
பிராந்திய,நகரப்பதிப்

மலர் : 92 இதழ்: 34 ெகா ம்  பிலவ வ டம் ரட்டாதி மாதம் 01 ஆம் திகதி ெவள்ளிக்கிழைம (17.09.2021) ஹிஜ்ரி 1443  ஸபர் 07 விைல : .30 பக்கங்கள் :18
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(ஆர்.யசி)
அ ராத ரம் சிைறச்சாைலயில் தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் 
இ வைர அச்சு த்தி சித்திரவைதக்கு உட்ப த்திய ெசயற்பா  
ெதாடர்பில் குற்றவாளிகள் மீ  க ைமயான நடவடிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம்.  இராஜாங்க அைமச்சர் இரண்  ைகதிகைள மன 
ைளச்ச க்கு உள்ளாக்கியதற்காக நட்டஈ  வழங்க ேவண் 
ம் என சிவில் ச க பிரதிநிதிகள் வலி த்தி ள்ளனர். 

அ ராத ரம் அரசியல் ைகதிகைள அச்சு த்திய சம்பவம்

குற்றவாளிகள் மீ  க ம்
நடவடிக்ைககைள எ ங்கள்
சிவில் ச க பிரதிநிதிகள் அரசாங்கத்ைத வலி த்தல்; மன ைளச்ச க்கு 

உள்ளான இ  ைகதிக க்கும் நட்டஈ  ெபற் ெகா க்க ம் ேகாரிக்ைக  
(நா.த ஜா)

ன்ெ னா  காலத்தில் வி  த ைலப்  லி களின் 
ெபய ைரக்ேகட்டாேல அஞ் சிப்ப ங் கிய ெலாஹான் 
ரத்வத் ைத, இப்ே பா  சிைறயில் அைடக்கப்பட்
ள்ள வி  த ைலப்  லிகள் அைமப்பின் ன்னாள் 

உ ப் பி னர்களின் தைலயில் ப்பாக் கி ைய ைவத்  
மிரட்  கின்றார். இ  மிக ம் இழி வான ெசய லா 
கும். ணிச்ச லற்ற,  ெக ம்பற்ற நபர்கேள இவ் 
 வா றான ெசயல்களில் ஈ  ப  வார்கள் என்  

லிகைள கண்  அஞ்சிய ரத்வத்ைத 
இன்  ப்பாக்கியால்  மிரட் கின்றார்

ணிச்சலற்ற, ெக ம்பற்ற நபர்கேள இவ்வாறான ெசயல்களில் 
ஈ ப வார்கள் ; பீல்ட் மார்ஷல் சரத் ெபான்ேசகா

(எம்.எப்.எம்பஸீர்)
உலக சிைறக் ைகதிகள் தின மான கடந்த 

12 ஆம் திகதி ெவலிக்கைட மற் ம் 
அ ரா த ரம் சிைறச்சா ைல களில்  பதி வா
கி ள்ள சம்ப வங்கைள ைமயப்ப த்தி
இலங்ைக மனித உரி ைமகள் ஆைணக் 
கு , ைறப்பா டின் றிேய விசா ர ைண
கைள ஆரம் பித் ள்ள .

(ஆர்.யசி)
ெகாவிட் ைவரஸ் ெதாற்றா ளர் எண் ணிக்ைகயில் குைற
ெவான்ைற காட் டி னா ம் ெகாவிட் மரண வீதத்தில் நாம் இன்
ன ம் சிவப்  எச்ச ரிக்ைக வல யத்தில் உள்ேளாம். 
நா  இன்ன ம் ெடல்டா ைவரஸ் தாக்கத்தில் இ ந்  வி
ப ட வில்ைல என சுகா தார, ைவத் திய நி  ணர்கள் வலி  த் தி
ள்ளனர். 

சிவப்  எச்ச ரிக்ைக 
வல யத்தில் இலங்ைக
தீர்மானம் எ க்கும் ெசயற்பா  களில் ைவத் திய நி  ணர்களின் க த் க்க க்கு 
ன்  ரிைம ெகா க்கப்பட ேவண் ம்; சுகா தார, ைவத் திய நி  ணர்கள் ெதரி விப்  

(ஆர்.ராம்)
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் த த்  
ைவக்கப்பட் ள்ள பத்  தமிழ் அர சியல் 
ைகதி க ம் ழந்தா ளி டப்பட்ட ேதா  இ
வ க்கு க  ைம யான அச் சு த்தல் வி க்கப்  
பட்ட தாக உ  திப்ப த் தி ள்ள தமிழ்த் ேதசிய
மக்கள் ன்ன ணியின் தைல வ ம்,

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில்  நாளாந்தம் சுமார் 2300 ெதாற்
றா ளர்கள் இனங்கா ணப்ப  கின்ற நிைல
ைம யா ன  எம்மால் ஈ  ெகா க்கக் 
கூடி ய தல்ல. நாளாந்தம் இனங்காணப் 

ப ம் ெதாற்றாளர் எண் ணிக்ைக 100 ஐ 
விட குைற வ ைட ம் வைர சுகா தார கட்
ட ைமப்பின் ெந க்கடி குைற வ ைட யா  
என்  பிரதி சுகா தார ேசைவகள் பணிப்
பாளர் நாயகம் 

நாளாந்த ெதாற்றாளர் எண்ணிக்ைக 
100ஐ விட குைற ம் வைர அபாயம்  
சுகாதார கட்டைமப்பின் ெந க்கடி குைறவைடயா ; பிரதி சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம்

10 அரசியல் ைகதிக ம் 
ழந்தாளிடப்பட்டனர் 

ேநரில் ெசன்ற கேஜந்திரகுமார் உ திப்ப த்தினார்
தயக்கமின்றி சாட்சியமளிக்குமா ம் ேகாரிக்ைக

(எம்.மேனா சித்ரா)
ஜீ.எஸ்.பி. வரி ச்ச  ைகைய இலங்ைகக்கு ெதாடர்ந் ம் 
வழங் கு வ  ெதாடர்பில் ேபச் சு வார்த்ைத கைள ன்ென ப்ப
தற்காக ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின் பிர தி நி திகள் 

ஜீ.எஸ்.பி. குறித்  தீர்மா னிக்க 27 ஆம் திகதி

ஐேராப் பிய ஒன் றிய கு
இலங்ைக வ  கி ற

அ  ரா த ரம் சிைறச்சாைல சம்பவம்:

ைறப்பா டின்றி
விசா ர ைணகள்
மனித உரி ைமகள் ஆைணக்கு  நட வ டிக்ைக

(நா.த ஜா)
உயிர்த்த ஞாயி தின தாக்குதல்கைளப் ேபான்ற மற்  
ெமா  பயங்கரவாதத்தாக்குதல் இடம்ெபறப்ேபாவதாக 
கலெகாட அத்ேத ஞானசார ேதரரினால் ெவளியிடப்பட்ட

ஞானசாரரின் அறிவிப்  குறித்
உடன் விசாரைணகள் அவசியம்
பின்னணி குறித்  ெதளி ப த் ங்கள்; ேபராயர் இல்லம் வலி த் கிற

(நா.த ஜா)
பயங்க ர வாதத் தைடச்சட்டத் தின்கீழ் த த் 
ைவக்கப்பட் ள்ள ைகதிகள் அதி கா ரி களால் சித் தி
ர வ ைத க க்கு உட்ப த்தப்படல் மற் ம் ைற
யற்ற விதத்தில் நடத்தப்படல் ஆகி யைவ குறித்  

ெதாடர்ச்  சி  யாக  ெவளிப்ப  த்தப்பட்   வ ம் 
கரி ச ைனகள் சரி யா னைவ என்பைத இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் ெசயற்பா  
நி  பித் தி ப்ப தாக

ெலாஹா க்கு எதிராக நடவடிக்ைகயின்ேறல் 
அரசாங்கத்தின் வாக்கு திைய நம்ப டியா

சர்வேதச மன்னிப் ச்சைப

(நா.த ஜா)
பயங்க ர வா தத்த ைடச்சட்டத் தின்கீழ் 
ைக  ெசய்யப்பட் , பல வ  ட காலம் 
தண்ட ைனைய அ  ப வித்த சிைறக்
ைக தி கைளப் ெபா  மன் னிப் பின்கீழ் 
வி  தைல ெசய்வ தன் லம் சர்வ ேதச 
பங்கா ளி கைளத் தி ப் திப்ப த்  வ தற்கு 
அர சாங்கம் யற் சிக் கின்ற . ஐேராப் 
 பிய ஒன் றி ய ம் சர்வ ேதச ச  க ம் 
இலங்ைக அர சாங்கத்தின் 

இலங்ைக அரசின் ெபாய்யான 
வாக் கு  தி கைள நம்பக் கூ டா

சர்வ ேதச ச  கத்ைத வலி  த்  கி ற  

 மனித உரிைமகள் கண்கா ணிப்பகம்

(ஆர்.யசி)
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்குள் இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைத 
மற் ம் சிலர் தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் 
இ  வைர அச் சு த்தி, சித் தி ர வைத ெசய்
த தாக கூறப்ப ம் சம்ப வத்ைத அ த்  
அவர்கைள ைக  ெசய்ய ேவண்  ெமன 
வலி  த்தப்ப  கின்ற நிைலயில், விசா
ர ைண கைள ன்ென ப்ப தற்கு 

தமிழ் அர சியல் ைகதி களின்
உற வி னர்கள் அச்சத்தில்
மனித உரி ைமகள் ஆைணக் கு  

ஊடாக நியாயம் ேகார ஸ் தீ

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
சிைறச்சா ைலகள் கா ைமத் வம் மற் ம் 
சிைறக்ைக திகள் னர்வாழ்  நட வ டிக்ைககள்  
குறித்த ன்னாள்  இரா ஜாங்க அைமச்ச ம் 
இரத் தி னக்கல் மற் ம்

அ ரா த ரம் சம்பவம்
சி.ஐ.டி.யில் ைறப்பா

சிைறச்சா ைலகள் 
ஆைண யாளர் நாயகம், 
ஊடகப் ேபச்சா ளரின் 

வகி பாகம் 
ெதாடர் பி ம் 
ஆரா  மா  
ேகாரிக்ைக

விைளயாட் த் ைற மற் ம் இைளஞர் விவகார அைமச்சர் 
நாமல் ராஜபக்  ஷ ேநற்  அ ராத ரம் சிைறச்சாைலக்கு 
விஜயம் ெசய்  தமிழ் அரசியல் ைகதிக டன் கலந் ைர 
யாடி ள்ளார். 

அ ராத ரம் சிைறக்கு 
அைமச்சர் நாமல் விஜயம்

அரசியல் ைகதிக டன் கலந் ைரயாடல்

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் கடந்த ஒ  மாதத் டன் ஒப்
பி ம் ேபா  ெதாற்றாளர் எண் ணிக்
ைகயில் கணி ச மா ன ள  வீழ்ச்சி 

ெதாற் றினால் மற்ெ றா
ைவத் தி ய ம் உயி ரி ழப்

118 மர ணங்கள் பதி  

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ெலாஹான் 
ரத்வத்ைத அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக் 
குள் அத்  மீறி ைழந்  

ெலாஹான் ரத்வத்ைத மீதான
குற்றச்சாட்  பார  ர மா ன
ேவ  அைமச் சுக்க ைளேயா, 

எம்.பி. பத வி ையேயா 
ெதாடர நம் பிக்ைக யா னவர் 
அல்ல என் கி ற  இலங்ைக 

சட்டத்த ர ணிகள் சங்கம்

7

87

7

7
7

நாட்டில் பால்மா க்கு தட் ப்பா  ஏற்பட் ள்ளதால் நாரேஹன்பிட்டி ைஹலன்ட் நி வனத் க்கு 
ன்னால் மக்கள் பால் மா ெபற் க்ெகாள்வதற்காக நீண்ட வரிைசயில் நிற்பைத காணலாம். 

                                                        (படப்பிடிப்  :ேஜ.சுஜீவகுமார்)
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17.09.2021 பிலவ வ டம் ரட்டாதி மாதம் 
தலாம் நாள் ெவள்ளிக்கிழைம

சுக்கிலபட்ச ஏகாதசி திதி காைல 9.09 வைர. 
அதன்ேமல் வாதசி திதி. தி ேவாணம் 
நட்சத்திரம் பின்னிர  5.06 வைர. பின்னர் 
அவிட்டம் நட்சத்திரம். சிரார்த்த திதி சூன்யம். 
மரணேயாகம். ேமல்ேநாக்கு நாள். சந்திராஷ்டம 
நட்சத்திரங்கள் தி வாதிைர, னர் சம். சுப 
ேநரங்கள் காைல 9.30 – 10.30, மாைல 4.30 
–5.30, ராகுகாலம் 10.30 –12.00, எமகண்டம் 
3.00– 4.30, குளிைக காலம் 7.30–9.00, வார 
சூலம் ேமற்கு, பரிகாரம் ெவல்லம்.

ேமடம்  –  ம த் வம், ெசல
இடபம்   – நட் , உதவி
மி னம்   – உடல் உபாைத
கடகம்   – கடின உைழப்
சிம்மம்  – ணி , ைண
கன்னி   – இலாபம், அதிர்ஷ்டம்
லாம்  – நஷ்டம், கவைல

வி ச்சிகம்  – ெஜயம், கழ்
த சு   – கழ், பாராட்
மகரம்   – கழ், ெசல்வாக்கு
கும்பம்   – வழிபா , ஆசி
மீனம்  – ஆதாயம், நிம்மதி
ஸர்வ ஏகாதசி விரதம். ஸ்ரீமன் நாராயணைன 

வழிபடல் நன் .
சனி, ராகு கிரகங்களின் ஆதிக்க நாளின்
அதிர்ஷ்ட எண்கள் – 1, 5, 6
ெபா ந்தா எண்கள் – 8, 4
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள் – மஞ்சள், நீலம்

இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

சுபேயாகம்

ேக சுக்

கு ,சந்
சனி

த, சூரி
ெசவ்

ராகு

தினசரி கிரகநிைல

ரட்டாதி 01 ெவள்ளி

ேதர்தல் நடத்தப்பட்டால் 
அர சாங்கத்தின் நிைல ெதரி ம்

த்ெதட் ேவ ஆனந்த ேதரர் ெதரிவிப்
(இரா ஜ ைர ஹஷான்)

மக்களின் எதிர்பார்ப் க்க ைமய அர சாங்கம் 
ெசயற்ப ட வில்ைல.  ெபா த்ேதர்தல் அல்ல  
ேவெறா  ேதர்தைல நடத் தினால் அர சாங்கம் 
ெதாடர்பில் மக்கள் மத் தியில் உள்ள நிைலப்
பாட்ைட ெதளி வாக விளங்கிக் ெகாள்ள டி ம் 
என  அப ய ராம  விகா ைரயின் விகா ரா தி பதி 

த்ெதட் ேவ ஆனந்த ேதரர் ெதரி வித்தார்.
ெகா ம்பில் ேநற்  இடம்ெபற்ற நிகழ்ெவான் 

றில் கலந் ெகாண்டதன் பின்னர்  ஊட கங்க  
க்கு க த்  ெதரி விக்கும்ேபா  இதைனத் ெதரி
வித்த அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,

2015 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2019 ஆம் 
ஆண்  வைர யி லான காலப்ப கு தியில் நாட்
க்கு எதி ரான பல ெசயற்பா கள் அர சாங்கத் தி 

னால் ன்ென க்கப்பட்டன. நாட்ைட பா
காக்க ேவண் டிய ேதைவ காணப்பட்ட . சிறந்த 
தைல ைமத்  வத்தின் கீழ் நா  ன்ேனற்ற ம
ைடய ேவண் ம் என்ப  அைன வ ர  எதிர்பார்
ப்பா க ம் காணப்பட்ட . இதன் கார ண மா கேவ 
2019 ஆம் ஆண்  ஜனா தி பதி ேதர்தலில் ன்
னின்  ெசயற்பட்  ஆட்சி மாற்றத்ைத ஏற்ப த்
திேனாம்.

சுபீட்ச மான எதிர்கால ெகாள்ைகயில் குறிப் பி  
டப்பட்ட பல விட யங்கள் சிறந்த தாக காணப்
பட்ைத கண்  மகிழ்ச் சி ய ைடந்ேதாம். ஆனால் 
சுபீட்ச மான இலக்கு ெகாள்ைக திட்டம் த்த 
 கத்ைத மாத் திரம் வைர ய த்த தாக தற்ே பா  
காணப்ப  கி ற . ஊழைல ஒழித் , அரச நிதி 
ேமாச டி யா ளர்கைள தண் டிப்ப தாக குறிப் பிட்ட 
அர சாங்கத்தில் ேமாச டிகள் நா க்கு நாள் அதி க
ரித் ள்ளேத தவிர குைற வ ைட ய வில்ைல. அரச 
நிதி ேமாச டி யா ளர்கள் எவ ம் தண் டிக்கப்ப ட
வில்ைல.  ெபற் க்ெகாள்ளப்பட்ட மக்களாைண 
தவ றாக பயன்ப த்திக் ெகாள்ளப்ப  கி ற .
அர சாங்கம் தன  ஆட்சி ெதாடர்பில் மக்க 

ளின் நிைலப்பாட்ைட அறிய வி ம் பினால் 
ெபா த்ேதர்தல் அல்ல  ேவெறந்த ேதர்த ைல
யா வ  நடத் தினால் மக்கள் தகுந்த பாடத்ைத 
கட்  வார்கள்.  
அரசாங்கம் தவைற தி த்திக்ெகாண்  மக்

களா ைணக்கு அைமய ெசயற்பட ேவண் ம் 
என பல ைற அரசாங்கத்திற்கு ஆேலாசைன 
வழங்கி ள்ேளாம். இ ப்பி ம் ஆேலாசைனக 
க்கு மதிப்பளிக்கப்படவில்ைல. ஆகேவ மக் 

கேள  தகுந்த பாடம் கட் வார்கள் என்றார்.

ெவளி நா  களில் இ ந்  ெகாண்  வ ம் 
ெபா ட்க க்கு தி தாக வைரயைற இல்ைல

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
ெவளி நா  களில் இ க்கும் இலங்ைக

யர்கள் மீண் ம் நாட் க்கு தி ம் ம்
ேபா  அவர்களின் தனிப்பட்ட பாவ ைனக்
காக ெகாண்  வ ம் உப க ர ணங்க க்கு 
தி தாக வைர ய ைறகள் எ ம் விதிக்கப்
ப ட வில்ைல என நிதி அைமச்சின் ெசய
லாளர் எஸ்.ஆர்.ஆட் டி கல ெதரி வித்தார். 
இலங்ைக மத் திய வங் கி யினால் 623 

ெபா ட்கைள இறக் கு மதி ெசய்வ தற்கு 
விதிக்கப்பட் டி க்கும் வைர யைற ெவளி
நா  களில் இ ந்  நாட் க்கு வ  ப வர்கள் 
ெகாண்  வ ம் ெபா ட்க ம் உள்ளடக்
கு வ தாக ெதரி விக்கப்ப ம் ெசய்தி ெதாட 
ர்பில்  குறிப் பி  ைக யி ேலேய இவ்வா  
ெதரி வித்தார்.
இ  ெதா டர்பாக அவர் ெதாடர்ந்  ெதரி

விக்ைகயில்,
அத் தி யா வ சி ய மற்ற ெபா ட்கள் என 

ெதரி வித்  623 ெபா ட்கைள இறக் கு

மதி ெசய்வ தற்கு மத் திய வங்கி நிபந்
தைன விதித் தி ந்த . இந்த விட யத்ைத 
ஒ  சிலர் தவ றாக விளங் கிக்ெகாண் ள்
ளனர் என்பைத அவர்கள் ெதரி விக்கும் 
க த் க்களில் இ ந்  ெதளி வா கின்ற . 
குறிப்பாக ெவளி நா  களில் ெதாழி க்கு 
ெசன் றி க்கும் இலங்ைக யர்கள் மீண் ம் 
நாட் க்கு தி ம் ம்ேபா , கடந்த காலங்
க ைளப்ேபான்  ெடாபி, சாக்லட் ேபான்ற 
இனிப்  வைககள் மற் ம் ெதாைலக்
காட்சி ேபான்ற இலத் தி ர னியல் ெபா ட்
கைள ெகாண்  வர டி யா  என ஒ  சிலர் 
ெதரி வித்  வ  வைத ச க வைலத்
த ளங்கள் ஊடாக காணக் கி ைடக் கின்                                                                 
 ற .
ெவளி நா  களில் இ ந்   வ  ப வர்கள் 

நாட் க்கு ெகாண்  வ ம் ெபா ட்க
க்கு ஏற்க னேவ விதிக்கப்பட் டி க்கும் 

நிபந்த ைனகள் அல்லாமல் தி தாக ேவ  
எந்த வைர ய ைற ம் விதிக்கப்ப ட வில்ைல.
மத் திய வங் கி யினால் விதிக்கப்பட் டி க் 
கும் நிபந்த ைனக்கும் ெவளி நா  களில் 
இ ப்ப வர்கள் நாட் க் கு வ ம்ேபா  
ெகாண்  வ ம் ெபா ட்க க்கும் எந்த 
சம்பந்த ம் இல்ைல.
மத் திய வங் கி யினால் 623 ெபா ட்க
க்கு விதிக்கப்பட் டி க்கும் நிபந்தைன, 

இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் ெபா ட்க  
க்கு மாத் தி ர மாகும். நாட் க்குள் இ க் 
கும் அந்நிய ெசலாவணிைய த த் க் 
ெகாள்வேத இதன் ேநாக்கமாகும். அத 
னால் நாங்கள் ெவளிநா களில் இ ந்  
வ ம்ேபா  எம  பாவைனக்காக ெகாண் 
வ ம் இனிப்  ெபா ட்கள் மற் ம் 

இலத்திரனியல் ெபா ட்க க்கு இந்த 
கட் ப்பா  பாதிக்கா  என்றார்.

நிதி அைமச்சின் ெசய லாளர் எஸ்.ஆர்.ஆட் டி கல

ெலாஹான் ரத்வத்ைத ெதாடர்பில் ஜனா தி பதி 
மக்கள் பக்கம் இ ந்ேத தீர்மா னிப்பார்

சு.க. பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சந் திம வீரக்ெகாடி நம் பிக்ைக
(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)

ெலாஹான் ரத்த வத்ைத ெதாடர்பில் 
ஜனா தி பதி மக்கள் பக்கம் இ ந்  தீர்
மானம் எ ப்பார் என்ற நம் பிக்ைக 
இ க் கின்ற . ெஜனிவா மனித உரிைம 
ேபரைவ இடம்ெப ம் நிைலயில் இவ்வா
றா ன ெதா  சம்பவம் ெவளி வந் தி ப்ப  
நாட் க்கு நல்ல தில்ைல என சிறி லங்கா 
சுதந் திரக் கட்சி பாரா  மன்ற உ ப் பினர் 
சந் திம வீரக்ெகாடி ெதரி வித்தார்.
அம்ப லாங்ெகாைட பிர ேத சத்தில் ேநற்  

இடம்ெபற்ற ெசய் தி யாளர் சந் திப்பில் 
கலந்  ெகாண்  க த் த் ெதரி விக்ைக யி
ேலேய இவ்வா  குறிப் பிட்டார்.
அவர் அங்கு ெதாடர்ந்  ெதரி விக்ைக 

யில்,
மக்களின் ஆைணயில் ெதரி  ெசய்யப்

பட்ட ஜனா தி ப தியின் வி ப்பத்தின் பிர கா 
 ரேம அைமச்சு பத விகள் வழங்கப்பட்
டி க் கின்றன. அதனால்  யாரா வ   ஒ  
அைமச்சர் ஒ  வ ரினால் ஏதா வ  தவ  

இடம்ெபற்றால், அ
ெதா டர்பில் ஜனா தி

பதி மக்களின் வி ப்பத் திற்க ைம வா கேவ 
நட வ டிக்ைக எ ப்பார் என்ேற நாங்கள் 
நம்  கின்ேறாம்.
ஏெனனில் மக்க க்கு ஒ  சட்ட ம் 

அைமச்சர்க க்கு ேவ  சட்ட ம் இ க்க 

டி யா . நாட்டின் சட்டம் அைன வ க் 
கும் சம மாக இ க்க ேவண் ம். சட்டத் 
தின் ஆட் சிைய பா  காத் க்ெகாள்ளா த
வைர இலங்ைகக்கு நீண்ட ரம் ெசல்ல 
டி யா  என்றார்.

சட லங்கைள தகனம் ெசய்வதில்
ெந க்க டிக் குள்ளாகும் மக்கள்

ெபா ச் சுகா தார பரி ேசா த கர்கள் சங்கம்
(எம்.மேனா சித்ரா)

ெகாவிட் ெதாற் றினால் பாதிக்கப்பட்  உயி
ரி ழந்த வர்களின் சட லங்கைள தகனம் ெசய் ம் 
விவ கா ரத்தில் மலர்ச்சா ைல களின் தைல யீட்
டிைன நீக்கி, அர சாங்கத்தின் தைல யீட் டன் 
மாத் திரம் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். இதன்
லம் சட லங்கைள தகனம் ெசய் ம் ேபா  

மக்கள் ெந க்க டி கைள எதிர்ெ காள்வைத 
தவிர்க்க டி ம் என்  இலங்ைக ெபா  சுகா
தார பரி ேசா த கர்கள் சங்கத்தின் தைலவர் உ ல் 
ேராஹண ெதரி வித்தார்.
இவ் வி டயம் ெதாடர்பில் அவர் ேம ம் ெதரி

விக்ைகயில்,  ெகாவிட் ெதாற் றினால் பாதிக்கப்
பட்  உயி ரி ழந்த வர்களின் சட லங்கைள தகனம் 
ெசய்வ தற்கு சில பிர ேத சங்களில் கட்டணம் 
அற வி டப்ப  கி ற . இதன் கார ண மாக மக்கள் 
ெப ம் ெந க்க டி க க்கு கங்ெ கா த் ள்

ளைத பல சந்தர்ப்பங்களில் நாம் அவ தா னித்
ள்ேளாம். இதன் கார ண மாக பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு அவர்கள் ெச த் திய கட்ட ணத்ைத 
மீள வழங்க உரிய தரப் பினர் நட வ டிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம். இதன் கார ண மாக கிரா மங்க ளி ள்ள 
மக்கள் பணத்ைத ேசக ரித்  சட லங்கைள தகனம் 
ெசய்வ தற்கு உதவி சந்தர்ப்பங்க ம் உள்ளன. 
தற்ே பா  ெகா ம்  மாந க ர சைப உள் ளிட்ட 
ஏைனய பிர ேத சங்க ளி ம் ெகாவிட் சட லங்
கைள தகனம் ெசய்வதில் மலர்ச்சா ைலகள் பல 
தைல யி  கின்றன. இவ் வி ட யத்தில் மலர்ச்சா
ைல களின் தைல யீ கள்  ைம யாக நி த்தப்
பட்  அர சாங்கத்தின் தைல யீட் டன் மாத் திரம் 
ெகாவிட் ெதாற்றினால் உயிரிழப்பவர்களின் 
சடலங்கைள தகனம் ெசய்வதற்கு நடவடிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம். இதன் லம் மக்கள் ெந க்க 
டிக்கு உள்ளாவைத தவிர்க்க டி ம் என்றார்.

உள்ளகப் பிரச் சி ைன கைளத் தீர்க்க
ெவளிெபாறி ைற அவ சி ய மில்ைல
ெவளி நாட்ட  வல்கள் அைமச்சின் ெசய லாளர் ஜயநாத் ெகாலம்பேக

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டின் உள்ளகப் பிரச் சி ைன கைளத் தீர்ப்ப தற்கு, 

ெவளிப் றப் ெபா   ைற ெயான்றின் ேதைவ ஒ
ேபா ம் இல்ைல ெயன, ெவளி நாட்  அ  வல்கள் 
அைமச்சின் ெசய லாளர் அட் மிரல் ேபரா சி ரியர் ஜய 
நாத் ெகாலம்பேக ெதரி வித்தார்.
அேத ேபான் , அவ்வா றான ெபாறி ைற ஒன்ைறத் 

தயா ரிப்ப தற்கு, ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் 
ேபர ைவக்கு அதி காரம் வழங்கப்ப ட வில்ைல என் ம் 
சுட் டிக்காட் டிய அவர், இலங்ைகயின் உள்ளக சட்டக் 
கட்ட ைமப்பின் கீழ், நாட்டின் அைனத் ப் பிரச் சி ைன
க க்கும் தீர்  வழங்கப்ப ம் என் ம் குறிப் பிட்டார்.
ஜனா தி பதி ஊடக ைமயத்தால் ஏற்பா  ெசய்யப்

ப ம் ேநற்ைறய  ஊடகச் சந் திப்பில்  கலந்  ெகாண்  
க த் த் ெதரி விக்ைக யி ேலேய, அவர் ேமற்கண்ட
வா  குறிப் பிட்டார்.
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 

இம் ைற கூட்டத்ெ தா டரின் ேபா , அதன் ஆைண
யாளர் நாயகம் மிச்ெசல் பச்ெலட் டினால் ன்
ைவக்கப்பட்ட வாய்ெ மாழி அறிக்ைகயின் ேபா , 
காணாமல் ேபாேனா க்கு நட்ட ஈ  வழங்கல், எல்.
ரி.ரி.ஈ சிைறக் ைகதி கைள வி  வித்தல், பயங்க ர வாத 
ஒழிப் ச் சட்டத்ைதத் தி த்தல் உள் ளிட்ட பல விட
யங்கள் ெதாடர்பில் இலங்ைக அர சாங்கம் ன்ென
த்த நட வ டிக்ைக க க்குப் பாராட்  கைளத் ெதரி

வித் தி ந்தைம மகிழ்ச் சிக் கு ரி ய .
மனித உரி ைம க க்குள் மைறந் தி ந் , இலங்

ைகயின் உள்ளக விட யங்களில் தைல யீ  ெசய்வைத, 
சீனா, ரஷ்யா, ஜப்பான், வட ெகா ரியா, ெதன்ெ கா
ரியா, பாகிஸ்தான், ஈராக், ெவனி சி லா உள் ளிட்ட 
15 நா கள் எதிர்த் , இலங்ைக டன் ைகேகார்த்  
நின்றன. மனித உரி ைம கைளப் பா  காத்தல், நல் லி
ணக்கத்ைதப் பின்பற்றல், பயங்க ர வா தத்ைத ஒழித்தல் 
ேபான்ற விட யங்களில் அர சாங்கம் ெகாண் ள்ள 
ெபா ப்  ணர் , அவர்களின் விேசட பாராட் க்கு 
இலக்கா கி ள்ளன.
வல யத் தி ள்ள ஏைனய நா  க டன் ஒப் பிட் ப் 

பார்க் கு மி டத் , இலங்ைக யா ன  அைம தி யான 
நாடாக விளங் கு கி ற . பயங்க ர வா தத்ைத ஒழித்தல், 
அடிப்ப ைட வா தத்ைதப் பரப் ம் தீவி ர வா தத்ைத ஒழி 
த்தல் ேபான்ேற, நாட்  மக்க ளி ைடேய சமா தானம் 
மற் ம் நல் லி ணக்கத்ைதக் கட் டி ெய ப்பல் ேபான்
ற வற்றில் இலங்ைக ன் னி ைலயில் இ ப்ப ேதா , 
இ  விட யங்களில் கடந்த இரண்  வ டக் காலப்
ப கு திக்குள் இலங்ைக ெசயற்பட்ட விதம் ெதாடர்
பி ம் சர்வ ேத சத் க்கு எ த் க்காட்டப்பட் ள்ள .
இலங்ைகயின் ெவளி நாட் க் ெகாள்ைக யா ன , 

சீர ைமக்கப்பட்ட ெகாள்ைக யாகும். அந்தக் ெகாள்
ைகயின் அடிப்ப ைடயில் ெசயற்பட் , அதி காரப் 
ேபாட் டி களில் சிக் கிக்ெ காள்ளா  ன்ே னாக்கி நகர்
வேத இலங்ைகயின் ேநாக்க ெமன் ம் இதன்ே பா , 
இந்நாட்டின் அைம விடம் ெதாடர்பில் அதிக அவ தா
னத் டன் அர சாங்கம் ெசயற்பட்  வ  கின்ற .
அர சாங்கத்தின் ெகாள்ைக மிகத்ெதளி வாக இ க்  

கின்ற . உலகின் பல நா  க க்கு, கடந்த மாதங்

களில் பல்ேவ பட்ட அறிக்ைககள் ஊடாக அறிவிக் 
கப்பட் ள்ளன. அவற்றின் பிரதிபலனாகேவ, அந் 
நா களின் ஒத்  ைழப்  இலங்ைகக்கு தற்ேபா  
கிைடத் ள்ளன. ெவளிநாட்  அ வல்கள் அைமச்சு, 
நீதி அைமச்சு மற் ம் பா காப்  அைமச்சு ேபான்றன, 
இ  விடயத்தின் பாரிய ஒ ங்கிைணப் டன் ெசய 
லாற்றியி ந்தன என்றார்.

ெப ந் 
தைலவர் 
மர்ஹூம் 
எம்.எச்.எம்.
அஷ்ரப்பின் 21 
ஆவ  நிைன  
தினத்ைதயிட் , 
ேநற்  ஸ்லிம் 
காங்கிரஸின் 
"தா ஸ்ஸலாம்" 
தைலைமய 
கத்தில் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட்ட 
ஆ 

பிரார்த்தைனயின் 
ேபா ... 
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ேபரா தைனப் பல்க ைலக்க ழக அர ச றி வியல் 
ைறயின் ேபரா சி ரி ய ராகக் கட ைம யாற் றிய 

அம்ப ல வாணர் சிவ ரா ஜாவின் 14 ஆவ  
ஆண்  சிரார்த்த தினத் தி ைன ெயாட்டி இந்தப்  
பதி  ன்ைவக்கப்ப  கி ற . அம்ப ல வாணர் 
சிவ ராஜா ஒ  கல் வி மா னாக, ஏறத்தாழ 40 வ
டங்க க்கு ேமலாகப் ேபரா தைனப் பல்க ைலக்
க ழ கத்தில் ேசைவ யாற் றிய ஒ  எளி ைம யான 
மனிதர் ஆவார். பல்க ைலக்க ழகச் ச கம் ேபரா
சி ரி யைர ேநர டி யாகப் ேபசும் மன   தி  ைடய 
ஒ  வ ரா கேவ அைட யாளம் கண்  ெகாண் டி ந்
த . சுயா தீ ன மா ன ம் சுதந் தி ர மா ன  மான க த்
க்களால் பல்க ைலக்க ழ கத் க்கு ெவளிேய
ள்ள அறி சார் த் தி ஜீ வி க ளா ம் வி ம்பப்
பட்டவர் இவர். ேபரா சி ரியர் கார்த் தி ேகசு சிவத்
தம்பி இந்த இழப்  இரண்  நிைலப்பட்ட   
ஒன்  சிவ ராஜா என்ற மனி தைன இழந்தைம 
இரண்  சிவ ராஜா என்ற ஈடி ைண யற்ற  அர ச
றி வி ய லா ளைன இழந்தைம என அவ ர  மைற
ைவ ெயாட்டி ெவளியி டப்பட் டி ந்த நிைன  
மலரில் குறிப் பிட்டைம ேபரா சி ரி யரின் ல
ைமத்  வத் திைன ெவளிப்ப த்  கி ற . 

1944ம் ஆண்  ஆனி மாதம் 22ஆம் திகதி 
யாழ்பா ணத்தில் பிறந்த அம்ப ல வாணர் சிவ ராஐா 
அவர்கள், 2007 ஆண்  ரட்டாதி மாதம் 13 
ஆம் திகதி இவ்  லைக விட்  மைறந்தார். 
இவர் தன  தல் நிைலக் கல் வி யிைன 
யாழ்ப்பா ணத்தின் நாவற் குழி மகா வித் தி யா ல
யத் தி ம், இரண்டாம் நிைலக் கல் வி யிைனப் 
னித பரி ேயாவான் கல்  ரி யி ம் பயின் றி
ந்தார். தன  பள்ளிப் ப வ காலத்தில், விைள
யாட் , நாடகம், இலக் கியம், ேபச்சு ேபான்ற
வற்றில் அதிக ஆர்வ ம் ஈ  பா ம் ெகாண்
ட வ ராக விளங் கினார். க.ெபா.த. உயர்தரப் 
பரீட்ைசயில் சிறப் ச் சித் திையப் ெபற் , ேபரா
தைனப் பல்க ைலக்க ழத் திற்கு ெதரி வானார். 
அங்கு ெபா  ளி யைல விேச ட மாகக் கற்ற ேதா , 
அர சியல் விஞ்ஞா னத் திைன ஒ  பாட மா க ம் 
பயின் றி ந்தார். 1969 ஆம் ஆண்  இடம்
ெபற்ற இ தித் ேதர்வில், இரண்டாந்தர (ேமல்
நிைல) சித் தி யிைனப் ெபற் க் ெகாண்ட ேதா , 
1970களில் ேபரா தைனப் பல்க ைலக்க ழ கத் தி ன  

ெபா  ளியல் ைறயில் உதவி விரி  ைர
யா ள ரா க ம் இைணந்  ெகாண்டார். 
இத ைனத்ெ தா டர்ந்  தன   க ைல
மாணிப் பட்டத் திைன 1976இல் கனடா 
நாட்டின் நி  பிறண்ஸ்விக் பல்க ைலக்
க ழ கத் தி ன  ல ைமப்ப ரிசில் ெபற் , 
ஏ. ேஜ. வில்சனின் ேமற்பார்ைவயில் 
இலங்ைக அர சி யலில் சமஷ்டிக் கட்
சியின் வகி பங்கு என்ற ஆய் விைன 
ேமற்ெ காண்  ர்த்தி ெசய்தார். 

1980 களில், ெபா  ளியல் ைற யி
லி ந்  அர ச றி வியல் ைற தனி யா ன
ெதா  ைற யாக உ  வா கிய ேபா  
அப்ே பா  அர சி றி வியல் ைறயில் ேபரா சி ரி
ய ராக இ ந்த ஏ. ேஜ. வில்சன் இரா ஜினாமா 
ெசய்  கன டா க்கு ெசன் றி ந்த ேதா , 
சிேரஷ்ட விரி  ைர யா ள ரா க வி ந்த எம். எல். 
காதர் அவர்க ம் தன   மாணிப் பட்டத்
க்காக அ ஸ்தி ேர லியா ெசன் றி ந்தார் இந் நி

ைலயில், அம்ப ல வாணர் சிவ ராஜா தனி யாகப் 
ெபா ப்ேபற் , அவற் றிைன மிகச் சிறப்பாக 
நடத் தி யி ந்தார்.  தமிழ் பி ரி விற்கு மட்  மன்றி, 
அர ச றி வியல் ைறயின்  வளர்ச் சிக்கும் இவ ர  
பணி அளப்ப ரி ய தாகும். 
இந் நி ைலயில், தன   தத்  வ மாணிப் 

பட்டத் திைனப் ர்த்தி ெசய்வ தற்காக, 1983இல் 
ஜவ கர்லால் ேந  பல்க ைலக்க ழகத்தில், ேபரா
சி ரியர் ஊர் மிலா பட்னிஸ் ேமற்பார்ைவயின் 
கீழ் இலங்ைகயில் தமிழ்த் ேதசி ய வாத அர சியல் 
எ ம் தைலப்பில் ஆய் விைன ேமற்ெ காண் , 
1988 இல் கலா நிதிப் பட்டத் திைனப் ெபற் க் 
ெகாண்டார். தன   தத்  வ மாணிப் பட்டத்
திைனத் ெதாடர்ந் , மனித உரி ைமகள் மற் ம் 
ரண்பாட் த் தீர்  ெதாடர்பான அறி விைன 

ேம ம் ஆழப்ப த்திக் ெகாள்வ தற்காக 
 ெவளிநா  களில் இடம்ெபற்ற பல பயிற் சி ெந
றிகள் மற் ம் நிகழ் சித் திட்டங்களில் பங் கு பற் றி
யி ந்தார். இதன் விைள வாக, மனித உரி ைமகள் 

மற் ம் ரண்பாட் த் தீர்  
குறித்த பல கட்  ைர க ைள ம் 
ல்க  ைள ம்  தமி  ழி ம் 

ஆங் கி லத் தி ம்  ெவளியி ம் 
வாய்ப்  ேபரா சி ரி ய க்குக் 
கிைடத்த .  குறிப்பாக , 
1993இல் ல் பிைறட் சிேரஷ்ட 
ல ைம யாளர் என்ற கீர்த்தி 
மிக்க வி  திைனப் ெபற் , 
1977களின் பின்னர் அெம ரிக்கா 
 இலங்ைக ெவளிநாட் க் 
ெகாள்ைக என்ற ஆய் விைன 
ெவற் றி க ர மாக ேமற்ெ காண் , 

அ  ெதாடர்பான ஆங் கில ல் ஒன் றி ைன ம் 
ேபரா சி ரியர்  ெவளியிட் டி ந்தார். இைவ தவிர, 
இந் தி யாவின் பாண் டிச்ேசரிப் பல்க ைலக்க ழகம் 
(1999), இலங்ைகத் ெதன் கி ழக்குப் பல்க ைலக்
க ழகம் ஆகி ய வற்றில், வ  ைக த  விரி  ைர
யா ள ரா க ம், 2002ஆம் ஆண்  ெரக்ஸாஸ் 
பல்க ைலக்க ழ கத்தில் ஆய்வா ள ரா க ம், பணி
யாற் றி யைம, கற் பித்தல் மற் ம் ஆய் ச் ெசயற்
பா  களில் ேபரா சி ரி யரின் ல ைமத்  வத் திைன 
 ெவளிப்ப த்  கின்றன. 

 ெவளிப்ப ைட யான ேபச் சு வன்ைம  ைடய 
ேபரா சி ரியர், இலங்ைகயில் அதி கா ரப்ப கிர்  
மற் ம்  சி  பான்ைம யி னரின் உரி ைமகள் 
ெதாடர்பான கல் விசார் விவா தங்களில் மிகத்
 ெதளிவான அறி விைனக் ெகாண் டி ந்தார். 
குறிப்பாக, இலங்ைகச் சி  பான்ைமச் ச கம் 
குறித்த தன  நிைலப்பாட் டிைன எவ் வித தயக்
க  மின்றி ெவளிப்ப த் ம் ணி வார்வம், 
இவைர பல்க ைலக்க ழகச் கல்விச் ச கம் ெப
ைம ேயா  ேநாக்கக் கார ண மாக அைமந்த . 
கல் விசார் விவாத அரங் கு களில் தனி ெயா  வ
ராக, சர்ச்ைசக் கு ரிய விட ய மா க வி ப் பி ம் 
எவ் வி த மான தயக்க  மின்றி தன  க த் க்
கைள ன்ைவத்த வ ராக ேபரா சி ரியர் விளங்
கினார். இவர் பல்லா யி ரக்க ணக்கான மாண

வர்க ளிற்கு அர சியல் விஞ்ஞா னத் திைன தமிழ் 
மற் ம் ஆங் கில ெமாழி லம் கற் பித்த ேதா , 
அவர்களின் பட்டப் பின்ப டிப் பிற்கான ேமற்
பார்ைவ யி ைன ம் வழங் கி ள்ளார். பல மாண
வர்கள் இவ ர  கற் பித்த லினால் பயன்ெபற்  
சிறந்த மாணாக்கர்க ளாக உ  வா கி ள்ளனர். 
இன்  இவ ர  மாண வர்களில் பலர், இலங்
ைக யி ள்ள உயர்கல்வி நி  வ னங்கள், பாட சா
ைலகள் மற் ம்  ெவளிநாட் ் பல்க ைலக்க ழ கங்
களில் ஆசி ரி யர்க ளா க ம் ஆய்வா ளர்க ளா க ம் 
பணி யாற்றி வ  கின்றனர். 
ேபரா சி ரியர் சிவ ராஜா ேபரா தைனப் பல்க

ைலக்க ழத்தின் அர ச றி வியல் ைறயில் தமிழ்
ெமாழி ல மாண வர்களால் மட்  மின்றி, அைன
வ ரா ம் ெபரி ம் வி ம்பப்பட்ட ஒ  வ ராவார். 
இவ ர  விரி  ைரகள் யா ம் ன்ேனற்பாட்
டன் தயா ரிக்கப்பட்ட ைவ யாகக் காணப்பட்

டன. தன  விரி  ைர க ளிற்கான குறிப் க்க ளி
ைன ம், ஆங் கிலப் பிர தி க ைள ம் மாண வர்
க ளிற்கு விரி  ைர களின் ேபா  வழங் கு கின்ற 
வழக்கத் திைனப் ேபரா சி ரியர் ெகாண் டி ந்தார். 
தன  விரி  ைர க ளிற்குக் குறித்த ேநரத் திற்கு 
வ ைக த  வ ேதா , விரி  ைர களில்  ைம
யாக ஈ  ப ம் ஒ  வ ரா க ம் காணப்பட்டார். 
அவர் நித ம் என  தமிழ்ெ மாழி ல மாண
வர்க க்காக நான் ஆங் கில ெமாழிக் கட் 
ைர க ைள ம் ல்க ைள ம் ெமாழி ெப யர்ப் ச் 
ெசய்ய ேவண் ம் என தன  வகுப்ப ைற களில் 
கூ  வ  மனங்ெ காள்ளத்தக்க விட ய மாகும். 
இவ ர  கற் பித்தல் ைற ைம யா ன  எப்ே பா

ம் மாண வர்கைள ைமயப்ப த் தி ய தா கேவ 
அைமந் தி ந்த . ெபா  வாக, மாண வர்களின் 
நலன்சார் விட யங்கைள மாண வர்கள் மட்
டத்தில் நின்  ேபசும் ஒ  வ ரா க ம், அவர்க ள  
எதிர்பார்ப் க்க ைள ம் கன  க ைள ம் நன்கு 
ரிந்  ெகாள்ளக் கூடி ய ெதா  ஆசா னா க ம் 
ேபரா சி ரியர் விளங் கினார். ேபரா சி ரியர் சிவ ரா
ஜா வி ன  அர சியல் ல தத்  வங்கள் மற் ம் 

இலங்ைக அர சியல்  ஆகிய இரண்  ல்க ம், 
இன் ம் அர சியல் விஞ்ஞா னத் திைன உயர்த ரத்
தி ம் பல்கைலக் கழ கத் தி ம் கற்கும் மாண
வர்க க்கு பய ள்ள வழிகாட்டி ல்களாகத் 
திகழ்கின்றன .  இ தவிர ,  இலங்ைகச் 
சி பான்ைம ச கத்தினர், அரசியல்யாப்  
பிரச்சிைனகள் மற் ம் பன் கப்ப த்தல் 
ெதாடர்பான தனி தலான லைமசார் 
ஆய் கைள ேமற்ெகாண் , இப்பிரச்சிைனகள் 
ெதாடர்பாக இலங்ைகக்குப் ெபா த்தமான 
சிபாரிசுகைள ம், தன  ஆய்   ெவளியீ களில் 
ன்ைவத் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்கதாகும். 

ேபராசிரியர் அம்பலவாணர் சிவராஜாவின் 
தனி தலான ல்களில் ஒன்றாகிய 1996ஆம் 
ஆண்  ெதன்னாசிய  ெவளியீட்டாளர்களால் 
 ெவளியிடப்பட்ட, இலங்ைகயில் தமிழ்த் 
ேதசியவாத அரசியல் என்ற ல், இவர  
அரசியல் பகுப்பாய் த் திறைன ெவௗிப்ப த்தி 
நிற்கின்ற . 
தன  இ தி நாள் வைர ம் கற்பித்தல் 

மற் ம் ஆய் ச் ெசயற்பா களில் ஈ பட்ட 
ேபராசிரியர் அம்பலவாணர் சிவராஜாவின  
14 ஆவ  ஆண்  சிரார்த்த தினத்தில், அவர  
ஆத்மா சாந்தியைடயப் பிரார்த்திப்ேபாமாக!

கலாநிதி மாலினி பாலம ரன்
(அரசறிவியல் ைற

ேபராதைனப் பல்கைலக்கழகம்)
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தன் ன் ெப க்கற்குத் தான்பிறி ண்பான் 
எங்ஙனம் ஆ ம் அ ள்    

   (தி க்குறள்)

தன் உடம்ைபப் ெப க்கச் ெசய்வதற்காகத் தான் மற்ேறார் 
உயிரின் உடம்ைபத் தின்கின்றவன் எவ்வா  அ ைடயவனாக 
இ க்க டி ம்.

ெபான் ெமாழிெபான் ெமாழி

சுவாமி விேவகானந்தர்

வீரைனப் ேபாரி ம்
ேயாக்கியைன கடலி ம்

மைனவிைய  வ ைமயி ம்
நண்பைன  கஷ்ட காலத்தி ம் 
அறிந்  ெகாள்ளலாம். 

ேபராசிரியர் அம்பலவாணர் சிவராஜா ேபராசிரியர் அம்பலவாணர் சிவராஜா - ஒ  குறிப்- ஒ  குறிப்

ஐக் கிய நா கள் மனித உரிைமப் ேபர ைவயின் 48 ஆவ  
கூட்டத் ெதாடர் தற்ே பா  ெஜனிவாவில் நைட ெபற்  வ
கின்ற நிைலயில் பல்ேவ  தரப் பி ன ம் இலங்ைக ெதாடர்பாக 
கடந்த சில தினங்க ளாக உைர யாற் றி யி ந்தனர்.   ஐ.நா. மனித 
உரிைம ஆைண யாளர் இலங்ைக ெதாடர்பான அறிக்ைகைய 
ெவளி யிட்ட டன் அதன் பின்னர் பல்ேவ  நா கள் இலங்ைக 
ெதாடர்பாக உைர யாற் றி யி ந்தன.   அேத ேபான்  இலங்
ைகயின் சார்பில் ெவளி வி வ கார அைமச்சர் இைண ய வ ழியில் 
உைர யாற் றி யி ந்தார்.   அத் டன் சர்வ ேதச மனித உரிைம 
அைமப் கள், அரச சார்பற்ற நி  வ னங்கள், சர்வ ேதச நா கள் 
உள் ளிட்ட பல்ேவ  பிர தி நி தி க ம் இந்த கூட்டத் ெதாடரில் 
இலங்ைகயின் மனித உரிைம நிைலைம ெதாடர்பா க ம் 46/1 
என்ற பிேர ர ைணைய இலங்ைக எவ்வா  அ ல்ப த்  கி ற ? 
அதன் மதிப் பீட்   நிைல ைமகள் என்ன என்ப  ெதாடர்பாக 
க த்  ெவளி யிட் டி ந்தனர்.  அ  மட்  மன்றி நல் லி ணக்கம் 
மற் ம் ெபா ப் க் கூறல் ெதாடர்பாக எவ்வா றான நட வ டிக்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்  என் ம் சர்வ ேதச ரீதியில் ஏற் க் 
ெகாள்ளப்பட்ட  ெபா ப் க் கூறல் ெபாறி  ைற ம் ன்ென க்
கப்பட ேவண்  ெமன ம் பல்ேவ  தரப் பி ன ம் இதன்ே பா  
வலி  த் தினர். 
இந் நி ைலயில்  ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர

ைவயின் 46/1 தீர்மா னத்தின் ஊடாக நி  வப்ப டக் கூ டிய எந்
த ெவா  ெவளி ய கப்ெ பா றி ைற ெதாடர்பான ன்ெ மா ழி

 க ைள ம்  ைம யாக நிரா க ரிக் கின்ேறாம். அவற் க்குப் 
பதி லாக உள்ள கப்ெ பா றி  ைறயின் ஊடாக அவ சி ய மான நட வ
டிக்ைககள் ன்ென க்கப்பட்  வ  கின்றன என்   ெவளி வி வ
கார அைமச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் 
ேபர ைவயில் கடந்த ெசவ்வாய்க் கி ழைம அறி வித் தி க் கின்றார்.
சம்பந்தப்பட்ட நாட்டின் ஒத்  ைழப் பின்றி ஏற்ப த்தப்ப

டக் கூ டிய ெவளி ய கப்ெ பா றி  ைற களால் எதிர்பார்க்கப்ப ம் 
இலக் கு கைள அைடந்  ெகாள்ள  டி யா  என்ப டன் அ  
அர சி யல்  ம யப்ப த்தப்ப  வ தற்கான வாய்ப் க்க ம் காணப்
ப  வ தாக சுட் டிக்காட் டி யி க்கும்  ெவளிவிகார அைமச்சர் 
பீரிஸ், ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் ெந க்க டிக்கு மத் தி யி ம் 
காணா மல்ே பாேனார் பற் றிய அ  வ லகம், இழப் பீட் க்கான 
அ  வ லகம், ேதசிய ஒற் ைம மற் ம் நல் லி ணக்கத் திற்கான 
அ  வ லகம் உள் ளிட்ட உள்ள கக்கட்ட ைமப் க்களின் ன்ேனற்
ற க ர மான நட வ டிக்ைககள் ெதாடர் பி ம் மனித உரி ைமகள் ேபர
ைவயில் எ த்  ைரத் தி க் கின்றார்.
ேம ம் எம  நாட்டின் அர சி ய ல ைமப்  மற் ம் சர்வ ேத சக்க

டப்பா  க க்கு அைமய ஐக் கிய நா கள் சைப  ட ம் அதன் 

பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் நிைலைய 
அர சாங்கம் ரிந்  ெகாண் ள்ளதா? 

மனித உரி ைமகள் சார் கடப்பா  க  ட ம் ெதாடர்ச் சி யா ன ம் வ  வா ன  மான ஒத்  ைழப்
பிைன வழங் கிச்  ெச யற்படத் தயா ராக இ க் கின்ேறாம். இலங்ைக மண் ணி லி ந்  12 ஆண்

 க க்கு ன்னர் தமி ழீழ வி  த ைலப்  லி களின் பயங்க ர வாதம்  ைம யாக இல்லா ெதா
ழிக்கப்பட்ட . அத  டாக நாம் எம  மக்களின் நலைன ன் னி த்தி நாட்டில் சமா தானம், 
பா  காப்  மற் ம் ஸ்திரத்தன்ைமைய மீட்ெட த் ள்ேளாம். எம  ஜன நா யக மர  கைள 
நாம் உ  தி யாக ேபணி வந் தி க் கின்ேறாம். 'காயங்கைள ஆற் தல்' என்ற அடிப்ப ைட யி
ேலேய நாம் ேபா க்குப் பின்ன ரான மீட்சி நட வ டிக்ைக கைள ன்ென த்   வ  கின்ேறாம். 
ேபா க்குப் பின்ன ரான கண் ணி ெவடி அகற்றல், னர் நிர்மாணம் மற் ம் மீள் கு டி ேயற்றத்
திட்டங்களின் ெவற் றி யா ன , ேதசிய நல் லி ணக்கத் திற்கு ெப ம் பங்க ளிப்ைப வழங் கி ள்
ள . ேம ம் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் கார ண மாக ஏற்பட் டி க்கும் பாரிய ெந க்க டி க
க்கு மத் தி யி ம், நல் லி ணக்கத்ைத ன் நி த் திய உள்நாட் ப்ெ பா றி  ைற களின் ஊடாக 
ன்ேனற்ற க ர மான நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்பட் டி க் கின்றன என் ம் ெவளி வி வ கார 

அைமச்சர் அறி வித் ள்ளார்.  நாம் சவால்க க்கு கங்ெ கா த் தி ப்பைத ஏற் க்ெ காள்
வதில் ெவளிப்ப ைடத்தன்ைமையப் ேப  கின்ேறாம். எனேவ ெபா ப்பா ன ம் ஜன நா ய கத்
தன்ைம வாய்ந்த  மான அர சாங்கம் என்ற வ ைகயில் ெபா ப் க் கூறல், நல் லி ணக்கம், மனித 
உரி ைமகள், சமா தானம் மற் ம் நிைல யான அபி வி த்தி ெதாடர்பான பிரச் சி ைன களில் உ
தி யான ன்ேனற்றத்ைத அைடந்  ெகாள்வ தற்கு அர்ப்ப ணிப் டன் ெசய லாற் ேவாம்  
என் ம் அைமச்சர் குறிப் பிட் ள்ளார். 
அந்த வ ைகயில் ெபா ப் க் கூறல் மற் ம் நல் லி ணக்க ெசயற்பா  கைள உள்ளக ரீதியில் 
ன்ென க்க டி ம் என் ம் எக்கா ரணம் ெகாண் ம் ெவளி யக ெசயற்பா  க க்கு 

ெவளி யக ெபா ப் க் கூறல் ெபாறி ைற வடி வத் க்கு இட ம ளிக்க டி யா  என் ம் ெவளி
வி வ கார அைமச்சர் ஜீ .எல். பீரிஸ் திட்ட வட்ட மாக அறி வித் தி க் கிறார்.  இ  ெதாடர்பாக 
விமர்சன ரீதி யான க த் க்கள் மாற் க்க த் க்கள் என்பன  தற்ே பா  ன்ைவக்கப்பட்  
வ  கின்றன. தற்ே பா ைதய சூழலில் இலங்ைக அர சி யலில் ெஜனிவா விவ காரம் மிக ெபரி
ய ளவில் அலசி ஆரா யப்பட்  ெகாண் டி க் கின்ற . ஐ.நா. மனித உரிைம ஆைண யா ளரின் 
அறிக்ைக மற் ம் அதில் ன்ைவக்கப்பட் ள்ள விட யங்கள் ெதாடர்பா க ம் ஜீ .எல். பீரிஸ் 
ெதரி வித்த விட யங்கள் அதன் யதார்த்த தன்ைம என்பன ெதாடர்பா க ம் அர சியல் மட்டத்தில் 
தற்ே பா  ெவகு வாக விவா திக்கப்பட் க்  ெகாண் டி க் கின்ற . உண்ைமயில் அர சாங்க மா
ன  இவ்வா  ெவளி யக ரீதி யி லான அல்ல  சர்வ ேதச பங்க ளிப்  ட னான ெபா ப் க் கூறல் 
நல் லி ணக்க ெபாறி  ைறைய ன்ென க்க டி யா  என்  திட்ட வட்ட மாக அறி வித் தி

ந்தா ம் கூட பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள ெபா த்த வ ைரயில் 
ெபா ப் க் கூறல் மற் ம் நல் லி ணக்க ெபாறி  ைற யா ன  சர்வ
ேத சத்தின் பங்க ளிப் டன் இடம்ெபற ேவண் ம் என்பைத வி ம்

 வைத காண  டி கி ற . காரணம் த்தம் டி வ ைடந்  12 வ
டங்க ளாக அர சாங்கம் உள்ளக ரீதியில் இந்த ெசயற்பாட்ைட இத ய
சுத் தி டன் ேநர்ைம யான ைறயில் ன்ென க்கா ததன் கார
ண மா கேவ பாதிக்கப்பட்ட மக்கள்  சர்வ ேத சத்தின் தைல யீட்ைட 
இந்த விட யத்தில் எதிர்பார்க் கின்றனர் என்ற உண்ைமைய ெவளி
வி வ கார அைமச்சர் ஜீ. எல். பீரிஸ் ெதரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள ெபா த்த வ ைரயில்    கடந்த காலங்
களில் இலங்ைகயில் ன்ென க்கப்பட்ட எந்த ெவா  உள்ளக 
ரீதி யான ெசயற்பா ம் ெவற் றி ய ளிக்க வில்ைல என்ப தைன    
அறிந்  ெகாண் ள்ளனர். கடந்த  கா லங்களில் மனித உரிைம 
மீறல்க க்கு தீர்  காணப்ப ட வில்ைல. ெபா ப் க் கூறல் ெபாறி

 ைற ம் ன்ென க்கப்ப ட வில்ைல. 
இந் நி ைல யி ேலேய பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சர்வ ேதச தைல

யீட்  டன் கூ டிய ெபா ப் க் கூறல் ெபாறி ைற  ன்ென க்
கப்பட ேவண் ம் என்பைத வலி  த்  கின்றனர். அர சாங்கம் 
இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் எதிர்பார்ப்  மற் ம் அவர்களின் 
அ  பவம் அவர்கள் எதைன வி ம்  கின்றனர் என்ப  ெதாடர்
பாக ஆராய்ந்  பார்க்க ேவண் ம். ஒேர தட ைவயில்  சர்வ
ேதச பங்க ளிப்  டன் கூ டிய ெபா ப் க் கூறல் ெபாறி  ைறைய 
ன்ென க்க மாட்ேடாம் என்  கூ  வ ைத விட ஏன் பாதிக்

கப்பட்ட மக்கள் இந்த சர்வ ேதச தைல யீட்ைட ேகா  கின்றனர் 
என்பைத அர சாங்கம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். அவ்வா  
ரிந்  ெகாள்வதன் ஊடாக இதற்கு உண்ைம யான தீர்  காண 
டி ம். இதைன இத ய சுத் தி டன் ேநர்ைம யான ைறயில் 

அ க ேவண் டிய அவ சி ய ம் காணப்ப  கின்ற . அவ்வா  
அ கும் பட்சத்தில்  இதன் உண்ைமத் தன்ைம ைய ம் அதன் 
ஆழ மான தாற்ப ரியத்ைத ம் ரிந்  ெகாள்ள டி ம். அர சாங்
கத்ைதப் ெபா த்த வ ைரயில்  பாதிக்கப்பட் டி க் கின்ற மக்கள் 
இந்த நாட்டின் பிர ைஜகள் என்பைத ரிந்  ெகாண்  அவர்
க க்கு நீதிைய நிைல நாட்  வ தற்கும் நட வ டிக்ைக  எ க்க 
ேவண் ம். தற்ே பா  கூட அர சாங்கம் உள்ளக ெபா ப் க்கூறல் 
ெபாறி ைறைய ம்  நம்பகரமாக ம்  சுயாதீனமாக ம் 
பரந் பட்ட ரீதியி ம் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தி ப்தியைட ம் 
வைகயி ம் சர்வேதச தரப்பினர் ஏற் க்ெகாள் ம் வைகயி ம் 
ன்ென க்கும் பட்சத்தில் அதைன பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் 

ஏற் க்ெகாள்வார்கள்.  ஆனால் அவ்வா  ஒ  ெபாறி ைற  
ன்ென க்கப்ப வதாக  ெதரியவில்ைல .   அதனால் 

தான் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சர்வேதசத்தின் பங்களிப்ைப 
ேகா கின்றனர் .  எனேவ  இந்த  நிைலைமைய  ரிந்  
ெகாண்ட அரசாங்கம் அதற்ேகற்ற வைகயில் நடவடிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம் . பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதிையப் 
ெபற் க்ெகா க்க ேவண் ம். தி ப்திகரமான ைறயி ம் 
பரந் பட்ட ரீதியி ம் சுயாதீனமாக ம் நம்பகரமாக ம்   
ெபா ப் க்கூறல் ெபாறி ைறைய ன்ென த்  பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு நீதிைய நிைலநாட்ட ேவண் ம். இதில் அரசாங்கம் 
ஏன் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சர்வேதச பங்களிப்ைப ேகா கின்றனர் 
என்பைத ரிந் ெகாள்வ  மிக க்கியமாக இ க்கிற  என்பைத 
சுட்டிக்காட்ட வி ம் கிேறாம். 

அர சாங்கத்தின் தவ றான ெசயற்பா  கைள 
டி மைறப்ப தற்கா கேவ ெபா  மக்கள் 

பா  காப்  கட்டைளச்  சட்டத்தின் இரண்
டா வ  பிரிைவப் பயன்ப த்தி நாட ளா விய 
ரீதியில் அவ சர காலத்ைதப்  பிர க ட னப்ப த்த 
அர சாங்கம் ன் வ  வ தாக பாரா  மன்றத்தில் 
குறிப் பிட்ட ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் காங் கிரஸ் 
தைலவர் ர ப் ஹக்கீம், கர்ே வாரின் நன்ைம 
க தி அல்லா   எேதச்ச தி கா ரத் டன் அடக் கு

 ைறையக் ைகயாள்வ தற்கா கேவ இவ்வா றான 
நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்ப  வ தா க ம் 
காட்ட மாகத் ெதரி வித்தார்.
அவ சர காலத்ைதப் பிர க டனப்ப த்  வ  

ெதாடர்பான விவா தத்தில் பாரா  மன்றத்தில் 
அண்ைமயில்  உைர யாற்றிய ேபா  ஸ்லிம் 
காங் கிரஸ் தைலவர் ஹக்கீம் ேம ம் கூறி ய தா
வ ,
சந்ைதயில் அத் தி யா வ சியப் ெபா ட்களின் 

தட் ப்பாட்ைட கட் ப்ப த்  வ தற்கு ேவ  
சட்டங்களில் இட மி க் கி ற . ப க்கைலப் 
ெபா த்த வைர அதற்கு கர்ேவார் அதி கார 
சைப சட்டத்தின் ஊடாக நட வ டிக்ைக எ க்
கலாம்.
அத் டன் ேதசிய அனர்த்த கா ைமத் வ 

க ன்ஸில் என்பைத எதிர்க்கட் சி யி ன ம் ஒத் 
ைழப்ைபப் ெபற்  ஏற்ப த் மா  ெந  கி ம் 
ேகாரி வ  கின்ேறாம். அவ்வா  அைமப்ப
தானால், இவ்வா றான சந்தர்ப்பங்களில் அதில் 
நிைல ைமைய எ த்  ைரத்  விைலக் கட் ப்
பாட்ைட உரிய ைறயில் ேமற்ெ காள்ளலாம்.

கர்ே வாரின் நன்ைம க்காக என்றால்,  கடந்த 
நாட்களில் பல வர்த்த மானி அறி வித்தல்கைளப் 

பிர சு ரித் தீர்கள். அவற்றில் எத னா ேம விைலக் 
குைறப் ச்ெசய்ய டி ய வில்ைல.
இப்ெ பா  ப க்க க்கு இைட யீட்டா ளர்

க ைள ம் ஆைல உரி ைம யா ளர்க ைள ம் குற்
றஞ்சாட்  கின் றீர்கள். என்ன ெவன்றால் ,நீங்கள் 
எைதேயா தீர்மா னித் க் ெகாண்  சந்ைதப்ப
த்  ேவா க்கு மாற்ற மாக ஒ  விைலைய நிர்

ண யிக் கின் றீர்கள்.
இவ்வா றான நிைல ைமயில் ேவ  மாற்  

வழி கைள ைகயாண் டி க்க ேவண் ம். கடந்த 
காலத்தில் நிைல ைமையப்  ெபா த்  கூட் 
ற  ெமாத்த விற்பைன நி  வ னத்ைத இறக் கு
மதி ெசய்  மா  ேகட்ட ண் . அத  டாகச் 
சந்ைதயில் ேபாட்டித் தன்ைம நில வி ய . இப்
ெபா  நீங்கள் இறக் கு மதி ெசய் ம் நிைலயில் 
இல்ைல. அதனால் உங்க ள  திற ைம யற்ற 
ெபா  ளா தார கா ைமத்  வத்ைத டி மைறப்
ப தற்கு ற்பட்  ,  நாட்ைட ேம கஷ்டத்
க்குள் தள்ளி விட் டீர்கள்.
இதனால் இப்ெ பா   சர்வ ேதச ஊட கங்கள் 

இங் குள்ள நிைல ைமையப் பற்றி எள் ளி ந ைக யா
 கின்றன.ெலப னானின் நிைலக்கு இலங்ைக 

தள்ளப்பட்  விட்ட தாக அைவ குறிப் பி  கின்

றன. ஏெனன்றால், அங்கு 80வீத மான மக்கள் 
வ  ைம யினால் வா  கின்றனர். அங்கு பாரிய 
உண த் தட் ப்பா  ஏற்பட் ள்ள . அந்தக் 
கதிேய இலங்ைகக்கும் ஏற்பட்  வ  வ தாக 
அந்த  ெவளி நாட்  ஊட கங்கள் சுட்டிக் காட்

 கின்றன.
ேதைவ யில்லாத, ேவண்டப்ப டாத அர்த்த

மற்ற நாடா ள விய ரீதி யி லான அவ சர காலச் 

சட்டத்ைதப் பிர க ட னப்ப த்  வதன் லம் 
எதிர்க்கட் சி கைள நசுக் கு வ தற்கும் ஆர்ப்பாட்
டங்கைள நி த்  வ தற் கு மான கு  கிய அற்பத்
த ன மான ேநாக்கத்ே தா  இந்தக்  காரி யத்தில் 
ஈ  ப  கின் றீர்கள்.

 உங்க க்கு இதைன ெசய்ய ேவண்  மாக 

இ ந்தால் ெபா  மக்கள் பா  காப்  கட்டைளச் 
சட்டத்தின் அதற் கு ரிய 3 ஆம் பிரிவின் 17ஆவ  
ஷரத்ைத பயன்ப த் தி யி க்கலாம். ஏன் அதன் 
2ஆம் பிரிைவக் ெகாண்  வர ேவண் ம்?
இரா  வ ம யப்ப த்தைல ெதாடர்வ தற்கா

கேவ இவ்வா றான நாட கத்ைத அரங்ேகற்  கின்
றீர்கள். மக்கள் ெசல் கின்றனர். இரா  வத் தி
ன ம், ெபாலி ஸா ம் ெசல் கின்றனர். களஞ் சி

ய சா ைல கைளச் சுற் றி வ
ைளக் கின்றனர். நாள்
ேதா ம் அவ்வா றான 
காட் சி கைள காட்டி 
அர சாங்கம் ப க்கல்கா
ரர்கைளக் கண்  பி டிப்
ப தாக பைற சாற்  கின்
ற .

 அத்  தி  யா  வ  சிய 
ெபா ட்களின் விைல பற்றிக் கூ  கின் றீர்கள். 
நாட்  பச்ைச அரிசி  98 பா க்கு விற்கப்

ப  வ தாகக் கூ  கின் றீர்கள். ெபா  மக்கள் இந்த 
அரி சிைய எங்கு வாங்கலாம்? நாெடங் கி ம் 
கூட்  ற  ெமாத்த விற்பைன நிைல யங்க க்கு 
ன்னால்  நீண்ட வரி ைசயில் காத் தி க்கும் 

ெபா  மக்கைளப் பா ங்கள். நீங்கள் இவ்வா
றாக ஒ  க ப் ச் சந்ைதைய உ  வாக் குகின் 
றீர்கள். எத்தைன ேப க்கு இவ்வா றான வசதி 
கிைடக்கப் ேபாகின்ற . ப க்கி ைவக்கப்பட்ட
வற்ைற ெவளியில் எ த் க் ெகா த்  டிப்
பெத ங்ேக?
சில அைமச்சர்கள் இன்  உைர யாற் 

ைகயில், அ த்த ஆண்  மார்ச் மாதம் வைர
யி லான சீனி ைகயி ப்பில் இ ப்ப தாக கூறி
னார்கள். நான் அவர்க ேளா  ரண்பட்  
சவால் வி க் கின்ேறன். ெவகு வி ைரவில் அந்த 
சீனி ெயல்லாம் தீர்ந்  வி ம். நீங்கள்  சீனிைய 
இறக் கு மதி ெசய்ய ேநரி ம். அப்ெ பா  
நீங்கள் நிைனக்கும் விைலக்கு சீனிைய விற்க 
டி யா  ேபாகும்.
இ  மக்களின் எ ச் சிையக் கட் ப்ப த்
 வ தற்கு ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் எேதச்ச தி கார 

அடக்கு ைற யா கேவ ைகயாளப்ப கின்ற .
இவ்வாறான கு க்கு வழிகள் ைகவிடப்பட 

ேவண் ம். நிரந்தர தீர்ைவக் காண ேவண் ம் 
என்ப ேவ எங்கள  வி ப்பமாகும்.
இ தியாக சர்வேதச நாணய நிதியத்திடம்  

தஞ்சமைடயத்தான் ேவண் ம். உங்கள  
நாணய (நிதிக்) ெகாள்ைக மாற ேவண் ம். 
ெப மளவில்  நாணயத்  தாள்கைள 
அச்சடிப்பைத நி த்த ேவண் ம். அதனால் 
பண வீக்கம் அதிகரித்  நா  ேம ம் 
சிக்க க்குள்ளாகிவி ம். ேவ  வழியில்ைல 
சர்வேதச நாணய நிதியத்ைத நாடிச் 
ெசல் ங்கள். இப்ேபாைதக்கு அ   ெவான்ேற 
தீர்வாகும். எேதச்சதிகார அடக்கு ைறையக் 
ைகவி ங்கள் என்றார்.

அர சாங்கத்தின் தவ  கைள அர சாங்கத்தின் தவ  கைள 
மைறப்ப தற்ேக அவ சர காலப் பிர க டனம்மைறப்ப தற்ேக அவ சர காலப் பிர க டனம்

அவ சர காலத்ைதப் பிர கஅவ சர காலத்ைதப் பிர க
டனப் ப த்  வ  ெதாடர்பான டனப் ப த்  வ  ெதாடர்பான 
விவா தத்தில் ஸ்லிம் காங்விவா தத்தில் ஸ்லிம் காங்
கிரஸ் தைலவர் ர ப் ஹக்கீம் கிரஸ் தைலவர் ர ப் ஹக்கீம் 
அண்ைமயில்  பாரா  மன்றத்தில்  அண்ைமயில்  பாரா  மன்றத்தில்  

ஆற்றிய உைர ஆற்றிய உைர 
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(வட ம ராட்சி, ேசைன ர் நி  பர்கள் )
சி  கைதத் ைறயின் ஊடாக கழ்ெபற்  விளங்

கிய இலங்ைகயின் த்த எ த்தாளர் நந் தினி 
ேசவியர் தம  72ஆவ  வயதில் தி  ேகா ண ம
ைலயில் கால மானார்.
கடந்த சில நாட்க ளாக காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட் டி ந்த அவர் ேநற்
க்காைல கால மானார். யாழ்ப்பாணம் ெதன்ம ராட்சி மட்  விைல பிறப்

பி ட மாக ெகாண்ட அவர், தம  ஆரம்ப கல் விைய மட் வில் கல்வயல் 
ைசவப் பி ர காச வித் தி யா சாைல, மட் வில் அர சினர் தமிழ்க்க லவன் பாட
சாைல, சுழி ரம் விக்ே டா ரியாக் கல் ரி, வதிரி தி  இ  தயக் கல் ரி ஆகி
ய வற்றில் கற்றார். இலங்ைக கம் னிஸ்ட் கட் சியின் வாலிப சங்க இயக்
கத்தில் இைணந்  ெசயற்பட்ட அவர் இலக் கி யத் ைற மற் ம் ச கச் 
ெசயற்பா  க ளி ம் ன் னின்  ெசயற்பட்ட வ ராவார்.

இலங்ைகயின் சி  மற் ம் ந த்தர அள வி லான ெதாழில் யற்
சி க க்கு ஊக்க ம ளிப்ப தற்கு அெம ரிக்கா வினால் 40 மில் லியன் 
ெடாலர் கட  தவி வழங்கப்பட் ள்ள . இக்கடன் ெதாைக யா ன  
சர்வ ேதச த லீ  மற் ம் அைன வ ைர ம் உள்ள டக் கிய ெபா
ளா தார வளர்ச் சிைய ஊக் கு விப்ப தற்காக எஸ்.டீ.பி., டீ.எஃப்.சி.சி. 
மற் ம் என்.டீ.பி. ஆகிய வங் கி க க்கு அெம ரிக்க சர்வ ேதச அபி
வி த்தி நிதிக் கூட் த்தா பனம் வழங்கும் 265 மில் லியன் ெடாலர் 
நிதியின் ஒ  பகு தி யாகும் என்  இலங்ைக யி ள்ள அெம ரிக்க த
ரகம் ெதரி வித் ள்ள .
எஸ்.டி.பி. வங் கி யா ன  இலங்ைக  வ தி  ள்ள சி  மற் ம் 

ந த்தர அள வி லான ெதாழில் யற் சி க க்கு 500 000 பா தல் 
1மில் லியன் பா வைர 1400 இற்கும் அதி க மான கடன்கைள வழங்க 
இந்த 40 மில் லியன் ெடாலர்கைளப் பயன்ப த் ம். டீ.எஃப்.சி.யின் 
மகளிர் யற் சியின் ஒ  அங்க மாக அக்க டனில் ஆகக் கு ைறந்த  
40 சத வீதம் ெபண்க க்கு ெசாந்த மான அல்ல  ெபண்கைள வ
ட் ம் ஒ  தயா ரிப்  அல்ல  ேசைவைய வழங் கு கின்ற வர்த்த

கங்க க்கு வழங்கப்ப ம். அவற் ள் பல கடன்கைள உல க ளா விய 
ெகாவிட்–19 ெப ந்ெ தாற் றினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள இலங்ைக 
வர்த்த கங்க க்கு உதவி ெசய் ம் என் ம் அெம ரிக்க த ரகம் 
ேம ம் ெதரி வித் ள்ள .
இந்த கடன் ெதாைகைய ைகய ளிக்கும் விழாவில் கலந்  

ெகாண்  உைர யாற் றிய இலங்ைகக்கான அெம ரிக்க வர் 
அெலய்னா ெடப்லிட்ஸ், 'இந்த நிதி யா ன  இலங்ைக யி ள்ள சி  
மற் ம் ந த்தர வர்த்த கங்க க்கு ெகாவிட் ெதாற் க்கு பின்னரான 
ெபா ளாதார மீட்சிைய ேநாக்கிய அவர்கள  பயணத்தில் உத வ  
மாத்திரமின்றி, அ  இலங்ைக ெபண்கள், அவர்கள  வர்த்தகங்கள் 
வளர்வதற்கும் உத ம்' என்  குறிப்பிட்டார்.

இலЗைகǾП żΫ  நΡНதர அள ̇  லான ெதா˘Х ΨயФ ż க έЖΜ ஊЖக ம Рப தФΜ

அெம ரிக்கா 40 மில்.
ெடாலர் கட  தவி

த்த எ த்தாளர் 
நந் தினி ேசவியர் கால மானார்

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ெகாவிட் தாக்கத்ைத க த்திற்ெகாண்   தற்ே பா  அ லில் உள்ள தனி

ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டத்ைத எதிர்வ ம் வாரம் தளர்த் தி னா ம் 
சுகா தார கட் ப்பா கள் க  ைம யான ைறயில் ெசயற்ப த்தப்ப ம். 
மாகா ணங்க க் கி ைட யி லான  ெபா  ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவைய மட் ப்
ப த்த எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ள  என ேபாக் கு வ ரத்  இரா ஜாங்க அைமச்சர்  
தி ம் அ   கம ெதரி வித்தார்.
ஊர டங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டதன் பின்னர்  ெபா  ப்ேபாக் கு வ ரத்  

ேசைவகள் ன்ென க்கப்ப ம் ைறைம குறித்  வின விய ேபா  
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
ெகாவிட் தாக்கத்ைத க த்திற்ெகாண்  கடந்த மார்ச் மாதம் ெதாடக்கம் 

பல்ேவ  கட்டத்தில் பய ணத்தைட மற் ம் நா  த  விய ரீதியில் ஊர டங்கு 
சட்டம் அ ல்ப த்தப்பட்டன. இதன் கார ண மாக ெபா ப்ேபாக் கு வ
ரத்  ைற ெபரி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள . குறிப்பாக தனியார் ேப ந்  
உரி ைம யா ளர்கள் மற் ம் ேசைவ யா ளர்கள் ெபா  ளா தார ரீதியில் பாதிக்
கப்பட் ள்ளார்கள். ஊர டங்கு சட்டத்ைத தளர்த் தி யதன் பின்னர்  ெபா  
ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவ யிைன ெதாடர்ந்  ன்ென க்க ேவண்  மாயின் 
சிறந்த திட்டங்கைள வகுப்ப  அவ சி ய மாகும். சுகா தார அைமச்சும் ேபாக்
கு வ ரத்  அைமச்சும் ஒன் றி ைணந்   திய திட்டத்ைத வகுத்   ெகாவிட் 
கட் ப்பாட்  ெசய ல ணிக்கு வழங் கி ள்ள .
ெபா  ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவ குறித்  ஜனா தி பதி ெசய லணி  உரிய தீர்மா

னத்ைத ன்ென க்கும். ஊர டங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டா ம் சுகா தார 
பா  காப்  அறி  த்தல்கள் க  ைம யான ைறயில் ெசயற்ப த்தப்ப ம். 
மாகா ணங்க க் கி ைட யி லான ெபா  ப்ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவைய மட் ப்ப
த்த எதிர்பார்க்கப்பட் ள்ள  என்றார்.

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ச.ெதா.ச. நி  வ னத் க்கு ெபற் க்ெ கா க்கப்பட்ட சுமார் 150 இலட்சம் 
பா க்கும் அதிக ெப  மதி ெகாண்ட 56 ஆயிரம் கிேலா வைர யி லான 

இ  ெவள்ைளப் ண்  ெகாள்க லன்கைள, உயர் அதி கா ரி களின் எந்த 
அ  ம தி ம் இன்றி, ன்றா வ  தரப்ெ பான் க்கு விற்பைன ெசய்தைம 
ெதாடர்பில், ச.ெதா.ச. தைல ைம ய கத்தின் பிரதி ெபா  கா ைம யாளர் ( நிதி) 
ெபாலி ஸாரால் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார். ேபலி ய ெகாைட ெபாலிஸார் 
ன்ென த்த இந்த விவ காரம் குறித்த விேசட விசா ர ைண களில், அ ர 

சிசிர ெபேரரா எ ம் குறித்த பிரதி ெபா  கா ைம யாளர் ேநற்  ைக  
ெசய்யப்பட்ட தாக ெபாலிஸார் கூறினர். அவைர ேநற்ைறய தினம் வத்தைள 
நீதிவான் நீதி மன்றில் ெபாலிஸார் ஆஜர் ெசய் ள்ள நிைலயில், அவைர 
எதிர்வ ம் 21ஆம் திக தி வைர விளக்க ம றி யலில் ைவக்க நீதி மன்றம் உத்
த ர விட் ள்ள . அத் தி ய ாவ சிய ெபா ட்கைள ச.ெதா.ச. வைல ய ைமப்  
ஊடாக நிவா ரண விைலயில் ெபா மக்க க்கு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், 
ைற க அதி கார சைப யினால் ச.ெதா.ச. க்கு ெபற் க்ெ கா க்கப்பட்ட 

2 ெவள்ைளப் ண்  ெகாள்க லன்கள் கடந்த வாரம்  இவ்வா  ன்றாம் 
தரப் க்கு விற்பைன ெசய்யப்பட்டைம ெதரி ய வந்த . ெவலி சைற ச.ெதா.ச. 
களஞ் சி யத் தி லி ந்  இவ்வா  அைவ விற்பைன ெசய்யப்பட் டி ந்தன.
அத் டன் இந்த விவ கா ரத் டன் ெதாடர்  ைடய, ச.ெதா.ச. அதி கா

ரிகள் நால்வர் உட ன டி யாக கட்டாய வி   ைறயில் அ ப்பப்பட்ட டன் 
அவர்கள் ேநற்  பணி இைட நீக்கம் ெசய்யப்பட்டனர்.

 ச,ெதா.ச. தைல ைம ய கத்தின் பிரதி ெபா  கா ைம யாளர் ( நிதி) உள்
ளிட்ட வ ம்  ெவலி சைற களஞ் சி யத்தின் அதி காரி ஒ  வ ம் இவ்வா  
பணி இைட நி த்தம் ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.

 இந்நிைல யி ேலேய,  ச.ெதா.ச. அதி காரி ஒ  வரின் ைறப்பாட் க்கு 
அைமய விசா ர ைண கைள ஆரம்பித்த ேபலியெகாைட ெபாலிஸார் ேநற்  
பிரதி ெபா  காைமயாளைர ( நிதி) ைக  ெசய்  மன்றில் ஆஜர் ெசய்தனர். 
அதன்படிேய அவைர விளக்கமறியலில் ைவக்க உத்தரவிடப்பட் ள்ள .

ஊர டங்கு தளர்த்தப்பட்டா ம் 
ேபாக் கு வ ரத்  மட் ப்ப த்தப்ப ம்

- ேபாЖ Μ வ ரНΤ இரா ஜாЗக அைமИசУ  άС அΨ Φ கம
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ச.ெதா.ச. நிதி ெதாடர்பான பிரதி ெபாச.ெதா.ச. நிதி ெதாடர்பான பிரதி ெபா
கா ைம யாளர் ெபாலி ஸாரால் ைககா ைம யாளர் ெபாலி ஸாரால் ைக
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(அம்பாைற நி பர்)
கிழக்கு மாகா ணத்தில் கடந்த இரண்  வாரங்

களில் ெகாவிட்19 ெதாற்றா ளர்களின் எண்
ணிக்ைக 50 வீத மாக குைற வ ைடந் ள்ள தாக  
கிழக்கு மாகாண சுகா தார ேசைவகள் பணிப்
பாளர்   ஏ.ஆர்.எம். ெதௗபீக்  ெதரி வித்தார்.  
அவர் இவ் வி டயம் ெதாடர்பாக ேம ம் ெதரி

விக்ைகயில்,
கிழக்கு மாகா ணத்தில் கடந்த 2020 ஆகஸ்ட் 

மாதத்தில் 20 ஆயி ரத் க்கும் அதி க மான ெகாவிட் 
ேநாயா ளர்கள் இனங்கா ணப்பட்ட டன் 400 
மர ணங்க ம் பதி வா கி யி ந்தன .  இவ் எண்
ணிக்ைக இவ் வ டம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அதி க

ரித் ள்ள .இ  ெடல்டா  ைவர ஸாக இ க்க லா
ெமன சந்ேத கித்  மாதி ரிகள் ஆய்  கூட பரி ேசா
த ைனக்காக அ ப்பப்பட்ட ேபா  95 வீதத் க்கு 
ேமற்பட்டைவ ெடல்டா  ைவரஸ் என ஆய்வின் 
ஊடாக உ தி ெசய்யப்பட்ட .

 இந் நி ைலயில் கிழக்கு மாகா ணத்தில் 30வய
க்கு ேமற்பட்ே டா க்கு த லா வ  த ப்  சி

யாக 08 இலட்சத்  14 ஆயி ரத்  562 ேப க்கும் 
06 இலட்சத்  96 ஆயி ரத்  841 ேப க்கு இரண்
டா வ  த ப்  சி யா க ம் வழங்கப்பட் ள்ளன.
இேத ேவைள  கடந்த ஆகஸ்ட் மாதத் டன்  

ஒப் பி ம்ேபா  கிழக்கு மாகா ணத்தில் கடந்த 
இரண்  வாரங்களில் ெகாவிட்19 ெதாற்றா ளர்
களின் எண் ணிக்ைக 50 வீத மாக குைறந் தி ப்
பைத அவ தா னிக்கக் கூடி ய தாக உள்ள .

2ஆவ  த ப்  ம ந்  வழங்கப்பட்  சிறி  
காலம் ெசல் ம் ேபா  ேநாயா ளர்களின் எண்
ணிக்ைக ம் மர ணங்களின் அள ம் ேம ம் 
குைற வ ைடய வாய்ப் ள்ள .
தற்ே பா  நாட்டில் உள்ள டக்க நிைலைய 

அ த்  எதிர்வ ம் காலங்களில் படிப்ப டி யாக 
ெகாவிட் ெதாற்  குைற வ ைட யலாம். இந் 

நிைலயில் த ப் சி 
ெபற் க்ெகாண்ட வர்கள்  
ேம ம் சுகா தார நைட

 ைற கைள இ க்க
மாக கைடப் பி டிப்ப  
அவ சி ய மாகும்.

 த ப்  ம ந்  
ெபறா த வர்க ம் ேவ  
ெதாற்றா ேநாய் உள்
ள வர்க ம் மர ணிக்
கின்ற வீதம் அதி க மாக 
காணப்ப  கின்ற .
எனேவ, 

த ப் சி ையப் ெபற் க் 
ெகாள்ளாதவர்கள் 
அவசரமாக 
த ப் சிையப் ெபற் க் 
ெகாள் மா ம் 
தன  பா காப்பில் 
அலட்சியமாக இ க்க 
ேவண்டாெமன ம் 
ெபா  மக்கைள 
ேகட் ள்ளார்.

 

( க  வாஞ் சிக் குடி நி பர் )
சிைறச்சா ைலக்குச் ெசன்  தமிழ் அர சியல் 

ைகதி கைள ப்பாக்கி ைனயில் இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் அச் சு த் திய விடயம் இலங்ைகயில் 
இரா வ ஆட்சி இடம்ெப  கி ற  என்ப ைதேய 
ெதளி ட்  கி ற  எனத் ெதரி வித்த  இலங்ைகத் 
தமி ழ ரசுக் கட்சி ஊடக ெசய லா ள ம் ன்னாள் 
பாரா  மன்ற உ ப் பி ன  மான பா.அரி ய ேநத்
திரன் ,இலங்ைக இன வாத மி  கத்தனம் கலந்
ள்ள நா  என்பைத சர்வ ேதச ச கம் ரிந்  

ெகாள்ள ேவண் ம் என ம் கூறினார்.
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்த 

அ  ரா த ர சிைறக்குள் ெசயற்பட்ட விதம் 
ெதாடர்பில்  அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,

 அர சியல் ைகதிகள் அச் சு த்தப்பட்ட ைம யா
ன  பாரிய மனித உரிைம மீறல் சம்ப வ மாகும். 
மி  கத்த ன மான நடத்ைத ள்ள வர்கேள அைமச்
சர்க ளாக உள்ளனர் என்பைத  இச்சம்பவம்   
ெதளி ட்  கி ற . ஒ  ெபா ப்  வாய்ந்த 
அரசின் தைல வ ராக இ க்கக் கூ டிய ஜனா தி பதி 
ேகாட்டாபய ராஷபக் ஷ உட ன டி யாக இதற்கான 
நட வ டிக்ைகைய எ க்க ேவண் ம்.
தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள விைள யாட்  

ெபாம்ைம க ளா கேவா காட் சிப்ெ பா  ளா கேவா 
நிைனக்கக் கூ டா . அ  ரா த ரம் சிைறச்சா
ைலயில் இரா ஜாங்க அைமச்சர் இவ்வா  நடந்  

ெகாண்ட சம்பவம் நாைள இன்  ெமா  சிைறச்
சா ைலயில் ேவ  ஒ  அைமச்சேரா பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னேரா ேமற்ெ காள்ள மாட்டார்கள் என்ப
தற்கு என்ன உத்த ர வாதம் உண் .சிைறச்சாைல 
என்ப  பா  காப்பாக ைகதி கைள ைவத் தி க்கும் 
ஒ  இட மாகும். அங்ேக இவ்வா  இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ைகத் ப்பாக் கி டன் உள்ேள விட்ட  
மிகப்ெப ரிய தவ  என்பைத சிைறச்சாைல 
ஆைணயாள ம் ஏற் க்ெகாள்ளேவண் ம்.

 இலங்ைக இனவாத மி கத்தனம் கலந் ள்ள 
நா  என்பைத சர்வேதச ச கம் ரிந்  
ெகாள்ளேவண் ம் என ம் கூறினார்.

Virakesari Friday, September 17, 202106                  Ãμ@PŒ›    ெவள்ளிக்கிழைம, ெசப்ெடம்பர் 17, 2021

இலங்ைக இன வாத மி  கத்தனம் கலந் ள்ளஇலங்ைக இன வாத மி  கத்தனம் கலந் ள்ள
  நா  என்பைத சர்வ ேதசம்  ரிந்  ெகாள்ள ம்நா  என்பைத சர்வ ேதசம்  ரிந்  ெகாள்ள ம்
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(இறக்காமம் ேமல திக, பால  ைன 
 ேமலதிக நி பர்கள் ) 

ஸ்லிம் காங் கிரஸ் தைல வ ம் 
ன்னாள் அைமச்ச  மான மர்ஹூம் எம்.

எச்.எம்.அஷ்ரபின் 21 ஆவ  ஆண்   நிைன
ேவந்தல் நிகழ்   ேநற்  (16) அம்பாைற 
மாவட்டத்தின் பல பிர ேத சங்களில்  இடம்
ெபற்றன.

 இதற் கி ணங்க பால ைன பிர ேத சத்தில் 
மர்ஹ−ம் அஷ்ரப் நிைன  தின நிகழ் 
கைள கட் சியின் உயர் பீட உ ப் பி ன ம் 
அட்டா ைளச்ேசைன பிர ேதச சைபயின் 

உதவித் தவி சா ள  மான எஸ்.எம்.எம்.
ஹனிபா மற் ம்  ஸ்லிம் காங் கிரஸ் கட்
சியின் பால ைன அைமப்பா ள ம் உயர்
பீட உ ப் பி ன  மான ஏ.எல்.எம்.அலியார் 
ஆகி ேயாரின் தைல ைமயில் இடம்ெபற்
ற . மர்ஹ−ம் அஷ்ரபின் 21ஆவ  நிைன  
தினத்ைத ன் னிட்  மரக்கன் க ம் 
நடப்பட்டன. 
இந் நி கழ் வில் கட் சியின் மத் திய கு  

உ ப் பி னர்கள், உல மாக்கள், கட்சியின் 
உயர்பீட உ ப்பினர்கள் எனப் பலர் கலந்  
ெகாண்டனர்.

மர்ஹூம் அஷ்ரபின் நிைன ேவந்தல்மர்ஹூம் அஷ்ரபின் நிைன ேவந்தல்

(மாமாங்கம்  நி பர்) 
தியா க தீபம் திலீ பனின் நிைன ேவந்தல் 

நிகழ்வில் கலந்  ெகாள்வ தற்கு நான்கு 
ேப க்கு மட்டக்க ளப்  நீதவான் நீதி
மன்றம் தைட உத்த ர  பிறப் பித் ள்ள தாக 
காத்தான் குடிப் ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர்.  
மட்டக்க ளப்  மாந கர ேமயர் தியா க ராசா 

சர வ ண பவன், தமி ழ ரசுக் கட்சி இைளஞர் 
அணி ெசய லாளர் கி ஷ்ண பிள்ைள 
ேசேயான்,  ேபரின்ப ராசா ஜனகன், சுவீ கரன் 
நிசாந்தன் ஆகிய நான்கு ேப க்ேக தியா க
தீபம் திலீ பனின் நிைன ேவந்தைல நிைன
கூ  வ தற்கு  மட்டக்க ளப்  நீதவான் நீதி
மன்றம் தன் கி ழைம (15) தைட  உத்த ர  
பிறப் பித் ள்ள  .
காத்தான் குடி ெபாலிஸ் நிைலய பதில் 

ெபா ப்ப தி காரி ெபா.ப.கஜ நா யக்க மட்
டக்க ளப்  நீதவான் நீதி மன் க்கு குறித்த 
நான் கு ேப ம் தமி ழீழ வி  தைலப் லி
களின் உ ப் பினர் திலீ பனின் நிைன  
கூ ம் நட வ டிக்ைகைய  15 ஆம் திகதி 
தல் 26 ஆம் திக தி வைர ேமற்ெ காள்ள 

உள்ள தாக ெபாலிஸ் நிைலயப் ல னாய்  
உத் தி ேயா கத்தர்களால் நம்ப க ர மான தகவல் 

கிைடத் ள்ள தா க ம் இவ்வா றன நிகழ்  
நடந்தால் இதற்கு எதி ரா ன வர்கள்  எதிர்ப்  
நட வ டிக்ைகயில் ஈ  ப ட வாய்ப்  இ ப்
ப தாக ம் எனேவ இவ்வா றான நிைன  
கூரல் நட வ டிக்ைகக்கு தைட உத்த ர   
வழங்கு மா  மன் க்கு அறிக்ைக ெசய்தார். 
இதன் பிர காரம் ெபாலி ஸா ரினால் மன்
க்கு ேகாப் பி டப்பட் ள்ள அறிக்ைகயின் 

பிர காரம் குறித்த இடத்தில் 15ஆம் திகதி 
ெதாடக்கம் 26 ஆம் திக தி  வ ைரயில் 
ேமற்ெ காள்ள தீர்மா னித் தி க்கும் ேமற்படி 
நட வ டிக்ைகைய த த்  நி த் வதற்கு  
மன் க்கு ஏ க்கள் இ ப்பதனால் 1979 
ஆம் ஆண்  15ஆம் இலக்க குற்றவியல் 
நைட ைறச்சட்டேகாைவயின் பிரி  
(106)1 கீழ் ெபாலிஸார் ேகாரியவா  
தைட உத்தர  பிறப்பித்  கட்டைள 
பிறப்பித் ள்ள .

திலீ பனின் நிைன ேவந்தல் நிகழ் ;திலீ பனின் நிைன ேவந்தல் நிகழ் ;
4ேப க்கு நீதி மன்றம் தைட உத்த ர4ேப க்கு நீதி மன்றம் தைட உத்த ர

கிழக்கு மாகா ணத்தில் 50 வீத மாக 
குைற வ ைடந் ள்ள  ெகாேரானா

źழЖΜ மாகாண Ξகா தார ேசைவகЦ பaРபாளУ   ெதௗΏЖ   

ேகாணாவத்ைத பிரேதசத்தில் சூறாவளி;
மீனவக் குடிைசகள்,உபகரணங்கள் பாதிப்

              (தீக வாபி நி பர்)
அட்டா ைளச்ேசைன ,  ேகாணா

வத்ைதப் பிர ேத சத்தில் வீசிய மினி 
சூறா வளி கார ண மாக அப்ப கு தியின் 
கைர ேயாரப் பிர ேத சங்களில் பல்ேவ  
ேதசங்கள் ஏற்பட் ள்ள தாக பிர ேதச 
மக்கள் கவைல ெதரி விக் கின்றனர்.
ேநற்   ன்  தினம் ( 15 )  மாைல 

ேவைளயில் வீசிய பலத்த காற் 
ட னான சுழல் காற்  மினி சூறா
வ ளி யாக மாறி அட்டா ைளச்ேசைன பிர ேதச ெசய லகப் 
பிரிவின் கீ ள்ள ேகாணா வத்ைத பகு தி களில் பல்ேவ றான 
ேசதங்கைள உண்  பண் ணி ள்ள .
ேகாணா வத்ைத பிர ேத சங்களில் நிர்மா ணிக்கப்பட் டி ந்த 

மீனவ வாடிகள் சில இம் மினி சூறா வளி கார ண மாக பலத்த 
ேசதத் க் குள்ளா கி ள்ளன. சில மீனவக் குடி ைச களின் 
கூைரகள் பலத்த காற்றின் கார ண மாக சுக் கு  றா கி ள்ளன. 
மீனவக் குடி ைச களில் இ ந்த ெப  மதி மிக்க கடற்ெ றாழில் 
உப க ர ணங்க ம் இதனால் ேசத ம ைடந் ள்ள தாக பாதிக்கப்
பட்ட மீன வர்கள் ெதரி விக் கின்றனர்.

இேத ேவைள, ேகாணா வத்ைத 
பிர ேத சத்தில் உள்ள சில மக்கள் குடி
யி ப்  மைன க க்கும் இம் மினி 
சூறா வளி கார ண மாக பாதிப் க்கள் 
ஏற்பட் ள்ள தாக ெதரிய வ  கின்
ற . குடி யி ப்  மைன களின் கூைர
க க்கும் ேசதம் ஏற்பட் ள்ள தாக 
சம்பந்தப்பட்ட தரப் பினர் ெதரி விக்
கின்றனர்.
கடற்கைரப் பகு தியில் பலத்த 

காற்  வீசி வ  வ தனால் கைர ேயாரப் பகு தியில் நி த்தி 
ைவக்கப்பட் டி ந்த பட குகள் மற் ம் வள்ளங்கள் சில வற்
க்கும் ேசதம் ஏற்பட் ள்ள தா க ம் கடற்ெ றா ழி லா ளர்கள் 

ெதரி விக் கின்றனர்.
கடந்த சில தினங்க ளாக அம்பாைற மாவட்டத்தில் 

கால நிைல சீரின்ைமயால் தம  ெதாழில் நட வ டிக்ைக
களில் ஈ  பட டி யாத நிைல ஏற்பட் ள்ளதாக ம் 
பலத்த காற்றின் காரணமாக கடலைலகள் சுமார் பத்  
அடிக்கு ேமெல வதாக ம் இதனால் தம  வாழ்வாதாரம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளதாக ம் மீனவர்கள் ெதரிவித்தனர்.

( வ ெர லியா நி பர்)
 வ ெர லியா மாவட்டத்தில் இ  

வைரயில் 12778 ேபர் ெகாேரானா ெதாற்
றா ளர்க ளாக இனங் காணப்பட் ள்ளேதா  
455 ேபர் உயி ரி ழந் ள்ளனர் என ெதரி விக்
கப்ப  கின்ற .  

 வ ெர லியா மாவட்டத்தின் ெகாேரானா 
ெதாற்  ெதாடர்பாக கடந்த 14 ஆம் திகதி 
மாைல 4 மணிக்கு ெவளி யான அறிக்ைக
யின்படி 12778 ேப க்கு ெதாற்  உ  தி யா கி
ள்ள . இவர்களில் 455 ேபர் மர ண மைடந் 
ள்ளனர். 8287 கு ம்பங்கள் தனிைமப் 

ப த்தப்பட் ள்ளன.  அம்ப க வ பகு
தியில் 2314 கு ம்பங்க ம் ெகாத்மைல 
பகு தியில் 1365 கு ம்பங்க ம் ஹங் கு
ரன்ெகத்த பகு தியில் 1216 கு ம்பங்க ம் 
வலப்பைன பகு தியில் 1403 கு ம்பங் க ம் 
வ ெர லி யாவில் 1989 கு ம்பங்க  மாக 
ெமாத்த மாக 8287 கு ம்பங்கள் தனி ைமப்
ப த்தப்பட் ள்ளன.ெகாேரானா ெதாற்  
உ  தி யானவர்களில் அதி க மா ன வர்கள் அம்
ப க வ பிர ேத சத்ைத ேசர்ந்த வர்கள் என்ப  
குறிப் பி டத்தக்க . அந்த வைகயில் அம்ப க
வ பகு தியில் 2046 ேப ம் ெபாக வந்த

லாவ பகு தியில் 1184 ேப ம், ஹங் கு ரன்

ெகத்த பகு தியில் 601 ேப ம், ெகாட்ட கைல 
பகு தியில் 918 ேப ம் ெகாத்ம ைலயில் 1032 
ேப ம், லிந்  ைலயில் 1109 ேப ம், மஸ்
ெக லியா 794 ேப ம், ம  ரட்ட பகு தியில் 
249 ேப ம், வ ெர லியா மாந கர சைப 
எல்ைலக் குட்பட்ட வர்களில் 686 ேப ம், 
திய திஸ்பைன பகு தியில் 1018 ேப ம், 
வ ெர லி யாவில் 1640 ேப ம் ,இரா க

ைலயில் 789 ேப ம், வலப்பைன பகு தியில் 
712 ேப  மாக ெமாத்த மாக 12778 ேபர் 
பி.சி.ஆர் பரி ேசா த ைனயின் ல மாக ெதாற்
றா ளர்க ளாக இனம் காணப்பட் ள்ளனர்.
ெதாற்றா ளர்கள் அதிகம் இனம் காணப்
பட்ட பிர ேத ச மாக அம்ப க வ பிர ேதசம் 
காணப்ப  கின்ற . இங்கு 2046 ேபர் இனம் 
காணப்பட் ள்ள டன். இ  வ ைரயில் வ
ெர லியா மாவட்டத்தில் 455 ேபர் உயி ரி
ழந் ள்ள டன். அதில் அதி க மா ன வர்கள் 
அம்ப க வ பகு தி யி ேலேய உயி ரி ழந் ள்
ளனர். அம்ப க வ பகுதியில் 140 ேபர் 
உயிரிழந் ள்ளனர். இ  தவிர வெரலியா 
பகுதியில் 139 ேப ம் வலப்பைன 
பகுதியில் 64 ேப ம் ெகாத்மைலயில் 68 
ேப ம் ஹங்குரன்ெகத்த பகுதியில் 44 
ேப மாக 455 ேபர் உயிரிழந் ள்ளனர்.

  ( மஸ்ெக லியா நி பர் )
மைல ய கத்தில் நிகழ்கால அர சியல் அதி

கா ரத்ைத ைவத் க் ெகாண்  அபி வி த்திப் 
பணி கைள ன்ென க்க டி யாமல், 
கடந்த கால அர சியல் ெசயற்பா  கைள 
விமர் சித்  இ.ெதா.கா. மக்கைள ஏமாற்றக் 
கூடா  என ெதாழி லாளர் ேதசிய சங்
கத்தின் பிரதி நிதிச் ெசய லா ள ம் மத் திய 
மாகாண சைப ன்னாள் உ ப் பி ன  மான 
ேசா. ஸ்ரீதரன் ெதரி வித்தார்.
கினி கத்ேதன அல்லித் ேதாட்டம் 4 ஆம் 

பிரிவில் ேதாட்டத் தைலவர் கன கராஜ் 
தைல ைமயில் இடம்ெபற்ற மக்கள் சந்
திப்பில் கலந்  ெகாண்  ேபசும் ேபாேத 
இவ்வா  ெதரி வித்தார்.
அவர்  ெதாடர்ந்  ேபசு  ைகயில் ,  

இ  வைர பத விக்கு வந்த எந்த ெவா  
அர சாங்க ம் ெசய்யாத, ெசய்யத் தவ றிய 
மைல யக ச  கத்தின் உரிைம  சார்ந்த விட
யங்கள் கடந்த அர சாங்கத்தின் காலத்தில் 
அ  லாக்கப்பட் ள்ளன. ேதாட்டத் ெதாழி
லா ளர்க க்கு தலா ஏ  ேபர்ச் காணியில் 
தனி வீ கள், அவற் க்கான காணி உ திப் 
பத் தி ரங்கள், வ ெர லியா மாவட்டத்தில் 
பிர ேதச சைபகள், பிர ேதச ெசய ல கங்கள் 
அதி க ரிப் , மைல ய க க்ெகன தனி யான 
அபி வி த்தி அதி கார சைப, சுத்த மான 

குடிநீர்த் திட்டம், நவீன வச தி க டன் 
சி வர் அபி வி த்தி நிைல யங்கள் என்பன 
உட்பட  ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட  பணிகள் 
ஏராளம் உள்ளன.
இன்ைறய அர சாங்கத்தில் தி தாக 

எத ைன ம் ெசய்ய டி யா விட்டா ம் நாம் 
ஏற்க னேவ அறி கப்ப த்தி, ெதாடர டி
யாமல் ேபான விட யங்கைள ெதாடர்ந்  
ன்ென த்தாேல நியா ய மான அபி வி
த்திப் பணிகள் மக்கைள ெசன்ற ைடந்  

வி ம். அைத வி த்  கடந்த அர சாங்
கத்ைதக் குைற ெசால்லி விமர் சித்  தம  
இய லா ைமைய டி மைறத்  மக்கைள 
ஏமாற்றக் கூடா .

  மைல யக மக்களின் பல வீ னங்கைள 
பயன்ப த்தி எவ்வா  அர சியல் ெசய்வ  
என்பதில் சில அர சி யல்வா திகள் ைகேதர்ந்த
வர்கள் என்பைத மக்கள் நன்கு அறி வார்கள். 
அவற்றில் ஒன் தான் மைல ய கத்தில் 52 
ஆயிரம் ேப க்கு நல்லாட்சி அர சாங்கத்தில் 
கு ம்பக் கட் ப்பா  ெசய்யப்பட் ள்ள
தாக கைத ய ளக்கும் நாட கத்ைத அரங்ேகற்ற 
யற் சிப்ப தாகும். மக்களின் ஒப் தல் இல்

லாமல் கு ம்பக் கட் ப்பா  எத ைன ம் 
ேமற்ெ காள்ள டி யா  என்பைத விளங்கிக் 
ெகாள்ள ேவண் ம். அ  மாத் திரம் அல்ல, 
அத்த ைகய அநீ திகள் இடம்ெபற்ற ைமக்

கான  ஆதா  ரங்கள் 
எ ம் கிைட யா . 
அப்ப டிேய நடந் தி ந்
தா ம் கூட கடந்த 
அர சாங்கத்தில் தமிழ் 
ற்ே பாக்கு கூட்டணி 

மாத் திரம் அங்கம் 
வ கி க் க  வி ல் ை ல . 
இ.ெதா.கா. தைல வ ராக இ ந்த சிேரஷ்ட 
ெதாழிற்சங்க, அர சியல் திர்ச்சி ெகாண்ட 
த்  சிவ லிங்கம் பிர தி ய ைமச்ச ராக இ ந்

தைத மறந்  விட டி யா . அவேரா 
அல்ல  ஏைனய பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்
கேளா பாரா  மன்றத்தில் ஏன் எதிர்த் க் 
குரல் ெகா க்க வில்ைல என்பைத மக்கள் 
சிந் தித் ப்பார்க்க ேவண் ம். ஆகேவ, 
கடந்த கால அர சாங்கத்ைத விமர் சிப்
பதால் எந்த வித மான பய ம் ஏற்படப் 
ேபாவ தில்ைல. இன்ைறய அர சாங்கத்தில் 
இ.ெதா.கா. க்கு கிைடத் ள்ள அரசியல் 
அங்கீகாரத்ைதக் ெகாண்  ேதர்தல் 
காலத்தில் ெகா த்த வாக்கு திக க்கு 
அைமய தலா 20 ேபர்ச் காணியில் “சிலப்” 
ேபாடப்பட்ட தனி வீ கள் தலான 
அபிவி த்திப் பணிகைள ன்ென த்  
மக்களின் அபிமானத்ைதப் ெபற் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம் என்றார்.

 வ ெர லியா ஆேவ லியா ஸ்ரீ நகர் க  மா ரி யம்மன் ஆலய நிர்வாக சைப யி னரால் ஆல யத்தில் ஏற்பா  ெசய்யப்பட்ட108 சங்கா பி ேசக ைஜ சுகா தார வழி  ைற
க க்கைமய ஆலய பிர தான கு  வான நிசாந்தன் கு க்கள் தைல ைமயில் நைட ெபற்றைத படங்களில் காணலாம்        (  வெரலியா நி பர்) 

மக்களின் ஒப் தல் இல்லாமல் கு ம்பக் கட் ப்பாமக்களின் ஒப் தல் இல்லாமல் கு ம்பக் கட் ப்பா
ேமற்ெ காள்ள டி யா  ; இ.ெதா.கா. மக்கைள ஏமாற்றக்கூடாேமற்ெ காள்ள டி யா  ; இ.ெதா.கா. மக்கைள ஏமாற்றக்கூடா
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வ ெர லியா மாவட்டத்தில்வ ெர லியா மாவட்டத்தில்
 455 ேபர் ெகாேரா னா க்கு பலி   455 ேபர் ெகாேரா னா க்கு பலி  

(அட்டன் நி பர்)
திம் ள்ள பத்தைன ெபாலிஸ் பிரி க்

குட்பட்ட ெடேவான் நீர் வீழ்ச் சிக்கு நீர் 
வழங்கும் பத்தைன ஆற்றில் ஆணின் 
சடலம் ஒன்  மீட்கப்பட்ட தாக திம் ள்ள 
பத்தைன ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர்.
சட ல மாக மீட்கப்பட்டவர் ெகாட்ட கைல 
ட்டன் பகு திைய ேசர்ந்த 60 வய  ைடய 

ஏ.தங்கேவல் என அைட யாளம் காணப்பட்
ள்ளார்.
இவ்வா  சட ல மாக மீட்கப்பட்டவர் 

கடந்த 9ஆம் திகதி தல் காணாமல் 
ேபா ள்ளதாக ெபாலிஸ் நிைல யத்தில் 
அவ ர  உற வி னர்களால் ைறப்பா  பதி  
ெசய் ள்ள நிைல யி ேலேய இவ்வா  சட ல
மாக மீட்கப்பட் ள்ளார்.

 எனி ம், குறித்த ஆணின் மரணம் 
ெதாடர்பாக பல ேகா ணங்களில் ெபாலிஸார் 
விசா ர ைண கைள ன்ென த் ள்ளனர்.

வ ெர லியா நீதி மன்ற நீதி வானின் மரண 

விசா ர ைண களின் பின் சடலம் ைவத் திய பரி
ேசா த ைனக்காக வ ெர லியா ஆதார ைவத்
தி ய சா ைலக்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ள
தாக ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர்.

 இச்சம்பவம் ெதாடர்பாக ேமலதிக 
விசாரைணகைள திம் ள்ள பத்தைன 
ெபாலிஸார் ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர்.

பத்தைன ஆற்றில் ஆணின் சடலம் மீட்பத்தைன ஆற்றில் ஆணின் சடலம் மீட்
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(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)ெலாஹா க்கு...
 சர்வ ேதச மன் னிப் ச்சைப ெதரி வித்
ள்ள .
அ  மாத் தி ர மன்றி ெலாஹான் ரத்வத்

ேதவின் ெசயற்பாட் டிற்கு எதி ராக அவர் சட்
டத்தின் ன்  நி த்தப்ப டா விட்டால், ஐ.நா 
மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயில் ெபா ப் க்
கூறல் ெதாடர்பில் ெவளி வி வ கார அைமச்
சரால் கூறப்பட்ட வார்த்ைத களில் நம் பிக்
ைக  ெகாள்வ  கடி ன மான விட ய மா கேவ 
அைம ம் என் ம் மன் னிப் ச்சைப சுட் டிக்
காட் டி ள்ள .  
இரத் தி னக்கல், தங்க ஆப ர ணங்கள் 

சார்ந்த ைகத்ெ தாழில் இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத கடந்த 12 ஆம் 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 சம்
பவம் பல்ேவ  சர்ச்ைச கைள ஏற்ப த் தி யி
க் கின்ற . 

இ   கு றித்  மன் னிப் ச்ச ைப யினால் 
ெவளி யி டப்பட் டி க்கும் அறிக்ைக யி ேலேய 
ேமற்கண்ட வா  குறிப் பி டப்பட் ள்ள .

 அவ்வ றிக்ைகயில் ேம ம் கூறப்பட் டி
ப்ப தா வ :
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்

வத்ேத கடந்த 12ஆம் திகதி அ  ரா த ரம் 
சிைறச்சா ைலக் குச்ெசன்  பயங்க ர வா தத் 
 த ைடச்சட்டத் தின் கீழ் ைக   ெசய்யப்பட் த் 
த த்   ைவக்கப்பட் டி க்கும் தமிழ் 
 ைக தி கைள ப்பாக் கி   ைனயில் மிரட் டி
ய டன் அவர்கைள ைற யற்ற விதத்தில் 
நடத் தி ய தாக ெசய் திகள் ெவளி யா கி ள்
ளன. இந்தச்  சம்ப வ மா ன  பயங்க ர வா தத் 
 த ைடச்சட்டத் தின் கீழ் த த்   ைவக்கப்பட்
ள்ள ைகதிகள் அதி கா ரி களால் சித் தி ர வ ைத

க க்கு உட்ப த்தப்படல் மற் ம் ைற
யற்ற விதத்தில் நடத்தப்படல் ஆகி யைவ 
குறித்  நாம் ெதாடர்ச் சி யாக ெவளிப்ப த்
தி வ ம் கரி ச ைனகள் சரி யா னைவ என்பைத 
நி  பிக்கும் வைகயில் அைமந் ள்ள . 
அ  மாத் தி ர மன்றி அர சாங்கத்தின் உயர்

மட்டத்தில் இ ப்ப வர்கள் குற்ற வியல் 
நட  வ  டிக்ைக  களில்  ஈ  ப  ம்ே  பா , 
அவர்கள் தண்ட ைன க ளி லி ந்  வி  ப டக்
கூ டிய தன்ைம எந்த மட்டத்தில் காணப்ப 
கின்ற  என்ப ைத ம் இச்சம்பவம் ெவளிப்
ப த் தி ள்ள . எனேவ இ   கு றித்  பக்
கச்சார்பற்ற ைறயில் உரி ய வா றான விசா ர
ைணகள் ேமற்ெ காள்ளப்ப  வ டன் சம்பந்
தப்பட்ட இரா ஜாங்க அைமச்சரின் அவ ர  
நடத்ைத ெதாடர்பில் ெபா ப் க் கூ றச்ெசய்
யப்ப ட  ேவண் ம்.
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர

ைவயின் 48ஆவ  கூட்டத்ெ தா டரில் உைர
யாற் றிய இலங்ைகயின் ெவளி வி வ கார 
அைமச்சர், அண்ைமயில் ஜனா தி ப தியின் 
ெபா  மன் னிப் பின் கீழ் வி  த ைலப்  லிகள் 
அைமப்பின் ன்னாள் உ ப் பி னர்கள் 
16 ேபர் வி  த ைல  ெசய்யப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் கூறினார். அவ்வா றி க்ைகயில் 
நல் லி ணக்கத்ைத உ  தி  ெசய்வதன் ஓரங்க
மாக பயங்க ர வா தத்  த ைடச்சட்டத்தின் சரத்
க்கைள மீளாய்  ெசய்வ தற்கு இலங்ைக 

அர சாங்கம் ேமற்ெ காண் டி க்கும் நட வ
டிக்ைக கைள சீர் கு ைலக்கும் வைகயில் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைதயினால் ேமற்ெ காள்
ளப்பட்ட ெசயற்பா  அைமந் தி க் கின்ற .
அத்ே தா  இலங்ைகயில் இடம்ெபற்ற 

மனித உரிைம மீறல்கள் ெதாடர்பில் ெபா ப்
க் கூ றைல உ தி ெசய்வதற்கு அவசியமான 
ஆதா ரங்கைளத்  தி ரட் வதற்கும் 
ேசகரிப்பதற்குமான ெபாறி ைறெயான்ைற 
நிராகரித்த ெவளிவிவகார அைமச்சர், 
உள்ளகப்ெபாறி ைற ஒன்றின் லம் 
இவற்ைறச் ெசய்ய டி ம் என்  
குறிப்பிட்டி ந்தார். 
எனேவ  தற்ேபா  ெலாஹான் 

ரத்வத்ைதயின்   ெசயற்பாட்டிற்கு 
எதிராக  அவர்  சட்டத்தின்  ன் 
நி த்தப்படாவிட்டால், ெவளிவிவகார 
அைமச்சரால் கூறப்பட்ட வார்த்ைதகைள 
நம் வெதன்ப  கடினமான விடயமாகேவ 
அைம ம் என்  அவ்வறிக்ைகயில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள .

தமிழ்...
ைறப்பா  ெசய்ய தமிழ் அர சியல் 

ைகதி களின் ெபற்ேறார், உற வி னர்கள் அச்சப்
ப  வ தாக ெதரி விக்கப்ப  கின்ற .  
இந் நி ைலயில் இலங்ைக மனித உரி

ைமகள் ஆைணக் கு வின் ஊடாக இதற்கு 
நீதிைய ெபற் க்ெ காள்ள டி மா என ம் 
ஆராய்ந்  வ  வ தாக ெதரி விக்கப்ப 
கின்ற .  
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்

வத்ைத அண்ைமயில் அ  ரா த ரம் சிைறச்
சா ைலக்குள் ெசன்  தமிழ் அர சியல் 
ைகதிகள் இ  வைர அச் சு த் தி யைம 
மற் ம் சித் தி ர வைத, மன உைளச்ச க்கு 
உள்ளாக் கி ய தாக பதி வா கி ள்ள சம்பவம் 
மற் ம் ெவலிக்கைட சிைறச்சா ைலக்குள் 
அத்  மீறி ைழந்த குற்றச்சாட் கள் பதி வா
கி ள்ள சம்பவம் என்பன குறித்   தமிழ் 

அர சியல் ைகதி களின் உரி ைம க க்காக 
குரல்ெ கா க்கும் சிவில் அைமப் கள் 
மற் ம் அர சியல் கட்சி பிர தி நி திகள் க ம் 
எதிர்ப் பிைன ெவளிப்ப த்தி வ  கின்றனர்.
இதைன அ த்  இரா ஜாங்க அைமச்சர் 

ெலாஹான் ரத்வத்த விற்கு வழங்கப்பட் டி
ந்த சிைறச்சா ைலகள் ம  சீ ர ைமப்  இரா

ஜாங்க அைமச்சு பதவி பறிக்கப்பட் ள்ள 
நிைலயில், அவைர ைக  ெசய்யக்ே கா ரி ம் 
க ம் அ த்தங்கள் தமிழர் தரப்பால் பிர
ேயா கிக்கப்பட்  வ  கின்ற . எனி ம் 
அைமச்சைர ைக  ெசய்ய இ  வைர 
ைறப்பா கள் எ ம் கிைடக்க வில்ைல, 
ஆகேவ ைறப்பா கள் இல்லா  நட வ

டிக்ைக எ க்க டி யா  என ெபா  மக்கள் 
பா  காப்  அைமச்சர் சரத் வீர ேச கர ெதரி
வித் ள்ளார்.
இந் நி ைலயில் பாதிக்கப்பட்ட குறித்த 

இரண்  தமிழ் அர சியல் ைகதி க க்

கான நியா யத்ைத ேகாரி ேநர டி யாக எந்த
ெவா  தரப் பி ன ம் நட வ டிக்ைக எ க்
காத நிைலயில் தமிழ் அர சியல் ைகதி களின் 
ெபற்ேறார் மற் ம் உற வி னர்கள் மிகுந்த 
ேவத ைனக்குள்ளா கி ள்ளனர். அவர்கள் 
ேநர டி யாக ைற ப்பா கள் ெசய்ய ம் அச்
சப்ப  கின்றனர். “தம  பிள்ைள க க்கு 
ஏேத ம் அசம்பா வி தங்கள் நடந்  வி
ேமா, சிைறக்குள் பழி வாங்கப்ப  வார்

களா அல்ல  நீதி மன்றத்தின் ஊடாக கூட 
நியாயம் கிைடக்கா  ேபாய் வி ேமா என்ற 
அச்சம்  எமக்கு ஏற்பட் ள்ள . ஆகேவ 
எம்மால் ேநர டி யாக ைற யிட அச்ச மாக 
உள்ள ” என குறித்த ைகதி களின் ெபற்ேறார் 
ெதரி விக் கின்றனர். தமிழ் அர சியல் ைகதி
களின் நிைல ைமைய க த்திற்ெகாண் , 
தமிழ் அர சியல் தைல ைமகள் ேநர டி யாக 
ஜனா தி பதி,பிர தமர், நீதி அைமச்சர் ஆகி
ேயா டன் கலந்  ைர யாடி தமிழ் அர சியல் 

ைகதி களின் வி  த ைலைய ரி தப்ப த்த 
ேவண் ம் என ம், அவர்கைள பா  காப்
பான இடங்க க்கு மாற்ற நட வ டிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என ம் தமிழ் அர சியல் 
ைகதி களின் ெபற்ேறார் மற் ம் உற வி னர்கள் 
வலி  த்தி நிற் கின்றனர்.
இந் நி ைலயில் குறித்த சம்பவம் ெதாடர்பில் 

சிவில் அைமப் கள் சில ம், ச க ஆர்வ
லர்கள் சில ம் இைணந்  இலங்ைக மனித 
உரிைமகள் ஆைணக்கு வில் ைறயிட 
தயாராகி ள்ள நிைலயில், தற்ேபாைதய 
ெகாவிட் ைவரஸ் பரவல் நிைலைமகைள 
க த்தில் ெகாண்   மின் ன ஞ் ச ல் 
லமாகேவா அல்ல  யாேர ம் ஒ வர் 

அல்ல  இ வர் லமாக (சட்டத்தரணிகள்) 
லமாக  இந்த  நடவடிக்ைககைள 
ன்ென க்க யற்சித்  வ வதாக 

ெதரிவிக்கின்றனர்.

அ ராத ரம்
ஊட கங்களில் ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ள 

தக வல்கைள ைமயப்ப த்தி, மனித உரி
ைமகள் ஆைணக்கு  க்கு உள்ள அதி கா
ரத் க்கு அைமய, ைறப்பா  க ளின் றிேய, 
தன  ெசாந்த கரி ச ைனயின் கீழ் இந்த 
விசா ர ைண கைள ஆரம் பித்த தாக மனித உரி

ைமகள் ஆைணக்கு வின் உயர் அதி காரி 
ஒ வர் ேகச ரிக்கு ெதரி வித்தார்.

 அதன்படி, இந்த விவ கா ரங்க டன் 
ெதாடர்  ைடய அைனத்  தரப் பி ன ம் 
அ த்  வ ம் நாட்களில் மனித உரி ைமகள் 
ஆைணக்கு  க்கு அைழத்  விசா ரிப்ப
தற்கான அறி வித்தல் அ ப்  வ தற்கு நட வ

டிக்ைககள் ர்த்தி ெசய்யப்பட் ள்ள தாக 
அவர் கூறினார். ஆரம்பக்கட்ட மாக, மனித 
உரி ைமகள் ஆைணக்கு வின் அ  ரா த ரம் 
மாவட்ட இைணப்  அ  வ ல கத்தின் அதி கா
ரிகள் வர், அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்கு 
ெசன்  அங்கு இடம்ெபற்ற சம்பவம் 
ெதாடர்பில் அவ தானம் ெச த்தி, மனித 

உரி ைமகள் ஆைணக்கு வின் தைல ைம ய
கத் க்கு அறிக்ைக ய ளித் ள்ளனர். அதைன 
ைமயப்ப த் திய ேமலதிக நடவடிக்ைககள் 
விைரவில் ன்ென க்கப்பட ள்ளதாக  
இலங்ைக மனித உரிைமகள் ஆைணக் 
கு வின்  குறித்த  உயர்  அதிகாரி 
சுட்டிக்காட்டினார். 

ஜீ.எஸ்.பி..
கு  ெவான்  எதிர்வ ம் 27ஆம் திகதி 

நாட் க்கு வ ைக தர ள்ள தாக ெவளி
நாட்ட  வல்கள் அைமச்சின் ெசய லாளர் 
ஜயநாத் ெகாலம்பேக ெதரி வித்தார்.
ேநற்  வியா ழக் கி ழைம இைண ய வ

ழி  டாக நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் 
சந் திப்பில் இதைனத் ெதரி வித்த அவர் 

ேம ம் குறிப் பி  ைகயில், இலங்ைகக்கு 
ெதாடர்ந் ம் ஜீ.எஸ்.பி. வரி ச்ச  ைகைய 
வழங் கு வ  ெதாடர்பில் ேபச் சு வார்த்ைத
கைள ன்ென ப்ப தற்காக ஐேராப் பிய 
ஒன் றி யத்தின் பிர தி நி திகள் கு  ெவான்  
எதிர்வ ம் 27ஆம் திகதி நாட் க்கு வ ைக 
தர ள்ள . இவ்வா  நாட் க்கு வர ள்ள 
பிர தி நி திகள் கு  ஜனா தி பதி ேகாட்டா
பய ரா ஜ பக்்ஷ, பிர தமர் மஹிந்த ரா ஜ பக்்ஷ 

, ெவளி நாட்ட  வல்கள் அைமச்சர் உள்
ளிட்ட பல உயர்மட்ட அர சியல் தைல வர்
கைள சந் திக்க ள்ள .
நாட் க்கு வ ைக தந்  இலங்ைகயில் 

தற்ே பா  காணப்ப  கின்ற நிைலைம 
ெதாடர்பில் ஆரா  மா  அவர்கைள 
நாம் ேகட் க்ெகாள் கின்ேறாம். மாறாக 
ேமைசயில் அமர்ந்  ெகாண்  தீர்மா னங்
கைள எ க்க ேவண்டாம். காரணம் நாம் 

எத ைன ம் மைறக்க வில்ைல. பயங்க ர வாத 
தைட சட்டம் ெதாடர்பில் மீளாய்  ெசய்வ
தற்காக நி  ணர்கள் கு  ெவான் ம் நிய மிக்
கப்பட் ள்ள .
எனேவ நாட் க்கு விஜயம் ேமற்ெகாண்  

நிைலைம ெதாடர்பில் ஆரா மா ம், நாம் 
எதைன ம் மைறக்கவில்ைல என்பைத ம் 
மீண் ம் மீண் ம் வலி த் கின்ேறாம் 
என்றார்.

நாளாந்த...
விேசட ைவத் திய நி ணர் ேஹமந்த 

ேஹரத் ெதரி வித்தார்.
ெகா ம்பில் ேநற்  வியா ழக் கி ழைம 

நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் குறிப்
பி  ைகயில்,
ேநற்  ன் தினம் தன் கி ழைம 2314 

ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்கள் இனங்கா ணப்
பட்டனர். நாளாந்தம் இவ்வா  சுமார் 
2300 ெதாற்றா ளர்கள் இனங்கா ணப்ப

 கின்ற நிைல ைம யா ன  எம்மால் ஈ  
 ெகா க்கக் கூ டி ய தல்ல. இந்த எண் ணிக்ைக 
எம்மால் ஈ  ெகா க்கக் கூ டி யைத விட 
அதி க மாகும். இதைன ேம ம் கீழ் மட்டத்
திற்கு ெகாண்  வர ேவண் ம்.
ஒ  ெதாற்றாளர் கூட நாட் டி ள் இனங்

கா ணப்ப டாமல் ெவளி நா  க ளி லி ந்  
வ  ப வர்க க்கு மாத் தி ரேம ெதாற்  தி 
ெசய்யப்பட்ட காலம் ஆரம்பத்தில் இலங்
ைகயில் காணப்பட்ட . தற்ே பா ள்ள 
நிைல ைமைய அந்த கட்டத் திற்கு ெகாண்  
ெசல்வ  எந்த ள விற்கு ெவற் றி ய ளிக்கும் 
என்ப  எமக்கு ெதரி யா .
எனி ம் அதன் பின்னர் நாளாந்தம் 

சுமார் 100 ெதாற்றா ளர்கேள இனங்கா ணப்
பட்ட காலம் காணப்பட்ட . அந்த நிைல
ைமக்கு மீண் ம் ெசன்றால் மாத் தி ரேம 
எம்மால் வழ ைமக்கு தி ம்ப டி ம். 
நாளாந்தம் இனங்கா ணப்ப ம் ெதாற்
றாளர் எண் ணிக்ைக 100ஐ விட குைற வ
ைட ம் வைர சுகாதார கட்டைமப்பின் 
ெந க்கடி குைறவைடயா . எனி ம் 
இந்த  நிைலைமயான  ெகாவிட் 
கட் ப்ப த்தலில்  எவ்வித  பாதக 
தாக்கத்ைத ம் ெச த்தா  என்றார்.

அ ராத ரம் சம்பவம்...
(ெதாடர்ச்சி)

 தங்க ஆப ர ணங்கள் சார்ந்த ைகத்ெ தாழில் 
இரா ஜாங்க அைமச்ச  மான ெலாஹான் 
ரத்வத்ைதக்கு எதி ராக ேநற்  சி.ஐ.டி.யில் 
ைறப்பா ட ளிக்கப்பட் ள்ள . சிைறக்ைக

தி களின் உரி ைம கைள  பா  காப்ப தற்கான 
அைமப்பின்  தைலவர் சட்டத்த ரணி ேசனக 
ெபேரரா இந்த ைறப்பாட்ைட பதி  ெசய்
ள்ளார்.
சி.ஐ.டி.யின் 01 ஆம் இலக்க  தகவல் த்

த கத்தில் பதி யப்பட் ள்ள இந்த ைறப்
பாட்ைட, சி.ஐ.டி. ெபாலிஸ் கான்ஸ்டபிள் 
(30905) ஸ்ரீய னித்த பதி  ெசய் ள்ளார்.
கடந்த 12ஆம் திகதி அ  ரா த ரம் சிைறச்

சா ைலயில், குடி ேபா ைதயில் ஆ  தத்

டன் ெசன் , அங் கி ந்த தமிழ் அர சியல் 
ைகதி கைள ப்பாக்கி ைனயில் அச் சு
த் தி யைம ெதாடர்பில் அவ க்கு எதி ராக 

உடன் விசா ர ைண கைள ஆரம் பித் , ைக  
ெசய்  நீதி மன்றில் ஆஜர் ெசய்  மா  சட்
டத்த ரணி ேசனக ெபேரரா தன  ைறப்
பாட்டில் ேகாரி ள்ளார்.
அன்ைறய தினம் சிைறயில் இடம்ெபற்ற 

சம்ப வங்கைள டி மைறக்க சிைறச்சாைல 
அதி கா ரி க ம் உடந்ைத யாக ெசயற்பட் ள்
ள தாக தம  ைறப்பாட்டில் குறிப் பிட்
ள்ள சட்டத்த ரணி ேசனக ெபேரரா,  அ  

ெதாடர்பில் சிைறச்சா ைலகள் ஆைண யாளர் 
நாயகம் ஷார உ ல்ெத னிய,  சிைறச்சாைல 
ஊடகப் ேபச்சாளர் சந்தன ஏக்க நா யக்க 
ஆகிேயார் ெதாடர் பி ம் விசா ர ைண கைள 
ன்ென க் கு மா  அவர் ேகாரி ள்ளார்.

அேத ேநரம் அ  ரா த ரம் சிைறயில் 
உள்ள சி.ஐ.டி.ரி.வி. காட் சிகள் அழிக்கப்
ப ம் அபாயம் காண ப்ப  வதால் அ  
ெதாடர்பில் விேஷட அவ தானம் ெச த் 
மா ம் சி.ஐ.டி.யிடம் ைறப்பாட்டாளர் 
ேகாரி ள்ள தாக அறிய டி கின்ற .

 கடந்த 12 ஆம் திகதி, குடி ேபா ைதயில் 
அ  ரா த ரம் சிைறக்கு ெசன்ற தாக கூறப்
ப ம்  ன்னாள் சிைறச்சா ைலகள் இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைத, 
அங்கு தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் த த்  
ைவக்கப்பட்  ள்ள  கூண்  டி  லி  ந் , 
அர சியல் ைகதி யான 33 வய  ைடய  மதி ய
ரசன் சுலக்்ஷன் எ ம் ைகதிைய கூண் க்கு 
ெவளிேய  எ த் , ழந்தா ளிடச் ெசய்  
ப்பாக் கிைய தைலயில் ைவத்  'நாங்கள் 

நிைனத்தால் தான் உங்க க்கு வி  தைல' 

என அச் சு த் தி யி ந்த தாக தக வல்கள்  ெதரி
விக் கின்றன.  
இதன்ே பா  அங் கி ந்த சிைற அதி காரி 

அதைன த த்த ேபா ம் ெலாஹான் ரத்
வத்ைத அந்த அதி கா ரி ைய ம் தகாத வார்த்
ைத களால் திட் டி ய தாக அறிய டி கின்ற .
இந்த  சம்பவம் ெதாடர்பில் ைறப்பா
கள் கிைடக்கப் ெபற்றால் நட வ டிக்ைக 

எ க்கத் தயார் என ெபா மக்கள் பா  காப்  
அைமச்சர் சரத் வீரேசகர ம், ெபாலிஸ் 
ேபச்சாளர் நிஹால் தல் வ ம் ேநற்  
ன்தினம் அறிவித்தி ந்த நிைலயிேலேய 

ேநற்  சிைறக்ைகதிகளின் உரிைமகள் 
பா காப்  அைமப்பின் தைலவர் இந்த 
ைறப்பாட்ைட சி .ஐ .டி .யில் பதி  

ெசய் ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

அ  ரா த ரம் சிைறக்கு... 
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் த த்
 ைவக்கப்பட் டி க்கும் தமிழ் அர சியல் 

ைகதி கைள ழந்தா ளிடச் ெசய்  தைலயில் 
ைகத் ப்பாக் கிைய ைவத்  இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் அச் சு த்தல் வி த் தி ந்தார்.
இந்த நிைலயில் ைகதி கைள பார்ைவ யி 

வ தற்காக ேநற்  ெசன்ற நாமல்  ரா ஜ பக்்ஷ 
சம்பவம் ெதாடர்பில் ைகதி க ளிடம் ேகட்
ட றிந் ள்ளார். இந்தச் சந் திப் பின்ே பா  
ைகதி கள் தம  ன்பங்கைள பகிர்ந்  
 ெகாண்ட தாக அைமச்சர் நாமல் ரா ஜ பக்்ஷ  
தன  விட்டர் பதிவில் ெதரி வித் ள்ளார்.
சிைறயி ள்ள ைகதிகள் வி  த ைல யா

ன டன் அவர்க ளின் ம  வாழ்  மற் ம் 
ச  கத்தில் மீண் ம் இைண வ  உள் ளிட்ட 
பிரச் சி ைனகள் ெதாடர்பில் அவதானம் 
ெச த்தி ள்ளதாக ம்  அைமச்சர் 
குறிப்பிட் ள்ளார்.

 (எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
சிைறச்சா  ைலகள்  கா  ைமத்  வம் 

மற் ம் சிைறக்ைகதிகள் னர்வாழ்  நட வ
டிக்ைககள்  குறித்த ன்னாள்  இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்த உள் ளிட்ட 
கு  வினர்  ெவலிக்கைட, அ  ரா த ரம் 
ஆகிய சிைற க க்கு ெசன்  ைற யற்ற 
விதத்தில் நடந்  ெகாண்ட தாக கூற ப்ப ம் 
சம்ப வங்கள் ெதாடர்பில் சிைறச்சா ைலகள் 
திைணக்கள மட்டத் தி ம் விசா ரைண 
ஒன்  ஆரம் பிக்கப்பட் ள்ள .
சிைறச்சா ைலகள் ஆைண யாளர் நாயகம் 
ஷார உ ல்ெத னி யவின் ஆேலா ச ைனக்கு 

அைமய இந்த விசா ர ைணகள் ஆரம் பிக்கப்
பட் ள்ள தாக சிைறச்சா ைலகள் ஊடகப் 
ேபச்சாளர் சிைறச்சாைல ஆைண யாளர் ( 
நிர்வாகம் மற் ம் னர்வாழ் ) சந்தன ஏக்க

நா யக்க ெதரி வித்தார்.
கடந்த 12 ஆம் திகதி ெவலிக்கைட, அ

ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் இடம்ெபற்ற தாக 
கூறப்ப ம் சம்பவம் ெதாடர்பில் ர ண மாக 
இவ் வி சா ர ைணயில்  ஆரா யப்ப ம் என ம், 
இதற்காக சிைறச்சா ைலகள் ஆைண யாளர் ( 
விநி ேயாகம்) சுனில் ெகாடித்  வக்கு எ ம் 
அதி கா ரிைய  விசா ரைண அதி கா ரி யாக நிய
மித் ள்ள தா க ம் அவர் ேம ம் குறிப்
பிட்டார். 
இ  சிைறச்சா ைல க ளி ம் இடம்ெபற்ற

தாக கூறப்ப ம் சம்ப வங்கள் ெதாடர்பில் 
அவர் ரண விசா ரைண ஒன் றிைன ன்
ென த்  சிைறச்சா ைலகள் ஆைணயாளர் 
நாயகத் க்கு அறிக்ைக சமர்ப்பிப்பார் 
என சிைறச்சாைலகள் ஊடகப் ேபச்சாளர் 
சந்தனஏக்கநாயக்க குறிப்பிட்டார்.

(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 சந்ேதக நபர் 
ஒ வர் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள நிைலயில், 
பயங்க ர வாத தைட சட்ட ஏற்பா கள் பிர கா 
ரம் அவர் 72 மணி ேநர த ப் க் காவலில் 
ைவத்  விசா ரிக்கப்பட்  வ  கின்றார்.  
பயங்க ர வாத தைடச் சட்டத்தின் கீழ், 

ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் ஒ  வரின்  உ திச் 
சான் றி தைழப் ெபற் , அவைர ேநற்  
ன்தினம் மாைல தல் 72 மணி ேநர 

த ப் க் காவலில் ைவத்  விசா ரித்  வ
வ தாக விசா ர ைண கைள ைகயா ம் உயர் 
ெபாலிஸ் அதி காரி ஒ வர் கூறினார்.  
நார ேஹன் பிட்டி ெபாலிஸார், ெ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 சந்ேதக நபர் ேநற்  ன்தினம் 
மாைல  ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார்.
ைக  ெசய்யப்பட்டவர்,  தி  ேகா ண

மைல  உப்  ெவ ளிைய ேசர்ந்த 26 வய தா
ன வ ராவார் . ைவத் தி ய சா ைல யி லி ந்  
பணப் பரிசில் ெப ம் ேநாக்கில் இவ்வா   
குண்ைட ைவத்  விட் , அ  ெதாடர்பில் 
தகவல் அளித் ள்ள தாக விசா ர ைண களில்  
குறிப் பிட்ட தாக ெபாலிஸார் கூறினர்.
சந்ேதக நபேர குண்  ெதாடர்பில் 
தல் தக வைல அளித் ள்ள 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 தா
க ம் ெதரி வித்தனர்.
நிர்மாண நட வ டிக்ைக கைள ன்ென

க்கும் நி  வனம் ஒன்றின் ஊழி ய ரான 
சந்ேதக நபர்,  குறித்த ைவத் தி ய சா ைலயில் 
ன்ென க்கப்ப ம் நிர்மாண பணி க க்

காக அங்கு கடந்த 12 நாட்க க்கு ன்னர் 
ேவைலக்கு வந்தவர் என விசா ர ைணயில் 
ெதரி ய வந் ள்ள . க ம் கடன் சுைம
யினால் பாதிக்கப்பட் ள்ள தாக கூறப்ப ம் 
சந்ேதக நபர்,  பணம் ெப ம் ேநாக்கில் 
நாட க மா டி ய தாக குறிப் பிட் ள்ளார்.
குறித்த நபர் குண் டிைன எ த்  வந்த 

ேநாக்கம் ெதாடர்பில் விேசட விசா ர
ைணகள்  ெகா ம்  குற்றத் த ப் ப் 
பிரிவின் சிறப் க் கு  வி னரால் ஆரம் பிக்
கப்பட் ள்ளன. இத ைன விட ைகக் குண்டின் 
ேமற்ப குதி நீக்கப்பட் , ெலான் றினால் 
கட்டப்பட் , அந்த ல் எரிந்  டி ைகயில் 
குண்  ெவடிக்கும்  வைகயில் குண்டா
ன  தயார் ெசய்யப்பட் டி ந்த . இவ்வா  
ெசய்ய, குண்  தயா ரிப்  ெதாடர்பில் அறி
ள்ள ஒ  வ ரா ேலேய டி ம் எனக் கூ ம் 

ெபாலிஸார், அ  ெதாடர்பில் சந்ேதக 
நபர் எவ்வா  அறிந்  ெகாண்டார் என்ப  
குறித் ம் த ப் க் காவல் விசா ர ைணயில் 
அவ தானம் ெச த் தி ள்ளனர். எவ்வா றா
யி ம் குண் டிைன ெபற் க்ெ காண்ட  
எப்படி என சந்ேதக நபர் ெதளி வான பதி
ெலான் றிைன விசா ர ைணயில் ெவளிப்ப
த்த வில்ைல என ெபாலிஸார் சுட் டிக்காட்

டினர். இந்நிைல யி ேலேய அவ ரிடம் 72 
மணி ேநர த ப் க் காவலின் கீழ் விசா ர
ைணகள் ன்ென க்கப்பட் ள்ளன.

ன்னதாக குறித்த ைவத்தியசாைலயின் 
தலாம் மாடியி ள்ள கழிவைறெயான்றில்,  

ெவளிப் றத் க்கு ெதளிவாக ெதரி ம் 
வண்ணம் ைவக்கப்பட்டி ந்த நிைலயில்  
கடந்த ெசவ்வாயன்   (14) இந்த குண்  
மீட்கப்பட்டைம குறிப்பிடத்தக்க . 

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
அ த்த வாரம் பாரா  மன்ற நட வ டிக்

ைககள் ெதாடர்பாக தீர்மா னிக்கும் பாரா 
மன்ற நட வ டிக்ைககள் ெதாடர்பான ெசயற்
கு வின் விேசட கலந்  ைர யாடல்  இன்  
மாைல 3  மணிக்கு இடம்ெபற உள்ள .
சபா நா யகர் மஹிந்த யாப்பா அேப வர்த்

தன தைல ைமயில் இடம்ெப ம் இந்த கூட்
டத்தில்  கட்சித் தைல வர்கள் கலந்  ெகாள்
வார்கள்.  இதன்ேபா  விேச ட மாக ெகாவிட் 
தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் எதிர்
வ ம் 21ஆம் திகதி தளர்த்தப்பட்டால் அதன் 
பிர காரம் பாரா  மன்ற கூட்டத்ெதா டைர 
எவ்வா  ேமற்ெகாள்வ  ெதாடர்பில் ஆரா
யப்பட இ க் கின்ற  என பாரா  மன்ற 
பிரதி ெசய லாளர் குஷானி ேராஹ ன தீர ெதரி
வித்தார்.
இேத ேவைள, பாரா  மன்ற நட வ டிக்

ைககள் ெதாடர்பான கட்சி தைல வர்கள் 
கூட்டம் ேநற்  16ஆம் திகதி  நடத்  வ
தற்ேக ஏற்க னேவ தீர்மா னிக்கப்பட் டி ந்த . 
என்றா ம் தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்
டத்ைத தளர்த்  வ  ெதாடர்பில் ஜனா தி பதி 
இன்  நண்ப க க்கு ன்னர் தீர்மா னிக்க 
இ ப்பதால், அந்த தீர்மா னத்தின் பின்னர் 
கட்சி தைல வர்கள் கூட்டத்ைத நடத்  வ தற்கு 
தீர்மா னிக்கப்பட் டி க் கின்ற . 

தனியார் ைவத்தியசாைலயில் மீட்கப்பட்ட ைகக்குண் :

சி.சி.டி. ைக  ெசய்த தி மைல இைளஞர் 72 மணி ேநர த ப்பில்
 ெவலிக்கைட, அ ராத ரம்  சம்பவங்கள்:

சிைறச்சாைல ஆைணயாளர் ஒ வரின்
கீழ் உள்ளக விசாரைணகள் ஆரம்பமாம்

 சிைறச்சாைலகள் திைணக்கள ஊடகப் ேபச்சாளர்

பாரா மன்ற கட்சி 
தைலவர்கள் கூட்டம் இன்

ெதாற்றினால்...
(ெதாடர்ச்சி)

பதி வா கி ள்ள ேபாதி ம் இ  தி ப் தி
ய ைடயக் கூடிய நிைலைம அல்ல என்  
சுகா தார தரப் பி ன ம் , ம த் வ சங்கங்க ம் 
ெதரி வித் ள்ளன. எனேவ அ த்த வாரத்தின் 
பின்ன ம் தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு 
சட்டம் நீடிக்கப்பட ேவண் ம் என்ப ம் 
ம த் வ தரப்பின் ேகாரிக்ைக யா க ள்ள .
இேத ேவைள ேநற்ைறய தினம் ெகாவிட் 

ெதாற் க் குள்ளாகி சிகிச்ைச ெபற்  வந்த 
ைவத் தி ய ெயா வர் சிகிச்ைச பல னின்றி 
உயி ரி ழந் ள்ளார் . கட்  கஸ்ே தாட்ைட 
ைவத் தி ய சா ைலயில் கட ைம யாற்றி வந்த 
குறித்த ைவத் தியர் ெகாவிட் ெதாற் க் குள்
ளான நிைலயில் ேபரா தைன ேபாதனா 
ைவத் தி ய சா ைலயின் அதி தீ விர சிகிச்ைச 
பிரிவில் அ  ம திக்கப்பட்  சிகிச்ைச 
ெபற்  வந்தார். இந் நி ைல யி ேலேய ேநற்  
ன் தினம் அவர் உயி ரி ழந் ள்ளார்.
  இந் நி ைலயில் ேநற்ைறய தினம் மாைல 

வைர 1382 ெதாற்றா ளர்கள் இனங்கா ணப்
பட்டனர். அதற்க ைமய இ  வைரயில் 497 
805 ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்கள் இனங்கா ணப்
பட் ள்ளனர். இவ்வா  இனங்கா ணப்பட்ட 
ெதாற்றா ளர்களில் 428 590 ெதாற்றா ளர்கள் 
குண ம ைடந் ள்ள ேதா  , 57 398 ெதாற்றா
ளர்கள் ெதாடர்ந் ம் சிகிச்ைச ெபற்  வ
கின்றனர். ேநற்  வியா ழக் கி ழைம சுகா தார 
ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாய கத் தினால் 
உ  திப்ப த்தப்பட்ட 118 மர ணங்க டன் 
ெமாத்த ெகாவிட் மர ணங்களின் எண்

ணிக்ைக 11 817 ஆக உயர்வ ைடந் ள்ள . 
ேநற்  உ  திப்ப த்தப்பட்ட மர ணங்களில் 
61 ஆண்க ம் 57 ெபண்க ம் உள்ள டங் கு
கின்றனர். இவர்களில் 95 ேபர் 60 வய க்கு 
ேமற்பட்ே டா ராவர்.
அத்ே தா  இலங்ைகயில் இ  வ ைரயில் 13 

649 253 ேப க்கு தற்கட்ட த ப் சி ம் 
, 10 814 200 ேப க்கு இரண்டாம் கட்ட 
த ப் சி ம்  வழங்கப்பட் ள்ளதாக 
சுகாதார அைமச்சின் ெதாற்  ேநாயியல் 
பிரி  ெதரிவித் ள்ள .

ெலாஹான்...
ைகதி கைள மிரட் டி ய தாக கூறப்ப ம் 

விடயம், மிக பார  ர மா ன  என இலங்ைக 
சட்டத்த ர ணிகள் சங்கம் ெதரி வித் ள்ள .
அவர் சிைறச்சா ைலகள் கா ைமத் வம் 

மற் ம் சிைறக்ைக திகள் னர்வாழ்  நட வ
டிக்ைககள்  ெதாடர்பில் எந்த பத வி ைய ம் 
வகிக்க தகு தி யற்றவர் என ம், ேவ  
அைமச் சுக்க ைளேயா, எம்.பி. பத வி ையேயா 
ெதாடரக் கூட அவர்  நம் பிக்ைக யா னவர்  
அல்லர் என ம் அந்த சங்கம் ெதரி விக் கின்
ற . குறித்த விவ காரம் ெதாடர்பில் விேஷட 
அறிக்ைக ஒன் றிைன ெவளி யிட்  அச்சங்கம் 
இதைனத் ெதரி வித் ள்ள .

'இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்
வத்ைத சிைறச்சா ைல க க்குள் அத்  மீறி 
ைழந்  ைகதி கைள மிரட் டி யைம மிக 

தண்ட ைனக் கு ரி ய  என்ப டன், சட்ட வாட்
சிக்கு அச் சு த்த லா ன தாகும்.  இத்த ைகய 
நட வ டிக்ைககள் பார பட்ச மின்றி  ைம
யாக விசா ரிக்கப்பட ேவண் டி யைவ என்ப
டன், குற்றம் நி  பிக்கப்பட்டால் நீதி மன்ற 
தண்ட ைனக்கு உள்ளாக்கப்பட ேவண் ம் 
என  என எம  சங்கம் வலி  த்  கி ற .
இந்த குற்றச்சாட் கள் ெதாடர்பில் சுதந்

தி ர மா ன ம் பார பட்ச மற்ற  மான விசா ர
ைணகள் விைர வாக நடத்தப்பட ேவண் ம். 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத இரா ஜி னாமா தீர்
மா னத் தினால் தன  நடத்ைதக்கான 
ெபா ப்பிைன ஏற் க்ெகாண் ள்ள டன், 
அரசாங்கத்தில் எந்தெவா  பதவிைய ம் 
வகிப்பதற்கான உரிைமைய ம் அவர் 
இழந் ள்ளார் ' என  அவ்வறிக்ைகயில் 
சுட்டிக்காட்டப்பட் ள்ள .
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அ  ரா த ரம்...
தமிழ் அர சியல் ைகதி களின் பா  காப்ைப 

உ  திப்ப த் ம் நட வ டிக்ைக எ க்கப்ப 
வ டன் அவர்கைள விைரவில் வி  விக்க 
அர சாங்கம் நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம் 
என ம் சிவில் அைமப் கள்  குறிப் பிட்
ள்ளன.  
ச க நீதிக்கான ெசயற்பாட்டா ள ம் 

அர சியல் ைகதி கைள வி  தைல ெசய்வ
தற்கான ேதசிய அைமப்பின் இைணப்பா
ள  மான அ ட்தந்ைத மா.சக் திேவல் இ  
குறித்  கூ  ைகயில்,
தமிழ் அர சியல் ைகதி களின் அவல 

நிைலைம குறித்  ெதாடர்ச் சி யாக நாம் 
கவனம் ெச த்தி வ  கின்ேறாம். உண்
ைம கைள ெவளிப்ப த்தி வ  கின்ேறாம். 
நீண்ட கால மாக த ப் க்கா வலில் ைவக்
கப்பட் ள்ள இவர்கள் குறித்  ெவ  மேன 
அர சியல் ரீதி யான க த் க்கள் ன்ைவக்
கப்ப  கின்றேத தவிர உண்ைமயில் இவர்
கைள வி  விக்க ஆக்க ர்வ மான நட வ டிக்
ைககள் ன்ென க்கப்ப ட வில்ைல.  இவ்
வா றான நிைலயில் தற்ே பா  அ  ரா த ரம் 
சிைறச்சா ைலயில் இரண்  தமிழ் அர சியல் 

ைகதிகள் அச் சு த்தப்பட்  சித் தி ர வ ைதக்கு 
உட்ப த்தப்பட் ள்ளனர் . இவர்களின் 
உற வி னர்கள் சம்பவம்  குறித்  அறிந் 
ெகாண்ட டன் மன உைளச்ச க்கு உள்ளா
கி ள்ளனர்.
குற்றத் டன் ெதாடர்  பட்ட இரா ஜாங்க 

அைமச்சின் விட யத் க்குப் ெபா ப்பான 
ஒ   அைமச் சுப்ப தவி பறிக்கப்பட் ள்ள
தாக ஊட கங்களில் அறிந்  ெகாள்ள டிந்
ள்ள . இவ்வா றான சம்ப வங்க க்கு 

அைமச் சுப்ப த விைய பறித்  விட்  தண் டித்
 விட்ட தாக கூறி விட்டால் நியா ய மா கி வி

டா . தலில் தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள 
பா  காக்க நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம். 
குறித்த சம்பவம் ெதாடர்பில் வழக்கு 
ெதாடர்ந்  விசா ரிக்கப்பட ேவண் ம். 
அேதேபால் உட ன டி யாக அவர்கைள பா
காப்பான சிைறக்கு மற்ற ேவண் ம், அ
மட்  மல்ல குறித்த அர சியல் ைகதிகள் மீ  
அச் சு த்தல் வி த்தைம மற் ம் அவர்கைள 
ழந்தா ளிட்  சித் தி ர வைத ெசய்த தாக 

கூறப்ப ம் விட யங்க ளினால் அவர்கள் மன 
உைளச்ச க்கு உள்ளா கி ள்ளனர். இதற்காக 
உரிய அைமச்சர் அர சியல் ைகதிகள் இ
வ க்கும் அவர்கள் ேகட்கும் நட்ட ஈட்ைட  

வழங்க ேவண் ம்.
இ  குறித்  சட்டத்த ர ணி க டன் நான் 

கலந்  ைர யாட யற் சித் க்ெ காண் ேளன். 
வழக்கு ெதா க்க நட வ டிக்ைக எ க்
கின்ேறன். அேதேபால் ச க வைலப்ப தி  
தளங்களில் க த் க்கைள பதி விட் க்
ெகாண் ள்ள அர சியல் தைல ைமகள் மற் ம் 
ஊடக சந் திப்  களில் ேபசிக்ெ காண் ள்ள 
அர சியல் தைல ைமகள் நாட்டின் ெபரிய சட்
டத்த ர ணிகள் என்ப  தி தாக கூற ேவண் டிய 
விடயம் அல்ல. அவர்கள் ன்வந்  இந்த 
விட யங்கைள ைகயாள டி ம். ஆனால் 
அவர்கள் ெமௗனம் காப்ப  ேவத ைனக் கு
ரிய விட ய மாகும்.  

 இந்த விட யங்கள் இலங்ைக மனித உரி
ைமகள் ஆைணக் கு  க்கு ெகாண்  ெசல்
லப்பட ேவண் ம். ஆனால் அதனால் தீர்
கள் கிைடக்கப்ே பா வ தில்ைல. அவர்கள் 

குறித்த சம்ப வங்கைள ஆரா  மா  ஜனா
தி ப திக்ேகா அர சாங்கத் க்ேகா வலி  த்த 
டி ம். அைத தாண்டி எைத ம் ெசய்ய 
டி யா . பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத்ைத 

நீக் குங்கள். அர சியல் ைகதி கைள வி  வி
ங்கள் என ஐக் கிய நா கள் மனித உரி
ைமகள் ேபரைவ கூறி ம் இந்த அரசாங்கம் 

கவ னத்தில் ெகாள்ள வில்ைல. இலங்ைக 
மனித உரி ைமகள் ஆைணக் கு  கூறி
விட்டால் அைனத் ம் நடந்  வி டப்ே பா கின்
றதா? எனேவ தமிழ் மக்கைள ஏமாற் ம் 
ேவைல கைள ெசய்யா  நியா யத்ைத ேகாரி 
நாம் அ த்தம் ெகா க்க நிைனக் கின்ேறாம் 
என்றார்.
குர லற்ற வர்களின் குரல் அைமப்  இ  

குறித்  கூ  ைகயில்,
தமிழ் அர சியல் ைகதி களின் வி  தைல 

மற் ம் அவர்களின் பா  காப்  விட யங்
களில் தமிழ் அர சியல் அைமப்  களின் 
தைல யீ கள் க  ைம யா ன தாக இ க்க 
ேவண் ம். அேதேபால் ெவ  மேன ஊடக 
நாட க மா டா  ஆக்க ர்வ மான ெசயற்பா 
களில் ஈ  பட ேவண் ம். சிைறயில் உள்ள 
எம  உற  க க்கு இவ்வா  நடக்கும் சம்
ப வங்கைள அறிந்  ெகாள் ம் ேவைளயில் 
அச்சத்ைத ஏற்ப த்  கின்ற . அவர்கைள 
நடத் ம் விதம் குறித்  ேகள் விப்ப 
ைகயில் மன ேவத ைனைய ஏற்ப த்  கின்
ற . அேதேபால் அவர்கள் கீழ்த்த ர மாக 
நடத்தப்பட்ட தாக சிங்கள ஊட கங்களில் 
ெவளி யான ெசய் தி கைள அவ தா னித்ேதாம். 
இ  குறித்  விசா ர ைணகள் ன்ென க்கப்

பட ேவண் ம்.
நியா ம னான விசா ர ைண கைள ன்

ென க்க ம் சுகா தீ ன மாக நீதி மன்றத்தில் 
தீர்ப்  ஒன்  கிைடக்க ம் எம்மா லான 
சகல நட வ டிக்ைக க ைள ம் நாம் ன்ென
க்க தயா ராக உள்ேளாம். இப்ே பா ம் 

சட்ட த்த ர ணி கைள நாடி, அேதேபால் 
இலங்ைக மனித உரி ைமகள் ஆைணக்
கு ைவ நாட ம் நாம் நட வ டிக்ைக 
எ த்  வ  கின்ேறாம். தமிழ் கட் சி களின் 
பிர தி நி திகள் கு  ெவான்  உட ன டி யாக 
எம  தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள ேநரில் 
சந்தித்  அவர்களின் நிைலைமகள் குறித்  
ஆராய ேவண் ம். குறிப்பாக அ ராத ரம் 
சிைறச்சாைலயில் அச்சு தப்பட் ள்ள 
இரண்  தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள ேநரில் 
ெசன்  பார்க்க ேவண் ம். தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகள் 16ேபைர வி வித் ள்ேளாம்.
பயங்கரவாத தைடச் சட்டம் மாற்றப்ப ம் 
என இலங்ைக அரசாங்கம் சர்வேதச 
அரங்கில் ெதரிவித் க்ெகாண்  இங்கு 
சிைறக்குள் உள்ள எம  தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகள் ன் த்தப்ப ம் நிைலைமேய 
காணப்ப கின்ற  என்றனர்.

லிகைள...
சுட் டிக்காட் டி ள்ள ஐக் கிய மக்கள் சக்

தியின் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் பீல்ட் 
மார்ஷல் சரத்ெ பான்ேசகா, ெலாஹான் ரத்
வத்ேத க்கு எதி ராக அர சாங்கம் ேமற்
ெகாள்ள வி க்கும் சட்ட ந ட வ டிக்ைக என்ன
ெவன் ம் ேகள் வி ெய ப் பி ள்ளார்.
ெகா ம் பி ள்ள ஐக் கிய மக்கள் சக்

தியின் தைல ைமக்  கா ரி யா ல யத்தில் ேநற்  
வியா ழக் கி ழைம ஏற்பா  ெசய்யப்பட் டி
ந்த ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் கலந் 
ெகாண்  க த்  ெவளி யி  ைக யி ேலேய 
அவர் ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டார். 
அங்கு அவர் ேம ம் கூறி ய தா வ ,
ெகாேரானா ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்

ப த்  வற்காக நா  டக்கப்பட் டி க் கின்
ற . இ ப் பி ம் வீதி களில் வாக னப்
ேபாக் கு வ ரத்  வழ ைம ேபான்  காணப்ப 
வ டன் குைறந்த பட்ச மாக ெபாலி ஸாரால் 
ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வந்த ேசாதைன நட வ
டிக்ைக க ம் நி த்தப்பட் டி க் கின்றன. 
அவ்வா றி ப் பி ம் கூட ெபா  மக்கள் 
தாமா கேவ உணர்ந்  சுகா தா ரப்பா  காப்  
வழி காட்டல்க க்கு அைம வாக ெசயற்பட்
ட ைமயின் விைள வாக ஓர ள க்கு சாத க

மான ெப  ேபைறப் ெபற் க்ெ காள்ள  டிந்
தி க் கின்ற . 
மக்களின் ஒத்  ைழப் டன் எதிர்வ ங்கா

லங்க ளி ம் இதைனத் ெதாட ர ேவண் ம் 
என்  வலி  த்  கின்ேறாம். ஏெனனில் 
ெகாேரானா ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்
ப த்  வ தற்கான தீர்மா னங்க ம் நட வ
டிக்ைக க ம் சுகா தா ரப் பி ரி வினர் மற் ம் 
விேசட ம த் வ நி  ணர்களின் ஆேலா ச
ைன க க்கு அைம வாக ேமற்ெ காள்ளப்ப 
கின்ற னவா? என்ற சந்ேதகம் நில  கின்ற . 
ஆகேவ ெபா  மக்கள் தத்த ம  சுகா தா ரப்பா

 காப் க்கு க் கி யத் வம் வழங்கி அவ தா
னத் டன் ெசயற்ப ட ேவண் ம்.
அ த்த தாகக் கடந்த வார  இ  தியில் பிர

தமர் உத் தி ேயா க ர்வ விஜ ய ெமான்ைற 
ேமற்ெ காண்  இத்தா லிக்குச் ெசன் றி ந்தார். 
தாய்நாட் டின் மீ  பற் க்ெ காண்ட ெப
ம ள வான இலங்ைக யர்கள் இத்தா லியில் 
வாழ் கின்றார்கள். கடந்த காலங்களில் 
இலங்ைகயின் அரச தைல வர்கள் இத்தா லிக்
குச்ெசன்ற சந்தர்ப்பங்களில் சிங்கக்ெ கா டி
ேயற்றி வர ேவற்ப ளிக்கப்பட் டி க் கின்ற . 
இ ப் பி ம் இம் ைற பிர தமர் விஜயம் 
ெசய்த ேபா  உயிர்த்த ஞாயி  தினப் பயங்
க ர வா தத்தாக் கு தல்கள் ெதாடர்பில் நீதிைய 

வழங் கு மா  வலி  த்தி, அங் குள்ள 
இலங்ைக யர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈ  பட்
டார்கள். இந் நிைல ெதாட  மானால் எதிர்வ
ங்கா லங்களில் நாட்டின் அர ச த ைல வர்கள் 
ெசல்  மி டங்களில் ேதசி ய கீதம் இைசப்
ப ைத வி த் , கூச்ச லி ம் நிைல ெயான்  
உ  வா கக் கூ ம்.
அேத ேபான்  தற்ே பா ைதய அர சாங்கத்

தினால் உயர்ப த வி க க்கு நிய மிக்கப்பட்ட 
பலர், அர சாங்கத்தின் ெசயற்பா  களில் 
அதி ப் தி ய ைடந்  அவர்க ளா கேவ வில
கிச்ெசல் கின்றார்கள். குறிப்பாக மிக ம் 
திற ைம யான சிேரஷ்ட ைவத் தி ய நி  ணர்கள் 
ெகாவிட்  19 ைவரஸ் பரவல் ெதாடர்பான 
ெதாழில் ட்பக் கு  வி லி ந்  வில கி வ 
கின்றார்கள். தற்ே பா ைதய அர சாங்கத் தினால் 
மத் திய வங் கியின் ஆ  ந ராக நிய மிக்கப்
பட்ட ேபரா சி ரியர் டபிள் .டி.லக் ஷ்மன் 
மிகக் கு  கிய காலத் தி ேலேய பதவி வில
கிச்ெசல் கின்றார். இவ்வா  அர சாங்கத்ைத 
ஆட் சி பீ ட ேமற்  வ தற்காக ைனப் டன் 
ெசயற்பட்ட த் தி ஜீ விகள், விேசட நி
ணர்கள் பல ம் இப்ே பா  ெவகு வாக அதி
ப் தி ய ைடந் தி க் கின்றார்கள். ஒவ்ெ வா  

பத வி க க்கும் தகு தி வாய்ந்த வர்கைள நிய
மிப்பதன் ஊடா கேவ நாட்ைட ன்ேனற்ற

 டி ம். மாறாக ேபாைதப்ெ பா ள் வர்த்
த கர்க ைள ம் ப்பாக் கிையக் காண் பித்  
அடா வ டித்த னத்தில் ஈ  ப  ேவா ைர ம் 
நிய மிப்பதன் லம் எத ைன ம் ெசய்ய 
டி யா .  

ன்ெ னா  காலத்தில் வி  த ைலப்  லி
களின் ெபய ைரக்ேகட்டாேல அஞ் சிப்ப
ங் கிய ெலாஹான் ரத்வத்ேத, இப்ே பா  

சிைறயில் அைடக்கப்பட் ள்ள வி  த ைலப்
 லிகள் அைமப்பின் ன்னாள் உ ப் பி
னர்களின் தைலயில் ப்பாக் கி ைய ைவத்  
மிரட்  கின்றார். இ  மிக ம் இழி வான 
ெசய லாகும். மனி தா பி மானம் உள்ளவர்கேளா 
சுயநலம் அற்றவர்கேளா இத்த ைகய நட வ
டிக்ைக களில் ஈ  ப ட மாட்டார்கள். மாறாக 
ணிச்ச லற்ற,  ெக ம்பற்ற நபர்கேள 

இவ்வா றான ெசயல்களில் ஈ  ப  வார்கள். 
அவர்கள் ம  பானம் அ ந் தி யதன் பின்னர் 
மாத் திரம் 'சண் டி யர்க ளாக' மா  வார்கள். 
நன்கு  ம  பானம்  அ ந்  தி  விட் , 

ெபண்கைள அைழத் ச்ெசன்  க் கு ேம
ைடையக் காண் பிப்ப தற்கான அதி கா ரங்கள் 
எைவ ம் அைமச்சர்க க்கு வழங்கப்ப ட
வில்ைல. எனேவ இவ்வா றான இழிவான 
ெசயல்களில் ஈ  ப  ேவா க்கு எதி ரா
க ம் சிைறக்ைக தி க க்கு ஆத ர வா க ேம 

நாட்  மக்கள் குரல்ெ கா க்க ேவண் ம். 
அேத ேவைள இந்த நப க்ெக தி ராக 
அர சாங்கம் ேமற்ெ காள்ள வி க்கும் சட்ட ந
ட வ டிக்ைக என்ன ெவன்ப  குறித்  நாம் 
அறிந்  ெகாள்ள வி ம்  கின்ேறாம்.
அேத  ேவைள  இந்தச்  சம்பவம் 

இனவாதத்ைத அடிப்பைடயாகக்ெகாண்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்டதல்ல. மாறாக இ  ஓர் 

ெக ம்பற்ற நபரின் ெசய்ைகயாகும். 
எனேவ இ  தமிழர்க க்ெகதிரான 
நடவடிக்ைக என் கூறி, இனரீதியான 
ேதாற்றப்பாெடான்ைற ஏற்ப த்தேவண்டாம் 
என்  தமிழ் அரசியல்வாதிகளிடம் ேகட் க் 
ெகாள்கின்ேறாம். இந்நிைலயில் தற்ேபா  
ெலாஹான் ரத்வத்தைவ தற்காலிகமாக 
நீக்கி, சர்ச்ைசகள் ஓரள க்கு அடங்கியதன் 
பின்னர் அவ க்கு இதைனவிட ம் உயர்ந்த 
பதவிகைள ம் வரப்பிரசாதங்கைள ம் 
வழங்கக்கூடிய வாய்ப் க்கள் காணப் 
ப கின்றன. ஏெனனில் கடந்த காலத்தில் 
அரச ாங்கத்தின்  ெசயற்ப ா கைள 
அடிப்பைடயாகக்ெகாண்  ேநாக்குைகயில், 
இத்தைகய சந்ேதகம் ஏற்ப வைதத் 
தவிர்க்க டியவில்ைல .  இச்சம்பவம் 
மிக ம் ெவட்கத் க்குரியதாகும் என் ம் 
குறிப்பிட்டார்.

10 அரசியல்...
 யாழ்.மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பி ன
 மான கேஜந் தி ர குமார் ெபான்னம்பலம் 

நிகழ்ந்த சம்ப வங்கைள விசா ர ைண க ளின்
ேபா  தயக்க மன்றி சட் சி யங்க ளாக வழங் கு
மா ம் அவர்க ளி டத்தில் ேநரில் ேகாரிக்ைக 
வி த் ள்ளார். 
கேஜந் தி ர குமார் ெபான்னம்ப ல ம் 

அவ ர  கட் சியின் சட்ட ஆேலா சகர் சட்டத்
த ரணி காண் டீ ப ம் ேநற்  ற்ப க ல ளவில் 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ் அர சியல் 
ைகதி கைள ேநரில் சந் திப்ப தற்காக அ  ரா
த ரம் சிைறச்சா ைலக்கு  ெசன் றி ந்தனர். 
இதன்ே பா  தலில் சிைறச்சா ைலக்குள் 
பிர ேவ சிப்ப தற்கான அ  மதி ம க்கப்பட்
ள்ள . 
அதன் பின்னர் சிைறச்சா ைலகள் கா

ைமத் வம் மற் ம் சிைறக்ைக திகள் 

னர்வாழ்  அைமச்சின் ெசய லா ளைரத் 
ெதாடர்  ெகாண்ட ேபா ம் பல ன ளிக்காத 
நிைலயில் சில ம ணி ேநர காத் தி ப்பின் 
பின்னர் சிைறக்குள் பிர ேவ சிப்ப தற்கான 
அ  மதி அளிக்கப்பட் ள்ள . 
இவ்வா றான நிைலயில் அ  ரா த ரம் 

சிைறச்சா ைலயில் த த்  ைவக்கப்பட்
ள்ள ைகதி கைள ேநரில் சந் தித்த கேஜந் தி

ர குமார் அவர்க ளி டத்தில் கடந்த ஞாயிற் க்
கி ழைம(12) பதவி வில கி ள்ள இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைத பிர சன்ன
மா கிய த  ணத்தில் நிகழ்ந்த விட யங்கள் 
ெதாடர்பில் ஆராய்ந் ள்ளார். 
இதன்ே பா  தமிழ் அர சியல் ைகதி க ளி

டத் தி லி ந்  அச்ச மான ெவளிப்பா  கேள 
அதி க ளவில் ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ளன. 
தம்ைம ேவ  சிைறச்சா ைல க க்கு மாற் 
வ தற்கான நட வ டிக்ைக கைள ேமற்ெ காள் 
மா ம் ேகாரி ள்ளனர். அத் டன் த த்  

ைவக்கப்பட்ட வர்களில் இ  வரின் தண்ட
ைனக்காலம் நிைற க்கு வ  வதன் கார ண
மாக அவர்கள் தம  வி  தைல ேம ம் 
தாம த ம ைட யலாம் என்ற அச்சத்  ைத ம் 
ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 
இந் நி ைலயில், சிைறச்சா ைலக்கு ேநரில் 

விஜயம் ெசய்தைம ெதாடர்பில் க த்  ெவளி  
யிட்ட கேஜந் தி ர குமார் ெபான்னம்பலம், 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ் 

அர சியல் ைகதி கைள ேநரில் சந் தித்  ேபசி
யி ந்ேதாம். சிைறச்சாைல நி  வாகம் அவ்
வி த மான சம்பவம் ஒன்ேற நடக்க வில்ைல 
என்ேற நிரா க ரித் ள்ள நிைலயில் அங் குள்
ள வர்கள் அச்ச மான மன நி ைலயில் உள்
ளார்கள். 
எவ்வா றா யி ம், குறித்த தின மன்  இரா

ஜாங்க அைமச்சர் சிைறச்சா ைலக்குச் ெசன்  
பத்  தமிழ் அர சியல் ைகதி க ைள ம் 
அைழத்  அவர்கைள ழந்தா ளிடச் ெசய்

தி க் கின்றார் . அத் டன் அவர்களில் 
இ  வைர க  ைம யாக அச் சு த் தி ள்ளார் 
என்ப  உ  தி யா கின்ற . 
இந்  நி  ைலயில்  குறித்த  சம்பவம் 

ெதாடர்பில் நாம் ெவளிப்ப ைட யான விசா
ர ைண கைள ன்ென த்  தமிழ் அர சியல் 
ைகதி களின் பா  காப்ைப உ  திப்ப த்

 மா  வலி  த்தி வ  கின்ேறாம். இரா
ஜாங்க அைமச்சர் குறித்த விட ய தா னத் தி
லி ந்  மட் ம் பதவி வில கி யி ப்பதால் 
இந்த விட யத் க்கு தீர்  ஏற்பட்  விடா . 
ஆகேவ விசா ர ைண கைள ன்ென ப்ப

தற்கான அ த்தங்கைள நாம் ெதாடர்ந் ம் 
வழங்க ள்ேளாம். அவ் வி த மான விசா ர
ைணகள் ன்ென க்கப்ப ம்ே பா  தமிழ் 
அர சியல் ைகதிகள் அைன வ ம் குறித்த 
தின மன்  நைட ெபற்ற விட யத்  ைத ெவளிப்
ப த்  மா  அவர்க ளி டத்தில் ேகாரிக்ைக 

வி த் ள்ேளாம். 
எனி ம் அவர்கள் அவ் வி த மான ெவளிப்ப
த்தல்கைளச் ெசய்வதால் தமக்கு ஏேத ம் 

அச் சு த்தல்கள் அல்ல  ெந க்க டிகள் 
எழலாம் என்  க கின்றனர். தற்ேபாைதய 
நிைலயில் சிைறச்சாைலயில் நைடெபற்ற 
விடயம் சர்வேதச மயப்ப த்தப்பட்  
விட்ட . ஐ .நா .வதிவிடப்பிரதிநிதிேய 
இவ்விடயம் சம்பந்தமான கரிசைனைய 
ெவளியிட் ள்ளார். 
ஆகேவ, அரசியல் ைகதிகள் அச்சமைட 

யா , தமக்கு நிகழ்ந்த விடயங்கைள ெவளிப் 
ப த்த ேவண் ம் என்  ேகாரி ள்ேளாம். 
அத் டன் அவர்களின் பா காப்  ெதாடர் 
பில்  எம்மாலான  நடவடிக்ைககள் 
அைனத்ைத ம்  ெத ாட ர் ச் சிய ா க 
எ க்க ள்ேளாம் என்றார். 

சிவப் ...
தீர்மானம் எ க்கும் ெசயற்பா  களில் நி

ணர்க க்கு ன்  ரிைம ெகா க்கா ததன் 
விைள வாக அள க்கு அதி க மான உயிர்
கைள பறி ெகா க்க ேநர்ந் ள்ள  என ம் 
அவர்கள்  சுட் டிக்காட் டி ள்ளனர். 
ெடல்டா ைவரஸ் அச் சு த்தல் நிைல

ைமக்கு மத் தியில் நா  திறக்கப்ப  வ  
குறித்  அரச தரப்  ஆராய்ந்  வ  கின்ற 
நிைலயில் சுகா தார ைவத் திய நி  ணர்கள் 
இந்த  விட  யத்தில்  மாற்  க்க  த்தில் 
ெதாடர்ந் ம் உள்ளனர். 
இந் நி ைலயில் சர்ே வா தய இயக்கத்தின் 

தைல வ ம் ஸ்ரீ ெஜய வர்த ன ர ைவத் திய 
பீடத்தின் ேபரா சி ரி ய  மான ைவத் தியர் 
வின்யா ஆரி ய ரத்ன இ  குறித்  கூ  ைகயில்,
உலகில் பல்ேவ  நா  க டன் ஒப் பி
 ைகயில் இலங்ைகயில் த ப் சி ஏற் ம் 

ேவைலத் திட்டம் ெவற் றி க ர மாக ன்ென
க்கப்பட்  வ  கின்ற . இப்ே பா ம் 50 

வீதத் க்கு ேமற்பட்ட ெபா  மக்க க்கு 
இரண்  த ப்  சி க ம் ஏற்றப்பட் ள்ள . 
அேதேபால் நாட்டில் ெகாவிட் ைவரஸ் 

ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைகயில் குைற
ெவான்  ெவளிப்பட் ள்ள . ெகாவிட் 
மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக யி ம் குைற
ெவான்  காட்  கின்ற . இதனால் ைவத் திய 
கட்ட ைமப்  சற்  இல கு வாக்கப்பட் ள்
ள . ேநாயா ளர்களின் ெந க்கடி நிைலயில் 
இ ந்  நாம் வி  பட் ள்ேளாம். ஆகேவ 
இ  சற்  ெப  ச்சி விடக் கூ டிய நிைல ைம
ேய யாகும்.
ஆனால் இன்ன ம் நாம் பச்ைச வல யத்ைத 

அைட ய வில்ைல. இன்ன ம் நாம் சிவப்  
எச்ச ரிக்ைக வல யத்தில் உள்ேளாம். இலங்
ைகைய ெபா த்த வைரயில் நாளாந்த 
ெகாவிட் ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்களின் எண்
ணிக்ைக ஐ  க்கு குைறந்தால், ெகாவிட் 
மர ணங்கள் பதி வா கா  இ ந்தால் மட் ேம 
எம்மால் பச்ைச வல யத்ைத அைடந் 
விட்ேடாம் என கூற டி ம். ஆகேவ இலங்
ைகயில் அச் சு த்தல் நிைலைம இன்ன ம் 
குைற ய வில்ைல. ஆேராக் கி ய மான நிைலயில் 
உள்ேளாம் என் ம் கூற டி யா . நாட்ைட 
சாதா ரண நைட  ைறக்கு ெகாண்  ெசல்ல 
இன்ன ம் இலங்ைகயின் ைவரஸ் நிைல
ைமகள் கட் ப்பாட் க்குள் வர வில்ைல. 

நாட்டில் 50 வீதத் க்கு அண்ண ள வான 
மக்கள் இரண்  த ப்  சி கைளப் ெபற் க்
ெகாண் ள்ளனர். 90 வீதத் க்கு அண்ண ள
வான ெபா  மக்கள் ஒ  த ப்  சிைய ெபற்
க்ெ காண் ள்ளனர். இ  வய ெதல்ைலகள் 

அடிப்ப ைடயில் மா  பா  கைள காட்டலாம். 
ஆனால் ெடல்டா ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்த
க்கு மத் தியில் அபா ய க ர மான மாவட்டங்

களில்  வீத மாேனார் த ப்  சி கைளப் 
ெபற் க்ெ காண் ள்ளனர். ஏைனய பகு தி
களில்  ைம யாக த ப் சி ெபற் க்
ெகாள்ளப்ப ட வில்ைல. அேதேபால் இப்ே பா  
ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்களின் எணிக்ைக குைற
வ ைடந்  வ  கின்ற நிைலயில் அதைன 
சாத க மாகப் பயன்ப த் திக்ெ காண்  அ த்
த கட்ட சவால்கைள ைகயா ம் ன்னா
யத்த ேவைலத் திட்டங்கைள ன்ென க்க 
ேவண் ம். அ த்த ைவரஸ் அைல உ  வா
காமால் ேபாகா  என ஒ  ேபா ம் க த 
ேவண்டாம்.
ைவத் திய தரப்ைப நிரா க ரித்  தீர்மானம் 

எ க்க ேவண்டாம். ைவத் திய நி  ணர்கள் 
கூ ம் க த் க்க க்கு ன்  ரிைம வழங்
குங்கள். கடந்த காலங்களில் இதைன றக்

க ணித்த கார ணத் தினால் மிகப்ெப ரிய விைல 
ெகா க்க ேநர்ந் ள்ள . ஏரா ள மான உயிர்
கைள பறி ெகா த்  விட்ேடாம். ெதாடர்ந் ம் 
இேத தவைற ெசய்ய ேவண்டாம். ைவத் திய 
ைற டன் ெதாடர் பில்லாத நபர்கைள ஓரங்
கட் டி விட்  ைவத் திய தரப் க்கு ன்  ரி
ைமைய ெகா க்க ேவண் ம் என்றார்.
இலங்ைக ைவத் தி யர்கள் சங்கக்தின் 

தைலவர் விேசட ைவத் திய நி ணர் பத்மா 
குண ரத்ன இ  குறித்  ேகச ரிக்கு கூ
ைகயில்,
பய ணக்கட் ப்பா , தனி ைமப்ப த்தல் 

ஊர டங்கு என கூறி விட்  வழங்க ேவண்
டி ய தற்கும் அதி க ள வான அ  மதி மக்க
க்கு வழங்கப்பட் ள்ள . இதைன ஏற்
க்ெ காள்ள டி யா . ைவரஸ் என்ப  

இரண்  அணி க க்கு இைடயில் இடம்
ெப ம் த்தம் அல்ல. அதைன சக ல ம் 
விளங் கிக்ெ காள்ள ேவண் ம். மாகா ணங்
க க்கு இைடயில் இ க்க மான கட் ப்
பாட்ைட பிறப் பிக்க ேவண் ம்.  வீ  களில் 
இ ந்  எவ ம் அனா வ சி ய மாக ெவளி
ேய ம் வாய்ப்  கைள ெகா க்கேவ கூடா . 
ைவரஸ் பர வக் கூ டிய பிர தான சாத கத்தன்ைம

கைள தலில் கட் ப்ப த்த ேவண் ம். 
கட் ப்ப த் ம் ேவைலைய பா  காப் த் 
தரப்  ெசய்ய ேவண் ம்.  மக்க ம் நிைல
ைம கைள உணர்ந்  ெசயற்பட ேவண் ம்.   
அரச மற் ம் தனியார் ைற நி  வ னங்கள் 
கட் ப்பா  க டன் எவ்வா  ெசயற்ப  வ  
என்பைத உணர்ந்  ெசயற்பட ேவண் ம். 
அவ்வா றான ெசயற்பா  கைள ைகயாண்டால் 
இல கு வாக எம்மால் ைவரஸ் பர வைலக் கட்
ப்ப த்த டி ம். 
ஆனால் இதைன ைமயாக இப்ேபா  

ஒழித் விட டியா . பயணக்கட் ப்பா  
பிறப்பிக்கப்பட்ட பின்னேர ைவரஸ் 
பரவல் கட் ப்ப த்தப்பட்ட .அதைன 
ம க்க டியா .   எ மாறாக  பி.சி.
ஆர்.  பரிேசாதைனகைள ரிதப்ப த்த 
ேவண் ம்.  அள க்கு அதிகமான பி.சி.
ஆர்.பரிேசாதைனகைள ன்ென த் ேத ஆக 
ேவண் ம். இப்ேபா  ஒ  இடத்தில் நாம் 
தவறிைழத்தால் அ த்த ெந க்கடிக்குள் நாம் 
வீழ்ேவாம். ைவரஸ் ெதாற் ப்பரவைலக் 
கட் ப்ப த் ம் ேவைலத்திட்டம் ஒ  
சில நாட்களில் டி க்கு வரப்ேபாகும் 
விடயமல்ல என்றார்.

இலங்ைக...
ெபாய்யான வாக் கு  தி க ைள ம் அலங்

க ரிக்கப்பட்ட வர ேவற் க்க ைள ம் நம்பி 
அைம தி ய ைடந்  வி டக் கூ டா . மாறாக 
பயங்க ர வா தத்த ைடச்சட்டத்ைத மீளாய்
க்கு உட்ப த்  வ தற்கான வ  வான 

அ த்தத்ைத வழங்க ேவண் ம் என்  
மனித உரி ைமகள் கண்கா ணிப்பகம் வலி 
த் தி ள்ள .
இரத் தி னக்கல், தங்க ஆப ர ணங்கள் 

சார்ந்த ைகத்ெ தாழில் இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத கடந்த 12 ஆம் 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 சம்
பவம் பல்ேவ  சர்ச்ைச கைள ஏற்ப த் தி யி
க் கின்ற . 
இ  கு றித்  மனித உரி ைமகள் கண்கா

ணிப்ப கத் தினால் ெவளி யி டப்பட் டி க்கும் 
அறிக்ைக யி ேலேய ேமற்கண்ட வா  குறிப் பி
டப்பட் ள்ள . 
அவ்வ றிக்ைகயில் ேம ம் கூறப்பட் டி ப்

ப தா வ ,
மனித உரி ைமகள் ெதாடர்பான தம  கடப்

பா  கைள நிைற ேவற்  வ தாக இலங்ைக 
அர சாங்கம் ெவளி நாட்  இரா ஜ தந் தி ரி க
க்கு உ  தி ய ளித் க்ெ காண் டி க்கும் 

அேத ச ம யத்தில், இலங்ைகயில் சிைறச்சா
ைலகள் விவ கார இரா ஜாங்க அைமச்சர் ம
பானம் அ ந் தி விட் , இ  ேவ  சிைறச்சா
ைல க க்குள் ஆ  தங்க டன் ைழந் தி க்
கின்றார்.
ெலாஹான் ரத்வத்ைத கடந்த ஞாயிற் க்

கி ழைம அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்குள் 
ைழந்த தா க ம் அங்கு பயங்க ர வா தத்த

ைடச்சட்டத் தின்கீழ் த த்  ைவக்கப்பட்
டி க்கும் தமிழ்க்ைக தி கைளப் பார்ைவ யி
ட ேவண் ம் என்  ேகாரி ய தா க ம் ெசய்
திகள் ெவளி யா கி ள்ளன. அ  மாத் தி ர மன்றி 
ைகதி களில் இ  வைர ழந்தாளி டச்ெசய்த 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத, அவர்கள் மீ  ப்
பாக் கிப் பி ர ேயாகம் நடத்தப்ே பா வ தாக அச் சு
த் தி ய தா க ம் ெதரி விக்கப்பட் ள்ள .
அதற்கு ன்னர் ைகத் ப்பாக் கி  ட ம் 

ம  பா ன ம ந் திய நண்பர்க  ட ம் ெவலிக்
கைட சிைறச்சா ைலக் குச்ெசன்ற ெலாஹான் 

ரத்வத்ைத, அங் குள்ள க் கு ேம ைடையப் 
பார்ைவ யி ட ேவண் ம் என்  கூறி ய தா க ம் 
ெசய் திகள் ெவளி யா கி ள்ளன. இச்சம்பவம் 
ெபா  மக்கள் மத் தியில் பல்ேவ  சர்ச்
ைச கைளத் ேதாற்  வித்த ைமைய அ த்  
அவர் சிைறச்சா ைல க டன் ெதாடர்  ைடய 
இரா ஜாங்க அைமச் சுப்ப த வி யி லி ந்  வில
கினார். இ ப் பி ம் அவர் இன்ன ம் இரத்
தினம் மற் ம் தங்க ஆப ர ணங்கள் ெதாடர்
பான இரா ஜாங்க அைமச் சுப்ப த வியில் 
ெதாடர் கின்றார்.
இந்தச் சம்ப வ மா ன  ஜனா தி பதி ேகாட்

டா பய ராஜ ப க் ஷவின் ஆட் சி யின் கீ ழான 
மனித உரி ைமகள் நிைல வ ரத் க்குப் பாரிய 
குந்த கத்ைத ஏற்ப த் தி யி ப்ப டன் பயங்
க ர வா தத்த ைடச்சட்டத் தின்கீழ் த த்  ைவக்
கப்பட் டி ப்ப வர்களின் இய லா ைம ைய ம் 
ெவளிப்ப த் தி யி க் கின்ற . இந்தச் சட்
ட மா ன  கடந்த 1979 ஆம் ஆண்டில் ஓர் 
தற்கா லிக நைட  ைற யாக அறி  கப்ப த்
தப்பட்ட தி லி ந்  மிக ேமா ச மான மீறல்கள் 
பல வற்றில் ஈ  ப  வ தற்காகப் பயன்ப த்
தப்பட் டி க் கின்ற . அ  மாத் தி ர மன்றி 
பயங்க ர வா தத்த ைடச்சட்டத் தின்கீழ் த த்

 ைவக்கப்பட் ள்ள வர்களில் ெப ம்பா
லாேனார் சி  பான்ைம யி னத்த வ ரான தமிழ், 
ஸ்லிம் ச  கங்கைளச் ேசர்ந்த வர்க ளாவர்.
இந்தச் சட்டத்தின் ஊடாக ஒ  வைர 

எவ் வித விசா ர ைண கேளா ஆதா ரங்கேளா 
அல்ல  நீதி மன்ற ேமற்பார்ைவ இன்றி பல 
வ  டங்க க்குத் த த்  ைவக்கக் கூ டிய அதி
காரம் வழங்கப்பட் ள்ள . எனி ம் கடந்த 
2017 ஆம் ஆண்டில் ஜீ.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்
ச  ைகைய மீளப்ெபற் க்ெ காண்ட ேபா  
தீவி ர வா தத் டன் ெதாடர் ைடய சட்டங்
கைள சர்வ ேதச சட்டக்க டப்பா  க க்கு 
அைம வாகத் தி த் தி ய ைமப்ப தாக ஐேராப்
பிய ஒன் றி யத் திடம் இலங்ைக அர சாங்கம் 
உ  தி ய ளித்த . இ ப் பி ம் 4 வ  டங்கள் 
கடந் ள்ள நிைல யி ம் இவற்றில் எவ் வித 
மாற்ற ம் ஏற்ப ட வில்ைல.
மாறாக பயங்க ர வா தத்த ைடச்சட்டத்

தின்கீழ் ைக  ெசய்யப்பட் , ஏற்க னேவ 
பல வ  ட காலம் தண்ட ைனைய அ  ப
வித்த சிைறக்ைக தி கைளப் ெபா  மன்
னிப் பின்கீழ் வி  தைல ெசய்வ தன் லம் 
சர்வ ேதச பங்கா ளி கைளத் தி ப் திப்ப த்

 வ தற்கு அர சாங்கம் யற் சிக் கின்ற . இச்

சட்டத் தின்கீழ் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள வர்
கைள வி  த ைல ெசய்வ  பற் றிய பரிந்  ைர
கைள வழங் கு வ தற்ெகன ஜனா தி ப தி யினால் 
வரடங்கிய விேசட கு ெவான் ம் 

நியமிக்கப்பட்டி க்கின்ற . அத்தைகய 
வி தைலகள் வரேவற்கப்பட்டா ம் அைவ 
இச்சட்டத்தின் தன்னிச்ைசயான ேபாக்ைகேய 
ெபரி ம் எ த் க்காட் கின்றன.
எனேவ ஐேராப்பிய ஒன்றிய ம் சர்வேதச 

ச க ம் இலங்ைக அரசாங்கத்தின் 
ெப ாய்ய ான  வாக்கு திகைள ம் 
அலங்கரிக்கப்பட்ட வரேவற் க்கைள ம் 
நம்பி அைமதியைடந் விடக்கூடா . 
மாறாக பயங்கரவாதத்தைடச்சட்டத்ைத 
மீளாய் க்கு  உட்ப த் வதற்கான 
அ த்தத்ைத அரசாங்கத்தின்மீ  வ வாகப் 
பிரேயாகிக்கேவண் ம். அ மாத்திரமன்றி 
ஏற்கனேவ பலவ டங்களாகப் பல்ேவ  
குற்றச்சாட் க்க க்கு உள்ளாகியி க்கும் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத அவர  நடவடிக்ைக 
ெதாடர்பில் சட்டத்தின் ன்நி த்தப்பட 
ேவண் ம் என் ம் அவ்வறிக்ைகயில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள .

ஞான சா ரரின்...
க த் த் ெதாடர்பில் உட ன டி யாக விசா ர

ைணகள் ேமற்ெ காள்ளப்பட ேவண் ம். இ
கு றித்  ஜனா தி ப திக்கு ஏற்க னேவ அறி வித்
தி ப்ப தாக ஞான சா ர  ேதரர் கூறி யி க்கும் 
நிைலயில், அ த்த கட்ட விசா ர ைணகள் 
ெதாடர்பில் ெதளி  ப த்தல்கைளச் ெசய்
ய ேவண் ம் என்  ேபராயர் இல்லத்தின் 
ஊட கப்ேபச்சாளர் அ ட்தந்ைத கமிலஸ் 
ெபர்னாந்  மற் ம் உயிர்த்த ஞாயி   தி னக்
குண் த்தாக் குதல் ெதாடர்பான ேதசிய 
கத்ே தா லிக்கத் தகவல் கு வின் உ ப் பினர் 
அ ட்தந்ைத சிறில் காமினி ஆகிேயார் 
கூட்டாக வலி  த் தினர்.
அேத ேவைள நாட்டின் தற்ே பா ைதய 

சூழ் நி ைல யின்கீழ் உயிர்த்த ஞாயி   தி னத் 
 தாக் கு தல்க க்கான நீதிையப் ெபற் க்
ெகாள்ள  டி ம் என்ற நம் பிக்ைக எமக்
கில்ைல. எனேவ அ  கு றித்  ஏற்க னேவ 

ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர
ைவக்கும் வத் திக்கா க்கும் எ த்  லம் 
ெதரி யப்ப த் தி யி ந்ேதாம் .  உயிர்த்த 
ஞாயி   தி னத்தாக் கு தல்கள் இடம்ெபற்  
சுமார் இரண்டைர வ  ட கா ல மாக அதற்
கான நீதிைய எதிர்பார்த் க்காத் தி க்
கின்ேறாம். அ  ெதாடர்ச் சி யாக ம  த லிக்
கப்பட் க்ெ காண் டி க் கும்ே பா  அைம தி
காக்க டி யா  என் ம் அவர்கள் ெதரி வித்
ள்ளனர்.
ெகா ம் பி ள்ள ேபராயர் இல்லத்தில் 

ேநற்  வியா ழக் கி ழைம ஏற்பா  ெசய்யப்
பட் டி ந்த ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
கலந்  ெகாண்  க த்  ெவளி யி  ைக யி
ேலேய அவர்கள் ேமற்கண்ட வா  குறிப்
பிட்டனர். 
அங்கு அவர்கள்  ேம ம் கூறி ய தா வ ,
ெபா  ப ல ேசனா அைமப்பின் ெபா ச்

ெச ய லாளர் கல ெகாட அத்ேத ஞான சார 
ேதரர் கடந்த 13 ஆம் திகதி சிங்க ள ெமாழி 

ல மான பிர பல தனியார் ெதாைலக்காட்சி 
நிகழ்ச் சி ெயான்றில் கலந்  ெகாண்  சில 
க் கி ய மான தக வல்கைள ெவளி யிட்டார். 

அதா வ  உயிர்த்த ஞாயி  தினப் பயங்க ர
வா தத்தாக் கு தைலப் ேபான்ற மற்  ெமா  
பயங்க ர வா தத்தாக் குதல் இடம்ெப றலாம் 
என் ம் அதற்கான ெபா ட்கள் மற் ம் 
ஆ  தங்கள் தயா ராக இ ப்ப தா க ம் அந்தத் 
தாக் குதல் எங்ேக, எப்ே பா  ேமற்ெ காள்ளப்
ப ம் என்  ெதரி யா  என் ம் குறிப் பிட் டி
ந்தார். அ  மாத் தி ர மன்றி அவ்வா  தாக் கு
தைல நடத்தப்ே பா கின்ற கு  ெதாடர்பான 
விப ரங்க ம் சாட் சி யங்க ம் தம் மிடம் 
இ ப்ப தா க ம் இைவ கு றித்  ஜனா தி ப
திக்கு அறி வித் தி ப்ப தா க ம் அவர் ெதரி
வித் தி ந்தார்.
ஞான சார ேதர ரினால் ெவளி யி டப்பட்ட 

இந்தக் க த்ைத சாதா ர ண மாக எ த் க்
ெகாள்ள  டி யா . மாறாக இ  நாட் டி
ன ம் மக்க ளி ன ம் ேதசிய பா  காப்பில் 

பார  ர மான தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தக் கூ
டிய க த்தாகும். அேத ேவைள ஞான சார 
ேதரர் ெபா ப்  ணர்  ட ேனேய இத்த ைகய 
க த்ைத ெவளி யிட் டி ப்பார் என்  நம்
 கின்ேறாம். எனேவ இ  கு றித்  ஜனா தி
ப திக்கு அறி வித் தி ப்ப தாக அவர் கூறி யி
க்கும் நிைலயில், இவ் வி டயம் ெதாடர்

பான விசா ர ைணகள் ஆரம் பிக்கப்பட் ள்
ள னவா? இ  பற்றி ல னாய் ப் பி ரி வி ன
க்கும் ெபாலிஸ்மா அதி ப க்கும் ஜனா

தி பதி அறி வித் ள்ளாரா? இ  வ ைர யான 
விசா ர ைண களில் யாேர ம் ைக  ெசய்
யப்பட் டி க் கின்றார்களா? என்ற ேகள் வி க
க்கான ெதளி  ப த்தல்கள் வழங்கப்பட 

ேவண் ம்.  குறிப்பாக இந்தக் க த்ைதப் 
றந்தள்ளாமல் உட ன டி யாக விசா ர ைண
கைள ஆரம் பிக்க ேவண் ம் என்  ஜனா
தி ப தி யி ட ம் ெபாலிஸ்மா அதி ப ரி ட ம் 
வலி  த்  கின்ேறாம்.ஜனா தி பதி ெவகு
வி ைரவில் ெவளி நாட் க்கான உத் தி ேயா

க ர்வ விஜ ய ெமான்ைற ேமற்ெ காள்ள வி
ப்ப தாகத் தக வல்கள் ெவளி யா கி ள்ளன. 

உயிர்த்த ஞாயி  தினப் பயங்க ர வாத தாக் கு
தல்கள் ெதாடர்பில் ல னாய் ப் பி ரி வி ன
க்கும் ேவ  சில க் கி யஸ்தர்க க்கும் ஏற்
க னேவ தகவல்கள் கிைடக்கப்ெபற்றி ந்த 
நிைலயி ம்கூட, அந்தத் தாக்குதல்கைளத் 
த ப்பதற்கான நடவடிக்ைககள் எைவ ம் 
ேமற்ெகாள்ளப்படவில்ைல .  எனேவ 
இப்ேபாேத ம் ஞானசார  ேதரரின்
க த்  ெதாடர்பில் உரியவா  உடனடி 
விசாரைணகள் ன்ென க்கப்படேவண்
ம். உயிர்த்த ஞாயி தினத்தாக்குதல்களால் 
கத்ேத ாலிக்க ர் கள்  மாத்தி ரமன்றி , 
ந ா ட்டின்  பல்லின  ம க் க ம் 
ப ா தி க் க ப் ப ட் டி க் கின் ற ா ர் க ள் . 
ஆ க ே வ  மீண் ெ ம ா ை ற 
அப்பாவிப்ெபா மக்களின்  உயிர்கள் 
பலியாவதற்கு  இடமளிக்க டியா  
என்றார்.

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)
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ஓமந்ைத,
வ  னியா ெந ங்ேக ணியில் அைமந்
ள்ள ெவ க் கு நாறி ஆதிலிங்ேகஸ்வரர் 

ஆல யப்ப கு தியில் அதி க ள வான இரா வ 
பிர சன்னம் காணப்ப  வ தாக ெதரி வித்த 
பிர ேதச மக்கள் அங் குள்ள சில விக் கி ர கங்
க ம் அண்ைமயில் ேசதப்ப த்தப்பட் டி
ந்த தாக ெதரி வித் ள்ளனர். 
இ  ெதா டர்பாக அப்ப குதி மக்கள் க த்  

ெதரி விக்ைகயில்,

ஆதிலிங்ேகஸ்வரர்  ஆல யத் திற்குள் அப்ப
குதி மக்கள் ெசல்ல டி யா  என ெதால்
ெபா ள் திைணக்களம் தைட விதித்  வ ம் 
நிைலயில் வழக்கு விசா ர ைண க ம் இடம்
ெபற்  வ  கின்றன. 
இந் நிைலயில் ஊர் மக்கள் ஆதிலிங்ேகஸ்

வரர் ஆல யத் திற்கு ெசல்லாத நிைலயில் 
ெதால் லியல் திைணக்களம் அங் குள்ள பல 
விக் கி ர கங்கைள அழித் ள்ள தாக நாம் சந்
ேத கிக் கின்ேறாம். அத் டன் பல விக் கி ர கங்

க ம் சூலங்க ம் காணாமல் ேபா ள்ளன. 
இச் சூழலில் தற்ே பா  ஆல யத்ைத ேநாக்கி 

உழ  இயந் தி ரங்களில் ெபளத்த ேதரர்கள் 
அம ம்  கதிைர உட்பட ெபா ட்கள் இரா

 வத் தி னரால் எ த் ச்ெசல்லப்ப  கின்
றன. எம  ஆல யத்ைத ெபளத்த மய மாக் கு
வ தற்கான ேவைலகள் ஆரம் பிக்கப்பட் ள்
ள தாக நாம் எண் கின்ேறாம். 
இ  ெதாடர்பில் அரசியல் தைலவர்கள் 

உடன் நடவடிக்ைக எ க்க ன் வர 
ேவண் ம் என ேகாரிக்ைக வி க்கிேறாம்.

ெவ க்குநாறி மைலப்பகுதியில்
அதிகளவான இரா வ பிரசன்னம்

பல விக்கிரகங்க ம் காணாமல்  ேபா ள்ளதாக ம் பிரேதச மக்கள் ெதரிவிப்

(தைலமன்னார்  நி பர்) 
மன்னார் மாவட்டத்தில் ேநற்  ன்தினம் 
தல்  ேபாக்குவரத்தில் ஈ ப ேவாரிடம் 

ெகாேரானா த ப் சி அட்ைட பரிேசாதைன 
க்கிவிடப்பட் ள்ள .

மன்னார் பிராந்திய சுகாதார ேசைவகள் 
பணிப்பாளரின் ஆேலாசைனக்கு அைமவாக 
ஏற்கனேவ ெதரிவிக்கப்பட்ட ேபான்  மன் 
னார் மாவட்டத்தில் ேபாக்குவரத்  ெசய்ேவா 
ரிடம் ெகாேரானா த ப் சி அட்ைட 
பரிேசாதைன ெசய்யப்பட்  வ கின்ற .
மன்னார் மாவட்டத்தின் ஐந்  பிரேதச 

சுகாதார ைவத்தியஅதிகாரிகளின் தைலைம 
யில் சுகாதார திைணக்கள அதிகாரிகள் 
மற் ம் பா காப்  தரப்பின ம் இைணந்  
ேசாதைன  சாவடிகளில்  ைவத்  
பயணிப்ேபாரிடம் பரிேசாதைனகைள 
ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர்.
பயணங்கைள ேமற்ெகாள்ேவாரில் 30 

வய க்கு ேமற்பட்டவர்க க்ேக இத் 
த ப் சி அைடயாள அட்ைட தற்ெபா  

ேசாதைனயிடப்ப கின்ற  என ம் 
ெதரியவ கின்ற .
இ  தல் தடைவ என்பதனால் த ப் 
சி ேபாடாத அைடயாளம் காணப்பட்ட 
அைனவ ம் உடனடியாக த ப் சிைய 
ெபற் க் ெகாள் மா  ைவத்திய அதிகாரி 
க ம் ெபா  சுகாதார பரிேசாதகர்க ம் 
க ைமயாக எச்சரித்  விடப்பட்டி ந்த ம் 
குறிப்பிடத்தக்க .

மன்னாரில் ேபாக்குவரத்தில் ஈ ப ேவாரிடம்
ெகாேரானா த ப் சி அட்ைட பரிேசாதைன

ஓமந்ைத,
ஊர டங்கு காலப்ப கு தியில் வ  னியா 

நக ரப்ப கு தியில் ெசயற்பட்  வந்த நைட 
 பாைத கைடகள் வ  னியா நக ர ச ைபயால் 
அகற்ற ப்பட்டன.  
குறிப்பாக  சந்ைத சுற்  வட்ட வீதி, இ ப் 

 ைப யடி,கு  மன்கா  ஆகிய பகு தி களில் 
தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங் குச்சட்டம் 
அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள நிைலயில் மரக்க
றிகள், பழங்கள் மற் ம் உண ப் ெபா ட்
கைள ைவத்  விற்பைன ெசய்த வியா பா ரி
களின் கைடகள்  அகற்றப்பட்டன. 
அவர்க ளி ட மி ந்த ெபா ட்க ம் நக ர

சைப உத் தி ேயா கத்தர்களால் பறி தல் ெசய்
யப்பட் ள்ளன. 
இ  ெதா டர்பாக க த்  ெதரி வித்த நக ர

சைப தைலவர் இ.ெகௗதமன், குறித்த 
விற்பைன நிைல யங்கள்  அகற்றப்பட் ள்

ளன. ஆயி ம் நாங்கள் ெசன்ற பின்னர் 
மீள ம் குறித்த வியா பா ரிகள் அந்தப்ப கு
திக்கு ெசன்  ெபா ட்கைள விற்பைன 
ெசய் ம் நிைலைம காணப்ப  கின்ற . 
எனேவ இவ்வா றான நட வ டிக்ைக கைள 
ெதாடர்ந்  ன்ென ப்ப தற்கு தீர்மா னித்
ள்ேளாம் என்றார். 
குறித்த நடவடிக்ைகயில் நகரசைப 

தவிசாளர் மற் ம் ெபாலிசார், சைபயின் 
ஊழியர்கள் கலந் ெகாண்டனர்.

(தைல மன்னார்  நி பர்) 
மன்னார் மாவட்டத்தில் நானாட்டான் 

சுகா தார ைவத் திய அதி காரி பிரி க்குள் 
ெகாேரா னா க்கான இரண்டா வ  த ப் 
சிகள் ேபாடத் தவ றி ய வர்க க்கு இ தி சந்
தர்ப்பம் வழங்கப்ப  வ தாக நானாட்டான் 
சுகா தார ைவத் திய அதி காரி பன் 
ெலம்ேபட் ெதரி வித் ள்ளார்.
அவர் ேம ம் ெதரிவிக்ைகயில்,
தற்ெ பா  மன்னார் மாவட்டத்தில் 

ெவளியில் ெசல்ே வா ர் த ப்  சிகள் 
ேபாட் ள்ளனரா என தீவிர ேசாத ைனக்கு 
உட்ப த்தப்பட்  வ  கின்றனர்.
இந்த நிைலயில் நானாட்டான் சுகா தார 

ைவத் திய அதி காரி பிரிவில் கடந்த ஆகஸ்ட் 
மாதம் 25 ஆம் திக தி யன் ம் அதற்கு ன்

ஊரடங்கு ேவைளயில் ெசயற்பட் வந்த
நைடபாைத கைடகள் நகரசைபயால் அகற்றல்

நானாட்டானில் த ப் சி ஏற் வதற்கு தவறியவர்க க்கு இ தி சந்தர்ப்பம்
சுகாதார ைவத்திய அதிகாரி பன் ெலம்ேபட்

ன ம் தமக் கு ரிய த லா வ  ைபசர் த ப்
 சி யிைனப் ெபற் க்ெ காண்  இ நாள் 
வைரயில் தங்க க்கான இரண்டா வ  
ைபசர் த ப்  சி யிைன ெபற் க்ெ காள்ள 
தவ றி ய வர்க க்கு இ தி சந்தர்ப்ப மாக 
எதிர்வ ம் எதிர்வ ம் 20ஆம் திகதி திங்கட்
கி ழைம அன்  காைல 8 மணி ெதாடக்கம் 
நண்பகல் 12 மணி வைர ங்கன் சுகா தார 
ைவத் திய அதி காரி அ  வ ல கத்தில் த ப் சி 
ஏற்றப்ப ட ள்ள . 
அத் டன் எந்த ெவா  த ப்  சி யி ைன ம் 

இ நாள் வைரயில் ெபற் க்ெ காள்ளாத 30 
வய க்கு ேமற்பட்ட எவ ரா யி ம் தங்க க்
கான சிேனாபாம் த ப்  சியி ைன ம் அ  வ

ல கத்தில் ெபற் க்ெ காள்ள டி ம். தற்
ெபா  உள்ள நிைலயில் சம்பந்தப்பட்ட 
ஒவ்ெ வா  வ ம் த ப்  சிைய ஏற் றிக்
ெகாள்வ  தைல யாய கட ைம யாக இ ப்
பதால் இவ் வாய்ப் பி ைனைய தவறவிட 
ேவண்டாம்.

 இ  பற்றி  ெதரிந் ெகாள்ள 
ேவண் மாகில் 0770879680,  0232050389 
என்ற ெதாைலேபசி இலக்கங்க டன் 
ெதாடர்  ெகாள்ளலாம் என்றார்.

(வடமராட்சி நி பர்) 
வரலாற்  சிறப்  மிக்க வடமராட்சி 

கிழக்கு நாகர்ேகாவில் ர்வீக நாகதம்பிரான் 
ஆலய வ டாந்த அலங்கார உற்சவம் 
ேநற்  ன்தினம்  தன்கிழைம காைல 
ஆரம்பமாகி ள்ள .
கிரிையகள் யா ம் பிரதம கு  கலாதர 

கு க்கள் தைலைமயில் பிரபாகரக் 
கு க்கள், ஆலய பிரதம கு  பிரசாத் சர்மா 
ஆகிேயார் இைணந்  நடத்தினர்.
அலங்கார உற்சவம் வழைமயாக 7 ஆம் 

தி விழா கப்பல் தி விழா ம், எட்டாம் 
தி விழா ேவட்ைட தி விழா ம் , 

ஒன்பதாம் தி விழா சப்பறத் தி விழா ம், 
பத்தாம் நாள் ச த்திர தீர்த்த ம் இடம் 
ெப வ  வழைம. 
ஆ ன ா ல்  இ ம்  ை ை ற 

ெ க ா ே ர ா ன ா  ெ ப ந் ெ த ா ற்  
காரணமாக பத் ப் ேப டன் மட் 
ம் சுகாதார வழி ைறகைள பின்பற்றி 

ஆலய உள் வீதியில் சுவாமி வலம் 
வ வதற்கான அ மதி மட் ேம வழங்கப் 
பட்டி க்கின்ற  என ஆலய ெபா ளாளர் 
பத்மநாதன் அறிவித் ள்ள டன் நாகதம் 
பிரான் அடியார்கைள ஒத் ைழக்குமா ம் 
ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளார்.

நாகர்ேகாவில் ர்வீக நாகதம்பிரான் 
ஆலய வ டாந்த அலங்கார உற்சவம்

(வடமராட்சி நி பர் )
ெகாடிகாமம் – வரணி, குடமியன் 

பகுதியில் உள்ள காட்  பகுதியில் இ ந் , 
அதிசக்தி வாய்ந்த ெவடிெபா ட்கள் 
மீட்கப்பட் ள்ளதாக ெபாலிஸ் உயர் 
அதிகாரி ஒ வர் ெதரிவித்தார்.
ெபாலிஸ் லனாய் ப் பிரிவின க்கு 

கிைடத்த  தகவ க்கு  அைமய , 
கிேளேமார், பவான் கிேளேமார் என்பன 
மீட்கப்பட் ள்ளன.
சம்பவம் ெதாடர்பில் ,  இ வைர 

எவ ம் ைக  ெசய்யப்படாத நிைலயில், 
ைகப்பற்றப்பட்ட ெவடிெபா ட்கள் 
அதிசக்தி வாய்ந்தைவ என ம் சில 
நாட்க க்கு ன்னர் ெவடிெபா ட்கைள 
இந்த காட் பகுதிக்குள் ெகாண்  வந்  
மைறத்  ைவத்தி க்கலாம் என ம் 
ெபாலிஸார் சந்ேதகம் ெவளியிட் ள்ளனர்.

வரணியில் 
ெவடிெபா ட்கள் மீட்
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இ  ப க்கு– 20 
உலகக் கிண்ணத் 
ெதாட க்குப் பிறகு 
இந் திய அணியின் 
இ  ப க்கு– 20 
தைலவர் பத வி யி லி
ந்  வில கு வ தாக 
விராட் ேகாஹ்லி 
அறி வித் ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பாக 

விராட் ேகாஹ்லி 
ெவளி யிட் ள்ள 
அறிக்ைகயில், 
'ெபா ப் பி லி ந்  
விலகும் டிைவ 
இந் திய கிரிக்ெகட் 
சைபயின் ெசய
லாளர் ெஜய்ஷா மற் ம் 
தைலவர் கங் கு லி யிடம் 
கூறி விட்ேடன்'' என அவர் 
ெதரி வித் ள்ளார்.
ெடஸ்ட், ஒ நாள் 

ேபாட் டி களில் இந் திய 
அணிைய வழி ந டத்த 
இ  ப க்கு– 20 தைலவர் 

பத வி யி லி  ந்  வில கு
வ தாக அறி வித் ள்ளார். 
கடந்த சில தினங்க ளாக 
பல்ேவ  ெசய் திகள் இ  
ெதாடர்பாக ெவளி யாகி 
வந்த நிைலயில் தற்ே பா  
விராட் ேகாஹ்லி தன  
அறிக்ைக லம் உ தி 

ெசய் ள்ளார். இ  ப
க்கு– 20 அணிக்கு 
மட் ம் ேராஹித் 
ஷர்மா தைல வ
ராக ெபா ப்ேபற்க 
உள்ளதாக ெசய்திகள் 
ெவளியாகி வந்த .
ேகாஹ் லியின் 

தைலைமப் பதவி 
பறிக்கப்ப டப்ேபா வ
தாக அண்ைமயில் 
ெசய் திகள் ெவளி
யி டப்பட்டன. 
இதைனத் ெதாடர்ந்  
ன்  வைகக் கிரிக்

ெகட் க்கும் இந் திய 
அணியின் தைல வ

ராக விராட் ேகாஹ் லிேய 
நீடிப்பார் என்  இந் திய 
கிரிக்ெகட் நி  வனம் 
அறி வித் தி ந்த நிைலயில் 
விராட் ேகாஹ்லி இந்த 
திடீர் டிைவ அறி வித் ள்
ளைம குறிப்பிடத்தக்க .
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இ  ப க்கு–20 ெதாடரில் ெதன்னா
பி ரிக்க அணி யிடம் 3–0 என்ற கணக்கில் 
ேதால் வி ய ைடந்த இலங்ைக அணி தர வ
ரி ைசயில் 10ஆவ  இடத் திற்கு சரிந் ள்
ள . ேபாட் டியின் ெதாடக்கத்தில் 235 
ள் ளி க டன் தர வ ரி ைசயில் ஒன்ப தா வ  
இடத்ைதப் பிடித்த இலங்ைக, ேபாட்
டியின் டிவில் ஆ  ள் ளிகள் குைறந்
ள்ள . அதன்படி, இலங்ைக 229 ள் ளி
க டன் இ  ப – 20 உலகக் கிண்ணத்ைத 
ஆரம் பிக்க  ேவண் ம்.
ெதன்னா பி ரிக்க அணி தர வ ரி ைசயில் 

246 ள் ளி க டன் 5ஆவ  இடத்தில் 
உள்ள . மற் ம் 30 ெவற் றி டன் 4 திய 
ள் ளி கைள தங்கள் ெதாடரில் ேசர்த் ள்
ள . ஆனால் அவர்கள் இ க்கும் இடம் 
மாற வில்ைல.
ெதன் ஆ பி ரிக்கா க்கு எதி ரான 

ெதாடரின் ேதால் வியின் லம் இ  ப  
20 அணி தர  வ ரி ைசயில் இலங்ைக ஒ  
இடத்ைத இழந்த . இங் கி லாந்  278 
ள் ளி க டன், இந் தியா 266 ள் ளி க

டன், பாகிஸ்தான் 261 ள் ளி க டன் 
நி  ஸி லாந்  257 ள் ளி க டன் ைறேய 
தல், இரண்டா வ , ன்றா வ  மற் ம் 

நான்கா வ  இடங்களில் உள்ளன.
பங்க ளாேதஷ் (241), அ ஸ்திேரலியா 

(240), ஆப்கானிஸ்தான் (236) மற் ம் 
ேமற்கிந்திய தீ கள் (234) ஆகியைவ 
கு  தரவரிைசயில் ைறேய ஆறாவ , 
ஏழாவ , எட்டாவ  மற் ம் ஒன்பதாவ  
இடங்கைளப் ெபற்  இலங்ைகைய 
விஞ்சி நிற்கின்றன. 

தைலவУ பத˙ǾˇΪОΤதைலவУ பத˙ǾˇΪОΤ

˙லΜź ேறП˙லΜź ேறП

இ  ப க்கு–20 உலகக் கிண்ணத் 

ெதாட க்கு தயா ர ாகி வ ம் அணிக்கு 

எதி ராக அணி ஆதா ர மற்ற குற்றச்

சாட் க்கைள ெதரி விக்க ேவண்டாம் 

என்  இலங்ைக கிரிக்ெகட் நி  வனம் 

அறிக்ைக ெவளி யிட் ள்ள .

ெதன்னா பி ரிக்கா க்கு எதி ரான 

இ  ப க்கு–20 கிரிக்ெகட் ேபாட் டியின் 

ேபா  சில வீரர்கள் தங்கள் விைள

யாட்  பாணிக்காக விமர் சிக்கப்பட்டனர் 

என்ற தக வலின் அடிப்ப ைடயில் இந்த 

அறி விப்  ெவளி யி டப்பட் ள்ள . 

ெதன்னா பி ரிக்கா  ட னான இ  ப

க்கு–20 ெதாட ரின்ேபா  இலங்ைக 

அணி வீரர்கள் சிலர்  ைம யான அர்ப்

ப ணிப் டன் ேபாட் டி களில் விைள யா ட

வில்ைல என ெசய்திகள் ெவளியாகின. 

இந்த குற்றச்சாட் க்கைள ம த் ள்ள .

ஆதாரமФற ΜФறИசாЛΡகЦஆதாரமФற ΜФறИசாЛΡகЦ
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இஇ––20 தர வǿ ைசǾХ20 தர வǿ ைசǾХ
ΗЧИż கМட இலЗ ைக அaΗЧИż கМட இலЗ ைக அa

அெம ரிக்கா, பிரித்தா னியா மற் ம் அ ஸ் தி ேர
லியா ஆகிய நா கள் சீனா வி ட மி ந்தான சவால்கைள 
எதிர்ெ காள் ம் யற் சி ெயான்றாக இந்ேதா பசுபிக் 
பிராந் தி யத் தி லான வர லாற்  க் கி யத் வம் மிக்க 
பா  காப்  உடன்ப டிக்ைக ெயான்  ெதாடர்பில் அறி
விப் ச் ெசய் ள்ளன.
அெம ரிக்க ஜனா தி பதி ேஜா ைபடன், பிரித்தா னிய 

பிர தமர்  ேபாரிஸ் ேஜான்ஸன் மற் ம்  அ ஸ் தி ேர
லிய பிர தமர் ஸ்ெகாட் ெமாரிஸன்  ஆகிய வ ம் 
காெணாளி ேநரடி கலந்  ைர யாடல் வச திையப்  பயன்
ப த்தி அெம ரிக்க ேநரப்படி ேநற்  ன் தினம் தன்
கி ழைம நடத் திய ேபச் சு வார்த்ைத க ைள ய த்ேத இ  
ெதாடர்பில்  அறிவிப் ச் ெசய்யப்பட் ள்ள . 
எனி ம் ேமற்படி நா  களின் தைல வர்கள்  இந்த 

உடன்ப டிக்ைக ெதாடர்பில் விமர் சிக்ைகயில் சீனா 
குறித்  ேநர டி யாக எத ைன ம் குறிப் பிட் க் கூற
வில்ைல என்ப  குறிப் பி டத்தக்க .
இந்த உடன்ப டிக்ைக யா ன  அெம ரிக்காவால் வழங்

கப்ப ம் ெதாழில் ட்பத்ைதப்  பயன்ப த்தி அ  சக்
தியால் ெசயற்ப ம்  நீர் ழ் கிக்கப்பல்கைள  நிர்மா
ணிப்ப தற்கு  அ ஸ் தி ேர லியா க்கு அ மதிக்கிற .
அ கஸ் என அைழக்கப்ப ம் இந்த உடன்ப டிக்ைக  

ெசயற்ைக மதி ட்பம், ைசபர் மற் ம் குவாண்டம் 
ெதாழில் ட்பங்கைள  உள்ள டக் கி ள்ள .
இ  ேமற்படி 3 நா  க க் கி ைட யி ம் கடந்த 

சில தசாப்த காலங்களில் ெசய்  ெகாள்ளப்பட்ட 
வற்றிேலேய  மிகப் ெபரிய  பா  காப்  பங்கா ளித் வ  
உடன்ப டிக்ைக யாகக் க  தப்ப  கி ற .
அண்ைமய வ  டங்களில் இந்ேதா பசுபிக் பிராந் தி

யத்தில் சீனாவின் வளர்ந்  வ ம் இரா வ ஆதிக்கம் 

குறித்  ேமற் கு லக நா கள் பல ம் கவ ைலைய  
ெவளிப்ப த்தி வ  கின்றன. 
இந் நி ைலயில் திய பா  காப்  உடன்ப டிக்ைக யா

ன  அந்தப் பிராந் தி யத்தில் பா  காப்ைப ம் சுபீட்
சத்ைத ம் ஊக் கு விப்பைத ேநாக்காகக் ெகாண் ள்ள
தாக  அெம ரிக்க, பிரித்தா னி ய  மற் ம்  அ ஸ் தி ேர லிய 
தைல வர்கள் தம்மால் இைணந்  ெவளியி டப்பட்ட 
அறிக்ைகயில் குறிப் பிட் ள்ளனர்.
இந் நி ைலயில் அெம ரிக்கா வி ள்ள சீனத் த ரகம்  

ேமற்படி நா கள் பனிப்ேபார் மேனா நி ைல யா ம் 
க த் தி யல்  ரீ தி யான காழ்ப்  ணர்ச் சியா ம் ண்டப்
பட்  ெசயற்ப  வ தாக குற்றஞ்சாட் டி ள்ள .
இந்த  உடன்ப டிக்ைக யா ன   அ ஸ் தி ேர லியா 12 

நீர் ழ்கிக் கப்பல்கைள உ  வாக்க  2016 ஆம் ஆண்  
பிரான்ஸ−டன் ெசய்  ெகாண்ட உடன்ப டிக்ைகைய 
டி க்கு ெகாண்  வ  வ தாக உள்ள .
 இந்நிைலயில்  தி ய அ கஸ்  உடன்ப டிக்ைக யா

ன   அெம ரிக்கா. பிரித்தா னியா மற் ம் அ ஸ் தி ேர
லியா ஆகிய 3 நா  க க் கு மி ைடயில்  இரண்டாம் 
உலகப் ேபா க்குப் பின்னர் ெசய்  ெகாள்ளப்ப ம் 
மிகப் ெபரிய பா  காப்  உடன்ப டிக்ைக யாக க  தப்
ப  கி ற .
இந்த 3 நா  க ம் நீண்ட கால மாக நட்  ற  நா

க ளாக இ ந்த ேபா ம் அ கஸ் உடன்படிக்ைக 
அந்நா களின் பா காப்   ெதாடர்பான ஒத் ைழப்ைப 
ைறப்ப த்தி ஆழப்ப த் வதாக உள்ளதாக 

கூறப்ப கிற . இந்நிைலயில் இ   நி ஸிலாந்ைத ம் 
கனடாைவ ம் உள்ளடக்கிய ஐந்  நா களின் 
லனாய்  பகிர்  கூட்டணியிலி ந்   ேவ பட்  
இரா வத் திறன் குறித் க்  கவனம் ெச த்த ள்ள .

΅னா ̇  ட ǽ ΪОதான சவாХகைள எ Уெ காЦள

அெம ரிக்கா, பிரித்தா னியா, அ ஸ் தி ேர லியா வர லாற்  
க் கி யத் வம் மிக்க இரா வ கூட்  ற  உடன்ப டிக்ைக

சீனாவின் ெதன் ேமற்கு சிசுவான் மாகா ணத்ைத  
ேநற்  வியா ழக் கி ழைம தாக் கிய  6.0 ரிச்டர் மி ய
திர்ச் சியில் சிக்கி குைறந்த   3 ேபர் பலி யா ன டன் 
60 ேப க்கும்  அதி க மாேனார்  காய ம ைடந் ள்ளனர்.
காய ம ைடந்த வர்களில் வரின் நிைலைம கவ ைலக்

கி ட மாக இ ப்ப டன் 57 ேபர் சி  கா யங்க க் குள்
ளா கி ள்ளனர்.
மாகாணத் தைல நகர்  ெசங் வின்  ெதன் கிழக்ேக 

சுமார் 200 கிேலா மீற்றர்  ெதாைல வி ள்ள  ெலா  
நகரில்  10 கிேலா மீற்றர் ஆழத்தில் தாக் கிய  இந்தப் 
மி ய திர்ச் சியில் சிக்கி குைறந்த   35 வீ கள்   உட்பட 
பல கட் டி டங்கள் தைர மட்ட மா கி ம் ேசத ம ைடந் ம் 

உள்ளன. இந் நி ைலயில் அந்தக்  கட் டி டங்களின் கீழ் 
சிக் கி ள்ள வர்கைள மீட்கும் பணியில் மீட் ப் பணி
யா ளர்கள் ெதாடர்ந்  ஈ  பட் ள்ளனர்.

 மி ய திர்ச் சியின் ேபா  பிராந் தி யத் தி ள்ள ம த் 
வ ம ைன ெயான்றின் கூைரப்பகுதி ேசத ம ைடந்  வி ந்
ள்ள  நிைலயில்  ம த்  வ ம ைனயில் அ  ம திக்கப்
பட் டி ந்த  ேநாயா ளிகள் அந்த ம த்  வ ம ைனையச் 
சூழ்ந் ள்ள வீதி களில் ெபா ைதக் கழிக்க ேநர்ந்த . 
ேமற்கு சீனாவில் மி ய திர்ச் சிகள் தாக் கு வ  வழ ைம
யாக உள்ள . அந்தப் பிராந் தி யத்தில் 2008 ஆம் ஆண்   
ேம மாதம்  தாக்கிய 7.9 ரிச்டர் மியதிர்ச்சியில் சிக்கி  
சுமார் 90,000 ேபர் உயிரிழந்தி ந்தனர்.

சீனாைவ உ க் கிய 6.0 ரிச்டர் மி ய திர்ச்சி சீனாைவ உ க் கிய 6.0 ரிச்டர் மி ய திர்ச்சி 
3 ேபர் உயிரிழப் ; 60 ேபர் காயம்3 ேபர் உயிரிழப் ; 60 ேபர் காயம்@
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As HRCSL begins probe

Moody’s credit update says

Warn if relaxation happens too soon severe spread of the 

disease is a high possibility

A lucky customer manages to secure two 
packets of milk powder from a Highland 
outlet in Narahenpita on Thursday (16). 

A severe milk powder shortage in the 
country has led to serious rationing and 
long queues, with most supermarkets and 

grocery stores limiting sales to just one or  
two packets of any brand of milk powder 
to each customer

COLOMBO – In tendering his resigna-
tion, Sri Lanka’s controversial State Min-
ister of Prison Management Lohan Rat-
watte has accepted responsibility for his 
conduct and has thus forfeited his moral 
right to hold any government office, the 
Bar Association of Sri Lanka (BASL) said 
on Thursday (16), even as Human Rights 
Commission of Sri Lanka launched a Suo 
Motu investigation related to the incident

Calling for an investigation, the BASL, 
in a statement issued on Thursday, re-
quested the Attorney General and law 
enforcement authorities to “act forthwith 
in dealing with these serious acts of im-
punity allegedly committed by Ratwatte”.

Ratwatte tendered his resignation 
from the portfolio on Wednesday (15) 
over allegations that he had forcibly en-
tered a State prison in Anuradhapura 
on September 12 and held Tamil prison 
inmates incarcerated under the Preven-
tion of Terrorism Act (PTA) at gunpoint 

and threatened to kill them. Earlier on 
Wednesday, the opposition Tamil Na-
tional Alliance (TNA) called for the state 
minister’s removal and arrest over the al-
legations.

The BASL said it was “deeply dis-
turbed” by reports of the “alleged crimi-
nal conduct on the part of the State Min-
ister”, deeming the allegations Ratwatte 
had forcibly entered the Welikada Prison 
with other persons and that he flew to 
Anuradhapura and forcibly entered the 
prison there and intimidated inmates as 
acts of gross impunity and a threat to the 
rule of law.

“The allegations against him are such 
that Mr. Ratwatte can no longer com-
mand the trust or responsibility of not 
only a government minister charged with 
duties in respect of prisons, but also as a 
minister holding any other portfolio and 
as a Member of Parliament,” the BASL 
said. The statement went onto say that 

such acts of impunity are ones which 
should be investigated fully and impar-
tially and if proved be visited with penal 
consequences.

“It is imperative that independent and 
impartial investigations into these al-
leged criminal acts are conducted expe-
ditiously. The BASL has noted time and 
again that the State has a duty to protect 
prisoners in their custody,” it added. 

Meanwhile, Nihal Chandrasiri Acting 
Director – Research & Monitoring of the 
Human Rights Commission of Sri Lanka 
(HRCSL) in a brief statement announc-
ing the Commission had started a Suo 
Motu (on its own motion) investigation 
into the incident said three regional co-
ordinating officers of the Commission 
had visited the Anuradhapura Prison on 
Wednesday (15) and that it will summon 
all responsible parties for questioning as 
early as possible.

-economynext.com/ENCL

COLOMBO – Sri Lanka’s foreign re-
serves are still low despite a US$ 800 
million special drawing rights alloca-
tion from the International Monetary 
Fund (IMF) in August, Moody’s, said 
on Thursday (16).

“Some modest amount of inflows ma-
terialized in August, while Sri Lanka 
also received an International Mon-
etary Fund Special Drawing Rights allo-
cation of around $800 million,” the rat-
ing agency said in a credit update, but 
noted that such inflows were piecemeal 
and boost FX reserves only temporarily 
and marginally, given the government’s 
external repayment schedule. 

By end August, Sri Lanka’s forex re-
serves were around US$ 3.0 billion 
(Moody’s does not count SDRs or gold 
as reserves) down 43% down from a 
year earlier and down US$ 600 million 
from June.

Moody’s, which placed Sri Lanka’s 
Caa1 rating on review for downgrade, 
said the country’s forex reserves were 
credit negative.

 It said the foreign exchange reserves, 
which covered less than two months of 
imports at the end of August, were also 

well below the government’s annual ex-
ternal debt repayments of around $4-
$5 billion through at least 2025.

Coupled with its limited external 
financing options and the ongoing 
pandemic-related lockdown weighing 
on the recovery of non-debt generat-
ing inflows, it said the FX reserves data 
points to a rising risk of debt default.

“Without sizeable external financing 
that is relatively secure and long term, 
we expect foreign exchange reserves to 
continue declining over the next two to 
three years, it warned, adding that FX 
reserves adequacy had declined sharply 
over the past year.

It also noted that prospects for a swift 
increase in non-debt generating inflows 
through international tourism and for-
eign direct investment (FDI), including 
the government divesting assets to non-
residents, wree further constrained by 
Sri Lanka’s ongoing lockdown and the 
slow recovery in international travel.

Moody’s said it expects net FDI in-
flows to average $1 billion in 2021-22, 
compared to a peak of around $2.2 bil-
lion pre-pandemic in 2018.

-EN/ENCL

COLOMBO - The Association of Med-
ical Specialists (AMS) has called on 
the government to further extend the 
ongoing island wide quarantine curfew 
till the first week of October, noting 
that the country has just begun to wit-
ness the positive impact of a sustained 
lockdown, with a gradually declining 
caseload, oxygen requirements and 
mortality.

In a statement titled ‘Far sighted way 
forward for Sri Lanka’,  the Association 
said if Sri Lanka is to reap the benefits 
of the sacrifice of the entire nation, and 
specifically the poorest stratum of so-
ciety, a further period of travel restric-
tion would be required.

“We feel due consideration should be 
given to long term gains overlooking 
short term losses when the extension 
of lockdown is reviewed,” the special-
ist said, adding Sri Lanka’s aim should 
be to move to the ‘Green Zone’ from 
the current ‘Red Zone’ in a sustainable 

manner as quickly as “we can”.  With 
this in mind, the AMS said it would 
like to request the decision makers to 
seriously consider taking the lockdown 
further to the beginning of early next 
month, as previously suggested by the 
widely represented local experts who 
scientifically analyzed the data they 
received from credible international 
sources, when the WHO facilitated 
such brainstorming. 

The specialists also warned that if 
the relaxation of current restrictions 
happens too soon, there is a high pos-
sibility of severe spread of the disease 
resulting in sudden rise of hospital 
admissions making the health care fa-
cilities unable to cope with such high 
number of patients. “This can unfor-
tunately increase the death rate, es-
pecially with the identification of the 
Delta variant as the dominant culprit 
throughout the country,” it added.

-ENCL

COLOMBO – Security has been tight-
ened at the Bandaranaike International 
Airport (BIA) following a suspicious 
email warning officials of an impend-
ing attack, a BIA source confirmed on 
Thursday (16).

Local media reported on Wednesday 
(15) that the BIA had received an email 
via its official website warning of an at-
tack on the airport and several other 
government institutions on September 
20, if four persons named in the mail 

and supposed to be in police custody 
are not released. The details for the in-
dividuals demanded to be released have 
not been divulged to local media, which 
has also not seen or independently veri-
fied the email or its contents.

However, local media said investiga-
tions have so far revealed that the email 
had been sent via a website of a Bang-
ladeshi armed forces institution which 
had been previously hacked.

-ENCL

COLOMBO - The United States on 
Thursday (16) provided US$ 40 million 
in financing to SDB Bank to bolster Sri 
Lanka's Small and Medium sized Enter-
prise (SME) sector and assist women en-
trepreneurs.

 The loan is part of $265 million in 
funding the US International Develop-
ment Finance Corporation (DFC) is pro-
viding to Sri Lankan banks, including 
SDB Bank, DFCC Bank, and NDB Bank, 
to promote international investment and 
inclusive economic growth.  

The US Embassy in Sri Lanka said the 
SDB bank will use the $40 million to 
provide over 1,400 loans, ranging from 

Rs 500,000 to 1,000,000 each, to SMEs 
throughout Sri Lanka. At least 40%  of 
the loans will be granted to businesses 
that are owned by women, or provide a 
product or service that empowers wom-
en, as part of DFC’s 2X Women’s Initia-
tive. Many of the loans will also support 
Sri Lankan businesses impacted by the 
global COVID-19 pandemic, it said.

Symbolically delivering the funds at 
a unique, socially-distanced ceremony 
on Thursday, US Ambassador to Sri 
Lanka and Maldives, Alaina Teplitz said 
the  funding will not only help small and 
medium-sized businesses in Sri Lanka 
on their path toward post-pandemic eco-

nomic recovery, but that it will also assist 
Sri Lankan women access financing that 
will allow their businesses to grow.  “Em-
powered women are a critical component 
of any thriving economy, and we look for-
ward to continuing to work with our Sri 
Lankan partners to ensure local women 
have the tools and resources they need to 
succeed," she added.

The embassy said the United States 
remains committed to a secure and pros-
perous Sri Lanka and that in 2020, US 
foreign direct investment was $13 mil-
lion, bringing cumulative US investment 
in the country to $274 million. 

-ENCL

COLOMBO – Sri Lanka’s Catholic 
church has called for an investigation 
into a claim attributed to a controver-
sial Buddhist monk of an impending 
terrorist attack, while also denying a 
claim by the same monk that he had 
warned the head of the church in 2017 
of an imminent attack.

The Archdiocese of Colombo, in a 
statement released on Thursday (16) 
said the claims, made by Galgoda 
Aththe Gnanasara Thera in a television 
interview, were serious enough to war-
rant an inquiry. According to the state-
ment, the monk, while claiming he had 

information on a terror plot similar 
to the 2019 Easter Sunday bombings 
that killed 269 and injured over 500, 
had said he knew who is behind the 
planned attack and where they’re lo-
cated, and that he had already written 
to President Gotabaya Rajapaksa about 
his findings.

The Archdiocese said in the state-
ment it was unclear whether any ac-
tion has been taken by the authorities 
based on this information, and that the 
Inspector General of Police (IGP) was 
obligated to arrest anyone linked to the 
alleged plot. The statement requested 

the IGP to take note of Ven Gnanasara 
Thera’s revelation about an impending 
terrorist attack and to take immediate 
action to prevent it.

However, it denied a claim by 
Gnanasara Thera that he had warned 
Archbishop Malcolm Cardinal Ranjith 
of an impending attack on the Catholic 
community as far back as 2017, noting 
that the monk had only spoken to the 
cardinal about “Islamic expansionism”. 

“We state categorically that, until 
after the Easter attack, the defence 
authorities, intelligence, the police, 
Ven Gnansara Thra or anyone else had 

warned His Eminence Malcolm Car-
dinal Ranjith of an impending attack 
against the Catholic community,” the 
statement said.

In the TV interview in question, the 
monk said he had requested from the 
Cardinal an audience with coastal par-
ish priests to brief them on information 
gathered by the Bodu Bala Sena (BBS), 
the controversial group of which he 
is the general secretary, and had then 
warned him of an imminent attack.

The cardinal was receptive to the 
idea of a meeting with the priests, but 
nothing came of it, he said.

The firebrand monk has been a con-
troversial figure, with his hardline Sin-
hala Buddhist organization accused of 
Islamophobic rhetoric, which critics 
claim led to incidents of mob violence 
directed toward Muslims.

The monk was convicted of contempt 
of court for berating a Magistrate in a 
courthouse and threatening Sandya 
Eknaligoda, wife of missing journalist 
Prageeth Eknaligoda.

He was sentenced to six years in 
prison, but was pardoned by President 
Maithripala Sirisena in May 2019.

-economynext.com
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reserves still low despite 
IMF SDR

Medical specialists 
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Biden urges climate action

The asteroid Bennu, viewed from the OSIRIS-REX spacecraft from about 186 miles in March, which scientists 
say has a small chance of colliding with Earth in the 2100s. After years of shooting meteorites with a special gun 
owned by NASA, researchers highlighted challenges for a preferred method of planetary defence

Deflecting an asteroid before it hits 
earth may take multiple bumps

‘We don’t have 
much more than 
10 years’ 

Dancers from the deep sea shine on the UN for climate week

There’s probably a large space rock out 
there, somewhere, that has Earth in its 
crosshairs. Scientists have, in fact, spot-
ted one candidate: Bennu, which has a 
small chance of banging into our planet 
in the year 2182. But whether it’s Bennu 
or another asteroid, the question will be 
how to avoid a very unwelcome cosmic 
rendezvous.

For almost 20 years, a team of re-
searchers has been preparing for such 
a scenario. Using a specially designed 
gun, they’ve repeatedly fired projectiles 
at meteorites and measured how the 
space rocks recoiled and, in some cases, 
shattered. These observations shed light 
on how an asteroid might respond to a 
high-velocity impact intended to deflect 
it away from Earth.

At the 84th annual meeting of the Me-
teoritical Society held in Chicago last 
month, researchers presented findings 
from all of that high-powered marks-
manship. Their results suggest that 
whether we’re able to knock an asteroid 
away from our planet could depend on 
what kind of space rock we’re faced with, 
and how many times we hit it.

In the 1960s, scientists began serious-
ly considering what to do with an aster-
oid on a collision course with our planet. 
The leading idea back then was to launch 
a projectile that would shatter the space 
rock into pieces small enough to burn 
up in Earth’s atmosphere, said George 
Flynn, a physicist at State University of 
New York, Plattsburgh. But scientists 
have since come to realize that achieving 
such a direct, catastrophic hit is a serious 
challenge.

“It turns out, that’s very hard,” Flynn 
said. The thinking is different today, 
and it’s not the Hollywood version with 

a nuclear bomb, either. Rather, the cur-
rent leading idea is nudging an incom-
ing asteroid aside. The way to do that, 
scientists generally agree, is deliberately 
setting up a collision between an aster-
oid and a much smaller, less massive ob-
ject. Known as kinetic impact deflection, 
such a collision alters the trajectory of 
the asteroid ever so slightly, with the in-
tent that its orbit changes enough to pass 
harmlessly by Earth.

“It may barely miss, but barely missing 
is enough,” Flynn said.

Kinetic impact deflection is a promis-
ing — and currently feasible — technique, 
said Dan Durda, a planetary scientist 
at the Southwest Research Institute in 
Boulder, Colorado. “It doesn’t require 
science-fiction kinds of technologies.”

In 2003, Flynn, Durda and colleagues 
began firing projectiles at meteorites to 
test the limits of kinetic impact deflec-
tion. The goal was to figure out how 
much momentum could be transferred 
to a meteorite without shattering it into 
shrapnel that could continue on a similar 
orbital path through the solar system.

“If you break it into pieces, some of 
those pieces may still be on a collision 
course with Earth,” Flynn said.

Similar laboratory studies in the past 
have mostly shot projectiles at terrestrial 
rocks. But meteorites are a much better 
sample, he said, because they’re frag-
ments of asteroids. The hitch is getting 
access to them.

“It’s hard to talk museum curators into 
giving you a big piece of a meteorite so 
you can turn it into dust,” Flynn said.

Over the course of many years, the re-
searchers amassed 32 meteorites, most 
purchased from private dealers. (The 
largest, roughly the size of a fist and 

weighing 1 pound, cost the team about 
$900.)

Roughly half of the meteorites be-
longed to a type known as carbonaceous 
chondrites, which tend to be relatively 
rich in carbon and water. The remainder 
were ordinary chondrites, which typical-
ly contain less carbon. Importantly, both 
types are representative of the near-
Earth asteroids that pose the largest risk 
to our planet. (Bennu is a carbonaceous 
chondrite.)

The team turned to an Apollo-era facil-
ity to test how the meteorites responded 
to high-speed impacts. NASA’s Ames 
Vertical Gun Range in California was 
built in the 1960s to help scientists better 
understand how moon craters form. It’s 
capable of launching projectiles at over 4 
miles per second, far faster than a rifle.

“It’s one of the few guns on the planet 
that can shoot things at the speeds char-
acteristic of impacts,” Flynn said.

Working within the facility’s firing 
chamber, roughly the size of a walk-in 
closet, the researchers suspended each 
space rock from a piece of nylon string. 
They then pumped the chamber to a vac-
uum — to mimic the conditions of inter-
planetary space — and fired tiny alumin-
ium spheres at the meteorites. The team 
launched spheres ranging in diameter 
from one-sixteenth to one-fourth of an 
inch at different velocities. Several sen-
sors, including cameras that recorded up 
to 71,000 frames per second, document-
ed the impacts.

The goal was to determine the point 
at which a meteorite stops being simply 
nudged by an impact and instead starts 
to fragment.

The researchers found a significant 
difference in the strength of the two 

types of meteorites they tested. The car-
bonaceous chondrites tended to frag-
ment much more readily — they could 
withstand receiving only about one-sixth 
of the momentum that the ordinary 
chondrites could before shattering.

These results have implications for 
deflecting a real asteroid, the team sug-
gests. If an asteroid richer in carbon was 
headed our way, it might be necessary to 
give it a series of gentler nudges to pre-
vent it from breaking up.

“You might have to use multiple im-
pacts,” Flynn said.

Next year, researchers will test kinetic 
impact deflection on a real asteroid in the 
solar system for the first time with NA-
SA’s Double Asteroid Redirection Test 
(DART) mission. The spacecraft’s target 
asteroid, a roughly 525-foot piece of rock 
known as Dimorphos, is in no danger of 
hitting Earth, however. The mission is 
expected to launch in November.

Laboratory investigations of kinetic 
impact deflection shed light on how an 
asteroid will respond to being impacted, 
said Nancy Chabot, who is the DART 
mission’s coordination lead and was not 
involved in the experimental work.

“It’s definitely important to be doing 
these experiments,” said Chabot, who 
is also a planetary scientist at the Johns 
Hopkins University Applied Physics 
Laboratory.

The DART mission is about being pre-
pared for what’s most likely a cosmic in-
evitability.

“It’s one of these things we hope we 
never actually need to do,” Chabot said. 
“But the Earth has been hit by objects for 
its entire history, and it will continue to 
get hit by objects in the future.”

-New York Times

NEW YORK — A little-known but cru-
cial agent of carbon removal from the 
atmosphere — the siphonophore, which 
lives in what is known as the twilight 
zone of the sea — will be highlighted dur-
ing UN Climate Week in a video projec-
tion from a Danish arts collective.

The siphonophore is a bizarrely beau-
tiful creature. Like a coral reef, it is 
composed of individual parts, known as 
zooids, which perform specialized func-
tions. “Some are digesters, some are 
swimmers, some are reproducers,” Heidi 
Sosik, a senior scientist at the Woods 
Hole Oceanographic Institution, said. 
“But they all get together. It is an inter-
esting metaphor for humanity to think 
about.”

Next week, Sept. 21-24, in a light pro-
jection more than 500 feet high on the 
entire northern facade of the UN Secre-
tariat building, a siphonophore will per-
form a sinuous, pulsating dance nightly 
between 8 and 11 p.m. Coinciding with 
the meeting of international delegates, 
who will discuss how to counter human-
caused climate change, the video, ‘Verti-
cal Migration’,  is intended to draw at-
tention to the animal’s deep-sea carbon 
removal system.

“It’s an assembly where world leaders 
meet and decide the future of the plan-
et,” Rasmus Nielsen, one of the three 
founders of the politically minded Dan-
ish art collective Superflex, which made 
the video, said in a Zoom interview. “It 
seems that they have forgotten to invite 
someone. It’s like a birthday party, and 

you forget to invite an uncle.” What’s 
been overlooked, Nielsen said, are all the 
other species whose fate depends on hu-
man activities.

Superflex chose to highlight the sipho-
nophore as a representative of the mes-
opelagic zone of the sea, known as the 
twilight zone, which receives little to no 
sunlight. Inhabitants of the twilight zone 
are eaten by showier creatures, like tuna 
and swordfish. But at least as important 
is their own activity as consumers, which 
removes carbon that would otherwise 
be released into the atmosphere. “They 
come up at night when they can hide 
from their predators and chow down 
on carbon-rich organisms, and go down 
when the sun comes up to hide out in 
this deep twilight zone,” Sosik said.

It has been estimated that 2 billion to 
6 billion tons of carbon are sucked down 
each year into the twilight zone, where 
it is stored indefinitely. That is several 
times the amount of carbon emitted by 
all the world’s automobiles. “The car-
bon pump that we’re talking about is 
tremendously important,” said Peter de 
Menocal, director of the oceanographic 
institution. “If this disappeared, the at-
mospheric carbon dioxide would go up 
more than 50%. These organisms make 
the Earth habitable.”

He added, “This is a very humble call 
to action by showing a humble organism 
that itself illustrates the importance of 
cooperation.”

The artistes at Superflex encountered 
the siphonophore in 2019 in the Coral 

Sea off the northeast coast of Australia, 
while leading an expedition sponsored 
by TBA21-Academy, a 10-year-old non-
profit in Europe dedicated to deepening 
awareness and preservation of the ocean 
through art. “One evening, a marine bi-
ologist took us on a blackwater dive,” 
Nielsen said. “You go in the middle of 
the night and witness this giant migra-
tion that happens every night as these 
creatures come to the surface. They don’t 
have arms or two eyes, and they’re not 
scared of you. They come right up to you. 
You’ve never seen anything like this.”

When Superflex was approached to 
create a work for Climate Week by ART 
2030, a nonprofit founded in Denmark 
to enlist artists throughout the world to 
highlight the UN.agenda for sustainable 
development, they thought of the sipho-
nophore. “We had a feeling of strong 
companionship with these creatures, 
which is strange because they are not 
like a golden retriever,” Nielsen said. 
“We get stuck with the pandas and the 
elephants that figure in a Disney movie. 
We decided, let’s invite this one, an unu-
sual guest. It’s like all the science-fiction 
films you’ve ever seen happening every 
night in the world.”

Filming a siphonophore is a challenge. 
“Sometimes they come and stick to your 
goggles,” Nielsen said. “Sometimes they 
are 5 meters long, and when you ap-
proach, they break. They are like tissue.” 
Nielsen and his colleague, Jakob Fenger, 
would spend an hour tethered to a drop 
line on a blackwater dive to capture a few 

seconds of footage. (The third Superflex 
principal, Bjornstjerne Christiansen, was 
unable to make the journey that year.)

Based on their videos, along with those 
made by other divers, they devised ani-
mated simulations to create a 20-min-
ute-long piece that will run in a continu-
ous loop. “We have done something that 
is a combination of reality and animation 
to give you a sense of being close to the 
creatures,” Nielsen said. “In the film you 
see a switch of perspective. In the begin-
ning we are looking at the siphonophore, 
and then it turns and you almost see the 
world from the animal’s perspective. A 
siphonophore doesn’t have eyes. How 
can you see the world from the perspec-
tive of the siphonophore? Through your 
imagination.”

Although the technology used to pro-
duce ‘Vertical Migration’ is novel, the 
aim is to accomplish what artists tradi-
tionally seek — illuminating a feature 
of life that is typically overlooked. ‘The 
oldest trick in the book of art is that you 
have people fall into something they are 
not aware of’, Nielsen said. “We hope 
that people will stay for two minutes 
and start empathizing with the siphono-
phore. It is like a mesmerizing alien that 
you can enjoy from far away.”

And, if the conservation-minded crea-
tors have their way, this enjoyment will 
raise public awareness to a level that will 
motivate the delegates in the building 
to take steps to halt climate change and 
preserve the Earth.

-New York Times

ARVADA, Colo. — President Joe Biden warned 
on Tuesday (14) that the United States had only 
a decade left to confront a global climate crisis, 
using his second day touring a wildfire-ravaged 
West to try to rally the public, and congressional 
Democrats, to support measures that his admin-
istration hopes will reduce the burning of fossil 
fuels.

Biden’s stops this week in Colorado; Boise, 
Idaho; and Long Beach and the Sacramento area 
in California amounted to more than an oppor-
tunity to call attention to the severe destruction 
of wildfires and other natural disasters that have 
been exacerbated by climate change. The visits 
were a last-ditch opportunity to sell the impor-
tance of measures aimed at mitigating climate 
change, some of which appear increasingly at 
risk in his spending packages.

“A drought or a fire doesn’t see a property 
line,” Biden said during remarks at a federal 
renewable energy laboratory. “It doesn’t give a 
damn for which party you belong to. Disasters 
aren’t going to stop. That’s the nature of the cli-
mate threat. But we know what we have to do. 
We just need to summon the courage and the 
creativity to do it.”

Underscoring the urgency, Biden added: “We 
don’t have much more than 10 years.”

Democratic leaders drafting a $3.5 trillion 
spending bill are struggling to match the urgen-
cy of Biden’s pleas with pushback from energy 
lobbyists and some key Democrats, who want a 
far less expansive effort than what Biden has in 
mind.

On Monday (13), during a visit to California’s 
Office of Emergency Services in the Sacramento 
area, Biden appeared to recognize that. Before 
he received a briefing on the wildfire damage, 
he reminded dozens of emergency workers in 
the conference room that he was not able to in-
clude all of his proposed investments to combat 
climate change in a bipartisan agreement that he 
reached this summer on infrastructure. 

He said he was focused on including them in 
the more sweeping $3.5 trillion package but ac-
knowledged that it could fall short of his ambi-
tions.

“Whether that passes or not, exactly how 
much, I don’t know. But we’re going to get it 
passed,” Biden said.

Tax writers in the House have already made 
a concession of sorts on climate. A bill released 
earlier this week omits any tax on carbon emis-
sions, even though such revenue could help pay 
for the giant package, which Democrats plan to 
pass along party lines and without Republican 
support. 

Many Senate Democrats have pushed to in-
clude either a direct tax on emissions or an in-
direct one, like a tariff on goods imported from 
high-emission countries such as China. But the 
party is not aligned, and given the slim majori-
ties in the House and Senate, such a plan would 
probably have trouble gaining the 50 votes need-
ed in the Senate.

Centrist concerns over the size and scope of 
some proposed tax increases could force party 
leaders to pare back incentives for low-carbon 
energy deployment in the plan. So could influ-
ential Democrats who have resisted the party’s 
previous climate legislation, like Sen. Joe Man-
chin III of West Virginia.

A coal-state moderate, Manchin is the com-
mittee chair charged with drafting the Senate 
version of the single largest effort to reduce emis-
sions in the bill: a carrot-and-stick approach to 
push electric utilities to draw more power from 
low-carbon sources over the coming decade.

“The transition is happening,” Manchin said, 
speaking on CNN’s “State of the Union” on Sun-
day. “Now they’re wanting to pay companies to 
do what they’re already doing. Makes no sense 
to me at all for us to take billions of dollars and 
pay utilities for what they’re going to do as the 
market transitions.”

He declined to comment further on Tuesday, 
telling reporters he preferred to negotiate in pri-
vate. Senate Democrats used a weekly caucus 
lunch to provide an update on efforts to cobble 
together pieces of the legislation during the an-
nual summer break, though it was unclear how 
swiftly they would reconcile differences within 
and between both chambers.

Biden used his western swing to highlight 
what his aides hope will be a call to climate ac-
tion for those who have not committed to a more 
aggressive plan. 

Throughout the trip, Biden heard from emer-
gency officials and governors — including those 
at odds with the administration on the pandemic 
and other issues — about the urgent need to ad-
dress natural disasters. Biden told the emer-
gency workers in California that he had recently 
spoken with Gov. Greg Abbott of Texas, a Re-
publican, about emergency response.

“Some of my more conservative —” Biden said 
before stopping himself and resuming, “some of 
my less believing friends in this notion of global 
warming are all of a sudden having an altar call.”

“They’re seeing the Lord,” Biden said.
When Biden received his fire briefing later 

from officials at the Office of Emergency Ser-
vices, a woman presenting a map of wildfires to 
him could be heard saying, “That’s why this is so 
important.”

On Tuesday, Biden watched a wind turbine 
demonstration at the National Renewable En-
ergy Laboratory Flatirons Campus in Arvada, 
Colorado, then recounted the damage from hur-
ricanes and wildfires he had seen in trips across 
the United States this month. 

He called for tax credits to speed deployment 
of solar power and electric vehicles and for the 
creation of a Civilian Climate Corps to conserve 
public lands and help make them more resilient 
to climate change.

-New York Times
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BEIJING - China has denounced a historic security pact be-
tween the US, UK and Australia, describing the alliance as 
"extremely irresponsible" and "narrow minded".

The pact, announced on Wednesday (15), will see the US 
and UK provide Australia with the technology to build nucle-
ar-powered submarines for the first time.

It is being widely viewed as an effort to counter China's 
influence in the contested South China Sea.

The region has been a flashpoint for years and tensions 
there remain high.

On Thursday (16), Chinese Foreign ministry spokesman 
Zhao Lijian said the newly announced alliance risked "se-
verely damaging regional peace... and intensifying the arms 
race".

He criticised what he called "the obsolete cold war... men-
tality" and warned the three countries were "hurting their 
own interests".

Chinese state media carried editorials denouncing the 
pact, and one in the Global Times newspaper said Australia 
had now "turned itself into an adversary of China".

The new partnership, under the name Aukus, was an-
nounced in a joint virtual press conference between US Pres-
ident Joe Biden, UK Prime Minister Boris Johnson and his 
Australian counterpart Scott Morrison on Wednesday.

And while China was not mentioned directly, the three 
leaders referred repeatedly to regional security concerns 
which they said had "grown significantly".

"This is an historic opportunity for the three nations, with 
like-minded allies and partners, to protect shared values and 
promote security and prosperity in the Indo-Pacific region," 
a joint statement read.  

- BBC

China denounces 
US-UK-Australia pact 
as irresponsible

Russia-led bloc to hold 
army drills on Afghan 
border

‘No journalist should die’ 
EU calls for better media safety

Lebanon judge seeks 
arrest of ex-minister 
charged in Beirut blast

Macron says French 
forces kill an ISIS 
leader in Sahara 

WASHINGTON - The Biden admin-
istration took a major step Wednes-
day (16) in challenging China’s broad 
territorial claims in the Pacific, an-
nouncing that the United States and 
Britain would help Australia to deploy 
nuclear-powered submarines, adding 
to the Western presence in the region.

If the plan comes to fruition, Aus-
tralia may begin conducting routine 
patrols that could move through ar-
eas of the South China Sea that Bei-
jing claims as its exclusive zone and 
range as far north as Taiwan. The an-
nouncement, made by President Joe 
Biden, Prime Minister Boris Johnson 
of Britain and Prime Minister Scott 
Morrison of Australia, is a major step 
for Australia, which until recent years 
has been hesitant to push back direct-
ly at core Chinese interests.

Australia has felt increasingly 
threatened, however, and three years 
ago was among the first nations to 
ban Huawei, the Chinese telecom-
munications giant, from its networks. 
Now, with the prospect of deploy-
ing a new submarine fleet, Australia 
would become a far more muscular 
player in the U.S.-led alliance in the 
Pacific. The vessels are equipped with 
nuclear propulsion systems that offer 
limitless range and run so quietly that 
they are hard to detect. For Johnson, 
the new defense arrangement would 
bolster his effort to develop a “Global 
Britain” strategy that focuses on the 
Pacific, the next step after Brexit took 
the country out of the European Un-
ion.

“This is about investing in our great-
est source of strength, our alliances, 
and updating them to better meet 
the threats of today and tomorrow,” 
Biden said in the East Room, flanked 
by two televisions showing the British 
and Australian leaders at their remote 
press briefings. “It’s about connecting 
America’s existing allies and partners 
in new ways.”

Biden and Morrison said Australia 
would not arm the submarines with 
nuclear weapons. Australia is a signa-
tory to the Nuclear Nonproliferation 
Treaty, which bans it from acquiring 
or deploying nuclear weapons.

The submarines almost certainly 
would carry conventional, subma-
rine-launched cruise missiles.

“Let me be clear: Australia is not 
seeking to acquire nuclear weapons 
or establish a civil nuclear capability,” 
Morrison said.

Yet even conventionally armed sub-
marines, staffed by Australian sailors, 
could alter the naval balance of power 
in the Pacific.

“Attack submarines are a big deal, 
and they send a big message,” said Vi-
pin Narang, a Massachusetts Institute 
of Technology professor who studies 
the use of nuclear weapons and de-
livery systems among major powers. 
“This would be hard to imagine five 
years ago, and it would have been im-
possible 10 years ago. And that says a 
lot about China’s behavior in the re-
gion.” In Australia, the move was con-
sidered a momentous shift by some 
strategists.

The announcement is the latest ac-
tion in a U.S. strategy to push back 
on Chinese economic, military and 
technological expansion, carried out 
by Biden; his national security ad-
viser, Jake Sullivan; and his Asia co-
ordinator, Kurt Campbell. Over the 
past eight months, they have blocked 
China from acquiring key technolo-
gies, including materials for semicon-
ductor production; urged nations to 
reject Huawei; edged toward closer 
dealings with Taiwan; and denounced 
China’s crackdown on Hong Kong.

Nonetheless, the decision to share 
the technology for naval reactors, 
even with a close ally, was a major 

move for Biden — one bound to raise 
protests by China and questions from 
U.S. allies and nonproliferation ex-
perts. The United States last shared 
the nuclear propulsion technology 
with an ally in 1958 in a similar agree-
ment with Britain, administration of-
ficials said.

The nuclear reactors that power 
American and British submarines 
use bomb-grade, highly enriched ura-
nium, a remnant of Cold War-era de-
signs. And for two decades, Washing-
ton has been on a drive to eliminate 
reactors around the world that use 
bomb-grade fuel, substituting them 
with less dangerous fuel to limit the 
risk of proliferation.

The movement gained momentum 
after the Sept. 11 attacks. President 
Barack Obama ran a series of “nucle-
ar summits” for world leaders, used to 
pressure nations to remove from ser-
vice old reactors that used highly en-
riched uranium so that the fuel could 
never fall into the hands of terrorists.

But the arrangement with Aus-
tralia seems almost sure to move in 
the other direction: Australia is likely 
to power its submarines with highly 

enriched uranium, because for now, 
there is little choice. Aware of the con-
tradiction, administration officials 
cast the decision as an “exception,” 
though one they would not make 
for other major allies. That includes 
South Korea, which in decades past 
was caught moving toward building 
its own nuclear arsenal. Australia has 
been a leader in the nonproliferation 
movement.

A senior administration official 
deeply involved in the negotiations 
over the deal said Wednesday that 
the United States had not made a deal 
like this in decades and that, “after to-
day, it’s not likely we will do it again.”

Officials said that the details would 
be worked out over the next 18 
months, including strict controls on 
nuclear technology. They said Austral-
ia had already agreed not to produce 
the highly enriched fuel, meaning it 
will probably buy it from American 
stockpiles. Defense Secretary Lloyd 
Austin will lead the administration in 
the partnership, which also involves 
collaborating on cybertechnology and 
artificial intelligence.  

- NYT

Biden announces defence 
deal with Australia in bid 
to counter China

US President Joe Biden participates is a virtual press conference on national security with British Prime Minister Boris Johnson 
(R) and Australian Prime Minister Scott Morrison in the East Room of the White House in Washington, DC, on September 15, 
2021

- Brendan Smialowski / AFP

DUSHANBE, Tajikistan - A Russia-led security bloc said 
Thursday (16) that it planned to hold large military drills in 
Tajikistan next month amid what it described as a deteriorat-
ing situation in neighbouring Afghanistan.

Moscow has moved to cement its position as a key player 
in the region after the United States' hasty retreat from Af-
ghanistan and the Taliban's takeover of the country.

The general secretary of the Moscow-led Collective Secu-
rity Treaty Organisation (CSTO) Stanislav Zas said the group 
would hold several "large scale exercises" in the ex-Soviet 
state.

Tajikistan is the only country out of the six-member bloc 
led by Russia that shares a border with Afghanistan.

The series of drills will include "our largest exercise this 
year," Zas said.

The group has taken "collective measures" to ensure Tajik-
istan's security in case of an "aggravation" on its border with 
Afghanistan, he added.

The CSTO said in a joint statement that it was alarmed by 
the deterioration of security in Afghanistan.

Zas announced the drills after Russian Foreign Minister 
Sergei Lavrov put the Taliban on notice Wednesday, noting 
that Moscow was monitoring the group's fulfilment of prom-
ises to prevent radical groups from launching attacks on Af-
ghanistan's neighbours.

Countries allied with Russia and China are holding a series 
of meetings in Tajikistan this week, centering around crisis-
hit Afghanistan.

Russia has ramped up military drills in Central Asia in re-
cent months since the Taliban began a series of lightning of-
fensives that culminated with the hardliners capturing Kabul 
last month.

In addition to drills in CSTO members Kyrgyzstan and Ta-
jikistan, Moscow has conducted joint exercises with Uzbeki-
stan, a former member of the bloc that shares a 144-kilome-
tre border with Afghanistan.   

-AFP

The European Union’s executive arm asked its 
member countries on Thursday to better protect 
journalists amid a rise of physical attacks and on-
line threats against media professionals.

According to the European Commission, 908 
journalists and media workers were attacked 
across the 27-nation bloc in 2020.

A total of 23 journalists have been killed in the 
EU since 1992, with the majority of the killings 
taking place during the past six years.

“No journalist should die or be harmed because 
of their job. We need to support and protect jour-
nalists; they are essential for democracy,” said 
Vera Jourova, the commission vice-president for 
values and transparency.

“The pandemic has showed more than ever the 
key role of journalists to inform us. And the urgent 
need for public authorities to do more to protect 
them.”

Murders of reporters remain rare in Europe, but 
the killings of journalists in Slovakia and Malta in 
recent years have raised concerns about reporters’ 
safety in developed, democratic societies.

Earlier this year, European Commission presi-
dent Ursula von der Leyen expressed support to 
investigative journalism after the killing of Peter R 
de Vries, a renowned Dutch journalist who report-
ed on the violent underworld of the Netherlands.

The commission’s non-binding proposals in-
clude recommendations for EU countries to en-
sure fair and effective investigations and prosecu-
tions, and to provide protection to those under 
threat, with a strong focus on female journalists.

According to the EU, 73 percent of female jour-
nalists have experienced online violence and the 
commission said EU countries should “support in-
itiatives aimed at empowering women journalists 
and professionals belonging to minority groups 

and those reporting on equality issues”. The bloc’s 
executive arm also proposed the creation of sup-
port services, including helplines, legal advice, 
and psychological support.

It insisted on the need to ensure reporters’ safe-
ty during demonstrations, where most of the at-
tacks take place.

“Member states should provide regular train-
ing for law enforcement authorities to ensure that 
journalists and other media professionals are able 
to work safely and without restrictions during 
such events,” the commission said.

Noting that digital and online safety has become 
a “major concern” because of online attacks but 
also the risks of illegal surveillance, the executive 
branch also encouraged EU countries to improve 
cooperation between media and cybersecurity 
bodies.

“Relevant national cybersecurity bodies should, 
upon request, assist journalists who seek to de-
termine whether their devices or online accounts 
have been compromised, in obtaining the services 
of cybersecurity forensic investigators,” the com-
mission said.

The proposals were unveiled just months after 
the commission’s annual report on adherence to 
the rule of law concluded that democratic stand-
ards were eroding in several member countries.

That report notably singled out Slovenia, which 
currently holds the six-month rotating presidency 
of the European Council, for attacks against the 
Balkan nation’s media.

“This is not only Slovenia, we see the very ag-
gressive rhetoric in some other member states,” 
Jourova said, adding that the EU will keep putting 
pressure on member countries where continuous 
issues are spotted. 

 - AP

BEIRUT - The lead judge investigating Lebanon’s massive 
port explosion last year has issued an arrest warrant for a 
former government minister who failed to appear for ques-
tioning, state media has reported.

Youssef Fenianos, the former public works minister, is one 
of several former government officials who have declined to 
appear before investigating judge Tarek Bitar.

The whereabouts of Fenianos are unknown, but he is 
thought to be in Lebanon. The 57-year-old headed the minis-
try from 2016 to 2020.

A judicial source confirmed that the warrant was issued on 
Thursday, the AFP news agency reported.

Bitar has charged Fenianos and three other former senior 
government officials with intentional killing and negligence 
that led to the deaths of more than 200 people in the blast 
and more than 6,000 wounded.

Bitar also summoned the former and current security 
chiefs. The former prime minister has also refused to appear 
before the judge.

Hundreds of tonnes of ammonium nitrate, a highly explo-
sive material used in fertilisers, had been improperly stored 
in the port for years. It exploded on August 4, 2020, devas-
tating parts of the capital Beirut.

The Lebanese investigation has been running into major 
obstacles, including the removal of Bitar’s predecessor on 
charges he violated the constitution by summoning govern-
ment officials.

More than a year after the blast, there are still no answers 
to what triggered the explosion, and no one has been held 
accountable.

Rights groups and local media revealed that most state of-
ficials knew of the presence of ammonium nitrate in the port 
but did nothing to remove it or properly store it and in an ex-
tensive report issued last month, Human Rights Watch said 
senior officials also knew of the risks posed by the highly ex-
plosive material and did nothing to protect the public against 
it.

On Wednesday, more than 140 local and international or-
ganisations and survivors of the blast have repeated a call is-
sued earlier urging a UN-backed investigation into the blast 
to mete out justice.  

- News Agencies

PARIS - President Emmanuel Macron of 
France announced Wednesday that French mil-
itary forces had killed the leader of the Islamic 
State in the Greater Sahara.

“It’s another major success in our fight 
against terrorist groups in the Sahel,” Macron 
said in a tweet.

The militant leader, Adnan Abu Walid al-
Sahraoui, oversaw a group that claimed respon-
sibility for an attack in 2017 that killed four 
U.S. soldiers who were on patrol with Nigerien 
forces.

And in August 2020, al-Sahraoui personally 
ordered the killing of six French charity work-
ers and their Nigerien driver, a statement from 
Macron’s office said, according to Reuters.

The 2017 assault was one of the deadliest re-
cent attacks on U.S. soldiers in Africa. In addi-
tion to the four Americans, including two mem-
bers of the Green Berets, five Nigerien soldiers 
who were with them on a joint mission were 
killed.

Al-Sahraoui was a member of al-Qaida’s re-
gional branch before pledging allegiance to the 
Islamic State about five years ago.

Macron’s tweet did not say in what country he 
was killed.

In January, 100 civilians were killed in at-
tacks by suspected militants in the Tillabéri 
region of Niger, where the Islamic State in the 
Greater Sahara was known to be operating.

Since rebels and armed Islamists took control 
of cities in neighboring Mali in 2012, the terror-
ist threat has spread across the Sahel, a strip of 
land south of the Sahara where French forces 
have long had a significant presence. 

 - NYT
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DUBAI - India captain Virat Kohli on Thursday, 
16 September stated that he’d step down as skipper 
of the side in T20Is following the conclusion of the 
ICC Men’s T20 World Cup 2021.

Kohli has played 90 T20Is for India, and cap-
tained them in 45 of those matches, leading the side 
to victory in 27 of them. 

The 32-year-old stated that he’d come to the deci-
sion after “a lot of contemplation and discussions 
with my close people” as well as the leadership 
group, including Ravi Shastri, the head coach, and 
Rohit Sharma, India’s limited-overs vice-captain. 

"Arriving at this decision took a lot of time," Kohli 
said in his statement, released on social media. "Af-
ter a lot of contemplation and discussions with my 
close people, Ravi bhai and also Rohit, who have 
been an essential part of the leadership group, I 
have decided to step down as the T20 captain after 
this T20 World Cup in Dubai in October.

“I have also spoken to the (BCCI) secretary Mr. 
Jay Shah and the president of the BCCI Sourav 
Ganguly along with all the selectors about the same. 
I will continue to serve Indian cricket and the In-
dian team to the best of my ability.”

Kohli cited the "immense workload" he has been 
managing for most of the last decade, as an all-

format player and as captain, as the reason for his 
decision. 

“Understanding workload is a very important 
thing and considering my immense workload over 
the last 8-9 years playing all 3 formats, and captain-
ing regularly for the last 5-6 years, I feel I need to 
give myself space to be fully ready to lead the Indian 
Team in Test and ODI cricket," Kohli said.

“I have given everything to the team in my time as 
T20 captain, and will continue to do so for the T20 
team as a batsman moving forward."

The BCCI are as yet to announce Kohli's succes-
sor as captain in the format. His decision comes a 
little over a week after the selection committee an-
nounced India's squad for the World Cup.

The move could Kohli dedicate time to his bat-
ting – following an extended purple patch spanning 
the majority of the last decade, Kohli has struggled 
since the pandemic-enforced break early in 2020. 
His last international century came in November 
2019, in a pink-ball Test in Kolkata against Bang-
ladesh.  

“I have given everything to the team in my time as 
T20 captain, and will continue to do so for the T20 
team as a batsman moving forward.  

- ICC

RAWALPINDI, Pakistan - Host-
ing New Zealand after 18 years, 
Pakistan will be quietly confident 
of performing well against the 
visitors who are missing some key 
figures in their ranks. The Babar 
Azam-led side have had to face 
some turbulence though off the 
field, with head coach Misbah-ul-
Haq stepping down a few days ago. 
But with a quality mix of spin and 
pace in their attack, along with 
some established names in the 
batting department, the hosts will 
head into the contest with the up-
per hand. 

The inexperienced New Zealand 
squad failed to clinch a T20I se-
ries victory in Bangladesh but will 
hope that their trials and tribula-
tions there will hold them in good 
stead for the tour in Pakistan. Tom 
Latham's side were dealt a further 
blow on the eve of the match, with 

Tom Blundell being ruled out of 
the series with a quad strain. Daryl 
Mitchell has been drafted in as his 
replacement. 

These two sides last clashed in 
a bilateral ODI series in 2018 in 
UAE. New Zealand sealed a 47-run 
victory in the series opener in Abu 
Dhabi. Pakistan then hit back with 
a six-wicket win at the same venue. 
The series ended 1-1 after the final 
ODI in Dubai was abandoned due 
to rain. 

Ross Taylor was the top-scorer 
in the series with 166 runs while 
Lockie Ferguson ended as the 
highest wicket-taker with 11 scalps. 

What they said
Usman Qadir (Pakistan spin-

ner): "New Zealand have come to 
Pakistan after 18 years and it is a 
great opportunity for us to domi-
nate them in our home conditions."

Doug Bracewell (New Zealand 
all-rounder): "Lads are excited and 
looking forward to it (tour to Paki-
stan). It was being disappointing 
for us here in Bangladesh but we 
are looking forward for Pakistan."

Teams
Pakistan: (probable):  Fakhar 

Zaman, Imam-ul-Haq, Babar 
Azam (captain), Saud Shakil, Mo-
hammad Rizwan (wicket keeper), 
Iftikhar Ahmed, Shadab Khan, 
Hasan Ali, Usman Qadir, Haris 
Rauf, Shaheen Shah Afridi

New Zealand (possible): Rachin 
Ravindra, Finn Allen, Will Young, 
Tom Latham (captain and wicket 
keeper), Henry Nicholls, Colin de 
Grandhomme, Cole McConchie, 
Scott Kuggeleijn/Doug Bracewell, 
Ajaz Patel, Jacob Duffy/Blair Tick-
ner, Matt Henry 

- ICC

NAIROBI - A Kenyan court 
on Thursday (16) sentenced 
former sports minister Hassan 
Wario to a six-year jail term or 
pay a hefty fine after being con-
victed of embezzlement at the 
Rio Olympics.

Wario was one of six Kenyan 
officials charged with abuse 
of office and the misappro-
priation of 55 million shillings 
($545,000) during the Rio 
Games in 2016.

He was ordered to serve his 
jail term or pay a fine of 3.6 
million shillings ($33,000).

Stephen arap Soi, a former 
Kenyan Olympic Committee of-
ficial who served as team leader 

in Rio and was found guilty of 
the same offences, was given a 
prison sentence of at least 10 
years or pay a fine of 105 mil-
lion shillings ($954,000).

The charges covered allega-
tions of embezzlement, the 
purchase of unauthorised air 
tickets, overpayment of allow-
ances and expenditure on un-
authorised persons.

Both men, who were taken 
into custody after the sentenc-
ing hearing, have been given 14 
days to appeal.

The four other officials were 
acquitted of all charges.  

-AFP 

MADRID - Rafael Nadal admitted on 
Wednesday he faces a "difficult" and 
"painful" recovery from the foot injury that 
forced the 20-time Grand Slam champion 
to miss Wimbledon, the Olympics and the 
US Open.

Nadal ended his season in August due to 
injury and has said his foot is still a "little 
sore" in a presentation of a documentary 
about his tennis academy.

The 35-year-old said he is "looking for-
ward to improving and facing a process 
that will be difficult in some ways and pain-
ful in others but that I have to go through 
to fight for what I want again."

Nadal published a photo of himself on 
Instagram on Saturday holding crutches 
with his left foot bandaged. He announced 
he had been in Barcelona "to receive treat-

ment on my foot that will require a few 
days rest and a few weeks off the court."

After playing his last match of the year 
in Washington at the start of August, when 
he lost to South African Lloyd Harris, Na-
dal then pulled out of Wimbledon, Tokyo 
2020 and the US Open.

The Spaniard holds the joint record for 
Grand Slam victories in the men's game, 
tied on 20 with both Roger Federer and 
Novak Djokovic, who lost in the US Open 
final on Sunday to Daniil Medvedev.

"Over the years, things get more and 
more complicated because you have to be 
realistic, time doesn't stop for anyone, but 
I am still excited," Nadal concluded in the 
presentation of the documentary, which 
premieres worldwide on Friday.  

- AFP

LONDON - Scotland edged 
past Zimbabwe by seven runs 
in the opening encounter 
of their three-match Twen-
ty20 series in Edinburgh on 
Wednesday.

Richie Berrington anchored 
Scotland's innings, hitting 
seven fours and three sixes 
in his 61-ball 82 as the hosts 
posted 141 for six after 20 
overs.

Zimbabwe -- playing their 
first match since the re-
tirement of national great 
Brendan Taylor -- fell just 
short in their chase despite 
the efforts of Milton Shumba, 
who scored an unbeaten 45 

off 30 deliveries. Paceman 
Safyaan Sharif defended 14 
runs in the game's final over 
by bowling Wellington Ma-
sakadza and running out Ten-
dai Chatara as the visitors fin-
ished on 134 for nine.

Scotland play two more 
Twenty20 fixtures before 
their T20 World Cup group-
stage opener against Bangla-
desh in Oman on October 17.

The Scots will also face 
Oman and Papua New Guinea 
in Group B of the tournament.

Scotland and Zimbabwe re-
sume their three-match series 
in Edinburgh on Friday.  

- AFC

Virat Kohli to step down as T20I captain 
after World Cup

Spotlight on Rawalpindi as Pakistan 
welcome New Zealand after 18 years

Kenyan ex-minister given hefty 
sentence for Olympics graft

Nadal ready for ‘difficult' recovery 
from foot injury

Scotland take Twenty20 series 
opener against Zimbabwe

Biles and her teammates rip FBI 
for botching Nassar abuse case
WASHINGTON - Sitting at a witness 
table alongside three of her former gym-
nastics teammates, Simone Biles broke 
down in tears while explaining to a Sen-
ate committee that she doesn’t want 
any more young people to experience 
the kind of suffering she endured at the 
hands of Lawrence Nassar, the former 
national team doctor.

“To be clear, I blame Larry Nassar, but 
I also blame an entire system that ena-
bled and perpetrated his abuse,” Biles, 
24, said Wednesday as her mother, Nel-
lie Biles, sat nearby, dabbing her eyes 
with a tissue.

Biles and hundreds of other girls and 
women — including a majority of the 
members of the 2012 and 2016 U.S. 
Olympic women’s gymnastics teams — 
were molested by Nassar, who is now 
serving what amounts to life in prison 
for multiple sex crimes. His serial mo-
lestation is at the center of one of the 
biggest child sex abuse cases in U.S. his-
tory.

McKayla Maroney, an Olympian in 
2012, also testified, describing in detail 
how Nassar repeatedly abused her, even 
at the London Games, where she won 
a gold medal. She said she survived a 
harrowing ordeal when she and Nassar 
were at a competition in Tokyo, certain 
she “was going to die that night, because 
there was no way he was going to let me 
go.”

“That evening I was naked, completely 
alone, with him on top of me, molesting 
me for hours,” she said.

In 2015, when Maroney was 19 years 
old and before she had even told her 
mother what Nassar had done, she de-
scribed her abuse to an FBI agent during 
a three-hour phone call from the floor of 
her bedroom. When she finished, Mar-
oney said the agent asked, “Is that all?” 
She said she felt crushed by the lack of 
empathy.

“Not only did the FBI not report my 
abuse, but when they eventually docu-
mented my report 17 months later, they 
made entirely false claims about what I 
said,” Maroney testified. “They chose to 
lie about what I said and protect a serial 
child molester rather than protect not 
only me but countless others.”

In a remarkable turn, FBI Direc-
tor Christopher Wray acknowledged 
the agency’s mishandling of the case 
and apologized to the victims. He said 
the FBI had fired an agent who was in-
volved in the case early — the one who 
interviewed Maroney. It was the first 

time anyone at the agency had submit-
ted to public questioning about the FBI’s 
failure to properly investigate a sexual 
abuse case that shook the sports world 
to its core.

Wray, who became FBI director in 
2017, said he was “heartsick and furi-
ous” when he heard that the FBI had 
made so many errors in the case before 
he took charge of the agency.

“I’m sorry that so many people let you 
down again and again,” Wray said to the 
victims. “I am especially sorry that there 
were people at the FBI who had their 
own chance to stop this monster back in 
2015 and failed, and that is inexcusable. 
It never should have happened, and 

we are doing everything in our power 
to make sure it never happens again.” 
Wray said that one of the agents initially 
involved in the case, Michael Langeman, 
was fired two weeks ago. When asked 
why the case was mishandled in the first 
place, Wray said the agents had made 
many basic mistakes that clashed with 
how the FBI usually conducts investiga-
tions.

“I don’t have a good explanation for 
you,” Wray said, later adding, “On no 
planet is what happened in this case ac-
ceptable.”

Wray said that as a result of the Nas-
sar case the FBI had strengthened its 
policies, procedures, systems and train-

ing, including emphasizing that agents 
report abuse cases to state and local law 
enforcement. He promised that steps in 
future investigations would be “quad-
ruple checked” so that there was not “a 
single point of failure.”

Sen. Patrick Leahy, D-Vt., said Wray’s 
answers would not provide any solace 
to the gymnasts who testified before 
the Judiciary Committee and that they 
weren’t good enough “for the American 
people,” either.

The Justice Department was not at the 
hearing to address the lack of criminal 
prosecutions. Senators said they had 
asked Justice Department officials to 
attend, but the officials declined. The 

hearing came two months after the Jus-
tice Department’s inspector general re-
leased a report that sharply criticized the 
FBI. The agency’s errors allowed Nassar 
to continue treating patients at Michigan 
State University, where he practiced, 
and in and around Lansing, Michigan, 
including at a local gymnastics center 
and a high school, even though he had 
left USA Gymnastics under a cloud, with 
both gymnastics officials and the FBI 
aware of the abuse accusations.

Nassar molested more than 70 girls 
and women under the guise of medical 
treatment while the FBI failed to act, the 
inspector general’s report said.

Two FBI agents who took the initial 
abuse reports no longer work for the 
agency, including Langeman, the super-
visory special agent in the FBI’s Indian-
apolis office who first spoke to Maroney. 
Wray said the agency had been waiting 
to receive the inspector general’s report 
and had to go through the proper disci-
plinary process before firing Langeman.

Langeman, who was not immediately 
available for comment, was not named 
in the inspector general’s report, but his 
actions and multiple crucial missteps 
were carefully described. The report 
said that Langeman should have known 
that Nassar’s abuse was probably wide-
spread, but that he did not investigate 
the case with any urgency.

After Langeman interviewed Maroney 
— who was just one of the three elite 
gymnasts who gave USA Gymnastics de-
tails of Nassar’s abuse — the agent did 
not properly document that interview or 
open an investigation. In an interview 
report Langeman filed with the FBI 17 
months after he spoke to Maroney, who 
was not named in the report, he includ-
ed statements she did not make, accord-
ing to the report.

W. Jay Abbott, a former special agent 
in the Indianapolis office, also is no long-
er with the FBI. He voluntarily retired in 
2018. The report said he had made false 
statements to Justice Department inves-
tigators and “violated FBI policy and ex-
ercised extremely poor judgment under 
federal ethics rules.”

According to the report, Abbott had 
been angling for a job with the U.S. Olym-
pic & Paralympic Committee, which he 
discussed with Steve Penny, who was 
then the president of USA Gymnastics. 
Several senators expressed surprise and 
disgust that Abbott was able to leave the 
FBI without being disciplined.  

- NYT

United States gymnasts Aly Raisman, Simone Biles, McKayla Maroney and Maggie Nichols, leave after testifying at a Senate Judiciary 
Committee hearing in Washington on Wednesday, Sept. 15, 2021, to review the Larry Nassar sexual abuse investigation. Nassar, who is 
serving what amounts to life in prison for sexual misconduct, was able to molest more than 70 girls and women while the FBI failed to act, 
an inspector general’s report said

- Saul Loeb/Pool via The New York Times
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