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மலர் :92 இதழ்: 35 ெகா ம்  பிலவ வ டம் ரட்டாதி மாதம் 02 ஆம் திகதி சனிக்கிழைம (18.09.2021) ஹிஜ்ரி –1443 ஸபர்  08 விைல : .30 பக்கங்கள் : 16

ஒக். தலாம் திக தி வைர  
ஊர டங்கு சட்டம் நீடிப்
சுகா தா ர ைவத் திய தரப்பின் பரிந்  ைர க க்கைமய 
ெகாவிட் ெசய லணிக் கூட்டத்தில் தீர்மானம்

(ஆர்.யசி)
ெடல்டா ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தல் 
நிைல ைமகள் மற் ம் சுகா தார கட் ப்
பா  கைள பலப்ப த்த ேவண் டி யதன் 
அவ சியம் குறித்  சுகா தார ைவத் திய 

நி  ணர்கள் ன்ைவத்த பரிந்  ைரக்கு 
அைமய தற்ே பா  நைட  ைறயில் 
உள்ள தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்ைக 
எதிர்வ ம் ஒக்ே டாபர் மாதம் தலாம்  
திகதி அதி காைல 

ஒக். தலாம் திக தி டன் 
ஊர டங்ைக நீக்க தீர்மானம்

ஜனா தி பதி ஊட கப் பி ரி
(எம்.மேனா சித்ரா)

நா   வ ம் தற்ே பா  அ லில் உள்ள தனி ைமப்ப
த்தல் ஊர டங்குச் சட்டத்ைத ஒக்ே டாபர் மாதம் தலாம் 

திகதி நீக் கு வ தற்கு அர சாங்கம் தீர்மா னித் ள்ள . தனி ைமப்ப
த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் 

ன்னாள் இராஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் 
நடவடிக்ைக மற் ம் பயங்கரவாத தாக்குதல் குறித்  ஞானசார 
ேதரர் ெதரிவித்தி ந்த விடயம் ெதாடர்பாக விசாரைண ேமற் 
ெகாள் மா  ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாரா மன்ற உ ப் 
பினர்களான ேஜ.சி.அலவத் ெகாட, ராேஹன பண்டார ஆகி 
ேயார்  ேநற்  ெபாலிஸ் தைலைமயகத்திற்கு ெசன்  ைறயிட்ட 
ேபா ...                                        (படப்பிடிப்  : ேஜ.சுஜீவகுமார்)

என் மீ  ேச சேவ
ேபாலி பிர சா ரங்கள்
விசா ர ைண கைள ன்ென க்க 
இட ம ளித் ள்ேளன்; 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத

(எம்.மேனா சித்ரா)
சிைறச்சா  ைல  களில் 
இடம்ெபற்ற சம்ப வங்கள் 
ெதாடர்பில் ெதரி விக்கப்
ப ம் விட யங்கள் ற்
றி ம் உண்ைமக்கு றம்
பா ன ைவ யாகும். என் மீ  
ேச சும் ேநாக்கில் இவ்
வா றான ேபாலி பிர சா
ரங்கள் ன்ென க்கப்ப  கின்றன. நான் 
சிைறச்சா ைல க க்குள் 

நட வ டிக்ைக கைள  
ஆரம் பித்தார் கப்ரால்

மத் திய வங்கி நிதிச்சைப ெசயலர் 
பத வி யி லி ந்  த  ல கல நீக்கம்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
தட ய வியல் கணக்காய்  ெதாடர்பில் மத்
திய வங் கியின் பிர தான அதி கா ரி யாக ெசயற்
பட்ட வ ம், பிைண றி ேமாசடி 

18 மாத கா லத்தில் மனித உரி ைமகள்
நிைல வரம் மிக ேமா ச மாக சரி

ஐ.நா. வின் விேசட அறிக்ைக யாளர்
(நா.த ஜா)

இலங்ைகயில் கடந்த 18 மாத கா
லத்தில் மனித உரி ைமகள் நிைல வரம் 
மிக ேமா ச மான சரிைவச் சந் தித் தி க்கும் 
அேத ேவைள, உண்ைமையக் கண்ட

றி ம் விட யத்தில் மிக ம் வைர ய க்
கப்பட்ட அள வி லான நட வ டிக்ைக கேள 
ேமற்ெ காள்ளப்பட் டி க் கின்றன என்  
உண்ைம, நீதி, இழப் பீ  வழங்கல் 
மற் ம் மீள் நி க ழா ைமைய 

ரிஷாத் க்கு மட் ம் விளக்க ம றியல் நீடிப்
மைனவி, மாமனார் பிைணயில் வி  தைல

ஹிஷா லினி தங் கி யி ந்த அைறக்கு சீல் ைவப் ; 
ெவளி நாட் டி ள்ள ைவத் தி ய ம் மின்னஞ்சல் ஊடாக விளக்கம்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
வீட்  ேவைலக்கு அமர்த்தப்
பட்ட  16 வய தான  ஹிஷா லினி,  
உடலில் தீ பரவி உயி ரி ழந்த விவ

கா ரத்தில்,  2 ஆம் சந்ேதகநப ரான  
ரிஷாத்தின் மாம னா ரான அலி இப்
ராஹீம் சாஹி   கிதர் ெமாஹம்மட் 
சிஹாப்தீன்,  3 ஆம் 

ெதாற் க் குள்ளா ேனாரில்
12 ேப க்கு க ப்  ஞ்ைச
விேசட ைவத் திய நி ணர் பிரி மாலி ஜய ேச கர

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் ெகாவிட் ெதாற் க்கு உள்ளா ன வர்களில் இ
வ ைரயில் 12 ேப க்கு க ப்  ஞ்ைச ெதாற்  தி ெசய்
யப்பட் ள்ள . எனி ம் ெகாவிட் ெதாற் க்கு உள்ளா கா
ேதாரில் இந்ே நாயால் பாதிக்கப்பட்ட வர்களின் எண் ணிக்ைக 
இதைன விட அதி க மா கக் காணப்ப ம் என்  

ரத்வத்ைதைய 
விசா ரிப்ேபாம்
அைமச்சர் சரத் வீர ேச கர

(ஆர்.யசி)
தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள அச் சு
த்தி சித் தி ர வ ைதக்கு உட்ப த் தி ய

தாக இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் 
ரத்வத்ைத மீ  ைறப்பா  ெசய்யப்
பட் ள்ள தா க ம், ஆகேவ அதற்க
ைமய சுயா தீன விசா ர ைணகள்

தவ  இடம்ெப  வ
சாதா ர ண மா ன
அைமச்சர் விமல் கூ  கிறார்

(ஆர்.யசி)
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்
வத்த தான் ெசய்த தவைற

ெலாஹா க்கு எதி ராக 
எதிர்க்கட்சி ைறப்பா   

(நா.த ஜா)
அண்ைமயில் சர்ச்ைச கைள ஏற்ப த்
திய ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் நடத்ைத 
குறித்  ேநற்  ெவள் ளிக் கி ழைம ெபாலிஸ் 
தைல ைம ய கத்தில் 

பச்ெலட்டின் அறிக்ைக 
ெதாடர்பில் அதி ப்தி  
காணா ம லாக்கப்பட்ேடார் சங்கம் 

(நா.த ஜா)
ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் ஆைண யாளர் 
மிச்ெசல் பச்ெலட்டின் அறிக்ைக ெதாடர்பில் 
ெகா ம் பி ள்ள ஐ.நா. அ  வ ல கத் திடம்

ேதசிய பா  காப்ைப பலப்ப த்  மாேற
ஞான சார ேதரர் ேகாரிக்ைக வி த்தார்

ெபா  பல ேசனா கூ கின்ற
(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ேதசிய பா  காப்  பல வீ  
னப்ப த்தப்பட்டால் ஏப் 
ரல் 21 குண் த்தாக் கு
தைல ேபான்ற பிறி ெதா  
அடிப்ப ைட வாத தாக் குதல் 
இடம்ெபறலாம். ஆகேவ 
பா  காப்ைப பலப்ப த்

 மா  ெபா  பல ேசனா 
அைமப்பின் ெபா ச்ெச ய
லாளர் 

ஞான சாரரிடம் விசா ர ைண 
நடத்தப்பட ேவண் ம்
உலமா சைப ேகாரிக்ைக

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
உயிர்த்த ஞாயி  தின தாக்
கு தைலப் ேபான்ற ெதா  தீவி ர
வாத தாக் குதல்  அண்ைமயில் 
இடம்ெப றப்ே பா வ தாக 

5 இலட்சத்ைத அண் மிக்கும் 
ெதாற்றாளர் எண் ணிக்ைக

ேநற்  121 ேபர் உயி ரி ழப்
(எம்.மேனா சித்ரா)

நாட்டில் ெகாவிட் ெதாற் க் குள்ளாேனார் எண்
ணிக்ைக 5 இலட்சத்ைத அண் மித் ள்ள .  ேநற்
ைறய தினம் மாைல வைர 1278 ெகாவிட் ெதாற்
றா ளர்கள் இனங்கா ணப்பட்டனர்.

 அதற்க ைமய இ  வ ைரயில் ெகாவிட் ெதாற்
 தி ெசய்யப்பட்ேடார் எண் ணிக்ைக 499972 

ஆக உயர்வ ைடந் ள்ள . இவ்வா  இனங்கா
ணப்பட்ட ெதாற்றா ளர்களில் 429776 ேபர் குண
ம ைடந் ள்ளனர். 

நிைல மா  கால நீதி என்ற ெசால் 
இலங்ைக அக ரா தி யி லி ந்  நீக்கம்
3 அைமப் கள் மனித உரி ைமகள் ேபர ைவக்கு அறி விப்

(நா.த ஜா)
காணா மல்ே பாேனார் அ  வ ல
கத் தினால் ன்ென க்கப்பட்ட 
ெசயற்பா  க ெளன ஐ.நா. மனித 

உரி ைமகள் ேபர ைவயில் இலங்ைக 
அர சாங்கத் தினால் கூறப்பட்ட 
அைனத் ம் அ  வ ல கத்தின் ன் 
னாள் தவி சா ள ரினால் 

ச க இைட ெவ ளிைய 
மறந்த ம ப் பி ரி யர்கள்

நா   வ ம் ம  பான ெகாள்வ ன க்கு ண் டி ய டிப்
(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)

ம  பான விற்பைன நிைல  
யங்கைள திறப்பதற்கு 
ேநற்  உத் தி ேயா க ர்வ
மற்ற ைறயில் அ  மதி 
வழங்கப்பட்டைத அ த்  
நா    வ ம் உள்ள ம
பான விற்பைன நிைல யங்க
க்கு ன்னால் ண் டி ய

டித்  ஒன்  கூ டிய
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(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
உயிர்த்த ஞாயி  குண் த்தாக் குதல் சம்ப

வத் டன் ெதாடர்  ைடய இப்ராஹிம் கு ம்
பத் தி ன க்கு ெசாந்த மான ெசப்  ைகத்ெ தா
ழிற்சா ைலைய அைமச்ச ரைவ அங் கீ கா ரத்
டன் இலங்ைக ைகத்ெ தாழில் அபி வி த்தி 
சைபக்கு கீழ் ெகாண்  வர ம், ெசப்  
ைகத்ெ தா ழி க்கு ேதைவ யான  ெபா ட்
கைள விநி ேயா கிக்கும் நிைல ய மாக மாற் றி
ய ைமக்க ம் உரிய நட வ டிக்ைக எ க்கப்
பட் ள்ள  என ைகத்ெ தாழில் அபி வி த்தி 
அைமச்சர் விமல் வீர வன்ச ெதரி வித்தார்.
ெவல்லம் பி ட்டி பகு தியில் அைமந் ள்ள 

இப்ராஹிம் கு ம்பத் தி ன க்கு ெசாந்தான 
ெசப்  ைகத்ெ தா ழிற்சா ைலைய ேநற்  ன்
தினம்  பார்ைவ யிட்டதன் பின்னர் ஊட கங்க
க்கு க த்  ைரக்ைகயில் ேமற்கண்ட வா  

குறிப் பிட்டார்.

அவர் ேம ம் குறிப் பிட்ட தா வ ,
ஏப்ரல் 21 குண் த்தாக்குத டன் ெதாடர்
 ைட ய வர்க க்கு ெசாந்த மான இந்த 
ெசப்  ைகத்ெ தா ழிற்சாைல கடந்த ேம 
மாதம் 20ஆம் திகதி அர சு ட ைம யாக்கப்பட்
ட . அர சு ட ைம யாக்கப்ப  வ தற்கு ன்னர் 
இப்ராஹிம் கு ம்பத் தி ன ர  ெசாத்தாக இத் 
ெதாழிற்சாைல காணப்பட்ட .

 அைமச்ச ரைவ பத் தி ரத்தின் ஊடாக இந்த 
ைகத்ெ தா ழிற்சா ைலயின் ஒ   பகு திைய 
ைகத்ெ தாழில் அபி வி த்தி சைபயின் 
கீழ் ெகாண்  வர எதிர்பார்த் ள்ேளாம். 
அத் டன் ெசப்  ைகத்ெ தா ழி க்கு 
ேதைவ யான ெபா ட்கைள இக்ைகத்ெ தா
ழிற்சா ைலயில் இ ந்  விநி ேயா கிக்க ம் 
தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள  என்றார்.

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
இைணய வழி கற் பித்தல் ெசயற்பா  கைள 

நி த்  மா  எவ ேர ம், அச்ெச யற்பா  களில் 
ஈ  ப ம் ஆசி ரி யர்கைள  அச் சு த் தினால் க
ைம யான சட்ட நட வ டிக்ைக எ க்கப்ப ம் என 
ெபாலிஸ் ஊடகப் ேபச்சாளர் சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் 
அத் தி யட்சர் நிஹால் தல் வ ெதரி வித்தார்.
அரச ஊழி யர்களின் நட வ டிக்ைக க க்கு 

இைட  விைள விக் கின்றைம மற் ம் அச்
சு த்தல் வி க் கின்றைம தண்ட ைனக் கு ரிய 
குற்றம் என்பதால், அவ்வா றான நட வ டிக்ைக
களில் ஈ  ப ம்  நபர்க க்கு எதி ராக விேசட 
கவனம் ெச த்த ெபாலி ஸா க்கு ஆேலா சைன 
வழங்கப்பட் ள்ள தாக அவர் ேம ம்  குறிப்
பிட்டார்.  இந் நி ைலயில் எவ ேர ம் கற் பித்தல் 
நட வ டிக்ைக கைள நி த்  மா  அச் சு த்தல்  
வி க்கும் பட்சத்தில் அ  குறித்  ைறப்பா  
ெசய்  மா  இைணய வழி ஊடாக கற் பித்தலில் 
ஈ  ப ம் பாட சாைல ஆசி ரி யர்கைள ெபாலிஸ் 
தைல ைம யகம் ேகாரி ள்ள .

அத ன டிப்ப ைடயில் ,  குற்றப்  ல னாய்  
திைணக்க ளத் க்ேகா, 119 எ ம் அவ சர 
அைழப்  ெதாைல ேபசி இலக்கத்தின் ஊடா கேவா 
அல்ல  அ  கி ள்ள ெபாலிஸ் நிைல யங்க
ளிேலா ைற யிட டி ம் என ெபாலிஸ் தைல
ைம யகம் ெதரி வித் ள்ள .
ேநற்  ன் தினம் ெபா  மக்கள் பா  காப்  

அைமச்சைர சந் தித்தி ந்த ேவைல நி த்தத்தில் 
ஈ  ப டாத  ஆசி ரியர் சங்கம் ஒன்றின் பிரதிநிதிகள், 
தாம் இைணய வழி கற் பித்தல் நட வ டிக்ைக களில் 
ஈ  ப ம் ேபா  அச் சு த்தப்ப  வ தாக சுட் டிக்
காட் டி யி ந்தனர்.
அவ்வா றான சம்ப வங்கள் ெதாடர்பில் 

கிைடக்கும் ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் 
விைரந்  சட்ட நட வ டிக்ைக எ க் கு மா  ெபா
மக்கள் பா  காப்  அைமச்சர் ரியர் அட்மிரல் சரத் 
வீரேசகர, ெபாலிஸ்மா அதிபர், குற்றப் லனாய்  
திைணக்கள பிரதி ெபாலிஸ்மா அதிப க்கு 
ஆேலாசைன வழங்கி ள்ளதாக ெபாலிஸார் 
கூறினர்.

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
ெகாவிட் ெதாற்  நிைலைம கார ண மாக 

பாரா  மன்றத்தில் பல்ேவ  நட வ டிக்
ைககள் வைர ய க்கப்பட்டதன் லம் ெசல
கள் குைற வ ைடந் ள்ளன. இதன் கார

ண மாக  ேகாடி பா வைர இ  வைர 
மீத மாகி இ க் கின்ற  என பாரா  மன்ற 
உள்ளக வட்டா ரங்களில் இ ந்  ெதரி ய வ

 கின்ற .
பாரா  மன்ற கூட்டத்ெதாடர் மற் ம் 

பாரா  மன்றத்தில் இடம்ெப ம் பல்ேவ  
ெசயற் கு  கூட்டங்கள் வைர ய க்கப்பட்
டைம அல்ல  இடம்ெப றாைம, உண  
விநி ேயாகம் பாரா  மன்ற கூட்டத்ெதாடர் 
இடம்ெப ம் தினத் க்கு மாத் திரம் 

வைர யைற ெசய்தைம மற் ம் பாரா  மன்ற 
ஊழி யர்கைள ேசைவக்கு அைழப்பைத மட்
ப்ப த் தி யைம ேபான்ற கார ணங்களால் 

பாரா  மன்ற ெசல கள் குைற வ ைடந் தி
ப்ப தாக பாரா  மன்ற அதி காரி ஒ வர் 

குறிப் பிட்டார். ேம ம் பாரா  மன்ற கூட்
டத்ெதாடர் வைர ய க்கப்பட்டைம மற் ம் 
பாரா  மன்ற ஊழி யர்கைள ேசைவக்கு 
அைழப்பைத மட் ப்ப த் தி ய தனால் நீர். 
மின்சாரம், ேபாக் கு வ ரத்  ேபான்ற வச தி
க க்காக ெசலவாகும் நிதி பாரி ய ளவில் 
குைற வ ைடந் தி க் கின்ற . அத் டன் இந்த 
காலப்ப கு தியில் குளி ட்டி இயந் தி ரங்கள் 
ெசயற்ப த்தப்ப டாமல் இ ப்பதால் பாரி
ய ளவில் நிதி நன்ைம கிைடத் தி ப்ப தா

க ம் குறித்த அதி காரி சுட் டிக்காட் டினார்.
ேம ம் பாரா  மன்றத்தில் ேகாப் மற் ம் 
ேகாபா உட்பட பல ெசயற் கு  கூட்
டங்கள் கடந்த காலங்களில் சூம் ெதாழி
ட்ப வசதி ஊடா கேவ இடம்ெபற்றன. 

அதனால் இந்த கூட்டங்க க்காக ெசல
வாகும் நிதி மீதப்பட் ள்ள . பாரா மன்ற 
கூட்டத்ெதாடரின்ேபா  ேதநீர் மற் ம் 
தண்ணீர் ேபாத்தல் விநிேயாகிப்பதற்காக ம் 
வ டாந்தம் பாரியெதா  ெதாைக 
ெசலவாகின்ற  என ம் குறித்த அதிகாரி 
ெதரிவித்தார்

(எம்.மேனா சித்ரா)
கட்  நா யக்க பண்டா ர நா யக்க சர்வ ேதச 

விமான நிைல யத்தின் பா  காப்  குறித்  மக்கள் 
வீண் அச்ச ம ைடயத் ேதைவ யில்ைல. ேபாலி யான 
மின்னஞ்சல் ஊடா கேவ விமான நிைல யங்களில் 
பா  காப்  ெதாடர்பில் ேபாலி தகவல் பகி ரப்பட்
ள்ள தாக பா  காப்  ெசய லாளர் ஓய்  ெபற்ற 

ெஜனரல் கமல் குண ரத்ன ெதரி வித்தார்.
கடந்த வாரம் கட்  நா யக்க மற் ம் மத்தள 

விமான நிைல யங்கள் மீ  தாக் கு தல்கள் ேமற்
ெகாள்ளப்ப ட ள்ள தாக மின்னஞ்சல் ஊடாக 
தக வல்கள் கிைடக்கப் ெபற் ள்ள தாக ெசய் திகள் 
ெவளி யா கி யி ந்தன. இ  ெதாடர்பில் ெதளி  ப
த்தி ேநற்ைறய தினம் ெவளி யிட் ள்ள அறிக்

ைக யி ேலேய பா  காப்  ெசய லாளர் ேமற்கண்ட
வா  ெதரி வித் ள்ளார்.
அந்த அறிக்ைகயில் ேம ம் குறிப் பி டப்பட்
ள்ள தா வ  
விமான நிைல யங்கள் மீ  தாக் கு தல்கள் 

ேமற்ெ காள்ளப்ப ட ள்ள தாக ெவளி யான தகவல் 
ேபாலி யான மின்னஞ்சல் ஊடாக பகி ரப்பட்ட 
ேபாலி தக வ லாகும். விமான நிைல யங்களின் 
பா  காப்   ைம யாக உ  திப்ப த்தப்
பட் ள்ள . எனேவ ெபா  மக்கள் இ  குறித்  
வீண் அச்ச ம ைடயத் ேதைவ யில்ைல.
நாட்டின் பா  காப்  மற் ம் சட்ட ஒ ங்

(நா.த ஜா)
விவ சாய ேமம்பா  ெதாடர்பில் ேதர்த க்கு 
ன்னர் தற்ே பா ைதய அர சாங்கத் தினால் ெவளி

யி டப்பட்ட ெகாள்ைககள் இப்ே பா  தைல
கீ ழாக மாறி ள்ளன. ஏைழ விவ சா யி கைளப் 
பா  காப்ப தற்குப் பதி லாக தமக்கு ெந க்க
மான த லா ளி களின் ேதைவ கைளப் ர்த் தி

ெசய்வ தி ேலேய அர சாங்கம் அக்கைற ெச த் தி
ள்ள . தற்ே பா  விவ சாயம் மற் ம் பயிர்ச்
ெசய்ைக நட வ டிக்ைக கைள  ைம யாகக் 
ைகவி ம் நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்ள விவ
சா யிகள் ெதாடர்பில் அர சாங்கம் உட ன டி யாக 
அவ தானம் ெச த்த ேவண் ம் என்  எதிர்க்
கட் சித்த ைலவர் சஜித் பிேர ம தாஸ வலி  த் தி

ள்ளார்.
இ  கு றித்  அறிக்ைக ெயான் றிைன ெவளி

யிட் ள்ள அவர் ேம ம் கூறி யி ப்ப தா வ :
நாட்டின் ெபா  ளா தா ர ம் நாட்  மக்க ம் 

பாரிய ெந க்க டி க க்கு கங்ெ கா த் தி க்
கின்ற சூழ் நி ைலயில், ேம ம் திய பிரச் சி ைன
கைளத் ேதாற்  விக்கக்  கூ டி ய வா றான தவ றான 
தீர்மா னங்க ைளேய அர சாங்கம் ெதாடர்ந்  
ேமற்ெ காள் கின்ற . அவ்வா  ர ேநாக்கு சிந்
த ைன யின்றி அண்ைமயில் அர சாங்கத் தினால் 
ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட தீர்மா னத் தினால் எம  
நாட்டின் விவ சா யிகள் ெவகு வாகப் பாதிக்கப்
பட் டி க் கின்றார்கள்.
அர சாங்கத் தினால் உர இறக் கு ம திையக் கட்
ப்ப த்  வ தற்கான தீர்மானம் ேமற்ெ காள்ளப்

பட்ட ேபாதி ம், அ  ெவ  மேன அர சியல் 
ேநாக்கங்கைள அடிப்ப ைட யா கக்ெ காண் டி ந்
தேத தவிர நைட  ைறக்குப் ெபா த்த மா ன
தாக அைம ய வில்ைல. இதன் விைள வாக விவ
சா யிகள் பாரிய ெந க்க டி க க்கு கங்ெ கா
த் தி க் கின்றார்கள். உரப்பற்றாக் கு ைற யினால் 

ெநல் உற்பத்தி குறிப் பி டத்தக்க ள  வீழ்ச் சி ய
ைடந் தி ப்ப தனால், விவ சா யிகள் பலர் பயிர்ச்
ெசய்ைக நட வ டிக்ைக கைள ற்றா கக்ைக
வி ம் நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்ளனர்.
எனேவ  இத்தைகய  ைறயற்ற 

ெசயற்பா கைளவி த் ,  விவசாயிகள் 
கங்ெகா த்தி க்கும் பிரச்சிைனக க்குத் 

தீர்ைவப்ெபற் க்ெகா ப்பதற்கு அரசாங்கம் 
நடவடிக்ைக எ க்கேவண் ம் என்  
வலி த்தி ள்ளார்.  

அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைககள் அரசாங்கத்தின் ெகாள்ைககள் 
தைலகீழாக மாறி ள்ளனதைலகீழாக மாறி ள்ளன

 சஜித் பிேரமதாஸ

இைணயவ˘ கФǼНதˇХ ஈΡபΡС

ஆசிரியர்கைள அச்சு த்தினால் 
க ைமயான சட்ட நடவடிக்ைக
ெபாலிஸ் ேபச்சாளர் நிஹால் தல் வ; சி.ஐ.டி.க்கும் விேஷட ஆேலாசைனயாம்

பாரா மன்ற நடவடிக்ைககைள வைரயைற
ெசய்தைமயால் ேகாடி லாபமாம்

 விமான நிைலய  பா காப்  குறித்  
மக்கள் வீண் அச்சமைடய ேவண்டாம்

 பா காப்  ெசயலாளர் கமல் குணரத்ன
குகள் ைற யாக நைட  ைறப்ப த்தி ேதசிய 
பா  காப்ைப உ  திப்ப த்  வதில் பா  காப்  
சார் ைறகள் ெசயற்ப  கின்றன. நாட்டின் 
அைம திைய சீர் கு ைலக்க எவ க்கும் அ  ம தி ய
ளிக்கப்பட மாட்டா .
தனியார்  ைவத்  தி  ய  ச ா  ைல  ெயான்றில் 

ைகக்குண்  மீட்கப்பட்டைம ெதாடர்பில் இ  
சந்ேதகநபர்கள் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளனர். 
அவர்கள் உள்நாட்டவர்களாவர். அவர்கள் த ப்  
காவலில் ைவக்கப்பட்  விசாரைணக க்கும் 
உட்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.

இப்ராஹி க்கு ெசாந்தமான  இப்ராஹி க்கு ெசாந்தமான  

ெசப்  ெதாழிற்சாைல ைகத்ெதாழில்
அபிவி த்திசைப வசமான

அைமச்சர் விமல் வீரவன்ச

(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 மற்ெ றா  சந்ேதக 
நபர் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார். 
தி  ேகா ண ம ைலைய ேசர்ந்த தல் சந்

ேதகநப டன் ேசர்ந் , ெகா ம்  7, 
விேஜ ராம மாவத்ைதயில் உள்ள அைமச்ச
ரைவ அைமச்சரின் உத் தி ேயா க ர்வ இல்
லத்தில் ைகக்குண் டன், ேதாட்டாக்கைள 
தி டிச் ெசன்ற தாக விசா ர ைணயில் ெவளிப்
பட்ட தக வல்க க்கு அைமய இந்த ைக  
நட வ டிக்ைக சி.சி.டி. எ ம் ெகா ம்  குற்றத் 
த ப் ப் பிரி வி னரால் ன்ென க்கப்பட்ட .
பயங்க ர வாத தைட சட்ட ஏற்பா கள் பிர

காரம் தலில் ைக  ெசய்யப்பட்ட நபர் 72 
மணி ேநர த ப் க் காவலில் ைவத்  விசா ரிக்
கப்பட்  வ  கின்றார்.  பயங்க ர வாத தைட சட்
டத்தின் கீழ், ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் ஒ  வரின்  
உ திச் சான் றி தைழப் ெபற் , அவர் கடந்த 
15 ஆம் திகதி  மாைல தல் 72 மணி ேநர 
த ப் க் காவலில் ைவத்  விசா ரிக்கப்பட்  
வ  கின்றார். ை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.
குறித்த ைகக் குண்டா ன , ெகா ம்  7 

விேஜ ராம பகு தியில் உள்ள பிர  ஒ  வரின் 
வீட் டி லி ந்  தனக்கு கிைடத்த தாக சந்ேதக 
நபர் விச ர ைணயின் ேபா  ெபாலி ஸா க்கு 
தக வல்கைள ெவளிப்ப த் தி யி ந்தார்.

 குறித்த வீட்டில் 3 மாதங்க க்கு ன்னர் 
தான் ப் பித்தல் நட வ டிக்ைக களில் ஈ  பட்
டி ந்த தா க ம் அப்ே பா  அவ் வீட்டின் அைற
ெயான்றின் ேமைச இலாச் சி யி லி ந்  அந்த 
குண்  கிைடத்த தா க ம், அங்கு ேம ம் 
18 ேதாட்டாக்க ம் இ ந்த தா க ம்  அவர் 
குறிப் பிட் ள்ளார். ேதாட்டாக்கைள தன  
நண்பர் எ த் க்ெகாண்ட தா க ம், ைகக் குண்
டிைன தான் எ த்  ெசன்ற தா க  ம் இதன்
ேபா  ெபாலி ஸா ரிடம் தல் சந்ேதகநபர் கூறி
ள்ளார்.
 இந் நிைலயில் அ  ெதாடர்பில் ெபாலிசார் 

விசா ர ைண கைள ன்ென த்த ேபா , சந்
ேதகநபர் கூ ம் வீட்டில் தற்ே பா  அைமச்சர் 
ஒ வர் குடி யி ப்ப  ெதரி ய வந் ள்ள . 
எவ்வா றா யி ம் சந்ேதகநபர் கூ ம் 3 மாதங்
க க்கு ன்ன ரான காலப்ப கு தியில் அவ்

வ ைமச்சர் அங்கு இ க்க வில்ைல என ம் 
தக வல்கள் ெதரி வித்தன.
சந்ேதகநபரின் வாக்கு லத்தின் உண்ைமத் 

தன்ைம ெதாடர் பி ம் ேமல திக விட
யங்கள் குறித் ம் விசா ர ைணகள்  ெதாடர்ந்த 
நிைலயில்,  தல் சந்ேதகநபர் ெவளிப்ப த்
திய தக வல்கள் பிர காரம்  ஆரா யப்பட்ட .

 இதன்ே பா  குறித்த ப் பித்தல் நட வ
டிக்ைகயில் 6 ேபர் ஈ  பட் ள்ள நிைலயில், 
தல் சந்ேதகநப ம் தற்ே பா  ைக  ெசய்யப்

பட் ள்ள 2 ஆம் சந்ேதகநப ம்  அவ் வீட்ைட 
ப் ர  ெசய் ள்ள ைம ம் ெதரி ய வந் ள்

ள . இந் நிைல யி ேலேய ேதாட்டாக்கைள 
எ த் ச் ெசன்ற தல் சந்ேதகநபரின்  நண்
பைரத் ேதடி விசா ர ைணகள் ஆரம் பிக்கப்பட்
டன. அதன்படி தலில் மாேஹா பகு தியில் 
உள்ள 2 ஆம் சந்ேதகநபரின் காதலி வீட் க்கு 
ெபாலிஸ் கு  ெசன்றி ந்த . 2 ஆம் நபர் அங்கு 
மைறந்தி ப்பதாக கிைடத்த தகவ க்கு அைமய  
ெபாலிஸ் கு  அங்கு ெசன்றி ந்த ேபா ம் அவர் 
அங்கி க்கவில்ைல.

 இவ்வாறான நிைலயிேலேய ெவலிக்கந்ைதயில் 
ைவத்  குறித்த சந்ேதகநபைரக் ைக  
ெசய் ள்ள ெபாலிசார், அவரிடமி ந்  18 
ேதாட்டாக்கைள ம் மீட் ள்ளனர். ேமலதிக 
விசாரைணகள் ெதாடர்கின்றன. 

லЗகா ைவН யசாைலǾХ ΐЛகРபЛட ைகЖ ΜМΡ ˙வ காரС:லЗகா ைவН யசாைலǾХ ΐЛகРபЛட ைகЖ ΜМΡ ˙வ காரС:

மற்ெ றா  சந்ேத க நபர் ெவலிக்கந்ைதயில் ைக

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்

வத்ைதயின் நட வ டிக்ைக மனித உரிைம 
மீறல் மாத் தி ர மல்லா , சட்டத்தின் ஆட்
சிக்கு ேமற்ெகாள்ளப்பட் டி க்கும் பாரிய 
சவா லாகும். அதனால் இரா ஜாங்க அைமச்
சரின் நட வ டிக்ைக ெதாடர்பில் சபா நா யகர் 
தகுந்த நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என 
ேதர்தல்கள் ஆைணக் கு  ெதரி வித் ள்ள .
ேதர்தல்கள் ஆைணக் கு  ேநற்  கூடி

ய ேபா  எ க்கப்பட்ட தீர்மா னங்கள் 
ெதாடர்பில் வி த் தி க்கும் அறிக்ைக யி
ேலேய இவ்வா  ெதரி விக்கப்பட் ள்ள .
அதில்  ேம ம்  ெதரி  விக்கப்பட்
ள்ள தா வ ,
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்

வத்ைத ெவலிக்கைட மற் ம் அ  ரா த
ரம் சிைறச்சா ைல க க்கு ெசன் , ேமற்
ெகாண் டி க்கும் நட வ டிக்ைககள் மற் ம் 
சிைறக்ைக தி க க்கு அ த்தங்கைள வி த்
தைம சிைறக்ைக தி களின் உயிர் பா  காப்  

ெதாடர்பில் பாரிய பிரச் சி ைன யாகும்.
குறித்த இரா ஜாங்க அைமச்சரின் நட வ

டிக்ைக மனித உரிைம மீறல் மாத் தி ர மல்
லா ,  சட்டத்தின்  ஆட் சிக்கு ேமற்ெகாள்
ளப்பட் டி க்கும் பாரிய சவா லாகும். அேத
ேபான்  மக்கள் பிர தி நி திகள் ெதாடர்பில் 
மக்களின் நம் பிக்ைக இல்லாமல் ேபாகின்
ற . அதன் லம் ஜன நா யகம் மற் ம்  சுதந்
தி ர மான மற் ம் நீதி யான ேதர்தல் ஒன்றின் 
ஊடாக எதிர்பார்க்கப்ப ம் ெப  ேப  
என்ன என்ப  ெதாடர்பில் மக்க க்கு சந்
ேதகம் ஏற்ப  வ தற்கும் கார ண மா கின்ற  
என்ப  ேதர்தல் ஆைணக் கு வின் நிைலப்
பா டாகும்.
எனேவ இவ்வா றான மக்கள் பிர தி நி

தி களின் மக்களின் நம் பிக்ைகைய உ
திப்ப த்  வ தற்காக, இ  ெதாடர்பாக 
தகுந்த  நடவடிக்ைக  எ ப்பதற்கு 
ெசயற்ப மா  சபாநாயகரிடம் ேகாரிக்ைக 
வி ப்பதற்கு ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு  
தீர்மானித்தி க்கின்ற .

இராஜாங்க அைமச்சரின் ெசயற்பாஇராஜாங்க அைமச்சரின் ெசயற்பா
ெதாடர்பில் நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம்ெதாடர்பில் நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம்

ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு  சபாநாயகரிடம் ெதரிவிக்க தீர்மானம்

     ��

இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

18.09.2021 ஸ்ரீ பிலவ வ டம் ரட்டாதி
மாதம் 2ஆம் நாள் சனிக்கிழைம

சுக்கிலபட்ச வாதசி திதி காைல 7.42 வைர  அதன் 
ேமல் திரிேயாதசி திதி   அவிட்டம்  நட்சத்திரம் 
பின்னிர  4.44 வைர  பின்னர் சதயம் நட்சத்திரம்  
சிரார்த்த திதி வளர்பிைற திரேயாதசி  சித்தேயாகம்  
ேமல்ேநாக்கு நாள்  சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் 
னர் சம், சம் சுபேநரங்கள் 10.30–11.30 மாைல 

4.30–5.30 இராகுகாலம் 9.00–10.30 எமகண்டம் 1.30–
3.00 குளிைக காலம் 6.30–7.30 வாரசூலம் கிழக்கு 
பரிகாரம்–தயிர்

ேமடம்         –ெவற்றி,  அதிர்ஷ்டம்
இட பம்         – கழ், ெப ைம
மி னம்          –சிக்கல், சங்கடம்
கடகம்         –சுபம், ஆேராக்கியம்
சிம்மம்         –பணம், வர
கன்னி          –இலாபம், ல மீகரம்
லாம்         –திறைம, ன்ேனற்றம்   

வி ச் சி கம்      –மகிழ்ச்சி, சந்ேதாஷம்
த சு         –ம த் வம்,ெசல
மகரம்         –உடல் கைளப்
கும்பம்         – கழ், ெசல்வாக்கு 
மீனம்         –ெஜயம் கழ்

சுபேயாகம்

தினசரி 
கிரகநிைல
ரட்டாதி 2ஆம் நாள் 

சனி
மாைல 4.55
கும்ப, சந்திரன்

ேக

ராகு

சுக்

சந்
கு ,சனி

சூரி
ெசவ்,
த 

சனி மகாபிரேதாஷம்  உத்தர ெகளரி விரதம்  ரட்டாசி  
தலாம் சனி வாரம் ஸ்ரீ மகாவிஷ் , சனிவழிபா  

சிறப் ைடய . 
(‘‘ வி ம் வைத ெபற டியாவிட்டால் ெபற டிந்தைத 
வி ம் ேவாமா–ஸ்ெபயின்)
ேக , கு  கிரகங்களின்  ஆதிக்க நாளின்
அதிர்ஷ்ட எண்கள் 1,2,3,5
ெபா ந்தா எண்கள்:  6,7,8
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள்: மஞ்சள் , நீலம்

 

     ��

இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

19.09.2021 ஸ்ரீ பிலவ வ டம் ரட்டாசி
மாதம் 3ஆம் நாள் ஞாயிற் க்கிழைம

சுக்கிலபட்ச திரேயாதசி திதி காைல 6.40 வைர அதன் 
ேமல் ச ர்சதி திதி சதயம் நட்சத்திரம் பின்னிர  
4.48 வைர  பின்னர் ரட்டாதி நட்சத்திரம்  சிரார்த்த 
திதி வளர்பிைற ச ர்சதி சித்தேயாகம் ேமல்ேநாக்கு 
நாள் சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள் சம், ஆயிலியம்,  
சுபேநரங்கள்  பகல் 10.30–12.00 இராகுகாலம் 
4.30–6.00 எமகண்டம் 12.30–1.30 குளிைக காலம் 
3.00–4.30வாரசூலம்  ேமற்கு பரிகாரம்  ெவல்லம்

ேமடம்         –சுகம், ஆேராக்கியம்
இட பம்         –சுகம், ேபாஷனம்
மி னம்          –சுபம், மங்களம்
கடகம்         –சிைறபயம், கவைல 
சிம்மம்         –ஏமாற்றம், கஷ்டம்
கன்னி          –உயர் , ேமன்ைம,
லாம்         –உதவி, நட்    

வி ச் சி கம்      –மனக்கவைல
த சு         –சுகம், இலாபம்
மகரம்         –ேராகம், அவஸ்ைத
கும்பம்         –பிரியம், அன்  
மீனம்         –மகிழ்ச்சி, சந்ேதாஷம்

சுபேயாகம்

தினசரி 
கிரகநிைல
ரட்டாதி 03
ஆம் நாள் 
ஞாயி

ேக

ராகு

சுக்

 சந்

கு
சனி

சூரி
ெசவ்
த

சூரி

அனந்த விரதம் ஸ்ரீ நடராஜா அபிேஷகம் ஆலய 
உற்சவங்கள் , தி விழாக்கள் ேபான்றவற்றில்  
அடியார்கள் கலந் ெகாள்வைத  தவிர்த் க் ெகாள்ள ம், 
சுயதனிைமப்ப த்தைல  ேபண ம். 
(‘‘ உைழக்காதவ க்கு ஊர்வம்  பிடிக்கும்– இஸ்ஸ )
சுக்கிரன், சூரியன் கிரகங்களின்  ஆதிக்க நாளின்
அதிர்ஷ்ட எண்கள் 1,5,6
ெபா ந்தா எண்கள்:  38
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள்: மஞ்சள் , பச்ைச

 

ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பாேட ெதாற் , 
மர ணங்கள் வீழ்ச் சிக்கு காரணம்
பǿ ேசா த ைனகЦ ΜைறЖகРபЛட ைம ǾனாХ அХல எП źறாУ ˙ேசட ைவН ய ǺΧணУ ேஹமОத ேஹரН

(எம்.மேனா சித்ரா)
ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா கள்  ைம யாக 

நைட  ைறப்ப த்தப்பட் டி ந்த ைமயின் கார
ண மா கேவ ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்களின் எண்
ணிக்ைக யி ம் , மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக
யி ம் வீழ்ச்சி ஏற்பட் ள்ள . மாறாக பி.சி.
ஆர். பரி ேசா த ைனகள் குைறக்கப்பட்ட ைம
யினால் அல்ல என்  பிரதி சுகா தார ேசைவகள் 
பணிப்பாளர் நாயகம் விேசட ைவத் திய நி ணர் 
ேஹமந்த ேஹரத் ெதரி வித்தார்.
த ப்  சி கைளப் ெபற் க் ெகாள்வ  க்

கி யத்  வ  ைட ய  என்ற ேபாதி ம் , எந்த
ெவா  நி  வ னத் திற்கும் ஊழி யர்கைள த ப்

 சிையப் ெபற் க் ெகாள்ள பல வந்தப்ப த்
 மா  சுகா தார அைமச் சினால் குறிப் பி டப்ப

ட வில்ைல என் ம் பிரதி சுகா தார ேசைவகள் 
பணிப்பாளர் நாயகம் சுட் டிக்காட் டினார்.
சுகா தார ேமம்பாட்  பணி ய கத்தில் ேநற்  

ெவள் ளிக் கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் 
சந் திப்பில் இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் 
குறிப் பி  ைகயில் ,பி.சி.ஆர். பரி ேசா த ைனகள் 
எந்த வைக யி ம் குைறக்கப்ப ட வில்ைல. 

நாளாந்தம் 9000 – 12 000 பி.சி.ஆர். பரி ேசா த
ைன க ம் , சுமார் 3000 அன் டிஜன் பரி ேசா த
ைன க ம் ன்ென க்கப்ப  கின்றன. எனேவ 
ெகாவிட் பரி ேசா த ைனகள் குைற வ ைடந் ள்
ள தாக ெதரி விக்கப்ப  வைத ஏற் க் ெகாள்ள 
டி யா .கடந்த ஒ  மாத கால மாக நைட 

ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள ேபாக் கு வ ரத்  கட்
ப்பா  களால் ெகாவிட் ெதாற்  பரவல் கட்
ப்ப த்தப்பட் ள்ள . இதனால் நாளாந்தம் 

இனங்கா ணப்ப ம் ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்களின் 
எண் ணிக்ைக ம் , பதி வாகும் ெகாவிட் மர ணங்
களின் எண் ணிக்ைக ம் வீழ்ச் சி ய ைடந் ள்ளன.
ெகாவிட் ெதாற் றி லி ந்  பா  காப்  ெப

வ தற்கு த ப்  சிையப் ெபற் க் ெகாள்வ  
இன் றி ய ைம யா த தாகும். ஆனால் அதைன 
ெபற் க்  ெகாள்   மா  ஊழியர்கைள 
பலவந் த ப் ப த் ம ா  எந் த ெவ ா  
நி வனத்திற்கும் சுகாதார அைமச்சினால் 
வழிகாட்டல்கள்  வழங்கப்படவில்ைல . 
அவ்வாறான நி வனங்கள் ெதாடர்பில் 
தகவல்கள் வழங்கப்பட்டால் அ  குறித்  
ஆராயப்ப ம் என்  ெதரிவித்தார்.
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ஒக். தலாம்...            (ெதாடர்ச்சி)
நைட  ைறப்ப த்தப்பட் ள்ள ேபா  த ப் சி வழங்கும் 

பணி கைள விைனத் தி ற னாக ன்ென ப்ப  ெதாடர் பி ம், 
ஊர டங்கு தளர்த்தப்பட்டதன் பின்னர் குறிப் பிட்ட பாட சா
ைல கைள மாத் திரம் மீள ஆரம் பிப்ப  ெதாடர் பி ம் அவ
தானம் ெச த்தப்பட் ள்ள .
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்்ஷ தைல ைமயில் ேநற்  

ெவள் ளிக் கி ழைம காெணாளி ெதாழில் ட்பத் தி  டாக 
இடம்ெபற்ற ெகாவிட் ஒழிப் ச் ெசய ல ணியின் விேசட கூட்
டத்தின் ேபாேத, இந்தத் தீர்மானம் எட்டப்பட் ள்ள தாக 
ஜனா தி பதி ஊட கப் பி ரி  ெதரி வித் ள்ள .
நாட்டின் நிைல ைமையக் க த் திற்ெ காண்  தற்ே பா  

அ லில் இ க்கும் தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்குச் சட்
டத்ைத ஒக்ே டாபர் மாதம் தலாம் திக தி யன்  நீக் கு வ தற்கு 
அர சாங்கம் திட்ட மிட் ள்ள ெதன இந்தக் கூட்டத்தின் ேபா  
ெதரி விக்கப்பட்ட .
சி  வர்க க்கான த ப் சி வழங்கல் குறித்  சுகா தார 

ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விேசட ைவத் திய நி ணர் 
அேசல குண வர்தன ெதரி விக்ைகயில், நாட்பட்ட ேநாய்
களால் பீடிக்கப்பட் ள்ள 12 தல் 19 வய க் கி ைடப்பட்ட 
சி  வர்க க்கு, ன்  ரிைம அடிப்ப ைடயில் த ப் சி ஏற் 

மா  விேசட சுகா தார நி  ணர்கள் கு  பரிந்  ைரத் ள்ள . 
அத் டன் சிகிச்ைச யக (கிளினிக்) விேசட ைவத் திய நி  ணர்
களின் கண்கா ணிப்பின் கீழ், ெபற்ே றார்களின் அ  ம தி டன் 
அந்தச் சிகிச்ைச ய கங்க க்குள் ைவத்  மாத் திரம் ேமற்படி 
சி  வர்க க்கான த ப்  சிைய ஏற்றத் திட்ட மி டப்பட் ள்
ள  என்  குறிப் பிட்டார்.
அதற்க ைமய நாட் டி ள்ள 15 –19 வய க்கு இைடப்பட்ட 

அைனத் ச் சி  வர்க க் கு மான த ப் சி ஏற்றைல விைர
 ப த்தி டிக் கு மா ம் ைவத் தி ய சா ைல க க்குள் ைவத்  

மாத் திரம் அவர்க க்கான த ப் சி ஏற்றைல ன்ென க் கு
மா ம் அ  ெதாடர்பில் அச் சி  வர்களின் ெபற்ே றா க்குத் 
ெதளி  ப த்  வதன் அவ சி யத்ைத ம் ஜனா தி பதி எ த் 
ைரத்தார். விேசட ைவத் திய கு வின் பரிந்  ைரக்க ைமய, 
அைனத் ச் சி  வர்க க்கும், ைபஸர் த ப்  சிைய மாத் திரம் 
ஏற்  மா ம், ஜனா தி பதி ஆேலா சைன வழங் கினார்.
மக்களின் இயல்  வாழ்க்ைக மற் ம் ெபா  ளா தார வழிகள் 

என்பன எக்கா ர ணங்ெ காண் ம் பாதிக்காத வைகயில், அத் தி
யா வ சிய ேசைவ கைள ன்னர் ேபான்  ெதாடர்ந்  ன்ென
க் கு மா  ஆேலா சைன வழங் கிய ஜனா தி பதி, அைனத் ப் 

ெபா  ளா தார மத் திய நிைல யங்க ைள ம் ெதாடர்ந்  திறந் 
ைவக்க நட வ டிக்ைக எ க் கு மா ம் அறி  த் தினார்.

நிைலமா ...           (ெதாடர்ச்சி)
ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட ைவ யாகும். எனேவ 'நிைல மா  கால 

நீதி' என்ற ெசால் இலங்ைக அர சாங்கத்தின் அக ரா தி யி லி ந்  
அகற்றப்பட் டி ப்ப டன் அதைன ன் னி த்தி ேமற்ெ காள்
ளப்பட்  வந்த நட வ டிக்ைககள் தற்ே பா ைதய நிர்வா கத்தின் 
கீழ் பாரிய பின்ன ைடைவச் சந் தித் ள்ளன என்  சர்வ ேதச 
மன் னிப் ச்சைப, இன வாதம் மற் ம் அடக் கு  ைற க க்கு 
எதி ரான சர்வ ேதச மனித உரி ைமகள் அைமப்  மற் ம் 
ஏசியா ஃேபாரம் ஆகிய ன் ம் ஐ.நா. மனித உரி ைமகள் 
ேபர ைவயில் அறி வித் ள்ளன.
அ  மாத் தி ர மன்றி அர சியல் பழி வாங்கல்கள் ெதாடர்பான 

ஜனா தி பதி ஆைணக் கு வின் பரிந்  ைர க ம் உயிர்த்த ஞாயி
 தின தாக் கு தல்க ம் ெபா ப் க் கூறல் ெதாடர்பான சந்ேத

கங்கைள ேம ம் வ ப்ப த் தி யி ப்ப தாகத் ெதரி வித் ள்ள 
அவ்வ ைமப் க்கள், இவ்வா றா ன ெதா  பின்ன ணியில் 46/1 
தீர்மா னத்ைத  ைம யாக நைட  ைறப்ப த்த ேவண் ம் 
என் ம் வலி  த் தி ள்ளன.
இலங்ைகயில் கடந்த 18 மாத  கா லத்தில் மனித உரி ைமகள் 

நிைல வரம் மிக  ேமா ச மான சரிைவச் சந் தித் தி ப்ப டன் 
உண்ைமையக் கண்ட றி ம் விட யத்தில் மிக ம் வைர ய க்
கப்பட்ட அள வி லான நட வ டிக்ைக கேள ேமற்ெ காள்ளப்பட்
டி ப்ப தாக உண்ைம, நீதி, இழப் பீ  வழங்கல் மற் ம் மீள்
நி க ழா ைமைய உ  தி  ெசய்தல் என்பன ெதாடர்பான ஐ.நா.
வின் விேசட அறிக்ைக யாளர் ஃெபபியன் சல் வி ேயாலி ஐ.நா 
மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 48 ஆவ  கூட்டத்ெ தா டரில் 
ெதரி வித் ள்ளார்.
இலங்ைக ெதாடர்பில் அவரால் ன்ைவக்கப்பட்ட க த்
க்கள் குறித்  சர்வ ேதச மன் னிப் ச்சைப, இன வாதம் 
மற் ம் அடக் கு  ைற க க்கு எதி ரான சர்வ ேதச மனித உரி
ைமகள் அைமப்  மற் ம் ஏசியா ஃேபாரம் ஆகிய ன் ம் 
இைணந்  ஐ.நா மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயில் ெவளி யிட்
ள்ள வாய்ெ மா ழி  ல அறிக்ைக யி ேலேய ேமற்கண்ட வா  

குறிப் பிட் ள்ள . இ   கு றித்  அவ்வ ைமப் க்கள் ேம ம் 
கூறி யி ப்ப தா வ :
இலங்ைக ெதாடர்பில் ஐ.நா. விேசட அறிக்ைக யா ளரால் 

இனங்கா ணப்பட்ட பிரச் சி ைன கைளக் ைகயாள்வ தற்கு உரி
ய வா றான ெசயற்றிட்டங்கைள ன்ைவப்ப தற்கு இலங்ைக 
அர சாங்கம் தவ றி யி க் கின்ற . குறிப்பாக காணா மல்
ேபாேனார் அ  வ ல கத் தினால் ன்ென க்கப்பட்ட ெசயற்பா

 க ளாக அர சாங்கத் தினால் குறிப் பி டப்பட் ள்ள அைனத் ம் 
ன்னாள் தவி சா ள ரினால் ேமற்ெ காள்ளப்பட்டைவ என்ப
டன் அவ ர  பத விக்காலம் கடந்த ெபப்ர வரி மாதத் டன் 
டி விற்கு வந் ள்ள . 'நிைல மா  கால நீதி' என்ற ெசால் 

இலங்ைக அர சாங்கத்தின் அக ரா தி யி லி ந்  அகற்றப்பட் டி
ப்ப டன் அதைன ன் னி த்தி ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வந்த 

நட வ டிக்ைககள் தற்ே பா ைதய நிர்வா கத் தின் கீழ் பின்ன
ைடைவச் சந் தித் ள்ள ைம யிைன அவ தா னிக்க   டி கின்ற .
உண்ைம, நீதி மற் ம் இழப் பீ  ஆகி ய வற்ைற உ  தி

ெசய்வ தற்கு சுயா தீ ன மான ெபாறி  ைற ெயான்  காணப்ப ட
ேவண் டி யதன் அவ சி யத்ைத நாம் மீள  வ லி  த்  கின்ேறாம். 
நிய ம னங்கள் மற் ம் பதவி நீக்கங்களில் சுயா தீ னத்தன்ைம 
இல்லா  ேபா யி க்கும் இலங்ைகயின் தற்ே பா ைதய சூழ் நி
ைலயில் ேமற்கண்ட வா றா ன ெதா  ெபாறி ைற சாத் தி ய மற்ற

ெதான்றாகும். மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 30.1 தீர்மானம் 
நிரா க ரிக்கப்பட்ட டன் காணா மல்ே பாேனார் பற் றிய அ  வ
ல கத் திற்கு ஜனா தி ப தி யினால் ெதரி  ெசய்யப்பட்ட ஒ வர் 
தவி சா ள ராக நிய மிக்கப்பட்ட ைம யா ன , மிக ேமா ச மான 
மனித உரிைம மீறல் சம்ப வங்கள் ெதாடர்பில் நீதி ையக்ே கா

 கின்ற பாதிக்கப்பட்ட வர்க ளி டத் திேல பாரிய அச்சத்ைத ம் 
சந்ேத கத்ைத ம் ேதாற்  வித் தி க் கின்ற . அ  மாத் தி ர மன்றி 
இ  வ ைரயில் (வாய்ெ மா ழி ல அறிக்ைக பதி  ெசய்யப்
ப ம் வைர) காணா மல்ே பாேனார் பற் றிய அ  வ ல கத்தின் 
தவி சாளர் மற் ம் ஆைண யா ளர்கள் ெதாடர்பான எந்த ெவா  
விப ரங்க ம் அதன் உத் தி ேயா க ர்வ இைண யப்பக்கத்தில் 
பதி ேவற்றம் ெசய்யப்ப ட வில்ைல. காணா மல்ே பா ேனாரின் 
கு ம்பங்க க்கு வழங்கப்பட்  வந்த இைடக்காலக் ெகா ப்
ப ன  நி த்தப்பட் டி க்கும் நிைலயில், அவர்கள் காணா
மல்ே பாேனார் பற் றிய அ  வ ல கத்ைதத் ெதாடர்   ெகாள்ள

 டி யாத நிைல யி லி க் கின்றனர். 
அண்ைமயில் சர்வ ேதச வலிந்  காணா ம லாக்கப்பட்ேடார் 

தினத்ைத ன் னிட்  ெவளி யி டப்பட்ட க த் க்கைள அடிப்
ப ைட யா கக்ெ காண்  ேநாக் கு ைகயில், காணா மல்ே பாேனார் 
பற் றிய உண்ைமையக் கண்ட றி வ தற்குப் பதி லாக ைறப்
பா  களின் எண் ணிக்ைகையக் குைறப்ப தற்ேக காணா மல்
ேபாேனார் பற் றிய அ  வ லகம் யற் சிப்ப ேபால் ெதரி கின்
ற . குறிப்பாக உள்நாட் ப்ே பா ரின்ே பா  காணா மல்ே பான 
பலர் ெவளி நா  களில் வசிப்ப தாக, எவ் வித ஆதா ரங்க  மற்ற 
க த்ெ தான்  அைமச்சர் திேனஷ் குண வர்த ன வினால் கடந்த 
மாதம் ெவளி யி டப்பட் டி ந்த . அ  மாத் தி ர மன்றி காணா
மல்ே பாேனார் பற் றிய அ  வ ல கத் திற்கு அளிக்கப்பட் ள்ள 
ைறப்பா  கைள அடிப்ப ைட யா கக்ெ காண்  தக வல்கைள 

வழங் கு மா ம் நா  க ளிடம் ேகாரி யி ந்தார். இத்த ைகய 
ெசயற்பா கள் காணா மல்ே பாேனார் பற் றிய அ  வ ல கத்
டன் ெதாடர்  க ைளப்ேப ம் கு ம்பங்களின் பா  காப்  
ெதாடர்பில் கரி ச ைன கைளத் ேதாற்  வித் ள்ளன.
சிவில் ச க ெசயற்பா  க க்கான இைட ெவளி மட்
ப்ப த்தப்படல், பயங்க ர வாதத்த ைடச்சட்டத்தின் கீழான 

தன் னிச்ைச யான த த்   ைவப் ச் சம்ப வங்கள், அரச நிர்
வா க ேசைவ ெப  ம ள விற்கு இரா  ம ய மாக்கப்படல் 
மற் ம் ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் ெந க்க டிக்கு மத்
தியில் சி  பான்ைம யின மக்களின் உரிைமகள் மீறப்படல் 
ஆகிய விடயங்கள் ெதாடர்பில் சர்வேதச ச கம் விேசட 
அவதானம் ெச த்த ேவண்டிய  அவசியமாகும். ஐக்கிய 
நா கள் மனித உரிைமகள் கடப்பா க க்கு அைமவாகச் 
ெசயற்ப வதாக இலங்ைக உ தியளித்தி ந்தா ம், வலிந்  
காணாமலாக்கப்படல்கள் ெதாடர்பான ஐக்கிய நா கள் 
கு விடம் தம  ஆரம்ப அறிக்ைகையக் ைகயளிப்பதற்கு 
இலங்ைக தவறியி க்கின்ற .
அ மாத்திரமன்றி அரசியல் பழிவாங்கல்கள் ெதாடர்பான 

ஜனாதிபதி ஆைணக்கு வின் பரிந் ைரக ம் உயிர்த்த 
ஞாயி  தினத்தாக்குதல்க ம் ெபா ப் க்கூறல் ெதாடர்பான 
சந்ேதகங்கைள ேம ம் வ ப்ப த்தியி க்கின்றன. இவ்வா 
றானெதா  பின்னணியில் 46/1 தீர்மானத்ைத ைமயாக 
நைட ைறப்ப த் வதற்கான ைமயான ஆதரைவ 
வழங்குமா  விேசட அறிக்ைகயாளரிட ம் மனித உரிைமகள் 
ேபரைவயிட ம் ேகா கின்ேறாம் என்  குறிப்பிட் ள்ளன.

தவ ...                 (ெதாடர்ச்சி)
 ஏற் க்ெ காண்  தன  இரா ஜாங்க அைமச் சுப்ப த விைய 
றந் ள்ளார். தவ கள் இடம்ெப றலாம். ஆனால் அதைன 
உணர்ந்  பதவி றப்ப  சிறந்த எ த் க்காட்  என்  
அைமச்சர் விமல் வீர வன்ச ெதரி வித்தார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில், இரா ஜாங்க அைமச்சர் 

ெலாஹான் ரத்வத்ைத ெதாடர்பில் குற்றச்சாட்  ன்ைவக்
கப்பட் ள்ள . அேதேபால் அவ ம் அதற்கான ெபா ப்ைப 
தான் ஏற் க்ெ காண்  அவ ர  அைமச் சுப்ப த விைய றந்
ள்ளார். தன்னால் தவ  இடம்ெபற் ள்ள  என்பைத 
அவர் ஏற் க்ெ காண் ள்ளார். தவ கள் இடம்ெப ம், அவ்
வா  ஒ  தவ  இடம்ெபற் ள்ள நிைலயில் மனச்சாட் சிக்கு 
அைம வாக அவர் தன  பத விைய றந் ள்ளார். இ  க்
கி ய மான விட ய மாகும். எம  நாட்டில் இவ்வா றான எ த்
க்காட்  இதற்கு ன்னர் இலங்ைகயின் அர சியல் கலா சா
ரத்தில் இடம்ெப ற வில்ைல. ஆகேவ ெலாஹான் ரத்வத்தேவ 
தன  தவைற உணர்ந்  அைமச்சுப்ப த விைய றந் ள்ளைம 
நல்ல விட ய ெமன்ேற க த ேவண் ம்,
ேகள்வி: சிைறச்சா ைலகள் ம  சீ ர ைமப்  அைமச்சு மட்

ேம அவ ரிடமி ந்  பறிக்கப்பட் ள்ள . ஏைனய அைமச்
சுப்ப த விகள் அவ ரிடம் உள்ள தா க ம் அவற்ைற ம் பறிக்க 
ேவண் ம் என கூறப்ப  கின்றேத?
பதில்: இரத் தி னக்கல் மற் ம் தங்க ஆப ர ணங்கள் ெகாள்ைள  

ய டிக்க ெசன்றால் அவர் அந்த அைமச்சிலி ந் ம் வில குவார்.
ேகள்வி : ஈஸ்டர் தாக் கு த டன் ெதாடர்  பட்ட சக ல ம் 

ைக   ெசய்யப்ப ட வில்ைல என்ற குற்றச்சாட்  உள்ளேத?
பதில்: ஈஸ்டர் தாக் கு த டன் ெதாடர்  பட்ட சக ல ம் 

ைக   ெசய்யப்ப ட வில்ைல என்றால் இன் ம் யார் எஞ் சி
ள்ளனர் என்பைத ெதரி விக்க ேவண் ம். குற்றம் சுமத் ம் 
நபர்கள் இந்த கார ணி கைள ெவளிப்ப த்த ேவண் ம். இந்த 
தாக் குதல் சூழ்ச்சி என்றால் அதைன ெசய்த வர்கள் ன்ைனய 
ஆட் சி யா ளர்கள். சர்வ ேதச ல னாய் த் ைற எச்ச ரிக்ைக 
வி த் ம் அ   குறித்  எந்த வித அக்க ைற ம் ெச த்தா  
ெசயற்பட்ட வர்கள் அவர்கேள, தாக் குதல் இடம்ெப ம் என்
ப  ெதரிந் ம் அதைன ேவடிக்ைக பார்த்த ைமேய சூழ்ச் சி
யாகும், ரிஷாத் பதி தீன், அசாத் சாலி ஆகிேயார் ஏன் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளனர். அவர்கள் சூழ்ச் சிக்கா ரர்கள் இல்
ைலயா? இவர்கள் குற்ற வா ளிகள் என்ப தற்கா கேவ ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.

நடவடிக்ைக...           (ெதாடர்ச்சி)
குற்ற வியல் விசா ர ைணகள் ெதாடர்பில் சட்ட மா அதிபர் 

திைணக்க ளத் டன் இைணந்  ெசயற்பட்ட வ  மான  ேக. 
எம்.ஏ.என். த  லக, உடன் அ  க்கு வ ம் வைகயில்  மத்
திய வங் கியின் நிதிச் சைப ெசய லாளர் பத வி யி லி ந்  நீக்
கப்பட் ள்ளார்.

16 ஆவ  மத் திய வங்கி ஆ  ந ராக, அஜித் நிவாட் கப்ரால்  
பத வி ேயற்  48 மணி ேநரத் க்குள் அவர் இவ்வா  குறித்த 
பத வி யி லி ந்  நீக்கப்பட் ள்ள தாக அறிய டி கி ற .
பிைண றி ேமாசடி ெதாடர்பில் விசா ரைண ெசய்த ஜனா

தி பதி விசா ரைண ஆைணக் கு வின் இ தி அறிக்ைகயில் 

ன்ைவக்கப்பட் டி ந்த பரிந்  ைர க க்கு அைமய ன்
ென க்கப்பட்ட தட ய வியல் கணக்காய்   விசா ர ைண
களின் பிர காரம் ன்னாள் மத் திய வங்கி ஆ நர் அர்ஜ−ன 
மேகந்திரன் மற் ம் அஜித் நிவாட் கப்ரால் ( 2005 – 2015) 
ஆகி ேயா டன் ெதாடர்  ைடய அைனத்  ஆவ ணங்க ம் 
ேக.எம்.ஏ.என். த  ல க லவின் ெபா ப் பி ேலேய இ ந்  வந்
த . இவ்வா றான நிைல யி ேலேய, அவர் நிதிச் சைபயின் 
ெசயலர் பத வி லி ந்  மாற்றப்பட் ள்ளார்.
மத் திய வங்கி பிைண றி ேமாசடி குறித்த குற்ற வியல் விசா

ரைண ெதாடர்பில் சட்ட மா அதிபர் திைணக்களத் ட ம் 
இைணந்  ெசயற்பட்டவர் த லகல என்ப டன், அவரின்  
நீக்கமான  அதிர்ச்சிைய ஏற்ப த்தி ள்ள .

5 இலட்சத்ைத...        (ெதாடர்ச்சி)
 58258 ேபர் ெதாடர்ந் ம் சிகிச்ைச ெபற்  வ  கின்றனர். 
இந் நி ைலயில் ேநற்  ெவள் ளிக் கி ழைம சுகா தார ேசைவகள் 

பணிப்பாளர் நாய கத் தினால் உ  திப்ப த்தப்பட்ட 121 

மர ணங்க டன் ெமாத்த ெகாவிட் மர ணங்களின் எண்
ணிக்ைக 11,938 ஆக உயர்வ ைடந் ள்ள . ேநற்  உ  திப்ப
த்தப்பட்ட மர ணங்களில் 62 ஆண்க ம் 59 ெபண்க ம் 

உள்ளடங்குகின்றனர். இவர்களில் 92 ேபர் 60 வய க்கு ேமற் 
பட்ேடாராவர்.

ேதசிய...                 (ெதாடர்ச்சி)
ஞானசார ேதரர் குறிப் பிட்டாேர, தவிர குண் த்தாக் குதல் 

நிச்சயம் நடத்தப்ப ம் என்  உ  தி யாக  குறிப் பி ட வில்ைல 
என ெபா  பல ேசனா அைமப்பின் ஊடக பிரி  குறிப் பிட் 
 ட .
இ ெதாடர்பில் அந்த அைமப்பின் ஊடக பிரி  குறிப்

பிட்ட தா வ , உயிர்த்த ஞாயி  தின குண் த்தாக் கு தைல 
ேபான்   மற்  ெமா  குண் த்தாக் குதல் இடம்ெபறப் 
ேபாவ தாக ெபா  பல ேசனா அைமப்பின் ெபா ச்ெச ய லாளர் 
ஞான சார ேதரர் ஒ  ேபா ம் குறிப் பி ட வில்ைல. குறிப் பி டாத 
விடயம் ஊட கங்க ளினால் திரி  ப த்தப்பட் ள்ளன.

இவ் வி டயம் ெதாடர்பில் ன்ென க்கப்ப ம் விசா ர
ைண க க்கு ஞான சார ேதரர்  ைம யான ஒத்  ைழப்  
வழங் குவார். இஸ்லா மிய அடிப்ப ைட வாத அைமப் க்கள் 
தைட ெசய்யப்பட ேவண் ம் என்பைத அவர் ஜனா தி ப திக்கு 
எ த்  ல மாக வலி  த் தி ள்ளார்.
நல்லாட்சி அர சாங்கத்தில் ேதசிய பா  காப்  பல வீ

னப்ப த்தப்பட்டைத பயங்க ர வாதி சஹ்ரான் உள் ளிட்ட 
அடிப்ப ைட வா திகள் சாத க மாக பயன்ப த்திக்ெகாண்டார் 
கள். இவ்வாறான நிைல எதிர்காலத்தில் ேதாற்றம் ெபறக் 
கூடா  என்ேற அவர் குறிப்பிட்டாேர தவிர ஏப்ரல் 21 
குண் த்தாக்குதைலப் ேபான்  மற் ெமா  தாக்குதல் 
இடம்ெபறப் ேபாவதாக அவர் குறிப்பிடவில்ைல. 

என்மீ ...                (ெதாடர்ச்சி)
ெசல் ம்ேபா  ைகய டக்க ெதாைல ேப சிையக் கூட 

ெகாண்  ெசல்வ தில்ைல என்  இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்ைத ெதரி வித்தார். இ  ெதாடர்பில் அவர் 
ேம ம் குறிப் பிட் ள்ள தா வ :
நாட்டில் 29 சிைறச்சா ைலகள் உள்ளன. இரண்  னர்

வாழ்வ ளிக்கும் நிைல யங்கள் உள்ளன. நான் இைவ அைனத்
திற்கும் ெசன் றி க் கின்ேறன். ஆனால் எந்த ெவா  சந்தர்ப்
பத் தி ம் ம  ேபா ைதயில் ெசன்ற தில்ைல. நப ெரா வர் 
சிைறச்சா ைலக்குள் ெசல்வ தாயின் ப்பாக்கி உள் ளிட்ட

வற்ைறக் ெகாண்  ெசல்ல டி யா .
சிைறச்சாைல வளா கத் திற்குள் கூட அவற்ைறக் ெகாண்  

ெசல்ல டி யா . நான் என்  ைடய ைகய டக்க ெதாைல ேப
சிையக்கூட சிைறச்சா ைலக்குள் ெகாண்  ெசல்வ தில்ைல. 
இைவ அைனத் ம் ேபாலி பிர சா ரங்க ளாகும். 
எவ்வா றி ப் பி ம் ஜனாதிபதி, பிரதமர் உள்ளிட்ட அரசா 

ங்கத்ைத அெசௗகரியத்திற்கு உட்ப த்தாமல், உரிய விசார 
ைணகைள ன்ென ப்பதற்கு இடமளித் த்தான் தற்ேபா  
நான் இ க்கின்ேறன். சிலர் கூ வைதப் ேபான்  சி.சி.டீ.வி. 
காெணாளிகள் எைவ ம் அழிக்கப்படவில்ைல. அவ்வா  
ெசய்ய ம் டியா  என்றார்.

ரத்வத்ைதைவ...          (ெதாடர்ச்சி)
ன்ென க்கப்பட்  உண்ைமகள் ெவளிப்ப த்தப்ப ம் 

என ம், எவ ம் இந்த விட யத்தில் அச்சம் ெகாள்ளத்ேத ைவ
யில்ைல என ம் ெபா  மக்கள் பா  காப்  அைமச்சர் சரத் 
வீர ேச கர ெதரி வித்தார். 
இ  ெதாடர்பில் அைமச்சர் ேகச ரிக்கு ெதரி விக்ைகயில்,
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்த மீ  சுமத்தப்

பட் ள்ள குற்றச்சாட்  குறித்  பல தரப் பினர் பல்ேவ  
க த் க்கைள ன்ைவத்  வ  கின்றனர். குறிப்பாக தமிழ் 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் இைத மிகப்ெப ரிய பிரச் சி
ைன யாக ெவளிப்ப த்தி வ  வைத அவ தா னிக்க டிந்த . 
சர்வ ேதச தரப் பிற்கும் இதைன ெகாண்  ெசன் ள்ளனர்.
ஆனா ம் ஆரம்பத்தில் இவர்கள் கூறிய குற்றச்சாட் க்கள் 
குறித்  எவ ம்  ைறப்பா கள் எத ைன ம் ன்ைவக்க
வில்ைல. அேதேபால் பிர தமர் மற் ம் ஜனா தி ப தியின் தைல

யீட் டன் இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்த தன  
விட யத் திற்கு ெபா ப்பான  அைமச் சுப்ப த விைய  றந் தி
ந்தார். இந்த சம்ப வங்களின் பின்ன ணியில் ேநற்  (ேநற்  
ன் தினம்) நண்பகல் ேவைளயில் ஒ  தரப் பி னர் இரா ஜாங்க 

அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்த விற்கு எதி ராக ைறப்பா
ெடான்ைற ன்ைவத் ள்ளனர். அதற்க ைமய குறித்த சம்
பவம் ெதாடர்பில் உட ன டி யாக விசா ர ைண கைள ன்ென
க்க ெபாலிஸ்மா அதி ப க்கு வலி  த் தி ள்ேளன்.
இந்த சம்பவம் ெதாடர்பில் சுயா தீ ன மான விசா ர ைணகள் 
ன்ென க்கப்ப ம். அர சாங்க ம் இ  குறித்  இரா ஜாங்க 

அைமச்ச ரிடம் ேகட்  உண்ைம கைள ெவளிப்ப த்த நட வ
டிக்ைக எ க்கும். எனி ம் ெபாலிசார் ன்ென க்கும் விசா
ர ைண களின் ல மாக உண்ைமயில் என்ன நடந்த  என்ப  
குறித்  ெவளிப்ப த் ேவாம். குற்றச்சாட் டன் ெதாடர் 
பட்ட இரண்  ைகதி க ளி ட ம் வாக் கு லம் ெபறப்பட்  
சட்ட நட வ டிக்ைக எ க்கப்ப ம் என்றார்.

ச க...                  (ெதாடர்ச்சி)
ம ப் பி ரி யர்கள் ச க இைட ெவ ளிைய மறந்  நீண்ட வ ரி

ைசயில் நின்  ம  பான வைக கைள ேநற்  பிற்பகல் தல் 
ெகாள்வ ன  ெசய்வதில் ஈ  பட்டனர். ெகா ம்  உட்பட 
சகல மாவட்டங்க ளி ம் ேநற்  பிற்பகல் தல் இர  வைர 
இந்த நிைலைம நீடித் தி ந்த .
ம  பான விற்பைன நிைல யங்கைள திறப்ப தற்கு ேநற்  

அ  மதி வழங்கப்பட்ட ேபாதி ம் , வழ ைம யாக ம  வரித் 
திைணக்க ளத் தினால் ெவளி யி டப்ப ம் உத் தி ேயா க ர்வ 
ஊடக அறிக்ைக ேநற்  ெவளி யி டப்ப டாத நிைலயில், குறித்த 
விடயம் ெதாடர்பில் உத் தி ேயா க ர்வ மாக அறி விப்ப தி லி
ந்  அதன் ஊடகப் ேபச்சாளர், பிரதி  ம  வரி ஆைண யாளர் 

(சட்ட அ  லாக்கம் ) கபில குமா ர சிங்க தவிர்ந் தி ந்தார்.
ம  பான விற்ப ைனயில் நில ம் கட் ப்பா  கைள தளர்த்
 மா  நிதி அைமச்சின் உயர் அதி காரி ஒ  வரால்  ெதாைல
ேபசி லம் அறி  த்தப்பட்ட தாக   ம  வரித் திைணக்க
ளத்தின் உயர் அதி காரி ஒ வர் குறிப் பிட்டார்.
இ ப் பி ம், நிதி அைமச்சின் இந்த உத்த ர   ைற யாக 

எ த்த ல மாக கிைடக்க வில்ைல என அவர் கூறினார். இவ்
வா றான பின்ன ணி யி ேலேய உத் தி ேயா க ர்வ மான அறி விப்

க்கள் இன்றி ம  பான விற்பைன நிைல யங்கள் ேநற்  பிற்
பகல் தல்  திறக்கப்பட் ள்ளன.

 இந் நிைலயில் இ  ெதாடர்பில்  ெகாவிட் 19 பர வைலக் 
கட் ப்ப த் ம் ஜனா தி பதி ெசய ல ணியின் தைல வ ம் இரா
வத் தள ப தி ம், ப்ப ைட களின் அ  வ லக பதில் பிர தா

னி  மான ெஜனரல் சேவந்ர சில்வா, ம  பான  விற்பைன 
நிைல யங்கைள திறக்க எந்த அ  ம தி ம் இல்ைல என ெதரி
வித்தார்.ேநற்  நடந்த ெகாவிட் பர வைல கட் ப்ப த் ம் 
ெசய லணிக் கூட்டத்தில், நிதி அைமச்சர் பசில் ராஜ பக்ஷ 
நிபந்த ைன க டன் ம  பா ன சா ைல கைள திறக்க அ  ம திக்க 
ேவண் ம் என ேகாரிக்ைக வி த் ள்ள தா க ம் அதற்கு ஊர
டங்கு காலத்தில் ம  விற்பைன நிைல யங்கைள திறக்க அ
ம திக்க டி யா  என ஜனா தி பதி பதி ல ளித்த தா க ம் அவர் 
சுட் டிக்காட் டி ள்ளார். இவ்வா றான பின்ன ணி யி ேலேய நாட
ளா விய ரீதியில், ெப ம்பா லான இடங்களில் ம  விற்பைன 
நிைலயங்கள்  உத்திேயாக வமற்ற ரீதியில் வழங்கப்பட் ள்ள 
அ மதிக்கு அைமய ேநற்  திறக்கப்பட் ள்ளன.  அதனால் 
பல ம  விற்பைன நிைலயங்களில் நீண்ட வரிைசயில் 
ம ப்பிரியர்கள், ம  ெகாள்வன  ெசய்ய காத்தி ந்தைத 
அவதானிக்க டிந்த .

300 மில் லியன் பாைவ ேமாசடி ெசய்த குற்றச்சாட்டில்

அரச சார்பற்ற நி  வன கணக்காளர்
மைன விைய ைக ெசய்ய சிவப்  அறி வித்தல்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
பிரித்தா னிய நி  வனம் ஒன்  டாக வடக்கு, கிழக்கு மக்

களின் நலேநாம் த் திட்டங்க க்கு பயன்ப த்த அளிக்கப்
பட்ட தாக கூறப்ப ம் 300 மில் லியன் பாைவ, ேமாச டி யான 
ைறயில் ெசாந்த பயன்பாட் க்கு எ த் , பின்னர் பிரித்

தா னி யா க்கு தப்பி  ெசன் ள்ள அரச சார்பற்ற நி  வனம் 
ஒன்றின் கணக்கா ள ைர ம் அவ ர  மைன வி யான அந் நி 
வ னத்தின் திட்டப் பணிப்பா ள ைர ம் ைக ெசய்ய சிவப்  
அறி வித்த க்கான  திறந்த பிடி யாைண ேநற்  பிறப் பிக்கப்
பட்ட . ெகா ம்  ேமல திக நீதிவான் பண்டார ெந ம்ெத
னி ய வினால் இந்த திறந்த பிடி யாைண பிறப் பிக்கப்பட்ட .
இந் நி ைலயில் குறித்த திறந்த பிடி யா ைணக்கான சிவப்  

அறி வித்தைலப் ெபற்  சர்வ ேதச ெபாலி ஸா க்கு அ ப்பி, 
பிடி யா ைணைய ெசயற்ப த்த ேதைவ யான நட வ டிக்ைக
கைள ன்ென க் கு மா  சி.ஐ.டி.யின க்கு நீதிவான் இதன்
ேபா  உத்த ர விட்டார்.

இந்த விவ கா ரத்தில் விசா ர ைண கைள ன்ென க்கும் 
சி.ஐ.டி.யின் நிதிக் குற்ற விசா ரைணப் பிரி   இலக்கம் 1 இன்  
ெபாலிஸ் சார்ஜன்ட் ஜய தி லக்கவின் சாட் சி யத்ைத ெபற்ற 
பின்னர் நீதி மன்றம் சிவப்  அறி வித்த க்கான திறந்த பிடி யா
ைணைய பிறப் பித்த .
நி வனம் ஒன்றின் ஊடாக நாட்டின் வடக்கு, கிழக்கு 

மக்களின் நல ேனாம்  பணி க க்காக, நாட்டில் அைமந்
ள்ள அரச சார்பற்ற நி  வ னத் க்கு நிதி ய ளித் ள்ள . இந்த 
நிதியில், 300 மில் லியன் பா அம்மன்றத்தின் கணக்கா ளர் 
மற் ம் திட்டப் பணிப்பா ள ராக ெசயற்பட்ட அவ ர  மைனவி   
ஆகி ேயாரால் ேமாச டி யான ைறயில் தம  தனிப்பட்ட 
கணக் கு க க்கு மாற் றிக்ெ காண்  நாட்ைட விட்  தப் பி ேயா
டி ள்ள தாக மன்றில் சாட் சி ய ம ளித்த சி.ஐ.டி. விசா ரைண 
அதி காரி  மன்றில் ெதரி வித்தார். இதன்ேபாேத நீதிபதியினால் 
அவர்க க்கான திறந்த பிடியாைண சிவப்  அறிவித்தல் 
வி க்கப்பட்ட .
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நாட்டின் ெபா  ளா தாரம் பாரி ய ெதா  ெந க்
கடி நிைலயில் காணப்ப  கின்ற . கடந்த வ டம் 
மார்ச் மாதத் தி லி ந்  நாட்டின் உள்நாட்  ெபா
ளா தாரம் மற் ம் சர்வ ேதச வர்த்தகம் என்பன  க ம் 
ெந க்க டி க ைள ம் சிக்க ைல ம் எதிர்ேநாக் கி
ள்ளன. உள்நாட்டில் அர சாங்க மா ன  வ  மான 
இழப்ைப சந் தித்  வ  கின்ற சூழலில் சர்வ ேதச 
ரீதி யி ம் இலங்ைக யா ன  பாரி ய ெதா  அந் நிய 
ெசலா வணி  ெந க்க டிைய எதிர்ெகாண் ள்ள .  
மிக ம் ஒ  இக்கட்டான கால கட்டத்தில் 

நாட்டின் ெபா  ளா தார நிைலைம காணப்ப  கின்
ற  என்ப  கண் கூ . இந்த சூழலில் க் கி ய மாக 
நாட்டின் சர்வ ேதச வர்த்தகம் அதா வ  ஏற்  மதி–
இறக் கு மதி வர்த்தகம் க ம் ெந க்க டிைய சந் தித்
தி க் கின்ற .   சுற் லாத் ைற க ம் சிக்கலில் 
இ க் கின்ற .  அ  மட்  மன்றி உள்நாட்டின் சிறிய 
மற் ம் ந த்தர வர்த்தக யற் சி யா ளர்கள்  பிரச் சி
ைன கைள, நிதி ெந க்க டி கைள சந் தித்  வ  கின்
றனர்.  மக்கள் பலர் ெதாழில் இழந்தி ப்ப டன் 
வ  மானக் குைற க்கும் கம் ெகா த் தி க் கின்
றனர். நாட்டின் இவ்வ  டத் திற்கான வ  மானம் 
1600 மில் லி ய க்கும் அதி க மாக குைற வ ைடந் தி
ப்ப தாக நிதி அைமச்சர் கூ  கின்றார்.
அேத ேபான்  சர்வ ேதச வர்த்த கத் தி ம் பாரி

ய ெதா  ெந க்கடி நிைல ைமைய நா  எதிர்
ெகாண் டி க் கின்ற .   நாட் க்குள்  ெடாலர்களின்  
வ ைக க  ைம யாக பாதிக்கப்பட் டி க் கி ற . 
இலங்ைகக்கு வ  டாந்தம் சுற்  லாத் ைற ஊடாக  
கிைடக் கின்ற 4.5 பில் லியன் ெடாலர்கள் ற்றாக 
நி த்தப்பட் டி க் கின்றன.  வ  டாந்தம் இலங்
ைகயின் இறக் கு மதி ெசல வா ன  20 பில் லியன் 
ெடாலர்க ளாக காணப்ப  கின்றன. ஆனால் ஏற் 
மதி வ  மானம் 10 பில் லியன் ெடாலர்கள் ஆகேவ 
காணப்ப  கின்றன. அந்த இடத் தி ேலேய இலங்
ைக யா ன  10 பில் லியன் ெடாலர் மைற ப்ெப  மா
னத்ைத எதிர்ெ காண் டி க் கி ற .  
அ  மட்  மன்றி இலங்ைகக்கு ெவளி நா  களில் 

பணி யாற்  கின்ற இலங்ைக யர்கள் அ ப்  கின்ற 
அந் நியச் ெசலா வ ணியின் அள ம்  குைற வ ைடந்
ள்ள .   ேம ம் ெவளி நாட்  ேநரடி த லீ  க ம் 

க  ைம யாக பாதிக்கப்பட் டி க் கின்றன. அேத
ேபான்  இலங்ைக தி தாக கடன் ெப  வதில் சிக்
கல்கைள எதிர்ே நாக்கியி க் கின்ற .  

கடன் ெந க்கடி 
இவ்வா றான ஒ  ெடாலர் ெந க்க டியில் அந் நிய 

ெசலா வணி ெந க்க டியில் இலங்ைக இ க் கின்ற 
பின்ன ணியில்  ெவளி நாட்  கடன்கைள ெடாலர்
களில் ெச த்  வ தி ம் இலங்ைக   பாரிய ெந க்
க டிைய சந் தித் தி க் கின்ற . கடந்த ஜூைல மாதம் 
இலங்ைக அர சாங்கம் ஒ  பில் லியன் ெடாலர் 
பிைண றி ெகா ப்ப னைவ ெச த் தி யி ந்த .   
இவ்வ ட  இ  தியில் 500 மில் லியன் ெடாலர் 
ெகா ப்ப ன  பிைண  றிக்காக ெச த்தப்ப ட
ள்ள .   அ த்த வ டம் ஜூைல மாத ம ளவில் 

மற்  ெமா  ஒ  பில் லியன் ெடாலர் ெகா ப்ப ன  
ெச த்தப்பட ேவண் டி யி க் கின்ற .  
இ  இவ்வா றி க்க ஏைனய நா  க ளிடம் 

ெபறப்பட்ட   கடன் தவ ைணப்ப ண ம்  ெச த்த 
ேவண் டி யி க் கின்ற . அைவ வட் டி டன் ெடாலர்
களின் ஊடாக ெச த்தப்ப ட  ேவண் ம். இவ்
வா றான ஒ   இக்கட்டான நிைலைம தற்ே பா  
நீடித் க்ெகாண் டி க் கும்ே பா  இலங்ைகயின் 
ெவளி நாட்  ஒ க்கும் கணி ச மா ன ள  குைற வ

ைடந்  வ  கின்ற . இலங்ைகயின் ெவளி நாட்  
ஒ க்கு  ெபா  வாக 8 பில் லியன் ெடாலர்க ளாக 
இ க்க  ேவண் ம். ஆனால் தற்ே பா ைதய சூழலில் 
3 பில் லியன் ெடாலர்க ளா கேவ இலங்ைகயின் 
ெவளி நாட்  ஒ க்கு காணப்ப  கின்ற .  இ  
ன்  மாதங்க க்கான  அத் தி யா வ சிய இறக் கு ம

திைய ெசய்வ தற்கு  ேபா  மா ன தல்ல.  இந்த நிைல
யி ேலேய இலங்ைக அர சாங்கம் இறக் கு ம திைய 
கட் ப்ப த்த நட வ டிக்ைக எ த்தி க் கின்ற .  

க் கி ய மாக பல ெபா ட்களின் இறக் கு மதி நி த்
தப்பட் ள்ள .  வாகன இறக் கு மதி ற்றாக நி த்
தப்பட்டி க் கின்ற . 
அேத ேபான்  அண்ைமயில் மத் திய வங் கி யா

ன  623 ெபா ட்க க்கான இறக் கு மதி ெசய் ம்
ேபா  ெகாள்வ ன  கட்ட ைளையப் பிறப் பிக் கும்
ேபாேத அதற்கான  வீத ைவப்ைப வங் கியில் 
இட ேவண் ம் என்ற ஒ  திய விதி  ைறைய 
ெகாண்  வந் தி க் கின்ற . இதனால் குறித்த 
ெபா ட்கள் குறிப் பிட்ட அளவில் விைல உய ம் 
என் ம் தட் ப்பா கள் ஏற்ப ம் சாத் தியம் 
இ ப்ப தா க ம் சுட் டிக்காட்டப்ப  கி ற . ஆனால் 
அவ்வா  623 ெபா ட்களில் உள்நாட்டில் உற்
பத்தி ெசய்  ெகாள்ளக்கூடிய ெபா ட்கள் ெதாடர்
பாக அவ தானம் ெச த்த ேவண் ம் என்ற ஒ  விட
ய ம் தற்ே பா  நாட ளா விய ரீதியில் ேபசப்பட் க் 
ெகாண் டி க் கின்ற . 

ெந க்க டிைய சமா ளிக்க என்ன வழி
நா  மிக இக்கட்டான ஒ  ெபா  ளா தார நிைல

ைமயிலி ந்  ெகாண் டி க் கின்ற  என்ப  ெதளி
வாகும்.   இவ்வா றான ஓர் இக்கட்டான கால கட்
டத்தில் இலங்ைக யா ன  சர்வ ேதச நாணய நிதி யத்
டன் இைணந்  பய ணிப்பதன் ஊடா கேவ இந்த 

பிரச்  சிைன க க்கு தீர்  காண டி ம் என் ம் 
சர்வ ேதச நாணய நிதி யத் டன்  திய திட்டம் ஒன்
க்கு அர சாங்கம் ெசல் ம் பட்சத்தில் ெவளி நாட்  

கடன்கைள மீள்கட்ட ைமப்  ெசய்  ெகாள்ள டி ம் 
என் ம் கடன் ெச த் ம் காலப்ப கு திைய ேம ம் 
நீடித் க்ெகாள்ள டி ம் என் ம் எதிர்க்கட் சி யி
ன ம் ெபா  ளா தார நி  ணர்க ம் ெதரி வித்  வ
கின்றனர்.  ஆனால் அவ்வா    சர்வ ேதச நாணய 
நிதி யத் திடம் ெசல் ம் எண்ணம் இல்ைல என்  
அர சாங்கம் தற்ே பா ைதய சூழலில் ெதரி வித் தி க்
கின்ற .  நிதி ய ைமச்சர் கூட அண்ைமயில் உலக 
வங்கி மற் ம் ஆசிய அபி வி த்தி வங்கி குறித்  
குறிப் பிட்டாேர தவிர  சர்வ ேதச நாணய நிதியம் 
குறித்  குறிப் பி ட வில்ைல.  
இந் நி ைலயில் இ  வைர கால ம் ல தன சந்ைத 

இரா ஜாங்க அைமச்ச ராக இ ந்த அஜித் நிவாட் 
கப்ரால் ெதாடர்ச் சி யாக இலங்ைக யா ன  சர்வ
ேதச நாணய நிதி யத்ைத  நாட ேவண் டிய அவ சியம் 
இல்ைல என்ற விட யத்ைத கூறி வந் தி ந்தார்.  
தற்ே பா  அவர் இலங்ைக மத் திய வங் கியின் ஆ
ந ராக நிய மிக்கப்பட் டி க் கிறார்.  எனேவ அவர் 
அ த்த தாக இந்த நாட்டின் ெபா  ளா தா ரத்ைத 
கட்டி எ ப்ப ம் அந் நிய ெசலா வணி  வ  ைகைய  
அதி க ரிக்க ம் என்ன ெசய்யப்ே பா கிறார் என்ற 

ேகள்வி எ  கின்ற .
கப்ரால் என்ன ெசய்யப்ேபா கிறார் ? 

அ  மட்  மன்றி சர்வ ேதச நாணய நிதி யத்ைத 
இலங்ைக அர சாங்கம் தற்ே பா  நாட ேவண் டிய 
அவ சியம் இல்ைல என்  அவர் இ  வைர கால ம் 
ெதரி வித்  வந்தார்.  ஆனால் அ  அவர் அைமச்
ச ராக இ ந்  ெதரி வித்த க த்தாக அைம கி
ற .  தற்ே பா  மத் திய வங் கியின் ஆ  ந ராக 
ெடாலர்கள் மற் ம் உள்நாட்  நிதி ெந க்கடி 
ேபான்ற வற் டன் ேநர டி யாக ெசயற்ப  கின்ற 
ஒ  நி  வ னத்தின் தைலைம அதி கா ரி யாக என்ற 
வைகயில்   அஜித் நிவாட் கப்ரால்  சர்வ ேதச நாணய 
நிதி யத் டன்  இைணந்  ெசயற்ப ம் விட யத்தில் 
எவ்வா  நட வ டிக்ைககள் எ க்கப் ேபாகின்றார் 
என்ப  இங்கு மிகப்ெப ரிய ஒ  ேகள் வி யாக இ க்
கின்ற . ெதாடர்ந் ம் அவர் சர்வ ேதச நாணய நிதி
யத் டன் இைணந்  ெசயற்பட டி யா  என்ற விட
யத்ைத வலி  த்  வாரா? அல்ல  தற்ே பா ைதய  
ெந க்கடி நிைலைய சமா ளிப்ப தற்கும் ெவளி நாட்  
கடன்கைள மீள ைமப்  ெசய்வ தற்கும் சர்வ ேதச 
நாணய நிதி யத் திடம் திய திட்டம்  ஒன் க்கு ெசல்
வ தற்கு மத் திய வங் கியின் ஆ நர் என்ற வைகயில் 
அஜித் நிவாட் கப்ரால் நட வ டிக்ைக எ ப்பாரா 
என்ற ேகள்வி எ  கின்ற .
அஜித் நிவாட் கப்ராலின்  நிய ம னத் க்கு எதி ராக 

பல ம் விமர்ச னங்க ைள ம் எதிர்ப்  க ைள ம் ெதரி
வித் தி ந்தனர்.  குறிப்பாக நாட்டின் எதிர்க்கட் சிகள் 
க ம் எதிர்ப்ைப ெவளி யிட்டன.  கடந்த 2006ஆம் 
ஆண்  தல் 2014ஆம் ஆண்  வைர அவர் 
மத் திய வங் கியின்  ஆ  ந ராக இ ந்த ேபா   இடம்
ெபற்ற பல விட யங்கைள சுட் டிக்காட்டி  க ம் விமர்
ச னங்கள் ன்ைவக்கப்ப  கின்றன.    
இந் நி ைலயில் திய நிய மனம் ெதாடர்பில் அண்

ைமயில் க த்  ெவளி யிட் டி ந்த அஜித் நிவாட் 
கப்ரால் இவ்வா  கூ  கிறார்.    ஜனா தி பதி என் னிடம் 
ஒ  ேகாரிக்ைக வி க்கும் பட்சத்தில் அதைன 
நான் ெசய்யாமல் இ க்க  டி யா . நாட் க்காக 
நான் இந்த ேசைவைய ஆற்ற ேவண் டிய ேதைவ 

காணப்ப  கி ற . ஜனா தி ப தியின் ேகாரிக்ைக 
மற் ம் நாட் க்காக பணி யாற்ற ேவண் ம் என்ற 
என  வி ப்பம் ஆகி ய வற் க்காக இதைன நான் 
ெதரி  ெசய்ேதன். அைமச்சர் பத வி ைய ம் பாரா

 மன்ற உ ப் பினர் பத வி ைய ம் யாரா வ  விட்  
ெசல்வார்களா என்  எனக்கு ெதரி ய வில்ைல. 
ஆனால் நான் அதைன ெசய் தி க் கிேறன். நான் 
இந்த பத வியில் இ க்கும் ேபா  அதற்கான அதி
கா ரங்கள் எனக்கு இ க்க ேவண் ம். இல்லா விடின் 
கட ைமைய சரி வர ெசய்ய டி யாத நிைலைம ஏற்
ப ம். 
தைட கைள தாண்டி நாட்டின் ெபா  ளா தா

ரத்ைத ன்ேனற்  வ தற்கு தீர்மா னங்கள் எ க்க 
ேவண் ம். அதற்கா கேவ நான் அைமச்ச ரைவ அந்
தஸ் டன் கூடிய மத் திய வங்கி ஆ நர் பத விைய 
ெபா ப்ேபற் கிேறன். குறிப்பாக ஒ வர் கிரிக்ெகட் 
ஆ ம்ே பா  ேவகப்பந்  வீசப்ப  கின்ற சந்தர்ப்
பங்களில் ப்பாட்ட வீரர் தைலக்க வசம் அணிந்  
ெகாள்வ  வழைம தாேன? ேதைவ யான ேநரத்தில் 
ேதைவ யா னைத  ெசய்வ தற்கு அதி காரம் இ க்க 
ேவண் ம் அல்லவா?  நாட்டின் ெபா  ளா தார 
ஸ்திரத்தன்ைமைய ஏற்ப த்  வேத என  ேநாக்
க மாக இ க் கின்ற . அைனத்  ைற க ளி ம் 
வளர்ச் சிைய ஏற்ப த்த ேவண் ம். 2014 ஆம் 
ஆண்  வைர இ ந்த  ேபான்ற நாட்டின் சகல 
ைற க ளி ம் வளர்ச் சிைய ஏற்ப த்த ேவண் ம். 

அ ேவ என   தன்ைம ேநாக்க மாகும்.  ெபா
ளா தார  ஸ்திரத்தன்ைமைய ஏற்ப த்த ேவண் ம். 
ெபா  ளா தார ரீதி யான ஸ்திரத்தன்ைம என்ப  
மிக க் கி ய மாகும். அதைன ெகாண்  நடத்த 
ேவண் ம்.  அந்த இரண்  ேநாக்கங்க ைள ம் நான் 
கட்டாயம்  ன்ென ப்ேபன்.... இவ்வா  அஜித் 
நிவாட் கப்ரால் குறிப் பிட் ள்ளார். 

ெவளி நாட்  கடன்கள் 
ம  சீ ர ைமப் க் குட்ப மா?  

அந்த வ ைகயில் அஜித் நிவாட் கப்ரால் தான் 
ெபா  ளா தார ன்ேனற்றத்ைத ம் ஸ்திரத்தன்
ைமைய ம் ஏற்ப த்  வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ ப்
ப தாக உ  தி ய ளித் ள்ளார்.  அவர் க் கி ய மாக 
இந்த ெபா  ளா தார ெந க்க டிைய சமா ளிப்ப தற்கு 
என்ன ெசய்யப்ே பா கிறார்?  இறக் கு ம தி கட் ப்பா   
தற்ே பா  நைட  ைறயில் இ க் கின்ற . அதைன 
த ப்ப தற்கு நட வ டிக்ைக எ ப்பாரா? அல்ல  சர்
வ ேதச நாணய நிதி யத் திடம் ெசன்  ெவளி நாட்  
கடன்கைள ம  சீ ர ைமப்  ெசய்ய நட வ டிக்ைக எ ப்
பாரா ?  குறிப்பாக ெவளி நாட்  கடன்கைள ஒ  
குறிப் பிட்ட காலப்ப கு தியில் ெச த்தாமல் பிற்ே பா

 வ தற்கான ஏற்பா  கைள அவர் தன  சர்வ ேதச 
ெதாடர் கள் ஊடாக அல்ல  தன  நி  ணத் வ 
ெபா  ளா தார  அ  பவம் ஊடாக ன்ென ப்
பாரா?  என்ற ேகள்வி இங்கு எ  கின்ற .

 அ  மட்  மன்றி ெடாலர் ெந க்க டிக்கு தற்
ேபா   ஆ நர் ெசய்யப்ே பா வ  என்ன என்ற 
ேகள் வி ம் எ  கின்ற . காரணம் ன்னேர குறிப்
பிட்டைத ேபான்  இலங்ைக பாரிய ெபா  ளா தார 
ெந க்க டியில் இ க் கி ற . சுற்  லாத் ைற ஸ்தம்
பிதம் மற் ம் இலங்ைகப் பணி யா ளர்கள் அ ப் 
கின்ற அந் நிய ெசலா வணி  வீழ்ச்சி, ெவளி நாட்  

த லீ கள் ஸ்தம் பிதம் ேபான்ற வற் றினால் ெடாலர் 
பற்றாக் குைற  க  ைம யாக காணப்ப  கின்ற .  
இலங்ைகயின் ஏற்  மதி வ  மானம் இறக் கு மதி 
ெசல ைவ விட  குைற வா கேவ இ க் கின்ற . இந்த 
ெந க்க டி யினால் அர சாங்கத்தின் இறக் கு ம திகள் 
சிக்கைல எதிர்ே நாக் கி யி க் கின்றன.  இதனால் 
அர சாங்கம் இறக் கு ம திைய கட் ப்ப த்  வ தற்கு 
பல நைட  ைற கைள  பயன்ப த்தி வ  வைத 
காண  டி கி ற . 
இந் நி ைலயில்  இந்த பிரச் சி ைன கைள தீர்ப்ப

தற்கு அர சாங்கத் தின் ன் பாரிய   ெபா ப் கள் 
காணப்ப  கின்றன. அதி ம் க் கி ய மாக மத் திய 
வங் கியின் ஆ  ந ராக நிய மனம் ெபற் றி க் கின்ற 
அஜித் நிவாட் கப்ரா லி ட ம் பாரிய ெபா ப் ம் 
வகி பா க ம் உள்ளன.   அவர் எவ்வா றான நட வ
டிக்ைக கைள எ க்கப்ே பா கிறார் என்ப தான்  
இங்கு மிகப்ெப ரிய ேகள் வி யாக இ க் கின்ற . 
மிக க் கி ய மாக கடந்த காலங்களில் தான் சர்
வ ேதச நாணய நிதி யத்ைத   நாட மாட்ேடன் என்  
அஜித் நிவாட் கப்ரால் ெதரி வித் தி ந்த நிைலயில்  
சர்வ ேதச நாணய நிதியத்ைத திதாக நா வதற்கு 
ஏதாவ  நடவடிக்ைக எ ப்பாரா?  அல்ல  அ த்த 
கட்டமாக அஜித் நிவாட் கப்ரால் என்ன ெசய்யப் 
ேபாகிறார் என்ப  தற்ேபா  ெபா ளாதார 
களத்தில் ேபசப்ப கின்ற . வர்த்தக நி வனங்கள் 
ெபா ளாதார  அைமப் க்கள்  இதைன 
எதிர்பார்த் ள்ளன. காரணம் இறக்குமதியாளர்கள் 
ெபா ட்கைள இறக்குமதி ெசய்ய  ெடாலர்கள் 
ேதைவயாகும். ஏற் மதி வ மானத்தின் ஊடாக 
கிைடக்கும் ெடாலர்கள் அதற்கு ேபா மானதல்ல.  

கப்ரால் என்ன ெசய்ய ேவண் ம் 
மத்திய வங்கியின் ன்னாள் அதிகாரி ஒ வர் 

இ ெதாடர்பில் க த்  ெவளியிட்டி க்கிறார். 
அதாவ  அஜித் நிவாட் கப்ரால் ன்னாள் 
இராஜாங்க அைமச்சராக தான் சர்வேதச நாணய 
நிதியத்ைத நாடமாட்ேடன் என்  கூறியி ந்தார்.  
ஆனால் தற்ேபா  மத்திய வங்கியின் ஆ நராக 
அவர் அவ்வா     கூற டியா ,  அவர் கட்டாயமாக 
சர்வேதச நாணய நிதியத்ைத  நாடிேய ஆக 
ேவண் ம் என்ற க த்ைத ெவளியிட்டி ந்தார். 
இந்நிைலயில் க்கியமாக அஜித் நிவாட் 

கப்ரால் என்ன நடவடிக்ைக எ க்கப் ேபாகின்றார் 
என்பைத ெபா த்தி ந்  தான் பார்க்க ேவண் ம்.  
எப்படியி ப்பி ம் அவர் ன் மிகப் ெபரியெதா  
ெபா ளாதார ெந க்கடி ம் மிகப்ெபரியெதா  
சவா ம் இ க்கின்றன என்ப  திண்ணம் .  
அவற்ைற  அவர்  எதிர்ெகாண்  எவ்வா  
அ த்தகட்ட நடவடிக்ைக எ க்கப் ேபாகிறார் 
என்பைத ெபா த்தி ந்ேத பார்க்க ேவண் ம்.

ெராபட் அன்டனி 

சУவேதச நாணய Ǻ யНைத சУவேதச நாணய Ǻ யНைத 
நாΡவாரா ஆέநУ கРராХ? நாΡவாரா ஆέநУ கРராХ? 
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இன்ைறய சிந்தைன

சனிக்கிழைம, ெசப்ெடம்பர் 18, 2021

சிறப்பீ ஞ் ெசல்வம் ெபறி ம் பிறர்க்கின்னா
 ெசய்யாைம மாசற்றார் ேகாள்    

   (தி க்குறள்)

சிறப்ைபத்த கின்ற ெப ஞ் ெசல்வத்ைதப் ெப வதாக 
இ ந்தா ம், பிறர்க்குத் ன்பம் ெசய்யாதி த்தேல 
மாசற்றவரின் ெகாள்ைகயாம்.

ெபான் ெமாழிெபான் ெமாழி
 எந்த கு ம்பத்தில் உள்ள 
ெபண்ைம ெகாண்டாடப் 

படவில்ைலேயா, அந்த வீ ம் 
பாழ்; அந்த நா ம் பாழ்.

–சுவாமி விேவகானந்தர் 

ஐேராப் பிய ஒன் றி யத் தினால்  இலங்ைகக்கு வழங்கப்பட் ள்ள  
ஜி.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 கு  ெவான்  எதிர்வ ம் 
27 ஆம் திகதி நாட் க்கு வ ைக தர ள்ள .   
இவ்வா  நாட் க்கு வர ள்ள பிர தி நி திகள் கு  ஜனா தி பதி 

ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ, பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ்ஷ, ெவளி நாட்ட
 வல்கள் அைமச்சர் உள் ளிட்ட பல உயர்மட்ட அர சியல் தைல

வர்கைள சந் திக்க ள்ள .
இ  ெதாடர்பில் க த்  ெவளி யிட் ள்ள  ெவளி நாட்ட 

வல்கள் அைமச்சின் ெசய லாளர் ஜயநாத் ெகாலம்பேக   நாட் க்கு 
வ  ைக தந்  இலங்ைகயில் தற்ே பா  காணப்ப  கின்ற நிைலைம 
ெதாடர்பில் ஆரா  மா  அவர்கைள நாம் ேகட் க் ெகாள்
கின்ேறாம். மாறாக ேமைசயில் அமர்ந்  ெகாண்  தீர்மா னங்கைள 
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 மிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ நாட்
க்கு விஜயம் ேமற்ெ காண்  நிைலைம ெதாடர்பில் ஆரா 

மா ம் , நாம் எத ைன ம் மைறக்க வில்ைல என்ப ைத ம் மீண் ம் 
மீண் ம் வலி  த்  கின்ேறாம்  என்  குறிப் பிட் ள்ளார்.  
இந் நி ைலயில் ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின்  கு  வா ன  

ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச ைக ெதாடர்பாக மீளாய்  ெசய்வ தற்கு 
இலங்ைகக்கு விஜயம் ெசய் கின்றைம மிக க் கி யத் வம் மிக்க
தாக  இ க் கின்ற . காரணம் அண்ைமயில் ஐேராப் பிய பாரா 
மன்றத்தில் இலங்ைகக்கு ெதாடர்ந் ம் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்
ச  ைகைய வழங்க ேவண் மா என்ப  ெதாடர்பாக ஆரா  மா  
பிேர ரைண ஒன்  நிைற ேவற்றப்பட்ட .  எனி ம்  ஐேராப் பிய 
ஆைணக் கு  க்கு அந்த ேயாசைன ெகாண்  ெசல்லப்பட்  
அங் கீ க ரிக்கப்ப ட வில்ைல. இந் நி ைலயில் அ  ெதாடர்பாக நட வ
டிக்ைக எ ப்ப தற்காக ஐேராப் பிய ஒன் றியம் கட ைமப்பட் டி க் கி
ற . அதன் அடிப்ப ைடயில் ஐேராப் பிய ஒன் றியத்தின் கு வினர் 
தற்ே பா  இலங்ைகக்கு விஜயம் ேமற்ெ காண்  இலங்ைகயில் 
ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய ெபற் க் ெகாள்வ தற்கு தகு தி
யான மனித உரிைம நி ைலவ ரங்கள் இ க் கின்றதா என்ற நிைல
ைமைய  ஆராய ள்ளனர். 

 அர சாங்கம், ஐேராப் பிய ஒன் றியம் எதிர்பார்க் கின்ற வைக யி
லான மனித உரிைம நிைல ைம கைள நாட்டில் ேப  வ   மிக 
அவ சி ய மாக இ க் கின்ற . இல்லா விடின் ஐேராப் பிய ஒன் றி
யத்தின் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய இலங்ைக இழப்ப தற்
கான அபாயம் காணப்ப  கின்ற . தற்ே பா  இலங்ைக எதிர்

ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின் பிர தி நி திகள் கு வின் இலங்ைக விஜயம்
ெகாண் ள்ள இந்த அந் நிய ெசலா வணி ெந க்கடி மற் ம் ெபா  ளா தார ெந க்க டி க க்கு 
மத் தியில் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய இலங்ைக இழக்கும் பட்சத்தில் அ  பாரி ய
ெதா  ெபா  ளா தார ரீதி யான அபா ய க ர மான நிைல ைமக்கு நாட்ைட தள் ளி வி ம். மிக 
க் கி ய மாக ெவளி நாட்  கடன்கைள ெச த்  வதில் இலங்ைக தற்ே பா  பாரிய ெந க்

க டிைய சந் தித் ள்ள .  அந்த ெந க்க டி ம் ேம ம் தா க ர மாக மாறி வி ம்.  அதற்கு 
இட ம ளிக்க கூடா . அ  மட்  மன்றி இலங்ைக யி லி ந்  ெவளி நா  க க்கு ஆைடகள் 
ஏற்  மதி ெசய் கின்ற நி  வ னங்கேள அதிக அளவில் இந்த ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைக 
யினால் நன்ைம அைட கின்றன.    இத  டாக இலங்ைகக்கான அந் நிய ெசலா வணி மற் ம் 
ெடாலர்கள் ெவளிச்ெசல்வ  த க்கப்ப  கின்ற . இந் நி ைலயில் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச

 ைகைய இலங்ைக இழக்கும் பட்சத்தில் அ  இலங்ைகயின் அந்நிய ெசலா வணி ைகயி
ப்பில் மிகப்ெப ரி ய ெதா  ெந க்க டிைய ஏற்ப த் தி வி ம் அபா ய ம் காணப்ப  கின்

ற .  எனேவ அதற்ேகற்ற வைகயில் நிைல ைமைய ரிந்  ெகாண்  ேதைவ யான நட வ
டிக்ைக கைள, ேவைலத் திட்டங்கைள அர சாங்கம் எ க்க ேவண் ம். 
ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச ைக    ஏற்க னேவ 2005ஆம் ஆண்டில்  இ ந்  2011ஆம் 

ஆண்  வைர இலங்ைகக்கு வழங்கப்பட்ட .  எனி ம்  மனித உரிைம விட யங்கைள ன்
ைவத்  ஐேராப் பிய ஒன் றியம்   2011 ஆண்  ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய நி த் தி
ய . அதன் பின்னர் இலங்ைகயின் ஆைட ைகத்ெ தாழில் பாரிய ெந க்க டிைய எதிர்ெ காண்
ட  என்பைத ம க்க டி யா .  இந்த சூழலில் 2015 ஆம் ஆண்  ஆட் சிக்கு வந்த ரணில் 
விக் கி ர ம சிங்கவின் அர சாங்கம் ஐேராப் பிய ஒன் றி யத் டன் ேபச் சு வார்த்ைத கைள நடத்தி 
படிப்ப டி யாக ேதைவ யான நட வ டிக்ைக கைள ேமற்ெ காண்  2017 ஆம் ஆண்  ேம மாதத்
தி லி ந்  ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய இலங்ைகக்கு ெபற் க் ெகா த்த . 
அதன்படி ெதாடர்ச் சி யாக ஜி.எஸ்.பி .பிளஸ் வரிச்ச ைக   இலங்ைகக்கு   வழங்கப்

பட் க் ெகாண் டி க் கி ற .  அதைன தற்ே பா ைதய சூழலில் எக்கா ரணம் ெகாண் ம் இழந்
 வி டக் கூ டா . அதைன தக்க ைவத் க் ெகாள்வ தற்கான நட வ டிக்ைக கைள அர சாங்கம் 

எ க்க ேவண் ம். ேதைவ யான மனித உரிைம நிைல ைம கைள ேமம்ப த்  வ தற்கு  
நட வ டிக்ைக எ ப்ப  அவ சி ய மா கி ற . ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய  ெகா க் கும்
ேபா  ஐேராப் பிய ஒன் றியம் பல்ேவ  நிபந்த ைன கைள விதித்த . அதா வ  இலங்ைகயின் 
மனித உரிைம விவ கா ரங்கள் ெதாடர்பில் இந்த நிபந்த ைனகள் விதிக்கப்பட்டன.   27 சாச
னங்கைள இலங்ைக பின்பற்ற ேவண் ம் என்ற ேகாரிக்ைக அல்ல  நிபந்தைன   ன்
ைவக்கப்பட்ட . அவற்ைற இலங்ைக ன்ென க்க ேவண் ம்.   பயங்க ர வாத தைடச்சட்
டத்ைத தி த்த ேவண் ம். அல்ல  அதைன நீக்க ேவண் ம் என்ற ஒ  நிபந்தைன அதில் 

மிக க் கி ய மா ன தாக காணப்ப  கின்ற .  எனேவ அர சாங்கம் இந்த 
விட யத்தில் விைர வாக நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம். பயங்க
ர வாத தைடச்சட்டத்ைத  தி த்தி அைமப்ப தற்கு நட வ டிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம். அவ்வா  அந்த சட்டத்ைத தி த்தி அைமப்ப
தானால்  சர்வ ேதச மனித உரிைம தரங்க க்கு உட்பட்ட வைகயில் 
அதைன தி த்தி தி ய ெதா  சட்டத்ைத ெகாண்  வர ேவண் ம்.

 அல்ல  பயங்க ர வாத தைட சட்டத்ைத ற்றாக நீக்கி விட 
ேவண் ம்.  ேதசிய பா  காப்  க் கியம் என்பதால் ேதைவ யான 
சட்டத்ைத ம் சர்வ ேதச தரத் திற்கு அைம வாக அர சாங்கத் தினால் 
ெகாண்  வ ர  டி ம். அதைன யா ம் எதிர்க்க வில்ைல. ஆனால் 
பயங்க ர வாத தைடச் சட்டம் என்ற ெபயரில் அப்பாவி மக்கைள 
சித் தி ர வ ைதக்கு உட்ப த் ம்  வைக யி லான நகர் கள் ன்ென
க்கப்ப  வ  பார  ர மா ன தாக அைம ம்.  தற்ே பா ைதய சூழலில் 

பயங்க ர வாத தைடச்சட்டம்  பயன்ப த்தப்ப  வ தாக சர்வ ேதச 
மட்டத் தி ம் ஐக் கிய நா கள் சைப யி ம் உள்நாட் டி ம் க  ைம
யான குற்றச்சாட் க்கள் ன்ைவக்கப்பட்  ெகாண் டி க் கின்றன.  
எனேவ இந்த விட ய மா ன  ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச ைக விட
யத்தில் ெதாடர்  ப  கின்ற  என்பைத அர சாங்கம் மறந்  வி டக் கூ
டா .  இந் நி ைலயில்  அர சாங்கம் பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத்ைத 
என்ன ெசய்வ  என்ப  ெதாடர்பாக ஆராய அைமச்ச ரைவ உப 
கு  ஒன்ைற நிய மித்  இ ந்த . அந்த அைமச்ச ரைவ கு வின் 
ஆேலா ச ைனக்கு அைமய தற்ே பா  ஆேலா சைன சைப ஒன் ம் 
அைமக்கப்பட்  இ க் கி ற . அந்த ஆேலா சைன சைப அந்த சட்
டத்தின் கீழ் ைக  ெசய்யப்பட்ட வர்கைள என்ன ெசய்வ  என்ப  
ெதாடர்பான பரிந்  ைர கைள விைரவில் அர சாங்கத் க்கு வழங் கு
வ தற்கு ஏற்பா டா கி ள்ள . 
அ  மட்  மின்றி ேம ம் பல நிபந்த ைனகள், மனித உரிைம 

ேகாரிக்ைககள் ஐேராப் பிய  ஒன் றி யத் தினால் இலங்ைகக்கு ன்
ைவக்கப்பட் டி க் கின்றன. இந்த ெசயற்பா கள்  ன்ேனற்ற க ர
மாக இ க்கும் பட்சத்தில் நிச்ச ய மாக ஐேராப் பிய  ஒன் றியம் இலங்
ைகக்கு ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய ெதாடர்ந்  வழங்கும்.  
தி ப்தி அைடய டி யாத நிைலைம காணப்ப ம் பட்சத்தில் 
ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச ைக இலங்
ைகக்கு ெதாடர்ச் சி யாக வழங்கப்ப வ  ேகள்விக்குறியாகிவி ம். 
எனேவ அரசாங்கம் இப்ேபா  இ க்கின்ற இந்த ெந க்கடியான 
ெபா ளாதார காலகட்டத்தில் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச ைகைய 
இழந் விடக் கூடா  என்பதில் உ தியாக இ க்க ேவண் ம் 
என்ப டன் அதற்ேகற்ற வைகயில் ேதைவயான உயர்ந்த மட்ட 
நடவடிக்ைககள் எ க்க ேவண் ம்.
மனித  உரிைமகள்  ன்ேனற்றம் ,  ெபா ப் க்கூறல்  

ெசயற்பாட்ைட ன்ென த்தல்,  பயங்கரவாத தைடச் சட்டத்ைத 
மாற்றி அைமத்தல்  ஆகியவற்ைற ன்ென ப்ப  அவசியமாகும். 
அவ்வா  சர்வேதசம்  ஏற் க்  ெகாள்கின்ற  வைகயில் 
ன்ேனற்றகரமான பணிகைள  ேமற்ெகாள் ம் பட்சத்தில் ஜி.எஸ்.

பி. பிளஸ் வரிச்ச ைகைய தக்கைவத் க்ெகாள்ள டி ம்.  அதன் 
ஊடாக இலங்ைகயின் ெபா ளாதாரத்ைத ம் ேம ம் அ த்த 
கட்டத்திற்கு எ த்  ெசல்ல டி ம். எனேவ தற்ேபாைதய 
மாற்றத் க்கு ஏற்றவா   அரசாங்கம் நடவடிக்ைக எ க்கும் என்  
நா ம் எதிர்பார்க்கின்ேறாம். 
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(சம்மாந் ைற ேமல திக நி பர்)
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்குள் ைகத்
ப்பாக் கி டன் உட்  குந்  தமிழ் அர சியல் 
ைகதி கைள அச் சு த் திய இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் ெசயற்
பா  அபா ய க ர மான சமிக்ைஞ யாகும். 
அவ ரி ட மி ந்  சகல அைமச்சுப் ெபா ப்
க்க ம் பறிக்கப்பட்  அவர் நீதி நட வ
டிக்ைகக்கு உட்ப த்தப்பட ேவண் ம் என  
கல் ைன மாந க ர ச ைபயின் தமிழ்த்ேத சியக் 
கூட்ட ைமப்  உ ப் பினர் ெஹன்ரி மேகந்
திரன் வலி  த் தி ள்ளார்.
சிைறச்சா  ைலகள்  கா  ைமத்  வம் 

மற் ம் சிைறக்ைக திகள் னர் வாழ்  நட வ
டிக்ைககள் இரா ஜாங்க அைமச்ச ராக இ ந்த 
நிைலயில், அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்குள் 
ைகத் ப்பாக் கி டன் உட்  குந்  தமிழ் 
அர சியல் ைகதி கைள அச் சு த் திய இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் 
விவ காரம் ெதாடர்பில் அவர்  ெவளியிட்
ள்ள கண்டன அறிக்ைக யி ேலேய ேமற்

கண்ட வா  வலி  த் தி ள்ளார்.
 அவ் அ றிக்ைகயில் ேம ம் ெதரி விக்கப்

பட் ள்ள தா வ ,அ  ரா த ரம் சிைறச்சா
ைலயில் சம்பந்தப்பட்ட இரா ஜாங்க அைமச்
சரால் ன்ென க்கப்பட்ட தமிழ் அர சியல் 
ைகதிகள் மீதான அச் சு த்தல் விவ காரம் 
வன்ைம யான கண்ட னத் க் கு ரி ய ம் விச
னத் க்குரிய மாகும்.
இதைனக் கீழ்த்த ர மான அடா வடிச் 

ெசய லா கேவ க த ேவண் டி ள்ள டன் 
இன்ைறய ஆட் சி யி ன க்கு அப கீர்த் திைய 
ஏற்ப த் தி ள்ள ெசய  மாகும்.
இவ்வா  ன்ைவக்கப்பட்ட குற்றச்

சாட்  கைளத் ெதாடர்ந்  ெலாஹான் ரத்
வத்ைத வகித்  வந்த சிைறச்சா ைலகள் 
கா ைமத் வம் மற் ம் சிைறக் ைகதிகள் 
னர்வாழ்  நட வ டிக்ைககள் இரா ஜாங்க 
அைமச்சு பத விைய மட் ம் இரா ஜி னாமாச் 

ெசய் ள்ளார்.ஆனால் 
அவ ர்  வகி த்  
வந்த ேம ம் சில 
ெபா ப்  இரா ஜாங்க 
அைமச் சு க ளி லி ந்  
அவர் வில க வில்ைல. 
இ  கண்  ைடப்  
ெசயற்பா டாகும்.எனேவ, அவ ரி ட ள்ள 
சகல ைற அைமச்சுப் ெபா ப் க்க ளி
லி ந் ம் அவைர நீக்கி விட்  சம்பவம் 
ெதாடர்பில் நீதி விசா ர ைணகள் ன்ென
க்கப்ப  வ தற்கு அரசு உடன் ஆவன 

ெசய்ய ேவண் ம். உரிய நியதிக க்கைமய 
இந்த மிேலச்சத்தன , ெசயற்பாட்டில் 
ஈ பட்ட ெலாஹான் ரத்வத்ைதையக் ைக  
ெசய்  ேமற்ெகாண்  விசாரைணகள் 
ன்ென க்கப்பட ம் ேவண் ம் என ம் 

ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

இராஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் 
ெசயற்பா  அபாயகரமான சமிக்ைஞயாகும்

 Ό  நடவſЖைக அவżயС எПźறாУ ெஹПǿ
(பட் டி ப்  நி பர்)

மட்டக்க ளப்  மாவட்டத்தில் கசிப்  
உற்பத்தி மற் ம் விற்ப ைனைய த க்கும் 
வைகயில்  ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட ேசாதைன 
நட வ டிக்ைக யின்ே பா  நான்கு ேபர் 
ைக  ெசய்யப்பட்ட டன் ெப  ம ள வான 
கசிப் ம் மீட்கப்பட்ட தாக மட்டக்க ளப்  
ம  வ ரித் தி ைணக்கள ெபா ப்ப தி காரி ெதரி
வித்தார்.
மட்டக்க ளப்  மாவட்ட ம  வ ரித் தி ைணக்

க ளத் தினால் சட்ட விேராத ேபாைதப்
ெபா ள் விற்பைன மற் ம் பாவ ைனையக் 
கட் ப்ப த்த விேசட  ேசாதைன நட வ டிக்
ைககள் ெதாடர்ச் சி யாக ன்ென க்கப்ப 
கின்றன.
இதற் கி ணங்க  வ  ண தீ  மற் ம் வாைழச்

ேசைன ஆகிய பகு தி களில் ேநற் ம்  ேநற்  
ன் தின ம் ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட  வி ேசட  

ேசாதைன நட வ டிக்ைக யின்ே பா  கசிப்  
உற்பத்தி நிைலயம் ஒன் ம் விற்பைன 
நிைலயம் ஒன் ம் ற்  ைக யி டப்பட்ட . 
இதன்ே பாேத நான்கு ேபர் ைக  ெசய்யப்
பட்ட டன் ெப  ம ள வான கசிப் ம் மீட்கப்

பட்ட தாக மட்டக்க ளப்  ம  வ ரித் தி ைணக்
கள ெபா ப்ப தி காரி ெதரி வித்தார்.
மட்டக்க ளப்  மாவட்ட ம  வ ரித் தி ைணக்

கள அத் தி யட்சகர் எஸ்.ரஞ்சனின் வழி காட்
டலின் கீழ் மட்டக்க ளப்  ம  வ ரித் தி ைணக்
கள ெபா ப்ப தி காரி தைல ைமயில் இந்த 
விேசட நட வ டிக்ைககள் ன்ென க்கப்பட்
டன.
ைக  ெசய்யப்பட்ட வர்கள் பிைணயில் 

வி விக்கப்பட் ள்ள டன் அவர்க க்கு 
எதிராக நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தாக்கல் 
ெசய்யப்பட ள்ளதாக ம் மட்டக்களப்  
ம வரித்திைணக்கள ெபா ப்பதிகாரி  
ேம ம் ெதரிவித்தார்.

ஐந்தாம் தர ல ைமப்ப ரிசில் பரீட்ைச 
மற் ம் கல்விப் ெபா த் தரா தர உயர்தரப் 
பரீட்ைச க க்கான விண்ணப்பத் திகதி 
கடந்த 15ஆம் திகதி நள் ளி ர டன் டி 
த்தப்பட்ட தாக  அறி வித் தி ப்ப   அடிப்

பைட உரிைம மீற லாகும் என கிண் ணியா 
நகர சைப உ ப் பினர் எம். எம். மஹ்தி 
ெதரி வித்தார். 

 கிண் ணி யாவில் ேநற்  (17) இடம் ெபற்ற 
ஊடக சந் திப்பின் ேபாேத ேமற்கண்ட வா  
ெதரி வித்தார். அவர் ெதாடர்ந் ம்  ெதரி விக்
ைகயில், ஆசி ரி யர்கள், அதி பர்கள் தங்க ள  
சம்பள ரண்பா  கைள தீர்க்க ேவண் ம் 
என்ற ேகாரிக்ைகைய ன்ைவத்  கடைம 
தவிர்ப் ப் ேபாராட்டங்கைள ெதாட ராக 
நடத் தி வ  கின்றனர்.
மாண வர்கள் பாட சா ைலக்கு ச கம் த

கின்ற ேபாதி ம் அவர்க  ைடய பரீட்ைச 
விண்ணப்பங்கைள  ர  ணப்ப  த் ம் 
பணி கைள ெசய்வதற்கு அதி பர்கேளா ஆசி
ரி யர்கேளா ச  க ம ளிக்கா ைம யினால் விண்
ணப் பிப்ப தற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இல்
லாமல் ெசய்யப்ப  கின்றன.
அ  மாத் தி ர மன்றி ெகாேரானா பர வைலக் 

கட் ப்ப த்  வ தற்கான அர சாங்கத்தின் 
ேபாக் கு வ ரத்  தைட மற் ம் டக்கங்கள் 
என்ப வற்றா ம் மாண வர்கள் ெவகு வாக 
பாதிக்கப்பட் டி க் கின்றனர்.
அர சாங்கத் க்கும் அதிபர் ஆசி ரி யர்க
க்கும் இைடேய எ ந் ள்ள ரண்பா
கள் கார ண மாக மாண வர்களின் பரீட்ைச  

எ   கின்ற  வாய்ப்  க ளா ன  இல்லாமல் 
ெசய்யப்ப   வ  ெதன்ப  அடிப்பைட 
உரி ைமைய மீ  வ ம் காலங்கைள வீண
டிப்ப  மாகும். 
எனேவ விண்ணப் பிப்ப தற்கான தகுந்த 

சூழ் நிைல ஏற்ப த்தப்ப ம் வைர மாண
வர்க க்கு கால அவகாசத்ைத வழங்கி 
அவர்களின் எதிர்காலத்ைத பா காப்பதற்கு 
அரசாங்க ம் அதிபர் ஆசிரியர்க ம் 
நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ெமன அரைச 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன் என் ம் ெதரிவித்தார்.

 பரீட்ைச விண்ணப்ப திக திைய டி  த் தி யைம
 அடிப்பைட உரிைம மீறல் நட வ டிக்ைக யாகும்
źМ aயா நக ர சைப உΫР ǼனУ மЫ

கசிப்  உற்பத்தி,  விற்பைன நிைல யங்கள்கசிப்  உற்பத்தி,  விற்பைன நிைல யங்கள்
ற் ைக நால்வர் ைக ; கசிப் ம் மீட்ற் ைக நால்வர் ைக ; கசிப் ம் மீட்

(வ  ண தீ , பட் டி ப்  தி  பர்கள்)
மாண வர்கைளப் பற்றி எந்த ஒ  சிந்த ைன ம் 

இன்றி நவம்பர் மாதம்  பரீட்ைச கைள நடத்த 
டி  ெசய் ள்ள விட யத்ைத ஒ  ேபா ம் 

ஏற் க்ெகாள்ள டி யா . நாம் எந்த வைக
யி ம் மாண வர்கள் பாதிக்கப்ப  வைத வி ம்
ப மாட்ேடாம் என வடக்கு கிழக்கு மாகாண 
இலங்ைக அர சாங்க ஆசி ரி யர்   சங்கத்தின் ெசய
லாளர் ஜீவ ராஜா ேபசன் ெதரி வித்தார்.
மட்டக்க ளப்பில்  ேநற்   ெவள் ளிக் கி ழைம 

(17) இடம்ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
கல்வி அைமச்சின் ெசய லாளர் அைனத்  

சங்கங்க ைள ம் ேபச் சு வார்த்ைதக்கு அைழத் தி
ந்தார். இந்த ேபச் சு வார்த்ைத யா ன  கடந்த 

ஆகஸ்ட் 31ஆம் திகதி நைட ெபற்ற அைமச்ச
ரைவ டி ைவ ெதளி  ப த்  வ தற்கா கேவ 
அைழத் தி ந்தார். 
இந்த கலந்  ைர யா டலில் ஆசி ரி யர்களின் 

சம்பள ரண்பா  பற்றி எந்த ஒ  ஆேராக் கி ய
மான டி  க ம் எட்டப்ப ட வில்ைல.
இ ந்த ேபா தி ம் சங்கங்களின் ேவண்  ேகா
க் கி ணங்க நிதி அைமச்ச டன் ேபச் சு வார்த்

ைதக்கு ஏற்பா  ெசய்  த  வ தாக கல் வி ய

ைமச்சின் ெசய லாளர் உ தி வழங் கி யி ந்தார். 
எனி ம்   நவம்பர் மாதத்தில் நைட ெப 

கின்ற கல்விப் ெபா த் தரா தர உயர்தரம் மற் ம் 
ஐந்தாம் தர லைமப் பரிசில் பரீட்ைசகள் நடக்க 
இ ப்ப  உங்க க்கு ெதரி ம். ஆனால் நிகழ்
நிைல கல் விைய நாட்டில் 40 சத வீ த மான மாண
வர்கள் ெபற் க் ெகாண் டி ந்தார்கள். 
ஆசி ரியர் ேபாராட்டங்கள் ெதாடர்ந்  நைட

ெபற்றா ம் இந்த 40 சத வீ த மான மாண வர்கள் 
ெதாடர்ந் ம் நிகழ் நிைல கல் விைய ஏேதா ஒ  
வைகயில் ெபற் க் ெகாண்  வந் தி ந்தார்கள்.  
இந் நிைலயில் மாண வர்கைளப் பற்றி எந்த ஒ  
சிந்த ைன ம் இன்றி பரீட்ைசக்கு தயா ரா வ தற்
கான சூழைல ஏற்ப த்தா  அதற்கான ேவைலத்
திட்டங்க ைள ம் ன்ைவக்கா  நவம்பரில்  
பரீட்ைச கைள நடத்த டி  ெசய் ள்ள .  நாம் 
ஒ  ேபா ம் மாண வர்கள் பாதிக்கப்ப  வைத 
வி ம்ப மாட்ேடாம். எனேவ மாண வர்க க்கு 
பரீட்ைச எ   வ தற்கான சரி யான சூழைல ஏற்
ப த் திய பின்னேர பரீட்ைசகள் நடத்தப்பட 
ேவண் ம் என் கின்ற விட யத்ைத ேகாரிக்ைக
யாக ைவக் கின்ேறாம்.அத்ே தா  200 மாண வர்
க க்கு குைறந்த பாட சா ைல கைள ஆரம் பிப்ப
தாக கூ  கின்ற கல் வி ய ைமச்சு  மாண வர்கைள 

பாட சா ைலக்கு அைழ க்கின்ற ெபா  எவ்வா
றான பா  காப்  நட வ டிக்ைக கைள ைகயாள 
ேவண் ம் என் கின்ற ஒ  திட்டத்ைதேயா  நீண்
ட கா ல மாக டப்பட் டி ந்த பாட சா ைல கைள 
கற்றல் சூழ க்ேகற்ற வைகயில் மாற்  வ தற்கான 
எந்த ஒ  திட்டத்ைத ேயா  ன்ைவக்காமல் இவ்
வி ட யங்கைள கூறிக் ெகாண் டி க் கின்றார்கள்.
ஆசி ரி யர்களில் பல க்கு ெகாவிட் 19 த ப்
 சிகள் வழங்கப்பட் ள்ள நிைலயில் மாண வர்
க க்கு அதைன வழங் கு வ தற்கான நட வ டிக்
ைக கைள அரசு இன் ம்  நைட  ைறப்ப த்
த வில்ைல. எனேவ விைர வாக பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்க க்கு 200 வீ கள் அைம கின்ற 
ெசயற்பா  கைள பற்றி ேபசிக் ெகாண் டி க்
காமல் மாண வர்க க்கு உட ன டி யாக த ப் சி 
வழங்கும் நட வ டிக்ைக கைள ஆரம் பிக்க அரசு 
நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம். 
அத்ேத ா  இந்த  ப ாடச ாைலகள் 

ஆரம்பிப்பதற்கு ன்னதாக மாணவர்க ைடய 
பா காப்  உ திப்ப த்தப்பட்  அதற்குரிய 
வழி ைறகைள விைரவாக ெசயற்ப த்தி 
பாடசாைலகைள ஆரம்பிக்க ன் வரேவண் ம் 
என்கின்ற ேகாரிக்ைகைய ம் அரசுக்கு நாங்கள் 
ன்ைவக்கின்ேறாம் என ம் ெதரிவித்தார்.

நாம் எந்த வைக யி ம் மாண வர்கள் நாம் எந்த வைக யி ம் மாண வர்கள் 
பாதிக்கப்ப  வைத வி ம்ப மாட்ேடாம்பாதிக்கப்ப  வைத வி ம்ப மாட்ேடாம்
வடЖΜ, źழЖΜ மாகாண இலЗைக அர சாЗக  ஆż ǿ யУகЦ  சЗகН П ெசய லாளУ ΪேபசП

 ( மஸ்ெக லியா நி பர் )
பிரித்தா னிய கால னித் வ 

ஆட் சி யி லி ந்  வி  பட்  
70 ஆண்  க ளாக நிம்மதிப் 
ெப  ச்சு விட் க் ெகாண் டி
ந்த இலங்ைக, தற்ே பா  சீன 
அர சாங்கத்தின் கால னித் வ 
ஆட் சியின் கீழ் சிக்கித் தத்த

ளித் க் ெகாண் டி க் கின்ற . இந்த நிைல நீடித்தால் 
சீனாவின் ஒ  பகு தி யாக இலங்ைக மா  வ தற்கான 
வாய்ப் கள் இ க் கின்ற  என ெதாழி லாளர் ேதசிய 
சங்கத்தின் தைல வ ம் வ ெர லியா மாவட்டப் பாரா 
மன்ற உ ப் பி ன  மான பழனி திகாம்பரம் வி த் ள்ள 
அறிக்ைகயில் ெதரி வித் ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பாக அவர் வி த் ள்ள ஊடக அறிக்

ைகயில்,
எம  நா  மீள டி யாத கடன் சுைமயில் ெசன்  

ெகாண் டி க் கின்ற . கடன் சுைம அதி க ரிக்கும் 
ேபாெதல்லாம் அதி லி ந்  மீள்வ தற்கு நாட்டின் ெசாத்
க்கைள விற்பைன ெசய்வைத இன்ைறய அர சாங்கம் 
வழ ைம யாகக் ெகாண் ள்ள . ஏற்க னேவ, இவர்கள் 
ஆட் சியில் இ ந்த ேபா , நம  நாட்  ேதசிய ெசாத்
க்கைள ெவளி நா  க க்கு குறிப்பாக சீனா க்கு 

விற்பைன ெசய்தார்கள். அதில் ைற க நக ரத் க்காக 
இலங்ைக ைற  கத்ைத அண் டிய கடற்ப ரப் ம் இரா
வத் தைல ைம யகம் உள் ளிட்ட பகு தி க ம் க் கி

ய மா னைவ ஆகும். தற்ே பா  மீண் ம் ஆட் சிக்கு வந்
ள்ள அர சாங்கம் ஏற்க னேவ பல இடங்கைள சீனா

க்குத் தாைர வார்த் க் ெகா த் ள்ள  ேபால, ைற
கப் பகு தியில் ேம ம் 13 ஏக்கர் காணிைய வழங்

கு வ தற்குத் தயா ராக உள்ள . பல ேகாடி பா ெப
ம தி யான இடத்ைத கு  கிய ேதைவ க தி விற்பைன 
ெசய்ய யற் சிப்ப  கவைல அளிப்ப தாக இ க் கின்
ற . அத் டன் ெவலிக்கைட சிைறச்சாைல அைமந்
ள்ள ெகா ம்  நக ரத்தின்  க் கிய இடத்ைத ம், 

ெகா ம்  ைற  கத்ைத அண் மித் ள்ள ெரலிெகாம் 
கட் டிடம், விமா னப்பைடத் தளம் அைமந் ள்ள பிர
ேதசம் மற் ம் நட்சத் திர ேஹாட்டல்கள் அடங் கிய 
பகு தி க ைள ம் சீனா க்கு விற்பைன ெசய்வ தற்குத் 
தயா ராகி வ  வ தாக தக வல்கள் ெவளி யா கி ள்ளன.

 நாட்டின் க் கிய பகு தி கைள இவ்வா  சீனா க்கு 
விற்பைன ெசய்  வந்தால், இ  தியில் இலங்ைக 
சீனாவின் ஒ  பிராந் தி ய மாக மாற்  வ தற்கு வாய்ப்  
உள்ள தாக பல ம் சுட் டி காட் டி ள்ளார்கள். “ேதசிய 
ெசாத் க்கைள விற்பைன ெசய்வைத த ப்ேபாம்” 
என்  ேதர்தல் விஞ்ஞா ப னத்தில் கூறி மக்களின் வாக் கு
கைளப் ெபற்  ஆட் சிக்கு வந்த வர்கள் அதற்கு மாறாக 
ெசயற்பட் க் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். நல்லாட்சி 
அர சாங்கத்தால் ெவளி நா  க க்கு விற்கப்பட்ட ெசாத்
க்கைள மீட்ப தாகக் கூறிய இன்ைறய அர சாங்கம் 

நாட்டின் க் கிய ெசாத் க்கைள ெவளிநா க க்கு 
தாைர வார்த் க் ெகா ப்பைத நாட்ைட உண்ைமயாக 
ேநசிக்கும் மக்கள் ஒ  ேபா ம் அ மதிக்கக் கூடா . 
அரசாங்கத்தின் கபடத் தனத்ைத ம், ேபாலியான ேதசப் 
பற்ைற ம் நாட்  மக்கள் இப்ேபாதாவ  ரிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் குறிப்பிட் ள்ளார்.

பிரித்தா னிய கால னித் வ ஆட் சி யி லி ந்  வி  பட்ட இலங்ைக
சீனாவின் கால னித்   வத்தில் சிக்கிக் ெகாண் டி க் கின்ற

-பாரா έ மПற உΫР ǼனУ பழǻ காСபரС-பாரா έ மПற உΫР ǼனУ பழǻ காСபரС

( வ ெர லியா நி பர்)
  ெகாவிட் 19 ெகாேரானா ெதாற்  கார ண மாக 

நாட்டில் நில ம் தனிைமப்ப த்தல் ஊர டங்கால் 
மக்கள் ெபரி ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் 
மத் திய வங் கி யினால் வழங்கப்பட்ட எதிர்வ ம் 
டிசம்பர் மாதம் வைர யி லான நிவா ர ணத்தில் ஆசி ரி
யர்கள் உள்வாங்கப்ப ட வில்ைல.
எனேவ இச்ச ைக அதிபர், ஆசி ரி யர்க க்கும் 

வழங்கப்பட ேவண் ம். என இலங்ைக கல்வி சம்
ேம ளனம் மத்திய வங்கி ஆ  ன க்கு கடிதம் ஒன்ைற 
அ ப் பி ள்ள தாக இலங்ைக கல்வி சம்ேம ள னத்தின் 
ெபா ச்ெச ய லாளர் சங்கர் மணி வண்ணன் ெதரி வித்
ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பாக அவர் ெதரி விக்ைகயில்
ஆசி ரி யர்க க்கு சம்பளம் வழங்கப்பட்டா ம் 

அவர்களின் கு ம்ப ம் அவர்களின் கு ம்ப உ ப்
பி னர்க ம் தற்ே பா ைதய சூழ் நி ைலயில் ெபரி ம் 
பாதிக்கப் பட் ள்ளனர். ஆசி ரி யர்களின் கு ம்ப 
உ ப் பி னர்களில் சிலர் வியா பா ரத் தி ம் சுய ெதா ழில்
க ளி ம் ஈ ப்பட்ட வர்க ளாக உள்ளனர்.     அைதப்
ேபா லேவ குைறந்த ேவத னத்ைத ெப ம் ஆசி ரி யர்
க ம் தங்க ள  ெதாழி க்கு ேமல தி க மாக ஏேத ம் 
ஒ  ெதாழில் யற் சியில் ஈ  பட்  வ  கின்றனர். 
நாட்டில் ஏற்பட் ள்ள இச் சூழ் நிைல கார ண மாக 
வ  மா னத்ைத இழந் ள்ள நிைலயில் தம  வங்கி 
கடன்கைள ெச த்  வதில் பல்ேவ  சிர மத்ைத 
அ  ப வித்  வ  கின்றனர். ஆகேவ ேமற்குறிப்பிட்ட 
விடயங்கைள க த்திற்ெகாண்  மத்திய வங்கியினால் 
வழங்கப்பட்ட  நிவாரணத்திைன ஆசிரியர்க க்கும் 
வழங்குமா  ேகட்டக்ெகாண் ள்ளார்.

அதிபர், ஆசி ரி யர்க க்கும் ச ைக  வழங்கப்பட ேவண் ம்அதிபர், ஆசி ரி யர்க க்கும் ச ைக  வழங்கப்பட ேவண் ம்
இலங்ைக கல்வி சம்ேம ளனம் மத் திய வங்கி ஆ  ன க்கு இலங்ைக கல்வி சம்ேம ளனம் மத் திய வங்கி ஆ  ன க்கு கடிதம்கடிதம்

 அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் 
ப்பாக்கி ைனயில் அச் சு த்தப்பட்ட சம்பவம் ெதாடர்பில் 
ைற யான விசா ரைண நடத்தப்பட ேவண் ம் என ெதாழி

லாளர் ேதசிய சங்கத்தின் பிரதி தைல வ ம் வ ெர லியா 
மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பி ன  மா கிய மயில்வா கனம் 
உத ய குமார் அர சாங்கத் திடம் ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளார்.
இந்த சம்ப வத் டன் ெதாடர்  ைடய நபர்கைள  சட்டத்தின் 
ன் நி த்தி தண்டைன ெபற் க்ெ கா க்க ேவண் ம் என 

அவர் வலி  த் தி ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பில் அவர் வி த் ள்ள ஊடக அறிக்ைகயில்,
'தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள வி  தைல ெசய்  மா  ஏற்க

னேவ நாங்கள் பாரா  மன்றத் தி ம் அதற்கு ெவளி யி ம் 
அ த்தங்கைள பிர ேயா கித்  வ  கிேறாம். எவ் வித வழக்கு 
விசா ர ைண க ம் இன்றி தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் பலர் 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ளனர்.  சிலர் சிைறச்சா ைலக்குள் 
தங்க  ைடய வாழ்க்ைகைய டித் க் ெகாண்  உள்ளனர். 
தங்க க்கான வி  தைல ேகாரி பல தடைவ உண்ணா வி ரதப் 
ேபாராட்டத் தி ம் ஈ  பட் ள்ளனர். பலவ ட காலங்க ளாக 
தங்க ள  உற  கைள காண  டி யாமல் தமிழ் அர சியல் ைகதி
களின் ெபற்ே றார்கள் உற வி னர்கள் ய ரத்தில் உள்ளனர். 
இவ்வா  ய ரத்தில் உள்ள வர்க க்கு ேம ம் ேபரி டிைய 
ெகா க்கும் வைகயில் இந்த அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைல சம்
பவம் அைமந் ள்ள . சிைறக்ைக தி கைள பா  காக்க ேவண்

டி ய  அர சாங்கத்தின் ெபா ப்பாகும். 
அவ்வா  இ க்ைகயில் அர சாங்
கத்தின் ெபா ப்  வாய்ந்த ராஜாங்க 
அைமச்சர் ஒ வர் சிைறச்சா ைலக்குள் 
ைழந்  ப்பாக்கி ைனயில் 

அடா வடி ெசய் தி ப்ப தாக ெவளி வந்
ள்ள ெசய்தி மிக ம் வ த்தத்ைத 

த  கி ற . இதைன நாங்கள் வன்ைம
யாக கண் டிக் கிேறாம். இன்  நாட்டில் 
எல்லாத்  ைற யி ம் அடா வடி நிைறந் தி ப்பைத இந்த சம்
பவம் உ  திப்ப த்  கி ற . இந்த சிைறச்சாைல சம்ப வத்தில் 
ெதாடர்  ெகாண்ட தாக கூறப்ப ம் ராஜாங்க அைமச்சர் 
பதவி வில கி ள்ளார். அந்த  விலகல் ெவ ம் கண்  ைடப்
பாக மாத் திரம் இ க்கக் கூடா . அதனால் இந்த விடயம் 
ெதாடர்பில் விேசட கு  நியமிக்கப்பட்  உரிய விசாரைண 
நடத்தி சம்பவத் டன் ெதாடர் ைடய நபர்கள் யாராக 
இ ந்தா ம் உச்சகட்ட தண்டைன வழங்கப்பட ேவண் ம் 
என ெதரிவித் ள்ளார்.

தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் ப்பாக்கி ைனயில் அச் சு த்தப்பட்ட
 சம்பவம் ெதாடர்பில் ைற யான விசா ரைண நடத்தப்பட ேவண் ம்

ம பானசாைலகைள  திறக்கலாம்  என ேநற்  அறிவித்தல் ெவளியானைதய த்   மைலயக பகுதி  நகரங்களி ம்  ேநற்  
மாைல  ம பான நிைலயங்கள்   திறக்கப்பட்டன .  ஊரடங்கிற்கு மத்தியில் ம பானசாைலகள்  திறக்கப்பட்டைமயினால்  
ம பான வைககைள  ெகாள்வன  ெசய்வதற்காக  ெப மளவாேனார் ம பான விற்பைன நிைலயங்க க்கு  ன்பாக  ேநற்   
கூடியி ந்தனர்.  வெரலியா, நகரி ம்  அட்டன்  நகரி ம் ம பானப்பிரியர்கள்  நீண்ட வரிைசயில்  காத்தி ந்தேபா    
       (படப்பிடிப்  வெரலியா, அட்டன் நி பர்கள்)
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ஒக். தலாம் திகதி... (ெதாடர்ச்சி)
நான்கு மணி வைர  நீடிக்க ஜனா தி பதி தைல

ைமயில் கூடிய ெகாவிட் கட் ப்பாட்  ெசய ல
ணிக் கூட்டத்தில் தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள .  தனி
ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு நைட  ைறயில் உள்ள 
காலத்தில் அத் தி யா வ சிய ேசைவகள் ன்ென க்
கப்  ப ம் என ம் அர சாங்கம் ெதரி வித் ள்ள .
ெகாவிட்  19 ைவரஸ் பரவல் அச் சு த் தல் 

நிைல ைம களில் தற்ே பா  நாட்டில் ேவக மாக 
பர விக்ெ காண் ள்ள ெடல்டா ைவரஸ் ெதாற்  
கார ண மாக  ஏற்பட் ள்ள அபா ய கர நிைல
ைமகள் குறித்  சுகா தார ைவத் திய நி  ணர்கள் 
ெதாடர்ச் சி யாக அவ தா னப்ப த்தி வ  கின்ற 
நிைலயில், நா  ெதாடர்ந் ம் சிவப்  எச்ச ரிக்ைக 
வல யத்தில் உள்ள தா க ம் நாளாந்த ைவரஸ் 
ெதாற் கள் குைறந்தா ம் கூட ைவரஸ் ெதாற்
ப்ப ரவல் அச் சு த்தல் நிைலைம இன் ம் 

நீங்க வில்ைல என ேநர டி யாக ெகாவிட் ெசய ல
ணிக்கு சுட் டிக்காட் டி யி ந்  தனர்.
இ  தி யாக ெசப்ெடம்பர் மாதம் 10 ஆம் 

திகதி கூடிய ெகாவிட் ெசய ல ணிக் கூட்டத்தின் 

ேபா ம் நாட்டின் அச் சு த்தல் நிைல ைமகள் 
மற் ம் சுகா தார கட் ப்பா கள் எவ்வா  
அைமய ேவண் ம் என்ப  குறித்  ஜனா தி
பதி ேகாட்டா பய ராஜபக் ஷ சுகா தார பணிப்பா
ள ரிடம் ேகட் க்ெ காண் டி ந்தார். அதற்க ைமய 
கடந்த வாரத்தில் சுகா தாரத் தரப் பினர் தம  
பரிந்  ைர கைள சுகா தார பணிப்பா ள ரிடம் ஒப்ப
ைடந் தி ந்த டன் இ  தியாக கடந்த வியா ழக் கி
ழைம சுகாதார அைமச்சில் க் கிய கலந்  ைர
யாடல் ஒன் றி ைன ம் ேமற்ெ காண் டி ந் தனர்.

ேநற்  ன் தினம் க் கிய 
ஆேலா சைன கூட்டம்

 நாட்டின் சுகா தார கட்ட ைமப்  எவ்வா  
உ  வாக்கப்பட ேவண் ம் என்ப  குறித்  
சுகா தார ைவத் திய நி  ணர்கள் மற் ம் சுகா
தாரப் பணிப்பாளர் ஆகி ேயா க்கு இைடயில் 
விேசட கலந்  ைர யாடல் ேநற்  ன்தினம் 
ன்ென க்கப்பட்ட . இ க்க மான கட் ப்

பா  கைள நைட  ைறப்ப த்த ேவண் ம் 
என ம் ெபா ப் ேபாக் கு வ ரத்  பயன்பா 
கைள குைறக்க நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம் 
என ம் சுகா தார ைவத் திய தரப் பினர் சுட் டிக்

காட் டி ள்ளனர். அேதேபால் நா  ஒக்ே டாபர் 
மாதம் வைரயில் டக்கப்படல் ேவண் ம் 
என்ற இலங்ைக ைவத் தி யர்கள் சங்கம், ெபா  
சுகா தார பரி  ேசாத கர்களின் சங்கம் ஆகி ய வற்றின் 
பரிந்  ைரகள் குறித் ம் கவனம் ெச த்தப்பட்
டி ந்த . அேதேபால் ெவளி நா  களில் இ ந்  
இலங்ைகக்கு வ  ேவா க்கு விமான நிைல யத்
தி ேலேய பி.சி.ஆர். பரி ேசா த ைன கைள ன்ென
த்  ன்  மணித் தி யா லத்தில் வீ  க க் கு

அ ப் ம் ேவைலத் திட்டத்ைத ன்ென க்க 
ேவண் ம் என்ற தீர்மானம் எ க்கப்பட் ள்    
ள .
இந் நி ைலயில் நாட்ைட ெகாவிட் ைவரஸ் 

பரவல் நிைல ைமகள், கட் ப்பா கள் மற் ம் 
சுகா தார ைவத் திய தரப்பின் பரிந்  ைர கைள 
ஆரா ம் வித மாக ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய 
ராஜபக் ஷவின் தைல ைமயில் ெகாவிட் கட் ப்
பாட்  ெசய ல ணிக் கூட்டம் ேநற்  காைல கூடி
ய . 
ெடல்டா ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தல் நிைல

ைமகள் குறித்த சுகா தார தரப்பின் ெதாடர்ச் சி
யான வலி  த்தல் மற் ம் ஒக்ே டாபர் தலாம் 

வாரம் வைரயில் கண் டிப்பாக நாட்டில் தனி
ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு நீடிக்கப்பட ேவண் ம் 
என்ற சுகா தாரத் தரப்பின் ேகாரிக்ைககள் குறித்  
சுகா தாரப் பணிப்பாளர் ன்ைவத் ள்ள அறிக்
ைகைய ஆராய்ந்ேத  தற்ே பா  நைட  ைறயில் 
உள்ள தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்ைக எதிர்
வ ம் ஒக்ே டாபர் மாதம் 1ஆம் திகதி வைரயில் 
நீடிக்க ெகாவிட் ெசய லணிக் கூட்டத்தில் தீர்மா
னிக்கப்பட் ள்ள .
இந்த கால கட்டத்தில் நாட்டின் அத் தி யா வ

சிய  ேதைவ க க்காக நா  இயங்கும், நாட்டின் 
ெபா  ளா தா ரத்ைத க த்தில் ெகாண்  அத் தி
யா வ சிய ேதைவ கைள ன்ென க்க அ  மதி 
வழங்கப்பட் ள்ள . அேதேபால் மக்கள் தத்த
ம  பா  காப்  உ  திப்ப த் ம் வைகயில் சுகா
தார வழி  ைற கைள  ைம யாக பின்பற்றி 
ெசயற்பட ேவண் ம். த ப்  சி கைள ஏற் றிக்
ெகாள் ம் நட வ டிக்ைக க ைள ம் ன்ென க்க 
ேவண் ம்  என்  சுகா தார அைமச்சர் ெகெஹ
லிய ரம் க்ெவல குறிப் பிட் ள்ளார். 
ெகாவிட் ெசய லணிக் கூட்டத்தின் தீர்மானம் 

குறித்  ெசய ல ணியின் பிர தானி இரா  வத் 

 த ள பதி கூ  ைகயில், தற்ே பா  நைட  ைறயில் 
உள்ள தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்ைக எதிர்
வ ம் ஒக்ே டாபர் 1ஆம் திகதி வைரயில் நீடிக்க 
ெசய லணிக் கூட்டத்தில் ஜனா தி ப தி யினால் 
ஆேலா சைன வழங்கப்பட் ள்ள .   த ப்
சி ஏற்றப்ப ம் ேவைலத் திட்டத்ைத ரி
தப்ப த்த ம் 15 தல் 19 வய க்குட்பட்ட 
சி  வர்க க்கு ைபசர் த ப் சி ஏற் ம் நட 
வடிக்ைககைள ன்ென க்க ம் ஜனாதிபதி 
சுகாதார தரப்பிடம் வலி த்தி ள்ளார். 
ேம ம் ேமாட்டார் வாகனப் ேபாக்குவரத்  
திைணக்களம் மற் ம் காணி பதி  திைணக் 
களம் ஆகியவற்றில் ேசைவகைள மட் ப் 
ப த்தப்பட்ட ஊழியர்க டேன ம் ன்ென 
க்க பணிக்கப்பட் ள்ள . அத்தியாவசிய 

ேசைவகள் வழைம ேபான்  ன்ென க் 
கப்ப ம். அ மதி டன் மாகாணங்க க்கு 
இைடயிலான ேபாக்குவரத் கள் ன்ென 
க்கப்ப ம். விைரவில் சுகாதார வழிகாட்டி 

ஒன்றிைன ெவளியிட ம் நடவடிக்ைககள் 
எ க்கப்ப ம் என்றார். 

ரிஷாத் க்கு...  (ெதாடர்ச்சி)
சந்ேத க ந ப ரான ரிஷாத் பதி  தீனின் மைனவி  

கிதர் ெமாஹம்மட் சிஹாப்தீன் ஆய்ஷா ஆகி
ேயாைர பிைணயில் ெசல்ல நீதி மன்றம் ேநற்  
அ  ம தித்த . 

தலாம் சந்ேதக நப ரான தரகர் ெபான்
ைனயா பண்டாரம் அல்ல  சங்கர், நான்கா
வ  சந்ேதக நபர்  ரிஷாத் பதி  தீனின் ைமத்
னர் கிதர் ெமாஹம்மட்  சிஹாப்தீன் இஸ்மத் 
ஆகிய இ  வைர ஏற்க னேவ கடந்த 6 ஆம் 
திகதி பிைணயில் ெசல்ல  அ  ம தித் தி ந்த 
நிைல யி ேலேய  ெகா ம்   ேமல திக நீதிவான் 
ரஜீந்ரா ஜய சூ ரிய  ேநற்  குறித்த இ  வ ைர ம் 
பிைணயில் வி  வித்தார். 
எவ்வா றா யி ம் வழக்கின் 5 ஆவ  சந்ேதக 

நப ராக ெபய ரி டப்பட் ள்ள ன்னாள் அைமச்
ச ம் தற்ே பா ைதய பாரா  மன்ற உ ப் பி ன

 மான ரிஷாத் பதி  தீ க்கு பிைண வழங்க 
ம த்த நீதி மன்றம் அவைர எதிர்வ ம் தலாம் 
திக தி வைர விளக்க ம றி யலில் ைவக்க உத்த ர விட்
ட .
ஹிஷா லி னியின் மரணம் ெதாடர்பில் இடம்

ெப ம் குற்ற வியல் விசா ர ைண க க்கு அைமய, 
நீதிவான் நீதி மன்றின் விசா ர ைணகள் ேநற்  பிற்
பகல் மீள ம் விசா ர ைணக்கு வந்த . இதன்
ேபா  இந்த விவ கா ரத்தில் 1995 ஆம் ஆண்டின் 
22 ஆம் இலக்கம், 2006 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் 
இலக்க தண்டைன சட்டக் ேகாைவ தி த்தச் சட்
டத்தின்  308,358,360 ஆவ  அத் தி யாயங்களின் 
கீழ் 18 வயதின் கீழான ஒ  வைர அடி ைமத்த னத்
க்கு அல்ல  கட்டாய ஊழி யத் க்கு உட்ப த்
தி யைம,  ன்  த்த க்கு உட்ப த் தி யைம, 
கடத்தல் அல்ல  சுரண்ட க்கு உள்ளாக் கி
யைம ெதாடர்பில் குற்றம் சாட்டப்பட் ள்ள 
தர க ரான ெபான்ைனயா பண்டாரம் அல்ல  
சங்கர், ரிஷாத்தின் மாம னா ரான அலி இப்ராஹீம் 
சாஹி   கிதர் ெமாஹம்மட் சிஹாப்தீன், ரிஷாத் 
பதி  தீனின் மைனவி  கிதர் ெமாஹம்மட் 
சிஹாப்தீன் ஆய்ஷா,  ரிஷாத்தின் ைமத் னர் 
கிதர் ெமாஹம்மட்  சிஹாப்தீன் இஸ்மத், ரிஷாத் 
பதி தீன் ஆகிேயார் சார்பில் சட்டத்த ர ணிகள் 
ன் னி ைல யா கினர்.
ெகா ம்  ெதற்கு சி வர் மற் ம் மகளிர் 
ஷ் பி ர ேயாக த ப்  பிரிவின் ெபா ப்ப தி
காரி பிர தான ெபண்  ெபாலிஸ் பரி ேசா தகர் 
இேனாகா,  விசா ர ைண கைள ேமற்பார்ைவ 
ெசய் ம் ெகா ம்   குற்றத் த ப் ப் பிரி வின் 

உதவி ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் ெநவில் டி சில்வா 
ஆகிேயார்  மன்றில் ஆஜ ரா ன டன் அவர்க க்
காக அரசின் பிரதி ெசாலி சிட்டர் ெஜனரால்  
திலீப பீரிஸ், அரச சட்ட வாதி ஹங்ச அேப ரத்ன
டன்  ஆஜ ரானார்.
தல் சந்ேதக நப ரான தரகர் சார்பில் சிேரஷ்ட 

சட்டத்த ரணி மேகஷ் குமா ர ம் ரிஷாத்தின் 
மாமனார் சார்பில் ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி 
அ ஜ பிேர ம ரத்ன ம்  3 ஆம் சந்ேதக நப ரான 
ரிஷாத்தின் மைன விக்காக   ஜனா தி பதி சட்டத்
த ரணி அனில் சில்வா ம்  ரிஷாத்தின் ைமத்

 ன க்காக சட்டத்த ரணி வசீம் அக்ர டன் 
சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி ஷ்தி ஹபீ ம் 5 ஆவ  
சந்ேதக நப ரான ரிஷாத் பதி  தீ க்காக சிேரஷ்ட 
சட்டத்த ரணி என்.எம். சஹீட் ம் ஆஜ ரா கினர்.
பாதிக்கப்பட்ட தரப் பி ன க்காக, சிேர ஷ்ட 

சட்டத்த ரணி கேணசராஜா உள் ளிட்ட சட்டத்த
ர ணிகள் குழாம் பிர சன்ன மா ன . இந் நி ைல யி
ேலேய இ  வைர இந்த விவ கா ரத்தில் ன்ென
க்கப்பட்ட விசா ர ைணகள் ெதாடர்பில் பிரதி 

ெசாலி சிட்டர் ெஜனரால் திலீப பீரிஸ் விளக்
கினார்.
அதன்படி, விசா ர ைணகள் ெப ம்பா ம் 

நிைற வ ைடந் ள்ள தா க ம் உத் தி ேயா க ர்வ
மற்ற சாட் சி யா ளர்கள் அைன வ ர ம் சாட் சி
யங்கள் பதி  ெசய்யப்பட் ள்ள நிைலயில், 
இர சா யன பகுப்பாய்  அரிக்ைக ேபான்ற 
விட யங்கேள நி  ைவயில் உள்ள தாக பிரதி 
ெசாலி சிட்டர் ெஜனரால் திலீப பீரிஸ் கூறினார். 
அதனால் ஏற்க னேவ இவ் வி வ கா ரத்தில் 1,4 
ஆம் சந்ேதக நபர்க க்கு பிைண ய ளிக்கப்பட்
ள்ள நிைலயில், 2,3 ஆம் சந்ேதக நபர்க க்கு 

நீதி மன்றின் அபி மா னத் க்கு அைமய பிைண 
வழங் கு வதில் ஆட்ேச பைன இல்ைல என ம் 
எனி ம் 5 ஆவ  சந்ேதகநப ரான ரிஷாத் பதி
 தீ க்கு பிைண வழங்க எதிர்ப்  ன்ைவப்ப
தா க ம் திலீப பீரிஸ் குறிப் பிட்டார். ரிஷாத் பதி
தீன் சிைறயில் உள்ள ேபா  ெதாைல ேப சிைய 
பயன்ப த் திய விட யத்ைத ேமற்ேகாள் காட்டி, 
அவர் பயன்ப த் திய ெதாைல ேபசி இன் ம் 
பகுப்பாய்  ெசய்யப்ப டாத நிைலயில், இவ்வ
ழக் குடன் ெதாடர்  ைட ேயா க்கு அவர் அைழத்
த தாக சந்ேத கிக்க ப்ப  வதால் பிைண வழங்க 
கூடா  என திலீப பீரிஸ் ேகாரினார்.
இவ் வி வ கா ரத்தில் விசா ர ைணக்கு அவ சி ய

மான ைவத் தியர் ரந் திக்கைவ  மின்னஞ்சலில் 
ெதாடர்  ெகாண்ட தா க ம் அவர், தனக்கு ைவத்
திய அறிக்ைகைய அ ப் பினால் அதைன பார்

ைவ யிட்  ரண வாக்கு லம் ஒன் றிைன 
வழங்க டி ம் என குறிப் பிட் ள்ள தாக 
திலீப பிரிஸ் ெதரி வித்தார். ஞாப கத்தில் உள்ள
வற்ைற ைவத்  பார்க்கும் ேபா , ஹிஷா லினி 
'ைலட்டர்' ஒன்  ெதாடர்பில் தக வல்கைள 
ெதரி வித்த தா க ம் எனி ம் ேமல திக விப ரங்
கைள அவர் ெவளி ப்ப த்த வில்ைல என ம் 
ைவத் தியர் ரந் திக மின்னஞ்சல் ஊடாக ெதரி
வித்த தாக திலீப பீரிஸ் கூறினார். அதன்படி அவ
ரிடம்  ைம யான வாக்கு லம் ஒன் றிைன 
காெணாளி ெதாழில் ட்பம் ஊடாக ெபற் க்
ெகாள்ள எதிர்ப்பார்ப்ப தாக  அவர் குறிப் பிட்டார்.     
இந்த விட யத்தில், சம்பவம் இடம்ெபற்ற ேபா  
ரிஷாத் பதி  தீனின் வீட் க்கு ெசன் றி ந்த
தாகக் கூறப்ப ம்  ெபாலிஸ் தைல ைம ய கத்தின் 
ெகாவிட் கட் ப்பாட்  பிரிவின் ெபா ப்ப
தி காரி பிர தான ெபாலிஸ் பரி ேசா தகர் ஆதம் 
ெலப்ைப அஹமர் நபார் ெதாடர்பில், ன்ென
க்கும் நட வ டிக்ைக ெதாடர்பில் ெபாலிஸ் மா 

அதிபர் இன் ம் அறி விக்காமல் உள்ள தாக பிரதி 
ெசாலி சிட்டர் ெஜனரால் திலீப பீரிஸ் சுட் டிக்
காட் டினார். இந் நிைலயில் சந்ேதக நபர்க க்கு 
பிைண ய ளிக்கும் ேபா  நீதி மன்றம் க  ைம
யான நிபந்த ைன கைள பிறப் பிக்க ேவண் ம் 
என அவர் ேகாரினார்.
இத ைன ய த்  பாதிக்கப்பட்ட தரப்  சார்பில் 

சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி கேணசராஜா வாதங்கைள 
ன் ைவத்தார். சட்ட மா அதிபர் சார்பில் ன் 

ைவக்கப்பட்ட வாதங்க டன் தாம் உடன்ப  வ
தாக அவர் இதன்ே பா  ெதரி வித்தார். இத ைன ய
த்   தல் சந்ேதக நபர் சார்பில்  சட்டத்த ரணி 

மேகஷ் குமார ேகாரிக்ைககள் எ ம் இல்ைல 
என மன் க்கு கூறினார்.

 2 ஆவ  சந்ேதகநபர் சார்பில் ஜனா தி பதி சட்
டத்த ரணி அ ஜ பிேர ம ரத்ன வாதங்கைள ன் 
ைவத்தார்.   தன  ேசைவ ெப னர் சுமார் 8 
தவ ைணகள் ஊடாக 55 நாட்கள் வைர விளக்க
ம றி யலில் ைவக்கப்பட் ள்ள நிைலயில், ஒவ்
ெவா  தவ ைணயின் ேபா ம் சுட் டிக்காட் டிய 
அைனத்  விட யங்க ைள ம் ைமயப்ப த்தி 
பிைண சட்டத்தின் கீழ் எந்த ெவா  நிபந்த ைன
யி ம் அவைர  பிைணயில் வி  விக் கு மா  
ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி அ ஜ பிேர ம ரத்ன 
ேகாரினார்.
இத ைன ய த்  3 ஆம் சந்ேதக நபர்  

ரிஷாத்தின் மைனவி சார்பில் ஜனா தி பதி சட்
டத்த ரணி அனில் சில்வா வாதிட்டார். 3 ஆவ  
சந்ேதகநபரான ரிஷாத்தின் மைனவி எந்த வ

ைக யி ம் விசா ர ைண க க்கு தடங்கல்கைள 
ஏற்ப த்த வில்ைல என ம் அவர் விசா ர ைண
க க்கு ரண ஒத்  ைழப்   வழங் கி ள்ள
தா க ம்  அனில் சில்வா சுட் டிக்காட் டினார். 
பி ைணம க்க எந்த கார ணி ம் பிைண சட்
டத்தின் கீழ் ைறப்பாட்டளர் தரப் பி னரால் 3 
ஆம் சந்ேதக நப க்கு எதி ராக ன் ைவக்கப்
ப டாத நிைலயில், அவ க்கு பிைண ய ளிக்க 
ேவண் ம் என குறிப் பிட்டார். அத் டன் 
பிைண நிபந்த ைன கைள தன  ேசைவ ெப
ந க்கு கூறி அ  ெதாடர்பில் நடந்  ெகாள்ள 
வழி ந டத்  வ தா க ம் அதற்கான ெபா ப்ைப 
தாேன ஏற்ப தா க ம் அவர் குறிப் பிட்டார்.
இத ைன ய த்  4 ஆம் சந்ேதக நபர் ஏற்க னேவ 

பிைணயில் வி  விக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் 
எந்த விேஷட ேகாரிக்ைக க ம் இல்ைல என 
அவ ர  சட்டத்த ர ணிகள் அறி வித்தனர். இத ைன
ய த்  5 ஆவ  சந்ேதக நபர் ரிஷாத் சார்பில் 
சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி என்.எம். சஹீட் வாதங்
கைள ன் ைவத்தார்.

 'கடந்த தவ ைணயில் ரிஷாத் சார்பில் பிைண 
ேகாராத ேபா ம் அவ க்கு இன்  பிைண 
ேகா  வ தாக அவர் கூறினார். ஷிஷா லினி 
ேவைலக்கு ேசர்க்க ப்ப ம் ேபா ம் அவர் 
இறக்கும் ேபா ம் ரிஷாத் பதி  தீனின் வீட்டில் 
இ க்க வில்ைல என ம் அவர் அப்ே பா ம் 
விளக்க ம றி ய லி ம் சி.ஐ.டி. ெபா ப் பி ம் 
இ ந்த தா க ம் அதனால்  சம்ப வத் டன் அவ
க்கு எந்த வ ைக யி ம் ெதாடர் பில்ைல என 
சட்டத்த ரணி என்.எம். சஹீத் சுட் டிக்காட் டினார். 
ரிஷாத் பதி  தீனின் கால அட்ட வ ைணயில் 
ெப ம்பா லான பகுதி  இவ்வாேற கழி வ தா
க ம் அவர் சுட் டிக்காட் டினார்.
சிைறக்குள் ப்பாக் கிைய எ த் ச் ெசன்  

ெநற்றிப் ெபாட்டில் ைவத்  அச் சு த்  ேவா ைர
ெயல்லாம் விட்  விட் , ஒ  ெதாைல ேப சிைய 
ைவத் தி ந்த ைமைய இவ்வ ழக் குடன் ெதாடர்
 ப த்தி பிைண ம க்க சட்ட மா அதிபர் 
ேகா  வ  ேவடிக்ைக யா ன  என அவர் சுட் டிக்
காட் டினார்.
இந் நி ைல யி ேலேய விட யங்கைள  ஆராய்ந்த 

நீதிவான் ரஜீந்ரா ஜய சூ ரிய, 2,3ஆம் சந்ேதக 
நபர்க க்கு நீதி மன்றம் பிைண வழங் கு வ தாக 
அறி வித்தார். அத் டன் 5 ஆம் சந்ேதக நபரின் 
விளக்க ம றியல் காலத்ைத எதிர்வ ம் ஒக்ே டாபர் 
தலாம் திக தி வைர நீடித்தார்.
2,3 ஆம்  சந்ேதகநபர்கள் 10 இலட்சம் பா 

ெப  ம தி யான இ  சரீரப் பிைண களில் வி

விக்கப்பட்ட டன் ெவளி நாட்  பயணம் தைட 
ெசய்யப்பட்  கட ச் சீட்ைட மன்றில் ஒப்ப
ைடக்க பணிக்கப்பட்டனர். விசா ர ைண யா ளர்க
க்ேகா வழக் குடன் ெதாடர்  ைடய சாட் சி யா

ளர்க க்ேகா அச் சு த்தல் வி க்கக் கூடா  என 
நிபந்தைன விதிக்கப்பட்டனர்.
ஹிஷா லினி தங் கி யி ந்த அைற, குற்றம் 

இடம்ெபற்ற இட மாக க  தப்ப ம் நிைல யில், 
அதில் எந்த மாற்றங்க ைள ம் ெசய்யக் கூடா  
என ைறப்பாட்டாளர் தரப்பின் ேகாரிக்ைகக்கு 
அைமய நீதிவான் மற்ெ றா  நிபந்த ைன ம் 
விதித்தார்.
இதன்ே பா  2 ஆம் சந்ேதகநபரின் சட்டத்

த ரணி ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி அ ஜ பிேர
ம ரத்ன, 'மாற்றம்' என்ப   விசா ல மான அர்த்
தத்ைத ெகா ப்பதால், ெபாலி ஸா  க்கு அந்த 
அைறைய சீல் ெசய்ய உத்த ர வி  மா ம் அ  
இ  தரப் க்கும் பா  காப்பா ன  என ம் 
ேகாரினார். அந்த ேகாரிக்ைகக்கு இ  தரப் ம் 
இணங் கிய நிைலயில் அதற்கான உத்தர  வழங்
கப்பட்ட .
இத ைன ய த் , ஊட க வி ய லாளர் என கூறிக்

ெகா ண்ட ஒ வர் தன  வாதங்கைள ஒலிப்ப தி  
ெசய் ள்ள தாக பிரதி ெசாலிசிட்டர் ெஜனரால் 
திலீப பீரிஸ் மன்றில் ன்ைவத்த ைறப்பா  
ெதாடர்பில் வினவப்பட்ட .  இதன்ேபா , சில 
ஊடகங்கள் வழக்கு ெதாடர்பில் திரி ப த்தி 
ெசய்தி ெவளியி வதாக ரிஷாத் பதி தீனின் 
சட்டத்தரணி என்.எம். சஹீட்டினால் மன்றில் 
சுட்டிக்காட்டப்பட்  ைறயிட சந்தர்ப்பம் 
ேகாரப்பட்ட .
இதன்ேபா  தைலயிட்ட பிரதி ெசாலி சிட்டர் 

ெஜனரால் திலீப பீரிஸ், ஊடகங்கள் அவ்வா  
இல்ைல என குறிப்பிட்டார். இதன்ேபா  
காரசாரமான வாதப் பிரதிவா தங்கள் நடந்த 
நிைலயில், அரசின் பிரதி ெசாலிசிட்டர் 
ெஜனரால் திலீப பீரிஸ் அரசியல் ேநாக்கில் 
இவ்வழக்கில் விடயங் கைள ைகயாள்வதாக 
சிேரஷ்ட சட்டத் தரணி என்.எம். சஹீத் குற்றம் 
சுமத்தினார். எனி ம் திலீப பீரிஸ் அதைன 
ம த்தார். இவ்வாறான நிைலயில் தைலயீ  
ெசய்த நீதிவான் ரஜீந்ரா ஜயசூரிய, நிைலைமைய 
கட் ப்ப த்தி வழக்ைக ஒக்ேடாபர் தலாம் 
திகதிக்கு ஒத்திைவத்தார். பிைண வழங்கப்பட்ட 
4 சந்ேதக நபர்கள் ெதாட ர்பி ம் வழக்கான  
எதிர்வ ம் 2022 ெபப் ரவரி 18 ஆம் திகதி 
இடம்ெபற ள்ள .

18 மாத...         (ெதாடர்ச்சி)
உ  தி ெசய்தல் என்பன ெதாடர்பான ஐ.நா.

வின் விேசட அறிக்ைக யாளர் ஃெபபியன் சல் வி
ேயாலி ெதரி வித் ள்ளார்.
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர

ைவயின் 48 ஆவ  கூட்டத்ெ தா டரில் இலங்ைக 
ெதாடர்பில் ேநற்  ன் தினம் வியா ழக் கி ழைம 
உைர யாற்  ைக யி ேலேய அவர் ேமற்கண்ட வா  
குறிப் பிட் ள்ளார்.

கடந்த 18 மாத கா லத்தில் இலங்ைகயின் மனித 
உரி ைமகள் நிைல வரம் மிக ேமா ச மான சரிைவச் 
சந் தித் தி க் கின்ற . அத்ேதா  உண்ைமையக் 
கண்ட றி ம் விட யத்தில் மிக ம் வைர ய க்
கப்பட்ட அள வி லான நட வ டிக்ைக கேள ேமற்
ெகாள்ளப்பட் டி ப்ப டன் ெபா ப் க் கூறல், 
நிைன  கூரல் மற் ம் மீள் நி க ழா ைமைய உ
திப்ப த்தல் ஆகிய விட யங்கள் குறிப் பி டத்தக்
க ள வி லான பின்ன ைடைவச் சந் தித் தி க் கின்றன 
என் ம் அவர் சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.

அ  மாத் தி ர மன்றி இலங்ைகயின் தற்ே பா ைதய 
நிைல வ ரங்கள் நிைல மா  கால நீதிப்ெ பா றி 
ைறயில் பாதிப்ைப ஏற்ப த்தக் கூ டி ய ைவ யாக 
இ ப்ப தா க ம் சல் வி ேயாலி ெதரி வித் ள்ளார்.
இ ப் பி ம் மனித உரி ைமகள் ெதாடர்பான 

கடப்பா  கைள நிைற ேவற்  வ தற் கான உ  திப்
பாட்ைட இலங்ைக அர சாங்கம் ெகாண் டி ப்ப
தாக ெஜனீ வா க்கான இலங்ைகப் பிர தி நி திகள் 
குழாம் மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயில் அறி வித்
ள்ள . ஐக் கிய நா கள் சைப டன் இலங்ைக 

சீரான ெதாடர்ைபப்ேப ணி  வந் தி ப்ப டன் நல்
லி ணக்கத்ைத உ  திப்ப த்  வ தற்காக ன்ென
க்கப்பட்  வ ம் நட வ டிக்ைககள் ெதாடர்பில் 

அவ்வப்ே பா  விளக்க ம ளித்  மி க் கின்ற . 
நல் லி ணக்கம் மற் ம் ெபா ப் க் கூ றைல உ
தி ெசய்வ தற்கு 46/1 தீர்மா னத் தின்கீழ் பரிந் ைர 
ெசய்யப்ப டக் கூ டிய எந்த ெவா  ெவளி ய கப்
ெபா றி  ைற க ைள ம் இலங்ைக நிரா க ரிக் கின்ற  
என் ம் இலங்ைகயின் பிர தி நி திகள் கு  ெதரி
வித் ள்ள .

ேம ம் 'க த் ச் சு தந் திரம் மற் ம் சிவில் 
ச க ெசயற்பா  க க்கான சுதந்திரம் என்ப 
வற்ைறப் பா காப்பதில் இலங்ைக அரசாங்கம் 
உ தி டன் இ க்கின்ற . 
எனேவ அடக்கு ைறகள் அல்ல  ெந க் 

கடிகைள எதிர்ெகாள் ம் எந்தெவா  தரப் 
பின ம் ன்வந்  ைறப்பாடளிப்பதற்குரிய 
வாய்ப்  காணப்ப கின்ற ' என் ம் பிரதிநி 
திகள் கு  சுட்டிக்காட்டி ள்ளைம குறிப்பிடத் 
தக்க .

ெதாற் க்கு...   (ெதாடர்ச்சி)
ம த் வ ஆய்  கூடத்தின் விேசட 

ைவத் திய நி ணர் பிரி மாலி ஜய ேச கர ெதரி
வித்தார்.
நாட்பட்ட ேநாயால் பாதிக்கப்பட்  

ேநாய் எதிர்ப்  சக்தி மிகக் குைற வாகக் 
காணப்ப ம் சி  வர்க க்கு இந்த ேநாய் 
ஏற்படக் கூடிய வாய்ப் க்கள் உள்ளன. 

எனேவ அவர்கைள பா  காப்பாக ைவத்
தி க்க ேவண் டி ய  ெபற்ே றாரின் கட ைம
யாகும் என் ம் விேசட ைவத் திய நி ணர் 
பிரி மாலி ஜய ேச கர சுட் டிக்காட் டினார்.
சுகா தார ேமம்பாட்  பணி ய கத்தில் 

ேநற்  ெவள் ளிக் கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட
க வி ய லாளர் சந் திப்பில் இதைனத் ெதரி
வித்த அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில் ,
ேமற் கூ றப்பட்ட 12 என்ற எண் ணிக்ைக 

இர சா யன கூடங்களில் உ தி ெசய்யப்
பட்ட ெதாைக மாத் தி ர ேம யாகும். எனேவ 
இந்த எண் ணிக்ைக மிகக் கணிச மா ன ள  
அதி க ரிப்  காணப்ப டலாம். அத்ே தா  
இ  வ ைரயில் சி  வர்கள் இந்த ேநாயால் 
பாதிக்கப்ப ட வில்ைல. எனி ம் நாட்பட்ட 
ேநாயால் பாதிக்கப்பட்  ேநாய் எதிர்ப்  
சக்தி மிகக் குைற வாகக் காணப்ப ம் சி
வர்க க்கு இந்த ேநாய் ஏற்படக் கூடிய 

வாய்ப் க்கள் உள்ளன. எனேவ அவர்கைள 
பா  காப்பாக ைவத் தி க்க ேவண் டி ய  
ெபற்ே றாரின் கட ைம யாகும்.
அண்ைமயில் ெகாவிட் ெதாற் க்கான 

உப ேயா கிக்கப்படக் கூடிய ேமற்கத்ேதய 
ம ந் கள் ெதாடர்பில் பர வ லான க த்
க்கள் ன்ைவக்கப்பட்டன. எவ்வாறி  
ப் பி ம் ம த்  வர்களின் ஆேலாசைன 
இன்றி ேமற்கத்ேதய ம ந் கள் உப ேயா

கிப்பைத தவிர்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம். 
இந் தி யாவில் அண்ைமயில் ெகாவிட் 
ெதாற்றா ளர்க க்கு மத்தியில் க ப்  
ஞ்ைச ேநாய் பரவல் அதிகமாகக் 
காணப்பட்டைமக்கான பிரதான காரணம் 
ேமற்கத்ேதய ம ந் கள் அதிகளவில் 
உபேயாகிக்கப்பட்டைமயாகும் என்ப  
ெதரியவந் ள்ள  என் ம் குறிப்பிட்டார்.

பச்ெலட்டின்...   (ெதாடர்ச்சி)
வாய்ெ மா ழி  ல மாகத் தம  அதி ப்

திைய ெவளிப்ப த் தி யி க்கும் வடக்கு 
கிழக்கு வலிந்  காணா ம லாக்கப்பட்ேடார் 
சங்கத்தின் பிர தி நி திகள் இ  கு றித்  விைர 
வில் ஆைண யா ள க்கு எ த்   ல மான 
கடி த ெமான்ைற அ ப் பி ைவக்க வி ப்ப தா
க ம் ெதரி வித் ள்ளனர்.
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர

ைவயின் 48 ஆவ  கூட்டத்ெ தாடர் கடந்த 
திங்கட் கி ழைம ஆரம்ப மான நிைலயில், 
அன்ைறய தினம் ஆைண யாளர் மிச்ேசல் 
பச்ெலட் டினால் இலங்ைக ெதாடர்பான 
வாய்ெ மா ழி ல அறிக்ைக வாசிக்கப்பட்

ட .அதில் கிளி ெநாச் சியில் ஆறா வ  கிைள 
அ  வ ல கத் டன் காணா மல்ே பாேனார் பற்
றிய அ  வ லகம் அதன் ெசயற்பா  கைள 
ன்ென த்  வ  வ தாகச் சுட் டிக்காட் டிய 

ஆைண யாளர், அ  வ ல கத்தின் ெசயற்பா
 களின் ெவளிப்ப ைடத்தன்ைம ேபணப்ப

ட ேவண் டி யதன் அவ சியம் ெதாடர் பி ம் 
பாதிக்கப்பட்ட வர்கைள ன் நி த் திய 
மனி தா பி மான அ  கு  ைற களின் அவ சி 
யம் குறித் ம் வலி  த் தி யி ந்தார்.
எனி ம் மனித உரி ைமகள் ேபர ைவக்

கூட்டத்ெ தாடர் ஆரம்ப மா வ தற்கு ன்னர் 
வடக்கு, கிழக்கு வலிந்  காணா ம லாக்
கப்பட்ே டாரின் உற  களின் சங்கத் தினால் 
ஆைண யாளர் மிச்ேசல் பச்ெலட் க்குக் 

கடி த ெமான்  அ ப் பி ைவக்கப்பட் டி ந்
த . அக்க டி தத்தில் வலிந்  காணா ம லாக்
கப்பட்ேடார் விவ கா ரத்ைத வலிந்  காணா
ம லாக் கு வ தற்கான யற் சி கேள தற்ே பா  
ன்ென க்கப்பட்  வ  வ தாகக் குறிப்

பிட் டி ந்த அச்சங்கத்தின் பிர தி நி திகள், 
இனி ேய ம் காணா மல்ே பாேனார் பற்றிய 
அ  வ லகம் தம் மீ  வ  கட்டாயமாகத் 
திணிக்கப்ப  வ தி லி ந்  தம்ைம வி  வி 
த்  சர்வ ேதச விசா ர ைண  ட னான நீதிச்ெச
யன்  ைற ெயான்ைறப் பரிந்  ைர ெசய்வ த

 டாகத் தமக்கு நீதிைய வழங்க ேவண் ம் 
என் ம் ேகாரி யி ந்தனர்.
இவ்வா றா ன ெதா  பின்ன ணியின் ஐ.நா 

.மனித உரி ைமகள் ஆைண யா ளரின் வாய்

ல அறிக்ைக தி ப் தி ய ளிக் கின்றதா? 
என்  வடக்கு, கிழக்கு வலிந்  காணா ம
லாக்கப்பட்ே டாரின் உற  களின் சங்கத்தின் 
பிர தி நி தி ெயா  வ ரிடம் வின வி ய ேபாேத 
அவர் ேமற்கண்ட வா  ெதரி வித்தார்.

'காணா மல்ே பாேனார் பற் றிய அ வ
ல கத்தின் ெசயற்பா  களில் நம் பிக்ைக
ெகாள்ள  டி யா  என்  ஏற்க னேவ நாம் 
ஆைண யா ள க்கு எ த்  லம் அறிவித் 
 தி ந்ேதாம். அவ்வா  நாம் கூ  வ தற்கான 
கார ணங்க ைள ம் அதற்கான ஆதா ரங்
க ைள ம் அக்க டி தத் டன் இைணந்தி 
ந்ேதாம். அவ்வா றி ப் பி ம் காணா மல்  
ேபாேனார் பற் றிய அ  வ ல கத்தின் கிைள
ெயான்  கிளி ெநாச் சி யி ம் திறக்கப்பட்

டி ப்பதாகக் கூறி யி ப்பதன் ஊடாக 
அவ்வ  வ லகத்தின் மீதான நம் பிக்ைகைய 
ஆைண யாளர் மைற  க மாக ெவளிப்ப
த் தி யி க்கின்றார். இ  கு றித்  நாம் 

மிக ம் கவைலயைடகின் ேறாம்' என்  
அப்பிரதிநிதி குறிப்பிட்டார்.
அத்ேதா  ஆைணயாளர் மிச்ேசல் 

பச்ெலட்டின் அறிக்ைக குறித்த தம  
அதி ப்திைய ெகா ம்பி ள்ள ஐக்கிய 
நா கள் அ வலகத் க்கு வாய் லமாகத் 
ெதரியப்ப த்தியி ப்பதாகக் கூறிய அப் 
பிரதிநிதி, இ பற்றி விைரவில் ஐ.நா. 
மனித உரிைமகள் ஆைணயாள க்கு எ  
த் லம் கடிதெமான்ைற அ ப்பி ைவக்க 
வி ப்பதாக ம் குறிப்பிட்டார்.

ெலாஹா க்கு...
(ெதாடர்ச்சி)

ைறப்பா ட ளித் ள்ள ஐக் கிய மக்கள் 
சக்தி, அவைர உட ன டி யாகக் ைக  ெசய்  
விசா ர ைண கைள ன்ென க் கு மா ம் 
வலி  த் தி ள்ள .
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்

வத்ைத ெவலிக்கைட மற் ம் அ  ரா த ரம் 
சிைறச்சா ைல க க்குள் பிர ேவ சித் , அங்
கி ந்த அர சி யல்ைக தி கைளத் ப்பாக் கி

 ைனயில் மிரட் டி ய தா க ம் ழந்தாளில் 

மண் டி யி டச்ெசய்த தா க ம் கூறப்ப ம் சம்
பவம் பல்ேவ  சர்ச்ைச கைள ஏற்ப த் தி யி
க் கின்ற .
இந் நி ைலயில் இரா ஜாங்க அைமச்சர் 

ெலாஹான் ரத்வத்ைதயின் நடத்ைத 
ெதாடர்பில் பிர தான எதிர்க்கட் சி யான 
ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் ேஜ.சி.அல வத்  வல தைல
ைம யி லான கு  வினர் ேநற்ைறய தினம் 
ெகா ம் பி ள்ள ெபாலிஸ் தைல ைம ய
கத்தில் ைறப்பா ெடான்ைறப் பதி  ெசய்
ள்ளனர்.

இ  கு றித்  க த்  ெவளி யிட் ள்ள 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ேஜ.சி.அல வத் 
வல,
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் 

ரத்வத்ைதக்கு எதி ராக நாம் ெபாலிஸ் 
நி ைலயத்தில் ைறப்பா ெடான்ைறச் ெசய்
தி க் கின்ேறாம். எனேவ அவர் தற்ே பா  
வகிக்கும் அைனத் ப் பத வி க ளி லி ந் ம் 
நீக்கப்ப  வ டன் அவைர உட ன டி யாகக் 
ைக  ெசய்  விசா ர ைண கைள ஆரம் பிக்
க ேவண் ம். ஏெனனில் ஒ  இரா ஜாங்க 
அைமச் சுப்ப த வி யி லி ந்  மாத் திரம் வில

கு வதால் அவர் எந்த ெவா  வரப் பி ர சா தங்
க ைள ம் இழக்கப்ே பா வ தில்ைல. எனேவ 
இவ் வி ட யத்தில் ெவ  மேன நாட்   மக்
கைள ஏமாற்றக் கூ டிய நாட கத்தின் லம் 
இதற்கு ற் ப் ள்ளி ைவப்ப தற்கு யற்
சிக்கக் கூ டா . அ  மாத் தி ர மன்றி இவ் வி
ட யத்தில் தம  கட ைம கைள உரி ய வா  
நிைற ேவற்றாத அரச அதி கா ரி க க்கு எதி
ரா க ம் ஒ க்காற்  நட வ டிக்ைக எ க்கப்
ப ட ேவண் ம் என்  ெதரி வித் ள்ளார்.
அேத ேவைள உயிர்த்த ஞாயி  தின 

பயங்க ர வா தத்தாக் கு தைலப் ேபான்ற பிறி

ெதா  தாக் குதல் இடம்ெப றக் கூ ம் என்  
ெபா  ப ல ேசனா அைமப்பின் ெபா ச்ெச ய
லாளர் கல ெகாட அத்ேத ஞான சார ேதரர் 
கடந்த 13 ஆம் திகதி தனியார் சிங்கள 
ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சிெயான்றில் 
குறிப்பிட்டி ந்தார். அ குறித்  விசாரைண 
கைள ேமற்ெகாள் மா ேகாரி ஐக்கிய 
மக்கள் சக்தியினால் ேநற்ைறய தினம் 
குற்றப் லனாய் த் திைணக்களத்தி ம் 
ைறப்பாெடான்  அளிக்கப்பட் ள்ளைம 

குறிப்பிடத்தக்க . 

ஞானசாரரிடம்... (ெதாடர்ச்சி)
ஞான சார ேதரர் ெதரி வித் தி க்கும் 

க த்  மக்கள் மத் தியில் பீதி ைய ம், 
அச்சத்ைத ம் ஏற்ப த் தி ள்ள . இ  
ெதாடர்பில் உரிய விசா ர ைண கைள ேமற்
ெகாண்  இந்நாட்டின் பா  காப்ைப ம், 
இனங்க க்கு மத் தியில் ஒற்  ைம ைய ம் 

அர சாங்கம் உ  திப்ப த்த  ேவண் ம் என 
அகில இலங்ைக ஜம் இய்ய ல் உலமா 
சைப ெதரி வித் ள்ள .
இ   ெதா டர்பாக அகில இலங்ைக ஜம்

இய்ய ல் உலமா சைபயின் ெபா ச்ெசய
லாளர் அஷ்ைஷக் எம்.அர்கம் ரா மித் 
வி த் ள்ள அறிக்ைகயில் ேம ம் ெதரி
விக்கப்பட் ள்ள தா வ , உயிர்த்த ஞாயி  

தாக் கு தைலப் ேபான்ற ெதா  தீவி ர வாத 
தாக் குதல் நம் நாட்டில் அண்ைமயில் 
நைட ெபறப் ேபாவ தாக ஞான சார ேதரர்  
2021.09.13ஆம் திகதி அன்  நைட ெபற்ற 
ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சி ஒன்றில் குறிப்
பிட் டி ந்தார். இதைன அடிப்ப ைட யாக 
ைவத்   பத் தி ரி ைக க ம் ெசய் தி கைள 
ெவளி யிட் ள்ளன. ஞான சார ேதரரின் 

இக் கூற்றா ன  ெபா மக்கள் மத் தியில் 
பீதி ைய ம், அச்சத்ைத ம் ஏற்ப த் தி
ள்ள . இந் நி ைலயில், உயிர்த்த ஞாயி  
தாக் கு தலால் ஏற்பட்ட உயி ரி ழப் க்
க ம் அதைனத் ெதாடர்ந்  இந்நாட்டில் 
வா ம் மக்கள் கம் ெகா த்த பிரச் சி
ைன க ைள ம் சவால்க ைள ம் நாம் நன்கு 
அறிந் தி க் கின்ேறாம். எனேவ, உரிய அதி

கா ரிகள்  ேதரரின் கூற்  ெதாடர்பில் ைற
யான விசா ர ைண கைள ேமற்ெ காண் , இந்
நாட்டின் பா  காப்ைப ம், இனங்க க்கு 
மத் தியில் ஒற்  ைம ைய ம் உ  திப்ப த்த  
நட வ டிக்ைக கைள ேமற்ெ காள்வ டன், 
இதன் உண்ைமத்தன்ைமைய அர சாங்கம் 
மக்க க்கு ெவளிப்ப த்த  ேவண் ம் 
என ம் ேவண்டிக்ெகாள் கின்ேறாம்.
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20ஆம் ற்றாண்டின் தமிழ்க் கவி ைத 
யின் குறி யீ  பாரதி. பாரதி எல்லாத் தரப்
பி ன ரா ம் அங் கீ க ரிக்கப்பட்ட கவி ஞன். 
ச க சீர் தி த்த வா தி யாக, தத்  வ ஞா னி
யாக, ேதசா பி மா னி யாக, பிறர் ஈன நிைல 
கண்  ள்  கின்ற மனி தக் கு ரலாக, 
ஆ ம் ெபண் ம் சரி நிகர் சமன் எனக் 
குரல் எ ப் ம் ெபண் ணி ய வா தி யாக, 
இன  வி  த ைலக் குரல் எ ப் பி ய வ னாக, 
பாட் த் தி றத்தால் பாரிைனப் பாலித் திட 
எண்ணங்ெ காண்ட கைல இலக் கி ய வா தி
யாக பன் கம் காட்டி நின்றவன் பாரதி. 
11.12.1882 தல் 12.09.1921 வைர யான 
காலப் பகு தியில் பாரதி வாழ்ந்தவன். பாரதி 
வாழ்ந்த காலத்தில் யாழ்ப்பா ணத்தவர் சிலர் 
பார தி யின்ேமல் தாக்கத்ைத ஏற்ப த் தி ள்
ளனர் என்பைத அறிய டி கி ற . அைதப்
பற் றி ய தாக  இக்கட் ைர அைம கி ற .

பார தியின் கு  நாதர் 

யாழ்ப்பா ணத் ச் சுவாமி 

பார தியார் 1908 
தல் 1918 வைர 
ைவ நகரில் அர

சியற் கார ணங்க க்
காக மைறந்  வாழ 
ேநரிட்ட . அக்கா ல 
 கட்டத்தில் அவர் 
ஞானியர் சில டன் 
ெந ங்கி உற வா டி 
னார் என்பைத அவர் 
தன  பாடல்களிற் 

பதி வாக் கி ள்ளார். ஞானியர் சிலைரக் குவ 
 ைளக்கண்ணன் என்பார் பார தியாரிடம் 
அைழத் ச் ெசன்  சந் திக்க ைவத் ள் 
ளார். யாழ்ப்பா ணத் ச் சுவா மி ைய ம் 
குவ ைளக்கண்ணேன  பார தி யாரின் வீட்
க்கு அைழத் ச் ெசன் ள்ளார். யாழ்ப்பா

ணத் ச் சுவாமி பற்றி பார தியார் பின்வ 
மா  ேபாற் றிப்பா டி ள்ளார்:

குவலயத்தின் விழிேபான்ற 
யாழ்ப்பாணத்தான் 

ேதவிபதம் மறவாத தீர ஞானி
சிதம்பரத்  நடராஜ ர்த்தியாவான்

பாவியைரக் கைரேயற் ம் ஞானத்ேதாணி
பரமபத வாயிெல ம் பார்ைவயாளன்
காவிவளர் தடங்களிேல மீன்கள் பா ம் 
கழனிகள் சூழ் ைவயிேல அவைனக் 

கண்ேடன்
தங்கத்தாற் ப ைம ெசய் ம் இதரலிங்கம்

சைமத்  தமற்றினி லீசன் 
தாைளப்ேபாற் ம்

ங்க  பக்தர்பலர் வி மீ ள்ளார் 
ேதாழேர! எந்நா ம் எனக்குப் பார்ேமல் 

மங்களஞ்ேசர் தி விழியால் 
அ ைளப் ெபய் ம் 

வானவர்ேகான் யாழ்ப்பாணத்தீசன் 
தன்ைனச் சுங்கரெனன் ெறப்ேபா ம் 

ன்ேன ெகாண்  சரணைடந்தால் 
அ கண்டீர் சர்வசித்தி தன்ைனச்சுங்க ரெனன் 
ெறப்ே பா ம் ன்ேன ெகாண்  சர ண
ைடந்தால் அ  கண்டீர் சர்வ சித்தி

என்  'பா ரதி அ  பத்தா ’ என் ம் 
பகு தியில் பார தியார்  தம் கு  நா த ரான 
யாழ்ப்பா ணத் ச் சுவா மியின் கைழப் பாடி
ள்ளார். 

யாழ்பா ணத் ச் சு வாமி என்  பார தி யா 
ரால் குறிப் பி டப்பட்ட அ  ளம்பல சுவா மி 
கள் யாழ்ப்பா ணத் தி ள்ள வியா பா ரி 
ைல ெயன் ம் கிரா மத்தில் 07.05.1880 இல் 
பிறந்தவர். தி  வ ள் கூடேவ நிஷ்ைட கற்
ப தற்கு சிதம்பரம் ெசன்ற வழியில் நாக பட்
டி னத்  நாைக நீல ேலா சினி ஆல யத்தில் 
தங் கினார். அம்பாள் ன்பாக நான்கு ஆண்
கள் நிஷ்ைடயில் இ ந்தார். நிஷ்ைட 

ைககூ டி யதால் சித்த ரானார். 

இவர் தல யாத் தி ைரயின் ெபா ட்  
1914ஆம் ஆண் டி லி ந்  1927வைர 
ைவயில் இ ந் ள்ளார். இந்த யாழ்ப்பா
ணத் ச் சு வாமி  ைவயில் இ க்கும் அச்
சுக் கூ டங்களில் தன  ன்  ல்கைளப் 
பதிப் பித் ள்ளார் என அறிய டி கி ற . 
அக்கா லத் தி ேலதான் பார தி யா ரிடம் யாழ்ப்
பா ணத் ச் சுவா மிைய குவ ைளக்கண்ணன் 
அைழத் ச் ெசன்றார். பார தியார் யாழ்ப்பா
ணத் ச் சுவா மி களின் ெமௗன நிைலயில் 

ஈர்க்கப்பட்டார்.

யாழ்ப்பா ணத்தில் சீதன வழக்கத்தின் 
ெக  தி பற்றி பாரதி

அ த் , பார தியார்  ைவயில் வாசஞ்
ெசய்த காலத்தில் சில சிற் றி தழ்களின் ஆசி
ரி ய ராக இ ந் ள்ளார்.  அவற்றில் பார தியார் 
எ  திய குறிப் கள் சில வற்றில்  ஈழத்தவர் 
பற் றிய விட யங்கைள நாம் காணக் கூ டி ய தா
க ள்ள .

1909 ஜூைல 7 இந் தியா ( ைவ) இத 
ழில் யாழ்ப்பா ணத்தில் சீதன வழக்கத்தின் 
ெக தி பற்றி பாரதி இவ்வா  எ   கிறார்:

சிேலான் நாட் , ெகா ம்  நக ரத்  
ேநாறீஸ் ேறாட்  68 ெந.வீ  ஸ்ரீகண.
ேகாபாலப் பிள்ைள ய வர்கள் எ  தி ள்ள 
விளம்பரம் நம  பார்ைவக்கு வந்த . 
அதில் சீதன வழக்கத்தால் உண்டாகும் 
ெக  தி கைளப் பல க்தி அ  ப வங்களால் 
விளக்கிக் காட் டி யி க் கிறார். இந்த வழக்
கத்தால் ெபண்கள் கற் க்கும் ஷன் 
ஊக்க யற் சிக்கும் ெவகு சுல பமாய்க் 
ேக கள் உண்டா கின்றன என்  நாட் டி
யி க் கின்றார். இந்த வியாஸம் 22 பாராக்
களில் அடங் கி யி க் கி ற . இைத அவ சி 
யம் யாழ்ப்பா ண வா சிகள் கவ னித்  நடந் 
தால் ெமத்த நலேம.  (ஆதாரம் ல்: இத
ழியல் ன்ே னாடி எங்கள் பார தியார் மானா 
மக்கீன்) இவ்வா  யாழ்ப்பாண வாசி க
க்கு அறி ைர கூறி ள்ளார் பார தியார்.

பார தி யாைரக் கவர்ந்த சி.ைவ. 
தாேமா த ரம் பிள்ைளயின் பதிப் ப் பணி

பாரதி வாழ்ந்த கால
கட்டத்தில் இலங்ைக
யி லி ந்  பல தமிழ் 
அறி ஞர்கள் தமிழ்நாட்  
க்குச் ெசன்   தமிழ் 

ப்பணி ெசய் ள்ளார் 
கள். குறிப்பாக ஆ

 க நா வலர் காலத்தி  
லி ந்  பல அறி ஞர் 
கள் அங்கு ெசன்  
தமிழ்ப்பணி ஆற் றி
யைத நாம் அறிேவாம். பாரதி, இவர்களில் 
ஒ  சில ைர யா வ  அறிந் தி க்கக் கூ டிய 
வாய்ப் கள் உள்ளன. எமக்குக் கிைடக்கக் 
கூடிய ஆதா ரங்க ளின்படி பார தியார் சி.ைவ. 
தாேமா த ரம் பிள்ைள பற்றி அறிந் தி ந்தார் 
என்பைத அறி ய  டி கி ற . சி.ைவ. தாேமா
த ரம் பிள்ைள 'க லித்ெ தா ைக’ைய ஏட்  
வடி வி லி ந்  அச்ேசற்றி லாக்கி அைன
வ ம் கற்க உத வி யவர். இவ ர  இப்ப
ணிேய சங்க இலக் கிய ற்ப திப் க்கு உந்

 சக் தி யாக விளங் கி ய  எனலாம்.

சி.ைவ. தாேமாத ரம் பிள்ைளயின் பதிப் ப் 
பணி ம் அவர் தம  ல்க க்கு எ  திய 
ன்  ைர க ம் பார தி யாைரப் ெபரி ம் 

கவர்ந் ள்ளன என்பைத பார தியார் எ  திய 
அவ ர  தன்  வ ர லாற் ப் பதி விேல காண 
டி கி ற . 

பார தியார்  சுப் பி ர ம ணி ய சிவா என்பவர் 
நடத் திய 'ஞா ன பா ’ என் ம் பத் தி ரி
ைகயில் 1913 ேம மாதம் ெதாடக்கம் ஐந்  
இதழ்களில் 'சின்னச்சங்கரன் கைத’ என் ம் 
தன  சுய ச ரி ைதைய எ  தினார். சின்னச்
சங்கரன் கைத யிேல த் தி ளக் க ண்டர் 
என் ம் ஒ  பாத் தி ரத் திற்கும் ஆசா
ரியார் என்ற பாத் தி ரத் திற்கு மிைடயிலான 
உைரயாடலில் பின்வ ம் பகுதி வ கிற :

ெசன்ைன பட்டணத்தில் சி.ைவ. தாேமா 
தரம்பிள்ைள என்  மஹாவித் வான் 
இ ந்தார், ேகள்விப்பட்ட ண்டா? அவர் 
சூளாமணி என் ம் காவியத்ைத அச்சிட்ட 
ேபா  க ைரையக் ெகாண்ேட ம் 
படிக்கச் ெசால்லியாவ  ேகட்ட ண்டா? 
(தகவல்: ஞானம் பாலச்சந்திரன் பகிர்ேவாம் 
ஈழ ம் தமி ம் ஞானம் இதழ்195, பக்: 28)

ேமற்குறிப்பிட்ட பகுதியிலி ந்  பாரதி 
யார் சி.ைவ. தாேமாதரம்பிள்ைளயின் பதிப் 
ப் பணிையப் ேபாற்றி மனதிலி த்தி 
யி க்கிறார் என்ப  ெதளிவாகிற . நம் 
நாட்டவர் சிலர் பாரதிையக் கவர்ந்தைம 
பற்றி நாம் ெபரி ம் ெப ைமப்படலாம்.

 தி.ஞான ேச கரன்


இந் திய உயர்ஸ்தா னி க ரா ல யத்தின் 

கலா சாரப் பிரி வான சுவாமி விேவ
கா னந்தா கலா சார நிைலயம் கடந்த 
14 ஆம் திகதி ஹிந்தி தினத்ைத ன்
னிட்  பல்ேவ  நிகழ் கள் மற் ம் 
ேபாட் டி கைள ஏற்பா  ெசய் தி ந்
த . இலங்ைக யி ள்ள ஹிந்தி ஆர்
வ லர்க க்கு சந்தர்ப்பங்கள் வழங்
கு வ த  டாக அவர்களின் ஹிந்தி 
ெமாழி ய றி வி ைன ம் திற ைம க
ைள ம் ெவளிப்ப த்த வாய்ப் க் 
கள் வழங்கப்பட்  ஹிந்தி யிைன 
ேமம்ப த் ம் ேநாக் குடன் இந்த 
நிகழ் கள் ஒ ங்க ைமக்கப்பட் டி ந்
த . தற்ே பா  காணப்ப ம்  ெகாவிட்
19 சவால்கைள க த்தில் ெகாண்  
இந் நி கழ் கள் யா ம் ெமய் நிகர் மார்க் 
 கங்கள் ஊடாக ஒ ங்க ைமக்கப்பட் டி 
 ந்தன.
கிட்டத்தட்ட 100க்கும் அதி க மான 

ஹிந்தி ஆர்வ லர்கள், ல ைம யா ளர்கள், 
ஆசி ரி யர்கள் மற் ம் மாண வர்கள் 
உட்பட்ட பல்ேவ  தரப் பி ன ம் 
இலங்ைகயின் பல்ேவ  பாகங்க ளிலி 
 ந் ம் இந் நி கழ்  களில் ஆர்வத்  
டன் கலந்  ெகாண்டனர். அத் டன் 
இந் திய ெவளி  ற  அைமச்சர் கலா
நிதி எஸ்.ெஜய்சங்க ரி ன ம், ெவளி 
ற  மற் ம் கலா சா ரத் ைற இைண 
அைமச்சர் மீனாட்சி ேலஹி யி ன ம் 
ெசய் திகள் இந்நிகழ்  க ளின்ே பா  
ெவளி யி டப்பட்டன. அ  மட்  மல்

லாமல் இரத்ம லாைன பரம தம்ம ைசத்
திய பிரி ேவ னாவின் தைலைம கு  
கலா நிதி ைமதிேப விம ல சார மஹா 
ேதரர் தைல ைமயில், கு  மார்கள் 
ஏைன ேயா ம் இந் நி கழ்  களில் 
இைணந் தி ந்தனர்.
ஹிந்தி ெமாழி யி லான கவி ைதகள் 

,பாடல்கள் ேபான்ற வற் டன் ஹிந்
ஸ்தானி மற் ம் ெபாலி ட் இைச 

ஆகி ய வற்றின் அடிப்ப ைட யி லான 
நடன மற் ம் இைச நிகழ்  க ம் 
இடம்ெபற்றன. இேத ேபான்  கண்
பார்ைவ யற்ற ஆர்வ லர்க க்காக விேச  
ட மான நிகழ்ெ வான்  ஒ ங்க ைமக்
கப்பட் டி ந்த . இலங்ைகக்கும் இந்
தி யா க்கும் இைடயில் காணப்ப ம் 
பல்லா யிரம் ஆண்  கால கலா சார, 
ெமாழி, கல்வி மற் ம் மதம் அடிப்
ப ைட யி லான உற  கைள ேம ம் 
வ ப்ப த்  வ தற்காக ஹிந்தி ெமாழி 
 யி ைன ம் இலக் கி யத்ைத ம் ேமம்ப
த்  வ தைன இலக்காகக் ெகாண்ட

தாக இந்த நிகழ் கள் காணப்பட் டி ந்
தன.
ஹிந்தி ெகாண்டாட்டங்களின் ஒ  

பகுதியாக நாடளாவிய ரீதியில் ெமய் 
நிகர் மார்க்கம் ஊடாக ஹிந்தி ெமாழி 
யிலான வீடிேயா ெசய்தி, இந்தியில் 
கைத ெசால் தல், இந்தியில் கவிைத 
வாசித்தல் ேபான்ற ேபாட்டிகள் 2021 
ெசப்ெடம்பர் மாதம் வ ம் ஏற் 
பா  ெசய்யப்பட் ள்ளன.

  ன  கைலப்ப ய ணத்தின் ஆரம்பம் 
என  ெபற்ே றார்க ளா ேலேய ஆரம் பித்  
ைவக்கப்பட்ட . கைலக் கு ம்பத்தில் பிறந்
த த னா ம், கைலக்கான நம  கலா சா ரத் திற்
கான மதிப் பி ைன ம் ன்  ரி ைம ைய ம் 
என  ெபற்ேறார் வழங் கி ய த னா ேம இன்  
இந் நி ைலைய என்னால் அைடய டிந் தி
க் கி ற  என்  கூறினால் மிைக யா கா  

என்  நாட் டியக் கலா மந்திர் இயக் குநர் கலா
சூரி தி  மதி வாசுகி ெஜக தீஸ்வரன் ெதரி
வித்தார்.
ேகசரி 'சங்கமம்' பகு திக்கு  வழங் கிய ேநர்

கா ணலில் அவர் கூறிய விட யங்கள் வ  மா ,
என  கைலயில் மட்  மன்றி என  வாழ்க்

ைக யி ம் ஆசான்க ளாக விளங் கி ய வர்கள், 
என  ெபற்ே றா ரான மி  தங்க வித் வான் 
லய வா ரிதி ஸ்ரீ ேக.சண்  கம் பிள்ைள மற் ம் 
ஸ்ரீமதி விஜ ய லட் சுமி சண்  கம் பிள்ைள. 
சி  வ ய  தல் நட னத்ைத ம்  சங் கீ தத்
ைத ம் என  தாயா ைரேய தற் கு
வாகக் ெகாண்  கற் க்ெ காண்ேடன். என் 
தாயார் ஆ  ைடயார் ேகாவில், தஞ்சா ர், 
தமிழ்நாட்ைட ர் வீக மாகக் ெகாண்டவர், 
தி  ம ணத் தின் பின் இலங்ைக யிேல தங்கி 
இந்நாட்டின் கைல  வ ளர்ச் சிக்கு பங்க ளிப்  
வழங் கி யவர். என  பாட சாைலக் கல்
விக்குப் பின் இந் தி யாவில் ெசன்ைனயில் பத்
மஸ்ரீ அைட யா  லட் சு ம ணனின் பரத சூடா
மணி நி  வ னத்தில் நடனம், நட்  வாங்கம் 
ஆகிய ைற களில் பயின்  டிப்ே ளாமா பட்
டத் திைனப் ெபற் க்ெ காண்ேடன். இதற்கு 
ேமல தி க மாக தஞ்சா ர் ெஜக தாம்பாள், 

கலா ேஷத் திரப் பட்ட தாரி தி  மதி ெகௗரி 
த் க் கு மா ர சாமி, கைல மா மணி சுவா மி

மைல ராஜ ரத் தினம் பிள்ைள ய வர்க ளி ட ம் 
பர தத்தில் சிறப் ப் பயிற் சி க ைள ம் ெபற்
க்ெ காள் ம் வாய்ப் ம் கிைடத்த . தி

மதி சாந்தா தனஞ்ெஜ ய டன் இைணந்  
அவர்களின் வழி காட்ட டன் இந் தி யாவில் 
ேமைட நிகழ்ச் சி களில் பங் கு ெகாள் ம் அ
ப வ ம் எனக்கு கிைடக்க ப்ெபற்ற . 
இ  வைர ஆயி ரக்க ணக்கான மாண வர்

க க்கு பர தக்க ைலயில் ஆசா னா க ம் 
வழி காட் டி யா க ம் விளங் கி ள்ேளன். அவர்
களில் 136 மாண வர்கள் அரங்ேகற்றம் கண்
டி க் கி றார்கள். ஆயி ரத் திற்கும் ேமற்பட்ட 
ேமைட நிகழ்ச் சி கைள கடந்த 45 ஆண் 
க க்கு ேமலாக ெதாடர்ச் சி யாக வழங்கி 
வந் ள்ேளன். சாஸ்த் தி ரீய நடன அடிப்ப ைட
யி ம் பல திய ஆக்கங்க ைள ம் ெநறிப்ப
த்தி தயா ரித்  வ  கின்ேறன். 
இலங்ைகயில் பிர தான அரச விழாக்க

ளி ம் கலா சார மற் ம் ஆன் மீக விழாக்க
ளி ம் ெபா த்த மான பல நிகழ்ச் சி களில் 
நாட் டியக் கலா மந்திர் மாண வர்கள் பங்ேகற்
ள்ளார்கள். அவற்றில் கத ன கு  கலம், 

நி த் திய உப காரம், லாஸ்ய லாவண்யா, 
நி த் திய சி ங்கார், லலித லவங்கம், நாட்
டி யா மிர்தம், காதம்பரி, சி ஷ்டி, பால ப
ரதம், நி த் திய சமர்ப்பணம், பத லா லித்யம், 

ரம், ைக வழி நயனம், அப ய கரம், நி த்
திய அபி நந்தன, திரி ம ர, சித்ர ப ரதம், 
மாைல வசந்தம், நாட் டிய அரங்கம், அபி நய 
தரங் கிணி, பவித்ர பரதம், ர நாதம், தீம் 
தரி கிட தா, ரங்கப் பிர தர்ஷனி, பாவ ராக 
தாளம் என பல நிகழ்ச் சி கைளக் குறிப் பி
டலாம். 
என  தல் நடனம் 1963 ஆம் ஆண்டில் 

யாழ்ப்பாணம் ம  த னார்மடம் இரா ம நாதன் 
கல்  ரியின் ெபான் விழாக் கைல நிகழ்ச் சி
களின் ேபா  இடம்ெபற்ற . இந் நி கழ் ச்சி
க க்கு என  தாயார் விஜ ய லட் சுமி சண்

 கம் பிள்ைள ய வர்கேள பாடி நட்  வாங்கம் 
ெசய் தி ந்தார். நட னக்க ைலத்  ைறயில் 
என  பங்க ளிப்பா ன  அன்  தல் இன்  
வைர 5 தசாப்தங்க க்கு ேமலாக இ ந்  
வ  கி ற .
என  நடன அரங்ேகற்றம் 1976ஆம் 

ஆண்  ெகா ம்  கதி ேரசன் மண்ட பத் 
தில் என  தாயாரின் நடன மற் ம் நட் 
வாங்க அைமப்பின் கீழ் நைட ெபற்ற . அேத 
ஆண்டில் நாட் டியக் கலா மந்திர் நடனக் கைல
ய கத்ைத ஸ்தாபித்  மாண வர்க க்கு பரதம் 

பயிற்  விக்க ஆரம் பித்த ேதா  
டவர் ேஹால் நி  வ னத் தினால் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்ட சர ச வி பாய 
ண்கைல நிைல யத் தி ம் 

நடன ஆசி ரி  ைய யாக நிய
மிக்கப்பட்ேடன். ெகா ம் 
ப் பல்கைலக்க ழ கத்தின் 
கட் ல அரங்ேகற் க் 
கைலகள் பிரிவின் நட
னத்  ைறயில் வ ைக 
விரி   ைர  யா  ள  ரா  க ம் , 
ெவள்ள வத்ைத ைசவ மங்
ைகயர் வித் தி யா லயம் மற் 
ம் ெகா ம்  பிரிஜட்ஸ் 

கல்  ரியில்  ஆசி ரி ைய யா  
க ம் ெகா ம் பி ள்ள இந்
திய கலா சார நிைல யத்தில் 
பரதக் கைலப் பயிற்  விப்பா ள ரா
க ம் பணி யா ற் றி ள்ேளன். 
அ  மட்  மன்றி 1987 ஆம் 
ஆண்  ெதாடக்கம் 2020 
ஆம் ஆண்  வைர கடந்த 33 
ஆண்  க ளாக  பம்ப லப் பிட்டி 
தி க் கு ம்பக் கன் னியர் கல்

 ரி யி ம் நடன ஆசி ரி ைய
யாக ேசைவ யாற் றி ள்ேளன். 

1976ஆம் ஆண்  நாட் டியக் 
கலா மந்திர் எ ம் நட னப்பள்
ளியின் ஆரம்பம் என்  கூ ம் 
ெபா  அ  ேநர டி யாக 
என்னால் மட் ேம ஆரம் பிக்
கப்பட்ட  அல்ல. 1950 ஆம் 
ஆண்  களில் என  தாயார் 
தி  மதி விஜ ய லட் சுமி சண்  கம் பிள்ைள 
“நாட் டியக் கலா மன்றம்” என்ற ெபயரில் 
ெகா ம்பில் நட னப்பள்ளி  ஒன் றிைன ஸ்தா 
பித்  அதன் பி றகு 1976 ஆம் ஆண்டில் 
அதைன என் னிடம் ைகய ளித்தார். பல 
மாண வர்க  ட ேனேய அந்த நட னப்பள்ளி 
என் னிடம் ைகய
ளிக்கப்பட்ட . 
ஆக நாட் டியக் 
கலா மந் திரின் 
ஆரம்பத் திற்கும் 
உ   ை ண
யாக இ ந்
தவர் என  
த ா ய ா ர் 
என்ேற கூற 
ேவண் ம்.
ந ா ட்  டி ய 

நாட கங்கள் 
ப ல  வ ற்
றி ற் கு 
ந ட ன ம் 
அைமத்  
அவற்ைற ெநறிப்ப த்தி 
ேமைட ேயற் றி ள்ேளன். அவற்றில் சக்தி, 
கி ஷ்ணா மிர்தம், ஏ  வைகத் தாண்டவம், 
நேடஸ்வர அஞ்சலி, தி  நா க்க ரசர், சித்
திைரப் ெபண், வசந்ே தாற்சவம், அஷ்ட 
ல மி, நவ சக்தி, சகுந்தைல, இரா மா யணம், 
நள த ம யந்தி, மீனாட்சி தி க்கல்யாணம், 
சாவித் திரி, கண்ணகி, சாந்த ெசா பி, தமி
ழன்ைனக்கு அணி க லன்கள், சிவ த ரி சனம், 
ஸ்கந்தப் பிர பாவம், ரி ஜகன்நாத், சுவாமி 
விேவ கா னந்தர், அ ள் த ம் அம் பிைக, 
அர்ஜூனா, ம ைர மீனாட்சி என பல நாட்
டிய நாட கங்கள் பிர பல்யம் வாய்ந்த ைவ யாக 
விளங் கு கின்றன.
பங்க ளாேதஷ், மேல சியா, சிங்கப் ர், 

ெதன்னா பி ரிக்கா, கனடா, இங் கி லாந் , 
சுவீடன், அ ஸ் தி ேர லியா ேபான்ற பல நா
களின் சர்வ ேதச விழாக்களில் என  மாண
வர்கள் பலர் பங்ேகற் ள்ளனர். 
இந் தி யாவில் ெபங்க ர், ைஹத ராபாத் 

உட்பட பல நக ரங்க ளி ம் ட்ட பர்த்தி பிர
சாந்தி நிைல யத் தி ம் தமிழ்நாட்டின் பல 
பகு தி க ளி ம் நாட் டியக் கலா மந்திர் பல்
ேவ  நிகழ் ச்சி கைள வழங்கி வந் ள்ள . 
ெசன்ைனயில் சங் கீத வித்வ சைப, கைல
வாணர் அரங்கம், பார தீய வித்யா பவன், 
த்தமிழ்ப் ேபரைவ ேபான்ற கைல ய ரங்

கங்க ளி ம் ேகாயம் த் ரில் 2010 ஆம் 

ஆண்  நைட ெபற்ற உலக ெசம்
ெமாழி மாநாட் டி ம், சிதம்பரம் நட
ராஜப் ெப மான் ஆல யத்தில் 
நைட ெப ம் நாட் டி யாஞ்சலி 
நிகழ்  க ளி ம், தஞ்சா ர் 
ெபரி ய ேகாவில் ஆயி ரமாம் 
ஆண்  நிைற க்ெ காண்
டாட்டங்க ளி ம், அங்கு 
நைட ெப ம் பிரகன் நாட்
டி யாஞ்ச லி யி ம் கும்ப
ேகாணம் மயி லா  ைற  
பந்தைண நல் ர், தி
நள்ளா , நாக பட் டினம், 
தி  வா ைனக்காவல் சிவா
ல யங்களில் நைட ெப ம் 
நாட் டி யாஞ்சலி ைவப வங்க

ளி ம் சிறப்பான நடன நிகழ்ச்
சிகள் பல வற்ைற ேமைட ேயற் ம் 

வாய்ப் ம், ெதாடர்ந் ம் 
2014 மற் ம் 2021ஆம் 
ஆண்  க ளி ம் நாட் டி யாஞ்
சலி நிகழ்வில் பங் கு பற் ம் 
வாய்ப் ம் எனக்கும் என  
மாண வர்க க்கும் கிைடக்
கப்ெபற்ற .

த லா வ  சார்க் உச் சி 
 மா நா , எக்ஸ்ேபா சர்வ
ேதசக் கண்காட்சி, 6 ஆவ  
உலகத் தமி ழா ராய்ச்சி 
மாநா , உலகச் ைசவ 
மாநா , உலக இந்  
மாநா , ெபா  ந ல வாய 
மாநா , ஐஃபா சர்வ ேதச 

திைரப்பட விழா வி ம் நாட் டி யக்கலா மந்
திரின் நட னங்கள் இடம்ெபற்றன. இலங்
ைகயின் சுதந் திரப் ெபான் வி ழா க்ெகன 
சிறப்பா ன ெதா  நடன நிகழ்ச் சி யிைன தயா
ரித்  வழங்கும் சந்தர்ப்ப ம் கிட் டி ய . 
கலா சார தமிழ்ெமாழி அ  லாக்கல் 

அைமச்சு ‘பரத ஷண திலகம்’ வி  தி
ைன ம் இந்  கலாசார 

இராஜாங்க அைம 
ச்சு ‘கைலச்ெசம்மல்’ 
வி  தி  ை ன ம் ; 
ேதசிய நல் லி ணக்க 
அைமச்சு ‘கைல மா
மணி’ வி  தி ைன ம், 
ஜப்பான் நல்  ற  
அைமப்  ‘ ங்கா’ 
வி  தி  ை ன ம் , 
இலங்ைக அர சாங்கம் 
‘கலா சூரி’ ேதசிய நன்
ம திப் ப் பட்டத்ைத ம் 
வழங்கிக் ெகௗர வித்
த . இைவ மட் மன்றி 
சக்தி ெதாைலக்காட் 
சிச் ேசைவ நடத்திய 

மாெப ம் நாட் டிய விழா 
வில்  வாழ்நாள் சாத ைன யாளர் வி ம்  
வழங்கி ெகௗர வித்தார்கள். 
அண்ைமயில் கம்பன் கழ கத் தினால் வி

லா னந்தர் வி ம், இந்  சமய கலாசார 
அ வல்கள் திைணக்களத்தினால், தமிழ் 
இலங்ைக பாரம்பரிய மற் ம் நவீன கைல 
கள் கைலஞர்க க்கான 2019 ஆம் ஆண்  
கைலமாமணி வி திைன ம் ெபற் க் 
ெகாண்ேடன். கலாசார அைமச்சின் கைலக் 
கழகத்தின் அரச நாட்டிய நாடகக்கு  மற் 
ம் அரச நடனக்கு  உ ப்பினராக ம் 

பணியாற்றி ள்ேளன்.
என  45 வ ட அ பவத்தில் இன்  

கா ம் அ பவம் மிக ம் வித்தியாசமான . 
ஆம் இைணயவழிக் கல்விையத்தான் 
கூ கின்ேறன். கடந்த ஒன்றைர ஆண்  
காலமாக நாட்டிய கலா மந்தி ைடய கற்ைக 
வழி ைற ம் இைணயவழி டாகேவ இடம் 
ெபற்  வ கின்ற . ேதசிய அரங்குகள் 
மற் ம் சர்வேதச அரங்குகள் மட் மன்றி 
இைணயவழி அரங்குகளி ம் என  மாண 
வர்கள் இன்  நாட்டியக் கைலைய அரங் 
ேகற்றி வ கின்றார்கள். ஆகேவ எப்ேபற்பட்ட 
சவால்கைள ம் தாண்டி ஒ  கைலஞனால் 
தன் கைலைய நிச்சயமாக வளர்க்க டி ம் 
என்ப  என் க த் .





கலாசூரி 
தி மதி வாசுகி 
ெஜகதீஸ்வரன் 

''சங்கமம்'' 
பகுதிக்கு
வழங்கிய
ேநர்காணல்
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(எம்.நி ட்டன்)
வட மாகா ணத்தில் ேநற்  ன்

தினம்  159 ேப க்கு ெகாேரானா 
ெதாற்  உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள 
நிைலயில் சிகிச்ைச பல னின்றி 
ஏ  ேபர் உயி ரி ழந் ள்ளனர். 
வடக்கு மாகா ணத்தில் ெசப்டம்பர் 
மாதத்தில்  ெதாற்றா ளர்கள் மற் ம் 
உயி ரி ழந்ேதார் எண் ணிக்ைக வீழ்ச்சி 
நிைல ஏற்பட் ள்ளைம சுகா தாரத் 
ைறயின் அறிக்ைகயில் ெதரி விக்
கப்பட் ள்ள .
அதில் ேம ம் ெதரி விக்கப்பட்
ள்ள தா வ ,
ேநற்  ன் தினம்  வியா ழக் கி

ழைம மாகா ணத்தில் 159 ேபர் ெதாற்
றா ளர்க ளாக அைட யாளம் காணப்
பட் ள்ளனர். அத் டன், 7 ேபர் 
உயி ரி ழந் ள்ளனர்.

ெசப்டம்பர் மாதத்தின் தல் 16 
நாட்களில் வடக்கு மாகா ணத்தில் 
6667 ெதாற்றா ளர்கள் அைட யாளம் 
காணப்பட்ட டன் 240 ேபர் உயி
ரி ழந் ள்ளனர். வடக்கு மாகா
ணத்தில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 228 
ேபர் உயி ரி ழந்த நிைலயில் ெசப்
டம்பர் மாதத்தின் தல் 16 நாட்
களில் 240 ேபர் உயி ரி ழந் ள்ளனர். 
ேநற்  ன் தினம்  யாழ். மாவட்
டத்தில் 36 ெதாற்றா ளர்க ம் வ
னியா மாவட்டத்தில் 61 ெதாற்றா ளர்
க ம் கிளி ெநாச்சி மாவட்டத்தில் 39 
ெதாற்றா ளர்க ம் ல்ைலத் தீவில் 
18 ெதாற்றா ளர்க ம் மன்னாரில் 
5 ெதாற்றா ளர்க ம் அைட யாளம் 

காணப்பட் ள்ளனர். யாழ்.மாவட்
டத்தில் 2 ேப ம், வ  னியா மாவட்
டத்தில் 3 ேப ம், கிளி ெநாச்சி 
மற் ம் ல்ைலத் தீ  மாவட்டங்
களில் தலா ஒ  வ ம் ேகாவிட்19 
ேநாயினால் உயி ரி ழந் ள்ளனர். 2020 
மார்ச் ெதாடக்கம் ேநற்  ன் தினம் 
வைர வடக்கு மாகா ணத்தில்  33953 
ெதாற்றா ளர்கள் அைட யாளம் காணப்
பட் ள்ள டன் 649 ேபர் உயி ரி ழந்
ள்ளனர். அதிகப்படியாக யாழ். 
மாவட்டத்தில் 15711 ெதாற்றாளர்கள் 
அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள டன் 
366 ேபர் உயிரிழந் ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க .

வடЖźХ ஒேர நா Х 159 ேபΪЖΜ 
ெகாேரானா ெதாФ Ϋ Ϋ

ஏ  ேபர் உயி ரி ழப் (தைல மன்னார்  நி பர்) 
மன்னார் மாவட்டத்தில் 

மாவட்ட ெசய ல கத் தினால் நிர்ண
யிக்கப்பட்ட விைலைய விட எவ
ரா வ  அதிக விைலக்கு மணல் 
விற்பைன ெசய்தால் அ  ெதாடர்
பில் எனக்ேகா அல்ல  பிர ேதச 
ெசய லா ளர்க க்ேகா ைற யீ  
ெசய்தால் அவர்களின் அ  மதி 
பத் தி ரங்கள் ரத்  ெசய்யப்ப ம் 
என மன்னார் மாவட்ட அர சாங்க 
அதிபர் தி  மதி ஸ்ரான்லி டீெமல் 
ெதரி வித் ள்ளார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்

ைகயில்,
மன்னார் மாவட்டத்தில் கடந்த 

காலத்தில் எ ந்த மா ன மாக மணல் 
அகழ்  ெசய்யப்பட்ட டன் மண
க்கான விைல ம் அதி க மாக 

காணப்பட்டதால் இ  ெதா டர்பாக 
மாவட்ட ெசய ல கத்தில் கடந்த 
16.08.2021 அன்  நைட ெபற்ற 
மாவட்ட சட்ட அ  லாக்கல் கு  

கூட்டத்தில் மணல் ெதாடர்பான 
தீர்மானம் ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட . 
அதா வ  மன்னார் மாவட்டத்தில் 
விச்ச ரி தவியல் அளைவ மற் ம் 
சுரங்கங்கள் பணி ய கத் தினால் 
மணல் அகழ்  அ  மதி ெபற்ற
வர்களின் விப ரங்கள் ெபறப்பட் டி
ந்தன.
இவ் விப ரத் திைன அப்ப கு தி க

ளி ள்ள கிராம அ  வ லர்க க்கு 
வழங் கு வ த  டாக மாவட்டத்தின் 
அபி வி த்தி ெசயற்பா கள் 
மற் ம் ெபா  மக்களின் கட் 
மா னத் க்கு ேதைவ யான மணல் 
விநி ேயா கத்ைத தைட யின்றி நிர்
ண யிக்கப்பட்ட விைலக்கு வழங்
கப்பட ேவண் ம் என தீர்மா னிக்
கப்பட் டி ந்த . இதன் பி ர காரம் 
தைல மன்னார் பகு தியில் ஒ  
டிப்பர் மணல் 
34 ஆயிரம் பா
க்கும்மன்னா ர் 

நக ரத்தில் 30 

ஆயிரம் பா க்கும், நானாட்டான் 
பகு தியில் 32 ஆயிரம் பா
க்கும், மாந்ைத ேமற்கு மற் ம் 

ம  பகு தி களில் தலா 29 ஆயிரம் 
பா க்கும் விற்பைன ெசய்யப்

பட ேவண் ம் என தீர்மா னிக்கப்
பட்ட டன் ெசயற்ப த்தப்பட 
ேவண் ம் என ம் ெதரி விக்கப்
பட் டி ந்த . ஆனால் நிர்ண யிக்
கப்பட்ட விைல க ைள விட கூ  த
லான விைலக்கு மணல் விற்பைன 
ெசய்யப்ப  வ தாக என  கவ னத்
க்கு ெகாண்  வ ரப்பட் ள்ள . 
எனேவ குறிப்பிடப்பட்ட 

விைலக க்கு ேமல் எவராவ  
மணல் விற்பைன ெசய்தால் ைறயீ  
ெசய் ம் பட்சத்தில் மணல் விற்பைன 
ெசய்ேவாரின் அ மதிப்பத்திரங்கள் 
நி த்தப்ப ம் என்றார்.

(எம்.நி ட்டன்)
யாழ். பல்க ைலக்க ழக ம த்
வ பீடத்தின் ஐக் கிய அெம ரிக்க 
பைழய மாண வர்களின்   நிதிப் 
பங்க ளிப் டன், ம த் வ பீட 
பைழய மாண வர்களால் யாழ். 
பல்க ைலக்க ழக ம த் வ பீடத்
க்குக் ைகய ளிக்கப்பட்ட தகவல் 
ெதாழில் ட்ப கூடத்தின் திறப்  
விழா ேநற்  ெவள் ளிக் கி ழைம  
காைல இடம்ெபற்ற .
யாழ். பல்க ைலக்க ழக ம த்
வ பீடா தி பதி ைவத் தியக் கலா
நிதி இ. சுேரந் தி ர கு மாரன் தைல
ைமயில் இடம்ெபற்ற இந்த 
நிகழ்வில் ைண ேவந்தர் ேபரா சி
ரியர் சி.சிறி சற் கு ண ராஜா தகவல் 
ெதாழில் ட்ப கூடத்ைதத் திறந்  

ைவத்தார். ன்னாள் ம த் வ 
பீடா தி ப தி ம், சத் திர சிகிச்ைச 
நி  ண  மான ேபரா சி ரியர் எஸ். 
ரவிராஜ், ம த் வ பீட விரி 
ைர யா ளர்கள், ன்னாள் மாண
வர்கள் உட்படப் பலர் நிகழ்வில் 
கலந்  ெகாண்டனர். நாட்டின் 
தற்ே பா ைதய ெகாவிட் 19 சூழ் நி

ைல கைளக் க த்தில் ெகாண் , 
சுகா தார அறி  த்தல்க க்க
ைமய நைட  ைறகள் பின்பற்
றப்பட்  இந்த நிகழ்  மிக ம் 
குை றந் த ள வ ா ன வ ர் க டன் 
ஒ ங்கைமக்கப்பட்டி ந்தைம 
குறிப்பிடத்தக்க .

ǺУண ǾЖகРபЛட ˙ைலЖΜ ேமХ மணைல
˙Фபைன ெசТதாХ Ψைற Ǿ ΡЗகЦ
அர சாங்க அதிபர் தி  மதி ஸ்ரான்லி டீெமல்

யாЧ. பХக ைலЖக ழக மΪН Τவ Ώட
ெதா˘Х ΥЛப δடН П றРΧ ˙ழா

சீனாவின் த லா வ  
விண்ெவளி நிைல யத்தில்  90 
நாட்கைளச் ெசல விட்ட அந்
நாட்ைடச் ேசர்ந்த விண்ெவ
ளி வீ ரர்கள் வர்  மிக்கு 
ேநற்   ெவள்ளிக் கி ழைம  
தி ம்பி ள் ளனர்.
நீ ெஹய்ெஷங், லி  

ேபாமிங் மற் ம் தாங்  
ெஹாங்ேபா ஆகிய ேமற்
படி 3 விண்ெவளிவீ ரர்க ம் 
பய ணத்ைத ேமற்ெ காண்ட 
ெஷங்ெஸா -12 விண்க ல
மா ன  அந்நாட்  ேநரப்படி 
ேநற்  ெவள்ளிக் கி ழைம பிற்
பகல் 1.30 மணிக்கு பரசூட் 

லம் ெகாபி பாைல வ
னத்தில்  ெவற் றி க ர மாக 
தைர யி றங் கி ள்ள . இந்
நி ைலயில் அங்கு தயா
ராக உலங் கு வா ர் திகள் 
மற் ம் வாக னங்களில் காத்
தி ந்த உத் தி ேயா கத்தர்கள்  
அந்த விண்க லத் தி லி ந்  
விண்ெவளி வீ ரர்கைள 
வி வித்  அவர்க க்கு 
வரேவற் பளித்தனர். சீனா 
2003  ஆம் ஆண்டிலி ந்   
14 விண்ெவளிவீ ரர்கைள 
விண்ெவளிக்கு அ ப்பி 
ைவத் ள்ளைம குறிப்பி 
டத்தக்க .

அல்ேப னிய பாரா  மன்ற மா
ன  ெபண்கைளப் ெப ம்பான்
ைம  யாகக் ெகாண்ட அைமச்
ச ர ைவ ெயான் க்கு ேநற்  
ெவள்ளிக் கி ழைம அங் கீ காரம் 
அளித் ள்ள .

அந்நாட்டில் சுற்  லாத்
ைற, விவ சாயம், உட்
கட்ட ைமப்  மற் ம் சக்தி 
வளத் ைற   என்ப வற்ைற 
அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்ட 
ெபா  ளா தார  வளர்ச்சி 
நிைல ெயான்ைற எட்  வைத  
ேநாக்காகக் ெகாண்ேட ேமற்
படி அைமச்ச ரைவ நிய மனம் 
இடம்ெபற் ள்ள . 

20 மணித் தி யால ேநர 
விவா தத்ைத ய த்  140 ஆச

னங்கைளக் ெகாண்ட பாரா  மன்
ற மா ன   பிர தமர் எடி ரமாவின் 
திய அைமச்ச ர ைவக்கும் நிகழ்ச்
சித் திட்டத் திற்கும் 53 வாக் கு க
க்கு 77  வாக் குகள் என்ற வித்

தி யா சத்தில் ஆத ர வ ளித் ள்ள . 
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இடம்ெபற்ற 
ேதர்தலில் ேசாச லிச கட் சி யா ன  
74 ஆச னங்க ைள ம்  பிர தான 
எதிர்க்கட் சி யான  ஜன நா யகக் 
கட்சி 59 ஆச னங்க ைள ம் ெபற் றி
ந்தன. 
இந் நி ைலயில் அல்ேப னி

யாவின் 17 உ ப் பி னர்கைளக் 
ெகாண்ட அைமச்ச ர ைவயில்  12 
ேபர் ெபண்க ளா க ள்ளனர். இதன் 
பிரகாரம் உலகில்  அைமச்சரைவ 
பதவி நிைலயில்  அதிக சதவீதத்தில் 
ெபண்கைளக் ெகாண்ட நா கள் 
வரிைசயில் ன்னணி இடத்ைத 
அல்ேபனியா ெப கிற .

விண்ெவளியில் 90 நாட்கைளக் கழித்த பின்னர் 
மிக்குத் தி ம் பிய சீன விண்ெவளிவீ ரர்கள் 

ெபண்கைள ெப ம்பான்ைம யாகக் ெகாண்ட 
அைமச்ச ர ைவக்கு பாரா  மன்றம் அங் கீ காரம்

11411111
விவிவிவிவிவிவி
ைைைைைைை
டடடடடடட
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பாΤகாРΧЖΜ அИΞΫНதХபாΤகாРΧЖΜ அИΞΫНதХ
நி  ஸி லாந்  கிரிக்ெகட் 

அணி பாகிஸ்தா க்கு எதி ராக 
தல் ஒ நாள் கிரிக்ெகட் ேபாட்

டியில் ேநற்  விைள யா ட வி ந்த 
நிைலயில், ெதாடைர இரத்  
ெசய் ள்ள .
நி  ஸி லாந்  கிரிக்ெகட் 

அணி நீண்ட காலத் திற்குப் பிறகு 
பாகிஸ்தான் ெசன்  3 ஒ நாள் 
மற் ம் ஐந்  இ  ப க்கு– 20 
கிரிக்ெகட் ேபாட் டிகள் ெகாண்ட 
ெதாடரில் விைள யாட டி  
ெசய்த .
அதன்படி நி  ஸி லாந்  

வீரர்கள் பங்க ளாேதஷ் ெதாடைர 
டித் க்ெகாண்  பாகிஸ்தான் 

ெசன்றனர். பலத்த பா  காப்  
வைள யத் திற்குள் தீவிர பயிற்சி 
ேமற்ெ காண்  வந்தனர். 
ேநற்  மதியம் தல் ஒ நாள் 

கிரிக்ெகட் ேபாட்டி ெதாடங்க 
இ ந்த .
இந்த நிைலயில் ேபாட்டி 

ெதாடங் கு வ தற்கு சற் ன் பா
காப்  எச்ச ரிக்ைக கார ண மாக 
நி  ஸி லாந்  அணி –பாகிஸ்தான் 

ெதாடரில் விைள யாட டி
யா  என அறி வித்த . இதனால் 
ெதாடர் ைகவி டப்பட் ள்ள .
நி  ஸி லாந்  அர சாங்கத்தின் 

பா  காப்  எச்ச ரிக்ைகைய ன்
னிட் , வீரர்களின் நலன்தான் 
க் கியம் என்ற அடிப்ப ைடயில் 

நி  ஸி லாந்  கிரிக்ெகட் சைப 
இந்த டிைவ எ த் ள்ள .
ஒ நாள் கிரிக்ெகட் ேபாட்

டிகள் ராவல் பிண் டி யி ம், இ
ப க்கு– 20 கிரிக்ெகட் ெதாடர் 
லாகூரி ம் நைடெபறவி ந்தைம 
குறிப்பிடத்தக்க . 

பாźЪதாΦடனான   ெதாடைர இΫ  
 ேநரН Х இரНΤ  ெசТத Ǻπ˛லாОΤ

ஐ.சி.சி. இ  ப க்கு– 20 
உலகக் கிண்ணத் ெதாட க்கு 
ேம ம் ஐந்  ேமல திக வீரர்கைள 
அைழத் ச் ெசல்ல இலங்ைக 
கிரிக்ெகட் டி  ெசய் ள்ள . 
தற்ே பா  ேபாட் டிக்காக ேதர்  
ெசய்யப்பட் ள்ள 19 கிரிக்ெகட் 

வீரர்களில் பல்ேவ  காயங்கள் 
கார ண மாக கூ தல் வீரர்கள் 
ேசர்க்கப்பட் ள்ளனர்.
கிரிக்ெகட் வட்டாரத் தக வல்

களின்படி கூ தல் ஐந்  வீரர்கள் 
இலங்ைகக் கிரிக்ெகட் நி  வ
னத்தின் ெசலவில் அணியில் 

இைண ய ள்ளனர்.  உலகக் 
கிண்ணத் ெதாட க்கான 
இலங்ைக அணியில் இடம்ெபற் றி
ந்த லஹி  ம  சங்க காயம் கார
ண மாக விலக அவ க்கு பதி லாக 
மிேனாட் பா க இைணக்கப்பட்
ள்ளார்.
அத்ேதா  ேமல திக 

வீரர்க ளாக பத் ம் நிசங்க, 
அேஷன் பண்டார, ரேமஷ் 
ெமண்டிஸ் மற் ம் சந்தகான் 
ஆகிேயார் இைணத் க் 
ெகாள்ளப்பட ள்ளனர். 

ஐОΤ ΗரУகைள  ேமல கமாக இ ைணНΤЖ ெகாЦέСஐОΤ ΗரУகைள  ேமல கமாக இ ைணНΤЖ ெகாЦέС

உலகЖ źМண இலЗ ைக அaஉலகЖ źМண இலЗ ைக அa
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Trending News
Quote for TodayQuote for Today
Rather fail with honor than succeed by 
fraud. 

-Sophocles-Sophocles

Word for TodayWord for Today
Repentance  [ri-pen-tns, -pen-tuhns] 
-noun -deep sorrow, compunction, or 
contrition for a past sin, wrongdoing, or 
the like

Today in HistoryToday in History
1978 - The Camp David Accords are 
signed by Israel and Egypt

Today is...Today is...

Concussion Awareness Day

A day that reminds you to take a bump 
on the head can be serious business

Australia: Queensland votes to legalize 
voluntary assisted dying, becoming the 
fifth jurisdiction in the country to do so.
Russia: The country begins voting in 
parliamentary elections that see all 450 
seats in the Duma up for grabs, yet a win 
by the ruling party that has supported 
President Vladimir Putin for two dec-
ades, is considered a foregone conclu-
sion.
Pakistan: New Zealand cancels a se-
ries of one-day cricket internationals 
against Pakistan over security concerns 
just minutes after the first match is due 
to start. 
South Africa: The highest court stands 
by its order to imprison Jacob Zuma, ac-
cusing the former president of “litigious 
skullduggery” in a scathing ruling that 
accused him of undermining the courts.
Somalia: Regional leaders appeal to 
the president and prime minister to end 
their damaging feud, warning of the risk 

of political instability in the Horn of Af-
rica nation.
Austria: The first civil lawsuit begins in a 
court in Vienna over a notorious outbreak 
of coronavirus at a popular ski resort last 
year, where thousands of people from 45 
countries claim to have become infected.
DR Congo: Jean-Jacques Muyembe, the 
Congolese professor who first discovered 
the Ebola virus more than 40 years ago 
says vaccines and medical treatments 
have brought the deadly disease under 
control.
China: Three astronauts return to Earth 
after completing the country’s longest-
ever crewed mission, the latest landmark 
in Beijing’s drive to become a major space 
power.
Japan: The campaign to become the 
country’s next prime minister kicks off, 
with four candidates vying for leadership 
of the ruling party in an unusually close 
race.

- HANNAH MCKAY / POOL / AFP

Crown Prince of Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed 
Al Nahyan (R), the UAE's de facto ruler, inspects 
the Grenadier Guards in central London, on 
Thursday (16), following the announcement 
that the United Arab Emirates (UAE) will invest 
billions into the UK under a strategic partnership 
marking 50 years since its founding after British 

rule. The five-year investment worth £10 billion 
($13.8 billion, 11.7 billion euros) will focus on 
technology, infrastructure and climate-focused 
energy transition. Energy-rich UAE is building up 
to the December celebration of its founding in 
1971, after Britain relinquished control over its 
constituent emirates. The new investment is 

a boost to the Johnson government's vows to 
boost trade with the rest of the world, including 
the Middle East, after Britain left the European 
Union fully in January. UK-UAE trade was worth 
£18.6 billion in 2019 and two-way investment 
came to £13.4 billion, according to British 
government data

Thousands of Afghans on US military 
bases await resettlement
WASHINGTON — Weeks after their 
dramatic escape from Kabul, tens of 
thousands of Afghans hoping to be re-
settled in the United States remain in 
military bases across the country and 
overseas as medical and security screen-
ings slow the process.

A small but worrisome measles out-
break has contributed to the delays, 
causing a halt in evacuation flights as 
federal officials scramble to contain cas-
es and inoculate new arrivals against the 
disease and other illnesses, including the 
coronavirus.

As of Sept. 14, about 64,000 evacu-
ees from Afghanistan had arrived in the 
United States. The vast majority were 
at risk under Taliban rule after the US 
withdrawal from the country last month. 
Nearly 49,000 are living on eight do-
mestic military bases, waiting to be 
resettled in the United States, accord-
ing to an internal federal document ob-
tained by The New York Times. Roughly 
18,000 are on bases overseas, largely in 

Germany. Some leave within weeks, but 
most stay longer.

The screenings, which involve an array 
of federal agencies, follow a condensed 
and harried evacuation effort last month 
shortly before the United States com-
pleted its withdrawal from Afghanistan. 
About 100 Americans who want to leave, 
and an unknown number of vulnerable 
Afghans, remain in the country.

Secretary of State Antony Blinken de-
fended the Biden administration’s evac-
uation operation during hours of con-
gressional testimony this week, which 
included calls from Republican critics 
for his resignation and charges that the 
administration failed to adequately plan 
for the Afghan government’s collapse to 
the Taliban.

Blinken said there was no deadline for 
getting people out of the country and 
that “in the end, we completed one of the 
biggest airlifts in history, with 124,000 
people evacuated to safety.” While Af-
ghan evacuees have escaped the Taliban, 

their lives remain in limbo, with restless 
children and little to do on the bases 
across the United States, including Fort 
McCoy in Wisconsin, where more than 
12,700 people were being housed as of 
last week, and Fort Bliss in Texas, which 
has received more than 9,700.

“We will be here one month or more,” 
said Milad Darwesh, who arrived last 
Saturday (11) at Joint Base McGuire-
Dix-Lakehurst in New Jersey after 
travelling for days to reach the United 
States. There are nearly 8,000 evacuees 
at the base.

Darwesh said he and his family nar-
rowly escaped Kabul in a harrowing 
journey with the Taliban on their heels 
to the gates of the airport there. They 
spent four days in Doha, Qatar, along 
with thousands of other evacuees, with 
little water for drinking or washing. He 
and his family were then transported to 
an airplane hangar at a base in Italy be-
fore finally making it to Fort Dix.

-NYT

BEIRUT — The Hezbollah mili-
tant group said it trucked more 
than one million gallons of Ira-
nian diesel fuel into Lebanon from 
Syria Thursday (16), celebrat-
ing the move as a way of spiting 
the United States while bringing 
much-needed aid to a country 
nearly paralyzed by fuel shortages.

With Lebanon suffering one of 
the worst economic collapses in 
modern history, Hezbollah por-
trayed itself as a national saviour, 
stepping in where the Lebanese 
government and its Western back-
ers had failed.

Hezbollah supporters lined 
roads in north-eastern Lebanon as 
dozens of tanker trucks arrived.

The fuel delivery — which a 
Hezbollah official said was the 
first instalment of more than 13 
million gallons — underscored 
the severity of Lebanon’s crisis, 
as well as the government’s fail-
ure to address it. Unable to secure 
help from elsewhere, it has turned 
to war-torn Syria and economi-
cally damaged Iran. The move 
appeared to violate US sanctions 

involving the purchase of Iranian 
oil, but it was unclear Thursday  
whether the United States would 
press the issue. Hezbollah, consid-
ered a terrorist organization by the 
United States, is already subject to 
US sanctions. Although the group 
is part of Lebanon’s government, 
it appeared to be acting indepen-
dently.

The US Embassy in Beirut de-
clined to comment Thursday. But 
when Hezbollah announced last 
month that fuel was on the way 
from Iran, the US ambassador 
played down any threat of punitive 
measures.

The fuel arrived as Lebanon 
struggles through what the World 
Bank has called one of the world’s 
worst economic meltdowns since 
the mid-1800s. Since the fall of 
2019, the national currency has 
lost 90% of its value, and prices for 
many goods have tripled.

Fuel shortages have caused 
widespread electricity cuts and 
left many Lebanese waiting in long 
lines to fill up their cars.

-NYT

YANGON - Myanmar's junta will 
put ousted leader Aung San Suu 
Kyi on trial for corruption, her 
lawyer said Friday (17), adding to 
a raft of on-going cases that could 
see her jailed for decades.

Suu Kyi has been under house 
arrest since she and her elected 
government were deposed by the 
military in a February coup that 
sparked a mass uprising and a 
brutal crackdown on dissent.

The 76-year-old Nobel laureate 
is currently on trial for flouting 
coronavirus restrictions during 
polls her party won in a landslide 
last year, illegally importing walk-
ie talkies and sedition.

She will face a new trial on four 
charges of corruption beginning 
on October 1 in the capital Naypy-
idaw, her lawyer Khin Maung Zaw 
said.

Each corruption charge carries 
a maximum sentence of 15 years. 

The on-going trials were de-
layed for two months as Myanmar 
grappled with a coronavirus surge 
and only resumed this week, with 
Suu Kyi skipping the first day on 

health grounds. Journalists have 
been barred from all proceedings 
so far.

The junta has also charged her 
for accepting illegal payments of 
gold and violating a colonial-era 
secrecy law, although these are yet 
to come to court.

Her National League for De-
mocracy government was deposed 
by the military for alleged voter 
fraud during the 2020 polls, in 
which it trounced a political party 
aligned with the generals. 

A nationwide uprising and on-
going unrest has paralysed the 
economy of the Southeast Asian 
nation.More than 1,100 people 
have been killed and over 8,000 
arrested, according to a local 
monitoring group.

The military says the toll is 
much lower. Junta chief Min 
Aung Hlaing said last month that 
election would be held and a state 
of emergency lifted by August 
2023, extending the military's ini-
tial one-year timeline announced 
days after the coup. 

-Agencies

Hezbollah steps in where Lebanon 
has failed

Myanmar junta to put Suu Kyi on 
trial for corruption

JAKARTA - In a landmark vic-
tory for Indonesian environment 
campaigners, a court on Thurs-
day (16) ordered President Joko 
Widodo to clean up Jakarta's no-
torious air pollution, ruling that 
the leader and other top officials 
had been negligent in protecting 
citizens.

The capital and its surround-
ings form a megacity of about 30 
million people, which routinely 
ranks among the most polluted 
cities in the world.

Experts have warned for years 
about the threat posed by Ja-
karta's smog to the health of resi-
dents, especially children.

A group of 32 activists and citi-
zens impacted by pollution had 
filed the lawsuit two years ago, 
accusing Widodo, as well as his 
ministers for health, home and 
environment, and the governor 
of Jakarta, of negligence over the 
state of the city's environment.

The officials were found to have 
"violated the law", presiding judge 
Saifuddin Zuhri of the Central Ja-

karta District Court said, ordering 
them to tighten environmental 
regulations and enforcement.

They asked the officials to es-
pecially crack down on the pollu-
tion generated by vehicles and the 
coal-fired power plants around 
Jakarta, including with sanctions 
for violations. The judges also told 
authorities to improve air moni-
toring systems and make pollu-
tion data public.

The petitioners had not asked 
the court for any monetary com-
pensation. Ayu Eza Tiara, a law-
yer for the plaintiffs, said that the 
defendants must accept their "de-
feat" and comply with the ruling.

There was no immediate re-
sponse from Widodo or the other 
officials found negligent by the 
court.  Outdoor air pollution caus-
es an estimated 4.2 million pre-
mature deaths around the world, 
hitting poor and middle-income 
countries such as Indonesia hard-
est, according to the World Health 
Organization.

-AFP

Indonesia court finds president 
negligent over pollution in
landmark case

With fuel from Iran
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BUSINESSBUSINESS

COLOMBO – Sri Lanka stock index fell 
0.93% on Thursday (16) on profit taking as 
the market waited for directions from the 
newly appointed central bank chief.

Former State Minister for Money and Capi-
tal Markets Ajith Nivard Cabraal assumed 
duty as the 16th Central Bank Governor on 
Wednesday (15). During his previous term 
from 2006-2015, analysts say there was an 
overall policy direction despite some hiccups.

“The market wants to see the new direc-
tions,” a stockbroker said.

Soon after assuming duty, Cabraal said he 
wanted fiscal discipline and to give directions 
to the market. Analysts expect him to deal 
with the forex concerns that had become a key 
risk in the market.

Importers have complained that they are 
compelled to pay nearly 15% more than the 
central bank’s official rate as state banks do 
not have adequate dollars.

Lower dollar inflows due to lower revenue 
from pandemic-hit tourism and declining 
remittances amid depleted foreign exchange 
reserves have put pressure on the exchange 
rate, brokers say.

The index closed 83.17 points down at 
8,848.04 points. After opening at 8,991, it 
immediately slid to 8,883 and remained vola-
tile throughout the day.

The S& P SL20 index of more liquid stocks 
fell 0.67% or 22.27 points to close at 3,309.99.

The market turnover for the day was Rs 
3.95 billion, below this year’s average daily 

turnover of over Rs 4 billion. Brokers expect 
some positive sentiment on the possible eas-
ing of nearly four-week lockdown.

Sri Lanka’s State Health Minister, Sud-
harshani Fernadopulle on Tuesday (14) said 
the country is likely to gradually reopen from 
next Tuesday (21), though health experts 
warn that the country is not fully ready to be 
opened.

Foreign investors sold a net Rs 6.3 million 
worth of shares on Thursday. The market has 
suffered a net foreign outflow of over Rs 41.8 
billion so far this year.

The fall was led by Exoplanka Holdings, 
LOLC holdings and Commercial Leasing and 
Finance.

Expolanka Holdings, the market heavy-
weight which has a significant export compo-
nent in its business, slipped 2.93% to close at 
Rs 165.50 a share.

The company in a disclosure to the bourse 
last  Friday (10) said it had bought a 100% 
stake in US-based Complete Transport Sys-
tem LLC through one of its overseas units 
UA$ 6.1 million.

LOLC Holdings was down 2.02% closing at 
Rs 522.50 a share.

Commercial Leasing and Finance was down 
3.43% closing at Rs 19.70.

The bourse saw 65 stocks gaining against 
123 falling on Thursday

Brokers say the market could fall signifi-
cantly if a market correction starts. 

-economynext.com

COLOMBO – Russia’s PJSC Aero-
flot is set to commence a new direct 
Moscow-Colombo service from No-
vember 4. This was revealed to a 
visiting delegation from the Minis-
try of Tourism & Aviation that met 
with officials of Aeroflot at its head-
quarters in Moscow on September 
3.  The meeting was arranged by the 
Sri Lankan Embassy in Moscow. 

The Sri Lankan Embassy in a 
statement issued on Thursday (16), 
said the discussion with top Aero-
flot officials was part of a promo-
tion initiative of the government to 
woo more tourists by tying up with 
leading international airlines, and 
promoting Sri Lanka as a safe and 
attractive tourist destination. 

It said, during the meeting, the 
Sri Lankan delegation discussed 
matters pertaining to flight opera-
tional issues related to direct flights 
from Moscow to Colombo and how 
Sri Lankan authorities could ad-
dress those issues;  tourism and 
aviation related matters and coop-
eration possibilities between the 
two countries in tourism and avia-
tion sectors.  

The delegation had also updated 
the officials on health guidelines 
applicable for countries, the vac-
cination program and how the Sri 
Lankan authorities could facili-
tate Aeroflot to start and continue 
their operations smoothly with Sri 
Lanka.

The delegation also mentioned 
that since the reopening of borders 
on January 21, 2021, the number of 
Russian tourist arrivals to Sri Lanka 
had increased and expressed confi-
dence the number would increase 
further with the launch of Aeroflot’s 
direct flights.

Aeroflot was represented by Di-
rector of the Department of Exter-
nal Relations and Alliances Natalya 
R. Teimurazova, Director of the 
Sales Department R. Z. Asmat-
ullov, Head of the department for 
work with aviation authorities and 
organizations I. V. Chernyshov, 
Deputy Head of the Network Analy-
sis and Planning Department N. N. 
Bobrov, Chief Specialist of the De-
partment of External Relations and 
Alliances A. B. Chugunov, Ivon G. 
Batanov and Anton P. Myagkov.

The Sri Lankan delegation com-
prised Additional Secretary State 
Ministry of Aviation Sunil Guna-
wardena, Vice Chairman of Airport 
and Aviation Services (Sri Lanka) 
Rajiv Sooriyaarachchi, Sri Lanka 
Tourism Development Authority 
(SLTDA) Consultant Coordinator 
Nimesh Herath and, Media Sec-
retary, Tourism Minister Pradeep 
Kumara. First Secretary (Commer-
cial) Thavishya Mullegamgoda, and 
translator of the Sri Lanka Mission 
in Moscow, Anna Makarovskaya 
,also participated in the discussion.

-ENCL

COLOMBO - The United States 
on Thursday (16) provided US$ 40 
million in financing to SDB Bank to 
bolster Sri Lanka’s Small and Me-
dium sized Enterprise (SME) sector 
and assist women entrepreneurs.

 The loan is part of $265 million 
in funding the US International 
Development Finance Corporation 
(DFC) is providing to Sri Lankan 
banks, including SDB Bank, DFCC 
Bank, and NDB Bank, to promote 
international investment and inclu-
sive 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 through-
out 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 empow-
ers women, as part of DFC’s 2X 
Women’s Initiative. Many of the 
loans will also support Sri Lankan 
businesses impacted by the global 

COVID-19 pandemic, it said. Sym-
bolically delivering the funds at a 
unique, socially-distanced ceremo-
ny 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 busi-
nesses to grow.  

“Empowered women are a criti-
cal component of any thriving econ-
omy, and we look forward to con-
tinuing 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 se-
cure and prosperous Sri Lanka and 
that in 2020, US foreign direct in-
vestment was $13 million, bringing 
cumulative US investment in the 
country to $274 million. 

-ENCL

COLOMBO – An expert committee 
report on possible amendments to Sri 
Lanka’s Prevention of Terrorism Act 
(PTA) will be ready for perusal by a 
European Union (EU) delegation that’s 
due to visit the island on September 27 
to consider the continuation of a US$ 
500 million trade concession, Foreign 
Ministry Secretary Jayanath Colombage 
said on Thursday (16).

The European Parliament in June 
adopted a resolution to consider with-
drawing the trade concession known as 
the Generalized Scheme of Preferences 
(GSP) Plus as Sri Lanka failed to repeal 
the PTA as agreed in 2017.

Losing GSP plus could be detrimental 
to the exports and overall economy of 
Sri Lanka, which is struggling on both 
domestic and external fronts and is fac-
ing a risk of sovereign default after a raft 
of rating downgrades by all three global 
rating agencies. 

The European Parliament has said the 
PTA has been systematically used for ar-
bitrary arrests and the detention of Mus-
lims and minority groups in Sri Lanka 
including Ahnaf Jazeem, a 26-year-old 
Muslim teacher and poet, and Hejaaz 
Hizbullah, a well-known lawyer for mi-
nority rights and the rule of law.

Colombage in a virtual press brief-
ing said a European Union delegation 
with regard to GSP Plus is coming to Sri 
Lanka on September 27 and will meet 
the President, Prime Minister, Foreign 
Minister and other officials.

“We are waiting for the EU delega-
tion. We are not scared. There is noth-
ing to hide. We are quite open to them,” 
he said.

The official said the government has 
already appointed an expert committee 
including military, intelligence and legal 
experts to look into key concerns raised 
by the EU on the PTA which was origi-
nally mooted in 1979 to curb threats of 
terrorism.

“I am hoping the final report of the 
expert committee will come up with a 
very good report today or tomorrow,” 
Colombage said.

“As the foreign ministry, we have 
highlighted the concerns of the PTA.”

“Now the defence and judiciary are 
addressing these concerns and see how 
best to revisit the PTA and come out 
with necessary amendments whilst 
maintaining national security – how 
best we can transform this and carry 
forward until we have a new act.”

The EU delegation visit will take place 
two weeks after the UN Human Rights 
chief raised concerns over Sri Lanka’s 
continued human rights violations and 
said her office has started to implement 
an international probe on the island na-
tion’s human rights violations.

Sri Lanka has rejected such external 
initiatives and said its domestic process 
to address the past human rights viola-
tions is adequate. The European Parlia-
ment in March 2021 said Sri Lanka had 
expanded the PTA and allowed for two 
years of detention without trial for de-
tainees accused of causing religious, ra-
cial, or communal disharmony.

“Now the GSP Plus is actually cen-
tered around the PTA,” Colombage said.

“Earlier, the suggestion was that we 
repeal it. No country can live without 
counter terrorism or prevention of ter-
rorism act.”

“Look at New Zealand, what a peaceful 
country [it was]. Now they will tighten 
counter terrorism laws. Many countries 
in the world have these kinds of laws.”

President Gotabaya Rajapaksa’s rul-
ing Sri Lanka Podujana Peremuna 
(SLPP) has refused to heed the advice 
of Western nations, the European Un-
ion and the United Nations to address 
its past alleged human rights violations 
including alleged war crimes in the final 
months of the 26-year war that ended in 
2009.

However, difficult economic condi-
tions have forced the current govern-
ment to at least partially fulfil some in-
ternational requests in order to secure 
investments and GSP Plus. Colombage 
said Sri Lanka has already responded to 
some concerns raised by the EU.

“We have already answered some of 
their questions and unofficially we are 
told that they are satisfied with the an-
swers,” he said.

“Our PTA was created in 1979. It’s 
been on its journey and it’s done its ser-
vice.”

“There are certain things that are in-
ternational humanitarian and human 
rights best practices. Now we are deter-
mined to answer. We are determined 
to find a solution and to find a way for-
ward.” 

-economynext.com
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Jayanath Colombage saysMoody’s credit update says 

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 
materialized in August, while Sri Lan-
ka also received an International Mon-
etary Fund Special Drawing Rights 
allocation of around $800 million,” 
the rating agency said in a credit up-
date, 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 
reserves 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 mil-
lion 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 re-
serves, which covered less than two 
months of imports at the end of Au-

gust, were also well below the govern-
ment’s annual external debt repay-
ments of around $4-$5 billion through 
at least 2025.

Coupled with its limited external fi-
nancing options and the on-going pan-
demic-related lockdown weighing on 
the recovery of non-debt generating 
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 not-
ed that prospects for a swift increase in 
non-debt generating inflows through 
international tourism and foreign di-
rect investment (FDI), including the 
government divesting assets to non-
residents, were further constrained by 
Sri Lanka’s on-going 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
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COLOMBO – Sri Lanka has decided 
to reopen some 5,000 schools with a 
maximum of 200 students each over 
the next two to three weeks, a top 
minister said, though school teachers 
and principals have yet to call off their 
strike action, which entered its 67th 
day on Friday (17).

A policy decision in this regard was 
taken at a meeting held at the health 
ministry with the national COVID-19 
task force, Health Minister Keheliya 
Rambukwella told reporters on Thurs-
day (16).

The government also expects to reo-
pen preschools and primary schools 

(grades 1 to 6) in the near future, he 
added.

However, General-Secretary of the 
Ceylon Teachers’ Union (CTU), Joseph 
Stalin, said teachers will not resume 
work until long-standing salary anom-
alies in their service are resolved.

Protesting over government failure 
to resolve the issue, teachers and prin-
cipals belonging to several affiliated 
trade unions have been on strike since 
July 11 and have withdrawn from on-
line education and from issuing results 
of the GCE Ordinary Level exam held 
early this year. Education Minister 
Dinesh Gunawardena said despite fi-

nancial difficulties, a special allowance 
of Rs 5,000 will be granted to teach-
ers and principals who report to duty 
in September and October, the months 
in which the government plans to hold 
the GCE Advanced Level and Grade 5 
scholarship exams.

In line with the recommendations of 
a four-member cabinet subcommittee 
which looked into the salary anoma-
lies of teachers and principal, Minister 
Gunawardena on August 31, declared 
school teachers and principals as a 
‘closed service’, allowing the govern-
ment to treat them separately from the 
rest of the public service when resolv-

ing their demands of salary anomalies, 
wages, transfers, and other benefits. 
Gunawardena said the decision had 
taken to provide solutions to existing 
problems, taking into consideration 
the 4.3 million children in the country 
and their teachers who will pave the 
way for their future.

The minister also said implemen-
tation of the salary revisions will be 
done in stages through a 2022 budget 
proposal. Full implementation will be 
done in the next four years.

Teachers, however, have rejected the 
offer.

-economynext.com/ENCL

5,000 schools to be reopened in October, 
striking teachers refuse to budge

By Bharatha Mallawarachi

COLOMBO — Environmentalists in Sri 
Lanka are challenging a court order issued 
earlier this month that would allow the re-
turn of 14 illegally captured wild elephants 
to people accused of buying them from traf-
fickers.

Rights groups and lawyers say the Sept. 
6 court order is based on a government de-
cree that violates Sri Lankan environmental 
laws. They fear the order could encourage a 
resurgence of trafficking of wild elephants, 
putting them at risk.

On Thursday (16), the same magistrate 
court in the capital Colombo refused to 
reverse the order to release the elephants, 
said lawyer Ravindranath Dabare, who filed 
the motion. He said they would now go to 
higher courts.

Elephants are revered because they have 
been an essential part of religious and 
cultural festivals in Sri Lanka for many 
centuries. They are especially sacred for 
Buddhists, who account for 70% of the 
country’s 22 million people, because they 
are believed to be servants of Buddha and 
a previous incarnation of Buddha himself.

An elephant in the backyard has also long 
been a sign of wealth, power and privilege. 
Though capturing wild elephants has been 
banned for decades, government records 
indicate there are 219 elephants in captivity 
— 132 held by private owners and the rest 
under the care of the government.

The illegal capture of baby elephants 
dates to at least 2007. But things boiled over 
in 2015, when wildlife officials seized 38 
baby elephants that were allegedly caught 
in the wild and sold to affluent people, in-
cluding a Buddhist monk and a judge.

Six years later, the issue is back in the 
news after a court in Colombo ordered the 
return of 14 of the elephants to their alleged 
owners. The order is based on a govern-
ment decree in August that provides guide-
lines on how to register elephants as pets, 
deploy them for work and religious festi-
vals, and provide food and safety for the 
animals. Activists fear it threatens the el-
ephants’ well-being, and experts have said 
the decree weakens legal recourse in the 
event of animal abuse.

The court ruling last week came after 
lawyer Ajith Pathirana, who represented 
the elephant owners, requested the court 
to release them. He said the government — 
through the decree — allows the owners to 
register their animals within three months.

Rukshan Jayawardene, a conservationist, 
said the order will lead to a revival of traf-
ficking. “Elephants are going to be captured 
again, the same way they were captured 
previously,” he said.

Environment activist Sajeewa Chamikara 
said the decree came on the heels of years 
of pressure on the government by elephant 
owners to implement a method to register 
the animals that were captured illegally.

Under the previous regulations, owners 
had to submit the pedigree of the elephant 
in order to register it with the wildlife de-
partment, said Chamikara. But the new 
regulations bypass this, allowing owners 
to register elephants without proof of pedi-
gree, which will allow them to give legal sta-
tus even to those that may have been cap-
tured illegally, he added.

Authorities have rejected the criticism, 
saying the regulations follow the law.

“If anyone thinks these (the court or-
der and decree) are illegal, they can go to 
higher courts. If it’s illegal, they must prove 
it,” State Minister of Wildlife Protection 
Wimalaweera Dissanayake said.

Out of the 38 elephants, the court has or-
dered the release of 14 to their alleged own-
ers. Another 21 are in state custody because 
their supposed owners are in the middle 
of legal proceedings after being accused of 
submitting false permits to prove owner-
ship. Two elephants were released previ-
ously and one died earlier.

According to the wildlife department, 
some owners paid as much as $200,000 for 
captured animals.

One alleged owner, Niraj Roshan Samar-
akkody, was accused of elephant smug-
gling and kidnapping and was detained for 
months over allegations related to permits 
before being released on bail. He denies the 
accusations. Officials seized five elephants 
from him during the larger crackdown in 
2015.

In an interview, Samarakkody welcomed 
the August decree, calling it a “positive 
move” that would return elephants to their 
owners. The five elephants are yet to be re-
leased to him.

Critics of the decree say they will contin-
ue their fight. “We are now preparing to go 
before the highest courts,” said Dabare, the 
lawyer.

Elephants are considered endangered in 
Sri Lanka, with experts saying they are ex-
tremely vulnerable to habitat loss and deg-
radation. In the 19th century, Sri Lanka is 
believed to have been home to up to 14,000 
elephants. In 2011, the country’s first el-
ephant census found the population to be 
about 6,000.

-AP

Conservationists fight 
elephant smuggling 
in court

Despite an on-going nation-wide quarantine curfew, it was traffic as usual 
on the Colombo streets on Thursday (16), with many office workers being 
compelled to use private transport to get to work

 – J. Sujeewakumar/ENCL

Ratwatte denies accusations, says he is ‘not stupid’ to 

resort to such action 
COLOMBO – In tendering his resig-
nation, Sri Lanka’s controversial State 
Minister of Prison Management Lohan 
Ratwatte 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). However, 
Ratwatte, who remains State Minister 
of Gem and Jewellery Related Indus-
tries has denied all accusations levelled 
against his, saying he is ‘not stupid’ to 
resort to such action.

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

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 in-
mates incarcerated under the Prevention 
of Terrorism Act (PTA) at gunpoint and 
threatened to kill them.

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 portfo-
lio 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 impartially and 
if proved be visited with penal conse-
quences.

“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, Ratwatte, breaking his si-
lence for the first time since the incident 
was made public, had denied he had be-
haved in an abusive or untoward man-
ner, saying he was ‘not stupid’ to resort 
to such action.

A local English language daily, quoted 
Ratwatte as saying he had not threat-
ened the prisoners at the Anuradhapura 
Prison and had in fact visited the Anu-
radhapura and Welikada prisons on a 
routine check only.

-economynext.com/ENCL

COLOMBO - The quarantine curfew 
currently in effect across the island has 
been extended until October 1, the Presi-
dent’s office said on Friday (17) 

The announcement was made follow-
ing a review of the COVID-19 situation 
in the country by the COVID Task Force 
meeting at the Presidential Secretariat, 
chaired by President Gotabaya Raja-
paksa, earlier in the day.

Confirming the decision, Health Min-
ister Keheliya Rambukwella tweeted 
that ‘conditional lockdown’ will continue 
until October 1 and that government es-
sential services impacting the economy 
will be allowed to function. He also said 
the conditions would be notified soon. 

Earlier, the Association of Medical 
Specialists (AMS) called on the govern-
ment to further extend the quarantine 
curfew till the first week of October, 
noting that the country has just begun 
to witness the positive impact of a sus-

tained lockdown, with a gradually de-
clining 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, spe-
cifically the poorest stratum of society, a 
further period of travel restriction would 
be required.

The specialists also warned that if the 
relaxation of current restrictions hap-
pens too soon, there is a high possibility 
of severe spread of the disease resulting 
in sudden rise of hospital admissions 
making the health care facilities unable 
to cope with such high number of pa-
tients. “This can unfortunately increase 
the death rate, especially with the identi-
fication of the Delta variant as the domi-
nant culprit throughout the country,” it 
added.

-ENCL

COLOMBO – Sri Lanka’s Catholic 
Church has called for an investi-
gation into a claim attributed to a 
controversial 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 immi-
nent attack.

The Archdiocese of Colombo, in 
a statement released on Thursday 
(16) said the claims, made by Ven. 
Galgoda Aththe Gnanasara Thera 
in a television interview, were seri-
ous enough to warrant an inquiry.

According to the statement, the 
monk, while claiming he had infor-
mation on a terror plot similar to 
the 2019 Easter Sunday bombings 
that killed 269 and injured over 
500, had said he knew who is be-
hind the planned attack and where 
they’re located, and that he had 
already written to President Gota-
baya Rajapaksa about his findings.

The Archdiocese said in the 
statement it was unclear whether 
any action has been taken by the 
authorities based on this informa-
tion, and that the Inspector Gener-
al 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 im-
pending terrorist attack and to take 
immediate action to prevent it.

However, it denied a claim by 
Ven. Gnanasara Thera that he had 
warned Archbishop Malcolm Car-
dinal Ranjith of an impending at-

tack on the Catholic community 
as far back as 2017, noting that the 
monk had only spoken to the Cardi-
nal about “Islamic expansionism”. 

“We state categorically that, until 
after the Easter attack, the defence 
authorities, intelligence, the po-
lice, Ven. Gnansara Thera or any-
one else had warned His Eminence 
Malcolm Cardinal Ranjith of an im-
pending 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 parish 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 fire-brand monk has been a 
controversial figure, with his hard-
line Sinhala Buddhist organization 
accused of Islamophobic rhetoric, 
which critics claim led to incidents 
of mob violence directed toward 
Muslims.

The monk was convicted of con-
tempt of court for berating a Mag-
istrate in a court house and threat-
ening Sandya Eknaligoda, wife of 
missing journalist Prageeth Ekna-
ligoda.

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

-economynext.com

Defence ministry says no threat to BIA

Prisons minister has forfeited moral right 
to hold office says BASL

Quarantine curfew extended 
till October 1

Catholic Church wants controversial 
monk’s claims investigated

COLOMBO - The Ministry of De-
fence on Friday (17) asserted there 
was no threat to the Bandaranaike 
International Airport (BIA), dismiss-
ing the email warning of an immi-
nent attack, purported to have been 
sent to the official BIA website, as 
fake.

Defence Secretary General Kamal 
Gunaratne (Retd) said there was 
no need to panic over the email, as 
defence and law enforcing agencies 
were continuing to maintain security 

and will not allow anyone to disrupt 
the peace.

BIA sources on Thursday (16) said 
security has been tightened at the 
Airport, following the suspicious 
email warning officials of an impend-
ing attack.

Local media reported on Wednes-
day (15) that the BIA had received an 
email via its official website warning 
of an attack on the airport and sever-
al other government institutions on 
September 20, if four persons named 

in the mail and supposed to be in po-
lice custody are not released.

The details for the individuals de-
manded 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 investi-
gations have so far revealed that the 
email had been sent via a website of a 
Bangladeshi armed forces institution 
which had been previously hacked.

-ENCL
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Submarine deal with Australia 

By Rick Gladstone By Jason Gutierrez

By Dan Sabbagh, Julian Borger, Helen Davidson and Angelique Chrisafis

UK and US battle to contain 
international backlash
LONDON /WASHINGTON - Brit-
ain and the US are battling to con-
tain an international backlash over a 
nuclear submarine pact struck with 
Australia amid concerns that the 
alliance could provoke China and 
prompt conflict in the Pacific. Boris 
Johnson told MPs that the Aukus de-
fence agreement was “not intended 
to be adversarial” to China. But Bei-
jing accused the three countries of 
adopting a “cold war mentality” and 
warned they would harm their own 
interests unless it was dropped.

Johnson’s predecessor as prime 
minister, Theresa May, questioned 
whether the pact meant Britain could 
be dragged into a war with an increas-
ingly assertive China over Taiwan as 
Washington demands a greater Brit-
ish presence in the Pacific.

In Washington, the US defence 
secretary, Lloyd Austin, made clear 
that the administration had chosen 
to close ranks with Australia in the 
face of belligerent Chinese behaviour.

Austin said he had discussed with 
Australian ministers “China’s desta-
bilizing activities and Beijing’s efforts 
to coerce and intimidate other coun-
tries, contrary to established rules 
and norms”, adding: “While we seek 
a constructive results-oriented rela-
tionship with [China], we will remain 
clear-eyed in our view of Beijing’s 
efforts to undermine the established 
international order.”

The fallout followed Wednes-
day (15) night’s announcement of 
the Aukus agreement, under which 
the US and UK will share sensitive 
technology with Australia to let it 
develop its first nuclear-powered 
submarines. The pact was described 
by the UK’s national security adviser, 
Stephen Lovegrove, as “perhaps the 
most significant capability collabo-
ration in the world anywhere in the 
past six decades”.

May asked Johnson in the Com-
mons: “What are the implications of 
this pact for the stance that would 
be taken by the UK in its response 
should China attempt to invade Tai-
wan?”

In reply, the prime minister was 
careful not to rule anything out. “The 
UK remains determined to defend in-
ternational law and that is the strong 

advice we would give to our friends 
across the world, and the strong ad-
vice that we would give to the govern-
ment in Beijing,” he said.

Beijing has been adopting an in-
creasingly aggressive stance towards 
Taipei, which has long received mili-
tary support from the US. Military 
shows of strength are frequent: this 
month China sent 19 aircraft, includ-
ing nuclear-capable bombers, into 
Taiwan’s “air defence identification 
zone” on the eve of Taipei’s annual 
war games exercises.

China’s foreign ministry spokes-
person, Zhao Lijian, said the country 
questioned Australia’s “commitment 
to nuclear non-proliferation” in the 
light of the agreement and accused 
the three partners of engaging in an 
“obsolete cold war zero-sum mental-
ity”. The spokesperson added: “China 
will closely monitor the situation.”

Australia’s defence minister, Peter 
Dutton, shrugged off Beijing’s reac-
tion.

“This is not the first time that we’ve 
seen different outbursts from China 
in terms of Australia’s position,” Dut-
ton told journalists in Washington. 
“We are a proud democracy in our re-
gion. We stand with our neighbours 
in the Indo-Pacific to ensure endur-
ing peace, and this collaboration 
makes it a safer region. That’s the 
reality and no amount of propaganda 
can dismiss the facts.”

Later, Johnson told the Commons 
that China had in effect misunder-
stood: “I think it is important for 
the house to understand that Aukus 
is not intended to be adversarial to-
wards any other power.”

As a result of the pact, Australia 
will become only the seventh na-
tion in the world to possess nuclear-
powered submarines, matching a 
capability already held by China. The 
submarines can remain submerged 
for up to five months and are harder 
to detect than conventional diesel 
equivalents.

Since taking office, the US presi-
dent, Joe Biden, has been keen to 
seek international alliances to bolster 
a more assertive stance towards Chi-
na, which now possesses the world’s 
largest navy. Over the summer, 
NATO declared that China posed a 

strategic threat for the first time. Shi 
Yinhong, a professor of international 
relations at Renmin University of 
China, said the agreement was “un-
doubtedly” about countering China. 
He added: “China will definitely 
counter it, but the question is what 
kind of counter it would be.”

British ministers were also forced 
to placate France, a NATO ally, after 
it emerged that Australia had can-
celled a planned a A$90bn (£48bn) 
upgrade for French-designed diesel-
powered submarines in order to 
switch to nuclear in the future.

“It’s really a stab in the back,” said 
France’s foreign minister, Jean-Yves 
Le Drian. The minister said that Par-
is had been taken by surprise as the 
agreement had not been mentioned 
in recent discussions with the US 
about Indo-Pacific policy. “We had 
been discussing that with the US just 
recently, and here comes this break,” 
Le Drian said, calling it “a huge 
breach of trust”. Senior EU officials 
also complained that they had not 
been consulted.

In a joint appearance with Aus-
tralian ministers on Thursday, the 
US secretary of state, Tony Blinken, 
sought to limit the damage to rela-
tions with Paris, telling reporters 
that he and other top US officials 
had been in touch with their French 
counterparts in the run-up to the an-
nouncement of the Aukus partner-
ship and immediately after.

 “France in particular is a vital 
partner on this, and so many other is-
sues stretching back generations, and 
we want to find every opportunity to 
deepen our transatlantic cooperation 
in the Indo-Pacific, and around the 
world.”

France said it was given no advance 
warning of the Aukus deal, learn-
ing about it first from press leaks on 
Wednesday. When it was apparent at 
the beginning of the week that high 
level US-Australian meetings were 
planned in Washington, French of-
ficials asked for meetings with their 
US counterparts but were told they 
were unavailable.

“We only heard about it yesterday,” 
the armed forces minister, Florence 
Parly, told RFI radio.

-theguardian.com

KABUL/SYDNEY - Having con-
quered Afghanistan, the Taliban now 
face the formidable task of keeping 
the peace within their own ranks and 
running a country on the brink of 
ruin, experts say.

To outsiders, the hardliners may 
appear homogenous and united on all 
ideological and strategic matters.

But like any other large political or-
ganization, the decades-old Islamist 
group has its divisions, rivalries, al-
legiances and factions.

The fissures were largely kept in 
check during the 20-year effort to de-
feat US-led foreign troops and a Kabul 
government widely reviled as corrupt. 

With that common enemy van-
quished, just weeks into Taliban rule, 
the group’s divisions appear to be 
coming into sharper relief. 

On Monday (13), rumours that a 
shootout between rival factions at 
the presidential palace had killed co-
founder and now deputy prime min-
ister Abdul Ghani Baradar forced him 
to release an audio message stating he 

was still alive. Before that, the nam-
ing of an interim government laid 
bare the group’s political tensions 
and perhaps sowed the seeds for fu-
ture troubles, according to Niamatul-
lah Ibrahimi, an Afghanistan expert 
at Australia’s La Trobe University. 

Major roles were divided up be-
tween the Taliban’s old guard from 
their spiritual birthplace Kanda-
har - including Baradar - and the 
Haqqanis, a family-based grouping 
with ties to Al-Qaeda and Pakistan’s 
powerful Inter-Services Intelligence 
spy agency.

Under the first Taliban regime in 
the 1990s, the Kandahar faction had 
been dominant - but many of the 
group’s recent military successes have 
been down to the Haqqanis. 

“We really shouldn’t underestimate 
the power of the Haqqanis,” Ibrahimi 
says.

“They have been the more sophisti-
cated part of the movement militarily, 
maintaining important linkages with 
Al-Qaeda and Pakistan’s ISI, but also 

having its own distinctive power base 
in Afghanistan.”

Family scion Sirajuddin Haqqani 
- branded a terrorist by the United 
States and the target of a $10 million 
bounty for his arrest - took control of 
the interior ministry, which will set 
the tone for Taliban rule. 

He is a “natural choice” for the role, 
according to Graeme Smith, a senior 
consultant at the International Crisis 
Group. 

“He organized some of the Taliban’s 
most elite fighting units,” he says. 

But Haqqani’s appointment has 
also made it even more difficult for 
Western governments to recognize 
the Taliban government or release 
Afghanistan’s central bank reserves 
frozen in the United States.

Failure to secure that money and 
foreign acceptance could be seen as a 
blow for Baradar, a key player in talks 
with the West leading up to the US 
pullout from Afghanistan.

Without foreign recognition, the 
Taliban would be hard-pressed to 

manage what the UN has called an 
“economic crisis” in Afghanistan and 
a looming “humanitarian catastro-
phe”.

Rivalries between factions could 
pose further problems with Afghani-
stan’s neighbours, experts say.

Outsiders and Taliban groups from 
western Afghanistan, including those 
with links to Iran’s Revolutionary 
Guard Corps, were largely excluded 
from the government. 

“The Taliban have decided against 
an inclusive cabinet, ignoring re-
quests from prominent Afghan poli-
ticians and regional states to include 
non-Taliban figures in their senior 
ranks,” Smith says. 

“This is good for Taliban cohesion, 
and will appeal to Taliban supporters, 
but risks alienating other Afghans and 
the international community.” 

Ibrahimi says regional powers like 
Iran or Russia could very well return 
to funding proxy groups to secure 
their interests.

-AFP

MANILA — A lawyer for President Rodrigo 
Duterte said Thursday (16) that International 
Criminal Court representatives would be de-
nied entry to the Philippines, a day after the 
Hague-based tribunal authorized a full investi-
gation into Duterte’s bloody war on drugs.

A three-judge panel at the court said 
Wednesday (15) that the anti-drug campaign, 
which has left thousands dead, appeared to 
have been “a widespread and systematic attack 
against the civilian population.” It based that 
assessment on evidence presented by prosecu-
tors, who have been carrying out a preliminary 
investigation since 2018.

Salvador Panelo, an attorney for Duterte, 
reiterated Thursday the president’s stance that 
the court had no authority to investigate him. 
Duterte pulled the Philippines out of the treaty 
that established the tribunal after it began its 
preliminary investigation.

“They will violate our rights if they persist 
with the investigation, because that would 
mean meddling in the domestic affairs of our 
country,” said Panelo, who added that the Phil-
ippine justice system was adequately dealing 
with any crimes committed during the drug 
war. “The country will not allow anyone from 
the ICC to come in and gather information and 
evidence here in the Philippines,” Panelo said. 
“They will be barred entry.”

The national police say their officers have 
killed at least 8,000 people suspected to have 
been drug dealers or addicts since Duterte took 
office in 2016, after running for president on 
a promise to fill Manila Bay with the bodies of 
narcotics traffickers.

But Philippine rights groups, who welcomed 
the court’s announcement, say that even that 
number vastly understates the drug war’s true 
toll, and that thousands more have been slain 
by pro-government vigilantes.

“Many of the killings were done in police op-
erations, but even so-called vigilante killings 
were part of the war on drugs,” said Llore Pas-
co, who became an activist after two of her sons 
were killed by police in 2017. “There was no 
due process and no respect for human rights.”

The ICC said it would also investigate kill-
ings that took place in the city of Davao when 
Duterte was its mayor, before he became presi-
dent. He has been accused of running a death 
squad there that eliminated political rivals as 
well as suspected drug dealers and addicts. The 
court’s investigation will cover the period from 
November 2011 to March 2019, when the Phil-
ippines formally withdrew from the ICC treaty.

In a statement, the court said that “based on 
the facts as they emerge at the present stage 
and subject to proper investigation and further 
analysis, the so-called ‘war on drugs’ campaign 
cannot be seen as a legitimate law enforcement 
operation, and the killings neither as legitimate 
nor as mere excesses in an otherwise legitimate 
operation.

“Rather, the available material indicates, to 
the required standard, that a widespread and 
systematic attack against the civilian popula-
tion took place pursuant to or in furtherance of 
a state policy,” it said.

 Pasco had two sons, ages 33 and 32, who 
were killed by police in Quezon City, a Manila 
suburb, in May 2017. She said they had used 
drugs in the past but had given them up. Police 
said they were part of a robbery gang, which 
she denies. She said the court’s announcement 
was “like the sun shining on us now, brightly”.

Another grieving mother turned activist, 
Normita Lopez, lost her 23-year-old son, Djas-
tin Lopez, in a police shooting the same year.

“Nothing is going to bring back Djastin, but 
we can help to make sure that no one is killed 
anymore,” she said.

Duterte has repeatedly said that he would 
never be tried by the international court. He 
once said that Fatou Bensouda, then a prosecu-
tor for the tribunal, would be arrested if she 
came to the Philippines.

Interior Secretary Eduardo Año, who con-
trols the national police, said Thursday that 
they were prepared to assist with an ICC inves-
tigation, but he added that “this is a policy mat-
ter where only the president has the authority 
to decide whether to allow a nonlocal inquiry or 
not.” “Hence, we shall abide by the guidance of 
the president,” Año said.

Duterte’s six-year term ends next year, and 
under the Philippines’ Constitution he cannot 
run for a second. But he hopes to run for the 
vice presidency in conjunction with a political 
ally, who, if he won the presidency, would be in 
a position to shield Duterte from the tribunal.

Edre Olalia, president of the National Union 
of People’s Lawyers, which provides legal assis-
tance to people who lost family members in the 
drug war, said that time was running out for 
Duterte, but that the killings were continuing.

On Wednesday night, even as the news from 
the Hague court was reaching the Philippines, a 
lawyer in Olalia’s organization, Juan Macabab-
bad, was gunned down in the southern city of 
Cotabato by unknown people, he said.

 “It was July 4, 2016, when we first publicly 
called out against the madness of the extra-
judicial killings in the bloody drug campaign 
against the poor,” Olalia said. “Now the ICC has 
opened the doors for a new beginning — it has 
been a long and torturous journey so far.”

“It is all worth it,” he said. “It will be worth 
it.”

-New York Times

NEW YORK — The United Nations is 
facing a potentially disruptive wrinkle 
over New York City’s COVID vaccination 
requirements that could derail attend-
ance by at least some participants in the 
annual General Assembly gathering, just 
as many world leaders are about to ar-
rive.

While the 193-member organization 
requires that all staff members at its New 
York headquarters have proof of vaccina-
tion, it has been imposing less-stringent 
rules for visiting dignitaries and diplo-
mats, relying on an honour system for all 
guests to declare they are vaccinated or 
have tested negative for the virus.

But New York City municipal officials 
said this week that the General Assembly 
meeting, even though scaled down from 
pre-pandemic years, qualified as a “con-
vention centre” event and that under the 
city’s current health rules, all those who 
attend must show proof of vaccination.

In a letter to the newly chosen presi-
dent of this year’s General Assembly, 
Foreign Minister Abdulla Shadid of the 
Maldives, municipal officials also said 
that under the host city’s pandemic rules, 
visitors must show proof of vaccination 
before indoor dining, drinking or exer-
cising within the 16-acre UN campus.

UN officials have said the organization 
is obliged to follow the city’s health rules. 
It remained unclear as of Thursday (16) 
exactly how many visiting diplomats and 
others who had planned to attend lacked 
vaccination proof.

But word that all visitors would need 
to show such proof generated confusion 
and anger. Russia’s ambassador, Vassily 
Nebenzia, called the rules a violation of 
the UN Charter, arguing that they were 
discriminatory.

While President Vladimir Putin of Rus-
sia had no prior plans to attend — and 
has been self-isolating anyway for pos-
sible exposure to COVID from infected 
aides — more than 100 leaders including 
President Joe Biden, President Jair Bol-
sonaro of Brazil, President Recep Tayyip 
Erdogan of Turkey and Prime Minister 
Boris Johnson of Britain have planned to 
deliver their speeches in person.

Others have opted to deliver them via 
pre-recorded video, as was done by all 
leaders last year when vaccines were still 
under development and each delegation 
in the General Assembly hall was limited 
to two people. Nearly all events at the 
2020 event were conducted virtually.

Bolsonaro, an avowed vaccine scep-
tic whose popularity has fallen in Brazil 
partly over what critics call his disastrous 
handling of the pandemic, is scheduled 
to be among the first leaders to speak in 
person when the speeches begin Tuesday 
(21). News reports from Brazil have said 
he does not intend to be vaccinated.

Asked how the problem would be re-
solved with just days to go before the 
speeches begin, Stéphane Dujarric, the 
chief UN spokesperson, told reporters 
Thursday that discussions were under-
way to continue the honour system “in a 
way that is acceptable for all.”

The United Nations has been aim-
ing for at least a partial restoration of 
the person-to-person diplomacy at this 
year’s General Assembly that its leaders 
regard as critical for the organization’s 
ability to function. Still, many of the 
meetings will remain virtual or a hybrid 
mix this year.

-New York Times

Duterte defiant as 
Hague court announces 
drug war inquiry

Vaccination problems 
may vex UN General 
Assembly gathering

Victorious, Taliban face fierce new test in Afghanistan
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President Joe Biden, participates in a videoconference with Prime Minister Scott Morrison of Aus-
tralia, left, and Prime Minister Boris Johnson of the United Kingdom, from the White House in Wash-
ington on Wednesday (15)
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Beloved Austrian village sign goes on display 

Prominent Chinese #MeToo 
figure vows to appeal after 
losing case

In rural Afghanistan

By Hannah Ellis-Petersen  

War remnants everywhere, but 
no shooting or checkpoints
CHAK-E WARDAK — Sixty 
bone-rattling miles southwest 
of Kabul, remnants of America’s 
longest war are abundant. Pillaged 
outposts scatter the hilltops, and 
skeletons of burned-out police 
pickup trucks and Humvees litter 
the road that weaves through the 
valleys in between.

The walls of an American-con-
structed local government build-
ing in Chak-e Wardak, a district in 
Wardak province, are pockmarked 
by the impacts of recently fired 
bullets and rockets. Holes have 
been carved out of the walls for 
shooting positions, and only a few 
of the glass windows remain intact.

But the once-constant volley of 
rifle fire is no more.

In recent years, driving out 
of Kabul, Afghanistan’s capital, 
would evoke fear of pop-up Tali-
ban checkpoints at which young 
fighters pulled passengers out 
of cars, looking for government 
workers or members of the secu-
rity forces. Getting caught up in 
an impromptu shootout between 
the two warring sides was always 
a risk.

But since the Taliban takeover 
in mid-August, the majority of Af-
ghanistan’s countryside has seen 
a substantial drop in violence. 
Where airstrikes and pitched bat-
tles would be commonplace, the 
guns have fallen silent. The check-
points have mostly disappeared.

In their place is a developing 
humanitarian crisis and a new 
Taliban government that at times 
seems just as unaccustomed to 
governing as many Afghans are to 
living in a period without fighting.

Millions of Afghans are facing a 
winter of food shortages, with up 
to one million children at risk of 
starvation in the absence of an im-
mediate international relief effort, 
United Nations officials say.

Adding to the misery, prices for 
basic foodstuffs have risen sharp-
ly, and many Afghan families are 
being forced to make do with rice 
and beans instead of chicken and 
other meats.

For now, though, in the Chak-e 
Wardak district, a patchwork of 
apple orchards and villages, as in 
many other areas of the country, 
there is widespread relief at the 
end of the fighting and the return 
to something like normal life.

On the second floor of the ran-
sacked district administrative 
centre, the newly appointed Tali-
ban police chief, Qari Assad, sits 

in an old chair. On his desk, rests 
an even older Kalashnikov and 
a makeshift Taliban flag with a 
hand-drawn ‘Kalima Shahada’, 
the text of the Islamic oath, at its 
centre.

The black-bearded and turbaned 
Assad had just started on his sec-
ond glass of green tea on a recent 
Thursday when two brothers from 
the neighboring Sayedabad dis-
trict arrived with a complaint.

“The man who married my 
daughter didn’t tell us he already 
had a wife,” said Talab Din, his 
fingers brushing through his grey-
ing beard. “My daughter told me 
to let it be, she said she was happy 
with him. But now he has beaten 
her and stabbed her in the leg. We 
have come here to settle this dis-
pute!” He showed no fear of the 
new police chief, having interacted 
with the Taliban in the past.

“We will be dealing with this is-
sue immediately,” Assad assured 
the father.

Long before their full takeover, 
the Taliban were already govern-
ing and delivering swift justice in 
many areas, often through their 
own court system. Chak-e Wardak, 
along with many parts of rural Af-
ghanistan, has been under their de 
facto control for two years.

But the question remains 
whether the movement, which has 
brutally put down protests in ur-
ban areas against its rule, can pivot 
to solid governance structure soon 
enough to cope with the problems 
underlying the country’s gathering 
humanitarian crisis.

Further west up the valley, an-
other Taliban flag was waving atop 
the oldest hydroelectric dam in the 
country. Built in 1938, its turbines 
once provided electricity for sur-
rounding parts of Wardak, plus 
Ghazni province and even parts of 
Kabul province, but poor mainte-
nance had rendered it defunct.

As a nomadic woman guided her 
sheep across the dam, Afghan boys 
took turns jumping into the water 
below, a welcome relief from the 
scorching sun.

Up the hill from the dam’s basin 
is the home of the Ayoubi family, 
who had been displaced to another 
village two years ago as the fight-
ing, intensified. In early August, 
the family returned after the fight-
ing ended to a house flanked by a 
lush garden filled with pumpkins 
planted by a caretaker.

Over a lunch of rice, tomatoes 
and corn, Abdullah Ayoubi, the 

oldest son, spoke about the atroci-
ties that had occurred in the valley. 
“There is no doubt that the Tali-
ban are also corrupt, but it doesn’t 
compare to what the military was 
like,” he said. “Not only did they 
take money from the vans and 
trucks, if someone had a big beard, 
they would say they are Taliban 
and hurt them.”

Ayoubi said his brother Assad 
was in the ninth grade when the 
Afghan and US armies came to 
the district, looking for a Taliban 
commander who went by the same 
name. They grabbed his brother 
instead, he said, and took him 
to Bagram prison, notorious for 
its harsh treatment of prisoners, 
where he was tortured.

“It took us four months before 
we found him,” Abdullah Ayoubi 
said. “When we went to visit him 
in Bagram, he shouted at me with 
chains on his legs and handcuffs 
around his wrists.”

After 18 months, Assad was re-
leased. Because of how angry he 
was, Ayoubi said, he joined a local 
Taliban commander named Ghu-
lam Ali.

In 2019, Assad was killed dur-
ing a battle with Afghan soldiers 
not far from the family home. He 
had been a fighter for five years. 
“We buried him near the house,” 
Ayoubi said.

In this now-sleepy valley, the 
main landmark is a hospital found-
ed in 1989 by a German woman, 
Karla Schefter. Today, the hospital 
is supported by the Committee for 
Medical and Humanitarian Aid in 
Afghanistan, which relies on pri-
vate donations.

Faridullah Rahimi, a doctor at 
the facility, said that in his 22 years 
there, this was the first time there 
were no patients with conflict-re-
lated injuries.

“People from way beyond Chak 
come here for treatment,” said 
Rahimi, standing in the hospital’s 
verdant courtyard. “We used to 
treat civilians, government sol-
diers and Taliban fighters, and 
never had an issue.”

For now, the doctor said, the 
hospital had enough medical sup-
plies, but with most banks closed, 
it had no money to purchase more 
or to pay them their salaries.

Still, Rahimi said, the hospital 
would continue operating as best 
it could. “We have seen regimes 
come and go, but the hospital will 
remain.”

-New York Times

BERLIN - Had there been no such 
thing as social media, then the Aus-
trian village of Fucking would surely 
still bear the same name.

Its straight-faced residents would 
never have batted an eyelid or cracked 
a smile when seeing their village’s 
name on signs, and they would have 
been left alone from the hordes of self-
ie-hunting, signpost-stealing tourists.

But that’s not how it happened. In-
stead, Fucking has been quite a head-
ache for this small community of Aus-
trians.

The village was forced to change its 
name from Fucking to Fugging, only 

slightly less silly sounding, but not 
quite silly enough for an international 
reputation.

For many tourists, this is bad news, 
as there’s now no more Fucking in 
Austria.

Unless you head to Vienna: The 
House of Austrian History in Vienna 
has been gifted one of the final origi-
nal place-name signs from what its 
now the small community of Fugging 
near the German border, museum di-
rector Monika Sommer announced.

The sign illustrates how social me-
dia channels have made attention the 
new currency, the director said. Due 

to the hype on social networks, Fuck-
ing had become one of Austria’s selfie 
capital without any say in the matter. 
Several place-name signs were also 
stolen.

The just 100 residents felt so dis-
turbed that they renamed Fucking 
Fugging at the beginning of 2021. 

“Since our name change, peace 
has returned and the quality of life is 
back where it belongs,” says Andrea 
Holzner, mayor of the municipality of 
Tarsdorf, to which Fugging belongs.

The renaming, she says, may have 
been an unusual move, but it was ef-
fective. With the rising popularity of 

social media and the hunt for shares 
and likes, there were massive viola-
tions of locals’ privacy, Holzner says.

The name was not just been a bur-
den, however: Last year, activists 
enlisted the name of their village in 
the fight for climate protection. They 
placed placards above and below a 
town sign to make it read “Because 
our climate is - Fucking - important!”

But the locals’ struggle with Fucking 
is not over quite yet. Vandals have re-
portedly been changing the “gg” back 
into a “ck” following the name change. 
Some people just prefer Fucking.

-dpa

By Jim Huylebroek

A former television intern who became a promi-
nent voice in China’s #MeToo movement against 
sexual assault and harassment has vowed to 
fight on after a court in Beijing ruled that she 
had not produced sufficient evidence in her har-
assment case against a star presenter.

The former intern, Zhou Xiaoxuan, told sup-
porters and journalists outside the Haidian Dis-
trict court in Beijing that she would appeal after 
judges ruled against her claim late Tuesday (14).

Zhou asserted in 2018 that Zhu Jun had as-
saulted her in a dressing room four years earlier. 
Zhu denied that accusation and sued Zhou, and 
she countersued him. Their legal battles became 
a focal case in China’s expanding movement 
against the sexual coercion of women.

The court in Beijing rejected Zhou’s case in a 
terse online statement that did not go into the 
substance of her claims. She had “tendered in-
sufficient evidence to prove her assertion that a 
certain Zhu had engaged in sexual harassment,” 
the court stated.

Standing on the street in front of the court-
house shortly after the decision, Zhou — who is 
widely known in China by her nickname, Xianzi 
— said the judges had given her little opportu-
nity to detail her allegations. She said they had 
rejected her lawyer’s efforts to introduce what 
she said was supporting evidence, such as video 
footage from outside the dressing room, as well 
as police interview notes with her parents from 
shortly after the episode.

“Ultimately, the court didn’t give us any space 
for making a statement,” she said in a 10-minute 
statement around midnight that wavered be-
tween resignation and defiance.

“I think I’ve done everything I can,” she add-
ed. “I can’t make any more effort. They didn’t 
ask if I would appeal. I will, but I think I’ve al-
ready given this my all.”

A small crowd applauded Zhou, some shout-
ing, “Keep going.”

Li Tingting, a gender equality activist in Bei-
jing, said by phone that Zhou had been an “en-
couragement to many participants in #MeToo.”

“The impact of this case is bigger than its out-
come,” she said. But Zhou faces many hurdles 
in winning official attention for her complaint 
against Zhu, especially in China’s increasingly 
chilly political climate, where officials are wary 
of any complaints outside channels they can 
strictly control.

Her accusations against Zhu burst onto the 
internet at a time when the Chinese government 
appeared surprised by the wave of complaints 
from women about sexual coercion by men. 
Many women who spoke out were students or 
young professionals who said that professors or 
workplace superiors had pressed them for sex. 
Initially, Chinese news outlets were able to air 
women’s pent-up grievances about misbehav-
iour (mibehavior) that had been ignored by au-
thorities.

“People are not allowed to show their pain 
and wounds,” Zhou told The New York Times in 
an interview at the time. “Many women worry 
they will be seen as whining.”

She has said that while working as an intern at 
CCTV in 2014, she was asked to take fruit to the 
dressing room of Zhu, one of the network’s most 
famous anchors. Inside the room, Zhu forcibly 
kissed and groped her, she said.

She stayed largely silent about the experience 
until 2018, when rising global ferment against 
sexual harassment also took hold in China, and 
she wrote a long account that spread on the in-
ternet after a friend of hers shared it.

“It’s important for every girl to speak up and 
say what she has suffered,” she wrote in the es-
say. “We need to make sure society knows that 
these massacres exist.”

Zhu asserted that she had fabricated her ac-
count to slander him. She then claimed he had 
damaged her dignity. “Let’s get ready to fight,” 
she wrote online.

Since then, the Chinese Communist Party has 
moved to rein in public protest and contention 
over women’s rights, and fewer such cases have 
burst onto the internet. An exception was in 
July, when police detained Kris Wu, a popular 
Canadian Chinese singer, after an 18-year-old 
university student in Beijing accused him of 
offering young women like her help with their 
careers, and then pressing them to have sex. He 
has denied the accusations.

Wu was formally arrested last month on sus-
picion of rape. His case became one in a num-
ber of scandals that have prompted the Chinese 
government to crack down on youth celebrity 
culture and warn actors and performers to stick 
to official rules for propriety.

Zhou has been barred from Weibo, the pop-
ular Chinese social media service where her 
claims against Zhu first spread. (His lawsuit 
against her has still not gone to court.)

Chinese state-run news media have not cov-
ered Zhou’s claims and lawsuit. But word of 
Zhou’s loss in court rippled across Chinese so-
cial media Wednesday. Many reactions that re-
mained on Weibo were critical of her, some ac-
cusing her of making up her claims and acting as 
a pawn for forces hostile to China. Her support-
ers said that, despite the setback, she had set a 
lasting example.

“I was very disappointed, but it didn’t surprise 
me,” said Zheng Xi, 34, a feminist in Hangzhou, 
in eastern China. “Her persistence in the last 
three years has educated and enlightened many 
people.”

-New York Times

NEW DELHI - As COVID-19 swept through India 
last year, there was one state that was always seen 
to stand out in its handling of the pandemic.

The ‘Kerala model’ became a byword for suc-
cess in containing the virus, named after a series of 
measures introduced early on by the south Indian 
state, including rigorous and focused testing, con-
tainment, community support and contact tracing. 
The state boasted the lowest death toll from the vi-
rus and Kerala’s now-ousted health minister, K. K.  
Shailaja, became known as the ‘COVID slayer”’ and 
was named Vogue India’s woman of the year.

Yet as India’s nationwide COVID cases have fall-
en to record lows after the devastating second wave 
in April, Kerala’s cases have consistently remained 
high since mid-May. Last week, the state account-
ed for almost 70% of India’s new COVID-19 cases 
and the state’s positivity rate continues to hover at 
about 17%. “Almost 68% of total cases in the last 
week were from Kerala. We’re still witnessing the 
second surge, it’s not over,” said national health 
secretary, Rajesh Bhushan, last week.

While there are signs that cases in Kerala are 
finally tailing off – new cases have now fallen by 
13%, the first significant drop in weeks – questions 
have remained over why the state has remained a 
hub of the virus. Kerala’s high cases also have been 
heavily politicized, with figures from the ruling 
Bharatiya Janata party (BJP) recently accusing the 
Communist-run Kerala state government of having 
a “model of mismanagement” for the pandemic.

The persistence of the virus in Kerala has been 
partly attributed to the low seroprevalence in the 
state, due to earlier successes in preventing the 
spread of the virus. A seroprevalence survey car-
ried out in March, detecting the number of people 
with COVID-19 antibodies; found that Kerala only 
had a seroprevalence of about 11%, compared with 
more than 20% nationally, and more than 60% in 
the neighbouring state of Tamil Nadu.

By the end of July, Kerala still had the lowest 
seroprevalence figures in India, with just 44% of 
the population showing antibodies either from 
infection or a vaccine, meaning more than 50% of 
the state’s population remained vulnerable to the 
virus. Dr. Rajeev Jayadevan, vice-chairman of the 
Kerala State Indian medical association, said it 
was important to emphasize that Kerala’s trajec-
tory of Covid had always differed from the rest of 
the country.

“When India was going through its first peak in 
June last year, there was hardly a bump here. Cases 
climbed a few months later in October, but even 
then came down quite quickly after government 
measures, so very few were infected” said Jayade-
van. 

 “It meant when Delta arrived in Kerala in May, it 
found a very fertile place to spread, particularly af-
ter the lockdown was lifted. That’s why we’ve seen 
these case numbers. But I would describe the situ-
ation here as a slow burn, rather than an inferno.” 

Jayadevan said it was inaccurate to characterize 
the current COVID wave in Kerala as a failure of 
the Kerala model, either in practice or implemen-
tation. Instead, he pointed to Kerala’s high popula-
tion density – which is more than twice the nation-
al average as well as humid weather conditions, a 
number of religious festivals and gatherings that 
had occurred and fatigue among frontline health-
care workers responsible for community surveil-
lance and contact tracing as other significant rea-
sons for the ongoing circulation of the virus.

Jayadevan also said that Kerala’s thorough de-
tection of COVID was partially responsible for the 
high number of cases being reported. Kerala still 
has the highest testing rate in India and is able 
to detect one in six cases in the community, com-
pared with one in 33 nationally.

Even with the cases in Kerala remaining high, 
the state, which invests the most in healthcare than 
anywhere in India and has the highest literacy rate, 
has not experienced any of the shortage of oxygen, 
hospital beds, ICU facilities and medicine faced by 
Delhi and other states when the second wave cases 
were at their peak. Kerala’s hospitalization rate for 
COVID is 3%, compared with 5% nationwide when 
the second wave was at its worst. The state also has 
the highest uptake of vaccinations, with 55% of the 
population having had one vaccine, compared with 
48% nationwide.

The death rate in Kerala also remains the low-
est in India, at 0.5% compared with the national 
average of 1.4%. The Kerala state government has 
stood by their Covid strategy. “We do have a differ-
ent model and our fatality rate shows our model is 
on the right track,” Kerala health minister Veena 
George told Reuters last month.

-theguardian.com

By Chris Buckley and Elsie Chen

Case dismissedWhy Kerala is still in the 
grip of India’s second 
wave of COVID?

‘Fucking’ in a museum
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A nomadic woman in Chak-e Wardak, Afghanistan, Sept. 10, 2021. In the place of pitched 
battles in the countryside is a developing humanitarian crisis and a new Taliban govern-
ment that at times seems just as unaccustomed to governing as many Afghans are to 
living in a period without fighting
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RETHINKING AMERICA

Biden announces defence deal with 
Australia in bid to counter China
WASHINGTON — The Biden 
administration took a major step 
Wednesday (15) in challenging 
China’s broad territorial claims in 
the Pacific, announcing that the 
United States and Britain would 
help Australia to deploy nuclear-
powered submarines, adding to 
the Western presence in the re-
gion.

If the plan comes to fruition, 
Australia may begin conducting 
routine patrols that could move 
through areas of the South China 
Sea that Beijing claims as its exclu-
sive zone and range as far north as 
Taiwan. The announcement, made 
by President Joe Biden, Prime 
Minister Boris Johnson of Britain 
and Prime Minister Scott Morri-
son of Australia, is a major step for 
Australia, which until recent years 
has been hesitant to push back di-
rectly at core Chinese interests.

Australia has felt increasingly 
threatened, however, and three 
years ago was among the first na-
tions to ban Huawei, the Chinese 
telecommunications giant, from 
its networks. Now, with the pros-
pect of deploying a new submarine 
fleet, Australia would become a 
far more muscular player in the 
US-led alliance in the Pacific. The 
vessels are equipped with nuclear 
propulsion systems that offer lim-
itless range and run so quietly that 
they are hard to detect. For John-
son, the new defence arrangement 
would bolster his effort to develop 
a ‘Global Britain’ strategy that fo-
cuses on the Pacific, the next step 
after Brexit took the country out of 
the European Union.

“This is about investing in our 
greatest source of strength, our al-
liances, and updating them to bet-
ter 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 brief-
ings. “It’s about connecting Amer-
ica’s existing allies and partners in 
new ways.”

Biden and Morrison said Aus-
tralia would not arm the subma-
rines with nuclear weapons. Aus-
tralia is a signatory to the Nuclear 
Nonproliferation Treaty, which 

bans it from acquiring or deploy-
ing 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 weap-
ons or establish a civil nuclear ca-
pability,” Morrison said.

Yet even conventionally armed 
submarines, staffed by Australian 
sailors, could alter the naval bal-
ance of power in the Pacific.

“Attack submarines are a big 
deal, and they send a big mes-
sage,” said Vipin Narang, a Mas-
sachusetts Institute of Technology 
professor who studies the use of 
nuclear weapons and delivery sys-
tems among major powers. “This 
would be hard to imagine five 
years ago, and it would have been 
impossible 10 years ago. And that 
says a lot about China’s behaviour 
in the region.”

The announcement is the latest 
action in a US strategy to push back 
on Chinese economic, military and 
technological expansion, carried 
out by Biden; his national security 
adviser, Jake Sullivan; and his Asia 
coordinator, Kurt Campbell. Over 
the past eight months, they have 
blocked China from acquiring key 
technologies, including materi-
als for semiconductor 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 re-
actors, even with a close ally, was 
a major move for Biden — one 
bound to raise protests by China 
and questions from US allies and 
nonproliferation experts. The 
United States last shared the nu-
clear propulsion technology with 
an ally in 1958 in a similar agree-
ment with Britain, administration 
officials said.

“There is a shared understand-
ing that we need to strengthen de-
terrence and actually be prepared 
to fight a conflict if one occurs,” 
said Bonnie Glaser, director of the 
Asia program at the German Mar-
shall Fund, a policy think tank. “It 
reflects growing concern about 

Chinese military capabilities and 
intentions.”

The nuclear reactors that power 
American and British submarines 
use bomb-grade, highly enriched 
uranium, a remnant of Cold War-
era designs. And for two decades, 
Washington has been on a drive 
to eliminate reactors around the 
world that use bomb-grade fuel, 
substituting them with less dan-
gerous fuel to limit the risk of pro-
liferation.

The movement gained momen-
tum after the Sept. 11 attacks. Pres-
ident Barack Obama ran a series of 
“nuclear summits” for world lead-
ers, used to pressure nations to 
remove from service old reactors 
that used highly enriched 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, be-
cause for now, there is little choice. 
Aware of the contradiction, ad-
ministration officials cast the de-
cision 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 today, 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 con-
trols on nuclear technology. They 
said Australia had already agreed 
not to produce the highly enriched 
fuel, meaning it will probably buy 
it from American stockpiles. De-
fence Secretary Lloyd Austin will 
lead the administration in the 
partnership, which also involves 
collaborating on cybertechnology 
and artificial intelligence.

-New York Times

SACRAMENTO — For nearly a year 
— while a pandemic raged, while wild-
fires roared, while smoke smothered 
the once-pristine blue skies over Lake 
Tahoe — Gov. Gavin Newsom has had 
to simultaneously govern the nation’s 
most populous state and beat back an 
attempted recall.

On Wednesday (15), he emerged vic-
torious — but still had multiple crises 
to confront. Ninety per cent of the state 
was in extreme drought. The median 
home price had eclipsed $800,000. 
Some 100,000 people were sleeping 
outside or in their cars nightly. And 
more than six million public school 
children were struggling to make up 
the learning they had missed because 
of the coronavirus pandemic.

Hundreds of bills on his desk waited 
to be signed, including one to allow du-
plexes in single-family neighbourhoods 
across California and another enshrin-
ing the vote-by-mail rules that helped 

keep him in office. The election’s re-
sounding rejection of the long-shot, 
Republican-led attempt to oust News-
om appeared not only to strengthen 
him for re-election next year, but also 
to bestow a mandate. 

As the vote count continued on 
Wednesday, the recall was being reject-
ed by roughly 2-1. The margin echoes 
the state’s Democrat-Republican split 
and the scale of Newsom’s 2018 elec-
tion, which was a landslide.

But what the governor can do with 
that mandate is unclear. The recall 
campaign was long and divisive, politi-
cal experts say, and the state’s problems 
increasingly resist simple solutions. 
Many more straightforward challenges 
were met last year with a massive state 
surplus and a flood of pandemic aid 
from the Biden administration.

Now — although Newsom has the 
advantage of a unified base, a Demo-
cratic supermajority in the Legislature 

and the state’s attention — what re-
mains are issues that require far more 
than money.

“These are problems that take time,” 
said Jerry Brown, who governed the 
state for two eight-year stints in the 
1970s and again from 2010 to 2018. 
“Reducing carbon emissions. Revers-
ing the gross inequalities. Being able to 
keep the crime rate down. Dealing with 
so many people who have who have so 
little that their lives and families are 
disintegrating.”

The recall, Brown said, was “sound 
and fury signifying very little” — an 
“expensive blip” that in a couple of 
weeks “will be not much more than a 
footnote.” But, he said, “it’s down now 
to the bread and butter issues. And 
they’re the same old issues that have 
been around for a long time in modern 
California.”

Newsom offered few details during 
his campaign on how he would tackle 

these challenges, in part because of 
the tenor of the recall. The Republi-
can candidates seeking to replace him 
framed the campaign as a referendum 
on him, from his handling of homeless-
ness to the rise of urban crime rates 
and his decision to party at a luxe wine 
country restaurant after he had asked 
Californians to stay home during the 
pandemic.

But except for his coronavirus poli-
cies, which have been pointed to as a 
potential national model, the governor 
largely avoided making his agenda part 
of the recall discussion. Aiming to ani-
mate the state’s Democratic base in an 
off-year special election, he portrayed 
the recall as a battle to rescue the na-
tion’s biggest blue state from hard-
right extremists, and as part of a larger, 
national war on the divisiveness of for-
mer President Donald Trump and the 
Republicans who admire him.

-New York Times

By David E. Sanger and Zolan Kanno Youngs

By Shawn Hubler

The big headline is that the California recall 
failed. Democratic Gov. Gavin Newsom gets 
to keep his job. He handily fought off the Re-
publican challenge.

But there is a worrisome detail in the data, 
one that keeps showing up, one that Demo-
crats would do well to deal with: Black and 
Latino men are not hewing as close to the 
party line as Black and Latina women.

There are, of course, issues with exit polls, 
and results often change as more votes are 
counted. But that said, the California exit 
polls do seem to reflect what polls have shown 
for some time now.

In CNN’s exit poll, nearly half of the His-
panic men surveyed and nearly a quarter of 
the Black men voted to support the recall. The 
largest difference between men and women of 
any racial group was between Black men and 
Black women.

Even if these numbers are later adjusted, 
the warning must still be registered.

For many of these men, saying Republicans 
are racist or attract racists or abide racists 
isn’t enough.

For one thing, never underestimate the 
communion among men, regardless of race. 
Men have privileges in society, and some are 
drawn to policies that elevate their privileges.

For instance, many Black and Hispanic 
men oppose abortion.

Some men liked the bravado of Donald 
Trump and chafed at the rise of the #MeToo 
movement. Some simply see trans women as 
men in dresses and want to carry guns wher-
ever they want.

The question for Democrats is how do they 
lure some of these men back without catering 
to the patriarchy. From a position of princi-
ple, the party can’t really appeal to them; it 
must seek to change them.

Add to the patriarchal issues a sense of dis-
illusionment with the Democratic Party and 
its inability to make meaningful changes on 
the issues that many of these men care most 
about, such as criminal justice reform and 
workplace competition. Democrats often re-
sort to emotional appeals in election season, 
telling minorities that they must vote for lib-
eral candidates as a defence, to prevent the 
worst. But many of these men believe that the 
Democrats are just as bad as the Republicans.

The idea of always playing defence and nev-
er offense is, well, offensive.

Instead, Democrats have to craft a message 
of empowerment and change. They have to 
say to these men that they don’t have to oper-
ate from a position of weakness and pleading, 
holding back the forces that would otherwise 
overwhelm them.

To be honest, a robust, offensive messaging 
campaign would resonate with all people who 
tend to vote Democratic — men and women.

The truth is that in a two-party system, vot-
ers have only two choices, so protest votes 
are self-defeating, as is sitting out elections 
or supporting the opposition to scare your fa-
voured side into better behaviour.

In a two-party system, if you don’t want 
the Trump Republicans to win, you must vote 
Democratic. You are trapped in that way, and 
no one likes the feeling of being trapped.

But “trapped” is not an inspiring campaign 
message, particularly to people who spent a 
lifetime feeling trapped and have tired of it, as 
these men have.

Yelling at them isn’t going to work, neither 
is shaming them or thinking that you are “ed-
ucating” them.

My fear is that these men will continue to 
drift away from the Democratic Party, not 
because the Republican Party is the most 
welcoming of spaces, but because Democrats 
cannot or will not do more to appeal to Black 
and Latino men.

To my mind, the Democratic Party must do 
a few things:

— Admit that it makes many promises to 
Black people in election seasons that it not 
only doesn’t accomplish, but sometimes 
doesn’t even take up.

— Acknowledge that many of these men feel 
that the system itself has failed them, that the 
status quo has failed them.

— Give the plight of Black and brown men 
the same prominence that both parties have 
given the plight of working-class white men.

Black and brown men need to feel that they 
are being seen as more than victims of a pred-
atory justice system or part of the so-called 
immigrant crisis. They need to be rendered in 
full and seen as whole.

When they are not, it leaves an opening 
for Republicans to exploit, and conservatives 
have done a clever job of doing just that in re-
cent elections.

If you are like me, you are thinking: These 
men should know better. They are voting in 
ways that invite injury or not voting at all. 
They shouldn’t be coddled. The world is sick 
of coddling selfish men.

But we, too, are stuck in this two-party sys-
tem, and as such, we must do whatever it takes 
to prevent calamity and eke out progress.

In that world, when men of colour vote 
against the interests of people of colour and 
out of the male ego, we must gingerly talk 
them down rather than aggressively chant 
them down.

-New York Times

ROME — Pope Francis weighed in Wednesday 
(15) on a debate roiling the Roman Catholic Church 
in the United States, where conservative bishops 
are pushing for guidelines that would deny Com-
munion to politicians, like President Joe Biden, 
who support abortion rights.

“I have never refused the Eucharist to anyone,” 
Francis said, although he added that he did not 
know of any instance when such a politician had 
come to him for Communion.

Bishops, the pope said, should be pastors, not 
politicians.

It was the closest the pope has come to address-
ing the issue head-on, although the Vatican in June 
warned conservative US bishops to drop their push 
to deny Communion to Biden, who is only the sec-
ond Roman Catholic to be president.

On Wednesday, Francis left little doubt about his 
view.

“If we look at the history of the church, we will 
see that every time the bishops have not managed 
a problem as pastors, they have taken a political 
stance on a political problem,” he told reporters 
on his plane as he returned from a four-day trip to 
Hungary and Slovakia. He cited a history of atroci-
ties committed in the name of the faith when the 
church became involved in politics.

“What must the pastor do?” he asked. “Be a pas-
tor, don’t go condemning. Be a pastor, because he 
is a pastor also for the excommunicated.”

The issue has become one of the deepest rifts 
within the church in the United States, as well as 
between the US church and the Vatican. With an 
observant, liberal Catholic in the White House, 
some leading US prelates want to draw a harder 
line on abortion, making opposition to it a more 
central requirement of the faith.

Bishop Michael F. Olson of the Diocese of Fort 
Worth, Texas, described Biden’s support for abor-
tion rights, even as he portrays himself as a faithful 
Catholic, as “gravely scandalous”, and said it led to 
confusion about church teaching. Olson, who is on 
the committee of US bishops drafting new guide-
lines for administering the Eucharist, insisted that 
the pope’s comments should not be interpreted as 
a rebuke to US prelates.

“We’re not at odds with the Holy Father and he’s 
not at odds with us,” Olson said. “He wants us to 
be pastors, and we also want to be pastors. But a 
pastor is not just a mascot for one’s private point 
of view.” A spokeswoman for the US Conference 
of Catholic Bishops, Chieko Noguchi, declined to 
comment on the pope’s remarks.

Though Francis’ comments have no official im-
plications for the US bishops’ stance on Commun-
ion, they illustrate a widening gap.

“This will be one other brick in the big wall built 
since 2013 between this pontificate and the ma-
jority of these bishops,” said Massimo Faggioli, 
a professor of theology at Villanova University in 
Pennsylvania and author of a book about Biden’s 
Catholicism. “That’s a major historical change.”

Francis told reporters travelling with him that 
“Communion is not a prize for the perfect,” echoing 
statements he has made in the past, if not specifi-
cally in the context of politics or the United States. 
At a Mass in June, arguing that the church must be 
as open as possible, he said, “The Eucharist is not 
the reward of saints but the bread of sinners.”

On Wednesday, the pope emphatically restated 
the Catholic position that abortion is homicide. 
“Abortion is more than a problem — abortion is 
homicide,” he said, speaking in Italian. “Whoever 
has an abortion kills.”

“It is a human life,” Francis said. “This human 
life must be respected — this principle is so clear.”

Despite warnings from Rome, the US bishops 
conference voted in June to draw up the Eucharist 
guidelines, which conservatives hope can be the 
basis for refusing Communion to politicians who 
back abortion rights. The proposed guidelines are 
expected to be put to a vote of the bishops in No-
vember, with two-thirds approval needed for adop-
tion.

The pope’s comments came as abortion has once 
again moved front and centre in the politics of both 
the United States and Mexico.

-New York Times

By Charles M. BlowBy Elisabetta Povoledo, Richard Pérez 
Peña and Ruth Graham Democrats continue 

to struggle with men 
of colour

Pope weighs in on calls 
to deny Communion to 
Biden over abortion

Newsom beat the recall, now comes the hard part: Governing California
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President Joe Biden, participates in a videoconference with Prime Minister Scott Mor-
rison of Australia and Prime Minister Boris Johnson of the United Kingdom, from the 
White House in Washington on Wednesday (15). The Biden administration took a major 
step on Wednesday 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
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Deprived of tourism dollars, Sri Lanka’s foreign exchange reserves are dangerously low and food 

staples are running short. The question now is will it turn to China, India or the IMF for help?

Sri Lanka in quicksand at UN Human Rights Council
As the United Nations Human Rights Council 
(UNHRC) meets for its 48th session, the dire situation 
in Sri Lanka is under international scrutiny. Amidst 
on-going concerns, work has begun on holding the Sri 
Lankan State accountable, according to United Na-
tions High Commissioner for Human Rights, Michelle 
Bachelet on September 13. The UN Core Group on 
Sri Lanka consisting of the United Kingdom, Canada, 
Malawi, Germany, North Macedonia and Montene-
gro also flagged grave and persisting problems, while 
Foreign Minister G.L. Peiris was adamant in refusing 
to accept government accountability for its treatment 
of those in its power. The credibility of the regime, at 
home and abroad, is now extremely shaky.

In March 2021, the UNHRC passed a resolution on 
promoting reconciliation, accountability and human 
rights in Sri Lanka, despite government opposition. 
While the government was given time to reconsider, 
this included a call for “the Office of the High Com-
missioner to enhance its monitoring and reporting on 
the situation of human rights in Sri Lanka, including 
on progress in reconciliation and accountability, and 
to present an oral update to the Human Rights Coun-
cil at its 48th session, and a written update at its 49th 
session and a comprehensive report that includes fur-
ther options for advancing accountability at its 51st 
session, both to be discussed in the context of an in-
teractive dialogue.” Implicit in this was the possibility 
of firmer action to protect Sri Lankans if there was no 
progress.

International human rights agreements and codes 
of practice cover a range of rights from the political to 
the social, cultural and economic. On all these counts, 
the past few months have brought further serious con-
cerns to the fore. It is not only minorities, trade union-
ists and human rights activists who have been gravely 
affected: hardship and insecurity have impacted many 
outside the favoured circles close to the Rajapaksa 
family. Meanwhile, calls continued for redress for past 
injustices and answers for the families who cannot yet 
mourn their loved ones properly because they have 
been denied the truth.

In the run up to the 48th regular session being held 
from September 13 to October 8, 2021, some of this 
evidence found its way into reports highlighted by in-
ternational organisations. There were also on-going 
pleas for justice from within the country despite the 
risks to human rights defenders there.

Human Rights Watch urged UN member countries 
to “express their alarm about the on-going abuses by 
the government of President Gotabaya Rajapaksa and 
the weakening of independent governmental institu-
tions, civilian governance, and the rule of law. These 
countries should demonstrate their willingness to 
press the Sri Lankan government to meet its interna-
tional human rights obligations” and take firm action.

The International Truth and Justice Project re-
leased a disturbing report on the on-going abduc-
tion, torture and rape of young Tamils by the police 
and army, describing the ordeal of 15 victims and the 

on-going effects on them. Many had been involved in 
peaceful protests. It is not certain how many youth are 
still held in horrific conditions.

Within the UN, too, work was taking place on Sri 
Lanka and other countries where there was cause for 
concern. In preparation for the HRC, the Special Rap-
porteur on the promotion of truth, justice, reparation 
and guarantees of non-recurrence, Fabián Salvioli, 
produced a hard-hitting “Follow-up on the visits to 
Burundi, the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and Sri Lanka”, which spelled out 
the recommendations of his predecessor and the track 
record and many failures of the governments con-
cerned. As has been pointed out, it is not only smaller 
countries or those in the Global South that is pulled up 
when they fail to respect and safeguard people’s safety, 
dignity and wider rights.

Salvioli, an Argentinian human rights lawyer and 
professor, described the various ways in which the 
hopes of positive moves had been dashed and indeed 
matters had become worse. Opportunities for national 
healing had been squandered. “The Special Rappor-
teur regrets that no truth commission has been estab-
lished to date. Such a mechanism would be of consid-
erable value in helping Sri Lanka to understand the 
root causes of the conflict and open a common public 
platform for all communities to share their lived ex-
perience.”

Instead, “Over the past 18 months, the human rights 
situation in Sri Lanka has seen a marked deteriora-
tion that is not conducive to advancing the country’s 
transitional justice process and may in fact threaten it. 
The Special Rapporteur deeply regrets the insufficient 
implementation of the recommendations made by his 
predecessor and the blatant regression in the areas 
of accountability, memorialization and guarantees of 
non-recurrence and the insufficient progress made 
regarding truth-seeking. He urges the Government to 
swiftly revert this trend in order to comply with its in-
ternational obligations.”

In her oral update on the human rights situation in 
Sri Lanka, Michelle Bachelet outlined how “The cur-
rent social, economic and governance challenges faced 
by Sri Lanka indicate the corrosive impact that milita-
rization and the lack of accountability continue to have 
on fundamental rights, civic space, democratic institu-
tions, social cohesion and sustainable development.” 
She mentioned the state of emergency declared on 
August 30, “with the stated aim of ensuring food secu-
rity and price controls, amid deepening recession. The 
emergency regulations are very broad and may further 
expand the role of the military in civilian functions.”

Repression was not being removed but rather wid-
ened. “Surveillance, intimidation and judicial harass-
ment of human rights defenders, journalists and fami-
lies of the disappeared has not only continued, but has 
broadened to a wider spectrum of students, academ-
ics, medical professionals and religious leaders critical 
of government policies. Several peaceful protests and 
commemorations have been met with excessive use of 

force and the arrest or detention of demonstrators in 
quarantine centres.”

She drew attention to the dropping of charges 
against a former Navy commander suspected of in-
volvement in several disappearances, unanswered 
questions about the 2019 Easter Sunday bombings, 
deaths in police custody and “new ‘de-radicalization’ 
regulations…that permit arbitrary administrative 
detention of individuals for up to two years without 
trial”. The Prevention of Terrorism Act was being used 
to hold people such as lawyer Hejaaz Hizbullah and 
teacher and poet Ahnaf Jazeem for prolonged periods 
without being brought to trial. She raised concerns 
about the appointment process to, and effectiveness of 
the national Human Rights Commission.

“Against this backdrop,” she stated, “my Office’s 
work to implement the accountability-related aspects 
of Resolution 46/1 has begun, pending recruitment of 
a start-up team. We have developed an information 
and evidence repository with nearly 120,000 individ-
ual items already held by the UN, and we will initiate 
as much information-gathering as possible this year. I 
urge Member States to ensure the budget process pro-
vides the necessary support so that my Office can fully 
implement this work.

“I encourage Council members to continue paying 
close attention to developments in Sri Lanka, and to 
seek credible progress in advancing reconciliation, ac-
countability and human rights.”

The government’s dismissal of the extensive evi-
dence of its failings was perhaps predictable, given its 
past record. But the problems will not go away.

The Core Group on Sri Lanka reiterated many of the 
concerns and urged that the Office of the High Com-
missioner be provided with the resources it needed to 
take forward the earlier resolution.

While the pandemic has undoubtedly presented 
challenges in Sri Lanka as in many other countries, 
the government’s approach has left people even more 
exposed, as it gives priority to its own power seeking 
over saving lives. Other failings too may lead increas-
ing numbers to suspect that the government cares lit-
tle about ordinary people from any ethnic or religious 
community, except at election time. Its attempts to 
silence critics and peaceful protestors, however bru-
tal, cannot wholly stamp out dissent. The regime may 
hope that influential foreign partners and public rela-
tions skills may help it to keep fending off criticism at 
home and abroad. Yet, especially if the crisis worsens, 
it is unclear how effective this will be.

Meanwhile, the state’s refusal to guarantee human 
rights for all adds to the suffering of people already 
facing fear, loss and insecurity. If those affected in 
varying ways can support one another as well as mak-
ing links with those internationally who care about the 
plight of Sri Lankans, progress towards justice might 
be achieved.

- Savitri Hensman is an activist and writer 
based in the United Kingdom and this article was 

originally featured on groundviews.org

The Maldives and Sri Lanka, both highly tourism-de-
pendent tropical islands, have seen the pandemic dev-
astate their economies and finances. Government debt 
this year is expected to linger above 100% of gross do-
mestic product in the two small Indian Ocean nations. 
Unsurprisingly, both have similar — and similarly 
poor — credit standings. A default by CCC-rated bor-
rowers is a “real possibility” on Fitch Ratings’ scale.

And yet, the Maldives seems to be turning the corner 
on visitor arrivals, with numbers last month exceeding 
the figure for August 2019. Sri Lanka, where a deadly 
Easter Sunday suicide bomb attack two years ago hit 
tourism even before the pandemic, is falling behind. 

With a population of just half a million, the Mal-
dives was hit hard by the Delta variant. In May, the 
virus infected almost three out of a 1,000 people in 
just one day. Sri Lanka, which is home to 21 million, 
has seen a more manageable spike by comparison, 
with the surge peaking at a 7-day average of just under 
6,000 new cases late August. That’s 0.28 new infec-
tions for a thousand people.

Since then, COVID-19 is in retreat, and the coun-
try is on track to cover 60% of its population with the 
required two vaccine doses by the end of the month. 
Among other popular beach destinations, Mauritius, 
which reached that milestone late last month, is op-
timistic about a revival in its leisure industry. With 
some luck, and restoration of international flight links, 
the winter might bring more holidaymakers to Sri 
Lanka’s sandy beaches, too. Will it be enough, though, 
to make up for a 99.6% drop in tourism earnings from 
the pre-pandemic level? Clearly not.

But that’s not the only problem. It doesn’t help that 
the 9% decline in the Sri Lankan rupee since the start 
of the pandemic — a depreciation that could make 

tourist towns like Galle and Kandy cheaper for vacci-
nated travellers from India — has also stoked a food 
crisis. 

Amid an acute shortage of imported rice, sugar, 
milk, pulses and cereals, President Gotabaya Raja-
paksa announced a state of economic emergency from 
Aug. 31, and named an army officer as the commis-
sioner general of essential services, a tell-tale sign that 
the food queues are turning serious.

At least they’re serious enough for Finance Minister 
Basil Rajapaksa, one of the president’s several broth-
ers in the cabinet, to replace the central bank chief. 
Ajith Nivard Cabraal, who was the governor between 
2006 and early 2015, is returning to his old job to find 
money. After meeting a $1 billion debt repayment out 
of foreign-exchange reserves in July, the $3.55 billion 
kitty can barely cover two months of imports. Addi-
tionally, $3.65 billion in repayments are coming due 
next year on hard-currency borrowings. If Cabraal has 
a magic wand, he has to wave it now — or Sri Lanka 
will have to seek a rescue from the International Mon-
etary Fund (IMF). 

Tea, the country’s most famous export, could have 
helped soften the blow. But the commodity that pulled 
in $1.2 billion last year is facing its own crisis because 
of the government’s sudden decision to do away with 
chemical fertilizers. The industry can’t possibly find 
enough new buyers of niche, organic tea to offset a 
threefold jump in the cost of production. Experts warn 
that crop diseases could lead to unmitigated disasters 
like in 1869, when the island’s then significant coffee 
plantations were wiped out by a fungal infection. 

Colombo couldn’t have found a worse time to go 
back to the 19th century. The country’s share among 
top global sellers of the beverage has been declining 

for some time. Rivals who manage to lure more cus-
tomers away from Ceylon tea won’t let go of them in a 
hurry. That isn’t all. With even vegetable crops sput-
tering, the ban on fertilizer imports is untenable. Still, 
a decision to reverse it was dropped.

The Rajapaksa administration doesn’t want to ap-
pear weak politically by changing its mind. Or maybe 
it knows that Sri Lanka won’t need to go to the IMF. 
Since the onset of the pandemic, a cosy relationship 
with China has helped the president secure a $1 billion 
loan, in addition to a $1.5 billion dollar swap facility 
with the Chinese central bank and a gift of 600,000 
vaccine shots. Colombo could approach Beijing again 
for help, automatically putting some pressure on its 
next-door neighbour.

At a public debt-to-GDP ratio of about 90%, India’s 
own finances aren’t a whole lot better than that of the 
Maldives and Sri Lanka, though a large, diversified 
economy gives it a much bigger sway with investors — 
and a (barely) investment-grade credit rating.

While aware of the economic trouble brewing at its 
south-eastern tip, India has long delayed a decision on 
Colombo’s request for a loan-repayment moratorium. 
Having just seen its $3 billion investment in Afghani-
stan go up in smoke, New Delhi’s appetite for eco-
nomic diplomacy may even be lower than usual. Still, 
caught in a debt trap, a previous Sri Lankan govern-
ment sold the port of Hambantota to China Merchants 
Port Holdings Co. To stall further Beijing-backed en-
claves at its doorstep, New Delhi may be compelled to 
bring out its chequebook.

A deepening economic crisis is narrowing Raja-
paksa’s options, but the president hasn’t run out of 
cards yet.

-Bloomberg 

By Savitri Hensman

By Andy Mukherjee

After hearing that former parliamentarian turned 
convicted murderer Duminda Silva had been 
granted a presidential pardon, we could have been 
excused if we thought the present regime couldn’t 
stoop any lower in doing what it wants regardless 
of the repercussions of its actions.

Had we done so, we have been proved wrong. 
This week, it sent a politician, newly resigned State 
Minister for Money and Capital Markets and State 
Enterprise Reform Ajith Nivard Cabraal back to the 
Central Bank as its Governor.

This broke a seventy year tradition since the 
founding of the Central Bank in this country of 
keeping the Central Bank free from political inter-
ference. Politicians may have appointed persons 
who they believed would be loyal to them - Cabraal 
by Mahinda Rajapaksa in a previous incarnation as 
Governor and more infamously Arjuna Mahendran 
by Ranil Wickremesinghe - but they didn’t des-
ecrate the institution to the extent of appointing a 
person who was an active politician. Well, now they 
have.

What adds insult to injury is Cabraal’s track re-
cord as Governor. At this time of great economic 
peril to a country battered and bruised by the COV-
ID-19 pandemic, appointing Cabraal would have 
been justified had he been an economic genius, a 
Sri Lankan J. K. Galbraith so to speak, who could 
have delivered in this crisis situation.

To give credit where it is due, Gotabaya Raja-
paksa first appointed Professor W. D. Lakshman 
as Governor of the Central Bank when he assumed 
office. Although 78 at the time of assuming duties, 
Lakshman was a well-respected academic who held 
the Chair of Economics at the University of Co-
lombo and had a glittering academic career at the 
university.

 Professor Lakshman’s credentials were never in 
doubt although there was some criticism about the 
appointment given his age. Nevertheless, the years 
sat lightly on Lakshman and by all accounts he was 
a worthy successor to Indrajith Coomaraswamy. In 
retiring six weeks before his tenure ended, Profes-
sor Lakshman chose his words carefully but hinted 
that all was not well in the Central Bank and that 
his economic philosophy for the nation was not 
what was being implemented.

That sort of class, finesse and academic nous 
Cabraal certainly does not possess. Apart from be-
ing a chartered accountant by profession, his cur-
riculum vitae is quite pedestrian by comparison. All 
offices he has held are by virtue of being Governor. 
His only talent appears to be being able to switch 
political loyalties at the correct time, having begun 
his career as a provincial councillor in the United 
National Party.

What Cabraal is instead famous for is his man-
agement of the Central Bank during his previous 
tenure, which also came under the microscope after 
investigations were launched into the Bank’s bond 
fiasco courtesy of Mahendran and the finance min-
ister at that time, Ravi Karunanayake.

A Presidential Committee conduct a forensic 
audit following the bond sale scandal. What they 
discovered was even more scandalous. While all 
the attention was focused on Mahendran, Karu-
nanayake and their nefarious activities, it was also 
revealed that during the years between 2006 and 
2015, when Cabraal was Governor, the Central 
Bank incurred losses to the tune of Rs 10 billion, at 
approximately a billion rupees every year.

 Among the issues that came to the fore during 
that forensic audit was the notorious hedging deal 
which cost the government dearly and was found to 
be irregular by the Supreme Court. Cabraal was still 
the Governor when this deal was entered into and 
would have had input in to the decision- or, if he 
thought it was inimical to the country’s economy, 
he would have looked away and said nothing just so 
he could please his political masters.

So we know Cabraal is no economic whiz-kid be-
ing brought in to perform miracles and rejuvenate 
the Sri Lankan economy, which is on its deathbed, 
what is he being offered the plum position for? Af-
ter all, he had to sacrifice a cushy political career 
with all its attendant perks to take up this position.

With Basil Rajapaksa now firmly ensconced in 
the finance ministerial chair, it appears as if the 
government is wanting a ‘yes man’ who will always 
say ‘yes, sir, yes, sir, three bags full’, whenever Basil 
wants him to.

Already, even as a State Minister, Cabraal has 
made statements which would make an Ordinary 
Level student of Economics cringe. For instance, he 
is on record saying recently that the excessive print-
ing of money does not cause inflation. What pecu-
liar ‘Cabraalian’ theory of economics is he trying to 
foist on a naïve and gullible Sri Lankan public?

In viewing the broader political canvas rather 
than the economic landscape alone, what matters 
more is not what damage Cabraal can do to the Sri 
Lankan economy- but what the decision to appoint 
Cabraal means, in terms of the emerging new polit-
ical culture. The previous Rajapaksa regime headed 
by the then all-powerful Mahinda Rajapaksa acted 
arbitrarily and with indecent impunity, especially 
after the 2009 victory in the Eelam war and their 
subsequent election victories in 2010. This was 
clearly manifested in actions such as impeaching 
and removing Chief Justice Shirani Bandaranayake 
from office and in the imprisonment of then Gen-
eral Sarath Fonseka.

Fed up with such actions, the Sri Lankan voter 
astounded the world by sending Mahinda Raja-
paksa packing, compelling him to return to his 
Medamulana abode from where he clung on to a 
window and claimed his defeat was brought by the 
minority communities. His acolytes displayed an 
electoral map of the districts he won and lost to jus-
tify this claim.

One would have assumed that any reason-
able and astute person- and his political disciples- 
would have been chastised by such an experience, 
learnt lessons from it and been careful enough not 
to repeat the same mistakes. What the appointment 
of Cabraal as Governor of the Central Bank signifies 
is that these are not astute or reasonable persons 
and those lessons have definitely not been learnt.

- counterpoint.lk

By Kassapa

Cabraal is no Galbraith

A tropical paradise is brewing a storm in a tea cup 
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dress for past injustices 
and answers for the 
families who cannot yet 
mourn their loved ones 
properly because they 
have been denied the 
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Sri Lanka’s economic crisis

How did we get here?
Crisis is upon Sri Lanka. On August 30, President 
Gotabaya Rajapaksa decreed a state of emergency 
over food supplies, the dollar was being sold for over 
230 Sri Lankan rupees on the black market (down 
from 216.55 Sri Lankan rupees on August 19), Sri 
Lanka was downgraded to CCC- by Standard & Poor 
rating agency and general panic is setting in.

The most immediate impact for the ordinary citizen 
is the empty shelves in supermarkets and pharmacies, 
which are caused by the Sri Lankan government’s ban 
on imports. Import bans, something Sri Lankans have 
become intimately (and involuntarily) familiar with 
over the course of the past year, are only a symptom 
of a much larger macroeconomic problem.

Sri Lanka’s economic crisis is not one-dimensional, 
it is a hodge-podge of internal and external factors, 
varying in degree of severity and as intertwined as a 
spider’s web. 

Here are some of the main causes and aggravating 
factors.

Main causes
The economic crisis currently unfolding in Sri 

Lanka can be traced down to a few leading and severe 
reasons.

1. Debt sustainability, or the lack thereof
It is perhaps no surprise that the first reason men-

tioned is that of debt sustainability, or the lack thereof. 
Although certainly not new (economists have raised 
concerns as far back as 2019), it has overtaken eco-
nomic conversations in importance in the recent past. 
Debt sustainability, according to the International 
Monetary Fund (IMF), refers to the governments ca-
pacity to meet its current and future debt obligations 
without exceptional financial assistance or defaulting 
on its obligations.

By the end of 2020, Sri Lanka’s debt-GDP ratio 
was 101% and is expected to rise to 108% by 2022. 
Between 2021 and 2025, Sri Lanka requires $4 bil-
lion-$5 billion annually to meet its foreign debt ob-
ligations.

This is next to impossible while Sri Lanka runs not 
only a whopping budget deficit but also a staggering 
balance of payments deficit. In July 2021, upon set-
tling a $1 billion bond, Sri Lanka’s foreign exchange 
reserves fell to a low $2.8 billion.

Sri Lanka would normally finance these deficits 
through borrowings, but with low credit ratings this is 
now a lot harder than it used to be. In the recent past, 
Sri Lanka has relied on the issuance of bonds to fi-
nance such shortfalls, but the most recent issuances of 
Sri Lanka Development Bonds have been undersub-
scribed, a signal of waning investor confidence in the 
country (if the downgrades by ratings agencies were 
not enough of a warning).

In the interim, Sri Lanka has resorted to short-term 
currency swaps with countries like China and Bang-
ladesh. Such short-term fixes, however, come at high 
cost: they have short repayment periods, high interest 
rates and can generally only be used for specific pur-
poses (such as for trade between the two countries).

This all makes an impossible situation even worse 
and despite much urging, the government refuses to 
consider an IMF bailout plan. An IMF bailout plan 
would see Sri Lanka committing credibly to some 
serious austerity measures that would enable the re-
duction of Sri Lanka’s deficits gradually to sustain-
able levels. Despite the government’s stubbornness 
however, an IMF bailout seems inevitable, and would 
bring about much needed (albeit unpopular) reform 
into the Sri Lankan economy.

2. Foreign exchange shortage
The shortage of foreign exchange in the country 

stems essentially from the necessity for Sri Lanka to 
services its debt. The Central Bank notified banks 
in June 2021 that they will not be lending dollars to 
banks, and instead for private banks to seek it out in 
the other markets. But, the rapid depreciation means 
that those with dollars in hand, i.e. exporters, are not 
willing to trade it in. Instead, they are holding onto it 
in the hope of a higher rate (i.e. a more depreciated 
rupee).

No amount of coaxing seems to have convinced 
many exporters to part with their dollars however, 
and the foreign exchange crisis continues. Under 
the IMF’s Special Drawing Rates allocation aimed at 
helping countries recover from COVID-19, Sri Lanka 
received an unconditional, non-debt inflow equiva-
lent to $787 million. In addition, the country’s Cen-
tral Bank was also able to arrange a few short-term 
currency swaps to temporarily increase its reserves to 
just over $3.5 billion.

However, this is only equivalent to about six weeks 
to two months’ worth of imports, even less (or next 
to nothing) when you consider Sri Lanka’s upcom-
ing debt settlements. Sri Lanka’s dollar denominated 

debt repayment obligations come up to $6.1 billion in 
the coming two years.

3. COVID-19 pandemic
Of course, the COVID-19 pandemic is one of the 

major contributors to the economic crisis in Sri Lanka, 
without it the country may have been able to squeeze 
through with the $3 billion-$5 billion the tourism in-
dustry generally brings in. The pandemic, however, 
isn’t specific to Sri Lanka and there are many exam-
ples of tourism-heavy economies that have weathered 
on without emerging on the other end with a crisis on 
their hands.

It is now more than 18 months since Sri Lanka 
went into its first lockdown, yet the authorities have 
failed to adopt comprehensive strategies and policies 
to respond proactively to emerging problems. Most 
COVID related policies have been ad-hoc, garbled and 
failing to adequately respond to the issue at hand. Sri 
Lanka’s COVID vaccination policy is a good example, 
its passive response to the emergence of the Delta 
variant in the community is another.

Sri Lanka’s economy contracted by 3.6% in 2020, 
according to official statistics. Sri Lanka’s exports fell 
by $1.8 billion, which was a 16% reduction from 2019. 
In the first six months of 2021, Sri Lanka exported 
$5.7 billion, extrapolating this signals that exports 
could recover to pre-COVID levels by the end of the 
year (if we disregard the impact that other issues such 
as the organic agriculture policy would have). There-
fore, the economic crisis cannot be attributed purely 
to the pandemic.

4. Reduction of taxes
President Gotabaya brought in a new tax regime 

soon after his election in November 2019 which saw 
the abolishment of the Pay As You Earn taxes, reduc-
tion of corporate taxes and the reduction of value add-
ed services taxes, which effectively reduced the gov-
ernment’s tax revenue by as much as Rs 560 billion .

This may however have benefitted the economy to 
some extent via an increase in aggregate demand if 
Sri Lanka hadn’t entered the COVID- 19 pandemic 
just a few short months later. As the pandemic hit, 
it was necessary to mobilize State funds to fight the 
pandemic and provide income support to struggling 
citizens. With a much lower tax base, this became in-
creasingly hard.

Even in the absence of a pandemic, the reduction in 
taxes is ill-advised; Sri Lanka has run a budget deficit 
for over two decades now. In 2020, the budget deficit 
was a whopping Rs 1.6 trillion, higher than it has ever 
been before. Running a budget deficit necessitates the 
use of borrowed finances, making an already perilous 
debt situation even worse.

5. Modern Monetary Theory
Modern Monetary Theory (MMT) is the idea that 

a sovereign nation that issues its own currency can 
never run out of money, because it can simply print 
more money to meet its government’s debt obliga-
tions. While MMT has its proponents and opponents 
on both sides of the argument, the dangers of MMT 
for an economy like Sri Lanka is profound.

Increasing the money supply without a commensu-
rate increase in production means the money has only 
one place to go; and that is into commodity prices. 
Despite the reassurance of some professionals who 
went so far as to opine that money printing does not 
lead to inflation, Sri Lanka is starting to see the effects 
of excessive money printing on Sri Lanka; in August 
2021, year-on-year inflation was at 6%, while food in-
flation was at 11.5%.

Sri Lanka’s debt, however, is not a rupee-denomi-
nated problem. Yes, the government has managed in 
the past year to reverse its foreign-to-domestic debt 
ratio in favour of domestic debt but Sri Lanka still has 
to meet annual debt repayments amounting to $4 bil-
lion-$5 billion till 2025. Increasing the supply of ru-
pees to solve a foreign-debt problem will only work to 
further depreciate the Sri Lankan rupee.

Moreover, Sri Lanka runs a twin deficit, both a 
budget deficit and a current account deficit, which 
means Sri Lanka’s demand for dollars persists. There-
fore, the excessive printing of money advocated and 
implemented by Sri Lanka’s proponents of MMT have 
put pressure not only on commodity prices, but also 
on the exchange rate, depreciating the rupee to levels 
hitherto unknown.

Note: although the government can technically 
finance its domestic debt by printing money (more 
MMT), this is a slippery slope and is not an advisable 
route to take as it can lead to hyperinflation and a 
complete erosion of the value of the rupee.

6. Government expenditure
Having mentioned it several times before, it is only 

fair to talk about Sri Lanka’s budget deficit. While it 

has reached new heights following tax cuts, Sri Lanka 
has consistently run a budget deficit for decades: pri-
or to 2020, it averaged the past few years at around 
6% of GDP. In 2020, it almost doubled to 11.2%.

Despite the severe lack of financial capacity, every 
successive government has expanded the civil service 
by a few 100,000 jobs every year or so: in 2020, sala-
ries to civil servants amounted to 58% of government 
revenue, if you add civil pensions into the equation it 
goes up to 80% of government revenue. This leaves 
very little non-debt revenue to undertake the many 
other obligations of the government.

The government’s interest payments are another 
significantly large cost, in 2019 it was Rs 900 mil-
lion. These stem mainly from non-concessionary 
loans that have been undertaken by successive gov-
ernments to finance a myriad of large infrastructure 
projects: some of which have been almost completely 
unproductive (such as the Lotus Tower in the heart of 
Colombo).

Then there is also the case of loss making State-
owned enterprises. Every year, some of these enter-
prises rack up billions of rupees in losses, they are 
highly inefficient and are a drain on public finances.

These populist, and unproductive expenditure out-
lets are detrimental to Sri Lanka’s economic recovery 
from this crisis (whenever that may be) and should 
not continue to be the modus operandi of future gov-
ernments. Weaning politicians off of making election 
promises which rack up the deficit, weaning citizens 
off of such dependency on the state and reforming the 
public sector are perhaps much easier said than done, 
but luckily the IMF bailout package comes handy 
here.

Aggravating factors
In addition to the main causes behind the economic 

crisis, there have been a multitude of factors that have 
further aggravated the economic crisis in Sri Lanka.

1. Cold turkey organic agriculture push
Defying rationality, President Gotabaya instituted 

an overnight organic policy by banning non-organic 
fertilisers (and pesticides and weedicides) in agricul-
ture in April 2021. 

The health concerns with respect to the use of non-
organic fertilisers maybe well placed, but the real rea-
son behind this overnight ban is likely the shortage 
of foreign exchange: Sri Lanka spends $250 million a 
year on the purchase of fertilisers.

But, this cold turkey organic policy threatens Sri 
Lanka’s future dollar-earning potential; even those 
previously on President Gotabaya’s organic advisory 
committee fear the worst. Master Tea maker, Herman 
Gunaratne thinks Sri Lanka’s tea production would be 
slashed in half, causing an approximate loss of $625 
million to the country and affect the income prospects 
of three million Sri Lankans who depend on the tea 
industry.

It could also affect the country’s cinnamon and 
pepper industry as well as the domestic production of 
fruits and vegetables. Local farmers already fear that 
yields may reduce by 30%-50%. Sri Lanka imports ap-
proximately $400 million worth of fruits and vegeta-
bles per year to meet its total domestic demand, and if 
the domestic production of these food items reduces, 
there may be more food shortages or a bigger import 
bill.

The last thing Sri Lanka needs is lower export earn-
ings and a steeper import bill.

2. Bad COVID management policies 
hindering tourism recovery

The tourism industry brings in $3 billion-$5 billion 
in foreign exchange earnings into the country, but Sri 
Lanka’s mismanagement of the pandemic are affect-
ing the country’s tourism recovery prospects. While 
Sri Lanka battles its fourth, and by far its most deadli-
est wave of COVID-19, the government has decided 
to re-open the country to tourists. Unfortunately, Sri 
Lanka is still on the red/amber lists of three out of its 
top five source markets (United Kingdom, Germany 
and France) and so tourism recovery is not coming 
any time soon.

Till July 2021, however, Sri Lanka has only seen 
some 19,300 tourists entering the country, less than 
1% of its usual 2.3 million tourists visiting annually. 
Even if Sri Lanka manages to double this by the end of 
the year, it is still only 2% of the usual, and therefore 
begs the question of opportunity cost; is the cost of at-
tracting such a few number of tourists into the coun-
try, that is, the risk of bringing in new variants into 
the country (and creating another wave) worth it?,

Vietnam, another tourism dependent economy, 
suffered an 80% dip in tourism arrivals in 2020 but 
authorities in Vietnam are strictly pursuing a zero-
case approach aimed at boosting traveller confidence 
before all else. McKinsey predicts that Vietnam’s 

tourism industry will recover fully by 2024. Sri Lan-
ka’s response however has been confusing.

In December 2020, a bio-bubble was created to 
bring in tourists from Ukraine, a country with a high 
number of COVID infections at the time, however this 
bubble was coordinated not by the tourism authori-
ties but by a private entity. 

Now, in the middle of its deadliest wave, the coun-
try has opened up once again to tourists from India 
and Pakistan. The priority of the authorities appears 
to be in hand-holding a few tourists into the country, 
however this small volume of tourists is meaningless 
for tourism recovery.

The priority for tourism recovery needs to be in 
arresting the spread of COVID, particularly the Del-
ta variant in the country; failing to do so means Sri 
Lanka risks undergoing a muted performance in the 
year 2022 as well.

3. Global supply and prices
Pent-up demand, and stressed supply chains 

caused by the COVID pandemic undoubtedly con-
tributes to rising commodity prices in Sri Lanka (as 
we are a very import-dependent country). Sri Lanka 
usually imports about $19 billion-$20 billion worth of 
goods annually.

When you couple this with the rapid depreciation of 
the Sri Lanka rupee, it is no surprise that commodity 
prices are rising in Sri Lanka. Food shortages, how-
ever, are not purely a global supply problem. The food 
shortage in the country is caused by the shortage of 
foreign currency in the country. Importers generally 
open letters of credit with banks which have a credit 
period of 180 days, meaning they actually pay the bill 
three months after they buy the goods.

However, due to the shortage of foreign currency 
and the rapid depreciation of the rupee means banks 
don’t have the capacity to open letters of credit on be-
half of importers. 

The Central Bank is not lending private banks any 
dollars and neither do banks have enough dollar re-
serves to lend.

In addition, importers are no longer able to buy 
dollars at forward rates (basically you agree to buy an 
X amount of dollars at an agreed upon rate on a par-
ticular date in the future. 

This serves as a mechanism to mitigate the ex-
change rate risk usually) because the rupee is depre-
ciating so fast and banks are not willing or able to 
meaningfully absorb this risk.

A majority of Sri Lanka’s imports are not for direct 
consumption, approximately 57% are intermediate 
goods (such as fuel, chemicals, fertilisers) which are 
used heavily in the country’s production activities. 
Another 20% are investments goods like machinery, 
transport equipment and building materials. Only 
about 20% are consumption goods like vegetables, 
fruits and sugar.

Imports bans, therefore, are not a long-term solu-
tion for the Sri Lankan economy, as this would crip-
ple its production (and thereby the economy). Rising 
global commodity prices means that Sri Lanka will 
need even more dollars to purchase the imported 
goods it needs to run its economy.

4. Other factors that don’t warrant an 
entire section

Corruption - There is an immense amount of cor-
ruption in the country, giving way to unscrupulous 
rent-seekers that greatly hinders Sri Lanka’s true 
growth potential. Many such rent-seekers also enjoy 
the perks of the government’s protectionist policies. 
A country that rewards corruption and fails to set the 
right incentives in place are unlikely to achieve sus-
tained, long-term and equitable economic growth.

Ad hoc-ism - Ad hoc and overnight decisions have 
become quite commonplace in President Gotabaya’s 
government (such as the organic agriculture policy) 
and are a deterrent to investors who value policy sta-
bility.

Miscommunication - Miscommunication and 
mixed communications are another hallmark of this 
government: while one government MP tweets that 
there will be no lockdown extension, another tweets 
the exact opposite. This hardly inspires any confi-
dence in foreigners, be it tourists or investors (or even 
locals for that matter).

 (Not) listening to the experts. - The government’s 
COVID-19 policies are the poster-child of why listen-
ing to the experts is important, and the same can be 
said of its economic policies. Failing to do so, is rather 
detrimental.

-Rehana Thowfeek is a Sri Lankan economist 
with experience working for leading Sri Lanka think 

tanks on a variety of social and economic issues. 
This article first appeared on her website 

writtenbyreh.wordpress.com

By Rehana Thowfeek
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People stand in a long 
queue outside the High-
land Milk Powder outlet 
in Colombo on Thurs-
day (16). A severe milk 
powder shortage in the 
country has led to seri-
ous rationing, with most 
supermarkets and gro-
cery stores allowing two 
packets of powdered 
milk at the most to each 
customer
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A Passage North by Anuk Arudpragasam

Review

In 1938, Heinrich Himmler, a leading member of Germany’s Nazi party and a key architect of the 

Holocaust, sent a five-member team to Tibet to search for the origins of the supposed Aryan race. 

Author Vaibhav Purandare recounts the fascinating story of this expedition, which passed through India

A little over a year before World War Two began, a 
group of Germans landed surreptitiously along In-
dia’s eastern borders.

They were on a mission to discover the “source of 
origin of the Aryan race”.

Adolf Hitler believed that “Aryan” Nordic people 
had entered India from the north some 1,500 years 
earlier, and that the Aryans had committed the 
“crime” of mixing with the local “un-Aryan” people, 
losing the attributes that had made them racially 
superior to all other people on earth.

Hitler regularly expressed deep antipathy for the 
Indian people and their struggle for freedom, ar-
ticulating his sentiments in his speeches, writings 
and debates.

Yet, according to Himmler, one of Hitler’s top 
lieutenants and the head of the SS, the Indian sub-
continent was still worth a close look.

This is where Tibet came into the picture.
Those who swore by the idea of a white Nordic 

superior race were believers in the tale of the im-
agined lost city of Atlantis, where people of “the 
purest blood” had apparently once lived. Believed 
to have been situated somewhere between England 
and Portugal in the Atlantic Ocean, this mythical 
island allegedly sunk after being struck by a divine 
thunderbolt.

All the Aryans who survived had supposedly 
moved on to more secure places. The Himalayan 
region was believed to be one such refuge, Tibet in 
particular because it was famous for being “the roof 
of the world”.

In 1935, Himmler set up a unit within the SS 
called the Ahnenerbe - or Bureau of Ancestral Her-
itage - to find out where people from Atlantis had 
gone after the bolt from the blue and the deluge, 
and where traces of the great race still remained 
and could be discovered.

In 1938, he sent a team of five Germans to Tibet 
on this “search operation”.

Two of the team’s members stood out from the 
rest. One was Ernst Schafer, a gifted 28-year-old 
zoologist who had been to the India-China-Tibet 
border twice earlier. Schafer had joined the SS soon 

after the Nazi triumph of 1933, long before Himmler 
became his patron for the Tibet expedition.

Schafer was crazy about hunting and loved to 
gather trophies in his Berlin home. On one hunting 
expedition, while attempting to shoot a duck from 
a boat he and his wife were in, he slipped when tak-
ing aim and shot his wife in the head accidentally, 
killing her.

The second key man was Bruno Beger, a young 
anthropologist who had joined the SS in 1935. Be-
ger would take measurements of the skulls and 
facial details of Tibetans and make face masks, he 
said, “especially to collect material about the pro-
portions, origins, significance and development of 
the Nordic race in this region”.

The ship carrying the five Germans docked at Co-
lombo in Sri Lanka early in May 1938. From there, 
they took another one to Madras (now Chennai) 
and a third one to Calcutta (now Kolkata).

British authorities in India were wary of the trav-
elling Germans and thought them spies. They were 
initially reluctant to allow them to pass through 
India and the then British-run Times of India even 
ran the accusatory headline: ‘A Gestapo Agent in 
India’.

The British political officer in Gangtok, in the 
north-eastern Indian state of Sikkim, which was an 
independent mountain kingdom at the time, was 
also not enthusiastic about granting the men entry 
into Tibet through Sikkim.

But ultimately, the Nazi team’s resolve won. By 
the end of the year, the five Germans, with swastika 
flags tied to their mules and baggage, had entered 
Tibet.

The swastika was a ubiquitous sign in Tibet, 
known locally as “yungdrung”. Schafer and the 
team would have seen plenty of it during their time 
in India too where, among Hindus, it had long been 
a symbol of good fortune. Even today, the symbol is 
visible outside homes, inside temples, at street cor-
ners and on the backs of tempos and trucks.

In Tibet, meanwhile, things were changing.
The 13th Dalai Lama had died in 1933 and the 

new one was only three years old, so the Buddhist 

Tibetan kingdom was being controlled by a regent. 
The Germans were treated exceptionally well by the 
regent as well as by common Tibetans, and Beger, 
who made face masks, even acted as a sort of stand-
in doctor for locals for a while.

What the Tibetan Buddhists did not know was 
that in the perverse imagination of the Nazis, Bud-
dhism, just like Hinduism, was a religion that had 
weakened the Aryans who had come to Tibet - and 
had resulted in the loss of their spirit and strength.

Just when it appeared that Schafer and the others 
could spend more time exploring for their real “re-
search” in the guise of carrying out scientific inves-
tigations in areas such as zoology and anthropol-
ogy, the German expedition was abruptly cut short 
in August 1939 by the inevitability of the war.

Beger had, by then, measured the skulls and fea-
tures of 376 Tibetans, taken 2,000 photographs, 
“made casts of heads, faces, hands and ears of 17 
people” and collected “the finger and hand prints 
of another 350”.

He had also gathered 2,000 “ethnographic arte-
facts”, and another member of the contingent had 
taken 18,000 metres of black-and-white film and 
40,000 photographs.

As their trip was cut short, Himmler made ar-
rangements for the team to fly out of Calcutta at the 
last moment and was himself present to greet them 
when their plane landed in Munich.

Schafer took most of his Tibetan “treasures” to a 
castle in Salzburg he moved to during the war. But 
once the Allied Forces came in 1945, the place was 
raided and most of the Tibetan pictures and other 
material were ruined.

The other so-called “scientific results” of the ex-
pedition met the same fate in the war: they were 
either lost or destroyed, and the shame of the Nazi 
past meant no-one after the war tried to trace the 
material.

-Vaibhav Purandare is the author of 
Hitler And India: The untold story of his hatred 

for the country and its people, published by 
Westland Books. This article was originally 

featured on bbc.com

When Nazis tried to trace Aryan 
race myth in Tibet

Bruno Beger, second left, and others at a meeting in Lhasa in Tibet in 1939
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By Nikhil Krishnan 

Every year since 1996, one of the most heralded of 
awards for women writing in English is announced 
annually. The prize formerly known as the Orange 
Prize, the Orange Broadband Prize and Baileys 
Women’s Prize for Fiction, has – since 2018 – been 
anonymously supported by a ‘family’ of sponsors, 
and known simply as the Women’s Prize for Fiction. 
And the 2021 winner is Susanna Clarke, with her 
second novel Piranesi.

Clarke’s latest book was described by this year’s 
chair of judges and former Booker winner, Ber-
nardine Evaristo, as a book that “would have a 
lasting impact”. It comes 17 years after Clarke’s 
first novel, Jonathan Strange & Mr Norrell, which 
blends historical fiction with imaginative fantasy.

Every year, there is some discussion in parts 
of the press, and on social media, on the point of 
a prize for women writers. After all, the argument 
goes, Anglophone women writers have won such 
awards as the Booker – Hilary Mantel and Margaret 
Atwood, for example, while many of those shortlist-
ed are also women. Meanwhile, Doris Lessing and 
Alice Munro have won the Nobel Prize for Litera-
ture. Do we need an award specifically for women?

Ever since the prize was first mooted in the early 
1990s, many have wondered whether the prize is 
necessary, patronizing, or even fair. A common po-
sition amongst its detractors is that the prize is sex-
ist and discriminatory. English journalist and nov-
elist, Auberon Waugh, (the eldest son of the novelist 
Evelyn Waugh) famously called it the Lemon Prize.

These debates about women writers have their 
origin, however, in the longstanding concerns and 
debates about the relationship between women, 
reading and writing: debates which are nearly as old 
as the history of the novel in English.

For example, the poet and priest Thomas Gis-
borne’s 1797 conduct manual, An Enquiry into the 
Duties of the Female Sex, recommends to every 
woman “the habit of regularly allotting to improv-
ing books a portion of each day”. But Gisborne does 
not include novels among his “improving books” – 
like many of those who have written on the possible 
dangers of reading fiction for women.

This policing of the woman reader – and it is a 
short skip and jump here to the woman writer – is 
far from an isolated occurrence. In January 1855, 
the novelist Nathaniel Hawthorne wrote to his pub-
lisher that, “America is now wholly given over to 
a damned mob of scribbling women, and I should 
have no chance of success while the public taste is 
occupied with their trash – and should be ashamed 
of myself if I did succeed”.

Hawthorne was concerned with the subject mat-
ter of women writers – quite simply, it was not to 
his taste.

This dismissal of women writers continues today. 
In an interview at the Royal Geographic Society in 
2011, the British writer, VS Naipaul, was asked if he 
considers any woman writer his match, to which he 
replied “I do not think so”.

He claimed that he could “read a piece of writing 
and within a paragraph or two I know whether it is 
by a woman or not”. Naipaul was clear that part of 
this recognition was because writing by women is 
“unequal” to him and his writing. The key to this is 
that the subject matter of women’s writing is often 
perceived as frivolous and unimportant.

This separation or segregation of women’s writ-
ing should be understood as part of the patriarchal 
control of what and who matters – and, historically, 
women have not. The Women’s Prize for Fiction 
was set up in response to the Booker Prize of 1991 
when none of the six shortlisted books was by wom-
en, despite 60% of the novels published that year by 
women writers.

Not all potential entrants welcomed the new 
prize. AS Byatt (winner of the 1990 Man Booker 
Prize) refused to have her fiction submitted for 
consideration for the new award and trivialised 
the Women’s Prize for the assumption that there 
is something that might be grouped together as a 
“feminine subject matter”.

But it is an indisputable fact that women have 
often been excluded from or dismissed by the lit-
erary establishment, by reviewers and by the prize 
system.

This is not to say all women’s writing experiences 
are the same. There are challenges to the notion of 
awards for women’s writing – since they can still 
discriminate against different races, ages, types 
of education, classes, disability and trans women, 
among others. But what cannot be disputed is that 
all women (writers or not) are united by living in 
global and local societies that value, promulgate 
and prioritise the voice, identities and experiences 
of men over women.

The positions offered by Gisborne, Hawthorne 
and Naipaul are indicative of the expectations 
placed upon women in the literary marketplace and 
are very much tied to issues around the relation-
ship between worth, taste and power. Who decides 
what text has “worth”, and how this worth has been 
arrived at, are questions that we might think are 
something for English literature students to grap-
ple with at university.

But these are important questions for us all to 
consider. The humanities are broadly the study of 
what it is to be human and reading is a key marker 
of being human. We tell stories to ourselves, about 
ourselves, over and over again.

We have entire industries built on reading and on 
storytelling (whether books, films, games or more). 
We all need to think about who reads, and whose 
stories are told and re-told. The Women’s Prize for 
Fiction is one way of ensuring that women’s stories 
are among those that are told and re-told.

-Stacy Gillis is a Senior Lecturer in 
Twentieth-Century Literature and Culture at 
the Newcastle University and this article was 

originally featured on theconversation.com

There are moments when this book, the author’s 
second, seems to have been written in response 
to an Oulipo challenge. Anuk Arudpragasam al-
lows himself no quoted dialogue. The reader must 
brace himself for paragraph-length sentences and 
chapter-length paragraphs. The plot, such as it is, 
is slight, the merest scaffolding for something that 
hovers between – there is no unpretentious word 
for it – psychogeography and phenomenology. It 
ought not to work.

It does work. ‘A Passage North’ is a singular novel 
by a singular writer and richly deserves its place on 
the Booker shortlist. The words of another Sri Lan-
kan-born writer, Michael Ondaatje, come to mind: 
“The first sentence of every novel should be: Trust 
me, this will take time but there is order here, very 
faint, very human.” It could be the first sentence 
of this book, which asks for, and works hard to de-
serve, the reader’s patience.

The book cleaves to a single consciousness, that of 
Krishan, a young, privileged Sri Lankan Tamil liv-
ing in Colombo in the years after the country’s civil 
war. The separatist Tigers have been crushed, leav-
ing behind a traumatized Tamil minority mourning 
sons dead or “disappeared”, coping (or not coping) 
with the daily tribulations of life after a genocide. 
Krishan has put aside his academic ambitions from 
his time as a graduate student in India to be a social 
worker in the island’s Tamil-majority North-East. 

So much is background.  In the foreground is an ac-
count of a few days in Krishan’s life, as he makes 
a train journey to the island’s north to attend the 
funeral of Rani, a shell-shocked Tamil woman who 
has for a time been his grandmother’s carer and 
whose death may have been a suicide. The journey 
provides the through-line unifying his excursions 
into Rani’s past, to the slow decline in his grand-
mother’s faculties, to his relationship with Anjum, a 
charismatic radical activist for whom politics takes 
precedence over any lover.

The consistent use of reported speech instead 
of dialogue serves Arudpragasam well as a way to 
convey the bilingual reality of Krishan’s existence 
without the awkwardness of rendering Tamil dia-
logue in English. Despite his evident tendency to 
introspect, Krishan is no solipsist, his introspection 
as often concerned with the mystery of other minds 
as it is in the fine-grained exploration of his own 
emotional life.

Other people and their pasts are relayed not as 
flashback but as a part of Krishan’s present con-
sciousness. The unobtrusiveness with which Arud-
pragasam effects these shifts from sensation to in-
trospection to memory is one of the signs that we 
have here not an inept writer unable to “do” plot or 
dialogue, but a highly self-conscious one with dif-
ferent priorities. In this, he belongs to an entirely 
respectable tradition in modern literature (Robert 

Musil, Albert Camus, WG Sebald), curious about 
how the novel might reveal the human mind not in 
action but in thought, not in conversation but in a 
pensive solitude.

Here is Krishan wondering if the bus drivers he 
sees with arms tense on their steering wheels dream 
“of broad, empty, smoothly tarred roads... that 
stretched out into the horizon and down which they 
could accelerate into infinity, endlessly and without 
obstacles, as long as they pleased”. 

This is him on a lover he is yet to speak to: “a 
lot could be learned about a person even on first 
glance, from the composition of the face... so that 
one could learn, if one was perceptive enough, to 
tell whether a person spent most of their time in a 
state of attentiveness or indifference, melancholy or 
exuberance, scepticism or hopelessness or earnest-
ness”.

If Arudpragasam were any less vigilant a stylist, 
this sort of thing could fall very flat. But he is alert 
to cliché and to the merely vacuous, giving his long 
sentences an energy and onward movement one as-
sociates with Hemingway. His prose manages that 
paradoxical feat of feeling urgent without seeming 
in a hurry. The long sentences, the apparently free-
associative paragraphs, the digressions into general 
subjects, all add up to something that is, for once, 
greater than the sum of its parts.

- telegraph.co.uk

By Stacy Gillis

Why the Women’s Prize 
for Fiction is still relevant 
and necessary

A mind-expanding Sri Lankan train journey@
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End of an era as SLC snubs ‘superstar’ 
Malinga for World Cup

Loving, caring Michael Schumacher revealed in 
new documentary

It was back in May that Pramodya Wickra-
masinghe, newly appointed chairman of the 
national selection committee, was widely 
quoted as saying Sri Lanka fast bowler Lasith 
Malinga could return to the national team for 
the T20 World Cup. "We will talk to Lasith 
soon. He is in our plans for the forthcom-
ing T20 tours, including the T20 World Cup 
coming up in October," Wickramasinghe 
said.

"We always should not forget that he is one 
of the greatest bowlers in our country even in 
his present form. His records speak for that. 
There are two back-to-back T20 World Cups 
that are coming up, this year and next year," 
said Wickramasinghe, himself a former Sri 
Lanka pace bowler.

Malinga said he was "looking forward" to 
meeting the selectors. "I have retired from 
both Test and ODI cricket but not from T20s. 
I also am keen to know how the selection 
committee is going to get the services of a 
senior player like me for the national side. In 
my career, I have proved on many occasions 
that I can come back after a long break and 
perform well for my country," he said.

But just as the best laid plans of men and 
mice can go awry, Malinga’s return plans did 
not go according to script. With the national 
team’s rating sinking after disastrous tours of 
Bangladesh and England, head coach Mickey 
Arthur would have mulled recalling the fast 

bowling great who played his last interna-
tional in March 2020 against the West In-
dies. However, Malinga did not subscribe to 
undergoing a fitness test via a 2km run.

In a YouTube talk show with former Sri 
Lanka cricketer Russel Arnold in June, Ma-
linga reiterated that he is fit enough to bowl 
24 balls in a match and is confident of play-
ing in the upcoming T20 World Cup 2021 to 
be played in the UAE.

“It’s not about the T20 World Cup, I’m not 
going to retire. I can still bowl 24 balls. I am 
not able to complete the 2km and run. That’s 
why I’m staying home. I can however bowl 
for about two hours without any issue. I can 
bowl 24 straight balls, I can even bowl 200 
balls, but because of the 2km fitness test, I’m 
staying home because I know I can’t com-
plete it,” Malinga revealed.

“I took 4 wickets in 4 balls against New 
Zealand at Kandy, I was 35 years old at that 
time. Nobody complained about my tummy 
or fitness on that occasion,” he pointed out.  

With Sri Lanka cricket teetering on the 
brink, having the talismanic ‘Slinga’ who led 
the team to its maiden T20 World Cup tri-
umph in 2014 would have lifted the morale 
of the side in the upcoming tournament. In-
stead Lasith Malinga was forced to call time 
on his career after being snubbed by the na-
tional selectors. More significantly, his re-
tirement from all formats of the game came 

There is without doubt a fascinat-
ing story to be told about Michael 
Schumacher and his racing career. 
But the documentary released on 
Wednesday (15) on Netflix has a dif-
ferent Schumacher taking the narra-
tive attention. It is his wife Corinna 
and her honest emotion and singu-
lar insights into her husband’s life 
and character that largely make up 
for what the film is lacking in analy-
sis or comment on Schumacher the 
driver.

The documentary, directed by 
Hanns-Bruno Kammertöns, Va-
nessa Nöcker and Michael Wech, 
is, because of Schumacher’s tragic 
skiing accident in 2013 from which 
he remains in recovery, missing its 
protagonist. The seven-time world 
champion’s story is told through 
archive footage, interviews with cen-
tral characters and a chronological 
timeline.

All of which is done with reason-
able skill if without the flair and 
pacing of Senna or Amy. However, 
Schumacher and his family were 
always intensely guarded of their 
private lives and since his accident 
even more so, but here Corinna in 
particular reveals sides of his char-
acter that broaden the perspective of 
a man often one-dimensionally por-
trayed as single-mindedly focused 
only on winning. 

The Schumacher we know is here 
in archive interviews. “100% perfec-
tion, to reach 100%, that’s my target, 
I am just that kind of person,” he 
says early in the picture. While his 
background from a working-class 
German family is ably told to dem-
onstrate the obstacles (including 
fishing used karting tyres out of bins 
and using them) he had to overcome 
which later manifested in a formida-
ble work ethic.

Yet, illustrated by some unique 
family footage scattered throughout 
the film, Corinna knew another Mi-
chael. “He’s simply the most lovable 

person I have ever met,” she says. 
“He was really funny, that’s what I 
saw in him.”

He was, she reveals, always un-
comfortable with fame and happiest 
with her and son Mick and daugh-
ter Gina. He was shy, for which he 
adopted an affected aloofness as a 
coping mechanism, his former Fer-
rari principal Jean Todt argues. 
There was self-doubt too, a remind-
er that few sports people are simply 
hero or villain.

Theirs was a partnership forged 
in love which it is hard not to be 
touched by. She explains that they 
would share routines but with Schu-
macher having his days planned in 
minute detail at races they would 
have to adapt. Unable to sleep at 
Suzuka in Japan one year, she spent 
the night reading a book in the toilet 
so as not to disturb him. He, in turn, 
on leaving home early would make a 
special effort not to wake her, only 
returning to the bedroom to kiss her 
goodbye.

The film makers have found foot-
age of Schumacher that reflects 
Corinna’s view. Perhaps the most 
powerful and moving is that of an in-
terview about Ayrton Senna’s death 
at Imola in 1994. In the immediate 
aftermath Schumacher revealed he 
almost refused to believe the acci-
dent was too bad, that Senna would 
recover, even from a coma. The news 
of his death is met with disbelief and 
his expression still reveals how hard 
it hit him, even recalling it later.

Driving at Silverstone the same 
year, Schumacher admitted the im-
pact it had had, not something he 
allowed being publicly visible. He 
drove round, noting as he did: “This 
is a point you could be dead. This is 
a point you could be dead.”

This was a vulnerable Schumacher 
rarely, if ever, seen. Yet insight into 
the other side of his character is less 
percipient. The incident at Adelaide 
in 1994 when he drove into Damon 

Hill, and with the British driver sub-
sequently out of the race took the ti-
tle, is discussed, with Hill succinct in 
his assessment. “As a competitor he 
was going to win come what may,” 
he says. “Michael did what he had to 
do to stop me beating him.”

Schumacher did similar, driving 
into title rival Jacques Villeneuve at 
Jerez in 1997 and it is also consid-
ered. Villeneuve’s opinion, however, 
is notable by its absence. Ferrari’s 
technical director at the time, Ross 
Brawn, admits that Schumacher 
accepted what he had done only af-
ter he saw video footage, until that 
point being convinced Villeneuve 
had driven into him. “In that frac-
tion of a second what happened with 
him? Who knows,” says Brawn.

The “who knows” of both inci-
dents, why this clearly caring charac-
ter could also be so absolutely ruth-
less and the subsequent tarnish to 
his reputation, is left almost entirely 
unaddressed despite the wealth of 
talking heads that contribute to the 
film and is a real omission.

Instead, as a narrative highpoint 
the film builds to his success in 
2000 in taking Ferrari’s first drivers’ 
title since 1979. After which his ac-
cident and the aftermath is the coda 
towards which the picture inevitably 
was heading but here too it is light 
on detail, especially as so little has 
been revealed since it happened.

The family clearly still crave priva-
cy and Corinna once more carries the 
weight of what is to be said. Tearful, 
she explains how much Schumacher 
is missed by his family and says: 
“Michael is here. Different but here. 
He still shows me how strong he is 
every day.” Which while it is not as 
revealing as many might have hoped 
given the interest in Schumacher’s 
condition remains exceptionally 
high, does at least reflect a clear love 
for her husband that is the real heart 
in a sometimes sterile film.

-theguardian.com
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Fast bowler Lasith Malinga, who led Sri Lanka to victory at the 2014 Twen-
ty20 World Cup, quit T20 internationals on Tuesday (14) to complete his 
retirement as a player. The 38-year-old, one of the most successful limited 
over bowlers of all time with his distinctive ‘sling’ action, said he would now 
devote himself to supporting the next generation of cricketers

-Ishara S. KODIKARA / AFP

after Sri Lanka were whitewashed 
3-0 by South Africa in the T20 in-
ternational series at home, raising 
doubts and allegations with weeks 
to go before the start of the World 
Cup. 

There was a ray of hope that Sri 
Lanka had returned to winning 
ways when Dasun Shanaka led the 
team to a 2-1 triumph in the ODI 
(one-day international) series, the 
spineless batting performance in 
the T20 matches has put the selec-
tion of the World Cup under the 
microscope. Ironically, Sri Lanka 
received a taste of their own medi-
cine with South African spinners 
blunting the opposition on tailor-
made slow tracks at R. Premadasa 
Stadium.

Malinga, known for his unortho-
dox bowling action and toe-crush-
ing yorkers, announced his retire-
ment via his YouTube channel 99. 
“While my shoes will rest my love 
for the game will never rest,” he 
captioned the video.

“The experience that I have 
gained through the past 17 years 
will no longer be needed in the field 
since I have decided to retire from 
T20I cricket marking my retire-
ment from all formats of cricket,” 
said Malinga who had high hopes of 
at least making it to the 19-member 
Sri Lanka T20 World Cup squad.

“I thought I would be invited for 
training before the final selections. 
I always had my skills and was keen 
to re-enter the T20 side. But after 
Sri Lanka named the 19-member 
squad there is no point having 
any expectations,” he said with a 
tinge of regret. “But I will be con-
tinuously supporting the younger 
generations who thrive to uplift 
the spirit of the game and I will al-
ways be there with all who love the 

game,” he added. And though there 
have been calls for him to become a 
mentor for the national team dur-
ing the World Cup just like India 
has appointed former skipper M. S. 
Dhoni, Sri Lanka Cricket shot down 
the idea as well.

Malinga’s retirement marks the 
end of an era. The 38-year-old took 
546 international wickets, includ-
ing a record 107 in T20s. He was a 
member of the squad that reached 
the one-day World Cup final in 2011 
and captained the side that won the 
2014 T20 World Cup. Malinga is 
the only bowler to take four wickets 
in four consecutive balls twice in in-
ternationals - against South Africa 
in a 2007 ODI and against New 
Zealand in a T20 in 2019.

Former Sri Lanka skipper Kumar 
Sangakkara paid him the ultimate 
tribute. “I think Lasith was an abso-
lute superstar. 

He was very different first in the 
way he looked in terms of his hair, 
his tattoos and his little piercings, 
and as wonderful and refreshing to 
have someone like that in the side, 
because he had very strong opin-
ions. 

He was very smart. He thought 
really well about bowling and the 
game of cricket. And that also al-
lowed him to be very creative and 
very effective with what he did. I 
think we were very lucky to have 
him in the side because he was an 
out and out match winner,” he said.
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