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��ව
2021 ෙනාවැ�බ� 12 ��රා�

වසර 116කට ප� �නෙ� වැ�ම �ම ප-
ත නය ප� � ය� වා�තා �ය. නැෙග න �ර 
�න යට ඇද හැ�� ෙ� �ම ප ත න ෙය� 
එම පළාෙ� අග � වර ෙලස සැල ෙකන 
ෙෂ�යැං �වර ස�� �ණ ෙය�ම වැ� 
�ය බව�, එය අඟ� ��ස� තර� ඝන-
ක ම �� �� බව� එරට මා� වා�තා 
කෙ�ය. �ට ෙපර ෙමවැ� ද�� �ම-
ප ත න ය� �� � ඇ�ෙ� 1905 වස ෙ��  
�ං�වා ප්රා�තෙ� බව� එරට මා� 

වැ� � ර ට� වා�තා කෙ�ය.
ද�� �ම ප ත නය ෙ�� ෙව� �න යට 

ආස�න ෙමාංෙගා � යාෙ� ��ගල මර-
ණ ය� ද වා�තා � �ෙ�. තව� 5,600කට 
ආස�න �� ස� අව තැ� � ඇතැ� ද 
වා�තා ෙ�.

ෙ� අව � න� ත��වය ජන තා වට 
අව ෙබාධ කර �මට ෙමාංෙගා � යාෙ� 
සහ නැෙග න �ර �නෙ� �ම ප ත නය 
ස�බ �ධව ර� �ෙ� දන 27� �න ට ම� 

��� කර ඇ� අතර,  එය �ම ප ත න ය� 
ස�බ �ධව එරට ��� කළ වැ�ම ර� 
�ෙ� දන ප්රමා ණය ෙලස� වා�තා ෙ�. 

නැෙග න �ර �නෙ� ඇතැ� පළා-
�වල උ�ණ �වය සෘණ 14� තර�  
පහත වැ� ඇ� අතර, අ� ෙ�� මා�ග 
�ය�ල �ෙම� වැ� ෙගා� �ෙ�. 
ෙබාෙහා නග ර වල බ�රථ සහ 
���ය ධාව නය නැවත ��� 
ෙදන �� අව ලං� කර ඇත.

වසර 116කට ප� 
�න යට වා�තා ගත 
�ම ප ත න ය�

ඉ��ය �ක� නායක �රා� ෙකා�ෙ� දස-
ම� හැ� �� �ය �ය �ෂ ණය කරන බවට ත�ජ-
නය කළ ��ග ල ය� අ�අ ඩං � වට ෙගන ඇතැ� 
��� �ව� ෙ�වය වා�තා කෙ�ය. එම ��ග-
ලයා ෙ� ත�ජ නය �� කර ඇ�ෙ� ��ස�20 
ෙලාක �ස ලාන තර ගා ව � ෙ�� ඉ��ය �ල 
අසා �ථක �ම ෙ�� ෙව� බව� වැ� �ර ට� 

වා�තා ෙ�.
ත�ජ නය කළ ��ග ලයා ෙපෙ�� 
ඉ�� යාෙ� හ� ද්ර බා� �වර � අ�අ-

ඩං � වට ෙගන ඇ� අතර, ���� 
ෙව� අඩ �ය ඔ�ෙ� ඔ� �රා� 
ෙකා�ට සහ ��ඳ ෙබා� �� 
�නමා �� අ��කා ෂ�මාට 
ෙ� ත�ජ නය කර ඇතැ� 
හ� ද්ර බා� ෙපා� �ය සඳ හ� 

කෙ�ය. අ�අ ඩං � වට ප� �ෙ� 23 හැ� �� 
හ� ද්ර බා� �වර ප�ං � ක � ෙව�. ඔ� අ�අ ඩං �-
වට ග� ලැ�ෙ� ෙකා�ෙ� කළ ම නා ක� ��� 
ෙපා� � යට කර� ලැ� පැ� � �ල කට අ� වය.

�ය �ය �ෂ ණය කරන බවට 
ෙකා�ට ත�ජ නය කළ ��ග ල ෙය� අ�ල�

වසර 2019 � ජ�� කා��ර ප්රා�තෙ� �වා�න පාල න ය� 
�ථා�ත කර �� ඉ�� යාෙ� ආ�� ක්රම �ව �ථාෙ� 370 වග-
��ය සංෙශා ධ නය �� ෙම� ප� ෙ� වසෙ� ඔ�ෙතා බ� මාසය 
ෙමෙත� වැ�ම ප්රච�ඩ �යා වා�තා � මාසය බවට ප� � 
ඇතැ� එරට මා� වා�තා කෙ�ය. ගත � ඔ�ෙතා බ� මාස ෙ�� 
එම ප්රා�තෙ� ඝාතන 44� �� � ඇතැ� ද, එ� වැ� � ර ට� සඳ-
හ� ෙ�. වා�තා � ඝාතන අත රට හ�� මරණ 19� සහ ��� 
මරණ 13� ඇ� ළ� � �ෙ�. ද�� කා�� ර ෙ�� ඔ�ෙතා බ� 1 
වැ�� පා� �තා නය ෙ��ද්ර කර ග� ල�ක� ඊ ට�බා සං� ධා-
නෙ� ප්රහා ර ය �� එම ප්රා�තෙ� හ�� ෙසබ �� ඝාත න යට ල� 
� ඇ� අතර, ඉ� ආර�භ � ඝාතන ��ල නා� නන �ව �� ක �-
ව�ෙ� ප්රහා ර ය �� ��� වැ� ය� ෙදෙද න� �න ග� � ඝාත න-
යට ල�� ෙම� ප� ඉ� � යට ඇ� �ය බව ඉ��ය �ව �ප� වා�තා 
කෙ�ය. ඊට �න ෙදක කට ප� කා�� රෙ� ��� ම� �ාපා � ක-
ය� ඇ�� තව� ��ග ල ය� �ෙද න� ඝාත න යට ල� � බව�, 
ඔ�ෙතා බ� 7 වැ�� රජෙ� පාස� �� ව �� ෙදෙද න� ඝාත න-
යට ල� � ඇ� බව� වා�තා ෙ�.

මස� ඇ�ළත කා�� රෙ� 
ඝාතන 44�

උ�ධ ම නය සහ රෙ� �� � යාව ව�ධ නය 
�ම ස�බ �ධව පා� �තා නෙ� �ප �ෂය නැව-
ත� ඉ�රා� ඛා�ෙ� නාය ක �ව ෙය� �� 
රජ යට ෙ�ෂා ෙරා ප නය කර ඇත. පා� �තාන 
���� �ගෙ� (නවා� පා��වය) ෙ�ශ පා ලන 
නාය ක ය� අව ධා ර ණය කර ඇ�ෙ� ව�ම� 
රජය �� ස���ණ �වා � ව� ගත �� 
බව�. රට ප්රපා ත යට ඇද �� මට වග �ව �� 
ව�ම� පා� �තාන රජ යට එෙර �ව රට �රා 
�ප �ා�ත �ෙරා ධතා පව �වන ෙලස�, එම 
�ෙරා ධ තා ව ලට සහ භා� �මට තම �වා ස ව-
�� �ට තට පැ� ෙණන ෙලස� එරට �ප �ෂය 

මහ ජ න තා ව ෙග� ඉ�ලා �� බව පා� �තාන 
මා� වා�තා කෙ�ය.

ආ��ක �ව ස නය හා �� � යාව ෙ�� ෙව� 
රට සහ ජා�ය ද� ව� �� �� ��න බවට අව-
ධා ර ණය කරන පා� �තාන නවා� ���� 
�ගය ඉ�රා�ෙ� ප්ර� ප�� ෙ�� ෙව� ��ප-
�� පම ණ� ෙනාව ධන ව� ප��ය ද �ඩා-
වට ප�ව ඇ� බවය. පා� �තා නය ය� ෙගාඩ 
ගැ� මට ��කර කා�ය භාර ය� කළ ��ව 
ඇතැ� ද, ද�ෂ හා අවංක ක�ඩා ය ම� අව� 
� ඇතැ� ද පා� �තා නෙ� ප්රධාන �ප �ෂය 
වැ� �ර ට� ප්රකාශ කර ඇත.

රජ යට එෙර �ව පාරට බ� �නැ�
පා� �තාන �ප �ෂය ජන තා වට �ය�

තම රට ආක්ර ම ණය �� මට �නය �� න� වන ඕනෑම අව-
�ථා වක තා� වා නෙ� ආර �ෂාව ෙව� ෙව� අෙම � කාව සහ 
තව� කලා �ය රට ව� ඉ� � ප� ව� ඇතැ� තා� වාන ජනා �-
ප � �ය �සා� ඉ�� ෙව� ��වා ස ෙය� ප� වන බව �ෙද� 
මා� වා�තා කෙ�ය. 

�එ �එ� �ව� ෙ�වය සමඟ ස��ඛ සාක �ඡා ව කට එ�ෙව-
�� තා� වාන ජනා � ප � �ය �යා ��ෙ� �ය රෙ� �වා� න-
�වය ආර�ෂා ��ම ස�බ �ධව �න ට ම� අෙම � කාෙ� අව ධා-
නය ෙයා� � ඇ� බවය.

‘තා� වා නය �ෙද කලා �� ය� ෙනෙව�. අප ප්රජා ත �ත්ර වා� 
රට�. අප �ද හ සට ග� කර නවා. අප සාම යට �ය ජා� ය�. 
එවැ� ව� නා ක� අප ෙබාෙහා රට ව� සමඟ ෙබ� හ� ග� �-
�� ���ෙ�. කලා �ය වශ ෙය� හා අ�ත �ජා �ක වශ ෙය� 
අප �ය � ෙද නාම එක � �ව �� නවා.‘ ඇය �එ �එ� �ව� 
ෙ�ව යට වැ� �ර ට� ප්රකාශ කර ඇත.

ප� �ය කාලය �රා �න �ව� ප්රහා රක යානා තා� වා නෙ� �ව� �මා උ�ලං ඝ නය කළ අව�ථා 
�ස� වා�තා � අතර, එරට මා� වා�තා කෙ� ෙමවැ� ත��ව ය� මත ඕනෑම ෙමාෙහා තක 
�නය ��� තා� වා නය ආක්ර ම ණය �� මට ඉඩ ඇ� බවය.

තා� වා නය �න යට අන �� අඟ ව�

පා� �තා නෙ� ව�ම� ෙ�ශ පා ලන අ�� දය ස�බ �ධව අ�ත �ජා-
�ක අව ධා නය ෙයා� � ඇ� අතර, එරට තහ න� කරන ලද ෙ�ශ පා ලන 
ප�ෂ ය� වන ෙට��� ඊ ෙල�ෙබ� ප�ෂෙ� ඇතැ� පා��ව සමඟ එරට 
රජය සාක�ඡා පැවැ ��ම මත වා ද යට �� � ඇතැ� වා�තා ෙ�. ප� �ය 
�න ගණ නා වක �ට එරට ��ධ පළා �වල එම ප�ෂෙ� �යා කා �� ��� 
�� කර� ලබන උ�ෙඝා ෂණ ෙ�� ෙව� පා� �තා නෙ� ජන �� තය ද �� 
�ා� ල �ව යට ප�ව ඇතැ� වා�තා ෙ�.

පා� �තාන රජය තහ න� ෙ�ශ පා ලන ප�ෂය සමඟ සාක�ඡා පැවැ ��ම 
�� ෙනා�ය ��ත� බව�, පා� �තාන තෙ� බා� සං� ධා න යට �ස එසැ � මට ඉඩ ෙනාතැ �ය �� 
බව� ප්රකට සමාජ �යා කා � � යක වන ��� මලාලා ප්රකාශ කළාය. ෙනාෙබ� සාම �ාග ෙය� ��� 
ලැ� ෙ� �ව �ය ප� � ය� �ග �� යට ��� අතර, �ය ෙ�ශ පා ලන කට � � වල �ර ත �ම හා ���� 
කා�තා �ද හස ෙව� ෙව� හඬ නැ�ම �වා හ ෙය� ෙනාන ව �න බව තර ෙ�ම �යා �� යාය.

පා� �තා නෙ� ෙඩා� �ව �ෙ� වය සමඟ ස��ඛ සාක �ඡා ව කට එ�ෙව �� මලාලා �යා ��ෙ� 
�� � �ව ලට එළැ �ය �� ව�ෙ� ��වා ස �ය පා��ව සමඟ පම ණ� බවය. 

මලා ලා ෙග� ඉ�රා�ට ෙ��

ත්ර�ත වා ද යට සහ අ�ත වා ද යට එෙර �ව සට� 
�� ෙ�� ඉ�� යාව සමඟ සහ ෙයා ග ෙය� ��ව 
කට �� කරන බව ඊශ්රා ය ලෙ� නව ඉ��ය �ෙයා-
�ත නාඕ� �ෙලා� ප්රකාශ කර �ෙ�. ෙ� ෙදර ටම 
ත්ර�ත වා දෙ� ෙගා�� බවට ප�� ඇතැ� ද ඔ� 
සඳ හ� කළ බව ඉ��ය මා� වා�තා කෙ�ය.
එවැ� ත��ව ය� මත ත්ර�ත වා දය �ර� �� මට 
ඊශ්රා ය ලය සහ ඉ�� යාව එ�ව කට �� කළ ��ව 
ඇතැ� ද ඔ� ප්රකාශ කර �ෙ�. ත්ර�ත වා ද යට 

එෙර �ව සට� �� ෙ�� ක්රම ෙ� ද ය� සහ හැ�-
යා ව� ව�ධ නය කර ග�නා බව�, එය ෙපා�ෙ� 
ෙස� රට ව� සමඟ �ෙ� ෂ ෙය� ඉ�� යාව සමඟ 
ෙබ� ගැ�ම ස� ටට ක� ණ� බව� ඊශ්රා ය ලෙ� 
ඉ��ය �ෙයා � ත ව රයා ෙප�වා � �ෙ�. ත්ර�ත-
වා දය වැ� ෙගා�ය ගැට � ව ල� එ�ව කට �� 
�� ෙම� ත�ජ නය මැඬ පව�වා අ� ෙයා ගය ජය 
ගැ� මට ප� �ම සක� ව� ඇ� බව� ඔ� වැ�-
� ර ට� ප්රකාශ කර ඇත.

ඊශ්රා ය ලය සහ ඉ�� යාව 
ත්ර�ත වා ද යට එෙර �ව අ�වැ� බැඳ ග�

Y£[‹z‰~‰ ‡§H~‹Ñ R£yKu»xˆ ~‹fv Ã²x£l‰vY þ 
R¥l‰»l‰ ~‹x r£ù»u¤[‹Yxp‰f Rh§v ñzf {¥Õv 
{Ñp£YvY‰ zt£ »np Rl»M, »[£þp‰f ~ƒ ~§† 
rùv£j {³£r£ùYõp‰f »{»…½n»r£…Y‰ ëMv£jx 
Ãúv Ryv§j§ Yy [ëñë. ~§r‹ù »{»…½n~¥z‰ 
Rl‰n¥Äv Sƒ… r¥…¥p‰Üxf rvjY‰ ~Ÿv£ {« Y£z 
{Y{£p§{Y‰ {p 1983 {~»M ~‹x »v»ƒx§K R£yKu 
Y… ‡§H ~‹Ñ »{…½n~¥z‰ c£zx ~v~‰l vƒcpl£{f 
»vv Rl‰n¥Äv ~òr Yynš»K r§»y¤[£ñx£ t{f rl‰ 
{§Ú. R£yKu»xˆ rfp‰v ‡§H~‹Ñ ƒ‹ Ryv§j {«»xˆ ~‹x 
r£ù»u¤[‹Yxp‰»[‰ Ì{p ýxnv Rh§ Ãúvx. »K 
Ryv§j Sf§ Ãúv »{p§»{p‰ ýýo {¥n[l‰ R£»x¤cp 
~‹ã Yy R¥Ü Rly, »K {p ýf ~v£[v ~lª{  |››² 
z¹Y£»N n˜~‰Ü²Y‰Y 25 lª… Ã²x£l‰vY {p |£Z£ 471Y‰ 
r{Ý. r…v§ |£Z£{ 1983 nš ~‰»Gr‰z‰~‰ v£{»l‰nš n, 100 
{¥p‹ |£Z£{ 2007 nš Y†lynš n, 200 {p |£Z£{ 2013 nš                                                                                                       
r‹…‹xp‰nznšn, 300 {¥p‹ |£Z£{ 2016 nš  R¥z‰r‹Ñ»xˆnš n, 
400 {¥p‹ |£Z£{ 2019 {l‰lznš n ý{¯l Yyp zn™ 

Y£[‹z‰~‰ ~‹x »{»…¼àK c£zx R¹| lªpY‰ Yy£ 
»x£v§ Yy R¥l. A{£ pK, ‡§H~‹Ñ ~§r‹ù »{»…½n~¥z‰, 
Y£[‹z‰~‰ WY‰~‰r±~‰ »{»…½n~¥z‰ ~ƒ Y£[‹z‰~‰ ‡§H»ƒ¤z‰ 
»{»…½n~¥z‰ x. W»~ˆv Sƒ… xp Xp‰zõp‰ Sz‰ûvf 
~ùzp‰pf Y£[‹z‰~‰ Xp‰zõp‰ R£yKu Y»…ˆ 2020 nšx. 
Rn {pýf ‡§H~‹Ñ y»G ~§rlz p£vxY‰ t{f rl‰þ 
R¥l‰»l‰ ý|‰{~ìx r±ñÜx, n˜{õp r§y£ ƒ¥vl¥p 
{³£r‰l{ Üðv, rƒ~§{ ~ƒ Rh§v ñz »{p§»{p‰ n¥y¦ 
ý|‰{£~x ë~£»{ë. Rn {p ýf ‡§H~‹Ñ ƒ‹ Rh§v ñz 
~ƒÜYx n˜{õp r§y£ ñz [jp‰ ~Ktp‰o»xp‰ ñp§K 
zYªjY‰ t{f rl‰{ R¥l. 

ƒ`ªyp‰»Yl r±»nŠ|»xˆ »[£ý r±c£{ v§ƒ§j »np 
Ru‹»x¤[{zf ~{p‰ nšv ~½nƒ£ ~v£[»K ëzo£úp‰ 

1999 {~»M nš Y… ~¹a£yxÃp‰ r~§{ »nŠ|Ÿx »[£þp‰ 
~ƒ ~§r‹ú »{»…½n~¥z‰ c£zx Rly ~¯c§ ~Ktp‰ol£ 
R¥÷w§Ú. Wl¥p‰ ~‹f Y£[‹z‰~‰ ‡§H~‹Ñ v`Œ‹p‰ ýýo 
»~ˆ{£ ƒ¼ãp‰{£ »nñp‰ Y¯}‹ {³£r¯Ü ƒyƒ£ »[£ýxp‰ 
~ý[p‰{ñp‰ ~‹Ñp‰»p‰,  |››² z¹Y£»N ý|£zlv rzlªy¥ 
~ƒ W…{† WYlª Yyp‰p£ t{f rl‰ »{ñë. yf r§y£ 
r¥Üy R¥Ü WYlª Ãú»K vo³~‰m£p 11Ãp‰ WYlª 
Yy [p‰p£ p¥{§K R~‰{¥p‰p r¥x 24Y‰ R¥lª…l ‡§H~‹Ñ 
|£Z£{zf »tn£ ƒ¥»M. c£ÜY W…{† ~ƒ rzlªy¥ 
R~‰{¥p‰»pp‰ 2% Yf {h£ {¥Õ r±v£jxY‰ Y£[‹z‰~‰ 
‡§H ~‹Ñ ~§r‹ù »{»…½n~¥z‰{z R»zý »N. ~¦v n˜pYv 

Y£[‹z‰~‰ v`Œp‰ p¥{§K R~‰{¥p‰p »vÑ±Y‰ »f£p‰ 120Y‰ 
rvj WYlª Yyõ.

»nŠ|Ÿx »[£ý r±c£{f ~ývl‰ »{»…½n»r£…Y‰ 
ëMv£jx Ãúvf Rvly{, ~v£[v v`Œ‹p‰ Y¯}‹ 
ë}‰r£np Sƒ… p¥¹þvf n ~¥zÃx x§lª R£»x¤cp 
~‹ã Yy R¥l. ~‹x Y¯}‹ pþYyj {³£r¯Üx ƒyƒ£ 
Y£[‹z‰~‰ ‡§H~‹Ñ xƒrl‰ Y¯}‹ r‹…‹»{l‰ ƒ¼ãp‰{£ 
»nñp‰, »[£ýxp‰f {¥Õ szn£{Y‰ ~ƒ {¥Õ R£n£xvY‰ 
rvjY‰ »p£{, {h£l‰ »~°Z³£yY‰}‹l xƒrl‰ »r¤}
jx ~r‹ù R~‰{¥p‰pY‰ »p…£ [¥ìvf v` »rp‰{õ. 
~v£[v »[£þp‰f r§ƒ§j§ {¥h~fƒp‰ ~¥röv ~½nƒ£ 

n R£»x¤cpx Yyp Rly, »K xflf c£l³p‰ly 
xƒrl‰ Y¯}‹           r‹…‹»{l‰  r‹…‹t½n{n X{§p‰ n¥p§K{l‰ 
Yyp‰»p‰, A{£ ~Ìþ{ Rl‰ý¼nšvf r{£ R{~‰m£{ Un£ 
Yy »nñë. Y¯}‹ pþYyj {³£r¯Ü»xˆ {¥n[l‰v 
r±ÜszxY‰ »z~ Y£[‹z‰~‰ ‡§H~‹Ñ ƒ‹ R»zý 
»Y»yp£ ‘[ªH ƒ£{~‰G’ ƒ¥¼n™p‰ýx ƒ¥Ãx. »K{£ {[£ 
Yyp‰»p‰ GAP ~ƒÜYx (xƒrl‰ Y¯}‹ r‹…‹»{l‰) 
z¥t« »[£ýxp‰ ý~‹ë. W»~ˆv BeeSafe p£vx xf»l‰ 
Y£[‹z‰~‰ ƒ‹ 100% Y‰ Y¯}‹ y~£xp{z‹p‰ »l£y p¥{§K 
R~‰{¥p‰p ñznš [¥ì»K ƒ¥Ãx£{ n r{Ý. 

W»~ˆv Y£[‹z‰~‰ ~‹x »[£ý r±c£{»[‰ r{§z‰ {zf 
n ~ƒ»x¤[x zt£ »np‰»p‰, Wv ny¥ n¥ùxp‰f 
Ro³£rp |‹}³l‰{ ~ƒ z¥r‰»f£r‰ ~rxp Ryv§nzY‰ 
ƒyƒ£x. W»~ˆv »[£þp‰f R~‰{¥p‰p r£† þ»vp‰ 
R¥Ü {p Rz£u»xp‰ R£yY‰}£ Ãúvf jx yY‰}j 
{¥h~fƒpY‰ n »K {p ýf ƒ¼ãp‰{£ nš R¥l. 

Y£[‹z‰~‰ ƒ‹ »{…½n c£zx n˜{õ»p‰ ýýo 
r…£l‰{z ~¹{Mopxf y¥YªzY‰ {p‰»p‰ ý|£z 
»{…½n»r£…Y‰ ëMv£jx Ãúvf ëyp‰ly 
R£»x¤cpxp‰ ~rxñp‰ ~ƒ »nŠ|Ÿx »[£þp‰»[‰ 
~ƒ {³{~£xYõp‰»[‰ Sz‰ûv {¥Õ Yyñp‰ 
X{§p‰»[‰ Ì{»p¤r£xf ~ƒx »{ñë. W»~ˆv 
ly¥j ly¥Úxp‰f c£l³p‰ly{ r‹…‹[l‰ ~ƒÜY 
~ƒ r§ƒ§j§ {¥h~fƒp‰ ~rxp Albert A. Page 

Institute l{l‰ {¥n[l‰ {¯l‰Ýx R{~‰m£ ~rxp 
Y£[‹z‰~‰ {³£r¯ÜxÃ. ~‹xûv ~t½nYy¥{p‰»[‰ 
~ƒ»x¤[»xp‰ ~ƒ n£xYl‰{»xp‰ |Y‰Üvl‰{ 
~‹Ñp£ ~v£[v ~‹x r±»N| l{l‰ r§†z‰ Yyñp‰, lv 
r£ù»u¤[‹Yxp‰ ~v` {h£l‰ ~òr þvf Ul‰~£ƒ 
nyp‰»p‰, »[{p v§nzf {¥Õ {Ñp£YvY‰ ~ƒ »r¤}
jxY‰ ëylªy¥{v zt£ »nñë.

Y£[‹z‰~‰ ‡§H~‹Ñ - 38 {~yY Ru‹v£px !

»vyf r±v§Zlv v«z³ R£xlpxY‰ {p ‘~‹xrl 
‡‹p¦p‰~‰’ R£xlpx lv R£xlëY {[ÄK »{l 
n¥Õ R{o£pxY‰ »x£v§ Yyñp‰ n˜xl‰ »Yy¥j§ ~v£c 
~§t~£op {¥h~fƒp‰ v£z£»N p{lv {¥h~fƒp 
»z~ yf r§y£ r£~z‰ ~ƒ »r£z‹~‰ ~‰m£p{z xÑlz 
rƒ~§YK p[£~‹f§þ»K ~v£c ~l‰Y£yY {³£r¯ÜxY‰ 
R£yKu Yy Ü»J.

»vƒ‹ p{lv {¥h~fƒp ƒz£{l p[yx »Y‰p‰æ 
Yy [ëñp‰ Ã²x£l‰vY {« Rly, Wƒ‹ nš r…v§»{p‰ v 
ƒz£{l, RwY½nýz |£p‰l »y¤[ª~‰ r±£mñY ýn³£zx 
»{l Ru³p‰ly ~p‰ë»Nnp rn‰oÜxY‰ zt£ nšv ~ƒ 
r£~z‰ p£v r§{y¥{ RûÜp‰v ~Y~‰ Yy ~‰m£rpx 
Ãúv ~‹ã »YùÚ. RwY½nýz |£p‰l »y¤[ª~‰ r±£mñY 
ýn³£zx ~‹~§ ~‹~§ýxp‰ 700Y‰ rvj Ro³£rpx ztp 
r£~zY‰ {p Rly, Wv r£~z »{l ~‹ã»Yy¥j§ 
rùl³£[  v`Œ‹p‰ ~‹~§p‰»[‰ Ro³£rp Yfx§lª ~ƒ ý}
x t£ƒ‹y Ã²x£Y£yYK n˜ùvl‰ Ãúv ~‹xrl ‡‹p¦p‰~‰ 
R£xlp»xˆ R»rˆY‰}£{x. 

»K {¥h~fƒpf ~v[£ò{ ƒz£{l »r£z‹~‰ 
~‰m£px »{l v£M[ R£yY‰}j ~¹Ð r§{y¥ 
rùl³£[ Ãúv n ~‹ã »YùÚ. ƒz£{l cpl£{»[‰ 
v£M[ R£yY‰}£{ »Y»yƒ‹ »vp‰ v, n˜»pp‰ n˜p Sƒ… 
xp ym {£ƒp Rplªy¥ R{v Yy [¥ìvf ~ƒ v£[¡ 
ýpx r{l‰{£ [¥ìv ~½nƒ£ »r£z‹~‹x ý~‹p‰ ~‹ã 
Yyp »~ˆ{x »Y»yƒ‹ R{o£px »x£v§ Yyñp‰, Tf 
~ƒ»x¤[x n¥Y‰þ»K Ryv§Úp‰ »K rùl³£[x ~‹ã 
»Yy¥Ú. 

~‹xrl ‡‹p¦p‰~‰ R£xlpx v`Œ‹p‰ n˜xl‰ Y… 
»K ~§ý»|‰} ~v£c ~l‰Y£yY {¥h~fƒp                                       
r‹…‹t½n Wv ~v£[»K Y…vp£Y£y Ro³Y‰} R£pp‰n 
»~»pýyl‰p vƒl£ ý~‹p‰ »v»z~ Rnƒ~‰ r…
Yyp zn™. “»Y£ýH 19 {~¹[l ll‰l‰{x R»rˆ 
y»G ny¥{p‰f n¥Õ »z~ tzr£ Ü»tp{£. A ë~£ v 
ny¥{p‰f xK n˜ù[¥p‰þvY‰ zt£ »nñp‰, Ro³£rpx 
~½nƒ£ ~§ã~§ r~§ïvY‰ ëMv£jx Ãúv »{p§»{p‰ 
Rr »K {³£r¯Üx R£yKu Y…£. 

ny¥{p‰»[‰ Ro³£rp Yfx§lª 
~£MmY{ Yy »[p x¦v ~½nƒ£ X{§p‰f 
R{|³ rƒ~§YK z¥ïx x§lª t{ Rr 
ý|‰{£~ Yyp{£. A ë~£ v Rr »K 
y»G Rp£[l ryr§y n˜ù [p‰{ñp‰, 
X{§p‰»[‰ Ro³£rpx p[£~‹f§þvf »K                                                                       
~§ý»|‰} ~v£c ~l‰Y£yY {¥h~fƒp 
v`Œ‹p‰ rƒ~§YK ~z~p{£.” 

ƒz£{l »r£z‹~‹x »{l ~‹ã Yyp 
zn rùl³£[x r‹…‹t½n Rnƒ~‰ nY‰{ñp‰ 
»~»pýyl‰p vƒl£ »v»~ˆ n r¥{~§»N 
x. “~‹xrl ‡‹p¦p‰~‰ Ãxp‰»p‰ ~v£c»xˆ 
n˜x§j§{ ~ƒ R£yY‰}£{ [¥p n¥Õ 
R{o£pxÃp‰ x§lª{ Yfx§lª Yyp 
R£xlpxY‰. A ë~£v ƒz£{l r±»nŠ|»xˆ 
cpl£{»[‰ R£yY‰}£{ »{p§»{p‰ »K 
rùl³£[ ~‹ã Ãúvf z¥ðv [¥p Rr 
Sl£vl‰ ~lªff rl‰ »{p{£.”

~‹xrl ‡‹p¦p‰~‰ ƒz£{l r±»nŠ|»xˆ Ro³£rpxf ~ƒ v£M[ R£yY‰}£{f rƒ~§YK ~z~õ

~‹xrl ‡‹p¦p‰~‰ ƒz£{l |£Z£ Y…vp£Yy¥ ñz£p‰ 
{MjYªz~«ùx ~ƒ RwY½nýz |£p‰l »y¤[ª~‰ r±£mñY 
ýn³£z»xˆ ýãƒz‰rÜ Y¥ûK r±‹xnM|p xp vƒl‰{y¥p‰ 
{¥h~fƒp R£yKu Yyñp‰.

 ~‹xrl ‡‹p¦p‰~‰ R£xlp»xˆ Yvp£Y£y Ro³Y‰ } 
R£pp‰n »~»pýyl‰p ~ƒ r±o£p R»zý 
ëzo£ú vÜ} »ƒ‰{£ýl£yj xp vƒl‰{y¥ 
ý~‹p‰ ƒz£{l v«z~‰m£p »r£z‹~‰ rúY‰}Y 
»~pyl‰ Wn˜ù~‹¹ƒ ~ƒ ƒz£{l »Y£Gg£~x 
u£y ëzo£ú WK. A. Ö. Wp‰ R¥p~‰z‹ xp 
vƒl‰{y¥p‰ »{l ~¹Ð r§{y¥ u£y »nñp‰. 
~‹xrl ‡‹p¦p‰~‰ Y£Mxvj‰hz ~£v£ËY»x¤ n 
»K b£x£y¦r»xˆ »{Ü.

»Y£…w p£zp‰n£ ýn³£z»xˆ n˜x§j§{ ~ƒ Ru‹{¯n‰éx »{p§»{p‰ 
Rrvj »v»ƒxY‰ Sf§ Yyp, “R»rˆ Ryv§j p£zp‰n£»N 
r±[Üxõ” xp »l‰v£{ v§z‰ »Y£f [l‰ p£zp‰n£ Yë}‰g R£n˜|‹}³ 
~¹[vx, »t°n‰o Ro³£rp»xˆ v§ãp‰ vz‰YhY‰ t¼ã {« p£zp‰n£{f, 
~‹xû |Y‰Ýp‰ WYlª {« ~‰m£px xp Ry¥l‰ R¥Ü “p£zp‰n£” 
xp  |››² p£vxl‰, aùl»xp‰ r±Ð{ Xr p¥¹»N xp Ry¥l‰ R¥Ü 
“Rrn£p  »~£ƒ‹ë rdÍ” R£nM| r£gxl‰ zt£ ãp‰ vƒ£ ~¹] 
rŸl¯{yx£jp‰ {ƒp‰»~ˆ, p£zp‰n£»N r±mv oMv£a£Mxx, vlª 
t§n‰ol‰{x rlp‰p£{« R[‰[vƒ£ rj‰Õl RÜ r«c³ t…p‰»[£h 
R£pp‰n »»v»l²x vƒ£ p£ƒ‹ñr£jp‰ {ƒp‰»~ˆ»[‰ Ì{v£p 
r‹…‹y¥{Y‰ Sn˜ Yy »K v~ r…v¨ {¥ë n™p   |››² z¹Y£ Rvyr§y vƒ£ 
ëY£»xˆ Ul‰lúly vƒ£p£xY, R[‰[vƒ£ rj‰Õl RÜ r«c³ 
»àhKrƒz ap‰n~‹ù vƒ£~‰{£ñp‰æxp‰ {ƒp‰»~ˆp‰»[‰ r‹p‰ty 
âÜp‰, p£zp‰n£ [ªy¥ - ~‹~§ RõÜxf rl‰ »Yy¥Ú. p£zp‰n£{ Rn 
Ü»tp ~‰m£pxf X~{£ l¥ðvf RMm»xp‰, oMv»xp‰ »nŠ|p£ 
Yyñp‰ R£pp‰n »»v»l²x vƒ£p£ƒ‹ñr£jp‰ {ƒp‰»~ˆ ý~‹p‰ RÜ 
vƒl‰ »~ˆ{£{Y‰ p£zp‰n£{f ~‹ã Yyp zn˜. 

YMpz‰ »ƒp‰ù ~‰Òz‰ Bz‰»Y£G lªv£»[‰ v«z‹Yl‰{»xp‰ R¥÷ó 
»t°n‰o r£~zY‰ {p »Y£…w R£pp‰n ýn³£z»xˆ |£Z£{Y‰ »z~ rŸ. 
n. W~‰. Yªzyl‰p v¥Ü¼ãp‰ ý~‹p‰ R£pp‰n»xˆ ~‹~§p‰ 330Ãp‰ R¥÷ó 
»Y£…w p£zp‰n£ ýn³£zx »{pv r£~zY‰ »z~ yc»xˆ z‹x£rn˜¹Ç 
þv ~‹ã {§»xˆ n Rn{p‰ n˜pYnŸ x. WpK {M} 1925 »p£{¥KtM v~ 
01 {¥ë n˜pnŸx. 

p£zp‰n£»N r±[Üx »{p§»{p‰ ~‹x |²vx, opx ëyp‰ly»xp‰ 
Y¥r Yyp p£zp‰n£ Yë}‰g R£n˜|‹}³ ~¹[vx ý~‹p‰ {M} 2012 
ƒ£ A R£~p‰p ~v»xˆ ýn³£zxf vƒl‰ Rh§r£h§{Y‰{ r¥{Ü 
rù[jY ýn³£[£y ƒlyY‰v (04) r£~zf zt£ »np zn‰»nŠ, 
p£zp‰n£ ~‹~§p‰»[‰ Ru‹{¯n‰éx ~½nƒ£vx. Wƒ‹ l{l‰ n˜[ª{Y‰ »z~, 
Wv rù[jY ýn³£[£y pþYyjx Yyñp‰, p£zp‰n£ Yë}‰g 
R£n˜|‹}³ ~¹[v»xˆ v«z³ n£xYl‰{»xp‰ y¥r‹xz‰ ñz‹xp ƒlyYf 
(04) RéY v§nzY‰ ýxnK Yyñp‰ p{ z¥r‰»f£r‰ rù[jY 35Y‰ 
p£zp‰n£ ýn³£zxf rùl³£[ Ãúv n Rn n˜p ~‹ã»Yy¥j‹.

p{lv z¥r‰»f£r‰ rù[jY rùl³£[ Ãúv ~¹»Y‰l{l‰ 
Yyñp‰, p£zp‰n£ Yë}‰g R£n˜|‹}³ ~¹[v»xˆ [y¥ ~u£rÜ ~òy 
z‹xp»[‰, [y¥ vƒ£ »zˆYK n˜vp‰l v¥ÜN, [y¥ r±o£p ~¹ýo£xY 
R¹cp r±u£l‰ xp vƒl‰{y¥p‰ ý~‹p‰ p£zp‰n£ ýn³£zöx {Mlv£p 
ýãƒz‰rÜ ÜzY‰ {l‰lª»ƒ‰{£ vƒl£ »{l z¥r‰»f£r‰ rù[jY 
03Y‰ zt£ »np zn˜. 

n|Y [jp£{Y‰ r§y£{f n~ nƒ~‰ [jpY‰{« ny¥{pf 
~‹r‰~ly zt£ »nñp‰, U[lªp‰, ýn‰{lªp‰, yjýy¥{p‰ R¥lª† »n~‰ 
ý»n~‰ƒ‹ ~§r±Yf vƒ£ r±£exp‰ ïƒ‹ Y… p£zp‰n£ v£l£{, l{l‰ 
Çy£l‰ Y£zxY‰ ~‹ùzY {¥c»L{£! “v{§ë »t£ãp§ p£zp‰n£ - 
»t»cp§ ýcx nn tp‰n£”

  p£zp‰n£{f Svƒl‰ »~ˆ{£{Y‰ Sf§ Y… 
R£pp‰n »»v»l²x vƒ p£ƒ‹ñr£jp‰ {ƒp‰»~ˆ»[‰ Ì{v£p r‹…‹y¥{ 
p£zp‰n£ [ªy¥ - ~‹~§ RõÜxf 


