பிராந்திய,நகரப்பதிப்
மலர் : 92 இதழ்: 32 ெகா ம் பிலவ வ டம் ஆவணி மாதம் 30 ஆம் திகதி தன்கிழைம (15.09.2021) ஹிஜ்ரி 1443 ஸபர் 05 விைல : .30 பக்கங்கள்:16

ெவளிக்கள ெபாறி ைறைய இலங்ைகயின் மனித உரிைம
ஒ ேபா ம் அ மதிேயாம் நிைலைம கவைலயளிக்கின்ற

ஐ.நா. மனித உரிைம ஆைணயாளரின் அறிவிப் க்க க்கு இலங்ைக பதிலளிப்
(நா.த ஜா)
ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமகள் ேபரைவயின் 46/1 தீர்மா
னத்தின் ஊடாக நி வப்படக்கூடிய எந்தெவா ெவளியகப்ெபா
றி ைற ெதாடர்பான ன்ெமாழி கைள ம்
ைமயாக நிராக
ரிக்கின்ேறாம். அவற் க்குப் பதிலாக உள்ளகப்ெபாறி ைறயின்
ஊடாக அவசியமான நடவடிக்ைககள்
7

பிரிட்டன் தைலைமயிலான இைண அ சரைண நா கள் ெஜனிவாவில் ெதரிவிப் ; ஐ.நா. க்கு ஒத் ைழப் வழங்குமா ம் ேகாரிக்ைக

(நா.த ஜா)
இலங்ைகயில் ெபா ப் க் கூ றைல
உ தி ெசய்யக் கூ டி ய வ ைகயில் வைர
ய க்கப்பட்ட அள வி லான நட வ டிக்
ைககள் மாத்திரம் ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்
ளன. 2008, 2009 ஆம் ஆண் காலப்

பகுதியில் 11 இைளஞர்கள் காணாமலாக்
கப்பட்டைம உள் ளிட்ட சில
க் கிய
வழக் குகள் தற்ே பா ேம ம் பின்ன
ைடைவச் சந் தித் ள்ளைம ெபரி ம்
விச ன ம ளிக் கின்ற . அ மாத் தி ர மன்றி
ஊடகவியலாளர்கள், சிவில் ச க ெசயற்

பாட்டா ளர்கள் மீதான ெதாடர்ச் சி யான
கண்கா ணிப் க்கள், அடக் கு ைறகள்
உள்ள டங்க லாக இலங்ைகயின் மனித
உரிைம நிைலவரங்கள் கவைலயளிப்ப
தாக பிரிட்டன் தைலைமயிலான இைண
7
ய சரைண நா கள்

மீண் ெமா
அச்சு

அைல உ

yr
ig
ht
s

கட் ப்பாடின்றி நாட்ைட
திறப்ப ஆபத்தான
வாகும்; ெதன்னாபிரிக்க ைவரஸ் பரவக்கூடிய

த்தல்; சுகாதார ைவத்திய நி ணர்கள் ெதரிவிப்

(ஆர்.யசி)
நாட்ைட
ைமயாக திறக்கும் ஆேராக்
கி ய மான மட்டத்ைத நாம் இன்ன ம்
அைடயவில்ைல. இப்ேபா ம் நாட்டில்
ெடல்டா ைவரஸ் ெதாற்ேற ேவகமாக
பர விக்ெ காண் ள்ள . இவ்வா றான

நிைலயில் கட் ப்பா கள் இல்லா
நாட்ைட திறந்தால் மிக ேமாச மான
இன்ெனா ெகாவிட் ைவரஸ் அைலக்கு
கங்ெகா க்க ேநரி ம் என சுகாதார
ைவத் திய நி ணர்கள் சுட் டிக்காட்
வ டன், பல வீ ன மான சுகா தார கட்ட

ைமப் காரணமாக நாட்டில் ெதன்னாபி
ரிக்க ைவரஸ் பரவ அதிக வாய்ப் கள் உள்
ளதாக ம் எச்சரிக்ைக வி த் ள்ளனர்.
இலங்ைக ைவத்தியர்கள் சங்கத்தின்
தைலவர் விேசட ைவத் திய நி ணர்
7
பத்மா குணரத்ன இ குறித்

இலங்ைகயில் தல் உயர் ெதாழில் ட்ப ேகபிள்கைளப் பயன்ப த்தி நிர்மாணிக்கப்பட் ள்ள
திய களனி பாலத்தில் ேநற்
ன்தினம் இர மின் விளக்குகள் ஒளிரச்ெசய்யப்பட்டன. அதன்
அழகிய ேதாற்றத்ைத படத்தில் காணலாம்.
(படப்பிடிப் :ேஜ. சுஜீவகுமார்)

பயங்கரவாத சட்டத்தின் கீழ் த ப்பில்
பச்ெலட்டின் அறிக்ைக மைலயக தமிழர்களின் உள்ளவர்கைள வி விக்க ேவண் ம்
ன்ேனற்றகரமான நகர் பிரச்சிைனைய ன்ைவப்ேபாம்
சர்வேதச மன்னிப்

ம் சில

ன்ென க்க ேவண் ெமன ம் வலி

த்தல்

பச்ெலட்டின் அறிக்ைகக்கு மேனா வரேவற்

(நம நி பர்)
ெஜனிவா மனித உரிைம ேபர ைவயின்
இம் ைற கூட்டத்ெதாடரில் வாய்ெமாழி அறிக்
ைகைய ெவளியிட் ள்ள, ஆைணயர் மிச்ெசல்
பச்ெலட் இலங்ைக ெதாடர்ந் ஐ.நா.வின் 7

@
C

விடயங்கைள

op

தமிழ் அரசியல் தைலைமகள் வரேவற் ; ேம

(ஆர்.யசி)
இலங்ைக அரைச சர்வேதச ெபாறிக்குள் சிக்கைவத் க
ைமயான அ த்தங்கைள பிரேயாகித் ள்ள ஐக்கிய நா கள்
மனித உரிைமகள் ஆைணயாளரின் வாய் ல அறிக்ைகைய
வரேவற்பதாக தமிழ் அரசியல் தைலைமகள் ெதரிவித் ள்ள
டன், ஆைணயாளரின் அறிக்ைக ன்ேனற்றகரமான நகர்
5
வாக உள்ளதாக ம் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி ள்ளனர்.

கட் ப்பா க டன்
நாட்ைட திறக்கலாம்
அரசாங்கம் ஆராய் ; ைவத்திய, சுகாதார
தரப்பின் பரிந்

ைரக

ம் பரிசீலைன

(ஆர்.யசி)
நாட்டில் ேவகமாக பரவிக்ெகாண் ள்ள ெடல்டா ைவரஸ்
ெதாற் கார ண மாக எதிர்வ ம் 21ஆம் திகதி வைரயில்
நாட்டில் தனிைமப்ப த்தல் ஊரடங்கு நைட ைறப்ப த்
தப்பட் ள்ள நிைலயில் எதிர்வ ம் திங்கட்கிழைம கட் ப்பா
க டன் நாட்ைட திறப்ப குறித் அரசாங்கம் ஆராய்ந்
வ கின்ற . சுகாதார, ைவத்திய அதிகாரிகளின் ஆேலாசைன
அறிக்ைக ம் ெகாவிட் ெசயலணி கூட்டத்தில் ஆராயப்பட
7
ள்ள . இந்நிைலயில் சுகாதார கட் ப்பா க டன்

இலங்ைக அரசாங்கத்தின்
தீர்மானம் கவைலயளிக்கிற

அசாத் சாலிைய வி விப்பதற்கு
நீதிமன்ற அதிகாரம் இல்ைல
ேகாரிக்ைகைய நிராகரித்தார் ெகா

ம்

சைப ேகாரிக்ைக

(நா.த ஜா)
பயங்க ர வா தத்த ைடச்சட்டத்தின் கீழ் த த் ைவக்
கப்பட் ள்ளவர்கள் ெதாடர்பில் மீளாய் ெசய்வ டன்
அவர்களில் குற்றச்சாட் க்கள்
5

பிரதான நீதிவான்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ேமல் மாகாண ன்னாள் ஆ நர் அசாத் சாலிக்கு எதிராக
பயங்கரவாத தைட சட்டத்தின் கீழ் அல்ல ஐ.சி.சி.பி.ஆர்.
எ ம் சிவில் அரசியல் உரிைமக க்கான சர்வேதச இணக்
கப்பாட் சட்டத்தின் கீழ் குற்றம் சுமத்த எந்த சாட்சியங்க ம்
இல்ைல என்பேத நீதிமன்றின் டி என
7

ஐேராப்பிய ஒன்றியம் ெஜனிவாவில் ெதரிவிப்
ஜப்பான், ெதன்ெகாரியா இலங்ைகக்கு பாராட்
(நம விேசட நி பர்)
இலங்ைக குறித்த 46/1 பிேரரைணக்கு அைமவாக இலங்
ைகயான ெதாடர்ந் நல்லிணக்கம் மற் ம் ெபா ப் க்கூ
ற க்கான ெசயற்பாட்ைட ன்ென க்க ேவண் ம். 5

ெதாற்றாளர் எண்ணிக்ைகயில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்ட
ேபாதி ம் அபாயம் குைறவைடயவில்ைல
136 மரணங்கள்
ேநற்

பதி

(எம்.மேனாசித்ரா)
நாட்டில் கடந்த ஒ மாதத் டன் ஒப்
பி ம் ேபா ெதாற்றாளர்
5

நான்கு வார கால
டக்கம் ேபா மான

தலீட்டாளர்களின் நம்பிக்ைகைய
கப்ராலின் நியமனம் சீர்குைலக்கும்

இராஜாங்க அைமச்சர் சுதர்ஷனி

ெபா ளாதார ெந க்கடி தீவிரமைடய வழிவகுக்கும்; சஜித் பிேரமதாச

(எம்.மேனாசித்ரா)
ெகாவிட் ெதாற்றாளர் மற் ம் மரணங்களின் எண்ணிக்ைக
வீழ்ச்சியைடவதற்கு 4 வார கால டக்கம் ேபா மான .
எனேவ எதிர்வ ம் திங்கட்கிழைமயின் பின்ன ம் நா
டக்
7
கப்ப ம் என் தான் எண்ணவில்ைல என்

(நா.த ஜா)
இலங்ைக மத்திய வங்கியின் நம்பகத்
தன்ைமக்குப் பங்கம் ஏற்ப த் ம் வைக
யிலான இ ண்ட வரலாற்ைறக்ெகாண்ட

அஜித் நிவாட் கப்ராைல அர சாங்கம்
ஆ நராக நியமித்தி ப்பதான சர்வ
ேதச தலீட்டாளர்களின் நம்பிக்ைக சீர்
குைலவதற்கும்
5
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கப்ராலின் நியமனத் க்கு இைடக்கால தைடவிதி ங்கள் ஐ.நா.வின் கண்காணிப்ைப
ைக

ெசய்

த த்

ைவத்

விசாரிக்க உத்தரவி மா

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ன்னாள் நிதி இராஜாங்க அைமச்சர் அஜித்
நிவார்ட் கப்ராைல மத்திய வங்கி ஆ நர் பத
விக்கு நியமிப்பைத த த் இைடக்கால உத்
தரைவ பிறப்பிக்குமா ேகாரி ெதற்கு, ஊவா
மற் ம் மத்திய மாகாணங்களின்
ன்னாள்
ஆ நர் ரஞ்சித் கீர்த்தி ெதன்னேகான் ேமன்
ைறயீட் நீதிமன்றில் கட்டைள நீதிேபராைண
ம ெவான்றிைன தாக்கல் ெசய் ள்ளார்.
பிைண றி ேமாசடி ெதாடர்பில் விசாரைண
ெசய்த ஜனாதிபதி விசாரைண ஆைணக்கு வின்
இ தி அறிக்ைகயில்
ன்ைவக்கப்பட்டி ந்த
பரிந் ைரக க்கு அைமய ன்ென க்கப்பட்ட
தடயவியல் கணக்காய்
அறிக்ைகயில்
ன்
ைவக்கப்பட் ள்ள விதந் ைரகைள ைமயப்ப
த்தி கப்ராைல ைக ெசய் த த் ைவத்
வாக்கு லம் பதி ெசய் மா ம் அவ க்கு எதி
ராக வழக்கு பதி ெசய்ய நடவடிக்ைக எ க்கு
மா ம் சட்டமாதிபர் மற் ம் ெபாலிஸ்மா அதி
ப க்கு கட்டைள பிறப்பிக்க ேவண் ம் என
அம்ம வில் ேகாரப்பட் ள்ள .
சட்டமா அதிபர், ெபாலிஸ்மா அதிபர், அஜித்
நிவார்ட் கப்ரால், ஜனாதிபதி ெசயலாளர் கலா
நிதி பி.பி.ஜயசுந்தர, நிதியைமச்சர் பஷில் ராஜ
பக்ஷ, மத்திய வங்கியின் பிரதி ஆ நர் டி.எம்.
ேஜ.ைவ, பி.ெபர்னாண்ேடா ஆகிேயார் இம்
ம வின் பிரதிவாதிகளாக ெபயரிடப்பட் ள்

ேமன்

ைறயீட்

நீதிமன்றில் நீதிப்ேபராைண ம

ளனர்.
குறித்த ம வில் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ளதாவ ,
கடந்த 2006 ஆம் ஆண்
ஜூைல மாதம்
தல் 2015 ஆம் ஆண் ஜனவரி மாதம் வைர
யிலான காலப்பகுதியில் மத்திய வங்கியின்
ஆ நராக அஜித் நிவார்ட் கப்ரால் பதவி வகித்
தி ந்த நிைலயில் ெபா ஜன ெபர னைவ
பிரதிநிதித் வம் ெசய் நிதி இராஜாங்க அைமச்
சராக கடந்த 13 ஆம் திகதி வைர கடைமயாற்றி
ள்ளார் என ம தாரர் குறிப்பிட் ள்ளார்.
ன்னாள் ஜனாதிபதி ைமத்திரிபால சிறிேசன
பிைண றி ேமாசடி ெதாடர்பில் விசாரைண
ெசய்வதற்காக ஜனாதிபதி விசாரைண ஆைணக்
கு ைவ நியமித்தி ந்த நிைலயில் அவ்வா
ைணக்கு வான
தடயவியல் கணக்காய்
விைன ன்ென க்க பரிந் ைரத்த . அவ்வா
ன்ென க்கப்பட்ட தடயவியல் கணக்காய்
அறிக்ைகயில் பிரதிவாதியான அஜித் நிவாரட்
கப்ரால் ெதாடர்பில் பல விடயங்கள் ெவளிப்ப
த்தப்பட் ள்ளன.
தடயவியல் கணக்காய் அறிக்ைக பிரகாரம்
குற்றவியல் குற்றச்சாட்
ன்ைவக்கப்பட்
ள்ள அஜித் நிவார்ட் கப்ரால் ெதாடர்பில்
சட்டம் அ ல்ப த்தப்பட ேவண் ம் என ம்,
அவர் மத்திய வங்கி ஆ நராக மீள நியமிக்கப்
ப வதான அங்குள்ள சாட்சியங்கைள அழிப்
பதற்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்ப த் வதாக அைம ம்

தாக்கல்

என ம்
ம தாரர்
சுட்டிக்காட்டி ள்ளார்.
எனேவ அதைன த க்குமா ம் அவர் ேகாரி
ள்ளார். இதைன விட குறித்த ஜனாதிபதி விசா
ரைண ஆைணக்கு வின் அறிக்ைக, தடயவியல்
கணக்காய் அறிக்ைகயில் அைடயாளம் காணப்
பட் ள்ள தரப்பின க்கு எதிராக ம் க ம் சட்
டநடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என ம் ம
தாரர் ேகாரி ள்ளார்.

ெகா ம் ைவத்தியசாைலயில்
ைகக்குண் மீட்
(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ெகா ம் நாரேஹன்பிட்டி, லங்கா ைவத்
தியசாைலயின் கழிவைறயிலி ந்
ைகக்
குண்ெடான்
மீட்கப்பட் ள்ள . குறித்த
ைவத்தியசாைலயின் தலாம் மாடியி ள்ள
கழிவைறெயான்றில்,
ெவளிப் றத் க்கு
ெதளிவாக ெதரி ம் வண்ணம் ைவக்கப்பட்டி
ந்த நிைலயில் இந்த குண் மீட்கப்பட் ள்
ள . ெபாலிஸ் விேஷட அதிரடிப் பைடயின
க்கு அளிக்கப்பட்ட தகவ க்கு அைமய,
அங்கு ெசன்ற அதிரடிப் பைடயின் குண்
ெசயலிழக்கச் ெசய் ம் பிரிவின் அதிகாரிகள்
ைகக்குண்ைட மீட் பரிேசாதித் ள்ளனர்.

இலங்ைக றக்கணிக்கவில்ைல

(எம்.மேனாசித்ரா)
ஐக்கிய நா கள் சைபயின் உ ப்
நாடாக இலங்ைக காணப்ப கின்ற நிைல
யில், இலங்ைக ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்
ளப்ப கின்ற கண்காணிப் க்கைள நாம்
றக்கணிக்கவில்ைல. ஆனால் எந்தெவா
விடயத்தி ம் அநாவசிய இரா வ
தைலயீ
இல்ைல என்பதில் உ தியா
க ள்ேளாம் என் அைமச்சரைவ ேபச்
சாளர் அைமச்சர் டலஸ் அழகப்ெப ம
ெதரிவித்தார்.
அைமச்சரைவ தீர்மானங்கைள அறி
விக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப் ேநற்
இடம்ெபற்ற ேபா இதைனத் ெதரிவித்த
அவர் ேம ம் குறிப்பி ைகயில்,
அண்ைமயில் நாட்டில் பல ஆர்ப்பாட்
டங்கள்
ன்ென க்கப்பட்டன. மக்க
ளின் உரிைமகள் ஜனநாயக ரீதியில் ெசயற்
ப த்தப்பட்டன. எந்தெவா சந்தர்ப்பத்
தி ம் இரா வத்தினைரேயா அல்ல
ெபாலிஸாைரேயா பயன்ப த்தி அைவ
கட் ப்ப த்தப்படவில்ைல.
பாரா மன்ற வளாகத்தில் ஆசிரியர்
சங்கத்தினால் ன்ென க்கப்பட்ட ஆர்ப்
பாட்டத்தின் ேபா மாத்திரம் சில கட்
ப்பா கள் விதிக்கப்பட்டன. அவற்

அரசாங்கம் அறிவிப்
க்கு நாம் கவைலைய ம் ெவளிப்ப த்
தியி ந்ேதாம். அதைன தவிர எந்தெவா
சந்தர்ப்பத்தி ம் ஆர்ப்பாட்டங்கைள ன்
ென த்தவர்கள் மீ தாக்குதல்கள் ேமற்
ெகாள்ளப்படவில்ைல.
உண ெபா ட்கள் ெதாடர்பான ெசயற்
பா க க்காக மாத்திரம் அவசரகால
விதி ைறகளின் கீழ் இரா வத்தினர்
உள்வாங்கப்பட் ள்ளனர்.
த ப் சி
வழங்கும் பணிகளில் இரா வத்தினரின்
தைலயீ
பிரேயாசனமானதா, பிரேயா
சனமற்றதா என்பைத சிவில் பிரைஜகள்
என்ற ரீதியில் சிந்திக்க ேவண் ம். உண
ெபா ட்கள் விநிேயாகத்தி ம் இதனடிப்
பைடயிேலேய சிந்திக்க ேவண் ம்.
ஐக்கிய நா களின் சைபயின் உ ப்
நாடாகக் காணப்ப கின்றைமக்கு நாம்
மதிப்பளிக்கின்ேறாம். அதற்ேகற்ப அவர்க
ள கண்காணிப் க்கைள நாம் றக்கணி
க்கவில்ைல. அேதேவைள எந்தெவா
விடயத்தி ம் அநாவசிய இரா வ
தைலயீ இல்ைல என்பதில் உ தியாக
ள்ேளாம் என்றார்.

100 சதவீத உத்தரவாத ெதாைகைய நீக்க ேவண் ம் அரச ஊழியர்களின் சம்பளத்தில்
(நா.த ஜா)
அத்தியாவசியமற்ற ெபா ட்களின் இறக் கு
மதிக்கு 100 சதவீத உத்தரவாதத்ெதாைகைய
அறவி ம் தீர்மானத்ைத உடனடியாக நீக்கிக்
ெகாள்வதாக ம் சர்வேதச நாணய நிதியத்தின்
உதவிைய நாடவி ப்பதாக ம் அஜித் நிவாட்
கப்ரால் நாட் மக்க க்குச் ெசாந்தமான மத்
திய வங்கியின் ஆ நராகப் ெபா ப்ேபற் க்
ெகாண்டதன் பின்னர் ஆற் கின்ற தலாவ
உைரயில் பகிரங்கமாக அறிவிக்கேவண் ம்
என் இலங்ைக மத்திய வங்கியின் ன்னாள்
பிரதி ஆ நர் கலாநிதி டபிள் .ஏ.விேஜவர்த்தன

அவசியம்; கலாநிதி விேஜவர்த்தன

வலி த்தி ள்ளார்.
அஜித் நிவாட் கப்ரால் இலங்ைக மத்திய வங்
கியின் 16 ஆவ ஆ நராக இன்ைறய தினம்
பதவிேயற் க்ெகாள்ளவி க்கும்
நிைலயில்,
'அட்ெவாகாடா'
அைமப்பினால்
ஏற்பா
ெசய்யப்பட்டி ந்த கலந் ைரயாடல் நிகழ்
ெவான்றில் இ குறித் க் க த் ெவளியி ைகயி
ேலேய அவர் ேமற்கண்டவா குறிப்பிட்டார்.
அதில் அவர் ேம ம் கூறியதாவ :
இலங்ைக மத்திய வங்கியின் திய ஆ ந
ராகப் பதவிேயற் க்ெகாள்ளவி க்கும் அஜித்
நிவாட் கப்ரா க்கு என
வாழ்த் க்கைளத்

அஜித் நிவாட் கப்ரால் இன்
கடைமகைள ெபா ப்ேபற்பார்

ேகாத்தாபய ராஜபக் ஷ தைலைமயிலான
அரசாங்கத்தில்
நிதி
லதனச்சந்ைத
மற் ம் அரச ெதாழில் யற்சி இராஜாங்க
அைமச்சராக 2020 ஆம் ஆண் ஆகஸ்ட்
மாதம் 12 ஆம் திகதி தல் கடந்த திங்
கட்கிழைம வைர பதவி வகித்தார். மத்
திய வங்கியின் ஆ நராக பதவி வகித்த
டபிள் .டி.லக் ஷ்மன் ஆ நர் பதவியில்
இ ந்
விலகுவதாக
அறிவித்தைத
ெதாடர்ந்
அரசியல் மட்டத்தில் மா
பட்ட பல விடயங்கள் ேபசப்பட்டன.
மத்திய வங்கியின் ஆ நராக பதவிேயற்கு
மா
ஜனாதிபதி வி த்த ேகாரிக்ைகைய
மகிழ் டன் ஏற்
பாரா மன்ற உ ப்
பினர் பதவிைய றந்ததாக அஜித் நிவாட்
குறிப்பிட்டார்.

ெதரிவித் க்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். அவ
க்கு இரண் அறி த்தல்கைள வழங்குகின்
ேறன். மத்திய வங்கியின் ஆ நராகப் பதவிேயற்
க்ெகாண்ட டன் ன்னாள் ஆ நர் டபிள் .
டி.லக்ஷ்மனால் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட இ தீர்மா
னங்கைள மாற்றியைமக்கேவண் ம். அெமரிக்க
ெடால க்ெகதிரான பாவின் ெப மதிைய 203
பா என்ற மட்டத்தில் ேபணல் மற் ம் அத்தி
யாவசியமற்ற ெபா ட்களின் இறக்குமதிக்கு 100
சதவீத உத்தரவாதத்ெதாைகைய அறவிடல் என்
பைவேய அவ்வி தீர்மானங்களாகும்.
ஏெனனில் ஏற்கனேவ நாட்டிற்கு அவசிய
மான ெபா ட்கைள இறக்குமதி ெசய்த பலர்,
அவற்ைறப் ப க்கிைவத் க்ெகாண்டி க்கின்
றார்கள். எனேவ இறக்குமதி உத்தரவாதத்
ெதாைக குறித்த அறிவிப் ெதாடர்ந் ம் அ லில்
இ க்கும் பட்சத்தில், ஏற்கனேவ ெபா ட்கைள
இறக்குமதி ெசய்தவர்கள் ெப மளவான வ மா
னத்ைத உைழப்பதற்கு வாய்ப்பளிக்கும். எனேவ
பதவிேயற் க்ெகாண்ட டன்
ஆற் கின்ற
தலாவ உைரயிேலேய இவ்வி தீர்மானங்
கைள ம் நீக்கிக்ெகாள்வதாக அறிவிக்குமா
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.
இரண்டாவ
அறி த்தல் என்னெவன்
றால், அவர் ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ அரசாங்
கத்தின் மத்தியவங்கியில் ஆ நர் பதவிைய
வகிக்கவில்ைல. மாறாக இலங்ைக மக்க க்குச்
ெசாந்தமான மத்தியவங்கியிேலேய ஆ நர்
பதவிைய வகிக்கின்றார் என்பைத மனதிலி
த்திச் ெசயற்படேவண் ம். எனேவ இலங்ைக
மக்க க்குச் ெசாந்தமான மத்திய வங்கியின்
ஆ நர் என்றவைகயில் அவர் மக்களின் உரிைம
கைளப் பா காக்கும் வைகயிேலேய ெசயற்பட
ேவண் ம்.

op

(இராஜ ைர ஹஷான்)
மத்திய வங்கியின் ஆ நராக நியமிக்கப்
பட் ள்ள அஜித் நிவார்ட் கப்ரால் இன்
சர்வமத வழிபா க டன் மத்திய வங்
கியின் ஆ நர் பதவிக்கான கடைமகைள
ெபா ப்ேபற்க ள்ளார்.
2019 ஆம் ஆண் டிெசம்பர் மாதம் 24
ஆம் திகதி தல் இலங்ைக மத்திய வங்
கியின் ஆ நராக பதவி வகித்
வந்த
ேபராசிரியர் டபிள் .டி.லக்ஷமன் ஆ நர்
பதவியில் இ ந்
ஓய் ெப வதற்கான
விலகல் கடிதத்ைத ேநற் ஜனாதிபதிக்கு
அ ப்பி ைவத் ள்ளார்.
ெபா ஜன ெபர னவின் ேதசிய பட்
டியல் ஊடாக பாரா மன்ற உ ப்பினராக
ெதரி ெசய்யப்பட்ட கப்ரால் ஜனாதிபதி
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வரணியில் வர்த்தகர் மீ வன் ைறக்கும்பல் தாக்குதல்
(எம்.நி ட்டன்)
வரணியில் கைட உரிைமயாளர் ஒ
வர் மீ ேநற் காைல தாக்குதல் சம்
பவம் ஒன் இடம்ெபற் ள்ள .
இச்சம்பவம் ேநற் காைல 6 மணி
யளவில் வரணி இயற்றாைல பகு
தியில் இடம்ெபற் ள்ள . சம்பவம்
ெதாடர்பில் ேம ம் ெதரியவ வதா
வ . ஊரடங்கு அ லில் இ க்கும்
ேவைளயில் ப த்தித் ைற வீதி வர

ணியில் அைமந் ள்ள கைட ஒன்றின்
உரிைமயாளர் மீ 6 ேபர் ெகாண்ட
கும்பல் ெகாட்டன் ெபால் கேளா
வந் அத் மீறி வீ
குந் தாக்கு
தைல ேமற்ெகாண் ள்ள டன் அவ
ர
ெதாைலேபசிைய ம் பறித் க்
ெகாண் தப்பிச்ெசன் ள்ள .
இைதய த்
கைட உரிைமயாளர்
சம்பவம் ெதாடர்பில் ெகாடிகாமம்
ெபாலிஸ் நிைலயத்தில்
ைறப்பா

அரசியல்,இன,மத ேவ பா

ெசய் ள்ளார். சம்பவம் ெதாடர்பில்
விசாரைணகைள ன்ென த்த ெகாடி
காமம் ெபாலிஸார் தாக்குத டன்
ெதாடர் ைடய சந்ேதகநபர் ஒ வைர
அதிரடியாகக் ைக ெசய் ள்ள டன்
ஏைனேயாைர வைலவீசித் ேத தல்
ேமற்ெகாண் வ கின்றனர்.

இன்றி

அைனவ ம் ேநாயிலி ந் வி பட ேவண்டிேய
சிறப் ைஜ, வழிபாட்ைட ேமற்ெகாண்ேடாம்
வரதராஜப்ெப மாள் ஆலய வழிபாட்டின் பின்னர் ஞானசார ேதரர் ெதரிவிப்

(எம்.நி ட்டன்)
அரசியல், இன, மத ேவ பா இன்றி
அைனத் மக்க ம் ேநாயிலி ந் வி
பட ேவண்டிேய யாழ்ப்பாணத்தில் சிறப்
ைஜ, வழிபாட்டிைன ேமற்ெகாண்
ேடாம் என கலெகாட அத்ேத ஞானசார
ேதரர் ெதரிவித்தார்.
ெபான்னாைல வரதராஜப்ெப மாள்
ஆலயத்தில் நாட்டில் ெகாேரானா ெதாற்
றில் இ ந் வி பட ேவண்டி இடம்
ெபற்ற விேசட ைஜ, வழிபா களின் பின் ஊடகங்க க்கு
க த் ெதரிவிக்கும் ேபாேத அவர் இவ்வா ெதரிவித்தார்.
அவர் ேம ம் ெதரிவிக்ைகயில், இன்ைறய தினம்
(ேநற் ) யாழ்.மாவட்டத்தில் ஒ விேசட ைஜ, வழிபாட்
டில் கலந் ெகாள்வதற்காக வந்ேதாம். யாழ்ப்பாணத்தில்
உள்ள சிறப்பான விஷ்
ஆலயத்திைன ெதரி ெசய் நயி
னாதீ விகாராதிபதி மற் ம் யாழ். நாகவிகாைர விகாராதி
பதி டன் இைணந் வந்தி க்கின்ேறன்.
நாங்கள் ஒ எதிர்பார்ப்ேபா இங்கு வந்தி க்கின்ேறாம்.
தற்ேபாைதய நிைலைம அைனவ க்கும் ெதரிந்த விடயம்.
இலங்ைகயில் மட் மல்ல உலகம்
வ ம் ெகாேரானா
ைவரஸ் ேநாய் தாக்கத்தின் காரணமாக மக்கள் ெபரி ம்
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். சிலர் ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்
கஷ்டப்ப கிறார்கள்.
அ
சிங்களவராக இ க்கட் ம் தமிழராய் இ க்
கட் ம்,எந்த இனத்தவராயி ம் அைனத் இனத்ைத ேசர்ந்
தவர்க ம் ெபரி ம் பாதிக்கப்ப கின்றனர். சிலர் ஒ ேநர
உண க்கு கூட வழியில்லாமல் உள்ளார்கள். அேதேபால்
சில க்கு ேவைல இல்லாத பிரச்சிைன காணப்ப கின்ற .
அத்ேதா இந்த ேநாய் ெதாற் க்கு உள்ளாேவார் சிகிச்ைச

5 வீதம் அறவி ம் எண்ணமில்ைல
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சர்வேதச நாணய நிதியத்தின் உதவி ெப வ

ெப வதற்கு அவதிப்ப கிறார்கள்.
எந்த இனத்தவராக இ ந்தா ம் பிரச்
சிைனயில்ைல. அைனத் இன மக்
க ம் மிக ம் கஷ்டப்ப கிறார்கள்.
கட ள் மீ ள்ள நம்பிக்ைகயின்
காரணமாக, குறிப்பாக ெபௗத்த மதத்
தில் நாம் பின்பற் ம் ஒ விதி
ைறைய ேபால இந் மதத்தில் உள்ள
ஆகம விதி
ைறைய இைணத்
இந்த ெதாற்றில் இ ந் நா வி
பட கட ளிடம் ேவண்டி ஒ விேசட பிரார்த்தைன ேமற்
ெகாண் ள்ேளாம்.
தற்ெபா
ெபௗத்த, இந் , இஸ்லாம் என்ற ேபதத்ைத
மறந் அைனவ ம் இைணந் இந்த ெகாேரானா ேநாயிலி
ந் வி ப வதற்காக ஒன் பட் ெசயற்பட ேவண் ம்.
இலங்ைகயில் நான்கு பிரதான விஷ்
ஆலயங்கள் காணப்
ப கின்றன. அதில் ஒன்றான ெபான்னாைல வரதராஜ ெப
மாள் விஷ்
ஆலயத்தில் இந்த விேசட ைஜ வழி
பாட்ைட ேமற்ெகாண் ள்ேளாம். கட ளிடம் மன்றாடி
இந்த விேஷட ைஜ, வழிபாட்ைட ேமற்ெகாண் ள்ேளாம்.
ஏைனய இடங்களி ம் இந்த ைஜ, வழிபா கள் ஏற்
பா ெசய்யப்பட் ள்ளன. அத்ேதா என் டன் இைணந்
ஏைனய விகாராதிபதிக ம் இந்த நிகழ்வில் இைணந்தி ந்
தார்கள். இந்த ெகாேரானா ேநாயின் தாக்கமான
கல்வி,
சுகாதாரம், ெபா ளாதாரம் ஆகிய அைனத் விடயங்களி ம்
தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ள .
அரசியல், இன, மத, ேவ பா இன்றி அைனத் மக்க ம்
ேநாயிலி ந் வி பட ேவண்டிேய இந்த வழிபாட்டிைன
ேமற்ெகாண்ேடாம். குறித்த வழிபாட்டின் லம் மக்க க்கு
நன்ைம கிைடக்கும் என நம் கின்ேறன் என்றார்.

(எம்.மேனாசித்ரா)
ஒ இலட்சம் பா க்கு அதிக சம்
பளத்ைதப் ெப கின்றவர்க க்கு 5 வீத
வரி அறவி மா வர்த்தகத் ைற அைமச்
சர் பந் ல குணவர்த்தன ெதரிவித் ள்
ளைம அவர
தனிப்பட்ட நிைலப்பா
டாகும் என் அைமச்சரைவ ேபச்சாளர்
அைமச்சர் டலஸ் அழகப்ெப ம ெதரி
வித்தார்.
அைமச்சரைவ தீர்மானங்கைள அறி
விக்கும் ேநற்ைறய
வாராந்த ஊட
கவியலாளர்
சந்திப்பில்
அைமச்சர்
பந் ல குணவர்த்தனவினால் ேமற்கு
றிப்பிட்டவா
ன்
ைவக்கப்பட்ட

அரசாங்கம்

ேயாசைன ெதாடர்பில் வினவிய ேபாேத
அவர் இவ்வா குறிப்பிட்டார்.
அதிகள
சம்பளத்ைதப் ெப பவர்
க க்கு 5 வீத வரி அறவி மா
ன்
ைவக்கப்பட் ள்ள ேயாசைன அைமச்சர்
பந் ல குணவர்த்தனவின் தனிப்பட்ட
ேயாசைனயாகும். இந்த ேயாசைன அைம
ச்சரைவயில்
சமர்ப்பிக்கப்படவில்ைல
என்பேதா , குைறந்தபட்சம் அைமச்
சரைவயில் கலந் ைரயாட க்கு கூட
உட்ப த்தப்படவில்ைல என் ம் ெதரி
வித்தார்.

நி ணர்களின் பரிந் ைரக க்கு
அைமய மாணவர்க க்கு த ப் சி
அைமச்சரைவ இைணப் ேபச்சாளர்

(எம்.மேனாசித்ரா)
சி வர் ேநாய் ெதாடர்பான விேசட
ைவத்திய நி ணர்களால் சமர்ப்பிக்கப்
ப ம் அறிக்ைகக்கு அைமய பாடசாைல
மாணவர்க க்கு த ப் சி வழங்கும்
ெசயற்பா கைள அரசாங்கம்
ன்ென
க்கும் என்
அைமச்சரைவ இைண
ேபச்சாளர் அைம ச்சர் ரேமஷ் பத்திரண
ெதரிவித்தார்.
அைமச்சரைவ தீர்மானங்கைள அறி
விக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப் ேநற்
இடம்ெபற்ற ேபா இதைனத் ெதரிவித்த
அவர் ேம ம் குறிப்பி ைகயில்,

கடந்த வாரம் இடம்ெபற்ற ெகாவிட்
ெசயலணி கூட்டத்தில் சி வர்க க்கு த
ப் சி வழங்குவ ெதாடர்பில் சர்வேதச
மட்டத்தில் காணப்ப கின்ற நிைலைம
குறித் மதிப்பீ ெசய் அறிக்ைக சமர்ப்
பிக்குமா
சி வர் ேநாய் ெதாடர்பான
விேசட ைவத்திய நி ணர்க க்கு ஜனாதி
பதி ேகாட்டாபய ராஜபக்ஷ ஆேலாசைன
வழங்கி ள்ளார்.
குறிப்பாக பாடசாைலகைள ஆரம்பிக்க
ன்னர் விேசட ேதைவ ைடய சி வர்க
க்கு த ப் சி வழங்குதல் ெதாடர்பில்
விேசட அவதானம் ெச த்தப்பட் ள்ள .
அதற்கைமய சி வர் ேநாய் ெதாடர்பான
விேசட
ைவத்திய
நி ணர்களால்
சமர்ப்பிக்கப்ப ம் அறிக்ைகக்கு அைமய
அரசாங்கம் ெசயற்ப ம் என்றார்.

வலி. வடக்கில் காணி பதி கள்
ேமற்ெகாள்வைத நி த் ங்கள் சுபேயாகம்
மீள்குடிேயற்ற கு வின் தைலவர்

(எம்.நி ட்டன்)
வலி. வடக்கில் காணி பதி கள் ேமற்ெகாள்வைத உடனடியாக நி த்
மா வலி. வடக்கு மீள்குடிேயற்ற கு வின் தைலவர் குணபால
சிங்கம் ெதரிவித் ள்ளார்.
தற்ெபா
இரா வத்தின் பிடியில் உள்ள காணிகள் ெதாடர்பில்
விபரங்கள் ேசகரிக்கப்பட் வ வ ெதாடர்பில் க த் ெதரிவிக்கும்
ேபாேத அவர் இவ்வா ெதரிவித்தார்.
கடந்த 31 வ டங்களாக வலி. வடக்கில் இரா வத்தினரின் வசம்
உள்ள காணிகள் வி விக்கப்படவில்ைல. அரசாங்கத்தினால் இரா
வத்திடம் காணிகள் உள்ளவர்கள் பதி ெசய் மா பல தடைவகள்
ேகாரிக்ைக விடப்பட் எம ெபா மக்கள் அவ்வா பதி கைள
ேமற்ெகாண் ள்ளார்கள். ஆனால் இன் வைர எம காணிகள் வி விக்
கப்படவில்ைல.
ஏற்கனேவ இரா வத்திடமி ந் எம காணிைய மீட்பதற்கு பல்
ேவ
யற்சிகைள ேமற்ெகாண்டி ந்ேதாம். ஆனால் தற்ேபா வைர
அந்த
யற்சிகள் பயனளிக்கவில்ைல. தற்ேபாைதய அரசாங்கத்தி
னா ம் இரா வத்திடம் காணிகள் உள்ேளார் பதி கைள ேமற்ெகாள்
மா ஒ அறிவித்தல் ெவளியிடப்பட் ள்ள .
ஆனால் நாங்கள் அரசிடம் ஒ
ேகாரிக்ைகயிைன
ன்ைவக்
கின்ேறாம். ெபா மக்களின் காணிகைள வி விப்பதற்கு இனி ம்
விபரங்கைள ேசகரித் ெகாண்டி க்கா அந்த விபரம் ேசகரிப்பைத
தற்காலிகமாக இைடநி த்தி ஏற்கனேவ ெபா மக்களின் காணி விப
ரங்கள் ெதாடர்பில் இரா வ தளபதி மற் ம் ஏைனய அதிகாரிகளிடம்
விபரங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ளன. எனேவ மக்கள் நம்பகத்தன்ைம
இல்லா பார்க்கின்றார்கள். எனேவ தற்ேபா இந்த பதி நைட ைற
யிைன சற் பிற்ேபா மா ேகாரிக்ைக வி க்கின்ேறாம்.
இவ்வா பதி கள் ேமற்ெகாள் மா கூ வதன்காரணமாக ெபா
மக்கள் ெப ம் சிரமத்ைத எதிர்ேநாக்குகிறார்கள். கடந்த 30 வ டங்க
ளாக இடம்ெபயர்ந் ள்ள மக்கள் த்தம் டிவைடந்த பின்னர் சில
பகுதி காணிகள் வி விக்கப்பட் ள்ளன. சில இடங்களில் மாத்திரம்.
ஆனால் ெப மள மக்கள்
காம்களில் அகதிகளாக உள்ளார்கள்.
சிலர் வாடைகக்கும் நண்பர்களின் வீ களி ம் வசித் வ கின்றனர்.
மக்கள் தம்மிடம் உள்ள காணி உரித்தின் அடிப்பைடயிேலேய தம
காணிகைள ேகாரி நிற்கின்றார்கள். எனேவ அரசாங்கம் மக்க க்குரிய
காணிகைள விைரவில் வி விப் ெசய்ய ேவண் ம். மக்கள் கடந்த
30 வ டங்களாக ெப ம் சிரமத்ைத எதிர்ேநாக்கி உள்ளார்கள். எனேவ
ெபா மக்களின் நலன் சார்ந் ெபா மக்களின் காணிகைள அரசு ைகய
ளிக்க ேவண் ம்.
ஒவ்ெவா வ ட ம் ஐ.நா. சைபயில் அமர் ஆரம்பமாகும் ேபா
ஆட்சியில் உள்ள அரசான காணி வி விப் ெதாடர்பில் சில ன்ென
ப் கைள எ க்கும். ஆனால் ஐ.நா. சைப யின் கூட்டத் ெதாடர் டிந்த
பின்னர் அ
ஷ்வாணமாக ேபாய் வி ம். எனேவ இம் ைற இந்த
அரசாங்கமான வலி.வடக்கு பிரேதசத்தில் வி விக்கப்படாத காணி
கைள ெபா மக்களிடம் ைகயளிக்க ேவண் ம் என்றார்.

15.09.2021 பிலவ வ டம் ஆவணி
மாதம் 30 ஆம் நாள் தன்கிழைம

சுக்கில பட்ச நவமி திதி பகல் 1.00 மணி
வைர. அதன்ேமல் தசமி திதி. லம் நட்சத்
திரம் காைல 8.19 வைர. அதன்ேமல் ராடம்
நட்சத்திரம். சிரார்த்த திதி வளர்பிைற தசமி.
மணரேயாகம் காைல 8.18 வைர. அதன்ேமல்
அமிர்தேயாகம். கீழ்ேநாக்குநாள். சந்திராஷ்
டம நட்சத்திரங்கள் ேராகிணி, மி கசீரிடம்.
சுபேநரம் மாைல 4.30–6.00, ராகுகாலம்
12.00 –1.30, எமகண்டம் 7.30 –9.00,
குளிைக காலம் 10.30 –12.00, வாரசூலம்
வடக்கு, பரிகாரம் பால்.
ராகு

தினசரி கிரகநிைல
ஆவணி 30 தன்

கு ,
சனி
சந்

சூரி

ேக

சுக்

த,
ெசவ்

ேமடம்
– கஷ்டம், க்கம்
இடபம்
– அவதானம், கவனம்
மி னம்
– வி த்தி, ேமன்ைம
கடகம்
– இலாபம், ல மீகரம்
சிம்மம்
– அதிகாரம், சம்பத்
கன்னி
– பயணம், இடப்ெபயர்ச்சி
லாம்
– கழ், கீர்த்தி
வி ச்சிகம்
– பைக, மாற்றம்
த சு
– அன் , பிரியம்
மகரம்
– சுகம், ெசளக்கியம்
கும்பம்
– அச்சம், பைக
மீனம்
– பிரியம், அன்
மாைலயில் சுபகாரியங்கள் ெசய்க.
சுக்கிரன், சந்திரன் கிரகங்களின் ஆதிக்க
நாளின்
அதிர்ஷ்ட எண்கள் – 6, 7
ெபா ந்தா எண்கள் – 3, 9, 8
அதிர்ஷ்ட வர்ணம் – மஞ்சள்
இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்
ேகாயில்)

தன்கிழைம, ெசப்ெடம்பர் 15, 2021
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ேநார்ேவ ெபா த் ேதர்தலில் இட சாரி உலகளாவிய மனித உரிைமக க்கு பாரிய
எதிர்க்கட்சி கூட்டைமப் மாெப ம் ெவற்றி அச்சு த்தலாக காலநிைல மாற்றம் உள்ள

எண்ெணய் விைலகளிலான வீழ்ச்சி உள்ள
டங்கலாக பல்ேவ ெந க்கடிகைள எதிர்
ெகாண் ள்ள நிைலயிேலேய ேமற்படி ேதர்
தல் இடம்ெபற் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

இந்த சகாப்தத்தில் உலகளாவிய ரீதி
யான மனித உரிைமக க்கு காலநிைல
மாற்றம், மாசாக்கம் மற் ம் இயற்ைக
யிலான இழப் என்பன மிகப் ெபரிய
அச்சு த்தல்களாக உள்ளதாக ஐக்கிய
நா கள் மனித உரிைமகள் உயர்ஸ்தானி
கர் மிெசல் பாச்ெசலட் ெதரிவித்தார்.
ேநற்
ன்தினம் திங்கட்கிழைம
ஆரம்பமாகி எதிர்வ ம் ஒக்ேடாபர் 8
ஆம் திகதி வைர இடம்ெப ம் மனித
உரிைமகள் சைபயின் கூட்டத்ெதாடரின்
ஆரம்ப நிகழ்வில் உைரயாற் ைகயில்
அவர் இவ்வா ெதரிவித்தார்.
அண்ைமயில் ேஜர்மனியில் இடம்
ெபற்ற வரலா
காணாத ெவள்ளம்
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விட்ேடாம் என்பைத தற்ேபா
எம்மால்
கூற
டிந் ள்ள " என ேநார்ேவயின்
அ த்த
பிரதமராக
பதவிேயற்க ள்ள
ெஜானாஸ் கார் ஒஸ்ேலா நகரில் ஆதரவா
ளர்கள் மத்தியில் உைரயாற் ைகயில் ெதரி
வித்தார்.
97.5 சதவீத வாக்குகள் எண்ணப்பட்ட
நிைலயில் ெதாழில் கட்சி மற் ம் ஏைனய
நான்கு மத்திய இட
சாரிக் கட்சிகைள
உள்ளடக்கிய எதிர்க்கட்சிக் கூட்டைமப்
169 ஆசனங்கைளக் ெகாண்ட பாரா மன்
றத்தில் 100 ெப ம்பான்ைம ஆசனங்கைள
ெவற்றிெகாள் ம் என எதிர் கூறப்ப கி
ற . இந்தத் ேதர்தலில் ேநார்ேவ மக்கள்
நியாயமான ச கெமான்ைறத் தாம் வி ம்
வதாக ெதளிவான சமிக்ைஞெயான்ைற
ெவளிப்ப த்தி ள்ளதாக 61 வய ெசல்
வந்தரான ெஜானாஸ் கார் ெதரிவித்தார்.
அவர் ச க சமத் வமின்ைமக க்கு எதி
ராக பிரசாரம் ெசய் வந்தி ந்தார்.
இந்நிைலயில் பதவி விலகிச் ெசல்ல
ள்ள பிரதமர் ேசால்ேபர்க் (60 வய )
ெஜானாஸ் கா க்கு வாழ்த் கைளத் ெதரி
வித் ள்ளார்.
ேநார்ேவயான
லம்ெபயர் , ெகாவிட்
-19 ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் மற் ம்

ஐ.நா. மனித உரிைமகள் உயர்ஸ்தானிகர் எச்சரிக்ைக

மற் ம் கலிேபார்னியாவில் கட் ப்
பாட்ைட இழந்
பரவிய காட் த்
தீ என்பன ெதாடர்பில் குறிப்பி ைக
யிேலேய அவர் ேமற்படி க த்ைத
ன்ைவத் ள்ளார். இந்தக் கூட்டத்ெதா
டரில் ஆப்கானிஸ்தான், மியன்மார், எதி

ேயாப்பியா உள்ளடங்கலான நா களில்
இடம்ெபற்ற மனித உரிைம மீறல்க
டன் காலநிைல மாற்றம் ெதாடர்பான
பிரச்சிைனகள் குறித் க் கலந் ைரயாட
எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ள .
இந்தக் ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைம
கள் கூட்டத்ெதாடரில் காலநிைல மாற்
றம் ெதாடர்பில் விேசட
வைர நிய
மித்தல் மற் ம் பா காப்பான சுத்தமான
ஆேராக்கியமான
சுற் ச்சூழ க்கான
திய உரிைமெயான்ைற பிரகடனம் ெசய்
தல் ஆகிய இ தீர்மானங்கைள எ க்க
எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ளதாக ெஜனிவாைவ
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட இராஜதந்திரி
கள் ெதரிவிக்கின்றனர்.
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ேநார்ேவ ெபா த் ேதர்தலில் ெதாழில்
கட்சித் தைலவர் ெஜானாஸ் கார் ஸ்ேடார்
தைலைமயிலான இட சாரி எதிர்க்கட்சிக்
கூட்டைமப்
மாெப ம் ெவற்றி ெபற்
ள்ள .
ேமற்கு ஐேராப்பாவி ள்ள மிகப் ெபரிய
எண்ெணய் உற்பத்தி நாடான ேநார்ேவயின்
எண்ெணய் ெதாழிற் ைறயின் எதிர்காலம்
குறித்த ேகள்வி ேமற்படி ேதர்தலில் ெசல்
வாக்குச் ெச த்தியி ந்தைம குறிப்பிடத்தக்
க .
எதிர்க்கட்சிக் கூட்டைமப்பின் இந்த ெவற்
றியின் லம் 2013 ஆம் ஆண்
தல் அதி
காரத்திலி ந்த பைழைமவாதக் கட்சிையச்
ேசர்ந்த பிரதமர் எர்னா ேசால்ேபர்க்கின்
தைலைமயிலான மத்திய வல சாரி கூட்ட
ைமப் ஆட்சி அதிகாரத்திலி ந் ெவளி
ேயற்றப்ப கிற .
"நாம் காத்தி ந்ேதாம். நாம் நம்பிேனாம்.
நாம் மிக ம் க ைமயாக பணியாற்றி
ேனாம். இ தியில் அதைன அைடந்
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இன்ைறய சிந்தைன
ஈத லிைசபட வாழ்தல் அ வல்ல
திய மில்ைல உயிர்க்கு
(தி க்குறள்)

ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமப் ேபரைவயின் 48 ஆவ
கூட்
டத்ெதாடர் ேநற்
ன்தினம் ெஜனிவாவில் ஆரம்பமான நிைலயில்
தலாவ அமர்விேலேய மனித உரிைம ஆைணயாளர் பச்ெலட்
இலங்ைக ெதாடர்பான வாய் ல அறிக்ைகைய ெவளியிட்டார்.
இதன்ேபா பல க்கிய விடயங்கைள அவர் எ த் ைரத் ள்ளார்.
க்கியமாக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 30 ஆம் திகதியிலி ந் இலங்
ைகயில் திதாக உண பா காப் மற் ம் விைல கட் ப்பாட்
அவசரகால நிைல பிரகடனப்ப த்தப்பட் இ க்கின்ற . இந்த
அவசரகால நிைல விதிகள் மிக ம் பரந் பட்டைவ என்ப டன்
சிவில் ெசயற்பா களில் ேம ம் இரா வத்தினரின் வகிபாகத்ைத
அதி க ரிக்கும் அபாயம் காணப்ப கின்ற . எங்கள் அ வ லகம்
இதைன ெதாடர்ந் மிக உன்னிப்பாக கண்காணிக்கும் என் ஐக்கிய
நா கள் மனித உரிைம ஆைணயாளர் மிச்ெசல் பச்ெலட் குறிப்பிட்
ள்ளார்.
இலங்ைகயின் இந்த ன்ேனற்றங்கள் ெதாடர்பாக ஒ ெந க்
கமான கண்காணிப்ைப ெச த் மா மனித உரிைம ேபரைவ
உ ப் நா க க்கு ேகாரிக்ைக வி க்கின்ேறன். பயங்கரவாத
தைடச்சட்டத்ைத பயன்ப த் வைத நி த் மா நான் ேகாரிக்ைக
வி க்கின்ேறன். அத் டன் இதைன மீளாய் ெசய் ம் ெசயற்பாட்
க்கு ஒ கால அட்டவைணைய நியமித் நடவடிக்ைக எ க்க
ேவண் ம் என் ம் ேகாரிக்ைக வி க்கின்ேறன். பயங்கரவாத தைடச்
சட்டத்தின் கீழ் ஏற்கனேவ ைக ெசய்யப்பட் த த் ைவக்கப்
பட் ள்ளவர்கள் ெதாடர்பாக ஆராய ஒ ஆேலாசைன சைப நியமிக்
கப்பட் இ க்கின்ற . அந்த ெசயற்பா கள் விைரவாக ஒ
டி
க்கும் வர ேவண் ம். அந்த சட்டம் ெதாடர்ச்சியாக பயன்ப த்தப்ப
வ ம் அதன் கீழ் மக்கள் ைக ெசய்யப்ப வ ம் ெதாடர்பாக நான்
மிக ஆழமாக கவனம் ெச த்தி இ க்கின்ேறன் என் ம் ஆைண
யாளர் கூறியி க்கிறார்.
ஆதா ரங்கைள திரட் ம் ெசயற்பா கள் ன்ென க்கப்பட்
வ கின்றன. ஒ லட்சத் 20 ஆயிரம் தனிப்பட்ட ஆதாரங்கள்
ஏற்கனேவ ஐக்கிய நா கள் சைபயிடம் உள்ளன. எனேவ நாங்கள்
ெதாடர்ந்
இந்த வ டத்தில் ேம ம் சாத்தியமான வைகயில்
தகவல்கைள திரட் வதற்கு நடவடிக்ைக எ ப்ேபாம். காணாமல்
ேபாேனார் அ வலகத்தின் ெசயல்பா கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள
கவர ேவண் ம். அவர்கைள தி ப்திப்ப த்த ேவண் ம். அவர்கள்
அதில் நம்பிக்ைக ைவப்பதற்கான சூழல் உ வாக்கப்பட ேவண் ம்.
எனேவ இந்த விடயத்தில் ெவளிப்பைடத்தன்ைம பாதிக்கப்பட்ட
வர்கைள ேநாக்கியதான ெசயற்பா கள், அ கு ைறகள் என்பன
இடம் ெபற ேவண் ம் என் ம் ஆைணயாளர் எ த் ைரத் ள்ளார்.
ேம ம் இலங்ைகயின் தற்ேபாைதய நிைலைம ெதாடர்பாக ம்
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ஐ.நா. மனித உரிைம ஆைணயாளரின்
கரிசைனகள் கவனத்திற்ெகாள்ளப்படேவண் ம்

பல்ேவ விதமான விவகாரங்கள் குறித் ம் தன அவதானிப்ைப, மதிப்பீட்ைட, கரிசைனைய,
ஐ.நா. மனித உரிைம ஆைணயாளர் ெவளிப்ப த்தியி க்கின்றார். அந்த வைகயில் அவரின்
இந்த அறிக்ைக மிக க்கியமாக அைமகின்ற . அதாவ அரசாங்கம் உள்ளக ரீதியில் ெபா ப்
க்கூறல் ெசயற்பாட்ைட ன்ென க்கப் ேபாவதாக ம் அதற்காக காணாமல் ேபாேனார் அ
வலகம், இழப்பீட் அ வலகம், நல்லிணக்கத்ைத ஒ ங்கிைணப்பதற்கான ெசயலகம், ஜனா
திபதி ஆைணக்கு ேபான்றவற்ைற இயங்க ைவப்பதற்கான நடவடிக்ைககள் எ த் ள்ளதா
க ம் அறிவித்தி க்கும் நிைலயில் அ ெதாடர்பாக க த் ெவளியிட் ள்ள மனித உரிைம
ஆைணயாளர் இந்த விடயங்களில் ெசயற்பாட் ரீதியில் யதார்த்தமாக அைமய ேவண் ம்
என் ம் சுட்டிக் காட்டி இ க்கின்றார்.
. இந்தசூழலில் ஐ.நா. மனித உரிைம ஆைணயாளரின் அறிக்ைகைய தமிழ் ேதசியக் கூட்ட
ைமப் ம் வரேவற்றி க்கின்ற . அதாவ இலங்ைக அரசாங்கம் மனித உரிைம ேபரைவேயா
இணங்கி ெசயற்ப ம் என ஜனாதிபதி ெகா த்த வாக்கு திைய ெசயலில்காண ேவண் ம்
என மனித உரிைமகள் ஆைைணயாளர் வலி
த்தி ள்ளைத கவனத்தில் ெகாண் ள்ளதாக
ெதரிவித் ள்ள தமிழ் ேதசிய கூட்டைமப் , ஆைணயாளரின் இலங்ைக சம்பந்தமான வாய் ல
ன்ேனற்ற அறிக்ைகைய வரேவற்பதா ம் குறிப்பிட் ள்ள .
அந்தவைகயில் அரசாங்கம் ஐக்கிய நா கள் சைப டன் இைணந் விைரவாக நல்லிணக்கம்
மற் ம் ெபா ப் க்கூறல் ெசயற்பாட்ைட
ன்ென த் பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதிைய
ெபற் க்ெகா க்க நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என்ப டன் அந்த மக்களின் வாழ்க்ைகயில்
ஒ எதிர்பார்ப்ைப ஏற்ப த் வதற்கு ேவைலத் திட்டங்கைள ேமற்ெகாள்வ மிக ம் அவசிய
மாக இ க்கின்ற . பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நீண்ட காலமாக ெதாடர்ச்சியாக நீதிக்காக காத் க்
ெகாண்டி க்கின்றனர். ஏங்கிக் ெகாண்டி க்கின்றனர். சர்வேதச மட்டத்தில் இந்த விடயம் வலி
த்தப்பட வ கின்ற ேபாதி ம்கூட இ வைர அந்த மக்க க்கான நீதி வழங்கும் ெசயற்
பா கள் ெசயல்வடிவம் ெபறவில்ைல. குறிப்பாக ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைம ேபரைவயில்
இ வைர இலங்ைக ெதாடர்பாக எட்
பிேரரைணகள் நிைறேவற்றப்பட் ள்ளன. எனி ம்
இ வைர எந்த ஒ ெசயல்பா ம் உரிய ைறயில் தி ப்தியைட ம் வைகயில் ன்ென க்
கப்படவில்ைல. 2015 ஆம் ஆண்
தல் 2019 ஆம் ஆண் வைரயான காலப்பகுதியில் ஒ
சாதகமான நிைலைம ேதான் வதாக ேதாற்றமளித்த ேபாதி ம்கூட அ
ைறயாக இடம்ெபற
வில்ைல. எனி ம் அந்த காலப்பகுதியில் ஒ சில ன்ேனற்றங்கள் காணப்பட்டன. குறிப்பாக
குறிப்பிட்டள காணிகேள வி விக்கப்பட்டன. அரசியல் ைகதிகள் விடயத்தில் சில நடவடிக்
ைககள் எ க்கப்பட்டன. மாறாக ேவ எந்த ஒ ெசயல்பா ம் அக்காலப்பகுதியில் இடம்ெபற

yr
ig
ht
s

வறியவர்க்கு ஈதல் ேவண் ம் அதனால் கழ் உண்டாக வாழ
ேவண் ம், அப் கழ் அல்லாமல் உயிர்க்கு ஊதியமான
ேவெறான் ம் இல்ைல.

வில்ைல.
த்தம் டிவைடந் 12 வ டங்கள் கடந் ம் இ வைர நல்லி
ணக்க ெபா ப் க்கூறல் ெசயற்பா
ன்ென க்கப்படவில்ைல.
மாறாக தற்ே பா ஜனா தி பதி ஆைணக்கு ெவான்ைற நிய மித்
ள்ளார். அரசாங்கம் காணாமல் ேபாேனார் அ வலகம் மற் ம்
இழப்பீட் அ வலகம், நல்லிணக்கத்ைத ஒ ங்கிைணப்பதற்கான
ெசயலகம் ஆகியவற்ைற இயங்க ைவப்பதற்கு நடவடிக்ைக எ த்தி
க்கின்ற . ஆனால் இதன் ஊடாக மக்கள் எந்தள
ரம் நம்பிக்ைக
ைவப்பார்கள் என் ஒ ேகள்வி காணப்ப கின்ற . அதனால்தான்
ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமகள் ஆைணயாளர் இந்த காணாமல்
ேபாேனார் அ வலகம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நம்பிக்ைகைய
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என் வலி
த்தியி க்கிறார். அந்தவைகயில் அரசாங்கம் ன்ென க்கும்
உள்ளக ெபா ப் க்கூறல் ெபாறி ைற ம் சர்வேதசத்தின் கண்
காணிப்பில் இடம்ெப வ
க்கியமான என் பாதிக்கப்பட்ட
மக்கள் வி ம் கின்றனர். காரணம் அப்ேபா தான் ச க நீதி நியாயம்
கிைடக்கும் என அந்த மக்கள் க
கின்றனர்.
எனேவ அரசாங்கம் இ ெதாடர்பாக சிந்தித் பார்க்கேவண் ம்.
அ மட் மன்றி அரசாங்கம் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நம்பிக்ைகைய
ெவல்ல ேவண் ம் என்ப டன் அவர்கள் தி ப்தியைட ம் வைக
யி லான ெபா ப் க் கூறல் ெபாறி ைற ைய ம்
ன்ென க்க
ேவண் ம். நாம் ெபா ப் க்கூறல் ெபாறி ைறைய ன்ென க்
கின்ேறாம் என் கூறிவிட் ஏேதா ஒன்ைறச் ெசய்வதற்கு எந்த
ஒ தரப் ம்
ற்பட் வி டக் கூ டா . மாறாக இந்த ெபா ப் க்
கூறல் ெசயற்பாடான தாக்கம் ெச த் வதாக ம் பாதிக்கப்பட்ட
மக்கள் மத்தியில் நம்பிக்ைக ஏற்ப த் வதாக ம் அவர்க க்கு
நீதிைய ம் நிவாரணத்ைத ம் ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதாக ம் திய
வாழ்க்ைக ஒன் ெதாடர்பான எதிர்பார்ப்ைப ஏற்ப த் வதாக ம்
அைமய ேவண் ம். அவற்ைற தவிர்த் ெவ மேன இந்த ெசயற்
பா கைள சர்வேதச ச கத்ைத தி ப்திப்ப த் வதற்காக மட் ம்
ன்ென ப்பதில் எந்தவிதமான அர்த்த ம் கிைடயா என்பைத
ரிந் ெகாள்வ மிக ம் இன்றியைமயாத . எனேவ பாதிக்கப்பட்ட
மக்கள் ெதாடர்ச்சியாக நீதி கிைடக்குமா என்ற ஏக்கத்தில் இ க்கின்
றனர். சர்வேதச ச கம் இதைன வலி த்தி வ கின்ற . சர்வேதச
மனித உரிைம அைமப் கள் இதைன எ த் ைரக்கின்றன. சர்வேதச
நா கள் ெதாடர்ச்சியாக வலி
த்தி வலி
த் கின்றன. ஐக்கிய
நா கள் மனித உரிைமப் ேபரைவ ஒவ்ெவா வ ட ம் இ
ெதாடர்பாக வலி த் கிற .
பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் பிரதிநிதிகள், சிவில் ச க பிரதிநிதிகள்
என பல்ேவ
தரப்பின ம் இ
ெதாடர்பாக வலி
த்தி
வ கின்றனர், ஆனால் இ வைர அந்த மக்க க்கு நீதி
கிைடக்கவில்ைல. எனேவ மற் ெமா மனித உரிைம ேபரைவ
கூட்டத் ெதாட ம் நைடெபற் க்ெகாண்டி க்கின்ற . இனியாவ
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதிைய ெபற் க்ெகா க்க நடவடிக்ைக
எ க்க ேவண் ம். அந்த மக்களின் உற க க்கு என்ன நடந்த
என்ப கண் பிடிக்கப்ப வ அவசியமாகும். அவர்க க்கு நீதி ம்
நிவாரண ம் இழப்பீ ம் நியாய ம் உ தி ெசய்யப்பட ேவண்டிய
அவசியமாகும். ஒ
திய அ கு ைறயில் சகல ம் இைத அ கி
இந்த பிரச்சிைன ெதாடர்பான உண்ைமைய கண் பிடிக்கும் ஒ
ெபாறி ைற ஊடாக தீர்ப்பதற்கு நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம்
என்பைத மீண் ம் மீண் ம் வலி த்திக் கூற வி ம் கிேறாம்.

"மதராஸி மாநிலம்" என்பைத "தமிழ்நா " என ெபயர் மாற்றம்
ெசய் தமிழக வரலாற்றில் நீங்கா இடம் பிடித்த அறிஞர் அண்ணா
ெதாடர்ந் அ த்த ஆண் ெசன்ைன பச்ைச யப்பன்
கல் ரியில் ேசர்ந் பிற்ப த்தப்பட்ேடா க்கான ச ைக
ெபற் "இளங்கைல தமிழ் இலக்கியம்" (B.A.) பயின்றார்.
1930 ஆம் ஆண் இராணி அம்ைமயாைர ைவதீக ைறப்
படி மணந்தார்.அதன் பிறகு B.A. HON. மற் ம் M.A. பட்டம்
ெபற் கல் ரி நாட்களிேலேய சிறந்த ெமாழிெபயர்ப்பாளரா
க ம் தமிழ் மற் ம் ஆங்கில ெமாழிகளில் சிறந்த எ த்தாளரா
க ம் , ேபச்சாளராக ம் திகழ்ந்தேதா பல ற்ேபாக்கு ச க
சீர்தி த்த நாடகங்கைள ம் எ தியேதா அதில் பாத்திரமா
க ம் நடித்தார்.
தமிழ் திைரப்படங்க க்கு கைத, வசனம் எ தி அத டாக
திராவிட சீர்தி த்த க த் க்கைள தன் தலாக மக்கள் மத்
தியில் விைதத்தவர் என்ற ெப ைம அண்ணாைவேய சா ம்.
தமிழில் அ க்கு ெமாழியில் மிக நாகரிகமான ைறயில்
எல்ேலாைர ம் கவ ம் வைகயில் தன கரகரத்த குரல்
வளத் டன் ேபசும் திறன் பைடத்தவர்.இேத ேவைள
இவர் எ திய மிகச் சி றந்த நாவல்க ளான "ேவைலக்காரி"
"ஓர் இர " ேபான்றைவ திைரப்படங்களாக ெவளிவந்தன.
ேம ம் அறிஞர் அண்ணாவிற்கு டி.வி. நாராயணன், ேக.ஆர்.
கி ஷ்ணன்,எஸ்.எஸ்.ராேஜந்திரன், நடிகர் திலகம் சிவாஜி
கேணசன் மற் ம் மக்கள் திலகம் எம்.ஜி.ராமச்சந் திரன்
ஆகிேயார் பக்கபலமாக இ ந்தார்கள்."ெநசவாளர்" கு ம்
பத்தில் பிறந்த அண்ணா ஆரம்பத்தில் பள்ளிக்கூட ஆசிரிய
ராக இ ந் அதன் பிறகு பத்திரிைகயாளராக ம், பத்திரிைக
ஆசிரியராக ம் ெசயல்பட்டார்.1934 ஆம் ஆண் தி ப்

ரில் நைடெபற்ற ெசங்குந்தர் இைளஞர் மாநாட்டில் தல்
ைறயாக ெபரியா டனான சந்திப்பிற்கு பின் ெபரியா டன்
திராவிடக் கழகத்தில் இைணந்
ட நம்பிக்ைகக க்கு
எதிரான பகுத்தறி க த் க்கைள மற் ம் ச க சீர்தி த்த
க த் க்கைள ம் மக்கள் மத்தியில் பரப் வ ெதாடர்பில்
அதிக ஈ பா காட்டினார்.இந் நிைலயில் ெபரியா டன்
ஏற்பட்ட சில க த் ேவ பா கள் காரணமாக 1949 ஆம்
ஆண் ெபரியாைர விட் விலகி திராவிட ன்ேனற்றக்
கழகம் என்ற ெபயரில் இயக்கம் ஒன் றிைன நி வினார்.
ெதாடர்ச்சியாக மக்கள் நலன் மற் ம் உரிைமப் ேபாராட்
டங்கள் என்பன அவைர மக்கள் மத்தியில் சிறந்த தைலவர்
என்ற இடத்திற்கு ெகாண் ெசன்றதால் 1967 ஆம் ஆண்
நைட ெபற்ற ேதர்தலில் அண்ணாத் ைர தைல ைமயில்
ேபாட்டியிட்ட திராவிட ன்ேனற்றக் கழகம் தமிழ்நாட்டில்
தல் ைறயாக ஆட்சிைய அைமத்த .தமிழக அரசியலில்
காங்கிரஸ் இல்லாத திராவிட கட்சிகளில் தல் பங்களிப்பா
ளராக அண்ணாத் ைர விளங்கினார்.இந்தியா குடியரசு ஆன
பிறகு தல் காங்கிரஸ் அல்லாத திராவிடக்கட்சி என்ற ெப
ைம டன் ஆட்சி அைமத்த அறிஞர் அண்ணாத் ைர 1967
ஆம் ஆண் தமிழகத்தின் தலைமச்சர் ஆனார்.
இவர தைலைமயில் அைமந்த அைமச்சரைவ இைள
ஞர்கைள உள்ளடக்கியதாக விளங்கிய . அேதேவைள தமி
ழகத்தில் அ லில் இ ந்த ம்ெமாழிச் சட்டத்திைன தகர்த்
ெதறிந் இ ெமாழிச் சட்டத்திைன ெகாண் வந்தேதா
"மதராஸி மாநிலம்" என அைழக்கப்பட்ட ெசன்ைன மாகா
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எந்த ஒ வாக் கி ய ம்
இந் த
வ ா ர் த் ை த ை ய
ெ க ா ண்
ெ த ா ட ங்
க ா . அந் த வ ா ர் த் ை த
"ஏெனன்றால் ". என்ப
ஒ இைணப் ச் ெசால் என
விளக்கம் தந்தவர் தமிழ்நாட்டின் 6 ஆவ
தலைமச்சராக
பதவி வகித்த எல்ேலாரா ம் பரவலாக அறியப்பட்ட "அறிஞர்
அண்ணா" என்கின்ற காஞ்சி ரம் நடராஜா அண்ணாத் ைர.
பல்லவ நாட்டின் தைல ந கரம் காஞ் சியில் 1909 ஆம்
ஆண் ெசப்ெடம்பர் திங்கள் 15ஆம் திகதி ெநச ெதாழி
லாளியான நடராஜா,பங்கா இைணயின க்கு அண்ணா
பிறந்தார்.ெதாடக்க கல்விைய ம் உயர்கல்விைய ம் காஞ்சி
பச்ைசயப்பா கல் ரியில் கல்வி பயின்ற அண்ணா தன சிற்
றன்ைன இராஜாமணி அம்ைமயார் அவர்களின் பராமரிப்பில்
வளர்ந்தேதா அவர்கேள அண்ணா க்கு சிறந்த வழிகாட்
டியாக ம் , சிறந்த வாழ்க்ைகைய அைமத் க் ெகா த்தவ
மாவார்.
மிக எளிைமயான அண்ணாவின் கு ம்பம் அதீத ெதய்வ
பக்தி ெகாண்ட . ஆலய வழிபாட்டிற்கு கூட்டம் குைறவான
ேகாயில்க க்ேக ெசல்வார்கள்.
அண்ணா தன கு ம்ப சூழ்நிைல காரணமாக பத்தாம்
வகுப் ேதர்விற்கு பிறகு ேம ம் கல்விைய ெதாடர டி
யாமல் காஞ்சி நகராட்சியில் எ த்தாளராக ேசர்ந் ஆ
மாதங்கள் பணியாற்றினார்.
”மானிடராய்ப் பிறப்ப அரி ”ஔைவயார்
த ம் ேதவா அமிர்தம். வாழ்க்ைக ஒ வரப்
பி ர சாதம்,ஒ வாய்ப் . நாம் இவ் லகில்
வாழ,வாழ்ைவ இரசிக்க,பிறவிப்பயைன அ ப
விக்க த ணம் கிைடத் ள்ள ,ஒ
ைறதான்
வாழ்கிேறாம். நாம் வாழ்வில் ஒ குறிக்ேகாைள
அைடய யல ேவண் ம். மனிதப் பிறவியின்
பயைன அைடய உடல்,உள்ளம், அறி
ன்
பிரதான மனிதக் கூ கைள ம் வி த்தி அைடயச்
ெசய்ய ேவண் ம். நாம் நல்லவற்ைறப் ரியா ,
தவ கைள அக்கிரமங்கைள, அநீதிகைள சுட்டிக்
காட்டா வாழ்ேவாேமயானால், நாம் எதற்காக
வாழ்ந்த வர்க ளாேவாம். இன்ைற ய உ லகில்,பல
மாற்றங்கள் சவால்க க் கு கம் ெகா க்க
ேவண் டி ய ேத ைவ க ைள வி ளங்கி,மேனா சக்
தி ைய வ ளர்த் ,ப யன்ப த்த ேவண் ம்.
இழப் க்கள் அழிவல்ல ஆரம்பம் என் உணர
ேவண் ம். தத் வஞானி ெகான் சியஸ் த ம்
விளக்கத்ைதக் குறிப்பி வ ெபா த்தமாகும்.
ெதாைலவில் ேதான் வைத நாம் அவதானிக்
காமல் விட்டால்,ைகக்ெகட்டிய ரத்தில் யரத்
ைதத்தான் காண டி ம்.
நாம் வா ம் ெபா
இ ந்தைத விடவாழ்க்
ைகைய ேமம்பட்டதாக ஆக்கி, நம வ ம் காலப்
பரம்பைரக க்குவிட் ச் ெசல்லாவிட்டால்,நாம்
அரிய பிறப்ைபெபற்றதால் என்ன பயன் என்
றாகிவி ம். எம உடைல விட சிறந்த இயந்தி
ரத்ைத இன் வைர யா ம் வடிைமக்கவில்ைல.
வடிவைமக்க ம்
டியா . சவால்கள் வ ம்
ெபா
நாங்கள் நிைனத்திராத திறைமகள் எங்க
ளிடம் ஒளிந்தி ப்பைதக் காண்கிேறாம்.
வாழ்க்ைக பற்றி,ேபாதி ய வி ளக்க மின்
ைமயால்,தங்களின் ஆற்றல்க ைள வி த் தி
ெசய்யாைமயினால் சில தவறான ெசயல்களில்
பலர்,தவ றா ன ெச யற்பா களில் ஈ பட்
வ கி றார்கள். இவற் ள் தற்ெ கா ைல என்ற
குற்றச்ெசயல்,மன் னிக்க
டி யா த நி யா ய மற்ற
ெகா ர மா ன ெச ய லாகும். ஒ ஆன்மா வின்
ெப மதிையச் ெசாற்களால் விபரிக்க டியா .
மனிதைன மனிதனாக்குபைவ வசதிக ம் உதவி

ணத்ைத தமிழ்நா என ெபயர் மாற்றி வரலாற்றில் நீங்கா
இடம் பிடித்த அண்ணா இரண் வ ட காலம் தன
தல
ைமச்சர் பதவியில் நீடித்தார். ெகாடிய ேநாயான ற் ேநாய்
தாக்கத்திற்குள்ளான அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் 1969 ஆம்
ஆண் ெபப்ரவரி 03 ஆம் திகதி உயிர் றந்தார். தமிழக
வரலாற்றில் மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்த அண்ணா
வின் இ தி மரியாைதயில் மட் ம் சுமார் 150 லட்சம் மக்கள்
கலந் ெகாண்ட கின்னஸ் உலக சாதைனப் த்தகத்தில்
பதி யப்பட் ள்ள .தமி ழ கத்தின் தன் னி க ரற்ற தைல வ ராக
விளங்கிய அண்ணாவின் உடல் ெசன்ைன ெமரினா கடற்
கைரயில் அடக்கம் ெசய்யப்பட்டேதா அங்ேக "அண்ணா
ச க்கம்" என்ற நிைன மண்டப ம் அைமக்கப்பட் ள்ள .
அண்ணா வாழ்ந்த காஞ்சி ரம் இல்லத்திற்கு "ேபரறிஞர்
அண்ணா நிைன வா லயம் " எனப் ெபயர் சூட்டப்பட்
அண்ணா நிைன சின்னமாக ெபயரிடப்பட்டேதா அங்கு
அண்ணாவின் அமர்ந்த நிைலயிலான சிைல ம் அைமக்கப்
பட் ள்ள .ெசன்ைனயில் அைமந் ள்ள அண்ணா ெதாழில்
ட்ப பல்கைலக்கழகத்திற்கு "அண்ணா பல்கைலக்கழகம் "
என ெபயர் சூட்டப்பட்டேதா 2009 ஆம் ஆண் இந்திய
மத்திய அரசு அண்ணா நிைனவாக அவர உ வப்படம்
ெபாறிக்கப்பட்ட 5 பா நாணயத்ைத ெவளியிட்ட .கடந்த
2010 ஆம் ஆண் அண்ணாவின் ற்றாண்
லகம்
ஸ்தாபிக்கப்பட்
அண்ணாவின் அைனத்
ல்க ம்
அண்ணா பற்றிய குறிப் க ம் மக்களின் பயன்பாட் க்கு
ைவக்கப்பட் ள்ளன.தான் ெபற்ற கல்விைய ம் தன் ைடய
அறிவிைன ம் மக்களின் நல்வாழ்விற்காக பயன்ப த்திய
தன்னிகரற்ற தைலவராக மக்கள் மனதில் வாழ்ந் ெசன்ற
அறிஞர் அண்ணா இன் வைர மக்களின் ெசாத்தாகேவ
திகழ்கிறார்.

உலக தற்ெகாைல த ப் வாரம் (10.09.2021–16.09.2021)

க மல்ல, இைட
க ம் ன்பங்க ேம.
நற்பண் கைள,வி மி யங்கைள,நன் கு ப யன்ப
த்தத் தவ பவன் தற்ெகாைலஎன்ற பாதகமா
னெகா ரச் ெசயைலப் ரிகின்றான். இவ க்
கு எவ்வித விேமாசன ம் கிைடயா எல்லாச்
சமயங்க ம், அறெநறிக ம் தற்ெகாைலைய
ஆ த ரிக்க வில்ைல. தற்ெ கா ைல ரி ப வ க் கு
விேமாசனம் கிைடயா . தற்ெகாைல ரிபவ
ைடய ஆவி தாங்ெகாணாத,ெசால்ெலாணாத ய
ரத்ைத அ பவிக்க ேவண்டி ள்ள . பிறப் ஒ
ெகாைட. ஆன்மா பல இதழ்கைளக் ெகாண்ட தாம
ைர”உலகத்தில் உங்க க்கு உபத்திரம் உண் .
ஆனா ம் உ தி ெகாள் ங்கள்” ைபபிள் கூ
கின்ற .தற்ெகாைல ரிபவர் தன ஆற்றைல
அறியாத ேகாைழ,சுயநலவாதி, ட்டாள் அ
பவம் என்ற பாடசாைலயில் ட்டாள்கள் மாத்
திரம் கற் க்ெகாள்வதில்ைல.
ஒ வரின் வாழ்வின் பின் லத்தில் நான் கு
வைகயான இடர் காரணிகள் இ ப்பதாக ஆய்
வா ளர்கள் க
கி றார்கள். ச க வியல்,உயி
ரியல்,உள இயல்,வாழ் வியல் ேபான்ற ப க ரப்
க ளாகும். மனேநாய் சம்பந்த மா ன கு ம்ப
வ ர லா , ம
அ ந் தல்,ேபாைத வஸ்
ஷ் பி ர ே ய ா க ம் , ம ன அ த் த ம் , ஒ க் க ம ற் ற
கற்றல் ைறகள்,ெபௗதீகேதாற்றம்,வல்லைமக்
குைற ,ேநாய் அல்ல ஆவல்,ேபராைசேபான்ற
வற்ைறக் காரணிகளாகக் ெகாள்ளலாம். இளைமப்
ப வத்தில் உள்ளவர்களின் மன அ த்தம் நன்கு
கவனிக்கப்படேவண் ம்.
ேம ம்,தனி ைம நிைல, உற ,கல்வி
சம்பந்தமான அ த்தம் அல்ல கவைல, வீணான
ம ன க் கு ழ ப் ப ம் , வி ர க் தி , கு ம் ப தி ட் ட மி ட ல்
பற்றிய அறி ேபாதாைம, மற்றவர்களின் எதிர்
பார்ப் க்கள்,ஒப் பி தல்,குைற கூ தல்,குைற
கா தல்,வீண்பழிசுமத்தல்,ெபற்ேறாரின் தகரா

கள்,வாழக்ைக ைற,பிரி ,விவாகரத் ,அக்க
ைறயின்ைம,சீதனக் ெகா ைமகள்,ஒத்தவய க்
கு வினரால்,( ( Peer Group)) ஏற்ப த்தப்
ப ம் அ த்தம்,குைறவான வசதிகள்,குைறவான
வ மானம் ேபான்றைவ ச க இயல் காரணிகள்
எனலாம்.
இளைமப் ப வத்தில் உள்ள வர்கள் தம
உ ணர் க ைள எண்ணங்கைள,மன ெவ ச்
சி கைள,அபிப் பி ரா யங்கைளப் பகிர்வ தற் கு
நண்பர்கள் ேதைவப்ப கின்றனர். உளஇயல்
நி ணர்கள் பற்றாக்குைறயாகஉள்ளனர். ஒ வ
குப்பில் 40–50 வைரமாணவர்கள் இ ப்பதால்
ஆசி ரி யர்களின் ”தனி நபர் கவ னிப் ” கு ைற
வா க உண் . ஐந்தாம் தரப் ல ைமப்ப ரிசில்
பரீட்ைசயில் சிறந்த ள்ளிகைளப் ெபற்ற சிலர்
க.ெபா.த. உயர்தர வகுப் களில் சித்தியைடயாத
நிைல ண் . இதற்கு ெபா த்தமான ஆய் கள்
ேதைவ. விைள யாட்
நி கழ்ச் சி களில் எல்
ேலா ம் பங்குெப ம் வாய்ப் குைறவாக உண் .
மாணவர்கள் படிக்கும் பாடசாைலகளில் எப்படி
ைம தா னத்ைத ப யன்ப த்த டி ம். ரி சன்
வகுப் பிற் கு ெசல்வ தா ம் ேபாக் கு வ ரத் வ ச
திகள் குைறவாக இ ப்பதா ம் பிரச்சிைனகள்
உண் . இைளஞர்கைள பல் ைறகளி ம் வல்
நர் ஆக்குதல்,பண் ைடேயார் ஆக்குதல் ச
கத்தின் ெபா ப்பாகும்.
உபநிடதம் கூ வைத ம் ேகட்கேவண் ம்.
”இ ட்டிலி ந் ெவளிச்சத் க்குவா ங்கள்
எ ந்தி க,விழிப் டன் இ ந்தி க”
எனேவ நல்லசிந்தைன ேவண் ம். வாழ்ைவ
உயர்த்தேவண் ம். சிந்தைன வாழ்வின் அத்தி
பாரம். வாழ்ேவ சிந்தைனயால் ஆக்கப்பட்ட .
நாம் எைதச் ெசய்வதாக இ ந்தா ம் விைளைவ
தல் எதிர்பார்க்க ேவண் ம். காரணம் என்ற
க விையப் பயன்ப த்த ேவண் ம். தாகூர்

த ம் விளக்கத்ைத க வ னத்தில் ெகாள்வ
நன் . ”ஒ வன் தன்ைன அறிய ம், இப் பிர
பஞ்சத் க்குள்ள அவ ைடய உறைவஅறிய ம்
கட ளால் அ ப்பப்பட்ட க வி காரணமாகும்”
அன் ெந றி ைய ம றக்காமல்,உண்ைமயின்
மகி ைம ைய வி ளங் கினால் ன்பம் குைற வ
ைட ம். அன் சிலகுைறகைள ம் அறி சில
பிைழகைள ம் ெபா ட்ப த் வதில்ைல.
தற்ெகாைல ரிதல், ரிய எத்தனித்தல் உலக
நா களில் அதிகரித் வ வதால் உலகத் தற்
ெகாைலத் த ப் வாரம் ஒவ்ெவா வ ட ம்
ெசம்ெடம்பர் மாதத்தில் 10ஆம் திகதி ெதாடக்கம்
16ஆம் திக தி வ ைர அ ஷ்டிக்கப்பட்
வ கிற .குறிப்பாக வளர் கநா களில் அதி
கரித் வ கின்ற . தம வ ங்காலம் பற்றிய
ஏக்கம்,ச கத்தில் தம நிைலப்பா ,ேபாதிய
விளக்கமின்ைம ஆதரவின்ைம, பாலிய ேநாக்
கங்கள் பழக்க வ ழக்கங்கள் ேபான்ற வற்ைறக்
வடேகாைவ .க. இராசரத்தினம்.
(ஓய் நிைலஅதிபர்)
குறிப்பிடலாம். பாலிய ேநாக்கங்கள் மனிதசிந்
தைனைய டக்கி திைசமாறிய பறைவகளாக
இயங்கச் ெசய்ய டி ம். பாலியல் வாழ்வின்
க் கி ய அம்ச மா க ம் க தப்ப கின்ற .
ஆனால் இவ் வி டயம் பற் றி நாம் ேபசு வ
குைற . உளவியல் நி ணர் ெறாலிம் இவ்
விடயம் பற்றி விபரமாக எ தி ள்ளார். நரம்
மண்ட ல ேநாயின் பிர தா ன ஆ தா ர மா ன வி
டயம் என ம் குறிப் பிட் ள்ளார். என ேவ
நல்ல ஆற்றல்க ைள ேமற்ெ காண்
ம னைத,
குறிப்பாக வாலிபர்களின் மனைதப்பயன்படக்
கூடி ய ைறயில் வி த் தி ெசய்ய ேவண் ம்.
”காலத்தில் குற்றமில்ைல.மக்கள் மேனாநிைல
யில்தான் குற்றம்”என நாடக ஆசிரியர் ேசக்ஸ்

ெதாகுப் .

ைரசாமி ராஜரட்ணம்
ெசயலாளர்
ெசங்குந்தர் ன்ேனற்ற சைப.

பியர் கூறி ள்ளார்.வி ம் பி ய ப டி வா ழ டி ய
வில்ைல என் வ த்தப்படாமல் வி ம்பியபடி
பய ைடய நல்வாழ்ைவ அைமத் க் ெகாள்ள
பழகேவண் ம். தன்னால் கிரகிக்கக்கூடியவற்
ைற ஒ வர் உள்வாங்க ேவண் ம். நம் ன்
ேதான் ம் எதிர்மைறயான உணர் கள் அல்ல
எண்ணங்கள் ஒ தீயசக்தியாகி,நமக்குவ ம் நன்
ைமகைளத் த க்க ம்,நமக்கு தீைமகைள ஏற்ப
த்த ம் வாய்ப் ள்ள .
த்த பிரான் கூறி ய க த்
ெபா த்த மா க
அைமகிற . ”சகித்தல் என்ப ஒ க்கத் ைற
யி ம்,கல்வித் ைறயி ம் (Discipliens) மிக்ககடி
னமானைவ. நன்றாகச் சகிப்பவேன ெவற்றிைய
அைடய டி ம்” மனிதர்கள் ெதய்வீகக் குணங்க
ைள உைடயவர்கள் என்பைத விளங்கேவண் ம்.
கடல் அைலகள் சிறிதாக இ ந்தா ம்,அைவக
ட லி னி லி ந் ேவ பட்ட ைவ யல்ல. கடலின்
ஒ பகுதிேய அ ேபாலேவ, நாம் மனிதர்கள்
ஆயி ம் ெதய்வ ெசா பங்கேள. கட லில்
ைலேயல் அைல மில்ைல.
”தற்ெகாைல”என்ற அரக்ைன ண்ேடா
அழிக்கலாம் என்பைத மனதிற்ெகாண்
தற்ெகாைலகைளக் குைறப்பதற்கு,அரசாங்க ம்
ச க ம் பகீரதப் பிரயத்தனத்ைத,ேம ம்
ே ம ம்
அ க் க ை ற ட ம் , அன் ட ம்
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். இ காலத்தின் கட்டாய
ேதைவயாகும்.

ெபான் ெமாழி
தன்னலம் சிறி ம் இல்லாமல்,
நிைறந்த அன் டன் பழகுபவர்கேள
இப்ேபா உலகத்திற்குத்
ேதைவப்ப கிறார்கள்.
–சுவாமி விேவகானந்தர்

(ெதாடர்ச்சி)
ெபா ப் க்கூறல், நல்லிணக்கம் மற் ம் மனித உரிைம
கைள ன்ேனற் வதற்கு ஐ.நா. கட்டைமப்ைப ஆதரிக்காத
அரசின் டி க்கு ஐேராப்பிய ஒன்றியம் கவைல ெவளி
யி கின்ற என்
ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் ெஜனிவா
க்கான பிரதிநிதி குறிப்பிட்டார். இேதேவைள ேநற்ைறய
ெபா விவாதத்தில் கலந் ெகாண் உைரயாற்றிய ெதன்
ெகாரியா மற் ம் ஜப்பான் ஆகிய நா களின் பிரதிநிதிகள்
இலங்ைக ன்ென க்கும் நல்லிணக்க மற் ம் ெபா ப் க்
கூறல் ெசயல்பா கள் ெதாடர்பான யற்சிக க்கும் பாராட்
ைட ம் மதிப்ைப ம் ெவளியி வதாக அறிவித்தனர்.
ஐேராப்பிய ஒன்றியம்
ெஜனிவா மனித உரிைமப் ேபரைவ ேநற்ைறய விவாதத்தில்
ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதி ெதாடர்ந் உைரயாற்
ைகயில், இலங்ைக குறித்த 46/1 பிேரரைணக்கு அைமவாக
இலங்ைகயான ெதாடர்ந் நல்லிணக்கம் மற் ம் ெபா ப்
க் கூ ற க்கான ெசயற்பாட்ைட
ன்ென க்க ேவண் ம்.
ெபா ப் க்கூறல், நல்லிணக்கம் மற் ம் மனித உரிைமகைள
ன்ேனற் வதற்கு ஐ.நா. கட்டைமப்ைப ஆதரிக்காத அரசின்
டி க்கு ஐேராப்பிய ஒன்றியம் கவைல ெவளியி கின்ற .
காணாமல்ேபாேனார் அ வலகம் மற் ம் இழப்பீட்
அ வலகம், இலங்ைக ஜனநாயக நி வனங்கைள சுயாதீ
னப்ப த் வதற்கான உ திப்பாட்ைட இலங்ைக அரசாங்கம்
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம். பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்ைத
தி த் மா நாம் ெதாடர்ச்சியாக வலி த் கின்ேறாம். சர்
வேதச தரத்திற்கு அைமவாக மனித உரிைம தரங்க க்கு உட்
பட் ம் திய சட்டத்ைத ெகாண் வர ேவண் ம் என் நாம்
ேகாரிக்ைக வி க்கின்ேறாம்.
ேம ம் வ ப்ப த்தப்பட்ட சிவில் ச க ெசயற்பா கள்,
சுயாதீன ஊடக ெசயற்பா கள் என்பன ஜனநாயகத் க்கு
மிக ம் க்கியத் வம் மிக்கைவ என்பைத நாம் சுட்டிக்
காட்ட வி ம் கிேறாம். ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமப்
ேபரைவ டன் இலங்ைக அரசாங்கம் ஈ பாட் டன் ெசயல்
பட் 46/1என்ற பிேரரைணக்கு அைமவாக நடவடிக்ைக
எ க்க ேவண் ம் என் ம் நாம் வலி த் கிேறாம்.
ஜப்பான்
ெஜனிவா மனித உரிைமப் ேபரைவயில் ேநற் நைட
ெபற்ற இந்த விவாதத்தில் இலங்ைக ெதாடர்பில் உைரயாற்
றிய ஜப்பான் நாட்டின் ெஜனிவா க்கான
வர் குறிப்பி
ைகயில், இலங்ைகயின் நல்லிணக்கம் மற் ம் மனித உரிைம
விட யங்களில் காட்டப்ப கின்ற
ன்ேனற்றம் ெதாடர்
பாக நாம் எம மதிப்ைப ெவளியி கின்ேறாம். இலங்ைக
அர சாங்கம் பல்ேவ விட யங்கைள ேமற்ெ காள் கின்ற

பச்ெலட்டின்...

ெதாற்றாளர்...

பயங்கரவாத...

@
C

(ெதாடர்ச்சி)
ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமகள் ேபரைவயின் 48ஆவ
கூட்டத்ெ தாடர் ேநற்
ன் தினம் ஆரம் பிக்கப்பட்ட
நிைலயில் இலங்ைகயின் நல்லிணக்கம், ெபா ப் க்கூறல்
மற் ம் மனித உரி ைம கைள ேமம்ப த் ம் விட யங்கள்
ெதாடர்பிலான தீர்மானமான ஐக்கிய நா கள் மனித உரி
ைமகள் ேபரைவயின் 4/1 என்ற பிேரரைண லம் நிைற
ேவற்றப்பட்ட . அதற்க ைமய இலங்ைக அர சாங்கத்தின்
ன்ேனற்ற நகர் கள் குறித்த வாய் ல ன்ேனற்ற அறிக்
ைகயிைன மனித உரிைமகள் ஆைணயாளர் மிச்சல் பச்ெலட்
ேநற்
ன்தினம் ன்ைவத்தி ந்தார்.
இந்த அறிக்ைக குறித் தமிழ் அரசியல் தைலைமகளின்
நிைலப்பா குறித் க த் ெதரிவிக்கும் ேபாேத அவர்கள்
இதைன கூறினர்.
தமிழ் ேதசிய கூட்டைமப்பின் தைலவர் ஆர்.சம்பந்தன்
இ குறித் கூ ைகயில், இலங்ைக அரைச சர்வேதச கண்
காணிப் ெபாறிக்குள் சிக்கைவத் க் க ம் அ த்தங்கைளக்
ெகா த் ள்ள ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமகள் ஆைணயா
ளரின் வாய் ல அறிக்ைகையத் தமிழ்த் ேதசிய கூட்டைமப்
வரேவற்கின்ற . இ தி த்தத்தில் இடம்ெபற்ற ேபார்க்
குற்றங்க க்கான ெபா ப் க்கூறல் கடப்பாட்டில் இ ந்
இலங்ைக அரசு ஒ ேபா ம் தப்ப டியா .எனேவ ஐக்கிய
நா கள் மனித உரிைமகள் ேபரைவயின் தீர்மானத்தின்
பரிந் ைர க ைள ம், ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள்
ஆைணயாளர் மிச்ெசல் பச்ெலட் அம்ைமயாரின் ேகாரிக்ைக
கைள ம் இலங்ைக அரசாங்கம் நிைறேவற்றியாக ேவண் ம்.
ெபாய்யான வாக்கு திகைள வழங்கி ஐ.நா.ைவ ம் சர்வ
ேதச ச கத்ைத ம் ஏமாற்றலாம் என இலங்ைக அரசாங்கம்
இனி ம் நிைனக்கக்கூடா என ம் சம்பந்தன் ெதரிவித்தார்.
இந்நிைலயில் இலங்ைக அரசாங்கம் மனித உரிைம ேபரைவ
ேயா இணங்கிச் ெசயற்ப ம் என ஜனாதிபதி ெகா த்த
வாக்கு திைய ெசயலில் காண ேவண் ம் என ம் மனித
உரிைம உயர்ஸ்தானிகர் வலி த்தி ள்ளைத கவனத்தில்
ெகாண் ள்ளதாக ம், ெஜனிவா மனித உரிைமகள் ேபர
ைவயில் ெவளியிடப்பட்ட மனித உரிைம உயர்ஸ்தானிகரின்
இலங்ைக சம்பந்தமான வாய் ல ன்ேனற்ற அறிக்ைகைய
தமிழ் ேதசிய கூட்டைமப் வரேவற்கிற என ம் ேநற்
ன்தினம் கூட்டைமப்பின் நிைலப்பாட்ைட அதன் ஊடகப்
ேபச்சாள ம் பாரா மன்ற உ ப்பின மான எம்.ஏ.சுமந்திரன்
ெதரிவித்தி ந்தார்.
தமிழ் ேதசிய மக்கள் ன்னணியின் தைலவ ம் பாரா
மன்ற உ ப்பின மான கேஜந்திரகுமார் ெபான்னம்பலம் இ
குறித் கூ ைகயில்,
ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமகள் ேபரைவயின் 46/1 பிேர
ரைணக்கு அைமவாக தற்ேபா ெஜனிவாவில் மனித உரி
ைமகள் ேபர ைவயின்
ஆைண யாளர் இலங்ைக
கு றி த் த
வ ா ய் ல
அ றி க் ை க ெ ய ான் ை ற
வி த் ள்ளார். இதில்
இலங்ைகயின் ெசயற்
பா கள் குறித் சுட்
டிக்காட்டப்பட் ள்ள .
ஆ ன ா ல் அ த டன்
இந் த
ந க ர் க ள்
டிந் வி டக் கூ டா .
ெபா ப் க்கூறல் விட
யத்ைத சர்வேதச த்த
குற்ற வியல் நீதி மன்
றத் க்குக் ெகாண்
ெ ச ல் ல ே வ ண் ம் .
அல்ல
ஒ
தீர்ப்
பாயம் இதற்காக உ
வாக்கப்பட ேவண் ம்.
அ தன்
லமாக
மட் ேம எம பிரச்சி
ைனக க்குத் தீர்ைவக்
க ா ண டி ம்
என்
பேத எம நிைலப்பா
டாகும். இலங்ைக யின்
ெசயற்பா கள் குறித்
கவைலப்பட் க்ெகாண்
டி ப்ப தாக அறிக்ைக
ெ வ ளி யி வ த ா ல்
எ ம் நைடெபற் வி
டப்ேபாவதில்ைல.
அ ே த ே ப ா ல்
இலங்ைக ஜனா தி பதி
ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ
இலங்ைகயில் ன்ென
ப்பதாக கூ ம் வாக்
கு தி க க்கு அைமய
இந்த சர்வ ேதச விசா
ர ைண கைள உள்ளக
ெ ப ா றி ை ற க் கு ள்
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பற்ற நிதிக்ெகாள்ைக மற் ம் நாட் மக்க க்குப் பதிலாக
தம நம்பிக்ைகக்குரியவர்க க்கும் ெந ங்கியவர்க க்கும்
ஒத் ைழப் க்கைள வழங்கும் வித மாக ெசயற்பட்
வந் ள்ளைமயிைன அவதானிக்க டிகின்ற . ஆர்ெஜன்
டீனா, ஹங்ேகரி, சிம்பாப்ேவ ேபான்ற நா கைள இதற்கு
உதாரணமாகக் குறிப்பிடலாம். இந்த நா களில் ெபா
ளாதாரம் பாரியளவில் வீழ்ச்சியைடந் ள்ளேதா அதிக
பணவீக்கத்ைத ம் சந்தித் மிகுந்த ெபா ளாதார ெந க்
கடிக்குள்ளாகியி க்கின்ற . அந்த நா களில் இடம்ெப
கின்ற அேத விடயங்கள் தற்ேபா எம நாட்டி ம் இடம்
ெப வேதா மத்திய வங்கி குறித்த நம்பிக்ைக
ைம
யாக வீழ்ச்சியைடந்தி க்கிற .
இந்த நாட்டின் மத்திய வங்கி ஆ நராக நியமிக்கப்ப
டவி க்கின்ற அஜித் நிவாட் கப்ரால் ஒ றம் ெபா ஜன
ன்னணியின் பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்பேதா அேத
அரசாங்கத்தின் நிதி இராஜாங்க அைமச்சராகப் பதவி வகித்
தவராவார். மத்திய வங்கி ஆ நைர நியமிப்ப ெதாடர்
பான சர்வேதச தரப்ப த்த க்கு அைமவாக ேநாக்குைகயில்
அவைர இப்பதவிக்கு நியமிக்கக்கூடா என்பதற்கு இதைன
க்கிய காரணமாகக் குறிப்பிட டி ம்.
எம நாடான கடைன மீளச்ெச த் கின்ற ேபாராட்
டத்தில் சிக்கித்திணறிக்ெகாண்டி க்கும் நிைலயில், ம றம்
பாரிய ெபா ளாதார ெந க்கடிக்கும் அந்நியச்ெசலாவணி
பற்றாக்குைறக்கும் கங்ெகா த்தி க்கின்ற . இவ்வாறா
னெதா சூழ்நிைலயில் அஜித் நிவாட் கப்ராைல மத்திய
வங்கியின் ஆ நராகப் பிேரரித் அவைர நியமிக்கின்ற
ேபா சர்வேதச ச கத்திற்கு எம நா குறித் ம் எம
நாட்டின் ெபா ளாதாரம் குறித் ம் குழப்பம் ஏற்ப வேதா
நம்பிக்ைகயின்ைம வ வைடவதற்கும் வழிவகுக்கும் என்
குறிப்பிட் ள்ளார்.
பட்டவர்கைள விசாரைணகளின்றித் த த் ைவப்பதற்கான
அதிகாரத்ைதப் பயங்கரவாதத்தைடச்சட்டம் வழங்குகின்ற
என் ம் அப்பதிவில் சர்வேதச மன்னிப் ச்சைப சுட்டிக்காட்
டியி க்கின்ற .
'ெப ம ள வாேனார், குறிப்பாக சி பான்ைம யின ச
கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் குற்றச்சாட் க்கேளா அல்ல ேபாதிய
ஆதா ரங்கேளா இல்லாமல் ெவகு காலம் த த் ைவக்கப்
பட் ள்ளனர். ேம ம் பலர் தம வழக்கு விசாரைணகள்
எப்ேபா ஆரம்பமாகும் என் காத்தி க்கின்றார்கள்' என் ம்
மன்னிப் ச்சைப விசனம் ெவளியிட் ள்ள .
இந் நி ைலயில் இலங்ைக அர சாங்கம் பயங்க ர வா தத்த
ைடச்சட்டத்தின் பிரேயாகத்ைத உடனடியாக இைடநி த்
வ டன் அச்சட்டத்ைத உடனடியாக மீளாய்விற்குட்ப த்த
ேவண் ம் என்
விட்டர் பதிவில் வலி த்தி ள்ள
மன்னிப் ச் சைப, 'பயங்கர வாதத்தைடச்சட்டத்தின் கீழ்
த த் ைவக் கப்பட் ள்ளவர்கள் ெதாடர்பில் மீளாய்
ெசய்வ டன் அவர்களில் குற்றச்சாட் க்கள் எைவ மின்றித்
த த் ைவக்கப்பட் ள்ளவர்கைள உடனடியாக வி தைல
ெசய்வதற்கு நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம்' என் ம்
ேகாரிக்ைக வி த் ள்ள .
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என்பைத நாங்கள் ரிந் ெகாள்கின்ேறாம்.
க்கியமாக
(ெதாடர்ச்சி)
தற்ேபா இலங்ைகயில் விசாரைண ஆைணக்கு ஒன்
நா தற்ேபா
கங்ெகா த்தி க்கும் ெபா ளாதார
நிய மிக்கப்பட் இ க் கின்ற . அந்த ஆைணக் கு வின்
ெந க்கடி ேம ம் தீவி ர ம ைட வ தற் குேம வழி வ குக்கும்
விசா ரைண நட வ டிக்ைககள்
ன்ென க் கின்றன. அேத
என் எதிர்க்கட்சித்தைலவர் சஜித் பிேரமதாச சுட்டிக்காட்
ேபான் இழப்பீ வழங்குவதற்கான நடவடிக்ைககள் எ க்
டி ள்ளார்.
கப்பட்டி க்கின்றன. எனேவ இந்த விடயத்தில் இலங்ைகயா
மத்திய வங்கியின் ஆ நராக அஜித் நிவாட் கப்ரால் நிய
ன சர்வேதச ச கத்தின் ஆதரைவ ெபற் க்ெகாள்வதற்காக
மிக்கப்பட் ள்ளைமக்கு அதி ப்தி ெதரிவிக்கும் வைகயில்
ெதாடர்ச்சியாக ெசயற்பா கைள ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்
ெவளியிட் ள்ள அறிக்ைகயிேலேய எதிர்க்கட்சித்தைலவர்
என் நாங்கள் இங்கு குறிப்பி கின்ேறாம் என்றார்.
ேமற்கண்டவா குறிப்பிட் ள்ளார்.
ெதன்ெகாரியா
அவ்வறிக்ைகயில் அவர் ேம ம் கூறியி ப்பதாவ :
இேதேவைள ேநற்ைறய விவாதத்தில் கலந் ெகாண்
நிதிக்ெகாள்ைகைய சரியான ைறயில் நைட ைறப்ப
உைரயாற்றிய ெதன்ெகாரியாவின் ெஜனிவா க்கான
வர்
த் வேத மத்திய வங்கியின் பிரதான ெசயற்பாடாகும்.
இலங்ைக ெதாடர்பில் பல
க் கி ய மான விட யங்கைள
வங்கி கட்டைமப்ைப ஒ ங்குப த் கின்ற மற் ம் ெமாத்த
ெவளிப்ப த்தினார். இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் தற்ேபா
நிதிச் ெசயற்பாட்டின் கட்டைமப்ைப ஒ ங்கைமக்கின்ற
ைதய சூழலில் ேமற்ெகாள்ளப்ப கின்ற யற்சிக க்கு நாம்
ெபா ப் மத்திய வங்கிக்ேக காணப்ப கின்ற . அரச நிதி
எம பாராட்ைட ெதரிவிப்ப டன் மனித உரிைமைய ம்
ெதாடர்பில் தீர்மானங்கைள எ க்க ேவண்டிய மத்திய வங்
ெபா ப் க் கூ ற ைல ம் உ திப்ப த்த ேமற்ெகாள் ம்
கிேயயாகும். இவற்ைற அரசியல் தைலயீ களின்றி ேமற்
நடவடிக்ைககைள வரேவற்கின்ேறாம்.
ெகாள்ளேவண் ம். சுயாதீனமாக ெசயற்ப கின்ற மத்திய
இலங்ைக அரசாங்கமான ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமப்
வங்கிகள் நாட் மக்க க்கு சிறந்த ெபா ளாதார கட்ட
ேபரைவயின் ெபாறி ைற டன் மிக ம் ெந க்கமாக
ைமப்ைப உ வாக்கிக்ெகா த்தி ப்பைத உலக நா களின்
ெசயற்ப ம் என் நாங்கள் எதிர்பார்ப்ப டன் இலங்ைக
ெசயற்பா களிலி ந் அறிந் ெகாள்ளலாம்.
நல்லிணக்கம் மற் ம் நிைலமா கால நீதி ெதாடர்பில்
இலங்ைக மத்திய வங்கியின் நம்பகத்தன்ைமக்குப் பங்கம்
ெதாடர்ந் ெசயல்ப ம் என் ம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம் என்
ஏற்ப ம் வைகயில் இ ண்ட வர லாற் ப் பதி கைள
ெதன்ெகாரிய
வர் குறிப்பிட்டார்.
ெகாண்ட ஒ வைர ஆ நராக நியமிக்க அரசாங்கம் ேமற்
ெகாண்டி க்கும் ெசயற்பாடான இந்தச் சந்தர்ப்பதில் சர்வ
(ெதாடர்ச்சி)
ேதச தலீட்டாளர்களின் நம்பிக்ைக வீழ்ச்சியைடவதற்ேக
எண்ணிக்ைகயில் கணிசமானள வீழ்ச்சி பதிவாகி ள்ள
வழிவகுக்கும்.
ேபாதி ம் ெகாவிட் அபாய நிைல ைம யி லி ந் நா
வரலாற் ரீதியாக ஒப் ேநாக்கு ேநாக்குகின்றேபா சர்
இன் ம் மீளவில்ைல என் ம த் வ சங்கங்கள் எச்சரித்
வேதச நா கள் சிலவற்றின் மத்திய வங்கிகளின் ெபா ப்
ள்ளன.
இந்நிைலயில் ேநற்ைறய தினம் மாைல வைர 1628 ெதாற்
றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டனர். அதற்கைமய இ வைரயில்
(ெதாடர்ச்சி)
4,90110 ெகாவிட் ெதாற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட் ள்ளனர்.
எைவ மின்றித் த த் ைவக்கப்பட் ள்ளவர்கைள உடன
இவ்வா இனங்கா ணப்பட்ட ெதாற்றா ளர்களில் 4,15649
டியாக வி தைல ெசய்வதற்கு இலங்ைக அரசாங்கம் நடவ
ெதாற்றாளர்கள் குணமைடந் ள்ளேதா , 63030 ெதாற்றா
டிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என் சர்வேதச மன்னிப் ச்சைப
ளர்கள் ெதாடர்ந் ம் சிகிச்ைச ெபற் வ கின்றனர்.
வலி த்தி ள்ள . பயங்கரவாதத்தைடச்சட்டத்ைத உடன
இந் நி ைலயில் ேநற்
ெசவ்வாய் கி ழைம சுகா தார
டியாக மீளாய்விற்கு உட்ப த்த ேவண் ம் என் சர்வேதச
ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் உ திப்ப த்தப்பட்ட
மன்னிப் ச்சைப, மனித உரிைமகள் கண்காணிப்பகம், ஐக்கிய
136 மரணங்க டன் ெமாத்த ெகாவிட் மரணங்களின் எண்
நா கள் சைப உள்ளிட்ட பல்ேவ சர்வேதசக் கட்டைமப் க்
ணிக்ைக 11576 ஆக உயர்வைடந் ள்ள . ேநற் உ திப்ப
களினா ம் ெதாடர்ச்சியாக வலி த்தப்பட் வ கின்ற .
த்தப்பட்ட மரணங்களில் 76 ஆண்க ம், 60 ெபண்க ம்
இவ்வாறானெதா சூழ்நிைலயில் இ குறித் சர்வேதச
உள்ளடங்குகின்றனர். இவர்களில் 106 ேபர் 60 வய க்கு
மன்னிப் ச்சைபயின் உத்திேயாக ர்வ விட்டர் பக்கத்தில்
ேமற்பட்ேடாராவர்.
ெசய்யப்பட்டி க்கும் பதிவிேலேய ேமற்கண்டவா குறிப்பி
டப்பட்
ள்ள . அ மாத்திரமன்றி பயங்கரவாதத்தைடச்சட்
டக்கிவி ம் சூழ்ச்சிகள் இடம்ெப கின்றதாயின் அதைன
டத்
தினால்
பாதிக்கப்பட்ட கு ம்பெமான்றின் கைத ம் இ
எம்மால் ஒ ேபா ம் ஏற் க்ெகாள்ள டியா . ஆவணங்கள்,
நிமிட காெணாளி வடிவில் பகிரப்பட் ள்ள .
சாட்சியங்கள் ேசகரிப்பைதப் ெபா த்தவைரயில் அ சர்வ
பயங்க ர வா தத்த ைடச்சட்டத்தின் கீழ் தம அன் பிற் கு ரி
ேதச விசாரைணக்குப் பயன்ப த்தப்ப வதாக இ ந்தால்
ய
வர்கள்
நீண்ட கா ல மாகத் த த் ைவக்கப்பட் டி ப்பதன்
அதைன நாம் வரேவற்கலாம். ஆனால், இந்தத் தகவல்கள்
கார
ண
மாக,
பல கு ம்பங்கள் ெப ம் ன்பத்திற்கு கங்
ஒ கலப் நீதிப்ெபாறி ைறயின் ேதைவக க்காகப் பயன்
ெகா த் வ கின்றனர். சந்ேதகத்தின்ேபரில் ைக ெசய்யப்
ப த்தப்பட்டால் அதைன எம்மால் ஏற் க்ெகாள்ள டி
யா . இப்ேபா வைரயில் தமிழ் மக்களின் தீர் , ெபா ப்
க்கூறல் விடயங்கள் ம ங்கடிக்கப்பட தமிழ் ேதசிய கூட்ட
ைமப்ேப
ப்ெபா ப்பாகும். இந்த நிைலைமக க்கான
ெபா ப்ைப தமிழ் ேதசிய கூட்டைமப்ேப ஏற் க்ெகாள்ள
ேவண் ம் என ம் அவர் கூறினார்.
தமிழ் மக்கள் ேதசிய கூட்டணியின் தைலவர் பாரா மன்ற
உ ப்பினர் சி.வி. விக்கிேனஸ்வரன் இ குறித் க த்
ெதரிவிக்ைகயில், ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமகள் ஆைண
யாளர் ேபரைவயில் ெவளியிட் ள்ள வாய் ல அறிக்ைகயில்
தமிழர்களின் பிரதான விடயங்கள் பல வி பட் ள்ளதா
கேவ நான் க கின்ேறன். குறிப்பாக எம மக்களின் காணி
அபகரிப் விடயங்கைள ம், இரா வம் ைகப்பற்றி ள்ள
எம மக்களின் ர்வீக நிலங்கைள வி விக்க ேவண் ம்
என்ற விடயங்கைள அவர் சுட்டிக்காட்டவில்ைல. எனி ம்
நாம் அவ க்கு இந்த காரணிகைள உள்ளடக்கிய கடிதங்
கைள அ ப்பியி ந்ேதாம். ஒ ேவைள நாம்
ைமயான
தர கைள சுட்டிக்காட்டி அவ க்கு கடிதம் எ தாத கார
ணத்தினால் இைவ வி பட்டி க்குேமா என ம் நிைனக்
கின்ேறன். ஆகேவ அ த்த மார்ச் மாத கூட்டத்ெதாட க்கு
ன்னர் இந்த தர கைள
ைமயாக ெபற் க்ெகாண்
அவ க்கு
ைமயான கடிதம் ஒன்றிைன அ ப்ப எதிர்
பார்க்கின்ேறாம்.
எனி ம் நாட்டின் பிரதான விடயங்கள் குறித் அவர் சுட்
டிக்காட்டி ள்ளார். மக்கைள அச்சு த் ம்,ேவ பார்க்கும்,
பின்ெ தா ட ம் ெசயற்பா கள் நி த்தப்பட ேவண் ம்,
அரச தைலைமயில் இடம்ெப ம் இந்த நடவடிக்ைககள்
ைகவிடப்பட ேவண் ம் என்ப குறித் ம், நல்லிணக்கம்
மற் ம் ெபா ப் க்கூறல் விடயங்கைள
ன்ென க்க
ேவண் ம் என்ப ம், பயங்கரவாத தைடச்சட்டத்ைத
வ விழக்க ெசய்ய ேவண்டியதன் அவசியம் குறித் ம்
அவர் சுட்டிக்காட்டி ள்ளார். கடந்த காலங்களில் தாம்
பிேரரைணயில் இ ந் ெவளிேய வதாக கூறிக்ெகாண்டி ந்த
அரசாங்கம் பின்னர் ெபா ப் க்கூறல் விடயத்தில்
இைணந் ெசயற்ப ேவாம் என கூறிய விடயங்கைள அவர்
வரேவற் ள்ளார். அேதேபால் சாட்சியங்கைள ேசகரிக்கும்
ேவைலத்திட்டம் குறித் ம் அவர் சுட்டிக்காட்டி ள்ளார்.
ஆகேவ இந்த விடயங்கள் நல்லெதா
ன்ேனற்றகரமான
விடயமாகேவ நாம் க கின்ேறாம் என்றார்.
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தЛſЖேகЛகாத இ.ெதா.கா. ˙னாХ

ெகாட்டகைலயில் 46 ெகாேரானா மரணங்கள்:
842 ெதாற்றாளர் அைடயாளம்

கு ம்பக் கட் ப்பா ெசய் ள்ளைத நி பிக்க டி மா? -Ǽரேதச சைபН தைலவУ ராஜமa ǼரசாОН ெதǿ˙РΧ

மாணவர்களின் கல்வி
( மஸ்ெகலியா நி பர் )
ெகாட்டகைல பிரேதச சைப நிர்வாக ந ட வ டி க் ை க க ை ள
எல்ைலக்குள் இ வைர 46 ெகாேரானா க த்திற் ெகாண்
( மஸ்ெகலியா நடந்தி ந்தால், அன்ைறய அரசாங்கத்தில் வழங்கி ள்ள . இதில் மைலயக இைளஞர் மர ணங்கள் சம்ப வித் ள்ள தா க ம், 842 அவர்க க்கு த ப்
சி
ஏ ற் ற வ தி ம்
அங்கம் வகித்த இ.ெதா.கா. எதிர்த் க் குரல் களின் ேவைல வாய்ப் க்கு
ன் ரிைம ெதாற்றா ளர்கள் இனங்கா ணப்பட் ள்ள தா
நி பர் )
நாம்
கவனம்
ெச த்த ேவண்டிய நிைலயில்
க
ம்
பிர
ேதச
சைபத்
தைலவர்
ராஜ
மணி
ெகா
க்காமல்
ஏன்
ெமௗனம்
சாதித்
தி
ந்
வழங்கப்ப
ம்
என்
இ.ெதா.கா.
கூறி
ள்
ந ல் ல ா ட் சி
அ ர ச ா ங் க த் தி ல் த ? மஹிந்த அரசாங்கத்தில் அைமச்சராக ள . சுமார் 30 ஆண் க க்கும் ேமலாக பிரசாந்த் ெசவ்வாய்க்கிழைம இடம்ெபற்ற இ க்கின்ேறாம். மைலயகத்தில் ெகாேரானா
மற் ம் ெடல்டா ைவரஸ் பரவல் அதி க
ஜனா தி பதி ைமத் இ ந்த மகிந்தா னந்த அ த்க மேக நாவ கால்நைட அபிவி த்திக்கான அைமச்ைச மாதாந்த அமர்வின் ேபா ெதரிவித்தார்.
ரிப்பதற்கான காரணம் ெப ம்பாலாேனார்
அவர்
ெதாடர்ந்
க
த்
ெதரி
விக்
தி ரி பால சிறி ேச லப்பிட்டிய நக க்கு அண்ைமயில் உள்ள தன்வசம் ைவத்தி ந்த இ.ெதா.கா. எத்தைன
கக்கவசம் அணிவதில் அலட்சியம் காட்
ைகயில்,
இம்
ல்
பிட்
டிய
ேதயிைலத்
ேதாட்டத்தில்
மைல
யக
இைளஞர்,
வ
தி
க
க்கு
ேவைல
ன டன் ெந க்
வதாகும் என சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி
எம பிரேதச சைப ஊடாக கடந்த பல
என்பைத
கமாக
இ ந் த 100 ஏக்கர் காணிைய சுவீகரித் ெப ம் வாய்ப்ைப ஏற்ப த் தி யி ந்த
க டன் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட கலந் ைரயா
மாதங்க ளாக ெகாேரானா விழிப் ணர்
இ . ெ த ா . க ா . வின் பான்ைம மக்க க்கு பிரித் க் ெகா த்தி கூற டி மா?
வ
கின்
டலின் ேபா ெதரிவித் ள்ளார்கள். எனேவ,
திட்டம்
ன்ென
க்கப்பட்
ந்தார். அப்ேபா அைமச்சராக இ ந்த
அத்ே தா , பாற்பண்ைண அைமக்கும்
தைலவர்
த்
ற
.
உ
ப்
பி
னர்கள்
அைன
வ
ம்
மிகுந்த
கக்கவசம் அணிதல் மற் ம் சுகா தார
ஆ
கன்
ெதாண்டமான்
எந்த
வித
மான
ேபா
நவீன
ெதாழில்
ட்ப
வச
தி
கேள
சிவ லிங்கம் பிர தி ய ைமச்ச ராக இ ந்தார்.
அவதானத் ட ம், அக்க ைற ட ம் வழி ைற கைளப் பின்பற் தல் ெதாடர்
அேநகமாக பயன்ப த்தக் கூடிய வாய்ப்
அன் காணி அபகரிப் மற் ம் கு ம்பக் எதிர்ப்ைப ம் ெதரிவித்தி க்கவில்ைல.
கவனம் ெச த்தி வ கின்றார்கள். ெகாவிட் பாக மீண் ம் மீண் ம் மக்க க்கு ெதளி
ேம ம் நல்லாட்சி அர சாங்கத்தில் 52 இ க்கின்ற .
கட் ப்பா ேமற்ெகாள்ளப்பட்டி ந்தால்,
19
த ப் சி ஏற் ம் நட வ டிக்ைக ேமற் ப த்த ேவண்டி ள்ள .
மனித வளம் குைறவாகேவ பயன்ப த்
அர சாங்கத்தில் பங்கு ெகாண் டி ந்த ஆயிரம் ேப க்கு கு ம்பக் கட் ப்பா
ெகாள்ளப்பட்ட
ேபா , ேபாகாவத்ைத, வட்ட
ேம ம் ெகாட்ட கைல நகர சைபயின்
ெசய்வ
ெதன்றால்
மக்களின்
ஒப்
தல்
இல்
தப்ப
ம்.
அதில்
எத்தைன
வீதம்
மைல
யக
இ.ெதா.கா. ஏன் வாய் திறக்காமல் ெமௗனம்
ெகாைட, பாமஸ்டன் ஆகிய கிராமேசவகர் ஊடாக ெபா
மக்களின் நலன் க தி 5
சாதித் வந்த என ெதாழிலாளர் ேதசிய லா ம ம், ெதாழிற் சங்கங்களின் அ ச இைள ஞர்க குக் கிைடக்கும் என்
பிரி களில் உள்ள மக்க க்கு கிைடக்காமல் இலட்ச பா ெசலவில் 50 ஆயிரம்
கக்
சங்கத்தின் உப தைலவ ம், மத்திய மாகாண ரைண இல்லாம ம் ெசய்தி க்க டியா . எதிர்பார்க்க டி ம்? ெதாடர்ந் ம் எம
இ
ந்த
.
இ
சம்பந்த
மாக
இரா
ஜாங்க
கவ
சங்கைளக்
ெகாள்வ
ன
ெசய்
ஒவ்ெ
வா
அநீதி இைழக்கப்பட் டி க் கு மக்கைள மா ேமய்ப்பதற்குத் தான் பயன்
சைப ன்னாள் உ ப்பின மான எம். ராம் அவ்வா
அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்டமான், பாரா
உ ப்பின க்கும் 2500 கக் கவசங்கள் வீதம்
மாயின் அர சாங்கத்தில் அங்கம் வகித்த ப த்த ேவண் மா?
ேகள்வி எ ப்பி ள்ளார்.
வட்டவைள ம ண்ட்ஜீன் ேதாட்டக் காணி மன்ற உ ப்பினர் எம். ராேமஸ்வரன் ஆகி விநிேயாகம் ெசய் மக்க க்கு வழங்குவ
இ ெதாடர்பாக அவர் வி த் ள்ள இ.ெதா.கா. ஏன் தட்டிக் ேகட் டி க்கக்
கூடா . அவ்வா கு ம்பக் கட் ப்பா
இரத்தினக்கல் அகழ் க்காக ஏலம் விடப் ேயாரின் கவனத் க்குக் ெகாண் வந்தி ந் தற்கு சகல உ ப்பினர்க ம் ஏகமனதாக ஒத்
அறிக்ைகயில்,
ப ட ள்ள . இதில் ேதாட்ட மக்க க்கு தைதத் ெதாடர்ந் அங் குள்ள மக்க க்கு ைழப் வழங்கி ள்ளார்கள். ெவகு விைரவில்
கடந்த அர சாங்கத்தில் 52 ஆயிரம் ெசய் ள்ளைத இ.ெதா.கா. வினால் நி
கக் கவசங்கள் ெபற் க் ெகா க்கப்ப ம்.
பிக்க
டி
மா?
வாய்ப்
கிைடக்குமா? அம்பக வ த ப் சி வழங்கப்பட் ள்ள . அதற்காக
ேப க்கு கு ம்பக் கட் ப்பா ெசய்யப்
அத்ேதா , இ.ெதா.கா. ெபா ச் ெசய
இன்ைறய அரசாங்கம் கண்டி மற் ம் வட் அபிவி த்திக் கு
தைலவராக உள்ள இ வ க்கும் நன்றிைய ெதரிவித் க் ெகாள்
பட் ள்ள தா க ம், காணி பகிர்ந்த ளிக்கப்
லாள ம் ேதாட்ட உட்கட்டைமப் மற் ம்
பட்டதாக ம் இ.ெதா.கா. நிதிச் ெசயலாளர் ட வைள பகு தி களில் ஆயிரக் கணக்கான ராேமஸ்வரன் எம்.பி. எ த்த நடவடிக்ைக கிேறன்.
எம சைபக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ச தாய அபிவி த்தி இராஜாங்க அைமச்ச
எம். ராேமஸ்வரன் எம்.பி. குற்றம் சுமத் ஏக்கர் ேதயிைலக் காணி களில் பாற்பண் என்ன? ஆ ங்கட்சி உ ப்பினர்க க்கு
இ
வைர 41,016 ேப க்கு த ப் சி ஏற்றப்பட்
மான ஜீவன் ெதாண்டமானின் நிதி ஒ க்
ைணைய
ஊக்
கு
விக்கும்
வைகயில்
தனி
யா
இதில்
பங்கு
உண்
என்ப
ெதளிவாக
தி ள்ளார். இ
உண்ைமக்கு றம்பான
ள்ள . இ இங்குள்ள சனத் ெதாைகயில் கீட்டில் பாரா மன்ற உ ப்பினர் எம். ராேமஸ்
க்கு வழங்க அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் விளங்குகிற என் ெதரிவித் ள்ளார்.
விடயம் ஆகும். அவ்வா
அநி யாயம்
65% ஆகும். இன் ம் 18 வய க்கு ேமற் வரன் வழி காட்டலில் எம பிர ேத சத்தில்
பட்ே டா க்கும் 30 வாழ்வா தாரம் பாதிக்கப்பட்ேடார், ைகப்
வய க்கு ேமற்பட் படக் கைல ஞர்கள், ஊடகத்
ைறயினர்,
ேடா க்கும் 35% த ப் அன்றாடம் ெதாழில் ெசய்ேவார் என 500
சி ஏற்றப்ப ட ள் க்கும் ேமற்பட்ட கு ம்பங்க க்கு உலர்
ள .
இ வ ர் க ளி ல் உண ப் ெபாதிகள் வழங்கப்பட் ள்ளன.
(இறக்குவாைன நி பர்)
ஆவணங்கைள சமர்ப்பித் இலங்ைக இரா வ ைவத்தியசாைலயின் லம்
ெ ப ம் ப ா ல ா ே ன ா ர் எனேவ, ெகாேரானா பரவலில் இ ந்
ெ வ ளி ந ா ட் க் கு ெ ச ல் ப வ ர் க க் கு ெபற் ெகாள்ள டி ம் என்றார்.
ேதாட்ட மக்கள் என் நம்ைம ம் ச கத்ைத ம் பா காத் க்
அ ர ச ா ங் க த் தின்
ஊடாக
ேதைவயான
இதன்ேபா க த் ெதரிவித்த ேககாைல மாவட்ட பிரேதச சுகாதார
ப ம்
கு றி ப் பி ட த் ெகாள்ள ஒவ்ெவா வ ம் திடசங்கற்பம் ண
த ப் சிகைள இரா வ ைவத்தியசாைலயின் பணிப்பாளர் சமில விேஜேகான், ேககாைல மாவட்டத்தில் ெகாேரானா
தக்க . இ
தவிர, ேவண்டிய அவசியமாகும் என்றார்.
லம் ெபற் க்ெகாள்ள
டி ம் என்
ெதாற்றாளர்கள் மற் ம் ெகாேரானா மரணங்களின் எண்ணிக்ைக ஓரள
சப்ரக வ மாகாண ஆ நர் டிக்கிரி குைறவைடந் வ வதாக ெதரிவித்தார். ேமற்படி கூட்டத்தில் இராஜாங்க
ெகாப்ேபக வ ெதரிவித்தார்.
அைமச்சர்களான கனக ேஹரத், தாரக்க பாலசூரிய, ேககாைல மாவட்ட
ேககாைல மாவட்ட ெகாேரானா த ப்
பாரா மன்ற உ ப்பினர் ராஜிகா விக்ரமசிங்க, ேககாைல மாவட்ட ெசயலாளர்
(இறக்குவாைன நி பர்)
கு
கூட்டம் ேநற்
ன்தினம் நிகழ்நிைல மஹிந்த எஸ்.வீரசூரிய உட்பட சுகாதார அதிகாரிகள் மற் ம் அரச அதிகாரிகள்
ேககாைல நகர சைபயின் உப நகர பிதா
ஊடாக இடம்ெபற்றேபாேத அவர் இவ்வா
ஆகிேயார் கலந் ெகாண்டனர்.
லலித் ஜயஷாந்த ெகாேரானா ைவரஸ்
ெதரிவித்தார்.
ெதாற்றால் உயிரிழந் ள்ளார்.
மாகாண ஆ நர் ெதாடர்ந்
க த்
கடந்த சில நாட்களாக ெகாேரானா
ெதரிவிக்ைகயில்,
ெதாற்றினால் ைவத்தியசாைலயில் சிகிச்ைச
ெதாழில் மற் ம் ேவ நடவடிக்ைகக க்கு பிற நா க க்கு ெசல்வதற்காக
ெபற் வந்த இவர் சிகிச்ைச பலனின்றி
தற்ேபா
பல்ேவ
த ப் சிகள் பரிந் ைரக்கப்பட் ள்ள டன்,
ேநற்
ன்தினம் உயிரிழந்தார்.
ெவளிநா க க்கு ெசல்பவர்க க்கு ேதைவயான த ப் சிகைள உரிய
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ெவளிநாட் க்கு ெசல்பவர்கள் த ப் சிகைள இரா வ ைவத்தியசாைலயில் ெபற் க்ெகாள்ள டி ம்

ேககாைல நகர சைபயின் உப நகர பிதா ெகாேரானா க்கு பலி

த்திஜீவிகைளப் பயன்ப த்தத் ெதரியாத அரசாங்கத்தால் நாட்ைடக்கட்டிெய ப்ப டியா
சுகளாக மாறி ள்ளன என்
ன்னாள் பாரா
மன்ற உ ப்பினர் ஞா.ஸ்ரீேநசன் ெதரிவித்தார்.
நாட்டின் மனித வளங்கைள அரசாங்கம் ைற
யாகப் பயன்ப த் கிறதா என வினவியேபாேத
ேமற்கண்டவா ெதரிவித்தார்.
அவர் ேம ம் கூ ைகயில்,
மனித வளங்கைள இன, மத, ெமாழி, வர்க்க,

@
C

( க வாஞ்சிக்குடி நி பர் )
நாட்டி ள்ள வளங்களில் உயி ள்ள பகுத்த
றி ள்ள வளமாக இ ப்ப மனித வளமாகும்.
மனித வளத்தில் த்திஜீவிகள், நி ணர்கள், ல
ைமயாளர்கள் காணப்ப கிறார்கள். இவ்வாறான
வளங்கைள இனங்கண்
ைறயாகப் பயன்ப
த் கின்ற நா கள் அபிவி த்தி கண் வல்லர
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குல, பால், நிற பிரேதச
ரீதியாகப் பிரித் ஒ க்
கு கின்ற ஒ க் கு கின்ற
அ ர ச ா ங் க ங் க ள ா ல்
நாட்ைட அபிவி த்தி
ெ ச ய் ய
டி ய ா .
அவ்வா றான நா கள்
ெதாடர்ந் ம் அபி வி
த்தி குன்றிய நா களாகேவ காணப்ப கின்
றன.
அபி வி த் தி ய ைடந்த நா கள் தம உள்
நாட் ப் த்திஜீவிகைள மட் மல்லாமல் பிற
நாட் ப் த்திஜீவிக க்கும் நிைறவான ச ைக
கைள வழங்கித் தம நாட்டின் பிரைஜகளாகக்
குடி ரிைம அளித் த் தம நா கைள அபிவி
த்தி ெசய் ள்ளன.
இன் அெம ரிக்காவின் நாசா விண்ெவளி
ஆராய்ச்சி நிைலயத்தில் திறைம ள்ள ெவளி
நாட் ப் த்திஜீவிகள் பணியாற் கின்றார்கள்.
அங்கு இலங்ைகத் தமிழர்க ம் பணியாற் கி
றார்கள். ஜனாதிபதியின் மகன் கூட பணியாற்
வதாக அறிய டிகிற . இன் அெமரிக்காவின்
உப ஜனாதிபதியாக இந்தியாைவச் ேசர்ந்த கமலா

ஹாரீஸ் ெதரிவாகி ள்ளார்.
ஒ காலத்தில் அெமரிக்காவில் அடிைமகளாக
இ ந்த க ப் இனத்தவர்கள் நாட்டின் ஜனா
திபதியாக ம் ெதரி ெசய்யப்படக்கூடிய ஒ
நிைலைம ம் காணப்பட்ட . அதற்கு உதாரண
மாக பராக் ஓபாமாைவக் குறிப்பிடலாம். அங்கு
ஆற்றல், திறைமக்ேக ன் ரிைம ண் .
அபி வி த் தி ய ைடந்த நா கள் ல ைமப்ப
ரிசில் என்ற தந்திேராபாயத்தின் லமாக திற
ைமசாலிகைள, வல் னர்கைள பிறநா களில்
இ ந் தத்தம நா க க்கு வடித்ெத க்கின்
றன. அபிவி த்தி குன்றிய நா கள் இன மத
குல நிற ேபதங்களால் த்திஜீவிகைள ஓரங்
கட் கின்றன. அப்ப டி யான த் தி ஜீ வி கைள
இனவாத மதவாதங்களால் கலவரங்கைள உ
வாக்கி அழித் ம் வி கின்றனர். மட்டக்களப்
வாகைரையச் ேசர்ந்த டாக்டர் ேஜார்ஜ் கப்பிரியல்
அெமரிக்க ஜனாதிபதியின் ஜனாதிபதி ஆைணக்
கு வில் நியமனம் ெபற் ள்ளார். இேதேபான்
எத்தைன கப்பிரியல்கள் நம நாட்டில் இழக்
கப்பட்டி ப்பார்கள், காணாமலாக்கப்பட்டி ப்
பார்கள் என்பைத ஆ ம் தரப் கள் சிந்திக்க
ேவண் ம். த்தத்தின் ேபா எத்தைனெயத்
தைன த்திஜீவிகள் உயிர் அச்சு த்தலால் நம
நாட்ைட விட் ஓடியி ப்பார்கள், இழக்கப்பட்
டி ப்பார்கள்.

எம நாட்டின் த்திஜீவிகைள இழப்பெதன்
ப நாட்டின் அபிவி த்திக்கு ஒ சாபக்ேக
டாகும். த்திஜீவி அறிவியலாளரான ைனவர்
ரவீந் தி ரநாத் கிழக்குப் பல்க ைலக்க ழ கத்தின்
உப ேவந்தராக இ ந் நல்ல வல்ல கல்விப்ப
ணிகைள ஆற்றியி ந்தார். அவர் கடத்தப்பட்
காணாமலாக்கப்பட்டார். அேத ேபால் ெபா
ளியல் ைற சிேரஷ்ட விரி ைரயாளர் தம்ைபயா
சுட் க்ெகால்லப்பட்டார். ஆற்ற ள்ள ஊடகவி
யலாளர்கள் ெகால்லப்பட்டார்கள்.
இவ்வா
எத்த ைனேயா
த் தி ஜீ வி கைள
நம நா இழந் விட்ட . இதனால் நம
நாட் க்குக் கிைடத்த தண்டைன மீள டியாத
பாரிய கடன் சுைமயில் சிக்கியி ப்பதாகும்.
ஒவ்ெவா இலங்ைகக் குடிமகன் தைலயி ம்
ஏழைர இலட்சம் பாய் கடன் ெதாைகைய
அரசாங்கம் ஏற்றி ள்ள . எனேவ
டத்தன
அடிப்பைடவாதம் எ ம் பிற்ேபாக்குவாதத்தில்
இ ந்
வி பட்
சகல மக்கைள ம்
சமத் வமாக மதிக்கும் ற்ேபாக்குவாதத் க்கு
ஆட்சியாளர்கள் ன்ேனற ேவண் ம் என்றார்.

கல் ைனப் பிராந்தியத்தில் ெடங்கு அபாயம்; கட் ப்பாட் நடவடிக்ைக தீவிரம்

(அம்பாைற நி பா்)
கல் ைனப் பிராந்திய சுகாதார ேசைவகள்
பணிப்பாளர் பிரி க்குட்பட்ட பிரேதசங்களில்
ஜன வரி மாதம் ெதாடக்கம் இ வைர 217
ெடங்கு ேநாயாளர்கள் இனங்காணப்பட் ள்ள
தாக கல் ைனப் பிராந்திய சுகாதார ேசைவகள்
பணிப்பாளர் ஜீ. சுகுணன் ெதரிவித்தார்.
அவர் இவ்விடயம் ெதாடர்பாக ேம ம் ெதரி
விக்ைகயில், அம்பாைற மாவட்டத்தில் தற்ேபா
ப வ மைழ ஆரம்பித் ள்ள . இதனால் ெடங்கு
ளம் பரவக் கூடிய அபாய ம் ஏற்பட் ள்
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ள . ெடங்கு ேநாயாளர்கள் அண்ைமக்காலமாக
இனங்கா ணப்பட் வ கின்றனர்.ெகாேரானா
ெதாற் தாக்கத்தி ம் கல் ைனப் பிரேதசத்தில்
ஒ ங்கிைணந்த சுகாதார ேமம்பாட் அபிவி
த்தி ேவைலத் திட்டத்தின் ஊடாக சுகாதார
ைவத் தி ய தி காரி பிரி கள் ேதா ம் ெடங்கு
ஒழிப் ேவைலத் திட்டங்கள் ன்ென க்கப்
பட் வ கின்றன.ெபா ச் சுகாதார பரிேசாத
கர்கள், ெபாலிஸார் மற் ம் சிவில் பா காப்

தனிைமப்ப த்தல் ஊரடங்கு சட்டத்ைத
மீறியவர்க க்கு அன்ரிஜன் பரிேசாதைன
ஐவΪЖΜ ெதாФΫ உΫ ெயПźறாУ மЛΡ.Ξகாதார ைவН ய அ காǿ źǿΞதП

(பட்டி ப் ,மண் ர் நி பர்கள்)
மட்டக்களப் சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி
பிரிவில் தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்குச் சட்
டத்ைத மீறியவர்கள் அன்ரிஜன் பரிேசாதைனக்
குட்ப த்தப்பட்ட ேபா
ஐவர் ெகாேரானா
ெதாற்றாளர்களாக அைடயாளம் காணப்பட்ட
தாக மட்டக்களப் சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி
ேக.கிரி சுதன் ெதரி வித்தார். மட்டக்க ளப்
மாவட்டத்தில் தனிைமப்ப த்தல் ஊரடங்குச்
சட்டத்ைத மீ ேவாைர கண்டறி ம் ேசாதைன
நட வ டிக்ைககள் ெதாடர்ச் சி யாக
ன்ென க்
கப்பட் வ கின்றன.இந்நிைலயில் மட்டக்க
ளப் சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி கிரிசுதனின்
ஆேலாசைனக்கு அைமவாக ேகாட்ைட ைன
ெபா சுகாதார பரிேசாதகர் ரி.மி ன்ராஜ் தைல

ைமயிலான கு வினர் மட்டக்களப் ெபாலிஸா
டன் இைணந் ேநற்
ன்தினம் ஊரடங்குச்
சட்டத்ைத மீ ேவாைர கண்டறி ம் ேசாதைன
நடவடிக்ைககைள ன்ென த்தனர்.
இதன்ேபா மட்டக்களப் நகர் பகுதி, ைக
யிரத நிைலய வீதி, பார் வீதி மற் ம் கூளாவடி
ேபான்ற பகுதிகளில் அநாவசியமாக நடமாடித்தி
ரிந்தவர்கள் உள்ளிட்ட 70 க்கும் ேமற்பட்ேடார்
ைக ெசய்யப்பட்
ெபாலி ஸா ரினால் பஸ்
களில் ஏற்றிச் ெசல்லப்பட்
பார் வீதியில்
ைவத் அன்ரிஜன் பரிேசாதைனக்குட்ப த்தப்
பட்டனர். இதன்ேபா
5ேபர் ெகாேரானா
ெதாற்றாளர்களாக இனங்காணப்பட்டதாக
ேகாட்ைட ைன ெபா ச்சுகாதார பரிேசாதகர்
ரி.மி ன்ராஜ் ெதரிவித்தார்.

கு வினர், ெடங்கு ஒழிப் ெசயலணி, ச க
மட்டத் தைலவர்கள் ஆகிேயார் வீ வீடாகச்
ெசன் ெடங்கு ேநாய் ெதாடர்பாக மக்க க்கு
விழிப் ட்ட ள்ளனர்.
வீ க க்கு வ ம் ெடங்கு ஒழிப் கு வி
ன க்கு ெபா மக்கள் ஒத் ைழப் வழங்க
ேவண் ம். இந் நி ைலயில் ெடங்கு
ளம்
கைளக் கட் ப்ப த் ம் ேநாக்கில் ஒவ்ெவா
சுகாதார ைவத்தியதிகாரி பிரி கள் ேதா ம் கிண
களில் மீன் குஞ்சுகள் இடப்பட் வ கின்றன.
அட்டா ைளச்ேசைன, நிந்த ர், காைர தீ
ஆகிய சுகாதார ைவத்தியதிகாரி பிரி கள் ெடங்கு
ேநாய் பரவக் கூடிய இடங்களாக அைடயாளம்
காணப்பட் ள்ளன.ெடங்கு ளம் பர வதற்கு
ஏ வான ெவற் க்கா ணி கைள ைவத் தி ப்ப
வர்கள் இரண் வார காலத் க்குள் ப் ர
ெசய்ய ேவண் ம். தவ ம் பட்சத்தில் சட்டநட
வடிக்ைக எ க்கப்ப ம்.
ெபா மக்கள் விழிப் டன் ெசயல்பட் வீ
களில் ேதங்கி ள்ள குப்ைபகள், நீர் தங்கி ள்ள
இடங்கள் ேபான்ற வற்ைற அகற்றி ெடங்கு
ளம் கள் ெப கு வ தற்கு இடம் ெகா க்
காத வைகயில் ப் ரவாக தம இடங்கைள
ைவத் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
கல் ைனப் பிராந்திய சுகாதார ேசைவகள்
பணிப்பாளர் பிரி க்குட்பட்ட பிரேதசங்களில்
ெடங்கு ளம் பரவக் கூடிய இடங்கைள
ை வ த் தி ப் ப வ ர் க க் ெ க தி ர ா க
ச ட் ட
ந ட டி வ க் ை க எ க் க ப் ப ட ள் ள த ா க ம்
ெதரிவித்தார்.
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ெவளிக்கள...
ன்ென க்கப்பட் வ
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ம ற் ம்
ஏைனய
ஆ க் க ர் வ ம ா ன
ேநாக்கங்க க்காக வளங்கள் ேதைவப்ப ம்
நிைலயில், அவற்ைற இம் யற்சிகளில்
ெசலவி வ அநாவசியமானதாகும்.
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் காரணமாகத்
தற்ேபா
ஏற்பட்டி க்கும் அ த்தங்கள்
மற் ம் சவால்களின் கீழ் ெபா மக்களின்
வாழ்க்ைகக்குத் ேதைவயான அத்தியாவசியப்
ெபா ட்களின் தைடயற்ற விநிேயாகத்ைத
உ திெசய்வைத அரசாங்கத்தின் அடிப்ப
ைடக் கடைமயாகக் க
கின்ேறாம்.
நாம் சவால்க க்கு
கங்ெகா த்தி
ப்பைத ஏற் க்ெகாள்வதில் ெவளிப்ப
ை ட த் தன் ை ம ை ய ப் ே ப
கின் ே ற ா ம் .
எனேவ ெபா ப்பான ம் ஜனநாயகத்தன்ைம
வாய்ந்த மான அரசாங்கம் என்றவைகயில்
ெபா ப் க்கூறல், நல்லிணக்கம், மனித
உரிைமகள், சமாதானம் மற் ம் நிைலயான
அபிவி த்தி ெதாடர்பான பிரச்சிைனகளில்
உ தியான
ன்ேனற்றத்ைத அைடந்
ெகாள்வதற்கு அர்ப்பணிப் டன் ெசயலாற்
ேவாம் என் ம் குறிப்பிட்டார்.

அத டாக நாம் எம மக்களின் நலைன
ன் னி த்தி நாட்டில் சமா தானம், பா
காப் மற் ம் ஸ்திரத்தன்ைமைய மீட்ெட த்
ள்ேளாம். எம ஜனநாயக மர கைள நாம்
உ தியாக ேபணிவந்தி க்கின்ேறாம். கடந்த
2019 ஆம் ஆண்டில் இடம்ெபற்ற ஜனாதி
பதித் ேதர்தல் மற் ம் 2020 ஆம் ஆண்டில்
இடம்ெபற்ற ெபா த்ேதர்தல் என்பன அதி
களவிலான வாக்காளர்களின் பங்ேகற் டன்
நடத்தப்பட்டன. அேதேபான் இய மா
னவைர விைரவாக மாகாண சைபத்ேதர்தல்
கைள நடத் வதி ம் அரசாங்கம் அக்கைற
ெகாண்டி க்கின்ற .
'காயங்கைள ஆற் தல்' என்ற அடிப்ப
ைடயிேலேய நாம் ேபா க்குப் பின்னரான
மீட்சி நடவடிக்ைககைள ன்ென த் வ
கின்ேறாம். அந்தவைகயில் தீவிரமான பயங்
கரவாத நடவடிக்ைககளில் ஈ பட்டதாகக்
குற்றஞ்சாட்டப்பட் டி ந்த வி த ைலப்
லிகள் இயக்கத்தின் உ ப்பினர்கள் 16 ேபர்
அண்ைமயில் ஜனா தி ப தியின் ெபா மன்
னிப் பின்கீழ் வி த ைல ெசய்யப்பட்டனர்.
அேதேவைள ேபா க்குப் பின்னரான கண்
ணிெவடி அகற்றல், னர் நிர்மாணம் மற் ம்
மீள் கு டி ேயற்றத் திட்டங்களின் ெவற் றி யா
ன , ேதசிய நல்லிணக்கத் க்கு ெப ம் பங்
களிப்ைப வழங்கி ள்ள .
ேம ம் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் கார
ணமாக ஏற்பட்டி க்கும் பாரிய ெந க்கடி
க க்கு மத்தியி ம் நல்லிணக்கத்ைத ன்
நி த் திய உள்நாட் ப்ெ பா றி ைற களின்
ஊடாக ன்ேனற்றகரமான நடவடிக்ைககள்
ேமற்ெ காள்ளப்பட் டி க் கின்றன. குறிப்
பாக காணாமல்ேபாேனார் பற்றிய அ வ
லகம் அத டன் ெதாடர் ைடய ஏைனய
கட்ட ைமப் க்க டன் இைணந் காணா
மல்ே பா ேனாரின் பட் டி யைலத் தயா ரித் தி
க்கின்ற . அேதேபான் இவ்வ டத்தில்
இழப்பீட் க்கான அ வலகத்தினால் 3775
இழப்பீட் க்ேகாரிக்ைககள் இ திப்ப த்தப்
பட் ள்ளன. ேதசிய ஒற் ைம மற் ம் நல்
லிணக்கத் க்கான அ வலகத்தினால் அதன்
8 அம்ச ெசயற்றிட்டம் ெதாடர்ந்
ன்ென
க்கப்பட் வ கின்ற . இலங்ைக மனித

உரிைமகள் ஆைணக்கு அதன் ஆைணைய
நிைற ேவற் வ தற்கான ெசயற்பா கைள
ன்ென த் வ கின்ற . அத்ேதா நிைல
ேபறான அபிவி த்தி இலக்குகளின் கீழ் சமா
தானம், நீதிைய வ ப்ப த் வதற்கான வழி
ந டத்தல் கு ெவான்
ஸ்தாபிக்கப்பட்
இயங்கிவ கின்ற .
பயங்கரவாதத்தைடச் சட்டத்ைத ம பரி
சீலைன ெசய்வதற்கும் சர்வேதச சட்டங்கள்
மற் ம் வழி காட்டல்க க்கு அைம வாக
அதைனத் தி த்தியைமப்பதற்கும் பிரத்திேய
கமாக அைமச்சரைவ உபகு ெவான் நிய
மிக்கப்பட் ள்ள . இம்மாத இ தியில் அக்
கு வினால் அைமச்சரைவயில் அறிக்ைக
சமர்ப் பிக்கப்ப ம். பயங்க ர வா தத்தைடச்
சட்டத்தின் கீழ் த த் ைவக்கப்பட் ள்ளவர்
களின் வழக்குகைள விசாரைண ெசய்ய ம்
நி ைவ வழக் குகள் ெதாடர்பான பரிந்
ைர கைள வழங் கு வ தற் கு ெமன விேசட
ஆேலா ச ைனக் கு ெவான் ம் நிய மிக்கப்
பட் ள்ள .
ெபா ப் க்கூறல் மற் ம் காணாமல்ேபா
னவர்கள் ெதாடர்பான பிரச்சிைனக க்குத்
தீர் காண்பதற்காக ம் ந்ைதய ஆைணக்
கு க்களின் பரிந் ைரகைள ம பரிசீலைன
ெசய்வதற்காக ம் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியின்
தைல ைமயில் விசா ரைண ஆைணக் கு
அைமக்கப்பட்ட . அவ்விசாரைண ஆைணக்
கு தன இைடக்கால அறிக்ைகைய ஏற்க
னேவ ஜனாதிபதியிடம் சமர்ப்பித்தி க்கும்
நிைலயில் அதன் இ தி அறிக்ைக அ த்த 6
மாதகாலத் க்குள் சமர்ப்பிக்கப்ப ம்.
ேம ம் நல்லிணக்கம் மற் ம் அபிவி த்
திைய வ ப்ப த் ம் ேநாக்கில் அரசாங்கம்
சிவில் ச கத் டன் ஒன்றிைணந் ெசயலாற்
றிவ கின்ற . உயிர்த்த ஞாயி தினத்தன்
இடம்ெபற்ற பயங்கரவாத தாக்குதல்களின்
குற்றவாளிகள் மீ இலங்ைக ெதாடர்ந் ம்
விசாரைணகைள ன்ென த் வ வ டன்
அத டன் ெதாடர் ைடய அைனத் சட்ட
நைட ைறகைள ம் உரியவா பின்பற்றி
வ கின்ற . பயங்கரவாதத்ைத எதிர்த் ப்
ேபாரா வ தி ம் அைனத்
மதங்கைளச்
சார்ந்த இலங்ைக யர்க ைள ம் பா காப்ப

இலங்ைகயின்...
(ெதாடர்ச்சி)
ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமகள் ேபர

இைண ய ச ரைண நா களின் சார்பில்
ஐக்கிய நா கள் சைபக்கான பிரித்தானியத்
வ ம் நிரந்தர வதி வி டப் பி ர தி நி தி
மான சிெமான் மான்ேல உைரநிகழ்த்தினார்.
இைண ய ச ரைண நா களின் சார்பாக
அவர் ேம ம் கூறியதாவ ,
இலங்ைக ெதாடர்பான ஐக்கிய நா கள்
மனித உரிைமகள் ஆைணயாளரின் அறிக்
ைக ைய ம் 46/1 தீர்மா னத்ைத நைட
ைறப்ப த் வ தற்கு அவ சி ய மான வளங்
கைள மனித உரிைமகள் ஆைணயாளரின்
அ வலகத் க்குப் ெபற் த்த மா ேகாரி
ய ைம ைய ம் நாம் வர ேவற் கின்ேறாம்.
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் கார ண மாக
தற்ேபா இலங்ைக சவால்க க்கு
கங்
ெகா த் தி க் கின்ற
என்பைத ஏற் க்
ெகாள் ம் அேத ேவைள, இலங்ைகயில்
ெதாற்றினால் உயி ரி ழந்த அைன வ க்கும்
எங்க ைடய ஆழ்ந்த இரங்கல்கைளத் ெதரி
வித் க்ெகாள்கின்ேறாம்.
இலங்ைகயில் அர்த்த ஷ்டி ள்ள நல்லி
ணக்கம் மற் ம் ெபா ப் க்கூறல் ஆகிய
வற்றின் அவசி யத்ைத நாம் ெதாடர்ந் ம்
வ லி
த் ே வ ா ம் . ந ல் லி ண க் க த் ை த

வ

ப்ப த் வ தற்கான இலங்ைகயின்
யற் சிகள் மற் ம் காணா மல்ே பாேனார்
பற் றிய அ வ லகம், இழப் பீட் க்கான
அ வலகம் என்பவற்றின் ெதாடர்ச்சியான
இயங்குைகைய உ திெசய்வதற்காக ேமற்
ெகாள்ளப்பட் டி க்கும் நட வ டிக்ைககள்
ெதாடர்பில் அவதானம் ெச த்தி ள்ேளாம்.
அேதேவைள
இ க் க ட் ட ை ம ப் க் க ள்
அரசியல் தைலயீ கள் எைவ மின்றி சுயா
தீ ன மாகச் ெசயற்ப வைத உ திப்ப த்
மா அரசாங்கத்திடம் ேகா கின்ேறாம்.
ெபா ப் க்கூறைல உ திெசய்யக்கூடியவ
ைகயில் வைர ய க்கப்பட்ட அள வி லான
நட வ டிக்ைககள் மாத் திரம் ேமற்ெ காள்
ளப்பட் டி ந்த சில
க் கிய வழக் குகள்
தற்ேபா ேம ம் பின்னைடைவச் சந்தித்
ள்ளைம ெபரி ம் விச ன ம ளிக் கின்ற .
அவற்றில் கடந்த 2008, 2009 ஆம் ஆண்
காலப்பகுதியில் 11 இைளஞர்கள் காணாம
லாக்கப்பட்ட வழக்கின் அண்ைமய நகர்
கைளக் குறிப்பிட் க்கூற டி ம்.
அ ே த ே ப ான்
இ ல ங் ை க யின் த ற்
ேபாைதய மனித உரிைம நிைலவரங்கள்
ெபரி ம் கவைலயளிக்கின்றன. குறிப்பாக

ஊடகவியலாளர்கள் மற் ம் சிவில் ச க
ெசயற்பாட்டா ளர்கள் மீதான ெதாடர்ச் சி
யான கண்காணிப் க்கள், அடக்கு ைறகள்
என்ப ன ம் அைம தி யான ேபாராட்டங்
களின் ஈ பட்டவர்கள் மீதான அடக்கு
ைற க ம் கரி ச ைன கைள ஏற்ப த் தி ள்
ளன. இவ்வா றா ன ெதா
சூழ் நி ைலயில்
சிவில் ச க ெசயற்பாட்டா ளர்க க்கு
பா காப்பா ன ெதா
சூழைல உ தி
ெசய்ய ேவண் டி யதன் அவ சியம் குறித்
வலி
த்த வி ம் கின்ேறாம்.ெபாலிஸ்
காவலின் கீழ் இடம்ெபற்ற உயிரிழப் க்கள்
ெதாடர்பில் உரி ய வா
விசா ர ைணகள்
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் என் நாம்
கடந்த 47 ஆவ கூட்டத்ெதாடரில் குறிப்
பிட்டி ந்த நிைலயில், தற்ேபா அதைன
மீளவலி
த்த வி ம் கின்ேறாம்.பயங்கர
வாதத்தைடச்சட்டத்ைத மீளாய் ெசய்வ
குறித் இலங்ைக அரசாங்கத்தினால் சர்வ
ேதச ச கத் க்கு வழங்கப்பட் டி க்கும்
ெதளி ப த்தல்கள் வர ேவற்கத்தக்க ைவ
யாகும். இந்நிைலயில் பயங்கரவாதத்தைடச்
சட்டத்தின் சரத் க்கைள சர்வேதச ரீதியில்
ஏற் க்ெ காள்ளப்பட்ட சட்டக்க டப்பா

க க்கு அைம வாக மாற் றி ய ைமப்ப தற்கு
இலங்ைக அரசாங்கம் நடவடிக்ைக எ க்க
ேவண் ம் என் மீளவலி த் கின்ேறாம்.
அேத ேவைள பயங்க ர வாதத்த ைடச்சட்
னர்வாழ்வளிப்பதற்கான
டத்தின் கீழ்
வ ழி க ா ட் ட ல் க ை ள
அ றி க ப் ப த்
வதற்கான
யற்சிகைள மீள்பரிசீலைனக்
குட்ப த் மா இலங்ைக அரசாங்கத்ைதக்
ே க ா கின் ே ற ா ம் .
அ ம ா த் தி ர மன் றி
மனித உரிைமகள் சட்டத்தரணியான
ஹிஜாஸ் ஹிஸ் ல்லா மற் ம் கவிஞ ம்
ஆ சி ரி ய ம ா ன
அ ஹ் ன ா ப்
ஜ சீ ம்
ஆகிேயார் பயங்கரவாதத்தைடச்சட்டத்தின்
கீ ழ் ெ த ா ட ர் ச் சி ய ா க த் த த் ை வ க்
கப்பட் ள்ளைம ெதாடர்பி ம் அவதானம்
ெச த்தியி க்கின்ேறாம்.ஐக்கிய நா கள்
மனித உரிைமகள் ஆைணயாள க்கு
ைமயான
ஒ த் ை ழ ப் க் க ை ள
வழங்குமா இலங்ைகைய வலி
த் ம்
அேதேவைள,
46/ 1
தீ ர் ம ா ன த் ை த
நைட ைறப்ப த் வதற்கு அவசியமான
ஒத் ைழப் க்கைள வழங்குவதற்குத்
தயாராக இ க்கின்ேறாம் என்
ம்
குறிப்பிட் ள்ளார்.

மைலயக...
(ெதாடர்ச்சி)
கண்கா ணிப்
வல யத்தில் இ க்கும்

அ த்த வ டம் நைட ெப ம் மார்ச் கூட்
டத்தில், எ த்
ல அறிக்ைகைய ெவளி
யி வார். அதன் பின் 2022 ஆம் ஆண்
ஜூன் 50ஆம் கூட்டத் ெதாடர் கடந்
ேபாகும். அைதய த் , 2022 ஆம் ஆண்
ெசப்ெடம்பரில் கூ ம் 51ஆம் கூட்டத்தில்,
இலங்ைக அரசின் அ வைரயிலான “மனித
உரிைம நடத்ைத” ெதாடர்பில், ஆய்
ெசய் , எ க்க ேவண்டிய நடவடிக்ைககள்
பற்றிய சிபாரிசுகைள, ஐ.நா. மனித உரிைம
ஆைணயாளர் மிச்ெசல் பச்ெலட் ெவளியி
வார். இந்த இரண் வ ட கூட்டங்க ம்
க் கி ய மா னைவ. எதிர்வ ம் ஆண்டில்
இந்நாட்டில் வா ம் மைலயக தமிழர்கள்
எதிர்ேநாக்கும் அரசியல், ச க, ெபா ளா
தார, கலாசார உரிைம மீறல்கைள ம் ஐ.நா
.மனித உரிைமயக அவதானத் க்கு
ன்

ைவக்க நாம் உத்ேதசித் ள்ேளாம்.
உண்ைமயில் 2009 இ தி
த்தத்தின்
ேபா , ஐ.நா. மனித உரிைம ஆைண ய
கத்தின் உள்ளக ெசயற்பாட்ைட ெகாண்ட
ஐ.நா. அ வ லகம், வன் னியில் இ ந்
ெபா ப்பற்ற ைறயில் ெவளிேயறி தன
கடைமயில் இ ந் தவறிய . இ பற்றி
ஒ
உள்ளக ஆய்
அறிக்ைக அவ்ேவ
ைளயில் ஐ.நா. க்குள் தயா ரிக்கப்பட்
உைரயாட க்கு உள்ளான . இந்த கசப்
பான உண்ைம எமக்கு ெதரி ம்.எனேவ
இலங்ைக வாழ் தமிழ் மக்கள் பற்றி ஐ.நா.
சைபக்கு ஒ
கடப்பா
இ க் கி ற .
ஆகேவ அ இன் வைர பல்ேவ சவால்
க க்கு மத் தியில் ெதாடர் கி ற . அைத
நாம் மனதில் ெகாண் இவ்விவகாரத்ைத
ன் நகர்த்த ேவண் ம்.இம் ைற, தமிழ்

கட்சிகள் ஐ.நா. மனித உரிைம ஆைணய
ாள க்கு ெவவ்ேவறாக கடிதங்கள் எ தி
யைம பற்றி ெமன்ேம ம் ேபசி ரண்படக்
கூடா . உண்ைமயில் இப்படி பல கடி
தங்கள் ெசன்றைம நல்லேத என அவற்ைற
நாம் சாத க மாக பார்க்க ேவண் ம்.
அ த்த வ ட
அைவ களின் ேபா
தமிழ்க் கட்சிகள் ஒ
கமாக ஐ.நா. மனித
உரிைம ஆைணயகத்ைத அ கலாம். அதற்
கான ன்தயாரிப் பணிகைள இப்ேபாேத
ஆரம் பிக்க ேவண் ம். மனித உரிைம
கூட்டங்களின் ேபா மாத்திரம் திடீெரன
எழாமல், எவ்ேவ ைளயி ம் விழிப் டன்
ெசயற்பட ேவண் ம். எதிர்வ ம் ஆண்டில்
அைனத்
தமிழ் கட் சி க ம் இைணந்
பயணிக்கலாம் என நான் நம் கிேறன்.
இ திப்ேபாரில் ெசால்ெலாணா ன்பங்

கைள சந்தித்த வடக்கு கிழக்கு தமிழ் உடன்
பிறப் கைள பற்றிேய ஐ.நா. மனித உரிைம
ஆைணயம் ஆரம்பத்தில் ெபரி ம் ேபசிய .
இப்ே பா
இலங்ைகயில் ஒட் ெமாத்த
சிவில் ச க ெசயற்பா கள், இரா வ
மயமாக்கல் மற் ம் ஸ்லிம் சேகாதரர்கள்
மீதான ஒ க்கு ைற, கத்ேதாலிக்க மக்கைள
குறி ைவத்த உயிர்த்த ஞாயி
தாக் குதல்
ஆகியைவ பற்றி ம் ஐ.நா. மனித உரிைம
ஆைணயர் ேபசுகிறார்.இப்பின்னணியில்,
அரச ெகாள்ைககளால் ஒ க்கு ைறக்கு
உள்ளாகி ள்ள, மைலயக தமிழர்கள் மீதான
அரசியல், ச க, ெபா ளாதார, கலாசார
உரிைம மீறல்கைள ம், ஐ.நா. மனித
உரிைமயக அவதானத் க்கு
ன்ைவக்க
உத்ேதசித்
நடவடிக்ைககைள நாம்
ஆரம்பித் ள்ேளாம்.

வி விக் கு மா
ன் ைவக்கப்பட்ட
ேகாரிக்ைக நீதிவான் நிராகரித்தார்.
எந்தச் சாட் சி யங்க ம் இல்லா ததால்
அசாத் சாலிைய வி தைல ெசய்ய ேவண் ம்
என, ெகா ம் பிர தான நீதிவான் நீதி
மன்றின்
ன்னிைலயில், அசாத் சாலியின்
சட்டத்தரணிகள் ன்ைவத்த ேகாரிக்ைகைய
ேநற்ைறய தினம் ஆராய்ந்ேத பிர தான
நீதிவான் த்திக ஸ்ரீ ராகல ேமற்படி உத்த
ரைவப் பிறப்பித்தார்.
ேநற்ைறய தினம் இ குறித்த விவகார
வழக்கு பிரதான நீதிவான் த்திக ஸ்ரீ ராகல
ன் னி ைலயில் விசா ர ைணக்கு வந்த
ேபா , சி.ஐ.டி. விசா ரைண அதி கா ரி க
டன் அரசின் சிேரஷ்ட சட்டவாதி வசந்த

ெபேரரா ஆஜரானார். சந்ேதக நபரான அசாத்
சாலி சார்பில் சிேரஷ்ட சட்டத்தரணிகளான
என்.எம்.சஹீட், ஷ்தி ஹபீப் உள்ளிட்ேடா
டன் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ைமத்திரி
குணரத்ன பிரசன்னமானார்.
இந்நிைலயில் வழக்கு விசாரைணகளில்
ஆரம்பத்தில் ேமலதிக விசாரைண அறிக்ைக
ஒன் சி.ஐ.டி.யினரால் மன்றில் ன் ைவக்
கப்பட்ட நிைலயில் சிேரஷ்ட அரச சட்ட
வாதி வசந்த ெபேரரா மன்றில் விட யங்
கைள ன் ைவத்தார்.
' இந்த விவ கா ரத்தில் சந்ேதக நப ரான
அசாத் சாலிைய, குற்ற வியல் சட்டத்தின்
விதி ைற களின் கீழ் வி விக்க, அவர்
சார்பில் ன் ைவக்கப்பட் ள்ள ேகாரிக்ைக

ெதாடர்பில் அரசின் நிைலப்பாட்ைட ெதளி
ப த்தேவ நான் இங்கு பிர சன்ன மா கி
ள்ேளன்.
தற்ேபாைதய நிைலயில், இந்த சந்ேதக
நப க்கு எதி ராக ெகா ம் ேமல் நீதி
மன்றின் 2 ஆம் இலக்க நீதிமன்றில் 2778/21
எ ம் இலக்கத்தின் கீழ் சட்ட மா அதி
பரால் பயங்கரவாத தைடச் சட்டம் மற் ம்
ஐ.சி.சி.பி.ஆர். எ ம் சிவில் அரசியல் உரி
ைமக க்கான சர்வேதச இணக்கப்பாட்
சட்டத்தின் கீ ம் குற்றப் பத்திரிைக தாக்கல்
ெசய்யப்பட் ள்ள . சந்ேதக நப ம் தன
ைகதிைன சவா க்கு உட்ப த்தி உயர்
நீதி மன்றில் அடிப்பைட உரிைம மீறல்
ம த்தாக்கல்
ெசய் ள்ளார். இவ் வி

ம

அைமய ம் நாட்டில் ெகாவிட் ெதாற்றா
ளர்களின் எண்ணிக்ைக உயர்ைவ காட்
கின்ற நிைலயி ம் ெகாவிட் மரணங்களின்
எண் ணி ைகயில் அதி க ரிப்ைப ெவளிப்ப
த் கின் நிைலயி ம் கடந்த ஆகஸ்ட்
மாதம் 20ஆம் திகதி நள்ளிர ெதாடக்கம்
நாடளாவிய ரீதியிலான தனிைமப்ப த்தல்
ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்ட .
அதன் பின்னர்
ன்
சந்தர்ப்பங்களில்
தனிைமப்ப த்தல் ஊரடங்கு நீடிக்கப்பட்
டி ந்த நிைலயில் இ தியாக ஜனாதிபதி
ேகாட்டா பய ராஜபக் ஷ தைல ைமயில்

கூடிய ெகாவிட் கட் ப்பாட்
ெசய ல
ணியில் ேமலதிகமாக பத் நாட்கள் தனி
ைமப்ப தல் ஊர டங்ைக நீடிப்ப தா க ம்
அதற்க ைமய இம்மாதம் 21ஆம் திகதி
அதிகாைல நான்கு மணி வைரயி ம் தனி
ைமப்ப த்தல் ஊரடங்கு நைட ைறயில்
இ க்கும் என ம் தீர்மா னிக்கப்பட்ட
டன் அதன் பின்னர் கட் ப்பா க டன்
நாட்ைட திறக்க நடவடிக்ைக எ க்கப்பட
ேவண் ம் என ம் ஜனாதிபதி வலி
த்தி
யி ந்தார்.
சுகாதார,ைவத்திய தரப்பின் ஆேலாசைன

க ம் பரிந் ைரக ம்
இந்நிைலயில் நாட்ைட சுகாதார கட் ப்
பாட் டன் எவ்வா திறப்ப , அவ்வா
திறப்பதாயின் ைகயாள ேவண்டிய சுகாதார
கட்டைமப் என்ன என்ப குறித் ம் சுகா
தார, ைவத் திய தரப் பிடம் ஆேலா ச ைன
க ைள ம் அதற்கான பரிந் ைர க ைள ம்
ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என ஜனாதி
பதி ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ ெதரிவித்தி
ந்தைமக்கு அைமய பிரதான ைவத்திய,
சுகாதார தரப்பினர் தம ேயாசைனகைள
சுகா தார பணிப்பா ள ரிடம் ைகய ளித் ள்

ளனர்.
இதில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள பிரதான விட
யங்களில் ஒன்றான , ெபா ப்ே பாக் குவ
ரத் பயன்பாட்டின் கட் ப்பா களாகும்.
குறிப்பாக மக்கள் ெபா ப்ேபாக்குவரத்ைத
பயன்ப த் ம் ேவைளயில் சுகாதார வழி
ைறகைளப் பின்பற்றி ெசயற்பட ேவண்
டிய கட்டாயம் என்ற சட்டத்ைத நைட
ைறப்ப த் மா சகல சுகாதார தரப்பி
ன ம் வலி
த்தி ள்ளனர். இதைனேய
அவர்களின் பிரதான ேகாரிக்ைகயாக உள்ள
டக்கி ள்ளனர்.

நாம் மீண் ம் கட் ப்பா கள் இல்லா
ெசயற்பட்டால் அல்ல ெடல்டா ைவரஸ்
பரவைல ெபரி ப த்தா ெசயற்பட்டால்
மீண் ம் பாரிய தாக்கங்க க்கு
கங்
ெகா க்க ேநரி ம். இன்ன ம் நாட்டில்
ெடல்டா ைவரேஸ பரவிக்ெகாண் ள்ள .
அேதேபால் ெடல்டா ைவரஸ் திரி ப ம்
நிைலைம உள்ளதாக நி ணர்கள் ெதாடர்ச்
சியாக எச்சரிக்ைக வி த் வ கின்றனர்.
ஆகேவ நா
இப்ே பா
ைம யாக
திறக்கப்படக்கூ டா . அவ்வாறான தீர்மா
னங்கள் எ ப்பதில் அர சாங்கம் கூடிய
கவனம் ெச த்தியாக ேவண் ம். ெகாவிட்
ைவரஸ் கட் ப்பாட் ெசயலணி அதிகாரி
க ம் ஜனாதிபதி தைலைமயிலான அரசாங்
க ம் சரியான தீர்மானம் எ த் கட் ப்
பா கைள அதிகரிக்க நடவடிக்ைக எ க்க
ேவண் ம். ஏேத ெமா சூழ்நிைலயில்
ெதன்னாபிரிக்க ைவரேஸா அல்ல ேவ
ஏேத ம் திய ைவரஸ் ெதாற் கேளா
நாட்டில் பரவ ஆரம்பித்தால் இலங்ைகயின்

நிைலைம மிக ேமாசமாகும் என ம் அவர்
குறிப்பிட்டார்.
ெபா ச் சுகாதார பரிேசாதகர் சங்கம்
ெபா ச் சுகாதார பரிேசாதகர் சங்கத்தின்
தைலவர் உ ல் ேராஹன இ
குறித்
க த் த் ெதரிவிக்ைகயில்,
நாட்டில் நிைலைம தி ப் தி யான மட்
டத்தில் இல்ைல. தர க க்கு அைமய
ெகாவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்ைக குைற
வா க ம் ெதாற்றாளர்களின் எண் ணிக்ைக
குைறவாக ம் உள்ளதாக ெவளிப்ப த்தி
னா ம் உண்ைம அ வல்ல. அடிமட்டத்தில்
மிக ம் ேமாசமான ைவரஸ் ெதாற் ப்ப
ரவல் நிைலெயான்ேற காணப்ப கின்ற .
இந்நிைலயில் தற்ேபா ஒ வாரகாலமாக
சுற் லாத் ைறக்காக நா திறக்கப்பட் ள்
ள . சுற் லாத் ைறக்கான அ மதி வழங்
கப்பட் ள்ள நிைலயில், இந்தியர்கேள அதி
கமாக நாட் க்குள் வ கின்றனர். மத்திய
கிழக்கு நா க க்கு அதிகமாக பயணிக்கும்
இவர்கள் இலங்ைகயி ம் இரண் வாரங்

க க்கு அதிகமான காலம் தங்குகின்றனர்.
இவ்வாறான சுற் லாப் பயணிகள் மற் ம்
ேவ
நபர்கைள எவ்வா
நாட் க்குள்
அைழக்கின்றனர். இவர்க க்கு ைறயாக
பரி ேசா த ைனகள்
ன்ென க்கப்ப கின்
றதா என்பதில் பாரிய சந்ேதகம் உள்ள .
இந்த நிைலைம ெதாடர்ந்தால் மீண் ம் நாட்
டில் திய ைவரஸ் ெதாற் கள் உ வாகும்.
குறிப்பாக ெதன்னாபிரிக்க ைவரஸ் இலங்
ைகக்குள் பர ம் அச்சு த்தல் நிைலெயான்
காணப்ப கின்ற . கட் ப்பா கள் விதிக்
கப்பட்டா ம் அைவ
ைமயாக நைட
ைறப்ப த்தப்படவில்ைல. இ பாரிய
அச்சு த்தல் நிைலைமயாகும் என்றார்.
ேநாெயதிர்ப் மற் ம்
லக்கூ ம த் வ பிரி
ஸ்ரீெஜயவர்தன ர பல்கைலக்கழகத்தின்
ேநாெயதிர்ப் மற் ம் லக்கூ ம த் வ
பிரிவின் பணிப்பாள ம் ைவத்திய நி ண
மான சந்திம ஜீவந்தர இ குறித் கூ
ைகயில்,

தற்ே பா
நாம்
ன்ென த்
வ
கின்ற ஆய் களில் ெடல்டா ைவரஸ்
பர வலின் தாக்கேம அதி க மாக காணப்
ப கின்ற .
ைம யாக ெடல்டா
ைவரஸ் ஆக் கி ர மிப்
நிைல ெயான்ேற
காணப்ப கின்ற . எனேவ இவ்வா
றான சூழ் நி ைலயில் நா
ைம யாக
திறக்கப்ப வ
சாத க மான
டி கைள
வழங்குமா என்ப
சந்ேதகேமயாகும்.
அவ்வா
நா
திறக்கப்ப வ
குறித்
தீர்மானம் எ ப்பதாக இ ந்தா ம்
கட் ப்பா கள் அதிகரிக்கப்பட ேவண் ம்.
திதாக சுகாதார கட்டைமப்ெபான்
உ வாக்கப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக
ெபா ப்ேபாக்குவரத் விடயங்களில் கூடிய
கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம். மக்கள்
ெபா ப்ேபாக்குவரத்ைத பயன்ப த் ம்
ேவைளயில் கண்டிப்பாக ச க இைடெவளி
உள்ளிட்ட சகல சுகாதார வழி ைறகைள ம்
பின்பற்றியாக ேவண் ம் என்றார்.
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என ம் இலங்ைகக்கு எதிராக இ வைர
ஒ
இலட்சத் க்கு ேமற்பட்ட சாட் சி
ய ங் க ள் ே ச க ரி க் க ப் ப ட் ள் ள த ா க ம்
அவற்ைற ேம ம் ேசகரிக்க இவ்வாண்
மார்ச்சில் எ க்கப்பட்ட 46/1 தீர்மானத்தின்
படி தான் கட் ப்பட்டி ப்பதாக ம்” கூறி
ள்ளைமைய தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி
வரேவற்கின்ற என ஜனநாயக மக்கள் ன்
னணி, தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி தைலவர்
மேனா கேணசன் ெதரிவித் ள்ளார்.
இ ெதாடர்பில் மேனா எம்.பி. ேம ம்
கூறி ள்ளதாவ ,
வாய்ெ மாழி அறிக்ைகைய ெவளி யிட்
ள்ள மனித உரிைம ஆைணயாளர்,

அசாத்சாலிைய..

(ெதாடர்ச்சி)

அறிவித்த ெகா ம் பிரதான நீதிவான்
த்திக ஸ்ரீ ராகல, அவைர வி விக்குமா
ன்ைவக்கப்பட்ட ேகாரிக்ைகைய நிராக
ரித்தார்.
இந்த விடயத்தில் ெகா ம் ேமல் நீதி
மன்றில் குற்றப் பத்திரிைக ஒன் தாக்கல்
ெசய்யப்பட் ள்ள . அவ்வா றான பின்
ன ணியில், அக் குற்றப் பத் தி ரி ைக டன்
ெதாடர் ைடய பிரதிவாதிைய, கீழ் நிைல
நீதிமன்றமான நீதிவான் நீதிமன்றின் ஊடாக
வி விக்க, எந்த நீதி மன்ற அதி கா ர ம்
இல்ைல' என சுட் டிக்காட் டிேய அவைர

கட் ப்பா க

டன்...

(ெதாடர்ச்சி)

நா
திறக்கப்ப ம் என இரா ஜாங்க
அைமச்சர் சுதர்ஷினி ெபர்னாண்ேடா ள்ேள
ெதரிவித் ள்ளார்.
ெடல்டா ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தல்
நிைலைமயில் ெதன்னாபிரிக்க ைவரஸ் உள்
ளிட்ட திய ைவரஸ் ெதாற் கள் இலங்
ைகயில் உ வாகும் அவதானம் இ ப்ப
தாக சுகாதார, ம த் வ ஆய்வாளர்க ம்
நி ணர்க ம் எச்ச ரிக்ைக வி த்த தற்கு

கட் ப்பாடின்றி... (ெதாடர்ச்சி)

ெதரிவிக்ைகயில்,
நாடாக இன்ன ம் ெகாவிட் ைவரஸ்
பரவல் அச்சு த்தலில் இ ந் நாம் வி
படவில்ைல. ஒவ்ெவா நா ம் இரண்டா
யிரத் க்கும் அதிகமான ைவரஸ் ெதாற்றா
ளர்கள் அைடயாளம் காணப்ப கின்றனர்.
ஒ வாரத்தில் பத்தாயிரத் க்கு அதிகமான
ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்க ம் ஆயி ரத் க்கு
அண்ண ள வான அல்ல
ஆயி ரத்ைத ம்
தாண் டிய வாராந்த ெகாவிட் மர ணங்கள்
இன்ன ம் நாட்டில் பதிவாகிக்ெகாண் ள்
ளன. இ சாதா ராண நிைலைம அல்ல.
நாம் இப்ேபா
கட் ப்பா கள் இல்லா
ெசயற்பட டி ம் என்ேறா அல்ல நா
தற்ேபா எச்சரிக்ைக மட்டத்தில் இ ந்
வி பட் ள்ள
என்ேறா எம்மால் ஒ
ேபா ம் கூறிவிட டியா .
நாம் இப்ேபா ம் சிவப் எச்சரிக்ைக மட்
டத்திேலேய உள்ேளாம். வழைம ேபான்

நான்குவார...
இராஜாங்க அைமச்சர்

(ெதாடர்ச்சி)
சுதர்ஷனி ெபர்
னாண்ேடா ள்ேள ெதரிவித்தார்.
நாட்டில் தற்ே பா
நைட ைறப்ப த்
தப்பட் ள்ள தனிைமப்ப த்தல் ஊரடங்கு
சட்டம் ெதாடர்ந் ம் நீடிக்கப்ப மா என்ப
ெதாடர்பில் ஊட கங்க க்கு விளக்க ம
ளிக்கும் ேபா இதைனத் ெதரிவித்த அவர்
ேம ம் குறிப்பி ைகயில் ,
ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்
ைகையப் ேபான்ேற மர ணங்களின் எண்
ணிக்ைக ம் குைறவைடந் ள்ள . நான்கு
வார கால தனிைமப்ப த்தல் ஊரடங்கின்
காரணமாக இந்த வீழ்ச்சிைய அவதானிக்கக்
கூடியதாக ள்ள .
சிலர் எவ்வா றான குற்றச்சாட் க்கைள
ன்ைவத்தா ம் குறித்த நான்கு வார கால
டக்கம் ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்
ைகைய குைறப்பதற்கு பிரதான காரணியாக

அைமந் ள்ள .
அேத ேபான்
த ப் சி வழங்கும்
ேவைலத்திட்ட ம் ரிதமாக ன்ென க்
கப்பட்ட . குறிப்பாக 60 வய க்கு ேமற்
பட்ட த ப் சிையப் ெபற் க் ெகாள்ளாத
வர்க க்காக நடமா ம் த ப் சி வழங்கும்
பணிக ம்
ன்ென க்கப்பட் வ கின்
றன.
இந்த ெசயற்பா க டன் மக்களின் ஒத்
ைழப் ம் கிைடக்கப் ெபற்ற ைமயால்
ெகாவிட் ெதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்ைக
யி ம் ெகாவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்
ைகயி ம் வீழ்ச்சிைய அவதானிக்க டிகி
ற . இவ்வா ெகாவிட் ெதாற்றாளர் மற் ம்
மரணங்களின் எண்ணிக்ைக வீழ்ச்சியைடவ
தற்கு 4 வார கால டக்கம் ேபா மான .
எனேவ எதிர்வ ம் திங்கட்கிழைமயின் பின்
ன ம் நா
டக்கப்ப ம் என் நான் எண்
ணவில்ைல என்றார்.
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ைவயில் அறிவித் ள்ளன.
இந்நிைலயில் இலங்ைகயில் அர்த்த ஷ்
டி ள்ள நல் லி ணக்கம் மற் ம் ெபா ப்
க் கூறல் ஆகி ய வற்றின் அவ சி யத்ைத
ெதாடர்ந் ம் வலி
த்த வி ப்ப தா க ம்
அந்நா கள் ெதரிவித் ள்ளன.
ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமகள் ேபர
ைவயின் 48 ஆவ கூட்டத்ெதாடர் ேநற்
ன் தினம் திங்கட் கி ழைம ஆரம்ப மான
நிைலயில், இதன்ே பா
ஆைண யாளர்
மிச்ேசல் பச்ெலட்டினால் இலங்ைக ெதாடர்
பான வாய் ல அறிக்ைக ெவளி யி டப்
பட்ட . அதைனத்ெதாடர்ந் இரண்டாம்
நாளாக ேநற் ெசவ்வாய்க்கிழைம இடம்
ெபற்ற அமர் வின்ே பா
உ ப் நா கள்
இலங்ைக ெதாடர்பில் உைரயாற்றின.
அதன்பிரகாரம் ஐ.நா. மனித உரிைமகள்
ேபரைவயின் 47 ஆவ கூட்டத்ெதாடரில்
இலங்ைக ெதாடர்பில் 46/1 என்ற திய
தீர்மானத்ைத ன்ெமாழிந்த பிரித்தானியா,
கனடா, ேஜர்மன், வட ெம சி ேடா னியா,
மாலாவி மற் ம் ெமான்ெடேனக்ேரா ஆகிய
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(ெதாடர்ச்சி)

கின்றன என்
ெவளி வி வ கார அைமச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ்
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர
ைவயில் அறிவித்தி க்கின்றார்.
சம்பந்தப்பட்ட நாட்டின் ஒத் ைழப்பின்றி
ஏற்ப த்தப்படக்கூடிய ெவளியகப்ெபாறி
ைறகளால் எதிர்பார்க்கப்ப ம் இலக்குகைள
அைடந் ெகாள்ள டி யா
என்ப டன்
அ
அர சி யல்ம யப்ப த்தப்ப வ தற்கான
வாய்ப் க்க ம் காணப்ப வதாக சுட்டிக்
காட்டியி க்கும் அவர், ெகாேரானா ைவரஸ்
பரவல் ெந க்கடிக்கு மத்தியி ம் காணா
மல்ேபாேனார் பற்றிய அ வலகம், இழப்
பீட் க்கான அ வலகம், ேதசிய ஒற் ைம
மற் ம் நல்லிணக்கத் க்கான அ வலகம்
உள் ளிட்ட உள்ள கக்கட்ட ைமப் க்களின்
ன்ேனற்றகரமான நடவடிக்ைககள் ெதாடர்
பி ம் மனித உரிைமகள் ேபரைவயில் எ த்
ைரத்தி க்கின்றார்.
ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமகள் ேபர
ைவயின் 48 ஆவ கூட்டத்ெதாடர் ேநற்
ன் தினம் திங்கட் கி ழைம ஆரம்ப மான
நிைலயில், இதன்ே பா
ஆைண யாளர்
மிச்ேசல் பச்ெலட்டினால் இலங்ைக ெதாடர்
பான வாய் ல அறிக்ைக ெவளி யி டப்
பட்ட . அதைனத்ெதாடர்ந் இரண்டாம்
நாளாக ேநற் ெசவ்வாய்க்கிழைம இடம்
ெபற்ற அமர்வில் இலங்ைக சார்பில்
இைணய வழியில் உைரநிகழ்த்திய ெவளி
விவகார அைமச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் ேமற்கண்ட
விடயங்கள் ெதாடர்பில் சுட்டிக்காட்டினார்.
அங்கு அவர் ேம ம் கூறியதாவ ,
எம நாட்டின் அரசியலைமப் மற் ம்
சர்வேதசக்கடப்பா க க்கு அைமய ஐக்கிய
நா கள் சைப ட ம் அதன் மனித உரி
ைமகள் சார் கடப்பா க ட ம் ெதாடர்ச்
சி யா ன ம் வ வா ன மான ஒத் ைழப்
ைப வழங்கிச்ெசயற்படத் தயாராக இ க்
கின்ேறாம். இலங்ைக மண்ணிலி ந் 12
ஆண் க க்கு ன்னர் தமிழீழ வி தைலப்
லிகளின் பயங்கரவாதம்
ைமயாக இல்
லாெதாழிக்கப்பட்ட .

தி ம் அரசாங்கம் உ திப்பாட் டன் ெசயற்
ப ம்.
அ த்ததாக ஐக்கிய நா கள் மனித உரி
ைமகள் ேபரைவயின் 46/1 தீர்மானத்தின்
ஊடாக நி வப்ப டக் கூ டிய எந்த ெவா
ெவளியகப்ெபாறி ைற ெதாடர்பான ன்
ெமாழி கைள ம் நாம்
ைமயாக நிராக
ரிக்கின்ேறாம். அேதேவைள உள்ளகப்ெபாறி
ைறகளின் ஊடாக அவசியமான நடவடிக்
ைககள் ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ கின்றன.
ஏெனனில் இத்தைகய நைட ைறகள், ஏற்
கனேவ 30/1 தீர்மானத்தின் ஊடாக அ ப
வப்பட்டைதப்ேபான் எம ச கத்ைதத்
வமயப்ப த்திவிடக்கூ ம். மனித உரி
ைமகள் ேபரைவ அதன் ஸ்தாபகக்ெகாள்
ைககைளக் கைடப்பிடிக்க ேவண் ம். சம்
பந்தப்பட்ட நாட்டின் ஒத் ைழப் பின்றி
ஏற்ப த்தப்படக்கூடிய ெவளியகப்ெபாறி
ைறகளால் எதிர்பார்க்கப்ப ம் இலக்குகைள
அைடந் ெகாள்ள டியா
என்ப டன்
அ
அரசியல்மயப்ப த்தப்ப வதற்கான
வாய்ப் க்க ம் காணப்ப கின்றன. குறிப்
பாக உலகின் பல பகுதிகளில் மனிதாபிமான

க்க ம் நி ைவயில் உள்ளன.
இந்நிைலயில் ேமல் நீதிமன்ற வழக்கில்
பிர தி வாதி ஒ வைர சாட் சிகள் இல்ைல
எனக் கூறி வி விக்க நீதிவான் நீதிமன் க்கு
அதிகாரம் இல்ைல. அதற்கான எந்த வழி
ைறக ம் குற்றவியல் சட்ட ஏற்பா களில்
கிைடயா . எனேவ இந்த சந்ேதக நபைர
வி விக்க இந்த மன் க்கு நீதிமன்ற அதி
காரம் இல்ைல ' என வாதிட்டார்.
இதைனய த் அசாத் சாலி சார்பில்
ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி ைமத்திரி குண
ரத்ன வாதங்கைள ன் ைவத்தார்.
வாதங்கைள ம்
இந்த இ
தரப்
அவதானித்த பின்னேர நீதிவான் ேமற்கண்
டவா தீர்ப்பளித்தார்.
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அைனНΤ வைகயான
źǿЖெகЛſˇΪОΤС

மˇЗக ஓТί

அைனத் விதமான
கிரிக்ெகட் ேபாட்டிகளிலி ந் ம்
ஓய் ெப வதாக இலங்ைகக்
கிரிக்ெகட் அணியின் நட்சத்
திர வீர ம் ேயார்க்கர் மன்னன்
என் உலகளவில் வர்ணிக்கப்
ப பவ மான லசித் மலிங்க
அறிவித் ள்ளார்.
இலங்ைக அணியின் நட்
சத்திர வீரரான லசித் மலிங்க
சர்வேதச ெடஸ்ட் மற் ம்
ஒ நாள் ேபாட்டிகளிலி ந்
ஓய் ெபற்றார். இ ப க்கு– 20
ெதாடர்களில் மட் ேம பங்
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"எனΤ
இΪபΤЖΜ –20
காலaகைளН
ெதாЗக˙ЛΡ..."

உலகக் கிண்ணத் ெதாடர்
நைடெபற ள்ள . எனேவ
அதற்காக அணிைய தயார்
ெசய்ய அணியில் லசித்
மலிங்க ேதைவ எனக்கூ
றப்பட்டி ந்த .
இந்நிைலயில்தான் இ ப
க்கு– 20 உட்பட அைனத்
விதமான கிரிக்ெகட்டிலி
ந் ம் ஓய் ெப வதாக
மலிங்க அறிவித் ள்ளார்.
இ குறித் தன
விட்டர்
பக்கத்தில் பதிவிட் ள்ள
அவர், என இ ப க்கு
20 காலணிக க்கு ஓய்
ெகா க்க ேவண்டிய
ேநரம் வந் விட்ட .
இத்தைன ஆண் கள்
என பயணத்தில் உடன்
இ ந்த அைனவ க்கும்
நன்றிகள். எதிர்வ ம்
இளம் வீரர்க க்கு என
அ பவத்ைத பகிர்ந்
ெகாள்ேவன் எனக் குறிப்

பிட் ள்ளார்.
இ வைர 85 சர்வேதச இ
ப க்கு– 20 ேபாட்டிகளில்
விைளயாடி ள்ள மலிங்க
107 விக்ெகட் க்கைள
வீழ்த்தி ள்ளைம
குறிப்பிடத்தக்க .
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ேகற் வந்த அவர் கைடசியாக
2020ஆம் ஆண் மார்ச் மாதம்
ேமற்கிந்தியத் தீ க க்கு எதி
ரான இ ப க்கு– 20 ேபாட்
டியில் விைளயாடினார்.
அதன் பிறகு எந்த ெதாட
ரி ம் அவ க்கு வாய்ப்
ெகா க்கவில்ைல. இவர்
மீண் ம் இலங்ைக அணிக்கு
தி ம் வார் எனக் கூறப்பட்
ட . இ குறித் ேபசியி ந்த
இலங்ைக கிரிக்ெகட் நி வனம்
தரப்பில், மலிங்கைவ அ த்
வ ம் சர்வேதச இ ப க்கு
20 ேபாட்டிகளில் ஆட ைவக்க
டி ெசய் ள்ேளாம். இந்
தாண் மற் ம் அ த்த
ஆண்டில் இ ப க்கு– 20
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Core Group deeply concerned
over developments in Sri Lanka
the Group expressed disappointment
that even the limited progress made
on accountability on key emblematic
cases has regressed, and highlighted
recent developments on the case involving the disappearance of 11 youths
in 2008-2009 as an issue of particular
concern.
Noting Sri Lanka’s declared intent to
promote reconciliation and to ensure
the continuity of the work of the Office
of Missing Persons and the Office for
Reparations, the Group called on the
government to ensure the political independence of the institutions.
Expressing deep concerns about current human rights developments, in
particular increased limitations being
put on civic space including reports of
surveillance and intimidation of civil
society groups, intimidation of journalists and reprisals against those protesting peacefully, the Group stressed
the importance of providing a safe and
enabling environment for civil society
actors.
The Group also reiterated its request
made at the 47th session for independent and impartial investigations into
deaths in police custody and called on
Sri Lanka to cooperate fully with the
High Commissioner, stating, they remain ready to support the government
on the implementation of resolution
46/1.
-ENCL

SLPP Local Govt member
disqualified in landmark verdict

SL Christians criticize Mahinda
Rajapaksa's hypocrisy
COLOMBO – Prime Minister Mahinda
Rajapaksa, who spoke at G20 Interfaith
Forum in Bologna (Italy), on the theme
‘Time to Heal: Peace among Cultures,
Understanding between Religions’ has
been criticized by Christian leaders in
Sri Lanka for failing to highlight the real
problems that affect religious coexistence in the country.
While stressing that extremist ideology represents one of the most serious
global challenges, Rajapaksa did not
mention the 2019 Easter Sunday attacks against three churches, and did
not condemn Buddhist supremacist
movements, which according to a twoyear National Commission of Inquiry,
was blamed for religious intolerance in
the country, a contributory factor for
the attacks..
Rajapaksa instead just hinted that education might be a solution to extremism, noting that “It is the duty of policy
makers and educationists, through the
curriculum and methods of teaching in
our schools and universities, to emphasize what all religions share in common,
the areas of consensus rather than the
points reflecting differences.”
Herman Kumara, convenor of the National Fisheries Solidarity Movement in
Negombo said it was hypocritical to say
something and do something else. “The
prime minister talks about ethnic and
religious diversity at the conference but
does the total opposite back home,” he
said.
The activist said Sri Lankans have
seen previous governments promote

The uniquely designed Kelani Bridge, near
ready for commissioning, took on a surreal
look on Monday (13) night, as the Ministry
of Highway tested the lighting system with

Buddhist supremacy while the current
one has changed nothing. "Now violent
speeches are addressed against Christians and Cardinal Malcolm Ranjith,” he
noted, adding, “If you really want peace,
something should be done against the
hate speech of Buddhist monks.”
Fr, Rohan Silva, Director, Centre
for Society and Religion, agreed. “Our
prime minister spoke well of the need
to reject extremism in all its forms. Unfortunately, he did not say a single word
about the victims of the Easter attacks,
which the government claims were perpetrated by Muslim extremist groups.”
Directing a question at Rajapaksa, he
asked, “Can he confirm the suspicion
that all of us have that it was the result
of a 'grand conspiracy’?”
The clergyman urged the prime minister to implement the recommendations of the Presidential Commission
of Inquiry regarding extremist groups
in Sri Lanka, which include banning
extremist entities. In Bologna, a group
of Sri Lankans living in Italy protested
near the place where Rajapaksa was
staying, demanding justice for the Easter attacks. Some signs read: ‘Hiding the
truth!’ and ‘Who’s the evil mastermind
behind [these attacks?’
The three-day Interfaith Forum
opened, which opened in Bologna’s
Palazzo Re Enzo on Sunday (12),
bought together 370 people, including
religious leaders, politicians, scientists
and cultural activists from 70 countries,
who met during 32 working sessions.
- AsiaNews

a psychedelic swirl of colours ranging from
red to blue and purple in between. The
bridge, constructed using an engineering
design known as extradosed type, uses

– J. Sujeewakumar/ENCL
stay cables to connect two main pylons
with the bridge deck is expected to be
yet another landmark attraction once
commissioned and lit up in all its glory

Sri Lanka sticks to domestic
mechanism; says UN probe
will polarize country

op

number of votes has been ordered to be
appointed in his place.
“This historic ruling will serve as a
deterrent to future candidates in bribing the voters. Even if they continue
to bribe, their election will be liable to
be challenged subsequently. In addition, the need for enacting laws to limit
election expenses by candidates and
provision of a level playing field for all
candidates in an election has been reemphasised,” PAFFREL Executive Director Rohana Hettiarachchi said in a
statement.
The Right to Information (RTI) act
had also proved helpful in acquiring information to secure the verdict, he said.
“We were compelled to pursue this
case in the midst of many obstacles,”
the statement said, noting that “certain
institutions that ought to have supported” the endeavour had “avoided their
responsibility”. “This achievement will
certainly be a source of joy to the election officials who have supported it sincerely,” Hettiarachchi added.
-economynext.com
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COLOMBO – A Pradeshiya Sabha
(third tier municipal council) member
elected to the Monaragala Pradeshiya
Sabha in 2018 on the ruling Sri Lanka
Podujana Peramuna (SLPP) ticket and
accused of bribing voters has been disqualified in a landmark judgement delivered Monday (13).
High Court Judge Ranga Dissanyake
delivered the verdict, disqualifying
SLPP member, D. M. Harshaka Priya
Dissanayake, for various bribes allegedly offered to voters in the Madurakeiya
division at the 2018 local government
elections.
The election monitoring civic organization People’s Action for Free & Fair
Elections (PAFFREL) filed the case
against the candidate, in collaboration
with the losing candidate and the Centre
for Monitoring Election Violence.
According to PAFFFREL, the judgement had declared Dissanayake’s victory null and void for his alleged bribing
of voters. The member was removed on
the orders of the court and the candidate who secured the second highest
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COLOMBO - The Core Group on Sri
Lanka on Tuesday (14) expressed deep
concerns about current human rights
developments in the country, in particular increased limitations being put
on civic space, and called for the Office
of the High Commissioner of Human
Rights (OHCHR) to be granted the resources needed to implement resolution 46/1.
The Group, in a statement delivered
on its behalf by Simon Manley, UK's
Ambassador to the UN and WTO in
Geneva, also flagged its longstanding
concerns about the Prevention of Terrorism Act (PTA) despite Sri Lanka’s
outreach to the international community and statements of intent regarding
its reform, and urged the government
to bring its counter-terrorism legislation in line with its international human rights obligations.
The Group, which comprises Canada, Germany, North Macedonia, Malawi, Montenegro and the UK, also called
on the government to reconsider its
intention to introduce a rehabilitation
process under the PTA that lacks judicial oversight, saying, “In this context,
we remain concerned about the ongoing detention of human rights lawyer
Hejaaz Hizbullah and the poet and
teacher Ahnaf Jazeem under the PTA.”
Declaring, “We continue to stress the
importance of a comprehensive reconciliation and accountability process,”

COLOMBO – Any external initiative by
the United Nations to address alleged human rights violations in Sri Lanka would
not achieve the goals stated by the world
body and such a move could create polarization in the island nation, Foreign Minister G. L. Peiris said on Tuesday (14).
Responding to UN Human Rights chief
Michelle Bachelet’s statement on Monday
(13), where she said her office has begun
work to implement the accountabilityrelated aspects of the March resolution
46/1, Peiris said, “We reject the proposal
for any external initiatives purportedly
established by Resolution 46/1 while domestic processes are vigorously addressing the relevant matters”.
Delivering an oral update on the country at the 48th United Nations Human
Rights Council (UNHRC) session in Geneva, he warned the move would polarize
society, as experienced with Resolution
30/1, passed in October 2015.
“External initiatives embarked upon
without the co-operation of the country
concerned cannot achieve their stated
goals, and will be subject to politicization,”

he said, adding that resources expended
on the initiative “are unwarranted”, especially when they are urgently needed for
humanitarian and other constructive purposes in many parts of the world.
Bachelet received a mandate in March
this year to collect evidence of crimes alleged to have been committed in Sri Lanka’s long civil war which ended in 2009
with the defeat of the separatist Tamil
Tigers, and an alleged upsurge in civilian
deaths.
The resolution allows the UN “to collect, consolidate, analyze and preserve
information and evidence, and to develop
possible strategies for future accountability processes for gross violations of human rights or serious violations of international humanitarian law in Sri Lanka,
to advocate for victims and survivors, and
to support relevant judicial and other proceedings.”
However, Peiris said President Gotabaya Rajapaksa’s administration has been
addressing the human rights issues with
some initiatives which were established
under the previous government after the

2015 resolution. Those initiatives include
the Office on Missing Persons (OMP) finalizing the list of missing persons in collaboration with other agencies, the Office
for Reparations (OR) processing 3,775
claims this year, the Office for National
Unity and Reconciliation (ONUR) continuing its 8-point action plan, and the
National Human Rights Commission carrying out its mandate.
Peiris also said under the domestic initiatives, a cabinet subcommittee was appointed to revisit the Prevention of Terrorism Act (PTA) and a commission of
inquiry established to address issues on
accountability and missing persons and
to revisit recommendations by previous
commissions.
However, in her address on Monday,
Bachelet said Sri Lanka’s domestic move
of the OMP needs “to inspire confidence
among victims”.
Bachelet also raised concerns over the
arrest and detention of people and developments in judicial proceedings in a number of emblematic human rights cases.
-economynext.com/ENCL

NZ grants refugee status for man over Easter
bombings funding accusations
WELLINGTON – A man who may have
unknowingly helped funnel money to terrorists behind the Easter bombings in Sri
Lanka has been granted refugee status in
New Zealand.
The Immigration and Protection Tribunal found the man was not involved
in supporting terrorist goals and did not
know who the money went to or came
from.
It heard he carried out several transactions a month in a money transfer scheme
involving his mother-in-law overseas and
a foreign broker.
His Tamil wife was arrested and beaten
after the 2019 bombings as police tried to
find him. She was released after a bribe
was paid, and the couple went into hiding.
They flew to New Zealand on false passports, and were granted refugee status in
June on appeal.
The tribunal ruled their evidence was
"credible, consistent and compelling".
"Both the wife and the husband fear harm

at the hands of the Sri Lankan authorities
because the husband has been associated
with a money transfer scheme, which the
authorities believe may have been connected to people involved in the Easter
2019 terrorist attacks.
"The tribunal is satisfied that the husband was not involved in the scheme to
support Islamist terrorist goals or views,
nor is he aware if any money he deposited
went to, or came from, people who may
have supported such views.
"Given the ongoing pressure the government faces to prosecute those responsible for funding and carrying out the
attacks, it cannot be assumed that the
authorities will not use torture and mistreatment to extract from the husband a
confession or information that he does
not genuinely hold."
The husband's knowledge of the money transfer business in which he was involved was "rudimentary", it said. He was
not a broker but a courier who retrieved

the cash from brokers in Colombo and
deposited it at banks, with account details
given to him by a foreign broker via his
mother-in-law.
It was a side business that lasted almost
a year but the authorities saw him as a
traitor, he told the tribunal.
"Although the husband is Sinhalese,
[the overseas] broker was a Sri Lankan
Muslim, and the fact that the wife's sister is married to a Muslim may have also
raised flags for the authorities.
"Based on what the police told his wife,
the authorities believe that he has helped
finance terrorists involved in the Easter
bombings.
The husband thinks it might be possible
that some of the accounts into which he
deposited money were somehow linked
to people involved in the attacks, but he
has no idea about this nor does he have
known connection to anyone associated
with the attacks."
-rnz.co.nz
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INSIGHT
Science Times

By Karan Deep Singh

By Becky Ferreira

-Atul Loke/THE NEW YORK TIMES

The rock that ended
the dinosaurs was
much more than a
Dino killer
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Cremation grounds, like this one pictured in Delhi on April 23, 2021, were overwhelmed during India’s second
COVID-19 wave. The country’s top science agency tailored its findings to fit Prime Minister Narendra Modi’s
optimistic narrative despite a looming crisis, researchers say

As India’s lethal COVID
wave neared, politics
overrode science
scientists said, adding that the agency’s
leadership would typically adjust problematic language rather than demand a
paper be withdrawn.
In July 2020, Bhargava issued two
directives to agency scientists that his
internal critics saw as politically motivated.
The first called on scientists at a number of institutions to help approve, in
just six weeks, a coronavirus vaccine
developed by Indian scientists. In a
memo dated July 2 and reviewed by The
Times, Bhargava said the agency aimed
to approve the vaccine by Aug. 15, India’s Independence Day, an event at
which Modi frequently urges the country toward greater self-reliance. “Kindly
note that noncompliance will be viewed
very seriously,” the directive read.
The request alarmed agency scientists. Regulators in other countries were
still months away from approving their
own vaccines. The agency’s top leaders
backed off once the timetable became
public. (The vaccine was approved by
Indian authorities months later, in January.)
Bhargava’s second directive, issued in
late July 2020, forced scientists to withhold data that suggested the virus was
still spreading in 10 cities, according to
emails and scientists familiar with the
work.
The data came from the agency’s serological studies, which tracked the
disease based on antibodies in blood
samples. The data showed high infection rates in some neighborhoods, including in Delhi and Mumbai, despite
containment efforts. In a July 25 email
reviewed by The Times, Bhargava told
the scientists that “I have not got approval” to publish the data.
“You are sitting in an ivory tower
and not understanding the sensitivity,”
Bhargava wrote. “I am sincerely disappointed.”
Naman Shah, a physician who
worked on the studies, said withholding the data worked against science and
democracy.
“This is a government which clearly
has a philosophy and history of trying
to assert power by capturing every institution and making it an arena for political struggle,” he said.
The data that ICMR did release
helped officials argue incorrectly, to the
country and the world, that the coronavirus wasn’t spreading in India as virulently as in the United States, Brazil,
Britain and France.
Then, last autumn, an agency-approved study wrongly suggested that
the worst was over.
Known as the Supermodel in India,
the study projected that the pandemic
would ebb in India by mid-February.
It cited Modi’s lockdown earlier in
2020. It said that the country may have
reached herd immunity because more
than 350 million people had already
been infected or developed antibodies. The science agency fast-tracked
the study’s approval, said Agarwal and
other people familiar with its progress.
Scientists inside and outside the
agency picked the study apart. Other
countries were nowhere close to herd
immunity. Plenty of people in India
still had not been infected. None of the
study’s authors were epidemiologists.
Its model appeared to have been de-
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government has tried to obscure the
outbreak’s origin, and vaccine sceptics
have won audiences from Russia to
Spain to Tanzania.
India, a vast country with an underfunded health care system, would have
struggled to contain the second wave no
matter what. A more contagious new
variant fuelled the spread. People had
stopped wearing masks and socially
distancing.
“Prime Minister Modi has never,
ever said to lower the guard,” said Vijay
Chauthaiwale, a member of Modi’s governing Bharatiya Janata Party (BJP).
Still, the government contributed to
complacency. Modi boasted in January, just months before the devastating
second wave hit, that India had “saved
humanity from a big disaster”.
Harsh Vardhan, then the health
minister, said in March that the country was “in the endgame of COVID-19”.
(Amid criticism over the government’s
response, Vardhan stepped down in
July.)
The ICMR, which conducts and reviews research for the government,
played a major role in shaping perceptions. India has not released granular
data on the virus’s spread, hampering
the ability of scientists to study it. In
that vacuum, the agency offered projections that often steered debate.
Politics began to influence the agency’s approach early last year, according
to scientists familiar with its deliberations.
In April 2020, in the midst of a nationwide lockdown ordered by Modi,
the government blamed an early outbreak on an Islamic gathering, spurring
attacks against Muslims by some Hindu
nationalists, who provide the core of the
prime minister’s support.
Amid that anger, some officials within the science agency said the gathering
had undermined containment efforts.
The gathering “has undone the benefits
of lockdown”, said one news outlet,
citing an agency source. Raman Gangakhedkar, then its chief scientist, in an
interview singled out the gathering as
an “unexpected surprise”.
In an interview with The Times, Gangakhedkar said that he had expressed
“anguish” over the government’s statements targeting Muslims but said the
science agency’s director general, Balram Bhargava, told him that the matter
should not concern him. Bhargava did
not respond to requests for comment.
The lockdown did severe economic
damage. Once it ebbed, Modi moved to
rekindle the economy and start election
campaigning — and government scientists, researchers within the agency
said, helped pave the way.
In June 2020, a study commissioned
by the agency concluded that Modi’s
lockdown had slowed but would not
stop the virus’s spread. Within days, the
authors withdrew it. The agency, saying the study’s modelling had not been
peer-reviewed, wrote in a tweet that it
“does not reflect the official position of
ICMR”.
One of the study’s authors, along with
a scientist familiar with it, said the authors had withdrawn it amid pressure
from the agency’s leaders, who questioned its findings and complained that
it had been published before they had
reviewed it. The move was unusual, the
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NEW DELHI — The forecast was
mathematically based, governmentapproved and deeply, tragically wrong.
In September 2020, eight months
before a deadly COVID-19 second wave
struck India, government-appointed
scientists downplayed the possibility of
a new outbreak. Previous infections and
early lockdown efforts had tamed the
spread, the scientists wrote in a study
that was widely covered by the Indian
news media after it was released last
year.
The results dovetailed neatly with
Prime Minister Narendra Modi’s two
main goals: Restart India’s stricken
economy and kick off campaigning
for his party in state elections that
spring. But Anup Agarwal, a physician
then working for India’s top science
agency, which reviewed and published
the study, worried that its conclusions
would lull the country into a false sense
of security.
Agarwal took his concerns to the
agency’s top official in October. The response: He and another concerned scientist were reprimanded, he said.
In the wake of the devastating second wave, which killed hundreds of
thousands of people, many in India are
asking how Modi’s government missed
the warning signs. Part of the answer,
according to current and former government researchers and documents
reviewed by The New York Times, is
that senior officials forced scientists at
elite institutions to downplay the threat
to prioritize Modi’s political goals.
“Science is being used as a political weapon to forward the government
narrative rather than help people,” said
Agarwal, 32.
Senior officials at Agarwal’s agency
— called the Indian Council of Medical
Research (ICMR) — suppressed data
showing the risks, according to the researchers and documents. They pressured scientists to withdraw another
study that called the government’s efforts into question, the researchers
said, and distanced the agency from a
third study that foresaw a second wave.
Agency scientists interviewed by The
Times described a culture of silence.
Midlevel researchers worried that they
would be passed over for promotions
and other opportunities if they questioned superiors, they said.
“Science thrives in an environment
where you can openly question evidence and discuss it dispassionately
and objectively,” said Shahid Jameel,
one of India’s top virus experts and a
former government adviser who has
been critical of the agency.
“That, sadly, at so many levels, has
been missing,” he said.
The science agency declined to answer detailed questions. In a statement,
it said it was a “premier research organization” that had helped to expand
India’s testing capacity. India’s health
ministry, which oversees the agency,
did not respond to requests for comment.
India is hardly the first country where
virus science has become politicized.
The United States remains far short of
taming the disease as politicians and
anti-vaccine activists, fuelled by disinformation and credulous media, challenge the scientific consensus on vaccines and wearing masks. The Chinese

The first cave art. The dawn of agriculture. Although these are among the most crucial moments
in humankind’s beginnings, our most dramatic
origin story starts 66 million years ago. It was the
apocalyptic instant when a rock from outer space
slammed into Earth, terminating the age of dinosaurs and eventually offering a bountiful new world
to our mammalian ancestors.
For 40 years, scientists have studied the tale of
this catastrophic object, known now as the Chicxulub impactor. Today, the impactor represents more
than just one bad day on Earth; instead, it has become a kind of Rosetta Stone that can decipher
deeper riddles about the origins of life and the future of human civilization, both on our planet and
in other worlds across the galaxy.
“The Chicxulub impact event completely modified the geologic and biologic evolution of planet
Earth,” said David Kring, a planetary geologist who
leads the Centre for Lunar Science and Exploration in Houston and who was part of the team that
announced the discovery of the Chicxulub impact
crater beneath Mexico’s Yucatán Peninsula in 1991.
“That is such a big scientific story with popular appeal because it extinguished dinosaurs and cleared
the slate, if you will, for mammalian evolution that
led to humans, it’s going to captivate both the scientific community and the public for years to come.”
For decades, scientists argued about the cause of
the dinosaurs’ deaths. Volcanic eruptions and other
exotic hypotheses were proposed, but the scientific consensus settled on a rock from space being
the killer. The Chicxulub theory now reigns so supreme that scientists have pieced together detailed
timelines of what transpired on that fateful day, and
other researchers are writing what could be called
the prequel, seeking the extraterrestrial origins of
the event to which we partially owe our existence.
As more advanced tools and techniques become
available, scientists have been able to extract new
and precise insights about this epic wipe-out on our
planet, and what it may mean for the beginnings of
life itself.
The latest find comes from a study published in
July in the journal Icarus that sought the original
home of the Chicxulub impactor. It did this by leveraging the immense processing power of a NASA
supercomputer to model the motions of roughly
130,000 asteroids in the main belt between the orbits of Mars and Jupiter.
“Ultimately, we want to solve big questions, and
this kind of work allows us to get after some of
them,” said Bill Bottke, co-author of the study and
director of the department of space studies at the
Southwest Research Institute in Boulder, Colorado.
The Icarus study is part of a constant stream of
ideas about the impact that can be dazzling in their
creativity, often to the point of controversy. This
year, for instance, a Harvard University team revived the possibility that the impactor was a comet,
sparking pushback from many scientists in the field.
Bottke said access to NASA’s Pleiades supercomputer was a “game-changer” for his team, enabling
the researchers to run simulations of a huge asteroid population over the course of hundreds of millions of years.
This Big Data technique helped to match the
strong geological evidence that the impactor was a
carbonaceous asteroid — and not a comet — with
a possible origin in the outer asteroid belt. This
distant region between Mars and Jupiter contains
many miles-wide carbonaceous asteroids similar to
the Chicxulub impactor. But these rocks aren’t gravitationally hoisted into collision courses with planets as frequently as asteroids in the inner region of
the belt, where there are fewer objects that match
Chicxulub’s composition.
“We were not finding an obvious solution to where
one of the largest impactors that has hit Earth over
recent time came from,” Bottke said. “Essentially, a
lot of the possibilities we had tried just weren’t panning out. It was really frustrating and it seemed like
we were missing something.”
The team’s supercomputer approach revealed
that Chicxulub-like asteroids escape from the outer
belt about 10 times more frequently than implied
by previous models. That boosts the odds that the
dinosaur-killing rock may have originated there.
“This is confirmation of a really cool idea, and I
think it helps me understand a lot more about how
the asteroid belt may be influencing the Earth over
billions of years,” Bottke said.
Sean Gulick, a planetary geophysicist at the University of Texas at Austin who was one of the leaders
of a 2016 scientific drilling expedition that obtained
precious rock cores from the Chicxulub crater, said
the paper was an interesting approach to performing “the forensics, if you will, about where the impactor came from. It’s intriguing because it was
such an important event for the evolution of our
planet and ourselves.”
The mission Gulick helped lead continues to clarify the impact’s role as both a destroyer and a crucible of life. As the researchers plumbed the depths of
the buried doomsday event, they found dusty traces
of the impactor, sandy backwash from the tsunami
it had created and the fossilized remains of organisms that thrived in its aftermath.
Perhaps most astonishing, a study published this
summer described modern-day microbial descendants of those early crater adopters, still living in the
shadow of the catastrophe that was colonized by
their forebears.
“It’s amazing to me that you can have an impact
and you can generate an ecosystem, then 66 million
years later, you still have life that is present in that
location because of this previous condition,” Gulick
said. “On a bigger scale, maybe you can generate
habitats with impacts really early in Earth’s history and have ecosystems survive afterward. That
reflects one of the ways in which you might get life
going.”
-New York Times

signed to fit the conclusion, some scientists said.
“They had parameters which can’t
be measured, and whenever the curve
was not matching, they changed that
parameter,” said Somdatta Sinha, a
retired scientist who studies infectious
disease models and who wrote a rebuttal. “I mean, we don’t do modelling like
that. This is misguiding people.”
Agarwal, the agency physician, said
he took his concerns in October to
Bhargava, who told him it was “none of
his business.” Bhargava, he said, then
summoned another scientist who had
raised concerns about the study with
Agarwal and reprimanded them both.
M. Vidyasagar, chairman of the committee that produced the Supermodel,
declined to comment. Indian science
officials said in May, as the second
wave tore through the country, that the
panel’s mathematical model “can only
predict future with some certainty so
long as virus dynamics and its transmissibility don’t change substantially
over time.”
One study, published in January
2021, did predict a second wave. Published in the journal Nature, it said that
such an outbreak could strike if restrictions were “lifted without any other
mitigations in place” and called for
more testing. One of its authors worked
for the ICMR, but its leadership pressured him to remove his affiliation with
the agency from the paper, said people
familiar with the matter.
The second wave struck in April. With
hospitals overwhelmed, Indian health
officials recommended treatments that
the government’s own scientists had
found to be ineffective.
One was blood plasma. Agarwal and
his colleagues had concluded months
before that blood plasma did not help
COVID-19 patients, a finding that echoed others. The agency dropped the recommendation in May.
The government still recommends
a second treatment, the Indian-made
malaria drug hydroxychloroquine, despite overwhelming scientific evidence
that it is ineffective. Desperate families scrambled to find both during the
second wave, creating black markets in
which prices soared.
Current and former agency scientists
said they didn’t speak out because they
considered the treatments politically
protected. Modi’s party had organized
plasma donation camps last year to
mark his 70th birthday. The Indian government also used hydroxychloroquine
as a diplomatic tool, winning points
with Donald Trump, then the American
president, and Jair Bolsonaro, the Brazilian leader, who both pressured New
Delhi last year to lift its export limits on
the drug.
“If you want to work somewhere for
the rest of your life, you want a good relationship with people,” Agarwal said.
“You just be non-confrontational about
everything.”
Agarwal resigned in October and later worked in Gallup, New Mexico. Now
a physician in Baltimore, he said his
experience with the agency had driven
him to leave India.
“You start questioning your work,
you know,” he said. “And then, you get
disillusioned by it.”
-New York Times
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KABUL - The Taliban on Tuesday (14) thanked
the world for pledging hundreds of millions of
dollars in emergency aid to Afghanistan, and
urged the United States to show "heart" to the impoverished country.
A donor conference in Geneva on Monday saw
countries promise a total of $1.2 billion in aid for
Afghanistan, which was taken over by the hardline Islamist group last month in a lightning offensive that took retreating US troops by surprise.
Afghanistan, already heavily dependent on aid,
is facing an economic crisis, with the new authorities unable to pay salaries and food prices soaring.
Amir Khan Muttaqi, the regime's acting foreign minister, told a press conference the Taliban
would spend donor money wisely and use it to alleviate poverty.
"The Islamic Emirate will try its best to deliver
this aid to the needy people in a completely transparent manner," Muttaqi said.
He also asked Washington to show appreciation for the Taliban allowing the US to complete
a troop withdrawal and evacuation of more than
120,000 people last month.
"America is a big country, they need to have a
big heart," he said.
Muttaqi said Afghanistan, which is also facing a
drought, had already received aid from countries
such as Pakistan, Qatar and Uzbekistan, but did
not give further details.
He said he had held discussions with China's
ambassador on the coronavirus vaccine and other
humanitarian causes, with Beijing pledging $15
million which will be available "soon".
Since the Taliban takeover, the World Bank and
International Monetary Fund have halted Afghanistan's access to funding, while the United States
has also frozen cash held in its reserve for Kabul.
UN chief Antonio Guterres on Monday said he
believed aid could be used as leverage with the Islamist hardliners to exact improvements on human rights, amid fears of a return to the brutal
rule that characterised the first Taliban regime
from 1996 to 2001. "It is impossible to provide
humanitarian assistance inside Afghanistan without engaging with the de facto authorities," the
UN secretary-general told ministers attending the
Geneva talks. "It is very important to engage with

Syria ‘bleak' with
violence upsurge,
economic woes: UN
GENEVA - The upsurge in violence in Syria, combined with
its plummeting economy, is making life increasingly bleak
for civilians, United Nations investigators said Tuesday.
The UN Commission of Inquiry on Syria said war crimes
were still being committed and the increase in fighting was
only adding to Syria's woes and making it unsafe for refugees
to return. Syria's war has killed an estimated 500,000 people
and displaced millions since it started with the brutal suppression of anti-government protests in 2011.
"The overall situation in Syria looks increasingly bleak,"
commissioner Karen Koning AbuZayd said in a statement.
"In addition to intensifying violence, the economy is plummeting, Mesopotamia's famous riverbeds are at their driest
in decades, and widespread community transmission of Covid-19 seems unstoppable by a health care system decimated
by the war and lacking oxygen and vaccines," AbuZayd said,
adding it was "no time" for refugees to return.
The Independent International Commission of Inquiry on
Syria was mandated by the UN Human Rights Council to investigate and record all violations of international law since
March 2011 in the country.
Its latest report covers incidents between July 1, 2020 and
June 30 this year.
The three-member panel said there seemed to be no moves
to unite the country or seek reconciliation, with incidents of
arbitrary detention by government forces continuing unabated. The report said tens of thousands of Syrians were still
desperately awaiting news from missing and disappeared
loved ones, while tens of thousands more were being unlawfully detained.
Recent months had seen increased fighting and violence
in the northwest, northeast and south of the country, it said.
Commissioner Hanny Megally called the siege of Daraa alBalad an unfolding tragedy.
"It's only two or three months into it but it's the same tactic
of preventing food, medicine and other goods coming in and
preventing people from leaving," he told a press conference
in Geneva.
Commission chair Paulo Pinheiro said it was "scandalous"
that an estimated 40,000 children -- half of them Iraqi and
the rest from around 60 other countries -- were still being
held in Al-Hol and other detention camps for the displaced
and families of defeated jihadists, because their home countries refuse to take them back in.
"Punishing children for the sins of their parents cannot be
justified," he told the press conference.
The commission will present its report to the Human
Rights Council on September 23.
-AFP
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Taliban thank world for promised aid,
urge US to show ‘heart'

Afghanistan's Foreign Minister Amir khan Muttaqi speaks during a press conference at the Foreign Ministry of
Afghanistan in Kabul on September 14, 2021
- Hoshang Hashimi / AFP
the Taliban at the present moment." The Taliban
have promised a milder form of rule this time
around, but have moved swiftly to crush dissent,
including firing in the air to disperse recent protests by women calling for the right to education
and work.
UN rights chief Michelle Bachelet said she was
"dismayed by the lack of inclusivity of the so-called
caretaker cabinet, which includes no women and
few non-Pashtuns". US Secretary of State Antony
Blinken has previously warned that the Taliban
would have to earn legitimacy and support, after

talks with allies on how to present a united front.
The caretaker cabinet, he said, would be judged
"by its actions".
Meanwhile, Afghans are resorting to selling
their household goods to raise money to pay for
essentials, and bustling second-hand goods markets have mushroomed in most urban centres.
Ajmal Ahmady, former acting governor of the
Afghan central bank, tweeted last week that the
country no longer had access to around $9 billion
in aid, loans and assets.
-AFP

Four ex-cops accused Prince Andrew seeks to block Epstein accuser’s lawsuit
in George Floyd’s death
to appear in court
of Queen Elizabeth, sexually abused
her when she was under 18 at Epstein’s
mansion in New York and on Epstein’s
private island, Little St. James, in the
US Virgin Islands.
She also said in the suit that Andrew,
along with Epstein and Ghislaine Maxwell, forced her to have sexual intercourse with Andrew at Maxwell’s home
in London.
Andrew, who has denied Giuffre’s
allegations, has not been charged with
any crimes, but he has long loomed
over the investigation by federal prosecutors in Manhattan of Epstein and
Maxwell.
Epstein, 66, was arrested in July
2019 on sex-trafficking charges, and
a month later, he was found dead by
hanging in his cell in a Manhattan jail;
the death was ruled a suicide. An indictment charged that Epstein had recruited dozens of underage girls to engage
in sex acts with him at his Manhattan
mansion and his estate in Palm Beach,
Florida, after which he paid them hundreds of dollars in cash.
Maxwell, who was arrested in July
2020, faces trial in November on
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MINNEAPOLIS, USA - Four former police officers
charged with violating George Floyd’s civil rights are
to be arraigned in United States federal court in Minneapolis on Tuesday (14) in a hearing to address some
pretrial motions.
A federal grand jury formally charged Derek Chauvin, Thomas Lane, Alex Kueng and Tou Thao in May
with depriving Floyd of his civil rights while acting under government authority when he was arrested and
killed in May 2020.
Floyd, an unarmed Black man, handcuffed and not
resisting, was held face-down by the four officers while
Chauvin placed his knee on Floyd’s neck, choking him.
The incident was captured on bystander video. Floyd’s
death led to worldwide protests and calls for changes in
policing in the US.
Chauvin was convicted of second-degree unintentional murder and was sentenced to 22.5 years in prison. In Tuesday’s hearing, he and the other three officers
face separate federal charges of violating Floyd’s civil
rights.
The federal indictment alleges Chauvin violated
Floyd’s right to be free from unreasonable seizure and
unreasonable force by a police officer.
Thao and Kueng are charged with violating Floyd’s
right to be free from unreasonable seizure by not intervening to stop Chauvin as he knelt on Floyd’s neck.
All four officers are also charged with depriving Floyd
of his rights when they failed to provide him with medical care.
Kueng, Thao and Lane also face trial in Minnesota
state courts starting in March on charges of aiding and
abetting Chauvin’s killing of Floyd.
Lane, Kueng and Thao have asked that their federal civil rights trial be separated from Chauvin’s on
grounds any jury would be unfairly prejudiced against
them if they went to trial alongside him. US prosecutors
have asked the court to conduct one trial for all four.
During Floyd’s arrest, he repeatedly said he could not
breathe as Chauvin pinned him to the ground. Kueng
and Lane helped restrain Floyd; Kueng knelt on Floyd’s
back, and Lane held Floyd’s legs, according to evidence
in state court.
Thao held back bystanders and kept them from intervening during the 9 1/2-minute restraint.
The US Department of Justice is investigating policing practices in Minneapolis. The investigation known
as a “pattern or practice” — examining whether there
is a pattern or practice of unconstitutional or unlawful
policing — includes a sweeping review of the entire police department.
US Attorney General Merrick Garland, the US’s top
law enforcement official, announced on September 14
that the Department of Justice would seek to improve
its oversight of local police departments following criticism and pushback from police leaders that federal
oversight has been ineffective.
At the same time, Minneapolis police have been backing off arrests, according to a study of public data by the
Reuters news service. Almost immediately after Floyd’s
death, Minneapolis police officers all but stopped making traffic stops and approached fewer people they considered suspicious for fear an encounter could become
another flashpoint.
The US Justice Department on Tuesday announced
it was curtailing the FBI and other federal law enforcement agencies from using chokeholds to restrain suspects or executing no-knock warrants at homes before
entering.
Breonna Taylor, a Black woman, was shot dead in
her apartment in Louisville, Kentucky in March 2020,
by police officers serving a no-knock warrant. She had
been sleeping at the time.
The Department of Justice is also conducting reviews
of police departments in Phoenix, Arizona, and Louisville following high profile deaths of Taylor and other
citizens at the hands of the police.
- News Agencies

NEW YORK - A lawyer for Prince Andrew, who was sued last month by a
woman accusing him of sexually abusing her when she was a minor, said in a
Manhattan court on Monday (13) that
the lawsuit was likely to be invalid under the terms of an earlier confidential
settlement — one that the prince’s lawyers have said the woman reached with
Jeffrey Epstein.
The hearing, coming in the closely
watched lawsuit brought by Virginia
Giuffre, one of Epstein’s most prominent accusers, was the first public response from Andrew, the Duke of York,
and suggests that his legal team will
seek to beat back any attempt to allow
the suit to proceed. Andrew’s lawyer
also argued Monday that his client had
not been properly served with legal papers in Britain.
The lawyer, Andrew Brettler, said Giuffre’s lawsuit was “baseless, nonviable
and potentially unlawful”.
“We have significant concerns about
the propriety of this lawsuit,” Brettler
said at a hearing in US District Court in
Manhattan. Giuffre, 38, claimed in her
lawsuit that Andrew, 61, the second son

charges that she helped Epstein recruit,
groom and ultimately sexually abuse
underage girls. In one case, an indictment charged, she was involved in sex
trafficking a 14-year-old girl, grooming
her to engage in sexual acts with Epstein and later paying her. Maxwell has
pleaded not guilty to the charges.
Giuffre has said in earlier court filings that Epstein had offered her several times to Andrew for sex when she
was a teenager.
Giuffre’s lawsuit against Andrew includes a photograph of him with his
arm around her waist, with Maxwell
smiling in the background. Giuffre’s
lawsuit said the photo was taken at
Maxwell’s home before Andrew sexually abused her.
Other lawyers for Andrew indicated
last week in a letter to Giuffre’s lawyers
that he would challenge the lawsuit on
the grounds that Giuffre’s lawyers had
not properly served him with the complaint, a routine step giving a defendant
formal notice that he has been sued.
“We are not instructed to appear
in the claim brought by Giuffre in the
Southern District of New York and we

are not instructed to accept service
of that claim on behalf of the Duke,”
the lawyers, with the firm Blackfords,
wrote.
The lawyers also wrote that Giuffre’s claim against Andrew may be invalid under terms of a 2009 settlement
reached in a lawsuit against Epstein in
Florida.
Giuffre’s lawyer, David Boies, had
attached a copy of the letter from Andrew’s lawyers to a court filing Friday (10). In it, Boies said the lawyers’
suggestion that the earlier settlement
“somehow releases Prince Andrew
from the claims” made by Giuffre was
“erroneous,” noting that Andrew had
not been a party to the earlier case.
The judge, Lewis Kaplan, said in court
Monday that he would hear arguments
on the issue of whether the suit had
been properly served. But he seemed to
question the utility of the effort.
“I can see a lot of legal fees being
spent and time being expended and
delay, which ultimately may not be terribly productive for anyone,” Kaplan
said.
- NYT

UN raises alarm on ‘mass rape' in southeast DR Congoeuros

GENEVA - The United Nations raised
the alarm on Friday over widespread,
systematic sexual violence in the southeastern Democratic Republic of Congo,
saying women were reporting armed
groups carrying out mass rape.
UNHCR, the UN refugee agency, said
its staff were hearing horrific testimonies from forcibly displaced persons in
the DR Congo's Tanganyika Province.
The agency is "gravely concerned
about incidents of widespread and systematic sexual violence against Congolese women and girls", spokeswoman
Shabia Mantoo told reporters in Geneva.

"In just the past two weeks, humanitarian partners in the Kongolo and Mbulula health zones, have recorded 243
incidents of rape, 48 of which involved
minors, in 12 different villages."
The actual figures are thought to be
even higher as reporting of genderbased violence remains a taboo in most
communities.
"The attacks are reportedly being
carried out by rival armed groups competing to maintain control over mining
areas -- especially gold mines -- and
as retaliation against government-led
military operations," said Mantoo. "Civilians find themselves trapped in the

middle of intense confrontations between different groups.
"Our staff have heard horrific testimonies of extreme violence. Forcibly
displaced persons have accused armed
groups of carrying out mass rape as
women attempt to flee their homes."
She said some women and girls had
been abducted and used as sex slaves,
while ransoms have been demanded
from families in exchange for their freedom.
According to UN estimates, nearly
310,000 people have been uprooted by
insecurity and violence and are currently displaced in Tanganyika Province.

Mantoo said more than 23,000 people had been displaced since May in the
province's northern Kongolo Territory
alone, according to local authorities,
with most having fled insecurity multiple times.
The UNHCR called on the authorities to scale up security in the so-called
"triangle of death" in the wider region
to protect civilians, allow humanitarian access, and launch investigations to
bring the perpetrators to justice.
The agency said it had received 36
percent of the $205 million needed for
its operations in the DR Congo.
- AFP

Putin is isolating after possible exposure to Coronovirus
MOSCOW - President Vladimir Putin
of Russia is isolating because of possible exposure to the coronavirus, the
Kremlin said Tuesday.
Putin canceled a planned trip to Tajikistan this week for a Central Asian
security summit, the Kremlin said,
describing a phone call that Putin had
with Emomali Rahmon, the Tajik president.
“Vladimir Putin said that in connection with identified cases of the coronavirus in his environment, he must observe self-isolation for a certain period
of time,” the statement said.
Putin said earlier this year that he had
been vaccinated with the two-dose regimen of Russia’s Sputnik V vaccine. But
he has continued to be extraordinarily
careful in his public appearances, often
requiring people he meets to quarantine beforehand.
Putin signaled Monday that he might
have to isolate, although some Russian
news outlets interpreted his comments
as a joke. “Even around me, there are
problems with this COVID thing,” he

said in an informal conversation with
Paralympic athletes at an event at the
Kremlin that was broadcast by state
media. “I think I might have to quarantine soon, myself.”
Putin’s spokesman, Dmitry Peskov,
told reporters Tuesday that the president had been in close contact with
multiple people who had tested positive for the virus. He said Putin would
continue working while in self-isolation
and voiced confidence that the vaccine
would protect him from a serious case
of the disease.
“We all know that the vaccine is guaranteed to protect you from serious consequences, but cases of illness are still
possible,” Peskov said. “The president
is absolutely healthy.”
Putin had been scheduled to attend a
summit Friday of the Shanghai Cooperation Organization, a regional security
group. He will still participate in the
meeting but will do so by video link, the
Kremlin said. Prime Minister Narendra
Modi of India and President Xi Jinping
of China are also scheduled to address

the gathering remotely. Putin’s isolation — the first time he has taken such
a step because of potential exposure —
underscores the pandemic’s continuing
severity in Russia. While Putin has said
that Russia has handled the pandemic
better than many Western countries,
widespread vaccine hesitancy and lax
mask-wearing have allowed the delta
variant of the coronavirus to spread
largely unchecked.
Russia’s officially reported mortality
from the coronavirus has been essentially flat, at just below 800 deaths per
day, since July. The remarkable stability of the daily toll has led some analysts
to question its veracity, though officials
insist it is accurate.
Putin had several in-person events
Monday as officials were deliberating
over whether he should go into quarantine. In addition to hosting Paralympic
athletes, Putin on Monday met with
President Bashar Assad of Syria, a close
Russian ally in the Middle East. The
meeting with Assad, Peskov said, took
place “before the decision was made

about the necessity of self-isolation.”
“No one’s health was put in danger,”
Peskov said.
Both Assad and his wife, Asma, contracted the virus but quickly recovered,
officials said in March. There was no
word from Syria on Tuesday that Assad would need to self-isolate after the
meeting with Putin.
“We are working together on solving the most important problem that
all of humanity faces today — the fight
against the coronavirus infection,” Putin told Assad, according to a transcript
published by the Kremlin on Tuesday.
“I hope that, with our joint efforts, we
will be able to help the Syrian people get
back on their feet in every sense of the
word.” Russia intervened in support of
Assad in Syria’s civil war in 2015 and
turned the tide of the conflict in his favor, amid heavy criticism from humanrights groups of a brutal bombing campaign. Russia delivered 250,000 doses
of its one-shot Sputnik Light vaccine to
Syria in July.
-NYT
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SPORTS
Kohli backed to continue
as India captain in
all three formats

Lasith Malinga retires from T20s
to close out playing career

Lasith Malinga receives a guard of honour as he walks out for the last time in ODI cricket in 2019
- File Photo AFP
wickets is yet to be eclipsed, and his strike rate of
16.62 is the lowest for any bowler with more than
90 wickets in the tournament. The IPL has arguably never seen a more consistent death bowler.
Although he didn't pick up hard-ball cricket until
relatively late in his teens, Malinga was discovered
by Sri Lanka fast bowling coaches Anusha Samaranayake and Champaka Ramanayaka, who brought
him into the domestic system and trained him in

Brazilian football legend
Pele to be moved
out of intensive care

BRUGES - Lionel Messi came to
Paris to win the Champions League
again and on Wednesday he is set
to finally make his first start for his
new club when they kick off their
European campaign in Bruges.
Five weeks have passed since
Messi was presented as a Paris
Saint-Germain player and declared
he was in "the ideal place" to win the
biggest prize in club football for the
fifth time.
In more than a month he has been
seen in a PSG jersey for just 24 minutes as a substitute in a Ligue 1 game
at Reims.
The 34-year-old had been expected to make his full debut for
the Qatar-owned club last weekend
but in the end he was rested against
Clermont after returning from international duty with Argentina.
However, PSG coach Mauricio
Pochettino is expected to finally unleash the six-time Ballon d'Or winner from the start at the Jan Breydel
Stadium against Belgian champions
Club Brugge in the Group A opener.
If Neymar and Kylian Mbappe
start too, it will be the first time the

Ramiz Raja vows to ‘reset Pakistan cricket's
compass' after becoming PCB chairman
LAHORE - On his first day in
office, newly elected PCB chairman Ramiz Raja pledged to "reset the direction" of Pakistan
cricket, hinting at an overhaul of
the mindset of Pakistan cricket
across the board.
He was elected unopposed as
chairman earlier today, becoming the fourth former Test cricketer to hold the position. After
meeting with officials at the PCB,
Ramiz made his first media appearance as chairman, an hourlong press conference at the Bob
Woolmer indoor complex at the
High Performance centre in Lahore. He met Moin Khan and
Aaqib Javed, thanking them for
attending, before launching into
an impassioned speech about
his desire to see Pakistan cricket
back at the top table.
He made frequent references
to Pakistan's now legendary
1992 World Cup campaign, one
in which both he and Imran
Khan, the man who appointed
him, played a part. Ever since
his nomination, he has been
actively working alongside the
board, deeply involved in every
aspect of the PCB's affairs, and
he touched upon several themes
during his media address.
"Cricket is my constituency,
it's my subject," said Ramiz. "My
vision is clear cut, I had been
thinking that whenever I get an
opportunity I will reset it. The
compass needs to be reset. There
are long-term goals and a few
short-term goals, but whatever
those are, one thing is pretty
simple; the cricket board's performance is related to the team's
performance. It goes all the way
down to the age-group cricket.
The infrastructure below, and
the work at grassroots level is a

his early years. He made his international debut in
2004, and soon became a fixture in all Sri Lanka's
teams. Repeated knee and ankle injuries threatened to end his career however, and in 2010, he
made the decision to retire from Tests to focus on
limited-overs cricket.
Malinga last played an international in March
2020. He has retired at 38.
- Cricinfo

superstar attacking trio will have
been on the pitch together for the
Parisians.
Expectations are sky-high, both
for Messi at his new club and for
PSG in the Champions League, a
trophy they have yet to win but crave
more than anything.
PSG will play Abu Dhabi-backed
Manchester City -- the team that
knocked them out in last season's
semi-finals -- as well as RB Leipzig
in a group that could hardly have
been tougher, but this is a team built
to go all the way.
"It makes me think of Liverpool
when I arrived there. Liverpool were
building a team to win the Premier
League. Here I have joined a team
that has been built to win something.
I said to myself: 'This is going to be
massive'," Georginio Wijnaldum,
another of PSG's summer signings,
told sports daily L'Equipe.
- Lucky? They should, at the very least, be
far too strong for their first opponents, even if the former European
Cup finalists have been Belgian
champions in three of the last four

op

In February 2020, Pele's son,
ex-Santos goalkeeper Edinho,
said his father had become "embarrassed" to leave his house because he cannot walk unaided.
His health has been a concern
in recent years; he had prostate
surgery in 2015 after he was admitted to hospital for the second
time in six months, and he was
admitted for a urinary infection
in 2019.
Pele is Brazil's all-time leading goalscorer with 77 and one
of only four players to have
scored in four different World
Cup tournaments.
Lionel Messi recently passed
him as the leading South American men's goalscorer in international matches with a hat-trick
in Argentina's World Cup qualifying win against Bolivia.
- BBC

reflection on the team performance. There is a need to work
on several tiers, and on every tier
the direction needs to be reset.
"When I say resetting the direction, it means coaching has
to be revisited too. Our coaching isn't effectively targeted. If
today I need three wristspinners
and four openers, we won't have
such options available right now.
We have a very big population
and yet you are not seeing outstanding talent emerge, which
means we are making mistakes
that we have to mend. It's really
important to work on the coaching aspect and age-group cricket. Our club and school cricket is
nonexistent so we need massive
improvements there."
A notable theme of Ramiz's
press conference was his reluctance to throw his weight behind current Pakistan captain
Babar Azam, or even the PCB
CEO Wasim Khan. He instead
pointed out that he hadn't even
had the chance to know Babar
well enough to take a call on his
future.
"It's too early for me to assess
him. It's important for me to
know him better," said Ramiz.
"It's similarly important for me
to understand the role. You (as
captain) tend to make many demands, some good but others
which you need to make a persuasive case for. I did a couple of
sessions with him and told him
that if you don't have 400 autograph hunters outside the academy then the whole objective to
play cricket has failed. I want a
leadership like the one I played
under in my era.
My expectations for Babar
are the same as I had with Imran Khan." He also refused to be

win in Australia in January
and they were leading 2-1 in
England when the fifth and
final Test was controversially cancelled last week because of a coronavirus outbreak in the tourists' camp.
India have not lost a
Twenty20 series under Kohli, but they have failed to win
either the 50-over Champions Trophy, World Cup
or T20 World Cup since he
became white ball captain in
2017.
Shah also confirmed that
India have offered to play
two extra T20 matches in
England next July in place
of the cancelled Test.
The England board suffered huge financial losses
from the refusal of Indian
players to take part because
of coronavirus fears.
"Instead of three T20Is,
we will play five T20Is. Alternately, we will be willing
to play a one-off Test as well.
It is up to them to choose either of the offers," said Shah.
India pulled out of the final Test at Old Trafford last
week after head coach Ravi
Shastri and other support
staff contracted the virus
and had to be isolated.
BCCI president Sourav
Ganguly said Monday that
India are willing to reschedule the final Test as part of
next year's series.
- AFP

Messi gets set for PSG Champions League bow

@
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SAO PAULO - Brazilian legend
Pele is to be moved out of intensive care in the next day or two
after having surgery to remove a
tumour from his colon.
The 80-year-old is being
treated at the Albert Einstein
Hospital in Sao Paulo.
Pele's daughter Kely Nascimento said her father was "doing well" and "is not in pain" in
a post on Instagram.
The three-time World Cup
winner has been having treatment at the hospital since 31
August after the tumour was detected in routine tests.
"He is strong and stubborn
and with the support and care
of the brilliant team at Einstein
and all of the love, energy and
light that the world is sending,
he will get through this," Nascimento added.

NEW DELHI - Virat Kohli
will continue to captain India in all three formats, a top
national cricket board official said Tuesday, after speculation that the batting great
could be replaced as skipper
for limited-overs games.
Kohli's recent sketchy
form with the bat has led to
reports that changes could
be made after the T20 World
Cup, which begins next
month in the United Arab
Emirates.
But Kohli received a vote
of confidence from Board of
Control for Cricket in India
(BCCI) secretary Jay Shah.
"There is no such proposal
(to replace Kohli) and the
team is led by Virat and we
are backing him," said Shah.
"We are sensitive to the
fact that such a proposal is
not in the interest of Indian
team when it will take part
in a World Cup," Shah told
website Cricbuzz.
Indian media have reported that opening batsman Rohit Sharma could
take over as Twenty20 and
50-over captain and that the
change had been discussed
by the BCCI.
"As long as a team is performing, the question of
change in captaincy doesn't
arise," Shah was reported as
saying by the Indian Express
newspaper. Kohli led India
to a landmark Test series
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COLOMBO - Lasith Malinga, who has a claim to
being men's cricket's greatest T20 bowler, has officially called time on the last format he had not
retired in. It was always likely Malinga's playing
career was over after he stopped being picked for
the Sri Lanka side, while he also withdrew from
several franchise tournaments, including the IPL.
But if fans had held out hope for a farewell T20,
that is no longer an option.
Malinga announced his decision via his new
Youtube channel, in which he had been analysing
Sri Lanka's limited-overs performances over the
past few weeks. "Today I decided I want to give
100% rest to my T20 bowling shoes," he said. "I
want to thank each and every one who supported
me and blessed me throughout my T20 journey."
Malinga went on to thank the officials and teammates of all the major teams he has been a part of,
from the Sri Lanka national side, to Mumbai Indians, Melbourne Stars, and various other sides from
around the world.
Recognised almost as much for his blondetipped curls, as his unique round-arm action, Malinga claimed 107 T20 international wickets, and
maintained an economy rate of 7.42 across 83
bowling innings. He was among the format's primary innovators in its early years. Although his
fast, swinging yorker was his primary weapon right
through his T20 career, he also developed a welldisguised slower-ball, a slower bouncer, and was
among the first and most successful bowlers to use
wide yorkers at the death - a fairly commonplace
strategy today.
He was an integral part of the Sri Lanka men's
team's T20 success at the turn of the last decade.
Malinga was leader of Sri Lanka's attack in the
2009 and 2012 T20 World Cups, when Sri Lanka
made the final, and was captain of the team when
they won the World Cup in 2014.
In addition to his international exploits, he was
also a highly-sought after bowler in franchise tournaments in his heyday. In the IPL, his tally of 170

drawn on Wasim Khan's future.
"The matter of the PCB Chief Executive Wasim Khan is an internal matter of PCB. I will not disclose what decision will be taken
regarding extension of tenure of
PCB CEO."
Over the last three years, the
PCB has also remodelled the
domestic circuit, reducing the
number of teams from 16 to
six, and getting rid of departments altogether. Presently, all
six associations have nominated
board members. Ramiz emphasised the goal was to make them
self-sufficient and revive club
and school cricket. He said he
had no wish to change the model
implemented on the wishes of
Imran Khan with six domestic
teams, but wanted to focus instead on increasing the quality
of each of those sides.
He also increased the monthly
salaries of each of the 192 firstclass cricketers in the system by
PRK 100,000 (approximately
USD 600).
"There is uncertainty among
first-class cricketers in the new
system," Ramiz said. "Whether
it's how long they will be playing,
for how long they will be paid,
what they need to get improve
and how their performances
will be evaluated. I have spoken
with the Pakistan team and have
discussed the model. We clearly
know that Pakistan cricket has a
fearless and aggressive approach
in our DNA. We are unpredictable, hence, we are watchable as
well because on a given day we
can do anything. I have countless wishes for Pakistan cricket
but all of them will remain wishes until we don't work on our
technique and skills."
- Cricinfo

seasons. The last time PSG went to
Bruges was in the group stage two
years ago. There was no Messi then,
and there was no Neymar either, but
Mbappe bagged a hat-trick in a 5-0
win.
This summer Wijnaldum and
Messi were joined at the Parc des
Princes by Italy goalkeeper Gianluigi Donnarumma, flying full-back
Achraf Hakimi and former Real
Madrid skipper Sergio Ramos, as
well as Portuguese prospect Nuno
Mendes.
Ramos has not played at all yet,
while Messi has been slowly preparing himself, but PSG have still won
five games out of five in Ligue 1,
scoring 16 goals.
Their recruitment drive, coupled
with their decision to knock back
up to 200 million euros from Real
Madrid for Mbappe even with the
France star in the final year of his
contract, has had some of their European rivals up in arms.
"State-owned clubs are as dangerous for football's ecosystem as
the Super League was," said La Liga
president Javier Tebas, calling PSG's

spending "unsustainable" in a football economy suffering from the impact of the pandemic.
PSG have always claimed they
have not breached UEFA's Financial
Fair Play regulations and issued a
stinging rebuke to Tebas, calling his
remarks "insulting and defamatory".
When it comes to Messi, La Liga's
loss is PSG's gain. That is clear even
if Messi has hardly contributed anything on the field for his new team.
"There are many more people who
have a wider vocabulary to describe
him closer to the reality Leo deserves," Pochettino told UEFA.com
when asked for his impressions of
his compatriot.
Pochettino, who is without the
suspended Angel di Maria for the
start of the European campaign, was
wary of playing up PSG's Champions
League chances just yet.
"This is a really unpredictable
competition...you need to be lucky,"
he told UEFA.com.
Then again you can't get much
luckier as a coach than having Messi,
Neymar and Mbappe in your team.
- AFP

New Zealand ready for a crack at Pakistan as security tight
ISLAMABAD - New Zealand's
cricket coach Glenn Pocknall on
Tuesday said his team were ready to
have a crack at Pakistan, insisting the
heavy security surrounding the players would not be a distraction.
International cricket in Pakistan
was suspended in the aftermath of
terror attacks on the Sri Lankan side
in 2009, but has been slowly revived
over the past two years.
"I think we are now used to (the
security) in some way, coming from
Bangladesh where we had convoys
for two weeks. So it's just an extension to what we had over there," said
Pocknall, standing for the rested regular coach Gary Stead.
"The players are really excited to be
here, it's been a long time coming so
they are all grateful to have this opportunity... and to have a crack at this

very good Pakistan team," he said at a
Zoom press conference.
New Zealand arrived in two batches on Saturday and early Sunday,
welcomed with a level of security
usually reserved for visiting heads of
state that included armed guards escorting their bulletproof buses.
The Black Cap squad, who are returning for the first time since 2003,
are staying in an Islamabad hotel
guarded by a heavy paramilitary and
a police contingent.
They have come from Bangladesh,
where they were beaten 2-3 in the
Twenty20 international series.
New Zealand opener Martin Guptill -- who arrived early Sunday
-- described how the team were off
the plane and straight into an armoured van. "We had a dozen or so
police cars behind us, and armed

soldiers around us at all times, and a
lot of cars in the motorcade. We felt
as though we were extremely safe,"
Guptill said at a Zoom press conference on Monday.
"There is a little bit of nerves but
they're there to protect us," he said,
adding the team were excited to get
on the field.
Their first ODI against Pakistan
will be held in the garrison city of
Rawalpindi, just next to the capital
Islamabad, followed by two further
Tests on Sunday and Tuesday.
The two teams will also play five
Twenty20 internationals -- all in Lahore.
The Sri Lankan cricket team were
the first to return to Pakistan in 2019,
while South Africa visited for a tour
in January after a 14 year gap.
- AFP

Matthew Hayden, Vernon Philander appointed
Pakistan coaches for T20 World Cup

LAHORE - Former Australia opener
Matthew Hayden and former South
Africa seamer Vernon Philander have
been added to the Pakistan team's
coaching staff for the upcoming T20
World Cup in the UAE. The new PCB
chairman, Ramiz Raja, announced
the appointments on Monday, citing the aggression and quality of the
players as defining reasons for their
hiring. The two former cricketers
came as unexpected appointments,
and it was not immediately clear what
specific roles they would play. Ramiz
also said there would be a head coach
appointed alongside them, but did
not reveal a name.
"Matthew Hayden is Australian,
and has experience of winning World
Cups and was a great player himself," Ramiz said. "It might be very
beneficial to have an Australian occupying the dressing room. And Pakistan, of course, can win the World

Cup, they just need to improve their
performances an extra 10%. Vernon
Philander I know very well, and he
understands bowling, and has a great
record against Australia."
Hayden and Philander have exceptional credentials as cricketers, but
neither has any substantive coaching experience. Philander only retired from international cricket in
2020, and was due to take part in the
South African domestic season which
begins on September 24 this year.
Hayden retired in 2009, and has
taken on occasional media work, but
his assignment with Pakistan at the
World Cup is his first major coaching
assignment.
Philander linking up with Pakistan
ahead of the World Cup is complicated a little, though, by his contract
with the Western Province domestic side in South Africa, who he was
signed to play for this season. An of-
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ficial at Western Province confirmed
to ESPNcricinfo Philander's contract
had been running since May, with the
side having paid him since then. WP
are expected to issue a statement on
the matter in due course. The PCB,
however, told ESPNcricinfo WP have
given Philander permission to join
Pakistan until the end of the T20
World Cup.
Misbah-ul-Haq and Waqar Younis stepped down as head coach and
bowling coach of the Pakistan team
last week. They were replaced by
Saqlain Mushtaq and Abdul Razzaq
on an interim basis for Pakistan's
home series against New Zealand,
which starts later this week. ESPNcricinfo understands that Saqlain
is likely to continue as head coach
through to the World Cup, and would
in that case share coaching duties
with Hayden and Philander.
- Cricinfo

