் கணக் கி லான பார்ைவ
யா ளர்கைள ெதாடர்ந்  தக்க ைவப்ப தற்கும் 
ஏரா ள மான யற் சி களில் ஈ  ப  கி றார்கள். 
குறிப்பாக மாைலத் தீ க்கு வி   ைறக்கு 
ெசன் , அங்கு நீச்சல் உைடயில் படகு 
சவாரி ெசய் , அதைன ைகப்படம் எ த்  
தவ றாமல் தங்களின் ச க வைல தளப் பக்
கத்தில் பதி வி  கி றார்கள்.

 இந்த வைகயில் அண்ைமயில் தன் 
ைடய கவர்ச் சி யான நீச்சல் உைட ைகப்ப
டங்கைள பதி விட்ட நடிைக ஆண்ட் ரியா, 
அ த்த தாக தனக்கு வி ப்ப மான பியாேனா 
இைசக்க  விைய இைசக்கும் காெணா ளிைய 
ச க வைல த ளத்தில் பதி விட் டி க் கிறார். 

 அசத் ம் 
'சூர்ப்ப னைக' 

திற ைம யான நடிைக எனப் ெபயர் 
ெபற்ற நடிைக ெரஜினா கஸன்ட்ரா, 
ெதால் லியல் ஆய்வா ள ராக நடித் தி
க்கும் திைரப்படம் 'சூர்ப்ப னைக'. 

இப்ப டத்தில் நடிைக ெரஜினா 

கஸன்ட்ரா சூர்ப்
ப னைக கதா பாத்
தி ரத்தில் நடித் தி
க் கி றாராம். 
இந்த கதா பாத்

திரம்  ற்றாண்
க்கு  ன்னர் 

நைட ெப ம் சில 
சுவா ரஸ்ய மான சம்

ப வங்கைள நிைன  ப த் ம் வைகயில் 
அைமக்கப்பட் டி ப்பதால் பார்ைவ யா ளர்

கைள, 'சூர்ப்ப னைக' ஆச்ச ரி யப்ப த்தி அசத்
வார் என உ  தி யாக ெதரி விக் கி றார்கள் 

படக் கு  வினர். இந்தப் படத்ைத 'தி டன் 
ெபாலிஸ்', 'உள் குத் ', 'கண்ணாடி' ஆகிய 
படங்கைள இயக் கிய இயக் குனர் கார்த்திக் 
ராஜூ இயக் கி யி க் கிறார். 
இப்ப டத்தின் ன்ே னாட்டம் இைண

யத்தில் ெவளி யாகி பாரிய வர ேவற்ைப 
ெபற்  வ  கி ற .

 அஅசசத்த் ம்ம் 
'சூசூர்ர்ப்ப்பப னனைைக'' 

த்
திறதிறைைமமயாயானனன நடிநடிநடிைகைக எஎ ப்னப் ெெபயர் 

ெபற்ற நடிைக ெரரஜினஜினாா கஸகஸன்ட்ன்ட்ரா, 
ெெதால் லியல் ஆஆய்வாாளளராராகக நடிநடித்த்த்திதிதி
க்க்கும்கும் திதிைரைரப்பப்ப ம்டம் ''சூர்சூ ப்பப்பனனைகைக'. 

இப்இப்பப த்டத்திதில் நடிைக ெரஜினஜி ா 

ாகுகும் 

க்குகுப் பிறகு 
ர்ஆஆக' நடிக்க 
ப் யல்' வடி
கத்திதில் தயா
ஒன்ன் றிற்கும்,' 
ல் நநடிக்கும் 
ம் இஇைடேய 
ஸ்ஸ்ட்ரிரி' தான் 
ன்ன். ன்ன்னணி 
வவானி சங்கர் 
நநாயய கி யாக 
ததகவவல்கள் 
அஅைமமப்
இஇைச
டடம்

ளில்ல்
ல்ல்' 
தத 
ப்

தற்ற்ேபா
ர்த்திதி இஇயக்
' படடத்திதில் 
தின் பபடடப்
இயக் குகுனனர் 
அேசாாக் 
க பாைைதத'க பாைைதத
றார். இந்த ர் இஇ

கன்', 'சீம ராஜா: 
ஆகிய  படங்
கைள ெதாடர்ந்
'சிங்கப் பாைத' 
ப ட த்  தி ம் 
நடிகர் சிவ கார்த்
தி ேகயன் ன்றா
வ ைற யாக 
இ ர ட் ை ட 
ேவடத்தில் நடிக்
கிறார். 

றித்  ரசி கர்க ளி ைடேய 
ாார்ர் நடிைக ரஷ் மிகா மந்
அர்அர்அர்ஜ−ஜ−ஜ−ன்ன்ன் நடி பிப்பில் 

ஷ்பஷ்பா'ா பபடத்டத்தில்தில் கதா
வ  கி கிறாறார்ர் என்என்

க்க்கக .

ளளர்ர் சூர்ர்யா 
 வாரா?

ன் தயா ரிப்பில் 
திய திைரப்

ா ம் ராவேண 
றி க இயக்
ர்த்தி இயக்
இ க்கும் 

த்தில் நடி
ண் டியன், 
டி கர்கள் 
கம் , 
கசன் 
டித் தி

யன் , 
ஜன் 
ண  மா
மான 
யல் 
ைவ 
ம் 
ம்ம் 
ம் 

கஸ
ப ன
திர
க்
இ

திரம்
க்கு

நைடநைட
சுவா ர

சிசி
னி னி 

ளிளி
கக
ள்ள்

'' ேகாடியில் ஒ வன் படத்தின் பட பி டிப்  மைலப் பகு தியில் 200 
அடி ஆழத்தில் அடர்ந்த வனப் பகு தியில் நைட ெபற்ற . அதன் 
ேபா  படக் கு  வி ன க்கு  ைம யாக ஒத்  ைழப்  அளித் , 
அைன வரின் பாராட்ைட ம் ெபற்றார் படத்தின் நாய கி யான ஆத்
மிகா. நான் இ  வைர 
பத்  படங்களில் 
நடி த்  தி  க்  கிேறன் . 
என்  டன்  பணி  
ரி ம் நாய கி க டன் 
ெதாழில் ரீதி யி லான 
உறைவ  மட்  ேம 
ேபணி இ க் கிேறன். 
ஆனால் ‘ேகாடியில் 

ஒ வன் ’  படத்தில் 
நடித்த ேபா , எனக்கு 
ேஜாடி  யாக  நடித்த 
நடிைக  ஆத்  மி  கா
டன் தான் இயல்பாக 

ேபச ெதாடங் கிேனன். 
அவ  டன்  ேபசிய 
பிறகு, அவர் நடிைக 
என்ற எல்ைலையக் 
கடந் ,  ஏரா ள மான 
திற ைம கைள தன் ள் 
ைவத் க்  ெகாண்
டி  க்  கிறார்  என்ப
ைத ம் உணர்ந்ேதன். 
அவ   ைடய  கடின 
உைழப் ம், வித் தி யா
ச மான சிந்த ைன ம் 
என்ைன  வியக்க
ைவத்த .  சரி யான 
வாய்ப்  கிைடத்தால் 
மிகப் ெப ம் ெதாழி
ல தி ப ராக வரக் கூ டிய 
அள  விற்கு  திறைம 
ெபற்றவர். நடி ைக யாக 
அவர் கழ் ெபற் றி ந்
தா ம், அைத கடந்  
வணிகம் மற் ம் வர்த்தகத் ைறயில் ெப ம் அைட யா ள மாக 
வரக் கூடிய தகு திையப் ெபற் றி க் கிறார்.  எதிர்கா லத்தில் படத்ைத 
தயா ரிக்கும் தயா ரிப்பா ள ரா க ம் இவர் உ  வா கலாம்.” என நடிைக 
ஆத் மி காைவ நடிகர் விஜய் அண்டனி பாராட்டி ேபசி யி க் கிறார்.  
இதனால் நடிைக ஆத் மிகா உற்சா கத் டன் வலம் வ  கி றாராம்.

கதா நா ய கிையப் 
பாராட் ம் கதா நா யகன்

இந்  ஜாவின் மகிழ்ச்சி

தி மணத்திற்குப் பிறகு திைரப்படங்கைள தயாரித் , அதில் கைதயின் 
நாயகியாக நடிக்கும் பாணிைய கைடப்பிடித்  வ கிறார் ன்னணி 
ெபாலி ட் நடிைக தீபிகா ப ேகாேன. தற்ேபா  ஒலிம்பிக்கில் இறகு 
பந்  விைளயாட்டில் இந்தியா சார்பில் பங்குபற்றி, ெவண்கலப் பதக்கம் 
ெவன்ற வீராங்கைன பி. வி. சிந் வின் வாழ்க்ைக வரலாற்ைற த வி 
உ வாகவி க்கும் திைரப்படத்தில் கைதயின் நாயகியாக நடிக்கிறார். 
இப்படத்ைத அவர் தயாரிப்ப  ெதாடர்பாக பி. வி. சிந் டன் 

அண்ைமயில் ேபச்சுவார்த்ைத நடத்தி ெவற்றி ெபற்றி ப்பதாக 
திைர லகினர் தகவல்கள் ெதரிவிக்கிறார்கள். நடிைக தீபிகா ப ேகாேன 
'பாகுபலி' கழ் பிரபாஸ் நடிப்பில் இயக்குநர் நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் 
தமிழ், ெத ங்கு, ஹிந்தி ஆகிய ெமாழிகளில் உ வாகும் ெபயரிடப்படாத 
படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார் என்ப  குறிப்பிடத்தக்க .

சுயசரிைதயில் சுயசரிைதயில் 
நடிக்கும் தீபிகாநடிக்கும் தீபிகா

அ ண்குமார் இயக்க ள்ள திய படத்தின் நாயகனாக சித்தார்த் 
நடிக்க ள்ளதாகத் தகவல்கள் ெவளியாகி ள்ளன.
விஜய் ேச பதி நடித்த 'பண்ைணயா ம் பத்மினி ம்' படத்தின் லம் 
இயக்குநராக அறி கமானவர் அ ண்குமார். இந்தப் படத் க்கு விமர்சன 
ரீதியாக நல்ல வரேவற்  கிைடத்த . அதைனத் ெதாடர்ந்  விஜய் 
ேச பதி நடிப்பில் 'ேச பதி' என் ம் படத்திைன இயக்கினார். விமர்சன 
ரீதியாக ம், வசூல் ரீதியாக ம் இந்தப் படம் ெகாண்டாடப்பட்ட .

அ ண்குமார் இயக்கத்தில் 
சித்தார்த்?
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,

ஜனா தி பதி பிேர ம தா சாவின் ெகாைலச் சம்
ப வத்ைத ய த்  நடந்ேத றிய சம்ப வங்கள் 
அவ  ைடய ெகாைலக்கான காரணம் குறித்த 
பல்ேவ  சந்ேத கங்கைள ஏற்ப த்தி இ ந்
தன. குறிப்பாக அந்தக் குண்  ெவடிப் ச் 
சம்பவ இடம் உட ன டி யா கேவ சுத்தப்ப த்
தப்பட்டைம, ெகா ம்பில் அவர் இறந்த ைத ய
த்  ெவடிகள் ெகா த்தப்பட்டைம, ராஜீவ் 

காந்தி ெகாைலச் சம்ப வத்ைதப் ேபாலல்லாமல் 
பிேர ம தா சாவின் ெகாைலக்கு வி  த ைலப்

 லி கேள காரணம் என ெவளிப்ப ைட யாகக் 
குற்றம் சாட்டாமல் அடக்கி வாசிக்கப்பட்ட ஓர் 
அர சியல் நிைலைம ேபான்ற ைவேய அந்த சந்
ேத கங்க க்குக் கார ண மாக அைமந்தன.
குண்  ெவ டிப் ச் சம்பவம் நைட ெபற்ற 

இடம் உட ன டி யா கேவ சுத்தப்ப த்தப்பட்ட
தனால், அங்கு  காணப்பட்ட அைட யா ளங்கள் 
மற் ம் தட யங்கைள ல னாய்  பிரி வினர் 
பார்ைவ யிட்  விரி வான தட ய வியல் விசா ர
ைணகள் நடத்  வ தற்கும் ல னாய்  கைளச் 
ெசய்வ தற் கு மான சந்தர்ப்பத்ைத இல்லாமல் 
ெசய் தி ந்த . இ  பிேர ம தா சாவின் ெகாைல 
ெதாடர்பான விசா ர ைண களில் வழ ைம யான 
நைட  ைற கைள ைகக் ெகாள்ள டி யாமல் 
ெப ம் பின்ன ைடைவ ஏற்ப த் தி ய தாக தட ய
வியல் ல னாய்வா ளர்கள் குறிப் பிட் ள்ளனர்.
ேம தின ஊர்வ லத்தில் ஜனா தி பதி பிேர ம

தாசா ெகால்லப்பட்ட சம்ப வத்ைத உட ன டி யாக 
ெவளிப்ப த் தினால் நாட்  மக்கள் மத் தியில் 
அ  அதிர்ச் சி ைய ம் ெப ம் பதட்டத்ைத ம் 
ஏற்ப த் ம் என் ம், அ  நாட ளா விய ரீதியில் 
ஓர் இனக்க ல வ ரத்ைதத் ண் டி விடக் கூ ம் 
என்ற அச்சம் கார ண மாக அந்தக் ெகாைலச் சம்
பவம் பல மணித் தி யா லங்கள் தாம த மா கேவ 
அதி கா ர ர்வ மாக நாட்  மக்க க்கு அறி விக்
கப்பட்ட . அத் டன் மிக க் கி ய மாக அரச 
உயர் மட்டத்தின் உத்த ர க்கு அைம வா கேவ 
ெகாைலச்சம்பவ இடம் உட ன டி யாகத் ப்ப ர  
ெசய்யப்பட்ட தாகக் கூறப்பட்ட . ஆனால் அத்
த ைகய இனக்க ல வர அச்சம் என்ப  அர்த்த மற்
ற  என்ப  பின்னர் ரிந்  ெகாள்ளப்பட்ட .
ெகாைலச்சம்பவ இடம் உட ன டி யாகத் ப்ப

ர  ெசய்யப்பட்ட தனால், சம்பவம் இடம்ெபற்
ற ைத ய த் , அங்கு உட ன டி யாகச் ெசன்ற 
உள் ர் மற் ம் ெவளி ர் ெசய் தி யா ளர்கள் 
தங்க  ைடய ைகப்படக் க  வி களில் பதி  
ெசய் தி ந்த ைகப்ப டங்களின் ஆதா ரத் தி
ேலேய க் கி ய மான தட ய வியல் ஆய் கள் 
தங் கி யி க்க ேவண் டி ய தா யிற் .

 அர சியல் ரீதி யான ரண்பா  கார ண மாக 
ஐக் கிய ேதசியக் கட் சியில் இ ந்  அத் லத் 
த லிைய ெவளி ேயற்  வ தற்கு பிேர ம தாசா 

நட வ டிக்ைக எ த் தி ந்த ம், அத் லத் தலி 
தன  அைமச்சர் பத விையத் றந்  காமினி 
திசா நா யக்கா டன் இைணந்  ஜனா தி பதி 
பிேர ம தாசா மீ  குற்ற வியல் பிேர ர ைணையக் 
ெகாண்  வந்  அவைரப் பதவி இறக் கு வ
தற்கான யற் சிைய ேமற்ெ காண் டி ந்த ம் 
இ  வ க்கும் இைடயில் ஏற்பட் டி ந்த தீவிர 
பைக ைமைய ெவளிப்ப த்தி இ ந்தன.
இந்தப் பின்ன ணியில் அத் லத் தலி, 

காமினி திசா நா யக்கா தைல ைம யி லான 
ஐக் கிய ேதசிய ன்னணி பிேர ம தா சாவின் 
ெகாைலக்கு அர சாங்கத்தின் மீேத பழி சுமத்
தி ய . வி  த ைலப்  லி கேள பிேர ம தாசா மீ  
தற்ெ காைலக் குண் த் தாக் கு தைல நடத் தி
யி ந்தனர் என்ப தற்கான சாத் தி யங்கள் ெதன்
பட்ட ேபாதி ம், அரச தரப் பி ன ம்  கூட 
ெவளிப்ப ைட யா க ம் ேநர டி யா க ம் வி
த ைலப்  லிகள் மீ  குற்றம் சுமத்த ற்ப ட
வில்ைல.
மாகா ண சைபத் ேதர்தலில் ஐக் கிய ேதசியக் 

கட் சி யினர் பிேர ம தா சாவின் ெகாைலையத் 
தம  பிர சா ரத் க்காகப் பயன்ப த்தி அதன் 
லம் அ  தாப வாக் கு கைளத் திரட்  வ

தற்கான வாய்ப்  ஏற்பட் டி ந்த ேபாதி ம் 
அதைனச் ெசய்ய வில்ைல.
ேமல் மாகாண சைபக்கான ேதர்தல் கால மாக 

இ ந்த தனால், தமிழ் மக்களின் வாக் கு கைள 
இழந்  விடக் கூடா  என்ப தற்கா கேவ வி  த
ைலப்  லிகள் மீ  ெவளிப்ப ைட யா க ம் ஆக்
ேரா ஷ மா க ம் அவர்கள் குற்றம் சுமத்த வில்ைல 

என்ற கார ண ம் ெதரி விக்கப்பட் டி ந்த .
ஆனால் தட ய வியல் ல னாய்வா ளர்கள் 

மற் ம் விசா ர ைண யா ளர்கள் பிேர ம தா சாவின் 
ெகாைலக்கு வி  த ைலப்  லி கேள காரணம் 
என்ப தற்கான பல்ேவ  விட யங்கைளச் சுட் டிக்
காட்டி இ ந்தனர். 
ஆனா ம் ெகாைலையத் திட்ட மிட்  நடத்

தி ய தாக வி  த ைலப்  லி களில் எவ ைர ம் 

ெபயர் குறிப் பிட்  அவர்கள் ேநர டி யாகக் 
குற்றம் சுமத்த வில்ைல.
இவ்வா  குற்றம் சுமத்தப்ப டா ைமக்கு 

அர சியல் மற் ம் இரா வ ரீதி யி லா னேதார் 
அச்சேம காரணம் என்ற க த் ம் அப்ே பா  
ெவளிப்பட் டி ந்த .  வி  த ைலப்  லிகள் 
மீ  ேநர டி யாகக் குற்றம் சுமத்  வ  என்ப  
அவர்கைள சீண்டி வி  வ தா க ம், அதனால் 
ேமாச மான விைள கள் ஏற்படக் கூ ம் என்ற 
வைக யி லான அச்ச ம் அரச தரப்  உட்பட 
ெதன் னி லங்ைக அர சியல் தரப் க்களில் நில
வி ய தாக இந்த க த்  நிைலப்பாட் டிற்குக் கற்
பிதம் ெசய்யப்பட் டி ந்த .
ேஜ.ஆர்.ஜய வர்த ன க்குப் பின்னர் ஜனா தி

ப தி யாகத் ெதரி  ெசய்யப்பட்ட பிேர ம தாசா 
வி  த ைலப்  லி க டன் இணக்கப்பா டான 
ஓர் அ  கு  ைறையக் ெகாண் டி ந்தார் . 
அவ ர  ேவண்  ேகா க்கு இணங்க இந் தியப் 
பைடகள் நாட்ைட விட்  ெவளி ேய றி யைதத் 
ெதாடர்ந்  வி  த ைலப்  லி க டன் சமா தான 
ேபச் சுக்கள் ஆரம் பிக்கப்பட் டி ந்த ேபாதி ம், 
அ  ெவற் றி ெப ற வில்ைல.
வி  த ைலப்  லி கைள தன  அர சியல் ேநாக்

கத் திற்கா கேவ பிேர ம தாசா பயன்ப த்திக் 
ெகாண்டேதார் அர சியல் ேபாக்கு அவ ரிடம் 
காணப்பட்ட . வி  த ைலப்  லி க டன் நடத்
தப்பட்ட 14 மாத சமா தான ேபச் சு வார்த்ைத க
ளின்ே பா  இனப் பி ரச் சி ைனக்கு அவர் தீர்  
கண் டி க்க டி ம். ஏெனனில் இலங்ைக 
அர சி யலில் அடி மட்ட சிங்கள மக்களின் ேபரா
த ரைவக் ெகாண்டேதார் அர சியல் தைல வ ராக 
அவர் மிளிர்ந்த தனால், அதைன அவர் சாதித்
தி க்க டி ம் என்ப  அர சியல் ஆய்வா ளர்
களின் க த்தாக இ ந்த . ஆனால் ேபரின 
அர சு களின் இன வாத அர சியல் ெசல்ெநறி கார
ண மாக அதைன அவர் ெசய்ய வில்ைல.
சமா தான நிைல ைமகள் டி க்கு வந்  

மீண் ம் ேமாதல்கள் ஆரம்ப மா கிய நிைல யி
ேலேய பிேர ம தா சாவின் ெகாைலச்சம்பவம் 
இடம்ெபற் றி ந்த .  வி  த ைலப்  லி க க்கு 
எதி ரான க ம் ேபாக்ைகக் கைடப் பி டித்ததன் 
கார ண மா கேவ பிேர ம தாசா மீ  வி  த ைலப்

 லிகள் சீற்றம் ெகாண் , தாக் குதல் நடத் தி ய
தாக அந்தக் ெகாைலச் சம்பவம் ெதாடர் பி லான 
விசா ர ைண யா ளர்கள் குற்றம் சுமத் தினர்.

'தற்ெ காைலக் குண் த் தாக் குதல் பாணி ம், 
உடல் சித றி யி ந்த சந்ேதக நப  ைடய 
க த்தில் ஆழப் பதிந் தி ந்த சயைனட் குப்
பி ம் வி  த ைலப்  லி கைள ேநாக்கிச் சுட் டி யி
க் கின்றன' என்  அப்ே பா ைதய ல னாய் த் 
ைறயின் பணிப்பாளர் லயனல் குண தி லக்க 

கூறி யி ந்தார். ஆயி ம் பிரான்ஸ் நாட்டின் 
தைல நகர் பாரிைஸத் தள மாகக் ெகாண் டி ந்த 
வி  த ைலப்  லி களின் ேபச்சாளர் ேலாரன்ஸ் 
திலகர் அந்தக் குற்றச்சாட்ைட ம த்  ைரத் தி
ந்தாரர்.
 ஆயி ம் யாழ்ப்பாணம் கு  ந கைரச் ேசர்ந்த 

பா  என்ற ைழக்கப்பட்ட குமா ர கு ல சிங்கம் 
வீர குமார் என்ற 23 வய  இைள ஞேன தற்
ெகாைலக்  குண்  தா ரி யாகக் க  தப்பட் , 
தைல ண் டிக்கப்பட்ட நிைலயில் சயைனட் 
குப் பி டன் அைட யாளம் காணப்பட் டி ந்தார்.
சிங்கள மக்கள் மத் தியில் ெப ம் ெசல்

வாக்கு ெபற்ற ெப ந் தைல வ ரா கேவ ஜனா
தி பதி பிேர ம தாசா திகழ்ந்தார். அத் டன் 
க ம்ே பாக் கு ைடய சிங்களத் தைல வ ரா க ம் 
அவர் க  தப்பட்டார். அத்த ைகய அர சியல் 
தைல ைமைய தம  தனி நாட் க்கான ேபாராட்
டத் திற்குப் ெப ந்த ைட யாகக் க  தி ய த னா
ேலேய வி  த ைலப்  லிகள் அவர் மீதான 
தாக் கு தைல நடத்தி இ ந்தனர் என்  ஆய்வா
ளர்கள் க த்  ெவளி யிட் டி ந்தனர்.
இத்த ைகய பின்ன ணியில் பிேர ம தா சாவின் 

ெகாைலச்சம்பவம் ெதாடர் பி லான தட ய வியல் 

ஆய்  கைள ேமற்ெ காண்ட ேபரா சி ரியர் ரவீந்
திர ெபர்னாண்ேடா அண்ைமயில் ெவளி
யிட் ள்ள ல் ஒன்றில் பல விட யங்கைள 
ெவளிப்ப த்தி உள்ளார். அந்த ெகாைலச்சம்
பவம் நைட ெபற்  கால் ற்றாண் க்கும் 
ேமற்பட்ட காலத்தின் பின்னர் ெவளி வந் ள்ள 
அந்த ல் இலங்ைக அர சி யலில் ஆர்வம் 
உள்ள சாமான்யர்கள் உட்பட சட்டம் மற் ம் 
ம த்  வத் ைற சார்ந்த வர்களின் வாசிப் க்கு 
உரி ய  என்  அந்த ல் பற் றிய விமர்சன 
குறிப்  எ  தி ள்ள டபிள் . ஏ. விேஜ வர்தன 
என்பவர் ெதரி வித் ள்ளார். இவர் இலங்ைக 
மத் திய வங் கியின் ன்னாள் பிரதி ஆ  ன
ராவர்.

‘ஜனா தி பதி பிேர ம தா சாவின் ப  ெகாைல 
மர்மம் ’என்ற தைலப்பில் ேபரா சி ரியர் ரவீந் திர 
ெபர்னாண்ேடா ெவளி யிட் ள்ள ல் தட ய
வியல் ரீதியில் அந்தக்ெ காைலச் சம்ப வத்ைத 
ஆய்  ெசய் தி க் கின்ற . அவர் ெகா ம்  
பல்க ைலக்க ழகத் தட ய வியல் ம த்  வத்

 ைறயின் தைகசார் ேபரா சி ரியர் என்ப ம், 
ெகாத்த லா வைல பா  காப் ப் பல்க ைலக்க ழக 
ம த் வ பாட சா ைலயின் தைலவர் என்ப ம் 
குறிப் பி டத்தக்க .
சதா சிவம் வழக்கு, ெமத் தி  பீரிஸ் வழக்கு, 

விேஜ தாசா லிய னா ராச்சி வழக்கு, லலித் அத்
லத் தலி வழக்கு, நாடா  மன்றத்தில் 

நைட ெபற்ற குண் த் தாக் குதல் சம்பவம் 
ெதாடர்பான வழக்கு உள் ளிட்ட சர்ச்ைசக் கு
ரிய வழக் குகள் குறித் , தட ய வியல் ம த் வ 
ரீதி யாக அவர் ல்கைள எ தி ெவளி யிட்
ள்ளார். அந்த வரி ைசயில் பிேர ம தாசா ப

ெகாைலச் சம்பவம் பற் றிய தட ய வியல் ஆய்  
ரீதி யான ல் அண்ைமயில் ெவளி வந் ள்ள .
பிேர ம தாசா அர சியல் பின் லம் எ   மின்றி 

எவ்வா  சக் தி வாய்ந்த ஒ  ஜனா தி ப தி யாக 
அர சியல் வானில் பிர கா சித்தார், மிக ம் பின்
தங் கிய ச க நிைலயில் இ ந்  அதைன 
எவ்வா  அவர் சாதித்தார், அதில் அவர் 
எதிர்ெ காண்ட சவால்கள், தைடகள் என்ன 
என்ப  ேபான்ற விட யங்கைள விப ரித் ள்ள 
அந்த ல் அவர் எவ்வா  குண் த்தாக் கு
தலில் ெகால்லப்பட்டார், அதன் பின்னணி 
நிகழ் கள் என்ன என்ப ைத ெயல்லாம் ஆய்  
ரீதி யாக ஆதா ரங்க டன் பதி  ெசய் ள்ள .

 ேபரா சி ரியல் ரவீந் திர ெபர்னாண்ேடா 
ஐந்  நி  ணத் வ அவ தா னிப் க்க டன் 
இந்த ைல நிைற  ெசய் ள்ளார் என்  
அ  பற்  றிய  மதிப்  பீட் க்  கட்   ைரயில் 

டபிள் .ஏ.விேஜ வர்தன குறிப் பிட் ள்ளார்.
பா  என்ற ைழக்கப்பட்ட குல சிங்கம் வீர

குமார் என்ப வேர அந்தத் தற்ெ காைல குண் த்
தாக் கு த க்கான குண்ைடத் தன  உடலில் 
ெபா த் தி யி ந்  ெசயற்படச் ெசய் ள்ளார் 
அல்ல  குண்  ெவடிப் பின்ே பா  மிக 
அ கில் இ ள்ளார் என்பைத அதில் பாதிக்
கப்பட்ட வர்க  ைடய உடல்களில் காணப்
பட்ட காயங்களின் மாதிரி ெதளி வாக உணர்த்
தி ள்ளன.
ஜனா தி பதி பிேர ம தா சாவின் உடலில் காணப்

பட்ட விரி வான காயங்க ம் அந்த காயங்கள் 
ஏற்பட் டி ந்த மாதி ரி க ம் குண்  ெவடிப்பின் 
ேபா  மிக அ கில் இ ந்தார் என்ப ைத ம், 
சம்பவ ேநரத்தில், அவர் அந்தத் திைசைய 
ேநாக்கி இ ந்தார் என்ப ைத ம் உ திப்ப த்தி 
உள்ளன.
சம்பவ இடத்தில் பல்ேவ  ெபா ட்களில் 

காணப்பட்ட ைநட்ேரா கு மப் ெபா ள் 
லங்கள் ,  இந்தத்  தாக்குத க்குப் 

பயன்ப த்தப்பட்ட ெவடிப்ெபா ள் ைநட்ேரா 
82 கு மப் ெபா ட்கைளக் ெகாண்டி ந்தன 
என்பைத ஆதாரப்ப த்தி உள்ளன.
இ தியாக கிைடக்கப்ெபற்ற தகவல்களின் 

அடிப்பைடயில்  குலவீரசிங்கத்தினால் 
ெகாண்  ெசல்லப்பட்  அவரால் ெவடிக்கச் 
ெசய்யப்பட்டதனாேலேய  ஜனாதிபதி 
பிேரமதாசா ம் அவ டன் இ ந்தவர்க ம் 
ெகால்லப்பட்டனர் என்ப  என  அபிப்பிராயம் 
என லாசிரியர் குறிப்பிட் ள்ளார்.

ல ா சி ரி ய ரின்  இ தி 
மதிப்பீட்டில்  ேமற்கண்ட  டி கள் 
ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ளன என்  டபிள் . ஏ. 
விேஜ வர்தன  ெதரிவித் ள்ளார்.
ஜ ன ா தி ப தி  பி ே ர ம த ா ச ா வின் 

ெகாைலச்சம்பவத்தில் சந்ேதகத்தின் ேபரில் 
40 ேபர் ைக  ெசய்யப்பட்டி ந்தனர் . 
பன்னிரண்  வ டங்கள் நீடித்த அந்த 
ெகாைல  வழக்கு  விசாரைணகளின் 
டிவில் அந்த சந்ேதக நபர்கள் மீ  குற்றம் 

சாட் வதற்கான ஆதாரங்கள் இல்ைல என 
ெதரிவித் , அவர்கள் அைனவ ம் வி தைல 
ெசய்யப்பட்டனர்
ெமாத்தத்தில் இந்தியப் பிரதமர் ராஜீவ் 

காந்தியின் ெகாைலச்சம்பவம் உள்ளிட்ட 
ஏைனய சம்பவங்கைளப் ேபான்  வ டங்கள் 
பல  கடந்த  நிைலயி ம் ,  ஜனாதிபதி 
பிேரமதாசாவின்  ெகாைலச்  சம்பவம் 
பற்றிய மர்மங்கள் லக்கப்படவில்ைல . 
கண்டறியப்படவில்ைல.

வ டங்கள் பல கடந் ம் மர்மங்கள் லக்கப்படாத 
பிேரமதாசாவின் ெகாைலச்சம்பவம்

பி.மாணிக்கவாசகம்

மண்ணில் நல்ல வண்ணம்  வாழ்ந்  அமரராகிவிட்ட ெகா ம்  ைசவ 
மங்ைகயர் வித்தியாலயத்தின் ஓய்  நிைல அதிபர் தி மதி ஞாேனஸ்வரி 
பாலச்சந்திரன் அவர்கள  இழப்  பல சாதைன  மகளிைர உ வாக்கிய, 
உ வாக்கிக் ெகாண்டி க்கின்ற வித்தியாலயத்திற்கும்,  கல்விச் ச கத்திற்கும்  
ேபரிழப்பாகும். சிலர  மரணங்கள் சம்பவமாக இ க்க, சிலர  மரணங்கள் 

சரித்திரமாக பதி  ெசய்யப்ப வைதக் காணலாம். அந்த வைகயில் நாற்பத்  
இரண்  ஆண் கள் வித்தியாலயத்தில் பல்ேவ  பணிகைள ஆற்றி அதிபராக 
உயர்  ெபற்  ஓய்  ெபற்றவர்  இவர்.

  
“ெதய்வம் மறவார் ெச ங்கடன் பிைழயார்
ஏ தான் ெசயி ம் ஏ தான் வ ந்தி ம்
இ தியில் ெப ைம ம் இன்ப ம் ெப பவர்”
 
என்கின்ற பாரதியாரின் பாவரிக க்கு ஏற்ப வாழ்ந்த இவர் பாடசாைல 

வரலாற்றில் ஒ  சகாப்தம் எனில் அ  மிைகயல்ல. ஒ  கல்வி நிர்வாகி 
எவ்வா  ெசயற்பட ேவண் ம் என்பதற்கு ன் தாரணமாக திகழ்ந்த இவர் 
தன  எண்பத்  நான்காவ    வயதில் இவ் லைக விட்  நீங்கியி க்கிறார்
ேமற்படி  வித்தியாலய அதிபர் வரிைசயில் தலாவதாக பதவி வகித்த 

ெசல்வி காசிப்பிள்ைள ெதாடங்கி இன்  பணியாற்றிக் ெகாண்டி க்கும் 
பத்தாவ  அதிபரான தி மதி அ ந்ததி  இராஜவிஜயன் வைர பத்  
அதிபர்கைள சந்தித்த இப்பாடசாைலயின் ஐந்தாவ  அதிபராகத் தடம் 
பதித்தவர் இவர். 

“சிலர்   கதிைரயால் ெபயர்  ெப கிறார்கள்
சிலரால் கதிைர ெப ைம அைடகிற ”
என நிர்வாகம் ெதாடர்பாக வர்ணிக்கப்ப ம் கதிைரையத் தன் ஆ ைமத் 

திறத்தினால் அலங்கரித்தவர்.
இலங்ைகயில் பத்தாயிரத்திக்கு ேமற்பட்ட பாடசாைலகள் காணப்ப கின்றன. 

அரச பாடசாைலகள், தனியார் பாடசாைலகள், அரச உதவி ெப ம் தனியார் 
பாடசாைலகள், என பலதரப்பட்ட பாடசாைலகளில் ைசவத்தமிழ்ப் ெபண் 
பிள்ைளக க்காக உ வாக்கப்பட்ட ஒேர ஒ  அரச உதவி ெப ம் தனியார் 
பாடசாைல என்ற ெப ைமையப் ெப ம் இவ் வித்தியாலயம் 1932 இல் 
உ வாக்கப்பட்டதாகும்.

 பல்லின மக்கள் வா ம் ெகா ம்  மாநகரில் பல சவால்கைளச் 
சந்தித்தேபா ம் இற்ைறவைர பல சாதைனகைள பைடத்  வ ம் தன்ைமக் 
கல்வி நி வனமாகத் திகழ்ந்  வ கிற  ேமற்படி வித்தியாலயம். 
அத்தைகய பாரம்பரியமிக்க நி வனத்தில் 1961இல் இைணந்தார்.கணித 

ஆசிரியராக ம் ,இரசாயனவியல் ஆசிரியராக ம் பணியாற்றினார்.அதிபர் 
தி மதி ஆ கம் அம்ைமயார் அவர்களின் காலப்பகுதியில் 1976 – 1991 
வைர உப அதிபராக ம்  பின்னர் அதிபராக ம் ேசைவயாற்றி 2004 வைர  
பணியாற்றினர்.

1980 காலப்பகுதி வைர இப்பாடசாைல தனியார் பாடசாைலயாக 
இ ந்தேபா  பணி ரிந்த ஆசிரியர்களின் சம்பளத்ைத வழங்குவதற்கான 
யற்சிக க்கு தன்னாலான பங்களிப்ைப ெப மள  நல்கியி ந்தார். 

அ மட் மல்ல 1980களில் அரசு ஊதியம் ெப ம் பாடசாைலயாக 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ேபா  ஆசிரியர்கைள பதி  ெசய்வதற்குக் கல்வித் 
திைணக்களத்திற்கு அடிக்கடி ெசன்  வந்தார். அம் யற்சியில் ெவற்றி ம் 
கண்டார். அத்ேதா ஆசிரியர்களின் வாண்ைம வி த்தியி ம் அக்கைற டன் 
ெசயற்பட்டார். இவ ைடய காலப்பகுதியிேலேய பயிற்சிக்காக ஆசிரிய 
கலாசாைலக்கு  ஆசிரியர்கள்  அ ப்பப்பட்டார்கள். 

1990களில் த்த ெந க்கடியினால்  ெப மள  கு ம்பங்கள் தைலநகைர 
ேநாக்கி இடம்ெபயர்ந்த ேபா  பல மாணவர்க க்கும், ஆசிரியர்க க்கும் 
கலிடம் ெகா த்த பாடசாைலயாக மாறிய ம் , வகுப்  பிரி கள் 
அதிகரிக்கப்பட்டைம ம் இவர் காலத்திேல ஆகும்.
மாணவர்கள் ,  ஆசிரியர்கள் ,  ெபற்ேறார்கள் ,கல்விசாரா ஊழியர்கள் 

அைனவரின் அன்பிற்கும் நன்மதிப்பிற்கும்  பாத்திரமாக  விளங்கிய டன் 
ஒவ்ெவா   ஊழியர ம்  ேதைவைய அறிந்  ேசைவயாற்றியவர்.

 மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் தவ வி ம் பட்சத்தில் சரியான ைறயில், 
சரியான விதத்தில் எ த் க்கூ ம் இவர  பாங்கு யாரா ம் மறந் விட 
டியா .

“ஆக்க ம் ேக ம் அதனால் வ தலால்
காத்ேதாம்பல் ெசால்லின் கண் ேசார் ”
என்கிறார் தி வள் வர் .ஒ வரின் ெசால்லால் ஆக்க ம் அழி ம் 

உண்டாவதால் அவர் தன் ைடய ெசால்லில் தவ  ேநராமல் காத் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். இந்த இலக்கணத்திற்ேகற்ப நிர்வாகம் ெசய்த இவர் 
யாழ் மண்ணின் மாவிட்ட ரத்ைத பிறப்பிடமாகக் ெகாண்டவர். ெசல்ைலயா 
மா தப் ரவீகவல்லி தம்பதியின க்கு த்த மகளாக பிறந்த இவர் 
இலங்ைகயின் ன்னணி பத்திரிைக நி வனமான வீரேகசரி நி வனத்தில் 
காைமயாளராக  பணியாற்றிய சிற்றம்பலம் பாலச்சந்திரைனக் கரம்பிடித்தார்.
ஒ  ஆணின் ெவற்றிக்கு பின்னால் ஒ  ெபண் இ ப்பாள் என்  

கூ வ  ெபா  வழக்கமாக இ க்கும். இந்நிைலயில் அதிபர் ஞாேனஸ்வரி 
பாலச்சந்திரன் அவர்களின் ெசயற்பாட்டிற்கும், ெவற்றிக்கும் பின்னால் அவர  
கணவர் ைண  நின்றார் என்ப  கண்கூடான விடயமாகும்.

“ைவயத் ள் வாழ்வாங்கு வாழ்பவன்
வா ைற ம் ெதய்வத் ள் ைவக்கப்ப ம்”
எ ம் ெபாய்யா ெமாழிக்கு இணங்க வாழ்ந்த எம் அதிபர் பார்ைவயிேல          

எளியவராக,  நண்பனாய்,  மந்திரியாய், நல்லாசிரியராய், பண்பிேல ெதய்வமாய்  
பணியிேல தன்னலமற்றவராய் திகழ்ந்தார். அவர் த டைல நீக்கி க டம்  
ெபற்றி க்கிறார். ெகா ம்  ைசவ மங்ைகயர் வித்தியாலய கல்விச் ச கம் 
அவர  ஆத்மா எல்லாம் வல்ல இைறவன் தி வடியில் சாந்தி ெபற ேவண் ம் 
என பிரார்த்தித்  நிற்கின்ற .

  அதிபர், ஆசிரியர்கள், கல்விசாரா ஊழியர்கள்,
  ஆசிரியர் நலன் ரிச்சங்கம்,
  ெகா ம்  ைசவ மங்ைகயர் வித்தியாலயம். 

ஓய்  நிைல அதிபரின்  மைற

கல்வி ச கத்திற்கு ேபரிழப்பாகும்  
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இல–1045இФ்கான  ˙ைடகЦ

ம த்  வ க்கு உத வி யாக, ேநாயா ளிைய 
கவ னிப்ப வைர ஆங் கி லத்தில், ேநர்ஸ்' 
என்பர். தமிழில், ெசவி லியர், தாதி என்ற 
ெசாற்கள் பயன்ப  கின்றன. ேநர்ஸ் என்ற
டன் நிைன க்கு வ  பவர், பிேளாாரன்ஸ் 

ைநட் டிங்ேகல். இவர்  ைகவி ளக்ேகந் திய 
காரிைக என கழ்ெபற்றார்.
ஐேராப் பிய நாடான இத்தா லியில் , 

1820இல் ெசல்வ ெசழிப் ள்ள 
கு ம்பத்தில் பிறந்தார். தனித் வ 
அழ குடன் திகழ்ந்தார் . அவைர 
மணக்க பலர் ேபாட்டி ேபாட்டனர். 
ெபற்ே றா ம் மணக்ே கா லத்தில் 
பார்க்க வி ம் பினர். 
இந்த நிைலயில் ,  'தி  மணம் 
ேவண்டாம்; ேநாயால் அவ திப்ப 
ேவா க்கு ெதாண்  ெசய்ய வி ம் 
கிேறன்...' என்றார்.
ெபற்ேறார் ,  நய மாக எ த்  
கூறினர்; ஏற்க ம த்தார். 
இலட் சி யத்ைத அைட ம் தீர்மா
னத்தில் திட மாக இ ந்தார். பின், 'எந்த 
ம த்  வ ம ைன யி ம் பணி ெசய்யக் 
கூடா ; அ  கு ம்ப ெகள ர வத்
திற்கு இ க்கு...' என த த் , சுய மாக 
ேசைவ ெசய்ய அ  ம தித்தனர்.
வீட் டி லி ந்த ப டிேய, ஏைழ மக்க
க்கு பணி  ரிந்தார். 
ேமன்ேம ம் ஈ  பா  அதி க ரித்த . 
ம த் வ ேசைவ சார்ந்த ெவளி யீ 
கைள படித்  அறிைவ வளர்த்தார்.
ஒ  ைற, ஐேராப் பிய நாடான ெஜர்ம
னிக்கு சுற் ப்ப யணம் ேமற்ெ காண்டார். 
அங்கு ஒ  ம த்  வ ம ைனைய கண்டார். 
அ  நவீன ைறயில் இ ந்த . 

அதில், ெசவி லி ய ராக ன்  மாதங்கள் 
பயிற்சி எ த்தார்.ஐேராப் பிய நாடான இங்
கி லாந் , லண்டனில், ெபண்க க்ெகன்ேற 
ஒ  ம த்  வ மைன இயங் கு வைத 
அறிந் , ேமற்பார்ைவ யா ள ராக பணியில் 
ேசர்ந்தார். ஐேராப்பாவில், 1854இல், 'கிரி மிய 
ேபார்' உச்சத்ைத அைடந்த . அதில் ஆங்
கி ேலய வீரர்கள் ப

காயம் அைடந்தனர்.ேபார்க்கள பகு தியில், 
ம த் வ உதவி ெசய்ய எவ ம் இல்ைல.
இங் கி லாந்  இரா வ ெசயலர், ேபாரில் 
ப  காயம் அைடந் ள்ள வீரர்க க்கு 
சிகிச்ைசயில் உதவ அைழப்  வி த்தார். 

உடேன சம்மதம் ெதரி வித்த பிேளாரன்ஸ், 
30 ெசவி லி ய டன், ேபார் ைனக்கு 
ெசன்றார். 
ஆண் ம த்  வேர பணி ெசய்ய அஞ்சும் 
பகுதி அ . அந்த பணிைய, ெபண் ெசவி
லி யர்களால் ெசய்ய இய மா என ஐயம் 
எ ப் பினர் பலர்.
அவர்க க்கு பதில் ெசால் ம் வித மாக, 
இர , பகல் பாராமல் சு  சு ப்பாக இயங்
கினார் பிேளாரன்ஸ். ம த் வர் ஆேலா
சைனப் படி, இரா வ வீரர்க க்கு 
சிகிச்ைச அளித்தார்; பலர் உயிர் பிைழத்
தனர்.
நள் ளி ரவில், அரிக்ேகன் விளக்கு ஏந்த 
அந்த ஒளியில் சிகிச்ைச அளித்தார் . 
இதனால், 'ைகவி ளக்கு ஏந் திய காரிைக' 
என கழ் ெபற்றார். 
இரா வ ம த் வ பயிற்சிப் பள்ளி ஒன்
ைற ம் ஏற்ப த் தினார்; வீரர்கள், உடல் 
நலத் டன், மன வள ம் ெபற்றனர்.
பிேளாரன்ஸ் ெசய்த பணிைய பாராட்டி, 
ெப ம் நிதி அளித்தனர் மக்கள். அதில், இங்
கி லாந்  தைல நகர் லண்டனில் ெசவி லியர் 
பயிற்சி பள்ளி ஒன்ைற ெதாடங் கினார். 
அங்கு, 'அன்பா யி ' என்ற ெசால்ைல 
ெசவி லி யர்களின் லட் சி ய மாக் கினார்.
உல ெகங்கும் ெசவி லி யைர கா ம் 
ேபா ,அ ம் இன்ைறய ெகாேரானா 
காலக்கட்டத்தில்    பிேளாரன்ஸ் நிைன  
வராமல் ேபாகா . க ம் யர் காலத்தில், 
கனி டன் பணியாற்றி, 1910இல், 90ஆம் 
வயதில் மைறந்தார்; 
உலக வரலாற்றில் அவர் கழ் என் ம் 
நிைலத் ள்ள !

ைகவிளக்கு 
ஏந்திய காரிைக!

வல்  ஆங்கிலத்தில் Peregrine Falcon 
என்  அைழக்கப்ப கிற . உலகிேலேய 
அதிேவகமாகப் பறக்கும் பறைவ இ . காகம் 
ேபான்றி க்கும் இந்தப் பறைவ மணிக்கு 350 
கி.மீ. ேவகத்தில் பறக்கும். இதன் கண்கள், 
கால்கள், அலகு ேபான்றைவ மஞ்சள் நிறத்தில் 
இ க்கும். உடல் தங்க நிறத்தில் இ க்கும். ஆண் 
பறைவையவிடப் ெபண் பறைவ சற் ப் 
ெபரிதாக இ க்கும்.
இைர ெகால்லிப் பறைவயான இ  ஆசியா  
வ ம் காணப்ப கிற . ெப ம்பா ம் 

மனிதர்கள் வசிக்கும் இடத்தில் இந்தப் 
பறைவையக்  காண்ப  அரி . 
ல்ெவளி, மைலப்பகுதி, வறண்ட ஏரிகள் 
ேபான்றவற்றில் இந்தப் பறைவையக் 
காண டி ம். இந்தப் பறைவ கூ  கட்டி 
வாழா . மைல ச்சி, மர உச்சி, ேபான்ற 
உயரமான இடங்களில் இ  வசிக்கும். இ  
ட்ைடகைள ம் உயரமான இடத்திேலேய 

இ ம். இந்த  வல்  தன  ேஜாடிைய 
மாற்றிக்ெகாள்ளா .  ெபா வாக , 
ஒ  ைறக்கு நான்ேகா ஐந்ேதா 
ட்ைடகைள இ  இ ம். ெபண் 

பறைவ அைட காக்கும். ஆண் பறைவ 
இைர ேத ம். இரண்  மாதத் க்குள் குஞ்சுகள் 
பறக்கத் ெதாடங்கிவி ம்.
பாம் , எலி, வாத் , நீர்ப் பறைவ ேபான்றவற்ைற இ  

பிடித்  உண் ம். வானில் பறக்கும்ேபாேத றா ேபான்ற பறைவகைள 
இ  பிடித்  உண் ம். வானிலி ந்  350 கி.மீ. ேவகத்தில் ெசங்குத்தாகக் 

கீழிறங்கி  ற ாைவத் 
தன  கூர்ைமயான கால் 
நகங்களால்  பிடித் ச் 
ெசல் ம் காட்சி, பிரமிப்ைப 
ஏற்ப த் ம்  விதமாக 
இ க்கும்.
மஞ்சள்   நிறத்தில் 

இ க்கும் இந்தப் பறைவ, 
நிலத்தின் நிறத்ேதாேடா மைலயின் நிறத்ேதாேடா கலந்ேத 
ெதரி ம்  தனித் த் ெதரியா . 
இ ந்தா ம்  இந்த வல் க க்கு இரண்  
ஆ ட்காலம் உள்ளதாேம? இ  உண்ைமயா?
உண்ைமதான்! வல் க க்கு மட் ேம இந்த 
அ ர்வ சக்தி உள்ள . ஆனால் இதற்காக அந்த வல்  
மிக அதிகமான ன்பத்ைதச் சந்திக்க ேநரி ம்.

50 வய  கடந்த வல் , மைல உச்சிக க்குச் 
ெசன்  தன  அலைக பாைறயில் ேமாதி, ேமாதி 
உைடத் க் ெகாள் மாம். இந்தச் சமயத்தில் அதனால் 
உண  உண்ண ம் நீர் அ ந்த ம் இயலா . 
இப்படிப் பல நாள்கள் பட்டினி கிடக்க ேநரி ம். 
ேம ம் தன  சிறகுகைள ம் ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக 
உதிர்த் க் ெகாள் மாம்.
இப்படிப் பல நாள்கள் கடந்த பின்  (அ வைர 
அந்த வல்  உயிேரா  தாக்குப்பிடித்தால் மட் ேம) 
திய அலகு ைளத்  வள மாம். 
சிறகுக ம் திதாகத் ேதான் மாம். இப்படிப் 
ப் பிறப்  எ க்கும் வல்  தன  இரண்டாவ  

ஆ ட்காலத்ைதத் ெதாடங்கி இன் ம் சில ஆண் கள் 
உயிேரா  வா மாம். ஆனால் இதற்காக அ  ப ம் பா  ெகாஞ்ச  
நஞ்சமல்ல!
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ெஜட் ேவகத்தில் 
பறக்கும் 
வல் கள்

ெகாட் டம் அடிக் கு  வானம்
ெகாட்  மைழ எங்கும்
பட் ெடன மின்னல் ெதரிக்கும்
பார்க்கக் கண்கள் கூசும்!

சட் ெடன இடி ம் இடிக் கும்
சப்தம் காைத பிளக்கும்
எட்டிக் காற் ம் வீசும்
எங்கும் ஈரம் பர ம்!

குட்ைடக் குளங்கள் நிைற ம்
குடிக்கத் தண்ணீர் கிைடக்கும்
ேதாட் ட ம் வய ம் ெசழிக்கும்
ேதான் ம் மகிழ்ச்சி எங்கும்!

ெகாட் ம் மைழ யால் மி
குளிர்ந்  நன்ைம பயக்கும்
வாட் ம் ெவம்ைம நீங்கும்
வளைம எங்ம் ேச ம்!

ெகாட்  ெகாட்  
மைழமைழ

ஓர் காட்டில் ெகட்ட 
சுபாவ ள்ள ேதள் ஒன்  
வசித்  வந்த . அந்தக் 
காட்டின் ந வில் ஒ  
நீேராைட இ ந்த .அந்தத் 
ேத க்கு இக்கைரயில் 
இ ந்  அக்கைரக்கு ேபாக 
ேவண்டி இ ந்த .
அக்கைரக்குப் ேபாவதற்காக அந்த நீேராைடயில் இ க்கும் ெபரிய மீன்கள், 

நண் , தவைள ேபான்றைவகளிடம் ேதள் உதவி ேகட்ட , ஆனால் அந்த 
ெபால்லாத ேதள் தமக்குக் ெகாட்டிவி ம் என்  அைவ ம த்  விட்டன.

அந்த நீேராைடயில் ஆைம ஒன்  வந்  
ெகாண்டி ந்த . ஆைமையக் கண்ட ேதள்.

‘ஆைமயாேர! நான் அக்கைரக்குச் ெசல்லேவண் ம் 
என்ைன அங்கு ெகாண்  ேபாய் விட்  வி வீரா? 
என்  ேகட்ட .

‘நா ம் அக்கைரக்குத்தான் ேபாகிேறன், என் 
கில் ஏறிக்ெகாள் ம் உம்ைம நான் அக்கைரயில் 

விட் வி கிேறன்! என்ற  ஆைம,ேத ம் ஆைமயின் 
கில் ஏறிக்ெகாண்ட

ஆைம நீரில் நீந்திச்ெசல்ல ஆரம்பித்த
சிறி  ரம் தான் ஆைம ெசன்றி க்கும் 

ேத க்கு ஒ  ேயாசைன வந்த  ,நான் பல 
ேபைரக் ெகாட்டியி க்கிேறன்.அவர்கள் வலியால் 
டித்தைத ம் பார்த்தி க்கின்ேறன்.ஆனால் நான் ஒ  

நா ம், ஆைமக்கு ெகாட்டவில்ைல ,இந்த ஆைமையக் 
ெகாட்டினால் எப்படித் டிக்கும்? இைத விட்டால் 
ேவ  சந்தர்ப்பம் கிைடயா ’என்  ஆைமக்கு 
ெகாட்டிப் பார்க்க நிைனத்த
ேதள் ஆைமயின் கில் ெகாட்டிய  ஆனால் 

ஆைம ேபசாமல் ேபாய்க்ெகாண்டி ந்த் .  உடேன 
ேதள் ஆைமையப் பார்த்

‘ஆைமயாேர! உம  கு கடினமாக இ க்கிறேத. 
உம  உடம்பில் வலிேய வ வதில்ைலயா? என்  
ேகட்ட .
ேதளின் ெகட்ட எண்ணத்ைதப் ரிந் ெகாள்ளாத 

ஆைம , என  கு கடினமான ஓட்டினால் 
டப்பட் ள்ள  அதனால் எனக்கு அந்த இடத்தில் 

வலிேய வ வதில்ைல, ஆனால் என  க த் ப்பக்கம் 
ெமன்ைமயாக இ க்கும் . இதில் தான் எனக்கு வலிகள் 
காயங்கள் ஏற்ப ம் ’என்  ெசான்ன  ஆைம.
ஓேகா அப்படியா?என்  ேகட்ட ேதள் ,ெம வாக 

ஆைமயின் க த் ப் பகுதிைய ேநாக்கிச் ெசன்ற  
. க த்தில் இ ந்  தைலப்பகுதிக்குச் ெசன்ற ேதள் 
ஆைமைய ெகாட்ட ஆரம்பித்த  .
தைலயில் ஏேதா குத்தியதால் வி க்ெகன்  தைலைய 

உள்ேள இ த் க் ெகாண்ட  ஆைம . ேதள் 
நீேராைடயில் வி ந்  விட்ட .
தனக்கு உதவி ெசய்த ஆைமக்கு ேக விைளவிக்க 

நிைனத்த ேதள் .தண்ணீரில் ழ்கி இறந்த  .ஆைம 
கைரைய ேநாக்கி நீந்திச் ெசன்ற .
நீதி:ஒ வர் எவ்வித பலைன ம் எதிர்பாராமல் எமக்கு உதவி 

ெசய்தாராயின்,அவரின் உதவிைய நாம், எம் வாழ் நாளில் 
என் ேம மறந் விடலாகா . அவ க்கு நன்றி ைடயவனாக 
இ த்தல் ேவண் ம்.மாறாக அவ க்கு ெக  ெசய்ய 
நிைனப்ேபாமாயின், அ  எம்ைமேய வந்  ேச ம்

ெக வார், ெக வார், 
ேகேக
நிைனப்பார்!நிைனப்பார்!

1.  பைழைமையக் குறிக்கும். 
3.  சிற்பியின் ைகவண்ணத்தில் உ வான .
4. ேகாபம் குழப்பத்ைத ஏற்ப த்தி வி வ ண் .   
6. இதில் பறக்காத இனங்க ம் உண் . குழம்பி.
8.  ெந ப்பில்லாமல் இ  வரா  என்பர். தி ம்பி.  
10. இளந் தளிைரக்குறிக்கும்.  
13. எவ க்கும் ஈயாதவைர இப்படிக் கூ வர். 
15. ேதாண் வதற்குப் பயன்ப த்தப்ப ம் ஆ தம்   

        ஒன் .  தி ம்பி.   
16. கற்பக வி ட்சம் என் ம் இதைனக் கூ வர். தி ம்பி. 
18. ன்ேனார்கைளக் குறிக்கும். 
 19. இவர் ஒ  ெவகுமதி என்கிற  ஒ  சினிமா படம்.  

 1. கத்தில் இ  தவழ்ேவாைர எவ ம் வி ம் வர். 

  2. னிவர் என் ம் ெசால்லலாம்.  

  3. னித சின்னம் ஒன் . 

  5. இ  தின்ன கூலி ேகட்கலாமா?  குழம்பி.

  6.   தர்மம் என் ம் ெபா ள்ப ம். குழம்பி.

  7.  குதிைர என் ம் ெசால்லலாம். 

  9. சைப இதைனக்குறிக்கும். தைலகீழ்.

  11. இவர் இல்லா வித்ைத பாழ் என்பர். தைலகீழ்.

 12. இதில் குடிேய ம்ேபா  இங்கு குவிழா என்    

    நடத் வார்கள். குழம்பி.

  13. சிைறவாசத்ைத இ  எண் வதாகக் கூ வார்கள். 

  14. பிரகாசித்தைலக்குறிக்கும். 

  17. னித தலத்ைத ம் குறிக்கும்.

1. அதிக நீர் அ ந் ம் பறைவ எ ? 
 றா
2. நதிகளற்ற ேதசம் எ ?
 அராபியா
3. அைட காக்கும் ஆண் பறைவகள் எ ?
கிவி, ெபன்குயின்

4. ஆங்கிேலயர் இலங்ைகையக்  ைகப்பற்றிய ஆண்  
எ ?
1815ஆம் ஆண்

5. சிவப்  நிறக் ெகாடிையக் குறிப்ப  எ ?
 அபாயம்
6. உலகில் எட்டாவ  அதிசயம் எ ? 
 சீகிரிய ஓவியம்
7. ஞாபக சக்தி கூடிய மி கம் எ ?
யாைன

8. உலகில் மிகப்ெபரிய கடல் எ ?
ெதன்சீனக்கடல்

9. பாம்  எதன் லம் வாசைனைய உணர்கிற ?
நாக்கு

10. நீைர அ ந்தாத நீர் வாழ் உயிரினம் எ ?
ெடால்பின்

11. வானவில்லில் 7 வர்ணங்கள் உள்ளன என்  
கண் பிடித்தவர்? ஐசக் நி ட்டன்

   எஸ்.ய ர்சனா, 
   3A, ைசவ மங்ைகயர் வித்தியாலயம்,
   ெகா ம் 6

ெபா  அறிெபா  அறி
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