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நயனின் வாய்பளப
தட்டி்ப பறிதத 

கீர்ததி சுரரஷ்  

2020 ஓகஸ்ட் 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை

இலங்கையின் நட்சத்திர நாயகி

ரஞ்சனி ராஜ்மாகைன்இணைப்பு
இலவச

தளைளைகளை
வழி்பபடுததுவது

யார் ?

விளையாட்டுககளை
ஆட்டி்ப பளைககும

ககாரரானா!

நமது நிருபர் 

இலங்கையில் பதிவுசெய்யப்-
பட்ட பதிவு செய்யப்ப்டாத வர்்ததகை 
நிறுவனஙகை்ைப் பதிவு செயவதற்-
கைாகை, சதா்கை மதிப்பு புள்ளிவிபர்த 
தி்ைககைைம் இ-பதிவு மு்ை்்ய 
ஆரம்பி்ததுள்ை்ம்்ய 'எடவ-

ககைற்ைா' நிறுவனம் பாராடடியுள்-
ைது.  இநத மு்ை்மயின் மூலம் 
ஆயிரக கைைககைான சதாழில் மு்யற் -
சி்யாைர்கைளும், பதிவுசெய்யப்ப்டாத 
நுண்ணி்ய, சிறி்ய, நடு்ததர வர்்ததகை்த-
து்ையினரும் நன்்ம்ய்்டவதால், 
இ்ததிட்ட்ததிற்கு அ்மசெர்வ ஒ்த-
து்ைப்பு வைஙகை கவண்டுசமன்றும் 

இவவ்மப்பு ககைாரிக்கை விடு்ததுள் -
ைது. வர்்ததகை்த்தப் பதிவுசெயவதி-
லுள்ை ஒழுஙகு விதிகைள் கைாரைமாகை 
இவவாைான சதாழில் மு்யற்சி்யா-
ைர்கைள் சபரும் சிரமஙகை்ை எதிர் -
சகைாள்வதாகை’ எடவககைற்ைா’ நிறுவனம் 
ந்ட்ததி்ய மதிப்பீடடில் சதரி்யவந -
துள்ைது.

வர்ததக நிறுவனஙகளை பதிவு கெயய
புள்ளி விபரத திளைககைம ஏறபாடு

கவ்ல்யற்ை பட்டதாரிகைள் மற்றும் டிப்கைாமா 
தாரிகை்ை அரெ கெ்வயில் இ்ை்ததுக 
சகைாள்ளும் திட்ட்ததின் கீழ் விண்ைப்பி்தது, நிரா-
கைரிககைப்பட்டவர்கைள், கமன்மு்ையீடு செய்யலா-

சமன, அரெ கெ்வ, மாகைாை ெ்பகைள் மற்றும் 

உள்ளூராடசி ெ்பகைள் அ்மசசு அறிவி்ததுள்ைது. 
அரொஙகை்ததின் இ்த திட்ட்ததின் கீழ், இது சதா்டர்-
பில் சதரிவு செய்யப்பட்டவர்கைளின் சப்யர், விபரம் 
கை்டநத திஙகைடகிை்ம, அ்மசசின் இ்ை்ய்தத-
ை்ததில் பிரசுரிககைப்படடிருநதது.   

 இதில் 50,000 இற்கும் கமற்படக்டார் பயிலுநர்-

கைைாகை சதரிவு செய்யப்படடுள்ைனர். ஆயினும், 
கமலும் சிலர் சதாழில் வாயப்்ப சபற்றிருந-
த்ம, ஊழி்யர் கெமலாப நிதி்ய அஙகை்ததுவம் 
சகைாண்டிருநத்ம, சவளிநாடடு பல்கை்லககைைகைங-
கைளில் பட்டம் சபற்றிருநத்ம, விண்ைப்பி்ததவர் 
சவளிநாடடில் இருநத்ம உள்ளிட்ட 

நிராகரிககப்பட்ட ்பட்டதாரிகள்  
மேன்முறையீடு செய்ய ெநதரப்பம்

இலங்கை ஜனநா்யகை கொெலிெ குடி்யரசின் புதி்ய 
பாராளுமன்ை்ததுககைான அ்மசெர்வ அநதஸ்துள்ை 
அ்மசெர்வயில் கை்டற்சைாழில் அ்மசெராகைவும் 
கிளிசநாசசி மாவட்ட ஒருஙகி்ைப்புக குழு த்லவ-
ராகைவும் ்டகைஸ் கதவானநதா நி்யமிககைப்படடுள்ைார்.  

அ்மசெர் ்டகைஸ் கதவானநதா, பதவிக்யற்ை்த 
சதா்டர்நது வ்டககின் பல்கவறு 

அமைச்சர் டக்்ளஸ் தேவானநோ

1994 முதல் கதாைர் கவறறி கண்டு 
வரும ஒரர தளைவர்

முஸ்லிம் ெமூகை்ததின் 
கைல்வி மறுமலர்சசிககைாகை 
உ்ைப்பகத எனது பிரதான 
இலககைாகும். பாராளுமன்ை 

உறுப்பினர் பதவி்்ய 
ப்யன்படு்ததி ெமூகை்த-

தின் கைல்வி்தது்ை 

எழுசசிககைாகை என்னால் முடியு-
மான அ்ன்த்தயும் செயகவன் 
என பாராளுமன்ை உறுப்பினர் 
மர்ஜான் பளீல் கூறினார்.   

பாராளுமன்ை உறுப்பினர் 
மர்ஜான் பளீ்ல சகைௌரவிககும் 
நிகைழ்வு கநற்று

முஸ்லிம ெமூகததின் கல்வி  
ைறுைைர்ச்சிரய எனது இைககு

ஸ்ரீலஙகைா சுதநதிரக கைடசியின் ்கை சின்ன்ததில் ்யாழ். 
மாவட்ட்ததில் கபாடடியிடடு மாவட்ட்ததில் அதிகை 
விருப்பு வாககுகை்ை சபற்றுகசகைாண்்ட அஙகைஜன் இராம 
நாதனுககு பிரதி குழுககைளின் த்லவர் என்னும் உ்யரி்ய 
பதவி கி்்ட்தத்மககைாகை ்யாழ். மாவட்ட்ததிலுள்ை சபாது 
அ்மப்புககைளின் பிரதிநிதிகைள், பு்ததிஜீவிகைள், மத்த த்ல-
வர்கைள், கைல்விச ெமூகை்ததினர் என பலரும் 

மிகசசிறிய வயதில் உயர் பேவி;

அஙகஜனின் நியைனம
குவியும பாராட்டுககள்

இலங்கை்த சதாழிலாைர் கைாஙகிரஸின் 
முன்னாள் த்லவர் அமரர் ஆறுமு-
கைன் சதாண்்டமானுககு தபால்த்ல 
சவளியிடுவது சதா்டர்பில் இராஜாஙகை 
அ்மசெர் ெதாசிவம் வி்யாகைநதிர-
னி்டம் இ.சதா.கைாவின் உப த்லவர் 
செநதில் சதாண்்டமான் விடு்தத ககைாரிக-

்கைககு அவர் ெம்மதம் சவளியிடடுள்-
ைார்.   

ஆறுமுகன் கதாண்ைைான்   
நிளனவாக தபால்தளை

ஜனாதிபதி ககைாட்டாப்ய ராஜபகெ-
வின் ஆகலாெ்னககை்ம்ய புைக-
ககைாட்்ட பஸ்டி்யன் மாவ்த்த 

மிதககும் வர்்ததகை சதாகுதி்்ய உ்ட-
னடி்யாகை புனர்மககை ந்டவடிக்கை 

எடுககைப்படடுள்ைது.  

அதற்கை்ம்ய நகைர அபிவிரு்ததி மற்றும் 
வீ்ட்மப்பு அ்மசசின் செ்யலாைர் 
சிறிநிமல் சபகரராவின் த்ல்மயில் 
புனர்மப்பு ந்டவடிக்கைகைள் நா்ை 
திஙகைடகிை்ம கைா்ல 8.00 மணிககு 
ஆரம்பிககைப்ப்டவுள்ைன.  

ககாழுமபில் மிதககும வர்ததக கதாகுதி  
ஜனாதிபதியின் பணி்பபில் புனரளை்பபு

பாராளுமன்ை உறுப்பினர் சீ.வி. விக-
கனஸ்வரன் தமிைர் பூர்வீகைம் குறி்தது 
தனது பாராளுமன்ை கைன்னி உ்ரயில் 
சதரிவி்தத கைரு்ததுககைள் தமிழ் மககை-
ளுககு மகிழ்சசி்்ய தநதாலும் நாடடில் 
ெமாதானம், சுபிடெம், தமிழ் மககைளுககு 
விகமாெனம் என்பன 

ைமலயக பபருநதோட்-
டத் போழிலா்ளர்களுக்-

கான 1,000 ரூபா 
்சம்ப்ள உயர்வு 

தகாரிக்மக நிச்ச-
யம் நிமைதவற்-

ைபபடும். 

1,000 ரூபா ெமபைம  
உயர்வு உறுதியானது

”தமிழ் முற்கபாககு கூட-
்டணி்யாகைகவ நாம் ொதி்த-
கதாம். தனிநபர்கை்ை 

வி்டவும் எமககு ெமூகை்த-
துககைான அரசி்யல் 

ப்யைகம முக-
கி்யம்.

‘எனககு அதறகு  
ரநரமில்ளை’

ேமலவதே, கட்சியில் உள்்ள 
பமழய ேமலக்ள எல்லாம் 
ஏணியில் ஏத்திப தபாட்டு ேள்ளி-
விடுகிைது ைாதிரி பபாதுஜனம் 
கமேக்குது.... உணமையா? 

உணமைோன் அபபு, நான் 
ஏணியில ஏத்தி விட அவஙக 
பக்கத்து வீடுகளுக்குள்்ள தபாய்   
குதிக்கிைாஙக. அபப
ேள்ளிவிடாைல் என்ன ப்சய்யச 
ப்சால்கிறீஙக....

ஜனாதிபதி தகாட்டாபய ோஜபக்்சவின் ஆதலா்சமனக்கமைய புைக்தகாட்மட பஸ்டியன் ைாவத்மே மிேக்கும் வர்த்ேக போகுதி உடனடியாக புனேமைக்க 
நடவடிக்மக எடுக்கபபட்டுள்்ளது. அேன் பணிகள் நாம்ள திஙகட்கிழமை ஆேம்பிக்கபபடவுள்்ள நிமலயில் அேன் இன்மைய தோற்ைம்.

வீர வெனஙகளை நிறுததிவிட்டு   
விரைாெனததிறகாக பாடுபடுஙகள்

அைவவ, இராவைாஎல்ை பகுதிகளில்  
இைமகபற்ற விபததுகளில் 08 ரபர் பலி

தமிழ்த தளைளைகளுககு பாபுெர்ைா ரவண்டுரகாள்

அரொஙக ரெளவயில் ரவளைவாய்பளப கபறுவதறகான விண்ை்பபம;

முடிநதவளர பாடுபடுரவன் என்கி்றார் ைர்ஜான் பளீல்

ைரனா காட்ைம

டி்பபர்–கார் விபததில் 05 ரபரும 200 அடி பள்ைததில் விழுநது 03 ரபரும பலி
மாவ்ததகைம, பது்ை தினகைரன்     
விகெ்ட நிருபர்கைள்  

குருநாகைல் அலவவ வீதியில் வலகும்-
புர என்ை இ்ட்ததிலும் சவல்லவா்ய 
– பண்்டாரவ்ை பிரதான வழியில் 

இராவைா எல்ல என்ை இ்ட்ததிலும் 
கநற்று இ்டம்சபற்ை வாகைன விப்ததுகை-
ளில் 08 கபர் பலி்யாகியுள்ைது்டன் 03 
கபர் படுகைா்யம்்டநதுள்ைனர்.  

விப்ததுககுள்ைான இரு வாகைனஙகை-
ளும் மரை வீடடுககு

கெ்பைமபர் 15ககு முன்னர் முள்றயிைைாம;
தகுதியாரனார் உள்வாஙக்பபடுவர்

கெநதில் கதாண்ைைான் ரகாரிகளக; வியாரேநதிரன் ெமைதம

E- பதிவு முள்றககு ”எட்வரகற்றா” நிறுவனம பாராட்டு
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ொதகைாககுவார்கைா
இவர்கள்
அரளெ ?
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க�ொழும்பு கெட்டியொர் கெரு, ஸ்ரீ முத்து விநொய�ர் ஆலயதெர் திருவிழொ தநற்றுக�ொலல நலைகெற்்றது. ஆலயத்தில் இருந்து ெஞெமு� விநொய�ர் சித்திரத் தெரில் பு்றபெட்டுச் கெல்்வலெ கெல்்வலெயும் �ொணலொம்.   (ெைங�ள் :க�ொழும்பு ்வைககு நிருெர்)   

ை்வர் த�ொல் மன்றம் ஒழுஙகு கெயெ'ெொர்ல்வயொளர்' தமலை நொை� நி�ழ்வு அணலமயில் எல்பின்ஸைன திலர அரஙகில் நலைகெற்்றது. ை்வர் த�ொல் அ்றக�ட்ைலளயின ெணிபெொளர் நொய�ம் ைகள்ஸ சிறி்வர்ென ெலலலம ெொஙகினொர். நி�ழ்வுககு பிரெம அதிதியொ� பிரெமரின 
கெயலொளர் �ொமினி கெனரத் �லந்து க�ொணடு குத்து விளகத�ற்று்வலெயும் அருகில் ெணிபெொளர் நொய�ம் ைகள்ஸ சிறி்வர்ென, மன்றத்தின ெணிபெொளர் ெலெ உறுபபினர் புர்வலர் �ொஸிம் உமர் மற்றும் �லந்து க�ொணை ெொர்ல்வயொளர்�லளயும் ஏலனய நி�ழ்வு�லளயும் 
�ொணலொம்.

ெொரொளுமன்ற உறுபபினர் மர்்ொன ெளீலல க�ௌரவிககும் நி�ழ்வு தநற்று 22ம் தி�தி தெரு்வலல மொளி�ொதெலன நெவியொ மணைெ-
த்தில் �ொதிரியதுன நெவியயொ ெரீக�ொவின ஆனமீ�த்ெலல்வர் ெஙல�ககுரிய கெயகு நொய�ம் அஷ் கெயக அ�மத் பின மு�ம்மத் 
ஆலிமின ்வழி�ொட்ைலின கீழ் நெவியயொ ஊை� லமயயம் மற்றும் நூன �ல்வி நிலலயம் ஆகிய்வற்றின ஏற்ெொட்டில் நலைகெற்்றது. இென 
தெொது ெொரொளுமன்ற உறுபபினர் மர்்ொன ெளீலுககு கெயகு நொய�ம் ெொர்பில் மு�ம்மத் ஸ்ொத் மஹஸஸூம் நிலனவுச்சினனம் ்வழஙகு-
்வலெயும் அருகில் முனனொள் தமல் முல்றயீட்டு நீதி மன்ற நீதிெதி எ.ைபில்யு. அபது்ஸஸலொம், முனனொள் தமல் நீதிமன்ற நீதிெதி அபதுல் 
�பூர், தெரு்வலள ந�ர பிெொ மஸொகிம் கமொ�மட் ஆகிதயொலரயும் �லந்து க�ொணதைொரின ஒரு ெகுதியினலரயும் ெைங�ளில் �ொணலொம்.  

(ெைங�ள்: -பி.எம் முகெொர்)    

மலல நொட்டு எழுத்ெொளர் மன்றம் வீரத�ெரி அனுெரலனயு-
ைன 1963ஆம் ஆணடு ஆரம்பிக�பெட்ை தெொது,  அென 
்ஸெொெ� உறுபபினர்�ளில் ஒரு்வரும் சிதரஷ்ை கெொழிற்ெங�-
்வொதியும் வீரத�ெரி நொைத்திய முெலொ்வது மலலய� நொட்டு 
சிறு�லெ தெொட்டியில் ஆறுெல் ெரிசு கெற்்ற்வருமொன ஏ.ஏ்ஸ 
்வடித்வலல( ்வயது 88)  மலல நொட்டு எழுத்ெொளர் மன்ற-
த்தின ்வரலொற்றிலன ெற்தெொது எழுதிகக�ொணடிருககும் எச்.
எச். விககிரமசிங�, அ்வரது ்வத்ெலள இல்லத்தில் ெந்தித்து 
ெல்த்வறு ெ�்வல்�லள கெற்றுகக�ொணைதெொடு அ்வருககு 
கெொனனொலை தெொர்த்தி க�ளரவித்ெ தெொது எடுத்துகக�ொ-
ணை ெைம்.     

ஸ்ரீ லங�ொ மதலசியொ ்வர்த்ெ� �வுனசிலின 26 ்வது ஆணடு ்வருைொந்ெ கெொதுக கூட்ைம் ஹில்ைன கரசிைன்ஸ நலைகெற்்றது. இலஙல�க�ொன 
மதலசியொ உயர் ்ஸெொனி�ர் ைொன யொங ெொய பிரெம அத்தியொ� �லந்து க�ொணைொர், நி�ழ்வில் 2020/2021ம் ஆணடுக�ொன புதிய நிர்்வொ-
கி�ள் கெரிவு கெயயபெட்ைனர். �வுனசிலின ெலல்வர்ரொ� கீர்த்தி ்யசூரிய, துலணத்  ெலல்வர்�ள் �ொலித் எம். ெொரூக, கமொ�மட் �மீ்ஸ, 
முனனொள் ெலல்வர் இ�ரம் குடிலொன, கெயலொளர் அதயொனி ரன�ல் மற்றும் 7 �மிட்டி உறுபபினர்�ள் கெரிவு கெயயபெட்ைனர்.              

 (ெைம் : றுகெயிக ெொரூக)    

(எஸ்.அஷ்ரபகான்)  

அகில இலஙமக மை.எம்.எம்.ஏ. 
பே்ரமையின் அம்ோமை ைாைட்்ட  
ேணிபோள்ராக பக.எல். சுமேர் 
த�ா்டர்ந்து 7 ஆைது முமையாகவும் 
த�ரிவு தெயயபேட்டுளளார்.

க்டந்� காலஙகளில் மை.எம்.
எம்.ஏ. பே்ரமையின் அம்ோமை 
ைாைட்்ட ேணிபோள்ராக தெயற்ேட்்ட 
பக.எல்.சுமேர் �னக்குரிய பெமைப 
ேணியிமன எவ்வி� ோ்ரேட்ெமு-
மின்றி மிகவும் சிைபோக தெயது ைந்-
துளளமையினால் ஒவ்தைாரு �மலைர்களும் விரும்ேத�க்க ஒரு 
ேணிபோள்ராக இைர் த�ரிைானது்டன் அம்ோம்ர ைாைட்்டம் 
முழுைதும் மிக பேர்ததியாக �னது ேணியிமன தெயது ைந்�ைர் 
என்ை ேற்தேயரிமன தேற்றிருந்�ார்.  

அம்ோமை ைாைட்்டததிலுளள அமனதது பே்ரமை கிமளக-
ளின் பெமை பைமலததிட்்டஙகளுக்கும், புதிய கிமளகளின் உரு-
ைாக்கததிற்கும் அய்ராது ோடுேட்்டார். அதது்டன் அமனதது கிமள-
களின் ேன்ைதிபமேயும் தேற்றிருந்�ார். 

பக.எல்.சுமேர் �னது ெமூக பெமையிமன தென்ைல் பகம்ப 
கிமளயில் ஆ்ரம்பிதது அ�ன் ைளர்ச்சியில் தேரும் ேஙகாற்றியது-
்டன் க்டந்� 2014 மு�ல் பே்ரமையின் �மலமைப பீ்டததிற்குள 
உளைாஙகபேட்்ட நிமலயில் 7 ைது �்டமையாகவும் அம்ோமை 
ைாைட்்ட ேணிபோள்ராக த�ரிவு தெயயபேட்்டார் என்ேதும் 
குறிபபி்டத�க்கது.    

அகில இலஙமக கி்ராமிய கமல ஒன்-
றியம் அ�ன் இ்ரண்டாைது ஆணடு 
நிமைமைதயாட்டி ைாதேரும் கமல 
நிகழதைான்மை ே்டத�வுளளது. எதிர்-
ைரும் 29ஆம் திகதி ெனிக்கிழமை 
பிற்ேகல் 3  ைணிக்கு தகாழும்பு 11,  
கதிப்ரென் வீதியிலுளள கதிப்ரென் 
ைண்டேததில் இந்� இமெ கமல 
விழாவும் கமலஞர்ககள தகௌ்ரவிபபு 
விழாவும் ேம்டதேைவுளளது. 

இந்� விழாவில் இம்ைன்ைம், 
�மிழ ைக்களிம்டபய அருகி ைரும் 
மேயாணடி பைளம், ே்ர இமெ பைளம், 
காைடி, க்ரகாட்்டம் என ேவ்பைறு 
கி்ராமிய இமெ ைாக்கிய கருவிகளின் 

இமெ நிகழமையும் கி்ராமிய ே்டன 
நிகழவுகமளயும் ே்டத�வுளளது. அதது-
்டன் இமெ நிகழச்சிதயான்றும் ே்டத�ப-
ே்டவுளளது. 

இவ்விழாவில் இலஙமகயில் 
பி்ரேல்யைான �மிழ கமலஞர்கள, 
ஊ்டகவியலாளர்கள, ெமூக பெமை-
யாளர்கள என 60 பேர் தகௌ்ரவிக்-
கபே்டவுளளனர். இ�மன இம் ைன்-
ைததின் �மலைர் எஸ். விஜய்ராஜ் 
த�ரிவித�ார். 

இலஙமகயில் ேம்டதேறும் 
ஆலய மைேைஙகளின்போது க்ர -
காட்்டம், காைடி ஆகிய ே்டனங -
கள ஆடுை�ற்கு தேணட் இமெ 

நிகழச்சிகமள ே்டாததி ைக்களுக்கு 
ேக்திப ே்ரைெமூட்டுை�ற்கு ைழி -
பயற்ேடுததி தகாடுக்கும் இைர் -
கமள யாரும் கமலஞர்களாக 
ஏற்றுக் தகாளைதில்மல என்ை 
ஆ�ஙகம் இருபே�ாக அ�ன் 
�மலைர் விஜய்ராஜ் த�ரிவித�ார். 
இலஙமக எஙகும் 350க்கும் பைற் -
ேட்்ட கமலஞர்கள இவ்ைாறு உள -
ள�ாகவும் அைர் த�ரிவித�ார். 

இந்� ஒன்றியததின் மு�லாம் 
ஆணடு நிமைவு விழா க்டந்� 
ஆணடு தகாழும்பில் சிைபோக 
தகாண்டா்டபேட்்ட�ாகவும் அ�ன் 
�மலைர் த�ரிவித�ார்.

அகில இலங்கை கிராமிய கை்ல
ஒன்றியத்தின் ககைௌரவிப்பு விழா

இலங்கை ்ை.எம்.எம்.ஏ. பேர்ையின்

அம்பாறை மபாவட்ட ்ணிப்பாளரபாக 
மீண்டும கக.எல்.சுற்ர் தெரிவு

,yq;if tq;fp

  

ngWkjp tha;e;j fhzpfs; tpw;gidf;F
Mjd 
,yf;fk;

efuk;
fhzp 

mike;Js;s ,lk;
fhzpapd; jd;ik msT

342 mk;gyhe;Njhl;l Mw;W tPjp> khkly> 

tsNttj;j fpof;F> 

mk;gyhe;Njhl;l

ntw;Wf; fhzp 2 &l; 20 Ngh;r;

403 Utd;nty;y ept; fpspdpf;> 

Utd;nty;y

Kd;dH rpwpdpkh Neh;rpq; N`hk;]; ,Ue;j 

fhzp kw;Wk; fl;blk;

7.4 Ngh;r;

417 k`paq;fd `e;jfdhtaha> ,y. 

25/6> ue;njdpfy tPjp> 
`e;jfdht

Kd;dH rpJk; iu]; kpy;]; ,Ue;j fhzp 

kw;Wk; fl;blk;

1Vf;. 2 &l;

431 ,uj;kyhid ,y. 30> tpkyrphp 

khtj;ij> khspfht 

tPjp> njyty> 

,uj;kyhid

Kd;dH biu ];lhh; mguy; epWtdk; 

,Ue;j fhzp kw;Wk; njhopw;rhiyf; 

fl;blk; (ePjpkd;wf; fl;lisapd; 

gpufhuk; $ba Nfs;tp NfhUgth; njhpT 

nra;ag;gLthh; vd;gijf; ftdj;jpw; 

nfhs;sTk;)

1 Vf;fh; 2 &l; 

32.0 Ngh;r;

444 thhpanghy mk;gf`Kytj;j> 

tpyfl;Lnghj> 

thhpanghy

Kd;ida [ayq;fh fhh;kd;l; 

njhopw;rhiy kw;Wk; ,ae;Nuhgfuzq;fs;

2 &l;> 37.30 Ngh;r;

444-III mtprhtis kdNke;jpu khtj;ij> 

mtprhtis

Kd;dH Bgp vf;]pk; (jdpahh;) epWtdk; 

,Ue;j fhzp kw;Wk; fl;blk;

34.0 Ngh;r;

447-1 khyNg kp`pe;J khtj;ij> 

khyNg

Kd;dH Bgp vf;]pk; (jdpahh;) epWtdk; 

,Ue;j fhzp kw;Wk; fl;blk;

10.0 Ngh;r;

453 mtprhtis 4gP> Jk;Nkhju tPjp> 

mtprhtis

Kd;dH nkf;uhlh gpist+l; (jdpahh;) 

epWtdk; ,Ue;j fhzp kw;Wk; fl;blk;

1 V 2 &l;    

39.0 Ngh;r;

454 mDuhjGuk; mDuhjGuk;> kpfpe;jiy 

tPjp> Etuntt fpuhkk; 

07Mk; ,yf;fj;jpy; 

mike;Js;s 

gJtj;Njnfhl

Kd;dh; nfd;b n`hypNl hpNrhh;;l; ,Ue;j 

fhzp kw;Wk; fl;blk;;

2 &l; 12.87 Ngh;r;

biu];lhh;-< fy;fKt fy;fKt> ghY 

md;bfk> ntn`unfhl 

ahaapy; mike;Js;s

tLfk;khda  fhzp

Kd;dH [ayq;fh fhh;kd;l; njhopw;rhiy 

,Ue;j fhzp kw;Wk; fl;blk; (ePjpkd;wf; 

fl;lisapd; gpufhuk; $ba Nfs;tp 

NfhUgth; njhpT nra;ag;gLthh; 

vd;gijf; ftdj;jpw; nfhs;sTk;) (1998-

08-01Mk; jpfjp Kjy; 30 tUl Fj;jif 

chpikiaf; nfhz;l Mjdk;;)

1 V 35.3 Ngh;r;
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அரசியல் அமைப்பில் 19 
ஆவது சரதமதை நீக்கு-
வவாம் எனப் ப�ாது ைக்க-
ளுக்கு அளிததை வாக்கு -

றுதிக்கு அமைவாக அதைமன நீக்க 
நடவடிக்மக எடுக்கப்�டும் என 
ஜனாதி�தி வகாட்ட�ாய ராஜ�க் ஷ -
தைனது 2020 �ாராளுைன்ற முதைலா -
வது பகாளமக உமரயில் பதைரிவித -
துள்ார். 

இலஙமக குடியரசின 19 ஆவது 
திருததைம் நீக்கப்�ட்டு 20 ஆவது 
சரதது அமுல்�டுததைவதைற்கான தீர்-
ைாததிற்கு ஆதைரமவ �ாராளுைன்றம் 
வழஙகியுள்து. இலஙமகயில் சிறு-
�ானமையினருக்கு �ாதுகாப்பு உறு-
திப்�டுததை�ட்டு இருநதைதைா? என�து 
உணமையிவலவய ஒரு வகளவிக்கு-
றிவய, இலஙமகயில் இன முரண�ா-
டுகள வதைாற்்றம் ப�்றக் காரணைாக 
இருநதைது சிறு�ானமை இனததைவர்க-
ளுக்கு சட்ட ரீதியிலான �ாதுகாப்பு 
இல்லாமை இருநதைவதை காரணைாகப் 
�ார்க்கப்�டுகின்றது. ஆட்சியா்ர்-
கள தைனிப்ப�ரும்�ானமை ப�ற்-
றுள் நிமலயிலும், சிறு வதைசிய 
இனஙக்ான தைமிழர்கள, முஸ்லிம்-
கள தைஙகளுக்குள பி்வுகள ஏற்-
�ட்டுள் நிமலயில் ஜனநாயகப் 
�ணபுடன வதைசிய இனப்பிரச்சிமன 
மகயா்ப்�டுைா? ஏன்ற சநவதைகம் 
வலுப்ப�ற்றுள்து. கடநதை நல்-
லாட்சி அரசாஙகததைால் 
ஏற்�டுததைப்�ட்ட 
19 ஆவது அர-
சியல் திருத-

தைச்சட்டைானது சிறு�ானமையின-
ரின �ாதுகாப்ம� உறுதிப்�டுததும் 
உனனதைைான திருததைச்சட்டைல்ல, 
சுருக்கைாகக் கூறின ஜனாதி�தி-
யின அதிகாரஙகளில் சிலவற்ம்ற 
பிரதைைருக்கு ைாற்றியது அவவ-
்வவ! சிறு�ானமை இனஙகளுக்-
கிமடயில் ஏற்�ட்டுள் முரண-
�ாடுகம் கம்வதைற்கான திட்ட 
வமரபுகவ்ா, முனவனற்�ாடுகவ்ா 
சிறு�ானமை கட்சிகளிடம் இல்லாதை 
நிமலயில் ப�ரும்�ானமை 
�லதமதை ப�ற்று பவற்றி ப�ற்றி-
ருக்கும் அரசாஙகதமதை வகளவி 
வகட்கும் அதிகாரதமதை சிறு�ானமை 
�ாராளுைன்ற உறுப்பினர்கள இழந-
திருப்�தைாகவவ காணப்�டுகின்றன. 

�ல்லின ைக்கள வாழும் இலஙமக 
நாட்டில் சிறு�ானமையினராகிய 
தைமிழர்கள ைற்றும் முஸ்லிம்கள 
இமணநது ஒரு தீர்மவ ப�ற்றுக்-

பகாள்க்கூடிய அததுமண சாததி-
யஙகம்யும் கடநதைகால யுததைமும், 
தைவ்றான அரசியல் முனபனடுப்புக்-
களும் இல்லாைல் பசய்துள்து என-
�துடன பவறும் 9 ஆயிரம் துருப்-
புக்கம் பகாணடிருநதை இலஙமக 
வதைசம் இனறு 3 இலட்சம் �மடயி-
னர் பகாணட ஓர் இராணுவ அரசாக 
ைா்றவும் உதைவியுள்து. 

சிறு�ானமையினர் 

உரிமைகளுக்கு �திலாக இனறு 
சலுமககம் �ற்றி வ�சுகின்ற ஒரு 
நிர்க்கதியான சூழமல உருவாக்கி -
யுள்து. தைமிழ் வதைசியம் வ�சிய -
வர்க்ாக இருக்கட்டும், முஸ்லிம் 
வதைசியம் வ�சியவர்க்ாக இருக் -
கட்டும் இனறு உஙகம் பிரதிநி -
திததுவப்�டுததிய சிறு�ானமை 
ைக்கம் எஙகு பகாணடுவநது 
நிறுததியுளளீர்கள என�மதை சிநதித -
துப் �ாருஙகள. 

கடநதை 50 ஆணடுகளுக்கு 
வைலாக சுயநலைாக அரசியல் 
பசய்தை சிறு�ானமை வதைசிய கட்சி -
கள பசால்லிக் பகாணடபதைல்லாம் 
சிறு�ானமை ைக்களின உரிமை -
கம் பவனப்றடுப்வ�ாம் என�தைா -
கவவ இருநதைது. 

இலஙமகயில் ைாறி ைாறி ஆட் -
சிக்கு வநதை இரணடு ப�ரும் -
�ானமை கட்சிகளுடனும் வநரடி -

யாக இமணநதும் ைம்றமுகைாக 
இமணநதும் சிறு�ானமை 
ைக்கம் ஏைாற்றி அரசி -
யல் பசய்து வநதைதைன 
�லன சிறு�ானமை 
ைக்கள அரசியல் சூனி -
யததிற்குள தைள்ப் -
�ட்டுள்னர். சிறு -
�ானமை ைக்களின 

அரசியல் உணர் -

வுகம் ஆட்சியில் இருக்கும் அர -
சாஙகம் ைதிக்க வவணடும். எழு -
�தைாம் ஆணடுகளில் சிறிைாவவா 
�ணடாரநாயக்காவின கூட்டரசாங -
கம் இடதுசாரி கட்சிகளுடன ஐக்கி -
யப்�ட்டு ைக்கள நலனகம் முன -
பனடுக்கும் முற்வ�ாக்கு வதைசிய 
அரசியமல முனபனடுததைது. 
அப்வ�ாது வல்லாதிக்க சக்திகளின 
பிமணப்ம� �ாதுகாப்�தைற்கான 
கட்சியாக இருநதை ஐக்கிய வதைசியக் 
கட்சியுடன தைமிழ் வதைசிய தைமல -
மைகள ஒனறு �ட்டு முற்வ�ாக்கு 
இலஙமக வதைசியததிற்கு பநருக் -
கடி பகாடுக்கும் உததியாக தைமிழ் 
வதைசியம் என்ற பிரிவிமன வகாரிக் -
மகமய முனமவததைது. 

அதைமன ஒடுக்கப்�ட்ட தைமிழ் 
ைக்கள முற்்றாக நிராகரிததிருநதை -
னர். ஐக்கிய வதைசிய கட்சியுடன 
இமணப்பு அரசியல் நடததிய 

சிறு�ானமை ைக்களின வதைசியத 
தைமலவர்கள ஏகாதி�ததிய நலன 
வ�ணும் ஐக்கிய வதைசிய கட்சியின 
பிற்வ�ாக்குததைனைான இணக்க அர -
சியல் ஒரு சையததில் அடிவாஙகும் 

என�தைமன முனவ� ஊகிததிருக் -
கவில்மல.

 தைமிழ் வதைசிய அரசியல் 
தைமலமைக்ால் தைமிழ் 

வதைசியம் என்ற வ�ார் -
மவயில் மூட்டப்�ட்ட 
வவளவிததீயில் �ல 

ஆயிரம் வடக்கு 
கிழக்கு இம்ஞர் -

கள, யுவதிகள 
ஆயுதைவைநதி சாம் -
�லாயினர். 

யு த தை ப ைன -
்றால் யுததைம் 
என முனபன -

டுக்கப்�ட்ட சிறு�ானமையின -
ருக்கு எதிரான வ�ாரில் ஒடுக் -
கப்�ட்ட ைக்கவ் வகார யுததை 
க்ஙகளுக்கு முகம் பகாடுதது வர -
லா்றாயினர்.

இலஙமகயில் 16 ஆவது �ாராளு -
ைன்றம் கூடி உறுப்பினர்கள அமன -
வரும் சததியப்பிரைாணம் பசய்துள -
னர். 

ஐக்கிய வதைசிய கட்சியானது 
வஜ.ஆர். பஜயவர்ததைன தைமலமை -
யில் 1977 ஆம் ஆணடு மூனறில் 
இரணடு ப�ரும்�ானமைமய 
ப�ற்று எவவாறு ஆட்சி அமைததி -
ருநதைவதைா அவதை வ�ால் ப�ாதுஜன 
ப�ரமுனவும் மூனறில் இரணடு 
ப�ரும்�ானமையுடன ஆட்சிமய 
மகப்�ற்றியுள்து.

மூனறில் இரணடு ப�ரும்�ான -
மைமய பகாணடுள் இநதை 
அரசாஙகததில் சிறு�ானமை ைக் -

களுக்கு அவர்களின �ாதுகாப் -
ம�யும், உரிமைமயயும் ப�ற் -
றுக்பகாடுக்கும் �ாரிய ப�ாறுப்பு 
சிறு�ானமை ைக்கள சார்�ாக 
பதைரிவு பசய்யப்�ட்டுள் நாடாளு -
ைன்ற உறுப்பினர்களுக்கு உள்து.

 ஐம்�து வருடஙகளுக்கு பினனர் 
சுதைநதிரக்கட்சி வவட்�ா்ர் ஒருவர் 
யாழ்ப்�ாணததில் அதிகூடிய 

விருப்பு வாக்குகம் ப�ற்று 
பவற்றி ப�ற்றுள்ார். 

ைததியில் கூட்டாட்சி 
ை ா நி ல த தி ல் 

சுயாட்சி எனறு 
இ ண க் க 
அ ர சி ய ல் 
வ � சி ய 

ட க் ் சு ம் 
அவரது கட்சி உறுப்பினராகிய 
குலசிஙகம் திலீ�னும் வனனியில் 
பவற்றி ப�ற்றுள்னர். இநதைத 
வதைர்தைல், சிறு�ானமை ைக்களின உரி-
மைகம் ப�றுவதைற்கு ைாற்று வழி 
ஒனறு அவசியம் என�தைமனயும் 
இ்றநதுவிட்ட தைமிழ் வதைசிய அரசியல் 
பிவரதை �ரிவசாதைமன பசய்யப்�ட 
வவணடிய அவசியம் எழுநதிருப்�-
மதையும் எடுததுக்காட்டியுள்து.

�ாராளுைன்றம் பசனறுள் சிறு -
�ானமை ைக்களின பிரதிநிதிகள 
ஒரு விடயதமதை கவனைாக புரிநது -
பகாள் வவணடும். 

ஆட்சிக்கு வநதுள் இலஙமக 
அரசானது முழுக்க முழுக்க சிஙக் 
ைக்களின அதைரவுடன உருவாகி -
யுள் அரசாகும். இநதை அரசானது 
சிஙக் ைக்களின விருப்�ததிற்கு 
ைா்றாக பசயற்�டாது என�தைமன 
கவனததில் பகாள் வவணடும். 

அததுடன சிறு�ானமை ைக்கள 

குறிதது முனமவக்கப்�டும் வகாரிக் -
மககள யதைார்ததைைானதைாகவும் 
சிஙக் ைக்கள எற்றுக்பகாள்க் 
கூடியதைாகவும் இருக்க வவணடும்.

�ல கட்சிகம் பிரதிநிதித -
துவப்�டுததும் சிறு�ானமை 
இனஙகம்ச் வசர்நதை ஏ்றததைாழ 
20 தைமிழரும் 20 முஸ்லிம்களும் 
�ாராளுைன்றம் பசனறுள்னர். 
சிறு�ானமை பிரதிநிதிகள �ாராளு -
ைன்றததில் தைைக்குள வ�சிக்பகாள -
வமதையும், முரண�ட்டுக் பகாள -
வமதையும் நிறுததி சிறு�ானமை 
ைக்கள சார்நது சிநதிதது பசய -
லாற்்ற முனவரவவணடும். சிறு -

�ானமை ைக்களின பிரதிநிதிகள 
அமனவரும் முதைலில் தைைக்குள 
ஒருஙகிமணநது சிறு�ானமை ைக் -
களின �ாதுகாப்ம� கருததில் 
பகாணடு ஒருமைப்�ாட்டுடன 
பசயற்�ட முனவர வவணடும். 

சிஙக் ைக்கள ைததியில் சிறு -
�ானமை ைக்களின அரசியல் அபி -
லாமசகளில் உள் நியாயஙகம் 
எடுததுச் பசால்வதைாகவும் அவர் -
கள ப�ரும்�ானமையினரின வைல் 
பகாணடுள் அச்ச உணர்வுகள 
குறிததை நியாயஙகம் எடுததுமரப் -
�தைாகவும் எைது பிரதிநிதிகளின 
நகர்வுகள இருக்க வவணடும். 

சிறு�ானமை ைக்கம் பிரதிநி -
திததுவப்�டுததும் அமனவரும் 
கட்சி வ�தைஙகம் ை்றநது சிறு -
�ானமை ைக்களின நலன சார்நது 
ப ச ய ற் � டு வ ா ர் க வ ் ய ா ன ா ல் 
மூனறில் இரணடு ப�ற்றுள் இநதை 
அரசாஙகதமதை எைக்கு சாதைகைாக 
ைாற்றிக்பகாள் இது வ�ான்ற சந -
தைர்ப்�ம் எைக்கு இனி எப்வ�ாது 
வரும் எனறு கூ்ற முடியாது 
வராைவல வ�ாகலாம், �ாதைகைான 
சூழ்நிமலமய எப்�டி சாதைகைான -
தைாக ைாற்றுவது என�வதை உணமை -
யில் அரசியல் சாணக்கியம். 

வடக்கு கிழக்கில் குறுந வதைசி -
யவாதைம் அடி வாஙகியுள்துடன 
எதிர்�ாராதை �ல முடிவுகம் 
கடநதை 2020 நாடாளுைன்ற வதைர்தைல் 
வழஙகியுள்து. 

நமடப�ற்்ற 2020 வதைர்தைலுக்கான 
வாக்களிப்ம� இனம்றய இம் -
ஞர்களும் வழஙகியுள்னர். 

ஆகவவ இனம்றய இம்ஞர் -
களுக்கு சைகால உலகின சமூக 
விஞஞான அரசியல் புரிதைமல ஏற் -
�டுததை வவணடும். 

எல்லா சமூகஙகளிலுமுள் 
முற்வ�ாக்கு சக்திகள நாட்டின 
சைாதைானததிற்கும் சிறு�ானமை 
சமூகஙகளின �ாதுகாப்ம� 
உறுதிப்�டுததுவதைற்கும் ஒன -
றிமணநது பசயற்�ட முன வர -
வவணடும்.  

இவவாறு நமடப�றும் �ட்சத -
தில் சிறு�ானமை ைக்களுக்கான 
உரிமைகம் ப�ற்றுக்பகாள -
ளும் �னமுகத தைனமை வாய்நதை 
முற்வ�ாக்கு அரசியமல முன -
பகாணடு பசல்ல முடியும் அவவாறு 
இல்மல எனில் மீணடும் இநதை 
நாடு ஒரு இருணட யுகம் வநாக்கி 
�யணிக்கும் என�தில் எநதை ைாற்்ற -
மும் இருக்காது.      

ஐக்கிய அரபு அமீரக ராச்சியத-
தில் ைகிழ்ச்சி ைற்றும் ப�ாறு-
மைக்கான அமைச்பசானறு 

அமைக்கப்�ட்டுள்து. அதைன 
அமைச்சராக 22 வயதுமடய இம்-
ஞபராருவர் நியமிக்கப்�ட்டுள்ார். 
உலக ைக்களின ப�ாறுமை ைற்றும் 
ைகிழ்ச்சிமய வநாக்காகக் பகாணடு 
ைகாநாடு ஒனறும் கடநதை வருடம் 
நவம்�ர் ைாதைம் ஏற்�ாடு பசய்யப்-
�ட்டிருநதைது. �ல நாடுகளிலுமிருநது 
ப�ருை்வாவனார் இம் ைகாநாட்டில் 
கலநது பகாணடார்கள. ைததியகிழக்-
கின �ணக்கார நாபடானறில் வழங-
கப்�ட்ட இநநியைனம் நிம்ைதிமயத 
வதைடும் அமனவரினதும் கவனதமதை 
ஈர்ததைது.  

சுதைநதிரதமதை பவனறு 72 வருட 
காலதமதை பகாணடாடும் இலஙமக 
ைகிழ்ச்சி ப�ாறுமை ைற்றும் சைாதைா-
னம் பதைாடர்�ாக ைக்கள சமூகததின 
தைற்வ�ாமதைய நிமலமைமய கவனத-
தில் பகாள் வவணடும்.  

ஐக்கிய அரபு எமிவரட் ராச்சியம் 
ைகிழ்ச்சி ைற்றும் ப�ாறுமைமய 
வநாக்காகக் பகாணடு அமைச்சு 
ஒனம்ற உருவாக்கியது குறிதது உலக 
சமூகம் ஆராய்நது �ார்ததைது. அமதைப் 
�ற்றி அறிய இம்ஞர்கள ஆர்வமு-

டன காணப்�ட்டார்கள. அவரபிய 
வசநதைம் அதைமன பதைரியப்�டுததிய 
வதைாடு எதிர்காலததுக்கு முகம்-
பகாடுக்கும் விதைம் �ற்றியும் ஐக்கிய 
அரபு எமிவரட் அரசு பதைரிவிததைது. 
கடநதை ஐநது வருடஙகளில் வதைால்-
வியமடநதை சம்�வஙகளிலிருநது 
�ாடஙகம் கற்றுக் பகாணடதைாக 
சுட்டிக்காட்டினார்கள. இம்ஞர்-
களின எணணஙகம்யும் , பகாள-
மககம்யும் அறிநதை இம்ஞர் 

ஒருவமர அமைச்சராக நியமிததைதைன 
மூலம் சரியான முடிவுக்கு வநதைதைாக 
பதைரிகின்றது. ஒரு நாடாக இம்-
ஞர்கள குறிதது ப�ருமை அமட-
வதைாக கூறும் எமிவரட் அரசாஙகம் 
இம்ஞர்கவ் தைைது எதிர்காலம் 
எனவும் புதிய பதைாழில்நுட்�ததுடன 
முனனணிக்கு வரும் அவர்களுக்கு 
வழிவிட வவணடும் எனறும் குறிப்பி-
டுகின்றது.  

ஐக்கிய அரபு எமிவரட் ராச்சியம் 
ைததிய கிழக்கு பிராநதியததிவலவய 

மிகவும் ப�ாரு்ாதைார வ்ர்ச்சி 
அமடநதை நாடாகும். சவுதி அவரபியா-
வுக்கு ைாததிரம் இரணடாவது இடத-
திலுள்து. 10 மில்லியன ைக்கள 
பதைாமகமயக் பகாணட நாடாகும்-
அதில் ப�ரும்�ானமையானவர்கள 
பவளிநாடுகளிலிருநது வருமக தைந-
தைவர்கள ஆவர்..உலகில் எணபணய் 
வ்ம் பகாணட நாடாக ஏழாவது 
இடததில் உள்து. ப�ாரு்ாதைார 
ைறுசீரமைப்புடன முதைலீடு ைற்றும் 

பதைாழில்நுட்� பிரிவுகளில் வர்ததை-
கதமதை ஆரம்பிக்க இடைளிததுள்து.  

இலஙமக ைகிழ்ச்சி ைற்றும் 
ப�ாறுமை பதைாடர்�ாக �ாடஙகம் 
கற்க வவணடிய ஒரு நாடாகும். 
கடநதை ஏழு தைசாப்தைஙக்ாக ைக்கள 
ப�ாறுமை இல்லாதைவர்க்ாக இருந-
தைவதைாடு அதைன �லனாக ைகிழ்ச்சியும் 
காணாைற்வ�ானது என�து இரகசி-
யைான விடயைல்ல. புரட்சி காரண-
ைாக ஆயிரக்கணக்கான இம்ஞர்-
கம் நாடு இழக்க வநரிட்டது. இனம் 

ைதைம் பைாழிவர்க்கம் என நாடு பி்வு-
�ட்டு காணப்�ட்டது. நவீன ஊடக 
�ாவமன மூலம் விவசடைாக சமூக 
ஊடக �ாவமன நிமலமை உக்கிர-
ைமடநது உள்தைாக கருதைமுடியும். 
சமூக ஒருஙகிமணப்பு ைற்றும் நல்லி-
ணக்கம் �ற்றி ப�ரும் திட்டஙகம் 
பசயல்�டுததை முயற்சிகள நமடப�-
றுகின்ற வ�ாதும் அதைனால் கிமடததை 
நனமைகம்ப் �ற்றி சி்றப்�ாக குறிப்-
பிட முடியாது.  

இம்ஞர்களுக்கு சநதைர்ப்�ம் 
கிமடக்க வவணடும்.அரசியலமைப்-
பின மூலவைா அல்லது சட்டததின 
மூலவைா �ாகஙகம் பிரிப்�து 
நமடமும்ற சாததியைல்ல. சமூகத-
தில் இம்ஞர்களின �லம் ைற்றும் 
தி்றமை மீது நம்பிக்மக மவக்க 
வவணடும். 

சரியான சநதைர்ப்�ததில் அவர்-
களுக்கு வழிவிட்டு முதிவயார் 
சமூகம் விலகி நிற்க முடிவு பசய்ய 
வவணடும். வயதைானவர்கள 

அமைச்சுப் �தைவிகம்ப் �கிர்நது 
பகாணடால் இம்ஞர் சமுதைாயத-
திடம் ப�ாறுமைமய எதிர்�ார்க்க 
முடியுைா? சநதைர்ப்�ஙகள கிமடக்-
காதை சமூகததில் ைகிழ்ச்சிமயயும் 
ப�ாறுமைமயயும் எதிர்�ார்க்க 
முடியுைா?  

எதிர்காலதமதைப் �ற்றிய வினாமவ 
எழுப்பினால் இலஙமக இம்ஞர் 
சமுதைாயம் அளிக்கும் �தில் எனன? 
உயர் கல்விமய கற்கும் இம்ஞர்கள 
தைைது எதிர்கால நனமைமய கருதி 
பவளிநாடுகளுக்கு பசல்ல ப�ரும் 
ஆவலுடன இருக்கின்றார்கள. 

அதைற்கு சிஙக்ம், தைமிழ், முஸ்லிம் 
என்ற வவறு�ாடு இல்மல.கல்வி-
மயப் ப�ற்்ற பினனர் நாட்டுக்கு 
வசமவ பசய்யாைல் நாட்மட விட்டுச் 
பசல்லும் ைனிதை வ்ததைால் இலங-
மகக்கு ஏற்�டப்வ�ாகும் எதிர்காலத-
மதைப் �ற்றி சிநதிக்க வவணடும். 

ைகிழ்ச்சி ப�ாறுமை ைற்றும்நிம்-
ைதிமய குறிதது கவனம் பசலுததை 
வவணடும். நாட்மடப்�ற்றி 
எணணும் இம்ஞர் சமுதைாயததுக்-
காக ஏவதைனும் பசய்ய வவணடிய 
காலம் உருவாகியுள்து.  

மைகிழ்ச்சி மைற்றும பெபாறு்மைக்பான அ்மைச்சு  

மைலரும யு்த்திற்கு 
புதியததபார் வடிவம

மிலிந்த ம�ொரம�ொட  

தமிழில்: வீ.ஆர்.வயலட்  

தமக்கு சாதகமாக மாற்ற 
முயல்ாரகளா சிறுபான்ம 
பிரதிநிதிகள்?   

எம்.ஜி.ரெட்்னகாநதன்- ...
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1994 முதல் ததொடர் தெற்றி...
பகுதிகளிலும் பபாதுைக்கள் 

ைற்றும் ஆதரவாளரகள் பட்்ாசு 
பகாளுத்தி ைகிழ்ச்சியு்ன் பகாண்-
்ாடியுள்ளனர.  

முன்பதாக 1957 ஆம் ஆண்டு 
நவம்பர ைாதம் 10 ஆம் திகதி இலங்-
மகயின் வ்புலைான யாழ்்பபாணத்-
தில் பிறநத ்க்ளஸ் ததவானநதா, 
தனது கல்விமய யாழ்்பபாணம் 
ைத்திய கல்லூரி ைற்றும் பகாழும்பு 
இநதுக் கல்லூரி ஆகியவற்றில் கற்றி-
ருநதார.  

ஆரம்ப காலங்களில் ஈழ விடு-
தமலக்கான உரிமை்ப தபாராட்-
்த்மத முன்பனடுத்த ஆரம்ப கால 
தபாராளிகளில் முக்கிய ஒருவராக 
திகழ்நதது்ன் தபாராட்்த்மத 
முன்பனடுத்த ஒரு தளபதியாகவும் 
்க்ளஸ் ததவானநதா விளங்கினார.  

பின்னாளில் ஒரு சிலரின் தவறான 
வழிந்த்தல்களால் ஆயுத்ப 
தபாராட்்ம் திமைைாறி பைன்றமை-
யால் 1987 களில் இலங்மக இநதிய 
ஒ்பபநதம் உருவாக்க்பபட்்தன் 
பின்னர ஜனநாயக அரசியலுக்கு 
ைாறினார.  

இநநிமலயில் இலங்மக ஜனநா-
யக தைாைலிை குடியரசின் 1994 ஆம் 
ஆண்டு நம்பபற்ற பாராளுைன்ற 
ததரதலில் தபாட்டியிட்டு முதற்த்-

மவயாக யாழ் – கிளிபநச்சி ைாவட்் 
ைக்களின் பிரதிநிதியாக பாராளுைன்-
றத்மத பிரதிநிதித்துவம் பையதார.  

அதன் பின்னர 2000 ஆம் ஆண்டு 
நம்பபற்ற பாராளுைன்ற ததரதல் 
, 2001 ஆம் ஆண்டு நம்பபற்ற 
பாராளுைன்ற ததரதல், 2004 ஆம் 
ஆண்டு நம்பபற்ற பாராளுைன்ற 
ததரதல், 2010 ஆம் ஆண்டு நம்-
பபற்ற பாராளுைன்ற ததரதல், 2015 
ஆம் ஆண்டு நம்பபற்ற பாராளு-
ைன்ற ததரதல் ஆகியவற்றில் தபாட்-
டியிட்டு பவற்றிபபற்றிருநதார.  

இநநிமலயில் 2020 ஆம் ஆண்டு 
நம்பபற்று முடிநத பாராளு-
ைன்ற ததரதலிலும் பதா்ரச்சியாக 
ஏழாவது த்மவயாகவும் பவற்றி-
பபற்று தமிழ் ைக்களின் ததாற்றடிக்-
க்பப் முடியாத ஏக பிரதிநிதியாக 
பாராளுைன்றுக்கு பைன்றார ்க்ளஸ் 
ததவானநதா .  

இக்கால்பபகுதிகளில் பல்தவறு 
அமைச்சுக்கமள பபாறு்பதபற்று 
தமிழ் ைக்களின் துயர நிமறநத 
காலங்களில் பபரும்பணியாற்றி-
வருவது்ன் நல்லிணக்கம் இன 
நல்லுறவு தபான்றவற்றின் எடுத்-
துக்காட்்ாகவும் திகழ்நதுவருகின்-
றார. தமிழ் ைக்களின் ஏக அரசியல் 
தமலவராக ைட்டுைல்லாது பதன்-

னிலங்மக பபரும்பான்மை ைக்களி-
னதும் நம்பிக்மகக்குரியவராகவும் 
காண்பபடுகின்றார.  

குறி்பபாக 2000 ஆம் ஆண்டு ைந-
திரிகா பண்்ாரநாயக்க குைாரதுங்கா 
ஜனாதிபதியாக இருநத காலத்தில் 
வ்க்கின் புனரவாழ்வு, புனரமை்பபு 
ைற்றும் இநது கலாைார அமைச்ைராக 
பபாறு்பதபற்று அள்பபபரிய பணி-
யாற்றிய அமைச்ைர ்க்ளஸ் ததவா-
னநதா, 2001 ஆண்டு தமிழ் விவ-
காரங்கள், வ்க்கு ைற்றும் கிழக்கு 
புனரவாழ்வு, புனரமை்பபு அமைச்ை-
ராகவும் தைமவயாற்றியுள்ளார. இக்-
கால்பபகுதியில் யுத்தத்தால் பாதிக்-
க்பபட்டிருநத யாழ்்பபாண ைக்களின் 
எதிரகாலத்துக்கு ஒளிவிளக்மக ஏற்-
றிமவத்தவராகவும் ்க்ளஸ் ததவா-
னநதா விளங்குகின்றார.  

அத்து்ன் 2005 ஆண்டு இன்மறய 
பிரதைர ைஹிநத ராஜபக்ஷ, அன்று 
ஜனாதிபதியாக இருநததபாது ைமூக 
தைமவகள் ைற்றும் ைமூக நலன் 
அமைச்ைராகவும் அதன்பின்னர 
யுத்தம் நிமறவுற்று நாட்டில் அமைதி 
ஏற்படுத்த்பபட்் பின்னரான கால்ப-
பகுதியில் 2010 ஆம் ஆண்டின் 
அமைச்ைரமவயில் பாரம்பரிய 
பதாழில்கள் ைற்றும் சிறு நிறுவன 
தைம்பாடு அமைச்ைராகவும் பபாறு்ப-

தபற்று தமிழ் ைக்களுக்கு அள்பபப-
ரிய பணியாற்றியுள்ளது்ன் இன்று 
வ்பகுதியில் காண்பபடும் எண்-
ணற்ற அபிவிருத்திகள் அமனத்துக்-
கும் ஏக உரித்தாளராகவும் காண்பப-
டுகின்றார.  

இதன் பின்னர 2019 ஆண்டு 
இன்மறய ஜனாதிபதி தகாட்்ாபய 
ராஜபக்ை பவற்றிபபற்று ஜனாதிப-
தியானதும் அவரது தமலமையில் 
உருவான காபநது அரசில் க்ற்-
பறாழில் ைற்றும் நீரியல் வளத்துமற 
அமைச்ைராகவும் பபறு்பபபற்றிருந-
தார.  

இநநிமலயில் 2020 ஆண்டு ந்ந-
துமுடிநத ததரதலில் பதா்ரநது 
ஏழாவது த்மவயாக தமிழ் ைக்-
களின் ததால்வி காணாத தமிழ் 
தமலவராக பாராளுைன்றம் பைன்-
றுள்ள ்க்ளஸ் ததவானநதா, 
மீண்டும் அமைச்ைரமவ அநதஸ்-
துள்ள அமைச்ைரமவயில் க்ற்பறா-
ழில் அமைச்ைராகவும் கிளிபநாச்சி 
ைாவட்் ஒருங்கிமண்பபுக் குழு 
தமலவராகவும் கண்டி ஸ்ரீ தலதா 
ைாளிமக வளாகத்தில் உள்ள ைகுல்-
ைடுவ ைண்்பத்தில் ஜனாதிபதி 
தகாட்்ாபய ராஜபக்ைவி்மிருநது 
நியைனம் பபற்றுள்ளமை குறி்பபி-
்த்தக்கது. 

அலவெ, இரொெணொஎல்ல...
பைன்று திரும்பிக்ப காண்டிருநத 

தபாதத இ்ம்பபற்றுள்ளதாக பதரி-
விக்க்பபடுகிறது.  

தநற்று அதிகாமல 4.00 ைணியள-
வில் குருநாகல், அலவவ வீதியில் 
வலகும்புர என்ற பகுதியில் இ்ம்-
பபற்ற விபத்தில் ஐநது நண்பரகள் 
ஒதர இ்த்தில் உயிரிழநதுள்ளனர. 
ஐநது தபரின் ை்லங்களும் குருநா-
கல் தபாதனா மவத்தியைாமலயில் 
மவக்க்பபட்டுள்ளன.  

 டி்பபர ரக வாகனம் ஒன்றும் சிறிய 
ரக காரும் தநருக்கு தநர தைாதி இநத 
விபத்து இ்ம்பபற்றுள்ளது.  

 வரக்கா்பபபால பகுதியில் ைரண 
வீப்ான்றுக்கு பைன்று காரில் வீடு 
திரும்பும் தவமளயிதலதய இநத 
விபத்து இ்ம்பபற்றுள்ளது.  

 உயிரிழநத ஐநது நபரகளில் இ்ப-
பாகமுவ வடுபபால பிரததைத்மதச் 

தைரநத 29 வயதும்ய ைஜித்த பத்-
திரன என்பவராவர. இவர ஒரு 
பிள்மளயின் தநமதயாவார. இ்ப-
பாகமுவ பன்னல ைநதிமய விதிவி-
்ைாகக் பகாண்் 25 வயதும்ய 
பகௌைல்ய பநலும்பதனியமவச் 
தைரநத 30 வயதும்ய தில்ைான் 
ஜயசிங்க, பவலிை் அைகஸ்ததாவ 
என்ற இ்த்மதச் தைரநத 25 வயது-
ம்ய ஸ்ரீைால் ைதனாஜ் ைல்லவ 
ஆராயச்சி, பைல்லம்குளை பகாட்-
டுக்கட்சிய தாரூக அதீை 23 வயது 
ஆகிய ஐநது நண்பரகளும் இநத 
விபத்தில் உயிரிழநதுள்ளனர. 
தைலதிக விைாரமணகமள அலவவ 
பபாலிஸார தைற்பகாண்டு வருகின்-
றனர.   

இதததவமள பவல்லவாய – 
பண்்ாரவமள பிரதான வழியில் 
இராவணா எல்ல என்ற இ்த்தில் 

தநற்று அதிகாமல மின்ைார ைமபயில் 
க்மையாற்றும் உத்திதயாகத்தர-
கள் ைற்றும் ஊழியரகள் பயணித்த 
வாகனம், பாமதமய விட்டு விலகி, 
விபத்துக்குள்ளாகியதில் மூவர ஸ்த-
லத்திதலதய பலியானது்ன், மூவர 
படுகாயைம்நதுள்ளனர.  

விபத்தில் பலியான மூவரின் ை்-
லங்கள், பண்்ாரவமள அரசினர 
ைருத்துவைமன பிதரத அமறயில் 
மவக்க்பபட்டுள்ளன.

விபத்தில் படுகாயமுற்றவரகள் 
ஆபத்தான நிமலயில் பண்்ார-
வமள அரசினர ைருத்துவ ைமன-
யிலும், பவள்ளவாய அரசினர 
ைருத்துவ ைமனயிலும் அனுைதிக்-
க்பபட்டு சிகிச்மை பபற்று வருகின்-
றனர.  

பவள்ளவாயாவிலிருநது பண்-
்ாரவமளமய தநாக்கி பயணித்த 

மினைார ைமபக்கு பைாநதைான 
தைற்படி வாகனம் தவகக் கட்டு்ப-
பாட்ம் மீறி, பாமதமய விட்டு 
விலகி சுைார 200 அடி பள்ளத்தில் 
பாயநது விபத்துக்குள்ளாகியது. 
இவரகளும் ைரண வீப்ான்றுக்குச் 
திரும்பிக் பகாண்டிருநதவரகபளன 
பதரிவிக்க்பபட்டுள்ளது. 

200 அடி பள்ளத்தில் விழுநத 
வாகனத்திலிருநது அமனவரும் மீட்-
க்பபட்்தபாதும் வாகனத்துக்குள் 
சிக்கியிருநத ைாரதிமய மீட்க சுைார 
03 ைணி தநரம் தபாரா் தவண்டியி-
ருநதது. 

பபாதுைக்கள் இராணுவத்தினர,-
பபாலிஸார ஒன்றிமணநது மீட்பு 
ந்வடிக்மகயில் ஈடுபட்்னர.  

எல்ல பபாலிைார இவ விபத்து 
குறித்து விைாரமணகமள தைற்-
பகாண்டுள்ளனர.

வீர ெசனங்களை நிறுத்திவிட்டு...
கூடிவரும் இநத தநரத்தில் இத்த-

மகய உமரகள் அவசியைா? எனும் 
தகள்வி நாட்டின் சுபிட்ைைான எதிர-
காலத்மத விரும்பும் தமிழ் ைக்கள் 
ைத்தியில் எழுநதுள்ளபதன சிவஸ்ரீ 
(பாபு ைரைா) இராைச்ைநதிர குருக்கள் 
பதரிவித்துள்ளார.   

ஜனாதிபதி தகாட்்ாபய ராஜபக்ை, 
பிரதைர ைஹிநத ராஜபக்ை ஆகி-
தயாரது தமலமையில் மிக நீண்் 
காலத்திற்கு்ப பிறகு நாட்டிற்கு சிறந-
தபதாரு தமலமைத்துவம் கிம்த்-
துள்ளது. இநத அரிய ைநதர்பபத்மத 
அடுத்துவரும் ஐநது ஆண்டுகளுக்-
கும் அதமன பதா்ரநது வரும் 
பல ஆண்டுகளுக்கும் தமிழ் ைக்கள் 
பயன்படுத்திக் பகாள்ள தவண்டும்.   

 நாங்கள் க்நத 30 வரு் கால 
யுத்தத்தில் ைநதித்த அவலங்களுக்கு 
இவரகளும்ய ஆட்சிக்காலத்தில் 
நல்லபதாரு தீரமவ பபற்றுக்-
பகாள்ள தவண்டும். க்நத ஐநது 
வரு் கால நல்லாட்சியில் தமிழ் 
தமலமைகள் விக்தனஸ்வரன் ஐயா, 
ைம்ைநதன் ஐயா ைற்றும் சுைநதிரன் 
உட்ப் விட்் தவறுகமள இனியும் 
தமிழ் தமலமைகள் விட்டுவி்க்கூ-
்ாது.   

தற்தபாது ஆளும் தர்பபில் 
அமைச்ைர ்க்ளஸ் ததவானநதா 
அதததபான்று பாராளுைன்ற பிரதி 
குழுக்களின் தவிைாளர அங்கஜன் 
இராைநாதன் உட்ப் பல தமிழ் 
தமலவரகள் அரைாங்கத்தில் முக்கிய 

பங்கு வகித்து வருகிறாரகள்.   
 க்நத ஐநது வரு் நல்லாட்சி-

யில் உங்களால் பையய முடியாத 
வி்யங்கமள அடுத்து வரும் ஐநது 
வரு் காலத்தினுள் இன்று ஆளும் 
கட்சியில் உள்ள தமலவரகள் நிச்-
ையம் பையவாரகள். எனதவ அவர-
களுக்கு வழிமய விட்டு அவரகள் 
பையயும் நற்பையல்களுக்கு உங்களது 
உமரகளும் அறிக்மககளும் விைரை-
னங்களும் பாதி்பமப ஏற்படுத்தாது 
ஒதுங்கி நின்று வழிவிட்டு மககட்டி 
ந்்பபமத ைட்டும் பாரத்துக் பகாள்-
ளுைாறு மிகவும் தாழ்மையாக 
தகட்டுக் பகாள்வதாகவும் சிவஸ்ரீ 
பாபு ைரைா இராைச்ைநதிர குருக்கள் 
பதரிவித்துள்ளார.   

குறி்பபாக வ்க்கில் இருக்கின்ற 
தமிழ் பாராளுைன்ற உறு்பபினரகள் 
பலரும் அங்குள்ள பிராநதிய பத்திரி-
மககள் பலவற்றில் வீர வைனங்கமள 
அள்ளி வீசி வருகிறாரகள். க்நத 
13 வரு் காலைாக இதுதான் நம்-
பபற்று வருகிறது. இதுதவ அவரகள் 
தைது அரசியல் இரு்பபுக்கான ஆயு-
தைாக மிக நீண்்காலைாக பயன்ப-
டுத்தி வருகிறாரகள்.   

 தயவுபையது இதமன நிறுத்தி 
நாட்டின் சுபிட்ைைான எதிரகாலத்மத 
கருத்தில் பகாண்டு அரைாங்கம் 
பையயும் அபிவிருத்திகமள ைக்க-
ளுக்கு கிம்க்கவி்ாைல் பையயாது 
ஒதுங்கி நிற்குைாறு பணிவு்ன் தகட்-
பதாகவும் அவர பதரிவித்துள்ளார.  

நிரொ்கரிக்கப்பட்ட...
காரணங்களால் அவரகளது விண்-

ண்பபங்கள் நிராகரிக்க்பபட்டிருநத-
தமை குறி்பபி்த்தக்கது.   

இநநிமலயில், இத்திட்்த்தின் 
கீழ் தைலும் 10,000 தபருக்கு 
பதாழில் வாய்பமப வழங்க ஜனா-
திபதியினால் முன்மவக்க்பபட்் 
தயாைமனக்கு அமைச்ைரமவ 
அனுைதி வழங்கியமதத் பதா்ரநது, 
ஊழியர தைைலாப நிதியத்தில் (EPF) 
அங்கத்துவம் பபற்றுள்ள ைற்றும் 
பதாழிபலான்றில் ஈடுபட்டு வருவ-
தன் (Job) காரணைாக நிராகரிக்க்ப-
பட்்வரகளுக்கு வாய்பபு வழங்கும் 
வமகயில் அவரகமள, தைன்மு-
மறயீடு பையயுைாறு அமைச்சின் 
பையலாளர, தஜ.தஜ. ரத்னசிறி 

விடுத்துள்ள அறிவித்தலில் பதரிவித்-
துள்ளார.   

அதற்கமைய, அரை தைமவ, 
ைாகாண ைமபகள் ைற்றும் உள்ளூ-
ராட்சி ைமபகள் அமைச்சின் இமண-
யத்தளைான www.pubad.gov.lk இல் 
பவளியி்்பபட்டுள்ள அறிவி்ப-
புக்கு அமைய, தங்களது தைன்மு-
மறயீட்ம் தத்தைது பிரததை பைய-
லங்களுக்கு அனு்பபி மவக்குைாறு 
அமைச்சு தகட்டுக் பகாண்டுள்ளது.

அதன்படி, ஏமனய தமகமைகமள 
பூரத்தி பையதுள்ள தைன்முமறயீட்-
்ாளர, தமகமை ஆராய்பபட்டு, 
பட்்தாரி பயிலுநர பயிற்சிக்கு 
அமழ்பபு விடுக்க அரசு தீரைானித்-
துள்ளது.   

தைன்முமறயீடுகமள ைைர்ப-
பித்தல்

அதன்படி, அ்பபட்்தாரிகள்  
இத்து்ன்  இமணக்க்பபட்டுள்ள 
ைாதிரி்ப  படிவத்திற்கமைய தாயாரிக்-
க்பபட்் தைன்முமறயீட்ம் கீதழ 
குறி்பபி்்பபட்டுள்ள உறுதி்பபடுத்-
தல்  ஆவணங்களு்ன்  தாம்  விண்-
ண்பபித்துள்ள பிரததை பையலக்ப  
பிரிவின்  பிரததை பையலாளரி்ம்  
2020.03.15 ஆம்  திகதிக்கு முன்னர  
ைைர்பபித்தல்  தவண்டும் .   

 i.. தற்தபாது பதாழிலில்  ஈடுப்-
வில்மல எனத் பதரிவிக்கும் ைத்தி-
ய்ப  பிரைாணம் :   

 ii. பதாழிலிலிருநது விலகியுள்ள 
படி அநத நிறுவனத்திலிருநது பபற்ப-

பட்் கடிதம் .   
 iii. அநத நிறுவனத்தில்  பதாழில்  

புரிநதுள்ளதாயின்  பதவி /ைம்பளம்  
என்பன குறி்பபி்்பபட்டுள்ள நியை-
னக்  கடிதம் .   

 03. பிரததை பையலாளரகள்  
அம்  தைன்முமறயீடுகமள ைாவட்-
்ச்  பையலாளரி்ம்  ைைர்பபிக்க 
தவண்டும்  என்பததாடு, ைாவட்்ச்  
பையலாளர  அநத ஆவணங்கமள 
அரை தைமவகள் , ைாகாண ைமபகள்  
ைற்றும்  உள்ளூராட்சி அமைச்சுக்கு, 
அனு்பபி மவத்தல்  தவண்டும்  
என்றும்அரை தைமவகள், ைாகாண 
ைமபகள் ைற்றும் உள்ளூராட்சி 
அமைச்சின் பையலாளர தஜ.தஜ. ரத்-
னசிறி    தகட்டுக்பகாண்டுள்ளார. 

ஆறுமு்கன் ததொணடமொன்...
 இ.பதா.காவின் உப தமலவர 

பைநதில் பதாண்்ைான் பவளியிட்-
டுள்ள அறிக்மகயிதலதய இவவாறு 
சுட்டிக்காட்்்பபட்டுள்ளது.   

 அறிக்மகயில் தைலும் கூற்பபட்-
டுள்ளதாவது,   

 ஒன்பதாவது பாராளுைன்றத்-
தில் எைது தமலவர ஆறுமுகன் 
பதாண்்ைான் இல்லாமை பபரும் 
கவமலயளிக்கிறது. இராஜாங்க 
அமைச்ைர ஜீவன் பதாண்்ைானும் 
பாராளுைன்ற உறு்பபினர ைருத-
பாண்டி ராதைஷவரனும் பாராளு-
ைன்றத்தில் இ்ம்பபற்றிரு்பபதா-
னது ைமலயக ைக்களுக்கு பபரும் 
ைக்தியாக உள்ளது.   

 ைமறநத அமைச்ைர ஆறுமு-
கன் பதாண்்ைான், விட்டுச் 
பைன்ற தைமவகள் அமனத்தும் 
அவரகள் ஊ்ாக முன்பனடுக்க்ப-
படும். இலங்மக பதாழிலாளர 
காங்கிரஸ் மீது ைமலயக ைக்கள் 
பபரும் நம்பிக்மக மவத்திருக்கும் 
அதததவமள, அதன் தமலவராக 
இருநது ைமறநத ஆறுமுகன் பதாண்-
்ைான் மீதும் அளவு க்நத நம்பிக்-
மகயும் மவத்திருநதனர.   

 அவர இல்லாத பாராளுைன்றம் 
என்பது எைக்கும் ைமலயக ைக்க-

ளுக்கும் பபரும் ைனவருத்தைான 
வி்யைாகும். ஆனதபாதிலும் 
அவரது பணிகள் அமனத்தும் இரா-
ஜாங்க அமைச்ைர ஜீவன் பதாண்்-
ைான் ைற்றும் பாராளுைன்ற உறு்ப-
பினர ைருதபாண்டி ராதைஷவரன் 
ஆகிதயார ஊ்ாக பதா்ரநது முன்-
பனடுக்க்பபடும்.   

 இதததவமள, தபால் தைமவகள் 
ைற்றும் பவகுைன ஊ்க பதாழில் 
அபிவிருத்தி இராஜாங்க அமைச்ை-
ராக க்மைகமள்ப பபாறு்பதபற்-
றுள்ள எஸ்.வியாதழநதிரனுக்கு 
எனது வாழ்த்துகமள பதரிவித்தி-
ருநததன். 

அதன்தபாது அைரர ஆறுமுகன் 
பதாண்்ைானின் நிமனவாக தபால்-
தமல பவளியி்்பப் தவண்டு-
பைன்ற தகாரிக்மகமய அவரி்ம் 
முன்மவத்ததன். 

அநதக் தகாரிக்மகமய ஏற்றுக்-
பகாண்் அவர அதற்கு உரிய ந்வ-
டிக்மககமள எடு்பபதாக உறுதிய-
ளித்துள்ளார. இராஜாங்க அமைச்ைர 
எஸ்.வியாதழநதிரனுக்கு எனது நன்-
றிகமள இநத ைநதர்பபத்தில் பதரி-
வித்துக்பகாள்கின்தறன் எனவும் 
அறிக்மகயில் பைநதில் பதாண்்-
ைான் பதரிவித்துள்ளார.  

அங்கஜனின் நியமனம்...
தைது பாராட்டுக்கமளயும், வாழ்த்-

துக்கமளயும் பதா்ரச்சியாக பதரி-
வித்து வருகின்றனர.   

பாராளுைன்றத்தின் வரலாற்றில் 
மிக சிறிய வயதில் நாட்டின் உச்ை 
ைமபமய வழிந்த்தக் கூடிய விதத்-
தில் அவருக்கு வழங்க்பபட்டுள்ள 
இநத நியைனைானது இலங்மக 
வாழ் அமனத்து தமிழ் ைக்கமளயும் 
பகௌரவ்பபடுத்துவதாக அமைநதுள்-
ளது என்று பலரும் பாராட்டு பதரி-
வித்துள்ளனர.   

 அமைச்ைரமவ அநதஸ்-
துள்ள அமைச்ைர அல்லது இரா-
ஜாங்க அமைச்ைர என்பவற்றிற்கு 
இமணயாக அவருக்கு வ்க்கில் 
யாழ்்பபாணம் ைாவட்்த்தின் அபி-
விருத்திக் குழுவின் தமலவராகவும் 
ஜனாதிபதியினால் நியைனம் வழங்-
க்பபட்டுள்ளது குறித்தும் யாழ். 
ைாவட்் ைக்கள் தைது நன்றிகமள 
அரைாங்கத்திற்கு பதரிவித்துள்ளார.   

குழுக்களின் பிரதித் தமலவரான 

அங்கஜன் இராைநாதன், 2013 ஆம் 
ஆண்டு நம்பபற்ற வ்ைாகாண 
ைமபக்கான ததரதலில் ஸ்ரீலங்கா 
சுதநதிரக் கட்சி ைாரபில் தபாட்டி-
யிட்டு 10,034 வாக்குகமள்ப பபற்று 
ைாகாண ைமப உறு்பபினராகத் பதரி-
வுபையய்பபட்டிருநதார.   

2015ஆம் ஆண்டு பபாதுத் ததர-
தலில் ததசிய்பபட்டியல் பாராளு-
ைன்ற உறு்பபினராக சுதநதிரக் கட்சி 
ைாரபில் நியமிக்க்பபட்்ார.   

2015 யாழ், கிளிபநாச்சி ைாவட்் 
அபிவிருத்தி ஒருங்கிமண்பபு 
இமணத்தமலவராக நியமிக்க்ப-
பட்்ார. 2018 ஆம் ஆண்டு கைத்-
பதாழில் பிரதியமைச்ைராக்ப பத-
விதயற்றார. தற்தபாது 2020ஆம் 
ஆண்டு பபாதுத் ததரதலில் யாழ். 
ைாவட்்த்தில் அதிகூடிய விரும்-
புவாக்குகமள்ப பபற்று (36,365) 
பாராளுைன்றத்துக்குத் பதரிவுபைய-
ய்பபட்டுள்ளார என்பது குறி்பபி்த்-
தக்கது.  

முஸ்லிம் சமூ்கத்தின் ்கல்வி...
தபருவமள ைாளிகாதைமன 

நபவியா ைண்்பத்தில் காதிரிய-
துன் நபவியயா தரீக்காவின் ஆன்மீ-
கத் தமலவர ைங்மகக்குரிய பையகு 
நாயகம் அஷபஷெயக் அஹைத் பின் 
முஹம்ைத் ஆலிமின் வழிகாட்்-
லின் கீழ் நபவியயா ஊ்க மையம் 
ைற்றும் நூன்கல்வி நிமலயம் ஆகிய-
வற்றின் ஏற்பாட்டில் நம்பபற்றது. 
இந நிகழ்வில் உமரயாற்றும் தபாது 
அவர இவவாறு கூறினார.  

ைட்்த்தரணி மபரூஸ் ைரிக்கார 
வரதவற்புமர நிகழ்த்திய இன்நிகழ்-
வில் பையகு நாயகத்தின் வாழ்த்துச் 
பையதியும் ஓயவுபபற்ற அதிபர 
ஏ.எச்.எம்.முபாரக்கினால் வாசிக்க்ப-
பட்்து.  

அவர தைலும் கூறியதாவது, 
நான் ஒரு தைவகனாகதவ இருநது 

ைக்களுக்கு தைமவயாற்றுதவன். 

பதவி இருநதாலும் இல்லாவிட்-
்ாலும் ைமூகத்தின் எழுச்சிக்காக 
என்றும் பாடுபடுதவன். காதிரி-
யதுன் நபவியயா தரீக்காவின் 
ஆன்மீகத் தமலவர ைங்மகக்கு-
ரிய பையகுநாயகம் அஷபஷெயக் 
அஹைத்பின் முஹம்ைத் ஆலிமின் 
வழிகாட்்லின் கீழ் நான் ைக்களுக்-
கான ைமுதாய பணிகமள தைற்-
பகாள்தவன். ைங்மகக்குரிய பையகு 
நாயகம் எைக்கு என்றும் நல்ல புத்-
திைதிகமளயு சிறநத ஆதலாைமனக-
மளயும் வழங்கி வருகிறார.  

அல்லாஹ்வின் உதவியும் பையகு 
நாயகத்தின் துஆ பிராரத்தமனயும் 
ைக்களின் ஒத்துமழ்பபின் காரணைா-
கதவ எனக்கு இ்பபதவி கிம்த்துள்-
ளது.பையகு நாயகம் ைாரபில் முஹம்-
ைத் ஸஜாத் ைஹ்ஸஸூம் நிமனவுச் 
சின்னம் வழங்கினார.

1,000 ரூ்பொ சம்்பைம்...
பதாழில் அமைச்ைர என்ற 

வமகயில் இ்பபணிமய பவற்றிகர-
ைாக நிமறதவற்றுதவன் என அமைச்-
ைர நிைல் சிறிபால டி சில்வா பதரி-
வித்தார.  

பாராளுைன்றத்தில் தநற்று நம்-
பபற்ற ஜனாதிபதியின் பகாள்மக 
விளக்க உமர மீதான விவாதத்-
தில் பதிலளித்து உமரயாற்றுமக-
யிதலதய அவர தைற்கண்்வாறு 
கூறினார.  

பபாதுத் ததரதலின் தபாது 
பபருநததாட்் ைக்கள் அரைாங்கத்-
துக்கு ஆதரவு வழங்கினர. இதன் 
காரணைாகதவ ஐ.தத.கவின் வாக்கு 
வங்கி ைரிக் கூடியதாக இருநதது. 
எனதவ, பதாழிலாளரகளுக்கு 
ைம்பள உயரவு பதா்ரபில் வழங்-
க்பபட்் உறுதிபைாழி நிச்ையம் 
நிமறதவற்ற்பபடும். பபருநததாட்் 
பதாழிலாளரகமள நாம் ைறக்க-
ைாட்த்ாம்  என்றார.

‘எனககு அதற்கு நேரமில்ளல’...
திலகருக்கு எதிராக ஒழுக்காற்று 

ந்வடிக்மக எடு்பபது பதா்ரபில் 
அவர தநரடியாக அங்கம் வகிக்கும் 
கட்சிதய தீரைானிக்க தவண்டும். 
திலகரின் முகநூல் பதிவுகமள பார்ப-
பதற்கு எனக்கு தநரமில்மல.” என்று 

தமிழ் முற்தபாக்கு கூட்்ணியின் 
தமலவர ைதனா கதணைன் பதரிவித்-
தார.  

தனியார வாபனாலிபயான்றுக்கு 
வழங்கிய தநரகாணல் ஒன்றுதலதய 
அவர இவவாறு பதரிவித்துள்ளார.

த்கொழும்பில் மிதககும் ெர்த்த்க...
க்நத நான்கமர வரு்ங்களாக 

தகாட்ம் மிதக்கும் ைநமத பதாகுதி 
உரிய முமறயில் பராைரிக்க்பப்ா-
மையினால் அங்குள்ள 80 வீதைான 
கம்கமள மூ் தநரிட்்தாக கம் 
உரிமையாளரகள் பதரிவித்துள்ளனர.  

மிதக்கும் ைநமத உள்ள ஏரியின் நீர 
சுத்தைாக இல்லாமையினால் க்நத 

நாட்களாக சுற்றுச் சூழல் கடும் 
பாதி்பபு ஏற்பட்டுள்ளது்ன் துர நாற்-
றமும் வீைத் பதா்ங்கியது.  

இது பதா்ரபில் ஜனாதிபதியின் 
கவனத்திற்கு பகாண்டு பைன்ற 
நிமலயில், அதமன உ்னடியாக 
திருத்தியமைக்க அவர உத்தரவிட்-
டுள்ளார.

ெர்த்த்க நிறுெனங்களை...
இதனால், 45% நுண்ணிய வரத்த-

கத்துமறயினரும் 10 % சிறு பதாழில் 
முயற்சியாளரகளும் இலங்மகயில் 
பதிவுபையதுபகாள்ளாைலுள்ளனர. 

எனதவ, இநத்ப புதிய இ பதிவின் 
மூலம் பதாழில் முயற்சியாளரகமள 
வலுவூட்டும் எண்ணக்கருவுக்கு ஓர 
உநதுதலாக அமையும்.

பகாழும்பு தகாட்ம் தினகரன் நிருபர

பாடும் நிலா என இமை்பபிரியர-
களால் அமழக்க்பபடும் பிரபல 
பின்னணி்ப பா்கர எஸ்.பி பாலசு்ப-
பிரைணியம்  பூரண குணைம்நது 
மீண்டுவர தவண்டுபைன உலகம் 

முழுவதும் உள்ள கமல உலகத்-
தினர, இரசிகரகள் பிராரத்தமன 
பையது வருகின்றனர இநநிமலயில் 
இலங்மகயிலும் எஸ்.பி பாலசு்பபி-
ரைணியம் பூரண நலம்பபற்று மீண்-
டுவர தவண்டுபைன விதை் பிராரத்-
தமன நம்பபற்றது.

சிறிலங்கா தமிழ் கமலஞர ைன்றம் 
இதமன ஏற்பாடு பையதிருநதது. 
இ்பபூமஜ வழிபாடு பகாழும்பு 
பகாச்சிக்கம் பபான்னம்பல 
வாதணஸ்வரர தகாவிலில் பவள்-
ளிக்கிழமை ைாமல நம்பபற்றது.

தகாவிலின் பிரதை குரு சுதரநதி-

ரக் குருக்கள் பூமஜ வழிபாடுகமள 
ந்த்தினார. இலங்மக கமலஞரகள் 
ைாரபில் ைநதிரதைகரன், சுருதி, பிரபா, 
எம்.சிவகுைார, டிலுக்சி, பிதரம் 
ஆனநத், பஜயபிரகாஸ் உள்ளிட்் 
கமலஞரகள் இதில் கலநது பகாண்-
்னர.

‘பாடும் நிலா’ SPB பாலுவுக்கு ஸ்ரீ பபான்னம்பலவான்னஸவரர்
ஆலயத்தில் கலலஞர்கள் பிரார்த்்தல்ன

பல்கமலக்கழகங்கள் ஆமணக்-
குழுவினால் அங்கீகரிக்க்பபட்் 
பவளிநாட்டு பல்கமலக்கழகங்ளில் 
பட்்்பபடி்பமப தைற்பகாண்் பட்-
்தாரிகளுக்கும் நியைனங்கள் வழங்-
க்பபடும் க்ற்பறாழில் அமைச்ைர 
்க்ளஸ் ததவானநதா பதரிவித்துள்-
ளார. 

விண்ண்பபங்கள் நிராகரிக்க்ப-
பட்் ைற்றும் ஒத்திமவக்க்பபட்் 
விண்ண்பபதாரிகள் அமனவமரயும் 
எதிரவரும் பை்பபரம்பர 15 ஆம் 
திகதிக்கு முன்னதாக தைன்முமற-
யீட்ம் தைற்பகாள்ளுைாறு தவண்-
டுதகாள் விடுத்துள்ளார.  

அண்மையில் வழங்க்பபட்் 
பட்்தாரிகள் நியைனத்தின் தபாது 
பாதிக்க்பபட்் ஒரு பகுதியினர  
தநற்று அமைச்ைர ்க்ளஸ் ததவா-
னநதாமவ யாழ். அலுவலகத்தில் 
ைநதித்த தபாதத அமைச்ைர இக்க-
ருத்மத பதரிவித்தார.  

யாழ். ைாவட்்த்தில் பட்்தாரி-
கள் நியைனத்திற்கு விண்ண்பபித்த-
வரகளில் சுைார 1,500 இற்கும் தைற்-
பட்்வரகளின் விண்ண்பபங்கள் 
நிராகரிக்க்பபட்டுள்ளதாக அல்லது 
ஒத்திமவக்க்பபட்டுள்ளதாக பதரி-
விக்க்பபட்டுள்ளது.  

குறித்த விண்ண்பபதாரிகள் பவளி-
நாட்டு பல்கமலக்கழகங்களில் 
பட்்்பபடி்பபிமன தைற்பகாண்்-
வரகள் அல்லது ஏற்கனதவ பதாழில்-
வாய்பபிமன பபற்றுக் பகாண்்வர-
கள் என்பதற்கு ஆதாரைாக தைைலாப 
நிதி கணக்மக பகாண்டிரு்பபவரகள் 
என்ற அடி்பபம்யில் நியைனங்கள் 
வழங்க்பப்ாது தவிரக்க்பபட்டுள்-
ளது.  

இது பதா்ரபில் க்நத புதன்கி-
ழமை நம்பபற்ற அமைச்ைரமவ 
கூட்்த்தில் அமைச்ைர ்களஸ் 
ததவானநதாவினால் பிரஸ்தாபிக்க்ப-
பட்்து.  

வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழ்க 
பட்்டதாரி்களுககும் நியமனம் உறுதி

யொழில் அளமசசர் டகைஸ்



அ ரசு க�ோரியதைப் க�ோலகே 
மக�ள் மூன்றில் இரண்டு 
ப � ரு ம � ோன் த ம த ய 

ேழங்கியிருககின்்ோர�ள். இைதை 
�யன்�டுத்தி இநை நோட்டின் 
அதைத்து பிரச்சிதை�ளுககும 
தீரதே ப�ற்றுக ப�ோடுக� அரசோங்-
�ம முன்ேர கேண்டும அைதை 
பசயயக கூடிய தி்தமயும ஆளு-
தமயும ஜைோதி�திககும பிரைமருக-
கும இருககின்்து.   

அகை கநரத்தில் மதலய� மக�ளு-
தைய பிரச்சிதை�ளுககும தீரதே 
ப�ற்றுக ப�ோடுப்�ோர�ள் என்் 
நமபிகத� எைககு இருககின்்து. 
அவேோறு அேர�ள் பசயய முன்ே -
ருேோர�ளோைோல் அைற்கு நோங்�ள் 
முழுதமயோை ஒத்துதழப்த� 
ப�ற்றுக ப�ோடுக� ையோரோ� 
இருககின்க்ோம எை மதலய� 
மக�ள் முன்ைணியின் ைதலே -
ரும முன்ைோள் அதமச்சருமோை 
கேலுசோமி இரோைோகிருஸ்ணன் 
பைரிவித்துள்ளோர.   

திை�ரன் ேோர மஞசரிககு ேழங் -
கிய விகசை �லநதுதரயோைலின் 
ப�ோழுகை இவேோறு குறிப்பிட் -
ைோர.   

உங்�ளுதைய கைரைல் பேற்றி 
�ற்றி என்ை நிதைககின்றீர�ள்?   

உண்தமயிகலகய எைது பேற்றி 
என்�தைவிை இைதை எங்�ளது 
மக�ளின் பேற்றியோ�கே நோன் 
�ோரககின்க்ன். அைற்கு �ோர்ணம 
மக�ளுககு சரியோை கசதேதய 

பசயைோல் நிச்சயமோ� அநை 
மக�ளின் முழுதமயோை 
ஆைரவு எங்�ளுககு கிதைக-

கும.எங்�ள் மீது மக�ள் தேத்-
திருககின்் நமபிகத�தய 
�ோது�ோப்க�ோம. அைற்கு எற்-
்ோற்க�ோல நோங்�ள் பசயற்-
�டுகேோம.   �ைநை �ோல 
கைரைல்�தளவிை இநை 
கைரைல் சற்று வித்தியோசமோ-
ைது அைற்கு �ோர்ணம இைற்கு 

முன்பு நோங்�ள் ஆளும �ட்சி-
யில் இருநது ப�ோண்டு 

க ை ர ை லி ல் 
க � ோ ட் டி -

யிட்கைோம. ஆைோல் இநை முத் 
எதிரக�ட்சியில் இருநது கைரைலில் 
க�ோட்டியிட்டு பேற்றி ப�ற்றிருக-
கின்க்ோம.   

அரசோங்�த்திற்கு மூன்றில் 
இருண்டு ப�ரும�ோன்தம கிதைத்-
ைதை எவேோறு �ோரககின்றீர�ள்.?   

நோன் இைதை சோை�மோ�கே �ோரக-
கின்க்ன். 

அைற்கு �ோர்ணம இநை அர-
சோங்�த்திற்கு அேர�ள் க�ட்டுக 
ப�ோண்ைதை க�ோல மக�ள் 
மூன்றில் இரண்டு ப�ரும�ோன்-
தமதய ேழங்கியிருககின்்ோர�ள். 
எைகே இைதை �யன்�டுத்தி இநை 
நோட்டின் அதைத்து பிரச்சிதை�-
ளுககும தீரதே ப�ற்றுக ப�ோடுக� 
அரசோங்�ம முன்ேர கேண்டும. 
அைதை பசயயக கூடிய தி்தமயும 

ஆளுதமயும ஜைோதி�திககும பிரை-
மருககும இருககின்்து.   

அகை கநரத்தில் மதலய� மக�ளு-
தைய பிரச்சிதை�ளுககும தீரதே 
ப�ற்றுக ப�ோடுப்�ோர�ள் என்் 
நமபிகத� எைககு இருககின்்து. 
அப்�டி அேர�ள் பசயய முன்ேரு-
ேோர�ளோைோல் அைற்கு நோங்�ள் முழு-
தமயோை ஒத்துதழப்த� ப�ற்றுக 
ப�ோடுக� ையோரோ� இருககின்க்ோம.   

ஜககிய மக�ள் சகதியின் கைோல்-
விககு �ோர்ணம என்ை?   

இைற்கு முககிய �ோர்ணம ஜககிய 
கைசிய �ட்சி, இரண்ைோ� பிளவு�ட்ை-
தமகய. அைற்�ோை முழு ப�ோறுப்த�-
யும முன்ைோள் பிரைமர ரணில் விககிர-
மசிங்்ஹ ஏற்றுக ப�ோள்ள கேண்டும. 
ஆைோல் இைதை நோங்�ள் ஒரு கைோல்-
வியோ� �ோரக� முடியோது. ஏபைன்-
்ோல் ஒரு குறிப்பிட்ை �ோலத்தில் 
இநை �ட்சி உருேோக�ப்�ட்டு இநை 
ஆசைங்�தள ப�ற்றுக ப�ோண்ைதம 
பேற்றியோ�கே �ோரக� கேண்டியுள்-
ளது.   

ப�ோதுஜை ப�ரமுை �ட்சியும 
�ைநை இரண்டு ேருைங்�ளுககு 
முன்பு ஆரமபிக�ப்�ட்டு �டிப்�-
டியோ� ேளரநது ேநதிருககின்்து. 
உள்ளுரோட்சி மன்் கைரைல் பேற்றி 
ஜைோதி�தி கைரைல் பேற்றி. ைற்ப�ோ-
ழுது ப�ோதுத் கைரைல் பேற்றி. இநை 
ேளரச்சிககு �ோர்ணம அேர�ளுதைய 
சரியோை திட்ைமிைல் சரியோை ைதல-
தமத்துேம.   

ஜககிய கைசிய �ட்சியின் பின்ை-
தைதே எவேோறு �ோரககின்றீர�ள்?   

இைதை ஒரு �ோரிய பின்ைதைேோ-
�கே நோன் �ோரககின்க்ன். அைற்கு 
முழுக �ோர்ணம அைனுதைய ைதல-
தமத்துேம. பிடிேோைமும ேரட்டு 
ப�ௌரேமுகம இநை கைோல்விககு 
�ோர்ணம. இலங்த� ேரலோற்றில் 
இப்�டி ஒரு கைோல்விதய எநை ஒரு 
�ட்சியும சநதித்திருக� முடியோது. 
ைைககு கிதைத்ை சநைரப்�த்தை 
சரியோ� �யன்�டுத்ை ைேறிவிட்ைோர 
முன்ைோள் பிரைமர ரணில் விககி -
ரமசிங்்ஹ. ைோன் எநைளவு அனு� -
ேம, தி்தம�தள ப�ோண்ைேரோ� 
இருநைோலும மக�ள் ஏற்றுக ப�ோள்-
ளோவிட்ைோல் ைதலேரோ� இருக� 
முடியோது. அநை நிதலதமகய ஜககிய 
கைசிய �ட்சிககும ஏற்�ட்ைது. அேர-
�ள் இநை ைேத் உ்ணரநது பசயற்-
�ைோவிட்ைோல் இனிகமல் எநை ஒரு 
கைரைலிலும பேற்றி ப�் முடியோது.   

13, 19ேது திருத்ைச் சட்ைங்�ள் 
பைோைர�ோ� உங்�ளுதைய �ருத்து?   

13 ேது திருத்ை சட்ைத்தை இல்லோ-
மல் பசயய முடியோது. ஏபைன்்ோல் 
இது இரண்டு நோடு�ளுககு இதையில் 

பசயது ப�ோள்ளப்�ட்ை ஒப்�நைம. 
எைகே அது பைோைரபில் மி�வும 
சிநதித்கை பசயற்�ை கேண்டும. 
அைதை இல்லோமல் பசயைோல் நோம 
கநரடியோ� இநதியோதே �த�த்-
துக ப�ோள்ள கேண்டிய நிதலதம 
ஏற்�டும. நோன் நிதைககின்க்ன் 
அைதை ஜைோதி�தியும பிரைமரும 
பசயய மோட்ைோர�ள் என்று.   

 19 ஆேது திருத்ைத்தில் குறிப்-
பிைப்�ட்டுள்ள சில முககிய 
விையங்�ள் பைோைர�ோ� �ேைம 
பசலுத்தி அதைேரும ஏற்றுக 
ப�ோள்ளக கூடிய ேத�யில் மோற்-
்த்தை ப�ோண்டு ேருமோ� இருந -
ைோல் அைற்கு நோங்�ள் ஒத்துதழப்பு 
ேழங்குகேோம.   

ஜைோதி�தியில் �ைநை �ோல 
பசயற்�ோடு�ள் பைோைர�ோ� உங்� -
ளுதைய நிதலப்�ோடு எவேோ்ோ� 
இருககின்்து?   

 ஜைோதி�தி ப�ோகரோைோ 

பைோற்றில் இருநது நோட்தை �ோது -
�ோப்�தில் மி�வும அக�த்யோ� 
பசயற்�ட்டு ேருேதை �ோ்ண முடி -
கின்்து. அகை கநரத்தில் அேருககு 
�ோது�ோப்பு பிரிவிைரும முழுதம -
யோை ஒத்துதழப்த� ேழங்கி ேரு -
கின்்ோர�ள்.   

அது ைவிர �ல நல்ல நைேடிகத� -
�தளயும ஜைோதி�தி எடுத்து ேரு -
கின்்ோர.

எதிர�ோலத்தில் ஜைோதி�தி எடுக -
கின்் நல்ல விையங்�ள் அதைத் -
திற்கும முழுதமயோ� ஒத்துதழக� 
ையோரோ� இருககின்க்ோம. அகை 
கநரம ைேறு�ள் நைககுமோ� இருந -
ைோல் அைதையும சுட்டிக�ோட்ை 
ையங்� மோட்கைோம.   

அரசோங்�த்துைன் இத்ணயும சோத் -
தியம இருககின்்ைோ?   

அரசோங்�த்தில் இத்ணயும எவ -
விைமோை எண்்ணமும எங்�ளி -
ைம இல்தல. ஏபைன்்ோல் நோன் 

ைனியோ� எநை முடிதேயும எடுக� 
முடியோது. நோங்�ள் ஒரு கூட்ைணி -
யோ�கே பசயற்�ட்டு ேருகின் -
க்ோம .

எைகே அது பைோைர�ோ� இப் -
ப�ோழுது சிநதிக� கேண்டிய அேசி -
யம இல்தல. ஆைோல் ஒரு அரசி -
யல் மோற்்ம ஏற்�டுமோ� இருநைோல் 
அநை கநரத்தில் அது பைோைர�ோ� 
சிநதிக�லோம.   

ஆைோல் நோங்�ள் எதிரக�ட்சியோ� 
இருநைோலும ஜைோதி�தி, பிரைமர , 
அதமச்சர�ளின் நல்ல பசயற்�ோடு -
�ளுககு நோங்�ள் முழுதமயோை ஒத்-
துதழப்த� ேழங்� ையோரோ� இருக-
கின்க்ோம. ஏபைனில் நோங்�ள் இநை 
நோட்டு மக�ளின் பிரச்சிதை�ள் தீர 
கேண்டும என்�தில் மி�வும �ேை-
மோ� இருககின்க்ோம.     
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இனப்பிரச்சினனனை தீர்க்கும் ஆளுனை 
ஜனாதிபதிக்கும் பிரதைருக்கும் இருக்கின்றது   

வாரமஞ்சரிக்கு 
இராதாகிருஷ்ணன் 

அளிதத பேட்டி

தியாகு  ...

க�ாழும்பு, க�ாட்ாஞ்சேனை லயன்ஸ் �ழ�ம் அதன் தனலவர் நான�யா ராஜா தனலனையில் புனித லுாசியாஸ் �ல்லூரிக்கு  மு�க் �வசேங�ள் 
வழங�ப்பட்ை. லயன்�ளாை துனரராசோ, சுதா�ர், தங�்வல், க�ாடவின் ்ஜான் பிள்னள ஆகி்யார் இதில் �லந்து க�ாண்ைர். 

சங்�வி பிலிமஸ நிறுேைம பேகு 
விதரவில் கைசிய ைமிழ்த் திதரப்�ை-
பமோன்த  ் ையோரிக�வுள்ளது. சங்�வி 
பிலிமஸ சோரபில் அைன் �ணிப்�ோளர 
துதரரோசோ சுகரஸ இநைத் திதரப்�-
ைத்தை ையோரிக�வுள்ளோர. இேர 
இலங்த� உட்�ை ஆசிய, ஐகரோப்பிய 
நோடு�ள் சிலேற்றுககு பசன்று �ைப்-
பிடிப்பு நைத்தியேர என்�து குறிப்பி-
ைத்ைக�து. எதிரேரும 28ஆம தி�தி 
�ோதல 9.30 மணிககு �ளனி சரசவி 
ஸடூடிகயோவில் இத்திதரப்�ைத்தின் 
ஆரம�விழோ நதைப�்வுள்ளது. 
இலங்த� கைசிய திதரப்�ை கூட்டுத்-
ைோ�ை ைதலேர �லோநிதி பஜயநை 

ைரமைோச அதிதியோ� �லநது ப�ோள்ள-
வுள்ளோர. 

இநைத் திதரப்�ைத்தில் நடிப்�-
ைற்கு நடி�ர, நடித��ள் கைதேப்�-
டுகின்்ோர�ள். இதில் நடிக� விருமபு-
கின்் எவேயதிைரும ஆண், ப�ண் 
எப்�ோலரும உைைடியோ� 0770731612 
என்் பைோதலக�சி இலக�த்துைன் 
துதரரோசோ சுகரஷுைன் பைோைரபு 
ப�ோள்ளுமோறு கேண்ைப்�டுகின்்ோர. 

இலங்த�யில் முைலோேது ேர்ண 
ைமிழ் திதரப்�ைமோை "ஷோ்மிளோவின் 
இையரோ�ம" என்  ் திதரப்�ைத்தைத் 
ையோரித்து ேரலோற்றில் இைம �தித்ை �லோ-
பூஷ்ணம, �தலமோமணி க�ரோைதை 

ஏ.ஏ. ஜுதைதீன் இநைத் திதரப்�ைத்தை 
எழுதி இயக�வுள்ளோர. 

இலங்த�யின் ேோரப் �த்திரித�யோை 
சிநைோமணியில் பஜககியோ ஜுதைதீன் 
என்  ்ப�ண் எழுத்ைோளர 32 ேோரங்�ளோ� 
எழுதிய ஒரு பைோைர�தைகய "ஷரமிளோ-
வின் இைய ரோ�ம" . இநை பைோைோ  ்�தை 
மிகுநை ேரகேற்த�ப் ப�ற்்கைோடு 
நோேலோ�வும திதரப்�ைமோ�வும பேளி 
ேநைது. இேரது �்ணேரோை க�ரோைதை 
ஜுதைதீகை இநைத் திதரப்�ைத்தை 
ையோரித்ைோர. இநைத் திதரப்�ைத்தை 
பைோைரநது இேர சிங்�ள திதரப்�ைங்-
�தள இயககி ேருகின்்ோர. அேர புதிய 
�ைத்தை இயக�வுள்ளோர.

்சர்சவி ஸ்டூடிப�ாவில் ்சங்கவி 
பிலிம்ஸின் தமிழ்த் திரரபேடம்

புது மு� நடி�, நடின��ளுக்கு வாய்பபு
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இம்முமை ப�ாதுத் தேரேலின் த�ாது 
இமைஞரகளுக்கு கூடுேல் அவகாசத்மே ப�ற்-
றுக்பகாடுக்க தவண்டும், போழில் துமைசார 
நிபுணரகமை �ாராளுைன்ைத்திற்கு அனுப்பி 
மவக்க தவண்டும், இலஞச, ஊழல் அல்லது 
தவறு விேைான சட்்டவிதராே பசயற்�ாடுகளு-
்டன் சம்�நேப்�்டாேவரகமை தேரநபேடுக்க 
தவண்டும், நாட்டுப்�ற்ைாைரகள் மீது கூடுேல் 
கவனத்மே பசலுத்ே தவண்டும், உள்நாட்டு 
வைஙகமை பவளிநாடுகளுக்கு ோமரவாரத்-
துக் பகாடுக்க ேயாராக இருப்�வரகமை புைக்-
கணிக்க தவண்டும், ப�ண் பிரதிநிதித்துவத்மே 
அதிகரிக்க தவண்டும் த�ான்ை வி்டயஙகளுக்கு 
முக்கியத்துவம் பகாடுத்து பிரசாரப் �ணிகள் 
முன்பனடுக்கப்�ட்்டன. அேற்கான �லன் ஓரை-
வுக்தகனும் கிம்டத்திருப்�ோகதவ �ாராளுைன்-
ைத்துக்கு பேரிவாகியிருக்கின்ை இதுவமர நாம் 
�ாராளுைன்ைத்தில் கண்டிராே புதுமுகஙகள் 
எைக்கு எடுத்துக் கூறுகின்ைன. பைாத்ேைாக 79 
புதுமுகஙகள் இம்முமை �ாராளுைன்ைத்திற்கு 
பேரிவு பசயயப்�ட்டிருக்கின்ைனர என்�து ஒட்-
டுபைாத்ே நாட்டு ைக்களும் ப�ற்ை ஜனநாயக 
ரீதியிலான ஒரு சிைநே பவற்றியாகதவ பேரி-
கின்ைது. இவரகளில் �ல்தவறு துமைசார நிபு-
ணரகளின் எண்ணிக்மக 13 சேவீேைாக இருக்-
கின்ைது.   

20 வயதுக்கும் 30 வயதுக்கும் இம்டப்�ட்்ட 
ஐவர இம்முமை �ாராளுைன்ைத்திற்கு பேரிவா-
கியிருப்�து்டன் அநே ஐவரும் �ட்்டோரிகள் 
என்�து குறிப்பி்டத்ேக்க வி்டயைாகும்.   

ப�ண் பிரதிநிதித்துவத்மே அதிகரிக்க 
தவண்டும் என்ை கருத்துக்கு சாேகைான �தில் 
இம்முமை கிம்டத்திருக்கின்ைது. அேன் 
�லனாக 12 ப�ண்கள் �ாராளுைன்ைத்திற்கு 
பேரிவாகியுள்ைனர. அவரகளில் நால்வர 
தேசிய �ட்டியல் மூலைாகவும் எட்டுப் 
ப�ண்கள் ைக்களின் வாக்குகமைப் ப�ற்றும் 
�ாராளுைன்ைத்திற்கு பேரிவாகி இருக்கின்ைார-
கள். அவரகள் சட்்டம், மவத்தியம், கல்வி 
ஆகிய துமைகளில் அனு�வமிக்க போழிற்சார 
ப�ண்கைாவர. �ாராளுைன்ைத்திற்கு பேரிவா-
கியுள்ை 12 ப�ண்களில் 8 ப�ண்கள் அரசியல் 
குடும்� பின்னணிமய பகாண்டிருக்கிைாரகள். 
நம் நாட்டின் முேலாவது �ாராளுைன்ைத்தில் 
இருநது இதுவமர கூடியிருக்கின்ை அமனத்து 
�ாராளுைன்ைஙகளிலும் ஒன்�துக்கு குமையாே 
ப�ண் பிரதிநிதித்துவம் இருநது வநதிருக்கின்-
ைது என்�து குறிப்பி்டத்ேக்கது. இநே பின்-
னணிதய உலகின் முேலாவது ப�ண் பிரே-
ைமரயும் அமேயடுத்து முேலாவது ப�ண் 
ஜனாதி�திமயயும் உருவாக்க வழிவகுத்ேது.   

புதிய �ாராளுைன்ைத்தில் 60 அல்லது அேற்கு 
தைற்�ட்்ட வயது எல்மலமயக் பகாண்்ட 147 
உறுப்பினரகளும் 80 வயமே ோண்டிய மூன்று 
உறுப்பினரகளும் பேரிவாகி இருக்கின்ைாரகள். 
தநரடியாக ைக்களின் வாக்குகைால் பேரிவு 
பசயயப்�ட்்ட 196 பிரதிநிதிகளில் 162 பிரதி-
நிதிகள் 60 அல்லது அேற்கு குமைநே வயது 
எல்மலமய பகாண்டிருக்கின்ைாரகள். க்டநே 
�ாராளுைன்ைத்தில் பேரிவாகியிருநே 225 உறுப்-
பினரகள் 5 அரசியல் கட்சிகமை தசரநேவர-
கைாக இருநேத�ாதிலும் இநே ஒன்�ோவது 
�ாராளுைன்ைத்திற்கு பேரிவாகியிருக்கின்ை 225 
�ாராளுைன்ை உறுப்பினரகள் 15 அரசியல் கட்சி-
கமை சாரநேவரகைாக இருக்கிைாரகள்.   

க்டநே �ாராளுைன்ைத்தில் 106 ஆசனங-
கமை ப�ற்று �ாராளுைன்ைத்தில் ப�ரும்�ான்-
மைமய ப�ற்றிருநே ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு 

இம்முமை ஒதர ஒரு தேசிய �ட்டியல் ஆச-
னத்மே ைட்டுதை ப�ை முடிநதிருக்கின்ைது. 
இநே �ாராளுைன்ைத்தில் ப�ரும்�ான்மை-
மயப் ப�ற்றிருக்கும் ப�ாதுஜன ப�ரமுன 
கட்சியின் சாரபில் த�ாட்டியிட்்ட தவட்�ாைர-
கள் ப�ற்ை ைகத்ோன பவற்றி காரணைாக 145 
ஆசனஙகமை ேனோக்கிக்பகாள்ை அக்கட்சியி-
னால் முடிநதிருக்கின்ைது.   

இலஙமக �ாராளுைன்ைம் பைாத்ேம் 225 
அஙகத்ேவரகமைக் பகாண்டிருநேத�ாதிலும் 
இம்முமை எைது ைக்கள் சக்தி கட்சி ைற்றும் 
ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ஆகியன ேைது தேசியப் 
�ட்டியல் உறுப்பினராக யாமர பேரிவு 
பசயவது என்ை வி்டயத்மே இன்னும் தீரத்துக் 
பகாள்ை முடியாது ேவித்து பகாண்டிருப்�ோல் 
9வது �ாராளுைன்ைம் 223 அஙகத்ேவரகமை 
பகாண்த்ட கூட்்டப்�ட்்டது.  

க்டநே ஜனாதி�தி தேரேலில் தகாட்்டா�ய 
ராஜ�க்ஷ அவரகளுக்கு ப�ற்றுக்பகாடுத்ே 
அதைாக பவற்றிமய உறுதிப்�டுத்தி, அவரது 
ேமலமைத்துவத்தின் கீழ் நாட்ம்ட வழிந்டத்ே 
தவண்டும் என்ை எதிர�ாரப்ம� பகாண்டிருநே 
இநே நாட்டின் ப�ரும்�ான்மை ைக்கள் குறிப்-
�ாக ஜனாதி�தியின் பிரதிநிதிகைாக ப�ாதுத்-
தேரேலில் கைமிைஙகிய அதனகைாதனாருக்கு 
சிைநே பவற்றிமய ப�ற்றுக்பகாடுத்திருக்கி-
ைாரகள். ைறுபுைத்தில் மிகச் சிைநே பவற்றிமய 
ஈட்டியுள்ை ேனது சகாக்களி்டம் ஜனாதி�தி 
முக்கிய ப�ாறுப்புக்கமை ப�ற்றுக்பகாடுத்தி-
ருப்�மேயும் காணக்கூடியோக இருக்கின்ைது.   

இதுவமர ப�ருைைவு கவனம் பசலுத்ேப்�-
்டாதிருநே உள்நாட்டு உற்�த்திகள் மீது கூடுேல் 
கவனத்மே பசலுத்தி, நாட்ம்ட ப�ாருைா-
ோர ரீதியில் முன்தனற்ைம் அம்டயச் பசயய 
தவண்டும் என்ை தநாக்கிதலதய ஜனாதி�தி 
அவரகள் அமைச்சுகளுக்கான தவமலத்திட்்டங-
கமை மிக நுட்�ைாக பிரித்து க்டமைகமையும் 
ப�ாறுப்புக்கமையும் துல்லியைாக மகயளித்து 
இருக்கின்ைார.  

நாடு சுேநதிரம் அம்டநது 72 வரு்டஙகள் 
க்டநதிருநதும் சாோரண ப�ாதுைக்களுக்கு 
த�ாதுைான குடிநீர வசதியின்மை, ேமலமுமை 
ேமலமுமையாக விவசாயம் பசயயும் நிலத்-
திற்கு பசாநேம் �ாராட்்ட முடியாே நிமல ஏற்-
�ட்டிருக்கின்ைது. காட்டு யாமனகளுக்கும் 
ைனிேரகளுக்கும் இம்டயிலான தைாேல்க-
ைால் தினமும் ைனிே உயிரகமையும் அவர-
கைது பசாத்துக்கமையும் இழக்க தவண்டிய 
�ரிோ� நிமல உருவாகியிருக்கிைது. நவீன 
உலகத்தில் சிைப்�ான வாழ்க்மகமய ப�ற்றுக் 
பகாள்வேற்கு கல்வி கட்்டாயத் தேமவயாக 
இருநே த�ாதிலும் விஞஞானம், போழில்நுட்-
�ம் உள்ளிட்்ட போழில்வாயப்புகமை இலக்-
காகக் பகாண்்ட போழில்சார கல்விமய உரிய 
முமையில் ப�ற்றுக்பகாள்வேற்கான வசதிகள் 
�ற்ைாக்குமையாக உள்ைது. இலவச சுகாோர 
தசமவகமை சாோரண ைக்கள் நம்பியிருக்-
கின்ைத�ாதிலும் அத்துமைகளில் த�ாதுைான 
வைரச்சி ஏற்�்டாதுள்ைது. உள்நாட்டு உற்�த்தி-
கமை ஊக்குவிப்�ேற்கான �ல்தவறு ேம்டகள், 
ேைது பிள்மைகளுக்கு �ா்டசாமல கல்விமய 
இலகுவாக ப�ற்றுக்பகாடுக்கக்கூடிய சிைநே 
�ா்டசாமலகள் தேமவயான அைவு காணப்�-
்டாமை, �ட்்டப் �டிப்ம� தைற்பகாண்்ட �ட்்ட-
ோரிகளுக்கு கூ்ட அவரகைது �டிப்புக்கு ேகுநே 

போழில்வாயப்புகமை ப�ற்றுக்பகாள்ை முடி-
யாதுள்ைது. இேனால் �ட்்டோரிகளும் அவர-
கைது குடும்�ஙகளும் சமூக, ப�ாருைாோர 
ரீதியில் பின்னம்டமவ சநதித்துள்ைனர. நாட்-
டிற்கு வருவாமய ஈட்டித்ேரு�வரகள் சுயபோ-
ழிமல வாழ்வாோரைாக பகாண்டிருக்கின்ை 
த�ாதிலும் அேற்கான வசதிகள், வாயப்புகள், 
�லன்கள் த�ாதியைவு ப�ற்றுக் பகாடுக்கப்-
�்டாமையால் அேதனாடு இமணநேோக உள்-
நாட்டு உற்�த்தியில் த�ாதுைான வைரச்சியும் 
முன்தனற்ைமும் ஏற்�்டாமை, �ாோை உலக 
பசயற்�ாடுகள், நாட்டின் எதிரகால ேமலமுமை 
த�ாமேப்ப�ாருளுக்கு அடிமையாகின்ைமை 
ஆகியன நாட்டின் முன்தனற்ைத்திற்கு �ாரிய 
விமைவுகமை ஏற்�டுத்தும் ப�ரும் பிரச்சிமன-
கைாக இனஙகாணப்�ட்டுள்ைன.   

புதிோக நியமிக்கப்�ட்டிருக்கும் சகல 
அமைச்சரகளும் இராஜாஙக அமைச்சரகளும் 
ேைது அமைச்சுக்களின் கீழ் நாட்ம்ட முன்தனற்-
றுவேற்கு தேமவயான ேன்னாலான முயற்-
சிகமை எடுக்க தவண்டும் என்றும் ேனியார 
துமையினரு்டன் இமணநது போழில்வாயப்பு-
கமை ஏற்�டுத்துவேற்கு ந்டவடிக்மக எடுக்க 
தவண்டும் என்றும் ஜனாதி�தி அவரகள் பிரத்-
திதயகைாக சம்�நேப்�ட்்ட அமைச்சரகளுக்-
கும் அதிகாரிகளுக்கும் தகாரிக்மக விடுத்திருக்-
கின்ைார.  

அமைச்சுக்களுக்கும் இராஜாஙக அமைச்-
சுக்களுக்கும் ேைது வி்டயோனஙகள் ைற்றும் 
ப�ாறுப்புக்கள் பேளிவாக தவறு�டுத்தி வழங-
கப்�ட்டுள்ைன. அமைச்சரகளினால் குறித்ே 
துமைகளின் பகாள்மககள் நம்டமுமைப்�டுத்-
ேப்�டுவது்டன், இராஜாஙக அமைச்சுக்களி-
னால் அேற்கான பசயற்�ாடுகள், விமனத்தி-
ைன் �ற்றிய கண்காணிப்ம� தைற்பகாள்வது 
எதிர�ாரக்கப்�டுகின்ைது. அபிவிருத்தி நிகழ்ச்-
சித்திட்்டஙகமை நம்டமுமைப்�டுத்துவேற்கு 
தேமவயான ஏற்�ாடுகமை ேைது அமைச்-
சுக்களுக்கு தநரடியாக வழஙகுவேற்கு ந்ட-
வடிக்மக எடுக்கப்�ட்டிருப்�ோலும் நிதிப் 
ப�ாறுப்பு ேம்மி்டம் உள்ை காரணத்தினாலும் 

இராஜாஙக அமைச்சரகளுக்கு ேம்டயின்றி 
ேைது ப�ாறுப்புக்கமை நிமைதவற்ை முடியும். 
அரச தசமவயின் மூலம் ோம் எதிர�ாரக்கும் 
தசமவ விமனத்திைனாகவும் உரிய வமகயி-
லும் கிம்டப்�தில்மல என ப�ாதுைக்கள் 
குற்ைஞசாட்டி வருகின்ைனர. ஆமகயால் 
அமைச்சுக்கள், திமணக்கைஙகள், நிறுவனங-
கள் மூலம் ைக்களுக்கு வழஙகப்�்ட தவண்டிய 
தசமவகமை விமனத்திைனாகவும் உ்டனடியா-
கவும் ப�ற்றுக்பகாடுக்க தவண்டும் என்�தே 
அமைச்சுக்கமை முன்பனாருத�ாதும் இல்லாே 
வமகயில் துமைசார ரீதியில் பிரித்து பகாடுப்-
�ேற்கு காரணைாகும். ஆமகயினால் அமைச்-
சுக்களின் வி்டயோனஙகமை பிரித்து வழங-
கப்�ட்டிருக்கும் விேத்மே ஏைனம் பசயவேன் 
மூலம் ேைது அறியாமைமய பவளிப்�டுத்து-

வேற்கு �திலாக நாட்டினதும் ைக்களினதும் 
தேமவகமை உணரநது ேைக்கு வழஙகப்�ட்-
டிருக்கும் அமைச்சுக்களினதும் இராஜாஙக 
அமைச்சுக்களினதும் ப�ாறுப்புக்கமை தநரத்-
தியாக நிமைதவற்ை தவண்டும் என்�தே ஜனா-
தி�தி அவரகளின் எதிர�ாரப்�ாக இருக்கின்-
ைது. இநே பசயற்�ா்டானது ேனிைனிேரகமை 
திருப்திப்�டுத்துவேற்கு �திலாக ஒட்டுபைாத்ே 
நாட்ம்டயும் ைக்கமையும் கட்டிபயழுப்� 
தவண்டும் என்ை தநாக்கத்திற்காக முன்மவக்-
கப்�ட்்டபேன்�மே புரிநது பகாள்ை தவண்டி-
யது சகல ைக்கள் பிரதிநிதிகளினதும் ப�ாறுப்-
�ாகும்.  

இேமனதய ஜனாதி�தி அமைச்சுக்கள் உள்-
ளிட்்ட அரச நிறுவனஙகளில் வீண்விரயத்-
மேயும் ஊழமலயும் முழுமையாக ஒழிக்க 
ந்டவடிக்மக எடுக்கப்�்ட தவண்டுபைனவும் 
வீண்விரயம், ஊழலு்டன் சம்�நேப்�டு�வர-
களுக்கு எதிராக அவரகைது ேராேரஙகமை 
ப�ாருட்�டுத்ோது சட்்டம் நம்டமுமைப்�டுத்-
ேப்�டும் எனவும் அமைச்சுக்கள் ைற்றும் அரச 
துமையின் ஊ்டாக தைற்பகாள்வேற்கு எதிர-
�ாரக்கப்�டும் இலக்குகமை அம்டநது பகாள்-
வேன் முன்தனற்ை நிமலமைகள் போ்டரச்-
சியாக மீைாயவு பசயயப்�டும் எனவும் 

அேன்த�ாது ஏதேனும் ஒரு அமைச்சு குறிப்-
பிட்்ட இலக்குகமை அம்டவதில் பின்னிற்கு-
ைாயின், அரசாஙகத்தின் பகாள்மகமய நம்டமு-
மைப்�டுத்துவேற்கு தேமவயான ைாற்ைஙகள் 
உ்டனடியாக தைற்பகாள்ைப்�டும் எனவும் 
பேளிவாக கூறியிருக்கிைார.  

ஒரு ஜனநாயக நாட்டின் பவற்றிக்கு அேன் 
அரசியலமைப்த� அடித்ேைைாக அமைகின்-
ைது. ஆயினும் 1978 முேல் 19 முமை திருத்ேப்-
�ட்டுள்ை நம் நாட்டின் அரசியலமைப்பிலுள்ை 
உறுதியற்ை ேன்மை, சிக்கல்கள் காரணைாக 
�ல்தவறு பிரச்சிமனகள் உருவாகி இருக்கின்-
ைன. இேனாதலதய இநே அரசியலமைப்பில் 
ைாற்ைத்மே பசயவேற்கான ைக்கள் ஆமண 
இன்று இநே அரசுக்கு கிம்டத்திருக்கின்ைது. 
ஆமகயால் இநே அரசாஙகத்தின் முேலாவது 
�ணியாக ைக்களுக்கு உறுதியளிக்கப்�ட்்ட-
வாறு, 19வது அரசியலமைப்பு திருத்ேத்மே 
நீக்க ந்டவடிக்மக எடுக்கப்�டும் எனவும் அேன் 
பின்னர அமனவரு்டனும் இமணநது நாட்-
டுக்கு ப�ாருத்ேைான புதிய அரசியலமைப்-
ப�ான்மை பகாண்டு வருவேற்கு ந்டவடிக்மக 
எடுக்கப்�்ட தவண்டும் எனவும் ஜனாதி�தி 
பேரிவித்திருக்கின்ைார.   

இேன் த�ாது இநநாட்டின் அமனத்து ைக்கள் 
சம்�நேைாகவும் ஒதர நாடு, ஒதர சட்்டம் என்ை 
எண்ணக்கருவுக்கு முேலி்டம் அளிக்கப்�டும் 
எனவும் பேளிவான தீரைானஙகமை தைற்-
பகாள்ை முடியாே, தீவிரவாேத்தின் அழுத்-
ேஙகளுக்கு போ்டரச்சியாக அடி�ணியும், 
நிமலயற்ை �ாராளுைன்ைம் ஒரு நாட்டுக்கு 
ப�ாருத்ேைற்ைது என்�ோல் புதிய அரசியல-
மைப்ம� அறிமுகப்�டுத்துவேன் மூலம் �ாரா-
ளுைன்ைத்தின் ஸ்திரத்ேன்மைமயயும் ைக்களின் 
தநரடி பிரதிநிதித்துவத்மேயும் உறுதிபசயயும் 
வமகயிலான ைாற்ைஙகள் தைற்பகாள்ைப்�டும் 
எனவும் ேைது �ாராளுைன்ை உமரயில் பேளிவு-
�டுத்தியிருக்கும் ஜனாதி�தி, ேைக்கு விமனத்-
திைன் மிக்க பிரமஜ, ைகிழ்ச்சியாக வாழும் 
குடும்�ம், ஒழுக்கப் �ண்�ா்டான சமூகத்மேக் 
பகாண்்ட சுபீட்சைான தேசத்மே கட்டிபய-
ழுப்� தவண்டும் என்ை ேைது நாடு �ற்றிய ஒரு 
போமலதநாக்கு இருப்�ோகவும், இதுவமர 
ோம் தைற்பகாண்்ட அமனத்து பசயற்�ாடுக-
மையும் த�ான்று இேன் பின்னர பசயற்�டுத்ே 
எதிர�ாரத்திருக்கும் ந்டவடிக்மககமை திட்்ட-
மிடுவதும் இநே தநாக்கஙகளின் அடிப்�ம்டயி-
தலதய ஆகுபைனத் பேரிவித்திருக்கின்ைார.   

எநேபவாரு சக்திக்கும் அடி�ணியாது 
நாட்டின் இமைமைமயயும் நாட்டு ைக்கமை-
யும் �ாதுகாத்து, நாட்ம்ட சுபீட்சத்மே தநாக்கி 
பகாண்டு பசல்வேற்கான ப�ாறுப்பு ேைக்கு 
வழஙகப்�ட்டிருப்�ோகவும் நாட்டின் எதிர-
கால ேமலமுமைக்காக ேற்கால ேமலமுமை 
அநே ப�ாறுப்ம� நிமைதவற்ை தவண்டும் என்-
�ோலும் இது எம் அமனவரினதும் ோயநாடு 
என்ை வமகயில் இனம், ைேம், கட்சி என்ை 
த�ேமின்றி அமனவரும் நாட்டுக்காக ஒன்று-
�ட்டு பசயற்�்ட ேம்தைாடு ஒன்றிமணயுைா-
றும் அமனவருக்கும் ோம் நட்புக் கரம் நீட்டி 
அமழப்�ோக ஜனாதி�தி அவரகள் பேரிவித்தி-
ருக்கின்ைார.   

நாட்டுக்குப் புதிய ஓர் அரசியல் கலாசாரத்திறகான தேவை 
நடந்து முடிந்ே ப�ாதுத் தேர்ேல் ப�றுத�றுகளின் 
மூலம் உணர்த்ேப்�ட்டுள்ளது. மக்கள ைழங்கிய ஆவண-

யின்�டி அந்ேப் �ணிவய முேன்வமயானோகக் கருதி பசயற�டுத்துை-
ேறகு அரசாங்கம் திடசங்கற�ம் பூண்டுள்ளோக ஸ்ரீலங்கா ப�ாதுஜன 
ப�ரமுனவின் ஸோ�கர், ப�ாரு்ளாோர மறுமலர்ச்சிக்கும் ைறுவம 
ஒழிப்புக்குமான ஜனாதி�தி பசயலணியின் ேவலைர் �சில் ராஜ�க்ஷ 
பேரிவித்திருக்கிறார்.  

இந்ேப் �ணியின் முேறகட்டமாக அரசியலவமப்பின் 19ஆைது 
திருத்ேச் சட்டத்திலுள்ள குவற�ாடுகவ்ளக் கவ்ளைேறகு நடைடிக்வக 
எடுக்கப்�டுகிறது. இந்ேத் திருத்ேமானது நாட்வடச் சரியான �ாவேயில் 
முன்பகாண்டு பசல்ைேறகுத் ேவடயாக இருப்�ோகப் �ல ேரப்பின-
ரும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர். 19ஆைது திருத்ேத்தின் குவறகவ்ள நீக்கு-
ைேறகு 20ஆைது திருத்ேச் சட்டத்வேக் பகாண்டு ைருைதுடன் அேன் 
போடர்ச்சியாக ஈராண்டு காலத்தில் நாட்டுக்குப் புதிய அரசியலவமப்-
ப�ான்வற உருைாக்குைேறகுத் தீர்மானிக்கப்�ட்டுள்ளது.  

�த்போன்�ோைது திருத்ேச் சட்டத்தில் ஜனாதி�திக்குரிய நிவற-
தைறறு அதிகாரங்கள குவறக்கப்�ட்டுள்ளன. அதேதநரம், �ாராளு -
மன்றத்திறகும் ஜனாதி�திக்கும் இவடயில் ஒரு முரண்�ாட்டுடன்கூடிய 
அதிகாரப் �கிர்வு முன்னிவலப்�டுத்ேப்�ட்டோல், நாட்டின் ேவலவமத் -
துைம் இரு ேரப்புக்குமிவடதய பிரிந்துகிடக்கும் துர்ப்�ாக்கிய நிவலக்-
கும் ஒரு த�ாட்டி மனப்�ான்வமக்கும் வித்திட்டிருக்கிறது. இது நாட்டு 
நிர்ைாகத்திறகு மாத்திரமன்றித் தேசிய �ாதுகாப்பிறகும் இவடயூவற 
ஏற�டுத்தியிருக்கிறது. உயிர்த்ே ஞாயிறு �யங்கரைாேத் ோக்குேவலத் 
ேடுக்கும் நடைடிக்வகவயச் பசயற�டுத்ோமல் ேவிர்ப்�ேறகு ைழிதகா -
லியதும் இந்ேப் 19ஆைது திருத்ேம் என்று இப்த�ாது வியாக்கியானம் 
பசால்கிறார்கள.  

�த்போன்�வேக் பகாண்டு ைருைேறகு முன்னின்று �ாடு�ட்ட ேமிழ்த் 
தேசிய கூட்டவமப்பின் த�ச்சா்ளர் �ாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம். ஏ. 
சுமந்திரன், இந்ேத் திருத்ேம் ஜனநாயகத்வேப் �லப்�டுத்துைேறகா-
கதை பகாண்டுைரப்�ட்டது. எனினும், அதில் சில குவற�ாடுகள உள்ள -
னபைன்று ஒப்புக்பகாண்டிருக்கிறார். சட்டங்கள இயறறும்த�ாது அேன் 
பிரதிகூலங்கள புரியாவிடினும், அேவன நவடமுவறக்குக் பகாண்டுை -
ரும் த�ாதுோன், அதிலுள்ள சாேக �ாேகங்கள கண்ணுக்குப் புலப்�டு-

கின்றன. அந்ே ைவகயில் சுமந்திரன் கூறியிருக்கும் கருத்திவன, �த் -
போன்�ோைேறகு ஆேரைான நிவலப்�ாட்வடக்பகாண்டிருப்�ைர்களின் 
ஒட்டுபமாத்ே அபிப்பிராயமாகதை கருே தைண்டியிருக்கிறது. ஆகதை, 
தேர்ேல் சமயத்தில் ப�ாதுஜன ப�ரமுன மக்கள மத்தியில் முன்வைத்ே 
பிதரரவணக்கு ைலு தசர்க்கப்�ட்டுள்ளது என்தற பசால்ல தைண்டும்.

இந்ேச் சூழ்நிவலயில், அரசாங்கத்தின் முன்பனடுப்புகளுக்கு 
எதிர்ப்வ�த் பேரிவிக்க தைண்டும் என்�ேறகாக அல்லாமல், அந்ே 
முன்பனடுப்புகளுக்குக் காத்திரமான விமர்சனங்கவ்ளயும் ஆதலாச-
வனகவ்ளயும் முன்வைத்துப் �க்க�லமாகச் பசயற�ட தைண்டியதே 
எதிர்க்கட்சிகளுக்கு இன்றுள்ள ப�ாறுப்�ாகும்.

இரு�ோைது திருத்ேச் சட்டமூலம் ஒருபுறம் முன்வைக்கப்�ட்டாலும், 
இரண்டாண்டு காலத்தில், புதிய அரசியலவமப்ப�ான்று உருைாக்கப்�-
டவுள்ளது. இந்ேப் புதிய அரசியலவமப்புக்கு ஸ்ரீலங்கா சுேந்திரக் கட்சி 
முன்பமாழிவுகவ்ளத் ேயாரிப்�ேறகாகக் குழுபைான்வற நியமிக்கவுள-

்ளோக அறிவித்துள்ளது. புதிய அரசியலவமப்பு போடர்�ான அறிவிப்-
புக்குப் பின்னர் நவடப�றற சுேந்திரக் கட்சியின் மத்திய குழுக்கூட்டத்-
தில் ஆராய்ந்து இந்ே முடிவு எடுக்கப்�ட்டுள்ளது.

எனதை, சுேந்திரக் கட்சிவயப் பின்�றறி எத்ேவன அரசியல் கட்சிகள 
ேங்க்ளது ஆதலாசவனகவ்ள முன்வைக்கவுள்ளனதைா பேரியாது. 
ஆனால், 1978ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் உருைாக்கப்�டவுள்ள 
புதிய அரசியலவமப்பு நாட்டின் எதிர்காலத்வேத் தீர்மானிக்கவுள்ளது. 
ேறத�ாது நவடமுவறயிலுள்ள அரசியலவமப்வ� ைவரைேறகுத் 
ேமிழ் மக்கள அங்கீகாரம் ைழங்கவில்வல என்�து ேமிழர் ேரப்பின் 
நீண்டகால கருத்ோக இருக்கிறது. எனதை, இந்ேச் சந்ேர்ப்�த்தில் 
புதிய அரசியலவமப்பில் ேமிழர் ேரப்பு, ேமிழ் த�சும் முஸலிம் ேரப்-
புகளின் ஆதலாசவனகளும் இடம்ப�றச் பசய்ய தைண்டியது அந்ேந் -
ேக் கட்சி சார்ந்தோரின் ப�ாறுப்�ாகும். தேசிய அரசியலில் இருந்து 
சிறு�ான்வம மக்கள, அதிலும் விதசடமாகத் ேமிழ் மக்கள ஒதுங்கி -
யிருப்�ோல், இனிைரும் காலத்தில் எதுவும் நடக்கப் த�ாைதில்வல. 
ேறத�ாவேய அரசியலவமப்பின் குவற�ாடுகள காரணமாகதை ேமிழ் 
மக்களின் அரசியல் அபிலாவைகள நிவறதைறவில்வல; நிவறதைற-
றப்�டவில்வல என்�து நீண்டகால குறறச்சாட்டு. ஆகதை, ேறத�ாது 
உருைாக்கப்�டவுள்ள அரசியலவமப்பு சகல இன மக்களினதும் அரசி-
யல் உரிவமகள; அபிலாவைகவ்ளப் பூர்த்திபசய்ைோகதை உருைாக்-
கப்�டும் என்று ஜனாதி�தி தகாட்டா�ய ராஜ�க் ை பேரிவித்துள்ளார்.

1978 ஆம் ஆண்டிலிருந்து �த்போன்�து ேடவை திருத்ேப்�ட்டும், 
இந்ே அரசியலவமப்பினால், நாட்டு மக்களுக்கு நன்வம கிவடக்க-
வில்வல. ஆகதை, இேவன மாறறி நாட்டுக்குப் ப�ாருத்ேமான அரசிய-
லவமப்ப�ான்வற உருைாக்க தைண்டும் என்�தில் அவனத்துத் ேரப்பி-
னரும் உறுதியாக உள்ளனர்.

இந்ே நிவலயில், நாட்டின் தேசிய அரசியல் மாறறத்திறகு ஏற� சிறு-
�ான்வமயின மக்களும் அந்ே மாறறத்துடன் �யணித்துத் ேமது அபி-
லாவைகவ்ளப் பூர்த்திபசய்துபகாளளும் ைழிமுவறகவ்ளப் �றறிச் 
சிந்திக்க தைண்டும். 

கடந்ே 7-0 ஆண்டுகளுக்கும் தமலாகக் காலத்வே விணடித்ேவேப்-
த�ாலல்லாது கிவடத்திருக்கும் இந்ேப் ப�ான்னான சந்ேர்ப்�த்வேப் 
�யன்�டுத்திக்பகாள்ள தைண்டும்! இதுதை, காலத்தின் கட்டாயமுமா -
கும்.
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ே�ால் ப�ட்டி இலக்கம் : 834
போவலத�சி இலக்கம் : 2429429, 2429294, 2429296

ப�க்ஸ : 2429329
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ரவி ரத்னவேல்...?

எதிர்கால சுபீட்சத்துக்கு

இன்றைய த்ைமு்றை ஆறறை
வேண்டிய ப�ொறுப்புகள்

சமூக, ப�ாரு்ளாோர ரீதியில் 
முன்னணியில் திகழும் உலக 
நாடுகள ேமது மக்கள பிரதி

நிதிக்ளாக அறிஞர்கள, துவறசார் 
நிபுணர்கள, ேவலவமத்துை ஆளுவம-
மிக்கைர்கவ்ளத் பேரிவு பசய்துைரும் 
பின்னணியில் இலங்வக
�ாராளுமன்றத்திறகு ேகுதி
ைாய்ந்ேைர்கள பேரிவு பசய்யப்�டுைது
இல்வல என்ற ஆேங்கம் நீண்ட 
நா்ளாக நம் நாட்டு மக்கள மத்தியில் 
இருந்து ைந்திருக்கின்றது. ஆயினும் 
இம்முவற கூடியிருக்கின்ற ஒன்�ோைது 
�ாராளுமன்றம் அந்ே ஆேங்கத்திறகு 
ஓர்ளவு ஆறுேவல ேரக்கூடியோக 
அவமந்திருக்கின்றது எனலாம்.

ஒரு ஜனநொயக நொட்டின பேறறிக்கு அதன அரசியை்ைப்வ�
அடிததளைொக அ்ைகினறைது. ஆயினும் 1978 முதல் 19 மு்றை
திருததப்�ட்டுள்ள நம் நொட்டின அரசியை்ைப்பிலுள்ள உறுதியறறை
தன்ை, சிக்கல்கள் கொரணைொக �ல்வேறு பிரச்சி்னகள்
உருேொகி இருக்கினறைன. இதனொவைவய இநத அரசியை்ைப்பில் 
ைொறறைத்த பெயேதறகொன ைக்கள் ஆ்ண இனறு இநத
அரசுக்கு கி்ைததிருக்கினறைது. ஆ்கயொல் இநத அரெொஙகததின
முதைொேது �ணியொக ைக்களுக்கு உறுதியளிக்கப்�ட்ைேொறு,
19ேது அரசியை்ைப்பு திருததத்த நீக்க நைேடிக்்க
எடுக்கப்�டும் என ஜனொதி�தி பதரிவிததிருக்கினறைொர்.
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துக்கத்தைத தைருகின்ற
விதைமா்கப் புதிய
பாராளுமன்றத ததைாடரில் 
தைமிழ்ப்பிரதிநிதி்களும்

சிங்களப் பிரதிநிதி்களும் மீண்டும் 
மமாதிக த்காளளத ததைாடஙகி
யிருககி்றார்கள. தை்ைப்புச் தெய்தி்களா்க
இவர்களு்டய மெதி்கமள
முனனி்ைப்படுததைப்படுகின்றன. பை-
்ரயும் தராம்ப எளி்மயா்கச்
சூமடற்றுவதைற்கு இநதை மமாதைல்்கள 
நன்றா்கப் பயனபடுகின்றன.  

கவனித்துக் ககாள்ளுஙகள், 
யுத்்தம் முடிந்து பதிக�ாரு வரு-
டஙகளுக்குப் பிறகும் இது்தான் 
நடக்கிறது என்பம்த. யுத்்தத்-
துக்குப் பிறகா� அரசியமை 
(Postwar Politics) முன்க�டுப்-
ப்தற்குப் பதிைாக எல்ைாரும் 
யுத்்தத்துக்கு முந்திய, யுத்்தகா-
ைத்திய அரசியமை்ய முன்-
க�டுக்கின்ற�ர் என்பம்த-
யும். கூட்வ கற்றுக் ககாணட 
பாடஙகள், ்்தசிய நலலிணக்-
கம், சமூக ஒருமைப்பாடு, 
சைா்தா�ம் என்பக்தலைாவற்-
றுக்கும் ைாறாக்வ சிந்திக்கி-
றார்கள் என்பம்தயும்.  

இது ைாகபரும் ்தவறு. 
காைப்பிமழமய உருவாக்-
குவது. காைம் பிமழத்்தால 
அத்்தம�யும் பிமழத்து விடும். ஏக�ன்றால 
காை்ை எலைாவற்றுக்கும் அடிப்பமடயா�து.

ஆ�ால, இந்்தத் ்தவமற, இந்்த அரசியல 
பிமழமயக் கணடு ககாள்்ளப் பைரும் ்தவறு-
கின்ற�ர். குறிப்பாக ஊடகஙகள். இ� ரீதியி-
ைா�, இ�முரணகம்ள கூர்மைப்படுத்துகின்ற 
கசய்திகளுக்கும் கருத்துகளுக்கும் மு்தன்மைய-
ளிக்கின்ற� இந்்த ஊடகஙகள்.  

ஒரு எளிய உ்தாரணத்துக்காக, ஒன்ப்தாவது 
பாராளுைன்றம் கூடியபிறகு கவளியாகியிருக்-
கும் மு்தன்மைச் கசய்திகம்ளப் பார்க்கைாம்.  

“கபௌத்்தத்துக்கும் கபரும்பான்மையி�ரு-
மடய பாதுகாப்புக்கும் முன்னுரிமை” என்ற 
அடிப்பமடயில ஜ�ாதிபதி ்பசியிருக்கிறார். 
இ்தற்கமைய புதிய அரசியல யாப்கபான்மற 
உருவாக்குவம்தப் பற்றி அரசாஙகம் சிந்திக்கி-
றது எ�வும், இ்தற்குப் பதிைளிக்கும் வி்தைாக 
்தமிழ் ைக்கள் ்்தசிய கூட்டணியின் ்தமைவ-
ரும் நாடாளுைன்ற உறுப்பி�ருைா� சி.வி 
விக்்�ஷவரனும் ்தமிழ்த் ்்தசிய ைக்கள் முன்-
�ணியின் ்தமைவரும் பாராளுைன்ற உறுப்பி-
�ருைா� க்ஜந்திரகுைார் கபான்�ம்பைமும் 
்பசியிருக்கிறார்கள்.  

“இைஙமகத்தீவில சிஙக்ளவர்கம்ள விடவும் 
்தமிழர்களுமடய வரைா்ற க்தான்மையா�து. 
்தமிழ்ர பூர்வீக குடிகள். ்தமிழ் கைாழி்ய 
இைஙமகயின் மு்தல கைாழி, மூத்்த கைாழி” 
என்று கூறியிருக்கிறார் விக்கி்�ஸ்வரன்.  

“விக்கி்�ஸ்வரனின் இந்்த உமரமய ஹன்-
சாட்டில இமணத்துக்ககாள்்ளக் கூடா”க்த� 
சஜித் பி்ரை்தாஸ ்தைமையிைா� எதிர்க்கட்சி-
யின் நாடாளுைன்ற உறுப்பி�ர் ைனுஷ நாணயக்-
கார ்காரியுள்்ளார்.  

“இைஙமகயில ்தமிழ், சிஙக்ளம் என்ற 
இரணடு ்்தசிய இ�ஙகள் உள்்ள�. இம்தப் 
புரிந்து ககாணடு அரசாஙகம் கசயற்பட 
்வணடும். இலமைகயன்றால, நாடு மீணடும் 
இ�முரண சகதிக்குள் சிக்குணடு அழியும்” 
என்று இ்்த நாடாளுைன்றக் கூட்டத்க்தாடரில 
கூறியிருக்கிறார் பாராளுைன்ற உறுப்பி�ர் சிறி-
்தரன்.  

“்தமிழ், சிஙக்ளம் என்ற இரணடு இ�ஙக-
ளுமடய ்தனித்துவத்தின் அடிப்பமடயில ஒரு 
நாடு இரு ்்தசம் என்பம்த நாஙகள் வலியுறுத்-

துகி்றாம். சிஙக்ள ைக்கள் எப்படி ஒருஙகு 
திரணடு சிந்திக்கிறார்க்்ளா அப்படி்ய ்தமிழ்-
ைக்களும் சிந்திக்கின்ற�ர். எ�்வ இம்தப் 
புரிந்து ககாணடு கசயற்பட ்வணடியது அர-
சாஙகத்தின் கபாறுப்பு” என்று க்தரிவித்திருக்கி-
றார் க்ஜந்திரகுைார் கபான்�ம்பைம்.  

ஆக கைாத்்தத்தில எலைாத் ்தரப்புகளும் இ�-
முரணபாட்மட ்ைலும் கூர்மைப்படுத்துவதி-
்ை்ய கூடிய அக்கமறமயக் ககாணடுள்்ள�. 
இதில எதிர்க்கட்சி, ்தமிழ்க்கட்சி, சிஙக்ளக் கட்சி 
என்ற ்ப்தஙகள் எதுவுமிலமை.  

ஆக்வ அத்்தம� ்தரப்புகளும் ்தவமற்ய 
கசய்கின்ற�.  

இந்்தப் பமழய பாணியிைா� ்ைா்தலகள் 
அம�த்தும் இ�த் ்தனித்துவம், இ� வரைாறு, 
இ� அடிப்பமடயிைா� அரசியல அதிகாரம் 
்பான்றவற்மற உள்்ளடக்கிய்தாக்வ 
அமைகின்ற�. இம்தப்பற்றி அரசியல 
்ைமடயில ் பசத் க்தாடஙகி�ால இ்தற்கு 
முடி்வயிருக்கப்்பாவதிலமை. இக்தல-
ைாம் ்பாருக்கு முந்தி்ய ்தாரா்ளைாகப் 
்பசப்பட்டமவ. இப்படிப் ்பசிய்தால-
்தான் இ�முரணபா்ட வ்ளர்ந்்தது. ்பார் 
விம்ளந்்தது. ்பரழிவுகளும் உயிரிழப்புக-
ளும் ஏற்பட்ட�. நாடு கபாரு்ளா்தாரத்தில 
ககட்டழிந்்தது. இ்தற்குப் பிறகும் இ�மு-
ரணகம்ள வ்ளர்க்கும் வி்தைாகப் ்பசுவ-
க்தன்றால...!  

வரைாற்றிலிருந்தும் வாழ்க்மகயிலிருந்-
தும் எம்த நாம் கற்றுக் ககாண்டாம் இது 
முட்டாள்்த�ைன்றி ் வகறன்�? ைக்களுக்-
கும் வரைாற்றுக்கும் இமழக்கும் து்ராக-
ைன்றி ்வகறதுவாக இருக்க முடியும்?  

இ�முரணபாடுகம்ள உருவாக்குவ-
்தற்கும் வ்ளர்ப்ப்தற்குைாக யாமரயும் 
பாராளுைன்றத்துக்கு அனுப்பவிலமை. 
்தஙகளுமடய அதிகாரத்ம்த இந்்த அரசி-
யலவாதிகள் விரும்பிய ைாதிரிப் பயன்ப-
டுத்திக் ககாள்வ்தற்்கா சீரழிப்ப்தற்்கா 
வழஙகவிலமை. அதுவும் இத்்தம� அழி-
வுகம்ள அனுபவைாகக் ககாணட்தற்குப் 
பிறகு.  

அறுபது ஆணடுகாை அரசியல ்பாராட்-
டஙகள், முப்பது ஆணடுகாை ஆயு்தப்்பா-
ராட்டம், ்பார் ஆகியவற்றுக்குப் பிறகு 

'முழு நாடும் இைஙமகயர்கள் என்று ஏற்றுக்-
ககாள்்ளக் கூடிய இடத்துக்கு நாம் வந்திருக்கி-
்றாம். 

ைாற்று அரசியல வழிமுமறகள் எலைாவற்-
மறயும் கடந்து பாராளுைன்ற அரசியலுக்குள் 
ைறுபடியும் முழுமையாக நுமழந்திருக்கி-
்றாம்.  

நாடாளுைன்ற உறுப்பி�ராகச் சத்தியப் பிர-
ைாணம் கசய்துககாள்ளும்்பாது நாட்டில 
்வகறந்்த அரசும் உருவாகுவ்தற்கு எந்்தகவாரு 
வமகயிலும் துமண்பாவதிலமை என்்ற சத்-
தியப் பிரைாணமும் கசய்துக்ககாள்கி்றாம். 
ஆக்வ இனி இது்தான் சரியா� அரசியல. 
இம்தத் ்தவிர ்வறு வழியிலமை என்று நான் 
இங்க கூறவிலமை.  

ஆ�ால, இமவகயலைாம் இன்மறய 

ய்தார்த்்தம். புறக்கணித்து விைகிச் கசலை 
முடியா்த இன்மறய உணமை என்பம்த புரிந்து 
ககாள்்ளவும் ஏற்றுக் ககாள்்ளவும் ்வணடும். 
இம்த ஏற்றுக்ககாள்்ள்வா ஜீரணிப்ப்தற்்கா 
பைருக்கும் கடி�ைாக இருக்கைாம். ஆ�ால, 
இம்தத் ்தவிர்த்து ்வறு அரசியல க்தரிவுகம்ளச் 
கசய்யக் கூடிய சூழ்ைா திராணி்யா யாரிடத்தி-
லும் இப்்பாதிலமை.  

இ்த�ால்தான் ்தமைமயக் கவிழ்ந்்தபடி சத்-
தியப்பிரைாணத்ம்தச் கசய்து ககாணடு பாரா-
ளுைன்றத்துக்குள் நுமழந்து விட்டால, நம்ை-
வர்களுக்கு ்வறு ஞா�ம் பிறந்து விடுகிறது. 
அப்படித்்தான் இைஙமகயின் அம�த்துச் 
சமூகஙகளுமடய இருப்புக்கும் பாதுகாப்புக்-
கும் உரிமைகளுக்கும் பலலி�த்்தன்மைக்கும் 
பன்மைத்துவத்துக்கும் கபாறுப்பாக நடந்து 

ககாள்்வாம் என்று உறுதியுமரத்்தவர்களும் 
அம்த ைறந்து கசயற்படுகின்ற�ர்.  

இப்படி நாட்டினுமடய, ைக்களுமடய எதிர்-
காைத்துக்கு ைாறாகச் கசயற்பட மும�வது 
ஏன்? அடுத்்த ்்தர்்தமை ை�தில ககாணடு, 
்தாம் சார்ந்்த இ�ப் பிரிவி�மரத் திருப்படுத்து-
வ்தற்காகத்்தா்�. இ்தற்்கற்றைாதிரி்ய ைக்க-
ம்ளப் பி்ளவு நிமையில மவத்திருக்கும் பமக 
உ்ளவியல ்தந்திரைாகக் கட்டமைக்கப்படுகிறது.  

அப்படிகயன்றால ைறுபடியும் பமக வ்ளர்ப்-
புத்்தா�ா? யுத்்தத்ம்த ்நாக்கிய பயணந்்தா�ா? 
என்று நீஙகள் ப்தற்றைமடயைாம். உணமை 
அது்தான். யுத்்தத்ம்த ்நாக்கிச்கசலைாது விட்-
டாலும் பமகமய ்நாக்கிச்கசலவது என்பது 
நிச்சயைா�து. ஆக்வ்தான் இம்த நாம் கூட்டா-
கக் கணடிக்க ்வணடியுள்்ளது. ைக்களிமட்ய 

இருந்து எழுகின்ற அழுத்்தஙக்்ள அரசியலவா-
திகம்ளத் திருத்தும். வழமையாக கட்சிகளும் 
்தமைவர்களு்ை ைக்கம்ள வழிநடத்துவதுணடு. 
இங்க ைக்க்்ள ்தமைவர்கம்ளயும் கட்சிகம்ள-
யும் வழி நடத்்த ்வணடியுள்்ளது.  

எ�்வ்தான் ஒவகவாரு ்தரப்பும் ்தைது அரசி-
யற் கருத்துகம்ள கவளியிடுவதிலும் அரசியற் 
தீர்ைா�ஙகம்ள ்ைற்ககாள்வதிலும் மிகக் கவ-
�ைாக, மிகப் கபாறுப்பாகவும் நடந்து ககாள்்ள 
்வணடும். அது்தான் இந்்தச் சூழமை வ்ளப்ப-
டுத்தும். இந்்த நாட்மட ் ைம்படுத்தும். ் ைலும் 
கட்டிகயழுப்பக் கூடிய்தாக இருக்கும் எ� 
அழுத்்தைாகக் கூறுகி்றாம்.  

இந்்தச் சிறிய அடிப்பமட விசயத்ம்தக் 
கூடப் கபரிய ்தமைவர்க்்ள புரிந்து 
ககாணட்தாகத் க்தரியவிலமையா 

என்று நீஙகள் ்கட்கைாம். 
கபாறுப்பா� நிமையில உள்்ள கட்சிக்்ள 
இம்தக்குறித்துச் சீரியஸாகச் சிந்திப்ப்தாகத் 
க்தரியவிலமை என்பது்தா்� உணமை.  

பாருஙகள், ்ை்ை குறிப்பிட்டுள்்ள-
வாறு கருத்துகம்ளக் கூடிய பாராளுைன்ற 
உறுப்பி�ர்கள் எவரும் முஸ்லிம்கம்ளப் 
பற்றி்யா ைமையக ைக்கம்ளப் பற்றி்யா 
்பச்வ இலமை. இரணடு ்தரப்பும் ்தமிழ், 
சிஙக்ளத் ்்தசிய இ�ஙகளுக்கு அப்பால 
பிற இ�த்தி�மரப்பற்றிக் கவ�ம் 
ககாள்்ள்வ இலமை. இரணடுக்குமிமட-
யில எது மு்தன்மையா�து என்பதி்ை்ய 
இவர்களுமடய அக்கமறயுள்்ளது. இந்்தப் 
புறக்கணிப்பு வா்தமும் பாராமுகமும் இ�-
வா்தைன்றி ்வகறன்�? பிற சமூகத்தி�-
மரக் கைவரப்படுத்துவ்தன்றி ்வ்றது?  

இந்்தப் பார்மவ ஆபத்்தா�து என்பம்த 
யாராவது ைறுக்க முடியுைா?  

முஸ்லிம்கம்ளயும் ைமையக ைக்கம்ள-
யும் புறந்்தள்ளி விட்டு இந்்த நாட்டி்ை 
அமைதிமய உருவாக்கி விட முடியுைா? 
அலைது அரசியல தீர்மவப் கபற்று விட 
முடியுைா? அது நீதியா�்தாக இருக்குைா? 
ஆக்வ இப்படிக் குறுகைாகத் ்தமிழ் – 
சிஙக்ள மு்தன்மைவா்தம் என்று ்தஙகளுக்-
குள் ்ைாதுணடு ககாள்வது அறியாமை 
ைட்டுைலை அநீதியா�தும் கூட.  

இப்படிச் கசயற்பட்டால நிகழ்காைத்-

ம்தப் பின்்�ாக்கி இழுத்துச் கசலலும் பாம்புக-
்ளாக்வ இவர்கம்ள வரைாறு ்நாக்கும்.  

விக்கி்�ஸ்வரனின் உமரமய ஹன்சாட்டில 
பதிவு கசய்வது ்தவறு என்ப்்தாடு பிரச்சிம� 
முடிந்துவிடாது. அம்தப் பதிவு கசய்யாைல கூட 
விட்டு விடைாம். அலைது இைஙமகயின் பூர்வி-
கக்குடிகள் யார் என்பது என்பது க்தாடர்பில 
்தனியாக்வ ஆயிரம் அைர்வுகம்ளப் பாராளு-
ைன்றத்தில நடத்தி விடைாம். இது இ�ப்பிரச்சி-
ம�மயத் தீர்ப்ப்தற்கு எந்்த வமகயில உ்தவும்? 
என்று நாம் ்கட்டுப் பார்க்க ்வணடும்.  

இம்தப்்பாை, ைனுஷ நாணயக்காரவின் 
இந்்தக் கருத்ம்த ஐக்கிய ைக்கள் சக்த்தியின் 
்தமைவர் சஜித் பி்ரை்தாஸா ஆ்தரிக்கப் 
்பாகிறாரா? ைறுக்கப்்பாகிறாரா?  

அந்்தக் கட்சி்யாடு இமணந்து அரசியற் 

கூட்மட மவத்திருக்கும் முன்�ாள் அமைச்சர் 
ை்�ா க்ணசன் ்தமைமையிைா� ்தமிழ் முற்-
்பாக்குக் கூட்டணியின் நிமைப்பாடு என்�?  

சிறீைஙகா முஸ்லிம் காஙகிரஸ், அகிை 
இைஙமக ைக்கள் காஙகிரஸ் ்பான்றவற்றின் 
பதில என்�?  

விக்்�ஸ்வரனின் பாராளுைன்ற உமரமய 
ஹன்சாட்டில இருந்து நீக்க மும�ந்்தால நாடா -
ளுைன்றில அஙகத்துவம் வகிக்கும் ஏம�ய 
்தமிழ்த் ்்தசியக் கட்சிகளின் நிமைப்பாடுகள் 
என்�வாக அமையும்? அமவ இந்்த இடத்தில 
விக்கி்�ஸ்வரனின் மீ்தா� பழிமயத் தீர்த்துக் 
ககாள்ளுைா? அலைது நீதிகாகப் ்பாராடுைா?  

ஏற்க�்வ நாம் கூறியைாதிரி ஆளும் கட்சி 
ைட்டும்்தான் பிரச்சிம�. எதிர்க்கட்சி ஆ்தரவு 
என்கறலைாம் ஒன்று்ை இலமை. எலைாத் 
்தரப்பும் ்தத்்தம் கட்சி நைன் சார்ந்து இ�வா்த 
அரசியலில்தான் ஈடுபட்டுக்ககாணடிருக்-
கின்ற�.  

இ்தற்குப்பின்�ால நாம் இழுபடுவ்தா? 
இதிலிருந்து விடுபடுவ்தா? என்ப்்த ைக்கள் 
முன்�ால உள்்ள ்கள்வி.  

சந்்்தக்ையிலமை. ைக்க்்ள வழிப்படுத்்த 
்வணடும் இந்்த அரசியமையும் இந்்தத்்தமை-
மைகம்ளயும்.

்கடு்மயான ்கெப்பு வில்்ை 
ஒன்்ற வழங்கப்மபாகினம்றன.  

“ஒரு கிராமம் த்காஞெம் த்காஞெமா்க 
அழிநது த்காண்டிருககி்றது!?”  
எநதை நாட்டில் எனமபாருககுப் பதில் 

இநதை நாட்டில் தைான! இநதை இைங்்க-
யில்தைான! கிழககில்! அதுவும் ததைன 
கிழககில் அஙம்க ஒரு முஸ்லிம் கிரா-
மத்தை மநாககி இநதை அவைம்.

அம்பா்்ற மாவட்டமா்கப் பரிணமி 
ததுளள பகுதியில், மருதைமு்ன, 
்கல்மு்ன, ொய்நதைமருது, நிநதைவூர, 
ெம்மாநது்்ற, ஒலுவில் பாைமு்ன, 
அட்டா்ளச்மெ்ன, அக்க்ரப்பற்று, 
இ்றக்காமம், வரிபததைாஞமெ்ன, தபாத -
துவில் ஆகியவற்றிமைமய முஸ்லிம் 
ெமூ்கம் தெறிநது வாழ்கின்றது.  

மமற்்கண்ட ஊர்களில் ஒனறுதைான 
அழி்வ மநாககி! அநதை, ஊ்ர 
நி்னக்்கயில், எனககு இநதிய 
ொகிதய விருதைாளர, மபதரழுததைா -
ளர, மதைாப்பில் மு்கம்மது மீரான, 
அவர பி்றநதை மண்்ண ்வததுப் 
ப்டததிட்ட ‘ஒரு ்கடமைாரக கிரா-
மததின ்க்தை’ ஒப்பற்்ற சிருஷ்டிமய 
தநஞசின அ்ை்களாய் அ்ைக்க-
ழிககின்றன.  

நான பளிச்சிட்வததுப் பரிதைாபப்-
பட ்வக்கப்மபாகும் கிராமததிலும் 
மதைாப்பில் மு்கம்மது மீரானின அடிச்சுவட்-
டில் மூனறு நாவல்்கள ப்டதது, அவற்-
றில் இரண்டுககு விருது்கள தபற்்ற ஒரு 
வாலிபப் பிள்ளயும் வாழ்கி்றார.  

ஊ்ரயும் அவ்ரயும் அ்டயாளப்-
படுததிவிடுமவன, இனனும் ஒரு நிமிடத-
தில். அதைற்குள கிழககிைங்்கப் பாரம்ப-
ரியம் பற்றி ஒரு சிறுபதிவு!  

அநதைப் பதிவுங கூட எனதைனறு. முது-
தபரும் பனனூைாசிரியரும், முன பட்டி-
யலில் உளள ஊர்களில் ஒன்றான நிந-
தைவூர எழுதது முததுமான முதது மீரான 

தைனது ஆய்வு நூதைானறில் வழஙகியி-
ருப்பது இப்படி:   

* கிழககிைங்்கயில் வாழும் கிரா-
மப்பு்ற முஸ்லிம்்கள தைங்கள ஜீவாதைா-
ரத ததைாழில்்களா்க விவொயத்தையும் 
மீனபிடிததை்ையும், பாய், தபட்டி, உமல் 
இ்ழததை்ையுமம பிரதைான ததைாழில்-
்களா்கச் தெய்து வநதைனர. இயற்-
்்கமயாடு ஒனறிதது அதைன இனிய 
தைாைாட்டுககு இ்யநதை அ்மதியான 
வாழ்க்்க்ய அனுபவிதது வநதை இம்-
மக்கள தைாங்கள தெய்து வநதை ததைாழில்-
்க்ள மி்கவும் ்கண்ணியமா்க மதிதது 
வாழ்நதைனர. நீரும், நிைமும், வயலும், 
வனமும், வானும், ்கடலும் இவற்றில் 
வாழும் சீவராசி்களும், பட்சி்களும் 
இவர்களு்டய இயற்்்க வாழ்விற்கு 
ெதைா து்ணபுரிநது த்காண்டிருநதைன. 
இதததைாழில்்க்ள இவர்கள தைங்களு-
்டய வாழ்வியலுக்கா்கமவ தெய்தைனர. 
அனறு இவர்கள வரததை்க மநாககில், 
இத ததைாழில்்க்ளச் தெய்யவில்்ை. 
எளி்மயும், இரெ்னயும், எழிைாரநதை 
பண்பாட்டுக கூறு்களும் உளள ததைாழில்-
்களா்கமவ இ்வ்கள இருநதைன. இத-
ததைாழில்்கள தைங்க்ள வாழ்வககும் 
இ்்றவனின நனத்கா்ட்களா்கமவ 
்கருதினர.  

-“கிழககிைங்்க நாட்டுப்பு்ற முஸ்-
லிம்்களின பூரவீ்கமும் வாழ்வும் வாழ்-
வாதைாரங்களும்” பக 30-31 (2013)  

இநதைப் பினனணியில் தைன மண்்ண 
்வதது மூனறு நாவல்்கள ப்டத-
திட்ட அநதை வாலிபப் பிள்ளயின 
நாவதைான்்றப் புரட்டினால் அவரது 
கிராமம் பற்றி உருகிக ்க்ரவ்தை பை 
இடங்களில் ்காணைாம். நம் தநஞெங-
்களிலும் உதிரம் த்காட்டத துவஙகுகி்றது.  

“எனது மண்ணின ்கண்ணீரக்க்தை” 
எனறு ஆரம்பிதது அவர பதிததிருப்-
ப்வ.  

எனது மண்ணின ்கண்ணீரக்க்தை  
‘இயற்்்க வளங்களினால் அழ-

குதபற்று வநதைா்ர வாழ்வககும் 
சிங்கார ஊர ஒலுவில்’ எனறு எம் 

முனமனார்களால் பு்கழப்பட்ட ஒலுவில் 
எங்கள கிராமம், எங்கள மண், இனறு 
அழுது அழுது ்கண்ணீர வடிககி்றது. தைன 
்கனவு ்க்ைநதை நி்ையில் ஏமாநது 
்க்ரகி்றது.  

‘மதைா்றாப்பாடு’ இநதை ஊரின தபருங-
்கனவு. மதைா்றாப்பாடு பிடிதது தெல்வம் 
த்காழிததை ஊர இது.

து்்றமு்க நிரமாணமும் அதைனால் 
உண்டான ஓயாதை ்கடைரிப்பும் அதி்க-
ளவான எங்கள நிைங்க்ள விழுஙகி-
விட்டன. வளங்க்ள அழிததுவிட்டன. 
மீனபிடிககு உ்ை்வததுவிட்டது. 
மபாராட்டங்களும் அ்மதிப்மபரணி-
்களும் தெவிடன ்காதில் ஊதிய ெங-
ம்கா்ெயாகிவிட்டது. ஆதைைால் இநதைக 
கிராமததின அழு்்க, புைம்பல், ஏக்கம் 
ஏமாற்்றம், எனது மூன்றாவது நாவைா்க 
எழுநது வருகி்றது.  

மதைா்றாப்பாடு பிடிததை ்கடலிடததில் ்கற்-
பா்்ற்கள த்காட்டிககிடககும் மொ்கக 
்க்தை இது.  

விடிவு மதைடும் ஒலுவில் மக்களின 
உணரதவாலி இது.  

இப்மபாது புரிநதிருககும் கிராமததின 
தபயர எதுதவனபது! தைன ஒலுவில் 
மண்ணின அவைத்தை எழுததிமை 
நி்ையா்கப்பதிததிட்ட ப்டப்பாளர மே. 
வஹாப்தீன ஒரு பட்டதைாரி ஆசிரியர, 
நாவைாசிரியர, ்கவிஞர எனபதுடன 
ஒலிபரப்பாளர (பி்்ற பண்ப்ை)  

அவரது ‘மதைா்றாப்பாடு’ நாவலின 
189 பக்கங்களில், தைானும் தைன கிராம-
மும் அழிநது த்காண்டிருப்ப்தை ஆதைார-
மா்கப் பதிததிருககி்றார.  

ஏற்்கனமவ, தைன முதைல் நாவல் ‘்கை-
வங்கட்டி்கள’ மூைம் ஒலுவில் து்்றமு்க 
நிரமாணததின மபாதும், சுனாமிப் மபர-
ழிவின மபாதும் ஒலுவில் அ்டநதை அவ-
ைத்தை தவளிச்ெமிட்டிருககி்றார.   

மற்றுதமாருவர, அவர மமனாள 

தமாழிதது்்றததை்ைவரா்கக கிழககுப் 
பல்்க்ைக்கழ்கததில் ்கட்மயாற்றி-
யவர, மபராசிரியர தெ. மயா்கராொ, 
ஒலுவில் அவைம் பற்றிப் பதிவிட்டுளள-
தும் தநஞசிலிட்ட முளளா்கத ்தைக்கக 
கூடியது.  

‘முஸ்லிம் மக்களது ம்்றநதை 
மதைசியத தை்ைவர ்கைாநிதி எம்.எச்.எம். 
அஷ்ரப் அவர்கள அரசியல் ததைா்ை-
மநாககுடனும் ொணககியததுடனும் 
தெயற்பட்டு ஒலுவில் பிரமதைெததில் 
து்்றமு்கம் ஒனறு அ்மப்பதில் நாட்-
டஙத்காண்டார. தெயற்பட்டார, து்்ற-
மு்கம் ஒன்்ற அ்மப்பதில் தவற்றி 
்கண்டார. ெததிரசிகிச்்ெயில் தவற்றி 
தபற்்றாமர தைவிர (்கப்பல்்களின வரவு 
தெைவு என்ற) மநாயாளிககு உயிரத்கா-
டுக்க அவரால் இயைவில்்ை.  

்கப்பல்்களின மபாககுவரததைால் இப்-
பிரமதைெப் தபாருளாதைாரம் வளம்தபறும் 
என்ற ்கனவு நனவா்கவில்்ை. மீனபி-
டிதததைாழில் ஈடுபடும் ஒலுவில் பிரமதைெ 

மக்களது தபாருளாதைார நி்ை முனன-
்ரவிட மமாெமாகியது.  

ஒலுவில் து்்றமு்கம் ்கட்டப்பட்ட-
மபாது மண் மதைாண்டப்பட்ட்மயால் 
தினமும் ்கடைரிப்பு ஏற்பட்டது. ததைன-
்ன்கள பாறி விழுநதைன. நிைம் 
விழுங்கப்பட்டது. ‘்க்ரவ்ை’ அள-
ளுப்பட்டு மாயவ்ை வநது மெரநதைது. 
்கற்குவியல்்கள மீனபிடிப் படகு்க்ளச் 
சி்தைததைன. ஆ்க, மீனபிடிததைலினூடா்க 
தினமும் வநதுமெரநதை வருமானம் ்காவு-
த்காளளப்பட்டது.  

தினமும் உருவாகிய மபரவை அ்ை-
்களில் மீனபிடித ததைாழிைாளர்கள மட்-
டுமனறி, முதைைாளி்களும் மூழ்கினர. 
அ்ை்களுககு ஓய்வு கி்டக்கமவ 
இல்்ை. வரக்கமபதைமினறி ஒலுவில் 
பிரமதைெ முஸ்லிம் ெமூ்கததினர அ்ன-
வரும் ்கடலில் மூழ்கினர’.  

- ஆ்க தமாததைததில் இநதை 2020ல் 
மற்த்றாரு புதிய ஆட்சி மைரநதுளள 
மநரததில், கிழககிைங்்கயின அரசி-
யல் சுழற்சியில் ப்ழய மு்கங்களுடன 
புதிய மு்கங்களும் ்காட்சி த்காடுககி்ற 
்காை்கட்டததில், ஒலுவில் த்காஞெம் 
த்காஞெமா்க அழிவிலிருநது தைப்பி 
‘்க்ரமெருமா’ எனப்தைக ்காைம்கள 
நமககுக ்காட்டுவாளா்க.  

அதுவ்ர, ஒரு ்காை ஒலுவில் ்கடற்-
்க்ரயிலிருநது ்கடலில் அக்க்ர 
மபாமனார நாவு்களில் நாளில் 
ஒரு தைட்வயாவது ஒலிததை இநதைப் 
பாட்ை அ்ெமபாடுமவாம். ஆதைங்கம் 
தைணிமவாம்.  

ஐமயாடா வ்ை...  
ஆமடாடா... வ்ை...  
ொலுவ ்காட்்றான தைண்டயல்...  
ெளளயிம் தைளளிற்ரான தைண்டயல்...  
அளளி இழுங்கடா தைம்பி்காள...  
அல்ைாவும் தைநதிற்ரான ஏ்ழககு...  
புளளுமடிககிது பாருடா...  
தபாததி இழுங்கடா ெளளய...  
தவளளி ததைரியிது பாருடா...  
தவற்றி நமககினு அளளுடா...  
குடல் த்காதிககிது... பாருடா...  
சுறுக்கா இழுங்கடா ெளளய...  
மடிதைாஙகி த்காண்டாடா மம்மமதைா...  
மைமபாை வருகிது மீனமடி...  
ஏமைமைா வ்ை...  
பாடல் உதைவி:
மீ இஸ்மாதைப்்ப 
(்க்ரததைண்டயல்), நிநதைவூர   
(பனனூைாசிரியர எஸ். முதது மீரான 

நூலில் ்காணப்படுவது அவருககும் 
நனறி).   

“தைமிழ்நாடு முனமன்ற மவண்டுமா-
னால் ஒவதவாருவரும் அப்துர ்றஹீம் 
எழுதிய நூல்்க்ளக ்கட்டாயம் படியுங-
்கள” எனத தைமிழ்க முனனாள முதைல்-
வர, மபரறிஞர அண்ணாது்ர எம்.ஏ. 
பகிரங்கமா்க ஒருவ்ரச் சுட்டிக்காட்டி-
னார.  

அநதை ஒருவர எம்.ஆர.எம். அப்துர 
்றஹீம். இனறு இருப்பாராயின அ்க்வ 
98! (27.04.1922)  

தைமிழில் முதைன முதைல் சுயமுன-
மனற்்ற, தைனனம்பிக்்க தைரும் வாழ்-
வியல் நூல்்க்ள அறிமு்கப்படுததிய 
முனமனாடி அவர. சுமார 65 ஆண்டு-
்களுககுமுன தைன பணி்ய ஆரம்பிததை-

வர விட்டுச் தெனறிருககும் ஒரு சிறுபட்-
டியல் இது.  

வாழ்க்்கயில் தவற்றி – வாழ்்வத 
துவஙகு- வாழ்வது ஒரு ்க்ை - வாழ்வின 
ஒளிப்பா்தை -வாழ்வின வழிதது்ண- 
விடாமுயற்சி தவற்றிககு வழி - வியாபா-
ரம் தெய்வது எப்படி? விளக ம்கற்றும் 
விளககு - தவற்றியின இர்கசியம் – 
தவற்றியும் மகிழ்ச்சியும் மபான்ற நாற்-
பதுககும் மமற்பட்ட்வ.   

இநதை வ்்கயில், வடபுை யாழ். 
மண்ணின ்மநதைர்கள ‘வாழ்க்்கயில் 
தவற்றி’ ‘வாழ்வது ஒரு ்க்ை’ இரண்-
்டயும் பைதைட்வ படிததைவர்கள, பாடம் 
தெய்தைவர்கள! (வாழ்க்்கயில் தவற்றி’ 
இதுவ்ரயில் 20ககும் மமற்பட்ட மறுப-
திப்பு்க்ளக ்கண்டுளளது’   

60்களின ஆரம்பததில், சுமார 
38ஆம் அ்க்வயில் அவரது இைங-
்்கப் பயணம் பதது நாட்்கள வ்ரயில்.  

நமது மூததை ‘தின்கரன’ நாமளடு, 
ஒரு து்ணததை்ையங்கமம எழுதி 
தபரியததைாரு த்கௌரவத்தை முனபக-
்கததில் வழஙகியது. (நான அப்மபாது 
வததை்ள நிருபர).  

ஓர இைங்்க வரமவற்புக கூட்டத-
தில் மபசி முடிததைதும், ஓடிப் மபாய் 
வாெ்கர ஒருவர ்கட்டிததைழுவி முததுமாரி 
தபாழிநதை ெம்பவமும் நி்கழ்நதிருக-
கி்றது.  

அவரதைம் ஒப்பற்்ற ‘இள்மயும் ்கட-
்மயும் அறிவாரநதை நூலில் இ்ளய 
தை்ைமு்்ற்கள குறிதது ஆதைங்கப்பட்-
டுப் பதிநதிருப்ப்வ அச் தொட்டா்க 
இநதை 2020லும் தபாருநதுவது அதிெ-
யததிலும் அதிெயம்!  

இனிப்பு

கசப்பு

யார் வழிப்படுத்துவது இந்த
்தலைலைகலை?

கருணாகரன்...?

விக்கினேஸவரனின்
உலரலய ஹன்்ாட்டில் ்பதிவு 
ச்யவது ்தவறு என்்பன்தாடு
பிரச்சிலே முடிநதுவிடாது. அல்த 
்பதிவு ச்யயாைல் கூட விட்டு 
விடைாம். அல்ைது இைஙலகயின்
பூர்விகக்குடிகள் யார் என்்பது 
என்்பது ச்தாடர்பில் ்தனியாகனவ 
ஆயிரம் அைர்வுகலைப
்பாராளுைன்்றத்தில் நடத்தி விடைாம். 
இது இேபபிரச்சிலேலயத்
தீர்ப்ப்தற்கு எந்த வலகயில் 
உ்தவும்? என்று நாம் னகட்டுப
்பார்க்க னவண்டும்.



ஜூலை 1983 கைவரத்தின் பின்்னர் தமிழ்-
நாடு சென்று குடியேறிே   மலைேக 
மககள் வறுலமோல் வாடிக கூனிககு-

றுகி உரிலமகளும் உணர்வுகளும் அற்ற நிலையில் 
ஒடுககப்பட்டிருநத சூழலில் எஸ். திருசசெநதூரன் 
தாேகம் திரும்பிே அநத மககளுககாக யகாத்தகிரி-
யில் அளப்பரிே யெலவகலளச செய்து சகாண்டி-
ருநத காைத்தில் 2001ஆம் ஆண்டு மார்ச மாதம் 
31ஆம் திகதிேன்று திருசசியில் அமரரா்னார்.   
தமிழ் நாட்டில் வாழ்நத காைத்தில் அமரரா்ன 
சொல்லின் செல்வர் இர. சிவலிஙகத்துடன் 
இலணநது ஓோது செேற்பட்டார்.  

நீைகிரி மாவட்டத்தில் யகாத்தகிரியில் வாழ்நத 
தாேகம் திரும்பியோர்  இைஙலக அகதிகளாக 
அலழககப்பட்டு துன்புறுத்தல்களுககும் ்பகிஷ்-
கரிபபுககும் உள்ளா்ன காைத்தில் அவர்களுலடே 
நைவுரிலமகலளயும் குறிப்பாக வீட்டு வெதிக-
லளயும்   யமம்்படுத்தி ்பாதுகாககும் ச்பாருட்டு 
சிவாவும் திருசசெநதூரனும் தீவிரமாகச செேற்பட்-
ட்னர்.   

இவவா்றா்ன ய்பாராட்டத்தில் இநதிே மத்திே 
உேர் அதிகாரிகளுடன் ஏற்பட்ட முரண்்பாட்டால் 
இர. சிவலிஙகம் 1993ஆம் ஆண்டு ஒகஸ்ட் மாதம் 
முதல் சதாடர்நது 120 நாட்கள் 
கடும் சில்றவாெம் அனு்பவிகக 
யவண்டி யநர்நதது.  அபய்பா-
சதல்ைாம் இர. சிவலிஙகத்து-
டன் யதாயளாடு யதாள் நின்று 
உலழத்தவர் அமரர் எஸ். திருச-
செநதூரன். தாேகம் திரும்பியோருககாக 

மககள் மறுவாழ்வு மன்்றம், ஐைன்ட்ஸ் 
டிரஸ்ட் ய்பான்்ற அரெ ொர்்பற்ற அலமபபுக-
களில் ்பணிோறறித் தாேகம் திரும்பியோ-
ரின் நைன்களில் த்னது இறுதி மூசசுவலர 
அககல்ற செலுத்தி்னார்.   

தமிழகத்தில் இவவா்றா்ன உேர்நத 
ெமூகப ்பணிலே ஆறறிே எஸ். திருசசெந-
தூரன் அதறகா்ன அடித்தளத்லத மலைே-
கத்தில் அலமத்துக சகாண்டவர்.  கண்டி,   
கைகா வீசு மநதிரமாலை யதாட்டத்தில் 
1936 ஆகஸ்ட் 30ஆம் திகதி பி்றநதார்.  
உேர் கல்விலே ோழ். இநதுக கல்லூரியில் 
்பயின்று ்பட்டப்படிபல்ப சென்ல்ன கிறிஸ்-
தவக கல்லூரியில் நில்றவு செய்த திருசசெந-
தூரன் 1959இல் ஹட்டன் புனித ச்பாஸ்யகா 
கல்லூரியிலும் பின்்னர் லஹைன்ட்ஸ் கல்லூரியில் 
1.4.1971 முதல் 31.3.1976 வலர அதி்பராகவும் 
்பணிோறறி்னார்.   இன்று ஏராளமா்ன மலைேக 
மாணவர்கலள ்பல்கலைககழகத்திறகு அனுபபிக 
சகாண்டிருககும் ஹட்டன் லஹைன்ட்ஸ் கல்லூரி-
யின் இன்ல்றே வளர்சசிககாக உலழத்தவர்களில் 
பிரதா்னமா்னவர் திருசசெநதூரன். இககல்லூரிககாக 
கல்லூரி கீதத்லத இேறறிேயதாடு க.ச்பா.த உேர்த-
ரத்தில் வர்த்தகம், விஞ்ா்னம் ஆகிே பிரிவுகலள 
ஏற்படுத்தி்னார்.    ஹட்டன் 

பிரயதெ ஆசிரிேர்கலள ஒன்றிலணத்து ஆசிரிேர் 
தி்னத்லதக சகாண்டாடிேயதாடு கல்லூரியின் 
ச்பளதீக வளஙகலள யமம்்படுத்த ்பை கட்டடஙக-
லளயும் நிறுவி்னார்.  

ஆசிரிேர், அதி்பர் ்பணியோடு கலை இைககிேப 
்பணியில் மிகுநத ஈடு்பாடு சகாண்டவராக 

திருசசெநதூரன் விளஙகி்னார். 1960 
கல்கி ெஞசிலக நடத்திே சிறுக-

லதப ய்பாட்டியில் 'உரிலம 
எஙயக' என்்ற கலதககா்ன 

்பரிசு ச்பற்றலம மூைம் 
ம ல ை ே க த் தி ற கு 

ச்பருலம யதடித்தநதார். 
ய்பாட்டிக கலதயோடு நின்றுவிடாமல் சதாடர்நது 

எமககுக கலதகலள எழுதிக சகாண்டிருஙகள் 
என்று கல்கி ஆசிரிேர் ரீ. ெதாசிவம் 12.1.1961 இல் 
அவருககு எழுதிே கடிதத்தில் குறிபபிட்டிருநதார்.  
வீரயகெரி, சிநதாமணிப ்பத்திரிலககளில் ்பை சிறுக-
லதகள் எழுதிே எஸ். திருசசெநதூரன் மலைநாட்டு 
எழுத்தாளர் மன்்றம் 1963 ஆரம்பித்தய்பாது அதன் 
முதைாவது தலைவராக 1967 வலர ்பணிோறறி்னார்.  
நாடகத்துல்றயில் மிகுநத ஈடு்பாடு சகாண்டிருநத 
திருசசெநதூரன் நாட்டார் கலைோ்ன காமன்கூத்லத 
நவீ்ன மேப்படுத்தி சகாழும்பில் யமலடயேறறி-
்னார்.  சகாழும்பு ்பல்கலைக கழகத்தில் நாடகமும் 

அரஙகிேலும் என்்ற துல்றயில் ்பட்ட யமற்படிபபு 
டிபயளாமா ொன்றிதழ் ச்பறறு சதாழில்முல்ற 
யதர்சசி ச்பற்றார்.  இத்னால் அவர் ஏராளமா்னவர்-
களுககு நாடகத்துல்றயில் ்பயிறசி வழஙகி்னார்.  
'சிலைகள்' என்்ற நாடகத்தில் நடித்தயதாடு தாளைே 
நாடகஙகலளயும் சநறிப்படுத்தி்னார்.   

(21்பககம் ்பார்கக)
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புதிே அரொஙகத்தின் கீழ் 
வீடலமபபு மறறும் 
ெமுதாே நைன்புரி இரா-

ஜாஙக அலமசெராக ஜீவன் 
சதாண்டமான் ச்பாறுப-
ய்பறறுள்ளார். இதல்னே-
டுத்து ச்பருநயதாட் டப 
்பகுதிகளில் சதாடர் மாடி 
வரிலெ வீடுகள் அலமக-
கும் திட்டம் முன்ச்னடுக-
கப்படும் நகர்வுகள் ்பறறி 
கருத்தாடல்கள் இடம்-
ச்பறறு வருகின்்ற்ன.   

மலைேகத்தில் தனி 
வீ ட் டு த் தி ட் ட த் ல த 
ஆரம்பித்து முடிநதவலர 
அதல்ன செேல்்படுத்தி 
வநதவர் முன்்னாள் 
அலமசெர் ்பழனி 
திகாம்்பரம். இவர் மூைம் 9000 வலர-
யிைா்ன தனிவீடுகள் அலமககப்பட்-
டதாக கூ்றப்பட்டது. இநதிே அரொங-
கம் 4000 வீடுகலள நிர்மாணிககும் 
ச்பாறுபபில்னயும் அவர் ஏறறிருநதார். 
எதிர்்பார்த்த இைககில்ன இத்திட்டம் 
அலடேவில்லை என்்பது உண்லம. 
அயதயநரம் முடியும் தருவாலே எட்டிக 
சகாண்டிருககும் வீடுகள், ்பாதிவலர 
அலமககப்பட்டலவ, அடிககல் நாட்-
டப்பட்டலவ என்று நூறறுக கணககில் 
யதஙகி நிறகின்்ற்ன.   

இநநிலையில் மாடிவீட்டுத்திட்டம் 
ஆரம்பிககப்படுமாயின் எஞசியிருப-
்பலவகளின் கதி என்்னவாகும் என்்ற 
யகள்வி எழுகி்றது. தவிர, மாடிவீட்-
டுத் திட்டம் ச்பாருத்தமாக இருக-
குமா? என்னும் குழப்பமும் உள்ளது. 
முன்்னாள் அலமசெரும் தமிழ் முற-
ய்பாககுக கூட்டணியின் தலைவரும் 
நுவசரலிோ மாவட்ட ்பாராளுமன்்ற 
உறுபபி்னருமா்ன ்பழனி திகாம்்பரம் 
அண்லமயில் கருத்து சதரிவித்திருந-
தார்.   

மாடி விட்டுத் திட்டம் எநதவலகயி-
லும் ஏறபுலடேதல்ை என்்பது அவரது 
வாதம். தவிர எஞசியிருககும் தனி 
வீட்டு யவலைகலள அரொஙகத்தி-
டம் நிதிலே யகாரி நில்றவு செய்ே 
யவண்டும் என்றும் அவர் புதிே இரா-
ஜாஙக அலமசெருககு யவண்டுயகாலள-
யும் விடுத்திருநதார்.   

அவர் சுட்டிககாட்டியுள்ள இரு விட-
ேஙகளுயம பு்றநதள்ள முடிோதலவ. 
ஆராேப்படவும் அவசிேமா்ன ஏற்பா-
டுகலளச செய்ேவும் யவண்டிேலவ. 
்பைரும் தனி வீடு ்பறறி ய்பசிேச்பா-
ழுது இ.சதா.கா. மாடிவீடு ்பறறியே 
பிரஸ்தாபித்து வநதிருககி்றது. கடநத 
யதர்தல் காைத்திலும் இம் மாடிவீட்டு 
திட்டத்லதயே முன்லவத்தது. தவிர, 
ஜ்னாதி்பதி யகாட்டா்பே ராஜ்பக்ஷ, பிரத-
மர் மஹிநத ராஜ்பக்ஷ இருவருயம இயத 
சகாள்லகலேயே சகாண்டிருககின்்ற-
்னர்.   

2004 இல் முதன் முதைாக மாடி 
வீடு முல்றலம அமுலுககு வநதது. 
அபய்பாலதே அலமசெர் ஆறுமுகன் 
சதாண்டமாய்ன அதல்ன முன்ச்ன-
டுத்திருநதார். அன்று ரணில் விகரம-
சிஙக பிரதமர். ஹட்டன் வ்னராஜா, 
லிநதுலை, சஹன்ய்பால்ட், கயராலி்னா 
ய்பான்்ற யதாட்டஙகளில் மாதிரி மாடி 
வீடுகள் உருவாககம் ச்பற்ற்ன. உட்னடி-
ோகயவ இம்மாடி வீடுகள் திட்டத்துககு 
எதிர்பபும் எழாமல் இல்லை. சிவில் 
அலமபபுகள் இதில் கரிெல்ன காட்டி்ன. 
விடேம் ஐ.நா.வலர ய்பா்னது. ஐ.நா. 
வியெட ஆய்வாளர் மிைன் யகாத்தாரி 
இைஙலக வநது சதாடர்மாடி வீடுகள் 
குறித்து ஆய்வு செய்தார்.   

அதன்்படி ைேன் வீடுகளுககு 
மாற்றாக இம்மாடி வீடுகள் 

அலமே மாட்டாது என்னும் அதிரடி 
அறிகலகலேச ெமர்பபித்தார். இவ 
வீடலமபபுககுப ்பேன்்படுத்தப்படும் 
இடப்பரபபு எவவிதத்திலும் ய்பாதுமா-
்னதல்ை என்்பது அவரது அறிகலகயின் 
ஓர் அம்ெம். அபய்பாலதே அரொஙகம் 
யவறு வழியின்றி அநத அறிகலகலே 
ஏறறுக சகாண்டு மாடிவீட்டுத்திட்-
டத்லத நிறுத்தி லவத்தது. அத்துடன் 
ச்பருநயதாட்ட வீடலமபபுககாக 10 
ய்பர்செஸ் காணி என்னும் சகாள்லக-
லேயும் அறிவித்தது.   

அதன் பின்்னர் ஆட்சிககு வநத 
மஹிநத ராஜ்பக்ஷ தலைலமயிைா்ன 
அரொஙகத்திலும் ஆறுமுகன் சதாண்ட-
மாய்ன அலமசெரா்னார். அவர் மீண்டும் 
மாடி வீடலமககும் திட்டத்லதத் 
சதாடர முல்னநதார். ஆ்னால் மககள் 
ஆதரவின்லமோலும் சிவில் அலமபபு-
களின் சதாடர்சசிோ்ன ய்பாராட்டஙக-
ளாலும் அதல்ன முன்ச்னடுகக முடிோ-
மல் ய்பா்னது.   

இககாைப்பகுதியியையே ச்பருந-
யதாட்டஙகளில் தனி வீடு நிர்மாணம் 
்பறறிே விழிபபுணர்வு யமயைாஙக 
ஆரம்பித்திருநதது. ைேன் வாழ்கலக 

முல்றலம என்்பது ஒரு ொ்பகயகடா-
கயவ காணப்படுகி்றது.   

ஓரு ைேன் அல்றயில் ஒயர குடும்்பத்-
லதச யெர்நத 7 ய்பர் வாழயவண்டியுள்-
ளது. இத்தல்னககும் ஒரு அல்றயின் 
நீைம் 12X10 (120 ெதுர அடி) என்்ற 
அளவியையே காணப்படுகின்்றது. 
ச்பறய்றார், சின்்னஞசிறுசுகள், மழலை-
கள் கர்பபிணிப ச்பண்கள், யநாோ-
ளர்கள், வயோதி்பர்கள், ்பாடொலை 
செல்லும் மாணவர்கள், திருமணம் 
முடித்த தம்்பதியி்னர், திருமண வேலத 
எட்டிக சகாண்டிருப்பவர்கள், ்பருவம-
லடநத, ்பருவமலடேத் தோராக உள்ள 
இளம் ச்பண்கள் என்று ்பல்யவறு 
நிலையில் உள்ளவர்கள் மிகசசிறிே 
அல்றயில் வாழ்வது என்்பது அனு்ப-
வித்து ்பார்த்தவர்களுகயக புரிேககூடிே 
தர்மெஙகட நிலைலமோகும். இதன் 
மூைம் ஐ.நா. பிரகட்னத்தின் வாழ்வி-
டம் ெம்்பநதமா்ன உறுபபுலர மீ்றப்படு-
கி்றது.   

ஒவசவாருவருககும் வீடு, உணவு, 
உலட, மருத்துவ வெதிகள் அத்திோவ-
சிேம் என்று வலியுறுத்தப்படும்ய்பாது 
மலைேகத்லதப ச்பாறுத்தவலர இநத 
உரித்துடலம மறுககப்படுவது குறிபபி-
டத்தககது. ஒவசவாரு வருடமும் ஒக-
யடா்பர் மாதம் உைக குடியிருப்பாளர்கள் 
தி்னம் சகாண்டாடப்பட்டு வருகின்்றது. 
1986 ஆம் ஆண்டியையே அதறகா்ன 
பிரகட்னம் ஐ.நாவால் சவளியிடப்பட்-
டது. வாழ்விடம் என்்பது எ்னது உரிலம 
என்்ற யகாட்்பாட்டின் அடிப்பலடயில் 
சவளியிடப்பட்ட ஐ.நா. ொெ்னம் 
(25வது உறுப-

புரிலம) இைஙலக அரொஙகஙகளால் 
பின்்பற்ற்பட்டும் வருகின்்ற்ன. ஆ்னால் 
ச்பருநயதாட்ட மககளுககா்ன வாழ்விட 
வெதிகள் மட்டும் கண்டுக சகாள்ளப்ப-
டாமயை விடப்பட்ட்ன. முன்பு யதாட்ட 
நிர்வாகஙகளின் கீழ் இருநத ைேன் நிர்-
வாகம் பின்்னர் யதாட்டக கூட்டு்றவு அபி-
விருத்தி ெஙகத்தின் கீழ் வநதது. எனினும் 
யதாட்ட நிர்வாகயம அதன் மீது அதிகா-
ரம் செலுத்துகின்்றது என்்பயத உண்லம.   

எனினும் கிராம வீடலமபபுத் திட்-
டஙகளுககாக யதாட்டக காணிகள் 
சுவீகரிககப்படுவதறகு யதாட்ட நிர்வா-
கஙகள் ஒத்துலழபபு வழஙகயவ செய்-
கின்்ற்ன. முன்்னாள் ஜ்னாதி்பதி ஆர். 
பியரமதாெவின் ஆட்சிக காைத்தில் ஆயி-
ரககணககா்ன யதாட்டக காணிகள் துண்-
டாடப்பட்ட்ன. அலவ ெகை அடிப்பலட 
வெதிகளுடன் சிஙகள கிராமஙகளாக 
உருவாககப்பட்ட்ன. எனினும் பியரம-
தாெவின் வீடலமபபுத் திட்டத்தின் கீழ் 
மலைேகம் சகாண்டு வரப்படாமயை 
ய்பா்னது. மலைேக நகர ்பகுதிகலளச 
யெர்நத 20 குடும்்பஙகளுககு மட்டுயம 
வீடுகள் கிலடத்த்ன.   

முன்்னாள் ஜ்னாதி்பதி ெநதிரிகா இவ-
விடேத்தில் சிறிது அககல்ற சகாண்-

டிருநதார். 1994இல் ்பதவியேற்ற அவர் 
யதாட்ட மககளின் குடியிருபபுப பிரச-
சில்னககுத் தீர்வுகாணும் யநாககில் 
யவலைத்திட்டம் ஒன்ல்ற அறிமுகம் 
செய்து லவத்தார். 7 ய்பர்ச காணி இைவ-
ெமாக வழஙகப்பட்டு அதில் வீடுகலள 
அலமத்துக சகாள்ளும் யோெல்னலே 
அவர் சகாள்லக ரீதிோக ஏறறுக 
சகாண்டார். யதாட்டபபு்ற வீடலமப-
புப பிரதிேலமசெராக ்பதவியேறறுக 
சகாண்ட அமரர் ச்ப. ெநதிரயெகரன் 
இதில் ஆர்வத்துடன் செேற்பட்டார். 
20,000 வீடுகள் என்்பது இைககா்னாலும் 
கூட கட்டி முடிககப்பட்டலவ 6000 
வீடுகள் மட்டுயம. இதறகாக 600 ஏககர் 
நிைமும் ஒதுககப்பட்டது. இலவ சுே 
உதவி வீடலமபபுத் திட்டம். 30,000 
ரூ்பா கடன் வழஙகப்பட்டது. 15 வருட-
காைத்தில் மீள் செலுத்தி முடிககப்பட 
யவண்டும் என்்பது நி்பநதல்ன. இது 
பூர்த்திோ்னதும் காணிககா்ன உறுதிப்பத்-
திரம் வழஙகப்படுசம்ன கூ்றப்பட்டது. 
ஆ்னால் கடன் மீள் செலுத்தல் முடிவ-
லடநது ்பை வருடஙகள் ஆகிவிட்ட்ன. 
இதுவலர உறுதிப்பத்திரம் ஏதும் வழங-
கப்படவில்லை.   

இதறகு முன் 2010இல் ஆறுமுகன் 
சதாண்டமான் 25 தனி வீட்டுத் சதாகு-
திகலள சகாட்டகலை பிரயதெத்தில் 
அலமத்துக சகாடுத்ததாக தகவல் சவளி-
ோகியிருநதது. ச்பருநயதாட்ட சதாழி-
ைாளர்கலளப ச்பாறுத்தவலர யதாட்டத் 
சதாழிலில் ஈடு்பட்யடாரும் சதாழிைா-
ளர்களாக இல்ைாதவர்களும் அஙகு 
வசிப்பது சதாடர்பில் எவவித ெட்டரீ-
தியிைா்ன ஏற்பாடுகயளா ்பாதுகாபய்பா 
இல்லை என்்பது குறிபபிடத்தககது. 
எனினும் நாகரீக மாற்றஙகளின் அடிப்ப-
லடயில் தனி வீடு என்னும் யகாரிகலக-
ோ்னது வலுச்பறறுள்ளது. சகாள்லக 
ரீதியில் ச்பரும்்பான்லமயி்ன தலைவர்க-
ளும் ஏறறுகசகாண்டுள்ளார்கள். ஆ்னால் 
சவளிப்பலடோ்னதும் ெட்டரீதிோ்னது-
மா்ன வீடலமபபுக சகாள்லககள் உள்-
வாஙகப ்படாமயை உள்ளது.   

இன்று சதாடர்சசிோக ச்பருநயதாட்-
டப ்பகுதிகளில் தீ வி்பத்துகள் இடம் 
ச்பறுவது ெர்வொதாரணமாகிவிட்டது. 
்பாதுகாப்பற்ற சதாடர் வரிலெ வீடுகயள 
இவவாறு ்பறறி எரிகின்்ற்ன. சதாழிைா-
ளர்கள் ்பாடு்பட்டு யெர்த்த ்பாத்திர ்பண்-
டஙகள் ்பாழாகின்்ற்ன.   

                 (21 ்பககம் ்பார்கக)

ஓர் அலசல்

'மாடிவீட்டுத்திட்்டம் நட்டமுடைக்கு
வருமாயின் அன்று ஐ.நா. வீடு
சம்்பந்தமான  ஆயவாளர் வி்தந
துடைத்்த குடை்பாடுகள் கடளயப்
்படுமா? முக்கியமாக ஒவ்வாரு  
வீட்டுக்குமான இ்டவசதி விஸ்த
ரிக்கப்்படுமா? மைணமட்டயும் 
்்தாழிலாளி ஒருவரின்  உ்டடல 
மரியாட்தக்காக டவக்கக்கூடிய 
அளவுக்கு இ்டவசதி இலடல என்ை
சமாசசாைம்  கவனத்துக்கு எடுக்
கப்்படுமா? இ்தனு்டன் மலசலகூ்ட 
வசதி நவீனத்துவ முடையில  
ஏற்படுத்தி ்தைப்்படுமா?'

இ.த�ொ.கொ.வும் அ�ன் 
மொடி வீட்டுத் திட்்டமும்   

மலலநாட்டு எழுத்ாளர் மன்ற ஆளுலமகள்

மலைநாட்டு எழுத்ாளர் மன்ற 
்லைவராகத திகழ்ந் 

எச. எச. விக்கிைமசிஙக...
  wickrama_sl@msn.com

்பன். ்பாலா ...

எஸ். திருச்செ்நதூரன

ஒரு ெமேத்தில் 
எம்லம ஆண்ட பிரிட்டிஷ் 
சகாைனி ஆட்சிலே அவவப-

ய்பாது திட்டித்தீர்ப்பது எமது வழலமோ்னா-
லும் நாட்லட வளம் சகாழிககச செய்-
ததில் அவர்களது ்பஙகளிபல்ப நாம் 
ம்றநதுவிட முடிோது. சிை விஷேங-
கலள எடுத்துக சகாண்டால் சவள்-
லளககாரய்ன யதவைாம் எ்ன நில்னக-
கத் யதான்றும்.   

பிரிட்டிஷ் கம்்பனிகளின் ்பராம-
ரிபபில் ச்பருநயதாட்டஙகள் இருநத-
ய்பாது சதாழிைாளர்களுககு ெத்தா்ன 
சமாசலெ, யகபல்பக கழி, மாசி, 
்பருபபு என்்ப்ன உணவாக வழஙகப-
்பட்ட்ன. குடியிருபபு வாெல் முற்றம் 
கூட்டிபச்பருகக ஆள் நிேமிககப்பட்-
டிருநதார். மைெைகூடம் துபபுரவு 
செய்ேவும் ஆள் இருநதது. ஆலட 
சவளுகக, சிலக அைஙகாரம் செய்ே 
ஆட்கள் நிேமிககப்பட்டிருநத்னர். 
கம்்பனி காைத்தில்தான் யதாட்ட 
டிஸ்ச்பன்ெரி, லவத்திேொலைகள் 
தி்றககப்பட்ட்ன. மருத்துவர்கள் நிே-
மிககப்பட்ட்னர். இபய்பாது அநத 
வெதிகளில் எத்தல்ன இபய்பாதும் 
சதாழிைாளர்களுககுக கிலடககின்-
்ற்ன? கிலடககும் வெதிகளின் தரம் 

என்்ன என்்பலதயும் சிநதித்துப ்பார்கக 
யவண்டும்.  இபய்பாது புபபுரஸ்்ஸ ஸ்-
சடைன்ய்பர்க கநதைா யதாட்ட லவத்-
திேொலைலே எடுத்துகசகாள்யவாம். 
இஙயக காணப்படும் லவத்திேொலை 
எப்படி இ்றஙகி இபய்பாது ஒரு மருந-

தகமாக மட்டுயம 
செைாறறி வருகி்றது. 

இத்யதாட்டம் புபுரஸ்்ஸ நகரில் 
இருநது 14. கி.மீட்டருககு அப்பால் 
அலமநதுள்ளது. யதாட்டத்துககா்ன 
்பாலத கரடுமுரடா்னது. ஆட்யடாவில் 
்பேணிப்பதாக இருநதால் நூறு முதல் 
150 ரூ்பா வலர அ்றவிடுவார்கள். 
இத்யதாட்ட ஆஸ்்பத்திரியில் முன்பு 
பிரெவ பிரிவு, யநாோளர் பிரிவு எ்ன 

இரண்டு பிரிவுகள் காணப்பட்-
ட்ன.   
இத்யதாட்டத்தின் கர்பபிணிகள்  

ஐநது கி.மீட்டருககு அப்பால் அலமந-
துள்ள  சடல்டா யதாட்டத்து பிரெவ 
வார்ட்டுககு செல்ை யவண்டியுள்ளது. 
இதுவும் கரடுமுரடா்ன ்பாலததான். 
தண்ணீர் வழிநயதாடும் ்பாலத வழி-
ோகவும் ்பேணிகக யவண்டும். நடப-
்பதறயக கஷ்டமா்ன வழியில் ஆட்-
யடாவில் ஊர்நது செல்ை யவண்டும். 
இப ்பேணத்துககு ஒருவழிக கட்ட-
ணமாக, ்பாலத யமாெம் என்்பலதக 
காரணமாகக காட்டி, 500 ரூ்பா வலர 

ொரதிமார் அ்றவிடுவார்கள். கர்பபிணி-
களுககா்ன ்பரியொதல்னகள் முடியும்-
வலர தரித்து நிறகுமா்னால் 800 ரூ்பா 
அ்றவிடுவார்கள். இஙயக வர வெதி 
இல்லை என்்றால் 16. கி.மீட்டருககு 
அப்பால் உள்ள பு்ஸல்ைாவ லவத்-
திேொலைககு செல்ை யவண்டும், 
அல்ைது 24 கி.மீட்டருககு அப்பா-
லுள்ள கம்்பலள லவத்திேொலைககு 
செல்ை யவண்டியிருககும்.   

யதாட்டப ்பாலதகள் இன்று 
சீர்சகட்டு கிடககின்்ற்ன. எமககு 

புதிதாக ஏதும் செய்ோவிட்டாலும் 
்பரவாயில்லை; இருககும் சொற்ப 
வெதிகலளயும் அழித்து விடாதீர்கள் 
எ்ன இத்யதாட்ட மககள் யவண்டுயகாள் 
விடுககின்்ற்னர்.   

இநத கநதைா யதாட்ட லவத்திேொ-
லையில் தாதிமார் விடுதி, லவத்திேர் 
விடுதி, யநாோளார் வார்ட், பிரெவ வார்ட், 
சவளியநாோளர் பிரிவு எ்ன ய்பாதிே வெ-
திகளும் தள்பாட வெதிகளும் உள்ள்ன. 

சதாழிைாளர்களுககு சகாடுகக 
யவண்டிேது நிர்வாகஙகளின் கடலம. 
அயதயவலள இருககும் ெலுலக, உரிலம 
எல்ைாவறல்றயும் நாம் இழநது வரு-
கின்ய்றாம். நூறு சதாழிைாளிகளுககு 
்பத்து சதாழிறெஙகஙகள் லவத்து ஒறறு-
லமலே இழநதயத இதறகுக காரணம் 
என்கி்றார்கள் இத்சதாழிைாளர்கள்.  

மருத்துவ வசதியில்லாமல திண்லாடும் 
புபுரஸ்ஸ ஸ்்்ன்பேர்க் ்�லாட் மக்்கள்!  

்ப்டஙகள் : 
்்தல்்தாட்்ட தினகைன் நிரு்பர்  

்்தல்்தாட்்ட நவைாஜா ...

சிலா்பத்தில 26.7.64 இல நட்ட்்பறை  மீலாத் விழாவில ...

கட்டுடையாளரு்டன்  இை. சிவலிஙகம், திருச்சநதூைன்

க்டந்த  வாைம்  (16.08.20) மடலக்கதிர் ்பகுதியில 
்வளியான 'அ. சிவானந்தன் :  சமைசமறை அறிவு ஜீவி'  

கட்டுடைடய எழுதியவர் மு. நித்தியானந்தன்
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பிரதான அரசியல் கட்சிகளின் 
எததமனயயா ககாளமகள 

இன்னும் கெல்்லப்படாைல் தூசுபி-
டிததுக் கிடக்மகயில், சையயாசித 
நகர்வுகள ்ப்லெற்மறைச் சாதிக்கின்-
றைன. ஆர்ப்பாட்டமின்றி, அைர்க்-
களமின்றி, உணர்ச்சி ெசப்படாது 
காரிய ைாற்றும் அரசியல் தம்லமை-
களதான் இன்று, சிறு்பான்மை சமூ-
கஙகளுக்குப ்பாதுகாபபு. கதற்கின் 
ைக்கமள விழிபபூட்டி ஒற்றுமைப-
்பட மெதத, சி்ல சிறு்பான்மை அர-
சியல் தம்லமைகள ய்பரம்ய்பசும் 
்ப்லதமத இழநதமத எண்ணிக் கெ-
ம்லப்படாைல் இருக்க முடியாது. 

ய்பார்க்குற்றைொளிகளுடன் ய்பச-
ைாட்யடாம், ஐநாவில் ெழக்குத 
கதாடுக்கப்பட்டெர் யெட்்பாளராக 
ெருெமத அனுைதிக்க முடியாது, 
கடும்ய்பாக்குொதி நாட்டின் தம்ல-
ெராக முடியாகதன்கறைல்்லாம் 
விைர்சிதது, வீரெசனம் ய்பசிய 
தம்லமைகள இன்று அயத ஜனாதி-
்பதிமய, அெர்கள விைர்சிதத அயத 
அரசாஙகதமத ொழ்ததுெதும் ய்பசு-
ெதற்கும் அமழப்பதும், சநதிக்கத 
தூது விடுெதும் எவெமகயான 
வியூகஙகளில் அடஙகும். 

இததம்லமைகள உண்மையாக 
உ ண ர் ச் சி ெ ச ப ்ப டு கின் றை ன ெ ா ? 
அல்்லது ொக்குகளுக்காக ைக்கமள 
உசுபய்பற்றுகின்றைனொ? ஆனால் 
நாட்டின் ஆறைாெது ்பாராளுைன்றைத-
தில் (2004) யதசிய காஙகிரஸால் 
முன்கைாழியப்பட்ட பிரதான 
மூன்று அரசியல் ககாளமககள, 
கடநத புதன்கிழமை (20) ஆரம்்ப-
ைான ஒன்்பதாெது ்பாராளுைன்றை 
அைர்வில் பூரணைாக கெற்றி ககாள-
ளப்பட்டமதயும் சி்லர் எண்ணிப-
்பார்க் கின்றைனர். ்பாராளுைன்றைததில் 
ஒரு ஆசனதமத மெததுக் ககாண்டு 
இததம்லமை இெற்மறை எப்படிச் 
சாதிக்கிறைது? 

கிழக்மகப பிரிததல், ்பயஙக-
ரொததமத ஒழிததல், ரணிம்ல 
வீட்டுக்கு அனுபபுதல் இநத மூன்-
றும்தான், யதசிய காஙகிரஸ் அெச-
ரைாகச் கசயய விரும்பிய பிரதான 
அரசியல் கசயற்்பாடுகள. கசயற்்ப-
டத கதாடஙகி 15 ெருடஙகளுக்குள 
இம்மூன்றும் கெற்றிககாளளப-
்பட்டு விட்டது. 

இததமனக்கும் கடநத ஐநது 
ெருடஙகளாக இக்கட்சி ்பாராளு-
ைன்றைததில் இருக்கவுமில்ம்ல. 
இததம்லமை எப்படிச் சாதிததது? 
அரசியல் தளததில் ்பரொ்லாகப 
ய்பசப்படுெது இவவிடயம்தான். 

யதர்தலில் யதாற்்பமத ககாளமக-
களில் யதால்வியாக இக்கட்சியின் 

தம்லெர் சிநதிததயத இல்ம்ல. 
2015 இல், இெர் சார்நத 
அணியும் இெரும் யதாற்கடிக்-
கப்பட்டாலும் 

ஏ.எல்.எம்.அதாஉல்்லா 
நம்பிக்மகயுடன் கசயற்-
்பட்டார். ரணில்விக்கி-
ரைசிஙகமெ வீட்டுக்கு 
அனுபபுதல் என்்பதுதான் 
யதசிய காஙகிரஸின் பிரதான 
அரசியல் முன்கைாழிவுகளில் 
கமடசியானது. உணர்வுகமளத 
தூண்டி, உணர்ச்சிகளால் கெல்-
்லப்பட்ட கெற்றி நிம்லக்காது 
என்்பமத யதசிய காஙகிரஸ் நன்கு 
கதரிநதுதான் காயகமள 
நகர்ததியது. நல்-
்ல ா ட் சி யின் 
பி ர த ை ர் 

ரணிம்லப ்பதவியிறைக்க யெண்டும். 
நாட்டுக்காகென்றி சர்ெயதசததுக்-
காக நாட்மடப்பற்றிச் சிநதிக்கும் 
ரணில், ஆயிரம் ெருடததுக்கும் 
யை்லான எைது சமூகஙகளின் ஐக்கி-
யததுக்கு ஆ்பததானெர். இதனால்-
தான் 52 நாள அரமசப ்பாதுகாக்க 
யதசிய காஙகிரஸ் தம்லெர் கடு-
மையாக முயற்சிததார். இதிலும் 
யதாற்றுபய்பான அெர், தூரததி-
லிருநது காயகமள நகர்ததினார். 
இதுைட்டுைல்்ல ஐக்கிய யதசிய 
கட்சியின் பிரதான அமைப்பான 
யதசிய ஐக்கிய பிக்குகள முன்ன-
ணியும் ரணிம்ல தம்லமைப்பதவி-
யில் இருநது வி்லகுைாறு அழுததம் 
ககாடுததது. இம் முன்னணியின் 

கசய்லாளர் கீனியாெ்ல்பாலிதத 
்ப்லமுமறை எடுததுச் கசால்லியும் 
ரணில் தம்லசாயக்கவில்ம்ல. 26 
ெருடஙகளாக ஐக்கிய யதசிய கட்-
சியின் தம்லெராக இருநத ரணில் 
கசயத சாதமன, ஒரு ்பாராளுைன்றை 
உறுபபினமரயும் க்பறைமுடியாது, 
அெரும் எம்பியாகத கதரிொகாது 
இதயதர்தலில் கட்சி யதாற்கடிக்கப-
்பட்டதுதான். 

இெரின் யதால்வியயாடு, யதசிய 
காஙகிரஸின் கமடசிவியூகமும் 
கெற்றிக்பற்றைது. இமதயுணர்ததும் 
ெமகயில்தான் ஒன்்பதாெது ்பாரா-
ளுைன்றை அைர்வில் உமரயாற்றிய 
இக்கட்சியின் தம்லெர் ஏ.எல்.எம்.
அதாஉல்்லா, அதிகாரததுக்காக ைக்-

கமளக் கூறுய்பாடும், சமூ-
கஙகமளக் குழபபும் ரணில் 
இல்்லாத ்பாராளுைன்றைததில் 

உமரயாற்றுெதில் க்பரு-
மிதைமடநதார். 

உண்மையில் யதசிய 
காஙகிரஸ் பிரதான முக்-
கியததுெம் ெழஙகிய 

கிழக்குபபிரிபபு, ்பயஙக-
ரொத ஒழிபபு, ரணிம்ல 

வீட்டுக்கு அனுபபும் ககாள-
மககள எநதச் சமூகஙகளுக்-

கும் எதிரானதல்்ல. 
இமணநத ெடக்கு கிழக்கு 
ைாகாணஙகள தமிழ் 

கைாழி ய்பசுயொரின் 
த ா ய க ம் த ான் . 

இமத, ஏற்-
றுத -

தான் 1988 ஆம் ஆண்டு ைாகாண 
சம்பதயதர்தலில் ஸ்ரீ்லஙகா 
முஸ்லிம் காஙகிரஸ் ய்பாட்டியிட்-
டது. பின்னர், இச் சம்பயின் ஆளு-
மககள, அறியப்படாத பின்புறை 
சக்திகளால் இயக்கப்படுெமத 
அறிநதுதான், முஸ்லிம் அரசியல் 
யெறு ெழிமயத யதடியது. இநதத 
யதடல்களில் யதசிய காஙகிரஸ் 
்ப்ல அனு்பெஙகமளக் கற்றுக் 
ககாண்டது. 

ஆயுதப ்ப்லததால் ஆளமுமன-
யும் கசல்ொக்குளள அமைபபுக்-
கும் ெட,கிழக்கு இமணபபு அெ-
சியப்படுகிறைது என்்பதுதான் அநத 
அனு்பெஙகள. ைற்றும் பிரயதச-
ொத யை்லாதிக்கம் கிழக்கிலுளள 

தமிழர்கமளயும் கண்டுககாளளாத 
அல்்லது க்பாருட்்படுததாத ய்பாக்-
குகமளயும் அறிநதுதான் கிழக்கு 
ைாகாணதமத பிரிதகதடுக்கும் 
யகாட்்பாடு மகயிக்லடுக்கப்பட்-
டது. இது, கிழக்கிலுளள சமூகஙகள 
தஙகமளத தாஙகயள ஆளும் சுய 
அமடயாளதமத ஏற்்படுததியமத 

ைறைக்க முடியாது. எனினும் இமதச்-
சி்லர் தமிழர்களுக்கு எதிரான அரசி-
யல்ய்பாக்கு எனக் காட்ட முமனநது 
யதாற்றுபய்பாயினர். சாதாரண 
சிவில் சமூகததுக்கு ஆ்பததாக, 
அச்சுறுதத்லாகவுளள ்பயஙகரொ-

ததமத ஒழிததுததான் சமூகஙகளின் 
நல்லிணக்கம், இணக்கப்பாடுகமள 
எட்டமுடியும். 

இதிலும் யதசிய காஙகிரஸ் 
கதளிொக இருநததால்தான், 
ஏ.எல்.எம்,அதாஉல்்லா கதாடர்நது 
்பணியாற்றினார். இப்பயணம் 
க்பரிய ய்பரம்ய்பசும் சக்தியுடன் 
கதாடரவில்ம்ல. 

ஒயரகயாரு ்பாராளுைன்றை எம்பி-
மயக் ககாண்டுதான் இதுவும் சாதிக்-
கப்பட்டது. ஆசனஙகளின் ்ப்லதமத-
விட நம்பிக்மககளின் ்ப்லம்தான் 
இததம்லமைக்கு இவகெற்றிமயக் 
ககாடுததது. 

அடுதததுதான் ரணிம்ல வீட்-
டுக்கு அனுபபும் விடயம். சுைார் 43 

மூன்று ெருடஙகளாக ்பாராளுைன்-
றைததில் இருநத ரணில் இன்றில்ம்ல. 
இெரால் ஏைாறைாத சமூகஙகள 
இல்ம்ல. காயப்படாத உளளஙகள 
இல்ம்ல. ஒரு கசயல் நன்மையா-
கத கதரிநதால் இெரின் ்ப்ல கசயல்-
கள சமூகஙகமளப ்பாதாளததில் 

தளளியயத ெர்லாறு. ஆனால், 
ெர்லாறு இன்று இெமரப ்பாதா-
ளததில் தளளிவிட்டது. தன்மன 
ஆட்சியில் அைர்தத உதவிய கெளி-
நாட்டு அநநிய சக்திகளுக்கு, தாய 
நாட்மட அடகு மெதததாகததான் 
இன்று ெமரக்கும் ரணிம்ல கதன்-

னி்லஙமக யநாக்குகிறைது. 
எததமனயயா யதசியப்பட்டி -

யல் களில், ்ப்லமரப ்பாராளு -
ைன்றைம் அனுபபிய ரணிலுக்கு 
இன்று ்பாராளுைன்றைம் கசல்்ல 
முடியாதுளளது. விமததத 
விமனமய அறுக்கிறைாரா?அல்்லது 
விமளயாட்டு அரசியல் ஏற்்படுத-
திய விமனயா? ்பதிம்லக் கா்லம்-
தான் கசால்்ல யெண்டும். ஆனால் 
யதசிய காஙகிரஸ் கா்லததால் 
கெல்்லப்படும் என்்பதற்கான கள 
நி்லெரஙகயள, தற்ய்பாது கதன்்படு-
கின்றைன. இல்்லாவிடின் அயத ஒரு 
ஆசனததுடன் அடுதத ்பயணததுக்கு 
தயாராகப ்பாராளுைன்றைம் ெநதிருக்-
காது என்்பதுதான் உண்மை.

தேர்தல் முடிநத ைறுகணத-
தில் யதசியப ்பட்டியல் 

விெகாரம் கட்சிகளுக்குள க்பரும் 
தம்லயிடிமய ஏற்்படுததியுளளது. 
விகிதாசாரத யதர்தல் முமறையில் அறி-
முகப்படுததப்பட்ட இநத யதசியப-
்பட்டியல் இன்று ெமரக்கும் அரசி-
யல் கட்சிகளுக்குத தம்லயிடிதான். 
துமறைசார் நிபுணர்கமளயும் அரசிய-
லுக்குள உளொஙகததான் முன்னாள 
ஜனாதி்பதி யஜ.ஆர்.கஜயெர்தன 
இப்பட்டியல் முமறைமய 1978ஆம் 
ஆண்டு அரசிய்லமைபபில் அறிமு-
கப்படுததினார். அதிர்்ஷடெசைாக 
1983 ஆம் ஆண்டு க்பாதுத யதர்தல் 
நமடக்பறைாததால், 1989 ஆம் ஆண்-
டில்தான் இது நமடமுமறைக்கு 
ெநதது. ஆனால், 1983 முதல் 1989 
ஆம் ஆண்டு ெமர, ்ப்லர் நியைன 
எம்.பிக்களாகத கதரிொகியி-
ருநதனர். 

1983 இல் க்பாததுவில் கதாகு-
தியில் ஏற்்பட்ட கெற்றிடததிற்கு 
எம்.ஐ.உதுைாக்லபம்பயும், 1985 
இல் ைட்டக்களபபு கதாகுதி எம்.
பி ்பரீட் மீராக்லபம்ப உயிரிழநத 
பின்னர், றிஸ்வி சின்னக்லபம்ப-
யும், 1988 ஆம் ஆண்டுகளில் ருென்-
கெல்்லத கதாகுதியில் யு.எல்.எம். 
்பாரூக்கும், ய்பருெமளத கதாகுதி 
எம்.பியாக இருநத ்பாக்கீர் ைாக்கார் 
கதன் ைாகாண ஆளுநராக நியமிக்-
கப்பட்ட கெற்றிடததிற்கு, அெரது 
ைகன் இம்தியாஸ் ்பாக்கீர் ைாக்கா-
ரும் முன்னாள ஜனாதி்பதி கஜயெர்-
தனொல் நியைன எம்.பிக்களாகத 
கதரிவு கசயயப்பட்டனர். எனயெ, 
“முத்லாெது நியைன எம்.பிக்குரிய 
முஸ்லிம்” என்றை க்பருமை உதுைா-
க்லபம்பக்குச் கசல்கிறைது. 

இபய்பாது 1989 இல் இருநதான 
யதசியப்பட்டியலுக்கு ெருயொம். 
இத யதசியப்பட்டியல் விெகாரம், 

்ப்ல கட்சிகளுக்குப க்பரும் தம்ல-
யிடிதான். கஜயெர்தன எதிர்்பார்தத 
துமறைசார் நிபுணர்கள யார்? இெர்-
களும் ்பாராளுைன்றைம் ெரயெண்டு-
கைன ஏன் அெர் விரும்பினார்? ஒரு 
கா்லததில் கல்விைான்கள, கனொன்-
கள எனச் சமூகததின் உயர்நிம்ல 
ெகுப்பாயர ைக்களின் பிரதிநிதிகளா-
கத கதரிவுகசயயப்பட்டு ெநதனர். 
்படிததெர்களுக்கு ைட்டுகைன்றி-
ருநத ொக்குரிமை, 1959 இல் ்பாரா-
ளுைன்றைச் சட்டம் ஒன்றினூடாக, 
ெயகதல்ம்ல 18 ஆக குமறைக்கப-
்பட்ட பின்னர்தான் நிம்லமைகள 
ைறுதம்லயாகின. ்பணததுக்காக 
ொக்குகள ொஙகப்படல், ைது்பானத-
துக்கு ொக்காளர்கள அடிமையாதல், 
இமளஞர் ்பமடயணி ெமளக்கப்ப-
டுதல், சிநதிக்கும் ொக்காளர் ெர்க்-
கம் இல்்லாை்லாதல் எல்்லாம், ெய-
கதல்ம்ல குமறைக்கப்பட்ட பின்னர் 
உருொன அரசியல் க்லாசாரைானது. 
இநத உணரல்களதான் யதசியப்பட்-
டியம்ல அறிமுகைாக்க காரணைா-
னயதா கதரியாது. 

ஒரு கட்சி க்பறும் கைாதத ொக்-
குகமள 29 ஆல் பிரிதது, நாட்டில் 
அளிக்கப்பட்ட ொக்குகளின் வீதா-
சாரதமதக் கணிதயத இப்பட்டியல் 
்பகிர்நதளிக்கப்படுகிறைது. அரசியல் 
ஆய்லாசகர்கள, க்பாருளியல் நிபு-
ணர்கள, சமூக முன்யனாடிகள, சர்-
ெயதசததில் ்பரிச்சயைாயனார் உள-
ளிட்யடாமர உளொஙகுெமதயய 
யஜ.ஆர்.இ்லக்காகக் ககாண்டிருப-
்பார். ஏன், முன்னாள எம்.பிக்கள 
்ப்லர், ொழ்க்மகமய ஓட்டுெதற்குச் 
சிரைப்பட்ட ்பரிதா்பதமத அறிநத 
யஜ.ஆர், எம்.பிக்களுக்கான ஓய-
வூதியதமதயும் அறிமுகப்படுததி-
யமத ைறைப்பதற்கில்ம்ல. இன்று 
யதசியப்பட்டியல் ைற்றும் எம்.
பிக்களுக்கான ஓயவூதியம் ய்பான்றை 
கஜயெர்தனவின் நல்்ல யயாசமன-
கள, “யதன்முட்டி உமடநது நரிகள 

நக்கும் நிம்லக்காகி விட்டது”. ஐநது 
ெருடஙகள ்பாராளுைன்றைததில் 
இருநதால் ஆயுளுக்குப ய்பாதுைா-
னளவு உமழததுக் ககாளமகயில், 
இெர்களுக்கு எதற்கு ஓயவூதியம் 
என்றைாகிவிட்டது. யதசியப்பட்டியல் 
விெகாரயைா, கட்சித தம்லெர்கமள 
“பிச்மச யெண்டாம் கதமெததிறை” 
என்கிறைது. 

ஐக்கிய ைக்கள சக்திக்கு இம்முமறை 
கிமடதத ஏழு யதசியப ்பட்டியல்-
களில் ்பஙகாளிக் கட்சிகளுக்கு 
ெழஙகப்படாத விடயம், ்பாரிய 
துயராகைாகக் காட்டப்படுெதற்கு 
முயற்சிக்கப்பட்டது. பின்னர், இது 
அடக்கைாக ொசிக்கப்பட்டதற்கும் 
்ப்ல பின்னணிகள உளளன. தம்லெர்-
கமள விடவும் ்பாராளுைன்றைததுக்-
குள தம்லகாட்ட விரும்பியயாயர 
விடயதமதப க்பரிதாக்கப புறைப்பட்-
டனர். ஒன்றுக்கு ஏகழட்டுப ய்பர், 
ஏர் பிடிததால் ஊதியததுக்கு உழென் 
எஙயக ய்பாொன்? உளளமதப ்பங-
கிட்டால்தாயன ஊருக்குள (கட்சி) 
குழப்பம். ஒன்றுமில்ம்ல என்றைால் 
ஊரும் ஒற்றுமைதான். 

இமதயுணர்நதுதான் சிறு்பான்மை 
கட்சிகளின் தம்லமைகள, ஐக்கிய 
ைக்கள சக்தியின் நிம்லப்பாட்டில் 
கைௌனிததன. யதசியப்பட்டியல் 
விெகாரததால் முட்டி, யைாதி எதிரி-
மயப ்ப்லப்படுததுெதா? ைாகாண 
சம்பயி்லாெது அதிகாரதமதப 
பிடிப்பதில்ம்லயா? “க்பாறுமையு-
டனும் புரிநதுணர்வுடனும் கசயற்-
்படுயொம்” என்றை அறிக்மகயுடன் 
நின்றுககாண்டன சிறு்பான்மைத 
தம்லமைகள. 

இருபபினும், இரண்டாம் ைட்டத 
தம்லெர்கயளா முண்டியடிதது, 
முழக்கமிட்டனர். உண்மையில் இக்-
கட்சிமளப க்பாறுததெமர, யதசியப-
்பட்டியல் கிமடப்பதால் கிமடக்கும் 
நன்மைகமள விட, கிமடக்காதி-
ருப்பதால் கிமடக்கும் நிம்ைதிகயள 

அதிகம். ஆனால், 
கி ம ட க் க ா ை ல் 
ய்பான இநதச் 
சந த ர் ப ்ப ம் த ான் 
முஸ்லிம் அரசி-
யலின் முத்லா-
ெது யதால்விமய 
எழுதுகிறைது. ஸ்ரீ 
்லஙகா முஸ்லிம் 
க ா ங கி ர ஸ ூக் கு 
யதசியப ்பட்டி-
யல் கிமடக்காத 
அல்்லது ெழங-
கப்படாத யதர்த-
லும் இதுதான். 
இ த த ம ன க் கு ம் 
சுைார் 10 இ்லட்சம் 
முஸ்லிம் ொக்குகள ஐக்கிய ைக்கள 
சக்திக்கு அளிக்கப்பட்டிருநத நிம்ல-
யில்தான், இச் சமூகம் ஏைாற்றைப்பட்-
டிருக்கிறைது. ஏழு ஆசனஙகளுக்கு 
யைல் க்பற்றைாய்ல, ்பஙகாளிக் கட்சிக-
ளுக்குப ்பஙகீடு என ஏற்கனயெ அறி-
விக்கப்பட்டதாகவும் ஒரு தகெல். 
எனயெ, இமத ஏைாற்றைம் என்கவும் 
முடியாது. ஆனால், எதிர்்பார்தயதா-
ருக்கு இது ஏைாற்றைம்தான். 

எஞ்சிய ஐநது யதசியப்பட்டியல்-
கமள த்லா ஒவகொன்றைாக க்பற்-
றுக்ககாண்ட கட்சிகளின் நிம்லமை-
கள, “நன்கு ககாழுதத பூமனயின் 
்பசிக்கு ்பல்லிக் குஞ்சு ைாட்டியது” 
ய்பான்றுளளது. 

இதனால்தான், ஐக்கிய யதசியக் 
கட்சி தனக்குக் கிமடதத ஒயரகயாரு 
யதசியப்பட்டியம்லப புசிக்காது, 
இன்று ெமரக்கும் ்பார்ததுப ்பார்தது 
்பசி தீர்க்கிறைது. இது சுைார் 72 ெரு-
டஙகளின் பின்னர், “யாமன” 
இல்்லாத கன்னி அைர்ொகவும் 
்பார்க்கப்பட்டது. 

இது ைட்டுைா? அறிவிக்கப்பட்ட 
தமிழ் யதசியக் கூட்டமைபபின் 
யதசியப ்பட்டியம்ல இரண்டு ெரு-
டஙகளுக்குத தருைாறு கடய்லா 

ககாடி பிடிக்கிறைது. 'அய்ப ்ப்லய' 
கசய்லாளயரா, சநதர்ப்பதமதப 
்பயன்்படுததி, தனது க்பயமர 
கைாழிநதுவிட்டு, எம்.பியாக 
ஆமசப்படுகிறைார். மசக்கிளும், 
ைணியும்தான் ்பட்டிய்லால் பிரச்சி-
மனயில்்லாது தபபிய கட்சிகள. 

்பரொயில்ம்ல, இதற்கு முன்னர் 
யதசியப்பட்டியலில் ்பாராளு-
ைன்றைம் கசன்யறைார், அதிலிருநது 
ெளர்நது, தனிக்கட்சி அமைதது 
தம்லெராயனாரின் ெர்லாறுகமளப 
புரட்டினால், எெரின் துமறைசார் நிபு-
ணததுெம் சமூகததுக்குப ்பயன்்பட்-
டிருக்கிறைது என்்பமதப புரிநதுககாள-
ள்லாம். 

முஸ்லிம் சமூகதமதப க்பாறுத-
தெமர, 1989 ஆம் ஆண்டு புஹார்-
தீன் ஹாஜியார், அஸ்ெர், ஏ.ஆர்.
எம்.ைன்சூர், எம்.ஏ.அபதுல் ைஜீத, 
சம்சுதீன், எம்.எச்.ஆமித ைற்றும் 
ஹலீம் இஷாக்குடன் ஆரம்்பைா-
னது யதசியப ்பட்டியல் ெர்லாறு. 
அம்்பாமறை ைாெட்டததில் முதற் தட-
மெயாகக் களமிறைஙகிய ஸ்ரீ்லஙகா 
முஸ்லிம் காஙகிரஸ், கல்முமனயில் 
ைன்சூர், சம்ைாநதுமறையில் ைஜீத 
ஆகியயாமரப ய்பாட்டியில் நிறுததக் 
கூடாகதன, முன்னாள ஜனாதி்பதியி-

டம் நி்பநதமன மெததிருநதது. இத-
னால்தான் இவவிருெரும் யதசியப-
்பட்டியலில் நியமிக்கப்பட்டனர். 

1994 ஆம் ஆண்டிலிருநது அ்லவி 
கைௌ்லானா, ரவூப ஹக்கீம், எம்.
எம்.சுமஹர், யஷகு இஸ்ஸடீன், 
ஏ.எல்.எம்.அதாவுல்்லாஹ், ரிஸ்வி 
சின்னக்லபம்ப, ்பஷீர் யசகுதாவூத, 
அஞ்சான் உம்ைா, ைருதூர்கனி, காதர் 
ஹாஜியார், ையயான் முஸ்த்பா, 
கடாக்டர் ஹபரத, எம்.எஸ்.கதௌபீக், 
எம்.பி.ஏ.அசீஸ், அன்ெர் இஸ்ைா-
யில், ஹுமஸன் ம்ப்லா, நிஜாமுதீன், 
யக.ஏ.்பாயிஸ், எம்.ரி.ஹஸன் அலி, 
ஏ.எம்.எம்.கநௌஷாட், சபீக் ரஜாப-
டீன், ஆர்.எம்.இைாம், அஸ்்லம். 
எம்.எஸ்.எஸ்.அமீர் அலி, ஏ.எச்.எம்.
க்பௌசி, ம்பசர் முஸ்த்பா, ஹிஸ்புல்-
்லாஹ், நஸீர், சல்ைான், கடாக்டர் 
ஹாபிஸ், நெவி, வி.சி.இஸ்ைாயில், 
அலிசபரி, ைர்ஜான் ்பழீல், முஸம்-
மில், இம்தியாஸ் ்பாக்கீர் ைாக்கார், 
என்று நீண்டு விரிகிறைது. இெர்களில் 
மீண்டும் மீண்டும் ்பட்டியலில் 
்பதவி க்பற்யறைாரும் உளர். இதில், 
ஆர்.எம். இைாம் ைற்றும் அஞ்சான் 
உம்ைா ஆகியயாரின் நியைனஙகள, 
முஸ்லிம் தம்லமைகளுக்கு சிறைநத 
எடுததுக்காட்டு.

துறைசார் நிபுணர்்கள் 
உள்்ாங்கப்படுகினைனரா? 

சுஐப் எம்.காசிம்- 

ஏ.ஜி.எம்.த�ௌபீக்

தேசியப்பட்டியல் நியமனங்கள்.. 

 பேரம்பேசலை 

 இழந� கட்சிகளுக்கு 

 புது அனுேவம் 

சிறுபான்மை அரசியலுக்கு   
சாத்தியமைாகும் சமைதயாசிேம்



சுப்பிரமணியம் நிஷாந்தன்   

ப�ாது நிறுவனங்கள் ப்தாடர் -
பிலான �ாராளுமன்்ற குழு 
(க்காப்) மற்றும் அரச ்கணக்காய்வு 
குழுவின் (க்கா�ா) ஆகியவற் -
றின் ்தலலலமப் �்தவி்கள் எதிர் -
்கட்சிககு வழங்கப்�ட கவண்டு -
பமன அரச ்தரப்பிடம் எதிர்க்கட்சி 
சார்பில் க்காரிகல்க விடுக்கப்�ட் -
டுள்்ளது.   

க்காப், க்கா�ா மற்றும் �ாராளு -
மன்்ற துல்றசார் கமற்�ார்லவக 
குழுக்களுககு உறுப்பினர்்கல்ள 
நியமிப்�து ப்தாடர்பில் தீர்மானங -
்கள் எடுப்�்தற்்கா்க ச�ாநாய்கர் 
மஹிந்த யாப்�ா அக�வர்்தன ்தலல -
லமயில் கநற்றுமுன்தினம் �ாராளு -

மன்்ற ப்தரிவுககுழு கூடியது.   
இ்தன்க�ாது குழுக்களுக்கான 

உறுப்பினர்்கல்ள ப்தரிவு பசய் -
வ்தற்்கான விண்ணப்�ங்கல்ள 
க்கார முடிவு பசய்யப்�ட்டதுடன், 
அடுத்தவாரம் குழுக்களுக்கான 
உறுப்பினர்்கல்ள நியமிக்கவும் 
முடிவு பசய்யப்�ட்டது.   

இ்தன்க�ாது அரசாங்கததுககு 
�ாராளுமன்றில் அதி்க ப�ரும் -
�ான்லம ்காணப்�டுவ்தால் 
ப�ாது நிறுவனங்கள் ப்தாடர்பி -
லான �ாராளுமன்்ற குழு (க்காப்) 
மற்றும் அரச ்கணக்காய்வு 
குழுவின் (க்கா�ா) ்தலலலமப் 
�்தவி்கள் எதிர்க்கட்சிககு வழங்கப் -
�ட கவண்டும் என ஐககிய மக்கள் 

சகதியின் சார்பில் க்காரிகல்க 
விடுக்கப்�ட்டுள்்ளது.   

என்்றாலும் அரசாங்கததின் 
சார்பில் இக க்காரிகல்க எவ்வி்த 
�திலும் எதிர்க்கட்சிககு வழங்கப் -
�டவில்லலபயனவும் குழுக்களுக -
்கான ்தலலவர்்கள் மற்றும் உறுப்பி -
னர்்கல்ள அடுத்தவாரம் நியமிக்க 
முடிவு பசய்யப்�ட்டது.   

இக்தகவல்ள ்கடந்த �ாராளு -
மன்்றததில் க்காப் குழுவின் ்தலல -
வரா்க கே.வி.பியின் முன்னாள் 
�ாராளுமன்்ற உறுப்பினர் சுனில் 
ஹநதுன் பநததியும், க்கா�ா 
குழுவின் இராோங்க அலமசசர் 
லசந்த அழகியவண்ணவும் பசயற் -
�ட்டிருந்தலம குறிப்பிடத்தக்கது.   

சுப்பிரமணியம் நிஷாந்தன்   

எதிர்வரும் பசப்படம்�ர் 
மு்தலாம் தி்கதி மு்தல் டிசம்�ர் 
31ஆம் தி்கதி வலரயான நான்கு 
மா்த்காலப் �குதிக்கான அரச பசல-
வினங்கல்ள ஈடுபசய்யும் 949.76 
பில்லியன் இலடக்கால ்கணக்க-
றிகல்கபயான்று பிர்தமர் மஹிந்த 
ராே�கசவினால் �ாராளுமன்்றத-
தில் சமர்ப்பிக்கப்�டவுள்்ள விடயம் 
�ாராளுமன்்ற ஒழுஙகுப் புத்த்கத-
தில் உள்வாங்கப்�ட்டுள்்ளது.   

இந்த இலடக்கால ்கணக்கறிகல்க 
�ாராளுமன்்ற ஒழுககுப்�ததிரத-
தில் கநற்றுமுன்தினம் உள்்ளவாங-
்கப்�ட்டுள்்ளதுடன் எதிர்வரும் 27, 
28ஆம் தி்கதி்களில் விவா்தததிற்கு 
எடுததுக ப்காள்்ளப்�டவுள்்ளது.   

்கடந்த ஆண்டு நவம்�ர் மா்தம் 
ேனாதி�தித க்தர்்தல் நலடப�ற்-

்ற்தால் 2020ஆம் ஆண்டுக்கான 
வரவு- பசலவுத திட்டதல்த ்கடந்த 
அரசாங்கம் �ாராளுமன்றில் சமர்ப்-
பிததிருக்கவில்லல. ஆட்சி மாற்-
்றததின் பின்னர் புதிய அரசாங்கத-
்தால் சமர்ப்பிக்கப்�ட்ட ்கணககு 
வாகப்கடுப்புககு �ாராளுமன்றில் 
ப�ரும்�ான்லமலய ப்காண்டி-
ருந்த ஐ.க்த.்க ஆ்தரவளிக்காலம-
யால் ்கணககு வாகப்கடுப்பு நில்ற-
கவற்்றப்�டா்த நிலலகலகய மார்ச 
மா்தம் �ாராளுமன்்றம் ்கலலக்கப்-
�ட்டிருந்தது.   

அரசியலலமப்பில் ேனாதி�திககு 
உள்்ள நிதி அதி்காரங்களின் பிர்காரம் 
்கடந்த 5 மா்தங்களுக்கான அரச பசல-
வினங்கள் கமற்ப்காள்்ளப்�ட்டன. 
ப�ாதுத க்தர்்தல் முடிவலடநதுள்்ள 
பின்புலததில் வரவு- பசலவுத திட்-
டபமான்று இவ்வாண்டு ப்காண்டு-

வர முடியாதுள்்ள்தால் இலடக்கால 
்கணக்கறிகல்கபயான்ல்ற அரசாங-
்கம் �ாராளுமன்றில் நில்றகவற்றி 
அடுத்த நான்கு மா்தக ்காலததுக்கான 
அரச பசலவினங்கல்ள கமற்ப்காள்-
்ளவுள்்ளது.   

அ்தற்்கா்க அரச பசலவினங்கல்ள 
ஈடுபசய்யும் 949.76 பில்லியன் 
்கணக்கறிகல்கபயான்று பிர்தமர் 
மஹிந்த ராே�கசவால் �ாராளுமன்-
றில் சமர்ப்பிக்கப்�ட்டுள்்ளது. இது 
ப்தாடர்பிலான விவா்தம் எதிர்வ-
ரும் 27, 28ஆம் தி்கதி்களில் இடம்-
ப�்றவுள்்ளது.   

இக்தகவல்ள, 2021ஆம் ஆண்-
டுக்கான வரவு -பசலவுத திட்டதல்த 
எதிர்வரும் நவம்�ர் மா்தம் �ாரா-
ளுமன்றில் சமர்ப்பிக்க அரசாங்கம் 
தீர்மானிததுள்்ளலமயும் குறிப்பிடத-
்தக்கது.   
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இடைக்கால ்ணக்றிகட்  

பாராளுமன்ற ஒழுங்கு   
பத்திரத்தில் சேர்ப்பு

 சுப்பிரமணியம் நிஷாந்தன்  
 இலஙல்கயில் இதுவலர இரண்டு 

இலட்சம் PCR �ரிகசா்தலன்கள் 
கமற்ப்காள்்ளப்�ட்டுள்்ள்தா்க 
ப்காவிட் 19 ஒழிப்பு ப்தாடர்பி-
லான க்தசிய பசயல்�ாட்டு மததிய 
நிலலயம் அறிவிததுள்்ளது.  

 இலஙல்கயில் தினசரி 1,500 
இற்கும் அதி்கமான PCR �ரிகசா்த-
லன்கள் கமற்ப்காள்்ளப்�டுகின்்றன. 
கநற்ல்றய நிலவரப்�டி இலஙல்க-
யில் பமாத்தமா்க 2,00,148 PCR  
�ரிகசா்தலன்கள் கமற்ப்காள்்ளப்�ட்-
டுள்்ளன. கநற்ல்றய தினம் மாததி-
ரம் 1,590 PCR �ரிகசா்தலன்கள் 
கமற்ப்காள்்ளப்�ட்டுள்்ளன.  

 இக்தகவல்ள, இதுவலர 31,173 
க�ர் ்தனிலமப்�டுத்தல் பசயற்-
�ாட்லட முடிததுகப்காண்டு ்தமது 
வீடு்களுககுத திரும்பியுள்்ளனர். 
நாடு முழுவதும் இராணுவததினரின் 
்கட்டுப்�ாட்டின் கீழ் இயஙகும் 48 
்தனிலமப்�டுத்தல் மு்காம்்களில் 
6,855 க�ர் ப்தாடர்நது ்தனிலமப்�-
டுத்தலில் உள்்ள்தா்கவும் ப்காவிட் 
19 ஒழிப்பு ப்தாடர்பிலான க்தசிய 
பசயல்�ாட்டு மததிய நிலலயம் 
ப்தரிவிததுள்்ளது.  

2 இலட்சதடதை 
்ைநதை PCR 
பரிச்சகாதைடை்ள்  

கலாரன்ஸ் பசல்வநாய்கம்,   
சுப்பிரமணியம் நிஷாந்தன்   

நாட்டின் ்தற்க�ால்தய அரசி-
யலலமப்பு நலடமுல்றப்�டுத-
்தப்�ட்ட பின்னர் நாட்டுமக்கள் 
வரலாற்று ரீதியான ஒரு திருப்-
�தல்த இம்முல்ற இரு க்தர்்தல்்கள் 
மூலமும் ஏற்�டுததி உள்்ளனபரன 
�ாராளுமன்்ற உறுப்பினர் க�ராசி-
ரியர் சரித்த கஹரத �ாராளுமன்்றத-
தில் ப்தரிவித்தார்.   

ேனாதி�தியின் ப்காள்ல்க பிர-
்கடன உலர மீ்தான விவா்தததில் 
உலரயாற்றிய அவர், அபிவிருததி-
லயயும் மறுசீரலமப்ல�யும் அடிப்-
�லடயா்கக ப்காண்டு �ல்கவறு 
துல்ற்கல்ள உள்்ளடககிய்தா்க 
ேனாதி�தியின் ப்காள்ல்கப் பிர்க-
டன உலர ்தயாரிக்கப்�ட்டுள்்ளலம 
சி்றப்�ானது என்்றார்.   

சல�யில் ப்தாடர்நதும் உலரயாற்-
றிய அவர்;   

ேனாதி�தியின் ப்காள்ல்கப் 
பிர்கடன உலர நாட்டின் �ல்கவறு 
துல்ற்கல்ளயும் அடிப்�லடயா்கக 
ப்காண்டுள்்ளது. ஒவ்பவாரு கிராமங-
்கல்ளயும் ்கவனததிற் ப்காண்டு ்தயா-
ரிக்கப்�ட்டுள்்ளது. அரசியலுககும் 
அபிவிருததிககும் உள்்ள ப்தாடர்ல� 
வலுப்�டுத்த இது உறுதுலணயா்க 
அலமயும் என்றும் அவர் கமலும் 
ப்தரிவித்தார்.   

வரலகாற்று ரீதியகாை 
திருபபதடதை இம்முடை 
மக்ள் ஏற்படுததிைர்

உல்கம் முழுவதும் ்கடந்த 24 
மணி கநரததில் 11 ஆயிரதது 801 
க�ருககு ப்காகரானா ப்தாற்று உறுதி 
பசய்யப்�ட்டுள்்ளது. இ்தனால் 
ப்தாற்று �ாதித்தவர்்களின் எண்-
ணிகல்க சனிககிழலம  நிலவரப்�டி 
2,31,20,216 ஆ்க உயர்நதுள்்ளது 
என்று ோன்ஸ் ஹாப்கின்ஸ் �ல்்க-
லலக்கழ்கம் ப்தரிவிததுள்்ளது. 

உல்க நாடு்களில் ப்காகரானா 
கநாய்தப்தாற்று �ரவல் ப்தாடர்நது 
அதி்கரிதது வருகி்றது. ஒட்டுபமாத-
்தமா்க கநாய்தப்தாற்்றால் �ாதிக-
்கப்�ட்டவர்்களின் எண்ணிகல்க 
2,31,20,216 க்காடிலயயும் ்கடந-
்தது.  அக்த ்கால அ்ளவில் 601 க�ர் 
�லியானல்த அடுதது �லியாகனார் 
எண்ணிகல்க 8,03,201 ககும் அதி்க-
ரிததுள்்ளன. 

அபமரிக்காவில் 57,96,727 
�ாதிப்பு மற்றும் 1,79,200 �லி்களு-
டன் மு்தலிடததிலும், பிகரஸில் 
35,36,488 �ாதிப்பு மற்றும் 1,13,454 
�லி்களுடன் இரண்டாம் இடத-
தில் உள்்ளது. ரஷியாவில் 9,46,976 
க�ரும், ப்தன்னாப்பிரிக்காவில் 
6,03,338 க�ரும் ப்காகரானா 
கநாய்தப்தாற்்றால் �ாதிக்கப்�ட்டுள்-
்ளனர். ப்தாற்று �ாதிப்ல� ப�ாறுத-
்தவலர இநதியா 2,975,701 மூன்்றா-
வது இடததில் உள்்ளது.

உல்கம் முழுவதும் கநாய்த 
ப்தாற்றில் இருநது குணமலடந-
க்தாரின் எண்ணிகல்க 1,57,13,254 
ஆ்கவும், 66,03,761 க�ர் சிகிசலச 
ப�ற்று வருகின்்றனர், அவர்்களில் 
61,840 க�ரின் நிலலலம ்கவலலக-
கிடமா்க உள்்ளது.     

உல் முழுவதும் 
க்காசரகாைகா கதைகாற்று
2,31,20,216 ச்காடியகா் 
உயர்வு

 6,855 பேர் த�ொடர்ந்தும்  
 �னிமைபேடுத�ல்

ஜனொதிேதித ப�ர்�ல், 
தேொதுத ப�ர்�ல்; 

மஸ்ப்கலியா நிரு�ர்   

மலலய்க ப�ருநக்தாட்டத ப்தாழி-
லா்ளர்்கள் வாழும் லயன் குடியி-
ருப்ப�ான்று �குதிய்ளவு இடிந-
தும், ஏலனய �குதி இடிநதுவிழும் 
அ�ாயததில் ்காணப்�டுகின்்றக�ா-
திலும் அவர்்கல்ள �ாது்காப்�ான 
இடங்களில் குடியமர்ததுவ்தற்கு 
நடவடிகல்க எடுக்கப்�டவில்லல. 
இ்தனால் உயிலரக ல்கயில் பிடித-
துக ப்காண்டு வாழகவண்டிய நிலல 
அவர்்களுககு ஏற்�ட்டுள்்ளது.  

மஸ்ப்கலியா பிரக்தச சல�க-
குட்�ட்ட ஆர்.பி.க்க. பி்ளான்கடச-
னுககு உரித்தான அப்பு்கஸ்்தன்லன 
க்தாட்டததிகலகய தி�ட்டன் பிரிவு 
அலமநதுள்்ளது. அஙகு 14 லயன் 
அல்ற்கள் ்காணப்�டுகின்்றன. 
எனினும், ்தற்க�ாது 8 குடும்�ங்கள் 
மட்டுகம வாழ்நது வருகின்்றன.  

்கடந்த வருடம் ப�ய்்த அலடம-
லழயால் இந்த லயன் குடியிருப்-
பில் ஒரு �குதி உலடநது விழுந்தது. 

எனினும், எவருககும் ்காயம் எவுதும் 
ஏற்�டவில்லல. இப்�குதி இன்னும் 
புனரலமக்கப்�டா்த்தால் ்காடாகி-
யுள்்ளது.  

இம்மக்களுககு ்தனி வீடு்கள் வழங-
்கப்�டும் எனககூறி ்கடந்த ஆட்சி-
யின் க�ாது அடிக ்கல்லும் நடப்�ட்-

டது. எனினும், நிர்மாணப் �ணி்கள் 
இடம்ப�்றவில்லல. மக்கள் ஏமாற்-
்றப்�ட்டனர்.  

எனகவ, புதிய அரசாங்கமாவது 
்தம்லம �ாது்காப்�ான இடங்களில் 
குடியமர்த்த கவண்டுபமன மக்கள் 
க்காரிகல்க விடுககின்்றனர்.  

இன்னும் எத்தனை காலம்்தான்  
இப்படியே வாழவது?  

்தமிழ்த க்தசிய கூட்டலமப் -
பின் உறுப்பினர்்கள் இலஙல்கக -
்கான இநதிய உயர்ஸ்்தானி்கலர 
ப்காழும்பிலுள்்ள இநதிய இல்லத -
தில்  (21) மாலல சநதிதது ்தமிழ் 
மக்களின் ்கரிசலன்கள், நடநது 
முடிந்த ப�ாதுத க்தர்்தலின் பின் -
னரான ்தமிழ் மக்களின் பிரசசலன -
்கள் ப்தாடர்பில் ்கலநதுலரயாடி -
னர்.

இ்தன் க�ாது மீண்டும் �ாராளு-
மன்்றததிற்கு ்தமிழ்த க்தசிய கூட்ட-
லமப்பு ப்தரிவு பசய்யப்�ட்ட்தற்கு 
்தனது வாழ்தது்கல்ள ப்தரிவித்த 
இநதிய உயர்ஸ்்தானி்கர் இலஙல்க-
யில் ்தமிழ் மக்களின் க்தசியப் பிரச-

சிலனககு தீர்பவான்ல்றக ்காணும் 
�ணியில் இநதியாவின் �ங்களிப்பு 
ப்தாடர்நதும் இருககுபமன வலியு-
றுததினார்.

இச சநதிப்பில் ்தமிழ்த க்தசிய 
கூட்டலமப்பின் ்தலலவர் இரா சம்-
�ந்தன், இலஙல்க ்தமிழரசுக ்கட்-
சியின் ்தலலவர் மாலவ கசனாதி-
ராோ, ்தமிழீழ மக்கள் விடு்தலலக 
்கழ்கததின் ்தலலவர் ்தர்மலிங்கம் 
சித்தார்த்தன், ்தமிழீழ விடு்தலல 
இயக்கததின் ்தலலவர் பசல்வம் 
அலடக்கலநா்தன் மற்றும் ்தமிழ்த 
க்தசிய கூட்டலமப்பின் க�சசா்ளர் 
எம்.ஏ. சுமநதிரன் ஆகிகயாரும் 
்கலநது ப்காண்டிருந்தனர்.

்தமிழத ய்தசிே கூட்டனைபபிைர்
இந்திே உேர்்ஸ்தானிகரு்டன் சந்திபபு

ப்காகரானா லவரஸ் �ாதிப்�ால் 
இ்றந்தவர்்களின் உடலல பிரக்த �ரி-
கசா்தலன பசய்து புதிய ்த்கவல்்கல்ள 
இஙகிலாநது ்கண்டறிநதுள்்ளது.

ப்காகரானா லவரஸ் நாளுககு நாள் 
அதி்கரிதது வரும் நிலலயில், அது 
ப்தாடர்�ான ஆராய்சசி்களில் மருத-
துவ ஆராய்சசியா்ளர்்கள் மூழ்கியுள்-
்ளனர். மனி்த இனததிற்கு சவாலா்க 
அலமநதுள்்ள இந்த ப்காகரானா 
லவரலை முழுலமயா்க ஒழிப்�-
்தற்கு அலனதது நாடு்களும் க�ாராடி 
வருகின்்றன. இ்தற்்கா்க ப்தாடர் ஆய்-
வு்களும் கமற்ப்காள்்ளப்�டுகின்்றன.

அந்த வல்கயில் இஙகிலாநதின் 
லண்டனில் உள்்ள மருததுவ ்கல்லூரி 
மற்றும் மருததுவ ஆராய்சசி நிறுவ-
னம் ப்காகரானா லவரைால் இ்றந்த 
10 க�ரின் உடலல பிகர்த �ரிகசா-
்தலன பசய்்தது. 

இதில் அவர்்களின் நுலரயீரல் 
்கடும் கச்தமலடநதிருப்�து ப்தரிய-
வநதுள்்ளது. அதுமட்டுமன்றி உயி-
ரிழந்த அலனவரது உடல்்களிலும் 
இ்தயம், நுலரயீரல் அல்லது சிறு-
நீர்கம் என ஏக்தனும் ஒரு முககிய 
உறுப்பில் இரத்தம் உல்றநதிருப்�-
தும் ்கண்டறியப்�ட்டுள்்ளது.

த�ொப�ொனொ ை�ணததில் புதிய ��வல்;

நுனையீைல் கடும் யச்தம், 
உறுபபுகளில் உனையும் இைத்தம்  

‘ப�ொப’ ைற்றும் ‘ப�ொேொ’ குழுக�ளின் �மைமைபே�வி�மை

எதிர்்ககடசியிைரு்ககு 
வழஙக ஐ.ை.ச. யகாரி்கனக   

அபமரிக்காவின் ஃப்க்ளாரிடா-
வில் 75 க்காடி மர�ணுமாற்்றம் 
பசய்யப்�ட்ட ப்காசுக்கல்ள �்றக-
்கவிட முடிவு பசய்துள்்ளனர்.உல்க 
அ்ளவில் புதுப்புது கநாய்்கள் அடுத-
்தடுதது உருவாகி வருகின்்றன. 
இந்த கநாய்்களுககு லவரஸ்்களும், 
ப்காசுக்களுகம முககிய ்காரணங-
்க்ளா்க இருககின்்றன. இநநிலல-
யில் ப்காசுக்களின் மூலம் �ரவும் 
படஙகு, சிககுன்குனியா, ஜி்கா உள்-
ளிட்ட கநாய்்கல்ள ்தடுக்கப்க�ாவ-
்தா்க வி�ரீ்த முயற்சியில் அபமரிக்க 
அரசு இ்றஙகியுள்்ளது.

அபமரிக்காவின் ஃப்க்ளாரிடா-
வில் இந்த ஆண்டு மட்டும் �லர் 
படஙகு ்காய்சசலால் �ாதிக்கப்�ட்-

டுள்்ளனர். எனகவ அஙகிருநது 
அபமரிக்க ்தனது வி�ரீ்த முயற்-
சிலய ப்தாடஙகியுள்்ளது. அபமரிக்க 
ஆராய்சசியா்ளர்்கள் மூலம் மர�ணு 
மாற்்றம் பசய்யப்�ட்ட 75 க்காடி 
ப்காசுக்கள் அடுத்த இரண்டு ஆண்-
டு்களில் ஃப்க்ளாரிடாவில் பவளியி-
டப்�டவுள்்ளன.

இந்த ப்காசுக்கள் படஙகு உள்-
ளிட்ட கநாய்்கல்ள �ரப்பும் ப்காசுக-
்களின் இனப்ப�ருக்கதல்த ்தடுதது, 
அவற்ல்ற முழுலமயா்க ஒழிககும் 
என அபமரிக்க அரசு நம்புகி்றது. அத-
துடன் இந்த வி�ரீ்த திட்டததிற்கு 
அனுமதியும் அளிததுள்்ளது. ஆனால் 
ஃப்க்ளாரிடா மக்கள் இ்தற்கு ்கடும் 
எதிர்ப்பு ப்தரிவிததுள்்ளனர்.

அதைரிக�ொவின் ஃபபைொரிடொவில்

சுப்பிரமணியம் நிஷாந்தன்  

க்தர்்தல்்கள் ஆலணககுழுவின் உறுப்பி-
னர்்களின் எண்ணிகல்கலய 03 இலிருநது 05 
ஆ்க உயர்த்த அரசாங்கம் தீர்மானிததுள்்ளது. 
�ாராளுமன்்றததில் சமர்ப்பிக்கப்�டவுள்்ள 
20ஆவது திருத்தச சட்டததில் இ்தற்்கான 
முன்பமாழிவு இடம்ப�றுபமன அரசின் 
்த்கவல் அறியும் வட்டாரங்கள் ப்தரிவிக-
கின்்றன. 

 அரசியலலமப்பின் 20ஆவது திருத்தசசட்-
டதல்த எதிர்வரும் பசப்டம்�ர் மா்தம் �ாராளு-
மன்்றததில் சமர்ப்பிப்�்தற்்கான ந்கர்வு்களில் 
அரசாங்கம் ஈடு�ட்டு வருகி்றது.  

 19ஆவது திருத்தச சட்டததில் உள்்ள சில 
முககிய விடயங்கல்ள மாததிரம் உள்வாஙகி 
20ஆவது திருத்தசசட்டம் ்தயாரிக்கப்�டுகி-
்றது.  

 19ஆவது திருத்தச சட்டததில் உருவாக்கப்-
�ட்ட 9 சுயாதீன ஆலணககுழுக்கள் முககியமா-
னலவயாகும். இதில் க்தர்்தல்்கள் ஆலணககு-
ழுவும் ஒன்று. க்தர்்தல்்கள் ஆலணககுழுவின் 
உறுப்பினர்்க்ளா்க ்தற்க�ாது 03 க�ர் உள்்ளனர்.  

 இநநிலலயில் 20ஆவது திருத்தசசட்டததில் 
அ்தலன 05 க�ரா்க உயர்த்த அரசாங்கம் தீர்-
மானிததுள்்ளது. அ்தற்்கான முன்பமாழிவும் 
இடம்ப�றும் எனவும் அரசின் ்த்கவல் அறியும் 
வட்டாரங்களில் கமலும் அறிய முடிகி்றது.   

ய்தர்்தல் ஆனை்ககுழுவின்  
உறுபபிைர்களின் எண்ணி்கனக  
05 ஆக அதிகரி்கக தீர்ைாைம்

75 யகாடி ைை்பணுைாறைம் சசயேப்பட்ட 
சகாசு்ககனை ்பை்ககவி்ட உதய்தசம்

20 ஆவது திருத�ததில் உளவொக�பேடும்  

அரசாங்கததுடன் இலணவ்தற்்கான க�சசு-
வார்தல்த்கல்ள எதிர்க்கட்சிலய கசர்ந்த �ாரா-
ளுமன்்ற உறுப்பினர்்கள் சிலர் ஆரம்பிததுள்்ள-
னபரன ஆஙகிலப் �ததிரில்கபயான்று பசய்தி 
பவளியிட்டுள்்ளது.  

எதிர்்கட்சியின் �ாராளுமன்்ற உறுப்பினர்-
்கள் சிலர் ஸ்ரீலங்கா ப�ாதுேன ப�ரமுனவின் 
முககிய பிரமு்கர் ஒருவருடன் க�சசுவார்தல்த-
்கல்ள ஆரம்பிததுள்்ளனர் என்றும் அந்த பசய்தி-
யில் குறிப்பிடப்�ட்டுள்்ளது.  

சிறு�ான்லம ்கட்சிபயான்ல்ற கசர்ந்த �ாராளு-
மன்்ற உறுப்பினர்்கக்ள அரசாங்கததுடன் இலண-
வ்தற்்கான க�சசுவார்தல்த்கல்ள கமற்ப்காண்-
டுள்்ளனபரன்றும் அந்த பசய்தியில் கமலும் 
குறிப்பிடப்�ட்டுள்்ளது.  

அரசாங்கம் அரசிலலமப்பு மாற்்றங்கல்ள 
கமற்ப்காள்வ்தற்்கான முயற்சி்கல்ள ஆரம்பித-
துள்்ள நிலலயிலும் முககிய எதிர்க்கட்சியிடமி-
ருநது க்தசியப் �ட்டியல் ஆசனங்கல்ள ப�று-

வதில் சிறு�ான்லம ்கட்சி்கள் ஏமாற்்றதல்த 
சநதிததுள்்ள நிலலயிலும் இந்தப் க�சசுவார்த-
ல்த்கள் இடம்ப�றுகின்்றன எனவும் ப்தரிவிக-
்கப்�ட்டுள்்ளது.  எதிர்க்கட்சி �ாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர்்கல்ள சநதிததுள்்ளல்த முககிய அரசி-
யல்வாதிபயாருவர் உறுதிபசய்துள்்ளார்.  

மூன்றில் இரண்டு ப�ரும்�ான்லமலய ப�று-
வ்தற்்கான உறுப்பினர்்கள் அரசாங்கததிடமுள்்ள 
நிலலயில் அரசாங்கம் ஏன் சிறு�ான்லம எதிர்க-
்கட்சி �ாராளுமன்்ற உறுப்பினர்்களின் ஆ்தரலவ 
நாடுகின்்றப்தன்்ற க்கள்விககு முன்பனசசரிகல்க 
நடவடிகல்கயா்க அரசாங்கம் இவ்வாறு பசயற்�-
டுகின்்றப்தன அவர் ப்தரிவிததுள்்ளார்.  

இக்தகவல்ள, அரசாங்கததுடன் க�சசுவார்த-
ல்த்கல்ள கமற்ப்காண்டுள்்ள �ாராளுமன்்ற 
உறுப்பினர்்களில் கிழககு மா்காணதல்த கசர்ந்த 
முஸ்லிம் �ாராளுமன்்ற உறுப்பினர்்கள் இருவ-
ரும் உள்்ளனபரன சிகலான் டுகட ப்தரிவிததுள்-
்ளது.  

அைசாஙகதது்டன் இனைவ்தறகு  
எதிைணி எம்.பி இருவர் மு்ஸதீ்பாம்
ஆங்கில் ேததிரிம�யில் தவளிவந்� தெய்தியொல் ே�ே�பபு



உணவுப் ப�ொருட்களின் 
விலை்கலை குலைக்க 
வேண்டும். அப்வ�ொது-

தொன் சொதொரண மக்கள் சநவதொசமொ்க 
ேொழ முடியும். ஆடவடொ சொரதி்களுக-
ப்கன ஒரு ப்கௌரேமொன அலடயொ-
ைதலத அரசு ஏற�டுதத வேண்டும். 
அேர்களின் நலேொழ்வுகப்கன 
விவசட ஓய்வூதியத திடடங்கலை 
உருேொக்க வேண்டும்.  

நமது நொடடில �ொது்கொப்பு ஸ்திர-
மொ்க இருக்க வேண்டும். �யங்கரேொ-
தம் வதொன்றுேதறகும், ேைரேதற-
கும் இடமளிக்கக கூடொது.  

 ஆலடதபதொழிறசொலை்கலை உரு-
ேொககி இலைஞர்களுககும் யேதி-
்களுககும் உலழப்புககு ேழி்கொடட 
வேண்டும்.  

 உலைொசப் �யணததுலைலய மட-
டக்கைப்பில விஸ்தரிததொல பதொழில-

ேொய்ப்பு உருேொகும். மடடக்கைப்பு 
மொேடடததின் ச்கை ேைங்கலை-
யும் அபிவிருததி பசய்ய வேண்டும். 
இஙகு பிரதொனமொன பதொழில மீன்பி-
டியும், விேசொயமுமொகும், அலேயி-
ரண்லடயும் அபிவிருததி பசய்தொவை 
அவன்கருககு பதொழிலேொய்ப்ல� 
ேழஙகிவிடைொம்.  

ப�ொது ஜன ஐககிய முன்னணி 
அரசு ஆடசிப்பீடம் ஏறியுள்ைது. 
இநத நிலையில பதொழிைொை ேரக்கத-
தினர என்ன நிலனககிைொர்கள் என 

அறிய முற�டடவ�ொது அேர்களின 
்கருததுக்கள் கிலடததன. அலே தின-
்கரன் ேொச்கர்களுக்கொ்க திரடடித தரப்-
�டுகின்ைன.  

மடடக்கைப்பில பதொழிலபுரியும் 
ஆடவடொ சொரதியொன சின்னேன் 
்கருததுத பதரிவிகல்கயில,  

நொன் சொதொரண 
ஆடவடொ சொரதி, அன்-
ைொடம் உலழதது ேொழ்கல்க நடொதது-
கிவைன். இது தவிர வேறு அபிவிருத-
தி்கலை என்னொல பசய்ய முடியொது. 
ேருமொனம் வ�ொதொமல இருப்�வத 
்கொரணம்.. அவன்க பிரயொணி்கள் தங-
்கைது �யணங்கலை ்கொைொல நடநது 
பசன்வை முடிககிைொர்கள். அேர-
்கள் ஆடவடொலே நொடுேதிலலை. 
�ணததடடுப்�ொடுதொன் ்கொரணம்.  

இப்வ�ொது �ைமொன, ஸ்திரமொன 

அரபசொன்று அலமக்கப்�டடுள்ைது. 
ஆதைொல அரசு ஆடடம் ்கொணும், 
்கவிழ்நது விடும், என்று யொருவம சந-
வத்கம் ப்கொள்ைத வதலேயிலலை.  

அரசும் மக்களுககு �யனளிக-
கும் ேல்கயிைொன ஸ்திரமொன �ை 
திடடங்கலை நலடமுலைப்�டுதத 
வேண்டும் என்�வத அலனேரது 
விருப்�மொகும்.  

முன்லனய அரசு �ை ்கடசி-
்கலை இலணதது ப்கொண்டு ஆடசி 

பசய்தது. இதனொல 
அ ே ற றி னு ள் 
மு ர ண் � ொ டு ்க ள் 
வதொன்றின, அலே 
ேைரச்சியலடந -
தன. இதனொல 
அம் முரண்�ொ-
டு்கலை தீரப்�-
திவைவய அநத 
அரசு வநரதலத 
ப ச ை வி ட 
வ ே ண் டி ய -
த ொ யி ருந த து . 

அதனொல அபிவி-
ருததியிலும் மக்களின் குலை்கலை 
தீரப்�திலும் ்கேனம் பசலுதத முடி-
யொமற ப�ொய்விடடது. இது அதன் 

�க்கமிருநத �ொரிய குலை�ொடொகும். 
ஆனொல இப்வ�ொலதய அரசுககு 
அநதச் சங்கடம் இருக்கப் வ�ொே-
திலலை. அது தனது முழு வநரத-
லதயும் மக்களின் குலை்கலை தீரப்-
�திலும், நொடலட அபிவிருததிப் 
�ொலதயில நடததிச் பசலேதிலும் 
ஈடு�டுததிக ப்கொள்ை முடியும். மக்க-
ளின் ்கஷடங்கள் கூடியேலர குலைக-
்கப்�ட வேண்டும், அேர்களின் 
அபிவிருததிப் �ணி்கள் நீண்ட்கொ -
ைத வதலேவயொ அலைது குறுகிய 

்கொைத வதலேவயொ அது�றறி 
ஆரொய்நது தீரக்கப்�ட 

வேண்டும். ேொ்கனங்க -
ளும், அேறறுக்கொன 

உதிரிப்�ொ்கங்களும் 
தொரொைமொ்க இைக -

குமதி பசய்யப் -
�ட வேண்டும். 

ஒடவடொ சொர -
தி்களுகப்கன 
ஒரு ப்கௌர -
ே ம ொ ன 
அ ல ட ய ொ -
ைதலத அரசு 
ஏ ற � டு த த 

வேண்டும். அேர்களின் நலேொழ் -
வுகப்கன விவசட ஓய்வூதியத திட -
டங்கலை உருேொக்க வேண்டும். 
அது ஆடவடொ சொரதி்களுககு வேைொ -
்கவும், உரிலமயொைர்களுககு வேைொ -
்கவும் இருக்க வேண்டும். ”குடடி” 
( தச்சுவேலை பசய்�ேர ) ்கருததுத 
பதரிவிகல்கயில..  

நொன் தச்சு வேலை பசய்�ேன். 
எனது நொைொநத ேருமொனததில 
குலைச்சலிலலை. குடிப்�ழகவமொ, 
புல்கப் �ழக்கவமொ என்னிடததில 
குடிப்கொள்ைவிலலை. எவேைவு -
தொன் உலழததொலும் மிச்சம் பிடிக்க 
முடியொதிருககிைது. அநதைவுககு 
ேொழ்கல்கச் பசைவு அதி்கமொ்க 
இருககிைது. ஒரு கிவைொ அங்கருககு 

1000 ரூ�ொ வதலேப்�டுகிைது, சீனி 
ஒரு கிவைொ 135 ரூ�ொ, 10 கிவைொ 
அரிசி மூடலட 1250 ரூ�ொ. பிள்லை -
்களின் ரியூசன் பீஸ் மணிததியொைத -
திறகு 100ரூ�ொ இேறலைத தொண்டி 
எப்�டி வசமிப்�து? நலை சொப்�ொ -
டுதொன் பிள்லை்கள் வ்கட�ொர்கள். 
அலத ்கடடுப்�டுததவேொ தவிரக -
்கவேொ முடியொது.  

அரசு, உணவுப் ப�ொருட்களின் 
விலை்கலை குலைக்க வேண்டும். 
அப்வ�ொதுதொன் சொதொரண தரதது 
மக்கள் சநவதொசமொ்க ேொழ முடியும். 
�ண்லடய மக்கள் வீடு ்கடடினொர -
்கள். பிள்லை்கலைப் �டிப்பிததொர -
்கள், நன்ைொ்க உண்டொர்கள். அேர -
்களுக்க மிச்சம்பிடிக்க முடிநதது 
ஆல்கயொல அேர்கைது குடும்�த -
தில அபிவிருததிலய ்கொண முடிந -
தது. 

அேர்களுககு அநதக ்கொைததில 
அரசொங்கம் வீடு ்கடடிக ப்கொடுக -
்கவிலலை, மைசை கூடம் ்கடடிக 
ப்கொடுக்கவிலலை. அேர்கவை தங -
்களுககுத வதலேயொனலே்கலை 
்கடடிக ப்கொண்டொர்கள். உணவுப் 
ப�ொருட்களின் விலை்கள் ேொலனத 
பதொடடு நிறகும்வ�ொது, ”்கரண்ட 
வில” ”தண்ணீர பில” என ஆயிரக-
ணககில ேரும்வ�ொது எப்�டி மிச்சம் 
பிடிப்�து? எப்�டி வீடு ்கடடுேது?. 
எங்களுககு �ொரிய அழுததந தரொமல 
அரசு நொடலட நடததிச் பசலை 
வேண்டும். 

நொடடில எஙகு �ொரததொலும் 
ஊழல்கள். அலே நொடடுககு ஒரு 
�ொரிய இடி. இநத இடி்கபைலைொம் 
ஒள்ைொ்கச் வசரநது மக்கலை இடிககி-
ைது.  

(21ஆம் �க்கம் �ொரக்க)

புதிய அரசு பற்றிய
த�ொழிலொளர்களின் 
்கருத்துக்கள்  
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ஆட்சியிலிருக்கும் அரசு, த�ொழிலொளர்களின்   
அபிலொசை்கசள நிசைவேறை வேண்டும்

எஸ்எஸ்.தவபாலன் ...
  புளியந்தீவு குறூப் நிருபர்

gpd;jq;fpAs;s tu;j;jfq;fis 
fl;bnaOg;Gjy;

efu mgptpUj;jp kw;Wk; 

tPlikg;G mikr;R

efu mgptpUj;jp mjpfhurig

'RgPl;r Nehf;F" nfhs;iffSf;F ,izahf 

nfhtpl; - 19 ngUe;njhw;wpdhy; tu;j;jf 

nraw;ghLfs; tPo;r;rp fz;l efu mgptpUj;jp 

mjpfhurigapd; nraw;jpl;lq;fspy; khjhe;j 

thlif mbg;gilapy; jq;fp ,Uf;fpd;w 

tu;j;jfu;fSf;fhf fPo; Fwpg;gplg;gl;l rYiffis 

nraw;gLj;Jtjw;F jPu;khdpf;fg;gl;Ls;sJ.

1. nfhOk;G kw;Wk; fhyp lr;R itj;jparhiy> Rje;jpu 

rJf;f filj; njhFjp> Fjpiug;ge;jaj; jply;> nfhOk;G 

jq;f tpw;gid kj;jpa epiyak; kw;Wk; kpjf;Fk; re;ijj; 

njhFjpf;fhd 2020 khu;r; njhlf;fk; brk;gu; khjk; tiu 

50% tiu khj thliff; Fiwg;G.  

2. tu;j;jfr; nraw;jpl;lq;fSf;fhf 2020 khu;r;> Vg;uy; kw;Wk; 

Nk khjq;fSf;fhf KOikahf khj thlifapy; ,Ue;J 

tpLtpg;G.

3. efu;Gw Fj;Japu;ngw;w tPl;Lj; jpl;lq;fspd; 

FbapUg;ghsu;fSf;fhf 2020 khu;r;> Vg;uy; kw;Wk; Nk 

khjq;fSf;fhf Fwpj;j jtizia ngWtij jhkjpj;jy;.

4. gad;ghl;il khw;Wtjw;fhf fl;lzk; nrYj;jp tUlhe;jk; 

mDkjp ngWfpd;w jdpahu; nrhj;J cupikahsu;fSf;fhf 

2020 khu;r;> Vg;uy; kw;Wk; Nk khjq;fSf;fhd fl;lzk; 

nrYj;Jtjpy; ,Ue;J tpLtpg;G.

NkYs;s rYiffis ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd tpz;zg;gk; 2020.03.01 Mk; 

jpfjpf;F ,Uf;fpd;w epYitj; njhiffis nrYj;jpa gpd; 2020.09.30 

Mk; jpfjpf;F Kd;du; jiyik my;yJ khtl;l mYtyfq;fSf;F 

tpiuthf rku;g;gpf;Fk;gb jho;ikAld; Nfl;Lf;nfhs;fpNwd;.

      gzpg;ghsu; ehafk;

      efu mgptpUj;jp mjpfhurig

tHj;jf mikr;R

$l;LwT nkhj;j tpw;gidf; $l;Lj;jhgdk; 

21>326 rJu mbfs; nfhz;l epyf;fPo; khb> jiu khb kw;Wk; %d;W (03) khbfisf; nfhz;l. 

nfhOk;G-01> NahHf; tPjpapy; mike;Js;s rnjhr epWtdj;jpw;Fhpa fl;blk;> Fj;jif 

mbg;gilapy; ngw;Wj; jug;gLk;> mjd; gpufhuk;> 

01. nrYj;Jtjw;F vjpHghHf;fg;gLk; khjhe;j thlif.

02. etPd kag;gLj;Jtjw;fhf KjyPL nra;ag;gl cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s njhif. 

03.  Muk;gpg;gjw;F cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s tpahghuj;jpd; jd;ik kw;Wk; 

chpj;Jhpik (rl;l hPjpahd chpj;Jhpik)

04. nrYj;jg;gLtjw;F vjpHghHj;Js;s itg;Gj; njhif. 

05.  fl;blk; Fj;jif mbg;gilapy; ngw;Wf;nfhs;sg;gLtjw;fhf 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s fhyg;gFjp. 

06. nraw;wpl;lg; gpNuuiz. 

Mfpa tplaq;fs; cs;spl;l tpz;zg;gg; gj;jpuj;ij> kPsspf;fg;glhj &. 1>000.00 fl;lzj;ij 

fhrhsUf;Fr; nrYj;Jtjd; %yk;> ngWifg; gphptpypUe;J ngw;Wf;nfhs;syhk;. tpiykD 

rkHg;gpf;fg;gLk; NghJ> kPsspf;fg;gLk; &. 30>000.00 tpiykD itg;Gj; njhif 2020.09.14 md;W 

K.g. 12.00 kzpf;F Kd;dH nrYj;jg;gly; Ntz;Lk;. 

tpiykD tpz;zg;gq;fs;> 2020.09.14 md;W 14.30 kzpf;F Kd;dH> 01Mk; ,yf;f tpiykDg; 

ngl;bf;Fr; NrHf;fg;gl eltbf;if Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;baJld; mr; re;jHg;gj;jpNyNa 

tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. me;j epfo;tpy; tpiykDjhuHf;F my;yJ mthpd; mjpfhuKs;s 

gpujpepjpnahUtUf;F fye;Jnfhs;syhk;. 

fl;blj;ijg; ghPl;rpj;Jg; ghHg;gJ> 2020.08.24 Kjy; 2020.09.11 tiuahd murhq;f Ntiy 

ehl;fspy;> K.g. 9.00 kzp Kjy; gp.g. 5.00 kzp tiu Nkw;nfhs;sg;glyhk;. ,Wjpj; jPHkhdk; 

tpiykDr; rigf;FhpajhFk;. 

jiytH> ngWiff; FO> $l;LwT. nkhj;j tpw;gidf; 

$l;Lj;jhgdk;> ,yf;fk; 27> nthf;N\hy; tPjp> nfhOk;G-02.

nfhOk;G Nfhl;ilapy; mike;Js;s rhpj;jpu Gfo;ngw;w 
epf;hp]; fl;blj;ij Fj;jif mbg;gilapy; ngw;Wj;juy; 



இலங்கையில் அரசியல் உறுதி -
நி்ல உருவாகியிருப்பது வவளிப -
்ப்ையாகைத் வெரிகிறது. அரசாஙகைம் 
ககைடை்ெ கைைநெ கெரெலில் வ்பரும் -
்பான்மை மைககைள் வாரி வழஙகியி-
ருககிறாரகைள். கெரெல் முடிவுகைள் 
எதிர்பாரத்ெெற்கு மைாறாகை ஆசசரியப -
்படும் ்படியாகை இல்லாவிடைாலும் 
சுெநதிர இலங்கையின முெலாவது 
அரசாஙகைத்்ெ ஸொபித்ெ ஐககிய 
கெசியககைடசி இநெத் கெரெலில் ஒரு 
ஆசனத்்ெகயனும் வ்பறமுடியாமைல் 
ஒடடுவமைாத்ெமைாகைத் து்ைத்வெறி-
யப ்படடிருப்பது சற்று விகனாெ-
மைானதுொன. ்பெவி்ய உடும்புப 
பிடியாகைப பிடித்துள்்ள கைடசித் ெ்ல-
்மையின விைாபபிடிப க்பாகககை 
இநெ நி்லககு கைாரணம் என்பது ்பர -
கைசியம்.   

இபக்பாது கி்ைத்துள்்ள 
ஒகரவயாரு கெசியப ்படடியல் ஆச -
னத்்ெயும் யாருககு வழஙகுவது 
எனற க்பாடடியில் அககைடசியின 
பிரமுகைரகைள் மைத்தியில் கையிறிழுத்ெல் 
இைம் வ்பறுவ்ெக கைாணமுடிவது-
ைன ககைலிசசித்திரக கைாரரகைளுககு 
நல்ல தீனியாகைவும் அ்மைநதுள்்ளது. 
1977ஆம் ஆண்டில் இைம்வ்பற்ற 
கெரெலில் கே.ஆர. ேயவரெனா 
ெ்ல்மையிலான ஐககிய கெசியக 
கைடசி அபக்பாதிருநெ ்பாராளுமைனறத்-
தில் ஆறில் ஐநது வ்பரும்்பான்மை 
்பலத்்ெப வ்பற்று ஆடசிய்மைத்-
ெது. 

பிரொன எதிரககைடசியாகிய சுெந-
திரககைடசி வவறும் எடடு ஆசனங-
கை்்ள மைடடுகமை வ்பறமுடிநெது. 
அநெப வ்பரும்்பான்மை ்பலத்்ெ 
்வத்துக வகைாண்கை அபக்பா்ெய 
அரசாஙகைம் புதிய அரசியல்மைபபு 
அறிமுகைம் மைற்றும் வ்பாரு்ளாொ -
ரத்்ெத் திறநதுவிைல் உள்ளிடை 
தீவிரமைான அரசியல் வ்பாரு்ளாொர 

மைாற்றஙகை்்ள நாடடில் அறிமுகைப்ப -
டுத்தியது.   

இனறுள்்ள அரசியல் சூழல் ஒப-
பீடடு ரீதியில் 1977ல் அபக்பா்ெய 
அரசாஙகைத்திற்கு இருநெ வ்பரும்-
்பான்மை்ய விைவும் உறுதிமிககை 
ஒனறாகைக கைாணப்படுகிறது. ்பாரா -
ளுமைனறத்தில் ஆறில் ஐநது வ்பரும்-
்பான்மை ்பலம் வகைாண்ை ெனது 
அரசாஙகைத்தின கீழ் 1978 ஆம் ஆண் -
டிற்கைான வரவு வசலவுத்திடைத்்ெ 
சமைரபபித்து அெ்ன நி்றகவற்றத் 
கெ்வயான வாககுகை்்ள ெனது 
கைடசி உறுபபினரகைள் மைத்தியில் வ்பற-
முடியாெ இககைடைான நி்ல்ய 
அபக்பா்ெய பிரெமைர வேயவரென 
எதிரகநாககிய்மை இபக்பாதுள்்ள 
்பலருககுத் வெரியாதிருககைலாம். 
திறநெ வ்பாரு்ளாொரத்்ெ அறிமு-
கைப்படுத்திய 1978 ஆண்டு வரவு 
வசலவுத்திடைத்திற்கு சார்பாகைக 
்கையுயரத்ெ ஆளுஙகைடசியின ்பாரா-
ளுமைனற உறுபபினரகைளில் வ்பரும்-
்பான்மையாகனார விரும்்பவில்்ல. 
்பலர வவளிப்ப்ையாகைகவ அெற்கு 
எதிராகை கைருத்துககை்்ள வவளிப்படுத் -
தினர. வரவு வசலவுத்திடைம் கொல்-
விய்ைநதிருநொல் ்பாராளுமைனறத்-

்ெக கை்லககை கநரநதிருககும்.   
இநநி்லயில் ்பாராளுமைனறத்தில் 

மிகைக கைாரசாரமைான உ்ரவயான்ற 
நிகைழ்த்திய பினனகர ஆளுஙகைடசி 
உறுபபினரகைளின ்கைகைள் வரவு -
வசலவுத் திடைத்திற்குச சார்பாகை 
உயரநென. உைனடியாகைச வசயற்-
்படடு ஆளுஙகைடசிப ்பாராளுமைனற 
உறுபபினரகைளிைமிருநது ்கைவய-
ழுத்திைப்பைாெ ்பெவி விலகைல் கைடி-
ெஙகை்்ளப வ்பற்றுகவகைாண்ை  வேய -

வரெனா அதிலிருநது ்பாைஙகைற்றென 
வி்்ளவாகைகவ ேனாதி்பதிககு நி்ற -
கவற்று அதிகைா ரஙகை்்ளயும் வழங -
கும் 1978 ஆம் அரசியல்மைப்்ப 
உருவாககி ெமைது அரசியல் வ்பாரு்ளா-
ொர அபிலா்சகை்்ள நி்றகவற்ற 
மு்னநொர. ஆ்ணப வ்பண்ணாகை 
மைாற்றுவது ெவிரநெ ஏ்னய அத்ெ-
்ன்யயும் ெனனால் வசயயமுடி-
யும் என வவளிப்ப்ையாகைவும்கூறி-
னார. இநநைவடிக்கை்ய ேனநாயகை 
விகராெமைானது என விமைரசித்கொர 
அதுவவாரு அசுர்ன (frankenstein 
monster) உருவாககும் என எசசரித்ெ -
னர.   

இபக்பா்ெய சூழ்நி்லயில் 
1978ல் கைாணப்படைவாறானவொரு 
பிரசசி்னககு ஆ்ளாகும் ென்மை 
(vulnerability) கி்ையாது. அரசாங-
கைத்தின முககிய வ்பாறுபபுகைள் எல்-
லாவற்றிலும் ெ்ல்மை வசால்வ்ெ 
சிரகமைல் ஏற்று வசயயககூடிய நம்-
பிக்கைககுப ்பாத்திரமைானவரகைக்ள 
உள்்ளனர. உண்்மையில் எதிரககைடசி 
எனற வ்பயருககு ஒனறு உள்்ளகெ 
ெவிர ந்ைமு்றயில் அது ்பலமைான 
ஒனறல்ல.   

எனகவ, இபக்பா்ெய அர -

சாஙகைம் நாடடில் உருவாகியுள்்ள 
மிகைவும் ்பலம் வாயநெ அரசாஙகைம் 
என்பதில் மைாற்றுக கைருத்தில்்ல. 
நீஙகைள் ககைடை்ெ நாஙகைள் வகைாடுத்-
திருககிகறாம். இனி நீஙகைள் கவ்ல 
வசயயுஙகைள் நாஙகைள் ்பாரககிகறாம் 
என்பகெ மைககைளின நாடித்துடிபபு. 
எல்லா மைடைஙகைளிலும் இபக்பா-
்ெய அரசாஙகைத்தின மீொன மைககை-
ளின எதிர்பாரபபுகைள் உசச மைடைத்-
தில் இருப்ப்ெ உணரமுடிகிறது. 

ேனநாயகை விழுமியஙகை்்ளயும் 
்பாரம்்பரியஙகை்்ளயும் க்பணி நைககை-
கவண்டும் நாடடிற்கு சுபிடசத்்ெத் 
வ்பற்றுத்ெர கவண்டும் எனற மைககை-
ளின எதிர்பாரக்கைகைள் நியாயமைா-
ன்வயாகும். அ்வ வீண்க்பாகைக 
கூைாது.   

உலகை நாடுகைளிலும் இலங்கையி-
லும் கைைநெ கைாலஙகைளில் அவொனிக -
கைப்படைென்படி எநெவவாரு புதிய 
அரசாஙகைத்திற்கும் கெனிலவுககைாலம் 
(honeymoon period) எனற ஒனறு 
உண்டு. ெமைது ஆெரவிலான அரசாங-
கைம் ்பெவிககு வநதுள்்ள கைளிபபில் 
மைககைள் ஆழ்நதிருககும் கைாலம் அது. 
அககைாலப்பகுதியில் எத்ெ்கைய தீவி -
ரமைான அரசியல் வ்பாரு்ளாொர மைாற்-
றஙகை்்ள அறிமுகைப்படுத்தினாலும் 
மைககைள் ஏற்றுக வகைாள்வாரகைள். மைறு-
புறம் அவற்றில் ஏொவது ெவறுகைள் 
ஏற்்படைாலும் முன்னய ஆடசி -
யா்ளரகைள் மீது அவற்்றச இலகுவா-
கைச சுமைத்தி விைலாம். எனகவொன 
தீவிரமைான மைாற்றஙகை்்ள ஏற்்படுத் -
துவொயின ஒரு புதிய அரசாஙகைம் 
்பெவிகயற்று நூறு நாடகைளுககுள் 
(hundred days grace) அறிமுகைப்ப -
டுத்ெ கவண்டும் எனக கூறப்படுகி -
றது. 1977 இல் ஆறில் ஐநது வ்பரும்-
்பான்மையுைன ்பெவிககு வநெ 
ஐககிய கெசியக கைடசி அரசாஙகைம் 
மீது மைககைள் வகைாண்டிருநெ ஆெரவு 
அடுத்துவநெ ஒருசில வருைஙகைளில் 
வ்பரும் வவறுப்பாகை மைாறிய்ெயும் 
அென கைாரணமைாகை 1982 ஆண்டில் 
கெரெலுககுச வசல்லாமைல் மைககைள் 
கைருத்துக கைணிபபு வாகவகைடுப்்ப 
(referendum) நைத்தி அபக்பா்ெய 
அரசாஙகைம் ெனது ்பெவிககைாலத்்ெ 
நீடித்துக வகைாண்ை்ெயும் இஙகு 
குறிபபிடுெல் வ்பாருத்ெம்.   

இபக்பாது அரசாஙகைத்தின மீொன 
மைககைளின உசசமைடை எதிர்பாரக-

்கைகை்்ளப பூரத்திவசயது பிர்பலத் 
ென்மை்யக (popularity) கைாத்துக-
வகைாள்வது அவசியம். கைாடசி ஊைகைங-
கைளும் சமூகை ஊைகைஙகைளும் இனறு 
மைககைள் அபிபபிராயத்்ெ உருவாககு-
வதில் வ்பரும் வசல்வாககுச வசலுத்-
துகினறன. புதிய அரசாஙகைத்தின 
அஙகுராரப்பண அமைரவினக்பாது 
்பாராளுமைனற அஙகைத்ெவரகைள் நித் -
தி்ரயில் ஆழ்நெ கைாடசிகைள் சமூகை 
ஊைகைஙகைளில் உலாவருகினறன. 
இ்வ எதிரமை்ற வி்்ளவுகை்்ள 
ஏற்்படுத்ெவல்லன. நாடடின மிகை 
உயரிய ச்்பயின வகை்ளரவத்்ெப 
க்பணகவண்டியது வெரிவு வசயயப-
்படை ஒவவவாரு உறுபபினரதும் 
ெனிப்படை கைை்மை. முெல் அமைர-
விகலகய நித்தி்ர வகைாள்வெற்கைாகை 
அவரகை்்ள மைககைள் ்பாராளுமைனறத்-
திற்கு அனுப்பவில்்ல.   

புதிய அரசாஙகைம் கவ்ல வசய -
யககூடிய அரசாஙகைம் என வ்பரும்-
்பான்மை மைககைள் நம்புகிறாரகைள். 
வீழ்நதிருககும் வ்பாரு்ளாொரத்்ெ 
தூககி நிறுத்துவாரகைள் என்பது அவர-
கைளின எதிர்பாரபபு. இலங்கையில் 
மைடடுமைனறி ககைாவிட 19இன துரிெ -
மைான ்பரவலும் அெ்னக கைடடுப்ப -
டுத்துவெற்கு எடுககைப்படை முயற் -
சிகைள் கைாரணமைாகைவும் 2020 ஆம் 
ஆண்டின முெல் அ்ரப்பகுதியில் 
உலகைப வ்பாரு்ளாொரம் குறிபபிைத்-
ெககை்ளவு பினன்ை்வ எதிரகநாக-
கியது. 

இெ்ன எதிரவகைாள்்ள உலகை 
நாடுகைள் எல்லாவற்றிலும் உள்்ள அர -
சாஙகைஙகைள் விரிவாககைப ்பணகவகைாள்-
்கை்யயும் (expansionary monetary 
policy) விரிவாககை இ்றகவகைாள்்கை-
கை்்ளயும் (expansionary fiscal policy) 
ந்ைமு்றப்படுத்தி வருகினறன. 
இவற்றின கீழ் ெனியார து்ற்ய 
ஊககுவிககை ஊககுவிபபுப வ்பாதிகை-

்்ளயும் (stimulus packages) நாடுகைள் 
வழஙகி வருகினறன.   

இலங்கையில் மைத்திய வஙகி -
யானது ககைாவிட 19இன வ்பாரு-
்ளாொரத்ொககைம் மிெமைானொகை 
இருககைலாவமைன எதிர்பாரத்ெது. 
ஆனால் வொ்கை மைதிபபுப புள்ளி-
வி்பரத் தி்ணககை்ளத் ெரவுகைளின 
்படி 2020 ஆண்டின முெல் கைாலாண்-
டில் ((vulnerability) வ்பாரு்ளாொ-
ரம் 1.6 வீெத்தினால் சுருஙகியொகை 
(contracted) அறியமுடிகிறது. 2020 
ஆம் ஆண்டின இரண்ைாம் கைாலாண்-
டிலும் இென ொககைம் கைணிசமைானொகை 
இருககைக கூடும். எவவாறாயினும் 
கெரெலின பினனர வ்பாரு்ளாொர 
நைவடிக்கைகைள் துரிெமைாகை மீ்ள வழ -
்மைககுத் (rebound) திரும்பும் என 
்பலரும் எதிர்பாரககிறாரகைள்.   

கெரெலின பினனர நாடடில் ஏற் -
்படடுள்்ள அரசியல் உறுதிப்பாடு 
அென கைாரணமைாகை வியா்பார முயற் -
சியா்ளர மைத்தியில் வியா்பார நம்்ப -
கைத்ென்மையில் ஏற்்படடுள்்ள முன -
கனற்றம் நாடடின முெலீடைா்ளரகைள் 
மைத்தியில் நம்பிக்கை்ய உருவாககு-
வொல் முெலீடுகைளும் வரத்ெகை நைவ-
டிக்கைகைளும் அதிகைரிககைலாம். 

அத்துைன ஏற்வகைனகவ வழங-
கைப்படடுள்்ள இ்றகவகைாள்்கை 
மைற்றும் ்பணகவகைாள்்கை ஊைான 
ஊககுவிபபுகைளின கைாரணமைாகைவும் 
வ்பாரு்ளாொரம் வமைதுவ்ைெலிலி-
ருநது (slowdown) நீஙகி வழ்மைக-
குத் திரும்புவமைன து்றசார நிபுணர-
கைள் எதிர்பாரககினறனர குறிப்பாகை 
2020இன நானகைாம் கைாலாண்டில் 
வ்பாரு்ளாொர நைவடிக்கைகைள் மீட -
சி்ையும் என கூறப்படுகிறது. 

இவவாறு 2020இன நானகைாம் 
கைாலாண்டில் வ்பாரு்ளாொர நைவ -
டிக்கைகைளில் ஒரு மீடசிநி்ல ஏற் -
்படைால் மைாத்திரகமை 2020 ஆம் 
ஆண்டில் இலங்கை கநரககைணிய-
மைான ஒரு வ்பாரு்ளாொர வ்ளரசசி-
்யப ்பதிவுவசயய முடியும்.   

அத்ெ்கை்ய கநரககைணிய ஒரு 
வ்ளரசசி்யப ்பதிவுவசயய புதிய அர -
சாஙகைம் வீண் விரயஙகைக்ளா வொயவு-
கைக்ளா ஏற்்பைாமைல் உரிய நைவடிக-
்கைகை்்ளத் வொைர கவண்டும்.     
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2020 காலாண்டில் ப�ாருளாதார 
நடவடிக்ககள் மீட்சி அ்டயலாம்

வகைாவிட -19 பின்பான உலகை்ளா-
விய அரசியல் கை்ளம் கவறு தி்ச்ய 
கநாககி ்பயணிககை ஆரம்பித்துள்்ளது 
என்பது ்பலெை்வ வெளிவு்படுத்-
ெப்படடுள்்ளது. அெ்ன கநரடியாகை 
கைாணும் சூழல் உலகை அரசியலில் ஏற் -
்படடுள்்ளது. அொவது வகைாகரானா 
கநாயத் வொற்றின வி்்ளவாகை உலகை 
நாடுகைள் எஙகும் இராணுவத்தின-
தும் சரவாதிகைாரத்தினதும் முகைஙகைள் 
வலுவான நி்ல்ய எடை ஆரம் -
பித்திருநென. அெற்கு வகைாகரானா 
முககிய ்பஙகு வகித்திருநெது. ஆட-
சித்து்ற மீொன வநருககைடியும் 
ஆடசியா்ளரது அரசியல் வசயல்-
்பாடுகைளும் ெவிரககை முடியாது பின 
ெள்்ளப்படைதுைன இராணுவகமை 
ெ்ல்மை ொஙகும் சூழல் ஏற்்பட-
டிருநெது. அத்ெ்கைய இராணுவத்-
தின பிரகவசம் ்படிப்படியாகை ்பல 
அரசாஙகைஙகைளின இருபபி்ன இல -
கு்படுத்திய க்பாதும் அென கமைலா-
திககைம் ெவிரககை முடியாது கமைவலழ 
ஆரம்பித்ெது. அகெ கநரம் ்பல 
ஆடசியா்ளா்கைள் இநெ சூழ்ல 
்பயன்படுத்திக வகைாண்டு ெமைது 
அரசியல் அதிகைாரத்திற்கைான கைால 
நீடிபபி்ன ஏற்்படுத்ெ முயனறனர. 
இத்ெ்கைய நகைா்வுகைளும் இராணு -
வத்திற்கு வாயபபி்னயும் ்பலத்-
்ெயும் வகைாடுத்திருநெது. அெனால் 
முடிநெ வாரம் ்்பகலாரஷயாவில் 
ஏற்்படை அரசியல் வநருககைடியி்ன-
யும் ஆடசி மு்றயின க்பாககி்ன-
யும் இககைடடு்ரயில் அவொனிககை 
உள்்ள்மை குறிபபிைத்ெககைொகும்.   

முெலாவது வ்பலாரஸ குடியரசு 
என அ்ழககைப்படும் ்்பகலா-
ரஷயா 1991ஆம் ஆண்டு கசாவியத் 
யூனியனிலிருநது பிரிநது ெனி அர -
சானது. இென கைைநெ கைாலம் முழு -
வதும் கசாசலிஸத்ொலும் கசாவியத் 
யூனியனினாலும் ெயாா் வசயயப -
்படை கெசமைாகும். அொவது 1919 
இல் கசாவியத்தின வசம்்ப்ை 
வ்பலாரஸ கைம்யூனிச ஆடசி்ய நிறு-
வுவொகை அறிவித்ெது. இரண்ைாம் 
உலகை யுத்ெத்தின க்பாது கேரமைனி -
யின ஆககிரமிபபுககுள் உள்்ளாகியது-
ைன ஒரு மில்லியனுககு கமைற்்படை 
மைககைள் வகைால்லப்படைனர. அதில் 
வ்பருமை்ளவான யூெரகைளும் அைஙகி -
யிருநெனர. 1986கைளில் உக்ரனில் 
ஏற்்படை வசா்கனபில் அணுககைசிவி -
னால் வ்பரும் ்பாதிபபுககு உள்்ளா -
கிய பிரகெசமைாகைவும் கைாணப்படைது. 
1994 இல் ஊழ்ல எதிரககும் கநாக-
குைனும் விகைர யானுககைா்வ ஆட-
சியிலிருநது அகைற்றவும் க்பராடி ஆட -
சி்யப பிடித்ெவர அவலகஸாண்ைர  
லுகைோனககைா. வொைரநது 26 வரு -
ைஙகைள் ஆடசியில் உள்்ளார. கைைநெ 

ஆகைஸட 09ஆம் திகைதி ந்ைவ்பற்ற 
கொ்ெலில் மீண்டும் 80 செவீெ வாக-
குகை்ளால் கொ்நவெடுககைப்படைொகை 
அறிவிபபு வவளியான்ெ அடுத்து 
ஏற்்படை குழப்பகமை அநெ நாடடின 
அரசியலில் வ்பரும் வநருககைடி 
ஏற்்பை கைாரணமைாகியது.  

அொவது ஆளும் அரசியலில் 
மிகை நீண்ை கைாலமைாகை ஆடசி்ய 
ெககை்வத்துள்்ள அவலஸசாண்ைர 
கிழககு ஐகராப்பாவின இறுதிச 
சரவாதிகைாரி  எனறும் கைம்யூனிஸத்-
தின வகைாடுஙககைால் ஆடசியா்ளர 
எனவும் அவமைரிககைாவாலும் கமைற்-
கைாலும் விமைரசிககைப்படும் அவலஸ-
சாணைர ெனது ஆடசி்ய கமைலும் 
ஐநது வருைம் நீடிப்பெற்கைான 
கெரெலிகலகய வநருககைடியில் சிக -
கியுள்்ளார. இவ்ர எதிரத்து கெர-
ெலில் க்படடியிடை கவட்பா்ளர ஸ-
வவடலானா கைாகனாஸகைாயாவுககு 
வவறும் 10 செவீெ வாககுகைக்ள 
கி்ைத்ெது எனவும் கெரெல் முடி -
வுகைள் வெரிவிககினறன. ஆனால் 
எதிரககைடசியானது கெரெல் நியாய -
மைாகை ந்ைவ்பறவில்்ல எனவும் 
எநெவிெ கைண்கைாணிபபும் சரிவர 
கமைற்வகைாள்்ளப்பைவில்்ல எனவும் 
குறிபபிடைகொடு கெரெலில் 
மு்றககைடு நிகைழ்நதுள்்ளொகைவும் 
கெரெ்ல மீ்ள நிகைழ்த்ெ கவண்டும் 
எனவும் ககைாரிக்கை முன்வத்து 
க்பாராடிவருகினறன. எதிரககைடசி-
கை்ளது க்பாராடைத்தி்ன வ்பரும் 
இராணுவ ்பலத்தினால் அைககிவ-
ரும் அவலகஸாண்ைர  மைனிெ உரி்மை 
மீறல்கை்்ளயும் மைானிொபிமைானச 
சடைஙகை்்ளயும் வவளிப்ப்ையாகை 
மீறி வருவெ்ன கைாணமுடிகிறது. 
ஆரப்பாடைககைாரரகைள் ்கைது வசய-
யப்படுவது வகைால்லப்படுவது, அசசு-
றுத்ெப்படுவது சி்றயில் அ்ைககைப-
்படுவது என ்பல உரி்மை மீறல்கை்்ள 
கமைற்வகைாண்டு வருகினறார. இவரது 
அரசு இராணுவத்தினால் ்பாதுகைாக-
கைப்படுவதுைன பிராநதிய ரீதியில் 
அதிகை வநருககைமைான நாைாகை ரஷயா 
வி்ளஙகுகிறது.  

அவலகஸாண்ைரின வவற்றி்ய 

அஙகீகைரித்ெ நாடுகைளில் ரஷயா -
வும் உக்ரனும் மைற்்றய மைத்திய 
ஆசியக குடியரசுகைளுைன சீனாவும் 
வரகவற்றுள்்ளன. 

அகெகநரம் கமைற்கு நாடுகை்ளால் 
நிராகைரிககைப்படடுள்்ள இத் கெரலால் 
ஐகராபபிய யூனியன. அவமைரிககைா 
என்பன வ்பாரு்ளாொர ெ்ை்ய 
ஏற்்படுத்துமை்ளவுககு அெ்னப ்பரி-
சீலித்து வருகினறன. அ்மைதியாகை 
ஒனறு கூடுவெற்கைான உரி்மை்ய 
்்பகலா ரஷயா மைதிககை கவண்-
டுவமைன அவமைரிககைா ககைாரிக்கை 

விடுத்துள்்ளது. கெரெல் நியாய-
மைாகை நிழநதுள்்ளொ எனற சநகெகைம் 
ெமைககு ஏற்்படடுள்்ளொகை கோ்மைனி 
அறிவித்துள்்ளது. எதிரப்பா்ளரகை-
ளின மீொன துனபுறுத்ெல்கைள் வன -
மு்றகைள் மைற்றும் அைககு மு்றகை-
ளுககு ஐகராப்பாவில் இைமில்்ல 
என அறிவித்துள்்ளார ஐகராபபிய 
யூனியன ெ்லவர ெ்லவர  உரசுவ -
யற் வைரகலயன.  

்்பகலா ரஷயாவில் நிகைழும் சித் -
திரவ்ெ மைற்றும் வகைாடூரமைான மைனி -
ொபிமைானமைற்ற இழிவான வசயல்கைள் 

முற்றாகை ெ்ை -
வசயயப்படடுள் -
்ளன. அெ்ன 
ஒரு க்பாதும் 
நியாயப்படுத்ெ 
முடியாது. 

சி த் தி ர வ ் ெ 
வ ெ ா ை ர ்ப ா ன 
கு ற் ற ச ச ா ட டு -
கை்்ள விசாரிககை 
கவண்டும் என 
ஐககிய நாடுகைள் 
ச்்பயின வசய -
லா்ளர அநகொ-
னிகயா வெரிவித் -
துள்்ளார. 

இது வ்ரயில் 
( 2 1 . 0 8 . 2 0 2 0 ) 
மூ வ ா யி ர த் து க -
கும் அதிகைமைா-
னவரகைள் ்கைது 
வசயயப்படடுள் -
்ளதுைன 30 கமைற் -
்ப ட ை வ ர கை ள் 
வகைால்லப்படை -
ொகை வெரியவரு -
கிறது.   

இ த் ெ ் கை ய 
அ ர சி ய லு க கு 
பினனால் ரஷ-
யாவின ஆெரவு 
அவலகஸாண்ை -
ருககு வொைரநது 
இ ரு ப ்ப து ைன 
இ ர ா ணு வ 
வ ்ப ா ரு ்ள ா ெ ா ர 

வநருககைம் உ்ைய நாைாகை ரஷயா 
வி்ளஙகுகிறது கைவனிககைத்ெககைொ-
கும். ரஷயா, உக்ரயின, க்பாலநது, 
லத்வியா, ரலித்துகவனியா க்பானற 
நாடுகை்்ள எல்்லயாகைக வகைாண்-
டுள்்ள ்்பகலா ரஷயாவின புவிசார 
அரசியலால் நனகு உள்வாஙகைப-
்படை நைாகை வி்ளஙகுகிறது. 

ரஷய ேனாதி்பதி புடடினது அண் -
்மைககைாலப க்பாககுகை்்ள அவொ -
னிககும் க்பாது அத்ெ்கைய சாய்லக 
வகைாண்ை நாைாகை மைாற்றும் கநாககு-
ைன அவலகஸாண்ைர கைாணப்படு-

கினறார புடடின அரசியல்மைபபு சர -
வாதிகைாரியாகை கைாணப்படும் க்பாது 
அவலஸாண்ைர கநரடியான சரவாதி-
கைாரியாகை வி்ளஙகுகிறார என்பது கைவ-
னிககைத்ெககை விையமைாகும். 

புடடினது வநருககைமைான உறவுள்்ள-
துைன ரஷயாவின அரசியல் கைலாசார 
மைரபுகைள் அபபிராநதிய அரசுகைள் 
மீது ஏற்்பை ஆரம்பித்துள்்ளது. ஏற்-
கைனகவ அவலகஸாண்ை்ர ்பாது-
கைாத்ெ ரஷயா வொைரநதும் ்பாது-
கைாப்பெ்ன ெவிர கவறு மைாரககைம் 
வெரியாதுள்்ளது.  

அகெ கநரம் கமைற்குலகைமும் 
ஐகராபபிய யூனியனும் ரஷயா்வ 
எதிரககும் மைகனாநி்லயில் வசயல்-
்படுவதுைன அவலகஸாண்ை்ர 
ரஷயாவின நடபு நாடடு ேனாதி்பதி 
எனற அடிப்ப்ையிலும் இபபிணக -
கி்ன அதீெ பிணககைாகை மைாற்றுவதில் 
மு்னபபுக கைாடடுகிறது. வ்பலாரஸ 
விவகைாரத்தி்ன சா்வகெச விைய-
மைாககி அதிலிருநது ரஷயா சீனாவின 
அரசிய்ல ்கையா்ள மு்னகிறது. 

அநெ நாடடினதும் மைககை்ளதும் 
பிணககைாகை கைருதும் நி்ல்ய 
கைைநது ஐகராபபிய யூனியனும் 
ஐ.நா ச்்பயும் கமைற்குலகைத்திற்கு 
நிகைரான அறிக்கை க்பா்ர நிகைழ்த்தி 
வருகிறது. இது கமைற்குலகைத்திற்கு 
ஆெரவான அணுகுமு்றயாகை 
அ்மையுகமை அனறி ்்பகலா ரஷயா-
வின மைககை்ளது ஆடசித்து்றககைான 
மைாற்றாகை அ்மையப க்பாவதில்்ல 
எனககுறிபபிைலாம்.  

எனகவ வகைாவிட -19 மீண்டும் 
ஒரு ஒரு கைடசி சரவாதிகைாரத்்ெ 
அல்லது இராணுவ அைககுமு்ற 
ஆடசி்ய அல்லது இரும்புத்தி்ர 
அரசியல் அணுகுமு்ற்ய அல்லது 
இராணுவ ஆடசிமு்ற்ய ஏற்்ப-
டுத்ெ ஆரம்பித்துள்்ளொ எனற சநகெ-
கைத்தி்ன ஏற்்படுத்துகிறது. 

அெற்கைான அணி நாடுகை்ளது வசயல் -
வடிவம் ஒனறுககைான கொற்றமைா-
கைகவ சீனா ரஷயா க்பானற நாடுகை்ளது 
அணுகுமு்றயும் கிழககு மைற்றும் 
மைத்திய ஆசியக குடியரசுகை்ளது ந்ை-
மு்றயும் கைாணப்படுகிறது.

மீண்டும் உதயமாகிறதா 
இரும்புத்திரை ?

வரத்தகரகள் மத்தியில் 
ஏற்பட்டிருக்கும் 

வியா்பாை நம்்பகத்தனரம

'இப்போதைய அரசோங்கம் நோட்டில் உருவோகியுள்ள மி்கவும் 
பலம் வோய்நை அரசோங்கம் எனபதில் மோற்றுக் ்கருத்தில்தல. 
நீங்கள ்்கட்்டதை நோங்கள க்கோடுத்திருக்கி்�ோம். இனி 
நீங்கள ்வதல கசயயுங்கள நோங்கள போர்க்கி்�ோம் எனப்ை 
மக்்களின நோடித்துடிபபு. எல்லோ மட்்டங்களிலும் இப்போதைய 
அரசோங்கத்தின மீைோன மக்்களின எதிர்போர்பபு்கள உசச மட்்டத்-
தில் இருபபதை உணரமுடிகி�து'

்கலோநிதி 

்்க.ரீ. ்க்ணசலிங்கம்
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“தவிலுக்கு இரண்டு பக்கமும் 
அடிபடுவது பபான்றுதான்” 
ைட்்டக்களப்பிலுளள பல 

கிராைஙகமளச் பேர்நத ைக்கள வரு-
்டா்நதம் வரட்சிக்கு ஈடு ககாடுக்க 
முடியாைல் தவிக்கின்்றனர. தவி-
லுக்கு எவவாறு இரண்டு பக்கமும் 
அடி விழுகின்்றபதா அபதபபான்று 
ைட்்டக்களப்பு ைாவட்்டத்திலுளள 
பின்தஙகிய கிராை ைக்களும் ைமழக் 
காலத்தில் கவளள அனரத்தத்திற்-
குளளும், பகாம்ட காலத்தில் அதிக 
வரட்சிக்கும், காலத்திற்குக் காலம் 
ைாறி ைாறி அனரத்தஙகளுக்கும் உட்-
பட்டு வருவதாகத்தான் உளளது.  
ைமழக்காலம் என்்றால் கவளளக்-
கா்டாய் ைாறி அமனத்து வாழவா-
தாரஙகளும், அளளுண்டு பபாய்-
விடும். கவயில் காலம் என்்றால் 
குடிப்பதற்கும் நீரின்றி அமல்நது 
திரியும் நிமலப்பாடுைாக இரு்நது 
வருகின்்றது. இது கவறும் கற்பமன-
யல்ல ைட்்டக்களப்பு ைாவட்்டத்-
தின் படுவாஙகமரப் பகுதி ைக்கள 

வரு்டா்நதம் எதிரககாண்டுவரும் 
வாழக்மகச் ேக்கரைாக ைாறியுளளது 
எனலாம்.  

வேதி வாய்ப்பு உளளவரகள 
குடிநீமர பணம் ககாடுத்து ககாள-
வனவு கேய்வாரகள. ஆனால் 
நாளா்நதம் கநற்றி வியரமவ சி்நதி, 
உமழத்து, தைது குடும்பத்மதப் 

பாரத்துவரும் ோதாரண ஏமழ 
ைக்கள குடிநீமரயும் பணம் ககாடுத்-
துப் கபற்றுக் ககாளளும் நிமல-
மையில்  இல்மல. ைட்்டக்களப்பு 
ைாவட்்டத்தில் தற்பபாது காலநிமல  
உஷணத்து்டன் கூடியதாக அமை்ந-
துளளது. கவயில்  கடுமையாகக் 
ககாளுத்துகின்்றது. இதனால் தைது 
வாழவாதாரத்திற்காக கேய்மக 
பண்ணப்பட்டிரு்நத பயிரகமளக்-
கூ்ட கபரும்பாலான விவோயிகள 
மகவி்ட பவண்டிய நி மலமை ஏற்-
பட்டுளளது.  

ைட்்டக்களப்பு ைாவட்்டத்தின் 
பவளாண்மைச் கேய்மகக்கு நீர 
வழஙகுகின்்ற பிரதான குளஙகளின் 
நீரைட்்டமும் கும்ற்நதுளளது. இவற்-
ம்றவி்ட கபாறுகாைம், பகாவில்-
பபாரதீவு, கபரிய பபாரதீவு, ைகிழூர, 
கவல்லாகவளி, பழுகாைம், களுத-
வமள, களுவாஞ்சிகுடி, பபான்்ற 
பல பகுதிகளில் அமை்நதுளள சிறிய 
குளஙகள அமனத்தும் முற்்றாக வற்-
றியுளளன. இவற்்றால் கிராைஙகளி-
லுளள கிணறுகளும், வற்றிப்பபா-

யுளளன. ைக்கள தைது அன்்றா்ட  
பதமவகமளப் பூரத்தி கேய்வதற்கு 
நீருக்காக காமலயில் எழு்நதவு்டன் 
அமல்நது திரியபவண்டிய துரப்-
பாக்கிய நிமலமை ஏற்பட்டுளளது. 
இ்நத கேயற்பாடு இக்காலப்பகு-
தியில் வரு்டா்நதம் ைட்்டக்களப்பு 
படுவாஙகமரப் பகுதியில் கதா்டர 

க ம த ய ா க ப வ 
உளளது.  

வரு்டா்நதம் ைட்்டக்க-
ளப்பு ைாவட்்டத்திலும், 
அதமன அண்டிய பல 
பகுதிகளிலும், நூற்றுக்க-
ணக்கான மில்லி மீற்்றர 
ைமழவீழச்சி பதிவா-
கின்்றது. இவற்றிமன-
வி்ட பதுமள பபான்்ற 

ைமலயகப் பகுதியிலும் 
கபய்கின்்ற பாரிய ைமழ 

ைட்்டக்களப்பு வாவியில் வ்ந-
தி்றஙகிபய வீணாக ஆழிமயச் 

கேன்்றம்டகின்்றது. இயற்மகயா-
கபவ கிம்டக்கின்்ற ைமழ நீரால் 
அக்காலப்பகுதியில் ைாவட்்டத்தி-
லுளள அமனத்து குளஙகளும், குட்-
ம்டகளும் நிரம்பி வழி்நபதாடும். 
பைலும் பைலதிக நீர ைட்்டக்களப்பு 
வாவிமயச் கேன்்றம்ட்நது அது வங-
கக்க்டலில் யாருக்கும் பயன்ப்டா-
ைல் ேஙகமிக்கின்்றமையும் குறிப்பி-
்டத்தக்கது

இ்நநிமலயில் ைட்்டக்களப்பு 
ைாவட்்டத்தில் தூர்நதுபபாய்க் 
கி்டக்கின்்ற சிறு குளஙகமளப், புன-
ரமைத்தல், புதிதாக சிறு கிராமியக் 
குளஙகமள அமைத்தல், ைமழக்-
காலஙகளில் இயற்மகயாகபவ 
கிம்டக்கின்்ற நீர க்டமலச் கேன்-
்றம்டயாைல் தடுத்தல், விவோயக் 

கிணறுகமள அமைத்தல், ஆற்றுப் 
படுமககமள ைறித்து அமண கட்-
டுதல் பபான்்ற பல கேயற்றிட்்டங-
கமள ைட்்டக்களப்பு ைாவட்்டத்தில் 
முன்கனடுக்கின்்றபபாது வாரு்டா்ந-
தம் இவவாறு காலத்திற்குக் காலம் 
ஏற்படும் வரட்சித் தன்மையிமனக் 
கும்றக்கலாம் என விவோயிகளும், 
ேமூக ஆரவலரகளும், புதிஜீவிக-
ளும் கதரிவிக்கின்்றனர.  

சுத்தைான குடிநீரின்றி ைனிதன் 
சுகபதகியாக வாழ முடியாது. சுத்த-
ைான நீரின்மையினால் ைனிதனுக்கு 
பலவித உபாமதகள ஏற்படுகின்-
்றன. பநாயின்றி ைக்கமள வாழ-
மவக்க பவண்டிய கபாறுப்பும், 
க்டமையும், அரே அதிகாரிகளுக்கு 
உண்டு, இவற்ம்றவி்ட ைக்களால் 

கதரிவு கேய்யப்-
பட்்ட ைக்கள பிரநிதிநிதிக-

ளும், இது குறித்து அதீத அக்கம்ற 
கேலுத்தபவண்டிய க்டப்பாடும் 
உளளது.  

கலத்திற்குக் காலம் வரட்சி ஏற்ப-
டும் பவமளயில் பவுேரகள மூலம் 
ைக்களுக்கு  நீர வழஙகுவதற்குச் 
கேலவு கேய்யும் நிதி, சிறுகுளங-
கமள அமைக்கவும், பாரிய விவோ-
யக் கிணறுகமள நிரைாணிக்கவும், 
குழாய் மூலைான குடிநீமர வழங-
குவதற்கும் கேலவு கேய்தாபல 
அது அப்பகுதி ைக்களின் குடிநீர 
பதமவமயயாவது பூரத்தி கேய்யும்  
என ைக்கள எதிரபாரக்கின்்றனர. 
ஒரு சில இ்டஙகளுக்கு குழாய் 
மூலைான குடிநீர வழஙகப்படு-
கின்்ற பபாதிலும், படுவாஙகமரப் 
பகுதியின் கபரும்பாலான கிராைங-
களுக்கு இன்னும் குழாய் மூலைான 
குடிநீர என்பதும் எட்்டாக்கனியா-
கபவ காணப்படுவதாக  ைக்கள அங-
கலாய்க்கின்்றனர.  

ைட்்டக்களப்பு ைாவட்்டத்மதப் 
கபறுத்தவமரயில் ஐப்பசி ைாதம் 
கதா்டக்கம் சித்திமர ைாதம் வமர-
யிலான காலப்பகுதியில் குடிநீர தட்-
டுப்பாடு நிலவுவதில்மல. ஆனால்  
சித்திமர ைாதம் கதா்டக்கம் ஐப்பசி 
ைாதம் வமரயிலான காலப்பகுதி, 
கடும் பகாம்டயான காலப்பகுதியா-
கும். இக்காலப்பகுதியில் அப்பகுதி 
ைக்கள குடிநீருக்காக அமல்நது திரி-
வமதப் பாரக்கும் அமனவரினதும் 
ைனஙகளும் உருகத்தான் கேய்யும்.  

ைட்்டக்களப்பு ைாவட்்டத்தின் 

கவல்லாகவளி, பட்டிப்பமள, 
வவுணதீவு, ஏ்றாவூரப்பற்று ைற்றும் 
கிரான் பபான்்ற படுவான்கமரப் பகு-
தியிலுளள பா்டோமல ைாணவரகள 
இவற்்றால் தினமும் படும் துயரங-
கள எண்ணில்டஙகாதமவயாகும்.  

தினமும் அதிகாமல 3 ைணிக்கு 
அப்பகுதி ைக்கள எழும்பி பல 
கிபலாமீற்்றர தூரம் கால் நம்டயாக 
ந்ட்நது  கிணறுகளில் நீர ஊறும் 
வமர காத்திரு்நது கோட்டுச் 
கோட்்டாக குடிநீமர வடித்து எடுத்து 
தான் அவரகளது குடிநீருக்கான 
வாழவு நகரகின்்றது எனலாம்.  

அ்நத ைக்களின் குடிநீர பதமவ 
என்பது இன்று பநற்்றல்ல பன்கந-
டுஙகாலைாகவிரு்நது கதா்டரகமத-
யாக  நீண்டு  கேல்கின்்றது.  

எஙகளால்  ஒன்றும் கேய்ய முடி-
யாதுளளது. எைது பிளமளகமள 
உரிய பநரத்திற்கு பா்டோமலக்கு 
அனுப்ப முடியாதுளளது. தினமும் 
பல கிபலா மீற்்றர தூரம் கேன்றுதான் 
குடிநீமரப் கபற்று வருகின்ப்றாம். 
காட்டுப் பாமதயூ்டாக நீர எடுக்கச் 
கேல்வதனால் காட்டு யாமனகளின் 
பிடியிலிரு்நது தப்பித்பத தினமும் 
குடிநீருக்காய் அமலய பவண்டியுள-
ளது. ைலேல கூ்டத்மதப் பாவிப்ப-
தற்குக்கூ்ட நீர இல்லாைலுளளது. 
எைக்கு குடிநீர வேதி ஏற்படுத்தித் 
தரைாட்்டாரகளா? என்்ற  தைது உட்-
கி்டக்மககமள ைக்கள  ககாட்டித் 
தீரக்கின்்றாரகள.  

ைட்்டக்களப்பு ைாவட்்டத்தில் 
தற்பபாது கடும் உஷணைான 
காலநிமல நிலவிக் ககாண்டிருக்-
கின்்றது. இப்பகுதியில் வரு்டா 
வரு்டம் சித்திமர ைாதம் கதா்டக்-
கம் ஐப்பசி ைாதம் வமரயில் வரட்-
சியான காலப்பகுதியாகும். இக்-

காலப்பகுதியில் ைக்கள ைத்தியில் 
குடிநீர தட்டுப்பாடு நிலவி வருவ-
பதாடு, கால்நம்டகளும் குடிநீருக்-
காக அமல்நதது திரிகின்்றன. என 
பிரபதே கால்நம்ட வளரப்பபார 
ைறுபு்றம் ஆதஙகப்படுகின்்றனர. 

கடும் வரட்சி ைக்கமளப் பாதித்-
திருக்கின்்றது. குடிநீரின்றி ைக்கள 
மிகு்நத சிரைஙகமள எதிரககாண்டு 
வருகின்்றாரகள. தற்பபாது பைச்-
ேல்தமரப் பகுதிகளிலும், வரட்சியி-
னால் பச்மேப் புற்கமள காணமுடி-
யாைலுளளன எைக்கு கிம்டக்கின்்ற 
பாலின் அளவும் கவகுவாகக் 
கும்ற்நதுளளது. எனபவ வரட்சிக்கு 
ஈடுககாடுக்க கூடிய ஒரு தீரமவ 
அரசு முன் மவக்க பவண்டும்.  

கபரும்பாலான கிராைஙகளில் 
சிறிய, சிறிய குளஙகள அமை்ந-
துளளன அவவா்றான குளங-
கமள அகழ்நது ைாரி காலஙகளில் 
கிம்டக்கின்்ற ைமழ நீமரத் பதக்கி 
மவத்தால் கால்நம்டகளுக்கு ைாத்-
திரமின்றி கபாது ைக்களுக்கும் 
கபரும் வாய்ப்பாக அமையும்.  

அரோஙகம் கிராைஙகள பதாறும் 
சிறு குளஙகமள அகழ்நது அ்நதக் 
கிராைஙகளின் பதமவகமளப் 
பூரத்தி கேய்யுைளவிற்கு ைமழ 
நீமரத் பதக்கி மவத்தால் வரு்டா்ந-
தம் எதிரககாளளும் வரட்சி நில-
மைக்கு ஓரளவு தாக்குப் பிடிக்கக் 
கூடியதாக இருக்கும்.  

ைட்்டக்களப்பு ைாவட்்டத்தின் 

பபாரதீவுப் பற்று பிர-
பதேத்திலுளள 43 கிராை 
பேவகர பிரிவுகமளயும் உளள்டக்-
கியதாக 35000 இத்திற்கு பைற்பட்்ட 
கால் நம்டகள காணப்படுகின்்றன. 
ஒரு நாமளக்கு இப்கபரு்நகதா-
மகயான கால்நம்டகள அரு்நத 
பவண்டிய நீரின் அளவு அதிகைாக-
வுளளது. எனபவ இதமன இவவா-
்றான வரட்சி காலத்தில் ோதாரண-
ைாகத் தீரக்கக் கூடியவி்டயைல்ல. 
எனபவ அ்நத்நத கிராைஙகளில் 
சிறிய, குளஙகமள அமைப்பபத 
சி்ற்நத வழிமும்றயாகும் எனவும், 
கால்நம்ட வளரப்பாளரகள கதரி-
விக்கின்்றனர.  

இது இவவாறு இருக்க ைட்்டக்-
களப்பு ைாவட்்ட அரோஙக அதிபர 
திருைதி.கலாைதி பத்ைராஜாவின் 
பணிப்புமரக்கமைய அனரத்த 

நிவாரண பேமவப் பிரிவினால் 
ைாவட்்டத்தில் வரட்சிப் பாதிப்புக்-
குளளான 8 பிரபதே கேயலகஙக-
ளில், அவவவ பிரபதே கேயலாளரகள 
ஊ்டாக வவுேரகள மூலம் வரட்சியி-
னால் பாதிக்கப்பட்டுளள கிராைங-
கமள அம்டயாளம் கண்டு கிராைங-
களில் நீர தாஙகிகள மவத்து குடிநீர 
வழஙகும் கேயற்பாடுகள தற்பபாது 
முன்கனடுக்கப்பட்டு வருகின்்றது. 
இதற்காக  5.5 மில்லியன் ரூபாய்  
நிதியும் விடுவிக்கப்பட்டுளளது. இது-
வமரயில் ைாவட்்டத்தில் 23335 குடும்-
பஙகமளச் பேர்நத 64761 பபர  வரட்சி-
யினால் பாதிக்கப்பட்டுளளதாகவும், 
ஏற்கனபவ வரட்சியினால் பாதிக்கப்ப-
டும், பிரபதே ேமபகளுக்கு 5 கபரிய வவு-
ேரகள, பாதுகாப்பு அமைச்சின் கீழுளள 
அனரத்த நிவாரண பேமவப் பிரிவினால் 
வழஙகி மவக்கப்பட்டுளளதாகவும், 
ைாவட்்ட கேயலகத்தின் அனரத்த 
நிவாரண பேமவகள உத்திபயாகஸ்த்தர 
ஆர.சிவநாதன் கதரிவித்தார.  வரட்சிக் 
காலத்திற்கு பைற்படி அதிகாரிகளின் 
கேயற்பாடுகள ைக்களுக்கு ஆதரவளிப்-
பதாக இரு்நதாலும், வரட்சிக்கு நீடித்து 
நிமலத்து நிற்கின்்ற தகு்நத கேயற்றிட்-
்டஙகமள பைற்ககாளள பவண்டும், 
அதிலிரு்நது ைக்கள மீட்சிகப்ற-
பவண்டும் என்பமதபய ைக்கள 
எதிரபாரத்து நிற்கின்்றனர.    

வாட்டும் வரட்சிக்கு ஈடுக�ாடுக்கும்   
வலுவான திட்்டங�ளே ளேவவ  

வ.சக்திவவல்  ...

எஸ்.எஸ்.அமிர்தகழியான் ...

மட்்டக்களப்பில் ைமழகாலஙக-
ளில் ஏற்படும் கவளள அபா-
யத்திமனக் கும்றப்பதற்கு 

மு்நதாமன ஆற்றிமன மையப்படுத்-
திய புதிய திட்்டம் உலக வஙகியின் 
நிதிஒதுக்கீட்டில் நம்டமும்றப்படுத்-
தப்ப்டவுளளது. இது கதா்டரபாக 
பஙகாளரகமள கதளிவுபடுத்தும் 
விபே்ட கேயலைரவு ஒன்று ைத்திய 
நீரப்பாேனத் திமணக்கள பணிப்பா-
ளர நாயகம் பக. டீ.என். ஸ்ரீவரதன 
தமலமையில் ைட்்டக்களப்பு ஈஸ்ட் 
கலகூன் ப�ாட்்டலில் அண்மை-
யில்  இ்டம்கபற்்றது.  

ைட்்டக்களப்பு, அம்பாமர ைாவட்-
்டஙகள ைமழக்காலஙகளில் கபரிதும் 
பாதிக்கப்படுவமத கும்றப்பதற்-
கான கேயற்றிட்்டஙகமள அறிமுகம் 
கேய்து ேம்ப்நதப்பட்்ட திமணக்கள 
அதிகாரிகமள கதளிவுபடுத்தும் முக-
ைாகபவ இச்கேயலைரவு ஏற்பாடு 
கேய்யப்பட்டிரு்நதது. க்ட்நத காலங-
களில் நாட்டில் ஏற்பட்்ட கவளள 
அபாயஙகளினால் ைட்்டக்களப்பு 
ைாவட்்டபை மிகவும் பைாேைாக-
வும், அடிக்கடி பாதிக்கப்படும் 
ைாவட்்டைாகவும் இனஙகாணப்பட்-
டுளளது. க்ட்நத 1957 ஆம் ஆண்டு 
ஏற்பட்்ட கபருகவளளப் பாதிப்புக்-
குப் பின்னர ஏற்பட்்ட பல கவளள 
அனரத்தஙகமள மையப்படுத்தி 
கப்றப்பட்்ட ஆய்வின் அடிப்பம்ட-
யில் இத்திட்்டம் முன்கைாழியப்பட்-
டுளளது.  

கவளள அனரத்தத்தின்பபாது  எவவாறு 
ைக்கமளப் பாதுகாப்பது, கவளள நீரிமன 
எவவாறு பேமிப்பது, பவறு பதமவகளுக்-
காக எவவாறு அதமனப் பயன்படுத்து-
வது பபான்்ற திட்்டஙகள இதில் முன்-
கைாழியப்பட்டுளளன. 

(15ஆம் பக்கம் பாரக்க)

மட்டக்களப்பு வெளள அபாயத்தினைக குனைக்க   
முந்தானை ஆற்றினை னையப்படுத்திய  
திட்ட முன்ைதாழிவு ஆரதாய்வு  
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தநமதயின் இடத்தில்  
மைத்து எண்ணப்படும்   
உறவை அண்ணன்  
தம்பி ஒருைன்  
தஙமக ஒருத்தி  
ைாய்விட்டு அமழக்கும்  
அன்பு உறவு அது  
தநமதயின் ைலிகமை  
தன் உளைத்தில் தாஙகி  
உத்தைனாய் உயர்நது  
என்றும் நிற்்பைன் அைன்  
குடும்்பச்சுமைகளில்  
்பாதிமய தன்வதாளவைல்  
சுைக்கும் ்பணபுமடயைன்  
தருைர் இராைர்   
காவியஙகளில் நிமைக்கும்  
அண்ணன்ைார்களுக்கு  
ப்பரியவதார் அத்தாட்சி  
அைர்தம் ஜீைநிழலிவை  
அறிய முடியவில்மைவய  
பெறிபிறழநத காட்சி  
வகாயிைாக ஆையைாக  
ப�ாலிப்பைன் அண்ணன்  
ஆயிரம் உறவிருநதாலும்  
அன்மன தநமதயின்  
முகிழகும் முதல்ைன்  
பகாடி்படர பகாழுபகாம்்பாய்  
்பாசைைராய் நிற்்பைன்!  

முதுமை அமடயாத் தமிழ  
முத்துத் தமிழ முன்பு  
முச்சஙகம் பகாணட தமிழ  
மூவைநதர் அரசாணட தமிழ:  
சக்தி ப்பற்ற தமிழ  
தன்ைானம் காக்கும் தமிழ  
்பக்திக் குரிய தமிழ  
்பாவைநதர் வ்பாற்றுந தமிழ:  
எத்தமன இடர்கள ைநதும்  
இைநதமிழ  
அத்தமன தடஙகமையும்  
அகிம்மசயில் பைன்ற தமிழ  

வித்தகம் ப்பற்ற தமிழ  
வைைைன் விரும்பும் தமிழ  
முத்தமிழச் சஙகம் ைைர்த்த  
மூத்த திருத் தமிழ:  
அறம் ப்பாருள இன்்பத்துக்கு  
அடிபயடுத்துக் பகாடுத்த தமிழ  
இமறயைன் ைைர்த்த தமிழ  
இயலிமச ொடகத் தமிழ:  
எழுக தமிழ இன்்பத் தமிழ  
ைாழுந தமிழ ைைரும் தமிழ  
ப்பாஙகு தமிழ ஓஙகும் தமிழ  
எஙகும் தமிழ ைாழக தமிழ:  

ைனிதனில் இருநது பிறநதைன்  
ைா ைனிதன்  
புனிதனாக ைைர்நதைன்  
புரிநது ெடப்பைன் உத்தை  
புருசன்  
குரஙகிலிருநது பிறநதைன்  
குரஙகு அைவன ொஷ்திகன்  
ஆஷ்திகனும் சிநதிக்க பதரிநத   
ைனிதன் அைன் குரஙகுக்  
குட்டி ஒன்மற ஈணபடடுத்தானா?  
அல்ைது  
குரஙகுதான் ைனித  
குழநமத ஒன்மற ப்பற்பறடுத்ததா?  
முகச்சாயல் என்்பதால் குரஙகு ைனிதனா?  
வைட்மடயாடும் புலி  

புல் தின்னாது  
வைட்மடயாடும் ைனிதன்  
வைட்மகயுளை புலியா?  
தநதிரத்தில் மிஞ்சிய ைனிதன்  
ெரியா?  
உயிர்கமையும்  
உயிர்ைாழப  
்பயிர்கமையும்  
இயற்மகமயயும்பசயற்மகமயயும்  
ொத்திகமனயும் ஆத்திகமனயும்  
உருணமட பூமியும்  
உன் ஆய்வுக்காக  
்பாய்வ்பால் விரித்துத் தநதான்  
்பமடத்தைன் ஒருைன் எைவனா  
அைவன இமறைன்  

பசல்ைவை பசல்ைம் – உன்  
பசவ்விதழ பைல்ைம்  
களைவை இல்ைா – உன்  
கரும்ணமிகு உளைம்  
எல்மைவய இல்ைா உன்  
எழிைன்பு பைளைம்  
பிளமை உன் பிறப்பால்,  
பிரியநதான் ைனம் பகாளளும்!  
பூவிலும் பைன்மை – உன்  
பூமுகத் தன்மை  
்பாலிலும் பைணமை – உன்  
்பால்ைனம் உணமை  
வதனிலும் இனிமை – உன்  
தீநதமிழ தன்மை!  
ொவிலும் ஊறும்  
ெல்பைண்ணத் தன்மை!  

உன்னுருைத்மத ்பார்த்தால்  
உைமகதான் ப்பாஙகும்!  
உன் ்பருைத்தால் பெஞ்சில்  
்பாசநதான் தஙகும்! – உன்  
கருைத்தில் எல்ைாம்  
களிபபுதான் இருக்கும்!  
உன்னுறவுக்குள எல்ைாம்  
ெல்லு்ணர்வுதான் சுரக்கும்!  
பிளமை உன்னாவை!  
ைம்சம்தான் ைைரும்!  
ெல்ைம்சம் ொபைல்ைாம்!  
ென்றாக ைைரும்!  
பசல்ைம் உன்னாவை  
சுகநதாவன கிமடக்கும்!  
இல்ைத்வதார் ொைஙகள  
என்றுவை பதானிக்கும்! 

ைனிதன்  
்ப்ணம், ப்பாருளில்  
நின்ைதிமய  
வதடுகின்றான்  
அதற்காக ொபைல்ைாம்  
ஓடுகின்றான்  
ப்பாய்கமையும்,  
பைய்கமையும்  
கைக்கின்றான்  
ஓசிகமையும்,  
ைாசிகமையும்  

எதிர்்பார்க்கின்றான்  
கிமடக்காததனால்  
ைாடுகின்றான்  
யார் யாமர பயல்ைாவைா  
சாடுகின்றான்  
்பமடத்தைனிலும்  
பிடிபபில்ைாைல்  
ைாழுகின்றான்  
அதனால் இமறைனும்  
இைனில்  
்பாராமுகைாகின்றான்

்பரநது விரிநத  
ஆகாய பைளியூவட  
அவதா பதரிகிறது விடுதமை...  
அது எஙவக கணடுபகாளைப வ்பாகிறது  
உயர்நத ைதிற் சுைர்களுக்குள  
ஊத்மதயான சிமற அமறயின்  
ஒரு மூமையில்  
சிதிைைமடநது வ்பாய் கிடக்கும்  
எனது ைாழக்மகமயயும்  
எனது இைமைமயயும்...  
எஙவகா ஓர் அரசியல் ைாதியின்  
ைாக்குப பிரசாரத்துக்கான  

ைாய்ப வ்பச்சுக்கு இமரயாகப வ்பாகும்  
விடுதமை அறியுைா...?  
என் முன்வன விரிநதுகிடக்கும்  
எனது விருப்பஙகமையும்  
எனது பைறுபபுகமையும்...  
ொன் அமடத்து மைக்கப்பட்டுளை  
சிமற ைாசமை  
அது ஒருொள ைநதமடயைாம்  
விரக்தியுற்ற ஆன்ைாவைா – எனது  
உயிரற்ற உடவைா  
ஒருவைமை  
விடுதமையிடம் வினா பதாடுக்கைாம்... 

எத்தமன முமற என்மனக்  
காயப்படுத்துைாய்  
எத்தமன ொட்களுக்கு என்மனக்  
காயப்படுத்திக் பகாட்டிக்பகாணடிருப்பாய்?  
அைள எனக்குரியைள  
அதுஎன் பிறபபுரிமை  
அமத ைறுக்க எைராலும் முடியாது  
நீ முமறப்பதிலும்.... 
பைறித்தனம் காட்டுைதிலும்,...  
காைற்காரன்  
உரிமைக்காரனாக முடியாது  
உரிமை என்்பது  
இரத்த உறவு  
உரித்துளைைமனக் காயப்படுத்தி  
உரிமைமயப ்பறித்பதடுக்க முடியாது  
நீ மூன்றாைது ைனிதன்  

முதல்ைனிதனாக முயைக்கூடாது  
அப்படி முமனைது தைறு  
உ்ணர்வுகமை ைதி  
அப்படி ைற்றைனின்  
உ்ணர்வுகமை ைதிப்பது கூட  
ஒருைமகத் தைநதான்  
ைறு்படியும்  
ைறு்படியும்  
சிநதித்துப ்பார்!  
வரா�ா எனக்குரியைள  
எனது முமறபப்பண  
சும்ைா முமறக்காவத!  
ொன்  
வரா�ாவின் ரா�ா தம்பி

எைக்பகைாம்  
இருபபிடமிஙவக  
இருப்பது பகாஞ்சகாைம்!  
இதுைமர ைாழநத(து)  
இனிய காைஙகள  
பகாஞ்சங பகாஞ்சங!  
இதற்குவைல் எைக்பகைாம்  
ஆயுள ்பஞ்சம் – ஆக  
இருப்பமத ைறநதுைா  
இன்னுஙபகாஞ்சங பகாஞ்சம்?  

அப்பா பகாஞ்சம்!  
அம்ைா பகாஞ்சம்!  
அக்காள பகாஞ்சம்!  
அன்புத் தஙமக பகாஞ்சம்!  
காதலி பகாஞ்சம்!  
கட்டிய ைமனவி பகாஞ்சம்!  
கனி ைழமையில் பகாஞ்சம்!  
இன்னுைா பகாஞ்சம்! எம்  
ஆயுள ்பஞ்சம் – வ்பாதுங  
பகாஞ்சங பகாஞ்சம்!  

பாசமலராய் நிறபவன்  
அலிறிஸாப், அக்குறணை

இறைவன்  கலாபூஷைம் மஜீத் ராவுத்்தர்  விடுதலையாளிலய 
அறியாத விடுதலை

விவேகான்ந்தனூர் சதீஸ்  
கிளிந்நாச்சி  

ரராஜாவின் ராஜா  
நீலா பாலன  

என. பாரத்,  
-மானிப்பாய்  

அஙகம்ைா என்வற அைமை  
அமனைருவை அமழப்பதுணடு  

வ்பாகுமிடபைல்ைாம் நிமனத்த்படி  
புதிது புதிதாக ப்பயமரமைத்துக் பகாளை-

தால்  
உணமை ப்பயமர யாரும்  

அறியாது தடுைாற்றம்  
அஃது அப்படிவயயாகட்டும்  

ொன் ைாத்திரம் அைமை  
அர்ச்சனா என்வற அமழப்பதுணடு  
அர்ச்சனா என்று ைாபயடுத்தாவை  

ஓவடாடி ைநதிடுைாள  
அைமைப ்பார்த்த ைாத்திரத்வத  

என் ்பசிபயல்ைாம் ்பறநதிடுவை!    

பிரிவு  
பதரிநதும்  
பதரியாைலிருக்கின்வறன்  
நீ என்மன  
விட்டு  
எநத நிமிடமும்  
பிரிநது விடுைாய் என்று 

அவள் யாரரா!  
அருைா நபான்னம்பலம்

இராணி நபௌசியா,  
கலலணை

மீளததர 
வா?... 
பிளமை ெணடு  
்படம் ைமரய  
வ்பரமைவயா  
தடம் அழிக்க  
கடற்கமரயும்  
பைௌனித்து  

கணணீர்த்துளி  
சிநதியவத...  

ைாமை வைமை  
ைக்கள ைநது  

ைனம் களிக்கும்  
வெரைதில்  

ைழமைகள  
தடம் ்பதிக்க  
இடம் எடுத்த  
வ்பரமை தான்  

காதைர்கள  
தடயஙகமை  

கழுவிச் சுத்தம்  
பசய்யும் காமை  

ஆர்ப்பரித்த  
சினத்திமரயில்  
அளளுணடது  

சிறுகுழவி  
வெர்நதுவிட்ட  
தைறதனால்  
நிர்க்கதியாய்  
கடற்கமரயும்  
ஆழநத ப்பரு  
வைதமனயில்  
ஆழ கடலும்  
அமைதியாச்சு  
வதாழியிைள  
வகட்கின்றாள  

ஆழிவய!  
நீ... உன்  

அகத்தூய்மை  
காப்பதற்கு  

அகற்றுகின்றாய்  
கழிைமனத்தும்  

என் வதாழி  
உயிர் அதமன  

எஙவக உமிழநதாய்  
பசால்  

மீட்டி ொன்  
ைநவதன்  

பைதுைாய்  
தநதிட ைா...!  

இலைவனும்  
கலாபூஷைம், நிந்தவூர் மக்கீன ஹாஜி

சசலலரம சசலவம்!  காத்்தானகுடி கணலமதி றபாய்தீன  

ச�ாஞசம்! ச�ாஞசம்!
பாண்டியூர் நபான பாவேந்தன

-கவிக்குயிலன கலாபூஷைம் 
 வசண்னயூர்  
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மைலும் வெள்ள நீர் ெடிநமதாடக்கூடிய 
ைட்டக்க்ளப்பு முகத்துொரம், ொமழச்-
மேமை முகத்துொரம் ைற்றும் கல்ாறு 
ம�ான்ற �குதிகளும் இத்திட்டத்தினூடாக 
அபிவிருத்தி வேயயப்�டவுள்ளது.  

இத்திட்டத்தின மூ்ம் வ�ாதுைக்களின 
குடியிருப்பு, அெர்களின வோத்துக்கள, 
ெயல நி்ஙகள, வ�ாரு்ளாதாரம், நீர் முகா-
மைத்துெம் ம�ான்றெற்றின �ாதுகாப்பு 
உறுதிப்�டுத்தப்�டுகின்றது. இதில ைட்டக் -
க்ளப்பு ொவியின நீர் ைட்டம் உயநது நீர் 

வ�ருகுெமதக் கட்டுப்�டுத்தல, கல்ாறு 
நீர் வெளிமயறும் �குதியிமை அபிவிருத்தி 
வேயதல, ைட்டக்க்ளப்பு முகத்துொரப் �கு-
தியிமை அபிவிருத்தி வேயதல, ஓட்டைாெடி 
�ா்த்திற்கருகில காலொய ைற்றும் புமகயி -
ரதக் கடமெ அமைத்தல, ேநதிவெளி �குதி -
யில காலொய ைற்றும் புமகயிரதக் கடமெ 
அமைத்தல, கிரான பிரமதேத்தில புதிதாக 
�ா்ம் அமைத்தல, ைாதுறு ஓயாவின 
�ழமை ொயநத காலொயிமை புைருத்தா-
ைம் வேயதல, சித்தானடி மதெபுரம் �குதி-

யில �ா்ம் அமைத்தல, வேஙக்டி நகர் 
புரத்தின ஏ-15, ஏ-5 வீதிகளில தாழொக உள்ள 
�குதிகம்ள �ாதுகாக்கும் திட்டத்திமை 
மைற்வகாள்ளல, உனனிச்மேக்கு மை்ாக 
ைட்டக்க்ளப்பு, அம்�ாமர ைாெட்டஙகம்ள 
உள்ளடக்கிய உயர் நி்த்தில புதிய கு்ளம் 
ஒனறிமை அமைத்தல ம�ான்ற 10 தம்ப்பு -
களின கீழ ஆம்ாேமைகள முனவைாழியப்-
�ட்டுள்ளை.  

இத்திட்டஙகள வதாடர்�ாை ோதக �ாத-
கஙகள கருத்துப் �ரிைாரலகள ேம்�நதப் -

�ட்ட திமைக்க்ள தம்ெர்க்ளால முன-
மெக்கப்�ட்டு அதர்காை தீர்ைாைஙகள 
எட்டப்�ட்டை. இவ்விமேட க்நதுமரயா-
டலில கா்நிம் பினைமடவு முனமைற் -
்றத் திட்ட �ணிப்�ா்ளர் வ�ாறியிய்ா்ளர் 
டீ.எஸ்.சீ. எ்கநத, ைத்திய நீர்�ாேை 
திமைக்க்ள மை்திக வேய்ா்ளர் வ�ாறி -
யிய்ா்ளர் �ளுகஸ்வெெ, ைட்டக்க்ளப்பு 
ைாெட்ட மை்திக அரோஙக அதி�ர் 
சுதர்சினி ஸ்ரீகாந, ைாெட்ட திட்டமிடல 
�ணிப்�ா்ளர் ேசிக்ா புண்ணியமூர்த்தி, 

காணிப்பிரிவு மை்திக அரோஙக அதி�ர் 
நெரூ�ரஞ்சினி முகுநதன, நீர்�ாேை 
திமைக்க்ளம், நீர் ெ்ளஙகள ெடிகா் -
மைப்பு ேம�, வீதி அபிவிருத்தி அதிகார 
ேம�, விெோய விரிொக்கல திமைக்க -
்ளம், கைந் மேமெகள திமைக்க்ளம் 
ம�ான்றெற்றின உயர் அதிகாரிகள, உள -
ளுராட்சி அதிகார ேம� தவிோ்ளர்கள, 
பிரமதே வேய்ா்ளர்கள, திட்டமிடல �ணிப் -
�ா்ளர்கள, அபிவிருத்தி உத்திமயாகத்தர்கள 
எைப் �்ரும் பிரேனைைாயிருநதைர். 

மட்டக்களப்பு வெளள அபாயத்தினைக குனைக்க முந்ானை... (15ஆம் �க்கத் வதாடர்)

இ
நத 21 -ம் நூற்்றாண்டில, 
இ்ஙமக �் முமைக -
ளி லு ம் 
முன ம ை ற் ்ற ை ம டந து 

விட்டது, விமரவில இ்ஙமக 
மதேம் சிறிய சிஙகப்பூராகி விடும் 
எை இறுைாப்ம�ாடு ைார்தட்டிக் 
வகாண்டிருக்கும் இநமநரத்தில, 
மதேத்தின ேரி�ாதி ைக்க்ளாை 
வ�ண்களின நிம் எனை என�து 
கூர்நது ஆராயப்�ட மெண்டிய 
ஒனறு.  

முதலில, வ�ண்கள தாஙகளும் 
இவ்வு்கில ொழெதற்கு, ோதிப் -
�தற்கு உரிமையுண்டு எை உைர -
மெண்டும். வ�ண்கள முனமைற் -
்றம் என�து ேொலகள நிம்றநத 
ஒனறுதான. ஆண்களுக்கு இவ்வு -
்கில ஆயிரம் ேொலகள இருந -
தால, வ�ண்களுக்கு ஆயிரத்துடன 
மேர்த்து இனவைாரு ேொலும் 
உண்டு. அது, ஆண்கள எனகி்ற மிக 
முக்கியைாை, வ�ரிய ேொல.  

உ்க்ளாவிய அ்ளவில வ�ண்கள 
மீது ஏெப்�டும் எளிமையாை 
அடக்குமும்ற �ாலியல துஷ்பிர -
மயாகம் ஆகும். ஆசியப் பிராநதி -
யத்தில �ாலியல துஷ்பிரமயாக 
ேம்�ெஙகள அதிக்ளவில நமடவ� -
றும் நாடுகளில இ்ஙமக முதல -
நிம்யமடகின்றது. அதிலும் 
ெடைாைத்தில ெவுனியா ைாெட் -
டத்தில 2019 ஆண்டு ெவுனியா 
பிரமதே வேய்கத்தில 102 துஷ் -
பிரமயாகமும், ெவுனியா வதற்கு 
6ம் வெஙக்ச்வேட்டிக்கு்ளம் 
216ம் ெவுனியா ெடக்கு 122ம் 
ஆக ெவுனியா ைாெட்டத்தில 
வைாத்தம் 446 சிறுெர் துஷ்பிரமயா -
கஙகள இடம்வ�ற்றுள்ளை. இநத 
ெமகயில ெவுனியா முதல இடத்தி -
லும் 2,3,4,5ம் இடஙகள மும்றமய 
யாழப்�ாைம், முலம்த்தீவு, 
ைனைார், கிளிவநாச்சி ஆகிய 
ைாெட்டஙகள இடம்வ�றுகி்றது 
எை ெவுனியாைாெட்ட சிறுெர் உரி -
மைகள மைம்�ாட்டு உத்திமயாகத் -
தர் மயா.வயக்வகைடி வதரிவித்தார்   

 �லலிை ைக்கள வேறிநது 
ொழும், சிறுெர் வ�ண்கள அபிவி -
ருத்தியில மைம்�ாட்மடமநாக்கி 
�யணித்துக்வகாண்டிருக்கும் எைது 
ைாெட்டத்தில இப்�ாலியல துஷ் -
பிரமயாகத்தின தாக்கம் அதிகரித்து 
வேலகின்றது என்றால அதற்காை 
காரைத்மத அதிலிருநது சிறுெர்க -
ம்ளயும் வ�ண்கம்ளயும் எவ்ொறு 
�ாதுகாப்�து என�மதயும் வதளிவு -
�டுத்தமெனடும். �ாலியல துஷ்பி -
ரமயாகம் என�து ஒருெர் அல்து 
ஒனறுக்கு மைற்�ட்ட ந�ர்க்ளால 
மெவ்றாரு ந�ரும் அெரின விருப்� -
மினறி உைச்சிமய தூண்டக்கூடிய -
ொறு ொத்மதபிரமயாகம் வேயதல. 
உடலு்றவுவகாளளுதல,  உறுப்புக் -
கம்ள வதாடுதல. ம�ான்றைொகும் 
. இத்துஷ்பிரமயாகம் ஆண் வ�ண் 
இரு�ா்ருக்குமிமடயில ஏற்�டுெ -
துடன, ஓரிைச்மேர்க்மக ேம்�ெஙக -
ளும் இடம்வ�றுகி்றது �திவைட்டு 
ெயதுக்குட்�ட்ட ஒவ்வொரு பிள -
ம்ளகளும் சிறுெர்க்ளாெர். பிளம்ள 
ஒனறின மீது பிரமயாகிக்கப்�டும் 
எல்ா ெமகயாை துனபுறுத்தல -
களும் சிறுெர் துஷ்பிரமயாகஙகள -
தான. ஒரு சிறுெருக்கு மநரடியாக 
தீஙகு ஏற்�டுத்தும் வேயலகளும் 
அெற்றின �யைாக அச்சிறுெனின 
ஆமராக்கியத்தில, மைம்�ாட்டில 
�ாதிப்ம� ஏற்�டுத்தும் விடயஙக -
ளும் சிறுெர் துஷ்பிரமயாகம்தான. 
சிறுெர் உமழப்பு, வகாடுமைப்� -
டுத்தல ,�ாலியல ெனமும்றகள, 
தீஙகிமை விம்ளவித்தல என�ை 
து ஷ் பி ர ம ய ா க த் தி ் ட ங கு ம் . 
மைலும் சிறுெர்களின உடல உ்ள 
ஆமராக்கியத்திற்கு �ாதகைாை 
விம்ளவுகம்ள ஏற்�டுத்தலும் துஷ் -
பிரமயாகைாகக் கருதப்�டுகி்றது. 
அநத ெமகயில பினெரும் விடயங -
கள சிறுெர் துஷ்பிரமயாகஙக்ளா -
கும்.  

*  உடலரீதியாை இம்மேகள:  
   (பிளம்ளமய அடித்தல 
    காயம் ஏற்�டுத்தல).  
*  �ாலியல நடெடிக்மககளில 

ஈடு�டுத்தல.  
*  மெம்க்கைர்த்தல ஆ�ாேக் 

காட்சிகளில ஈடு�டுத்தல  
*  சிறுெர்கம்ள மகவிட்டுச் 

வேல்ல  
*  �்ெநதைாக சிறுெர்ம்ள 

�மடயில மேர்த்தல, 
மைாதலில ஈடு�டுத்தல  

* ம�ாமதயூட்டுதல, நஞ்சூட்டு -
தல  

*  மெத்திய சிகிச்மேமய ைறுத் -
தல  

*ஏைாற்றி மெத்தியம் வேயதல.  
* உைவுவகாடுக்க ைறுத்தல  
*  சிறுெர்கம்ள விற்்றல, கடத் -

துதல  
இமெ சிறுெர் துஷ்பிரமயாகங -

க்ளாகும். இவ்ொ்றாை துஷ்பிர -
மயாகஙகளிலிருநது சிறுெர்கம்ள 
காப்�து அமைெரின கடமையா -
கும்.இவ்ொறு துஷ்பிரமயாகத் -
திற்கு உள்ளாக்கப்�ட்ட பிளம்ள 

�லமெறு ெமகயாை பிரச்சிமைக -
ளுக்கு முகஙவகாடுக்கும். அமெ 
பினெருைாறு.  

1) உ்றவு ரீதியாை பிரச்சிமைகள  
2) ெயது ெநமதார் மீது  
நம்பிக்மகயிழப்பு  
3) உைர்வுரீதியாை பினைமடவு  
4) கற்்றல வேயற்�ாடுகளில  
கெைம் வேலுத்தாமை  
5) வநருக்கீடு, �தகளிப்பு,  
மகா�ம், விரக்தி,  
ஆகிய பிரச்சிமைகளுக்கு துஷ்பி -

ரமயாகத்திட்குட்�ட்ட பிளம்ளகள 
முகஙவகாடுக்க மெண்டி ஏற்�டும்.  

சிறுெர் துஷ்பிரமயாகைாைது 
நானகு ெழிகளில இடம்வ�றுகி -
்றது.  

 (1) உடலோர்நத இம்மேகள/
உடல ோர்நத துஷ்பிரமயாகஙகள 
இது உடலுக்குத் தீஙகு ஏற்�டுத்த -
ம்க் குறிக்கி்றது. இது வ�ாதுொக 
�ரெ்ாக நமடவ�றும் துஷ்பிர -
மயாகம் ஆகும். உடலில எரிகாயங -
கம்ள ஏற்�டுத்தல, கடிகாயஙம்ள 
ஏற்�டுத்துதல என�ை உடல ோர்நத 
துஷ்பிரமயாகைாக கருதப்�டுகி்றது. 
தழும்புகள, எலும்பு முறிவுகள 
என�ை இதி்டஙகும். அதாெது 
பிளம்ளமய மகக்ளாம்ா பிரம் -
ம�க் வகாண்மடா அடித்தல, காயத் -
திமை ஏற்�டுத்தல என�ை உடல 
ரீதியாை துனபுறுத்தலக்ளாகும்.
இவ்ெமகயாை தண்டமைகம்ள 
வ�ற்ம்றார் , �ாதுகாெ்ர் பிள -
ம்ளகளுக்கு ெழஙகி பிளம்ளமய 
கீழப்�டிய மெக்கின்றைர் .இமெ 
தவிர்க்கப்�ட மெண்டும்.பிள -
ம்ளமயத் திருத்துெதற்கு ென -
மும்றயற்்ற ைாற்று ெழிகம்ளக் 
மகயா்ள மெண்டும். வ�ாறுமை, 
நனறி �ாராட்டு -

தல, ோநதம், வைனமை ம�ைல 
ம�ான்ற விழுமியப் �ண்புகம்ள 
பிளம்ளகளுக்கு இ்ளமைப் �ரு -
ெத்தில ஊட்ட மெண்டும். தெ -
றுகள குற்்றஙகள வேயெதால 
ஏற்�டுகின்ற தீஙகுகள �ற்றி வதளி -
வு�டுத்த மெண்டும். இது வ�ற் -
ம்றாரின கடப்�ாடாகும். 02) �ாலி -
யலரீதியாைதுஷ்பிரமயாகஙகள. 
இச்வேயற்�ாடாைது பிளம்ளயின 
�டிமும்ற ெ்ளர்ச்சிமயப் �ாதிக் -
கின்றது.  

ெயது ெநமதாரின இச்வேயற்�ா -
டுகளிைால பிளம்ளயாைது ேமூகப் -
வ�றுைாைஙகம்ள இழக்கின்றது. 
ெயது மெறு�டுத்திப்   

�ாதிக்கப்�ட்ட பிளம்ளயில பின -
ெரும் அறிகுறிகள காைப்�டும்.  

      பிளம்ள �ாடோம்க்கு ெரு -
ெதில பினைமடவு.  

  கும்றொை ைருத்துெப் 
�ராைரிப்பு, �ல சுத்தமில்ா -
ைலிருத்தல, இது வெளிப்� -
மடயாகக் காைப்�டுெமத 
அெதானிக்க்ாம்.  

   பிளம்ள உடல வைலிநது 
காைப்�டும்.  

   பிளம்ள தனிமையில இருப் -
�மத விரும்புதல ம�ான்ற 
அறிகுறிகள பு்றக்கணிக்கப் -
�ட்ட பிளம்ளயிடம் காைப் -
�டும். எைமெ வ�ற்ம்றார் 
பிளம்ளகம்ள பு்றக்கணிக் -
காைல பிளம்ளயிடம் 
அனபு, இரக்கம் காட்டுதல 
மெண்டும். துஷ்பிரமயா -
கஙகம்ளத் தடுப்�தற்கு 
வ�ற்ம்றார் �ாதுகாெ்ர் பின -
ெரும் நடெடிக்மககம்ள 
எடுக்க மெண்டும் .  

1)  சிறுெர் துஷ்பிரமயாகம் 
வதாடர்�ாக விழிப்புைர்மெ -
யும் அறிமெயும் வ�றுதல.  

2)  பிளம்ளயின ஆரம்� நடத்மத 
ைாற்்றஙகம்ளயும் உடலரீதி -
யாை ைாற்்றஙகம்ளயும் அெத -
னித்தல.  

3)  வ�ற்ம்றார் தஙகளின நம்பிக் -
மகக்குரிய பிளம்ள �ராைரிப் -
�ா்ளர்கள மீது விழிப்�ாகவி -
ருத்தல  

4)  துஷ்பிரமயாகத்திற்குட்�ட்ட 
பிளம்ளமய குழநமத ைருத் -
துெ நிபுைர் ைை ந்மெத் -
திய நிபுைர் , உ்ள ெ்ளத் -
தும்றயிைரிடம் வகாண்டு 
வேல்ல. வ�ாலிஸ் ,சிறுெர் 
நனைடத்மத உத்திமயாகத்தர், 
சிறுெர் �ாதுகாப்பு அதிகார -
ேம�, என�ெற்றின உதவிமய 
நாடுதல மெண்டும்.  

எைமெ இவ்ொ்றாை ேட்ட 
விழிப்புைர்வுகம்ள எலம்ாரும் 
அறிநது சிறுெர் துஷ்பிரமயாகஙகளி -
லிருநது தவிர்நது வகாளெது சி்றந -
ததாகும் சிறுெர் துஷ்பிரமயாகம் 
ேம்�நதைாை ேட்ட விழிப்புைர்வு, 
தண்டமை மும்றகள �ற்றிய வதளி -
வினமை காரைைாக இவ்ொ்றாை 
குற்்றஙகள வதாடர்நது இடம்வ� -
றுகின்றை. சிறுெர் துஷ்பிரமயாக 
ேட்ட விழிப்புைர்மெ ைக்கள ைத் -

தியில வதளிவு�டுத்த மெண்டிய 
மதமெ தற்ம�ாது ஏற்�ட்டுள்ளது. 

இது ஊடகவிய்ா்ளரின ேமூகம் 
ோர்நத வ�ாறுப்�ாக விருக்கின -
்றது. ெவுனியாவில ஹரிசிைவி, 
கம்�ஹாவில வேயா வேத்மி 
எனும் சிறுமி �ாலியல துஷ்பிர -
மயாகத்திற்கு உட்�டுத்தப்�ட்டு 
வகாம் வேயயப்�ட்ட ேம்�ெம் 
ைற்றும் யாழ. புஙகுடுதீவு ைாைவி 
வித்தியா, காத்தானகுடி ைாைவி 
�ாத்திைா சீைா ம�ான்ற சிறுமிகளும் 
�ாலியல துஷ்பிரமயாகம் வேயயப் -
�ட்டு வகாம் வேயயப்�ட்டதும் 
குறிப்பிடத்தக்கது. இது ைக்க்ளால 
�ரெ்ாக ம�ேப்�ட்ட விடயஙக -
்ளாகும். உ்க ரீதியாக சுைார் �தி -
வைட்டு இ்ட்ேம் ெமரயாை சிறு -
ெர்கள �ாலியல சுரண்டலுக்கு 
உள்ளாக்கப்�டுகின்றைர் சிறுெர் 
துஷ்பிமராகம் என�து இனறு ேர்ெ -
ோதாரைைாை ஒரு விடயம் ம�ா் 
வியாபித்துள்ளது. திைம் திைம் 
எஙகு �ார்த்தாலும் இது வதாடர் -
பில ஏதாெது ைைமத உலுக்கும் 
ஒரு வேயதி அல்து ேம்�ெம் நைது 
காதுகளுக்கு எட்டிய ெண்ைம் 
உள்ளது.  

நா்ளாநதம் வெளிெரும் 
ெவுனியா வேயதிகம்ளப் �ார்த் -
தால ஏதாெவதாரு வேயதி சிறுமி 
துஷ்பிரமயாகம், சிறுமி மீது தநமத 
ைதும�ாமதயில மேஷ்மட , உ்றவுக் -
காரர் தண்ணீரில ம�ாமதக்நது 
வகாடுத்தார் எனறு விதவிதைாை 
தம்ப்புக்கள நிச்ேயம் வெளிெநது 
வகாண்டுதான இருக்கின்றை.  

இனம்றய சிறுெர்கள நாம்ளய 
தம்ெர்கள, நாட்டின கண்கள, 
எதிர்கா்த்தின தூண்கள எனவ்றல -
்ாம் ம�ாற்றிக் வகாண்டிருக்கும் 
அமதமெம்ள ைறு �க்கம் துஷ்பி -
ரமயாகக் க்ாோரம் பூதாகரைாக 
ெ்ளர்ச்சியமடநது நாம்ளய தம் -
ெர்கம்ள இனம்ற நாேம் �ண்ணிவி -
டுொர்கம்ளா என்ற அச்ேம் ஆக்கிர -
மித்துள்ளது.  

காைவெறி பிடித்த அரக்கர்க -
ளின உடற் �சிக்கு எைது சினைஞ் -

சிறு வைாட்டுக்கள �லியாெமத 
நிமைக்கும் ம�ாது நல் இரத்தம் 
ஓடும் எநதவொரு ைைமும் �த -
்றாைல இருக்காது. உ்கைறியாத 
பிஞ்சு உள்ளஙகளிடம் தைது இச் -
மேகம்ளத் தீர்க்க முற்�டுகி்றெர் -
கள நிச்ேயைாக ைனித இைத்மதச் 
ோர்நதெர்க்ளாக இருக்கைாட் -
டார்கள. அெர்கள அரக்க குைம் 
�மடத்தெர்க்ளாகமெ இருப்�ார் -
கள.  

சிறுெர்கள �ாலியல ரீதியாக 
துனபுறுத்தப்�டுெமத இரண்டுவி -
தைாகப் பிரித்து மநாக்க்ாம். முத -
்ாெது உைர்வுரீதியாை ரீதியி்ாை 
துனபுறுத்தல இரண்டாெது உடலி -
யல ரீதியி்ாை துனபுறுத்த்ாகும்.  

உைர்வு ரீதியி்ாை துனபுறுத்த -
லில சிறுெர்களுடன ஆ�ாேைாகக் 
கமதத்தல, ஆ�ாேைாை �டஙக -
ம்ளக் காட்டுதல ம�ான்ற உைர்ச் -
சிமயத் துண்டும் விதத்தி்ாை 
அமைத்து நடெடிக்மககளும் உள -
்ளடஙகும்.  

உடலியல ரீதியி்ாை துனபுறுத் -

தலில ஸ்�ரிேம் வேயதல, வதாட்டு 
விம்ளயாடுதல, உ்றவுவகாளளுதல 
ம�ானெற்ம்றக் குறிப்பிட்ாம்.  

இவ்ொறு சிறுெர் துஷ்பிரமயா -
கைாைது �ாரிய்ளவில வியாபித்தி -
ருக்கும் நிம்யில இெற்றுக்காை 
காரைஙகம்ள கட்டாயைாக நாம் 
மதடிப் �ார்க்க மெண்டும். 

வெள்ளம் ெநத பி்றகு அமை 
கட்டுெதில எநதப் �யனுமிலம். 
எைமெ அேம்�ாவிதம் நடக்க 
முனைர் அதற்காை காரைம் எனை 
அமத ம�ா் அதற்காை தீர்வு எனை 
என்ற விடயஙகம்ள அறிநது  நாம் 
வேயற்�டுமொமையாைால இத் -
தமகய �ாரிய குற்்றச்வேயலகள 
இடம் வ�றுெமத நாம் தடுக்க -
்ாம். 

சிறுெர் துஷ்பிரமயாகஙகள 
இடம்வ�றுெதற்காை காரைம் 
எனை வெனறு ேற்று அெதானித் -
தால �ாதுகாப்பினமை, வ�ற் -
ம்றாரின கெைக்கும்றவு, வ�ாரு்ளா -
தாரப் �்வீைம், சிறுெர்களின 
அறியாமை, வ�ற்ம்றாரின விொக -
ரத்து, வ�ற்ம்றாரின வெளிநாட்டுப் 
�யைம், ம�ாமதக்கு அடிமை -
யாதல, தனிமைப்�டுத்தப்�டல 
ம�ான்ற �் விடயஙகம்ளக் குறிப் -
பிட்ாம்.  

இனறு அதிகைாை வ�ற்ம்றார் 
சிறு பிளம்ளகள தாமை எனறு 
குழநமதகளின நடெடிக்மககளில 
கெைக்கும்றொக இருநது விடு -
ொர்கள. இதைால அரக்கர்கள 
குழநமதகம்ள இ்குொக சீரழித்து 
விடுொர்கள.  

மைலும் குழநமதகம்ளத் தனி -
மைப்�டுத்துெதில இருநது முடிந -
தெமர தவிர்த்துக் வகாள்ளமெண் -
டும். தனிமைப்�டுத்தப் �டும் 
ம�ாது அெர்கள உைர்வு ரீதியாக 
�ாதிக்கப்�டுொர்கள.  

குழநமதகள எப்ம�ாதும் அன -
ம�யும் ஆதரமெயும் எதிர்�ார்ப் -
�ெர்க்ளாகத்தான இருப்�ார்கள. 
தனிமைப்�டுத்தப்�டும் ம�ாது 
வ�ற்ம்றார் �ாதுகாெ்ர்களிடம் 
இருநது கிமடக்கும் அனபும் அர -

ெமைப்பும் அெர்களுக்கு இல் -
ைல ம�ாகும். இச்ேநதர்ப்�த்தில 
அனபும் அரெமைப்பும் யாரிடம் 
இருநது கிமடக்கி்றமதா அப்�க்கம் 
குழநமத இ்குொகச் ோர்நதுவி -
டும்.  

இவ்ொ்றாை ேநதரப்�ஙகளில 
அரக்கர்கள குழநமதகம்ள இ்கு -
ொக சீரழித்து விடுொர்கள. இனிப் -
புக்கள விம்ளயாட்டுப் வ�ாருட் -
கம்ளக் காட்டி குழநமதகளின 
ைைமத இ்குொக ைாற்றிவிடு -
ொர்கள. 

தற்வ�ாழுது இனிப்புகளுக்கு 
ம�ாமதவ�ாரும்ள க்நதுக் 
வகாடுக்கின்றார்கள  

அமத ைாற்்றத்மதாடு ைறு �க்கம் 
வதாம்ம�சி, இமையத் த்ளங -
களின மூ்மும் குழநமதகம்ளக் 
குறிமெக்கின்றார்கள. விஞ்ஞாை 
ெ்ளர்ச்சி உச்ேகட்டத்மத அமடநது 
வகாண்டு ம�ாகும் தற்கா்த்தில 
மகத்வதாம்ம�சிகள, கணினிகள 
நனமை �யக்கும் அமத மெம்ள 
�யஙகர விம்ளவுகளுக்கும் அமெ 

துமை ம�ாகின்றை என�மதயும் 
கெைத்தில வகாள்ள மெண்டும். 
குழநமதகளின மகயடக்கத் 
வதாம்ம�சிமய ஒவ்வொரு 
நாளும் கட்டாயம் வ�ற்ம்றார் �ரி -
மோதித்துப் �ார்க்க மெண்டும். 
அெர்கள யாருடன கமதக்கி்றார் -
கள அதில எனை �ார்க்கி்றார்கள 
எனறு வ�ற்ம்றார் அெதானிக்க 
மெண்டும்.  

தைது பிளம்ள வதாடர்பு மெத் -
துள்ள ந�ர் யார்? அெர் எப்�டிப் 
�ட்டெர் என�தில விழிப்புடன 
இருக்க மெண்டும். வதாடர்பு 
மெத்துள்ள ந�ர் அல்து நண்�ர் 
ேநமதகத்துக்குரியெர் என்றால அெ -
ருடைாை வதாடர்ம� உடமை துண் -
டித்துக் வகாளளுைாறு கண்டிக்க 
மெண்டும்.

 அமத ம�ால பிளம்ளகளின 
கணினிகள, ைடிக்கணினிகம்ள 
அடிக்கடி மோதமைக்குட்�டுத்த 
மெண்டும்.  

இனறு அதிகைாை வீடுகளில 
குழநமதகளுக்வகனறு தனித்த -
னியாை அம்றகள காைப்�டு -
கின்றை. இத்தமகய வீடுகளில 
குழநமதகள அம்றயில எனை 
வேயகின்றார்கள, எவ்ொறு 
மநரத்மதக் வே்ெளிக்கின்றார் -
கள என�மத வ�ற்ம்றார், வ�ரி -
யெர்கள அெதாைைாக இருக்க 
மெண்டும். அதிகைாை வ�ற்ம்றார் 
இதற்கு ைா்றாகமெ நடநது வகாள -
கி்றார்கள. பிளம்ளகம்ள கட்டுப் -
�டுத்தக் கூடாது அெர்கம்ள சுதந -
திரைாக விடமெண்டும் எனறு 
எண்ணி விட்டுவிடுொர்கள. 
ஆைால அதுமெ இறுதியில இது 
�ாரிய பிரச்சிமைகளுக்குள தளளி -
விடும்.  

தைது பிளம்ளகள வேலலும் 
தனியார் ெகுப்புக்கள �ாதுகாப்�ா -
ைதா என�தில வ�ற்ம்றார் கெை -
ைாக இருக்க மெண்டும்.  

இமத ம�ானறு தான  உ்றவிைர் -
களுடன பிளம்ளகம்ள தனியாக 
விட்டுச் வேலலும் ம�ாதும் அெர் -
களுடன �யைஙகள அனுப்பும் 

ம�ாதும் அெர்கள �ற்றி அெதாை -
ைாக இருக்க மெண்டும். 

ெவுனியாவின வெவ்மெறு �குதி -
கள ைற்றும் ைாஙகு்ளம் ஆகிய இடங-
களில இரு சிறுமிகள உளளிட்ட 
மூெமர கடநத �் நாட்க்ளாக ென-
புைர்வு வேயது ெநத குற்்றச்ோட்டில 
மூெமர உ்றவிைர்களின உதவியுடன 
வ�ாலிோர் மகது வேயதுள்ளைர்.  

குறித்த மூெரும் வெவ்மெறு �கு -
திகளில மெத்து மகது வேயயப்�ட்-
டைர். இது வதாடர்பில மைலும் 
வதரியெருெதாெது,  

ெவுனியா, ொரிக்குட்டியூர் �கு-
திமயச் மேர்நத 13 ெயது சிறுமி 
ஒருெமர கடநத சி் நாட்க்ளாக 
வீட்டில இருநத உ்றவிைர் ஓருெர் 
�ாலி யல ெனபு ைர்வு வேயதுள-
்ளார். 

இநநிம்யில குறித்த சிறுமியின 
உடலில ைாற்்றஙகள ஏற்�ட்டமத 
அெதானித்த வ�ற்ம்றார் சிறுமிமய 
விோரித்த ம�ாது தைக்கு நடநத ேம் -
�ெஙகம்ள சிறுமி வதரிவித்துள்ளார்.  

இதமையடுத்து வ�ற்ம்றாரால 

பூெரேஙகு்ளம் வ�ாலிசில  வேயயப்-
�ட்ட மும்றப்�ாட்டுக்கு அமைொக 
ெனபுைர்வு குற்்றச்ோட்டின கீழ 
உ்றவிைராை 30ெயது இம்ளஞன 
ஒருெர் மகது வேயயப்�ட்டுள்ளார்.   
எைமெ உ்றவிைர்கள, ேமகாதரர்கள 
எனறு நம்பி குழநமதகம்ள எைன 
மகயில வகாடுத்து விடாதீர்கள.  

இ்ஙமகமயப் வ�ாறுத்தெமர -
யில சிறுெர் துஷ்பிரமயாகத்துக்கு 
�ாரிய தண்டமைகள ெழஙகப்�டுெ-
தாகத் வதரியவிலம். சிறுெர் துஷ்-
பிரமயாகக் குற்்றச்ோட்டின ம�ரில 
மகதாைால 14 நாட்கள வி்ளக்கைறி -
யலில மெக்கப்�டுெர். பினைர் 3 
ைாதமைா ஆறு ைாதமைா சிம்றயில 
அமடக்கப்�டுெர். வதாடர்நது 
�ைத்மதக் கட்டி பிமை என்ற 
வ�யரில வெளிமய ெநதுவிடுொர்-
கள.  

இதுமெ இன்ற்ளவில சிறுெர் 
துஷ்பிரமயாகத்துக்கு இ்ஙமகயில 
ெழஙகப்�டும் உச்ேகட்ட தண்ட -
மையாக உள்ளது.  

சிறுெர் துஷ்பிரமயாகத்துக்கு 
ைரை தண்டமை விதிக்கப்�ட -
மெண்டும் எனறு அரசியல தம்ெர்-
கள சி்ர் முழஙகிக் வகாண்டுள்ளார்-
கள. 

ஆைால இது எநத்ளவு ோத்தியப் 
�டும் எனறு வ�ாறுத்திருநது தான 
�ார்க்க மெண்டும். ஏற்கைமெ ைரை 
தண்டமை விதிக்கப்�ட்ட மகதிகல 
எத்தமைமயா ம�ர் இருக்கின்றார்-
கள. ஆைால அெர்களுக்காை 
தண்டமை இனனும் நிம்றமெற்்றப்-
�டாைம்மய உள்ளமை குறிப்பிடத்-
தக்கது. எைமெ ைரை தண்டமை 
என�மதச் வோலலிக் வகாண்டு 
கா்த்மதக் கடத்துெமத விட்டு 
விட்டு மெறு ஒரு தீர்மெப் �ற்றி 
அரசு கெைம் எடுப்�து சி்றநதாகும். 
இனம்றய சிறுெர்கம்ள �ாதுகாப்-
�து தைது கடமை என�மதயும் அர-
ோஙகம் ை்றநது விடக்கூடாது.   

அதிகரித்து வரும் 

சிறுவர் துஷ்பிரய�ோகம்...

சிெகுமார் திவியா...
  

எவ்வாறு தடுக்கப் ப�வாகினபறவாம்?
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mur <l;L KjyPl;L tq;fp (SMIB) 

SMIB ,y; njhopy; tha;g;Gf;fs;
mur <l;L KjyPl;L tq;fp> Njrj;jpd; Kjd;ikahd tPlikg;G tq;fpahf> mjpf 
mstpyhd thbf;ifahsu; jpUg;jp kw;Wk; gue;Jgl;l gy;NtW tifahd Nritfis 
toq;Ftjw;F tq;fpapd; nraw;ghl;il kWrPuikf;Fk; gzpapy; <Lgl;Ls;sJ. vdNt 
gy;NtWgl;l jiyikj;Jt gz;Gfspid ntspg;gLj;jpAs;stu;fsplkpUe;J gpd;tUk; 
gjtpf;fhd nghUj;jkhd jifikfs; kw;Wk; mDgtj;Jld; tu;j;jf ,yf;Ffspid 
milag; ngWtjw;F KOikahd mu;g;gzpg;gpid toq;Fk; tpz;zg;gjhuu;fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fisf; NfhUfpd;Nwhk;.

rpNu\;l fzf;fhsu; 

Kf;fpa nghWg;Gfs; 

epWtd uPjpahd Fwpf;Nfhs;fSf;F ,zq;f epjpf; Fwpf;Nfhs;fis epWTjy;.

Njitfs;> Nghf;Ffs; kw;Wk; khWghLfis kjpg;gpLjy;> Kd;fzpg;gpLjy; kw;Wk; 
vjpu;ghu;j;jy;> gzuPjpahd tsq;fis rPuikj;jy;> ngWNgWfis mstpLjy; kw;Wk; 
gFg;gha;T nra;jy;> jpUj;j eltbf;iffis Kd;ndLj;jy; kw;Wk; khWghLfspd; 
jhf;fj;ijf; Fiwj;jy; vd;gtw;wpd; %yk; epjpapay; %Nyhghaq;fis tpUj;jp 
nra;jy;.

nfhs;iffs;> eilKiwfs;> Kiwfs; kw;Wk; topfhl;Ljy;fis Ma;T nra;jy;> 
tpUj;jp nra;jy;> vOJjy; kw;Wk; GJg;gpj;jy;> epWtd tpOkpaq;fis njhlu;G 
nfhs;Sjy; kw;Wk; nray;gLj;Jtjd; %yk; Copau; eltbf;iffis topelj;Jjy;.

tuT nryTj; jpl;lq;fs;> Kd;fzpg;Gf;fs;> fhRg; gha;r;ry; gFg;gha;T> epjpf; fzf;Ffs; 
vd;gtw;iw jahupj;J fz;fhzpj;jy; cl;gl xU Jy;ypakhdJk; kw;Wk; cupa Neu 
epjp Nritia toq;Fjy; kw;Wk; rfy kl;lq;fspYkhd jPu;khdk; Nkw;nfhs;SjYf;F 
mwpTiu kw;Wk; Mjuit toq;Fjy;.

tq;fpapd; vjpu;fhy ghijia cUthf;Ftjw;Fk; je;jpNuhgha Kaw;rpfis 
Mjupg;gjw;Fk; cjTjy;.

%Nyhgha tpahghuj; jpl;lq;fis nray;gLj;Jjiy fz;fhzpj;jy; kw;Wk; 
topelhj;Jjy;.

cjtp nghJ Kfhikahsu; (epjp) my;yJ tq;fpapd; cau; mjpfhupfshy; toq;fg;glf; 
$ba VNjDk; gzpia epiwNtw;Wjy;.

jifikfs; 

  ,yq;ifapd; gl;la fzf;fhsu;fs; epWtdj;jpd; ,q;fpyhe;jpd; Kfhikf; 
fzf;fhsu;fspd; gl;la epWtdj;jpy; ,iz cWg;gpdu;.

  my;yJ

  ,yq;if gl;la fzf;fhsu; epWtdj;jpd; ,ilepiy my;yJ cupk guPl;irAld; 
fzf;fpay;/ epjpapaypy; ,sq;fiy gl;lk; my;yJ ,q;fpyhe;jpd; Kfhikf; 
fzf;fhsu;fs; gl;la epWtdj;jpd; kl;lk; I kw;Wk; II guPl;irfspy; rpj;jpaile;jpUj;jy;> 

mDgtk;

  fzf;fpay;/epjp Jiwapy; 10 tUl mDgtk;> ,jpy; rpNu\;l Kfhik kl;lj;jpy; 
Fiwe;jgl;rk; 03 Mz;Lfs; mDgtk; kw;Wk; xU tq;fp epWtdj;jpy; mDgtk; 
,Uj;jy; Nkyjpf jifikahff; fUjg;gLk;. 

rk;gsk;:

  rk;gs msTj;jpl;lk;:  khjj;Jf;F &. 122>105 - 3>540 x 12 - 164>585 mj;NjhL 
tq;fpahy; mq;fPfupf;fg;gl;l nfhLg;gdTfSk; cs;slq;Fk;. ,e;j mbg;gilapy; 
khjhe;j nkhj;j rk;gsk; mz;zsthf fPo;f; Fwpg;gplg;gLfpd;w njhif fpilf;fg; 
ngWk;.

  Fiwe;jgl;rk;        mjpfgl;rk;

    198>633/-    254>706/-
taJ: 

  40 tajpw;F Nkw;glhjpUj;jy; Ntz;Lk;. (xU mur Jiw epWtdj;jpy; Vw;fdNt 
Nritahw;Wfpd;w egUf;F tanjy;iy Vw;Gilajhfkhl;lhJ)

nghJ epge;jidfs; 

Nju;e;njLf;Fk; Kiw -   tq;fpapd; Ml;Nru;g;Gf; nfhs;if kw;Wk; eilKiwg;gb 
tpz;zg;gq;fis NfhUjy;.

     Neu;Kfg; guPl;ir %yk; njupT nra;jy;

Vida mD$yq;fs;

Copau; Nrkyhg epjpaj;Jf;F njhopy; jUeupdhy; 15% kw;Wk; Copaupdhy; 10% 
gq;fspg;Gr; nra;ag;gLk;. Copau; ek;gpf;if epjpaj;jpw;F tq;fp gq;fspg;Gr; nra;Ak;.

,uz;L khj nkhj;jr; rk;gsk; tUlhe;j Nkyjpff; nfhLg;gdthf (Bonus) toq;fg;gLk;.
Nritapy; cWjpg;gLj;jg;gl;ljd; gpd;du; rYif tpfpjq;fspd; mbg;gilapy; 
tPlikg;Gf; fld;fs; toq;fg;gLk;.

tq;fpapd; kUj;Jtj; jpl;lj;jpd; fPohd mD$yq;fs;.

gad;gLj;jg;glhj kUj;Jt tpLKiwf;F nfhLg;gdT toq;Fjy;

tpz;zg;gq;fSf;fhd KbTj; jpfjp - 07.09.2020

tpz;zg;gpf;Fk; Kiw

Mu;tKs;s jifikapidf; nfhz;l tpz;zg;gjhuu;fs;> jq;fspd; Ra tpguk;> fy;tp/ 
njhopy; jifikfspd; rhd;wpjo;fs;> cwtpdu;fsy;yhj ,U njhopy; thz;ikahsu;fspd; 
ngau;fs;> Kftupfs; kw;Wk; njhlu;G nfhs;s Ntz;ba njhiyNgrp ,yf;fq;fs; 
vd;gtw;wpid mDg;Gjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gpf;fpd;w gjtpapd; ngaiu fbj ciwapd; 
,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gpLjy; Ntz;Lk;.

midj;J tpz;zg;gq;fspdJk; fz;bg;ghf ,ufrpak; Ngzg;gLk; vd;gNjhL NkYk; 
VNjDk; Kiwapyhd MjuT ehLjy; jFjpaw;wjhf fUjg;gLk;. ,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhf 
njupTnra;jiyj; jPu;khdpj;jy;> gpw;NghLjy; my;yJ Ml;Nru;g;ig ,uj;Jr; nra;jy; my;yJ 
VNjDk; Vida eltbf;ifia Nkw;nfhs;sy; kw;Wk; my;yJ ,e;j Ml;Nru;g;Gf;fhd 
jFjptpjpfis khw;Wjy; vd;gtw;iwj; jPu;khdpg;gjw;fhd cupikik tq;fp jf;fitj;Jf; 
nfhs;fpd;wJ. gzpg;ghsu; rigapd; jPu;khdk; ,WjpahdjhfTk; kw;Wk; KbthdjhfTk; 
,Uf;Fk;.

tpz;zg;gq;fis gpd;tUk; Kftupf;Fg; gjpTj; jghypy; mDg;Gjy; Ntz;Lk;.

nghJ Kfhikahsu; /CEO> 
mur <l;L KjyPl;L tq;fp> 
,y. 269> fhyp tPjp> 
nfhOk;G 03.

,yq;ifg; ghuhSkd;wk;
ntw;wplk; 

gpujp ,izg;G nghwpapayhsu; gjtp
ghuhSkd;w nrayhsu; ehafj;jpd; gzpahs; njhFjpapy; ntw;wplk; epyTfpd;w 
gpujp ,izg;G nghwpapayhsu; gjtpf;F ey;y NjfhNuhf;fpaKk; ey;nyhOf;fKk; cila 
,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

chpa khjpup tpz;zg;gg; gbtk; www.parliament.lk ,izaj;jsj;jpy; gpuRupf;fg;gl;Ls;sJ 
me;j khjpupg; gbtj;jpw;F mika jahupf;fg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2020 Mk; Mz;L nrg;lk;gu; 
khjk; 04Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; fpilf;ff;$ba tifapy; 'ghuhSkd;w 
nrayhsu; ehafk;> ,yq;ifg; ghuhSkd;wk;> = [atu;j;jdGu Nfhl;Nl" vDk; Kftupf;F 
gjpTj; jghypy; mDg;gp itf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. tpz;zg;gj;ij jfhq;fp tUfpd;w fbj 
ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 'gpujp ,izg;G nghwpapayhsu; gjtp" vdf; 
Fwpg;gplg;gLjy; Ntz;Lk; (,e;j tpguq;fSk; kw;Wk; khjpup tpz;zg;gg; gbtKk; 2020Mk; 
Mz;L Mf];l; khjk; 21Mk; jpfjpa murhq;f tu;j;jkhdpapYk; gpuRupf;fg;gl;Ls;sd).

01.  rk;gs msTj;jpl;lk;: 

  2016.11.07Mk; jpfjpa 06/2016Mk; ,yf;f Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;ifapd; 
ml;ltizapw;F ,zq;f ,e;jg; gjtpf;fhd khjhe;j rk;gs msTj;jpl;lk; &gh 
62,595/- 7 x 1,630/-  6x 2,170 - 87,025/- MFk;. (gl;la nghwpapayhsu; nfhLg;gdT 
kw;Wk; Vida Nkyjpf nfhLg;gdTfs; mlq;fyhf ,e;j rk;gs msTj;jpl;lj;jpw;Fupa 
Muk;g KOnkhj;j khjhe;j rk;gsk; &.150>000.00 mstpy; fhzg;gLk;).

02. tanjy;iy :

  tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjpw;F 30 taJf;F FiwahkYk; 45 
taJf;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk; (ghuhSkd;w gzpahl;nlhFjpapYs;s 
Nritapy; epue;jukhf;fg;gl;Ls;s tpz;zg;gjhuu;fSf;Fk; mur/khfhz mur Nritapy; 
epue;jukhf;fg;gl;Ls;s tpz;zg;gjhuu;fSf;Fk; ,e;j cr;r tanjy;iy Vw;GilajhfhJ).

03. fy;tpj; jifikfs; :

  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l xU gy;fiyf;fofj;jpy; 
nghwpapay; (kpd;dpay;/,yj;jpudpay;) Jiwapy; gl;lj;ij ngw;wpUj;jy;. 

04. njhopy; jifikfs;:

  2017 ,d; 4Mk; ,yf;f ,yq;if nghwpapayhsu;fs; kd;wj;jpdJ rl;lj;jpd; gpufhuk; 
jhgpf;fg;gl;L Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l xU nghwpapay; epWtdj;jpd; gl;la nghwpapay; 
cWg;Gupikia ngw;wpUj;jy;.

05. mDgtk;:

  kpd;/,yj;jpudpay; nghwpapay; Jiwapy; mDgtj;ij ngw;wpUf;f Ntz;Lk;. fl;blq;fs; 
guhkupg;G gw;wpa mDgtKila egu;fSf;F Kd;Dupik toq;fg;gLk;.

 Fwpg;G:  Nkw;Fwpj;j tplak; (3) ,y; Fwpg;gplg;gl;Ls;s jifikfisAilaJk; 
ghuhSkd;w gzpahl;nlhFjpapy; 10 tUlj;jpw;F Fiwe;j Nrit fhyj;ij 
cilaJkhd tpz;zg;gjhuu;fSk; ,e;jg; gjtpw;F tpz;zg;gpf;fyhk;.

06. Ml;Nru;g;G Kiw:

 Neu;Kfg; guPl;ir xd;wpd; %yk; Ml;Nru;j;Jf; nfhs;sg;gLk;.

07. Nritapy; mku;j;Jk; epajpfSk; epge;jidfSk; :

 (i)  ,e;jg; gjtp epue;jukhdJ. ,e;jg; gjtpf;Fupa Xa;T+jpa rk;gs msTj;jpl;lk; 
njhlu;gpy; murhq;fj;jpdhy; vjpu;fhyj;jpy; vLf;fg;gLk; nfhs;if uPjpahd 
jPu;khdj;jpw;F tpz;zg;gjhuu;fs; ,iae;njhOf Ntz;Lk;. Nju;e;njLf;fg;gLk; 
tpz;zg;gjhuu;fs; Kjypy; %d;W (03) tUl jFjpfhz; fhy mbg;gilapy; 
epakpf;fg;gLthu;fs;. Vw;fdNt murhq;f Nritapy; my;yJ khfhz murhq;f 
Nritapy; Xa;T+jpa cupj;Jila gjtpapy; epue;jukhf;fg;gl;Ls;s vtNuDk; egu; 
xUtu; njupT nra;ag;gl;lhy; mj;jifa egu; xU tUl gjpy; flik fhy 
mbg;gilapy; epakpf;fg;gLthu;. 

 (ii)  njupT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhupfs; ghuhSkd;w nrayhsu; ehafj;jpd; 
gzpahl;nlhFjpf;F Vw;Gila epjp kw;Wk; jpizf;fs xOq;FtpjpfSf;F 
,iae;njhOf Ntz;Lk;.

 (iii)  njupT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuu;fs; mehijfs;> tpjitfs; / jGjhuu; 
Xa;T+jpa epjpaj;jpw;F mtuJ rk;gsj;jpypUe;J murhq;fk; jPu;khdpf;Fk; 
tpfpjhrhuj;jpy; xU gq;fspg;G njhifia nrYj;j Ntz;Lk;. 

 (iv)  njupT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuu;fs; kUj;Jt gupNrhjidf;F cl;gLj;jg; 
gLthu;fs;.

 (v)  njupT nra;ag;gLk; tpz;zg;gjhuu;fs; epakpf;fg;gLtjw;F Kd;du; mtu;fs; 
njhlu;ghd ghJfhg;G gw;wpa rhd;wwpf;iffs; ngw;Wf; nfhs;sg;gLk;.

08.  fPo;fhZk; rhd;wpjo;fspd; (%yg;gpujpfsy;y) gpujpfis tpz;zg;gjhuu;fs; jkJ 
tpz;zg;gq;fSld; ,izj;J mDg;Gjy; Ntz;Lk;. rku;g;gpf;FkhW Nfl;fg;gLk; 
gl;rj;jpy; khj;jpuk; mj;jifa rhd;wpjo;fspd; %yg;gpujpfis rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.

 (m) gpwg;G mj;jhl;rpg; gj;jpuk;

 (M) fy;tpj; jifikfis cWjpg;gLj;Jk; rhd;wpjo;fs; 

 (,) njhopy;rhu; jifikfis cWjpg;gLj;Jk; rhd;wpjo;fs;

 (<) mDgtj;ij cWjpg;gLj;Jk; rhd;wpjo;fs;

09.  murhq;f/khfhz murhq;f epWtdq;fspy; gzpahw;Wfpd;w tpz;zg;gjhuu;fs; jkJ 
tpz;zg;gq;fis me;je;j jpizf;fs/epWtd jiytupd; Clhf mDg;gp itf;f Ntz;Lk;. 

10.  VNjDk; topfspy; nry;thf;Ffis gpuNahfpg;gJ ,e;j gjtpf;fhd jifikia 
,of;fr; nra;ayhk;. 

11.  tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf;nfhs;sg;gLk; ,Wjpj; jpfjpf;F gpd;du; fpilf;fg;ngWk; 
my;yJ Nkw;Fwpj;j rhd;wpjo;fspd; gpujpfspd;wp mDg;gg;gLk; my;yJ jpizf;fs/ 
epWtd jiytu;fs; Clhf mDg;gp itf;fg;glhj tpz;zg;gq;fs; epuhfupf;fg;gLk;. 
tpz;zg;gq;fs; Vw;Wf; nfhs;sg;gLk; ,Wjp jpfjpf;F gpd;du; jpizf;fs jiytu; 
Clhf fpilf;fg; ngWk; tpz;zg;gq;fSk; khjpupg;gbtj;jpw;F mikaj; jahupf;fg;glhj 
tpz;zg;gq;fSk; epuhfupf;fg;gLk;.

lg;spA.gP.B. jrehaf;f 
ghuhSkd;wr; nrayhsu; ehafk;

,yq;ifg; ghuhSkd;wk;
= [atu;j;jdGu Nfhl;Nl
2020Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 23Mk; jpfjp

பழைய பாட்டில் செய்தித்ாள் 
வியாபாரததில் ஈடுபடுவ�ாரு-
க்கு இது ஒரு சிறந் �ாய்ப்பு. 
அழைதது �ழையாை பழைய 
பாட்டில் ைாகி்ஙைழையும் 
(ஸ்கிராப் சபாருள்) வெைரி -
ப்பாைரைளுக்கும் �ாஙகுப� -
ரைளுக்கும் சபரும் இலாபம் 
ஈட்்ட ஒரு சிறந் �ாய்ப்பு 
உள்ைது. வி�ரஙைழை இல -
�ெமாை அறிய,  கீவையுள்ை 
ச்ாழலவபசி எண்ணுக்கு 
அழைக்ைவும். அல்லது �ாட்ஸ் 
அப் செய்திழய ழ�க்ைவும். 
0787154774. 046735

'�ரத்ை ஸ்்ாபைம் விறபழை-
க்கு உண்டு' இல. 31,  சிரில் சீ 
சபவரரா மா�தழ்,  சைாழும்பு-
13இல் அழமநதுள்ை இரண்டு 
ஒறழற மாடி �ரத்ை ஸ்்ாபை -
ஙைள் விறபழைக்கு உண்டு. 
(ஐநது பார்செஸ்) இக் ைட்டி்டததி -

ன் கீழ் பாைததின் இரு பகுதிை-
ளிலும் ்றவபாது மரப்பலழை 
வியாபாரம்,  இரு மு்லாம் 
மாடிைளும்  �ா்டழைக்கு சைா -
டுப்ப்றகு ஏறற முழறயில் 
இரு பிரிவுைைாை (சமாத்ம் 
நான்கு Units) உள்ைது. ஆர�-
முள்ை�ரைள் ச்ா்டரபுைளுக்கு 
0773420782 047713

ைல்கிஸ்்ஸ,  0774013833 
6 அழறை ள்,  7 ைழி�ழற 
ைள்,  2 லிவிஙரூம் சைாண்்ட 
அழைதது     �ெதிைழை-
யுமுழ்டய ,    A/ C,  Hot 
Water  ெகி்ம்,    வியாபார 
ஸ்்லசமான்றி றகு உைந்து. 
0774013833 040421

ச்றகு ைளுததுழற ைாலி வீதியில் 
நைர மததியில் இலஙழை �ஙகி -
க்கு அருகில் வியாபாரக் ைட்டி்ட -
ம் குத்ழைக்கு உண்டு. 077-
6342421,  0766642421.
 047169

சைாழும்பு புறநைர பகுதியிலுள்ை 
ஒரு முன்ைணி நிறு�ைம் 
ெநழ்ப்படுததும்  அலு�ல-
ரைழை்ச வெரததுக்சைாள்கி -

ன்றது. அடிப்பழ்ட்ச ெம்பைம்,  
ைமிஷன்,  �ாைைம்,  மருதது� 
�ெதி உண்டு. அ ழையுஙைள் 
077 3 9 28246,    0716 
226578,  0777 697622,  
0718 144320,     0714 
895429,    0114 201539
 046122

மாத் ழற   மா�ட்்டம்,  ச்னி-
யாய வில்    அழமந துள்ை 
துணிக்ைழ்ட    (Cloth Shop) 
ஒன்றிறகு Sales செய்�்றகு 
ஆண் /  சபண் (விறபழையா -
ைர)  வ்ழ�. �யது 20-35. 
ஆண்ை ளுக்கு மட்டும். ்ஙகு -
மி்ட  � ெதி செய்து ்ரப்படும். 
ச்ா ்டரபு   077-3040314,  
077-0666703. 047066

வ�ழல  �ாய்ப்புக்ைள் டிரா-
ன்ஸ்வபாமரஸ் வ�ாமாைம/  

ச�ௌிெர கீழ் உள்ை வ�ழலை-
ளுக்கு அனுப�ம் உள்ை�ரைள் 
ச்ா்டரபு சைாள்ைவும். 5 �ரு்ட 
அனுப�ம் இருப்பின் நன்று. * 
வெழ� (Services) ஆண்ைள் * 
ஏர ைண்டிஷன் மறறும் எலக்ட்ரீ -
சியன்ைள். * �ாைை ச்ாழி -
ல்நுட்ப �ல்லுைரைள். * டின்ை -
ரைள். * �ாைை சபய்ன்்டரஸ். 
* ச்ாழில்நுட்ப நிர�ாகிைள். 
0760110677 047192

ஜுகீ      வ�ழல  �ாய்ப்புக்ைள் - 
ைைனி,      பிலியந்ல    பிரவ் -
ெததின் புதிய ஆழ்டத ச்ாழில் 
நி று�ைஙைள் இரண்டிறகு 
ஜுகீ சமசின் ஒப்பவரட்்டரைள் 
வெரததுக்சைாள்ைப்படு�ர. 
வ்ழ�சயனில்     ்ஙகுமி்ட 
�ெதியும் செய்து சைாடுக்ைப்ப -
டும். அழையுஙைள் 0727-
706706 046136

பாணநதுழறயில் அழமநது-

ள்ை நிறு�ைசமான்றுக்கு 

ைைரை �ாைை ொரதி வ்ழ�. 

0776654408 047176

சபரிய டிரக்்டர ஒன்றிறகு உ்வி-

யாைர வ்ழ�. ெ�ல் மூலம் 

மண் நிரப்பு்ல் ைடிைமாை 

வ�ழல செய்யக்கூடிய�ர 

- நாைாந் ெம்பைம் - 0777-

284418,  071-8134654.

 047172

ச்ஹி�ழையில் வீச்டான்றில் 

்ஙகியிருநது வீட்டு வ�ழல 

செய்ய (சபண்) வ்ழ�. �யது 

35-50 �ழர. நம்பிக்ழையாை-

�ராைவும்,  ஆவராக்கியமாை�-

ராைவும் இருத்ல் அ�சியம். 

ச்ா்ட ரபு 077-2511577.

 047064

வீட்டில் ்ஙகியிருநது வ�ழல 
செய்ய சபண் பணியாைர 
ஒரு�ர வ்ழ�. ெம்பைம் 
ரூ. 35000/ - 12,  வ�ால்்டர 
குணவெக்ைர மா� தழ்,  
நா�ல. 01 1 2805457 ,  
0773168168 047547

35 �யதிறகுக் குழறந் ்னிப்ப -
ட்்ட உ்வியாைர - நுவைசைாழ்ட 
வீட்டு ப்வயாை வநாக்ைஙைளு-
க்ைாை,  படிப்ப்றைாை �ெதிை -
ள்,  �ெதியாை அழற,  உணவு 
- 076-0598147 046928

ைல்கிஸ்்ஸவில் அழமநதுள்ை    
உண�ைசமான்றிறகு வொரடீஸ் 
மறறும் சைாதது வபாடு�்றகு 
திறழமயுள்ை பாஸ் ஒரு�ர 
வ்ழ�. ெம்பைம் வபசித தீ-
ரக்ைலாம். 0774300863,  
0777724111 046477

சைாழும்பு ச்ஹி�ழையி -
ல் அழமநதுள்ை பிரபல 
உண�ைததிறகு உண�ை 
CAPTION �்ட இநதிய 
ெழமயறைாரர,  STORES உ -்
வியாைரைள் உ்டன் வ்ழ�. 
உணவு,  உழ்ட,  உழறவி்டம் �ை -
ஙைப்படும்.   ச்ா்டரபு ைளுக்கு 
07700 67 81. 115,  ஹில் 
வீதி,  ச்ஹி�ழை. 047822

சைா ழும்பு   ச்ஹி�ழையில் 

அழமநதுள்ை பிரபல Rice & 
Curry உண �ைததிறகு அனு-

ப�முள்ை Food Counter,  
விறபழை சபண்ைள்,  ைாொை-

ரைள் உ்டன் வ்ழ�.  வ�ழல 

வநரம் ைாழல  6. 0 0  ச்ா்ட -

க்ைம் பி றபை ல்  4.00 மணி 

�ழர. ை்ட ழம  வநர உணவு,  

உழ்ட �ைஙைப்படும். ச்ா்டரபு 

07770067 8 1. 93,  ஹில் 

வீதி,  ச்ஹி�ழை. 047824

 சரஸ்வ்டா ரன்ட்     ஒன்றிறகு 

முைாழம யாைர  ஒரு�ரும் 

சைாதது பாஸ் ஒரு�ரும் 

வ் ழ� .  ஆண்,   சபண் 

உ்வியாைரை ளும் வ்ழ�. 

ச்ா்டரபு - 0112609034,  

0773470658. 047315

ைைனி,  பிைாஸ்டிக் Injection 
Moldi ng   Machine பயிறசி 

சபறற மறறும் பயிறசி சபறா்    

இயக்குநரைளுக்கு ச�றறி்ட -

ஙைள். ்ஙகுமி்ட �ெதியுண்டு. 

077-8889980,  0112-

907794 பார் ்  சில்�ா.

 046737

�ாைை உ்வியாைர மறறும் ழை -
யு்வியாட்ைள் வ்ழ�. உணவு,  
்ஙகுமி்ட �ெதிைள் இல� ெம். 
ரூ. 45000/ - வமறபட்்ட ெம்ப-
ைம் எம்பி லி ப்பிட்டிய. 076-
5306600/ 23/ 93 047710

Danister’ s  Po nt Car Wash நி -
று�ைததிறகு பயிறசிசபறற/  
பயிறசி சபறா் ஊழியரைள் 
வெரததுக்சைா ள்ைப்படு�ர. 
அடிப்பழ்ட கு ழறந் ெம்பைம் 
25000/ - மு்ல் அ்றகு வமல் 
இப்வபாவ்  அழையுஙைள். 
0711307170 047662

6,  7,  8,  9,  10,  11 விஞ்ா -
ைம் ,  சுைா ்ாரம் ,  புவியியல்,  
�ரலாறு,  CIV IC S - ஜை க்ை 
கு மா ர,  மருதது � பீ்டம் Dip,  
PGD,  BA,   MA,  Advanced 
D i p  ( N VQ)  ( UK) Cert 
(Royal Inst) CFPS,  American 
College,  முன்ைாள் ழலசியம் 
ஆசிரியர,  உை�ை ஆவலாெைர. 
0702781646 - அரொஙை 
ஆசிரியர. 044836

ெ ைல அனுமதிக்ைப்பட்்ட அைகிய-
றைழல பூ்சசுக்ைள்,  �ாெழைத 
திரவியஙைள் வீட்டிறகு �ர� -
ழைததுக் சைாள்�்றகு அழை-
யுஙைள் - 0777187967
 047708

அரிய �ாய்ப்பு - ்ல�ததுசைா்ட 
ெநதிக்கு 1.8 கி.மீ. தூரததில் 
இரண்டு வீட்டு்டன் 30 வபர்ச 
ைாணியின் சபறுமதிக்கு. 
விறபழைக்கு ஒரு பகுதி-
ழயயும் சைாள்�ைவு செ -
ய்யலாம். 0775327427,  
0770163389. 047174

ை�துடு� 8/ 8.5 வபர்ச வீ்ம் 
ைாணிததுண்டுைள் விறபழை-
க்கு. சைஸ்வப� - ச�ாரண 
120 பஸ் பாழ்க்கு/  ை�தது-
டு� அதிவ�ை உள்நுழைவுக்கு 
அருகில். மின்ொரம்,  குைாய் 
நீரு்டன் தூய உறுதி. ச்ா்டரபுை -
ள் - 0775844209 047656

Colombo-4,  Sea side புதிய ஆ்ட-
ம்பர ச்ா்டர மாடி மழையில் 
பல நவீை �ெ திைளு்டன் 2 
Bedrooms,   2 Bathrooms,  
Living and Dining area,  Car 
Parking, Gym,  Pool,  CCTV,  
24 hours S Q 92 0 உ்டன் வி-
றபழைக்கு  உ ண்டு. Dee d 
availa b le. +947 57619114.
 046024

10 பர்சசு ைாணியு்டைாை வீடு வி -
றபழைக்கு. 15/ 53,  பிர்ாை 
வீதி,  வீரம ல் மா �தழ்,  
சைாட்டிைா� தழ். ச்ா்டரபு 
இல. 0716175324,  
0779646181 047497

617

ஜாஎல வ்லதுர பிர்ாை 
பாழ்க்கு அருகில் 18 வபர்ச 
ைாணியில் அழமநதுள்ை 
வீடு விறபழைக்கு. 077-
1612271. 047265

�த்ழை நிசைாலஸ் மா�தழ -்
யில் 13.2 வபர்ச ச�றறுக்ைா-
ணி பாழ்க்கு முைப்பாை 2m 
one P மறறும் அச�ரி�த் 
�ூணுப்பிட்டி வீதியில் குருநது -
�த்,  1ஆம் வலன் பாழ்யில் 
17.5 வபர்ச ச�றறுக் ைாணி 
(Nego t iable) 075-7662993
 047168

ைம்பழையில் 8p ைாணி வி -
றபழைக்கு. நைரில் இருநது        
1km       தூரததில் பிர்ாை 
பாழ்ழய முன்வைாக்கி அழம-

நதுள்ைது. 0777219914,  
0713322254. 046572

0777-282147,  20-20 புத்ா -
ண்டிறகு ்ல்ா  மாளிழை 
ொரந் புனி் பூமியில்,  மிைப் 
சபறுமதியாை சொ ததுக்ைள்,  
வீடுைள் 10 மில்லியன் மு்ல் 
அ்றகு வமல். பல்வ�று வியா-
பாரஸ்்லஙைள் 20 மில்லியன் 
மு்ல் அ்றகு வமல்,  ைழ்டைள்,  
வ்ாட்்டஙைள் 1 ஏக்ைர மு ்ல் 
அ்றகு வமல்,   வீ்ட  ழமப்புத     
திட்்டசமான்று,  ெைல அனுமதிப் 
பததிரஙை ளும் விறபழைக்கு. 
0777-438169 047024

641

வீடு �ா்டழைக்கு /  குத்-
ழைக்கு. ைளுவபாவில 
- ை்ட�த்,  முழுழமயாை 
ழ்டல் செ ய்யப்பட்்ட 2 
படுக்ழைய ழற வீடு,  
இழணந் குளியலழற-
ைள். �ாைை நிறுததுமி-
்டமில்ழல. மாழலதீவு 
மக்ைளுக்குப் சபாரு-
த்மாைது. ச்ாவப- 
011-2763867 /  
0 1 1 2 9 8 4 6 7 7
 046139

மூன்று அழறைளு்டன் 
கூடிய வீடு ஒன்று �ா-
ஙகு�்றகு வ்டுகிவறா-
ம்,  சைாள்மு்ல் செய்ய 
வ் டுகிவறாம். 077 
2111150,  077  
8779686,  077 
5141889 047353

26 �யதுழ்டய குரஆன் 
மைைம் செய்் �ாபி-
ைாவுக்கு ்குந் மண-
மைழைத வ்டுகிவற-

ன். 0778779686,  
0 7 7 5 1 4 1 8 8 9 .
 B149575

சிஙைை,  சபௌத்ம்,  ச�-
ள்ைால ர (சைாவி) 
்னியார �ஙகிசயா-

ன்றில் சிவரஷ்ட இலிகி-
்ராை ச்ாழில் புரியும் 
நான் சூது மறறும் குடிப் 
பைக்ைமறற�ன். இநது 
்மிழ் மணப்சபண்ணு-
்டன் அழமதியாை �ாை 
விரும்புகிவறன். �்ட 
மாைாணம்,  விரும்பத்-
க்ைது. 5 '10" உயரமு-
ழ்டய நான் சி�ந்,  
ை�ர்சசிைரமாை வ்ாறற-
தழ்க் சைா ண்டுள்வை-

ன். (�யது ை � ைததிற 
சைாள்ைப்ப்ட மாட்்டாது) 
t i k i r i w i j a t i l a k a @ g m a i l . 
c o m  G149391
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?பாராளுமன்றத் தேரேல் நிற்றவ-
றைநே நிறையில், பபண்களின 

பவற்றி தமலும் பைவீனபபட்டிருக்கி-
்றதே எனன ்காரணம்?  

இலஙமக சனத்தாமகயில் 52% 
இற்கும் அதிகைான ்ெரும்ொனமை-
மைக் ்காண்ட ்ெணகள் தஙகள் 
வாக்குகமை அதிகைாக ஆணக-
ளுக்்க வழஙகியுள்ைாரகள். வாக்க-
ளிப்பு எனெது ஒருவரின ஜனநாைக 
உரிமை. அமத நாம் ைதிக்கி்�ாம். 
ஆயினும் தாஙகள் வாக்களிதது ொரா-
ளுைன�ததிற்கு அனுப்பும் ஆணகள், 
்ெணகள் உரிமை சாரந்தும், ்ெண-
களின அடிப்ெம்ட வி்டைஙகளுக்கு 
முக்கிைததுவம் ்காடுதது ்சைற்ெ-
டுவாரகைா? எனெமத ஒவ்வாரு 
்ெணணும் உணர ்வணடும். அதது-
்டன முன்னப்்ொழுதும் இல்லாத 
வமகயில், இம்மும� நம்ட்ெற்� 
ொராளுைன�த ்தரதலில் ‘அவ-
ளுக்கு ஒரு வாக்கு’ ்சல்வாக்கு 
்சலுததியிருந்தாலும், அதனால் 
்ெரிை ைாற்�தமத ்ெணகள் ைததி-
யில் ்காணடுவர முடிைவில்மல.  

?நீங்கள் சாரநே ்கட்சியில் 
பபண்கறை அரசியலுக்கு 

ப்காணடு வருவேற்்கான ேனியான 
தவறைத்திட்ைம் உணைா? நீங்கள் 
அதில் திருபதிபடுகிறீர்கைா?  

இலஙமகயில் உள்ை ்தசிைக் கட்-
சிகளின கட்்டமைப்மெப் ்ொறுதத 
வமரயில், ஏமனை கட்சிகமை வி்ட 
்ெணகள் அணி வலுவூட்்டப்ெட்்ட-
தாக இருப்ெது வழமை ஆகும். அந்த 
வமகயில் எதிரக்கட்சித தமலவர 
சஜித பி்ரைதாச தமலமையிலான 
ஐக்கிை ைக்கள் சக்தியின ‘ஐக்கிை 
்ெணகள் சக்தி’ ஊ்டாக ்ெணகளுக்-
கான அஙகீகாரம் வழஙகப்ெட்டுள்-
ைது. அதது்டன ஐக்கிை ைக்கள் சக்தி 
சாரொக ்ெணகமை அரசிைலுக்கு 
்காணடு வருவதற்கான தனிைான 

்வமலததிட்்டஙகள் 
சிலவற்ம� நாம் முன்னடுதது வரு-
கி்�ாம். ஆயினும் தமிழ் ்ெசும் 
்ெணகமைப் ்ொறுதத வமரயில் 
அவரகளுக்கும் அரசிைலுக்குைான 
இம்ட்வளி மிக அதிகைாக உள்ைது. 
ஆக்வ ஐக்கிை ைக்கள் சக்தியின 
‘ஐக்கிை ்ெணகள் சக்தி’ ஊ்டாக 
தமிழ் ்ெசும் ்ெணகளின வகிொ-
கதமத அதிகரிப்ெதற்கான ்வமலத 
திட்்டஙகமை எதிரகாலததில் முன-
்னடுக்க எணணியுள்்ைன.   

?அரசியலில் பஙகுபற்றுவதில் 
ேமிழ்ப பபண்களுக்கு பிரத்-

திதய்க சிக்்கல்்கள் இருபபோ்க 
நிறனக்கிறீர்கைா?அது போைரபான 
உங்கள் ்கருத்து.  

கலாசார ரீதிைான வி்டைஙகள் 
அவற்றுள் முக்கிைைானமவைா-
கும். தமிழ் - முஸ்லிம் ்ெணகமைப் 
்ொறுதத வமரயில், ஆரம்ெ காலங-
களில் இருந்த வாழ்விைலுக்கும் 
தற்்ொது உள்ை வாழ்விைலுக்கும் 
இம்டயில் கல்வி மூலைான வைரச்சி 
ஏற்ெட்டுள்ைது. எவவைவு ெடித-
தால் எனன? ெடிக்கா-
விட்்டால் எனன? 
திருைணம், குடும்-
ெம் ைற்றும் 

குழந்மத எனறிருந்த தமிழ் ்ெசும் 
்ெணகளின நிமலமை தற்்ொது 
ைாற்�ம் அம்டந்துள்ைது. குடும்-
ெப் ்ொறுப்புக்களு்டன ெல்தும� 
ஆளுமை மிக்கவரகைாக அவரகள் 
விைஙகுகி�ாரகள். ஆயினும் ெல்-
தும�களில் உள்ை உைரிை ஆசனங-
கமை அலஙகரிக்கும் அவரகள் 
அரசிைலுக்கு வருவதற்கு ைாததிரம் 
தைக்கம் காட்டுகி�ாரகள். அதற்கான 
காரணஙகள் ெல உள்ைன. இலஙமக 
அரசிைலில் ஆதிக்கம் ்சலுத-
தும் இலஞசம், ஊழல், ்காமல, 
்காள்மை, அடிதடி ைற்றும் இன-
்னாரனன ெல வி்டைஙகமை முக்கிை-
ைாகப் ொரக்கலாம்.   

?பபண வாக்்காைர்களின வாக்்க-
ளிபபேற்்கான விருபபம் குற்றந-

ேேற்்கான ்காரணம்?  
்ெண வாக்காைரகளி்டம் ைாததி-

ரம் அல்ல, ஆண வாக்காைரகளி்ட-
மும் வாக்களிப்ெதற்கான ஆரவம் 
கும�ந்து வருகி�து. அதற்கு முக்கி-
ைைான காரணம், வாக்களிப்ெதால் 

எனன ந்டந்து வி்டப்்ொகி�து என� 
சலிப்புததனமை்ை ஆகும்.  

?இத்தேரேலில் பபணணா்க 
நீங்கள் எதிரப்காணை சாவால்-

்கள் எறவ?  
ந்டந்து முடிந்த ொராளுைன�த 

்தரதலில், அமனதது ்வட்ொைரக-
மைப் ்ொனறு ெல சவால்களுக்கு 
நான முகம் ்காடுத்தன. ்ைலதி-
கைாக ்ெண ்வட்ொைரகள் ெல 
சவால்கமை சந்திததனர. அதிலும் 
தமிழ் ்ெசும் ்ெணகளுக்கு கலாசார 
வைரப்பு்டன கூடிை ெல சவால்கள் 
ஏற்ெட்்டன. அவவா�ான ெல சவால்-
கள் எனக்கு கட்சிக்குள்ளிருந்தும் 
்வளியில் இருந்தும் ஏற்ெட்்டன. 
உதாரணைாக, கூட்்டஙகளில் கட்சித 

தமலவருக்கு அருகில் அைரவது 
கூ்ட விைரசனக் கணக்ைாடு ொரக்-
கப்ெட்்டது. ்ைாததததில் ‘அரசிை-
லில் ்ெணகளுக்கான சவால்கள்’ 
எனனும் தமலப்பில் ஒரு நூல் எழுத-
லாம். ஆயினும் கட்சித தமலவரின 
்தாமல்நாக்கு சிந்தமனயும் குடும்-
ெததினரின அனுசரமணயும் ்தரதல் 
காட்்டாற்றில் நினறு பிடிப்ெதற்கு 
உதவி புரிந்தன.  

?தேரேல் முடிவு்களில் இருநது 
பபணணா்க நீங்கள் ்கற்றுக்-

ப்காணை பாைம் எனன?  
ஒ்ர ஒரு வி்டைம்தான. ைக்கள் 

ைனஙகளில் ைாற்�ம் ஏற்ெடுகி�்தா 
இல்மல்ைா ்வற்றி - ்தால்விக்கு 
அப்ொல் எனது அரசிைல் ெைணம் 
்தா்டரும். அமத இந்த ்தரதல் 
இனனும் உறுதிப்ெடுததியுள்ைது.  

?நீங்கள் பவற்றிபப்றாே சூழலில் 
தேரேலுக்குப பினனர பபண்க-

ளின அரசியல் பிரதிநிதித்துவத்றே 
அதி்கரிக்்க நீங்கள் எனன பசயயப-
தபாகிறீர்கள்?  

ஏற்கன்வ குறிப்பிட்்டமதப் 
்ொனறு, ஐக்கிை ைக்கள் சக்தியின 
‘ஐக்கிை ்ெணகள் சக்தி’ ஊ்டாக 
தமிழ் ்ெசும் ்ெணகளின வகிொ-
கதமத அதிகரிப்ெதற்கான ்வமலத 
திட்்டஙகமை எதிரகாலததில் முன-
்னடுக்க எணணியுள்்ைன. ்ைலதி-
கைாக கட்சி வரம்புகளுக்கு அப்ொல் 
்ெணகளின அரசிைல் வகிொகத-
திற்கு எனனால் முடிந்த ்வமலத 
திட்்டஙகமை முன்னடுக்கவுள்-
்ைன.  

?நீங்கள் பவற்றி அறைநதிருநோல் 
இநே நிறைறமறய மாற்றுவ-

தில் எத்ேற்கய தவறைத்திட்ைத்றே 
முனனிருத்தியிருபபீர்கள்?  

்வற்றி - ்தால்விக்கு அப்ொல் 
்ெணகளின அரசிைல் வகிொகத-
திற்கு எனனால் முடிந்த ்வமலத 
திட்்டஙகமை முன்னடுக்கவுள்-
்ைன. ஆயினும் ்வற்றி ்ெற்றி-
ருந்தால், சட்்டஙகள் இைற்�ப்ெடும் 
ொராளுைன�ததில் இருந்து ்ெண-
களுக்கான அரசிைல் வகிொகதமத 
அதிகரிப்ெதற்கான திட்்டஙகமை 
முன்னடுததிருப்்ென.  

?பபண்கள் ஏன அரசியலுக்கு வர 
தவணடும்.உங்கள் ்கணதணாட்-

ைத்தில்,...  
்ெணகளின பிரச்சிமனகமை 

்ெணக்ை நனகறிந்தவரகள். ்ைல-
திகைாக ஆண - ்ெண சைததுவம் 
்காண்ட அரசிைல் எனெது சை எம்ட 
்காண்ட தராசு ்ொன�து. ஆக்வ 
நடுநிமலமை ்காண்ட ஆட்சி 
இ்டம்்ெ� ்வணடும் என�ால், 
ஏமனை தும�கமைப் ்ொனறு 
்ெணகள் வகிொகம் அரசிைலில் 
அதிகரிக்கப்ெ்ட ்வணடும்.  

உரிறம சிநேறன்களில்
மாற்்றத்றே ஏற்படுத்ே தவணடும்

? நைநது முடிநே பபாதுத் தேரே-
லில் பபண்களின பவற்றி வாயபபு 

தமலும் பைவீனபபட்டிருபபேற்்கான 
்காரணம். 

முதலில் ்ெணகள் ்வட்பு 
ைனுவில் உள்வாஙகப்ெ்ட ்வணடும். 
அரசிைல் என�ால் அது ஆணகளுக்்க 
உரிைது, அரசிைமல தாஙக்ை தான 
தக்கமவததுக் ்காள்ை ்வணடும் 
என� ஆணாதிக்க சிந்தமன ்காண்ட 
கட்சியின ைனநிமல தான முக்கிை-
ைான காரணம் எனறு நான நிமனக்-
கின்�ன. ெல்்வறு கட்சிகளி-
லும் இந்த நிமலமை இருந்தது. 
்ெணகமை குறிப்ொக ்வட்பு 
ைனுவில் உள்வாஙகுவதற்-
கான ை்னாநிமல கூ்ட 
அவரகளி்டம் இருக்க-
வில்மல. இதன காரண-
ைாகத தான பிரதான 
கட்சிகள் ்ெணகமை 
தஙகளும்டை ்வட்பு 
ைனுக்களில் உள்வாஙக-
வில்மல எனெது முத-
லாவது காரணம். 

அடுதத காரணம், அரசிைல் கட்-
சிகமை ்ொருததவமரயில் அஙகு 
தீரைானம் எடுக்கும் ைட்்டஙகளில் 
்ெணகள் இனமையும் ்ைலும் 
்ெணகமை ஆதரிதது ்ெசக்கூடி-
்ைார தீரைானம் எடுக்கும் ைட்்டங-
களில் இல்லாமையும் இன்னாரு 
காரணம். 

?ேமிழ் மக்்கள் விடுேறைப புலி்கள் 
்கட்சியில் பபண்கறை அரசிய-

லுக்கு ப்காணடு வருவேற்்கான 
ேனியான தவறைத்திட்ைம் உணைா? 

அரச சாரந்த கட்சிைான தமிழ் ைக்கள் 
விடுதமலப் புலிகள் கட்சிமைப் 
்ொருததவமரயில் ்ெணகமை உள்-
வாஙகுவதற்கான கட்்டமைப்மெ 
்காணடிருக்கின�து. இதில் கிராமிை 
ைட்்டததிலிருந்து வட்்டார ைட்்டம், 
்தாகுதி எனறு ெல்்வறு விதைான 
கட்்டமைப்புகளில் சகல தைஙகளி-
லும் ்ெணகமை உள்வாஙகுவதற்-
கான ஒரு கட்்டமைப்மெ ் காணடிருக்-
கின�து. நான நிமனக்கின்�ன இந்த 
கட்்டமைப்மெ ்ைலும் வலுப்ெடுததி 
்ெணகமை வலுப்ெடுதத ்வணடிை 
ஒரு ்தமவயும் இருக்கின�து. இந்த 
கட்்டமைப்பினூ்டாக க்டந்த உள்-
ளூராட்சி ்தரதலில் ெல ்ெணகள் 
்ொட்டியிட்டு ்வற்றி ்ெற்றிருக்கி-
�ாரகள். இதனூ்டாக குறிப்ொக நான 
வசிக்கின� ைட்்டக்கைப்பு ைாவட்்டத-
மதப் ் ொருதத வமரயில் ஒரு பிர்தச 
சமெயின தவிசாைராக தமிழ் ைக்கள் 
விடுதமலப் புலிகளின கட்சியிமனச் 
சாரந்த ஒரு ்ெண தமலமைத தாஙகு-
கின�ார. 

ஏமனை கட்சிகளிலும் ொரக்க தமிழ் 
ைக்கள் விடுதமலப் புலிகள் கட்சி-
மைப் ் ொருததவமரயில் ் ெணகமை 
உள்வாஙகியிருக்கின�ாரகள் என்� 
கூ� ்வணடும். இதனடிப்ெம்டயில் 
அதனும்டை ைகளிர அமைப்ொனது 
கிராமிை ைட்்டததிலிருந்து ்தாகுதி 
ைட்்டம் வமரக்கும் ஒரு வலுப்்ெற்� 
கட்்டமைப்மெ ்காணடிருக்கின�து. 

?.அரசியலில் ஈடுபை பபண்களுக்கு 
இனறுள்ை ேறை்கள்.. 

அரசிைல் எனெது மிகப் ்ெரிை 
பிரச்சிமன. இது தமிழ் ்ெணக-
ளுக்கு ைட்டுைல்ல எனக்குத ்தரிந்த 
்வவ்வறு ைாவட்்டஙகளில் ்ொட்-
டியிட்்ட ்ெணகளுக்கும் இப் பிரச்-

சி ம ன 
இருந்தது. உதாரணைாக.. ்காழும்பு 
ைாநகர உறுப்பினராக இருந்து பினபு 
ைாழ். ைாவட்்டததில் ்ொட்டியிட்்ட 
உைா சந்திரபிரகாஷ், ஏற்கன்வ 
சுதந்திர கட்சியி உறுப்பினராக இருந்-
தவர. அதற்கு பி�கு அவர ைாழ்ப்-
ொணததில் ்ொட்டியிடும் ்ொது 
சஜித பி்ரைதாச தமலமையிலான 
ஐக்கிை ைக்கள் சக்தியில் ்ொட்்டார. 
அ்த்ொல், ஹிருணிகா பி்ரைசந்திர 
ஏற்கன்வ இருந்த கட்சியில் இல்லாது 
இம்மும� அவரும் சஜிததின தமல-
மையிலான கட்சியில் ்ொட்டியி்ட 
்நரந்தது. ைமலைகதமதப் ்ொருதத 
வமரயில் அனுஷா சந்திர்சகரனுக்-
கும் அ்த நிமல தான. அவரும்டை 
தந்மதைால் உருவாக்-
கப்ெட்்ட கட்சி-
யில் கூ்ட அவ-
ருக்கு உரிை 
இ ்ட ம் 
வ ழ ங -
க ப் ெ ்ட -

வில்மல. எனக்கும் அ்த கதிதான. 
எஙகளும்டை ெரம்ெமரைாக வந்த கட்-
சியில் இ்டம் கிம்டக்கவில்மல. நான 
இன்னாரு கட்சியில் தான ்ொட்-
டியிட்்்டன. ்ைாததததில் ொரக்கப் 
்ொனால் ்ெணகமை உள்வாஙகுவ-
தற்கு எந்த கட்சியும் தைாராக இல்மல 
எனறு தான நான ்சால்்வன. 

?பபண வாக்்காைர்களின வாக்-
்களிபபு வீேம் வீழ்ச்சிக்்கான 

்காரணம்? 
நான ்ொட்டியிட்்ட ைட்்டக்கைப்பு 

ைாவட்்டதமதப் ்ொருததவமரயில் 
56 வீதைான ்ெண வாக்காைரகள் 
இருந்தாரகள். ஆனாலும், வாக்க-
ளிப்பு வீதம் கும�வு எனறு நாஙகள் 
்சால்ல முடிைாது. அரசிைல் ்தா்டர-
ொன கூடுதலான விைக்கம் அல்லது 
அறிவு ்காண்டவரகைாக ஆணக்ை 
தான இருக்கின�ாரகள். சாதாரண-
ைாக ்ெணகள் அரசிைல் எனெது ஒரு 
வி்டைைாக கருதுவதில்மல. அதுவும் 
ஒரு காரணைாக இருக்கலாம். ஆண-
கமைப் ்ொருததவமரயில் அவர-
கள் ஆணகள் எஙகு ்சன�ாலும் 
அவரகளுக்கு அரசிைல் ்ெசக்கூடிை 
வாய்ப்புகள் இருக்கின�ன. அவரக-
ளுக்கு ்வளிததகவல்கள் கிம்டப்-
ெது மிகமிக அதிகம். இவவா�ான 
காரணிகைால் சுற்றுச் சூழல் அறிவு, 
விைக்கம் கூடிைவரகைாக ஆணகள் 
இருக்கின�ாரகள். ்ெணகமை 
்ொருததவமரயில் நான நிமனக்கின-
்�ன அவரகளுக்கு அரசிைல் ெற்றிை 
ஒரு ்தளிவூட்டும் ்தமவ இருக்கி-
�து. ஆனாலும் இம்மும� ்ெணகள் 
அமைப்புகள் ்ொருததவமரயில் 
்ெணகளின ொராளுைன� பிரதிநி-
திததுவதமத அதிகரிப்ெதற்காக சில 
முன்னடுப்புகள் ்ைற்்காள்ைப்-
ெட்்டது. ைாழ்ப்ொணம், ைனனார, 
ைட்்டக்கைப்பு ்ொன� ெல்்வறு 
ெகுதிகளிலும் ஏற்ொடு ்சய்ைப்ெட்டி-
ருந்தது. 'அவளுக்கு ஒரு வாக்கு' என-
கின� பிரசாரம். ்ெணகளுக்கு ்சன-
�ம்டந்திருக்க ்வணடும். ஆனாலும் 
இனனும் கூடுதலான விழிப்புணரவு 
்ெ� ்வணடிை ஒரு கட்்டாை ்தமவ 
இருக்கின�து. 

?2020 பபாதுத் தேரேலில் 
பபணணா்க நீங்கள் எதிரப்காணை 

முட்டுக்்கட்றை்கள்? 

அரசிைலில் எதிர்காண்ட சவால்-
கள் எனறு நாஙகள் ொரக்கும் ்ொது 
முதலாவது ஒரு கட்சி அரசிைலுக்குள் 
ஒரு ்ெண ்வட்ொைராக உள்வாங-
கப்ெடுவ்த ஒரு ொரிை சவாலாக நான 
ொரக்கி்�ன. 

இந்த அரசிைல் ்ொட்டி்ைனெது 
இது ஆணகளின உலகம். இதில் இரவு 
ெகல் ொராைல் உமழக்க ்வணடும். 
நீஙகள் எமதயும் ் சய்வதற்கு தைாராக 

இருக்க ்வணடும். ஆக்வ, இந்த 
்ொட்டித தனமை நிம�ந்த 
ஆணாதிக்க அதிகாரம் ்காண்ட 
இந்த அரசிைலுக்குள் ்ெணகள் 

உள்நுமழந்து தஙகள் அரசி-
ைமல தக்க மவப்ெ்தன-
ெது ஒரு ொரிை சவால். 

்தரதல் ்தா்டரொன 
ெல்்வறு விதைான பிரசாரத-
துக்கான நிதி்ைனெது ொரிை 
சவால். சாதாரண ைாத வரு-

ைானதமத ்ெற்றுக் ்காணடு 
வாழ்கின� ஒருவரால் இது 

முடிைாத காரிைம். இதற்கு 
நிதி்ைனெது ொரிை தம்ட-
ைாக்வ இருக்கும் எனறு 
நான நம்புகின்�ன. 

இதில் ்ெணகள் 
உள் நுமழ-

வதற்கு 

இந்த பிரசார நிதி்ைனெது ொரிை 
சவால்.

?தேரேல் பபறுதபறு்களில் 
பபணணா்க பபற்றுக் ப்காணை 

படிபபிறன்கள்,...
'்வன�ால் சரிததிரம், ்தாற்�ால் 

ொ்டம்' குறிப்ொகச் ்சால்லப் 
்ொனால் இதுவமரக்கும் சமூகததி-
லும் ொ்டசாமலயிலும் ெல்கமலக்கழ-
கததிலும் கற்றுத தராத ஒரு ொ்டதமத 
இந்த அரசிைல் கற்றுத தந்தது. அதிலி-
ருந்து நாஙகள் ்தரிந்துக் ்காள்ைக் 
கூடிை ெல்்வறு ைனிதரகமை கற்றுத 
தர மவததது. 

ெல்்வறுெட்்ட சமூகக் குழுக்கமை 
்நரில் அனுகுவதற்கான வாய்ப்பு 
கிம்டததது. அதிலும் உணமைைாக 
அடிைட்்ட வசதி வாய்ப்புகள் இல்லா-
ைல் இருக்கின� கிராை ைக்கமை சந்-
திப்ெதற்கான வாய்ப்புகள் கிம்டததது. 
இதிலிருந்து நான கற்றுக் ்காண்ட 
ொ்டம் எனன்வன�ால் அரசிைல் 
்வற்றித ்தால்விகளுக்கப்ொல் அடி-
ைட்்ட ைக்கைது வாழ்வாதார சமூக 
்ொருைாதார நிமலமை உைரததுவ-
தற்காக ்வமல ்சய்ை ்வணடும் 
என� ஒரு ொ்டதமத நான கற்றுக் 
்காண்்டன.

?பபண்களின அரசியல் பிரதிநி-
தித்துவத்றே அதி்கரிபபேற்்கா்க 

உங்கள் ஆதைாசறன? 
புதிதாக ்தரதலில் ்ொட்டியி்ட 

விமைகின� ்ெணகளுக்கு ஒரு வழி-
காட்டிைாக எனனால் இருக்க முடியும். 
அவரகள் ்தரதல் காலததில் ்ொட்-
டியிடும் ்ொது எனமன அணுகும் 
ெட்சததில் அது ்தா்டரொன ஆ்லாச-
மனகமை எனனால் வழஙக முடியும். 
ஏ்னன�ால் இதில் கற்றுக் ்காண்ட 
ொ்டம் எனெது அது ைற்�வரகளுக்கு 
புகட்்டக்கூடிை ொ்டஙகள் ெல இருக்-
கின�ன. 

அவற்ம� எனனால் ் சய்ை முடியும். 
உணமையில் ்தரதலில் ்ொட்டியி்ட 
முனவருகின� எந்தப் ்ெணணுக்கும் 
நான ஒரு உந்து சக்திைாக அவரகளுக்கு 
ஆதரவளிப்ெதாக எனனால் ்சைற்-
ெ்ட முடியும். ஒரு தனி நெராக ஒரு 
்ெணணாக எனனால் ்சய்ைக் கூடிை 
்வமலததிட்்டஙகமை எனனால் 
முன்னடுக்க முடியும் எனெமதயும் 
கூறிக்்காள்ை விரும்புகின்�ன.

அது ஆண்களுக்குரியது 
என்ற மனபபாஙகில் 
மாறுேல் உருவா்க தவணடும்

 2020 ப�ொதுத் தேரேல் 

 ப�ண் �ொரொளுமன்ற உறுப்பினர்களின வீழ்ச்சி 

 ஒரு த�ொக்கு 

சட்டத்ேரணி மங்கதேஸ்வரி சங்கர  
20 ்வரு்ட சட்டத்துற்ற அனு�்வத்-
து்டன  சமூ்க தசற்வயொேரொ்கவும்  
மும்பமொழித் தேரச்சி ப�ற்ற  மனிே 
உரிறம பசயற�ொட்டொேரொ்வொர.  
ப�ண் உரிறம பசயற�ொட்டொேரொ்க  
சர்வதேச அனு�்வமும் ்வலயறமப்-
பும் ப்கொண்்ட இ்வர ்க்டநே ப�ொதுத் 
தேரேலில் மட்டக்்கேப்பு மொ்வட-
்டத்தில் ேமிழ் மக்்கள் விடுேறலப் 
புலி்கள் ்கடசியில் த�ொடடியிட்ட்வர.
இ்வர டிரொனஸ த�ரனசி இன்டர-
ப�ஷனல் சிறிலங்கொ அறமப்-
பின சட்ட ஆதலொசறன மறறும் 
�ரிநதுறரக்்கொன றமயத்தின சட்ட 
மு்கொறமயொேரொ்க ்க்டறம புரிநது 
இலஞசம், ஊழலுக்கு எதிரொ்க 
தமறப்கொள்ேப்�டும் முற்றப்�ொடு-
்களுக்கு எதிரொ்க சட்ட �்ட்வடிக்ற்க-
்கறே தமறப்கொண்்டொர. �்டநது 
முடிநே ப�ொதுத் தேரேலில் த�ொட-
டியிட்ட ப�ண்்கள் பேொ்டர�ொ்கவும் 
தமலும் இத் தேரேலில் வீழ்ச்சிய-
ற்டநதுள்ே ப�ண்்கள் பிரதிநிதித்-
து்வம் பேொ்டர�ொ்க மீண்ப்டழுக்கு 
்வழஙகிய பசவ்வியிலிருநது,....

இலங்கை சனத்தொ்கையில் 52% இற்கும் 
அதிகைமொன ்ெரும்ெொன்ம்ைக் ்கைொண்ட 
்ெணகைள் தஙகைள் வொக்குகை்ை அதிகைமொகை 

ஆணகைளுக்்கை வழஙகியுள்ைொரகைள். 
வொக்கைளிப்பு எனெது ஒருவரின ஜனநொைகை 

உரி்ம . அ்த நொம் மதிக்கி்�ொம். ஆயினும் 
தொஙகைள் வொக்கைளிதது ெொரொளுமன�ததிற்கு 
அனுப்பும் ஆணகைள், ்ெணகைள் உரி்ம 

சொரந்தும், ்ெணகைளின அடிப்ெ்்ட 
வி்டைஙகைளுக்கு முக்கிைததுவம் ்கைொடுதது 
்சைற்ெடுவொரகைைொ? எனெ்த ஒவ்வொரு 

்ெணணும் உணர ்வணடும். 

உமொச்சநதிரொ பிர்கொஷ் �ொ்ட-
றிநே சிதரஷ்்ட ஊ்ட்கவியலொேர. 
2018 பேொ்டக்்கம் அரசியலில் 
ஈடு�டும் இ்வர, ப்கொழும்பு 
மொ�்கர சற� உறுப்பினரொ்கவும் 
தமல் மொ்கொண சற� முேல-
றமச்சரின ஒருஙகிறணப்பு 
பசயலொேரொ்கவும் சிறிலங்கொ 
சுேநதிரக் ்கடசியின ப்கொழும்பு 
மொ்வட்ட அறமப்�ொேரொ்கவும் 
பசயற�டடு, �்டநது முடிநே 
ப�ொதுத் தேரேலில் ஐக்கிய 
மக்்கள் சக்தி சொர�ொ்க யொழ்ப்�ொ-
ணத்தில் த�ொடடியிட்ட்வர. �்டநது 
முடிநே தேரேலில் இழக்்கப்�ட்ட 
ப�ண் பிரதிநிதித்து்வம் மறறும் 
அது பேொ்டர�ொன ்கொரண ்கொரி-
யங்கள், �ற்டமுற்ற அரசியல் 
நிறலறம்கள் பேொ்டரபில் மீண்-
ப்டழுவுக்கு ்வழஙகிய ்கலநதுறர-
யொ்டலில்,.... 

meendelu@gmail.com

அரசிைல் என�ொல்

்ெணகைள் தமது 

நடுநி்ல்ம 
்கைொண்ட 

ஆட்சி இ்டம்்ெ� 
்வணடும் என�ொல், 

ஏ்னை 
து்�்ை ்ெொனறு 

்ெணகைளின 
வகிெொகைம் 

அரசிைலில் 
அதிகைரிக்கைப்ெ்ட 

்வணடும்
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இன்று இருக்கும் இயக்குனரகள் பயன்படுத்தும் 
அமனத்து த�ாழில்நுட்பஙகமையும் பல வருடஙகளுக்கு 
முன்்ப �மிழ் சினிைாவுக்கு அறிமுகபபடுத்தியவர கை-
லஹாசன்.  கம�க்கு முக்கியத்துவம் தகாடுத்து படதை-
டுக்கும் இயக்குனரகளில் இவரும் ஒருவர. சினிைாவில் 
சம்பாதித்� அமனத்ம�யும் சினிைாவி்ல்ய த�ாமலத்� 
ஒருவரும் இவர�ான்.  

ஒவதவாரு படத்திற்கும் ரசிகரகளுக்கு புதுமைமய 
காட்ட ் வண்டுதைன தைனக்தகட்டு தைனக்தகட்டு அது 
பலசையம் ் �ால்விகளில் முடிந்து அவமரத் திக்குமுக்காட 
மவத்�து. இருந்�ாலும் உலக நாயகன் �ான்.  கைலின் அசா-
�ாரண நடிபபில் சுந்�ர சி இயக்கத்தில் உருவாகி 
சூபபர ஹிட் அடிக்காைல் தசா�பபிய 
திமரபபடம் அன்்ப சிவம். 
தி்யட்டரில் இந்� படம் 
சரியாகப ் பாக-
வில்மல என்்ா-

லும் இன்றும் இந்� படத்ம� டிவியில் பாரக்கும் 
ரசிகர கூட்டம் தபரிது.  2003 ஆம் ஆண்டு 
தவளியான இந்�ப படத்ம� அடுத்� வருடம்  
தஹாலிவுட்டில் இந்� படத்தின் அதிகாரப-
பூரவ ரீ்ைக் உருவாக இருபப�ாக �கவல்கள் 
கிமடத்துள்ைது. ் ைலும் இந்� படத்தில் 
ஹாலிவுட் சூபபரஸ்டார வில் ஸ்மித் நடிக்க 
உள்ைார.  

இந்� படத்தின் அறிவிபபு 
விமரவில் தவளிவரும் என எதிர-
பாரக்கபபடுகி்து.    

கடந்� சில நாட்கைாக பலரின் ைனம�யும் கவமலயில் 
ஆழ்த்திய தசய்தி பிரபல பாடகர எஸ்.பி.பாலசுபரைணி -
யம் தகா்ரானா த�ாற்று ஏற்பட்டு ைருத்துவைமனயில் 
த�ாடர சிகிசமசயில் இருந்து வருவ்�. 

அவரின் உடல் நலம் குறித்து ைருத்துவைமன அவ -
வப்பாது அறிக்மக தவளியிட்டு வருகி்து.  

அவர முழுமையாக குணைமடந்து மீண்டு வர -
்வண்டும் என உலகம் முழுக்க இருக்கும் அவரின் 

ரசிகரகள் பிராரத்�மன தசய்துவருகி்ார. 
இந்நிமலயில் அவருக்கு தகா்ரானா த�ாற்று 

ஏற்பட பாடகி ைாைவிகா �ான் 
காரணம் என வாட்ஸ் அபபில் 
�கவல் பரவி வருகி்து.  

இந்நிமலயில் ைாைவிகா 
விைக்கைளித்துைார. 

ரா்ைாஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் 
ஜூமல 30,31 ல் எஸ்.பி.பி பங -
்கற்் த�லுஙகு டிவி நிகழ்சசி 
படபபிடிபபு தசய்யபபட்டது. 
2 ம் நாளில் கலந்துதகாண்ட 4 
பாடகிகளில் நானும் ஒருவர. 
ஒரு்வமை எனக்கு தகா்ரானா 
இருந்திருந்�ால் ைற்் மூவருக்-
கும் தகா்ரானாஏற்பட்டிருக்க 
்வண்டும் என வா�ாடுகி்ார 
ைாைவிகா! 

 
�மிழ் சினிைாவில் சின்னத்திமரயில் 

இருந்து தபரிய திமரயில் சாதிபபவரகள் 
�ற்்பாது அதிகைாகிக் தகாண்டு  

வருகின்்னர.  
சிவகாரத்தி்கயன், பரியா பவானி 

சஙகமர த�ாடரந்து �ற்்பாது பிரபல 
சீரியலில் நாயகியாக நடித்� வாணி்பா -

ஜன்(vani bhojan) சினிைாவில் கலக்கி 
வருகி்ார.   அ்சாக் தசல்வன் ரித்திகா 

சிங ஆகி்யார நடிபபில் கா�லர தின 
தவளியீடாக தவளிவந்� திமரபபடம் 

ஓ மை கடவு்ை. இதில் வாணி ்பாஜன் 
முக்கிய க�ாபாத்திரத்தில் நடித்�ார. 

அ�மனத் த�ாடரந்து த�லுங -
கிலும் ஒரு படம் நடித்து 

முடித்துள்ைார.  
�ற்்பாது லாக்கப 

என்் படத்தில் மவபவ 
்ஜாடியாக ஒரு படமும் 

OTT-யில் தவளிவந்து 
நல்ல வர்வற்பு 

தபற்்து.  
அ�ரவா ்ஜாடியாக 

புதிய படத்தில் கமிட் -
டாகியுள்ைார. த�லுஙகு 
திமரயுலகத்ம�ச ்சரந்� 

�யாரிபபாைர புதுமுக 
இயக்குனமர மவத்து 

புதிய படம் ஒன்ம் �யா -
ரிக்க உள்ைார.  

இது�விர சூரயா �யாரிப -
பில் த�ாடரந்து இரண்டு 
படஙகள் கமிட் தசய்யப -

பட்டுள்ைார வாணி ்பாஜன். 
இந்நிமலயில் 'உள்்ை 

தவளி்ய' புடமவயில் 
�னது ்ைல் அழமக 

கட்டியவாறு வாணி 
்பாஜன் தவளியிட் -
டுள்ை புமகபபடம் 
இமணய�ைத்தில் 

மவரலாக பரவி 
வருகி்து.    

தமிழில் ஹீர�ோவோக ஒரு வவற்றிப்படத்த வகோடுகக மிகவும் தடுமோறி வகோண்-
டிருககிறோர் விஜய் ரேது்பதி. ஆனோல் வில்்லன் ரவடஙகளிலும் மற்ற வமோழிகளிலும் 

நடிகக வோய்பபுகள் குவிந்து வகோண்டிருககிறது.   �ஜினிகோந்துடன் ர்படட ்படததில் 
வில்்லனோக நடிதததற்கு பிறகு வதோடர்ந்து அவருககு ்ப்ல வமோழிகளிலிருந்து வில்்ல-

னோக நடிகக வோய்பபுகள் கி்டதது வருகின்றன. தமிழில் தள்பதி விஜய்ககு வில்்ல-
னோக மோஸடர் ்படததில் நடிதது இருககிறோர்.  

அத்ன வதோடர்ந்து வதலுஙகில் உபவ்பல்்லோ எனும் ்படததி-
லும் வில்்லனோக நடிததுள்ளோர். அந்த ்படததின் ர்போஸடர்கள் 

வவளியோகி வதலுஙகு சினிமோவில் ்ப�்ப�ப்்ப 
ஏற்்படுததியுள்ளது.  

அதுமடடுமில்்லோமல் சி�ஞ்சீவி நடிதத ்ே�ோ ந�சிம்ம 
வ�டடி எனும் ்படததில் ஒரு சின்ன கதோ்போததி�ததில் நடித-
திருந்தோர் என்்பது குறிபபிடததககது. தற்ர்போது ்போலிவுட 

சூப்பர் ஸடோர் அமீர்கோனுடன் ஒரு ்படததில் நடிகக 
ஒப்பந்தமோகியுள்ளோர்.  

ம்்லயோளததில் சூப்பர் ஹிடடோன அய்யப்பனும் 
ரகோஷியும் ்படததின் வதலுஙகு ரீரமககில் ்பவர் 
ஸடோர் ்பவன் கல்யோண் நடிகக அதிக வோய்பபு 

இருககிறதோம். அதில் அய்யப்பன் கதோ்போததி�த-
தில் ்பவன் கல்யோணும் ரகோஷி கதோ்போத-

தி�ததில் விஜய் ரேது்பதியும் நடிகக ர்பச்சு 
வோர்தத நடந்து வருகிறதோம்.  

ேம்்பளம் முடிவு வேய்துவிடடோல் அடுததது 
ஷூடடிங தோன் என்கிறது ரகோலிவுட வடடோ-

�ம். அதுமடடுமில்்லோமல் தமிழில் ்கவேம் 
்ப்ல ்படஙகளில் ஹீர�ோவோக நடிதது வருகி-

றோர் என்்பதும் குறிபபிடததககது.   

தெலுங்கு சினிமாவில் 
அழுதெமாக கால்்பதிக்கும்

விஜய் சேதுபதி  

17 வருடம் கழித்து  ெஹாலிவுட்டில்   
ரீமேக் ஆகும் கேலின் படம்...   

பாகுபலி 
படத்தின் மூலம் 

இந்திய சினிைா்வ 
திரும்பி பாரக்க மவத்�வர 

பிரபாஸ். இவர படத்தின் அறி -
விபபு தவளிவந்�்ல எதிரபாரபபு -

கள் உலக அைவில் இருக்கும், இந்தி -
யரகளுக்கு விருந்�ாக அமையும். இந்� 

நிமலயில் பிரம்ைாண்ட வரலாற்றுப 
படத்தில், அதுவும் ராைர க�ாபாத்திரத்தில் 

நடிக்கப ்பாவ�ாக தசய்திகள் தவளிவந்துள் -
ைது. பிரபாஸின் 22வது படத்தின் ஃபரஸ்ட் 

லுக் தவளிவந்து ரசிகரகள் ைத்தியில் மவரலா -
னது. த�ன்னிந்திய சினிைாவில் சூபபர ஸ்டார 

ரஜினிகாந்ம� விட அதிகம் சம்பைைாக 
100 ்காடிக்கு ்ைல் ்பசபபட்டுள் -

ைது.  
பிரபாஸ் ராைர என்்ாள் சீம� 

யார என்் ்கள்வி ரசிகரகள் ைத்தி -
யில் ்கட்க த�ாடஙகிவிட்டனர, 
இந்� நிமலயில் படக்குழுவினர 
கீரத்தி சு்ரமை சீம� க�ாபாத் -
திரத்தில் நடிக்க மவக்கலாம் 
என்று முடிவு தசய்துள்ைனர, 

இ�ற்கான ்பசசுவாரத்ம� 
நமடதபற்று வருவ�ாகவும் 
த�ரிவித்துள்ைனர. ஆதிபுருஷ் 
என்று தபயரிடபபட்டுள்ை 
இந்� படத்ம�, ஓம் ராவத் 
இயக்கத்தில் 3D த�ாழில் -

நுட்பத்தில் உருவாக்கபபட 
உள்ைது. 

மிக பிரைாண்ட பட் -

தஜட்டில் இந்தி 
ைற்றும் த�லுஙகில் 
எடுக்கபபட்டு �மிழ், 
ைமலயாைம், கன்னடம் 
ஆகிய தைாழிகளில் டப தசய் -
யபபட உள்ைது. 

ஆனால் ராைராஜயம் என்் படத் -
தில் நயன்�ாரா சீம� க�ாபாத்திரத்தில் 
மிக அற்பு�ைாக நடித்திருபபார. 

நயன்�ாராவிடம் இந்� க�ாபத்திரம் பற்றி 
்பசபபட்ட�ாக த�ரிகி்து, ஆனாலும் கூட 
கீரத்தி சு்ரஷ் நயன்�ாராவின் வாய்பமப �ட்டி 
பறித்துள்ை�ாக சினிைா வட்டாரஙகள் த�ரிவிக் -

கின்்ன.  
ஏதனன்்ால் சாவித்திரியின் வர -

லாற்று படைான ‘நடிமகயர 
திலகம்‘ படத்தில் நடித்து ்�சிய 

விரும�த் தபற்்�ால் கீரத்தி 
சு்ரஷ்க்கு இந்� வாய்பபு 
கிமடத்துள்ை�ாம். படக்கு -
ழுவினர இன்னும் சில க�ா -
பாத்திரஙகமை உறுதி தசய்ய 
உள்ைனர, விமரவில் இ�ற் -

கான அதிகாரபூரவ அறிவிபபு 
தவளிவரும் என்று எதிர -
பாரக்கபபடுகி்து.   

நயன்தாரதாவின 

ரசிகரகளை சுண்டி இழுக்கும்  
வாணி சபாஜன்

பட வாய்பளப   
தட்டி்பபறிதத 

கீரததி சுரரஷ்  

எஸ்.பி.பி 
ரோயில் விழ  

மாைவிகாவா காரணம்?
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பேசும்ேடம்

நல்லதைச�ொலகிப�ொம்

ேொரொட்டுகிப�ொம்!வொழ்த்துகிப�ொம்
இப்பத்தியில் இடம்்பறும அம்சங்களின் ந�ோக்்க, ந்போக்்க, 

அ்ைப்்ப, அள்ை, அழ்்க பின்்பற்றி எழுத விருமபுநைோர், “்படித்-
ததும ்ப்கர்ைதும” ்பகுதியுடன் ்தோடர்பு ்்கோளள, மின்்னஞ்சல் (email): 

pptknvm@gmail.com, ைோட்ஸ்எப (WhatsApp): 0777314207    

விட்டுக்கொடுத்து நல்லுறவை ைளர்ப்ொம்  
ஒருவருக்்காருவர் விட்டு்காடுப்புடன் நடந்து ்காள்-

வதன் மூலம் நம்மிமடயே காணப்்படுகின்்ற ஏராளைான 
பிரச்சிமனகமளத் தீர்த்துக்்காள்ள முடியும். வரட்டு 
்கௌரவம், முரட்டு பிடிவாதம், அதீத ஈயகா, அகஙகா-
ரம், தற்்்பருமை, ய்பராமை ய்பான்்றனயவ பிரச்சிமனகள் 
யதான்்றவும், வளரவும், ்தாடரவும் காரணைாக இருக்-
கின்்றன. அமவயே அத்தமகே பிரச்சிமனகள் தீர்வதற்கும் 
தமட கற்களாக இருக்கின்்றன..  

ஒரு பிரச்சிமனயின் ய்பாது ைம்்பந்த்பட்டவர்களில் 
ஒருவர் ஏதாவது ஒரு வமகயில் விட்டுக் ்காடுப்புடன் 
நடந்து ்காள்வதன் மூலம் அப்பிரச்சிமனமே இலகுவாக 
தீர்த்துக் ் காள்ள முடியும். ைா்றாக பிடிவாதைாக, விடாப்பி-
டிோக நடந்து ் காள்வதன் மூலம் பிரச்சிமனகள் தீர்க்கப்்ப-
டாைல் ்பல்லாண்டுகளுக்கு நீண்டு ்ைல்வமத காணலாம்.  

உதாரணைாக, எல்மலத் தகராறு ஒன்றில் சில ஆயிரம் 
ரூ்பாயகள் ைட்டுயை ்்பறுைதிோன காணித்துண்டுக்காக 
ைண்மட ய்பாடும் இருவர், விட்டுக்்காடுப்புடன் நடந்து 
்காள்ளாைல் ய்பாட்டி ய்பாட்டுக்்காண்டு, நீதிைன்்றம் 
வமர ் ைன்்றால் ்பல இலட்ைஙகமள இழந்து விடுவயதாடு 
்பல வருடஙகள் நிம்ைதிமே ்தாமலத்துவிட்டு, வீட்டுக்-
கும், யகாட்டுக்கும் என அமலந்து, துன்்பத்தில் திண்டாடு-
வமத நாஙகள் கண்டு்காண்டு தாயன இருக்கின்ய்றாம்.  

குடும்்பஙகளுக்கிமடயிலான விரிைல், ைமூகஙகளுக்கி-
மடயிலான உரைல், இனஙகளுக்கிமடயிலான யைாதல் 
ய்பான்்ற அமனத்துக்கும் அடிப்்பமட பிரச்சிமனக்குரிே 
விடேத்மத ைரிோகப் புரிந்து்காண்டு இேலுைான விட-
ேஙகளிலாவது விட்டுக்்காடுப்ய்பாடு ்ைேல்்படாமை-
தான் என்்றால் எவராலும் ைறுக்க முடிோது.  

இயத ய்பான்று, விட்டுக்்காடுப்பின்றி பிடிவாதைாய 
நடந்து ்காள்ளும்ய்பாது இமட்வளி அகலைாகின்்றது. 
நல்லு்றவு ்பாதிப்்பமடகின்்றது நிம்ைதி இழக்கப்்படுகின்-
்றது. ்பணம் வீண்விரேம் ஆகின்்றது; காலயநரஙகள் காலி-
ோகின்்றன. ்ைாத்தத்தில் எல்லா வமகயிலும் இழப்பு, 
இழப்பு, இழப்பு ைட்டுயை! எனயவ, எத்தமகே பிரச்சி-
மனகளின் ய்பாதும் ஒருவருக்்காருவர் விட்டுக்்காடுத்து 
நடப்ய்பாம் அதன் மூலம் ஒற்றுமைமேயும் நல்லு்றமவ-
யும் வளர்ப்ய்பாம்.   

அன்றும் இன்றும்   
காரிருளில் ்பார், வருயை கார்!  
கடந்த 09.08.2020 அன்ம்றே “்படித்ததும் ்பகர்வதும்” 

்பத்தியில் அருள்-
வாக்கி அப்துல் 
காதிர் புலவர், 
அ்றம்்பாடி, ஏழு 
வி ள க் கு க ம ள 
எரிே மவத்தும், 
அ ம ண ே 
மவத்தும் நிகழ்த்-
திே அற்புதம் 
்பற்றிே தகவல் 
்படித்ததும் இமத எழுத யவண்டும் என்்ற எண்ணம் எழுந்-
தது.  சில வருடஙகளுக்கு முன்பு, ்காழும்பு தமிழ்ச்ைஙக 
இலக்கிே நிகழ்்வான்றில் ைணிப்புலவர் ைருதூர். ஏ. 
ைஜீத், யைாழர் காலத்துச் ைம்்பவம் ஒன்ம்றச் ்ைான்னார்.  

குயலாத்துஙக யைாழன் தஙகக் காசுகமள ஒரு முடிச்ைாகக் 
கட்டி மவத்து, “முடிந்தால் ்பாட்டாயல முடிச்மை அறுந்து 
விழச் ்ையது அமதயே ்பரிைாகப் ்்பற்றுக் ்காள்ளுஙகள்” 
என்று புலவர்களுக்்காரு ய்பாட்டி மவத்தானாம்.  

‘உண்மை வழக்கிருக்க வழக்்காழித்து வழக்்காழித்-
தானும் அவனும் அழுத கண்ணீரால் அவன் சுற்்றம் அறும் 
என்்றால் அறும்...’ என்று அ்றம் ்பாடினாளாம் ஒளமவப் 
்பாட்டி. உடயன காசு முடிச்சு அறுந்து விழுந்ததாம். என்று 
கூறி “இந்தக் காலத்தில் ்பாட்டாயல இப்்படி நடக்குைா 
அதிைேம்.” என்று யகட்டார் ைணிப்புலவர். ‘என் வாழ்வில் 
நடந்த்தான்று..’ என்று அன்று அந்த யைமடயில் நான் 
்ைான்ன ைம்்பவம் இது.  

அது கலவர காலம். ஹ்பரமணக் காடு. நள்ளிரவு. இ. 
ய்பா. ை. (இனிப் ய்பாகாது ைவாரி தாயன..?) ்பாதி வழியில் 
்பழுதாகி நிற்க- ஹ்பரமணச் ைந்தியில் தந்மதோருடன் 
நானும், எனது மூத்த ையகாதரியும் நின்ய்றாம், என் குருநா-
தர். கலாபூைணம் கவிஞர். ஏ. எம். எம். அலியிடம் நான் 
்வண்்பா ்பயின்று ் காண்டிருந்த காலம் அது. நள்ளிரவில் 
அந்த நடுக்காட்டில், என் ையகாதரியிடம் ‘கு்றள் ்வண்்பா’ 
்ைான்யனன்:  

“ய்பரிம்றயோன் காப்்பான்! ்்பருஙகாட்டில் நிற்கின்-
ய்றாம்! காரிருளில் ்பார். வருயை கார்!”  

என்ன ஆச்ைரிேம்...! சிறிது யநரத்தில் ஒரு கார் வந்து 
எம்முன்னால் நின்்றது. கிண்ணிோவுக்கு ைரண வீ்டான்-
றுக்குச் ்ைன்று ்காண்டிருந்த அக்கு்றமணமேச் யைர்ந்த 
முதலாளி ஒருவர் காமர நிறுத்தி எஙகமள ஏற்றிச் ் ைன்்றார்.  

ைத்திேம் உள்ளத்தில் இருந்தால் நிமனப்்பது நடப்்பது 
ைாத்திேைன்ய்றா!  

கிண்ணிோ அமீர் அலி   

புகழ்பூத்த எழுத்தாளர் சிோம் ்ைல்வதுமர எழுதி, ்பல 
ைர்வயதை விருதுகமளப் ் ்பற்்ற பிர்பலைான நாவல் “்பனி 
ய்பாய” (Funny Boy). கனடாமவச் யைர்ந்த ைர்வயதை 

புகழ்்்பற்்ற இேக்கு-
னர் தீ்பா யைத்தாவின் 
் ந றி ே ா ள் ம க யி ல் 
'Funny Boy' திமரப்்ப-
டைாக ்வளிோகியுள்-
ளது. இலஙமகமேச் 
யைர்ந்த, ்காழும்பு 
ய்றாேல் கல்லூரியின் 
்பமழே ைாணவன் 
ஹிதாேத் ஹசீர் இத்-
திமரப்்படத்தில் மிக 
முக்கிே கதா்பாத்தி-
ரயைற்று நடித்துள்-
ளார். இதில் இவரது 
நடிப்ம்ப ்பலரும் 
்ப ா ர ா ட் டி யு ள் ள ன ர் . 

்பல ைர்வயதை திமரப்்பட விழாக்களுக்கான ்தரிவுகளுக்-
கும் ்பரிந்துமரக்கப்்பட்டுள்ள இந்தத் திமரப்்படத்தில் 
எஙகளில் ஒரு இமளஞன் முக்கிே ்பஙயகற்றிருப்்பது 
எைக்்கல்லாம் மிகப் ்்பருமைோகும். ஹிதாேத் ஹசீர் 
நாடறிந்த பிர்பல கவிஞர் ரவூப் ஹசீரின் புதல்வராவார். 
ைர்வயதை திமரயுலமக எட்டிப்பிடித்துள்ள இலஙமக 
இமளஞன் ஹிதாேத் ஹசீமர “்படித்ததும் ்பகர்வதும்” 
ைனம் நிம்றந்து ்பாராட்டி வாழ்த்துகி்றது.   

பிரான்சில் இரண்டாவது உலகப் ய்பார் நடந்து ்காண்-
டிருந்த ைைேைது, ய்பார் முமனயில் இருந்த தன் கணவ-
னுக்குக் கிராைத்தில் இருந்த அவனுமடே ைமனவி ஒரு 
கடிதம் எழுதினாள்.  

“யவமல ்ையேக்கூடிே எல்லா ஆண் பிள்மளகளும் 
கிராைத்மத விட்டுச் ்ைன்று விட்டார்கள். நம்முமடே 
வேமல உழுவதற்கு ஆண்கள் ோருமில்மல. ஆமகோல் 
நாயன ்ைன்று வேமல உழ யவண்டி இருக்கி்றது” என்று 
கடிதம் கூறிேது.  

இதற்கு அந்தப் ்பமட வீரன் ைமனவிக்கு உடயன பின்-
வருைாறு ஒரு ்பதில் கடிதம் எழுதினான்.  

“தேவு ்ையது என்னுமடே நலனுக்காகவாவது நம் 
வேமல நீ உழ யவண்டாம். ஏ்னனில் அதில் ்பல ஆயு-
தஙகள் ஒளித்து மவக்கப் ்பட்டிருப்்பதாக தகவல் கிமடத்-
துள்ளது.”   

இக்கடிதமும் வழக்கம் ய்பால ராணுவ அதிகாரிகளின் 
்பரியைாதமனக்கு உட்்பட்டது.  

ைறுநாள் ்பமடவீரனின் வேலில் முழுப்்பட்டாளயை 
யவமல ்ையே ஆரம்பித்து விட்டது. புமதக்கப்்பட்டி-
ருக்கும் ஆயுதஙகமளக் கண்டு பிடிப்்பதற்கு அவர்கள் 
முேன்று ்காண்டிருந்தனர். நிலம் முழுவதும் யதாண்டப்-
்பட்டது. இரண்டு, மூன்று அடி ஆழம் வமரயில் அந்த 
நிலத்மத யதாண்டிவிட்டனர். ஒன்றுயை கிமடக்கவில்-
மல்ேன ்வறுஙமகயோடு திரும்பினர்.  

இமதப் ்பார்த்து மிகுந்த கவமல அமடந்தாள் ்பமட 
வீரனின் ைமனவி. அடுத்த தினயை இந்த ைம்்பவத்மதக் 
குறித்துத் தன் கணவனுக்கு ைற்று்ைாரு கடிதம் எழுதி-
னாள்.  

“நம் நிலத்மத எல்லாம் யதாண்டிோகி விட்டது ஒரு 
புல், பூண்யடா, இரும்புத் துண்யடா கூடக் காணக்கி-
மடக்கவில்மல. நிலத்திலுள்ள மூன்று அடி ைண்மண 
ஒரு தரம் கிளறிவிட்டது தான் மிச்ைம். நான் 
இப்்்பாழுது என்ன ்ையேட்டும்? தஙகள் 
்பதிமல எதிர்்பார்க்கிய்றன்”.  ்பமட வீரனின் 
்பதில் மிகச் சுருக்கைாக இருந்தது. “இனியைல் 
நீ தாராளைாக உன் விருப்்பம்ய்பால உருமளக்-
கிழஙகு ்பயிரிடலாம்!”  

நண்்பர்: ஏயதா ைளைளன்னு வாயியல வந்தமத்ேல்-
லாம் ய்பசித் தீர்த்துட்யடன். வித்திோைைா   

 ்நனச்சுக்காதீஙக. என் ைனசுயல ஒண்ணும் இல்-
லீஙக... அப்்ப ய்பாய வரட்டுைா ?   

ைற்்றவர்: கவமலப் ்படாை ய்பாஙக. நீஙக ய்பசினமதப் 
்பார்த்தா உஙக தமலயியலயே ஒண்ணும்   

 இல்யலன்னு கண்டுக்கிட்யடன் !   

உலகின் மிகப்்்ப-
ரிே ய்பரீத்தம் ்பழத்-
யதாட்டம் இது. ைவூதி 
அயரபிோவில் அல் 
காசிம் எனும் இடத்-
தில் அமைந்துள்ளது. 
இரண்டு இலச்ைத்துக்-
கும் அதிகைான ய்பரீத்-
தம் ைரஙகள் இஙகு 
உள்ளன. நாற்்பத்மதந்து 
வமகோன ய்பரீத்தம் 
்பழ வர்க்கஙகமள 
இஙகு காணலாம். வருட்ைான்றுக்கு சுைார் ்பத்தாயிரம் 
்டான் ய்பரீத்தம் ்பழஙகள் உற்்பத்தி ்ையேப்்படுகின்-
்றன.   

சுமலைான் அல் ராஜிஹ் என்்ற வள்ளல் இந்த மிகப் 
்்பரிே யதாட்டத்மத தருை ்ைாத்தாக வழஙகியுள்ளார். 
ைவூதி அயரபிோவில் மிகப் பிர்பலைான அல் ராஜிஹ் 
(Al Rajhi) வஙகியின் உரிமைோளர் இவர். இதன் மூலம் 
கிமடக்கின்்ற வருைானம் உலகில் ்பள்ளிவாேல்கள் 
அமைப்்பதற்கும், ைமூக நல யைமவகள் ்ையவதற்கும், 
ைக்கா ைதீனா புனித ்பள்ளிகளில் யநான்பு தி்றக்கும் நிகழ்-
வுகமள ஏற்்பாடு ்ைேவதற்கும் ்பேன்்படுத்தப்்படுகி்றது.   

 “ஒரு முட்டாள் தன்மன முட்டாள் என உணரும் தரு-
ணத்தில் புத்திைாலிோகி்றான். அயதயவமள ஒரு புத்த-
திைாலி தன்மன புத்திைாலி என ்்பருமை ்காள்ளும் 
யநரத்தில் முட்டாளாகி்றான்”   

  - ஏ. பி. யே. அப்துல் கலாம்  

�ரித்திரத்திலஒரு�ம்ேவம் ைகவலகளஞ்சியம்

சேொன்ச�ொழிஅதுசேொயயொச�ொழி

('ோதும் ஊயர ோவரும் யகளிர்" என்்பது கணிேன் 
பூஙகுன்்றனது வரிகள். இதில் யகளிர் என்்பது உ்றவினர் 

எனப் ்்பாருள்்படும். இந்த உ்றவினருக்கு நான் தரும் 
்பத்தி ஷோவரும் யகளீர்|)

 
்�ொமினிக; எ்்டி ்�ொமினிக ஜீைொ  
ஆனொர?

்டாமினிக் ஜீவா 
ோழ்ப்்பாணத்தில் ஓர் 

ஏமழக் குடும்்பத்தில் 
பி்றந்தவர்.  அவருக்கு 
இப்ய்பாது வேது 
93. வாழ்நாளில் ்பல 
ைாதமனகள் புரிந்த-

வர் ஜீவா. 1960இல் 
இவரது சிறுகமதத் 
்தாகுதி தண்ணீரும் 
கண்ணீரும்| ைாஹித்-
திே ைண்டலப் ்பரி-
சி ம ன ப் ் ்ப ற் ்ற து . 
அதுயவ இலங-
மகயில் முதன்முதலில் ைாஹித்திே விருது்்பற்்ற 

நூலாகும். 1966 ஆகஸ்ட்டில் ைல்லிமக இதமழத் 
யதாற்றுவித்தார்.  ைல்லிமக இதழ் நாற்்பத்தாறு ஆண்-
டுகள் ்வளிவந்தது. யவறு எந்த ஈழத்துச் தமிழ்ச் சிற்-
ய்றடும் நாற்்பத்தாறு ஆண்டுகமள எட்டிப்பிடித்ததா-
கச் ைரித்திரம் இல்மல. 2005ஆம் ஆண்டுக்கான அரை 
ைாஹித்திேரத்னா உேர் விருமதப் ்்பற்்றவர் ஜீவா. 
கனடிேத் தமிழ் இலக்கிேத் யதாட்டத்தின் வாழ்நாள் 
ைாதமனோளர் விருதும் இவருக்கு 2014இல் வழங-
கப்்பட்டது. இந்த இரண்டு விருதுகளுயை இலக்கிே 
உலகின் உேர் விருதுகள். இத்தமகே இரண்டு உேர் 
விருதுகமளயும் ்்பற்்ற ஒயர்ோருவர் இலஙமகயில் 
்டாமினிக் ஜீவா ைட்டுயை!

1948ஆம் ஆண்டில்  இவர் எழுதிே முதற்-
கமத எழுத்தாளன்| சுதந்திரனில் பிரசுரைாகிேது. 
்டாமினிக் என்்ற ்்பேரில் இக்கமதமே இவர் எழுதி-

யிருந்தார். ஆரம்்பத்திலிருந்து இவமர வளர்த்து வளப்-
்படுத்திே ்்பருமை சுதந்திரன் ்பத்திரிமகக்யக உரிேது. 
1950களில்  அரசிேல் காரணஙகளுக்காக இந்திோவில் 
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமட்ையேப்்பட்டய்பாது கம்யூ-
னிஸ்ட் கட்சிப் பிரைாரத்துக்காக தமிழகத்திலிருந்து 
இலஙமகவந்து தமலைம்றவு வாழ்க்மக வாழ்ந்தவர் 
யதாழர் ்ப. ஜீவானந்தம். அவர் ோழ்ப்்பாணத்தில் கம்யூ-
னிஸ்ட் கார்த்தியகேன் ைாஸ்டரின் வீட்டில் தஙகியிருந்-

தய்பாது  அவமரச் ைந்திக்கும் வாயப்பு  ்டாமினிக்கிற்கு 
ஏற்்பட்டது. அச்ைந்திப்ய்ப  ்டாமினிக்கின் வாழ்க்மக-
யில் ஒரு திருப்புமுமனோக அமைந்தது. ஆரம்்பத்தில் 
்டாமினிக்கிடம் ைாதியுணர்வு யையலாஙகியிருந்;த 
ய்பாதிலும் அச்ைந்திப்பின் பின்னர் தான் வாழும் ைமூகத்-
தின்  ைமூக ்்பாருளாதார ஒடுக்குமும்றகமளயும் அவர் 
்தரிந்து்காண்டார். ைார்க்சிேக் ்காள்மகமே ஆதார-
ைாகக் ்காண்டு இவரது எழுத்துப்்பணி ்பரிணமிக்க வழி-
காட்டிேவர் ்ப. ஜீவானந்தம். அவர்மீது ்காண்ட ்பக்தியி-
னால் ்டாமினிக் என்்ற தனது ்்பேருடன் ஜீவா என்்ற 
்்பேமரயும் இமணத்துக்்காண்டு ்டாமினிக் ஜீவா 
என எழுத்துலகில் இவர் இேஙகத் ் தாடஙகினார். இலக்-
கிேத்மத முழுயநர ஊழிேைாகக் ்காண்டு ைாதமனகள் 
்பல ்பமடத்தார் ்டாமினிக் ஜீவா.

்யன்மிகக்�ொரு நூல் வி்ர்்ட்டியல் 
புத்�கம்

சுைார் இரண்டு நூற்-
்ற ா ண் டு க ா ல ை ா க 
இலஙமக ைமலேகத்தில்  
வாழ்ந்துவரும் தமிழ்ச் 
ைமூகத்தினரது ைமூக 
்்பாருளாதார, அரசிேல் 
நிமலகுறித்து எழுந்த 
நூல்கள் ்பற்றிே வி்பரங-
கமள இலஙமக ைமல-
ேகத் தமிழர்கள் நூல்வி-
்பரப்்பட்டிேல்| என்்ற 
நூல் தருகி்றது. ைமலேக 
ைமூகத்மதச் யைர்ந்த 
மூத்த கற்்றறிவாளர்களில் 
ஒருவரும் கல்வியிேல் 
ய்பராசிரிேராகவும் பீடா-
தி்பதிோகவும் இருந்த ய்பராசிரிேர் ைந்திரயைகரம் அவர்-
களும்  ய்பராதமனப் ்பல்கமலக்கழகத்தின் அரைறிவிேல் 
தும்றயில் சியரஷட விரிவுமரோளராகக் கடமைோற்று்ப-
வரான கலாநிதி இரா. ரயைசும் இமணந்து இந்த அரிே 
நூமல ஆக்கித்தந்துள்ளார்கள். இந்நூலானது ்பட்டிேல் 
வடிவிலான ஓர் ஆவண நூலாகும்.

ைமலேக ைக்களின் வாழ்விேல் வரலாறு ைமூக 
்்பாருளாதார நிமலமை கல்வி ய்பான்்ற ்பலயவறு விட-
ேஙகமள அறிந்து்காள்ள விரும்பும் ்்பாதுவாைகர்க-
மளயும் ஆயவு முேற்சிகளில் ஈடு்படும் ைாணவர்கள் 
ஆயவாளர்கள் ய்பான்ய்றாமரயும் இலக்காகக்்காண்டு 
இந்த நூல் ஆக்கப்்பட்டுள்ளது. 1980களின் பின்னர் 
ைலேக கற்்றறிவாளர்கள் ைமேக ைமூகம் ்பற்றி ஆயவுகள் 

யைற்்காண்டய்பாது ்பல மூலாதார நூல்கள் 
ஆஙகில ்ைாழியில் இருப்்பமதயும் அவற்ம்ற எழுதிே-
வர்கள் ஆஙகில இந்திே சிஙகள ைற்றும் ோழ்ப்்பாணத்து 
ஆயவாளர்கள் என்்பமதயும் ோழ்ப்்பாணத்து ஆயவா-
ளர்கயள அதிகைான ்பஙகளிப்ம்ப வழஙகிேவர்கள் என்-
்பமதயும் கண்டறிந்தனர். அவவாறு கண்டறிேப்்பட்ட 
நூல்களின் ்பட்டிேமலத் தோரித்து அந்நூல்கள் ்பற்றிே  
வி்பரைான சுருக்கக் குறிப்புகமளயும் இந்த நூலின் ஆசிரி-
ேர்கள் தந்துள்ளார்கள். இந்த வி்பரக்குறிப்புகள் எதிர்கால 
ஆயவாளர்களுக்கு மிகவும் ்பேன்மிக்கதாக அமையும். 
200 நூல்கள் இனஙகாணப்்பட்டு அமவ்பற்றிே வி்பரங-
கள் இந்நூலில் உள்ளடக்கப்்பட்டுள்ளன. ஒருவமகயில் 
ைமலேைக்கள் ்தாடர்்பான ஆயவு நூல்களின் கணக்்க-
டுப்்பாகவும் இந்நூலின் உள்ளடக்கம் அமைந்துள்ளது. 
ைர்ையதை ைட்டத்தில் சிறு்பான்மை ைக்களின் பிரச்சிமன-
கள் ்பற்றிே ஓர் அக்கம்ற விரிவமடந்து வரும் இக்கால-
கட்டத்தில் இந்நூலின் வரவு ்்பரிதும் முக்கிேத்துவம் 
்்பறுகி்றது.

அத்யதாடு இந்த வி்பரப்்பட்டிேலிலிருந்து எத்தமகே 
ஆயவுப் ்்பாருண்மை ்பற்றி இதுவமர ஆயவுகள் 
யைற்்காள்ளப்்பட்டுள்ளன என்்பது ்தாடர்்பான தக-
வல்கமளப் ்்பற்றுக் ்காள்ளமுடியும். அவற்றினூடாக 
எதிர்கால ஆயவாளர்கள் எத்தமகே கருப்்்பாருட்க-
ளில் ஆயவுகள் யைற்்காள்ளலாம் என்்பது ்பற்றிே சிந்-
தமனமேயும் இந்நூல் வழஙகி திமைமுகப்்படுத்;தும் 
தகுதி்காண்டுள்ளது. ைமலேக ைமூகத்தின் எதிர்கால 
வளர்ச்சிமேப் ்பாதிக்கும் காரணிகள் குறித்து புதிே கண்-
யணாட்டத்துடன் கூடிே விஞஞான ரீதிோன ஆயவுகளின் 
யதமவமேயும் இந்நூல் உணர்த்தி நிற்கி்றது. ்பேன்மிக்க 
இந்நூமலத் தந்த ஆசிரிேர்கள் ்்பரும் ்பாராட்டுக்குரிே-
வர்கள். இந்நூமல கனடா இந்திே பூர்வீக இலஙமகத்த-
மிழர் ய்பரமவயும் ்காழும்பு குைரன் புத்தக இல்லமும் 
இமணந்து ்வளியிட்டிருக்கி்றது. இந்நூலின் விமல 
ரூ்பா 850/-.

இலஙவகத் �மிழிலககியச் ்ெல்்நறியில் 
மொரகஸியக 
கருத்தியல்

நைது நாட்டில் 
1956இல் யைா ஷலிை 
அரைாஙகம் ்பதவிக்கு 
வந்தது. அதன்பின்-
னர் ைார்க்ஸிேக் 
ய க ா ட் ்ப ா ட் டு டன் 
இலக்கிேம் ்பமடத்-
தல் அறிமுகைாகி 
வ ள ர் ச் சி ் ்ப ற் ்ற து . 
இந்த அறிமுகத்திமன 
யைற்்காண்ட பிதாை-
கர்களாக ய்பராசிரிேர்-
களான மகலாை்பதி, 
சிவத்தம்பி ஆகியோர் விளஙகினர். நைது நாட்டுக்யக 
உரிே இலக்கிேம் ைண்வாைமனயுடன் நைது ்ைாழியில் 
்பமடக்கப்்படயவண்டும் என்்ற கருத்து முமனப்-
புப் ்்பற்்றது. வர்க்கம் ைாதிேம் இலஙமகத் யதசிேம் 
ய்பான்்றமவ கருத்திேல் அடிப்்பமடயில் முக்கிேத்து-
வம் ்்பற்்றன. இமவ ைார்க்ஸிேத்மத அடிப்்பமடோக் 
்காண்டு அமைந்தன. 

ைானிட வரலாற்ம்ற ஓர் அறிவிேலாக உேர்த்திே-
வர் கார்ல்ைாக்ஸ். இவர், அறிவிேல் ைார்ந்த ்்பாது-
வுமடமைமே வகுத்தவருள் முதன்மைோனவர். 
்ையயிேலாளராக ைட்டுைல்லாது அரசிேல் ்்பாரு-
ளாதார வரலாற்றிேல் வல்லுனராக தமலசி்றந்த ஆய-
வறிஞராக எழுத்தாளராக சிந்தமனோளராக புரட்சி-
ோளராகக் கார்ல்ைார்க்ஸ் அறிேப்்படுகி்றார். ்பல்யவறு 
தும்றகளிலும் ஏராளைான விவகாரஙகள் ்பற்றிே ஆய-
வுகமளயும் கருத்துக்கமளயும் இவர் ்வளியிட்டுள்-
ளார். இவரது ஆயவுகளும் கருத்துக்களும் ்்பாருளா-
தார ஏற்்றத்தாழ்வுகளின் அடிப்்பமடயில் வரலாற்ம்ற 
ஆயவதாகயவ அமைந்தன. ்்பாதுவுமடமைக் ்காள்-
மககளின் மூலவர்களுள் ஒருவராக கார்ல்ைார்க்ஸ் கரு-
தப்்படுகி்றார். இன்று ைார்க்ஸிேக் ்காள்மகமேப் 
பின்்பற்று்பவர்கள் உலகில் யகாடிக்கணக்காயனார் 
உள்ளனர். 

05-.05-.1818 அன்று ்ேர்ைனியில் பி்றந்தவர் கார்ல்-
ைாக்ஸ். அவரது கருத்துக்களுக்கு அக்காலத்தில் 
எதிர்ப்்பாளர்கள் ்பலர்  இருந்தனர். அதனால் ்வறுப்-
்பமடந்த ைார்க்ஸ் குடும்்பத்தினருடன் பிரான்சுக்கு 
குடி்்பேர்ந்தார். அரசிேல் ரீதிோன பிரச்சிமனகள் 
அஙகும் ்தாடர்ந்தன. அவர் நாட்மடவிட்டு யவளி-
யே்றயவண்டு்ைன பி்ரஞசு அரைாஙகம் கட்ட-
மளயிட்டது. அக்காலத்தில் ஐயராப்்பாவில் இருந்து 
்வளியேறிே அரசிேல் ஏதிலிகளுக்குரிே புகலிடைாக 
இஙகிலாந்து இருந்தது. ைார்க்ஸ் அஙகு ்ைன்று தனது 
இறுதிக்காலத்மதக் கழித்தார்.

அவர் ்ைன்்றயவமளயில் பிரைாண்டைாகக் கட்டி-
்ேழுப்்பப்்பட்ட பிரித்தானிே அருஙகாட்சிேகத்தின் 
கட்டுைான யவமலகள் நிம்றவுற்றிருந்தன. ைார்க்ஸ் 
நாள் தவ்றாது அஙகு ்ைன்று தினமும் 12 ைணியந-
ரம் அருஙகாட்சிேகத்திலிருந்த நூல்நிமலேத்தில் புத்-
தகஙகளுடன் யநரத்மதச்  ்ைலவழித்தார். அதுயவ 
அவரது ஆராயச்சிக்களைாகவும் இருந்தது. 40 வருட-
காலம் அஙகிருந்த    நூல்கமளப் ்படித்து ஆராயச்சி 
்ையது  மூலதனம்| என்்ற நூமல எழுதினார். அந்த 
நூலின் முதல் ்தாகுதி 1867ல் ்வளிவந்தது. கார்ல்-
ைாக்ஸ் 1983 ைார்ச் 14ஆம் திகதி அன்று காலைானார். 
1954ஆம் ஆண்டில் ் ்பரிே பிரித்தானிே ் ்பாதுவுமட-
மைக் கட்சியினர், ைார்க்ஸின் கல்லம்றமே அமைத்த-
னர். அதில், யலாரன்ஸ் பிராட் என்்பவரால் உருவாக்-
கப்்பட்ட ைார்க்ஸின் ைார்்பளவு சிமல உள்ளது.

இலண்டன் மஹ்கட் இடுகாட்டில் உள்ள கார்ல் 
ைாக்ஸின் கல்லம்றக்கு ைலர்ைாத்தி  அஞைலி ்ைலுத்-
தும் ைந்தர்ப்்பம் எைக்கு 2013ஆம் ஆண்டில் கிமடத்-
தது. 

(இனி அடுத்தவாரம்) 

04

சகொஞ்�ம்சிரிஙக



20 Thinakaran vaaramanjary sunday auGusT 23, 2020
2020 ஓகஸ்ட் 23 ஞாயிற்றுக்கிழமை

தமிழ் உலகிற்கும் தமிழிலக்கி உலக்கிற்கும் 
செயற்்கரிய செயல்களை புரிந்து ஒரு வழி்காட்டி-
யா்கத் தி்கழும் அறிஞர் என்று தமிழறிஞர் பலரா-
லும் பபாற்்றபபட்்ட ப்காளவ ஞானி 22.07.2020 
ல அமரர் ஆனார்.   

நீண்ட 85 ஆணடு்கள் தமிழு்டனும் தமிழ் மக்்க-
ளு்டனும் வாழ்ந்துதான் மள்றந்திருக்கின்்றார் என்-
்றாலும் அவருள்டய மள்றவால ஏற்பட்டிருக்கும் 
நிரபபபப்ட முடியாத சவற்றி்டம் தமிழுக்்கான ஒரு-
பபரிழபபப ஆகி்றது.   

தமிழின் உயிரியக்்கத்ளத வரலாற்றுப பபாக்-
கு்கபைாடும் நி்கழ்்கால மு்கங்கபைாடும் ெரியா்க 
இனங்காணபதற்கு ஞானியின் பதடுதல்கள் எழுத்-
துக்்கள் தரும் புரிதல்கள் பதளவ பதடு.... பதடு.... 
இன்னும் பதடு என்று பத்டளலபய வாழ்க்ள்கயா-
்கக் ச்காண்ட ஞானியின் வழித்த்டங்களில நூறு 
நூறு ஞானி்கள் பதான்்ற பவணடும். ஞானி அத்-
தள்கய ஒரு வீரிய வித்து... என்று இந்த சவற்றி்ட 
நிரபபலுக்்கான நம்பிக்ள்களய 2000 மாம் ஆண-
டிபலபய குறித்து ளவக்கின்்றார் ப்காயும்புத்தூர் 
பாரதியர் பல்களலக்்கழ்க ்களலத்துள்ற பபராசிர-
யர் இரா. ெந்திரபெ்கரன் அவரக்ள்.   

(இருபது நூற்்றாணடுத் தமிழ்க்்கவி ளத இருப-
தாம் நூற்்றாணடு பார்ளவ நூல அணிந்துளர)   

ப்காளவ மாவட்்டத்தின் பலல்டம் வட்்டம் பொமநூ-
ரில (அவர் மள்றந்த அபத ஜூளல முதலாம் தி்கதி) 
1937ல பி்றந்தவர் இவர் (01.07.1935)   

சபற்்றவர்்கள் ளவத்த சபயர் பழனிசொமி. 
இலக்கியத்துக்்கா்க இவர் ளவத்துக்ச்காண்ட சபயர் 
ப்காளவ ஞானி. பொமனூர் இ. பழனிசொமி 
என்னும் இயற்சபயளர வி்டவும் இவ்வுலகில நின்று 
நிளலக்கும் அள்டயாைமாகியுள்ை சபயர் ப்காளவ 
ஞானி என்பது.   

ஞானியின் தந்ளத சபயர் கிருஷ்ண ொமி. 
தாயார் மாரியம்மாள்.   

பலல்டம்; பொமனூர், ப்காம்ளப்காட்டுபபுதூர் 
்கருமத்தம்பட்டி என்று கிராமியச சூழலில வைர்ந்து 
ப்காளவயின் ்கத்பதாலிக்்கப பா்டொளல்களில 
ஆரம்பக் ்கலவி இள்டநிளலக்்கலவி என்று தமிழ்்க 
்கலவி சபற்று அண்ணாமளல பல்களலக்்கழ்கத்-
தில தமி் இலக்கியம் ்கற்்ற தமிழ்ப ப்றாைர் இவர்.   

‘நான் கிராமத்தில பி்றந்து வைர்ந்தவன். பல 
ஊர்்களின் பள்ளி்களில ்கலவி ்கற்ப்றன். தமிழில 

நான் ்கலவி ்கற்ப்றன். சதருவிலும் ஊரிலும் என்-
ளனபபபாலத் தமிழ் பபசுபவர்்களி்டமிருந்தும் 
தமிழ் ்கற்ப்றன். தாயி்டமிருந்து தமிழ் ்கற்கும் 
பபாபத அன்ளபயும் பெர்த்துத்தான் நாம் அளன-
வரும் ்கற்கின்ப்றாம்’ என்று கூறும் ஞானி ஒரு 
முபபது ஆணடு்களுக்கு பமலா்க ப்காளவயில 
தமிழ் ஆசிரியரா்கப பணியாற்றி ஓய்வுசபற்்றவர்.   

தமிழிலக்கிய வரலாற்்றாய்வு்களும், சமய்யியல 
சிந்தளன்களும் அவரின் ்கண்கள் என்்றால தமிழ் 
அவரது உயிர்.   

‘தமிழ்தான் எனக்கு உயிளரத் தந்தது. உ்றவு்க-
ளைத் தந்தது. என் ்கலவி, என் ஆளுளம என்று 
சொலலபபடுவசதலலாம் என் தமிழ் எனக்குத் 
தந்தது. எனக்குள் வள்ளுவரும் இைஙப்காவும் 
வாழ்கின்்றார்்கள் என்்றால அதற்குக் ்கார்ணமும் 
தமிழ்தான் என்று ஒரு ்கட்டுளரயில குறிக்கின்்றார் 
இவர்.   

1995ல இவருள்டய ்கட்டுளர்களின் சதாகுப-
பா்க சவளிவந்த நூல ‘தமிழன் வாழ்வும் வரலா-
றும்’ என்பது. ‘இலட்சியப பபாராளி’ என்னும் 
மக்்கள் விடுதளல இயக்்க இதழில இவர் சதா்டரா்க 
எழுதிய 12 ்கட்டுளர்கள் இளவ. இந்தக் ்கட்டுளர்க-
ளின் தளலபபுக்்கள் ஞானியின் அ்கம் நிள்றந்தத-
மிழு்ணர்வின் அள்டயாைங்கைா்க அளமகின்்றன.   

இந்தமு்கம் தமிழனின் மு்கம் என்னும் முதற் 
்கட்டுளரயிலிருந்து, தமிழன் உல்கத்திற்கு உரம்: 
உபபு: உயிர்: வரலாற்றில தமிழன்: தமிழ் வரலாற்-
றில ெமதர்மம்: திழ்ச சித்தர்்கள்: ொதி்களைக் ள்கவி-
டுபவாம் தமிழராய் இள்ணந்திடுபவாம்: தமிழ்த் 
பதசியத் திருமு்கம்: என்று தமிழுக்்கள்பைபய 
ெமூ்க வாழ்வின் உயிரியக்்கத்ளதக் ்காணும் ஆன்ம 
சவளிபபாடு இக்்கட்டுளர்கள்.   

தமிழ்த் பதசியம் என்னும் அரசியளல ்கருத்தி-
யல ரீதியா்க முன்சனடுத்துச செலலும் பநாக்கில 
இக்்கட்டுளர்கள் எழுதபபட்டுள்ைன. தமிழனின் 
சநடுங்கால வரலாற்ள்ற ஆராய்வது இக்்கட்டுளர-
்களின் பநாக்்கம் அலல. தமிழனின் இன்ள்றய 
வாழ்வு நமக்குள் சபரும் வருத்தத்ளத ஏற்படுத்து-
கி்றது. உல்கைவில சபருகிவ-
ரும் சநருக்்கடி்களுக்கிள்டயில 
தமிழன் சநாறுஙகிக்ச்காண-
டிருக்கின்்றான். வரலாற்-
றுக்குள்ளிருந்து இவளன, 
இவனது ஆற்்றல்களைத் திரட்்ட 
பவணடும். வரலாறு சநடுகிலும் 
தமிழனுக்குள் செயலபட்்ட சமய்-
யியளலத் திரட்்டபவணடும். 
தமிழன் தன்ளன உ்ணர்ந்து, 
தன்ளனத்திரட்டிக் ச்காணடு ்கடுளமயான பபாராட்-
்டத்தில ஈடுபட்்டாசலாழிய இவனுக்கு வரலாற்றில 
இ்டம் இலளல. விடுதளல இலளல இன்று உரு-
வாகிவரும் தமிழ்த்பதசியம் என்னும் அரசியலின் 
இலக்கு இதுவா்கத்தான் இருக்்கமுடியும். இத்த-
ள்கய அரசியலுக்்கான ஒருமுன்னளரபய இந்த 
்கட்டுளர்கள் என்று முன்னுளரயில எழுதுகின்்றார் 
ஞானி.   

இலண்டனிலிருந்து இ. பத்மநாப ஐயர் 1998ல 
சவளியிட்்ட இன்னுசமாரு ்காலடி என்னும் சி்றபபு-
மலரில சவளிவந்த ப்காளவ ஞானியின் ‘அ்கதி-
யாகும் தமிழன்’ ்கட்டுளரயும் பின்னிள்ணபபா்க 
பெர்க்்கபபட்டுள்ைது   

ஈழத் தமிழர்்களின் உரிளமப பபாராட்்டத்-
துக்கு குரலச்காடுக்்க ஒத்துளழபபு நலகி இயங்க 
நம்மால இயலவிலளல: சிங்கை அரசுக்கு இந்திய 
அரசு தரும் இராணுவ உதவி முதலியவற்ள்ற 
ப்கள்விக்குட்படுத்த நம்மால இயலவிலளல. தமிழ-
்கத்து அரசியலவாதி்கள் தமிழ் மக்்களின் உரிளம-
்களை ளமய அரசிய்டம் விற்றுவிட்்டார்்கள். தமிழன் 
இன்று தன்மானம் அற்்றவனா்க, தன்ளனத்தாபன 
்காத்துக் ச்காள்ை முடியாதவனா்க தமிழ்கத்தி-
பலபய அ்கதியாகி வருகின்்றான்.... என்று தமிழர் 
அரசியளல விரிவா்கப பபசும் ்கட்டுளர இது.   

தமிழ்த் பதசியம் என்பதன் முக்கியத்துவம் 
உ்ணர்ந்திருந்த ஞானியவர்்கள் அதுபற்றி நிள்றய 
எழுதியும் வந்தவர். தமிழ்த் பதசியம் என்பது 
இலலாமல தமிழர்்கைாகிய நமக்கு இனிவாழ்வு 
இலளல விடுதளல இலளல என்பளத வற்புறுத்தி-
யவர். தமிழ்கத்தில உள்ை தமிழினத்தளலவர்்கள் 
மற்றும் தமிழ் அறிஞர்்கள் பலளர ப்காளவக்கு 
அளழத்து உளரயாற்்ற ளவத்து உளர்களைப பதிவு 
செய்து ‘தமிழ் பதசியம் – பபருளர்கள்’ என்னும் 
நூளல ப்காளவ நணபர்்களு்டன் இள்ணந்து 
சவளியிட்டிருக்கின்்றார். (1997)   

இதன் சதா்டர்சசியா்க சவளிவந்த நூலதான் 
அறிஞர் கு.ெ. ஆனந்தன் அவர்்களின் அரிய 
நூலான ‘இந்தியாவில பதசிய இனச சிக்்கலும் 
தமிழ்ச பதசியமும்’ என்பது.   

சதா்டர்ந்து சவளிவந்தது ஞானியின் ‘தமிழன் – 
வாழ்வும் வரலாறும் (1999). இந்த நூளல அமரர் 
கு.ெ. ஆனந்தன் அவர்்களுக்ப்க ்காணிக்ள்கயா்கப 
பள்டத்துள்ைார் ஞானி.   

சிற்றிதழ்்களு்டன் சநருக்்கமான உ்றவுச்காண-
டிருந்தவர் ஞானி. கிராம ஊழியன் நின்றுபபான 
்காலத்தில இவர் 12 வயது பள்ளி மா்ணவபர என்-
்றாலும் அதன் இலக்கியத்தா்கமும் புதளம பவ்கமும் 
புதியவர்்களையும் பாதிக்்கபவ செய்தருந்தது. புதிய 
தளலமுள்ற: எழுத்து அஃக்: செஙச்காடி: தீக்்க-
திர்: செம்மலர்: தீவட்டி, ெதஙள்க, லயம்: விழுது, 
சமௌனம். என்று : அறுபது்கள் சதா்டக்்கம் 70 : 
80 : 90 என்றும் அதற்குப பின்னும் சவளிவந்த 
சிற்றிதழ்்களின் இயக்்கங்களு்டன் இள்ணந்திருந்-
தவர் என்்றாலும் ப்காளவக்்கவிஞர்்களின் புரட்சிக்-

குரலாய்த் தி்கழ்ந்த வானம்பாடி 
புதுக்்கவிளத இயக்்கம் மற்றும் 
வானம்பாடி இதழின் பதாற்்றம்; 
வைர்சசி ஆகியவற்றின் ளமயப-
புள்ளியா்கவும் இருந்தவர் 
ப்காளவ ஞானி.   

1990ல ‘வானம்பாடி்களின் 
இலக்கியவானம்’ என்னும் 
சபயரில வானம்பாடியின் வர-
லாற்ள்ற ஒரு நூலா்கப பதிவிட்-
டிருக்கும் வானம்பாடிக் ்கவிஞர் 
தமிழ் நா்டன் ‘ப்காளவயிலி-
ருந்த வானம்பாடி்களின் கூட்ள்ட 
்களலத்தவரும் ஞானிதான் என்-
கின்்றார்.   

‘்கவிளத உலகின் ப்கத்சிங-
கு்கள் நாம். இந்தக் பவந்கர் 
இன்னுசமாரு சபத்பராகிராட்.’ 

என்ச்றலலாம் புரட்சிக்குரல எழுபபிய வானம்பா-
டிக் குழுவினர் ஒன்றுளமயிழந்து ்களலந்துபபான 
வரலாறு பொ்கமானது.   

ஞானியின் விமர்ெனங்கைாலதான் இந்த 
உள்டவு நி்கழ்ந்தது என்று குள்ற்கண்டனர் சிலர்.   

‘தமிழ்க்்கவிளத மீணடும் பதஙகிவிட்்டது. பு்கழ் 
சபற்்ற வானம்பாடிக் ்கவிஞர்்கள் தமது முன்ளனய 
ொதளன்களை சவலல முடியாமல தமது வரலாற்-
ள்றத் தாபம ்க்டந்துசெலல முடியாமல பதஙகி நிற்-
கின்்றார்்கள். நிள்றய பநரங்களில வாழ்க்ள்கயின் 
வழிபய ்கவிளதளயப பார்க்்காமல ்கவிளதயின் 
வழிபய வாழ்க்ள்களயப பார்க்்க முயலகின்்றார்-
்கள். விரிந்த அரசியல அறிவும்; பரந்த தத்துவ 
அறிவும் ்களல இலக்கிய உ்ணர்ளவ அழித்துவி-
்டாது என்பளத இவர்்கள் நம்ப மறுக்கி்றார்கள். 
சவலவதற்குரிய தத்துவ அடிபபள்டயளயக் ்கணடு 
பிடிக்்கத் தவறியதன் மூஸ்ரீம் ்கவிளதயுலகில ஒரு 
புதிய விடிசவள்ளி பபான்்ற இயக்்கத்ளத இருட்-
்டாக்கிவிட்்டார்்கள் வானம்பாடி்கள் என்ச்றலலாம் 
பவள்வி இதழில 1974 – 75 ல சதா்டர் விமர்ெ-
னங்கள் ளவத்தவர் ப்காளவ ஞானி.   

அவருள்டய வரலாற்று ஆய்வு நூல்களில 
ஒன்்றான ‘வானம்பாடியின் ்கவிளத இயக்்கம் – 
வரலாறும் படிபபிளனயும்’ 2011ல சவளிவந்தி-
ருக்கி்றது.   

சிற்றிதழ்்களு்டன் இ்ணக்்கமும் இயக்்கமும் 
ச்காணடிருந்த ஞானி அவர்்களின் சதா்டர் உளழப-
பால சவளிவந்த சிற்றிதழ்்கைா்க   

பரிமா்ணம் – 1979 – 83   
நி்கழ் – 1988 – 96   
தமிழ் பநயம் – 1998 – 2012 ஆகியளவ சிற்-

றிதழ் வரலாற்றில பபெபப்டத்தக்்களவ.   
இவ்விதழ்்களின் ்களல இலக்கிய ெமூ்கப பண-

பாட்டுச செயற்பாடு்களுக்்கபபால நி்கழ்சவளியீ-
டு்கள்: தமிழ் பநயம் சவளியீடு்கள் என நூல்கள் 
சவளியிட்டுள்ை பதிபபுத்துள்றப பணி்கள் முக்கிய-
மானளவ்கள். குறிபபி்டத்தக்்களவ்கள்.   

அறுபது்களிலிருந்து 90 ்கள் வளரயான ஒரு 

முபபதாணடு ்காலம் ப்காளவயில தமிழாசிரியரா-
்கப பணியாற்றி ஓய்வுசபற்்றவர் ஞானி. மளனவி 
திருமதி இந்திராணி உ்டற்்கலவி ஆசிரிளய. பாரி-
வள்ைல : மாதவன் என இரணடு ம்கன்்கள்   

நீரிழிவு பநாயினால பாதிக்க்பபட்டிருந்த ஞானி 
1988ல ்கணபார்ளவயிழந்தார். ஆசிரியப பணியி-
லிருந்து ஓய்வுசபற்றுக்ச்காண்டார்   

தனது ்கணபார்ளவ இழபளப ஒரு குள்றயா்க 

எணணிக் ்கலங்கபவா ்கலவரபப்டபவா மு்டஙகிப 
பபா்கபவ இ்டமளிக்்காமல மீணச்டழவும் எழுத்துப 
பணியாற்்றவும் இலக்கியச செயற்பாடு்களில ஒரு 
உற்ொ்கத்து்டன் ஈடுப்டவும் ஆன்ம பலம்ச்காண்டவ-
ரா்கபஷே இவர் இருந்திருக்கின்்றார்.   

இந்த பலமும் உள்ளியக்்கச ெக்தியும் அவரது 
மளனவியாலும் ம்கன்மார்்கைாலும் அவருக்கு 
வழங்கபபட்்ட வரங்கள் என்பளத நாம் எளிதில 
புரிந்துச்காள்ைலாம். தமிழ்பநயம் மிகுந்த இலலம் 
அவருள்டயது.   

‘இந்த உலகில எனக்குப பிடித்த இ்டம் எதுசவ-
னக் ப்கட்்டால ஞானியின் வீடு என்பபன். ஆயிரம் 
புத்த்கங்களுக்கு நடுபவ ஆலமரச செலவன் பபால 
அவர் அமர்ந்திருக்்க எதிரிலமர்ந்து இலக்கியமும் 
வரலாறும் தத்துவமும் அரசியலும் ப்கட்டுக்ச்காண-
டிருபபதும் பபசிக்ச்காணடிருபபதும் ஒரு பபரனுப-
வம். அது எனக்கு வாய்த்திருக்கி்றது ? என்று பூரிக்-
கும் இைஙப்கா கிருஷ்ணன் பற்பல ஆ்ணடு்கள் 
எனது மாளலபநரங்கள் அளனத்தும் ஞானியின் 
வீட்டிபலபய ்கழிந்தன. என்பபான்்ற இைம் பள்டப-
பாளி்கள் மட்டுமின்றி சஜயபமா்கன்: பிபரம்: எம்.
ஜி.சுபரஷ: சு.பவணுப்காபால: எம்.ப்காபாலகிருஷ-
்ணன்: என்று அவரு்டன் உளரயா்ட வருபவர்்கள் 
ஏராைம். என்றும் எழுதுகின்்றார் (த்டம் : சபபரவரி 
2017) இளவயளனத்தும் கூ்ட பார்ளவ இழந்த 
பின்னரான அவரது மீசைழுசசிக்்கான உந்துெக்தி-
யா்க அளமகின்்றன.   

தமிழ்பநயம் சிற்றிதழ் உட்ப்ட சபரும்பாலான 
அவரது முக்கிய நூல்கள் 90 ்களுக்குப பி்றப்க 
சவளிவந்துள்ைளவயும் ்கவனத்திற்குரியது. 
ப்காளவயில இலக்கியக் கூட்்டங்கள் எஙகு்டந்தா-
லும் அவரது பிரென்னம் அஙகிருக்கும். யாராவது 
ஒரு எழுத்தாைர் அலலது ம்கன்்களில ஒருவரின் 
ள்கபபிடித்துள்ணயு்டன் வந்தமர்வதுணடு.   

ஞானம் பபார் இலக்கியச சி்றபபிதழ் சவளியீட்டு 
விழாவுக்கும் வந்தது்டன் அவ்விதழ்பற்றிய ஒரு 
அருளமயான விமர்ெனக் குறிபளபயும் புதுபபு-
னல என்னும் சிற்்றதழில பதிவிட்டிருக்கின்்றார். 
பார்ளவயற்்ற நிளலயிலம் ஆள்ளவத்து வாசிதது 
ஆள்ளவத்து எழுதி சவளியிடுவசதன்னும் அவரு-
ள்டய இலக்கிய ஆர்வமும் அர்பபணிபபும் ம்கத்தா-
னளவ வியபபளிபபளவ.   

நவீன நா்ட்க இயக்்கங்களு்டனும் ்கணிெ-
மான சதா்டர்பு்களைக் ச்காணடிருந்தவர் அவர். 
ப்காளவயில நள்டசபற்்ற ்கலந்துளரயா்டல்களில 
ஞானியும் ்கலந்து சி்றபபித்தளத பதிவிடுகின்்றார் 
பபராசிரியர் சமௌனகுரு.   

2013 டிெம்பரில ப்காளவயில விஷணுபுரம் 
விருது விழா நள்டசபற்்றது. நான் தில்கரு்டன் விழா 
மண்டபத்துக்குள் நுளழந்ததும் என்ளனக்கூட்டிக்-
ச்காணடுபபாய் பமள்டயில இருத்தி்கச்காண்டார்்கள். 
இளைஞர் ஒருவரின் ள்கபபற்்றலு்டன் ஞானி உள் 
நுளழகின்்றார். பமள்டயில இருந்த எனக்கு மி்கத 
சதளிவா்கத் சதரிந்த அருங்காட்சியது. அவர் உள் 
நுளழந்ததுபம அமர்ந்திருபபபார் எழுந்துநின்று 
வ்ணக்்கம் சதரிவிக்கின்்றனர். பமள்டயில நின்்ற 
ஒருசிலர் இ்றஙகி ஓடிபபபாய் அவளரக் ள்கபபிடித்-
துக் கூட்டி வந்து முன்வரிளெயில அமர்த்துகின்்ற-
னர். எழுத்தாைர்்கள் எழுந்து நிற்பதும் வ்ணஙகி 
அமர்வதும் சதா்டர்கி்றது. ப்கமராவும் தானுமா்க 
நணபர் தில்கராஜ் பமள்ட ஓரத்தில சுறுசுறுபபு்டன் 
நிற்கின்்றார்.   

‘ஞானி உங்களைத்தான் பதடுகின்்றார்’ என்று 
ஒருவர் ஓடிவந்து என்னி்டம் கூறுகின்்றார். அவர் 
யாசரன்று எனக்குச ெரியா்க நிளனவிலளல என்-
்றாலும் அது ஜீவாவா்கபவா. எழுத்து பாதிபப்க 
உரிளமயாைர் அமரர் பவ. அசலக்்ா்கபவா இருக்-
்கலாம். இ்றஙகி ஓடி வந்த என்ளன ஆ்றத்தழுவி 
பாராட்டும் வாழ்த்துக்்களும் கூறிய தரு்ணம் எனது 
இலக்கிய வாழ்வின் ம்றக்்கமுடியாத தரு்ணம்!   

தமிழிலக்கிய ஆய்விலும்; செயற்பாடு்களிலும் 
அவரது அளரநூற்்றாணடு ்காலப பணி்களைக் 
ச்கௌரவிக்கும் மு்கமா்க இலக்கிய அளமபபுக்்கள் 
சில அவருக்கு விருதளித்துள்ைன. ச்கௌரவித்துள்-
ைன.   

புதுளமபபித்தன் விைக்குவிருது 1998   
்கன்டா இலக்கியத் பதாட்்டம் வழஙகும் இயலவி-

ருது 2010   
எஸ்.ஆர்.எம். பல்களலக்்கழ்கத் தமிழ்ப பபராயம் 

வழஙகும் பரிதிமாற் ்களலஞர் விருது 2013. 
பபான்்றளவ குறிபபி்டத்தக்்களவ.   

1988 லிருந்து 50க்கும் பமற்பட்்ட நூல்களை; 
வரலாறு; தி்றனாய்வு: மார்க்சியம்; பள்டபபியல 
சமய்யியல: பின் நவீனத்துவம்: ்கவிளதயியல, 
சதாகுபபு நூல்கள் எனப பலவள்கயா்க சவளியிட்-
்டவர் ஞானி.   

‘ப்ண வெதி குள்றந்த நிளலயிலும் சதா்டர்ந்து 
நூல்கை சவளியிடுகின்ப்றன். தங்களைப பபான்்ற 
சபரியவர்்களுக்கும் நணபர்்களுக்கும் நூல்கள் 
அனுபபுகின்ப்றன். நூலின் அ்டக்்க விளலயாவது 
எனக்குக் கிள்டக்்கபவணடும். நன்ச்காள்ட அனுப-
பினாலும் நலலது’ என்னும் ்கடிதத்து்டன் தனது 
நூல்களின் விளலபபட்டியளலயும் பதளவயான 
நூலுக்கு முன் ப்ணத்து்டன் எழுதுங்கள் எனக் 
்கலவித்துள்றயினர்: தமிழாசிரியர்்கள்; பல்களலக்-
்கழ்கத் தமிழ்த்துள்ற விரிவுளரயாைர்்கள்; பள்டப-
பாளி்கள் சநருக்்கமான நணபர்்களு்டன் அவர் 
சதா்டர்புச்காள்வதுணடு.   

்கண பார்ளவயிழந்து நிளலயிலும் செயலூக்்கத்-
து்டன் இயஙகிய அவர் உயிருக்கு உயிரான தனது 
மளனவிளய 2012 ல இழந்தபபாது மீணடும் 
தனிளமயானார். அதிலிருந்தும் மீணச்டழுந்தார்.   

அவருள்ட ்கட்புலன் அதிநுட்பமானது செவிபபு-
லன் அதிதீவிரமானது.   

செவ்வியல பநாக்கில ெங்க இலக்கியம்   
இந்திய தத்துவத்தில பிரசசிளன்கள்   
்கலலும் முள்ளும் ்கவிளத்களும்   
மார்க்சியமும் மனித விடுதளலயும்   
பபான்்ற எட்டுக்கும் அதி்கமான நூல்கள் 2012 

க்குப பிகு சவளிவந்தளவ.   
்க்டவுள் மறுபபாைர் ஞானி. என்ப்ற சபாதுவா-

்கக் ்கருதபப்ட்டாலும் ‘பக்தி இலலாமல மனிதன் 
இலளல. என்னதான் அறிவு பகுத்தறிவு என்று 
மனிதன் பபசினாலம் மனிதனுக்குள் அறிவியக்-
்கத்பதாடு உ்ணர்வியக்்கமும் இருக்்கத்தான் செய்கி-
்றது’ என்ச்றழுதியவர் அவர்.   

பநாய், மூபபு, தனிளம என்று பபாராடி தனது 
85 அ்களவயில அமரர் ஆன ஞானி அவர்்களின் 
இழபபு தமிழுலகுக்்கான பபரிழாபபப ஆகும்.     

‘ச்டயிலி மிரர்’ என்்ற ஆஙகிலச செய்தித்-
தாளில 2007ஆம் ஆணடு நான் எழுதிய 
்கட்டுளரயின் ொராம்ெம். சில ஆணடு்க-
ளுக்கு முன், ்கவிஞர் பெரன், ‘ெரிநி்கர்’ சிவ-
குமார், விக்பனஸ்வரன் பபான்்றவர்்கள் 
‘ெரிநி்கர்’ என்்ற மாற்று இதளழ Tabloid வடி-
வத்தில ச்காணடு வந்தனர். நானும் பல ்கட்-
டுளர்களை அதில எழுதியதுணடு. பின் அது 
நின்று விட்்டது. பி்றகு அது வண்ணம் நிரம்-
பிய ெஞ்சிள்கயா்க சவளிவந்தது.  அந்த ெஞ்-
சிள்கயின் இரண்டாவது இதழ் பற்றிய குறிப-
பு்கள் இஙப்க தரபபடுகின்்றன.   

அட்ள்டப ப்டத்தில, அளனத்துல்க அரசி-
யல தளலவர்்களின் ப்டங்கள் சிறிய உரு-
வங்களில ்கா்ணபபடுகின்்றன. இலஙள்க 
ஜனாதிபதியின் முழு உருவபப்டமும் இ்டம்-
சபற்றுள்ைது. உள்பை அரசியல ்கார்டூனும், 
ஈழபம்கத்தின் ்கவிளதசயான்றும் இ்டம்சபற்-
றுள்ைது.   

இலஙள்க தமிழ் மக்்களின் பிரசசிளன்கள் 
சதா்டர்பா்க ஒன்பது அரசியல ்கட்டுளர்கள் 
இ்டம்சபற்றுள்ைன.   

ஆசிரியர் தளலயங்கத்தில யுத்த நிறுத்தம் 
பவணடிக் கூ்றபபடுகி்றது. ‘ெரிநி்கர்’ ெஞ்சிள்க-
யின் முதலாவது இதழ் பற்றிய வாெ்கர்்கள் 
்கருத்து்கள் பெர்க்்கபபட்டுள்ைன. இதற்்கா்க 
இருபக்்கங்கள் ஒதுக்்கபபட்டுள்ைன. எழுதிய 
ஆசிரியரின் சபயர் குறிபபி்டாமல அரசியல 
திருகுதாைங்கள் பற்றிச சிறு்கட்டுளர்கள் எழு-
தபபட்டுள்ைன.   

‘நாெமாப பபாவான்’ என்்ற சபயரில 
சபரும்பான்ளம மபனாபாவமும், விளை-
வு்களும் பற்றிய ்கட்டுளர ஒன்று இ்டம் 
சபற்றுள்ைது. முரணபாடு்கள் சதா்டர்பா்க 
பஜ.எஸ். திஸ்்நாய்கம், ெர்வபதெ ெமூ்கம் 
பற்றி எஸ்.பி நிர்மானுஷன், ‘சுனிலா அபப-
பெ்கர, குமார் ரூபசிங்க ஆகிபயார் எழுதிய 
்கட்டுளர்களின் தமிழாக்்கம், மளலய்கத் 
தமிழர்்களின் நிளலளம பற்றி ‘இள்டயன்’ 
எழுதிய ்கட்டுளர, இலஙள்க முஸ்லிம்்கள் 
பற்றி ஷிராஹ் மு்கம்மட், சும்ணசிறி எழுதிய 
்கட்டுளரயின் தமிழாக்்கம், இலஙள்க சதா்டர்-
பா்க பிரிட்டிஷ பாராளுமன்்றத்தில இ்டம்-
சபற்்ற விவாதங்கள் பற்றிய ஜீவ்கந்தாவின் 
்கட்டுளர, துபபாக்கிச சூட்டு சதா்டர்பான பதவ 
அபிராவின் அரசியல ்கவிளத பபான்்றளவ 
இந்த இதழில உள்ைன.   

சிலருள்டய ்கவிளத, ்கட்டுளர்கள் சமன்ந-
ள்டயா்க எழுதபபட்டுள்ைன. இவற்ள்ற எழு-
தியவர்்கள் என். ்கந்தொமி, எம்.எம். நூறுல 
ஹக், ப்க. ருஷாங்கன், எம். மங்கபைஸ்வரி, 
ெங்கர், மதுசூதனன், ்காமினி வியாஙச்கா்ட 
சதாகுத்த ்கட்டுளரசயான்றும் பெர்க்்கபபட்-
டுள்ைது. லஷோந்த அத்துக் ப்காரைவின் 
்கவிளதசயான்றில தமிழாக்்கமும் இ்டம்சபற்-
றுள்ைது.   

இலஙள்கத் தமிழரின் சுயநிர்்ணயம் 
பற்றிய அபிபபிராயங்களை அபனாமா ராஜ-
்கரு்ணா, ்டபிள்யூ. எஸ். ்கரு்ணாரத்ன, வ்ண. 
மாதம்ப்கம, அ்ாஜிபதா, ஸ்ரீநாத் சபபரரா, 
கிஙஸ்லி சராட்ரிப்கா ஆகிபயார் எழுதியுள்ை-
னர்.   

எஞ்சிய பகுதியில, ்களல இலக்கியம் 
சதா்டர்பா்க எழுதபபட்்டளம என்னளன 
்கவர்ந்தன.   

்கற்ப்கம் யபொதராவின் மூன்று ்கவிளத-
்கள், நிபவதிதாவின் இரணடு ்கவிளத்கள், 
அருந்ததி, வாசுகி ஆகிபயாரின் வண்ண, 
்கறுபபு சவள்ளை ஓவியங்கள் ஆகியளவ 
ஐந்து பக்்கங்களில பிரசுரமாகியுள்ைன.   

சுதந்திர, பமானிக்்கா, அருந்ததி, ஆர்த்தி 
ஆகிபயாரின் ஓவியங்கள், இலஙள்க தமிழ் 
சபண்களின் ்கவிளத்கள் சதா்டர்பான பகுப-
பாய்வுக் ்கட்டுளரசயான்றும் சபற்றுள்ைது. 
சபணணியம் என்்ற ்கவிஞரின் ஆக்்கம் 
பற்றி ராசு தனது ்கருத்ளத சவளியிடுகி்றார்.   

இரணடு ்கவிளத பற்றியும், பவறு இரணடு 
நூல்கள் பற்றியும் குறு மதிபபீடு்களும் இ்டம்-
சபற்றுள்ைன.   

ப்காகிலா மபனந்திரன், உைவை ளவத்தி-
யத் எஸ். சிவதாஸ் பற்றி எழுதுகி்றார்.   

பஜான் எட்்காற் விப்டாமன் எழுதிய டூ 
பபாய் பற்றிய நூளல பெரன் அறிமு்கபப-
டுத்துகி்றார். ‘்டல்கம் எக்ஸ்’ என்்ற திளரபப்டம் 
பற்றி மணிதர்ஷா எழுதுகி்றார். ்கபமாஸ்பனி 
இயக்கிய ப்டம் பற்றி ஜி.ரி. ப்க தாரநாதன் 
எழுதுகி்றார்.   

இலஙள்கயர் ஒருவளர திரும்ணம் செய்த 
பாக்கிஸ்தானிய சநறியாைர் ஒருவரின் பநர்-
்கா்ணல தமிழில தரபபட்டுள்ைது. ெபீ்கா அமர் 
இதளனச, செய்துள்ைார். அபொ்க ஹந்த்கம-
வின் ‘பதப் தமிழன்’ என்்ற ப்டத்ளத ப்கதா-
ரநாதன் மதிபபீடு செய்கி்றார்.   

டி.சிவராம் பற்றி பராஹித் வாெனா எழுதிய 
்கட்டுளர ஒன்ள்றத் தமிழில ப்கதாரநாதன் 
தந்துள்ைார். ெந்திரபபாஸ் சுதா்கர் ச்காலலப-
பட்்ட ெம்பவத்ளத ்கரு்ணா்கரன் நிளனவூட்டு-
கி்றார். அன்்டன் பாலசிங்கம் பற்றி பெரனும், 
வரதர் என்்ற முதிய எழுத்தாைர் பற்றி சதளி-
வத்ளத பஜாெபபும் நிளனவு கூர்கின்்றனர். 
சிறு்களத்களின் ்களலப பள்டபபு்கள் பற்றி 
எஸ். சஜயெங்கரும் சித்திரங்கள் ெகிதம் எழு-
தியுள்ைார்.   

ஆபபிரிவில பதர்சசி சபற்்ற வாெ்கர்்களுக்-
்கா்க இந்த இதழ் தயாரிக்்கபபட்டுள்ைது.     

சரிநிகர்   

எழுத்தாளர் ஏ.எஸ்.எம். நவதாஸ், கவிஞர்! யதாழ்ப்தாணம் 
‘எழுத்தாளர் மேேன் சத ்தார்’ ப்ற்ற மூத் ேகன்!  
எழுததுலகில் மூ்தது ஆண்டுகளுக் கும்மேலதாய்  
ஏரதாளஞ் சதாதித்தார்! இலங்க வதாப�தாலிக் க்லஞர்!  
எழு்தா் து்்றயில்்ல க்், கவி்், கட்டு்ரகள்  
‘எழுத்தாளர் சந்தி்பபு – மநர்கதாணல்’, விேர்ச�ஙகள்  
்ழு்தாகதா வண்ணந்்ன் ம்ருக்கு நறகீர்ததி,  
்தாரதாட்டு்ப ப்ற்ற நவதாஸ் பேௌத்தாகி்ப ம்தாய்விட்்தார்!  
ஓரஙக நதா்கஙகள், உ்ரச்சிததி ரஙகளு்ன்,  
ஊடுருவல், ்ல எழுதி வதாப�தாலியில் குரல்பகதாடுத்தார்!  
“வீரமகசரி – சஙகேம்”, மிததிரன் வதாரேலர்-  
வதாரதாந்்ம் ‘கலதாவதா�ம் மிகச்சி்ற்ப்தாய்த ப்தாகுத்ளித்தார்!  
தூரததூர் ்லபசன்றுந் ப்தாகுதப்ழுதிச் பசய்திக்ளத  
்தாே்ஙக மளதுமின்றி்ப பிரசுரிதது ேகிழவி்ப்தார்!  
மநரம்ம்தா ்தாப்ன்்தார்! நி்பேழுதித ்தான்குவி்ப்தார்!  
நித்பே�க் கி்்ச்பசதால்வதார்.... “நதாபேழு்்ப பி்றந்்வர்கள்!”  
்மிழகததி விருந்துவருஞ் சதான்ம்றதார்கள், க்லஞர்கள்  
்ஙகுே்்ற ம்டி்பம்தாய்ச் பசல்வி கண்டு, பிர்லஙகள்  
்்ேபயல்லதாந் ்ன்�்க்கச் சீர்குணத்தால் பவன்்ற நவதாஸ்!  
சததியத்்க் கதாத்்�தால் சரிததிரேதாய் நின்்ற நவதாஸ்  
அமீர் அலி பயன் ‘ே்�யதாளும் ேறு்தி்பபும்’ கவிதப்தாகு்பபு   
அந்நிகழச்சி ்்�தப்தாகுதது அறிவி்பபுச் பசய்் நவதாஸ்  
்மிமயனு ேவர் ‘கறுத்க் மகதாடுகளில்’ கவி்டிதம்தா  
தி்ரநிலவன் நவதாஸ் நி்�வு வதாழநதாளில் ே்றக்கதாது  
புலம்ப்யர்ந்து பகதாழும்புக்கு்ப பு்ற்ப்ட்டு வந்் எ்�்ப  
்ல தி�ஙகள் உணவளிததும், ்ணஙபகதாடுததும் உ்வியவள்!  
்ல வருஷ கதாலஙகள் ேதாம்தா்ல்ப ்குதியில் நதாம்  
்க்கதது வீட்்தாரதாய்்ப ்தாசமு்ன் வதாழந்திருந்ம்தாம்!  
உளேயர்ந்து வதாடு்கயில் அறசதாக மூட்டியவன்!  
உ்ன்பி்றந்் சமகதா்ரன்ம்தால் உள்ளன்பு கதாட்டியவன்!  
கலகல்பபுக் குறும்பு நவதாஸ்! ்ககல்பபுத ப்ரியதாது!  
கதாழ்பபுணர்ச்சி, வீண் ப்ரு்ே, துளிகூ்க் கி்்யதாது!  
முழு்தாட்டு ஊர்ஙகின் மு்லதாம் நதாள்... நவதாஸின் மகதால்  
“வந்ப்ன்்� ஒரு்்்வ ்தார்ததுவிட்டுச் பசல்லுஙகள்!”  
்ழு்ழுத் குரல் கம்மிச் மசதாகதம்தா ப்திபரதாலிக்கத  
்தாேதிக்கதா து்ன் வி்ரந்ம்ன்!... நவதாஸ் நி்ல்ே கவ்ல்தான்!  
அழு்்ணதம்தாம்...! இருவருபேதான்்றதாய் நின்ம்றதார் ்்ம் பிடிதம்தாம்!  
அவர்க்கிறுதி்ப ்்ேதுவதாய் அ்ேயுபே� யதார் நி்�த்தார்?  
எழுந்ம்ன் நதான்! வி்்ப்றறுத திரும்பு்கயில் எ்�்ப்தார்த்தார்:  
“எல்லதாம் ப்தாய்! ப்தாருஙக அமீர்...!” ்ச்கயிமல கதாண்பித்தார்!  
சிமநகி்�தாம் நவதாஸ்மிகவும் மநசிக்கும் நண்்ர்களுள்  
‘சிவதாஜி’ முகத ம்தாற்றமுள சீர் க்லஞர் ‘பேௌலதா�தா’   
ே�க்கண்முன் வந்து நின்்றதார்! ‘நவதாஸுக்குச் சுகமில்்ல  
பேௌலதா�தா...!’ எ�ச் பசதான்ம�ன்! ேறுகணமே ்தா்கர் நம்  
க்லக்கேமலதா ம்தாடிவந்்தார்! கரு்ணக்கு மிக நன்றி!  
க்லஞ�ழுங கண்ணீ்ரக் க்லஞர்கள் விரல் து்்க்கும்!  
நலம்புரியும் நவதாஸ் இறுதித ்கவபல�த ்ந்துப்டுதது...?  
‘வலம்புரி’யதாம் ஆம், நேது வகவததுச் பசய்தியது!  
நதாபேழு் ந்ே்ப்றறி நவதாஸ் எழு்... நவதாஸ் ்றறி  
நதாபேழு்தா திரு்ப்துவதா? “நவதாஸுக்கதாய்... எேது துஆ!”  
“இ்ே்பப்தாழுதும்... உன் ேகளின் திருேணத்் ஆ்சயு்ன்  
எதிர்்தார்ததுக் கதாததிருந்்தாய்... இ்்ற நதாட்்ம் என்பசய்மவதாம்?  
சு்ே ே�மசதா டுயிர் பிரிமவதா...?” ்யதாள குணக் க்லஞர்கள்  
தூயகுணத ம்தானுக்கதாய் மநயே�த ம்தாம் நதாம்  
ந்ேயன்்தாய் மநசித் நல்லவன்... நம் நவதாஸுக்கு  
நன்றி்்�ச் பசய்மவதாமய நன் றி்்�ச் பசய்மவதாமே
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தமிழ் வரலாற்றியல் ஆயவறிஞரும்   
மார்க்சிய விமர்்சகருமான   

சதளிவத்ளத பஜாெப
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இதனால் தனிததனி வீடுகளின் ததமை 
குறிதது பலரும் விதந்துமைக்கதை செய்கின்-
றனர். இ.சதா.காமை சபாறுததைமை ைாடி-
வீட்டுத திட்்டதமததே ொததிேைானதாக 
கருதுகிறது. தவிை ைாடி வீடு ைரிமெகமை 
விைர்சிபபைர்களுக்கு பதிலடியும் தோைா-
கதை இருக்கிறது.   

நாஙகள் ைந்தால் ைாடி வீடுகமைத தான் 
அமைபதபாம் என்பது ைக்களுக்கு நன்றா-
கதை சதரியும். சதரிந்துசகாண்டு தான் எஙக-
ளுக்கு ைாக்களிதது ைருகின்றார்கள். எனதை 
ைாடிவீடுகமைத தான் அமைபதபாம் என 
இ.சதா.காவினர் சநஞமெ நிமிர்ததிக்கூற 
முடியும். ஆனால் சில ெஙகதிகமைத சதரிந்து 
சகாள்ளும் உரிமை ைக்களுக்கு இருக்கதை 
செய்கிறது.   

ைாடிவீட்டுததிட்்டம் நம்டமுமறக்கு ைரு-
ைாயின் அன்று ஐ.நா. வீடு ெம்பந்தைான 
ஆய்ைாைர் விதந்துமைதத குமறபாடுகள் 
கமைேபபடுைா? முக்கிேைாக ஒவசைாரு 
வீட்டுக்குைான இ்டைெதி விஸ்தரிக்கபப-
டுைா? ைைணைம்டயும் சதாழிலாளி ஒருை-
ரின் உ்டமல ைரிோமதக்காக மைக்கக் கூடிே 

அைவுக்கு இ்டைெதி இல்மல என்ற ெைாசொ-
ைம் கைனததுக்கு எடுக்கபபடுைா? இதனு்டன் 
ைலெலகூ்ட ைெதி நவீனததுை முமறயில் ஏற்-
படுததி தைபபடுைா?   

ஏழு தபர்ச காணி எந்த மூமலக்கு என்று 
ஏலதை த.மு. கூட்்டணிமே ஏைனம் செய்தது 
இ.சதா.கா. இபசபாழுது ைாடிவீ்டமைபபுக்-
காக குமறந்தபட்ெம் ஒவசைாரு வீட்டுக்கும் 
பேன் படுததபபடும் இ்டபபிைைாணம் பற்றி 
அறிந்துசகாள்ை முடியுைா?   

இமை எதமனயும் கணக்கில் எடுக்காைல் 
ஏற்கனதை ைாடிவீடுகமை நிா்ைாணிதத 
அதத முமறமைமேத தான் இனியும் பின்-
பற்றுதைாம் என பிடிைாதம் பிடிக்கும் பட்ெ 
ததில் இந்த சிவில் அமைபபுகள் சீற்றம் 
சகாள்ளுைா? ஐ.நா. ைமை அலறிபபும்டத-
துச செல்லுைா? சபாறுததிருந்துதான் பார்க்க 
தைண்டும்.   

ஆனால், ெைால்கமை ைட்டுைன்றி பிைச-
சிமனகமையும் ெைாளிக்க தைண்டிே 
நிமலயில் இைம் இைாஜாஙக அமைசெர் 
ஜீைன் சதாண்்டைான் இருக்கிறார் என்பது 
ைட்டும் இபதபாமதக்கு நிசெேம்.     

ைமலேகததில் பல கற்றறிந்தைர்கமையும் அைசிேல் பிைமுகர்க-
மையும் கமலஞர்கமையும் எழுததாைர்கமையும் கவிஞர்கமையும் 
உருைாக்கிே சபருமை இைருக்குரிேது. 1994ஆம் ஆண்டு சபாதுத 
ததர்தலில் சைற்றி சபற்று சுேநலக் தகாரிக்மககமை முன்மைக்காது 
திருைதி ெந்திரிக்கா குைாைதுஙகவின் அைசு அமைைதற்குக் மகசகா-
டுதத ைமலேக ைக்கள் முன்னணியின் தமலைைான சப. ெந்திைதெ-
கைன் திருசசெந்தூைனின் புகழ்பூதத ைாணைர்களிசலாருைர் என்பது 
குறிபபி்டததக்கது. சபரிேொமி ெந்திைதெகைன் பிற்காலததில் 2002ல் 
அமைசெைமை அமைசெைாகவும், எம். ைாைததைன் அதத அமைச-
சின் செேலாைைாகவும் க்டமைோற்றினார். 

ைமலேக எழுததுத துமறயில் க்டல் க்டந்த நாடுகளிலும் நன்கு 
சபேர் பதிததுள்ை எம். ைாைததைன், ொைல்நா்டன், மு. சிைலிங-
கம், வி.டி. தர்ைலிஙகம், பி.ைரிேதாஸ், பி. முதமதோ, ஆ. சுபபி-
ைைணிேம், மத. தனைாஜ், சி. நைைட்னம், மு. இைாைலிஙகம், தக. 
சைய்ேநாதன், சபரிேொமி தபான்றைர்கள் திருசசெந்தூைன் ைழிைந்-
தைர்கள். அைசிேல் காைணஙகளுக்காக 1965 இ.சதா.கா ைால் பழி-
ைாஙகபபட்டு திருசசெந்தூைன்  ைாததமைக்கு இ்டைாற்றம் சபற்ற-
ததாடு இதத காைணததிற்காக இை. சிைலிஙகம் தைது பதவிமேயும் 
இழந்தார்.   சதா்டர்ந்து சிைாமைத ததடிைந்த பதவிகள் ோவும் பறி-
தபாயின. இந்தப பழிைாஙகலில் நம்ைைர்களும் ெம்பந்தபபட்டிருந்-
தார்கள்.  

 எவைாறாயினும் திருசசெந்தூைன் ைாததமைக்கு ைந்தமையினால் 
ைாததமை ைாழ் தமிழ் ைக்கள் மிகப பேனம்டந்தார்கள்.   ைாததமை 
பாக்கிேம் விததிோலேததில் பணிோற்றும்தபாது கமல, இலக்கி-
ேப பம்டபபாளிகள் ைற்றும் ெமூக உணர்ைாைர்கள் பலமை உரு-
ைாக்கினார். ைாததமை தொமு, ைாததமை கார்ததிதகசு, ைலைன்பன், 
ைாததமை ைடிதைலன், எச.எச. விக்கிைைசிஙக, எஸ். கிருஷணன் 
தபான்தறார் குறிபபி்டததக்கைர்கள்.  

படிதததாம், பட்்டம் சபற்தறாம் என ெமூகததிலிருந்து ஒதுஙகிவி-
்டாது ெமூக தைம்பாடு தநாக்கியும் கமல, இலக்கிேம், கல்வி ைறுை-
லர்சசிக்கும் சிறந்த பணிோற்றி சபருமை சபற்றைர் திருசசெந்தூைன். 
இைர் தபான்றைர்களும்டே ெமூக, கமல, இலக்கிேப பணிகமை 
விரிைாக ஆைாய்ந்து அைற்மறப பாைாட்டுைததாடு அைற்மற 
எவைாறு முன்தனாடிோக சகாள்ைலாம் என்பது பற்றி அைைது 
ைாணைர்களும் ைமலேக கற்றறிைாைர்களும் சிந்திக்க தைண்டும். 
இதுதை நாம் அைருக்குச செய்யும் அஞெலிோகும்.  

வீைதகெரி ந்டாததிே முதலாைது சிறுகமத தபாட்டியில் எஸ். திருச-
செந்தூைன் எழுதிே ‘நடுக்க்டலில்'  என்ற சிறுகமதமே வீைதகெரி 
(17.02.1963) இதழில் பிைசுைம் செய்தததாடு ைமலேக சிறுகமதகள் 
என்றால் திருசசெந்தூைனின் நடுக்க்டலில் ைாதிரி இருக்க தைண்டும் 
என்று குறிபபிட்டிருந்தது.  

சென்மன கிறிஸ்தை கல்லூரியில் படிக்கும்தபாதத கமத, கட்டுமை 
எழுதுைதில் ஆர்ைம் காட்டி ைந்த இைர்  அறிஞர்  மு. ைைதைாெனின் 
நூல்கள் தன்மன சபரிதும் கைர்ந்துள்ைன என்று கூறுைது ைழக்கம் 
கல்லூரியில்  சைளிைந்த ‘இந்து இமைஞன்’ பததிரிமகயில் ஆசிரி-
ேைாக பணிோற்றிேைர். ‘ததயிமல ததாட்்டததிதல' என்ற இைைது 
முதலாைது சிறுகமத அதில் பிைசுைைானது. சென்மன பல்கமலக்கழ-
கஙகளுக்கு இம்டயில் நம்டசபற்ற கவிமத தபாட்டிகளில் இைண்டு 
முதல் பரிசுகமை சபற்று சகாண்்டார்.  

திருசசெந்தூைனின் ைமறவின்  பின்னர் சதாழிற்ெஙகைாதியும் 
ைமலேக எழுததாைருைாகிே சிதைைா எழுதிே கட்டுமையில் பின்ை-
ருைாறு குறிபபிடுகிறார்.  சுேவிைம்பைஙகமை நாடி தமலமைகமைக் 
கட்டிபபிடிததுக் சகாண்டிருந்தைர்கதை திருசசெந்தூைன் தபான்றைர்-
கமைப பழிைாஙகினார்கள். அதன் மூலம் எழுசசி சபற்ற ெமூகததின் 
ைாரிசுகள் பழிைாஙகபபட்்டனர். இை. சிைலிஙகமும் திருசசெந்தூை-
னும் தமிழகம் செல்லுமுன் அனுபவிதத தைதமனகள், தொதமன-
கள் அமனததும் தைாெைான தாக்கதமதயும் அறிவுத ததக்கதமதயும் 
ைமலேகததில் ஏற்படுததிேது.  

ெமூகம் ொர்ந்த கமல, இலக்கிே கலாொைத துமறகளில் முததிமை 
பதிதத அருமைோன அறிஞர்கமை ைமலேகம் இழந்தது. இதற்-
சகல்லாம் காைணைானைர்கள் தஙகமை இனஙகாட்டிக் சகாள்ைா-
விட்்டாலும் ைமலேகம் அைர்கமை இனஙகண்டு அம்டோைமிட்-
டுள்ைது.  

வீைதகெரியு்டன் இமணந்து ைமலநாட்டு எழுததாைர் ந்டாததிே 
மூன்றாைது ைமலேக சிறுகமத தபாட்டியில் நடுைர்கைால் ஒருை-
ைாக பணோற்றிேைரும் தற்தபாது ைமலநாட்டு எழுததாைர் ைன்றத-
தின் - தமலைருைான  சதளிைதமத எஸ். தஜாெப  தமிழ்நாடு சென்றி-
ருந்ததபாது தகாததகிரி திருசசெந்தூைனின் ெைாதிக்கு ைலர் அஞெலி 
செலுததிேததாடு கன்டாவில் இருந்து சைளிைரும் ‘தாய் வீடு’ பததி-
ரிக்மகயில் (சபபைைரி 2014)  ைமலேக இலக்கிேம் ைறக்கமுடிோத 
ைனிதர்  அைைர்  திருசசெந்தூைன்   தனது கருததுக்கமை பதிவு செய்-
துள்ைார்.   

இந்த தமலைர்கள் விட்டுச சென்ற  ஓர் அறிவு நதியின் ஓட்்டதமத 
சகடுததுவி்டாைல் இருக்க எதிர்கால இைம் ெமுதாேம் முன்ைை-
தைண்டும்.   

மலைநாட்டு எழுத்ாளர்... (08ஆம் பக்கத சதா்டர்)

ஆட்சியிலிருக்கும் அரசு,... (11ஆம் பக்கத சதா்டர்)

இ.த்ா.கா.வும் அ்ன் மாடி வீட்டுத... (08ஆம் பக்கத சதா்டர்)

நைது நாட்டில் பாதுகாபமப உறுதிபபடுததுைது நல்லது அது 
ஸ்திைைாக இருக்க தைண்டும். பேஙகைைாதிகள் திட்்டஙகமை 
ஒரு நாளிதலா ஒருைாைததிதலா, ஒரு ைாதததிதலா செய்திருக்க 
முடிோது. 

பாதுகாபபுத தைபபினர் எஙகமை பாதுகாக்க தைண்டும். அைர் -
கள் திறம்ப்டச செேற்ப்டாததால் எவைைவு உயிர்சதெதம். எவை -
ைவு ெனஙகள் ைன உமழசெதலாடு ைாழ்கிறார்கள்? எததமனதபர் 
அஙகவீனர்கைாக ைாழ்கிறார்கள்? இமை சதா்டர்பாக பாதிக்கப -
பட்த்டாருக்கு அைசு உதை தைண்டும்  

ைட்்டக்கைபபு ைாைட்்டததில் இேஙகிைந்த க்டற்சதாழில் கூட் -
டுததாபனதமத மூடி இைண்டு ைரு்டஙகைாகிறது. இமதத திறந்து 
இமைஞர்களுக்கு தைமலைாய்பபு ைழஙக தைண்டும்.  

ைட்்டக்கைபபு படுைான்கமையில் ஆசிரிேர்களுக்கான பற் -
றாக்குமற காலம் காலைாக இருந்து ைருகிறது உன்னிசமெப 
பா்டொமல கணித ஆசிரிேரின்றி ைரு்டக்கணக்காக இேஙகுகி -
றது. இது நிைர்ததி செய்ேபப்ட தைண்டும் இபபடி எததமனதோ 
இருக்கின்றன..  

அைசு சபரிேசபரிே திட்்டஙகமை செய்ே தைண்டும் எனது 
தைமல ொதாைண தைமலதான், ஆைால் ைன நிம்ைதி தருகிறது. 
ைட்்டக்கைபபுக்கு உல்லாெப பேணிகள் அதிகைவில் ைருகிறார்கள். 
உல்லாெபேணததுமறமே ைட்்டக்கைபபில் விஸ்தரிக்க தைண்டும். 
அதனால் நல்ல ைருைானம் கிம்டபபததாடு அதனகருக்கு சதாழில் 
ைாய்பபு ைழஙக முடியும். இமைதான் அைசு செய்ே தைண்டிே பணி-
ோகும்.  

அடுதததாக ைாகனஙகமை திருததுதல், சைல்டிங செய்தல் 
தபான்ற பல தைபபட்்ட தைமலகமைச செய்யும் ”சிததா” மைச ெந்-
திக்க முடிந்தது. அைர் கூறுமகயில்,  

நான் ஒரு கைாஜ்மஜ ந்டாததி ைருகிதறன், ைருைானம் ைருகிறது. 
சதாழிலாைர்களின் எண்ணிக்மகக்கு எற்ப அது அதிகரிக்கவில்மல. 
ஏததா காலதமத ஓட்டுகிதறாம். புதிே ஸ்திைைான அைசு ததான்றியி-
ருக்கிறது. 

அமத ைைதைற்கிதறாம். ைட்்டக்கைபபு ைாைட்்டததின் ெகல 
ைைஙகமையும் அது அபிவிருததி செய்ே தைண்டும். இஙகு பிைதா-
னைான சதாழில் மீன்பிடியும், விைொேமுைாகும், அமையிைண்ம்ட-
யும் அபிவிருததி செய்தாதல அதனகருக்க சதாழில்ைாய்பமப ைழங-
கிவி்டலாம்.  

தமிழ் ைக்களின் அடிபபம்டபபிைசெமனகமை முடிந்தைமை அைசு 
தீர்ததுவி்ட தைண்டும். மூக்கு இருக்கு ைட்டும் ெளி இருக்கும் என்-
பார்கள். அதததபால் இந்தப பிைசெமன இருந்து சகாண்த்ட இருக்கி-
றது. இதற்கு முற்றுபபள்ளிமே அைசுதான் மைக்க தைண்டும்.  

இமைஞர்களுக்கும் யுைதிகளுக்கும் சதாழில்ைாய்பமப ைழஙக 
பற்பல சதாழிற்ொமலகமை உருைாக்கதைண்டும் இன்னுமின்னும் 
அதிக எண்ணிக்மகயில் ஆம்டதசதாழிற்ொமலகமை உருைாக்கி 
இமைஞர்களுக்கும் ேைதிகளுக்கும் உமழபபுக்கு ைழிகாட்்ட 
தைண்டும். கல்முமன பிைததெ செேலகததிற்குரிே அந்தஸ்தமத 
சகாடுததால் அதனகரின் ைாய் அம்டபட்டுவிடும் இமத அைசு 
விமைைாகச செய்ே தைண்டும்.  

பா்டொமலகளிலும், அைெ அலுைலகஙகளிலும் இருக்கின்ற 
ஊழல்கமை தடுதது நிறுதத தைண்டும். முமறதக்டான நிேைனங-
கமை ைததுச செய்ே தைண்டும்.  

அைசு ஆைம்பிதத விட்டுததிட்்டஙகள் அமைகுமறோக இருக்கின்-
றன அைற்மற விமைைாக நிமறதைற்ற தைண்டும். ைக்களுக்கு 
ைானிேம் ைழஙகுைதில் அைசு பாைபட்ெம் காட்்டக் கூ்டாது. அதற்-
சகன நிமலோன சகாள்மகமே அது ைகுததுக் சகாள்ை தைண்டும் 
என்றார்.    

டைர்  ைன்ற அைஙக ைண்்டபம் 
இலஙமக நா்டகக் கமலக்கான 

ைததிே நிமலேைாக  விைஙகுகின்றது. 
இவைைஙக ைன்றம் நா்டகக் கமலஞர்-
கமையும் நா்டக கமலமேயும்  ஊக்-
குவிக்கும் தநாக்கததில் செேற்பட்டு 
ைருகின்ற அைஙகஸ்தாபனைாகும்.

இவைரு்டம்  ஏற்பட்்ட நாட்டின் 
அொதாைண சூழல் காைணைாக கமல-
ஞர்களும் கமலகளும் பாரிேை-
வில்  பாதிக்கபபட்டு இருக்கின்றன. 
சபாதுைாக நா்டகக் கமலஞர்களுக்கு 
நா்டகம் நடிபபதற்கு  ைாய்பதப இல்-
லாைல் இருந்தது. நா்டகக் கமலஞர்-
கள் நா்டகம் தைம்டதேற்றுைதன் 
ஊ்டாகதை  தைது ைாழ்ைாதாைதமத 
ந்டததிச செல்பைர்கள், இன்றும் 
அவைாறான நிமலயிதலதே இருந்து 
சகாண்டு இருக்கின்றார்கள். சகாைனா-
வின் பின்னர் கமலஞர்களின்  ைாழ்-
ைாதாைம் பாதிக்கபபட்டு இருந்தது. 
இதனால் நா்டகக் கமலயும் பாதிக்-
கபபட்டு  இருந்தது. நா்டகக் கமல-
மேயும் நா்டகக் கமலஞர்கமையும் 
தைம்படுததும் தநாக்கததில்  நா்டக 
விழாவிமன ஏற்பாடு செய்துள்ைது 
இந்நிறுைனம். இந்திோவில் நம்ட-
சபறும் 'பாை ைஙக ைதகாஸ்ெைம்' 
தபால் இலஙமகயில் நா்டக ைதகாற்-
ெைம் யூமல ைாதம் ஆைம்பிக்கபபட்-
டுள்ைது. இம்  ைதகாற்ெைததில் குறு 
நா்டகம் ைற்றும் நீண்்ட நா்டகம், 
சிறுைர் நா்டகம் என்ற  ைமகயில் நா்ட-
கஙகமை தைம்ட ஏற்றுைதற்கு தீர்ைா-
னிக்கபபட்டு சிஙகை நா்டகஙகள் 
தைம்ட ஏற்றபபட்டு ைருகின்-
றன. இந்த  ைமகயில் தமிழ் 
நா்டகஙகமை தைம்ட 
ஏ ற் று ை த ற் க ா ன 
ைாய்பபு ைருகின்ற 
செப்டம்பர்  ைாதம் 
16 ஆம் திகதி 
முதல் ஒட்த்டாபா 
05 ஆம் திகதி 
ைமை   இருக்-
கின்றது. இது  
ச த ா ்ட ர் ப ா ன 
கலந்துமைோ்டல் 
17.08.2020 அன்று 
்டைர் ைண்்டப 
அைஙக ைன்ற  காரி-
ேலாேததில் ைதிேம் 
1 ைணிக்கு நம்டசபற்-
றது. இதில் சகாழும்பு 
ைற்றும்  ோழ்பபாணததில் 
இருந்து பல கமலஞர்கள் 
கலந்து சகாண்டிருந்தனர். ்டைர்  
நிதிேததின் பணிபபாைர் ெமப உறுப-
பினர் ஹாசிம் உைர் முன்னிநிமலயில், 
்டைர்  ைண்்டப அைஙக ைன்றததின் 
பணிபபாைர் நாேகம் ்டக்ைஸ் சிறிைர்-
தன தமலமையில் இக்கலந்துமைோ-
்டல்  நம்டசபற்றது.   இதமன பிைதிபப-
ணிபபாைர் (தமிழ் நா்டக அபிவிருததி) 
கலாநிதி ெண்முக ெர்ைா  சஜேபபிைகாஷ 
ஒழுஙகு படுததியிருந்தார். இக் கலந்து-

மைோ்டலில்  சகாழும்பு ைற்றும்  ோழ்ப-
பாணததுக் கமலஞர்கள் பலர் கலந்து 
சகாண்டிருந்தனர். ைந்திருந்த கமல-
ஞர்கள் தமிழ் நா்டக விழா ந்டததுைது 
சதா்டர்பான தஙகைது கருததுக்கமை 
முன்மைததிருந்தார்கள். சபாதுைாக  
நா்டக தோரிபபுக்கு என்று ஒரு குறிப-

பிட்்ட சதாமக செலைாகும். 
இது டிக்கட்  விற்பமன 

மூலம் நா்டக இேக்குனர்-
கள் ெரி செய்து சகாள்ை 
தைண்டும்.

தைலும்  ோழ்பபா-
ணததில் இருந்து ைரு-
கின்ற நா்டகஙகளுக்கு 
அ க் க ம ல ஞ ர் க ள் 
சகாழும்புக்கு  ைரும் 
தபாக்குைைதது செலவு 
ைற்றும் சகாழும்பில் 

தஙகுமி்டம் ைெதிகமை 
்டைர்  அைஙக ைன்றம் 

சபாறுபதபற்றுக்சகாள் -
ளும் என்னும் தநாக்கு்டன் 

இவவிழா நம்டசபற  இருக்கின்-
றது. சகாழும்பில் ைாதாதைததா, 

இைஙதகா, கிருொந்,  நஜுமுடீன், 
ஜுமனதீன், சைாழிைாணன், பிைதீப, 
செல்ைைாஜ், கமலச செல்ைன்,  ்டக்ைஸ், 
தலாகநாதன், சுபாஷினி தபான்தறார்க-
ளும் ோழ்பபாணததில் இருந்து சீலன்  
ைற்றும் தர்ைலிஙகம் தபான்றைர்களும் 
தஙகளும்டே நா்டகஙகமை தைம்டதேற்-
றுைதற்கு த தோைாக இருக்கின்றார்கள் 
என்று சதரிவிததார்கள். ்டைர் ைன்ற 
அைஙக ைண்்டபம்  ோழ்பபாணம், 

ைட்்டக்கைபபு ைற்றும் சகாழும்பு 
என்று பார்க்காைல் இலஙமகயில்  
உள்ை அமனதது கமலஞர்களுக்கும் 
இவவிழா சதா்டர்பாக சபாது அறிவித-
தல்  சகாடுததிருந்தது. அதன் படி 17. 
08.202 அன்று பஙகு பற்றிே கமலஞர்-
களின்  தகைல்களின் படி இவவிழா 
நம்டசபறுகின்றது. இததமிழ்  நா்டகம் 
ைைர்சசி சபற நா்டகக் கமலஞர்கள் ைட்-
டும்தபாதாது. 

தமிழ் ைக்களும் இமணே  தைண்டும்.  
நா்டகம் பார்க்க பார்மைோைர்கள் ததமை. 
தமிழ் நா்டகம் பார்க்க  தமலநகரில் ைட்டு-
ைன்றி இலஙமகயில் இருந்தும் ஏமனே 
பிைததெஙகளில் இருந்தும்  ைக்கள் ைை-
தைண்டும். பா்டொமல ைாணைர்கள், 
பல்கமலக்கழக ைாணைர்கள் பல்கமலக்-
கழக  விரிவுமைோைர்கள், பா்டொமல 
ஆசிரிேர்கள் ைற்றும் தமிழ் ஆர்ைலர்கள் 
நா்டகம்  பார்க்க ைைதைண்டும். அதற்கு 
ஊக்கைளிக்க தைண்டும். தைம்ட நா்டகக்-
கமலமே  ைைர்க்க தைண்டும். இவைாறு 
பிைதிபபணிபபாைர் (தமிழ் நா்டக அபிவி-
ருததி) கலாநிதி ெண்முக ெர்ைா  சஜேபபி-
ைகாஷ சதரிவிததார்.

நாடக கலைஞரகளுககான 
டவர மணடப அரஙக மன்றம் 
நடத்தும் நாடக விழா -2020

கக.ஈஸ்வரலிஙகம்...

,yq;ifg; ghuhSkd;wk;
ntw;wplq;fs;

ghuhSkd;w nrayhsu; ehafj;jpd; gzpahl;nlhFjpapy; 

epyTk; fPo;fhZk; gjtpfSf;F rpwe;j clyhNuhf;fpaKk; 

kw;Wk; ey;nyhOf;fKk; cila ,yq;if gpui[fsplkpUe;J 

tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

1. gpujp ,izg;G nghwpapayhsu;

2. `d;rhl; mwpf;ifahsu;

3. Fsp&l;b> Fspu;rhjdj; njhopy;El;gtpayhsu;

tpz;zg;gq;fis miog;gjw;fhd ,e;j mwptpj;jy; 2020Mk; 

Mz;L Mf];l; khjk; 21Mk; jpfjpa tu;j;jkhdpapy; 

gpuRupf;fg;gl;Ls;sJ. me;j tu;j;jkhdp mwptpj;jypy; 

jug;gl;Ls;s Fwpj;j khjpupg;gbtj;jpw;F mika 

jahupf;fg;gl;L G+uzg;gLj;jg;gl;l tpz;zg;gq;fs; 2020Mk; 

Mz;L nrg;lk;gu; khjk; 04Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;du; 

'ghuhSkd;w nrayhsu; ehafk;> ,yq;ifg; ghuhSkd;wk;> 

= [atu;j;jdGu Nfhl;Nl" vDk; Kftupf;F te;jilAk; 

tz;zk; gjpT jghypy; mDg;gp itf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 

tpz;zg;gpf;fg;gLk; gjtp tpz;zg;gk; jhq;fp tUk; fbj 

ciwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; Fwpg;gplg;gLjy; 

Ntz;Lk;. Fwpj;j ,e;j mwptpj;jy; njhlu;ghd tpguq;fis 

www.parliament.lk vDk; ,izaj;jsj;jpypUe;Jk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;.

ghuhSkd;w nrayhsu; ehafk;

,yq;if ghuhSkd;wk; 

= [atu;j;jdGu Nfhl;Nl

2020Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 23Mk; jpfjp

tHj;jf mikr;R

$l;LwT nkhj;j tpw;gidj; jhgdk;
rNjhrtpdhy; ,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

rpwpa mstpyhd 140 mhprp jahhpf;Fk; 

,ae;jpuq;fis Nfs;tpNfhhp tpw;gid nra;jy;

(Korean Donyan AMIS - Single phase)
Nkw;gb mhprp jahhpf;Fk; ,ae;jpuq;fis rNjhr nkfyk; fsQ;rpa tshfj;jpy; 
2020.08.24 Kjy; 2020.09.11Mk; jpfjp tiu mur mYtyf Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.00 Kjy; gp.g 3.00 tiu guPl;rpj;Jg; ghHf;fyhk; mj;Jld; Fwpj;j Nfs;tp 
tpz;zg;gq;fis fhrhshplk; kPsspf;fg;glhj &gh 1000.00 kw;Wk; kPsspf;fg;gLk; 
&gh 5>000.00 I nrYj;jpa gpd;G ngWifg; gphptpy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.

Nfs;tp tpz;zg;gq;fs; 2020.09.14k; jpfjp 14.00 kzpf;F Kd; ,yf;fk; 20 
Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; Ntz;Lk;. mj;Jld; mt;Ntisapy; tpz;zg;gjhhp 
my;yJ mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l gpujpepjpnahUtUf;F rKfkspf;fyhk; 
Nkyjpf jfty;fs; kw;Wk; ghprPypg;gjw;F fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij 
mioAq;fs;.

jpU. b. [P. vk; re;jd - 071-4420427

,Wjpj; jPHkhdk; Nfs;tpr; rigf;F chpaJ

jiytH>
ngWiff; FO
$l;LwT nkhj;j tpw;gidj; jhgdk;
,y. 27> nthf;N\hy; tPjp>
nfhOk;G 02.
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mwptpj;jy;
JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw;Wiw mikr;R

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw;Wiw mikr;ru; nfsut Nuh`pj mNgFztu;jd mtu;fspd; 
MNyhrid kw;Wk; topfhl;lYf;F mika ,t;tikr;R kw;Wk; mjd; fPOs;s 
epWtdq;fshd ,yq;if JiwKf mjpfhurig, ,yq;if fg;gy; $l;Lj;jhgdk; kw;Wk; 
tu;j;jf kw;Wk; fg;gy; nrayfk; Mfpa epWtdq;fspd; ngau;fis ghtpj;J 
eilngWfpd;w epjp kw;Wk; gy;NtW Coy;fs; njhlu;ghd rk;gtq;fs; Vw;gLtjid 
jLf;Fk; Nehf;fpy; mt;thwhd tplaq;fs; njhlu;ghd jfty;fis mwptpg;gjw;F 
fPo;tUk; njhiyNgrp ,yf;fq;fSld; njhlu;G nfhs;s KbAnkd;gij mwpaj;jUfpd;Nwd;.

gjtp epWtdk; njh. ,y

rpNu\;l cjtpr; nrayhsu;
JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw;Wiw 
mikr;R

011-2323258

gzpg;ghsu; 
(Nrit toq;fy;)

,yq;if JiwKf mjpfhurig 011-2324096

cjtpg; nghJ Kfhikahsu; 
(kdpj tsk;) 

,yq;if fg;gy; $l;Lj;jhgdk; 011-2394624

rl;l mYtyfu; tu;j;jf kw;Wk; fg;gy; nrayfk; 011-2449236

nrayhsH

JiwKfq;fs; kw;Wk; fg;gw;Jiw mikr;R

,yq;if rdehaf Nrhrypr FbauR murhq;fk;

efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;Gj;Jiw mikr;R

nfhOk;G efu kPSUthf;f nraw;wpl;lj;jpw;fhd gq;fspg;G – AIIB

gjtp ntw;wplq;fs; - nraw;wpl;l gzpg;ghsh; - 01

Fiwe;j tUkhdKila r%fq;fs; tPlikg;G epyguq;fis Nkk;gLj;jy; kw;Wk; fhzpg; ghtidia 
tpidj;jpwikAld; nfhOk;gpy; Nkk;gLj;Jtjw;fhf 2011 Mk; Mz;by; efu kPSUthf;f nraw;wpl;lkhdJ 
Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,r;nraw;wpl;lj;jpd; Nehf;fkhdJ 50>000 kypTs;s tPLfis eph;khzpg;gJld; kPz;Lk; ngw;Wf; 
nfhz;l fhzpia kPsgptpUj;jp nra;tjhFk;. nfhOk;G efu kPSUthf;fy; nraw;wpl;lj;jpw;fhd gq;fspg;gpd; 
(SCURP) fPo; j Vrpad; cl;fl;likg;G KjyPl;L tq;fpahdJ (AIIB) nfhOk;G khefuj;jpy; 5>500 tPl;L myFfis 
eph;khzpf;fTk; fhzp mgptpUj;jpf;fhfTk; fld; epjpaplnyhd;iw toq;Ftjd; ;%yk; Nkw;$wg;gl;Ls;s 
Kd;ndLj;Jr; nry;tjw;fhd jdJ gq;fspg;ig toq;Ffpd;wJ. SCURP  ,d; nkhj;j MFnrythdJ 280 
kpy;ypad; m.I.nlhyh; vd;gJld; mjpy; AIIB 200 kpy;ypad; m.I.nlhyiu toq;Ffpd;wJ. ,r;nraw;wpl;lkhdJ 
efu mgptpUj;jp> fiuNahu ghJfhg;G> fopT mfw;wy; kw;Wk; r%f Rj;jpfhpg;G Mfpatw;wpw;fhd ,uh[hq;f 
mikr;rpdhy; nraw;gLj;jg;gLtJld; efu mgptpUj;jp mjpfhurigapdhy; mKy; elhj;jg;gLfpd;wJ. 

nraw;wpl;l gzpg;ghsh; gjtpia epug;Gtjw;fhf jifikAk; mDgtKKs;s ,yq;ifg; gpui[fsplkpUe;J 
tpz;zg;gq;fs; Nfhug;gLfpd;wd.

01/ 2019  vd;w Kfhikj;Jt Rw;wwpf;ifapd; gpufhuk; gpv]; kl;lk; 1>5 Mk;; kl;lq;fSf;fhdJ. 
(fPNoAs;s 1> 2 my;yJ 3 Mk; kl;lq;fSf;fhdJ)

1)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l chpj;jhd Jiwapy; ntw;wpfukhf g+h;j;jp 
nra;ag;gl;l gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W.

 my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
jifiknahd;W.

 my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtfnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l ,ize;j mq;fj;Jtnkhd;W 
/ epfuhd njhopy;rhh; jifik.

 mj;Jld; 

  Mff; Fiwe;jJ 16 tUl epUthf kl;lj;jpy; 16 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtKk; mjpy; 8 
tUlq;fs; rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpypUj;jy; Ntz;Lk;. 

2)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l chpj;jhd Jiwapy; ntw;wpfukhf g+h;j;jp 
nra;ag;gl;l gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W.

 my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
jifiknahd;W.

 my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtfnkhd;wpypUe;J ngwg;gl;l ,ize;j mq;fj;Jtnkhd;W 
/ epfuhd njhopy;rhh; jifik.

 mj;Jld;

  chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; epWtfj;jpypUe;J ngw;Wf;; nfhz;l $l;LU /  gl;lak; 
ngw;w mq;fj;Jtk; my;yJ epfuhd njhopy;rhh; jifik my;yJ chpj;jhd Jiwapy; gl;lk; ngw;w gpd; 
gl;lg;gpd; gl;lk;.

 mj;Jld;

  Mff; Fiwe;jJ epUthf kl;lj;jpy; 14 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtKk; mjpy; 7 tUlq;fs; 
rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpypUj;jy; Ntz;Lk;. 

3)  gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l chpj;jhd Jiwapy; ntw;wpfukhf g+h;j;jp 
nra;ag;gl;l gl;ljhhpg; gl;lnkhd;W.

 my;yJ

  chpj;jhd Jiwapy; epfuhd jifiknad gy;fiyf;fof khdpaq;fs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l 
jifiknahd;W.

 kw;Wk;

 chpj;jhd Jiwapy; gl;lg;gpd; ngw;w gl;lnkhd;W.

 mj;Jld;

  $l;LU /  gl;lak;;;;;;;;;;;;;;; ngw;w mq;fj;Jtk; my;yJ chpj;jhd Jiwapy; mq;fPfhpf;fg;gl;l njhopy;rhh; 
epWtfj;jpypUe;J ngw;w epfuhd njhopy;rhh; jifiknahd;W.

 mj;Jld;

  Mff; Fiwe;jJ epUthf kl;lj;jpy; 12 tUl gl;lg;gpd; jifikg;gl;l mDgtKk; mjpy; 6 tUlq;fs; 
rpNu\;l Kfhikj;Jt kl;lj;jpypUj;jy; Ntz;Lk;. 

rk;gs msTj;;jpl;lk; kw;Wk; nghJthd epge;jidfs;:

2019.03.15 Mk; jpfjpaplg;gl;l 01/ 2019 vd;w ,yf;fj;ijAila Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;if kw;Wk; Vida 
chpj;jhd Kfhikj;Jt Nritfs; Rw;wwpf;iffspd; mbg;gilapy; rk;gsq;fs; toq;fg;gLk;. tpz;zg;gjhhpfs; 
,yq;ifg; gpui[fshfTk; 64 tajpw;F Nkw;glhkYk; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 

Nritapd; epajpfs; kw;Wk; epge;jidfs;:

2019 khh;r; 15 Mk; jpfjpAk; 01 / 2019 vd;w ,yf;fKKila Kfhikj;Jt Nrit Rw;wwpf;ifapd; 2.3.3 vd;w 
cgthrfq;fSf;fikthf murhq;f Copah;fs; Ml;Nrh;f;fg;gLthh;fs; vd;gJld; murhq;f Nritf;F ntspNa 
cs;sth;fs; xg;ge;j mbg;gilapy; Nrh;j;Jf; nfhs;sg;gLthh;fs;. epakdq;fs; Muk;gj;jpy; xU tUl fhyg;gFjpf;F 
xg;ge;j mbg;gilapy; miktJld; mNgl;rfhpd; nraw;ghl;bd; mbg;gilapy; tUle;NjhWk; GJg;gpf;fg;glyhk;. 

njhpT nra;Ak; Kiwik:

jifikfs; kw;Wk; mDgt mbg;gilapy; njhpT nra;ag;gl;l tpz;zg;gjhhpfs; Neh;Kfg;ghPl;irnahd;wpw;F 
miof;fg;gLthh;fs;.

tpz;zg;gq;fs;:

mNgl;rfh;fs; jifikfspd; KOikahd tpguq;fs; kw;Wk; mDgtk; kw;Wk; njhiyNgrp ,yf;fq;fs; kw;Wk; 
kpd;dQ;ry; Kfthp Mfpad mlq;fyhd tpz;zg;gj;ij xU V-4 msthd jhspy; jahhpf;FkhW Nfl;;;Lf; 
nfhs;sg;gLfpd;wdH;. tpz;zg;gkhdJ 2020 nrg;lk;gh; 07 Mk; jpfjpad;W my;yJ mjw;F Kd;duhf fpilf;Fk; 
tifapy; gpd;tUk; Kfthpf;F gjpTj; jghypy; mDg;gg;gly; Ntz;Lk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. jghYiwapd; ,lJ gf;f Nky; %iyapy; 
~~nraw;wpl;l gzpg;ghsh; gjtpf;fhd tpz;zg;gk; - SCURP”  vd;w nrhw;fs; vOjg;gly; Ntz;Lk;. mur / $l;LU 
JiwapYs;s tpz;zg;gjhhpfs; mth;fspd; tpz;zg;gq;fis chpj;jhd mikg;Gf;fspd; chpj;jhd jiyikf@
lhfNt mDg;Gjy; Ntz;Lnkd;gJld;> fPNoAs;s Kfthpf;F NeubahfNt Kd;gpujpnahd;iwAk; mDg;Gjy; 
Ntz;Lk;. 

nrayhsh;>
efu mgptpUj;jp kw;Wk; tPlikg;Gj;Jiw mikr;R>
17 Mk; khb>
~~R`_Ugha||>
gj;juKy;y.

rpWePuf Nehapdhy; 

ghjpf;fg;gl;Ls;s 

xUtUf;F ~O| 
FUjp tifiar; 

NrHe;j xU rpWePufk; 

Njitg;gLfpwJ. 

toq;f 

tpUg;gKs;stHfs; 

jaT nra;J 

gpd;tUk; njhiyNgrp 

,yf;fj;ijj; 

njhlHGnfhs;sTk;. 

0760038280

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk;
ntspthhpg; gl;lg;gbg;Gf;fs; kw;Wk; 

njhopy;rhH fw;iffs;epiyak; (CEDPL)

ntspthupg; gl;lg;gbg;GfSf;F 
khzth;fis ,izj;Jf; nfhs;sy; - 2016 / 2017

tpahghu epHthfkhzp (nghJ)
tHj;jfkhzp (nghJ)

njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fof ntspthupg; gl;lg;gbg;Gf;fs; kw;Wk; njhopy;rhh; fw;iffs; 

epiyaj;jpdhy; NkNy Fwpg;gplg;gl;l gbg;GfSf;F ntspthup khztHfis gjpT 

nra;tjw;fhd tpz;zg;gk; 14.09.2020 tiu Vw;Wf;nfhs;sg;gLk;. 

Mff; Fiwe;j jifikfs;

01.  f.ngh.j. (c/j) guPl;irapy; xNu mkh;tpy; mq;fPfhpf;fg;gl;l %d;W ghlq;fspy; 

(2018Mk; Mz;L my;yJ mjw;F Ke;jpa guPl;ir) Mff; Fiwe;j rpj;jpfSld; 

nghJr; rhjhuzg; ghPl;irapy; (General Common Test) Fiwe;jgl;rk; 30% 
Gs;spfisg; ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;. mj;Jld; f.ngh.j. (rh/j) guPl;irapy; 

fzpjk;> jkpo; cl;gl MW ghlq;fspy; ,uz;L mkh;Tf;F Nkw;glhj tifapy; 

rpj;jpaile;jpUj;jy; Ntz;Lk;.

my;yJ

02.  murpdhy; mq;fPfhpf;fg;gl;l epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; fzf;fpay; cau; Njrpa 

bg;Nshkh juk; (II) my;yJ Kfhikj;Jt cau; Njrpa bg;Nshkh juk; (II)

my;yJ

03.  ,yq;if njhopEl;gf; fy;Y}upapdhy; toq;fg;gLk; Njrpa tzpf rhd;wpjo; 

ghlnewp (,uz;L tUl ghlnewp)

my;yJ

04.  ,yq;if njhopEl;g fy;Y}upapdhy; toq;fg;gLk; my;yJ fy;tp mikr;rpd; Nkyjpf 

fw;if epWtdj;jpdhy; toq;fg;gLk; tzpfj;jpy; fzf;Fg; gjpthsu;fSf;fhd 

cau; rhd;wpjo; 

my;yJ

05.  fy;tpg; nghJj;juhju rhjhuz juj;Jld; CIMA Stage – II, my;yJ Chartered (CASL) 
Stage – II my;yJ AAT ,Wjpg;guPl;irapy; rpj;jpaile;jpUj;jy;

my;yJ

06.  ,yq;ifj; njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofj;jpd; %jitapdhy; mq;fPfhpf;fg;gLk; 

Vida jifikfs;.

Fwpg;G:  fw;ifnewp jkpo; nkhop %yk; eilngWk;. mj;Jld;> 24.02.2019Mk; jpfjpa 

tpsk;guj;jpw;F mika Nkw;gb fw;if newpf;F tpz;zg;gpj;jth;fs; kPz;Lk; 

tpz;zg;gpf;f Ntz;ba mtrpakpy;iy.

Nkyjpf jfty;fSf;F gy;fiyf;fof ,izaj;jskhd www.seu.ac.lk I ghh;f;fTk;

gjpthsH

,yq;if njd;fpof;Fg; gy;fiyf;fofk; 

23.08.2020

tHj;jf mikr;R

$l;LwT nkhj;j tpw;gidj; jhgdk;

$l;LwT nkhj;j tpw;gidj; jhgdj;jpw;F chpa fPo;f;fhZk; mYtyf tshfj;ij thlif mbg;gilapy; 
ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Nfs;tpfs; Nfhug;gLfpd;wd.

njhlH 
,y.

,lk;
r.m. 
msT

01. 274> = [atHjdGu tPjp> uh[fphpa 508

02. 165> rq;fuh[ khtj;ij nfhOk;G - 10 - fl;bl ,y - 01 1>560

 - fl;bl ,y - 02 4>977

 - fl;bl ,y - 03 6>400

 - fl;bl ,y - 04 223.44

 - fl;bl ,y - 05 90.44

 - fl;bl ,y - 06 130

 - fl;bl ,y - 07 3>450.6

03. 160> rNjhr fsQ;rpa fl;blj; njhFjp> khspfhtj;j> nfhOk;G-10 - fl;bl ,y - 01 2>190

 - fl;bl ,y - 02 117

 - fl;bl ,y - 03 100

04 595> rNjhr fsQ;rpa fl;blj; njhFjp> ePHnfhOk;G tPjp> ntypru 286

fhrhshplk; kPsspf;fg;glhj &-1000.00 fl;lzj;ijr; nrYj;jp ngWifg; gphptpy; Nfs;tp tpz;zg;gq;fisg; ngw;Wf; 
nfhs;syhk;. Nfs;tpfis rkHg;gpf;Fk; NghJ &. 10>000.00 kPsspf;fg;gLk; Nfs;tp itg;nghd;iw 2020.09.11 K.g. 
10.00 ,w;F Kd; nrYj;Jjy; Ntz;Lk;.

Nfs;tp tpz;zg;gq;fis 2020.09.11k; jpfjp e.g. 12.00 kzpf;F Kd; ,y 01 vDk; Nfs;tpg; ngl;bapy; cs;sply; 
Ntz;Lk; mj;Jld; mt;NtisapNyNa tpiykDf;fs; jpwf;fg;gLk;. mt;Ntisapy; tpz;zg;gjhhpf;F my;yJ 
mtuJ mjpfhukspf;fg;gl;l xU gpujpepjpf;F rKfkspf;fyhk;. 

mYtyf tshfj;ij ghprPypg;gjw;F 2020.08.24 Kjy; 2020.09.10k; jpfjp tiu mur mYtyf Ntiy ehl;fspy; 
K.g. 9.00 Kjy; gp.g. 3.00 tiu KbAk;. Nkyjpf jfty;fs; kw;Wk; mYtyf tshfj;ij ghprPypg;gjw;F 
fPo;f;fhZk; njhiyNgrp ,yf;fj;ij mioAq;fs;.

 jpU. MH.vk;. jp]hehaf;f (gpuNjr ghpNrhjfH) 071-4952323 ,Wjpj; jPHkhdk; Nfs;tpr; rigf;F chpaJ.

jiytH>
ngWiff; FO>
$l;LwT nkhj;j tpw;gidj; jhgdk;
,y. 27> nthf;N\hy; tPjp>
nfhOk;G - 02.

thlif mbg;gilapy; mYtyf tshfj;ij 

toq;Ftjw;fhd tpiykDf; Nfhuy;
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குறளமுதம் : குறளமுதம் : 
மறந்தும் பிறன்கேடு சூழறகே சூழின   
அறசூழும் சூழந்்தவன ்கேடு.   

த்தளிவுரை :  பிறனுக்குக் ககட்மடைத் தரும் தீய 
செயலகமை ஒருவன் ைறந்தும் எண்ணக்கூடைாது. 
எணணினால, எணணியவனுக்குக் ககடு விமையு-
ைாறு அறம் எணணும்.   
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இவ்வார 
மழலை

கேஷ்னாஸ்ரீ
்மோகேனகுமோர்−ைோதிகேோ

பஸ்ஸரை, லுனுகேரை.

தபயர்   ...........................................................

வகுப்பு  ...........................................................

போடசோரை தபயர் ...........................................................

போடசோரை முகேவரி ...........................................................

  ...........................................................

..............................         ...........................................

மோணவரின தபயர் 

இடமிருந்து வைம் 
1.  ஒருவர் ைற்சறாருவருடைன் சதாமைதூரத்-

தில இருந்தபடிகய உமரயாடை உதவுகின்ற 
ொதனம். 

7.  இனிப்புச் சுமவ நிமறந்த உ்ணவுப் பணடைம். 
10.  சவணணிறமும், செந்நிறமும் சகாணடை 

அழகிய ைைர். குைம் கபான்ற நீர்நிமைகளில 
வைரும் தாவரம். 

15.  ைைரில அலலிகமைத் தாங்கும் பகுதி இது. 
18.   இருள் ைமறந்து சபாழுது புைர்ந்ததும் வரு-

கின்ற கவமை. 
24.  இது குழந்மத.  

்மலிருந்து கீழ
2. குழந்மதகள் கபசும் இனிய சைாழி.
 (தமைகீழான சொல)
4.  பணமடைக்காை அரெ குடும்பத்துப் சபணக-

ளும், செலவந்தப் சபணகளும் இந்த ஆபர-
்ணத்மத காலில அணிந்து சகாணடைதாக இைக்-
கியங்கள் கூறுகின்றன. 

5.  பறமவகளின் வசிப்பிடைம்.
10.  இராைாய்ணம் வடித்த இவன், கவிஞர்களில 

ெக்கரவர்த்தி.
16.   ககாழியில இது ஆண இனம். 
 (தமைகீழான சொல)
20.   முமையூட்டிகள், நகருயிரிகள் கபான்ற பிரா-

ணிகளில கா்ணக்கூடிய நீைைான அங்கம். 
 (தமைகீழான சொல)

இடமிருந்து வைம்

1. சகாகரானா 6. கண்ணகி      11. பால   13. துமை 
17. தவில         20. வாயக்கால     

்மலிருந்து கீழ
1. சகாமடை   3. கனா     4. ை்ணல    7. பாண 
10. கிமை    13. வாத்து 15. தரு       17. கால 
18. வில
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விரடகேள்

மு்தைோம் பரிசு
ெ. ெஞ்ஜனா,

தரம் 11,  ைட்/விஷ்ணு ைகா வித்தியாையம்,
வந்தாறுமூமை.

இைணடோம் பரிசு
எம்.ஆர். மெட்,
தரம் 11 D, க/ அஸ்்ஹர் கதசிய பாடைொமை,
அக்குறம்ண,கணடி.  

மூனறோம் பரிசு
எம்.என். அஸ்ரி,
தரம் 11(ஆங்கிைம்) 
கக/ைா/ொஹிரா கதசியக்கலலூரி,
ைாவனலை. 

1.ை. ருத்ராமிகா,
தரம் 08, ைட்/பட்/சபரிய கலைாறு ைத்திய 

கலலூரி, சபரிய கலைாறு, கலைாறு. 

2.பாத்திைா சீைா காசிம்,
தரம் 05,  ைா/அல மினா ஆரம்பப் பாடைொமை,
எலகடுவ, உக்குவமை.

3.ரவீந்திரன்  ெபரீென்,

தரம் 03, ைட்/பட்/குருைணசவளி கனிஷ்டை வித்-
தியாையம், களுவாஞசிக்குடி. 

4.்ஹ. பாத்திைா திஹ்னியா,
தரம் 3 B, அக்/ஆயிஷா ைகளிர் கலலூரி,
அக்கமரப்பற்று. 

5.ஸீனத்துல இஸ்ைா இலயாஸ்,
தரம் 3 C, களு/அல. பஹ்றியா ை.க.,
சதாட்டைவத்மத, பா்ணந்துமற.
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சிறுவர் உலகம்
தினகரன் வோரமஞ்சரி 
த.ெ�.இல.834. ெகோழும்பு

�ோரோட்டு ெ�றுப�ோர்

குறுக்ெகழுத்துப் ப�ோட்டி இல. 284
�ரிசு ெ�றுப�ோர்

வகுப்போசிரியர் / தபற்றோர் ரகேதயோப்பம்
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'சகாகரானாவுக்கு எதிராக 
ஒன்றிம்ணகவாம்'  எனும் 
சதானிப்சபாருளில நமடை-
சபற்ற ெர்வகதெ ஓவியப் 
கபாட்டியில ொய தினகர் 
சகைசிகன் சவற்றி சபற்றுள்-
ைார். 

இந்திய கைாச்ொர உறவுக-
ளுக்கான கவுன்சில (ICCR)  

2020 ஏப்ரலில கபாட்டிக்கான விண்ணப்பங்கள் 
ககாரப்பட்டிருந்தன.  உைகம் முழுவதிலுமிருந்து 
8,000  இற்கும் கைற்பட்கடைார்    இப்கபாட்டியில  
பங்குபற்றியிருந்தனர்.   

   இந்தியாவின் வார்லிஆர்ட் (பழங்குடி கமை 
வடிவத்தால  ஈர்க்கப்பட்டை அவரது கமை பாரம்-
பரிய ைற்றும் ெைகாை கூறுகளின் அழகிய  கமை-
யாகும்) (Folk Art of India) நடைத்தப்பட்டை  இந்த 
ஓவியப் கபாட்டியில    சதஹிவமை எல.பி.எப் 
அகடைமி ைா்ணவன் ொய தினகர் சகைசிகன் சவற்-
றியாைராக சதரிவு செயயப்பட்டுள்ைார்.  

ொய தினகர்  தனது தந்மதயான இைங்மகயின் 
சிறந்த ஓவியர்களில    ஒருவரான ராமையா சகைசி-
கனிடைமிருந்து ஓவியக் கமையின் நுணுக்கங்கமை 
கற்றுக் சகாணடிருக்கிறார்.    

தற்கபாது உைகம் முழுவதும் பரவியுள்ை 
சகாகரானா சதாற்றுகநாய கார்ணைாக இந்தியா-
விற்கு செலை முடியாத நிமையில கடைந்த ்ஜுமை 
22ம் திகதி சகாழும்பிலுள்ை இந்திய உயர்ஸ்தானி-
கராையத்தின் கைாொரப் பிரிவான சுவாமி விகவ-
கானந்தர் கைாொர மையம் ொய ைற்றும் அவரது 

சபற்கறார்கமைப் பாராட்டி-
யதுடைன் ICCR (இைங்மக) 
இயக்குநர் டைாக்டைர் கரவந்த் 
விக்ரம் சிங்கினால செலவன் 
ொய தினகருக்கு சராக்கப் 
பரிசும், பாராட்டுக் கடிதமும் 
வழங்கப்பட்டைமை குறிப்பி-
டைத்தக்கது. 

எம்.எப்.எம். போத்திமோ ரிப்கேோ,   
தரம் 11, சைா/ஸ்ரீெணமுகா தமிழ் ைகா 
வித்தியாையம், சைானராகமை.   

உைக ைக்கள் அமனவரும் ஒழுக்கைாகவும், அன்பும் கரும்ணகயாடும், அவர-
வர் கடைமைகமை தவறாைல செயவகதாடு, பிறருக்கும் உதவும் ஈமக எனும் சிறந்த 
பணகபாடு வாழகவணடுசைனில, உைகம் முழுதும் கலவி, சுகாதாரம், சபாருைாதா-
ரம், அரசியல கபான்ற அமனத்து துமறகளிலும் ைக்கள் நைம் நாடும் சிறந்த பணபு-
மடைய சிந்தமனயாைர்கள் வழிநடைத்தும் உயர்ந்த அரொங்கம் அமைந்தால ைட்டுகை 
முடியும்!   

ஏசனனில அப்கபாதுதான் ைக்கள் நிமறவான வாழ்க்மக வாழமுடியும். ைக்களி-
டைம் பற்றாக்குமற, சபாறாமை, பறித்துண்ணல கபான்ற தீய கு்ணம் நீங்கி கைற்-
சொன்ன நற்கு்ணங்கள் அமனத்தும் சவளிப்படும்.   

்சோ. வி்னோஜ்குமோர்,   
த்தோழில்நுடப பீடம்,   

யோழ. பல்கேரைககேழகேம்,   
கிளித�ோச்சி.   

சிறுவர் சிநதனைக்கு...! 
அறிஞர்களின் நிர்வா்கம்   

ஒரு கேோடடில் 
குைங்கு வசித்து வந்்தது. 

அந்்த கேோடடின �டுப் பகுதி-
யில் ஆறு ஒனறு ஓடிகதகேோண-

டிருந்்தது. ஆறறின கேரையில் ஒரு 
�ோவல் மைம் நினறது. அதில் இருந்்த 
�ோவல் பழங்கேரைத் தினறு குைங்கு 
உயிர் வோழந்து வந்்தது.   

அககேோடடின ஒரு பகுதியில் தபரிய 
ஆறு ஒனறு ஓடியது. அந்்த ஆறறில் 
எப்்போது்ம நீர் தபருகதகேடுத்து 
ஓடும். ஆறறிறகு மறுபககேத்தில் 
இருககும் கேோடு மிகேவும் தசழிப்போ-
கேக கேோணப்படட்தோல் அங்கு ்போய் 
போர்ககே ்வணடும் எனறு குைங்-
கிறகு ஆரச ஏறபடடது. ஆனோல் 
குைங்கிறகு அந்்த ஆறரறக 
கேடந்து ்போகே பயமோகே இருந்்தது.   

ஒரு�ோள் ஆறறில் இருந்்த 
மு்தரை ஒனறு �ோவல் பழம் 
தினறு தகேோணடிருந்்த குைங்-
ரகேப் போர்த்து ‘�ோவல் பழம் 

மிகேவும் ருசியோகே உள்ை்தோ?’ 
எனக ்கேடடது.   

குைங்கும் "மு்தரையோ்ை..! 
உமககும் சிை �ோவல் பழம் 
பறித்துத் ்தருகி்றன. சோப்-
பிடடுப் போருங்கேள்” எனறு 
�ோவல் பழங்கேள் சிைவறரற 
பறித்து ஆறறில் வோரயப் 
பிைந்துக தகேோணடிருந்்த 
மு்தரையின வோயில் 
்போடடது. மு்தரையும் 
பழத்ர்த ருசித்து சோப்பிட-
டது. அவறரறச் சோப்பிடட 
மு்தரை இந்்த சுரவயோன 
பழங்கேரை உணணும் குைங்-
கின ஈைல் மிகேவும் ருசியோகே 
இருககும் என எணணியது. 
அ்தனோல் மு்தரை குைங்-
குடன �ணபனோகேப் பழகி 
அ்தன ஈைரை உணண திடடம் 
்போடடது.   

"குைங்கேோ்ை, நீர் எனககு 
�ல்ை பழங்கேரை ்தந்து என 
பசிரய தீர்த்தீர். உமககு �ோன 
ஏதும் உபகேோ-

ைம் தசய்யைோம் 
எனறு ்யோசிககின்றன" 
எனறு கூறியது. அத்துடன ஆறறின 
மறறக கேரையில் �ல்ை பழ மைங்கேள் 
பழுத்து த்தோங்குகினறன. நீர் அங்கு 
தசனறோல் அப் பழங்கேரை நீயும் 
உணடு எனககும் ்தைைோம் அல்ைவோ 
எனறது.   

அ்தறகு குைங்கு எனககும் அக-
கேோடரடப் போர்ககே ்வணடும் எனறு 
பை �ோைோகே ஆரச இருககு ஆனோல் 
எனககு இந்்த ஆறரறக கேடந்து ்போகே 
பயமோகே இருககிறது எனறது.   

அ்தரனக ்கேடட மு்தரை �ோன 
இருககும் ்போது நீ ஏன பயப்பட 
்வணடும். இப்்போ்்த எனது முதுகில் 
ஏறி இரு. �ோன உனரன அககேரை-
யில் ்சர்த்து விடுகின்றன எனறது.   

வஞச எணணம் தகேோணட மு்தரை-
யின அனபு வோர்த்ர்தரய �ம்பிய 
குைங்கும் மு்தரையின முதுகின மீது 

்தோவி ஏறி உடகேோந்்தது.   
்தனது ஆரசரய நிரற்வறற 

இது்தோன ்தருணம் எனறு எணிய 
மு்தரை குைங்ரகே �டு ஆறறுககு 
தகேோணடு தசனறு அங்்கே குைங்கின 
ஈைரை சோப்பிட இருககும் ்தனது 
ஆரசரயச் குைங்கிறகு தசோனனது. 
அப்்போது குைங்கு ப்தடடமரடயோது.   

அப்படியோ! நீ அர்த மு்தலில் 
தசோல்ைவில்ரை்ய எனறு கூறி 
நீரில் �ரனந்து ஈைல் பழு்தோகி விடும் 
என எணணி ்தோன 

்தனது 
ஈைரை 
எடுத்து மைககி-
ரையில் ரவத்துவிடடு 
வந்துவிடட்தோகே கூறி; எனரன 
திரும்ப மைத்்தடிககு தகேோணடு 
தசல். �ோன அர்த எடுத்து 
மோடடிக தகேோணடு வருகி-
்றன எனறு சம்யோசி்தமோகே 
கூறியது.   

மு்தரையும் ்யோசிககேோது, 
குைங்கு உணரம தசோல்வ-
்தோகே எணணிக தகேோணடு 
அர்த திரும்ப மைத்திறகு 
அரழத்து வந்்தது. ்வகேமோகே 
மைத்தில் ஏறிய குைங்கு.."முட-
டோள் மு்தரை்ய. ஈைரை உடலி-
லிருந்து கேழடடி மோடட முடியுமோ? 

உனரன �ம்பிய எனரன 
ஏமோறறிவிடடோ்ய. நியோயமோ?" 
எனறு ்கேடடது. மு்தரையும் 
ஏமோந்து திரும்பியது.   

�ோமும் யோரையும் உடன 
�ம்பககூடோது. அவர்கேள் �ல்-
ைவர்கேைோ..தகேடடவர்கேைோ என 
�டபு தகேோள்ளுமுன போர்ககே 
்வணடும்.   

வி்னோ மதிவ்தனி,   
லுனுகேரை.  

முதலையும் குரங்கும்

சர்வதேச ஓவியப் த�ோட்டியில்  
வ்வற்றியீட்டிய இலங்கை 
மோண்வன் சோய் தினகைர

'க�ொர�ொனொவுக்கு 
எதி�ொ� 

ஒன்றிணைர�ொம்'  



க�ொர�ொனொ வை�ஸ் க�ொற்று அரே� 
விவையொட்டு வீ�ர�ளின் உடற் �குதியிலும், 
விவையொட்டு நுணுக�ங�ளிலும் பின்ன-
வடவை ஏற்்படுத்தியுளைது. சுமொர ஆறு மொ� 
�ொலமொ� வீ�ர�ள �னிவமயில் விவையொட்-
டுப் ்பயிற்சி�ளிலும், உடற் ்பயிற்சி�ளிலும் ஈடு-
்பட்டொலும் அைர�ள ஒரு அணி என்்ற ரீதியில் 
ஒரு குழுைொ� ்பயிற்சி�ளில் ஈடு்பட்டு �மது 
தி்றவம�வை ைைரத்துக க�ொளை�ற்கு �டந� 
ஆறு மொ� �ொலமொ� வீ�ர�ளுககு சந�ரப்்பம் 
கிவடக�வில்வல.

ரமலும் இவைருடம் உல�க கிண்ணத் 
க�ொடர ஒத்திவைக�ப்்பட்டுளை�ொல் அரே� 
கிரிகக�ட் வீ�ர�ளின் எதிர�ொலம் ர�ளவிககு-
றியொகியுளைது.

அந� ைவ�யில் சரைர�ச வீ�ர�ைொன 
்பொகிஸ்�ொனின் சுவைப் மலிக, கமொைம்மட் 
ைொபிஸ், ரமற்கிநதித் தீவு�ளின் கிறிஸ் 
ர�யில், டுவையின் பி�ொரைொ, க�ன்-
னொபிரிக� வீ�ர ்பப் டு பிகைஸி, 
இம்�ொன் �ொஹிர அவைணியின் 
ஓயவை அறிவித்� பின் மீணடும் 
ரி/20 உல�க கிண்ணத் க�ொடரில் 
விவையொட எதிர்பொரத்திருந� அதி�டி 
வீ�ர ஏ. பி. டிவிலியரஸ், நியூசிலொந-
தின் ர�ொஸ் வடலர, இநதிய 
அணியின் மர�ந�� 
சிங ரடொனி இலஙவ�-
யின் லசித் மலிங� 
ஆகிரயொர இம்முவ்ற 
ே வ ட க ்ப ்ற வி ருந � 
ரி/20 உல�க 
கிண்ணத் க�ொடரு-
டன் ஓயவை அறி-
விக� இருந� 
சிர�ஷட வீ�ர�-
ைொைர. இதில் 
ம ர �ந தி � 
சிங ரடொனி 
மட்டுரம இதுைவ� �னது ஓயவை உத்திரயொ�-
பூரைமொ� அறிவித்துளைொர.

இலஙவ� அணியின் ரி/20 அணியின் 
�வலைர லசித் மலிங� இவைருடம் சரைர�ச 
கிரிகக�ட் உலகுககு விவட க�ொடுக�க �ொத்-
திருந�ொர. ஆனொல் அது இவைருடம் வ�கூ-
டவில்வல. எனரை அடுத்� ைருடம் ைவ� 
அைர �ொத்திருக� ரைணடியுளைது. அைரின் 
உடற் �குதி அ�ற்கு இடமளிககுமொ எனவும் 
�ற்ர்பொது ர�ளவிகயழுநதுளைது. ஆனொல் 
அடுத்� மொ�ம் ேவடக்ப்றவுளை ஐ. பி. எல். 
க�ொடரில் மலிங� மும்வ்ப அணிககு விவை-
யொடவுளை�ொல் அைர ்பயிற்சி�ளில் ஈடு்பட்டு 
�னது உடற் �குதிவயயும், விவையொட்டு தி்ற-
வமவயயும் ரமம்்படுத்திக க�ொளை முடியும். 
ஆனொல் அது அடுத்� ைருடம் ேவடக்பறும் 

உல�க கிண்ணப் ர்பொட்டி ைவ� நீடிககுமொ 
என்்பது சநர��ரம.

இைர மட்டுமல்ல இலஙவ� அணி வீ�ர-
�ள �டந� ேொன்கு மொ�ங�ைொ� ர்பொட்-
டி�ளில் ஈடு்படொவிட்டொலும் க�ொர�ொனொ 

முடக�த்தின் பின் �ட்டம் �ட்டமொ� ்பயிற்-
சி�ளில் ஈடு்பட்டிருந-

�னர. அ�னொல் 
அ ை ர � ளின் 
உ ட ற் � கு தி யி ல் 
க்பரி�ொ� ்பொதிப்-
புக�ள ஏற்்பட-
வில்வல என 
அ ண வ ம யி ல் 
அைர�ள மு�ல்-
��க கிரிகக�ட் 
ர்பொட்டி�ளில் 
விவையொடிய -
�ன் மூலம் 

க�ளிைொ -
கி -

யுளைது. இது 
�டந� ேொன்கு 
ம ொ � ங � ை ொ � 
இலஙவ� வீ�ர�-
ளுககு கிவடத்� 
உத்ரை�மொகும். 
�டந� �ொலங�ளில் மு�ல் ��ப் ர்பொட்டி�வை 
ேடத்துைத்துைதில் வீ�ர�ளிவடரயயும் கிரிக-
க�ட் அதி�ொரி�ளிவடரயயும் க�ொர�ொனொ 
க�ொற்று �ொ�்ணமொ� ைொ�ப் பி�திைொ�ங�ள 
இருந�ொலும் இறுதியில் ேடத்துைது எனத் 
தீரமொனித்�து சி்றந� முடிைொகும். இலஙவ� 
அணிககு சரைர�ச ர்பொட்டி�ள இல்லொ� இநநி-
வலயில் க�ொடரநதும் மு�ல்��ப் ர்பொட்டி�வை 
ேடத்துைது வீ�ர�ளின் உடற் �குதிவயயும், 
விவையொட்டு ரி�த்வ�யும் ர்ப்ண உ�வி-
யொ� இருககும் என இலஙவ� அணியின் 

முன்னணி வீ�ர�ள �ருதுகின்்றனர. ்பல 
மொ�ங�ளின் பின் மு�ல் ��க கிரிக-
க�ட் ேவடக்பறுை�ொல் ர�சிய வீ�ர-
�ள மிகுந� ஆரைத்துடன் �லநது 
க�ொணடு சி்றப்்பொ� விவையொட்டி 
ைருகின்்றனர. கமத்தியூஸ், சொன�, 
குசல் கமணடிஸ், �னஞசய டி 
சில்ைொ ர்பொன்்ற சிர�ஷட வீ�ர-

�ள ச�ங�வை விைொசி 
ைருகின்்றனர. ரமலும் 
இ ப் ர ்ப ொ ட் டி � ளி ல் 
விவையொடும் வீ�ர-
�ளுககு க�ொடுப்-

்ப ன வு � ளு ம் 
கிவடப்்ப�ொல் 
க்பொருைொ�ொ� 
ரீதியில் அவ-

வீ � ர � ளு க கு 
உ�வியொ� உள-

ை�ொ�வும் சில வீ�ர�ள 
�ருத்துத் க��விககின்்றனர. 
இது மு�ல் ��ப் ர்பொட்டியொ-

னொலும் ஐ. சி. சி. யின் சு�ொ�ொ� நி்பந�வன�-
ளுககு உட்்பட்ரட இப்ர்பொட்டி�ள ேவடக்பறுை-
வ�க �ொ்ணககூடிய�ொ�வுளைது.

க�ொர�ொனொ �ொக�த்�ொல் �சி�ர�ள இல்லொ� 
வம�ொனங�ளில ேவடக்பற்றுைரும் ர்பொட்-
டி�வை க�ொவலக�ொட்சி மற்றும் இவ்ணயத்-
தில் மட்டுரம �சி�ர�ள �ணடு�ளிக� முடியும். 
ஆனொல் அதி� �சி�ர�ள கூடும் �ொல்்பந�ொட்-
டப் ர்பொட்டி�ளுககு அைர�ளின் ஆ�ொைொ�ங�-
ளுககும் குவ்றவில்வல. �ொல் ்பநக�ன்்றொல் 
ஆ�ொைொ�ம்�ொன் அ�ன் சுைொ�ஷயத்வ� அதி-
�ரிககும். ்பொரவையொைர�ளின் ஆ�ைொ�மற்்ற 
ஓரி�ணடு ர்பொட்டி�வை �சித்� பின் க�ொவலக-
�ொட்சி, இவ்ணத்தில் கூட அப்ர்பொட்டி�வை 
�சிக�வில்வல என்்பது அணவமயில் க�ரிய-
ைநதுளைது.

எனரை பி�்பல �ொல்்பநதுத் க�ொடர�ைொன 
இஙகிலொநதின் பிரிமியர லீக மற்றும் ஸ்க்பய-
னின் லொ லீ�ொ ர்பொன்்ற க�ொடர�ளில் ேவடக்ப-
றும் ர்பொட்டி�ளுககு �ொல்்பநது வீடிரயொ ர�ம் 
நிறுைனத்திடமிருநது ரமற்்படி �சி�ர�ைது 
ஆ�ொைொ� சப்�த்வ� ைொஙகி வம�ொனங�ளில் 
ேவடக்பறும் ர்பொட்டி�ளுககு க�ொவலக�ொட்சி 
மற்றும் இவ்ணயத்தில் ரசரக�ப்்பட்டுளைது.

ரமற்்படி நிறுைனம் பி�்பலமொன பி்பொ 
என்னும் �ொல்்பநது விவையொட்வட உருைொககி 
விற்்பவன கசயது ைருகி்றது. அவவீடிரயொர�-
மில் சி்றப்்பம்சம் �ைத்தில் இருககும் �சி�ர�-
ளின் சப்�ங�ள அப்்படிரய இட க்பற்றுளை-
வமயொகும்.

�ற்ர்பொது அர� சப்�ங�வை பி�்பல �ொல்-
்பந�ொட்டத் க�ொடர�ளுககும் க�ொடுத்துளைது 
அந� நிறுைனம். அநநிறுைனத்தில் சுமொர 
800 ைவ�யொன ஆ�ொைொ� சப்�ங�ள உளை-
�ொ� அறிவிக�ப்்பட்டுளைது.

�ற்ர்பொது வம�ொனத்தில் ேவடக்பறும் ர்பொட்-
டியில் நிலவும் சூழ்நிவலகர�ற்்ப ஒருைர இந� 
சப்�ங�வை ஒலிக�ச் கசயய ரைணடும். இது 
க�ொவலக�ொட்சி, இவ்ணய ்பொரவையொைர-
�ளுககு �சி�ர�ள மத்தியில் இந�ப் ர்பொட்டி-
�ள ேடப்்பது ர்பொன்்ற உ்ணரவை அளிககும். 
க�ொர�ொனொ வை�ஸ் எந�வி�மொன ்பொதிப்புக-
�வை ஏற்்படுத்தியுளைது என்்ப�ற்கு இது ஒரு 
சி்றந� எடுத்துக�ொட்டொகும். இந� மொதிரியொன 
சூழ்நிவலயில் ர்பொட்டி�வைக �ொ்ணரை �சி�ர-
�ள ஆரைம் �ொட்டுகி்றொர�ள என்்பதும் குறிப்-
பிடத்�க�து.

இப்்பத்திரிவ� அரஸொஸிரயட்டட் நியூஸ் ர்பப்்பரஸ் ஒப் சிரலொன் லிமிடட் �ம்்பனிய�ொல் க�ொழும்பு இல. 35, டி ஆர. விஜயைர�ன மொைத்வ�யிலுளை ரலக ைவுஸில் 2020 ஓ�ஸ்ட் மொ�ம் 23ம் தி�தி ஞொயிற்றுககிழவம அச்சிட்டுப் பி�சுரிக�ப்்பட்டது.
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தேசிய விளையாட்டுப் தேரளையில்

ைனதடேஜ் உளேேநோட்டே சங்க ேளைைர் கிண்ணம்

மஹேல, சங்கக்ககார

ஆட்டிப் படைககும்
க்ககாஹரகானகா!

வன்டேஜ் உமைபநைாட்டே சஙக ைமைவர் 
கிண்ண தைாடேரின காலிறுதிப் ்பாட்டியில் 
எதிர்த்து ஆடேவுள்ள அணிகள கடேநை (20) குலுக்-
கல் முமையில் ்ைர்வு தசய்யப்பட்டேன. இதில் 
ஏ குழுவில் முைலிடேம் பிடித்ை ஜாவா ்ைன 
அணி சி குழுவில் பைத்மை தவளிப்படுத்தி்ய 
டிதபனடேர்ஸ் கழகத்மை எதிர்தகாள்ளவிருப்ப-
்ைாடு தகாழும்பு கால்பநது கழகம், தபாலிஸ் 
கழகத்மை எதிர்தகாள்ளவுள்ளது. 

காலிறுதிப் ்பாட்டிகளில் ஆடும் அணிகம்ள 
பிரிக்கும் குலுக்கல் முமை இைஙமக கால்பநது 
சம்்ை்ளனத் ைமைமை்யகத்தில் அணமையில் 
நமடேதபற்ைது. காலிறுதிக்குத் தைரிவான எட்டு 
அணிகளும் இரணடு குழுக்க்ளாக பிரித்து 
எதிர்த்து ஆடும் அணிகள ்ைர்வு தசய்யப்பட்-
டேன. 

இதில் குழு நிமையில் ்வறு எநை அணிம்ய 
விடேவும் ைனது மூனறு ்பாட்டிகளிலும் தவற்-
றியீட்டி 9 புளளிகளுடேன ஈ குழுவில் முைலிடேத்-
மைப் பிடித்ை புளூ ஈகல்ஸ் அணி காலிறுதியில் 
நியூ ஸ்டோர் விம்ள்யாட்டுக் கழகத்மை எதிர்-
தகாள்ளவுள்ளது. 

தரட் ஸ்டோர் அணி காலிறுதியில் தசரணடிப் 
விம்ள்யாட்டுக் கழகத்துடேன பைப்பரீட்மச 
நடேத்ைவுள்ளது. 

தகா்ரானா மவரஸ் தைாற்றுக்குப் பினனர் 
இைஙமகயில் நமடேதபறும் பிரைான கால்பநது 
தைாடேராக கடேநை ஓகஸ்ட் 9 ஆம் திகதி ஆரம்பி-
ைான வன்டேஜ் உமைபநைாட்டே சஙக ைமைவர் 
கிண்ண தைாடேரின ஆரம்பச் சுற்றில் தைாத்ைம் 
20 அணிகள பங்கற்ைன. 

ஐநது குழுக்க்ளாக பிரிக்கப்பட்டு நமடே-
தபற்ை ்பாட்டிகளில் ரிதனௌன, தசௌண-
டேர்ஸ், ரட்னம் ்பானை முக்கி்ய அணிகள காலி-
றுதிக்கு முன்னைாைல் தவளி்்யறின.

எனினும் குழு நிமைப் ்பாட்-
டிகளில் ஏ குழுவில் தைாத்ைம் 
ஏழு புளளிகளுடேன ஜாவா ்ைன 
விம்ள்யாட்டுக் கழகம் முைலிடேத்-
மைப் பிடித்ைது. அநை அணி ைனது குழுவில் 
இரணடு தவற்றிகள ைற்றும் ஒரு சைநிமைம்ய 
தபற்ைது. 

அநை அணி புளூ ஸ்டோர் ைற்றும் தைாரகஸ்-
முல்ை விம்ள்யாட்டுக் கழகத்மை இைகுவாக 
தவனை ஜாவா ்ைன, அப் கனட்ரி ை்யனஸ் 
அணிக்கு எதிரான ்பாட்டிம்ய சைன தசயைது. 
அநை அணி ைைது குழுவில் தைாத்ைம் 8 ்கால் 
வித்தி்யாசத்மை தபற்ைமை குறிப்பிடேத்ைக்கது. 

இைனமூைம் ஏ குழுவில் இருநது ஒ்ர 
அணி்யாக ஜாவா ்ைன காலிறுதிக்கு முன்ன-
றி்யது. 

தபரிதும் எதிர்பார்க்கப்படோை அணி்யாக 
இநைத் தைாடேரில் க்ளமிைஙகி்ய நியூ ஸ்டோர் 
விம்ள்யாட்டுக் கழகம் பி குழுவில் ைைது 
பைம்மிக்க ்பாட்டி அணிக்ளான ரிதனௌன 
விம்ள்யாட்டுக் கழகம் ைற்றும் தவனனப்-
புவ நியூ ்யஙஸ் கழகத்மை வீழ்த்தி்ய்ைாடு 
ைாத்ைமை சிட்டி அணியுடேனான ்பாட்டிம்ய 
சைன தசயைது.  இைனமூைம் ைைது குழுவில் 
ஏழு புளளிகம்ள தபற்று நானகு ்கால் வித்-
தி்யாசத்துடேன காலிறுதிக்கு முன்னை நியூ 
ஸ்டோர் அணி்யால் முடிநைது.   ஒரு பரபரப்பான 
குழுவாக ைாறி்ய சி குழுவில் இருநது டிதபன-
டேர்ஸ் ைற்றும் தரட் ஸ்டோர் 
கால்பநது கழகத்ைால் 
காலிறுதிக்கு முன்னை 
முடிநைது. கடேநை தசவ்-
வாயக்கிழமை நடேநை 
்பாட்டியில் தரட் 
ஸ்டோர் அணிம்ய 

2-1 எனை ்கால் வித்தி்யாசத்தில் வீழ்த்தி்யைன 
மூை்ை டிதபனடேர்ஸ் அணி்யால் ைனது காலி-
றுதிம்ய உறுதி தசய்ய முடிநைமை குறிப்பிடேத்-
ைக்கது.  

தரட் ஸ்டோர் ைற்றும் சுப்பர் சன விம்ள்யாட்-
டுக் கழகஙகளுக்கு இமடேயிைான ்பாட்டியில் 
தவற்றியீட்டி்ய தசௌணடேர்ஸ் விம்ள்யாட்டுக் 
கழகத்திற்கு எதிரான ்பாட்டிம்ய சைன தசயை 
டிதபனடேர்ஸ் அணி ைனது குழுவில் முைலி-
டேத்மை தபற்ைமை குறிப்பிடேத்ைக்கது. 

டி குழுவில் இருநது தபாலிஸ் விம்ள்யாட்-
டுக் கழகம் ைற்றும் தசரணடிப் விம்ள-
்யாட்டுக் கழகம் முைலிரு இடேஙகம்ள 
தபற்று கமடேசி நானகு அணிகளில் 
இடேம்பிடித்ைன. கடேநை தசவ்-
வாயக்கிழமை நமடேதபற்ை 
தசரணடிப் அணியுடேனான ் பாட்-
டியில் 2-1 எனை ்கால் வித்தி்யா-
சத்தில் பரபரப்பு தவற்றி ஒனமை 
தபற்ை தபாலிஸ் அணி ைைது 
குழுவில் முைலிடேத்மை பிடித்ைது. 
எனினும் தசரணடிப் அணி சீ ்�ாக்ஸ் 
கால்பநது கழகத்துடேன ைைா நானகு புளளி-
கம்ள பகிர்நதுதகாணடே நிமையில் ்கால் 
வித்தி்யாசத்தில் காலிறுதிக்கு முன்னை 
அதிர்்ஷடேம் தபற்ைமை குறிப்பிடேத்-
ைக்கது.  ஈ குழுவில் தகாழும்பு கால்-
பநது கழகம் ைற்றும் புளூ ஈகல்ஸ் 
தபரிைாக தநருக்கடி இனறி காலிறு-
திக்கு முன்னற்ைம் கணடேன. 

இைனபடி காலிறுதிப் ்பாட்டிகள 
இனறு 23 ைற்றும் 24 ஆம் திகதிகளில் 
தகாழும்பு சுகைைாச அரஙகில் நமடேதப-
ைவுள்ள்ைாடு தைாடேரின அமரயிறு-
திப் ்பாட்டிகள வரும் 27 ஆம் திகதி 
நமடேதபைவுள்ளது. சம்பி்யன அணிம்ய 
்ைர்வு தசயயும் இறுதிப் ் பாட்டி ஓகஸ்ட் 
31 ஆம் திகதி நமடேதபைவுள்ளது.

காலிறுதிப் ்பாட்டிகளின விபரம்
23 ஓ�ஸ்ட் 2020 பி.்ப. 4.00 மணி
ஜொைொ ரலன் வி.�. எதிர டிக்பன்டரஸ் �ொ.�.
23 ஓ�ஸ்ட் 2020 இ�வு 7.00 மணி
புளூ ஈ�ல்ஸ் வி.ை. எதிர நியூஸ்டொர வி.�.
24 ஓ�ஸ்ட் 2020 பி.்ப. 4.00 மணி 
க�ொழும்பு �ொ.�. எதிர க்பொலிஸ் வி.�.
24 ஓ�ஸ்ட் 2020 இ�வு 7.00 மணி
க�ட் ஸ்டொர �ொ.�. எதிர கச�ணடிப் வி.�.

்ககாலிறுதிப் ஹபகாட்டி்கள்
இன்று ஆரம்பம்

எம்.ஐ.எம். சுஹைல்...?

இைஙமக கிரிக்தகட் அணியின முனனாள 
ைமைவரான ை்�ை ஜ்யவர்ைன ்ைசி்ய 
விம்ள்யாட்டுப் ்பரமவயின ைமைவராக  
விம்ள்யாட்டுத்துமை அமைச்சர் நாைல் ராஜ-
பக்ஷ  நி்யமிக்கப்பட்டிருக்கினைார். 

இைஙமக கிரிக்தகட் அணியின முனனாள 
வீரர்க்ளான குைார் சஙகக்கார ைற்றும் ை்�ை 
ஜ்யவர்ைன ஆகி்்யாமர ்ைசி்ய விம்ள்யாட்-
டுப் ்பரமவயின உறுப்பினர்க்ளாக தச்யற்-
படுவைற்கு  விம்ள்யாட்டுத்துமை அமைச்சர் 
நாைல் ராஜபக்ஷ அமழப்பு விடுத்திருநைைாக 
முனனர் ைகவல்கள தவளி்யாகின. 

இநநிமையில் ்ைசி்ய விம்ள்யாட்டுப் 
்பரமவயின உறுப்பினர்கம்ள நி்யமிக்கும் 
நிகழ்வு விம்ள்யாட்டுத்துமை அமைச்சர் 
நாைல் ராஜபக்ஷ ைமைமையில், கடேநை (20) 
விம்ள்யாட்டு அமைச்சில் நமடேதபற்றிருந-
ைது. இநை நிகழ்வின ்பா்ை ை்�ை ஜ்ய-
வர்த்ைன ்ைசி்ய விம்ள்யாட்டுப் ்பரமவ-
யின ைமைவராக நி்யைனம் தசய்யப்பட்டோர்.

இைஙமக அணியின ைற்றுதைாரு 
முனனாள அணித்ைமைவரும், கிரிக்தகட் 
விதிமுமைகம்ள தீர்ைானிக்கும் தைர்லி-
்பான கிரிக்தகட் கழகத்தின நிர்வாக ைமை-
வருைான குைார் சஙகக்கார ்ைசி்ய விம்ள-

்யாட்டுப் ்பரமவயின உறுப்பினர்களில் 
ஒருவராக தபாறுப்்பற்றுக் தகாணடேது 
குறிப்பிடேத்ைக்கது. 

இைஙமகயின முனனணி தைாமைத்-
தைாடேர்பு ்சமவ வழஙகுனராக இருக்கும் 
டே்யதைாக் ஆசி்யாட்டோ நிறுவனத்தின 
சி்ர்ஷடே நிமை்வற்று அதிகாரி சுப்புன 
வீரசிஙகவும் இைஙமகயின விம்ள்யாட்டுத்-
துமைம்ய அபிவிருத்தி தசயயும் ்நாக்கு-
டேன ்ைசி்ய விம்ள்யாட்டுப் ்பரமவயின 
உறுப்பினராக ை்�ை ஜ்யவர்த்னவுடேன 
மக்கார்க்கினைார். 

இைஙமகயின புகமழ சர்வ்ைசத்திற்கு 
எடுத்துச் தசனை கார் ஓட்டேப்பநை வீரர் டிைநை 
ைாைகமுவ, நீச்சல் வீரர் ஜூலி்யன ்பாலிங, 
இைஙமக இராணுவப்பமடேத் ை்ளபதி லுட்-
டினட் தஜனரல் ச்வநதிர டி சில்வா ைற்றும் 
்�ைாஸ் நிறுவன சி்ர்ஷடே நிமை்வற்று 
அதிகாரி கஸ்தூரி வில்்ஸன ஆகி்்யாரும் 
்ைசி்ய விம்ள்யாட்டுப் ்பரமவயின உறுப்-
பினர்க்ளாக தைரிவுதசய்யப்பட்டுள்ளனர்.  

தைாத்ைைாக 15 புதி்ய உறுப்பினர்களுடேன 
ஸ்ைாபிக்கப்பட்டுள்ள ்ைசி்ய விம்ள்யாட்-
டுப் ்பரமவ இைஙமகயின வி்ளம்ள்யாட்-
டுத்துமை அமைச்சருக்கு தீர்ைானஙகம்ள 

எடுப்பைற்கும், புதி்ய தகாளமககம்ள நமடே-
முமைப்படுத்துவைற்கும் ஆ்ைாசமன 
வழஙகுகினை ஒரு அமைப்பாக இநை 
்பரமவ இருக்கும் எனத் தைரிவிக்கப்பட்டி-
ருக்கினைது.

மரைல ஜயைர�ன  – �வலைர
ஜூலியன் ர்பொலிங   – உறுப்பினர
குமொர சங�க�ொ�   – உறுப்பினர
�ஸ்தூரி கசல்ல�ொஜொ வில்ஸன் – உறுப்பினர
சுபுன் வீ�சிங�   – உறுப்பினர
க�ொைன் க்பரனொநது  – உறுப்பினர
ருைொன் ர���ல   – உறுப்பினர
சஞசீை விக�மேொயக�  – உறுப்பினர
ரமஜர கஜன�ல் -
�ொஜி� அம்ர்பகமொரைொட்டி – உறுப்பினர
சஞசீை விக�மேொயக�  – உறுப்பினர
கலப்டினட் கஜன�ல் -
சரைநதி� சில்ைொ   – உறுப்பினர
ர�ொரைன சம�சிங�  – உறுப்பினர
யஸ்ைநத் முட்ரடடுரை�ம – உறுப்பினர
ஏ.ரஜ.எஸ்.எஸ் எதிரிசூரிய – உறுப்பினர
தியுமி அர்பசிங�  – கசயலொைர

ஹேசிய விடையகாட்டு
ஹபடரவயின் உறுப்பினர்கள்

வீரர்கடை
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லண்டனிற் க்டந்த இரு ்தசாப்தஙகளாகப புலவர் நலல்தம்பி சிவ-
நா்தமைக் காப்ாளராகக் ககாணடு..

‘ஆன்றார் அறிவும் சான்றார் சாலபும் ்்தானறாத்துமையாய் 
ககாண்டது அமவ்ய’ எனும் ்தாரக ைநதிரத்்்தாடும்,

‘அன்் ்தமிழ்! அதி்ல அமிழ்’ எனும் ஆழைாை நம்பிக்மக்யாடும், 
‘முத்்தமிழ்ப ்ம்டப்ாக்கச் கசலகநறியில’ இயஙகிவருகினற இலண-
்டன ்தமிழமவயிைர் க்டந்த ்த்க்தான்து வாரஙகளாக ஒவகவாரு 
சனிக்கிழமை ் ்தாறும் ‘்்த்டலும் கூ்டலும்’ எனும் ்தமிழ் கைாழி, கமல, 
கலவி, இலக்கியம் ைற்றும் ்தமிழர் ைரபுகள், ் ண்ாடு, வரலாறு ் ற்றிய 
விழிபபுைர்வுத் க்தா்டருமர நிகழ்விமை நிகழ்த்தி வநதுள்ளைர்.

்தமிழர் க்தாலலியல ஆய்வுத்துமறயிற் ்லராலும் அறியப்ட்்டவ-
ரும் இனறுவமர கீழடி அகழ்வாய்வில ஈர்ப்்ாடு ஈடு்ட்டுவரு -்
வருைாை க்தாலலியற் ்்ராசிரியர் ்வ்தாசலம்  (ைதுமர) , ்தமிழறி-
ஞர் ஆய்வாளர் சூ. ்யா. ்ற்றிைாகரன ைற்றும் புலவர் சிவநா்தன 
ஆகி்யார் உமரயாற்றி வருகினற இத்க்தா்டருமர நிகழ்வின ஒரு 
சிறபபு நிகழ்வாக

க்டந்த ஆறு வாரஙகளாக எஙகள் யாழ்ப்ாைப ்லகமலக்-
கழக ்வந்தர் சரித்திர வரலாற்றுத் க்தாலலியற் ்்ராசான 
்்ராசிரியர் சிவசுபபிரைணியம் ்த்ைநா்தனின ‘இலஙமக-
யிற் ்தமிழர் வாழ்வியலும் வரலாறும் ்ண்ாடும்’ ்ற்றிய 
க்தா்டருமர நிகழ்வு

மிகச் சிறப்ாக நிகழ்ந்்தறியுள்ளது!
பிரித்்தானியா, ஐ்ராப்ா, கை்டா, அகைரிக்கா, 

இலஙமக, இநதியா ஆகிய நாடுகளிலிருநது நானகு 
்தமலமுமறமயச் ்சர்ந்த கலவியாளர்கள் க்தாலலியல 
வரலாற்று ஆர்வலர்கள் ஆய்வாளர்கள் ்ஙகு்ற்றி இந-
நிகழ்விற்கு அணிகசய்்தைர்.

இவவுமரத்க்தா்டரில
‘க்ருஙகற்காலப ்ண்ாடும், இலஙமகயிற் ்தமிழ-

ரும்’
்தமிழ்ப பிராமிக் கலகவட்டுக்கள்’
‘புரா்தைகால யாழ்ப்ாைத்திற் ்தமிழர் சமு்தாயம்’
‘கிழக்கிலஙமகயில நாகரும் ்தமிழரும்’ - ்ாகம் 1
‘கிழக்கிலஙமகயில நாகரும் ்தமிழரும்’ - ்ாகம் 2
‘வனனியில நாகரும் உற்்த்திமுமறயும்’
எனும் க்ரும்்ரபபுகள் உள்ள்டக்கம் க்ற்றுக் 

்கட்்்டாமரயும் அறிந்்தாமரயும் கற்்றாமரயும் 
அறிவூட்டி ஒளியூட்டிக் களிபபூட்டிை எனறால 
மிமகயாகாது!

க்டந்த ஞாயிறனறு 16-.08-.2020ஆம் நாள் ்தமிழமவ-
யிைரும் இத்க்தா்டரிற் ்ஙகுககாணடு ்யைம்டந்த 
்தமிழுள்ளஙகளும் இவரது ஒப்ற்ற ்சமவயிமைப 
்ாராட்டி, இவருக்காை ைதிப்ளிபபு மவ்வத்தி-
மையும் நிகழ்த்திப ்்ராசிரியமரப க்ருமைப்டுத்-
திைர்.

இலண்டனிலிருநது ்்ராசிரியருக்காை வாழ்த்துப-
்ாவிமை புலவர் சிவநா்தன வழஙக,

இந நிகழ்வின ்நரடி நிகழ்வாகத் ்தாயகத்தில சி. 
சிறீபபிரகாஸ் ்்ராசிரியருக்குத் ்தமிழமவயின சார்பில 

ைாமல அணிவிக்க, ்தமிழ்த்துமறப ்்ராசிரியர் ரகுவரன 
க்ானைாம்ட அணிவித்்த்்தாடு வாழ்த்துப்ாவிமை அவ-

ருக்குக் மகயளித்து வாழ்த்துமரயும் வழஙகிைார்.
இ்தமைத் க்தா்டர்நது

இவவுமரத்க்தா்டரிற்கு முமைபபு்டன அத்திவாரமிட்டு 
ஒருஙகிமைத்்த இரத்திைம் அறக்கட்்டமளயின ்ணிப்ாளர் 

கலாநிதி நித்தியாைந்தன (இலண்டன ைற்றும் மவத்தியகலாநிதி 

ராஜன நைசிவாயம் (இலண்டன) திருைதி முத்்தமிழ் ரஜனி சுபபிரைணியம் 
எம் ஏ (இலண்டன) க்தாலலியற் ்்ராசிரியர் திரு ்வ்தாசலம், ்்ராசிரியர் 
்ாலசுந்தரம் (கை்டா) ்தமிழறிஞர், மசவசித்்தாந்த விரிவுமரயாளர் சூ ்யா 
்ற்றிைாகரன, ்தமிழ்க் கலவித்துமற ஆசிரிமய வ்தைா கார்த்திக், எழுத்்தா-
ளர். ்ா்டகர் ்காவிலூர் கசலவராஜன, திருைதி ்ர்ைஸ்வரி ்வமலய்யா, 
ஆர். எஸ். ரட்ைம் எைப ்லரும் ்்ராசிரியர் அவர்களுக்குப ்ாராட்டுமர-
களும் வாழ்த்துமரகளும் கவியாரஙகளும் வழஙகி அவரது ்ணிசிறக்கவும், 
்ைன்ைலும் அவரது க்தாணடு க்தா்டரவும் வாழ்த்தி ைகிழ்ந்தைர்!

கைய்நிகர் இமையவழி மூலம் நிகழ்ந்த இத்க்தா்டருமரயும் ்தாயகத்தில 
சை்நரத்தில நிகழ்வுற்ற ைதிப்ளிபபு மவ்வமும் ்தமிழமவயின நிருவாக 
அஙகத்திைர்களாற் குறிப்ாக ‘்தமிகழாளி’ ்ாபு, கவிஞர் ்ாலரவி ஆகி-
்யாரால ்நா்த்தியாகவும் உயரிய க்தாழிலநுட்் அணுகுமுமறயு்டனும் 
கசயற்்டுத்்தபக்ற்றுப ்லரது ்ாராட்டிமையும் க்ற்றமை ஈணடு குறிப-
பி்டத்்தக்கது. நிமறவாக.. புலவர் நலல்தம்பி சிவநா்தன அவர்கள் வழஙகிய 
நனறியுமரயு்டன இநநிகழ்வு நனகு நிமறகவய்தியது.

்்ராசிரியர் அவர்களின சத்திய்நர்மையும் சானறாணமையும் சைநி-
மலப ்ார்மவயும் அறிவியற் க்தளிவும் அனு்வக் கூர்மையும் ஆனமீகப 
புரிநதுைர்வும் சானறா்தார கைாழியியல இலக்கிய உய்த்துைர்வும் நிரம்-
பிய ்ணியும் ்சமவயும் ்ைன்ைலும் க்தா்டர எலலாம்வலல இமறய-
ருமள ்வணடும் அ்்த்வமள, இலஙமகயில ்தமிழர் க்தானமை ்ற்றிய 
ஆய்வுகளும் ்்த்டலும் எைது இமளய சந்ததியிைராலும் க்தா்டரப்்ட-
்வணடுகைன்்்த எைது ்வைவாவாகும்!       

தமிழவையின்  ‘ததடலும் கூடலும்’
னனியல ஊ்டகத்துமறயில மினனிடும் ்தாரமககயைப ்வனி-
வரும்  எஸ். விஸ்வநா்தன ்தைது அர்ப்ை சிநம்த மிக்க ்ணியில 
இம்டகவளி்யதுமினறி  நாற்்்தாணம்ட ்தாணடிச் கசனறுவிட்்ட 

உனை்தைாை ்தருைத்தி்ல ஆயிரக்கைக்காை  மைலகளுக்களுக்கப்ாலி-
ருநது அனபு ைலர்கமள அள்ளியள்ளிச் கசாரிகி்றன என  ைமையாள் சகி்தம்.   

1978-ம் ஆணடு ்ைைா்தம் இலஙமக ஒலி்ரபபுக் கூட்டுத்்தா்ை ்தமிழ்  
நிகழ்ச்சித் க்தா்டர்புக்கமலயகத்தில வைபபுமிகு, கமலஉைர்வு துலஙகிடும்  
முகத்திைைாய் மு்தலில கண்்டன விஸ்வாமவ. இருவரும் ைைம்விட்டு ் ்சிக்  

ககாண்்டாம். 
அன று ் ் ா ல 
இனறும் ்்சிக்-
ககாள்கி்றாம் அப-
்டி்ய வட்ஸ் அப 
ஊ்டாக.   

1979-ம் ஆணடு 
்தகவல க்தா்டர்புத் 
துமறயமைச்சு  ்நர்கா-
ைகலானமறயடுத்து என 
அறிவுபபுத்துமற நண்மர, 
கசவவிய இமசப ்ா்டகமர,  
்ர்த நாட்டியத் துமற ்்ாந்த-
வமர, நடிகமர க்தாமலக்காட்-
சித் ்தயாரிப்ாளராகத்  ்்தர்நக்த-
டுத்்தது.   

விஸ்வாமவ ்யிற்றுவித்்த-
வர்களில பிர்தாைைாைவர்கள் 
Canadian  international நிறுவை 
ஊ்டக விற்்னைர் அைரர் Warner 

Troyer ைற்றும் அவரது  ைமைவி திருைதி Glenis moss Trish ஆகி்யாராவர்.   
Warner Troyer ்தமிழ் ைக்களின ைைம் கவர்ந்த எைது ்தற்்்ா்தய  க்ைடியப பிர்தை ைநதிரி ஜஸ்ரின 

ட்றூ்்டாவின ்தநம்தயாரும் , கை்டாவின 15 வது  பிர்தை ைநதிரியாக ் ்தவி வகித்்தவருைாை பிய்ர ட்றூ-
்்டாவின கநருஙகிய நண்ராக  விளஙகியவர்.   

அது அப்டி இருக்க எைது நண்ர்க்ள! இங்க ்்ா்டப்ட்டிருக்கும்  ்்டம் எப்்ாது எடுக்கப-
்ட்டிருக்கும் எை எணணுகிறீர்கள்?  கூட்டிக்கழித்துப ்ார்க்குமி்டத்து ்்தாராயைாக 35 ஆணடுகளுக்கு 
்ைகலன்்ன.     

இ்டம்:- இலஙமக ைனறக் கலலூரி, ககாழும்பு- 7   
சந்தர்ப்ம்:- சிஙகள, ்தமிழ் உள்ளூர் ்ா்டகர்களுக்கு வாகைாலி,  க்தாமலக்காட்களில ஏக காலத்தில 

களம் அளிக்கும் இலஙமக ஒலி, -ஒளி  ்ரபபுத்துமற வரலாற்றி்ல்ய மு்தற் ்த்டமவயாக இலஙமக 
ைனறக் கலலூரியிைால  ஒழுஙகு கசய்யப்ட்்ட சவ சஙகீ்த (நீஙகள் விரும்பும் சஙகீ்தம்) இமச, ந்டை  
நிகழ்ச்சி ஒலி-, ஒளிப்திவின்்ாது கிம்டத்்த இம்ட்வமள.   

்தமிழ் ் குதி ்தயாரிப்ாளராக ் ைக் அப இலலா விஸ்வா. நான ் ைக்  “அபபு” ்டன நிகழ்ச்சி வழங-
குைராக. நடுநாயகைாக இருப்வர் எம் அன்ார்ந்த  ்தயாரிபபு உ்தவியாளர் இராைலிஙகம் இரவீந-
திரன.   

புலம் க்யர்நது ்்ாகாைல உள் நாட்டில புதிய  ஊ்டகவியலாளர்களுக்கு ்லம் அளித்துவ-
ரும் “விஸ்வ ரூ்” விஸ்வா ! நிைது ்சமவ  ்ைலும், ்ைலும் ்லகிப க்ருகி நம்ைவர்க்கு 
நலம் ்தர வாழ்த்தி ைகிழ்கி்றாம்  நைது கசலவம் எை ைதிக்கும் உலக நண்ர்க்ளாடு ஒனறா-
கச் ்சர்நது. இளம் ஊ்டகவியலாளர்க்ள! மூத்்த விற்்னைமர நனறாகப ்யன்டுத்திக் 
ககாள்ளுஙகள்.    

விஸைவா  

வைற்றிப் பவாவதயில் 
வீறுநவட தபவாடும்
என் உற்்ற நணபன்

வீ.என். மதிஅழகன்  ககோவிலூர் செல்வரோஜன் 
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யூ.எல்.எம்.ஹரீஸ்  
(வாழைச்சேழை வி்சேட நிருபர்)

ஓவியத் திறமையினால் த�ாழில் 
உத்�ரவா�ம் தெறற ைாணவன்

முஹமட் ஜூழமல் வாழைச்சேழை அந்நூர் ்ேசிய 
பாடசோழையில் உயர்ேர பிரிவில் இறுதியாண்டில் 
கற்கும் மாணவராவார். கற்கும் காைத்தி்ை்ய 
பாடசோழை மட்டத்திலும் சேமூக மட்டத்திலும் இவர் 
ேைது ஓவியத் திறழமயால் பபயர்பபற்று வருகிறார். 
இைஙழகயின் பபாதுக் கல்வித்துழறயின் 
வீழ்சசிக்கு பிரோை காரணமாக சுட்டபபடுவது கற்கும் 
காைத்தி்ை்ய மாணவர்கள் போழிற்கல்விழய 
பபற்றுக்பகாள்வதில்ழை என்ப்ேயாகும். ஆைால் இந்ே 
மாணவர் கற்கும் காைத்தி்ை்ய ேைது இயல்பாை 
ஆற்றழை நிபுணத்துவமாக பவளிக்பகாணர்ந்து 
போழிலுக்காை உத்ேரவாேத்திழை பபற்றுள்்ார். 
இந்ே மாணவரின் முயற்சிகழ்யும் திறழமகழ்யும் 
ஏழைய மாணவர்களுக்கு முன்னுோரணமாக பகாண்டு 
்ேசியத்தில் இவர் பகிரஙகபபடுத்ேபபடுவழே திைகரன் 
வாரமஞசேரி பபருழம பகாள்கிறது.

உஙகளுக்கு ஓவியத்-
துமையில் நாட்்டம் 
ஏற்்பட்்டதற்குரிய கார-
ணஙகளாக எதமைக் 
கருதுகின்றீர்?

என் தநமத வாமழச்-
சேமை க்டதாசி 
ஆமையின் ஊழியராக 
க்டமையாற்றிக் ககாண்-
டிருநத காைகட்்டத்தில் 
க்டதாசி ஆமையின் 
மீள் சுழற்சிக்காக 
ககாண்டு வருகின்ை கழிவுக் க்டதாசிகளில் இைஙமக-
யின் நாைாபுைமிருநதும் வநது சேருகின்ை உருவஙகள் 
ைற்றும் ்ப்டஙகள் ச்பான்ைவற்மை எைது நன்மை கருதி 
என் தநமத வீட்டுக்கு ககாண்டு வருவாhர். அமவ என் 
ைைமத கவர்நதை. அபச்பாது நான் வாமழச்சேமை 
அநநூர் சதசிய ்பா்டோமையில் தரம்- 6ல் கல்வி ்பயின்று 
வநசதன். அரபு எழுத்தணிகள் ைற்றும் உருவ அைஙகார 
சவமைப்பாடுகள் ககாண்்ட க்டதாசி மீதாை என் நாட்்ட-
மும் அவற்மைப ச்பாை வமரய முடியாதா? என்கின்ை 
என் கதா்டர் சவட்மகயும் என்மை ஓவியம் வமரதலின் 
்பால் நாட்்டம் ககாள்ள மவத்தை. குறிப்பாக எைது 
தாயும் சிறிது காைம் சித்திரப்பா்ட ஆசிரிமயயாக ஒரு 
்பா்டோமையில் க்டமையாற்றி வநதார். இநநிமையில் 
அவரால் ககாண்டு வரப்படும் சித்திரப்பா்டத்திற்காை 
ஆசிரியர் மகநூல் ைற்றும் அரே வழிகாட்்டல் ஆவணங-
கமள வாசிப்பசதாடு இைகுவில் சித்திரம் வமரதலுக்-
காை நுட்்ப முமைகமளயும் நான் இளமையிசைசய 
கற்றும் ககாண்ச்டன்.

நீஙகள் உயர்தரப பிரிவில் சித்திரப்பா்டத்மத கதரிவு 
கேயதமைக்காை காரணம் என்ை என்று குறிபபி்ட 
முடியுைா?

க்பாதுவாக நாட்டிலுள்ள முஸ்லிம் ைாணவர்கள் உயர்-
தர கமைப பிரிவில் சித்திரப ்பா்டத்மத அதிகம் விரும்-
புவதில்மை. இதைால் கமைநயத்மத ரசிக்கத்கதரியாத 
்பசுமை உள்ளஙகமள ககாண்டிராத ைாணவர் ேமூக-
ைாகசவ எைது ைாணவர்கள் இருக்கிைார்கள் என்்பமத 
உணர்நது ககாண்ச்டன். சித்திரப ்பா்டத்மத எடுத்துக் 
ககாள்வதால் ்பல்கமைக்கழக அனுைதி ைற்றும் சதசிய 
கல்வியற் கல்லூரிகளுக்காை கதரிவின் ச்பாது இைகு-
வாக தைது இ்டத்மத தக்க மவத்துக்ககாள்ளைாம் என்ை 
ஆமேயும் முஸ்லிம் பிரசதே ்பா்டோமைகளில் கடும் 
தட்டுப்பா்டாக இருநதுவரும் சித்திரப்பா்ட ஆசிரிய நிய-
ைைஙகமள நிவர்த்திக்கைாம் என்்பசதாடு ஓட்்டைாவடி 

சகாட்்ட கல்விப பிரிவில் எதிர்காைத்தில் அதிகைாை 
முஸ்லிம் ைாணவர்களுக்காை சித்திர வழிகாட்டியாக 
ைாை சவண்டும் என்ை நன்சைாக்கிசைசய இவவாறு 
உயர்தர கமைப பிரிவில் சித்திரப ்பா்டத்மத எடுத்துக்-
ககாண்ச்டன்.

நீஙகள் ஓவியத்துமைக்காக க்பற்றுக்ககாண்்ட 
விருதுகள் ைற்றும் ோன்றிதழகமளப்பற்றி குறிபபி்ட 
முடியுைா?

தரம் 9ல் நான் கல்வி கற்றுக் ககாண்டிருநதச்பாது ைட்-
்டக்களபபு ைாவட்்ட கூட்டுைவு திமணக்களத்திைால் 
ந்டாத்தப்பட்்ட ஓவியபச்பாட்டியில் கனிஷ்ட பிரிவில் 
இரண்்டாமி்டத்மத க்பற்றுக்ககாண்்டமைக்காக நான் 
ோன்றிதழ வழஙகி ககௌரவிக்கப்பட்ச்டன். அத்து்டன் 
அல்-கிம்ைா ேர்வசதே கதாண்டு நிறுவைத்திைால் ந்டாத்-
தப்பட்்ட ஓவியபச்பாட்டியில் நான் முதைாமி்டத்மத 
க்பற்றுக்ககாண்்டதைால் ேவூதி அசரபிய நாட்டு ஓவி-
யக்கமைஞர்களால் நான் ்பாராட்டி ோன்றிதழ வழஙகி 
ககௌரவிக்கப்பட்ச்டன். ைகாவலி அபிவிருத்தி ைற்றும் 
சுற்ைா்டல் அமைச்சும் வை்பரி்பாைை திமணக்களமும் 
இமணநது ந்டாத்திய “வைசரா்பா -2018” சுவகராட்டி 
ச்பாட்டியில் முன்ைாமி்டத்மத க்பற்றுக்ககாண்டு ்பா்ட-
ோமைக்கு க்பருமை சேர்த்சதன். சதசிய மீைாதுன் 
நபிவிழா ச்பாட்டிமய முன்னிட்டு 2017ல் நம்டக்பற்ை 
ஓட்்டைாவடி சகாட்்ட ்பா்டோமைகளுக்கிம்டசயயாை 
ச்பாட்டியில் அரபு எழுத்தணி ச்பாட்டியில் கைநது 
ககாண்டு இரண்்டாமி்டத்மத க்பற்றுக்ககாண்ச்டன். 
2018ல் சகாைமள ைத்தி வாமழச்சேமை பிரசதே 
கேயைக கைாோர அதிகார ேம்பயிைால் ந்டாத்தப்பட்்ட 
பிரசதே ைட்்ட அரபு எழுத்தணிப ச்பாட்டியிலும் கைநது 
ககாண்டு ்பாராட்டுச் ோன்றிதமழப க்பற்றுக்ககாண்-
ச்டன். குறிப்பாக வாமழச்சேமை பிராநதிய சுகாதார 
சேமவகள் ்பணிைமையிைால் ந்டாத்தப்பட்்ட க்டஙகு 
கட்டுப்பாட்டுக்காை ச்பாட்டியிலும் கைநது ககாண்டு 
்பாராட்டுச் ோன்றிதமழ க்பற்றுக் ககாண்ச்டன். 

இைஙமக வான்்பம்டயின் 68வது வரு்ட 
நிமைவு நாமள முன்னிட்டு நம்டக்பற்ை 
ஓவியபச்பா்டடியில் கைநது ககாண்டு 
அகிை இைஙமக ரீதியில் 7ம் இ்டத்மத க்பற்-
றுக்ககாண்்டசதாடு ைட்்டக்களபபு ைாவட்்ட 
ைட்்டத்தில் முதைாமி்டத்மதயும் க்பற்றுக்-
ககாண்்டமையால் இைஙமக வான்்பம்டயின் அதிகாரி-
களால் ஹிஙகுராககாம்டயில் மவத்து ோன்றிதழும், 
நிமைவுச் சின்ைமும் வழஙகி ககௌரவிக்கப்பட்ச்டன்.

நவீை ஓவியத்தின் ்பால் உஙகளுக்கு நாட்்டம் 
ஏசதனும் உண்்டா?

சநரடியாக கருத்துணர மவக்காத ஓவியஙகள் 
தற்ச்பாது உைகளவில் அதிக வரசவற்புக்கமள க்பற்று 
வரும் நிமையில் என்ைால் வமரயப்பட் சிை சுவசரா-

வியஙகள் இதற்கு ோட்சியாக உள்ளை. குறிப்பாக 
தூரிமககமள ்பயன்்படுத்தாைல் சவறு உ்பகரணஙக-
மளப ்பயன்்படுத்தியும் விரல்கமளப ்பயன்்படுத்தியும் 
சீகைநது கேதுக்கல் நுட்்ப முமைகமளயும் ்பயன்்படுத்தி 
சிை நண்்பர்களின் வீடுகளில் இவவாைாை ஓவியங-
கமள வமரநதுள்சளன். நீர் வர்ணம் ைற்றும் எண்கணய 
வர்ணம் ஆகிய நுட்்பத்தில் அதிக ஓவியஙகமள வமரந-
துள்சளன். எநத கதானிபக்பாருளும் அற்ை நிமையின் 
ைைதில் சதான்றும் கைவுநிமை காட்சிகமளயும் குறிப-
்பாக தற்கேயைாை நிமைகளில் வரும் ஓவியைாக வமரந-
துள்சளன்.

நீஙகள் தற்ச்பாது கற்றுக்ககாண்டிருக்கும் ்பா்ட-
ோமையின் நன்மை கருதி ஏசதனும் சித்திரஙகமள 
வமரநததுண்்டா?

உயர்தர வகுபபு இறுதியாண்டு ைாணவைாக தற்ச்பாது 
்பரீட்மேக்கு தயாராகிக் ககாண்டிருப்பதால் கல்விய-
மைச்சின் கட்்டமளக்கமைய எஙகள் வகுப்பாரின் 
குழுசவமைத்திட்்டத்தின் ஒரு அஙகைாக எைது ்பா்டோ-
மையின் சகட்ச்பார் கூ்டத்தில் கருத்து கவளிப்பாட்டு 
ஓவியஙகமள வமரநது ககாடுத்துள்சளன். அத்து்டன் 
தனிக் கறுபபு வர்ணத்திைால் வமரயப்படும் நிழல்்ப-
்டஙகளும் ைண்்ட்பம் முழுதும் வமரநதுள்சளன். தைது 
வகுப்பமையின் கட்்ட்டஙகள் முழுவதும் கமைநுட்்பத்-
தால் அைஙகரித்து ககாடுத்துள்சளன். எைது ்பா்டோமை 
எைது சித்திரஙகளால் உயிர்க்பற்று எழுநதுள்ளமைமய 
என்ைால் காண முடிகின்ைது.

உஙகள் ஓவியத்திைமைமய எதிர்காைத்தில் கதாழில் 
நிபுணத்துவைாக ைாற்ை முடியுைா?

நிச்ேயைாக முடியும். ஓவியக் கமைஞர்கள் பிரசத-
ேத்தில் அருகிக் ககாண்டு வரும் நிமையில் நைக்கு 
கிம்டத்த இவவாைாை திைமைகமள ்பயன்்படுத்தி 

விளம்்பர ்பதாமக-
கள் விழாக்கள் கமை 
நிகழவுகள் என்்ப-
வற்றில் வமரநது 

உமழக்க முடியும் 
என்ை நம்பிக்மக என்-

னி்டம் இருக்கின்-
ைது. ஓவியக் கண்-
காட்சிகமள பிரசதே 
கைாோர அதிகார 
ேம்பயிைர் ைற்றும் 
பிரசதே கைாோர 
அ ம ை ப பு க் க ளின் 
ஒ த் து ம ழ ப பின் 
ச்பரில் ந்டாத்தி இதற்-
காக ைக்கள் அஙகீ-
காரத்மத க்பற்றி்ட 
முடியும். இதற்காக 
ஊரிலுள்ள கமை 
ஆ ர் வ ை ர் க ளு ம் 

ேமூக ஆர்வைர்களும் எைக்கு தரும் ஒத்துமழபபிசைசய 
அது தஙகியுள்ளது. குறிப்பாக மீைாதுன் நபி விழாக்கள் 
ககாண்்டா்டப்படும் திைஙகளில் அரபு எழுத்தணிக்க-
மையில் அமைநத ஓவியஙகள் ைற்றும் இஸ்ைாமிய ்பண்-
்பாட்டு விழுமியஙகமள காட்டும் ைரபுத்துமைகமள 
நான் காட்சிப்படுத்துவதனூ்டாக முஸ்லிம் இமளஞர்க-
ளின் வீணாை ்பணவிரயஙகமள தவிர்த்து இவவாைாை 
கண்காட்சிக்கு வழிேமைப்பதன் ஊ்டாக க்பற்றுக்-
ககாள்ள முடியும். சிை நண்்பர்களின் திருைண வீடுகமள 
ஓவியத்தின் ்பால் அைஙகரிப்பதாலும் ்பள்ளிவாயல்கள் 
ைற்றும் ைத்ரஸா அரபுக்கல்லூரிகளில் இஸ்ைாமிய அரபு 
எழுத்தணிகமள வமரநது ககாடுப்பதைால் கதாழில் 
உத்தரவாதத்திமை க்பற்றுக்ககாள்ள முடியும் எை நம்பு-
கின்சைன்.

தற்ச்பாது வீடுகமள வர்ணஙகளிைால் அழகு்படுத்-
தல் என்்பது தனிகயாரு கமையாக முகநூல் வழியாக 
்பகிரப்படுகின்ைது. நீஙகள் இவவாறு வீடுகளில் வர்ண 
அழகு கேயததுண்்டா?

எைது நண்்பர்களின் வீடுகளில் அதாவது அவர்க-
ளது க்பற்சைாரின் ேம்ைதத்தில் வர்ண அழகு்படுத்தல் 
சவமைகமள தனிகயாரு ஆளாக நின்று கேயதுள்சளன். 
நிழற்்ப்டஙகமள வமரநதது ைட்டுைல்ைாைல் ச்பப்பர் 
ச்டபபிைால் கேயயக்கூடிய அைஙகாரஙகமளயும் 
கேயது ககாடுத்துள்சளன். இத்தமையும் என் நண்்பர்க-
ளின் வீடுகள் என்்பதாற்காகத்தான் .ஆைாலும் நான் ஒரு 
்பா்டோமை ைாணவன் என்ை ்படியாலும் இன்னும் கோற்-
்பகாைசை ்பா்டோமையில் இருக்க சவண்டிவரும் என்-
்பதாலும் நான் ்பணத்மத எதிர்்பார்ப்பதில்மை. எைது 
்பா்டோமை வாழக்மக நிமைவுக்கு வநததும் எைது 
ஓவிய ஆற்ைலுக்கு ச்பரம் ச்பசுசவன். இது நியாயமும் 
அல்ைவா?
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இடமிருந்து வலம்   
1.  அருமை
3. திறவுக�ோல் 
5. நீர்ோழ் பிரோணி
6. ்ணக�ம் (குழம்பியுள்ளது)
9. ்னரோஜோ
10. நில உடமைப் பட்டியல்
12. யோமனககு இது உண்டு
15. க�ோழன்
16. இது பபருவிருட்்சம்
17. ப�ோடுத� பபோருளில் உடனடியோ� �விம� புமனயும் 
       ஆறறலுள்ள்ர (குழம்பியுள்ளது)

18. நண்பன்
19. �ம்ச
  

மேலிருந்து கீழ்   
1. உரு்ைறறது
2. நூல்
3. அனுகூலம்
4. பபோருளின் பபறுைதிக குறியீடு
7. நதி (குழம்பிவிட்டது )
8. ப்சோறபபோழிவு  (குழம்பியுள்ளது)
10. ையிலுககு உண்டு.
11. ஆண்பிளம்ள  
13. �ப்பமல இயக� ம்ககும்  �ருவி (குழம்பி-

யுள்ளது)
14. அறிமு�மில்லோ� நபமர குறிப்பிடு்து
17. ப�ோடக�ம்

விடடகள்  
இடமிருந்து ்லம்   
01.   அதி�ோரம்   03. ை�ோ      04. ்ச�      05.  கபோகி     06.  ரீங�ோரம்       9.  மைனோ     
11.   அரி்ோள    13.   ்லி     14.   ரவி         16.  ்ம்ச      18.   பம்பரம்      20.   ்சலதி     
22. பதில்     23.   திட்பம்  

கைலிருந்து கீழ்  
01.  அ்சரீரி       02.    திங�ள    03.   ைகிமை     07.  �ோ்ோலி    08.   அர்ம்     10.    வினோ     
12.    பரம்பமர   15.   விரதி     16.   ்்சதி     17.   ம்சலம்      19.   பல்லி     21.    பதி   

1. பி. கபரின்பரோஜோ,
ைட்டக�்ளப்பு.
2. எஸ். �ன�ரட்னம்,
திருக�ோணைமல. 

�ோரோட்டு ்�றுப�ோர்

�ரிசு்�றுப�ோர்
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 முதலாம் பரிசு   
என்.க�.  க்ணி,
25/10,  க�்ோலய வீதி,
பலோஙப�ோமட. 

உடைந்த 
டைக்கிள்2020 ஓ�ஸ்ட் 23 ஞோயிறறுககிழமை

"பமழய இரும்பு ்சோைோன், பி்ளோஸ்டிக, பமழய 
கபப்பர ்ோஙகுறது"

மி� ப�ோமல தூரததிலிருந்து இந்� ்சத�ம் திரும்பத 
திரும்ப ்ந்து ப�ோண்டிருந்�து.

அன்று ஞோயிறறுககிழமை ஒன்பது ைணிககுப் பிறகும் 
படுகம�யிகல உருண்டு ப�ோண்டிருந்�ோன் நியோஸ்.

ஞோயிறறுககிழமை�ளில் சுபஹ் ப�ோழுது குரஆன் 
ஓதிய பின் சூரியன் உ�யைோன பின்பு மீண்டும் ஒருமுமற 
உறஙகும் ்ழக�ம் நீண்ட �ோலைோ� நியோஸிடம் இருக -
கும் பழக�ம். ைறற நோட்�ளில் அப்படி உறஙகு்�றகு 
அ்னுககு ்சந்�ரப்பம் கிமடப்பக�யில்மல. வீட்டுககு 
க�ம்யோன பபோருட்�ம்ள ்ோஙகிக ப�ோடுதது விட்டு 
மூத� ை�மன போட்சோமலயில் விட்டு விட்டு அலு் -
ல�ம் ப்சல்்�றகு கநரம் ்சரியோ� இருககும். எனக் 
ஞோயிறறுககிழமை விடுமுமறமய அ்ன் அனுபவிக -
�த �்று்தில்மல.

அமர தூக�ததிலிருந்� நியோஸுககு அந்� பமழய 
இரும்பு ்சோைோன்�ோரனின் ்சத�ம் க�ட்டோலும் கூட 
�ண்�ம்ள மூடிக ப�ோண்டு�ோனிருந்�ோன்.

"ஏம்போ க�டிகப�ோண்டிருந்தீங�க்ள. இக�ோ ்ோரோன். 
ப�ோஞ்சம் எழும்பி அந்� ம்சககி்ள ப�ோடுததுறுங�....." 
ைமனவி போஹிரோ ப்சோன்னோள.

"ஆ....." க்சோம்பல் முறித�்ோகற �ண்�ம்ள திறந் -
�ோன் நியோஸ்

"இரி இரி.... அ் என்ன இங�யோ இரிக�ோன். ஒரு �ட் -
டககி அஙகுட்டு இரிக�ோன்."

"அட அப்படிபயன்னோ நீங� ்சத�த� க�ட்டுக ப�ோண் -
டு�ோனிருககீங�. பபோய்ககி தூஙகுற ைோதிரி நடிககி -
றீங�" என்றோள போஹிரோ.

"நோங� ப�ோஞ்சம் தூஙகுனோ ஒங�ளுககு புடிக�ோக�"  
நியோஸ் முணுமுணுத�ோன்.

"தூஙகுங� தூஙகுங� நல்லோ தூஙகுங�. ஆம்புள -
ம்ள�ளுககு என்னோ லீவு நோள என்று ஒன்று இரிககி. 
எங�்ளய ைோதிரி பபோம்ப்ள�ளுககு எங� லீவு. எல்லோ 
நோளும் க்ல நோளு�ோன் " கிண்டலோ�ச் ப்சோன்னோள 
போஹிரோ.

படுகம�யிலிருந்து எழுந்து ப�ோண்டு �ண்மணக 
�்சககிக ப�ோண்டு சிரிததுக ப�ோண்கட நியோஸ் 
ப்சோன்னோன், "அப�ன்டோ உண்ை�ோன். பபோம்பம்ள -
�ளுககு எங� லீவு. சில கபஙகு�ளுல 24 �ர 7 - 365 
நோட்�ள என்று வி்ளம்பரம் கபோட்டிருக�ோங�"

"அட அப�ன்ன 24 �ர 7 - 365 நோட்�ள ?" 
க�ட்டோள போஹிரோ.

"அப்படின்னோ அந்� கபஙகு ஒவப்ோரு நோளும் 
24 ைணிததியோலம் அதுவும் 7 நோளும் க்ல ப்சய் -
யுறோங�லோம். மூடுறக� இல்மலயோம். அது�ோன் 
்ருஷததில 365 நோளும் லீக் எடுக�ோை க்ல 
ப்சய்யுறோங�லோம். எனககிட்ட க�ட்டோ ஒங -
�்ளய ைோதிரி பபோம்பம்ளங�்ள�ோன் 24 �ர 7 
- 365 நோட்�ள என்று ப்சோல்லனும். நீங� �ோகன 
ஒவப்ோரு நோளும் இருபததி நோலு ைணி 
கநரமும் லீக் எடுக�ோை க்ல ப்சய்யுறீங�" 
என்று பபண்�ளுககுச் ்சோன்றி�ழ் ்ழஙகினோன் 
நியோஸ்

" அ� ஒததுக ப�ோண்டீங�க்ள அதுககு மு�ல்ல 
ஒரு க�ஙஸ் ப்சோல்லனும் " போஹிரோ நக�லோ�ச் 
சிரித�ோள

கபசிக ப�ோண்கட நியோஸ் படுகம�யிலி -
ருந்து எழுந்து குளியலமறச் ப்சன்று அ்்சரைோ� 
்ோமய அலம்பி மு�தம� கபருககு �ழுவிக 
ப�ோண்டோன்.

நியோஸ் ப்ளிகய ்ரவும், பமழய இரும்பு 
வியோபோரி வீட்டு ்ோ்சலுககு ்ரவும் ்சரியோய் 
இருந்�து.

" ஏ பமழய இரும்பு ப�ோஞ்சம் நில்லு ்ோகரன் 
" என்று ப�ருவுககு க�ட்ப�றகு �ததினோன்.

பமழய இரும்பு வியோபோரி இப்படியோன ்சத�ங -
�ம்ள க�ட்ப�றக� �னது �ோது�ம்ள கூரமையோக -
கிக ப�ோண்டு ்ருப்ன்�ோன்.

அ�னோல் ்சத�ம் க�ட்டவுடன் நியோஸின் வீட்டு 
்ோ்சலில் �ோன் �ளளிக ப�ோண்டு ் ந்� ் ண்டிமய 
நிறுததினோன்.

அ்னது ்ண்டியில் பமழய ்சோைோன்�ள ப�ோஞ்சம் 
இருந்�ன. பபட்டி கபோன்றிருந்� பமழய ப�ோம்பி -
யூட்டரும்கூட அ்னது ்ண்டிமய அலங�ரிததுக 
ப�ோண்டிருந்�து. இப்கபோது �ோன் பைல்லிய ப�ோம்பி -
யூட்டர�ள ்ந்து விட்ட �ோரணத�ோல் பமழய பபட்டி 
ப�ோம்பியூட்டர�ளுககு ைவுசு கபோய்விட்டது. அ�னோல் 
அதுவும்கூட  பமழய இரும்பு பி்ளோஸ்டிக பபோருட்�ளு -
டன் இமணந்து ப�ோண்டன.

வீட்டு ஸ்கடோர அமறயிகல இருந்து நியோஸ் ஒரு 
சிறிய ம்சககிம்ள தூககிக ப�ோண்டு ்ந்�ோன். அ்னது 
நோன்கு ்யது ை�ன் ஓட்டி விம்ளயோடிய மூன்று ்சக�ர 
்ண்டி.  முன்னோல் உள்ள ்சக�ரததின் �ம்பி�ள ்ம்ளந் -
திருந்�ன.

குழந்ம�யோ� இருந்� கபோதிலிருந்க� அ்னது ை�ன் 
மூன்று ்சக�ர ம்சககிம்ள �ண்டோல் விடைோட்டோன். 

அதிகல அ்மன ஏறறி உட்�ோர ம்த�ோல் -
�ோன் அழும�மய நிறுதது்ோன்.   அதிகல 

ம்தது �ளளும் கபோது�ோன் சிரிப்போன். 
அப்படியோன ம்சககிள எங�ோ்து 

உறவினர வீடு�ளுககு 
க ப ோ ன ோ ல் -

�ோன் இருககும். என்றோலும் நியோஸ் �னது சிறிய 
ை�மன அந்� ்ண்டியில் ம்த�தும் அந்� வீட்டிலி -
ருககும் ம்சககிளின் ப்சோந்�க�ோர பிளம்ள 'வீல்' என்று 
அழும். �னது ப்சோதது �ன்னிடமிருந்து பறி கபோகிறக� 
என்ற ஏக�ம் அ�றகு. �னது பிளம்ளமய சிரிக� ம்க� 
இன்பனோரு பிளம்ளமய அழ ம்க�க்ண்டியி -
ருந்�து.

�னது ை�னுககு �ோல் நீட்டைோனதுகை நியோஸ் ப்சய்� 
மு�ல் க்மல ை�னுகப�ன்பறோரு மூன்று ்சக�ர 
்ண்டி ்ோஙகியது�ோன்.

அ்னது வீட்டுச் சுறறுப்புறததில் 

ை�னுககு பபரி�ோய் விம்ளயோட இடம் இல்லோவிட் -
டோலும் விடுமுமற நோட்�ளில் சிறு்ர பூங�ோவுககு 
அமழததுச் ப்சன்று விம்ளயோட ம்ப்போன். அப்படி 
�னது ை�ன் �ோலோற விம்ளயோடிய ம்சககிள�ோன் அது. 
விம்ளயோடி விம்ளயோடி அ�ன் முன் ்சக�ரங�ளின் �ம் -
பி�ள உமடந்தும் கபோயின. இப்கபோது அந்� ை�னுககு 
நோன்கு ்யது. அ்னுககு இப்கபோது இந்� ம்சககிளின் 
மீதுள்ள ஆம்சகபோய்விட்டது. அ�றகு பதிலோ� ்சோரஜ் 
ப்சய்து ஓட்டும் மின்்சோர மபககின் கைல் ஆம்ச ்ந்து 
விட்டது. எஙக�யோ்து பஷோப்பிங ப்சன்டர �ளுககு 
கபோனோல் அஙக� �ோட்சிககு ம்க�ப்பட்டிருககும் 
மின்்சோர மபககில் ஏறி உட்�ோரந்து ப�ோண்டு இறங� 
ைோட்டோன். மி�வும் �ஷடப்பட்கட அதிலிருந்து 
அ்மன எடுததுக ப�ோண்டு ்ரு்ோர�ள. இல்மல 
இழுததுக ப�ோண்டு ்ரு்ோர�ள. எப்படியும் அப்ப -
டியோன ஒரு மபகம� ்ோஙகிக ப�ோடுக� க்ண்டும் 
என்று நியோஸும் அ்னது ைமனவியும் தீரைோனிததுக 
ப�ோண்டோர�ள. ஆ�க குமறந்�ம�கய இருபதினோயி -
ரம் என்று ப்சோன்னோர�ள.

பட்பஜட்டில் இருபதினோயிரதம� ஒதுக� ஒரு மூன்று 
ைோ�ங�ள அ்ர�ளுககுத க�ம்ப்பட்டன. ை�ன் 
ஆம்சப்பட்டது கபோலக் மின்்சோர 

மபக ்ோஙகி அம� அ்ன் ஆம்ச தீர ஓட்டி 
ைகிழ்கிறோன்.

அ�னோல் இந்� பமழய மூன்று ்சக�ர 
ம்சககிம்ள யோருக�ோ்து விறறுவிட்டு 
க்ோம் என்று கயோசித�ோர�ள. என்றோலும் அ�மன 
்ோங� யோரும் முமனப்பு �ோட்டவில்மல. அ�னோல் -
�ோன் அ�மன பமழய இரும்பு வியோபோரியிடம் விறப -
�றகு �ண்னும் ைமனவியும் கபசிக ப�ோண்டோர�ள. 
அது�ோன் பமழய இரும்பு வியோபோரியின் குரல் க�ட்ட -
துகை அ்ர�ளுககு உற்சோ�ம் ்ந்து விட்டது.

இரண்டோயிரதது ஐநூறு ரூபோய் ப�ோடுதது ்ோஙகிய 

மூன்று ்சக�ர ம்சககிள ்ண்டி. இப்கபோது முன் ்சக� -
ரம் ைட்டும் �ோன் உமடந்திருககிறது. அம� ரிப்பபயோர 
ப்சய்�ோல் நன்றோ� ஓடலோம்.

"�ம்பி இ� எடுததுககிட்டு ஆயிரம் ரூபோ �ோ. 
ப�ோஞ்சம் இ� ப்சஞ்சோ நல்ல ப்லககி விய்க�லோம் "

அம� நீட்டியவுடன் பமழய இரும்பு வியோபோரி 
மி�வும் ஆ்கலோடு அம� ்ோஙகி அஙகும் இஙகும் 
திருப்பித திருப்பிப் போரத�ோன். ஏக�ோ கயோசித�ோன்.

"ப�ோர இ� எனககு �ோங�. நோன் முந்நூறு ரூபோ 
�ோகறன் "என்றோன்.

"கபோப்போ முந்நூறு ரூபோய்ககு இ� �ர ஏலுைோ. நல்லோ 
ஒன்றுகை ஒமடஞசி இல்ல. நீ ப�ோஞ்சம் ்சரி ப்சஞ்சோ 
ஒனககு நல்ல ப்லககி விக� ஏலும். இதுல புது 
மபசிக�ள மூ்ோயிரம் ரூபோ ்ரும். ்சரி பர்ோயில்மல 
எட்டு நூறு ரூபோ �ோ "

"இல்ல ப�ோர எனககிட்ட அவ்்ளவு ்சல்லி இல்ல.  
ஒரு முன்னூததி அம்பது ரூபோ �ோகறன். எனககு �ோங� 
ப�ோர " என்று வியோபோரியோ� இல்லோைல் ஏக�ோ ஓர ஏக -
�ததுடன் க�ட்டோன்.

நியோஸுககு அ்ன் ை�னுககு ்ோஙகிய மின்்சோர 
மபககின் விமல ஞோப�ம் ்ந்�து. பதிபனட்டோயிரம். 
இந்� ம்சககிம்ள விறறு ஒரு எண்ணூறு ரூபோமயயோ -
்து அதில் ஈடு ப்சய்ய க்ண்டும் என்பக� அ்னது 
தீரைோனைோ� இருந்�து.

"ஏலோ ஏலோ எட்டு நூறு ரூபோ �ோரப�ன்டோ �ோ . இல் -
லோட்டி கபோ. நோன் ம்சககி்ள விக� இல்ல " என்று 
ப்சோல்லிய்ோகற ம்சககிம்ள மீண்டும் ம�யிகல எடுத -
துக ப�ோண்டோன் நியோஸ்.

பரி�ோபைோ� போரத�படி அந்� இரும்பு வியோபோரி 

" ப�ோர இ� நோ விக� எடுக�ல்மல. ஏன்ட ை�னுககு 
குடுக� பநனச்க்சன். மிச்்ச நோ்ளோ எனககிட்ட ஏன்ட 
ை்ன் ம்சககிள ்ோஙகி க�ட்டு அழுந்து ப�ோண்டிருக -
கிறோன். புதிய ம்சககிள ்ோங� எங� க�ோகர எங�ளட 
்சல்லி. ஒங� ம்சககி்ள ப�ோண்டு கபோய் ஒரு முன்னூறு 
ப்சல்ளிச்்சோ புது ம்சககிள ைோதிரி ப்சஞசி குடுததுரு -
்ன். அது�ோன் போதக�ன். "

இப்கபோது�ோன் இரும்பு வியோபோரி ம்சககிம்ள ஏக -
�ததுடன் போரத� �ோரணம் நியோஸுககு வி்ளஙகியது. 
என்றோலும் நியோஸ் க�ட்ட எண்ணூறு ரூபோய்ககும் 
அ்ன் ப்சோல்லும் முன்னூறறி ஐம்பது ரூபோய்ககும் எவ -
்்ளவு விததியோ்சம். நியோஸ் கயோசிததுக ப�ோண்டிருந்� 
கபோக� உளக்ள இருந்து ்சோஹிரோ கபசினோள

" ப�ோஞ்சம் இங� ்ோங�..... " என்று நியோமஸ கூப் -
பிட்டோள.

நியோஸ் ம�யிகல ம்சககிம்ளயும் தூககிக ப�ோண்கட 
உளக்ள கபோனோன். இரும்பு வியோபோரி சிறிது கநரம் 
�ோைதிததுப் போரத�ோன். உளக்ள கபோன நியோஸ் 
ப்ளிகய ்ர �ோணவில்மல.

உளக்ள ப்சன்ற நியோஸுககு அ்ரது ைமனவி "க்லய 
போருங� அந்� ம்சககி்ள தூககி ஒரு மூமலல கபோடுங�. 
முன்னூததி அம்பது ரூபோ பபரிய முன்னூததி அம்பது 
ரூபோ " என்று ப்சோல்்து கபோல் �ோதில் க�ட்டது

�னது ஆம்ச நிரோம்சயோன க்�மனகயோடு இரும்பு 
வியோபோரி அந்� இடதம� விட்டு அ�ன்றோன். �னது 
அன்பு ை�னின் மு�ம் அ்னது ைனததிமரயில் ்ந்து 
ப�ோண்டிருந்��ோல் 'பமழய இரும்பு ்சோைோன், பி்ளோஸ் -
டிக, பமழய கபப்பர ்ோஙகுறது ' என்று �த� முடியோ -
ைல் அ்னது ப�ோண்மட �ர�ரததுக ப�ோண்டிருந்�து.

பைௌனைோ�க் சிறிது தூரம் ்ண்டிமய �ளளிக 
ப�ோண்டு கபோன அ்மன

"�ம்பி �ம்பி" என்ற ்சத�ம் திரும்பிப் போரக� 
ம்த�து.

தூரததிகல நியோஸ் நின்று ப�ோண்டு ம�மய அம்சதது 
அஙக� ்ருைோறு ம்சம� �ோட்டினோன்.

்ண்டிமய பைது்ோ� திருப்பிக ப�ோண்டு நியோ -
ஸுககு அருகில் ப்சன்று நிறுததினோன். மீண்டும் 
அ்மன அஙக� நிறுததி விட்டு உளக்ள ப்சன்ற நியோஸ் 
ம�யிகல ம்சககிளுடன் ்ந்�ோன்.

"�ம்பி இந்� ம்சககி்ள எடுததுகக�ோ " என்று ப்சோல்லி -
யக�ோடு நிற�ோைல் நியோஸ்

"இந்� பணதம�யும் ்ச்சி முன் கரோ�ய ரிப்பப -
யோர பண்ணி ஒன்ட ை�னுககு குடு" என்று கூறி ஐநூறு 
ரூபோய் கநோட்டு ஒன்மறயும் நீட்டினோன்.

இரும்பு வியோபோரிககு �னது �ண்�ம்ளகய நம்ப 
முடியவில்மல.

அ்ரது ைமனவி ப்சோன்னம� அ்ர க�ட்�வில் -
மலகயோ,  என்று  நிமனத�ோன்.

�னது ை�னுக�ோ� ஆம்சப்பட்ட ம்சககிள �னககு 
கிமடககிறக� அதுவும் கபோ�ோ�றகு ரிப்பபயோர 
பண்ண பணமும் �ருகிறோகர.

"ஐயோ பணபைல்லோம் ்ோணோம் ஐயோ. இந்� முன் -
னூததி அம்பது ரூபோய்ோ்து எடுங� ஐயோ"

"இல்லப்போ நோன் ைனப்பூர்ைோ இ� �ோகரன். நீ 
ஒன்ட ை�னுககு என்டு ப்சோன்னதும் ஏன்ட பபோண் -
டோட்டிட ைன்ச உருககிரிச்சு. ' எங�ட ை�ன் எங�்ள 
�ரச்்சல் பண்ணினது ைோதிரி �ோகன அ்ரட ை�னும் 
�ரச்்சல் குடுப்போன். எங�ளுககு எங�ட ை�ன் ைோதிரி 
�ோகன அ்ருககு அ்ரட ை�ன். பணம் என்னப்போ 
பபரிய பணம். இந்� ம்சககிம்ளயும் குடுதது அது ரிப் -
பபயோர பண்ண ஒரு ஐநூறு ரூபோயும் ப�ோடுங�ப்போ 
' என்று ப்சோல்லிட்டோ. இனி என்ட பபோண்டோட்டி 
ப்சோன்னோ அதுககு ைறுகபச்சு ஏது. இந்�ோ ்சந்க�ோஷைோ 
�ோகரன். ஒன்ட ை�னுககு ்சந்க�ோஷைோ குடு " என்று 
ைலரந்� மு�ததுடன் ப�ோடுத�ோன்.

அந்� உள்ளங�ளின் பபருந்�ன்மைமய  எண்ணி �ட -
வுளுககு நன்றி ப்சோன்ன்னோ� நியோஸ் ப�ோடுத� ம்சக -
கிம்ளயும், பணதம�யும் நன்றி உணரக்ோடு பபறறுக 
ப�ோண்ட பமழய இரும்பு வியோபோரி

"குடுககிறன் ப�ோர குடுககிறன் ஒங� பரண்டு 
கபமரயும் ப்சோல்லிகய ஏன்ட ை�ன் கிட்ட குடுககி -
றன்" என்று ப்சோன்ன கபோது அ்னது �ண்�ள பனிததி -
ருந்�ன.

என். நஜ்முல் ஹுடைன் 
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...........................                            ..............................
     திகதி                                          டகச�ாபபம்

2 3 41

5

876

9 10 11

12 13

14 15

18 19

17

16

இடமிருந்து வலம்   
1.  அருமை
3. திறவுக�ோல் 
5. நீர்ோழ் பிரோணி
6. ்ணக�ம் (குழம்பியுள்ளது)
9. ்னரோஜோ
10. நில உடமைப் பட்டியல்
12. யோமனககு இது உண்டு
15. க�ோழன்
16. இது பபருவிருட்்சம்
17. ப�ோடுத� பபோருளில் உடனடியோ� �விம� புமனயும் 
       ஆறறலுள்ள்ர (குழம்பியுள்ளது)
18. நண்பன்
19. �ம்ச
  

மேலிருந்து கீழ்   
1. உரு்ைறறது
2. நூல்
3. அனுகூலம்
4. பபோருளின் பபறுைதிக குறியீடு
7. நதி (குழம்பிவிட்டது )
8. ப்சோறபபோழிவு  (குழம்பியுள்ளது)
10. ையிலுககு உண்டு.
11. ஆண்பிளம்ள  
13. �ப்பமல இயக� ம்ககும்  �ருவி (குழம்பியுள்ளது)
14. அறிமு�மில்லோ� நபமர குறிப்பிடு்து
17. ப�ோடக�ம்

விடடகள்  
இடமிருந்து ்லம்   
01.   அதி�ோரம்   03. ை�ோ      04. ்ச�      05.  கபோகி     06.  ரீங�ோரம்       9.  மைனோ     
11.   அரி்ோள    13.   ்லி     14.   ரவி         16.  ்ம்ச      18.   பம்பரம்      20.   ்சலதி     
22. பதில்     23.   திட்பம்  

கைலிருந்து கீழ்  
01.  அ்சரீரி       02.    திங�ள    03.   ைகிமை     07.  �ோ்ோலி    08.   அர்ம்     10.    வினோ     
12.    பரம்பமர   15.   விரதி     16.   ்்சதி     17.   ம்சலம்      19.   பல்லி     21.    பதி   

1. பி. கபரின்பரோஜோ,
ைட்டக�்ளப்பு.
2. எஸ். �ன�ரட்னம்,
திருக�ோணைமல. 

3. எம்.ஏ. அத�ோஸ்,
ைோத�மற. 
4. டி.எஸ்.எம். எச். �ரீம்,
ப்லி�ை. 

5. ஏ.ஆர. போககியரோஜோ,
ப�ோழும்பு  06.

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல : 04  

�ோரோட்டு ்�றுப�ோர்

�ரிசு்�றுப�ோர்

மஞ்சரி குறுக்கெழுத்துப் ப�ோட்டி இல :  04

 முதலாம் பரிசு   
என்.க�.  க்ணி,
25/10,  க�்ோலய வீதி,
பலோஙப�ோமட. 

இரணடாம் பரிசு  
க�. புண்ணியகந்சன்,
151,  ்சோர�ோ வீதி,
�ோமரதீவு  05.

மூன்்ாம் பரிசு  
எம்.டபிளயூ.எப். மிப்ரோஸ்,
337,  ைஙப��ர,
துல்ஹிரிய.

உடைந்த 
டைக்கிள்
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ஸ்ரீ ைாவ�ா பண்ாரநாயக்க தன் 1970-_77 
ஏழாணடு கால ஆட்சியில் பல ைாற்்றஙகமைக் 
ககாணடு �நதார். கச்சதீவு இலஙமகயி்ம் 

மகயளிக்கபபட்்து. காணி உச்ச �ரம்பு ்சட்்ம் ககாண-
டு�ரபபட்்து. ஒரு�ர் 50 ஏக்கர் காணிக்கு வைல் க்சாந-
தைாக ம�த்திருக்க முடியாது என்்றது இச ்சட்்ம். இச 
்சட்்த்தின் கீழ் கபருநவதாட்்ஙகள் சுவீகரிக்கபபட்டு 
அரசு்மையாயின. இதன் மூலம் பல கதாழிலாைர்கள் 
கதாழில் இழநது வீதிக்கு �நதனர். வதாட்் நிர்�ாகஙகள் 
முற்றிலும் அர்ச நிறு�னஙகைாயின ஜன�்சை, உ்ச�்சை, 
கபருநவதாட்்க் கூட்டுத்தாபனம் என்பன�ற்றின் கீழ் 
வதாட்்ஙகள் �நததால் பாரம்பரிய வதாட்் நிர்�ாகமு-
ம்றகள் ைாற்்றம் கண்ன. அர்ச தும்றகளுக்கு அரசியல் 
ரீதியாக ‘துணடு சீட்டு’கள் மூலம் ஆள் நிரபபு�து வபால 
கபாருத்தைற்்ற�ர்கமையும் கபருநவதாட்் நிர்�ாகத்து-
ம்றயில் நுமழநதனர். நிர்�ாகம் சீர்ககட்்து. பல வதாட்-
்ஙகள் படிபபடியாக நஷ்த்மத வநாக்கி நகர்நதன. 
இவத ்சையம் ஏராைைான கபருநவதாட்்க் காணிகள் சிங-
கைக் கிராை�ாசிகளுக்கு பிரித்து ககாடுக்கபபட்்ன.  

ஸ்ரீைாவ�ா ஆட்சியில் இருநதவபாது பல்கமலக்கழகத்-
துக்கான ைாண�ர் கதரிவு உயர்தர பரீட்ம்சகளில் கபறும் 
புள்ளிகளின் அடிபபம்யில் ைட்டுவை ைாண�ர்களின் 
தகுதி தீர்ைானிக்கபபட்டு பல்கமலக்கழகஙகளில் வ்சர்த்-
துக்ககாள்ைபபட்்னர். இநத நம்மும்றயில் நன்கு 
கற்கக் கூடிய ைாண�ர்கள், உயர் குடும்பத்து ைாண�ர்-
கள், �்சதியான பா்்சாமலகளில் கல்வி கற்ப�ர்கள் 

ைாத்திரவை பல்கமலக்கழகஙகளுக்கு கதரி�ாகியவதாடு 
படித்து பட்்ஙகளும் கபற்்றனர். அபவபாது �ைஙகள் 
கும்ற�ான பா்்சாமலகவை அதிகம். தி்றமையான�ர்-

களுக்கு ைட்டுவை உயர்கல்வி �ாய்பபு என்்ற கல்விக் 
ககாள்மகயால் �்சதியான தி்றமை மிக்க சிஙகை ைாண-
�ர்களும், கற்மகயில் ஆர்�மும் தி்றமையும் ககாண் 
�்புலத்து ைாண�ர்களுவை அதிக பலன் அனுபவிக்க 
கிராைத்து சிஙகை ைாண�ர்களுக்கு பல்கமலக்கழக பிர-
வ�்சம் கபரும்பாலும் கன�ாகவ� இருநதது.  

கதன்னிலஙமக கிராை இமைஞர்களுக்கு அரசு வ�மல-
�ாய்பபுகள் கிட்்ாமை. பல்கமலக்கழகம் க்சல்ல 
முடியாமை, �ாழ்க்மகயில் முன்வன்ற முடியாமை 
வபான்்ற காரணஙகவை அ�ர்கமைப வபாராட்் பாமத 
வநாக்கி திம்ச திருபபுகின்்றன என்பமதயும் இநநிமலமய 
்சரி க்சய்யாவிட்்ால் ைற்க்றாரு ஆயுதப வபாராட்்ம் 
தவிர்க்க முடியாதது என்பமதயும் ஸ்ரீைா உணர்நது 
ககாண்ார். அதன் விமை�ாகவ� தரபபடுத்தல் மும்ற 
ககாணடு�ரபபட்்து. ஒரு ைாண�ர் எவ�ைவு தான் 
ககட்டிக்காரராகவும் பல்கமலக்கழக நுமழவுக்கான 
வபாதிய தராதரம் ககாண்-

�ராக இருநதாலும் ஒரு 
வகாட்்ா மும்றயின் கீவழவய பல்க-
மலக்கழகஙகளுக்கு கதரிவு க்சய்யப-
பட்்னர். இம் மும்றயின் கீழ், அ�ர்-
கமைவி்க் கும்ற�ான புள்ளிகள் 
கபற்்ற, ஆஙகில கைாழி கதரியாத 
கிராை ைாண�ர்களுக்கு பல்கமலக்-
கழக அனுைதி கிம்த்தது. இல�்ச 
பா்்சாமலக்கல்வி நாக்ஙகிலும் 
ஒவர ்சைைானதாக இல்லாததால் 
வபாதிய கல்வித்தரம் இல்லாத 
பா்்சாமல ைாண�ர்களில் தி்ற-
மை்சாலிகைான ைாண�ர்களுக்கும் 
உயர்கல்வி �ாய்பபு �ழஙகபப் 
வ�ணடும் என்்ற கல்விக் ககாள்மக 
ஆரம்பத்தில் கடும் எதிர்பமப ்சநதித்-
தது. ஆனால் அடிபபம்யில் அது 
்சரியான ககாள்மகயாகவ� பின்னர் 
ஏற்றுக்ககாள்ைபபட்்து.  

இத் தரபபடுத்தல் மும்ற நம்மு-
ம்றக்கு �ர 1971 கிைர்சசிவய காரண-
ைாக இருநதது.   

இத் தரபபடுத்தலால் �்புலத்து 
தமிழ் ைாண�ர்கள் கடுமையாக 
பாதிக்கபபட்்னர். ஏகனனில் 
தி்றமை அடிபபம்யில் கதரிவு 
என்்ற மும்றயால் ஏராைைான 
தமிழ் ைாண�ர்களுக்கு உயர் கல்வி 
�ாய்பபு கிட்டியது. அது ைட்டுபப-
டுத்தபபட்்தால் அரசு வ�மல �ாய்பபுகளில் தமிழர்க-
ளுக்கான �ாய்பபுகள் கும்றயத் கதா்ஙகின. விரக்திய-
ம்நத இமைஞர்கள் தீவிர�ாத அமைபபுகள் பக்கைாக 
க்சல்ல ஆரம்பித்தனர்.  

கதன்னிலஙமக சிஙகை இமைஞர்கள் தீவிர�ாதிக-
ைாக ைாறு�மதத் தம்க்சய்யும். ஸ்ரீைாவின் ஒரு உத்தி, 

�்க்கில் தமிழ்த் தீவிர�ாதம் �ைர்�தற்கு கால்வகாைா-
னது அரசியல் விசித்திரஙகளில் ஒன்று,  

1971 ஏபரல் கிைர்சசி நம்கபற்்றவபாது இலஙமக-
யில் ஏழுலட்்சம் இமைஞர்கள் வ�மல �ாய்பபின்றி 
கதருவ�ார ைதகுகளில் அைர்நது கபாழுது வபாக்கிக் 
ககாணடிருநதனர். வஜ.வி.பி. கிைர்சசசிக்கு அதுவும் ஒரு 
காரணைானது. �றுமை, விரக்தி, வ�மல�ாய்பபின்மை, 
்சைத்து�ம் வபணாத ்சட்்ஙகளும் நீதியும் ைக்கமைக் 
குறிபபாக இமைஞர்கமை கணமூடித்தனைான தீவிர�ா-
தத்தின் பால் தள்ளி விடுகின்்றது என்பது உலகைாவிய 
நிதர்்சனம்.  

�்க்கு கிழக்கில் இமைஞர்கள் உரிமைப வபாராட்்ங-
களில் ஈடுப் இம� காரணைாகின. எனினும் அர்சாங-
கம் கதா்ர்நதும் இமழத்து�நத த�றுகளினால் 1987 – 
89 களில் மீணடும் கதன்னிலஙமக சிஙகை இமைஞர்கள் 
ஆயுதம் ஏநதினர். 1971 கிைர்சசி எவ�ைவு த�்றாகவும் 
பலவீனைாகவும் கட்்மைக்கபபட்டு வதால்வி கண்து 
என்பது கதா்ர்பாகவும் அதன் தமல�ர்கள் புரட்சிமய 
�ழி ந்நதும் தகுதியற்்ற�ர்கள் என்பமதயும் பத்திரிமக-
கள், நூல்கள், வபருமரகள் மூலகைல்லாம் அறிநதிருநத 
வபாதிலும் மீணடும் விஜயவீரவின் தமலமையில் ஒன்றி-
மணநது ஆயுத வபாராட்்த்தின் மூலம் அர்சாஙகத்மத 
தூக்கி எறி�தற்கு சிஙகை இமைஞர்கள் தயாரானார்-
கள் என்்றால் அதற்கான இயல்பான காரணஙகள் எம� 
என்பமத அதற்கு பின்�நத அரசுகள் ஆராய்நதிருக்க 
வ�ணடும்.  

1987 காலபபகுதியில் ஐநது லட்சும் வபர்கதாழில் 
இன்றி க�ட்டியாக கபாழுது வபாக்கிக் ககாணடிருநத-
னர். இ�ர்களில் க.கபா.த ்சாதாரண தர ைற்றும் உயர்தரம் 
சித்திகபற்்ற இமைஞர்களும் அ்க்கம். 1989 ஆயுத எழுச-
சிமயக் மகயாை அன்ம்றய வக.ஆர். அரசு திணறியது. ஒரு 
துணடுக் கடிதத்தின் மூலம் ககாழும்பு நகரக் கம்கமை 
வஜ.வி.பி. அம்க்கும் ஆற்்றமலப கபற்றிருநதது. ஒரு 
கட்்த்தில் வஜ.ஆர்.அரசு க்சயலற்றுப வபானது. அ�ர் 
நிமனத்திருநதால் மூன்்றா�து த்ம�யாகவும் ஜனாதிப-
தியாக நீடித்திருக்க முடியும். எனினும் அ�ர் விட்்த் த�-
றுகள், த�்றான முடிவுகள் அ�ர் கழுத்மத கநறிக்கவும், 
பிவரைதா்சவி்ம் எதிர்காலத்மத ஒபபம்த்து விட்டு அர-
சியலில் இருநது விலகிக் ககாண்ார்.  

ஆயுத கிைர்சசி மூலம் தனி நாட்ம்த் தட்டிப பறித்துக் 
ககாள்ைலாம் என்்ற �ழி மும்றமய �்க்கு தமிழ்த் தீவி-
ர�ாதிகளுக்கு கற்றுக்ககாடுத்தது. வஜ.வி.பிதான் வஜ.வி.
பிமயப வபால்லலாது அவவியக்கஙகள் கபரு�ைர்சசி 
கபற்்ற வபாதிலும் 71 ஒரு நாள் புரட்சிக்கு என்ன ந்ந-
தவதா அதுவ� 30 ஆணடுகளின் பின்னரும் தமிழ்த் தீவிர-
�ாதத்துக்கும் நம்கபற்்றது.   

1962ஆம் ஆணடு இலஙமக இராணு�மும் கபாலிசும் 
அதா�து இ�ற்றின் உயர் அதிகாரிகள் ஸ்ரீைாவ�ா பண-
்ாரநாயக்காவின் அரம்சக் கவிழ்க்க எடுத்த முயற்சி – 
இலஙமகயின் முதலா�து ்சதிப புரட்சியாகும். இதுவும் 
வதால்வி அம்நதது. அது க�ற்றியளித்திருநதால் அது 
முதலாளித்து�த்தின் ்சதிபபுரட்சியாக இருநதிருக்கும். 
ஸ்ரீைாவ�ா ஏற்படுத்த விரும்பிய வ்சாஷலி்சம் ்சார்நத ைாற்-
்றஙகமை விரும்பாததாவலவய அ�ர்கள் திருைதி பண்ா-
ரநாயக்காம� தூக்கி எறிய – சிம்றயில் தள்ை – முயன்்ற-

னர். இரண்ா�து 1971 கம்யூனி்ச ஒரு நாள் ஆயுத புரட்சி. 
அதுவும் ஸ்ரீைாம�த் தூக்கி எறியும் முயற்சிதான். அதன் 
பின்னர் ஐ.வத.க அரம்ச தூக்கி எறியும் 1989 வஜ.வி.
பி புரட்சி. நாட்ம்வய நடு நடுஙக ம�த்த இநத ஆயுத 
வபாராட்்மும் அர்சாஙகத்தின் ஈவு இரக்கைற்்ற கணணுக்-
குக் கண, பல்லுக்குப பல் என்்ற திருபபித் தாக்கும் உத்தி-
யால் நிமலகுமநது வபானது. இதற்கிம்வய தனிநாடு 
வகட்டு விடுதமலப புலிகள் ந்த்திய ஆயுத வபாராட்-
்மும் பல்வ�று நாடுகளின் உதவியு்ன் முடிவுக்குக் 
ககாணடு�ரபபட்்மை �ா்சகர்கள் அறிநதவத.  

உயர் கல்வி என்்றால் பல்கமலக்கழகம் க்சன்்றாக 
வ�ணடும் என்்ற நிமல இன்றில்மல. பல்�மகயான 
தும்றகளும், கற்மக கநறிகளும், தனியார்த்தும்ற 
கதாழில் �ாய்பபுகளும் கூ்வ� சுயகதாழில் �ாய்ப-
புகளும் �நது விட்்ன. கதாழில் �ாய்பபு இல்மல 
என்று க்சால்லிவி் முடியாது. 1989 ஆயுத கிைர்சசியின் 

பின்னர் 200 ஆம்த் கதாழிற்்சா-
மலகமை நாக்ஙகும் நிறுவும் பிர-
ைாண்ைான வ�மலத்திட்்த்மத 
முன்னாள் ஜனாதிபதி பிவரைதா்ச 
ககாணடு�நதார். இ�ற்றின் மூலம் 
கிராைபபு்ற கபணகள் வ�மல 
�ாய்பபு கபற்்றனர். படித்த�ர்கமை-
யும், ஆஙகிலம் கற்்ற�ர்கமையும், 
�்சதியான குடும்பஙகமையும் முன்-
நிறுத்தி அரசுகள் ஒரு காலத்தில் திட்-
்ஙகமை க்சயல்படுத்தின. வஜ.வி.
பி. கிைர்சசியின் பின்னர் அரசின் இக் 
கணவணாட்்ம் ைாறியது.  

ஆயிரக்கணக்கான இமைஞர்-
கமைப பலிககாண் இவவிரு 
கதன்னிலஙமக கிைர்சசிகைால் அர-
சுகமைத் தூக்கி எறிய முடியாைற் 
வபானாலும், இப புரட்சிகள் ஏற்ப-
டுத்த விரும்பிய பல வி்யஙகள் 
தற்வபாது நம்மும்றயில் உள்ைன. 
வஜ.வி.பியும் தன்மன க�கு�ாக 
ைாற்றிக்ககாணடு ஜனநாயக �ழி-
மும்றக்கு �நதுவிட்்து. �்க்கு 
கிழக்கு தமிழர்களின் அரசியல் 
உரிமைகள் கதா்ர்பாக வராஹண 
விவஜவீர காலத்திலும் அதன் பின்னர் 
வ்சாை�ன்்ச அைரசிஙக தமலமையி-
லான வஜ.வி.பியிலும் கதளி�ான 
ஒரு ககாள்மக இருக்கவில்மல. 

சுயநிர்ணய உரிமை �ழஙகலாம் என்்ற கருத்மதக் ககாண-
டிருநத அ�ர் பின்னர் அரசியலுக்கு �நததும் தமிழர்க-
ளுக்கு எநத உரிமையும் தரத்வதம� இல்மல என்றும் 
இம்வி்ா யுத்தத்தின் மூலம் விடுதமலப புலிகள் 
வதாற்கடிக்கபப் வ�ணடும் என்றும் உறுதியாக வப்சத் 
கதா்ஙகினார். வஜ.வி.பியி்மிருநது தமிழர்கள் முற்றி-
லும் விலகி நிற்க இ�ர் காரணைானார்.  

அ�ர் வஜ.வி.பிமய விட்டு விலகிச க்சன்்ற பின்ன-

வரவய வஜ.வி.பியி்மிருநது தமிழர்கள் கதா்ர்பாக உறு-
தியான நிமலபபாடுகள் ஏற்ப்த் கதா்ஙகின. வஜ.வி.
பி தனிநாட்டுக்வகாரிக்மகமய ைட்டுவை நிராகரிக்கி்றது. 
�்க்கு கிழக்கு தமிழ் ்சமூகத்துக்கு அரசியல் உரிமைகள் 
�ழஙகபபட்வ்யாக வ�ணடும் என்பதில் வஜ.வி.பிக்கு 
எநத ையக்கமும் இல்மல. வஜ.வி.பி ஒரு காலத்தில் 
இநதிய �ம்்சா�ளித் தமிழர்கமைப பற்றி ஒரு கருத்மதக் 
ககாணடிருநதது. �்க்கு கிழக்கு தமிழர்கமைப பற்றி-
யும் கூ். ஆனால் கஹக்்ர் ககாபவபகடு� ஒரு ்சையத்-
தில், கதாண்ைாமனத் தூக்கி க்லில் எறிவ�ன் என்பது 
வபாலவும், வக.எம்.பி. ராஜரட்ண வபால், தமிழர்களின் 
வதாமல உரித்து க்சருபபு மதபவபன் என்பதாகவும் இன-
�ாதம் வபசியவத இல்மல.  

இன்ம்றய வஜ.வி.பி �்க்கு கிழக்கு தமிழர்களின் பிரச-
சிமனகமையும் அம� தீர்க்கபப் வ�ணடிய அ�சியத்-
மதயும் கதட்்த் கதளி�ாக புரிநது ம�த்திருக்கி்றது. 
கபருநவதாட்் தமிழ் ்சமூகத்தின் பிரசசிமனகளில் உற்்ற 
வதாழனாகவ� க்சயல்ப் விரும்புகி்றது. நாம் தான் அக்-
கட்சிமய புரிநதுககாள்கிவ்றாம் இல்மல.  

(முற்றும்)  

நன்றி: The JVP 1969-1989 by A.C. Alles  
Rendering Unto Caesar by Bradman Weerakoon  
Sri Lanka: The years of Terror , The JVP Insurrection 

1987-1989 by C.A  
Chandraprema  
ஈழத் தமிழர் எழுசசி – ஒரு ்சைகால �ரலாறு –எஸ்.எம். 

கார்வைகம்  
பத்திரிமக க்சய்திகள், கட்டுமரகள்    

அருள் சத்தியநாதன்

1971 ஜே.வி.பி. கிளர்ச்சி:
சில அனுபவ குறிப்புகள்

கிளர்ச்சியின் பின்்னரேரே 
சாமானிேரேப் பற்றி அேசுகள் 
சிந்திககத் தரைப்பட்ட்ன  

விஜேவீரவின் தாயார் அவர் மனைவி மற்றும் குழநனதகள்  

விஜேவீர தன் மனைவியுடன்  
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உலகளாவிய முன்னணி 
ம�ாபைல் பைான �ற்றும் சாத்னங் -
கபள வழங்கும் தரக்குறியீடா்ன 
OPPO, விபரவா்ன ைழுதுைார்ததல் 
(Quick Repair) பசபவபய அறிமு -
கபைடு்ததியுளளது. OPPO பசபவ 
ப�ய்ததில் ஒரு குறுகிய பேர்ததிற் -
குள, குறிபைாக ஒரு �ணி பேரம் 
அல்லது அதற்கும் குபைவா்ன 
பேர்ததில், OPPO ம�ாபைல் 
மதாபலபைசிகபள ைழுதுைாரப -
ைதற்கா்ன வசதிபய இநத பசபவ 
வழங்கும்.  

OPPO Sri Lanka ஆ்னது, இநத 
புதிய, ப�ம்ைடட வாடிக்பகயா-
ளர ைரா�ரிபபு அனுைவ்தபத 
அதன உலகளாவிய சகாக்களுடன 
இபைநது, OPPO இன வாடிக்-
பகயாளர பசபவ த்ததுவங்களில் 
விபரவா்ன, ேம்ைக�ா்ன �ற்றும் 
வசதியா்ன பசபவபய வழங்குவதற்-
கா்ன ையன மிக்க வாடிக்பகயாளர 
ைரா�ரிபபை கடடிமயழுபபுவதன 

ஒரு ைடியாகும். இநத பசபவக்கு 
மைாதுவாக ஒரு �ணிபேரம் அல்லது 
அதற்கும் குபைவா்ன பேரப� எடுக்-
கும் எனைபதாடு, மதாபலபைசிபய 
ைழுதுைாரக்கும் பவபளயில் வாடிக்-
பகயாளரகளுக்கு வசதியாக, அவர-
கள இனிப�யா்ன சூழ்நிபலயில் 
உடகாரநது ஓயமவடுக்கவும் வசதி-
களும் மசயயபைடடுளள்ன. ேம்ை-
க்ததனப�யின அடிபைபடயில், 
OPPO பசபவ ப�ய�ா்னது, ைழுது-

ைாரக்கும் ைணியில் அதன தரம்மிக்க 
உ்ததிபயாகபூரவ உதிரிப ைாகங்-
கபள �டடுப� ையனைடு்ததுகிைது. 
அ்ததுடன அப்ன்தது ைழுதுைாரபபு 
ேடவடிக்பககளும் தகுதிவாயநத 
மதாழில்முபை மதாழில்நுடை வல்-
லுேரகளால் பகயாளபைடுவதால், 
உங்கள பகயடக்க்த மதாபலபைசி 
சிைநத முபையிபலபய பகயாளபை-
டுவபதாடு, அப்ன்தது சநதரபைங்க-
ளிலும் தகவல் ைாதுகாபபு �ற்றும் 

வாடிக்பகயாளரகளின இரகசிய்த-
தனப� உறுதி மசயயபைடுகிைது.  

இசபசபவயில் திருபதியபடநத 
வாடிக்பகயாளரா்ன அருைாசநதா 
டி சில்வா த்னது அனுைவ்தபத 
இவவாறு மதரிவிக்கிைார, “எ்னது 
ைழுதபடநத மதாபலபைசிபய சீர-
ப�க்க, தனிப�பைடு்ததல் காலம் 
நிபைவபடயும் வபர கா்ததிருந-
பதன." எனைார.  

பசபவ ப�ய்ததில் உளள ஊழி-
யரகள மிகவும் ேடைாகவும், புரிதலு-
டன தான கூறியபத அவதா்ன�ாக 
பகடடறிநது ேடநது மகாணடதாக, 
அவர ப�லும் த்னது கரு்ததில் மதரி-
வி்ததிருநதார. 

இநத பசபவயா்னது தற்பைாது 
இலக்கம் 57, W A D ரா�ோ-
யக்க �ாவ்தபத, (ம�ாபிமடல் 
தபலப� அலுவலக்ததிற்கு எதிபர) 
மகாழும்பு 02 இல் அப�நதுளள 
OPPO பசபவ ப�ய்ததில் கிபடக்-
கிைது. 
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ப�டம் (அசசுவினி, ைரணி, கார்ததிபக முற்கால்)  
கடநத ஒனைபர ஆணடுகளாக மிது்ன்ததில் சஞச-

ரி்தது வநத ராகுைகவான மசபடம்ைர 1ஆம் திகதி ரிஷை 
ராசிக்கும் இதுவபர தனுசு ராசியில் சஞசரி்தது வநத 
பகது ைகவான விருசசிக ராசிக்கு வரபபைாகினைார. 
இதுவபர ஸ்தம்பி்தது நினை மதாழில்கள, உ்ததிபயாக 
வாயபபுக்கள ஆகியவற்றில் இருநத தபடகள நீங்கும். 
வரு�ா்னமும் திருபதி தரும் வபகயில் அப�யும். 
அதிர்ஷட நிைம் சிவபபு, அதிர்ஷட எண இடைம்  

(கார்ததிபக பினமுக்கால், பராகினி, மிருகசீரிட்தது 
முன்னபர)  

மசபடம்ைர 1ஆம் திகதி ராகு, பகது மையரசசி 
ேபடமைை உளளது. உங்கள ராசியில் ராகுவும், சபத-
�ஸ்தா்ன்ததில் பகதுவும் வரபபைாவதால் திடீர �ாற்-
ைங்கள வரும். உ்ததிபயாக்ததில் இலாகா �ாற்ைம், 
இட�ாற்ைம், ஊர �ாற்ைம் பைானைவற்பை சநதிக்க 
பைாகிறீரகள வாழ்க்பக துபைக்கு உ்ததிபயாகம் 
கிபட்தது வரு�ா்ன மைருக்கம் ஏற்ைடலாம். அதிர்ஷட 
நிைம் ைடடுமவணப�, அதிர்ஷட எண -06.  

மிது்னம் (மிருகசீரிட்தது பின்னபர, திருவாதிபர, 
பு்னரபூச்தது முனமுக்கால்)  

இதுவபர உங்கள ராசியில் சஞசரி்தது வநத ராகுவும், 
சபத� ஸ்தா்ன்ததில் சஞசரி்தது வநத பகதுவும் �ாற்ைம் 
மைறுகிைாரகள. மசபடம்ைர முதலாம் திகதி ரிஷை்த-
திற்கு ராகுவும், விருசசிக்ததிற்கு பகதுவும் வருகின-
ைாரகள. இதுவபர உங்கள ராசியிபலபய இருநத ராகு 
நிம்�தி குபைவும், ஆபராக்கிய ைாதிபபும், காரிய தபட-
கபளயும் மகாடு்ததிருக்கலாம். இனி அநத நிபல�ா-
றும், சபத� ஸ்தா்ன்ததில் சஞசரி்தத பகது 6ஆம் இட்த-
திற்கு வருவதால் உ்ததிபயாக முனப்னற்ைம் உணடு. 
வரபவணடிய சம்ைள ைாக்கிகள வரலாம்.  

(பு்னரபூச்தது ோலாங்கால், பூசம், ஆயிலியம்)  
மசபடம்ைர முதல் திகதியில் ராகு – பகது மையரசசி 

நிகழ இருக்கினைது. ரிஷை்ததிற்கு ராகுவும், விருச-

சிக்ததிற்கு பகதுவும் வருகினைாரகள. லாை ஸ்தா்ன 
ராகுவால் மைாருளாதார வளரசசி சிைபைாக இருக்கும் 
மவளிோடடிலிருநது ேல்ல தகவல் வரும். ஊதிய உயர-
வும் கிபடக்கலாம் ைஞச� பகதுவின ஆதிக்க்ததால் 
பிளபளகள வழியில் மதால்பலகள உணடு. பூரவீக 
மசா்தது பிரசசிப்ன தபலதூக்கும். அதிர்ஷட நிைம் 
மவளபள, அதிர்ஷட எண -09.  

சிம்�ம் (�கம், பூரம், உ்ததரம் முற்கால்)  
மசபடம்ைர 1ஆம் திகதி ரிஷை்ததிற்கு ராகுவும், விருச-

சிக்ததிற்கு பகதுவும் வருகினைாரகள. இதன விபளவாக 
மதாழில் வளரசசி சிைபைாக இருக்கும். வியாைார்ததில் 
புதிய முதலீடுகபள மசயய முனவருவீரகள. ேணைர-
கள உறுதுபையாக இருபைர. பகது 4ஆம் இட்ததில் 
வருவதால் தாயவழி ஆதரவு மகாஞசம் குபையலாம் 
மைற்பைாரகளின உடல் ேல்ததிலும் கவ்னம் மசலு்தது-
வது ேல்லது. அதிர்ஷட நிைம் சிவபபு அதிர்ஷட எண-
01.  

(உ்ததர்தது பினமுக்கால் அ்ததம், சி்ததிபரயின 
முன்னபர)   

மசபடம்ைர முதலாம் திகதி ரிஷை ராசிக்கு பகதுவும், 
விருசசிக ராசிக்கும் பகதுவும் மசல்கிைாரகள. அதன 
விபளவாக சபகாதர வழியிலும் மைற்பைார வழியி-
லும் சில பிரசசிப்னகள ஏற்ைடடு அகலும் வழக்குகள 
ஓரளவு சாதக�ாக முடியும். பிரிநதிருநத மசாநதங்கள 
மீணடும் வநது ேடபு ைாராடடும், �ரு்ததுவ மசலவுகள 

தவிரக்க முடியாததாக இருக்கம். உடனபிைபபுக்கள 
உங்களிடம் மகாடு்தத வாக்குறுதிபய நிபைபவற்ை முடி-
யா�ல் பைாகலாம்.  

துலாம் – (சி்ததிபரயிற் பின்னபர, சவாரி, விசாக்தது 
முனமுக்கால்)   

மசபடம்ைர முதல் திகதி ரிஷை ராசியில் ராகுவும், 
விருசசிக ராசியில் பகதுவும் சஞசரிக்க பைாகிைாரகள. 
இதன விபளவாக ேல்ல �ாற்ைங்கள வரலாம். �பைநத 
ராகுவால் இடம், பூமி விற்ைப்னயில் லாைம் கிபடக்கும். 
பகது ைல்ததால் ஆனமிக ோடடம் அதிகரிக்கும் இல்ல்த-
தில் �ங்கல ஓபச பகடைதற்கா்ன வாயபபு பககூடும். 
அதிர்ஷடநிைம் மவளபள, அதிர்ஷட – எண 02.  

(விசாக்தது ோலாங்கால், அனுஷம், பகடபட)  
இதுவபர 2ல் இருநத பகதுவும், 8இல் இருநத 

ராகுவும் இபபைாது பினப்னாக்கி மசல்கினைாரகள. 
மசபடம்ைர முதல் திகதி ரிஷை ராசியில் ராகுவும், 
விருசசிக ராசியில் பகதுவும் சஞசரிக்கும் மைாழுது 
ஆனமிக ோடடம் அதிகரிக்கும் வாழ்க்பக துபையின 
பவபல சம்ைநத�ாக எடு்தத முயற்சி பககூடும். உடல் 
நிபலயில் சிறு மதால்பலகள ஏற்ைடடு அகலும் நிைம் 
�ஞசள, அதிர்ஷட எண-03.  

தனுசு (மூலம், பூராடம், உ்ததிராட்தது முதற்கால்)  
இதுவபர மிது்ன்ததில் சஞசரி்தத ராகு மசபடம்ைர 

முதல் திகதி ரிஷை ராசிக்கும், உங்கள ராசியில் சஞச-
ரி்தது வநதபகது, விருசசிக ராசிக்கும் மசல்கினைாரகள. 
கடநத ஒனைபர ஆணடுகளாக ேபடமைைாத சில காரி-
யங்கள இபமைாழுது துரித�ாக ேபடமைறும். மைாரு-
ளாதார்ததில் நிபைவு ஏற்ைடும் பேரம் இதுவாகும். 
அதிர்ஷட நிைம் – ைசபச, அதிர்ஷட எண -05.  

(உ்ததராடம் பினமுக்கால் திருபவாைம், அவிடட்தது 
முன்னபர)  

மசபடம்ைர முதல் திகதி ராகு – பகது மையரசசி நிகழ 
விருக்கினைது. உங்கள ராசிக்கு 3ஆம் இட்ததில் இருநத 
ராகு 5ஆம் இட்ததிற்கு வரபபைாகிைார. 2ஆம் இட்த-
தில் இருக்கும் பகது லாை ஸ்தா்ன்ததிற்கு வருகினைார. 
பிளபளகளின எதிரகால ேலனகருதி எடு்தத முயற்சிக-
ளில் மவற்றி கிபடக்கும். மவளிோடடிலிருநது அனுகூ-
ல்த தகவல்கள வரலாம். உ்ததிபயாக்ததில் உளளவரக-
ளுக்கு முனப்னற்ை�ா்ன மசயதி வநது பசரும்.  

(அவிடட்தது பின்னபர, சதயம், பூரடடாதி முனமுக்-
கால்)  

மசபடம்ைர முதல் திகதி ராகு. பகது மையரசசி நிக-
ழவிருக்கினைது. இதுவபர உங்கள ராசிக்கு 5ஆம் 
இட்ததில் சஞசரி்தது வநத ராகு 4ஆம் இட்ததிற்கு வரு-
கினைார. அபத பேர்ததில் 11ஆம் இட்ததில் சஞசரி்தது 
வநத பகது 10ஆம் இட்ததிற்கு வருகினைார. இதன 
விபளவாக மதாழில் வளரசசி சிைபைாக இருக்கும். 
உ்ததிபயாக்ததில் உளளவரகளுக்கு புதிய ைணி ஏற்கும் 
சூழ்நிபல அப�யும்.  

(பூரடடாதி, ோலாங்கால், உ்ததிரடடாதி, பரவதி)  
மசபடம்ைர முதல் திகதி ராகு – பகது மையரசசி நிக-

ழவிருக்கினைது. உங்கள ராசிக்கு 1ஆம் இட்ததில் சஞ-
சரி்தது வநத ராகு இபமைாழுது மூனைாமிட�ா்ன ரிஷ-
ை்ததிற்கு வரபபைாகிைார. 10ஆம் இட�ா்ன தனுசில் 
சஞசரி்தது வநத பத இபமைாழுது 9ஆம் இட�ா்ன 
விருசசிக்ததிற்கு வரபபைாகினைார. எ்னபவ உ்ததிபயா-
க்ததில் ஒரு சிலருக்கு இட�ாற்ைம், ஊர�ாற்ைம், ைணி-
�ாற்ைம் எனை்ன ஏற்ைடும். கவ்னமுடன மசயல்ைட 
பவணடிய பேரமிது.   

கடகம்

கனனி

துலாம்

விருசசிகம்

தனுசு

�கரம்

கும்ைம்

மீ்னம்

ரிஷபம்

 மேஷம்  

சிம்�ம்

மிது்னம்

23.08.2020 - 29.08.2020

அணப�ய வரலாற்றில் 
இலங்பக வாழ் �க்கள 
ைல்பவறு இடரைாடுகளுக்கு 
மு க ம் ம க ா டு ்த து ள ள ா ர க ள . 
அணப�யில் முழு உலக-
மும் முகம்மகாடு்தத மகாவிட 
மதாற்று �டடுமினறி ோடடின 
மைாருளாதார்ததில் ைல்பவறு 
பிரிவுகபள கடடுபைடு்ததி-
யுளள 2019ஆம் ஆணடின 
உயிர்தத ஞாயிறு ையங்கரவாதி-
களின தாக்குதல் ைல வருடங்க-
ளா்ன அனுைவிக்கும் வைடசி, 
மவளளம் பைானை இயற்பக-
யா்ன இன்னல்கள காரை-
�ாக �க்களின மைாருளாதார 
மசயற்ைாடுகள ஆடடம் கண-
டுளள்னர. உளளூர மதாழில் 
முயற்சியாளரகள �டடுமினறி 
க�்தமதாழிலாளரகள, விவ-
சாயிகள, உற்ை்ததி �ற்றும் 
ைல்பவறு பசபவகளில் ஈடு-
ைடடுளளவரகளும் இத்னால் 
துனை்ததுக்கு ஆளாகியுளள்னர. 
அதன காரை�ாக வியாைார �ற்றும் 
பவறு பதபவகளுக்காக வங்கிகளில் 
நிதி வசதிகபள மைற்றுக்மகாணட 
ைல வாடிக்பகயாளரகள கடனகபள 
மீளச மசலு்ததுவதற்காக சிர�பைடு-
கினை்னர.  

35 வருட மகளரவ�ா்ன வரலாற்-
பைக் மகாணடுளள பிரபதச அபிவி-
ரு்ததி வங்கி (RDB வங்கி) அனறு 
முதல் இனறு வபர �க்களின துயரங்-

கபளக் கபளயும் வங்கியாக அபட-
யாளபைடு்ததபைடுகினைது. RDB 
வங்கி வரலாற்றில் ைல சநதரபைங்க-
ளில் த�து வாடிக்பகயாளரகளுக்கு 
ைல்பவறு சலுபககபள வழங்கிய 
வங்கியாகும்.  

ஆபகயி்னால் தற்பைாபதய சமூக 
மைாருளாதார நிபலப�யில் வங்கி 
வாடிக்பகயாளரகளுக்கு சலுபக-
கபள வழங்குவதற்காக இலங்பக 

�்ததிய வங்கியி்னால் அறிமு-
கம் மசயயபைடட சலுபக 
திடடங்கபள மசயற்ைடு்த-
துவதுடன அதற்கு அபைால் 
ப�லும் வாடிக்பகயாளரக-
ளுக்கு பதபவயா்ன சலுபக-
கபள இநத கடி்ன�ா்ன சந-
தரபை்ததில் வழங்குவதற்கு 
அவரகளுக்கு ஆதரவாக புதிய 
நிதி வசதிகபள வழங்கும் 
பவபல்த திடட்தபத “RDB 
பு்னரவாழ்வு” எனை மையரில் 
வங்கியி்னால் மசயற்ைடு்தது-
வதற்கு ேடவடிக்பகமயடுக்-
கபைடடுளளது.  

அநத கடன பவபல்த திட-
ட்ததில் கீழ் த�து வாடிக்பக-
யாளர �ற்றும் அவரகளது 
வியாைாரங்கள முகம்மகாடு்த-
துளள வியாைார சரிவுகள, 
மசயற்ைாடடு மூலத்ன குபை-
ைாடுகள ஊழியரகளுக்கு சம்-
ைளம் வழங்குவதில் உளள 
சிக்கல்கள, தபடபைடடுளள 

வியாைார்தபத மீள ஆரம்பிபைதற்கு 
நிதி வசதிகள இல்லாப�, பவறு 
வியாைாரங்களுக்கு �ாறிச மசல்-
வதற்கு நிதி வசதிகள இல்லாப� 
பைானை பிரசசிப்னகளுக்கு தீரவாக 
�டடுமினறி மைற்றுக்மகாணடுளள 
கடனகபள மசலு்ததுவதில் ஏற்ைட-
டுளள தா�த்ததிற்கா்ன சலுபககபள-
யும் வழங்குவதற்கு ேடவடிக்பக 
எடுக்கபைடடுளளது.

RDB வங்கியின் “புனர்ஜீவன கடன் திடடம்”   
மூலம் வாடிக்கயாளர்களுககு பல சலு்ககள்  

OPPO வி்ைவான பழுதுபார்்த்தல் 

1 மணி நேை்ததிற்குள்
Flash-Fix நச்வ ககாழும்பில்  

சுயாதீ்ன�ா்னப மைாதுப ைடடி -
யலிடபைடட மிகபமைரிய  ஆயுள 
காபபுறுதிக் குழு��ா்ன AIA குழு� 
லிமிடட (“AIA” அல்லது “நிறு -
வ்னம்” ைங்குக் குறியீடு:1299) 
மதாடரசசியாக ஆைாவது வருட�ா -
கவும் மிகவும் அதிக எணணிக்பக -
யா்ன மில்லியன மடாலர வடட 
ப�பச (MDRT) உறுபபி்னரகபளக் 
மகாணடுளள உலகின ஒபரமயாரு 
ைல்பதசிய நிறுவ்னம் எனை வரலாற் -
றுச சாதப்னபய அறிவி்ததிருக்கின -
ைது.   

2020 ஜுபல 01 ஆம் திகதியின -
ைடி MDRT உறுபபி்னரகளாக ம�ா்த -
த�ாக 12,796 AIA முகவரகளும் 
�ற்றும் முகவர நிறுவ்ன்த தபலவர -
களும் ைதிவு மசயதிருபைதாக தரவு -
கள மதரிவிக்கினை்ன.  

MDRT ஆயுள காபபுறுதி �ற்றும் 
நிதிச பசபவகள வியாைார்ததில் 
அதிசிைநத தர்ததிற்காக சரவபதச 
ரீதியில் அங்கீகரிக்கபைடடுளள 
உலகளாவிய �ற்றும் சுயாதீ்ன�ா்ன 
ஒரு அப�பைாகும். இதனுபடய 
உறுபபி்னரகள ஒரு குறிபபிடட 
உயர �டடக் கடடுபைைம், தரகுப 
ைைம் �ற்றும் வருவாபய ஏற்ை -
டு்தது�ாறும், அ்ததுடன அதிசிைப -
ைா்ன மதாழில் ரீதியா்ன அறிவு, கண -
டிபைா்ன மேறிமுபைசார ேட்தபத 
�ற்றும் மிகசசிைநத வாடிக்பகயா -
ளர பசபவபய நிரூபிக்கு�ாறும் 
பவணடபைடுகினை்னர.  

AIA குழு�்ததின தபலவரும் 

�ற்றும் குழு�்ததின பிரதா்ன நிபை -
பவற்று அதிகாரியு�ா்ன லீ யுஆன 
சிபயாங் கரு்தது்த மதரிவிக்பகயில், 
“எங்களுபடய வாடிக்பகயாளரக -
ளுக்கு மிகவும் ேம்பிக்பகயா்ன ைங் -
காளரகளாக தி்னமும் மிகசசிைநத 
ைணியிப்ன வழங்கும் எங்களின 
முகவரகள குறி்தது ோன மிகவும் 
மைருப�யபடகினபைன. 

MDRT தகுதியாளரகளுக்காக 
உலகில் AIA இனுபடய முதற்தர 

நிபலயா்னது எங்களுபடய நிறுவ -
்ன்ததிற்கா்ன மிகவும் முக்கிய�ா்ன 
பைாடடி்ததனப�யா்ன அனுகூல்த -
பதப பிரதிநிதி்ததுவபைடு்ததும் எங் -
களுபடய முகவர நிறுவ்ன ஊழி -
யரகளின உயர தர்தபதயும் �ற்றும் 
முக்கிய்ததுவ்தபதயும் பிரதிைலிக் -
கினைது. மிகவும் நீணட ஆயுளுடன, 
ஆபராக்கிய�ா்ன �ற்றும் சிைநத 
வாழ்க்பகயிப்ன வாழ்வதற்கு எங் -
களுபடய மில்லியன எணணிக்பக -
யா்ன வாடிக்பகயாளரகளுக்கு உத -
வுவதற்காக எங்களின முகவரகள 
முழுப�யாக்த தயார நிபலயில் 
இருபைதப்ன ோங்கள மதாடரசசி -
யாக உறுதிபைடு்ததுபவாம்” எ்னக் 
கரு்தது்த மதரிவி்ததிருநதார.   

AIA குழு�்ததின பிரதா்ன 
விநிபயாக �ற்றும் பிராநதியப 
பிரதா்ன நிபைபவற்று அதிகாரி பில் 
லிஸ்லி கரு்தது்த மதரிவிக்பகயில், 
“உலகில் பகாவிட-19 மைருநமதாற் -
றின தாக்கம் காைபைடடிருநத 
பைாதிலும், குறிபைாக 2020 இல் 
இநத வியபபூடடும் முடிவுகபள 
எயதிருக்கினை AIA இன அதிசி -
ைநத முகவரகள குறி்தது ோன உண -
ப�யில் மிகவும் �கிழ்சசியபட -

கினபைன. 
மதாடரசசியாக ஆைாவது வரு -

ட�ாகவும் உலகின முதற்தர�ா்ன 
MDRT நிறுவ்ன�ாக்த திகழ்வமதன -
ைது எங்களுபடய முகவர நிறுவ்ன 
ஊழியர அணியில் AIA இனுபடய 
நீணடகால உறுதியா்ன முதலீட -
படபய பிரதிைலிக்கினைது. ப�லும் 
காபபுறுதி்த துபையில் மிகசசிைநத 
மதாழில்நுடை, ையிற்சி �ற்றும் 
மதாழில் ப�ம்ைாடடு வாயபபு -
கபள எங்களுபடய முகவரகளுக்கு 
வழங்குவதில் ோங்கள மதாடரச -
சியாக மிகவும் ஆழ�ா்ன �ற்றும் 
உறுதியா்ன அரபைணிபபிப்னபய 
பைணுகினபைாம்” எ்னக் கரு்தது்த 
மதரிவி்ததிருநதார. 

த�ொடர்ச்சியொக ஆறொவது வருடேொகவும்

உலகின் மு்தன்்மயான MDRT 
நிறுவனமாகப் கபயரிடப்படடுள்ள AIA 

ஜ்னாதிைதி பகாடடாைய ராஜைக் ஷ-
வின முதனப� போக்கங்களின 
ஒனைா்ன உளோடடு உற்ை்ததிகளுக்கு 
முனனுரிப� அளிக்கும் எணைக்க-
ருபவ வலுவூடடும் வபகயில் வபர-
யறுக்கபைடட மைபரரா டயர சரவிஸ் 
நிறுவ்னம் முன்னணி உளோடடு உற்-
ை்ததியா்ன GRI டயரகபள உளோடடில் 
விநிபயாகிக்கும் ஏக முகவராக மைாறுப-
பைற்றுளளது.   

GRI டயர உற்ை்ததி மசயயும் வபரய-
றுக்கபைடட க்பளாைல் இைபைர இனடஸ்-
ரீஸ் தனியார நிறுவ்ன்ததுடன மைபரரா 
டயர சரவிஸ் நிறுவ்னம் அணப�யில் 
விநிபயாகம் மசயவது மதாடரைா்ன 
உடனைடிக்பகமயானறில் பகசசா்த-
திடடுளளது. இதுவபர அம�ரிக்கா-
வுக்கும் ஐபராபபிய ோடுகளுக்கும் GRI 
வர்ததக ோ�்ததின கீழ் ஏற்று�தி மசய-
யபைடட சகலவித�ா்ன பக்தமதாழில் 
சார டயரகள, டரக்டர டயரகள �ற்றும் 
பைாரக் லிபட டயரகபள இபமைாழுது 
உளோடடு வாடிக்பகயாளரகளுக்கும் 
மைற்றுக்மகாளள முடியும்.  

டயர உற்ை்ததி துபையில் இரணடு 
தசாபதஙங்களுக்கு ப�ற்ைடட அனு-

ைவங்கபள மகாணடுளள GRI நிறுவ-
்னம் சு�ார 50 ோடுகளுக்கு டயரகபள 
ஏற்று�தி மசயகிைது. ப�லும், எ�து 
ோடடின மிகபமைரிய டயர உற்ை்ததி 
நிறுவ்ன�ாகவும் இலங்பகயின முத-
லாவது பரடியலக் க�்தமதாழில் டயர 
உற்ை்ததியாளராகவும் GRI நிறுவ்னம் 
விளங்குகிைது. 

இலங்பகயின அதி ேவீ்ன மதாழில்-
நுடை வசதிகபள மகாணட ஒபர டயர 
மதாழிற்சாபலயிப்ன 2018 இல் இந-
நிறுவ்னம் திைநதுளளப� குறிபபிட்த-
தக்கது. உயர தர்ததிலா்ன மவளிோடடு 
டயரகபள இைக்கு�தி மசயவதில் ஈடு-
ைடடுளள மைபரரா டயர சரவிஸ் முதல் 
தடபவயாக உளோடடு டயமரானபை 
சநபதபைடு்ததும் தருை�ாக இது 
விளங்குகிைது.   

ISO 9001:2015, ISO 50001:2011, ISO 
14001:2004 பைானை தரச சானறிதழ்-
கபளயும் புசுஐ நிறுவ்னம் மவனறுள-
ளது. உலகின அதிக வரபவைபபை 
மைற்றுளள டயர சநபதபைடு்ததல் 
மூலம் மைபரரா டயர சரவிஸ் வாடிக்-
பகயாளரகளின ேம்பிக்பகயிப்ன 
மவனறுளளது. 

கபநைைா டயர் சர்விஸ் நிறுவன்ததினால் 
GRI டயர் உள்ளுரில் உற்ப்ததி  
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இலஙமகயின்  முதற்தர  ஸ்ைாட் 
ஃப�ான்  வர்ததக நாைைான  
Samsung, தைது முதன்மை Galaxy 
Note20 ைற்றும் Galaxy Note20 
Ultra ஆகியவற்றுக்கான முற்�தி -
வுகமை ஆரம்பி்ததுளைது. இநத 
ஸ்ைாட் ஃப�ான்கள  5G தயாரான 
நிமலயில் உளைதுடன் கல்வி 
ைற்றும் ததாழிலுக்கு ஏற்்றவா்றான 
சாதனஙகள ஆகும். Samsung இன் 
சமீ�்ததிய  Note series நீஙகள 
பவமல தசய்யும் மும்றகமை 
ைாற்றியமைக்கி்றது. S Pen ைற்றும் 
Samsung Notes அம்சஙகளுடன் 
நீஙகள எபத�ாழுதும் எஙகிருநதா -
லும் உஙகள பவமலமய தசய்திட 
வலுவூட்டுகி்றது. Samsung இன் 
ஒவதவாரு புதிய Note20 Ultra  
வின் தகாளவனவின் ப�ாதும் 
Galaxy Buds Liveck Note20 யின் 
தகாளவனவின் ப�ாது Galaxy 
Buds10 உம் இலவசைாக வழங -
கப�டுகி்றது. இநத புதிய series 
தைன்மையான ைற்றும் நடுநிமல -
யான  நி்றஙகளில் கிமடக்கபத�று -
கின்்றன. அ்தபதாடு இமவ பு்ததம் 
புதிய  Timeless Premium Design 
இமனக் தகாண்டிருப�தனால் 

மகவிரல் பரமக ைற்றும் ஸ்ைட்ஜ் -
கமை கும்ற்ததிடும். 

‘இலஙமகயில் Note க்கான 
�ாரிய வாடிக்மகயாைர தைம் 
ஒன்றிமன நாம் தகாண்டிருக்கி -
ப்றாம். அவரகள ஆண்டுபதாறும் 
தஙகள Galaxy Note இமன பைம்� -
டு்ததுகி்றாரகள. 

காரணம் இது பவறு எநத 
smartphone உம் வழஙகாதவற்ம்ற 
– சக்தி ைற்றும் உற்�்ததி்ததி்றமன 
வழஙகுகி்றது. Galaxy Note 20 
Galaxy Note20 Ultra ஆனமவ 5G 
ைற்றும் உற்�்ததி தி்றமன அடு்தத 

கட்ட்ததிற்கு எடு்ததுச் தசல்கின் -
்றன. பைலும் நுகரபவாருக்கு 
தஙகள பவமலகமை அதிகரி்ததுக் 
தகாளைவும் அவரகள இமணப -
பில் இருக்மகயில் விமையாடவும் 
இது உதவுகி்றது. இவவாண்டு 
இலஙமகயின் முதலாவது 5G 
தயார நிமலயிலுளை ஸ்ைாரட் 
ஃப�ான்கைான Galaxy Note20 
Ultra 5G ைற்றும்  Note20 5G ஆகிய -
வற்ம்ற அறிமுகப�டு்ததுகிப்றாம்.’ 
என Samsung Sri Lanka வின் முகா -
மை்ததுவப �ணிப�ாைர. தகவின் 
யூ ததரிவி்ததார. 

ASUS நிறுவனம் இமைபயாருக்கா-
கபவ வடிமை்ததுளை தனது பு்ததம் 
புதிய VivoBook S ைடிக்கணனி 
வரிமசமய இலஙமகயில் உ்ததிபயா-
கபூரவைாக அறிமுகப�டு்ததியது. 
ASUS VivoBook S ைடிக்கணனிகள 
இமைபயாரின் பதமவ ைற்றும் 
அவரகளின் ஆற்்றலுக்பகற்� வடிவ-
மைக்கப�ட்டுளைமை விபசடம்ச-
ைாகும்.

மிகவசதியாக தகாண்டுதசல்லக்-
கூடியபதார வடிவமைபபுமடய 
VivoBook S ைடிக்கணனிகள தசயற்-
தி்றன் நவீன்ததுவம் ைற்றும் எதிர-
கால்ததிற்கு சரியாக த�ாருநதும் 
வமகயில் காணப�டுவபதாடு �யன்-
�டு்ததுபவார த�ருமிதம் தகாளைக்-
கூடியபதாடு தசயற்�ாட்டில் மிகச் 
சி்றநத தர்ததில் காணப�டுகின்்றது.

VivoBook S ைடிக்கணனிகளில் 
காணப�டும் விபசட Diamond - cut 
edges Metallic textured பைலும் இதன் 
விபசடவண்ணஙகளினால் பைலும் 
தைருகூட்டப�ட்டுளைது. எநத-
தவாரு பைமசயின் மீதும் தனி்ததுவ-
ைாக ததரிநதிடுபைார வண்ணைான 
Resolute Red இயற்மக அரவமணப-
புமடய Gaia Green நவீன்ததுவமு-
மடய Dreamy W}itw ைற்றும் Indie 
Black ப�ான்்ற வரணஙகளில் காணப-
�டுவபதாடு திமரயிமன தி்றநததிலி-
ருநபத �யன்�டு்தது�வமர கவரநதி-

ழுக்கும் Color – blocked edges cila 
Enter Key இக்கணனி அனு�வ்த-
திமன ஒப�ற்்றதாக்கிடும்.

இம் ைடிக்கணனிகளுடன் கிமட்த-
திடும் ஸ்டிக்கரகமை �யன்�டு்ததி-
�யன்�டு்தது�வர விரும்பியவாறு 
அழகுப�டு்ததி பைலும் தைருகூட்-
டக்கூடியமை பைலுபைார விபசட 
அம்சைாகும்.

தைன்மை ைற்றும் இலகுவான-
பதார வடிவமைபபிமன தகாண்-
டுளைதால் �யன்�டு்ததுவதற்கு 
ப�ான்ப்ற எடு்ததுச் தசன்றிடவும் 
மிக இலகுவாக அமைநதிடும்.

இதில் காணப�டும் Thin - bezel 

nanoEdge திமர நீைைானபதாடு மிகச் 
சி்றநத �ாரமவ அனு�வ்ததிமனயும் 
தநதிடும். சி்றநதபதார திமர வடிவ-
மைபபிமன தகாண்டுளைதால் ஒபர-
பநர்ததில் �லபவமலகமை தசய்-
பவாருக்கு வசதிமயயும் தநதிடும்.

Numeric முதலியன (உளநுமழ-
வதற்கான எண் விமச்ததைம்) 
�யன்�டு்ததிட விரும்புபவாருக்-
காக VivoBook S14 ல், புதிய ASUS 
NumberPad 2.0 மன பசர்ததுளைது. 
இபபுதிய LED - illuminated numeric 
keypad னால் மிகபவகைாக தகவல்-
கமை பசரப�தற்கான வாய்பபிமன-
யும் வழஙகியுளைது.

சன்மஷைன் ப�ால்டிஙஸ் நிறுவன 
குழுை்ததின் வாடிக்மகயாைர பிரி-
வினால் 1.7 பில்லியன் ரூ�ாவிற்கு 
இலஙமகயின் முன்னணி இனிபபு 
வமக தயாரிபபு நிறுவனைான 
தடன்டீ நிறுவன்தமத மகயகப�டு்த-
தியதன் மூலம் தடன்டீ, மைபலடி 
ைற்றும் த�ன்சன்ஸ் உளளிட்ட பிர-
�ல்யைான வர்ததக நாைஙகள �ல-
வற்ம்ற தைது நிறுவன குழுை்ததில் 
பசர்ததுளைது.

தைது பதயிமல இலச்சிமனமய 
முதலாவது இட்ததில் தக்கமவ்ததுக் 
தகாண்டு சன்மஷைன் இநத நடவ-
டிக்மகமய பைற்தகாண்டமையா-
னது பதயிமலக்கு அப�ால் தசன்று 
இலஙமகயில் பவகைாக வைரநது-
வரும் FMCG தும்றயில் தைது முத-
லீட்டு குழுை்தமத மூபலா�ாயைாக 
விஸ்தரிப�தற்கு சன்மஷைன் குழுைம் 

எதிர�ார்ததிருநத தருணம் இதுவா-
கும். இலஙமகயில் விரும்�்ததக்க 
பதயிமல இலச்சிமனயான வட்-
டவல, Zesta ைற்றும் ரன்க�ட்ட 
விற்�மன ைற்றும் விநிபயாகம் 
தசய்யும் Sunshine Consumer எனும் 
வைரச்சியமடநதுவரும் வர்ததக 
குழுை்ததுடன் தடன்டீ நிறுவனம் 
இமணகி்றது. உளநாட்டு வர்ததக 
நாை்தமத பைம்�டு்ததுதல் ைற்றும் 
கட்டிதயழுபபுவதற்காக சன்மஷைன் 
குழுை்ததின் மூபலா�ாய்ததிற்கு ஏற்� 
இநத மகயகப�டு்ததும் நடவடிக்மக 
பைற்தகாளைப�ட்டுளைது.

1984ஆம் ஆண்டு பிரி்ததானி-
யாவில் நன்ைதிபபுத�ற்்ற இனிப-
புவமக தயாரிபபு நிறுவனைான 
Barker and Dobson உடன் இமணநது 
ஆரம்பிக்கப�ட்ட தடன்டீ நிறு-
வனம் இனிபபு ைற்றும் தடாஃபி 

தும்றயில் இலஙமகயின் சநமதயில் 
முன்னணியிலுளைது. தற்ப�ாது நிறு-
வன்ததினால் தடாஃபி, இனிபபு 
வமககள, தெலி, தசாக்கலட் 
ைற்றும் தகாக்பகாவா வமக இனிப-
புகள, ��ல்கம், Desserts, பிஸ்கட்ஸ் 
ைற்றும் சிற்றூண்டிகள(Snacks) 
ஆகியன அடஙகிய விரிவான தயா-
ரிபபுக்கள �லவற்ம்ற நிறுவனம் 
தகாண்டுளைதுடன் தடாஃபி ைற்றும் 
இனிபபுவமக்த தயாரிபபுதும்றயில்  
40%ஆன சநமத �குதிமயக் தகாண்-
டுளைது. இநத தயாரிபபுக்கைான 
தடன்டீ, மைபலடி(Milady), த�ன்-
சன்ஸ் (Bensons), ச்சிட்படா (Chito), 
சிக்ஸ் (Chix), எஸ்ட்ரா (X-tra), மிஸ்-
டரபிட்ஸ் (Mr.Bitz), எக்ஸ்தசலா 
(Excella) ைற்றும் பலான்ஙலிவ) 
ப�ான்்ற வர்ததக இலச்சிமனகளின் 
கீழ் விற்�மன தசய்யப�டுகி்றது.

இலஙமக சநமதயின் முன் -
னணியாைரும், நாட்டின் 
திரவப த�ற்ப்றாலிய வாயு 
விநிபயாகஸ்தருைான லிற்பரா 
காஸ் லஙகா நிறுவனம், வரு -
டாநத திருைண �ருவகாலம் 
ஆரம்�்தமத முன்னிட்டு ெுன் 
ைாத்ததிலிருநது புதுைண தம் -
�திகளுக்கு 12.5 கிபலா கிராம் 
லிற்பரா பகஸ் சிலிண்டரகளுக் -
கான �ரிசுக் கூப�ன் வழங -
கும் விபசட திட்டதைான்ம்ற 
ஆரம்பி்ததுளைது. நாடு முழு -
வதிலுமுளை திருைணப �தி -
வாைர அலுவலக தகவல்க -
ளுக்கு அமைய இநதப �ரிசுக் 
கூப�மன நாட்டின் சகல �கு -
திகளிலும் உளை புதுைண தம் -
�திகளுக்கு வழஙக நிறுவனம் 
நடவடிக்மக எடு்ததுளைது.

'பகாவிட் -19' நம் அமனவ -
மரயும் ஏபதா ஒரு வமகயில் 
�ாதி்ததுளைது என்�மத 
நன்கு அறிபவாம். எனபவ, 
இநத சிக்கலான காலஙகளில் 
இலஙமக முழுவதும் உளை இமை -
யவரகள ஒன்்றாக இமணநது புதிய 
�யண்தமத்த ததாடஙகும்ப�ாது 
அவரகளுக்கு அர்ததமுளை ைற்றும் 
நமடமும்ற சா்ததியம் மிக்க �ரிமச 
வழஙக முடிவுதசய்துளபைாம். 

புதுைண தம்�திகளுக்கு முதலில் 
�ரிசுக் கூப�ன் வழஙகப�டும், 
அவரகள புளளியிட்ட �குதிமய 
பூரணப�டு்ததி மீை வழஙகியதும் 
�ரிசு வழஙகப�டும். புதுைண தம்� -
திகளுக்கான இநத தவகுைதி மிக்க 
�ரிசு திருைணச் சான்றிதழுடன் 

வழஙகப�டும்” என லிற்பரா 
பகஸ் லஙகா லிமிதடட் நிறு -
வனம், லிற்பரா பகஸ் படரமி -
னல் லஙகா லிமிதடடின் த�ரு -
நிறுவன விவகார விற்�மன 
ைற்றும் சநமதப�டு்ததல் 
�ணிப�ாைர  ெனக �்ததிரட்ண 
ததரிவி்ததார.

லிற்பரா பகஸ் �ரிசுக் கூப�ன் 
திருைண்தமதப �திவுதசய்த 
நாளிலிருநது இரண்டு ைாதங -
களுக்குச் தசல்லு�டியாகும் 
என்�துடன், நாடு முழுவதி -
லுமுளை எநததவாரு லிற்பரா 
பகஸ் விற்�மனயாைரகளிடமி -
ருநது இதற்கான ததாமகமயக் 
கழி்ததுக்தகாளை முடியும். 

பகாவிட்-19 சூழ்நிமலயின் 
ப�ாதான ஊரடஙகுச்சட்ட 
கால்ததில் எநதவித்த தட்டுப -
�ாடும் இன்றி உடனடியாக 
தசயற்�ட்டு 1,000 ற்றும் அதிக -
ைான லிற்பரா பகஸ் விற்�மன  
மையஙகளின் ஊடாக நாடு 

முழுவதும் உளை வாடிக்மகயாைர -
களுக்கு அவரகளின் வீட்டு வாசல் -
களுக்பக தகாண்டு தசன்று வழஙகி 
தவற்றிகரைாக தசயற்�ட்ட த�ரு 
நிறுவனஙகளில் ஒன்்றாக லிற்பரா 
பகஸ் லஙகா லிமிதடட் நிறுவனம் 
விைஙகுகி்றது.

உளநாட்டு �ாலுற்�்ததி நிறு-
வனைான Pelwatte பு்ததம் புதிய 
இரண்டு சுமவகளில் ஐஸ் கிரீம்-
கமை அறிமுகப�டு்ததியுள-
ைது. �ாரம்�ரிய சுமவகளுக்கு 
பைலதிகைாக இநத தனி்ததுவ-
ைான �ளூடா ைற்றும் இஞ்சி 
பிஸ்கட் சுமவகள ஐஸ்கிரீம் பிரி-
யரகமை கவரநதிழுப�துடன், 
அவரகள Pelwatte ஐஸ்கிரீம்க-
ளுக்பக உரிய தைன்மையான, 
கிறீம் தன்மைமய அனு�வி்தது 
ைகிழும் வாய்பம� வழஙகுகின்-
்றது.

“இலஙமக ஐஸ்கிரீம் சூழலா-
னது வண்ணம் ைற்றும் சுமவயின் 
அடிப�மடயில் �ல ஐஸ்கிரீம் 
வமககளுடன் �ன்முகப�டு்ததப-
�ட்டுளைது. Pelwatteயின் ஐஸ்கி-
ரீம்கள அதன் தனி்ததுவைான சுமவ 
கலமவகளுக்கும், ை்றக்கமுடியாத 
சுமவக்கும் த�யர த�ற்்றமவ. 
புதிதாக அறிமுகப�டு்ததப�ட்ட 
�ளூடா ைற்றும் இஞ்சி பிஸ்கட் 
ஐஸ்கிரீம் சுமவகளும் இபத 
வழிமயபய பின்�ற்றுகின்்றன. 
இதன் தசழுமையான சுமவயின் 
இரகசியம் என்னதவனில், ஐஸ்-
கிரீம்களின் உற்�்ததியானது நைது 
�ால் விவசாயிகைால் வழஙகப�-

டும் புதிய �ால் தகாழுப�ால் உற்-
�்ததி தசய்யப�டுகின்்றமைபய. 
எனபவ, Pelwatte இல் தயாரிக்கப�-
டும் ஐஸ்கிரீம் ஒரு தசழுமையான 
கிறீம் தன்மைமயக் தகாண்டுள-
ைதுடன், இது ஒருவமர பைலும் 
சுமவக்க்த தூண்டும்”, என ஐஸ்கி-
ரீம் உற்�்ததி வரிமச ைற்றும் புதிய 
சுமவகமை அறிமுகப�டு்ததுவது 
ததாடரபில் கரு்தது ததரிவிக்மக-
யில் Pelwatte Dairy Industries 
இன் முகாமை்ததுவ �ணிப�ாைர 

அக்ைால் விக்ரைநாயக்க குறிபபிடு-
கி்றார.

�ளூடா ஐஸ்கிரீமில் ஒரு இனி-
மையான, பு்ததுணரச்சியூட்டும், 
தைன்மையான, குளிரநத �ளூடா 
ஐஸ் சுமவ உளைது.பைலும் 
இது PDIL இல் உளை உணரச்சி 
ைதிபபீடுகளின் �டி இது மிகவும் 
விரும்�்ததக்க உணரச்சி �ண்புக-
மைக் தகாண்டிருப�தாக நிரூபிக்-
கப�ட்டுளைது இஞ்சி பிஸ்கட் 
ஐஸ்கிரீம் இனிபபு, கிரீம் ைற்றும் 
இஞ்சி சுமவயுடன் நிம்றநதுளைது 
ைற்றும் மிக உயரநத உணரச்சி �ண்-
புகமைக் தகாண்ட நுகரபவாருக்கு 
புதிய அனு�வ்தமத அறிமுகப�-
டு்ததுகி்றது.

�ளூடா ைற்றும் இஞ்சி பிஸ்கட் 
ஐஸ் கிரீம் SLS நியைஙகளுக்கு 
இணஙக தயாரிக்கப�டுகின்்றன.
Pelwatte ஐஸ் கிரீம் நிம்ற அடிப-
மடயில் கும்றநதது 32% தைா்தத 
திடப த�ாருட்கமைக் தகாண்டுள-
ைது, தகாழுபபின் சதவீதம் நிம்ற 
அடிபமடயில் கும்றநதது 8% என்-
�துடன், சுக்பராஸ் அைவு நிம்ற 
அடிபமடயில் கூடியது 16% ைற்றும் 
தகாழுபபு அல்லாத �ால் திடப-
த�ாருட்களின் சதவீதம் நிம்ற அடிப-
மடயில் கும்றநதது 8% ஆகும். 

த�ொழிலுக்கும் கல்விக்கும் உகந� Galaxy Note 20

Note 20 Ultra 5G ஸ்ொர்ட் 
ப�ொனகள் இலங்கயில்

இ்ைப�ொருக்கொகபே விபேட்ொக ேடிே்்க்கப�ட்ட

ASUS VivoBook  தலபதடொப 
இபப�ொது இலங்கயில்

Daintee Limited இன ப�யி்லக்கு அப�ொலுள்ை மு�லீட்டு
ேரம்பி்ை ்க�கப�டுத்தும் Sunshine Consumer

2020 ஆம் ஆண்டில் திரு்ண �ந�த்தில் இ்ணயும் 
�ம்�திகளுக்கு மு�ல் �ரி்ே ேழஙகும் லிறபரொ

புதி� இரண்டு ஐஸ கிரீம்க்ை 
அறிமுகப�டுத்தும் Pelwatte

அரேொஙகத்திறகொை உறுதி�ொை ஆ்ண த�ொடர்பில் 
தகொழும்பு �ஙகுப�ரிேர்த்�்ை நம்பிக்்க 

இலங்கையின் முன்்னணி ஆடம்பர நவநாகைரீகை ஆ்ட விற்ப்்ன நிறுவ்னம என்்ற 
வ்கையில், ப்பஷன் ்பக், தமது புதிய கி்ை்ய அண்மயில் பகைாடடாஞ்சே்்னயில் 
தி்றந்து ்வத்துளைது. இந்நி்லயம, நாடைாவிய கி்ை வ்லய்மப்பின் 16வது 
ப்பஷன் ்பக் கி்ையாகும.

ெனாதி�தி பகாட்டா�ய ராெ�க்ஷ 
ைற்றும் பிரதைர ைஹிநத ராெ�க்ஷ ஆகி-
பயாரால் வழிநட்ததப�டுகின்்ற புதிய அர-
சாஙக்ததி;ற்கு அண்மையில் நமடத�ற்்ற 
த�ாது்த பதரதலில் த�ற்றுக்தகாண்ட 
உறுதியான ைக்களின் ஆமண ததாடரபில் 
தகாழும்பு �ஙகுப �ரிவர்ததமனயின்  
�ணிப�ாைர சம� வாழ்்ததுக்கமை ததரி-
வி்ததுக் தகாளகின்்றது.

இலஙமக ைக்கைால் �திய அரசாஙக்த-
திற்கு வழஙகப�ட்ட ஆதரவின் உறுதியான 

தவளிப�ாட்டிமன தகாழும்பு �ஙகுப�ரி-
வர்ததமன வரபவற்�பதாடு இலஙமகயின் 
முதலீட்டுச் சூழமல வலுப�டு்ததக்கூடிய 
புதிய நிரவாக்ததினால் ஸ்தாபிக்கப�டக்கூ-
டிய ஒரு உறுதியான சமூகப த�ாருைாதா-
ரக் தகாளமகப �ணிச்சட்டம் ததாடரபில் 
நம்பிக்மக தகாண்டுளைது. 

குறிப�ாக நிதி அமைச்சுக்குக் கீழாக 
மூலதனச் சநமதயின் விபசட உளைடக்-
க்ததிமன வரபவற்�பதாடு பதசிய மூலத-
னச்சநமதயின் அபிவிரு்ததி  ததாடரபில் 

கரு்ததாக்கமுளை ஈடு�ாட்டிமன எதிர-
�ார்ததிருக்கின்்றது.

புதிய அரசாஙக்ததிற்கு வழஙகப�ட்ட 
ஆமண இலஙமகக்கான விமரவான 
ைற்றும் நிமலயான சமூக த�ாருைாதார 
பைம்�ாட்டு்த திட்ட்தமத இயக்குவ-
தற்கு மிகவும் பதமவயான தகாளமக 
சீரதிரு்ததஙகமை தசயல்�டு்ததுவதற்கு-
ைான வாய்ப�ாக அமையும். வர்ததக நிறு-
வனஙகளுக்கான மூலதன உருவாக்கம் 
ைற்றும் ைக்களின் தசல்வ்தமத பைம்�டு்த-

துவதில் இலஙமகயின் மூலதனச்சநமத 
முக்கிய �ஙகு வகிக்க பவண்டும் என்�-
தில் நாம் உறுதியான நம்பிக்மகயிமன 
தகாண்டுளபைாம். பைலும் அபிவிரு்ததி 
குறி்தத அரசாஙக்ததின் தூரபநாக்கிமன 
ஆதரிப�தற்காக சம்�நதப�ட்ட அமைச்-
சுக்கள இலஙமக பிமணயஙகள ைற்றும் 
�ரிவர்ததமன ஆமணக்குழு பி்ற அரச 
நிறுவனஙகள ைற்றும் சநமத இமட்ததர-
கரகளுடன் இமணநது �ணியாற்்ற எதிர-
�ாரக்கின்ப்றாம்.



இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2020 ஓைஸ்ட மா்தம 23ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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டீரெண்டு ஒருநாள் ககாயிலுக்கு 
ர�ாஙகல் மைக்கரைன்று முடி -
ரைடுதகதேன். பூமை மைெைருக்கு. 

எனகை பிெதோன �மையல் ைமைைாமை. 
உழுந்து ைமை அரதேன்்ால்தோன் ைாமை -
கட்டி க�ாை முடியும்.. பிள்மளையாரும் 
எல்ைா இைததிலும் இருக்கி்ாொ எனகை 
கைாதேகமும் கைண்டும். அது இருந்தோல் 
அதேற்கப�ால் அைல் கைமை சுண்ைல், 
ைரக்கமெப ர�ாஙகல். �ழம் �ாக்கு 
ரைற்றிமை. என்று பூமைப ர�ாருட்கள் 
விரிைமைகின்்ன. 

ர�ாஙகல் மைப�தேற்கு முடிரை -
டுததே பி்குதோன் ர�ாருட்களில் உழுந்து 
�யறு என்�ன ைாஙககைண்டும் என்் 
நிமனவு ைந்தேது. இந்தே இெண்டுகை நைது 
ைண்ணின் விமளைர�ாருட்கள் அரிசியும் 
கூை. கைமை அைல் இெண்டும் ைன்னி -
யில் விமளைைதில்மை. இதில் அைல் ைட் -
ைக்களைபபில் ரைய்கி்ாரகள். மிளைகாய் 
ரைஙகாயம் இருஙகள், இது ைமைக்குத -
தோன். இெண்டும் யாழப�ாணததிலிருந்து 
ைரும். கதேஙகாய். நைது  ைண்ணில்தோன் 
ைருகி்து. எள் எண்ரணய் இெண்டும் 
அதிலிருந்து ர�்ப�டுகி்து. ைாமழப� -
ழம் ைாதோெணைாக கிகைா ஐம்�து அறு�து  
ரூ�ாவிற்கும். இபக�ாது அது  கிகைா 
நூற்று நாற்�து ரூ�ா.  இது எதேற்கு விைா -
ைாரியாக ரைால்கிக்ன் என்று �ாரக்கி -
றீரகளைா? 

இந்தேநிமை ஆயிெதது ரதோளைாயிெதது 
எழு�திலும் இருந்தேது. ஆனால் தேைாை -
டியாக சிறிைாகைா அம்மையார  எடுததே 
முடிைால் ைக்கள் �ட்டினிச் ைாமையும் 
உணவுக்காககை  நாள்முழுதும் அமையும் 
நிமைமயயும் ர�ற்்ாரகள் ர�ற்்ாலும் 
இெண்டு ைருைததிற்குள் ரைததேல் மிளைகாய் 
உழுந்து �யறு என்�ைற்றின் உற்�ததி -
யும் அரிசி உற்�ததியும் கைகைாக முன் -
கனறியது ரைறும் ைெைள்ளிக்கிழஙமக 
�யிரிட்ை விைைாயி ைண்டியும் ைாடுக -
ளும் ைாஙகவும், ரைததேல் மிளைகாமய 
உற்�ததிரைய்து, அமதே ரகாழும்பில் 
விற்் விைைாயி உழவுயந்திெததுைன் வீடு  
திரும்பியதும் ைெைாறு. யாழப�ாணததில் 
சிறிைாகைா அம்மையாருக்கு ைெக்கறிகளி -
னால் �ந்தேலிட்டு அகைாக  ைெகைற்ம� 
ைக்கள் ரகாடுததோரகள். ஆயினுரைன்ன 
எட்டு ்ாததேல் தோனியம் தேருகைாம் என்று 
ைாக்களிததே கட்சி அடுததே கதேரதேலில் 
அகைாக ரைற்றியீட்டி ஆட்சிமயப பிடித -
தேது..

     இதேன் அடிப�மையில் மிக கைகைாக 
ஐந்கதோ �தகதோ இல்ைாைல், சிை நூறு 

ரூ�ாவுக்கு கைைாக விமை ஏறிபக�ாயி -
ருக்கி் உள்ளூர உற்�ததிகமளை ரைால்கி -
க்ன் நாநூறு ரூ�ாவிற்் உழுந்து எழுநூற்  
ம்ம்�து ரூ�ா, �யறு முன்னூறு ரூ�ா. 
எள் எழுநூறு ரூ�ா, அரிசி நூறு நூற்றிப -
�தது, கதேஙகாய் ஐம்�து முதேல் அறு�து -
ைமெ, ஏைக்காய் இரு�து கிொம் நூற்றி 
எண்�துக்கு ைாஙகிய நிமனவு இபக�ாது 
�தது கிொம் இருநூறு ரூ�ா, சீனி நூற்றிமுப -
�து ரூ�ா. 

   இந்தே �யறு உழுந்து என்�ன இபக�ா -

துஏன் ர�ருைளைவு �யிரிைப�ைவில்மை? 
என ஒருவிைைாயியிைம் ககட்கைன். 
ஏனில்ைாைல் ரைன்்ைருைம் உழுந்துப 
�யிமெ கநாய் தோக்கிவிட்ைது. அந்தேப  
�யிரகளுக்கு ைானிய உதேவிகள் இல்மை. 
இனி அறுைமைகநெம் அமதே யந்திெததில் 
அறுைமை ரைய்யமுடியாது. ஆட்கூலி 
கதேமை. ஆமதே நாம் விற்�மன ரைய்யும் 

க�ாது அைாைடியாக ைரததேகரகள் 
அதேன் விமைமய இ்க்கி விடுகி்ாரகள்.
ரநல்மைப க�ாை அமதே விமைைரும் -
ைமெ மைததிருக்க முடியாது. ைண்டுகள் 
அழிததுவிடும். எனப �ை காெணஙகமளை 
அடுக்குகி்ாரகள். ரநல் உற்�ததி என்�து 
இபக�ாது அதிர்ஷை இைா�ச் சீட்டுப -
க�ாை முழுக்க. முழுக்க யந்திெஙகமளை 
மைதது �ண்ணமுடிகி்து. 

அமதே மைததுப �ாதுகாக்கவும் கதேமை -
யில்ைாைல் அறுைமை முடிந்தே உைகன 

விற்கமுடியும். ஆக ரைாததேம் மூன்றுைா -
தேம் நிைததில் இருக்கும். உழவுச் ரைைவுக -
ளுக்காக ஒருைாதேம் க�ானாலும், நான்கக 
ைாதேததில் �ணம் மகக்கு ைந்துவிடும். 
நாரியில் ைலிக்காைல் என்�மதே கைரததும் 
ரைான்னார  ஒருைர.

 இபக�ாது விைைாயக் கூலிகள் அருகி 
விட்ைாரகள் ர�ரும்�ாலும் கட்ைைத 

ரதோழிலுக்கக ரைல்கி்ாரகளை. 
அதுவும் தேமைநகரிகைகய ர�ரு -
ைளைவு ரதோழிைாளைரகள் குவிந்துள் -
ளைனர. கிளிரநாச்சியின ஏொளை -
ைான இமளைஞரகள் ரகாழும்பில் 
கூலிகளைாக உள்ளைனர. அைரகளைது 
கூலிமய குடும்�ததினர ைஙகியூ -
ைாக ர�றுகின்்னர. அதுைட்டு -
ைல்ை உழுந்து �யறு விமளையும் 
நிைஙகளில் கட்ைைக் காடுகள் 
ர�ருகி ைருகின்்ன. ரநல் உற் -
�ததி ரைய்யும் ையல் நிைஙக -
மளைகய ைண் ரகாட்டி மூடி கட்ை -
ைஙகள் கட்டுகி்ாரகள்.

'யாரொடு  கநாகைாம் யாரக்ரகடுத 
துமெபக�ாம்' என்கின்் நிமை நுகர -
கைாொகிய எைக்குரியது. இப�கை முழு 
உழுந்து  எண்ணூறு ரூ�ா. ஆனால் அமதே 
ைாஙகி விமதேக்கைனம் ைெகையில்மை 
நாம் அறுைமை ரைய்யும்க�ாது  இ்க்கு -
ைதி உழுந்தும் ைந்துவிடும். 'சும்ைா எஙகை 
கதேமைக்கு கைணுரைண்ைா ரகாஞைம் 
க�ாைைாம்.' இமதே இப�டிகய விட்டு -
விட்டு ககாதுமை ைாவின் விமை கைமை -
யின் விமை நூடுல்ஸ், ரையற்மக ரகாதது 
ரொட்டி �கொட்ைா என்�ன ஒவரைான்றி -
லும் �ைைமககள் விற்�மனயில் உள்ளைன. 

ைக்கமளை எைது கைாச்ைாெ உணவுக -
ளிலிருந்து திட்ைமிட்டு ரைளிகயற்றி 
அந்நிய கைாைாெ உணவுப �ழக்கஙக -
ளுக்குள் ரகாண்டு ரைல்ைது ரதேரிகி்து. 
ரைறுைகன பிஸ்கட் ைமககமளை ைட்டு -
ைல்ைாது இந்தே நூடுல்ஸ் ைமககள் கைரச்சி -
கெைான ம�களில் கைரச்சியான சுமையூட் -
டிகளுைன் விற்�மனயாகின்்ன.

குெக்கன் ைாமை திமன கம்புகைாளைம். 
என்�னைற்றுள் கைாளைம் ைட்டும் ரதேருக் -
கமெ உணவுப ர�ாருளைாக கிமைக்கி்து. 
ஏமனயமை ம�களில் ைாைாக அமைத -
தும் உதிரியாகவும் விற்கப�டுகி்து. 
நான் அறிந்தேைமெயில் இமை இபக�ாது 
இஙகக �யிரிைப�டுைதில்மை.

உணவு உற்�ததியில் இபக�ாது புர்ாய் -
ைர ககாழிகமளை பு்ம் தேள்ளிவிட்டு  

காமைகள் ரைளியாகியுள்ளைன. ர�ரும் 
ரைைவில்ைாைல், ரகாழுபபில்ைாதே புெதேம் 
நிம்ந்தே உணைாக காமை கருதேப�டு -
கி்து. ைன்னியில் காமை ைளைரபக�ார 
ரதோமக ர�ருகி ைந்தோலும்: ைனதரதோமக 
மிகுந்தே இந்தியாவில் இருப�து க�ான்் 
ககள்வி காமைக்கு இருக்குைா என்�மதே 
ர�ாறுததிருந்து �ாரக்ககைண்டும்.

ர�ாதுைாக ர�ாருட்களின் விமைகள் 
க�ாரக்காைஙகளில் உயரைதுண்டு 
ஆயினும் இந்தே ரகாெனாக்காைம் க�ாரக் -
காைததுைன் ஓபபிைததேக்கது இல்மை. 
இ்க்குைதிகளும் ஏற்றுைதிகளும் ைெளை -
ைாக நைப�தோககை ரைய்திகள் ரதேரிவிக் -
கின்்ன. 

உணவுப �ண்ைஙகள் யந்திெ உதிரிப�ா -
கஙகள் எரிர�ாருள் என்�ன கிமைக்காதே 
காைததில் நாம் �ைைருைஙகள் ைாழததி -
ருக்கிக்ாம். அபக�ாது யந்திெஙகளும் 
கிமையாது. ரைறுைகன ைாடுககளை எைது 
ைளைஙகளைாக இருந்தேன. நீரிம்பபுக்கூை 
ைாடுகளின் உதேவியில்தோன் நைந்தேன. அப -
�டியிருந்தும் ைன்னியின் உள்ளை விைைா -
யிகளின் அறுைமைகள் விற்கமுடியாைல் 
கதேஙகின. ஆயினும் எந்தே விமளைர�ாரு -
ளும் தேள்ளி மைக்கப�ைவில்மை. ரகௌபீ, 
கைமை, கைாளைம். உழுந்து என்�ன தோொ -
ளைைாக விமளைவிக்கப�ட்ைன. கதேனும் 
மீனும் நிெம்�க் கிமைததேன. இபக�ாது 
எஙகள் விைைாயிகளுக்கு என்ன ைந்தேது.

பத்மா ச�மா்கமாந்தன் நினைவமாக...

ததே எழுததோளைர  - சி்ந்தே க�ச்ைாளைர �தைா கைாைகாந்தேன்  (15 - 07 - 2020) காைைான 
ரைய்தி மிகுந்தே கைமைமயததேந்தேது.

நீண்ை காைைாக யான் அைமெ அறிகைன்.
என் �ாைைாமைக் காைததில் எஙகள் மூததே ைககாதேெர நாகைந்தேன் உமெயாற்றும் சிை இைக்கியக் 

கூட்ைஙகளில் அைரும் உமெயாற்றியிருக்கி்ார. 
அவகைமளை அைரின் சி்ந்தே கைமைப க�ச்சுகமளைக் ககட்டிருக்கிக்ன் - அைருைன் உமெயாடி 

இருக்கிக்ன்.
பிற்காைததில் அைர கைந்துரகாண்ை சிை கைமைகளில் நானும் �ஙகு�ற்றியிருக்கிக்ன்.
1970 -களில் ஒருமும் நல்லூர ைாதேனா �ாைைாமையில் நமைர�ற்் ஓர இைக்கிய விழாவில் கருத-

தேெஙகிலும் ரதோைரந்து '�ல்கமை கைந்தேர" சில்மையூர ரைல்ைொைன் தேமைமையில் இைம்ர�ற்் 
கவியெஙகிலும் �ஙகு�ற்றிகனன்.

விழா முடிவில் �தைா கைாைகாந்தேன் என்னருகில் ைந்து எனது க�ச்மையும் கவிமதேமயயும் 
ைனம் தி்ந்து �ாொட்டினார.

'நாகைந்தேனின் தேம்பி என்�மதே நிரூபிததிருக்கி்ாய்" என்்ார. ைகிழச்சியாயிருந்தேது.
நாகைந்தேன் நல்லூர ஆசிரிய கைாைாமையில் �யிற்சிர�ற்் காைததில் இைர ககாப�ாய் ைகளிர 

ஆசிரிய கைாைாமையில் �யிற்சி ர�ற்்ார. 
அவகைமளை தேமிழ ஆசிரிய கைாைாமைகளுக்கிமைகயயான விைாதேப க�ாட்டியில் இந்தே இரு 

கைாைாமை விைாதேக் குழுவும் ரதேரிவுரைய்-
யப�ட்டு இைஙமக ைாரனாலியில் இறுதி 
விைாதேப க�ாட்டி ஒலி�ெப�ாகியது. 

ககாப�ாய் ைகளிர ஆசிரிய கைாைாமை 
விைாதேக் குழுவின் தேமைைொக �தைா-
வும் நல்லூர ஆசிரிய கைாைாமை விைாதேக் 
குழுவின் தேமைைொக நாகைந்தேனும் �ஙகு-
�ற்றினர.

இறுதியில் �தைா தேமைமையிைான 
குழுகை ரைற்றிர�ற்்து.

இரு அணித தேமைைரகளுக்கும் �ாொட்டு - 
�ரிசுகள் கிமைததேன.

இதேமன நாகைந்தேன் தேன் ைாழக்மகக் 
குறிபபில் �திவுரைய்துள்ளைார.

ரகாழும்புத தேமிழச் ைஙகததில் 2014 -ல் 
நமைர�ற்் எனது நூல்களின் ரைளியீட்டு 

'இைக்கிய ைாமை" நிகழவில் �தைா கைாை-
காந்தேன் இதேமன நிமனவுகூரந்து உமெயாற்றி-
னார.

தேஞமைப �ல்கமைக்கழகததில் �ணியாற்-
றிய கைாநிதி து. மூரததி கதோழர கக. ைானிய-
லின் 'ககாவிந்தேன்" நாைல் அறிமுக விழாக்க-
ளில் கைந்துரகாள்ளை இைஙமக ைந்திருந்தோர. 

அைமெப �ை இைஙகளுக்கும் நாகன 
அமழததுச் ரைன்க்ன்.

ரகாழும்பில் நமைர�ற்் விழாவின் 
பின்னர அைமெச் ைந்திதது உமெயாை 'முற்-
க�ாக்கு எழுததோளைர ைஙகததினர" விருப�ம் 
ரதேரிவிததேனர.

அந்தேச் ைந்திபபு �தைா கைாைகாந்தேன் 
வீட்டில் தோன்  ஒழுஙகுரைய்யப�ட்ைது. 

கைாநிதி மூரததிமய அஙகு அமழததுச் 
ரைன்க்ன்.

முற்க�ாக்கு எழுததோளைர ைஙகச் ரையைாளைர 
பிகெம்ஜி - கைாைகாந்தேன் - முருகபூ�தி - �தைா 
ைற்றும் ஒருசிைர கைந்துரகாண்ைனர. 

கைந்துமெயாைல் உச்ை நிமையில் காெைாெ-
ைாகச் சூைாக நமைர�ற்்து.

�தைாவும் பிள்மளைகளும் உ�ைரிததேனர. 
கைந்துமெயாைமை மிக அைதோனததுைன் ரைவிைடுததேனர.

ரகாழும்பில் நமைர�றும் எனது நூல்கள் அறிமுக நிகழவுகளிலும் ைற்றும் உமெயெஙகுகளி-
லும் தேை்ாது கைந்துரகாள்ைார.

ரகாழும்புத தேமிழச் ைஙகப �ணிகளிலும் ரதோைரந்து �ஙகுரகாள்�ைர.
'கைவுளின் பூக்கள் 
ைாண்புறு ைகளிர
இற்ம்த திஙகள்
ரநஞசுக்கு நிம்ைதி
�ாொ முகஙகள் சிை �ாரமைகள்
ஈழததுப ர�ண் ஆளுமைகள்..."
உட்�ை �ை நூல்களின் ஆசிரியர..
நூல்களுக்கான விருதுகளும் ர�ற்்ைர.
இைஙமக - தேமிழக இைக்கியச் ைஞசிமககள் - �ததிரிமகளில் எழுதிப புகழ ர�ற்்ைர.
ஆெம்� காைததில் 'புதுமைபபிரிமய" என்் புமனர�யரில் சிறுகமதேகள் எழுதியைர.
ஆசிரியொக - அதி�ொகக் கைமையாற்றி ஓய்வு ர�ற்்ைர.
வீெககைரி - கமைக்ககைரி ைஞசிமகயில் 'நிமனவுத திமெ" என்னும் தேமைபபில் இமை ஆளுமை-

கள் குறிததுத ரதோைரந்து எழுதியைர.
'முற்க�ாக்கு எழுததோளைர ைஙகததில்" கணைர கைாைகாந்தேனுைன்  இமணந்து ரதோைரந்து �ணி-

யாற்றியைர.
யான் கைந்தே ைாரச் ைாதேம் 10 -ம் திகதி இைஙமகயிலிருந்து �ாரிஸ் திரும்பிகனன். 
அதேற்கு முன்�ாக ைாரச் 8 -ம் திகதி ைாமை ரகாழும்புத தேமிழச்ைஙக ைளைாகததில் கதோழர எம். 

ஏ. சி. இக்�ாமைச் ைந்திதது உமெயாடிக்ரகாண்டிருந்கதேன்.
அவகைமளை தேமிழச் ைஙக ைண்ை�ததில் நமைர�றும் 'ைாதேர தின" நிகழவில் (08 - 03 - 2020)  

கைந்துரகாள்ைதேற்காக அஙகு ைந்தே �தைா என்னிைம் ஓரிரு நிமிைஙகள் தேரிதது நின்று நைம் 
விைாரிததுச் ரைன்்ார.

அந்தேத தோயுள்ளைம் - மூததே எழுததோளுமையின் நிமனவு எம் தேமிழ இைக்கியவுைகில் நீடிதது 
நிமைக்கும்..!

வி.ரி. இ்ளஙேைாவன்  

உளுநதுக்கு ஏன் யமானை 
வினை, குதினை வினை? தமிழ்க் கவி

பேசுகின்றார்
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இப்பத்திரிகை அேஸாஸிேேட்டட நியூஸ் ே்பப்பர்ஸ் ஒப சிே�ான் லிமி்டட ைம்பனிேரால் கைாழுமபு இ�. 35, டி ஆர். விஜேவர்்தன மாவத்க்தயிலுள்ள ே�க் ஹவுஸில் 2020 ஓைஸ்ட மா்தம 23ம திைதி ஞாயிற்றுக்கிழகம அச்சிடடுப பிரசுரிக்ைப்பட்டது.
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