
பிராந்திய,நகரப்பதிப்

மலர் : 92 இதழ்: 33 ெகா ம்  பிலவ வ டம் ஆவணி மாதம் 31 ஆம் திகதி வியாழக்கிழைம (16.09.2021) ஹிஜ்ரி 1443  ஸபர் 06 விைல : .30 பக்கங்கள் :20
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(ஆர்.யசி)
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்குள் ைகத்
ப்பாக் கி டன் உட்  குந்  தமிழ் அர சியல் 
ைகதி கைள அச் சு த் திய இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ெலாகான் ரத்வத்ைதைய பதவி 

நீக் கு வ  மட்  மல்ல உட ன டி யாக ைக
ெசய்  உரிய விசா ர ைண கைள ன்ென க்க 
ேவண் ம் என்  தமிழ்க்கட் சி களின் தைல
வர்கள் ேகாரி ள்ளனர்.
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின்  

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
சிைறச்சா ைலகள் கா ைமத் வம் மற் ம் 
சிைறக்ைகதிகள் னர்வாழ்  நட வ டிக்ைக 
கள் இரா ஜாங்க அைமச்சர் பத வி யி லி ந்  
ெலாஹான் ரத்வத்ைத ரா ஜி னாமா ெசய் ள்ளார். 
உலக சிைறக்ைகதிகள் தின மான கடந்த 12 

ஆம் திகதி ெவலிக்கைட மற் ம் அ ரா த
ரம் சிைறச்சா ைல களில்  பதி வா கி ள்ள சம்
ப வங்கைள ைமயப்ப த் திேய அவர் குறித்த 
அைமச்சுப் பத வி யி லி ந்  இவ்வா    
வில கி ள்ளார்.
அவரின் ரா ஜி னா மாைவ 

அ ராத ரம் அரசியல் ைகதிகள் மீதான அச்சு த்தலின் எதிெராலி
சிைறச்சாைல அைமச்சுப்பதவியிலி ந்

ெலாஹான் ராஜினாமா உடன் ைக  ெசய் ங்கள்
தமிழ் கட் சி களின் தைல வர்கள் அவ சர ேகாரிக்ைக

ராஜினாமா மட் ம் ேபாதா  ெலாஹாைன

(நா.த ஜா)
சிைறக்ைக தி களின் உரி ைம
கைளப் பா  காக்க ேவண் டிய 
ெபா ப்  அர சுக்கு இ க் கின்
ற . அவ்வா றி க்ைகயில் எவ்வ
ைக யி ேல ம் சிைறக்ைக திகள் 

ைற யற்ற விதத்தில் நடத்
தப்ப  வ தைன வன்ைம யாகக் 
கண் டிப்ப தாக ஐக் கிய நா கள் 
சைபயின்  இலங்ைகக்கான 
வதி விட பிர தி நிதி ெதரி வித்
ள்ளார்.

ைகதி களின் உரி ைமைய காக்கும்
ெபா ப்  அர சாங்கத் க் கு ரி ய

 ஐக் கிய நா கள் சைப கண்டனம்  (எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
சிைறச்சாைலகள்  காைமத் வம்  மற் ம் 
சிைறக்ைகதிகள் னர்வாழ்  நடவடிக்ைககள்  குறித்த 
ன்னாள்  இராஜாங்க அைமச்ச ம் இரத்தினக்கல் மற் 
ம் தங்க ஆபரணங்கள் சார்ந்த ைகத்ெதாழில் இரா 

ஜாங்க அைமச்ச மான ெலாஹான் ரத்வத்த ெதாடர் 
பில் ெபாலிஸா க்கு எந்த ைறப்பா ம் கிைடக்க 
வில்ைல என 

கிைடத்தால் நடவடிக்ைகக்கு தயார் : ெபாலிஸ் 

(ஆர்.யசி)
எதிர்வ ம் 21ஆம் திக தி டன் நாட்ைட 
சுகா தார கட் ப்பா  க டன் திறக்க 
நட வ டிக்ைக எ க்கப்ப ம் சாத் தி யப்பா
கள் அதி க மாக உள்ள தா க ம், நாைள 

ெவள் ளிக் கி ழைம

கட் ப்பா  க டன்
நா  திறக்கப்ப ம்
சுகா தார, ைவத் திய நி  ணர்களின் பரிந் ைர 

நாைள ஜனா தி ப தி யிடம் ஒப்ப ைடக்கப்ப ம் 

(நா.த ஜா)
நாட்டின் ெபா  ளா தாரம் உ  திப்பா டான நிைல யி லி க் கின்
ற  என்பைத ெபா  ளா தா ரத்தில் அக்கைற ெகாண் டி க்கும் 
அைனத் த் தரப் பி ன க்கும் உணர்த்  வதன் ஊடா கேவ 

நிதியியல்  ஸ்திரத்தன்ைமைய 
உ திப்ப த்த ன் ரிைம
மத் திய வங்கி ஆ நர் அஜித் நிவாட் கப்ரால்

(ஆர்.யசி)
பயங்கரவாத தைடச்சட்டம் நீக்கப்பட ேவண் ம் என சர்வேதசம் 
மற் ம் ஐக்கிய நா கள் மனித உரிைமகள் ேபரைவ வலி த் 
திக்ெகாண் ள்ள இந்த காலகட்டத்தில் அந்த சட்டத்தின் கீழ் ைக  
ெசய்யப்பட்ட தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்கு ேநர்ந் ள்ள நிைலைய 
பார்க்ைகயில் இலங்ைக அரசு

இலங்ைக அரசின் உண்ைம
கம் ெவளிப்பட் ள்ள   

மனித உரிைமக க்கு கட் ப்படமாட்ேடாம் என்பேத ைகதிகைள அச்சு த்தியதன் 
லம் ெவளிப்பட் ள்ள  என்கிறார் கேஜந்திரகுமார் ெபான்னம்பலம்

ஒ  இரா ஜாங்க அைமச்சர் அ  ரா த ர 
சிைறக்கு ெசன் , ப்பாக்கி ைனயில், 
தமிழ் ைகதி கைள ழந்தா ளிட ெசய்  
அவ மா னப்ப த்தி, 

ஜனா தி பதி பதில்
கூற ேவண் ம்

மேனா வலி த்தல்

(நா.த ஜா)
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் இடம் 

 ெபற்ற சர்ச்ைசக் கு ரிய சம்ப வத் டன் 
ெதாடர்  ைடய இராஜாங்க அைமச்சர் உட  
ன டி யாகப் பத வி நீக்கப்பட ேவண் ம்.

இழி வான ெசயைல 
கண் டிக் கின்ேறன்
எதிர்க்கட் சித்த ைலவர் சஜித் பிேர ம தாஸ

(நா.த ஜா)
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்களின் 
எண் ணிக்ைக மற் ம் ெதாற் றினால் உயி ரி
ழப்ப வர்களின் எண் ணிக்ைக ெதாடர்பான 
தர கள் ஒ  ேபா ம்

தர கள் திட்ட மிட்
மாற்றப்ப ட வில்ைல
சுகா தா ரத் ைற 

அைமச்சர் 
ெகெஹ லிய 
ரம் க்ெவல

(நா.த ஜா)
இலங்ைகையப் ர்
வீ  க  மா  கக்ெ  காண்ட 
கம்ஸி  குண  ரத்னம் 
ேநார்ேவ  பாரா  
மன்ற உ ப் பி ன ராகத் 
ெ த ரி  வ ா  கி  ள் ள

ைமக்கு தமிழ்த்ேத சியக் கூட்ட ைமப்பின் 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க ளான

ேநார்ேவ எம்.பி.யானார்
இலங்ைக தமிழ் ெபண்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
தாக் குதல் ஒன்  நடத்தப்ப டலாம் என கிைடக்கப் ெபற்ற தாக கூறப்
ப ம் தகவல் ஒன் க்கு அைமய, கட்  நா யக்க  பண்டா ர நா யக்க சர்வ
ேதச விமான நிைலயம் மற் ம் மத்தள மஹிந்த ராஜ பக் ஷ 

கட்  நா யக்க,மத்த ள க்கு சிறப்  பா  காப்
மின்னஞ்சல் 
தக வலால்
விேசட 

நட வ டிக்ைக

(நா.த ஜா)
இலங்ைகயில் சட்டத்தின் ஆட்சி மிக ம் சீர் கு ைலந்  ேபா ள்ள . 
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் ெந க்க டிையக் ைகயா தல் என்ற 
ேபார்ைவயில் மனித உரி ைம கைள மட் ப்ப த்  வ தற்கான நட வ
டிக்ைககள் ன்ென க்கப்பட்  வ  கின்றன.

சட்டத்தின் ஆட்சி இலங்ைகயில் மிக ம் சீர் கு ைல
ெந க்க மாக 

கண்கா ணிக்க 
நட வ டிக்ைக 

அவ சியம் - சர்வ ேதச 
ஜூரர்கள் 

ஆைணக் கு

(ஆர்.ராம்)
ெஜனி வா க்கு கடிதம் அ ப் பி ய தாக 
பகி ரங்க மா கி ள்ள ஆவ ணத்தில் காணப்
ப ம் ைகெயாப்பங்கள் ெதாடர்பில் 

ெஜனிவா க்கு கடிதம் அ ப்பிய விவகாரம்

எண்மரிடத்தில் 
விளக்கம்ேகாரி கடிதம்

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் கடந்த ஒ  மாதத் டன் ஒப்
பி ம் ேபா  ெதாற்றாளர் எண் ணிக்
ைகயில் கணி ச மா ன ள  வீழ்ச்சி பதி வா
கி ள்ள தாக சுகா தார அைமச்சின்

ெதாற்றாளர் எண் ணிக்ைகயில் வீழ்ச்சி

தி தாக ேநற் ம்
132 மர ணங்கள் பதி

010

அ  ரா த ர
ப்பாக் கி ட
ைகதி கை
அைமச்சர்

ற் ம் அ ரா த
வா கி ள்ள சம்
அவர் குறித்த 
வா    

தமிழ் க

ெலாஹா க்கு எதிராக
ைறப்பா கள் இல்ைல

மத்திய வங்கியின் 16 ஆவ  ஆ நராக நியமிக்கப்பட் ள்ள அஜித் நிவாட் 
கப்ரால் ேநற்  தன்கிழைம ஜனாதிபதி அ வலகத்தில் ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய 
ராஜபக் ஷவிடமி ந்  தன  நியமனக் கடிதத்ைதப் ெபற் க்ெகாண்டேபா ...
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02  Virakesari Thursday, September 16, 2021                                                 Ãμ@PŒ›    வியாழக்கிழைம, ெசப்ெடம்பர் 16, 2021

    

16.09.2021 பிலவ வ டம் ஆவணி 
மாதம் 31 ஆம் நாள் வியா ழக் கி ழைம
சுக் கி ல பட்ச தசமி திதி பகல் 10.57 

வைர. அதன்ேமல் ஏகா தசி திதி. சிரார்த்த 
திதி வளர் பிைற ஏகா தசி. சித்த ேயாகம். 
ராடம் நட்சத் திரம் காைல 6.58 வைர. 
பின்னர் உத் தி ராடம் நட்சத் திரம். ேமல்
ேநாக்கு நாள். சந் தி ராஷ்டம நட்சத் தி ரங்கள் 
மி  க சீ ரிடம், தி  வா திைர. சுப ேந ரங்கள் 
காைல 7.30 –8.30, மாைல 4.30 –5.30, 
ராகு காலம் 1.30 –3.00, எம கண்டம் 6.00 
–7.30, குளிைக காலம் 9.00– 10.30, வார
சூலம் ெதற்கு, பரி காரம் ைதலம்.

ேமடம்   – தனம், சம்பத்
இடபம்  – நட் , உதவி
மி னம்   – ெசல , விரயம்
கடகம்   – ேபாசனம், சுகம்
சிம்மம்   – ேராகம், அவ தானம்
கன்னி   – ெவற்றி, அதிர்ஷ்டம்
லாம்   – த  மாற்றம், நிைல மாற்றம்
வி ச் சிகம்  – சுபம், மங்களம்
த சு   – நஷ்டம், கவைல
மகரம்  – திர வியம், இலாபம்
கும்பம்   – கவைல, ேசாகம்
மீனம்   – இலாபம், ல மீ கரம்
விவாக சுப  கூர்த்த நாள். விநா யகப் 

ெப  மாைன வழி படல் நன் .
ேக , கு  கிர கங்களின் ஆதிக்க 

நாளின் .
அதிர்ஷ்ட எண்கள் – 2, 3, 5, 1
ெபா ந்தா எண்கள் – 7, 8, 6
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள் –மஞ்சள், நீலம்

இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

சுபேயாகம்

ேக சுக்

கு
சனி

சந் த,
ெசவ்

ராகு

சூரி

தினசரி கிரகநிைல

ஆவணி 31 வியாழன்
பகல் 12.41
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உயிர் பா  காப் க்கு உத்த ர வா த ம ளிக்க
ேவண் டியவேர சட்டங்கைள மீற லாமா?
அ  பார  ர மான குற்ற மாகும்; சட்டத்த ரணி அம் பிகா சற் கு ண நாதன்

(எம்.மேனா சித்ரா)
இலங்ைகயின் அர சி ய ல ைமப்பின் சிைற 

ச்சா ைலகள் ெதாடர்பான சட்டத் திற்க ைமய 
சிைறச்சா ைல களில் த த்  ைவக்கப்பட்
ள்ள வர்களின் உயிர் பா  காப் க்கு உத்த

ர வா த ம ளிக்க ேவண் டிய ெபா ப் பி ள்ள 
இரா ஜாங்க அைமச்சர், சட்டங்கைள மீ ம் 
வைகயில், அவற் க்கு மதிப்ப ளிக்காமல் 
ெசயற்பட் டி ப்பா ரானால் அ  பார  ர
மான குற்ற மாகும் என்  ன்னாள் மனித 
உரி ைமகள் ஆைண யாளர் சட்டத்த ரணி 
அம் பிகா சற் கு ண நாதன் ெதரி வித்தார்.
சிைறச்சா ைலகள் கா ைமத் வம் மற் 
ம் சிைறக்ைக திகள் னர்வாழ்வளிப்  

அ  வல்கள் இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத ைகதி கைள தரக் கு
ைற வாக நடத் தி ய தாகக் கூறப்ப ம் விவ
காரம் ெதாடர்பில் பல தரப் பி ன ரா ம் 
விமர்ச னங்க ம் கண்ட னங்க ம் ெதரி
விக்கப்பட்  வ ம் நிைலயில், இ  குறி 
த்  வின விய ேபாேத சட்டத்த ரணி அம்
பிகா சற் கு ண நாதன் ேமற்கண்ட வா  ெதரி
வித்தார்.
அவர் ேம ம் குறிப்பி  ைகயில்,
இரா ஜாங்க அைமச்சர் சிைறச்சா ைலக்குச் 

ெசன்  பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத்தின் 
கீழ் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள வர்கைள 
ப்பாக் கிையக் காண் பித்  மிரட்டி, அவர்
கைள ழந்தா ளிடச் ெசய்  தரக் கு ைற வாக 

நடத் தி ய தாக ெதரி விக்கப்பட் ள்ள ைம
யா ன  பார  ர மான குற்றச்சாட் க்க ளா                                                        
கும்.
காரணம் சிைறச்சா ைல களில் த த்  

ைவக்கப்பட் ள்ள வர்கள், குறிப்பாக 
பயங்க ர வாத தைட சட்டத்தின் கீழ் த த்  
ைவக்கப்பட் டி ப்ப வர்கள் ஏற்க னேவ பல 
வைக யி ம் பார பட்சங்க க்கு உட்ப த்
தப்பட்  உரிைம மீறல்கள் இைழக்கப்பட்
ட வர்க ளா கேவ உள்ளனர்.
சிைறச்சா ைலகள் கா ைமத் வம் மற் 
ம் சிைறக்

ைக திகள் னர்
வ ா ழ் வ  ளி ப்  
அ  வ ல் க ள் 
இ ர ா  ஜ ா ங் க 
அைம ச் ச  ர ா ன 
அவர் இலங்
ைகயின் அர சி
ய  ல  ை ம ப் பின் 
சிை ற ச் ச ா ைல 
ச ட் ட ங் க  க்
க ைமய சிைற 
ச் ச ா  ைல  களில் 
த த்  ைவக்
க ப் ப ட்  ள் ள
வர்களின் உயிர் 
பா  காப்  பிற்கு 
உ த் த  ர  வ ா  த  ம

ளிக்க ேவண் டிய ெபா ப் பி ள்ள வ
ராவார்.
இவ்வா றான க் கிய ெபா ப் பி ள்ள 

அைமச்சேர இவ்வா  எம  சட்டங்கைள 
மீ ம் வைகயில், அவற் க்கு மதிப்ப ளிக்
காமல் ெசயற்பட் டி ப்பா ரானால் அ  
பார  ர மான குற்ற மாகும். எனேவ இவ்
வா றான குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்
ப ம் ேபா  நிச்சயம் அவர் பதவி நீக்கப்
பட ேவண் ம் என்றார்.

க ப்  ஞ்ைச என்ப  சுற் ச் சூழல்
ைவர ஸினால் ஏற்ப டக் கூ டி ய
இ  ெதாற்  ேநாய் அல்ல;  பிரதி சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர்

(எம்.மேனா சித்ரா)
க ப்  ஞ்ைச என்ப  ெதாற்  ேநாய் 

அல்ல. அ  சுற் ச் சூ ழலில் காணப்ப 
கின்ற ைவரஸ் லம் பரவக் கூடி ய . ேநாய் 
எதிர்ப்  சக்தி மிகக் குைற வாேனார் இந்
ேநாய்க்கு உட்ப  வார்க ளாயின் அவர்கள் 
உயி ரி ழக்கக் கூடிய வாய்ப் க்கள் அதி க
மாகும் என்  பிரதி சுகா தார ேசைவகள் 
பணிப்பாளர் நாயகம் விேசட ைவத் திய 
நி ணர் ேஹமந்த ேஹரத் ெதரி வித்தார்.
சுகா தார ேமம்பாட்  பணி ய கத்தில் 

ேநற்  தன் கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட க
வி ய லாளர் சந் திப்பில் இதைனத் ெதரி வித்த 
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
ெகா ம்  ேதசிய ைவத் தி ய சாைல, கு

ணாகல் மற் ம் இரத் தி ன ரி உள் ளிட்ட 
ைவத் தி ய சா ைல களில் க ப்  ஞ்ைச 
ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட வர்கள் இனங்கா
ணப்பட் ள்ளனர். உடலில் எந்த பாகத்தில் 
இந்த ேநாய் ஏற்ப  கி ற  என்பைத அடிப்ப
ைட யாகக் ெகாண்ேட இந்ே நாயின் அறி கு றி

கைள குறிப் பிட டி ம்.
க ப்  ஞ்ைச ேநாய் ைர யீ ரலில் கூட 

ஏற்படக் கூ ம். ேநாய் எதிர்ப்  சக்தி மிகக் 
குைற வாகக் காணப்ப  ப வர்கள் இந்ே நா
யினால் அதிகம் பாதிக்கப்படக் கூ ம். 
எனி ம் இ  ஒ  ெதாற்  ேநாய் அல்ல. 
சுற்  சூழலில் காணப்ப  கின்ற ைவரஸ் 
ஊடா கேவ இந்ேநாய் பர ம்.
மாறாக மனி தர்களில் ஒ  வ ரி ட மி ந்  

இன்ெ னா  வ க்கு பரவக் கூடிய ேநாய் 
அல்ல. ேநாய் எதிர்ப்  சக்தி உைட ய வர்கள் 
இந்ே நாயால் பாதிக்கப்பட்டால் ம ந் கள் 
லம் அவர்கைள குணப்ப த்த டி ம். 

எனி ம் ேநாய் எதிர்ப்  சக்தி அற்ற அல்
ல   குைற வாேனார் உயி ரி ழப்ப தற்கான 
வாய்ப் க்கள் அதி க மாகும்.
ெகாவிட் ைவரஸ் இதில் தாக்கம் ெச  

த்தவில்ைல. அத்ேதா  இலங்ைகயில் இ  
வைரயில் மிகக் குைறந்தளவாேனாேர க  
ப்  ஞ்ைச ேநாயால் பாதிக்கப்பட் ள் 
ளனர் என்  ெதரிவித்தார்.

ெவளி நாட் டி லி ந்  ெகாண்  வ ரப்பட்ட

79 மில் லியன் பா ெப  மதி 
ஐஸ் ேபாைதப்ெபா ள் மீட்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
கடற்பைட உள ப் பிரி க்கு கிைடக்கப் 

ெபற்ற தக வ க்கு அைமய மன்னார் 
ெபாலிஸ் நிைலய சிறப்  ெபாலிஸ் கு  
ன்ென த்த விேஷட நட வ டிக்ைகயில்,  

தைல மன்னார் – ஊ  மைல கடற்க ைரயில் 
79 மில் லியன் பா விற்கும் அதிக ெப  ம
தி யான ஐஸ் ேபாைதப்ெ பா ள்  மீட்கப்
பட் ள்ள .
வட மத் திய கடற்பைட காம் உள ப் 

பிரி வி ன க்கு கிைடத்த தக வ க்கு அைமய 
ன்ென க்கப்பட்ட இந்த விேஷட நட

வ டிக்ைகயில், 04  உள்நாட்  சந்ேத க ந
பர்கள் ைக  ெசய்யப்பட்ட தாக ெபாலிஸ் 
ேபச்சாளர் சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் 
நிஹால் தல் வ ெதரி வித்தார். ைக  ெசய்

யப்பட்ட வர்கள் 28 மற் ம் 36 வய  ைடய 
தைல மன்னார் ஊ  மைல பகு திைய ேசர்ந்
த வர்கள் என ெபாலிஸார் கூறினர்.
சந்ேத க ந பர்க ளி ட மி ந்  9.9 கிேலா ஐஸ் 

ேபாைதப்ெ பா ள் ைகப்பற்றப்பட் ள்
ள . ேபாைதப் ெபா ள் கடத்த பயன்ப
த்தப்பட்ட டிங்கி படகும் ைகப்பற்றப்

பட் ள்ள .
இந் நி ைலயில் ன்ென க்கப்பட்ட 

ஆரம்ப கட்ட விசா ர ைண களில், ெவளி நா
ெடான்றில் இ ந்  ெபாதி ெசய்யப்பட்  
குறித்த ேபாைதப்ெபா ள் எ த் வரப் 
பட் ள்ளைம ெதரியவந் ள்ள நிைலயில் 
ேமலதிக விசாரைணகைள மன்னார் 
ெபாலிஸ் நிைலய சிறப்   கு  ன்ென 
த் ள்ள .

இலங்ைக ஜன நா யகக் ேகாட்பா  க ளி லி ந்  
படிப்ப டி யாக வில கிக்ெ காண் டி க் கின்ற

(நா.த ஜா)
ஜன நா ய கத் திற்கான சர்வ ேதச தினத்தில், 

இலங்ைக ஜன நா யக ேகாட்பா  க ளி லி
ந்  படிப்ப டி யாக வில கிச்ெசன்  ெகாண்
டி க் கின்ற . இவ்வா றா ன ெதா  சூழ் நி
ைலயில் ஜன நா யக இைட ெவளி மற் ம் 
ஜன நா ய கக்கட்ட ைமப் க்களின் பா  கா 
ப்ைப உ  திப்ப த்  வ தற்கான கூட் ப்
ெபா ப்  எம்ம ைன வ க்கும் உள்ள  
என்பைத உணர்ந்  ெச யற்ப  வ  அவ சி
ய மாகும் என்  ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் எரான் விக்ர ம
ரத்ன வலி  த் தி ள்ளார்.
ஜன நா ய கத் திற்கான சர்வ ேதச தின மான 

ேநற்  தன் கி ழைம எரான் விக்ர ம ரத்ன 

அவ ர  உத் தி ேயா க ர்வ விட்டர் பக்
கத்தில் ெசய் தி ந்த பதி ெவான் றி ேலேய 
ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட் டி ந்தார். 
அப்ப திவில் அவர் ேம ம் கூறி யி ப்ப

தா வ : 
'ஜன நா ய கத் திற்கான சர்வ ேதச தின மான 

இன்  (ேநற் ), இலங்ைக ஜன நா ய கத்
தி லி ந்  படிப்ப டி யாக வில கிச்ெசன் 
ெகாண் டி க் கின்ற . நாட்டில் அைன வ
க்கும் ெபா  வான சட்டத்தின் ஆட்சி 
உள் ளிட்ட விட யங்கள் சம ரசம் ெசய்யப்ப

 கின்ற னவா என்பைத நம்ைம நாேம சுய
ப ரி ேசா த ைனக்கு உட்ப த்  வதன் லம் 

ஆராய்ந்  பார்க்க ேவண் ம். 
அேத ேவைள ஜன நா ய கக்ே காட்பா  

கள், ஜனநாயக இைடெவளி மற் ம் ஜன 
நாயகக்கட்டைமப் க்கள் என்பன பா  
காக்கப்ப வைத உ திப்ப த் வதற்கான 
எம்மைனவரின ம் கூட் ப்ெபா ப்ைப 
உணர்ந்  ெசயற்படேவண் ம்' என்  
குறிப்பிட் ள்ளார்.

பிர தான எதிர்க்கட்சி கூ  கி ற

ெவளி நா  களில் வா ம் இலங்ைக யர்கள் 
அர சுக்கு எதி ராக ேபாரா  வதால் பாதிப் பில்ைல  

ெவளிவிவகார அைமச்சர் ேபரா சி ரியர் ஜி.எல்.பீரிஸ்
(இரா ஜ ைர ஹஷான்)

ெவளி நா  களில் வா ம் இலங்ைக யர் 
கள் நாட்  தைல வர்கைள விமர் சிப்ப
தா ம், க ப்  ெகாடி ஏந்தி எதிர்ப்  ெதரி
விப்ப தா ம்  அர சாங்கத் திற்ேகா அல்ல  
அர சியல் கட் சிக்ேகா எவ் வித பாதிப் ம் 
ஏற்ப டா . மாறாக நாட் க்கு பாதிப்  ஏற்
ப ம் என ெவளி வி வ கா ரத் ைற அைம 
ச்சர் ேபரா சி ரியர் ஜி.எல் பீரிஸ் ெதரி வித்தார்.
இத்தா லியில் வா ம் இலங்ைக யர்க  
க்கும், பிர தமர் மஹிந்த ராஜ ப க் ஷ விற் 

கும் இைட யி லான சந் திப்  ேநற்  ன்
தினம் இத்தா லியில் இடம்ெபற்ற . இதன் 
ேபா   இலங்ைக யர்க டன்  ேபசு ைகயில் 
ெவளி வி வ கா ரத் ைற அைமச்சர் ேமற்கண்
ட வா  குறிப் பிட்டார்.

 அவர் ேம ம் குறிப் பிட்ட தா வ ,
நாட்ைட பிர நி தித்  வப்ப த் ம் வைக 

யில் இம்மா நாட்டில் கலந் ெகாண்ேடாம். 
இவ்வா றான சந்தர்ப்பத்தில் ேபாராட்டங்
களில் ஈ  ப  வதன் பயைன பிறி ெதா  
தரப் பி னேர ெபற் க் ெகாள்வார்கள்.
இவ்வா றா ன வர்கள் தாய்நாட் க்கு ஏதா

வ   நல்லைத ெசய்வைத பற்றி சிந் திப்
பைத வி த்  நாட்ைட எவ்வா  அழிக்
கலாம், எவ்வா  ேச  சலாம் என்ப  
ெதாடர்பில் சிந் திக் கி றார்கள்.
ெகாவிட்19 ெப ந்ெ தாற்  தாக்கத்ைத 

கட் ப்ப த் ம் சவாைல அர சாங்கம் 
ெவற்றிக் ெகாண்  வ  கி ற . ெதாற்  
தாக்கத் திற்கு மத் தி யி ம் நா  பல ைற
க ளி ம் ன்ேனற்ற ம ைடந் ள்ள . 
ஆகேவ நாட்  தைல வர்கைள அவ ம திக் 
கும் வைக யி லான ெசயற்பா  கைள நாட்
க்குள் மாத் தி ர மல்ல நாட்  ெவளி யி ம் 
ன்ென ப்ப  ற் றி ம் தவ றா ன .

ெவளி நா  களில் வா ம் இலங்ைக யர் 
கள் நாட் க்காக ெசய்ய ேவண் டிய பணி
கள் உள்ளன. சம்பா திக்கும் பணத்தின் ஒ  
ெதாைகைய நாட் க்கு அ ப்  வீர்கள் 
என்றால்  தற்ே பா ைதய நிைலயில் அ  அந்
நிய ெசலாவணிக்கு பாரிய ஒத் ைழப்பாக 
அைம ம்.ெவளிநா களில் இ ந்  அ ப் 
ம் ஒவ்ெவா  ெடால க்கும் ேமலதி 
கமாக இரண்  பாைவ  ெச த்த நிதிய 
ைமச்சும், திைறேசரி ம் தீர்மானித் ள்ளன 
என்றார்.

ஊரடங்கு காலத்தில் இடம்ெபற்ற
விபத் க்களில் 66 ேபர் மரணம்
அதி க மாேனார் ேமாட்டார் ைசக்கிள் ெச த்  னர்கள்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ெகாேரானா ைவரஸ் பர வைல கட்
ப்ப த் ம் ேநாக்கில் கடந்த ஆகஸ்ட் 

20 ஆம் திகதி நள் ளி ர  தல் அ ல் 
ெசய்யப்பட் ள்ள தனி ைமப்ப த்தல் 
ஊர டங்கு காலத்தில்   பதி வான வாகன 
விபத் க்களில் 66 ேபர் உயி ரி ழந் ள்ளனர்.  
ஆகஸ்ட் 20 ஆம் திகதி  தல் ெசப்டம்பர் 
13 ஆம் திகதி வைர யி லான 3 வாரங்களில் 
மட் ம் பதி வான 63 விபத்  சம்ப வங்
களில் இந்த உயி ரி ழப் க்கள் பதி வா கி
ள்ள தாக ெபாலிஸ் ேபச்சாளர் சிேரஷ்ட 
ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் நிஹால் தல் வ 
கூறினார்.

 இந்த விபத் க்களில் அதி க மா னைவ 
ேமாட்டார் ைசக் கிள்கள் கார ண மாக பதி

வான விபத் க்கள் என சுட் டிக்காட் டிய 
சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் நிஹால் 
தல் வ, அவ்வா றான விபத் க்களில் 31 
ேபர் உயி ரி ழந் ள்ள தாக கூறினார். 
ெமாத்த விபத் க்களில் 56 விபத் க்கள் 

சார திகள், ெச த்  நர்களின் கவ ன யீனம் 
கார ண மாக இடம்ெபற் ள்ள தா க ம், 
ஒேர ஒ  விபத்  மட் ேம ெதாழில் 
ட்ப ேகாளா றினால் பதி வா ன  என ம் 
சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் நிஹால் 
தல் வ கூறினார்.

 இந் நிைலயில் கவ ன யீ ன மான வாகனம் 
ெச த்தல் மற் ம் அதிக ேவகம் ஆகியன 
விபத் க்க க்கு பிரதான காரணங்களாக 
கண்டறியப்பட் ள்ளதாக அவர் 
சுட்டிக்காட்டினார்.

(எம்.மேனா சித்ரா)
இரண்டாம் கட்ட மாக வழங் கு வ தற்கு ேதைவ

யான 120000 ஸ் ட்னிக் த ப்  சிகள் எதிர்வ ம் திங்
கட் கி ழைம நாட்ைட வந்த ைட ய ள்ள தாக சுகா தார 
அைமச்சர் ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல்ல ெதரி வித்தார். 
கண்டி மாவட்டத்தில் தற்கட்ட மாக ஸ் ட்னிக் 

த ப்  சி கைளப் ெபற் க்ெகாண்ட வர்க க்கு இரண் 
டாம் கட்ட மாக வழங் கு வ தற்கு இைவ உப ேயா
கிக்கப்ப ட ள்ளன. கண்டி மாவட்டத்தில் 150000 
ேப க்கு ஸ் ட்னிக் த ப்  சிகள் வழங்கப்பட் ள்ள
ேதா , அம் மாவட்டத்தில் 60 வய க்கு ேமற்பட்
ேடா க்காக கிைடக்கப் ெபற்ற 30000 த ப்  சிகள் 
இ  கட்டங்க ளாக வழங்கப்பட்டன.
ம ந்  இறக் கு மதி, களஞ் சி யப்ப த்தல் மற் ம் 

விநி ேயா கித்தல் உள் ளிட்ட ெசயற்பா கள் ெதாடர்
பான மீளாய்  கூட்டம் சுகா தார அைமச்சர் ெகெஹ
லிய ரம் க்ெவல்ல தைல ைமயில் ேநற்  தன் கி
ழைம சுகா தார அைமச்சில் இடம்ெபற்ற . இதன் 
ேபாேத அைமச்சர் ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டார்.
இவ்வா  நாட் க்கு கிைடக்கப்ெப ற ள்ள ஸ்  

ட்னிக் த ப்  சி கைள 3 தினங்க க்குள் மக்க  
க்கு வழங்க எதிர்பார்க்கப்ப  கி ற . அதற்க ைமய 
இரண்டாம் கட்ட த ப்  சி ம் வழங்கப்பட்டதன் 
பின்னர் கண்டி மாவட்டத்தில் 20 வய க்கு ேமற்
பட்ே டாரில் 99 சத வீ த மா ேனா க்கு  ைம யான 
த ப்  சிகள் வழங்கப்பட்  நிைற வ ைடந் தி க்கும்.
சுபீட்சத்தின் ேநாக்கு ெகாள்ைக திட்டத் திற்க ைமய 

எதிர்வ ம் 4 வ  டங்க க்குள் ேதைவ யான ம ந்
 கைள உள்நாட் டி ேலேய உற்பத்தி ெசய்வ தற்கான 
சகல நட வ டிக்ைக க ம் ன்ென க்கப்பட் ள்ளன, 
அதற்கு ேதைவயான சகல ஒத் ைழப் க்கைள ம் 
சுகாதார அைமச்சு வழங்கும் என் ம் சுகாதார அைம 
ச்சர் ேம ம் ெதரிவித்தார்.

120000 ஸ் ட்னிக் 
திங்க ளன்  வ ம்
சுகா தார அைமச்சர் ெகெஹ லிய

இரா ஜாங்க அைமச்சர் வியா ேழந் திரன்
ெசந்தில் ெதாண்டமான் இந் தியா விஜயம்

(சீலா ைன நி பர்)
இரா ஜாங்க அைமச்சர் சதா சிவம் வியா ேழந் திரன் மற் ம் 

பிர த மரின் இைணப்  ெசய லாளர் ெசந்தில் ெதாண்டமான்  
ஆகிேயார் இந் தி யா க்கு விஜயம் ெசய் ள்ளனர்.
கிரா மிய அபி வி த்தி, மற் ம் விவ சாயம், ைகத்

ெதாழில்சார் த லீ  மற் ம் கால்நைட ைறசார் 
ேமம்பா  ெதாடர்பான விேசட கலந்  ைர யா ட ெலான்
றிைன ேமற்ெ காள்வ தற்காக ெசன் ள்ள பின்தங்கிய 
கிராம பிர ேதச அபி வி த்தி, வீட்  விலங் கின வள 
ர்ப்  மற் ம் சி  ெபா  ளா தார பயிர்ச்ெசய்ைக ேமம்
பாட்  இரா ஜாங்க அைமச்சர் சதா சிவம் வியா ேழந்
திரன் உள் ளிட்ட கு  வினர் ேம ம் பல அபி வி த்தித் 

திட்டங்கள் ெதாடர்பான விேசட சந் திப் க்கைள ேமற் 
 ெகாள்ள ள்ள தாக இராஜாங்க அைமச்சரின் ஊடகப் பிரி  
ெதரிவித் ள்ள .

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ெகா ம்  நார ேஹன் பிட்டி, லங்கா ைவத் தி ய சா ைலயின் 

கழி வ ைற யி லி ந்  ைகக் குண்ெ டான்  மீட்கப்பட்ட சம்பவம் 
ெதாடர் பி லான விசா ர ைண களில் சந்ேதகநபர் ஒ வர் ைக  ெசய்
யப்பட் ள்ளார்.  
நார ேஹன் பிட்டி ெபாலிஸர், ெகா ம்  ெதற்கு குற்ற விசா

ரைண பிரி  ஆகி ய வற் டன் இைணந்  ெகா ம்  குற்றத் 
த ப் ப் பிரி வினர் ன்ென த்த விசா ர ைண களில் சந்ேதகநபர் 
ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார்.

 ைக  ெசய்யப்பட்டவர்,  தி  ேகா ண ம ைலையச் ேசர்ந்தவர் 
என ம், அவேர குண்  ெதாடர்பில் தல் தக வைல அளித் ள்
ள தா க ம் ெதரி வித்த ெபாலிஸார், ன்ென த்த விசா ர ைண
களில் அவேர குண் டிைன குறித்த இடத் க்கு எ த்  வந்தைம 
ெதாடர்பில் தக வல்கள் ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள தாக ெதரி வித்
தனர். நிர்மாண நட வ டிக்ைக கைள ன்ென க்கும் நி  வனம் 
ஒன்றின் ஊழி ய ரான சந்ேதகநபர்,  குறித்த ைவத் தி ய சா ைலயில் 
ன்ென க்கப்ப ம் நிர்மாண பணி க க்காக அங்கு கடந்த 12 

நாட்க க்கு ன்னர் ேவைலக்கு வந்தவர் என விசா ர ைணயில் 
ெதரி ய வந் ள்ள .குறித்த நபர் குண் டிைன எ த்  வந்த ேநாக்கம் 
ெதாடர்பில் விேஷட விசா ர ைணகள்  ெகா ம்  குற்றத் த ப் ப் 
பிரிவின் சிறப் க் கு  வி னரால் ஆரம் பிக்கப்பட் ள்ளன.

ன்ன தாக குறித்த ைவத் தி ய சா ைலயின் தலாம் மாடி யி
ள்ள கழி வ ைற ெயான்றில்,  ெவளிப் றத் க்கு ெதளிவாக ெதரி 
ம் வண்ணம் ைவக்கப்பட்டி ந்த நிைலயில் ேநற்  ன்தினம் 
இந்த குண்  மீட்கப்பட்டைம குறிப்பிடத்தக்க .

லங்கா ைவத்தியசாைலயில் மீட்கப்பட்ட ைகக் குண்

குண்ைட எ த் ச்ெசன்ற தாக
கூறி சந்ேத க நபர் ைக

இந்தியா க்கான இலங்ைகத் வர் மிலிந்த 
ெமாறெகாட, இந்திய ெவளிநாட்  ெசயலாளர் ஸ்ரீ 
ஹர்ஷ்வர்தன் ஷிறிங்லாவின் அைழப்பின் ெபயரில் 
அவைர ெடல்லியி ள்ள  ெவளிவிவகார அைமச் 
சில் ேநற்  சந்தித்த ேபா  எ க்கப்பட்ட படம்.
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இன்ைறய சிந்தைன

வியாழக்கிழைம, ெசப்ெடம்பர் 16, 2021

தகுதி ெயனெவான்  நன்ேற பகுதியாற் 
பாற்பட் ெடா கப் ெபறின்    

   (தி க்குறள்)

அந்தந்தப் பகுதிேதா ம் ைறேயா  ெபா ந்தி 
ஒ கப்ெபற்றால், ந நிைலைம என்  கூறப்ப ம் அறம் 
நன்ைமயாகும்.

ெபான் ெமாழிெபான் ெமாழி
 எல்லா ன்பங்க க்கும் 
இரண்  ம ந் கள்   
உள்ளன.  ஒன்  காலம்  
மற்ெறான்   ெமளனம் 

–அப் ல் கலாம்

ஐஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் 
ேபர ைவயின் 48ஆவ  ெதாடர் கடந்த 
திங்கட் கி ழைம ெஜனி வாவில் ஆரம்ப மா
கி ய . இதில் ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் 
ஆைண யாளர் இலங்ைக ெதாடர்பில் 
தன  வாய் ல அறிக்ைக யிைன ைகய
ளித் தி ந்தார். அதைன ஈழ மக்கள் ரட்
சி கர வி  தைல ன்னணி வர ேவற்
ள்ள அேத ேவ ைளயில் பல்வ ழி க ளி ம் 

பாதிக்கப்பட் ள்ள தமிழ் மக்கள் ஐ.நா.
ைவ மட் ேம நம் பி ள்ள நிைலயில், 
ஐ.நா. இலங்ைக தமி ழர்கள் ெதாடர்பில் 
கூ தல் கரி சைன ெச த்த ேவண் ம் 
என்ற ேவண்  ேகா ைள ம் வி த் ள்
ள . இ  ெதாடர்பில் ஈழ மக்கள் ரட்
சி கர வி  தைல ன்ன ணியின் தைலவர் 
சுேரஷ் க.பி ேர மச்சந் திரன் ஊட கங்க க்கு 
அறிக்ைக ஒன்ைற ம் ெவளி யிட் ள்ளார்.

 அவ ர  அறிக்ைகயின்  விபரம் 
வ  மா :
ஐக் கிய நா கள் சைப என்ப  இரண்

டா வ  உலக மகா த்தத்தின் பின்னர், 
உலகில் ஒ  நிரந்தர சமா தா னத்ைத ஏற்
ப த்  வ தற்கும் நா  க க் கி ைடயில் 
ேதசங்க க் கி ைடயில் ேதசிய இனங்க க்
கி ைடயில் ரண்பா  க ைள ம் பிள  க
ைள ம் சீர்ெசய்வ தற்காக உ  வாக்கப்பட்
ட . இதற்காக ஐ.நா. சைப யா ன  தன  
ஆ  ைம யின்கீழ் பல்ேவ  பட்ட நி  வ
னங்கைள ஸ்தாபித் ள்ள . சுகா தாரம், 
உண , வ ைம ஒழிப் , கலா சாரம், 
கல்வி ேபான்ற பல்ேவ  நி  வ னங்கைள 
உ  வாக்கி வ  ைமயின் பிடி யி லி ந் ம் 
ெதாற்  ேநாய்க ளி லி ந் ம் மக்கைளக் 
காப்பாற்  வ  மாத் தி ர மல்லாமல், மக்
க ள  அடிப்பைட உரி ைமகள், ேதசிய 
இனங்களின் சுய நிர்ணய உரிைம, மக்க ள் 
மீதான இைற யாண்ைம ேபான்ற வற்ைறக் 
காப்பாற்  வ தற்கான யற் சி கைள ேமற்
ெகாண்  வ  கி ற . இதன் ஒ  அங்க மா
கத்தான் ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ஆைண
யகம் ேதாற்  விக்கப்பட்ட .
இலங்ைகயில் த்தம் டி க்கு வந்

த டன், த்தக் குற்றங்கள் ெதாடர்பாக 
ஒ  ெபா ப் க் கூறல் நட வ டிக்ைகைய 
தாங்கள் ேமற்ெ காள்வ தாக அப்ே பா ைதய 
ஜனா தி பதி மஹிந்த ராஜ பக்ச அன்ைறய 
ஐ.நா. ெபா ச்ெச ய லாளர் நாயகம் பான் 
கீ டன் ஒ  ஒப்பந்தத்ைதச் ெசய் தி
ந்தார். அதன் பிர காரம் ஐ.நா. ெபா ச்
ெச ய லா ள ரினால் ஒ  நி  ணர் கு  
அைமக்கப்பட்  அந்த நி ணர் கு  ஒ  
அறிக்ைகைய தயார் ெசய்த . அந்த அறிக்
ைகயில், இலங்ைக அர சாங்கம் த்தக் 
குற்றங்கள், மனித குலத் திற்கு எதி ரான 
குற்றங்கள், மனித உரிைம மீறல்கள் 
ேபான்ற வற்றில் ஈ  பட்ட தற்கான ஆதா
ரங்கள் உள்ள தா க ம் அ  ேம ம் 

விசா ரிக்கப்பட ேவண் ம் என்ற அடிப்
ப ைடயில் அந்த அறிக்ைக யா ன  ஐ.நா. 
மனித உரி ைமகள் ஆைண யா ள ரிடம் 
ைகய ளிக்கப்பட்ட . இதன் பிர காரம் 
2012ஆம் ஆண் டி லி ந்  இன்  வைர 
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ஆைண யகம் 
ேமற்கண்ட குற்றங்கள் ெதாடர்பாக பல்
ேவ  பட்ட தீர்மா னங்கைள நிைற ேவற் றி
ள்ள . 2021ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் 
இந்த தீர்மா னங்கள் இலங்ைக அரைசக் 
கட் ப்ப த்தா  என் ம் தாங்கள் இதி லி
ந்  ெவளி ேய  வ தாகக் கூறி இலங்ைக 

அர சாங்கம் இந்தத் தீர்மா னங்க ளி லி ந்  
ெவளி ேயறிக் ெகாண்ட . ஆனா ம்  கூட 
2021ஆம் ஆண்  மார்ச் மாதம் இலங்ைக 
அர சாங்கம் ெபா ப் க் கூறல் ெதாடர்பில் 
நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என்  
ெதரி வித்  46/1 தீர்மா னத்ைத நிைற ேவற்
றி ய . இந்தத் தீர்மானம் ெகாண்  வ ரப்
பட்ட ெபா , இலங்ைக அர சாங்கம் 
இந்தத் தீர்மா னங்க ளி லி ந்  ெவளி ேய றி
யைத ைமய மாகக் ெகாண் ம் அவர்கள் 
எத்த ைகய விசா ரைணப் ெபாறி  ைற
க ைளேயா, நீதிப்ெ பா றி  ைற க ைளேயா 
உ  வாக் கு வ தற்கு எதிர் வி ைன யாற் றி யைத 
ைமய மாகக் ெகாண் ம் ஐ.நா. மனித உரி
ைமகள் ஆைண யா ள ரினால் இலங்ைக 
அர சாங்கம் பார  ர மான விமர்ச னத்
திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட டன், இலங்ைக 
அர சாங்கத் தின் மீ  சர்வ ேதச அ த்தங்கள் 
ெகாண்  வ ரப்ப ட ேவண் ம் என் ம் 
ஆைண யாளர் வலி  த் தி யி ந்தார்.
இலங்ைகயின் ெதாடர் மனித உரிைம 

மீறல்கைள ஆைண யாளர் சுட் டிக்காட்
டி யாட் டி யி ப்பைத வர ேவற்கும் அேத
ேநரம், இலங்ைக ெதாடர்பான ெஜனிவா 
தீர்மா னங்கள் எக்கா ர ணங்க க்காக 
உ  வாக்கப்பட்டேதா அ  இன்ன ம் 
ெதாடர்ந்  ெகாண் டி க் கின்ற ேவைளயில் 
அைவ ெதாடர்பான குறிப் கள் இல்
லாமல் இலங்ைகயில் நைட ெபற்  வ 
கின்ற தற்ே பா ைதய பரந்  பட்ட மனித 
உரிைம மீறல்கள் ெதாடர் பி ேலேய இந்த 
அறிக்ைக அதிக கவனம் ெச த் தி யி க்
கி ற  என்பைத பாதிக்கப்பட்ட தரப்
பினர் என்ற வைகயில் நாம் சுட் டிக்காட்ட 
வி ம்  கின்ேறாம்.

 நிைலைம அவ்வா  இ ந்த ெபா 
ம் கூட, தமிழ் மக்கள் ெதாடர்ச் சி யாக 

சிறி லங்கா அர சாங்கத் தினால் ெந க்க டிக்
குள் ம் அடக் கு  ைறக் குள் ம் உள்
ளாக்கப்பட்  வ  கின்றனர். தமிழ் மக்
களின் காணிகள் பறி தல் ெசய்யப்ப 
கின்றன. மர ணித்த வர்க க்கு நிைன வஞ்
சலி ெச த்த டி யாத நிைல ெதாடர் கின்

ற . பயங்க ர வாதத் தைடச்சட்டத் தின்கீழ் 
ற் க்க ணக்காேனார் ைக  ெசய்யப்ப
 கின்றனர், தமிழ் மக்களின் ரா தனச் 

சின்னங்கள் அகற்றப்பட்  அதைனச் சுற்
றி ள்ள பல  ஏக்கர் கணக்கான காணி
க ம் அப க ரிக்கப்ப  கின்றன. ஒ  ேதசிய 
இனத் திற்கு எதி ராக இத்த ைகய நட வ டிக்
ைக கைள ேமற்ெ காண்  வ  கின்ற இந்த 
அர சாங்க மா ன  ம   றத்தில் சர்வ ேதச 
அ த்தங்க ளி லி ந்  தப் பித் க்ெ காள்வ
தற்காக பயங்க ர வாதத் தைடச்சட்டத்ைத 
மாற் றி ய ைமப்ப தற்கா க ம் ன்னர் உ
வாக் கிய ஆைணக் கு க்களின் அறிக்ைக
கைளப் பரீ சி லிப்ப தற்கும் (எல்.எல்.ஆர். 
சி) மற் ம் பர ண கம ஆைணக் கு  அறிக்
ைககள்) மற்  ெமா  ஆைணக் கு ைவ 
நிய மித் ள்ள . அ  மாத் தி ர மல்லாமல், 
காணாமல் ஆக்கப்பட்ே டார்க க்கான 
அ  வ ல கங்கைளத் திறந்  வ  வ தா க ம் 
அவர்க க்கு நட்ட ஈ  ெகா ப்ப தற்கு 
கடந்த நிதி ஆண்டில் நிதி ஒ க் கி யி ப்ப
தா க ம் ெபா ப் க் கூ றைல உ தி ெசய்
வதன் அடிப்ப ைடயில் ஐ.நா. சைப டன் 
இைணந்  ெசயற்படத் தயா ராக இ ப்
ப தா க ம் இலங்ைக அர சாங்கம் ஐ.நா. 
மனித உரி ைமகள் ஆைண யகத் திற்கு ஒ  
அறிக்ைகைய சமர்ப் பித் தி க் கின்ற . இ  
ெவ  மேன ஒ  கண்  ைடப்  மாத் தி ர
மல்லாமல், காலத்ைதக் கடத்தி, தமிழ் மக்
களின் நீதிக்கான ேகாரிக்ைக கைள நீர்த் ப் 
ேபாகச் ெசய்வ தற்கான ஒ  க் தி யாகும். 
ஆனால், இவ்வா றான அறிக்ைக ெயான்ைற 
மனித உரி ைமகள் ஆைண ய க மா ன  பரி
டன் கவ னத்தில் ெகாண் ள்ள  மாத் தி

ர மல்லாமல், இலங்ைக அர சாங்கம் அந்த 
விட யங்கைளச் ெசய் ம் என்ற எதிர்பார்ப்
பி ைன ம் ெவளி யிட் டி க் கின்ற .
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ஆைண ய

கத்தின் ஆைண யா ளரின் மார்ச் 2021ஆம் 
ஆண்டின் அறிக்ைக யா ன  பாதிக்கப்பட்ட 
தமிழ் மக்க க்கு நீதி கிைடக் கும்.தாங்கள் 
நிம்ம தி யாக வாழ்ேவாம் என்ற நம் பிக்
ைகைய ஏற்ப த் தி யி ந்த . இலங்ைக 
அர சாங்கத்தின் ேமல்  வ ம் நம்
பிக்ைக யி ழந் , ெகால்லப்பட்ட வர்கள், 
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட வர்க க்கு நீதி 
கிைடக்கும் என்ற நம் பிக்ைக டன் கடந்த 
எட்  வ  டங்க க்கு ேமலாக உங்கைள 
மட் ேம நம்பி காத் தி க்கும் மக்க க்கு 
மனித உரி ைமகள் ஆைண ய கத்தின் ெசப்
டம்பர் 2021 அறிக்ைக என்ப , மனச்
சஞ்ச லத்ைத ம் அைம தி யின்ைம ைய ம் 
கவ ைல ைய ம் ஏற்ப த் தி யி க் கின்
ற . ஒ  சில வாரங்க க்கு ன் தான் 
காணாமல் ஆக்கப்பட்ேடார் ெதாடர்பாக 

எந்த ேத  த ைலேயா ேவெறந்த நட வ டிக்
ைக க ைளேயா நடத்த ேவண்டாம் என்  
ஜனா தி பதி ெதரி வித் தி க்கும் சூழ் நி
ைலயில் இலங்ைக அர சாங்கத்தின் ேமல் 
நம் பிக்ைக ெகாண் , அவர்கள் அைனத்
ைத ம் ெசய்வார்கள் என்  நம் பிக்ைக 
ெதரி வித் தி ப்ப  தமிழ் மக்க க்கான 
நீதி கிைடக்காமல் ேபாய் வி ேமா என்ற 
அச்சத்ைத ஏற்ப த் தி ள்ள .
இலங்ைகயில் த்தம் நைட ெபற் க்

ெகாண் டி ந்த ேவைளயில், அதைனக் 
ைகயாள்வ தில் த்தத் தி லி ந்  ெபா
மக்கைளக் காப்பாற்  வதில் ஐ.நா. தவ றி
ைழத்  விட்டேதா என்பைதக் கண்ட றி வ
தற்காக ஒ  விசா ரைணக் கு  அைமக்
கப்பட்டைத அைன வ ம் அறிவர். ஏற்க
னேவ இந்த விட யத்தில் ஐ.நா. தன்ைன 
சுய வி மர்சனம் ெசய் ள்ள . அேதேபால் 
தமிழ் மக்க க்கு நீதி கிைடப்பதில் ஐ.நா. 
மனித உரி ைமகள் ஆைண யகம் தவ றி
ைழக்காமல் ெசயற்பட ேவண்  ெமன்
பேத தமிழ் மக்களின் ஆதங்க மாக இ க்
கின்ற .
கடந்த மார்ச் மாத அறிக்ைக யி  த லின்

ேபா  இலங்ைக அர சாங்கத் திற்கு ேமல் 
ெபா  ளா தார, பிரா யண தைடகள் ெகாண்

 வ ரப்ப  மாக இ ந்தால், அ  ஒட் 
ெமாத்த மான இலங்ைக மக்க ைள ம் 
பாதிக்கும் என்ற அடிப்ப ைடயில், அவ்வா
றான தைட க க்குப் பதி லாக சர்வ ேதச 
சட்டங்கைளப் பின்பற்  கின்ற அர சுகள் 
தத்த ம  நா  களில் உரிய நட வ டிக்ைக
கைள ேமற்ெ காள்ளலாம் என்  ஐ.நா. 
மனித உரி ைமகள் ஆைண யகம் பரிந் ைர 
ெசய் தி ந்த . ஆனால் இந்த இைடப்
பட்ட ஆ  மாதங்களில் தமிழ் மக்க ளின்
மீ  ேமாச மான அடக் கு  ைறகள் கட்ட
விழ்த்  வி டப்பட்டேத தவிர, அச்சத்தின் 
மத் தியில் வாழ் கின்ற தமிழ் மக்கைள 
அர வ ைணத்  அவர்க க்கு நீதி கிைடப்
ப தற்கான எத்த ைகய நட வ டிக்ைக க ம் 
ேமற்ெ காள்ளப்ப ட வில்ைல.
காலம் கடந்  ேபா வ தற்கு ன்பாக 

இலங்ைக அர சாங்கம் தன  நாட்டின் ஒ
ப குதி குடி மக்க க்கு எதி ராகச் ெசயற்பட்
ட  என்ப ைத ம் இதனால் அவர்களில் 
பல்லா யிரம் ேபர் ெகால்லப்பட்டார்கள் 
என்ப ைத ம் ஐ.நா. சிங்கள மக்க க்கு 
ெதரி யப்ப த்  வதன் ல மா கேவ இத்
த ைகய நட வ டிக்ைககள் எதிர்கா லத்தில் 
நடக்கா த வா  த ப்ப தற்கும் தமிழ் மக்
க க்கு உரித்தான நீதி கிைடப்ப தற்கும் 
வழி வ குக்கும் என்  நம்  கிேறாம்.
ஐ.நா.வின் மீ ம் அதன் உ ப்  அைமப்
கள் மீ ம் தமிழ் மக்கள் ைவத் தி க்கும் 
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ஈழ மக்கள் ரட் சி கர வி  தைல ன்னணி ேவண் ேகாள்ஈழ மக்கள் ரட் சி கர வி  தைல ன்னணி ேவண் ேகாள்

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  பரவல் மற் ம்  அதன் பல்ேவ   
பட்ட பிறழ் கள், திரி கள் ேபான்ற வற்றின் அச் சு த்த க்கு 
மத் தியில் நா  கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 20 ஆம் திக தி யி லி ந்  
டக்கப்பட் டி க் கி ற . நாட ளா விய ரீதியில் ஊர டங்கு சட்டம் 

பிறப் பிக்கப்பட்டி கி ற . இந் நி ைலயில் ஒவ்ெ வா  வார ம் 
ெவள் ளிக் கி ழைம   ைவரஸ் த ப்  ெதாடர்பான ஜனா தி பதி 
தைல ைம யி லான ெசய லணி கூடி ஊர டங்கு சட்டத்ைத நீடிப்
பதா இல்ைலயா என்ப  ெதாடர்பான தீர்மா னங்கைள எ த்  
வ  கின்ற . அந்த வ ைகயில் இம்மாதம் 21 ஆம் திகதி தற்ே பா  
அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள ஊர டங்கு சட்டம் டி க்கு வ  கின்
ற . இந் நி ைலயில் நாைள ெவள் ளிக் கி ழைம ஜனா தி பதி தைல
ைமயில் கூட வி க் கின்ற  ைவரஸ் த ப்  ெதாடர்பான ெசய
ல ணி யா ன  ஊர டங்கு சட்டத்ைத ேம ம் நீடிப்பதா அல்ல  
21ஆம் திக தி டன் நாட்ைட திறப்பதா என்ப  ெதாடர்பான தீர்
மா னத்ைத எ க்க ள்ள . 
இந் நி ைலயில் இந்த தீர்மா னங்கள் ெதாடர்பாக பல்ேவ  

தரப் பி ன ம் பல்வ ைக யான க த் க்கைள ெதரி வித்  வ
கின்றனர். குறிப்பாக சுகா தார தரப் பினர் ம த் வ நி  ணர்கள் 
ெபா  அைமப்பினர்், அர சியல் கட் சி களின் பிர தி நி திகள் என 
பல்ேவ  தரப் பி ன ம்  நா  திறக்கப்பட ேவண் மா அல்ல  
ெதாடர்ந்  ஊர டங்கு  சட்டம் நீடிக்கப்பட ேவண் மா அல்ல  
க  ைம யான கட் ப்பா கள் நாட ளா விய ரீதியில் விதிக்கப்
பட ேவண் மா என்ப  ெதாடர்பாக க த் க்கைள ெதாடர்ச்
சி யாக ன்ைவத்  வ  கின்றனர்.  இந்த சூ ழலில் மக்க ம் 
அர சாங்கம் என்ன ெசய்யப்ே பா கி ற  என்ப  ெதாடர்பான ஒ  
எதிர்பார்ப்பில் இ க் கின்றனர். காரணம் தற்ே பா    ஒ  மாத 
கால மாக நா  டக்கப்பட்  இ க் கின்ற சூழலில் அன்றாடம் 
ெதாழில் ெசய்   கு ம்ப ெபா  ளா தா ரத்ைத ெகாண்  நடத்

 கின்ற இலட்சக்க ணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர்.  
பலர் வ  மானம் இழந் ள்ளனர்.  ெதாழில் வாய்ப்  கைள இழந்
ள்ள ளனர்.  அதனால் பாரிய ெபா  ளா தார பாதிப்  நாட்டில் 

காணப்ப  கின்ற நிைலயில் எவ்வா றான  தீர்மானம் இம்மாதம் 
21ஆம் திகதி தல் அ  க்கு வ ம் என்ப  ெதாடர்பான ஒ  
எதிர்பார்ப்   மக்கள் மத் தியில் காணப்ப  கின்ற .  அேத ேநரம் 
சுகா தார தரப் பி ன ம் ெதாடர்ச் சி யாக ஊர டங்கு சட்டம் மற் ம் 
நா  திறக்கப்படல்  ெதாடர்பான தம  க த் க்கைள ெதரி
வித்  வ  கின்றனர்.

தீர்க்கமான தீர்மானம் எ க்கேவண் ம்
இேத ேவைள  இ  குறித்  க த்  ெவளி யிட் ள்ள  இலங்ைக ைவத் தி யர்கள் சங்

கக்தின் தைலவர் விேசட ைவத் திய நி ணர் பத்மா குண ரத்ன நாடாக இன்ன ம் 
ெகாவிட் ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தலில் இ ந்  நாம் வி  ப ட வில்ைல. ஒவ்ெ வா  
நா ம் இரண்டா யி ரத் திற்கும் அதி க மான ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்கள் அைட யாளம் காணப்
ப  கின்றனர். ஒ  வாரத்தில் பத்தா யி ரத் திற்கு அதி க மான ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்க ம், 
ஆயி ரத் திற்கு அண்ண ள வான அல்ல  ஆயி ரத்ைத ம் தாண் டிய ெகாவிட் மர ணங்கள் 
இன்ன ம் நாட்டில் பதி வா கிக்ெ காண் ள்ளன. இ  சாதா ராண நிைலைம அல்ல. 
நாம் இப்ே பா   கட் ப்பா கள் இல்லா  ெசயற்பட டி ம் என்ேறா அல்ல  நா  
தற்ே பா  எச்ச ரிக்ைக மட்டத்தில் இ ந்  வி  பட் ள்ள  என்ேறா எம்மால் ஒ  ேபா ம் 
கூறி விட டி யா  என்  எ த்  ைரத் ள்ளார்.  
ேம ம்  நாம் இப்ே பா ம் சிவப்  எச்ச ரிக்ைக மட்டத் தி ேலேய உள்ேளாம். வழைம 

ேபான்  நாம் மீண் ம் கட் ப்பா கள் இல்லா  ெசயற்பட்டால், அல்ல  ெடல்டா 
ைவரஸ் பர வைல ெபரி  ப த்தா  ெசயற்பட்டால் மீண் ம் பாரிய தாக்கங்க க்கு 
கங்ெ கா க்க ேநரி ம்.  ெடல்டா ைவரஸ் திரி  ப ம் நிைலைம உள்ள தாக நி

ணர்கள் ெதாடர்ச் சி யாக எச்ச ரிக்ைக வி த்  வ  கின்றனர். ஆகேவ நா  இப்ே பா  
 ைம யாக திறக்கப்ப டக் கூ டா . அவ்வா றான தீர்மா னங்கள் எ ப்பதில் அர சாங்கம் 

கூடிய கவனம் ெச த் தி யாக ேவண் ம். ெகாவிட் ைவரஸ் கட் ப்பாட்  ெசய லணி 
அதி கா ரி க ம் ஜனா தி பதி தைல ைம யி லான அர சாங்க ம் சரி யான தீர்மானம் எ த்  
கட் ப்பா  கைள அதி க ரிக்க நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம்  என் ம்  அவர் குறிப் பிட்
டி க் கிறார். 
இேத ேவைள தற்ே பா  நாம் ன்ென த்  வ  கின்ற ஆய்  களில் ெடல்டா ைவரஸ் 

பர வலின் தாக்கேம அதி க மாக காணப்ப  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 வழங் குமா என்ப  சந்ேத க ேம
யாகும். அவ்வா  நா  திறக்கப்ப  வ  குறித்  தீர்மானம் எ ப்ப தாக இ ந்தா ம் 
கட் ப்பா கள் அதி க ரிக்கப்பட ேவண் ம். தி தாக சுகா தார கட்ட ைமப்ெ பான்  உ
வாக்கப்பட ேவண் ம். குறிப்பாக ெபா ப்ே பாக் கு வ ரத்  விட யங்களில் கூடிய கவனம் 

ெச த்தப்பட ேவண் ம்  என்   ஸ்ரீ ஜய வர்த்த ன ர பல்க ைலக்
க ழ கத்தின் ேநாெய திர்ப்  மற் ம் லக் கூ  ம த் வ பிரிவின்  
பணிப்பா ள ம் ைவத் திய நி  ண  மான சந் திம ஜீவந்தர கூறி யி
க் கிறார்.  
இந் நி ைலயில் இந்த விட யத்தில் அர சாங்க மா ன  சுகா தார 

தரப் பி னரின் க த் க்க ைள ம் பரிந்  ைர க ைள ம் ஆேலா
ச ைன க ைள ம் ெபற் க் ெகாண்ேட தீர்மா னங்கைள எ க்க 
ேவண் ம். அத ன டிப்ப ைடயில் விஞ்ஞான ரீதி யான தீர்மா
னங்கள் எ க்கப்பட ேவண் ம்.  தற்ே பா ைதய சூழலில் நாட்டில் 
சுகா தார பா  காப்  மிக க் கி யத்  வ மிக்க தாக இ க் கி ற . அேத
ேபான்  ெபா  ளா தார பிரச் சி ைன ம் மிக ம் க் கி ய மா ன தாக 
காணப்ப  கின்ற . எனேவ இந்த இரண்  விட யங்க ம் ஒ  
ேகாணத்தில் பார்க்கப்பட ேவண் டிய ேதைவ காணப்ப  கின்
ற . சுகா தார பா  காப்  மக்கைள ெபா த்த வ ைரயில் மிக ம் 
க் கி யத்  வ மிக்க தாக இ க் கி ற . அேத ேபான்ேற ெபா  ளா தார 

இயங் கு நி ைல ம் மிக அவ சி ய மாக இ க் கின்ற . எனேவ இந்த 
விட யங்கள் ெதாடர்பாக சரி யான ைறயில் ஆராய்ந்  நி  ணர்
க டன் ஆேலா சைன நடத்தி சுகா தார தரப் பி னரின் பரிந்  ைர
கைளக் கவ னத்தில் ெகாண்  அர சாங்கம் தீர்மானம் எ க்கும் 
என்  எதிர்பார்க்கப்ப  கின்ற .

 அர சாங்கம் அவ்வா தான் இந்த விட யத்தில் தீர்மானம் எ க்க 
ேவண் டிய அவ சி ய ம் இ க் கி ற . இந்த இடத்தில் சுகா தார தரப்
பி னரின் ேகாரிக்ைகைய றந்தள்ளி அலட் சி யப்ப த்தி ெசயற்
படக் கூடா . அவ்வா  ெசயற்ப  வ  சுகா தார ரீதியில் பாரிய  
அபா ய க ர மான நிைல ைமைய நாட்டில் ஏற்ப த் ம். எனேவ 
இ  ெதாடர்பாக சகல தரப் பி ன ம் சிந் தித்  தம  அ த்த கட்ட 
நட வ டிக்ைக கைள எ க்க ேவண் டி யி க் கின்ற . க் கி ய மாக 
ெவள் ளிக் கி ழைம ஜனா தி பதி தைல ைம யி லான ைவரஸ் த ப்  
ெச யலணி கூ ம்ே பா  சகல தரப் பி ன ர ம் ஆேலா ச ைனகள் 
பரிந்  ைரகள் எச்ச ரிக்ைக கைள கவ னத் திற்ெ காண்  தீர்மானம் 
எ க்க ேவண் ம். அதா வ  21ஆம் திகதி தல்  ஊர டங்ைக 
ேம ம் நீடிப்பதா அல்ல  நாட்ைட திறப்பதா என்ப  ெதாடர்
பான தீர்மானம் சுகாதார ரீதியி ம் விஞ்ஞான ரீதியி ம் 
ஆராயப்பட்ட தீர்மானமாக அைமய ேவண் ம்.  அவ்வா  
ெசயற்ப ம் பட்சத்திேலேய மக்களின் உயிர்கைள காப்பாற்ற 
டி ம்.  காரணம் தற்ேபா  நாட்டில்  ெடல்டா ைவரஸ் 

ெதாற்  பர கிற .   ெடல்டா ைவரஸ் ெதாற்றான  மிக ம் 
அபாயகரமானதாக ம்  பாதிப்ைப ஏற்ப த்தக்கூடியதாக ம் மிக 
ேவகமாக பரவக் கூடியதாக ம் இ க்கின்ற . 

 எனேவ அதன்  தாக்கத்ைத, அதன்  ேவகமான பரவைல 
க த்திற்ெகாண்  தீர்மானங்கள் எ க்கப்ப வ  க்கியமாகும்.  
இந்த விடயத்தில் மக்களின் சுகாதார பா காப்  மற் ம் 
ெபா ளாதார பா காப் ,  வாழ்வாதார ெந க்கடிகள் ேபான்ற 
சகல விடயங்கைள ம் க த்தில் ெகாண்  உரிய ைறயில் 
உரிய ேநரத்தில் ெபா த்தமான தீர்மானத்ைத எ க்க ேவண் ம் 
என்பைத சுட்டிக்காட்ட வி ம் கிேறாம்.

இலங்ைகயின் ெதாடர் இலங்ைகயின் ெதாடர் 
மனித உரிைம மீறல்கைள மனித உரிைம மீறல்கைள 
ஆைண யாளர் சுட் டிக்ஆைண யாளர் சுட் டிக்
காட் டி யாட் டி யி ப்பைத காட் டி யாட் டி யி ப்பைத 
வர ேவற்கும் அேத ேநரம், வர ேவற்கும் அேத ேநரம், 
இலங்ைக ெதாடர்பான இலங்ைக ெதாடர்பான 
ெஜனிவா தீர்மா னங்கள் ெஜனிவா தீர்மா னங்கள் 
எக்கா ர ணங்க க்காக உஎக்கா ர ணங்க க்காக உ
வாக்கப்பட்டேதா அ  இன்வாக்கப்பட்டேதா அ  இன்
ன ம் ெதாடர்ந்  ெகாண்ன ம் ெதாடர்ந்  ெகாண்
டி க் கின்ற ேவைளயில் டி க் கின்ற ேவைளயில் 
அைவ ெதாடர்பான அைவ ெதாடர்பான 
குறிப் கள் இல்லாமல் குறிப் கள் இல்லாமல் 
இலங்ைகயில் நைட ெபற்இலங்ைகயில் நைட ெபற்

 வ  கின்ற தற்ே பா ைதய  வ  கின்ற தற்ே பா ைதய 
பரந்  பட்ட மனித உரிைம பரந்  பட்ட மனித உரிைம 
மீறல்கள் ெதாடர் பி ேலேய மீறல்கள் ெதாடர் பி ேலேய 
இந்த அறிக்ைக அதிக இந்த அறிக்ைக அதிக 
கவனம் ெச த் தி யி க்கவனம் ெச த் தி யி க்
கி ற  என்பைத பாதிக்கி ற  என்பைத பாதிக்
கப்பட்ட தரப் பினர் என்ற கப்பட்ட தரப் பினர் என்ற 
வைகயில் நாம் சுட் டிக்வைகயில் நாம் சுட் டிக்
காட்ட வி ம்  காட்ட வி ம்  கின்ேறாம்.கின்ேறாம்.

நம் பிக்ைகைய ஐ.நா. ம் ஐ.நா. மனித 
உரி ைமகள் ஆைண ய க ம் காப்பாற் ம் 
என்  எதிர்பார்க்கின்ேறாம்.
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(இராஜ ைர ஹஷான்)
ெபா ளாதார ரீதியில் பாதிக்கப்பட் ள்ள 

தனியார் ேப ந்  உரிைமயாளர்கள் மற் ம் 
ேசைவயாளர்க க்கு அரசாங்கம் நிவாரணம் 
வழங்க ேவண் ம் . ஊரடங்குச் சட்டம் 
தளர்த்தப்பட்டன் பின்னர் ெபா ப் ேபாக்குவரத்  
ேசைவயில் தனியார் ேப ந் கள் ஈ பட 
ேவண் மாயின் சிறந்த சுகாதாரத் திட்டத்ைத  
வகுக்க ேவண் ம் என அகில இலங்ைக தனியார் 
ேப ந்  உரிைமயாளர் சங்கத்தின் தைலவர் 
ெக  விஜயரத்ன ெதரிவித்தார்.
தனியார்  ேப ந்  ேபாக்குவரத்  ேசைவ 

ெதாடர்பில் வினவிய ேபா ேத ேமற்கண்டவா  
குறிப்பிட்டார்.அவர் ேம ம் குறிப்பி ைகயில்,
நீண்ட காலமாக ேபாக்குவரத்  ேசைவயில் 

ஈ படாத காரணத்தினால் 11000 தனியார் 
ேப ந் கள் ேபாக்குவரத்  ேசைவயில் ஈ பட 
டியாத  நிைல ஏற்பட் ள்ள .  ேசதமைடந் ள்ள 

ேப ந் கைள  ப்பிக்க  ேவண்டிய 
ேதைவ ஏற்பட் ள்ள .  ேசதமைடந் ள்ள 
ேப ந் கைள தி த்த ம், ெபா ளாதார ரீதியில் 
பாதிக்கப்பட் ள்ள ேப ந்  உரிைமயாளர்கள், 
மற் ம் ேசைவயாளர்க க்கு இ வைரயில் 

உரிய நிவாரணம் வழங்கப்படவில்ைல.
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் தாக்கத்ைத க த்திற் 

ெகாண்  கடந்த மார்ச் மாதம் ெதாடக்கம்  
பயணத்தைட மற் ம் நா  த விய ரீதியில் 
தனிைமப்ப த்தல்  ஊரடங்கு  சட்டம் 
அ ல்ப த்தப்பட்டதனால் 50 000 தனியார் 
ேப ந்  ேசைவயாளர்க ம் 11 000 தனியார் 
ேப ந்  உரிைமயாளர்க ம் ெபா ளாதார 
ரீதியில் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர்.
தனியார்  ேப ந்  உரிைமயாளர்கள் 

மற் ம்  ேசைவயாளர்கள் எதிர்ெகாள் ம் 
பிரச்சிைனக க்கு அரசாங்கம் விைரவாக தீர்  
வழங்க ேவண் ம். தற்ேபா  அ லில் உள்ள 
தனிைமப்ப த்தல் ஊரடங்குச் சட்டம் எதிர்வ ம் 
வாரம் தளர்த்தப்ப வதாக கூறப்ப கிற . 
ஊரடங்குச்  சட்டம்  தளர்த்தப்பட்டதன் 
பின்னர்  ெபா ப் ேபாக்குவரத்  ேசைவ ைய 
ன்ென ப்ப  குறித்  ைறயான 

திட்டங்கைள சுகாதார அைமச்சும் ேபாக்குவரத்  
ைற அைமச்சும் ஒன்றி ைணந்  வகுக்க 

ேவண் ம். சிறந்த திட்டமிடல் இல்லாமல் 
தனியார் ேப ந்  ேசைவயில் ஈ பட டியா  
என்றார்.

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெநல் சந்ைதப்ப த்தல் சைப தைலவர் ேபரா

சி ரியர் ஜடால் மான்னம்ெப ம தன   பத வி
யி லி ந்   இரா ஜி னாமா  ெசய் ள்ளார்.  இ  
ெதாடர்பில் கடந்த திங்கட் கி ழைம அவர் சம்பந்
தப்பட்ட அைமச்ச க்கு அறி வித் ள்ளார். 
உயர்மட்ட நிர்வா க த் தி னரால் எ க்கப்ப 

கின்ற தீர்மா னத்ைத நைட  ைறப்ப த்  வ  
த் தி சா லித்தனம் அல்ல. இதன் கார ண மா கேவ 
நான் பதவி வில கு கின்ேறன் என் ம் அவர் 
குறிப் பிட் ள்ளார்.  உயர்மட்டத் தினர் எ க்கும் 

தீர்மா னங்கள் அதி ப் தி ய ளிப்ப தா க ம் அவர் 
ெதரி வித் ள்ளார். அதற்க ைமய ெநல் சந்ைதப்
ப த்தல் சைப தைலவர் பத வி யி லி ந்  வில
கு வ  ெதாடர்பான கடி தத்ைத மின்னஞ்சல் 
ஊடாக விவ சா யத் ைற அைமச்சர் மஹிந்தா
னந்த அ த்க ம ேக க்கு அ ப்பி ைவத் ள்ள
தா க ம் அவர் ெதரி வித் ள்ளார்.
தான் பதவி விலக தீர்மா னித் ள்ளைத 

திங்களன்  அைமச்ச க்கு அறிவித்ததாக ம் 
ேபராசிரியர்  ஜடால்  மான்னம்ெப ம 
ெதரிவித் ள்ளார்.

( எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
நாட ளா விய ரீதியில் உள்  ராட்சி மன்

றங்கள் பல வற்ைற பிர தி நி தித் வம் ெசய்த, 
ஐக் கிய ேதசியக் கட் சியின் 21 உ ப் பி னர்
கைள அக் கட் சி யி லி ந்  ெவளி ேயற் றி
யதன் ஊடாக ஏற்பட்ட ெவற் றி டங்க க்
காக, ேவ  நபர்கைள ெபய ரி  வைத 
த த் , ஐ.ேத.க. தைலவர் ரணில் விக்ர
ம சிங்க உள் ளிட்ட சில க்கு இைடக்கால 
தைட விதிக்கப்பட் ள்ள . ெகா ம்  
மாவட்ட நீதிவான் நீதி மன்றம்   இதற்கான 
உத்த ரைவ ேநற்  பிறப் பித்த .
ெவளி ேயற்றப்பட்ட  உள்  ராட்சி மன்ற 

உ ப் பி னர்கள் 21 ேபர் தாக்கல் ெசய்த  
ைறப்பா  கைள பரி சீ லித்ேத ெகா ம்  

மாவட்ட நீதிவான்  அ ண அ த்ேக, 
எதிர்வ ம் 29 ஆம் திக தி வைர அ லில் 
இ க்கும் வண்ணம் இந்த இைடக்கால 
தைட உத்த ரைவப் பிறப் பித்தார்.
பத்ேத கம பிர ேதச சைபயின் உ ப் பி னர்க

ளாக கட ைம யாற் றிய  மஞ் சுள வசந்த, பி.எச். 
லிய னேக, ெகா ம்  மாநகர சைபயின் 

உ ப் பினர்  கமச் சிேக விேஜ தாச உள் ளிட்ட 
பல உள்  ராட்சி மன்றங்கைள ேசர்ந்த 21 
ேபர் இந்த ைறப்பா  கைள தாக்கல் ெசய்
தி ந்தனர்.
குறித்த ைறப்பா  களில் பிர தி வா தி க

ளாக ெபய ரி டப்பட் டி ந்த  ஐக் கிய ேதசிய 
க்கட் சியின் ெபா ச் ெசயலர் பாலித்த ரங்ேக 
பண்டார, அக்கட் சியின் தைலவர் ரணில் 
விக்கி ர ம சிங்க, அக்கட் சியின் ஒ க்காற் க் 
கு  ெசயலர் சமிந்த ஜய ேச கர ஆகி ேயா
க்ேக இந்த இைடக்கால தைட விதிக்

கப்பட் ள்ள டன்  அ த்த தவ ைணயின் 
ேபா  அவர்கைள மன்றில் விளக்க ம ளிக்
க ம் அறி வித்தல் அ ப்பப்பட் ள்ள .

ைறப்பாட்டா ளர்கள் சார்பில் ேநற்  
ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி  பர்மான் காசிம் 
மற் ம் ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி  திசத் விேஜ
கு ண வர்தன ஆகிேயார் மன்றில் அஜ ராகி 
வாதங்கைள ன் ைவத் தி ந்தனர். கடந்த  
ேதர்தலில், ஐக் கிய மக்கள் சக் திக்கு ஆத ர வ
ளித்த தாக குற்றம் சாட்டி, ஐ.ேத.க. உ ப் 

 ைம யி லி ந்   ைறப்பாட்டா ளர்கள் 21 

ேபைர ம் நீக்க நட வ டிக்ைக  எ த் ள்ள
தாக அவர்கள் சுட் டிக்காட் டினர்.
உ ப் பி னர்கைள கட் சி யி லி ந்  ெவளி

ேயற்ற ன்னர், அவர்க க்கு நியா ய மான 
ஒ க்காற்  விசா ரைண ஒன் க்கு கம் 
ெகா க்கக் கூட சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்ப ட
வில்ைல என ம்  அத  டாக இயற்ைக 
நீதிக் ேகாட்பா  மற் ம் நியா யத்ைத நிைல 
நி த்  வ தற்கான சித்தாந்தங்கள் க  ைம
யாக மீறப்பட் ள்ள தா க ம்  ஜனா தி பதி 
சட்டத்த ர ணி க ளான பர்மான் காசிம் மற் ம் 
திசத் விேஜ கு ண வர்தன ஆகிேயார் மன்றில் 
சுட் டிக்காட் டினர்.

ன்ைவக்கப்பட்ட  விடயங்கைள 
ஆராய்ந்த ெகா ம்  மாவட்ட நீதிவன் 
அ ண அ த்ேக, 21 உ ப்பினர்கைள 
கட்சியிலி ந்  ெவளிேயற்றியதன் ஊடாக 
ஏற்பட்ட ெவற்றிடங்க க்கு தியவர்கைள 
நியமிக்க, இந்த இைடக்கால தைட உத்தர  
பிறப்பித்  வழக்ைக எதிர்வ ம் 29 ஆம் 
திகதிக்கு ஒத்தி ைவத்தார்.

தி ய வர்களின் நிய ம னத்  ைத த த்
ரணி க்கு இைடக்கால தைட உத்த ர

கЛ ż Ǿ ̌  ΪОΤ ெவ  ேயФறРபЛட 21 உЦ τ ராЛż மПற உΫР Ǽ னУக П ΨைறРபாЛைட ஆராТОΤ ெகாήСΧ மாவЛட Ό  மПறС உНத ரί

ΨடЖகС தளУНதРபЛடதП ǼПனУΨடЖகС தளУНதРபЛடதП ǼПனУ

ெபா  ேபாக்குவரத்தில் சுகாதார 
திட்டம் வகுக்கப்பட ேவண் ம்

ெநல் சந்ைதப்ப த்தல் சைப தைலவர் இராஜினாமாெநல் சந்ைதப்ப த்தல் சைப தைலவர் இராஜினாமா

 அźல இலЗைக தǻயாУ ேபΪОΤ உǿைமயாளУ சЗகС

 மத்திய வங்கியின் ஆ நராக  நியமிக்கப்பட்ட  அஜித் நிவாட்  கப்ரால் ேநற்   மத்திய வங்கியில் தன  கடைமகைள ெபா ப்ேபற்றைத ம்  இந்  
மதகு  ெகளரவித்  காளாஞ்சி வழங்கியைத ம்  படங்களில் காணலாம்.      (படப்பிடிப்  ேஜ. சுஜீவகுமார்)
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( திய காத்தான்
குடி,காங்ேக ய ேனாைட, 
மண் ர்,மாமாங்கம் நி

பர்கள்)
கசிப்  விற்ப ைனயில் ஈ

பட்ட ெபண்ெ ணா வர் சித்
தாண்டி பிர ேத சத்தில் ைக  
ெசய்யப்பட்ட தாக மட்டக்க
ளப்  மாவட்ட குற்ற விசா
ரைணப் பிரி  ெபா ப்ப தி
காரி ஐ.பி.பி.எஸ்.பி.பண்டார 
ெதரி வித்தார்.
மாவட்ட சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத் தி யட்

சகர் சுதத் மாசிங்கவின் பணிப்  ைரக்க ைமய 
மாவட்ட குற்ற விசா ரைணப் பிரி  அதி கா

ரிகள் ேமற்ெ காண்ட திடீர்  சுற்றி வைள ப்
பின்ே பாேத இவர் ைக  ெசய்யப்பட்டார்.
ைகதா ன வ ரி ட மி ந்  14000 மில்லி லீற்றர் 
கசிப் ம் ைகப்பற்றப்பட் ள்ள .

(காைர தீ   நி பர் )
பதின் ன்  சுகா தா ரப்  பி ரி  கைள உள்

ள டக் கிய கல்  ைனப்  பி ராந் தி யத்தில் 
ெகாேரானா மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக 
ேநற் டன்(15) 160ஆக உயர்ந் ள்ள  என்  
கல் ைனப் பிராந் திய சுகா தார ேசைவகள் 
பணிப்பாளர்  குண.சுகுணன் ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
கடந்த சில நாட்க ளாக ெகாேரானா 

மர ணங்களின் வீத ம் ெதாற் க்களின் எண்
ணிக்ைக ம் சற்  குைற வ ைடந்  ள்ளன.
எனி ம் ெகாேரானா அபாயம் நீங் கி விட்ட
தா கக்  க  த  டி யா .
இ  வைர இடம்ெபற்ற 160 ெகாேரானா 

மர ணங்களில் அதி கூ டிய 22மர ணங்கள் 
சம்மாந்  ைறயில் சம்ப வித் தி க் கின்றன. 
அ த்த தாக 21மர ணங்கள் நிந்த  ரி ம் 
17மர ணங்கள் அக்க ைரப்பற் றி ம் இடம்
ெபற் றி க் கின்றன.
கல் ைன ெதற்கு ,  சாய்ந்த ம , 

கல் ைன வடக்கு ஆகிய ன்  சுகா தா ரப்
பி ரி  களில் தலா 15மர ணங்கள் இடம்ெபற்
றி க் கின்றன.

இ  வைர 6991 ெதாற்றா ளர்கள் இனங்கா
ணப்பட் ள்ளனர். எனி ம் 6411ேபர் குண
மா கி ள்ள அேத ேவைள 160ேபர் மர ணித்
ள்ளனர். தற்ச மயம் 420ேபர்  சிகிச்ைச ெபற்
 வ  கின்றனர்.

ெடங்கு ேநாய்த்தாக்கம் தீவிரம்
இேத ேவைள கல் ைனப் பிராந் திய 

சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் பிரி க்
குட்பட்ட பிர ேத சங்களில் ஜன வரி மாதம் 
ெதாடக்கம் இ  வைர 217 ெடங்கு ேநாயா
ளர்கள் இனங்கா ணப்பட் ள்ளனர்.
மாவட்டத்தில் தற்ே பா  ப  வ கால மைழ 

ெபய்  வ  வதால் ெடங்கு ளம்  பரவக் 
கூடிய அபாயம் ஏற்பட் ள்ள . அண்ைமக்
கா ல மாக ெடங்கு ேநாயா ளர்கள் இனங்
கா ணப்பட்  வ  கின்றனர்.ெகாேரானா 
ெதாற்  தாக்கத் தி ம் கல் ைனப் பிர ேத
சத்தில் ஒ ங் கி ைணந்த சுகா தார ேமம்பாட்  
அபி வி த்தி ேவைலத் திட்டத்தின் ஊடாக 
சுகா தார ைவத் தி ய தி காரி பிரி கள் ேதா ம் 
ெடங்கு ஒழிப்  ேவைலத் திட்டங்கள் ன்
ென க்கப்பட்  வ  கின்றன.
அட்டா ைளச்ேசைன, நிந்த ர்,காைர தீ  

ஆகிய சுகா தார ைவத் தி ய தி காரி பிரி  கள் 
அதி க மாக ெடங்கு ேநாய் பரவக் கூடிய இடங்
க ளாக அைட யாளம் காணப்பட் ள்ளன.
ெடங்கு ளம்  பர வதற்கு ஏ வான 

ெவற் க்காணிகைள ைவத்தி ப்பவர்கள் 
இரண்  வார காலத் க்குள் ப் ர  ெசய்ய 
ேவண் ெமன ம் தவ ம் பட்சத்தில்  
அவர்க க்கு எதிராக சட்டநடவடிக்ைக 
எ க்கப்ப ெமன ம் ெதரிவித்தார்.

  

(மாமாங்கம்  நி பர்) 
மட்டக்க ளப்  நகர கைட ஒன்றில் இ ந்   

தி  டப்பட்ட ேபப்பர் கட்டர் ஒன்ைற பைழய 
இ ம் க் கைடக்கு விற்பைன ெசய்த இ  
ெகாள்ைள யர்கைள ேநற்  (15)ைக  ெசய் ள்
ள தா க ம் தி  டப்பட்ட ேபப்பர் கட்டர் மற் ம் 
இரண்  ேமாட்டார் ைசக்கிள்கள் என்ப வற்ைற 
மீட் ள்ள தா க ம்  மட்டக்க ளப்  தைல ைம யகப் 
ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர். 
குறித்த கைடயின் ேமல்த ளத்தில்  அைமக்கப்

பட் ள்ள களஞ் சி ய சாைலக்கு இ  ேமாட்டார்
ைசக் கிளில் வந்த இ வர் ஏறிச்ெசன்  அங் கி
ந்த 27 ஆயிரம் பா ெப  ம தி யான ேபப்பர் 

கட்டைர தி டிச் ெசன் ள்ளனர்.
 இதைன  கைடயில் ெபா த்தப்பட்ட சிசி ரிவி 

கம ரா வீ  டாக அவ தா னித்த அங்கு கட ைம யாற்
றி ெயா வர் கைடயின் ெவளிேய வந்த ேபா  
ெகாள்ைள யர்கள் ஒ  ேமாட்டார் ைசக் கிைள 
அங்கு ைகவிட்  விட்  அ த்த ேமாட்டார் ைசக்
கிளில் ெசன்றைத கண் ெகாண்டார்.

 இந் நி ைலயில் ெகாள்ைள யர்கள் ைகவிட் ச் 
ெசன்ற ேமாட்டார்ைசக் கிைள எ ப்ப தற்காக  

தி  டர்கள் மீண் ம் அங்கு வந்த ேபா  அவர்
கைள கைடயின் பணி யா ளர்கள் பிடித்  ெபாலி
ஸா ரிடம் ஒப்ப ைடத்தனர்.
ைக  ெசய்யப்பட்ட இ  வ ம் அமிர்த கழி, 

உப்ே பாைட பகு திையச் ேசர்ந்த 30,31 வய  ைட
ய வர்கள்.  இவர்கள்  தி  டிய ேபப்பர் கட்டைர 
பைழய இ ம்  கைடயில் 1200 பா க்கு விற்
ள்ளா தா க ம் ெகா ம்பில் தனியார் பா  காப்   

உத் தி ேயா கத்தர்க ளாக இவர்கள் கட ைம யாற்  
வதா க ம் ஆரம்ப கட்ட விசா ர ைணயில் ெதரி ய
வந் ள்ள .
இவர்கள் ெகாள்ைளயிட்ட ேபப்பர்கட்டர் 

மற் ம்  ெகாள்ைளக்கு  பயன்ப த்திய 
இரண்  ேமாட்டார்ைசக்கிள் என்பவற்ைற ம்  
ெபாலிஸார் மீட் ள்ளனர்.   

(மண் ர் நி பர்)
 மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில் தனி ைமப்

ப த்தல் ஊர டங்குச் சட்டத்ைத மீறி அனா
வ சி ய மாக வீதி களில் நட மா  ேவார் அதி க
ரித்  காணப்ப  வ தனால் இரா  வத் தினர்  
மற் ம் ெபாலிஸார் சுகா தார தரப் பி ன டன் 
இைணந்  கடந்த சில நாட்க ளாக கண்
கா ணிப்  பணி களில் ஈ  பட்  வ  கின்ற 
ேபாதி ம் மக்களின் நட மாட்டம் குைற ய
வில்ைல என சுகா தாரத் தரப் பினர் விசனம் 
ெதரி விக் கின்றனர்.

 ெபா  இடங்களில் அதி க ள வான மக்கள் 
நட மா  வ ம் மீன் சந்ைத களில் அதி க ள
வான மக்கள் சுகா தார நைட  ைற கைள 
பின்பற்ற தவ றிய நிைலயில் உள்ளைம ம் 
கவைலயளிப்பதாக சுகாதாரத் தரப்பினர்  
 ேம ம் ெதரிவிக்கின்றனர்.

ெகாேரானா ெதாற்  ;கல் ைன
பிராந்தியத்தில் 160 ேபர் உயிரிழப்
கХΨைனР ǼராО ய Ξகாதார ேசைவகЦ பaРபாளУ ΞΜணП

(தாம ைரக்ேகணி )
கிழக்கு மாகாண ஆசி ரி யர்களின் ஒட்  

ெமாத்த எண் ணிக்ைகயில் 95 வீத மா ேனா
க்கு   ெகாேரானா த ப் சி ஏற்றப்பட்
ள்ள .  ஆயி ம் ஆசி ரி யர்கள் ெதாடர்ந்  

அவ தா னத்ே தா  இ க்க ேவண்  ெமன 
கிழக்கு மாகாண சுகா தார ேசைவகள் பணிப்
பாளர் ஏ.ஆர்.எம் ெதௗபீக் ெதரி வித்தார்.
அவர் இ  பற்றி ேம ம் ெதரி விக்

ைகயில், எம  மாகா ணத் தி ள்ள ஆசி ரி
யர்களின் ெதாைக 225703 ஆகும். அதில் 
24240 ேப க்கு த ப் சி ஏற்றப்பட் ள்ள . 
இன் ம் 1463 ஆசி ரி யர்க க்ேக த ப் சி 
ஏற்ற ேவண் டி யி க் கி ற .
இதற்கு அப்பால் ேதசி ய ரீ தியில்  தனி

ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு ெதாடர்ந்  ெகாண்

டி க் கி ற . இ  ன் பி ந்த, ெகாேரானா 
ெதாற் ,  இறப்  வீதங்கைள குைறத் ள்
ள . இைவ எம  நட வ டிக்ைக க க்கான 
ஒ  சாத க மான மாற்ற மாக எமக்கு ெதன்ப

 கி ற . ெகாேரானா தாக்கத் தி லி ந்  நாட்
ைட ம் மக்க ைள ம் மீட்ெட க்க  நாட்

 மக்கள் அைன வ ம் எம  அறி  த்தல்
கைளப் ேபணி நடக்க ேவண் ம் என்ப  
எம  தய வான ேகாரிக்ைக யாகும்.
கல்வி அைமச்சு பாட சா ைல கைள திறப்

பதில் கரி ச ைன ேயா  க  ம மாற் றி வ  வைத 
அைன வ ம் அறி வார்கள். இந்த நிைலயில் 
ெகாேரானா த ப்  சிைய ஏற்றிக்ெகாள்ளாத 
ஆசிரியர்கள் மிகவிைரவாக த ப் சிகைள 
ஏற்றிக்  ெகாள்ள  ேவண் ெமன 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன் என்றார்.

கிழக்கில் 95 வீதமான 
ஆசிரியர்க க்கு த ப் சி

źழЖΜ மாகாண Ξகாதார ேசைவகЦ பaРபாளУ ெதௗΏЖ

கசிப்  விற்பைன;ெபண் ைககசிப்  விற்பைன;ெபண் ைக
14000 மில்லி லீட்டர் கசிப் ம் மீட்14000 மில்லி லீட்டர் கசிப் ம் மீட்

மட் .வில் தி ட்  ;இரண்  ேபர் ைக

மட்டக்க ளப்பில் மட்டக்க ளப்பில் 
கண்கா ணிப்  கண்கா ணிப்  
நட வ டிக்ைகநட வ டிக்ைக

(மாமாங்கம்  நி பர்) 
வைல யி ற  வாவியில் ஆண் ஒ  வரின்  

சடலம் ேநற்  தன் கி ழைம (15) மீட்கப்
பட்ட தாக மட்டக்க ளப்  தைல ைம யகப் 
ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர்.
வ  ண தீ , காய ம  பிர ேத சத்ைதச் 

ேசர்ந்த ேயாக நாதன் ரா (வய  24 ) என்
ப வேர இவ்வா  சட ல மாக மீட்கப்பட்ட
வ ராவார்.க  வாஞ் சிக் குடி, எ  விைலச் 
ேசர்ந்த குறித்த நபர் காய ம  பகு தியில் 
தி  மணம் டித்  அங்கு ேஹாட்டல் 
ஒன்  நடத்தி வந் ள்ளார். இந் நிைலயில் 
அந்த ேஹாட்டலில் ேவைல ெசய்த 

ெபண் ஒ  வைர கடந்த சில தி னங்க க்கு 
ன்னர் ம  மணம் டித்த ைத ய த்  
தல் மைனவி வ  ண தீ  ெபாலிஸ் 

நிைல யத்தில் ைறப்பா   ெசய் தி ந்தார்.
இத ைன ய த்  குறித்த நபைர வ

ண தீ ப் ெபாலிஸார் ேநற்  ன் தினம்  
விசா ர ைணக்கு அைழத் ள்ளனர். விசா
ர ைணயின் பின்னர் அவர் தன  சேகா த
ரி க ளிடம் ெசல்வ தாக ெபாலிஸ் நிைல
யத்தில் இ ந்  ெவளி ேய றிய நிைலயில் 
காணாமல் ேபா ள்ளார்.  இந் நிைல யில்
அ வ ர  மைனவி மற் ம் உற வி னர்கள் 
ேதடி வந்த நிைலயில்  ேநற்   வைல யி ற  

வாவியில் சடலம் ஒன்  மிதப்ப தாக  வ
ண தீ  ெபாலி ஸா க்கு கிைடத்த தக வ
ைல ய த்  ெபாலிஸார் வாவியில் மிதந்த 
சட லத்ைத மீட்ெட த் ள்ளனர்.

 சடலம் காணாமல் ேபான தன  கணவர் 
என அவ ர  மைனவி அைட யாளம் காட்
டி ய ைத ய த்  சடலம் பிேரத பரி ேசா த
ைனக்காக மட்டக்க ளப்  ேபாதனா ைவத்
தி ய சா ைலயில் ஒப்பைடக்கப்பட்ட .
இ  ெதாடர்பான ேமலதிக விசாரைண 

கைள   வ ணதீ ,மட்டக்களப்  
த ை ல ை ம ய ப்  ெ ப ா லி ஸ ா ர் 
ேமற்ெகாண் வ கின்றனர். 

வைலயிற  வாவியில் ஆெணா வரின் சடலம் மீட்வைலயிற  வாவியில் ஆெணா வரின் சடலம் மீட்

“மைலயக உரிைம மீட்  ேபரைவ’’ ஊடாக அட்டன் பிரேதச ஊடகவியலாளர்க க்கு அட்டன் 
கிறிஸ்தவ ேதவாலயத்தில் உலர் உண  மற் ம் மரக்கறி ெபாதிகள் வழங்கப்பட்டன. ேபரைவயின் 
பிரதான ஒ ங்கிைணப்பாளர் ஆர். இராஜாராம், வண. பிதா ேதவதாசன் ஆகிேயார் ெபாதிகள் 
வழங்குவைத படங்களில் காணலாம்.                        ( படப்பிடிப் : பானா. தங்கம் )

ெகாட்டகைல  ேமபீல்ட் ேதாட்ட சார்மல்ஸ் 
பிரிவில் ெகாேரானா ெதாற்றாளர்கள் 
அைடயாளம்  காணப்பட்டைமையத் 
ெதாடர்ந்  டக்கப்பட்ட ேதாட்டக் 
குடியி ப் கைள ேசர்ந்த கு ம்பங்க க்கு 
ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கத்தின் தைலவ ம் 
வெரலியா மாவட்ட பாரா மன்ற 

உ ப்பின மான பழனி திகாம்பரத்தின் 
ஆேலாசைணக்ேகற்ப ெதாழிலாளர் ேதசிய 
சங்கத்தின் பிரதித் தைலவ ம் வெரலியா 
மாவட்ட பாரா மன்ற உ ப்பின மான 
மயில்வாகனம் உதயகுமாரின் தனிப்பட்ட 
நிதியின் ஊடாக நிவாரணப் ெபா ட்கள் 
வழங்கப்பட்டன.

குறிப்பிட்ட ேதாட்டக் குடியி ப்ைபச் 
ேசர்ந்த 25 கு ம்பங்க க்கான இந்த 
நிவாரண ெபா ட்கைளத் ெதாழிலாளர் 
ேதசிய சங்கத்தின் அட்டன் அைமப்பாளர் 
ெஜஸ்டின் வழங்கி ைவத்தார்.

(படங்கள்: பானா. தங்கம்)

(ெதர ணி ய கைல நி பர்)
ேதாட்ட ெதாழி லா ளர்க க்கு நாெளான்
க்கு ஆயிரம் பா சம்பள உயர்  த

வ தாக கூறி யி ந்த ேபாதி ம் ேவைல 
ெசய் ம் நாட்களின் எண் ணிக்ைகைய 
குைறத் ள்ளனர். இவ்வா றான நிைல
ைமயில் அர சாங்கத்தால் வழங்கப்ப ம் 
2000 பா ேதாட்ட ெதாழி லா ளர்க க்கு 
வழங்கப்ப  வ தில்ைல ெயன்  அரசு 
சுற்ற றிக்ைக லம் அறி வித் ள்ள தாக 
எமக்கு தகவல் கிைடத் ள்ளன  என்  
அசீஸ் ஜன நா யக ெதாழி லாளர் காங் கிரஸ் 
தைலவர் அஸ்ரப் அசீஸ் ெதரிவித் ள்ளார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில் ,  

தற்ே பா  ேதாட்ட ெதாழி லா ளர்க க்கு 
ஆயிரம் பா சம்பள உயர்  கிைடப்
பதால் இவ்வா றான தீர்மா னத்ைத அரசு 
ேமற்ெ காண் டி க்கலாம். ஆனால் ஆயிரம் 
பா சம்பளம் வழங்கப்பட்ட ேபாதி ம் 

ேதாட்ட நிர்வா கங்கள் ேவைல நாட்க

ைள ம் குைறத் ள்ளனர் . அத் டன் 
ெதாழி லா ளர்கள் ேதயிைல பறிக்கும் கிேலா 
எண் ணிக்ைகைய ம்  அதி க ரித் ள்ளனர். 
ேதாட்ட நிர்வாகம் ெதாழிற்சட்ட விதி கைள 
மீறி ெசயற்ப  கின்றன. தற்ே பா  நா
டக்கப்பட்ட கால கட்டத்தில் எம  நாட்
க்கு அந்நிய ெசல வா ணிைய ெபற் க் 

ெகா ப்பதில் ேதாட்ட ெதாழி லா ளர்கள் 
க் கிய பங்ைக வகிக் கின்றனர்,என்பைத 

அரசு உணர ேவண் ம். 
நா  தற்ே பா  டக்கப்பட்ட கால கட்

டத்தில் தைல ந கரில் அன்றாடம் ெதாழிற் 
ெசய்  வாழ்க்ைகைய நடத்தி வந்த இைள
ஞர்கள், வ திகள் ெதாழில் இல்லாமல் 
எவ் வித வ  மா ன மின்றி வீ களில் 
டங்கி கிடக் கின்றனர். அவ்வா றா ன வர்

கைள இனங்கண்  இரண்டா யிரம் பா 
ெபற் க்ெ கா க்க அரசு நட வ டிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம்.
அதற்கான திட்டம் ஒன்ைற அரசு உ

வாக்க ேவண் ம். இரண்டா யிரம் பாைவ 
ெபற் க் ெகா க்க கிராம ேசைவ யா ளர்க
க்கு அரசு உத்த ர  பி றப் பிக்க ேவண் ம்.
ெகாேரானா கால கட்டத்தில் ேதாட்ட 

ெதாழி லா ளர்கள் மைழ , ெவயில் என்  
பாராமல் எம  நாட் க்கு ெபா  ளா தா
ரத்ைத ெபற் க்ெகா ப்பதில்  ெக ம்
பாக உைழத்  வ  கின்றனர். 
ஆனால், ெதாழி லா ளர்கள் ெகாேரானா 

தாக்கத்தில் இ ந்  தங்கைள எவ்வா  
பா  காத் க்ெ காள்ள ேவண் ம் என்பதில் 
ைற யான சுகா தார அறி  த்தல்கள் 

அர சினால் ேமற்ெ கா க்கப்ப  வ தில்ைல. 
அத் டன் சுகாதார அறி த்தல்க ம் 
ெப ம்பா ம் சிங்கள ெமாழியிேலேய 
ெவளியிடப்ப கின்றன. அதனால் தமிழ் 
ெமாழியில் சுகாதார அறி த்தல்கைள 
ெவளியிட அரசு நடவடிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என ெதரிவித் ள்ளார்

அரசாங்கத்தால் வழங்கப்ப ம் 2000 பா ேதாட்டஅரசாங்கத்தால் வழங்கப்ப ம் 2000 பா ேதாட்ட  
ெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப்ப வதில்ைலெதாழிலாளர்க க்கு வழங்கப்ப வதில்ைல

சார்மல்ஸ் ேதாட்டத்தில் தனிைமப்ப த்தல் சார்மல்ஸ் ேதாட்டத்தில் தனிைமப்ப த்தல் 
கு ம்பங்க க்கு  நிவாரணம் வழங்கி ைவப்கு ம்பங்க க்கு  நிவாரணம் வழங்கி ைவப்

(இரத்தின ரி ேமலதிக நி பர்)
பிறந்  ஆ  நாட்கேளயான சிசு ஒன்  

ெகாவிட் ைவரஸ் தாக்கத்தால் மரணமான 
சம்பவெமான்  பல ாங்ெக ாைட 
பிரேதசத்தில் இடம் ெபற் ள்ள .
பலாங்ெகாைட ேபாம் வ பிரேதசத்தில் 

குறித்த  சிசு  ச்சுத்திணறியதால்  
பலாங்ெகாைட அரச ைவத்தியசாைலயில் 
ெபற்ேறார்கள்  அ மதித் ள்ளனர் .
எனி ம் சிகிச்ைசப் பலனின்றி  சிசு  
மரணமான .

இதைனத் ெதாடர்ந்   மரணத்தின் 
காரணத்ைத  அறிய  ைவத்தியர்கள் 
சிசுைவ  பீ .சி .ஆர் .பரிேசாதைனக்கு 
உட்ப த்தியைத த்  சிசுவிற்கு ெகாவிட் 
ைவரஸ் ெதாற்றி ள்ளைம ெதரிய 
வந் ள்ள . 

 இதைனத் ெதாடர்ந்  பலாங்ெகாைட 
தாமஹன தகனச்சாைலயில் சிசுவின் சடலம் 
தகனம் ெசய்யப்பட்டதாக பலாங்ெகாைட 
ெபா  சுகாதார ைவத்திய அதிகாரிகள் 
உ திப்ப த்தினர்.

பலாங்ெகாைடயில் ெகாவிட் தாக்கத்தால் சிசு மரணம்

அசீஸ் ஜன நா யக ெதாழி லாளர் காங் கிரஸ் தைலவர் அஸ்ரப் அசீஸ்அசீஸ் ஜன நா யக ெதாழி லாளர் காங் கிரஸ் தைலவர் அஸ்ரப் அசீஸ்

 (மஸ்ெக லியா நி பர்.) 
ன்  கு ம்பங்கைள ேசர்ந்த 9 ேபர் 

மஸ்ெக லியா பிர ேத சத்தில் தனி ைமப்ப த்
த க்கு உள்ளாக்கப்பட் ள்ளனர். 
மஸ்ெக லியா சுகா தார அத் தி யட்சகர் 

பிரிவில் உள்ள  ம ஸ்ஸாக்கைல ேதாட்
டத்தில் ஒேர கு ம்பத்ைத ேசர்ந்த வர் 
தனி ைம ப த்தப்பட் ள்ளனர். 
ேம ம், லக்கம்  தனியார் ேதாட்டத்ைத 

ேசர்ந்த   ஒேர கு ம்பத்ைத ேசர்ந்த 4 
ேபர்  தனிைமப்ப த்தப் பட் ள்ளனர். அத்

டன்  ர ன்ேலா ேதாட்ட 56 ஆவ  
பிரிவில் ஒேர கு ம்பத்ைத ேசர்ந்த இ வர் 
தனிைமப் ப த்தப்பட் ள்ளனர்.

 இ  ெதாடர்பில் அப்ப கு திக்கு ெபா ப்
பான ெபா  சுகா தார அதி காரி  ேகாடா பத்
தி ரன க த்   ெதரி விக்ைகயில்,

 இன்  (ேநற் ) தல் இந்த ன்  கு ம்
பத் தினர் வசிக்கும் பகு தியில் உள்ள 9 ேபர்,  
தனி ைமப்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.  அவர்கள் 
14 நாட்கள் , தனிைமப்ப த்த க்கு 
உள்ளாக்கப்ப வர் என ெதரிவித்தார். 

ன்  கு ம்பங்கைள ேசர்ந்த 9 ேபர் ன்  கு ம்பங்கைள ேசர்ந்த 9 ேபர் 
மஸ்ெகலியாவில் தனிைம ப த்தப்பட் ள்ளனர் மஸ்ெகலியாவில் தனிைம ப த்தப்பட் ள்ளனர் 
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அர சியல் ைகதி க க்கான அச் சு த்த லா ன
ஐ.நா. க்கும் ேநராக நீட் டிய ப்பாக் கி யாகும்

ஓமந்ைத,
அர சியல் ைகதி கைள மண் டி யிடச் ெசய்  
ப்பாக் கி ைய காட்டி ெகாைல அச் சு த்தல் 
வி த் தி க்கும் ெசய லா ன  தமிழ் மக்
களின் அர சி ய க்கு ேநரா க ம் ஐ.நா. மனித 
உரிைமப் ேபர ைவக்கு ேநரா க ம் நீட்டிய 
ப்பாக் கி யாகும் என அர சியல் ைகதி 
கைள வி  தைல ெசய்வ தற்கான ேதசிய 
அைமப்பின் இைணப்பாளர் அ ட்தந்ைத 
மா.சத் திேவல் ெதரி வித் ள்ளார்.
அர சியல் ைகதி க  ைடய தற்ே பா ைதய 

நிைல வரம் ெதாடர்பில் வி க்கப்பட் ள்ள 
ஊடக அறிக்ைக யி ேலேய அவர் இவ்வா  

ெதரி வித் ள்ளார்.
அவ் அறிக்ைகயில் ேம ம்  ெதரி விக்கப்

பட் ள்ள தா வ , ஐ.நா. மனித உரிைமப் 
ேபரைவ ஆரம் பிக்கும் சந்தர்ப்பத்தில் சிைறச்
சா ைல களின் இரா ஜாங்க அைமச்சர் கடந்த 12 
ஆம் திகதி அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்கு 
ெசன்  அர சியல் ைகதி கைள மண் டி யிடச் 
ெசய்  தைலயில் ப்பாக் கிைய ைவத்  
ெகாைல அச் சு த்தல் வி த் தி க்கும் அநா
க ரி க மான ெசயைல அர சியல் ைகதி கைள 
வி  தைல ெசய்வ தற்கான ேதசிய அைமப்  
வன்ைம யாக கண் டிக் கின்ற .
இலங்ைக மனித உரி ைமக்கு மதிப்  அளி 

க் கின்ற நா  எனில் குறிப் பிட்ட அைமச்
சைர அைமச்சுப் பத வி யி லி ந்  உட ன டி
யாக நீக்கி ரித விசா ர ைணக்கு உட்ப த்தி 
உரிய தண்டைன வழங் கு வ ேதா  மன நல 
சிகிச்ைச ம் அளித்தல் ேவண் ம். அ ேவ 
இலங்ைக அரசு ஐக் கிய நா கள் மனித 
உரிைமப் ேபர ைவக்கு காட்  கின்ற நல்
ெலண்ண சமிக்ைஞ யாக அைம ம். இல்
ைல ெயனில் இ  இலங்ைக அரசும் ஐ.நா. 
மனித உரி ைமகள் ேபர ைவக்ெக தி ராக ெசய 
ல்ப  கின்ற  என்பைத சுட்டி நிற்கும்.
ேம ம் பயங்க ர வாத தைடச்சட்டம் ெதாட 

ர்பா க ம், இச்சட்டத்தால் நீண்டகாலம் 
சிைறயில் வா  ேவாரின் மனித உரிைம 
விட ய மா க ம் ஆராய ஆட் சி யாளர் கு  
நிய மித்  இ ப்ப தாக கூ வ  ேகலிக் 
கூத்தாக அைம ம். அ மட் மல்ல அரசின் 
பயங்கரவாத தைடச்சட்டம் ெதாடர்பான 
ெசயற்பா  ஐ.நா. மனித உரிைம ேபரைவ 
 ைய ம் சர்வேதசத்ைத ம் ஏமாற் ம் ஒ  
ெசயலாகேவ அைம ம்.

அ ட்தந்ைத சத் திேவல்

இரா ஜாங்க அைமச்சைர

ப்பாக் கி டன் சிைறச்சா ைலக்குள் ெசல்ல
அ  ம தித்ே தா ம் தண் டிக்கப்ப ட ேவண் ம்
ன்னாள் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சுேரஷ் பிேர மச்சந் திரன்

(எம்.நி ட்டன்)
ப்பாக் கி டன் இரா ஜாங்க அைமச்சர் 

சிைறச்சா ைலக்குள் ெசல்ல அ  ம தித்
ேதா க்கும் எதி ராக நட வ டிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என ன்னாள் பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர்  சுேரஷ் பிேர மச்சந் திரன் ெதரி
வித்தார்.
கட்டப் பி ராயில் உள்ள அவ ர  இல்

லத்தில் நடத் திய ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்
பின்ே பாேத அவர் இவ்வா  ெதரி வித்தார். 
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,
ஒ  இரா ஜாங்க அைமச்சர் சிைறச்சா

ைலக்குள் ப்பாக் கி டன் ெசல்வைத 
சிைறச்சாைல அதி கா ரிகள் எவ்வா  
ஏற் க் ெகாண்டார்கள். அதி கா ரி க ளாக 
இ ந்தா ம் சரி சிைறச்சா ைலக்குள் அங்
கீ காரம் அளிக்கப்பட்ே டாைர தவிர அர
சி யல்வா தி கேளா எந்த ஒ  அதி கா ரிேயா 
அதா வ  ப்பாக் கி டன் சிைறச்சா
ைலக்குள் ைழய அ  ம தித்த  மிக ம் 

தவ றான விட ய மாகும்.
சிைறச்சா ைலகள் ஒ  வி ந் தினர் வி தி 

அல்ல. ப்பாக் கி டன் சிைறச்சா ைலக்கு 
இரா ஜாங்க அைமச்சர் தன  நண்பர்க
டன் ெசன்  இ க் கின்றார்.
ெவ  மேன அ  ரா த ரம் மாத் தி ர மல்ல, 

ெவலிக்கைட சிைறக்கு ெசன்ற தா க ம் 
அங்கு தமிழ் அர சியல் ைகதி க ளிைன 
மிரட் டி ய தா க ம் அவர்கைள ழங்
காலில் இ த் தி ய தா க ம் கூட ஊடகச் 
ெசய் திகள் ெதரி விக் கின்றன. இவ்வா றான 
விட யங்கள் நடப்ப தாக இ ந்தால் நிச்ச ய
மாக இேத மாதிரி ஒ  ேமாச மான சம்ப
வங்கள் இ க்க டி யா .
ஆகேவ இந்த இரா ஜாங்க அைமச்

சரின் நட வ டிக்ைக ெதாடர்பில் சரியான 
விசாரைண நடத்தப்பட ேவண் ம். இவர் 
அைமச்சராக இ ப்பதற்கு தகுதியற்றவர். 
ஆகேவ இவர் அைமச்சு பதவியிலி ந்  
நீக்கப்பட ேவண் ம் என்றார்.

அ  ரா த ர சிைறச்சாைல
சம்பவம் கண் டிக்கத்தக்க

பாரா  மன்ற உ ப் பினர் த.சித்தார்த்தன்
(எம்.நி ட்டன்)

அ  ரா த ர சிைறச்சா ைலயில் இடம் 
ெபற்ற சம்ப வ மா ன  கண் டிக்கப் பட
ேவண் டிய விடயம் என தமிழ் ேதசிய கூட் 
 ட ைமப்பின் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் தர்
ம லிங்கம் சித்தார்த்தன் ெதரி வித்தார்.
யாழ்ப்பா ணத்தில் நடத் திய ஊட க வி ய

லாளர் சந் திப் பின்ே பாேத அவர் இவ்வா  
ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,
அ  ரா த  ரத்தில் நடந்த சம்ப வ மா ன  

ஒ  இரா ஜாங்க அைமச்சர், சிைறச்சா ைல 
க்கு ெபா ப்பான அைமச்சேர ப்பாக்
கிைய சிைறச்சா ைலக்குள் எ த் ச் ெசன்  

அங்கு இ க்கக் கூ டிய தமிழ் அர சியல் 
ைகதி கைள மிரட்  வ  என்ப  ஒ  மிகப் 
பார  ர மான சம்ப வ மாகும்.
இலங்ைக யி  ைடய சரித் தி ரத் திேல மிக 

பார  ர மான சம்ப வங்கள் நடந்ேதறி இ க்
கின்றன. ஏற்க னேவ சிைறச்சா ைலயில் 
பலர் ெகால்லப்பட் டி க் கின்றார்கள்.
இப்ப டி யாக ஒ  இரா ஜாங்க அைமச்சர் 

ேநர டி யாகச் ெசன்  வன்  ைற களில் ஈ
ப  வ  என்ப  இ ேவ தல் தட ைவ
யாகும். நான் மிக வன்ைமயாக கண்டிப்ப  
மாத்திரமல்ல இ  சம்பந்தமாக அரசாங்கம் 
உடனடியாக சரியான நடவடிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என்றார்.

அர சியல் ைகதி கைள ப்பாக் கி  ைனயில் 
பய  த் தி ய தா ன  மிக ம் பார  ர மா ன
சட்ட நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட ேவண் ம் என் கிறார் ந.சிறிகாந்தா
அ  ரா த ர சிைறச்சா ைலயில் த த்  

ைவக்கப்பட் டி க்கும் தமிழ் அர சியல் 
ைகதிகள் சிலைர, சிைறச்சா ைலகள் ம  சீ
ர ைமப்  இரா ஜாங்க அைமச்சர் ேலாகான் 
ரத்வத்த ப்பாக் கி  ைனயில் ழந்தா ளிட 
ைவத்  பய  த் தி ய தாக ெதரி விக்கப்பட்
டி க்கும் ைற யீ  மிக ம் பார  ர மா
ன  என தமிழ் ேதசிய கட் சியின் தைலவர் 
ந.ஸ்ரீகாந்தா ெதரி வித் ள்ளார் 
இ  ெதாடர்பாக அவர் ெவளி யிட் ள்ள 

ஊடக அறிக்ைகயில் ேம ம் ெதரி விக்கப்
பட் ள்ள தா வ , 
இந்த சம்ப வத் டன் சம்பந்தப்பட்டவர் 

இரா ஜாங்க அைமச்சர் என்ற பதவி நிைலயில் 
உள்ளவர். அ ம், சிைறச்சா ைல க டன் 
சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சர். 
அைமச்சுப் ெபா ப்பில் உள்ள ஒ  வ க்கு 

எதி ராக இத்த ைகய குற்றச்சாட்  ன் எப்
ெபா ம் இந்த நாட்டில் எ ந்த  கிைட
யா . சிைறச்சா ைல களில் உள்ள ைகதிகள் 
நீதி மன்றக் கட்ட ைள களின் பிர கா ரேம 

அங்கு த த்  ைவக்கப்ப  கின்றார்கள். 
மனி தர்கள் என்ற ைற யி ம், இந்த நாட் 

டின் குடி மக்கள் என்ற அடிப்ப ைட யி ம் 
அர சியல் சாச னத்தின் கீழ் அவர்க க்கு பல்
ேவ  உரி ைமகள் உண் . 
அர சியல் அதி கா ரத்ைத எவ ம் அவர்க  
க்கு எதி ராக பிர ேயா கித்  அடா வடித் 

தன மாக நடந்  ெகாள்வ தற்கு சட்டத்தில் 
அறேவ இடம் இல்ைல.  ேம ம், அைமச் 
சர் என்ற உயர்ந்த ெபா ப் பிைன வகிக்கும் 
எவ ம் சட்டத்ைத மதித்  நடக்க ேவண் 
டியவர்கள். 
அதற்கு மாறாக, சட்டத்ைத மீ பவர் 

அைமச்சராக இ ந்தா ம் அவர் மீ  சட்டம் 
பாய்ந்ேத ஆக ேவண் ம்.

(எம்.நி ட்டன்)
யாழ்.பல்க ைலக்க ழ கத்தின் 35 ஆவ  ெபா ப் 

பட்ட ம ளிப்  விழாவின் இரண்டா வ  பகுதி, 
எதிர்வ ம் 7 ஆம், 8 ஆம் 9 ஆம் தி க தி களில், 
பல்கைலக்கழக உள்ளக விைள யாட்ட ரங்கில் 
நைட ெப ற ள்ள  என அறி விக்கப்பட் ள்ள .
நாட்டில் இப்ே பா ள்ள ெகாேரானா  தனி

ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு நிைல ைமகள் நீடிக்
கு மாயின், சுகா தாரத் ைற யி னரின் அறி  த்
தல்க க்கு அைமய அதைன நிகழ் நி ைலயில் 
ேமற்ெ காள்வ தற்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்
பட் ள்ளன.  தற்ே பா ைதய நிைல ைமகள் வழ
ைமக்குத் தி ம் பிய பின்னர் பிறி ெதா  நாளில் 

சம் பி ர தாய ர்வ பட்ட ம ளிப்  விழாைவ 
நடத்தி மாண வர்க க்குப் பதக்கங்கைளப் 
ெபற்ேறார் ன் னி ைலயில் அணி விப்ப தற்குத் 
திட்ட மி டப்பட் ள்ள  என் ம் அறி விக்கப்
பட் ள்ள . பட்ட ம ளிப்  விழா ஏற்பா கள் 
ெதாடர்பில் ஊட கங்களின் ஊடாக மாண வர்
க க்கும், ெபா  மக்க க்கும் விளக்கமளிக் 
கும் ஊடக சந் திப்   ைண ேவந்தர் தைல ைம 
யில் இடம்ெபற்ற . இந்த ஊடகச் சந் திப் பின் 
ேபா  பட்ட ம ளிக்கும் விழாக்கு வின் தைல 
வ ம், கைலப்பீடாதிபதி மான கலாநிதி ேக. 
சுதாகர் ேமற்ெகாண்ட ஊடக சந்திப்பின்ேபாேத 
இந்தத் தகவல்கைள ெவளியிட்டார்.

யாழ்.பல்க ைலயின் 35 ஆவ  ெபா
பட்ட ம ளிப்  விழா 7,8,9 ஆம் திக தி களில்
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வியாழக்கிழைம ெசப்ெடம்பர் 16,  2021 

ெலாஹா க்கு...
ெபாலிஸ் தைலைமயகம் ெதரிவித் ள்ள .
கடந்த 12ஆம் திகதி ெவலிக்கைட, அ ராத ரம் 

சிைறச்சாைலகளில் இடம்ெபற்றதாக கூறப்ப ம் 
சம்பவம்  ெதாடர்பில்  அச்சிைறச்சாைலகள் 
அைமந் ள்ள ெபாலிஸ் பிரி களில் உள்ள ெபாலிஸ் 
நிைலயங்களில் இராஜாங்க அைமச்ச க்கு எதிராக எந்த 
ைறப்பா க ம் ேநற்  நண்பகல் 12.00 மணியாகும் 

ேபா ம் பதிவாகியி க்கவில்ைல என ெபாலிஸ் 
ஊடகப் ேபச்சாளர் சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத்தியட்சர் 
நிஹால் தல் வ ெதரிவித்தார்.

 இந்நிைலயில் சிைறச்சாைலயில் இடம்ெபற்றதாக 
கூறப்ப ம் சம்பவம் ஒன்  ெதாடர்பில், ைறப்பா கள் 
இன்றி விசாரைணகைள ன்ென ப்ப  சிரமம் 

என ம், ைறப்பா கள் ஏ ம் கிைடக்கப் ெபறின் 
அம் ைறப்பாட் க்கு அைமய  ேதைவயான சட்ட 
நடவடிக்ைககள் ன்ென க்கப்ப ம் என ம் அவர் 
சுட்டிக்காட்டினார்.

 ேநற்  நண்பகல் வைர,  இராஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்த சிைறச்சாைலகள் காைமத் வம் 
மற் ம் சிைறக்ைகதிகள் னர்வாழ்  நடவடிக்ைககள்  
அைமச்சில் கடைமயாற்றியி ந்த நிைலயில், அவ க்கு 
எதிரான  ைறப்பா கள் ெசய்யப்பட்டி க்காமல் 
இ க்கலாம் என சுட்டிக்காட்டிய ெபாலிஸ் 
தைலைமயகத்தின் உயர் அதிகாரி ஒ வர், அவர் 
இராஜினாமா ெசய் ள்ள பின்னணியில் சில 
ேவைளகளில் இனிேமல் ைறப்பா  கிைடக்க 
வாய்ப் ள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.

ைகதிகளின்...
சிைறச்சா ைலகள் கா ைமத் வம், சிைறக்ைக திகள் 
னர்வாழ்வ ளிப்  அ  வல்கள் இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத கடந்த 12ஆம் திகதி ஞாயிற் க்
கி ழைம அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக் குச்ெசன் , அங்கு 
தமிழ் அர சி யல்  ைக தி கைள அைழத்  அவர்களில் 
இ  வைர மண் டி யி டச்  ெசய்த தாகக் கூறப்ப ம் சம்
பவம் பல்ேவ  சர்ச்ைச கைள ஏற்ப த் தி யி க் கின்ற .
இதைனக் கண்டனம் ெசய் ம் வைகயில் ஐக் கிய 

நா கள் சைபயின் இலங்ைகக்கான வதி வி டப் பி ர தி நிதி 
ஹனா சிங்கர் அவ ர  உத் தி ேயா க ர்வ விட்டர் பக்
கத்தில் ெசய் தி க்கும் பதி வி ேலேய ேமற்கண்ட வா  
குறிப் பிட் ள்ளார். 

அப்ப திவில் அவர் ேம ம் கூறி யி ப்ப தா வ :
'சர்வ ேதச ரீதியில் ஏற் க்ெ காள்ளப்பட்ட 'மண்ேடலா 

விதி களின்' பிர காரம் சிைறக்ைக தி களின் உரி ைம கைளப் 
பா  காக்க  ேவண் டிய கடப்பா  அர சுக்கு இ க் கின்
ற . இலங்ைக யி ள்ள ஐக் கிய நா கள் அ  வ ல
கத்தின் ஊடாக ன்ென க்கப்பட்   வ ம் சிைறச்சா
ைலகள் ம  சீ ர ைமப்  மற் ம் ேபாைதப்ெ பா  டன் 
ெதாடர்  ைடய னர்வாழ்வ ளித்தல் ெசயற்பா  க ளின்
ேபா , த ப் க்கா வ லின் கீழ்  இ ப்பவர்களின் 
உரிைமகைள உ திப்ப த் வதற்கான நடவடிக்ைககள் 
ன்ென க்கப்பட்டன .  இவ்வாறானெதா  

சூழ்நிைலயில் சிைறக்ைகதிகள் ைறயற்ற விதத்தில் 
நடாத்தப்ப வதைன வன்ைமயாகக் கண்டிக்கின்ேறன்'  

இழி வான... 
இந்த இழி வான சம்பவம் நாட்டில் மனித உரி ைம

களின் நிைல மிக ம் கவ ைலக் கி ட மா கி ள்ள ைமக்கான 
எ த் க்காட்டாகும் என்  எதிர்க்கட் சித்த ைலவர் சஜித் 
பிேர ம தாச ெதரி வித் ள்ளார்.
சிைறச்சா ைலகள் கா ைமத் வம், சிைறக்ைக திகள் 
னர்வாழ்வ ளிப்  அ  வல்கள் இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்ேத கடந்த 12ஆம் திகதி ஞாயிற் க்
கி ழைம அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக் குச்ெசன் , அங்கு 
தமிழ் அர சி யல்  ைக தி கைள அைழத்  அவர்களில் 
இ  வைர மண் டி யி டச்ெசய்த தாகக் கூறப்ப ம் சம்பவம் 
பல்ேவ  சர்ச்ைச கைள ஏற்ப த் தி யி க் கின்ற .
இந் நி ைலயில் இச்சம்பவம் ெதாடர்பில் தம  நிைலப்

பாட்ைடத் 
ெ த ளி  
ப  த் ம் 
வைகயில் 
ேபஸ் க், 
விட்டர் 

உள் ளிட்ட தன  உத் தி ேயா க ர்வ ச  க வ ைலத்த ளப்பக்
கங்களில் ெசய் தி க்கும் பதி வி ேலேய சஜித் பிேர ம தாச 
ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட் ள்ளார். அப்ப திவில் அவர் 
ேம ம் கூறி யி ப்ப தா வ :
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் அைமச்ச ெரா வர் 

மிக ம் இழி வா ன ம் சட்ட வி ேரா த மா ன  மான 
ைறயில் நடந்  ெகாண் டி ப்பைத நான் வன்ைம

யாகக் கண் டிக் கின்ேறன். மிக ேமா ச மான இந்தச்ெசயல் 
எம  நா  எதிர்ெ காண் டி க்கும் அரா ஜ க  நி ைலக்கு 
மிகப்ெ பா த்த மான உதா ர ண மாகும்.

 எம  நாட்டில் வா ம் அைனத் ப் பிர ைஜ க ளி
ன ம் மனித உரி ைம கைளப் பா  காக்கும் ெபா ப்  
அர சாங்கத் திற்கு இ க் கின்ற . அவ்வா றி க்ைகயில் 
இத்த ைகய ேமாச மான சம்ப வ ெமான்  பதி வா கி ள்
ள ைம யா ன , நாட்டில் மனித உரிைமகளின் நிைல 
கவைலக்கிடமாகி ள்ளைமக்கான எ த் க்காட்டாகும். 
எனேவ குறித்த சம்பவத் டன் ெதாடர் ைடய 
அைமச்சைர உடனடியாகப் பதவியிலி ந்  நீக்குமா  
ஜனாதிபதிைய வலி த் கின்ேறன் என்  அப்பதிவில் 
குறிப்பிட் ள்ளார்.

ேநார்ேவ...
 எம்.ஏ.சுமந் திரன், இரா.சாணக் கியன் உள் ளிட்ேடார் 

வாழ்த் த்  ெத ரி வித் ள்ளனர்.
ேநார்ேவயின் பாரா  மன்றத்ேதர்தலில் ெஜானாஸ் 

கஹ்ர் ஸ்ேறார் தைல ைம யி லான ெதாழிற்கட்சி ெவற்
றி ய ைடந் தி க்கும் நிைலயில் அக்கட் சியின் ஊடாக 
கம்ஸி குண ரத்னம் பாரா  மன்றத் திற்குத் ெதரி வா கி
ள்ளார்.
இலங்ைகயில் பிறந்த கம்ஸி குண ரத்னம் ன்  

வய தா கும்ே பா  அவ ர  கு ம்பத்தா டன் ேநார்ேவ
யிற்கு அக தி யாகச் ெசன்றார். ஆரம்பத்தில் வட ேநார்
ேவயில் பணி யாற் றி  வந்த கம் ஸியின் கு ம்பத் தினர், 

சில வ  டங்களின் பின்னர் ஒஸ்ே லா விற்கு குடி ெப யர்ந்
தனர். பிற்கா லத்தில் ஒஸ்ே லாவில் தமிழ் இைளஞர் 
அைமப்பில் இைணந்  ெகாண்ட கம்ஸி குண ரத்னம், 
அத  டாக அப்ே பா ைதய ேமயர் ேரெமான்ட் ெஜாஹன்
சைனச் சந் தித்தார். அதி லி ந்  அவ  ைடய அர சியல் 
பயணம் ஆரம்ப மா ன .
இந் நி ைலயில் ேநார்ேவயின் பாரா  மன்ற உ ப் பி

ன ராகத் ெதரி வா கி யி க்கும் கம்ஸி குண ரத்னத் திற்கு 
தமிழ்த்ேத சி யக் கூட்ட ைமப்பின் பாரா  மன்ற உ ப் பி
னர்க ளான ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி எம்.ஏ.சுமந்திரன் 
மற் ம் இரா.சாணக்கியன் ஆகிேயார் அவர்கள  
உத்திேயாக ர்வ விட்டர் பக்கத்தின் ஊடாக 
வாழ்த் க்கைளத் ெதரிவித் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

கட் நாயக்க...
சர்வ ேதச விமான நிைலயம் ஆகி ய வற்றின் பா  காப்  

ேநற்  திடீ ெரன ேமல திக பைட யினர் ெகாண்  பலப்
ப த்தப்பட்ட .
பயங்க ர வாத தாக் குதல் ெதாடர்பில் ேநற்  ன் 

தினம் (14) இர   விமான நிைல யத் க்கு கிைடக்கப் 
ெபற்ற தாக கூறப்ப ம்  மின்னஞ்சல் ஒன் க்கு அைமய 
இந்த விேஷட பா  காப்  ஏற்பா கள் ன்ென க்
கப்பட்ட தாக அறிய டி கின்ற .
இ  ெதாடர்பில் ெபாலிஸ் ஊடகப் ேபச்சாளர் 

சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் நிஹால் தல்  வ யிடம் 
வின விய ேபா , அ  குறித்த எந்த தக வ ம் தன் னிடம் 
இல்ைல என ம், ேதசிய பா  காப் டன் ெதாடர் 
பட்ட விவ காரம் என்பதால்  கிைடக்கும் அைனத்  
தக வல்க ம் ஊடகப் ேபச்சா ள டன் பகிர்ந்  ெகாள்

ளப்பட வாய்ப் பில்ைல என ம் ெதரி வித்தார்.
 எவ்வா றா யி ம் உ திப்ப த்தப்ப டாத தகவல் 

ஒன்றாக குறித்த தகவல் கிைடக்கப் ெபற் றி ப் பி ம், 
ன் கூட் டிய பா  காப்  நட வ டிக்ைக களின் நிமித்தம் 

இவ்வா  விேஷட பா  காப்  நட வ டிக்ைககள் ன்
ென க்கப்பட்ட தாக உயர் ெபாலிஸ் அதி காரி ஒ வர் 
கூறினார். இந்த பா  காப்  நட வ டிக்ைக களில், விமா
னப்ப ைட யினர் மற் ம் விேஷட ெபாலிஸ் கு க்கள் 
இைணந்  ஈ  பட் டி ந்தனர்.

 இவ்வா றான நிைலயில், இலங்ைகயில் ஐ.எஸ். 
ஐ.எஸ். மற் ம் தலி பான்களின் ெகாள்ைக களால் ஈர்க்கப்
பட்ட கு க்கள், நபர்கள் தம  நட வ டிக்ைக கைள ன்
ென ப்ப தற்கான  சந்தர்ப்பம் ெதாடர்பில்  உடனடியாக 
அவதானம் ெச த் மா   ெபாலிஸ் பிரதானிகள், 
அவர்களின் கீழ் உள்ள உள ப் பிரி க க்கு அறிவித்தல் 
வி த் ள்ளதாக ம் அறிய டிகின்ற .

சட்டத்தின்...
 இவ்வா றா ன ெதா  சூழ் நி ைலயில் இலங்

ைகயின் நிைல வ ரங்கள் ெதாடர்பில் மிக
ெந க்க மான கண்கா ணிப் க்கைள ேமற்
ெகாள்வ தற்கு அவ சி ய மான நட வ டிக்ைககள் 
மனித உரி ைமகள் ஆைண யாளர் அ  வ ல
கத் தினால் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் 

ெஜனிவா க்கு...
இலங்ைகத்த மி ழ ர சுக்கட் சியின் எட்  உ ப் பி னர்க ளி

டத்தில் ெதளி  ப த்தல் கடி தங்கைள அ ப்பி ைவக்
கு மா  அக்கட் சியின் பதில் ெபா ச்ெச ய லாளர் ைவத்
தியர்.ப.சத் தி ய லிங்கம் எ த்   லம் ேகாரி ள்ளார். 
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 

48ஆவ  கூட்டத்ெ தாடர் ஆரம்ப மா வ தற்கு ன்ன தாக  
இலங்ைக அர சாங்கத்தின் ெபா ப் க் கூறல் மற் ம் 
நீதி விசா ர ைணைய வலி  த்தி இலங்ைக தமி ழ ர சுக்
கட் சியின் அங்கத்த வர்க ம் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்
க  மான சிவ ஞானம் சிறீ தரன், சாள்ஸ் நிர்ம ல நாதன், 
தவ ராசா கைல ய ரசன் ஆகி ேயா ம், ன்னாள் பாரா

 மன்ற உ ப் பி னர்க ளான பா.அரி ய ேநத் திரன், ஆர்.
ேயாேகஸ்வரன், என்.சிறி ேநசன், ஈ.சர வ ண பவன் மற் ம் 
மட்டக்க ளப்  மாந கர சைப ேமயர் சர வ ண பவன் உள்
ளிட்ேடார் 'தமிழ்த் ேதசிய பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள்’ 
என்  தைலப் பி டப்பட்ட கடி தத்தில் ைகெயாப்ப மிட்ட
தாக ஆவ ண ெமான்  பகி ரங்க மா கி யி ந்த .
இந்த நிைலயில் குறித்த ஆவ ணத்தில் தமி ழ ர சுக்

கட் சியின் உ ப் பி னர்கள் ைகெயாப்ப மிட்டார்களா 
இல்ைலயா என்ப  குறித்  ெதளி  ப த்த ெலான்ைற 
ெப  வ ெதன கடந்த வாரம் இலங்ைக தமி ழ ர சுக்கட்
சியின் தைல ைம ய கத்தில் நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் 
சந் திப்பின் பின்னர் அதில் பங்ேகற்ற தைலவர் மாைவ.
ேசனா தி ராஜா, சிேரஷ்ட  த ைலவர் சீ.வீ.ேக.சிவ ஞானம், 
பதில்  ெபா ச்ெச ய லாளர் ைவத் தியர் ப.சத் தி ய லிங்கம் 
மற் ம் ேபச்சாளர் எம்.ஏ.சுமந் திரன் ஆகி ேயா க்கு 
இைடயில் நைட ெபற்ற கலந்  ைர யா டலில் கவனம் 
ெச த்தப்பட் டி ந்த . 
இத ைன ய த்  ேநற்ைறய தினத்தில் உ ப் பி னர்க ளி

டத்தில் குறித்த விடயம் சம்பந்த மாக ெதளி ப த் 
மா  ேகாரிக்ைக வி த்  பதில்  ெபா ச்ெச ய லா ளரால் 
கடிதம் அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ள .
தமிழ் ேதசிய பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் எ ம் 

கடி தத்த ைலப்பில் ைகெயாப்ப மிட்டைம ெதாடர்பாக 
என்  தைலப் பி டப்பட் ள்ள அக்க டிதத்தில் 

ெஜனி வாவில் நைட ெபற் க்ெகாண் டி க்கும் மனித 
உரிைம ஆைணக் கு  கூட்டத்ெ தா டரில் ஐ.நா மனித 
உரி ைமகள் ஆைண யாளர் அவர்க ளிற்கு சமர்ப் பிப்ப
தற்காக தமிழ்த்ேத சிய பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் 
என்  குறிக்கப்பட்ட கடி தத்த ைலப்பில் ஓர் கடிதம் 
வைர யப்பட்  இலங்ைக தமிழர சுக்கட் சியின் உ ப் பி
னர்கள் ஒன்ப  ேபர் ைகெயாப்ப மிட்  அ ப் பி ய தாக 
ஊட கங்கள் ல மாக அறியக் கூடி ய தா க ள்ள . அக்க
டி தத்தில் தாங்க ம் ைகெயாப்ப மிட் டீர்களா என்பைத 
அறி யத்த  மா  ேகட் க்ெ காள் கிேறன்.
தற்ே பா ள்ள ெகாேரானா நிைல கார ணமாக கடி தப்

ேபாக் கு வ ரத்  சீராக நைட ெப றா ைமயால் தங்க ள  பதி
ைல ம் மின்னஞ்சல் ல மாக அல்ல  ச க ஊடக 
ெதாடர்பாடல் ெசய லிகள் ல மாக அறி யத்த  மா  
ேகட் க்ெ காள் கிேறன் என்  குறிப் பி டப்பட் ள்ள .
இேத ேவைள பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சிறீ தரன் 

ஏற்க னேவ கடந்த வாரம் ஊட க வி ய லா ளர்கள் சந் திப்
ெபான்ைற நடத்தி அ  பற் றிய ெதளி  ப த்தல்கைள 
ேமற்ெ காண்ட ைமயால் அவ க்கு கடிதம் அ ப்ப ப்ப ட
வில்ைல என்  ெதரி விக்கப்ப  கின்ற . 
ேம ம் ெதளி  ப த் ம் கடி தத் திைன ேகா ம் 

வைகயில் பதில்  ெபா ச்ெச ய லாளர் அ ப் பிய கடி தத்
திைனப் ெபற் க்ெ காண்ட உ ப் பி னர்கள் 'தம் மி டத்தில் 
விளக்கம்ே கா ம் தீர்மானம் எப்ே பா  எ க்கப்பட்
ட . அர சியல் பீடம், மத் தி ய கு  கூடாத நிைலயில் 
எவ்வா  அத்த ைக ய ெதா  தீர்மானம் எ க்கப்பட்ட  
என்  பதில்  ெபா ச்ெச ய லா ள ரி டத்தில் ேகள்விகைள 
ெதா த் ள்ளனர். 
எனி ம் குறித்த கடிதக் ேகாரிக்ைகயான  

விளக்கம்  ேகாரியதாக  அைமயா  என் ம் 
சர்ச்ைசக க்கு ற் ப் ள்ளி ைவக்கும் வைகயில் 
ெதளி ப த்தெலான்றாகேவ ேகாரப்ப கின்ற  
என் ம் பதில் ெபா ச்ெசயலாளர் ெதரிவித் ள்ளார். 
இவ்வாறான நிைலயில் குறித்த கடிதம் ெதாடர்பில் 

அ த்தகட்டம் என்ன ெசய்வ  என்ப  குறித்  
ேமற்படி தமிழரசுக்கட்சியின் எட்  உ ப்பினர்க ம் 
ஆேலாசித்  வ கின்றைம குறிப்பிடத்தக்க .

என ஐ.நா மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயில் சர்வ ேதச ரர்கள் 
ஆைணக் கு  வலி  த் தி ள்ள .

 ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 48 ஆவ  கூட்
டத்ெ தாடர் கடந்த திங்கட் கி ழைம ஆரம்ப மா ன டன் அன்ைறய 
தினம் இலங்ைக ெதாடர்பான ஐ.நா மனித உரிைம ஆைண யாளர் 
மிச்ேசல் பச்ெலட்டின் வாய் ல அறிக்ைக ம் ெவளி யி டப்பட்ட . 
அத ைனத்ெ தா டர்ந்  ேநற்  ன் தினம் ெசவ்வாய்க்கி ழைம நைட
ெபற்ற இரண்டாம்நாள் அமர்வில் இலங்ைக சார்பில் ெவளி வி வ
கார அைமச்சர் ேபரா சி ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் உைர யாற் றி யி ந்த டன் 
ஆைண யாளர் மிச்ேசல் பல்ெலட்டின் அறிக்ைக ெதாடர்பில் ஏைனய 
உ ப்   நா கள் தம  நிைலப்பா  கைள ெவளி யிட் டி ந்தன.
இந் நி ைலயில் ேநற்  தன் கி ழைம ன்றாம்நாள் அமர் வின்

ேபா  ஆப்கா னிஸ்தான், இலங்ைக மற் ம் ெவனி சூலா ஆகிய நா
களின் மனித உரிைம நிைல வ ரங்கள் ெதாடர்பில் ஆைண யாளர் 
மிச்ேசல் பல்ெலட் டினால் ெவளி யி டப்பட்ட வாய் ல அறிக்ைக 
ெதாடர்பில் மனித உரி ைமகள் மற் ம் சிவில் ச க அைமப் க்கள் 
தம  நிைலப்பாட்ைட அறி வித்தன. அதன்படி சர்வ ேதச ரர்கள் 
ஆைணக் கு வின் நிைலப்பா  ெதாடர்பில் ெதளி  ப த் திய அதன் 
சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி மஸ் ஸிேமா ப்ரிேகா ேம ம் கூறி ய தா வ :
ஆப்கா னிஸ்தான், இலங்ைக மற் ம் ெவனி சூலா ஆகிய நா கள் 

ெதாடர்பில் ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ஆைண யா ள ரினால் 
ெவளி யி டப்பட்ட வாய் ல அறிக்ைகையப் ெபரி ம் வர ேவற்
கின்ேறாம். குறிப்பாக ஆப்கா னிஸ்தானில் மிக  ேமா ச ம ைடந் 
வ ம் மனித உரி ைமகள் நிைல வரம் ெதாடர்பில் மனித உரி ைமகள் 
ேபர ைவயின் உட னடி நட வ டிக்ைக அவ சி ய மா கின்ற .
இலங்ைகயில் சட்டத்தின் ஆட்சி மிக ம் சீர் கு ைலந்   ேபா ள்

ள . ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் ெந க்க டிையக் ைகயா தல் 
என்ற விடயம் (காரணம்) சட்டக்க டப்பா  கைள மீ  வ தற்கும் நீதி
மன்றத்தின் சுயா தீ னத்தன்ைமயில் தைல யீ  ெசய்வ தற்கும் மனித 
உரி ைம கைளத் தன் னிச்ைச யாக மட் ப்ப த்  வ தற்கும் தன் னிச்
ைச யான ைக  மற் ம் த த்  ைவப்பின் ஊடாக அடக் கு  ைற
கைளப் பிர ேயா கிப்ப தற்கும் பயன்ப த்தப்ப  கின்ற .

 அ  மாத் தி ர மன்றி மனித உரிைம மீறல்கள் ெதாடர்பான 
ெபா ப் க்கூறல் ேம ம் பின்னைடைவச் சந்தித் ள்ளைம 
ெதாடர்பில் ெபரி ம் கவைலயைடகின்ேறாம். இவ்வாறானெதா  
சூழ்நிைலயில் இலங்ைகயின் நிைலவரங்கள் ெதாடர்பில் 
மிகெந க்கமான கண்காணிப் க்கைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 
அவசியமான நடவடிக்ைககைள எ க்குமா  மனித உரிைமகள் 
ஆைணயாளர் அ வலகத்ைத வலி த் கின்ேறாம்.

ெதாற்றாளர்... 
ெதாற்  ேநாயியல் பிரி  ெதரி வித் ள்ள .
இந் நி ைலயில் ேநற்ைறய தினம் மாைல வைர 1742 

ெதாற்றா ளர்கள் இனங்கா ணப்பட்டனர். அதற்க ைமய 
இ வைரயில் 4,95,851 ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்கள் இனங்
கா ணப்பட் ள்ளனர். இவ்வா  இனங்கா ணப்பட்ட 
ெதாற்றா ளர்களில் 4,27,254 ெதாற்றா ளர்கள் குண ம
ைடந் ள்ள ேதா , 57,030 ெதாற்றா ளர்கள் ெதாடர்ந் ம் 

சிகிச்ைச ெபற்  வ  கின்றனர்.
இந் நி ைலயில் ேநற்  தன் கி ழைம சுகா தார 

ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாய கத் தினால் உ  திப்ப த்தப்
பட்ட 132 மர ணங்க டன் ெமாத்த ெகாவிட் மர ணங்
களின் எண் ணிக்ைக 11,699 ஆக உயர்வ ைடந் ள்ள . 
ேநற்  உ  திப்ப த்தப்பட்ட மர ணங்களில் 66 

ஆண்க ம் 66 ெபண்க ம் உள்ளடங்குகின்றனர். 
இவர்களில் 101 ேபர் 60 வய க்கு ேமற்பட்ேடாராவர்.

(நம  நி பர்) 
தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள அச்

சு த் திய இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத இரா ஜி னாமா 
ெசய்ய ேவண் ம். இவ ர  எல்ைல 
மீறிய நட வ டிக்ைக ஜன நா ய கத்ைத 
ெகாச்ைசப்ப த் ம் ெசய லாகும் 
என்  ேதசிய ஒ  ைமப்பாட்  
ன்ன ணியின் தைலவர் கலா நிதி 

வி.ஜனகன் சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.
இ  குறித்  அவர் வி த் ள்ள 

அறிக்ைகயில் ெதரி விக்கப்பட்
ள்ள தா வ ;
இன்  தமிழ் ேபசும் இைளஞர் 
வ திகள் பலர் பயங்க ர வாத தைடச்
சட்டத்தின் கீழ் பல ஆண்  க ளாக 
உரிய விசா ரைண இல்லாமல் சிைற
களில் ைகதி க ளாக ெகா  ைம கைள 
அ  ப வித்  வ  கின்றனர். 
ைகதி களின் நலைன ேப ம் 

ேநாக் குடன் உ  வாக்கப்பட்ட 
அைமச்சில் இரா ஜாங்க அைமச்ச
ராக இ க்கும் ெலாகான் ரத்வத்ைத, 

ேவலிேய பயிைர ேமய்த க்கு 
ஒப்பாக இரண்  தமிழ் அர சியல் 
ைகதி கைள தனக்கு ன்னால் ளங்
காலில் இ க்கச் ெசய் ள்ளார். அ
மட்  மன்றி தன  பா  காப்  உத் தி
ேயா கத்தரின் உத வி டன் ப்பாக்கி 
ைனயில் அவர்கைள இவ்வா  
ளங்காலில் நிற்ப தற்கு வற்  த்

தி ள்ளார் என ெதரி ய வந் ள்ள . 
இவ்வா றான எல்ைல மீறிய நட வ
டிக்ைகைய ஜன நா ய கத்ைத ெகாச்
ைசப்ப த் ம் ெசயைல எம்மால் 
ற் றி ம் ஏற் க்ெ காள்ள டி யா .
இலங்ைகயில் பல ஆண்  க ளாக 

பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத் திைனப் 
பயன்ப த்தி தமிழ் மற் ம் ஸ்லிம் 
இைள ஞர்கைள ைக  ெசய்  உரிய 
நீதி மன்ற விசா ர ைணகள் ஏ ம் 
இன்றி த த்  ைவக்கும் ெசயற்பா  
ஒ  ெதாடர் கைத யா கேவ உள்ள .
இந் நி ைலயில் இவ்வா  சிைற

களில் ைகதி க ளாக வா ம் எம  
இைள ஞர்கைள வன்ெ கா  ைமக்கு 

ஆளாக்கும் நட வ டிக்ைககள் பல 
மட்டங்களில் இடம்ெபற்ற வா  
தான் உள்ளன. ஆனால் இன் , 
அதன் உச்ச கட்ட மாக இலங்ைகயின் 
சிைறச்சா  ைலகள்  இரா  ஜாங்க 
அைமச்சர் ஒ  வேர இவ்வா றன 
இழி வான ெசயலில் ஈ  பட் ள்ளார் 
என ெதரி ய வ  வ  எம்ைம ேம ம் 
வ த்தத் திற்குள் உள்ளாக் கி ள்ள . 
சர்வ ேதச மட்டத்தில் ைகதி கைள 

பா  காக்கும் உடன்ப டிக்ைகயில் 
பங்கா ளி யாக இ க்கும் இலங்ைக, 
அந்த நைட  ைற கைள பின்பற்ற 
ேவண் டிய கட்டா யத் திைன மறந்  
ெதாடர்ச் சி யாக தமிழ் மற் ம் 
ஸ்லிம் இைளஞர் வ தி கைள 

பழி வாங்கும் க  வி யாக இந்த பயங்
க ர வாத தைடச்சட்டத் திைன பயன்
ப த் தி வ  கின்ற . இதனால் தான் 
இன்  அைமச்சர் ஒ  வேர இவ்வா
றன இழி வான ெசயைல எந்த ெந
ட ம் இன்றி ெசய் ள்ள தாக ெதரி ய
வ  கின்ற . 

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
பம்ப லப் பிட்டி ெபாலிஸ் பிரி க்கு உட்பட்ட,ெகாத்த

லா வல எவ னி  பிர ேத சத்தில் அைமந் ள்ள இட ெமான்
க்குள் அத்  மீறி ைழந்  அங் கி ந்த இ  பா  கா வ

லர்கைள தாக் கி ய தாக கூறப்ப ம் சம்பவம் ெதாடர்பில், 
அம்பாந்ே தாட்ைட நகர பிதா எராஜ் ெபர்ணான்ே டாைவ 
ைக  ெசய்ய விேஷட விசா ர ைணகள் ஆரம் பிக்கப்பட்
ள்ள தாக ெபாலிஸார் கூறினர்.
அம்பாந்ே தாட்ைட நகர பிதாவின் தாக் கு த க்கு 

உள்ளான இ  பா  கா வ லர்க ம் ெகா ம்  ேதசிய 
ைவத் தி ய சா ைலயில் அ  ம திக்கப்பட் ள்ள நிைல யி
ேலேய இந்த விசா ர ைணகள் ஆரம் பிக்கப்பட் ள்ள தாக 
பம்ப ல பிட்டிய் ெபாலிஸ் தக வல்கள் ெதரி வித்தன.

 ேநற்  ன் தினம் (14) இர  ேவைளயில், தன  
காரில், குறித்த பகு திக்கு எராஜ் ெபர்ணான்ேடா 

தனி யாக ெசன் ள்ள தாக கூறப்ப ம் நிைலயில்,  எந்த 
கார ணத்ைத ம் கூறா  தன்ைன ம், தன் டன் இ ந்த 
மற்ைறய பா  காப்   உத் தி ேயா கத்த ைர ம் தாக் கி ய
தாக, தனியார் பா  காப்  நி  வன ஊழியர் ஒ வர் பம்
ப ல ப்பிட்டி ெபாலிஸ் நிைல யத்தில் ேநற்  ற்பகல்   
ெசய் ள்ள ைறப்பாட்டில் கூறப்பட் ள்ள .
ேநற்  பிற்ப க லாகும் ேபா  இந்த சம்பவம் 

ெதாடர்பில் நால்வரின் வாக்கு லம் பதி  ெசய்யப்பட்
ள்ள தாக கூறிய பம்ப லப் பிட்டி ெபாலிஸார்,  சந்ேதக 

நபைரக் ைக  ெசய்ய ேமல திக விசா ர ணி கைள ன்
ென ப்ப தாக கூறினர்.
பம்ப லப் பிட்டி ெபாலிஸ் நிைலய ெபா ப்பதிகாரி 

பிரதான ெபாலிஸ் பரிேசாதகர்  அனில் ஜயந்தவின் கீழ்  
சிறப் க் கு  இ  ெதாடர்பிலான விசாரைணகைள 
ன்ென த் ள்ள .

ெலாஹானின் ெசயற்பா  ஜன நா ய கத்ைத 
ெகாச்ைசப்ப த் ம் நட வ டிக்ைக

ேதசிய ஒ  ைமப்பாட்  ன்ன ணியின் தைலவர் ஜனகன் கண்டனம்

அம்பாந்ேதாட்ைட நகர பிதாைவ
ைக ெசய்ய விேஷட விசாரைண

பம்பலப்பிட்டி பகுதியில் இடெமான் க்குள் அத் மீறி பா காவலர்கைள தாக்கியதாக குற்றச்சாட்  
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சிைறச்சாைல...
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷ ஏற்
க்ெ காண் ள்ளார் .  எவ்வா றா யி ம் 

இரத் தி னக்கல் மற் ம் தங்க ஆப ர ணங்கள் 
சார்ந்த ைகத்ெ தாழில் இரா ஜாங்க அைமச்சுப் 
பத வியில் ெலாஹான் ரத்வத்ைத ெதாடர்ந்  
கட ைம யாற் வார் என அர சாங்கத்தின் 
தக வல்கள் ேகச ரிக்கு ெதரி வித்தன.
சிைறச்சா  ைலகள்  கா  ைமத்  வம் 

மற் ம் சிைறக் ைகதிகள் னர்வாழ்  நட வ
டிக்ைககள் இரா ஜாங்க அைமச்சர் என்ற  
தன  பத வி யி லி ந்  இரா ஜி னாமா ெசய்வ
தற்கான பரிந்  ைரைய ஏற் க்ெ காள்  மா  
ஜனா தி ப தி யிடம் ெலாஹான் ரத்வத்ைத 
ேநற்  ேகாரிய நிைலயில் அ  ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட தாக ஜனா தி பதி ெசய லகம்  
உத் தி ேயா க ர்வ மாக அறி வித்த .
சிைறச்சா  ைலகள்  கா  ைமத்  வம் 

மற் ம் சிைறக் ைகதிகள் னர்வாழ்  நட வ
டிக்ைககள் அைமச்சு ெதாடர்பாக ஊட கங்
களில் ெவளி யாகும் தக வல்கள் கார ண மாக 
அர சாங்கத் க்கு ஏற்ப ம் அெசௗ க ரி யத்ைத 
தவிர்ப்ப தற்காக இந்த தீர்மா னத்ைத எ த்
த தாக ெலாஹான் ரத்வத்ைத தன  இரா ஜி

னாமா கடி தத்தில் குறிப் பிட் டி ந்தார்.
ெவலிக்கைட மற் ம் அ  ரா த ரம் 

சிைறச்சா ைல களில் இடம்ெபற்ற சம்ப வங்
க க்கான ெபா ப்ைப ஏற்  இந்த தீர்மா
னத்ைத அவர் ேமற்ெ காண்ட தாக ஜனா தி
பதி ஊட கப் பி ரி  ெதரி வித் தி ந்த .
கடந்த 12 ஆம் திகதி, உலக சிைறக் 

ைகதிகள் தினத்தன்  ெவலிக்கைட 
சிைறச்சா ைலக்கும் அ  ரா த ரம் சிைறச்
சா ைலக்கும் ெசன்ற தாக கூறப்ப ம்  இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெலாகான் ரத்வத்ைத 
அங்கு  நடந்   ெகாண்ட  ைறைம 
ெதாடர்பில் பர வ லான விமர்சனம் ன் 
ைவக்கப்பட்  வ  கின்ற .

ெவலிக்க ைடச்  சி ைறச்சா ைலயில்
 தி  மதி அழகி ஒ வர் உள் ளிட்ட 

தன  நண்பர்கள் சில டன் ெவலிக்
கைட சிைறக்கு ெசன் றி ந்த இரா ஜாங்க 
அைமச்சர், குடி ேபா ைதயில் நண்பர்க டன் 
தன  ைகத் ப்பாக் கி ைய ம் எ த் க்
ெகாண்  ெவலிக்கைட சிைறக்குள்  ைழந்
தி ந்த தாக சிைறச்சாைல தக வல்கள் ெதரி
வித்தன. அதைன த க்க ற்பட்ட ேபா , 
சிைறச்சாைல அதி கா ரி கைள இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் தகாத வார்த்ைத கைளக் ெகாண்  

திட் டி ய தாக  அவர்கள் ெவளிப்ப த் தி ள்
ளனர்.

 இந் நி ைலயில் ெவலிக்கைட சிைறயில் 
மரண தண்டைனக் ைகதிகள் த த்  ைவக்
கப்பட் ள்ள ெசப்பல் ேவார்ட் ஊடாக 
இரா ஜாங்க அைமச்ச ம் அவ ர  நண்பர்
க ம் ெசன் ,  அதற்கு அப்பால் உள்ள 
க்கு ேமைடைய பார்ைவ யிட்  அங் கி
ந்  தி ம் பி ள்ளனர்.

அ  ரா த ரம் சிைறச்சாைல
இவ்வா றான நிைல யி ேலேய அ  ரா த
ரம் சிைறச்சா ைலக்கு ெஹலி ெகாப்டரில் 
இர  7 மணி ய ளவில் ெசன் ள்ள  இரா
ஜாங்க அைமச்சர், அங்கு அர சியல் ைகதிகள் 
அைடக்கப்பட் ள்ள பகு திக்கு ெசன்   
தமிழ் ைகதிகள் இ  வைர ழந்தா ளிட 
ெசய் , ப்பாக்கி ைனயில் அச் சு த் தி
ள்ள தாக தக வல்கள் ெவளிப்ப த்தப்பட்
ள்ளன. இதன்ே பா  ப்பாக் கியால் அவர் 

ைகதிைய சுடப்ே பா வ தாக எச்ச ரித்த ேபா  
அதைன த க்கும் வித மாக நடந்  ெகாண்ட 
சிைறக் காவ ல ைர ம் இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
திட்டித் தீர்த் ள்ள தாக அறிய டி கின்ற .

 எவ்வா றா யி ம் சிைறச்சா ைலகள் 
ஊடகப் ேபச்சாளர் சந்தன ஏக்க நா யக்க 

தமக்கு அவ் வி  சம்ப வங்கள் ெதாடர்
பி ம் எ ம் ெதரி யா  என ஊட கங்கள் 
வின விய ேபா  ெதரி வித்தார்.  தமிழ்த் 
ேதசிய மக்கள் ன்னணி  தைலவர் பாரா

 மன்ற உ ப் பினர் கேஜந் தி ர குமார் ெபான்
னம்ப லத்தின் ட்விட்டர் பதி வி ம்   இந்த 
சம்பவம் ெதாடர்பில் உ திப் ப த்தப்பட்
டி ந்த . அர சியல் ைகதிகள் மீதான அச்
சு த்தல் ெதாடர்பில் தக வல்கள் ெவளி
யா ன ைத ய த்  ெப ம்கண்ட னங்கள் 
எ ந் தி ந்தன. தமிழ் அர சியல் கட் சி களின் 
தைல வர்கள் கண்ட னங்கைள ெதரி வித் தி
ந்தனர். அத் டன் ஐ.நா. மனித உரிைமப் 
ேபர ைவயின் கூட்டத்ெ தாடர் இடம்ெபற்

 வ ம் இந் நி ைலயில் இந்த விவ காரம் 
ெப ம் சர்ச்ைசைய ஏற்ப த் தி யி ந்த .

பிர தமர் தைல யீ
 இவ்வா றான நிைல யி ேலேய, இத்தா

லிக்கு சுற் ப் பயணம் ேமற்ெ காண் ள்ள 
பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ஷ, ஊட கங்களில் 
குறித்த சம்பவம் ெதாடர்பில் ெவளி யான 
ெசய் தி கைளப் பார்ைவ இட்ட பின்னர், இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெலாகான் ரத்வத்ைதைய 
ெதாைல ேப சியில் ெதாடர்  ெகாண்  
விசனம் ெதரி வித்த டன்  பதவி விலகல் 

குறித்  பரி சீ லிக்க ம் ஆேலா சைன வழங்
கி ள்ளார்.    இத ைன ய த்ேத ெலாகான் ரத்
வத்ைத ஜனா தி ப திக்கு தன  இரா ஜி னாமா 
கடி தத்ைத அ ப்பி தன் னிடம் இ ந்த 
இ  இரா ஜாங்க அைமச் சுக்களில் ஒன்ைற 
இரா ஜி னாமா ெசய் ள்ளார்.கடந்த வ டம் 
மஹர சிைறயில் ஏற்பட்ட கல வ ரத்ைத 
ெதாடர்ந்  ெலாகான் ரத்வத்ைத சிைறச்
சா ைலகள் கா ைமத் வம் மற் ம் சிைற 
ைகதிகள் னர்வாழ்   அைமச்ச ராக நிய
மிக்கப்பட் டி ந்தார். அன் றி லி ந்  அவர் 
ெதாடர்பில் பல  சர்ச்ைசக்குரிய ெசய்திகள் 
ெவளிவந்தி ந்தன.

 சிைறச்சாைலகள் காைமத் வம் 
மற் ம் சிைறக்ைகதிகள் னர்வாழ்    
இராஜாங்க அைமச்சு பதவிைய ஏற்ற பின்னர் 
அ ராத ரம் வன் ெவலிசாய க்கு 
குடிேபாைதயில் ெசன்  இர  அங்கி ந்த 
காவலைர தாக்கியைம, கண்டி பகுதியில்  
வி ந் பசாரம் ஒன்றினிைடேய ப்பாக்கிப் 
பிரேயாகம் ெசய்தைம உள்ளிட்ட பல 
சம்பவங்கள் ெதாடர்பில் அவரின் ெபயர் 
குறிப்பிடப்பட்டி ந்த . இந் நிைலயிேலேய 
உலக சிைறக்ைகதிகள் தினத்தன்றான இந்த  
சம்பவங்கள் பதிவாகியி ந்தன. 

இராஜினாமா...
சார்பில் அதன் ேபச்சா ள ம் பாரா 

மன்ற உ ப்பின மான எம்.ஏ.சுமந் திரன், 
ெரேலாவின் தைல வ ம் வன் னி மா வட்ட 
எம்.பி. மான ெசல்வம் அைடக்க ல நாதன் 
ஆகி ேயா ம் தமிழ்த்  ேத சிய மக்கள் ன்
ன ணியின் சார்பில் அதன் ஊட கப்ேபச்சாளர் 
கன க ரட்ணம் சுகாஷ் ஆகிேயார் இந்தக் 
ேகாரிக்ைக  ைய வி த் ள்ளனர்.
கூட்ட ைமப்பின் ேபச்சாளர் சுமந் திரன் 

இந்த வி டயம் ெதாடர்பில் க த் த் ெதரி
விக்ைகயில்,வி  ைறக் ெகாண்டாட்டம் 
ஒன் க்காக நண்பர்கள் சகிதம் ெசன்ற 
சிைறச்சா ைலகள் நிர்வாகம் ைகதிகள் னர்
வாழ் க்குப் ெபா ப்பான இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ெலாகான் ரத்வத்ைதக்கு எம  
தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள விைள யாட்  
ெபாம்ைம க ளாக பயன்ப த்த அந்த சிைறச்
சாைல அதி காரி அ  மதி வழங் கி ள்ளார். 
அதனால் இ  அர சியல் ைகதி கைள தன் 
ன் நி ைலயில் ழந்தாளிட ைவத்த இரா

ஜாங்க அைமச்சர் அவர்க ள  தைலயில் 
ைகத் ப்பாக் கிைய ைவத் ள்ளார்.
இந்த நாட்டில் சிைறச்சாைல அட் 

ழியம் ஒன் ம் தி தல்ல. அதைன எந்த 
அரசாங்க ம் காலாகால மாக ேமற்
ெகாண்ேட வந் ள்ளன. இதன் ெவளிப்பா டா
கேவ அைமச்சர் ம  ேபா ைதயில் ப்பாக் கி
டன் சிைறச்சா ைலக்குள் ெசன்  ைகதிகள் 
மீ  ப்பாக் கிைய ைவத்த அைமச்ச ைர ம் 
அவ ர  கூட்டத்ைத ம் ைக  ெசய்வ தற்கு 
பதி லாக  அதி கா ரி க ம் காவ லர்க ம் 
அைமச்ச க்கு சாமரம் வீசு வதில் கவனம் 
ெச த் தி னரா என்ற ஐய ம் எ  கின்ற .
ஐ.நா. மனித உரிைமப் ேபரைவ அமர்  

ஆரம்ப மா கி ள்ள  ேநரத்தில் திட்ட மிட்ட 
வைகயில் குழப்பத்ைத ஏற்ப த்தி திைச 
தி ப் ம் யற் சியா என்ற சந்ேத க ம் எ
வ தனால் குறித்த அைமச்சரின் பதவி பறிக்
கப்பட்  ைக  ெசய்யப்பட்  நீதியின் ன் 
நி த்தப்பட ேவண் ம் என்ப ேதா  இதற்கு 
ைண ேபான அதி கா ரிகள், ஆ  தங்க டன் 

உட் ெசல்ல அ  ம தித்த காவ லர்க ம் 
ைக  ெசய்யப்பட ேவண் ம். உரிய விசா
ர ைண கைள ன்ென த்  தண் டிக்கப்பட 
ேவண் ம் என்றார்.  

ெசல்வம் எம்.பி.ேகாரிக்ைக
இேத ேவைள ெலாகான் ரத்வத்ைதைய 

ைக  ெசய்ய ேவண் ம் என்  தமிழ்த் 
ேதசியக் கூட்ட ைமப்பில் அங்கம் வகிக்கும் 
ெரேலாவின் தைல வ ரான ெசல்வம் அைடக்
க ல நா த ம் ேகாரி ள்ளார்.
இ  குறித்  அவர் வி த் ள்ள அறிக்

ைகயில் ெதரி விக்கப்பட் ள்ள தா வ ,
கடந்த ஞாயிற் க் கி ழைம அ  ரா த ரம் 

சிைறயில் உள்ள தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் 
இ  வைர ழந்தா ளிட்  இ க்கச் ெசய்  
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்
ைதைய தன  ைகத் ப்பாக் கிைய காட்டி 
ெகாைல ெசய்  வி  வ தா க ம் மிரட்டி 
உள்ள தாக ெசய் திகள் ெவளி யா கி யி ந்தன.
இந்த ெசயற்பாட்ைட தமி ழீழ வி  தைல 

இயக்கம் வன்ைம யாகக் கண் டிக் கி ற . 

ெகாைல ெசய் ம் ேநாக்கத்  ட ம் 
இன வாத சிந்த ைன  ட ம் ெசயல்ப ம் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத ேபான்ற வர்கள் 
அர சியல் தைல ைமத்  வத் க்கு ெபா த்தம் 
இல்லா த வர்கள்.  அ ம் தம  வாழ்ைவ 
ெதாைலத்  அப்பா வி க ளாக நீண்ட வ  டங்
க ளாக சிைறயில் வாடிக்ெ காண் டி க்கும் 
தமிழ் அர சியல் ைகதி க ளிடம்  ெபா ப்  
வாய்ந்த இரா ஜாங்க அைமச்சர் இவ்வா  
நடந்  ெகாண்டைம எமக்கு சந்ேத கத்ைத 
ஏற்ப த்  கி ற . 
இந்த ெசயற்பா  தமிழ் அர சியல் ைகதி

க க்கு சிைறயில் எ  வித பா  காப் ம் 
இல்ைல என்பைத உணர்த்  கி ற .
சிைறக்ைக தி கைள பார்ைவ யி  வ தற்கு 

ஆ  தங்க டன் ெசல்லலாம் என்  சட்
டத்தில் இடம் இ க் கி றதா என்ப தைன உரி
ய வர்கள் ெதளி  ப த்த ேவண் ம்.

 எனேவ ஜன நா ய கத்ைத கட்டிக்காப்ப தாக 
கூறிக்ெ காள் ம் இன்ைறய அர சாங்க மா
ன  சிைறச்சா ைலக்குள் ப்பாக் கி ேயா  

ெசன்ற ைமக்கா க ம்  அப்பா வி க ளான 
தமிழ் அர சியல் ைகதி க க்கு ெகாைல அச்
சு த்தல் வி த்த கார ணத் க்கா க ம் இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெலாகான் ரத்வத்ைதைய 
உட ன டி யாக ைக  ெசய்ய ேவண் ம். 

சுகாஷ் ேகாரிக்ைக
இேத ேவைள ெலாகான் ரத்வத்ைதைய 

உட ன டி யாக ைக  ெசய்  நீதிைய நிைல
நாட்ட ேவண் ம் என்  தமிழ்த் ேதசிய 
மக்கள் ன்ன ணியின் ேபச்சாளர் கன க
ரட்ணம் சுகாஷ் வலி த்தி ள்ளார்.
இ  குறித்  அவர்  க த் த் 

ெதரிவிக்ைகயில், பதவி விலகல்ேபான்ற 
கண் ைடப் க்கள்  ேதைவயில்ைல . 
ஏற்கனேவ ெகாைலக்குற்றஞ்சாட்டப்பட் ம் 
தி ந்தா  தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்கு 
ெகாைல அச்சு த்தல் வி த்  சித்திரவைத 
ெசய்த இராஜாங்க அைமச்சர் ெலாகான் 
ரத்வத்ைதைய ைக  ெசய்ய நடவடிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம் . தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகளின் பா காப்  உடனடியாக 
உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்றார்.

இலங்ைக...
மனித உரிைமகள் ேபரைவைய எந்தள  
ரம் மதிக்கின்ற  என்ப   ெவளிப்பட் ள் 

ளதாக தமிழ்த் ேதசிய மக்கள் ன்னணியின் 
தைலவர் கேஜந்திரகுமார் ெபான்னம்பலம் 
ெதரிவித் ள்ளார்.
இ  குறித்  அவர் ேம ம் கூறியதாவ ;
கடந்த 12 ஆம் திகதி சிைறச்சாைலக க்கு 

ெபா ப்பான இராஜாங்க அைமச்சர், அ ராத 
ரம் சிைறச்சாைலக்கு ெசன் , அங்கு 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ் அரசியல்
ைகதிகளில் இ வைர அைழத்  அவர்கைள 
ழந்தாளிட  ைவத் , தன் ைடய பா காப் 
க்கு ைவக்கப்பட்டி ந்த ப்பாக்கிைய 
எ த்  அவர்களின் ெநற்றியில் ைவத்   
ேமாசமாக அச்சு த்தி ள்ளார். தங்களின் 
உயிைர இந்த நிமிடேம பறிக்கத் 
தயார் என ம் கூறியதாக ம் மிக 
ேமாசமாக அவர்கைள நடத்தியதாக ம் 
ெதரியவந் ள்ள . இந்த ெசயற்பாட்ைட 
நாம் வன்ைமயாகக் கண்டிக்கின்ேறாம். 
அ மட் மல்ல , அவர  அ ைனத்  
பதவிகைள ம் தல் கட்டமாக பறிக்க 
ேவண் ம்.ைக  ெசய்யப்பட்ட நபர்கைள, 
அவர்களின் நலன்கைள ேபணிப்பா காக்க 
நியமிக்கப்பட்ட அைமச்சேர இவ்வா  
அச்சு த்தியி க்கின்றார். அ ம் இன்  
தமிழ் மக்களின் மனித உரிைமகைள ேபசி 
தமிழ் மக்கைள பா காக்கப்ேபாவதாக 
ெஜனிவாவில் காட்டப்ப கின்ற விேசட 
அமர் கள் இடம்ெபற் க்ெகாண் ள்ள 

நிைலயில், இலங்ைக ெதாடர்பில் விேசட 
வாய் ல அறிக்ைகெயான்  ன்ைவக்கப் 
பட்  இலங்ைக  குறித்  இந்த 
கட்டைமப்  பார்த் க்ெகாண் ள்ள 
நிைலயில் , இவ் வாறான சம்பவம் 
இடம்ெபற் ள்ள .பயங்கரவாத தைடச் 
சட்டத்தின் கீழ் தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் 
த த்  ைவக்கப்பட்டி ப்பேத பிைழ 
என சர்வேதசம் கூ கின்ற நிைலயில், 
பயங்கரவாத த் தைடச்சட்டம் நீக்கப் 
பட ேவண் ம். குைறந்தபட்சம் இந்த சட்டம் 
தி த்தப்பட ேவண் ம் என வலி த்தப்பட் 
ள்ள சூழ்நிைலயில் அந்த சட்டத்தின் கீழ் 

ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள தமிழ் அரசியல் 
ைகதிக க்கு இடம்ெபற் ள்ள அநியாயேம 
இ வாகும். இ  சாதாரண விடயமல்ல. 
இலங்ைக அரசாங்கம் மனித உரிைமகள் ேபர 
ைவைய எந்தள  ரம் மதிக்கின்ற  என் 
பேத இதன் ெவளிப்பாடாகும். தாம் கட் ப் 
பட மாட்ேடாம் என்பைத உலகத் க்கு 
க ாட் வ  த ா கேவ  அரச ாங்கம் 
ெசயற்பட் ள்ள  என் பைத தமிழ் 
மக்கள்  விளங்கிக்ெகாள்ள  ேவண் 
ம் . தமிழ் அரசியல் ைகதிக க்கு 

இவ்வாறான நிைலைமகள் நடக்கின்றன 
என்ப  கூட ெதரியா  அவர்கள் 
கஷ்டப்பட் க்ெகாண் ள்ளனர். அவர்களின் 
உற கைள பார்க்க ேவண் ம் என்ற 
ஆர்வத் டன் அவர்கள் உள்ளனர். ஆகேவ 
அதற்கான ஏற்பா கைள ெசய்ய ேவண் ம் 
என்ற ேகாரிக்ைக ைய ன்ைவக்கின்ேறாம்

கட் ப்பா க டன்...
 ஜனா தி பதி தைல ைமயில் கூ ம் ெகாவிட் 

கட் ப்பாட்  ெசய லணிக் கூட்டத்தில் சுகா
தார,ைவத் திய அதி கா ரி களின் பரிந்  ைரகள்  
ஜனா தி ப தி யிடம் ைகய ளிக்கப்ப ம் என ம் 
ெகாவிட் ெசய ல ணியின் பிர தானி இரா  வத்த
ள பதி ெஜனரல் சேவந் திர சில்வா ெதரி வித்தார்.
நாட்டில் நைட  ைறயில் உள்ள தனி ைமப்ப
த்தல் ஊர டங்ைக நீக் கு வ  குறித்  அர சாங்கம் 

ஆராய்ந்  வ  கின்ற நிைலயில், ெசய ல ணியின் 
தீர்மானம் குறித்  க த் த் ெதரி விக்கும் ேபாேத 
அவர் இதைனக் கூறினார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
ெகாவிட் ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்ப த்

தேவ நா  நான்கு வாரங்கள் டக்கப்பட்ட . 
நீண்ட கால டக்க மா கேவ இதைன நாம் க

 கின்ேறாம். தற்ே பா  ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்
களின் எண் ணிக்ைக கணி ச மாக குைற வ ைடந்
ள்ள . ஆனால் இரண்டா யி ரத் க்கு அதி க மான 
ெதாைக யா கேவ தர  களில் ெவளிப்ப  கின்ற . 
அேதேபால் ெகாவிட் மர ணங்களின் எண் ணிக்
ைக ம் 150க்கு அண்ண ள வான ெதாைக யாக 
பதி வா கிக்ெ காண் ள்ள . ஆகேவ இவ்வா
றான நிைல ைம க ைள ம் நாம் க த்தில் ெகாள்
கின்ேறாம்.
கடந்த ெவள் ளிக் கி ழைம ஜனா தி பதி தைல

ைமயில் கூடிய ெகாவிட் கட் ப்பாட்  ெசய ல
ணிக் கூட்டத்தில் நாட்டில் நைட  ைறயில் உள்ள 
தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்ைக ேம ம் எவ்வ

ள  காலத் க்கு நீடிப்ப  என்ப  குறித்  தீர்
மானம் எ க்கப்பட்ட . அதற்க ைம யேவ எதிர்
வ ம் 21ஆம் திகதி வைரயில் தனி ைமப்ப த்தல் 
ஊர டங்ைக நீடிக்க ம் அதன் பின்னர் நாட்ைட 
திறக்க ன்ென க்கும் நட வ டிக்ைககள் 
குறித் ம் ஜனா தி பதி வலி  த் தி யி ந்தார். அதற்
க ைமய சுகா தார ைவத் திய தரப்பின் பரிந்  ைர
கைள அவர் ன்ைவக் கு மா ம் வலி  த் தி யி
ந்தார்.
நா  திறக்கப்ப  வ தற்கு ன்னர் வ  வான 

சுகா தார வழி  ைற கைள நைட  ைறப்ப த்
தி யாக ேவண் ம் என சுகா தாரத் தரப் பினர் 
கூறி ள்ளனர். அதற்க ைமய அவர்களின் பரிந்

 ைரகள் சுகா தாரப் பணிப்பா ள ரிடம் ைகய ளிக்
கப்பட் ள்ள தா க ம் ெதரி விக்கப்பட் ள்ள .
இந்த பரிந்  ைர கைள எதிர்வ ம் ெவள் ளிக் கி
ழைம (நாைள) ஜனா தி பதி தைல ைமயில் கூ ம் 
ெகாவிட் கட் ப்பாட்  ெசய ல ணிக் கூட்டத்தில் 
சுகா தார பணிப்பா ள ரினால் ஜனா தி ப தி யிடம் ஒப்
ப ைடக்கப்ப ம். அதற்க ைம யேவ தீர்மா னங்கள் 
எ க்கப்ப ம். க  ைம யான சுகா தார கட்ட ைமப்
டன் நா  கட்டம் கட்ட மாக திறக்கப்ப டலாம். 
ஆரம்பத்தில் அத்தியாவசிய ேசைவக க்கு 
அதிக க்கியத் வம் ெகா த்  அதன் பின்னர் 
ஏைனய ெசயற்பா கைள கட் ப்பா க டன் 
ன்ென க்க அ மதிக்கப்ப ம் என்ேற நாம் 

க கின்ேறாம். எவ்வா  இ ப்பி ம் சுகாதார 
தரப்பினர் ெசயலணிக் கூட்டத்தில் ைமயான 
காரணிகைள ன்ைவத்த பின்னர் சகல 
தகவல்கைள ம் அறிவிப்ேபாம் என்றார்.

ஜனாதிபதி...
பய  த்தி உள்ளார். இெதா  

பாரிய மனித உரிைம மீறல், மனி
தர்களின் ஆத்ம ெகள வ ரத்ைத 
அவ மா னப்ப த் ம் ஒ  ெசயல்,  
ஒ  கிரி மினல் ெசயல். ெபளத்தம் 
பற்றி நாட் க்கு தினந்ே தா ம் 
வகுப்ெப க்கும் இந்த அர சாங்
கத்தின் மிக வக் கி ர மான இன வாத 
மனைச இ  காட்  கி றதா? ஜனா
தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக் ஷ 
இதற்கு பதில் கூற ேவண் ம் 
என ஜன நா யக மக்கள் ன்ன
ணி  தமிழ் ற்ே பாக்கு கூட்டணி 
தைலவர் மேனா கேணசன்  ெதரி
வித் ள்ளார்.இ   ெதாடர்பில் 
அவர் இட் ள்ள விட்டர் 
பதிவில் ேம ம் குறிப் பிட்
ள்ள தா வ , ஒ  இரா ஜாங்க 

அைமச்சர் அ  ரா த ரம் சிைறக்கு 
ெசன் , ப்பாக்கி ைனயில், 
தமிழ் ைகதி கைள ழந்தா ளிட 
ெசய் ள்ளார். இெதா  பாரிய 
மனித உரிைம மீறிய கிரி மினல் 
ெசயல். ெபளத்தம் பற்றி எமக்கு 
வகுப்  எ க்கும்  அரசின் வக் கிர 
மனைச இ  காட் கிறதா? 
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக் 
ஷ பதிலளிக்க ேவண் ம் .

தர கள்...
 திட்ட மிட்ட வ ைகயில் மாற்றப்ப ட

வில்ைல. அவ்வா  மாற்றப்ப  கின்ற  
என்  எவ ேர ம் கூறினால், அதைனப் பகி
ரங்க மாக ெவளிப்ப த் ங்கள் என்  சுகா
தா ரத் ைற அைமச்சர் ெகெஹ லிய ரம் க்
ெவல சவால்  வி த் ள்ளார்.
ேம ம் ெவளி நா  க ளி லி ந்  வ  ைக

த  ப வர்க க்கான பி.சி.ஆர். பரி ேசா த ைன
க ளின்ே பா ம் அவர்க க்கான தனி ைமப்
ப த்தல் வச தி கைள வழங் கும்ே பா ம் 
அதற்ெகன ெப  ம ள  பணம் அற வி டப்ப

 கின்றைம ெதாடர்பாக விைரவில் உரிய 
நட வ டிக்ைக எ க்கப்ப ம் என் ம் சுகா
தா ரத் ைற அைமச்சர் ெகெஹ லிய ரம் க்
ெவல ெதரி வித் ள்ளார்.
ேமற்கண்ட வா  ெவளி யாகும் தக வல்கள் 

உண்ைம ெயனின், அைவ உட ன டி யாக சரி
ெசய்யப்ப ம். இவ் வி டயம் ெதாடர்பில் 
உரிய நட வ டிக்ைக கைள ேமற்ெ காள் 
மா  ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ 
அறி  த் தி ள்ளார். எந்த ெவா  விட யத் தி
ேல ம் தவ கள் இடம்ெப  வ  குறித்  
யாேர ம் சுட் டிக்காட் டினால், அவற்ைற 
உட  ன  டி  யாகத்  தி த்  திக்ெ  காள்வதில் 
அர சாங்கம் ஒ  ேபா ம் பின் நிற்கப்ே பா
வ தில்ைல என் ம் அைமச்சர் உ  தி ய ளித்
ள்ளார்.

ேபரா தைன ேபாதனா ைவத் தி ய சா ைலயின் 
விேசட ைவத் தி ய  நி  ணர்க டன் ேநற்  
ன் தினம் கலந்  ைர யா ட ெலான்றில் ஈ

பட்ட அைமச்சர் ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல, 
அத ைனத்ெ தா டர்ந்  ஊட கங்க க்குக் 
க த்  ெவளி யி  ைக யி ேலேய ேமற்கண்ட
வா  குறிப் பிட்டார். 
அங்கு அவர் ேம ம் கூறி ய தா வ ,
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்களின் 

எண் ணிக்ைக மற் ம் ெதாற் றினால் உயி
ரி ழப்ப வர்களின் எண் ணிக்ைக ெதாடர்
பான தர கள் ஒ  ேபா ம் திட்ட மிட்ட
வ ைகயில் மாற்றப்ப ட வில்ைல. அவ்வா  
மாற்றப்ப  கின்ற  என்  எவ ேர ம் 
கூறினால், அதைன ெவளிப்ப த்  மா  
நான் சவால்  வி க் கின்ேறன். ெகாேரானா 
ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்ப த்  வ தற்
கான பல்ேவ  ெசயற் றிட்டங்கள் தற்ே பா  
நைட  ைறப்ப த்தப்பட்  வ  கின்றன. 
அவற்றில் த லா வ  ெகாவிட்  19 த ப் சி 
வழங்கல் ெசயற் றிட்ட மாகும். இ ப் பி ம் 
அதற்குப் ெப ம்பா லான ஊட கங்கள் 
க் கி யத் வம் வழங்க வில்ைல. ஆனால் 

உண்ைமயில் ஏைனய நா  க டன் ஒப்
பி  ைகயில் , த ப் சி வழங்கைலப் 
ெபா த்த மட்டில் நாம் ன்ேனற்ற க ர
மான நிைலயில் இ க் கின்ேறாம். ஏைனய 
நா கள் ெகாேரானா ைவரஸ் பர வைலக் 
கட் ப்ப த்  வ தற்கு ன்ென த் தி க்கும் 

நட வ டிக்ைககள் ெதாடர்பில் சிலர் ேபசு
கின்றார்கள். ஆனால் எம  நாட்டில் ைவத்
தி யர்கள், தாதி யர்கள் உள் ளிட்ட சுகா தா ரத்
ைற ஊழி யர்கள் தம  உயிைரப் பண யம்
ைவத் , ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்ப த் 
வ தற்கு ேமற்ெ காண் டி க்கும் யற் சி கைள 
நாம் பாராட்ட ேவண் ம். நாட ளா விய 
ரீதியில் சுமார் 800 நிைல யங்களில் த ப் சி 
வழங்கல் பணிகள் ெவற் றி க ர மாக ன்ென
க்கப்பட்  வ ம் சூழ் நி ைலயில், ஒன் றி

ரண்  நிைல யங்களில் காணப்ப ம் குைற
பா  கைள மாத் தி ரேம ெப ம்பா லான 
ஊட கங்கள் காண் பிக் கின்றன.
சுகா தார ேசைவ டன் ெதாடர்  ைடய 

ெதாழிற்சங்கங்கள்  உள்ள  டங்க  லாக 
அைனத் த் தரப் பி ன  ட ம் நாம் ெந க்க
மான ைறயில் ெசயற்பட்  வ  கின்ேறாம். 
அவர்க ள  அர சி யல்சார் நிைலப்பா கள் 
எமக்கு அநா வ சி ய மா ன ைவ யாகும். மாறாக 
சுகா தா ர ேச ைவயில் உள்ள குைற பா கள் 
மற் ம் பிரச் சி ைன கைள இனங்கண் , 
அவற் க்குத் தீர்  காண்ப  மாத் தி ரேம 
எம  ேதைவ யாகும். உல க நா  கைளப் 
ேபான்ேற எம  நாட் டி ம் ெகாேரானா 
ைவரஸ் பரவல் கட் ப்பாட்  நட வ டிக்
ைக களில் சில குைற பா கள் காணப்ப டக்
கூ ம். எனேவ இைவ ெதா டர்பில் ந  நி ைல
டன் சிந் திப்ப  அவ சி ய மாகும்.
அேத ேபான்  120,000 ஸ் ட்னிக் த ப்

 சிகள் இவ்வாரம் நாட்ைட வந்த ைட வ
தற்கான வாய்ப் க்கள் காணப்ப  கின்றன. 
அதன் பின்னர் ஸ் ட்னிக் இரண்டாம்கட்
டத்த ப்  சிையப் ெபற் க்ெ காள்வ தற்
காகக் காத் தி ப்ப வர்களின் பிரச் சிைன தீர்ந்

 வி ம். அ  மாத் தி ர மன்றி பாட சாைல 
மாண வர்க க்குத் த ப்  சிைய வழங் கு
வ  ெதாடர் பி ம் ெகாவிட்  19 ஒழிப்  
மற் ம் கட் ப்பா  ெதாடர்பான விேசட 
ஜனா தி பதி ெசய ல ணியில் ஆரா யப்பட்ட . 
அதன்ே பா  12 தல் 18 வய  வைர யான 
சி  வர்க க்குத் த ப்  சிைய வழங்கி தரம் 
7 தல் 13 வைர யான பாட சா ைலக்கல்வி 
நட வ டிக்ைக கைள ஆரம் பிக்க ேவண் ம் 
என்ற வா றான க த்  ன்ைவக்கப்பட்
ட . அேத ேவைள ம  றம் ன்பள் ளிகள் 
மற் ம் தரம் 1 தல் 6 வைர யான பாட சா
ைலக்கல்வி நட வ டிக்ைககள் ஆரம் பிக்கப்ப
ட ேவண் ம் என்ற க த் ம் ன்ைவக்கப்
பட்ட . ஏெனனில் ன்பள்ளி நட வ டிக்
ைககள் பாதிப்ப ைட ம் பட்சத்தில் அந்த 
அ  ப வத்ைத மீண்  ெமா  ேபா ம் ெபற்
க்ெ காள்ள  டி யா . ஆகேவ இவ் வி  

நிைலப்பா  க ைள ம் ெகாண் டி க்கும் 
தரப் பி னைர ஒேர இடத் க்குக்ெ காண் 
வந்  கலந்  ைர யா டல்கைள ன்ென ப்ப
தற்கு நாம் திட்ட மிட் டி க் கின்ேறாம். அத ன
டிப்ப ைடயில் இவ் வி ட யத்தில் இ  தித் தீர்
மானம் ேமற்ெ காள்ளப்ப ம்.உலக சுகா தார 

ஸ்தாபனம் 12 தல் 18 வய  வைர யான 
சி  வர்க க்குத் த ப்  சிைய வழங் கு வ
தற்கான பரிந்  ைரைய ன்ைவத் தி ந்த . 
இ ப் பி ம் சில தினங்க க்கு ன்னர் 
ேஜான் ெஹாபிஸ்கின் பல்க ைலக்க ழ கத்
தினால் ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட ஆய்  களின் 
பிர காரம் 12 தல் 15 வய  வைர யான 
சி  வர்க க்குத் த ப்  சிைய வழங் கு
வதால் ஏேத ம் பாதிப் க்கள் ஏற்படலாம் 
என்ற  க த்  ெவளியிடப்பட்ட . 
அதைனத்ெதாடர்ந்  சர்வேதச ரீதியில் 12 
தல் 15 வய  சி வர்க க்குத் த ப் சி 

வழங்குவதற்குப் ெபற்ேறார் ெபரி ம் 
வி ப்பம் காண்பிக்கவில்ைல. எனேவ 
சர்வேதசத்தின் நிைலப்பா களிலி ந்  
எ ம் ம ா ல்  ை ம ய ா க 
விலகிச்ெசயற்பட டியா .அேதேவைள 
சு க ா த ா ர ப்பிரிவில்  ஏ ற்பட் ள்ள 
பற்றாக்குைறகளில் 60 சதவீதமானவற்ைற 
இய மானவைர விைரவாக நிரப் வதற்கு 
அவசி ய ம ா ன  ந ட வ டி க்ை க க ள் 
எ க்கப்பட் ள்ளன. சுகாதாரப்பிரிவில் 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க்குள்ளான 
ெப மளவாேனார் இ க்கின்றார்கள் . 
அவ்வாறி க்ைகயில் இந்ெந க்கடிக்கு 
ம த் தி யி ல்  அ ர் ப் ப ணி ப் டன் 
ெசயலாற் கின்ற அைனத்  சுகாதாரத் ைற 
ஊழியர்கைள ம் நாம் பாராட்டேவண் ம் 
என் ம் குறிப்பிட் ள்ளார்.

நிதியியல்...
வீணான அச்சங்க ைள ம் ெபா  ளா தா

ரத்தில் ஏற்ப ம் பாதக தாக்கங்க ைள ம் 
டி க்குக்ெ காண்  வ ர  டி ம். 
எனேவ நிதி யியல் உ  திப்பாட்ைட ஏற்

ப த்  வ தற்கு க் கி யத் வம் வழங்கி, 
அதைன அைட வ தற்கான கு ங்கால வழி
காட்டல் ெகாள்ைகத்ெ தா குப்ைப விைரவில் 
ெவளி யி ட வி ப்ப தாக இலங்ைக மத் திய 
வங் கியின் 16 ஆவ  ஆ  ந ராகக் கட ைம
கைளப் ெபா ப்ேபற் க்ெ காண்டதன் பின்
ன ரான த லா வ  உைரயில் அஜித் நிவாட் 
கப்ரால் அறி வித் ள்ளார்.
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ ப க் 

ஷவினால் இலங்ைக மத் திய வங் கியின் 
16 ஆவ  ஆ  ந ராக நிய மிக்கப்பட் ள்ள 
அஜித் நிவாட் கப்ரால் ேநற்  தன் கி ழைம 
மத் தி ய வங் கியில் உத் தி ேயா க ர்வ மாகத் 
தன  கட ைம கைளப் ெபா ப்ேபற் க்
ெகாண்டார். 
அத ைனத்ெ தா டர்ந்  மத் தி ய  வங் கியின் 

ஆ  ந ராகத் தன  ஆரம்ப உைரைய நிகழ்த்
திய அஜித் நிவாட் கப்ரால் ேம ம் கூறி ய
தா வ ,

இலங்ைக மத் திய வங் கியின் ஆ நர் 
ெபா ப்ைப என் னிடம் ஒப்ப ைடக்க
ேவண்டாம் என்  பல ைற ஜனா தி ப
தி யிடம் கூறிேனன். இ ப் பி ம் அவர் 
ெதாடர்ந்  வலி  த் தி யதன் கார ண மாக 
இப்ே பா  மகிழ் டன் இப்ெ பா ப்ைப ஏற்
க்ெ காள் கின்ேறன். மத் திய வங் கி  ைய மீண்
 ெமா  ைற வழி ந டத்  வைதப் ெப ம் 

வாய்ப்பாகக் க ம் அேத ேவைள, இப்ெ பா
ப்  ைப எனக்கு வழங் கு வதில் ஜனா தி பதி, 

பிர தமர் மற் ம் நிதி ய ைமச்சர் ஆகிேயார் 
என் மீ  ெகாண் டி க்கும் நம் பிக்ைக ைய ம் 
நன் றி டன் நிைன  கூ  கின்ேறன். அ  மாத்
தி ர மன்றி நாட்  மக்க ளி ட மி ந்  கிைடக்
கப்ெபற்ற வாழ்த் க்க க்கும் நன்றி கூ
கின்ேறன். அவர்க ள  எதிர்பார்ப் க்கள் 
வீண டிக்கப்ப டா  என் ம் ெபா  ளா தார 
உ  திப்பாட்ைட அைடந்  ெகாள்வைத 
ேநாக் கிய வழி ந டத்தைல ேமற்ெ காள்ேவன் 
என் ம் உ  தி ய ளிக் கின்ேறன்.
இந்தப் பணிைய ன்ென ப்ப தற்

ெகன மத் தி ய  வங் கியின் திறன்வாய்ந்த 
ஆள ணியின் ஒத்  ைழப்  ைப ம் அைனத்  
ஆர்வ லர்க ளி ன  ஆத ர ைவ ம் எதிர்பார்ப்
ப ேதா  அவர்க  ட னான ஆரம்ப கலந் 

ைர யா டல்க ளி ம் ஈ  ப ட ள்ேளன். நான் 
கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டில் மத் திய வங்
கியின் ஆ  ந ராகப் பத வி ேயற் க்ெ காண்ட
ேபா ம் நாட்டின் ெபா  ளா தாரம் பல்ேவ  
சவால்க க்கு கங்ெ கா த் தி ந்த . அேத
ேபான் தான் இப்ே பா ம் ெமாத்தத்ேத சிய 
உற்பத்தி, தலா வ  மானம், ெவளி நாட்  
ேநரடி த லீ , ெவளி நாட் க்  ைக யி ப் , 
பாவின் ெப  மதி உள் ளிட்டைவ வீழ்ச்

சி ய ைடந் தி க் கின்ற . எனேவ ெபா  ளா
தாரம் பாரிய ெந க்க டிைய எதிர்ெ காண்
டி க்கும் நிைலயில், நீண்ட கால அடிப்ப
ைடயில் சாதக மாற்றங்கைள ஏற்ப த்தக் கூ
டிய கடி ன மான தீர்மா னங்க ைள ம் ெகாள்
ைக க ைள ம் வகுக்க ேவண் டிய நிைல யி லி
க் கின்ேறாம். ெவளி நாட் க்  க டன்கைளக் 

குைறத்  கட னல்லாத நிதி உட்பாய்ச்சைல 
அதி க ரிப்ப தற்கான நட வ டிக்ைக கைள 
ேமற்ெ காள்வதில் விேசட அவ தானம் 
ெச த்த ள்ேளன்.
அர சாங்கம், வங் கித்  ைற யினர், இறக் கு

ம தி யா ளர்கள், ஏற்  ம தி யா ளர்கள், கடன் 
 வ ழங் கு னர்கள், கடன்ெப  னர்கள், த லீட்
டா ளர்கள், அபி வி த் தி யா ளர்கள், ெதாழில்
வ ழங் கு னர்கள், ைகத்ெ தாழில் யற் சி யா

ளர்கள், பங் குப்ப ரி வர்த்தைன நிைல யங்கள், 
சில்லைற வியா பா ரிகள், ெமாத்த வியா பா
ரிகள் மற் ம் ெபா  மக்கள் அைன வ ம் 
நாட்டின் ெபா  ளா தார உ  திப்பாட்  ைட 
உண ர ேவண் ம். அதன் லம் ேதைவ யற்ற 
அச்சம் நீங் கு வ டன் பாதக தாக்கங்கள் ஏற்
ப  வைதத் தவிர்த் க்ெ காள்ள ம் டி ம்.
எனேவ அந்த இலக்ைக அைடந்  ெகாள்

வ தற்கு அதி ம் குறிப்பாக தற்ே பா ைதய 
ெந க்க டி  நி ைல க ளின்ே பா  ெபா
ளா தா ரத் க்குப் பங்க ளிப்ைப வழங்கும் 
அைனத் த் தரப் பி ன க்கும் மத் திய வங் கி
யா ன  ெதளி வா ன ம் உ  தி யா ன  மான 
வழி காட்டல்கைள வழங்க ேவண் ம் . 
அதன்படி இலங்ைகயின் ேபரண்டப்ெ பா

 ளா தாரக் கார ணி களின் சாத க மான நகர்  
ெதாடர்பில் அைன வ க்கும் ேபாதிய 
ெதளி  ைவ வழங் கு வதன் ஊடாக நிதி யியல் 
ைறயில் உ  திப்பாட்  ைட ஏற்ப த்  வேத 
மத் திய வங் கியின் ஆ நர் என்ற வ ைகயில் 
என  தன்ைம யான ேநாக்க மாகும்.
இந்த ேநாக்கத்ைத அைட வ தற்கான 

பய ணத்தில் மத் திய வங்கி அதன் அர்ப்
ப ணிப்  ைபப் பிர தி ப லிக்கும் வைக யி
லான ெசயற்பா  களில் ஈ  ப ட ேவண் டிய 

அவ சியம் காணப்ப  கின்ற . ஆகேவ அதற்
ேகற்ற வா றான கு ங்கால வழி காட்டல் 
ெகாள்ைகத் ெதாகுப்ெ பான்ைற ெவளி யி
ட வி ப்ப டன் அ  அைனத் ப் ெபா
ளா தார ஆர்வ லர்க க்கும் பய ன ளிப்ப தாக 
அைம ம் என்  ெதரி வித்தார்.
இலங்ைக மத் திய வங் கியின் 16 ஆவ  

ஆ நராக நியமனம் ெபற்றி க்கும் 
அஜித் நிவாட் கப்ரால், இதற்கு ன்னர் 
கடந்த 2020 ஆம் ஆண்  ஆகஸ்ட் 12 
ஆம் திகதியிலி ந்  நிதி, லதனச்சந்ைத 
மற் ம் அரச ெதாழில் யற்சியாண்ைம 
இராஜாங்க அைமச்சராகப் பதவிவகித்தார். 
அேதேவைள 2019 நவம்பர் ெதாடக்கம் 
2020 ஆகஸ்ட் வைரயான காலப்பகுதியில் 
ெபா ளாதார விவகாரங்கள் ெதாடர்பான 
பிரதமரின் சிேரஷ்ட ஆேலாசகராக ம் 
ெசயற்பட்டார்.
அத்ேதா  கடந்த 2006 ஜ−ைல ெதாடக்கம் 

2015 ஜனவரி வைரயான காலப்பகுதியில் 
இலங்ைக  மத்திய  வங்கியின்  12 
ஆவ  ஆ நராக ம் பதவி வகித்த 
அஜித் நிவாட் கப்ரால், ேதர்ச்சிெபற்ற 
ெதாழில்சார் பட்டயக்கணக்காளர் என்ப ம் 
குறிப்பிடத்தக்க . 

(ெதாடர்ச்சி) (ெதாடர்ச்சி) (ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)
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வட ெகாரி யா வா ன  நீண்ட ரம் பய
ணித்   உரிய இலக்ைகத்  தாக்கக் கூடிய 
இ   ஏ  க ைண கைள அதன் கிழக்கு 
கடற்க ைர யி லி ந்  ேநற்  தன் கி ழைம 
ஏவிப் பரி ேசா தித்த தாக ெதன் ெகாரிய இரா
வம் ெதரி விக் கி ற .
இந் நி ைலயில் ஜப்பான் வட ெகாரி யா வி 

லி ந்   உப க ரணம் ஒன்  ஏவப்பட் ள்
ள தாக  ெதரி வித் , அ   கண்டம் விட்  
கண்டம் ெசன்  தாக்கக் கூடிய ஏ  க ைண
யாக இ க்கலாம்  எனக் குறிப் பிட் ள்ள .

 இ  ெதாடர்பில் ஜப்பா னிய பிர தமர் 
ெயாஷிைஹட் சுகா  க ம் கண்டனம் ெதரி  
வித் ள்ளார். இந்த ஏ  கைண ஏ ம் நட

வ டிக்ைக சின ட்டக் கூ டிய 
ஒன்  என ம் அ  பிராந் தி யத் 
தின் சமா தானம் மற் ம் பா
காப் பிற்கு அச் சு த்தல் வி ப்
ப தாக உள்ள  என ம் அவர் 
கூறினார்.
வட ெகாரியா ஏ  க ைண

கைள ஏவிப் பரி ேசா திப்ப   
இந்த வாரத்தில் இ  இரண்
டா வ  தட ைவ யாகும். இதற்கு 
ன்னர் அந்நா  கப்ப லி லி
ந்  ஏவப்ப ம் ஏ  க ைண
கைள ஏவிப் பரி ேசா தித் தி ந் 
 த . இந் நி ைலயில் வட ெகாரி

யாவால் தி தாக ஏவப்பட்ட ஏ  க ைணகள் 
எங்கு ெசன்  தாக் கின என்ப  குறித்ேதா 
அல்ல  அைவ பய ணித்த ரம் குறித்ேதா 
அறி யப்ப ட வில்ைல.
ெதன் ெகாரிய இைணப் பைடத் 

தைலைம அதி காரி ெதரி விக்ைகயில்,  வட 
ெகாரி யாவின்  அச் சு த்தல் நட வ டிக்ைக 
குறித்  அெம ரிக்கா டன் ெந ங் கிய ஒத்

 ைழப்ைபப் ேபணி   ைம யான தயார்
நி ைலயில் தம  இரா வம் உள்ள தாக  
குறிப் பிட் ள்ளார்.
ேமற்படி  வட ெகா ரி யாவின் ஏ  கைணப் 

பரி ேசா த ைன க ளா ன   வட ெகாரி யாவின் 
அ  சக்தி ெசயற்பா  கைள கட் ப்ப த்த 

ஐக் கிய நா கள் சைபயால் ன்ென க்கப்
பட்ட தீர்மா னங்கைள மீ  வ ன வாக உள்
ளன.
இந்த ஏ  க ைணகள்  அ  ஆ  தங்கள் 

அல்ல  சர்ச்ைசக் கு ரிய ேபாரா  தங்கைள   
ஏந்திச் ெசல்லக் கூடிய வல்ல ைமையக் 
ெகாண்டைவ எனத் ெதரி விக்கப்ப  கி ற . 
அத் டன்  அவற்றில்  ெப ம்பா லான ஏ
க ைணகள் கண்டம் விட்  கண்டம் ெசன்  
தாக்கக் கூடி ய ைவ யாகும்.
வட ெகாரியா  கடந்த காலத்தில்  கண்டம் 

விட்  கண்டம் ெசன்  தாக்கக் கூடிய ஏ
க ைண கைள ஏவிப் பரி ேசா தித்த ேபா  
அந்த ஏ  க ைணகள் ேமற்கு ஐேராப்பா 

 வ ைத ம்  அெம ரிக்காவின் பிர தான 
நிலப் பகு தியின் அைரப் பகு தி ைய ம் 
ெசன்ற ைட ம் வல்ல ைமையக் ெகாண்
டைவ எனத் ெதரி விக்கப்பட்ட .
வட ெகாரியா கடந்த திங்கட் கி ழைம 

நீண்ட ரம் பய ணித்   ஜப்பானின் ெப ம் 
பகு திைய ெசன்  தாக்கக் கூடிய  தன  
ஏ கைணைய ஏவிப் பரிேசாதித்தி ந்த .
இந்த ஏ கைண தந்திேராபாய  க்கியத் 
வம்  வாய்ந்த ஒன்ெறன  வட ெகாரியா 
ெதரிவித் ள்ள . ேமற்படி ஏ கைண  
அ  ஆ தெமான்ைற ஏந்திச் ெசல் ம் 
வல்லைமையக் ெகாண்ட  என நி ணர்கள் 
ெதரிவிக்கின்றனர்.

ேசாமாலியாவில் குண் த் தாக்குதல்
9 ேபர் உயிரிழப் ; 11 ேபர் ப காயம்
ேசாமாலிய தைலநகர் ெமாகாடி 

ஷ−வில் ேநற்  ன்தினம் ெசவ் 
வாய்க்கிழைம இடம்ெபற்ற தற் 
ெகாைலக் குண் த் தாக்குதலில் 
குைறந்த  9 ேபர் பலியாகி ள்ள 
டன் 11 ேப க்கும் அதிகமாேனார் 
ப காயமைடந் ள்ளனர்.
இந்தத் தாக்குதலில் பலியானவர்க 

ளில் ெபா மக்க ம்  பா காப்  
பைடயின ம் உள்ளடங்குகின்றனர்.
தற்ெகாைலக் குண் தாரிெயா வ 

ரால் இந்தத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக 
ஆரம்ப கட்டத் தகவல்கள் ெதரிவிக்கின்ற 
நிைலயில் இ ெதாடர்பில்  ெபாலிஸார் 
தீவிர விசாரைணகைள  ன்ென த் ள் 
ளனர். உயிரிழந்தவர்களில் 6 பா காப் ப் 
பைடயின ம் 3 ெபா மக்க ம் உள்ள 
டங்குகின்றனர். இந்தத் தாக் கு தலில் 11 ேபர் 
பலி யா கி ள்ள தாக ேவ  சில தக வல்கள் 
கூ  கின்றன. 
தற்ெகாைலக் குண் தாரி ெமாகாடிஷ− 

வி ள்ள பிரதான இரா வத் தளெமான் 
க்கு அ கி ள்ள ேதநீர் கைடைய இலக் 

குைவத் த் தாக்குதல் நடத்தி ள்ளதாக  
பிராந்திய  ெபாலிஸார் ெதரிவிக்கின்றனர்.
தனிெயா  தற்ெகாைலக் குண் தாரிேய 

இந்தத் தாக்குதலில் பங்ேகற்றி ந்ததாக 
கூறப்ப கிற .
ேமற்படி  தாக்குத க்கு ேசாமாலிய கூட் 

டாட்சி அரசாங்கத்ைத கவிழ்க்கப் ேபாராடி 
வ ம் அல் ெகாய்தா டன் ெதாடர்  பட்ட 
அல் ஷபாப்  ஆ தக்கு  உரிைம ேகாரி  
ள்ள . 
இந்நிைலயில் இந்தத் தாக்குத க்கு 

ேசாமாலிய பிரதமர் ெமாஹமட் ஹ−ைஸன் 
ேராபிள் க ம் கண்டனம் ெதரிவித் ள்ளார்.

ரஷ்ய ஜனா தி பதி விளா டிமிர் ட்டின் 
தன  உள்வட்டா ரத்ைதச் ேசர்ந்த வர்க க்கு 
ெகாவிட்-19 ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  
ஏற்பட் ள்ளைம கண்ட றி யப்பட்ட ைத ய
த்  சுயதனி ைமப்ப த்த க்கு உட்ப த்

தப்பட் ள்ள தாக அவ ர  அ  வ லகம் கூ
கி ற .
ட்டின் தன்ைனத் தாேன சுய தனி ைமப்

ப த்த க்கு  உட்ப த்  வ தற்கு ன்னர்  
அவர் அந்நாட் க்கு விஜயம் ெசய்த சிரிய 
ஜனா தி பதி  பஷார் அல் அஸாத் மற் ம் 
விேசட ேதைவ ள்ள வர்க க்கான ஒலிம் 
பிக் ேபாட் டியில் பங்ேகற்ற விைள யாட்  
வீரர்கள் ஆகி ேயா  ட  ன் சந் திப்ைப ேமற்
ெகாண் டி ந்தார்.
இந் நி ைலயில் காெணாளித் ெதாடர்பாடல் 
லம் இடம்ெபற்ற அர சாங்கக் கூட்டத்தில் 

விளா டிமிர் ட்டின் உைர யாற்  ைகயில், 

தான்  ைம யாக  ஆேராக் கி ய மாக  இ ப்
ப தா க ம் தனக்கு ெகாேரானா ெதாற்  ஏற்
பட்ட வில்ைல என ம்  கூறி னார்.
ெகாவிட்-19 ெகாேரானா ைவர ஸ−க்கு 

எதி ராக ரஷ்யாவில் தயா ரிக்கப்பட்ட  ஸ்  
ட்னிக்-வி த ப் சி ம ந்ைத  ைம யாக 
ஏற்றிக் ெகாண் ள்ள  ட்டின்  கடந்த  திங்
கட் கி ழைம கக்க வ ச மின்றி பல்ேவ  
நிகழ்  க ளி ம் பங்ேகற் றி ந்தைம குறிப் பி
டத்தக்க .
அவர் விேசட ேதைவ ள்ள ஒலிம்பிக் 

விைள யாட்  வீரர்க  ட ம் சிரிய ஜனா தி 
ப தி  ட ம் ைககு க்கிக் ெகாண் டி ந் தார்.
இந் நி ைலயில் விளா டிமிர் ட்டின் (68 

வய )  காெணாளித் ெதாடர்பாடல் லம் 
இடம்ெபற்ற  அர சாங்கக்  கூட்டத்தில் உைர 
 யாற்  ைகயில், "இ  ஒ   இயற்ைக யான 
பரி ேசா தைன நட வ டிக்ைக யாக உள்ள .  

நைட  ைறயில் ஸ் ட்னிக்-வி த ப் சி 
ம ந்  எவ்வா   ேவைல ெசய் கி ற  
என்பைதப் பார்ப்ேபாம்" என அவர் கூறி                

னார்.
தற்ே பா  தான் எதி ர் ெகாண் ள்ள சூழ்

நிைல கார ண மாக இந்த வாரம் பிராந் திய  
பா  காப்  ெதாடர்பில் தஜி கிஸ்தானில் 
இடம்ெப ம் கூட்டத்தில் கலந்  
ெகாள்ள ேமற்ெ காள்வதற்காக திட்ட மிட்
டி ந்த  சுற் ப்பய ணத்ைத இரத் ச் ெசய்
ள்ள தாக அவர்  ெதரி வித்தார். 
அந்தக் கூட்டத்தில் ஆப்கா னிஸ்தான்  

ெதாடர்பில் கவனம் ெச த்த எதிர்பார்க்
கப்பட் ள்ள . 
ேமற்படி  கூட்டத்தில் தான் ேநரில் 

கலந்  ெகாள்ளாத ேபா ம் காெணாளித் 
ெதாடர்பாடல் லம் பங்ேகற்க ள்ள தாக 
அவர் ெதரி வித்தார். விளா டிமிர் ட் டினின் 

உள் வட்டா ரத்ைதச் ேசர்ந்த  ெகாேரானா  
ெதாற் க் குள்ளா ன வர்கள் யாவர் என்ற விப 
ரம் அறி யப்ப ட வில்ைல

 ரஷ்யாவில் ெகாேரானா ைவரஸால்  ஒ  
இலட்சத்  94 ஆயி ரத்  249 ேபர் பலி யா ன
டன்  71 இலட்சத்  76 ஆயி ரத்  85 ேபர் 
ெதாற் க் குள்ளா கி ள்ளனர். 

 உல க ளா விய ரீதியில் இந்த ைவரஸால்  
46 இலட்சத்  65 ஆயிரத்  356 ேபர் உயி 
ரிழந் ள்ள டன்  22 ேகாடிேய 67 இலட் 
சத்  77 ஆயிரத்  133  ேபர் ெதாற் க்குள் 
ளாகி ள்ளனர்.  அேதசமயம் ெதாற் க் 
குள்ளானவர்களில் 20 ேகாடிேய 35 இலட் 
சத்  47 ஆயிரத்  924 ேபர் குணமைட ள் 
ளனர்.

ரஷ்ய ஜனா தி பதி ட் டினின் உள்வட்டா ரத்ைத ேசர்ந்த வர்க க்கு ெகாேரானா
சுய த னி ைமப்ப த்த க் குட்ப த்தப்பட்ட ஜனா தி பதி 

ஐ.பி.எல். ெதாடரில் 2 திய 
அணிகள் வர ள்ள சூழலில், 
அதற்கான ஏலம் வி ம் திக தி
க ைள ம், விதி  ைற க ைள ம் 
இந் திய கிரிக்ெகட் சைப அறி வித்
ள்ள . 
இ  அணி க ைள ம் வாங்

கு வ தற்கான ஏலம் எதிர்வ ம் 
ஒக்ே டாபர் 17ஆம் திகதி ெதாடங்
க ள்ள . அதா வ  இந்தாண்  
ஐ.பி.எல். ெதாடர் டி வ ைடந்த 
அ த்த 2 நாட்களில் இந்த ஏலம் 
திட்ட மி டப்பட் ள்ள . 

இந்த ஏலத்தில் கலந் 
ெகாள்ள வி ம் ேவார் தலில் 
ஐ.டி.டி. ( Invitation to tender) 
எனப்ப ம் ைழ ச் சீட்ைட 
வ ம் ஒக்ே டாபர் 5ஆம் திக
திக்குள் வாங்க ேவண் ம். 
இதைன வாங் கு வ தற்கு 

இந் திய பாய் மதி ப்பில் 
.10,00,000 பணம் ெச த்த 

ேவண் ம். எக்கா ர ணத்ைத 
ெகாண் ம் இந்த ெதாைக 
தி ப்பித்தரப்படமாட்டா  என 
இந் திய கிரிக்கட் சைப கூறி ள்

ள . இதைன வாங் கு வ தற்கும் 
சில தகு திகள் ேகாரப்ப  கின்றன. 
அதா வ  ஆண் க்கு இந் திய 
பாய் மதிப்பில் .3000 ேகாடி 

வைர வ  மானம் ஈட் ம் நி
வ னங்கள் மட் ேம ஐ.பி.எல். 
அணிைய வாங்க தகு தி யா னைவ. 
அவர்கள் மட் ேம ைழ ச்
சீட்ைட ெபற டி ம். ேம ம் 
திய அணி கைள வாங்
கு வ தற்கு ஏலத்தின் 
ஆரம்பத் 
ெதாைக
யாக 

.2000 
ேகாடி 
நிர்ண யிக்
கப்பட்  
ள்ள . 

இ  ப க்கு–20 உலகக் கிண்ணத்
ெதாடரில் பங்ேகற்கும் இலங்ைக 
அணியின் ஆேலா ச க ராக இலங்ைக 
அணியின் ன்னாள் தைல வ ரான 
மேஹல ஜய வர்த்த னைவ நிய மிப் 
 பதில் கிரிக்ெகட் அதி கா ரிகள் கவனம்
ெச த்தி வ  வ தாகத் ெதரி விக்கப்

ப  கின்ற .
மேஹல ஜய வர்த்த னவின் 

ஒத்  ைழப்ைபப் ெப  வ தற்கான 
சாத்தி யக் கூ கள் குறித்  விசா ரிக்
கு மா  கிரிக்ெகட் நி  வ னத்தின் 
தைல வர்கள் கிரிக்ெகட் கமிட்
டிக்கு ேகாரிக்ைக வி த் ள்ள தாக 

அறி யக் கி ைடக் கின்ற . மேஹல 
ஜய வர்த்தன தற்ே பா  ம்ைப 
இந் தியன்ஸ் அணியின் தைலைம 
பயிற் சி யா ள ராக உள்ளார் மற் ம் 
அவ ர  பயிற் சியின் கீழ் ம்ைப 
இந் தியன்ஸ் ன்  ைற ஐ.பி.
எல். சம் பியன் பட்டம் ெவன்ற .
மேஹல ஜய வர்த்தன லீக் கிரிக்

ெகட்டில் மிக ம் ெவற் றி க ர மான 
பயிற் சி யா ளர்களில் ஒ  வ ராக க
தப்ப  கிறார்.
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ெதன்னா பி ரிக்க அணி இலங்
ைகயில் சுற் ப்ப யணம் ேமற்
ெகாண்  3 ஒ நாள் மற் ம் 3 இ
ப க்கு– 20 ேபாட் டிகள் ெகாண்ட 
ெதாடரில் விைள யாடி வ  கி ற . 
தலில் நைட ெபற்ற ஒ நாள் 

ேபாட்டி ெதாடரில் இலங்ைக 2–1 
என ெவன்  ெதாடைரக் ைகப்பற்

றி ய .
இ  அணி க க் கி ைட யி லான 

இ  ப க்கு– 20 ெதாடரின் 2 ேபாட்
டி களில் ெதன்னா பி ரிக்க ெவன்  
ன் னிைல ெபற் றி ந்த .
இந் நி ைலயில் இலங்ைக– ெதன்

னா பி ரிக்க அணி க க் கி ைட யி லான 
3ஆவ  இ  ப க்கு–20 ேபாட்டி 

நைட ெபற்ற . இதில் நாணயச் 
சுழற் சியில் ெவன்ற இலங்ைக 
அணி தலில் ப்பாட்டத்ைத 
ேதர்  ெசய்த .  

 அதன்படி, தலில் கள மி றங்
கிய இலங்ைக அணி நிர்ண யிக்கப்
பட்ட 20 ஓவர்களில் 8 விக்ெகட் க்
கைள இழந்  120 ஓட்டங்கைளப் 

ெபற்ற . அதி க பட்ச மாக குசல் 
ஜனித் ெபேர ரா 39 ஓட்டங்கைளப் 
ெபற் க்ெகாண்டார்.  ெதன்னா பி
ரிக்க அணி சார்பில் ரபடா, பர்ச்சுன் 
தலா 2 விக்ெகட் க்கைள வீழ்த்

தினர்.
இைத ய த் , 121 ஓட்டங்கள் 

ெபற்றால் ெவற்றி என்ற இலக்
குடன் ெதன்னா பி ரிக்க அணி 
கள மி றங் கி ய . ெதாடக்க ஆட்டக்

கா ரர்கள் ெஹன்ரிக்ஸ், டி ெகாக் 
ெபா ப் டன் ஆடினர். இ  வ ம் 
அைரச் சத ம டித்  அசத் தினர். இ
தியில், ெதன்னா பி ரிக்க அணி 14.4 
ஓவர்களில் விக்ெகட் இழப் பின்றி 
121 ஓட்டங்கைளப் ெபற்  அபார 
ெவற்றி ெபற்ற . டி ெகாக் 59 ஓட்
டங்க  ட ம், ெஹன்ரிக்ஸ் 56 ஓட்
டங்க  ட ம் ஆட்டமிழக்காமல் 
களத்தில் நின்றனர்.
இந்த ெவற்றியின் லம் 

ெதன்னாபிரிக்க அணி 3
– 0 என ெதாடைர ைமயாக 
ைகப்பற்றிய .

 ெத.ஆ.ίЖΜ எ ரான இΪபΤЖΜ–20  ெதாடைர
 Ψήைமயாக இழОதΤ இலЗ ைக

உலகЖ źМணН Фகான ஆ ேலாசகராகஉலகЖ źМணН Фகான ஆ ேலாசகராக
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வட ெகாரியா திதாக இ  ஏ கைணகைள 
ஏவிப் பரிேசாதைன; ஜப்பான் க ம் கண்டனம்
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Former state minister Ajith Nivard 
Cabraal receives blessings in a Buddhist 
ceremony prior to assuming duties as 
the 16th Governor of the Central Bank of 
Sri Lanka on Wednesday (15). Returning 

to the office he occupied from 2006 
to 2016, the new Governor vowed to 
steer the country’s economy towards 
continued stability, saying the central 
bank’s first and urgent priority under his 

watch will be to provide clarity with regard 
to the movement of Sri Lanka’s macro-
economic fundamentals in the desired 
path and thereby ensure stability in the 
financial sector

Schools set to reopen in early October

Quarantine curfew likely to be lifted

Justice Minister and ACJU discuss 
proposed MMDA amendments

In brief
COLOMBO - Sri Lanka's prisons min-
ister stepped down Wednesday (15) over 
allegations he tried to force a confession 
from a Tamil inmate at gunpoint, and 
drunkenly threatened to execute others.

Lohan Ratwatte's resignation letter 
did not confirm or deny the allegations, 
but he said: "I resign as I do not want 
to cause embarrassment to the govern-
ment in view of the media reports."

The controversy raged as the UN Hu-
man Rights Council (UNHRC) in Gene-
va urged Sri Lanka to either prosecute 
or release 78 Tamils incarcerated for 
decades without being charged - some 
of whom were involved in the incidents. 

"He took eight inmates out of their 
cell and made them kneel before him," 
reported pro-government outlet Derana 
TV. "He then placed his pistol on (an in-
mate's) head thrice and threatened him 
saying: 'It is we who decide if you walk 
free.'" Tamil political parties said the 

minister wanted the inmates to confess 
to links with Tamil Tiger rebels, who 
fought a long separatist war that ended 
in May 2009 with a fierce military on-
slaught.

Ratwatte allegedly made the threats at 
Anurdhapura prison, north of Colombo, 
on Sunday (12).

Derana TV said he had entered the 
main Welikada prison in the capital a 
week earlier and verbally abused guards.

Pro-government media networks said 
the junior minister was drunk during 
the visits.

President Gotabaya Rajapaksa's office 
said Ratwatte resigned "acknowledging 
his responsibility for the incidents that 
took place at the Welikada and Anurad-
hapura Prison premises".

A spokesman said Ratwatte would re-
main state minister for gem- and jewel-
lery-related industries. The main party 
for Sri Lanka's Tamil minority, the Ta-

mil National Alliance (TNA), called on 
the government to "have him arrested 
and charged after an immediate inquiry 
for allegedly threatening to kill prison-
ers".

Opposition Tamil legislator Gajen 
Ponnambalam said: "That a minister 
can behave in this manner when the 
UNHRC's gaze is on Sri Lanka only 
shows how unperturbed the State is 
with regards to the UNHRC."

The Centre for Policy Alternatives, 
a local think tank, said the incidents 
showed the disregard for the rule of law 
in the majority-Sinhalese nation.

Most of the 78 Tamil detainees were 
first held at the height of the civil war.

Sri Lanka has refused to cooperate 
with any international effort to probe 
allegations that troops killed at least 
40,000 Tamil civilians in the final stag-
es of the ethnic conflict.

- Agence France-Presse

COLOMBO - Sri Lanka’s new central 
bank governor said he will soon unveil a 
roadmap to ensure economic and finan-
cial stability as the nation faces depleted 
foreign exchange reserves and looming 
debt payments. 

“The central nank’s first and urgent 
priority under my watch, will be to pro-
vide clarity with regard to the move-
ment of Sri Lanka’s macro-economic 
fundamentals,” Ajith Nivard Cabraal, 
the Central Bank of Sri Lanka’s newly 
appointed governor, said in a state-
ment after taking charge Wednesday 
(15). “A policy package in the form of a 
short-term road map” will be soon an-
nounced, he said.

Sri Lanka’s foreign exchange reserves 
have declined as measures to contain 
the COVID-19 pandemic hurt economic 
activity, including tourism that has ac-
counted for about a fifth of the island 
nation’s gross domestic product. 

Authorities have so far resorted to 
emergency measures such as capital 
controls, import curbs, an interest rate 

hike and a drive against hoarding of 
food stocks after forex reserves dropped 
below the minimum desired three-
months of import cover. 

“The government, bankers, import-
ers, exporters, lenders, borrowers, in-
vestors, developers, service providers, 
industrial businesses, exchange houses, 
retailers, wholesalers and most impor-
tantly, the people of Sri Lanka must 
experience economic stability,” Cabraal 
said in the statement. “It is then that un-
due fears are allayed.”

The nation’s dollar bonds fell for a 
second day, with the yield on the March 
2030 notes up 42 basis points to 15.7%, 
according to data compiled by Bloomb-
erg.

Sri Lanka’s foreign exchange reserves 
fell below $4 billion after it used part 
of the pile to repay $1 billion of debt in 
July. Authorities have maintained that 
they have made arrangements to service 
another $1.5 billion of foreign bond pay-
ments due next year.

-Bloomberg

COLOMBO – Sri Lanka has not made 
an official decision to tax persons earn-
ing wages above Rs 100,000, a senior 
minister said, after Parliament passed a 
law to legalize unpaid taxes at a 1% fee.

Trade Minister Bandula 
Gunewardene had earlier this week 
proposed a 5% tax on persons earning 
over 100,000 rupees a month.

“That is private proposal of the Min-
ister Bandula,” Information Minister 
Dulles Alahapperuma said. “It has not 
been discussed in Cabinet.”

The tax proposal came as Parliament 
passed an amnesty for those who had 

undeclared wealth including from un-
paid tax.

Opposition legislators objected to 
giving an amnesty to value-added tax 
defaulters.

Value-added tax is not paid by busi-
nesses on income or revenue earned, it 
is charged on top of revenue from cus-
tomers as an agent of the state.

Sri Lanka’s state finances had been 
hit by a value-added tax cut in Decem-
ber 2019 amid a coronavirus crisis, trig-
gering money printing and currency 
crisis.

-economynext.com

COLOMBO - The Ministry of Edu-
cation has been tasked with taking a 
policy decision on reopening schools in 
early or mid October, Health Minister 
Keheliya Rambukwella said on Wednes-
day (13), adding that appropriate health 
guidelines will be drafted by the Minis-

try of Health to facilitate the reopening. 
Rambukewella, who held discussions 
with health and education ministry of-
ficials said 5000 schools with less than 
200 students will be reopened first, with 
the exact date of reopening to be decid-
ed by the Ministry of Education.

Army Commander General Shavendra 
has said the ongoing quarantine curfew 
is likely to be lifted next week, albeit 
with some restrictions based on how 
the COVID-19 situation pans out  with 
regard to Covid-fatalities and infec-

tions. President Gotabaya Rajapaksa 
had reportedly instructed the National 
Covid Task Force to formulate the re-
strictions that need to be imposed in 
the event the country is reopened next 
week.

Justice Minister Ali Sabry held a vir-
tual discussion on the proposed amend-
ments to the Muslim Marriage and 
Divorce Act (MMDA), with members 
of the All Ceylon Jamiyyathul Ulama 
(ACJU), the apex religious body of Is-
lamic theologians that provides reli-
gious and community leadership to the 
Sri Lankan Muslim Community. The 
Cabinet of Ministers in July this year, 
approved a proposal by the Minister of 

Justice to amend the Civil Procedure 
Code bring Muslim marriage proce-
dures under the Marriage Registra-
tion Ordinance, thereby amending the 
MMDA. The move has developed into 
a contentious issue with Muslim activ-
ists and women’s rights organizations 
welcoming the proposed reforms and 
sections of the community voicing their 
opposition to it.

-ENCL

COLOMBO - The United Nations (UN) 
office in Sri Lanka on Wednesday (15) 
condemned the ill-treatment of prison-
ers in the country, while London-based 
Amnesty International called for a 
prompt, impartial and effective inquiry 
and the minister concerned be held to 
account for his actions.

Hanaa Singer-Hamdy, Nations Resi-
dent Coordinator in Sri Lanka, in a Twit-
ter message, without directly referring to 
the incident  said “In our work on prison 
reform and drug rehabilitation @UN-
SriLanka works to strengthen capaci-
ties to uphold the rights of all those in 

custody & condemns any ill-treatment of 
#prisoners,” she tweeted. 

However, Yamini Mishra, Amnesty In-
ternational’s Asia-Pacific Director said, 
the “dumbfounding reports go to show 
that our ongoing concerns regarding Sri 
Lanka’s treatment of prisoners, espe-
cially the authorities’ torture and other 
inhumane and degrading treatment of 
PTA detainees are all too valid. They also 
demonstrate the level of impunity for 
criminal behaviour that is indulged at 
the highest levels of government. There 
must be a prompt, impartial and effec-
tive inquiry and the minister must be 

held to account for his actions.”  Mean-
while, Opposition Leader, MP Sajith 
Premadasa, vehemently condemning 
the disgraceful and illegal behaviour of 
a government minister said the disgust-
ing and unlawful act amply exemplifies 
the anarchical situation that exists in the 
country. 

The Tamil National Alliance called 
on the government to immediately re-
move the State Minster for Prison Man-
agement and have him arrested and 
charged after an immediate inquiry into 
the incident.

-ENCL

COLOMBO – Sri Lankan author Anuk 
Arudpragasam’s novel A Passage North 
has been shortlisted for the 2021 Booker 
Prize, international media reported. He 
is among six novelists whose books have 
been shortlisted for the prestigious liter-
ary prize. The winner is to be announced 
in London on November 3.

The Booker Prize is open to works of 
fiction by writers of any nationality, writ-
ten in English and published in the UK 
or Ireland between October 1, 2020 and 
September 30, 2021.  The winner will re-
ceive a £50,000 ($69,000, 59,000 euros) 
prize and a huge boost in their profile. 
Last year’s winner Douglas Stuart saw 
sales for his debut novel Shuggie Bain 
increase by 1,900% in the week after the 

announcement of his Booker victory.
Arudpragasam earlier won the DSC 

Prize for South Asian Literature, and was 
shortlisted for the Dylan Thomas Prize 
and the German Internationaler Litera-
turpreis for his debut novel The Story of 
a Brief Marriage. 

A Passage North, a novel that confronts 
life in the aftermath of devastation  be-
gins with Krishan learning of the death 
of Rani, his ailing grandmother’s former 
caretaker, and ends, two days later, with 
him watching Rani’s body burn on her 
funeral pyre. The intensely introspec-
tive pages in between recount Krishan’s 
thoughts and memories as he journeys 
from his home in Colombo, Sri Lanka, to 
Rani’s village in the northeast part of the 

country, once controlled by the Tamil Ti-
gers and still reeling from a decades-long 
civil war.

Rani, who died suddenly and possibly 
by suicide, was “irretrievably trauma-
tized” by the loss of both of her sons — the 
first lost his life fighting for the Tigers, 
and the second, only 12 years old, was 
killed by shrapnel on the penultimate day 
of the war. Krishan, like Arudpragasam, 
sees it as his duty to fathom her unfath-
omable anguish. In this novel, to listen 
and to notice are moral acts.

 “We felt that he was taking on with 
great seriousness this question of, how 
can you grasp the present, while also try-
ing to make sense of the past?” the BBC 
quoted Horatia Harrod, one of the judges 

of the competitions, as saying. A Pas-
sage North is the most challenging book 
and some readers may find it frustrating, 
the BBC said. “It is written in long para-
graphs, with lengthy sentences and not 
much dialogue. It is more of a philosophi-
cal meditation on memory and trauma 
than a page turner perhaps.”

Arudpragasam writes in both English 
and Tamil and reportedly splits his time 
between Sri Lanka and India. 

Along with A Passage North, the  nov-
els shortlisted from 158 works  include, 
South African playwright and novelist 
Damon Galgut’s The Promise, which fol-
lows a white family as it falls apart in 
post-apartheid Pretoria;  British-Somali 
novelist Nadifa Mohamed’s The Fortune 

Men, which  tells the story of Mahmood 
Mattan, a Somali former merchant sea-
man who was hanged after being wrong-
fully convicted of the murder of a wom-
an in Wales in 1952;  US writer Patricia 
Lockwood’s debut novel No One is Talk-
ing About This, in which real-life tragedy 
comes face-to-face with what Booker or-
ganizers called the “absurdities” of social 
media; Richard Powers’ Bewilderment,  
his 13th novel  in which an astrobiologist 
escapes to fantastical worlds as he at-
tempts to deal with his troubled son; and 
Maggie Shipstead’s  Great Circle, which 
takes readers through the interwoven 
journeys of two women: a 20th-century 
aviator and a 21st century Hollywood star.

-eonomynext.com/ENCL

Central Bank preparing 
economic stability roadmap 
says new governor

Govt. denies 5% tax on wage 
earner tax after 1% tax on 
undeclared funds

Sri Lankan novelist Anuk Arudpragasam in 2021 Booker Prize shortlist

UN condemns ill-treatment of prisoners; 
AI demands impartial inquiry

Sri Lanka prison minister 
quits after gun-toting claims
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REALITY CHECKREALITY CHECK

By Hannah Beech

In Myanmar’s jungles, a struggling resistance

Cold, frightened and armed
The Myanmar soldiers attacked the vil-
lage of Yay Shin, deep in the furrows of 
the Himalayan foothills, just after dusk, 
descending with flamethrowers and 
heavy weaponry.

Clutching ageing AK-47s smuggled 
from India and Thailand, members of a 
self-proclaimed People’s Defence Force 
returned fire so the rest of the villagers 
could scramble into the hills, several 
residents said by phone.

Eight bodies of villagers were later 
found, along with those of eight soldiers 
who were killed in battle. By the time 
the 77th and 99th battalions left Yay 
Shin this month, little of the village in 
northwestern Myanmar remained, just 
smouldering ruins of a hamlet that had 
dared to take up arms against the mili-
tary’s February coup.

Seven months after ousting Myan-
mar’s elected government, the country’s 
fearsome army, known as the Tatmad-
aw, is ramping up attacks on a largely 
improvised armed resistance and on the 
villages where its members live. It is a 
pattern of slaughter that the Tatmadaw 
has inflicted for decades on various eth-
nic minorities, such as the Rohingya, 
whose forcible expulsion from the coun-
try the United States considers to be eth-
nic cleansing.

Now, the Myanmar army is targeting 
a much broader segment of society, and 
its brutal campaign has galvanized a 
more robust resistance, even if civilians 
are again caught in the crossfire. Nearly 
everyone who lived in Yay Shin is now 
camped out in a forest valley rife with 
poisonous snakes, malaria and dengue, 
children whimpering from hunger and 
the damp cold. Residents of dozens 
of other villages in the Kalay region, a 
stronghold of opposition to the military, 
have also fled to the jungle, according to 
members of the People’s Defence Force.

“We have already given our lives for 
the country,” Ko Zaw Win Shein, a com-
pany commander for the rebels, said 
by phone from a jungle hideout, as the 
thrum of army helicopters reverberated 
overhead. 

A former employee of a telecom com-
pany, Zaw Win Shein needed nearly 10 
minutes to compose himself before his 
ragged sobs subsided to a frightened 
whisper.

“We are more afraid of the soldiers 
than the snakes,” he said.

Last week, a few days after the Yay 
Shin raid, the National Unity Govern-
ment — a shadow government set up by 
opposition politicians — redoubled its 
call for an armed insurrection, announc-
ing that ‘D-Day’ had arrived. Duwa 

Lashi La, its acting president, said in a 
video disseminated on social media that 
it was time for “a nationwide uprising in 
every village, town and city, in the entire 
country at the same time.”

The video seemed to galvanize a 
populace that is largely united against 
the military regime, which has gunned 
down more than 1,000 protesters and 
bystanders since the coup. Local militias 
issued renewed battle cries, while civil-
ians across Myanmar expressed enthu-
siastic support on social media.

Maj. Gen. Zaw Min Tun, the junta’s 
spokesperson, dismissed the call to 
arms as “an empty statement.” But the 
Tatmadaw quickly escalated its raids on 
villages like Yay Shin, targeting dozens 
of them as it looked for members of the 
People’s Defense Force, residents said.

Last Thursday (9), the Tatmadaw de-
scended on Myin Thar village, about 25 
miles from Yay Shin, and rounded up 
males who had stayed to guard the com-
munity, armed with homemade hunting 
rifles. At least 17 of them, mostly boys, 
were killed with single shots to the head, 
said Ko Htay Win, a Myin Thar resident 

who escaped to the forest. “I am proud 
that he died defending the village,” said 
Ma Nyo Nyo Lwin, mother of Ko Htet 
Naing Oo, 18, who was among those 
killed.

The National Unity Government has 
said that it had no choice but to urge an 
armed rebellion. Operating from hiding, 
the shadow authority has not convinced 
a single country to recognize it as legiti-
mate, and hopes are not high that much 
will change when the UN General As-
sembly convenes this week.

The United States and Britain have 
urged all parties in Myanmar to refrain 
from violence, as has a panel of interna-
tional experts.

“Violence is the cause of the suffer-
ing of the people of Myanmar; it is not 
the solution,” said Chris Sidoti, a former 
Australian human rights commissioner 
who is on the panel. “We empathize with 
the National Unity Government, but we 
fear for what will happen as a result of 
this decision,” he added, referring to the 
call to arms.

Pockets of armed rebellion have pro-
liferated across Myanmar for months, 

from the rural Buddhist heartland and 
the border regions dominated by ethnic 
minorities to the cities, where the return 
of military rule, after a decade of eco-
nomic and political reforms, has angered 
a young generation that had grown used 
to interacting with the outside world.

Thousands of civilians, some of them 
young city dwellers more familiar with 
video games than real warfare, have 
received secret military training. Along 
with ethnic rebels who have fought the 
Tatmadaw for decades, they have helped 
to fill the ranks of the People’s Defence 
Force.

The shadow government said that the 
People’s Defence Force killed more than 
1,320 soldiers in July and August. The 
statement was impossible to confirm, 
in part because the Tatmadaw does not 
release its own casualty numbers, lest 
morale in its ranks, already low, sink 
further.

After the “D-Day” proclamation last 
week, the resistance sabotaged more 
than 65 telecommunications towers 
owned by Mytel, a military-linked com-
pany, said Ko Kyawt Phay, a spokesper-

son for the People’s Defense Force in the 
central city of Pakokku. On Thursday, 
an army convoy in Yangon, the country’s 
largest city, was attacked with grenades, 
a strike that many believe was also car-
ried out by the People’s Defence Force. 
In recent weeks, shadowy killings of lo-
cal government officials and suspected 
informers have also unsettled people 
loyal to the military.

Much of the fiercest resistance is hap-
pening in the remote regions where Tat-
madaw artillery fire has driven whole 
villages into the forest. Grainy pictures 
shot on cheap cellphones show dazed 
families from Yay Shin squatting on the 
forest floor with a few possessions scat-
tered around them, like a cooking pot 
and a bedroll sodden with rain.

“Now, I only hear the sound of bombs 
and gunshots,” said U Zaw Tint, a car-
penter from Yay Shin. “Those sounds are 
stuck in my head.”

Ma Radi Ohm, a university lecturer, 
is part of a civil disobedience move-
ment that has deprived the military gov-
ernment of hundreds of thousands of 
educated workers for seven months, in 
hopes that administrative paralysis will 
break the junta. So far, the military has 
only hardened its crackdown.

This month, Radi Ohm, protected by 
members of the People’s Defence Force, 
slipped into the forest to give basic med-
ical care to the residents of Yay Shin and 
other Kalay villages. At least 15 women 
from Yay Shin are pregnant, and one 
has miscarried because of the stress, she 
said. Lacking shelter, many people sleep 
under trees, leaving them prey to mos-
quitoes.

Children have fallen sick with what 
Radi Ohm believes is dengue, although 
she cannot carry out tests. Equally wor-
risome, she said, at least 1,000 of an 
estimated 7,000 people in various jun-
gle encampments in Kalay are showing 
symptoms of COVID-19, such as a loss 
of taste and low oxygen levels. Myanmar 
has been devastated by the delta variant, 
and the military is denying care to those 
thought to support the resistance.

The distance between forest camps is 
at least 10 miles. Radi Ohm treks by foot, 
through swollen streams and on trails 
made slippery by rain. When Tatmadaw 
helicopters or drones swoop over the 
canopy, the villagers dive under boul-
ders or big trees, witnesses said. Military 
airstrikes have killed dozens.

“I just hope that I can help some peo-
ple from dying of disease and miscar-
riage,” Radi Ohm said. “It’s heartbreak-
ing.”

-New York Times

By Maria Abi Habib and Anatoly Kurmanaev

Haiti prosecutor says evidence links prime minister to president’s killing
PORT-AU-PRINCE — Haiti’s chief pros-
ecutor said on Tuesday (14) that there was 
evidence linking the acting prime minister 
to the assassination of President Jovenel 
Moïse, and prohibited him from leaving 
the country until he answers questions 
about it.

Last week, the prosecutor issued a po-
lice summons for the prime minister, Ar-
iel Henry, requesting that he testify about 
contact he had with one of the chief sus-
pects in the killing. Phone records show 
that Henry spoke with the suspect — Jo-
seph Badio, a former intelligence official 
— in the hours after Moïse was killed in 
July in his home in Port-au-Prince, the 
capital.

Henry, who swiftly removed the pros-
ecutor from his post, is by far the most 
prominent figure to be swept up in a mur-
der investigation that has resulted in the 
arrest of more than 40 people but has shed 
little light onto who ordered and paid for 
the president’s killing — and why.

The detained include Moïse’s secu-
rity officers, businessmen, three Haitian 
Americans and 18 Colombian mercenaries 
accused of leading the assault on Moïse’s 
residence. And the police have issued at 
least a dozen more arrest warrants, in-
cluding one for Badio, whom Haitian au-
thorities accuse of arming and directing 
the Colombian mercenaries on the night 
of the attack.

But as leads grow cold and key suspects 
vanish, the investigation appears to be 
descending into a political power strug-
gle. Competing factions of the country’s 
elite are using Moïse’s death to attack op-
ponents, leading many Haitians to fear 

that they will never see justice done for a 
crime that has left the nation adrift. “They 
are fighting for power, and Ariel’s enemies 
are using the judicial system against him,” 
said Pierre Espérance, a Haitian human 
rights activist who is independently inves-
tigating Moïse’s killing. “What happened 
in the country today is something we have 
never seen before.”

The prime minister’s office called the 
travel ban illegal and “political theatre”, 
and said it had not been directly informed 
about the move by the prosecutor, Bed-
Ford Claude. Calls for comment to Henry’s 
cellphone were not immediately answered.

Whether the prosecutor, Claude, has the 
authority to lead the investigation and to 
demand Henry’s questioning or charge 
him in the assassination is doubtful. On 
Monday (13), Henry dismissed Claude 
from office, according to the prime min-
ister’s office. And, in any case, the pros-
ecutor no longer has authority over the 
investigation, which is now in the hands 
of a judge.

Haitian law forbids judicial officials to 
prosecute senior civil servants without the 
authorization of the country’s leader — 
who at the moment is Henry.

In the midst of Tuesday’s tumult, the 
chief of the senate, Joseph Lambert, made 
a play to become Haiti’s next president. 
Lambert, who tried to claim the presiden-
cy in the days after Moïse’s assassination, 
attempted once more to claim the nation’s 
top post on Tuesday evening.

The senator’s office called local media to 
Parliament to live broadcast his swearing-
in, but before he could do so, a gunfight 
broke out, preventing Lambert from en-

tering the building, according to Western 
diplomats and Haitian officials. Once the 
international community, led by the US 
government, became aware of Lambert’s 
plans, they presented a united front and 
warned the senator against taking over 
the presidency without broader national 
consent, according to a diplomat in Port-
au-Prince.

The move against Henry came a day 
after Moïse’s widow, Martine Moïse, was 
called by the judge in charge of the case to 
appear for questioning on Sept. 20. Mar-
tine Moïse was in the bedroom with her 
husband when he was killed, and was also 
seriously injured in the attack. She has 
since announced her candidacy in coming 
presidential elections.

Since the assassination, Haiti has been 
struck by two natural disasters — an 
earthquake and a heavy storm. The first 
killed nearly 2,000 people, and the second 
caused landslides and flooding, further 
displacing the population and delaying the 
country’s recovery. Together, they added 
to the overlapping political crises that are 
burdening Haiti.

Henry, a neurosurgeon who was named 
prime minister by Moïse just days before 
the killing, has struggled to assert his au-
thority over the country since being sworn 
into office in July. In previous remarks, 
Henry has denied any connection to the 
assassination and said that the master-
minds of the plot remained at large.

The police are investigating a complex 
plot that they say stretches across several 
countries and revolves around a little-
known doctor and pastor, Christian Em-
manuel Sanon, who was born in Haiti and 

lives in Florida. Officials say he conspired 
to kill the president and seize power. But 
none of the detained suspects appear to 
have had the means to finance the plot — 
or the ability to take power after the presi-
dent’s death.

The investigation, which has been mired 
in irregularities and tampering since it 
began, has provided Haitians with few 
answers and has undermined what little 
trust many had in the country’s corrupt 
and dysfunctional legal system.

Several judicial officials who collected 
initial evidence in the case have gone into 
hiding after saying they received death 
threats. One court clerk involved in the in-
vestigation died in unclear circumstances 
and the original judge assigned to the case 
recused himself, citing personal reasons.

Some of the detained Colombian sol-
diers have claimed their confessions were 
extracted under torture, and investigators 
from the United States and Colombia who 
arrived in Haiti to assist with the case said 
they were sidelined by Haitian authorities.

The combination of these setbacks have 
paralyzed the investigation, legal experts 
in Haiti said, and left it open to manipu-
lation by politicians seeking to gain from 
Moïse’s killing.

Since the assassination, a political 
rift between Moïse and his predecessor, 
Michel Martelly, which began in the later 
years of Moïse’s presidency, has contin-
ued to fester and to threaten the country’s 
fragile political balance.

Haiti’s Cabinet is now split between al-
lies of Moïse and those of Martelly, who 
is the expected front-runner in the next 
presidential election. The two men were 

once allies. Martelly tapped Moïse to suc-
ceed him as president in 2015, plucking 
him from political obscurity. But officials 
close to Moïse said the relationship had 
grown increasingly tense, with Martelly 
angry at Moïse for not openly endorsing 
him for the next elections.

In the weeks before the president’s 
death, Martelly pressured Moïse to shake 
up his Cabinet, appointing new ministers 
and Henry as prime minister, according 
to an international diplomat and officials 
close to the deceased president.

But Moïse insisted on keeping several 
officials in key positions, including the 
justice and finance ministers and the state 
prosecutor. They are now trying to push 
forward the murder investigation, said 
government officials who were close to 
Moïse.

Martelly’s spokesperson did not imme-
diately respond to requests for comment.

Amid the political disarray and violence 
in the country, the national elections that 
were planned for this year are likely to be 
delayed until next year, diplomats said.

The chaotic nature of the investigation 
has also deepened the disillusionment of 
many Haitians who were already strug-
gling to make ends meet and left them dis-
traught about the future of their country.

“It’s very difficult to find justice in Hai-
ti,” said Raphael Jean Gilles, a street ven-
dor, before listing off the names of senior 
Haitian politicians who were assassinated, 
their deaths unsolved decades later. “The 
people who killed Moïse are those that still 
hold power. It will continue like this, noth-
ing will change.”

-New York Times

Yay Shin villagers hiding in the jungle after fleeing an attack by Myanmar soldiers in the northwestern region of Kalay, Sept. 6, 2021. The 
army has escalated attacks on militias that oppose its rule, driving thousands of people into the hills. A shadow government has called for a 
nationwide uprising

–Handout Via THE NEW YORK TIMES
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KABUL - Afghanistan's central bank said Wednesday (15) 
that the Taliban had seized more than $12 million in cash 
and gold from the homes of former government officials, as it 
called for all transactions to be made in local currency.

A foreign exchange crunch in the aid-dependent coun-
try threatens the Taliban's rule one month after they seized 
power.

Most government employees have yet to return to work 
-- and in many cases salaries had already not been paid for 
months -- leaving millions scrambling to make ends meet.

Even those with money in the bank are struggling, as 
branches limit withdrawals to the equivalent of $200 a week 
-- with customers having to queue for hours.

And while remittances have resumed from abroad, cus-
tomers awaiting funds at international chains such as West-
ern Union and MoneyGram complained Wednesday that 
branches they visited had run out of cash.

"All Afghans in the government and non-governmental or-
ganisations are asked to use afghani in their contracts and 
economic transactions," the central bank said in a statement 
Wednesday.

The bank later issued another statement saying Taliban 
fighters had handed over $12.3 million in cash and gold 
seized from the homes of officials from the former govern-
ment -- a large part discovered at the home of former vice 
president Amrullah Saleh.

"The money recovered came from high-ranking officials... 
and a number of national security agencies who kept cash 
and gold in their homes," the statement said.

"It is, however, still not known for what purpose they were 
kept."

Abdul Rahim, a demobbed soldier in the former Afghan 
army, travelled nearly 1,000 kilometres (600 miles) from 
Faryab to the capital to try and collect his backpay.

"The branches of the banks are closed in the provinces," 
he told AFP Wednesday, "and in Kabul thousands of people 
queue to get their money out.

"I have been going to the bank for the past three days but in 
vain. Today I arrived at around 10am and there were already 
about 2,000 people waiting."

The Taliban on Tuesday thanked the world after a donor 
conference in Geneva pledged $1.2 billion in aid for Afghani-
stan, but the country's needs are immediate.

Donor nations, however, want conditions attached to 
their contributions and are loath to support a regime with as 
bloody a reputation as the Taliban.

The hardline Islamists have promised a milder form of rule 
compared to their first stint in power from 1996 to 2001, but 
have moved swiftly to crush dissent -- including firing in the 
air to disperse recent protests by women calling for the right 
to work.

Still, UN chief Antonio Guterres said this week he believed 
aid could be used as leverage with the Islamist hardliners to 
exact improvements on human rights.

"It is very important to engage with the Taliban at the pre-
sent moment," he said.

One month into their second rule, some Afghans are con-
ceding there have been some improvements in their lives -- 
not least security in the capital, which for years was plagued 
by deadly suicide bomb attacks and targeted assassinations 
blamed largely on the Taliban.

"Currently the situation of the country is good, there is no 
war," said Mohammad Ashraf.

Laalagha, a street vendor, said he was no longer being 
shaken down by corrupt police officers -- although he had 
turned to selling fruit as no-one could afford to buy flowers.

"I am really satisfied with my new job. In the past the situ-
ation was like this... a policeman would come and puncture 
the stall's tyre and he would beat you.

"But now no one is disturbing or creating problems."
The Taliban named an interim government last week and 

acting ministers have been holding press conferences spell-
ing out policies that range from how women should dress at 
university to what sports can be played.

But they have been light on details of how the country will 
be run and when they will get the civil service functioning 
again.   

- AFP

$12m seized from 
ex-officials as cash 
crunch hits Afghanistan

North Korea fires 2 
ballistic missiles as rivalry 
with the South mounts 

EU announces defence 
summit, more aid after 
Afghan collapse

Myanmar anti-coup protesters attack more cell towers

Russia blocks extension of UN mission to 
Libya: diplomatic sources

EU to propose law on violence against women

BEIRUT - More than 140 human rights groups, 
survivors and relatives of victims of the Lebanon 
port blast called Wednesday (15) for a UN-backed 
international, independent and impartial probe 
into the disaster.

The explosion of hundreds of tonnes of ammo-
nium nitrate fertiliser on the Beirut dockside on 
August 4 last year killed at least 214 people, injured 
thousands and ravaged entire neighbourhoods.

It emerged later that officials had known that the 
highly volatile substance had been left to linger un-
safely at the port for years, in a warehouse close to 
residential neighbourhoods.

Lebanese politicians have rejected previous calls 
for an international probe into the disaster, but 
have also hampered the progress of a local investi-
gation at every turn.

The 145 signatories -- which include Human 
Rights Watch and Amnesty International, Lebanese 
rights groups, survivors, and relatives of the victims 
-- called on member states at the United Nations 
Human Rights Council to establish "an internation-
al, independent and impartial investigative mis-
sion, such as a one-year fact-finding mission".

"The failures of the domestic investigation to 
ensure accountability dramatically illustrates the 
larger culture of impunity for officials that has long 
been the case in Lebanon," they said.

A first lead investigator was removed by a court 
in February after he charged former prime minister 
Hassan Diab and three ex-ministers with "negli-
gence and causing death to hundreds".

The second, judge Tarek Bitar, has also faced ob-
structions, including the parliament refusing to lift 
the immunity of former ministers who are also law-
makers so he could question them.

Bitar in August subpoenaed Diab for interroga-
tion on September 20, but local media has reported 
the ex-premier has flown to the United States to see 
his family.

Diab's government resigned in the wake of the 
blast, but remained in a caretaker capacity until 
this week when a new government finally took up 
its functions after 13 months of political wrangling.

The powerful Shiite Muslim movement Hezbol-
lah and former prime ministers have accused Bitar 
of "politicising" the investigation. 

 - AFP

Rights groups urge international 
probe into Beirut port blast

Relatives of the Beirut blast victims demand justice for their relatives
- AFP via Getty Images

SEOUL - North Korea launched two ballistic missiles off its 
east coast on Wednesday, the country’s first ballistic missile 
test in six months and a violation of multiple United Nations 
Security Council resolutions that ban North Korea from con-
ducting such tests.

Hours after the missiles were launched, South Korea an-
nounced that its president, Moon Jae-in, had just attended 
the test of the country’s first submarine-launched ballis-
tic missile, making South Korea the seventh country in the 
world to operate SLBMs, after the United States, Russia, 
China, Britain, France and India.

The missile tests by both Koreas on the same day dramati-
cally highlighted the intensifying arms race on the Korean 
Peninsula as nuclear disarmament talks between Washing-
ton and North Korea remained stalled. They also underscored 
the growing concern over regional stability, with Prime Min-
ister Yoshihide Suga of Japan calling the North Korean mis-
sile launch “outrageous” and a threat to peace.

In its announcement, South Korea revealed that it had 
successfully developed a supersonic cruise missile and a 
long-range air-to-land missile to be mounted on the KF-21, 
a South Korean supersonic fighter jet, and that it had devel-
oped a ballistic missile powerful enough to penetrate North 
Korea’s underground wartime bunkers.

The North’s missile launch occurred a day after the special 
envoy from the United States urged the country to resume 
nuclear disarmament talks, saying that the United States had 
no “hostile” intent toward Pyongyang. Neighboring countries 
have also stepped up efforts to get North Korea to return to 
the negotiating table.

North Korea conducted its previous ballistic missile test 
in March and test-fired what it called newly developed long-
range cruise missiles over the weekend. But the United States 
has not imposed fresh sanctions against the North for weap-
ons tests in recent years.

The Biden administration has said it would explore “prac-
tical” and “calibrated” diplomacy to achieve the goal of the 
complete denuclearization of the Korean Peninsula. But 
North Korea has yet to respond to the administration’s invi-
tation to dialogue.

The North Korean missiles on Wednesday — launched 
from Yangdok, in the central part of the country — flew 497 
miles and reached an altitude of 37 miles before landing in 
the sea between North Korea and Japan, the South Korean 
military said. 

 - NYT

STRASBOURG - Europe will seek to boost its own 
military capacity after the collapse of the US-backed 
government in Afghanistan, EU chief Ursula von der 
Leyen said Wednesday (15), announcing a defence 
summit.

"It is time for Europe to step up to the next level," 
von der Leyen told the European Parliament, in her 
annual State of the European Union address.

France's President Emmanuel Macron will con-
vene the "summit on European defence" during 
France's six-month presidency of the bloc, starting at 
the New Year, she said.

Paris has been leading the push for the 27-nation 
union to develop more autonomous military capaci-
ties alongside the Western alliance, which is tradi-
tionally led by the US.

And the rapid collapse of Afghanistan's govern-
ment at the end of the 20-year-old US-led mission in 
Afghanistan has intensified debate in Brussels' about 
the EU's role.

But most EU nations are also members of the 
NATO alliance and some, particularly eastern states 
more exposed to threats Russia, do not want to un-
dermine ties with the United States.

"Witnessing events unfold in Afghanistan was pro-
foundly painful for the families and friends of fallen 
servicemen and servicewomen," von der Leyen said.

"We have to reflect on how this mission could end 
so abruptly. There are deeply troubling questions 
that allies will have to tackle within NATO.

"But there's simply no security and defence issue 
where less cooperation is the answer."

Von der Leyen vowed to work with NATO Secre-
tary General Jens Stoltenberg on a new EU-NATO 
joint declaration to be presented before the end of 
the year.

The EU's video feed of von der Leyen's address 
showed a picture of standing side-by-side and smil-
ing with the NATO leader, but Stoltenberg has ex-
pressed scepticism over an autonomous EU strategy.

"Any attempt to establish parallel structures, du-
plicate the command structure, that will weaken our 
joint capability to work together," Stoltenberg told 
UK daily The Telegraph last week.

In the short term, the EU chief pledged an addi-
tional 100 million euros ($118 million) in humanitar-
ian aid to Afghanistan as the bloc grapples with the 
immediate fall-out of the Taliban's takeover.

"We must do everything to avert the real risk that is 
out there of a major famine and humanitarian disas-
ter," she said, insisting Europe "stands by the Afghan 
people".

The new promise comes after the European Com-
mission -- the EU executive -- already quadrupled its 
humanitarian aid to Afghanistan for this year to 200 
million euros as the country struggles to stave off col-
lapse after the Taliban's takeover.

Brussels has said that none of the aid will go to Af-
ghanistan's new rulers and has demanded the Tali-
ban ensure access for humanitarian workers in the 
country. Von der Leyen said the EU would set out in 
full its "new, wider Afghan support package" in the 
coming weeks.

In a wide-ranging speech, von der Leyen focused 
on bloc's recovery from the coronavirus pandemic 
and effort to boost inoculations around the globe.

She said the EU would donate another 200 mil-
lion Covid-19 vaccine doses to low-income countries, 
more than doubling its present pledge.

"With less than one percent of global doses admin-
istered in low income countries, the scale of injustice 
and the level of urgency is obvious," she said.

On the economic front, von der Leyen insisted that 
the bloc would not repeat the mistake of the 2007-
2008 financial crisis by imposing sudden budgetary 
austerity as it emerges from the Covid-19 pandemic.

Noting that last time it took the EU eight years to 
get back to pre-crisis levels, Ursula von der Leyen 
told the European Parliament in her annual State 
of the European Union address: "We will not repeat 
that mistake."

She called the financial crisis "a cautionary tale" in 
which "Europe declared victory too soon and we paid 
the price for that".  

- AFP

BANGKOK - Anti-coup protest-
ers in Myanmar said Wednesday 
(15) they had destroyed four 
military-owned communications 
towers over the last week, as 
demonstrators step up attacks on 
government infrastructure.

Myanmar has been in chaos 
since the military toppled Aung 
San Suu Kyi's government in 
February, sparking huge democ-
racy protests and a bloody junta 
crackdown.

Since last Thursday anti-junta 
fighters have destroyed four 
communications towers belong-
ing to the military-owned Mytel 
in western Chin state, according 
to a spokesperson for the "Zo-
land People's Defence Force."

The continuing bloodshed has 
pushed some in the anti-coup 
movement to form such defence 
forces in their townships -- made 
up of civilians who fight back 
against security forces, often 
with homemade weapons. The 
attacks on the towers, near the 

town of Tedim, around 20 kilo-
metres from the India border, 
were to "block the SAC from their 
money source," the spokesper-
son said, using an acronym for 
the State Administration Council 
-- as the junta calls itself.

Local media also reported 
several towers belonging to My-
tel -- one of the country's four 
main cell networks -- had been 
destroyed in Chin state in recent 
days. Mytel data and wifi ser-
vices in the state capital Hakha 
had been down since Friday, a 
resident told AFP on condition of 
anonymity.

It was unclear if the outage was 
due to damage to cell towers or 
if authorities had imposed an in-
ternet blackout.

A junta spokesman did not re-
spond to a request for comment.

Last week protesters said they 
targeted 11 Mytel mobile phone 
masts in the central Sagaing re-
gion. That spate of attacks came 
after the self-proclaimed "Na-

tional Unity Government", made 
up mostly of lawmakers from 
Suu Kyi's ousted party, urged 
citizens to target military assets 
in their areas.

More than 1,000 civilians have 
been killed and nearly 8,000 ar-
rested since the coup, accord-
ing to local observers. The junta 
has defended its power grab by 
alleging massive fraud during 
elections in late 2020 which Suu 
Kyi's National League for De-
mocracy won by a landslide.

A diplomatic headache looms 
at the UN General Assembly, 
which started Tuesday in New 
York, over who member states 
will recognise as representing 
Myanmar at the world body.

The junta is seeking to install 
its own representative to replace 
current ambassador and outspo-
ken democracy supporter Kyaw 
Moe Tun, who was appointed by 
Suu Kyi's government and has 
refused junta orders to quit. 
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UNITED NATIONS - Rus-
sia has deadlocked the Security 
Council over the one-year renew-
al of the United Nations political 
mission in Libya, threatening 
international unity ahead of a 
presidential election on Decem-
ber 24, diplomatic sources said 
Tuesday.

Moscow, which has veto-wield-
ing power, did not approve the 
language in a resolution drafted 
by Britain on the withdrawal of 
foreign troops and mercenaries 
from Libya as well as the role of 
the UN envoy to the North Afri-
can country, the sources said.

The mandate for the UN mis-
sion expires late Wednesday, and 
the Security Council planned to 
vote in the morning on a simple 
"technical rollover" until the end 
of the month in order to "resolve 
issues" by then, said a diplomat 
speaking on condition of ano-

nymity. When asked, the Rus-
sian diplomatic mission to the 
UN refused to comment, citing 
ongoing negotiations.

During the last Security Coun-
cil debate on Libya, Russia insist-
ed that any withdrawal of foreign 
troops should be handled so as 
not to jeopardize the balance of 
power in the country.

Libya was gripped by violence 
and political turmoil in the after-
math of the 2011 NATO-backed 
uprising that ousted dictator 
Moamer Kadhafi.

In recent years, the oil-rich 
country has been split between 
two rival administrations backed 
by foreign powers and myriad 
militias. Eastern strongman 
Khalifa Haftar was backed by 
Russia.

After Haftar's forces were 
routed from the country's west 
last year, the two camps signed 

a ceasefire in Geneva in October.
An interim administration was 

established in March this year to 
prepare for presidential and par-
liamentary polls on December 
24.

But divisions quickly resur-
faced, raising concerns elections 
would go ahead.

In a recent report, the United 
Nations also recommended hav-
ing just one person lead its mis-
sion to the country.

In 2020, the United States im-
posed a dual leadership, against 
the advice of the other 14 mem-
bers of the Security Council: an 
emissary in Geneva, Slovak Jan 
Kubis, and a coordinator based 
in the Libyan capital, Zimbabwe-
an Raisedon Zenenga.

The UN recommends having 
only one emissary based in Trip-
oli, as was the case in the past.  

- AFP

STRASBOURG - The Euro-
pean Commission is to propose 
a law to fight violence against 
women before the end of the 
year after a rise in cases dur-
ing the Covid-19 pandemic, EU 
chief Ursula von der Leyen said 
Wednesday (15).

"Women must be able to live 
freely and self-determinedly 
again," she told the European 
Parliament in her annual State 
of the European Union address 
in Strasbourg.

"During the pandemic, too 
many women were deprived of 
this freedom" to express them-
selves, live their identity and to 
"love who you want," she said.

Restrictions imposed dur-
ing the pandemic, which in EU 
countries included lockdowns, 
quarantines and social "bubbles" 
as authorities tried to curb the 
spread of the coronavirus, exac-
erbated violence against women, 

according to initial though in-
complete statistics across the 
bloc. "It was a particularly ter-
rible time for those who had no-
where to hide, nowhere to flee 
from their tormentors," von der 
Leyen said.

The bill to be presented to the 
European Parliament for debate 
"is about effective prosecution, 
prevention and protection, on-
line and offline," she said.

Few EU countries have offi-
cial statistics on violence against 
women during the pandemic.

The EU's European Institute 
for Gender Equality said it did 
not have EU-wide data but noted 
that during lockdowns in France 
there was a 32 percent jump in 
domestic violence reports in just 
over a week.

In Lithuania, there was a 20 
percent rise during a lockdown 
that lasted three weeks com-
pared to the same period in 

2019. The report said that, in 
the EU generally, "more than a 
fifth of women have been physi-
cally or sexually abused by an 
intimate partner" and research 
showed that gender-based vio-
lence rose during times of disas-
ter and pandemics.

NGO figures also show a wor-
rying upsurge in several coun-
tries.

In Belgium, 16 women have 
died from violence since the end 
of April, compared to 24 for all 
of last year, while France has re-
corded 80 femicides so far this 
year, compared to 90 for all of 
2020.

In Spain, figures from June, 
following the end of the coun-
try's state of emergency, showed 
that one woman was killed every 
three days, compared with an 
average of one per week before 
the stay-at-home order.  

-AFP
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COLOMBO - Inspired bowling and un-
beaten fifties from Quinton de Kock and 
Reeza Hendricks helped South Africa 
sweep the Twenty20 series 3-0 against Sri 
Lanka with a crushing 10-wicket win in Co-
lombo on Tuesday (14).

Chasing 121 for victory, South Africa 
romped home in 14.4 overs with De Kock 
on 59 and Hendricks making 56 in the 
third T20 in Colombo.

Visiting bowlers Bjorn Fortuin and Kagi-
so Rabada took two wickets each to restrict 
Sri Lanka to 120-8 after the hosts elected 
to bat first.

The Proteas extended their winning 
streak to seven in T20 matches. They had 
clinched their third straight series in the 
shortest format with victory in the second 
match.

"Full credit to the boys, they played real-
ly well after losing the ODIs," said skipper 
Keshav Maharaj, who made his T20 debut 
at the start of the series.

"Good preparation building up to the 
(T20) World Cup."

De Kock and Hendricks put on South 
Africa's highest T20 partnership of 121 for 
any wicket against Sri Lanka in another 
show of dominance after their previous 
nine-wicket win.

De Kock, a left-hand wicketkeeper-bats-
man who hit a match-winning 58 in the 
second T20, raised his fifty in 40 balls and 

took the attack to the opposition bowlers.
Hendricks recorded his seventh T20 

half-century and hit five fours and one six 
in his 42-ball knock.

South Africa's bowlers set up the win af-
ter Rabada rattled the top order with his 
pace. He sent back Avishka Fernando for 
12 and bowled Bhanuka Rajapaksa for five.

Fortuin got two key wickets including 
Dhananjaya de Silva, stumped for one, and 
Wanindu Hasaranga, out for four, to re-
turn figures of 2-21 with his left-arm spin.

Opener Kusal Perera top-scored with 
39 before falling to skipper and left-arm 
spinner Keshav Maharaj who trapped the 
wicketkeeper-batsman lbw.

Sri Lanka slipped to 86-7 before num-
ber nine Chamika Karunaratne hit an un-
beaten 24 off 19 balls to give the team total 
some respect as he finished the innings 
with a six.

"Our bowling was good but we need to 
think again about our batting unit," cap-
tain Dasun Shanaka said.

"The boys know what they need to do 
to step up and we'll do that. Wickets are 
key in T20s, though we had starts we just 
threw wickets in the middle overs and that 
is a concern going ahead."

It was a disappointing result for the 
hosts who had won the three-match one-
day series 2-1 last week.  

- AFP

RAWALPINDI - Pakistan's new back-
room team are seeking an immediate 
impact when their one-day international 
team face a largely second-string New 
Zealand in a home series for the first time 
since 2003 this week.

International cricket in Pakistan was 
suspended in the aftermath of terror at-
tacks on the Sri Lanka side in 2009 and 
heavy security surrounds the first of three 
one-day internationals in Rawalpindi on 
Friday (17).

Former captain Ramiz Raja has vowed 
to transform the sixth-ranked ODI team 
after being appointed chairman of the 
Pakistan Cricket Board on Monday after 
a shake-up in the team's backroom staff.

His elevation came just a week after 
head coach Misbah-ul-Haq and bowling 
coach Waqar Younis stepped down for 
personal reasons.

Former off-spinner Saqlain Mushtaq 
replaced Misbah while former all-round-
er Abdul Razzaq was appointed his assis-
tant.

Raja also announced that Australian 
great Matthew Hayden and South African 
Vernon Philander have been recruited as 
batting and bowling coaching consult-
ants ahead of the Twenty20 World Cup 
next month.

Top-ranked New Zealand are with-
out many of their top players -- who are 
instead heading to the UAE for the In-
dian Premier League -- including captain 
and leading batsman Kane Williamson, 
and pace bowling trio Trent Boult, Tim 

Southee and Kyle Jamieson. But Pakistan 
skipper Babar Azam is not taking his op-
ponents lightly, despite the raft of miss-
ing star names.

"It would have been nicer had their 
best team come," said Babar, who scored 
a brilliant hundred in the last ODI be-
tween the two teams in the 2019 World 
Cup at Edgbaston.

"But whatever the composition of their 
team we will play to our best and win the 
series."

New Zealand have won 12 of their last 
15 ODIs against Pakistan, but their in-
experienced side has just suffered a 3-2 
Twenty20 series defeat in Bangladesh 
under stand-in skipper Tom Latham.

Conditions in Pakistan will be a new 
challenge for New Zealand, who last 
toured Pakistan 18 years ago.

Pakistan did host series against the 
Black Caps in the UAE in 2009, 2014 and 
2018 but improved security has gradually 
seen the country over the past six years 
be able to welcome international teams to 
their country again.

"It's obviously very pleasing for Pa-
kistan as a nation to have international 
cricket back," said Latham.

"They've had a couple of series in re-
cent times and obviously this is another 
one.

"So, for us, it's just about trying to 
adapt to conditions like we did in Bang-
ladesh and see what we get. So, another 
opportunity for the group and they're all 
looking forward to it."

Apart from the heavy security presence 
in Rawalpindi, teams are also having to 
endure life inside a bio-secure bubble be-
cause of the coronavirus pandemic.

Crowds of fully vaccinated spectators 
up to 25 percent capacity will be allowed 
in Rawalpindi for the ODIs and in La-
hore, where five Twenty20 internationals 
will be played.

The series will not count towards the 
ICC World Cup Super League, which will 
decide qualification for the 2023 50-over 
World Cup, because there is no umpire 
decision review system in operation.

The second and third ODIs will be 
played in Rawalpindi on Sunday and 
Tuesday with the five-match Twenty20 
international series beginning in Lahore 
on Saturday, September 25.

Pakistan (from): Babar Azam (cap-
tain), Abdullah Shafique, Faheem Ashraf, 
Fakhar Zaman, Haris Rauf, Hasan Ali, If-
tikhar Ahmed, Imam-ul-Haq, Khushdil 
Shah, Mohammad Haris, Mohammad 
Hasnain, Mohammad Nawaz, Moham-
mad Rizwan, Mohammad Wasim Junior, 
Saud Shakeel, Shadab Khan, Shaheen 
Shah Afridi, Shahnawaz Dahani, Usman 
Qadir, Zahid Mahmood

New Zealand (from): Tom Latham 
(captain), Finn Allen, Hamish Bennett, 
Tom Blundell, Doug Bracewell, Colin de 
Grandhomme, Jacob Duffy, Matt Henry, 
Scott Kuggeleijn, Cole McConchie, Henry 
Nicholls, Ajaz Patel, Rachin Ravindra, 
Blair Tickner, Will Young.

 - AFP

MONTREAL, Canada - The World Anti-Doping 
Agency is to review whether cannabis should re-
main a banned substance.

The move follows American sprinter Sha'Carri 
Richardson missing the Tokyo Olympics after test-
ing positive for the substance in June.

The 21-year-old later revealed she had used can-
nabis to help cope with the death of her biological 
mother.

Wada says the scientific review will begin next 
year and that cannabis will remain prohibited in 
2022.

The anti-doping agency says the review is taking 
place "following receipt of requests from a number 
of stakeholders".

Richardson won the 100m at the US Olympic 
trials in Oregon in June, where she ran what was 
then the sixth-fastest women's time in history in the 
semi-finals.

The athlete's positive test came at the Olympic 
trials event, which meant her qualification times 
were expunged and she was given a one-month sus-
pension.

The trials came a week after the death of her bio-
logical mother.

Both the US Anti-Doping Agency and USA Track 
and Field expressed sympathy for the athlete and 
accepted the substance was not used to enhance 
performance but said they had no choice but to fol-
low the rules.

Testing positive for cannabis currently carries a 
ban of up to four years although that can be reduced 
to three months if athletes can show taking it was 
not related to sports performance.

Any ban can be reduced further to one month if 
athletes agree to a treatment programme.  

-BBC

KUALA LUMPUR - The cast for the 
2021 AFC Champions League quarter-
finals has been confirmed following 
the final two Round of 16 matches on 
Wednesday.

Korea Republic's Pohang Steelers 
and Jeonbuk Hyundai Motors joined 
defending champions Ulsan Hyundai 
FC and Japan's Nagoya Grampus in the 
East quarter-finals.

Pohang defeated Japan's Cerezo 
Osaka 1-0 on Wednesday, while Jeon-
buk saw off the challenge of BG Pathum 
United through a 4-2 penalty shootout 
win after the match ended 1-1 after ex-
tra-time.

Ulsan Hyundai, seeking to lift the 
AFC Champions League trophy for a 
third time, defeated Japan's Kawasaki 
Frontale 3-2 on penalties after their 
Round of 16 tie ended 0-0 after extra 
time on Tuesday. Nagoya Grampus im-
pressed in their win over Korea Repub-

lic's Daegu FC as a hat-trick from Jakub 
Swierczok saw them come from behind 
twice to walk away with a 4-2 score.

Saudi Arabia's Al Hilal SFC, the 2019 
champions, were the first team from the 
West to book their quarter-final ticket 
with a 2-0 win over IR Iran's Esteghlal 
FC on Monday.

Joining them in the last eight were 
fellow Saudi Pro League side Al Nassr, 
who edged IR Iran's Tractor FC 1-0 on 
Tuesday.

Al Wahda FSCC also advanced af-
ter a hard-fought 5-4 win on penalties 
against fellow UAE Pro League side 
Sharjah, with the tie ending 1-1 after ex-
tra time.

Persepolis FC, runners-up in 2018 
and 2020, impressed in a 1-0 win over 
debutants FC Istiklol of Tajikistan with 
the IR Iran champions overcoming par-
tisan support to advance.  

- Asian Football Confederation

LONDON - US Open champi-
on Emma Raducanu said she is 
"hungry" to improve her tennis 
and plans to continue competing 
this year after her stunning suc-
cess at Flushing Meadows.

The 18-year-old Briton be-
came the first qualifier in history 
to win a Grand Slam when she 
defeated 19-year-old Canadian 
Leylah Fernandez 6-4, 6-3 at Ar-
thur Ashe Stadium on Saturday.

Raducanu became Britain's 
first Grand Slam champion in 
women's singles since Virginia 
Wade in 1977 and did not drop a 
set during her run to the title in 
New York.

The new world number 23 
shot to fame at Wimbledon ear-
lier this year, reaching the fourth 
round in her first Grand Slam, 
and intends to have a short rest 

after a whirlwind two months.
"I have a few days' rest and re-

covery (coming up), I think need-
ed after the last seven weeks," 
she told American broadcaster 
CNBC on Tuesday.

"But then I am straight back to 
training and hungry to get bet-
ter and come back out and play 
some more tournaments."

Raducanu could receive a wild 
card to the WTA Tour's prestig-
ious Indian Wells tournament in 
California next month.

Her stunning victory in New 
York has brought newfound 
fame.

She has attracted praise from 
Queen Elizabeth II, UK Prime 
Minister Boris Johnson and ap-
peared at New York's flagship 
Met Gala fashion show this week.  

- AFP

DUBAI - The Indian Pre-
mier League will have cricket 
fans back at the venues when 
the Twenty20 extravaganza 
resumes in the United Arab 
Emirates, organisers said 
Wednesday (15).

Five-time champions Mum-
bai Indians will clash with 
Mahendra Singh Dhoni's 
Chennai Super Kings in Dubai 
on Sunday (19), four months 
after the world's richest T20 
league was halted midway by 
the coronavirus pandemic in 
India.

"This match will be a mo-
mentous occasion as IPL will 
welcome the fans back to the 
stadiums after a brief hiatus 
owing to Covid-19 situation," 
said an IPL statement. The 
tickets for the remainder of 

the tournament, which will 
conclude with the final on Oc-
tober 15, will be available from 
Thursday.

The IPL was shifted out last 
year to the UAE where it was 
held behind closed doors and 
fans stayed away in the first 
leg of this edition held in In-
dia.

Broadcasters used virtual 
background noise of fans 
cheering and stadium roars 
for the TV audience as match-
es were played in empty stadi-
ums in the UAE and India.

The remaining matches of 
the ongoing 14th edition will 
be played in Dubai, Abu Dhabi 
and Sharjah with players of all 
eight franchises in strict bio 
bubbles.  

- AFP

MONACO - World Athletics and the local 
organising committee (LOC) for the World 
Athletics Cross Country Championships 
Bathurst 2022 have agreed to postpone the 
championships, which was scheduled to be 
held in Bathurst, Australia on 19 February 
2022.

The event will now take place on Satur-
day 18 February 2023 in Bathurst.

The postponement is due to the bios-
ecurity measures and travel restrictions 
currently in place to prevent the spread of 
Covid-19 in Australia. Australian borders 

are closed to international visitors. “Ath-
letics Australia and the LOC are delighted 
that World Athletics and its partners have 
agreed to the postponement, which allows 
us to plan and deliver a world-class cele-
bration of cross country running in Febru-
ary 2023. 

This is one of the most exciting athletics 
events in the world and the iconic course at 
Mount Panorama will see some incredible 
racing,” said LOC Co-Chair and Athletics 
Australia Board Member, Jill Davies. The 
World Athletics Cross Country Champi-

onships is regarded as the toughest race 
on the calendar, combining the world’s 
greatest distance runners and challeng-
ing terrain to create a unique spectacle in 
sport. The 2023 event will be the 44th edi-
tion of these storied championships and 
will welcome more than 550 elite athletes 
from more than 60 countries to the famed 
Mount Panorama venue at Bathurst.

World Athletics and the LOC are com-
mitted to the responsible planning and de-
livery of the event, which includes ensuring 
that athletes from all international federa-

tions are able to participate and enjoy an 
experience that is befitting of a World Ath-
letics Series event. The health and safety of 
the entire running community and the host 
region is at the forefront of this postpone-
ment. While it is acknowledged that inter-
national events are currently scheduled for 
early 2022 in Australia, the 14-day quaran-
tine requirements for international visitors 
to Australia are not practical for a one-day 
event.

The World Athletics Cross Country 
Championship Bathurst 2023 will com-

prise the U20 men’s (8km) and women’s 
(6km) races, the universal mixed relay 
(8km) and the senior individual men’s 
and women’s races (10km). These World 
Championship events will be supported by 
a series of mass participation races.

Information regarding ongoing event 
planning, including ticket sales, course 
information, mass participation events 
and entertainment, will be provided regu-
larly on the event website and social media 
channels.  

 - World Athletics
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Afghan girls' football team 
flees to Pakistan
LAHORE - Members of Afghanistan's national girls' 
football team have fled across the border into Paki-
stan, officials said Wednesday, a month after the 
hardline Taliban swept back into power.

The group of junior players and their coaches and 
families had tried to escape the country last month 
but a devastating bomb attack at Kabul airport left 
them stranded, someone close to the team told AFP.

"I received a request for their rescue from another 
England-based NGO, so I wrote to Prime Minister 
Imran Khan who issued clearance for them to land in 
Pakistan," said Sardar Naveed Haider, an ambassa-
dor for global development NGO Football for Peace, 
based in London.

More than 75 people crossed the northern border 
on Tuesday, before travelling south to the city of La-
hore where they were greeted with flower garlands. 
About 30 more are still hoping to cross into Pakistan.

They will stay in Pakistan for a month before mov-
ing on to another country.

The girls, who played for the under-14, under-16 
and under-18 teams, crossed the land border dressed 
in burqas, Haider said, before they later changed into 
headscarves.

The Taliban banned women from playing all sport 
during their first rule in the 1990s and have indicated 
women and girls will face restrictions in playing sport 
this time around.

A senior Taliban official has told Australian media 
it is "not necessary" for women to play.

But on Tuesday, Bashir Ahmad Rustamzai, Afghan-
istan's new director general for sports, said top-level 
Taliban leaders were still deciding.

Pakistan's federal minister for information Fawad 
Chaudhry welcomed the women players in a tweet 
early Wednesday morning.

"We welcome Afghanistan Women football team 
they arrived at Torkham Border from Afghanistan. 
The players were in possession of valid Afghanistan 
Passport, Pakistan visa," Chaudhry tweeted.

Pakistan's prime minister is a former international 
cricketing star and sports hero among Pakistanis.

Tens of thousands of Afghan nationals have fled 
their country since the Taliban seized power, fearing 
reprisal attacks or repression.

At least 75 members of the Afghan women's na-
tional football team and their family members were 
evacuated to Australia last month, with more expect-
ed to follow. 

-AFP

Members of Afghanistan's national girls football team arrive at the Pakistan Football Federation (PFF) in Lahore 
on September 15, 2021, a month after the hardline Taliban swept back into power officials said

- Arif ALI / AFP
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