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பல�லைமாணவர�ளாலஇன்றுமாலைவீட்டுக்குஅனுப்பிலவப்பு

யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
முளளிவாயக்கால்நி்ைவுததூபி
இடித்தழிக்கப்படட்�்ய
்கணடிதது�்அந்்தநி்ைவுததூ
பி்யமீணடு�்அம்தஇடததில்
நிறுவமவணடு�்என்று
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ம்காரிக்்கவிடுதது�்யாழ்.
்பல்்க்ை�ாணைவர்கள9ம்பர
ப்தாடரஉணைவுஒறுபபுபம்பாராட
டததில்ஈடு்படடுளளைர.
இந்்தநி்ையில்அவர்க
2
ளின்ம்பாராடடததுககு

¼ÃVì!

யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக
்கழ்கததில்அ்�க்கப்பட
டிருந்்தநி்ைவுததூபி
உ்டக்கப்படட்�ககு
எதிரா்கயாழ்ப்பா
2

த்கதாந்்ளிக்கிறது பே.வி.பி.

ப்காழு�்பு,ஜை.10
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக்கழ்கததில்�ாணை
வர்களால்அ்�க்கப்படட
நி்ைவுததூபி்ய்பல்்க்ைக்கழ்க
2
நிரவா்க�்இடித்தழித்த்்தவன்்�
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்மிழ், முஸ்லிம் ்வ்லைரகள் ைடககு கிைககு
மககளிடம் கூடடாக ்ைணடு்காள்

யாழ்ப்ாணம்,ஜைவரி10
முள்ளிவாய்;க்காலதூபிஇடிததழிக்க்ப்ட்டனமனயகண்
டிததுவ்டக்குகிழக்குமாகாணஙகளிலநானளமுன்கை
டுக்க்ப்்டவு
 ள்ள ஹரததாலுக்கு அனைதது மக்களும்
தஙகள ால முடியு ம ாை ள
 வு ஒதது ன ழ்பன் வழஙகி
அதனைகவறறிய
 ன்டயசகசய்யநவண்டும்.
2

மட்டக்கள்பபில

கடத்தப்பட்டு ம�ோச�ோக
்தோக்கப்பட்ட ்தமிழரகள
அ்ததுமீறிய சிங்கைேர்கபை
்கதார்ணம் என்று குறறசசதாடடு
�டடக்களபபு,ஜை.10
�டடக்களபபு�யிைத்த�டு�றறு�்�ா்த
வ்ணைஎல்்ை்பகுதியில்்தமிழ்�க்கள்பார�்்ப
ரிய�ா்க்பயன்்படுததியம�ய்சசல்்த்ர
10
யில்அததுமீ
 றிகுடிய�ரத்தப்படடுளள

தமிழாராய்ச்சிமாநாட்டுபடுக�ாலை யின்
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சர்த வீரபச்கர ்கதாடடம்
ப்காழு�்பு,ஜை.10
இைந்்த்பயங்கரவ ாதி்க
 ்ளநி்ைவுகூரு�்தூபி்ய
யாழ்.்பல்்க்ைக்கழ்கநிரவா்க�்இடிததுத
்த்ர�டட�ாககிய்
 �்யோன்வ ரமவறகின்
மைன்.ோட்டவிடடுத்தபபிமயாடிபவளிோடு
்களில்�்ைந்துவாழு�்முன்ைாள்பயங்கரவ ாதி
்களின்நி்கழ்்சசிநிரலின்்படியாழ்.்பல்்க்ைக
2
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சித்தோரத்தன் எம்.பி. த்தரிவிப்பு
யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
முளளிவாயக்கால்நி்ைவுததூபிஇடிக்கப
்படடதுஎைககு�்்கவ்ை்தான்.அது
ம�லிடததின்உத்தரவிமையஇடிக்கப்பட
டது.அ்தற்கா்கஆ்தாரமுளளது.இடிக்கப
்படடதூபி்யமீள்கடடுமவன்என்று
யாழ்ப்பாணை்பல்்க்ை்கழ்கது்ணைமவந்்தர
என்னிட�்ப்தரிவித்தாரஎன்றுோடாளு
�ன்ைஉறுபபிைர்த.சித்தாரத்தன்
�ாணைவர்களமுன்்பா்கககூறிைார. 10
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ஹக்கீமுக்கு�்

யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
்பல்்க்ைக ்கழ்க�ாைது சமூ்கததுடன் இ்ணைந்து இயங்க
மவணடியதுமி்கவு�்அவசிய�ாகு�்.ோ�்சமூ்கத்்தபுைந்
்தளளி��்்தயுடன்பசயற்படமுடியாது.ோ்ளதிங்கட
கிழ்�வடககுகிழககு்தழுவியநி்ையில்அ்ழபபு
விடுக்கப்படடுளளபூரணைவழ்��றுபபுககுஎ�து 4
்பரிபூரணை ஆ்தர்வ வழஙகுகின்மைா�். இவவாறு

கநருஙகி்ப்ழகியவரகளுக்கு
எசசரிக்னக
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யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
யாழ்ப்பாணைததில்இட�்ப்பறை
ோன்்காவ துஉை்கத்தமிழாராய்சசி

2

ப்காழு�்பு,ஜை.10
சிறிைங்காமுஸ்லி�்்காஙகிரஸின்
்த்ைவ ரு�்ஐககிய�க்கள
சகதியின்்கணடி�ாவடட 2
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சிறு்பான்்�சமூ்கத்்தகிளளுககீ்ரயா்கநி்ைதது
்பந்்தாடநி்ைககு�்ம்காத்த்பாயஅரசுககுசரியாை
்பதிைடி்யஇந்்தபம்பாராடடததின்ஊடா்கவழங்கமவண
டு�்.இவவாறு்தமிழ்,முஸ்லி�்்த்ைவர்கள
கூடடா்கமவணடும்காளவிடுததுளளைர.

�ம்்பந்்ன

்தமிழ்தம்தசியககூடட்�பபின்்த்ைவரஇரா.ச�்்ப
 ந்்தன்,
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக்கழ்கததில்�ாணைவர்களால்
அ்�க்கப்படடிருந்்தமுளளிவாயக்கால்நி்ைவுததூபி
இடித்தழிக்கப்படட்�ககுஎதிரா்கவு
 �்அ்்தமீணடு�்
நிறுவகம்காரியு�்்தமிழ்ம்பசு�்�க்களின்்தாய்க�ாை
வடககுகிழககில்ோ்ளமுன்பைடுக்கப்படவுளளபூரணை
ஹரத்தால்ம்பாராடடததுககு்தமிழ்தம்தசியககூடட
்�பபு�்அ்தன்்பங்காளிக்கடசி்களு
 �்முழு்�யாை
ஆ்தர்வவழஙகுகின்ைை.இந்்தபம்பாராடட�்பவறறி
ப்பைஅ்ைதது்தரபபிைரு�்ஒதது்ழபபுவழங்கமவண
டு�்.குறிப்பா்க்தமிழ்ம்பசு�்�க்களஅ்ைவரு
 �்ஒருமிதது
நின்று்த�துஎதிரப்்பக்காடடமவணடு�்,என்ைார.

ரி�ா்த ்பதியுதீன

ஒடுககுமு
 ்ை்களுககுஉளளாகு�்சமூ்கங்களா்கஇைங்்க்ச
சிறு்பான்்�யிைரஆக்கப்படடுளளைர.ஆ்கககு்ைந்்தது
உயிரிழந்ம்தா்ரநி்ைவுகூரவு�்,ேல்ைடக்க�்பசயயவு�்
சிறு்பான்்�்சசமூ்கங்கள�றுக்கப்படுகின்ைை.இவறறுக
குபபின்ைால்ஆளு�்வரக்கததின்அதி்காரகப்கடுபிடி
 ்கள
இல்ைா�லிருக்காது.இவவ ாைாைபசயற்பாடு்க
 ்ளஜைோ
ய்கரீதியில்எதிரப்ப்தறகுசிறு்பான்்�யிை
 ரஒன்று்ப
 ட
மவணடு�்.முஸ்லி�்சமூ்க�்எதிரப்காணடுளள�்த
ஒடுககுமு்ை்களுககுஎதிரா்க,்தமிழ்த்த்ை்�்களகுரல்
ப்காடுததுவருவ்்தோ�்�ைக்கமுடியாது.எ�ககுள
உளளசிறியசிறியம்ப்தங்க்ள�ைந்துஒன்று்ப
 டு
 �
 ள
 வு
 ககு
ம்பரிைவா்த�்,சிறு்பான்்�யிை
 ்ரஅடககி,ஒடுககுவ
 ்தா
்கமவோ�்்கருதுகிமைா�்.
எைமவ,ோ்ளவடககு,கிழககில்இட�்ப
 ்பைவுளள
ஹரத்தாலுககுமுஸ்லி�்்களபூரணை�ா்கஒதது்ழபபுவழங்க
மவணடு�்.ே�துோடடில்,இந்்தஅரசிைால்ஒடுக்கப்படு�்
சிறு்பான்்�யிைரஎன்ைஉணைரவிலு�்முஸ்லி�்்களஇந்்த
ஹரத்தா்ைஆ்தரிப்பதுஅவசிய�்.
ஆளு�்வரக்கததின்அதி்காரகப்கடுபிடி்க
ளிலிருந்துே�துசமூ்கங்கள்பாது்காக்கப்ப
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டுவ்த
 ற்காைஉறுதிய
 ாைஅரசிய
 ல்அடித்தளங்கள,இந்்த
ஒதது்ழபபுக்களின்ஊடா்க்கடடிப
 யழுப்பப்படு�்எை
ோன்ே�்புகி
 ன்மைன்.
ம்னாக்ண�ன
வடககுகிழககில்ோ்ளஇட�்ப
 ்பறு�்ஹரத்தாலுககு
்கடசிம்ப்தமின்றிஅ்ைதது்தமிழ்ம்பசு�்�க்களு�்
ஓரணியி
 ல்நின்றுமுழுஆ்தரவுவழங்கமவணடு�்.ராஜ்பகச
அரசின்மிமை்சசத்தை�
 ாைேடவடி
 க்்க்களுககு�்ப்பாறுப
்பறைஅரசநிரவா்கமு்ைககு�்எதிரா்க்தமிழ்ம்பசு�்
�க்களமீணடு�்்த�துஎதிரபபுக்க்ள்காடடமவணடிய
்காை�்்கனிந்துவிடடது.சிங்களப்பௌத்த�க்களின்
ஆ்தரவு
 டன்ஆடசிபீட�்ஏறியஜைாதி்ப
 திம்காத்தா்பய
ராஜ்பகசவு�்அவர்த்ை்�யிை
 ாைஅரசு�்இன்றுஅ�்
�க்களின்ஆ்தர்வஇழந்துவருகின்ைைர.
உை்கததில்பவறுக்கத்தக்கஜைாதி்ப
 தி
 ய
 ா்கவு�்அரசா்கவு�்
இந்்தஆடசிஆடட�்்காணைஆர�்பிததுளளது.இந்்த
நி்ையில்ப்பௌத்தசிங்கள�க்களின்�ை்்தபவல்வ்தற
்கா்க்தமிழ்ம்பசு�்�க்களமீது�்அவர்களின்உரி்�்கள
மீது�்அவர்களின்அ்டயாளசின்ைங்களமீது�்இந்்த
அரசு்்க்வக்கதப்தாடஙகியு
 ளளது.அரசின்இந்்த
அடாவடி
 த்தைததுககுஎதிரா்கவடககுகிழககிலு
 ளள்தமிழ்
ம்பசு�்�க்களஓரணியில்ஒறறு்
 �யா்கநின்றுோ்ளய
ஹரத்தால்ம்பாராடட�்பவறறிய
 ்டயஆ்தரவுவழங்க
மவணடு�்.

நி�ாம் காரியப்்பர

சிறிைங்காமுஸ்லி�்்காஙகிர
 ஸ்சாரபில்அந்்தக்கடசியி
 ன்
பசயைரநிசா�்்காரியப்பர,யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக்கழ
்கததில்
தூபிஇடிக்கப்படட்�,முஸ்லி�்்களின்ஜைாஸாஎரிபபு
உள்படசிறு்பான்்�சமூ்கததின்உணைரவு்க
 ்ளப்கா்ச்சப
்படுததிஅவ�தி
 ககு�்அரசின்பசயற்பாட்ட்கணடிதது
ோ்ளவடககுகிழககில்ே்டப்பறு�்முழுஅ்டபபுப
ம்பாராடடததுககுோமு�்முழு்�யாைஆ்தர்வவழஙகு
கின்மைா�்,என்ைார.(ஒ,5,22)
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வலு்சமசரககு�்வ்்கயில்யாழ்.
இந்துக்கல்லூரியின்உயர்தரவகுபபு
�ாணைவனு�்இ்ணைந்து
ப்காணடார.எனினு�்அவரது
ேைன்்கருதிஇன்று�ா்ைஅவ்ர
்பல்்க்ைக்கழ்க�ாணைவர்கள
வீடடுககுஅனுபபி்வத்தைர.(ஒ)

்கழ்க்தமிழ்�ாணைவர
பிரதிநிதி்களபசயற்படுகின்ைார
்கள.அவர்களதிருந்திேடக்க
மவணடு�்.அம்தமவ்ள,்தமிழ்
அரசியல்வாதி்கள,யாழ்.்பல்்க
்ைக்கழ்கவிவ்காரங்களில்
்த்ையிடுவ்்தயு�்உடன்
நிறுத்தமவணடு�்.இவவாறு

47gkm gõ| ...
�ாோடடில்்படுப்கா்ைபசயயப்படடவர்களின்47ஆவது
நி்ைவுஅஞ்சலிநி்கழ்வுஇன்று்கா்ை9.30�ணிககு
இட�்ப்பறைது.
யாழ்ப்பாணை�்முறைபவ ளி
 யில்அ்�ந்துளளஉை்கத்தமிழா
ராய்சசி�ாோடடு்படுப்கா்ைநி்ைவாையததில்உணைரவுபூ
 ர
வ�ா்க்க்டபபிடிக்கப்படடது.
்தமிழ்அரசியல்்கடசி்களி
 ன்பிரதிநி
 தி்கள,ப்பாது�க்கள
்கைந்துப்காணடுஅஞ்சலி்யபசலுததியிருந்்தைர.
1974ஆ�்ஆணடுஜைவரி�ா்த�்3ஆ�்தி்கதிப்தாடக்க�்
10ஆ�்தி்கதிவ்ரயாழ்ப்பாணைததில்ோன்்காவதுஉை்க்தமிழ்
ஆராய்சசி�ாோடுஇட�்ப
 ்பறைது.இ்தன்ம்பாதுஆடசிய
 ா
ளர்களால்ஏற்படுத்தப்படட்கமள்பர
 ததில்உயிரிழ
 ந்்த9ம்பர
நி்ைவுகூ
 ரப்படடைர.(ஒ,20)

ஹக்கீமுக்கு�்....

ோடாளு�ன்ைஉறுபபிைரு�ாைரவூபஹககீமுககுக
ப்காமராைாப்தாறறுஉறுதியாகியுளளது.இ்்தயடு
 தது
அவர்தறம்பாது்தனி்�ப்படுத்தப்படடுளளார.
இந்்தத்த்கவ்ைஅவர்தைதுருவிடடரில்்பதிவின்
ஊடா்கஇன்றுஅறிவிததுளளார.
்கடந்்த10ோள்களில்்தன்னுடன்பேருஙகியப்தாடரபில்
இருந்்தவர்களம்த்வயாைசு்கா்தாரப்பாது்காபபுமுன்
பை்சசரிக்்கேடவடிக்்க்க்யம�றப்காளளு�ாறு�்
அவரம்கடடுகப்காணடுளளார.
சிறிைங்காசு்தந்திரக்கடசியி
 ன்ப்பாது்சபசயைரு�்இரா
ஜாங்கஅ்�்சசரு�ாை்தயாசிறிஜயமச்கரவு
 �்சிை
ோள்களுககுமுன்ைரப்காமராைாதப்தாறறுஉறுதிப்ப
டுத்தப்படடு்தனி்�ப்படுத்தப்படடுளளாரஎன்்பது�்
குறிபபிடத்தக்கது.(ஒ,22)

ப்பாது�க்கள்பாது்காபபு
அ்�்சசரசரதவீரமச்கரப்தரி
விததுளளார.்பல்்க்ைக்கழ்க
விவ்காரங்க்ளக்கண்காணிக
்கதது்ணைமவந்்தரஇருககின்
ைார.
அவருககுஎவரு�்அறிவு்ர
பசால்ைதம்த்வயில்்ை

ணைப்பல்்க்ைக்கழ்க�ாணைவர
்களால்ேடத்தப்படடுவரு�்
உணைபவாறுபபுபம்பாராடட�்
இரணடாவதுோளா்கஇன்று�்
ப்தாடரகின்ைது.
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக
்கழ்கததில்அ்�க்கப்படருந்்த
முளளிவாயக்கால்
நி்ைவுததூபி்கடந்்த8ஆ�்
தி்கதிஇரவுஇடித்தழிக்கப்பட
டிருந்்தது.இ்்தயடுததுஅரசி
யல்பிரதிநிதி்கள,ப்பாது�க
்கள,�ாணைவர்களஎைப்பை
்தரபபிைரு�்இ்ணைந்து
ம்பாராடடததில்ஈடு்படடைர.
அ்தன்பின்ைரப்காமராைாப
ப்பருந்ப்தாறறுக்காரணை�
 ா்க
வீதிஎதிரபபுபம்பாராடட�்
்்கவிடப்படுகின்ைதுஎன்று�்
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக்கழ்க
�ாணைவரஒன்றிய�்அறிவித
்தது.இ்்ததப்தாடரந்துசிை
�ாணைவர்களஅ்�தியாை
மு்ையில்உணைபவாறுபபுப
ம்பாராடடத்்தேடத்த
முன்வந்்தைர.மேறறுஆர�்்ப
�ாைஇந்்தபம்பாராடட�்
இரணடா�்ோளா்கஇன்று�்
ப்தாடரந்்தது.(�20)
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2021ஆ�்ஆணடு்கல்வி
ஆணடுக்கா்கோ்ளஇயங
கு�்என்றுவடககு�ா்காணை
்கல்விஅ்�்சசின்பசயைர
எல்.இளஙம்காவன்ப்தரிவித
்தார.இம்தமவ்ள,ம�ல்
�ா்காணை�்�றறு�்முடக்கப
்படடுளளபிரம்தசங்களில்
்கல்வி்சபசயற்பாடு்களோ்ள
ஆர�்்ப�ா்க�ாடடாது.
்தர�்2ப்தாடக்க�்13வ்ர
யாைவகுபபு்கமளோ்ள
ஆர�்்ப�ாகுப�ை்கல்வி
அ்�்சசின்அறிக்்கயில்
குறிபபிடப்படடுளளது.(ஒ,5)
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யா்கக்கணடிககின்மைா�்.இதும்காத்த
்பாயஅரசின்உத்தரவின்
பிர்கார�்்தான்இடிக்கப்படடிருக்க
ைா�்.்பல்்க்ைக்கழ்கததின்்தன்னி்ச்ச
யாைமுடிவுஎன்ைால்இதுஏற்கைமவ
இடிக்கப்படடிருககு�்.எைமவஅரசு
ஓரஇைத்்தஅவ�திககு�்வ்்கயில்
்த�து்கா்டத்தைத்்த்காடடககூ
டாது.இவவாறு�க்களவிடு்த்ை
முன்ைணியின்(மஜ.வி.பி.)்த்ைவர
அனுரகு�ாரதிசாோயக்கப்தரிவித
்தார.ப்தன்னிைங்்கயிலுளள்பல்்க
்ைக்கழ்கங்களில்மஜ.வி.பி.அ்�த
துளளநி்ைவுததூபி்களஅ்கறைப்பட
வில்்ை.வடககில்்தமிழ்�ாணைவர்கள
அ்�த்தநி்ைவுததூபிஅ்கறைப்பட
டுளள்�ப்தாடரபில்எழுபபிய
ம்களவிககு,்பாடசா்ை்களிலு�்,
்பல்்க்ைக்கழ்கங்களிலு�்அ்�க்கப
்படடுளளநி்ைவுததூபி்க்ளஅரசி
யல்சார்பா்கமவா,்கடசிசார்பா்கமவா
்பாரக்கமவணடா�்.நீங்களபசால்லு�்
சி்ை்களதியாகி்க்ளநி்ைவுகூரந்து
அ்�க்கப்படட்வ.யாழ்ப்பாணைப
்பல்்க்ைக்கழ்கததில்அ்�க்கப்படடி
ருந்்ததுஅப்பாவிபப்பாது�க்க்ள,
ம்பாரில்உயிரிழ
 ந்்தப்பாது�க்க்ள
நி்ைவுகூரந்துஅ்�க்கப்படட்வ.
இவற்ைஅ்�ப்ப்தறகுஅந்்தந்்த
இை�்சாரந்்தவர்களுககுஉரி்�
இருககின்ைது.அந்்தவ்்கயில்யாழ்ப
்பாணைப்பல்்க்ைக்கழ்கததில்�ாணைவர
்களால்அ்�க்கப்படட

நி்ைவுததூபி்ய்பல்்க்ைக்கழ்க
நிரவா்க�்இடித்தழித்த்்தவன்்�யா
்கக்கணடிககின்மைா�்.இதுஅரசின்
உத்தரவின்பிர்கார�்்தான்இடிக்கப
்படடிருக்கைா�்.்பல்்க்ைக்கழ்கததின்
்தன்னி்ச்சயாைமுடிவுஎன்ைால்இது
ஏற்கைமவஇடிக்கப்படடிருககு�்.
எைமவஅரசுஓரஇைத்்தஅவ�திக
கு�்வ்்கயில்்த�து்கா்டத்தைத்்த
்காடடககூடாது.
்பல்்க்ைக்கழ்கநிரவா்கமு�்�ாணைவர
்களின்�ைநி்ை்யபுரிந்துப்காணடு
தீர�ாைத்்தஎடுததிருக்கமவணடு�்.
அதுப்தாடரபில்�ாணைவர்களுடன்
்கைந்து்ரயாடியிருக்கமவணடு�்.
�ாணைவர்களின்ம்காரிக்்க்க்ள
வரமவ றகின்மைா�்.அவர்களுககுநீதி
கி்டக்கமவணடு�்,என்றுகுறிபபிடடார.
இம்தமவ்ளயாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக
்கழ்கததில்இடிக்கப்படடதும்பார
நி்ைவு்சசின்ை�்என்று�்,்பயங்கரவா
தி்க்ளநி்ைவுகூரு�்சின்ை�்என்
று�்ஆளு�்்கடசியிைரபவளியிடு�்
்கருததுக்களப்தாடரபில்ம்கடட
ம்பாது,அப்பாவி�க்க்ளநி்ைவு
கூரந்துஅ்�க்கப்படடநி்ைவு்ச
சின்ைங்களுககும்பார்சசின்ைங்கள
என்ைப்பய்ரமயா,்பயங்கரவ
 ாதி்கள
என்ைப்பய்ரமயாசூடடமவணடா�்.
அரசு�்,அ்தறகுது்ணைம்பாை்பல்்க
்ைக்கழ்கநிரவா்கமு�்்தாங்களபசய்த
குறைத்்தஒபபுவிக்கமவணடு�்,
என்ைார.(ஒ,5,22)
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நாடு கடந்் ்மிழீை அரசு அவறகூைல்
பவாஷிஙரன்,ஜை.10
யாழ்.்பல்்க்ைக்கழ்கவளா்கததில்
நிறுவப்படடிருந்்த்தமிழிைவழிபபு
நி்ைவுததூபிஅழிக்கப்படட
்�ககுஎதிரபபுப்தரிவிதது,
்தமிழர்தாய்கததில்இட�்ப்பைவி
ருககின்ை்க்தவ ்
 டபபும்பாராட
டததுககுவலு்சமசரபம்பா�்என்று
அ்ைகூவ ல்விடுததுளளோடு
்கட
 ந்்த்தமிழீழஅரசுஇ்ணையவ ழி
்கவைவீரபபு்கணடைககூடடத
்்தயு�்ோ்ளஏற்பாடுபசய
துளளது.
்தமிழிைவ ழிபபின்அ்டயாள்ச
சின்ை�ா்கவிளஙகிய
நி்ைவுததூபி,இைங்்கஅரசின்
உததிரவுககிணைங்கஅழிக்கப்படட

்�யாைது,உை்கத்தமிழ்�க்கள
�ததியில்ப்பரு�்ம்கா்பஉணைர்வ
யு�்வலி்யயு�்ஏற்படுததியுள
ளது.இைங்்கததீவில்்தமிழ்
�க்களமீ்தாைஇைவழிபபுஎன்
்பதுஇைங்்கஅரசின்ஓரஅரச
ப்காள்்கயா்கஇருந்துவருகின்ை
ப்தாருநி்ையில்,்தமிழிை
அழிப்்பநி்ைவு்படுதது�்
அ்டயாளங்கள,குருதிம்தாயந்்த
சிங்களபம்பரிைவா்தததின்ம்கார
மு்கத்்தபவளிக்காடடு்ப்வயா்க
உளளை.இத்த்்கயநி்ைவு்ச
சின்ைங்கள்தமிழ்�க்களின்கூடடு
நி்ைவு்களில்சிங்களஆககிர
மிப்்பஎன்று�்
நி்ைவு்படுதது்ப
 ்வயா்கவு�்
உளளை.்தமிழ்�க்களின்கூடடு

்கா்த்்பாய எனககு
உயிர அச்சுறு்த்ல்!
பதாது்கதாக்்கக் ப்கதாரி தபதாலிஸமதா
அதிபருக்கு ஹரின் ்கடி்ம்

ப்காழு�்பு,ஜை.10
ஜைாதி்பதிம்காத்த்பாயராஜ்பகச்தைககுக்கடு்�யாை
உயிரஅ்சசுறுத்தல்விடுததுளள்தால்,ம்த்வயாை்பாது்காபபு
ஏற்பாடு்க்ளத்தா�்தமின்றிம�றப்காளளு�ாறுஐககிய
�க்களசகதியின்ோடாளு�ன்ைஉறுபபிைரஹரின்
ப்பரைாணமடாம்கடடுகப்காணடுளளார.
ப்பாலிஸ்�ாஅதி்பரசந்்தைவிககிர�ரதைவுககுஇன்று
அனுபபி்வததுளள்கடி்தததிமைமயஅவரஇ்த்ைக
ம்கடடுகப்காணடுளளார.ஜைாதி்பதி்யத்தான்
ப்தாடரந்து�்வி�ரசித்தால்,்தன்்ைஒருோ்யகப்கா்ை
பசயவ்்தபம்பான்றுப்கா்ைபசயதுவிடமுடியு�்என்று
அ�்்பா்ையில்உ்ரயாறறு�்ம்பாதுஜைாதி்பதி
ப்தரிவிததிருந்்தாரஎைவு�்ஹரின்்தைது்கடி்தததில்
குறிபபிடடுளளார.
அண்�யில்ஹரின்ப்பரைாணமடாோடாளு�ன்ைததில்
ஜைாதி்பதியின்முழுபப்பய்ரககூறிவி�ரசிததிருந்்தார.
அ்தறகுஅ�்்பா்ையில்இட�்ப்பறை�க்களசந்திபப்பான்றில்
ஜைாதி்பதி்பதிைளிககு�்ம்பாது,'பித்த்ள்சசந்தியில்என்மீது
குணடுத்தாககு்தல்ேடததியபிர்பா்கரனுககுஎன்ைேடந்்தது
என்றுப்தரியு�்்தாமை?ேந்திக்கடல்்களபபிலிருந்துஅவரின்
உயிரறைஉட்ைததூககிவந்்தார்கள.அப்படியு�்ோன்்பதில்
பசால்ைத்தயாரா்கஇருககின்மைன்'என்றுகுறிபபிடடிருந்்தார.
இைங்்கயில்முன்ைாளஜைாதி்பதி்க்ளமஜ.ஆர.மஜ.,
பிமர�்தாஸ,டீ.பீ.,சந்திரி்கா,�ஹிந்்தஅல்ைதுசிறிமசைஎை
அ்ழக்கப்படடாலு�்,அவர்களில்ஒருவரு�்அ்தற்கா்க
அ்சசுறுத்தல்விடுக்கவில்்ைஎன்று�்ஹரின்அந்்தக
்கடி்தததில்சுடடிக்காடடியுளளார.
ஜைாதி்பதியின்்கட்�்களில்இருந்துஅவர்தவறு�்ம்பாது,
்தான்வி�ரசிக்கத்தயஙகுவதில்்ைஎன்றுப்தரிவிததுளள
ஹரின்ப்பரைாணமடா,்தைககுபம்பாதிய்பாது்காபபு
ஏற்பாடு்க்ள்சபசயது்தரு�ாறு�்ப்பாலிஸ்�ாஅதி்பரிட�்
ம்கடடுகப்காணடுளளார.(ஒ,22)
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யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
்தமிழர்தாய்க�்்தழுவிோ்ளமுன்பைடுக்கப்பட
வுளள்க்தவ ்
 டபபும்பாராடடததுககுயாழ்.
�ாவடட்கடறபைாழிைாளரகூடடுைவு்சசங்கங்க
ளின்ச�ாசங்களின்ச�்ம�ளை�்முழு்�யாை
ஆ்தர்வவழஙகுவ ்த
 ா்கஅ்தன்பசயைரோ.
வரணைகுைசிங்க�்ப்தரிவிததுளளார.(ஒ,20,26)

நி்ைவு்களில்இருந்துசிங்கள
இைவா்தபபூ்த
 ததின்இைவ ழிப்்ப
யு�்,ம்காரமு்கத்்தயு�்ப�ல்ை
ப�ல்ைஅ்கறறு�்முயறசியின்ஒரு
்பகுதியா்கமவயாழ்.்பல்்க்ைக
்கழ்கநி்ைவுததூபிஅழிக்கப
்படடச�்்பவ த்்தமோக்கமுடி
யு�்எைோடு்கடந்்த்தமிழீழஅரசு
ப்தரிவிததுளளது.
சிங்களஅரச்கடட்�ப்பால்
ஆககிரமிபபுககுஉளளாகியுளள
்தமிழர்தாய்கததில்்தமிழ்�க்கள
்த�துஉணைரவு்க்ளபவளிப்படுத
துவ ்தற்காைஅரசியல்பவளி
இல்்ைஎன்்ப்த்ைநி்ைவுத
தூபிஅழிபபுச�்்பவ �்மீளவு�்
பவளிக்காடடியுளளப்தைப்தரி
விததுளளது.(ஒ)

E®ÃV[ç\ß ÄJïD
{«èl_ ]«áâ|D
்க்ே்டப்புக்்கதான ஆ்ரவு அறிவிப்பில
விபனதா எம்.பி. ப்கதாரிக்்்க
வவுனியா,ஜை.10
இந்்தஅரசுசிறு்பான்்�்ச
சமூ்கததுககுஎதிரா்கதிடட
மிடடு்பைே்கரவு்க
 ்ள
ம�றப்காளகின்ைது.அ்தன்
ஓரஅங்க�ா்கமவநி்ைவுத
தூபிஇடிபபுஅ்�ந்துள
ளது.இ்தறகுஎதிரபபுத
ப்தரிவிததுோ்ளமுன்பை
டுக்கப்படு�்முழுஅ்டபபுபம்பாராடடததுககு
வடககுகிழககில்வாழ்கின்ை்தமிழ்ம்பசு�்அ்ை
வ ரு�்ஓரணியில்திரணடுஆ்தரவ ளிக்கமவணடு�்.
இவவாறு்தமிழ்தம்தசியககூடட்�பபின்வன்னி
�ாவடடோடாளு�ன்ைஉறுபபிைர
விமைாமோ்கரா்தலிங்க�்ப்தரிவிததுளளார.
'ஜைாதி்பதிம்காத்த்பாயராஜ்பகச்தைககுஇரு
மு்கங்களஉணடுஎன்று�்,்தன்்ை்பாது்காபபு்ச
பசயைரா்கமவ�க்களவிரு�்புவ ்த
 ா்கவு�்
கூறியுளளார.இந்்தககூறறுக்களஎல்ைா�்எங்க்ள
அ்சசுறுததி,்பயமுறுததிஅடககுவ ்த
 ற்கா்கமவ
பசால்ைப்படுகின்ைை.
இவறறுககுோ�்அஞ்சககூடாது.ஒருமித்தகுர
மைாடுஎதிரக்கமவணடு�்.ோ்ளவடககுகிழககு
முழுவ து�்இயல்பு�றுபபுநி்ைம்தான்ைமவண
டு�்.அ்தறகுச்கைரு�்ஒதது்ழக்கமவணடு�்'
என்ைாரவிமைா.(ஒ,110)
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சிவசக்தி ஆனந்தன் க�ோரிக்்�
வவுனியா,ஜை.10
ராஜ்பகசஅரசின்அடககு
மு்ைககுஎதிரா்கவடககு,
கிழககுவாழ்்தமிழ்முஸ்லி�்
�க்களஓரணியில்திரணடு்க்தவ 
்டபபும்பாராடடததுககு
முழு்�யாைஆ்தரவுவழங்க
மவணடு�்என்றுமுன்ைாள
ோடாளு�ன்ைஉறுபபிைரு
 �்,
்தமிழ்�க்களம்தசியககூடட
ணியின்ப்பாது்சபசயைரு�ாை
சிவசகதிஆைந்்தன்ப்தரிவித
துளளார.
சடடவிமரா்த�ா்கஅ்�த்த
நி்ைவுததூபி்யஅ்கறறுவ து
என்ைால்,அ்தறகுமுன்ைர
சடடவிமரா்த�ா்க்தமிழர
்தாய்கபபிரம்தசததில்இட�்
ப்பறு�்குடிமயறைங்கள,்காணி
அ்ப்கரிபபுக்கள,ப்பௌத்த
�ய�ாக்கல்,வி்கா்ர்க்ள
நிறுவு்தல்,்காடழிபபுஎன்்ப
வற்ை்த்டபசயயமவண
டு�்.அ்த்ைநிறுத்தமவண
டு�்.்தமிழர்பகுதி்களில்்தமிழ்
�க்களின்இைவிகி்தாசாரத்்த
யு�்,நிைப்பரப்்பயு�்�ாறறிய
்�ககு�்வ்்கயில்சடடவி
மரா்தபசயற்பாடு்க்ளமுன்
பைடுககு�்இந்்தஅரசு,நி்ை
வுததூபி்யஅ்கறறுவ ்தறகு
�டடு�்புதுவியாககியாைத்்த
கூறுவ்்தஏறறுகப்காளள
முடியாது.
வரத்த்கர்கள,மு்சசக்கரவணடி
உரி்�யாளர்கள,்தனியார
ம்பருந்து்களின்உரி்�யாளர
்கள,உததிமயா்கத்தர்கள,
்தனியாரநிறுவைஊழியர்கள
என்றுஅ்ைதது்தமிழ்முஸ்
லி�்�க்களு�்ஒன்று்படடு
ஹரத்தாலுககுஆ்தர்வவழஙகி
அரசின்அடககுமு்ைககு
எதிரா்கஓரணியி
 ல்குரல்
ப்காடுக்கமவணடு�்என்று
அவரம்காரியுளளார.(ஒ,110)
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வடககு,கிழககு்தமிழரம்தசததில்ோ்ள
இட�்ப்பைவுளளமுழுஅ்டபபுப
ம்பாராடடததுககு�ன்ைார�ாவடடத
்்த்சமசரந்்த்பல்மவறுஅ்�பபுக்களு�்
்த�தும்பரா்த்வதப்தரிவிததுளளை.

�ன்ைார�ாவடட�ா்தரஅபிவிருததி்ச
சங்கங்கள,சி்்கயைங்கரிப்பாளரசங்கங
்கள,�ன்ைார�ாவடடமீைவரசங்கங
்கள,வணி்கசங்கங்களஎன்று்பை்தரபபி
ைரு�்ஆ்தரவு்க்ளதப்தரிவிததுளள
ைர.(ஒ,213)
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ஒடுக்குமுனறகனளஏறநகாம்
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�ரை ண்பை ன அவைப்பு

யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
முளளிவாயக்கால்நி்ைவுததூபி
இடிக்கப்படட்�ஒடடுப�ாத்த
்தமிழ்�க்களுககு�்இ்ழக்கப
்படடஅநீதிஎன்ைவ்்கயில்
ோ்ளயஹரத்தாலில்அ்ைவ ரு�்
இ்ணைந்து்தமிழ்�க்களஎன்றும�
ஒடுககுமு்ை்க்ளத்த்ைகுனிந்து
ஏறறுகப்காளளபம்பாவ தில்்ை
என்ைபசயதி்யஆடசியாளர்க
ளுககுஉ்ைககு�்வ்்கயில்
உணைரததுமவா�்.இவவாறு்தமிழ்த
ம்தசியககூடட்�பபின்முன்
ைாளோடாளு�ன்ைஉறுபபிை
ரு�்,இைங்்கத்தமிழ்அரசுக
்கடசியின்முககியஸ்்தரு�ாைஈ.
சரவ ணை்பவ ன்ப்தரிவிததுளளார.
இதுப்தாடரபில்அவரஇன்று
விடுததுளளஊட்கஅறிக்்கயில்
குறிபபிட
 ப்படடுளள்தாவது:

சகாதிநிவ்ல
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக்கழ்கத
தில்அ்�க்கப்படடிருந்்த,முளளி
வாயக்காலில்உயிரிழந்்தவ ர்களின்
நி்ைவுததூபிஇரமவாடிரவ ா்க
உ்டக்கப்படடச�்்பவ �்்தமிழ்
�க்களபேஞ்சில்பேருப்்ப
அளளிகப்காடடியுளளது.ஒவ
பவாரு்தமிழரின்குருதி்யயு�்
ஆறைமுடியா்தப்காதிநி்ைககு
உட்படுததியுளளது.
அந்்தநி்ைவுததூபிஇறுதிப
ம்பாரில்முளளிவாயக்கால்�ண
ணில்உயிரிழ
 ந்்த்பல்்க்ைக்கழ்க
�ாணைவர்களது�்�ாணைவர்களின்
ப்பறமைார்கள,சம்கா்தரசம்கா்தரி
்கள�றறு�்உைவிைர்களஆகிமயா
ரின்நி்ைவ ா்கஅ்�க்கப்படட
நி்ைவ ாைய�ாகு�்.எைமவ்தான்
இது்பல்்க்ைக்கழ்கவளா்கததில்
அ்�க்கப்படடு�ாணைவர்களால்
அஞ்சலிபசயயப்படடுவருகிைது.
இந்்தநி்ைவ ாைய�்்த்கரக்கப்பட
ட்தன்மூை�்உயிரிழந்்த்த�து
உைவு்க
 ்ளநி்ைவுகூரந்துஅஞ்
சலிபசயயு�்�ாணைவர்களின்
உரி்�சவ ாலுககுககுஉட்படுத
்தப்படடுளளது.

்பண்பாடடுப் ்்பார
இது்தமிழ்�க்களின்நி்ைவ ாை
யத்்தத்த்கரத்த�னி்தாபி�ாை
�றை,�னி்தஉணைரவு்க
 ்ளக
ப்கா்ச்சப்படுதது�்ஒரு
ப்காடு்�என்ை�டடததுககுள
அடககிவிடமுடியாது.அ்தறகு�்
அப்பால்சங்க்காை�்ப்தாடடுவழககி
லிருந்துவரு�்ேடு்கல்வழி்பாடு
என்ை்பண்பாடடுவிழுமியததின்
மீதுப்தாடுக்கப்படடஒருயுத்த�ா
்கவு�்்பாரக்கப்படமவணடி
யுளளது.
இந்்தோடடில்ஜைாதி்பதியாலு�்
பிர்த�ராலு�்ஒமரோடுஒமர
சடட�்என்ைம்காச�்மீணடு�்
மீணடு�்உரக்கஎழுப்பப்படுகிைது.
ஆைால்ஆடசியதி்காரத்்தக
்்கப்பறைஒருப்பரு�்புரடசி்ய
ஒருமு்ை�டடு�ல்ைஇருமு்ை
்களம�றப்காணடமஜ.வி.பி.

அ்�பபின்உயிரிழந்்தவ ர்களுக
்காைப்காழு�்புபஜயவ ரத்தைபுர
்பல்்க்ைக்கழ்கததில்நி்ைவ ்க
 �்
அ்�க்கப்படடு1990ஆ�்ஆணடு
ப்தாடடுஅஞ்சலிக்கப்படடுகிைது.
அ்்தஆடசியாளர்கமளாபஜய
வரத்தைபுர்பல்்க்ைக்கழ்க
நிரவா்கம�ா்தடுக்கவுமில்்ை.
நி்ைவிடத்்த்த்கரக்கவுமில்்ை.
இதுசிங்களவ ர்களுககுஒருசட
ட�்்தமிழருககுமவறுஒருசட
ட�ா?என்ைம்களவி்யஎழுபபுகி
ைது.அப்படியாைால்ஒமரோடு,
ஒமரசடட�்என்ைஆடசியாளர்க
ளின்ம்காசததின்அரத்த�்்தான்
என்ை?
்கணடைததுககுரியஇந்்தேடவ 
டிக்்கப்தாடர்பா்கக்கருதது
பவளியிடடுளள்பல்்க்ைக்கழ்கத
தின்து்ணைமவந்்தரம�லிடததின்
உததிமயா்கபூரவ�ாைஅறிவுறுத்த
லுககுஅ்�வ ா்கமவஅ்்த
ம�றப்காணட்தா்கவு�்்தான்
அ்்த்சபசயயத்தவ றியிருந்்த்தால்
மவறு்தரபபிைரஅ்்தம�ற
ப்காணடிருப்பரஎைவு�்்பாரதூர
�ாைவி்ளவு்களஏற்படுப�ைவு�்
ப்தரிவித்தார.

கணவண கு்ததிய வககள்
அ்தாவ துஇைஒடுககுமு்ையாளர
்களஎங்கள்்க்க்ளகப்காணமட
எங்கள்கண்க்ளககுததியுளளைர.
அவர்கள்பல்்க்ைக்கழ்க�ானியங
்களஆ்ணைககுழுவின்கீழ்்பணி
யாறறு்பவ ரஎன்ைமு்ையில்அவர
ம�லிடததின்்கடட்ள்களுககு
கீழ்ப்படியமவணடியநிரப்பந்்த�்
உணடு.ஆைால்்பல்்க்ைக்கழ்கங
்கள�ானியங்களஆ்ணைககு
ழுமவா,இராணுவததிைமரா்தா�்
எந்்தஉத்தரவு்க
 ்ளயு�்
பிைபபிக்கவில்்ைஎன்றுஅறிவித
திருககின்ைைர.யாழ்.்பல்்க்ைக்க
ழ்கது்ணைமவந்்தரஒரு்தமிழர
என்ைமு்ையிலு�்ம்பாரில்உயிரி
ழந்்தவ ர்களஅவ ரின்உைவு்க
 ள
என்ைவ்்கயிலு�்இைந்்தவ ர்க்ள
நி்ைவிட�்
 �ததுஅஞ்சலிப்ப
்்தத்த்டபசயவது�னி்த
நீதி்ய�று்தலிககு�்பசயல்
என்்ப்தாலு�்அவரம�லிடததின்
அழுத்தங்களுககுஅடி்பணியாதி
ருந்திருக்கைா�்.அப்படியாை
நி்ையில்அவ ரின்்ப்தவிகூடப
்பறிம்பா்கககூடு�்.�க்களுக்கா்க
இட�்ப்பறைம்பாரில்உயிரிழந்்த
வர்களுக்கா்கஅவர்தைது்ப்தவி
்யப்பறிப்காடுததிருந்்தால்எ�து
�க்களஅவ்ரஉயர்பாைஇடத
தில்ஏறறிபம்பாறறியிருப்பார்கள.

்பல்்க்ைக்கழ்க�ானியங
்களஆ்ணைககுழுவின்
்த்ைவ ரவிடுத்தஅறிக்்க
யில்்தறம்பாதுயாழ்.
்பல்்க்ைக்கழ்கததில்்தமிழ்,
சிங்கள,முஸ்லி�்�ாணைவர
்களஎவவி்த
பிர்சசி்ை்களுமின்றி
ஒறறு்�யா்கக்கல்வி்கறறு
வருகின்ைைரஎைவு�்ம்பார
்காைததில்இவர்களுககுப
10அல்ைது11வயது
இருந்திருககுப�ைவு�்
இப்படியாைநி்ைவிடயங்க்ள
அ்�ப்ப்தால்ம்பார
நி்ைவூடடப்படடுேல்லிணைக்கத
துககுப்பக்க�்ஏற்படடுவிடு�்
என்்ப்தாமை்பல்்க்ைக்கழ்க
நிரவா்க�்இந்்தேடவ டிக்்க்ய
ம�றப்காணடப்தைவு�்ப்தரிவித
திருந்்தார.

முறுகல்
ஒரு்பகுதி�ாணைவர்கள்தங்கள
உயிரிழந்்தஉைவு்க்ள
நி்ைவுகூரந்்தால்ஏ்ைய�ாணை
வர்களுடைாைேல்லிணைக்க�்
இல்ைா�ல்ம்பாயவிடு�்என்்பது
துரமோக்க�்ப்காணட்கற்ப்ை
யாகு�்.்கடந்்த்காைங்களில்
இப்படியாைஅஞ்சலி்களஇட�்
ப்பறு�்எவவி்தமுரண்பாடு்களு�்
ஏற்படவில்்ை.�ாைா்க்சசிங்கள
�ாணைவர்கள்தங்களஒதது
்ழப்்பவழஙகியு�்வந்்தைர.
அது�டடு�ன்றிஅவரஇந்்த்ச
ச�்்ப
 வ �்்பல்்க்ைக்கழ்க
நிரவா்கததிைரால்்தன்னி்ச்சயா்க
ம�றப்காளளப்படடதுஎன்ை
வ்்கயில்பவளியிடட்கருதது
நிரவா்கததுககு�்�ாணைவர்களுககு
மி்டமயமுறு்க்ைஏற்படுதது�்
தீயமோக்க�்ப்காணடதுஎன்்ப
து�்அவ்தானிக்கப்படமவணடு�்.
இப்படியாைநி்ையில்�ாணைவர
்கள,அரசிய
 ல்வாதி்கள,ப்பாது�க
்கள்பல்்க்ைக்கழ்கமுன்றிலில்
கூடிநிரவா்கததிைருடன்ம்பச
மவணடுப�ைகம்காரிைர.ப்பாலி
ஸாரஅனு�தியளி
 க்க�றுத்த
நி்ையில்அதிரடிப்ப்டயிைரு�்
வ ரவ ்
 ழக்கப்படடைர.

ஆ்ரவு
்தறச�ய�்�ாணைவர்களமீணடு�்
நி்ைவுததூபிஅ்�க்கஅனு�திக
்கப்படமவணடுப�ைகம்காரி
உணணைாவிர்தபம்பாராடடத்்த
ஆர�்பிததுளளைர.அம்தமவ்ள
யில்்தமிழ்அரசியல்்கடசி்கள
ஒன்றி்
 ணைந்துோ்ளஹரத்தால்
ேடவ டிக்்கககுஅ்ழபபுவிடுத
துளளைர.
எைமவமுளளிவாயக்கால்நி்ை
வுததூபிஇடிக்கப்படட்�முழுத
்தமிழ்�க்களுககு�்இ்ழக்கப
்படடஅநீதிஎன்ைவ்்கயில்
ஹரத்தால்ேடவ டிக்்கயில்
அ்ைவ ரு�்இ்ணைந்து்தமிழ்
�க்களஎன்றும�ஒடுககுமு்
 ை்க
்ளத்த்ைகுனி
 ந்துஏறறுகப்காள
ளபம்பாவ தில்்ைஎன்ைபசயதி்ய
ஆடசியாளர்களுககுஉணைரதது
மவா�்,என்றுளளது.(ஒ)
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சதா்ணக்கியன் எம்.பி.
உருக்்கமதான பேண்டுப்கதாள்

�டடக்களபபு,ஜை.10
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக்கழ்கததில்
அ்�க்கப்படடமுளளிவாயக்கால்
நி்ைவிட�்இடித்தழிக்கப்படட
்�ககுஎதிரா்கமுன்பைடுக்கப்பட
வுளள்க்தவ ்
 டபபுககுவடககு
கிழககிலுளளஅ்ைதது�க்க்ள
யு�்ஆ்தரவுவழஙகு�ாறு�டடக்க
ளபபு�ாவடட்தமிழ்தம்தசியக
கூடட்�பபின்ோடாளு�ன்ை
உறுபபிைரஇரா.சாணைககியன்ம்காரி
யுளளார.
அன்்ையதிை�்்க்ட்க்ளஅ்டதது
்தறம்பா்்தயஅரசுப்தாடர்சசியா்க
சிறு்பான்்��க்களுககுஎதிரா்க
பசயகின்ைஅநீதி்களுககுஅ்ைவ 
ரு�்ஒருமித்தகுரைா்கஎதிரப்்பக
்காடடமவணடு�்.்பல்மவறுவிடயங
்களில்சிறு்பான்்��க்க்ளஇந்்த
அரசுப்தாடர்சசியா்க்தாககிகப்காணடு
வருகின்ைது.ோங்களஎங்களு்டய
எதிரப்்பஇந்்தஇடததில்நி்சசய
�ா்கப்தரிவிக்கமவணடு�்,என்று
சாணைககியன்குறிபபிடடுளளார.(ஒ)
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யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக்கழ்கஊழி
யரசங்க�்ப்தரிவிததுளளது.
இதுப்தாடரபில்அந்்தஅ்�பபு
ஊட்கஅறிக்்க்யஅனுபபி்வத
துளளது.
'எ�து்பல்்க்ைக்கழ்கததில்பவளளிக
கிழ்�இரவுஇட�்ப்பறை,'இைந்
ம்தாரநி்ைவு்சசின்ை�்'இடித்த்கற
ைப்படட்�அதிர்சசி்தரு�்விடய
�ாகு�்.இந்்தச�்்பவ த்்த
ப்தாடரந்துசமூ்கததின்�ததியில்
எழுந்துளளஉணைரவ்ை்க்ளோ�்
ஆழ�ா்கபுரிந்துப்காணடுளமளா�்.
சடடவிமரா்த�ா்கஅ்�க்கப்படட
்கடடடங்க்ளஅ்கறறுவ ்தறகு
விடுக்கப்படட்பணிபபு்ரபவளிப்ப
்டயாைமு்ையில்்பரவ ைாை
்கைந்்தாமைாச்ைமூை�்அணு்கப
்படடிருக்கமவணடுப�ைோ�்
்கருதுகின்மைா�்.இந்்தப்பணிபபு்ர
ப்தாடர்பா்கேடவ டிக்்கஎடுககு
�ாறுது்ணைமவந்்தரால்்பணிக்கப்பட
டவ ர்களநி்ை்�்யம�லு�்
ம�ாச�ாககியுளளைர.அன்்ைய
இரவில்்பல்்க்ைக்கழ்கத்்தசாரந்்த
வர்களகுறிப்பா்கஎ�துஅங்கத்தவ ர
்களஎவராவது�னி்தமேயஉணைரவா
ளர்க்ளபுண்படுதது�்வ்்கயில்
ேடந்துப்காணடிருந்்தால்ோ�்�க்க
ளிட�்�ன்னிபபும்காரவு�்்கட்�ப
்படடுளமளா�்'என்றுஅதில்குறிபபி
டப்படடுளளது.(ஒ)
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யதாழ். மதாந்கர மு்லேர
மணிேண்்ணன் ்கண்டனம்

மடடககளப்பு மாநகர மு்ல்ைர கணடனம்
யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
்தமிழ்இைததின்அ்டயாளங்க
்ள்சசி்்தககு�்ேடவ டிக்்க்க
ளின்ஊடா்கஅடுத்தசந்்ததியிை
ருககுததிரிவு்படுத்தப்படட
வரைாற்ை்கறபிக்கஇந்்த
அரசுமுயல்வ்தா்க�டடக்க
ளபபு�ாே்கரமு்தல்வரதியா்க
ராஜாசரவணை்பவ ன்ப்தரிவித
துளளார.
யாழ்.்பல்்க்ையில்அ்�க்கப
்படடுளளதூபிஅழிபபுத
ப்தாடரபில்அவரம�லு�்
ப்தரிவித்த்தாவது:

'அனு�தியில்ைா�ல்்கடடப
்படடஎத்த்ைமயாநி்ைவு்ச
சின்ைங்களு�்,இைங்்கஇரா
ணுவததின்அ்டயாளங்களு�்
இைங்்கயில்்பை்பா்கங்களி
லு�்அ்�க்கப்படடுளளை.
அதிலு�்,மஜ.வி.பியின்்கைவரத
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்மிழீை விடு்்ை இயக்்கம் ்கண்டனம்

யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
யாழ்.்பல்்க்ைக்கழ்கத
தில்முளளிவ ாயக்கால்
நி்ைவுததூபிஅ்கறைப
்படட்�ககுஎ�து
வலி்கள,வடுக்கள,
்பார�்்ப
 ரிய�்,ம்பாராட
ஙட�்,ம்தசிய�்என்்ப
வற்ை�ைந்துஅரசுககு�்,அரசுடன்இ்ணைந்
்தவ ர்களுககு�்ஆ்தரவுவழஙகியவ ர்கள
ப்பாறுபபு்சபசால்ைமவணடு�்என்று்தைது
்கணடைஅறிக்்கயில்குறிபபிடடுளளது
்தமிழீழவிடு்த்ைஇயக்க�்.
அந்்தஅ்�பபின்பிரதித்த்ைவ ராைபிர்ச
சாைஇந்திரகு�ாரஇதுப்தாடரபில்பவளி
யிடடுளள்கணடைஅறிக்்கயில்ம�லு�்
குறிபபிட
 ப்படடுளள்தாவது:
�க்க்ளகப்கால்வது�டடுல்ை�க்களின்
உணைரவு்க்ள்சசி்்தப்பது�்ஒருவ்்கஇை
அழிபம்ப.அந்்தவிடயத்்தஇைங்்கஅரசு
மி்கக்க்சசி்த�ா்கக்்கயாணடுவ ருகின்ைது.
்தமிழர்களப்தாடரபில்அ்ைதது
விடயங்க்ளயு�்்பயங்கரவா்த�்என்ை
்பார்வயில்்பாரததுஇந்்தஅரசுஎ�து
�க்க்ளமுடககி,அடககி்வககு�்நி்ைப
்பாட்டமயப்காணடுளளது.
முளளிவ ாயக்கால்ம்பரவ ைததில்ப்கால்ைப
்படடஎ�துஉைவு்க
 ்ளயு�்்பல்்க்ைக்கழ்க
�ாணைவர்க்ளயு�்,அ்தன்்பணியாளர்க்ள
யு�்நி்ைவுகூருவ்தற்கா்கஅ்�க்கப்படட
தூபியில்அரசு்்க்வததுஅ்தன்இயைா
்�்யபவளிப்படுததியிருககின்ைது.தூபி
்தறம்பாதுஅழிக்கப்படடிருப்ப்தாைதுஎதிர்கா
ைததில்இன்னு�்எவவாைாைபசயற்பாடு்கள
்பல்்க்ைக்கழ்க�்ப்தாடரபில்ம�றப்காளளப
்படஇருககின்ைைமவாஎன்றுஎணணைத
ம்தான்றுகின்ைது.அததுடன்எத்த்ைமயா
்பல்்க்ைக்கழ்கங்களில்�க்களவிடு்த்ை
முன்ைணியின்ம்பாராடடநி்ைவு்சசின்ைங
்களஅ்�க்கப்படடுளளை.்தா�்சாரந்்த
டஇைததிறகுஒருநியாய�்்தமிழர்களுககுஒரு
நியாய�்என்ைம்தாறைப்பாடடில்அரசாங்க�்
இருககின்ைதுஎன்்ப்தறகுஇ்்தவிடமவறு
உ்தாரணை�்ம்த்வப்படாது.பவறு�மை
அபிவிருததி�ா்யபிடிததுஅரசுடன்ஒடடி
யிருககு�்எ�்�
 வர்களஇ்தன்வலி்களமவ்த
்ை்களப்தாடரபில்அறிவார்களா?அல்ைது
அறிந்து�்ப�ௌனி்களா்கமவஇருப்பார்களா?
அவர்களப�ௌனி்களா்கத்தான்இருக்கமுடி
யும�்தவிரஅர்சஎதிரதது�க்களுக்கா்க
குரபைழுப்பமுடியாது–என்றுளளது.(�150)

்தால்ப்கால்ைப்படடவ ர்களுக
்காைநி்ைவுததூபி்களு�்்பை
இடங்களில்அ்�க்கப்படடுள
ளை.அவவாறிருக்க,ம்பாரால்
உயிரநீத்த்த�துஉைவு்க்ள
நி்ைவுகூருவ ்தறகுஅல்ைது
நி்ைவு்சசின்ைங்க்ளஅ்�ப
்ப்தறகுஉளளஅடிப்ப்ட�னி்த
உரி்�்க்ளககூடஇந்்தஅரசு
்தமிழ்�க்களுககுவழங்க�றுககி
ைது.்தமிழ்�க்களின்உணைரவு்க
்ளயு�்உரி்�்க்ளயு�்
அபிவிருததிஎன்னு�்�ா்ய
யால்சரிபசயதுவிடமுடியாது
–என்ைார.(�)
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்விசதாைர நிபரதாஷ் ்கண்டனம்
யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக
்கழ்கததில்தூபிஇடிக்கப்படட
ச�்்பவ �ாைது்தமிழ்�க்கள
மீதுஅரசுஇைரீதியா்கம�ற
ப்காளளு�்அழிபபின்ேடவ 
டிக்்க்களுளஒன்ைா்கமவ
அ்�யு�்என்று்தமிழீழ
விடு்த்ைஇயக்கததின்யாழ்.�ாவடடபப்பாறுப்பாள
ரு�்வலி்கா��்கிழககுபபிரம்தசச்்பத்தவிசாளரு
�ாைதியா்கராஜாநிமராஷ்தைது்கணடைஅறிக்்கயில்
குறிபபிடடுளளார.அந்்தஅறிக்்கயில்அவரம�லு�்
குறிபபிடடுளள்தாவது:
ம்பாரில்ப்கால்ைப்படடஇைடசக்கணைக்காைவ ர்க்ள
நி்ைவுகூரு�்தூபிஅரசின்உத்தரவுககுஅ்�யமவ
இடிக்கப்படடது.இ்்தம�றப்காணட்தன்மூை�்
�க்களப்கால்ைப்படுவ ்்தஎந்்தளவுதூர�்அரசுஏற
றுகப்காணடம்தாஅந்்தளவுதூர�்்படுப்கா்ை்களுககு
ப்பாறுபபு்சபசால்ைவு�்முடியாதுஎன்ை்த்கவ ்ை
சரவம்தசததிறகு்சபசால்லியுளளது.்தமிழ்�க்களமீது
அரசுஇைரீதியா்கம�றப்காளளு�்அழிபபின்ேடவ டிக
்்க்களுளஒன்ைா்கமவஇ்த்ைப்பாரக்கமுடியு�்.
அரசுடைாைம்பாரில்ப்கால்ைப்படடமஜ.பி.வியிைருககு
ோடடின்ப்தன்னிைங்்கப்பல்்க்ைக்கழ்கங்களில்
நி்ைவுததூபி்களஉளளை.
இந்்தததூபி்கள்பறறிமயாஅஙகுஇட�்ப்பறு�்நி்ைவு
கூரல்்க்ளமயாஅரசஇயந்திர�்்தடுப்பதில்்ை.தூபி
்க்ளஇடிப்பதில்்ை.்காரணை�்,இைரீதியிைாைஅணுகு
மு்ை்கமளஆகு�்.எ�து்பல்்க்ைக்கழ்கததில்உளள
தூபிஅழிக்கப்படட்தன்மூை�்நி்ைவுகூரு�்
சு்தந்திரத்்த�றுத்தல்என்்ப்தறகும�ைா்கம்பாரின்
அடிப்ப்டயிை
 ாை்தடயங்களஇருக்கககூடாதுஎன்்பம்த
அரசின்மோக்க�்என்றுளளது.(�)

யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக
்கழ்கததில்அ்�க்கப
்படடதூபிஅழிக்கப்பட
ட்�யாைதுஅடிப்ப்ட
�னி்தமேய�றைம்கா்ழத
்த�ாைபசயல்என்று
்தைது்கணடைஅறிக்்கயில்
குறிபபிடடுளளாரயாழ்ப்பாணை�்�ாே்கர
மு்தல்வாரைவி.�ணிவணணைன்.அந்்த
அறிக்்கயில்ம�லு�்குறிபபிடடுளள்தாவது:
யாழ்.்பல்்க்ைக்கழ்கவளா்கததில்இருந்்த
முளளிவ ாய்கால்நி்ைவுததூபி,இரமவாடு
இரவா்கதிருடடுத்தை�ா்கஇடிததுஅழிக
்கப்படடுளளது.இந்்த்சச�்்ப
 வ �்அ்ைதது
்தமிழ்உணைரவாளர்க்ளயு�்சீணடு�்
ம்கா்ழத்தை�
 ாைது.இ்த்ைவன்்�யா
்கக்கணடிககிமைன்.இைங்்கததீவில்்தமிழ்
�க்களஉயிரிழ
 ந்்த்த�துஉைவு்க்
 ளககூட
நி்ைவுகூரமுடியா்தஅவைநி்ைஏற்படடுள
ளது.இதுஏறறுகப்காளளப்படமுடியா்த
அடிப்ப்டஉரி்�மீைல்'என்ைார.(�)
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யாழ்ப்பாணை�்;,ஜை.10
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக
்கழ்க
 ததில்அ்�ந்திருந்்த
்தமிழர்களதும்பார
நி்ைவிட�்்த்கரக்கப்பட
டிருப்ப்்தபடன்�ாரக
அரசு�்ஐமராபபிய
ஒன்றிய
 மு
 �்்கணடிதது
இைங்்கஇைப்படுப
 ்கா்ைமீதுசுயாதீை
விசார்ணைேடததுவ ்தறகுஅழுத்த�்்தர
மவணடு�்.இவவாறும்காரியிரு
 ககிைார
ஐமராபபியஒன்றிய
 ததுக்காைபடன்�ாரக
ோடடின்உறுபபிைரநிகம்காைாயவிைா�்
பசன்.யாழ்ப்பாணை்சச�்்பவ �்ப்தாடர்பா
்கத்தைதுசமூ்கவ்ைத்தளங்களில்பவளி
யிடடிருககின்ை்பதிவு்களிம
 ைமயஅவர
இந்்தகம்காரிக்்க்யவிடுததிரு
 ககிைார.
இதுப்தாடரபில்அவரம�லு�்ப்தரிவித்த
்தாவது:
'படன்�ாரககில்ப்பரு�்்ப
 ாைாைவ
 ர்களுககு
இந்்தப்பயங்கர�
 ாைவரைாறுப்தரியாது.
இைங்்கயில்விடு்த்ைபபுலி்களம்தாற்க
டிக்கப்படடதுடன்ப்தாடரபு்ப
 டட
வ்்கயில்40ஆயிர�்மு்தல்ஒருைடச�்
வ்ரயாை்தமிழ்�க்களப்கால்ைப்படட
ைர.இவர்களில்்பைரஇைங்்கஇராணு
வததிை
 ால்்பாது்காபபுவையங்களஎன்று
அறிவிக்கப்படட்பகுதி்களுககுள
குணடுவீ
 சி
 கப்கால்ைப்படடைர.இது
குறிதது்பக்க்சசார்பறைவிசார்ணை
ேடதது�
 ாறுஐககியோடு்களச்்ப
அ்ழபபுவிடுததுளளது.இைங்்கஅரசு
அ்த்ை�றுததுவருகிைது.யாழ்ப்பாணைப
்பல்்க்ைக்கழ்க
 ததில்அ்�ந்திருந்்த
முளளிவ ாயக்கால்நி்ைவிடத்்தத
்த்கரததுளளைர.படன்�ாரககு�்ஐமராப
பியஒன்றிய
 மு
 �்இந்்தஅழிபபுேடவ டிக
்்க்யக்கணடிக்கமவணடு�்.இைங்்க
இைப்படுப
 ்கா்ைமீதுசுயாதீைவிசா
ர்ணைேடததுவ ்தறகுஅழுத்த�்ப்காடுக்க
மவணடு�்'என்ைார.(�)
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யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
யாழ்.்பல்்க்ைக்கழ்கவளா்கததில்இட�்ப்பறை
ச�்்பவ �்மி்கவு�்மவ்த்ை்தருகின்ைதுஎன்று
பிரிடடன்பவளிவிவ ்காரஅலுவ ை்கஇரா
ஜாங்கஅ்�்சசர்தாரிகஅ்க�டப்தரிவித்தார.
்தைதுருவிறைர்பதிபவான்றில்அவரம�லு�்
குறிபபிடடுளள்தாவது:

'யாழ்ப்பாணை்பல்்க்ைக்கழ்கததின்்காடசி்க
ளால்வருத்த�்.
இைங்்கயின்ம்பாரில்்பாதிக்கப்படடஅ்ை
வ்ரயு�்�க்களநி்ைவில்்வததிருப்பது
முககிய�்.இது்கடந்்த்காை்காயங்க்ள
குணைப்படுத்தவு�்ேல்லிணைக்கத்்தஆ்தரிக்கவு�்
உ்தவுகிைது'–என்றுளளார.(�)
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நிவனவிடம் சைறும்

கறசுைர அல்்ல!
இலங்கைத் தமிழர் ஆசிரியர் சஙகைம் கைாட்டம்

யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
யாழ்்பல்்க்ைக்கழ்கமுளளி
வாயக்கால்நி்ைவிட�ாைது
உரி்�்கள�றுக்கப்படடுக
ப்கால்ைப்படட�க்களின்
ஆத�உ்ைவிட�்.இ்்த
இடித்த்�மி்கவு�்்கணடைத
துககுஉரியதுஎன்று்தைது
்கணடைஅறிக்்கயில்குறிப
பிடடுளளதுஇைங்்கத
்தமிழரஆசிரியரசங்க�்.
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக
்கழ்கததில்அ்�க்கப்படட
முளளிவாயக்கால்
நி்ைவில்ை�்பவளளிககி
ழ்�இரவுஇடிததுஅழிக்கப

்படடது.இ்்தயடுததுஅந்்தப
்பகுதியில்்ப்தறை�்ஏற்பட
டது.அ்்தமீணடு�்
அ்�க்கமவணடு�்என்று
�ாணைவர்களஉணைபவாறுபபுப
ம்பாராடட�்ேடததிவருகின்
ைைர.இந்்தநி்ையிமைமய
இைங்்கத்தமிழரஆசிரியர
சங்க�்்தன்்கணடைத்்தப
்பதிவுபசயதுளளது.
அந்்தஅறிக்்கயில்ம�லு�்
குறிபபிடப்படடுளள்தாவது:
ோற்பதுஆணடு்களுககு
ம�ைா்கயாழ்்பல்்க்ைக்கழ்க
சூழ்ை்பைம்காணைங்களில்
ம்காைங்களில்்கணடு�்,

்கைந்து�்வாழ்ந்்தவ மர்தறம்பா
்்தயது்ணைமவந்்தர.ஆர
வகம்காளாைால்்தான்அந்்த
இல்ை�்அ்�க்கப்படடுள
ளதுஎன்ைஅவரின்கூறறு
்கணடைததுககுஉரியது.
முளளிவாயக்கால்நி்ைவி
ட�்எவ ருககு�்எந்்தததீங்்க
யு�்ஏற்படுத்தா�ல்உைவு
்க்ளஇழந்ம்தாருககு�ை
ஆறு்த்ை�டடு�்ப்காடுக
கு�்இட�ா்கமவஅ்�க்கப
்படடது.
அ்த்ைஅழித்த்�மிகுந்்த
்கணடைததுககுஉரியது–என்
றுளளது.(�)
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்மிழ் மக்்கள் பபர்ே அ்ைப்பு

்தமிழர்க்ளப்பாறுத்தவ ்ர்பல்்க்ைக்கழ
்க�்ஒரஅ்டயாள�்�டடு�ல்ைஅது
வரைாற்ை்கடததுகின்ைஇட�ா்கவு�்
இருககின்ைது.அஙம்கஇந்்தச�்்பவ �்ேடந்
ம்தறிஇருப்பதுமிகுந்்தமவ்த்ையளிககிை
 து.
கு்ைந்்த்படச�்இைந்்தவ ர்க்ளககூடநி்ை
வுகூரமுடியா்தநி்ை்�ககு்தமிழர்களாகிய
ோ�்்தளளப்படடுளமளா�்.
இதுப்தாடரபில்்பல்்க்ைக்கழ்க�ாணைவர
உளளிடட்பல்்க்ைக்கழ்கசமூ்கததிைர
ப்பாதுஅ்�பபு்கள�றறு�்அரசியல்
்கடசியிைரமுன்பைடுககு�்அ்ைதது
ஆக்கபூரவ�ாைேடவடிக்்க்களுககு�்்தமிழ்
�க்களம்பர்வயின்ஆ்தர்வதப்தரிவிப்ப
ம்தாடு்தமிழ்�க்களஒன்று்படடுவி்ை
யாறைமவணடு�்என்று�்ம்பர்வஅ்ழக
கின்ைது–என்றுளளது.(�)
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சரேப்ச இந்து இ்ைஞர
பபர்ே ்கண்டனம்!
யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக்கழ்கததில்ேடந்
ம்தறியமுளளிவாயக்கால்தூபிஇடிபபு்ச
பசயைால்ஒவபவ ாருவ ரிைது�்ஆன்�ாவு�்
ஆழ�ா்கப்பாதிக்கப்படடுளளதுஎன்று
சரவம்தசஇந்துஇ்ளஞரம்பர்வத்த்ை
வரசிவஸ்ரீபஜ.�யூரககுருக்கள்தன்்கணட
ைத்்தபவளியிடடார.
அந்்தஅறிக்்கயில்அவரம�லு�்குறிபபிட
டுளள்தாவது:
ஆன்�ாமவாடுஒன்றியநி்ைவு்க்ள
�னி்தாபி�ாை�றை்தன்்�யுடன்அழித
்த்�்கணடைததுககுரியவிடய�்.திருடர
்களம்பாமைஇரமவாடுஇரவா்க�க்கள
ஆன்�ாக்க்ளஆடட�்்காணை்சபசய்த
பசயல்உை்கததில்இன்னும�ாரஆைா்தவ 
டு்வஏற்படுததியுளளது.
எ�துஇைத்்ததப்தாடரந்து�்ஒடுககு
கின்ைபசயற்பாட்டமயஇவவாைாை
பசயல்்கள்காடடுகின்ைை.�ாப்பரு�்
ம்தசியபசாத்தா்கவிளஙகிய்பல்்க்ையி
மைமயஇந்்தநி்கழ்வுேடந்ம்தறிய்�
ஒவபவ ாருவ ்ரயு�்ஆழ�ா்கப்பாதிததுள
ளது.இவவாைாைஅநீதி்க்ளக்கணடு
அ்�தியா்கஇருக்கமுடியாதுளளது.இது
ஒருவரைாறறுத்தவறு–என்ைார.(�–110)
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யாழ்ப்பாணைப்பல்்க்ைக்கழ்கததில்
அ்�க்கப்படடிருந்்தநி்ைவுததூபிஇடிப
புதப்தாடரபில்அ்ைதது்தமிழ்�க்களு�்
அரசியல்்தரபபுக்களு�்்பல்்க்ைக்கழ்க்ச
சமூ்கமு�்ஒன்று்படடுவி்ையாறைமவண
டு�்என்று்தமிழ்�க்களம்பர்வஅ்ழபபு
விடுததுளளது.

இந்்த்சச�்்பவ �்ம்பரிைவ ா்தநி்கழ்்சசி
நிரலின்கீழ்்பல்்க்ைக்கழ்கநிரவா்கத்தால்
ம�றப்காளளப்படடுளளதுமி்கக்கவ்ைய
ளிப்ப்தா்கவு�்மவ்த்ை்யத்தருவ ்தா்கவு�்
இருககின்ைது.இந்்தச�்்பவ த்்தயு�்
இ்த்ைம�றப்காணட்பல்்க்ைக்கழ்க
நிரவா்கததிைரஉளளிடடம்பரிைவ ா்தஅரச
இயந்திரத்்தயு�்்தமிழ்�க்களம்பர்வயா
ைதுவன்்�யா்கக்கணடிககின்ைது.
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யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10

அந்்தஅ்�பபுபவளியிடடுளள்கணடை
அறிக்்கயில்ம�லு�்குறிபபிடடுளள்தா
வது:

·¦ì Î¹

கைண்டிக்கிறார் ராஜித

்வ்லநகரில்

்பனிப் ச்பாழிவு
ப்காழு�்பில்அதி்க்பனிபப்பாழிவுஇன்று
்கா்ை்காணைப்படடது.இ்தைால்
்கடு்�யாைகுளிருடனு�்்பனிமூடடதது
டனு�ாை்காைநி்ைநிைவியதுஎைத
ப்தரியவருகிைது.(வ–இ)
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ப்காழு�்பு,ஜை.10
குடு�்்பபபிர்சசி்ையால்ஏற்படட்கருதது
மவறு்பாடு்காரணை�ா்க்தைதுஅணணைன்மீது
்த�்பிஒருவரதுப்பாககி்சசூடும�றப்காணட
ச�்்பவ�்�ாத்த்ளவில்்கமுவ்பகுதியில்மேறறு
இட�்ப்பறைது.
சம்கா்தரர்களுககி்டயில்இட�்ப்பறை்கருதது
மவறு்பாடும�ா்தைா்க�ாறிய்தால்இந்்தத
துப்பாககி்சசூடுஇட�்ப்பறைது.ச�்்பவததில்
்காய�்டந்்தவர(வயது38)சிகி்ச்சக்கா்க
�ருததுவ�்ையில்அனு�திக்கப்படடுளளார
எைவு�்இவரின்இ்ளயசம்கா்தரரச�்்பவ
இடததில்இருந்து்தபபி்சபசன்றுளளார
எைவு�்ப்தரியவருகின்ைது.இதுகுறித்தம�ை
தி்கவிசார்ணை்க்ளபப்பாலிஸாரமுன்பை
டுததுவருகின்ைைர.(ை–இ)

ப்காழு�்பு,ஜை.10
ப்காமராைா்காரணை�ா்கோடு்பை
பிர்சசி்
 ை்க்ளஎதிரப்காணடுளளநி்ை
யில்,அரசாங்க�்ப்காமராைாவ ால்�ரணிப்ப
வர்க்ளஅடக்க�்பசயவ்தாஎரிப்ப்தாஎன்ை
இல்ைா்தபிர்சசி்ை்யபபிடிததுகப்காணடி
ருககின்ைது.அடக்க�்பசயயவ ்த
 றகுசிமரஷட
நிபுணைர்களகுழுஅனு�திவழஙகியிருந்து�்
அரசாங்க�்மவணடு�்என்மைஇழுத்தடிபபு்ச
பசயதுவ ருகின்ைதுஎைஎதிரக்கடசிஉறுபபி
ைரராஜி்தமசைாரதைப்தரிவித்தார.
அவரம�லு�்ப்தரிவித்த்தாவது,
ப்காமராைாதப்தாறறுோடடில்ோளுககு
ோளஅதி்கரிதது்சபசல்கின்ைது.அ்்தக
்கடடுப்படுத்தசு்கா்தாரபபிரிவிைரதீவிர�ா்க
பசயற்படடுவ ருகின்ைைர.
என்ைாலு�்அரசாங்கததின்ஒருசிைேடவ டிக
்்க்களால்,சு்கா்தாரஅதி்காரி்க
 ளவிரகதியுறு�்
நி்ையில்இருககின்ைைர.ப்காமராைாத
ப்தாற்ைக்கடடுப்படுத்தஅரசாங்கததிட�்
மு்ையாைமவ்ைததிடட�்இல்்ை.
ப்காவிடடால்�ரணிப்பவ ர்க்ளஅடக்க�்
பசயயைா�்என்றுப்காமராைாதப்தாடர
்பாைவிமசட�ருததுவ நிபுணைர்களகுழு
ப்தளிவாைஅறிக்்கஒன்்ைஅரசாங்கத
துககு்்கயளிததிருககின்ைது.ஆைால்அர
சாங்க�்அ்்த்வததுஇைவா்தஅரசிய
 ல்
பசயதுப்காணடிருககின்ைது.
�ரணிப்பவ ர்க்ளஅடக்க�்பசயவ்தால்
்வரஸ்நீரில்்பரவாதுஎைஇைங்்க�ருத
துவசங்க�்,�ருததுவ ்கல்லூரி�றறு�்்பை
சரவம்தசஅ்�பபு்களப்தளிவ ா்கஅறிவிததி
ருககின்ைை.அம்தம்பான்று்வரஸ்ப்தாடர
பில்இைங்்கயில்இருககு�்சிமரஷடநிபு
ணைர்களு�்அ்்தஉறுதிபசயதிருககின்ைைர
என்ைார.(ை–இ)
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யாழ்ப்ாணம்–மருதைாரம்டம்ஸ்ரீசுந்தரஆஞசநநயர
ஆலைய இரநதாறசவ்ப க்ருவிழா இன்று கானலை
்க்திபூரவமாகஇ்டம்க்றறது.
்படங்கள–ஐ.சிவசாந்்தன்

Ø>Vu® ÀÂïD

ïéVÄV« WçéBD
¸«>\«V_ ]Å©A
ப்காழு�்பு,ஜை.10
புத்தசாசைச�ய�றறு�்்கைாசாரஅலுவல்
்களஅ்�்சசால்நிறுவப்படடப்பால்பிதி
 
்க�்கைாசாரநி்ைய�்புத்தசாசைச�ய
�றறு�்்கைாசாரஅலுவல்்களஅ்�்சச
ரு�்,பிர்த�
 ரு�ாை�ஹிந்்தராஜ்பகசவால்
மேறறுததிைந்து்வ க்கப்படடது.
ோட்டக்கடடிபயழுபபு�்சுபீடசததின்
மோககுஅபிவிருததிமவ்ைததிடடததின்
கீழ்ப்பாதுநிதியததிலிருந்து25மில்லியன்
ரூ்பாநிதிபசைவில்இந்்தக்கைாசாரநி்ை
ய�்நிர�ாணிக்கப்படடுளளது.(வ–இ)

195 ÖéºçïBìï^
åVâ|Âz kòçï
ப்காழு�்பு,ஜை.10
ப்காமராைா்வரஸ்ப்தாறறு்காரணை
�ா்கபவளிோடு்களி
 ல்சிககித்தவித்த
ம�லு�்195இைங்்கயர்களஇன்று
்கா்ைோடடுககுதிரு�்பியுளளைர.
இ்தன்்படி,ஐககியஅரபுஇரா்சசியததி
லிருந்து68ம்பரு�்,ஜப்பானில்
இருந்து50ம்பரு�்,்கடடாரிலிருந்து
45ம்பரு�்,�ா்ைததீவிலிருந்து24
ம்பரு�்�றறு�்ஆஸ்மரலியாவிலி
 
ருந்து8ம்பரு�்்கடடுோயக்கசரவ
ம்தசவி�ாைநி்ையத்்தவந்்த்டந்
்தைர.(ரி5)

ப்காழு�்பு,ஜை.10
்பாடசா்ை்கல்விேடவடிக்்கோ்ள
திங்கடகிழ்�ஆர�்்ப�ா்கவுளள
நி்ையில்�்ைய்கததின்அ்ைததுப
்பாடசா்ை்களிலு�்கிருமிப்தாறறு
நீக்க�்பசயயு�்ேடவடிக்்க்களஇட�்
ப்பறறுவருகின்ைைஎன்றுப்பாது்ச
சு்கா்தாரப்பரிமசா்த்கர்களப்தரிவித
துளளைர.அததுடன்,�க்களேட�ாட
ட�்அதி்க�்உளள்பகுதி்களி
 லு�்கிருமி
ப்தாறறுநீக்க�்பசயயேடவடிக்்க
எடுக்கப்படடுளளதுஎைவு�்அவர்கள
ப்தரிவித்தைர.(ச–இ)

E®kì Ã«V\ö©A WçéB
¶]ïVöïÓÂz Ö¦\VuÅD!
ப்காழு�்பு,ஜை.10
வட�ததிய�ா்காணைததில்இயஙகிவரு
 �்அவந்திம்தவி
சிறுவர்பரா�ரிபபுநி்ையததிலுளளஅ்ைததுஊழி
யர்களு�்உடன்அமுலுககுவரு�்வ்்கயில்இட�ாற
ை�்பசயயப்படடுளளைர.
இந்்தசிறுவர்பரா�ரி
 பபுநி்ையததில்சிறுவர்கள்பைர
துஸ்பிரமயா்கததுககுஉட்படுத்தப்படடுளளைரஎைவு�்,
்பல்மவறுமு்ைம்கடு்களஇட�்ப்பறறுளளதுஎைவு�்
சிறுவரவிவ்காரஅ்�்சசுககுமு்ையிடப்படடது.
இ்்தவிசார்ணைபசயவ ்தறகு்தறம்பாதுகுழுஒன்று�்
அ்�க்கப்படடுளளது.
இ்தன்்காரணை�
 ா்கமவஇவர்களஅ்ைவரு�்சுயாதீை
விசார்ணைக்கா்கஇட�ாறைப்படடுளளைரஎன்று
ப்தரியவருகின்ைது.(ை–இ)

இலைஙனகக்கு

cÂç«[ ·u®éVsï^
kòkç> >ç¦ØÄFï!
சஜி்த பிபரம்தாச பேண்டுப்கதாள்!
ப்காழு�்பு,ஜை.10
உக்ரன்சுறறுைாப்பயணி்களஇைங்்கககுவருவ்்த
அரசாங்க�்்தடுததுநிறுத்தமவ ணடு�்என்றுஎதிர்கட
சித்த்ைவரசஜிதபிமர�்தாசமவணடும்காள
விடுததுளளார.
்கணடியில்பசயதியாளர்களிட�்்கருததுப்தரிவிககு�்
ம்பாம்தஅவரஇ்த்ைதப்தரிவித்தார.
அவரம�லு�்ப்தரிவித்த்தாவது,
உக்ரன்்தறம்பாதுமுடக்கப்படடுளளநி்ையில்,
அஙகிருந்துசுறறுைாப்பயணி்களஇைங்்கவருவ்்த
அரசாங்க�்்தடுக்கமவணடு�்.
ப்காமராைா்வர்ஸ்தடுப்ப்தற்காைேடவடிக்்க்க
்ளபபின்்பறைா்தசுறறுைாப்பயணி்களமூை�்சுறறு
ைாதது்ைககுபுததுயிரஅளிக்கமுயல்வதுஆ்பத்தா
ைது.இ்தைால்ப்பாது�க்களுககு்பாதிபபுஏற்பட
ைா�்.
இ்தைால்உடைடியா்கஉக்ரன்சுறறுைாப்பயணி்கள
இைங்்கவருவ்்தஅரசாங்க�்்தடுததுநிறுத்த
மவணடு�்–என்ைார.(ை–இ)

EçÅ Ö¦ØåòÂï½;
çï]ï^ s|s©A
ப்காழு�்பு,ஜை.10
ப்காமராைாதப்தாறறு்காரணை�ா்க
சி்ை்சசா்ை்களில்ஏற்படடுளள
இடபேருக்கடி்யககு்ைப்ப்தறகு
இதுவ்ர10ஆயிரதது65்்கதி்கள
விடுவிக்கப்படடுளளைர.இவர்க
ளில்60வீ்த�ாமைாரம்பா்்தப
ப்பாருளப்தாடரபிைாை
குறை்சசாடடில்்தடுதது்வக்கப
்படடிருந்்தவர்களஎைசி்ை்ச
சா்ை்களமு்கா்�ததுவஅ்�்சசு
ப்தரிவிததுளளது.
விடுவிக்கப்படட்்கதி்களபி.
சி.ஆர.்பரிமசா்த்ை்களுககு
உட்படுத்தப்படடபின்ைமர
விடுவிக்கப்படடைரஎைசி்ை்சசா
்ை்களமு்கா்�ததுவ
 �்�றறு�்
்்கதி்களபுைரவாழ்வுஇராஜாங்க
அ்�்சசரபைாஹான்ரதவதம்த
கூறியுளளார.இவர்களுககுத
ப்தாறறுஉறுதிப்படுத்தப்படு�
 ா
யின்,ப்காமராைாசிகி்ச்சநி்ை
யததில்14ோள்களுககுசிகி்ச்ச்கள
வழங்கப்படடு,பின்ைரமீணடு�்
்பரிமசா்த்ைககுஉட்படுததிமய
விடுவிக்கப்படுவரஎைவு�்ப்தரி
வித்தார.(ச–இ)
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ப்காழு�்பு,ஜை.10
ோடளாவியரீதியில்மு்கக்கவச�்
அணியா்��றறு�்சமூ்கஇ்ட
பவளி்ய்க்டபபிடிக்கா்�
ம்பான்ைவிதி்க்ளமீறிைரஎன்ை
குறை்சசாடடுக்களில்இதுவ்ர2
ஆயிரதது213ம்பருககுஎதிரா்க
வழககு்கள்பதிவாகியுளளைஎை
ப்பாலிஸ்ஊட்கபம்ப்சசாளரு�்
பிரதிப்பாலிஸ்�ாஅதி்பரு�ாை
அஜிதமராஹணைப்தரிவிததுளளார.
்கடந்்தபசவவாயககிழ்�மு்தல்
ம�ல்�ா்காணைததில்
முன்பைடுக்கப்படடுவரு�்விமசட
சுறறிவ்ளபபுக்களின்ம்பாதுமு்கக
்கவச�்அணியா்த2ஆயிரதது25
ம்பர்்கதுபசயயப்படடுளளைர
எைவு�்அவர்களுள24ம்பருககு
ப்காமராைாதப்தாறறுஉறுதிப்படுத
்தப்படடுளளதுஎைவு�்அவரகுறிப
பிடடார.
இவர்களஅ்ைவருககு�்எதிரா்க
்தனி்�ப்படுத்தல்�றறு�்மோயத
்தடுபபுசடடவிதி்களு
 க்க்�ய
சடடேடவடிக்்கஎடுக்கப்படு�்
எைவு�்ப்தரிவித்தார.(ச–இ)

¼ïïVçél_
¶]ïáséVª
Ø>VuÅVáìï^
ÖªºïVð_
ம்க்கா்ை,ஜை.10
ம்க்கா்ை�ாவடடததில்அதி்கள
 
வில்ப்காமராைாதப்தாறைாளர்கள
இைங்காணைப்படுகின்ைைரஎை
�ருததுவரஹரித்தஅளுதம்க
ப்தரிவித்தார.
ப்காழு�்பில்இட�்ப
 ்பறைஊட்க
சந்திபபில்உ்ரயாறறியம்பாது
இவவாறுப்தரிவித்தார.
ம�லு�்,ம்க்கா்ை�ாவடடததில்
இைங்காணைப்படுகின்ைப்காமரா
ைாதப்தாறைாளர்களில்ப்பரு�்்பா
ைாமைாருககுஅதி்க்காய்சசல்
நி்ை்�்காணைப்படுவ்தா்கஅவர
ப்தரிவித்தார.
ோடடின்ஏ்ைய்பகுதி்களி
 ல்
இவவாைாைநி்ை்�இல்்ை
எைசுடடிக்காடடியஅவர,இந்்த
விடய�்ப்தாடரபில்அதி்க்கவை�்
பசலுத்தமவணடு�்எைவு�்
ம்காரிக்்கவிடுததுளளார.(ரி5)

ப்காழு�்பு,ஜை.10
ப்காமராைாதப்தாறறுமோயாளர்களின்ப்தாடரபு்க்ளக
்கணடறியஉ்தவிடு�்ப்பாருடடு்பஸ்ஸின்உடபுைததில்
அ்தன்இைக்கத்்தக்காடசிப்படுததுங்களஎை்தனியார
�றறு�்இ.ம்பா.ச்பஸ்்களின்உரி்�யாளர்களிட�்
ப்பாலிஸ்ஊட்கபம்ப்சசாளரு
 �்பிரதிப்பாலிஸ்�ாஅதி்ப
ரு�ாைஅஜிதமராஹணைம்கடடுளளார.
்பஸ்ஸில்்பயணிபம்பார்தா�்்பயணிககு�்்பஸ்ஸின்இைக
்கத்்தகுறிததுகப்காளளஇதுஉ்தவு�்எைவு�்ப்தாறைா
ளரஒருவரஅந்்த்பஸ்ஸில்்பயணிததிருந்்தால்�ற்ைய
்பயணி்களு
 ககுஅறிவிக்கவு�்�றறு�்ப்தாடரபு
்க்ளக்கணடறியவு�்இைக்கங்க்ளஉடபுை�்்காடசிப்ப
டுததுவதுஉ்தவியா்கஇருககு�்எைவு�்அவரம�லு�்
கூறிைார.(ச–இ)

>|©¯Eïçá© ØÃÅ
mö> å¦k½Âçïï^
ஜனாதி்பதி ச்ரிவிப்பு
அ�்்பா்ை,ஜை.10
பவளிோடு்களி
 ல்்தயாரிக்கப
்படடுளளப்காமராைாத
்தடுபபூசி
 ்களி
 ல்ஒன்்ை
ோடடுககுதுரி்த�ா்கஇைககு
�திபசயயேடவடிக்்க
எடுக்கப்படு�்எைஜைாதி
்பதிம்காத்தா்பாயராஜ்பகச
ப்தரிவிததுளளார.
அ�்்பா்ைே்டப்பறை
்பாடசா்ைநி்கழ்பவான்றில்
மேறறுக்கைந்துகப்காணடு
உ்ரயாறறு�்ம்பாம்தஅவர
இ்த்ைதப்தரிவிததுளளார.
இந்தியா,உை்கசு்கா்தார
அ்�பபு,சீைா,ரஷயா
ஆகியவறறிட�்இருந்து
ஊசி�ருந்து்க்ளஉடைடி

யா்கப்பறறுகப்காளள
ேடவடிக்்கஎடுக்கப்பட
டுளளது.்தடுபபூசி்தயாரா
ைது�்உடைடியா்கஎ�ககு
வழஙகு�ாறுோன்இந்திய
பிர்த�ர�றறு�்சீைா
ஜைாதி்பதிஆகிமயாருககு
்தனிப்படடரீதியில்்கடி்த�்
மூை�்ம்காரிக்்க
விடுததுளமளன்.உை்கசு்கா
்தாரஅ்�பபு�்,இந்தியா
�றறு�்சீைாஆகியோடு
்களு�்்தடுபபூசி்களில்ஒரு
்பகுதி்யஎ�ககுவழஙகு�்.
மீ்தமுளளப்தா்்கோங்கள
வி்ைப்காடுததுப்காளவ
ைவுபசயயவுளமளா�்எை
அவரம�லு�்ப்தரிவிததுள
ளார.(வ–இ)
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ப்காழு�்பு,ஜை.10
ப்காழு�்பு�ாே்கரச்்பஎல்்ையில்
ப்காமராைாதப்தாறறுடன்்பதிவாகு�்
மோயாளர்களின்எணணிக்்ககு்ை
வ்டந்துளளைஎைப்காழு�்புபிர்த�
�ருததுவஅதி்காரிருவன்விஜயமுனிப்தரி
வித்தார.
ப்காழு�்பில்அன்ைாட�்375மு்தல்400
மோயாளர்களவ்ர்பதிவாகிைர.எனினு�்
்தறம்பாது90மு்தல்100மோயாளர்கள
வ்ரமய்பதிவாகின்ைைரஎைஅவரம�லு�்
கூறிைார.
இருபபினு�்�ாே்கரச்்பஎல்்ையில்சிை
இடங்களப்தாடரந்து�்்தனி்�ப்படுத்தப
்படடுளளைஎன்று�்அவரகுறிபபிடடுள
ளார.(ச–இ)

மததளவிமாைநினலையததிலிரு
 ந்து

கடலுணவுகள்
்நறறு ஏறறுமதி
ப்காழு�்பு,ஜை.11
மீன்,இைால்ம்பான்ை்கடல்உணைவு்கள
�த்தளசரவ ம்தசவி�ாைநி்ையததிலி
ருந்துமேறறுஏறறு�
 திபசயயப்படடை
எைவி�ாைநி்ைய�்�றறு�்வி�ாை
மச்வ்களநிறுவை�்ப்தரிவிததுளளது.
இைங்்கஒரு்தர�ாை்கடல்உணைவு
ஏறறு�
 தி்தள�ா்க�ாறியுளளது.அந்்த
வ்்கயில்�த்தளசரவ ம்தசவி�ாைநி்ை
ய�்்கடல்உணைவு்க்ளஎதிர்காைததில்
அதி்களவில்்்கயாளத்தயாரா்கஇருக
கின்ைதுஎைவி�ாைமச்வ்களநிறுவ
ை�்ம�லு�்ப்தரிவிததுளளது.(ச–இ)
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எதிரக்கடசிஎ�்.பி்கபீரஹாசி�்சாடல்
ப்காழு�்பு,ஜை.10
இைவா்தத்்ததூணடிமய்தறம்பா
்்தயஅரசாங்க�்ஆடசிககு
வந்்ததுஎைஎதிரக்கடசிோடாளு
�ன்ைஉறுபபிைர்கபீரஹாசி�்
ப்தரிவித்தார.ோடடின்்தற
ம்பா்்தயப்காவிட19ஐ
்கடடுப்படுததுவ
 தில்அரசாங்கத
தின்்பைவீை
 �்ப்தாடரபில்எதிரக
்கடசிய
 ால்ப்காணடுவர ப்படட
ச்்பஒததி்வ பபுமவ்ளபிமரர
்ணையில்மேறறுமுன்திை�்
்கைந்துப
 ்காணடுஉ்ரயாறறு்்க
யிமைமயஇ்த்ைதப்தரிவித
துளளார.
அவரம�லு�்ப்தரிவிததுளள்தா
வது,
அரசாங்கததின்இைவா்தபிரசாரத

துககுசா்த்க�ா்கஈஸ்டர்தாககு்த
லு�்இட�்ப
 ்பறைது.்தாககு்தல்
ச�்்பந்்த�ாைபின்ைணி்களபவளி
வந்துகப்காணடிருககின்ைை.
அ்தன்உண்�நி்ைவி்ரவில்
பவளிப்படு�்என்ைே�்பிக்்க
எ�ககுஉளளது.ோடடின்ப்பாரு
ளா்தார�்வீழ்்சசிய்டந்துபசல்
கின்ை்�ககுஅரசாங்க�்ஆட
சிககுவந்்தது�்ம�றப்காணட
வரிகு்ைபம்ப்காரணை�்.
அததுடன்்தறம்பாதுப்காவிட்ட
்பயன்்படுததிகப்காணடுச�்்ப
 ாதிக்க
ஆர�்பிததிருககின்ைைர.உகமரன்
சுறறுைா்பயணி்களால்ோடடுககு
எந்்தைா்பமு�்இல்்ை.ஆைால்
இவர்க்ளஅ்ழததுவந்்தஉ்தயங
்கவீரதுங்கச�்்பாதிககின்ைாரஎைத
ப்தரிவித்தார.(வ–இ)
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ப்காழு�்பு,ஜை.10
இராஜாங்கஅ்�்சசர்தயாசிறி
ஜயமச்கரவுடன்பேருஙகிப
்பழகிய118ம்பரசுய்தனி்�ப்ப
டுத்தப்படடுளளைரஎன்று
சு்கா்தாரபபிரிவிைரப்தரிவித்த
ைர.ச�யப்பரியார்களஐந்து
ம்பரஉட்படபஹடடிபப்பாை
விலுளளஅலுவை்கததுககு
�க்களசந்திபபுதிைத்தன்று
சமூ்க�ளித்த75ே்பர்கமள
இவவாறுசுய்தனி்�ப்படுத்தப
்படடுளளைர.ம�லு�்,அ்�்சச
ரின்குடு�்்பஅங்கத்தவர்கள,
்பாது்காபபுஅதி்காரி்களு�்
்தனி்�ப்படுத்தப்படடுளளைர.
்தயாசிறிஹிக்கடுவ
 பபிரம்தசததில்
அ்�ந்துளளசுய்தனி
 ்
 �ப்படுத
்தல்�ததியநி்ையததில்சிகி்ச்ச
ப்பறறுவருகின்ைார.இவரின்
பிரததிமய்கபசயைாளருககு�்
ப்காமராைாதப்தாறறுஇருப
்பதுஉறுதிபசயயப்படடுளளது
எைதப்தரியவரு
 கின்ைது.(ை–இ)
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விறறைறவற மீட்ப்ற்க
இந்் அரசு ்ப்வி்யறறது
பபரதாசிரியர தம்த்கதாட அபயதிஸ்ஸ ப்ரர ்கரு்தது

8 மா்்ததில்

ப்காழு�்பு,ஜை.10
்கடந்்தஅரசாங்க�்விற்ப்ை
பசய்தம்தசியவளங்க்ள
மீணடு�்்்கய்கப்படுத்தமவ
்தறம்பாதுஅரசாங்க�்்ப்தவிககு
வந்துளளதுஎைம்பராசிரியர
ப�்தப்காடஅ்பயதிஸ்ஸம்தரர
ப்தரிவிததுளளார.ப்காழு�்பு
து்ைமு்கததின்கிழககுமு்ை
யத்்தநிர�ாணிக்கஅரசாங்கத
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ப்காழு�்பு,ஜை.10
வா்கைங்க்ளஇைககு�
 திபசயவ
்தறகு்கடு்�யாைவ்ரய்
 ை்கள
விதிக்கப்படட்்தயடுதது்கடந்்த8
�ா்த்காைப்பகுதிககுளவா்கை
இைககு�தியில்்கடு்�யாைவீழ்்சசி
ஏற்படடுளளதுஎன்றுநிதிய்�்சசின்
அரசநிதிமு்கா்�ததுவஅறிக்்க
யில்ப்தரிவிக்கப்படடுளளது.2019
ஆ�்ஆணடுடன்ஒபபிடு�்ம்பாது
இது100வீ்த�்கு்ைவாைஇைககு�
 தி
எைவு�்அதில்குறிபபிட
 ப்படடுள
ளது.
அ்தன்்படி,்கடந்்த8�ா்த்காைப்பகு
திககுளஇரு்கார்கள,27ம்பருந்து்கள,
227ம�ாடடார்சககிள்கள�ாததி
ரம�இைககு�திபசயயப்படடுள
ளை.ஆைால்்கடந்்த2019ஆ�்

ஆணடு106்கார்கள,3309ம்பருந்து
்கள�றறு�்21ஆயிரதது203ம�ாட
டார்சககிள்களஇைககு�திபசய
யப்படடிருந்்தை.அம்தமவ்ள
்கடந்்தஆணடுவிவசாயததுட
 ன்
ப்தாடரபு்படட233வா்கைங்கள
இைககு�திபசயயப்படடிருந்்தை.
ஆைால்்கடந்்த8�ா்த்காைப்பகுதி
 க
குளவிவசாயததுட
 ன்ப்தாடரபு்படட
354வா்கைங்களஇைககு�திபசயயப
்படடுளளை.ம�ாடடாரவா்கை
இைககு�தியின்மூை�்்கடந்்த2019ஆ�்
ஆணடு81.5பில்லியன்ரூ்பாவரி
வரு�ாை�ா்கஈடடப்படடுளளது.
இந்்ததப்தா்்க்கடந்்தஆணடின்
மு்தல்ஆறு�ா்தங்களில்43.1பில்லி
யன்ரூ்பாவா்கககு்ைந்துளளது
எைவு�்நிதிமு்கா்�ததுவஅறிக்்க
யில்குறிபபிட
 ப்படடுளளது.(வ–இ)
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ப்காழு�்பு,ஜை.9
ோடளாவியரீதியில்சு�ார
ஒருைடசதது30ஆயிர�்ம்பர
சுய்தனி்�ப்படுத்தலுககு
உட்படுத்தப்படடுளளைர.
இவவாறு்தனி்�ப்படுத்தப
்படடுளளே்பர்கள�றறு�்
்தனி்�ப்படுத்தப்படடுளள
்பகுதி்களில்வசிப்பவர்க்ள
ப்தாடரந்து�்வீடு்களிம
 ைமய
இருககு�ாறு�்,ம்த்வ யின்றி
வீட்டவிடடுபவளிமயறு
வ்்த்தவிரக்கமவணடு�்
என்று�்ப்பாலிஸ்ஊட்கப
ம்ப்சசாளரபிரதிப்பாலிஸ்�ா
அதி்பரஅஜிதமராஹணை
எ்சசரிக்்கவிடுத்தார.(ரி5)

திட�்நிதிஇல்்ைஎன்ைால்,
அ்த்ைசிறிது்காைததுககு
அப்படிமய்வததிருங்கள.
அ்த்ைஎதிர்காைசந்்ததியிைர
நிர�ாணிததுகப்காளவார்கள.
்தறம்பா்்தயஅரசாங்க�்
ப்காழு�்புது்ைமு்கததின்
கிழககுமு்ையத்்தவிற்ப்ை
பசயயு�்எை்தான்ே�்்பவில்்ை
எைஅவரம�லு�்ப்தரிவித
்தார.(வ–இ)
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யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
யாழ்ப்பாணை்சசி்ை்சசா்ை
வளா்கததுககுளஅ்�க்கப்படட
சி்ை்சசா்ைவிருந்திைரவிடுதி
ஒன்றுசி்ை்சசா்ைஆ்ணையா
ளரோய்க�்துஷாரஉபுல்ப்தனிய
வால்மேறறுஇரவுதிைக்கப்பட
டது.
ஏ்ையசி்ை்சசா்ை்களிலுளள
சி்ை்சசா்ைஅதி்காரி்க
 ள,உததி
மயா்கத்தர்களயாழ்.�ாவடடத
துககுவரு்்க்தரு�்ம்பாதுஅவர
்கள்தஙகுவ
 ்தற்கா்கமவஇந்்த
விடுதிேவீைவசதி்களுடன்
அ்�க்கப்படடுளளது.
இந்்தநி்கழ்வுப்காமராைாத
ப்தாறறுக்காரணை�ா்க�டடுப்ப
டுத்தவர்களுடன்சு்கா்தாரே்ட
மு்ை்க்
 ளபபின்்பறறிஇட�்
ப்பறைது.(ை–111)

வாவிக்குள்பஸ்
விழுந்துவிபத்து
ப்பாைேறு
 ்வ,ஜை10
ஆ்டதப்தாழிறசா
்ைககுஊழியர்க்ள
ஏறறிகப்காணடுபசன்ை
்பஸ்ைங்காபுரப்கககு
லு்க�்பகுதியிலுளள
‘்பராககிர�வாவிககுள’
விழுந்துவி்பததுககுள
ளாைது.
இதில்,23ம்பர்காய�
்டந்து�ருததுவ
 �
்ையில்மசரக்கப்பட
டைர.(ரி5)
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�ன்ைார,ஜை.10
ப்காவிட19ப்தாறறு்வரஸால்
்பாதிக்கப்படடமோயாளர்கள்கணடு
பிடிக்கப்படடிருந்்த்்ததப்தாடரந்து,
்கடந்்தஓரிருதிைங்களா்கத்தனி
்�ப்படுத்தப்படடிருந்்த�ன்ைார
எருக்கை�்பிடடிகிரா��்்தறப்பா
ழுதுமுடக்கததிலிரு
 ந்துவிடுவிக்கப
்படடுளளது.எனினு�்அஙகு300
ம்பர்தனி்�ப்படுத்தப்படடுளளைர

என்று�ன்ைாரபிராந்தியசு்கா்தார
மச்வ்கள்பணிப்பாளர�ருததுவ
 ர
்த.விமைா்தன்ப்தரிவித்தார.
ப்காழு�்பிலி
 ருந்து�ன்ைாருககு
வந்்தஒருவருககுகப்காமராைாத
ப்தாறறுஇை�்்காணைப்படட்்தத
ப்தாடரந்து�ன்ைாரஎருக்கை�்
பிடடியில்்தஙகியிருந்்தஅந்்த
ே்பரின்குடு�்்ப
 ததிைரிட
 �்்கடந்்த
4ஆ�்தி்கதிம�றப்காளளப்படட

யானைகள்அட்டகாசம்
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கிளிபோ்சசி,ஜை.10
ச கிளிபோ்சசி்க்ர்சசிப
பிரம்தசபசயைாளரபிரிவுக
குட்படட�்ையாளபுர�்
கிரா�ததுககுஇரவுமவ்ள
 ்களில்புகு�்்காடடுயா்ை
 ்கள�க்களின்ப்தன்்ை
�ரங்கள,பேல்வயல்்க்ள
அழிததுவருகின்ைைஎன்று
சுடடிக்காடடப்படடுளளது.
இதுப்தாடரபில்அந்்த�க்களப்தரிவித்த்தாவது;
்கடந்்தவியாழககிழ்�யு�்இரவுஎ�து

கிரா�ததுககுளயா்ை்கள
புகுந்்தை.அ்வஎ�துவாழ்வா
்தாரப்பயிர்க்ளஅழிததுளளை.
இ்தைால்எ�துவாழ்வா்தார�்
்பாதிக்கப்படுகிைது.வஙகி்களில்
்கட்ைபப்பறறுபேறபசய்்க
ம�றப்காணமடா�்.
அறுவ்டககுஇன்னு�்ஒரு
�ா்த�்உளளநி்ையில்பேல்
வயல்்க்ளயா்ை்களஅழிததுளளை.இ்தைால்
ப்பரு�்வாழ்வா்தாரஇழபபுஏற்படடுளளது.
எைமவஇதுப்தாடரபில்ச�்்பந்்தப்படடவர்கள
ேடவடிக்்கஎடுக்கமவணடு�்என்ைைர.(ஐ–113)

பி.சி.ஆர.்பரிமசா்த்
 ையில்
அவர்களில்ஐவருககுப்காமரா
ைாதப்தாறறுஇை�்்காணைப்பட
டது.
இ்்ததப்தாடரந்துஐந்துகிரா�
அலுவைரபிரிவு்கள்தனி்�ப்படுத
்தப்படடை.அவவாறு்தனி்�ப்ப
டுத்தப்படடகிரா�ங்கமளவிடு
விக்கப்படடுளளைஎன்ைார.(்ப–60)

மினசோர மைலியில்
சிக்கியை ர �ரண�்
ப்காழு�்பு,ஜை.10
ப்பா்கவந்்தைாவப்பாலிஸ்பிரி
வுககுட்படடபசன்மஜான்டிைரி
கிவம�றபிரிவும்தாடடததில்,5
பிள்ள்களின்்தந்்்தபயாருவர
மின்சாரமவலியில்சிககிஉயிரிழந்
்தாரஎன்றுப்பாலிஸாரப்தரிவித்த
ைர.அந்ம்தானிசாமி(வயது62)
என்்பவமரஇவவாறுஉயிரிழந்துள
ளார.
ஒவபவாருோளு�்ம்தாடடத்்த
விடடு்சபசல்லு�்ம்பாது
மின்சாரத்்தததுணடிததுவிடடு
பசல்வார,மேறறுஅ்த்ைதுண
டிக்க்தவறிய்தாமைஇந்்த்சச�்்பவ�்
இட�்ப்பறறிருக்கைா�்எைபிர
ம்தச�க்களசந்ம்த்க�்ப்தரிவிககின்
ைைர.(ரி5)
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நோ்ளைய ஹரத்தோலுக்கு
கல்வி சமூக�் ஆ்தரைளிக்குக
இலங்கை ஆசிரியர் சஙகைம் ககைோரிக்கை

யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
ோ்ளயதிை�்ே்டப்பைவுளளஹரத
்தாலுககுஅதி்பர்கள,ஆசிரியர்கள,
�ாணைவ ர்கள,ப்பறமைாரஅ்ைவ ரு�்
ம்பாராடட�்பவறறிப்பைஒதது
்ழபபுவழஙகு�ாறுஇைங்்கஆசிரி
யரசங்கததின்ப்பாது்சபசயைர
மஜாசபஸ்ராலின்ப்தரிவிததுளளார.
இதுப்தாடரபில்அவரவிடுததுளள
அறிக்்கயில்,2009ஆ�்ஆணடுஇறு
திபம்பாரின்ம்பாது�னி்தபம்பரவ ை
 �்
ே்டப்பறை்தன்அ்டயாளத்்த
�்ைக்கமுயலு�்,இைவ ா்தஅரசின்
பசயற்பாட்டயு�்,அ்தறகுதது்ணை
ம்பாகு�்அரசஇயந்திரங்களின்பசயற

்பாடு்க்ளயு�்்கணடிககின்மைா�்.
ோ்ளவடககுகிழககு�ா்காணைங்க
்ள்சமசரந்்த்பாடசா்ை்களின்ஆர�்்ப
ோளா்கஅறிவிக்கப்படடுளளநி்ையி
லு�்,்பார�்்ப
 ரியஇைப�ான்றின்
அ்டயாளத்்தஇரு�்புக்கர�்
ப்காணடுஅடக்கநி்ைப்ப்தறகுஎதிர
வி்ையாறைமவணடியது�்,குரல்
ப்காடுக்கமவணடியது�்்கல்வி்சசமூ்கத
தின்ப்பாறுப்பாை்கட்�யா்கவு�்
உளளது.
எைமவோ்ளயஹரத்தால்ம்பாராட
டததுககுஒதது்ழககு�ாறுமவணடிக
ப்காளகின்மைன்,என்று
குறிபபிடடுளளார.(ஒ)

ஜனநாயக ரீதியில் எஙகள்
முடிவைச் ச�ால்கின்றாம்
ஹர்த்ாலுககான ஆ்ரவு
அறிகவகயில் அனந்தி
யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
ஒடடுப�ாத்த்தமிழிைததின்
நி்ைப்பாட்டஜைோய்கவழியில்,
அழுத்த�்திருத்த�ா்கோ்ளயதிை�்
ம்பரிைவா்தஅரசுககுஎடுதது்ச
பசால்லு�்வி்த�ா்கஹரத்தால்
ம்பாராடடததுககுச்கைரு�்ஆ்தரவு
வழங்கமவணடு�்என்றுஈழத்தமிழர
சுயாடசி்கழ்கததின்பசயைரதிரு�தி

அைந்திசசி்தரன்ப்தரிவிததுளளார.
இதுப்தாடரபில்அவரவிடுததுளள
ஊட்கஅறிக்்கயிமைமயஇ்த்ைக
குறிபபிடடுளளார.
வடககு�்ப்தறகு�்இ்ணையமவ
முடியாப்தன்்ப்்த்பல்்க்ைக்கழ்க
தூபிஇடிபபுவிவ்கார�்மீணடு�்
எடுததுக்காடடிநிறகின்ைதுஎன்று
சுடடிக்காடடியுளளார.(ஒ)
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ஹரத்தாலுக்காைஆ்தரவுஅறிக்்கயில்
யாழ்.முஸ்லி�்இ்ளஞர்கழ்க�்ப்தரிவிபபு
யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
வடககுகிழககு�ா்காணைங்களில்்தமிழ்
ம்பசு�்�க்களா்கஅ்ைததுவழி்களிலு�்
ஒன்றி்ணையமுயறசிபம்பா�்என்று
்பகிரங்கஅ்ழபபுவிடுவதுடன்,நி்ை
வுததூபிஇடித்தழிக்கப்படட்�்ய
்கணடிததுவடககுகிழககு�ா்காணைங்களில்
்தழுவியரீதியில்ோ்ளயதிை�்இட�்
ப்பைவுளளபூரணைஹரத்தாலுககுமுஸ்
லி�்�க்களசாரபில்யாழ்.முஸ்லி�்
இ்ளஞர்கழ்க�ா்கோமு�்எ�துபூரணை
ஒதது்ழபபுக்க்ளவழஙகுகின்மைா�்.

இதுப்தாடரபில்அந்்தஅ்�பபுவிடுத
துளளஅறிக்்கயில்,வடககு�றறு�்
கிழககு�ா்காணைங்களில்வாழு�்்தமிழ்
முஸ்லி�்�க்கள'்தமிழ்ம்பசு�்�க்களா்க'
ஒன்றிததுவாழ்வம்தஇருசமூ்கங்களுககு
�ததியில்்பைத்த்பாது்காப்பா்கஅ்�
யு�்என்்பதுோ�்நீணட்காை�ா்கவலியு
றுததிவ ரு�்உண்�யாகு�்.இதுமவ
எ�்்�பிைசகதி்களின்சிறு்பான்்�
�க்களுககுஎதிராைவிடயங்களில்இரு
்தரபபிை்ரயு�்்பாது்காககு�்,என்று
குறிபபிடப்படடுளளது.(ஒ)

பிள்ளைக்ளை ்போதுகோப்போக
வீடுகளில் ்தஙக்ையுஙகள
ஹர்த்தாலுக்கு ஆ்ரவு த்ரிவி்தது அதிபர்கள் சங்கம் அறிக்்்க

யாழ்ப்பாணை�்,ஜை.10
வடககுகிழககு�ா்காணை�்்தழுவிய
ஹரத்தால்ம்பாராடடததுககுஆ்தரவு
வழஙகுவ்தா்கவடககு�ா்காணை�்்தர�்III
அதி்பர்களசார்பா்கபுதியஅதி்பர்கள
சங்க�்ப்தரிவிததுளளது.சமூ்க�்சாரந்து
பிரதி்பலிக்கமவணடிய்கடப்பாடு

ப்காணடோ�்இந்்தஅநீதிககுஎதிரா்க
எதிரப்்ப்பதிவுபசயகின்மைா�்.ோ்ளய
திை�்,ப்பறமைார்களபிள்ள்க்ள
்பாது்காப்பா்கவீடு்களில்்தங்க்வதது
ஒதது்ழககு�்்படிம்கடடுகப்காளகின்
மைா�்என்றுஅந்்த்சசங்க�்்தைதுஊட்க
அறிக்்கயில்ப்தரிவிததுளளது.(ஒ)
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கடத்தப்பட்டு ம�ோச�ோக...

சிங்களவர்களால்்கடத்தப்படட்தமிழ்்பண்ணையாளர்க
ளில்ஒருவரம�ாச�ா்க்தாக்கப்படடு�ருததுவ �்ையில்
மசரக்கப்படடுளளார.ஏ்ையஐந்தும்பரு�்அ�்்பா்ை
பிராந்தியததுககுஉட்படட�ாம்காஓயாப்பாலிஸ்நி்ை
யததில்்தடுதது்வக்கப்படடுளளைர.
்பண்ணையாளர்கள6ம்பரசிங்களசடடவிம
 ரா்த
குடிமயறைவ ாசி்களால்மேறறுக்கடத்தப்படடிருந்்தைர
என்று்தமிழ்�க்களப்தரிவிககின்ைைர.
�டடக்களபபுஎல்்ையிலுளள�யிைத்த�டு�றறு�்
�ா்தவ ்ணைம�ய்சசல்்த்ரயில்ப்பாைன்ைறு்வ,அ�்்பா
்ையிலுளளசிங்களவ
 ர்க்ளம்காத்த்பாயஅரசு
குடிய�ரதததியுளள்தா்க்தமிழ்�க்களகுறை�்
சு�ததுகின்ைைர.இதுகுறிதது்பார�்்பரிய்கால்ே்ட
வளரப்பாளர்களேடததியம்பாராடடங்களஎ்்தயு�்அரசு
்கணைககிபைடுக்கவில்்ை.சு�ார3இைடச�்்கால்ே்ட்க
ளின்ம�ய்சசல்்த்ரயில்சிங்களவர்க்ளகுடிய�ரததுவ து
ப்தாடரபில்எதிரபபி்ைகிழககுஆளுேரிட�்எழுபபிய
ம்பாது�்,அவரஅ்்த்கணடுப
 ்காளளவில்்ை.
'மேறறு்கால்ே்ட்பண்ணையாளர்களமூவர்த�து�ாடு
்க்ளம்தடிபசன்ைைர.அவர்க்ளசிங்களவர்களவிரட
டியம்பாது,இருவர்தபபிம
 யாடிவந்துவிடடைர.ஒரு
வ்ரபிடித்தசிங்களவர்கள,அவ்ர்கடடி்வதது்கடு
்�யா்க்தாககியுளளைர.்தபபிம
 யாடிவந்்தஇரணடு
்பண்ணையாளர்களு�்வழஙகிய்த்கவ லின்அடிப்ப்டயில்
ம�லு�்5ம்பரஅவர்க்ளம்தடி்சபசன்ைைர.அவர்க்ள
யு�்சிங்களவர்களபிடிததுமவறிட�்ஒன்றுககுப்காணடு
பசன்று,்கடடி்வதது்தாககியுளளைர'என்றுகுறை�்
சு�த்தப்படுகின்ைது.
அவர்க்ளப்தா்ைம்பசியில்ப்தாடரபுப்காணடுஉைவி
ைர்களம்பசியம்பாது,்த�ககுமேரந்்தப்காடு்�்ய
பவளிப்படுததியுளளைர.அவர்களப்தா்ைம்பசியில்
ம்பசிய்்தஅவ்தானித்தசிங்களவர்கள,ப்தா்ைம்பசி்க்
 ள
யு�்்பறிதது்வததுளளைர.இ்தைால்்ப்தடட�ாைசூழ்
நி்ை�யிைத்த�டு�றறு�்�ா்தவ ்ணைப்பகுதியில்ஏற்பட
டுளளது.்கடத்தப்படட6்பண்ணையாளர்க்ளயு�்ம்தடி்ச
பசன்ைச்க்பண்ணையாளர்க்ளயு�்அததுமீறி்பயிர
பசய்்கயில்ஈடு்படு�்சிங்களவர்களஅ்சசுறுததி
துரததிய்த
 ா்கவு�்அ்தைால்்பண்ணையளர்களஅ்சசததில்
திரு�்பிவந்துளள்தா்க்பண்ணையாளர்களின்்த்ைவ ர
ப்தரிவித்தார.
சின்ைத்த�்பி்பாஸ்்கரன்,முததுபபிள்ளமசந்்தன்,
சுபபிர�
 ணிய�்ம்காமணைசன்,்பரசுரா�ன்ம�குைன்,கிரு
்்பராசாரு்சசு்தன்,சணமு்க�்டயன்சன்ஆகியஆறும்பமர
இவவாறு்கடததி்சபசல்ைப்படடுளளைர.
இந்்தவிவ்கார�்ப்பரி்தாகிய்்தயடுதது,்கடத்தப்படட6
ம்ப்ரயு�்�ாம்காப்பாலிஸ்நி்ையததில்ஒப்ப்டத்த
சிங்களவிவசாயி்கள,்த�து்பயிர்சபசய்்க்யஅவர்களது
�ாடு்களஅழிததுளள்தா்கவு�்,அ்தற்காைேடடஈட்ட
ப்பறறுத்தரமவணடுப
 �ன்று�்மு்ைப்பாடுபசயதுளளைர.
அவர்கள்கடடி்
 வதது்தாககியதில்்படு்காய�
 ்டந்்த
முததுபபிள்ளமசந்்தன்,�ாம்கா�ருததுவ �்ையில்
மசரக்கப்படடுளளார.�யிைத்த�டு�றறு�்�ா்தவ ்ணை
எல்்ை்பகுதி,்கரடியைாறுப்பாலிஸ்பிரிவிறகுட்படடது.
்கடததியவ ர்க்ளசிங்களவிவசாயி்களஅஙகு்த
 ான்ஒப்ப
்டததிருக்கமவணடு�்.எனினு�்,்த�துஇஷடப்படி
அ�்்ப
 ா்ைப்பாலிஸ்உட்படட�ாம்காஓயாப்பாலிஸ்
நி்ையததில்அவர்களஒப்ப்டக்கப்படடுளளைர.இந்்த
்கடத்தல்விவ்காரததிறகுஎதிரா்க,்கடத்தப்படடவர்களின்
உைவிை
 ர்களமேறறு்கரடியைாறுப்பாலிஸ்நி்ையததில்
மு்ைப்பாடுபசயயபசன்ைைர.எனினு�்,அவர்களின்
மு்ைப்பாட்டப்பாலிஸாரஏற்கவில்்ை.
இ்்தயடுதது,்தமிழ்ம்தசிய�க்களமுன்ைணியின்�டடக
்களபபுஅ்�ப்பாளரசுமரஷ;,ப்பாலிஸாருடன்்தரக்கப
்படடார.நீணட்தரக்கததின்பின்ைமர,மு்ைப்பாடுஏற்கப
்படடது.மு்ைப்பாட்ட்பதிவுபசய்தபின்ைர,உைவிை
 ர
்களப்பாலிஸ்நி்ையததிறகுபவளியில்ப்காடடு�்�்ழயி
லு�்்கவைவீரபபும்பாராடடத்்தேடததிைர.(ஒ,இ)
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'எைககுஅதி்கஅரசியல்அழுத்த�்இருந்்த்தா்கஅவர
கூறுகிைார.அ்தற்காைஆ்தாரங்களு�்்தன்னிட�்உளள
்தா்ககூறிைார.இந்்தநி்ைவுததூபி்யஇடிக்கஎைககு
அழுத்த�்்தந்்தார்கள.இபப்பாழுது்பைர்த�ககுப்தாடர
பில்்ைபயைகூறுகிைார்கள.அ்தற்காைஆ்தாரங்கள
என்னிட�்உளளை.அ்்தோன்்பல்்க்ை்கழ்கம்பர்வ
கூடடததில்பவளிப்படுததுமவன்.ம்பாராடு�்�ாணைவர்க
ளின்உணைரவுஎைககு�்உளளது.இந்்ததூபி்யஇடித்தது
எைககு�்்கவ்ை்தான்.அ்்தமீளஅ்�க்கஉரியவழி
மு்ை்களில்ோன்்தயாரா்கஇருககிமைன்.இது்பறறி
�ாணைவர்களுடன்ம்பசவுளமளன்.ோ�்மீணடு�்தூபி்ய
அ்�ப்ப்தறகுஉரியஅனு�திப்பறுவ துஉளளிடட
விடயங்களில்்தமிழ்அரசியல்வாதி்களது்ணையா்கஇருக்க
மவணடு�்எைம்கடடுகப்காணடார'என்றுசித்தாரத்தன்
ப்தரிவித்தார.(ஒ,இ)

