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Χ ய இயХΧ ǺைலЖΜ 
மЖகЦ தயா ரா க ேவМΡС
நா  திறக்கப்பட்ட ம் ஒன்  கூ டல்கைள தவி ங்கள்; மீண் ம் அபா ய நி ைலைய
               ேதாற்  விக்கக் கூ டா ;சுகா தார அைமச்சர் ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல 

பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத் திைன

Ψή ைம யாக
ΌЖக ேவМΡС

(ஆர்.ராம்)
எங்களின் பா  காப்ைப உ  திப்ப த்  வ தற்காக யாழ்ப்பாணம் 
சிைறச்சா ைலக்கு இட மாற்றம் ெசய்வ தற் கு ரிய நட வ டிக்ைக கைள 
ன்ென க் கு மா  அ  ரா த  ரத்தில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள 

தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளனர். 

(ெராபட் அன்டனி) 
ஊர டங்கு சட்டம் நிைற  ெசய்யப்பட்  நா  
திறக்கப்பட்ட ம் ெபா  மக்கள் சுகா தார நைட 
ைற கைள பின்பற்றி   ெசயற்பட ேவண் ம். க் கி
ய மாக திய இயல்  நிைல ைமக்கு ஏற்ற வைகயில் 
நடந்  ெகாள்வ தற்கு மக்கள் தயா ராக ேவண் ம். 

இ ேவ அ த்த சில வ  டங்க க்கு உல க ளா விய 
ரீதியில் யதார்த்த மாக இ க்கப் ேபாகின்ற  என்  
சுகா தா ரத் ைற அைமச்சர் ெகெஹ லிய ரம் க்
ெவல ெதரி வித்தார்.  
ேம ம் 20 வய  தல் 30 வய க்கு உட்
பட்ேடார் ைபசர் த ப்  சி ையேய

ெசவ்வா யன்  ஐேராப் பிய ஒன் றிய
க் கு  விடம் கூட்ட ைமப்  வலி  த் ம்

(ஆர்.ராம்)
ஐேராப் பிய ஒன் றியத் க் கு ைவ 
நாைள ம  தினம் ெசவ்வாய்க் கி ழைம 
சந் திக்க ள்ள தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட

ைமப்  இலங்ைகயில் அ லில் உள்ள 
பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத் திைன 
ைம யாக நீக்க ேவண் ம் என்  வலி 
த்த ள்ள . 

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் பால்
மாவின் விைலைய 200 பா வி னா ம்,  
ேகா ைம மாவின் விைலைய 10 பா
வி னா ம், சீ ெமந்  ஒ  ட்ைடயின் 
விைலைய 50 பா வி னா ம் தற்ே பா
ைதய சூழ் நி ைலக்கு அைமய  அதி க

ரிக்க டி ம் என கர்ேவார் அதி கா ர
சைப கர்ேவார் பா  காப்  இரா ஜாங்க 
அைமச்ச க்கு  அறி  த் தி ள்ள .
இத் தீர்மா னங்கைள இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ேநற்  ன் தினம் இடம்
ெபற்ற  வாழ்க்ைக ெசல கள் ெதாடர் பி
லான அைமச்ச ரைவ உப கு வின் 

ேகாΤைம, பாХமா, ΅ெமО П
˙ைலைய அ  க ǿЖக ΨſΩС
கர்ேவார் அதி கா ர சைப இரா ஜாங்க அைமச்ச க்கு அறி விப்

எЗக П பாΤ காРைப உΫ Рப ΡНத 
யாЧРபாணИ żைறЖΜ மாФ ΫЗகЦ
ேநரில் ெசன்ற சுமந் திரன், சாணக் கியன், சத் தி ய லிங்கம் 
சயந்தன் கு  விடம் அர சியல் ைகதிகள் ேகாரிக்ைக

(ெராபட் அன்டனி) 
லம்ெபயர் மக்கைள ேபச் சு வார்த்

ைதக்கு வ  மா  ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய 
ராஜ பக் ஷ வி த் தி க் கின்ற அைழப்ைப 
ஒ  சிறந்த நகர்வாக சக ல ம் பார்க்க 
ேவண் ம். நாம் அன்  கரத்ைத நீட் டி
யி க் கின்ேறாம். அந்த கரத்ைத பற்றிக் 

ெகாள்வ  சக ல ர ம் ெபா ப்பாக 
இ க் கின்ற . அந்த கரத் தின் மீ  எச்சில் 
உமிழ்ந்  வி டக் கூ டா  என்  அைமச்
ச ரைவப் ேபச்சாளர் அைமச்சர் டலஸ் 
அழ கப்ெப ம ெதரி வித்தார்.
அ  மட்  மன்றி இலங்ைகயில் உள்
நாட்டில் தமிழ் ேபசும்

ஜனா  ப ǾП அПΧЖகரНைத
பФ ЖெகாЦள ேவМΡС
தமிழ் அரசியல் தரப்  ரிந் ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்கிறார் அைமச்சர் டலஸ்

(நா.த ஜா)
சம்பள அதி க ரிப்  ெதாடர்பில் ஏற்க னேவ அங் கீ க ரிக்கப்
பட்ட ச  ைக கைள ெவன்ெற க்கும் ேநாக்கில் அதிபர், ஆசி
ரி யர்க ளினால் ன்ைவக்கப்ப  கின்ற ேகாரிக்ைக நியா ய மா ன
தாகும். இ ப் பி ம் ஆசி ரி யர்களின் 

மாணவУ நலП கΪ  
ǼரИ ż ைனைய ΊΪЗகЦ
இலங்ைகக் கத்ே தா லிக்க ஆயர் ேபரைவ

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
நாட்டில்  623 ெபா ட்க க்கு , இறக் கு மதி உத்த ர
வாத ெதாைகைய 100 வீத மாக அதி க ரித்த இலங்ைக 
மத் திய வங் கியின் தீர்மானம் மீள் பரி சீ ல ைனக்கு 

உட்ப த்தப்படல் ேவண் ம் என, ன்னாள் திைற
ேசரி ெசய ல ம் தற்ே பா ைதய ஜனா தி பதியின் ெசய
ல  மான கலா நிதி பி.பீ.ஜய சுந்தர ெதரி வித் ள்ளார். 
மத் திய வங் கியின் குறித்த 

623 ெபாΪЛக έЖகான இறЖ Μ ம  
கЛ ΡРபாЛſХ ΐЦ பǿ ̈́  லைன அவ żயС
ஜனாதிபதியின் ெசயலர் பி.பீ.ஜய சுந்தர ெதரி விப் ; ெகாவிட் ெதாற் ப் பர வலின் பின்ன ரான 

ெபா  ளா தார நட வ டிக்ைக கைள க  ைம யாக பாதிக்கும் என ம் சுட் டிக்காட்

(ஆர்.ராம்)
ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின் ஐவர் அடங் கிய க் கு 
ெவான்  நாைள திங்கட் கி ழைம இலங்ைகக்கு உத் தி ேயாக 
ர்வ மான விஜ ய ெமான்ைற ேமற்ெ காண்  வ ைக தர ள்
ள . 

நாைள இலЗைக வΪ ź றΤ 
ஐேராР Ǽய ஒП யН λΤЖ Μή 
ஜனா தி பதி, பிர தமர் உள் ளிட்ட பல்ேவ  தரப் பி ன  ட ம் சந் திப் (எம்.மேனா சித்ரா)

நாட்டில் தற்ே பா  நைட  ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள தனி
ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டத் திைன ஒக்ே டாபர் தலாம் 
திகதி நீக்கி நாட்ைட திறப்ப தற்கு எதிர்பார்த் ள்ள தா க ம் , 
இதன் ேபா  சில கட் ப்பா  கைள நைட  ைறப்ப த்த தீர்
மா னித் ள்ள தா க ம் 

ஒЖே டாபУ 1 ஆС க  நாΡ  
கЛ ΡРபா Ρ க έ டП   றЖகРபΡС

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் கடந்த 
ஓரி  மாதங்க
ளாகக் காணப்
பட்ட ெகாவிட் 
அபாயம் தற்ே பா  
குைற வ ைடந்
ள்ள . 

79 ேபУ 
உǾ ǿ ழРΧ

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் யாழ்.
மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சிவ
ஞானம் சிறி த ரனின் கிளி ெநாச் சியில் 
உள்ள அ  வ ல க மான அறி வகம் ெபாலி
ஸாரால் ேநற்  ற்  ைக யி டப்பட்ட . 
அ  வ ல கத் திற்கு வந்  ெசல் ம்

ஓமந்ைத,
ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைக யிைன 
ெபற்  ெகாள்ள வ தற்கான க் தி யா கேவ 
ேகாட்டாவின் ஐ.நா.உைரைய பார்க்
கின்ேறன்.காணாமல் ேபான வர்க க்கு 
இறப்  பத் திரம் வழங்க  டி ம் என 
ெதரி வித்ததன் லம் அவர் ன்னாள் 
பா  காப்  ெசய லாளர் என்ற வைகயில் 
ஒப் தல் வாக் கு லம் ஒன்ைற வழங்
கி ள்ளார். காணாமல் ேபான வர்கள் 
ப  ெகாைல ெசய்யப்பட் ள்ளனர் என்
பைத அவர் ஏற் ள்ளார் என்  

ż தரП எС.Ǽ.ǾП
அάவலகС ΨФΫைக
ெபாலிஸாரின் ெசயற்பா  குறித்  விசனம்

ஜனா  ப  ேகாЛடாபய 
ஒР ΧதХ வாЖ Μ οலС
ெசல்வம் எம்.பி.கூ  கின்றார்
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ஐக் கிய நா கள் சைபயின் 76 ஆவ  ெபா ச் சைபக் கூட்டத்தில் பங்ேகற்ப தற்காக 
நி ேயார்க் ெசன் ள்ள இந் தியப் பிர தமர் நேரந் திர ேமாடி ேநற்  ன் தினம் ெவள்ைள  
மாளி ைகயில் அெம ரிக்க ஜனா தி பதி ேஜா ைப டைன சந் தித்  ேபசியேபா ....
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ெகர வ லப் பிட்டி மின்  உற்பத்தி நிைலய
ஒப்பந்தம் இர க சி ய மாக ெசய்யப்ப ட வில்ைல

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகர வ லப் பிட்டி மின்  உற்பத்தி நிைலயம் 

ெதாடர்பான ஒப்பந்தம் இர க சி ய மாக ெசய்
யப்ப ட வில்ைல. இ  குறித்  ஜனா தி பதி 
ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ அைமச்ச ர ைவயில் 
ெதளி  ப த் ம் ேபா  குறித்த 3 கட் சி
களின் தைல வர்க ம் இ ந்தனர். நாட்டில் 
தற்ே பா  காணப்ப  கின்ற ெடாலர் ெந க்
க டிைய எதிர்ெ காள்வ தற்கு இந்த ஒப்பந்தம் 
பலம் மிக்க தாக அைம ம் என்  சுற்  லாத்
ைற அைமச்சர் பிர சன்ன ரண ங்க ெதரி

வித்தார்.
இ  குறித்  ஊட கங்க க்கு க த்  

ெவளி யி ம் ேபா  அவர் ேம ம் ெதரி விக்
ைகயில் , ெகர வ லப் பிட்டி மின்  உற்பத்தி 
நிைலயம் ெதாடர்பான ஒப்பந்தம் இர க சி
ய மாக ெசய்யப்ப ட வில்ைல. இ  அைமச்
ச ர ைவக்கு ன்ைவக்கப்பட்ட ேயாச ைன
யாகும். இந்த ேயாசைன சமர்ப் பிக்கப்ப ம் 
ேபா  குறித்த பங்காளி கட் சி களின் தைல
வர்கள் வ ேம இ ந்தனர். அவர்கள் 
இ க்கும் ேபா  தான் ஜனா தி பதி ேகாட்டா
பய ராஜ பக் ஷ இதன் க் கி யத்  வத்ைத 
ெதளி  ப த் தினார். அதன் பின்னேர இணக்
கப்பா  எட்டப்பட்ட .
எனேவ இ  நைட  ைறப்ப த்தப்பட 

ேவண் டிய ஒன்றாகும். நாட்டின் ெபா  ளா
தாரம் வீழ்ச் சி ய ைடந்  த லீட்டா ளர்கள் 
வ ைக தராத இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இ  
எமக்கு பல மா ன தாக அைம ம். அெம ரிக்கா 
எம் டன் பைக என்ேற சக ல ம் கூ  கின்
றனர். இவ்வா றான நிைலயில் இ  ேபான்ற 
நா  க ளி ள்ள த லீட்டா ளர்க க்கு 
வாய்ப்ப ளிக்கும் ேபா  ேம ம் பல த லீட்
டா ளர்கள் ன்வ  வார்கள்.

2009 இல் த்தம் நிைற வ ைடந்த பின்னர் 
ஷங் ரிலா ேஹாட்டல் வழங்கப்பட்ட ேபா  
அைன வ ரா ம் க  ைம யாக விமர் சிக்கப்பட்
ட . ஆனால் தற்ே பா  அந்த சூழல் எவ்வா
ள்ள  என்பைத அைன வ ரா ம் அறிய 
டி ம். எனேவ தற்ே பா  காணப்ப  கின்ற 

ெபா  ளா தார ெந க்க டி யி லி ந்  மீள 
ேவண்  ெமனில் இவ்வா றான வழி  ைற
கைள உப ேயா கப்ப த்த ேவண் ம்.
எம்.சி.சி. ஒப்பந்தம் மிக ம் அபா ய 

ைட ய தாகும். ஆனால் இந்த ஒப்பந்தம் 
அவ்வா றா ன தல்ல. 15 ஆண்  களின் 
பின்னர் மீண் ம் இந்த பங்கு எமக்ேக 
கிைடக்கப் ெப ம். நாட்டில் தற்ே பா  

பாரிய ெடாலர் ெந க்கடி காணப்ப
 வ  மைறக்கக் கூடிய விடயமல்ல. 

இவ்வாறான நிைலயில் இ ேபான்ற த 
லீ கள் ஊக்குவிக்கப்பட ேவண் ம். 
அல்ல  இதைன விமர்சிப்பவர்கள் இதற்கு 
ெபா த்தமான மாற்  ேயாசைனைய ன் 
ைவக்க ேவண் ம். அவ்வாறில்ைல எனில் 
எ க்கப்ப ம் தீர்மானத் டன் ஒத்தி க்க 
ேவண் ம் என்றார்.

ேகா ைம, பால் மா வைக களின்
விைலைய அதி க ரிக்க ேவண்டாம்

கர்ேவார் உரி ைம கைள பா  காக்கும் அைமப்
(இரா ஜ ைர ஹஷான்)

ேகா ைம மா மற் ம் இறக் கு மதி ெசய்யப்
ப ம் பால்மா  ஆகிய அத் தி யா வ சிய உண  
ெபா ட்க ளின் வி ைலைய மீண் ம் மீண் ம் 
அதி க ரித்தால் கர்ேவார் ெப ம் சுைமைய 
எதிர்ெ காள்ள ேநரி ம். ெபா  ளா தார ரீதியில் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்க க்கு அர சாங்கம் 
நிவா ரணம் வழங் கு வைத வி த்  அவர்
கைள ேம ம் ெந க்க டிக் குள்ளாக்கும் 
வைகயில் ெசயற்ப  வ  ற் றி ம் தவ
றா ன  என கர்ேவார் உரி ைம கைள பா
காக்கும் அைமப்பின் தைலவர் ரஞ்சித் விதா
னேக ெதரி வித்தார்.

கர்ேவார் அதி கார சைப வியா பா ரி களின் 
பக்கம் இ ந்  ெசயற்ப டாமல் கர்ேவார் 
தரப்பில் இ ந்  ெசயற்பட ேவண் ம் 
என் ம் அவர் சுட் டிக்காட் டினார்.  

 அவர்ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
ெகாவிட்19 ைவரஸ் தாக்கத் தினால் ெபா

ளா தார ரீதியில் பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்க
க்கு நிவா ரணம் வழங்கும் ேநாக்கம் அர

சாங்கத் திடம் கிைட யா .  அத் தி யா வ சிய 
ெபா ட்களின் விைல நா க்கு நாள் அதி
க ரிக் கின்றேத தவிர குைற வ ைட ய வில்ைல.  
உலக சந்ைதயில்  அத் தி யா வ சிய ெபா ட்
களின் விைல அதி க ரிப்பதால் அத் தி யா வ
சிய ெபா ட்களின் விைலைய ேதசிய மட்
டத்தில் அதி க ரிக் கு மா  இறக் கு ம தி யா ளர்கள் 

ேகாரிக்ைக வி க் கி றார்கள். இவர்களின் 
ேகாரிக்ைகக்கு அைமய  அத் தி யா வ சிய 
ெபா ட்களின் விைல நியா ய மற்ற வைகயில் 
அதி க ரிக்கப்ப  கின்றன.
ேகா ைம மா, இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் 

பால்மா மற் ம் சீெமந்  ஆகி ய வற்றின் 
விைலைய அதி க ரிக் கு மா  இறக் கு ம தி யா
ளர்கள் ெதாடர்ந்  வலி  த்தி வ  கி றார்கள். 
இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் பால்மா ஒ  கிேலா
கி ராமின் விைலைய 200 பா வினால் அதி க
ரிக்க நிதி ய ைமச்சு கடந்த வாரம் இணக்கம் 
ெதரி வித்த . பின்னர் அத் தீர்மானம் இைட 
நி த்தப்பட்ட .
ஒ  கிேலா கிராம் ேகா ைம மாவின் 

விைலைய 10 பா வினால் அதி க ரிக்க 
அைமச்ச ரைவ உப கு  கூட்டத் தின்ே பா  
இணக்கம் ெதரி விக்கப்பட்ட தாக அறிய டி
கி ய . ேகா ைம மாவின் விைல அதி க ரிக்
கப்பட்டால் ெவ ப்பக உற்பத்தி உண  
ெபா ட்களின் விைல அதி க ரிக்க கூ ம்.
எரி ெபா ள் விைல ேயற்றத்ைத ெதாட 

ர்ந்  பாண் ஒ  இறாத்தலின் விைல 5 
பா வி னா ம், பணிஸ் உள்ளிட்ட  உண  

ெபா ட்களின் விைல 10 பாவினா ம் 
அதிகரிக்கப்பட் ள்ள . இவ்வாறான பின்ன 
ணியில் ேகா ைம மாவின் விைல ம் அதி 
கரிக்கப்பட்டால் அதன் சுைமைய கர் ேவார் 
எதிர்ெகாள்ள ேநரி ம் என்றார்.

ெடாலர் ெந க்க டிைய எதிர்ெ காள்வ தற்கு இந்த ஒப்பந்தம்
 பலம் மிக்க தாக அைம ம்; அைமச்சர் பிர சன்ன ரண ங்க

40 வீத பங் கு கைள அெம ரிக்க நி  வ னத் க்கு
வழங் கி யைம இலங்ைகக்கு சாத க மாக அைம யா

ஆ ம் கட்சி பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சந் திம வீரக்ெகாடி  
(ெராபட் அன்டனி) 

ெகர வ லப் பிட் டி  மின் நிைல யத்தின் 40 
வீத மான பங் கு கைள அெம ரிக்க நி  வ
னத் க்கு   வழங் கி யைம எதிர்கா லத்தில் 
எம  நாட்டின் ெவளி நாட்  த லீ 
களில் பாதிப்ைப ஏற்ப த்தலாம். இதைன 
ேவ  வித மாக ெசய் தி க்கலாம் என்பேத 
எம  நிைலப்பா டாக  இ க் கின்ற  என்  
ன்னாள் மின்சக்தி அைமச்ச ம் தற்ே பா

ைதய ஆ ம் கட்சி பாரா  மன்ற உ ப் பி ன
 மான சந் திம வீரக்ெ காடி ெதரி வித்தார்.
இ  ெதாடர்பில் அவர் ேம ம் குறிப் பி
 ைகயில், எம  நாட்டில் எரி வா  ெதாடர்

பான இரண்  கிண கள்  இ ப்ப தாக 
அைட யா ளம் காணப்பட்  இ க் கின்ற . 
ஆனால் அவற்ைற எம்மால் ேதாண்ட டி
யா . அதற்கு நிச்ச ய மாக  ெவளி நாட்  
த லீட்டா ளர்கள்  ேதைவப்ப  கின்றனர். 

இந்த விடயம் ெதாடர்பாக நான் அைமச்
ச ராக இ க் கும்ே பா  11 சர்வ ேதச நி  வ
னங்க டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத் திேனன்.  
எனி ம்  எனக்கு பிறகு இந்த விட யங்கள் 
கிடப்பில் ேபாடப்பட்  விட்டன.
தற்ே பா  அதைன ெசய்வ தற்கு நட வ

டிக்ைக எ க்கப்பட் டி க் கின்ற . ஆனால் 
உள்நாட்டில் இ க் கின்ற எரி வா  கிண 
கைள ேதாண்  வ தற்கு பதி லாக அெம ரிக்க 
நி  வ னத்தில் இ ந்   எரி வா ைவ ெபற்
க்ெ காள்வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ க்கப்

பட் டி க் கின்ற .  இ  ஒ  பார  ர மான 
விட ய மாக காணப்ப  கின்ற . இவ்வா  
ெசய்யாமல் தவிர்த் தி க்கலாம். மன ச்சாட்
சியின் படி இதைன ஏற் க்ெ காள்ள டி
யா .
கடந்த அர சாங்கம் இேதேபான்ற ெதா  

ெசயற்பாட்ைட ேமற்ெ காள்வ தற்கு யற்
சித்த ேபா  நாங்கள் அர சாங்கத்தில் இ ந்  
ெகாண்ேட  அதைன எதிர்த்ேதாம்.  அத 
னால் என  அைமச்சு பதவி கூட பறி
ேபா ன . காரணம் எரி ெபா ள் மின்சக்தி 
என்ப  ஒ  நாட்டின் உபாய மார்க்கம்  
க் கி யத்  வம்ெகாண்ட ைற யாக காணப்

ப  கி ற . எனேவ அதில் த லீ கள் 
ெசய் ம் ேபா  மிக கவ ன மாக இ க்க 
ேவண் ம். இதைன  வீதம் நாேம ெசய்
தி க்கலாம். இதைன ெவளி நா  க க்கு 
வழங் கி யி க்க  ேவண் டிய அவ சி ய மில்ைல. 
இங்கு ேஹாட்டல்கள் ைவத்தியசாைலகைள 

அரசாங்கம் சுவீகரித்   ெசயற்ப த்திக்ெகாண்
டி க்கின்ற . அவற்ைற ெவளிநா க க்கு 
வழங்கலாம். மாறாக இவ்வாறான ேகந்திர 
க்கியத் வம் வாய்ந்த உபாய மார்க்க 

திட்டங்கைள  நாேம ெசய்  இ க்கலாம் 
என்பேத எம  நிைலப்பாடாகும் என்றார். 

பயங்க ர வா தத்  த ைடச்சட்டத்தின் கீழ் த த்  ைவக்கப்பட் டி க்கும்

அைனத்  ைகதி க ைள ம் 
வி  தைல ெசய் ங்கள்

ேதசிய சமா தா னப்  ேப ரைவ வலி த்தல்
(நா.த ஜா)

ேதசியரீதியில் நல் லி ணக்கத்ைதக் கட் டி
ெய ப்  வ தற்கு அவ சி ய மான நட வ டிக்ைக
கைள ச க மட்டத்தில் ன்ென ப்ப தற்கு 
ஜனா தி பதி தைல ைமத்  வத்ைத வழங்க
ேவண் ம். நல் லி ணக்கம் ெதாடர்பில் கடந்த 
காலத்தில் வழங்கப்பட்ட வாக் கு  திகள் 
நிைற ேவற்றப்ப டா ைம யினால் ச  கத்தில் 
ேவ ன் றி யி க்கும் நம் பிக்ைக யின்ைமையக் 
கைள ய ேவண் டி ய  அவ சி ய மாகும். எனேவ 
அதற்கான உட னடி நட வ டிக்ைக யாக பயங்க
ர வா தத்த ைடச்  சட்டத் தின்கீழ் எவ் வித விசா 
 ர ைண க  மின்றி கு ங்கால மற் ம் நீண்ட
கால அடிப்ப ைடயில் த த்  ைவக்கப்பட் டி
க்கும் அைனத் க்  ைக தி க ம் வி  த ைல  

ெசய்யப்ப ட  ேவண் ம் என்  ேதசிய சமா தா
னப்ேப ரைவ வலி  த் தி ள்ள .
கூட் டி ைணந்த யற் சி களின் ஊடா கேவ 

நல் லி ணக்கத்ைத சாத் தி யமாக்க டி ம் 
என்ற தைலப்பில் ேதசிய சமா தா னப்ேப ர ைவ
யினால் ெவளி யி டப்பட் ள்ள ஊடக அறிக்
ைக யி ேலேய ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டப்
பட் ள்ள . 
அவ்வ றிக்ைகயில் ேம ம் கூறப்பட் டி ப்

ப தா வ : ஐக் கிய நா கள் ெபா ச்ச ைபயில் 
ஜனா தி பதி ஆற் றிய உைர சாதா ர ண மா ன ம் 
கண் ணி ய மா ன  மாகும். உல கத்தின் பார்ைவ 
யில் அக்க ைறக் கு ரிய க் கிய விட யங்கள் 
ஜனா தி ப தியின் உைரயில் உள்ள டக்கப்
பட் டி ந்தன. ெகாவிட் 19 ெப ந்ெ தாற் , 
ெபா  ளா தார ெந க்க டிகள், சூழ லியல் 
பாதிப் க்கள் மற் ம் இ  ஜன நா யக ஆைண
க ைளப்ெபற்ற தம  அர சாங்கம் எதிர்ெ காள்
ள ேவண் டி யி க்கும் சவால்கள் உள் ளிட்ட 
விட யங்கள் ஜனா தி ப தியின் உைரயில் அடங்
கி யி ந்தன.
ெபா  ளா தார ரீதியில் நா  மிகப்பா ரிய பின்

ன ைடைவ எதிர்ெ காண் டி க்கும் நிைலயில், 
அதி லி ந்  மீள்வ தற்கு அவ சி ய மான ஒத்

 ைழப் க்கைள வழங் கு மா  இதன்ே பா  
ஜனா தி பதி உல க நா  க ளிடம் ேகாரிக்ைக
வி த்தார். அத்ே தா  ெந க்க டி க க்கு 
வழி வ குத் தி க்கும் உள்ள கப்ெ பா றி ைற 
ெதாடர்பில் விேசட அவ தானம் ெச த் ம் 
அேத ேவைள, நீதி, ெபா ப் க் கூறல் மற் ம் 
நல் லி ணக்கத்ைத உ  திப்ப த்  வ தா க ம் 
அவர் வாக் கு  தி ய ளித்தார்.  எவ் வித இன, 
மத, பால்சார் ேபதங்க  மின்றி அைனத்  
இலங்ைக யர்க க்கும் வ  வா ன ம் சுபீட்ச
மா ன  மான எதிர்கா ல ெமான்ைறக் கட் டி ெய
ப்  வ தற்கான உ   திப்பாட்ைட அர சாங்கம் 

ெகாண் டி ப்ப தாக ஜனா தி பதி அறி வித் ள்ள
ைம யிைன வர ேவற் கின்ேறாம். 
இந்த இலங்ைக யிைன அைடந்  ெகாள் 
ம் ேநாக்கில் உள்ளகப் பங்கா ளி க டன் 

ெதாடர்  கைளப் ேபணி வ ம் அேத ேவைள, 
ஐக் கிய நா கள் சைப யி ன ம் ஏைனய சர்வ
ேதசக் கட்ட ைமப் க்க ளி ன ம் ஆத ரைவக் 
ேகார வி ப்ப தா க ம் அவர் குறிப் பிட்டார். 
அ  மாத் தி ர மன்றி இதற்கு அவ சி ய மான ஒத்

 ைழப் க்கைள வழங் கு மா  அவர் லம்
ெபயர் தமிழ் அைம ப் க்க க்கும் அைழப் 
வி த்தார்.
இவ்வா றா ன ெதா  பின்ன ணியில் ேதசிய 

ரீதி யான நல் லி ணக்கத்ைத ஏற்ப த்  வ தற்கு 
அவ சி ய மான நட வ டிக்ைக கைள ச க மட்
டத்தில் ேமற்ெ காள்  மா  ஜனா தி ப திைய 
வலி  த்  கின்ேறாம். கடந்த காலத்தில் 
வழங்கப்பட்ட வாக் கு  திகள் நிைற ேவற்றப் 
 ப டா ைமயின் கார ண மாக ச  கத்தில் ேவ ன்
றி யி க்கும் நம் பிக்ைக யின்ைமைய ெவற் றி
ெகாள்ள ேவண் டிய அவ சியம் காணப்ப  கின்
ற . 
எனேவ அதற்கான உட னடி நட வ டிக்ைக

யாக பயங்க ர வா தத்  த ைடச்சட்டத் தின் கீழ் 
எவ் வித விசா ர ைண க  மின்றி கு ங்கால 
மற் ம் நீண்ட கால அடிப்ப ைடயில் த த் 
ைவக்கப்பட் டி க்கும் அைனத் க்ைக தி க
ைள ம் வி  தைல ெசய்  மா  வலி  த்  

 கின்ேறாம். அ  மாத் தி ர மன்றி காணா மல்
ேபாேனார் விவ காரம் மற் ம் உயிர்த்த ஞாயி

 தினப் பயங்க ர வா தத்தாக் குதல் சம்பவம் 
ஆகி யைவ ெதாடர்பில் உண்ைமையக் கண்
ட றி வ தற்கும் இழப் பீட்ைட வழங் கு வ தற்கும் 
உரி ய வா றான நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்
ளப்ப ட ேவண் ம். ேம ம் ஐக் கிய நா கள் 
சைபயின் உத விையப் ெபற் க்ெ காள்வ
டன் ஏற்க னேவ நி  வப்பட் ள்ள உள்ள

கப்ெ பா றி  ைறைய ேம ம் வ ப்ப த்  வ
தற்கு சர்வ ேதச பிர தி நி தி களின் பங்க ளிப்ைப 
நாடலாம்.
அ த்த தாக ஜனா தி ப தியின் இந்த இல 

க்ைக அைடந்  ெகாள்வ தற்கு ஜன நா யக 
ஆைண ையப்ெபற்ற எதிர்க்கட் சியின், குறி 
ப்பாக சி பான்ைமயினக் கட்சிகளின் ஒத் 
ைழப்  அவசியமாகின்ற . எனேவ ஜனா 

திபதியின் அைழப்ைப ஏற் க்ெகாள் மா  
அக்கட்சிகளிடம் ேகா கின்ேறாம். ஏற்கனேவ 
நி வப்பட்ட நல்லிணக்கப் ெபாறியான  
மக்களின் நம்பிக்ைகைய ெவன்ெற க்கக் 
கூடிய வைகயில் ெசயற்திற டன் நைட 
ைறப்ப த்தப்ப வ  மிக ம் அவசியமா 

கும். எனேவ ஐக்கிய நா கள் சைப மற் ம் சர் 
வேதச ச கம் உள்ளடங்கலாக அைனத் த் 
தரப்பினர ம் பங்களிப்பின் ஊடாக இலங்ைக 
எதிர் ெகாண்டி க்கும் அைமதி, நீதி மற் ம் 
அபிவி த்திசார் சவால்கைள ைமயாக 
ெவற்றிெகாள்ள டி ம் என்  நம் கின் 
ேறாம் என்  ேதசிய சமாதானப் ேபரைவயின் 
அறிக்ைகயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 

ெவ ப்பில் மக்கள்; அரசால் 
ெதாடர்ந்  நீடிக்க டி யா
மாற்  சக் திேய ஒேரவழி; ஆ ம் கூட்ட ணியின் பங்கா ளிகள் ெதரிவிப்

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
பல எதிர்பார்ப்  க க்கு மத் தியில் ஜனா

தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ தைல ைம யி
லான அர சாங்கத்ைத மக்கள் ேதாற்  வித்தார் 
கள்.  மக்களின் எதிர்பார்ப்  இ  வைர நிைற
ேவற்றப்ப ட வில்ைல. மாறாக மக்கள் பாரிய 
ெந க்க டி கைள எதிர்ெகாண் ள்ளார்கள்.  
அர சாங்கம் ெதாடர்பில் மக்கள் மத் தியில்  
க  ைம யான  ெவ ப்   காணப்ப  கி ற . 
மக்களின் ெவ ப்ைப ெபற்  அர சி யலில் 
ெதாடர்ந்  நிைலத் தி க்க டி யா .இதன் 
கார ண மா கேவ மாற்  சக் திைய உ  வாக்க 
தீர்மா னித் ள்ேளாம். ெகர வ ல ப்பிட்டி மின்
நி ைல யத்தின் பங் குகள் அெம ரிக்க நி  வ
னத் திற்கு வழங் கி ள்ளைம பாரிய விைள 
கைள எதிர்கா லத்திற் ஏற்ப த் ம்.  அர சியல் 
ேநாக்கங்கைள க த்திற் ெகாண்  குைற
கைள சுட் டிக்காட்டாமல் இ க்க டி யா   
என  அர சாங்கத்தின் பிர தான பங்காளி கட்சி 
தைலவர் ஒ வர் குறிப் பிட்டார்.
இ  ெதாடர்பில் அவர் ேம ம் குறிப் பி
 ைகயில், நாட்  மக்கள் அர சி யைல 

ைம யாக ெவ க் கி றார்கள். ஆ ம் கட் சி ம் 
ேவண்டாம், எதிர்க்கட் சி ம் ேவண்டாம்  
என்ற நிைலப்பாட்டில் மக்கள் உள்ளார்கள். 
இந் நிைல ெதாடர்ந்தால் வாக் கு ரி ைம கைள 
கூட மக்கள் றக்க ணிப்பார்கள். இ  ஜன நா
ய கத் திற்கு ற் றி ம் விேரா த மா ன .
நல்லாட்சி அர சாங்கத்தில் பல குைற பா 

 கள் காணப்பட்டா ம் ஒ  சில விட
யங்கள் வர ேவற்கத்தக்க தாக இ ந்தன.  

மக்களின் ஜன நா யக ெகாள்ைகக்கு அர சா 
ங்கம் மதிப்ப ளித்த . மக்கள் தங்களின் 
அபிப்பி ரா யத்ைத ெவளிப்ப த்  வ தற்கு 
கால அவ காசம் வழங்கப்பட்ட . இ ப்
பி ம் தற்ே பா ைதய அர சாங்கத்தில் மக்
களின் அபிப் பி ரா யங்க க்கு இட மில்ைல 
என்பைத பல்ேவ  சம்ப வங்கள் ஊடாக 
அறிந்  ெகாள்ளலாம்
பல எதிர்பார்ப்  க க்கு மத் தியில் மக்கள் 

ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக் ஷ தைல  
ைமயில் ஆட் சி மாற்றத்ைத ஏற்ப த் தி னார் 
கள். அர சாங்கம் ஆட் சிக்கு வந்ததில் இ ந்  
எ த்த தீர்மா னங்கள் ெசல்வந்த தரப் பி
ன க்கு சாத க மாக அைமந்த . ந த்தர 
மக்கள் குறித்  அர சாங்கம் கவனம் ெச த்
த வில்ைல. அடி மட்ட மக்களின் ஆத ர  இல்
லாமல் ஆட்சி மாற்றத்ைத ஒ  ேபா ம் ஏற்
ப த்த டி யா . தற்ே பா ைதய நிைலயில் 
அடி மட்ட மக்கள் அைன வ ம் அர சாங்
கத் திற்கு எதி ராக உள்ளார்கள்.  ர ேநாக்க
மற்ற வைகயில் இர சா யன உரம் இறக் கு மதி 
மற் ம் பாவைன தைட ெசய்யப்பட்டதால் 
விவ சா யிகள் ெபா  ள தார ரீதியில் ெப  ம
ளவில்  பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள்.
சுயா தீ ன மாக ெசயற்பட ேவண் டிய  நி

வ னங்களில் அர சியல் தைல யீ  எல்ைல 
மீறி ள்ள . இதன் கார ண மா கேவ  அரச 
நி  வன பிர தா னிகள்  பதவி றக் கி றார்கள். 
மத் திய வங் கியின் ஆ  ந ராக அர சி யல்
வா தி ெயா வர் நிய மிக்கப்பட்டைம ற்
றி ம் தவ றான தீர்மா ன மாகும். இவ் வி

டயம் ெதாடர்பில் அர சாங்கத் திற்கு பல 
ைற ஆேலா சைன வழங் கி ம் அர சாங்கம் 

அதைன கவ னத்திற் ெகாள்ளாமல் தன் னிச்
ைச யாக ெசயற்பட்ட . அர சாங்கத் திற்கு 
ஆத ர  வழங் கிய மத தைல வர்கள் இன்  
அர சாங்கத்ைத க  ைம யாக சா  கி றார்கள். 
இவ்வா றான பின்ன ணியில் மீண் ம் மக்
களின் ஆத ரைவ ெபற யற் சிப்ப  சாத் தி
ய மற்ற .
ெகர வ லப் பிட் டி  மின் நி ைல யத்தின் பங்

கு கைள  அெம ரிக்க நி  வ னத் திற்கு வழங்க 
அர சாங்கம் எ த் ள்ள தீர்மா னத்ைத க
ைம யாக எதிர்த் ள்ேளாம். இவ் வி டயம் குறி 
த்  பிர த ம டன் கடந்த வியா ழக் கிழைம 
இடம்ெபற்ற ேபச் சு வார்த்ைத அதி ப் தி ய 
 ளிக் கின்றன. பிர த ம டன் ேபச் சு வார்த்ைத 
யில்  ஈ பட ைன ம்ேபா  நிதி ய ைமச் 
சர் பஷில் ராஜ பக் ஷ தைல யிட்  அவர  
நிைலப்பா  கைள குறிப்பிட்டார். பிர தமர் 
இவ்ேவைள ெமௗனமாக இ ந்தார். ஜனா 
திபதி நா  தி ம்பிய ம் ேபச்சு வார்த்ைத 
இடம்ெபற ள்ளதாக குறிப்பிடப்ப கி                
ற .
ேபச்சுவார்த்ைத ேதால்வியைடந்தால் ன் 

ென க்க ேவண்டிய அ த்தகட்ட நடவ 
டிக்ைக குறித்  இ வைரயில் தீர்மானிக்க 
வில்ைல. மக்களின் ெவ ப் க்கைள ெபற் 
க் ெகாண்   ெதாடர்ந்  அரசியலில் நிைல 

த்தி க்க டியா . இதன் காரணமாகேவ 
அரசியல் ரீதியில் மாற்  அணிைய உ  
வாக்க தீர்மானித் ள்ேளாம் என்றார்.

(மத வாச்சி  நி பர்)                            
மி  கங்கைள ேவட்ட யா  வ தற்காக  கட்

டப்பட் டி ந்த இரண்   கட் த்  வக் குகள்  
ெவடித்ததில் இ வர் உயி ரி ழந் ள்ள தாக 
திரப்பைன ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர். சம்
ப வத்தில் ப  கா ய ம ைடந்த ேம  ெமா வர் 
சிகிச்ைசக்காக அ  ரா த ரம் ேபாதனா ைவத்
தி ய சா ைலயில் அ  ம திக்கப்பட் ள்ளார்.
இச்சம்பவம் 23 ஆம் திகதி இர  7.00 மணி

ய ளவில்  திரப்பைன ெபாலிஸ் பிரிவின் 
ெபரி ய கு ளம ரி யா கல்ல பகு தி யி ள்ள 
குளத்தின் ேமல் பகு தியில் இடம்ெபற் ள்ள
தாக விசா ர ைண கைள ேமற்ெ காண்  வ ம் 
ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர்.

60,44 வய   ைடய ெபரி ய கு ளம் திரப்பைன 

மற் ம் ரி யா கல்ல பகு தி கைள வசிப் பி ட
மாக ெகாண்ட வர்கேள சம்ப வத்தில் உயி ரி
ழந் ள்ளார்கள்  என்ப  ெதரி ய வந் ள்ள .
கட் த்  வக் கிைன கட் டி ய தாக சந்ேத

கிக்கப்ப ம் திறப்பைன ெபரி ய குளம் 
பகு திையச் ேசர்ந்த நபர் ஒ  வைர சந்ேத
கத்தின் ேபரில் ெபாலிஸார் ைக  ெசய்
ள்ளனர்.சம்பவம் ெதாடர்பான ேமல திக 

விசா ர ைண கைள திறப்பைன ெபாலிஸ் 
நிைலய ெபா ப்ப தி காரி பிர தான ெபாலிஸ் 
பரி ேசா தகர் ஆர்.ஐ.எம்.பீ.ரத்நா யக்கவின் 
ஆேலாசைனப்படி குற்றத்த ப்  பிரிவின் 
ெபா ப்பதிகாரி உப ெபாலிஸ் பரிேசாதகர் 
பியரத்ன உள்ளிட்ட ெபாலிஸ் கு வினர்  
ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர் .

கட் த்  வக்கு ெவடித்ததில் இ வர் உயி ரி ழப்

சி  நீ ரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட் டி
க்கும் 65 வய  நப க்கு உ ப்  மாற்  

சிகிச்ைச ெசய்வ தற்கு     சி  நீ ரகம்  (o+ 
அல்ல  or O – ) அவ ச ர மாகத்  ேதைவ. 
தானம் ெசய்ய வி ம்  ப வர்கள் குடிப்ப
ழக்கம், ம ப்ப ழக்கம் இல்லா த வர்க ளா க ம் 
இ  தய ேநாய், நீரி ழி  ேபான்ற ேநாய்
க ளினால் பாதிக்கப்ப டா த வர்க ளா க ம் 
இ க்க ேவண் ம். HLA  report ைவத் தி ப்
ப வர்கள் அவ ச ர மாக ெதாடர் ெகாள்ள ம். 
ெதாடர் க்கு :– 077 576 6961

சி நீரகம் ேதைவ

யாழ்.இந் வில் 56 மாண வர்க க்கு 9ஏ
யாழ்ப்பாணம் இந் க் கல்  ரியில் 

க.ெபா.த.சாதா ரண தரப்ப ரீட்ைசயில்  9ஏ 
ெப  ேபற் றிைன 56 மாண வர்கள் ெபற்
ள்ளனர். 8ஏ ெப  ேபற் டன் ஒ  பாடம் 

(அழ கியல் பாடம்) இல்லா  21 மாண
வர்கள் உள்ளனர்.  அழ கியல் பாட பிர ேயாக 
பரீட்ைச ெகாவிட் கார ண மாக நைட ெப ற
வில்ைல. எனேவ அப்ெப  ேப  இவ்வ ட 
இ  திக்குள் வ ம் என எதிர்பார்க்கப்ப ம். 
எனேவ யாழ். இந் வின் 9ஏ ெப  ேப
ற்றிைன ெபற்ற வர்களின் எண் ணிக்ைக 77 
ேபராக அைம ம் வாய்ப்  உள்ள .

 அத் டன் தல் ைற யாக கணிதம், 
ஆங் கிலம், ஆங் கில இலக் கியம் ேபான்ற 
பாடங்களில் 100% சித் தி யிைன மாண
வர்கள் ெவளிப்ப த் தி ள்ளனர். அத்ே தா  
கடந்த 5 வ ட பாட சாைல ெப  ேபற்றில் 
இம்  ைறேய மிகச் சி றந்த ெப  ேப றாக 
காணப்ப  கின்ற . 
யாழ்ப்பாணம் ேவம்படி மகளிர் கல் 

ரியில் 58 மாண விகள் 9ஏ  சித் தி யிைன 
ெபற் ள்ளனர். இந்தக் கல் ரியில் 8 ஏ 
ெப ேப கைள 24 ேப ம் ெபற் ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க .

'flhur;Nrhod;"
அ த்த வராம் தல் உங்கள் அபி மான  

வீர ேக சரி வார ெவ ளி யீட்டில் பிர சு ர மா கி ற .

மாத்தைள ேசா  எ ம் 

த்தம் திய வரலாற் த்ெதாடர்

தஞ்ைச ெபரி ய  ேகாவில் ஓவியம், பஞ்ச வன்மா
ேத விக்கு நஞ் சூட் டி ய  யார்?  அரச நிர்வா கத்தில் 
இள வ ரசர் ம  ராந்த கைன ஈ  ப த்த லாமா?”ம
ராந்த க ைனக்  ெகால்லச்  சதி ,, இரா ேஜந் தி ர ேசா
ழன்  நகர் வலம்   ேபான்ற வர லாற் ச் சம்ப
வங்கைள வி  வி ப்பான எ த்  நைடயில் 
எதிர்பா ங்கள்
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கிழக்குச்ெசய்திகள்

வடக்குச்ெசய்திகள்

(ேக .குமணன்) 
தியா க தீபம் தீலி ப  ைடய நிைன ேவந்

தைல அ ஷ் டிப்ப தற்கு ன்னாள் வட மா
கா ண சைப உ ப் பினர் ைர ராசா ரவி க ர
க்கு ல்ைலத் தீ  நீதவான் நீதி மன்றம் 

தைட த்த ர  பிறப் பித் ள்ள . 
ரவி கரன் ல்ைலத் தீ  ெபாலிஸ் பிரி
க் குட்பட்ட பகு திக்குள் தியா க தீபம் 

திலீ ப  ைடய நிைன ேவந்தல் நிகழ்
 கைள நடத்த ள்ளார் என தமக்கு 

தகவல் கிைடத் ள்ள தாக ல்ைலத்
தீ  ெபாலிஸார்  ேநற்  ன் தினம் 
ல்ைலத் தீ  நீதவான் நீதி மன்றில் 

வழக்குப் பதி  ெசய் தி ந்தனர்.
அத ன டிப்ப ைடயில் ெபாலி ஸாரால் 

தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட இந்த வழக்ைக 
ஆராய்ந்த ல்ைலத் தீ  நீதவான் நீதி
மன்ற நீதி பதி ரி.சர வ ண ராஜா தியா க
தீபம் திலீ ப  ைடய நிைன ேவந்தல் ெசயற்
பா  கைள ேமற்ெ காள்வ தற்கு ன்னாள் 
வட மா கா ண சைப உ ப் பினர் ைர ராசா ரவி
க ர க்கு தைட த்த ர  பிறப் பித் ள்ளார். 
இந் நிைலயில் குறித்த தைட த்த ர விைன 
ல்ைலத் தீ  ெபாலிஸ் நிைலயப் ெபா ப்ப

தி காரி ேநற்   .ரவி க ரனின் இல்லத் திற்குச் 

ெசன்  ைகய ளித் ள்ளார்.
ேம ம் குறித்த தைட த்த ரவில் குறிப் பி

டப்பட் டி ப்ப தா வ , 
ைர ராசா ரவி கரன் ஆகிய நீங்கள் ல்

ைலத் தீ  ெபாலிஸ் பிரி க்குள் வி  த

ைலப்  லிகள் அைமப் பி லி ந்த இரா ைசயா 
பார்த் தீபன் என்பவர் ெதாடர்பில் நிைன

 கூரல் நிகழ்  கைள நடத்த ள்ள தாக 
தகவல் கிைடத் ள்ள ெதன ல்ைலத் தீ  
ெபாலிஸார் அறிக்ைக ெசய் ள்ளனர். 
எனேவ ைர ராசா ரவி கரன் ஆகிய நீங்

க ம், உங்கள் ஆத ர வா ளர்க ம் ல்ைலத்
தீ  ெபாலிஸ் பி ரி விற்குள் 24ஆம் திகதி 
ெதாடக்கம் 27ஆம்திகதி காலப்ப கு திக்குள் 
இரா ைசயா பார்த் தீபன் ெதாடர் பி லான எந்
த ெவா  நிைன  கூ ர ைல ம் ேமற்ெ காள்
ளக் கூ டா ெதன்ற தைடக்கட்ட ைள யிைன 
குற்ற வியல் நட வ டிக்ைக ைறச் சட்டக்
ேகா ைவயின் பிரி  106இற்கு அைம வாக 
பிறப் பிக் கின்ேறன்  எனக் குறித்த நீதி
மன்றத் தைடக்கட்ட ைளயில் குறிப் பி டப்
பட் ள்ள . 
ேம ம்  ல்ைலத்  தீ  ெபாலிஸார் 
ன்னாள் வட மா கா ண சைப உ ப் பினர் எம்.

ேக.சிவா ஜி லிங்கம், ல்ைலத் தீ  மாவட்ட 
வலிந்  கா ணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் சங்
கத்தின் இைணப்பாளர் மரியசுேரஸ் ஈஸ்வரி, 
தமிழரசுக்கட்சி  உ ப்பினர்  அ .பீற்றர் 
இழஞ்ெசழியன் உள்ளிட்டவர்க க்கும் 
ல்ைலத்தீ  நீதவான்  நீதிமன்றில் 

திலீபனின்  நிைனேவந்தைல  ேமற் 
ெகாள்வதற்கு  தைட  உத்தர கைளப் 
ெபற் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

திலீபனின் நிைனேவந்தைல அ ஷ்டிப்பதற்கு
 ரவிகர க்கு நீதிமன்றம் தைட உத்தர

தைடக்கட்டைள ேநரில் ைகயளிப்  

மன்னார் வங்கா ைலப்பாட்டில் மீன வர்கள் 
மீ  கடற்ப ைட யினர் தாக் குதல்

கிராம அ  வலர் ப  காயம்
        (தைல மன்னார் நி பர்) 
மன்னார் பிர ேதச சைபக்கு உட்பட்ட 

மீனவ கிரா ம மா கிய வங்காைல பாட்டில் 
ேநற்  ன் தினம் நள் ளி ர  ேவைளயில் 
கடற்ப ைட யி னரால் ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட 
தாக் கு தலில் கிராம அ  வலர் ஒ வர் 
ப  கா யங்க க்கு உள்ளான நிைலயில் 
ைவத் தி ய சா ைலயில் அ  ம திக்கப்பட்
ள்ளார்.
அத் டன் இத் தாக் கு த

லின்ே பா  ஒ  சில மீன
வர்க ம் காயங்க க்கு 
உள்ளா  ன  டன்  ெபண்
க ம் கடற்ப ைட யி னரால் 
ைநயப்   ைடக் க ப் பட்
ட தா க ம் ெதரி விக்கப்ப 
கின்ற
இ  ெதாடர்பாக ெதரிய 

வ  வ தா வ , 
ெவள் ளிக் கி ழைம நள்

ளி ர  ேவைளயில் ஒ  படகில் ெசன்ற 
இ  மீன வர்கள் மீன் பி டியில் ஈ  பட்
டபின் கைர தி ம் பி ள்ளனர். 
அந்ேநரம் படகு கைரைய அைடந்

த ம் கைரயில் சிவி  ைட யில் நின்ற 
இ வர் பட குக்குள் ஏறி மீன வைர தாக்
கி ய தா க ம் அச்ச மயம் மீன் பிடிக்குச் 
ெசன்ற தன  தகப்ப க்கு உதவி 
ெசய்ய ெசன்ற கிராம அ  வலர் ட் 
பிறிசன் ெலம்ேபட்  (வய  32) சம்பவ 
இடத்தில்  தான் ஒ  கிராம அ  வலர் 
என் ம் மீன வைர தாக்கும் ேநாக்கம் 
என்ன என்  ேகட்ட ம் சிவிலில் நின்ற 
மீன வைர தாக் கிய இ  வ ம் அவ் வி டத்
ைத விட்  அகன்  ெசன் ள்ளனர்.
பின்னர் சில நிமி டங்க க்குள் அவ்

வி  வ ம் ேம ம் பத்  பதி ைனந்  
கடற்ப ைட யி ன டன் சம்பவ இடத் க்கு 
வந்  தடிகள்,ெபால்  களால் கிராம 
அ  வ லைர தாக் கி ள்ளனர். 
தாக் கு த க்கு உள்ளான கிராம அ  வ

லரின் கூக் குரல் ேகட்  அவ் வி டத் க்கு 
வந்த மீனவ கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 

ஆண்கள், ெபண்கள் என பல ம் இவர்
களின் தாக் கு த க்கும் ைநயப்  ைடப்
க்கும் உள்ளா கி ய தாக ைறப்பா  
ெசய்யப்பட் ள்ள  .
ப  கா யங்க க்கு உள்ளான கிராம 

அ  வலர்  நள்  ளி  ரேவ  ேபசாைல 
ெபாலிஸ்  நிைல  யத்  க்கு  ெசன்ற
ேபா  அவர் மயக்க நிைலக்கு ஆளா கி

ய ம் உடன் அவரின் உற வி னர்களால் 
ேபசாைல மாவட்ட ைவத் தி ய சா ைலயில் 
அ  ம திக்கப்பட்ட தா க ம் பின்னர் அங்
கி ந்  ேமல திக சிகிச்ைசக்காக மன்னார் 
ெபா  ைவத் தி ய சா ைலக்கு மாற்றப்பட்ட
தாக ெதரி விக்கப்பட் ள்ள .
இச்சம்பவம் ெதாடர்பாக பாரா  மன்ற 

உ ப் பினர் சாள்ஸ் நிர்ம ல நாதன் ேநற்  
அதி காைல சம்பவ இடத் திற்கு வ  ைக
தந்  மீன வர்க ளிடம் விப ரங்கைள ேகட்
ட றிந் ள்ளார்.
இைத ய த்  கடற்பைட ,ெபாலிஸ் 

அதி கா ரிகள் மற் ம் அர சாங்க அதிபர்  
ஆகி ேயாரின் கவ னத் க்கு ெகாண்  வந்
த டன் மீனவர்களின் பா காப்பிைன 
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என ம் 
நைடெபற்ற சம்பவம் ெதாடர்பாக 

அரச  அதிபர்  தைலைமயில் 
கடற்பைட   ெபாலிஸ்  மற் ம் 
இப்பகுதி மீனவ ச க பிரதிநிக டன் 
கலந் ைரயாடப்பட ேவண் ம் என்  
ேகாரி அதற்கான நடவடிக்ைகைய ம் 
ேமற்ெகாண் ள்ளார்.

                                                                        ஓமந்ைத,
வ  னி யாவில் ெகாேரானா ெதாற்  கார ண மாக இ வர் 

மர ண ம ைடந் ள்ள தாக சுகா தார பிரி வினர் ெதரி வித் ள்
ளனர். ெகாேரானா ெதாற் க் குள்ளான நிைலயில் வ  னியா 
ைவத் தி ய சா ைலயின் ெகாேரானா வி  தியில் அ  ம திக்கப்
பட்  சிகிச்ைச ெபற்  வந்த இ  வேர சிகிச்ைச பல னின்றி 
ேநற்  ன் தினம் மர ண ம ைடந் ள்ளனர்.
வ  னியா, காளி ேகாவில் பகு திையச் ேசர்ந்த 85 வய 

ைடய ஆண் ஒ  வ ம், வ  னியா, மத  ைவத்த குளம் பகு
திையச் ேசர்ந்த 54 வய  ைடய ஆண் ஒ  வ ேம இவ்வா  
மர ண ம ைடந்த வர்க ளாவர். 
இேத ேவைள, வ  னி யாவில் ெகாேரானா ெதாற்  கார

ண மாக மர ண ம ைடந்த வர்களில் 89.25 வீதமானவர்கள் 
எந்தெவா  த ப் சிைய ம் ெபற் க்ெகாள்ளாதவர்கள் 
என்ப ம் குறிப்பிடத்தக்க .

( எம்.நி ட்டன்)
ம  த னார்மடம் சந் தியில் பழக்கைட நடத்  பவர் மீ  ெகாைல ெவறித் 

தாக் குதல் ேமற்ெ காண்ட வன் ைறக் கும்பைலச் ேசர்ந்த நால்வர் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளனர் என ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர்.
யாழ்ப்பா ணத்தில் அண்ைமயில் இடம்ெபற்ற வன் ைறச் சம்ப வங்கள் 

சில வற்ைறய த்   நாட் டி லி ந்  தப் பித்  இந் தி யாவில் தங் கி ள்ள 
ேதவா மற் ம் ெஜனி இயக் கு வ தாக ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள சந்ேத க ந
பர்கள்  விசா ர ைணயில் ெதரி வித் ள்ளனர். ம  த னார்மடம் ஆஞ்ச ேநயர் 
ஆல யத் க்கு ன்பாக பழக்கைட நடத் ம் மானிப்பாய் லவ் ஒ ங்
ைகையச் ேசர்ந்த இந் திரன் நிேராஷ் குமார் (வய 27) என்பவர் மீேத கடந்த 
தலாம் திகதி இர  7 மணி ய ளவில் வாள்ெவட் த் தாக் குதல் நடத்தப்பட்
ள்ள . ஊர டங்கு நைட  ைறயில் இ ந்த நிைலயில் ெபாலிஸார், இரா
 வத் தினர் ன் னி ைலயில் இந்தச் சம்பவம் இடம்ெபற்ற . 
சம்ப வத்தில் க த் , காலில் பலத்த ெவட் க் காயங்க க்கு உள்ளா

கிய அவர் யாழ்ப்பாணம் ேபாதனா ம த்  வ ம ைனயில் சிகிச்ைச ெபற்றார். 
சம்பவம் ெதாடர்பில் சுன்னாகம் ெபாலி ஸா ரினால் விசா ர ைணகள் ன்
ென க்கப்பட்  வந்த நிைலயில் தைலைம ெபாலிஸ் பரி ேசா தகர் நிகால் 
பிரான்ஸிஸ் தைல ைம யி லான யாழ். மாவட்ட குற்றத்த ப்  ெபாலி ஸா ம் 
ேமல திக விசா ர ைண கைள ன்ென த் ள்ளனர்.

வ னியாவில் ெகாேரானா 
ெதாற்றால் இ வர் மரணம்

வன் ைற சம்பவத்தில் ஈ பட்ட நால்வர் ைக

(வந்தா  ைல நி பர்)
தமிழ்த் ேதசியப் பரப்பில் ெசயற்ப ம் 

அைனத்  தரப் பி ன ம் மிகச்ச ரி யான தீர்மா
னத்ைத ேமற்ெகாள் ம் ைமயப் ள் ளியில் 
நின்  ெகாண் டி க்கின்ேறாம். அதற்கான 
வாய்ப்ைப ஜனா தி ப தி ம் அவ ர  அரசும் 
பா  காப் த் தரப் பி ன ம் எமக்கு வழங் கு
கி றார்கள். அதைன சரி யாகப் பயன்ப த் 
வ  எம  கரங்க ளி ேலேய உள்ள . இந்த 
வாய்ப்  மிகு த  ணத்தில் தமிழ்த் ேதசியப் 
பரப்பில் பய ணிக்கும் அைன வ ம் தமிழ் 
மக்க க்கு சரி யான வழித்த டத்ைதக் காண்
பிக்க ேவண் ம் என்  தமிழ் ஈழ வி  தைல 
இயக்கத்தின் ெசய லாளர் நாய க ம் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் மட்டக்க ளப்  
மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பி ன  மான 
ேகாவிந்தன் க  ணா கரம் ெதரி வித்தார்.
நாட்டில் ஏற்பட் டி க்கும் அர சியல் சூழ் 

நிைல குறித் ம் தமிழ்த் ேதசியத் தரப்
பி னரின் ஒற்  ைம யான ெசயற்பாட்டின் 
ேதைவ குறித் ம் க த்  ெவளி யி  ைக யி
ேலேய அவர் இதைனத் ெதரி வித்தார்.
ெதாடர்ந் ம் கூறிய ேகாவிந்தன் க  ணா

கரம், தமிழ்த் ேதசியப் பரப்பில் ெசயற்ப ம் 
அைனத்  தரப் பி ன ம் மிகச்ச ரி யான தீர்
மா னத்ைத ேமற்ெகாள் ம் நிைலக்கு தள்
ளப்பட் டி க் கின்ேறாம். வர லாற்றில் ேதால்
வி ய ைடந்த இன மாக ெதாடர்ந் ம் எம  
வர லாற்ைற பதி  ெசய்வதா, இல்ைலேயல் 
வர லாற் றி லி ந்  ெபற் க் ெகாண்ட அ

ப  வத்தின்  லம் 
எம  தமிழ்த் ேதசிய 
ெ ச ல் ெ ந  றி  யிைன 
சரி  யான  வழித்த 
டத்தில்  ெகாண்  
ெசன்  எம  இலக்
கிைன  அைடய 
ெ ச ய ல் ப ட் ே ட ா ம் 
என்  ப தி  
ெசய்வதா என்பைத 
தீர்மா னிக்கும் மிகச் 

சரி யான ைமயப் ள் ளியில் நின்  ெகாண் டி
க் கின்ேறாம். அதற்கான வாய்ப்ைப ஜனா

தி ப தி ம் அர சாங்க ம் பா  காப் த் தரப் பி
ன ம் எமக்கு வழங் கு கின்றார்கள். அதைன 
சரி யாகப் பயன்ப த்  வ  எம  கரங்களில் 
உள்ள .
தீர்மா னங்கைள எ க் கும்ே பா  தனிப்

பட்ட அைமப்  நலன், தனிப்பட்ட கட்சி 
நலன், தனி நபர் சார்ந்த நலன் எைவ ம் 
க த்தில் அல்லா  தமிழ்த் ேதசிய நலன் 
மட் ேம க த்தில் ெகாள்ளப்ப ட ேவண் ம். 
ஆனா ம் நிரல்க ம் நிகழ்  க ம் இதற்கு 
ரணாகேவ பளிச் சி  கின்றன.
தமிழ்த்  ேதசி  யத்  க்காக  ஒ  மித்  

ேபாரா டிய இயக்கங்கள் தமக் கி ைடேய 
பிள  பட்  ேமா ண்  பின்னர் ஒ ங்
கி ைணந்  பின்னர் பிள ண்ட வர லா  
எமக் கு ரி ய . அதன் பின் ம் கூட ஜன நா
யக பரப்பில் தமிழ்த் ேதசி யத்தின் அவ சியம் 

உண ரப்பட்  ரண்பட்ட அைன வ ைர ம் 
இணக்கப்பாட் க்கு வர வ ைழத்  தமிழர் 
ஒற் ைம வ  வாக்கப்பட்ட . ஆனால் 
இந்த ஒற் ைம, இந்த இைணப்  சில ர  
தனிப்பட்ட கட்சி, சில ர  தனிப்பட்ட ெசல்
வாக்கு, சில ர  தனிப்பட்ட அபி லா ைஷ க
க்கு தாைர வார்க்கப்ப டக் கூ டா  என்ப  

தமிழ்த் ேதசி யத்ைத ேநசித்த, ேநசிக் கின்ற
வர்களின் அவா ம் ஆதங்க ம் ஆகும்.
இ  எவர் மீ ம் வாசிக்கப்ப ம் குற்றப்

பத் தி ரிைக அல்ல. இன்ைறய வாய்ப் பிைன 
எமக்காக சாத க மாக்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம். 
அதற்காக நாம் அைன வ ம் ஒன் றி ைணய 
ேவண் ம்.
நம  தனிப்பட்ட கட்சி, தனிப்பட்ட 

கூட் , தனிப்பட்ட ெசல்வாக்ைக பாரா
 மன்ற, மாகாண சைபத் ேதர்தல்களில் 

ேதைவ ேயற்படின் காட் ேவாம். 
அ  ஏற்ப த் ம் பாதிப் பி ைன விட 

இன்  நாம் ஒ  மித்  பய ணிக்கா விடில் 
ஏற்ப ம் பாதிப்  எமக்கும் எம் இனத்
திற்கும் கடந்த ஆ  தசாப்த கால அர சியல் 
ைனப் க்கைள  கபளிகரம்  ெசய்  

மீண் ம் ேபரினவாதிகளின் கால்களில் 
மண்டியிட ைவக்கும் என்ப  மட் ம் 
திண்ணம். என்மன ஆதங்க ம் இ ேவ! 
ரிந்  ெகாள்வ ம்  ரிந்தி ந் ம் 
தன்னிைலயில் மாறா  தமிழ்த் ேதசியத்ைத 
அழிப்ப ம் தமிழ்த் ேதசியப் பரப்பில் 
ஈ ப ம் அைனவ க்கும் ெபா ந் ம். 

தமிழ்த் ேதசிய பரப்பில் தமிழ்த்த ரப் பினர்
மிகச்ச ரி யான தீர்மா ன ெம க்கும் ைமயப் ள் ளியில் நிற் கின்ேறாம்

பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ேகாவிந்தன் க  ணா கரம்

பால ைன அல் ஹி தா யாவில் 25 ேபர் உயர்த ரத் க்குத் தகுதி
(ஒ வில் ேமல திக நி பர்)

ெவளி யா கி ள்ள கல்விப் ெபா த்த ரா தர 
சாதா ரண தரப்ப ரீட்ைச ெப  ேப  க ளின்
படி  பால ைன அல் ஹி தாயா மகளிர் கல்

 ரி யி லி ந்  கடந்த ஆண்  கல்விப் 
ெபா த்த ரா தர சாதா ர ண தரப் பரீட்ைசக்கு 
ேதாற் றி ய வர்களில்  25 ேபர் சித் தி ய ைடந்  
உயர்தரப் பிரி  களில் கல்வி கற்க தகுதி 
ெபற் ள்ள தாக பாட சாைல அதிபர் எஸ்.

எம்.சாஹிர் ஹ−ைஸயின் ெதரி வித்தார்.
பரீட்ைசக்கு ேதாற் றிய பாட சாைல 

மாண வி க ள்  எம்.எம்.பாத் திமா சிம்றா  
அைனத்  பாடங்க ளி ம் ஏ சித் தி கைள 
ெபற்  சாதைன பைடத் ள்ள டன் .  
எம்.என்.சாறா சமி 8ஏ, 1பி , சித் தி கைளப் 
ெபற் ம் எப்.எப்.சப்றின் ,  எச்.எம்.பாத் திமா 
நப்லா  ஆகிேயார் 7ஏ. 2பி சித் தி கைளப் 
ெபற் ம் பாட சா ைலக்கு ெப ைம ேசர்த்

ள்ளனர்.
இேத ேவைள இவர்கள் சித் தி ெப  வ

தற்கு கற் பித்  வழி காட் டிய அைனத்  ஆசி
ரி யர்க க்கும் பாட சா ைலயின் ன்ேனற்
றத் திற்கு பல வழி க ளி ம் உதவி ரிந்த 
பாட சாைல ச கத் க்கும் நன்றிைய ம் 
பாராட் தைல ம் ெதரிவிப்பதாக அதிபர் 
ேம ம் ெதரிவித்தார்.

மட் . இ.கி.மிசனின்  14ேபர்  உயர்தரம் கற்ப தற்குத் தகுதி
(காைர தீ  நி பர்)

க.ெபா.த. சாதா ரண தர ெப  ேப  க
ளின்படி மட்டக்க ளப்  கல்லடி இ.கி.மிசன் 
இல்ல மாண வர்கள் 16ேபரில் 14ேபர் உயர்
தரம் கற்க தகுதி ெபற் ள்ள தாக மிசனின் 
உதவி ேமலாளர் சுவாமி நீல மா த வா னந்தா 
ஜீ ெதரி வித் ள்ளார்.

இம் ைற 16மாண வர்கள் ெகாவிட்
க்கு மத் தியில் பரீட்ைசக்குத் ேதாற் றினர். 

இவர்களில் ஒ வர் 3ஏ.3பி.3சி. என்ற 
ரீதியில் சித்தி ெபற் ள்ளார். இவ ேரா  
உயர்தரம் கற்க தகுதி ெபற் ள்ள அைன
வ ைர ம் வாழ்த் வதாக அவர் ேம ம் 
கூறினார்.

ெவற் க்ேகாஷமிட்  தமிழ்த் ேதசியம் 
ேபசுேவார் பின்னால் ெசல்லேவண்டாம்

தமிழ் மக்கைள அறி த் கிறார்

 இராஜாங்க அைமச்சர் விமலவீர திஸாநாயக்க
( ைறநீலாவைண நி பர்)

தமிழீழத்ைதப் ெபற் த்த ேவாம் , 
ச மஷ்டி  ஆட்சி  ைறைய 
ெபற் த்த ேவாம் ,   மாகாண 
சைபக க்கான கூ தல் அதிகாரங்கைள 
ெபற் த்த ேவாம் என்ெறல்லாம் தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்டைமப்பினர் கடந்த 70 
வ ட காலமாக தமிழ் மக்கைள ஏமாற்றி 
ெவற் க்ேகாஷமிட்  வ கின்றனர் . 
இவர்கள் நிைனத்தி ந்தால் ைமத்திரி, 
ரணில் நல்லாட்சி அரசாங்கத் க்கு 
ட் க் ெகா த்தி ந்த ேவைளயில் 

தமிழ் மக்க க்கான பல உரிைமகைள ம் 
ச ை க கைள ம்  இலகுவ ா க 
ெபற் க்ெகா த்தி க்க  டி ம் . 
இனியாவ  தமிழ் மக்கள் ேபாலித் 
ேதசியம் ேபசிக்ெகாண்  ஏமாற்  
வித்ைத காட் பவர்களின் பின்னால் 
ெசல்லக்கூடா  என்  வனஜீவராசிகள், 
யாைன ேவலிகள் பா காப்  இராஜாங்க 
அைமச்சர் விமலவீர திஸாநாயக்க 
ெதரிவித்தார்.
அரச ாங்கத்தின்  2 0 2 2  ஆம் 

ஆண் க்கான வர  ெசல த்திட்ட 
ன்ெம ாழி கள்  ெத ா ட ர் ப ா க 

விளக்கமளிக்கும் கூட்டம் கல் ைன 
வடக்கு பிரேதச ெசயலாளர் ரி.ேஜ. 
அதிசயராஜ் தைலைமயில் ேநற்  
சனிக்கிழைம பிரேதச ெசயலக ேகட்ேபார் 
கூடத்தில் இடம்ெபற்ற . இக்கூட்டத்தில் 
உதவி  திட்டமிடல்  பணிப்பாளர் 
ேப .இராஜகுேலந்திரன் ,  ெபா ஜன 
ெபர ன அைமப்பாளர்களான எஸ் .
சாந்தலிங்கம், சிறிபால ஆகிேயா டன் 
பிரேதச ெசயலக உத்திேயாகத்தர்க ம் 
கலந் ெகாண்டி ந்தனர்.
இங்கு  இராஜாங்க  அைமச்சர் 

விமலவீர  திஸாநாயக்க  ேம ம் 
ேபசுைகயில், இந்நாட்டில் த்தத்ைத 
உ வாக்கி  பல்லாயிரக்காணக்கான 
தமிழ்  மக்கைள ம்  அ பதாயிரம் 
சிங்கள இைளஞர்கைள ம் ெகான்  
குவித்தவர்கள்  ஐக்கிய  ேதசியக் 
கட்சியினர். இப்படிப்பட்டவர்க க்ேக 
குறிப்பாக ரணில், பிேரமதாசவின் மகன் 
சஜித் ேபான்ேறா க்ேக தமிழ்ேபசும் 
மக்கள் வாக்களிப்ப  வியப்பாக ள்ள .
கடந்த ெபா த்ேதர்தலில் எமக்கு 

எதிராக நின்  ெவற்றிெபற்ற ஸ்லிம் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள் குறிப்பாக 
ஹரீஸ் ,  ைபஸல் ஹாசீம் ,  ஷரப் 
ேபான்றவர்கள்  இன்  எம்ேமா  
இைணந்  தலா 1000 இலட்சம் பா 
நிதிையப்ெபற்  அவர்களின் பகுதிகைள 
அபிவி த்தி ெசய்கின்றனர். ஆனால் 
ேதசியபட்டியல் லம் எம்.பி.யாகிய 
கைலயரசன்  ெவற் ப்பாத்திரத்ைத 
ைகயில் ஏந்தி வீறாப்பாக ேபசுவ  
ேவடிக்ைகயாகும்.
யார் எதைன ெசய்தா ம் எம  

அரசாங்கம்  இந்நாட்டில்  வியத்தகு 
அபிவி த்திகைள ெசய்தி க்கின்ற . 
மாறாக  வாய்ப்ேபச்சால்  மக்கைள 
ஏமாற்றவில்ைல. ெகாவிட் சூழ்நிைலக்கு 
மத்தியி ம் எம  அரசாங்கம் நிதி 
ெந க்கடிகைள சந்தித்த ேவைளயி ம் 
நிவாரண  உதவி ,  உட்கட் மான 
வசதிகள் , அபிவி த்தி ேவைலகள் , 
ச ர்த்தி  நிவாரணம் ,  ெகாேரானா 
த ப் சி  ஏற்றல் ,  பாடசாைலக்கு 
கடைமக்கு ெசல்ல டியாமல் வீட்டில் 
இ ந்தா ம் சம்பளம் வழங்குதல் என 
ஏகப்பட்ட பணிகைள ம் ெசய்கின்ற  
என்றார்.
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மாணவர்...
ெதாடர்ச் சி யான ேவைல  நி த்தப்ே பா ராட்டத் தினால் மாண வர்

களின்  கல் விச்ெச யற்பா  களில் ஏற்ப டக் கூ டிய ெதாடர்ச் சி யான 
இைட , அவர்களின் ன்ேனற்றத் தி ம் ச  தா யத்தின் வளர்ச்
சி யி ம் நீண்ட கால அடிப்ப ைடயில் பாதிப் க்கைள ஏற்ப த் ம் 
என்  இலங்ைகக் கத்ே தா லிக்க ஆயர் ேபரைவ சுட் டிக்காட் டி ள்ள .
ஆகேவ ஆசி ரியர் சங்கங்கள் மற் ம் அரசு ஆகிய இ  த ரப் ம் 

தற்ே பா ைதய பிரச் சி ைன க க்குத் தீர்   காண்ப தற்கு ஏற்ற வ ைக
யி லான நம்ப க ர மான ெபாறி  ைற ெயான்ைற உ  வாக் கு வ தற்கு 
விைரந்  நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என் ம் ஆயர் ேபரைவ 
வலி  த் தி ள்ள .
அதிபர், ஆசி ரி யர்களின் சம்ப ளப் பி ரச் சிைன மற் ம் அதனால் 

மாண வர்களின் கல் விச்ெச யற்பா  களில் ஏற்பட் ள்ள தாக்கம் 
ெதாடர்பில் இலங்ைகக் கத்ே தா லிக்க ஆயர் ேபர ைவ யினால் ெவளி
யி டப்பட் ள்ள அறிக்ைக யி ேலேய ேமற்கண்ட வா  குறிப் பி டப்
பட் ள்ள .

 அவ்வ றிக்ைகயில் ேம ம் கூறப்பட் டி ப்ப தா வ :
கத்ே தா லிக்கத் தி ச்சைப ஆரம்பத் தி லி ந்ேத  மாண வர்களின் 

கல் விக்கு அதிக க் கி யத்  வத்ைத வழங் கி  வ  வ தனால், சுமார் 
இ   மா த கா லத் திற்கும் ேமலாகத் ெதாட ம் அரச பாட சாைல அதிபர், 
ஆசி ரி யர்களின் ேவைல நி த்தம் ெதாடர்பில் மீண் ம் அவ தானம் 
ெச த் தி யி க் கின்ேறாம். ஒவ்ெ வா  ெதாழி லா ளிக்கும் நியா ய மான 
ஊதி யத்ைத ம், அவ ர  ேசைவக்காக வழங்கப்ப  கின்ற பிற ச
ைக க ைள ம் ெப  வ தற்கான உரிைம இ க் கின்ற  என்பைத 
ைம யாக ஏற் க்ெ காள் கின்ேறாம். அ  மாத் தி ர மன்றி ஏற்க னேவ அங்
கீ க ரிக்கப்பட்ட ச  ைக கைள ெவன்ெற க்கும் ேநாக்கில் அதிபர், 
ஆசி ரி யர்க ளினால் ன்ைவக்கப்ப  கின்ற ேகாரிக்ைக ம் நியா ய மா
ன தாகும்.

'கற் பித்தல் என்ப  உன்ன த மான பணி 
எ ம்ே பா தி ம் ஆசி ரி யர்கள் குைற வான 
ஊதி யத்ைதப் ெப  வ  பரி தா ப க ர மா ன
தாகும். ஏெனனில் அவர்கள் பாட சா ைலயில் 
பணி ெசய் ம் ேநரத்ைத விட ம் பாட சா
ைலயில் பயி ம் பிள்ைளைய ஓர் தனித்

 வ மான பிர ைஜ யாகத் தயார்ப்ப த்  வ
தற்காகச் ெசல வி ம் ேநரம் மிக ம் அதி
க மாகும்' என்ற தி த்தந்ைத பிரான் சிஸின் 
வசனம், ஆசி ரி யர்களின் உைழப் பிற்கு உரி ய  
வா றான ஊதியம் வழங்கப்ப ட ேவண் ம் 
என்பைத மீண் ம் வலி  த்  வ தாக 
அைமந் தி க் கின்ற . எனேவ நாம் அதிபர், 
ஆசி ரி யர்க டன் இைணந்  அவர்க ள  
ேகாரிக்ைகைய அர சுக்கு உண ர   ைவப்ப
தற்கு யற் சிக் கின்ேறாம்.
அேத ேவைள ெந க்க டிக் கு ரிய இக்கா ல  

கட்டத்தில் எம  பிள்ைள களின் எதிர்கா
லத்ைதக் க த் திற்ெ காண்  இந்தத்ெ தாடர் 
ேவைல நி த்தத்ைத டி க்குக்ெ காண் 
வ  வ தற்கு ஏற்ற வா றான ஒ  மித்த இணக்
கப்பா ெடான் க்கு வ  மா  சம்பந்தப்பட்ட 
அைனத் த்த ரப் பி ன ரி ட ம் நாம் ேகா
கின்ேறாம். அர சாங்கம் சம்பந்தப்பட்ட தரப் பி
ன டன் ேநர்ம ைற யான கலந்  ைர யா டைல 
நடத்தி, அவர்க ள  பிரச் சி ைன க ைள ம் 
ேகாரிக்ைக  க  ைள ம்  ரிந்   ெகாண் , 
கடந்த 24 ஆண்  க ளாகக் கவ னிக்கப்ப டா

ம லி க்கும் அவர்க ள  குைற கைளச் சீர்
ெசய்வ தற்கு கூ தல் யற் சிைய எ க்க 
 ேவண் ம். ேம ம் பாட சாைல மாண வர்
களின் எதிர்கா ல  ந ல க்குப் ெபா த்த
மான ெசயற்பா  கைளத் ெதாடர்ந்  ன்
ென க் கு மா  அதிபர், ஆசி ரி யர்க ளி ட ம் 
ேகாரிக்ைக  வி க் கின்ேறாம்.
அதிபர், ஆசி ரி யர்களின் ஊதியம் ெதாடர்

பான ேகாரிக்ைக க க்கு உரி ய வா றான தீர்
வின்றி, சுமார் இ   மா த கா ல மாகத் தம  உரி
ைம கைள ெவன்ெற ப்ப தற்காக அவர்கள் 
வீதி களில் ேபாரா  வைதப் பார்க்க ேவண்
டி யி ப்ப  மிக ம் ர திஷ்ட வ ச மான 
விட மாகும். ஆசி ரி யர்களின் உரி ைமையப் 
பா  காப்ப தற்கு க் கி யத் வம் வழங்கும் 
அேத ேவைள ,  ஆசி ரி யர்களின் ேகாரிக்
ைககள் றக்க ணிக்கப்ப டேவா அல்ல  
ம க்கப்ப டேவா டி யா த ைவ யாகும். மாண
வர்களின் கல் வி ம் அவர்களின் ன்ேனற்
ற ம் ஒன் க்ெ கான்  ெதாடர்  ைட ைவ
யாகும். எனேவ அவர்களின் கல் விச்ெச யற்
பா  களில் ஏற்படக்கூடிய ெதாடர்ச்சியான 
இைட , அவர்களின் ன்ேனற்றத்தி ம் 
ச தாயத்தின் வளர்ச்சியி ம் நீண்டகால 
அடிப்பைடயில் பாதிப் க்கைள ஏற்ப த் ம். 
கல்வி மீதான எந்தெவா  இைட ம் 
மாணவர்கள் மீதான உரிைம மீறல் என்பைதச் 
சுட்டிக்காட்ட வி ம் கின்ேறாம்.

(ெதாடர்ச்சி)

@
Co
py
rig
hts



06 Virakesari illustrated weekly   Sunday , September, 26,   2021  வீரேகசரி வார ெவளியீ

திய... 
ேதடிக் ெகாண்டி ப்ப தாக அறிய டி

கி ற . ஏைனய த ப்  சி களில் அவர்கள் 
ஆர்வம் காட்ட வில்ைல என்ப ம் ெதரி கி
ற .   உயி க்கும் மர ணத் க்கும் இைட யி
லான ேபாராட்டத்தில் எம்ைம பா  காப்ப  
த ப்  சி யாகும் . எனேவ த ப்  சியின் 
வைக குறித்  சிந் தித் க் ெகாண் டி க்காமல் 
அ கில் இ க் கின்ற நிைல யத் திற்கு ெசன்  
த ப்  சிைய ெபற் க்ெகாள்வேத த் தி சா
லித்த ன மாகும் என் ம் அைமச்சர் சுட் டிக்
காட் டினார்.

 ஊர டங்கு சட்டம் அ  லாக்கம்  நிைற  
ெசய்யப்பட்  எதிர்வ ம் தலாம் திகதி 
நா  திறக்கப்ப ட ள்ள நிைல யி ம் நாட்டின் 
தற்ே பா ைதய ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  
பரவல் கட் ப்ப த்தல் நிைலைம ெதாடர்பா
க ம் ேகச ரிக்கு விப ரிக்ைக யி ேலேய சுகா தார 
அைமச்சர் ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல்ல இந்த 
விட யங்கைள  குறிப் பிட்டார்.  
சுகா தார அைமச்சர்  இ  ெதாடர்பில் 

ேம ம் விப ரிக்ைகயில்,  
மக்க க்கு நான் சுகா தார அைமச்சர் என்ற 

வைகயில் ஒ  க் கி ய மான விட யத்ைத 
குறிப் பி  கின்ேறன். அதா வ   அ கில் 
இ க் கின்ற த ப் சி ெச த் ம் நிைல யத்
திற்கு ெசன்  இ க் கின்ற ஒ  த ப்  சிைய 

ெபற் க்ெ காள் ங்கள். எமக்கு ைபசர் த ப்
சி தான் ேவண் ம் என்   கூறிக்ெகாண் டி
ப்பதில் அர்த்த மில்ைல. 
நாங்கள் டி  மா ன வைர ைபசர் த ப்
 சி கைள  இலங்ைகக்கு ெகாண்  வ

கின்ேறாம். ஆனால் அ  சர்வ ேதச சந்
ைதயிலி ந்  ெபறப்பட ேவண் டி ய தாக 
இ க் கி ற . அதனால் அதற்கு வைர யைற 
இ க் கின்ற .  எனேவ நாம் பல்ேவ  
வைக யான த ப்  சி கைள இலங்ைகக்கு 
ெகாண்  வந் தி க் கிேறாம். உல கத்தில் 
தற்ே பா  16 வைக யான த ப்  சிகள் பயன்
ப த்தப்ப  கின்றன.  
அவற்றில் 10 வைக யான த ப்  சி க க்கு  

உலக சுகா தார ஸ்தாபனம் அ  மதி வழங்கி 
யி க் கின்ற .  அவ்வா  உலக சுகா தார 
ஸ்தாப னத் தினால் அ  மதி வழங்கப்பட் டி
க் கின்ற   த ப்  சி கைள நாம் இலங்ைகக்கு 

ெகாண்  வந் தி க் கிேறாம்.  அந்த வ ைகயில் 
நாம் ஒ  த ப்  சியில் மட் ம் தங் கி யி க்
க வில்ைல. நாம் பல்ேவ  த ப்  சி கைள   
ெகாண்  வந்  மக்க க்கு ெச த்திக் 
ெகாண் டி க் கின்ேறாம். 

 உதா ர ண மாக நாம் ைசேனாபாம் த ப்
 சிைய மட் ம்   ெகாண்  வந் தி ந்தால் 

இன்  மக்கள் மத் தியில் த ப் சி ெதாடர்
பான ெதரி  இ ந் தி க்கா . மாறாக நாம் சர்

வ ேதச சந்ைத களில் எந்ெதந்த த ப்  சிகள் 
எமக்கு கிைடப்ப தற்காக இ க் கின்ற னேவா 
அவற்ைறக்  ெகாண்  வந்  மக்க க்கு 
ெச த்திக் ெகாண் டி க் கின்ேறாம்.

 எனேவ த ப்  சியின் வைக ெதாடர்பில் 
ஆராய்ந்  ெகாண் டி க்காமல் தய  ெசய்  
விைர வாக அ கில் இ க் கின்ற த ப் சி 
ெச த்  மி டத் க்கு  ெசன்  த ப்  சிைய 
ெபற் க்ெகாள் ங்கள். த ப்  சிைய எக்
கா ரணம் ெகாண் ம் தவிர்க்க ேவண்டாம் 
என்  நான் ேகாரிக்ைக வி க் கின்ேறன். 20 
ெதாடக்கம் 30 வய தா ன வர்கள் ைபசர் த ப்

 சிைய ேகா  வதாக   எனக்கு ெதரிய வ  கி
ற .  இப்படி ெசய்ய ேவண்டாம். இ க் கின்ற 
த ப்  சிைய ெபற் க்ெ காள் ங்கள். உயி
க்கும் மர ணத் க்கும் இைட யி லான இந்த 

ேபாராட்டத்தில் எம  உயி க்கு பா  காப்  
அர ணாக த ப் சி இ க்கப் ேபாகின்ற  
என்பைத மனதில் ெகாள் ங்கள்.

 அதனால் விைர வாக த ப்  சிைய ெபற்
க்ெ காள்வ தற்கு மக்கள் ஆர்வம் ெச த்

த ேவண் ம். யா ம் த ப்  சியின் வைக 
ெதாடர்பாக சிந் தித் க்ெ காண்  த ப் சி 
ஏற்றாமல் இ க்கக்கூடா .

 இேத ேவைள நா  திறக்கப்பட்ட ம் 
மக்கள்  சுகா தார நைட  ைற கைள பின்பற்றி 
நடந்  ெகாள்வ  அவ சி ய மாகும். அர சாங்கத்

தினால் மட் ம் இந்த ெசயற்பாட்ைட ன்
ென க்க டி யா . அர சாங்கத்தின் ெசயற்
பாட்ைட மட் ம் ைவத்  ெவற்றி அைடய 
டி யா . மாறாக ெபா  மக்கள் தம  பங்க

ளிப்ைப வழங்க ேவண் ம்.  சுகா தார விதி 
ைற கைள பின்பற்றி நடந்  ெகாள்ள ேவண் டி
ய  மிக அவ சி ய மாக இ க் கின்ற .
குறிப்பாக  மக்கள்  அநா  வ  சி  ய  மான 

பய ணங்கைள ற்றாக  தவிர்த் க்ெ காள்ள 
ேவண் ம். அேதேபான்  ைககைள க  
வ  மிக அவ சி ய மாகும்.   ஒன்  கூ டல்கைள 
ற்றாகத் தவிர்த்  வி ங்கள் . இைவ 

மிக ம் கடி ன மான நைட  ைறகள் அல்ல. 
மாறாக இல கு வாக மக்க ளினால் பின்பற்றக்
கூ டிய நைட  ைற க ைளேய சுகா தார தரப் பி
ன ம் ன்ைவத் தி க் கின்றனர். அவற்ைற 
பின்பற்றி நடக்கும் பட்சத்தில் நிச்ச ய மாக 
ெதாற்ைறக் கட் ப்ப த்த டி ம்.

 தற்ே பா  நாம் இந்த ெதாற்ைறக்  கட் ப்
ப த் தி யி க் கின்ேறாம். மீண் ம் நா  திறக்
கப்பட்ட ம் மக்கள் மீண் ம்  ேதைவ யற்ற 
ஒன் கூடல்கள் உள் ளிட்ட பல்ேவ  ெசயற்
பா  களில் ஈ  ப ம் ேபா  நிச்ச ய மாக ஒ  
அபா ய க ர மான நிைலைம ஏற்ப  வ தற்கான 
ஆபத்  இ க் கின்ற . அதைன க த்தில் 
ெகாண்  ெசயற்பட ேவண் ம். அபா ய க ர
மான  நிைலக்கு நாட்ைட ெகாண்  ெசன்  

விடக் கூ டா .  
தற்ே பா  உலக நா கள் அைனத் தி ம் 
திய   இயல்  நிைலக்கு மக்கள் தங்கைள 
தயார்ப த்திக்  ெகாண்  டி  க்  கின்றனர் . 
மக்கள் அதைன ெசயற்பாட்  ரீதியில்  ன்
ென க் கின்றனர்.  நா ம் அவ்வா றான 
திய இயல்  நிைல ைமக்கு எம்ைம தயார்
ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம். அதில் நாம் 
எம்ைம அர்ப்ப ணித் க் ெகாண்  ெசயற்
ப  வ தற்கு ன் வ  வ  கட்டா ய மாகும். 
அவ்வா  திய இயல்  நிைலைய நாம் 
உள்வாங்கி ெசயற்ப வதன் ஊடாகேவ 
அந்த அச்சு த்தலிலி ந்  ெவளிேய வர 
டி ம்.  
எதிர்வ ம் சில வ டங்க க்கு உலகம் 

இந்த திய இயல்  நிைலைமக்கு அைம 
யேவ இயங்கப்ேபாகிற . எனேவ அதற்கு 
நா ம் எம்ைம ம் தயார்ப த்திக்ெகாள்ள 
ேவண் ம் .  திய இயல்  நிைலயில் 
எவ்வா றான சுகாதார நைட ைறகள் 
இ க்கின்றன என்ப  ெதாடர்பில்  அறிந்  
அவற்ைற பின்பற்றி சகல ம் நடந்  
ெகாள்ள ேவண்டிய  அவசியம்.    மிக ம் 
ஒ  சவாலான  காலகட்டத்தில்  நாம் 
இ க்கிேறாம் .  அந்த  சவாைல  நாம் 
அைனவ ம் ஒன்றிைணந்  றியடித்  
மீண்  வரேவண் ம் என்றார்.

பயங்கரவாத...
(ெதாடர்ச்சி)

ஜி.எஸ்.பி.பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய இலங்
ைகக்கு வழங் கு வதா இல்ைலயா என்ப  
ெதாடர்பில் தீர்மானம் எ ப்ப தற்கான சுட்
டிகள் ெதாடர்பில் ஆராய்வ தற்காக ஐவர் 
ெகாண்ட ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின் க் கு
ைவ  தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்  அதன் 

தைலவர் இரா.சம்பந்தனின் ெகா ம்பி ள்ள 
இல்லத்தில் மாைல ஐந்  மணி ய ளவில் சந்

திக்க ள்ள . 
இந்தச் சந் திப்பில், இரா.சம்பந்தன் தைல

ைமயில் தமி ழ ர சுக்கட் சியின் தைலவர் 
மாைவ.ேசா.ேசனா தி ராஜா, ெளாட் தைலவர் 
சித்தார்த்தன் எம்.பி., ெரேலா தைலவர் 
ெசல்வம் அைடக்க ல நாதன் எம்.பி மற் ம் 
யாழ்.மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பி ன ம் 
ேபச்சா ள  மான ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி 
எம்.ஏ.சுமந் திரன் ஆகிேயார் பங்ேகற்க ள்
ளனர். 
ஐேராப் பிய ஒன் றியத் க் கு   ட னான 

சந் திப்பின் ேபா , இலங்ைகயில் அ லில் 
உள்ள பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத் திைன 
மீளப்ெபற ேவண் ம் என்  ஐேராப் பிய ஒன்
றியப் பாரா  மன்றில் நிைற ேவற்றப்பட்ட 
தீர்மா னத் திைன நைட  ைறப்ப த்  வ  
ெதாடர்பில் இலங்ைக அர சாங்கத் திைன வலி

 த்த ேவண் ம் என்  ேகா  வ தற்கு கூட்
ட ைமப்  தீர்மா னித் ள்ள . 
அத் டன், 2017ஆம் ஆண்  ஐேராப் பிய 

ஒன் றி யத் திற்கு இலங்ைக அர சாங்கம் பயங்க
ர வாத தைடச்சட்டத் திைன  ைம யாக நீக்

குேவாம் என்  வழங் கிய வாக் கு  தி ைய ம் 
கூட்ட ைமப்  சுட் டிக்காட்ட ள்ள . 
இந்த  வி  ட  யங்களில்  அர  சாங்கத்தின் 

ெசயற்பாட்  ரீதி யான ன்ேனற்ற க  ர
மான பிர தி ப லிப் க்கள் கிைடத்த பின்ன
ேரேய ஜி.எஸ்.பி. வரிச்ச  ைகைய வழங் கு
வ  ெதாடர்பான தீர்மா னத் திைன எ க்க 
ேவண் ம் என் ம் கூட்ட ைமப்  வலி  த்

 வ தற்கு எதிர்பார்த் ள்ள . 
ஐேராப் பிய ஒன் றிய  வ டன் சந் திப்
இேத ேவைள, இலங்ைகக்கான ஐேராப் பிய 

ஒன் றி யத்தின் வர் ெடனிஸ் சாய் பிக்கும், 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் ஊட கப்ேபச்
சா ள ம், யாழ்.மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப்
பி ன  மான எம்.ஏ.சுமந் தி ர க்கும் இைடயில் 
சந்திப்ெபான்  நைடெபற் ள்ள . 
இச்சந்திப்பின்ேபா , கூட்டைமப்பி ட 

னான கு வினரின் சந்திப் , மனித உரிைம 
விவகாரங்கள், அ லி ள்ள பயங்கரவாத 
தைடச்சட்டம் உள்ளிட்ட விடயங்கள் பற்றிக் 
கலந் ைரயாடப்பட் ள்ளதாக சுமந்திரன் 
ெதரிவித் ள்ளார். 

ேகா ைம...
கூட்டத்தில் சமர்ப் பித் ள்ளார்.  அத் தி யா வ

சிய ெபா ட்களின் விைலைய  அதி க ரிப்ப  
ெதாடர் பி லான ேயாசைன நாைள அைமச்ச ர
ைவயில் சமர்ப் பிக்கப்ப ம். அைமச்ச ரைவ 
அங் கீ காரம் வழங்கும் பட்சத்தில்  இந்த அத்
தி யா வ சியப் ெபா ட்களின் விைல உத் தி
ேயா க ர்வ மாக அதி க ரிக்கப்ப ம்.
இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம்  பால்மாவின் 

விைலைய 350 பா வினால் அதி க ரிக் கு
மா  பிர தான பால்மா இறக் கு ம தி யா ளர்க ள் 
நிதி ய ைமச் சிடம் ேகாரிக்ைக வி த்தனர். 
தற்ே பா ைதய நிைலயில் 350 பா வினால்  
ஒ  கிேலா கிராம் பால்மாவின் விைலைய 
அதி க ரித்தால் கர்ேவார் ெப ம் ெந க்க டி
கைள எதிர்ெகாள்வார்கள் என்பைத க த்திற் 
ெகாண்  200 பா வினால் அதி க ரிக்க 
கர்ேவார் அதி கார சைப அ  மதி வழங் கி
ள்ள தாக குறிப் பிட டி கி ற .

இவ்வா றான நிைலயில் லிட்ேரா சைமயல் 
எரி வா வின் விைல அதி க ரிக்கப்ப டாத கார
ணத் தினால் தம  நி  வ னத் திற்கு 8 பில்
லியன் நட்டம் ஏற்பட் ள்ள . 
இவ்வா றான நிைலயில் 12.5 கிேலா  கிராம்  

சைமயல் எரி வா  சிலிண்டரின் விைலைய 
291 பா வினா ம் 5 கிேலா  கிராம் சைமயல் 
எரி வா  சிலிண்டைர 114 பா வினா ம் 
அதி க ரிக்க அ  மதி வழங் கு மா  லாப்  
நி  வனம் கர்ேவார் அதி கார சைப யிடம் 

ேகாரிக்ைக வி த் ள்ள . இ ப் பி ம் 
சைமயல் எரி வா  விைல அதி க ரிப்  குறித்  
இ  வ ைரயில் அவ தானம் ெச த்தப்ப ட
வில்ைல.
இக்ே கா ரிக்ைகக்கு அ  மதி வழங்கப்

பட்டால் 12.5 கிேலா கிராம் நிைற  ைடய 
லாப் சைமயல் எரி வா வின் திய  விைல 
2147 பா வா க ம்  5 கிேலா கிராம் நிைற 
ைடய  சைமயல் எரி வா வின் திய விைல 
858 பா வா க ம் காணப்ப ம். கடந்த மாதம் 

12.5 நிைற  ைடய லாப் ரக சைமயல் எரி வா
வின் விைல 363 பா வி ம் 5 கிேலாகிராம் 
நிைற ைடய எரிவா வின் விைல 145 
பாவினா ம்  அதிகரிக்கப்பட்டன .  

சைமயல் எரிவா  சிலிண்டர் இறக்குமதிக்கு 
அதிக ெசலவாகிற .  அதனால் தாம் 
நட்டமைடவதாக  லாப் சைமயல் எரிவா  
நி வனத்தினர் குறிப்பிட் ள்ளனர்.

ஜனாதிபதி...
ெரேலாவின் தைல வ ம் கூட்ட ைமப்பின் 

எம்.பி. மான ெசல்வம் அைடக்க ல நாதன் 
ெதரி வித்தார்.

 வ  னி யாவில் அைமந் ள்ள தமிழ் ஈழ 
வி  தைல இயக்கத் தின்  அ  வ ல கத்தில் 
ேநற்   இடம்ெபற்ற ெசய் தி யாளர் மாநாட்டில் 
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் கூறி ய தா
வ ,
தமிழ் கட் சி களால் ஐ.நா. சைபக்கு கடிதம் 

அ ப் பிய விவ காரம் ஏற்க னேவ ேபசப்
பட்  டிந் தி க் கின்ற .  அ  ெதாடர்பாக 

விரி வாக ேபச வி ம்ப வில்ைல.   கூட்ட
ைமப்ைப உ  வாக் கிய ெபா ப்  எங்க
ைள ம் சார்ந் தி க் கின்ற . அ  மக்களின் 
வி  த  ைலக்காக  உ  வாக்கப்பட்ட . 
அதைன சிைதப்ப தற்கு நாம் அ  ம திக்க 
டி யா .   எம  மக்கள் திண்டா டிக்ெ காண்

டி க்கும் இந்த சூழலில் மாறி மாறி நாங்கள் 
க த் ச்ெ சால்வைத வி ம்ப வில்ைல.
தனிப்பட்ட ைறயில் மாறி மாறி க த்
க்கைள ெசால்வதால் மக்கள் ெவ ப்ப

ைட கின்றனர். நாம் ஒற்  ைம யாக ெசயற்ப
ட  ேவண் ம் என்ற விட யத் திைன கடந்த 

ேதர்தல் லம் மக்கள் எமக்கு உணர்த் தி ள்
ளனர். பதில் ெசால்லாமல் வி  வதால் அந்த 
விட யத் திற்கு ஒத் ப்ே பா வ தாக யா ம் க  த  

 டி யா . எனேவ எம  தைல வர்கள் விட்
ச்ெசன்ற பணி யிைன ெதாடர்ந்  ன்ென
ப்ேபாம்.    
இேத ேவைள  ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச்ச 

ைக யிைன ெபற்  க்ெகாள்வ தற்கான க் தி
யா கேவ ேகாட்டாவின் ஐ.நா. உைரைய பார்
க்கின்ேறன். இலங்ைகயில் வா ம் அைனத்  
இன ம் சமம் என்   அவர் ெதரி வித்தார். 
ஜனா தி ப தி யாக ெபா ப்ேபற்றதிலி ந்  

அடிக்கடி ஒ  விட யத்ைத அவர் குறிப் பிட்  
வ  கின்றார். தான் சிங்கள மக்களின் வாக்
கு க ளா ேலேய ெவற் றி  ெபற்ேறன் என்றார். 
அத் டன் தமிழர் பிர ேத சங்களில் ன்ென
க்கப்ப ம் அடக் கு   ைறகள் இரா  வ

பி ர சன்னம், உயி ரி ழந்த வர்கைள நிைன 
கூ ரக் கூட டி யாத இக்கட்டான நிைலயில் 
தமி ழினம் இ க் கின்ற . எனேவ இனங்கள் 
அைனத் ம் சமன் என்  ெதரி விப்பைத ஏற்க

 டி யா . அ  உண்ைமக்கு றம்பா ன .  
காணாமல் ேபான வர்க க்கு இறப்  பத்

திரம் வழங்க   டி ம் என ெதரி வித்ததன் 

லம் அவர் ன்னாள் பா  காப்  ெசய
லாளர் என்ற வைகயில் ஒப் தல் வாக் கு
லம் ஒன்ைற வழங் கி ள்ளார். காணாமல் 

ேபான வர்கள் ப  ெகாைல ெசய்யப்பட் ள்
ளனர் என்பைத அவர் ஏற் ள்ளார். அப்ப டி
யானால் ப ெகாைல ெசய்தவர்க க்கு என்ன 
தீர்ப் ? அவர்க க்கான நீதி என்ன? ெகாைல 
ெசய்தவர்கைள தண்டித்த பின்னேர பத்திரம் 
வழங்க டி ம்.   அவர் இரா வத்ைத 
காப்பாற் ம் ஒ  நிைலப்பாட்டிைனேய 
ெகாண் ள்ளார். எனேவ அந்த கூற்  எம்மால் 
ஏற் க்ெகாள்ள டியாத விடயமாக உள்ள .

ஜனாதிபதியின்...
 அர சி யல்வா திகள் அைன வ ம் ஜனா தி ப

தியின் இந்த  ேநர்ைம டன் கூடிய நகர்ைவ 
ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். அவர்கள் இந்த 
விட யத்தில் ஒ  பால மாக இ ப்ப  மிக 
க் கி ய மாகும் என் ம் அைமச்ச ரைவப் ேபச்

சாளர் சுட் டிக்காட் டினார்.
இலங்ைகயில் இ க் கின்ற பிரச் சி ைன

கைள உள்நாட்  ரீதி யாக தீர்த் க் ெகாள்வ
தற்கு லம்ெபயர் அைமப் க்கள் அர சாங்
கத் டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்த ன்வர 
ேவண்  ெமன்  ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய 
ராஜ பக்்ஷ ஐக் கிய நா கள் ெபா ச் ெசய
லாளர் நாயகம் அன்ே டா னிேயா குட்ேட ர
ஸிடம்  ெதரி வித் தி ந்தார். 
அர சாங்கத்தின் இந்த அறி விப்  ெதாடர்

பாக தமிழ் கட் சிகள் பல்ேவ  க த் க்
கைள ெதரி வித்  வ  கின்றன.  குறிப்பாக 
இலங்ைகயிலி க் கின்ற தமிழ் கட் சிகள்   

அர சாங்கம் லம்ெபயர் அைமப் க்க டன் 
ேபசு வ தற்கு ன்ன ராக தம் டன் ேபச்சு 
நடத்த ேவண் ம் என்  ேகாரி வ  கின்றன.  
இந் நி ைலயில் இ  ெதாடர்பாக விளக்கம் 
அளிக்ைக யி ேலேய   அைமச்ச ரைவ ேபச்
சாளர் அந்த  விட யத்ைத சுட்டிக்காட் டினார்.
அைமச்ச ரைவ ேபச்சாளர் டலஸ் அழ கப்

ெப ம  இ  ெதாடர்பில் ேம ம் குறிப் பி 
ைகயில், 
இலங்ைக  ந ாட்ைட  ந ாங்கள் 

கட்டிெய ப்பிக்ெகாண்டி க்  கின்ேறாம் .  
இன, மத ேபத மின்றி இந்த நாட்ைட கட் டி ெய
ப்  வ தற்கும் ேதசிய ஒற்  ைமைய பலப்ப
த்  வ தற்கும் ச  கங்க க்கிைடயில் ரிந்
 ணர்ைவ ஏற்ப த்த ம் நட வ டிக்ைக எ த்

தி க் கின்ேறாம்.  இதற்காக நாம் திய நட வ
டிக்ைக கைள ேமற்ெ காள்ள ேவண் டிய அவ சி
ய ள்ள . திய ேகாணத்தில் அதைன 
நாங்கள் பார்க்க ேவண் டிய ேதைவ ம் 

காணப்ப  கின்ற . அதன் அடிப்ப ைட யி
ேலேய ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷ 
தைல ைம யி லான அர சாங்கம் ெசயற்பட் க் 
ெகாண் டி க் கின்ற . 

க் கி ய மாக ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ
பக்்ஷ லம்ெபயர் அைமப் க்கைள ேபச் சு
வார்த்ைதக்கு வ  மா  அைழப்  வி த் தி
ந்தார். இ  ஒ  சிறந்த நகர்வாக காணப்ப
 கின்ற . இந்த ேநர்ைம டன் கூடிய இத ய

சுத் தி  ட னான நகர்ைவ சக ல ம் ரிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம்.
எனி ம்  நாம் லம்ெபயர் அைமப் 

க டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்  வ தற்கு 
ன்ப தாக இலங்ைக யி ள்ள தமிழ் ேபசும் 

அர சி யல்வா தி க டன் இைணந்  ெசயற்
பட வி ம்  கிேறாம். இலங்ைக  தமிழ் ேபசும் 
அர சி யல்வா திகள்  இந்த நாட்டின் ஒ  பகு
தி யினர்.  இந்த நாட்டில் அங்கம் வகிக் கின்ற 
தரப் பினர் என்பைத ரிந் ெகாண்  ெசயற்

பட ன்வந்தால் அதி க ள வான பிரச் சி ைன க
க்கு தீர்  கண்  விட டி ம்.  
பைழய வர லாற்  ரீதி யான பிரச் சி ைன

கைள சிக்கல்கைள மறந்  விட்  இைணந்  
ெசயற்ப  வ தற்கு ன்வர ேவண் ம் . 
இலங்ைக  என்ற அைட யா ளத்ைத கட் டி ெய
ப்  வ தற்கு சக ல ம் இைணந்  ெசயற்

ப  வ தற்கு ன்வர ேவண் ம். குறிப்பாக 
இலங்ைகயில் தமிழ் ேபசு கின்ற அர சியல் 
வாதிகள் இந்த லம்ெபயர் அைமப் க்க 
ட னான இலங்ைகயின் மீதான ஈ  பாட் டிற்கு 
ஒ  பால மாக ெசயற்பட டி ம். அவர்கள் 
அதைன ரிந் ெகாண்  ெசயற்ப  வார்கள் 
என்  நாங்கள் நம்  கின்ேறாம்.

 நாங்கள் அன் க்கரத்ைத நீட் டி யி க்
கின்ேறாம். அந்த அன் க்கரத்ைத பற்றிக் 
ெகாள்வ  சக லர ம் கட ைம யாக இ க் கின்
ற . நாங்கள் நீட்  கின்ற ைககளின் மீ  
எச்சில் உமிழ்ந்  விட ேவண்டாம். தமிழில் 

பல்ேவ  பழ ெமா ழிகள் இ ப்ப தாக எனக்கு 
ெதரி ம். ஆனால் சிங்கள ெமாழியில் ஒ  
பழ ெமாழி இ க் கி ற . அதைன நான்  கூ
கிேறன். அதா வ  கத் டன் ேகாபித் க்
ெகாண்  க்ைக ெவட் டிய கைத யாக எ ம் 
இ ந்  வி டக் கூ டா . எனேவ இலங்ைகயில் 
இ க் கின்ற தமிழ் ேபசும் அரசியல்வாதிகள் 
தாம் இலங்ைகயர்கள், இலங்ைக நாட்டின் 
ஒ  பகுதியினர் என்பைத உணர்ந்  
ெகாண்  இைணந்  ெசயற்ப வதற்கு 
ன்வர ேவண் ம். அவ்வா  ெசயற்ப ம் 

பட்சத்தில்  நிச்சயம ாக  எம்ம ால் 
பிரச்சிைனகைளத் தீர்த் க்ெகாண்  ேதசிய 
ஒற் ைமைய பலப்ப த்தி  ரிந் ணர்ைவ 
ஏற்ப த் கின்ற ஒ  திய இலங்ைகைய 
கட்டிெய ப்ப டி ம். அதற்கு சகல ம் 
எமக்கு ஆதர  வழங்க ேவண் ம் என்  
ேகாரிக்ைக வி க்கின்ேறாம் என்றார்.  

எங்களின்...
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்கு ேநற்  

சனிக் கி ழைம பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க
ளான சுமந் திரன், சாணக் கியன் மற் ம் தமி
ழ ர சுக்கட் சியின் பதில் ெபா ச்ெச ய லாளர் 
ைவத் தியர் ப .சத் தி ய லிங்கம் , ன்னாள் 
மாகாண சைப உ ப் பினர் ேகசவன் சயந்தன் 
ஆகிேயார் தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள ேநரில் 
ெசன்  பார்ைவ யிட் டி ந்தனர். 
இதன்ே பாேத தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் 

ேமற்கண்ட வா  ெதரி வித்த தாக பாரா 
மன்ற உ ப் பினர் சுமந் திரன் ெதரி வித்தார். 

அத் டன் குறித்த விஜயம் சம்பந்த மாக 
ெதரி விக்ைகயில், 
அ  ரா த ரச் சிைறச்சா ைலயில் த த்  

ைவக்கப்பட்  ள்ள  தமிழ்  அர  சியல் 
ைகதி கைள ேநரில் ெசன்  பார்ைவ
யிட்ேடாம். அதன்ே பா  கடந்த 12ஆம் திகதி 
சிைறக்குள் வந்த இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்த எவ்வா  நடந்  
ெகாண்டார் என்பைத ெதரி வித்தனர். 
குறிப்பாக தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் பத்
ப்ேப ைர ம் வர வ ைழத்  ழந்தா ளி டச்

ெசய்  அச் சு த்தல் வார்த்ைதப் பிர ேயா கங்
கைள ேமற்ெ காண்ட தாக கூறி னார்கள். அதன் 

பின்னர் எண்மைர வி  வித்  இ  வைர 
ெதாடர்ந் ம் ப்பாக் கிைய தைலயில் 
ைவத்  மிரட் டி ய தாக கூறி னார்கள். 
அதன்ே பா  இரா ஜாங்க அைமச்சரின் 

உத வி யாளர் மற் ம் பா  காப்  உத் தி ேயா
கத்தர்கேள அவைர பிறி ெதா  இடத் திற்கு 
அைழத் ச் ெசன்ற தா க ம், சிைற அதி கா ரி
க ம் அவ் வி டத்தில் நின்ற தா க ம் குறிப்
பிட் ள்ளனர். 
இவ்வா றான நிைலயில் அவர்கள் தம  

பா  காப்ைப உ  திப்ப த்  மா  எம் மி
டத்தில் ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளனர். அதற்
காக தம்ைம யாழ்ப்பாணம் சிைறச்சா ைலக்கு 

மாற்  வ தற்கான நட வ டிக்ைககைள ன்ென
க் கு மா ம் ேகாரி னார்கள். அதற் கு ரிய நட வ

டிக்ைக கைள நாம் ன்ென க்க ள்ள தாக 
அவர்க ளி டத்தில் ெதரி வித் ள்ேளாம். 
அேத ேநரம், அந்த ைகதி களின் பா

காப்ைப உ  திப்ப த் ம் ெபா ப்  அர சாங்
கத் திற்கு உள்ள  என்பைத சுட் டிக்காட் 
வ ேதா  அவர்கைள யாழ்ப்பாண சிைறச்சா
ைலக்கு மாற்  மா ம் வலி  த்  கின்ேறாம். 
ஏற்க  னேவ  ெகாேரானா  ெந க்கடிக் 

காலத்தில் அவர்கள் யாழ்ப்பாணச் சிைறச்சா
ைலக்கு மாற்றப்பட் டி ந்த நிைலயில் அவ்
வி த மா ன ெதா  ஏற்பாட்ைட ேமற்ெ காள் 

மா ம் ேகட் க்ெ காள் கின்ேறாம். 
ேம ம் , இலங்ைக அர சாங்கம் வாக்

கு தி அளித்ததன் பிர காரம் பயங்க ர
வாத தைடச்சட்டத்திைன ைமயாக 
நீக்குமா  வலி த் வேதா  அவ்வா  
நீக்கப்பட்  அச்சட்டத்தின் கீழ் த த்  
ைவக்கப்பட் ள்ளவர்கள்  அைனவ ம் 
வி விக்கப்பட  ேவண் ம்  என் ம் 
ேகா கின்ேறாம். 
இந்த விடயத்திைன ஐேராப்பிய ஒன்றியத் 
க்கு வின் கவனத்திற்கும் ெகாண்  

ெசல்ல ள்ேளாம் என்றார். 

79 ேபர்...
நாளாந்தம் இனங்கா ணப்ப  கின்ற ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக 

குைற வ ைடந் ள்ளைம மற் ம் மர ணங்கள் பதி வா கின்ற வீதம் குைற
வ ைடந் ள்ளைம இதைன காண் பிப்ப தாக சுகா தார தரப் க்கள் ெதரி
வித் ள்ளன. எவ்வா றி ப் பி ம் அடிப்பைட சுகா தார விதி  ைற
கைளப் பின்பற்றி மக்கள் மிக ம் பா  காப்பாக ெசயற்பட ேவண் ம் 
என் ம் சுகா தார தரப் பினர் ஆேலா சைன வழங் கி ள்ளனர். 
இந் நி ைலயில் ேநற்ைறய தினம் மாைல வைர 782 ெகாவிட் 

ெதாற்றா ளர்கள் இனங்கா ணப்பட்டனர். அதற்க ைமய இ வைரயில் 
ெகாவிட் ெதாற்  தி ெசய்யப்பட்ேடார் எண் ணிக்ைக 5,12,154 ஆக 
உயர்வ ைடந் ள்ள . இவ்வா  இனங்கா ணப்பட்ட ெதாற்றா ளர்களில் 
4,53, 689 ேபர் குண ம ைடந் ள்ளனர். 45,856  ேபர் ெதாடர்ந் ம் 
சிகிச்ைச ெபற்  வ  கின்றனர்.
இந் நி ைலயில் ேநற்  சனிக் கி ழைம சுகா தார ேசைவகள் பணிப்

பாளர் நாய கத் தினால் உ  திப்ப த்தப்பட்ட 79 மர ணங்க டன் 
ெமாத்த ெகாவிட் மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக 12,609 ஆக உயர்
வ ைடந் ள்ள . ேநற்  உ  திப்ப த்தப்பட்ட மரணங்களில் 41 
ஆண்க ம் 38 ெபண்க ம் உள்ளடங்குகின்றனர். இவர்களில் 79 
ேபர் 60 வய க்கு ேமற்பட்ேடாராவர்.

சிறிதரன்...
 அைன வ ம் ெபாலி ஸாரால் விசா ர ைணக்கு உட்

ப த்தப்பட்டனர். இவ்வா றான ெசயற்பாட்டில் ஈ
பட்ட ெபாலி ஸா ரிடம் அ  வ ல கத் திற்கு ன்பாக ஏன் 
நிற் கின் றீர்கள் அ  வ ல கத் திற்கு வ  ேவா க்கு ஏன் 
தைடைய ஏற்ப த்  கின் றீர்கள் என்  சிறி தரன் எம்.
பி. ெபாலி ஸா ரிடம் ேகட்ட ேபா  இ  ேமலி டத்  உத்
த ர  என அவர்கள் பதி ல ளித் ள்ளனர்.
இேத ேவைள சிறி தரன் எம்.பி.யின் அ  வ லகம் ற்
 ைக யி டப்பட்ட ெசய் திைய ேகள் வி ற்  அ  ரா த
 ரத் தி லி ந்  யாழ்ப்பாணம் ெசன்  ெகாண் டி ந்த 
கூட்ட ைமப்பின் ேபச்சா ள ம் எம்.பி.  மான சுமந்
திரன் சிறி தரன் எம்.பி.யின் அ  வ ல கத் திற்கு ேநரில் 
விஜயம் ெசய்  அவ டன் கலந்  ைர யா டினார்.
திலீ பனின் நிைன ேவந்தல் நிகழ்  அ வலகத்தில் 

இடம்ெபறலாம் என்ற சந்ேதகத்தில் இவ்வா  
ெபாலிஸார் கண்காணிப்பில் ஈ பட்டி க்கலாம் என 
ெதரிய வ கின்ற .

நாைள...
இந்த விஜ யத் தின்ே பா , ஜனா தி பதி ேகாட்

டா பய ராஜ பக்்ஷ, பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக்்ஷ, 
ெவளி நாட்  அ  வல்கள் அைமச்சர் ேபரா
சி ரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ் மற் ம் நிதி அைமச்சர் 
பஷில் ராஜ பக்்ஷ உட்பட அர சாங்கப் பிர
தி நி திகள் , எதிர்க்கட் சித்த ைலவர் , எதிர் 
அணியி ள்ள கட் சி களின் தைல வர்கள், 
சிவில் ச  கத் தினர், ெதாழிற்சங்க பிர தி நி
திகள் உள் ளிட்ட பல்ேவ  தரப் பி ன ைர ம் 
சந் தித்  கலந்  ைர யா ட ள்ளனர்.
இலங்ைக அர சாங்க மா ன  2017ஆம் 

ஆண்  இலங்ைகயில் பயங்க ர வாத த ப் ச் 
சட்டம் நீக்கப்ப ம் என்  வாக் கு தி அளித்
தி ந்த . அதன் பின்னர் கடந்த ஜ−ன் மாத 
ந ப்ப கு தியில் ஐேராப் பிய ஒன்றி யத்தின் 
பாரா மன்றத்தில் இலங்ைகயில் பயங்க
ர வாத தைடச்சட்டம்  ைம யாக நீக்கப்
பட ேவண் ம் என் ம் மனித உரி ைமகள் 
ெதாடர் பி லான விட யத்தில் காண ப்ப ம் 
நிைல ைமகள் ெதாடர்பா க ம் குறிப் பி டப்
பட்  தீர்மானம் நிைற ேவற்றப்பட் ள்ள . 
இந்த நிைலயில் இலங்ைகயின் நிைல ைம

கைள ேநரில் ஆய்  ெசய்  ஜி.எஸ்.பி.பிளஸ் 
வரிச்ச  ைகைய வழங் கு வதா இல்ைலயா 

என்  ேமற்படி ஐவர் ெகாண்ட கு  அறிக்
ைக ெயான்ைற தயா ரித்  ஐேராப் பிய ஒன் றிய 
பாரா  மன்றில் சமர்ப் பிக்க ள்ள . 
இேத ேவைள, இலங்ைக அர சாங்கம் பயங்

க ர வாத தைடச்சட்டம் சம்பந்த மாக அைமத்
ள்ள கு க்களின் ெசயற்பா  க ைள ம் 

அவற்றின் அறிக்ைகக ைள ம் ஐேராப் பிய 
ஒன் றிய க் கு  வி டத்தில் ெவளிப்ப த்

 வ தற்கு திட்ட மிட் ள்ள தாக ெவளி நாட்  
அ  வல்கள் அைமச்சின் ெசய லாளர் அட்
மிரல் ெஜயனாத் ெகாலம்பேக  ெதரி வித்
ள்ளார்.  அத் டன், 500 மில் லியன் ெடாலர்

க க்கான வர்த்த கத் க்கான ச ைக வரி 

கிைடக் கு ெமன எதிர்பார்த் தி ப்ப தா க ம் 
குறிப் பிட் ள்ளார். 
இேத ேவைள, இலங்ைக யி லி ந்  2.7 

பில் லியன் ெப  ம தி  ைடய 45 சத வீ த மான 
ைதத்த ஆைடகள் உள் ளிட்டைவ ஐேராப் பிய 
நா  க க்குச் ெசல் கின்றன. இவ்வா றான 
நிைலயில் இலங்ைகக்கான ஜி.எஸ்.பி.பிளஸ் 
வரிச்ச  ைக யா ன  தற் தட ைவ யாக 
2005ஆம் ஆண்  நீக்கப்பட்ட . 
மனித உரி ைமகள் விட யங்கள் , உள்

நாட்  த்தம் ஆகிய கார ணங்களால் இந்த 
நிைலைம ஏற்பட்ட . பின்னர் நல் லி ணக்க 
யற் சி களில் ேதால்வி கண்டைம, மனித 

உரி ைமகள் விவ கா ரங்களில் பின்ன ைட  
ஆகி  ய  வற்ைறக்  காரணம்  காண்  பித்  
2010ஆம் ஆண் ம் இந்த வரிச்ச ைக 
கிைடத் தி க்க வில்ைல. 
எனி ம் 2015இல் ஆட்சி மாற்றத்தின் பின் 

னர் 2017ஆம் ஆண்  ஜி.எஸ்.பிளஸ் வரிச் 
ச ைக இலங்ைகக்கு வழங்கப்பட்டி ந்த . 
இந்நிைலயிேலேய  ெத ாட ர்ந் ம் 

இலங்ைகயின் மனித உரிைமகள் மற் ம் 
பயங்கரவாதச் சட்டம் ஆகியன அ லிேலேய 
உள்ளன. அைவ பற்றிய கரிசைனகைளக் 
ெகாண்டி க்கும் ஐேராப்பிய ஒன்றியம் 
ேநரடியான ஆய் களில் ஈ பட ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க . 

ஒக்ேடாபர்...
சுகா தார அைமச்சர் ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல்ல 

ெதரி வித்தார். எனி ம் இ  ெதாடர்பான தீர்மானம் 
இம்மாதம் 30 ஆம் திகதி எ க்கப்ப ம் என் ம் 
அைமச்சர் ெதரி வித்தார்.
ேநற்  சனிக் கி ழைம நாவ லப் பிட்டி ைவத் தி ய சா

ைலக்கு கண்கா ணிப்  விஜ யத் திைன ேமற்ெ காண்ட 
ேபாேத அைமச்சர் இதைனத் ெதரி வித்தார். இதன் 
ேபா  குறித்த ைவத் தி ய சா ைலயில் காணப்ப ம் 
குைற பா கள் ெதாடர்பில் அைமச்சர் அவ தானம் 
ெச த் தினார். தற்ே பா  மத் திய மாகா ண  ச ைபயின் 
கீழ் நிர்வ கிக்கப்ப ம் நாவ லப் பிட்டி ைவத் தி ய சா
ைலைய மத் திய அர சாங்கத்தின் ெபா ப் பி ெல ப்
ப தற்கான ேவைலத் திட்டங்கள் நிைற வ ைட ம் த
வாயி ள்ளன.
நா  திறக்கப்பட்டதன் பின்னர் சுகா தார விதி 

ைற கைள ைற யாக ேப  மா  மக்க ளிடம் ேகா  வ
தாக அைமச்சர் இதன் ேபா  ெதரி வித்தார். அவ்வா  

ெசய்வதன் லம் ெகாவிட் பர வைல மிக ம் ெவற்
றி க ர மாக ஒழிக்க டி ம் என் ம் அைமச்சர் இதன் 
ேபா  சுட் டிக்காட் டினார்.
சுகா தார தரப் பினர் அவர்களின் ெபா ப்ைப 
ைற யாக ெசய் ம் ேபா  மக்க ம் அவர்களின் 

கட ைமைய ைற யாக நிைற ேவற்ற ேவண் ம் 
என்பைத அைமச்சர் இதன் ேபா  சுட் டிக்காட் டினார். 
மிக ம் ெவற் றி க ர மாக ெகாவிட் கட் ப்ப த்தல் 
ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்பட்  வ  கின்றன. 
தற்ே பா ள்ள நிைல ைமைய அவ தா னிக்கும் ேபா  
சாத க மான சூழல் ஏற்பட் ள்ளைத அவ தா னிக்க டி
கி ற . 30 வய க்கு ேமற்பட்ே டாரில் இ  கட்டங்க
ளா க ம் ெப  ம ள வா ேனா க்கு த ப் சி வழங்கிய 
நா கள் பட்டியலில் இலங்ைக தல் பத்  
நா க க்குள் இடம்பிடித் ள்ள . அதற்கைமய 
இ வைரயில் 3– 4 நா க க்கிைடயில் இலங்ைக 
காணப்ப கிற  என்  அைமச்சர்  ேம ம் 
ெதரிவித்தார்.
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(அட்டன் நி பர்)
"எவ் வித அடிப்பைட வச தி க 

மின்றி லயன் என்ற இ ட்ட ைறக்குள் 
இன்ன ம்  வலி சுமந்த வாழ்க்ைக
ையேய வாழ்ந்  வ  கின்ேறாம்.  
மைல நாட்டில் வாழ்ந்தா ம் குடி நீைர 
ெப  வ தற் குக் கூட ஆயிரம் ேபாராட்
டங்கள். எந்ேந ரத்தில் ேவண்  மா
னா ம் லயன்கள் இடிந்  வி ம் 
அபாயம் உள்ள .   உயிைர ைகயில் 
பிடித் க்ெ காண்ேட வாழ் கின்ேறாம். 
வ  மானம் இல்ைல. ன்ேனற ேவ  
வழி ம் இல்ைல,எம  நிைல ைமைய 
மைல யக பிர தி நி திகள் யா ம் கண்  
ெகாள்வார்களா?" என   கண்டி கலஹா 
கு ப், அப்பர் கலஹா ேதாட்டத்தில் 
வா ம் ெதாழி லா ளர்கள் ேகள்வி 
எ ப்  கின்றனர். 
கண்டி மாவட்டத் க் குட்பட்ட  

கலஹா பகு தி யி ல் அைமந் ள்ள  

ேதாட்டேம அப்பர் கல ஹா வாகும். 
நான்கு லயன் குடி யி ப் கள் உள்
ளன. சுமார் 45 கு ம்பங்கள் வசித்  
வ  கின்றன.  ேதயிைல ெதாழில் 
லம் கிைடக்கும் வ  மா னத்ைத 

ைவத்ேத வாழ்வா தா ரத்ைத சமா ளிக்
கின்றனர். குறிப் பிட்   கூ  ம ள
க்கு உப ெதாழில்கள் எ ம் அப்ப

கு தியில் இல்ைல.
 " ேதயிைல மைலகள் கா  க ளா

கி , மி  கங்களின் இ ப் பி ட மாக 
மாறி ள்ளன. லயன் வீ கள் அன்  
இ ந்த நிைல யில்தான் உள்ளன. 
இன் ம் தி த்தப்ப ட வில்ைல.  ஏன், 
குடிநீர் வச தி கூட இல்ைல. "  என அப்
ப குதி மக்கள் ெதரி விக் கின்றனர். 

 இன்ைறய நவீன கத் தி ம் 
அடிப்ப ைட வ ச திகள் கூட இன்றி  
பல ேதாட்டப் பி ர ேத சங்கள் உள்ளன, 
அவர்களில் இந்த ேதாட்ட மக்க ம் 

அடங் கு கின்றனர் என   மைல யக 
சிவில் ச க பிர தி நி திகள் இத்ேதாட்ட 
பிரிைவ சுட் டிக்காட்  கின்றனர்.

 மைல ய கத்தில் அசுர ேவகத்தில் 
மாற்றம் ஏற்பட்  வ  வ தாக கூறி 
வ ம் பிர தி நி திகள் , நகரப் பகு தி
கைள அண் டி ள்ள ேதாட்டங்கைள 
வி த் ,  ர இடங்க ளி ள்ள ேதாட்
டங்க க்கு ெசன்றால், அவ லக்காட்
சி கைள  காண டி ம் என அவர்கள்  
சுட் டிக்காட் கின்றனர்.  

 " ைவத் தி ய சாைல வசதி இல்ைல. 
தீவிர ேநாெயனில் ேபரா தைன 
அல்ல  கண் டிக்கு பல ைமல்கள்  
ரம் ெசல்ல ேவண்டிய நிைலைம. 

எனேவ ,  எமக்கான அடிப்பைட 
வசதிகைள ஏற்ப த்திக்ெகா ங்கள்.  
தனிவீ கைள அைமத்  தா ங்கள்." 
என ம் இந்த மக்கள் ேகாரிக்ைக 
வி த் ள்ளனர்.

கலஹா ΜΫР ேதாЛட மЖக П அவல வாЧЖைக 
  மைலயக Ǽர Ǻ கЦ நடவſЖைக எΡРபாУகளா?

(அட்டன் நி பர்)
2020 ஆம் ஆண்  இடம்ெபற்ற  க.ெபா.த 

சாதா ரண தர பரீட்ைச ெப  ேப  களின் படி, 
அட்டன் ைஹலண்ட்ஸ் ேதசிய கல்  ரியில்   
பரீட்ைசக்கு ேதாற் றிய 188 மாண வர்களில் 
182 ேபர் உயர் தரம் கற்க தகுதி ெபற் ள்ள
தா க ம் ெவளி யான ெப  ேபற்றில் 21 ேபர் 
ஒன்ப  பாடங்க ளி ம்  ஏ சித் தி யிைன ெபற்
ள்ள தா க ம் கல்  ரியின் அதிபர் ஆர். 

ஸ்ரீதர் ெதரி வித்தார்.
அவர் ெதார்ந்  க த்  ெதரி விக்ைகயில்,
எம  கல் ரி  நகரில் அைமந் ள்ளதால்  

ெகாேரானா ெதாற்  பரவல் கார ண மாக 
பல்ேவ  சுகா தார நைட  ைற கைள க த் 
தில் ெகாண்  பல சிர மங்க க்கு மத் தியி 
ேலேய மாண வர்கைள பரீட்ைசக்கு ஆயத்தம் 
ெசய்ய ேவண் டிய நிைல ஏற்பட்ட .
இ ப் பி ம்   எம  மாணவர்கள் 10 பாடங்

களில் 100 சத வீ த மான ெப  ேப  க ைள ெபற் 
ள்ளனர். கணித பாடத்தில் 188 ேபர் ேதாற்றி 

104 ஏ சித் தி யி ைன ம், ஆங் கில இலக் கி
யத்தில் 44 ேபர் ேதாற்றி 42 ேப ம், ஆங் கில 
பாடத்தில் 99 ேப ம் சித் தி ய ைடந் ள்ளனர்.  
இம் ைற பரீட்ைசக்கு ேதாற் றிய மாண
வர்கள் எல்லாப் பாடங்க ளி ம் 97 சத வீதம் 
சித்தி ெபற் ள்ள தாக ெதரி வித்த அவர் மாண
வர்க க்கும் பாட ஆசி ரி யர்கள், கல்வி லம் 
சார்ந்த அைன வ க்கும் பாராட் க்க ைள ம் 

(பானா. தங்கம்)
மைல ய கத்தில் மர ந  ைகைய 

ஊக்  கு  விக்கும்  வைகயில் 
ேநார் ட்  நக  ரத்  தி  லி  ந்  
ெபாக வந்த லாைவ  நகரம் வைர 
பிர தான பாைதயின் இ  பக்கங்
க ளி ம் 1000 மரக்கன்  கைள 
ந  வ தற்கு ேநார் ட் பிர ேதச 
சைபயின் ஊடாக நட வ டிக்ைக 
எ க்கப்பட் ள்ள தாக பிர ேதச 
சைபத் தைலவர் ேக . குழந்
ைதேவல் ரவி ெதரி வித்தார் .     
ேமற்படி சைபயின் மாதாந்த 
அமர்வில்  அவர் ேம ம் கூ
ைகயில், எம  பிர ேதச சைபயின் 
ஊடாக மர ந  ைகைய ேமற்
ெகாண்  மைல ய கத்தில் பசுைமப் 
ரட் சிைய ஊக் கு விக்க திட்ட மி
டப்பட் ள்ள .   
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்களின் 

சம்பள உயர்ைவ வலி  த்தி 
ெகாட் டி யாக்ெ கால்ைல ேதாட்
டத்தில் ேவைல நி த்தம் ெசய்த 
ேபா   சுகா தார நைட  ைற

கைளப் பின்பற்றாமல் ஒன்  
கூடிய குற்றத் க்காக 517 கு ம்
பங்கள் 14 நாட்கள் வீதம் இரண்  
ைற தனி ைமப்ப த்தப்பட் டி
ந்தார்கள். இவர்க க்கு இரா

ஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்
ட மானின் அைமச்சு ஊடாக உலர் 
உண ப் ெபா ட்கள் ெபற் க் 
ெகா த்த  ேபால, அம்ப க வ 
உதவி அர சாங்க அதிபர் ஊடாக 
ஒவ்ெ  வா  கு ம்பத்  க்கும் 
10 ஆயிரம் பா ெப  ம தி யான 
உலர் உண ப் ெபா ட்கள் 
வழங்கப்பட்டன.
ேம ம்  எம  சைபயின் 

ஊடாக  ெபாக  வந்த  லாைவ 
ர ாணிக் க ா ,  ெ க ா ட்  டி
யாக்ெ  கால்ைல  ேமற்  பி  ரி , 
ெபாக வான மற் ம் எல்ேடாப்ஸ் 
ேதாட்டங்களில்  பாலங்கள் 
அைமக்கப்பட ள்ளேத ா  
டிக்ேகாயா பட்டல்கல பாலத்ைத 
அகலப்ப த்த ம் நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்யப்பட் ள்ள  என்றார். 

(பானா. தங்கம்) 
அட்டன் னித  கப் ரியல் 

மகளிர் மகா வித் தி யா ல யத்தில் 
கட  ைம  யாற்  றிய  ஆசி  ரிைய 
தி  மதி ஆர். கன க சுந்
தரி தம  31 வ ட 
ஆசி ரிய ேசைவ யி லி
ந்   கடந்த  வாரம்   

ஓய்  ெபற் ள்ளார். 
சின்ைனயா  ராம

ெலட் சுமி தம்ப தி யரின் 
தல்  வி  யான  இவர் 
அட்டன் கல்வி வலய 
ன்னாள் பணிப்பாளர் எம். ெரங்

க ராஜின் பாரியார் ஆவார். தம  
ேசைவக் காலத்தில் டிக்ே காயா 
என்பீல்ட் தமிழ் மகா வித் தி யா
லயம், அட்டன். னித  ேஜான் 

ெபாஸ்ேகா கல் ரி,வட்ட வைள 
கு யில்வத்ைத தமிழ் மகா வித் தி
யா லயம், ஆகி ய வற்றில் கட ைம
யாற்றி மாண வர்கள், ஆசி ரி யர்கள் 

ெபற்ே றாரின் அபி மா
னத்ைதப் ெபற்றவர்.   
2010 ஆம் ஆண் டி
லி  ந்  க .ெபா .த . 
சாதா  ரண  தரத்தில் 
தாம் கற் பித்த குடி
யியல் கல்வி, ைசவ
ெநறி, தமிழ் ெமாழி ம் 
இலக் கி ய ம் ஆகிய 

பாடங்க ளி ம், உயர் தரத்தில் 
அர ச றி வியல் பாடத் தி ம் மாண
வர்கள் 100% சித்திகைளப் ெபறக் 
காரணமாக இ ந்தவர் என்ப ம் 
குறிப்பிடத்தக்க .

வெரலியா  மாவட்டப்  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர் எம். ராேமஸ்வரனின் 10 இலட்ச 
பா நிதி ஒ க்கீட்டில் டிக்ேகாயா எட்லி 

ேதாட்டத்தில் சனச க நிைலயம் ஒன்ைற 
அைமக்க அடிக்கல் நாட்டப்பட்ட . ேநார் ட் 
பிரேதச சைப தைலவர் ேக. குழந்ைதேவல் ரவி, 
உபதைலவர் டி. கிேஷார்குமார், உ ப்பினர் ஏ. 
அ ள்நாயகி தலாேனார் நிகழ்வில் கலந்  
ெகாண்டார்கள்.

(படங்கள்: பானா. தங்கம்)

அЛடП ைஹலМЛЪ  ேதżய கХσǿǾХ 21 ேபУ 9 ஏ żН   
  182 மாணவУகЦ உயУ தரС கФக தΜ

 1000 மரЖகПΫகைள நΡவதФΜ  
 ேநாУφЛ Ǽரேதச சைப ஏФபாΡ
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நன் றி க ைள ம் ெதரி விப்ப தாக கூறினார்.
கல்  ரி யி லி ந்   ைசவசமய பரீட்ைசக்கு ேதாற் றிய மாண வர்  கள்  

141 ேப ம்  சித்தி ெபற் ள்ளனர். இவர்களில்  82 ேபர் ஏ சித் திைய ம், 
22 ேபர் பி சித் தி யிைன ம், 20 ேபர்  சி சித் தி யிைன ம் ெபற் ள்ளனர். 
தமிழ் ெமாழியில் பரீட்ைசக்கு ேதாற் றிய 188 ேப ம் சித்தி ெபற் ள்
ளனர். இதில் 103 ேபர் ஏ சித் தி யி ைன ம், 43 ேபர் பி சித் தி யி ைன ம், 
37 ேபர் சி சித் தி யி ைன ம் ெபற் ள்ளனர். 
ஆங் கில பாடத்தில் 186 ேபர் சித்தி ெபற் ள்ளனர். கணித பாடத்தில் 

182 ேபர் சித்தி ெபற் ள்ளனர். இதில் 104 ேபர் ஏ சித் தி யி ைன ம் 26 
ேபர் பி சித் தி யி ைன ம், 38 ேபர் சி சித் தி யி ைன ம் ெபற் ள்ளனர். 
விஞ்ஞான பாடத்தில் 182 ேபர் சித்தி ெபற் ள்ள டன் அதில் 

44 ஏ மற் ம் 42 பி, 65 சி சித் திகள் ெபறப்பட் ள்ளன. சித் திரம், 
குடி  ரிைம, வி யியல், உடற்கல்வி சுகா தா ர ம், தமிழ், இஸ்லாம், 
கிறிஸ்தவம், உள்ளிட்ட பாடங்களில் 100 சதவீத ெப ேப கைள 
மாணவர்கள் ெபற் ள்ளைம ம் குறிப்பிடத்தக்க . ெசயல் ைற 
பரீட்ைச ெப ேப கள் இதில் உள்ளடங்கவில்ைல. 

623 ெபா ட்க க்கான...
நட வ டிக்ைக யா ன ,  ெகாவிட் பர வலின் பின்ன ரான ெபா  ளா தார 
வளர்ச் சிைய ெவகு வாக பாதிக்கும் அர்த்த மற்ற ெசயற்பா  என வர்
ணித் ள்ள அவர், அதனால் அதைன கண் டிப்பாக மீள் பரி சீ லைன 
ெசய்ய ேவண் ம் என சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.

'எெகா ெனாமி ெநக்ஸ்ட்' எ ம் இைணயத் தளத் க்கு ஜனா தி ப
தியின் ெசய லாளர் கலா நிதி பி.பீ. ஜய சுந்தர அளித் ள்ள விேஷட 
ெசவ் வி யி ேலேய  இதைன ெதரி வித் ள்ளார்.

 இ  ெதாடர்பில் அவர் ேம ம் ெதரி வித் ள்ள தா வ ,
'தகவல் ெதாழில் ட்பம் என்ப  ஏற்  மதி வ  மா னத்ைத ச  தி

யாக அதி க ரிக்க உத வி வ ம் ஒ  ைற யாக அைட யாளம் காணப்பட்
ள்ள .  இந்த வ டம் தகவல் ெதாழில் ட்பத் ைற ஊடாக 1.7 

பில் லியன்  ெடாலர் வ  மானம் எதிர்ப்பார்க்கப்ப  கி ற . தற்ே பா  
மத் திய வங்கி தகவல் ெதாழில் ட்ப ைறக்கு அவ சி ய மான ெபா ட்
க க்கு இறக் கு மதி உத்த ர வாத ெதாைகைய 100 வீத மாக அதி க ரித்
ள்ள . இ  அர்த்த மற்ற  என்ப டன் ஆேராக் கி ய மா ன  அல்ல.
ெகாேரானா நிைல ைமயின் பின்ன ரான ெபா  ளா தார வளர்ச்சி, 

பணப் ழக்கம் ெதாடர்பில் ஒ  ஒ ங் கி ைணந்த நட வ டிக்ைகேய 
அவ சி ய மாகும் நிைலயில், கண் டிப்பாக இந்த இறக் கு மதி வரம் கள் 
மீளாய்  ெசய்யப்படல் ேவண் ம் என  அவர் ெதரி வித் ள்ளார்.

(ெதாடர்ச்சி)
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வீர ேக சரி வார ெவ ளி யீட்டில், கடந்த 
வாரம், ெதன் னிந் தி யா விற்கான இலங்ைக 
ைண உயர் ஸ்தானிகர் கலா நிதி . 
ைர சாமி ெவங்க ேடஸ்வரன் பற் றிய 

கட் ைர ஒன்  ெவளி யா கி யி ந்த . 
வட இந் திய ஆங் கிலப் பத் தி ரிைக 

ஒன்றில் ெவளி யா கி யி ந்த ஆசி ரியர் 
தைல யங்கத்ைத ைமயப்ப த்தி, கலா
நிதி. ைர சாமி ெவங்க ேடஸ்வரன் பற் றிய 
எதிர்ம ைற யான பிம்பத்ைத உ  வாக்கும் 
வைகயில் அக்கட் ைர அைமந் தி ந்த . 
இதன் உண்ைமத்தன்ைமைய அறிந் 

ெகாள் ம் வைகயில், கலா நிதி. டி. ெவங்
க ேடஸ்வ ர டன்  ெசன்ைன, ங்கம்பாக்
கத்தில் அைமந் தி க் கின்ற அவ ர  உத் தி
ேயா க ர்வ அ  வ ல க மான ெதன் னிந் திய 
உயர் ஸ்தானி க ரகத்தில் சந் தித்ேதாம்.
கலா நிதி. ைர சாமி ெவங்க ேடஸ்வரன் 

இலங்ைகயின் வர்த்தகத் ைறயில் பல்
லாண்  கால அ  பவம் ெபற்றவர். இலங்
ைகயின் பல்ேவ  தனியார் மற் ம் அரசு 
நி  வ னங்களில் தைலவர் பதவி உட்படப் 
பல க் கிய ெபா ப்  கைள வகித்தவர். 
அண்ைமயில் பிர த மரின் ஒ ங் கி ைணப் ச் 
ெசய லா ள ரா க ம் பதவி வகித் , பிர தமர் 
மஹிந்த ராஜ ப க் ஷவின் நம் பிக்ைகையப் 
ெபற்றவர். 
நிர்வாகத் திற ைம ம், ஆ  ைம ம் ெபற்ற 

இவரின் அ  ப வத்ைத நாட்டின் ன்ேனற்
 றத் திற்குப் பயன்ப த்திக் ெகாள் ம் 
வைகயில் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ  
பக் ஷ, இவைர, ெதன் னிந் தி யா விற்கான 
இலங்ைகயின் ைண உயர் ஸ்தானி க ராக 
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நிய மித்தார்.

ேகள்வி: இந் தி யா விற்கான இலங்
ைகயின் ைண உயர்ஸ்தா னிகர் என்ற 
மிக க் கிய ெபா ப்பில் நிய மிக்கப்பட்
டி க் கி றீர்கள். எப்படி உணர் கி றீர்கள்?
பதில்: என் மீ  நம் பிக்ைக ைவத்  

இந்தப் ெபா ப்ைப எனக்குத் தந்த ஜனா
தி ப திக்கும் பிர த ம க்கும் தற்கண் நன்றி 
ெதரி வித் க்ெ காள் கிேறன். வர்த்தகப் பின்

 லத்ைதச் ேசர்ந்தவன் என்றா ம் அரச 
நி  வ னங்க ளி ம் உண்ைம யான ஆர்வத்  
டன் என  பணி கைளச் ெசய்  வந் தி க்

கிேறன். அதன் விைள வா கத்தான் பிர தமர் 
மஹிந்த ராஜ ப க் ஷவின் ஒ ங் கி  ைணப் ச் 
ெசய லாளர் என்ற க் கிய ெபா ப்  
எனக்குக் கிைடத்த . அைத ம் ெபா ப்
டன் ெசய்ேதன். என  பணிகள் ஜனா தி
பதி ேகாட்டா பய ராஜ ப க் ஷ க்கும் தி ப்தி 
அளித்த தனால் தான் இந்தப் ெபா ப்  
எனக்கு வழங்கப்பட் டி க் கி ற  என்  நம்

 கிேறன். இந்தப் ெபா ப்பில் இ ந்த படி, 
இலங்ைகக்கும், ெதன் னிந் தி யா விற்கும் 
இைட ேய யான உற  கைள ேமம்ப த்த 
ம் வர்த்தக மற் ம் கலா சார ரீதி யான ன்

ேனற்றத்ைத ஏற்ப த் ம் யற் சி களில் 
ஆத்ம தி ப் தி டன் பணி யாற்றி வ
கிேறன்.
நான் ெபா ப்ேபற்ற கடந்த ஐந்தைர 

மாதங்க க்குள், ெதன் னிந் திய ைண 
உயர் ஸ்தானி க ரகத் திற் குட்பட்ட தமிழ்நா , 
ேகரளா, கர்நா டகா, ஆந் திரா, ெத ங்கானா 
மற் ம் ச்ேசரி னியன் பிர ேதசம் உள்
ளிட்ட ெதன் னிந் தி யாவின் ஆ  மாநி லங்
க க்கும் உத் தி ேயா க ர்வ மாக விஜயம் 
ெசய் , இலங்ைகயில் த லீ  ெசய்வ
தற்கான ேபச் சு வார்த்ைதகள் மற் ம் ஆய்

 கைள ஆரம் பித் தி க் கிேறன். ேகரளா, 
கர்நா டகா, ஆந் திரா, ச்ேசரி ஆகிய மாநில 
தல்வர்கள் மற் ம் ஆ  நர்கைளச் சந்

தித் , இலங்ைகயில் த லீ  ெசய்வ தற்
கு ரிய சூழல் மற் ம் அதற்குத் ேதைவ யான 
ெதாழில் ட்ப உத வி கைள வழங் கு வ  
குறித் ம் கலந்தா ேலா சித்  வ  கிேறன். 
இலங்ைகயின் ெந ங் கிய நட்  நா  

இந் தியா. வர்த்தக மற் ம் கலா சார நட வ
டிக்ைககள் ல மாக அந்த பந்தத்ைத 
ேம ம் ெந க்க மாக்கும் யற் சி களில் 
ஈ  பட் டி க் கிேறன். இதன் ெதாடர்ச் சி யாக 
விைரவில் வர்த்தக ரீதி யாக சில ஒப்பந்
தங்கள் ைகச்சாத் தி டப்ப ம் என எதிர்பார்க்
கிேறன். வர்த்தக ரீதி யாக மட்  மல்லாமல் 
அர சியல் ரீதி யா க ம் இலங்ைக  இந் தியா 
இைட யி லான உற  ெமன்ேம ம் பலம் 
ெப ம் என் ம் எதிர்பார்க் கிேறன்.
ேம ம் இங்கு உள்ள சர்வ ேதச தரத் தி

லான ெதாழில் ட்பம் மற் ம் வர்த்தகம் 
சார்ந்த விட யங்கைள இலங்ைகக்கும் 
எ த் ச் ெசல்ல ேவண் ம் என்ப ம் என்

 ைடய வி ப்பம்.

ேகள்வி: ஒ  நாட்டின் உயர் ஸ்தானி
க ராக நிய மிக்கப்ப  பவர், அந்நாட்  
ெவளி  ற த் ைறசார் விேசட கல்வித் 
தகுதி ெகாண்ட அரச அதி கா ரி யா கத்தான் 
இ ப்பார். உங்கள் நிய ம னத்தில் இந்த 
நியதி கைடப் பி டிக்கப்ப ட வில்ைல என் ம் 
வர்த்தகப் பின்  லத்ைதக் ெகாண் டி க்கும் 
நீங்கள் இவ் வி தி  ைற க க்கு மாறாக 
நிய மிக்கப்பட் டி ப்ப தா க ம் தகவல் 
ெவளி யாகி இ க் கி ற . இ  குறித்  தங்
களின் விளக்கம்?
பதில்: இந் தி யாவில் இலங்ைகக்கான 
ன்  உயர்ஸ்தா னி க ரா ல யங்கள் இ க்

கின்றன. ெடல் லியில் பிர தான அ  வ
ல க ம் ெசன்ைன மற் ம் ம்ைபயில் 
ைண அ  வ ல கங்க ம் அைமந் தி க்

கின்றன. தற்ே பா  இந்த ன்  அ  வ
ல கங்க ளி ம் பிர தா னி க ளாக அர சி யலில் 
நல்ல அ  பவம் பைடத்த வர்கேள நிய
மிக்கப்பட் டி க் கி றார்கள். அந்த வரில் 
நா ம் ஒ வன். தமிழன், இந் திய வம்சா வ
ளி யினன், தமி ழகம் பற் றிய ரி த ம், நல்ல 
ெதாடர்  க ம் ெகாண்டவன் ேபான்ற 
கார ணங்களால் தான் என்ைன இந்தப் 
பத விக்கு ஜனா தி ப தி ம் பிர த ம ம் ெதரி  
ெசய்தனர் என்  நம்  கிேறன். 

ேகள்வி: இலங்ைக  இந் திய நல்  றைவ 
ேமம்ப த்த என்ெனன்ன ெசயற் றிட்டங்
கைள ைவத் தி க் கி றீர்கள்?
பதில் : பல்ேவ  திட்டங்கள் இ க்

கின்றன. ெதன் னிந் தி யாவின் ஆ  மாநி
லங்க க்கும் ெவவ்ேவ  கங்கள் , 
ெவவ்ேவ  சிறப் பி யல் கள் இ க் கின்றன. 
அவற்ைற இலங்ைகக்கு எ த் ச்ெசன்  
அவற்றின் லம் அங் குள்ள இைள ஞர்க
க்கு ேவைல வாய்ப்  கைள ஏற்ப த்திக் 

ெகா ப்பதன் வாயி லாக நாட்டின் வளர்ச்
சிக்குப் பங்க ளிப் ச் ெசய் ம் பணி கைள 
ேமற்ெ காண்  வ  கிேறன்.
ெதன் னிந் திய வர்த்தகக் கு  மங்கள் 

இலங்ைகயில் கா ன்ற ேவண் ம் . 
இதன் லம் இலங்ைக இைள ஞர்க க்கு 
ேவைல வாய்ப்  மற் ம் வாழ்வா தாரம் 
கிைடக்கும். இந் தியத் ெதாழில் ட்ப ன்
ேனற்றம் மற் ம் விஞ்ஞான வளர்ச்சி இலங்
ைக ைய ம் ஈர்த் க்ெ காள் ம். இவற்றின் 
ஒ ங் கி ைணப்பால் இலங்ைக – ெதன்
னிந் திய மக்க க் கி ைடேய ரிந்  ணர் ம் 
நல்  ற ம் ேமம்ப ம். இைத அடிப்ப ைட
யாகக் ெகாண்ேட என  பணிகள் அத்த
ைன ம் அைமந் தி க் கின்றன.
ஆன் மீக ரீதி யாக இலங்ைக– இந் தி யா
க் கி ைடயில் பல மான ெதாடர்  இ க் கி

ற . ம ைர மீனாட் சி ைய ம், சிதம்பரம் 
நட ரா ஜ ைர ம் தி ப்பதி ஏ  ம ைல யா
ைன ம் ேவளாங்கண் ணி ைய ம் நாகூர் 
தர்கா ைவ ம் இன் ம் பல்ேவ  தி த்த
லங்க ைள ம் தரி சிக்க ேவண் ம் என்ப  
இலங்ைக மக்களின் வி ப்ப மாக இ க்
கி ற . இரா மா ய ணத்தின் நீட்சி இலங்ைக 
வைர ம் பரந் தி க் கி ற .  கனின் பிர
சித்தி ெபற்ற கதிர்காமம், நல் ர் ேபான்ற 
தலங்கள் இலங்ைகயில் அைமந் ள்ளன. 
இத்த லங்கைள தரி சிக்க தமி ழக மக்கள் 
இலங்ைகக்கு யாத் திைர ெசய்ய ம் வி ம்

 கி றார்கள். இவ்வா , பரஸ்பரம் இ  
நாட்  மக்க ளி ன  ஆன் மீக யாத் தி ைர
கைள ஊக் கு விக்க ேவண் ம் என்ப ம் 
என  திட்டங்க ள் ஒன் தான்.
ெதன் னிந் திய மாநி லங்களின் அரச 

மற் ம் அரசு சாராத நி  வ னங்க க்கு 
விஜயம் ெசய்  அவர்க ள  வர்த்த கத்ைத 
இலங்ைக  வைர  விஸ்த  ரிப்ப  தற்குத் 
ேதைவ யான அத் தி யா வ சியப் பணி கைளச் 
ெசய்  ெகா க்கத் திட்ட மிட் டி க் கிேறன்.
ெதன் னிந் தி யர்க ம் இலங்ைக நாட் டி

ன க்கும் ேநரம், நிறம், உண ப் பழக்கம், 
கலாச்சாரம் என்  பல்ேவ  விட யங்களில் 
ெந ங் கிய ஒற் ைம இ க் கி ற  என்
பதால், பரஸ்பரம் இ  நாட்  மக்க க் கி
ைட ேய ம் வர்த்தக மற் ம் கலாச்சார ரீதி
யி லான உறைவ ேமம்ப த்த ேவண் ம் 
என்ப ம் என்  ைடய எண்ணம்.
சு க்க மாகச் ெசான்னால், அர சியல், 

வர்த்தக, கலா சார, கல்வி மற் ம் சுகா தாரம் 
சார்ந்த பணி க ைள ம் ெகாள்ைக க ைள ம் 
ெசயற்ப த்  வ ம் ேமம்ப த்  வ ம் எங்
க ள  ேநாக்கம்.

ேகள்வி: இலங்ைக  சீன ெந க்கம் இந்
தி யா க்கு அெசௗ க ரி யத்ைத ஏற்ப த் தி
யி க் கி ற தாகத் ெதரி கி ற . இ  பற் றிய 
உங்கள் க த்  என்ன? 
பதில்: இந் திய – சீன உற  சு  க மாக 

இல்லா த  தான் இப்ப டி ெயா  ேதாற்றம் 
உ  வாகக் காரணம் .  இலங்ைகையப் 
ெபா த்த வைர, திறந்த ெவளி ெபா  ளா
தா ரத்ைத ஊக்கப்ப த் ம் ஒ  நா . சீனா 
ேபான்ேற ஜப்பான், சிங்கப் ர், ெகாரியா 
ேபான்ற பல நா  க ம் இலங்ைகயில் 
த லீ  ெசய்  வணிக நட வ டிக்ைக களில் 

ஈ  பட்  வ  கின்றன. இலங்ைகயில் இந்
தி யர்களின் வர்த்தக நிைல யங்க ம் சிறப்
பா கேவ இயங் கு கின்றன.
நான் சந் தித்த சில மாநி லங்களின் தல்

வர்க ம், ஆ  நர்க ம் சீனா பற் றிய 
இலங்ைகயின் நிைலப்பாட்ைட ெதளி  ப
த்தக் ேகட்டார்கள். சீனாைவப் ேபான்ேற 

இந் திய த லீ  மற் ம் வர்த்தக நி  வ
னங்க ைள ம் இலங்ைக வர ேவற்ப ைத ம் 
அதற்குத் ேதைவ யான உத வி கைளச் 
ெசய்  தரேவ என் ேபான்ற அதி கா ரி கைள 
இலங்ைக அரசு நிய மித் தி க் கி ற . இந்த 
வாய்ப்ைபப் பயன்ப த்தி இலங்ைகயில் 
த லீ  ெசய்  வர்த்த கத்ைத விரி  ப
த்த ேவண் ம் என் ம் அவர்க ளிடம் 

ேகட் க் ெகாண் டி க் கிேறன். 
இவ் வி ட யத்தில் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய 

ராஜ பக் ஷ திறந்த மன டன், பரந்த மனப்
பான்ைம டன், ெவளிப்பைடத் தன்ைம

டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்த தயார். எங்க
 ைடய ேவண்  ேகாைள ஏற்  இந் தி யா

வி லி ந்  இரண்  மாநில தல்வர்கள் 
இலங்ைகக்கு வ ைக தர சம்மதம் ெதரி
வித் தி க் கி றார்கள்.

ேகள்வி: அண்ைமயில் வட இந் திய 
ஆங் கில ஊடகம் ஒன்  உங்களின் 
காைரக்கால் பயணம் குறித்  எதிர்ம
ைற யான விமர்ச னத்ைத ன் ைவத்த  
குறித் ?
பதில்: நான்கு மாநி லங்க க்கு உத் தி

ேயா க ர்வ மாக விஜயம் ெசய்த பிறகு, 
ச்ேசரி னியன் அரசு வி த்த அைழ 

ப்ைப ஏற்  அங்கு ெசன் றி ந்ேதன் . 
ச்ேசரி தல்வர் ரங்க சாமி, ச்ேசரி 
னியன் பிர ேதச ைண நிைல ஆ நர் 

தி  மதி தமி ழிைச ெசௗந்த ர ராஜன் ஆகி
ேயாைரச் சந் தித்ேதன். காைரக்கால்  தைல
மன்னார் மற் ம் காங்ேக சன் ைற ைற

 கங்க க்கு இைட ேய யான கப்பல் 
ேபாக் கு வ ரத்  ெதாடங் கு வ  குறித்  ஏற்
க னேவ நைட ெபற்ற ேபச் சு வார்த்ைதகள் 
பற்றி அவர்க டன் கலந்  ைர யா டிேனன். 
இ  ெதாடர்பான பல கட்டப் ேபச் சு வார்த்
ைதகள் கடந்த காலங்களில், ெடல் லியில் 
நைட ெபற்றன.
ெதன் னிந் தி யா க்கும் இலங்ைகக்கும் 

இைட ேய யான பய ணியர் கப்பல் ேபாக் கு 
 வ ரத்  ஏற்க னேவ இரண்  ைற நைட

 ைறப்ப த்தப்பட் , அ  ெவற்றி ெபறா 
 ததால் இைட நி த்தப்பட் டி ந்த . இத 
னால், அைதத் ெதாடர்வ தற்கான யற் சி 
யின் ஒ  கட்ட மாக காைரக்கால் ெசன்  
ைற  கத்ைதப் பார்ைவ யிட்ேடன். அ  

பற்றி ச்ேசரி மாநில ைண நிைல 
ஆ நர் தி  மதி தமி ழிைச ெசௗந்தர்ரா
ஜ  ட ம் கலந்தா ேலா சித் தி க் கிேறன். 
அங்கு ெசன்  சுற் லாப் பய ணி க க்
கான வி தி, வந்  ெசல்வ தற்கான ேபாக்
கு வ ரத்  வசதி உள் ளிட்ட பல விட யங்கள் 
குறித் ம் க த் ப் பரி மாற்றங்கள் இடம்
ெபற்றன. 
தமி ழ கத்தில் அக தி க ளாக இ க்கும் இல 

ங்ைக யர்கள் தாயகம் தி ம்  வ தற்கு கப்பல் 
வழி யி லான பய ணத்ைத வி ம்  கி றார்கள். 
சரக்கு ேபாக் கு வ ரத் திற்கும் இ  க் கி ய
மா ன தாக இ க் கி ற . சுற் லாப் பய ணி க
க்கும் இ  ஒ  வித சாகசப் பய ண மாக 

அைம ம் என்ப தா ம், இ  ெதாடர்பான 
ேபச் சு வார்த்ைதைய ெதாடர்ந்  ெகாண் டி
க் கிேறாம். 
ேகரள மாநிலம் ெகாச் சியில் உள்ள தனி 

யார் மற் ம் தன்னார்வ ெதாண்  நி  வ
னத்தின் அ  ச ர ைண டன் இயங்கி வ ம் 
ைவத் தி ய சா ைலயில் இலங்ைக யர்கள் 
பலர் சத் தி ர சி கிச்ைச ெசய்  ெகாண் டி க்
கி றார்கள். என  ேகரள விஜ யத் தின்ே பா  
அவர்கைளச் சந் தித்  ேநாயா ளி க க்கு 
ஆ தல் கூறிேனன். ேம ம் பல நி  வ னங் 
கள், ைவத் தி ய சா ைலகள், பல்க ைலக்க ழ
கங்கள் என பல அைமப்  க டன் இைண
ய வ ழியில் கலந்  ைர யா டைல ேமற்
ெகாண் டி க் கிேறன். அவர்க ம் இலங்ைக 
யில் த லீ  ெசய்வ  ெதாடர்பாக தங்க

 ைடய வி ப்பத்ைத ெதரி வித் தி க் கி
றார்கள். 
இைவ ய ைனத் ம் இலங்ைக – இந் திய 

உற  வ ப்ப த்தச் ெசய்வ தற்காக எ க்
கப்பட் டி க்கும் யற் சி கேள என்பைத 
இங்கு குறிப் பிட வி ம்  கிேறன்.

ேகள்வி: சில இந் திய மற் ம் தமி ழக 
ஊட கங்கள் நீங்கள் இந் தி யாைவ உள  
பார்ப்ப தற்காக சீனாவின் சார்பில் இலங்
ைகயால் அமர்த்தப்பட்டவர் என் கின்
ற னேவ?
பதில்: இதைன நான் வன்ைம யாக கண்

டிக் கிேறன் .  இந் திய வம்சா வ ளிையச் 
ேசர்ந்த நான், இந் தி யாைவ உள  பார்க் கி 
ேறன் என்ப  ற் றி ம் தவ றான ஒ  
க த் . என  கல்வித் தகுதி, தமி ழ கத்  ட
னான ெதாடர் கள், இலங்ைக மக்கள் நலன் 
மீதான என  அக்கைற என்ப வற்றால்தான் 
எனக்கு இந்தப் ெபா ப்  வழங்கப்பட் டி
க் கி ற . அதன்படி, இலங்ைக–இந் திய 

உறைவ ேமம்ப த்  வ தற்கான பணி
களில் மட் ேம கவனம் ெச த்  கிேறன். 
என் மீதான தவ றான இந்தக் க த்  ஆதா
ர மற்ற .
பர ப ரப் க்காக ஒ  கட் ைர எ  தப்பட் 

 டா ம் அ  பற் றிய அடிப்பைட ஆதா
ரங்கள் இ க்க ேவண் ம். ெவ ம் ஊகங்  
கைள மட் ேம அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்  
அந்தக் கட் ைர எ  தப்பட் டி ந்த  

என்ேற எண்  கிேறன். அந்தக் கட் 
ைர யாளர் இ  பற்றி என் னிடம் ேகட் டி
ந்தால் விளக்க ம ளித் தி ப்ேபன். சரி யான 

தக வைலப் பகிர்ந்  ெகாண் டி ப்ேபன். 
யாேரா ஒ  வரின் ண்  தலின் ெபய
ரில்தான் இத்த ைகய கட்  ைரகள் ெவளி யா
கின்றன என் ம் சந்ேத கிக் கிேறன்.
நாள ைடவில் இலங்ைக  இந் திய உற  

வ ப்ெப ம்ே பா  நான் நிய மிக்கப்பட் டி
ப்ப தற்கான உண்ைம யான அர்த்தம் மக்க
க்கு விளங்கும். 

ேகள்வி: தி ச் சியில் இயங்கி வ ம் ெப
நி  வ ன மான ேகாத்தாரி நி  வ னத் க்கு 
விஜயம் ெசய்த பின்னணி என்ன? 
பதில்: ஒன்றைர மாதங்க க்கு ன் 

ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ இயற்
ைக யான ைறயில் உரங்கைளத் தயா
ரிப்ப தற்கான அவ சியம் குறித் ப் ேபசி
யி ந்தார். இதற்காக பிரத் தி ேயக ெசயற்
றிட்டம் ஒன்ைற ம் அறி வித் தி ந்தார். 
இ  ெதாடர்பான வர்த்த மா னி ைய ம் 
அவர் ெவளி யிட் டி ந்தார். 
அவ ர  ெசயற் றிட்டத்ைத நைட  ைறப் 

 ப த்  வ  குறித்  ஆரா யத்தான் ெதன்
னிந் தி யாவில் மிகப்ெப ரிய நி  வ ன மான 
ேகாத்தாரி உரத் தயா ரிப்  ெதாழிற்சா ைல  
ையப் பார்ைவ யிடச் ெசன் றி ந்ேதன். 
இ  ேபான்ற எதிர்மைறக் கட்  ைர க 

ளால், இலங்ைக  இந் தியா இைட யி லான 
வர்த்தக ேமம்பா  தைடப்ப டக் கூ ம். 
அதனால் ஊட கங்கள் தங்களின் ெபா ப்
பிைன உணர்ந் , வர்த்தக உற விற்கு ஊக்
க ம ளித் , இலங்ைக மற் ம் இந் திய மக்
களின் வாழ்வா தார உயர் க்கு வழி வகுக்க 
ேவண் ம் எனக் ேகட் க்ெ காள் கிேறன்.

ேகள்வி: ேகரள பய ணத் தின்ே பா  சாந்
தி கிரி ஆசி ர மத் திற்கு விஜயம் ெசய் தீர்க
ளாேம?
பதில்: எனக்கு ன் இந்தப் ெபா ப்பில் 

இ ந்த வர்கள் கூட அங்கு ெசன் , அங்
குள்ள சுவா மி க ளிடம் ஆசி ெபற் றி க் கி
றார்கள். மரி யா ைதக் கு ரிய பல அர சியல் 
தைல வர்க ம் அங்கு ெசன் றி  க் கி
றார்கள். இந்த மடத்தின் வளா கத்தில் ஆ ர்
ேவத சிகிச்ைச நிைலயம் ஒன் ம் இ க் கி
ற . இதன் கிைள ஒன்ைற இலங்ைகயில் 
அைமப்ப  ெதாடர்பாக, அவர்கள் ேவண்
ேகாள் ைவத்தனர். இ  ெதாடர்பான 

ேபச் சு வார்த்ைதக்கா கேவ அங்கு ெசன்  
வந்ேதன். அவர்க ள  ேசைவ இலங்ைக மக்
க க்கும் கிைடக்க ேவண் ம் என்ற நல்ல 
ேநாக்கத் தில்தான் ெசன் றி ந்ேதன். அந்த 
விஜ யத் தின்ே பா , ேகரள தல்வரின் ஏற்
பாட்டில், அங்ேக இ க் கின்ற உலகப் கழ்
ெபற்ற பத்ம நாப சுவாமி ஆல யத் க்கும் 
ெசன்  தரி சனம் ெசய்  வந்ேதன்.

ேகள்வி: த் க் குடி அனல் மின் நிைல
யத் திற்கான உங்க ள  விஜ யத் க்குக் 
காரணம் என்ன?
பதில்: அ  ஒ  தனியார் மின் உற்பத்தி 

நி  வனம். இங்கு உற்பத்தி ெசய்யப்ப ம் 
மின்சா ரத்தில் ெப ம்ப குதி தமி ழ கத் திற்கு 
வழங்கப்ப  கி ற .  மீத ள்ள மின்சா
ரத்ைத இலங்ைகக்கு வழங் கு வ தற்கான 
சாத் தி யக் கூ  பற்றி ஆரா யேவ அங்கு 
ெசன்ேறன். இ  ெதா டர்பாக கடந்த ஏ  
வ  டங்க க்கு ேமலாக ேபச் சு வார்த்ைத 
நைட ெபற்  வ  கி ற . தற்ே பா  நான் 
தி தாக ெபா ப்ேபற் றி ப்பதால், இ  ெதா
டர்பான ெதாழில் ட்பச் சாத் தியம் குறித்  
அந்த நி  வனம் வி த்த அைழப்ைப 
ஏற் , அங்கு ெசன்  வந்ேதன். ஏற்க
னேவ பயன்பாட்டில் இ ந்  வ  கின்ற 
இந் தியா  இலங்ைக கட லடி ெதாழில் ட்ப 
ேசைவ வழித்தடம் லம் மின்சா ரத்ைத 
இலங்ைகக்கு அ ப்ப டி மா என்ப  
குறித் ம் கலந்தா ேலா சிக்கப்பட்ட . ேவ  
தனிப்பட்ட காரணம் எ   மில்ைல. 

ேகள்வி: தமி ழக அரசு சார்பில் ெவளி
நாட்  வாழ் தமி ழர்கள் நலத் ைற 
என்ற ஒன்  உ  வாக்கப்பட்  அதன் 
அைமச்ச ராக மஸ்தான் நிய மிக்கப் 
 பட் ள்ளார். அவைரச் சந் தித்  தமி ழ
கத்தில் வா ம் இலங்ைக யர்கள் குறித்த 
பிரச் சி ைன க க்கு ேபச் சு வார்த்ைத ேமற்
ெகாண் டி க் கி றீர்களா..?
பதில்: தமி ழ கத்தில் வா ம் இலங்ைகத் 

தமிழ் ஏதி லி க க்கான தல்வரின் நலத்
திட்டங்கைளப் பாராட்  கிேறன், நன்றி 
கூறிக்ெ காள் கிேறன். அ  பற்றி தல்

வைர ேநரில் சந் தித்  நன் றி கூ ற ம் இ க்
கிேறன். தமி ழக அரசு இ  ேபான்ற அைமச்ச
கத்ைத ஏற்ப த்தி தமி ழர்கள் மீ  அக்கைற 
காட்  வ  உண்ைமயில் வர ேவற்கத்தக்
க , பாராட்டத்தக்க . தல்வரின் சந் திப்
க்குப் பின் ைற அைமச்ச ராகப் ெபா ப்
ேபற் றி க்கும் மஸ்தாைன சந் தித்  நன்றி 
கூற ம் எண் ணி யி க் கிேறன். 

ேகள்வி: இலங்ைகயின் தற்ே பா ைதய 
ெபா  ளா தார ெந க்கடி குறித்த ஜனா தி
ப தியின் ெசயற் றிட்டம் தற்கா லி க மா னதா? 
நிரந்த ர மா னதா?
பதில்: ெகாேரானாத் ெதாற்  பாதிப் க்கு 

பின்னர் உல க ளா விய ரீதியில், வர்த்தகத் 
ைறயில் பாரிய பிரச் சி ைனகள் ஏற்பட்

டி க் கின்றன. ஆனால் ஒப் பீட்ட ளவில், 
இலங்ைகக்கு அத்த ைக ய ெதா  ெபா  ளா
தார ெந க்கடி எ ம் ஏற்ப ட வில்ைல. 
இந்தச் சூழ லில் நாட்ைட ன்ேனற்றப் 
பாைதயில் அைழத் ச் ெசல்லேவ ஜனா
தி பதி இந்த அவ ச ர காலத் திட்டத்ைத அறி
வித் தி க் கிறார். நாட்ைட கட் க்ே காப்பாக 
வழி ந டத்த ேவண் ம் என்ப தற்காக இந்த 
ெசயல் திட்டம் நைட  ைறப்ப த்தப்
ப  கி ற .
மக்க க்குத் ேதைவ யான அள விற்கு 

அத் தி யா வ சியப் ெபா ட்கள் அைனத் ம் 
இ ந்தா ம் அைவ மக்கைளச் ெசன்ற
ைட வதில் சில தைடகள் இ க் கின்றன. 
இதனால் சாதா ரண, ஏைழ எளிய பாமர 
மக்க க்கு எந்தத் தட் ப்பா ம் இன்றி 
ெபா ட்கள் ெசன்ற ைடய ேவண் ம் என்ற 
ேநாக்கத்தில் இந்த அவ ச ர கால நிைலைய 
ஜனா தி பதி பிர க ட னப்ப த் தி யி க் கிறார். 
கூடிய விைரவில் இந்த நிைல மா ம். அதற்
கான அைனத்  கட்ட நட வ டிக்ைக க ம் 
தற்ே பா  தீவி ர மாக ேமற்ெகாள்ளப்பட்  
வ கின்றன.
த்த காலகட்டத்தில் கூட இலங்ைகயின் 

ெபா ளாதாரம் ன்ேனற்றகரமாகேவ 
இ ந்த . இப்ேபாைதய ெந க்கடியான 
சூழலி ம் இலங்ைகயின் அபிவி த்தி 
சர்வேதச அளவில் சீராக இ க்கிறேத தவிர 
குைறயவில்ைல. எனேவ இந்த அவசரகால 
நிைல தற்காலிகமாக உ வான . கூடிய 
விைரவில் இ ம் மா ம்.

ேகள்வி: உயர்ஸ்தானிகராக தங்களின் 
எதிர்கால திட்டம் குறித் ..?
பதில்: விவசாயம், கால்நைட வளர்ப்  

உள்ளிட்ட பல விடயங்களில் ெதன்னிந் 
தியாவில் சர்வேதச தரத்திலான ெதாழில் 
ட்பம் கிைடக்கிற . ேகாைவ விவசாயப் 
பல்கைலக்கழகத்தில் நைட ைறயில் 
இ க்கும் பல ெதாழில் ட்பங்கைள 
இலங்ைகயர்க க்கு அறி கப்ப த்த 
தமிழக ஆ நரின் அ மதி டன் கலந்  
ைரயாடல்கள் நைடெபற்  வ கின்றன. 
அந்தப் பல்கைலக்கழகத்தின் ெதாழில் 
ட்பக் கு வினர் இலங்ைகக்கு விஜயம் 

ெசய்  அங்குள்ள விவசாய நி ணர்க  
க்கு ஆேலாசைன வழங்கும் திட்டத் க்கு 
தமிழக ஆ நர் அ மதி அளித்தி க்கிறார். 
இ ெதாடர்பான  ேபச்சுவார்த்ைத ம் 
நைடெபற்  வ கிற . தமிழகத்தில் தி 
தாகப் ெபா ப்ேபற்றி க்கும் ஆ நர் ஆர்.
என். ரவியிடம் இ  பற்றி கலந்தாேலாசிக்க 
எண்ணியி க்கிேறன். 
ேகரளாவில் சிறந்  விளங்கும் ெதன்ைன 

ெதாழில் ட்பம் மற் ம் மீன் வளர்ப்  
ெதாழில் ட்பம் என்பவற்ைற ம் இலங்ைக 
க்கு விஸ்தரிக்க எண்ணியி க்கிேறன்.
ேம ம் ெதன்னிந்தியாவிலி ந்  த 

லீட்டாளர்கள் கு  ஒன்றிைன இலங்ைகக்கு 
என் ைடய தைலைமயில் அைழத் ச் 
ெசல்வதற்கான ஒ ங்கிைணப்  நைட 
ெபற் க்ெகாண்டி க்கிற . இலங்ைக 
தலீட் ச் சைப மற் ம் வர்த்தக அைம 

ச்சின் அ மதி ம் கிைடத்  விட்ட . 
விைரவில் வர்த்தகர்கள், ெதாழில் ட்பவி 
யலாளர்கள் அடங்கிய தலீட்டாளர்கள் 
கு  இலங்ைகக்குச் ெசன்  தலீ  
ெசய்வதற்கான சூழல் குறித்  ஆராய 
ள்ள . இ ேபால் பரஸ்பரம் இ  நா  

க ம் பலன் ெப ம் வைகயில் சில திட்ட 
ங்கள் இ க்கின்றன. ஜனாதிபதி, பிரதமர் 
ஆகிேயாரின் ஆேலாசைனகள், வழிகாட் 
டல்களின் படி அைவ ெசயற்ப த்தப் 
ப ம் என்பைத இங்கு குறிப்பிட் ச் 
ெசால்ல வி ம் கிேறன்.

ேநர்காணல்: வாசுகி
வீரேகசரிக்கான இந்தியப் ெபா ப்பாளர்
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அரசாЗகНைத ெநΪЖகſЖΜ
உЦளாЖக ேவМடாС

பங்காளி கட்சிகளிடம்  ெபா ஜன ெபர ன ெபா ச் ெசயலாளர்  ேகாரிக்ைக 

(நா.த ஜா)
நாட்டில் ேபார் இடம்ெபற்ற காலப்ப கு
தியில் என  சேகா தரன் உள்ள டங்க லாக 
எனக்கு மிக ம் ெந க்க மான பலர் பிர
பா க ரனால் காணா ம லாக்கப்பட் டி க் கின்
றார்கள். எனேவ காணா மல்ே பாேனார் பற்
றிய விவ கா ரத்ைத நான் உணர்  

Ǻயா ய மான ΊУί 
źைடЖக ேவМΡС 

காணாமல் ேபாேனார் விட யத்தில்

 அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவா னந்தா(எம்.மேனா சித்ரா)
மனி தர்களால் ஏற்ப த்தப்ப ம் சுற் ச்
சூழல் அழி கள் கார ண மாக ஏற்ப ம் கால
நிைல மாற்றங்களால் மிக்கு ஏற்ப டக் கூ டிய 
அச் சு த்தல்கைள, ெதாடர்ந் ம் நாம் றக்
க ணிக்க லா கா . எதிர்வ ம் சில தசாப்தங்க
க்குள் இவ்வா றான அச் சு த்தல்கைளக் 

குைறத் க்ெ காள்ள ேவண்  மாயின்,

உலகС ΞНத மான சЖ  வ άைவ
ேநாЖź  பய aЖக ேவМΡС
ஐ.நா. சக்தி வ  மாநாட்டில் ஜனா தி பதி ெதரி விப்

(ெராபட் அன்டனி) 
கூட்டணி அர சாங்கங்கள் அைமக்கப்ப ம்ே பா  அவற்றில் ரண்
பா கள், க த்  வித் தி யா சங்கள் ஏற்ப  வ  வழ ைம யாகும். இ ேவ 
ஜன நா ய கத்தின் க் கிய பண்பாக இ க் கி ற  என்  அைமச்ச ரைவப் 
ேபச்சாளர் அைமச்சர் டலஸ் அழ கப்ெப ம ெதரி வித்தார்.
உலகில் எந்த ஒ  நாட் டி ம் கூட்டணி அர சாங்கம் அைமக் கும்
ேபா  இவ்வா  ரண்பா  க ம்  சிக்கல்க ம்  ஏற்ப  வ  வழ ைம
யாகும் என் ம் அவர் சுட் டிக்காட் டினார்.

δЛடa அர சாЗகС அைம ΩСேபாΤ 
ΨரМபா Ρ கைள த˙УЖக Ψſ யாΤ
அைமச்ச ரைவ ேபச்சாளர் கூ  கிறார் 

(ெராபட் அன்டனி )
சர்வ ேதச அ த்தங்களில் இ ந்  வி  ப
 வ தற்கும் ெந க்க டி களில் இ ந்  மீண்  

வ  வ தற்கும் லம்ெபயர் அைமப் க்கைள 
ஒ  க  வி யாக பயன்ப த்  வ தற்கு அர

சாங்கம் யற் சிக்கக் கூ டா . அர சாங்கத் திற்கு
உண்ைம யா கேவ லம்ெபயர் அைமப்  க
டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்தி இணக்கப்

பாட் க்கு வர ேவண் ம் என்ற ேநாக்கம் 
இ ப்பின் த லா வ தாக 

சУவ ேதச ெநΪЖக ſ Ǿ ̌  ΪОΤ ΐЦவ தФΜ 
ΧலСெப யУОேதாைர பயПப ΡНதРேபா ź ΓУகளா? 
தலில் உள்நாட்டில் தமி ழர்களின் பிரச் சி ைன கைள தீர்க்க ேவண் ம் என் கிறார் எதிர்க்கட் சியின் காவிந்த ஜய வர்த்தன எம்.பி.  

(ஆர்.ராம்)
ஐக் கிய நா  களின் இலங்ைகக்கான வதி வி டப்
பி ர தி நிதி ஹனா சிங்கர் மற் ம் பிரித்தா னி யாவின் 
இலங்ைகக்கான உயர்ஸ்தா னிகர் சாரா ஹல்டன் 
ஆகி ேயா டன் தனித்த னி யான சந் திப் க்கைள 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் ஊட கப்ேபச்சா
ள ம், 

ஐ.நா.வதிவிடப்பிரதிநிதி, பிரித்தானிய உயர்ஸ்தானிக டன் 
ΞமО ரП சО РΧ
மார்ச் மாத ஐ.நா அறிக்ைக, நில அபகரிப்  குறித்  கரிசைன

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
நா  த  விய ரீதியில் நைட  ைறப்ப த்தப்பட்  
ள்ள தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் தளர்த்

தப்பட்டதன் பின்னர் பய ணிகள் ைக யி ரத ேபாக் கு
வ ரத்   ேசைவைய சுகா தார பா  காப்  அறி  த்தல் 
 க க்கு அைமய ஆரம் பிக்க 

தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டதன் பின்னர்

Χைக Ǿ ரத ேசைவைய 
ஆரС ǼЖக ஆேலா சைன

(எம்.மேனா சித்ரா)
இலங்ைக மற் ம் இந்ே தா ேன ஷியா ஆகிய இ  த ரப்  வர்த்த
கத்ைத ேமம்ப த்  வ தற்காக, வர்த்தக ஒப்பந்தம் இ தி ெசய்யப்
படல் ேவண் ம் என்  ெதரி வித் ள்ள ெவளி நாட்ட  வல்கள் 
அைமச்சர் ஜீ.எல். பீரிஸ் , அணி ேசரா இயக்கத்தின் உ ப் பி னர்க
ளான இ  நா  க க் கி ைட யி லான உற கள் 

இОேதாேன˚யாίடனான வУНதக 
ஒРபОதЗகЦ ΤǿதРபΡНதРபΡС

  அைமச்சர் ஜீ.எல். பீரிஸ்

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
 ெகர வ ல ப்பிட் டி மின் நி ைல யத்தின் 

40 சத வீத பங் குகள் அெம ரிக்க நி  வ
னத் திற்கு விற்கப்ப ட வில்ைல. மாறாக 
15 வ ட கால ஒப்பந்த அடிப்ப ைடயில் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. கட் சி ைய ம், அர
சாங்கத்ைத ம் ெந க்க டிக் குள்ளாக்கும் 

வைகயில் ெசயற்ப  வைத  பங்காளி கட்
சி யினர் தவிர்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர  னவின் 
ெபா ச்ெச ய லா ள ம், பாரா  மன்ற 
உ ப் பி ன  மான  சாகர காரி ய வசம் ெதரி
வித்தார்.

 இ  ெதாடர்பில் அவர் ேம ம் குறிப்

பி  ைகயில்,
ெகர வ லப் பிட் டி மின் நி ைலயம் ெதாடர் 
பில் எதிர்க்கட் சி யி ன ம், ஸ்ரீ லங்கா சுதந்
திர ெபா  ஜன ெபர ன கூட்ட ணியின் 
பங்காளி கட் சி யி ன ம் ன்ைவக்கும் 
குற்றச்சாட் க்கள் அடிப்ப ைட யற்றைவ.
ெகர வ லப்பிட் டி  மின் நி ைல யத்தின்07
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08

0808
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12 தல் 19 வைர யி லான வய  பிரிைவச் ேசர்ந்த விேசட ேதைவ 
ைடய பிள்ைளக க்கான ெகாவிட் த ப் சி ெச த் ம் ேவைலத்
திட்டம் ெகா ம்  ேலடி ரிட்ஜ்ேவயில்  ேநற் ன்தினம் ஆரம் பிக்கப்
பட்டேபா ...        (படப்பிடிப் ; ேஜ.சுஜீவகுமார்)
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Rthrf; Nfhshwpdhy; ghjpf;fg;gLk; NehahspfSf;F 

rpfpr;ir mspf;Fk; kUj;JtkidfSf;F mj;jpahtrpa 

cgfuzq;fis toq;Fk; Kaw;rpapd; fPo; ,uj;jpdGup 

Nghjdh  kUj;Jtkidf;F   nrypq;Nfh iy/g;    mz; 

ikapy; High Flow Nasal Cannula (HFNC) fUtpfis

toq;fpaJ. murhq;f kUj;JtkidfSf;F njhlu;r;rp 

ahf cjtpfis toq;fp tUk; nrypq;Nfh iy/g;> 

nfhOk;G njw;F Nghjdh kUj;Jtkid> fSNghtpy> 

Njrpa kUj;Jtkid> nfhOk;G rPkhl;b rpWtu; 

kUj;Jtkid> aho;g;ghzk; Nghjdh kUj;Jtkid 

kw;Wk; fz;b kUj;Jtkid Mfpatw;Wf;F cau; rhu;G 

myFfis HDU (High Dependency Unit) epu;khzpj;J 

fUtpfis cs;slf;fp ed;nfhilahf toq;fpAs;sJ. 

,uj;jpdGup Nghjdh kUj;Jtkidf;F 
Rthrf;fUtpia toq;fpa nrypq;Nfh iy/g;

 (,lJ gf;fj;jpy; ,Ue;J) nrypq;Nfh iy/g; fpisj; jiytu; - ,uj;jpdGup 06 jpU I.M.A.S.gz;lhu> cjtp gpuhe;jpa 

tpw;gid Kfhikahsu; jpU. Gj;jpf tpf;fpukrpq;f> tzpf Nkk;ghl;L Kfhikahsu; jpU. Jrhu gz;lhu> tzpf 

Nkk;ghl;L nghJ Kfhikahsu; N[h n[atu;j;jd> kUj;Jtkid gzpg;ghsu; lhf;lu; mNdh[h nuhl;upNfh 

kw;Wk; MNyhrfu; ENT mWit rpfpr;ir epGzu; lhf;lu; khjtpfh jahuj;d> nrypq;Nfh iy/g; epWtdj;jpd; 

Nkw;ghu;itahsu; jpU. mnd];yp Nuh`pj> fpis jiytu; - ,uj;jpdGup 02 jpU. rpe;jf Nuh`d kw;Wk; fpis 

jiytu; - ,uj;jpdGup 03 jpU.`u;\d rk;gj; MfpNahiu glj;jpy; fhzyhk;.

,yq;ifapd; ghupa b[pl;ly; Gj;jh

f;fq;fisf; nfhz;l tq;fpahd 

HNB> cs;ehl;L ,iwtup jpizf;f

sj;jpw;F (IRD) epfo; Neu xd;iyd; 

fl;lz nfhLg;gdT (real-time online) 
trjpfis mjd; ngUepWtdf; 

fl;lzj; jPu;T jskhd PAYFAST 

%yk; toq;f Lanka Clear cld; 

$l;L Nru;e;Js;sJ.

,e;j $l;lhd;ikahdJ HNB 

tu;j;jf thbf;ifahsu;fSf;F 24 

kzp NeuKk;  IRDf;F Neub mZfy; 

kw;Wk; mtu;fspd; HNB PAYFAST 

njhlu;Gila fzf;FfspypUe;J 

Neubahf gzk; nrYj;Jk; jpwid

toq;FfpwJ. guptu;j;jidfs; 

epiwtile;j gpd;du; me;j

fl;lzk; nrYj;Jk; eltbf;if 

G+u;j;jpa ile;jj w;fhf      thbf;ifahs

u;fSf;F b[pl;ly; cWjpr; rhd;wpjo; 

xd;W toq;fg;gLtJld; gzk; 

me;j jpizf;fsj;jpd; fzf;fpy; 

cldbahf tuT itf;fg;gLk;.

HNB PAYFAST vd;gJ kiwf;fg;gl;l

fl;lzk; mwptpf;fg;glhj thbf;if 

ahsu;fSf;F kpfTk; kypthd 

b[pl;ly; tq;fp jPu;thFk;. PAYFAST 

%yk;> thbf;ifahsu;fs; kw;Wk;

Copau;fSf;fhd rk;gsq;fs;> 

Nrit toq;Feu;fspd; nfhLg;gd 

Tfs;> Dividend fl;lzq;fs; 

kw;Wk; EPF / ETF nfhLg;gdTfs; 

midj;ijAk; vspjhf Nkw;

nfhs;s KbAk;.

Real-time Online fl;lzk; nrYj;Jk; trjpfis 
toq;f Lanka Clear cld; $l;LNru;e;Js;s HNB

Njrpa kUj;Jtkidapd; fPo; ,aq;Fk; kPnjhl;lKy;y 

Nfhtpl; -19 ,ilepiy rpfpr;ir ikaj;jpw;F mghd;]; 

epWtdj;jpdhy; itu];fSf;F vjpuhf nray;gLk; LG 

Lty; $y; ,d;ntu;l;lu; tspr;rPuhf;fpfs; ed;nfhilahf 

toq;fg;gl;lJ.

Nfhtpl; -19  njhw;WNehapdhy;  ghjpf;fg;gl;Ls;s   kf;fis 

kw;Wk; Rfhjhuj; Jiwia tYg;gLj;Jk; Nehf;fj;jpy; 

mghd;]; epWtdj;jpdhy; Muk;gpf;fg;gl;Ls;s 'J}a; 

ikahd Rthrk; - MNuhf;fpakhd vjph;fhyk;” vd;w 

fUj;jhf;fj; jpl;lj;jpd; fPo; Njrpa kUj;Jtkidapd; 

fPo; ,aq;Fk; kPnjhl;lKy;y ,ilepiy rpfpr;ir 

ikaj;jpw;F itu];fSf;F vjpuhf nray;gLk; LG 
Lty; $y; ,d;ntu;l;lu; tspr;rPuhf;fpfs; ed;nfhilahf 

toq;fg;gl;ld.

,e;j ed;nfhil epfo;thdJ nrg;lk;gu; 07> 2021 

md;W nfhs;Sg;gpl;b mghd;]; viyl; fhl;rpaiwapy; 

ele;jJ. nfhs;Sg;gpl;b mghd;]; viyl; fhl;rpaiw 

Kfhikahsh; n\`hd; G`hup mth;fshy; = 

[atu;j;jdGu Nuhl;lup fpsg; jiytu; lhf;lu;. jk;kpfh 

mjpfhuptj;jNf mth;fsplk; mjpfhug;G+u;tkhf ,e;j 

tspr;rPuhf;fpfs; toq;fg;gl;lJ. 

kPnjhl;lKy;y Nfhtpl; -19 ,ilepiy rpfpr;ir ikaj;jpw;F 
Abans LG Lty; $y; ,d;ntu;l;lu; tspr;rPuhf;fpfs; 

= [ath;jdGu Nuhl;lhpfof jiyth; Dr.jk;kpf;f 

mjpfhhptj;jNf mth;fsplk; mghd;]; viyl; 

fhl;rpaiw Kfhikahsh; nr`hd; G`hhp 

tspr;rPuhf;fpfis ifaspf;fpd;whh;.

,yq;ifapd; kpf cd;djkhd fz; 

guhkupg;G jPu;Tfspid toq;Fgtu;fshd 

Vision Care> jkJ GJg;gpf;fg;gl;l tprhykhd 

nts;stj;ijf; fpisapid ,y. 30> fhyp 

tPjp> nfhOk;G 06.> vDk; Gjpa tpyhrj;jpy; 

jpwe;J itj;Js;sJ. ,j;jpwg;G tpohthdJ 

Rfhjhu mjpfhupfshy; toq;fg;gl;l Rfh 

jhu topfhl;Ljy;fSf;fika kpfTk; vspa 

Kiwapy; ,lk;ngw;wJ. ,f;fpisahdJ 

etPd cl;fl;likg;G kw;Wk; mjpetPd 

fUtpfisAk; nfhz;Ls;sJ. mj;NjhL 

ed;F gapw;rp ngw;w> mDgtk; tha;e;j fz; 

kw;Wk; nrtpg;Gyd; guhkupg;G epGzu;fshy; 

epu;tfpf;fg;gLfpwJ. ngupa cs;sf mikg;G

ld; Vuhskhd thfd epWj;Jkpl trjpfis

Ak; nfhz;Ls;sJ. 

Nkk;gLj;jg;gl;l Nritfis toq;Ftjw;fhf Vision Care nts;stj;ijf;fpis ,lkhw;wk; 

cs;ehl;L jpwikrhypfspd; Gj;jhf;fq;fs; kPJ kpFe;j

ftdk; nrYj;jp tUfpd;w ne];Ny epWtdk;> 

mjd; xU gFjpahf jdJ Nestlé Connect University 
Innovation Challenge %ykhf Cl;lr;rj;J kw;Wk; 

epiyNgz;jfik njhlu;ghd rpe;jidfSf;fhf 

200 Nghl;bahsu;fs; kj;jpapypUe;J %d;W gl;ljhup 

khztu;fs; mzpfSf;F tpUJfis toq;fpAs;sJ. 

Cl;lr;rj;J kw;Wk; epiyNgz;jfik Mfpa ,U 

mk;rq;fspYk; Gj;jhf;fkhd topapy; rpe;jpf;Fk; 

jpwid Cf;Ftpj;J> Mjupf;Fk; Nehf;Fld; fsdp> 

= n[atu;j;jdGu> nfhOk;G kw;Wk; nkhul;Lit 

Mfpa ehd;F gy;fiyf;fofq;fspYs;s gl;ljhup 

khztu;fSf;fhf 2020 Mk; Mz;bd; gpw;gFjpapy; 

,g;Nghl;b Muk;gpj;J itf;fg;gl;lJ. ,jpy; gq;Nfw;W

s;s midj;J mzpfSk; cs;ehl;L %yg;nghU

l;fisg; gad;gLj;Jk; Cl;lr;rj;J epuk;gpa jahupg;Gf;f

Sf;fhd rpe;jidfs; kw;Wk; epWtdj;jpd; Rw;Wr;#oy;

epiyNgz;jfikia Nkk;gLj;Jk; Kaw;rpfs; 

njhlu;gpy; xd;wpize;J rpe;jidfis ntspf; 

nfhz;L tUtjw;F ,lkspf;fg;gl;ld. ,e;j epfo;

r;rpj;jpl;lk; mtu;fSf;F epGzu;fs; kw;Wk; topfhl;bf 

Sld; Nghl;bahsu;fs; jq;fs; rpe;jidfis fUj;jpay; 

tbtj;jpypUe;J khjpup tbtj;jpw;F vLj;Jr; nry;yTk;> 

tbtikg;G rpe;jid kw;Wk; tpiujpwd; nfhz;l 

topKiwfisg; gad;gLj;jTk; cjtpAs;sJ.

cs;ehl;L jpwikrhypfspd; Gj;jhf;fq;fSf;F ifnfhLj;jy;: 
Nestlé Connect University Innovation Challenge 

,lkpUe;J tyg;Gwkhf: ne];Ny yq;fh epWtdj;jpd; Kfhikj;Jtg; gzpg;ghsuhd /Ngg;up]; 

fhtypd; mtu;fs; Nestlé Connect University Innovation Challenge Nghl;bapd; ntw;wpahsu;fshd ,\

hdpfh nrdtpuj;d> tpe;Jy ngNuuh kw;Wk; jU\p ke;Jypfh MfpNahUld; fhzg;gLfpd;whu;.

ehl;by; Nkhrkhf gutp tUk; nfhtpl;-19 njhw;Wg; 

gutYf;F vjpuhd Nghuhl;lj;Jf;fhf Gj;jsk; Mjhu 

itj;jparhiyf;F capu; fhf;Fk; ntd;bNyw;wu; 

fUtpia (non-invasive ventilator) mkhdh tq;fp 

md;gspg;Gr; nra;jpUe;jJ. 

mkhdh tq;fp-ntd;bNyw;wu; fUtpfs; md;gspg;G

mkhdh tq;fpapd; Gj;jsk; fpis Kfhikahsu; md;tu; rjhj; mtu;fs;> Gj;jsk; Mjhu itj;jparhiyapd; 

kUj;Jt nghWg;gjpfhup itj;jpau;. vr; N[ vk; V J\;ae;j mtu;fsplk; ,e;j capu; fhf;Fk; ntd;bNyw;wu; 

fUtpia md;gspg;Gr; nra;tijAk;> mUfpy; itj;jparhiy kUj;Jt MNyhrfu;fshd itj;jpau;. rhgpj; 

md;tu; kw;Wk; itj;jpau; rhdf uj;ehaf;f kw;Wk; cjtp fpis Kfhikahsu; nkh`kl; -pghrPy; MfpNahUk; 

fhzg;gLfpd;wdu;.

Kd;fs Rfhjhu cj;jpNahfj;ju;fspd; fLikahd 

mu;g;gzpg;Gldhd ciog;ig nfsutpf;Fk; tif 

apy;> Njrpa njhiyj;njhlu;ghly; njhopy;El;g jPu;Tfs; 

toq;Fuhd SLT-MOBITEL> Rfhjhuj; Jiwiar; Nru;e;j

tu;fSf;fhf tbtikf;fg;gl;l ,ytr njhiyj;njhlu;

ghly; ,izg;Gj; jPu;Tfis toq;f Kd;te;Js;sJ. 

kDrj; njuz cld; ,ize;J Kd;ndLf;fg;gLk; 

,e;j nraw;ghbD}lhf %d;W khj fhyg;gFjpf;F 

Rfhjhuj; Jiw Copau;fs; kw;Wk; mtu;fspd; 

FLk;gj;jhUf;F ,ytr SLT-MOBITEL Fuy; kw;Wk; 

Nll;lh ,izg;Gj; jPu;Tfs; toq;fg;gLk;.

nghJ Rfhjhu gupNrhjfu;fs;> jhjpau;> Jiz Copa

u;fs; kw;Wk; jfdrhiy gzpahsu;fs; cw;gl  14 

gFjpfisr; Nru;e;j Rfhjhu guhkupg;G gzpahsu;fSf;F 

,e;jr; rYifia SLT-MOBITEL N`hk; my;yJ 

nkhigy; ,izg;GfSf;F ngw;Wf; nfhs;syhk;. 

,e;j nraw;ghl;bd; mwpKf epfo;T ehnfhl-Njrpa 

Rfhjhu Nritfs; epWtfj;jpy; (NIHS) ,lk;ngw;wJ. 

NIHS ,d; gzpg;ghsu; itj;jpau;. jku fSNghtpy> 

fSj;Jiw nghJ itj;jparhiyapd; gzpg;ghsu; 

itj;jpau; gpujPg; ul;dNrfu> Rfhjhuj; Jiw gzpahs

u;fs; kw;Wk; SLT-MOBITEL Copau;fs; ,jpy; fye;J 

nfhz;ldu;.

SLT-MOBITEL  Kd;fs Rfhjhu gzpahsu;fSf;F ed;wp 
njuptpf;Fk; tifapy; tpNrl ,izg;Gr;rYiffs;
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இந் திய வம்சா வ ளிைய ேசர்ந்த இந்  உயர்
குல ெகா ம்பில் சட்டத்த ர ணி யாக பணி

 ரி ம் 1991ஆம் ஆண்டில் பிறந்த ேரவதி 
நட்சத் திரம் உைடய மண ம க க்கு படித்த 
தகுந்த ெதாழில் ரி ம் மண மகன் ேதைவ. 
ெதாடர்  : 077 2598319

Vegetarians யாழ். மண ம கன்மார் :BSc 
1993, 1990 / Dentist 1989 / Doctor 1989 
/ UK Citizen 1989ஆம் ஆண்  மண ம கள்
மா க்கு வரன்கள் ேதைவ. மஞ்சு தி  ம
ண ேசைவ. 16/1, Alexandra Road, ெவள்ள
வத்ைத. 077 8849608, 076 5256482

27 வய  ேராமன்  கத்ே தா லிக்க ,   ெதாழில்
 ரி ம்  பட்ட தாரி  மண ம க க்கு  தகுந்த 
வரன் எதிர்பார்க்கப்ப  கின்ற  . (ேராமன் 
கத்ே தா லிக்கம்  வி ம்பத்தக்க  ) ெதாடர்

 க க்கு : 0772750812 
*********************************

யாழ்ப்பாணம், வட ம ராட்சி இந்  ேவளா 
ளர் 1988 மி  க சீ ரிடம் நான்காம் பாதம் கிர
க பாவம் 32, லண்டன் PR, ெபாறி யியல் 
பட்ட தாரி உயரம் 176Cm மணமக க்கு 
மணமகள் ேதைவ. ஆங்கில ெமாழி 
த்ேதர்ச்சி டனான பட்டதாரி வரேவற்க 
த்தக்க . ெதாடர் க்கு : Whatsapp/viber : 
071 8287793, 077 1613060 

எல்ப் பிட் டிய  பிர ேத சத்ைத வசிப் பி ட மா
கக்ெ காண்ட  க் கு லத்ேதார்  1979இல் 
பிறந்த தற்ே பா  ெகா ம்பில்  பிர ப ல
மான  தனியார்  நி  வ னத்தில்  கட ைம
யாற் ம்  Manager ஆக ெதாழில் ரி ம் 
மண ம க க்கு  பண் ள்ள மண ம கைள  
ெபற்ேறார்  எதிர்பார்க் கின்றனர் . ெதாடர்

 க க்கு : 0776379154, 071 5859576

கம்ப ைளைய  வதி வி ட மாகக் ெகாண்ட  
க் கு லத்ேதார் . 1989 இல் பிறந்த சம் 

, கடகம் ராசி தற்ே பா  கட்டாரில் பிர
பல தனியார்  நி  வ னத்தில் Account 
ஆக நிரந்தர ேவைல ெசய் கின்ற 
(B.S.Accounting Degree, Fully Completed 
Cima (uk) பட்ட தாரி  மண ம க க்கு  பண்
ள்ள  பட்ட தாரி  மண ம கைள தாயார்  
எதிர்பார் கின்றார் . வர தட்சைன  எதிர்
பார்க்கப்ப ட மாட்டா . . Tel : 0754104377, 
0770099916

மட்/ேவளாளர் ஆசி ரி ய ராகப் பணி
யாற் ம் 49 வய ைடய இந்  மண ம
க க்கு ெபற்ேறார் 42 இற்கு குைறந்த 
வய  ைடய வர ைனத்ேத  கின்றனர். 
வய  ேவ  பா டின்றி எவ ம் விண்ணப்
பிக்கலாம். ெதாடர்  : 076 4260219

யாழிந்  ேகாவியர் + ேவளாளர் கலப் , 
1983இல் பிறந்த தற்ெ பா  ெகா ம்பில் 
பிர பல தனியார் நி வனத்தில் 
நிரந்தர ேவைல ெசய்கின்ற பட்டதாரி 
மணமக க்கு அரச, தனியார் ைறயில் 
ெதாழில் ரிகின்ற மணமகள் ேதைவ. 
ெதாடர்  ெபற்ேறார். 077 2393471
*********************************

யாழ். இந்  ேவளாளர் ெபண் ங் கு 
தீ , 1986, ேகட்ைட ெசவ்வாய் குற்றம் 
இல்ைல சுவிஸ், கனடா படித்த மண
மகன் ேதைவ. 1986 ெபண் ஆயி லியம் 
லக் கி ணத்தில் ெசவ்வாய், பாவம் 55, 
உயரம் 5' 7" படித்த மண மகன் கனடா, 
அ ஸ் தி ேர லியா, லண்டன் ேதைவ. 
1981 ெபண், அ ஷம், உயரம் 5' 
7" ெவளி நா , உள்நா  மண மகன் 
ேதைவ. 1990 ஆண் லண்டன் ஆயி
லியம் 7இல் ெசவ்வாய் காைர நகர் 
மண மகள் ேதைவ. 1982 ஆண் Jaffna 
University Lecturer 4இல் ெசவ்வாய் சனி, 
படித்த மண மகள் ேதைவ. 1989 ெபண் 
கனடா மண மகன் ேதைவ. 1990, 1994 
ஆண் கனடா மண மகள் ேதைவ. 078 
5793308
*********************************

”வாழ் க்கு வழி காட் ம் ” மீனாட்சி சுந்
த ேர சு வரர்  தி  மண ேசைவயில்  பல்லா
யி ரக்க ணக்கான  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 க்காராம வீதி (விகாைர ேலன்), 
ெவள்ளவத்ைத . கிைள – தாவைள 
கரணவாய், கரெவட்டி. 077 9739558
*********************************

அ  வ லக ேவைல வாய்ப்

ெ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 ய வர்கள் மட் ம் ெதாடர்  ெகாள்
ள ம். (Email :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 தி நி திகள் ேதைவ. பாட
சாைல உப க ர ணங்கள் கக்க வ சங்கள் 
ஹாட்ெவயார் ெபா ட்கள் ேபான்ற 
ைறயில் அ  பவம் உள்ள வர்கள் விண்
ணப் பிக்கலாம். அ  ப வ மற்ற ஆர்வம் 
உள்ள வர்க க்கு பயிற் சி ய ளிக்கப்ப ம். 
உடன் ெதாடர்  க க்கு : 071 8843556

ெமாரட் வ  Hardware Importing Company 
இற்கு  இரண்  Accounts Assistant 
Computer Knowledge உடன் இரண்  
வ ட அ  ப வத் டன்  ேதைவ. Call 
0772484825, 011 3041916 Email CV to 
m.musni77@gmail.com 

சிறிய Office ஒன் க்கு Accounts அ
பவம் உள்ள 20 – 45 வய க்கு இைடப்
பட்ட சிங்களம் எ த கைதக்கத் ெதரிந்த 
ஒ  ெபண் ேதைவ. Covid – 19 த ப்  
ஊசி 2 ேபாட்ட வர்கள் வரலாம். ெதாடர் 
க க்கு – 0777 483244

ெவள்ள வத்ைதயில் உள்ள சுப்பர் 
மார்க்கட் ஒன் றிற்கு ெபண் காசாளர், சுப்
பர்ைவசர் ேதைவ. ன்ன  பவம் உள்ள 
ெவள்ள வத்ைதைய சூழ உள்ள பகு தி
களில் வசிப்ப வர்கள் வி ம்பத்தக்க . 
075 8005057
*********************************

ேஹாட்டல் /ேபக்கரி 

மட்டக்க ளப்பில்  உள்ள பிர பல்ய
மான  Tourist Hotel இற்கு Manager Asst 
Cook, Room Boy, Waiter ேதைவ. தகு
தி ள்ள வர்கள்  ெதாடர்  ெகாள்ள ம் . 
0779924599, 0773503826

ெகா ம்பில் அைமந் ள்ள பிர பல 
ைசவ உண வகம் ஒன் க்கு பின்வ ம் 
ஆட்கள் (ஆண், ெபண் இ  பா லா ம்) 
உட னடி ேதைவ. Bill Master, பார்சல் கட்
டத்ெத ரிந்த வர்கள் (சம்பளம் 35,000/= 
இல் இ ந் ) மற் ம் Waiters, ேதாைச, 
பராட்டா ேபாடத்ெத ரிந்த வர்கள். வய  
எல்ைல 18இல் இ ந் . உண , தங் கு
மிடம் இலவசம். 077 3058043

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

சைமயல் /பராமரிப்
ெகா ம் பி ள்ள 2 ேபர் ெகாண்ட தமிழ் 
இந்  வீட் டிற்கு வீட்  ேவைலக்கு 
சைமயல் ெதரிந்த ஒ  ெபண் பிள்ைள 
ேதைவ. எதிர்பார்க்கும் சம்பளம் வழங்க 
ப்ப ம். சகல வசதிக ம் உண் . 
படிப்படியாக சம்பளம் அதிகரிக்கப்ப ம். 
தகுதியானவ க்கு நிரந்தரத்ெதாழில் 
வாய்ப்  உண் . ெதாடர்  : Ravi 0777 
245028

ெகா ம்பில்  உள்ள வீட் டிற்கு  சைமயல் 
மற் ம் பரா ம ரிப்   ேவைலக்கு பணி 
ப்ெபண்  ேதைவ.  50 வயதிற்கு குைற 
வான வீட்டில் தங்கியி ந்   ேவைல 
ெசய்பவர்கள்  வி ம்பத்தக்க  . ெதாடர்  
காைல 9 மணிக்கு பிறகு ெதாடர்  : 
0760606811

ெதஹி வ ைளயில் உள்ள சிறிய வீ  ஒன்
றிற்கு வீட்  ேவைல ெசய்வ தற்கு 20–
45 வய திற்கு உட்பட்ட தங்கி ேவைல 
ெசய்யக் கூ டிய பணிப்ெபண் ேதைவ. 
மாதம் 23,000/= சம்பளம். 077 3778858

ெதஹி வ ைளயில் உள்ள ெதாழி லகம் 
ஒன் றிற்கு பல காரம் ெசய்ய, ைகஉ தவி 
ெசய்ய தமிழ் ெபண்கள் ேதைவ. சம்பளம் 
ேபசித் தீர்மா னிக்கப்ப ம்.075 4918984
*********************************
ைதயல் /அழ குக்கைல

ெதஹி வ ைள யி ள்ள ைதயல் நிைல ய
ெமான் றிற்கு Overlock மற் ம் Patloack 
ெமஷின் ேவைல ெதரிந்த ெபண்கள் 
ேவைலக்கு ேதைவ. காைல –8 மாைல 5 
மணி வைர. 077 9940206, 077 4191700
*********************************

பா  காப்    / சாரதி 
ெகா ம்  – 15 இல் உள்ள Company 
இற்கு கன ரக சாரதி ஒ வர் ேதைவ. Out 
Station ட் நன்றா கதத் ெதரிந்த அ
பவம்   உள்ள நபர்  ேதைவ . சம்பளம் 
Basic 38,000/= ெகா க்கப்ப ம் . T.P: 
0740771667

ெகா ம்பில்  உள்ள ஹாட்ெவ யா ெரான்
றிற்கு  ெலாறி சாரதி (Heavy Vehicle) 
ேவைலக்கு  ஆள் ேதைவ . சம்பளம் 
(25000 + 15000 + 5000+ /=) வழங்கப்
ப ம் . மைல ய கத்தவர்  வி ம்பத்தக்
க  . வய  எல்ைல 25 – 35. ெதாடர்  க
க்கு  077 8436740

ெகா ம்பில் உள்ள சில்லைற கைட ஒன்
றிற்கு 30 வய திற்கு உட்பட்ட  மைல
ய கத்தமிழ் டிைரவர் ேதைவ. ஆட்ேடா, 
ேவன் டிைரவிங் ெதரிந்த சில்ல ைறக்க
ைடயில் ன் அ  பவம் உள்ள வர்கள் 
ெதாடர்  ெகாள்ள ம். சம்பளம் 50,000/=. 
075 8974465
*********************************
விற்ப ைன யாளர் ேதைவ
ெவள்ள வத்ைதயில் உள்ள சீெமந்  விற்
பைன நிைல யத் திற்கு Bill எ வதற்கு 
தமிழ் Bill Clerk ேதைவ. ன்ன  பவம் 
உள்ள இ  பா லா ம் விண்ணப் பிக்
கலாம். சம்பளம் ேபசித் தீர்மா னிக்கலாம். 
075 4918984

ெகா ம்பில் உள்ள சில்ல ைறக்கைட 
ஒன் றிற்கு சில்லைறக் கைடயில் ேவைல 
ெசய்த அ  பவம் உள்ள 30 வய திற்கு 
உட்பட்ட ஆட்ேடா ேவன் மைல யக 
தமிழ் டிைரவர் ேதைவ. சம்பளம் 50,000/= 
தங் கு மிடம் தரப்ப ம். 075 8974465
*********************************
ெபா  ேவைல வாய்ப்

ெகா ம்பில்  உள்ள அ  வ ல கத் திற்கு  
சுத் தி க ரிப்பாளர்  (Cleaning) ேவைலக்கு 
ஆள் ேதைவ . சம்பளம் 20000/= வைர 
வழங்கப்ப ம் . தமி ழர்கள்  வி ம்பத்தக்
க  . ெதாடர்  க க்கு : 077 8436740

ெகா ம்பில்  உள்ள ஹாட்ெவயார்  ஒன்
றிற்கு  பாரம் ஏற்றி, இறக்க ேவைல
யாட்கள் ேதைவ . சம்பளம் மாத ெமான்
றிற்கு  45000/= ெதாடக்கம்  60000/=  
வைர உைழக்கலாம் . தங் கு மிடம் மாத்
திரம் வழங்கப்ப ம் . தமி ழர்கள் வி ம்
பத்தக்க  . ெதாடர்  க க்கு : 077 
8436740

எல கந்ைத யி ள்ள  ன்னணி  நி  வ
ன மான  RG BROTHERS (PVT) LTD இல் 
தங்கி  ேவைல ெசய்வ தற்கு  மின் னியல்  
வல் நர்  (Electrician) உட னடி ேதைவ . 
(ெதாடர்  க க்கு  RG Brothers  No.228,  
Canel  Road, Elakanda Hendala, Wattala. 
076 9292323

எல கந்ைத யி ள்ள  ன்னணி  நி  வ
ன மான  RG BROTHERS (PVT) LTD இல்  
ஊழி யர்கள் (Labour) மற் ம் இயந் தி
ரங்கள் இயக் கு பவர்  (Machine Operator) 
உட னடி ேதைவ. தங் கு மிட வச திகள் 
வழங்கப்ப ம் . (ெதாடர்  க க்கு  RG 
Brothers  No.228,  Canel  Road, Elakanda 
Hendala, Wattala. 076 1414274  – Labour 
& 076 9292323 – Machine Operator) 

நாங்கள்  த ம்  Orders ேபாய்  Delivery 
பண்ண ம் , Bill ேபாட ம் ெதரிந்த 
ஒ  ஆண் Out ேபாக ம் ேநரி ம் . சம்
பளம் 28,000/= ெகா க்கப்ப ம் . T.P: 
0740771667

ெகாட்டாவ மற் ம் பன் னிப் பிட்டி 
பிர ேத சங்களில் நிர்மா ணிக்கப்ப ம் 
ெதாடர்ம ைனக்கு படி நி ைலகள் மற் ம் 
கத கள் ெபா த்  வ தற்கான உப ஒப்
பந்த தா ரர்கள் ேதைவ. தங் கு மிட வச
திகள் க த் திற்ெ காள்ளப்ப ம். விைல
பற்றி ெதரிந்  ெகாள்ள அைழக்க ம். 
071 8965323, 077 3576378

இலங்ைகயின் பிர பல நி  வ னங்களின் 
ஒன்றான KG Group of Companies க்கு 
பரா ம ரிப்  ஊழியர் (Maintenance Staff) 
ேதைவ. ேமற் கு றித்த ஊழியர் எங்களின் 
ெசாத் க்கள் மற் ம் கட் டி டங்க க்கு 
ேநரில் ெசன்  மின்சாரம், Plumping 
மற் ம் இதர ப   பார்க்கும் ேவைலகள் 
கால தா ம த மின்றி நைட ெப  வைத 
உ தி ெசய்யக் கூ டி ய வ ராக இ த்தல் 
ேவண் ம். உங்கள் சுய வி ப ரக்ே கா ைவ
கைள kg.group.545@gmail.com எ ம் 
மின்னஞ்சல் க வ ரிக்கு அ ப்ப ம். 
ெதாடர்  க க்கு : 0112 421668, 076 
5308201

த்த ளத்தில் ேவைல ெசய்வ தற்கு 
Plastic Injection Moulding ெமஷின் ஒப்
ப ேரட்டர் ேதைவ. உண , தங் கு மிடம் 
வழங்கப்ப ம். ெதாடர்  க க்கு : 0777 
917449, 077 0033137

அ  மி னியம்  ேவைல யாட்கள் , உத
வி யாட்கள் , ேலபர்ஸ் மற் ம் சீலிங் 
ேவைல யாட்க ம்  ேதைவ. ெதாடர்  : 
0706722776, 0762147304, 0762404997

யாழ்ப்பா ணத் திற்கு   சைமயல் ெதரிந்த  
மற் ம் சாரதி ேவைலத்ெத ரிந்த  ஆண் 
ேதைவ . மற் ம் வீட் ப்ப ணிப்ெபண்  
ேதைவ . T.P: 0777190266

கடிதம்  விநி ேயாகம்  மற் ம்  கைடயில் 
விற்பைன  பணி க க்காக ேமாட்டார்  
ைசக்கிள்  ஓட் நர்  உரிமம் ெகாண்ட 
இளம் ைபயன்  ேதைவ . அைனத்  
சாைல களின்  அறி , ஆங் கிலம் , சிங்கள 
ெமாழி கணினி அறி டன்  வி ம்பத்
தக்க  .  ஆரம்ப சம்பளம் .25000.00.  
0770222225

ெதஹி வ ைளயில் உள்ள ெகாச் சிக்காய் 
மில் க்கு (மிளகாய்) அைரக்க பிேளட் 
மாற்ற ெதரிந்த தமிழ் பாஸ்மார் ேதைவ. 
சம்பளம் 2000/= மற் ம் ேபானஸ் தங் கு
மிடம் தரப்ப ம். 075 8005057

ேமாதைர ெகா ம்  15 இல் உள்ள 
ேவைலத்த ளத் க்கு ெபண்கள் ேதைவ. 
ஒ  நாைளக்கு 880/= படி மாதச்சம்பளம் 
வழங்கப்ப ம். Covid – 19 த ப்  ஊசி 
2 ேபாட்ட வர்கள் வரலாம். வய  20 – 45 
வைர. ெதாடர்  க க்கு – 0777 483244

நாவல , ராஜ கி ரிய , ெவள்ள வத்ைத , 
ேக ெகாட , நார ேஹன் பிட்ட , டயர்  கம்
ப னிக்கு  டயர்   கலட்டி ட்டக் கூடிய 
அ  ப வ ள்ள  டயர்  ேவைல யாட்கள்  
ேதைவ. சம்பளம்  30,000/=. ெதாடர்  : 
0771952043, 0771717111

வத்த ைளயில்  இயங்கும்  சில்லைற  
வியா பார  நிைல யத் திற்கு  Computer 
Billing அ  ப வ ள்ள / அ  ப வ மில்
லாத  ஆண், ெபண்  ேதைவ . G.C.E.O/L 
பயின்ற  ஆங் கில அறி ள்ள வர்கள்  
வி ம்பத்தக்க  . ெதாடர்  : 0777 
832536
*********************************

எம  நி  வ னத்தில்  திேயார்  பரா ம
ரித்தல் , கிளீனிங்  ேவைல , பா  காப்   
ேசைவ  யா ளர்கள்  (தமிழ்) ெகா ம்  , 
யாழ்ப்பாணம்  ேபான்ற  பகு தி க க்கு 
ேதைவ. ற் பதிைவ ேமற்ெ காள்வதன்  
லம்  ெவற் றி டங்க க் கு ேதைவ ேயற்

படின்  அறி விக்கப்ப ம் . அ  வ லக  
ேநரத்தில்  கீழ் குறிப் பி டப்ப ம்  இல 
க்கத் க்கு  ெதாடர்  ெகாள்ள ம் . 074 
0555922

அ  ப வ ள்ள  மின் னி ைணப்பாளர் , 
குழாய்  ெபா த் னர்  இ ம்  ேவைல  
ெதரிந்த வர்கள்  ேதைவ . ெகா ம்  , 
யாழ்ப்பாணம்  பகு தி க ளி லி ந்   ேதர்ந்
ெத க்கப்ப  வார்கள்  . 0729547377
*********************************

கம்பைள  நாவ லப் பிட்டி, ஹட்டன்  பிர
ேத சங்களில் ( 20 – 30 வைர ஏக்கர் ) 
உள்ள ேதயிைல ேதாட்டம்  ேதைவ . உரி
ைம யா ளர்கள்  மட் ம்  ெதாடர்  ெகாள்
ள ம் . 0711 789646, 00971502094505.  
5th October பிறகு ெதாடர்  க க்கு . 
0777 4465593 தரகர்  ேவண்டாம் . 
*********************************

ெகா ம் –13, விேவ கா னந்தா ேம  
பிளட்டில் தலாம் மாடியில் வீ  குத்த
ைகக்கு, வாட ைகக்கு உண் . இரண்  
அைற க ம் பார்க்கிங் வசதி உண் . 
0755 057975, 074 1083628

கிம்  ல எல கிர ண் க்கு அ  கா ைமயில் 
162/428, இரண்  மாடி ெபரிய வீ  வாட
ைகக்கு உண் . ( ம் ைடல் பதிக்
கப்பட்ட) சி  வர்க க்கு பிேல ஏரியா 
உண் . 076 4185077

வத்தைள , வன வா சல ேராட்டில் மீன் 
சந்ைத மற் ம் திய ெமனிங் சந்ைதக்கு 
மிக அ  கா ைமயில்  3 அைற க டன் 
தனி வீ  குத்த ைகக்கு  உள்ள  . வாக
னத்த ரிப் பிடம்   உண்  . ெதாடர்  க
க்கு : 075 5796668

Colombo – 14 இல் அைம தி யான பா
காப்பான  சூழலில் 2 nd Floor இல் விசா
ல மான ேஹால் , 01 Bedroom உடன் 
25000/=. 1 Year Advance இற்கு வீ  வாட
ைகக்கு  உண்  . 3rd Floor இல் Annex 
வாட ைகக்கு உண்  17,000/=. 1 Year 
Advance சிறிய இந் க் கு ம்பம்  வி ம்
பத்தக்க  . வத்தைள அவ ரி வத்ைதயில்  
04 Bedroom, வாக னத்த ரிப் பிடம் , சிறிய 
Garden வச தி டன் ெசௗக ரி ய மான 
Ground Floor வீ  வாட ைகக்கு  உண்   
40,000/=. 1 Year Advance அவ சியம் .  
(Immediate) . Agent 0766657107
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வத்தைள அல்விஸ் ட ண், ைலசியம் 
பாட சா ைலக்கு அ  கா ைமயில் Hall, 2 
Rooms, Kitchen, Bathroom ெகாண்ட 
வீ  வாட ைகக்கு. வாடைக 35,000/= 
Parking Threewheel, Bike. ெதாடர்  க
க்கு : 0767361424

ெதஹி வைள வண்டேவற் பிேளஸில் 3 
அைறகள், 2 குளி ய ல ைறகள் பல்க னி
டன் சகல தள பா டங்க  ட ம் கூடிய 
ெதாடர்மாடி வீ  உட னடி வாட ைகக்கு 
உள்ள . 077 5652278

Colombo–02, First Floor Apartmnet with 
All Facilities Including Security Service 
Carparking Company Executives small 
family preffered Available for sale also 
Inspection on Appointment 077 9831654

ெகாட்டாஞ்ேச ைனயில்  15/=, 40/=, 
45/=, 60/= இற்கு வாடைக. வீ  க ம் 
Hendala யில் 3 BR வீ   குத்த ைகக்
குண்  . வாங்க , விற்க வாட ைகக்கு 
Agent 0712446926

கத்  வாரம் , டிலாஷால் வீதியில்  2 
அைறகள் ெகாண்ட வீ  வாட ைகக்கு 
உண்  .  மாத வாடைக 35000/=. ஒ  
வ ட ற்பணம் . ெதாடர்  க க்கு : 
0112522753, 0760278063

ெகா ம்   – 13  விேவ கா னந்தா  
ேம   ெதாடர்மா டியில்  அைனத்  
வச தி க டன் கூடிய நவீன வீ  வாட
ைகக்கு . இரண்  அைறகள் , Hall, 
Kitchen, Bathroom வச தி க  ைட ய  . 
வாடைக 30,000/=. Advance 400,000/=.  
0714458128

ANNEX  FOR A SMALL FAMILY AND 
THREE SEPARATED ROOMS WITH 
ATTACHED BATHROOM  FOR STUDENTS 
/EMPLOYEES WITH GOOD BEHAVIOR / 
CHARACTER AT DEHIWELA  / PEPILIYANA 
ROAD WITH ALL CONVENIENCE,  ACCESS 
TO COLOMBO DEHIWELA/ NUGEGODA. 
071 7687373, 011 2765569

ெசாய்சா ர  ெதாடர்மா டியில்  இரண்   
அைறகள்  ெகாண்ட  வீ  வாட ைகக்கு  
உண்  . ெதாடர் க்கு : 0775924859

ெவள்ள வத்ைத  Ramakrishna Road இல் 
2 அைற கைளக் ெகாண்ட Apartment 
வார , மாத கு  கிய கால வாட ைகக்
குண்  . 0775132459

கி  லப்ப ைனயில்  3 ப க்ைக யைற 
வீ  சகல வச தி டன் வாட ைகக்கு  
மாதம் 35,000/=.  6 மாத ற்பணம் , 
2 ப க்ைக யைற தைர வீ  Tile ஒ  
பாத் ம் குத்த ைகக்கு . குத்தைக 20 
இலட்சம் . மாதம் 7000/=. 0774516822

ெவள்ள வத்ைத  விேவ கா னந்த  வீதியில்  
தனி வழிப்பா ைத டன்  சகல வச தி க
டன் Room ஒன்  வாட ைகக் குண்  

. ெதாடர்  : 0754099353 தரகர்  ேதைவ
யில்ைல ..

வத்த ைளயில்  வீட்  ட னான வணிக 

நட வ டிக்ைக க க் கு ரிய  காணி விற்ப

ைனக்கு . நீர்ெகா ம்   மற் ம் கண்டி 

வீதிக க்கு மிக அ காைமயில் . விைல 

12 மில்லியன் . ேபசித்தீர்மானிக்கலாம் . 

ெதாடர் க க்கு  : வன்  – 0772974290

ெசாய்சா ர, B26, 1ஆம் மாடியில் 2 ப க்

ைக ய ைறகள் Fully Tiled AC, Hotwater, 

Pantry Cupboard விற்ப ைனக்கு. 67 

இலட்சம். 071 9900211

இரத்ம லான  ெதாடக்கத்தில்  த்தம் திய 

3BR ெதாடர்மாடி வீ  2nd Floor இல் 17. 

5m இற்கு விற்ப ைனக் குண்  . ேம ம் 

ெகாட்டாஞ்ேச ைனயில்  3,  3 1/2,  5, 71/2 

P வீ  க ம்  விற்ப ைனக் குண்  . வாட

ைகக்கும்  வீ  க ண்  . 0712446926

ெகா ம்  , அ த்மா வத்ைதப்  பகு தியில் 

உள்ள அன் ஸ்  பிேளசில் வீ  விற்

ப ைனக் குண்  . ேகம் பிரிஜ்  சர்வ ேதச  

பாட சாைல மற் ம் ைற க பகு திக்கு 

மிக அ கில் . ெதாடர்  : 0752941265

மட்டக்க ளப்  , கல்லடி   கத் 

வாரம் , திய டச் பார் வீதியில் வாவிக்

கைர  பக்க மாக  72 . 5 ேபர்ச் உ  திக்

காணி  விற்ப ைனக் குண்  . விைலைய 

ேபசித் தீர்மா னிக்கலாம் . ெதாடர்  க க்கு 

: 0762559771

மட்டக் குளி, கதி ரா ன வத்ைதயில் சகல 

வச தி க டன் கூடிய மாடி வீ  (Two 

Seperate Home) விற்ப ைனக் குண் . 

ெதாடர்  க க்கு : 077 0122388

ெவள்ள வத்ைத தயா வீதியில் அைமந்

ள்ள அ க் கு மாடி கட் டி டத்தில் 3ஆம் 

மாடியில் 3 Bedrooms வீ  விற்ப ைனக்

குண் . 1560Sq.Feet விைல 35 Million. 

ேமல திக விப ரங்க க்கு : 076 8240781

ெபல வத்ைத, பத்த ர ல்ல (Off Diyawanna 

Garden வீதி Near Pelawatte Lake) 

இல் 2500 ச ர அடி 6.52 ேபர்ச்சஸ் 3 

அைறகள், 2 குளி ய ல ைற க டன் 2 மாடி 

வீ  விற்ப ைனக்கு. 29.5 மில் லியன். 077 

4165281

காங்ேக சன் ைற கீரி மைல வீதிைய 

கப்பாக ெகாண்ட ம், மாவிட்ட ரம் 

கந்தசாமி ேகாவிலிலி ந்  500 மீற்றர் 

ெதாைலவி ள்ள 100 ேபர்ச்சஸ் காணி 

பா காப்பான சூழலில் விற்பைனக்கு 

உள்ள . 1 ேபர்ச் 860,000/=. 078 8241134

ெவள்ள வத்ைத (Marine Drive) Facing 

IBC Road இல் இ  ப க்ைக அைற, 

இ  Attached Toilet, Luxury Apartment  

(4th Floor) விற்ப ைனக் குண்  . (தரகர்  

ேதைவ யில்ைல ) 0721340226

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

ெவள்ள வத்ைதயில்  இரண்   ப க்
ைக யைற , இரண்   குளி ய ல ைற டன்  
Apartment வீ  வாட ைகக்கு . மாதம் 
55,000/=. 076 8009333, 0755575933

ெதஹி வைள  ெவள்ள வத்ைதயில்  Luxury 
Apartment 2, 3, 4, 5 Bedrooms (A/C) தள
பா டங்க டன்  கிழைம , மாத வாட ைகக்
குண்  . 0756274967

ெவள்ள வத்ைதயில்  30/=, 35/=, 60/=, 
45/=, 75/= ெதஹி வ ைளயில் 25/=, 35/=, 
40/=, 55/= வாட ைகக் குண்  . அத் டன்  
விற்ப ைனக்கு  85 இலட்சம் , 1 ேகாடி 50 
இலட்சம் . 0778139505, 0718916249

ெ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, 0710667511

ெவள்ள வத்ைதயில் இரண்  அைற வீ  
சகல தள பாட வச தி க டன் (AC, Non AC) 
கு  கிய கால வாட ைகக்கு ெகா க்கப்
ப ம். ெதாடர்  : 077 9920497

ெகா ம் –04, Global – Tower இல் 
கடற்கைர கப் டன் 01, 02, 03 
ப க்ைக அைற க டன் கு  கிய, 
நீண்ட காலத் திற்கு சகல சைம ய லைற 
உப க ர ணங்க டன், Washing Machine, 
குளிர்சா த னப்ெபட்டி, Hotwater, தனி வாக
னத்த ரிப் பி டத் டன் பா  கா வலர் வச தி க
டன் வாட ைகக்கு. 3 ப க்ைக ய ைறகள் 

Apartment கு  கி ய கால வாட ைகக்கு 
8,500/= சக ல ம் உட்பட. 077 1434343

ெவள்ள வத்ைதயில்  அைறகள் , Annex 
சகல வச தி க டன்  ெபண்க க்கு  
மட் ம்  வாட ைகக் குண்  . 0766984591

ெவள்ள வத்ைத  தள பாட  வச தி டன்  
தனி வீ   நாளாந்த  வாட ைகக் குண்  . 
0770471711

வத்தைள ெவலி ய  ைனயில்  மிகப்ெப
ரிய  2 ப க்ைக  அைற ம்  இன் ம்  
ஒ  சிறிய அைற, ெபரிய ேஹால், சாப்
பாட்  , சைமயல் அைற க ம் பாத் ம் 
சகல வச தி க ம் நிைறந்த ேமல் மாடி 
வீ  கூலிக்கு . Tel: 0777468129

வத்தைள  எவ ரி வத்ைதயில்  வீ  ஒன்   
குத்த ைகக்கு  உள்ள  . ெதாடர்  ெகாள்ள 
ேவண் டிய இலக்கம் 0775773296, 
0773407738

Alwis Place, De – Silva Road, Kalubowila 
Hospital இ ந்   1/2 km ரத்தில்  
3ஆம் மாடி வீ  வாட ைகக்கு  உண்  . 
2 Bedroom, 1 Bathroom, Hall 01, Kitchen 
– 01, வாடைக Rs.28000/=. ெதாடர்  க
க்கு  – 0771906079

Wattala, Averiwatta Road யில்  சுற் றி ம்  
மதி ல ைமக்கப்பட்ட  அைம தி யான 
சூழலில்  4 Rooms, 2 Bathrooms ெகாண்ட 
வீ  வாடைகக்கு உண்  . With Parking 
35000/=. Advance 1 1/2 Year. 0764713644, 
0773904765
*********************************

பம்ப லப் பிட் டியில் சாப்பாட்  ேமைச 
+6 கதிைரகள், Computer Table, கேபாட், 
ேசாபா ெசட், சில்வர் ெபா ட்கள் என்பன 
விற்ப ைனக் குண் . 011 2503428
*********************************

Electric Sooters, மின்சா ரத்தில் ஓ ம் 
Scooter, வாகன ஓட் னர் அ  ம திப்பத்
திரம் ேபான்ற எ ம் இந்த Scooter ஓட்  வ
தற்குத் ேதைவ யில்ைல. ஒ  ைற சார்ச் 
ெசய்தால் 75Km ஓடக் கூ டி ய . விைல ம் 
குைற , இயங்கும் ெசல  ேபான்றைவ 
மிக ம் குைற , அர சாங்க ம் Electric, 
எலக்ரிக் வாகனப் பாவ ைனைய ஊக் கு
விக் கின்ற . 83, Manning Place, ெவள்
ள வத்ைதயில் பார்ைவ யி டலாம். 0777 
271364, 0777 285364

Toyota AXIO கார் விற்ப ைனக்கு. 2017 
பதி  CAW9– – –நம்பர் 15000KM ஓடி
ய . 11 Million தல் உரி ைம யாளர் 
ெகா ம் –06. ெதாடர்  : 076 0331432
*********************************

நீங்கள்  அடகு ைவத்த  நைக கைள மீட்க 
டி யாத  நிைலயில்  நாங்கள் அதைன 

மீட்  அதற்கான ெப  ம திப்பணம்  அவ்
வி டத் தி ேலேய  தரப்ப ம் . ெதாடர்  க
க்கு  ராஜ் –  0760316307

பல வ டம்  அ  ப வ ள்ள வர்க ளினால்  
உங்கள் வீட்ைட தி தாக தி த்தேவா , 
திய வீட்ைட கட்டேவா  டி ம் . 
குைறந்த ெசலவில் உ  தி யான  வீட்ைட 
கட் ேவாம் . 0752121517

தி ய வர்கைள  பரா ம ரித்தல் , வீ  , 
அ  வ லகம் கிளீனிங்  ெசய்ப வர்கள்  , 
பா  காப்  உத் தி ேயா கத்தர்  எம் மிடம்  
(திறைம உள்ள வர்கள்) உண்  . ெதாடர்

 ெகாள்ள ம் : 0740555922

வீட்ைட கட்டேவா , பைழய  வீட்ைட  
ப் பிக்கேவா  House Repairing, Painting, 

Pipeline, Carek work, Tiles Work, Water 
Proofing, Gypsum Partition, Gypsum 
Ceiling, Aluminium Hall Work, சகல தி த்த 
ேவைலக க்கும்  தரமான விைலயில் 
நிைறவானப்பயன் . சுதா – 0777073252, 
075 5673252, 075 5617818
*********************************

சக ல வி த மான  குளிர்சா தனப்  ெபட்
டிகள்  (Fridges), A/C, Washing Machine, 
Auto A/C, Four Burner, Spray Painting 
என்பன உங்கள் வீ  க க்கு வந்  
ெசய்  தரப்ப ம் . (No Visiting Charges) 
Cool Air Service, No.77 G, Manning Place, 
Wellawatte. 0777742329, 071 1199229, 
011 2360559

சக ல வி த மான   A/C Service,  Repair, 
Maintenance Installations, Washing 
Machines, Fridge, Four Burner, Micro Oven 
என்பன  உங்கள் வீ  க க்கு  வந்  
Repairs  ெசய்  ெகா க்கப்ப ம் . எங்க
ளிடம்  கு  கிய நாட்கள்  பாவித்த  A/C, 
Brand New A/C க ம்  உத்த ர வா தத்
டன்  விற்ப ைனக் குண்  . 40/11, De 

Silva Road, Kalubowila, Dehiwela. 076 
1234123, 0773355088, 0717236741

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

A/L Accounting (English / தமிழ்) வீ
களில் வந்  கு  வா க ம் தனி யா க ம் 
கற் பிக்கப்ப ம். அைனத்  பாடப்ப ரப் ம் 
மீட்டல் ெசய்  Past Papers. Model Paper 
ெசய்  வி டப்ப ம். 077 9954182

*********************************
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யாழ்ப்பாணம் நகரில் அைமந் ள்ள 
இ  மாடி வீ  வாட ைகக்கு உண்  
ஐந்  அைற கைள ெகாண்ட  ெதாடர்

 க க்கு: 0777719392

ெவள்ள வத்ைத ராஜ சிங்க வீதியில் 
அைமந் ள்ள ெதாடர் மாடியில் இர 
ண்  அைற ெகாண்ட வீ  வாட
ைகக்கு உண்  .ெதாடர்  க க்கு      : 
0773647554
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ஐக் கிய நா கள் சைபயின் 76 
ஆவ  அமர்வில் கலந்  ெகாள்
ள ம் குவாட் உச்சி மாநாட்டில் 
பங்கு ெகாள்ள ம் அெம ரிக்கா க்கு 
விஜயம் ேமற்ெ காண் டி ந்த இந் திய 
பிர தமர் ேமாடி, ேநற்  ன் தினம் 
ெவள்ைள மாளி ைகயில் அெம ரிக்க 
ஜனா தி பதி ேஜா ைபடைன சந்
தித்தார்.  
ெவள்ைள மாளி ைகயில் பிர தமர் 

ேமாடிைய வர ேவற்ற ேஜா ைபடன், 
பின்னர் இந் தி யா  ட னான தன  
ெதாடர் க்கான சாத் தியம் குறித்  
ேபசினார்.  அப்ே பா  அவர்,

“1972ஆம் ஆண்  என  29 
ஆவ  வயதில் தல் ைற யாக 
ெசனட் சைபக்கு ேதர்ந்ெத க்கப்
பட்ட ேபா , ம்ைபயில் இ ந்  
ைபடன் என்ற ெபயரில் ஒ வர் 
எனக்கு வாழ்த்  அ ப்பி இ ந்தார். 

ஆனால் அைத நான் அப்ப டிேய 
விட்   விட்ேடன். ஆனால் இந் தி
யாவில் 5 ைபடன்கள் வசித்  வ
வ தாக ம நாள் காைலயில் ெசய் தி
யா ளர்கள் என் னிடம் ெதரி வித்தனர். 
ஏற்க னேவ கிழக் கிந் திய ேதயிைல 
கம்ெப னி யி ம் ஜார்ஜ் ைபடன் 
என்ற ெபயரில்   ஒ வர் இ ந் தி க்
கிறார். அவர் ஒ  அயர்லாந்  காரர் 
என்பைத ஏற்க ம்  டி ய வில்ைல. 
எப்ப டி யி ந்தா ம், என  இந் திய 

ெதாடர்  குறித்  இன் ம் கண் 
பி டிக்க டி ய வில்ைல. எனேவ இந்த 
சந் திப்பின் ேநாக்கம் அைனத் ம் 
என  இந் திய ெதாடர்ைப கண் 
பி டிப்ப தற்கு உத  வ தற்கா கேவ 
இ க்கும்” என்றார்.  
இதற்கு பிர தமர் ேமாடி ம

ெமா ழி யாக ,  ‘இந் தி யாவில் உங்
களின் கு ம்ப ெபயர் இ ப்ப  
குறித்  நீங்கள் ஏற்க னேவ என்
னிடம் விரி வாக கூறி யி க் கி றீர்கள். 
எனேவ இ  குறித்த விடயங்
கைள  திரட்   வ  தற்காக  நான் 
நிகழ்த் திய ேத தலின் பல னாக 
சில ஆவ ணங்கள் உங்க க்காக 
ெகாண்  வந்தி க்கிேறன். இைவ 
உங்க க்கு  உதவலாம் ’  என்  
கூறினார். அதற்கு  அங்குள்ளவர்கள் 
அைனவ ம் ைக தட்டி மகிழ்ச்சிைய 
ெவளிப்ப த்தினர்.

தலி  பான்களின்  கட்  ப்பாட்  டி
ள்ள ஆப்கா னிஸ்தானில், ெபண்

க க்கு கல்வி உரிைம ம க்கப்பட்
டி க்கும் நிைலயில் ஆப்கான் சி
மி ெயா வர் தான் பாட சா ைலக்கு 
ெசல்ல ேவண் ம் என் ம் ஆண்
க க்கு நிக ராக ெபண்க க்கும் 
உரிைம உள்ள  என்  ஆேவ ச மாக 
ேபசும் காெணாளி இைண யத்தில் 
பர ப ரப்பாக வலம் வந்  ெகாண் டி
க் கின்ற . 
ஆப்கான்  ெபண்களின்  பல 

உரி ைமகள் பறிக்கப்பட் ள்ளன . 
தனியார், அரச அ  வ ல கங்களில் 
ெபண்கள் ேவைல ெசய்ய அ  ம
திக்கப்ப ட வில்ைல. பள் ளிகள், கல் 
ரிகள், மத ரசாக்களில் மாண வர்கள், 
ஆசி ரி யர்கள் மட் ேம அ  ம திக்கப்
ப  கின்றனர். 
மாண விகள் , ஆசி ரி ைய க க்கு 

தைட விதிக்கப்பட் ள்ள . இதனால், 

ஆப்கான்  ெபண்கள் 
த லி  ப ான் க  க் கு 
எதி ராக ேபாராட்டம் 
நடத்தி வ  கின்றனர். 
தங்கைள கல்வி நிைல
யங்க  க்கு  ெசல்ல 
அ  ம திக் கும்படி கல் ரி மாண வி
க ம், சி  மி க ம் வீதிக்கு வந்  
ேபாராட்டம் நடத்  கின்றனர்.
அவ்வா  இடம்ெபற்ற  ஒ  

ேபாராட்டத்தில் கலந்  ெகாண்  
ேபசிய ஆப்கான் சி மி, 

“நான் பாட சா ைலக்கு  ெசல்ல 
ேவண் ம் . இன்ைறய சி  மிகள் 
நாைளய தாய்மார்கள். அவர்க க்கு 
கல்வி கிைடக்க வில்ைல என்றால், 
தங்களின் பிள்ைள க க்கு நல்ல 
பழக்க  வழக்கங்கைள  எப்படி 
அவர்களால் ேபாதிக்க டி ம்?. 
நான் திய தைல  ைறைய ேசர்ந்
தவள். சாப் பிட் , ங்கி வீட் டி ேலேய 

டங்கி கிடப்ப தற்காக நான் பிறக்
க வில்ைல. நான் படிக்க ேவண் ம். 
இந்த நாட்டின் ன்ேனற்றத் திற்காக 
உைழக்க ேவண் ம் . ெபண்கள் 
படிக்கா விட்டால் நாட்டின் ன்
ேனற்றம் எவ்வா  இ க்கும்? கல்வி 
இல்ைல என்றால், இந்த உல கத்தில் 
நமக்கு எந்த மதிப் ம் இ க்கா . 
கட ள் எங்க க்கு இந்த வாய்ப்ைப 
ெகா த்  ள்ளார் .  ஆண்க  க்கு 
நிக ராக ெபண்க க்கும் சம உரிைம 
உள்ள .   இந்த வாய்ப்ைப ம் , 
எங்களின் உரிைமகைள ம் பறிக்க 
தலிபான்கள் யற்சிப்ப  ஏன்? 
என்  அவர் ேகள்வி எ ப்பி ள்ளார்.

ெடல் லியில் உள்ள 5 நட்சத் திர ேஹாட்
ட லான ஐ.டி.சி ம  ரி யாவில் ெசயற்ப ம் 
டி தி த் ம் நிைல யத்தில்  2018ஆம் 

ஆண்  ெபண் ெமாடல் அழகி ஒ  வ க்கு 
தவ றாக டி தி த்தம் ெசய்யப்பட்டதால் 
அவர் ெதாடர்ந்த வழக்கில் 2 ேகாடி (இந் திய) 
பாைய அவ க்கு வழங்க ேவண் ம் என 

ேதசிய கர்ேவார் குைற தீர்ப்  நீதி மன்றம் 
தீர்ப்ப ளித் ள்ள .

“என  கூந்தலின் கீழி லி ந்  4 அங் குலம் 
ெவட்ட ெசான்ன தற்கு ேமலி ந்  4 அங்
குலம் ெவட்டப்பட்  விட்ட . 

ன்னணி நி  வ னங்க க்கு ெமாட லாக 
இ ந்ததால் இந்த சம்பவம் எனக்கு பல 
இலட்சம் பா நட்டத்ைத ஏற்ப த்தி விட்
ட . மற் ம் நான் க  ைம யான மன உைளச்
ச க்கும் ஆளாேனன் என பாதிக்கப்பட்ட 
ெபண் கூ  கிறார்.  
எனக்கு நடந்த சம்ப வத் க்கு   டி 

தி த் ம் நிைலய கா ைம யாளர் மற் ம் நட்

சத் திர ேஹாட்டலின்    தைலைம அதி காரி 
எவ ேம நட வ டிக்ைக எ க்க வில்ைல. அேத 
ேநரம் தவ  ெசய்த ஊழியர் ெதாடர்ந் ம் 
அங்கு  பணி  யாற்   வதற்கு  அவர்கள் 
அ மதியளித் ள்ளனர். 
அவர்கள் எனக்கு  டி வளர்வ தற்கான சிகிச்

ைசைய அளிக்க ம் ன்வந்தனர். ஆனா ம் 

நாக பட் டினம் மாவட்
டத்ைதச் ேசர்ந்த ன்  
மீன  வர்கள்  ேநற்   
அதி  காைல  ேகாடி  யக்
கைர கடற்கைர பகு
தியில்  இலங்ைக மீன
வர்களால் தாக்கப்பட்  
பலத்த காய ம ைடந் ள்ள
தாக தமி ழக ஊட கங்கள் ெசய்தி 
ெவளி யிட் ள்ளன.  
ேவதா ரண்யம் அ ேக  ேகாடி

யக்கைர கடற்க ைரக்கு ெதன் கி
ழக்கில்  ஆற்காட் த்  ைறையச் 
ேசர்ந்த  ன்  மீன  வர்கள்   
மீன்  பி  டித் க்  ெகாண்  டி  ந்த 
ேபா      அங்கு 3 பட கு களில் 
வந்த இலங்ைக  மீன வர்கள்,  
தமி ழக மீன வர்கைள கம் பி கைள 
ெகாண்  தாக்கி,    மீன் பிடி 
வைலகள், ெசல் லி டப்ேப சிகள் , 
ஜி.பி.எஸ் உப க ர ணங்க ைள ம் 

பறித் ச் ெசன் ள்ள தாக ைறப்
பா  ெசய்யப்பட் ள்ள . காய
ம ைடந்த மீன வர்கள்   நாக பட்
டினம் அரசு ம த்  வ ம ைனயில் 
அ  ம திக்கப்பட்டனர்.
மாவட்ட ஆட் சியர் அ ண் 

தம் ராஜ் ம த்  வ ம ைனக்கு 
ெசன்  நிைல ைம கைள ேகட்
ட  றிந்  ள்ளார் .   மீனவர்கள்   
தாக்குதைல கண்டித் , ஆற்
க ாட்  த்   ைறயில்  திடீர் 
ேப ா ர ாட்டத்தில்  ேநற்  
மீனவர்கள் ஈ பட்டைம க்கிய 
விடயம்.

க  ைம  யான  குற்றங்க  க்கு 
ைகைய ண் டிப்ப  , ாக் கி லி  வ   
ேபான்ற  தண்ட ைனகள் ெதாட ம்' 
என, தலிபான் அரசு அறி வித் ள்ள .
கடந்த 1995 – 2001 வைர ஆப்கா

னிஸ்தாைன தலி பான்கள் ஆட்சி ெசய்த 
ேபா , க  ைம யான குற்றங்க க்கு 
ெபா  இடத்தில் ைவத்  கல்லால் 
அடித் க் ெகால்வ , ைகைய ெவட் 
வ , ாக் கி லி  வ  , கைசயடி உள்
ளிட்ட தண்ட ைனகள் வழங்கப்பட்டன.
தற்ே பா  'ஆப்காைன தலிபான் 

மீண் ம் ைகப்பற் றி யைதய த் , 
ந்ைதய ஆட் சியில் இ ந்த  ேபான்ற 

தண்ட ைனகள் இ க்கா ' என, உலக 
நா கள் எதிர்பார்த்தன.
எனி ம் தலிபான் நீதித் ைற அைம 

ச்சர் ா தீன் ராபி, தனியார் ெசய்தி 
நி  வ னத் திற்கு அளித்த ேபட் டியில், 
கடந்த ஆட் சியில், விைள யாட்  ைமதா  
னத்தில் ெபா  மக்கள் ன்தண்ட
ைனகள் நிைற ேவற்றப்பட்டன. இைத 
பல நா கள் விமர் சித்தன.
ஆனால் நாங்கள், அந்த நா  களின் 

சட்டங்கள் அல்ல  தண்ட ைனகள் 
குறித்  விமர் சிக்க வில்ைல. அதனால், 
யா ம் எங்க க்கு எப்படி சட்டம் இயற்

 வ  எனக் கூறத்ேத ைவ யில்ைல. 

நாங்கள் இஸ்லாம் மார்க்கத்ைதப் பின்
பற்  கிேறாம். குரானில் குறிப் பிட்
ள்ள படி சட்டங்கைள அமல்ப த்தி 

தண்டைன வழங் கு கிேறாம். நாட்டின் 
பா  காப்  க தி, குற்றம் ெசய்ே வாரின் 
ைககைள ெவட்  வ  அவ சியம். இ
ேபான்ற தண்ட ைனகள் குற்றங்கைள 
குைறக்க உத ம். ெபா  இடத்தில் 
தண்ட ைனைய நிைற ேவற்ற லாமா 
என்ப  குறித்  அைமச்ச ரைவ பரி
சீ லித்  வ  கி ற  என்றார். உலக 
நா  க டன் இைணந்  ெசயல்ப
ட ம் , ஐ .நா . ,வின் அங்கீகாரத்ைத 
ெபற ம் தலிபான் அரசு யற்சி
க்கும் இவ்ேவைளயில் இப்படியான 
அறிவிப்ைப ம் அவர்கள் ெவளியிட் 
ள்ளனர்.

தவறாக Ψſ ΪНதС ெசТயРபЛட ெபМΣЖΜ
2 ேகாſ ρபா இழРΏΡ வழЗக Ό மПறС உНதரί

ேபாராட்டத்தில் கலந்  ெகாண்ட 
ஆப்கான் சி மியின் ஆேவச உைர

‘நாП பாடசாைலЖΜ ெசХல ேவМΡС’

ெதாடர்ந்  இ
ெ த ா  ட ர் ப ா க 
ேமாச மான அ  ப வ 
ங்கேள  கிைட 
த்தன. அவர்கள் அளி
த்த  சிகிச்ைசயில் 
என  தைலப்பகுதி 
பாதிக்கப்பட்ட டன் 
ேம ம் தைல டி 
குைறய ஆரம்பித் 
த . இத்தைன கால 
ங்களாக நான் ெசய்  
வந்த பணி ம் பறி 
ேபான .  இந்த 
இரண்  சம்பவங்க 
ளால் நான் க ைம 
யான மனஉைளச்ச 
க்கு ஆளாேனன். 

ஆகேவ எனக்கு 3 
ேகாடி பாய் நட்ட 
ஈ  ேகாரிேய வழக்கு 
ெதாடர்ந்ேதன் என்  
ெதரிவித் ள்ளார் .   
நீதி  மன்றம்  தன  
தீர்ப்பின்  ேபா , 
இந்த  சம்பவம் 
குறித்த ெபண்ைண 
ெபரி ம் பாதித் ள்
ள . சிறந்த ெமாட லா 
கும்  கனைவ சிைத 
த் ள்ள . தைல கூந் 
தல் என்ப  ெபண் 
க க்கு  உணர்  
ர்வமான ஒன் . 

அைத  பராமரிக்க 
அவர்கள் ெப ம ள  
ெசல  ெசய்கின் 
றனர் .  இவற்ைற 
க த்  திற்ெ  காண்  
ேமற்படி ஐந்  நட்
சத் திர  ேஹாட்ட லா
ன   பாதிக்கப்பட்ட 
ெபண் க்கு .2 
ேகாடி பாய்  இழப்
பீட்  ெதாைகைய 
எட்  வாரங்க க் 
குள் வழங்க    ேவண் 
ம் என்    தீர்ப்  

வழங்கி ள்ள .
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(எம்.மேனா சித்ரா)
தனி ைமப்ப த்தல் விதி கைள மீறி யைம 

ெதாடர்பில் ேநற்  சனிக் கி ழைம காைல 6 
மணி டன் நிைற வ ைடந்த 24 மணித் தி யா
லங்க க்குள் 334 நபர்கள் ைக  ெசய்யப்
பட் ள்ளனர்.
அதற்க ைமய கடந்த ஆண்  ஒக்ே டாபர் 

30 ஆம் திகதி தல் இ  வைரயில் 77 877 

ேபர் தனி ைமப்ப த்தல் விதி கைள மீறி யைம 
ெதாடர்பில் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள தாக 
ெபாலிஸ் ஊட கப் பி ரி  ெதரி வித் ள்ள .
இைவ தவிர ேசாத ைன களின் பின்னர் 837 

வாக னங்களில் பய ணித்த 1258 ேபர் ேமல் 
மாகா ணத் தி லி ந்  ெவளி ேயற அ  ம திக்
கப்பட் ள்ளனர். இேத ேபான்  912 வாக
னங்களில் பய ணித்த 1309 ேபர் ேமல் மாகா
ணத் திற்குள் ெசல்ல அ  ம திக்கப்பட் ள்
ள தா க ம் ெபாலிஸ் ஊடகப்பிரி  ேம ம் 
ெதரிவித் ள்ள .

இலங்ைக வாெனாலி மீண் ம்  த்ெத
ச்சி ெபற்  வ  வ தாக, ஊடக நண்பர்கள் 

ெதரிவிக்கிறார்கள். இலங்ைக வாெனாலி 
அதன் ெபாற்கா லத்ைத இழந்  காலங்கள் 
பல கடந்  விட்டன என்ற வ த்தம் 
பல க்கும் உண் . ஆனால் அ  தற்ே பா  
தன்ைன மீளப் ப் பிப்பதில் ஈ  ப த்திக் 
ெகாண்டி க்கி ற . இ  இலங்ைக ஒ லி ப ரப்
க் கூட் த்தா ப னத் தின்  த ைல வ ராக ஹட்சன் 
சம ர சிங்க  ெபா ப்ேபற் க்ெ காண்டதன் கார
ணமாய் இ க்கலாம். அவர் மாற்றங்க ைள 
ஏற்ப த் பவர். 
தமிழ் ஒலி ப ரப்பில் அவரின் பிரத் தி ேய

கச்ெச ய லா ள ராகப் பணி ேயற் றி க்கும் வீர
சிங்கம் ெஜய்சங்கரின் பங்க ளிப் ம் இதில் 
க் கியம் ெப  வ  மகிழ்ச்சி. வாெனாலி 

ஒலி ப ரப் பில்பல்ேவ  மாற்றங்கள் தற்ே பா  
நிகழ்ந்  வ  கின்றன. ெபாங்கும் ம் னல் 
மீண் ம் ஒலிக் கி ற .  அன்  வர்த்தக 
ேசைவயில் ெகாடி கட்டிப் பறந்த பல நிகழ்ச்
சிகள் மீண் ம் சு தட்டிக் காற்ற ைல களில் 
வரத் ெதாடங் கி யி க் கி றன. அைவ தவிர, 
ன்னாள் ஒலி ப ரப்பா ளர்கள்  ன்ன ணிக்குக் 

ெகாண்  வ ரப்ப ம்  ப ணிகள் க் கி வி டப்
பட் டி ப்ப ம்  வ ர ேவற் க் கு ரி ய .
அந்த வைகயில், இலங்ைக வாெனா லி  

ேத சிய ேசைவ அறி விப்பாளர் , ெசய்தி 
வாசிப்பாளர், நிகழ்ச் சிக்  கட் ப்பாட்டாளர் 
எனப் ெபா ப்  வகித்த இைள ய தம் பி  த யா
னந்தாவின் உைர நைட எ த்தாக்கத் ெதாகுப்
பில்  ஒ லி ப ரப்பா கிய ‘இராம நாடகம்’ என்ற 
இைச நாடகத் ெதாடர் 25 ஆண்  களின் 
பின்னர் இலங்ைக  வா ெனா லியில் மீள் ஒலி
ப ரப் க்கு உள்ளா கி யி ப்ப  மகிழ்ச்சி த ம் 
ெசய்தி.
பிரதி ெவள்ளிக்கிழைம ேதா ம் இர  9.30 

இற்கு இத்ெதாடைர மீள் ஒலிபரப்  ெசய்ய 
நிர்வாகம் திட்டமிட் ள்ள .

1996 இல் ஆரம் பித்த  இத்ெ தா டரின் தல் 
ஆ   அங்கங்கள்  அைர மணி ேநரம் ெகாண்
ட ைவ யா க ம் அைத ய த்  இராமா யண 
டி  வைர 53 ஆக்கங்கள் வைர ஒவ்ெ வா  

அங்க ம் 45 நிமிடங்கள் ெகாண்ட தா க ம் 

இன் நிகழ்  ஒலி ப ரப்பா ன . 
வாெனா லியின் வர லாற்றில் 

அதி  க   ெத ா  ட ர் கைளக் 
ெகாண்ட இைச நா ட க மாக 
ஒலி ப ரப்பா ன  என்றால்  அ  
இைள ய தம்பி தயா னந்தாவின் 
எ த்தாக்கத்  ெதாகுப்பில் 
வந்த ‘ இ ராம நாடகம்’ மாத் தி
ரேம.
இலங்ைக வாெனா லியில் 

ஒலித்த மிக நீண்ட இைச 
நாடகச் சித் தி ரம்  என்ப ம் இ
ேவ யாகும்.
இலங்ைக வாெனாலி வர லாற் றில் தற் 

தட ைவ யா க ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் இைச நாட
கத்ெ தாடர் ஒன்றின் மீள் ஒலி ப ரப்  என்ற 
ெப  ைம ம் தற்ே பா  இதற்குக் கிட் டி யி
க் கி ற .
இலங்ைக வாெனா லியின் நிைல ய வாத்

தியக் கைல ஞர்கள் பங்க ளித்த  இந்தத் 
ெதாடைர, அப்ே பா   இைசத் தயா ரிப்பா
ள ராகப் பணி யாற் றி ய வ ம் தற்ே பா ைதய 
வீணா நாத ாலய இயக் கு ன  மான இைசக் 
கைல மணி தி  மதி ராைத குமா ரதாஸ் தயா
ரித்த ளித்தார்.

2011 இல் கன டாவில் கால மா ன  வ யலின் 
கைல ஞ ரான  இைச ஞா ன  பதி ஆர். எஸ்.
ேகச வ ர்த்தி இத்ெ தா ட க்கான பின்னணி 
இைச ைய  வ ழங்கி இ ந்தார்.
இரா ம  கைத யா ன  கதாப் பி ர சங்க மா க ம் 

ேப  ைர யா க ம்  வா ெனா லி களில் ஒலித்
த ண் . ஆனால் அக் காப் பியம் 
ைம யாக  ஒ  இைச நாட க மாக ஒலித்த   
இ லங்ைக வாெனா லியில் மட்  ேம  என்  
ெசால்ல டி ம். அச்சா த ைனைய தமி ழ க 
 வா ெனா லி கைள தாண்டி ெவற் றி ெகாள்ள 
ைவத்த  இலங்ைக வா ெனாலி மட் ம் தான் 
என்ப ம்  ெப  ைமக் கு ரி ய .
இந்த இைசத் ெதாடர் சீர்கா ழி  அ  ணா சலக் 

கவி ரா ய ரால்  ப ைடக்கப்பட்ட இராம நாட கக்
கீர்த்த ைன கைள  ைம யா க  ப யன்ப த் தி
யி ந்த . இத் ெதாடரில் பயன்பட்ட பல்ேவ

 பட்ட கீர்த்த ைன க க் கு  ரா கத்ைத  அ டிப்ப

ைட யா கக்ெ காண்   இ ைச ய
ைமத்  பாடி ய வ ராக சங் கீ த 
 க லா  ஷணம் எஸ். நாக ரா
ஜன்  மாஸ்டைர குறிப் பிட 
ேவண் ம்,  அவ ேரா  சங்
கீதக் கலா வித்த கர் வி.கேண
ச லிங்க ம் அதி க கீர்த்த ைன
கைள இைசத்தார்.
இலங்ைகயில்  இரா  மா

யாணத் ெதாடர் என்  சிந்
தித்தால்  அன்ைறய வார 
இத  ழா  ன  தி  ன    ர  சுவில் 
ஆசி ரி ய ரா க  இ ந்த பத் தி

ரி ைக யாளர் இரா . பத்ம நாதன் நிைனவில் 
வ  கிறார் . அவர் இரா மா யா னத்ெ தாடர் 
ஒன்ைற தின  ரசு பத் தி ரி ைகயின் 95 ஆம் 
ஆண்  ஒக்ே டாபர் மாத தலாம் இத ழில்
ஆ ரம் பித்தார். ராஜ கு மாரன் என்ற   ைன
ெப யரில் இத் ெதாட ைர  எ  திய இரா பத்ம
நாத ம்  த்த வாெனாலிக் கைல ஞர்தான். 
அவ ம் கழ்ெபற்ற வாெனா லி  மாமா 
என்ப ம் ெப  ைம ேயா  குறிப் பிடத்தக்
க .   ைம ெபற்ற  அ வரின் அத்ெதாடர் 
பின்னாளில் ேகாதண்டம் ஏந் திய ேகாம கன்  
எ ம் ெபயரில், இந்  சமய கலாசார 
அ வல்கள் திைணக்களத்தால் லாக 
ெவளியான . இைளயதம்பி தயானந்தாவின் 
இந்த ஒலித்ெதாட ம் இைசப் ேபைழயாகுமா 
என்ற ஆைசகள் மனதில் வ கின்றன.
இந்தத்ெதாட டன்  ஆரம்பித் ள்ள 

மீள் ஒலிபரப் ப்பணி ஏைனய பைழய 
நிகழ்ச்சிகள் மீ ம் கவனம்ெச த் வதாக 
அைமய ேவண் ம் என்ப ம் ேபரவாவாய் 
உள்ள .  வாெனாலி  நிைலயத்தின் 
ஒலிப்பதி  நிகழ்ச்சிகள் பா காக்கப்பட்  
ஆவணப் ப த்தப்பட ேவண் ம்.
மிக  அ ைமயான  நாடகங்கள் , 

உைரச் சித்திரங்கள், ெமல்லிைசப் பாடல்கள் 
யாவற்ைற ம்  ஆவணமாக்கி  அ த்த 
சந்ததிக்குத் த ம் பணி ம் இலங்ைக 
வாெனாலியின் உயர்மட்ட நிர்வாகத்தினரின் 
ைககளிேலேய தங்கி ள்ள .

– எஸ்.ேக.ராஜன்

நவ ராத் தி ரிைய ன் னிட்  
எதிர்வ ம் அக்ே டாபர் 7 ஆம் 
திகதி தல் 15 வைர கல்கி 
அ ள் பாலிக்கும் சத் தி ய ேலா
கத்தில் நவ ராத் திரி ேஹாமா 
நைட ெபற உள்ள . இைண
ய வழி ஊடாக நைட ெப ம் 
இந்த னித ேஹாமா உலகின் 
பல்ேவ  நா  க ளி லி ந் ம் 
கல்கி பக்தர்கள், அடி யார்கள் 
கலந்  ெகாள்ள இ க் கின்றனர்.
தீய சக் தி களின் பாதிப் பி லி ந்  வி   

தைல ெபற ம் சகல நவக் கி ரக ேதாஷங்கள் 
நீங்க ம் ஸ்ரீசுவர்ண கவச ர்கா ேதவி 
ேஹாம ம் ேவண் ம் வரம் ெபற ம் காரிய 
சித்தி ெபற ம் தைல ைற தைழத்ே தாங்
க ம் ஸ்ரீபால திர  ர சுந்தரி ேதவி ேஹாம ம் 
நீண்ட ஆ ள் ஆேராக் கியம் ெபற ம் 
தீராத வியா திகள் தீர ம் ஸ்ரீ காயத்ரி ேதவி 
ேஹாம ம் விவ சாயம் அபி வி த் தி ய ைட
ய ம் மைழ ெபாழி ய ம் வாழ்க்ைகயில் 
ஆனந்த நிைல ெபற ம் ஸ்ரீஅன்ன ர்
ேணஸ்வரி ேதவி ேஹாம ம் தி  மண பாக்
கியம் நிக ழ ம் மாங்கல்ய பலம் ெபற ம் 

குழந்ைத பாக் கியம் சித் திக்
க ம் ஸ்ரீலலிதா திரி  ர சுந்தரி 
ேதவி ேஹாம ம் கல் வியில் 
ன்ேனற்ற ம் திற ைமகள் 

அதி க ரிக்க ம் அறி  மல ர ம் 
ஸ்ரீ சரஸ்வ தி ேதவி ேஹாம ம் 
ெசல்வ ெசழிப்  ெபற ம் 
கடன்கள் ெதால்ைலகள் தீர ம் 
ெதாழில் ைறயில் யற் சி ம் 
அபி வி த்தி அைட ய ம் ஸ்ரீ 
மஹா லஷ்மி ேதவி ேஹாம ம்  

கர்ம விேமா சனம் ெபற ம் மன ைதரியம் 
மற் ம் வாழ்க்ைகயில் ெவற்றி ெபற ம் 
ஸ்ரீ மஹி ஷா சுர மரத் தினி ேதவி ேஹாம ம் 
உற   ைறகள் சீரா க ம் அன்  மல ர ம் 
கு ம்ப ைசதன்ய நிைல உய ர ம் ஸ்ரீராஜ 
ராேஜஸ்வரி ேதவி ேஹாம ம் ெதாடர்ந்  
நைட ெப ம் .  நவ ராத் தி ரியின் ஒன்ப  
சுபதினங்க ளி ம் தங்க ள  இல்லங்களில் 
இ ந்த வாேற கு ம்பத்தா டன் இந்த 
னித ேஹாம ைஜயில் பங்ேகற்  ரண 
அ ட்கடாட்ஷத்ைத ெபற் க்ெகாள் மா  
ேவண்டப்ப கின்றனர்.

தகவல்: எச். எச். விக்ரமசிங்க
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சத்தியேலாகத்திலி ந்  இைணயவழி
ஊடாக கல்கி நவராத்திரி ேஹாமா
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அரசாங்கத்ைத...
 பங் குகள் அைமச்ச ரைவ அங் கி கா ர மில்

லாமல் அெம ரிக்க நி  வ னத் திற்கு வழங்கப்
பட் ள்ள  என்  குறிப் பி  வைத ஏற் க் 
ெகாள்ள டி யா .
மின் நி ைல யத்தின் பங் கு கைள  அெம ரிக்க 

நி  வ னத் திற்கு வழங்கும் 15 வ ட கால 
ஒப்பந்த ேயாச ைனைய நிதி ய ைமச்சர் பஷில் 
ராஜ பக் ஷ அைமச்ச ர ைவயில் ெதளி ப்ப த்
தினார். அைமச்ச ரைவ ேயாச ைனைய அைமச்
ச ரைவ கூட்டத்தில் கலந்  ெகாண்ட அைமச்
சர்கள் எவ ம் எதிர்க்க வில்ைல. அைன வ ம் 
இணக்கம் ெதரி வித்தார்கள்.
ஒப்பந்தம் ைகச்சாத் தி டப்பட்டதன் பின்னர் 

பங்காளி கட் சியின் உ ப் பினர்கள் ஒன் றி
ைணந்  எதிர்ப்ைப ெவளிப்ப த் தி ள்
ளைம ஏற் க்ெகாள்ள டி யா . இவ் வி டயம் 
ெதாடர்பில் கடந்த வியா ழக் கி ழைம பிர தமர் 
மஹிந்த ராஜ ப க்  ஷ விற்கும் பங்காளி கட்சித் 

தைல வர்க க்கும் இைடயில் இடம்ெபற்ற 
ேபச் சு வார்த்ைதயில் ெதளி ப்ப த்தப்பட்
ட . ஸ்ரீலங்கா சுதந் திர  ெபா  ஜன ெபர ன 
கூட்ட ணியின் பங்காளிக் கட் சியின் ெசயற்பா
கள் அர சாங்கத்ைத ம் கட் சி ைய ம் ெந க்

க டிக் குள்ளாக்கும் வைகயில்  காணப்ப  கி ற . 
இவர்கள் கடந்த காலங்க ளி ம் இவ்வாேற 
ெசயற்பட்டார்கள். அைமச்ச ர ைவயில் ஒ  தீர்
மானம் எ க்கும் ேபா  அவ்ேவ ைளயில் தங்
களின் நிைலப்பாட்ைட ம் அல்ல  எதிர்ப்
ைப ம்  ெவளிப்ப த்தாமல் ஊட கங்கள் மத்
தியில் மா  பட்ட க த் க்கைள குறிப் பிட் க் 
ெகாண்  ேதைவ யற்ற பிரச்சிைனகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகாள்கிறார்கள். ஜனாதிபதி 
ேகாத்தபய ராஜபக்  ஷ நா  தி ம்பிய டன் 
இவ்விடயம்  குறித்  ேபச்சுவார்த்ைத 
ன்ென க்கப்ப ம் .  அரசாங்கத்ைத 

பலவீனப்ப த் ம்  ெசயற்பா க க்கு 
ஒ ேபா ம் இடமளிக்க டியா  என்றார்.

(நா.த ஜா)
ஒ  விட யத்ைத பிறி ெதா  விட ய மாகத் 

திரி   ப  த் ம்  ேபாக்  கி  லி  ந்  அகில 
இலங்ைக ஜம் இய்யத் ல் உலமா வில கிக்
ெகாள்ள ேவண் ம்.  நாம் அல் குர் ஆனில் 
உள்ள ஏேத  ெமா  விட யத்ைதக் கூ றினால், 
அ  மக்கா விேலா அல்ல  மதி னா விேலா 
அ  ளப்பட்ட  என்  கூறி அதி லி ந்  
வி  பட் க்ெ காள் கின் றீர்கள். ஆனால் உங்
க க்ெகன ஏேத  ெமா  மத ரீ தி யான உரி
ைமையப் ெபற் க்ெ காள்வ தற்காக அதைனப் 
பயன்ப த்  கின் றீர்கள். ஆைக யினால் இத்
த ைகய இரட்ைட நிைலப்பாட் டி லி ந்  
விலகி, உ  தி யா ன ெதா  நிைலப்பாட்ைட 
எ ங்கள் என்  அகில இலங்ைக ஜம் இய்
யத் ல் உல மா விடம் ெபா  ப ல ேசனா 
அைமப்  ேகாரிக்ைக  வி த் தி க் கின்ற .
அகில இலங்ைக ஜம் இய்யத் ல் உலமா 

சைபயின் ெசய லாளர் அர்கம் ரா மித்
தினால் ைகெய த் தி டப்பட்  கடந்த 22 
ஆம் திகதி அ ப்பப்பட் டி ந்த கடி தத் திற்கு 
ேநற்  ெவள் ளிக் கி ழைம ெபா  ப ல ேசனா 
அைமப்பின் ஊட கப் பி ரி வினால் அ ப் பி
ைவக்கப்பட் ள்ள பதில் கடி தத் தி ேலேய 

ேமற்கண்ட வா  குறிப் பி டப்பட் ள்ள . அக்
க டி தத்தில் ேம ம் கூறப்பட் டி ப்ப தா வ :
எம  நாட்டின் கலா சா ரத் திற்கு அைம வாக 

வாழ்ந் , நாட்டின் பா  காப் ப் பி ரி  உள்
ளிட்ட கட்ட ைமப் க்க க்கு அதி ன்னத 
ேசைவைய வழங் கிய 'மேல' ஸ்லிம் ச
கத்ைதப்  பிர  தி  நி  தித்   வப்ப  த்   கின்ற 
நப ரா கிய நீங்கள், வஹாப் மற் ம் சலஃ பி
வாத உல மா ச ைபயின் ெசய லா ள ராக நிய
மிக்கப்பட் , இப்ே பா  இத்த ைகேதார் தர்க்
கத் திற்குள் பிர ேவ சித் ள்ள ைம ைய யிட்  
நாம் மகிழ்ச் சி ய ைட கின்ேறாம். குறிப்பாக 
வஹாப் மற் ம் சலஃ பி வாத தப்லித் ஜமாத் 
மற் ம் ஜமாேத இஸ்லாமி ஆகி ய வற்றின் 
ேபாத ைன க ளி லி ந்  உலமா சைபைய மீட்
ெட த் , இந்நாட் க் கலா சா ரத் திற்கு ஏற்
ற வா றான ஸ்லிம் ச  தா யத்ைத உ  வாக்
கு வ தற்கான சக்தி உங்க க்குக் கிைடக்கப்
ெப ற ேவண் ம் என்  பிரார்த் திக் கின்ேறாம். 
அேத ேவைள அ த்த தாக ெவளி யி டக் கூ டிய 
அறிக்ைக யிேலா அல்ல  கடி தத் திேலா, 
அகில இலங்ைக ஜம் இ யத் ல் உலமா சைப 
'வஹாப்வா தத்ைத ஏற் க்ெ காள் கின்றதா? 
அல்ல  நிரா க ரிக் கின்றதா?' என்ற க் கிய 

ேகள் விக்கு பதி ல ளிப்ப தற்கு மறந்  வி ட
ேவண்டாம் என்ற ேகாரிக்ைகைய ன்ைவப்
ப தற்கு வி ம்  கிேறன்.
அ த்த தாக கல ெகாட அத்ேத ஞான சார 

ேதரர் எவ் வி தத் தி ம் மத ரீ தி யான நிந்த
ைனயில் ஈ  ப ட வில்ைல என்பைதத் ெதளி

 ப த்த வி ம்  கின்ேறாம் .  ஸ்ரீலங்கா 
ெதௗஹீத் ஜமாத் அைமப் பினால் ெவளி யி
டப்பட்ட அல் குர்ஆன் ேல ஞான சா ர ேத
ர ரினால் ெவளி யி டப்பட்ட க த் திற்கான 
பிர தான லா தா ர மாகும் .  அ  கு றித்  
இதற்கு ன்ன தாக நாம் ெவளி யிட்ட அறிக்
ைகயில் ெதளி  ப த் தி யி ந்ேதாம். இலங்
ைகயில் தைட ெசய்யப்பட் டி க்கும் அந்த 
அைமப் பினால் ெவளி யி டப்பட்ட அல் குர்
ஆன் ெதாடர்பில் இஸ்லா மிய த் தி ஜீ விகள் 
என்  கூறிக்ெ காண் டி க்கும் உலமா சைப 
எவ் வித க த் க்க ைள ம் ெவளி யி டாமல் 
இ ப்ப தி லி ந் , ெதௗஹீத் ஜமாத் அைமப்
பினால் ெமாழி ெப யர்க்கப்பட்ட அல் குர்ஆன் 
ைல அவர்கள் அங் கீ க ரிக் கின்றார்கள் என்ற 
டி விற்கு நாம் வர ேவண் டி யி க் கின்ற  

என்  ெபா  ப ல ேசனா அைமப்  அதன் கடி
தத்தில் ெதரி வித் ள்ள . 

கூட்டணி...
பல்ேவ  விட யங்கள் ெதாடர்பாக பங்

காளிக் கட் சி க க்கும் ஆ ம் கட் சிக்கும் 
இைடயில்  ரண்பா கள் நில  கின்றைம 
ெதாடர்பில் வின வியேபாேத அைமச்ச
ரைவப் ேபச்சாளர் இதைன குறிப் பிட்டார்.
அைமச்சர் டலஸ் அழ கப்ெப ம இ  

ெதாடர்பில் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில், 
கூட்டணி அர சாங்கம் அைமக்கும் ேபா  

ெந க்க டிகள், பிரச் சி ைனகள், சிக்கல்கள் ஏற்
ப  வ   வழ ைம யாகும்.  அ ேவ ஜன நா யக 
பண்பாக காணப்ப  கின்ற . ஜன நா யகம் 
இ க்கும்ேபா  அங்கு க த்  ரண்பா 
க ம் க த்  ேவ  பா  க ம் ஏற்ப  வ  
வழ ைம யாகும்.  அதற்கு ஒன் ம் ெசய்ய டி
யா . அவற்ைற சமா ளித்  ெகாண்  கா
ைமத் வம் ெசய்  ெகாண்  பய ணிப்ப  
க் கி ய மாகும்.

 இதில் இ க் கின்ற ஜன நா யக வி  மி
யங்கள் ெதாடர்பில் நாம் பார்க்க ேவண் ம். 
இதில் யாைர ம் தவ  கூற  டி யா . 
உல கத்தில் எங்கு கூட்டணி அர சாங்கங்கள் 
அைமக்கப்ப  கின்ற னேவா அங்ெகல்லாம் 
இவ்வா  ெந க்க டி க ம் பிரச் சி ைன க ம் 
காணப்ப  கின்றன. அவற்ைற ேபசி சமா
ளித்  பய ணிப்பேத மிக க் கி ய மா ன தாகக் 
காணப்ப  கின்ற .
எம  அர சாங்கத் தி ம் சில க த்  
ரண்பா கள் காணப்ப டலாம். காரணம் 

இ ம் கூட்டணி அர சாங்கம் என்பைத 
மறந்  வி டக் கூ டா .    ஆ ம் கூட்டணியில் 
ஜனநாயகம்  இ க்கின்ற .  எனேவ 
மா பட்ட நிைலப்பா கள் வித்தியாசமான 
க த் க்கள்  ன்ைவக்கப்பட்டா ம் 
அவற்ைற சமாளித்  எம  பயணத்ைத 
ன்ென க்கிேறாம் என்றார்.

காணாமல்ேபாேனார்...
ரீதி யா கேவ அ  கு கிேறன். நா ம் பாதிக்

கப்பட்டவன் என்ற வ ைகயில் இப் பி ரச் சி
ைனக்கு நியா ய மா னேதார் தீர்  வழங்கப்ப 
வைதத் ெதாடர்ந்  வலி  த் ேவன் என்  
கடற்ெ றா ழில்வள அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவா
னந்தா ெதரி வித் ள்ளார்.
அேத ேவைள ஜனா தி பதி ஐ.நா. ெபா ச்

ச ைபயில் ஆற் றிய உைரைய வர ேவற்ப
தாகக் குறிப் பிட் ள்ள அவர், அ  தா ம் 
பிள்ைளைய  அவேள  ெபற  ேவண் ம் 
என்ப ைதப்ே பான்  எம  நாட் டி ள்ள 
பிரச் சி ைனக்கு நாமா க ேவதான் தீர்  கா ண
ேவண் ம். இவ் வி ட யத் தில் சர்வ ேதச ச கம் 
ஒ  ம த்  விச் சி ையப்ே பான்  ெசயற்ப ட

 டி ேம தவிர, உள்ள கப்ெ பா றி  ைறயின் 
ஊடாக இப் பி ரச் சி ைனக்குத் தீர்  கா ண
ேவண் டிய ெபா ப்  எம் மி டேம உள்ள  
என் ம் சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.
அர சாங்கத்  த கவல் திைணக்க ளத் தினால் 

ேநற்  ன்  தினம்  ெவள்  ளிக்  கி  ழைம 
மாைல சூம் ெதாழில் ட்பத்தின் ஊடாக 
ஏற்பா  ெசய்யப்பட் டி ந்த 'அைமச்ச ரிடம் 
ேக ங்கள்' நிகழ்ச் சியில் கலந்  ெகாண் , 
அதில் ஊட க வி ய லா ளர்க ளினால் எ ப்பப்
பட்ட ேகள் வி க க்குப் பதி ல ளிக்ைக யி
ேலேய அவர் ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டார். 
அவர் ேம ம் கூறி ய தா வ :
ேகள்வி:  நாட்டில் தற்ே பா  ெகாவிட்  19 

ைவரஸ் பரவல் நிைல வரம் எந்த மட்டத்தில் 
உள்ள ? அேத ேபான்  நா   ைம யாக 
டக்கப்பட் டி க் கின்ற ேபாதி ம் ெபா ப்

ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவையத் தவிர்ந்த ஏைனய 
அைனத் ம் வழ ைம ேபான்  இயங் கு கின்ற
னேவ?
பதில்:  ெகாவிட்  19 ைவரஸ் ெதாற்றின் 
தலாம் மற் ம் இரண்டாம் அைலக்கு எம  

நா  ெசயற் தி ற னான வைகயில் கங்
ெகா த் தி ந்த . இ ப் பி ம் ன்றா வ  
அைல யின்ே பா  சற்ேற ஆட்டங்கா ம் 
நிைல ேயற்பட்ட . குறிப்பாக நாளாந்தம் 
அைட யா ளங்கா ணப்ப ம் ெதாற்றா ளர்களின் 
எண் ணிக்ைக ம் மர ணங்களின் எண் ணிக்

ைக ம் ச  தி யாக அதி க ரித்த . ஆனால் 
அதைனக் கட் ப்ப த்  வ தற்காக அர சாங்
கத் தினால் ன்ென க்கப்பட்ட நட வ டிக்
ைக களின் விைள வாக தற்ே பா  மீண் ம் 
ெதாற்றா ளர்கள் மற் ம் மர ணங்களின் எண்
ணிக்ைக குைற வ ைடய ஆரம் பித் தி க் கின்
ற . அ  மாத் தி ர மன்றி ெகாவிட்  19 த ப்
சி வழங்கல் ெசயற் றிட்ட ம் தற்ே பா  

நாட ளா விய ரீதியில் ன்ென க்கப்பட்
 வ  கின்ற .
அ த்த தாக எம  நா  நீண்ட கால  

ைம யான டக்கத்ைதத் தாங்கக் கூ டிய 
நிைலயில் இல்ைல என்ப ைத ம் ரிந் 
ெகாள்ள ேவண் ம். அவ்வா  டக் கி ைவப்
பதால் ெபா  மக்கள் பல்ேவ  பாதிப் க்
கைள எதிர்ெ காள்ள ேவண் டிய நிைல ேயற்
ப ம். அதன் கார ண மாக குறித்த ள வி லான 
தளர்  க டன் நா  டக்கப்பட் டி க் கின்
ற .
ேகள்வி: எம்.வி. எக்ஸ் பிரஸ் ேபர்ள் கப்

பலில் ஏற்பட்ட தீப்ப ர வரல் அனர்த்தத் தினால் 
ேநர டி யா க ம் மைற  க மா க ம் பாதிக்கப்பட்
ட வர்க க்கான நட்ட ஈ   ைம யாக வழங்
கப்பட் ள்ள தா?
பதில்: பாதிக்கப்பட்ட வர்களில் அைர வா

சிக்கும் ேமற்பட்ே டா க்கு நட்ட ஈ  வழங்கப்
பட் டி க் கின்ற . இன்ன ம் நட்ட ஈ  வழங்
கப்ப டா ேதா க்கும் அதைன விைரவில் ெபற்
க்ெ கா ப்ப தற்கான நட வ டிக்ைககள் ன்

ென க்கப்பட்  வ  கின்றன. அேத ேவைள 
குறித்த கப்பல் தீப்ப ர வ க் குள்ளான மற் ம் 
அதைன அண் டிய கடற்ப கு தி களில் மீன் பிடி 
உள் ளிட்ட கடற்ெ றாழில் நட வ டிக்ைக களில் 
ஈ  ப  வ தற்குத் தைட வி திக்கப்பட் ள்
ள . கால நிைல மாற்றங்கைளக் க த் திற்
ெகாண்  கப்பல் இ ந்  கட க்குள் வீழ்ந்த 
ெகாள்க லன்கைள அகற் ம் பணிகள் இன்
ன ம் ர்த் தி ெசய்யப்ப ட வில்ைல. ஆகேவ 
அைவ  ைம யாக அகற்றப்பட்  சீர்
ெசய்யப்பட்டதன் பின்னர், அப்ப கு தி களில் 
வழ ைம ேபான்  கடற்ெ றாழில் நட வ டிக்
ைக களில் ஈ  ப  வ தற்கு அ  ம தி ய ளிக்
கப்ப ம்.

ேகள்வி:  குறிப்பாக வடக்கு  கிழக்கு கடற்
பி ராந் தி யங்களில் இந் திய மீன வர்கள் சட்ட
வி ேராத மீன் பிடி நட வ டிக்ைக களில் ஈ  ப 
வதால் இலங்ைக மீன வர்கள் பல்ேவ  பாதிப்
க்கைள எதிர்ெ காண் ள்ளனர். இதற்கான 
தீர்  என்ன?
பதில்:  ஆம், இதற்குத் தீர்  காண்ப தற்கான 

நட வ டிக்ைககள் ஏற்க னேவ ன்ென க்கப்
பட் ள்ளன. இலங்ைகயின் வடக்கு  கிழக்குக் 
கடற்ப ரப் பிற்குள் இந் திய மீன வர்கள் அத்

 மீறி ைழ வ  மாத் தி ர மன்றி, கட லின் கீ
ழான நிலப்ப ரப்ைப  ைம யாக அரித் ச்
ெசல் ம் வைக யி லான சட்ட வி ேராத மீன் பிடி 
நட வ டிக்ைக க ளி ம் ஈ  ப  கின்றனர். இதன் 
விைள வாக மீள்வளம்  ைம யாக அழிந் 
ேபா கக் கூ டிய அச்சம் காணப்ப  கின்ற . ஏற்
க னேவ இ  கு றித்  இந் திய ெவளி வி வ கார 
அைமச்சர் கலா நிதி சுப்ர ம ணியம் ெஜய்சங்க
டன் நடத்தப்பட்ட ேபச் சு வார்த்ைத க ளின்

ேபா  இப் பி ரச் சி ைனக்கான தீர்ெ வான்ைறக் 
காண்ப தற்கு அவ ம் இணக்கம் ெதரி வித்
தி ந்தார். எனேவ இவ்வ ட இ  திக்குள் 
இலங்ைக  இந் திய மீனவர் பிரச் சி ைனக்குத் 
தீர்  கா ணப்ப ம் என்  எதிர்பார்க் கின்ேறன்.
ேகள்வி: எம  நாட்டின் பிரச் சி ைனக்கு 

உள்ள க  ெபா றி  ைற ெயான்றின் ஊடாக தீர்   
காண்ப தாக ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ 
ஐக் கிய நா கள் சைபயின் ெசய லாளர் நாய
கத் திடம் கூறி யி க் கிறார். இதைன எவ்வா  
பார்க் கின் றீர்கள்?
பதில்: ஜனா தி ப தியின் க த்ைத நான் 

வர ேவற் கிேறன். ஏெனனில் உண்ைமயில் 
எம  நாட் டி ள்ள பிரச் சி ைனக்கு நாமா க
ேவதான் தீர்  கா ண ேவண் ம். அ  தா ம் 
பிள்ைளைய அவேள ெபற ேவண் ம் என்  
கூ  வார்கள் . இவ் வி ட யத் தில் சர்வ ேதச 
ச கம் ஒ  ம த்  விச் சி ையப்ே பான்  
ெசயற்ப ட  டி ேம தவிர, உள்ள கப்ெ பா றி 
ைறயின் ஊடாக இப் பி ரச் சி ைனக்குத் தீர்  கா
ண ேவண் டிய ெபா ப்  எம் மி டேம உள்ள . 
சில ேமற் கு லக சக் தி க ம் ெவளி யக மற் ம் 
உள்ள கத்  த ரப் க்க ம் இந்தப் பிரச் சிைன 
டி விற்கு வ  வைத வி ம்ப வில்ைல . 

ஏெனனில் அவர்கள் இத  டா கேவ தம  
அர சியல் மற் ம் தனிப்பட்ட நலன்கைளப் 
ர்த் தி ெசய்   ெகாண் டி க் கின்றார்கள்.
இவ்வா றா ன ெதா  சூழ் நி ைலயில் ஜனா

தி ப தியின் உைரயில் கூறப்பட்ட விட யங்
கைள உரி ய வா  நைட  ைறப்ப த் 
வதில் கவனம் ெச த்த ேவண் ம். அதைன 
நான் ஜனா தி ப தி யி ட ம் வலி  த் தி யி
க் கிேறன்.
ேகள்வி: சிைற க ளி ள்ள அர சி யல்  ைக திகள் 

அைன வ ைர ம் வி  தைல ெசய்வ தற்கு நட வ
டிக்ைக எ ப்ப தாக அைமச்சர் நாமல் ராஜ பக் 
ஷ கூறி யி க் கின்றார். இ ப் பி ம் கடந்த 
ெபப்ர வரி மாதம் பாரா  மன்றத்தில் ேகள்
வி ெயான் க்குப் பதி ல ளித்த அைமச்சர் அலி 
சப்ரி, சிைற களில் அர சியல் ைகதி க ெளன எவ 
மில்ைல என்  குறிப் பிட்டார். எனேவ இவ் வி ட
யத்தில் அர சாங்கத் திற் குள்ேளேய இ  ேவ  
நிைலப்பா கள் ன்ைவக்கப்ப  கின்ற னேவ?
பதில் :  ஆம் ,  இவ்  வி  ட  யத்தில்  நான் 

ம ற்   ெ ம ா  நிைல ப் ப ா ட்ைட க் 
 ெகாண்  டி  க்கக்  கூ ம் .  அர  சாங்கத்தில் 
அங்கம்  வ கிக்கும் அைன வ ம் அைனத்  
விட யங்க ளி ம் ஒேர வி த மான நிைலப்
பாட்ைடக் ெகாண் டி க்க  ேவண் ம் என்ற 
அவ  சி  ய  மில்ைல .  இ ப்  பி ம்  கடந்த 
காலங்களில் சிைறச்சா ைல க ளி ள்ள அர சி
யல்ைக தி கைள வி  தைல ெசய்வ தற்கும் 
அவர்க ள  பிரச் சி ைன க க்குத் தீர்ைவ 
வழங்  கு  வ தற்  கு  மான  நட  வ டிக்ைக  கைள 
நான் ன்ென த் தி ந்ேதன். அர சி யல்ைக
திகள் அைன வ ம் வி  தைல ெசய்யப்ப
ட  ேவண் ம் என்பேத என  வி ப்ப மாக 
இ க் கின்ற .  இ ப் பி ம் சிலர் இதைனத் 
தீராத பிரச் சி ைன யாக ைவத் தி ப்பதில் 
நாட்டம் காண் பிக் கின்றார்கள். அவ்வா றி க்
ைகயில் தற்ே பா  அைமச்சர் நாமல் ராஜ பக் 
ஷ இவ் வி ட யத்தில் தைல யீ  ெசய்  அர சி
யல்ைக தி கைள வி  தைல ெசய்ய வ தற்கான 
நட வ டிக்ைக கைள ன்ென ப்ப தாகக் கூறி
யி க் கின்றார். நா ம் அதற்கு அவ சி ய மான 
ஒத்  ைழப் க்கைள வழங் குேவன்.
ேகள்வி: காணா மல்  ேபா ேனா க்கான 

மர ணச்  சான் றி தைழப் ெபற் க்ெ கா ப்ப தற்கு 
நட வ டிக்ைக எ ப்ப தாக ஜனா தி பதி ஐக் கிய 
நா கள் ெசய லாளர் நாய கத் திடம் கூறி யி
க் கின்றார். காணா மல்ே பா ேனா க்கு என்ன 

ேநர்ந்த  என்ற உண்ைமைய ெதரி யப்ப த்
தாமல் அவர்க க்கான மர ணச்சான் றி தைழ 
மாத் திரம் வழங் கு வ ெதன்ப  இவ்வி ட யத்தில் 
எவ்வா  நியா ய மான தீர்வாக அைம ம்?
பதில்: ேபார் இடம்ெபற்ற காலப்ப கு தி 

யில் என  சேகா தரன் உள்ள டங்க லாக 
எனக்கு மிக ம் ெந க்க மான பலர் பிர
பா க ரனால் காணா ம லாக்கப்பட் டி க் கின்
றார்கள். என் டன் ெதாடர்ைபப்ேபணியதன் 
காரணமாகக்  காணாமலாக்கப்பட்ட 
மிகச்சிறந்த மனிதர்கள் இ க்கின்றார்கள். 
எனேவ இவ்விடயத்ைத நான் உணர்  
ரீதியாகேவ  அ குகிேறன் .நாட்டின் 
இனப்பிரச்சிைனக்கான தீர்ைவ ேநாக்கிய 
நகர்வின் தற்படியாக இந்திய  இலங்ைக 
ஒப்பந்தம் அைமந்தி ந்த . அப்ேபாேத 
அதைன ஏற் க்ெகாண்டி ந்தால் இத்தைன 
ஆயிரம் அப்பாவிப் ெபா மக்கள் பல்ேவ  
ன்பங்கைள  எதிர்ெகாள்ளேவண்டிய 

நிைலக்குத் தள்ளப்பட்டி க்க மாட்டார்கள். 
எனேவ தற்ேபா ம் அவ்ெவாப்பந்தத்தின் 
லம்  ெகாண் வரப்பட்ட  அரசியல 

ைமப்பிற்கான  13ஆவ  தி த்தம் 
ைமயாக அ ல்ப த்தப்படேவண் ம் 

என்பேத என  நிைலப்பாடாக இ க்கின்ற .
அேதேவைள ஜனாதிபதி ம் பிரதம ம் 

காணாமல்ேபாேனாரின் உறவினர்கைளச் 
சந்திப்பதற்கு  ஏற்பா ெசய் த மா  
என்னிடம் ேகாரியி ந்தனர். நான் அதற்கு 
அவசியமான ஏற்பா கைளச்ெசய்தேபா  
சிலர் 'இதைன ஏற் க்ெகாள்ளமாட்ேடாம்' 
என் கூறி சந்திப்ைபத் தவிர்த் விட்டனர். 
இ ப்பி ம் பல உறவினர்கள் அச்சந்திப்பில் 
கலந் ெகாண் , தம  பிரச்சிைனகைள 
எ த் க்கூறியி ந்தன ர் .  எனேவ 
இவ்விவகாரத்ைதப் ெபா த்தமட்டில் நா ம் 
பாதிக்கப்பட்டவன்  என்பதால்  இதற்கு 
நியாயமான தீர்ைவ வழங்குேவாம் என்  
குறிப்பிட்டார்.

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

அகில இலங்ைக ஜம் இய்யத் ல் உல மா விடம் ெபா  ப ல ேசனா அைமப்  ேகாரிக்ைக

ஒக்ேடாபர் 7 தல் 15 வைர நைடெப ம்
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உலகம்...
  உல க ம், சுத்த மான சக் தி வ க்

கைள ேநாக்கிச் ெசல்ல ேவண் டி ய  அத் தி
யா வ சி ய மாகும் என்  ஜனா தி பதி ேகாட்டா
பய ராஜ பக் ஷ ெதரி வித் ள்ளார்.
வியின் ஆேராக் கி யத்ைத உ  திப்ப
த்த ேவண்  மாயின், பசுைம இல்ல வா  

ெவளி ேயற்றத்ைதக் குைறத்தல் மற் ம் 
நிைல யான சக் தி வ  தீர்  கைள ஊக் கு விப்
ப  அவ சியம் என் ம் ஜனா தி பதி சுட் டிக்
காட் டி ள்ளார்.
ஐக் கிய நா  களின் சக் தி வ  ெதாடர்பான 

அரச தைல வர்களின் மாநாட்டில் ேநற்  
ன் தினம் கலந்  ெகாண்  உைர யாற் ம் 

ேபாேத ஜனா தி பதி ேமற்கண்ட வா  ெதரி
வித்தார்.
ஐக் கிய நா கள் ெபா ச் சைபயின் 76 

ஆவ  கூட்டத் ெதாடரின் ஓர் அங்க மாக, 

நி ேயார்க் நகரில் நைட ெபற்ற சக் தி வ  
ெதாடர்பான அரச தைல வர்கள் மாநா  ஆரம்
பிக்கப்பட்ட . ' அைன வ ரா ம் ெகாள்வ ன  
ெசய்யக் கூ டி ய ம் நம் பிக்ைக மிகுந்த  மான 
நிைல யான சக் தி வ ைவப் ெபற் க்ெ காள்
வ தற் கு ரிய வாய்ப்ைப உ  திப்ப த்தல்' 
எ ம் ெதானிப்ெ பா ளின் கீழ் இந்த மாநா  
இடம்ெபற்ற .
மனிதத் ேதைவ கைளப் ர்த்தி ெசய்வ

ேதா , மியின் ஆேராக் கி யத்ைதப் ேப
வ தற்கு, இவ்  லகில் வா ம் அைனத்  மக்
க ம் ன்  ரிைம அளிக்க ேவண்  என் , 
மாநாட்டில் உைர யாற் றிய ஜனா தி பதி ேகாட்
டா பய ராஜ பக் ஷ  ெதரி வித்தார்.

 மனி தர்களால் ஏற்ப த்தப்ப ம் சுற்
ச் சூழல் அழி கள் கார ண மாக ஏற்ப ம் 

கால நிைல மாற்றங்களால் மிக்கு ஏற்ப டக்
கூ டிய அச் சு த்தல்கைள, ெதாடர்ந் ம் நாம் 

றக்க ணிக்க லா கா . எதிர்வ ம் சில தசாப்
தங்க க்குள் இவ்வா றான அச் சு த்தல்
கைளக் குைறத் க்ெ காள்ள ேவண்  மாயின், 

 உல க ம், சுத்த மான சக் தி வ க்கைள 
ேநாக்கிச் ெசல்ல ேவண் டி ய  அத் தி யா வ சி ய
மா கி ற  என் ம் சுட் டிக்காட் டிய ஜனா தி பதி , 
மிகச் சிறந்த நிைல யான சக் தி வ ம் உற்பத்தி 
மற் ம் பயன்பாட்ைட ேநாக்கிப் பய ணிப்ப
தற்கான யற் சி கைள ேமற்ெ காண் டி க்கும் 
அபி வி த்தி அைடந்  வ ம் நா  க க்கு 
ஒத்  ைழப்  வழங் கு மா , அதற்கான இய 
ைம ள்ள அைனத்  நா  க ளி ட ம் ேகட்
க்ெ காண்டார்.
நிைல யான சக் தி வ  அபி வி த் திக்கு, 

இலங்ைக யா ன  அர்ப்ப ணிப் டன் ெசயற்
பட்  வ  கின்ற . 2030ஆம் ஆண் க்குள், 
நாட்டின் சக் தி வ த் ேதைவயின் 70 சத வீ
தத்ைத, மீள்  ப் பிக்கத்தக்க சக் தி வ க்கள் 

ஊடாகப் ெபற் க்ெ காள்வேத இலக்காக 
உள்ள . அத் டன், படிம எரி ெபா ட்க ளி
லி ந்  படிப்ப டி யாக விலகி, காப ேனற்
றத்ைதக் குைறத்தல் மற் ம் 2050 ஆம் ஆண்
க்குள் காபன் மாசற்ற நாடாக இலங்ைகைய 

உ  வாக் கு வ தற்கான திட்ட மி டல்க டன் 
ெசயற்பட்  வ  வ தாக ஜனா தி பதி ெதரி
வித்தார்.
திய நிலக்கரி மின் ற்பத்தி நிைல யங்

கைள உ  வாக்கா தி க்கும் நிைலப்பாட்டில் 
இலங்ைக உ  தி யாக இ க் கின்ற  என் ம் 
கால நிைல மாற்றங்கள் ெதாடர்பான ஐ.நா. 
மாநாட் க்குப்  ெபற் க்ெ கா க்கப்ப ம் 
பங்க ளிப்  அதற்குப் பிர தி ப லிப்பாக இ க்
கின்ற  என் ம் எ த்  ைரத்த ஜனா தி பதி , 
இலங்ைக யா ன , திய நிலக்கரி வ  வற்ற 
சக் தி வ க் கூட்ட ைமப்பின் இைணத் தைல
வ ராக இ க் கின்றைம குறித்  மகிழ்ச்சி 

ெவளி யிட்டார்.  
நா   வ தி ம், 7,000 சூரி ய சக்தி 
ல மான மின் ற்பத்தி ேவைலத் திட்

டங்கைள அ ல்ப த்தத் தயா ராக இ ப்
ப தா க ம் அவற்றில் த லீ  ெசய்வ தற்
காக, இலங்ைகத் ெதாழிற்  ைற யினர், சி  
வியாபாரிகள் மற் ம் ச க நி வனங்கைள 
ஊக்குவித்  வ வதாக ம், நாட் க்குள் 
மிகப் ெபரிய காற்றாைல மின் ற்பத்தி 
நிைலயத்ைத, அண்ைமயிேலேய ஆரம்பித்  
ைவத்ததாக ம், ஜனாதிபதி எ த் ைரத்தார்.
எதிர்வ ம் சில தசாப்தங்க க்குள் , 

மீள் ப்பிக்கத்தக்க  சக்திவ க்கள் , 
விேசடமாக சூரியசக்தி, காற்றாைல மற் ம் 
உயிரி எரிெபா ள் ேபான்ற பாரியளவிலான 
தலீ கைள இலங்ைக வரேவற்கிற  

என் ம், ஜனாதிபதி  ெதரிவித்தார்.

சர்வேதச....
இலங்ைகயில்  தமிழ்  ே ப சும் 

மக்களின் பிரச் சி ைன கைள தீர்ப்ப தற்கு நட வ
டிக்ைக எ க்க ேவண் ம்  என்  பிர தான 
எதிர்க்கட் சி யான ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் டாக்டர் காவிந்த 
ஜய வர்த்தன ெதரி வித்தார்.
உள்நாட்டில் தமிழ் ேபசும் மக்கள் பல்ேவ

பிரச் சி ைன கைள எதிர்ெ காண்  வ  கின்
றனர். காணாமல் ேபாேனார் விவ காரம்.  
அர சியல் ைகதிகள் பிரச் சிைன   என பல்ேவ  
சிக்கல்கள் காணப்ப  கின்றன. அவற்ைற 
தலில் தீர்த்த பின்னேர லம்ெபயர் 

அைமப் க்க டன் ேபசு வ தற்கு யற் சிக்க 
ேவண் ம் என் ம் அவர் சுட் டிக்காட் டினார்.
லம்ெபயர் அைமப்  க டன் ேபச் சு

வார்த்ைத நடத்த ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய 
ராஜ பக் ஷ வி த்த  அைழப்  ெதாடர்பாக 
க த்  ெவளி யி  ைக யி ேலேய ஐக் கிய 
மக்கள் சக் தியின் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் 
காவிந்த இந்த விட யங்கைள  குறிப் பிட்டார்.

அவர் இ  ெதாடர்பில் ேம ம் குறிப் பி 
ைகயில் 

 லம்ெபயர் தமிழ் அைமப்  க டன் ேபச்
சு வார்த்ைத நடத்த தயா ராக இ ப்ப தா க ம் 
அவர்கைள ேபச் சுக்கு வ  மா  அர சாங்கம் 
வி த் தி க் கின்ற அைழப்ைப நாங்கள் மதிக்
கின்ேறாம். அ  கட்டாயம் நடக்க ேவண் டிய 
ஒன்றாகும். நாங்கள் ஆ ங்கட் சி யாக இ க்
கும்ே பா ம் எதிர்க்கட் சி யாக இ க் கும்
ேபா ம் லம்ெபயர் அைமப் க்க டன்  நல்
ல ெதா  நட்  றைவப் ேபணி வந்ேதாம்.  
அவர்க டன் ஈ  பாட் டன் ெசயல்பட்  
வந்ேதாம். 
ஆனால் தற்ேபா ைதய அர சாங்கம் எக்கா லத்

தி ம்  லம்ெபயர் அைமப் க்கள் என்றாேல 
ஒ  ெந க்கடி மிக்க விட ய மா கேவ  பார்த்  
வந்த . ஆனால் தற்ே பா  திடீ ெரன அந்த 
அைமப்  க டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்த 
தயா ராக இ ப்ப தாக அர சாங்கம் அறி வித்
தி க் கின்ற . இ   எங்க க்கு பல்ேவ  
ேகள் வி கைள எ ப் பி யி க் கி ற . எமக்கு 

பல்ேவ  சந்ேத கங்க ைள ம் ேதாற்  வித்
தி க் கின்ற . அதா வ  தற்ே பா  அர சாங்
கத் க்கு ஜி .எஸ் .பி . பிளஸ் உள் ளிட்ட 
பல்ேவ  ெந க்க டிகள் ஏற்பட் ள்ளன.  
சர்வ ேதச ரீதியில் பல அ த்தங்கள் காணப்
ப  கின்றன.  அவற் றி லி ந்  மீண்  வ
வ தற்காக லம்ெபயர் அைமப்  க டன் 
ேபச் சு வார்த்ைத நடத்தப்ேபாகிேறாம் என்   
அர சாங்கம் கூ  கின்றதா ?   இந்த ெந க்க
டிகள் கார ண மாக லம்ெபயர் அைமப் க்கள் 
அர சாங்கத் திற்கு நிைன க்கு வந் ள்ள னவா  
என்ற ேகள் விகள் எ  கின்றன.
இந்த ேகள் வி க க்கு அர சாங்கம் பதி ல

ளிக்க டி ம்.  அதா வ  அர சாங்கம் லம்
ெபயர் அைமப்  க டன் ேபச் சு வார்த்ைத 
நடத்  வ தற்கு ன்பாக இலங்ைகயில் தமிழ் 
ேபசும் மக்கள் எதிர்ெ காள் கின்ற பிரச் சி ைன
கைள தலில் தீர்த்  ைவக்க ேவண் ம். 
அவ்வா  அர சாங்கம் அந்த பிரச் சி ைன கைள 
தீர்த்  விட்  லம்ெபயர் அைமப்  க டன் 
ேபச் சு வார்த்ைத நடத்த யற் சிக்கும் ேபா  

அதைன எம்மால் நம்ப டி ம்.
 குறிப்பாக தமிழ் மக்களின் பிரச் சி ைனகள் 

பாரிய அளவில் காணப்ப  கின்றன. மாகா
ண சைப ேதர்தல் நடத்தப்பட ேவண் ம்,  
மாகா ண ச ைப க க்கு பிர தி நி திகள் உள்
வாங்கப்பட ேவண் ம், அேத ேபான்  
அர சியல் ைகதிகள் வி  விக்கப்ப  வ  
மிக அவ சி ய மாக இ க் கின்ற , அப க ரிக்கப்
பட்ட மக்களின் காணிகள் வி  விக்கப்ப ட
ேவண் ம்.  ேம ம் காணாமல் ேபாேனா
க்கு  என்ன நடந்த  என்ப  கண்  பி டிக்

கப்பட ேவண் ம். அவர்களின் உற  க க்கு 
நீதி ம் நிவா ர ண ம் நிைல நாட்டப்ப  வ   
மிக அவ சி ய மாக இ க் கின்ற .  
தமிழ் பிர ேத சங்களில் அபி வி த் திகள் 

தாம த மாக கூடா  ேம ம் பாரா  மன்ற 
உ ப்  பினர்  ெசல்வ  ராஜா  கேஜந்  திரன் 
எவ்வா  அநா க ரி க மான ைறயில் ைக  
ெசய்யப்பட்டார் என்பைத நாம் கண்ேடாம். 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க க்கு சிறப் 
ரிைம காணப்ப  கின்ற . அவைர ைக  

ெசய்வ தாயின் சபா நா ய கரின் அ  ம திையப் 
ெபற ேவண் ம்.  அைத வி த்  அநா க ரி க
மான ைறயில் இந்த ெசயற்பா கள் ேமற்
ெகாள்ளப்ப  வைத  நாம் கண்ேடாம்.

 மக்களின் பிரச்சிைன கைள தலில் 
தீர்த்  விட்  பின்னர்  லம்ெபயர் 
அைமப் க்க டன்  ேபச்சு  நடத்த 
அரசாங்கம் யற்சிக்கலாம். லம்ெபயர் 
அைமப் க டன்  ேபச்சு நடத்த ேவண் ம் 
என்பைத நாங்கள் ஏற் க்ெகாள்கின்ேறாம். 
அதைன நாங்கள் த க்கவில்ைல. ஆனால் 
அதற்கு ன்னதாக அரசாங்கம் இந்த 
பிரச்சிைனகைள தீர்த்  ைவக்க ேவண் ம். 
அ  மட் மன்றி சர்வேதச ெந க்கடியில் 
இ ந்  மீண்  ெகாள்வதற்காக லம்ெபயர் 
அைமப் க்கைள  பயன்ப த் வதற்கு 
அரசாங்கம் யற்சிக்க கூடா  என்பைத 
சுட்டிக்காட்ட வி ம் கிேறாம் என்றார்.

ஐ.நா.வதிவிடப்பிரதிநிதி...
(ெதாடர்ச்சி)

யாழ்.மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பி ன 
மான ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி எம்.ஏ.சுமந்
திரன் ேமற்ெ காண் ள்ளார். 
இந்தச் சந் திப் க்க ளின்ே பா  வடக்கு, 

கிழக்கில் ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் நில அப க
ரிப்  மற் ம் மார்ச் மாதத்தில் ஐ.நா.மனித 
உரி ைமகள் உயர்ஸ்தா னி கரின் அறிக்ைகயில் 
உள் ளீர்க்கப்ப  வ தற்கு ேவண் டிய விட
யங்கள் ஆகி யன ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்
தப்பட் ள்ள . 
ஐ.நா.வதி வி டப் பி ர தி நி தி  டான சந் திப்
ஐக் கிய நா கள் சைபயின் இலங்ைகக்கான 

வதி வி டப் பி ர தி நிதி ஹனா சிங்க டன் கடந்த 
திங்கட் கி ழைம நைட ெபற் ள்ள சந் திப்

பின்ே பா  வடக்கு, கிழக்கில் நைட ெபற்  
வ  கின்ற நில அப க ரிப் க்கள் ெதாடர்பான 
விட யத்தில் கரி சைன ெச த்தப்பட்ட தாக 
சுமந் திரன் குறிப் பிட்டார். 
அத் டன், நில அப க ரிப்  ெதாடர்பான 

ஆவ ணங்கள் மற் ம் தர கள் அடங் கிய 
விட யங்கைள அவ டன் பகிர்ந்  ெகாள்வ  
பற்றி கவனம் ெச த்தப்பட்ட  என் ம் 
அவர் கூறினார்.

 ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர
ைவயின் 48ஆவ  கூட்டத்ெ தா ட ரின்ே பா  
உயர்ஸ்தா னி கரின் வாய் ல அறிக்ைகயில் 
ெதரி விக்கப்பட்ட விட யங்கள் பற் றி ம் 
கலந்  ைர யா டப்பட்ட தா க ம் அவர் குறிப்
பிட்டார். 
குறிப்பாக, சம்பந்தன் ஐ.நா.உயர்ஸ்தா னி

க க்கு அ ப் பிய கடி தத்தில் குறித்  ைரக்
கப்பட்ட விட யங்கள் அவ  ைடய வாய் ல 
அறிக்ைகயில்  ெவளி  யி  டப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் சுட் டிக்காட் டி ய தா க ம், அந்த 
அறிக்ைகக்கான பங்க ளிப் க்கைள ேமற்
ெகாண்ட வதி வி டப் பி ர தி நி திக்கு நன் றி கைளத் 
ெதரி வித்த தா க ம் சுமந் திரன் ேம ம் ெதரி
வித்தார். 
பிரித்தா னிய உயர்ஸ்தா னி க டன் சந் திப்
பிரித்தா னி யா னி யா க்குச் ெசன் றி ந்த 

இலங்ைகக்கான பிரித்த னிய உயர்ஸ்தா
னிகர் சாரா ஹல்டன் நா  தி ம் பி யி ந்த 
நிைலயில்  கடந்த  ெசவ்வாய்க்  கி  ழைம 
அவ டன் சுமந் திரன் சந் திப் பிைன ேமற்
ெகாண் டி ந்தார். சுமந் தி ர டன், பாரா 
மன்ற உ ப் பினர் கைல ய ர ச ம் பங்ேகற் றி

ந்தார். 
இச்சந் திப் பின்ே பா  ஐ.நா.உயர்ஸ்தா னி

கரின் வாய் ல அறிக்ைக ெதாடர்பில் குறிப்
பிட்ட விடயங்கள் பற்றி கவனம் ெச த்
தப்பட்ட ேதா , இலங்ைக குறித்த தீர்மா
னத் திற்கு இைண அ  ச ரைண வழங்கும் 
நா  க க்கு தைலைம வகிக்கும் பிரித்தா னி
யாவின் பங்க ளிப் க்கள் ெதாடர்பில் ேபசப்
பட்ட  என்  சுமந் திரன் ெதரி வித்தார்.
அத் டன், ஐ.நா.மனித உரி ைமகள் ேபர

ைவயின் அ த்த மார்ச் மாத கூட்டத்ெ தாடர் 
பற்றி கவனம் ெச த்தப்பட்ட . அதில் 
அறிக்ைக  ெயான்  ெவளி  யிடப்ப  ம்
ேபா  அதில் உள் ளீர்க்கும் விட யங்கள் பற்றி 
விரி வாக ஆரா யப்பட்ட . அதற்கு பாதிக்
கப்பட்ட மக்களின் சார்பில் கூட்ட ைமப  

பங்க ளிக்க ேவண் டிய விட யங்கள் பற் றி ம் 
கரி சைன ெகாள்ளப்பட்ட  என் ம் அவர் 
கூறினார். 
அத்ே தா , ஐ .நா .ெபா ச்சைபக் கூட்

டத்ெ தா டரில் பங்ேகற்ப தற்காக ெசன் றி
ந்த ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ 
லம்ெபயர் தமிழர்கைள ேபச்சுவார்த்ைதக்கு 
அைழத்தி ப்பைத வரேவற்கின்ற விடயமாக 
பார்த்தா ம்  இனப்பிரச்சிைன  தீர்  
உள்ளிட்ட தமிழ் மக்களின் விடயங்களில் 
இ வைரயில்  எம் டன்  எவ்விதமான 
ேபச்சுக்கைள ம் நடத்தாமலி க்கின்றார் 
என்பைத  உயர்ஸ்த ானிகரிடத்தில் 
சுட்டிக்காட்டியி ந்ேதாம் என்  சுமந்திரன் 
ெதரிவித்தார். 

தனி ைமப்ப த்தல்...
(ெதாடர்ச்சி)

ைக  யி  ர த  ேசைவ  யா  ளர்க  க்கு 
ஆேலா சைன வழங்கப்பட் ள்ள தாக ைக
யி ரத திைணக்கள ெபா  கா ைம யாளர்  
தம் மிக ஜய சுந்தர ெதரி வித்தார்.
கடந்த ஒ  மாத கால மாக பய ணிகள் ைக

யி ரத ேசைவ டக்க ப்பட்டதால் ைக யி ரத 
திைணக்க ளத் திற்கு 500 மில் லியன் நட்டம் 
ஏற்பட் ள்ள தா க ம் தம் மிக ஜய சுந்தர சுட்
டிக்காட் டினார்.
ஊர டங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டதன் 

பின்னர் ைக யி ரத ேசைவைய மீள ஆரம்
பிப்ப  குறித்  வின விய ேபா  ேமற்கண்
ட வா  ெதரி வித்த அவர் ேம ம் குறிப் பி 
ைகயில்,
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் தாக்கத்ைத க த்திற் 

ெகாண்  தற்ே பா  அ லில் உள்ள தனி
ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் தளர்த்தப்
பட்டதன் பின்னர் ெபா  ேபாக் கு வ ரத்  
ேசைவைய சுகா தார பா  காப்  அறி  த்
தல்க க்கு அைமய மீள ஆரம் பிப்ப  சவால்
மிக்க தாக காணப்ப  கி ற .

ைக  யி  ரத  ேசைவயில்  குறிப்பாக 
காைல மற் ம் மாைல அ  வ லக ைக

யி ரத ேசைவயில்  ச க இைட ெவ ளிைய 
ேப  வ  சாத் தி ய மற்ற தாகும். அ  வ லக 
ைக யி ரத  ேசைவைய ஒ  நாைளக்கு  இலட்
சக்க ணக்கான பய ணிகள் பயன்ப த்  கின்
றார்கள்.  இவ் வி டயம் குறித்  அதிக கவனம் 
ெச த்தப்பட் ள்ள .
ஊர டங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டதன் 

பின்னர் சுகா தார பா  காப்  அறி  த்தல்
க க்கு அைமய  ைக யி ரத ேபாக் கு வ
ரத்  ேசைவைய மீள ஆரம் பிப்ப  குறித்  
சுகா தார தரப் பினர் ஆேலா சைன வழங் கி ள்
ளனர். மாகா ணங்க க் கி ைட யி லான ேபாக்
கு வ ரத்  ேசைவ குறித்  இ  வ ைரயில் 

எவ் வித தீர்மா ன ம் எ க்கப்ப ட வில்ைல.
ெகாவிட் தாக்கத்ைத க த்திற் ெகாண்  

கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம்  20 ஆம் திகதி  நாட ளா
விய ரீதியில் தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு 
சட்டம் அ ல்ப த்தப்பட்ட . இதனால் 
சுமார் 500 மில் லியன் பா நட்டம் ைக யி ரத 
திைணக்க ளத் திற்கு ஏற்பட் ள்ள . குைறந்
த ள வான வளங்கைள ெகாண்  பய ணி க
க்கு சிறந்த ேசைவைய வழங்க ைக யி ரத 

திைணக்களம் அர்ப்ப ணிப் டன் ெசயற்ப 
கி ற .
மின்சார ைக யி ரத ேசைவைய எதிர்வ ம் 

காலங்களில் ஆரம் பிக்க திைணக்கள மட்

டத்தில் நட வ டிக்ைககள் ன்ென க்கப்பட்
ள்ளன. ெகா ம்  ேகாட்ைட  ெதாடக்கம் 

அம்ேப ஸ்ஸ வைரயில் நிலக்கரி ைக யிரத 
ேசைவைய சுற்  லாத் ைற ேசைவைய 
ேமம்ப த்  வ தற்காக ஆரம் பிக்க தீர்மா னிக்
கப்பட் ள்ள . திைணக்கள மட்டத்தில் 
நடவடிக்ைககள் ன்ென க்கப்பட் ள்ளன. 
ெகா ம்  ேகாட்ைட   ெதாடக்கம் 
அம்ேப ஸ்ஸ வைரயில் நிலக்கரி ைகயிரத 
ேசைவைய சுற் லாத் ைற ேசைவைய 
ேமம்ப த் வதற்க ா க  ஆரம்பிக்க 
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள  என்றார்.

இந்ேதாேனஷியா டனான...
(ெதாடர்ச்சி)

மிக க் கி ய மா னைவ என்ப ைத ம் சுட் டிக்
காட் டி ள்ளார்.
இந்ே தா ேன ஷிய ெவளி நாட்ட  வல்கள் 

அைமச்சர் ெரட்ேனா ெலஸ்டாரி பிரி யன்சரி 
மர் சுடி மற் ம் இலங்ைகயின் ெவளி நாட்
ட  வல்கள் அைமச்சர் ேபரா சி ரியர் ஜீ.எல்.
பீரிஸ் ஆகி ேயா க் கி ைட யி லான சந் திப்  
நி  ேயார்க்கில் உள்ள இந்ே தா ேன ஷியத் த
ர கத்தில் நைட ெபற்ற ேபாேத இவ் வி டயம் 
ெதாடர்பில் அவ தானம் ெச த்தப்பட்ட .

இதன்ே பா  இ  நா  க க்கும் இைட ேய
யான ெபா  ளா தார ஒத்  ைழப்பில் விேஷட 
கவனம் ெச த்தி இ  த ரப்  உற  கைள 
வ ப்ப த்  வேத ன்  ரி ைம யான விட ய
மாகும் என இந்ே தா ேன ஷிய ெவளி நாட்ட 
வல்கள் அைமச்சர் வலி  த் தினார்.
இ  த ரப்  வர்த்த கத்ைத ேமம்ப த்  வ

தற்காக, வர்த்தக ஒப்பந்தம் இ தி ெசய்யப்
படல் ேவண் ம். அணி ேசரா இயக்கத்தின் 
உ ப் பி னர்க ளாக இ  நா  க க் கி ைட யி
லான உற கள் மிக க் கி ய மா னைவ என 
அைமச்சர் ஜீ.எல். பீரிஸ் குறிப் பிட்டார்.

அணி  ேசரா  இயக்கத்தின்  தத்  வம் 
ஒவ்ெ வா  பிரச் சி ைன யி ம் சீர ைமப்ப  
அல்ல, மாறாக ஒவ்ெ வா  பிரச் சி ைன ைய ம் 
அதன் ெசாந்த அடிப்ப ைடயில் தீர்ப்ப தாகும் 
ஆதலால் அணி ேசரா இயக்கம் இன் ம் 
ெபா த்த மா ன தாக உள்ள . எனேவ இந்த 
இயக்கத் திற்கு நாம் அதி க மான ஆற்றைல 
ெச த் தல் ேவண் ம். இந்  ச த் தி
ரத்தின் பா  காப்பில் இந்ே தா ேன ஷியா ம் 
இலங்ைக ம் மிகுந்த அக்கைற ெகாண் ள்
ள தாக அைமச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் குறிப் பிட்டார்.
எனேவ இந்  ச த் திர விளிம்  சங்கம் 

மற் ம் ஆசிய பிராந் திய மன்றத்ைத ேம ம் 
வ  ட்  வ  அவ சி ய மா ன தாகும். பயங்க ர
வாதம் மற் ம் கடல்சார் குற்றங்கைள எதிர்
ெகாள்வ  ெதாடர்பாக பா  காப் , உள த்
ைறப் பகிர்  மற் ம் ஊழியர் மட்ட ஆேலா

ச ைன க ளி லான ஒத்  ைழப்ைப அைமச்சர் 
ஜீ.எல்.பீரிஸ் ேம ம் பாராட் டினார்.
ெகாவிட்19 ெதாற்  ேநாைய எதிர்த் ப் 

ேபாரா டிய குறிப் பி டத்தக்க ெவற் றிக்காக 
இந்ே தா ேன ஷிய அர சாங்கத் திற்கு அைமச்சர் 
வாழ்த் க்கைளத் ெதரி வித்தார். இந்தத் ெதாற்
ேநாய் மனி த கு லத்தின் சக் தி கைள ஒன்

றி ைணத் , ஒற்  ைம டன் ஒன் றி ைணய 
அ  ம திக் கின்ற . இ  நா  க க்கும் இைட
யி லான சுற்  லாைவ ேமம்ப த்  வ தற்கான 
சாத் தி யங்க ைள ம் அைமச்சர் குறிப்பிட்டார்.
அணிேசரா இயக்கம் மற் ம் இந்  

ச த்திர விளிம்  சங்கம் ஆகியவற்ைற 
ஊக்குவிப்பதற்குத் ேதைவ இ ப்பைத 
இ  அைமச்சர்க ம் ஒப் க்ெகாண்டனர். 
வசதியான ேநரங்களில் இ  அைமச்சர்க ம் 
இ  நா க க்கும் பரஸ்பரம் விஜயங்கைள 
ேமற்ெகாள்ள அைமச்சர்கள் இ வ ம் 
ஒப் க்ெகாண்டனர்.

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

˙ைளயாЛΡИ ெசТ கЦ

நСǼЖ ைகΩடП இலЗ ைக
 ெதФகாżய காХபОதாЛட சСǼயП˚Р

13ஆவΤ ெதФகா żய காХபОதாЛட சС Ǽ யП˚Р ெதாடУ எ УவΪС ஒЖேடாபУ மாதС 
ΨதலாС க  மாைலΊ ̇ Х ஆரСப மா கίЦள Τ. இОதН ெதாடǿП ΨதХ ேபாЛ ſǾХ 
இலЗைகΩС பЗக ளாேதЩ அaΩС பலРப ΒЛைச நடН Τ źПறன.

ேநபா ளН Х நைட ெப Ϋவ தாக இΪОத இОதН ெதாட ரா னΤ ெகாேரானா அИ Ξ ΫНதХ 
கார ண மாக ஒН  ைவЖகРபЛΡ தФேபாΤ மாைலΊ ̇ Х நடНதРப Ρ źПறΤ. இОதН 
ெதாடǿХ இலЗைக அa நС ǼЖைக ΩடП கள ǽ றЗ Μ ź றΤ. அНேதாΡ 26 வΪட சС 
 ǼயП źМணН ΤЖகான காН  ΪРைபΩС இШவ ΪடС ΨſίЖΜ ெகாМΡவΪமா எПற 
எ УபாУРΧС எήОΤЦளΤ.

எஸ்.ேஜ.பிரசாத்

ெதற்கா சிய கால்பந்தாட்டப் 
ேபாட்டித் ெதாட ரா ன  கடந்த 
1993ஆம் ஆண்  ஆரம்  பிக்கப்பட்
ட  தல்  ெதாடைர பாகிஸ்தான் 
நடத்திய .
இதில் இ  வ ைரயில் 12 

ெதாடர்கள் நடந்  டிந் ள்ள 
நிைலயில் 13ஆவ  ெதற்கா சிய 
விைள யாட் ப் ேபாட் டிகள் எதிர்
வ ம் ஒக்ேடாபர் மாதம் த லா ம் 
திகதி மாைலதீ வில் ஆரம்ப மா
கின்ற . 
ெதற்கா சிய கால்பந்தாட்ட சம்

பி யன்ஷிப் ெதாடரில் இந் தியா 
மிக ம் ெவற் றி க ர மான நாடாகத் 
திகழ் கின்ற . காரணம் இந் திய 
அணி இ  வ ைரயில் ஏ  ைற 
சம் பியன் பட்டத்ைத ெவன் ள்
ள . இம் ைற நைட ெப ற ள்ள 
ெதாடரில் இலங்ைக, இந் தி யா
டன் பங்க ளாேதஷ், ேநபாளம், 

மற் ம் மாைலதீ  ஆகிய ஐந்  
நா கள் பங்ேகற் கின்றன.
ஒக்ே டாபர் மாதம் தலாம் 

திகதி ஆரம்ப மாகும் ெதாட ரா
ன  எதிர்வ ம் ஒக்ேடாபர் 
16ஆம் திகதி நைட ெப ம் 
இ திப் ேபாட் டி டன் 
டி க்கு வ  கின்ற .   

இந்தத் ெதாட ரா ன  
2020 ஆம் ஆண்  
ேநபா ளத்தில் 
நைட ெப ற வி ந்
த . ஆனா ம் 
ெகாேரானா அச் சு
த்தல் கார ண மாக 

ஒத் தி ைவக்கப்பட்ட . 
கைட சி யாக 2008 இல் 

மாைலதீவில் ெதற்
கா சிய சம் பி யன்ஷிப் 
ெதாடர் நைட ெபற்ற . 
அ  இலங்ைக டன் 
இைணந்  நடத்தப்பட்
ட . 

ஐந்  நா கள் மட் ேம ேபாட்
டியில் பங்ேகற்பதால் கு க்கள் 
இ க்கா  மற் ம் அணிகள் ஒ  
ைற ர ட் ெராபின் சுற்  வடி
வத்தில் விைள யா ம். தல் 
இரண்  அணிகள் இ திப் 
ேபாட் டிக்கு ன்ேன ம்.  
ெதற்கா சிய கால்பந்தாட்டத் 
ெதாடரில் வழ ைம யாக 

பங்ேகற் கும் 
பாகிஸ்தான் 
மற் ம் ட்டான் 
ஆகிய அணிகள் 
ெதாட ரி லி ந்  
வில கி ள்ளன.

ெதற்கா சிய கால்பந்தாட்ட 
சம் பி யன் ஷிப்பின் இரண்டா வ  
ெதாடைர இலங்ைக நடத் தி ய . 
ெகா ம்பில் நைட ெபற்ற இந்தத் 
ெதாடரின் இ திப் ேபாட் டியில் 
இந் தி யாைவ வீழ்த்தி இலங்ைக 
அணி சம் பியன் பட்டம் ெவன்
ற .

இந்த ெதாட க்குப் பிறகு 
இலங்ைக அணி இ  வ ைரயில் சம்
பியன் பட்டம் ெவல்ல வில்ைல. 
சுமார் 26 வ ட காத் தி ப்ைப 
இம் ைற டி க்கு ெகாண் 
வ  மா இலங்ைக என்ப தான் 

அைன வ ர  எதிர்பார்ப்பா க ம் 
உள்ள .
தற்ேபா  ச  தியில் பயிற்

சி ெபற்  வ ம் இலங்ைக 
கால்பந்தாட்ட அணி வீரர்கள் 
பயிற் சிைய டித் க்ெகாண்  
அங் கி ந்  ேநர டி யாக மாைலதீ

 க்கு பய ண மா க ள்ளனர். 
ெகாேரானா அச் சு த்தலின் கார ண
மாக இலங்ைக அணி ச  தியில் 

தங்கள் பயிற் சி கைளேமற்ெகாள்ள 
நட வடிக் ைக எ க்கப்பட்ட .
பல திய மாற்றங்க டன் 

தயாராகிவ ம் இலங்ைக 
ேதசிய கால்பந்தாட்ட அணி 
ெதற்காசிய கால்பந்தாட்டத் 
ெதாடரில் ெவற்றிவாைக சூடி 
சம்பியன் கிண்ணத் டன் நா  
தி ம்பேவண் ம் என்பேத 
அைனவர ம் அவா.

தீ  ஆகிய ஐந்  
ற் கின்றன.
ாதம் தலாம் ம் 
கும் ெதாடடடர ரராாா
ஒக்ேடாபாபபர் ர் ர் 
ைட ெபப ம்ம் ம் 
டி டன்ன் ன் 
கின்றற .  
னன  

  

சு
ாக 
ட்ட ..
008 இஇஇஇல்ல்ல்ல்
தற்
ஷிப்ப் ப் 
பற்றறற .. 
டன்ன்ன் 
தப்ப்பபபட்ட்ட்ட்

ஐந்  நா கள் மட் ேம ே
டியில் பங்ேகற்பதால் கு க்க
இஇ க்கா  மற் ம் அணிகள்
ைைற ற ர ட் ெராபின் சுற்  வ
வவத்வத்திதில்தி  விைள யா ம். த
இரஇரரஇ ண்ண்  அணிகள் இ தி
ேேபபே ாட்ாட் டிக்கு ன்ேன
ெதெதெதெ ற்கற்கற் ா சிய கால்பந்தா
ெதெதெதெதெ ாாடாடரில் வழ ைம ய

பபபங்ங்ங்ேேகற் கும் 
பபபாபாாகிகிகிஸ்தான் 
மமமற்மற்ற்ற் ம் ட்ட
ஆஆஆஆகிகிகிஆ ய அணிக
ெெதெதததாாடாட ரி லி ந்
விவிவிவிலவிலலல கி ள்ளன

26 வΪட காН ΪРΧ
ΨſίЖΜ வΪமா?
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(எம்.மேனா சித்ரா)
அதிபர்,  ஆசி ரி யர்களின் சம்பள ரண்

பாட் க்கான ேபாராட்டத்ைத ெதாடர்ந் ம் 
ன்ெ  காண்  ெசல்ேவாம் .  கல்வி 

அைமச்சின் ெசய லாளர் ேபரா சி ரியர் கபில 
ெபேர ராைவப் ேபான்  ரண்பட்ட க த்
க்கைள ெதரி வித்  எம  ேபாராட்டத்ைத 

யாரா ம் டக்க டி யா  என்  இலங்ைக 
ஆசி ரியர் சங்கத்தின் ெபா ச் ெசய லாளர் 
ேஜாசப் ஸ்டாலின் ெதரி வித்தார்.
ெகா ம்பில்  ேநற்  சனிக்  கி  ழைம 

நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் குறிப் பி

 ைகயில் ,
கல்வி அைமச்சின் ெசய லாளர் வர ,  

ெசல த் திட்டம் நிைற ேவற்றப்ப ம் வைர 
அதிபர் , ஆசி ரி யர்கைள ேசைவக்கு தி ம் 
மா  வி க்கப்பட் ள்ள அைழப்ைப வன்
ைம யாக கண் டிக் கின்ேறாம். வர ,  ெசல  
திட்டத் தி ள்ள ேயாச ைனகள் இர க சி ய மா ன
ைவ யாகும்.
வர ,  ெசல  திட்டத்தின் ஊடாக தீர்  

வழங்கப்ப ம் என்பதால் ேசைவக்கு தி ம்
 மா  அவர் அைழப்  வி த் ள்ளார். 
இதற்கும் எம  கண்டனத்ைத ெவளிப்ப த்

 கின்ேறாம். கடந்த 16 ஆம் திகதி கல்வி 
அைமச்சின் ெசய லாளர் மற் ம் அைமச்ச
ரைவ உப கு  ஆகி ய வற் டன் இடம்ெபற்ற 
சந் திப்பின் ேபா  நிதி அைமச்ச டன் 

ேபச் சு வார்த்ைதைய ன்ென ப்ப தற்கான 
ேநரத்ைத ெபற் த் த  வ தாக வாக் கு  தி ய
ளித்தார்.
ஆனால் அதற்கு ர ணான ஒ  க த்

ைதேய ெவள் ளி யன்  அர சாங்க தகவல் 
திைணக்க ளத்தில் நைட ெபற்ற ெசய் தி
யாளர் சந் திப்பில் கல்வி அைமச்சின் ெசய
லாளர் கூறினார். எம  ேபாராட்டத்ைத நாம் 
ெதாடர்ந் ம் ன்ெ காண்  ெசல்ேவாம். 
ரண்பட்ட க த் க்கைள ெதரி வித்  எம  

ேபாராட்டத்ைத டக்க டி யா .
பாட சா ைலகள் மீள ஆரம் பிக்கப்ப ட ள்

ளன. அழ கியல் ைற மாண வர்க க்கான 
சாதா ரண தர ெசயன் ைற பரீட்ைசைய 
நடத்த  ேவண்  டி  ள்ள .  இவ்வா  றான 
நிைலயில் பாட சா ைல கைள மீள ஆரம் பிப்
ப  குறித்த தீர்மா னத்ைத எ க்கும் ேபா  
அதிபர், ஆசி ரி யர்க க்ேக ன்  ரி ைம ய
ளிக்கப்பட் டி க்க ேவண் ம். ஆனால் அவர்
களின் பிரச் சி ைனக்கு தீர் விைன வழங்கா  , 
அவர்கைள றக்க ணித்  அர சாங்கம் அ த்
த த்த நட வ டிக்ைக கைள எ க் கு மாயின் 
இ தி தீர் விைனக் காண டி யா .
எனேவ  அதிபர் ,   ஆசிரியர்களின் 

சம்பள ரண்பா  ெதாடர்பில் கல்வி 
அைமச்சு ,  அரசாங்கம்  ரண்பட்ட 
ேபச்சுவார்த்ைதகைள நி த்தி சரியான 
தீர்விைன எட்ட ேவண் ம் என்பேத எம  
வலி த்தலாகும் என்றார்.

தீர்  கிைடக்கும் வைர ேபாராட்டம்  
- இலங்ைக ஆசி ரியர் சங்கம் அறி விப்
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ெகாேரானா ெதாற் ப்ப ரவல் அச்
சு த்தல் உள்ள சூழலில், ஐ.நா. ெபா ச் 
சைபக் கூட்டத் க்காக நி ேயார்க் வ
வைதத் தவிர்த் க் ெகாள் ங்கள் என் , 
அெம ரிக்க இரா ஜாங்கத் திைணக்கத் தி 
னால், எல்லா நா  களின் தைல வர்க க் 
கும் அறி விக்கப்பட் டி ந்த் .
அெம ரிக்காவின் இந்த ேவண் 
ேகாைள மீறி ெகாேரானா அச் சு த்தல்க
க்கும் மத் தியில் ஜனா தி பதி ேகாட்டா

பய ராஜ பக் ஷ, அெம ரிக்கா க்குச் ெசன் 
 ற , அண்ைமயில் பிறந்த மகன்வழிப் 
ேபர்த் திைய பார்ப்ப தற்குத் தான் என்ற 
குற்றச்சாட்  கூறப்பட்  வ  கி ற .
அத ைன ம் தாண்டி சர்வ ேதச ெந க்
க டி களில் இ ந்  தப் பிப்ப தற்கான ஒ  
வழி யா க ம் அவர் இந்த அமர்ைவப் 
பயன்ப த்த திட்ட மிட் டி க் கிறார்.

2019 நவம்பரில் ஆட் சிக்கு வந்த ஜனா
தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ, கிட்டத்
தட்ட 22 மாதங்கைள நிைற  ெசய்  
விட்டார். இன் ம் 38 மாதங்கள் தான் 
அவரால் ஆட் சியில் இ க்க டி ம்.
இந்த நி ைலயில், அவ ர  அர சாங்கம் 
பத விக்கு வந்த நாளில் இ ந்ேத, 
ெகாேரானா ெதாற்  மற் ம் அதைனச் 
சார்ந்த ெந க்க டி க ைள ம், ெபா  ளா தார 
ெந க்க டி க ைள ம் தான் சந் தித் க் 
ெகாண் டி க் கி ற .
அவர் ஆட் சிக்கு வந்தைதக் ெகாண்டா
டி ய வர்களால் கூட, எந்த நன்ைம ைய ம் 
இ  வைர அ  ப விக்க டி ய வில்ைல.
அர சியல் ரீதி யான ெவற் றி க ைள ம் 
ெபற வில்ைல. ெபா  ளா தார ரீதி யான 
நலன்க ைள ம் அைட ய வில்ைல. 
கடன், சர்வ ேதச அ த்தம், ெபா  ளா
தார ெந க்க டிகள் என்ேற ேகாட்டா பய 
ராஜ ப க் ஷவின் ஆட்சி ெசன்  ெகாண்
டி க் கி ற . இவ்வா றான நிைலயில், 
ெபா  ளா தார ெந க்க டியில் இ ந்  மீள்
வ தற்கு தனிேய சீனாைவ மட் ம் நம்பிப் 
பய னில்ைல என்ற டி க்கு ேகாட்டா 
அர சாங்கம் வந்  விட்ட .
அதனால் தான், அெம ரிக்கா  ட ம், 
சர்வ ேதச ச  கத்  ட ம் சற்  நீக்குப் 
ேபாக்கான உற  க க்கு சமிக்ைஞகள் 
ெவளிப்ப த்தப்ப  கின்றன.
பஷில் ராஜ ப க் ஷவின் ஊடாக அெம ரி 
க்கா டன் ஏற்ப த்தப்பட்  வ ம் உற
கள் ெபா  ளா தார மற் ம் அர சியல், 

இரா ஜ தந் திர ெந க்க டி க க்குத் தீர்  
த ம் என்  ராஜ ப க் ஷ வினர் நம்  வ

தாக ெதரி கி ற . ெகர வ லப் பிட் டிய மின் 
நிைல யத்தின் 40 சத வீ த மான பங் குகள் 
நள் ளி ரவில் ைகச்சாத் தி டப்பட்ட உடன்
பாட்டின் லம் அெம ரிக்க நி  வ னத்
க்கு ெகா க்கப்பட்ட  இதற்கான ஒ  

திற ேகால் தான்.
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் உயர்ஸ்தா
னிகர் பச்ெலட் அம்ைமயார் ஐ.நா. மனித 
உரி ைமகள் ேபர ைவயில் ெவளிப்ப த்
திய க த் க்கள் ெதாடர்பாக அெம
ரிக் கத் தரப்பில் இ ந்  யா ம் வாய் 
திறக்க வில்ைல என்ப ம் கவ னிக்கத்
தக்க விடயம். இலங்ைக விவ கா ரத்தில் 
அெம ரிக்கா சற்  ெமௗன மாக இ க்கத் 
ெதாடங் கி யி க் கி றதா என்ற சந்ேதகம் 
இதன் லம் ஏற்பட் டி க் கி ற .
தன  வர்த்தக நலன்கைள உ  திப்ப
த்திக் ெகாள் ம் சூழல் உ  வா கின்ற 

ேபா , மனித உரி ைமகள் சார்ந்த க த்
க்கைள ெவளி யிட்  குழப்  வைதத் 

தவிர்க்க இரா ஜாங்கத் திைணக்களம் எண்
ணி யி க்கலாம்.
இவ்வா றான நிைலயில், ஜனா தி பதி 
ேகாட்டா பய ராஜ ப க் ஷ க்கு சர்வ ேதச 
ரீதி யாக உள்ள அ த்தங்கைள தாண்டிப் 

பய ணிக்க ேவண் டிய ேதைவ ம் நிைல 
ம் உள்ள . அதைனப் பயன்ப த்திக் 
ெகாள்வ தற்கா கேவ ேகாட்டா பய ராஜ 
ப க் ஷவின் அெம ரிக்கப் பயணம் இடம்
ெபற் றி க் கி ற .
ஐ.நா. ெபா ச் ெசயலர் அன்ர னிேயா 
குட்ெட ரைஸ சந் திப்ப ம், ேபரைவ அமர் 
வில் உைர யாற்  வ ம், ெவளி நாட் த் 
தைல வர்கைளச் சந் திப்ப ம் அவ ர  க்
கி ய மான இலக் குகள்.
ஆட் சிக்கு வந்  22 மாதங்களில், ேகாட்
டா பய ராஜ பக் ஷ இந் தியத் தைல வர்கள் 
தவிர்ந்த ேவேறந்த நாட்டின் தைல வ
ைர ம், சந் திக்கேவா, ஐ.நா. ெபா ச்ெச ய 
லர் உள் ளிட்ட உயர்மட்ட சந் திப்  கைள 
நடத்தேவா இல்ைல.
இைவ ெயல்லா வற்ைற ம் ஒேர  ைற 
யில் தீர்த் க் ெகாள்வ தற்கா க ம் தான், 
அவர்  நி ேயார்க் ெசன் றி ந்தார்.
ஐ.நா. ெபா ச் ெசய ல  ட னான சந்
திப்பின் ேபா , அவர், வடக்கு, கிழக்ைக 
ைமயப்ப த் திய சில விட யங்க க்கு 
ன்  ரிைம ெகா த் ப் ேபசி யி க் கி 

றார். ேபா க்குப் பிந் திய நல் லி ணக்கச் 
ெசயற்பா கள், வடக்கில் மாகா ண

சைபத் ேதர்தல் நடத்தப்பட்ட  ேபான்ற 
பைழய விட யங்கைள அவர் நிைன  ப
த் தி யி க் கிறார். தி தாக அவர், குறிப்

பிட் டி க் கின்ற விட யங்கள் ன் .
* காணா மல்ே பாேனார் விவ கா ரத் க்
கான தீர் .
* பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத்தின் கீழ் 
நீண்ட கா ல மாக த த்  ைவக்கப்
பட் ள்ள அர சியல் ைகதி களின் வி
தைல.
* உள்ளகப் ெபாறி  ைற ம் லம்
ெபயர் தமி ழர்க க்கான அைழப் ம்.
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட வர்களின் 
பிரச் சி ைனைய அவ ர  அர சாங்கம், 
மரணச் சான் றி தழ்கைளக் ெகா த்  
தீர்க்கும் ைனப்பில் இ க் கி ற  என்
ப  உ  தி யா கி யி க் கி ற .

காணாமல் ேபான வர்கைள கண்  
 பி டித்தல் அல்ல  அதைனச் சார்ந்த விசா
ர ைண கைள ன்ென த்தல், அதற்கான 
ெபாறி  ைறகள், காணாமல் ஆக்கப்பட்ட 
சம்ப வங்க க்கு ெபா ப்பா னவர்கள் 
மீ  நட வ டிக்ைக எ த்தல், அல்ல  
ெபா ப் க் கூறல் ெதாடர்பாக ஜனா தி
பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ எந்த வாக் கு

 தி ைய ம் ெகா க்க வில்ைல.

ரி த மாக மர ணச்சான் றிதழ் ெகா த்  
பிரச் சி ைனையத் தீர்க்க ள்ள தாக மட் ம் 
குறிப் பிட் டி க் கிறார். இந்தப் பிரச் சி
ைனக்கு மரணச் சான் றி தழ்கைள ெகா ப்
ப  தான் தீர்  என்றால், அதைன ெசயற்
ப த்  வ தற்கு இந்த ள  கால தா மதம் 
ேதைவ யில்ைல. எப்ே பாேதா அதைனச் 
ெசய்  டிந் தி க்கலாம்.
ஆனால் மரணச் சான் றி தைழ பாதிக்கப்
பட்ட வர்கள் நிரா க ரிக் கின்ற நிைலயில், 
இதன் லம் அவர் எவ்வா  தீர்ைவ 
அைடயப் ேபாகிறார் என்  விளக்க 
மில்ைல,  ஐ.நா. ெபா ச்ெச யலர் அ
பற்றிக் ேகள்வி எ ப் பி ய தா க ம் ெதரி ய
வில்ைல.
பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத்தின் கீழ் 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள ைகதிகள் 
மீதான சட்ட நட வ டிக்ைக கைள ரி தப்
ப த்தி, அவர்கைள ெபா  மன் னிப்பில் 
வி  விக்கத் தயங்கப் ேபாவ தில்ைல 
என்  கூறி யி க் கிறார் ஜனா தி பதி. ஏற்
க னேவ 16 ேபைர தாம் வி  வித் தி ப்
பைத நிைன  ப த் தி ம் உள்ளார்.
நீண்ட சட்ட நைட  ைறகள் ெதாட 

வதால் தான் அவர்க  
க்குப் ெபா  மன்னிப்  
அளிப்பதில் தடங்கல்கள் 
இ ப்ப  ேபான்  அவர் 
குறிப் பிட் டி க் கிறார்.
அ  டி வ ைடந்த 
பின்னர், நீண்ட காலம் 
த ப்பில் இ ந்த வர் 
கள் என்ற அடிப்ப ைட 
யில், ெபா  மன் னி 
ப் க் ெகா  க்க தயா
ராக இ ப்ப தா க ம் 

அவர் குறிப் பிட் டி க்  
கிறார். தற்ே பா  த ப்பில் 
உள்ள அர சியல் ைகதி
களில் குறிப் பிட்ட ள வா 
ேனார் மீ  தான் வழக் கு 
கள் நடந்  ெகாண் டி க்
கின்றன. 
வழக்கு டிந்  தண்
டைன அ  ப விக்கும் 

ைகதிகள் பலர் இ க் கின்றனர்.
ஜனா தி பதி ெபா  மன் னிப்  அளிக்கத் 
தயங்கப் ேபாவ தில்ைல என்றால், அதற்கு 
சட்ட ஏற்பா கள் தான் தைட என்றால், 
தண்டைன விதிக்கப்பட் ள்ள ைகதி
கைள உட ன டி யாக வி  வித் தி க்கலாம்.
அதைன ெசய்யாமல் தான் அவர் ஐ.நா. 
ெபா ச்ெச ய ல ரிடம் அந்த 

இந் திய அர சிடம், ஐந்  அம்சக் 
ேகாரிக்ைகைய ன்ைவத்  உண்ணா
வி ரதம் இ ந் , 12 ஆவ  நாளில் உயிர்
நீத்த தியா க தீபம் திலீ பனின் 34 ஆவ  
ஆண்  நிைன ேவந்தல் இன் .
வடக்கு, கிழக்கில் கடந்த ஆண்  
திலீபன் நிைன ேவந்த க்கு ெபாலிஸார், 
ஓடி ஓடி நீதி மன்றக் கட்ட ைள கைளப் 

ெபற் றி ந்தனர். சாவ கச்ேசரி நீதி மன்ற 
எல்ைலக்குள் அந்த கட்டைள ெபறப்
ப டாத நிைலயில், இேத நாளில் அங்கு 
உண்ணா வி ரதப் ேபாராட்டம் ன்ென
க்கப்பட் , நிைன ேவந்தல் இடம்ெபற்

ற . நீதி மன்றக் கட்டைள ெபறப்ப டா  
ேபாயி ந்தால், நிைன ேவந்த க்கு தைட  
வி திக்கா  ேபாயி ந்தால், எட் டி ம் 
பார்க்காமல் இ ந் தி க்க கூடிய அர சி
யல்வா திகள் பல ம் அன்  அந்த உண்
ணா வி ரத்ததில் கூடி யி ந்தனர்.
ெகாேரானா பர வைலக் காரணம் காட்டி 
திலீபன் நிைன ேவந்தைல த க்க யன்
ற  அர சாங்கம். அர சாங்கம் தான் திலீபன் 
நிைன ேவந்தைல உந்  த டன் நிைற
ேவற்றச் ெசய் தி ந்த .
இந்த ைற மட்டக்க ளப்பில் மட் ம் 
திலீபன் நிைன ேவந்த க்கு நீதி மன்றக் 
கட்ட ைளகள் ெபறப்பட்ட ேபா ம், 
கடந்த வியா ழக் கி ழைம வைர, வடக்கில் 

அவ்வா றான கட்ட ைள கைளப் ெப
வ தற்கு ெபாலிஸார் யற் சித் தி க்க
வில்ைல. தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு 
உள்ள நிைலயில் அந்த தைட உத்த ர  
ேதைவ யற்ற  என்  அவர்கள் க  தி யி
க்கலாம். அல்ல  ஜனா தி பதி ேகாட்டா

பய ராஜ ப க் ஷவின் ஐ.நா பய ண ம் ஒ  
கார ண மாக இ ந் தி க்கலாம்.
கடந்த 15ஆம் திகதி ெதாடக்கம், 

22ஆம் திகதி வைர யான ஒ  வார ம், 

நல் ரில் உள்ள திலீபன் நிைன விடம் 
அைம தி யாகத் தான் இ ந்த .
ெபாலிஸார் இ க்க வில்ைல. யா ம் 
கூட்ட ம் கூட வில்ைல. தமிழ்த் ேதசிய 
மக்கள் ன்ன ணியின் பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் கேஜந் திரன் மற் ம் சில 
உ ப் பி னர்கள், மட் ம் திலீபன் நிைன
வி டத்தில் திலீ பனின் உ  வப்ப டத்
க்கு மலர் மாைல அணி வித் , மலர் 

வணக்கம் ெச த்தி வந்தனர்.
அதைனத் த க்க ெபாலிஸார் கட்

டைள ெபறேவா, அல்ல  ேவ  வழி
களில் யற் சிக்கேவா இல்ைல. 
திடீ ெரன ெகா ம்பில் இ ந்  
கிைடத்த உத்த ரைவ அ த் , கடந்த 
வியா ழக் கி ழைம காைல திலீபன் நிைன
வி டத்தில் ன்  ெபாலிஸார் பா  காப்
க்காக நி த்தப்பட்டனர்.
அன்  பிற்பகல், தனி ெயா  வ ராக 
ேமாட்டார் ைசக் கிளில் ெசன்  இறங் கிய 
கேஜந் திரன், திலீபன் நிைன வி டத்ைத 

ெந க் கிய ேபா  ஓடிச் ெசன்ற ன்  
ெபாலி ஸா ம் அவைரத் த க்க யன்
றனர். ெபாலிஸார் அங்கு ெசல்லா விட் 
டால் கேஜந் திரன் தனி யா கேவா அல்
ல  ஓரி  வ  டேனா அஞ்சலி ெச த்தி 
விட் ப் ேபாயி ந் தி ப்பார்.
ெபாலிஸார் அதைன த க்க, நீதி மன்ற 
கட்டைள உள்ளதா என்  கேஜந் திரன் 
ேகட்க இ  த ரப் க்கும் இைடயில் வாக் கு
வாதம் ற் றி ய , தைடைய மீறி கேஜந்
திரன் கற்  ரத்ைத ெகா த்த யன்ற 

ேபா , அதைன காலால் தட்டி விட்ட 
ெபாலிஸார், அவைர ைக  ெசய்  
இ த் ச் ெசன்  வாக னத் க்குள் ஏற்
றினர். அதைன எதிர்த்த தமிழ்த் ேதசிய 
மக்கள் ன்ன ணிைய ேசர்ந்த ேம ம் 
இ  வ ைர ம் ைக  ெசய்தனர்.
ெபாலி ஸாரின் இந்தக் கேள ப ரத் தினால், 
திலீபன் நிைன வி டத்தில் – ேவடிக்ைக 
பார்க்க ம் ெபாலிஸார் என ம் 50 ேப  
க்கு ேமல் கூடி விட்டனர்.
இந்தக் கூட்டத்ைத கூட் டி ய  
கேஜந் திரன் அல்ல, ெபாலிஸார் தான். 
ெபாலிஸார் அைம தி யாக இ ந் தி ந் 
தால், அந்தக் கூட்டம் கூடி யி க்கா .
தனி யாக ெசன்  அஞ்சலி ெச த்த 
ற்பட்ட கேஜந் தி ரைன தனி ைமப்ப
த்தல் சட்டத்தின் கீழ் ைக  ெசய்த 

ெபாலிஸார், அவ ரிடம் வாக்கு லம் 
ெபற்ற பின்னர் பிைணயில் வி  வித் ள்
ளனர்.
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ஒ  வைர 
ைக  ெசய் ம் ேபா  சபா நா ய க க்கு 
ெதரி யப்ப த்த ேவண் ம். அவ்வா  

ெசய்யாமல், கேஜந் தி ரனின் பாரா  மன்ற 
சிறப்  ரி ைமைய ெபாலிஸார் மீறி யி க்
கின்றனர். தனி ைமப்ப த்தல் சட்டத்ைத 
காரணம் காட்டி அர சாங்கம் மக்களின் 
உரி ைமகள், ஜன நா யக ேபாராட்டங்கைள 
அடங் கு கி ற  என்ற குற்றச்சாட்  நீண்ட
கா ல மா கேவ இ ந்  வ  கி ற .
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் உயர்ஸ்த னி
கரின் அறிக்ைக யி ம் இ  ெவளிப்ப த்
தப்பட் டி க் கி ற .
ஐ.நா. ெபா ச்ெச ய லைரச் சந் தித்த 
ேபா , தன  அர சாங்கம் மக்களின் ஜன

நா யக உரி ைம கைள மதிப்ப தா க ம், 
எதிர்ப் ப் ேபாராட்டங்கைள நடத் ம் 
அவர்கள் மீ  எந்த நட வ டிக்ைக ம் எ ப்
ப தில்ைல என் ம் ஜனா தி பதி ேகாட்டா
பய ராஜ பக் ஷ கூறி யி ந்தார்.
ஆயி ம், வடக்கு, கிழக்கில் தமிழ் 
மக்களின் ஜன நா யக உரி ைம கைள அர
சாங்கம் தனி ைமப்ப த்தல் சட்டங்
கைளக் ெகாண்  அடக்கி வ  கி ற .
நிைன ேவந்தல்க ைள ம் நீதி ேகா ம் 
ேபாராட்டங்க ைள ம் தன  பலத்ைதக் 
ெகாண்  அர சாங்கம் அடக் கு கி ற .
ஒற்ைற ஆளாக திலீ ப க்கு அஞ்சலி 
ெச த்த யன்ற கேஜந் தி ரைன தனி
ைமப்ப த்தல் சட்டத்தில் ைக  ெசய்த 
ெபாலிஸார், ெதற்கில் இ ந்  வந்  
வடக் கி ள்ள ஆல யங்களில் யாகங்
கைள நடத் திய ஞான சார ேதரைர கண் 
ெகாள்ள வில்ைல.
ஆல யங்களில் வழி பட தமிழ் மக்க
க்கு உரிைம இல்லாத ேபா , ஞான

சார ேதரர் மட் ம், ெபௗத்த பிக் குகள் 
ைட சூட ெபான்னா ைல யி ம் தி க்ேக
தீஸ்வ ரத் தி ம் யாகம் ெசய்த  எப்படி?
ெகாேரானா அழி யட் ம் என்  ெசய்த 
யாகத் டன் நின்  ேபானால் பர வா
யில்ைல. மன்னாரில் அவர் ெகாட்டைக 
ேபாட்  கூட்டத்ைதக் கூட் டி யி க் கிறார்.
ேகாயில்ே மாட்ைட பகு தியில் 50 
இற்கும் அதி க மாேனார் கூடிய கூட்டத்ைத 
ஞான சார ேதர ம் ஏைனய ெபௗத்த பிக்
கு க ம் நடத் தி யி க் கி றார்கள்.
அ  தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்ைக 
மீறிய ெசயல் இல்ைலயா? ஞான சார 
ேதரர் இந்தக் கூட்டத்ைதக் கூட்டி தமிழ் 
மக்களின் விவ கா ரத்தில் க்ைக ைழத்
தி க் கிறார். 40 ஆண்  க ளாக விவ சாயம் 
ெசய் ம் அரச காணி கைள தமக்கு வழ 
ங் கு மா  விவ சா யிகள் ேகா  கின்ற 
நிைலயில் அதைன தமக்கு வழங் கு மா  
ம  ேதவா லயம் ேகட் டி க் கி ற .
இந்தப் பிரச் சி ைனையத் தீர்க்கேவ 
ஞான சார ேதரர் தைல யிட் டி க் கிறார்.
ேதவா ல யத் க்கு காணி எதற்கு 
என்  ேகள்வி எ ப் பி ள்ள அவர், விவ
சாயம் ெசய் ம் மக்க க்கு அதைனப் 
ெபற் க் ெகா ப்ப தா க ம் உ  தி ய ளித்
தி க் கிறார்.

ஹரி கரன்

கபில்
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ஜனா  தி  பதி  ேகாட்டா  பய  ஐக்  கிய 
நா கள் சைப ெசய லாளர் நாய கத்  ட னான 
சந் திப்பின் ேபா  எ த்  ைரத்த விட யங்கள் 
தமிழ் மக்கள் மத் தியில் பலத்த ேகாபத்
ைத ம் எரிச்ச ைல ம் உ  வாக் கி ள்ளன. 

 லம்ெபயர் மக்க க்கு அைழப்   வி த்
த ைம ம் காணாமல் ேபான வர்க க்கு 
மரண சான் றிதழ் வழங் குேவாம் எனக் கூறி ய
ைம ம் தான் தமிழ் மக்கள் மத் தியில் பலத்த 
ேகாபத்ைத ம் எரிச்சல்க ைள ம் உ  வாக் கி
ள்ளன. லம்ெபயர் தமி ழர்களின் அைமப்
க்க ைள ம் அங் குள்ள ெசயற்பாட்  க் கி
யஸ்தர்க ைள ம் பகி ரங்க மாகத் தைட ெசய் 
விட் த்தான் ஜனா தி பதி இந்த அைழப்ைப 
வி த் தி க் கின்றார். 
இதன் லம் லம்ெபயர் மக்கள் தவிர்க்க 
டி யாத சக் திகள் என்பைத அவர் மைற  க

மாக ஏற் க்ெ காண் டி க் கிறார். லம்ெபயர் 
மக்கள் தமிழ்த் ேதசிய அர சி யைலப் ெபா த்
த வைர பல வழி க ளி ம் க் கி யத் வம் 
வாய்ந்த வர்க ளாவர். 

த லா வ  க் கி யத் வம் 2009இக்குப் 
பின்னர் அதா வ  ஆ தப் ேபாராட்டம் 
ெமௗனிக்கப்பட்ட தற்குப் பின்னர் தமிழ்த் 
ேதசிய அர சி யைல தக்க  ைவத்த தி ம் பா
காத்த தி ம் லம்ெபயர் மக்க க் கு ரிய பங்
காகும். அ ம் நல்லாட்சி எனக் கூறப்ப 
கின்ற ரணில் –ைமத் திரி ஆட் சிக்கா லத்தில் 
இவர்க ள  பங்கு அளப்ப ரி ய தாக இ ந்த . 
இக்கா லத்தில் தமிழ்த் ேதசிய அர சி யைல 
நீர்த் ப்ே பாகச் ெசய்வ தற்கான நிகழ்ச்சி 
நிரைல அெம ரிக்க, ேமற் கு லக, இந் தியக் 
கூட்  நகர்த் தி யி ந்த . அந்த நிகழ்ச்சி 
நிரைல பல வீ னப்ப த்தி தமிழ்த்ேத சிய 
அர சி யலின் இ ப்ைப பா  காத்ததில் லம்
ெபயர் மக்க க்கு அளப்ப ரிய பங்கு உண் .
தாய கத்தில் அதைனப் பா  காக்கும் ெசயற்

பாட்ைட ஆரம்பத்தில் ன்ென த்த வர்கள் 
தமிழ்த் ேதசிய மக்கள் ன்ன ணி யினர் தான். 
பல்ேவ  அச் சு த்தல்க க்கு மத் தியில் 
அதற்கான ேகாட்பாட் த் தளத்ைத ம், 
ெசயற்பாட் த் தளத்ைத ம் கேஜந் தி ர குமார் 
உ  வாக் கி யி ந்தார். 
இதன்ெ தா டர்ச் சி யாக அதைன மக்கள் 

மயப்ப த் ம் பணிைய தமிழ் மக்கள் 
ேபரைவ ேமற்ெ காண்ட . நீதி ய ரசர் விக் கி
ேனஸ்வ ரனின் பங்க ளிப்  இதில் வ  வா ன
தாக இ ந்த . தாய கத்தில் ெசயற்பட்ட இச்
சக் தி க க்கும் லம்ெபயர் சக் தி க க்கும் 
இைட ேய யான கூட் த்தான் இதைனப் பா
காத்தலில் க் கிய பங்கு வகித்த  எனலாம். 
இச்சக் தி களின் வ  வான கூட் ச் ெசயற்
பா  தான் கடந்த ேதர்தலில் தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்ட ைமப்பின் தனித்த ஓட்டத்ைத ம் 
பல வீ னப்ப த் தி யி ந்த . கூட்ட ைமப்பின் 
ெமாத்த வியா பா ரத்ைத ம் த த் தி ந்த . 
இரண்டா வ  க் கி யத் வம் தமிழ் மக்

க ள  உல க ளா விய அர சியல் ேபாராட்ட
மாகும்.  யாழ் பல்கைலக் கழ கத்தில் ள் ளி
வாய்க்கால் நிைன த் பி தகர்க்கப்பட்ட
ைமக்கான ேபாராட்டம் ,ெபாத் வில் தல் 
ெபாலி கண் டி    வ ைர யி லான ேபாராட்டம் 
என்பன வளர்ச் சி ய ைடந்த ைமக்கு லம்
ெபயர் மக்கேள பாரிய பங்க ளிப் பிைன 

வழங் கி யி ந்தனர் .  இன்   ேகாட்டா
பய  அர சாங்கம் மிக ம் அச்சப்ப  கின்
ற    வி டயம் இந்த உல க ளா விய அர சியல் 
ேபாராட்டம் தான் 

ன்றா வ  க் கி யத் வம் இன அ ழிப்
க்குச் சர்வ ேதச நீதி ேகா ம் ெசயற்பாட்டில் 
லம்ெபயர் மக்களின் பங்க ளிப்பாகும். இந்த 
விவ கா ரத்தில் தாயக மக்களின் பங்க ளிப்  
ெபரி தாக இ ந்த  எனக் கூறி விட டி யா . 
அதில் அதிகம் பங்க ளிப்ைப ேமற்ெ காண்ட
வர்கள் லம்ெபயர் மக்கேள. ெஜனி வாவில் 
அவர்க  ைடய பங்க ளிப்  அளப்ப ரி ய
தாக இ ந்த . சர்வ ேதச வல்  னர்கைளக் 
ெகாண்  விசா ர ைணைய நடத் தி ய தி ம் 
இவர்கள் ன் னிைல வகித்தனர். 
நான்கா வ  லம்ெபயர் நா  களில் ஒ  

அர சியல் ச  க மாக லம்ெபயர் மக்கள் 
மாறி வ  வ தாகும். த  ச கம் ேபால இல்
லா வி டி ம் தாம் வா ம் நா  களின் ஆட்சி 
அதி காரக் கட்ட ைமப்பில் கணி ச மான ெசல்
வாக் கிைன இவர்கள் ெச த்  கின்றனர். 
கன டாவில் இ  அதி க மாக உள்ள  எனலாம். 
லம்ெபயர் நா  க ளி ேலேய அதி க ள  லம்
ெபயர் தமி ழர்கள் வாழ்வ  கன டாவில் தான். 

அங்கு தமிழ் அர சியல் பிர தி நி தித் வம் 
என்ப  நிரந்த ர மா கிட்ட . 
பாரா  மன்றத் திற்கு ஹரி ஆனந்த சங்கரி 
ன்றா வ  தட ைவ யா க ம் ெதரி  ெசய்

யப்பட் டி க் கின்றார். ஒன்ராறிேயா  மாகா ண  
மன்றத்தில் ேலாகன் கண ப தி ம், விஜய் 
தணி கா ச ல ம் உ ப் பி னர்க ளாக உள்

ளனர். இந்த  மாதம் இடம்ெபற்ற பாரா 
மன்றத் ேதர்தலில் ேம ம் இ  தமி ழர்கள் 
இரண்டாம் நிைலக்கு வந் ள்ளனர். இங்கு 
ஒ  கட் சியில் மட்  மல்ல பிர தான கட் சிகள் 
அைனத் தி ம் தமி ழர்கள் ெசல்வாக்குச் 
ெச த் ம் நிைல காணப்ப  கின்ற . 
கன டா க்கு ெவளிேய ேநார்ேவயில் 

கம்ஷாயினி குண ரட்னம் பாரா  மன்ற உ ப்
பி ன ராகத் ெதரி  ெசய்யப்பட் டி க் கின்றார். 
பல இனங்கள் ெசறிந்  வா ம் ெதாகு தியில் 
இ ந்  அைனத்  இன மக்களின் ஆத ர
டன் அவர் ெதரி  ெசய்யப்பட் ள்ளார் 

என கூறப்ப  கின்ற . தமிழ்த்ேத சிய சக் தி க
க்கு இவர் ெதாடர்பாக பல விமர்ச னங்கள் 

இ ந்தா ம் இலங்ைகத் தமிழ் மக்கைளப் 
ெபா த்த வைர இவ ர  ெவற்றி மகிழ்ச் சி ய
ளிக்கக் கூடி யேத 
பிரித்தா னி யா வி ம் தமிழ் மக்கள் வலி

ைம யான ,நிைல யான நிைலயில் உள்ளனர் 
எனக் கூறலாம். அங் குள்ள பிர தான கட் சி
க ளான ெதாழிற் கட் சி யி ம் கன்சர்ேவடிவ் 
கட் சி யி ம் தமிழ் மக்க க்கு ெசல்வாக்கு 
உண் . 
பல ெதாகு தி களில் அங்கு ெவற்றி ேதால்

விையத் தீர்மா னிப்ப வர்க ளாக தமிழ் மக்கேள 
உள்ளனர். இைவ லம்ெபயர் தமிழ் மக்க
க்கு ெவளி ேய யான அந்நாட்டின் அர சியல் 

ெசயற்பாட்டில் லம்ெபயர் தமிழ் மக்கள் 
வளர்ச் சி ய ைடந்  வ  கின்றனர் என்ப
ைதேய காட்  கின்ற .
ஐந்தா வ  க் கி யத் வம் லம்ெபயர் 

மக்கள் தாயக மக்க க்கும் உல கத்த மி ழர்க
க் கு மி ைடேய ஒ  இைணப் ப் பால மாக 

இ க் கின்ற ைம யாகும். இந் தியா, மேல சியா, 
ெதன்னா பி ரிக்கா , சிங்கப் ர் , ெமாறீ சியஸ் 
ேபான்ற நா  களில் வா ம் தமி ழக வம்சா
வ ழித்த மி ழர்க க்கும் லம் ெபயர் தமி ழர்
க க் கு மி ைடேய ெந க்க மான ெதாடர்  
உண் . 
தஞ்சா ரில் ள் ளி வாய்க்கால் ற்றம் 

கட்டப்பட்ட  ைமக்கும்  ெமாறீ  சி  யஸில் 
ள் ளி வாய்க்கால் நிைன த் பி கட்டப்

பட்ட ைமக்கும் லம் ெபயர் மக்கேள கார
ண மாவார். இந் தி யாவில் தமிழ் நாட் டிற்கு 
ெவளிேய பல்ேவ  மாநி லங்களில் வா ம் 
தமிழ் மக்க  ட ம் ெந க்க மான ெதாடர்  
லம் ெபயர் மக்க க்கு உண் .
ஆறா வ  க் கி யத் வம் லம்ெபயர் 

மக்களின் ெபா  ளா தார வலி ைம யாகும். 
இலங்ைக  அர  சாங்கத்தின்  வ  டாந்த 
வர ,ெசல த் திட்ட நிதிைய விடப் லம் 
ெபயர் மக்களின் நிதிப்பலம் உயர்வா ன . 
ேபார்க்கா லத்தில் தமிழ் மக்கைள பட் டி னி யி
லி ந்  பா  காத்த  லம்ெபயர் மக்களின் 
உத விகள் தான். தற்ே பா ம் கூட ேபாரினால் 

பாதிக்கப்பட்ட வர்களின் நலன்கைளப் பா
காப்பதில் அவர்களின் பங்க ளிப்  உன்ன த
மாக உள்ள . பலர் சிறந்த ெதாழி ல தி பர்க
ளாக உள்ளனர். வர்த்த கத்தில் சிறப் ப்ேதர்ச்
சி ைனக் கூட ெபற் றி க் கின்றனர் எனக் கூ
றலாம். 
லம்ெபயர் மக்களின் இந்த க் கி யத் 

வங்கள் தான் இலங்ைக அர சாங்கத்ைதப் 
ெபா த்த வைர அவர்கைளத் தவிர்க்க 
டி யாத சக்தி என்பைத ஏற் க்ெ காள்ளச் 

ெசய் தி க் கின்ற .  2009க்குப் பின்னர் 
11 வ ட கால அ  ப வத்தில் இலங்ைக 
அர சாங்கம் இதைன நன்றா கேவ ரிந்  
ெகாண் டி க் கின்ற . யாைனயின் கா க்குள் 
ெசன் றி க்கும் எ ம் க் கூட்டங்கள் ேபால 
வலி ைம யான குைடச்சல்கைள இலங்ைக 
அர சாங்கத் திற்கு அவர்கள் ெகா க்கத் 
ெதாடங் கி யி க் கின்றனர். ள் ளி வாய்க்கா
டன் அைனத் ம் டிந்  விட்ட  என்  

நிைனத் க்ெ காண் டி ந்த ஆட் சி யா ளர்க
க்கு ேபார்க்கா லத்ைத விட கடி ன மான 

நிைல உ  வாகி வ  கி ற  என்ற கலக்கம் 
உ  வா கி ள்ள ைமக்கும் இவர்களின் க் கி
யத் வம் தான் காரணம்.
தமிழ்த்ேத  சிய  அர  சி  யலில்  தவிர்க்க 
டி யாத வ  வான சக் திகள் லம் ெபயர் 

மக்கள். இந்த க் கி யத்  வத்ைத லம் 
ெபயர் மக்கள் ெதளி வாகப் ரிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம். இதற்கு ஏற்ற வைகயில் ேலா
பா யங்க ைள ம் தந் தி ேரா பா யங்க ைள ம் 
வகுத் க் ெகாண்  ெசயற்ப  வ தற்கு 
அவர்கள் தயா ராக ேவண் ம். ஒ ங் கி
ைணந்த அர சியல் என்ப  இதில் மிக ம் 
க் கி ய மா ன .
 லம் ெபயர் அைமப் க்கள் தமக்குள் 

என்னதான் ரண்பா  கைளக் ெகாண் டி ந்
தா ம் அந்த ரண்பா  க க்குள் ெபா ப்
ள் ளிையக் கண்  பிடித்  அத ைனப்ப
லப்ப த்தி ஒ ங் கி ைணந்த அர சி யைலச் 
ெசய்ய ன்வர ேவண் ம். இந்த ஒ ங் கி
ைண  அர சியல் தாய கத்தில் ெசயற்ப ம் 
அர சியல் சக் தி க க்கும் ஒ  ன்மா தி ரி யாக 
இ க்கும்.   லம்ெபயர் மக்கள் தமிழ்த்ேதசிய 
அரசிய க்குக் கிைடத்த மிகப்ெப ம் 
ெபாக்கிஷமாகும் .  இதைனப் ேபணிப் 
பா காப்ப  தமிழ்த்ேதசிய அரசியலில் 
அக்கைற  ெகாண்ட  அைனவரின ம் 
மிகப்ெப ம் கடைமயாகும்.
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சி.அ.ேயாதிலிங்கம்

சி  பான்ைம  யி  னரின்  உரி  ைமகள் 
எப்ே பா  பா  காக்கப்ப ேமா அன்  தான் 
இ  ெவா  ஜன நா யக நா  என்ப தற் கு ரிய 
ெப  மா னத்ைதப் ெபற் க் ெகாள் ம். இதற்
கு ரிய அத் தி வா ரத்ைத யிட ேவண் டி ய வர்கள் 

ஆட் சி யா ளர்கள். 
ஆனால் , ஆட் சி யா ளர்கள் எப்ே பா ம் 

ெபௗத்த  சிங்க  ள  வர்களின்  ஆத  ரைவ 
ெபற் க் ெகாள்வ தற்காக சி  பான்ைம யி
னரின் உரி ைம கைளக் கண்  ெகாள்ளாத 
ெகாள்ைகைய ஆட்சி அதி கா ரத்ைத ைகப்
பற் ம் எல்லா ேபரி ன வாதக் கட் சி க ம் பின்
பற்றிக் ெகாண்ேட இ க் கின்றன. 
சி  பான்ைம யி ன ராக உள்ள ஸ் லிம்கள் 

இலங்ைகயின் தற்ே பா ைதய அர சியல் 
சூழலில் பல்ேவ  அடிப்ப ைடயில் பாதிக்
கப்பட் க் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். ஸ்
லிம்களின் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் 
தங்கைள ஸ் லிம்களின் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்கள் என்  ெசால்லிக் ெகாள்வ
தற்கு கூட வி ப்ப மில்லா த வர்க ளாக உள்
ளார்கள். 
காலத் திற்கு காலம் ஆட் சி யா ளர்க ளிடம் 

ஒட்டிக் ெகாண்  தம  தனிப்பட்ட இலா பங்
கைள பா  காத் க் ெகாள்வ தற்கு மாத் திரம் 
ன்  ரிைம ெகா த் ச் ெசயற்ப  கின்

றார்கள். ஸ் லிம்களின் காணிகள் வ  டா  
வ டம் பறிேபாய்க் ெகாண்ேட இ க்
கின்றன. அதற் கு ரிய தீர் விைன ெபற் க் 
ெகா க்க  டி  யா  த  வர்க  ளாக  இ ந்  
ெகாண் டி க்கும் ஸ்லிம் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்கள் ெதாடர்ந் ம் ஸ் லிம்கைள 
ஏமாற்றிக் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 

ஸ் லிம்களின் காணி கைள னித மிக்
கு ரிய காணிகள் அதனால் அவர்கள் அதில் 
குடி யி க்க டி யா  என்  ெபௗத்த 
ேதரர்கள் கூ ம் ேபா , ஸ் லிம்கள் இ  
எங்களின் பரம்பைரக் காணி யாகும். அதி லி
ந்  ெவளி ேயற டி யா ெதன்  ேபாராட்

டங்கைள நடத் தி யைம கடந்த ெபா த் ேதர்

தலில் ெபாத்  விலில் கண்ேடாம். 
ஆனால் , தற்ே பா  வரி ஒன் றிைனச் 

ெச த்தி அதில் குடி யி க்க டி  ெமன்ற
ெதா  தீர்  ன் ைவக்கப்பட் ள்ள தாக 
ெதரி விக்கப்ப  கின்ற . அவ்வா  வரி 
ெச த்தப்ப  மாயின் அ  எங்களின் காணி
யில்ைல என்  ஏற் க் ெகாள்வ தற்கும், எந்

த ேவ ைள யி ம் நாங்கள் ெவளி ேயற உடன்
ப  கின்ேறாம் என்  மைற க உடன்ப டிக்
ைகைய ெசய்  ெகாண்ட தற்கும் சம மாகும்.
இ  ெவா  றம் இ க்க தற்ே பா  சம்மாந்
ைற பிர ேதச ஸ் லிம்கள் தங்களின் சுமார் 

62 ஏக்கர் காணிைய பறி ெகா த் ள்ளார்கள். 
அம்பாைற பிர ேதச ெசய லாளர் பிரி க் கு ரிய 
வளத்தாப் பிட்டி  கரங்ேகா எ ம் இடத்தில் 
உள்ள காணி க ைளேய ஸ் லிம்கள் பறி ெகா
த் ள்ளார்கள். 
1945ஆம் ஆண்  தல் கரங்ேகா பிர ேத

சத்தில் ஸ் லிம்கள் சட்ட  ரீ தி யாக வயற்
கா ணி கைளக் ெகாண் ள்ளார்கள். அதற் கு
ரிய சட்ட ரீ தி யான அைனத்  ஆவ ணங்க
ைள ம் ைவத் ள்ளார்கள். இப் பி ர ேத சத்தில் 
ஸ் லிம்கள் 1945ஆம் ஆண்  தல் 

ேவளாண்ைமச் ெசய்ைகயில் ஈ  பட்  வந்
ள்ளார்கள். 
ஆனால், தற்ே பா  ஸ் லிம்களின் இந்தக் 

காணியில் சிங்க ள வர்கள் அடாத்தாக பிர
ேவ சித்  அக்கா ணி கைள உ  ெகாண்

டி க் கின்றார்கள். இக்கா ணிகள் ஸ் லிம்க
க்கு ெசாந்த மில்ைல என் ம் ெதரி வித் க் 

ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 
வளாத்தப் பிட்டி கரங்ேகா பிர ேத சத்தில் 

வயற்கா ணி கைளக் ெகாண் டி ந்த ஸ்
லிம்கள் பல ம் ஏற்க னேவ தம  காணி கைள 
பறி ெகா த் ள்ளார்கள். கடந்த காலங்களில் 

ஸ் லிம்க க்குச்   ெசாந்தமான சுமார் 
60ஏக்கர் காணிைய ெப ம்பான்ைம யினர் 
பறித்  தம தாக் கி ள்ள தாக காணி கைள 
இழந்த  வர்கள்  ெதரி  விக்  கின்றார்கள் . 
இப்ே பா  மீத மாக உள்ள வயற்கா ணி ைள ம் 
இழக்க ேவண் டிய ர்ப்பாக் கிய நிைலயில் 
ஸ் லிம்கள் உள்ளார்கள். 
கடந்த ேபாகத்தில் கூட ெப ம்பான்ைம

யின விவ சா யிகள் ேமற் கு றிப் பிட்ட காணி
களில் பலாத்கா ர மாக ேவளாண்ைம ெசய்ைக 
பண் ணி ள்ளார்கள். இ  குறித்  அம்பாைற  
மாவட்ட அர சாங்க அதி ப ரிடம் ைறப்பா  
ெசய்த தா க ம், அர சாங்க அதிபர் அம்பாைற 
பிர ேதச ெசய லாளர், சம்மாந் ைற பிர ேதச 
ெசய லாளர் ஆகி ேயார் மற் ம் காணி உரி ைம
யா ளர்க ளிடம் பிரச் சி ைன கைள சு  க மாக 
தீர்ப்ப தற்காக சமா தனம் ேபசி ள்ளார். 

 அ த்த ைற அதா வ  இம் ைற 
ஸ்லிம் விவ சா யிகள் தங்களின் காணி

களில்  ேவளாண்ைம  ெசய்வ  தற்  கு  ரிய 
அைனத்  நட வ டிக்ைக க ம் ெசய்  தரப்

ப ம் என்  ெதரி வித்தா க ம், இதற்கு 
தாங்கள் உடன்பட்ட தா க ம் கரங்ேகா பிர ேத
சத்தில் வயல்கைளக் ெகாண் ள்ள ஸ்லிம் 
விவ சா யிகள் ெதரி விக் கின்றார்கள். 
ஆனால், தற்ே பா  தங்கைள சகல ம் 

ைகவிட் ள்ள தாக அவர்கள்  கவைல ெதரி
விக் கின்றார்கள். தங்க க்கு வழங் கிய வாக்
கு தி மீறப்பட் ள்ள தா க ம் அவர்கள் ெதரி
விக் கின்றார்கள். 
இேத ேவைள, தம  காணி கைள மீட்
த்த  மா  அம்பாைற  மாவட்டத்தில் 

உள்ள ஸ்லிம் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்
க ளி ட ம், ஏைனய ஸ்லிம் அர சி யல்வா
தி க ளிடம் பல த டைவ ேகாரிக்ைக கைள 
ன் ைவத்த ேபாதி ம் எவ ம்  தங்களின் 

உரி ைமைய ெபற் த் த  வ தற் கு ரிய நட வ
டிக்ைக கைள எ க்க வில்ைல என் ம் இந்த 
விவ சா யிகள் ெதரி விக் கின்றார்கள். 
காலத் திற்கு காலம் தி  கு தாளம் ேபாட்  

ஆட் சி யா ளர்க ேளா  ஒட்டிக் ெகாள் ம் 
அம்பாைற மாவட்ட ஸ்லிம் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்க ம், ஏைனய மாவட்டங்களில் 
உள்ள ஸ்லிம் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்
க ம் தாங்கள் ஸ் லிம்களின் உரி ைம க
ைள ம், அபி வி த் தி க ைள ம் ெபற் க் 
ெகாள்வ தற்கா க ம், ஸ் லிம்கைள பா
காத் க் ெகாள்வ தற்கா க ேம அர சாங்கத்
ேதா    இைணந் ள்ேளாம் என்  ெதரி
வித்தார்கள். 
தற்ே பா  கூட இேத கைத ையேய 

ெசால்லிக் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். இவர்கள் 
இவ்வா  ெசால்லத் ெதாடங் கிய காலம் 
தல் இன்  வைரக்கும் ஸ் லிம்களின் 

எந்த உரி ைமைய ெபற் க் ெகா த் ள்
ளார்கள் என்  ஸ் லிம்கள் தங்க க்குள் 
சுய  வி சா ரைண ெசய்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஒ  ச  கத்தின் காணி உரிைம என்ப  

அவர்களின் இ ப்ே பா  ெதாடர்  ைட ய . 
காணி கைள இழக் கின்ற ேபா  பா  காப் ம், 
இ ப் ம்  இழக்கப்ப   கின்றன .  காணி 
உரி ைமைய பா  காப்ப  என்ப  எம  எதிர்
கால சந்த தி யி னைர பா  காத் க் ெகாள்வ தா
கேவ அ  அைம ம் என்ப தைன ஸ் லிம்
க ம், ஸ்லிம் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்
க ம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.

ஸ் லிம்களின் உரி ைமகள், பிரச் சி ைனகள் 
குறித்  பாரா  மன்றத்தில் ேபசு வ தற்கு 
யா  மில்ைல என்ற நிைலேய ஏற்பட் ள்
ள . ஸ் லிம்களின் உரி ைம க க்காக 
மாற் க் கட் சி களின் பாரா  மன்ற உ ப்
பி னர்கேள ேபச ேவண் டிய நிைல ஏற்பட்
ள்ள . தங்களின் வாக் கு க ளினால் ெதரி  

ெசய்யப்பட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் 
தங்க க்காக ேபசா  ெமளனித் ள்ளார்
கேள என்  ஸ் லிம்களில் அதி க மாேனார் 
கவைல ெகாள்வ தா க ம் ெதரி ய வில்ைல. 

ஸ் லிம்க க்காக மாற் க் கட் சி களின் 
தமிழ்ப் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் ேபசு
கின்ற ேபா  ஸ்லிம் பாரா  மன்ற உ ப்
பி னர்களின் எ  பி டிகள் அதற்கு எதி ராக 
க ல்களில் இ  அர சியல் சூழ்ச்சி என்  

சாயம் சிக் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். ஸ்
லிம்கைள ஆட் சி யா ளர்க ளிடம் இ ந்  பிரிப்
ப தற்கு சதி ெசய் கின்றார்கள் என் ம் ெதரி
வித் க் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 

ஸ் லிம்களின் காதி நீ தி மன்றம் தல் 
தனியார் சட்டம் ஆகி ய வற்ைற இழக் கின்ற 
நிைல ஏற்பட் ள்ள . ஸ் லிம்கள் தங்
களின் பாரம்ப ரிய காணி கைள ெதாடர்ச்
சி யாக இழந்  ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 
ஸ் லிம்களின் பாரா  ம  ன்ற பிர தி நி தித் 

வத்ைத குைறப்ப தற்காக ேதர்தல் ைறயில் 
மாற்றத்ைதக் ெகாண்  வ  வ தற் கு ரிய நட வ
டிக்ைக க ம் ன்ென க்கப்பட் ள்ளன. 
ஆயி ம் ஸ்லிம் பாரா  மன்ற உ ப்

பி னர்கள் இவற்றில் அக்க ைற யின்றி உள்
ளார்கள். ஸ் லிம்கள் தங்களின் காணி கைள 
இழந்  ெகாண் டி க் கின்ற பின்ன ணியில் 
மணல்   பா  ைத  க  க்கு  ெகாங்கிறீட் 
ேபாட ம், ெகாங்கிறீட் வீதி க க்கு கார்பட் 
ேபா  வ தற்கும் ஸ்லிம் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்கள் நட வ டிக்ைக கைள ேமற்
ெகாண் ள்ளார்கள். அவர்களின் ேநாக்க மா
ன  வீதி கைள அபி வி த்தி ெசய்ய ேவண் 
ெமன்ப தல்ல.
தங்க க்கு  ேதடிக் ெகாள்ள ேவண் 

ெமன்ப தற்கா கேவ தனிேய வீதி அபி வி த் தி
களில் ஈ  பட் க் ெகாண்டி க்கின்றார்கள். 
குடிைச தீயில் எரிந்  ெகாண்டி க்கின்ற 
ேபா  அதிலி ந்த எதைன பி ங்கிக் 
ெகாள்ளலாெமன்  நிைனப்பதற்கு 
சமமாகேவ  ஸ்லிம்  பாரா மன்ற 
உ ப் பி ன ர் க ளின்  ெ ச ய ல் க ள் 
அைமந் ள்ளன. 
இவர்களின் இத்தைகய ெசயல்க க்கு 
ஸ்லிம் கட்சிகளின் உயர்பீடங்கள் கூட 

ஆதரவாகேவ இ க்கின்றன .  ஸ்லிம் 
கட்சிகளின்  உயர்பீடக்  கூட்டங்களில் 
ஸ்லிம்களின் உரிைமகள், பிரச்சிைனகள் 

குறித்  ேபசுவதில்ைல .  பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்களின்  நலன்கள்  பற்றிேய 
ேபசப்ப கின்றன. அவர்களின் ேமாசமான 
நடவடிக்ைகக க்கு நியாயம் கற்பிக்கேவ 
உயர்பீட உ ப்பினர்கள் உள்ளார்கள். 
ஆகேவ ,  ஸ்லிம்  பாரா மன்ற 

உ ப்பினர்கைள ஸ்லிம்கள் இன் ம் 
நம்பிக் ெகாண்டி க்கும் நிைலப்பாட்ைட 
மாற்றிக் ெகாள்ள ேவண் ம். த்தி ள்ள 
யா ம் நச்சு மரங்கைள ஊரின் ந ேவ நற்  
அழகு பார்ப்பதில்ைல. நச்சு மரங்கைள 
அகற்றாத வைர ஸ்லிம்களின் இன்ைறய 
நிைலயில் மாற்றங்கள் ஏற்படா .
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இலங்ைகக்  கடற்ப  ைடக்கு  அெம  ரிக்கா 
இன்ெ னா  ேபார்க்கப்பைல வழங்கத் தயா ராகி 
வ  கி ற .

2004ஆம் ஆண்  அெம ரிக்கா ெகா த்த 
‘கேரஜஸ்’ என்ற ேபார்க்கப்பல், இலங்ைகக் கடற்
ப ைடயில் ‘ச த்ர’ என்ற ெபய டன் இப்ே பா ம் 
இயங் கு கி ற .
அதற்குப் பின்னர், 2019ஆம் ஆண்  அெம
ரிக்கா வழங் கிய ‘ேஷர்மன்’ என்ற ேபார்க்கப்பல் 
‘கஜ பாகு’ என்ற ெபயரில் ெசயற்ப  கி ற .
அெம ரிக்க கட ேலாரக் காவல்ப ைடயில் பணி
யாற்றி ஓய்  ெபற்ற இந்தக் கப்பல்கள் ம  சீ ர
ைமக்கப்பட்  இலங்ைக கடற்ப ைடக்கு வழங்கப்
பட்ட  ேபாலேவ, இப்ே பா , ‘டக்ளஸ் ன்ேரா’ 
என்ற கப்பைல வழங்க ள்ள  அெம ரிக்கா.

17 அதி கா ரிகள் உள் ளிட்ட 160 மா  மிகள் பணி
யாற்றக் கூடிய, 155 மீற்றர் நீளத்ைத ம், 3250 
ெதான் எைட ம் ெகாண்ட இந்தப் ேபார்க்கப்பல், 
40 நாட்கள் ெதாடர்ந்  ஆழ்க டலில் பய ணித்  
கண்கா ணிப்ைப ேமற்ெ காள்ளக் கூடி ய .

49 ஆண் கள் அெம ரிக்க கட ேலாரக் காவல்
ப ைடயில் பணி யாற் றிய இந்தக் கப்பல், கடந்த 
ஏப்ரல் மாதேம ேசைவயில் இ ந்  நீக்கப்பட்ட .
இந்தக் கப்பைல இலங்ைக கடற்ப ைடக்கு 
வழங்கும் ெசயற்பா கள் இ திக் கட்டத்ைத 
அைடந் தி க் கின்றன. 
கடந்த வாரம் அெம ரிக்கா க்குச் ெசன்
றி ந்த கடற்பைடத் தள பதி ைவஸ் 
அட் மிரல் நிசாந்த உ  ெகத்ெதன்ன, 
அெம ரிக்க கட ேலாரக் காவல்ப ைடயின் 
தள பதி அட் மிரல், கார்ல் சூல்ட்ைச சந்
தித்த ேபா , இந்த கப்பல் கிைடப்பைத 
மீள உ தி ெசய் தி க் கிறார். அதற்காக 
நன் றி ம் ெதரி வித் ள்ளார். அெம ரிக்
காவில் கடந்த 14ஆம் திகதி ெதாடக்கம் 
17ஆம் திகதி வைர அெம ரிக்க கடற்ப
ைடயின் ஏற்பாட்டில் சர்வ ேதச கடல்சக்
தி களின் மாநா  இடம்ெபற்ற .
அதில் பங்ேகற்றவர் அெம ரிக்க கடற்
ப ைடயின் பிர தான நட வ டிக்ைக தள பதி 
அட் மிரல் ைமக்ேகல் கில்ேட டன் நடந்த 
சந் திப்பின் ேபா , கடல்சார் ஒத்  ைழப்
கள் குறித்  அவர் விரி வாகப் ேபசி யி க்
கிறார்.
குறிப்பாக இந் தியப் ெப ங்க டலின் 
பா  காப்  மற் ம், அதில் இலங்ைகயின் 
வகி பாகம் குறித்  ேபசப்பட் டி க் கி ற .
இதன்ே பா  அெம ரிக்கா வழங் கிய 
ச த்ர ேபார்க்கப்பல், அண்ைமக்கா லங்  
களில் ேபாைதப்ெ பா ள் கடத்தல் த ப்  
நட வ டிக்ைக களில் காத் தி ர மான பங்ைக வகித்  
வ  வ  குறித்  விளக்க ம ளிக்கப்பட் டி க் கி ற . 
இந்த நிகழ்வில் பங்ேகற் றி ந்த இந் தியக் கடற்
பைடத் தள பதி அட் மிரல் கரம்பீர் சிங் குடன் 
இலங்ைக கடற்பைடத் தள பதி நடத் திய ேபச்
சுக்களில் ேபாைதப்ெ பா ள் கடத்தைல த ப்
ப தற்கான ஒத்  ைழப் கள் குறித்  ேபசப்பட் டி
க் கி ற . இந் தியப் ெப ங்க டலில் இ  த ரப் ம் 

இைணந்  இந்த நட வ டிக்ைகைய ன்ென ப்ப
தற்கு தயா ராகி வ  கின்றன.
சீனாைவ இலக்கு ைவத் , அெம ரிக்கா, அ ஸ்

ேர லியா, பிரிட்டன் இைணந்  உ  வாக் கி ள்ள 
ஆக்கஸ் கூட்டணி, சர்வ ேதச அளவில் அதிர்வ
ைல கைள ஏற்ப த் தி யி க் கி ற .
இந்த அதிர்வ ைல க க்கு தனிேய பா  காப்  
மற் ம் பிராந் திய வ ச்ச ம நிைல, அ  ஆ தப் 
ேபாட்டி என்பன மாத் திரம் கார ண மில்ைல. வர்த்
தகப் ேபாட் டி ம் கூட காரணம்.
இந்த உடன்பாட் க்கு பிரான்ஸ் எதிர்ப் த் ெதரி
விப்ப தற்கு காரணம், வர்த்தக வாய்ப்ைப இழந்  
ேபான  தான்.ஆனால் தனக்கான பா  காப்  அச்
சு த்தைல க த்தில் ெகாண்ேட சீனா இதைன 
எதிர்க் கி ற .
இந்ேதா–பசுபிக் பிராந் தி யத்தின் கிழக்கு ைன
யத்தில் ஆக்கஸ் உடன்பா  ைகெய த் தி டப்
பட்  சீனா க்கு ெசக் ைவக்கப்பட்ட .
அ  ேபா லேவ இந்ேதா–பசுபிக் பிராந் தி யத்தின் 
ேமற்குப் றத் தி ம், அவ்வா றான ஒ  த்த ரப்  
கூட்ைட உ  வாக்கும் யற் சிகள் தீவி ர மாக 
நடந்  ெகாண் டி க் கின்றன.
அதன் அடிப்பைட இலக்கு சீனா வா கேவ இ ந் 

 தா ம், இப்ே பா ைதய நிைலயில், இந் தியப் ெப ங்
க டலின் கடல்சார் பா  காப் ம், ேபாைதப்ெ பா ள் 
கடத்தல் த ப்  நட வ டிக்ைக ம் தான் அதன் 
இலக்கு. இந் தியப் ெப ங்க டலில் பா  காப்  
என்  வ ம் ேபா , இந் தியா அதில் தவிர்க்க 
டி யாத சக் தி யாக இடம்ெபற்  வி  கி ற .
அெம ரிக்கா ம் இந் தி யா ம் ஏற்க னேவ பா
காப்  கூட்ட ணிைய அைமத் தி க் கின்றன.
இந்த நி ைலயில் ன்றா வ  தரப்பாக இைணயப் 
ேபாவ  இலங்ைகயா அல்ல  மாைல தீவா 
என்ப  தான் ேகள் வி யாக இ க் கி ற .
மாைல தீ  இப்ே பா  இந் திய  அெம ரிக்க கூட்
க்குள் வந் தி க் கி ற . அரபிக் கடல் வழி யாக 

ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் ேபாைதப்ெ பா ள் கடத்
தைல த ப்பதில், மாைல தீ ம் க் கி ய மான 
பங்ைக வகிக்க கூடிய இடத்தில் தான் இ க் கி ற .
ஆனால் அதன் கடற்பைட பலம் சிறி ய . அெம
ரிக்கா ம், இந் தி யா ம் இைணந்  அதன் கடற்
பைட பலத்ைத வ ப்ப த் தி னா ம், கு  கிய 
காலத் க்குள் அதைனச் ெசய்ய டி யா .
எனேவ, இந்த த்த ரப்  கூட் க்குள் இலங்
ைகைய இைணத் க் ெகாள்வ  தவிர்க்க டி யா
த தாக உள்ள .

இலங்ைக யிடம் வ  வான கடற்பைட இ க் கி
ற . அெம ரிக்கா, இந் தியா, சீனா வழங் கிய ஆழ்
கடல் ேராந் க் கப்பல்கள் உள்ளன. அத் டன், 
வ  வா ன ெதா  மைரன் பைடப் பி ரி ம் இ க் கி
ற . 
இலங்ைக கடற்பைட ேவ  பல நா  க டன் 
ல னாய்  பகிர்  கட்ட ைமப்ைப ம் ைவத் தி
க் கி ற . இவ்வா றா ன ெதா  நிைலயில் இலங்

ைகைய வ ப்ப த்  வ ைதேய இந் தி யா ம் 
வி ம் ம். அெம ரிக்கா ம் வி ம் ம்.
அெம ரிக்கா இதைனக் க த்தில் ெகாண்  தான், 
நீண்ட கா ல மா கேவ இலங்ைக கடற்ப ைடைய 
வ ப்ப த்தி வந்த .
ஆப்கா னிஸ்தானில் அெம ரிக்கப் பைடகள் 
நிைல ெகாண் டி ந்த ேபாேத, அங்கு பல மாகா
ணங்களில் அபின் மற் ம் ெஹேராயின் உற்பத்தி 
ெகாடி கட்டிப் பறந்  ெகாண் டி ந்த .
தலிபான் மற் ம் ஆப்கா னிஸ்தானின் ெபா
ளா தார வளர்ச் சியில் இ  தவிர்க்க டி யாத பங்க
ளிப்ைப வழங்கி வ  கி ற .
உலகின் 80 சத வீத ெஹேராயின் உற்பத்தி  ஆப்
கா னிஸ்தா னி ேலேய ேமற்ெ காள்ளப்ப  கி ற .
ஆப்கானில் இ ந்  ஈரான் வழி யா கேவ ெப ம்
பா ம் ெஹேராயின் கடத்தப்ப  கி ற . 
அரபிக் கடல் வழி யாக கப்பல்களில் ஏற்றப்
ப ம் ெஹேராயின் சர்வ ேதச கடற்ப ரப்பில் ஆழ்
கடல் மீன் பி டிப்ப ட குகள் என்ற ேபார்ைவயில் 
நட மா ம் ஈரான், பாகிஸ்தான், இலங்ைக மீன்

பிடிக் கப்பல்கள் லம் இந் தியப் ெப ங்க ட
க்குள் ெகாண்  வரப்ப  கின்றன.
இவ்வா றான பல பட குகள் இலங்ைக கடற்ப
ைட யினால் அண்ைமக்கா லங்களில் ைகப்பற்றப்
பட் டி க் கின்றன. கடந்த 21 மாதங்களில் மட் ம், 
இலங்ைக கடற்ப ைட யினால்,  3370 கிேலா 
ெஹேராயின் ைகப்பற்றப்பட் டி க் கி ற .
ேபாைதப்ெ பா ள் கடத்த க்கு இட ம ளிக்கப் 
ேபாவ தில்ைல என்  அர சாங்கம் கூறி னா ம், 
த க்கப்பட்ட ேபாைதப்ெ பா ட்கேள இந்த ள  
என்றால் கடத்தப்பட்டைவ எவ்வ ள  என்ற 

ேகள்வி உள்ள . இந் தியா 120 ேகாடி மக்கைளக் 
ெகாண்ட நா . ேபாைதப்ெ பா ள் கடத்தல்கா
ரர்களின் க் கிய சந்ைத இலக் கு களில் ஒன்றாக 
இந் தியா இ க் கி ற . இந் தியா, உள் ளிட்ட ெதன்
னா சிய, ெதன் கி ழக்கா சிய நா  க ைள ம், அ ஸ்
ேர லி யா ைவ ம் இலக்கு ைவத்ேத ேபாைதப்
ெபா ள் கடத்தல்கா ரர்கள் இயங் கு கி றார்கள்.
ேபாைதப்ெ பா ள் கடத்தல் கும்ப க்கும் தீவி
ர வாத ெசயற்பா  க க்கும் ெதாடர் கள் இ ப்ப
தா க ம் பர வ லாக நம்பப்ப  கி ற .
பங்க ளா ேதஷின் ன்னாள் இரா வ அதி காரி 
ஒ வர் ேபாைதப்ெ பா ள் கடத்தலின் சூத் தி ர தா
ரி யாக, இ ப்ப தா க ம் விசா ர ைண களில் ெதரி ய
வந் தி க் கி ற . இலங்ைகக்கும் இந் தி யா க்கும், 
இந்தப் ேபாைதப்ெ பா ள் கடத்தல் றி ய டிப்  
மிக க் கி ய மா ன . 
ஆப்கானில்  ஏற்பட்  ள்ள  மாற்றங்கள் 
ேபாைதப்ெ பா ள் வடி வத்தில் இந்த நா  க க்கு 
ெப ம் அச் சு த்த லாக மாறி யி க் கி ற .
இத்த ைகய நிைலயில் ேபாைதப்ெ பா ள் 
கடத்தைல த ப்ப தற்கு அெம ரிக்கா, இந் தியா, 
இலங்ைக ஆகிய நா கள் தவிர்க்க டி யாத ஒ  
கூட்ட ணிக்குள் ெந ங்கி வ கின்றன.
அெமரிக்கா க்கு சர்வேதச கடற்பாைதயின் 
பா காப் க்கு இலங்ைக பங்களிக்க ேவண் ம், 
சுதந்திரமான கடற்பயணத்ைத உ தி ெசய்ய  
ேவண் ம் என்ற எதிர்பார்ப்  உள்ள .  அதைன 
அைடவதற்கு ேபாைதப்ெபா ள் கடத்தல் 
றியடிப்  கூட்ைட பயன்ப த்திக் ெகாள்கிற  

அெமரிக்கா. 
இந்தக் கூட்  வ ப்ெப ம் ேபா , அ  
இயல்பாகேவ சீனா க்கு எதிரான ெபாறியாக 
மா ம் என்ப  அெமரிக்காவின் திட்டம்.
அ ஸ்ேரலியா எவ்வா  அந்த வைளயத் க்குள் 
ெகாண்  வரப்பட்டேதா அவ்வா  தான் 
இலங்ைக ம் கடற்பா காப்  வைளயத் க்குள் 
ெம ெம வாக ெகாண்  வரப்ப கிற .
ஆனால் சீனாவின் ெசல்லப்பிள்ைளயான 
இலங்ைக  இந்தக்  கூட்ைட  தவிர்க்க ம் 
டியாமல், இதிலி ந்  விலக ம் டியாமல் 

உள்ள . இந்தச் சூழைல இலங்ைக எவ்வா  
எதிர்ெகாள்ளப் ேபாகிற ?

இனி ேம ம் இந்த அர சாங்கம் பத வியில் 
இ ந்தால் சி  பான்ைம இனங்க க்கு ெப ம் 
ஆபத்தாக டி ம் என் ம், இந்த ெகா  ர மான 
ஆட் சிைய ெதாடர இட ம ளிக்க டி யா . அதைன 
மாற்ற ேவண் ம் என் ம் அண்ைமயில் குரல் எ ப்

பி  யி  ந்தார்  பாரா   மன்ற 
உ ப் பினர் எம்.ஏ.சுமந் திரன்.
எல்லா  விட  யங்க  ளி ம் 
ேதால்  வி  ய  ைடந்  ள்ள  தற்
ேபா ைதய அர சாங்கம் பதவி 
விலகி, திடீர் ேதர்தல் நடத்தப்
பட்  மக்கள் வி ம்  கின்ற 
திய அர சாங்கத்ைத அைமக்க 
இட ம ளிக்க ேவண் ம் என்  
எதிர்க்கட்சித் தைலவர் சஜித் 
பிேர ம தாச ேகாரிக்ைக வி த்  
சுமார் ஒ  வாரம் கழித்ேத சுமந்
தி ரனின் இந்தக் க த்  ெவளி
யா கி ய .
திடீர் ெபா த்ேதர்த க்கு 
அைழப்  வி த்த சஜித் பிேர
ம தா சவின் க த்ைத வன்ைம
யாக எதிர்த் தி ந்த ேஜ.வி.பி., 
அவ ர  ைளைய ேசாதிக்க 
ேவண் ம் என்  காட்ட மாக 
விமர்சனம் ெசய் தி ந்தைம 
நிைன வி க்கலாம்.
கடந்த  வாரம்  சுமந்  திரன் 
ேதர்தல் பற் றிய எந்தக் க த்
ைத ம் ன்ைவக்காமல் தான், 
இந்த ஆட் சிையத் ெதாடர 
விடக்  கூ  டா ,  அவ்வா  
ெதாடர்ந்தால் அ  ஆபத்  என்  அபாயச் சங்ைக 
ஊதி யி க் கிறார்.
இ  நைட ைறச் சாத் தி ய மான ஒ  விட ய மாக 
உள்ளதா?
ஆட் சிைய மாற்ற வி ம்  வ  அதற்காக அைழப்  
வி ப்ப  என்ப  எப்ே பா ம் எதிர்க்கட் சியில் உள்ள
வர்கள் ெசய் கின்ற அர சியல் தான்.
எதிர்க்கட் சியில் இ ப்ப வர்க க்கு தாங்கள் 
ஆட் சிக்கு வர ேவண் ம் என்ற ஆவல் எப்ே பா ம் 
இ க்கும். அதற்காக அவர்கள், தங்களால் டிந்த ள  
க்கு ஆட்கைள இ த்ேத ம் ஆட்சி மாற்றத் க்கான 
ன்ென ப்  கைள ேமற்ெ காள்வார்கள்.
2018இல் , ைமத் தி ரி பால சிறி ேசன–மஹிந்த 
ராஜ பக் ஷ கூட்  அவ்வா றான ஒ  ஆட்சி மாற்ற 
த்ைத ஆட்சிக் கவிழ்ப்ைப ேமற்ெ காண் , ப  ேதால்
விையச் சந் தித்தைம குறிப் பி டத்தக்க .
அந்த ஆட் சிக்க விழ்ப்  சட்டத் க்கு ர ணா ன
தாக இ ந்த ைம ம், அப்ே பா , மஹிந்த தரப் பினால் 
எதிர்பார்க்கப்பட்ட ள  பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் 
கட்சி தாவ ம த்  விட்ட தா ம், அந்த யற்சி பிசு  
பி சுத் ப் ேபான . தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்
க்கு  திய அர சாங்கத்ைத அைமக்கும் ேநாக்கேமா, 
வ ேவா கிைட யா . ஆனால் அவர்கள் தாங்கள் 
வி ம்  கின்ற  தங்களால் ைகயாளக்கூடிய ஒ  
அர சாங்கம் பத வியில் இ ப்பைத வி ம்  கி றார்கள். 
அ தான் அவர்களின் ஆட்சி மாற்றக் கன க்குப் 
பின்னால் உள்ள இர க சியம்.
தற்ே பா ைதய அர சாங்கத்தின் ஆட் சியில் தமி ழர்க
க்கு எதி ரான ேபாக்கும் ெசயற்பா  க ம் தீவி ர ம

ைடந் தி க் கின்றன.
தற்ே பா ைதய அர சாங்கம் கடந்த இரண்  வ ட 
காலத்தில் நடந்  ெகாண்ட ைறயில் இ ந்ேத, 
அதன் ேபாக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்படப் ேபாவ தில்ைல 
என்  உ  தி யாகி விட்ட .
இந்த நிைலயில், ஆட்சி மாற்றத்ைத சுமந் திரன் 
வலி  த் தி யி ப்பதில் ஆச்ச ரியம் ஒன்  மில்ைல. 
ஆனால், அவர் எப்ே பா ம், ஐ.ேத.க.ைவேயா 
அல்ல  ஐக் கிய மக்கள் சக் தி ையேயா ஆட் சிக்கு 
ெகாண்  வ  வ தற்காகத் தான் ஆட்சி மாற்றத்ைத 
வலி  த்  கிறார் என்ற க த் ம் காணப்ப  கி ற .
இந்த சந்ேதகம் அவர் மீ  வ  வ தற்கு க் கி ய மான 
காரணம், நல்லாட்சி அர சாங்கத் க்கும் அவ க்கும் 
இைடயில் காணப்பட்ட ெந க்கம் தான்.

2015 ஆட்சி மாற்றத்தில் – அதற்கான வி  கங்கள் 
வகுப்பதில் சுமந் தி ர ம் க் கி ய மா ன ெதா  ள் ளி
யாக இ ந்தார் என்ற ேபச்சு எப்ே பா ம் இ ந்  வ
கி ற .
அெம ரிக்கா இந் தி யாவின் பின்ன ணியில் நடந்த 
ஆட்சி மாற்றம் என்  அதைன தற்ே பா ைதய 
அர சாங்கம் எதிர்க்கட் சி யாக இ ந்த ேபா , குற்றம்
சாட்டி வந் தி க் கி ற .
அெம ரிக்கா க்கு ெந க்க மா ன வ ரான சுமந் திரன், 
ஆட்சி மாற்றத் க்காக தீவி ர மாக ெசயற்பட் டி ந்தார்.
ஆனா ம், 2019இேலா, 2020இேலா அவர் எதிர்
பார்த்த ஆட் சிைய ெகாண்  வர டி ய வில்ைல.
ராஜ பக் ஷ சேகா த ரர்களின் இந்த ஆட் சியில் 
எல்லாத் தரப்  மக்க ேம பாதிக்கப்ப  கின்றனர்.
இந்த நி ைலயில், வன் விேஜ வர்த்த ன ம் கூட 
இந்த அர சாங்கத்ைத மாற்றா விட்டால், பல்ேவ  
பிரச் சி ைன க க்கு நா  கம் ெகா க்க ேநரி ம் 
என்  கூறி யி க் கிறார்.
அதா வ , சஜித், வன், சுமந் திரன் என எல்ே லா 

 ேம கிட்டத்தட்ட ஒேர ேகாட்டில் தான் நிற் கி றார் 
கள். எல்ே லா ம் வலி  த்  வ  ஆட்சி மாற்றத்ைத 
தான்.

அதைனச் ெசய்தால் தான் நாட்ைடக் காப்பாற்ற 
டி ம் என்  அவர்கள் நிைனக் கி றார்கள்.
ஆனால், ஆட் சி மாற்றத்ைத ஏற்ப த்  வ  – 
அதைன சாத் தி ய மாக் கு வ  இல கு வா ன தல்ல . 
ெபா  வாக ஆட்சி மாற்றத் க்கு இ  ேபான்ற குழப்ப
நிைல சாத க மா னேத என்றா ம், இலங்ைகயின் தற்
ேபா ைதய அர சியல் மற் ம் களச் சூழல் அதற்கு இைய

பா னதா என்ற ேகள்வி உள்ள .
ராஜ ப க் ஷ வி னரின் ைகயில் ேபா  மான 
ெப ம்பான்ைம பலம் இ க் கி ற . அவர்
க க்கு விசு வா ச மான ஒ  ெப ம், அணி 
இ க் கி ற . அவர்களின் அர சியல் அதி கா
ரத்ைதப் பா க்காக்க கூடிய பைட ப ல ம் 
உள்ள .
இவற்ைறத் தாண்டி ஆ ம்கட் சியில் 
இ ந்  ஆட்கைளப் பி ங்கி எ த் , 

தற்ே பா ைதய அர சாங்கத்ைதக் கவிழ்க் கின்ற திய 
அர சாங்கத்ைத நி   கின்ற யற் சிகள் இல குவில் 
சாத் தி யப்படப் ேபாவ தில்ைல.
அவ்வா  அர சாங்கத்ைத கவிழ்ப்பதால் மட் ம், 
பிரச் சிைன தீர்ந்  விடா . நிைற ேவற்  அதி காரம் 

 வ ம் ஜனா தி ப தி யிடம் இ க் கி ற .
ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ அந்த அதி கா ரங்கைள 

 ைம யாக மட்  மன்றி அதற்கு அப்பால் ெசன்  
பயன்ப த்த ம் தயங்க மாட்டாத ஒ வர்.
அவ்வா றான நிைலயில், ெவ  மேன பாரா 
மன்ற உ ப் பி னர்கைள இ த் ப் பிடித்  ஆட் சி
மாற்றத்ைத ஏற்ப த்  வதால், எதிர்க்கட் சி களால் 
எைத ம் சாதிக்க டி யா .  அ  நிைல ைமைய 
ேம ம் குழப்ப மாக்கி, ேமாச ம ைடயச் ெசய்வ தற்ேக 
வழி வ குக்கும்.
அதற்காக எதிர்க்கட்சி தன  ெபா ப்பில் இ ந்  
விலக ேவண் ம் என் றில்ைல. ஆட் சிையப் பிடிப்ப
தற்கான அத்தைன உத் தி க ைள ம் வகுக்கலாம். 
அ த்த  ைற ம் அவர்கள் அரி யைண ஏறாத 
வைகயில், ஒ  ெவற் றிைய அைட வ தற்கான யற்
சி கைள ன்ென க்கலாம்.
எ  எவ்வா றா யி ம், அதற்காக இன் ம் சில 
ஆண் கள் காத் தி ந்  தான் ஆக ேவண் ம்.
தற்ே பா ைதய அர சாங்கத்ைத ஆட் சி ய ைமத் க் 
ெகாள்ள களம் அைமத் க் ெகா த்த, அதற்குப் 
பின்னால் இ ந்  உைழத்த த்ெதட் ேவ 
ஆனந்த ேதரர், எதிர்ம ைற யான க த்ைத ெவளிப்
ப த் தி யி க் கிறார். தற்ே பா ைதய அர சாங்கத்ைத 
ெப ம் நம் பிக்ைக க டன் ஆட் சிக்கு ெகாண்  வந்
தவர் அவர். ராஜ ப க் ஷ வினர் மீ  அச ராத நம் பிக்ைக
ைய ம் ைவத் தி ந்தார்.
ஆனால் ஆட் சிக்கு வந்த பின்னர், அவ ர  க த் க்
கைள ராஜ ப க் ஷ வினர் ெசவி ம க்க ம த்  விட்ட 
நிைலயில், கடந்த பல மாதங்க ளாக அர சாங்கத்ைத 
க  ைம யாக விமர் சித்  வந்தவர்.
அர சாங்கம் தன  ேபாக்ைக மாற்றிக் ெகாள்ளா
விட்டால் மக்கள் பாடம் கட்  வார்கள் என் ம், 
அதற்கான நாள் ெதாைலவில் இல்ைல என் ம் கூறி 
வந்த அவர், இப்ே பா  திடீர் குத் க்க ரணம் அடித் தி
க் கிறார்.
“அைன வரின் எதிர்பார்ப் ம் ெபாய்யாகி ேபாய் விட்
ட . தவைற தி த்திக் ெகாண்  அர சாங்கம் சிறந்த 
ைறயில் ெசயற்பட ேவண் ம் என ஆேலா சைன 

வழங் கிேனாம். எம  ஆேலா ச ைன க க்கு மதிப்ப
ளிக்கப்ப ட வில்ைல. தற்ே பா  க  ைம யாக விமர் சிக்
கிேறாம் அத ைன ம் அர சாங்கம் ெபா ட்ப த்த
வில்ைல. ஆகேவ இனி ெசய்வ தற்கு எ   மில்ைல. 

2024 ஆம் ஆண்  வைர அைனத்ைத ம் சகித் க் 
ெகாண்டி க்க தீர்மானித் ள்ேளாம்.” என்  அவர் 
கூறியி க்கிறார்.
ஆட்சிமாற்றம் நிக ம், மக்கள் ெகாதித்ெத வார்கள் 
என்  உசுப்ேபற்றிக் ெகாண்டி ந்த அவர், இப்ேபா  
ஆட்சி மாற்றத் க்கான அைழப் கள் வரத் ெதாடங்கி 
ய ம். ப ங்கத் ெதாடங்கியி க்கிறார்.

2024 வைர சகித் க் ெகாண்டி க்க டி  
ெசய்தி ப்பதாக அவர் கூறியி ப்ப , மீண் ம் 
ராஜபக் ஷவினைர ம், அவர்களின் ஆட்சிைய ம் 
பா காப்பதற்குத் தான்.
இவ்வாறான நிைலயில், ஆட்சி மாற்றத் க்கான 
சரியான த ணம் இன் ம் கிழவில்ைல என்ேற 
ெதரிகிற . 
அரசின் மீதான அதி ப்தி ஒன்  திரள ேவண் ம். 
அவ்வாறான ஒன்  திரள்  நிகழாத வைர சுமந்திர 
ம், சஜித் ம், வா ம் ஆட்சிமாற்றத்ைத ெவ ம் 

கனவாகத் தான் காண டி ம்.
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இரЛைட Ǻைல РபாΡ  
இǻΩС  ேவМடாС

நாட்டில்  நிரந்தர சமா தானம்   ஏற்ப ட  ேவண்  மானால்  
ெபா ப் க் கூ ற ம்   நல் லி ணக்க ம்   அவ சியம்  என் ம்  சி
பான்ைம யின  மக்களின்   பிரச் சி ைன க க்கு    தீர்  காணப்ப ட  
ேவண் ம்  என ம்   ெதாடர்ந் ம்   வலி  த்தப்பட்   வ  கின்
ற . த்தத் தின் ேபா தான   மனித உரிைம மீறல்கள் , சர்வ ேதச  
மனி தா பி மான  சட்ட  மீ றல்கள் ெதாடர்பில்   உரிய விசா ர ைணகள்  
நடத்தப்பட்    நீதி நிைல  நாட்டப்பட  ேவண் ம்  என்    
ெதாடர்ந் ம்   வலி  த்தப்பட்   வ  கின்ற  . 
ஆனால்  தற்ே பாைதய அர சாங்க மா ன    ெபா ப் க் கூறல்  

விட யத் தி ம்   த்தத் திற்கு  கார ண மான   இனப் பி ரச் சி ைனக்கு   
அர சியல்  தீர்  கா ம் விட யத் தி ம்    அக்க ைற யின்றி   ெசயற்
பட்   வ  கின்ற  .  இதனால்  சர்வ ேத சத்தின்  அ த்தங்கைள  
சந் திக்கும்  நிைலைம  உ  வா கி யி ந்த  . ஐ.நா. மனித  உரிைம 
ேபர ைவயில்   ெதாடர்ச் சி யான  தீர்மா னங்கள்  நிைற ேவற்றப்
பட்   வ ம் நிைலயில்   ெபா ப் க் கூறல்   மற் ம்  நல் லி
ணக்க   யற்சி  ெதாடர்பில்    அர சாங்கத் திற்கு   ெதாடர்ந் ம்  
அ த்தங்கள்   பிர ேயா கிக்கப்பட்   வ  கின்றன . 
இந்த நிைலயில்  ஐ.நா. ெபா ச்சைபக்  கூட்டத்தில்   பங்

ேகற்ப தற்காக   நி ேயார்க்  ெசன் ள்ள  ஜனா தி பதி  ேகாட்டா
பய   ராஜ பக் ஷ , ஐ.நா. ெசய லாளர்   அன்ே டா னிேயா  குட்டரஸ்    
உட னான  சந் திப்பின் ேபா ம்   ெபா ச்சைப  கூட்டத்தின் 
ேபா ம்  ெதரி வித்த  க த் க்கள்   ஓர ள விற்கு  யதார்த்த  ர்வ மா
ன தாக   அைமந் ள்ளைத   காணக் கூ டி ய தாக  உள்ள . 
ஐ.நா. ெசய லா ள டனான  சந் திப்பின்  ேபா ,  பிரச் சி ைன க
க்கு   உள்ளக ரீதியில்   தீர்   காணத்  தயார்  என் ம்  இத்த

ைகய  தீர்ைவக்  காண  லம்ெபயர்  தமி ழர்கள்  தம் டன்  ேபச்
சு வார்த்ைத  நடத்த ன் வர ேவண் ம்  என் ம்    ஜனா தி பதி    
அைழப்  வி த் தி ந்தார் . 
த ப் பி ள்ள  தமிழ்   இைள ஞர்க க்கு   ெபா  மன் னிப்     

வழங்க நட வ டிக்ைக  எ க்கப்ப ம்  என் ம்   காணாமல் 
ேபாேனார்  விட யத்தில்   மர ணச்சான் றி தழ்கைள  வழங்க   நட வ
டிக்ைக   எ க்கப்ப ம்  என ம்   ஐ.நா. டன்  ெந க்க மாக     
இைணந்  பணி யாற்ற  அர சாங்கம்    தயா ராக  உள்ள தா க ம்     
ஜனா தி பதி     சுட் டிக்காட் டி யி ந்தார்  .  
இேத ேபான்ேற    கடந்த  தன் கி ழைம   ஐ.நா. ெபா ச்சைபக்  

கூட்டத்தில்  உைர யாற் றிய    ஜனா தி பதி   ேகாட்டா பய    ராஜ பக் 

ஷ ,  நீடித்த  சமா தா னத்ைத    நாட் க்குள்  ஏற்ப த்திக்  ெகாள்ள   
ேதசிய  நி  வ னங்களின்  ஊடான  ெபா ப் க் கூறல்  , ம  சீ ர
ைமக்கப்பட்ட  நீதி ,   மற் ம்  அர்த்த ள்ள   நல் லி ணக்கம்   ஆகி
ய வற்ைற  ஏற்ப த்த    ேவண் டிய  அவ சியம்   உள்ள  .  இனப்பா
குபா  , மதம் மற் ம்   பாலின  ேவ  பா  க ளின்றி    அைனத்   
இலங்ைக யர்க க்கும்    வள மா ன ம்   நிைல யா ன ம்  பா  காப்
பான மான    எதிர்கா லத்ைத  உ  வாக் கு வேத    அர சாங்கத்தின்    
ேநாக்க மாகும் .  இந்த  ெசயற்பாட் டிற்காக    அைனத்   உள் ர்  
பங் கு தா ரர்க டன்    இைணந்    சர்வ ேதச  பங் கு தா ரர்கள்   
மற் ம்  ஐக் கிய நா கள்   சைபயின்  ஒத்  ைழப்ைப  ெபற் க்
ெகாள்ள  நாங்கள்   தயார்  என் ம்   ஜனா தி பதி  ெதரி வித் ள்ளார்  .
இதன்ே பா    ஜனா தி பதி  ெதரி வித் தி ந்த  க த் க்களிபடி  

உள்ளக  ரீதியில்   ெபா ப் க் கூறல்   மற் ம்  நல் லி ணக்கத்ைத   

ஏற்ப த்த   தயார் என் ம்   அதற்கு ஐ.நா.
வின்  ஒத்  ைழப்   அவ சியம்   என்ப தாகேவ    
அைமந் தி ந்த  . 
ஜனா தி பதி  ேகாட்டா பய   ராஜ பக்  ஷ  

ஐ.நா. ெசய லா ள  ட னான   சந் திப்பின்  
ேபா ம்  ெபா ச்சைப  கூட்டத்தில்   உைர
யாற் றி ய ேபா ம்    ெதரி வித் தி ந்த   க த்
க்கள்  யதார்த்த ர்வ மா ன தாக   அைமந்

தி ந்த   ேபா தி ம்   இவற்ைற  இத ய சுத் தி
டன்   ெசயற்ப த்த   அர சாங்கத் தரப்   
நட வ டிக்ைக  எ க் குமா  என்ற சந்ேத கத்ைத   
ஏற்ப த் தி யி க் கின்ற  . 
ஏெனனில் 2019ஆம் ஆண்   இடம்

ெபற்ற  ஜனா தி பதி  ேதர்தலில்  சிங்கள, 
ெபளத்த   ேபரி ன வாத  ெகாள்ைகைய   
பரப்பி ெப ம்பான்ைம  சிங்கள  மக்களின்   
ஆத ரைவப்  ெபற்   ஆட் சிக்கு  வந் தி ந்த   
ஜனா தி பதி  ேகாட்டா பய    ராஜ பக் ஷ  தைல
ைம யி லான   அர சாங்கம்   சிங்கள, ெபளத்த  
ேமலா திக்கத்ைத    பைற சாற் ம்  வைக யி
ேலேய    இ  வைர  ஆட்சி ெசய்   வந் ள்
ள  . 
கடந்த வ டம்  மார்ச்  மாதம்  ஐ.நா.  மனித 

உரிைம ேபர ைவயில்  30/1 தீர்மா னத் திற்கு   
நல்லாட்சி  அர சாங்கம்   வழங் கிய   இைண 
அ  ச ர ைண யி லி ந்   தற்ே பா ைதய  
அர சாங்கம்  வில கிக்ெ காண்ட . ஐ.நா. 
மனித உரிைம ேபர ைவ டன்  இைணந்   
ெசயற்ப ம் விட யத்தில்  ெப ம்  பின்ன

ைடைவ   இந்த  நட வ டிக்ைக    ஏற்ப த் தி
யி ந்த . 
இ ந்த ேபா தி ம்   அண்ைமயில் ஐ.நா. 
டன் இைணந்   ெசயற்ப  வ தற்கு  தயார்  

என்  ஜனா தி பதி  ேகாட்டா பாய     ராஜ பக் 

ஷ  க த்   ெதரி வித் தி ந்தார்  .  ஜனா தி
ப தியின்  இந்த  க த் திைன   ஐ.நா.  மனித 
உரிைம  ஆைண யாளர்  மிச்ெசல் பச்ெலட்  
க த்தில்  ெகாள்வ தாக   அறி வித் ம்  
இ ந்தார் .  கடந்த 13 ஆம் திகதி  மனித 
உரிைம  ேபர ைவயின்    48 ஆவ   கூட்டத்  
ெதாடரில்  வாய்ெ மா ழி  ல மான  அறிக்
ைகைய  ன்ைவக்கும்  ேபாேத  மிச்ெசல்  
பச்ெலட்  இதைன  குறிப் பிட் டி ந்தார்  . 
இத்த ைகய  நிைல யில்தான்  தற்ே பா    

ஜனா தி பதி   இன, மத  ேவ  பா டின்றி  
அைனத்   இலங்ைக யர்க க்கும்  வள மான  
வாழ்ைவ  ஏற்ப த்  வேத   தன  இலக்கு  
என் ம்   மீண் ம்  வன் ைற  தைல க்
கா தி க்க   அடிப்பைட  பிரச் சி ைன க க்கு   
தீர்  காண   நட வ டிக்ைக  எ க்கப்ப ம்  
என் ம்    நீடித்த  சமா தா னத் திற்கு   ெபா ப்
க் கூறல்  மற் ம்  நல் லி ணக்கம்  அவ சியம்  
என் ம்   சுட் டிக்காட் டி யி க் கின்றார்  . 
லம்ெபயர்  தமி ழர்கைள  ேபச் சுக்கு  

வ  மா ம்   அவர் அைழத் தி க் கின்றார்  
.  ஆனால்  ஜனா தி ப தியின்      இத்த ைகய    
அைழப்பா ன      அர சாங்கத்தின்   ன்
ைனய  ேபாக் கிற்கு   எதிர்ம ைற யா கேவ    

காணப்ப  கின்ற  .  ஏெனனில்   ஸ்ரீலங்கா  ெபா  ஜன  ெபர ன     
அர சாங்கம்  பத வி ேயற்ற பின்னர்   2021 ஆம் ஆண்    ெபப்ர வரி  
மாதம்   25 ஆம் திகதி     ஏ  லம்ெபயர்  அைமப் க்க ைள ம்  
389  லம்ெப யர்ந்த  தனி நபர்க ைள ம்     தைட  ெசய் தி ந்
த  .  இதற்கான  வர்த்த மானி  அறி வித்தல்    ெவளி யி டப்பட்ட   
.     ன்னாள்  ஜனா தி பதி  மஹிந்தவின்  ஆட் சிக்கா லத்தில்  2014 
ஆம் ஆண்     இந்த  ஏ  அைமப் க்க க்கும்  தைட விதிக்கப்
பட் டி ந்த  .   பின்னர்  நல்லாட்சி  அர சாங்கம்   அந்தத் தைடைய  
நீக்கி   அவர்க டன்   கலந்  ைர யா டல்கைள    ேமற்ெ காண்ட   
.  இந்தப் பின்ன ணி யி ேலேய     மீண் ம்  இந்த  அர சாங்கம்  லம்
ெபயர்  அைமப்  க க ைள ம்     தனி நபர்க ைள ம்  தைட  ெசய்
த .  இவ்வா    லம்ெப யர்ந்த   அைமப் க்க ைள ம்    தனி ந
பர்க ைள ம்    தைட ெசய்  விட்     அவர்கைள   வி  த ைலப்

 லி களின்    விம்பங்க ளாக    குற்றம்சாட் டிக்ெ காண்      அந்த  
அைமப் க்க டன்    ேபசத்தயார்  என்    ஜனா தி பதி  ெதரி வித்
ள்ளைம    ரண்பா டான   ெசயற்பா டா கேவ    காணப்ப  கின்

ற   .   இதைன  தமிழ் அர சியல் கட் சி களின்  தைல வர்க ம்   சுட்
டிக்காட் டி யி க் கின்றனர்.  .
கடந்த  ஜூைல  மாதம்  தமிழ்த் ேதசி யக் கூட்ட ைமப் டன்   

ேபச் சு வார்த்ைத  நடத்  வ தற்கு  தயார்  என்   ஜனா தி பதி   
தரப்பில்  அறி விக்கப்பட் டி ந்த   .  ஆனால்  அந்தப் ேபச் சு
வார்த்ைத  இ தி  ேநரத்தில்   இரத்   ெசய்யப்பட்ட  .  நாட்டில்    
நல் லி ணக்கத்ைத  ஏற்ப த்தி   த்தத் திற்கு   கார ண மான  இனப்
பி ரச் சி ைனக்கு   அர சியல்  தீர்   காணப்ப ட ேவண்  மானால்    
உள் ரில்   தமிழ் மக்களின்  பிர தி நி தி க டன்  அர சாங்கம்   ேபச
ேவண் ம் .  அதன் பின்ன ேரேய  லம்ெபயர்  தமி ழர்க டன்   
ேபச் சுக்கைள    நடத்த  ேவண் ம்  . இதன் லம்தான்  பிரச் சி
ைனக்கு  தீர்  கைளக்  காண டி ம் . 
ஆனால்  ஜனா தி பதி  தைல ைம யி லான  அர சாங்க மா ன     உள்

நாட்டில்  ஒ  நிைலப்பாட்ைட ம்  ெவளி நாட்டில்  மற்ெ றா   
நிைலப்பாட்ைட ம்     காண் பிக்கும்  வைக யி ேலேய   ெசயற்
ப  வ தாக  ெதரி கின்ற   .  ெபளத்த, சிங்கள   ேபரி ன வா தத்ைத      
உள்நாட்டில்  பரப்பிக் ெகாண்     சர்வ ேதச  அ த்தங்க ளி லி
ந்      தப் பிக்கும்  வைகயில்     நல் லி ணக்கம்  ,ெபா ப் க் கூறல்  

ெதாடர்பில்    ஐ.நா.வில்   க த் க்கள்   ெதரிவிக்கப்ப கின்றனேவா   
என்ற  சந்ேதகம்  தமிழ் தரப்பினர்  மத்தியில்  ஏற்பட்டி க்கின்ற   
.  இதைன   தமிழ்த் ேதசியக்கூட்டைமப்பின்  ேபச்சாளர்  எம். 
ஏ. சுமந்திர ம்   சுட்டிக்காட்டி ள்ளார். சர்வேதசத்திடம்  
அரசாங்கம்   இரட்ைட  நாடகம்  ஆ கின்ற   என் ம்  அவர்   
ெதரிவித்தி க்கின்றார்  . 
எ   எப்படி இ ப்பி ம்   ஐ.நா. வில்  ஜனாதிபதி   

ெதரிவித்த க த் க்கள் யதார்த்த ர்வமானைவ  என்ப டன்    
வரேவற்கத்தக்கனவாகும்  .  ஆனால்   அந்த  க த் க்கைள   
இதயசுத்தி டன்   நைட ைறப்ப த்த   ஜனாதிபதி     
ன்வரேவண் ம் .  இரட்ைட  நிைலப்பாட் டன்    இனி ம்  

ெசயற்படா ,    ஜனாதிபதி   விட் க்ெகா ப் டன்   
ெசயற்பா கைள  ேமற்ெகாண்டால்  உண்ைமயிேலேய  நாட்டில்  
நல்லிணக்கத்ைத ,  நிரந்தர  சமாதானத்ைத  கட்டிெய ப்பலாம்  
என்பைத  சுட்டிக்காட்ட  வி ம் கின்ேறாம். .

தமிழ்த் ேதசி ய த்தின் ெபயரால் அர சியல் நடத்திக் 
ெகாண் டி க்கும் தரப்  கேள தமிழ்த் ேதசி யத்ைத கிழித்  
ெதாங்க விட் க் ெகாண் டி க் கின்றன.
இதற்கு ஆகப் பிந் திய உதா ரணம், வல்ெவட் டித் ைற  

நக ர சைப விவ காரம்.
17 உ ப் பி னர்கைளக் ெகாண்ட வல்ெவட் டித் ைற 

நகர சைபயில், 7 உ ப் பி னர்கைள ெபற் றி ந்த , 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப் . இ  ெரேலா க்காக ஒ க்
கப்பட்ட சைப.
தவி சா ள ராக இ ந்த க  ணா னந்த ராசா ெகாேரானா 

ெதாற் றினால் உயி ரி ழந்த நிைலயில், கடந்த   வாரம் 

நடந்த தவி சாளர் ெதரிவில் ெரேலா வினால் ன் நி த்தப்
பட்ட சதீஸ் ேதாற்க டிக்கப்பட் , சுேயட்ைசக் கு  க்குத் 
தைலைம தாங் கிய ெசல்ேவந் திரா தவி சா ள ராகத் ெதரி  
ெசய்யப்பட் டி க் கிறார்.
சுேயட்ைசக் கு  க்கு 4 ஆச னங்கள் தான் உள்ளன. 

கூட்ட ைமப்பின் அதா வ  ெரேலாவின் அதி ப்தி உ ப்
பி ன ரான, பிரதி தவி சா ள ம், ஈ.பி.டி.பி.ைய ேசர்ந்த இ

வ ம், ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ். மற் ம் ஸ்ரீ லங்கா சுதந் திரக் கட்
சிையச் ேசர்ந்த ஒ  வ ம், ஆத ர வ ளிக்க 9 வாக் கு கைள 
ெபற்  ெசல்ேவந் திரா ெவற்றி ெபற் றி க் கிறார்.
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் 6 உ ப் பி னர்க ம், 

தமிழ்த் ேதசிய மக்கள் ன்ன ணியின் 2 உ ப் பி னர்க ம் 
மட் ம் வாக்க ளித்ததால், 8 வாக் கு க டன் சதீஸ் ேதால்
வி ய ைடந் தி க் கிறார்.
இந்த நிகழ்ைவ ைமயப்ப த்தி சிவா ஜி லிங்கம் ெவளி

யிட் ள்ள க த் க்கள், தமிழ்த் ேதசி ய ம், தமிழர் ஒற்
 ைம ம் எந்த ள க்கு கீழ்த்த ர மாக பந்தா டப்ப  கி ற  

என்பைத லப்ப த்  வ தாக உள்ள .
வல்ெவட் டித் ைற மண்ணில் தமிழ்த் ேதசியம் ேரா

கி களின் ைண டன் வீழ்த்தப்பட் டி ப்ப தாக சிவா ஜி
லிங்கம் கூறி யி க் கிறார்.
அத் டன், கு  கிய அர சியல் நலன்க க்காக மக்கள் 

மத் தியில் சாதீய ரண்பா  கைளத் ேதாற்  விக்கும் 
வைக யி ம் அவ ர  க த்  அைமந் தி க் கி ற .
வல்ெவட் டித் ைற மண்ணில் தமிழ்த் ேதசியம் ேதாற்க

டிக்கப்பட்ட  இ தான் தல் ைற யில்ைல. 
கடந்த பாரா  மன்றத் ேதர்தலில், வல்ெவட் டித் 

ைறைய உள்ள டக் கிய உ ப் பிட்டித் ெதாகு தியில் ஸ்ரீ 

லங்கா சுதந் திரக் கட்சி ெவற்றி ெபற்ற .
அதன் பின்னர், யாழ்ப்பாணக் கச்ேச ரி  வாக் குகள் 

எண் ம் நிைல யத் க்குள் பிர பா க ரனின் மண்ைண 
ெவன்  விட்ேடாம் என்  அங்க ஜனின் ஆத ர வா ளர்கள் 
எ ப் பிய குரல், ெவளியில் இ ந்த சிவா ஜி லிங்கத் க்கு 
ேகட்காமல் ேபாயி க்கலாம்.
பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் உ ப் பிட்டித் ெதாகு தியின் 

வீழ்ச் சிக்கு பிர தான காரணம், தமிழ்த் ேதசிய அர சியல் 
கட் சிகள் பிரிந்  நின்றைம தான்.
ச ைக அர சி ய க்கு விைல ேபா ன வர்களின் வாக்

குகள் ஒன்  திரட்டப்பட்ட அேத ேவைள, இன்ெ னா  
றம்  தமிழ்த் ேதசி யத்தின் ெபயரால், தமிழ்த் ேதசிய 
உணர் டன் இ ந்த மக்களின் வாக் குகள் சிைதக்கப்பட்
டன.
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்  தனி யாக, தமிழ்த் 

ேதசிய மக்கள் ன்னணி தனி யாக, தமிழ் மக்கள் ேதசிய 
கூட்டணி தனி யாக ேபாட் டி யிட தமிழ்த் ேதசிய வாக்
குகள் ன்றாக பிள  பட்டன.

இந்த ன்  தரப்  களில் யா க்கு வாக்க ளிப்ப  என்ற 
குழப்பத்தில் ஒ   ப குதி தமிழ்த் ேதசிய வாக் குகள் அளிக்
கப்ப டா ம ேலேய ேபான .
இதைனப் பயன்ப த்தி ெபறப்பட்ட ெவற் றியால் 

தான், அப்ே பா  வல்ெவட் டித்  ைறயில் தமிழ்த் ேதசியம் 
ேதாற்க டிக்கப்பட்ட .
அந்த ேதாற்க டிப் க்கு சிவா ஜி லிங்க ம் கார ண

மாக இ ந்தார். அதற்குப் ெபா ப் க் கூற ேவண் டிய 
நிைலயில் இ ந்  சம்பந்தன், மாைவ, சுமந் திரன், மாத்
தி ர மன்றி, விக்ேனஸ்வரன், கேஜந் தி ர குமார், ேபான்ற வர்
க ம் தப் பித் க் ெகாள்ள டி யா .
இப்ே பா  வல்ெவட் டித் ைற நகர சைபயில் ஆட் சி

ய ைமத் ள்ள சுேயட்ைசக் கு  க்கு ெப ம்பான்ைம

யில்ைல. ஈ.பி.டி.பி., ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ்., மற் ம் சுதந்
திரக் கட் சியின் ைண டன் தான் ஆட் சிைய நடத்த 
ேவண் ம்.
இதைன ைவத் க் ெகாண் , தமிழ்த் ேதசி யத்தின் 

வீழ்ச் சி யா க ம், ேரா கி களின் ஆட்சி என் ம் சிவா
ஜி லிங்கம் விமர் சிக்க ைனந் தி ப்ப , மல்லாந்  
ப த் க் ெகாண்  எச்சில் ப்  வ  ேபான்ற .
சிவா ஜி லிங்கத் க்கு கண்ணாடி வீட்டில் இ ந்  

ெகாண்  கல்ெல றி வ  ைகவந்த கைல. இப்ே பா ம் 
அதைனத் தான் ெசய் தி க் கிறார். 
கடந்த பாரா  மன்றத் ேதர்தலில், தமிழ் மக்கள் 

ேதசியக் கூட்ட ணியின் சார்பில், யாழ். மாவட்டத்தில் 
சிவா ஜி லிங்கம் ேபாட் டி யிட்ட ேபா , அந்தக் கட் சியின் 
ேதசியப் பட் டியல் ேவட்பா ளர்களின் பட் டி யலில்  ெசல்
ேவந் தி ரா ம் ேசர்க்கப்பட் டி ந்தார்.
தமிழ்த் ேதசியப் ேபாராட்டங்களில் தீவி ர மான பங்

க ளிப்ைப ெசய்தவர். வல்ெவட் டித் ைற பிர ைஜகள் 
கு வின் தைல வ ராக இ ந் , இந் திய இரா  வத் தி ன

டன் கூட மல் க்கட் டி யவர் அவர்.
அவ ர  ெதரிைவத் தான், தமிழ்த் ேதசி யத்தின் வீழ்ச் சி

யாக சுட் டிக்காட் டி யி க் கிறார் சிவா ஜி லிங்கம்.
அ  மட்  மல்ல, இப்ே பா ம், தமிழ் மக்கள் ேதசியக் 

கூட்ட ணியில் இ க் கின்ற சுேரஸ் பிேர மச்சந் தி ரனின் 
ஈ.பி. ஆர் .எல்.எவ் கட் சிைய ேசர்ந்த வ ைர ம் ேசர்த்ேத, 
ேரா கி யாக சுட் டிக்காட் டி யி க் கிறார் சிவா ஜி லிங்கம்.
அவ்வா றாயின், சிவா ஜி லிங்கம் அங்கம் வகிக்கும் தமிழ் 

மக்கள் ேதசியக் கூட்டணி, ேரா கி களின் கூடா ரமா? 
என்ற ேகள்வி எ  கி ற .
தமிழ்த் ேதசி யத்தின் ெபயரால் அர சியல் ெசய்ய றப்

பட்ட வர்கள், தம  தனிப்பட்ட அர சியல் நலன்க க்காக 
தமிழ்த் ேதசிய அர சி ய ைல ம் அதன் இலக் கு க ைள ம் 
சிைதத் க் ெகாண் டி க் கி றார்கள்.
வல்ெவட் டித் ைற நகர சைப யி ம் அ ேவ நடந்

தி க் கி ற . அங்கு நீண்ட  கா ல மா கேவ இந்த உள்ே மா
தல்கள் நடந்  வ  கின்றன.
தவி சாளர் பத விையக் ைகப்பற்  வ தற்காக, ெரேலாவில் 

இ ந்  நீக்கப்பட்ட சதீஸ் மற் ம் சிவா ஜி லிங்கத் டன் 
இைணந் , ெசல்வம் அைடக்க ல நாதன் ஒ  வி  கத்ைத 
வகுத் தி ந்தார்.
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப் க்குள் தமிழ் அரசுக் கட்

சிக்கும், ெரேலா மற் ம் ெளாட் க்கும் இைடயில் 
நீடித்  வ  கின்ற ைகச்சலின் நீட்சி, வல்ெவட் டித் ைற 
வைர ெசன் றி க் கி ற .
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் ெசல்வம் அைடக்க

ல நாதன், ேகாவிந்தன் க  ணா கரன் உள் ளிட்ட வர்கள் 
ேநர டி யாகச் ெசன்  ேபச்சு நடத்தி, சதீைச கள மி றக் கிய 
ேபா ம்  அவர் ேதாற்க டிக்கப்பட் டி க் கிறார்.
இதற்குப் பின்னால் சுமந் திரன் இ ந்தார் என்ப  சிவா

ஜி லிங்கத்தின் குற்றச்சாட் .
சிவா ஜி லிங்கத் டன் மிக ெந க்க மாக இ ந்த சதீஸ், , 

அனந்தி மற் ம் சுேரஸ் பிேர மச்சந் தி ர டன் இைணந் ,  
உ  வ ெபாம்ைம எரிப்  ேபான்ற சுமந் தி ர க்கு எதி ரான 
நட வ டிக்ைக களில் ஈ  பட்டவர் என்ற குற்றச்சாட் க்கு 
உள்ளா னவர்.
அவைர சுமந் திரன் திட்ட மிட்  ேதாற்க டித்  விட்டார் 

என்  லம் பி யி க் கிறார் சிவா ஜி லிங்கம்.
சிவா ஜி லிங்க ம், ெசல்ேவந் தி ரா ம் ஒேர இடத்ைத 

ேசர்ந்த வர்க ளாக இ ந்த நிைலயில், அவர்க க் கி ைட யி
லான ரண்பாட்ைட ேபசித் தீர்த் தி ந்தால், 11 அல்ல  
13 ேபரின் ஆத ர டன் சைபைய ெதரி  ெசய் தி க்
கலாம்.
ஆனால், வல்ெவட் டித் ைற நக ர சைப விவ கா ரத்தில் 

பல கால மா கேவ குழப்பங்கள் காணப்ப  கின்றன. இைவ 
அைனத் ம் தமிழ்த் ேதசி யத்ைத ன் னி த் திய தரப் 
களால் ஏற்பட்டைவ, ஏற்ப த்தப்பட்டைவ தான்.
தமிழ் அரசுக் கட்சித் தைல ைம ம், சிவா ஜி லிங்க ம் 

இதற்கான ெபா ப்பில் இ ந்  விலக டியா .
தமிழ்த்  ேதசியக்  கூட்டைமப்  தமக்குள் 

பிரச்சிைனகைள  ேபசித்  தீர்த்தி ந்தால் ,  வல் 
ெவட்டித் ைற நகர ைசைபயின் ஆட்சிைய இழக்கும் 
தைலகுனி  வந்தி க்கா .
தமிழ்த் ேதசியத்ைத ைவத்  அரசியல் நடத் ேவார், 

ஒ வைர ஒ வர் வீழ்த் வதி ம். ேராகப்பட்டம் 
சூட் வதி ேம குறியாக இ க்கின்றனர்.
இந்த  நிைலயால்  தான்  தமிழ்த்  ேதசிய ம் 

அதைனச் சார்ந்த அரசிய ம் ேதாற்கடிக்கப்பட் க் 
ெகாண்டி க்கிற . 
தமிழ்த் ேதசிய அரசியல் கட்சிகள் இவ்வாறான 

மேனாநிைலயில்  இ ந்  ெவளிேயறாவிட்டால் , 
தமக்கிைடயிலான ரண்பா கைள சு கமாக தீர்த் க் 
ெகாண் , தமிழ் மக்களின் பிரதான பிரச்சிைனயின் மீ  
கவனம் ெச த்தாவிட்டால், வீழ்ச்சிக ம், ேதால்விக ம் 
தவிர்க்க டியாதைவயாகேவ இ க்கும்.

என்.கண்ணன்
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தமிழ்த் ேதசி யத்ைத 

ைவத்  அர சியல்

 நடத் ேவார், ஒ  வைர 

ஒ வர் வீழ்த்  வ தி ம். 

ேரா கப்பட்டம் 

சூட்  வ தி ேம குறி யாக 

இ க் கின்றனர். அதன் 

எதி ெரா லிேய 

வல்ெவட் டித் ைற 

நக ர ச ைபயின் வீழ்ச்சி
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இங்கு இந்த வாக் கு  திைய அளிக்க ஞான சார 
ேதரர்   யார்? அவர் அர சாங்கத்தின் பிர தி நி தியா? 
அல்ல  அர சாங்கத்தின் அதி கா ரியா? 
ேதவா ல யத் க்கு காணி எதற்கு என்ற அவ ர  
ேகள்வி சரி யா ன .
யாழ்ப்பாண ஆயர் இல்லம் அண்ைமயில் ல்
ைலத் தீவில் இ ந்த தம  காணி கைள மக்க க்கு 
பகிர்ந்  ெகா த் தி ந்த ம் குறிப் பி டத்தக்க .
ஆனால் இந்தக் ேகள் விைய எ ப்  வ தற்கு ஞான
சார ேதர க்கு என்ன தகுதி இ க் கி ற ?
கு ந் ர்ம ைல யி ம், திரி யா யி ம், னா ைன
யி ம், ரா தன ெபௗத்த விகாைர இ ந்தன என் ம் 
அதைனச் சூழ ள்ள காணிகள் விகா ைரக்குச் 
ெசாந்த மா ன ைவேய என் ம் உரிைம ெகாண்டாடி 
ற் க்க ணக்கான ஏக்கர் வயல்களில் விவ சாயம் 

ெசய் ம் விவ சா யி கைள ரத்த ய ம் ெபௗத்த 
பிக் கு க ளிடம் ஞான சார ேதரர் ஏன் இந்தக் ேகள்
விைய எ ப்ப வில்ைல?
இந்தப் ரா தன விகா ைர கைள மீள அைமப்ப
தற்ேக அவ ம் ேசர்ந்ேத யன்  ெகாண் டி க்
கிறார். கல் ைன வடக்கு தமிழ்ப் பிர ேதச ெசய லக 
விவ கா ரத் க்குள் க்ைக ைழத்  தமிழ் ஸ்லிம் 

உற  கைள சிைதத்தவர் ஞான சார ேதரர் என்ப  
பல க்கு மறந்  ேபாயி க்கலாம்.
அங்ேக அவர் ெகா த்த வாக் கு தி இன்
ன ம் காப்பாற்றப்ப ட வில்ைல என்ப ம் குறிப்
பி டத்தக்க . இப்ே பா  அவர் வடக் கி ம் தன  
ேவைலையக் காட்டத் ெதாடங் கி யி க் கிறார்.
கத்ே தா லிக்க தி ச்ச ைபைய க  ைம யாக எதிர்க்
கின்ற விமர் சிக் கின்ற அவர், காணி விவகாரத்தில் 
க்ைக ைழத்  தமிழ் மக்கள் மத்தியில் பிரிவி 

ைனைய ஏற்ப த்த ைனகிறார். இதற்கு தமிழ்த் 
தரப்பி ள்ள சில ம் ைணேபாய்க் ெகாண்டி  
க்கிறார்கள். 
தமிழ் மக்கள் தாங்கேள தீர்த் க் ெகாள்ள ேவண் 
டிய பிரச்சிைனகைள ெவளியாரிடம் ெகாண்  ெசல் 
ம் ேபா , குரங்கு அப்பம் பிரித்த கைதயாகேவ 
டி ம் என்பைத நிைனவில் ெகாள்ள ேவண் ம்.
தனிைமப்ப த்தல் சட்டத்ைத அரசாங்கம் 
தனக்கு வசதியாக ம், தமிழ் மக்கைள நசுக்க ம் 
பயன்ப த்திக் ெகாண்டி க்கும் நிைலயில், தமிழ் 
மக்களின் ஒற் ைமைய சிைதக்க ஞானசார ேதரர் 
ேபான்றவர்கைள ம் பயன்ப த்திக் ெகாள்கிற . 
இ ேபான்ற நிைல ெதாட மானால் ஒட்டகத்  
க்கு இடம் ெகா த்த நிைலயாகி விடலாம் தமிழரின் 
நிைல.

வாக் கு  திைய ெகா த் தி க் கிறார்.
இ  தி யாக ஜனா தி பதி உள்ளகப் ெபாறி  ைறயில் 
தான் தீர்  என்ற ெசய் திைய ஐ.நா. ெபா ச்ெச ய ல
ரிடம் குறிப் பிட் டி க் கிறார்.
இ  இலங்ைக அரசு காலம் கால மாக கூறி வ ம் 
விடயம் தான். அதைன அவர் ேநர டி யா கேவ அன்ர
னிேயா குட்ெட ர ஸி டம்வ லி  த் தி யி க் கிறார்.
இதன் லம் அவர் ஐ.நாவின் தைல யீட்ைட ம், 
ெபாறி  ைற க ைள ம் நிரா க ரிப்ப தான ெசய்தி 
ெசால்லப்பட் டி க் கி ற .
இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் உள்ளகப் ெபாறி  ைற
களின் ஊடாக தீர்  காண்ப தற்கு லம்ெபயர் தமி
ழர்க க்கு அைழப்  வி ப்ப தாக கூறி யி ப்ப  
தான் க் கி ய மான விடயம். லம்ெபயர் தமி ழர்கள் 
மட் ம் தான் சர்வ ேதச ெபாறி  ைற கைள வி ம் 
கி றார்கள் என்ற ேதாற்றப்பாட்ைட அவர் காண் பிக்க 
ைன கிறார். ஆனால் நிைலைம அவ்வா றில்ைல. 

உள்ளகப் ெபாறி  ைற களில் ேநர டி யாகப் பாதிக்கப்
பட்ட மக்கள் அதில் நம் பிக்ைக ைவக்க வில்ைல.
அவர்கள், சர்வ ேதச ெபாறி  ைற கேள ேதைவ 
என்ற வலி  த்  கி றார்கள். அைத விட, லம்ெபயர் 
தமி ழர்கைள ேபச அைழத்த ஜனா தி பதி, ஏன் இங்
குள்ள தமி ழர்க டன் ேபச ைன ய வில்ைல?

அவர் ஆட் சிக்கு வந்  22 மாதங்களில் ஒ  ைற
யா வ  தமிழ் அர சியல் பிர தி நி தி கைள அைழத் ப் 
ேபசி யி க் கி றாரா? என்ன பிரச் சிைன உங்க க்கு 
என்  ேகட்டி க்கிறாரா?
கூட்டைமப் க்கு அைழப்  வி த்தார், பின்னர் 
சந்திப்ைப அவேர ரத் ச் ெசய்தார்.  லம்ெபயர் 
தமிழர்கள் இங்குள்ள மக்களின் உரிைமப் ேபாராட்ட 
த் க்கு வ ச் ேசர்ப்பவர்கேள தவிர, அவர்கள் தான், 
இந்தப் பிரச்சிைனயின் ைமயம் அல்ல. 
அவர்கள் லம்ெபயர்ந்  விட்டவர்கள், அந்தந்த 
நாட்டின் குடி ரிைமைய ெபற்  விட்டவர்கள். 
அவர்கைள அைழத் ப் ேபசி சர்வேதச ெந க்கடி 
கைள தீர்க்கேவ அரசாங்கம் ைனகிறேத தவிர, 
உள்நாட்  மக்க டன் ேபசி தீர்க்க எண்ணவில்ைல.
உள்நாட் ப் ெபாறி ைறைய வலி த் ம் 
அரசாங்கம் தலில் இந்தப் பிரச்சிைன டன் 
ெதாடர் ைடய உள்நாட்  பங்காளிக டன் ேபச 
ேவண் ம்.  அதைன வி த்  விட்  ெவளிநாட்டில் 
உள்ளவர் கைள ேபச அைழத்தி க்கிறார் ஜனாதிபதி.
இதிலி ந் , அவர் இந்தப் பிரச்சிைனைய 
தீர்க்க வி ம்பவில்ைல, சர்வேதச அ த்தங்களில் 
இ ந்  தன்ைன ம் அரசாங்கத்ைத ம் காப்பாற்றிக் 
ெகாள்ளேவ ற்ப கிறார் என்ப  ெவட்ட 
ெவளிச்சமாகியி க்கிற .

பஷில் ராஜ பக் ஷ பாரா  மன்றத் திற் 
குள் பிர ேவ சித்த ேபா  ஆ ம் தரப்பின் 
பங்கா ளி க க்கும் அவ க்கும் ஏற்பட்ட 
ட் டி ேமா தல்கள் எரி ெபா ட்களின் 

விைல ேயற்றம் வைரயில் ெதாடர்ந் தி
ந்த . 
பின்னர் அந் நி ைலைம சற்ேற தணிந் தி
ந்தா ம் தற்ே பா  தா க ர மாகி இ க்

கின்ற . இந்த ைற ெகர வ லப் பிட் டி  
மின் நி ைல யத் தினால் ஆ ம் கட் சி யான 
ெபா  ஜ ன ெப ர  ன விற்கும் பங்கா ளிக்
கட் சி க க்கும் இைடயில் ேமாதல்கள் 
ஏற்பட்ட தாக ெவளிப்பட்டா ம் உண்
ைம யி ேலேய பஷில் ராஜ ப க் ஷ க்கும் 
பங்கா ளிக்கட் சி க க்கும் இைடயில் தான் 
ேமாதல்கள் காணப்ப  கின்றன. இ  
தற்ே பா  அப்பட்ட மாக ெவளி யா கி யி
க் கின்ற .
ெகர வ லப் பிட் டி  மின் நி ைல யத்தின் 
திைற ேச ரிக்குச் ெசாந்த மான 40சத வீ த
மான பங் கு கைள அெம ரிக்க நி  வனம் 
ஒன் க்கு வழங்கும் ஒப்பந்தம் நள் ளி
ரவில் ைகச்சாத் தி டப்பட்ட  என்பைத 
தலில் ெவளிப்ப த் தி யவர் வழக்கம்

ேபா லேவ ேஜ.வி.பி.தைலவர் அ  ர கு மார 
திசா நா யக்க தான். 
இத ைன ய த்  இந்த விடயம் சம்
பந்த மாக எவ் வி த மான நட வ டிக்ைக
கைள எ ப்ப  என்ப  குறித்  ஆ ம் 
தரப்பின் பங்கா ளிக்கட் சிகள் தமக்குள் 
ேபச் சுக்கைள ன்ென த் தி ந்தன. 
ஸ்ரீலங்கா சுதந் தி ரக்கட் சியின் தைல வ ம் 
ன்னாள் ஜனா தி ப தி  மான ைமத் தி ரி

பால சிறி ேச னவின் இல்லத்தில் இந்தப் 
ேபச் சு வார்த்ைதகள் நைட ெபற் றி க்
கின்றன. 
அதில், நாட்டின் வளங்கள் ெவளி யா
க்கு விற்பைன ெசய்வைத க  ைம யாக 

எதிர்ப்ப ெதன் ம், ெதாடர்ச் சி யான அ த்
தங்கைளப் பிர ேயா கிப்ப  என் ம் ஏேகா
பித்த டி க்கு வந்தன. குறிப்பாக அெம
ரிக்கா ேபான்ற வல்ல ரசு நா  க க்கு 
நாட்டின் வளங்கள் விற்பைன ெசய்வைத 

 ைம யாக நிரா க ரிப்ப ெதன் ம் பங்கா
ளிக்கட் சிகள் தீர்மா னித் ள்ளன.
அேத ேந ரத்தில் இந்தக் கலந்  ைர யா
டலின் ஓரங்க மாக அர சாங்கத்தின் பங்கா
ளிக்கட் சிகள் அைனத் ம் ஒன் றி ைணந்  
தனித் ச் ெசயற்ப  வ  பற் றி ம் 
கவனம் ெச த்தப்பட் டி க் கின்ற . 
எனி ம், தற்ே பா ைதய சூழலில் ராஜ
பக் ஷ அர சாங்கத்தின் ெசல்வாக்கு   
ைம யாக சரி யாத கார ணத் தினால் அவ் வி
த மாக தனித் ச் ெசயற்ப  வ  ெபா த்
த மற்ற  என்ற வைகயில் க த் க்கள் 
ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ளன. 
இந்த நிைலயில் இய  மா ன வ ைரயில் 
அர சாங்கத் திற்குள் இ ந்  ெகாண்ேட 
அதன் பிர தான கட் சி யான ெபா  ஜ ன ெப
ர  னவின் ஏேதச்ச தி காரச் ெசயற்பா  
 கைள உட க் குடன் ெவளிப்ப த்

 வ ெதன் ம் நியா யத் திற்காக விட்
க்ெ கா ப் பின்றி ேபாரா  வ ெதன் ம் 

இணக்கம் காணப்பட் ள்ள .
இந்தக் கலந்  ைர யா டல்கள் நிைற
க்கு வந்த ேவைள அதில் கலந்  ைர

யா டப்பட்ட விட யங்கள் ெமல்ல ெமல்ல 
ெவளி வ ர ம் ராஜ ப க் ஷ வினர் பங்கா ளி  
கைள அைழத் ப் ேபசு வ ெதன தீர்மா னித்
தி க் கின்றனர். அதற்ேகற்றால் ேபால 
பங்கா ளி க ம் பிர தமர் மஹிந்தைவச் சந்
திப்ப தற்கான ேகாரிக்ைகைய ன்ைவக்
க ம் அவரால் சந் திப் க்கான ேநரம் ஒ  
க்கப்பட்ட .
பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ஷ மற் ம் நிதி
ய ைமச்சர் பஷில் ராஜ பக் ஷ ஆகி ேயாைர 
கடந்த வியா ழக் கி ழைம பங்காளிக் கட் சி
களின்  தைல வர்கள் சந் தித்  கலந்  ைர
யா டினர். இதன்ே பா  ெசால் ம்ப டி யாக 
எந்த ெவா  இணக்கப்பா ம் எட்டப்ப ட
வில்ைல.  
ஆனால் இந்தச் சந் திப் பின்ே பா  ெகர
வ லப் பிட் டி மின் நி ைல யத்தின் 40 சத வீத 
பங் கு கைள அெம ரிக்கா க்கு வழங் கி
யைம மிகத் தவ றா ன  என்  பங்காளிக் 
கட் சிகள் தம  நிைலப்பாட்ைட ெவளிப்
ப த் தி ள்ளன. 
அதற்கு பதி ல ளித்த பஷில் ராஜ பக் ஷ, 

'அவ்வா  பங் கு கைள விற்பைன ெசய் 
ம் ெசயற்பாட்டின் ஊடாக நாட்ைட 
ன்ேனற்ற டி ம், அ  மட்  மன்றி 

இ  மிகப்ெப ரிய ஒ  த லீட் த் திட்ட  
மாக காணப்ப  கின்ற , அதைன ன்
ென க்க ேவண் ம், இதைன ன்ென 
 க்காமல் நாட்ைட ன்ெ காண்  ெசல் 
 லேவ டி யா  இதைன கட்டாயம் 
ெசய்ேத ஆக ேவண் ம்' என்  குறிப் பிட்
டி க் கின்றார்.
பஷின் க த்தால் சின ம ைடந்த பங்கா
ளிக்கட் சி களின் பிர தி நி திகள் தம  க
ைம யான எதிர்ப் க்கைள ெவளிப்ப த்
தினர். குறிப்பாக  விமல் வீர வன்ச, உதய 

கம்மன் பில, வாசு ேதவ நாண யக்கார உள்
ளிட்ேடார் க ம் எதிர்ப் க்கைள ேநர டி
யா கேவ ெதரி வித் தி க் கின்றனர்.   
அச்ச ம யத்தில் ைகச்சாத் தி டப்பட்ட தாக 
கூறப்ப ம் ஒப்பந்தத்தில் காணப்ப 
கின்ற ஒவ்ெ வா  விட ய மாக பங்காளிக் 
கட் சி களின் தைல வர்கள் பஷில் ராஜ ப க் ஷ 
விடம் ேகள் வி கைள எ ப் பினர்.  பஷில் 
ராஜ பக் ஷ பங்கா ளிக்கட் சி களின் பிர தி
 நி தி களின் அைனத்  ேகள் வி க க்கும் 
பதி ல ளித்தார். அத ைன விட நீண்ட விளக்
கங்க ைள ம் ன்ைவத்தார்.
இதன்ே பா  பிர தமர்  மஹிந்த ராஜ பக் ஷ 
அதிக பட்சம் அைம தி யா கேவ இ ந்தார். 
எனி ம் நிதி அைமச்சர் பஷில் ராஜ ப க் 
ஷவின் பதில்களால் பங்காளிக் கட் சி
களின் தைல வர்கள் தி ப்தி அைட ய
வில்ைல.  ெதாடர்ச் சி யாக தம  அதி
ப் தி கைள ெவளி யிட்ட வண்ணேம 

இ ந்தனர். இதனால் இந்தச் சந் திப்பில் 
எவ் வி த மான இணக்கப்பா  க ம் எட்
டப்ப டாத நிைலைம ெதாடர்ந்த . 
பஷில் ராஜ பக் ஷ ஒ  கட்டத்தில் 'நாம் 
கட்டாயம் இந்த திட்டத்ைத ன் 
ெகாண்  ெசல்ல ேவண் ம். இ ேவ 
நாட் க்கு நல்ல தாகும், இதைன தவிர்க்க 
டி யா ' என்  திட்ட வட்ட மாக கூறி

விட்டார்.
அப்ே பா  எதிர்ப் த் ெதரி வித்த பங்
காளி கட் சிகள் குறித்த மின் நி ைல யத்தின் 
திைற ேச ரிக்குச் ெசாந்த மா க ள்ள 40 சத 
வீத பங் கு கைள அைமச்ச ரைவ அ  ம தி
யின்றி எவ்வா  வழங்க டி ம். அதற்
கான ஒப்பந்தத் திைன எவ்வா  ேமற்
ெகாள்ள டி ம் என்  தர்க்க ரீதி யாக 
வினாக்கைளத் ெதா க்க ம் அதற்கு 
பஷில் ராஜ ப க் ஷ வி டத் தி லி ந்  உரிய 
பதில் அளிக்கப்பட் டி க்க வில்ைல இத 
னால் தாம் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய வந்த
டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்  கின்ேறாம் 

என்  பங்கா ளிக்கட் சிகள் கூறி விட்  சந்
திப் பிைன நிைற க்கு ெகாண்  வந் ள்
ளன.   
தற்ே பா  நி  ேயார்க்கில் உள்ள ஜனா
தி பதி ேகாட்டா பய எப்ே பா  நா  தி ம்
பவார் என்  வழிேமல் விழி ைவத் க் 
காத் தி க் கின்றன பங்கா ளிக்கட் சிகள். 

ஜனா தி ப தி யி டத்தில் ெசல்வ தற்கு ன்
ன தாக தமக்கும் அவ டன் ேபச்சு நடத்த 
ேவண் டிய விட யங்கைள ைறப்ப த் 
வ தற்கான ஒ  சந் திப்ைப நடத்  வ ெத
ன ம் அக்கட் சிகள் தீர்மா னித் ள்ளன. 
இவ்வா றி க்க, இந்தப் ேபச் சு வார்த்
ைதயில் பங்ேகற்ற ெபயர் குறிப் பிட 
வி ம்பாத க் கி யஸ்தர் ஒ வர் குறிப்
பி  ைகயில், 'சக ல ம் க  ைம யான 
எதிர்ப் டன், ேநர்ம ைற யான மன நி ைல
டன் தான் ேபச்சு வார்த்ைதயில் கலந்  
ெகாண்டனர். ஆனால் அளிக்கப்பட்ட 
விளக்கங்கைள  ஏற் க் ெகாண்ட பின்னர் 
அவர்க ள  எதிர்ப்  மன நிைல சற்  

குைற வ ைடந்த  என்ேற கூற ேவண் ம். 
அ  மட்  மின்றி இதைன ெசய்ய 
ேவண் ம், நாட்ைட ன் ெகாண்  
ெசல்ல ேவண் ம் என்ப  ெதாடர்பான 
விளக்கம் அளிக்கப்பட்ட . அதன்படி 
எதிர்ப்  ெதரி விக்க வந்த வர்கள் இ
தியில் எதிர்ப்ைப குைறத் க் ெகாண்  
ெசன்ற தா கேவ நான் உணர்ந்ேதன். திட்
ட மிட்ட படி எல்லாம் நடக்கும் என்ேற 
நான் க   கின்ேறன்' என்  குறிப் பிட்
ள்ளார்.  

பங்கா ளிகள் மீதான
ெபர ன தரப்பின் அதி ப்தி
ெதாடர்ச் சி யாக ெபா  ஜ ன ெப ர  ன 
வின் ெசயற்பா கள் பல வற் க்கு ேபார்க் 
 ெகாடி க்கி வ ம் பங்காளிக் கட் சி
களின் ெசயற்பா கள் மற் ம் ெவளிப்
ப த்தி வ ம் க த் க்கள் ெதாடர்பில் 
ெபா  ஜ ன ெப ர ன க  ைம யான அதி
ப் திைய ெகாண் டி க் கின்ற . 
க் கி ய மாக அைமச்ச ர ைவயில் தீர்மா

னிக்கும் விட யங்க க்கு அச்ச ம யத்தில் 
எதிர்ப் க்கைள ெவளி யி டா  பின்னர் 
தனி யான சந் திப் க்கைள, கலந்  ைர
யா டல்கைள ெசய்  விட்  ஊட கங்கள் 
ஊடாக அதி ப்ப தி கைள ெவளி யி ம் 
ெசயற்பாட்ைட பங்கா ளிகள் ெதாடர்ச் சி
யாக ெகாண் டி க் கின்றன. 
இந்த விட யத் திைன ஏற்க னேவ சுட்
டிக்காட் டி ள்ள ெபா  ஜ ன ெப ர  னவின் 
ெசய லாளர் சாகர காரி ய வசம் மீண் ம் 
அேத க த் திைன ெவளிப்ப த் தி யி க்  
கின்றார். பங்கா ளி களின் ெசயற்பா  க ைள 
ம் க த் க்க ைள ம் உன் னிப்பாக தாம் 
அவ தா னிப்ப தா க ம் கூறி யி க் கின்றார்.

தி ய ெதா  கூட்டணி 
உ  வாகும் சாத் தியம்?

சம் பிக்க ரண வக்க க்கும் ஐக் கிய 
ேதசிய கட் சியின் தைலவர் ரணில் விக்
கி ர ம சிங்க க்கும் இைடயில் ேபச் சு
வார்த்ைத நைட ெபற்  வ  வ தாக  உள்
ளகத் தக வல்கள் சில குறிப் பி  கின்றன. 
இதனால் ரணில், சம் பிக்க மற் ம் சில 
க் கிய தரப் க்கள் ஒன் றி ைண வ தற்

கான சாத் தி யப்பா கள் அதி க மி ப்ப தாக 

ெதரி விக்கப்ப  கி ற . 
அ  மட்  மன்றி ஸ்ரீலங்கா சுதந் திர கட்
சியின் பிர தி நி தி க ம் ஐக் கிய ேதசிய கட்
சி டன்  எதிர்கா லத்தில்  ேபச் சு வார்த்ைத 
நடத் ம் சாத் தியம் இ ப்ப தாக ெதரி விக் 
 கப்ப  கி ற .  இவ்வா  ரணில் தைல
ைமயில் சம் பிக்க, சுதந் திரக் கட்சி உள்
ளிட்ட தரப் பினர் இைணந்  ெசயல்
ப ம் பட்சத்தில் தற்ே பா ைதய ஐக் கிய 
மக்கள் சக் தியின் பங்காளிக் கட் சி க ளாக 
இ க் கின்ற ஸ்லிம் காங் கிரஸ் மற் ம் 
தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்டணி என்ப ன ம் 
அந்த கூட்ட ணி டன் இைணந்  ெகாள்
வ தற்கான சாத் தியம் இ ப்ப தா க ம் 

ெதரி விக்கப்ப  கி ற . 
எனி ம், தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்  
இந்த ைற எதி ரணிக் கூட் டன் இைண
வதில் இனப் பி ரச் சி ைனக்கான தீர்  விட
யத் திைன உள் ளீர்க்க ேவண் ம் என்  
கி க் கு பி டி டன் இ க் கின்ற . அேத
ேநரம் தமிழ்த் ேதசிய மக்கள் ன்னணி 
மற் ம் விக்ேனஸ்வரன் ேபான்ற வர்கள் 
ேதசிய கட் சி க க்கு ண்  ெகா க்
கப்ே பா வ தில்ைல என்பதில் உ  தி யாக 
இ க் கின்றன. 

சம்பந்தைன தனி யாக சந் திக்க 
தயா ராகி வ ம் பங்கா ளிகள்
ஐ.நா.மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 

48ஆவ  கூட்டத்ெ தா ட ரிற்கு கடி தங்
கைள அ ப் பிய விட யத்தில் ஏற்பட்ட 
ரண்பா  களால் கூட்ட ைமப்பின் பங்

கா ளிக்கட் சி க க்கு இைடயில் ெப ம் 
பனிப்ேபார் நீடித் க்ெ காண் டி க் கின்
ற . 
இ  கு றித்  சம்பந்த டன் பங்கா ளிக்
கட் சி க ளான ெரேலா, ெளாட் ேபச் சுக்
கைள நடத்  வ தற்கு எதிர்பார்த் தி க் கின்
றன. அ  ெதாடர்பில் சம்பந்த னி டத்தில் 
ெரேலா மற் ம் ெளாட் என்பன கடந்த 
பாரா  மன்ற அமர் வின்ே பா  க த் க்க
ைள ம் பகிர்ந் ள்ளன. 
குறிப்பாக, கூட்ட ைமப் க்குள் ேபசித்
தீர்க்க ேவண் டிய விட யங்கைள ெபா
ெவ ளிக்கு ெகாண்  வந்த  சுமந் திரன் 
தான் என்ற ெதானிப்பட சம்பந்த க்கு 
ைறப்பா  ெசய்யப்பட் ள்ள ேதா  

அ  ெதா டர்பாக தீர்க்க மான டி ெவான்  
எ க்கப்பட ேவண் ம் என் ம் வலி 
த்தப்பட் ள்ள . 
அேத ேநரம், சுமந் தி ர ம், ெசல்வம் 
அைடக்க ல நாதன், சித்தார்த்தன் ஆகி
ேயா ம் இந்தப் பாரா  மன்ற அமர் வின் 
 ேபா  பரஸ்பரம் கலந்  ைர யா டல்கைள 
நடத் தி ள்ளனர். அதன்ே பா , 'நீங்கள் 
நி த்தினால் நாங்க ம் நி த் ேவாம்' 
என்ற அர சியல் ஒப்பந்தத் திற்கு ெசன் றி
ப்ப தாக உள்ள கத்த க வ ெலான்  கசிந் தி
க் கின்ற .
அேத ேநரம், தமி ழ ர சுக்கட் சி யி ள் 
ஐ.நா. க்கு கடிதம் அ ப் பி யைம 

ெதாடர்பில் ெதளி  ப த்  மா  ேகாரப்
பட்ட ஒன்ப  உ ப் பி னர்க ம் அ  பற்
றிய பதிைல அ ப்  வ தில்ைல என்  தீர்
மா னித் ள்ளனர். இந்த விட யத்தில் பதில் 
ெபா ச்ெச ய லாளர் ைவத் தியர் சத் தி ய
லிங்கம் ெசய்வ த றி யா  இ க் கின்றார். 
தற்ே பா  தனக்கு ெந க் கிய சில க்கு, 
'நான் கட ைம ையேய ெசய்ேதன் தனிப்
பட்ட ேகாபங்கள் எ   மில்ைல என்  
ெதாைல ேபசி ஊடா க ம், கு ந்த கவல் 
ஊடா க ம் தகவல் அ ப்பி வ  கிறார். 

மற்  ெமா  தைல வலி
ஆ ம் கட் சியின் க் கிய அைமச்
சர்கள் இ  வர்க க்கு எதி ராக ஆ ம் 
கட்சி பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ஒ வர் 
க ம் குற்றச்சாட்ைட ன்ைவத் தி க்
கிறார் இந்த விட ய ம் அர சாங்கத் க்கு 
தற்ே பா  தைல வ லிைய ெகா த்  இ க்
கின்ற .    அ  ெதா டர்பாக இன் ம் ஒ  
சம ரச யற் சி ம் எ க்கப்ப ட வில்ைல 
என்  ெதரி விக்கப்ப  கி ற . 
ஆ ம் கட் சியின் பாரா  மன்ற உ ப்
பினர் ஜகத் கு மா ரேவ அைமச்சர்கள் 
இ வர் மீ  குற்றச்சாட்ைட ன்ைவத்
ள்ளார்.  ஒ  ெபாலிஸ் அதி கா ரிைய  

நிய மிப்ப  ெதாடர்பான  விட யேம இந்த 
விவ கா ரத் க்கு கார ண மாக இ ந் தி க்
கின்ற .  இவ்வா  ெதாடர்ந்  தைல வ
லிக்கு ேமல் தைல வலி அர சாங்கத் க்கு  
வந்  ெகாண் டி க் கி ற .  

ம  பா ன சா ைல கைள திறப்ப தற்கு 
அ  மதி அளித்த  யார்?  

ஊர டங்கு சட்டம் அ  லி ள்ள காலப்
ப கு தியில் ம  பான  விற்பைன நிைல யங்
கைள திறப்ப தற்கு எ க்கப்பட்ட டி  
ெதாடர்பாக க ம் விச னங்கள் பல்ேவ  
தரப் பி லி ந் ம் ெதரி விக்கப்பட்  வ
கின்றன.  எனி ம் அர சாங்கம் இந்த விட
யத்தில் வ  மான இழப்  ெதாடர்பாக 
கவ னத்தில் ெகாண் டி ப்ப தாக ெதரி விக்
கப்ப  கி ற .  
அண்ைமயில் பாரா  மன்றத்தில் உைர 

 யாற் றிய நிதி அைமச்சர் பஷில் ராஜபக் ஷ 
அரசாங்கத்திற்கு ன்  லங்களிலி 
ந்  வ மானம் வ வதாக ம் அதில் 

ம வரித் திைணக்களத்தின் ஊடாக 
கிைடக்கின்ற வ மானம் குறிப்பிடத்தக் 
க  என் ம் அ  தற்ேபா  ற்றாக ட 
க்கப்பட்டி க்கிற  என் ம் ெதரிவித்தி 
ந்தார். 
இந்த நிைலயிேலேய வ மானம் மிக 
ம் குைறவைடந்  ெசல்வதால் இந்த 

தீர்மானம் எ க்கப்பட்டி க்கலாம் என்  
ெதரிகிற . எனி ம் ெபா  அைமப்  
கள் அரசியல் கட்சிகள் உட்பட பல்ேவ  
தரப்பின ம் இதைன க ைமயாக 
விமர்சித் வ கின்றனர். இவ்வா  
ம பான விற்பைன நிைலயங்கள் 
திறக்கப்பட்  இ க்கின்றைம ம்  
அவற் க்கு ன்பாக மக்கள் அதிகளவில் 
நிைறந்தி ப்பைத ம் காண டிகிற .

ன்னணியின் கேஜந்திரைன 
பாராட்டிய தமிழரசுக்கட்சியினர்
அண்ைமயில் தனியார் ெதாைலக்காட்சி 
அரசியல் நிகழ்ெவான்றில் இலங்ைகத் 
தமிழரசுக்கட்சியின் தைலவர் மாைவ.
ேசா.ேசனாதிராஜாைவ மிகக் க ைமயாக 
விமர்சித்தி ந்தார் தமிழ்த் ேதசிய மக்கள் 
ன்னணியின் ெபா ச்ெசயலாளர் 

ெசல்வராசா கேஜந்திரன். 
அவ ைடய விமர்சனம் எல்ைல 
கடந் விட்ட  என் ம் சைப நாகரீகம் 
அற் ப்ேபாய்விட்ட  என் ம் 
அவரிடத்திேலேய பலர் சுட்டிக்காட்டிய 
ேபா  எதிர்வ ம் காலத்தில் அவ்விதமான 
வார்த்ைதப்பிரேயாகங்கைள தவிர்ப்பதாக 
கூறியி க்கின்றார் கேஜந்திரன். 
ஆனால், அவர் கடந்த பாரா மன்ற 
அமர்வில் பங்ேகற்ற த ணத்தில் தமிழர 
சுக்கட்சியின் க்கிய உ ப்பினர்கள் 
சிலர் கேஜந்திரன் மாைவைய விமர்சித்த 
ைமைய குறிப்பிட்  உற்சாக ட்டி ள்ள 
னர். அ ேபான்  ேவ  சில உ ப்பினர் 
க ம் தைலவ க்கு இனியாவ  சூ  
சுரைண வரட் ம் என்  தம  
விமர்சனங்கைள ெவளியிட்டி ப்பதாக 
தகவல். 
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நம  அர சியல் நி பர்

சமகாலம்

பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக் ஷ மற் ம் நிதி அைமச்சர் பஷில் ராஜபக் ஷைவ ஆ ம் தரப்பின் பங்காளிக்கட்சிகளின் தைலவர்கள் சந்தித்  
கலந் ைரயாடியேபா  எ க்கப்பட்ட படம்

Kl;bNkhjpf;nfhz;bUf;Fk;
g\pYk; gq;fhspfSk;

அ த்தங்களில் ... ( தலாம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி...) நிைனேவந்த ம்...  ( தலாம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி...)
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 தக வல்கைள  அறி வ தற்கான சர்
வ ேதச தினம் எதிர்வ ம்   28 ஆம் திகதி  
ெசவ்வாய்க் கி ழைம அ ஷ் டிக்கப்ப  கின்
ற . இலங்ைகயில் தக வல்கைள அறி வ தற்
கான    உரிைமச் சட்ட மா ன   19 ஆவ  
தி த்தச்சட்டத்தின் கீழ்  2016 ஆம் ஆண்  
ஜ−ன் மாதம் 24 ஆம் திகதி பாரா  மன்றில் 
ெகாண்  வரப்பட்ட . பின்  ஓகஸ்ட் மாதம் 

4 ஆம் திகதி இ  சபா நா ய கரின் ஒப்  த
ேலா  சட்ட மா கி ய . ேமற்படி சட்டத்தின் 
11ஆம் பிரிவின் கீழ், குறித்த சட்டத்தின் 
ெசயற்பாட்ைட கண்கா ணிக்கும் மற் ம் 
அ ல்ப த் ம் பிர தான நி  வ ன மாக 
ஆைணக் கு ம் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட .
அர சி ய ல ைமப் ச் சைபயின் சிபாரிசின் 

ேபரில் ஜனா தி ப தியால் நிய மிக்கப்பட்ட ஒ  
தைல வ ைர ம், 4 உ ப் பி னர்க ைள ம் இந்த 
ஆைணக் கு  வா ன  அங்கத்த வர்க ளாக 
ெகாண் ள்ள . இந்த ஆைணக் கு  விற்கு 

1) இலங்ைக சட்டத்த ர ணிகள் சங்கம் 
2) ஊடக நி  வ னங்கள், மற் ம் 
3) ஏைனய சிவில் ச க நி  வ னங்கள் (பிரி
கள் 12 (1))ஆகி ய வற்றால் சிபா ரிசு ெசய்

யப்பட்ட தலா ஒ  வ ைர ம் நிய மிப்ப தற்கு 
அர சி ய ல ைமப்  சைப கட ைமப்பட் ள்ள .

2017 ஆம்  ஆண்  டி  லி  ந்  தன  
பணி கைள ன்ென த்த ஆைணக் கு 
வா ன  தனி ந பர்கள், ெபா  அைமப் கள் 
மற் ம் ஊட க வி ய லா ளர்கள், ஊடக நி  வ
னங்களின் லம் கிைடக்கப்ெப ம் ேமன் 
ைற யீட்ைட பரி சீ லித்  அைவ ெபா

நலன் ெதாடர்  ைட யதா என்பைத சட்ட ரீ
தி யாக ஆராய்ந் , உரிய விசா ர ைண களின் 
பின்னர் விண்ணப்பங்க க்கான பதில்

கைள வழங் கும்படி ெபா  அதி கார சைப
க க்கு ஆைணைய பிறப் பிக்கும்.  தற்
ேபா ைதய ஆைணக் கு வின் தைல வ ராக 
மஹிந்த கம்மன் பில விளங் கு கிறார். உ ப்
பி னர்க ளா க ம் ஆைண யா ளர்க ளா க ம் 
பி.ஆர்.வல்கம,  கிஷாலி பிண்ேடா, எஸ்.
ஜி. ஞ் சி ேஹவா மற் ம் கலா நிதி ெசல்வி 
தி ச்சந் திரன் ஆகிேயார் விளங் கு கின்றனர். 
ஆைணக் கு வின் பத விக்காலம் 5 வ  டங்க
ளாகும். அதன் படி இவ்வ டம் ெசப்ெடம்பர் 
மாதத் டன் த லா வ  ஆைணக் கு வின் 
பதவிக் காலம் டி வ ைட கின்ற .  
இந்  நி  ைலயில்  திய  ஆைணக்  கு  

ஒன்ைற ஸ்தாபிப்ப தற்கான ேதைவ இந்த 

அர சாங்கத் க்கு எ ந் ள்ள . எனி ம் 
இலங்ைகயில் தன் த லாக தகவல் 
அறி ம் சட்ட  லம் ெகாண்  வரப்பட்  
அதன் லம் உ  வான ஆைணக் கு  வா
ன  சிறப்பாக ெசயற்பட் ள்ளதா என்  
ேகள்வி எ ப் பினால் ஆம் என்  தான் கூற 
ேவண் டி ள்ள .
இலங்ைகக்கு இந்த சட்டம் தி தாக இ க்

கலாம் ஆனால் ஜன நா யக நா  களில் இ  
ெவற் றி க ர மாக பல வ  டங்க ளாக ெசயற்
பட்  வ ம் ஒ  ெபாறி  ைற யாகும்.   2005 
ஆம் ஆண்ேட எம  அயல் நாடான இந் தி
யாவில் இச்சட்டம் ெகாண்  வரப்பட்ட . 
எனி ம் 2003 ஆம் ஆண் டி லி ந்  இச்
சட்ட  லம் ெகாண்  வரப்படல் ேவண் ம் 
என்ற ெதாடர்ச் சி யான ஜன நா யக ரீதி யான 
ெசயற்பா கள் எம  நாட்டில் ன்ென க்
கப்பட்டன. 
இச்சட்டத்ைத  அ ல்ப  த்   வ  தற்கு 

அர சியல் ரீதி யான எதிர்ப் கள் தாரா ள மாக 
இ ந்தன. ெபா  அதி கார சைபகள் என்  
கூறப்ப ம் அரச தாப னங்கள், திைணக்க
ளங்கள், நி  வ னங்க ளி லி ந்  தக வல்கைள 
சட்ட ரீ தி யாக ெப ம் இந்த ைறயால் சில 
ேவைள களில் பல ஊழல்கள் ெவளிக்ெ கா
ண ரப்ப டலாம் மற் ம் அர சி யல்வா தி களின் 
ெசாத்  விப ரங்கள், கல்வித் தைக ைமகள் , 
அபி வி த்தித் திட்டங்க க்கு ஒ க்கப்பட்ட 

நிதி பயன்பா  ேபான்ற இன்ே னா ரன்ன 
விட யங்கைள ெவளிப்ப த்த ேவண் ம் 
என்ற கார ணத் தினால் இச்சட்ட    லத்ைத 
ெகாண்  வ  வ தற்கு எவ ம் வி ம்ப
வில்ைல.
ஆனால் ெதாடர் ேபாராட்டங்களால் நல்

லாட்சி அர சாங்கத்தில் 19 ஆவ  தி த்
தச்சட்டத்தின் கீழ் தகவல் அறி ம் சட்ட
லம் ெகாண்  வரப்பட்ட . ேநர்ைம யான 

அர சியல் பிர  கர்கள்,சட்ட த ர ணிகள்,சிவில் 
ச  கத் தினர், ஊட க வி ய லா ளர்கள் ஆகிேயார் 
இதன் பின்ன ணியில் ெசயற்பட் டி ந்தனர். 
இதன் ெவற்றி எதில் தங் கி யி ந்த  என்றால் 
கடந்த  4 வ  டங்களில் சிவில் ச  கத் தினர் 

,ஊட க வி ய லா ளர்கைள விட சட்ட   லத்ைத 
பயன்ப த் தி ேயாரில் சாதா ரண மக்கேள  
அதி க மாக இ ந்தனர் என்ப தாகும்.  
ஆைணக் கு ம் சிறப்பாக இயங் கி
ள்ள  எனலாம். இைடயில் ெகாேரானா 
ெதாற்  கார ண மாக ஆைணக் கு வின் 
ெசயற்பா  களில் ேதக்கம் ஏற்பட்ட . 2017 
ஆம் ஆண் டி லி ந்  2019 ஆம் ஆண்  
வைர ஆைணக் கு  க்கு கிைடத்த ேமன் 
ைற யீ  களின் அடிப்ப ைடயில், ஆைணக் கு

 வா ன  தக வல்கைள வழங்க ேவண் ம் 
என ெபா  அதி கார சைப க ளிடம் 1176 
ஆைண கைள பிறப் பித் ள்ள .  2020 இலி

ந்  2021 வைர  597 ஆைண கைள பிறப்
பித் ள்ள . இைவ அைனத் ேம ெபா   
ந லன்கள் ெதாடர்பா னைவ.  
ஆைண யா ளர்களில் சிேரஷ்ட சட்டத்த

ரணி கிஷாலி பிண்ேடா மிக ம் சு  சு ப்
பா க ம் ைதரி ய மா க ம் ெபா  அதி கார 
சைப க க்கு ஆைண கைள பிறப் பிக்க 
ன் னின்றார்.  இலங்ைக பாரா  மன்றம், 

இலங்ைக ெபாலிஸ் ேசைவ , சுயா தீன 
ேதர்தல்கள் ஆைணக் கு  உள் ளிட்ட பல 
அதி கார சைப க க்கு தக வல்கைள வழங்
கும்படி ஆைணகள் இவரால் பிறப் பிக்கப்
பட் டி ந்தன. தகவல் அறி ம் ஆைணக் கு
ைவ உயிர்ப்ேபா  இயங்க ைவத்த ைமக்கு 

இவரின் பங்க ளிப்  அளப்ப ரி ய . 
ஜனா தி ப தியின் அதி கா ரங்கள்

ஆனால் திய ஆைணக் கு ைவ நிய மிப்
பதில் ஜனா தி ப தியின் அதி காரம் குறித்ேத 
தற்ே  பா  ேபசப்பட்  வ  கின்ற . 
ஏெனன்றால் 20 ஆவ  தி த்தச்சட்டத்தின் 
படி ஆைணக் கு க்கைள நிய மிக்கும் அதி கா
ரத்ைத ம் ஜனா தி பதி ெகாண் டி க் கின்றார். 
ஆகேவ சிவில் ச  கத் தினர், சட்டத்த ர
ணிகள் சங்கம், ஊடக ச கம் ஆகி ய வற்றின் 
சிபா ரி சு களின் படி தான் ஜனா தி பதி திய 
ஆைணக் கு ைவ நிய மிப்பார் என்  எதிர்ப்
பார்க்க டி யா . 
திய அர சாங்கத்தில் இந்த நிய மனம்   

அர சி யல்  ரீ தி யாக  அைமந்  விடக் கூ டா  
என்பேத அைன வ ரி ன ம் அச்ச மாக உள்
ள . எனி ம் இலங்ைக சட்டத்த ர ணிகள் 
சங்க மா ன  ன்ைனய உ ப் பினர் கிஷாலி 
பிண்ே டாைவ ஏற்க னேவ மீண் ம் ஆைணக்
கு  உ ப் பி ன ராக நிய மிப்ப தற்கான தன  
சிபா ரி சிைன வழங்கி விட்ட .
நாட்டின் பல இடங்களில் இடம்ெபற்ற 

தகவல் அறி ம் உரிைம சட்டம் ெதாடர்
பான மக்கள் விழிப்  ணர்  நிகழ்  களில் 
இச்சட்டம் குறித்  மிக ம் நம் பிக்ைக யா
க ம் அச்ச மின் றி ம் ேபசி யி ந்தார் கிஷாலி 
பிண்ேடா. 
இவ்வ டம் இடம்ெபற்ற உலக பத் தி ரிைக 

சுதந் திர தினத்ைத ெயாட் டிய ஒ  இைணய 
வழி கலந்  ைர யா டலில் உைர யா டி யி ந்த 
அவர், அரச நி  வ னங்கள் தம  தவ  கைள 
தி த்திக் ெகாள்வ தற்காக  மக்கள் இந்த சட்ட

 லத்ைத பயன்ப த் தினர். 
அர சாங்கத் திடம் மக்கள்  ேகள்வி ேகட்

ப தற்கான ஒ  வாய்ப் பிைன இந்த சட்ட
லம் ஏற்ப த்தி ெகா த் ள்ள . திய  

அர சாங்கம் எம  ஆைணக் கு  விட யத்தில் 
நல்ல ெதா  நிைலப்பாட் டிைன ெகாண் டி
ப்பைத  அவ தா னிக்க டி கின்ற . ஆனால் 

இந்த ஆைணக் கு  விற்கான திய உ ப் பி
னர்களின் நிய மனம் ஒ  ேபா ம் அர சியல் 
நிய ம ன மாக  இ க்கக் கூடா  என்  ெதரி

வித் தி ந்தார்.  20 ஆவ  தி த்தச்சட்டம் 
ெகாண்  வரப்பட்ட ேபா  தகவல் அறி ம் 
உரிைம சட்டம் தப்பிப் பிைழத்த  என்னேவா 
உண்ைம.

 ஆனால்  திய  ஆைணக்  கு வின்  
தைலவர் மற் ம் உ ப் பி னர்களின் ெசயற்
பா கள் எவ்வா  இ க்கப்ேபாகின்றன 
என்பைத  நியமனங்களின்  பின்னேர 
அறியலாம். ஏற்கனேவ உள்ளவர்கள் அ த்த 
ஐந்  வ டங்க க்கு ெசயற்ப வார்களா 
அல்ல  ஜனாதிபதியின்  நியமனம் 
எந் தள க்கு  ஜனந ா ய க த் தன்ைம 
ெகாண்டி க்கப்ேபாகின்ற  என்ப  குறித்  
இப்ேபா  ஒன் ம் கூற டியா ள்ள . 
ஏெனனில் சில விடயங்களில் சட்ட 

ஏற்பா கள் தி ப்திகரமானதாக இல்ைல. 
தகவல் அறி ம் ஆைணக்கு  ெசயற்ப ம் 
ேபா  பாரா மன்றத்தின் ஊடாகேவ 
அதற்கு நிதி வழங்கப்ப ம் என்  சட்டம் 
கூ கின்ற , 
ஆனால்  ஊடக  அைமச்சின்  கீழ் 

ஆைணக்கு  உள்ளடக்கப்பட் ள்ள .  
உலக நா களில் ஜனநாயகம் மிகுந்த ஒ  
அம்சமாக ேநாக்கப்ப ம் தகவல் அறி ம் 
சட்ட லம் இலங்ைகயில் உயிர்த்தி க்குமா 
என்ப  திய  ஆைணக்கு வின் 
ைககளி ம் அைத ெதரி  ெசய்யப்ேபாகும் 
ஜனாதிபதியின்  டிவி ேம தங்கி ள்ள .

சிவலிங்கம் சிவகுமாரன்

rh;tNjr jfty; mwpAk; chpik jpdKk;rh;tNjr jfty; mwpAk; chpik jpdKk;

Mizf;Fotpy; Vw;glg;NghFk; khw;wq;fSk;Mizf;Fotpy; Vw;glg;NghFk; khw;wq;fSk;

இ லங்ைகயின்  தற்ே  ப ா  ைதய 
அர சாங்கம் பத விக்கு வந்த பின்னர் குறிப்
பாக ெகாேரா னா க்குப் பின்னர், ன்  க்
கி ய மான கர் ப் ெபா ட்கள் ெதாடர்பாக 
எ த்த டி கள் ேதால் விையச் சந் தித் தி க்
கின்றன. பால்மா, மஞ்சள், எரி வா  ஆகி ய
ைவேய அைவ.
பால்மா இறக் கு ம தி யா ளர்க டன் நிதி ய

ைமச்சர் பஷில் ராஜ பக்  ஷ  கலந்  ைர யாடி, 
ஒ  இணக்கப்பாட்ைட ஏற்ப த் தி யி க்
கிறார். இதற்க ைமய, இறக் கு மதி ெசய்யப்
ப ம் பால்மாவின் விைலைய, கிேலா க்கு 
200 பா வினால் உயர்த்  வ தற்கு அ  மதி 
இணக்கம் காணப்பட் ள்ள .

இ   ெதா டர்பான அதி கா ர ர்வ மான அறி
விப்  எந்த ேந ரத் தி ம் ெவளி யி டப்ப டலாம்.
இதன் லம், தற்ே பா  920 பா க்கு 

விற்கப்ப ம் ஒ  கிேலா பால்மாவின் விைல, 
1120 பா வாக, அதி க ரிக்கப் ேபாகி ற . இ  
கர்ே வாரின் தைலயில் விழப் ேபாகும் இடி.
பால்மா இறக் கு ம தி யா ளர்கள் சந்ைதைய 

ெவ  ைம யாக் கிய பின்னர் , அர சாங்கம் 
பால்மா இறக் கு ம தியின் மீ  விதித் தி ந்த 
175 பா இறக் கு மதி வரிைய நீக் கி யி ந்த . 
அதனால் அர சாங்கத் க்கும் இழப்  ஏற்

பட்ட .
இலங்ைகயின் பால் கர்வில், 40 சத வீதம் 

மட் ம் உள்நாட்டில் உற்பத் தி யா கி ற , 
எஞ் சிய 60 சத வீதம் இறக் கு மதி ெசய்யப்ப 
கி ற . ஆண் க்கு 55 பில் லியன் பாைவ 
நா , பால்ெ பா ட்களின் இறக் கு ம திக்காக 
ெசல வி  வ தாக இரா ஜாங்க அைமச்சர் டி.பி.
ேஹரத் ன்னர் கூறி யி ந்தார்.
இவ்வா றான நிைலயில், ஒ  கிேலா பால்

மாவின் இறக் கு ம திக்கு விதிக்கப்பட்ட வரி 
நீக்கப்பட்டதால் அர சாங்கத் க்கு ெப ம் 
வ வாய் இழப்  ஏற்பட் டி க் கி ற .
பால்மா இறக் கு ம தி யா ளர்கள் தமக்கு ஒ  

கிேலா பால்மாைவ இறக் கு மதி ெசய்வ தற்கு 
1200 பா ெசல வா கி ற  என் ம், பால்
மாவின் விைலைய 375 பா வினால் அதி க
ரிக்க ேவண் ம் என் ம் தான் ேகாரி யி ந்
தனர். அப்ே பா  மக்களின் நலைன காரணம் 
காட்டி அதற்கு அ  மதி ம த்த அர சாங்கம் 
இப்ே பா , தன  இறக் கு மதி வரி ைய ம் 
இழந் , மக்களின் தைல யி ம் சுைமைய 

ஏற் றி யி க் கி ற , சந்ைதயில் இ ந்  பால்மா 
இல்லாமல் ேபாய் கிட்டத்தட்ட இரண்  
மாதங்க க்கு ேமலாகி விட்டன.
இந்தக் காலத்தில் பால்மாைவ உரிய 

விைலக்கு மக்க க்கு வழங் கு வ தற்கு , 
அர சாங்கம் எந்த நட வ டிக்ைக ைய ம் எ க்
க வில்ைல. பால்மா இறக் கு மதி தான் குைறக்
கப்பட்டேத தவிர, உள்நாட்  பால்மா உற்
பத்தி நி த்தப்ப ட வில்ைல. 
உள்நாட்  பால்மா வைக கைளக் கூட சந்

ைதயில் வாங்க டி யாத நிைல உள்ள .
அவ்வா றாயின் அைவ எங்ேக ெசன்றன? 

அவற்ைற நியா ய மான விைலக்கு ெபற் க்
ெகா க்க ேவண் டிய ெபா ப்பில் இ ந்த 
கர்ேவார் விவ கார அதி கார சைப என்ன 

ெசய்  ெகாண் டி ந்த ? சரி, இப்ே பா  

இறக் கு மதி பால்மாவின் விைலைய அதி க
ரிக்கும் ேபா , உள்நாட்  பால்மா உற்பத் தி
யா ளர்கள் சும்மா இ ப்பார்களா? அவர்க ம் 
ேபார்க்ெகாடி உயர்த்  வார்கள். அவர்கள் 
இ  வைர கிேலா 920 பா க்கு உற்பத்தி 
ெசய்  விற்கக் கூடிய நிைலயில் தான் 
இ ந்தனர்.  பால்மா விட யத்தில் அர சாங்கம் 
ஆரம்பத் தி ேலேய இறக் கு ம தி யா ளர்க டன் 
இணங் கி யி ந்தால், இரண்  மாதங்களில் 
மக்கள் பட்ட ன்பங்கள் குைறந் தி க்கும். 
பால்மா க்காக அைலந் . கைட களில் 
குவிந்  வரி ைசயில் நின் ,  ஏற்பட்ட 
ெகாேரானா பர வ ம் நிகழ்ந் தி க்கா . 
அர சாங்கத்ைதப் ெபா த்த வ ைரயில், பால்மா 

விைலைய அதி க ரிப்ப  பிரச் சிைன அல்ல. 
அதற்காக ெசல வி டப்ப ம் ெடாலர் தான் 
பிரச் சிைன.  ெடாலர் ெவளிேய ெசல்வைத 
த ப்ப தற்கா கேவ அர சாங்கம் நாடகம் 
ஆடி ய .ேவ  வழி யில்ைல என்ற ம் , 
இப்ே பா  பால்மா இறக் கு ம தி யா ளர்க டன் 
இணங் கிப்ே பாக டி  ெசய் தி க் கி ற .
ஆக, எல்லா வழி க ளி ம் கர்ேவார் தான் 

அதா வ  சாதா ரண மக்கள் தான் அடி வாங்
கி யி க் கி றார்கள். ட்டாள்கள் ஆக்கப்பட் டி
க் கி றார்கள். இந்த விட யத்தில் மட்  மல்ல, 

மஞ்சள் விவ கா ரத் தி ம் அ தான் நடந்த .
கடந்த ஆண்  ெதாடக்கத்தில் மஞ்சள் 

இறக் கு ம திைய தைட ெசய்த  அர சாங்கம். 

உள்நாட்டில் ேபா  மான மஞ்சைள விைள
விக்கலாம் என் ம் இதன் லம், ெவளி நாட்
க்கு ெசல் ம் ெப  ம ள  ெடாலைர கட்
ப்ப த்தலாம் என் ம் அர சாங்கம் கூறி ய .
உள்நாட்  விவ சா யி கைள ஊக் கு விக்கேவ 

இந்த டி  என் ம், குறிப் பிட்ட .
இந்தத் தைடைய அ த் , 400 பா க்கு 

விற்கப்பட்ட மஞ்சள், 8000 பா வைர விற்ப
ைன யா ன .
அப்ே பா  அைமச்சர்கள் சிலர், மஞ்சள் அத்

தி யா வ சிய ெபா ள் அல்ல என் ம் நியா யப்
ப த் தினர். ஒ  ெபா  க்கு தட் ப்பா  
ஏற்ப ம் ேபா , க ப் ச்சந்ைத ம் கடத்
த ம் இடம்ெப  வ  இயற்ைக. மஞ்சள் 
இறக் கு மதி தைட ெசய்யப்பட்ட ம் கடல் 
வழி யாக இந் தி யாவில் இ ந்  கடத்தல் 

ஆரம்ப மா ன . அவ்வா  கடத்தி வரப்பட்ட 
ெதான்க ணக்கான மஞ்சைள அர சாங்கம், 
தீயிட்  எரிக்க உத்த ர விட்ட .
கடத்தல் மஞ்சைள சந்ைதக்கு அ  ம திக்

கு மா  ேகட்ட ேபா , அர சாங்கம் ஈவி ரக்க
மின்றி அதைன நிரா க ரித்த .
ஜன வரி , ெபப்ர வ ரியில் மஞ்சள் அ  வ

ைட யா ன ம் விைல வழ ைமக்கு குைற ம் 
அ  வைர ெபா த் தி க் கு மா ம் கூறி ய .
ஆனால், கடந்த அ  வைடக் காலத் க்குப் 

பின்ன ம், மஞ்சளின் விைல 4 ஆயிரம் பா
க்கு கீழ் குைற ய வில்ைல.
இப்ே பா  அ த்த அ  வ ைடக்காக காத்

தி க் கி ற  அர சாங்கம். அ ம் ேபா  மா ன
ள  உற்பத் தி யாகப் ேபாவ தில்ைல என்ப  
உ  தி யா கி யி க் கி ற .
மஞ்சள் உற்பத்தி மட்  மல்ல அதைன 

பதப்ப த்தி உலர்த்  வ ம் க் கியம். 
மஞ்சள் ெசய்ைகயில் ஏற்பட்ட ேநாய்த் 

தாக்கம் ,சரி யாக பதப்ப த்தி பா  காக்கத் 
ெதரி யாைம ேபான்ற கார ணங்களால் உள்
நாட் த் ேதைவைய ஈ  ெசய்ய டி ய
வில்ைல.
இப்ே பா  மீண் ம் மஞ்சள் 5 ஆயிரம், 6 

ஆயிரம் பா க்கு விற்கப்ப  கி ற .
இந்த  நி ைலயில் கடத்தி வரப்பட் , சுங்கத் 

திைணக்க ளத்தின் ெபா ப்பில் உள்ள ஒ  
ெதாகுதி மஞ்சைள ச.ெதா.ச. லம் ெபா
மக்க க்கு விற்கப் ேபாவ தாக அர சாங்கம் 
அறி வித் தி க் கி ற .

100 கிராம் மஞ்சள் 200 பா க்கு விற்கப்
ப ட ள்ள தா க ம் கூறப்பட் டி க் கி ற . அவ்

வா றாயின் கிேலா, 2000 பா க்கு விற்கப்ப
ட ள்ள .
சாதா ர ண மாக 400 பா க்கு வாங்கிக் 

ெகாண் டி ந்த மஞ்ச க்கு இறக் கு மதி 
தைட  வி தித்த அர சாங்கம், கட் ப்பாட்  
விைல யாக 750 பாைவ நிர்ண யித் தி ந்
தைம நிைன வி க்கலாம்.
இப்ே பா , ைகப்பற்றப்பட்ட மஞ்சைள 

2000 பா க்கு அர சாங்கேம விற்கப் ேபாகி
ற . இங்கு அர சாங்கேம தட் ப்பா , விைல
உ யர்  எல்லா வற்ைற ம் ஏற்ப த்  கி ற .
மஞ்சள் விவ சா யி கைளப் பா  காக்கேவ 

இந்த நட வ டிக்ைக என்  அர சாங்கம் நியாயம் 
கூறலாம். மக்க ம் அதைன ட்டாள்த்த ன
மாக நம்பிக் ெகாண் டி ப்பார்கள்.
ச .ெதா .ச .  ல மான பகிர்  என்ப  

சாதா ரண மக்கைள ெசன்ற ைடயக் கூடிய 
ஒன்  அல்ல. ச.ெதா.ச கிைளகள் நாெடங்கும் 
பர வ லாக இல்ைல.
அ  எல்லா மக்க ைள ம் ெசன்ற ைட வ தற்

கான வழி யாக இ க்க டி யா . அ த்  
ச.ெதா .ச.வில் நடக் கின்ற ேமாச டி க ம், 
ைற ேக  க ம் பிர சித்த மா ன . அண்

ைமயில் கூட இரண்  ெகாள்க லன்களில் 
இறக் கு மதி ெசய்யப்பட்ட ண்  றக்
ேகாட்ைட வர்த்த க க்கு ெசன்ற ம் குறிப் பி
டத்தக்க .
ச .ெத ா . ச . க்கு  அ ப்பப்ப ம் 

ெபா ட்கள் ேமலி ந்  கீழ் வைர தனியார் 
வர்த்தகர்க க்கு  ெசல்கிற  என்ப  
பரவலான குற்றச்சாட் .
அண்ைமயில் எரிவா  விைல அதிகரிப்   

விடயத்தி ம் அரசாங்கம் ேதால்விையேய 
சந்தித்த .
எரிவா  இறக்குமதி நி வனம் ஒன்  

விநிேயாகத்ைத இைடநி த்தியதால், மக்கள் 
ெப ம் ன்பங்க க்கு ஆளாக, அரசாங்கம் 
விைலைய அதிகரிக்க இணங்கிய .
இந்த ன்  விடயங்களி ம் அரசாங்கம் 
கர்ேவாைரப் பா காக்க , விைலையக் 

கட் ப்ப த்த, தட் ப்பா  ஏற்ப ம் ேபா , 
சாதாரண மக்க க்கு பகிர்ந்  ெகா க்கத் 
தவறி விட்ட .
அரசாங்கத்தின்  இந்த  ேதால்வியின் 

விைள கைள  அ பவி க் கின் ற 
நிைல  சாதாரண  மக்க க்குத்  தான் 
ஏற்பட்டி க்கிற . அவர்கள் தான் இதற்காக 
அதிக விைலையக் ெகா க்கிறார்கள்.

கார்வண்ணன்
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தந்ைத ம் தா ம் தம  கு ம்பத்ைத 
பரா ம ரிக் கின்ற ெபா ப்ைப சரி யாக நிைற
ேவற்றத் தவ  வார்க ளாயின், அந்தக் கு ம்
பத் திற்குள் கட் க்ே காப்  சீர் கு ைலந்  வி
வ ேதா , யார் யாேரா ெவல்லாம் க்ைக 
ைழப்பார்கள். பிள்ைளகள் எ ப்பார் ைகப்
பிள்ைள க ளாக மாறி வி  வார்கள். 

பல் லின நாெடான் றிற்கு ஏற்ற வி தத்தில் 
இன, மத தனித்  வத்ைத ேபணிக் ெகாண்  
உரி ைம கைள உ  திப்ப த்  வ தற்கான 
ஒ  கட்ட ைமப்ைப, ஸ்லிம் ச  கத்தின் 
ெபா ப்  வாய்ந்த தரப் பினர் காத் தி ர மாக 
ேமற்ெ காள்ளத் தவ றி ய ைமயால், இன்  
இலங்ைக ஸ் லிம்களின் பல விவ கா ரங்கள் 
‘எ ப்பார் ைகப் பிள்ைள’ ேபாலேவ ைகயா
ளப்ப  கின்றன. 

ஸ்லிம் ச  கத்தின் அர சியல் தைல
வர்கள், பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள், த்
தி ஜீ விகள், பல்க ைலக்க ழக ச கம், மதத் 
தைல வர்கள், ஜம் மி யத் ல் உலமா சைப 
ேபான்ற அங் கீ க ரிக்கப்பட்ட அைமப் க்கள் 
என்  தார் மீகப் ெபா ப்ைபச் சுமந் ள்ள
வர்கள் தம  ெபா ப்பின் கன திைய ேபா
மா ன ள க்கு உணர்ந்  ெசயற்படத் தவ றி ய
ைமயால்  ெவளித்த ரப் பினர் ஸ் லிம்கைள 
வழி ந டத்  வ தற்கும் , ஒ ங் கு ப த்  வ
தற்கும் ைன வைத காணக் கூடி ய தா க ள்
ள .  

ஸ் லிம்கள் மீ  இவ்வா றான ேமலா
திக்கம் திணிக்கப்ப  வ தற்கு உல க ளா
விய ‘இஸ்லா ேமா ேபா பியா’ சிந்தைன, சில 
ெப ந்ேத சிய அர சி யல்வா திகள், இன வா
திகள், க ம்ே பாக்கா ளர்கள் மற் ம் சில 
ஊட கங்கள் மாத் தி ரேம காரணம் எனக் 
கூறி விட டி யா . 2019 இன் பின்ன ரான 
ெந க் கு வா ரங்க க்கு, பயங்க ர வாத தாக் கு
தல்கைள ேமற்ெ காண்ட கும்ப ம் அதற்கு 
ஆத ர வ ளித்ே தா ம்  க் கிய கார ணி க ளாவர்.  
பிரச் சி ைன கைள, ச  கத் திற்கு அவ சி ய

மான விட யங்கைள ஆரம்பத் தி லி ந்ேத 
ஒ ங் கு ப த்திக் ைகயாள ேவண் டிய 
ஸ்லிம் அர சி யல்வா திகள், க்கத்தில் 

இ ந்  விட்  கைடசிக் கட்டத்தில் ஓேடாடி 
வந்  ‘தாம் ம்’   எனக் குதிக் கின்றனர். சிலர் 
எந்த உணர்ைவ ம் ெவளிப்ப த்தாமல் ‘அர
சியல் ஜடங்கள்’ ேபால ெசயற்ப  கின்றனர். 
ேவ  பலர் பஸ் ேபான பின்னர் வந்  ைக 
காட்  கின்றனர். 
இந்தப்  பின்ன  ணியில் ,  ‘கூைர  ஏறி 

ேகாழி பி டிக்க டி யா த வர்கள், வானம் ஏறி 
ைவகுண்டம் ேபானார்கள்’ என்  அர சி யல்

வா தி கைள மட் ேம நம்பிக் ெகாண் டி ந்த 
ஸ்லிம் ச  க ம் இதனால்  நட்டாற்றில் 

விடப்பட்  ள்ள .  கடந்த  காலத்தில் 
பல்ேவ  பிரச் சி ைன க ைள ம் இழப் க்
க ைள ம் ஸ்லிம் ச கம் எதிர்ெ காள்ள 
ேநரிட்டைத இங்கு நிைனவில் ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
இவ் வி த மான அ  கு  ைறயின் கார ண

மா க ம் அர சி யல்வா தி க ளி ைடேய ஒற் ைம 
இல்லா ததன் விைள வா க ம் ஹலால் சான் றி
தழ்கள், பள் ளி வா சல்களில் இர  ேநர ஒலி 
எ ப் தல் எனப் பல விட யங்கள் சவா க்
குட்ப த்தப்பட்டன . அதன் ெதாடர்ச் சி
யாக ஷரிஆ சட்ட ம் ஸ்லிம் தனியார் 
சட்ட ம் ெதாடர்ச் சி யாக இலக்கு ைவக்கப்
பட் ள்ளன. ஸ் லிம்க க்கு இஸ்லாம் 

ெதாடர்பா க ம் மார்க்கத்தில் உள்ள இன்ன
பிற ஏற்பா கள் ெதாடர்பா க ம் ெவளித்த
ரப் பினர் ேபாதைன ெசால் கின்ற அள க்கு 
நிைல ைமகள் உ  வா கி ள்ளன. குர்ஆன் பற்
றி ம் இஸ்லா மிய ேபாத ைனகள் பற் றி ம் 
திரி  ப த்தப்பட்ட கைத கைள கூற ற்ப 
கின்றனர். இச் ச  கத்தின் அைட யா ளத்ைத 
கட்டம் கட்ட மாக சிைதப்ப தற்கான ஒ  
ைகங்க ரி ய மா கேவ இ  க  தப்ப  கின்ற .  

நாட்டில், உண  விநி ேயாகம் ெதாடர்பில் 
அவ ச ர காலச் சட்டம் ெப ம் விமர்ச னங்
கைள ேதாற்  வித் ள்ள . இதற் கி ைடயில், 
ெஜனிவா மனித உரிைமப் ேபர ைவயில் 
இலங்ைக அர சாங்கத்தின் மீதான பிடி இ
கி ள்ள நிைலயில், அ  ரா த ரம் சிைறச்
சாைலச் சம்ப வ ம், காணாமல் ேபாேனார் 
ெதாடர்பாக ெவளி யிட்ட க த் க்க ம் 
நிைல ைம கைள சிக்க லாக் கி ள்ள தாக ெதரி
கின்ற .  
இந்தப் பின்ன ணியில், வழக்க மாக க ம்

ேபாக்கு சிந்த ைன கைள ன்ைவக்கும் அந்த 
ெபௗத்த  றவி அண்ைமயில் ெதரிவித்த  
சில க த் க்கள் ஸ் லிம்களின் அவ தா
னத்ைதப் ெபற் ள்ளன. இ  பற்றி ஜி ர் 
ரஹ்மான் எம்.பி. மட் ம் ேகள்வி எ ப்

பிய ேபா  விட யத் திற்குப் ெபா ப்பான 
அைமச்சர் அதற்கு ஒ  பதிைல அளித்
ள்ளார். இதற் கி ைடயில், காதி நீதி மன்

றங்கள் இல்லா ெதா ழிக்கப்ப ம் என்  நீதி 
அைமச்சர் அண்ைமயில் குறிப் பிட் ள்ளார். 
இவ் வி ட யங்கள் ெதாடர்பாக ஸ்லிம் ச க 
ெசயற்பாட் த் தளத்தில் கரி ச ைனகள் ன்
ைவக்கப்ப  கின்ற ேபாதி ம், ஸ்லிம் 
அர சியல் மீட்பர்கள் இன் ம் விழித்ெத ந்த 

மாதிரி ெதரி ய வில்ைல. 
இலங்ைக ஸ் லிம்கள் பயங்க ர வா தத்

திற்கு எதி ரா ன வர்கள். அடிப்ப ைட வாதம் 
அல்ல  பயங்க  ர  வாத  சிந்த  ைனக்கு 
ைண ேபா கின்ற மன நி ைலயில் யாரா வ  

இ ந்தால் அவர்கள் ‘ ஸ்லிம் ச  கத்ைத’ 
ேசர்ந்த வர்க ளாக க  தப்பட மாட்டார்கள். 
அந்த வைகயில், பயங்க ர வா தத்ைத ஒழிப்ப
தற்கு ஸ்லிம் ச கம் ெதாடர்ந் ம் ஒத் 
ைழப்  வழங்கும்.  
இந் நி ைலயில், யாரா வ  ஒ வர் பயங்க ர

வாதம் பற்றி எச்ச ரிக்ைக வி  வ ம் அதற்கு 
அர சாங்கம் நட வ டிக்ைக எ ப்ப ம் 2019 
இற்குப் பின்ன ரான இலங்ைகச் சூழலில் 
தவிர்க்க டி யா த . இதைன ஸ் லிம்கள் 
ெபரி தாக தைலயில் ேபாட் க் ெகாள்ள ம் 
ேதைவ யில்ைல. ஆனால், பயங்க ர வாதம் 
பற்றிப் ேபசு கின்ற ேதார ைணயில் இஸ்லா
மிய மதத்ைத, அதன் தத்  வங்கைள ெகாச்
ைசப்ப த்த இட ம ளிக்க டி யா . 
இேத  ேவைள ,  அர  நாெடான்றில் 

வாழ்வ  ேபால இலங்ைகயில் ஸ் லிம்கள் 
வாழ டி யா . இ  பல் லின நா  என்ற 
வைகயில் சில விட் க்ெ கா ப் க்கள், 
ெநகிழ் ப் ேபாக் குகள் அவ சி ய மா கின்றன. 
இத ன டிப்ப ைட யி ம் கால மாற்றத் திற்கு 

ஏற்ப ம் ஸ்லிம் தனியார் சட்டத்தில் மாற்
றத்ைத ெகாண்  வர ேவண் ம் என்ப  
ஸ்லிம் ச  கத்தின் பர வ லான அபிப் பி ர ய

மாகும். 
இதற்காக ஓய்  ெபற்ற நீதி ய ரசர் சலீப் 

மர்சூப் தைல ைமயில் 2009 இல் நிய மிக்கப்
பட்ட கு  கிட்டத்தட்ட 10 வ  டங்கள் கலந்

 ைர யாடி ஒ  அறிக்ைகைய சமர்ப் பித்த . 

இதற்கு மாற் க்க த் க்கைள ெகாண்ட 
இன்  ெமா  ன்ெ மா ழி ம் சமர்ப்பிக்கப்
பட்ட . அதன் பின்னர் நீதி அைமச்ச ம் 
ஒ  கு ைவ நிய மித்தார். 
இந் நி ைல யி ேலேய காதி நீதி மன்றங்கைள 

ஒழிப்ப தற்கு அைமச்ச ரைவ டி ெவ த் ள்
ள தாக ெசய் திகள் ெவளி யா கி ள்ளன. அதா
வ , தனியார் சட்டத்ைத ஸ்லிம் ச  கத்
திற்கு அவ சி ய மான, காலத் திற்குப் ெபா த்
த மான விதத்தில் தி த்  வ தற்கு றம்பாக 
அதில் உள்ள ஒ  க் கிய கூறான காதி நீதி
மன்றங்கைள அகற்  வ தற்கான ஸ் தீ கள் 
நடக் கின்றன. 
இப்ே பா  கூட ஸ்லிம் அர சி யல்வா

தி களில் 99 சத வீ த மாேனார் வாழா வி ப்ப
ைதேய காண டி கின்ற . இவ்வா றான பிரச்
சி ைனகள் வ ம்ே பா , பாரா  மன்றத்தில் 
ஓரி  ஸ்லிம் எம்.பிக்கள் தான் எப்ே பா தா
வ  வாையத் திறக் கின்றனர். ஓரி  தமிழ் 
எம்.பிக்கள் அவ்வப்ே பா  குரல் ெகா க்
கின்றனர் .அவ்வா றான சந்தர்ப்பங்களில், 
சில ஸ் லிம்கள் அந்த எம்.பிைய தைலயில் 
ைவத் க் ெகாண்டா  வ ைத ம், சிலர் அவர்
க ள  ‘உள்ே நாக்கம் ேவ ’ என்  விமர் சிப்ப
ைத ம் காண டி கின்றன. 
இங்ேக, அர சி யலில் உள்ள எல்ே லா ம் 

அர சி யல்வா தி கேள! இதில் யா ம் தர்ம 
பாட சாைல நத்த ம் இல்ைல, ச க ேசைவ 
அைமப்ைப நடத்த ம் இல்ைல. எனேவ, 
யார் என்ன ெசய்தா ம் அதில் இ ந்  
ஸ்லிம் ச  கத் திற்கு என்ன சாத கத்ைதப் 

ெபற் க் ெகாள்ள டி ம் என்ப ைதேய 
பார்க்க ேவண் ம். 
அைத வி த்  ஸ் லிம்க க்காக ேபசு ப

வர்கைள சகட்  ேம னிக்கு விமர் சிப்ப  என்
ப , ஒ  ச  கத் திற்காக பிற ச கத்ைதச் 
ேசர்ந்தவர்கள் குரல் ெகா க்கும் ேபாக்ைக 
ம ங்கடிக்கச் ெசய்  வி ம். அத் டன், 
‘நாங்க ம் ேபச மாட்ேடாம் அவர்க ம் 
ேபசக் கூடா ’ என்  கூ ம் பாணியில் 
ெசயற்படக் கூடா .  
அத் டன், இந்த ஆட்சியில் பகிரங்கமாக 

சவால்  விட் ப்  ேபசுவதன்  லம் 
இனவாதிகைள ம்  அரசாங்கத்ைத ம் 
சூேடற்ற  டி ேம  தவிர  அதனால் 
ஸ்லிம்க க்கு நல்ல  நடக்கா  என்  

க கின்ற   ஸ்லிம்  தைலவர்கள் , 
இரகசியமாக  காய்கைள  நகர்த்தி 
காரியம்  சாதித்தி ந்தால்  கூட  இந்த 
ெந க்குவாரங்கள் தவிர்க்கப்பட்டி க்கும்.   
எனேவ ,  இனிேமலாவ  ஸ்லிம் 

ச கத்தின் விவகாரங்களில் ஸ்லிம் 
அரசியல்வாதிகள் உள்ளிட்ட தரப்பினர் 
உண்ைமக்குண்ைமயான  அக்கைற 
ெச த்தி ெசயற்படவில்ைல என்றால் , 
எதிர்காலத்தில்  இச்ச கம்  இைதவிட 
ேமாசமான பின்னைட கைளச் சந்திக்க 
ேநரிடலாம். 

ஏ.எல்.நிப்றாஸ்
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இலங்ைகயின்  மத்  திய  வங்  கியின் 
ஆ நர் ேபரா சி ரியர் டபிள் .டீ.லக்ஸ்மன்; 
தன  பத விைய இரா ஜி னாமாச் ெசய்
ள்ளார். இலங்ைகயின் மத் திய வங் கியின் 

வர லாற்றில் சிேரஷ்ட  ேபரா சி ரியர் ஒ வர் 
ஆ  ந ராக பதவி வகித்தைம இ ேவ தல் 
தட ைவ யாகும் . ேபரா சி ரி ய க்கு இலங்
ைகயின் த் தி ஜீ வி களின் மத் தியில் நல்ல 
மதிப் ம் மரி யா ைத ம் இ க் கின்ற . ேபரா
தைனப் பல்க ைலக்க ழ கத்தில் விரி  ைர
யா ள ராக கட ைம யாற்றி பின்னர் ெகா ம்  
பல்க ைலக்க ழ கத்தில் ேசைவ யாற்றி இப்பல்
க ைலக்க ழ கத்தில் உப ேவந்த ராக இ ந் , 
பல ற் க்க ணக்கான விரி  ைர யா ளர்க
க்கு ெவளி நா  களில் கல்வி பயில்வ தற்கு 
லைமப் பரி சில்க ைள ம் ெபற் க் ெகா த்
ள்ளார். 
இலங்ைகயின் ச கப் ெபா  ளா தார 

அர சியல் அபி வி த்தி நிைலயில் இவர் இப்
ப த விக்கு வந்தைம ரதிஷ்டவ ச மா ன . 
தற்ே பா  அவர் பதவி விலகி ெசல்வ  
அதிஷ்டவ ச மா ன  என்பைத எதிர்வ ம் 
காலங்கள் அவ க்கும் எங்க க்கும் ரிய 
ைவக்கும் என்பதில் எவ் வித சந்ேத கங்க ம் 
இல்ைல. அேத ேநரம் இலங்ைகயின் தற்
ேபா ைதய ெபா  ளா தார ெந க்க டிக்கு ஒ  
வைகயில் த் தி ஜீ வி க ம் கார ண மா கின்
றனர்.

2009ஆம் ஆண்  த்தம் டி வ ைட
வ தற்கு ன்னர் கலா நிதி கல கம, ேதசிய 
சமா தான ேபர ைவயின் தைலவர் ெஜஹான் 
ெபேரரா , விக்டர் ஜவன் , ேபரா சி ரியர் 
ஜய ேதவ உயங்ெ காட ேபான்ற வர்கைளத் 
தவிரப் பல த் தி ஜீ விகள் இலங்ைகயின் 
இன  ரண்பா ம், த்த ம் இலங்ைகப் 
ெபா  ளா தா ரத்ைத எவ்வா  பாதித் ள்ள  
என்ப  குறித்  ச் சுக்காட்ட வில்ைல. 

1998ஆம் ஆண்  இலங்ைகயின் 50ஆவ  
ஆண்  சுதந் தி ரத்தின் ேபா  ெபா  ளா தார 
ன்ேனற்றங்களின் த  மாற்ற நிைலகள் 

என்  ஓர் ஆய் க் கட்  ைர களின் ெதாகுப்  
இலங்ைகயின் பிர பல்ய மான ெபா  ளி ய ளா
ளர்களால் எ  தப்பட்ட . இவ்ெவ ளி யீட்
க்கு பதிப்பா சி ரி ய ராக இ ந்தவர் ேபரா சி

ரியர்  டபிள் .டீ.லக்ஸ்மன். பதி ைனந் க்கும் 
ேமற்பட்ட கட்  ைரகள் எ  தப்பட்  இ ந்
தன. அதில் ஒ  கட்  ைர யா வ  இலங்
ைகயின் இன  ரண்பா கள் த்தம் அல்ல  
அர சாங்கத்தின் வார்த்ைதயில் பயங்க ர வாதம் 
எவ்வா  இலங்ைகப் ெபா  ளா தா ரத்ைத 
பாதித் ள்ள  என்பைத க ப்ெ பா  ளாகக் 
ெகாண்  எ  தப்ப ட வில்ைல. இதைனப் 

ேபரா சி ரியர் லக்  ஷ்மன் தன்  ைடய ன் 
ைரயில் இக் கு ைற பாட் டிைன சுட்டிக் காட் டி யி
க் கிறார்.  இலங்ைகயின் 60ஆவ  சுதந் திர 

தினத்ைத ன் னிட் ம் இவ்வா றா ன ெதா  
ெவளி யீ  ெவளி வந்த . அந்த ெவளி யீ டா
ன  ஏறத்தாழ த்தம் டி வ ைட கின்ற கால
கட்டத்தில் ெவளி வந்த . அதில் கூட த்த 
ெவற் றி யினால் இன, மத ேபாைதயில் இ ந்
த வர்க ள்  இன வாதம் இலங்ைகயின் ெபா
ளா தார அபி வி த் திைய எவ்வா  பாதித்த  
என்பைத எ த்  லம் ெவளி உல குக்கும் 
இலங்ைக யர்க க்கும் ெவளிப்ப த்  வ
தற்குத் தயா ராக இ க்க வில்ைல.

2019 இல் 70ஆவ  சுதந் திர தினம் ெகாண்
டா டப்பட்ட ேபா  கூட த்த ெவற்றி 

விமரிைச யாக ெகாண்டா டப்பட்டேத தவிர 
த்தத் க்கான கார ணங்க ைள ம் த்தம் 
ெபா  ளா தா ரத்தில் உ  வாக் கிய தாக்கங்
கைளப் பற் றி ம் எவ ம் அக்கைற ெகாள்ள
வில்ைல. இதன் விைள  கைள இலங்ைகப் 
ெபா  ளா தாரம் தற்ே பா  அ  ப விக் கின்ற . 
எதிர்வ ம் காலத்தில் ேம ம் அ  ப விக்
க ம் இ க் கின்ற .

2010ஆம் ஆண்  இலங்ைகயின் 
ெபா  ளி ய ளா ளர்கள் சங்கம் ேபரா
சி ரியர்  இந் தி ர ரத் தி னாவின் தைல
ைமயில் ‘இலங்ைகயின் ெபா  ளா
தார வளர்ச் சிையத் தாம தப்ப த்
திய கார ணிகள்’என்ற தைலப்பில் 
ன்  நாள் ெபா  ளா தார ஆராய்ச்சி 

மாநாட்ைட ஒ ங்கு ெசய் தி ந்த . 
13 ஆய்  கட்  ைரகள் பிர பல்ய மான 
ெபா  ளியல் நி  ணர்களால் வாசிக்
கப்பட்ட . 
ஒ  கட்  ைர யா வ  அல்ல  கட்
 ைரயின் ஒ  உப தைலப்பா வ  

இலங்ைகயின் ெபா  ளா தார வளர்ச் சிைய 
இலங்ைகயின் இன  ரண்பா ம் த்த ம் 
த த்  நி த் தி ய  என்  கூற வில்ைல. ஒ  
கட் ைர ஆபி ரிக்காவில் ெகன்யா நாட்டில் 
நில விய சாத க மான கால நிைல ேதயி ைலயின் 
விைல கைள அதி க ரித்  உலக சந்ைதயில் 
இலங்ைகத் ேதயி ைலக்கான ேகள்வி மற் ம் 
விைலையக் குைறத்  ஏற்  மதி வ  மானம் 
வீழ்ச் சி ய ைடந்  ெபா  ளா தார வளர்ச்சி தாம
த மா கி ய  எனக் குறிப் பிட் டி ந்த . 
இவ்வா  பல ைமல்கள் கடந்  ஆபி ரிக்

காவில் உள்ள கார ணிைய இலங்ைகயின் 
ெபா  ளா தார வளர்ச் சியின் தாம தத் க்கு 
காரணம் காட் டிய இப் த் தி ஜீ விகள் உள்
ளங்ைக ெநல் லிக்கனி ேபாலத் ெதரி ம். 

இலங்ைகயின் இன வாதக் ெகாள்ைக  இன 
ரண்பா  மற் ம் த்தம், ெபா  ளா தார 
வளர்ச் சிையத் த க் கின்றன என்பைதக் கூற
வில்ைல. 
நாட்டின் அரசு, ைற தவறி அழிைவ 

ேநாக்கிப் ேபாகும்ே பா  அவற்ைற எ த் க்
கூறி அரைசச் சரி யான பாைதக்கு இட் ச் 
ெசல்ப வர்கள் ஊட கவியளார்க ம் த் தி

ஜீ வி க ேம. சாதா ரண மக்க க்கு எ  சரி 
எ  பிைழ என்ப  ரி யா . மக்க ைள ம் 
அர ைச ம் வழி ந டத்  கின்ற ெபா ப்  
இவர்க க்கு உண் . அதைன அத்த ரப்
க்கள் ைற யாக ன்ென க்க ேவண் ம். 
இலங்ைக  ஆசி  யாவில்  கடல்வளம் , 

விவ சாய வளம், உல்லாசப் பய ணத் க்கான 
இயற்ைக வளங்கள் ேபான்ற வற்ைறக் ெகாண்
ட ெதா  அழ கான நாடாகும். இத்தைன 
வளங்க ைள ம் ெகாண் டி ந் ம் ஆக 22 
மில் லியன் மக்க க்கு உட ன டி யாக த ப்

 சி க க்கான ெசலைவ ெச த்தி இந்தக் 
ெகாேரானா ெதாற்றில் இ ந்  இலங்ைகைய 
காப்பாற்றி ெபா  ளா தா ரத்ைத உ  திப்ப த்

 வ தற்கான நிதிப்ப லத்ைத இலங்ைக இழந்
தி க் கின்ற . அதற்கான காரணம் ெவளிப்
ப த்தப்பட ேவண் ம். இலங்ைகயில் 70 
சத வீ த மான மக்கள் கிரா மி யத்  ைறயில் விவ
சா யத்ைத சார்ந்  வாழ் கின்றனர். இந்த வளங்
கைள பயன்ப த்தி இந்த 70 சத வீ த மான மக்
களின் வாழ்க்ைக தரத்ைத உயர்த்  வ தற்கு 
பதி லாக இன வாதம் என்ற ேபாைதைய கிராம 
மட்டங்களில் ஊட்டி பத விையக் ைகப்பற்
றிய ஆட் சி யா ளர்கள் சுக ேபாக வாழ்க்ைகைய 
அ  ப விக் கின்றனர் . ஆனால் இன வாத 
மாையக்குள் சிக் குண்ட மக்கள் இந்த ஊழல் 
மற் ம் அதி கார ஷ்பிர ேயாக அர சி யல்வா
திகைள  ெதாடர்ந் ம் ஆத ரித்  வ  கின்
றனர்.  நாட்டின் அரிசி விைல வானத்ைதத் 
ெதாட்டா ம், ஏைனய ெபா ட்களின் விைல 
உச்ச ம ைடந்தா ம், கிைடக் கின்ற வ  மானம் 
ெசல க்கு ேபாதாமல் இ ந்தா ம், வாழ்க்
ைகத்தரம் வீழ்ச் சி ய ைடந்தா ம், இலங்ைக 

ெவளி நா  களில் கடன்பட்  அடி ைம யாகிப் 
ேபானா ம், இலங்ைகயில் உள்ள காணி கள் 
ெவளி  நா   க  க்கு  விற்கப்பட்டா ம் , 
இலங்ைக சீனாவின் குடி ேயற்ற நாடாக 
மாறி னா ம், இலங்ைகயில் வல்ல ர சு களின் 
ஆதிக்கம் அதி க ரித்தா ம் எந்த அரசு இலங்
ைகயில் சி  பான்ைம யினத்ைத ஒ க்கி 
இலங்ைக ராக சிங்கக் ெகாடி ம் ெபௗத்த 
ேமலா திக்கத்ைத ம் நிைல நாட்  கின்றேதா 
அந்த அர ைச ம் அ  சார்ந்த அர சி யல்வா தி க
ைள ம் ெப ம்பான்ைம இன மக்கள் ஆத ரிக்
கின்றார்கள். 
எனேவ இலங்ைகயின் ெப ம்பான்ைம மக்

க க்கு சாப்பா  இல்லா விட்டா ம், உள்ளா
ைடகள் இல்லா விட்டா ம் பர வா யில்ைல. 
இன வாதம் இ ந்தால் அதில் மகிழ்ச் சி ய ைட
கின்றனர். எனேவ தான் அர சி யல்வா திகள் 
இக்ெ காள்ைகைய ன்ென த்  ெசல் கின்
றனர். இந்த நிைல ைம கைள மக்க க்கு 
எ த் க் கூறி மக்களின் அடிப்பைட உளப்
பாங்கில் மாற்றங்கைள ெகாண்  வர ேவண்
டி ள்ள . இந்தப் பணி கைள ன்ென
க்கும் ெபா ப்ைபக் ெகாண் டி ப்ப வர்கள் 
த் தி ஜீ வி க ம், ஊட க வி ய லா ளர்க ேம.  
சில ேவைள களில் த்த காலத்ைத 

ேபான்  மக்க க்கு ெபா  ளா தார ெந க்
க டியின் வலி ெதரி யாமல் இ க்கலாம். 
இரா  வத் தி ம் அரச நி  வ னங்க ளி ம் 
மக்க க்கு நிரந்த ர மான ேவைல வாய்ப் ம் 
சம்ப  ள ம்  கிைடக்கலாம் ,  ச கநல 
ெசலவீ களி ம் இலவசக்கல்வி, இலவச 
ம த் வம் , இலவச சீ ைட , இலவச 
உண , மானிய உண , மானிய உள்ளீ கள் 
என்ற அரசின் பல நலன் ரிச் ெசல கள் 
ெதாடர்ந்  கிைடக்கலாம். 
ஆனால் ம றத்தில் இலங்ைகயின் 

ெபா ப்ப கடன் உய ம், இலங்ைகயின் 
நிலங்கள்  ெவளிநாட்டவர்க க்கு 
வி ற் க ப் ப ம் ,  இ ல ங் ை க யின் 
ெபா  நி வனங்கள்  ெவளிநாட்  
தனிய ா ர் க க்கும்  இலங்ைகயின் 
சில  தைலக க்கும்  விற்கப்ப ம் , 
இலங்ைகயின்  பாவின்  ெப மதி 
இழக்கப்ப ம் ,  இலங்ைகயின் எல்லாத் 
ெதாழில்கைள ம்  ெவளிநாட்டவர்கள் 
ஆக்கிரமிப்பார்கள், இ தியில் இலங்ைக 
மக்கள்  அைனவ ம்  ஆசியாவின் 
வல்லாதிக்கம்  உள்ள  நா களின் 
ைகக்குள்  ஆக்கிரமிக்கப்ப வர் .  அ  
ெதன்னிலங்ைகயில்  சீன ாவ ாக ம் 
வட  இலங்ைகயில்  இந்தியாவாக ம் 
இ க்கும் . இலங்ைக மக்களின் நிைல 
பட்  ேவட்டி கட்ட கன  கண்ட ேபா  
கட்டிய  ேகாவண ம்  களவாடப்பட்ட 
கைதயாகிவி ம்.

ேபராசிரியர் ெச.சந்திரேசகரம்
ெபா ளியல் ைற
யாழ்.பல்கைலக்கழகம் ,yq;ifapd; nghUshjhu,yq;ifapd; nghUshjhu
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அெம ரிக்கா, பிரித்தா னி யா, அ ஸ்
தி ேர லியா ஆகிய நா கள் கடந்த வாரம் 
ஒப்பந்த ெமான்ைற அறி வித்தன. அ
ெவா  பா  காப்  ஒப்பந்தம். இதன் கீழ், 
அெம ரிக்கா ம், பிரித்தா னி யா ம் அ
சக்தி வல்லைம ெகாண்ட நீர் ழ்கிக் கப்
பைல உ  வாக் கு வ தற்கு அ ஸ் தி ேர லி
யா விற்கு உதவி ெசய் ம். 
ஏனிந்த உடன்ப டிக்ைக? என்பைத 
ன்  நா  க ம் ெவளிப்ப ைட யாகக் 

கூற வில்ைல. எனி ம், பசுபிக் ச த் தி
ரத் தி ம், ெதன் சீனக் கட லி ம் ஆதிக்
கத்ைத நிைல நாட்டி சீனாைவ கட் ப்
பாட் க்குள் ைவத் தி ப்ப  தான், 
ன்  நா  க ளி ன ம் ேநாக்கம் என்ப  

உள்ளங்ைக ெநல் லிக்கனி.
உடன்ப டிக்ைக பற்றி கடந்த 16ஆம் 
திகதி அ ஸ் தி ேர லிய பிர தமர் பசப்  
வார்த்ைத களால் விப ரித்தார். ன்  நா
களின் ெதாழில் ட்பம், விஞ்ஞா னிகள், 
பா  காப்  பைட வீ ரர்கள் எல்ே லா ம் 
எல்லா ம் ேசர்ந்  பிராந் தி யத்தின் பந்
ேதா ப தஸ்த்ைத உ  திப்ப த்தல். அதன் 
லம் சக ல க்கும் நன்ைம கிைடக்கச் 

ெசய்வேத தம  ேநாக்க ெமன பிர தமர் 
ஸ்ெகாட் ெமாரிஷன் குறிப் பிட்டார்.
இந்த உடன்ப டிக்ைகக்கு சூட்டப்பட்ட 
ெபயர் 'ஆக்கஸ்' என்ப தாகும். இதன் கீழ், 
அ ஸ் தி ேர லி யாவில் அ  சக்தி ஆற்றல் 
ெகாண்ட நீர் ழ்கிக் கப்பல் ெதாகுதி ஏற்
ப த்தப்ப ம். இதற்கு ஒன்ைற இலக்கு 
நிர்ண யிக்கப்பட் ள்ள தாகத் ெதரி கிற . 
அெம ரிக்கா விற்கும், பிரித்தா னி யா க் 
கும் அ  சக்தி நீர் ழ்கிக் கப்பல்கள் 
உண் . அ ஸ் தி ேர லி யா விற்கு கிைட
யா .
இங்ெ கா  வார்த்ைத விைள யாட்  
உண் . நீர் ழ்கிக் கப்பல்கள் 'அ  சக்தி 
ஆற்றல்' ெகாண்ட ைவ யாக இ க்கலாம். 
அதா வ , அ  சக் தியின் லம் இயங்
கக் கூ டி யைவ. நீர் ழ் கிகள் 'அ  வா 
தங்கள் லம் தாக் குதல் நடத்தக் கூடி ய
ைவ யா க ம்' காணப்ப டலாம். இவற்றில் 
அ  ஆ  தங்கள் இ க்கும்.
சீனா விடம் இ  வைக நீர் ழ் கி க ம் 
உண் . எனி ம், அ ஸ் தி ேர லி யா விற்
காக உ  வாக்கப்ப ம் நீர் ழ் கி களில் 
அ  வா  தங்கள் இ க்க மாட்டா ெதன 
உடன்ப டிக்ைகயில் இைணந்த ன்  
நா  க ம் கூ  கின்றன. தாங்கள் நல்ல
வர்கள் என்  உல கிற்குக் கூற ேவண் ம். 
அத் டன், சீனா விற்கு ச்சாண்டி காட்
ட ம் ேவண் ம்.
அ ஸ் தி ேர லி யா ம் சீனா ம் ஆகக் கூ
 த லாக வியா பாரம் ெசய்  ெகாள் ம் 

நா கள் தான். சமீ ப கா ல மாக இ  நா  க
க்கும் இைடயில் சில பிரச் சி ைனகள். 

அ ஸ் தி ேர லி யா விற்கு ெப  ம ள  

ெபா ட்கைள ஏற்  மதி ெசய் ம் சீனா, 
அதன் மீ  ெபா  ளா தார தைட கைள 
விதிக்கும் அள விற்கு மனக்க சப் க்கள். 
இதற்குக் கார ணங்கள் பல. பா  காப்  
என்ற கண்ே ணாட்டத்தில் மலபார் கூட்  
கடற்பைடப் பயிற்சி என்பைத க் கி ய மா
ன தாக பார்க்கலாம். அெம ரிக்கா, இந் தியா, 
ஜப்பான் ஆகிய நா  க டன் ேசர்ந் , 
அ ஸ் தி ேர லிய கடற்ப ைட யி ன ம் 
கூட்  கடற்பைடப் பயிற் சி களில் பங்
ேகற்ப  ன்ைனய வழக்க மாக இ ந்
த .
சீனா  ட னான உற  க தி, 2007ஆம் 

ஆண்  கடற்பைடப் பயிற் சியில் 
இ ந்  அ ஸ் தி ேர லியா வில கி யி ந்
த . என்ன கார ணத் திற்கா கேவா, 13 வ
ட கால இைட ெவ ளிக்குப் பின்னர் கடந்த 
ஆண்  மீண் ம் இைணந்  ெகாண்
ட . 
இத்த ைகய பின்  லத்தில், அ ஸ் தி
ேர லியா அ  சக்தி ஆற்றல் ெகாண்ட 
நீர் ழ்கிகைளப் ெப  வ , சீனா விற்கு 
எதி ரான நகர்வாகப் பார்க்கப்ப  வதில் 
ஆச்ச ரியம் இல்ைல. 
இத்த ைகய கடற்க லங்கள் சாதா ரண நீர்
ழ்கிக் கப்பல்கைள விட நீண்ட ரம் 

பய ணிக்கக் கூடி யைவ. அதி ேவ க மாக 
ெசல் ம் ஆற்றல் உள்ளைவ. சில நீர் ழ்
கிகள் ராடார் த லான கண்கா ணிப் க் 
க  வி களில் சிக் கு வ ம் கிைட யா . 
சாதா ரண நீர் ழ்கிக் கப்பல்களில் மின்
க லங்கள் பயன்ப த்தப்ப  கின்றன. 
நீர் ழ் கிகள் ெதாடர்ந்  இயங்க ேவண்

 மாயின், மின்க லங்கைள மின்ேனற்றிக் 
ெகாள் தல் அவ சியம். அ  சக்தி நீர்
ழ் கி களில் அத்த ைகய ேதைவகள் 

கிைட யா . எனேவ, இவ்வைக நீர் ழ்
கிகள் நீண்ட காலம் கட க்குள் அமிழ்ந்த
படி இ க்கலாம். பய ணிக்க ம் டி ம்.
ஆக்கஸ் உடன்ப டிக்ைகயின் லம் 
கிைடக்கும் நீர் ழ் கி கைளப் பயன்

ப த்தி, அ ஸ் தி ேர லிய கடற்பைட 
வீரர்கள் ெதன் சீனக் கடல்வைர ெசல்ல 
டி ம். இந்தக் கடற்ப ரப் பிற்கும், இங்

குள்ள தீ  க க்கும் சீனா உரிைம ேகா
வதால், சீனா விற்கும் பிராந் திய நா  க
க்கும் இைடயில் அர சியல் கல் 

நிைல உள்ள . இந்த அர சி யலில் அெம
ரிக்கா சீனாவின் ேபாட் டி யா ளர்க க்கு 
உதவி ெசய்வ  வழக்கம்.
அ  சக்தி நீர் ழ் கி க க்கான 
ெதாழில் ட்பம் அெம ரிக்கா விற்கு ெசாந்
த மா ன . இந்தத் ெதாழில் ட்பத்ைத 
இ  வைர கால ம் அெம ரிக்கா பிரிட்
டைனத் தவிர ேவெறந்த நா  க டன் 
பகிர்ந்  ெகாண்ட  கிைட யா . இப்
ேபா , அ ஸ் தி ேர லி யா விற்கு வழங் கு கி
ற  என்றால், அதன் அர சி யைலப் ரிந்  
ெகாள்வதில் சிரமம் இ க்கா .
இந்த உடன்ப டிக்ைக பிரான்ைஸ ஆத்
தி ரப்ப த் தி யதில், அர சி யைல விட ம் 
ெபா  ளா தாரக் கார ணிகள் க் கி யத்
வம் ெப  கின்றன.
ேகாள ரீதியில் சீனாவின் ஆக் கி ர

மிப்ைப வி ம்பாத நா  களின் பட் டி
யலில் அல்ல  சீன விவ கா ரத்தில் ஒேர 
மாதி ரி யாக சிந் திக்கும் நா  களின் பட் டி
யலில், அெம ரிக்கா, பிரிட்டன், அ ஸ்
தி ேர லியா, இந் தியா  ஆகி ய வற் டன் 

பிரான்ஸூம் இ க் கி ற .
அைத விட ம், அ ஸ் தி ேர லி யா
டன் பிரான்ஸ் 2016ஆம் ஆண்  

ெசய்  ெகாண்ட ேபர ெமான்  க் கி
ய மா ன . இந்தப் ேபரத்தின் அடிப்ப
ைடயில், பிரான்ஸ் 12 நீர் ழ்கிக் கப்பல்
கைள அ ஸ் தி ேர லி யா விற்கு விற்பைன 
ெசய்யத் தயா ராக இ ந்த .
இ  நா  க ம் ேபரத்தில் ைகச்சாத்
திட் டி ந்தன. இத  டாக விநி ேயா
கிக்கப்ப ம் நீர் ழ் கிகள், தாக் குதல் 
நடத் ம் வல்லைம ெகாண்டைவ.
நிகழ் நிைல மாநாட்டின் லம் ஆக்கஸ் 
உடன்ப டிக்ைக பற்றி ேஜா ைபடன், 
ெபாரிஸ் ேஜான்சன், ஸ்ெகாட் ெமாரிஸன் 
ஆகிேயார் கூட்டாக அறி விப்ப தற்கு சில 
வாரங்கள் ன்ன தாகத் தான், அ ஸ்
தி ேர லிய ெவளி வி வ கார அைமச்ச ம் 
பா  காப்  அைமச்ச ம் பிரான்ஸூ ட
னான ேபரத்ைத மீள ம் உ  திப்ப த் தி
யி ந்தார்கள்.
இப்படி ெசய்  விட் , சத்த மில்லாமல் 
அெம ரிக்காவின் ெதாழில் ட்பத்ைதப் 
ெபறப் ேபாவ தாக பிர தமர் ஸ்ெகாட் 
ெமாரிஸன் அறி வித்த ேபா , பிரான்ஸ் 
தைல வர்க க்கு ஆத் திரம் வ  வ  
நியாயம் தான். அ ஸ் தி ேர லியா கில் 
குத் ம் அள விற்கு நம் பிக்ைகத் ேராகம் 

ெசய்  விட்ட ெதன பிெரஞ்சு ெவளி வி வ
கார அைமச்சர் கூறி யதில் உள்ள நியா யத்
ைத ம் ரிந்  ெகாள்ள டி ம். 
தம  நா  க க்கு இைட யி லான 243 
வ  ட கால இரா ஜ தந் திர வர லாற்றில், 
அெம ரிக்கா விற் கு ரிய தம   வைர 
தி ப்பி அைழக்கும் அள விற்குச் ெசன்ற 
பிரான்ஸின் ஆத் தி ரத்ைத ம் ரிந்  
ெகாள்ள டி ம்.
ஏெனனில், அ ஸ் தி ேர லி யா விற்காக 
பிரான்ஸின் கப்பல் கட் ம் கம்பனி 
நீர் ழ்கிக் கப்பல்கைள அைமத் க் 
ெகா க்கும் உடன்ப டிக்ைக 90 பில்
லியன் அெம ரிக்க ெடாலர்கள் ெப  ம தி
யா ன . இ  ைகவி டப்ப ம் பட்சத்தில், 
பிரான் ஸிற்கு ெப  நட்டம் ஏற்ப ம். பலர் 
ேவைல வாய்ப் க்கைள இழப்பார்கள்.
எ  எவ்வா றா ன ேபா தி ம், ஆக்கஸ் 
உடன்ப டிக்ைக விவ கா ரத்தில், பிரான் 
ஸின் பிரச் சிைன அந்நாட்டின் ெசாந்தப் 
பிரச் சிைனேய தவிர, ஐேராப் பிய நா
களின் பிரச் சி ைன யாக இ க்க வில்ைல. 
சீன எதிர்ப்ைபப் ெபா த்த வ ைரயில், 
ஏறத்தாழ சகல ஐேராப் பிய நா க ம் 
ெபா  நிைலப்பாட்ைடேய அ சரிக்கின் 
றன. எனேவ, அெமரிக்கா மீ  பிரான்ஸ் 
ெகாண் ள்ள ேகாபம் விைரவில் தணி 
யலாம் அல்ல  ேகாபத்ைதத் தணிக்க 
ைவக்க நடவடிக்ைககள் எ க்கப்படலாம்.
இந்த உடன்படிக்ைகயின் ஊடாக மீண் 
ம் பனிப்ேபார் நிைலைம உ வாகும் 

எனப் ேபசப்பட்டா ம், இதன் லம் பிரதா 
னமாக இ  விடயங்கேள நடந்தி க்கின் 
றன. இரா வமயமாகி ள்ள ெதன்கிழக் 
காசிய மற் ம் பசுபிக் பிராந்தியத்தில், 
அ ஸ்திேரலியா டனான உடன்படிக் 
ைகயின் லம் பிரித்தானியா மற் ம் 
அெமரிக்காவின் பிரச்சன்னம் நீண்ட 
காலத்திற்கு உ திப்ப த்தப் ப வ  
தல் விஷயம்.
சீனா டன் அ ஸ்திேரலியா ெகாண்டி 
ந்த ெபா ளாதார விவகாரங்கைள ைமய 

மாகக் ெகாண்ட பைக ணர் , பா  
காப் த் ைற ேநாக்கி பரந்  ெமன்
ேம ம் தீவிரம் ெபற் ள்ளைத இரண்டா 
வ  விடயமாகக் க தலாம்.

ரஷ்யாவில் கடந்த வாரம் நைட ெபற்ற 
பாரா  மன்றத் ேதர்தலில் நடப்  அரசுத் 
தைலவர் விளா டிமிர் ட்டின் ஆத ர க் 
கட் சி யான ஐக் கிய ரஷ்யாக் கட்சி ெவற்றி 
ெபற் ள்ள . எனி ம், 2016இல் நைட
ெபற்ற ேதர்த ேலா  ஒப் பி  ைகயில் 
கிட்டத்தட்ட 5 சத வீத வாக்குகள் குைற
வா கேவ ெபற் ள்ள . ம  றம், ரஷ்ய 
ஒன் றிய ெபா   டைமக் கட்சி எதிர்
பார்க்கப்பட்ட ைத ம் விட அதிக வாக் கு
கைளப் ெபற்  பலரின்  வத்ைத ம் 
உயரச் ெசய் ள்ள . அேத ேவைள, 
ஆ ம் ஐக் கிய ரஷ்யாக் கட் சிக்கு ஆத ர
வாக ேதர்தல்களில் ேமாச டிகள் நிகழ்த்
தப்பட்ட தாகக் குற்றச்சாட்  க ம் ன்
ைவக்கப்பட் ள்ளன. 
ெகாேரானப் ெப ந்ெ தாற்  கார ண
மாக இவ்வ டம் ன்  நாட்கள் ேதர்த
க்கான வாக்ெக ப்  நடத்தப்பட்ட . 

அ  மாத் தி ர மன்றி தல் தட ைவ யாக 
இைணயத் தளம் லம் வாக்க ளிப்ப தற்
கான வச தி ம் வழங்கப்பட் டி ந்த . 
பரீட்சார்த்த மாக நைட ெபற்ற இைண
ய வழி வாக்ெக ப்பில் 85 பிராந் தி
யங்கைளக் ெகாண்ட ரஷ்யாவின் 9 
பிராந் தி யங்கள் இைணத் க் ெகாள்ளப்
பட் டி ந்தன. ெசப்ெடம்பர் 17, 18, 19 
ஆகிய திக தி களில் நைட ெபற்ற இந்தத் 
ேதர்தலில் அங் கீ க ரிக்கப்பட்ட 14 அர
சியற் கட் சி க ம், சுேயட்ைச க ம் பங்கு 
ெபற்றன. ‘ மா’ என அைழக்கப்ப ம் 
ரஷ்ய பாரா  மன்றில் உள்ள 450 ஆச
னங்க க்காக நைட ெபற்ற இந்தத் ேதர்
தைலக் கண்கா ணிக்க உள் ர் கண் 
 கா ணிப்பா ளர்க ம் பணியில் அமர்த்தப்
பட் டி ந்தனர். 
ரஷ்ய ேதர்தல் ைற ைம களின் பிர
காரம் 225 உ ப் பி னர்கள் ேநரடி வாக்க
ளிப்  ைற யி ம், மீதி 225 ேபர் கட் சிகள் 
ெபற்ற வாக் கு களின் அடிப்ப ைட யி ம் 
ெதரி  ெசய்யப்ப வர். ேதர்தல் டி
ளின் படி 49.82 சத வீத வாக் கு கைளப் 

ெபற் ள்ள ஐக் கிய ரஷ்யாக் கட்சி 198 
ஆச னங்கைளப் ெபற் ள்ள . இரண்
டா வ  இடத்தில் உள்ள ரஷ்ய ஒன் றிய 
ெபா   டைமக் கட்சி 18.93சத வீத வாக்
கு கைளப் ெபற்  9 ஆச னங்கைளக் ைகப்
பற் றி ள்ள . ன்றா வ  இடத்ைதப் 
ெபற் ள்ள ரஷ்ய லிபரல் ஜன நா யகக் 
கட்சி 7.55 சத வீத வாக் கு கைளப் ெபற்
ள்ள . எனி ம் ேநரடித் ெதரி  லம் 

இந்தக் கட் சிக்கு 2 ஆச னங்கள் மாத் தி ரேம 

கிைடத் ள்ளன. நான்கா வ  இடத்ைதப் 
பிடித் ள்ள உண்ைமக்கான ரஷ்ய நீதிக் 
கட்சி 7.46 சத வீத வாக் கு கைளப் ெபற்
ள்ள ேபாதி ம் 8 ஆச னங்கைள ெவன்
ள்ள  குறிப் பி டத்தக்க .
ஐந்தா வ  இடத்தில் உள்ள திய 
மக்கள் கட்சி 5.32 சத வீத வாக் கு கைளப் 
ெபற் ள்ள . எனி ம் ேநரடித் ேதர்
தலில் இக்கட்சி ஆச னங்கள் எத ைன ம் 
ெவற் றி ெப றாத ேபாதி ம், விகி தா சாரப் 
பிர தி நி தித்  வத்தின் கீழ் இக்கட் சிக்கு 
ஆச னங்கள் கிட்ட வாய்ப்  உள்ள . 5 
வி க்காட் க்கு ேமல் வாக் கு கைளப் 
ெபற்ற கட் சி கேள விகி தா சாரப் பிர தி நி
தித்  வத்தின் கீழ் ஆச னங்கைளப் ெப ம் 
வழி வ ைகேய ரஷ்ய அர சி ய ல ைமப்பில் 
உள்ளைம நிைனவில் ெகாள்ளத்தக்க . 
இேத ேவைள, 0.8 சத வீத வாக் கு கைளப் 
ெபற்ற கட் சி யான ெராடினா ஒ  ஆச
னத்ைத ம், 0.52 சத வீத வாக் கு கைளப் 
ெபற்ற வளர்ச் சிக்கான கட்சி ஒ  ஆச
னத்ைத ம், 0.15 சத வீத வாக் கு கைளப் 
ெபற்ற சிவிக் பிளட்ேபாம் கட்சி ஒ  ஆச
னத்ைத ம், சுேயட்ைசகள் 5 ஆச னங்க

ைள ம் ேநரடித் ேதர்தல் ைறயின் கீழ் 
ெபற் க் ெகாண் ள்ளன. 
விகி தா சார வாக் குகள் பகி ரப்பட்டதன் 
பின்னர் தற்ே பா  ஐக் கிய ரஷ்யாக் கட்சி 
ெமாத்தம் 324 ஆச னங்கைளப் ெபற்
ள்ள . கடந்த ைற ேயா  ஒப் பி ம் 

ேபா  இக்கட்சி தற்ே பா  19 ஆச னங்
கைளக் குைற வாகப் ெபற் ள்ள . அேத
ேவைள கடந்த பாரா  மன்றத்தில் 42 
ஆச னங்கைளப் ெபற் றி ந்த ரஷ்ய ஒன்
றிய ெபா   டைமக் கட்சி இம் ைற 15 
ஆச னங்கைள ேமல தி க மாகப் ெபற் றி க்
கின்ற .

கடந்த பாரா  மன்றில் 23 இடங்
கைளப் ெபற் றி ந்த உண்ைமக்கான 
ரஷ்ய நீதிக் கட்சி இம் ைற 4 இடங்
கைளக் கூ  த லாகப் ெபற் ள்ள . ம
றம் ட்டின் ஆத ர க் கட்சி எனக் க
தப்ப ம் ரஷ்ய லிபரல் ஜன நா யகக் கட்சி 
ெமாத்தம் 21 ஆச னங்கைளப் ெபற் றி க்
கின்ற . எனி ம், இந்தக் கட்சி கடந்த 
ைற ெபற் றி ந்த ஆச னங்கள் 18ஐ 

இழந் தி க் கின்ற . 
அேத ேநரம், தி தாக பாரா  மன்றில் 
ைழ ம் திய மக்கள் கட்சி 13 இடங்
கைளப் ெபற் றி க் கின்ற . அெலக்ைஸ 
ெநச்ேசாவ் எனப்ப ம் ஒ  அழ கியல் 
சாதன தயா ரிப்  நி  வ னத்தின் தைல
வரால் தி தாகத் ெதாடங்கப்பட்ட இந்தக் 
கட்சி தல் ேதர்த லி ேலேய 5 சத வீ தத்
க்கும் அதி க மான வாக் கு கைளப் ெபற்

றி ப்ப  ஆச்ச ரி ய மாகப் பார்க்கப்ப
 கின்ற .
தற்ே பா ைதய நிைலயில் ஆ ம் ஐக் கிய 
ரஷ்யாக் கட்சி பாரா  மன்றில் ெப ம்

பான்ைம இடங்கைளக் ைகப்பற்றி இ ந்
தா ம் அதன் ெசல்வாக்கு ெவகு வாகக் 
குைற வ ைடந்  வ  வைத மைறப்ப தற்
கில்ைல. நைட ெபற்  டிந்த ேதர்தலில் 
51.68 சத வீத வாக் குகள் பதி வா கி யி ந்
தன. 
இ  கடந்த ைறைய விட 3.8 சத
வீதம் அதி க மா யி ம், ஒ  நாட்டில் சரா ச
ரி யாக 50 சத வீத மக்கள் வாக்க ளிக்க ன்
வ ர வில்ைல என்ப  ஜன நா யகத் ேதர்தல் 
ைற ைமயில் அவர்கள் நம் பிக்ைக இழந்

தி ப்பதன் காட் டி யா கேவ ெகாள்ளப்பட 
ேவண் ம். 
உல க ளா விய அடிப்ப ைடயில் மக்களின் 
வாக்க ளிப்  வீதம் அண்ைமக் காலங்
களில் குைறந்  ெகாண்  ெசல் ம் 
ேபாக்கு அவ தா னிக்கப்பட்டா ம், 
இவ்வா  வாக்க ளிப்  வீதம் குைறந்  
ெசல்வ தற்குப் பல்ேவ  கார ணங்கள் 
இ ந்தா ம் இந்தப் ேபாக்கு கவ னத்தில் 
ெகாள்ளப்ப ட ேவண் டிய ஒன்  என்பதில் 
மாற் க் க த்  இ க்க டி யா .
ம  றம், ேசாவியத் ஒன் றிய கால கட்
டத்தில் மிக ம் வ  வாக இ ந்த கட்

சி யான ெபா   டைமக் கட்சி 90களின் 
பின்னான கால கட்டத்தில் மிக ம் வ
வி ழந்த நிைலயில் இ ந்  தற்ே பா  
மீள ம் மக்களின் ெசல்வாக்ைகப் ெபறத் 
ேதாடங் கி ள்ளைம அவ தா னத் க்கு உரி
ய தாக உள்ள . 
ரஷ்ய ெபா   டைமக் கட்சி ந் திய 
தைல  ைற யி னரின் கட் சி யா கேவ இ ந்
த வந்த நிைலைம தற்ே பா  மாற்றம் 
ெபற்  வ  வ  ேநாக்கத்தக்க . இந்த 
நிைலைம மாற்றம் கட் சியின் கடின 
உைழப்பின் ெவளிப்பா டாக ஒ  றம் 
ெதன்பட்டா ம், ம   றத்தில் த லா

ளித் வ ஐன நா யகம் ெதாடர் பி லான மக்
களின் விரக் தியின் அைட யா ள மா க ம் 
ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். 
ஒ  நாட்டில் ஜன நா யகம் நில  கின்
ற  என்ப தற்கான காட் டி யாக நீதி யாக 
நைட ெப ம் ேதர்தல்கேள உள்ளன. 
அவ்வா  நைட ெப ம் ேதர்தல்களில் 
மக்கள் அதி க ளவில் பங்கு ெகாள் ம் 
ேபா , அவர்கள் ஜன நா ய கத்தில் நம்
பிக்ைக ைவத் ள்ளார்கள் என்ப ைத ம், 
ேதர்தல்களில் ேபாட் டி யி ம் கட் சி களில் 
வி ப் க் ெகாண் ள்ளார்கள் என்ப
ைத ம் உ தி ெசய்  ெகாள்ள டி ம். 
வல்ல ரசு நாடான ரஷ்யாவில் ேதர்தல்
களில் பங்கு ெகாள் ம் மக்களின் எண்
ணிக்ைக ெதாடர்ச் சி யாக வீழ்ச் சி கண் 
வ ம் நிைலயில், ஆட் சிையக் ைகப்பற்றி 
விட்ேடாம் என ஒ  கட்சி மார்தட்  வைத 
இரசிக்க டியா . வாக்களித்த மக்களில் 
அதிக வி க்கா  வாக்குகைளப் 
ெபற் ள்ேளாம் எனக் கூ ைகயில், 
வாக்களிக்காதவர்கள் மற் ம் எதிர்த்  
வாக்களித்தவர்கள் அைதவிட ம் அதிக 
வீதமாக இ க்கும் ேபா , அதைன 

ெவற்றி எனச் ெசால்லிவிட டியா . 
இதைனத் ேதர்தலில் பங்குெகாள் ம் 
கட்சிகள் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம்.
ம றம், கட்சிகள் மீ ம், ஆட்சியா 
ளர்கள் மீ ம் அதி ப்தி இ ந்தா ம் தம  
ஜனநாயகக் கடைமைய ஆற்ற ேவண்டிய 
ெபா ப்பில் இ ந்  மக்கள் விலகி 
இ ப்ப  நல்லதல்ல. அவ்வா  நடந்  
ெகாள்வ , மீண் ம் மீண் ம் வி ம்பாத 
சக்திகள் ஆட்சிையப் பிடிப்பதற்ேக 
வழிேகா ம். எனேவ, தம  ெபா ப்ைப 
உணர்ந்  மக்கள் ேதர்தல்களில் வாக்களி 
ப்ப  அவசியமாகின்ற . 
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இந்த அர சாங்க மா ன  ஆட் சிக்கு 
வந்  இரண்  வ  டங்கைள அண் மித்
தி க்கும் இவ்ேவ ைளயில், ெபா ட்
களின் விைல உயர்வால் மக்கள்  திண்
டா டிக்ெ காண் டி க் கி றார்கள். குறிப்பாக 
அர சாங்கத்தின் கீழ் நிைல உத் தி ேயா
கத்தர் உள் ளிட்ட குைறந்த வ  மானம் 
ெப ம் மக்கள் இதனால் ெபரி ம் பாதிக்
கப்பட் ள்ளனர்.  அவர்கேள அப்படி 
திண்டா  ைகயில்  மைல யக ெப ந்
ேதாட்ட  மக்கைளப் பற்றி தி தாக ஒன் ம் 
கூற ேவண் டிய ேதைவ யில்ைல. இந்த 
அர சாங்கம் ஆட் சிக்கு வ  வ தற்கு 
ன்னர் காணப்பட்ட விைல களில் ச  தி

யான விைல உயர் கள் எல்லா ெபா ட்
களின் மீ ம் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளன. 
இந்த விைல ேயற்றங்கள் சிறிய அளவில் 
ஒ  பாய் இரண்  பாய் அதி க ரிப்
பின்றி குைறந்த   5 பாய்  ெதாடக்கம் 
ஆயிரம் இரண்டா யிரம் பாய்கள் வைர 
மிகப்ெப ரி ய ளவில் உயர்ந் ள்ள  ைமைய 
அவ தா னிக்க டி கின்ற . இதில் அர சா 
ங்கம் அ  ம தித்த விைல ேயற்றங்கள் 
இவ்வா  அைமந் தி க்க ம  றம் 
அர சாங்கத்தின் அ  ம தி யின்றி இன் ம் 
பல ெபா ட்களின் விைலகள் உயர்த்
தப்பட் ள்ள ைமைய இங்கு நாம் சுட் டிக்
காட்ட ேவண் ம்.
அர சாங்க மா ன  அரிசி, சீனி, பால்மா, 
எரி வா  ேபான்ற ேநர டி யாக மக்களின் 
பாவைன ெபா ட்கள் மீ  மட் ேம 
கவனம் ெச த் தி வ  கின்ற . இதன் 
விைல ேயற்றங்கள் ெதாடர் பி ேலேய 
பாரா  மன்றத் தி ம் அதற்கு ெவளி
யி ம் கைதக்கப்ப  கின்ற . கட் ப்
பாட்  விைலகள் நிர்ணயிக்கப்ப  கின்
றன. ஆனால் இதற்கு அப்பால் மக்களின் 
அன்றாட வாழ்க்ைக டன் ெதாடர் 

ப ம் சவர்க்காரம், சுகா தாரத் வாய்கள், 
குழந்ைதக க்கான பால்மாக்கள் மற் ம் 
பிஸ்கட் வைககள் ேபான்ற வற்றின் 
விைலகள் எந்த வித ன்ன றி விப்  க ம் 
இன்றி உயர்த்தப்பட் ள்ளன . இதற்
கான அ  ம தி யிைன வழங் கி ய  யார்? 
என்ப  பற் றி ம் இதைன அவர்கள் 
வி ம் பி ய வா  உயர்த்த டி மா? 
என்ப  பற் றி ம் தற்ே பா  ேகள்விகள் 
எ ந் ள்ளன. இதைன ெவளிக்ெ காண்

 வ  வ தற்கான யற் சி யா கேவ இக்
கட் ைர எ  தப்பட் ள்ள . அர சாங்
கத்தின் உ ப் பி னர்கள் எதிர்க்கட்சி 
தைலவர் உள் ளிட்ட ஏைனய சிவில் 
ெசயற்பாட்டா ளர்கள் இ  ெதாடர்பில் 
கூ தல் கவனம் ெச த்தி இதற்கான தீர்

 கைளப் ெபற் க்ெ கா க்க ேவண் ம் 
என்பேத மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும்.
இனி  ெசால்லாமல் ெகாள்ளாமல்  
விைல  அதிகரித் ள்ள  ெபா ட்கள் 
பற் றிய விப ரங்கள் குறித்  கவனம் 
ெச த் ேவாம். இந்த அர சாங்கம் ஆட்
சிக்கு வ  வ தற்கு ன்னர் இ ந்த விைல
க டன் இன்ைறய விைல கைள சுட்

டிக்காட்  வ  ெபா த்த மாக அைம ம் 
என்பதால் இதைன இவ்வா  ஒப் பீ  
ெசய் ள்ேளாம். அர சாங்கத்தின் அ

ம தி டன் விைல ேயற்
றப்பட்ட  ெபா ட்கள் 
விபரத்ைத அ கி ள்ள 
அ ட் ட வ ை ண யி ல் 
அவதானிக்கலாம். 
இந்த  அட்ட  வ  ைண
கைளப் பார்க் கும்ே பா  
அர சாங்கத்தின் அ  ம தி
டன் விைல அதி க ரிக்
கப்பட்ட ெபா ட்கள் சில
வா க ம் மைற  க மாக 
விைல அதி க ரிக்கப்பட்ட 
ெபா ட்கள்  மிக ம் 
அதி  க  மா  க ம்  இ ப்
பைத அவ தா னிக்க டி
கின்ற . இந்த விைல 
அதி  க  ரிப்பில்  சவர்க்
காரம், பற்பைச, பிஸ்கட் 
வைககள் ,  குழந்ைத 
பால்மாக்கள்,ெபண்க க்
கான சுகா தார வாய்கள், 
ேயாகட்  ேபான்றன 
மக்களால் அதிகம் க
ரப்ப ம்  ெபா ட்க
ளா க விளங்குகின்றன . 
மட் மின்றி  கட்டட 
நி ர்ம ா  ணத்   ைறயில் 
அதிகம்  ேகள்  வி  ள்ள 
ெபா ட்க ளான சீெமந் , 
கம்பி உள் ளிட்ட ெபா ட்
களின்  விைல  க ம் 
எவ் வித ன்ன றி விப் 

க ம் இன்றி உயர்த்தப்பட் ள்ள ைமைய    
அவதானிக்கலாம்.  அேத ேபான்  குளி
யலைறயில் ெபா த்தப்ப ம் உப க ர

ணங்கள் பாய்  25 ஆயி ரத் தி லி ந்  30  
ஆயிரம் வைர ம்  , 45 ஆயி ரத் தி லி ந்  
60 ஆயிரம் வைர ம்   ஒேர தட ைவயில் 
உயர்த்தப்பட் ள்ளன .  இவ்வா றான 
விைல அதி க ரிப்  கைள ேமற்ெ காள்ள 
இந் நி  வ னங்க க்கு அ  மதி வழங் கி
ய  யார்? என்பைத வர்த்தக   மற் ம் நிதி 
அைமச்சர் உள் ளிட்ட கர்ேவார் அதி கார 
சைப யி ட ம் மக்கள் வின  கின்றனர். 
மக்களின் வாழ்க்ைக மிக ம் பாதிக்
கப்பட் ள்ள இவ்வா றான நிைலயில் 
அர சாங்க மா ன  ஒன்றன் பின் ஒன்றா க
ெபா ட்களின் விைல கைள அதி க ரித்  
மக்களின் மீ  சுைம கைள சுமத்தி வ
கின்ற . ஆ ம் கட்சி உ ப் பி னர்கள் 
இ  ெதாடர்பில் ேதடி பார்க்காமல் 
அர சாங்கத்தின் ைற யற்ற ெசயற்பா
கள் கார ண மான விைல  அதிகரிப்ைப  

நியா  யப்ப  த்  கின்றனர் .  இன்  
இலங்ைக மக்க க்கு கிைடத் ள்ள ச
ைககள் என்ன என்ப  ெதாடர்பாக வர்த்
தக அைமச்சர் கூ ம் சில க த் க்கள் 
ேகலிக்கூத்தாக உள்ளன .  சீனியின் 
விைல குைறக்கப்பட்ட தாக குறிப் பி டப்
பட்டா ம் நாட்டில் குைறக்கப்பட்ட 
விைலக்கு சீனி கிைடக்க வில்ைல. ச ெதா
சவில் காைலயில் இ ந்  காத் தி ந் ம் 
1 கிேலா சீனி அல்ல  அ ம் கிைடக்
கா மேல மக்கள் வீ  தி ம் ம் அவல 
நிைல ஏற்பட் ள்ள .

பால்மா விைல அதிகரிப் ? 
பால்மா தட் ப்பா  கார ண மான 
நாட்டில் உள்ள மக்கள் ெபரி ம் பாதிப்ப
ைடந் ள்ளனர். இன்  கைட களில் 400 
கிராம் பால்மா  ெபக்கட் ஒன்ைற வாங்
கு வ தற்காக வரி ைசயில் நிற்க ேவண் டிய 
நிைல உ  வா கி ள்ள . கைட களில் 
பால்மா 400 கிராைம வாங்க ேவண்  மா 
யின் 5 ெதாடக்கம் 6 வைர யான ேயாகட் 
கைள வாங்க ேவண் ம். அதா வ  400 
கிராம் பால்மா விற்கு பாய் 605.00 
ெதாடக்கம் – 650.00 வைரயில் ெசல விட 
ேவண்  டி  ள்ள .  இேத  ேவைள 
பால்மா விைலைய 200 பாவால் 
அதிகரிப்பதற்கு அரசாங்கம் ஒப் தல் 
வழங்கி ள்ளைம க்கிய விடயம்.  
இன்ைறய ெபா  ளா தார ெந க்க
டியின் மத் தியில்மக்கள் இதைன

நா  ஓயா நகரில் கடந்த வார ம
ளவில் தி தாக திறந்  ைவக்கப்பட்ட 
ஆரம்ப ைவத் தி ய சாைல விவ காரம் 
அர சி யல்  ம யப்ப த்தப்பட் ள்ள தாக 
இப் பி ர ேதச வாழ் மக்கள் குற்றம் சுமத்
தி ள்ளனர் . நாட்டின் தற்ே பா ைதய 

சூழ் நி ைலயில் ம த்  வ ம ைன களின் 
ேசைவ க ம் ேதைவ க ம் அதி க ரித்
ள்ள நிைலயில், இந்த ைவத் தி ய சா ைல

யா ன  னர் நிர்மாணம் ெசய்யப்பட்  
கடந்த வாரம் திறந்  ைவக்கப்பட்ட .
திறப்  விழா நிகழ் க்கு உரிய 
ைறயில் அைழப்  வி க்கப்ப ட வில்

ைல ெயன்பைத காரணம் காட்டி வ
ெர லியா பிர ேதச சைப யா ன  குறித்த 
ைவத் தி ய சா ைலக்கு நீர் விநி ேயா கத்ைத 
நி த்தி விட்ட தாக சர்ச்ைசகள் எ ந்
தன. எனி ம் குறித்த ைவத் தி ய சாைல 
கட் டிடம் பிர ேதச சைப சட்ட மற் ம் 
ஓ ங்கு விதி க க்கு உட்ப டா  அைமக்
கப்பட்ட கார ணத் தி னா ேலேய இவ்வா  
நடந்  ெகாள்ள ேநர்ந்த  என பிர ேதச 
சைப நிர்வாகம் ெதரி வித் தி ந்த . நீர் 
வளத்ைத ண் டிப்ப ெதன்ப  மனி தா பி
மா ன மில்லாத ெசயற்பா  என்ற எதிர்ப்
கள் கிளம்பேவ ஒ  கட்டத்தில் ேபச்சு 
வார்த்ைதகள் லம் தற்ே பா  நீர் விநி
ேயாகம் வழங்கப்பட் ள்ள தாகத் ெதரி
விக்கப்ப  கின்ற . 

குறித்த ைவத் தி ய சாைல ஆங் கி ேலயர் 
காலத்தில் உ  வா ன தாகக் கூறப்ப 
கின்ற .    ெவள்ைள யர்களின் ஆட்சி 
காலத்தில் நா  ஓ யா வி லி ந்  வ
ெர லியா மற் ம் கந்த பைள ,இரா கைல, 
உடப்  சல்லாைவ வைர இரயில் ேபாக்
கு வ ரத்  இ ந்த ைமைய அைன வ ம் 
அறிவர். தற்ே பா  நா  ஓ யா ேவா  

அ  ற்  ெபற் ள்ள . ெபா ட்கைள 
இல கு வாக ெகாண்  ெசல்வ தற்கு 
இரயில் மார்க்கத்ைத அக்கா லத்தில் ஆங்
கி ேல யர்கள் பயன்ப த் தினர். அந்த 
வைகயில் இப் பி ர ேதச மக்களின் சுகா தார 
நலன் க  திேய அக்கா லத்தில் இந்த 
ஆரம்பப் பி ரி  ைவத் திய நிைலயம் உ
வா கி ள்ள .
மாகாண சைப ைற உ  வா கி யதன் 
பின்னர் இந்த ைவத் திய நிைலயம் 
மாகாண சுகா தார ேசைவகள் திைணக்க
ளத்தின் கீழ் ெகாண்  வரப்பட்ட . 

எனி ம் பிற்கா லத்தில் வ ெர லியா 
ைவத் தி ய சாைல சுகா தார அைமச்சின் 
கீழ் ேநர டி யாக ெகாண்  வரப்பட்  
ேசைவகள் விஸ்த ரிக்கப்பட்ட பின்னர் 
நா  ஓயா மற் ம் அதைன சூழ ள்ள 
ெப ந்ே தாட்ட பகு தி கைளச் ேசர்ந்த 

மக்கள் தம  ம த் வ ேசைவ கைளப் 
ெபற் க்ெ காள்ள அங்கு ெசன்றனர்.
மாகாண சுகா தார திைணக்க ளத்தின் 
கீழ் இந்த ைவத் திய நிைலயம் மிக ம் 
குைறந்த  வளங்க   ட ம்  உரிய 
வச திகள் இன் றி ம் இயங்கி வந்ததன் 
கார ண மாக,   இைத  அபி வி த்தி ெசய்ய 
ேவண் ம் என்ற ேநாக்கத்தில்,  மாகாண 
சுகா தார ேசைவகள் திைணக்களம்     
யற் சிகள் ேமற்ெகாண்ட . அதன்  

பய னாக கடந்த 2000 ஆம்  ஆண்  
தல் இந்த ஆரம்ப ைவத் தி ய சா ைலைய 

தி த்தி அைமப்ப தற்கு பல யற் சி
கைள ேமற்ெ காண்ட ேபாதி ம் அைவ 
ெவற் றி ய ளிக்க வில்ைல.
இவ்வா றான ஒ  நிைலயில் கடந்த 

2019 ஆம் ஆண்  ஆசிய அபி வி த்தி 
வங் கியின் ஆரம்ப ைவத் திய நிைல

யங்கைள அபி வி த்தி ெசய் கின்ற 
ேவைலத் திட்டத்தின் கீழ் இந்த ைவத் தி
ய சா ைலக்கு 36.5 மில் லியன் பா கடன் 
அடிப்ப ைடயில் வழங்கப்பட்ட .
இந்த ைவத் தி ய சா ைலைய ன ர
ைமத்   திய வச தி க டன் கூடிய 
கட் டிடம் தள பா டங்கள் என்ப ன ம் 
வழங் கு வ தற்கும் இந்த திட்டத்தில் உள்
வாங்கப்பட்ட .அதன்படி கடந்த 2019 
ஆம் ஆண்  கட் டிட னர் நிர்மாண 
ேவைலகள் ஆரம் பிக்கப்பட்  இரண்  
வ  டங்களின் பின்னர்   பணிகள்   

ைம யாக நிைற  ெசய்யப்பட்  கடந்த 
16.09.2021 அன்  மக்கள் பாவ ைனக்
காக இந்த ஆரம்ப ைவத் திய நிைலயம் 
திறந்  ைவக்கப்பட்ட .
இந்த ைவத் தி ய சா ைலயின் ல மாக  
இப்ப கு தியில் வாழ்ந்  வரக் கூ டிய சுமார் 
20,000 ெபா  மக்கள் நன்ைம ெப
வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்ப  கின்ற .
இந்த ைவத் தி ய சா ைலயின் சுற்  வட்டா
ரத்தில் பல ெப ந்ே தாட்டங்கள் அைமந்
தி ப்பதால் அவர்கள் இதன் ல மாக 
பய ன ைட வார்கள் என்ப ம்  வ ெர
லியா ெபா  ைவத் தி ய சா ைலக்குச் 
ெசல் ம் மக்களின் எண் ணிக்ைகைய 
கட் ப்ப த்  வ ேம இதன் ேநாக்கங்க
ளாக இ ந்தன. காரணம் இந்த  பகு திைய 
ேசர்ந்த வர்கள் ைவத் திய  ேதைவ க க்
காக வ ெர லியா ெசன்  வர ேவண் 
மாக இ ந்தால் அவர்கள் தங்க  ைடய 
ஒ  நாள் ேவைல ைய ம் ேபாக் கு வ ரத்
க்காக ஒ  ெதாைகைய ெசல  ெசய்ய   

ேவண் டிய நிைல காணப்பட்ட .
அ  மாத் தி ர மன்றி இர  அவ சர 
ேதைவ க க்காக ேநாயா ளி கைள வ
ெர லி யா விற்ேக  ெகாண்  ெசல்ல 
ேவண் டி யி ந்த . அந்த வைகயில் 
இந்த ைவத் தி ய சாைல னர் நிர்மாணம் 
ெசய்யப்பட்  திறந்  ைவக்கப்பட் ள்
ள ைம யா ன  இங் குள்ள மக்க க்கு 
ெப ம்  நன்ைமைய  ஏற்ப  த் ம் 
அேத ேநரம் தங்க  ைடய ைவத் திய 
ேசைவ கைள இல கு வாக ெபற் க் ெகாள்
ள ம் டி ம். மக்கள் நல க்காக இந்த 
ைவத் தி ய சா ைலைய ேமம்ப த் ம் 
திட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட்  திய 
கட் டிட வச தி க டன் ைவத் தி ய சாைல 
திறந்  ைவக்கப்பட்டா ம் கூட , பல 
ேபாராட்டங்க க்கு மத் தி யி ேலேய 
அ ம்  நைட ெபற் ள்ள . நிகழ் விற்கு 
வ ைக தந் தி ந்த 
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இ க் கூரான்

எஸ்.தியாகு– வெரலியா

kiy af kf; fspd; Rfh jhu Njit fis mgp tp Uj;jp nra;a 
Ntz; b aJ ,d; iwa fhyj;jpd; fl; lh a khFk;. Et nu ypah 
khtl; l kh dJ 44 tUl ghuh S kd;w gpu jp ep jpj; J tj; ijAk; 
mikr;Rg; gj tp f isAk; nfhz; b Ue; jhYk; ,q;F xNu xU 

itj; jp a rhiy khj; jp uNk Rfh jhu mikr;rpd; fPo; tU fpd; wJ.

ehD Xah Muk;g  gpupT 
itj; jp a rh iyAk; 

ru;r; ir fSk;

ahU ila mD k jpapy; ahU ila mD k jpapy; 
nghUl; fspd; tpiyfs; nghUl; fspd; tpiyfs; 

mjp f upf; fg; gl; ld?mjp f upf; fg; gl; ld? 

(2ஆம் பக்கம் பார்க்க...)

(2ஆம் பக்கம் பார்க்க...)

murhq;fj;jpd; mDkjpAld; tpiyNaw;wg;gl;l nghUl;fs; 

nghUs; 2019 
mf;Nlhgu;

2021 
(Mf];l;)

tpiyNaw;wk;

rikay; vupthA (yhg;) &gh 1483.00 &gh 1856.00 &gh 363.00

muprp (ehL) &gh 80.00 – 
94.00

&gh 120.00 – 
130.00

&gh 40.00 – 
36.00

rPdp &gh 85.00 – 
100.00

&gh 210.00 &gh 125.00

fpoq;F (Njrpa) &gh 238.00 &gh 295.00 &gh 57.00

fliy (1fp) &gh 225.00 &gh 370.00 &gh 145.00

gaW (1) &gh 340.00 &gh 830.00 &gh 490.00

mDkjpapd;wp tpiyNaw;wg;gl;lg; nghUl;fs; 

nghUs; 2019 
mf;Nlhgu;

2021 
(Mf];l;)

tpiyNaw;wk;

kh (NfhJik) &gh 85.00 &gh 100.00 &gh 15.00

rd;iyl; rtu;f;fhuk; 
(125fp)

&gh 53.00 &gh 60.00 &gh 07.00

NggpNrhg; (100fp) &gh 63.00 &gh 70.00 &gh 07.00

rpd;dntq;fhak; &gh 244.00 &gh 432.00 &gh 188.00

Njq;fha; vz;nza; (1yP) &gh 320.00 &gh 710.00 – 
750.00

&gh 390.00 – 
430.00

gw;gir (rpf;dy;-rpwpaJ) &gh 48.00 &gh 53.00 &gh 05.00

kQ;rpgp];fl; &gh 110.00 &gh 130.00 &gh 20.00

fpwPk; fpNuf;fu; (ngupaJ) &gh 210.00 &gh 240.00 &gh 30.00

Rfhjhu-Jtha; (Eva) &gh 145.00 &gh 155.00 &gh 10.00

Nahfl; (75fp) &gh 35.00 &gh 45.00 &gh 10.00

Foe;ij ghy;kh (NAN) &gh 990.00 &gh 1100.00 &gh 110.00

Nfhop ,iwr;rp (1fp) &gh 530.00 &gh 650.00 – 
680.00

&gh 120.00 – 
150.00

kQ;rs; (1fp) &gh 400.00 &gh 5000.00 &gh 4600.00

cOe;J (1fp) &gh 450.00 &gh 1600.00 &gh 1150.00

rPnke;J 1 %il &gh 1005.00 &gh 1050.00 – 
1200.00

&gh 45.00 – 
195.00

fk;gp 10kpkP &gh 580.00 &gh 765.00 – 
780.00

&gh 185.00 – 
200.00

fk;gp 12kpkP &gh 1020.00 &gh 1170.00 &gh 150.00

பைழய ேதாற்ற ம் திய ைவத் தி ய சாைல கட் டி ட ம்
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ேதாட்டங்கைள தனி யா க்கு 
விற்கும்  நட  வ  டிக்ைககள்  குறித்  
அண்ைமக் கால மாக பிரஸ்தா பிக்கப்
பட்  வ  கின்றன. அைமச்ச ரைவ அங்
கீ கா ரத் டன் கண்டி, வட்ட வைள பகு தி
களில் 1100 ஏக்கர் காணிகள் இவ்வா  
தனி யா க்கு விற்பைன ெசய்யப்பட்   
நாட்டில் பால் உற்பத் திைய அதி க ரிக்கத் 
திட்ட மிட் ள்ள தாக ெதரி விக்கப்ப 
கின்ற . எனி ம், காணி சுவீ க ரிப்பின் 
ேபா  ெதாழி லா ளர்க க்கு பாதிப்  ஏற்
ப ம் என்ப ம் சுட்டிக் காட்டப்பட்  
வ  கின்ற . அர சாங்கம் மாற்  நட வ
டிக்ைகைய ேமற்ெ காள் மா, ேதாட்டத் 
ெதாழி லா ளர்கைள சி  ேதாட்ட உரி
ைம யா ளர்க ளாக மாற் மா  என்ப ம் 
ேகள்விக் குறி யா கேவ இ ந்  வ
கின்ற .

மைல ய க ம்
ஊடக சந் திப்  க ம்

நாட்டில் ஜனா தி பதி, பிர தமர் மற் ம் 
அைமச்சர்கள் காலத் க்குக் காலம் 
ஊடக சந் திப்  கைள நடத்தி வ  கின்
றார்கள். அர சாங்க தகவல் திைணக்க
ளத்தில் அைமச்ச ரைவ டி  கைள அறி
விக்கும் ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்  மாதந் 
ேதா ம் நடத்தப்பட்  வ  கின்ற . 
இலங்ைகயில் உள்ள சகல ஊடக நி  வ
னங்க க்கும் அைழப்  வி க்கப்ப ம் 
ேபா ,அவர்கள் தம  சந்ேத கங்கைள 
ேகள் வி க ளாகக் ேகட்  ஊட கங்களில் 
ெவளி யி  கின்றார்கள்.

 இவ்வா  இடம்ெபற்  வ ம் 
ஊடக சந் திப்  களின் லம் இ  வைர 
சாதிக்கப்பட்டைவ  என்ன என்   ெதரி
ய வில்ைல. ஆனால், இைத விட கண்டி 
மாவட்டத்தில் தம  க ல் பதிவின் 
லம் ஒ வர் ெதாழி லா ளர்களின் பிரச்

சி ைனைய ஆடம்ப ர மில்லாமல் அைம
தி யாக ெவளிப்ப த் தி ள்ளைம அைன
வரின் கவ னத்ைத ம் ஈர்த் ள்ள .

 ெதாழிலாளிக்கு எதிராக வழக்கு
கண்டி மாவட்டத்தில் இ.ெதா.கா உப த
ைல வ ராக இ ந்  நீண்ட கால மாக 
ெதாழிற்சங்க, அர சியல் பணி களில் 
ஈ  பட்  வ ம் ைர  மதி  க ராஜா, 
மத் திய மாகாண சைப உ ப் பி ன ராக 
பதவி வகித்தவர். வின மக்க ள ம் 
நன்ம திப்ைபப் ெபற்றவர். அண்ைமயில் 
ஓய்  ெபற்ற ேதாட்டத் ெதாழி லாளி ஒ
வ க்கு எதி ராக 100 மில் லியன் பா 

(10 ேகாடி) நட்ட ஈ  ேகாரி ேதாட்ட 
நிர்வாகம் வக்கீல் ேநாட்டீஸ் அ ப்பி 
ைவத் ள்ள விப ரத்ைத அவ ர  க ல் 
வாயி லாக ெவளிப்ப த் தி ள்ளார்.
மக்கள் ேதாட்ட அபி வி த்திச் சைப 
க்குச் ெசாந்த மான (JEDB) நாவ லப் பிட் டிய 
நாகஸ்தன்ன ேதாட்டத்தில் உள்ள 435 
ஏக்கர் காணிைய தனியார் கம்ப னிக்கு 
வழங்க காணி அள வீ  ெசய்ய நட வ டி 
க்ைக எ க்கப்பட்ட ேபா , கடந்த 

ஆகஸ்ட் மாதம் 16 ஆம் திகதி ெதாழி லா
ளர்கள் அைத எதிர்த்  கவன ஈர்ப் ப் 
ேபாராட்டம் ஒன்ைற நடத் தி ள்ளார்கள். 
அந்த ேநரத்தில் ேதாட்ட நிர்வா கத்
தி  ன  க்கும்  ெதாழி  லா  ளர்க  க்கும் 
இைடயில் பரஸ்பரம் க த்  ரண்பா
கள் ஏற்பட் ள்ளன.
2014ஆம் ஆண்  இந்தத் ேதாட்
டத்தில் ஓய்  ெபற்ற ெதாழி லாளி 

ஒ வர் ேதாட்ட கா ைம யா ள ரிடம் 
ெதாழி லா ளர்க க்கு கிைடக்க ேவண் 
 டிய EPF,ETF மற் ம் ேசைவக்கால பணம் 
ஆகி யைவ பல வ  டங்க ளாக கிைடக்
காமல் உள்ளைத சுட்டிக் காட் டி ள்ளார். 
அேத ேநரம் சட்ட ரீதி யாக ெதாழி லா ளர்க
க்கு வழங்க ேவண் டிய ெகா ப்ப ன 

கைள வழங்காமல்  தனியார் கம்ப னிக்கு 
காணிைய விற்ப  ெதாடர்பா க ம் 
ேகள்வி எ ப் பி ள்ளார்.
இந்த  விடயம்  ெப ம்பான்ைம 
ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன் றி ம் 
ெவளி யாகி இ ந்ததாம் .  இதற்குக் 
காரணம் அந்தத் ெதாழி லா ளிதான் என்
பதால் அவ க்கு எதி ராக வழக்குத் 
தாக்கல் ெசய்யப் ேபாவ தா க ம், 14 நாட்
க க்குள் பதில் வழங்கா விட்டால் 100 
மில் லியன் பா நட்ட ஈ  ெகா க்க 
ேவண் ம் என் ம் JEDB யினர் வக்கீல் 
ேநாட்டீஸ் அ ப் பி ள்ளார்களாம்.
ெப ந்ே  த ாட்ட  வர  ல ா ற்றில் 

ெதாழி லாளி ஒ வர் 
தன  உரி  ைமக்
காக குரல் எ ப்
பிய ேபா , ேகாடிக் 
கணக்கில்  நட்ட 
ஈ  ேகாரி வக்கீல் 
ேநாட்டீஸ் அ ப் 
வ  இ ேவ தல் 
த ட  ை வ  ய ா கு ம் 
என் ம்  மதி   க
ராஜா  ெதரி  வித்
ள்ளார். ேதாட்டத் 

ெதாழி லா ளர்கைள 
அடக்கி  ஒ க்கி 
ைவப்பதில் ஆங்

கி ேலயர் காலத்ைத விட இப்ே பா  
அரா ஜகம் தைல க்கி வ  கின்ற  
என்ப தற்கு இந்த சம்பவம் ஓர் எ த் க் 
காட்டாகும். இந்த நிைலைம ஏைனய 
பகு தி க க்கும் விஸ்த ரிக்கும் ேபா  
ெதாழி லா ளர்களின் நிைலைம இன் ம் 
ேமாச மாகி வி ம் என்பதில் ஐய மில்ைல. 
அேத ேநரம் கடந்த 15 வ  டங்க க்கு 
ேமலாக மக்கள் ேதாட்ட அபி வி த்தி 

சைபக்குச் ெசாந்த மான ேதாட்டங்களில் 
ேவைல ெசய்த ெதாழி லா ளர்க க்கு 
ேசர ேவண் டிய சட்ட ரீதி யான ெகா ப்
ப ன கள் சுமார் 3000 மில் லியன் பா 
இ  வைர கிைடக்காமல் உள்ள தா க ம், 
குடி யி ப் கள் அடிப்பைட உட்கட்ட
ைமப்  வச தி க ேளா  பரா ம ரிக்கப்ப டா 
மல் உள்ள தா க ம், பல வ ட கால மாக 
ேதயிைலத் ெதாழிற்சாைல டப்பட்
ள்ள தா க ம் ெதரி விக்கப்பட் ள்ள .

ேதாட்டங்கள் பிரித் க் 
ெகா க்கப்பட் ள்ளன

அம ரர்கள் ெசௗமி ய ர்த்தி ெதாண்
டமான் ,  ஆ  கன்  ெதாண்டமா 
ஆகிேயாரின்  காலப் பகு தியில் கண்டி 
மாவட்டத்தில் பல ேதாட்
டங்கள்  ெதாழி  லா  ளர்க
க்குப் பிரித் க் ெகா க்

கப்பட்  ள்ள  விப  ரங்க
ைள ம் மதி  க ராஜா ெதரி
வித்தார். கலஹா அம்ப ல
மான ேதாட்டம் நட்டத்தில் 
இயங் கி யதால் அங் கி ந்த 
84  ெதாழி லா ளர்க க்கும் 
தலா ½ ஏக்கர் காணி வீதம் 
பகிர்ந்த ளிக்க ப்பட்  சி  
ேதயிைலப் பயிர்ச் ெசய்ைக ேமற்
ெகாள்ளப்பட்  வ  கின்ற . பட் டி யா கம 
தனியார் ேதாட்டத்தில் தலா 30 ேபர்ச் 
காணி வீத ம், ம ல் சீம, நக்கில்ஸ், 
மற் ம் ெதல்ெத னிய, கேல கல ேதாட்
டங்களில் தலா ½  ஏக்கர் காணி ம்,பல்
ேல கல ேதாட்டத்தில் 320 கு ம்பங்க
க்கு தலா 20 ேபர்ச் காணி ம், தி தாக 

தி  மணம் டித்த வர்க க்கு தலா 10 
ேபர்ச் காணி ம், மாெப ரி தன்ன விக்
ேடா ரியா ேதாட்டத்தில் 350 கு ம்பங்க
க்கு தலா 40 ேபர்ச் வீத ம் இன் ம் 

சில ேதாட்ட க ளி ம் காணிகள் பகிர்ந்த
ளிக்கப்பட் டி ந்தன.

ஜீவன் ெசய்யப்ேபாவ  என்ன?
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்கள் எந்த விதத்
தி ம் பாதிக்கப்படக் கூடா  என்பதில் 
இ.ெதா.கா. தைல வர்கள் தாம் உயி ேரா  

இ ந்த காலத்தில் மிக ம் அக்க ைற
டன் ெசயற்பட்  வந் ள்ளார்கள் . 
இைதத் தான் மைல யகத் தைல வர்கள் 
அைன வ ம் காலந்ே தா ம் வலி 
த் தி ம்  வ  கின்றார்கள். இப்ே பா  

ெபா ச் ெசய லா ள ராக இ க்கும் இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்டமான் 
காணி சுவீ க ரிப்  விட யத்தில் எத்த
ைகய நட வ டிக்ைகைய எ த்  ெதாழி
லா ளர்கைளக் காப்பாற்றப் ேபாகின்றார் 
என்பேத இன்  எ ந் ள்ள ேகள் வி
யாகும்.
வட்ட வைள ம ண்ட்ஜீன் ேதாட்
டத்தில் பாற்பண்ைணக்காக காணி சுவீ க
ரிக்கப்ப ட ள்ள . இங்கு ெதாழி லா ளர்க

க்கு தலா ½ ஏக்கர் காணி 
பகிர்ந்த ளிக்கப்ப ம் என்  
கூறப்ப  வ  உண்ைமயா? 
அேதேபால்  கண்டி மாவட்
டத் தி ம் பதிக்கப்ப ம் 
ெதாழி  லா  ளர்கள்  எத்த
ைகய  நிவா  ர  ணத்ைதப் 
ெப  வார்கள் என்ப தற்கு 
உத்தரவாதம்  ஏேத ம் 
வழங்கப்பட் ள்ளதா? இ  
ெதாடர்பாக அரசாங்கத்தில் 

அங்கம் வகிக்கும் இ.ெதா.கா. வினர் 
பாரா மன்றத்தில் வாய் திறக்காமல் 
இ ப்ப  மக்கள்  மத்தியில் 
அதி ப்திைய ஏற்ப த்தி வ கின்ற . 
ேம ம்  ெப ம்பாலான ேதாட்டங் 
களில் ெப ம்பான்ைம மக்க க்கு 
காணிகைள பிரித் க் ெகா ப்பதில் 
காட்டப்ப ம் அக்கைற ெதாழிலாளர்கள் 
விடயத்தில் காணப்ப வதில்ைல என்ற 
குற்றச்சாட் ம் ன்ைவக்கப்பட்  வ  
கின்ற . எனேவ  மைலயக அரசியல் 
வாதிகள் ெவ மேன ஊடக சந்திப்  
கைள நடத்தி அறிக்ைககள் வி வைத 
மாத்திரம் ேமற்ெகாள்ளாமல்  பாரா மன் 
றத் க்கு ெவளிேய ம் உள்ேள ம் 
ஒற் ைமயாக இ ந்  ஆக்க ர்வமான 
நடவடிக்ைககைள எ ப்பேத ெபா த்த 
மாக இ க்கும் என்பைத உணர்ந்  
ெசயற்பட ன்வ வார்களா?

அவி சா வைள  எ ம் ெப ம்பான்
ைம யினர் அதிகம் வசித்  வ ம்  பிர ேத
சத்ைத சூழ ள்ள சி  பான்ைம மக்களின் 
சட்ட காவ ல னாக விளங் கிய சிேரஷ்ட 
சட்டத்த ரணி ஈ. எம்.எஸ். ேஜார்ஜ்  தமிழ் 
உலகம் நன்க றிந்த வழக்க றி ஞ ராவார். 
சிறந்த  பண்பா ள ராக விளங்கிய அவைர 
ெகாேரானா என்ற க  ைண யற்ற காலன்,  
21.08.2021 அன்  கவர்ந்  ெசன்  
விட்டான். ேசாகத் தி ம் ெப ஞ்ே சாகம் 
அவ ர  ைண வி யா ைர ம் அவர் அறி
யா ம ேலேய அவர் இறப்ப தற்கு தல் 
நாள் ெகாேரானா பலி ெய த்  விட்ட . 
அவர்களின் மரணம் ,  ஒ  ெபாய்
யான தக வ லாக இ ந்  விடக் கூடாதா 
என்  அவர்கைள அறிந்த உள்ளங்கள் 
அப்ே பா  ஏங் கித்த வித்தன. ஆனா ம் 
மர ணத் தி ம் கண வ ம் மைன வி ம் 
ேசர்ந்ேத பய ணித் ள்ளனர்.
தி  வாளர்  ேசாமி அைடயார் ேமாசஸ் 

ஏப்ரஹாம், தி  மதி  த்ைதயா ஜீவ
ரத் தினம் தம்ப தி களின் தல்வ னாக 
03.01.1943 இல் பிறந்
தவர்  ேஜார்ஜ். தன  10 
வய  வைர ெபற்ே றார்
க ளி டேம கல்வி பயின்ற 
அவர் அவி சா வ ைள யி
ள்ள  னித மரியாள் 

பாட சா ைலயில் ஆங் கி ல
ெமாழி ல மாகக் கல் வி  
 ப யின்  சித் தி ய ைடந்  
ேபரா தைன பல்க ைலக்
க ழ கத்தில்  1969 ஆம் 
ஆண்  சட்ட  மாணி 
பட்டம் ெபற்றார். 
பின்னர் சட்டக்கல்  ரியில் ேசர்ந்  
சட்டத்த  ர  ணி  யாக  சித்  தி  ய  ைடந்  
1970 களின் ற்ப கு தியில் வழக்
க றி ஞ ராக அவி சா வ ைளயில் தடம் 
பதித்த ஒ  மண்ணின் ைமந்தர் என 

கூறலாம். சுமார்  50 வ ட காலம் 
அவிசாவைளயில் வாழ்ந்  வரக்கூடிய 

சி பான்ைம  மக்களின் 
சட்டப்பிரச்சிைனகைள 
தீர்த்  ைவத்த  ஒ  
அற் த மனிதர் இவர் . 
ெதாடர்ச்சியாக  அைர 
ற்ற ாண்  க ாலம் 

அவிசாவைள  நீதவான் 
நீதிமன்றில் இவர  குரல் 
ஒலித் க்ெகாண்டி ந்த  
என் ப  எ வ்வள  
கனதியான விடயம்? 
இவர் ெதாழி ைல ஆ ரம்
பித்த காலத்தில் இ.ெதா  

கா  சார்பில் ெதாழில் நீதி மன்றங்களில் 
ெதாழி லா ளர்களின் சார்பில் ெபரி ம் 
வாதாடி வந்தார். பின்னர் சிவில் வழக்
கு களில் ேதர்ச் சி ம் நி  ணத்  வ ம் 
ெபற்  அந்தத் ைறயில் பல ம் 

ேபாற் ம் வழக்க றி ஞ ராக தன  இ தி 
காலம் வைர பணி  ரிந்தார்.  தமிழ் 
ேபசும் உலகம் அவைர அறிந் தி ந்தைத 
காட் டி ம் ெப ம்பான்ைம இன மக்கள் 
அவைர நன்க றிந் தி ந்தனர். மன தார 
அவைர ேநசித்தார்கள். நில  ைடைம 
ெபற் றி க்கும் அவர்க க்கு தான் 
சிவில் வழக் குகள் அதி க மா க வி க்கும். 

 சட்டத்த ரணி ேஜார்ஜ் மீ  ெகாண்ட 
நம் பிக்ைக ம், விசு வா ச ம் அவர்கைள 
ெபரி ம் அவர் பால் ஈர்த்தன. பல தசாப்
தங்க ளாக காைல 8.15 மணிக்ேக அவி சா
வைள   ெகா ம்   மார்க்கத்தில்  ன்
னா ள்ள தன  காரி யா ல யத்தில் அவர் 
அமர்ந் தி ப்ப ைத ம், கட் சிக்கா ரர்கள் 
ஒ வர் பின் ஒ  வ ராக அவ டன் உைர
யா  வ ம் ஒ  மாறாத நித்ய காட் சி யாக 
இ க்கும். நீதி மன்றங்களில் ஒ  மன் றி
லி ந்  மற்ெறான் றிற்கு அவர் விைரந்

 ெகாண் டி ப்பார். மனக் கண்ணில் 

ேதான் ம் இக்காட் சிகள் இப்ெ பா  
மைறந்  விட்டன. சிவில் வழக் குகள் 
சம்பந்த மாக மிக ம் க்க மா ன  
அ றி ைவ ம் அ  ப வத்ைத ம் ெபற் றி
ந்த அவ ரிடம் பிற வழக்க றி ஞர்க ம் 

ஆேலா சைன ெபற்  வந்தனர். ச  தா
யத் திற்கும்,நாட் க்கும் இன் ம் எவ்வ
ளேவா ேசைவ யாற்ற வி ந்த ஒ  நல்ல 
மனி தைன ெகாேரானா என்ற காலன் 
கவர்ந்த ெசன்  விட்டான். 
அவ க்கு இரண்  ெபண் பிள்ைள 
க ம்,ஒ  மக ம் உள்ளனர். அைன 
த்  சட்டத்தரணிகளின ம்  சார்பில் 
எம  ஆத்மார்த்த அஞ்சலிைய அவ க் 
கும் ,  அவரின் ைணவியா க்கும் 
கண்ணீர் மல்க ெச த் கின்ேறாம் . 
மட் மின்றி  பாதிக்கப்பட்ட அவர  
இ  பிள்ைளக ம் குணமைடய ம் 
இைறவைன பிரார்த்திக்கிேறாம்.

சட்டத்தரணி ேக.டி. சண் கம்
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பானா. தங்கம்

10 Nfhb &gh el;l <L Nfhup njhop yh spf;F Nehl;B];
Njhl;lj; njhop yh su; fis epu; thfk; eRf;Fk; nrayh?

வாங்கிக் ெகாள்ள டி மா என்பைத அர சாங்கம் 
சிந் தித்  ெசயற்பட ேவண் ம்.
அேத ேபான்  திய நிதி ய ைமச்சர் பத விக்கு 
வந்த டன் ம ந்  ெபா ட்களின் விைல க ம் 
உயர்த்தப்பட் ள்ளன.  இதனால் ெகாவிட் ேநாய்க்
காக பயன்ப த் ம் ெபர சிட்டேமால் வில்ைலயின் 
விைல ம் உயர்ந் ள்ள  என்ப ைத ம் இவ் வி
டத்தில் சுட் டிக்காட்ட ேவண் டி ள்ள . தற்ே பா
ைதய அர சாங்க மா ன  ேதர்தல் காலங்களில் மக்க
க்கு வழங் கிய வாக் கு  தி கைள நிைன  ப த் 

வ  காலத்தின் ேதைவ யாகும். காரணம் இவர்கள் 
குறிப் பிட்ட வாக் கு  தி களில் ஒன்ேற ம் இவ் வி
ரண்  வ  டங்களில் நிைற ேவற்றப்பட் ள்ளதா? 
என்பைத அறிந்  ெகாள்ள இ  அவ சி ய மாகும். 

குறிப்பாக குைறந்த வ  மானம் ெப ம் மக்க க்கு 
இவர்கள் வழங் கி ள்ள ச  ைக கைள அறிந்   ெகாள்
ள ம் இ  வழி வ குக்கும்.
விைலையக் குைறப்ேபாம் !  ெபா ட்கைள 
அள்ளிக் ெகா ப்ேபாம்! ைககளில் காசிைன தவழ 
வி ேவாம்!  தி  ம ணத் திற்கு பாய்  200,000! 
வீெடான் ! அர சாங்க ஊழி யர்க க்கும் தனியார் 
ஊழி யர்க க்கும் சம்பள அதி க ரிப் ! நாட்டின் பா
காப் பிற்கு ன்  ரிைம!
என்பன அவற்றில் சில வாகும். எனி ம் இந் நி
ைல யிைன ஏற்ப த்த ஏேத ம் நட வ டிக்ைக எ க்
கப்பட்டதா என்பேத இன்ைறய பிரச் சி ைன யாகும். 
இந்த அர சாங்கம் மக்க க்காக குைறத்த  என்ன? 
என்ப  பற் றி ம் நாம் சிந் திக்க ேவண் டி ள்ள .
அதைன கீழ்வ  மா  பட் டியல் இட்  காட்ட 
டி ம்.

* ெகாேரானா நிவா ர ணத்ைத 5 ஆயிரம் பா வி லி
ந்  2 ஆயிரம் பா வாக குைறத்தைம.

* நாட்டில் ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் பி.சி.ஆர். பரி ேசா த
ைன களின் எண் ணிக்ைகைய குைறத்தைம.

* தனி ைமப்ப த்  ப வர்க க்காக வழங்கப்பட்ட 
உண ப் ெபாதிைய குைறத்தைம.

* எரி வா வின் அளைவக் குைறத்தைம.
* நாட் டி  ைடய இயற்ைக வளங்கைளக் குைறத்
தைம.

* அர சாங்க ஊழி யர்க க்கு வழங்கப்ப ம் ேமல திக 
ெகா ப்ப னைவ குைறத்தைம.

* கர்ப்  பிணி  தாய்மார்க க்கான  பிரசவ 
வி ைறையையக் குைறத்தைம.

* விவசாயிக க்கு பசைளையக் குைறத்தைம.
* வங்கிகளின் ெடாலரின் இ ப்ைபக் குைறத்தைம.
இவ்வா  இந்த அரசாங்கம் குைறத்தவற்ைற 

பட்டியலிட்  ெசால்லிக்ெகாண்ேட ேபாகலாம்.   
இவ்வாறானவற்ைற எதிர்ப்பார்த்தா இந்நாட்டின் 
69 இலட்சம்  ேபர் இவ்வரசாங்கத்ைத ஆட்சிக்குக் 
ெகாண்  வந்தார்கள் ?   
ஆகேவ அரசாங்கமான  ேம ள்ள விைலேயற்ற 
த்திற்கு உடனடியாக பரிகாரங்கைள வழங்க 
ேவண் ம். அ மதியின்றி விைலேயற்றப்பட் ள்ள 
ெபா ட்களின் விைலகைள உடன் குைறக்க நட 
வடிக்ைக எ க்க ேவண் ம். அேதேபால் அரசாங் 
கம் அவசரகால சட்டத்ைத ைகயில் எ த்  இப் 
ெபா ட்களின் விைலகைளக் குைறப்பதற்கான 
நடவடிக்ைகைய ம் எ க்க ேவண் ம் என்பேத 
மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும். இதற்கு மக்கள் பிரதி 
நிதிகள் குரல் ெகா க்க ேவண் ம்.

இரா ஜாங்க அைமச்சர் தான் திறப்  விழா நிகழ்வில் 
பங் கு பற்ற டி யா  என பாதியில் ெசன் ள்ளார்.
அதன் பின்  அங்கு வ ைக தந் தி ந்த ன்னாள் 
மாகாண சைப உ ப் பினர் எஸ்.பி.ரட்நா யக்க இந்த 
கட் டி டத்ைத திறந்  ைவத் ள்ளார். திறந்  ைவக்
கப்பட்ட ம  நாேள  வ ெர லியா  பிர ேதச சைபயின் 
ஊடாக வழங்கப்பட்  வந்த நீர் விநி ேயாகம் நி த்
தப்பட் ள்ள . இதனால் ைவத் தி ய சாைல திறக்
கப்பட்ட  ம  நாேள அதன்  ெசயற்பா  கைள 
அைனத் ம் ஸ்தம் பி த ம ைடந்  அைனத் ம் நி த்
தப்பட்டன. 
இதற்கு வ ெர லியா பிர ேதச சைப தைலவர் ஒ  
கார ணத்ைத ம் சுகா தார பிரி வினர் ஒ  கார ணத்
ைதயம் கூறி வந்த நிைலயில் ஒ  வ ராக கடந்த 
21.09.2021 அன்  சுகா தார பிரி வி ன க்கும் வ
ெர லியா பிர ேதச சைப தைல வ க்கும் இைடயில் 
ஏற்பட்ட ரிந்  னர்ைவய த்  உட ன டி யாக நீர் 

விநி ேயாகம் வழங்கப்பட்  வழைம ேபால ைவத் தி
ய சாைல இயங்க ஆரம் பித்த .
குைறகள் நில  கின்றன
திய கட் டிட வச தி க டன்  இந்த ஆரம்ப பிரி  

ைவத் தி ய சாைல காணப்பட்டா ம்  ைவத் தி ய சா
ைலயில் பல்ேவ  குைற பா கள் நிலவி வ  வ தாக 
இங் குள்ள ெபா  மக்கள் ெதரி விக் கின்றார்கள். இங்கு 
ெவளி ேநா யாளர் பிரி  மட் ேம இயங்கி வ  கின்
ற . ஒேர ைவத் தியர் மாத் தி ரேம ேசைவயில் இ க்
கின்றார். 10 ேபர் வைர தங்கியி ந்  சிகிச்ைசப் 
ெப ம் வசதிகள் இ ந் ம் அதற்குரிய வசதிகள் 
இன் ம் ஏற்ப த்தப்படவில்ைல. 
பற் சிகிச்ைச பிரி  இ ந்தா ம் அதற்கு ஒ  
ைவத் தியர் நிய மிக்கப்ப ட வில்ைல. ேம ம் ஒேர 
ைவத் தியர் 24 மணித் தி யா ல ம் ேசைவ யாற்ற டி
யா . ஆகேவ ேமல தி க மாக மற்  ேமா ் ைவத் தியர் 
நிய மிக்கப்படல் அவ சியம்.
ேம ம் பரி ேசா தைன ஆய்  கூட வச திகள் ஆய்  
கூடத் திற்கு ேதைவ யான ம த் வ உப க ர ணங்கள்.

ஆய்  கூட பரி ேசா தகர் ஒ வர், அவ சர சிகிச்ைச 
பிரி விற்கான தாதியர் ஒ வர்  ேபான்ற பல க் கிய 
மனித வள  கு ைற பா கள் நில  கின்றன. 
எனேவ இந்த குைற பா  கைள நிவர்த்தி ெசய்வ
தற்ேக  மைல ய கத்ைத பிர தி நி தித் வம் ெசய் கின்ற 
அர சி யல்வா திகள் ன்வர ேவண் ேம ஒழிய குடி 
நீர் விநி ேயா கத்ைத நி த்  வ ம் சுகா தார பிரி வி ன
டன் ரண்கைள ஏற்ப த்திக் ெகாள்வ ம் ைற

யா கா  என் ம் மக்கள் கூ  கின்றனர். 
குறித்த வச தி கைள ஏற்ப த்திக் ெகா க் கு மி டத்   
இன்ைறய ெகாேரானா கால கட்டத்தில் நீண்ட ரம் 
பயணம் ெசய்வ தி லி ந்   ேபாக் கு வ ரத்தில் இ க்
கின்ற சிக்கல்கள், ெபா  ளா தார பிரச் சி ைனகள் என 
பல்ேவ  விடயங்க க்கு கம் ெகா த்  வ
கின்ற ெப ந்ே தாட்ட மக்க க்கு ெப ம் நன்ைம
யாக இ க்கும் என சுட் டிக்காட்டப்பட் ள்ள . 
ேதைவ யற்ற அல்ல  சி  சி  விட யங்க க்
காக ேபாட்டி ேபாட் க் ெகாள்கின்ற எங்க ைடய 
அரசியல்வாதிகள் இந்த விடயங்கைள ஆராய்ந்   

ேசைவகைள ெபற் த்த வதற்கு தம  அதிகார 
ங்கைள பயன்ப த்தினால்  அ ேவ மக்க க்கு    
ெசய்கின்ற ஒ  ஆேராக்கியமான ேசைவயாக 
இ க்கும்.
இதைன ெசய்வதற்கு எத்தைன ேபர் ன்வ  
வார்கள் என்ப  ெதரியவில்ைல. மைலயக மக்க 
ளின் சுகாதார ேதைவகைள அபிவி த்தி ெசய்ய 
ேவண்டிய  இன்ைறய காலத்தின் கட்டாயமாகும்.   
வெரலியா மாவட்டமான  44 வ ட பாரா  

மன்ற பிரதிநிதித் வத்ைத ம் அைமச்சுப் பதவி 
கைள ம் ெகாண்டி ந்தா ம் இங்கு ஒேர ஒ  
ைவத்தியசாைல மாத்திரேம சுகாதார அைமச்சின் 
கீழ் உள்ளீர்க்கப்பட் ள்ள .  ஏைனய அைனத் ேம 
மாகாண சுகாதார திைணக்களத்தின் கட் ப்பாட்டி 
ேலேய இ க்கின்றைம க்கிய விடயம். இங்கு 
வாழ்ந்  வ ம் மக்கள் என்  ேதசிய சுகாதார 
ேசைவக க்குள் இைணத் க்ெகாள்ளப்ப வார்கள் 
என்ப  மிகப்ெபரிய ேகள்விக்குறிேய.

நா ஓயா... ( தலாம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி)

யா ைடய... ( தலாம் பக்கத் ெதாடர்ச்சி)@
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மைல யக மக்களின் அபி வி த்தி 
என்ப  கானல் நீராகிக் ெகாண் டி க்
கின்ற . ஆட் சியில் உள்ள அர சாங்கத்
திற்கு ஆத ர  வழங் கினால் அ  உரி ைம
கைளப் ெபற் க் ெகாள்ள உந்  சக் தி யாக 
அைம ம் என்ற வழி ைற இப்ே பா  
படிப்ப டி யாக ெசய லி ழந்  வ  கின்ற 
நிைலயில் இவ் வி டயம் க ைத ேதய்ந்  
கட்ெட ம்பாகி இ க் கின்ற . யார் என்ன 
கூறி னா ம் ேகாஷ ெம ப் பி னா ம் 

ஆட் சி யா ளர்கள் மன  ைவத்தால் மாத்
தி ரேம மைல யக மக்களின் வாழ் விைன 
ேமம்ப த்த டி ம் என்ற நிைலயில் 
சம கால நைட  ைறகள் இ ந்  வ
கின்றன. ன்றில் இரண்  ெப ம்பான்
ைமையக் ெகாண் ள்ள அர சாங்கத் திடம் 
மைல யக மக்களின் நியா ய மான ேகாரிக்
ைககள் கூட எ  ப டாத நிைலேய காணப்
ப  கின்ற .  இந் நி ைலயில் ேகாரிக்
ைக களின் எ  ப டாத தன்ைம யிைன  
விளங்கிக் ெகாண் ள்ள மைல யகக் 
கட் சிகள் இப்ே பா   ெமௗனம் சாதித்  
வ  கின்ற ேபாக்கும் காணப்ப  கி ற . 
இந்த ெமௗனம் ச  கத்தின் ஆணி ேவைர 
அைசத்  வி ம் என்பைத விளங்கிச் 
ெசயற்ப தல் ேவண் ம்.
அர சியல் என்ப  ஒ  சூதாட்டம் 
ேபான்ற  என்பார்கள். அர சி யலில் நிரந்
தர நண்ப ம் இல்ைல. நிரந்தர எதி
ரி ம் இல்ைல என்ற நிைலயில் யா ம் 
யா  ட ம் கூட்  ேசர்ந்  ெசயற்ப ம் 
நிைல ைமேய  காணப்ப  கின்ற . இத ன
டிப்ப ைடயில் மைல யகக் கட் சி க ம் 
அவ்வப்ே பா  ெப ம்பான்ைமக் கட் சி க
க்கு ஆத ர  வழங்கி ஒ  சில உரி ைம

க ைள ம் ச  ைக க ைள ம் மைல யக மக்
களின் நலன்க தி ெபற் க் ெகா த்  
வ  கின்றன. எனி ம் இதைன ர ணத்

 வ மா ன  என்  ெசால்வ தற் கில்ைல. 
அள்ளித் த  மா  ேகாரிக்ைக அைம
கின்ற நிைலயில் கிள்ளிக் ெகா ப்ப தற்
குக் கூட ஆட் சி யா ளர்கள் பல சந்தர்ப்பங்
களில் தயா ராக இல்ைல என்ப  கசப்பான 

உண்ைம யாகும். ெப ம்பான்ைம அர சி
யல்வா திகள் கூட ஆட் சி யா ளர்களின் 
ெசயற்பா  கைள கண் டித் ப் ேபசி யி ப்
ப  ஒன் ம் திய விட ய மல்ல. மைல யக 
மக்களின் வாக் கு கைள ெப ம்பான்ைமக் 
கட்  சி  க  க்கு  ெபற்  க்ெ  கா  க்க 
மைல யக அர சி யல்வா திகள் ற்ப  கின்
றார்கள்.  ெப ம்பான்ைமக் கட் சி க ம் 
ஏேதா வாக் கு  தி கைள வழங்கி அப்பாவி 
மக்களின் வாக் கு கைளக் கவர்ந்  ெகாள்ள 
ற்ப  கின்றன. எனி ம் ேதர்தல் ெவற்

றியின் பின்னர் எல்லாம் காற்ே றா  
காற்றாகி வி  கின்ற .
ஆட் சி யா ளர்களின் றக்க ணிப்
ெதன்னா  சியப்  பிராந்  தி  யத்தில் 
இலங்ைக  பல ச க அபி வி த்திக் 
குறி காட் டி களில் தி ப் தி யான ெவளிப்
பா  கைளக் ெகாண் ள் ள . எனி ம் 
மைல ய கத்ைதப் ெபா த்தவ ைரயில் 
சக ல ைற குறி காட் டி க ளி ம்  தி ப் தி
ெகாள்ள டி யாத நிைலேய ேமெல ந்
ள்ள . குடி சன மதிப் பீட் த் திைணக்

க ளத்தின் தர கள் மற் ம் உலக வங்கி 
உள் ளிட்ட பல அறிக்ைக க ம் இதைனத் 
ெதளி  ப த் தி ள்ளன. இந் நி ைலயில் 
இலக் கு கைள அல்ல  குறி காட் டி கைள 
உரி ய வா  அைடந்  ெகாள்வ தற்கு 
இன் ம் எத்தைனக் காலம் காத் தி க்க 
ேவண் ம் என்  கூற  டி யா ள்ள . 
காணி, வீ , கல்வி, உட்கட்ட ைமப்  
எனப்ப ல ம் இதில் உள்ள டங்கும் . 
ெப ம்பான்ைமக் கட் சிகள் ேதர்தல் விஞ்
ஞா ப னங்களில் கவர்ச் சி க ர மான வாக் கு

 தி கைள அள்ளி வழங்கும் நிைலயில் 
சாதக விைள கள் என்ப  மிக ம் 
குைற வா கேவ உள்ள . ேதர்தல் விஞ்
ஞா ப னங்கள் ஐந்  வ  டத் திற்கு ஒ  
ைறேய சு தட்டிப் பார்க்கப்ப ம் 

நைட  ைறயில் ெபரி தாக மாற்றம் இ ப்
ப தாகத் ெதரி ய வில்ைல.  இ  ஆ ம் 
கட் சிக்கும் ெபா ந் ம்.எதிர்கட் சிக்கும் 
ெபா ந் ம். மைல யகக் கட் சி க ம் கூட 
இதற்கு விதி வி லக்கா கி வி ட வில்ைல . 
ஆ ம் தரப் பினர் வாக் கு  தி கைள 
ெசயற்ப த்தா  எல்ைல மீ  ைகயில் 

எதிர்கட் சி யி னேரா அல்ல  மைல யகக் 
கட் சி கேளா உரிய அ த்தத்ைத ஆ ம் 
கட் சிக்கு வழங்கி நிைற ேவற்றி ைவப்
ப தற்கு திரா ணி யற்றவர் களா கேவ 
காணப்ப  கின்றனர். சம காலத் தி ம் 
இந் நி ைலைம ெதாடர்ந்  ெகாண் தான் 
இ க் கின்ற . 
ேதசிய ெபா  ளா தா ரத் திற்கு பாரிய 
பங்க ளிப் ச் ெசய்  வ ம் ேதாட்ட 
மக்களின் வாழ்க்ைகத்த ரத்ைத உயர்த்

 வ தற்கு ஆட் சியில் இ ந்த எந்த 
அர சாங்க ம் நட வ டிக்ைக கைள எ க்க
வில்ைல. 200 வ  டங்கள் கடந் ம் அவர்
க க்கு ெசாந்த மான வீ ம் இல்ைல. 
மர ணித்தால் அடக்கம் ெசய்வ தற்கு மயா
ன ம் இல்ைல என்  ேதசிய மக்கள் 
சக் தியின் உ ப் பினர் விஜித்த ேஹரத் 
அண்ைமயில் வ த்தத் டன் ெதரி வித் தி
ந்தார். 
1987 மாகாண சைப சட்டத்தில் ேதாட்
டங்கள்  ெதாடர்பில் எ ம் இ க்
க வில்ைல .  அதனால் உள்  ராட்சி , 
மாகாண சைபகள் ேதாட்டங்களின் அடிப்
பைடத் ேதைவகள் ெதாடர்பில் ேதடிப் 
பார்க்க வில்ைல. 2018 இல் ேமற்ெ காள்
ளப்பட்ட சட்டத் தி த்தத்தில் மாகாண 
நி  வ னங்க க்கு ேதாட்டங்கள் உரித்
தா கின. எனி ம் நிைல ைமகள் இன் ம் 
ெபரி ம்  மாற்ற  ம  ைட  ய  வில்ைல . 
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்கள் நாட் கூலி க
ளா கேவ இன் ம் இ ந்  வ  கின்றனர். 
மாதச் சம்பள ேகாரிக்ைக இன் ம் எட்
டாக்க னி யா கேவ  இ ந்  வ  கின்ற  
என்ற ஆதங்க ம் விஜித ேஹரத்தின் 

மனதில் இல்லா ம லில்ைல.
ற்ே பாக்கு சிந்தைன

ெப ம்ப ான்ைம  கட்  சி  க  ளிடம் 
மைல யக கட் சிகள் என்னதான் நல் 
றைவப் ேபணிய ேபா ம் மைல யக மக்
க க்கு நலன்கைளப் ெபற் க் ெகா ப்
ப ெதன்றால் என்னேவா அவர்க க்கு 
ேவப்பங் காயா கத்தான் கசக் கின்ற  
என்ப  ெசால்லித் ெதரிய ேவண் டிய 
விட ய மல்ல. ெப ம்பான்ைம ச  கத்தில் 
உள்ள ற்ே பாக்குச் சிந்தைன ெகாண்ட
வர்கள் மைல யக மக்கள் உள் ளிட்ட சி
பான்ைம யி ன ம் இலங்ைக யேர என்ப
தைன ஆழ மாகி வலி  த்தி வ  கின்ற 
நிைலயில் இன், மத, ெமாழி ரீதி யான 
ேவ  பா  கைள ைமயப்ப த்தி காய் 
நகர்த்தல்கைள ேமற்ெ காள்வ தைன வன்
ைம யாகக் கண் டித் ப் ேபசி ம் வ  கின்
றனர். இத்த ைகய ற்ே பாக்கு சக் தி க
டன் மைல யகக் கட் சிகள் ைக ேகார்த்  

தம  ச  கத்தின் ேகாரிக்ைக களின் நியா
யத்தன்ைமைய ஏைன ேயா க்கு ரியச் 
ெசய்தல் ேவண் ம். அத் டன் இம்மக்
களின் பிரச் சி ைனகள் பல வற் க்கும் 
தீர் விைனப் ெபற் க் ெகாள்ள ம் இ  
வாய்ப்பாக அைம ம்.
ேகாரிக்ைக களின் ெவற் றிக்கு ெபா   
வான இணக்கப்பா  அவ சி ய மான 
நிைலயில் இ  குறித்  சிந் தித்  ெசய
லாற்   வ  அவ  சி  ய  மாகும் .  கடந்த 
ெபா த் ேதர்தல் காலத்தில் மைல யக ச
கத்தின் ேமம்பாட் க்காக ன் னின்  
ெசயற்ப ம் சிவில் அைமப் க்க ம் 
த் தி ஜீ வி க ம் இைணந்  ேதர்தலில் 

ெவற்றி ெப ம் அர சியல் கட் சி க ளி ட ம் 
மைல யக பிர தி நி தி க ளி ட ம் ேகாரிக்
ைககள் பல வற்ைற ம் ன்ைவத் தி ந்
தன. இந்த ெசயற்பா  கைள இைணயக் 
கலந்  ைர யாடல் லம் கண்டி ச க 
அபி வி த்தி நி  வகம் ேமற்ெ காண் டி
ந்த .
வீட  ைமப்  மற் ம்  வீட்   ரிைம , 
ெபா ச்ேசைவ, அரச நிர்வாகக் கட்ட
ைமப்ைப விஸ்த ரித்தல், கல்வி, ெபா
ளா தாரம் இைளஞர் வ தி களின் அபி வி
த்தி மற் ம் ெதாழிற்கல்வி, தபால் விநி

ேயாகம், ெபா  வ ச திகள் மற் ம் காணி 
ரிைம என்  பல தைலப்  களில் இங்கு 
வலி  த்தல்கள் இடம் ெபற் றி ந்தன.
மைல யக மக்கள் பரந் ம் ெசறிந் ம் 
வா ம் 8 மாவட்டங்களில் ேதசியப் பாட
சா ைல கைள அைமப்ப தற்கான நட வ டிக்
ைக கைள எ த்தல் ேவண் ம். 2018 
ஆம் ஆண்  மைல யகப் பிர ேத சங்களின் 
அபி வி த் திக்ெகன பாரா  மன்ற சட்
டத்தின் ஊடாக தாபிக்கப்பட்ட  அதி கார 
சைபயின் ெசயற்பா  கைளத் ரி தப்ப
த்தல் மற் ம் அதன் நி  வனக் கட்ட

ைமப் பிைன விஸ்த ரித்ததல். வாழ்வ தற்
கான ஊதியம் மற் ம் சர்வ ேதச ெதாழில் 
நிய மங்கைள அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்  
நாக ரி க மான வாழ்க்ைக ெயான் றிைனக் 
ெகாண்  நடத்  வ தற்கு அவ சி ய மான 
ஊதியம் ெதாழி லா ளர்க க்கு வழங்
கப்படல் ேவண் ம். ேதயிைல மற் ம் 
இறப்பர் ெதாழில் ைறயின் ேபாக் கிைன 
க த்தில் ெகாண்  சி  ேதாட்டங்களில் 
ேதயிைல மற் ம் இறப்பர் ைற யிைன 
அறி  கப்ப த் தல், 1994 தல் 2017 
வைர கட்டப்பட்ட 37,000 வீ  க க்
கான காணி உ  திப்பத் திரம் வழ ங கப்ப

 வ தற்கான சட்ட ஏற்பா  கைள ேமற்
ெகாள்ள ேவண் டி யதன் அவ சியம் உள்
ளிட்ட பல விட யங்கள் இதில் வலி  த்
தப்பட் டி ந்தன. சிவில் அைமப் க்களின் 
இந்தச் ெசயற்பா  ஒ  ன்மா தி ரி யா ன
தாகக் க  தப்பட்ட . இத்த ைகய ேபாக்
குகள் ெதாடர்ந் ம் இடம்ெப வதற்கு 
சகல ம் தம  ரண ஒத் ைழப்ைப 
வழங்குதல் ேவண் ம். இத்தைகய ஒன்றி 
ைணந்த ேகாரிக்ைககேள ெவற்றிக்கு 
வழிவகுப்பதாக அைம ம் என்பதைன 
மறந்  வி தல் கூடா .

 அத்ேதா  சிவில் அைமப் க்களின் 
ேகாரிக்ைககைள சமகாலத்ைதப் ெபா  
த்தவைரயில் அரசாங்கத் டன் இைணந்  
ெசயற்ப ம் இலங்ைக ெதாழிலாளர் 
காங்கிரஸ் நிைறேவற்ற அ த்தம் ெகா  
ப்ப டன் எதிரணி யி ள்ள மைலயகக் 
கட்சிக ம் இவ்விட யத்தில் கூ தலான 
கவனம் ெச த் வ  அவசியமாகும். 
மயிேல மயிேல இறகு ேபா  என்றால் 
ெவ மேன ேபாடா . அந்தவைகயில் 
ேகட்கும் வைர எ ேம கிைடக்கா . 
அைனவரின ம் ஒன்றிைணந்த அ த்த 
ங்கேள ெவற்றிக்கு அடித்தளமாகும். 
ெப ம்பான்ைமக்  கட்சிக க்கு 
வாக்குகைள திரட்டிக் ெகா த்  தம  
சுய ேதைவகைளப் ர்த்தி ெசய்  
ெகாள்ள ைன ம் அரசியல்வாதிகள் 
அைதவி த்  ச க  நலைன  
ைமயப்ப த்தி ெசயற்ப வ  காலத்தின் 
கட்டாயமாகும்.

இலங்ைக  வச  ள்ள  அந்  நிய 
ெசலா வணி இ ப்  எண் ணிக்ைகைய 
அதி க ரிக்க ேவண் டிய சூழ் நிைல நில

 கின்ற இத்த ைகய கால கட்டத்தில், 
இலங்ைக இறப்பர் ஏற்  ம தியில் சரி யாக 
பயன்ப த்தப்ப டாத விேசட பிரி கள் 
ெதாடர்பாக கவனம் ெச த்த ேவண் டிய 
ேதைவ எ ந் ள்ள . 
இறப்பர் ைற ஊடாக ெவளி நாட்  
நாண யங்கள் ஈட்  வைத கவ னத்திற் 
ெகாள் ம்ே பா  2024 ஆம் ஆண் டின்
ேபா  ைறக்காக 4.4 பில் லியன் அெம
ரிக்க ெடாலர்கைள ஏற்  மதி வ  மா
ன மாக ெப  வ தற்கு இதற்கு ன்னர் 
ஏற்  மதி அபி வி த்தி சைப இலக்காக 
ெகாண் டி ந்த . ேம ம் கு  கிய காலத்
தி லி ந்  ந த்தர காலம் வைர மற் ம்  
நீண்ட காலம் ஆகிய இரண்  பிரி  க
ளி ம் நாட்டின் ஏற்  மதி வ  மா னத்ைத 
அதி க ரிப்ப தற்கு இந்நாட்  இறப்பர் 
ைறயால் டி ம்.
கு  கிய காலம் என்ற வைகயில் இறப்பர் 
விைலகள் அதி க ரித்  ெசன்றைத காணக் 
கிைடத்த  என்ப டன் அதன் பல னாக 
வ  டத்தின் த லா வ  அைர யாண்டில் 
ெகா ம்  இறப்பர் ஏலத்தில் இறப்பர் 
கிேலா விற்கான விைல 300 பா வி லி
ந்  600 பா வைர இ  மடங்காக 

அதி க ரித்த .  
குண நலன் ெகாண்ட தரத் திற்க ைமய 
நம்நாட்  இ றப்பர் உற்பத்தி ஏைனய 
நா  களில் இல்லா ைம யா ன  இலங்ைக 
க்கு சந்ைதயில் சாதக நிைலைய ஏற்ப
த் தி ள்ள . இலங்ைகயில் உற்பத்தி 

ெசய்யப்ப ம் இறப்பரில் காணப்ப ம் 
விேசட தன்ைம கார ண மாக (உதா ர ண
மாக, இயற்ைக யா கேவ சிறந்த இறப்பர் 
என அறி யப்ப ம் ேகப் இறப்பர் மற் ம் 
ேசால் ேகப் தர இறப்பர் உற்பத் திகள் 
இலங்ைகயில் மட் ேம இடம்ெப  கின்
றன) இலங்ைக இறப்ப க்காக சர்வ ேத
சத்தில் ெபற் ள்ள இடத்ைத ேம ம் 
பலப்ப த்த டிந் ள்ள . ேம ம் 
உலகில் பாரிய Industrial solid Tyres ஏற்

 மதி ேபான்  சத் திர சிகிச்ைச க க்கு 
பயன்ப த்தப்ப த் ம் ைக ைற ஏற் 
மதி ெசய் ம் நா கள் வரி ைசயில் இலங்
ைக ம் இடம்ெபற் றி ப்ப தாக ஏற்  மதி 
அபி வி த்தி சைப குறிப் பிட் ள்ள .

தற்ே பா ள்ள சவால்கள்
நிகழ்கா லத்தில் இறப்பர் ைற யா ன  
இரண்  பிர தான சவால்கைள எதிர்ேநாக் 
குகின்ற . அதா வ  உரத் தட் ப்பா  
ெதாடர்பான பிரச் சிைன மற் ம் இறப்பர் 
ேதாட்டங்களில் பர ம் திய ேநாய்த்
தன்ைம ஆகி ய ன வாகும்.
இர சா யன உர இறக் கு ம திக்கு தைட
விதித் தைம கார ண மாக எதிர்வ ம் வ
ட ம ளவில் இறப்பர் உற்பத் தியில் 20% 
குைற  ஏற்ப ம் என எதிர்பார்க்கப்ப 
கின்ற . அத் டன் இந்த தாக்க மா ன  
இன் ம் பல ஆண்  க க்கு நீடிக்கும். 

பிரச் சிைன அ  வாயின், அதன் மிகக் 
ெகாடிய நிைல எ  ெவனின் ைகத்
ெதாழில் ைற யா ன  இன் ம் ப  கு
ழியில் வீழ்வதால் ஏற்ப டக் கூ டிய ெபா
ளா தார மற் ம் ெவளி நாட்  நாணய வ
மா னத்ைத ஈட்  வ தற்கு வழங்கும் பங்க
ளிப் ம் குைற வ ைட ம். இலங்ைகயில் 
இறப்பர் ைகத்ெ தா ழி டன் ெதாடர் 
பட் ள்ள பாரிய அள  மக்க ள  வாழ்க்
ைகயில் இ  தாக்கத்ைத ெச த் ம்.
நிைல யான அபி வி த்தி மற் ம் சிறந்த 
அ  வ ைடைய ெபற் க்ெ காள்வ தற்கு 
இறப்பர் மரத் திற்கு ேதைவ யான ேபாச
ைன கைள வழங்க ேவண் டி ய  அவ சி
ய மாகும். இலங்ைகயின் இறப்பர் ெசய்
ைக யா ன  பரம்ப ைர யாக ன்ென க்

கப்ப  வதால் மண் வளம் குைற வ ைடந்
ள்ள ைமேய இந்த பிரச் சி ைனக்கான 

சிக்கல் நிைல யாக உள்ள . ஆைகயால் 
உரிய அள  உர மி  வ  அத் தி யா வ சி
ய மாகும். இறப்பர் பயி ரி ேவார் ன்  
வ  டங்க க்கு ஒ  தடைவ மண் 
ஆய்ைவ ெசய்  இலங்ைக இறப்பர் 
ஆய்  நி  வக சிபா ரி சுக்கு அைமய, 
தகு தி யான உரத்ைத பயன்ப த்  வ  
அவ சி ய மாகும். அதற்க ைமய இலங்ைக 
இறப்பர் ஆய்  நி  வ கத்தின் வழி காட்
டல்கைள பின்பற் றினால், மரத் திற்கு 
ேமல திக உரம் இ  வ  ேதைவ யற்ற . 
இதி ள்ள க் கிய அம்சம் எ  ெவனில் 
மரக்கறி மற் ம் ெநல் ேபான்ற ஏைனய 
ேபாகங்க டன் ஒப் பி  ைகயில் இறப்ப

க்கான நிலப்பரப்பிற்கு பயன்ப த் ம் 
உரம் மற் ம் இர சாய னம் குைற வாகும். 
இலங்ைக இறப்பர் ஆய்  நி  வ கத்தின் 
சிபா ரி சுக்க ைமய ெசயற்ப டாைம இறப்பர் 
அபி வி த் தியில் வீழ்ச்சி ஏற்ப  வ தற்கு 
கார ண மாகும். 
ேமற்  கு  றிப்  பிட்ட  கார  ணி  க  க்கு 
ேமல திக மாக இலங்ைக இறப்பர் ெசய்
ைக யா ன  எதிர்ெ காள் ம் ேநாய்த் தன்
ைமக்கு எதி ராக ேபாரி  வ தற்கு மரத்
திற்கு ேதைவ யான சக் திைய ேமம்ப த்

 வ  அவ சியம். அதற்கு உரம் அவ சி ய
மா கின்ற .
தற்ே பா  இலங்ைகயின் இறப்பர் 
பயிர்ச் ெசய்ைக இடம்ெப ம் அைனத்  
பிர ேதங்க ளி ம் இறப்பர் பயிர்ச்ெசய்
ைகக்கு “Pestalotiopsis” என்ற இைல 
அ கி க  கிப்ே பாகும் ேநாயினால் அதிக 

தாக்கம் ஏற்பட் ள்ள . இந்ேநாய் கார ண
மாக இறப்பர் மரங்க ளி ள்ள இைலகள் 
விைர வாக உதிர்ந்  ேபாகும். மீண் ம் 
மீண் ம் இந்த ேநாய் கார ண மாக பாதிப்
க்கள் ஏற்பட்பட்டால், 40% வைர 
அ  வைட குைற க்கு அ  கார ண மாக 
அைம ம். ர திர்ஷ்ட வசம் எ  ெவனின், 
இந்ே நாைய கட் ப்ப த்த அேநக இர சா
ய னங்க டன் ேமல திக உரத்ைத பயன்ப
த்  வேத இதற்கான பிர தான சிபா ரி சாக 

அைமந் ள்ள . எனி ம் இந்த ேதைவ 
நிைற ேவற்றப்ப டாைம கார ண மாக பிரச்
சி ைன யா ன  சிக்கல் நிைறந்த தா கேவ 
காணப்ப  கின்ற . 

நீண்ட கால அ த்தம் 
இறப்பைர மீண் ம் மீண் ம் பயி ரி

 வ  மிக க் கியம். இலங்ைகயின் 
இறப்பர் விைல அதி க ரிப்ைபக் ெகாண்
ள்ள ேபா தி ம் இறப்பர் ைறயின் 

ெசயற்பாட் த்தன்ைம மற் ம் நிைல
யியற் தன்ைமக்கு இைவ பிர தான கார
ணி க ளாக அைமந் ள்ளன. 

 மீள ந  வ தற்கு ேதைவ யான ஆேராக்கி 
யமான மற் ம் பல மான இறப்பர் மரங்
கைள உ  வாக் கு வ தற்கு இரண்  வாரத்
திற்கு ஒ  தடைவ விேசட உர கல ைவ
கைள ெசடி க க்கு இட ேவண் டி ய  
க் கி ய மாகும். ஆரம்ப காலத்தில் உரம் 

ேபாதி ய ள  கிைடக்கா ைமயால் மரங்
களின் குண ந லன்கள் பாதிக்கப்ப ம் 
என்ப டன் 30 ஆண்  க க்கு இறப்பர் 
மரங்கள் உற்பத்தி நட வ டிக்ைக க க்காக 
பயன்ப த்தப்ப ம் என்பதால் இறப்பர் 
உற்பத் தி க க்கு நீண்ட காலம் எதிர்ம ைற
யான அ த்தத்ைத ெகா க்கக் கூ ம்.

மாற்  தீர்
இலங்ைக இறப்பர் ஆய்  நி  வகம் 
மற் ம் இறப்பர் ெப ந்ே தாட்ட நி
வனம் இைணந்  உரங்கைள குைற வாக 
பயன்ப த் வ தற்காக பல்ேவ  திட்
டங்கைள ெசயற்ப த் தி ள்ளன. உதா
ர ண மாக   திர்ச் சி ய ைட யாத இறப்பர் 
பகு  தி  களில்  இறப்பர்  ஆைலையச் 
சுற்றி ைதக்கப்பட்ட  ண்குழாையப் 
பயன்ப த்தி ெம வாக ெவளியி ம் 
உரங்கைள அறி கப்ப த் வதற்கான 
ே ச ா தைனகள்  ெவற்றிக ர ம ா க 
நடத்தப்பட் ள்ளன. இ வைர இந்த 
ட்பம் உர பயன்பாட்ைட வியத்தகு 
ைறயில் குைறக்க டி ம் என்  

ேதான் கிற . 
அத்தைகய  மாற்றீடாக  கார்பன் 
உரத்திற்கு பதிலாக பாரம்பரிய உரத்ைத 
பயன்ப த்த டி ம்.  
இறப்பர் ைறயான  தற்ேபா  அதிக 
சவால்கைள எதிர்ெகாண்  வ கின்ற . 
ெவளிந ா ட்  ந ாணயங் கைள 
வ மானமாக  ஈட் ம் மற் ம் நாட்டின் 
குறிப்பிட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரத்ைத 
ேமம்ப த் ம் பிரிவாக அ  உள்ள . 
ஆைகயால் அத் ைற ெதாடர்பாக 
கவனம்  ெச த்த  ேவண்டிய  
க்கியமாகும்.
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,wg;gu; Jiw apYk;
ftdk; nrYj; JNthk;

மேனாஜ் உ  கம்ெ பால 

frg;ghd frg;ghd 
cz;ikcz;ik

murpay; vd;gJ xU R+jhl;lk; Nghd;wJ vd;ghu;fs;. 

murpaypy; epue;ju ez;gDk; ,y;iy. epue;ju vjpupAk; 

,y;iy vd;w epiyapy; ahUk; ahUlDk; $l;L Nru;e;J 

nraw;gLk; epiyikNa  fhzg;gLfpd;wJ. ,jdbg;gilapy; 

kiyaff; fl;rpfSk; mt;tg;NghJ ngUk;ghd;ikf; 

fl;rpfSf;F MjuT toq;fp xUrpy cupikfisAk; 

rYiffisAk; kiyaf kf;fspd; eyd;fUjp ngw;Wf; 

nfhLj;J tUfpd;wd. vdpDk; ,jid G+uzj;JtkhdJ 

vd;W nrhy;tjw;fpy;iy. ms;spj; jUkhW Nfhupf;if 

mikfpd;w epiyapy; fps;spf; nfhLg;gjw;Ff;$l 

Ml;rpahsu;fs; gy re;ju;g;gq;fspy; jahuhf ,y;iy vd;gJ 

frg;ghd cz;ikahFk;.
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இ லங்ைக  வாென ா  லியில் 
1970களில் ேதாற்றம் ெபற்ற ஈழத் ப்
பா டல்கள் நிகழ்ச் சிக்கு வழி சைமத்த  
அன்ைறய வாெனாலி அறி விப்பாளர்   
எஸ்.ேக.பர ரா ஜ சிங்கம் அவர்கள் நாட்
ப் றப் பாடல்கைள ேதடிச்ேச க ரித் , 

அவற் றிற்கு இைச  ெம  கூட்டி ‘ஒலிக்க
ளஞ் சியம்’ என்ற நிகழ்ச் சியில் ஒலி ப ரப்பி  
வந்த பாடல்கள்.
இந்தப்பா டல்களால் கவ ரப்பட்ட அன்  
அறி விப்பாளர் பீ .எச் .அப் ல் ஹமீத்  

அவர்கள், தாம் நடத்தி வந்த ‘இைசக்
க ளஞ் சியம்’ நிகழ்ச் சியில் ஒவ்ெ வா  
பாட லாக ஒலி ப ரப்பி வந்த ேவைளயில் 
அப்ெ பா  இதைன அவ தா னித்த 
ேமல தி கா ரி யான  விவியன் நம சி வாயம் 
அவர்கள் அந்தப்  பாடல்க க்குத் 
தனி யாக ேநரம் ஒ க் கிக்ெ கா த்தார்.
இவ்வா  இலங்ைக வாெனாலி வர்த்
தக ஒலி ப ரப்பில் ஈழத் ப்பா டல்கள் 
நிகழ்ச் சி  ஆ ரம் பிக்கப்பட்ட .ேதசிய 
ேசைவயில் இந்த நிகழ்ச்சி ெமல் லி ைசப்
பா டல்கள் என நைட ெபற்ற .
ஈழத் ப்பாடல்  நிகழ்ச் சியின் தல் 
பாடல் ‘மாணிக்கத்ேத ரிேல மயில் வந்
த .. இதைனப் பாடி யவர் மீனா மகா
ேதவன் அவர்கள்.ஈழத்  இரத் தினம் 
எ  திய வரி க க்கு ஆர் . த்  சாமி 
இைச ய ைமத் தி ந்தார். 
இந்த ஈழத் ப்பா டல்கள் நிகழ்ச் சி யிேல 
பலர் பாடல்கைளப் பாடி யி ந்தனர்.
அவர்க ள் அ தன் அண்ணா மைல 

அவர்க ம் ஒ  வ ரானார் .இவ க்கு 
ஈழத்  ப்பா  டல்கள்  பா  வ  தற்கான 
வாய்ப்ைப தன் தலில் வழங் கி யவர் 
ேக.எம்.ஸவாஹிர் அவர்கள்.ெதாடர்ந்    
ஏைனய இைச ய ைமப்பா ளர்களின் இைச
ய ைமப்பில்  ஈழத் ப்பா டல்கைளப் பாடி
வந்தார்.
ஈழத்  இரத் தினம் எ  திய மாணிக்
கத்ேத ரிேல மயில் வந்த  அந்த மயி லா
ச னத் திேல ேவல்வந்த  .. என்ற பாடல் 
கண்ணன் – ஸ வாஹிர்  இைச ய ைமப்பில்  
அ தன் அண்ணா மைல அவர்கள் குர
லி ம் பதி வா ன .
இப்பாடல் இலங்ைக வாெனாலி ஈழத்
ப்பா டல்கள் நிகழ்ச் சியில் ஒலி ப ரப்பாகி 

வந்த .வாெனாலி ேநயர்கைள ெவகு
வாகக் கவர்ந்  ெகாண்ட இந்தப் பாடல் 
யாழ்.கண்ணன் ேகாஷ்ரி இைச  நி கழ்ச்
சியின் ஆரம்ப பாட லா க ம் அைமந்த .

ன்னர் தமிழ்நாட் ப் பாட கர்கள் 
பாடிய பக் திப்பா டல்க ைளேய கண்
ணன்ே காஷ் ரியின் ேமைட நிகழ்ச் சி
களில் பாடி வந்தனர்.மாணிக்கத்ேத ரிேல 
மயில் வந்த  அந்த மயி லா ச னத் திேல 
ேவல்வந்த ..  பாடல் ெவளி வந்ததின் 

பின்னர் அண்ணா மைல அவர்கள் தம  
ெசாந்தப்பா டல்கைளப் பாடி ம் மாற்றம் 
ஏற்பட்ட .

‘மாணிக்கத்ேத ரிேல மயில் வந்த  
அந்த மயி லா ச னத் திேல ேவல்வந்த  
’.. என்ற பா ட டன் கண்ணன் ேகாஷ்ரி 
இைச நி கழ்ச்சி அரங்கங்களில் ஆரம்ப

மாகி  ஈழத் ப் பாடல்க க்கு ஓர் அந்
தஸ்ைத ஏற்ப த் தி ய .
கண்ணன் ேகாஷ் ரியில் ன்ென க்
கப்பட்ட இந்த யற்சி ஏைனய  இைசக்
கு க்க க்கும் ஓர் உந்  தைல ஏற்ப
த் தி ய . அவர்க ம் தம     இைச ய

ைமப்பில் உ  வான பாடல்கைள நிகழ்ச்
சியின் ஆரம்பத்தில் பாடி  வந்தனர்.
யாழ்.ரங்கன் இைசக் கு வின் இயக்
குநர் கான இைச மணி ரங்கன் அவர்கள்  
இைச ய ைமத்  எம். பாக் கி ய ராஜா பாடிய 
'மைல மீதி ம் காணலாம் உன்ைன  
மயில் மீதி ம் காணலாம் . . '  என்ற 
பாடல் இைசப்  பிரி யர்க ளிடம் ெப ம் 
வர ேவற்ைபப் ெபற் றி ந்த .
இ  ேபால அ தன் அண்ணா மைல 
அவர்க க்குப் கழ் ேதடிக்ெ கா த்த 
மற்ெ றா  ஈழத் ப்பாடல் ‘மண்  குடிைச 
என் வீ  மாளி ைகதான் என் மனசு அங்கு  
வந்  தங் கி வி  அ த கானம் நானி
ைசப்ேபன்..’ என்ற பாடல்.

 இ  வாெனாலி அறி விப்பா ள ராகப் 
பணி யாற் றிய உமா சந் திரா எ  திய 
பாடல். இைச ய ைமப்  ேமாகன்  –ரங்கன்.
பாடகர் அ தன் அண்ணா மைல ஈழத்

ப்பா டல்கள் பா ம் காலத் தி ேல ேய
ெபாப்  பி  ைசப்பா  டல்க  ைள ம்  பாடி
வந்தார்.‘அ  த கானம்’ எ ம் தனி யான 
அரங்க நிகழ்ச் சி க ைள ம் நடத் தி  வந்தார்.
ஈழத்தில் தயா ரான ‘கலி க்காலம்’ 

‘ெதய்வம் தந்த வீ ’ திைரப்ப டங்க க்
குப் பின்னணி பாடி ள்ளார்.ெதன் னிந்
தியக் கைல ஞர்கள் ன் னி ைல யி ம் 
அ தன் அண்ணா மைல பாடல்கள் 
 பா டி ள்ளார்.1973,1974 கால கட்டத்தில் 
இவர்  இந்  தி  யாவில்  தங்  கி  யி  ந்த 
ேவைளயில், ெமல் லிைச மன்னர் எம்.
எஸ்.விஸ்வ நாதன் அவர்கள், கவி ய ர சு
கண்ண தாஸன்,எல்.ஆர்.ஈஸ்வரி,சங்கர் 
கேணஸ், ஏ.வி. ரமணன் என ெதன் னிந்
தியக் கைல ஞர்கள் பல ர   கவ னத்ைத 
ஈர்ந்தவர்.

1992ஆம் ஆண்  தாயகக் கைல ஞர்
களின் ஐேராப் பியக் கைலச் சுற் லா 
அன்  அறி விப்பாளர் பீ .எச் .அப் ல் 
ஹமீத் அவர்கள் தைல ைமயில் ஐேராப்பா   

தமிழ்க்க ைல ய கத்தின் ஏற்பாட்டில் நைட
ெபற்ற .
இதில்  அ தன்  அண்ணா  மைல 
அவர்கள் கலந்  ெகாண்டார்.   1991ஆம் 
ஆண்  நைட ெபற்ற ஐேராப் பியக் 
கைலச்   சுற்  லாவில்  எஸ்.பி.ெதய்ேவந்
திரன் என்ற இளம்பா டகர், அ தன் அண்
ணா மைல   பாடிப்  கழ்ெபற்ற மாணிக்கத்
ேத ரிேல மயில் வந்த  .. என்ற பாடைல 
பாரிஸ் நக ர அ ரங் கிேல பாடி இர சி கர்
களின் அேமாக வர ேவற்ைபப் ெபற்றார்.
இ ேவ அ தன் அண்ணா மைல 
அவர்கள் அ த்த ஆண்  1992இல் 
நைட ெபற்ற  தாயகக் கைல ஞர்களின் 
ஐேராப்  பியக்  கைலச்  சுற்   லாவில் 
கலந்  ெகாள்ள  வாய்ப் பிைன ஏற்ப த்
திக்ெ கா த்த .
பிரான்ஸ், சுவிற்சர்லாந் , ேஜர்மனி, 
ெடன்மார்க், ேநார்ேவ ஆகிய நா  க ளில்
ஈ ழத் ப்பா டல்க ைள ம், ெபாப் பி ைசப்
பா டல்க ைள ம் பாடி இர சி கர்களின் 
ெப ம்  வ ர ேவற்ைப ம், பாராட்ைட ம் 
ெபற்றார்.
அத் டன் அவ ர  சம கால நண்பர்கள் 
பல ைர ம் இந்த ஐேராப் பிய நா  க ளில்
சந் தித் ப் ேபச ம் கைலச் சுற் லா வழி
வ குத்த .
பிரான்ஸில் எஸ்.ேக.பஞ்ச ரட்ணம், எம்.

கு

நாதன் ,எம் .எஸ் .
நாதன் .  ேஜர்ம
னி  யில்ப ா  ட க ர் 
ேக .எஸ் .பாலச்
சந் திரன் . ெடன்
மார்க்கில் பாடகர் 
எம்.பாக் கி ய ராஜா. 
ே ந ா ர் ே வ யி ல் 
ேக .சுந்தர்(குட்டி 
மாஸ்ரர்) என்  விரிந்த நட்   வட்டங்க
ைளச்சந் தித்  பைழய நிைன  க ைள
ெயல்லாம் மீட் டிக்ெ காண்டார்.
இந்த கைலச் சுற்  லாவில் மிக நீண்ட 
காலத் க்குப் பின்னர் அ  தன்  அண்
ணா மைல அவர்க ம், ெபாப் பி ைசச்சக்
க ர வர்த்தி ஏ.ஈ. மேனா க ரன்   அ வர்க ம் 
ஒேர ேமைடயில் ேதான்றி ெபாப் பி ைசப்
பா டல்கைளப் பாடி   இ ர சி கர்கைள மகிழ்
வித்தார்கள். நிைற வான கைல வி ந்  
பைடத்தார்கள். அவ்வப்ெ பா  ெவளி
வ ம் இந்த நிகழ்ச் சி களின் காெணா ளிப்
ப தி கள் அவற்ைற   நி ைன ட்டி வ
கின்றன.
இப்ெபா  கனடா ெமான்றியலில் 
வாழ்ந் வ ம்  அ தன்  அண்ணா  
மைலஅவர்கள்  அங்கும்  இைச 
நிகழ்ச்சிகளில்  கலந்  சிறப்பித்  
வ கின்றார்.ெபாப்பிைசப்பிதா நித்தி 
கனகரட்ணம், ெபாப்பிைசச்சக்கரவர்த்தி 
ஏ.ஈ.மேனாகரன் ஆகிேயா டன் அ தன் 
அண்ணாமைல அவர்க ம் இைணந்  
கலந்  ெகாண்ட   ெபாப்பிைச நிகழ்ச்சி 
கனடா ெராரன்ேடாவில் அஜித் சபாரட் 
ணம் அவர்களால்  ஒ ங்குப த்தி நடத் 
தப்பட்ட .
இந்த நிகழ்ச்சி ம் அ தன் அண்ணா 
மைல  அவர்க க்குக்  கனடாவில் 
ெபயர்ெபற் க்ெகா த்த . ெசப்ெடம்பர் 
13 அன்  83 வயைத அைடந் ள்ள 
ெபா தி ம் பாடல்கைளப் பா ம்   
திற ட ம் குரல் இனிைம ட ம் 
இன் ம் திகழ்ந்  வ கின்றார்.

இரண்டா யி ரத் ப் பதின் ன்  
மற் ம் பதின்நான் கு களில் நான் 
அறிஞர் ஆ.சபா ரத் தினம் அவர்கள் 
வீட் க்குச் ெசல் ம் ேவைள களில், 
அேந க மாகச் சனி, ஞாயி  களில் 
ஆ.சபா ரத் தி னத் திற்கு  பக்கத்தில் 
ஒ வர் தைல ய ைண கைளக் கதி
ைரக்கு ண்  ெகா த்த படி அமர்ந்
தி ந்  த்தகம் ஒன்றின் பிர தி கைள 
ைவத் த் தி த்தங்கள் ெசய்வதில் 
ஈ  பட் டி ப்பார். அவைர நட ராஜா 

சிறி ரஞ்சன் என் ம் சுங்கத் தி ைணக்
க ளத்தில் பணி யாற்  பவர் என் ம் 
அவர் அக ராதி ஒன் றிைனத் தயா ரிக்
கின்றார்  என் ம் அ  ெதாடர்பான 
தி த்தங்கைள  ேமற்ெ  காள்வ  தற்
காகக் ெகா ம்பில் இ ந்  வந்  
யாழ்ப்பா ணத்தில் தங்கி நின்  தன்
னிடம் வந் தி க் கின்றார் என் ம் ஆ.ச 
எனக்கு அறி கம் ெசய்தார். நான் சி  
உைர யா ட டன் அவைரக் கடந்  
ெசன்ேறன். பின்னர் அவர் பற்றி விலா
வா ரி யாக என் டன் உைர யா டிய ஆ.ச 
அவர்கள்,நட ராஜா சிறி ரஞ்சன் யாழ்ப்
பாணத் தமிழ் அக ரா திைய உ  வாக்
கப்ப ம் கஷ்டங்க ைள ம் அவ ர  
அர்ப்ப ணிப்பான, பலன் எதிர்பா ராத 
யற் சி ைய ம் பாராட் டி ய ேதா  

அவர் தன  தாயாரின் நிைன வாகத் 
ெதாகுத்த ‘சிறக்கச் சில கைதகள்’ 
என்ற நிைன  ெவளி யீட்டின் பிர
திகள் இரண்ைட ம் எனக்குத் தந்தார்.
இன் ,நட  ர ாஜா  சிறி  ரஞ்சன் 
தன  சுங்க தி ைணக்கள ேவைலப்
ப  க்க  க்  கி  ைடயில்   கண்   
 பி டித்த, ேநரத்ைதப் பயன்ப த்தித் 
ெதாகுத்த,ஆ.சபா ரத் தினம் அவர்க
ைள (மற்ெ றா  உத வி யாளர் ம  ர
நாதன்) உத வி யாகக் ெகாண்  பல 

 மணித் தி யா லங்கள் அவ டன் 
ெசல  வ  ளித்  இ  த  ட  ைவகள் 
அவைரக் ெகாண்  சரி பார்ப் பித்  
தன  விடா  யற் சியால் ‘பிடித்த’ 
யாழ்ப்பாணத் தமிழ் அக ரா திக்கு 
சாகித் திய மண்டலப் பரிசு கிைடத்
தி க் கின்ற  என்  அறிந்த ேபா  
மகிழ்ச் சி யாக இ க் கின்ற . 
அக ரா தி யியல் பற்றி அறிந்தவர் 
அல்ல நட ராஜா சிறி ரஞ்சன். எனி ம் 

அவரால் அக ரா தி கைளச் சரி யான 
ைறயில் ‘பிடித் ’ உ  வாக்க டி

கின்ற . அ  பிள்ைளயார் பிடிக்கக் 
குரங்கா ன  ேபால அல்லாமல் அக ரா
தி யியல் அறிந்த வர்க ம் பாராட் ம் 
விதத்தில் ‘பிடித் ’ உ  வாக்கப்பட்
ள்ள . இதைன, இவ்வ க ரா தியின் 

ெவளி யீட்  விழா யாழ்ப்பாணப் பல்
க ைலக்க ழகக் ைகலா ச பதி  அரங்கில் 
நைட ெபற்ற ேபா  அதில் கலந்  
ெகாண்  ேபசிய தஞ்சா ர் பல்க
ைலக்க ழக ைனவர் ெப.மாைதயன் 
அவர்களின் உைர உ  திப்ப த் தி யி

ந்த .  
ஒ  குறி ப்  பிட்ட 

  ைறயில்  ஆழங்காற்
பட்ட வர்கள்தான் அத் 
ைறக்  கு  ரி  யைத  வகுத்த
ளித்  அதைனத் க்கி 
நிமிர்த்திப் பிடிப்பார்கள் 
என் றில்ைல. நட ராஜா சிறி
ரஞ்சன்   வணி கத்  ைற
சார்ந்  கற்றவர் . தன  
ைற சார்ந்  ‘ெபா  ளா

தார ேமம்பாட் ச் சிந்த
ைனகள் ’ , ‘ லம்ெப யர்ந்த
வர்களின் ெபா  ளா தாரப் 
பங்க ளிப் க்கள்’ ேபான்ற 
ல்கைள  ெவளி  யிட்
ள்ளார் .  எனி ம் அவர் இவ் 

யாழ்ப்பாணத் தமிழ் அக ரா திையப் 
‘பிடித் ’ உ  வாக்க ன்னர் தன  
ைற சார்ந்  ‘குண நிதி வணிகச் 

ெசால் விளக்க அக ரா தி’ைய உ
வாக்கி  ெவளி  யிட்டதன்  லம் 
தன  ைறக்கும் அப்பால் உள்ள 
இன்ெ னா  ைற யா கிய அக ரா
தி யி ய க்குள் தன  கால டிைய 
எ த்  ைவத் ,அக்க ைற ம் அர்ப்ப
ணிப் ம் ஆர்வ ம் விடா  யற் சி ம் 
இ ந்தால் தன  ைற சா ராத ைற
க ளி ம் சாதிக்கலாம் என்பைத எ த்
க்காட் ம் ஒ  வ ராக நம் ன்ேன 

இ க் கின்றார்.
அக ரா திைய உ  வாக் கு வ  என்ப  
இேல சான காரியம் அல்ல. ‘மிகக் 
ெகாடிய குற்ற வா ளி கைளத் க்கில் 
ேபாட்ேடா அல்ல  கடி ன மான 
ேவைல கைளச் ெசய்யச் ெசால் லிேயா 
தண் டிக்க ேவண்டாம். அவர்கைள 
அக ரா தி கைளத் ெதாகுக்கச் ெசால்லித் 

தீர்ப்ப ளிக்கலாம். 
ஏ ெ னன் ற ா ல் 
எல்லாத்  ன்
பங்க ம் இப்ப
ணியில் அடங்
கி  ள் ள ன ’ 
என்ற  ேஜ .ேஜ .
ஸ்ேகலிஜர் என்
பவர  கூற்
ப்ே பால அ  மிகக் கடி ன மா ன . 

இ  பற் றித்தான் ேபா ம் வீர மா 
னி வரின் ச  ர அ க ரா தியில் ‘வீர மா 
னிவர் அ  ளிச்ெசய்த ச ர அக ராதி’ 

என்  ேபாடப்பட்  டி  க்  கின்ற .  
அக ரா தி கைள கட ள் ேபால ‘அ
ளிச்ெசய்ய’ டி ேம ஒழிய அதைன 
‘பிடித் ’ சரி யான ைறயில் உ
வாக்க டி யா . அப்ப டிப்‘ பி டித்

’ உ  வாக் கினால் அவர் ‘அ  ளிச்
ெசய்த ’ கட  ளாகி வி  கின்றார் . 
(ம த் வ அக ராதி தந்த தஞ்சா ர் 
சாம்ப சிவம் பிள்ைளயின் வர லாற்
ைற ம் இவ் வி டத்தில் நிைன  
கூரலாம்) இத்த ைகய கடி ன மான 
ேவைலயில் அவர்  தன்ைன இஷ்
டப்பட்  ஈ  ப த்திக் ெகாண் டி ப்
ப தா ன , பிரச் சி ைன கைள எதிர்
ெகாண்  அதைனத் தீர்த் த் தன  
சுய க ணிப்ைப உயர்த்திச் ெசல்ல 
வி ம் ம் ஓர் அதி மா னிட ன்மா தி
ரி யாக அவைர ெவளிக்காட்டி நிற் கின்
ற . இத னால்‘ அ க ராதிப் பணியில் 
ஈ  ப  வ ைதக்காட் டி ம் அ  ப
வித் ச் ெசய்யத் தக்க மகிழ்ச் சி யான 
அறி ச் ெசயற்பாட்ைட நான் அறி

ய வில்ைல. தின ம் வழக்கமாய்ச் 
சிறிய ஆனால் கவ னத்ைதக் கவர் கிற, 
ஆர்வ ட்டக் கூடிய ப் ச் சிக்
கல்களால் ஒ வர் எதிர்ெ காள்ளப்ப

 வ ம் நாளி  தியில் ெமாத்தமாய்ச் 
ேசார்வ ைட வ ம் இயல்பாய் இ ப்
பி ம் நா ம் சில பணி கைள நிைற
ேவற்  வ ம் ப்ப ணி ம் அதன் 

ைம ேநாக்கி ன்ேன  வ  மான 
எண்ணம் நிைறைவ ஏற்ப த்  கி ற ’ 
என ேஜ.ஆர்.கூேபட் கூ  வைதப் 
ேபால அக ராதிப் பணி அவ க்குச் 
சுைவத்  விட்ட .
அக ராதி உ  வாக்கத்தின் ஆரம்பம் 
தல் டி  வ ைர யி லான ெசயற்

பாட்டில் பல்ேவ  பணிப்ப டி நி ைல
கைள அக ரா தி யியல் அறிந்த வர்கள் 
வகுத்த ளித் ள்ளனர். அவர்கள் பின்
பற் றிய பணிப்படி நிைல க ைளேய  
நட ராஜா சிறி ரஞ்ச ம் ெப  ம ள  
ைகக்ெ காண் ள்ளார். 
தனி ம னித நிைல யி ம் கு  நி ைல
யி ம் ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வ  கின்ற 
அக ராதி ெதாகுத்தைலத் தனி ம னித 
நிைல நிற்றல் என்ற வைகப்பாட்டில் 
நின்  ேமற்ெ காண்ட நட ராஜா சிறி
ரஞ்சன் அவர்கள், தைகசார் ேபரா
சி  ரியர்  கலா  நிதி .சி .பத்ம  நாதன் 
அவர்கள் தன  அணிந்  ைரயில் 
குறிப் பி  வ  ேபால ‘‘பல்க ைலக்
க ழக  மட்டத் தி ள்ள ெமாழியியல் 
விற்பன்னர்களா ம் இ வைர ெசய்ய 
டியாதெவான்ைற…. குறிப்பிட்ட 
ைறகளிற்  ப ாண்டித்தியம் 

ெபற்றவர்களா ம் ெசய்ய டியாத 
பணிைய… நி வனங்களினேதா 
ெப மக்களினேதா ஆதர  ஏ மின்றி 
தன  ெசலவி ம் தனியாக ம்..’’ 
ெசய்  டித்தி க்கின்றார். அவர்  
பாராட்டப்பட ேவண்டியவராகின்றார். 
‘ ‘விைனத்திறன்  தன்ென ா  
அறிவாற்றல் ெகாண்ட மனிதேனா 
இன் ம் பலைதச் ெசய்கிறான்’’ . 
நடராஜா  சிறிரஞ்சன்  இன் ம் 
ெசய்வார் . ‘ ‘இலங்ைகத்  தமிழின் 
தனித் வத்ைத ெவளிப்ப த் ம் இப் 
ேபரகராதி’’ எம  ைககளில் தவழ்ந்  
மனத்ைத நிைறக்கட் ம். பரிசுகள் 
அவர் பாதங்கைள த்தமிடட் ம்.
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தமிழ்க்க ைல ய கத்தின் ஏற்பாட்டில் நைட
ெபற்ற .
இதில்  அ தன்  அண்ணா  மைல 
அவர்கள் கலந்  ெகாண்டார்.   1991ஆம் 
ஆண்  நைட ெபற்ற ஐேராப் பியக் 
கைலச்   சுற்  லாவில்  எஸ்.பி.ெதய்ேவந்
திரன் என்ற இளம்பா டகர், அ தன் அண்
ணா மைல   பாடிப்  கழ்ெபற்ற மாணிக்கத்
ே ரிே யி

குகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகுகு

நாதன் ,எம் .எஸ் .
நாதன் .  ேஜர்ம
னி  யில்ப ா  ட க ர் 
ேக .எஸ் .பாலச்
சந் திரன் . ெடன்
மார்க்கில் பாடகர் 
எம்.பாக் கி ய ராஜா. 
ே ந ா ர் ே வ யி ல் 

rpWtu; kdq;fis ntd;wrpWtu; kdq;fis ntd;w

nre;jkpowpQu; 
j.Jiurpq;fk;..!

,yq;ifj; jkpopd; jdpj; J tj;ij
ntspg; g Lj;Jk; aho;g; ghzj; jkpo; mf uhjp

நா.நவராஜ்

khzpf;fj; NjupNy kapy; te;jJ..khzpf;fj; NjupNy kapy; te;jJ..

mKjd; Fuypy; ghly; gpwe;jJ..mKjd; Fuypy; ghly; gpwe;jJ..

வண்ண ெமாழி ேபசும் வாடா மலர்கள்
சிங்காரப் பாட்டிைசக்கும் சுந்தர மழைலகள்
சிரித்ேத மகிழ்ந்திட சின்னச்சின்னப் பாடல்கள்
சித்திரமாய்ப் ைனந் ெத த்த அழகுதமிழ்க் 
கவிஞேன உன் பணிக்கு எம் வணக்கம்..!

ள்ளி வ ம் ள்ளி மாைன
ேதாைக விரிக்கும் ேகால மயிைல
இன்னிைச பா ம் இளங் குயிைல
எழிலாய் மிதந்தி ம் உதய நிலைவ
ெமல்லத் த வி ம் இளந் ெதன்றைல
பா ம் கவிஞர் கூட்டத்தின் ந ேவ
பாடிடத் ேதடினாய் குழந்ைத மனங்கைள..
ஞானக்கவிேய.. உன் பணிக்கு எம்வணக்கம்..!

எண்ணக் குவியலாய் எ ந்ேத வந்தி ம்
கண்ணின் மணிேபால் க த் கள் மிளிர்ந்திட
எ  ேகாைல எ த் ப் பிடித்ேத
தவிக்கும் உயிர்கள் விழித்ேத எ ந்திட
ைவர வரிகைள வைரந்ேத தந்தி ம்
எ த்தின் மன்னர்கள் தமக்கும் ேமேல
பாலைர எண்ணிய ைபந்தமிழ்ப் பாவலா
உன் பணிக்ேக எம் வணக்கம்..!

ேதனி ம் இனிய வாழ்விைனப் ரியா
பிரபஞ்சப் பைடப்பின் இரகசியம் அறியா
வாழ்க்ைகச் சூழலில் சிக்கிச் சுழ ம்
ஏைழ மனங்களின் ன்பச் சுைமகைள
இறக்கிட வழிகைள எ த்தினில் காட்டி ம்
இலக்கியச் சித்தர்கள் பாடி ம் ேமைடயில்
குழந்ைத மனங்கள் ளிர்த்தால் ேபா ேம
மானிடம் ெசழிக்கும் என்ேற தான்
தத் வம் ெசான்ன இலக்கிய வித்தகா..
உன் ெமாழிக்கு எம் வணக்கம்..!

பண்பிைன அன்பிைன ெசாற்களில் அளந்தாய்
ெவற்றியி சூட்சுமம் அறிந்தாய் ெவன்றாய்
பிஞ்சு மனங்கைளப் படித் ப் பைடத்தாய்
பாட்டால் குழந்ைதகள் உளந்தனில் நின்றாய்
வாழ்வின் ெப ைமைய இறப்பினில் காட்டினாய்
சத்தியவாழ்ைவ வாழ்ந்ேத காட்டிய அமரதீபேம...
வா ம் உன்பைடப் கள்.. 
வள ம் உன்நிைன கள்..!

ஆசிரியப் பணியினால் ேதசத்ைத அளந்தாய்
ேநரிய ேசைவயால் பதவியில் உயர்ந்தாய்
எ த்தின் ேமன்ைமயால் ெப ைமகள் ெபற்றாய்
மாணவச் ெசல்வங்கள் மாண் ற உைழத்தாய்
ெசன்ற இடெமல்லாம் சிறப் கள் கண்ட
எ த்தின் ேவந்ேத வாழ்க உன்ெபயர்..!

சிந்ைதயில் சிறார்கள் கங்கைள நிைறத்தாய்
சிறப் ற அவர்க்காய் எ த்திைன வடித்தாய்
பண் டன் பாலகர் ெப ைமகள் ெபற்ேற
வாழ்ைவ ெவன்றிட ேவண்டிேய பாடினாய்
சி வர் இலக்கிய ேவந்தனாய் நிமிர்ந்த
ெசந்தமிழ்ப் பாவலா வா ம் உன்நாமம்..
ைவயகத்தில் நிைலத்ேத நிற்கும்..!

பத்மா இளங்ேகாவன் (பத்மபாரதி)
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யாழ்ப்பா ணத்தின் ெபரிய ேகாயில்
மாவிட்ட ரம் கந்த சு வாமி ேகாயில்

சில விட யங்களில் உண்ைமகள் கற்பைனக் கைத
கைளக் காட் டி ம் விேநா த மா னைவ. மாவிட்ட ரம் கந்
த சு வாமி ேகாயிலின் ஆதி வ ர லா ம் அத்த க ய தாகும். 
ேகாயிலின் சிறப்  க க்கு ஏ  வான, மறந்  ேபான 
விட யங்கைள ெவளிப்ப த்  வேத இப்ப கு தியின் 
ேநாக்க மாகும். ஆலயம் ெபரி ய . நிக ரி லாத சிறப் க்
கைள உைட ய . நவீன காலத்தில் யாழ்ப்பா ணத்தில் 
வாழ்ந்த வித்  வப்  ல ைமயில் ேமேலாங் கிய விற்பன்
னர்கள் எல்ே லா ர ம் பாடல்கைளப் ெபற்ற . வர த
பண் டிதர், சுன்னாகம் குமா ர சா மிப்  லவர், த்  ராச 
கவி ராயர், நல் ர் சர வ ண த் ப்  லவர் என அந்த 
வரி ைச ம் நீண்  ெசல் ம். இவ்வா றான சிறப் பிைன 
19 ஆம், 20 ஆம் ற்றாண்  களில் இலங்ைகயில் 
ேவெறந்தக் ேகாயி ம் ெபற் றி க்க வில்ைல. அதற்கு 
ஏ  வான கார ணங்க ம் பல வாகும். அவற்ைற இங்கு 
விப ரிக்க இய லா .

 தமிழர் ச  தா யத்தின் இ ப் பிற்கும் இயக்கத் திற்கும் 
ெமாழி வழிப் பண்பாட்  மர  க க்கும் உணர்ச் சி ர்
வ மான அ  ப வங்க க்கும் அைட யா ள மா னைவ. 
ேகாயில்கள் அதற்கு ேமலாக அைவ ைசவ ச மய சிந்
த ைன க ைள ம் நம் பிக்ைக க ைள ம் வழி பாட்  
ைற க ைள ம் பிர தி ப லிக்கும் நி  வ னங்க ளாகும். 

இந்த வ ைகயில் மாவிட்ட ரம் ேகாயி க்கு இைண
யி லாத சிறப் ண் . அதன் வர லா ம் வளர்ச் சி ம் 
வழ ைம க ம் ச  தாய வாழ்க்ைக ேயா  பின் னிப் பி
ைணந்தைவ.

ஆலய பரி பா லனம்
ேகாயிலின் நிர்வாகம் அங் குள்ள அக் கி ர கா ரத்  அந்
த ணர்களின் ெபா ப்பில் உள்ள . அவர்க க்கும் 
ஆல யத் திற்கும் இைட யி லான ெதாடர்  ெந ங்கா
ல மாக நிைல ெபற்  வ  வ தாகும். அ  தமிழ் அரசர் 
காலம் த லாக வர லாற்ைறக் ெகாண் ள்ள . அங்
குள்ள அந்த அந்த ணர்கள் காத் தி யா யன சூத் தி ரத் க் 
காசிப ேகாத் தி ரத் தினர். அவர்கள் அதைனப் ெபரி ம் 
ேபசிக்ெ காள்வ தில்ைல. ஆதி கால ஆரி யச்சக்க ர வர்த்
தி க ம் அேத சூத் தி ரத் டன் ெதாடர்  ைடய அேத 
ேகாத் தி ரத்ைதச் ேசர்ந்த வர்கள் என்ப  ெசக ரா ச ேச க ர
மாைல வழி யாக உண ரப்ப  கி ற . எனேவ யாழ்ப்பா
ணத்  அர ச ம் மாவிட்ட ரம் அக் கி ர கா ரத்  அந்த
ண ம் சந்தான வழியில் ஒேர குலத்த வ ராவர்.
வடக் கி ள்ள தமிழ் அரசில் ஆரி யச்சக்க ர வர்த் திகள் 
அதி கா ரம்ெபற்ற நாட்களில் அ  ன ர ைமக்கப்பட்  
எ ச் சி ெபற்ற . அவர்கள் தங்கள் சந்தா ன வழி உற வி
ன ரான, பாண் டித் தியம் ெபற்ற அந்த ண ரிடம் மாவிட்
ட ரம் ேகாயில் நிர்வா கத்ைத ஒப்ப ைடத்தனர். அக் கி ர
காரம் ஒன் ம் தி தாக அைமக்கப்பட்ட . யாழ்ப்பாண 
ைவப வ மா ைலயில் பதி வா கி ள்ள ெபரி ய ம னத் னார், 
ேகாயிற்க டைவ ேபான்றைவ பற் றிய கைதகள் இவ்வா
றான வர லாற் ச் ெசய் தி களின் பாமரர் வழக்கான ஐதி
கங்கைள அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்ட ைவ யாகும்.

ன ர ைமக்கப்பட்ட ேகாயில்
யாழ்ப்பா ணத்தில் 20 ஆம் ற்றாண் டிேல நிைல
ெபற்ற ஆல யங்களில் கந்த சு வாமி ேகாயில் அளவில் 
ெபரி ய . அ  மட் ேம ஆக மப் பி ர கா ர மா க ம் சிற்
ப சாஸ் திர ைறப்ப டி ம் அைமக்கப்பட் டி ந்த . 
அங் குள்ள ேகா  ரேம இலங்ைகயில் மிகப்ெப ரி ய தாக 
விளங் கி ய . ஆரா த ைனகள் மர  வ ழி யான ைசவ 
ஆசார ைறப்படி நைட ெபற்றன. அதன் பரி பா ல
ன ம் மற்ைறய ேகாயில்கள் எல்லா வற் க்கும் ன்

 தா ர ண மாக விளங் கி ய . ஆல யத் திற்குப் ெபா ப்
பான அந்த ணர்கள் ேகாயில் வ  மா னங்கைள தங்கள் 
சுக ேபா கங்க க்குப் பயன்ப த்தா  ஆலய த  மங்க
ைள ம் தி ப்பணி ேவைல க ைள ம் நிைற ேவற்  வ
தனால் சுற்றா டலில் உள்ள ஊர்களில் உள்ள வர்க ள ம் 
ெபா  வாக நாட் டி ள்ள ைசவர்க ள ம் அபி மா னத்
ைத ம் ஆத ர ைவ ம் நன் றி  ணர்  க ைள ம் ெபற்
ள்ளனர்.
ேகாயில் தி ப்ப ணி க ைள ம் க  மங்க ைள ம் ச
க நி ைலப்ப த் தி யைம அவர்களின் சிறப்பான சாத
ைன யாகும். ச  கத்தின் ேதைவ க ேளா  ேகாயிலார் 
தங்கைள இைணத் க்ெ காண்டனர். அதற்கு உதா ர ண
மாக 1974 ஆம் ஆண்  யாழ்ப்பா ணத்தில் நைட ெபற்ற 
உலகத் தமி ழா ராய்ச்சி மாநா  பற் றிய ஒ  நிகழ்ச்
சிையக் குறிப் பி டலாம். ெபா ட்காட்சி அதன் ஓர் சிறப்
பம்ச மாகும். ெதால்ெ பா ள் சின்னங்கள் பல வற்ைறத் 
ேதடி ைவத் தி ந்த வர்கள் பலர் அதிேல பங் கு பற்

 வ தற்குத் தயக்கம் அைடந்தனர். அந்நாட்களில் 
ெபய ரவில் நில விய யாழ்ப்பாணத் ெதால்ெ பா ள் 
கழ கத் தினர் பங் கு ெகாள்ள ம த்  விட்டனர். ஒ  
ெந க்க டி யான நிைலயில் தி .சா.அம் பி ைக பா கைன 
அைழத் க்ெ காண்  பிரம்மஸ்ரீ ைர சாமி கு க்கைள 
சந் திக்க ேநர்ந்த . அந்நாட்களில் அவ ைரப்ே பான்ற 
பாண் டித் தி ய ம் ெகௗர வ ம் அபி மா ன ம் ெபற்ற 
பிரா ம ேணாத்தமர் ேவெற வ  மில்ைல.
எம  ேதைவ பற்றி அவ ரிடம் கூறி ய ேபா  அவரின் 
உத்த ர வாதம் வியப் பிற் கு ரி ய தாக இ ந்த . அ  வைர 
கால ம் ெவளி யிேல எ த் ச் ெசால்லப்ப டாத 
அ ம்ெ பா ட்கைள எ த் க்ெ காண் ேபாய் காட்
சியில் ைவப்ப தற்கு ஏற்பா  ெசய்தார். ஆக மங்கள், 
ரா ணங்கள், இலங்ைகயில் ேதான் றிய ைசவ ல்
களின் ஏ கள், ேகாயில் வழி பா  க ளின்ே பா  பயன்
ப த் ம் ெகாடி, குைட, ஆல வட்டம், உேலா கப்

ெபா ட்கள், ரா த ன மான படி மங்கள் எனப்ப ல வ ைகப்
பட்ட ெபா ட்கள் அவற் ள் அடங்கும். அவற் க்கு 
ேமலாக அவரின் ஆசி ம் கிைடத்த . இ  வைர வட 
இலங்ைகயில் நைட ெபற்ற மிகப்ெப ரிய ெபா ட்காட்
சி யாக அைமந்  விட்ட . கு க்க ம் பிறர் ெசய்ய 
டி யா த வற்ைறச் ெசய்தார். ேகாயில், ச  தா யத்ே தா  
ஒன் றி ைணந்த  என்ற உணர் வினால் அவர் எமக்கு 
ஆத ர வ ளித்தார்.

இந்   கிறிஸ்த வ ரி ைட ேய யான 
நல்  ற கள்

இன்  ெமா  விடயம் ெதாடர்பாக மாவிட்ட ரம் 
கந்த சு வாமி ேகாயில் சிறப் பிடம் ெப  கின்ற . அ  
ைசவர்க க்கும் கிறிஸ்த வர்க க்கும் இைட யி லான 
ரிந்  ணர் , ஒற் ைம பற் றி ய தாகும். ெசன்ற ற்
றாண்டில் ஆலய பரி பா ல னத்ைத அந்த ண ரி ட மி ந்  
ைகப்பற் றிக்ெ காள்வ தற்கான யற் சிகள் நைட ெபற்
றன. நீதி மன்றத்தில் வழக் கு க ம் நைட ெபற்றன. அக்
கி ர கா ரத் தி ன ம் ேசார்வ ைடந்  விட்டனர். ஆலயம் 
ெதாடர்பான தக ரா  கைள மிக ம் அவ தா ன மாக 
ேநாக் கிய பிர ப ல மான கிறிஸ்த வ ரான வழக்க றிஞர் 
ஒ வர், ேகாயில் ெதாடர்பான உரி ைமகள் ஆலய 
வழ ைமப்படி அந்த ணர்க்ேக உரி யைவ என்பைத 
உணர்ந்தார். அதனால் அவர் ைர சாமி கு க்க ளிடம் 
ெசன் , நீதி ைறப்படி வழக்குத் ெதாடர்ந்  நீதி மன்
றத்தின் ல மாக உரி ைம யிைன நிைல நாட்ட டி ம் 
என்  கூறினார். அதற்குப் ெப  ம ள வான பணம் 
ேதைவப்ப ம். தன் னிடம் பண வ ச தி யில்ைல என்  
கு க்கள் விச னப்பாட்டார். ேவதனம் எ   மின்றி, 
இல வ ச மா க ேவதான் நீதி மன்றில் வழக் குப்ேப சு வ
தற்கு வழக் கு ைரஞர் ற்பட்டார்.
நீதி மன்றத் தீர்ப்பின் வழிேய ஆலய உரி ைம யிைன 
அந்த ணர்க்குப் ெபற்  ெகா த்தார். அவேர பின்  
ேவெற வ ம் ெபற் க்ெ காள்ள டி யாத அள விேல 
மக்களின் ஆத ர ைவ ம் அபி மா னத்ைத ம் மதிப் பி
ைன ம் ெபற்ற ெப ந்த ைல வ ரானார். மாவிட்ட ரம் 
ேகாயில் ெதாடர்பாக அவர் ரிந்த பணி ைசவர்க
க்கும் கிறிஸ்த வர்க க்கும் இைட யிேல ெபா  

விட யங்க ளிேல ெந ங் கிய இைணப்ைப ஏற்ப த்
தி ய . பின்  நைட ெபற்ற ஒவ்ெ வா  ேதர்த க்கு 
விண்ணப்பப்ப டி வங்களில் ெபய ரிைனப் பிேர ரிப்ப
வர்களில் த லா வ  ைகெயாப்பம் ைர சாமி கு க்
க  ைட ய தாகும். இவர்களின் ன்  தா ர ணத்ைத 
இப்ே பா  நலி ற் ப்ே பான எம  ச கம் மீள ம் 
எ ச் சி ெபற யற் சிக்கும் ேநரத்தில் நிைன  கூ  வ  
அவ சி ய மாகும். 
நாகர் தி ப்ப ணி யான ஆதி யான ேகாயில்
ஒ  தி த்தலம் என்ற வ ைகயில் மாவிட்ட ரம் 
ேகாயிலின் உற்பத் தில பற் றிய விடயம் கற்ே றா ம் 
மற்ே றா ம் ெதரிந்  ெகாள்ளாத ஒன்றாகும். 2018 ஆம் 
ஆண்  ைதப்  சத் தி  நா ளன்  மாைல ேவ ைகயில் 
நண்பர் ேபரின்ப நா யகம் ேகாயி க்கு எம்ைம அைழத்
ச்ெசன்றார். 1974 ஆம் ஆண் க்குப் பிற்பட்ட 

காலத்தில் எம்மால் அங்கு ெசல்ல  டி ய வில்ைல. 
ேகாயி க்கு ேநர்ந்த இடர்ப்பா  க ைள ம் ேநரில் 
கண் ம் ேகட் ம் ஓர ள  விரி வாக அறிந்  ெகாள்ள 
டிந்த . அ  ஒ  நீள மான கைத. ஆனால் இங்கு 

ெசால்லப்ப  வ  ேவ  கைத. அ  கந்த சு வாமி 
ேகாயிலின் ஆதி கால வர லா  பற் றிய கைத. உட்
பி ர கா ரத்ைதச் சுற் றி வ ம் ேபா  ேமற் குப்  றச் சு வ
ேரா  கூடிய சாைல விமானம் மீ  கவ னம்ெச த்த 
டிந்த .
அ  ஒ  நாகர் ேகாட்டம். ெவள்ைள நாகர் ேகாட்டம் 
பற்றி சிலப்ப தி கா ரத்தில் குறிப் ண் . அதற்குப் 
பின்  என்ன நடந்த  என்ப ம் கற்ப ைனக்கு எட்டா
த தாகும். ஆனால் இலங்ைகயில் காலத்தால் மிக ற்
பட்ட நாகர் ேகாட்டங்கள் உ  வாகி இ ந்தன. அைவ 
இன் ம் வழி பாட் த்த லங்க ளாக விளங் கு கின்றன. 
நாக தம் பிரான் ேகாயில்கைளப் பற்றிப் பல ம் அறிந்
தி ப்பார்கள். ைசவக்ே கா யில்கள் பல வற்றில் நாக வ ழி
பாட் ச் சின்னங்கள் காணப்ப  கின்றன.
மாவிட்ட  ரத்தில் நாம் கண்ட  நாக தம் பிரான் 
ேகாட்டம். அதிேல தாப ன மாகி இ ப்ப  நாக லிங்கம். 
அதில் ஆரா தைனக் காலங்களில் வழி பா  நைட ெப

 கின்ற . ெபரிய சிற்பத் திற்கு ன்பாக ேவெறா  
உ ப்படி காணப்ப  கின்ற . உற்  ேநாக் கிய ேபா  
எ த் க்கள் ெதரிந்தன. அைவ சுமார் 2000 ஆண்  க
க்கு ற்பட்ட தமிழ் எ த் க்கள். அந்த அ  பவம் 

அதி ச ய மா ன . சிந்த ைனக் கு ரி ய . ஆல யத்ைத வலம்
வந்  வழி பாட்ைட டித்த பின்னர் ேகாயில் உரி ைம
யா ள ரான கு க்கைள அவ  ைடய இ ப் பி டத் திேல 
கண் , கணி ச மான ேநரம் கலந்  ைர யா டிேனாம். 
நாகர் ேகாட்டம் பற்றி வின வி ய ேபா  அவர் பல விட
யங்கைளத் ெதளி  ப த் தினார். அவர் ெசான்னைவ 
எமக்குப்  ைம யா னைவ. ெபா  மக்க ம் அறிந் தி
க்கா தைவ. மாைவத் தி த்த லத்தில் அைமக்கப்பட்ட 

ஆதி யான வழி பாட் க்ே காட்டம் நாகரின் தி ப்ப ணி
யா ன  என்ப  பாரம்ப ரி ய மாகத் தங்கள் ன்ே னார்கள் 
வழி யாகச் ெசால்லப்பட்  வ  வ  என்  கூறினார். 
அதைன உ திப்ப த் ம் சான்றாதாரங்க ம் 
அவர்களிட ண் .  அைவ  ெவளிேய 
ைவக்கப்ப வதில்ைல. அவற் ள் பிரதானமானைவ 
ன்  வழிபாட் ச் சின்னங்களாகும்.

(ெதாட ம்)
ெதாகுப் :  நா.த ஜா
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68மைல யகக் கைல இலக் கியப் பாரம்ப ரி
யத்தில் ேவ ன்றித் தைழத்  நின்ற பல் ைற 
ஆ  ைம யாளர் மாத்தைள கார்த்தி ேகசு.

1939 ஜன வ ரி  தலாம் திகதி (01.01.1939) 
மாத்த ைளயில் பிறந்தவர்.
கல் ரிக் காலங்க ளி ேலேய பாட சா ைல நா ட
கங்களில் நடிக்கத் ெதாடங் கிய இவ க்குள் ஒ  
அரங் கியல் கைலஞன் உ  வாகித் ேதாற்றம் 
காட்டத் ெதாடங் கி ள்ளான். அதன் ெவளிப்பா
டா கேவ கல் ரி விழா க்காக ‘பணமா பாசமா’ 
என் ம் ஒ  நாடகப் பிர திைய எ தி ஆசி ரி
யர்களின் உத வி டன் அைத ேமைட ேயற்றி 
அதில் க் கியப் பாத் தி ர ேமற்  நடிக்க ம் ெசய்
ள்ளார்.
மைல ய க  எ த் க்கள் பிர சித்தம் ெபற்ற அ
ப  கைள ஒட் டிய காலங்களில் மாத்தைள கார்த்
தி ேக சு ம் வீர ேக சரி ,தின கரன் ேபான்ற ேதசிய 
பத் தி ரி ைக களில் கட்  ைரகள், சி  க ைதகள் 
எ  தி ள்ளார். ெகா ம்  ேநாக் கிய நகர் ம் 
நிகழ்ந் ள்ள . 
ெகா ம்பின் நாட க மன்ற மான கவின் கைல 
மன்றத்தில் இைணந்  ெசயற்பட்ட கார் தி ேக
சுைவ  ெகா ம்பின் நாடக ேமைடக்கு அறி கம் 
ெசய்  ைவத்த ெப  ைமக் கு ரி யவர் கவின் 
கைல மன்றத் தைல வ ம் நாடக ெநறி யா ள 
மான அமரர் ேஜ.பி. ெறாபட்.
கவின் கைல மன்றம் ல மா கெஜ.பி.ெறாபட் 
ெநறி யாள்ைகயில் இவர் எ தித் தயா றித்த 
நாட கங்கள் ெகா ம்பில் ேமைட ேயற்றம் கண்
ட ேபா  ஒ  ப்ப தாண்  கால வர லாற்ைக 
கண்ட ெகா ம்பின் நாடக உலகு கார்த் தி
ேக சுைவ தி ம்பிப் பார்த்த . கவ னத் தி ம் 
ெகாண்ட . 
ெகா ம்ைப ைம ய மாகக் ெகாண் டி யங் கிய 
நாடக உலைக எ  ப  களில் சல ச லக்க ைவத்

தவர் கார்த் தி ேகசு. கவின் கைல மன்ற நாட கங்
க ளா ன‘ ப ேல பி ர டி  சர்’ மற் ம் ‘ெவண் ணி லா’
ேபான்ற  நா ட கங்களில், இவைர ேமைட ேயற்றி 
நடிக்க ைவத்தவர் ேஜ.பி.ெறாபட்.

1971 இவர் எ  தி ய‘ தீர்ப் ’ என் ம் நாடகப் 
பிரதி ெநறி யாளர் சுைஹர் ஹமீடின் ஆேலா ச
ைன க டன் அந்தனி ஜீவாவின் ெநறிப்ப த்
த டன் ெகா ம்பில் ேமைட ேய றி ய . இந்த 
இைண  ஏேனா ஒத் ப்ே பா க வில்ைல. எ  ப
ட ம் இல்ைல! மாறாக மாத்த ைளயின் கார்த்
தி ேக சு ைவ ம் ெகா ம்பின் அந்தனி ஜீவா
ைவ ம் கைல  லகின் வடக்கு ெதற்காக மாற் றி
விட் டி ந்த . 

2012ல்  குமரன்  ெவளி  யிட்ட   அந்தனி 
ஜீவாவின் ‘தைல ந கரில் தமிழ் நாட க அ ரங் கு’
என் ம் லி ம் காரர் தி ேக சுைவ  பற்றி ஒ
வ ரி ேய ம் குறிப் பி டா த  இந்த றி வி ைன  
உ  திப்ப த் தி ய .
கவின் கைல மன்றத் தி  டாக ெஜ.பி.ெறாபட் 
ேமைட ேயற் றிய நாட கங்கள் ெப ைம ெபற்
றன. இ  வ க்கும் பிர பல்யம் தந்தன.

1972 – காலங்கள் அ  வ தில்ைல
1974 – களங்கம்
1975 – ேபாராட்டம்
1976 – ஒ  சக்கரம் சுழல் கி ற .
ேபான்ற  நா ட கங்கள் பல  ைற  பல இடங்
களில் ேமைட ேயற்றப்பட்டன. காலங்கள் அ
வ தில்ைல நாடகம் 15 தட ைவகள் ேமைட ேயற்
றப்பட்ட டன் நாட கா சி ரி ய க்குப் பிர பல்யத்
ைத ம் ெப ம் க ைழ ம் ஈட்டித் தந் ள்ள .
காலங்கள் அழி வ தில்ைல  நா டகம் 1974இல் 
யாழ்ப்பா ணத்தில் நடந்த நான்கா வ   த மி ழா  
ராய்ச் சி  ம கா நாட்டில் வண.பிதா  த னி நா யகம் 
அடி களார் தைல ைமயில் ேபரா சி ரி யர்க ளா ன  
ைக லா ச ப தி ,  சி வத்தம் பி  ன் னி ைலயில் 
ேமைட ேய ம் வாய்ப்ைபப் ெபற் க் ெகாண்ட
டன் இம் ன்  ேபரா சான்களின் பாராட் க்

க ைள ம் மைல ய க  எ ச் சியின் நாய கர்க ளான 
இரா. சிவ லிங்கம், எஸ். தி ச்ெசந் ரன் ஆகி
ேயரின் பாராட்ைட ம் ெபற்ற . 
இலங்ைக மத் திய வங்கி நடாத் திய நாடகப் 
ேபாட் டி யி ம் ேமைட ேயற்றப்பட்ட இந்த  
நா டகம் சிறந்த  நா ட கத் க்கான பரி ைச ம்  
சிறந்த நடிப் , சிறந்த நாடகப் பிரதி, சிறந்த 
ெநறி யாள்ைக ேபான்ற   பரி சு க ைள ம் ெபற் க் 
 ெகாண்டைம  குறிப் பிடக் கூடி ய .
கார்த் தி ேகசு  எ தி ேஜ.பி. ெறாபட் இயக்
கிய பல நாட கங்கள் கவின் கைல மன்றத்தால் 
ேமைட ேயற்றப்பட்டன .  கலா சாராப் ேபர
ைவயின் ேதசிய நாடக விழாப் ேபாட் டி களில் 
பரி சில்க ைள ம் பாராட்  தல்க ைள ம் ெபற்  
இவர்க க்குப் ெப ைம ேசர்த் ள்ளன.
இந்த இைணவின் இ க்கேம இவ் வி  வ
ைர ம் சினி மாத்  ைற வ ைர இ த் ச் ெசன்
ள்ள . இலங்ைகயின் தமிழ்த் திைரப்ப டத் 

ைறசாண் ஏறி ழம் ச க்கி ச் சுத் தி ண றிக்
ெகாண் டி ந்த கால கட்டத்தில் இவ் வி  வ ம் 
அதற்குள் பிர ேவ சித்தனர்.
கார்த் தி ேக சுவின் திைரக்க ைத  வ ச னத் டன் 
ேஜ.பி.ெறாபட் இயக்கத்தில் எம்.எஸ். ெசல்வ
ராஜா இைச ய ைமப்பில் உ  வாகத் ெதாடங் கிய 
திைரப்படம் ‘அவள் ஒ  ஜீவ நதி’ இலங்ைகத் 

திைரப்ப டங்களில் நடித்  அ  பவம் ெபற்ற 
டீன் குமார், பரீ னாைல விஜ ய ராஜா, சிங்கள 
நடிைக அ ஷா ஆகி ேயா டன் ேக.எஸ். பாலச்
சந் திரன், கார்த் தி ேகசு ஏகாம்பரம், சிதம்பரம், 
தி ச் ெசந் ரன் ேபான்ேறார் நடித்தனர்.
பல வி த மா ன  சி ர மங்கள், தடங்கல்க க் கு  
மத் தியில் எண்ப  களின் இ  தியில் திைரக் கு  
வந்த  ‘ அவள் ஒ  ஜீவ நதி’
மாத்த ைள  கார்த் தி ேக சுவின் தயா ரிப்பில் 
உ  வான இந்தத் திைரப்படம் ‘ேதால் வி கேள 
ெவற் றிக்கான ண்கள்’ என்ற உணர் விைன மட்  
ேம அவ க்குத் தந்த  என்றா ம் தயா ரிப்

பா ள ரா ன  அ வ க்கு ஏற்பட்ட ெபா ள் நட்டம், 
கு ம்ப வாழ் ச் சிக்கல்கள் மனச்ே சார்   இத் தி
யா திகள்...
ேவெறா  வ ராக இ ந் தி ந்தால் இந்தச்  சினி
மா நா டகச் சமாச்சா ரங்கேள  ேவண்டாம் என்  
 ஒ ங் கிேயா ஓய்ந்ேதா ேபாயி க்கலாம். ஆனால் 
கார்த் திேயா எத்தைன அகப்பலம் ெகாண்ட வ
ராக இ ந் தி க் கின்றார்! இந்தப் பண நஷ்டம் 

மனக் கஷ்டம் அைனத் ம் இதனால் ெபற் க்
ெகாண்ட அ  ப வத் க்கு ஈடா குமா என்  தன்
ைனத்தாேன சமா ளித் க் ெகாண்  இந்த கைல 
இலக் கிய உல கத்ைதேய சுற் றி வரத் தன்ைன 
தயார்ப த்திக் ெகாண்டவர்.
இ  ேபான்ற ஒ  சி லரின் கைல இலக் கியப் 
பணி கேள பிந் தி வ ம் இைள ஞர்க க்கு உந்  
சக் தி யா க ம் உதா ர ணங்க ளா க ம் திகழ் கின்
றன.
தன்  ைட ய கழ் ெபற்ற நா ட க மா ன ‘ கா
லங்கள் அ  வ தில்ைல’  ேம ைட  நா ட கத்ைத
ெதா ைலக்காட் சிக்கா க  வ டி வ ைமத்  ‘ கா லங்கள்’  
என் ம் ெபயரில் ெதாைலக்காட் சி  நா ட க மாகத் 
தயா ரிக்கப்பட்    ப வா ஹி னியில் ஏ  வா ர
ெதாடர் நாட க மா க  ஒ ளி ப ரப்பச் ெசய்தார். ஒ  
சக்தி மிக்க ெவகு ஜனத் ெதாடர்  சாத ன மான 
ெதாைலக்காட் சி  டாக மைல யகத் ேதயிைலத் 
ேதாட்ட மக்களின் ேசாக ம் வ  ைம ம் மிக்க
வாழ்   ய தார்த்த ர்வ மா க ம் மண் வாச ைன 
ட ம் காட் சிப்ப த்தப்பட்ட  தல் மைல ய க
ெதா ைலக்காட் சி  நா டகம் இ .
திைரப்படக் கூட் த்தா பனம் ப வா ஹி னி
டன் இைணந்  நடத் திய திைரக்கைத எ  
வ தற்கான பயிற்சி வகுப் க்கள் வாரத் க்ெ கா  
நாள் என ஆ  மா தங்கள் ேபால் நடந்த . வாரம் 
தவ றாமல் இப் பயிற்சி வகுப் க்களில் பங்கு பற்
றி ய டன் விரி  ைர யா ளர்களின் நன்ம திப் டன் 
பயிற்சிப் பட்ட ைறக்கான சிறப் ச் சான் றி த ம் 
ெபற்றவர் இவர்.
பயிற் சி  வ குப் க்கள் டிந்தபின் கூட் த்
தா பனம் நடத் திய திைரக் கைத வசனப் ேபாட்
டியில் பங்கு பற்றித் தன  ‘சுட் ம் சுடர்’ பிர
திக்கு இரண்டாம் பரிசு ெபற் ள்ளார். (1981)

‘கு ம்பம் ஒ  கைலக் கதம்பம்’  என்ற  நா டகம் 
இலங்ைகயின் சுதந் திரப் ெபான் வி ழா வி ைன
ெயாட்டி இவர் எ  தி ய  ம ைல ய க  வி வ ரணச் சித்
திரம் ன்  வாரத் ெதாட ரா க ‘ காமன் கூத் ’க் 
கைல நி கழ்  ேபான்ற ைவ க ம் ப வா ஹினி 
ஒளி ப ரப் பிய பைடப் க்கள்.
ேமைட நா டகம், திைரப்படம், ெதாைலக்காட் சி
நி கழ் கள் ேபான்ற  க ைல  ல க  ஈ  பா  க க்
கப்பா லான இவ  ைடய இலக் கியப் பணிகள் 
மறக்கப்ப டா தைவ மறக்க டி யா தைவ. மாத்த
ைளயில் மாணவர் மன்றம், இைளஞர் மன்றம், 
வள் வர் மன்றம், ைசவ ம கா சைப, மகாத்மா
காந்தி சைப ேபான்ற  ம னி த ந ல  அ ைமப் க்க
டன் இைணந்  இயங் கி யவர். சலிப்  றாத 

தன  ெசயற்பா கள் லம் க் கி யத் வம் 
ெகாண்டவர்.
எனக்கும் அவ க் கு மா ன  சந் திப்  1969இல் 
நடந்ேத றி ய . மாத்தைள வள் வர் மன்றம் 
நடாத் திய ஆண்  விழா க்காக ெகா ம் பி லி
ந்  எங்கைள அைழத் தி ந்தார் அவர். வழ ைம

யா கேவ இ  ேபான்ற விழாக்களில் கவி ய ரங்
குகள் நடப்ப ண் .  ைம யா க ம் தல் 
ைற யா க ம் கைத அரங்கு என் ம் நிகழ்  

இந்த விழாவில் நடந்த . அந்த நிகழ்வில் பங்
ேகற்  கைத வாசிக்கேவ கார்த்தி என்ைன ம்  
என்.எஸ்.எம். ராைம யா ைவ ம் ெச.கதிர்கா ம நா த
ைன ம் மாத்த ைளக்கு அைழத் தி ந்தார். ராைம
யா ம் நா ம் ெகா ம்  வாசி க ளா யி ந்ேதாம் 
கதிர்கா ம நாதன் வீர ேக ச ரியில் பணி ேயற்  
ெகா ம் பி லி ந்தார்.              (ெதாட ம்)

ெதளி வத்ைத ேஜாசப்
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இலங்ைகத் தீவில் பல்ேவ  
கால கட்டங்களில் பல்ேவ  மகான்
க ம், ஞானி க ம் ேதான்றி ஆன் மீக 
பணி யாற் றி னா ம் மைல ய கத்தில் 
ேதான் றிய காவி அணியா, ஞட   டி
த ரியா, ெவண் ணிற ஆைட அணிந்  
மிக எளி ைம யாக மக்க ேளா  மக்க ளாக 

வாழ்ந்த மாெப ம் தவ ேயா கி ம், மைல
யக மக்களின் ஆன் மீகத் தந்ைத என 
ேபாற்றப்ப ம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஸ்ரீ காயத்ரி சித்தர் 
சுவாமி  ேகசு மாம க ரி ஷியின் 14 
ஆம் ஆண்  மகா சமாதி தினம் கடந்த 
24.09.2021. மிக ம் பக்தி ர்வ மாக 
அ ஷ் டிக்கப்பட்ட .  
கண்டி பல்ேல க லயில் இராமன் 

காளி த் , சந்த னாம்பாள் தம்ப தி களின் 
த்த தவப் தல்வ னாக 26.10.1933 

இல் சுவா மிகள் அவ த ரித்தார். பின்னர் 
தன  5 ஆவ  வயதில் தந்ைதயின் 
ெதாழில் நிமித்தம் வ ெர லி யா விற்கு 
கு ம்பத் டன் இடம்ெப யர்ந்  வ ெர
லியா னித தி த் வக் கல்  ரியில் 
தன  பள் ளிப்ப டிப்ைபத் ெதாடங்
கினார். சுவா மியின் பிற விப்ப யனால் 
தன  7 ஆவ  வயதில் 'அகஸ் திய 
மக ரி ஷியின்" ரிஷப் பி ர தி நி தி களில் ஒ  
யாசகர் தி  ேவ டத்தில் சுவா மி யிடம் 
வந்  அவரின் பிறப்பின் இர க சி யத்ைத 
உணர்த்தி ஆசீர்வ தித்  ெசன்றதன் 
பின் சுவா மி களின் வாழ்வில் பல்
ேவ  மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன. அவ ர  
இளைமப் ப  வத்தில் கு ம்பச் சுைம 
கார ண மாக பல ெதாழில்களில் ஈ  பட 
ேநரிட்டா ம் அவ ர  மனேமா ஆன்
மீக ேதடல்க ளிேல ஆர்வம் காட் டி ய . 
இதன் கார ண மாக 1950 க க்குப் பின் 
அடிக்கடி இந் தி யா விற்கு ஆன் மீகப் 
பய ணங்கைள ேமற்ெ காள்ள ெதாடங்
கினார்.
இவ்வா  ஒ  ைற தி ச்சி மாந

கரில் அைமந் ள்ள ஸ்ரீெரங்க நாதர் 
ேகாவிலில் அைமந் ள்ள ஸ்ரீ இரா மா

 ஜரின் சமாதி ன்பாக தியா னத்தில் 
ஆழ்ந் தி ந்த ேவைளயில், சி  வயதில் 
சுவா மி க ளிடம் யாசகர் ேவடத்தில் வந்
தி ந்த ரிஷப் பி ர தி நிதி, சுவா மிகள் ன் 
ேதான்றி தன்ைன அைட யா ளப்ப த்த 
ஆச்ச ரி ய ம் ஆனந்த ம் அைட ம் 
சுவா மிகள் அவரின் அைழப்பின் 
ெபயரில் மிக நீண்ட பய ண மாக நீல கிரி 
மைலச்சா ரலில் அடர்ந்த கா  க க்கு 
மத் தியில் அைமந் ள்ள கு  னிவர் 
அகஸ் திய மாம க ரி ஷியின் சூட் சும சப்த
ரிஷி தைல ைம ய கத் திற்கு ெசன்ற ைட
கின்றார்.  
அங்கு சுவா மி களின் பிற விப்ப

யனால் அகஸ் திய மாம க ரி ஷியின் 
ேநரடி  தரி சனம் கிைடத்த ெப ம் பாக்
கியம் ெபற்  அவரால் கு  உப ேதசம் 
அளிக்கப்பட்  பரி  ரண ஆசிர்வாதம் 
அழிக்கப்பட்  ேமல திக ஆன் மீகப் 
பயிற் சி க க்காக அகஸ் தி யரின் ேநரடி 
சிஷ்யர்களில் ஒ  வ ரான பகவான் கண்
ைணய்யா ேயாகி யிடம் ெசல்  மா  
பணிக்கப்பட்டார். இதைனத் ெதாடர்ந்  
சுவா மிகள் பல்ேவ  சிர மங்க க்கு மத்
தியில் தன  கு ைவத் ேதடி அைலந்  
ெசன்ைன அம்பத் ரில் மிகச்சா தா ரண 
குடி ம க னாக, எளி ைம யாக வாழ்ந்  எண்
ணற்ற ஆன் மீக பணிகள் சாத ைனகள் 
ெசய்  ெகாண் டி ந்த பகவான் கண்
ைணய்யா ேயாகியின் பாதா ர விந்தங்
களில் சர ண ைட கிறார். 

1960 களின் பிற்ப கு தியில் இலங்ைக 
தி ம் பிய சுவா மிகள் ெகா ம்  மட்டக்
கு ளியில் சிறிய வாடைக அைறயில் 
தன  கு வின் கட்ட ைளக் கி ணங்க 

'ஆத்ம ேயாக ஞான சபா" இலங்ைகக் 
கிைளைய ஆரம் பித்  பிற்கா லத்தில் 
உல க ளா விய ரீதியில் காயத்ரி அன்
ைனயின் உபா ச ைண ைய ம், மகி ைம
ைய ம் உல க றியச் ெசய்த ெப ைம 
அவ க்கு உண் .

1975 இல் ஒ  சில பக்தர்களின் 
ைண டன் வ ெர லி யாவில் இலங்

ேகஸ்வரன் மகன் இந் தி ரஜித் க ம் 
தவம் ரிந்த இடங்களில் ஒன்றான 
தற்ே பா ைதய இலங்கா தீஸ்வர ஆலய 
வளா கத்தில் இந் தி யாவின் ஆந் திர 
மாநி லத்ைதச் ேசர்ந்த மகா த வ ேயாகி 
ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிவ பா ல ேயாகி அவர்கள் சுவா
மி களின் தவ வலி ைமைய தியானம் 
லம் அறிந்  தான் நர்மதா நதியில் 

கண்ெட த்த உயிர்பா சான இலிங்
கத்ைத இலங்ைகக்குக் ெகாண்  வந்  
அதைனத் தன  தி க்க ரங்க ளா ேலேய 
சுவா மி க டன் இைணந்  பிர திஷ்ைட 
ெசய்  மைல ய கத்தின் மாெப ம் 
சிவா ல யத்ைத ம் சித்த பீட ஆச் சி ரம 
வளா கத்ைத ம் பின்னர் உலகின் த
லா வ  அகிலம் ேபாற் ம் அன்ைன 
காயத்ரி ேதவி, காயத்ரி பீட ஆலய 
வழா கத்ைத ம் அைமத்  கு  சிஷ்ய 
பாரம்ப ரியம், சித்த வழி பாட்  ைற, 
யாக, ேயாக, தியான, மந் திர கூட் ப்
பி ரார்த்தைன ைற என்ப ன வற்ைற 

இந்நாட்  மக்க க்கு அறி  கப்ப த்தி 
மைல யக மக்களின் வாழ்வில் ஆன் மீக 
எ ச் சி ைய ம் அத  டாக ெபா  ளா
தார ம  ம லர்ச் சி ைய ம் ஏற்ப த்தத் 
ைண நின்றார்.
1997 இல் கிழக்கு மாகாண மக்களின் 

அன்பான ேவண்  ேகா க்கி ணங்க 
அங்கு விஜயம் ெசய்த சுவா மிகள் அம்
பாைற மாவட்டத்தில் அழ கிய கிரா ம
மான 'தம்  வில்" காயத்ரி தேபா வன 
ஆலய வளாகம், 2004 இல் ஸ்ரீ ஈஸ்வ ரப்
பட்ட மக ரிஷி தியானம் லம் அளித்த 
மாதிரி வடி வ ைமப்பில் கட்டப்பட்ட 
மட்டக்க ளப்  கல்லடி 'சப்த ரிஷி" ஆலய 
வளாகம், தி  ேகா ண மைல கிண் ணியா 
ெவந்நீர் ஊற் க்க கில் ஆத்ம ேயாக 
ஞான சபா ஆசி ரம வளாகம் என்பன 
அந்தந்த ஊர்மக்க டன் இைணந்  
உ  வாக்கி அவர்க ளி டேம நிர்வாக 
ெபா ப்ைப ம் ஒப்ப ைடத்தைம அந்த 
மக்கள் மீ  சுவா மிகள் ெகாண் டி ந்த 
அதிக, அன் , நம் பிக்ைக என்ப ன வற்
க்கு எ த் க்காட்டாகும்.
2000 திற்குப் பின் சுவா மி களின் 

உடல் நலம் நலி றத் ெதாடங் கிய 
ேபாதி ம் தன்ைன நாடி வ ம் பக்
தர்க க்கு அன்ன மிட்  பசி தீர்த்த 
பின்னேர அவர்களின் குைறகள், மன 
சுைம கைள தம  தவ வலி ைம களால் 
நிவர்த்தி ெசய்  ஆன் மீக ேதட டன் 
தன்ைன நா  ேவா க்கு கு  வா க ம், 
வழி காட் டி யா க ம் இ ந் ம் வந்
ள்ளார். 
2007 இல் சுவா மி களின் உடல் 

நிைல ேமாச ம ைடய இந் தி யா விற்கு 
சிகிச்ைசக்காக அைழத்  ெசல்லப்பட்ட 
ேபாதி ம் 24.09.2007 இல் இலங்ைக 
மக்க க்கும் குறிப்பாக மைலயக 
மக்க க்காக ஆன்மீக பணியாற்றிய 
மகா கு  தன  உடைல விட்  
மகா சமாதி நிைலைய அைடந்தார். 
சுவாமிகளின் நீண்ட நாள் கனவான 
உலக ஆன்மிக அதிசயங்களில் 
ஒன்றான 108 உயிர் பாசான லிங்க 
ஆலய வளாகம் அவரின் மகா சமாதிக்கு 
பின்  தற்ெபா  லங்காதீஸ்வரரின் 
ேசய் லிங்கங்களான 108 லிங்கங்க ம் 
ேஜர்மனி நாட்டில் இ ந்  
இலங்ைகக்கு  ெகாண்  வரப்பட்  
தற்ெபா  அதற்கான கட் மான 
பணிகள் நைடெபற்  வ கின்றைம 
இங்கு குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

ம. மேகஷ், 
காயத்ரி பீடம், ெகா ம் .
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ககாǿП 1961ஆம் ஆண்  
ஏப்ரல் 12 ஆம் திகதியன்  ேசாவியத் 
ஒன்றியத்தின் வஸ்ெடாக் 1 
விண்கலத்தில் பயணித்  சுமார் 108 
நிமிடங்கள் விண்ணில் சஞ்சரித்தார்.

1961 இல் ஏப்ரல் 12ஆம் திகதி, 
ேசாவியத் விண்ெவளி வீரர் ரி 
ககாரின் விண்ெவளிக்குச் ெசன்ற 
தல் மனிதர் ஆனார். 

அவர  வரலாற் ப் பயணத்ைதத் 
ெதாடர்ந் , 1961– 1965 ஆம் 
ஆண் களில் ரி ககாரின் உலக 
அைமதி மற் ம் ஒத் ைழப் க்காக  
'அைமதி பணி' என்  அைழக்கப்ப ம் 
ஒ  நீண்ட உலகப் பயணத்ைதத் 
ெதாடங்கினார். 
இந்தத் 

 ெதானிப்  
ெபா ளில் 
அவர் 32 
நா க க்கு 
விஜயம் 
ெசய்தார். அரச 
தைலவர்கள், 
அரசியல் 
வாதிகள், 
கைலஞர்கள் 
மற் ம் 
வீதிகளில் 
ெபா  
மக்கைள ம் 
அவர் 
சந்தித்தார்.
இந்தப் 

பயணத்தின்  ெதாடர்ச்சியாகேவ ரி 
ககாரின் இலங்ைகக்கு வந்தார்.

1961 ஆம் ஆண்  டிசம்பர் 
மாதம் 7ஆம் திகதி இலங்ைக வந்த 
ககாரின் டிசம்பர் 11ஆம் திகதி வைர 
இலங்ைகயில் தங்கியி ந்தார். 
அப்ேபா  அவைர நா  வ ம் 
உள்ள அைனத்  நகர மக்க ம் 
உற்சாகமாக வரேவற்றனர்.
அப்ேபா  இலங்ைக நாட்  

மக்க க்கு அவர் வி த்த ெசய்தியில், 
நாட்டிற்கு வ ைக த மா  
வி க்கப்பட்ட அன்பான அைழப்பிற்கு 
இலங்ைக அரசுக்கு என  
மனமார்ந்த நன்றிையத் ெதரிவித் க் 
ெகாள்கிேறன். என  சக விண்ெவளி 
வீரர்கள் மற் ம் அைனத்  
ேசாவியத் மக்களிடமி ந் ம் 
இலங்ைக மக்க க்கு 
தனிப்பட்ட ைறயில் அன்பான 

வாழ்த் க்கைளத் ெதரிவிப்பதில் 
நான் மகிழ்ச்சியைடகிேறன் என்  
ெதரிவித்தி ந்தார்.

ரி ககாரின் டிசம்பர் 7 ஆம் 
திகதி அப்ேபாைதய நிதித் ைண 
அைமச்சர் ேஜார்ஜ் ராஜபக் ஷவால் 
ரத்மலாைன விமான நிைலயத்தில் 
வரேவற்கப்பட்டார். அன்ைறய தினம் 
பிரதமர் சிறிமாேவா பண்டாரநாயக்க 
உலகின் தல் விண்ெவளி வீர க்கு 
வரேவற்பளித்தார். 

அங்கு, கைலஞர் ஜயந்த 
பிேரமச்சந்திர தன  தைலசிறந்த 
பைடப்பான ககாரினின் 
உ வப்படத்ைத ேசாவியத் 
விண்ெவளி வீரரிடம் ஒப்பைடத்தார்.
விஜயத்தின் அ த்த நாளான 

டிசம்பர் 8ஆம் திகதி 
ககாரின் ெதற்கு ேநாக்கி 
தன  பயணத்ைத 
ெதாடங்கினார். வழியில் 
அைமதி றாக்கைள 
பறக்கவிட்டார்.
ெகா ம்பிலி ந்  
றப்பட்ட ககாரின் 
ெமாரட் ைவ, 
பாணந் ைற, 
க த் ைற, அ த்கம, 
அம்பலாங்ெகாட, 
காலி, ெவலிகம, 
மாத்தைற மற் ம் 
தங்காைல ஆகிய 
இடங்க க்குச் 
ெசன்றார், அங்கு 
அவைர பாரா மன்ற 

உ ப்பினர் டி.ஏ.ராஜபக் ஷ  
வரேவற்றார்.
டிசம்பர் 9ஆம் திகதி ககாரின் 

இலங்ைகயின் மத்திய பகுதி  ேநாக்கி 
தன  பயணத்ைதத் ெதாடங்கினார். 
களனி, யக்கல, ெஹாறெகால்ல, 
ேககாைல, மாவெனல்ைல, கண்டி, 
மாத்தைள மற் ம் கு நாகல் வைர 
அந்தப் பயணம் அைமந்த .

தல் ேசாவியத் விண்ெவளி 
வீரரரான ககாரின் ேபராதைன 
தாவரவியல் ங்காவில் ஒ  மரத்ைத 
நட்டார். இந்த மர ந ைகக் குறித்  
க த்  ெதரிவித்த ககாரின், இ தரப்  
உற கள் தான் நட  ெசய்த மரம் 
ேபால் வள ம் என்  நம்பிக்ைக 
ெதரிவித்தார். 
டிசம்பர் 10 ஆம் திகதி ககாரின் 

பண்ைடய நகரமான அ  ரா த  ரத்
திற்கு விஜயம் ெசய்தார். அங் கி ந்  

வடக்கு ேநாக்கி 
பய ணித்த ககாரின் 
இலங்ைகையச் சுற்றி 
தன  பய ணத்ைத 
டித் க்ெகாண்டார். 
ரி ககாரின் யாழ்ப்

பாணத்திலி ந்  
ரத்ம லா ைனக்கு 
ேஹண்ட்லி ேபஜ் 
டார்ட் ெஹரால்ட் 
(Handley Page Dart 
Herald airplane) 
விமா னத்ைத இயக் கி

அைன வ ைர ம் கவர்ந்தார்.
ெகா ம்  குயிண்ட்ஸ் மாளி

ைகயில், ஆ நர் ெஜன ரலின் இல்
லத்தில் இரைவக் கழித்த பிறகு 
ககாரின் தைல ந கைரச் சுற்றிப் பய
ணித்தார்.  அப்ேபா  ஆயி ரக்க ணக்
கான மக்கள் வீதி களில் கூடி ழக்க
மிட்  அவைர உற்சாகப்ப த்தினர். 
அவர் ஸ்ரீ ஜயவர்த்தன ர 

பல்கைலக்கழகம், ெகா ம்  
பல்கைலக்கழகம் மற் ம் இலங்ைக
ேசாவியத் நட் ற  சங்க இல்லம் 
ஆகியவற் க்கு ெசன்  ஒன் கூடல், 
விவாதங்கள் மற் ம் கூட்டங்களில் 
பங்ேகற்றார்.
அன்ைறய தினம் மாைல ஊட க வி

ய லாளர்கைள சந் தித்த ககா ரி க்கு 
ெகா ம்  ேகால்ட்ேபஸ் ேஹாட்டலில் 
வர ேவற்  அளிக்கப்பட்ட . 
ம நாள் காைலயில் ககாரின் 

இலங்ைக மக்க ளி ட மி ந்  விைட
ெபற்  தன  அைமதிப் பணிையத் 
ெதாடர்ந்தார். 
அழ கிய ெசார்க்கத் தீ  என்  

இலங்ைகைய வர் ணித் ள்ள ககாரின் 
அவ ர  உலக சுற் ப்ப ய ணத்தின் 
ேபா  அவர் பார்ைவ யிட்ட சிறந்த 

இடங்களில் இலங்ைக ம் ஒன்றாகும், 
அ  அவ ர  வாழ்நாள்  வ ம் 
அவ ர  இதயத்தில் இ க்கும் என் ம் 
க தப்ப கின்ற .

ஆ தி தி அ றந்த

எஸ்.ேஜ.பிரசாத்

πǿ அெலЖżேய˙И 
ககாǿП ˙Мெவ ЖΜ 
ெவФ கரமாகР பயaНத 
ΨதХ ˙Мெவ  ΗரУ. 
அНΤடП ξǽைய 
˙МaХ வலС வОத 
ΨதХ மǻதΪС இவேர.

πǿ ககாǿПπǿ ககாǿП
இலЗ ைக வОத

இரНமலாைன ˙மான ǺைலயН ФΜ 

வΪைகН தОத πǿ ககாǿΦЖΜ 

மாைலǾЛΡ வரேவФΜС ெமźˇП 

ேநானா... πǿ ககாǿΦЖகான 

வரேவФΧ ǺகЧ˙Х பЗேகФக ெமźˇП 

ேநானாίЖΜ எРபſ வாТРΧ źைடНதΤ... 

யாУ இОத ெமźˇП ேநானா எПபைத 

அΡНதΡНத வாரЗக Х பாУЖகலாС.
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காற் றிைன மாசு ப த்தாத 
உ க்கு உற்பத் திக்கான ைனப்

இயற்ைகயின் ெசயற்பா  க ைள  ேநாக் கு
ைகயில்,அவற்றின் ஒ ங் கி ைணந்த ெசயற்பா கள் 
மற் ம் ெதாடர்ச்சி என்பைவ வியப்  அளிப்ப ைவ
யாகக் காணப்ப  கின்றன. எ த் க்காட்டாக,  
தாவ ரங்களில் நிக ம் ஒளித்ெ தா குப்    விைனத்
திறன் வாய்ந்த  மட்  மல்லாமல்,உயி ரி னங்கள் 
கழி வாக  அகற் ம் காப னீ ெராட்ைசட் டிைன  உள்
ெள த்   சுவா சத் திற்கு  அவ சி ய மான ஒட் சிசன் 
வா ைவத் த  வைதக் கூறலாம். ேம ம், க்களில் 
மக ரந்தச் ேசர்க்ைகக்கு  ேதனீக்கள்  பயன்ப த்தப்
ப  கின்றைம,  விைதகள் விலங் கு களால் பரப்பப்
ப  கின்றைம  ேபான்ற  பல்ேவ றான இயற்ைகச் 
ெசயற்பா  களில் ெபாதிந் ள்ள ஈர்ப்  ட்பேம, 
காலா தி கா ல மாக இவ்வா றான  ெபாறி  ைறகள்  
ெதாடரக் கார ண மா கின்றன. அேத ேவைள, இச்
ெச யற்பா  களில் ெவற் றி  என்ற  ஆ ேராக் கி ய மான 
சூழ ம் பின்ன ணியில் இ ப்பைத  அவ தா னிக்
கலாம். அதா வ ,ேதனீக்கு க்க ளி லி ந்  ேதன் 
கிைடக்ைகயில் தாவ ரத் திற்கு மக ரந்தச் ேசர்க்ைக,   
விலங் கு க ளிற்கு   கனி க ளி லி ந்   உண  கிைடக்
ைகயில் தாவ ரத் திற்கு விைதப் பரம்ப ல ைடதல் 
என்பைவ,ஒ  ெசயலில் ஈ  ப ம் இ  தரப் ம் 
பய ன ைட ம் வைகயில் இயற்ைகயின் ெசயற்பா
கள் அைமந் ,ஒன் க்ெ கான்      உ   ைண

யாக அைம கின்றன. இவற் றிைன  அவ தா னிக்கும் 
அறி வியல்  ஆய் கள்,இவ்வா றான இயல்  கைள    
அவ தா னித் ,அவற் றி  டாக  மனி த க்குத் 
ேதைவ யான   நவீ ன   ேத ைவ கைள  அ  வைட ெசய்
வ தற்கான யற் சி க ம் ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வ
கின்றன. அவற் றி ெலான்றாக, இயற்ைக யான  தாவ
ரத்தின் இைல கைள ஒளிரச் ெசய் ,ஒளி   த லாக 

மாற் ம் ேமம்பட்ட    ஆய்வின் ெப  ேப கள் அண்
ைமயில் ெவளி யா கி ள்ளன.
இர  ேவ ைள களில் வீட் த் ேதாட்டத்தில் ஒளிர்
 கைள   ெவளி யிட்ட வாேற  மின் மினிப் ச்

சிகள்  பறந்  திரி வைதக் கண் டி ப் பீர்கள். இந்த  
ஒளிர் விற்கான அறி வியல் பின்னணி என்ன வாக 

இ க்கும் என்ற எண்ண ேவாட்டங்கைள இக்காட்
சி   எ ப் பி யி க்கக் கூ ம். இந்த  மின் மினிப் ச்
சி களில் சுரக்கப்ப ம் ெநாதி யங்க ளான luciferase 
மற் ம் luciferin     ஆகி ய ைவேய   ேமற் கு றிப் பிட்ட  
ஒளிர் விற்குக் காரணம் என்பைதக் கண்  பி டித்த  
ஆய்வா ளர்கள், இக் கு றிப் பிட்ட ெநாதி யங்கைளக் 
ெகாண்ட  ண்  ணிக்ைக கைள உ  வாக்கி, தாவர 
இைல க க்குள் ெச த் ம் ெபாறி ைற  ஒன்
றிைன  வடி வ ைமத்தனர். இந்த   ஆய்வின் ெப  ேப
றாக,  ஒளி ம் இைலகள் ெகாண்ட  தாவரம் உ
வாக்கப்பட்ட . ஆனால், இந்த ஒளிர்  மிக ம் மிக
மிகக் குைறந்த  பிர கா ச  ைட ய தா க ம் காணப்பட்
ட . இக் கு றிப் பிட்ட ஆய்  2017 இல் ேமற்ெ காள்
ளப்பட்ட தாகும்.
ேமற் கு றிப் பிட்ட  அைட வி ைன   ேம ம் ன்ேனற்
 வ தற்கான   யற் சி கைள  ேமற்ெ காண்ட  அெம

ரிக்காவின் மஸா ஸூெசட் ெதாழில் ட்பக்கல் ரி 
ஆய்வா ளர்கள்,  ன்ைனய   ஆய்வின் அைட வி ம் 

பார்க்கப் பத்   மடங்கு  பிர காசம் ெகாண்ட தாவர 
இைல கைள  ஆக்கும் வழி ைற ஒன் றிைனத் 
தற்ே பா  வடி வ ைமத் ள்ளனர். இந்த  ஆய்  
ெதாடர்பான விப ரங்கள் அண்ைமயில் ெவளி யான 
Science Advances  என்ற அறி வியற் சஞ் சி ைகயில் 
ெவளி யா கி ள்ள .
இப்  திய ஆய்வில், இைல களில் ேமற்ெ காள்ளப்

ப ம் ெசயற்ைக யான  நட வ டிக்ைக களால்  தாவரம் 
பாதிக்கப்ப டா தி க்கும் அேத ேவைள,  ஏற்ப த்தப்
ப ம்   ஒளிர்ைவ  ேம ம் பிர கா ச  ைட ய தா க ம் 
நீண்ட  ேநர  ஒ ளிர்ைவத் த ம்  வைகயில் ஆக்கும் 
வழி ைற ெதாடர்பில் ஆய்வா ளர்கள்  கவனஞ் 
ெச த் தினர். இதற்காக,ஒளிக் ெகாள்ள வி கைள   
உ  வாக்கத் திட்ட மிட்டனர். எவ்வா   மின்ெ காள்
ள ளவிகள் மின்னாற்றைலத் தம் ள்ேள  ேதக்கிப் 
பின்னர் ,  வி  விப்ப  ேபான் ,ெபறப்ப ம் 
ஒளி ைய   தம் ள்ேள   ேச மித் ப் பின்னர்   ஒ ளிர்வா
க  வி  விக்கக் கூடி ய  ஒளிக் ெகாள்ள வி கைள  உ

வாக்கும் யற் சி கைள  ேமற்ெ காண்டனர். இதற்
காக    Strontium Aluminate   என்ற  ேவதிச் ேசர்
ைவையத் ேதர்ந்ெத த்தனர். இ  பார்ைவப் லம் 
மற் ம் ற தா  ஒளிக்க திர்கைள  ஈர்த் ப் பின்னர்  
ஒ ளிர்ைவத் தர வல்ல ேசர்ைவ யாகும்.
இக் கு றிப் பிட்ட ேசர்ைவயின் ண்  ணிக்ைக

கைள  உ  வாக்கி,   அைவ  பாதிப்  றா  இ க்கும் 
வைகயில் சிலிக்கான்   ெகாண்   லா மிட்டனர்.
பின்னர்,அந் ண்  ணிக்ைக கைள தாவர இைல
க க்குள் ெச த் தினர். இவ்வா   ஆக்கப்பட்ட  
இைல கைள  நீல நிற ஒளி கா ம் இ  வா யியால்  
10 ெசக்கன் வைர ஒளிர் வித்த பின்னர்,அத்தா
வரம் இ ளில் ேபணப்பட்ட . இதன்ே பா ,ெபாறி
ைற  பிர ேயா கிக்கப்பட்ட இைலகள் ன்ைனய  

ஆய் விைன பார்க் கி ம் 10 மடங்கு பிர கா சத் டன் 
சில    நி மி டங்கள் வைர ஒளிர்வ   அவ தா னிக்கப்பட்
ட . இக் கு றிப் பிட்ட    ெசயல்  ைறைய   மீண் ம் 
மீண் ம் ெசயற்ப த்தி,அதன் இய  ைமைய   ஆய்
வா ளர்கள் உ  திப்ப த் தி ள்ளனர். அேத ேவைள,   
தாவர இைலகள் தம   வழ ைம யான   நட வ டிக்ைக
களில் ஈ  ப  வ ம் அவ தா னிக்கப்பட் ள்ள .
சாதா ர ண மாக    தாவர இைலகள் குறிப் பிட்

ட  கா லத்தின் பின்னர்  உதிர்ந்     ேபாய் வி ம் 
என்ப   நாம் அறிந்தேத. இப்ெ பா றி ைற  பிர
ேயா கிக்கப்பட்ட   தாவர இைலகள் உதிர்ைகயில் 
அத ள்ேள ெச த்தப்பட்ட  Strontium Aluminate   
ேவதிச் ேசர்ைவயின் 60 சத வீ தத் தி ைன மீளப் 
ெபறக் கூடியதாக இ க்கும் என   ஆய்வாளர்கள் 
ெதரிவிக்கின்றனர். இதைன  திதாக   உ வாகும் 
இைலக க்கு  பிரேயாகிக்க   டி ம்.
இக்குறிப்பிட்ட  ஆய்விைன ேவ பட்ட ஐந்  

தாவரங்களின் இைலகளில் ெசயற்ப த்தி அதன் 
விைள  எதிர்பார்க்கப்பட்ட வைகயில் அைமவைத 
ஆய்வாளர்கள் உ திப்ப த்தி ள்ளனர். இந்த 
ஒளிர்விைன  ஒ ங்கிைணந்த   வில்ைலத் 
ெதாகுதிகளால் குவித் ,பயனாளர்க க்குத் 
ேதைவப்ப ம் ஒளிர்ைவ  அைடயலாம் எனத் 
ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .  எதிர்காலங்களில் ,   
வீதிைய  ஒளிர்விக்கும் விளக்குகளாக   இந்த ஒளி ம் 
தாவரங்கள் மாறினா ம் வியப்பதற்கில்ைல.
  அ.அ.ஆராதனா,
  யாழ்ப்பாணம்.

அறிவியலால் உ வாக்கப்பட் ள்ளஅறிவியலால் உ வாக்கப்பட் ள்ள
ஒளி ம் தாவர இைலகள்ஒளி ம் தாவர இைலகள்

சாதாரண இைல

இ ளில் ஒளி ம் 
இைலயாக...

ண் ணிக்ைககளால்  
ைழக்கப்பட்ட இைல

ெகாேரானா ேபரழிைவத் த க்க , இலங்ைக  
உள்ளிட்ட 183 உலக நா களில்    ெகாேரானா 
த ப் சிகைளச் ெச த்தத் ெதாடங்கி ஓராண்  
ெந ங்குகிற . தற்ேபா  ெகாேரானா க்கு 18 
வைகயான த ப் சிகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன . 
அவற்றில் ெஜான்ஸன் அன்ட் ெஜான்ஸன்  த ப் சி 
மட் ம் ஒற்ைறத் தவைண த ப் சி. மற்ற அைனத் ம் 
இரண்  தவைணகள் ெச த்தப்பட ேவண்டியைவ. 
ஆனா ம் அெமரிக்கா, பிரிட்டன், இஸ்ேரல், கனடா, 
ேஜர்மனி ேபான்ற நா களில் ‘ஊக்குவிப்  ஊசி’ (Booster 
dose) எ ம் ன்றாம் தவைண த ப் சிையச் ெச த்தத் 
ெதாடங்கி ள்ளனர். இைதத் ெதாடர்ந்  இலங்ைகயி ம்  
இந்த  ன்றாம் தவைண த ப் சி ெதாடர்பான விவாதம் 
ஆரம்பித்தி க்கிற .

காரணம் என்ன?
ன்றாம் தவைண த ப் சி ேபசு ெபா ளாவதற்கு 

ன்  க்கியக் காரணங்கள் உள்ளன. இரண்  
தவைணகள் த ப் சி ெச த்திக்ெகாண்டவர்க க்கு, 
ெகாேரானா க்கு எதிர்ப்  சக்தியான  6லி ந்  10 
மாதங்க க்குப் பிறகு குைறயத் ெதாடங்குவ  தல் 
காரணம்.

 அ த் , நாட்பட்ட ேநாய்கள் காரணமாக ேநாய் 
எதிர்ப்  சக்தி குைறவாக இ ப்பவர்க க்கு, ெகாேரானா 
த ப் சி இரண்  தவைணகள் ெச த்தப்பட்ட பிறகும், 
ேபா மான அள க்கு இரத்த எதிர க்கள் (Antibodies) 
அதிகரிப்பதில்ைல என்ப  இரண்டாவ  காரணம். 
ெகாேரானா ைவரஸின் உ வ அைமப்  அடிக்கடி 
மாறிக்ெகாண்ேட இ ப்பதால், திய ேவற் வங்கள் 
(Variants) தற்ேபாைதய த ப் சிக க்குக் கட் ப்ப மா 
எ ம் சந்ேதகம் ன்றாவ  காரணம்.

ஆய்வாளர்கள் கூ வெதன்ன?
த ப் சி ெச த்திக்ெகாண்டவர்க க்கு மீண் ம் 

ெகாேரானா ெதாற்  ஏற்பட்டா ம் ெகாவிட் ேநாய் 
க ைமயாவதில்ைல; உயிராபத்  ெந ங்குவதில்ைல; 
த ப்பாற்றல் நிைன  ெசல்கள் லம் நாட்பட்ட பா காப்  
கிைடக்க ம் வாய்ப்  உள்ள . இந்த ன்  நன்ைமகள் 
உலக அளவில் உ திெசய்யப்பட் ள்ளன. ஆகேவ, 
ெகாேரானா த ப் சிகைளப் ெபா த்தவைர இரண்  

தவைணகள் ெச த்திக்ெகாண்ேடார் அைனவ க்கும் 
ன்றாம் தவைண ேதைவப்ப வதில்ைல என்ப  

சர்வேதசத் த ப்பாற்றல் ஆய்வாளர்களின் ெபா வான 
க த் . ேநாய் எதிர்ப் ச் சக்தி குைறகிற குறிப்பிட்ட 
பிரிவின க்கு ேவண் மானால் அ  ேதைவப்படலாம். 

அப்படியானால், எந்தப் பிரிவின க்கு ேநாய் எதிர்ப் ச் 
சக்தி அதிகமாக பலவீனமைடகிற  என்பைத தலில் 
கண்டறிய ேவண் ம்.

 இலங்ைகையப்  ெபா த்தவைர, தகுதியானவர்கள் 
அைனவ க்கும் இரண்  தவைணகள் த ப் சிையச் 
ெச த்திய பிறகுதான் இ  குறித்  டிெவ க்க 
டி ம். ேம ம், ன்றாம் தவைண த ப் சியின் அள  

என்ன, அைதச் ெச த்தினால் எவ்வள  காலத் க்கு 
ேநாய் எதிர்ப் ச் சக்தி கிைடக்கும், பயனாளிக்குப் 
பா காப்  எப்படி இ க்கும் என்ப  ேபான்ற 
ேகள்விக க்குச் சரியான பதில்கள் இப்ேபா  இல்ைல. 
இவற் க்ெகல்லாம் எதிர்கால ஆராய்ச்சிகள்தான் 
ைறயான பதில்கைளத் தர டி ம். ேம ம், ‘சயின்ஸ்’ 

ஆய்விதழில் ெவளியாகி ள்ள திய தகவல்கள் 
என்னெவன்றால், ஏற்ெகனேவ ெகாேரானா ெதாற்  
ஏற்பட்டவர்க க்கு MRNA த ப் சி ெச த்திய பிறகு 
உ வாகும் எதிர க்கள், மற்றவர்கைளவிடப் பல 
மடங்கு அதிக எண்ணிக்ைகயில் இ க்கின்றன என்ப . 
அ த் , இந்த எதிர க்கள் தற்ேபா ள்ள ெகாேரானா 
ேவற் வங்க க்கு எதிராக 100 மடங்கு அதிகமாகத் 
த ப்பாற்றைலத் த கின்றன என்ப . அெமரிக்காவில் 
‘லா ெஜால்லா இன்ஸ்டிடி ட்’ (La Jolla Institute) ைவரஸ் 
வல் நர் டாக்டர் ேஷன் கிராட்டியின் (Dr. Shane Crotty) 
ஆராய்ச்சியில் ெதரியவந்த நம்பிக்ைக த ம் தகவல்கள் 
இைவ . இவ்வைகத் த ப்பாற்ற க்குக் ‘கலப் த் 
த ப்பாற்றல்’ (Hybrid immunity) என்  ெபயர். இந்தத் 
த ப்பாற்றல்  இலங்ைகயி ம் ஏற்பட்டி க்கிறதா 

என்பைத ம் ஆராய ேவண் ம் என இலங்ைகயின் 
பிரபல ைவரஸ் வல் நர் டாக்டர் நீலிகா மாளவிேக 
சில  வாரங்க க்கு  ன்னர்  கூறியி ந்தைம 
சுட்டிக்காட்டத்தக்க .. அப்ேபா தான் இங்கு ன்றாம் 
தவைண த ப் சிக்குத் ேதைவ இ க்கிறதா என்பைத 
டி ெசய்ய டி ம் என்கின்றனர் ஆய்வாளர்கள்.
ெகாேரானாவின் க ைமயான பாதிப் கைள த க்க 

த ப் சிகள் ேபா மான அள  பய ள்ளைவயாக 
இ ப்பதாக ம், எனேவ ெபா  மக்க க்கு ன்றாவ  
ேடாஸ் அதாவ  ஸ்டர்கள் வழங்கப்பட ேவண்டிய 
அவசியமில்ைல என் ம் பிரபல ம த் வ இதழான 
‘ேலன்ெசட் ’ெதரிவித் ள்ள . 
கடந்த ஏப்ரல் மற் ம் ேம மாதத்தில் இந்தியாவில் 

ெப ம்  பாதிப் கைள  ஏற்ப த்தியி ந்த  
ெகாேரானாவின் ெடல்டா வைக. தற்ேபா  உலகின் பிற 
பல நா களில் ெடல்டா வைக பரவி வ வதால் அங்கு 
ெகாேரானா ெதாற்றாளர்கள் அதிகரித் ள்ளனர். எனேவ, 
பயத்தின் காரணமாக சில நா கள் ஸ்டர் ேடாஸ்கைள 
வழங்கத் ெதாடங்கி ள்ளன. இதனால் ஏைழ நா க க்கு 
த ப் சி விநிேயாகம் குைறய ஆரம்பித் ள்ள . 
ன்றாவ  ேடாஸ்க க்கு தைட விதிக்க உலக சுகாதார 

அைமப்  அைழப்  வி த்த . மில்லியன் கணக்கான 
மக்கள் தங்கள் தல் ேடாஸ் த ப் சிைய கூட இன் ம் 
ெபறவில்ைல என்பைத உலக சுகாதார அைமப்  
சுட்டிக் காட்டிய . 'இந்த நிைலயில், WHO உட்பட 
பல விஞ்ஞானிகளின் திய அறிக்ைக, ெடல்டாவின் 

அச்சு த்தல் இ ந்தா ம் கூட, "ெபா  மக்க க்கு ஸ்டர் 
ேடாஸ் ெபா த்தமானதல்ல" என்ேற கூறி ள்ள . தீவிர 
ெகாேரானா ைவரஸ்க க்கு எதிராக ம், த ப் சிகள் 
மிக ம் பய ள்ளதாக இ ப்பைதக் கண்டறிந் ள்ளனர் 
விஞ்ஞானிகள். "ஒட் ெமாத்தமாக எ த் க்ெகாண்டால், 
தற்ேபா ள்ள ஆய் கள் க ைமயான ேநாய்க க்கு 
எதிரான பா காப்  கணிசமாக குைறந்  வ வதற்கான 
ஆதாரங்கள் இல்ைல. த ப் சியின் பலன் சிறப்பாக 
உள்ள " என்  WHO அைமப்ைபச் ேசர்ந்த, அனாமரியா 
ெஹனாேவாெரஸ்ட்ெரேபா ெதரிவித் ள்ளார்.

உலக சுகாதார நி வனத்தின் க த்
ெபா ளாதாரத்தில்  ன்ேனறி ள்ள  நா கள் 

பல ம் ன்றாம் தவைண த ப் சிக்குத் தயாராகும் 
நிைலயில், அவர்கள் கவனிக்க ேவண்டிய க த்  ஒன்  
உள்ள  என்கிறார் உலக சுகாதார நி வனத்தின் 
ெபா  இயக்குநர் ெடட்ராஸ். ெகாேரானா த ப் சி 
விநிேயாகத்தில் உலக நா கள் ‘சரிசம ெநறி’ையக் 
கைடப்பிடிக்கவில்ைல என்ப தான் அ . க்கியமாக, 
ெபா ளாதாரத்தில் பின்தங்கி ள்ள பல நா களில் 
ஒ  சதவீதம்கூட ெகாேரானா த ப் சி இன் ம் 
ெச த்தப்படவில்ைல. உதாரணத் க்கு, அெமரிக்காவில் 
54% ேப க்குத் த ப் சி ெச த்தப்பட் ள்ள  
என்றால், ஆப்பிரிக்காவில் 3.5% ேப க்கு மட் ேம 
ெச த்தப்பட்டி க்கிற .  அங்கு  சுகாதாரத் 
ைறயின க்கும் ன்களப் பணியாளர்க க்கும்கூட 

இன் ம் ைமயாகத் த ப் சி ெச த்தப்படவில்ைல.
அேதேநரம், வளர்ந்த நா கள் பல ம் ெகாேரானா 

த ப் சிகைளப் ெப மளவில் வீணாக்கி ள்ளன. கடந்த 

மார்ச் மாதம் வைர அெமரிக்காவில் ஒன்றைரக் ேகாடி, 
பிரிட்டனில் 8 லட்சம் த ப் சிகள் வீணாகி ள்ளன. ஏைழ 
நா களில் ெகாேரானா ெதாற்  நீடிக்கும்ேபா , ப் 

 ேவற்  ைவரஸ்கள் உ வாகி, மற்ற நா க க்கும் 
பரவ வாய்ப்பி க்கிற . 
தற்ேபா  பயன்பாட்டில் உள்ள த ப் சிகள் அந்த 

ேவற் வ ைவரஸ்க க்குக் கட் ப்படாமல் ேபாகலாம். 
மீண் ம்  திய  த ப் சிகைளக்  கண் பிடிக்க 
ேவண்டிய கட்டாயம் ஏற்படலாம். விைளவாக, நாட்டின் 
ெபா ளாதாரம் நலிவைடயலாம். 
ஆகேவ, ‘த ப் சி விநிேயாகம் மற் ம் பயன்பாட்டில் 

இந்த ஆபத் கைள ம் கவனத்தில் ெகாண் , வளர்ந்த 
நா கள் ெசயல்ப வ  அவசியம். இப்ேபாைதக்கு 
உலக நா கள் ன்றாம் தவைண த ப் சிையச் 
ெச த்த அவசியமில்ைல’ என்கிறார் ெடட்ராஸ். இ  
இலங்ைகக்கும்  ெபா ந் ம்.

ெகாேரானா க்கு  ன்றாம் தவைணெகாேரானா க்கு  ன்றாம் தவைண
 Booster த ப் சி ேதைவயா? Booster த ப் சி ேதைவயா?

26.09.202126.09.2021

ெதாகுப் : அ ண் ஆேராக்கியநாதன்
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 ஷரீ பா க்கு ஒேர குழப்பாக  இ ந்
த . அப்ப டி யாக இ க் குேமா...இப்ப டி
யாக இ க் குேமா...அெதப்படி தற்ெசயல் 
என்  நிைனக் கி ற ........ேகள் வி ம் நாேன 
பதி ம் நாேன...என்ற ரீதியில் மிக ம் 
குழம்பி ேபாயி ந்தாள். அந்த சம்ப வங்
கைள நிைனக்க நிைனக்க அவ ள  மனம் 
பற் றி ெய ரிந் க் ெகாண் டி ந்த ....க ம் 
எரிச்ச ல ைடந்தாள். 

  ”எப்படி மகள் நதா விடம்  ேகட்ப  ....
அல்ல  ெசால்வ .....” 
எ த்ேதன்  கவிழ்த்ேதன்  என்  

ெசால் கிற விட யமா இ .. கு ம்பத் டன் 
அ ம் ெபற்ற மகளின் வாழ்க்ைக டன் 
சம்பந்தப்பட்ட தல்லவா...” 

  ”இதற் குதான் மகள் நதாைவ கல்
யாணம் டித்த ைகேயா  தனிக் கு டித்
தனம் அ ப் பி யி க்க ம்....எத்தைனேயா 
தடைவெசான்ேனன் .  அதற்  குதான் 
எனக்கு வந்  வாய்ச்ச வ க்கு  எ க்கும் 
லாயக் கில்லாம ேபாச்ேச...”    தன்ைனத்
தாேன...ெநாந் க் ெகாண்டாள்.

 ”ஷரீபா.....ஷரீபா....”  பக்கத்  வீட்  
சாந் திதான் குரல் ெகா த்த வாேற....வீட்
டி ள் ைழந்தாள். பக்கத்  வீட்  சாந்
தி ம் ஷரீ பா ம் ப  ெந க்கம்...சாந் தி
டன் கைதத் க்ெ காண் டி க் கும்ே பா   
ேநரம் ேபாவேத ெதரி யா ...மற்ற வர்கள் 
சம்பந்தப்பட்ட ஊர்க்க ைதகள்” அவ ளி
டத்தில் இல்ைல...அறி வார்ந்த ர்வ மான 
விட யங்கைள  பட ப ட ெவன்  ெகாட்டித் 
தீர்ப்பாள். உலக விடயங்கள் அவ க்கு 
அத் ப்படி .ெப ம்பா ம் ஷரீ பாவின்  
த்த மகள் நதா ம் சாந் தி ம்தான்  

ெகாேரானா  தல்  ெகாங்ேகா நா  வைர 
அலசி ஆராய்வார்கள்..இப்படி சில க த்
க்கள்....பரி மாற்றங்கள் ...என்  வ ம்

ேபா தான்  பல ெதளி வான த் திக்கு 
அப்பாற்பட்ட விட யங்க ைள கூட மன  
உணர்ந்  ெகாண்  ெதளி  கிைடக்
க ம் சில மாைய க ளி லி ந்  வி  ப ட ம் 
ஏ  வாக அைம கி ற .

” ஆ...வாங்க ..சாந் தி யக்கா......என்ன 
ஆள  ெரண்  நாளா காேணாம்.....? ”சாந்தி 
இவ ைள விட ஐந்  வய  கூடி யவள் 
ஐம்பைத எட் டி னவள்.

”ஓமடி . . . ள்ள . . . .ெவளி  ந ாட்  ல 
இ க் கிற என்ர  மகன்ட நாக்கு ெசத்  
ேபாச்சாம்...அ தான்...நல்ல உப்  ளியா..
சியா சில அயிட்டங்கள சைமச்சி 

ெகா த்த ப் பி னனான்....”  
‘ஆ  அ   ...நல்லம்.....நம்ம ள்ளங்க
க்கு நாம தாேன பாத்  ..பாத் ... ெசய்

ய ம்...”
 ”இந்தா  இத ...பிடி ம்....ெகாஞ்சம் அச்

சா ...நதா க்கு  ெராம்ப ம் வி ப்பேம... 
அ  தான் ெகாண்  வந்தன்”

 அப்ே பா தான் சாந் தியின் ைகயி ள்ள 
சிறிய பாத் தி ரத்ைத கவ னித்தவள் நன் றி
டன் ெபற் க் ெகாண்டாள்.
 ”‘‘என்ன தி னங்கள்...இ க்கு...” சாந்

திதான்  ேகட்டாள்
”என்னத்த தினம்...மனேச சரி யில்ல...” 

ஷரீபா அ த் க் ெகாண்டாள்.
  ”என்ன ஷரீபா என்னேவா.....மாதிரி 

இ க்ேக...ஏ ம் பிரச் சி ைனயா..” சாந்தி  
எைத ம் சட்ெடன கண்  பி டித்  வி ம்...
ஆற்றல் பைடத்தவள்

   ” ேச...ேச....ஒன்  மில்லக்கா....பிள்
ைள கள  கல்யாணம் டிச்சு ெகா த்தா... 
ெப ம்பா ம் தனிக் குடித்தனம் அ ப் 
ற ம் நல்ல  தாேன...”

 ”ஓேமாம் . . . .நல்ல  தான் . . . .அ  
அவ ரவர் . . . .கு ம்ப சூழ் நிைல . . .வச தி
வாய்ப்  கைள ெபா த்த ....ெதாழி க்கு  
ேபாற ைவகள்  சில  க க்கு  தனிக் கு
டித்தனம் சுகம் சில  க க்கு ...கூட் க் கு
ம்பம் சுகம்...என்றா ம்...குழந்ைத குட்

டிகள் என்  வ ம்ே பா ..தான் .கூட் க் 
கு ம்பத்ே தாட  அதி க் கி யத் வம்  
ெதரி ம். த்த ைவ க ேளாட  பா  காப் ...
ஒத்   ைழப் . . .குழந்ைதகள்  தனித்  
வள ராைம...சுக யீனம் என்  வ ம்ே பா ..
ஒ  ஒத்  ைழப்  ........என்  இன் ம் எவ்
வ ளேவா இ க்கு....

 ஆனா...தனிக் குடித்தனம்  நிைறய 
சிக்கல்கைள எதிர்ே நாக்க வரலாம் . .
தம்ப தி ய க்கு ஒ  சுதந் தி ர மான ஒ  
உணர்  இ ந்தா ம்..தனித்  வள ம் 
பிள்ைளகள்...நிைறய பிரச் சி ைன க க்கு 
கம் ெகா ப்பாங்க..
 உனக்கு ஒன்  ெதரி மா ஷரீபா....

தனிக் கு ம்பத்தில் வள ம் குழந்ைதகள் 
விைள யா  வ தற்கான ேதாழ ைமகள்...  
கு ம்ப உ ப் பினர் இல்லாம..பல மன ரீ
தி யான பாதிப்  க க்கு கம் ெகா ப்ப
தாக..சில ஆய் கள்  ெசால்றத நான் அண்
ைம யில படிச்சன்...” ஒ  நீண்ட உள வியல் 
பாடத்ைத ெசால்லி டித்தாள்..

 ”அ  சரி... என்ன திடீ ெரன் ...தனிக் கு
டித்தனம் பற்றி ேகட் கிறாய்..” சாந் திக்கு  
ஷரீ பாவின் ேபாக்கு சில குணங்கள் 
ெதரி ம் . .வசீ  டனான  அர்த்த  மற்ற 
சண்ைட சச்ச ர  கள்தான் அந்த ஏரி யா
க்ேக  ேகட் குேம.. சாந் திக்கு ெதரி யாதா 

என்ன...இ ந்தா ம் ஷரீ பாவின் குணத்
திற்ேகற்ப  வைளந்  ெகா த்   பக்கத்  
வீட்  ேதாழ ைமைய பா  காத்  வந்தாள்..

 ஒ  மனி த க்கு சாதா ர ண மாக ஒ  
நாைளக்கு 60 ஆயிரம் எண்ணங்கள் வந் 
ேபாகும் என்றால் ஷரீ பா க்கு 90 ஆயிரம் 
எண்ணங்கள் வந்  ேபாகும் என் ம் 
சாந்தி அறிந்  ைவத் தி ந்தாள்....

   ” இங்க பா  ஷரீபா  சும்மா கண்
ட ைத ம் ேபாட்  மனச குழப்பாம...
எைத ம் நிதா ன மாக ேயாசிச்சு டி
ெவ ... ”

” உன்ர ம  மகன்  எவ்வ ள  தங்க மான 
ைபயன் . . .ெகாஞ்சம் வச தி யா ன வ ம் 
கூட.....இ ந்தா ம்...உங்க  எல்ே லா
ேரா ைட ய ம் எவ்வ ள  ஒத்  ைழச்சி 
ேபாரா ...” சாந்தி நியா ய மான க த்ைத 
ெசான்னாள்.

  ஷரீபா  பல்ைலக்  கடித் க் 
ெகாண்டாள்....

 ”சரி.....நான் ேபாயிட்  வாேரன்...உங்க 
சின்ன அழ கான கு ம்பத் தில ேதைவ யில்
லாத பிரச் சி ைன கள இ த்  ேபாட் க் 
ெகாள்ளாத  என்ன...எதி ம் ெபா  ைமய 
ைகபிடி...உரி ைம டன் அறி ைர கூறி 
விட்  ”  சாந்தி ேபாய் விட்டாள். 

  ” உண்ைமதான்  ெகாஞ்சம் 
ெபா ப்ேபாம்..ெகாஞ்சம் நிதா னத்ைத 
கட்டா ய மாக உள்வாங் கிேய தீர ம்...” 
எல்லாப்பக்கங்க ளி ம் ஓடிக்ெ காண்

டி ந்த எண்ணங்கைள இ த்  பி டித்  
மனதில் கட்டிக் ெகாண்டாள். ஏெனன்றால் 
ஏற்க னேவ கணவர் மற் ம் இ  பிள்
ைளகள் ல ம் அவ க்கு சிறந்த 
பட்டங்கள் கிைடத் தி ந்தன. ன்ே கா
பக்காரி ...ேபசத்ெத ரி யா தவள்....ஆண வம்
பி டித்தவள்.....என் ...  என்றா ம் அவள் 
வாய் அடங் கின மாதி ரி யில்ைல. 
ஷரீபா –வசீம் இவர்களின் இ  கண்

ம ணி கள்தான் நதா, ைகயா. ந த்தர 
கு ம்ப ம் ந த்தர வ  மா ன  மாக 
காலம் ேபாய்க் ெகாண் டி ந்த . 
ஷரீபா– வசீம் தி  மணம் டித்த 

ைகேயா  ஷரீ பாவின் தந்ைத ெகா ம்
பி ள்ள ஒ  அழ கான ஏரி யாவில்  
இரண்  அைறகள் ெகாண்ட ஒ  ந த்
தர வீெடான்ைற ெசாந்த மாக மக க்கு 
அன்ப ளிப்  ெசய்  தனிக் கு டித்த ன ம் 
அ ப் பி விட்டார். 

 அதனால் வாடைக பிரச் சி ைன யி லி
ந்  வசீம் தப் பினான். ெகா ம்பில் 

வாடைக வீ  என்ப ...சாதா ரண ஒ  
உைழப்பா ளரின் மாத சம்ப ளத்ைத சுனா
மி யாக வி ங்கி ஏப்பம் விட்  வி ம். 
வ டா வ டம் வீ  மா தல் வீட் டிற்கு 
பணம் ரட் தல்   கடன், வட்டி ..வட்
டியின் குட்டி  என ஒ   நிம்ம தி யற்ற 
தன்ைம ெப ம்பா லான  ெகா ம்  வாழ் 
மக்கைள ஒ  ரட்  ரட் டி வி  கி ற .  

 இந்த சிக்கல் வசீ க்கு இ க்க
வில்ைல...மாமனார் ெகா த்த ”சீதன 
வீட்ைட ” அவன் ம க்க ம் இல்ைல...
அவ ன  கு ம்பம் சிறி  வசதி  குைறந்
த  ெதன்றா ம் . . .வசீ   ைடய  குணம் 
தங்கத்தின் எைட ைய விட கூ  த லாக 
இ ந்ததன் கார ணத் தி னா ேலேய ஷரீ
பாவின் தந்ைத  இவைன ெதரி  ெசய்  
விைல ெகா த்   மாப் பிள்ைள யாக்கிக் 
ெகாண்டார்.

 அ  மட்  மல்ல..தன  மகளின் க ம்
ேபாக் கு வாத குணத் திற்கும்  விட்ேடத்
தி யான வார்த்ைத க க்கும் . .இவேன  
அடக்க ஒ க்க மாக இ ந்  வாைல 
சு ட்டிக் ெகாள்ள  ஏ வான் என்ற சுய ந
ல ம்  ஒ  கார ணேம..   
தி  ம ணத் திற்குப் பின் ஆரம்பத்தில்  

ஈர்ப் ம் கவர்ச் சி யா க ம் இ ந்தா ம்..
இரண்  ெபண் குழந்ைதகள் என 
ெதாடர்ந்த ேபா .. ெகா ம்  வாழ்வா
தாரம் வசீமின் மாத சம்ப ளத்ைத எள்ளி 
நைக யாட ைவத்த ...சாதா ர ண தரம் வைர 
படித்த வசீம் தனியார் நி  வ ன ெமான்றில் 
பணி  ரிந்தான். வர ைவ விட ெசல தான் 
கண்ைணக்கட்டிக்  ெகாண்  ேபாய் 
காட்டில் விட்ட . 
எப்ப டி ெயன்றா ம் மாதா மாதம்...தன் 

சக பா டி க ளிடம்...கட்டா ய மாக கடன் வாங்
கு வ ம் மாத இ  தியில் ெகௗர வ மாக 
ெகா ப்ப ம்...அதன் பி றகு ம  ப டி ம்  
ஒ    வா ர கா லத்தில்...மீண் ம் ......கடன் 
வாங் கு வ ம்  அ  ேபா தா ெதன்  இைட
யி ைடேய  நைக க ம்  அட குக்க ைடயில் 
தஞ்சம் ந்தன ... 

  மாத சம்பளம் கிைடத்  ஒ  வாரத்
திற்கு...வீட் டி ம்...சைம ய லி ம் உப ச ரிப்
பி ம்..மகிழ்ச்சி ெகாஞ்சி விைள யா ம்..
அதன்பின் மீண் ம்...ஷரீ பா வி ட மி ந்  
சு  ெசாற்கள் பறந் ேபாய் வசீைம 
தாக்கும்..ெநாந்    லாகி வி வான்...
ஏேதா ஒ  வ ைகயில் இைட யி ைடேய 
தன   கு ம்ப ம் உதவி ெசய்வைத 
குத் திக்காட்டாமல் இ க்கேவ மாட்டாள்.
தன  ெபற்ே றா ைர ம் இ   சேகா த ரர்
க ைள ம் தைலயில் ைவத் க் ெகாண்
டா வாள்...வசீமின் தாய், தந்ைதைய 
இகழ்ந் க் ெகாள்வாள். வசீம் கு ம்பத்
க்கு ஒேர பிள்ைள . தன  ெபற்ே றா

ைர ம்  டிந்த ள  ேபாய்  கவ னித் 
விட்  வ வான்.  இதற்கும் ஷரீபா எள் ளி
ந ைக யா வாள்.” தரித் திரம் பிடிச்ச கள் 
ேபாய் ெதாைல ம் இல்ல..என்பாள் .”
நல்ல ம  மகள் கிைடக்காத மாமனார் 

மாமியார் எல்ே லா ேம.. திேயார் இல்
லத்தில் இ ப்ப தற்கு சம மா ன வர்கேள.. 

  ”உன்ட அழ குல மயங்கி  கலி யா ணத்த 
டிச்சன்...உன்ே னாட மனச பார்க் கிற சக்

தி யில்லாம ேபாச்சு.....எல்லாம் டிஞ்ச 
ெபாற தான்  விளங் கு . . .” என்  
ெசால்லி காட் டி விட்  தன்ைனத்தாேன 
ெநாந் க் ெகாள்வான் வஷீம். 

 என்றா ம் தன  இ  ெபண் பிள்ைள
க ைள ம் தன  சக் திக்கு மீறி  நன்றாக 
படிக்க ைவத்தான்.அவர்க ம் நன்றாக 
படித்தார்கள்.அவர்கள்  தந்ைதயின் ெசல்
லங்கள்.. 
இப்ப டிேய காலம் ெவகு ேவ க மாக 

கைரந் க் ெகாண் டி ந்த ேபா தான் 
எவ ம் எதிர்பார்க்காத வண்ணம் ஒ நாள்  

வசீம் வீதி   வி பத்ெ தான்றில் சிக்கி இறந்  
ேபானான். அப்ே பா   த்த மகள் நதா 
கல்யாண வயதில் இ ந்தாள். இைள
யவள் ப  வ வா சைல எட் டிப் பி டித் க் 
ெகாண் டி ந்தாள்.. 
ஷரீ  பா  க்கும்  பிள்ைள  க  க்கும் 

இடி  ெயன  அந்த  ெசய்தி  வந்த . . .
பிள்ைளகள் இ  வ ம் ெநா ங்கிப் 
ேபானார்கள். தந்ைதயின் அன் ம் ெமன்
ைம ம் அந்த வ  ட லான ேபச்சும்  இனி
ெயங்ேக... 

*****
  ” உம்மா எந்தக் கப்பைல பிடிக்கத் 

திட்டம்....”  மகள் நதாவின் குரல்தான் 
சைம ய ைறயில் இ ந்த ஷரீ பாைவ சுய நி
ைன க்குக் ெகாண்  வந்த . 

 ”ஆ . . .சிந் பாத் ேபான கப்பைல 
பிடிக்கத்தான்.....” இளக்கா ர மாக பதில் 
அளித்தாள்.. 

 ”    ஓஹ்  அப்ப  டியா . . .நான் 
நிைனத்ேதன்....அேர பியன் ைநட்  ம  ப
டி ம் எ த ேபாறீங்க ளாக்கும் என் ...” 
மகள் விட வில்ைல....குட் டிக்கு பதி னா றடி 
பாயத்ெத ரி யாதா என்ன. ..?

 ”சரி...உம்மா...ெகாஞ்ச நாளா....என்ன 
தீவி ரமா ேயாசிக் கி றீங்க....” மகளின் ேகள்
வியால் ஷரீபா சிறி  த  மா றினாள். 

”அ ..... வந் .... சட்ெடன சுதா க ரித்
க்ெ காண்டவள் 
  ” பா ..எப்ப ம் ைதயல் ெமஷின்ல 

இ ந்  இ ந் .......ைக...கால் இ ப்  
எல்லாம் எப்படி வலிக் கு .. ”அ த் க் 
ெகாண்டாள்....  

 ”உங்க க்கு யா  இெதல்லாம் ெசய்ய 
ெசான்ன ....நா ம் இவ ம்தான் உங்கள, 
தங்கச் சிய நல்லா பாத் க்ெ காள் ேவாம் 
என்  ெசால் லி ம் உங்க பிடி வாதம்....
ம  மகன் என்ற   மக க்கு சமன்...ஏன் 
ேவற்  மயா பாக் கு றீங்க.....ெப ம்பா லான 

வீட் ல இந்த ஈேகாதான் மாமி– ம
மகன் ,மாமி –ம  மகள் பிரச் சிைன வரக் 
காரணம்....அவ  எவ்வ ள  உங்க ேளாட 
இரக்கம்.. நீங்க ஏன்  அவர  ெபாறத் தி யாக 
பாக் கு றீங்க...” 

 ”வாய . . . . . .எனக்கு எல்லாம் 
ெதரி ம்.. நான் என் ைகயதான் கைடசி 
வைரக்கும் நம் பி யி ப்பன்....”எனக்கு யார் 
தய ம் ேதைவ யில்ைல 

  வசீம் இறந்த பி றகு   கம்பனி லம் 
சிறி  பணம் கிைடத்த ...இன் ம் சிறி  
பணம்  ஷரீ பாவின் கு ம்பம் ெகா க்க...
எல்ே லா ம் ேசர்ந்  நல்ல ெதா  வரைன 
பார்த்  நதா – ரஹ்மான் தி  ம ணத்ைத 
சிறப்பாக ெசய்  டித்தனர். ம  மகன் 
ரஹ்மான்  ெகாள்  பிட் டி யி ள்ள பிர ப ல
மான கம்ப னி ெயான்றில் கணனி ெபாறி யி

ய லா ள ராக பணி  ரிந்தான்  
 நல்ல அழகும் வாட்ட சாட்ட  மாக 

இ ந்தான். ைகநி ைறய சம்பா தித்தான். 
..தாைய இழந்த ரஹ்மான் மைனவி கு ம்
பத்ைத அதி க ள  ேநசித்தான். நதா ம்  
அவைன மிக ம் ரிந்  ணர்ே வா ம் 
ேதாழ ைம ேயா ம் மண மாகி ஒ  வ
டத்ைத கடத்திக் ெகாண் டி ந்தாள் . 
ஆண் ைண   இல்லாத வீட்டில்...
தன்  ட ேனேய  அவர்கைள ைவத் க் 
ெகாண்டாள் ஷரீபா. நதா க்கும் தாைய
விட்  தனிக் கு டித்தனம் ேபாக வி ப்ப
மில்ைல .வீட்டின் ப்ெ பா ப்ைப ம் 
தான் ெபா ப்ேபற்ப தாக நதா ெசான்
னா ம்...  ம  ம க னிடம் ைகேயந்தக் 
கூடா ...என்ற வறட்  ெகௗர வத்தில்.. 
ைதயல் ெமஷின் ஒன்ைற வாங் கி
ேபாட் ..ேநர காலம் ெதரி யாமல்..ஓடர் 
உ ப்  கைள ைதத் க்ெ காண் டி ந்தாள்.. 
இர  பகல் பாரா   ைதயல் ெமஷின் 
ஓடிக்  ெகாண்  டி  ந்த . .ஆரம்பத்தில்  
சிறிய அள வி லான ன் ேஹாலில் ைவத்
தி ந்தாள்..ம  மகன் வந்  அங்ேக டி. 
வி பார்ப்பதால். அவ ம் ைக யா ம் 
ங்கும் அைறயின் வாசைல ஒட் டி

னாற்ேபால் ெமஷிைன ைவத் தி ந்தாள்...
இப்ே பா  அ தான்  அவ ள  மனக் கு
ைமச்ச க்கு கார ணேமா.... ? 
அ  மட்  மல்ல......ம  மகன் ரஹ்மான் 

ஒ    சில நாட்க ளாக  கம்ப னிக்கு ேபாக
வில்ைல.. வீட் டி ேலேய  லீ  எ த்  
இ ந்தான் . . .  தம்ப  தியர்  ெவளிேய 
ேபாவ ம் வ  வ  மாக இ ந்தனர்.  ஷரீ
பா க்கு ஒேர நைமச்ச லாக இ ந்த .  
ெபா க்க டி யாமல் ேகட்டாள்... 

  ”நதா  ம  மகன் ேவைலக்கு ேபாக
லியா.....”    ”இல்ல.. அவ க்கு லீ  
இ க்கு.... ஏன்மா..... 

 ”இல்ல சும்மாதான் ேகட்ேடன்...... 
.வீ  இட    ெந க்க டி தாேன....அவ  
ெதாடர்ந்  வீட்  ேலேய இ க்க கஷ்ட
மா க தாேன இ க்கும்....அ தான்..” 

  நதா தாைய உற்  ேநாக் கினாள்....
தாய் எப்ேபர்ப்பட்ட சந்ேதக ேபர்வழி 
என்  அவ க்கு ெதரி ம்.. சந்ேத கத்தின் 
ெமாத்த உ வம்...தன  தாய் என்ப ...
அவ ள  சி  வய  ெதாடக்கேம அறிந்  
ைவத் தி ந்தாள்... 

  ”உம்மா”   அவ  வீட் ல இ க் கி
ற  எனக்கு சரி யான சந்ே தாஷம்......அ
மட்  மல்ல.. ேவ  ெபரிய வீ  வாங்கி 
ேபாேவாம் என்றா ம் அ க்கும்..வழி   வி

 றீங்க இல்ல”
”இ  ஏன்ட வாப்பா தந்த வீ  ...இத 

நான்  விட் ட்  வர மாட்ேடன்..”
”பாத் தீங்களா ஒங்கட பிடி வாதம்....”மகள் 

நதா  சலித் க்ெ காண்டாள். 
 ”நதா....” ரஹ்மான் அைற யி லி ந்   

குரல் எ ப் பினான்.. 
 ”இேதா . . .வந் ட்ேடன் . . . . .” அவள் 

அைறக்குள்  ேபானாள்...சில நிமி டங்கள் 
கைரந்த பிறகு... நதா தன் தாயிடம் வந்  

 ”உம்மா நாங்க ெகாஞ்சம் ெவளி யில 
ேபாயிட்  வாேராம்..”    என்  மகள் 
ெசான்ன டன் ஷரீபா சட்ெடன சைம ய ல
ைறக்குள் ேபாய் மைறந் க் ெகாண்டாள்.. 
அவள் அப்ப டிதான் ம  மகன் ன்னால் 

ெபரி  தாக  ேபாக  மாட்டாள் . .ரஹ்மான் 
ஆபீஸ் ேபாகும் ேபா ம் வ ம் ேபா ம்..

உள்ேள ேபாய் வி வாள்.  
ஸ்லிம் ச  கத்  ெப ம்பா லான  

”ெபண் ெகா த்த ”மாமி மார்கள் ”இப்ப
டிதான்.  ம  மகன் ன்னால் வ  வ  
குைற . அவர்கள் வ ம்ே பா  சட்ெடன 
இவர்கள் மைறந் க் ெகாள்வார்கள் . 
அல்ல  திைரச் சீ ைலக்கு பின்னால் 
இ ந்  மைற  க மாக கைதப்பார்கள். 
இ  ம  ம க க் கு ரிய மரி யா ைத யாக மர   
வழி வந்த ஒ  பண்பாக இ க்கலாம். ஒ  
சில ெபண்ம ணி கேள ம  ம க டன் சரி
ச ம மாக இ ந்   உைர யா  வார்கள். இ  
ஒ  பிைழ யான கண்ே ணாட்டம் அல்ல. 
”ம  மகன் என்ே னாட ெசாந்த பிள்ைள 
மாதிரி . . .” இ  அவர்களின் க த் . 
இ ம் நியா யம்தான். ஒ  சின்னஞ் சி றிய 
வீட்டில் மாமி  ஒளிந்  ஓடித் திரிய டி
யா . 

 இந்தப் பிரச் சி ைனகள் அல்ல ஷரீ பா
க்கு.. விட யேம ேவ ..... ைறக்ெகட்ட 

உற   ைறகள்...சில இடங்களில் நடப்
ப ண் ...அ ேபால் நம்ம வீட்டில்.......?  
தைலைய  க  ைம  யாக  உ க்கிக் 
ெகாண்டாள்.  

 ”ேச....விவஸ்த ெகட்ட    ெஜன்மங்கள்....” 
  ”பாக் கு ற க்கு ைன மாதிரி இ ந்
க்ெ காண் ....” 
சில   வாரங்க ளாக  தான் ரஹ்மானின் 

ேபாக்கு வித் தி யா ச மாக  இ ப்பைத 
ஷரீபா அவ தா னித்தாள்.  சைம ய லைற 
பக்கம் உள்ள குளி ய ல ைறக்கு ேபாகும் 
ேபா .. ஏேதச்ைச யாக ஓரி  தட ைவகள் 
ஷரீ  பாைவ  உர  சி  விட்  ெசன்றான் 
ரஹ்மான் . . .அ ேவ ம  ப டி ம் ஓரி  
தட ைவகள் ெதாடர்ந்த ேபா ...அதிர்ந்  
ேபானாள். 

 அேத ேபான் தான் இர ைவக்கு  ஷரீபா 
ைதத் க்ெ காண் டி க் கும்ே பா   ன் 
ேஹா க்கு டி வி பார்க்க வ ம் அவன் 
சில நாட்க ளாக  அவ ைளேய ெவறித்  
பார்ப்ப ேபால் உணர்ந்தாள்......அவன் டி 
வி தான் பார்க் கி றானா..... சட்ெடன தன் 
ந்தா ைனைய சரி ெசய்  ெகாள்வாள்....

ம  ப டி ம் ம  ப டி ம் அந்த விட
யத்ைத ஊர் ஜிதம் ெசய்  ெகாண்டாள்.....
அவ க்கு சின்னத் தி ைர களில் ஒளி ப ரப்
பாகும்...நாட கங்களின் ைற யற்ற கள்
ளக்கா தல்கள் ேவ  நிைன க்கு வந்  
ெதாைலந்தன...  

 ”இல்ைல ... இனி ம் விடக் கூ டா ...
மகள் நதா வரட் ம்....ஒ  டி ெவ க்
கலாம்...” 
சில மணித் தி யா ல யத் திற்கு பிறகு  தம்

ப தியர் வ ம் சத்தம் ேகட்கேவ...ஷரீபா 
உள்ேள ேபானாள்... 

 ” நதா கிச்ச க்கு வரட் ம்.... ெபா
மிக்ெ காண்டாள் ஷரீபா மகள் நதா ம்  
சைம ய ல ைறக்கு வந்தவள் 

”உம்மா ...நான் உங்ககிட் ஒ  விஷயம் 
ெசால்ல ம்...” 

 ”நா ம் ேபச ம் தல்ல...நீ ெசால்ல 
வந்தத ெசால் ... 

  ”உம்மா  இவ க்கு ெகாஞ்ச நாளா...
கண் ல மைற மாதிரி  வந்  வந்  
இப்ேபா ெகாஞ்சம் க ைமயா இ க்கு...
கல்யாணத் க்கு  ெமாதல்ல . . .சின்ன 
ஆக்ஸிடன் நடந்தி க்கு ேபால..இப்ேபா  
கண்பார்ைவயில மங்கலாக....சிலேநரம் 
இரண்  ன்றாக ெதரிவதாக ெசான்னார்...
அ தான்  லீ  ேபாட் விட் . . .
ஸ்ெபஷலிஸ்ட் டாக்டர்கிட்ட ேபாய் 
வந் க் ெகாண்டி ந்ேதாம்....உங்ககிட்ட 
ஒன் ேம ெசால்லேவண்டாம் என்றா ..
நீங்க பயந்  ெடன்ஷனாகி  வி வீங்க 
என் ...    ஆனா இப்ேபா எப்படி ம் 
ெசால்ல ம் ....நாைளக்கு  அப்பேலா 
ெஹாஸ்பிடலில்   ஆப்ேரஷன் . . .
ெஹாஸ்பிட்டல்ல ெகாஞ்ச நாட்கள் 
ைவத்தி ந் .....பிறகு...ஒ   ேஹாட்டல்ல 
ேபாய்  ெகாஞ்ச  நாட்கள்  ெரஸ்ட்  
எ க்க ம்..... உங்க க்கும் தங்கச்சிக்கும் 
ேதைவயானைத  எல்லாம்  ெசய்  
ைவத்தி க்கா ... அவ  உங்கள தன்ட  
உம்மா மாதிரி ெநைனக்கிற  உங்க க்கு 
ெதரி ம் . . .எந்த  ெசலவ பத்தி ம் 
ேயாசிக்க  ேவணாம்ன்  ெசான்னா .. 
அவ க்கு  உங்ககிட்ட ெசால்ல ெகாஞ்சம் 
கஷ்டமாக இ க்கு...ெபரியப்பா வந்  
இங்க தங்குவா ...அப் றம்....”  .மகள்....
நதா கவைல டன் ெசால்லிக் ெகாண்ேட    
ேபாக . . .ஷரீபா  கூனிக்கு கி . . . . . .
விக்கித் ப்ேபாய் நின்றாள்.  கண்க ம்...
பார்க்கும்  பார்ைவக ம் . . . .அதீத 
கற்பைனக ம்...ேபாட் க் ெகா க்கும் 
எண்ணங்க ம் . .உள்ளம்  சிலேநரம் 
அடிமட்டத்திற்கு  ேபாய் மரணம் வைர 
மனசாட்சி  ெந ப்பாக எரி ம்.. என்ப  
எவ்வள  உண்ைம. 

khiakhia

சர்வ ேதச கி ஷ்ண பக் திக்க ழ கத் தின்கீழ் இயங்கும் ெகா ம்  ெகாட்டாஞ்ேசைன ஸ்ரீஸ்ரீ ராதா கி ஷ்ண ஆல யத்தில் 
கடந்த 14 ஆம் திகதி ெசவ்வா யன்  ராதாஷ்டமி விழா ெவகு சிறப்பாகக் ெகாண்டா டப்பட்ட . அன்ைற ய தினம் பகவான் 
ஸ்ரீகி ஷ்ணர் மற் ம் ராதா ரா ணிக்கு விேஷட ைஜகள் நைட ெபற்ற ேபா  எ க்கப்பட்ட படங்கள் .

பாத் திமா நளீரா 
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இலங்ைகயின் ைமயப் பகு தியில் 
மைல க ளா ம் நதி க ளா ம் சூழப்பட்ட 
வனப்  மிகு கண்டி மாந கரில், பிறந்த 
ஒ  தமிழ் குழந்ைத பிற்கா லத்தில் ெதன்
னிந் திய தமிழ்த் திைர  லகின் மாெப ம் 
நட்சத் தி ர மாக வளர்ந்  பிர கா சித்  
தமிழ்நாட்  அர சி ய லி ம் த ல ைமச்
ச ராகி தன் த் தி ைரைய பதித்  விட்  
மீண் ம் விண்  லகம் தி ம்பி அங் கி
ந்  எங்கைளப் பார்த்  கண் சி மிட்டிக் 

ெகாண் டி க் கி ற . இந்த நட்சத் திரம் 
ெசய்த சாத ைன கைள ெபா த்த மட்டில் 
நாம் அ  ப வித்த ேவத ைன களில் 
ெபரிய ேவதைன எ ? ேகாடம்பாக்
கத்தில் ``சிவேன`` என்  தா ண்  
தம் நடிப் ண்  என்  வாழ்ந்த சினிமா 
நடி கர்கள் பலர் தா ம் CM ஆக ேவண்

 ெமன்  ஆைசைய வளர்த்  ரசிகர் 
மன்றங்கைள உ  வாக்கி எமக்கு பிரா
ண வைத தந்  ெகாண் டி க் கி றார்கள்.
அர சி யலில் ``Political leaders are born; 
not made’’ என்  ெஹாலி ட்டில் ஒ  
சினிமா ெபரி யவர் ெசால் லி யி க் கிறார்.
நடிப்பில் வி  கள் பல ெபற்ற ெசவா
லியர் சிவாஜி கேண சேன தமி ழக அர சி
யலில் றக்க ணிக்கப்பட்டார். இத்தைன 
விஷ யங்கள் ெதரிந் தி ந் ம் கூட 
ேகாடம்பாக்கத்தில் இன்  சுமார் 10 ,
15 நடி கர்கள் தமக்கு பிர சாரம் ெசய் ம் 
சில அடிப்ெ பா டிகள் ,  அடி யாட்கள் 
ஆகி ேயாைர ஒன்  திரட்டி  ச்
சுடன் அர சியல் என்ற ஆழ்க டலில் 
குதித்  சி. எம் எ ம் த்ைத ெபா க்க 
நிைனக் கி றார்கள். 
ஆழ்க  டலில்  கண்   டித்த  ன  மாக 
குதித்தால்  ச்  சுத்  தி  ணறி  ழ்க 
ேவண் ம் என்  ன்றாம் வகுப்  
மாண வ க்கும் ெதரி ம் . ஆனால் 
இந்த `ஆல் இன் ஆல் அழகு ராஜாக்க
க்கு` ெதரி யாதா? இந்த அழகு ராஜாக்

களின் சிஷ்யப் பிள்ைளகள் ெபா  மக்
க க்கு ெகா க்கும் இம்ைச இ க் கி
றேத அப்பப்பா! பட்டி ெதாட் டி ெயங்கும் 
ேபாஸ்டர், ெத  ெவங்கும் கட்ட ட், 
கட்ட ட்டின் ஒ  ைலயில் உப ய தா
ரரின் ெபயர், டிந்தால் படம்! இந்த கட்
ட ட் கள் படம் ெவளி யீ டாகும் தினத்
தன்  அ ம் திைர ய ரங்கின் வாசலில் 
மட் ேம ஒ  காலத்தில் நி  வப்பட்  

வந்தன.
வழக்க மான கட்ட ட் கலா சா ரத்தில் 
ெதாண்டர் அடிப்ெ பா டிகள் ஏணியில் 
ஏறி கட்ட ட் கள் மீ  பால், பஞ்சா
மிர்தம் ெகாட்டி, கற் ரம் காட்டி வணங்
கு கின்றார்கள் . இதனால் ேபாக் கு வ
ரத் திற்கு ஏற்படக் கூடிய பாதிப் கள் 
குறித்  ெபாலிஸ் கமி ஷ னேர கவ ைலப்
ப டாத ேபா  நாம் ஏன் எ த ேவண் ம்? 
சுமார் ஒ  வ  டத் திற்கு ன்னர் 
ேவைல டிந்  தன  இ  சக்கர வாக
னத்தில் தி ம்பிக் ெகாண் டி ந்த ஒ  

வதி கட்ட ட்டில் ேமாதி நிலத்தில் 
வி ந்  உயி ரி ழந்த  தமிழ் மக்கைள 
ஆழ்ந்த வ த்தத்தில் தள் ளிய ெசய்தி. 
இந்த தமிழ் மக்கள் என்  ெசால் ம் 
ேபா  இலங்ைக தமிழ் மக்க ம் இதில் 
அடக்கம் .  அவர்கள் இலங்ைகயில் 
அர சி யல்வா தி களின் கட்ட ட்க ேளா  
அ  ப விக்கும் இம்ைச இ க் கி றேத....
மிக மிகக் ெகா ைம.....அந்த வாயில்லா 
தமிழ் உற கள் யாரி ட ம் இ  பற்றி 
ைற யி  வ ம் இல்ைல.
தமிழ்நாட் டி லி ந்  கற் க் ெகாள்
வ தற்கு ஏரா ள மான விஷ யங்கள் இ ந்
தா ம் இலங்ைகத் தமி ழர்கள் யதார்த்த 
வாழ் க்கு ஒவ்வாத சினி மா ைவ ம், 
கைத என்ற அம்சேம இல்லாமல் டி  
எப்ே பா ம் டி ம் என்  தயா ரிப்பவர், 
நடிப்பவர், இயக் கு பவர் என்  யா க்
குேம ெதரி யாத ெதா(ல்)ைலக்காட்சி 
ெதாடர்கைள இலங்ைக தமி ழர்கள் 

ெகட் டி யாகப் பிடித் க் 
ெக ாண்  ள்ளைதப் 
பார்க்கும்  ேபா , 
அந்த ெதாற்  ேநாய் 
பாக்கு நீரி ைணையக் 
கடந்  ெகா ம்  
வைர வியா பித்  ஒட்
ண் ணிையப் ேபால் 

எம  ச  கத்  தி ம் 
நீக்க மற நிைறந் தி ப்
பைத கண்  வ ந்

 வைதத் தவிர நாம் 
என்ன ெசய்ய டி ம். 
இப்ே  பா  யாழ்ப்
பாணம், மட்டக்க ளப் , 
தி  ே க ா  ண  ம ை ல 
ேபான்ற தமிழ் நக ரங்க

ளி ம் இந்த கட்ட ட் கலா சாரம் பரவி 
பாலா பி ேஷகம் என் கிற ேகாமா ளித்
தனம் நைட ெப  வைத கா ம் ேபா  
கண்கைள டிக் ெகாள்வைத தவிர 
ேவ  வழி யில்ைல
இரண்  வாரங்க க்கு ன்னர் 
விநா யக ச ர்த் தி யன்றி தமிழ் நாட்டின் 
தஞ்சா ரில் ெபா  இடங்களில் இந்  
ன்னணி அைமப் பினர் விநா யகர் 

சிைல ைவத்  வழி ப  வ தற்கு தமி ழக 
அரசு பல கட் ப்பா  கைள விதித்த . 
``ெபா  இடங்களில் விழா நடத்தக் 
கூடா . சிைலகள் ைவக்கக் கூடா . 
சிைல கைள ஊர்வ ல மாக எ த் ச் 
ெசல்லக் கூடா  என்  கட் ப்பா கள் 
அறி விக்கப்பட்டன``.  இந்த நிைலயில் 
தஞ்ைச விநா ய க  ரத்தில் நாலடி உயர 
விநா யகர் சிைல ைவத்  வழி பட்ட 
மக்கைள காவல்  ைற யினர் கண் டித்
தார்கள். 

இ  தரப் பி ன க்கும் இைடயில் வாக்
கு வாதம் ஆரம்ப மா கி ய . கிராம நிர்வாக 
ேசைவ யாளர் வர வ ைழக்கப்பட்டார், 
அவர் ேபசி டித்த பின் அந்த விநா யகர் 
சிைலையக் ைகப்பற்றி அங் கி ந்த காசி 
விஸ்வ நாதர் ஆைல யத் திற்கு அ ப்பி 
ைவத்தார்.
இதற் கி ைடேய அேத வாரம் திைரப்
பட ரசி கர்கள் பலர் சுமார் 60 அடி 
உய ரத்தில் தம  சூப்பர் ஸ்டா க்கு 
கட்ட ட் அைமத்  அவர் நடித்  
ெவளி வ ர வி க்கும் படத்தின் ெவளி

யீட்  விழா அல்ல, படத்தின் தல் 
பார்ைவைய ெகாண்டா ம் க மாக 
ந த்ெத வில் மக்கைளக் கூட்டி ஒ  
அப்பாவி ஆட்ைடக் ெகாண்  ந வில் 
நி த்தி அதற்கு வலிந்  ெசார்க்கப் 
பதவி ெகா த் , அதன் உடல் நிலத்தில் 

வி ந்  டித் க் ெகாண் டி க்க அதன் 
தைலைய ண்டாக்கி எ த்  நடி க
க்கு பாத ைச ெசய்தார்கள். இந்த 

நிகழ்ச்சி நல்ல மனி தர்கள் பலரின் 
மனதில் ஒ  ேவத ைனைய ஏற்ப த் தி
யி ந்தா ம், இதைன த க்க தமி ழக 
அரேசா, ெபாலி ஸாேரா ன்வ ர வில்ைல 
என்ப  மிக ம் ேவத ைன யான விடயம். 
இைதப் பின்பற்றி மற்ெ றா  நடி கரின் 
அ த்த படத்தின் ேபா  ஒ  மா  பலி 
ெகா க்கப்ப டா  என்ப தற்கு என்ன உத்
த ர வாதம்?
சினிமா கூத்தா டி க ம் அவர்களின் 
சிஷ்ய பிள்ைள க ம் ெசய் ம் இந்த 
அலப்ப ைற கைளக் ெகாண்  தமி ழக 
மக்கைள நாங்கள் எைட ேபாட டி
யா . தமி ழக மக்களில் கணி ச மாேனார் 
படித்த வர்கள் , ெபா ப்பான பத வி

கைள வகிப்ப வர்கள், இத யத்தில் இரக்
க ள்ள வர்கள் மற்ற வர்களின் ேவத
ைன கைள பங் கு ேபாட வி ம்  வர்கள். 
இதைன நி  பிக்கும் வைகயில் ஒ  
சிறிய தக வைல உங்க டன் பகிர்ந்  
ெகாள்ள வி ம்  கிேறன். கடந்த வாரம் 
சனிக் கி ழைம வழக்க மாக காைல ேநர 
உடற்ப யிற் சியில் ஈ  பட் டி ந்த நால்வர் 
ஒ  தாயார் தன் தல் வி டன் (சுவாதி) 
தனித்  நின்  த  மாறிக் ெகாண் டி ப்
பைதக் கண்டார்கள். 
அவர்கைள விசா ரித்த ேபா , அவர்கள் 
தி ச்சி சி றி யி லி ந்  பல்க ைலக்க
ழக அ  ம திக்காக அந்த வதி அைழக்
கப்பட் டி ப்ப தாகக் கூறி னார்கள். அந்த 
அைழப் க் கடி தத்ைத வாங்கி படித்த 
ேபா  அந்த வதி ெசல்ல ேவண் டிய 
இடம், ேகாய த் ர் விவ சாயக் கல்

 ரியின் அண்ணா அரங்கம் என்  
ெதரிய வந்த . ஏேதா த  மாற்றத்தில் 
ெசன்ைன அண்ணா பல்க ைலக்க ழ கத்
திற்கு காைல 08:30க்கு அவர்கள் வந்  
ேசர்ந்தார்கள். இரக்க மனம் பைடத்த 
அந்த நான்கு ஆண்க ம் உட ன டி யாகச் 
ெசயலில் இறங் கி னார்கள். 
ஒ வர் தன  ைகத்ெ தா ைல ேபசி 
லம் இரண்  விமான டிக்ெகட்  கைள 

பதி  ெசய்  பணம் ெச த் தினார், 
மற்றவர் ேகாய த் ர் க் கிய அதி கா
ரி க ளிடம் ேபசி அவர்களின் அமர்ைவ 
காைல 08:30லி ந்  11:30க்கு மாற்றிக் 
ெகா த்தார், ன்றா மவர் ஓடிப் ேபாய் 
காைல உண  பார்சல் வாங்கி வந்தார். 
ெமாத்தத்தில் அவர்கள் இைணந்  
10,000 பாய் பணத்ைத ெசல விட்  
அந்தத் தாயா ைர ம் சுவா தி ைய ம் 
ெசன்ைன  விமான  நிைல  யத்தில் 
இறக்கிவிட்டார்கள். 
ே க ா ய த் ர்  விவ ச ா ய ப் 
பல்கைலக்கழகத்தில் ேபாய்ச் ேசர்ந்த 
னர் தா ம் மக ம். பின்னர்  சுவாதியின் 
B.Tech (biotech) பல்கைலக்கழக 
அ மதிைய ர்த்திெசய்தனர். படிப்ைப 
சுவாதி ெதாடங்குவதற்கு காரணமான 
ேதவைதகேள நீங்கள் தான் என்  
தாயார் ெதாைலேபசியில் ெநஞ்சம் 
உ கி நன்றி ெதரிவித்தாராம்.
ே தவைதகள்  இறகுகேள ா  
வ வதில்ைல , கப் ெப மான் 
பச்ைசமயில்  வாகனத்தில்  வள்ளி 
சேமதரராகக் காட்சி த வதில்ைல . 
ச ாமானிய  மனித  வடிவத்தில் 
அவர் வ கிறார் . தன்ைன நம்பிய 
பக்தர்க க்கு  கு வாய்  வந்  
அ ள்கிறார் என்பதில் எனக்கு நிைறய 
நம்பிக்ைக இ க்கிற . 

ஆ  யரக் கட்ட ட் ம் ஆ  யரக் கட்ட ட் ம் 
இரத்தம் சிந்தி மடிந்த ஆ ம்இரத்தம் சிந்தி மடிந்த ஆ ம்

இலண்டனிலி ந்  
விமல் 

ெசாக்கநாதன்

கிரக நிைல
கன்னி:   சூரியன், தன், ெசவ்வாய்
லாம்: ெவள்ளி

வி ட் சிகம்: ேக
மகரம் :  வியாழன் , சனி
இடபம் : இராகு
சந் திரன் :  இடபம், மி னம், கர்க்க டகம்  இரா சி களில்   சஞ்ச

ரிப்பார்  

ேமடம்:  அச் சு வினி, பரணி,  கார்த் திைக  தற்கால் ெகாண்
ட வர்க க்கு     ெசய்ெ தா ழில்கள்  யா ம்  சீராக  அைமந்தா ம்  
பண வ ரவில்  தளம்பல்  ஏற்ப ம்.   திட்ட மிட்ட  க  மங்கள்  யா ம்  
இ  ப றி யாக  அைம ம்.  பண வி ட யங்களில்   மிக ம்  அவ தானம்  
ேதைவ.   அரச  உத் தி ேயா கத்தர்கள்    ேமல தி கா ரி களின்  ெக  பி
டி க ளி லி ந்   வி  ப வர் .  கு ம்பத்தில்  மகிழ்ச் சிக் கு ரிய  சம்ப
வங்கள்  நடந்ேத ம் .  பிள்ைள களால்   இ ந்   வந்த  மனக்கஷ்
டங்கள்  குைற வ ைட ம் .  மாண வர்களின்  கல்வி நிைல  சீர ைட ம் 
.  திய கல்வி யற் சிகள்  பலி த மாகும் .  அர சி யலில்  உள்ள வர்கள்  
மனக் கு ைற க க்கு  உள்ளா குவர் .  விவ சா யிகள், வியா பா ரிகள்   
த லீ  களால்   இலா ப ம ைடவர் . 
அதிஷ்ட  நாள்  ெவள்ளி,    அதிஷ்ட இல: 3

இடபம் :  கார்த் திைக  பின் க்கால், ேராகிணி,  மி  க சீ ரி டத்   
ன்ன ைரயில்  அைமந்த வர்க ள      ெசய்ெ தா ழில்கள்   சீராக  

அைமந்   மன நி ைற விைனத்  த ம்.  பண வ ர  சுமா ராக  அைம ம் 
.   அரச  உத் தி ேயா கஸ்தர்கள்  ெபா  மக்க ளிடம்  அவ தா னத் டன்  
நடந்  ெகாள்வ  நல்ல . வீண்  சிர மங்கைள  சிலர் ஏற்ப த் வர் 
.  கு ம்பத்தில்   திட்ட மிட்ட  சுப க  மங்கள்  நடந்ேத ம் . மாண வர்
களின்  கல்வி உயர்ச்சி  ெப ம்.  அர சியலில்  உள்ள வர்கள்   கடின 
உைழப் பிற்கு   ஆளா குவர் .  விவ சா யிகள், வியா பா ரிகள்   த லீ 
களால்  குைறந்த இலாபம் ெப வர். 
அதிஷ்ட நாள்  தன்,   அதிஷ்ட இல: 5

மி னம்:   மி க சீரி டத்  பின்னைர ,  தி  வா திைர,  னர் 
சத்    ன் க்கால்    அைமந்த வர்களின் ெசய்ெ தா ழில்கள்  மிக ம்  
சிர மத்தின்  மத் தியில்  ன்ேனற்றம்  அைட ம்.  திட்ட மிட்ட  சில 
க  மங்களில்  வீண்த ைடகள்  ஏற்பட்   மைற ம். அரச உத் தி ேயா
கத்தர்களின்  மனக்கஷ்டங்கள்  நிவர்த்தி  ெப ம்.  ேமல தி கா ரி களின்   
ஒத்  ைழப்   தக்க   த  ணத்தில்   கிைடக்கும் .  கு ம்பத்தில்   
அடிக்கடி  பிணக் குகள்  ேதான்ற  இட ண் .  ெபா  ைம டன்  
நடந்   ெகாள்வ   நல்ல .  மாண வர்கள்  கல்வி ெசயற்பா  களில்  
ன்ேனற்றம்  ஏற்ப ம்.  ெவளி நா   ெசல்ல  வாய்ப் ண்டாகும் .  

அர சி யலில்  உள்ள வர்கள்   மைற க எதிர்ப் க்க ளி லி ந்   வி
ப வர்.  சில க்கு ேம ள்ள வர்களின்  ஒத்  ைழப் பினால்  க
மங்கள்  நிைற ேவ ம் .  விவ சா யிகள், வியா பா ரிகள்   குைற வான  
இலாபம் ெப வர். 
அதிஷ்ட நாள் ெசவ்வாய்,   அதிர்ஷ்ட  இல–4

கர்க்க டகம்: :   னர்  சத்    நாலாங்கால்,  சம்,  ஆயி
லியம் , ெகாண்ட வர்கள்   ெசய்ெ தா ழில்களில்  எதிர்பார்த்த ைத விட  
ன்ேனற்ற ம ைடவர் .  திய  ெதாழில்களில்  சிறி  மனக்க வைல  

உ  வாகி வார இ  தியில்   அ  மைற ம் . அரச உத் தி ேயா கத்தர்க
க்கு   இ ந்  வந்த  மனக் கு ைறகள்  விலகும்.  சிலர் பதவி உயர்

 க க்காக  எ த் க்  ெகாண்ட யற் சிகள்  ெவற் றி ய ளிக்கும் .  
கு ம்பத்தில்  எதிர்பார்த்த  க  மங்களில்  ெவற் றி ண்டாகும் .  பிள்
ைள களால்  ஏற்பட் டி ந்த  மனக் கு ழப்பங்கள்   விலகும்.  மாண வர்

களின்  கல்வி நிைல ேமேலாங்கும் .  திய 
கல்வி யற் சி க க்காக   சில க்கு  எதிர்பா
ராத  ெசல கள்  ஏற்பட வாய்ப் ண்டாகும் 
.  அர சி யலில்  இ ப்ப வர்கள்   மனத் ெதளி
டன்  ேசைவ யாற்றி  பல க  மங்கைள  

ெசய்   டிப்பர்.  விவ சா யிகள், வியா பா
ரிகள்  தம  த லீ  களால்  ஏற்பட் டி ந்த  
மனக்கஷ்டங்க ளி லி ந்    வி  ப வர்.. 
அதிஷ்ட நாள்  ஞாயி  ,  அதிஷ்ட இல:  1

சிங்கம்:  மகரம்,  ரம்,  உத்த ரத்  
தற்கால்   அைமந்த வர்க க்கு   ெசய்

ெதா ழில்கள்   மன நிைறைவத்  த ம் .  ஏற்
க னேவ திட்ட மிட்ட  க  மங்கள்  யா ம்   
நிைற  ெப ம்.  பண வ ர   தி ப்தி  த ம்.   
அரச உத் தி ேயா கத்தர்க க்கு    இ ந்  
வந்த  மனக்கஷ்டங்கள்  நீங்கும்.  ேமல தி கா
ரி களின்  ஒத்தா ைசகள்   தக்க  த  ணத்தில்  
கிைடக்கும் .  கு ம்பத்தில்  ெசல கள்  கூ
த லாக  அைம ம் .  .    கல்வி நிைலயில்  ஒ  
தளம்பல் நிைல   உ  வாகும் .  கூடிய  யற்
சி டன்  கல் விையத்  ெதாட  வ   நன்ைம
ய ளிக்கும் .  அர சி யலில்  உள்ள வர்கள்    ன்
ெனச்ச ரிக்ைக டன்   க  மங்கைள  ெசய்வ  
நல்ல .  சிலர் பிறரின்    அவ நம் பிக்ைகக்கு  
ஆளாக  ேநரி ம்.  விவ சா யிகள், வியா பா
ரிகள்   குைறந்த இலாபம்  ெப வர். 
அதிஷ்ட நாள் வியாழன்,   அதிஷ்ட இல : 5

கன்னி:  உத்த ரத்   பின் க்கால்  
அத்தம்,  சித் தி ைரயின்  ன்ன ைரயில்  
பிறந்த வர்க க்கு    ெசய்ெ தா ழில்களில்    
இைட யி ைடேய பாதிப் க்கள்  ஏற்பட வாய்
ண் .  வீண் ெசல  கைள  கட் ப்ப த்தி  
நடந்தால்   ன்ேனற்றம்   ஏற்ப ம். அரச  
உத் தி ேயா கத்தர்க க்கு   இ ந்  வந்த 
மனக் கு ழப்பங்கள்   நிவர்த்தி  ெப ம்.  ஒ  
சில க்கு  பதவி உயர்  களில்  அ  கூலம்  
உண்டாகும் .  கு ம்பத்தில்  கணவன்  
மைன வி ய ரி ைடேய  ஒற் ைம   நில ம் . 
பிள்ைள களால்   இ ந்  வந்த மனக்கஷ்
டங்கள்  சில க்கு  விலகும்.  மாண வர்கள்  
கல் வியில்  கூடிய  ஆர்வம் காட் வர்.  பரீட்
ைச களில்  ஏற்பட் டி ந்த  தைடகள்  விலகும்.  
அர சி யலில்  உள்ள வர்களின்  எதிர்கால  சிந்த
ைனகள்  ேதால்வி ெப ம்.  நீண்டநாள்  எதிர்
பார்த்த காரியம்  தைட யாகும் .  விவ சா யிகள், 
வியா பா ரிகள்  குைறந்த இலாபம் ெப வர். 
அதிஷ்ட நாள் சனி அதிஷ்ட இல:5

லாம் : சித் தி ைரயின்  பின்னைர , 
சுவாதி,   விசா கத்   ன் க்கால்   அைமந்
த வர்க க்கு  ெசய்ெ தா ழில்களில்  தன்னம்
பிக்ைக  உண்டாகும்.  எதிர்பார்த்த  பல 
க  மங்கள்  வார இ  தியில்  நிைற ேவறி   
மன மகிழ்ச் சிையக்  ெகா க்கும்.  பணக்கஷ்
டங்கள்  ெபரி தாக  இ க்கா . .  அரச உத் தி
ேயா கத்தர்க க்கு  தைடப்பட் டி ந்த  பதவி  
உயர் கள்    கிைடக்க  வாய்ப் ண்டாகும். 
. ேமல தி கா ரி களின்  நல்ெலண்ணத் திற்கு  
பாத் தி ர மாகி  சிறப்பாக  க  ம மாற் வர் 
.  கு ம்பத்தில்  திட்ட மிட்ட  க  மங்கள்  
நடந்ேத ம் .  கு ம்பத்தில்  எதிர்ெ காண்ட  
கஷ்ட நிைலகள்  விலகும்.  ெசல  களில்  
கவனம்  ெகாள்ளா  விடின்  கடன்பட 
ேநரி ம்.  மாண வர்கள்  கல் வியில்  வீண் 
குழப்ப நிைலக்கு  ஆளாக  ேநரி ம்.  அர சி
யலில்  உள்ள வர்களின்   ெசயற்பா கள்  
ெவற் றி ய ளிக்கும் .  விவ சா யிகள்,  வியா பா
ரிகள்  மத் திம  இலாபம் ெப வர். 
அதிஷ்ட நாள்  தன்,   அதிஷ்ட  இல : 6

வி ட் சிகம்:  : விசா கத்  நாலாங்கால்,  
அ ஷம், ேகட்ைட  அைமந்த வர்களின்    
ெதாழில்களில்  வீண் பிரச் சி ைனகள்  வார 
ந ப்ப கு தியில்  உ  வாகி  மனக் கு ழப்பத்
திைனத்  த ம்.  எதிர்பார்த்த  பண வ ர கள்  
தாம த மாகி  கிைடக்கும் .  இதனால்  சில ரி
ைடேய  ெகா க்கல், வாங்கல்களில்  ரண்
பா கள்  ேதான்றி  மைற ம் .  அரச உத் தி
ேயா கத்தர்கள்  த் தி சா  ரி ய மாக  ெசய லாற்

 வ   நன்ைமையத்  த ம்.    ேமல தி கா ரி
க டன் வீண்  ரண்பா கள் ஏற்பட்   
மைற ம் .  கு ம்பத்தில்  ஏற்பட் டி ந்த  
மனக் கு ழப்பங்கள்  மைறந்    மகிழ்ச்சி  
நிைல உ  வாகும் .  மாண வர்களின்  கல்
வியில்  த்  ணர்ச்சி  ஏற்ப ம்.    அர சி யலில்  
உள்ள வர்களின்  எதிர்காலம்   ன்ேனற்றம்  
ெகாண்ட தாக  அைம ம்.  ேம ள்ள வர்கள்  
பக்க  ைண யாக   இ ப்பர்.  விவ சா யிகள், 
வியா பா ரிகள்  மத் திம  இலாபம் ெப வர். 
அதிர்ஷ்ட நாள் வியாழன்  அதிஷ்ட இல: 7

த : லம், ராடம்,  உத்த ரட்டாதி   
தற்கால் ெகாண்ட வர்களின்   ெசய்ெ தா

ழில்கள்   யா ம் மன நிைற விைனத்  த ம்.  
திய எண்ணங்க ம்  க  மங்க ம்  தங் கு  
த ைட யின்றி  நிைற ேவ ம்.  பண வ ர   சுமா
ராக  அைம ம்.  அரச உத் தி ேயா கத்தர்க

க்கு  நல்ல அ  கூ லங்கள்  கிைடக்கும் . ஒ  சிலர் எதிர்பார்த்த  
இட மாற்றம்  கிைடத்   மகிழ்ச் சி ய ைடவர்.  பிள்ைள களால்  சில
க்கு  பல வித ெதால்ைல ககள்   ஏற்பட்   மைற ம் .  மாண

வர்கள்  சக மாண வர்க டன்  அவ தா னத் டன்  நடந்  ெகாள்வ  
நல்ல .  வீண் மனக் கு ழப்பத்ைத  ஒ  சில மாண வர்கள்  ஏற்ப
த் வர்.  அர சி யலில்  உள்ள வர்கள்  அதிக ேவைலப்ப  க்கு  

ஆளாகி  மனச் ேசார்வ ைடவர் .  விவ சா யிகள்,  வியா பா ரிகள்  மத்
திம  இலாபம்  ெப வர்.  

 அதிர்ஷ்ட நாள்  தன் ,  அதிஷ்ட இல: 3

மகரம்:   உத்த ரத்  பின் க்கால், தி  ேவாணம்,  அவிட்டத்  
ன்ன ைரயில்  பிறந்த வர்க க்கு   ெசய்ெ தா ழில்களில்  சிறி  

தளம்பல்  நிைல உ  வாகும்.  ன்ெனச்ச ரிக்ைக டன்  ெதாழில்
களில்  ஈ  ப  வ   நல்ல .  பண வ ர   எதிர்பார்த்த படி  உரிய 
ேநரத்தில்  கிைடக்காமல்  தாம த மாகி  கிைடக்கும்.   அரச உத் தி
ேயா கஸ்தர்க க்கு   ேமல தி கா ரி களின்  பணிப்  ைர க ளினால்  
மனக் கு ழப்பங்கள்  ஏற்பட்   மைற ம்.  கு ம்பத்தில்  மகிழ்ச் சிக்
கு ரிய  சம்ப வங்கள்  நடந்ேத ம்.  மாண வர்கள்  சிறப் டன்  தம  

கல்விப் பய ணங்கைளத்  ெதாடர வாய்ப் ண்டாகும்.  அர சி யலில்  
உள்ள வர்கள்   மிக ம் ன்ெனச்ச ரிக்ைக டன்  ெசய லாற்  வ   
நன்ைம ய ளிக்கும் .  விவ சா யிகள், வியா பா ரிகள்  உரிய இலாபம் 
ெப வர். 
அதிஷ்ட நாள் :திங்கள்    அதிஷ்ட இல :7

கும்பம் :  அவிட்டத்   பின்னைர,  சதயம்,  ரட்டாதி  ன்
க்கால்  ெகாண்ட வர்களின்      ெசய்ெ தா ழில்களில்     ஏற்பட்

டி ந்த  மந்த நிைல  மைறந்  ன்ேனற்றம்  காண்பர்.  பண வ
ர  களில்  ஏற்பட் டி ந்த  கஷ்டங்கள்  நிவர்த்தி  ெப ம்.   உரிய 
ேநரத்தில்  பணம் வந்  ேச ம்.   அரச உத் தி ேயா கத்தர்க க்கு   
இ ந்  வந்த  மனக் கு ைறகள்  விலகும்.  ேமல தி கா ரி களின்  
உத விகள்  தக்க த  ணத்தில்  கிைடக்கும்.  கு ம்பத்தில்  ஏற்
பட்ட   மனக்க சப் க்கள்  நீங்கும்.    மாண வர்கள்  கல் வியில்  
கூ தல்  கவனம் ெகாள்வ டன்   ெபற்ே றார்களின்  ேபச் சுக்க
ைள ம்  ேகட்   நடப்ப  நன்ைம  அளிக்கும் .  அர சி யலில் உள்
ள வர்கள்  ேம ள்ள வர்க டன்   அவ தா னத் டன்  நடந்  ெகாள்
வ   நன்ைமையக்  ெகா க்கும் .  விவசாயிகள்,  வியாபாரிகள்  
தலீ களால்  மத்திம இலாபம் ெப வர். 
அதிர்ஷ்ட நாள் வியாழன்,   அதிஷ்ட இல: 2

மீனம்:  ரட்டாதி, நாலாங்கால்,  உத்தரட்டாதி, ேரவதியில்  
பிறந்தவர்க க்கு    ெசய்ெதாழில்களில்   நல்ல ன்ேனற்றம்  
உண்டாகும்.  ஏற்கனேவ  திட்டமிட்ட க மங்கள்  யா ம்  
வார ந ப்பகுதியில்  நிைறேவறி  மன மகிழ்ச்சிையத்  
த ம்.  பணக்கஷ்டங்கள்  படிப்படியாக  குைற ம் .  அரச 
உத்திேயாகத்தர்க க்கு   ன்பி ந்தைதவிட  ெசல்வாக்கு  
அதிகரிப்ப டன்  எைத ம்  திட்டமிட்   சாதிக்கும்  ஆற்றைலப் 
ெப வர் .  மாணவர்கள்  கல்வியில்  இ ந்த  சிரமங்களிலி ந்    
வி ப வர்.  திய கல்வி  யற்சியால்  சில க்கு  எதிர்பாராத  
ெசல   ஏற்ப ம்.  அரசியலில்  உள்ளவர்கள்  எதிர்பார்த்த  திய  
பதவி மாற்றங்கள்     கிைடக்க  வாய்ப் ண்டாகும் .  விவசாயிகள்,  
வியாபாரிகள்  உரிய இலாபம் ெப வர் . 
அதிஷ்ட நாள்  ெவள்ளி    அதிஷ்ட இல–5
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‘பாகு பலி’ உடன் ேமா ம் 
‘தல’ அஜித்

• ‘பாகு பலி’ கழ் நடிகர் பிரபாஸ், 
நடிைக ஜா ெஹக்ேட இைணந்  நடித்
தி க்கும் காதல் காவியம் ‘ராேத ஷ்யாம்’. 
இந்த திைரப்படம் தமிழ், ெத ங்கு, 
ஹிந்தி ஆகிய ெமாழி களில் அ த்த 
ஆண்  ஜன வரி மாதம் ெபாங்கல் 
தி  விழா திக தியில் ெவளி யாகும் என 
அதி கா ரப் ர்வ மாக அறி விக்கப்பட் டி
க் கி ற . இந் நி ைலயில் ‘தல’ அஜித் 

நடிப்பில் தயா ரா கி யி க்கும் ‘வலிைம’ 
திைரப்ப ட ம் தமிழ், ெத ங்கு, ஹிந்தி 
ஆகிய ெமாழி களில், அேத ெபாங்கல் 
தி  நா ளன்  ெவளி யா கி ற  என அதி
கா ரப் ர்வ மாக அறி விக்கப்பட் டி க் கி
ற . ‘காதல் Vs எக்சன்’ என இரண்  
படங்க ம் ஒேர திக தியில் ேமா  வதால் 
ரசி கர்க க்கு ெகாண்டாட்ட மாக இ ந்
தா ம், வசூல் ரீதி யாக பாரிய இழப்  ஏற்
ப ம் என திைர  லக வணி கர்கள் ெதரி
விக் கி றார்கள்.

உற்சாக அமலா பால்
• ஆைட இல்லாமல் ‘ஆைட’ படத்தில் 
நடித் , அைன வரின் கவ னத்ைத ம் 
கவர்ந்தவர் நடிைக அம லாபால். இவர் 

அண்ைமயில் தன்  ைடய த்த சேகா
த ரரின் தி  ம ணத் திற்காக அவர் வழங்
கிய ேபச் சிலர்ஸ் பார்ட் டியில் பங்கு பற்றி 
நட ன மா டி யி க் கிறார். இதைன வீடி ேயா
வாக தன்  ைடய ச க வைல தளப் பக்
கத்தில் பதி விட் டி க் கிறார். அத் டன் 
“இைள ஞர்கள் எப்ே பா ம் உற்சா க மாக 
இ க் கி றார்கள். வி ம் ம்ே பா ெதல்லாம் 
தங்கைளப் ப் பித் க் ெகாள் கி றார்கள். 
அவர்களின் உற்சாகம் எம்ைம ம் ெதாற்
றிக்ெ காள் ம். இதனால் ஆண்கைள 
எப்ே பா ம் நான் வி ம்  கிேறன்' என 
பதி விட் டி க் கிறார் நடிைக அம லாபால். 
இவரின் நடிப்பில் தயா ரா கி யி க்கும் 
‘அேதா அந்த பறைவ ேபால’ விைரவில் 
டிஜிட்டல் தளத்தில் ெவளி யாகும் என 
எதிர்பார்க்கப்ப  கி ற .

சின்னத் திைர  வண்ணத் திைர

• சின்னத் தி ைர யி லி ந்  வண்ணத்
தி ைரக்கு இடம்ெப யர்ந் , ரசி கர்களின் 
கன   களில்  ஆக்  கி  ர  மிப்  ெசய் , 
அத களம் ெசய் ம் அழ கிய கன் னி களில் 
பிரியா பவானி சங்கர், வாணி ேபாஜன் 
ஆகி ேயாைரத் ெதாடர்ந்  ஸ்ேரயா 
அஞ்சன் என்ற  க நடி ைக ம் இடம்
ெப ற வி க் கிறார். ‘பார தியார்’, ‘ெபரியார்’, 
‘ேமாக ள்’ ஆகிய படங்கைள இயக் கிய 
இயக் குனர் ஞான ராஜ ேச கரன் இயக்
கத்தில் தயா ராக இ க்கும் ‘ஐந்  உணர்
கள்’ என்ற படத்தின் லம் சின்னத்

திைர நடி ைக யான ஸ்ேரயா அஞ்சன் 
வண்ணத் திைர நடி ைக யாக அறி  க

மா கிறார். இவர் கலர்ஸ் ெதாைலக்காட்
சியில் ஒளி ப ரப்பான ‘தி  மணம்’ என்ற 
ெதாட ரி ம், தற்ே பா  ‘அன் டன் குஷி’ 
என்ற ெதாட ரி ம் நடித்  வ  கிறார். 
எ த்தாளர் ஆர். சூடா மணி எ  திய 
‘அம்மா பிடி வா தக்காரி’ என்ற கைதைய 

ைமயப்ப  த்தி  இந்த  திைரப்படம் 
உ  வாக இ ப்ப தாக படக் கு  வினர் 
ெதரி வித் தி க் கி றார்கள்.

ேயாகி பா  ேஜாடி யாக 
நடிக்கும் ஓவியா

• தமிழ் திைர  லகின் ன்னணி நைகச்
சுைவ நடி க ரான ேயாகி பா  கைதயின் 
நாய க னாக நடிக்கும் ெபய ரி டப்ப டாத 
படத்தில், அவ க்கு ேஜாடி யாக பிக் 
ெபாஸ் கழ் நடிைக ஓவியா நடிக் கிறார். 
அங்கா மீடியா என்ற பட நி  வனம் தயா
ரிக்கும் இந்தப் படத்ைத அறி க இயக்
குனர் ஒ வர் இயக் கு கிறார். ேயாகி பா
டன் ஓவியா இைண வதால் படத் திற்கு 

தற்ே பாேத எதிர்பார்ப்  உ  வாகி இ க்
கி ற .

சீயான் விக்ரமின்
 ‘சூைற யாட்டம்’

• இயக் குனர் கார்த்திக் சுப் ராஜ் இயக்
கத்தில் சீயான் விக்ரம் = வ் விக்ரம் 
இைணந்  தன்  த லாக நடிக்கும் 
திைரப்படம் ‘மகான்’. இந்த படத்தின் 
ஃபர்ஸ்ட் க் ெவளி யாகி ரசி கர்களின் 
வர ேவற்ைப ெபற்  வ  கி ற . தற்ே பா  

இப்ப டத்தில் இடம்ெபற் ள்ள ‘சூைற
யாட்டம்..’ என ெதாடங்கும் சிங்கிள் 
ட்ராக்கின் லிரிக்கல் வீடிேயா ெவளி யாகி 
இ க் கி ற . இதில் சீயான் விக்ரம் பல 
வைக யான நாட் ப் ற கைல ஞர்க
டன் இைணந்  நட ன மா ம் வீடிேயா 

ெவளி யாகி, ரசி கர்கைள கவர்ந்  வ  கி
ற . ெதாடர்ந்  நாட் ப் ற கைல ஞர்
க க்கு வாய்ப்ப ளிக்கும் இைச ய ைமப்
பாளர் சந்ேதாஷ் நாரா யணன் இைசயில் 
உ  வா கி யி க்கும் ‘சூைற யாட்டம் . . ’ 
பாடைல பாட லா சி ரியர் த்தமிழ் எ த, 
பின்னணி பாடகர் வி. எம். மகா லிங்கம், 
இைச ய ைமப்பாளர் சந்ேதாஷ் நாரா ய ன

டன் இைணந்  பாடி யி க்
கிறார். 

விஜ ய ேச  ப தியின் 
கிரிக்ெகட் கன

• இலங்ைக சுழற்பந்  வீச்
சாளர் த்ைதயா ர ளி த ரனின் 
வாழ்க்ைக வர லாற்ைற த வி 
தயா ரா க வி ந்த ‘800’ படத் தி லி
ந்  ‘மக்கள் ெசல்வன்’ விஜய் 

ேச  பதி வில கினார். இதைனத் 
ெதாடர்ந்  அவர் மீண் ம் 
கிரிக்ெகட் வீரர் ஒ  வ டன் 
இைணந்  நடிக்க சம்மதம் ெதரி
வித் தி க் கிறார். இந் திய ப்
பாட்ட அணியின் ேவகப்பந்  
வீச்சா ள ரான ஸ்ரீசாந்த் நடிக்க வி
க்கும் திய படத்தில், மக்கள் 

ெசல்வன் விஜய் ேச  பதி நடிக்
கிறார் .  இதற்காக இ  வ ம் 
அண்ைமயில் ேநரில் சந் தித்  
ேபச்சு வார்த்ைத நடத் தினர். இ  
ெதாடர்பான ைகப்ப டத்ைத நடி
க ம், ப்பாட்ட வீர  மான ஸ்ரீசாந்த் 
தன்  ைடய ச க வைல த ளத்தில் 
பகிர்ந் தி க் கிறார். விைரவில் இவ் வி

 வ ம் இைணந்  நடிக்கும் மைல
யாளம் மற் ம் தமிழ் ெமாழி திைரப்படம் 
குறித்த அறி விப்  ெவளி யா கலாம் என 
எதிர்பார்க்கப்ப  கி ற .

வைல தள ெதாடரில் 
நடிக்கும் ெரஜினா

• ‘சூர்ப்ப னைக’, ‘அ ண் விஜய்யின் 
பார்டர்’ ஆகிய படங்கைள ெதாடர்ந்  
நடிைக ெரஜினா கசாண்ட்ரா, வைல தள 
ெதாடர் ஒன்றில் தன் த லாக நடிக்க 
ஒப் க் ெகாண் டி க் கிறார். 

‘த ஃேபமிலி ேமன் 2 ’என்ற வைல தள 
ெதாடைர இயக் கிய இயக் குனர் ராஜ் 
மற் ம் டி.ேக .இயக்கத்தில் தயா ராகும் 
திய வைல தள ெதாடரில் மக்கள் 
ெசல்வன் விஜய் ேச  பதி, ெபாலி ட் 
நடிகர் ஷாகித் க ர் ஆகிேயார் நடிக் கி

றார்கள். 
இந்த வைல தள ெதாடரில் க் கிய 
கதா பாத் தி ரத்தில் நடிைக ெரஜினா 
கசாண்ட்ரா நடிக்க ஒப்பந்த மா கி யி க்
கிறார். இதன் லம் நடிைக ெரஜினா 
கசாண்ட்ரா டிஜிட்டல் தள ஸ்டாரா க ம் 
அறி  க மா கிறார்.

நடி க ராக ெவற்றி 
ெப  வாரா ஆதி..?

• ஹிப்ெபாப் இைசயில் தனக்ெகன 
தனி பாணிைய அைமத்  சுயா தீன 
பாடல்க  ளி ம் ,  திைர  யி  ைச  யி ம் 
ெவற் றிக்ெ காடி நாட் டி யவர் ஹிப்ஹாப் 
தமிழா ஆதி. இவர் ெதாடர்ந்  திைர 
லகில் இைச அைமப்பா ள ராக பயணம் 
ேமற்ெ காண்  இ ந்தா ம், நடி க ராக 
ேவண் ம் என ஆைசப்பட் , ‘மீைசைய 

க்கு’ என்ற படத்தின் லம் நடி க ராக 
அறி  க மானார். தமிழ்த் திைர உலகில் 
இைச அைமப்பா ள ராக இ ந் , நடி க
ராக அறி  க மாகி ெவற் றி ெபற்ற விஜய் 
அண்டனி, ஜீ. வி பிரகாஷ் குமார் வரி
ைசயில் இவ ம் இைணய க ம் யற்சி 
ெசய்தார். 
ஆனால் மீைசைய க்கு படத் திற்கு 
பிறகு இவரின் நடிப்பில் ெவளி யான 
‘நட்ேப ைண’, ‘நான் சிரித்தால்’ ஆகிய 
படங்கள் வசூல் ரீதி யி ம், விமர்சன ரீதி
யி ம் கவனம் ெபறா ததால்,ெகாமர்ஷல் 
நடி க ராக அவரால் ெஜாலிக்க டி ய
வில்ைல. அதைன உைடப்ப தற்காக 
‘சிவ குமார் சபதம்’ என்ற ெபயரில் திய 
படத்தில் நடித் தி க் கிறார். 
இம்மாத இ  தியில் ெவளி யா க வி
க்கும்  இப்ப  டத்தின்  ெவற்  றிைய 

ெபா த்  தான், அவர் ெதாடர்ந்  நடி க
ராக பய ணிப்பாரா...! அல்ல  இைச டன் 
தன  கைலச் ேசைவைய ெதாடர்வாரா..! 
என்ப  ெதரி ய வ ம் என் கி றார்கள் திைர

 ல கினர்.

சிசி
னி னி 

ளிளி
கக
ள்ள்

'அச்ச ண்  அச்ச ண் ' ,  'நி ணன் ' 
ஆகிய  படங்கைள  இயக்கிய  இயக்குனர் 
அ ண்  ைவத்தியநாதன் ,  தற்ேபா  தன  
ெபயைர  அ ணாச்சலம்  ைவத்தியநாதன் 
என  மாற்றிக்ெகாண்  'ஷாட் ட்  3 '  என்ற 
ெபயரில் திய படத்ைத இயக்குகிறார் .  12 
வய க்குட்பட்ட  சிறார்கைள  ைமயப்ப த்தி 
தயாராகும் இந்த படத்தில் ,  ஒ  பிள்ைளக்கு 
அம்மாவாக அ த்தமான கதாபாத்திரத்தில் நடிைக 
சிேனகா, கைதயின் நாயகியாக நடிக்கிறார். இ  
ெதாடர்பாக நடிைக சிேனகா ேபசுைகயில்,''இயக்குனர் 
அ ண் ைவத்தியநாதன் அவர்கைள 'அச்ச ண்  
அச்ச ண் ' என்ற  படத்திலி ந்  ெதரி ம். சிறந்த 
இயக்குனர். குழந்ைதக க்கான திைரப்படம் உ வாக்க 
ேவண் ம் என அவர் வி ம்பி, தயாரித்  இயக்கும் 'ஷாட்  ட் 
3 'படத்தின் கைதைய என்னிடம் விவரித்தார். கைத பிடித்ததால் அதில் நாயகியாக நடிக்க ஒப் க் 
ெகாண்டி க்கிேறன். எனக்கு ேஜாடியாக நடிக ம், இயக்குந மான ெவங்கட் பிர  நடிக்கிறார். 
அவ டன் தன் ைறயாக இைணந்  பணியாற் வதால் அதற்கான த ணங்கைள ஆவ டன் 
எதிர்பார்த்  காத்தி க்கிேறன்'' என்றார். இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் க் அண்ைமயில் இைணயத்தில் 
ெவளியாகி ெப ம் வரேவற்ைப ெபற்  வ கிற . 

இயக்குந டன் இைண ம் இயக்குந டன் இைண ம் 
சிேனகாசிேனகா

தமிழ் திைர உலகின் தற்ே பா ைதய ட்ெரண்ட்டான ெஹாரர் படத்தில் 
ெகாமடி ேபயா க ம், பய  த் ம் ேபயா க ம் நடித்  ரசி கர்கைள கவ ம் 
நடி ைக களில் ன்ன ணியில் இ ப்பவர் நடிைக நிக்கி கல்ராணி.  இவர்  
'டார்லிங்' என்ற படத்தில் ேபயாக அறி  க மானார். அதைனத் ெதாடர்ந்  
'மர க த நா ணயம்' படத் தி ம் ேபயாக நடித்தார். இதைனத் ெதாடர்ந்  
தற்ே பா  ன்றா வ  ைற யாக 'இடியட் ' படத்தில் ெடாக்டர் ேபயாக நடித் தி க் கிறார். ெதாடர்ந்  
ன்  படங்களில் ேபயாக நடிப்ப  குறித்  அவர் ேபசு ைகயில்,' நான் ேபயாக நடித்த படம் ெவற்றி 

ெப ம் என அைன வ ம் என் னிடம் ெசால்வார்கள். அந்த நம் பிக்ைகயில் இந்தப் படத் தி ம் நான் ேபயாக 
நடித் தி க் கிேறன். அத் டன் ஆண் குர லி ம் ேபசி இ க் கிேறன். அதனால் இந்த படம் ெவற்றி ெப ம். 
ெபா  வாக ேபய் என்ப  இ ட் டி ம், இைச யி ம் பார்ைவ யா ளர்கைள மிரட்டி பய  த் ம். இந்த இ  
விட யங்க ம் இடியட் படத்தில் கிைட யா . படத்தில் ேபய் காட் சி க ளா கேவ ரசி கர்கைள பிர மிக்க ைவத்  
சிரிக்க ைவக்கும்' என்றார் நடிைக நிக்கி கல்ராணி. இவர் சசி குமார் நடிப்பில் தயா ராகி ஒக்ே டாபர் தல் 
திக தி யன்  ெவளி யாக இ க்கும் 'ராஜ வம்சம்' என்ற படத் தி ம் நடித் தி க் கிறார். 

ேபயாக ‘ஹாட்ரிக்’ ேபயாக ‘ஹாட்ரிக்’ 
அடிக்கும் நிக்கிஅடிக்கும் நிக்கி

இயக் குனர் பாண் டிராஜ் இயக்கத்தில் சூர்யா நடிப்பில் தயா ராகும் 
‘எதற்கும் ணிந்தவன்’ படத்தின் படப் பி டிப்  விைரவில் நிைற வ ைடய 
இ க் கி ற . இதைனத் ெதாடர்ந்  நடிகர் சூர்யா, இயக் குநர் ெவற் றி மாறன் 
இயக்கத்தில் தயா ராகும் ‘வாடி வாசல்’ என்ற படத்தில் நடிக்க கால்ஷீட்  
அளித் தி ந்தார். ஆனால் இயக் குனர் ெவற் றி மாறன், நடிகர் சூரி நடிப்பில் 
தயா ராகும் ‘வி  தைல’ படத்தின் பணி கைள நிைற  ெசய்ய கூ தல் 
அவ காசம் எ த் க்ெ காள்வதால், வாடி வாசல் படத்தின் பட ப்பி டிப்  திட்
ட மிட்டப்படி நைட ெப றாத சூழல் ஏற்பட் டி க் கி ற . இந்த இைடப்பட்ட 
ேநரத்தில் நடிகர் சூர்யா, ‘அண்ணாத்த’ பட இயக் குனர் சிவா இயக்கத்தில் 
தயா ரா க வி க்கும் ெபய ரி டப்ப டாத படத்தில் நடிக்க வி ப்பம் ெதரி வித்
தி க் கிறார். இ  வ ம் இைணந்  பணி யாற்  வ  ெதாடர்பாக ேபச் சு
வார்த்ைத நைட ெபற்  வ  கி ற  இத னி ைடேய ைஹத ரா பாத்தில் நைட
ெபற்ற ஒன்ப தா வ  ெதன் னிந் திய சர்வ ேதச திைரப்பட விழாவில், சூர்யா 
நடிப்பில் ெவளி யான ‘சூர ைரப்ே பாற் ’, சிறந்த நடிகர், சிறந்த தமிழ் திைரப்
படம், சிறந்த இயக் குனர், சிறந்த நடிைக, சிறந்த இைச ய ைமப்பாளர், சிறந்த 
ஒளிப்ப தி , சிறந்த பின்னணி பாடகர் என ஏ  பிரி  களில் வி  திைன 
ெவன்  சாதைன பைடத் தி க் கி ற  என்ப  குறிப் பி டத்தக்க .

சிவா டன் இைண ம் சூர்யாசிவா டன் இைண ம் சூர்யா

• ‘திரிஷா இல்லனா நயன்தாரா’ என்ற படத்தின் 
லம் ரசி கர்களின் கவ னத்ைத ஈர்த்தவர் இயக் குனர் 

ஆதிக் ரவிச்சந் திரன். இப்ப டத்ைதத் ெதாடர்ந்  ‘அன்
பா னவன் அச ரா தவன் அடங்கா தவன்’ என்ற படத்ைத 
இயக் கினார். தற்ே பா  பிர  ேதவா நடிப்பில் தயா ராகி 
வ ம் ‘பஹீரா’ என்ற சஸ்ெபன்ஸ் திரில்லர் படத்ைத 
இயக்கி வ  கிறார். 
இைதத்ெ தா டர்ந்  அவர் விஷால் நடிப்பில் தயா
ராகும் ெபய ரி டப்ப டாத திய படத்ைத இயக் கு கிறார். 
‘எனிமி’, ‘வீரேம வாைக சூ ம்’ ஆகிய படங்கைள 
ெதாடர்ந்  விஷால் நடிக்கும் திய படத்ைத ஆதிக் 
ரவிச்சந் திரன் இயக் கு கிறார். 
இத னி ைடேய இயக் குநர் ஆதிக் ரவிச்சந் திரன் 

‘தல’ அஜித் நடித்த ‘ேநர்ெ காண்ட பார்ைவ’ படத்தின் 
லம் நடி க ரா க ம் அறி  க மா னவர் என்ப  குறிப் பி

டத்தக்க .

விஷாைல இயக்கும் ஆதிக்விஷாைல இயக்கும் ஆதிக்

@
Co
py
rig
hts



வீரேகசரி வார ெவளியீ Virakesari illustrated weekly Sunday  , September  ,26  ,  2021 11

என் ம் இல்லாத வைகயில்  இவ்வாரம் 
ேமற்கு நா கள் மத் தியில் திய ெதா  
ரண்பா  எ ந் ள்ள . ஏற்க னேவ பிராஸ் 

மற் ம்  அ ஸ் தி ேர லி யா க்கிைடேய 
அ  சக்தி நீர் ழ்கி கப்பல்கள் தயா ரிப்ப  
குறித்த ரிந்  ணர்  உடன் படிக்ைககள் 
உள்ள அேத ேவைள அெம ரிக்கா, இங் கி
லாந் , அ ஸ் தி ேர லியா அகிய நா கள் 
தமக் குள்ேள ஒ  கூட்  ஒன்ைற உ வாக்
கி ய டன் அெம ரிக்கா விடம் இ ந்  அ ஸ்
தி ேர லியா தன  அ  சக்தி நீர் ழ்கி கப்பல் 
ெதாழில் ட்பத்ைத ெபற் க் ெகாள்வ தாக 
ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாண் ள்ள . 
இந்த விவ காரம் பிரான்ைஸ கில் குத்தி 

விட்ட நட வ டிக்ைக என்  குற்றம் சாட் டிய 
பிரான்ஸ் அதிபர் இமா வல் மக்ேரான் 
உட ன டி யாக அ ஸ் தி ேர லி யாவில் இ ந் ம் 
அெம ரிக்கா வி லி ந் ம்  தன   வர்கைள 
தி ம்ப ெபற் க்ெ காள் ம் உத்த ரைவ இட்
ள்ளார். 
அெம ரிக்க ஜனா தி பதி ேஜா ைபடன் 

அவர்கள் திய இந்ே தா–  ப சுபிக் கூட்  
ஒன்ைற பிரித்தா னியா, அ ஸ் தி ேர லியா 
ஆகிய  நா  க டன் இைணந்  உ  வாக்
கு வ தாக இம்மாதம் 15ஆம் திகதி தன் கி
ழைம அறி வித் தி ந்தார்.  இந்த கூட்  லம்  
பாரிய அள வி லான பா  காப்  விைனத் தி
றன்கைள பரி மாறிக் ெகாள்ளக் கூடி ய தாக 
இ க்கும் என்  கூறி ய டன் அ ஸ் தி ேர லி
யா க்கு அ  சக் தியில் இயங்கக் கூடிய நீர்
ழ்கி கப்பல்கைள உ  வாக் கு வதில் உத வி

ய ளிக்க உள்ள தா க ம் குறிப் பிட்  இ ந்தார்.
அ ஸ் தி ேர லியா AU , பிரித்தா னியா UK 

, ஐக் கிய அெம ரிக்கா US என நா  களின் 
ெபயர்கைள   இைணத்  அந்த அைமப்
பிற்கு  AUKUS  ஆக்கஸ் என்  ெபய ரிட் ள்
ள தா க ம் ேஜா ைபடன் அவர்கள் அறி வித் தி
ந்தார். ஆனால் பிரான்ஸூம் அ ஸ் தி ேர லி

யா ம் ஏற்க னேவ பல ஆண் க ளாக சுமார் 
ப்ப  பில் லியன் ெடாலர் ெப  ம தியில் 

அ  சக் தியில் இயங்கும் நீர் ழ்கி கப்பல் 
தயா ரிப்ப தாக ரிந்  ணர்வின் அடிப்ப
ைடயில் ெசயற்பட்  வந் தி ந்தன. 
பிரான்ஸின் இந்த ரிந்  ணர்  வியா பா

ரத்தின் லம் ஐேராப் பிய னியன் ெபா  ளா
தாரம், அடிப்பைட வியா பார ஒப்பந்த ெப  ம
தி யி ம் பத்  மடங்கு அதி க மான ெமாத்த 
உள்நாட்  உற்பத் திைய அதி க ரிக்கும் என 
கணக் கிடப் பட்  இ ந்த . ஐேராப் பிய ஒன்

றி யத்தில் மிக க் கிய பலம் வாய்ந்த நாடாக 
க  தப்ப ம் பிரான்ஸ் மிகுந்த சினம் ெகாண்
ள்ள தாக கூறப்ப  கி ற . ேம ம் அ ஸ் தி

ேர லி யா வி லி ந்  இறக் கு மதி ெசய்  ெகாள்
ளப்ப ம் இைறச்சி வைககள் தைட ெசய்ய
ப்பட வாய்ப் கள் உள்ள தா க ம் ெசய் திகள் 
ெவளி வந்த வண்ணம் உள்ளன. 
அெம  ரிக்காவின்  இந்ேதா– பசுபிக் 

ெகாள்ைக சீனா டன் அதிக ரண்பா 
கைளக் ெகாண்ட தாக இ ந்த ேபாதி ம் இதர 
ெதன் கிழக்கா சிய நா  க ைள ம் இதர ஆசிய 

நா  க ைள ம் கூட அெம ரிக்க இைச  அர சி
ய க்கு ெகாண்   வ ர  டி யாத நிைல ம் 
எ த்  கூறப்ப  கி ற  அெம ரிக்க சார்  
அைமப்  என ன்  குறிப் பிடப் பட்  வந்த 
ஆசியான் உ ப்  நா  க ம் கூட அெம ரிக்
காைவ ற்   தாக நம்பி அர சி யலில் 
இறங்கத் தயா ரான நிைலயில் இல்லாத கட்
டத் தி ேலேய ெதற்கில் உள்ள ேமற்கு நா  

என க  தப்ப ம் 
அ ஸ்  தி  ே ர  லி
யாைவ  ற்  

 தாக  தன  
வைல  அைமப்
பிற்குள் ெகாண்  
வர  அெம  ரிக்கா 
ய ற்  சி ப் ப

தாக  ஆய்  கள் 
கூ கின்றன. 
ஏ ற் க  ன ே வ 

அ ஸ்  தி  ே ர  லி
யாவில் சீன ெசல்
வாக்கு அதி க ரித்  
வ  வ தாக க த்

கள் உள்ளன. குறிப்பாக மின்கல உற்
பத் திக்கு ேதைவ யான  சுமார் 90சத விகி த
மான லித் தியம் லப் ெபா ள்கைள சீனா 

அ ஸ் தி ேர லி யா விடம் இ ந்  ெகாள்வ ன  
ெசய்  வ  கி ற  . இனி வ ம் காலத்தில் 
அைனத்  வாக னங்க ம் சூழல் பா  காப்  
க தி மின்க லத்தில் இயக் கு வ  குறித்த ஆய்
கள் இடம் ெபற்ற வ  கிண்றன. அெம ரிக்

காவின் 2030ஆம் ஆண்  ச் சிய கரி ய மி ல
வா  திட்டத் திற்கு இந்த மின் கல உற்பத்தி 
மிக ம் அவ சி ய மா ன தாக க  தப்ப  கி ற  . 

அ ஸ் தி ேர லி யா டன் ெசய்  ெகாள்ள கூ
டிய சு க உடன் பா கள் லம் சீன ெசல்
வாக்ைக றி ய டிப்ப  அெம ரிக்க ேநாக்க
மாக க  தப்ப  கி ற  . 
இந்ேதா– பசுபிக் ெகாள்ைகைய அ ல் 

ப த் ம் ஒ  க் கியக் கூட்டாக குவாட் 
நா கள் எனப்ப ம்   நாற்கர நா கள் 
இ ந்  வ  கின்றன. ஆனால் இந்த நாற்கர 
நா  களில் இ க்கும் கிழக்கு நா  க ளான 
இந் தி யா ைவ ம் ஜப்பா ைன ம் தவிர்த்  
விட்  இந்த திய ஆக்கஸ் கூட்  உ  வாக்
கப்பட்  உள்ள நிைல யா ன . பா  காப்  
விவ கா ரங்களில் நவீன அ  சக்தி ெதாழில் 
ட்ப விவ கா ரங்களின் இர க சியம் ேப ம் 

ேநாக்கம் ெகாண்ட  என்  ேமைல நா
களில் உள்ள சில அறிக்ைககள் கூ  கின்றன. 
ேம ம் அெம ரிக்க தைல ைமைய தன்

ைம யாகக் ெகாண்ட ேமைல த்ேதய தாராள 

ஜன நா ய க வா தத்ைத இந்ேதா –பசுபிக் 
நா கள் மத் தியில் இைச வ ைடயச் ெசய்
வதில் சீன விரி வாக்க ெகாள்ைக க ளினால்  
ெப ம் சிக்கல்கைள எதிர் ெகாண் ள்ள 
அெம ரிக்கா ன்  ேபால, ெதற்கு, ெதன்
கி ழக்கா சிய நா கள் மீ  அதிக மிரட்டல் 
ெதானி ைய ம் பயன்ப த்த டி யாத 
நிைலயில் உள்ள . 

அெம ரிக்க உதவித் தைலவர் கமலா 
ஹரிஸ் அவர்க ள  அண்ைமய சிங்கப் ர்  
பய ணத்தின் ேபா  அவர் ெவளி யிட் ள்ள 
க த் களில், ேநர டி யாக அெம ரிக்கா டன் 
ெதாடர்  கைள ைவத் தி க்க வி ம்பாத 
சிறிய நா கள் தம  உ  தி யான ெதாடர் 
கைள அெம ரிக்கா டன் கூட்  ேசர்ந் ள்ள 
நா  க டன் இைசந்  ெசயற்பட்டாேல 
ேபா மான  என்  குறிப் பிட்  இ ந்த
ைம யா ன , அெம ரிக்கா எவ்வா றா யி ம் 
தன  பலத்ைத இழந்  விடக்கூடா  என்
பதில் கவ ன மாகேவ உள்ள  என்பைதேய 
காட் கிற  . 
இதைன ேமைல த்ேதய ஆய்வா ளர்கள் 

சிறிய நா கள் மீ  மித மான ேபாக்ைக 
ெகாண் டி ப்பதில் அெம ரிக்கா ெப ம் 
கவனமாக  இ ப்பதாக  குறிப்பிட்  
உள்ளனர். அதாவ  ஸ்ரீலங்கா ேபான்ற 
நா கள் அெமரிக்கா டன் ேநரடி ெதாடர்ைப 
ேபண டியா  ேபானா ம் அெமரிக்க 
சார்  ெதற்காசிய வல்லரசான இந்தியா டன் 
இணக்கப்ேபாக்ைக கைடப்பிடித்தாேல 
ேபா மான  என்ற  ெகாள்ைகயில் 
இ ப்பதாக ெதரிகிற . 
ஆக இந்ேதா– பசுபிக் ெகாள்ைகயில் 

ஒ  றத்தில் பாரிய வியாபார நகர் கள் 
லம்  தன  ெசல்வாக்ைக நிைலநி த்த 
ய ம்  அெமரிக்கா ,  ம  றத்தில் 

சிறிய நா க ட ம்  விட்  ெகா த்  
ெசல் ம் ேபாக்கிேலேய இ ப்பதாக ம் 
கூறப்ப கிற .

ேலாகன் பரமசாமி

,e;Njh- gRgpf; nfhs;if,e;Njh- gRgpf; nfhs;if

1982 ெசப்ெடம்பரில் இஸ்ேரல் ெலப
னா க்குள் ஊ  வி அங்கு வான் வழி
யா க ம் தைர வழி யா க ம் கடல் மார்க்
க மா க ம் தாக் கு தல்கைள நடத் தி ய . 

அன்  மிக ம் பலம்வாய்ந்த அைமப்
பாக இ ந்த பலஸ் தீன வி  தைல இயக்
கத் க்கு டி  கட்ட ேவண் ம் என்ப  
தான் இந்தத் தாக் கு தலின் ேநாக்கம். 
ஆனால் அந்த சாட்டில் அங் கி ந்த 
ஷப்ரா மற் ம் ஷடில்லா அகதி காம்
களில் வாழ்ந்  வந்த ஆயி ரக்க ணக்கான 
பலஸ் தீ னர்கள் ெகால்லப்பட்டனர்.
ெசஞ் சி ைவ சங்கத்தின் அறிக்ைகப்
படி இங்கு சுமார் 14000 பலஸ் தீ னர்கள் 
ெகால்லப்பட்ட தாகக் குறிப் பி டப்பட் ள்
ள . ேம ம் 20000 ேபர் காயம் அைடந்
ள்ளனர். அ  தவிர இன் ம் 100000 

ேபர் வீ , வாசல்கைள இழந்தனர். 
இந்த த்தம் பற் றிய ெசய் தி கைள 
ேசக ரித்த பிரிட்டிஷ் ஊட க வி ய லாளர் 
ெராபர்ட் பிஷ்க் தன  ‘பரி தா பத் க் கு
ரிய ேதசம்’ எ ம் லில் ெகால்லப்பட்
ட வர்களில் ெப ம்பா லா ன வர்கள் ஸ்
லிம்கள் என்  ெதரி வித் ள்ளார். 
அவர்கள் ஏன் இந்த மர ணத்ைத த  வி
னார்கள்? அவ்வா றா னேதார் அ  வ ப்  
எவ்வா  இடம்ெபற்ற ? என்ற ேகள் வி
கைள எ ப் பி ள்ள அவர் சிேயா னிஸ 
ஆக் கி ர மிப்பா ளர்கள் ேமற்கு ேப ட் 
பிர ேத சத் க்கான நீர் மற் ம் மின் 

விநி ேயா கங்கைளத் தைட ெசய்தனர். 
உண  எ த் ச் ெசல்ல ம் அ  ம
திக்கப்ப ட வில்ைல. ஸ்லிம் மக்க க்
காக ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட உண ப் 
ெபாட்ட லங்க ைள ம், கூைட க ைள ம் 

இஸ்ேரல் பைட யினர் பறித்  சாக்க ைட
களில் எறிந்தனர் என் ம் குறிப் பிட்
ள்ளார். ைவத் தி ய சா ைல களில் இடம்

ெபற்ற இஸ்ேரலின் ெகா  ரங்கள் பற்றி 
ேப ட் ைவத் தி ய  சா ைலயில் பணி யாற்
றிய டாக்டர் அல்மா ஷாமா கூ  ைகயில், 
“ேமற்கு ேப ட்டில் ெபாஸ்பரஸ் ெஷல் 
தாக் கு தல்கைள சிேயா னிஸப் பைடகள் 
நடத் திய பின் நான் குழந்ைத கைளத் 
க்கி கூைட களில் ேபாட்  அவற்றின் 

மீ  தண் ணிைர ஊற்றி அவர்கள் மீ  
தீ பர வாமல் த த்ேதன்” என்  தன  
ேநர டி யான அ  ப வத்ைதப் பதி  

ெசய் ள்ளார். தர்கள் ெசய்த இந்த 
அட்  ழி யத்ைத நாஹூம் ேகால்ட்மன், 
பிலிப் கிளட்ஸ் நிக், பியர் ெமண்டிஸ் 
ஆகிய த ச  கத்தின் க் கிய பிர 
கர்கள், “இந்த விட யத்தில் அெம ரிக்கா 
தான் உண்ைம யான வில்லன். மத் திய 
கிழக்கில் குழப்ப நிைல ஏற்பட்ட ைமக்
கான பிர தான ெபா ப்ைப அவர்கள் 
தான் ஏற்க ேவண் ம். 
அெம ரிக்கா இஸ்ேர க்கு வழங் கிய 
இரா வ மற் ம் ெபா  ளா தார ரீதி யான 
உத விகள் தான் இதற்கு க் கிய காரணம்” 
என்  அவர்கள் ெதரி வித் ள்ளனர்.

பலஸ் தீன வி  தைல இயக்கத்தின் 
ேபாரா ளி க ள  கு ம்பங்க க்கு ரண 
பா  காப்  வழங்கப்ப ம் என்  அங்கு 
நிைல ெகாண் டி ந்த அப்ே பா ைதய 
அெம ரிக்கத் வர் பிலிப் ஹபீப் உ தி 

அளித்த பின்ேப பலஸ் தீனப் ேபாரா ளி
களின் ெவளி ேயற்றத் க்கான இணக்கம் 
காணப்பட்ட . ஆனால் ேப ட்டில் 
இ ந்  பலஸ் தீன வி  தைல இயக்க 
உ ப் பி னர்கள் ெவளி ேய றிய பின் இந்த 
உ  திகள் அைனத் ம் மரண சாச னங்க
ளா கேவ மாற்றப்பட்டன. 
இந்த  சம்ப  வங்களால்  உல  கேம 
அதிர்ச்சி அைடந்த . ஹிட்ல  ைடய 
காலத்தில் மிக ேமாச மான ெகா  ைம
கைள அ  ப வித்த தாகக் கூறப்ப ம் 
தர்கள் எப்படி இந்த ள க்கு இ  த ய

மற்ற ெகாைல கா ரர்க ளா க ம் ெகா
ைமக்கா ரர்க ளா க ம் மாற டி ம் என்  
உலகம் வியப்ப ைடந்த . இந்தக் ெகா
ைம களின் பிர தான சூத் தி ர தா ரிகள் 
இ வர். ஒ வர் அன்ைறய இஸ்ேரல் 
பிர தமர் ெமனாச்சம் ெபகின் மற்றவர் 
அன்ைறய இஸ்ேரல் பா  காப்  அைமச்
ச ம் பின்னர் பிர தமர் பத விைய வகித்த
வ  மான ஏரியல் ஷேரான்.
அந்தக் காலப்ப கு தியில் 33வய தாக 
இ ந்த ைவத் தியர் சுவீ சாங் ஆங் ஒ  
த கிறிஸ்தவர். ஷப்ரா ,ஷடில்லா காம்

க க்குள் கால் ைவக்கும் வைர பலஸ்
தீ னர்கள் என்ற ஒ  பிரி வினர் வா ம் 
விடயம் அவ க்குத் ெதரி யா .

 லண்டனில் இ ந்  இதற்ெகன்ேற 
றப்பட்  வந்  அவர் பாதிக்கப்பட்ட
வர்கைள ேநர டி யாகச் சந் தித்தார்.
அவர் தன  அ  ப வத்ைத பகி 
ைகயில்,  “எம  ைவத் தி ய சா ைலைய 

ேநாக்கி இரண்டா யி ரத் க்கும் ேமற்பட்ட 
மக்கள் அச்சத்ே தா  ஓடி வந்தனர். பா
காப்பற்ற தங்க ைள ம் தம  கு ம்பத்
த வர்க ைள ம் இஸ்ேர லி யர்கள் தா  மா
றாகக் ெகாைல ெசய்வ தாகத் ெதரி வித்
தனர். அவர்கள் அவர்க ள  உயி க்காக 
அஞ் சினர். அவர்க க்கு தங்கைளக் காப்
பாற்றிக் ெகாள்ள டி ய வில்ைல. அவர்
கைளக் காப்பாற்ற ம் எவ ம் அங்கு 
இ க்க வில்ைல. இர  ேநர மா ன ேபா  
ஷப்ரா மற் ம் ஷடில்லா காம்களில் 
இஸ்ேர லிய இரா  வத் தி னர்களால் பற்ற 
ைவக்கப்பட்ட இரா வ ஒளி எ ந்த . 
இர   வ ம் இயந் தி ரத் ப்பாக் கி
களின் ஓைச க ம் ெவடிப் க்க ம் 
ேகட்ட வண்ணம் இ ந்தன. ைவத் தி ய
சா ைலைய ேநாக்கி காய ம ைடந்த வர்கள் 
ெதாடர்ந்  ெகாண்  வ ரப்பட்ட வண்ண
மி ந்தனர். 
அவர்களில் ஒ  சி வன் இ ந்தான் 
அவ ன  கு ம்பத்தில் இ ந்த 27ேபர் 
சுடப்பட் டி ந்தனர். அவன் ேமாச மாகக் 
காயம் அைடந் தி ந்தான். அவ க்கு 
சிகிச்ைச அளிக்கும் ேபா  எமக்கு ஏற்
பட்ட வலிைய வார்த்ைத களில் எ த 
டி யா ” என்  குறிப் பிட் ள்ளார். 
நாங்கள் சப்ரா க்குள் அணி வ குத் ச் 

ெசன்ற ேபா  வய தா ன வர்க ம் சி  வர்
க ம் ெபண்க ம் ஆ தம் தரித்த வர்
களால் சூழப்பட் டி ந்தைத கண்ேடாம். 
அச்சத் டன் காணப்பட்ட அேத ேநரம்  
விரக் தி ய ைடந் தி ந்த ஒ  தாய் தன  
குழந்ைதைய எங்க ளிடம் தர யன்றார். 
ஆனால் அதற்கு அவ க்கு அ  மதி 
கிைடக்க வில்ைல. பின்னர் அந்தத் தாய் 
மற் ம் பிள்ைள உட்பட அங் கி ந்த 
அைன வ ேம ெகால்லப்பட்டனர்.
அங்கு இடம்ெபற்ற ேகாரங்க ம் 
அவற்றின் ந ேவ அந்த மக்கள் காட் டிய 
ணிச்சல்க ம் இன் ம் எம்ம னைத 

விட்  நீங்க வில்ைல. 
1982இல் அந்த பலஸ் தீன மக்கள் மீ  
இைழக்கப்பட்ட அேகா ர மான ப  ெகா
ைல களின் நிைன தான் இன்  அ ஷ்
டிக்கப்ப  கின்ற . இ  1948 தல் 
பலஸ் தீன மக்கள் மீ  ெதாடர்ச் சி யாக 
இைழக்கப்பட்  வ ம் அநீ தி யாகும் 
என்  அவர் கூறி ள்ளார்.
அத் டன், உங்க  ைடய கஷ்ட மான 
பய ணத்தில் உங்க ேளா  இைணந்  
அன் , ஆத ர , நம் பிக்ைக என்ப ன வற்
டன் ைகேகார்த்  நிற்க நாம் உ தி 
ண் ள்ேளாம். பலஸ் தீன மக்க ளிடம் 

இ ந்  தி  டப்பட்ட சுதந் தி ர ம் சமா
தா ன ம் அவர்களின் ெதாடர்ச் சி யான 
ேபாராட்டத்தின் லம் என்றா வ  
ஒ நாள் அவர்க க்கு கிைடத்ேத தீ ம் 
என்ற உ  தி யான நம் பிக்ைக எமக்கு 
உள்ள . அந்த நம் பிக்ைக ேயா  கண்
ணீ டன் இந்த நிகழ்ைவ நிைன  
கூ கின்ேறாம். 
இந்தப் ேபாராட்டத் க்கு நாம் உ  தி
யான அர்ப்ப ணிப் டன் கூடிய ஆத ரைவ 
வழங் கு கின்ேறாம். 
நாம் எதிர்ப்பார்க்கும் அந்த ெவகு ம திக்
கு ரிய தினம், பலஸ் தீன குழந்ைத களின் 
கத்தில் மீண் ம் ன்னைக மல ம் 

தினம் வ  டக்க ணக்காக அவர்கள் 
ெதாடர்ந்  நடத்தி வ ம் ேபாராட்
டத் க்கான ெவகு ம தி யாக நிச்சயம் 
கிைடத்ேத தீ ம்” என் ம் அவர் ேம ம்  
குறிப்பிட் ள்ளார்.
ெலபனானில் உள்ள பலஸ்தீனர்கள் 
ெதாடர்ந் ம்  நிர்க்கதி  நிைலயில் 
உள்ளனர். அவர்கள் தம  வீ கைள 
இழந் ள்ளனர் பசியில் வா கின்றனர். 
அவர்க க்கான  நீதி  இன்ன ம் 
ம க்கப்பட்ட நீதியாகேவ உள்ள . 
அவ ர் க ளின்  ன் ப ங் க ம் 
யரங்க ம் அவர்கைள விரக்தியின் 

விளிம் க்கு ெகாண்  வந் ள்ள . 
பிள்ைளகள் அங்கு பிறக்கின்றார்கள், 
அவர்கள் எப்படிேயா வளர்கின்றார்கள். 
அவர்கள்  மீ  நடத்தப்பட்ட 
ப ெகாைலகளின் இ ள் இன்ன ம் 
அவர்கைள விட்  நீங்கவில்ைல. தம  
தாயகத் க்கு தி ம்பிச் ெசல்லலாம் 
என்ற நம்பிக்ைகைய ம் அவர்கள் 
தற்ேபா  இழக்க ஆரம்பித் ள்ளனர்.

லத்தீப் பா க்

39ஆவ  ஆண்  ர்த்தி

gy];jPd mfjp Kfhk;fspy;gy];jPd mfjp Kfhk;fspy;

,];Nuypd; kdpjg; gLnfhiyfs;,];Nuypd; kdpjg; gLnfhiyfs;

ைவத்தியர் சுவீ சாங் ஆங் ெமனாச்சம் ெபகின்.ஏரியல் ஷேரான்

ஷப்ரா மற் ம் ஷடில்லா அகதி காம்களில் ப ெகாைலகள் 
இடம்ெபற்ற த ணத்தில்

@
Co
py
rig
hts



Printed and published by Express Newspapers (Cey) (Pvt) Ltd. at No. 267, Raja Mawatha, Ekala, Ja-Ela On  Sunday   September,26   2021 

12 Virakesari illustrated weekly   Sunday ,  September, 26,   2021 வீரேகசரி வார ெவளியீ மகரந்தம்

ேப
ாட்
டி
 
டி

 தி
கதி

 0
2.
10

ேப
ாட்
டி
 
டி

 தி
கதி

 0
2.
10

.2
02

1
                                                                                                     
                                  

.2
02

1
                                                                                                     
                                  

ேகசரி கு க்ெக த் ப் ேபாட்டி இல: 1048                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      

1 2

6

7

9

8

10 11

12 13

14 15 16 17

18

20 21 22

19

3 4 5

இடமி ந்  வலம் 

ேமலி ந்  கீழ்

 1 2

97

6

8

9 10

11

3

ந்

ைம

12

14

13

15

ேவ ளா

ைரம

திம் க

கு
ப்

தி

கு சி மி

ர்தி

கூட ம்க

ம் உ
16

17

ப

ன

ப ம்

தா

அ

கு

க

ண் த் ைதந

௫

4
 ைம

ள

தா

1 2 3 4

ேகசǿ ΜΫЖெகήНΤР ேபாЛſ
இல–1046இФ்கான  ˙ைடகЦ

உங்க க்குஉங்க க்கு
ெதரி மா?ெதரி மா?

வி கைதக ம்  வி கைதக ம்  
விைடக ம்விைடக ம்

பட் ப்  ச் சி கள் 
இை ல க ளின்  பின் 
றத்தில் ட்ைடகைள  

இ கின்றன .  ட்ைட 
களிலி ந்  ெவளிேய 
வ கிற கம்பளிப் ச்சிகள் 
இைலகைள  உண்ேட 
தங்களின் வாழ்க்ைகைய  
ஆரம்பிக்கின்றன .  ஒ  

கட்டத்தில் இ க்கிற மரக்கிைளகளிேலா இைலகளிேலா 
தங்களின் அ த்தப் பிறவிைய அைடய எச்சிலிலி ந்  
வரக்கூடிய ஒ  வைக திரவத்ைதப் பயன்ப த்திக் கூ  
கட் கின்றன. கூட் க்குள் ேபாகிற  பட்டாம் ச்சியாக 
பரிணமிக்கிற . அதற்கான இயற்ைக ேவைலப்பா கள் 
நிகழ ஆரம்பிக்கின்றன. பதிைனந்  நாட்கள் கழித்  பட்டாம் 
ச்சிக் கூட்ைட விட்  ெவளிேய வ கிற . மீண் ம் அேத 
ட்ைடயி ம் படலம் எனச் சுழற்சி ைறயில் வாழ்க்ைகைய 

வாழ்ந்  ெகாண்டி க்கிற  பட் ப் ச்சிகள்.

1. எங்க ஊர் ெவள்ைளயன் வைலயில்லாமல் மீன் 
பிடிப்பான்...

2. ஒன்ைற ஒன்  பார்த் க் ெகாள்ளா , ஆனால் 
எல்லாவற்ைற ம் பார்க்கும்...

3. க த்த வயிற் க்காரன் வயிற் க்குள்ேள ெவள்ைள 
த் க்கள்...

4. மைழயில்லாமல் ஆைம ெகட்ட , ஆைம இல்லாமல் 
சீைம ெகட்ட ...

5. களஞ்சியத்தில் ேசர்த்  ைவக்காத தானியம், ெகாைட 
வள்ளல் வாரி வழங்க டியாத தானியம்...

6. ெமன்ைமயான ெவள்ைள மகராசி, காயத் க்குத் 
ைணயாவாள்...

7. நல்லைதக் ெகாட்டிவிட்  ெகட்டைதச் ேசர்த் க் 
ெகாள்வான்...

8. ைகையத் ெதாட் ப் பார்த்தார், ைபையத் திறக்க 
ைவத்தார்...

 
விைடகள்

1. ெகாக்கு     2. கண்கள்
3. மண்பாைன, ேசா    4. ேவளாண்ைம
5.  ஆற்  மணல்    6.  பஞ்சு
7.  சல்லைட     8.  டாக்டர்

ஒ  ஊரில் மகான் ஒ வர் இ ந்தார். 
அவர் குளக்க ைரயில் இைற வழி பா  
டித்  விட் , அ கில் இ ந்த பாைறயில் 

அமர்ந்தார். அப்ே பா  அவர் ன்னால் 
பட்டாம் ச்சி ஒன்  தன் சிறைக விரித்  
அழ காக ஆடத் ெதாடங் கி ய . வித வி த
மாக வட்ட மிட் ம், சாய்ந் ம் பட்டாம்
ச்சி ஆ  வ ைதக்கண்  மகான் சிரித்தார். 

மகான் ரசிப்பைதப் பார்த்த ம் பட்டாம்
ச்சி இன் ம் இன் ம் ஆடிக்ெ காண்ேட 

இ ந்த .
அப்ே பா  அங்ேக வந்த ம்பி ஒன்  
தா ம் மகான் ன்னால் ஆடத்ெ தா டங் கி
ய .

ம்பி  ஆ  வைதப் பார்த் ம் மகான் 
சிரித்தார் . ேகாபத்தில் சிறி  ேநரம் 
ஆடாமல் ஒ ங் கி யி ந்த பட்டாம் ச்சி 
ம்பி மீ  ெகாண்ட ெபாறா ைமயால், 

தா ம் அத டன் ேசர்ந்  ஆடி ய . 
ஒவ்ெ வா  ைற ம் ம் பிைய ஆட 

விடாமல் தள்ளித் 
தள்ளி  விட்ட . 
மகான்  அவற்ைற 
அைம தி யாக பார்த் க் ெகாண் டி ந்தார்.
அந்த ேநரம் பார்த்  காற்  ேவக மாக 
வீசத்ெ தா டங் கி ய .
இரண் ம் கட் ப்பாட்ைட இழந்  
அ கில் இ ந்த   குளத்  நீரில் வி ந்
தன. ம் பிேயா,  திட ள்ள தன் சிறைக 

அடித் , அடித்  ேமேல வந்  விட்ட . 
ஆனால் பட்டாம் ச் சியின் ெமல் லிய 
சிறகு நைனந்  விட்டதால், அதனால் 
பறந்  தண் ணீைர விட்  ேமேல வர 
டி ய வில்ைல. இைதக் கண்ட ம் , ம்பி 

பட்டாம் ச் சிைய நீரி
லி ந்  க்கி வந் , 
தைரயில் விட்  காப்
பாற் றி ய . சிறி  ேநரத்
திற்கு பிறகு , ம் பி ம் 
ப ட் ட ா ம்  ச்  சி ம் 
நட்ே பா  ைகேகார்த் , 
மக ான்  ன்னால் 
மீண் ம் ஆடத்ெ தா
டங் கின.

இப்ெ பா  காற்  ேவக மாக வீசி ம், 
இரண் ம் கீேழ விழாமல் மகிழ்ச் சி யாக 
ஆடிக்ெ காண் டி ந்தன . ஒற்  ைமேய 
நம் வலிைம என்பைத பட்டாம் ச்சி ம் 
ம்பி ம் உணர்ந் க் ெகாண்டைத 

எண்ணி மகான் மனம் மகிழ்ந்தார்.

ம்பி ம் ம்பி ம் 
பட்டாம் பட்டாம் 
ச்சி ம்!ச்சி ம்!

ெபாறியியல்  கண் பிடிப்பில் 
உ வான சிறந்தப் பைடப் ; இ பதாம் 
ற்றாண்டின் மிகப்ெப ம் சாதைன. 

சர்வேதச கடல்வழி வர்த்தகத்ைத தன் 
கட் ப்பாட் க்குள் அடக்கிய சிறப்  
என பனாமா கால்வாய்க்கு ஏகப்பட்ட 
சிறப் க்கள் உண் .
ப ன ா ம ா  க ா ல் வ ா ய் 

உ வாக்கப்ப வதற்கு  ன்னர் 
கப்பல்கள் 13,000 ைமல்கள் சுற்றித்தான் 
ெதற்கு அெமரிக்காைவ அைடய 
டிந்த . ஆனால், பனாமா கால்வாய் 
லம் 7,872 ைமல்கள் வைர பயண 
ரத்ைதக் குைறக்க டிந்த . பனாமா 

கால்வாய் உலகம் வ ம் 160 
நா கள் மற் ம் 1700 ைற கங்கைள 
இைணக்கிற .
பனாமா  கால்வாய்  என்ப  

ெசயற்ைகயாக உ வாக்கப்பட்ட 
77 கிேலாமீட்டர் நீர் வழி மார்க்கம். 
இ  அட்லாண்டிக் கடைல ம் , 
பசிபிக் கடைல ம் இைணக்கிற . 
சர்வேதச கடல்வழி வர்த்தகம் பனாமா 
கால்வாயில்தான் நைடெப கிற . ஓர் 
ஆண் க்கு மட் ம் இந்த வழியாகப் 
பயணம் ெசய் ம் கப்பல்களின் 
எண்ணிக்ைக 14,000.
உண்ைமயில், அட்லாண்டிக் மற் ம் 

பசிபிக் கடைல இைணப்பதற்கு ெதற்கு 
மற் ம் வடக்கு அெமரிக்காவில் 
நீர்வழி இல்ைல. அங்கி ந்தெதல்லாம் 
50 ைமல்கள் பரந்த கு கிய நிலம். 
வட அெமரிக்காைவ ம் ெதற்கு 
அெமரிக்காைவ ம்  இைணக்கும் 
இடம் "ெதற்கு மத்திய அெமரிக்கா". 
இந்த நிலத்தின் ெபயர் பனாமா சந்தி. 
( சந்தி   இரண்  ெப ம் பகுதிகைள 
அல்ல  பாகங்கைள இைணக்கும் 
கு கிய நிலப்பரப் ) .
மிகப்ெப ம் இரண்  கடல்கைள 

இைணக்க, கடல்வழிப் பயணத்ைத 
எளிைமயாக்க பனாமா சந்தியில் 
அெமரிக்கர்களால் கட்டப்பட்ட தான் 
பனாமா கால்வாய். அெமரிக்கர்கள் 

இைத வடிவைமத்தி ந்தா ம், பல 
அரசியல் மாற்றங்க க்குப் பின் 
1999ஆம்  ஆண்  கால்வாயின் 
கட் ப்பாட்ைட  பனாமாவிடேம 
ஒப்பைடத் த  அெம ரி க் க ா . 
பனாமாவின் கு க்ேக ெசயற்ைகயாக 
கட்டப்பட்ட ஏரி, இரண்  ெப ம் 
கடல்கைள ம் இைணக்கிற . இந்த 
ஏரியின் ெபயர் காடன் ஏரி (Gatun lake). 
இந்த ஏரி  கடல் மட்டத்தில் இ ந்  85 
அடி உயரத்தில் உள்ள  .
பயணிக்கும் கப்பல்கள் எப்படி 85 

அடி உயரம் ேமேல ெசல்ல டி ம்? 
இதற்காக இவர்கள் கால்வாயில் 

உ வாக்கிய அைமப்  நீர்ப் ட்  
(Water lock system). இந்த அைமப்  ஓர் 
உயர்த் ம் சாதனத்ைத (Lift) ேபால 
ெசயல்ப கிற . கடல் மட்டத்திலி ந்  
படகுகைள ம் ,  கப்பல்கைள ம் 
உயர்த்த ம், இறக்க ம் பயன்ப ம். 
நதி அல்ல  கால்வாயின் நீர்நிைல 
ம ா ம்  இடத்தில்த ான்  இ   
கட்டப்பட் ள்ள . 
ெலாக் கியர்கள் அைறயில் உள்ள 

தண்ணீைர காலியாக்க ம், நிரப்ப ம் 
பயன்ப த்தப்ப கிற .  இந்தப் 
ட்  அைமப்பில் உள்ள மற்ெறா  

அைமப்  நிைலயான அைற (Fixed 
chamber). இங்ேக நீரின் அள  
மா ப ம். ஒவ்ெவா  ெலாக்கின் 
இ தியி ம் ெபரிய அைற ெகாண்ட 
வாயில் கத  இ க்கும். அங்ேக வ ம் 
கப்பல் அைடப்பான் திறக்கும் வைர 
காத்தி க்கும்; பின் ஒ  ெலாக்கிலி ந்  
மற்ெறா  ெலாக்கிற்கு  ஓட்டம் 
நைடெப ம். ெலாக்கின் பரப்  110 
அடி மற் ம் நீளம் 1050 ஆகும். 
ன்  ேஜாடி ெலாக்குகள்  ன்  

உயர்த் ம் ெலாக், ன்  இறக்கும் 
ெலாக் . பனாமாவில் ெலாக்குகள் 
இல்ைலெயனில் அட்லாண்டிக் மற் ம் 
பசிபிக் கடலில் நீரின் ஓட்டம் இ க்கா . 
ஏெனனில் இவற்றிற்கிைடேயதான் 
மைல உள்ள .

உலகத்ைதேய தி ம்பி பார்க்க ைவக்கும்

பனாமா கால்வாய்  பனாமா கால்வாய்  

மன்னர் கி ஷ்ணேதவராய க்குப் பிறந்தநாள் 
விழா. நகரெமல்லாம் ேதாரணம், வீெடல்லாம் 
அலங்காரம்! மக்கள் தங்கள் பிறந்த நாள் ேபால 
மன்னரின் பிறந்த நாைள மகிழ்ச்சிேயா  
ெகாண்டாடினர்.

தல்நாள் இரேவ வீதிகள் ேதா ம் ஆடல் 
பாடல் நிகழ்ச்சிகள், வாண ேவடிக்ைககள், 
அரண்மைனயில்  ெவளிநா களிலி ந்  
வந்த வர்க க்கு வி ந்  ஏகதட டலாக 
நடந்த .
ம நாள் அரச சைபயில் அரச க்கு 

மரியாைத ெச த் தல் நடந்த . தலில் 
ெவளிநா களிலி ந்  வந்த அரசப் பிரதானிகள், 
தங்கள் நாட்  மன்னர்கள் அ ப்பிய 
பரிசுகைளத் தந்தனர்.
பிறகு அரசப் பிரதானிகள், ெபா மக்கள், 

மன்ன க்கு  பரிசளித்  மரியாைத 
ெச த்தினார்கள் .  அதன்பிறகு அரசரின் 
ெந ங்கிய நண்பர்கள் தங்கள் பரிசுகைள 
அளித்தனர். அப்ேபா தான் ெபரியெதா  
ெபாட்டலத் டன் ெதனாலிராமன் உள்ேள 
ைழந்தான் . அரசர் உள்பட எல்லா ம் 

வியப்ேபா  பார்த்தனர்.
மற்றவர்களிடம் பரிசுகைள வாங்கித் தன் 

அ ேக ைவத்த மன்னர், ெதனாலிராமன் 
ெகாண்  வந்த பரிசுப் ெபாட்டலம் மிகப் 
ெபரிதாக இ ந்ததால் அைவயி ள்ளவர்கள் 
ஆவேலா  என்ன பரிசு என்  பார்த்ததால் 
அந்தப் ெபாட்டலத்ைதப் பிரிக்கும்படி 
ெதனாலிராமனிடம் கூறினார் அரசர்.
ெதனாலிராமன் தயங்காமல் ெபாட்டலத்ைதப் 

பிரித்தான். பிரித் க் ெகாண்ேட இ ந்தான். 

பிரிக்கப் பிரிக்கத் தாைழமடல்கள் காலடியில் 
ேசர்ந்தனேவ  தவிர  பரிசுப்  ெபா ள் 
என்னெவன்  ெதரியவில்ைல.
அதனால் எல்லா ம் ஆவ டன் கவனித்தனர். 

கைடசியில்  மிகச்சிறிய  ெபாட்டலமாக 
இ ந்தைதப் பிரித்தான். அதற்குள் நன்றாகப் 
ப த் க் காய்ந்த ளியம்பழம் ஒன்றி ந்த .
அைவயினர் ேகலியாகச் சிரித்தனர்.
அரசர் ைகயமர்த்திச் சிரிப்  அடங்கிய டன், 

""ெதனாலிராமன் ெகா த்த பரிசு சிறிதாக 
இ க்கலாம். அதற்கு அவன் ெகா க்கப் ேபாகும் 
விளக்கம் ெபரிதாக இ க்கலாமல்லவா?'' 
என்  அைவயினைரப் பார்த் க் கூறிவிட்  
ெதனாலிராமன் பக்கம் தி ம்பி, ""ராமா இந்த 
சிறிய ெபா ைளத் ேதர்ந்ெத த்ததின் காரணம் 
என்ன?'' எனக் ேகட்டார்.

""அரேச, ஒ  நாட்ைட ஆ ம் மன்னர் 
எப்படி இ க்க ேவண் ம் என்ற தத் வத்ைத 
விளக்கும் பழம் ளியம்பழம் ஒன்  தான். 
மன்னராக இ ப்பவர் உலகம் என்ற ளிய 
மரத்தில் காய்க்கும் பழத்ைதப் ேபான்றவர். 
அவர்  பழத்தின்  சுைவையப்  ேபால 
இனிைமயானவராக இ க்க ேவண் ம்.

""அேத ேநரத்தில் ஆசாபாசங்கள் என்ற 
ளியம்பழ ஓட்டில் ஒட்டாம ம் இ க்க 

ேவண் ம் என்பைத விளக்கேவ இந்த 
ளியம்பழத்ைதப் பரிசாகக் ெகாண்  வந்ேதன். 
ளியம்பழ ம் ஓ ம்ேபால இ ங்கள் ! ' ' 

என்றான்.
அைவயினர் ைகதட்டி ஆரவாரம் ெசய்தனர். 

மன்னர் கண்கள் பனிக்க ஆசனத்ைதவிட்  
எ ந்  ெதனாலிராமைனத் த வி, ""ராமா 
எனக்குச் சரியான த்தி கட்டினாய். ஒ  
பிறந்த நாள் விழாவிற்கு இத்தைன ஆடம்பரம் 
ேதைவயில்ைல.

""ெபாக்கிஷப் பண ம் ெபா  மக்கள் 
பண ம் வீணாகும்படி ெசய்  விட்ேடன். 
உடேன விேசடங்கைள நி த் ங்கள். இனி 
என் பிறந்தநாளன்  ேகாயில்களில் மட் ேம 
அர்ச்சைன ஆராதைன ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
அவசியமில்லாமல் பணத்ைத ஆடம்பரமாகச் 
ெசல  ெசய்யக்கூடா ,'' என உத்தரவிட்டார்.
ெதனாலி ர ாமனின்  ணிச்சைல ம் 

சா ரியத்ைத ம் எல்லா ம் பாராட்டினர்.
அரசர் தனக்கு வந்த பரிசுப் ெபா ள்களில் 

விைல  உயர்ந்தவற்ைறத்  எ த்  
ெதனாலிராம க்குப் பரிசாகத் தந்தார்.

ெபரிய பரிசுெபரிய பரிசு

* ெவவ்ேவ  கலாசாரங்கைள இைணக்கும் 
 பாலமாக த்தகங்கள் உள்ளன.
* அறிேவ சக்தி! அன்ேப நிைற !
* ஆசிரியர்கேள கல்வியின் ெக ம்
* திய சிந்தைனகைள வளர்த்ெத ப்பேத கல்வியின் ேநாக்கம்.
* ெபா ைம ம், சகிப் த் தன்ைம ேம கட க்கு நாம் ெசய் ம் 
வழிபாடாகும்

* ெகளரவத்ைத நியாய உணர்ேவா  காத்தல் ேவண் ம்.
* சுயமாக சிந்திக்கத் ண் வேத ஆசிரியரின் பணியாகும்
* அறிந்  ெகாள்ள யற்சிப்பேத அறியாைமயிலி ந்  வி ப ம் 
வழியாகும்

அச்சம் தவிர்க்கச் ெசால்லிேய  திய 
ஆத்தி சூடி தந்தவர்! 

பழக்க வழக்கம் கற்றிட  நல்ல 
பாப்பா பாட்  ெசான்னவர்!

ெபண்கள் கல்வி ெப வைத  நாட்டின் 
ெப ைம என்ேற உணர்ந்தவர்!

அஞ்சிக் கிடந்த மக்கைள  வீரர் 
ஆக்கி ெவற்றி கண்டவர்!

ஏட்டில் எ திப் பைகவைர  இங்ேக 
எதிர்த் ப் ரட்சி ெசய்தவர்!

அைட ம் ன்ேன சுதந்திரம்  நாம் 
அைடந்ததாகச் ெசான்னவர்!

ெகாஞ்ச காலம் வாழ்ந்தவர்  நம் 
ெநஞ்செமல்லாம் நிைறந்தவர்!

ேதசியக் கவித்ேதர்ச் சாரதி  ஒ  
தீர்க்க தரிசி பாரதி! 

தீர்க்கதரிசி!தீர்க்கதரிசி!

பட் ப் ச்சி

ெபான்ெமாழிகள்ெபான்ெமாழிகள்

  1. குறிக்ேகாள் என் ம் ெபா ள்ப ம்.   
   2. சளி பிடித்தால் அடிக்கடி இ  ஏற்ப ம். குழம்பி.
   3. கல்விக்கு இ  இல்ைல என்பர். தைலகீழ். 
   4. இைத கற்க கு ைவ நாடேவண் ம். குழம்பி.
   5. ச த்திரம் என் ம் ெசால்லலாம். தைலகீழ். 
   8.  மாைலப் ெபா ைதக் குறிக்கும். குழம்பி. 
   10. உறங்கைவக்கும் பாடல். 
   11.  ேநாய் என் ம் ெசால்லலாம். தைலகீழ். 
   13. மிைய ம் குறிக்கும். தைலகீழ்.  
   15. பன்னிெரண்  ேசர்ந்த ெதாகுதிையக் குறிக்கும்.  
   16. ய்ைமையப் ேபண உத பவர்;.      
   17.  யாைனையக் கட் ப்பாட்டில் ைவத்தி ப்பவர்.    
   18. ெகாட் ம் இயல் ைடய உயிரினம் ஒன் . தைலகீழ்.

1. கண்டித்  உைரப்பைதக் குறிக்கும். 
6. படிப்  என் ம் ெபா ள்ப ம். குழம்பி.   
7.  ஆைட இ வாக இ ந்தா ம் ய்ைமப்ப த்தி  

 அணியேவண் ம். தி ம்பி.          
9.   காமேத  ேபான்  இ ம்    

 நிைனத்தைதெயல்லாம் த மாம். 
12.  ன்ேனார்கைளக் குறிக்கும். குழம்பி.
14.  விவசாயம் ெசய்யப்ப ம் நிலம். தி ம்பி.  
18.   சின்னஞ்சிறிய பறைவெயான்ைற ம் குறிக்கும்.  

 குழம்பி.
19.   ேபாைத த வ . தி ம்பி.  
 20.  இதன் குஞ்சுக்கு நீந்தக் கற் க்ெகா க்க   

 ேவண் மா? 
21.  ர் மணத்ைதக் குறிக்கும். தி ம்பி.   
 22.   இனிைம ம் ம த் வ குண ம் நிைறந்த
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