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(எம்.மேனாசித்ரா)
தீவிரவாத ெசயற்பா க டன் ெதாடர் 
ைடய சந்ேதகத்தின் ேபரில் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ள  ெப ம்பாலான 
இைளஞர்கள் தாம் ஆட்சிைய ெபா ப் 
ேபற்றதன் பின்னர் வி தைல ெசய்யப் 
பட் ள்ளதாக  ஐக்கிய நா கள் ெசயலாளர் நாயகம்  அன்ேடானிேயா குட்டெரஸிடம் 
ெதரிவித் ள்ள ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக்  ஷ, நீண்ட காலமாக த த்  
ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ் இைளஞர்கள் ெதாடர்பான 

லம்ெபயர் தமிழ க்கு
ஜனாதிபதி அைழப்

பிரச்சிைனக க்கு உள்ளக ரீதியில் தீர் காண தயார்்; 
ஐ.நா.ெசயலாளர் நாயகத் டனான சந்திப்பில் எ த் ைரப்

காணாமல் ேபாேனார் 
விடயத்தில் ரித 
நடவடிக்ைக

அடிப்பைடவாதம் 
குறித்  எச்சரிக்ைக 

அவசியம்
ஐ.நா. டன் 
ெந க்கமாக 

இலங்ைக ெசயற்ப ம்

(ஆர்.யசி)
ெகர வ லப் பிட் டி மின் உற்பத்தி நிைல யத்தின் பங் கு கைள 
அெம ரிக்க நி  வ ன ெமான் க்கு வழங் கு வ தற்கான அைமச்
ச ரைவ பத் திரம் எவ்வா  நிைற ேவற்றப்பட்ட . அைமச்ச ர
ைவயில் எ த்  ல ஆவணம் ன்ைவக்கா  அ  ம தி ம் 
ெபறப்ப டா  யார் நிைற ேவற் றி ய  என ஆ ந்த ரப்  பங்கா
ளிக்கட் சிகள் ேகள்வி எ ப்ப ஆரம் பித் ள்ளன. 

ெகர வ லப் பிட் டி மின் உற்பத்தி நிைலய விவ காரம்

அைமச்ச ரைவ பத் திரம் 
எவ்வா  நிைற ேவ றி ய ?
ஆ ந்த ரப்  பங்கா ளிக்கட் சிகள் அதி ப் தியில்: 
ஜனா தி ப தி டன் சந் தித்  ேபச ம் தீர்மானம்

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் சகல  வர்த்தக நிைல யங்
க ைள ம் திறப்ப தற்கு அ  ம தி ய
ளிக்கக்கூடிய நிைலைம இன் ம் 
ஏற்ப ட வில்ைல. காரணம் இன் ம் 
நாட்டில் நாளாந்தம் சுமார் 1700 

ெதாற்றா ளர்கள் இனங்கா ணப்ப ம் 
நிைல  ைமேய  காணப்ப   கி  ற . 
இந்நிைலைம ேம ம் குைற வ ைட 
ம் வைர  வர்த்தக நிைல யங்கள் 
அைனத்ைத ம் திறப்ப  ெபா த்த
மா ன தாக இ க்கா  என்  

வர்த்தக நிைல யங்கைள திறக்கும்
நிைல இன் ம் ஏற்ப ட வில்ைல

விேசட ைவத் திய நி ணர் ேஹமந்த ேஹரத்

(நா.த ஜா)
தனி ைமப்ப த்தல் சட்டத் தின்கீழ் 
நா   ைம யாக டக்கப்பட் டி க்கும் 
சூழ் நி ைலயில் அத் தி யா வ சி யப்ெ பா ள் 
விற்பைன நிைல யங்கள், அரச திைணக்
க ளங்கள் உள் ளிட்ட அைனத் க் கட்ட

ைமப் க்க ம் டப்பட் டி க் கின்றன. 
அதன் கார ண மாக ெபா  மக்கள் அத் தி
யா வ சி ய  ெபா ட்கைளக் ெகாள்வ ன  
ெசய்வ தில் கூட பாரிய ெந க்க டி க க்கு 
கங்ெ கா த் தி க் கின்றனர். அவ்வா றி
க்ைகயில் அவர்க ள  

அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கைள ெகாள்வ ன  
ெசய்ய டி யா  மக்கள் க ம் திண்டாட்டம்

ம  பா ன சா ைலகள் திறப்பில் என்ன நியாயம் - எதிர்க்கட்சி க ம் விசனம்

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ெகக் கி ராைவ பிராந் திய சுகா தார 
ம த் வ அதி கார எல்ைலக்கு உட் 
 பட்ட அைனத்  ம  பா ன சா ைல  
க ைள ம் ம  அறி வித்தல்வைர 

டி சீல் ைவக்க பிராந் திய சுகா தார
ம த் வ அதி காரி நட வ டிக்ைக 
எ த் ள்ளார்.
சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பா 
ளர் நாய கத்தின்

ெகக் கி ரா ைவயில் அைனத்  ம
விற்பைன நிைல யங்க க்கும் சீல்
உரிய அ  ம தி யின்ைமயால் பிராந் திய சுகா தார ம த் வ அதி காரி நட வ டிக்ைக 

(எம்.மேனா சித்ரா)
பாட சாைல மாண வர்க க்கு த ப்  சிைய வழங் கு வ தற்கு 
அ  மதி கிைடக்கப் ெப ம் த லா வ  தினத் தி ேலேய அவர்க
க்கு த ப்  சி கைள வழங்க டி ம். அதற்க ைமய எதிர்வ ம் 

இ  வாரங்க க்குள் அந்த பணி கைள ஆரம் பிக்க எதிர்பார்ப்ப
தாக இரா ஜாங்க அைமச்சர் சன்ன ஜய சு மண ெதரி வித்தார்.

இ  வாரங்க க்குள் பாட சாைல
மாண வர்க க்கு த ப் சி

இரா ஜாங்க அைமச்சர் சன்ன ஜய சு மண 

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
உத் தி ேயா க ர்வ விஜயம் ேமற்
ெகாண்  இத்தா லி ெசன் றி ந்த பிர தமர் 
மஹிந்த ராஜ பக்  ஷ உள் ளிட்ட கு
வினர்  ேநற்  அதி காைல 

இத்தாலியிலி ந்  
தி ம்பினார் மஹிந்த

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
வீர ெகட் டிய  கஜ நா யக்க  கம கிராம ேசவ 
கர் பிரிவில் நடத்தப்பட்ட ப்பாக்கிச் 
சூட்டில் 14வய  சி வன்  உயி ரி ழந் ள்
ள தாக ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர். அ  க
ேக வசித்  வந்த  இ  உற வினர் தரப்

பி ன ரி ைடேய

தந்ைதைய இலக்கு ைவத்த

ப்பாக்கிச் சூட்டில்
14 வய  மகன் பலி

(ஆர்.யசி)
ெகாவிட் ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தல் நிைல ைமயில் 
நாட்டின் அத் தி யா வ சிய ேசைவகள் பல டக்கப்பட்
ள்ள  ேபாதி ம் ம  பா ன சா ைல கைள திறக்க அ  மதி 

வழங் கி ய  யார்? ஜனா தி ப திக்கும் ெதரி யா , பிர த ம ம் 
நாட்டில் இல்லாத நிைலயில் அவர்க ள  அ  மதி இல்லா  
யா  ைடய கட்டைளக்கு அைம வாக ம  பா ன சா ைல கைள 
திறக்க தீர்மா னிக்கப்பட்ட  என ஆ ந்த ரப்பின் ஒ  சாரார் 
ேகள்வி எ ப் பி ள்ளனர்.

ஜனா தி பதி, பிர த மரின் அ  ம தி யில்லா

ம  பா ன சா ைல கைள 
திறக்க இட ம ளித்த  யார்?

ஆ ந்த ரப்  உ ப் பி னர்கள் ேகள்வி  

(எம்.மேனா சித்ரா)
ம  பா ன சா ைலகள் திறக்கப்பட் ள்
ளைம ெதாடர்பில் சட்ட ரீதி யான நட வ
டிக்ைககள் ன்ென க்கப்பட் ள்ளதால் 
இந்த விடயம் குறித்  

ம  பா ன சா ைலகள் குறித்  ேகள் வி ெய ப்பி

அெசௗ க ரி யத் க்கு 
உட்ப த்தேவண்டாம்
பிரதி சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம்

(நா.த ஜா)
ெகாவிட்  19 த ப்  சிகள் 
லம் ெதாற் ப்ப ர வலின் 

ேவகத்ைதக் குைறக்கும் அேத  
ேவைள, ஏைனய நட வ டிக்
ைககள் ஊடாக ைவரைஸ 

ற்றாக இல்லா ெதா ழிக்கும் 
உத் திைய சீனா ைகயாண்ட . 
அதன் விைள வாக நீண்ட கா
லத் க்கு நாட்ைட டக்க  
ேவண் டிய அவ சியம் உ  வா
க வில்ைல. 

சிேனா ெவக் ைஸ ெகாள்வ ன
ெசய்வ  சிறந்த ெதரி வா கா

ைவத் தி ய  நி ணர் ரவீந் திர ரன்னன் எலிய

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
ஈஸ்டர் பயங்க ர வாத தாக் கு தலின் பிர தான சூத் தி ர தா ரிைய 
அர சாங்கத் தினால் இ  வைர ெவளிப்ப த் திக்ெகாள்ள டி
யாமல் ேபாயி க் கி ற . அதனால் அர சியல் அதி கா ரத்ைத 
ைகப்பற்  வ தற்காக கடந்த காலங்களில் 

இழிவான நாடகங்கைள
அரங்ேகற்ற ேவண்டாம்

சம்பிக்க ரணவக்க அரசாங்கத்திடம் ேகாரிக்ைக

த ப்பில் உள்ள தமிழ் 
இைளஞர்க க்கு 

மன்னிப்

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் ெகாவிட் ெதாற்றின் கார ண மாக ேமல் மாகா ணத்
தி ேலேய அதிக மர ணங்கள் பதி வா கி ள்ள தாக சுகா தார 
அைமச்சின் ெதாற்  ேநாயியல் பிரி  ெதரி வித் ள்ள . 
ெதாற்  ேநாயியல் பிரி வினால் ெவளி யி டப்ப ம் 

ேமல் மாகா ணத்தில் மாத் திரம்
52.6 வீத ெகாவிட் மர ணங்கள்

ேநற்  93 ம ரணங்கள் பதி வா கி ய

ஐ.நா.ெசயலாளர் அன்ேடானிேயா குட்டெரைஸ ஜனாதிபதி 
ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ சந்தித்தேபா ...
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(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ெபா  ஜன ெபர  னவின் பாரா  மன்ற உ ப்

பினர் ஜகத்குமார ன்ைவத் ள்ள குற்றச்சாட்  
அடிப்ப ைட யற்ற . தனக்கு ெந க்க மா ன வைர 
பா க்க ெபாலிஸ் நிைலய ெபா ப்ப தி கா ரி யாக 
நிய மிக் கு மா  இவேர என் னிடம் உத் தி ேயா க ர்
வ மாக ேகாரிக்ைக வி த்தார் என ெபா  மக்கள் 
பா  காப்  அைமச்சர் அட் மிரல் சரத் வீ ர ேச கர 
ெதரி வித்தார்.
பா க்க ெபாலிஸ் நிைலய ெபா ப்ப தி காரி 

விவ கா ரத்தில் எவ் வித அர சியல் தைல யீ ம் 
காணப்ப ட வில்ைல. இவேர அர சியல் ரீதியில் 
அ த்தம் பிர ேயா கித்தார்.இவ க்கு எதி ராக 
ஒ க்காற்  நட வ டிக்ைக யிைன ன்ென க்
கு மா  ெபா  ஜன ெபர ன கட் சி யிடம் உத் தி
ேயா க ர்வ மாக வலி  த் தி ள்ளதா ம் குறிப்

பிட்டார்.
ஜனா தி பதி மற் ம் பிர தமர் ஆகிேயார் 

எ க்கும் தீர்மா னங்கள் அர சாங்கத்தில் உள்ள 
ஒ சில அைமச்சர்களின் ட்டாள்த மான 
ெசயற்பா  க ளினால் பல வீ ன ம ைட கி  ன்றன. 
பா க்க ெபாலிஸ் நிைலய ெபா ப்ப தி கா ரிக்கு 
இட மாற்றம் வழங்கப்பட்  அதற்கு பதி லாக 
அைமச்சர் காமினி ெலாகு ேக க்கு ெந க்க மா
னவர் பா க்க ெபாலிஸ் நிைலய ெபா ப்ப தி
கா ரி யாக நிய மிக்கப்பட் ள்ளார். இவ்வா றான 
கீழ்த்த ர மான ெசயற்பாட்ைட ன்ென க்க 
ேவண்டாம் என ெபா  மக்கள் பா  காப்  
அைமச்சர் அட் மிரல் சரத் வீர ேச க ர விடம் குறிப்
பிட் ம் அவர் அதைன ெபா ட்ப த்த வில்ைல  
என  பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ஜகத்குமார 

கடந்த 17ஆம் திகதி இடம் ெபற்ற ஊடக சந்
திப்பின்ேபா  குற்றஞ்சாட் டினார்.  இக் குற்றச்
சாட்  ெதாடர்பில் ெபா  மக்கள் பா  காப்  
அைமச்சர் ேம ம் குறிப் பிட்ட தா வ ,
பாரா  மன்ற உ ப் பினர்  ஜகத் குமார சுமத்

தி ள்ள குற்றச்சாட் க்கள் அடிப்ப ைட யற்றைவ. 
பா க்க ெபாலிஸ் நிைலய ெபா ப்ப தி காரி 
மீ  சுமத்தப்பட் டி ந்த குற்றச்சாட் டின்  அ டிப்
ப ைட யில் அவ க்கு இட மாற்றம் வழங்கப்பட்
ட . ெபா  மக்கள் பா  காப்  அைமச்சின் 
ஆேலா ச ைனக்கு அைம யேவ ெபாலிஸ்மா 
அதி பரால் அவ க்கு இட மாற்றம் வழங்கப்பட்
ட . இதற்கும் எனக்கும் எவ் வித ெதாடர் ம் 
கிைட யா  என்றார்.

( எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
வாக்கு லம் ஒன் றிைனப் ெபற் க்

ெகாள் ம் ேநாக்கில்  குற்றப் ல னாய் த் 
திைணக்க ளத்தில் ேநற்  திங்கட்கிழைம 
(20) ஆஜ ரா கு மா  காலி மாவட்ட பாரா 
மன்ற உ ப் பினர் ம ஷ நாண யக்கா ர க்கு 
அறி வித்தல் அ ப்பப்பட் டி ந்த ேபா ம் 
அவர் ேநற்  அங்கு ெசல்ல வில்ைல.

 திங்க ளன்  காைல 9.00 மணிக்கு சி.ஐ.டி.
யின் டிஜிட்டல் பகுப்பாய்  விசா ரைணப் 
பிரிவில் விசா ர ைண க க்காக ஆஜ ரா கு மா  

நார ேஹன் பிட்டி ெபாலிஸ் ெபா ப்ப தி காரி 
ஊடாக இந்த அறி வித்தல் ம ஷ நாண
யக்கா ர க்கு அ ப்பப்பட்ட . எனி ம் 
அவர் விசா ர ைணக்கு ச க ம ளிக்க வில்ைல.
இேதேவைள அவ ர  சட்டத்த ரணி ஊடாக 
கடிதம் ஒன்  ைகய ளிக்கப்பட் ள்ள தா க 
சி.ஐ.டி.யின் உயர் அதி காரி ஒ வர் கூறினார்.

 ம ஷ நாண யக்கார எம்.பி.சார்பில் 
ேநற்  சி.ஐ.டி.க்கு ச  க ம ளித்த  அவ ர  
சட்டத்த ரணி  த்தி சிறி வர்தன பின்வ 
மா  ெதரி வித்தார்.

'இன்  (20) பாரா  மன்ற உ ப்
பினர்  ம ஷ நாண யக்கா ர சி.ஐ.டி.க்கு 
அைழக்கப்பட்டி ந்தார்.  எதற்காக அைழத்
தார்கள் என்ப  ெதாடர்பில் அறி வித்தலில் 
எ ம் இ க்க வில்ைல.  எதற்காக வரச்
ெசான் னீர்கள் என்  வின விேய இன்  நாம் 
சி.ஐ.டி.க்கு கடிதம் ைகய ளித்ேதாம்.  சி.ஐ.டி.
யின்  பதி க்காக நாம் காத் தி க் கின்ேறாம்.' 
என ெதரி வித்தார். எவ்வா றா யி ம் ன்ன
தாக கடந்த நான்காம் திகதி ஊடக சந் திப்
ெபான் றிைன நடத் தி யி ந்த ம ஷ நாண யக்

கார, ஔட தங்கள் ஒ ங் கு ப த்தல் அதி கார 
சைபயின் தர கள் அழிக்கப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் பல தக வல்கைள ெவளிப்ப த்
தி யி ந்தார்.

 ஔட தங்கள் ஒ ங் கு ப த்தல் அதி கார 
சைபயின் தர கள் அழிக்கப்பட்ட விவ
காரம் ெதாடர்பில் சி.ஐ.டி.யின் டிஜிட்டல் 
பகுப்பாய் ப் பிரிவின் ெபா ப்பதிகாரி 
பிரதான  ெபாலிஸ்  பரிேசாதகர் 
ேசனாரத்னவின்கீழ்  விசாரைணகள் 
இடம்ெப கின்றைம குறிப்பிடத்தக்க .

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
ம  வரி ஆைண யா ள க்கு ெதரி யாமல் 

ம  பா ன சா ைலகள் திறக்கப்பட் டி ந்தால் 
அ  பாரிய பிரச் சி ைன யாகும். அதனால் 
ம  பா ன சா ைலகள் திறக்கப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் விரி வான விசா ரைண ேமற்
ெகாள்ளப்ப ட  ேவண் ம் என அைமச்சர் 
மஹிந்த அம ர வீர ெதரி வித்தார்.
தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் 

அ லில் இ க்கும் நிைலயில் ம  பா ன சா

ைல கைள திறப்ப தற்கு அ  மதி அளித் தி
ப்ப  ெதாடர்பில் ெதரி விக்ைக யி ேலேய 

இவ்வா  குறிப் பிட்டார்.
இ  ெதா டர்பாக அவர் ேம ம் கூ

ைகயில்,
ம  பா ன சா ைலகள் திறக்கப்பட் டி ப்

பைத ஊட கங்கள் லேம நா ம் ெதரிந்
 ெகாண்ேடன். ம  வரி ஆைண யா ள க்கு 

ெதரி யாமல் ம  பா ன சா ைலகள் திறக்கப்
பட் டி ந்தால் அ  பார ரமான விடயம். 
அதனால் இ  ெதா டர்பாக ரண விசா ரைண 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ட  ேவண் ம். ம  பா
ன சா ைலகள் திறப்ப தற்கு அர சாங்க ம் 
அ  மதி வழங்க வில்ைல. சுகா தார பிரி வி
ன ம் அ  மதி வழங்க வில்ைல என்ேற 
ெதரி விக்கப்ப  கின்ற . அப்ப டி ெயன்றால் 
யா  ைடய உத்த ரவில் திறக்கப்பட்ட  
என்ப  ெதாடர்பில் பார்க்க  ேவண் ம்.
தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் 

அ லில் இ க்கும் நிைலயில் ம  பா ன சா
ைல கைள திறந்  ைவப்ப  ெபா த்த மான 
விட ய மாக ெதரி ய வில்ைல. அப்ப டி யானால் 
அரச ஊழி யர்கள் ெதாடர்ந்  வீ  க ளில்தான் 
இ க்க ேவண்டி வ ம்.  ெகாவிட் கார ண
மாக அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கைள ெகாள்வ
ன  ெசய்வ தற்கும் வைர ய ைற கைள விதித்
தி க்கும் நிைலயில் ம  பா ன சா ைல கைள 
திறக்க  ேவண் டிய ேதைவ யில்ைல.
அவ்வா  இ ந் ம்  ம  பா  ன  சா

ைலகள் திறக்கப்பட் டி ப்ப  ெதாடர்பில் 
விசா ரைண ேமற்ெகாள்ளப்பட  ேவண் ம் 
என நிதி அைமச் சி ட ம் விட யத் க்கு 
ெபா ப்பான அதி கா ரி க ளி ட ம் ேகட் க்
ெகாள் கிேறாம் என்றார்.

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ஆசி ரியர் அதிபர் ேசைவயில் காணப்

ப ம் பிரச் சி ைனக்கு அர சாங்கம் சிறந்த 
தீர்ைவ ன்ைவக்க ேவண் ம். 1997 ஆம் 
ஆண் டி லி ந்  ஆசி ரி யர்க க்கு அநீதி 
இைழக்கப்பட் ள்ள . இதற்கு  1997 ஆம் 
ஆண்  ெதாடக்கம் ஆட் சியில் இ ந்த 
அைனத்  அர சாங்கங்க ம் ெபா ப்  கூற 
ேவண் ம் என ஸ்ரீலங்கா சுதந் திர கட் சியின் 
ஆசி ரியர் ேசைவ சங்கத்தின் பிர தான ெசய
லாளர் திவானி ெஹட் டிேக ெதரி வித்தார்.
ஸ்ரீலங்கா சுதந் திரக் கட் சியின் தைல ைம

ய கத்தில் ேநற்  இடம்ெபற்ற ஊட க வி ய
லாளர் சந் திப்பில் கலந் ெகாண்  க த்

 ைரக்ைகயில் ேமற்கண்ட வா  குறிப்
பிட்டார்.

 அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
 ஆசி ரியர் அதிபர் ேசைவயில் நில ம் 

பிரச் சி ைன க க்கு தீர் காண ேவண் டிய 
ெபா ப்  அர சாங்கத் க்கு உண் . அதிபர் 
ஆசி ரியர் ேபாராட்டத் தினால் மாண வர்கள் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். அர சியல் அ த்
தங்க ளினால் ஆசி ரி யர்கள் வீதிக் கி றங்கி 
ேபாரா ட வில்ைல. ெபா  ளா தார பாதிப்  
ஆசி ரி யர்கைள ேகாரிக்ைக ன்ைவத்  
வீதிக் கி றக் கி ள்ள .

 சம்ப ளத்ைத அதி க ரிக் கு மா   ஆசி
ரியர், அதி பர்கள் குறிப் பி ட வில்ைல. 1997 
ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் இைழக்கப்பட்ட 
அநீ திக்கு நீதி ேகா  கி றார்கள். 1997 ஆம் 
ஆண்  ெதாடக்கம் ஆட் சியில் இ ந்த 
அைனத்  அர சாங்கங்க ம் ஆசி ரியர் 
ேசைவயில் நில ம் பிரச் சி ைன க க்கு  
ெபா ப் க்கூற ேவண் ம்.

 ஆசி ரியர் அதிபர் ேசைவயில் நில ம் 
பிரச் சி ைன க க்கு தீர் கா ம் ேயாசைன 
2018ஆம் ஆண்  அைமச்ச ர ைவயில் ன்
ைவக்கப்பட்ட . பல்ேவ  அர சியல் 
மற் ம் ச க கார ணி க ளினால் அந்த 
ேயாச ைன கைள அப்ே பா ைதய அர சாங்கத்
தினால் ெசயற்ப த்த டி யாமல் ேபான . 
2018ஆம் ஆண்  ேயாச ைனக்கு அப்பாற்
பட்ட தீர்ைவ வழங் கு வ தாக  தற்ே பா ைதய 
அர சாங்கம் 2019ஆம் ஆண்  ஜனா தி பதி 
ேதர்தலின் ேபா  குறிப் பிட்ட .
சுபீட்ச மான இலக்கு ெகாள்ைக திட்டத் தி
ம்  இவ் வி ட யங்கள் குறிப் பி டப்பட்டன.

இதற்க ைமய கல்வி அைமச் சினால் நிய மிக்
கப்பட்ட சுேபா தினி கு  அறிக்ைக சமர்ப்
பித் ள்ள . சுேபா தினி கு  அறிக்ைகைய  
ெதாழிற்சங்கத் தினர் அைன வ ம் ஏற் க் 
ெகாண் ள்ளனர். ஆனால் அர சாங்கம் அவ்
வ றிக்ைகைய றக்க ணித் ள்ள .இந்த 
அறிக்ைகயின் பிர காரம் ஆசி ரி யர்க க்கு  
சம்ப ளத்ைத அதி க ரித்தால்  பல பில் லியன் 
நிதி ேமல தி க மாக ெசல விட ேவண் ம் 
என்  குறிப் பி டப்ப  கி ற . ஆனால் 
பல பில் லியன் நிதி ஆசி ரியர் அதிபர் 
ேசைவயில் இ ந்  நீக்கப்பட் ள்ள  என்
பைத  அர சாங்கம் ஏற்க ம க்கிற .
ஆசிரியர் , அதிபர் ேகாரிக்ைகைய 

அரசியல் பிரச்சிைனயாக்க ேவண்டாம். 
இப்பிரச்சிைனக்கு ரண்பாடற்ற தீர்ைவ 
அரசாங்கம் வழங்க ேவண் ம். சுேபாதினி 
கு  அறிக்ைகக்கு அைமய கட்டம் 
கட்டமாக தீர்  வழங்கப்பட ேவண் ம் 
என்றார்.

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ம பான விற்பைன நிைலயங்கைள 

திறப்பதற்கு அ மதியளிக்கப்பட்டைமக்கு 
எதிராக ேகாட்ைட ைகயிரத நிைலயம் 
ன்பாக ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்தைம ெதாடர்பில் 

ைகதான ஐக்கிய சுயெதாழில் வர்த்தக 
சங்கத்தின்  தைலவர் சார்ள்ஸ் பிரதீப் உள்ளிட்ட 
இ வைர ம்  பிைணயில் ெசல்ல நீதிமன்றம் 
ேநற்  அ மதி வழங்கிய .
தனிைமப்ப த்தல் ஊரடங்கு சட்டம் 

அ லில் உள்ள நிைலயில், ெகா ம் – 
ேகாட்ைட ரயில் நிைலயம் ன்பாக 
ேநற்  ன்தினம் (19) ஆர்ப்பாட்டத்தில் 
ஈ பட்டேபா  ைகதான இ வ ம் ேநற்  
ெகா ம்  ேமலதிக நீதிவான் ரஜீந்ரா ஜயசூரிய 
ன்னிைலயில் ஆஜர் ெசய்யப்பட்டனர் .  

இதன்ேபாேத அவர்கைள தலா 50 ஆயிரம் 
பா ெப மதியான  இ  சரீரப் பிைணகளில் 

வி விக்க நீதிவான் உத்தரவிட்டார். ம பான 
விற்பைன நிைலயங்கள் கூட திறக்கப்பட் ள்ள 
நிைலயில், தம  வர்த்தக நடவடிக்ைகக க்கும் 
அ மதிக்க ேவண் ம் என ஆர்ப்பாட்டத்தில் 
இவர்கள் ஈ பட்டதாக ம்  தனிைமப்ப த்தல் 
ஒ ங்கு விதிகைள மீறி ெசயற்பட்டதாக ம் 
சந்ேதக  நபர்கைள  மன்றில்  ஆஜர் 
ெசய்த ெபாலிஸார் ெதரிவித்தனர். இந்த 
விவகாரத்தில் ேம ம் சில சந்ேதக நபர்கள் 
ைக  ெசய்யப்பட ள்ளதால் இவர்கைள 
விளக்கமறியலில் ைவக்குமா ம் ெபாலிசார் 
ேகாரினர். எனி ம் சந்ேதக நபர்கள் சார்பில் 
மன்றில் ஆஜரான சட்டத்தரணிகள், குறித்த 
இ வ ம் சுகாதார பா காப்  வழி ைறகைள 
பின்பற்றிேய ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈ பட்டதாக 
சுட்டிக்காட்டினர் .   இந்நிைலயிேலேய 
விடயங்கைள ஆராய்ந்த நீதிவான் குறித்த 

இ வைர ம் 50 ஆயிரம் பா ெப மதியான 
இ  சரீரப் பிைணகளில் வி வித்தார். 

ஜகத் குமார ன்ைவத் ள்ள 
குற்றச்சாட்  அடிப்ப ைட யற்ற

 ெபாΤ மЖகЦ பாΤ காРΧ அைமИசУ   சரН Η ர ேச கர

மΤபான ǺைலயЗகЦ றРΧЖΜ எ ராக ஆУРபாЛடСமΤபான ǺைலயЗகЦ றРΧЖΜ எ ராக ஆУРபாЛடС

 ஐக்கிய சுயெதாழில் வர்த்தக சங்கத்தின்
 தைலவர் உட்பட இ வ க்கும் பிைண

ம பானசாைலகள் திறக்கப்பட்டைம ம பானசாைலகள் திறக்கப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் விசாரைண ேவண் ம்ெதாடர்பில் விசாரைண ேவண் ம்

அைமИசУ ம Оத அமரΗர ேகாǿЖைகஅைமИசУ ம Оத அமரΗர ேகாǿЖைக

1997 ஆம் ஆண்டிலி ந்
ஆசிரியர்க க்கு அநீதி
żறОத ΊУைவ ΨПைவЖக ேவМΡС -  ű லЗகா ΞதО ரЖ கЛżǾП ஆżǿயУ ேசைவ சЗகС

சி.ஐ.டி.யில்  ஆஜராகாத ம ஷ; காரணம் ேகாரிய சட்டத்தரணி

கலா சார சுற் லாத் ைறைய சிறப்  
பாட மாக கற்ப தற்கு ஏற்பா  கைள ேமற்
ெகாள் மா  அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவா
னந்தா விடம் யாழ். பல்க ைலக்க ழக மாண
வர்கள் ேகாரிக்ைக ன்ைவத் ள்ளனர்.
கடந்த வ  டங்களில் யாழ். பல்கைலக் 

கழ கத்தில் கற் பிக்கப்பட்  வந்த குறித்த 
சிறப் க் கற்ைக ெநறி இவ்வாண்  நி த்தப்
பட் ள்ள .
இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மாண வர்களின் 

ேகாரிக்ைகக்கு அைம வாக அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவா னந்தா க்கும் மாண வர்
க க்கும் இைடயில் ேநற் (20) நைட
ெபற்ற ெமய் நிகர் வழி  டான கலந்  ைர யா
டலின் ேபாேத குறித்த விடயம் வலி  த்
தப்பட்ட .
இதன்ே பா  ெதாடர்ந் ம் க த்  ெதரி

வித்த மாணவர் பிர தி நி திகள், சுற்  லாத் 
ைறைய ெபா  ளா தா ரத்தின் க் கிய மார்க்
க மாக எம  நா  ெகாண் ள்ள ைம யினால் 

ேவைல வாய்ப் க்கைள இல கு வாகப் ெபறக்
கூ டிய இத்  ைற யிைன சிறப்  பாட மாக 
யாழ். பல்கைலக்கழ கத்தில்  கற்க டி யாத 
நிைல ஏற்பட் டி ப்ப   ஏமாற்றம் அளிப்ப
தா க ம் ெதரி வித் ள்ளனர்.
அத் டன் குறித்த கற்ைக ெந றி யிைன 

ெதாடர்ந்  ேமற்ெ காள்வ தற்கு ேபாதிய 
விரி  ைர யா ளர்கள் இல்ைல என ம் பல்
கைலக்கழ க மானி யங்கள் ஆைணக் கு
ழவின் அ  மதி இல்ைல என ம் நிர்வா கத்
தினால் கூறப்ப  கின்ற கார ணங்கைள ஏற்க 
டி யா  என் ம்  குறிப்பாக ன்  நிரந்

தர விரி  ைர யா ளர்க ம் வ  ைக த  விரி 
ைர யா ளர்க ம் தற்ே பா  இ ப்ப தா க ம் 
மாண வர்க ளினால் ெதரி விக்கப்பட்ட .
இந்த  கலந்  ைர  யா  டலில்  கலந்  

ெகாண்  க த்  ெதரி வித்த ேபரா சி ரியர் 
ஸ்ப ரத்னம், ெதன் னி லங்ைக த் தி ஜீ விகள் 
பலரின் ஆேலா ச ைனக்கு அைமய, எம  பிர
ேத சத்தில் சுற்  லாத் ைற வளர்ச் சி ைய ம் 

மர  ரி ைமகள் பா  காக்கப்ப  வ ைத ம் 
உ  திப்ப த்  வ தற்காக 2017 ஆம் ஆண்  
இந்த பாட ெநறி ஆரம் பிக்கப்பட்ட தா க ம் 
இதைன ெதரி  ெசய்வதில் மாண வர்கள் 
ஆர்வம் ெச த்தி வ  வ தா க ம் ெதரி
வித்தார். அேத ேவைள, கற்ைக ெநறி கைள 
நி த்  வ தற்காக ெசால்லப்ப  கின்ற கார
ணங்கைள ஏற் க்ெ காள்ள டி யா  
என ம் ெதரி வித்தார்.
கடந்த  2010 ஆம் ஆண்  காலப் பகு

தியில் யாழ். பல்க ைலக்க ழ கத்தில் அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவா னந்தாவின் ஒத்  ைழப் டன் 
சட்டபீடம் உ  வாக்கப்பட்டேபா  ேபாதிய 
விரி  ைர யா ளர்கள் இல்லாத நிைல யி ம்   
ஏைனய கற்ைக ெந றி க க்கான விரி  ைர
யா ளர்கைள பயன்ப த்தி சட்ட பீடத் திைன 
ெசயற்ப த் தி ய தனால் இப்ே பா  விைனத் 
திற னான சட்ட பீடம் உ  வாக்கப்பட் ள்
ள  என் ம் சுட்டிக்காட் டினார்.
அேத ேபான் , தி தாக பாட ெந றிகள் 

ஆரம் பிக்கப்ப  கின்றேபா ,  பல்க ைலக 
கழக மானி யங்கள் ஆைணக் கு வின் 
அ  மதி ெபற் றி க்க  ேவண் டி ய தில்ைல 
என ம் குறித்த அ  ம திக்கான படி  ைற
கைள ன்ன கர்த்  வதன் லம் காலப்
ேபாக்கில் மானி யங்கள் ஆைணக் கு வின் 
அ  ம திையப் ெபற் க்ெ காள்ள டி ம் 
என ம் ெதரி வித்தார்.
இதன்ே பா , யாழ். பல கைலக்கழ கத்தில் 

இந்  பீடம் உ  வாக்கப்பட்டைம மற் ம் 
மட்டக்க ளப்  இைச நடனக் கல்  ரிைய 
கிழக்கு பல்கைலக்கழ கத்தின் பீட மாக 
மாற் றி யைம உட்பட பல்ேவ  அ  ப வங்
க ம் அவ்வா றான ெசயற்பா  க க்கு 
அைமச்சர் டக்ளஸ் ேதவா னந்தா வழங் கிய 
ஒத்  ைழப் க்க ம் சுட் டிக்காட்டப்பட் டி
ந்த . இவ்வா  பல்ேவ  க த் க்க ம் 
பல்ேவ  தரப்பினரா ம் ெதரிவிக்கப்பட்ட 
நிைலயில், அவற்ைற ெசவிம த்த அைமச்சர் 
டக்ளஸ் ேதவானந்தா, மாணவர்களின் 
வி ப்பங்கைள ரிந்  ெகாள்வதாக ம் 
ச ம பந் த ப் பட்ட  த ர ப் க் க டன் 
க லந் ை ர ய ா டி  ம ாணவ ர் களின் 
எதிர்பார்ப் க்கைள நிைறேவற் வதற்கான 
சாதகங்கள் ெதாடர்பாக ஆராய்வதாக ம் 
உ தியளித்தி ந்தைம குறிப்பிடத்தக்க .

யாழ்.பல்க ைலயில் நி த்தப்பட்ட கற்ைக ெநறி ெதாடர ேவண் ம்:  அைமச்சர் டக்ள ஸிடம் ேவண் ேகாள்யாழ்.பல்க ைலயில் நி த்தப்பட்ட கற்ைக ெநறி ெதாடர ேவண் ம்:  அைமச்சர் டக்ள ஸிடம் ேவண் ேகாள்

ெகாவிட் ரித ெதாைலேபசி
 ேசைவக்கு 50 000 அைழப் க்கள்

˙ேசட ைவН ய ǺΧணУ இО க கΪணா லக
(எம்.மேனாசித்ரா)

இலங்ைக ம த் வ சங்கம் மற் ம் ெகாவிட் கட் ப்பாட்  ெசயலணி இைணந்  ன்ென க்கும் 
ெகாவிட் ெதாடர்பான ரித ெதாைலேபசி ேசைவக்கு இ  வைரயில் 50 000 ெதாைலேபசி 
அைழப் க்க ம் , 30 000 – 40 000 கு ஞ்ெசய்திக ம் கிைடக்கப் ெபற் ள்ளதாக விேசட ைவத்திய 
நி ணர் இந்திக க ணாதிலக ெதரிவித்தார்.
சுகாதார ேமம்பாட்  பணியகத்தில் ேநற்  திங்கட்கிழைம நைடெபற்ற ஊடகவியலாளர் 

சந்திப்பில் இதைனத் ெதரிவித்த அவர் ேம ம் குறிப்பி ைகயில் ,
இலங்ைக ம த் வ சங்கம் மற் ம் ெகாவிட் கட் ப்பாட்  ெசயலணி என்பன ெமாபிெடல் 

நி வனத் டன் இைணந்  இந்த ரித ெதாைலேபசி ேசைவைய ன்ென க்கின்றன. இதன் லம் 
வீ களிேலேய சிகிச்ைச ெப ம் ெகாவிட் ெதாற்றாளர்க க்கு ஆேலாசைன வழங்கப்ப கிற . 
இவ்வா  ஆேலாசைனகைளப் ெபற் க் ெகாள்வதற்காக இ வைரயில் 50 000 ெதாைலேபசி 
அைழப் க்கள் கிைடக்கப் ெபற் ள்ளன.

247 என்ற ரித ெதாைலேபசி இலக்கத்திற்கு நாளாந்தம் சுமார் 9000 அைழப் க்க ம் , 1904 
என்ற இலக்கத்திற்கு நாளாந்தம் சுமார் 500 கு ஞ்ெசய்திக ம் கிைடக்கப் ெப கின்றன. இந்த 
ெதாைலேபசி ேசைவ டாக ைவத்தியர்களால் வழங்கப்ப கின்ற ேசைவயின் காரணமாக ெகாவிட் 
ெதாற்றாளர்கள் தீவிர நிைலைமைய அைட ம் வீதம் குைறவைடந் ள்ள .
இவ்வாறான ம த் வ ஆேலாசைனகைளப் ெபற் க் ெகாள்வ  மாத்திரமின்றி த ப் சிைய ம் 

தாமதமின்றி ெபற் க் ெகாள் மா  வலி த் கின்ேறாம். 247 என்ற ெதாைலேபசி ேசைவயான  
வாரத்தில் 7 நாட்க ம் 24 மணித்தியாலங்க ம் இடம்ெப ம் ேசைவயாகும் என்றார்.

     ��

இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

21.09.2021 ஸ்ரீ பிலவ வ டம் ரட்டாசி
மாதம் 5ஆம் நாள் ெசவ்வாய்க்கிழைம

சுக்கிலபட்ச பிரதைம  திதி நாள் வ ம் 
உத்திரட்டாதி நட்சத்திரம்  நாள் வ ம் திதி 
நட்சத்திரம் அைமவாம். சிரார்த்த திதி ேதய்பிைற  
பிரதைம அமிர்தேயாகம்  ேமல்ேநாக்கு நாள்  
சந்திராஷ்டம  நட்சத்திரங்கள் மகம், ரம். சுபேநரங்கள்  
பகல் 10.30–11.30– மாைல 4.30– 5.30 ராகுகாலம் 
3.00–4.30 எமகண்டம்9.00–10.30 குளிைக காலம் 
12.00–1.30 வாரசூலம்  வடக்கு பரிகாரம்–பால்

ேமடம்         –நட் , உதவி
இட பம்         –உற்சாகம், மகிழ்ச்சி
மி னம்          –அைமதி, நிம்மதி
கடகம்         – ணி , ைண 
சிம்மம்         –அச்சம், பைக
கன்னி          –மகிழ்ச்சி, காரியெவற்றி
லாம்         –வஸ்திரம், சம்பத்    

வி ச் சி கம்      –கவனம், அவதானம்
த சு         –காரியசித்தி, அ கூலம்
மகரம்         – கழ், ெசல்வாக்கு
கும்பம்         –தனம்,லாபம் 
மீனம்         –வாழ் , வளம்

சுபேயாகம்

தினசரி 
கிரகநிைல
ரட்டாதி 05
ஆம் நாள் 
ெசவ்வாய்

ேக

ராகு

சுக்

 சந்

கு
சனி

சூரி
ெசவ்
த

சூரி

பாத்ர பகுன பிரதைம மகானபட்சாரம். இன்   உத்திரட்டாதி 
நட்சத்திரம்  பசுைவ ேபாஷித்தல்  சிறப்பாகும். 
(‘‘ நின்  ெகாண்டி க்கும் ேபா  ேகாபம் வந்தால்  உட்கார்ந்  
ெகாள் ங்கள்.  அப்ேபா ம்  சீற்றம் தனியாவிட்டால்  சற்  
சாய்ந்  ப த் க்ெகாள் ங்கள் ’’– ஹம்ம  நபி (ஸல்)
கு , சனி கிரகங்களின்  ஆதிக்க நாளின்
அதிர்ஷ்ட எண்கள் 1,5,
ெபா ந்தா எண்கள்:  6,8
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள்: மஞ்சள் , நீலம்

 

ஆ ள் தண்டைன விதித்  தீர்ப்பளிக்கப்பட்  நீண்டகாலமாக ெவலிகைட சிைறச்சாைலயில் சிைறத்தண்டைன 
அ பவித் வ ம் ைகதிகள் சிலர் தங்கள் தண்டைன காலத்ைத குைறக்குமா  ெதரிவித்  ேநற்  சிைறச்சாைல 
கூைரயின் ேமல் ஏறி உண்ணாவிரதப்ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டி ப்பைத காணலாம் (படப்பிடிப்  ேஜ சுஜீவகுமார்)
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வர்த்தக...
பிரதி சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் 

நாயகம் விேசட ைவத் திய நி ணர் ேஹமந்த 
ேஹரத் ெதரி வித்தார்.
சுகா தார ேமம்பாட்  பணி ய கத்தில் 

ேநற்  திங்கட் கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட க
வி ய லாளர் சந் திப்பில் இதைனத் ெதரி வித்த 
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில் ,
நாட்டில் ெகாவிட் ெதாற்றாளர் எண் ணிக்

ைகயில் கணி ச மா ன ள  வீழ்ச் சிைய அவ தா
னிக்க டி கி ற . எவ்வா றி ப் பி ம் இந்த 
வீழ்ச் சியில் ேம ம் மாற்றத்ைத அவ தா
னிக்கும் வைர மக்கள் மிக ம் அவ தா ன
மாக ெசயற்பட ேவண் ம். தற்ே பா  பின்
பற்  கின்ற சுகா தார பா  காப்  விதி  ைற
கைளத் ெதாடர்ந் ம் பின்பற் றினால் ெதாற்
றாளர் எண் ணிக்ைகயில் பாரிய வீழ்ச் சிைய 
அைடய டி ம். அத்ே தா  இவ்வா றான 
வீழ்ச் சிைய ெதாடர்ந் ம் ேப  வ  எம  
நடத்ைத க ளி ேலேய தங் கி ள்ள .
இம் ைற நா  திறக்கப்பட்டா ம் 

மீண் ம் டக் கூடிய நிைலைம ஏற்படக் 
கூடா  என்பேத எம  இலக்காகக் காணப்
பட ேவண் ம். மாறாக மீண்  ெமா  ைற 
ெதாற்  பரவல் தீவி ர ம ைடந்  நாட்ைட 
டக்க ேவண் டிய நிைலைம ஏற்பட்டால் 

அதைனக் கட் ப்ப த்த டி யா .
தற்ே பா  ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்களின் 

எண் ணிக்ைகயில் கனி ச மா ன ள  வீழ்ச்சி 
இனங்கா ணப்பட்ட ேபாதி ம்  நாளாந்தம் 
சுமார் 1700 ெதாற்றா ளர்கள் பதி வா கின்
றனர். கடந்த ஒக்ே டாபர் மாதத் க்கு 
ன்னர் இந்த நிைலைம காணப்ப ட

வில்ைல. எனேவ மீண் ம் ஒக்ேடாப க்கு 
ன்னர் காணப்பட்ட நிைலைமக்கு 

ெசல் ம் வைரயில் சகல கைடகைள ம் 
மீளத் திறப்ப  ெபா த்தமான தீர்மானமாக 
இ க்கா  என்றார்.

ம பானசாைலகள்...
(ெதாடர்ச்சி)

க த்  ெவளி யி  வ தி லி ந்  நான் வில
கி யி க் கின்ேறன். இ  குறித்த ேகள் வி கைள 
எ ப்பி என்ைன அெசௗ க ரி யத் க்கு உட்
ப த்த ேவண்டாம் என்  பிரதி சுகா தார 
ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் விேசட 
ைவத் திய நி ணர் ேஹமந்த ேஹரத் ெதரி
வித்தார்.சுகா தார ேமம்பாட்  பணி ய கத்தில் 
ேநற்  திங்கட் கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட க
வி ய லாளர் சந் திப்பில் , ம  பான விற்பைன 
நிைல  யங்கள்  திறக்கப்பட்  ள்ளைம 
ெதாடர்பில் ஊட க வி ய லா ளர்கள் ேகள் வி
ெய ப் பிய ேபாேத அவர் இவ்வா  ெதரி
வித்தார்.
ஊட க வி ய லா ளர்களின் ேகள் வி க க்கு 

ெதாடர்ந் ம் பதி ல ளித்த அவர் ,

ம  பா ன சா ைலகள் திறக்கப்பட் ள்ளைம 
ெதாடர்பில் சட்ட ரீதி யான நட வ டிக்ைககள் 
ன்ென க்கப்பட் ள்ள தாக அறி யக் கி ைடத்
ள்ள . எனேவ அ  குறித்  தற்ே பா  

க த்  ெவளி யி  வ  ெபா த்த மா ன தாக 
இ க்கா . எனேவ இவ் வி டயம் ெதாடர்பில் 
க த் த் ெதரி விப்பதி லி ந்  நான் வில
கிக்ெ காள் கின்ேறன்.
எனேவ இ  குறித்த ேகள் வி கைள 

ெதாடர்ந் ம் ேகட்  என்ைன அெசௗ க
ரி யத் க்கு உட்ப த்த ேவண்டாம் என்  
ேகட் க் ெகாள் கின்ேறன். காரணம் என்னால் 
ெதரி விக்கப்ப ம் க த் க்கள் இவ் வி வ
கா ரத் டன் ெதாடர்  ைடய சட்ட ரீதி யான 
நடவடிக்ைககளில் தாக்கம் ெச த் வதாகக் 
காணப்பட்டால் நான் தனித்  தான் அதற்கு 
கங்ெகா க்க ேவண் ம். எனேவ என்னால் 

இ பற்றி எதைன ம் கூற டியா  என்றார்.

சிேனாெவக்ைஸ...
ஆனால் ெகாவிட்  19 ைவரஸ் பர வைலக் 

கட் ப்ப த்  வதில் அெம ரிக்கா வி னா ம் 
பிரித்தானியாவி ம் பின்பற்றப்பட்ட ேதால்
வி ய ைடந்த ெசயற் றிட்டத்ைதேய நாம் ஆரம்
பத் தி லி ந்  பின்பற் றிேனாம். அதனால் ச
கப்ப ரவல் தீவி ர ம ைடந்த டன் ஒவ்ெ வா  
மாதத் தி ம் ஆயி ரத் க்கும் ேமற்பட்ட 
மர ணங்கள் பதி வாகும் அள க்கு நிைலைம 
ேமாச ம ைடந்த  என்  சுகா தா ரக்ெ காள்
ைககள் நிைல யத்தின் நிைற ேவற் ப்ப ணிப்
பாளர் ைவத் தி ய  நி ணர் ரவீந் திர ரன்னன் 
எலிய சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.
உலக சுகா தார ஸ்தாப னத் தினால் கடந்த 

ஜூன்  மாதம் தலாம் திகதி சிேனாெவக்ஸ் 
த ப்  சிைய அவ ச ரத்  ேத ைவ க ளின்ே பா  
பயன்ப த்  வ தற்காக அ  மதி வழங்கப்
பட்ட . அத ைனத்ெ தா டர்ந்  கடந்த ஜ−ைல  
மாதம் 16 ஆம் திகதி இலங்ைகயின் ேதசிய 
ஒள ட தங்கள் ஒ ங் கு ப த்தல் அதி கா ர  
ச ைப யி னா ம் அவ்வ  மதி வழங்கப்பட்
ட . இ ப் பி ம் சிேனாெவக்ஸ் த ப் 
சியின் ெசயற் றிறன் ெதாடர்பில் பல்ேவ  
சந்ேத கங்கள் காணப்ப ம் நிைலயில், அ
பற் றிய ஆய்  கைள 
ைமய மா கக்ெ காண்ட 
அறிக்ைக ெயான்ைற 
சு க ா  த ா  ர க் ெ  க ா ள்
ைககள் நிைல யத்தின் 
நி ை ற  ே வ ற்  ப் ப
ணிப்பாளர் ைவத் தி
ய நி ணர் ரவீந் திர 
ரன்னன் எலிய ெவளி
யிட் ள்ளார். 
அவ்வ றிக்ைகயில் 

ேமற்கண்ட வா  சுட்
டிக்காட் டி யி க்கும் 
அவர்,சிேனாெவக்ஸ் 
த ப்   சி யின் 
ெ ச ய ற் றின் 
ெதாடர்பில் ேம ம் 
கூறியி ப்பதாவ ,
ேதசிய ஒள ட தங்கள் 

ஒ ங்  கு  ப  த் த ல் 
அதி கா ர ச ைப யினால் 
சிேனாெவக்ஸ் த ப்

 சிக்கு அங் கீ கா ர
ம  ளிக்கப்பட்டைம 
ெதாடர் பி ம் அத்த
ப்  சியின் ெசயற்

றிறன்  குறித் ம் 
பல  ரா ம்  ேகள்
விகள்  ன்ைவக்
கப்பட்  வ  கின்
றன .  இ  வைர 
இலங்ை க  யின ா ல் 
சிேனாெவக்ஸ் த ப்
சி ெகாள்வ ன  

ெசய்யப்ப ட வில்ைல 
என்றா ம் அ  பற்
றிய ெதளி  ப த்
தைல வழங் கு வ  
ெபா த்த  மா  ன  தாக 
இ க்கும்.

 சிேனாெவக்ஸ் 
த ப்   சி ை ய ப் 
ெபா த்த  மட்டில் , 
த ற் ே  ப ா  ை த ய 
ெகாேரானா ைவரஸ் 
பரவல் ெந க்க டிக்கு 
மத் தியில் அவ ச ர
ேத ைவ க ளின்ே பா  
பயன்ப  த்   வ  தற்
கான அ  ம திேய 
அதற்கு வழங்கப்பட்
டி க் கின்ற . எனேவ 
இவ்வ  மதி இ  வி த
மான கரி ச ைன கைளத் 
ேதாற்  விக் கின்ற . 
சிேனாெவக்ஸ் த ப்
சி  ெசயற்  றிறன் 

வாய்ந்ததா என்ப ம் அவ ச ர ேத ைவ க
ளின்ே பா  அதைனப் பயன்ப த்  வ  
பா  காப்பா னதா என்ப ேம அவ் வி  கரி
ச ைன க ளாகும். இ ப் பி ம் இ  கு றித்த 
தீர்மானம் உலக சுகா தார ஸ்தாப னத் தினால் 
ேமற்ெ காள்ளப்பட் டி ப்ப டன் அதன் தீர்
மா னத் க்கு சில மாதங்க க்கு ன்னேர 
 ெஹாங்ெகாங், சிலி ேபான்ற நா  களில் 
சிேனாெவக்ஸ் த ப்  சிக்கான அ  மதி 
வழங்கப்பட் டி ந்த .
அேத ேபான்  சிேனாெவக்ஸ் த ப்
 சிைய நாம் எப்ே பா  ெகாள்வ ன  
ெசய்ய ேவண் ம் எப்ே பா  பயன்ப த்த 
ேவண் ம் என்ற ேகள் வி ம் ெபா வில் 
ன்ைவக்கப்பட்  வ  கின்ற . இலங்ைக

யினால் ேதசிய ரீதியில் ன்ென க்கப்பட்
 வ ம் ெகாவிட்  19 த ப் சி வழங்கல் 

ெசயற் றிட்டத்தில் சிேனாெவக்ஸ் த ப் சி 
உள்வாங்கப்பட ேவண் மா இல்ைலயா 
என்ப  ற் றி ம் ேவ  பட்ட ெதா  
தைலப்பாகும். அ  கு றித்  ேதசிய ஒள ட
தங்கள் ஒ ங் கு ப த்தல் அதி கா ர சைப 
தீர்மா னங்கைள ேமற்ெ காள்ள  டி யா . 
இந்தத் தீர்மானம் நாட ளா விய ரீதியில் பின்
பற்றப்ப ம் ெபா ச் சு கா தார ேலா பாயம், 

த ப்  சி க க்கான வ மானம் மற் ம் 
ெசல  ஆகி ய வற்ைற அடிப்ப ைட யா கக்
ெகாண்  ேமற்ெ காள்ளப்பட ேவண் ம். 
அத்ே தா  இதற்கான பதில் எம் மி ட ள்ள 
மாற் த் தீர்  கைள ைமயப்ப த் தி ய தா கேவ 
அைம ம்.
ேம ம் சிேனாெவக்ஸ் ெதாடர்பில் 
க் கிய ன்  விட யங்கள் க த் திற்ெ காள்

ளப்பட ேவண் ம். ைசேனாபாம் மற் ம் 
அஸ்ட்ரா ெச னிகா த ப்  சிகள் ெகாவிட்  19 
ைவரஸ் ெதாற்றின் தீவி ரத்தன்ைம ைய ம் 
ெதாற் ப்ப ர வ ைல ம் குைறப்பதில் ெகாண்
டி க்கும் ெசயற் றிறைன சிேனாெவக்ஸ் 
த ப் சி ெகாண் டி க்க வில்ைல என்ப
டன் ேதசிய ஒள ட தங்கள் ஒ ங் கு ப த்தல் 
அதி கா ர ச ைப யினால் 
அ  ம தி ய ளிக்கப்பட்
டி க்கும் ெமாேடனா 
மற் ம் ைபஸர் த ப்

 சி கைள விட ம் 
ஒ ப்  பீ ட் ட  ள வி ல் 
ெசயற் றிறன் குைறந்த
தாகும். 

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

ேமல் மாகாணத்தில்...
வாராந்த ெகாவிட் பகுப்பாய்  அறிக்

ைகயில்  இவ்  வி  டயம்  குறிப்  பி  டப்
பட் ள்ள .
அதற்க ைமய 2020 மார்ச் மாதம் தல் 

இம்மாதம் 10 ஆம் திகதி வைர யான காலப்ப
கு தியில் 5788 மர ணங்கள் பதி வா கி ள்ளன. 
இ  ற் க்கு 52.6 சத வீ த மாகும். ேமல் 
மாகா ணத் டன் ஒப் பி ம் ேபா  ஏைனய 
மாகா ணங்களில் மர ணங்கள் பதி வாகும் 
வீதம் குைறந்த மட்டத் தி ேலேய காணப்ப

 வ தாக ெதாற்  ேநாயியல் பிரிவின் பகுப்
பாய்  அறிக்ைகயின் லம் ெவளிப்ப த்
தப்பட் ள்ள .
இந் நி ைலயில் ேநற்ைறய தினம் மாைல 

வைர 836 ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்கள் 
இனங்கா ணப்பட்டனர். அதற்க ைமய இ  
வைரயில் ெகாவிட் ெதாற்   உ தி ெசய்யப்
பட்ேடார் எண் ணிக்ைக 505 327 ஆக உயர்
வ ைடந் ள்ள . இவ்வா  இனங்கா ணப்
பட்ட ெதாற்றா ளர்களில் 433 093 ேபர் குண
ம ைடந் ள்ளனர். 60 109 ேபர் ெதாடர்ந் ம் 
சிகிச்ைச ெபற்  வ  கின்றனர்.

இந் நி ைலயில் ேநற்  திங்கட் கி ழைம 
சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாய கத்
தினால் உ  திப்ப த்தப்பட்ட 93 மர ணங்
க டன் ெமாத்த ெகாவிட் மர ணங்களின் 
எண் ணிக்ைக 12 218ஆக உயர்வ ைடந்
ள்ள .
ேநற்  உ  திப்ப த்தப்பட்ட மர ணங்

களில்45ஆண்க ம் 48 ெபண்க ம் 
உள்ளடங்குகின்றனர். இவர்களில் 68 ேபர் 
60 வய க்கு ேமற்பட்ேடாராவர். இேத 
ேபான்  30 வய க்கு குைறவான ஒ வ ம்  
உள்ளடங்குகின்றார்.

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ஆன ம வ ெபாலிஸ் பிரி க்குட்பட்ட 

ெகாட்  கச் சிய  பகு தியில், ேவனில் ேமாதி ப  
காய ம ைடந்த நபைர அேத ேவனில் சிகிச்
ைசக்கு அைழத் ச் ெசல்வ தாகக் கூறி அைழ 
த்  ெசன்  காட் ப் பகு தியில் ைகவிட்  
ெசன்ற ெகா ர சம்பவம் பதி வா கி ள்ள .
சுமார் 6 மணி ேநரத் க்கு பின்னர்  

காட் ப் 
பகு தியில் ைகவி டப்பட் டி ந்த நபர், 

மீட்கப்பட்  த்தளம் ஆதார ைவத் தி ய
சா ைலயில் அ  ம திக்கப்பட்ட பின்னர், 
ேமல திக சிகிச்ைச க க்காக ெகா ம்  
ேதசிய ைவத் தி ய சா ைலக்கு  மாற்றப்பட்ட
தாக ஆனம வ ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர். 
ஆன ம வ,  ெகாட்  கச்சி   நீர்ப்பா சன 
சந்தி பகு திையச் ேசர்ந்த 53 வய தான ஓய்  
ெபற்ற இரா வ வீர ரான சரத் பண்டார 
அத்த பத்  என்ப வேர இந்த ெகா ர சம்ப
வத் க்கு கம் ெகா த்த வ ராவார்.

 இந்த சம்பவம் ெதாடர்பில் விபத்ைத ஏற்
ப த் திய ேவனின் உரி ைம யாளர் உள் ளிட்ட 
5 ேபைரக் ைக  ெசய்த தாக ெபாலிஸார் 
ேகச ரி யிடம்  கூறினர்.
வயல் ேவைலக்காக ெசன் ள்ள, ஓய்
 ெபற்ற இரா வ வீரர் வீ  தி ம்பிக் 

ெகாண் டி க்ைகயில் ஆன ம வ பகு தி யி லி
ந்  த்தளம் ேநாக்கி ேவக மாக பய ணித்த 

ேவன் ஒன்றில் ேமாதி விபத் க் குள்ளா கி
ள்ளார். விபத்ைத அ த்  அப் பி ர ேதச 
மக்கள் ேவைன சூழ்ந்  ெகாள்ளேவ,  சிகிச்
ைசக்காக த்தளம் ைவத் தி ய சா ைலக்கு காய
ம ைடந்த நபைர அைழத் ச் ெசல்வ தாக 
கூறி, காய ம ைடந்த வைர ேவனில் ஏற் றி க்
ெகாண்  சந்ேதக நபர்கள் ெசன் ள்ளனர்.
இத ைன ய த் , காய ம ைடந்த நபரின் 

உற வினர் ஒ வர் த்தளம் ைவத் தி ய சா
ைலக்கு ெசன்  அங்கு அ  ெதாடர்பில் 
விசா ரித்த ேபா , அவ்வா  எவ ம்  சிகிச்
ைச க க்காக அ  ம திக்கப்ப ட வில்ைல 
என்ப  ெதரி ய வந் ள்ள .  இத ைன ய
த்  விடயம் த்தளம் மற் ம் ஆன ம வ 

ெபாலி ஸா க்கு அறி விக்கப்பட் ள்ள .
 விபத்ைத ய த்  ஒன்  கூடிய பிர ேத ச

வாசி களில் ெபண் ஒ வர் குறித்த ேவைன 
தன  ைகய டக்கத் ெதாைல ேப சியில் 
பட ெம த் தி ந்த நிைலயில், அவ்ேவனின் 
இலக்கத் தகட்ைட ைவத்  ஆனம வ 
ெபாலிஸார் விசா ர ைண கைள ஆரம் பித்
ள்ளனர். அதன் பிர காரம் குறித்த ேவன் 

ெதாடர்பான விப ரங்கள் ேமாட்டார் ேபாக்
கு வ ரத்  திைணக்களம் ஊடாக திரட்டப்
பட் ள்ள நிைலயில், ேவனா ன  த்தளம் 
பகு திையச் ேசர்ந்த ஒ  வ ரி  ைட ய  என 
கண்ட றி யப்பட் ள்ள . 
ெபாலிஸார் அந்ந பைரக் ைக  ெசய்  

விசா ரித்த ேபா , ேவன் நண்பர் ஒ  வ
க்கு  வழங்கப்பட்ட தா க ம் விபத்

ெதான் றிைன அ த்  நாைள ேவைன சரி 
ெசய்  ெகாண்  வந்  த  வ தாக அவர்கள் 
கூறி ய தா க ம் உரி ைம யாளர் ெபாலி ஸாா
ரிடம் ெதரி வித் ள்ளார். அவ ர  தக வல்
க க்கு அைமய நண்பர்க ைள ம் ைக  
ெசய்த ெபாலிஸார்,  அவர்க ளிடம் ன்
ென த்த விசா ர ைணக்கு அைமய, காய ம
ைடந்த வைரக் ைகவிட்  ெசன்ற  காட் ப் 
பகு திைய கண்  பி டித் ள்ளனர்.
அதன்படி குறித்த இடத்ைத ெபாலிஸார் 

அைட ம் ேபா ம் காய ம ைடந்த நபர் மிக்க 
கவைலக் கிட மாக இ ந் ள்ள நிைலயில், 
அவைர மீட்  ெபாலிஸார் ைவத் தி ய சா
ைலயில் அ மதித்தனர்.
த்தளம் ெபாலிஸ் நிைலய ெபா ப்ப

தி காரி  பிர தான ெபாலிஸ் பரி ேசா தகர் பீ. 
குமாரதாச, ஆனம வ ெபாலிஸ் நி ைலயப் 
ெபா ப்பதிகாரி பிரதான ெபாலிஸ் 
பரிேசாதகர்  பிரசன்ன குமார ஆகிேயாரின் 
ேமற்பார்ைவயில், ஆனம வ குற்றவியல் 
விசாரைணப் பிரிவின் ெபா ப்பதிகாரி 
ெபாலிஸ் பரிேசாதகர்  ஜகத் குமார 
,ேபாக்குவரத்  பிரிவின் ெபா ப்பதிகாரி 
சமன் குமார  ஆகிேயார் உள்ளடங்கிய 
சிறப் க் கு  ேமலதிக விசாரைணகைள 
ன்ென த் ள்ள .

விபத்ெ தான்ைற அ த்  காய ம ைடந்த வைர
காட் ப் பகு தி யில் வீசிச் ெசன்ற ெகா ரம்

ெகக்கிராைவயில்... 
(ெதாடர்ச்சி)

 கடந்த ஆகஸ்ட் 20ஆம் திகதி ஊடக 
அறி விப்பின் பிர காரம் ம  பான விற்பைன 
நிைல யங்கள் அத் தி யா வ சிய ேசைவப் பட் டி
ய க்குள் உள்ள டக்கப்ப டாத நிைல யி ம்,  
அவற்ைற திறக்க ம  வரி திைணக்களம் 
மற் ம் சுகா தார அைமச்சின் உரிய அ  மதி 
ெபற் க்ெ காள்ளப்ப டா ைம ைய ம் ைமயப்
ப த்தி அ லில் உள்ள தனி ைமப்ப த்தல் 
ஊர டங்கு மற் ம் ெதாற் ப் பரவல் சூழைல 
க த்தில் ெகாண்  ெகக் கி ராைவ பிராந் திய 
சுகா தார ம த் வ அதி கார எல்ைலக்கு உட்
பட்ட அைனத்  ம  பான விற்பைன நிைல
யங்க ைள ம் இவ்வா   வ தற்கு நட வ
டிக்ைக எ த்த தாக பிராந் திய சுகா தார ம த்
வ பணிமைனயின் உயர் அதி காரி ஒ வர் 
கூறினார். அதன்படி ெகக் கி ராைவ நகரில் 
அைமந் ள்ள 4 ம  பான விற்பைன நிைல
யங்க ைள ம் ம  தன்க ட வைள மற் ம் 
மடாட்  கம ஆகிய பகு தி களி ள்ள இ  
ம  பான நிைல யங்க க்கும் சீல் ைவக்க 
நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட் ள்ள .

 இந்ந ட வ டிக்ைக களின் ேபா  பிராந் திய 
சுகா தார ம த் வ அதி கார பணி ம ைனயின் 
ெபா  சுகா தார பரி ேசா த கர்கள் மட் ேம 
கலந்  ெகாண் டி ந்த நிைலயில் ெபாலிஸார் 
எவ ம் இ க்க வில்ைல.

 இ  ெதாடர்பில் ெபாலிஸ் தைல ைம ய
கத்தின் உயர் அதி காரி ஒ  வ ரிடம் வின விய 
ேபா , ம  பான சாைல கைள திறப்ப   
ெதாடர் பிேலா அங்கு இடம்ெப ம் விற்
ப ைன க ளி ைடேய தனி ைமப்ப த்தல் 
ஊர டங்கு மீறப்ப  வ தாக கூறி ைக கள் 
இடம்ெபறக்கூடா  என  உயர் மட்டத் தி லி
ந்    அறி விப்  வழங்கப்பட் ள்ள தாக 
ெதரிவித்தார்.
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  எம  மைறந்த தைல வ க்குச் ெசய் கின்ற 
மிகப் ெபரிய நன் றிக்க ட னாக கட் சி  ைடய 
தற்கால அர சியல்  ைம யாக பரி மாண மாற்
ற ம ைடய ேவண் ம் என்பதில் எனக்கு எந்த 
மாற் க் க த் ம் கிைட யா . இைத என் 
ைடய சக பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் மிகத் 
ெதளி வாகப் ரிந்  ெகாண்  உள்வாங்க 
ேவண் ம் என விந ய மாகக் ேகட் க்ெ காள்ள 
வி ம்  கின்ேறன்.
சம கால அர சியல் சம்பந்த மாக ெப ம் 

தைலவர் அஷ்ரைப மீள்வா சிப் ச் ெசய் கின்ற 
ேபா , அன்னாரின் மைறவின் பின்னர், கட்
சியின் உள் ம் ற ம் நைட ெபற்  வ ம் விட
யங்கள் குறித்   இன்  பலர் மத் தியில் நிைறய 
விச னங்க ம், விமர்ச னங்க ம் இ ப்பைத நாம் 
அைன வ ம் உள்வாங் கிேய ஆக ேவண் ம்.
இன்றி க் கின்ற நிைல ைமயில் எம்ைமச் சூழ 

நடந்  ெகாண் டி க் கின்ற விட யங்கைளப் பார்க்
கின்ற ேபா , கடந்த நாட்களில் ெவலிக்கைட 
மற் ம் அ  ரா த ரச் சிைற சா ைல க க்குச் 
ெசன்  சிைறச்சா ைலக்குப் ெபா ப்பான  இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெசய் தி க் கின்ற அட்ட கா
சத்ைதப் பார்த்தால் மிக ம் பார  ர மா ன .  
அவ்வா  இரா ஜாங்க  அைமச்ச ெரா வர் தமிழ் 
ைகதி கைள எவ்வா  தைலயில் ப்பாக் கிைய 
ைவத்  அச் சு த் தினார் என்பைதப் பார்த்த
ேபா , அ த்தம் ெகா த்  அவைர அந்தப் 
பத வி யி லி ந்  விலக ைவத் தி ந்தா ம் , 
அதனால் ஏற்பட் ள்ள  அவ மா னத் தி லி ந்   
அர சாங்கம் வி  பட டி யா . இ  சாமான்ய மா
ன ெதா  விட ய மல்ல.
இன்  தமிழ் ச கம் இதற்காக ஆத் தி ர ம ைடந்

தி க் கின்ற . ஸ்லிம் ச  க ம் இவ்வா றான 
விட யங்களில் ஆத் தி ர ம ைட யேவ ெசய் ம். 
அதில் எனக்கு எந்த மாற் க் க த் ம் கிைட
யா . இந்த ஆட் சி யா ளர்க ேளா  ஒன் றித்  
பய ணிப்ப   மிக ம் ஆபத்தா ன . 
தைலவர் என் கின்ற ேபராத்மா எங்க ளி டத்தில் 

விட் ச் ெசன் றி க் கின்றதில் ஏதா வ ெதா  
சி  பாக மா வ  எங்க ளி டத்தில் எஞ் சி யி க் கு
மாயின், இவ்வா றான ஆட் சிைய இனி ேம ம் 
நாங்கள் பார்த் ச் சகித் க் ெகாண் டி ப்ப  
எந்தக் காரணம் ெகாண் ம் இந்த ச கம் அங் கீ
க ரிக் கின்ற விட ய மாக இல்ைல என்பைத எம  
சக பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் அைன வ ம் 
உளம்ெ காள்ள ேவண் ம்.
அடிக்கடி மனச்சாட் சிைய பற்றிக் கைதப்ப

வர்கள், தங்க  ைடய பிர ேதச பிரச் சி ைன க
க்கு தீர்  காண்ப தற்கு இ க் கின்ற சந்தர்ப்

பங்கைள தாங்கள் இழந்  வி ேவாம் அல்ல  
வலிந்  வம்  க க்குள் மாட்  கின்ற பல க்கு 
இ  வாய்ப்பாக ேபாய் வி ம் என்  ெவ ம் 
ெநாண்டிச் சாட் க்கைளச் ெசால் லிக்ெ காண் , 
அபி வி த்தி மாையயில் அள் ண்  ேபாகின்ற 
ஓர் அர சியல் சம கா லத் திற்கு ஒவ்வாத விடயம் 
என்பைத எங்கள் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் 
நன்றாகப் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.
தந்ைத எஸ்.ேஜ.வி.ெசல்வ நா யகம் மற் ம் எம்
 ைடய ெப ம் தைலவர் எம்.எச்.எம்.அஷ்ரப் 

ஆகி ேயாைர நிைன  ப த்தி பார்க் கின்ற ேபா , 
இந்த இரண்  ஆ  ைம க ம் ெபா  வான சில 
தன்ைம கைளக் ெகாண் டி ந்தன. ஆரம்பத்தில் 
தந்ைத ெசல்வா  ைடய காலத்தில் வன் ைற 
அர சியல் இல்லாமல் அஹிம்ைச அர சி யைல 
அடி ெயாட்டிச் ெசய்  வந்த அர சியல் ஈற் றிேல 
வன்  ைறயின் பால் ெசன்ற  பின்னர் சேகா தர 
தமிழ் ேபசும் ச  கங்கள் இரண் ம் அர்த்த மற்  
அதற்குள் அள் ப்பட் க்ெகாண்ட ேபா  ஏற்
பட்ட அவ லங்கைள நாம் அைன வ ம் கண்
டி க் கின்ேறாம். மீண்  ெமா  ைற இந்த 

இரண்  ச  கங்க ம் ஒன் றித்  பய ணிக் கின்ற 
காலம் ெந ங்கி வந் தி ப்பைத நான் அண்ைமக் 
கால மாக மிக ம் வலி  த்தி வ  கின்ேறன். 
ஆனால் இைதப் பற்றி ெபா  ெவ ளியில் 
ேபசு வைத சற்  அடக்கி வாசித் க்ெ காண் டி ந்
தா ம் கூட, என்  ைடய உள்  ணர்  இன்  
பர வ லாக தமிழ், ஸ்லிம் மக்க க் கி ைடயில்  
பிராந் திய ரீதியில் இ க் கின்ற உள்ளார்ந்த ரண்
பா  கைள அடிக்கடி க் கிப் பி டித் க் ெகாண்  
நிற்கக் கூ டா  எனக் கூ  கின்ற .
பரஸ்பரம் கலந்  ைர யாடி, இணக்கப்பாட் டிற்கு 

வந்  அவற் றி லி ந்  சு  க மான ைறயில் 
வி  பட் , அதற்கப்பால் ெசன்  நம  இரண்  
ச  கங்க ைள ம் அடித் , ெநா க்கி, நாச மாக்கி 
அதற்கு ேமலால் பய ணிக்க விைழ கின்ற மிக 
ேமாச மான ேமலா திக்க அ  கு ைற தற்ே பா  
ேதாற்ற ம ளிப்பைதப் பற்றி ஒன்றாக இ ந்  சிந்
திக்க ேவண் டிய த ணம் வந் தி க் கின்ற .
தந்ைத ெசல்வா க்கு பின்னர் தமிழ் அர சி

யலில் உ  வான வன் ைற கலா சா ரத்தின் 
விைள  களில் ஒன்றாக, எவ்வா  உள்ளார்ந்த 
ரீதி யாக ரண்பா  கைளத் தீர்த் க்ெ காள்
வ தற்காக சேகா தர ப  ெகா ைல கைள தமிழ் 
ச  கத்தின் ஆ த கு க்கள் ெசய்த னேவா, 
அேத ேபான்  ஆன் மீக அடிப்ப ைடயில் ஸ்
லிம்க க்கு உள்ேள ம் ஒ  சில ரண்பா
கள் வன்  ைறயின் ெவளிப்பா டாக வந்த

ேபா  அவற்ைறச் சாதா ர ண மான சல னங்கள் 
என் தான் நாங்கள் நம் பிக்ெ காண் டி ந்ேதாம். 
ஆனால் அதைன மிக லாவ க மாக இந்தப் ேபரி ன
வாதம் பயன்ப த்திக் ெகாண்ட .
எவ்வா  ேபரி ன வாதம் தமி ழர்க க் கி ைடயில் 

இ ந்த சேகா தர ப  ெகா ைல கைளப் பயன்ப
த்தி "ேகாடாரிக் காம் "கைள ம் பாவித்  

ேபாராட்டங்கைள ன்ென த்த ேவா, அேத
ேபான்  நைட ெபற்  வி ேமா என இன்  
ஸ்லிம் ச  கத் க் கி ைட யி ம் மீண் ம்  த

மாற்றங்கள் ஏற்பட் ள்ளன. 
உயிர்த்த ஞாயி  தாக் குதல் விவ காரம் குறித்  

இன்  கத்ே தா லிக்க ச கம் யதார்த்தத்ைதப் 
ரிந் தி க் கின்ற . ேபராயர் உட்பட அந்தச் 
ச கம் மிகத் ெதளி வாக அதன் பின்ன ணியில் 
இடம்ெபற் ள்ள சூழ்ச்சி, சூட் சுமம் என்பன 
பற்றி ெவளிப்ப ைட யாகப் ேபசத் தைலப்பட் டி
க் கின்ற .ேபாதாக் கு ைறக்கு ஆட் சி யா ளர்கள் 

மைறக்க நிைனப்ப தற்கு ேம ம் வ ச் ேசர்க்
கின்ற வைகயில், ேநற்ைறக்கு ன்ைனய தினம் 
காவி ைட தரித்த, வழ ைம யா கேவ வலிந் 
வந்  வம் க் கி க் கின்ற இன்  ெமா  "பிர
பலம்" மீண் ம்  ேபசத் ெதாடங் கி யி க் கின்றார். 
மிக விைரவில் இன்  ெமா  தாக் குதல் நைட
ெபறப் ேபாகின்ற  என் ம், ஸ்லிம் தீவி ர
வா திகள் வந்  அைதச் ெசய்ய ேபாகின்றார்கள் 
என் ம் அந்தப் "பிர பலம்"ஆ டம் கூறி யி க்
கின்றார்.
இந்த ஆ  டத் திற்குப் பின்னால் இ க் கின்ற 

மிகப் ெபரிய திட்ட மி டைல மிகச் சரி யாக அைட
யாளம் கண் , ேபரா சி ரியர் ராஜன் ஹூல் 
"EASTER SUNDAY ATTACK AND DEEP STATE " என 
ஆங் கி லத்தில் ஒ  ைல எ தியி க் கின்றார். 
அ  ஒ  க் கி ய மான ல் அதைன அைன
வ ம் வாசிக்க ேவண் ம். அதில் ெதளி வாக பல 
விட யங்கள் ெசால்லப்பட் டி க் கின்றன. அதன்
படி நாட்டின் உள த் ைற எவ்வா  ெசயற்
ப  கின்ற , சில விட யங்கள் திைர ம ைறவில் 
அரங்ேகற்றப்பட் டி க் கின்றன என்பைத பற் றிய 
சந்ேத கங்கள் பல மாக ேமெல ந் தி க் கின்ற 
சூழ் நி ைலயில் தான் தி தா க ம் இவ்வா றான 
சில ஆ  டங்கள் ெவளி வ  கின்றன.
எனேவ, மிக விைரவில் மீண்  ெமா  கல வ

ரத் திற்கு வழி ேகா  வ தற்கு வாய்ப் கள் உள்
ளன. இன்ைறய ெபா  ளா தார சிக்கல்க ளி ம் 
இந்த ேமாச மான சுகா தார சூழ லி ம் ேவ  
வழி ெதரி யாமல் மீண்  ெமா  ைற ஸ் லிம்
கைள வன்  ைற யா ளர்க ளாக எ த் க் காட்டி 
நாட க ெமான்ைற அரங்ேகற்  வ தற்கு தயா ராகி 
வ  கின்றைத ேபான்ற அச்சம் அைன வ ைர ம் 
ஆட்ெ காண் டி க் கின்ற .
விைரவில் என்  ைடய சக பாரா  மன்ற 

உ ப் பி னர்கள் உட்பட, எதிர்க்கட்சி பாரா  மன்ற 
உ ப் பி னர்கைளச் சந் திக்க ள்ேளன். ஆ ங்கட்
சிக்கு இன்  சாமரம் வீசிக்ெ காண் டி க் கின்ற எம்
மவர் உட்பட ஏைன ய வர்க ைள ம் ேசர்த்  எல்
ேலா ம் ஒன்றாகச்  ேசர்ந்  ேபசி, அண்ைமய 
கால மாக நாங்கள் எதிர்ே நாக் கி வ ம் எங்க 
ைடய பாரம்ப ரிய  சட்டங்க ளான விவாக மற் ம் 
விவா க ரத்   சட்டம்,  தனியார் சட்டங்கள் ேபான்
ற வற்றில் இஸ்லாத்தின் அடிப்பைட சட்ட வைர
ய ைற கைளப் ேபணி, அவற்றின் நைட  ைற
களில் ேசர்க்க ேவண் டிய சீர் தி த்தங்கள் பற்றி 
எம  சமயத் தைல ைம க  ட ம், ைறசார் 
சட்ட வல்  நர்க  ட ம், ச க ெசயற்பாட்டா
ளர்க  ட ம் கலந்  ைர யாடி நாங்கள்  உடன்

பா  கண்ட விட யங்கள் உள்ளன. அவற்ைறச் 
ெசயற்ப த்த ன்வர ேவண் ம்.இச்சட்டங்
களில் தங்க க்கு ேவண் டிய விதத்தில் மாற்றங்
கைளச் ெசய்வ தற்கு அல்ல  இல்லாமல் ெசய்வ
தற்கு மிக ேமாச மான அ த்தத்ைத தற்ே பா ைதய 
நீதி ய ைமச்ச க்கு ேமல் ெச த்திக் ெகாண் டி
க் கின்ற தீவிரப் ேபாக்ைகக் கைடப் பி டிப்ப வர்

கைள  நாங்கள் ெவன்றாக ேவண் ம். அதற்கு 
நாங்கள் ஒன்  பட ேவண் ம். ஆ ங்கட்சி, 
எதிர்க்கட்சி என்  இல்லாமல் எல்ே லா ைர ம் 
ஒன்  ப த்தி ஓர் அணி யாக நின் , அதற்குத் 
தைலைம தாங்கி  வழி ந டத்  வ தற்கு தயா ராகிக் 
ெகாண் டி க் கின்ேறன்.
இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதற்கும் அப்பால் 

அர சியல் தி த்தங்கைள, சட்டங்கைள மாற்றி 
ேதர்தல் ைற யி  டாக  சி  பான்ைம ச
கங்களின் பிர தி நி தித்  வத்ைத கா  ெகாள்
கின்ற மிக ேமாச மான நட வ டிக்ைக க க்கு 
இன்ைறய ஆட் சி யா ளர்கள் தயா ராகிக் ெகாண் டி
க் கின்றார்கள். அதற்கான சமிக்ைஞகள் மிகத் 

ெதளி வாக ெவளிப்ப த்தப்பட்  வ  கின்றன. 
இத்த ைகய சிக்க லான நிைல ைமயில் எம  

பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள்  இைதப் பற்றி, 
தாங்கள் ேசாரம் ேபாய் விட்ட  பற் றிய எ  வித 
விவஸ்ைத ம் இல்லாமல் இன் ம், இன் ம் 
ெநாண்டிச் சாட் க்கள் ெசால் லிக்ெ காண் டி க்
காமல், பல்லா யி ரக்க ணக்கான கட்சி ஆத ர வா
ளர்க ம், ேபாரா ளி க ம் ஆதங்கத்ே தா ம் 
,ஆத் தி ரத்ே தா ம் இந்த விட யங்கைளப் ேபசிக்
ெகாண் டி க் கின்ற நிைலயில், அவர்க ள  நிைலப்
பா கள் நிச்ச ய மாக இந்த ச  கத்தின் வி ப்
பத் திற் கு ரி ய தல்ல என்பைதப் ரிந்  ெகாண்  
மைறந்த எம  தைல வ க்கு ெசய் கின்ற மிகப் 
ெபரிய நன் றி ய றி த லாக அவர்க  ைடய அத்த

ைகய ேபாக் கி லி ந்  வி  பட ேவண் ம்.
ஆணித்த ர மாக இந்த ச  கத்தின் அர சி யலின் 

ஆன்மா ஸ்லிம் காங் கிரஸ் என்ற விட யத்ைத 
நாங்கள் எல்ே லா ம் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
எங்கு தவ  விட் டி க் கின்ேறாம் என்பைத 
மீண்  ெமா  ைற தி ம்பிப் பார்த்  பைழய 
தட யங்கைள நாங்கள் நாடிச் ெசல்ப வர்க ளாக 
மாற ேவண் ம். அ ேவ தைல வரின் நிைன  
நாளில் அவ க்கு ெச த்  கின்ற மாெப ம் 
நன் றிக்க ட னாக இ க்கும். ஆ யிர் தைல வரின் 
வசீ கர வதனம் என் ேம எங்கைள விட்  
மைறந்  விடாமல் இன் ம் நிைலயாய் நிற்ப
தற்கு அவ  ைடய அர சியல் ஆ  ைமயின் பல்ப
ரி மாண ெசயற்பா கள் கார ண மாக இ ந்தா ம், 
அவ  ைடய மனித ேநயம் என்ப  எவ ரா ம் 
ம  த லிக்க டி யாத ஒ  விட ய மா க ள்ள .
சிவில் ச க ெசயற்பாட்டா ள ராக இ ந்  

அவர் படிப்ப டி யாக அர சி யல்வா தி யாகப் பரி ண
மித்  வந்த சந்தர்ப்பங்களில் ெவவ்ேவ  கால 
கட்டங்களில் எவ்வா  அவ  ைடய ஆன் மீகம் 
ெவளிப்பட் ள்ள  என்ப  பற் றி ம் “நான் 
எ ம் நீ" என்ற லில் கூறப்பட் ள்ள .
தைல வ  ைடய ெசால்லாண்ைம எவ்வ

ள  வள மா னேதா, வசீ க ர மா னேதா அ  ேபால 
அவ  ைடய ஆன் மீ க ம் அலா தி யா ன , பிரத்
தி ேய க மா ன  என்  நம்  கின்றவன் நான். இந்த 
லில் இ க் கின்ற கவி ைத கைள மீள வாசிக்

கின்ற ேபா  இன் ம் வியப்ப ைட கின்ற ள க்கு 
அத  ைடய அம்சங்கள் ெபாதிந் தி க் கின்றன. 
அந்த லின் ன்  ைரயில் “ஒ  மனி தனின் 

வாக் கு லம்” என்ற தைலப்பில் குறிப் பிட் ள்ள 
விட யங்கள் யா ம் அவ  ைடய பரி ணாம மாற்
றத் திைன ஒ ங்காக காட்  வ தற்காக சித்த ரித்த 
வச னங்க ளாக உள்ளன. இதில் தைல வ  ைடய 
ஆன் மீ கத்ைத பற் றிய ெதளி ம் சுட் டிக்காட்டப்
ப  கின்ற .
தைல வ  ைடய அந் திம காலத்தில் ஆஸ்வா

சத் தினால் உந்தப்பட் , ஆன் மீகப் பரப்ைப 
ரிந்  ெகாண்ட தான் அவ க்கும் சூபித்  வத்
திற்கும் ஏற்பட் டி ந்த ெதாடர்பாடல்.
தைல வைர மீள்வா சிப் ச் ெசய் கின்ற ேபா  

அவ  ைடய ஆன் மீ கத்ைதப் பற்றிப் ேபசு வ  
பிைழ யான விட ய மாக க  தப்ப ட மாட்டா .  
1983ஆம் ஆண்  இந்த கவிைத ெதாகு திைய 
எ த ஆரம் பித்த ேபா  எ  தி ய வற்ைற இ
தி யாக இைணத் ள்ளார். அதில் ஏகத்  வத்தில் 
ஆழ ேவ ன்றி, தன  ஆன் மீ கத்ைத ெதாடங்கி 
காலப்ே பாக்கில்  அவ  ைடய ஆன்மா ஆண்
ட வைன அைட யக் கூ டிய விதத்தில் சூபித் 
வத்தின் பால் ெசன்ற  பற்றி அவைர அ  கி
லி ந்  பார்த்த பல ம் ெதளி வாக அறிந்  
ைவத் தி க் கின்ேறாம். ெதரிந்த உல மாக்க ம் 
அவ ரி டத் தி லி ந்த ெதளி வான சூபித் வ ேகாட்
பா  கைள உணர்ந்  ைவத் தி ந்தார்கள். அ  
தான் உண்ைம. அைத சார்ந்   “நான் எ ம் நீ” 
என்ற அவ ர  கவிைத இத்ெ தா குப்பில் க் கி யத்
வம் ெபற் ள்ள .
அேத மாதிரி 1996 தல் 1999 வைர 

ஒவ்ேவார் ஆண் ம் தன்  ைடய ஆன் மீக 
பரி ணா மத்தில் ஏற்பட்  வ  கின்ற திய மாற்
றத்ைத மிகத் ெதளி வான வார்த்ைத களால் 
மிக அழ கா ன ம் கன தி  மான க த் ச்  ெசறி
ேவா ம் கவித் வ வான்ைம ேயா ம் அவர் 
ெவளிக்ெ காண்  வந்தார். அதில் க் கி ய மாக 
“ெவள்ைளக் கிழவன்” என்ற கவி ைத ைய ம்,  
1997ஆம் ஆண்  எ  தப்பட்ட “உன்ைன ேதடி 
அ  கின்ேறன்” என்ற கவி ைத ைய ம் கட்சி 
ெதாண்டர்கள், ேதாழர்கள் மற் ம் அவ  ைடய 
ஆன் மீகம் பற் றிய ஆய்ைவச் ெசய் கின்ற வர்கள் 
மீண் ம் வாசிக்க ேவண்  ெமன நான் நிைனக்

கின்ேறன். இன்ெ னா  கவிைத “விடி யாத இர ” 
என்ற கவிைத. அ  ேபால “நான் இலா நீ” என்ற 
கவிைத இ  தி யாக “நான் எ ம் நான்” என்ற 
கவிைத. அைவ ஓர் ஆன்மா ஆண்ட வைன 
நா  வ தற்கு அங்க லாய்க் கின்ற அவஸ்ைதைய 
ெவளிக்ெ காண்  வ  கின்ற பாங்கில் சூபித்
வ ெகாள்ைகைய அடி ெயாட்டி வைர யப்பட்ட 

கவி ைதகள் என்பதில் எனக்கும் இதைன வாசிக்
கின்ற எவ க்கும் எ  வித சந்ேத க ம் எழா .
எனேவ எல்லாம் வல்ல இைறவன் அவ க்

கு ரிய சரி யான இடத்ைத ெஜன்னத் ல் பிர்
ெதௗஸில் வழங் குவான் என்ற நம் பிக்ைக ேயா , 
இந்த தைல வரின் பாச ைறயில் வளர்ந்த நாங்கள் 
இன்  எங்கு ேபாய்க்ெகாண் டி க் கின்ேறாம் 
என்ப  ெதாடர்பில் மீள ம் சரி பார்த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம்.
தைல வ  ைடய கவி ைத களில், தன்  ைடய 

மைறைவ எதிர்  கூ  கின்ற விட யத்ைத அவர் 
மிகத் ெதளி வாகச் ெசால் லி யி க் கின்ற பல கவி
ைதகள் இ க் கின்றன. எல்ே லா க்கும் ெதரிந்த 
, ேபாரா ளிகள் அைன வ ம் இன் ம் வி ம்பிப் 
படிக் கின்ற அவ  ைடய குரலில் ஒலிப்ப தி  
ெசய்  எங்க க்கு தந்  விட்  ெசன் றி க்
கின்ற “ேபாரா ளி கேள றப்ப ங்கள்” என்ற 
கவிைத க் கி ய மா ன . அ ேபால் “பிரி யா
விைட” என்ற கவி ைதயில் உள்ள சந்த ெசயற்
பா கள், சந்தத்ைத எப்படி தன்  ைடய கவி
ைத களில் ெகாண்  வ  கின்றார் என்ப  உண்
ைமயில் பிர மா த மாகும்.
கவிைத என்  வ கின்ற ேபா  அதன் 

மண்வாசைன  மாறாமல் ,  ெதன்கிழக்கின் 
மண்வாசைனைய கிராமத்  பாடல்களி டாக 
ெகாண்  வ கின்ற லாவண்யம் என்ப  
மிக ம் ெமச்சத்தக்க . " திய ெவளிச்சம் "என்ற 
பாடலாக தைலவ ைடய காலத்தில் பாடலாக 
ெவளியாக்கிேனாம். அ ேபால நாட் ப் ற 
பாடலில் “வரம்பிேல வாப்பா ெமௗத்தானார்” 
என்ற கவிைத உண்ைமயில் நாட் ப் ற மணம் 
கமழ்கின்ற ெதன்கிழக்கு ெசால்லாடைல அழகாக 
வர்ணிக்கின்ற வைகயில் அைமந் ள்ள .
இவ்  இைணயவழி  நிைனேவந்தல் 

நிகழ்வில் ெசன்ைனயிலி ந்  கவிஞர், நடிகர் 
வ.ஐ.ச.ெஜயபாலன், ன்னாள் மாகாண சைப 
உ ப்பினர் ஏ .எல் .தவம், லண்டனிலி ந்  
இலக்கிய, ச க ெசயற்பாட்டாளர் எம்.ெபௗசர், 
கட்சியின் ஸ்தாபகத் தைலவர் மர்ஹூம் 
அஷ்ரபின் சேகாதரி சட்டத்தரணி ெபேராஸா 
ஹ−ைஸன், ைவத்திய கலாநிதி தாஸிம் அஹ்மட்,  
ஸ்லிம் காங்கிரஸ் ெசயலாளர், ஜனாதிபதி 

சட்டத்தரணி நிசாம் காரியப்பர் ,  பிரதிச் 
ெசயலாளர் மன்சூர் ஏ.காதிர், கவிஞர் நபீல் 
ஆகிேயா ம் கலந் ெகாண்  உைரயாற்றினர்.
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இன்ைறய சிந்தைன

ெசவ்வாய்க்கிழைம, ெசப்ெடம்பர் 21, 2021

உற்றேநாய் ேநான்றல் உயிர்க்கு கண் ெசய்யாைம 
அற்ேற தவத்திற் கு      

 (தி க்குறள்)

தனக்கு உற்ற ன்பத்ைத ெபா த்த ம் மற்ற உயிர்க்குத் 
ன்பம் ெசய்யாதி த்த ம் ஆகிய அவ்வளேவ தவத்திற்கு 

வடிவமாகும்

ெபான் ெமாழிெபான் ெமாழி

–சுவாமி விேவகானந்தர் 

ஸ்லிம், தமிழ் ச கங்கள்  ஒன்றிைணந்   சிந்திக்கேவண்டிய  த ணம் ஸ்லிம், தமிழ் ச கங்கள்  ஒன்றிைணந்   சிந்திக்கேவண்டிய  த ணம் 

ஸ்ரீலங்கா ஸ்லிம் 
காங் கி ரஸின் ஸ்தாபகத் 
தைலவர் மர்ஹூம் எம்.எச்.
எம்.அஷ்ரப்பின் 21ஆவ  
நிைன ேவந்தல் நிகழ் , 
இைண ய வ ழி  டாக(Zoom) 
அவ ர  நிைன   தினத்தில் (16.9.2021)  இடம்
ெபற்ற ேபா , அதற்குத்  தைலைம வகித்  
கட் சியின் தைல வ ம், பாரா  மன்ற உ ப்
பி ன  மான ர ப் ஹக்கீம் ஆற் றிய உைர.

எப்ேபா ம் ெபாறாைமைய விலக்குங்கள். 
இ வைரயி ம் நீங்கள் ெசய்யாத மகத்தான 
காரியங்கைள எல்லாம் ெசய்  டிப்பீர்கள்.

ஐக் கிய நா கள் சைபயின் 76ஆவ  ெபா ச் சைபக் கூட்டத் 
ெதாடரில் பங்ேகற்ப தற்காக, சனிக் கி ழைம நாட் டி லி ந்  றப்
பட் ச்  ெசன்ற  ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்்ஷ  தைல ைம
யி லான கு வினர்  அெம ரிக்க   நி ேயார்க்  நகைர ெசன்ற ைடந்
ள்ளனர்.     அெம ரிக்க ஜனா தி பதி ேஜா ைபடன் தைல  ைமயில் 

இன்  21ஆம் திகதி ஆரம்ப மா க ள்ள இம் ைற கூட்டத்ெ தாடர், 
'ெகாவிட்–19 ைவரஸ் ெதாற் ப்ப ர வலிலி ந்  மீள்வ தற்கான நம்
பிக்ைகயின் லம் ெநகிழ்ச் சிைய வளர்த்தல், நிைலத்தன்ைமைய 
மீளக் கட் டி ெய ப் தல், மியின் ேதைவ க க்கு பதி ல ளித்தல், 
மனித உரி ைம க க்கு மதிப்ப ளித்தல் மற் ம் ஐக் கிய நா கள் 
சைபயின் ம  ம லர்ச்சி' என்ற ெதானிப்ெ பா ளில் இடம்ெப ற ள்
ள .
எதிர்வ ம் 28 ஆம் திகதி வைர இடம்ெப ற ள்ள இந்த கூட்டத்

ெதா டரில் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்்ஷ நாைள தன்கிழைம 
உைர யாற்ற ள்ளார்.  அேத ேவைள 23ஆம் திகதி இடம்ெப ற ள்ள 
உண  கட்ட ைமப்  மாநாட் டி ம் மற் ம் 24 ஆம் திகதி இடம்ெப
ற ள்ள வ  சக்தி ெதாடர்பான உயர்மட்ட கலந்  ைர யா டலின் 
ேபா ம் உைர யாற் வார் என்  எதிர்பார்க்கப்ப  கி ற . ெபா ச்
சைபக் கூட்டம் நிைற வ ைடந்ததன் பின்னர் கூட்டத்ெ தா டரில் 
பங்ேகற் ள்ள அரச தைல வர்க டன், இ  தரப் க் கலந்  ைர
யா டல்க ைள ம் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்்ஷ ேமற்ெ காள்ள
ள்ளார்.  
ஐ. நா. ெபா ச்சைப விவா தத்தில் 193 உ ப்  நா  களின் பிர தி

நி தி க ம் உைர யாற்ற ள்ளனர். ஐ.நா. சாச னத்தின் பிர காரம் சர்வ
ேதச அைமதி மற் ம் பா  காப்  விட யங்கைள கலந்  ைர யா ம் 
ெபா ப்  ெபா ச்ச ைபக்கு உள்ள . இத ன டிப்ப ைடயில் மனித 
உரி ைமகள், சர்வ ேதச சட்டம் மற் ம் ெபா  ளா தார, ச க, கலாச்
சார, கல்வி மற் ம் சுகா தாரத் ைற களில் ஒத்  ைழப்   உள் ளிட்ட 
விட யங்கள் குறித்  விவா திக்கப்ப ம். 

 இேத ேவைள  ெபா ச்சைப கூட்டத்தில்   இந் திய பிர தமர் 
நேரந் திர ேமாடி மற் ம் சீன ஜனா தி பதி ஜி ஜின்பிங் உள் ளிட்ட  
சர்வ ேதச நா  களின் தைல வர்க ம் கலந்  ெகாள்ள ள்ளனர். 
இதன் ேபா  பன்னாட்  தைல வர்க ைள ம் ஜனா தி பதி ேகாட்டா
பய ராஜ பக்்ஷ சந் திப்பார் என எதிர்பார்க்கப்ப  கின்ற .
அந்த  வ  ைகயில்  ஜனா  தி  பதி  ேகாட்டாபய  ராஜ  பக்்ஷ 

ஐக் கிய நா கள் ெபா ச் சைப அமர்வில் தன் தலாக 
உைரயாற்ற ளார் என்ப டன் ஒ  சர்வ ேதச மாநாட்டில் ஜனா
தி பதி ேநர டி யாக பங் கு பற்றி உைர யாற் ம் நிகழ்வா க ம் இ  

சர்வ ேத சத்தின் நம் பிக்ைகைய 
அர சாங்கம் ெவல்ல  ேவண் ம்
காணப்ப  கி ற . எனேவ இ  மிக ம் க் கி யத் வம் மிக்க தாக இ க் கி ற . ஜனா தி பதி 
இந்த கூட்டத்தில் எவ்வா றான விட யங்கைள ெவளிப்ப த்தப்ேபா கின்றார் ? எவ்வாறான 
சர்வ ேதச ரீதி யி லான ஒத்  ைழப்ைப எதிர்பார்க் கின்றார்? சர்வ ேத சத் திடமி ந்  எதைன 
அவர் ேகா  கின்றார்? இந்த நாட்டில் தற்ே பா  ெபா  ளா தார பிரச் சி ைனகள்  மற் ம் நல்
லி ணக்கம், ெபா ப் க் கூறல் ெதாடர்பான பிரச் சிைன, காணாமல் ேபாேனார் விவ காரம், 
காணிப் பிரச் சிைன உள் ளிட்ட பல்ேவ  விட யங்கள் ெதாடர்பாக ஜனா தி ப தியின் க த்
க்கள், நிைலப்பா கள்  எவ்வா  இ க்கப்ே பா கின்றன?  எவ்வா றான உத விைய, ஒத்
 ைழப்ைப அல்ல  பங் கு பற்றைல  சர்வ ேதச ச  கத் தி ட மி ந்  இலங்ைக எதிர்பார்க்

கின்ற ?  என்ப  ெதாடர்பாக ஜனா தி பதி  எவ்வா றான விட யங்கைள ன்ைவக்கப் 
ேபாகின்றார் என்ப  மிக க் கி யத் வம் மிக்க தாக இ க் கி ற .

 எனேவ இலங்ைகையப் ெபா த்த வ ைர யி ம் ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக்்ஷைவ 
ெபா த்த வ ைர யி ம்  இந்த ஐக் கிய நா கள் சைபயின் ெபா ச் சைப அமர்  என்ப  
மிக ம் க் கி யத்  வ மிக்க தாக இ க் கின்ற . க் கி ய மாக இலங்ைக யா ன  தற்ே பா ைதய 
சூழலில் ைவரஸ் ெதாற்  கார ண மாக ெபா  ளா தார ரீதியில் பாரிய ெந க்க டிைய சந்
தித்தி க் கின்ற . ெடாலர்  ெந க்கடி, அந் நிய ெசலா வணி ெந க்கடி, ஏற்  ம தி–இ றக் கு
மதி பிரச் சி ைனகள் உள் ளிட்ட பல்ேவ  ெந க்க டிகள் காணப்ப  கின்றன. அேத ேபான்  
ஐக் கிய நா கள் மனித உரிைமப் ேபரைவ ெதாடர்ச் சி யாக, இலங்ைக யா ன   மனித 
உரிைம மீறல் ெதாடர்பாக ெபா ப் க் கூறல் மற் ம் நல் லி ணக்கப் ெபாறி  ைறைய 
ேமற்ெ காண்  விசா ரைண நடத்தி பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதிையப் ெபற் க்ெ கா க்க 
ேவண் ம் என்  வலி  த்தி வ  கி ற . அந்த   நீதி வழங்கும் ெசயற்பா டா ன  பரந் 
பட்ட ரீதி யி ம் சுயா தீ ன மா க ம் நம்ப க ர மா க ம் இடம்ெபற ேவண் ம் என்  ேகாரிக்ைக 
ன்ைவக்கப்பட்  வ  கின்ற . அ  மட்  மன்றி காணாமல் ேபாேனா க்கு என்ன நடந்

த  என்ப  கண்  பி டிக்கப்பட ேவண் ம் என் ம் பயங்க ர வாத தைடச்சட்டம் நீக்கப்பட 
ேவண் ம் என் ம் பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத்தின் கீழ் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள வர்கள் 
வி  விக்கப்பட ேவண் ம் என் ம் ேகாரிக்ைககள் ன்ைவக்கப்பட்  வ  கின்றன. 

 இவ்வா  பல்ேவ  ெந க்க டிகள் காணப்ப  கின்ற சூழ லி ேலேய ஜனா தி ப தியின் 
ஐக் கிய நா கள் ெபா ச் சைபயின் கூட்டத்தின்  உைர இடம்ெபறப் ேபாகி ற . அந்த 

உைரயில் அவர் என்ன கூறப்ேபா கிறார் என்ப  மிக ம் க்
கி ய மாக இ க் கி ற .  ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக்்ஷைவ 
ெபா த்த வ ைரயில் சர்வ ேத சத்தின் உற  என்ப  மிக க் கி யத்

 வ மிக்க தாக இ க் கின்ற . அ ம் தற்ே பா  இந்த ெபா  ளா
தார ெந க்கடி கால கட்டத்தில் ெபா  ளா தாரம் பாரிய சிக்கைல 
எதிர்ெ காண் ள்ள சூழலில்  அந்நிய ெசல வாணி ெந க்கடி ஏற்
பட் ள்ள இந்த கால கட்டத்தில் ஜனா தி ப தியின் உைர மிக க் கி
ய மாக இ க் கின்ற . இலங்ைகக்கு சர்வ ேத சத்தின் ஒத்  ைழப்  
மிக அவ சி ய மா க ள்ள . ஏற்  ம திைய அதி க ரித் க் ெகாள்வ
தற்கு சர்வ ேதச ஒத்  ைழப்  ேதைவ யாகும். அதற்கு அர சாங்கம் 
இலங்ைகயில் மனித உரி ைம கைள ேமம்ப த்த ம் மனித 
உரி ைம கைள பா  காக்க ம் நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.  
அேத ேபான்  ெபா ப் க் கூறல் மற் ம் நல் லி ணக்க  ெசயற்
பா  கைள ேமற்ெ காண்  பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு நீதிையப் 
ெபற் க்ெகா ப்ப தற்கு நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.

 இவ்வா  ெசயற்பா  கைள ேமற்ெ காள் ம் பட்சத் தி
ேலேய அர சாங்கத் தினால் சர்வ ேத சத்தின் நம் பிக்ைகைய 
ேபண   டி ம். க் கி ய மாக இலங்ைகயில் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு நீதிைய ெபற் க்ெ கா க்கும் ெசயற்பாட்டில் 
அர சாங்கம் ெவளிப்பைடத் தன்ைம ைய ம் நம்ப கத்தன்ைம
ைய ம் சுயா தீனத் தன்ைம ைய ம் ேப  வ   மிக அவ சி ய மாக 
இ க் கின்ற . அவ்வா  ெசய் ம்ே பா   மட் ேம   சர்வ ேத
சத்தின் நம் பிக்ைகைய சரி யான ைறயில் அர சாங்கத் தினால் 
ெபற் க்ெ காள்ள  டி ம். சர்வ ேத சத்தின் நம் பிக்ைகைய ெவல்
வதன்   ஊடா கேவ எம  அ த்த கட்ட சவால்கைள றி ய டித்  
சர்வ ேதச ரீதியில் ஒன்றாக பய ணித்  இலக் கு கைள அைடய 
டி ம். எனேவ ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக்்ஷ ன் னி ைல

யி ம் அர சாங்கத்தின் ன் னி ைல யி ம் பாரிய ெபா ப் கள், 
கட ைமகள், சவால்கள் காணப்ப  கின்றன என்பைத ம க்க டி
யா . 
அந்த வ ைகயில் இம் ைற   ஜனா தி பதி ஐ.நா.  கூட்டத்ெ தா

டரில் பங்ேகற்  உைர யாற்றவி ப்ப டன் பல்ேவ  நா களின் 
தைலவர்கைள ம் சந்தித்  ேபச்சுவார்த்ைத நடத்த ள்ளார். 
இவற்றின் ேபா ம் இலங்ைகக்கான ஒத் ைழப் கள் மற் ம் 
பங்களிப் கள் ேகாரப்ப ம் என்  எதிர்பார்க்கப்ப கின்ற . 
இைவ உரிய ைறயில் இடம்ெபற ேவண் மாயின் அரசாங்கம் 
சர்வேதச ச கத்திற்கு வழங்கியி க்கும் வாக்கு திகள் உரிய 
ைறயில் நிைறேவற்றப்பட ேவண் ம்.
எனேவ அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் சரியான ைறயில் 

ெசயற்பட்  சர்வேதச ச கத்தின் நம்பிக்ைகைய ெவற்றி 
ெகாள்வதற்காக  நாட்டில் நல்லிணக்கம், ெபா ப் க்கூறல் 
ெசயற்பா கைள ம் ஏைனய மனித உரிைம விடயங்களில் 
ன்ேனற்றத்ைத ம் ேமற்ெகாண்  பயணிக்க ேவண் ம்.  

அதனால் ஜனாதிபதியின் ஐ.நா. விஜய ம் நிகழ்த்தப்பட ள்ள 
உைர ம்  சர்வேதச தைலவர்க டன் நடத்தப்பட ள்ள 
ேபச்சுவார்த்ைதக ம்  மிக க்கியத் வமிக்கதாக இ க்கின்றன 
என்பைத சுட்டிக்காட்ட வி ம் கிேறாம். 
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(அட்டன் நி பர்)
ேநாட்டன் பிரிட்ஜ் ெபாலிஸ் பிரி க்

குட்பட்ட வட்ட வைள ெலானக் பாற்
பண்ைண அைணக்கட்டில் நீரா டச்ெசன்  
நீரில் ழ்கி காணாமல் ேபாயி ந்த இ  
இைள ஞர்க ம் சட லங்களாக மீட்கப்பட்
ள்ளனர்.
வட்ட வைள ேதாட்டத்ைத ேசர்ந்த 38 

வய  ைடய சின்ைனயா ராஜா, சிலா
பத்ைதச் ேசர்ந்த 21 வய  ைடய சச் சிந்த 
தில்ஷான் ஆகிய இ  இைள ஞர்கேள 
இவ்வா  சட லங்க ளாக மீட்கப்பட் ள்
ளனர். ேநாட்டன் பிரிட்ஜ் ெபாலிஸ் பிரி

க் குட்பட்ட வட்ட வைள ெலானக் 
பாற்பண்ைணக்கு ெசாந்த மான அைணக்
கட்  ஒன்றில் 19 ஆம் திகதி மாைல 
5.00 மணி ய ளவில் ஐந்  இைள ஞர்கள் 
நீராடச் ெசன் ள்ளனர். நீராடிக் ெகாண் டி
ந்த ேபா , அதில் இ வர் நீரில் இ த்  
ெசல்லப்பட்  காணாமல் ேபா ள்ளனர். 
ெபாலி ஸா க்கு கிைடக்கப்ெபற்ற தக வ
க்க ைமய ேத தல் பணிகள் ஆரம் பிக்

கப்பட் டி ந்தன.
இதன்ே பா  சின்ைனயா ராஜா என்ற 

இைளஞன் நீரில் ழ் கி ய ேபா , சஜிந்த 
டில்சான் என்பவர் அவைர காப்பாற் 

வ தற்கு ற்பட் ள்ளார். இதன்
ேபாேத இ  வ ம் நீரில் ழ்
கி ள்ள தாக விசா ர ைண களில் 
இ ந்  ெதரி ய வந் ள்ள .
அதற்க  ைமய ,  அவர்கைள 

ேத ம் பணிகள் ஆரம் பிக்கப்பட்
டன. 19 ஆம் திகதி மாைலேய 
ேத தல் பணிகள் ஆரம் பிக்கப்
பட் டி ந்த ேபா ம் ேநற்  திங்
கட் கி ழ ைமேய அவர்க ளி  வ ர  
சட லங்க ம் மீட்கப்பட் டி ந்
தன. இரா  வத் தி ன ம் ெபா

மக்க ம் இைணந்ேத சட லங்கைள மீட்
ள்ளனர். இவர்கள் கட் டிட நிர்மாண 

பணி களில் ஈ  பட்  வந்த வர்கள் என 
விசா  ர  ைண  கைள  ேமற்ெ  காள் ம் 
ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர்.
சட லங்கள் மரண விசா ர ைண களின் 

பின் பிேரத பரிேசாதைனக க்காக 
ம ாவட்ட  ைவத்திய ச ாைல க்கு 
ெகாண்  ெசல்லப்பட்டன. சம்பவம் 
ெதாடர்பான ேமலதிக விசாரைணகைள 
ே ந ாட்டன்பிரிட்ஜ்  ெப ாலிஸா ர் 
ன்ென த்  வ கின்றனர்.

( வ ெர லியா நி பர்)
நா  ஓயா பகு தியில் அண்ைமயில் திறந்  

ைவக்கப்பட்ட பிர ேதச ைவத் தி ய சா ைலைய 
ெதாடர்ந்  ெகாண்  ெசல்ல டி யாத நிைல 
ஏற்பட்  ள்ள  தா  க ம்  ெபா  மக்க  க்கு 
ேசைவைய ெபற் க் ெகா ப்பதில் பாரிய சிர
மங்கள் ஏற்பட் ள்ள தா க ம் அப்ப குதி மக்கள் 
ெதரி விக் கின்றனர்.
ஆசிய அபி வி த்தி வங் கியின் கடன் உதவி 

திட்டத் தின்கீழ் இந்த ைவத் தி ய சாைல னர 
ைமக்கப்பட்  அண்ைமயில் திறந்  ைவக்
கப்பட்ட . திறந்  ைவக்கப்பட்ட ம  தினம் 
தல் இன்  வைர நீ க்கு தட் ப்பா  ஏற்பட்
ள்ள டன் வ ெர லியா பிர ேத ச சைப நீர் வி நி

ேயா கத்ைத ண் டித் ள் ளதாக ெபா  மக்கள் 
கார் ெதரி விக் கி றார்கள்.
ேம ம் பிர ேதச சைபயின் தைல வ க்கு 

அைழப்  வி க்கா ைமயின் கார ண மாக இந்த 
நிைல ஏற்பட் ள்ள தா க ம் எனேவ ெபா  மக்
களின் நலைன க த்தில் ெகாண்  உட ன டி யாக 
நீர் வச திைய ெபற் க் ெகா ப்ப தற்கு வ ெர
லியா பிர ேதச சைப ன்வர ேவண் ம் என ம் 
ெபா  மக்கள் ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளனர்.
இ  ெதாடர்பில் வ ெர லியா பிர ேதச 

சைபயின் தவி சாளர் ேவ  ேயாகராஜ் கூ
ைகயில்,
நா  ஓயா பிர ேதச ைவத் திய சாைலைய  

ெகாண்  ெசல்ல டி யாத நிைல ஏற்பட் ள்
ள தாக கூ  வ  உண்ைமக்கு றம்பா ன தாகும். 
ச க வைலத் தளங்க ளி ம் ெபாய்யா ன ம் 
தவ றா ன  மான தக வல்கள் பர  கின்றன. 
ைவத் தி ய சா ைலயின் ைவத் திய அதி காரி சுமார் 

15 வ ட கால மாக ஒ  அரச உத் தி ேயாகத் தராக 

கடைம ரிந்  ெகாண்  
ெதாடர்ச் சியாக அர சி
யலில் ஈ  பட்  வந்த 
வண்ணம் உள்ளார்.
எனி ம் குறித்த ைவத் தி ய சாைல வெர 

லியா பிர ேதச சைபயின் அதி கா ரத் க் குட்
பட்ட பிர ேத சத்தில் உள்ள ைம யினால் பிர ேதச 
சைபயின் சட்ட திட்டங்க க்கு உட்பட்ேட 
கட் டிடத் ெதாகுதி அைமக்கப்பட ேவண் ம். 
ஆனால் குறித்த ைவத் தி யரின் அர சியல் 
பலத்ைத பயன்ப த்தி சட்ட திட்டங்க க்கு 
றம்பாக கட் டிடத் ெதாகு திைய அைமத்  வ
ெர லியா பிர ேதச சைபயின் வைர ய ைற கைள 
மதிக்கா  தன  ெசயற்பா  கைள ேமற்
ெகாண்  வ  கின்றார்.
என்  ைடய அதி கார பிர ேத சத்தில் உள்ள 

ைவத் தி ய சாைல திறப்  விழா க்கு என்ைன 
அைழக்கா த  எனக்கு வ த்த ம ளிக் கி ற . 
எனி ம் என்  ைடய ேசைவ கைள பிர ேதச 
மக்கள் நன்றாக அறி வார்கள்.
சட்ட திட்டங்க க்கு றம்பாக கட் டிடத் 

ெதாகு தியின் திறப்  விழா ேமற்ெ காள்ளப்பட் 
டதா ம் வ ெர லியா பிர ேதச சைப தவி சா ள
க்கு அைழப்  வி க்கா ததன் கார ணத்தா ம் 

ேதாட்ட வீட ைமப்  மற் ம் ச  தாய உட்கட்
ட ைமப்  இரா ஜாங்க அைமச்சர் ஜீவன் ெதாண்
டமான் பிரேதச சைப சட்டதிட்டங்க க்கு 
மதிப்பளித்  அங்கி ந்  ெவளிேயறினார்.
எனேவ சட்டத் க்கு றம்பாக எந்த 

ெசயற்பா கைள ம் ேமற்ெகாள்ள டியா . 
பிரேதச சைபக்கு ெச த்த ேவண்டிய தண்டப் 
பணத்ைத ெச த்தி அவர்கள   ெசயற்பா  
கைள ேமற்ெகாள்ளலாம் என்றார்.    (இரா கைல நி பர்)

உல ெகங் கி  மி ந்  விரி வ ரங்க நிகழ்
நி ைலயில் 850 நட னக்க ைல ஞர்கள் பங்
ேகற்ற மாெப ம் நடன நிகழ்  கின்னஸ் 
சாதைனப் பட் டி யலில் இடம் பிடித்
ள்ள .
ெகாேரானா நிதிக்கு 

பங்க ளிப்  ெசய் ம் 
வைகயில் விரி வ ரங்க 
நிகழ் நிைல ஊடாக 
இந் தி யாைவச் ேசர்ந்த 
கைல மா மணி ம ைர 
இரா மச்சந் திரன் ர
ளி த ரனின் ெநறி யாள்
ைகயின் கீழ் இந்ந
டன நிகழ்  ஆகஸ்ட் 
தல ாம்  திகதி 

ந ட த் த ப் ப ட் ட . 
தமிழ் ெமாழியின் 
ெப  ைமைய கூ ம் 
க மாக ம ைர இரா மச்சந் தி ரனால் உ

வாக்கப்பட்ட வர்ணம் ஒன்   கற் பிக்கப்
பட்  நிகழ் நிைல ஊடாக அரங்ேகற்றப்
பட்ட . 
இலங்ைகயில் இ ந்  67 நட னக்கைல 

ஞர்கள் பங் கு பற் றினர். மைல ய கத்தின் 

சார்பில் இ ந்  ெடல்மார் 
ேமற் பி ரிைவ வசிப் பி ட
மாகக் ெகாண்ட இரா கைல 
உயர் ேதசிய பாட சா
ைலயின் மாணவி ச ந்த
ரராஜ் ஷக்தி பங் கு பற்றி 
கின்னஸ் சாதைன சான் றி
தைழ ெபற்  மைல யக 
மண் க்கும் இரா கைல 
உயர் பாடசா ைலக்கும் 
ெப ைம ேசர்த் ள்ளார். 
இவர் இரா கைல அமிர்தா 
நி த் திய கலா ல யத் தின்  மா

ண வி ம் ஆவார். நிகழ்ைவ ேதசிய கல்வி 
நி  வக விரி  ைர யா ள ம் ெசயற் றிட்ட 
தைல வ  மான நிசாந்த ரா கினி தி க் கு மரன் 
ஒ ங் கி ைணப்  ெசய்த டன் ஆசி ரிைய 
தி மதி தியாகமலர்  மற் ம் அதிபர் ைம. 
பன்னீர்ெசல்வம் ஆகிேயார் பயிற் வித்  
வழிகாட்டியி ந்தைம குறிப்பிடத்தக்க .

நீரில் ழ்கி காணாமல் ேபான இ  
இைள ஞர்க ம் சட லங்க ளாக மீட்  

இரா கைல உயர் ேதசிய பாட சாைல 
மாண வியின் கின்னஸ் சாதைன 

நா  ஓயா ைவத் தி ய சா ைலக்கு 
நீர்ெவட் :ேநாயா ளிகள் அவதி
ΜФறИசாЛைட மΫЖ źறாУ த˙ சாளУ ேவά ேயாகராЙ

(மஸ்ெக லியா நி பர்)
அத் தி யா வ சிய ெபா ட்களின் விைலைய 

அதி க ரிப்ப தற்கா கேவ நாட்டில்  ெபா ட்
க க்குத்தட் ப்பா  ஏற்ப த்தப்பட் ள்ள
தாக ன்னாள் மத் திய மாகாண சைப உ ப்
பினர் ேசா. ஸ்ரீதரன் ெதரி வித்தார்.
இ  ெதாடர்பாக அவர் ெதரி வித் ள்ள

தா வ ,
நாட்டில் அத் தி யா வ சிய ெபா ட்க
க்குப் ெப ம் தட் ப்பாட்ைட ஏற்ப த்தி 

அவற்றின் விைல கைள அதி க ரிப்ப தற்கு 
அர சாங்கம் மைற  க மாக சதி இடம்ெபற்  
வ  கின்றைம லப்ப  கி ற . அரிசி, சீனி, 
பால்மா வைககள், சீெமந் , எரி வா  ேபான்
ற வற் க்கு நாட்டில் ெப ந்தட் ப்பா  
நில  கின்ற . இந்தத்தட் ப்பாட்ைடத் 
ெதாடர்ந்   ெபா ட்க க்கான விைல க ம் 
திடீ ெரன அதி க ரிக்கப்பட்  வ  வ ைத ம் 
அதைன அர சாங்கம் கண்  ெகாள்ளாமல் 
இ ப்ப ைத ம் அவ தா னிக்கக் கூடி ய தாக 

இ க் கின்ற .
அந்த வைகயில் பால்மா வைக களின் 

விைலகள் அதி க ரிக்கப்படஉள்ளன. குறிப்
பாக ஒ  கிேலா பால்மா 200 பாவால் 
அதி க ரிப்ப தற்கான ேபச் சு வார்த்ைதகள் 
இடம்ெபற்  இணக்கம் காணப்பட் ள்
ள . கடந்த இரண்  மாத கால மாக பால்மா 
வைக க க்குப் ெப ந்தட் ப்பா  ஏற்பட்
டதால் குழந்ைத க க்கு பாைலப் ெபற் க்
ெகா க்க வழி யின்றி ெபற்ேறார் அவ திப்ப 
கின்றார்கள். 
நாட்டில் பசும்பால் உற்பத் தி ம் தி ப் தி

கர மான தாக இல்லாத கார ணத்தால் பால்மா 
வைக க ைளேய நாட ேவண் டிய நிைலைம 
நாட்  மக்க க்கு ஏற்பட் ள்ள . ச.ெதா.ச. 
ேபான்ற நி  வ னங்க க்கு ன்னால் நீண்ட 
வரி ைசயில் மணிக்கணக்காக காத் தி க்கும் 
ெபா  மக்கள்  நி  வ னத் திற்கு உள்ேள 
ெசன்ற பிறகு தாம் ெகாள்வ ன  ெசய்ய 
வந்த அத் தி யா வ சியப் ெபா ட்கள் இல்

லாமல் ஏமாற்றத் டன் தி ம்ப ேவண் டிய 
அவல  நிைல ம் ஏற்பட் ள்ள .
இந் நி ைலயில் ெப ந்ே தாட்டப் பகு தி

களில் அத் தி யா வ சியப் ெபா ட்க க்குப் 
ெப ம் தட் ப்பா  ஏற்பட் ள்ள ேதா  
ெபா ட்களின் விைல க ம் கட் ப்பா
டின்றி அதி க ரிக்கப்பட்  விற்பைன ெசய்யப்
ப கின்றன.
இதனால் ெபா  ளா தார ரீதியில் ஏற்க னேவ 

பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்கள் ேம ம் பாதிப் 
க்கு உள்ளாக ேவண் டிய நிைலைம ஏற்பட்
ள்ள . மக்கள் எதிர்ே நாக் கு கின்ற பிரச் சி

ைனகள் குறித்  அரசாங்கத் டன் இைணந்  
ெசயற்ப கின்ற மைலயக பிரதிநிதிகள் 
ெமௗனம் காத்  வ வ  ேவதைனயான .  
எனேவ அத்தியாவசியப்ெபா ட்களின் 
தட் ப்பா  மற் ம் அவற்றின் விைல 
ஏற்றம் ெதாடர்பில் அரசாங்கம் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம் என் ம் ேகட் ள்ளார்.

விைல அதி க ரிப் க்கா கேவ ெபா ட்க க்கு தட் ப்பா
ΨПனாЦ மН ய மாகாண சைப உΫР ǼனУ űதரП ΜФறИசாЛΡ

(அம்பாைற,ஒ வில்  ேமலதிக நி பர்கள்)
 2 0  வ ய  க்  கு   ே ம ற் ப ட் ட   ச  க

ல  ம்   ெ க ா வி ட் 1 9  த ப்   சி
ையப்  ெபற் க்  ெகாள்  மா    கி ழக் கு   
மா கா ண  சு கா தா ர  ேச ைவ கள்  ப ணிப்பா
ளர் ஏ.ஆர்.எம்.ெதௗபீக்  ெத ரி வித்தார்.
அவர் இவ் வி டயம் ெதாடர்பாக 

ேம ம்  ெதரி  விக்ைகயில் ,த ப்  
சி   ெதா  டர்பா  க   த  வ  றா  ன   அ  பிப்  பி  ரா
யங்க  ேளா     சி  லர்   இன்  ம்   த  ப்  
சி  ைய  ஏற் றிக்  ெகாள்ளா மல்  இ க் கின்
றார்கள் .த ப்  சிையப் ெபற் க்ெகாள்
வதால்  எவ் வித பக்க வி ைள  க ம் 
ஏற்ப ட மாட்டா . எனேவ இ  வைர 
த ப்  சிையப் ெபற் க்ெகாள்ளா த வர்கள் 
வதந் தி கைள நம்பா  த ப்  சி கைளப் 
ெபற் க்ெகாள்ள ம்.
கிழக் கு  மா கா ணத் க்கு  கிைடக்கப்

ெபற்ற த ப்  சிகள்  ஒவ்ெ வா    பி
ராந் தி ய  சு கா தா ர  ேச ைவ கள்  ப ணிப்பா
ளர்  பி ரி  க க்கும்  பகிர்ந்த ளிக்கப்
பட் ள்ளன. 30 தல் 60 வய க் கு  ேமற்
பட்ே  டார்க  க்  கு    த  லா  வ    த  ப்
சி 100 வீத ம் இரண்டா வ   த ப்

சி 90 வீத ம்  ஏற்றப்பட் ள்ளன.
 த ற் ே  ப ா  2 0  வ ய    ெ த ா

ட க் க ம்  3 0வ ய  க்  குட் ப ட் ட  வ ர் க
க்  கு   த  ப்   சி   ஏ ற்  ம்   ந  ட  வ

டிக்ைக கள்  ன்ென க்கப்பட் ள்ளன.
 இ   வ  ை ர   த  ப்   சி

ையப்  ெபற் க்  ெகாள்ளாத 30 வய க்
கு  ேமற்பட்ட வர்கள்  உ ட ன டி யா க  அ 
கி  ள்ள   த  ப்   சி   ஏற்  ம்   ைம  யங்க
க்  குச்   ெசன்    த  ப்   சி  ைய   கட்டா

யம்  ெபற் க்  ெகாள்ள ம்.
 இ   வ  ைர    த  லா  வ ,  இரண்டா

வ   த ப்  சி  ையப்  ெபற் க்  ெகாண்
ட  வ ர் க  க்  கு   ே ந ா ய்   எ  தி ர் ப்

  சக்  தி   மற்  ம்   அ  வர்க  ளின்   பா   க
ா ப்    அ  தி  க  ம ா  க   க ா  ணப் ப   கின்
ற .  அண்ைம  யில்   ஏ ற் ப ட்ட   ம  ர
ணங் களில்  7 6  வீ த  ம ா  ன   ம  ர  ணங்
கள்   த  ப்   சி    ெபற்  க்   ெகாள்ளா
த  வ ர் க  ெ ள  ன   அ  றி க் ை க   கி  ை ட க்
கப்ெபற்  ள்ள .  தி  ே க ா  ண  ம
ைல   சு  கா  தா  ர   ேச  ைவ  கள்   ப  ணிப்பா
ளர்   பி  ரிவில்  1 1 6 7 2  ேப ம்   மட்டக்
க ளப்   சு கா தா ர   ேச ைவ கள்  ப ணிப்

பா  ளர்   பி  ரிவில்  1 7 9 8 9   ேப ம்    
கல்  ைன  சு கா தா ர  ேச ைவ கள்  ப ணிப்
ப ா  ள ர்    பி  ரி வி ல்   7 1 1 9   
ேப ம்  அம்பா ைற  ேச ைவ கள்  ப ணிப்பா
ளர்   பி ரிவில்  13257  ேப ம்  இ வைர  
ெகாேரானாத்   ெதாற்றாளர்களாக 
க ண் ட றி ய ப் ப ட் ள் ள டன் 
908 மரணங்க ம் சம்பவித் ள்ளன . 
தனிைமப்ப த்தல் ஊரடங்குச் சட்டம்  
தற்ேபா  அ ல்ப த்தப்பட் ள்ள .
இ க்   க ா ல ப் ப கு தி யி ல்   
ெபா    மக்கள்  வீட்ைட விட்   
அ வ சி ய  ே த ை வ யின் றி    
வீதி களில்  ந ட ம ா ட  ே வண்ட ா ம் .
அத்தியவசிய    ேதைவக்காக   
வீ ட் டி லி ந்  ஒ வ ர்   
மட் ம்   சுகாதார நைட ைறகைள  
பின்பற்றி   ெவளியில் ெசல்ல ேவண் ம்  
என ம் ெதரிவித்தார்.

(அம்பாைற நி பர்)
 தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு காலப்ப கு

தியில் அத் தி ய வ சி யப்  ெபா ட்க ைள  ந ட மா
ம்  ேச ைவ   லம்  வி நி ேயா கிக் கும்  வர்த்த கர்

கள்  தங்க ள   வா க னத் தில்  வி ைலப்பட் டி ய ைல 
 காட் சிப்ப த்தா   கூ  த லான விைலக்கு ெபா ட்
கைள விற்பைன ெசய்  வ  வ தாக ெபா  மக்கள் 
கவ  ைல ெதரி விக் கின்றனர்.

 நாட்  டில்   ஏற்பட்  ள்ள   அ  சா  தா  ர  ண   சூழ்  நி
ைல  யில்   மக்க  க்  கு   அத்  தி  ய  வ  சி  ய   ெபா  ட்க
ைள  ந ட மா ம்  ேச ைவ   லம்  வ ழங் கு வ தற் கு 
  அ   ம  தி   வ  ழங்கப்பட்  ள்ள .  நட  மா
ம்   ேச  ைவ    லம்   அத்  தி  ய  வ  சி  யப்   ெபா  ட்

க  ைள   விற்ப  ைன   ெசய்ே  வார்   ெபா  ட்க  க்
க ா  ன   வி  ைல  ையக்   க ாட்  சிப்ப  த்த ா    கூ  
த  லா  ன   வி  ைலக்  கு     விற்ப  ைன   ெசய்வ  ேதா  
பாவ ைனக்கு உத வாத மரக்க றிகள், காலா வ தி யான 
உண ப் ெபா ட்க ள் என்பவற் ைற ம் விற்பைன 
ெசய்வ தா க  ெபா   மக்கள்  பா வ ைன யா ளர்  அ  வல்
கள்  அ தி கா ர  ச ைபக் கு   ைறப்பா    ெசய் ள்ளனர்.

 நட  ம ா  ம்   ே ச  ைவ    லம்   அத்  தி  ய  வ  சி
யப்  ெபா ட்க ைள  விற்ப ைன  ெசய் ம்  வர்த்த

கர்கள்  ெபா ட்க க்கா ன  நா ளாந்த  வி ைலப்பட்
டி யல்  வா க னத் தில்  ெபா   மக்க ளின்  பார்ைவக்
கா க  காட் சிப்ப த்த  ேவண்  ெம ன ம்  அ றி விக்
க ப்பட் டி ந் ம்  உ தா சீனம் ெசய்வ தாக ெபா  
மக்கள் சுட்டிக்காட் கின்றனர் .  அத் தி யா வ
சி ய  ேத ைவக் கு  ந ட மா ம்  ேச ைவ   லம்  ெபா
ட் க  ைள   விற்ப  ைன   ெ ச ய்வ  த ற்  கு   வ  ழங்

கி  ய   ச   ை க  க  ைள ம் ,  அ  ம  தி  ைய  ம்  
 சி  லர்   ஷ்  பி  ர  ேயா  கம்   ெசய்வ  தா  க  ம்   அவ்
வா  றா  ன  வர்க  க்  கு   வ  ழங்கப்பட்ட   அ   மதி   
இரத் ச்  ெசய்ய  ேவண் ெமன ம்  ெபா  
மக்கள் சுட்டிக்காட்டி ள்ளனர் . நடமா ம்  
விற்பைனயில்  ஈ ப பவர்கள்  ைமயான  
சு க ா த ா ர  ந ை ட ை ற க ள்  பின் ப ற் ற ப் 
ப வதில்ைலெயன ம்  ெபா மக்கள் கவைல 
ெதரிவிக்கின்றனர்.

 இ  ெதாடர்பாக பாவைனயாளர் அ வல்கள்  
அதிகார சைப, பிரேதச ெசயலகம் மற் ம் 
உள் ராட்சி  மன்றங்க ம்  நடவடிக்ைக 
எ க்க ேவண் ெமன மக்கள் ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்றனர்.

20 வய க் கு  ேமற்பட்ட  ச க ல ம் 
த ப்  சி ையப்  ெபற் க்  ெகாள்ள ம்
źழЖ Μ  மா கா ண  Ξ கா தா ர  ேச ைவ கЦ  ப aРபா ளУ  ெதௗΏЖ 

அத் தி ய வ சி யப்  ெபா ட்க ைள  ந ட மா ம் 
ேசைவ   லம்  வி நி ேயா கிக்கும் வர்த்த கர்கள் 
δΡ த லான ˙ைலЖΜ ெபாΪЛகைன ˙Фபைன ெசТவ தாக மЖகЦ கவைல

(பட் டி ப்  நி பர்)
மட்டக்க ளப் , ேபார தீ ப்பற்  பிர ேத

சத்தில்  காட்  யாைன களின் ெதால்ைல 
நா க்கு நாள் அதி க ரித் ள்ள . இதனால் 
அப்ப குதி வாழ்  மக்கள் உயிர் அச் சு த்த
க்கு மத் தியில் வாழ்ந்  வ  கின்றனர்.
 ேபார தீ ப்பற்  பிர ேதச ெசய ல கத் க்

குட்பட்ட 37ஆம் கிராமம், ெநல் லிக்கா  
ஆகிய பகு தி க க்குள் ேநற்  ைழந்த  
காட்  யாைனகள் அங்கு  ெசய்ைக  பண்
ணப்பட்  டி  ந்த  பயிர்ச்ெசய்ைக  கைள 
வம்சம் ெசய் ள்ளன. இ  ெதாடர்பில் 

அதி கா ரிகள் பல த ட ைவகள் வந்  பார்
ைவ யிட்  ெசல் கின்ற ேபா தி ம் எந்த வித 
நட வ டிக்ைக க ம் இ  வைர ன்ென

க்கவில்ைல ெயன மக்கள் கவைல ெதரி
விக் கின்றனர். காட்  யா ைனயில் இ ந்  
மக்க ைள ம்  உட ைம க ைள ம் பா
காக்க  சம்பந்தப்பட்ட உயர் அதிகாரிகள் 
நடவடிக்ைகெய க்க ேவண் ம் என   
பிரேதச மக்கள் ேகாரிக்ைக வி க்கின்றனர்.

காட்  யா ைன கைள கட் ப்ப த்  மா
ேபார தீ ப்பற்  பிர ேதச மக்கள் ேகாரிக்ைக  

(ெபரி ய ேபா ர தீ   நி பர்)  
மட்டக்க  ளப்  கல்   ைன   பி  ர  தா  ன   

 வீ தி  க  வாஞ் சிக் கு டி  வி ேச ட  அ தி ர டிப்ப
ைட   கா க் கு  ன்னால் ேநற்   திங்
கட் கி ழைம(20) அதி காைல 5.00 மணி ய
ளவில்  இடம்ெபற்ற வாகன விபத் ச் 
சம்பவத்தில் வாகனம் பாரிய ேசதத் க் குள்
ளா கி ய தா க ம்  உயிர்ச்   ேசதங்கள் இடம்
ெப ற வில்ைல ெய ன ம்   க  வாஞ் சிக் கு
டி  ெபா லி ஸார்  ெத ரி வித்தனர்.
கிண்  ணியா   பி ர  ே த  ச த்  தி  லி  ந்
  மீன்க  ைள   ஏற்  றிக்   ெக ாண்    கல்
 ை ன    ே ந ா க்  கி ப்   ப  ய  ணி த்
க்  ெகாண் டி ந்த  சி றி ய  ரக ெலாறி

ெயான்ேற  இவ்வா   வி பத் க் குள்ளா

கி ள்ள . இதில்  ப ய ணித்த  எ வ க் கும்   
 எ   வி  த   ேச  த  ம்   ஏற்ப  டா  மல்   ெதய்
வா  தீ  ன  மா  க   உ  யிர்   பி  ைழத்  ள்ளனர் .

நாய்  ஒன்   கு க்காக  
பாய்ந்த தி ேலேய  இவ்
வி  ப த்    ஏ ற் ப ட் ட
தா  க   அ  தில்   ப  ய  ணித்
த  வ ர் கள்   ெ த  ரி  விக்
கின்றனர் .  ெலாறி 
பலத்த ேசத ம ைடந்
ள்ள  டன்   அ தில்  

 ஏற்றிச்   ெசன்ற  ெப 
ம ள வா ன  மீன் ம்  ேச
த  ம  ை டந்  ள்
ளன.  இவ்விபத் ச்  
சம்பவம் ெதாடர்பில்  
உ டன்   
ஸ்தலத் க்கு  விைரந்த  
க வ ா ஞ் சி க் கு டி 
ெபாலிஸ் நிைலய  
ே ப ா க் கு வ ர த் ப் 
பிரி   ெபாலிஸார்  
வி ச ா ர ைண க ை ள   
ன்ென த்தனர்.

க  வாஞ் சிக் கு டியில் வாகன விபத்  

ேமாட்டார் ைசக்கிள் விபத் ;நால்வர்
ைவத் தி ய சா ைலயில் அ  மதி

(கந்தளாய் ேமல திக நி பர்)
தி  ேகா ண ம ைல ெஹா ரவப்ெ பாத்தாைன 

பிர தான வீதி சாந் தி ரம் பகு தியில் ேநற் 
ன் தினம்(19) இடம்ெபற்ற ேமாட்டார் 

ைசக்கிள் விபத்தில் நான்கு ேபர் ப  கா ய
ம ைடந்  மஹ தி ல்ெவவ பிர ேதச ைவத்
தி ய சா ைலயில் அ  ம திக்கப்பட்  இ வர் 
ேமல திக சிகிச்ைசக்காக தி  ேகா ண மைல 
ெபா  ைவத் தி ய சா ைலக்கு  இட மாற்றப்பட்
ள்ள தாக ெமார ெவவ ெபாலிஸார் ெதரி

வித்தனர்.
 ன்னால் ெசன்ற ேமாட்டார் ைசக் கி

ெளான் டன்  பின்னால் வந்த  ேமாட்டார் 
ைசக்கிள் ேமாதிேய  இவ் வி பத்  இடம்
ெபற் ள்ள . இவ் விபத்தில் ஒேர கு ம்
பத்ைதச் ேசர்ந்த தாய், தந்ைத மற் ம் 
மகன் ஆகி ேயா ம் மற்ைறய ைசக் கிளில் 

பய ணித்த நப ம் ப  கா ய ம ைடந் ள்ளனர். 
அதா வ  மஹ தி ல்ெவவ  ற 

பகு திையச் ேசர்ந்த தந்ைத பீ.ஜீ. சாந்த 
குண ரத்ன (45வய ), தாய் பீ.ஜீ.விமலா  
ரஞ்சனி (42வய ) மற் ம் மகன் ரிவி   
ச ஸ்க (15வய )ஆகி ேயா ம் சிவில் 
பா  காப்  உத் தி ேயா கத்த ரான ஏ.எம்.சந்
ர ேசன (52வய )  என்ப வ ேம இச்சம்ப
வத்தில் ப  காயம் அைடந்த வர்க ளாவர். 
இந் நி ைலயில் ேமாட்டார் ைசக் கிைள 
ஓட்டிச்ெசன்ற இரண்  ஓட்  நர்க ம் 
ேமல திக சிகிச்ைசக்காக தி  ேகா ண மைல 
ெபா  ைவத்தியசாைலக்கு  இடமாற்ற 
ப்பட் ள்ளனர். ெமாரெவவ ெபாலிஸார்  
இ ெதாடர்பான ேமலதிக விசாரைணகைள 
ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர்.
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(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)லம்ெபயர்...
சட்ட நட வ டிக்ைககள் நிைற வ ைடந்த பின் 

னர் அவர்க க்கு ெபா மன் னிப்  வழங்க 
தயங்கமாட்ேடன் என் ம்  குறிப் பிட்
ள்ளார். 
அத்ே தா  நாட்டின் உள்ளக பிரச் சி

ைனகள் ெதாடர்பில் உள்நாட் டி ேலேய ேபசி 
தீர் விைனப் ெபற ேவண் ம் என்  சுட் டிக்
காட் டி ள்ள ஜனா தி பதி, இதற்காக லம்
ெபயர் தமி ழர்கைள ேபச் சு வார்த்ைதக்கு 
அைழப்ப தா க ம் குறிப் பிட் ள்ளார்.
ேநற்  ன் தினம் ஞாயிற் க் கி ழைம நி

ேயார்க் கி ள்ள ஐக் கிய நா கள் சைபயின் 
தைல ைம ய கத்தில் ஜனா தி பதி ேகாட்டா
பய ராஜ பக்  ஷ மற் ம் ஐக் கிய நா கள் 
சைபயின் ெசய லாளர் நாயகம் குட்டெரஸ் 
ஆகி  ேயா  க்  கி  ைடயில்  இடம்ெபற்ற 
விேசட சந் திப்பின் ேபாேத இவ்வா  ெதரி
விக்கப்பட்ட .
சந் திப்பில் அவ தானம் ெச த்தப்பட்ட 

விட யங்கள் ெதாடர்பில் ஜனா தி பதி ஊட கப்
பி ரி  ேம ம் ெதரி வித் ள்ள தா வ ,

 இனங்க க் கி ைடயில் ஒற்  ைமைய கட்
டி ெய ப்பி ன்ே னாக்கி பய ணிப்ப தற்கு 
ஐக் கிய நா கள் சைபயின் உச்ச பட்ச ஒத் 
ைழப்  மிக ம் சாத க மாக இலங்ைகக்கு 
வழங்கப்ப ம் என்  அதன் ெபா ச் ெசய
லாளர் அன்ே டா னிேயா குட்டெரஸ் ெதரி
வித் ள்ளார்.
ஐ.நா. தைல ைம ய கத் திற்கு ெசன்ற ஜனா

தி ப திைய வர ேவற்ற ெபா ச் ெசய லாளர், 
1978 ஆம் ஆண்டில் உள்நாட்  பாரா  மன்ற 
சங்கத் திைன பிர தி நி தித்  வப்ப த் ம் 

வைகயில் இலங்ைகக்கு விஜயம் ெசய்த ைம
ைய ம், அதன் ேபா  கண்டி, அ  ரா த ரம், 
ெபாலன ைவ மற் ம் தி  ேகா ண மைல 
ஆகிய பிர ேத சங்க க்கு ேமற்ெ காண்ட விஜ
யத் தி ைன ம் நிைன  கூர்ந்தார்.
ஐக் கிய நா கள் சைபயின் அக திகள் 

ெதாடர்பான ஆைண யா ள ராக இலங்ைக 
ெதாடர்பில் ேசைவ யாற் றி யைம மற் ம் 
2006 ஆம் ஆண்  அப்ே பா ைதய ஜனா தி பதி 
மஹிந்த ராஜ ப க்்ஷைவ சந் தித்த சந்தர்ப்பம் 
ெதாடர் பி ம் ெபா  ெசய லாளர் குட்
டெரஸ் இதன் ேபா  நிைன  ப த் தினார்.

30 ஆண்  காலம் நில விய ேமாதல் 
நிைலைம கார ண மாக மிக ம் சிக்க லான 
நிைல ைமக்கு ெசல்ல ேவண் டி ேயற்பட்
டா ம், இந்  ச த் திர வல யத்தின் பாரிய 
ச க மற் ம் ெபா  ளா தார பணிைய 
ஆற் ம் இலங்ைக யிடம் எதிர்கா லத் தி ம் 
அதைன எதிர்பார்ப்ப தாக இதன் ேபா  
ெபா ச் ெசய லாளர் ெதரி வித்தார்.
இேத ேவைள ஐ.நா. ெபா ச் ெசய லா ள
டன் கலந்  ைர யா  வ தற்கு சந்தர்ப்பம் 

கிைடக்கப் ெபற்றைம மகிழ்ச் சிக் கு ரி ய  
என்  ெதரி வித்த ஜனா தி பதி,  உலகும் 
எதிர்ெ காண் ள்ள மிக சிக்க லான இந்த 
கால கட்டத்தில் ஐ.நா. சைப யிைன இயக்
குதல் மற் ம் இரண்டா வ  ைற யா க ம் 
ெபா ச் ெசய லாளர் பத விக்கு ெதரி  ெசய்
யப்பட் ள்ள ைமக்கும் பாராட் க்கைளத் 
ெதரி வித்தார்.
சி  ெபா  ளா தா ரத்ைதக் ெகாண் ள்ள 

இலங்ைக ேபான்ற நா கள் ெகாவிட் 
ெதாற் க்கு மத் தியில் எதிர்ெ காண் ள்ள 
சவால்கள் ெதாடர்பில் ஜனா தி பதி ேகாட்

டா பய ராஜ ப க்்ஷ ஐ.நா. ெபா ச் ெசய
லா ள க்கு ெதளி  ப த் தினார். ெகாவிட் 
ெதாற் க்கு மத் தியில் இலங்ைகயின் கல்வி 
மற் ம் ெபா  ளா தா ரத் திற்கு ஏற்பட் ள்ள 
பாரிய சவால் ெதாடர்பில் நீண்ட ேநரம் 
ெதளி  ப த் திய ஜனா தி பதி, ெகாவிட் 
ெதாற் றிைனக் கட் ப்ப த்  வ தற்கு உலக 
சுகா தார ஸ்தாபனம் வழங்கும் ஒத்  ைழப்
க்க க்கு நன்றி ெதரி வித்தார்.
இ  வ ைரயில்  சனத்ெ தா ைகயில் 

அைர வா சிக்கு ேமற்பட்ே டா க்கு  ைம
யாக த ப்  சிகள் வழங்கப்பட் ள்ள தாக 
ெதரி வித்த ஜனா தி பதி, நவம்பர் மாதத் திற்கு 
ன்னர் 15 வய க்கு ேமற்பட்ட சக ல
க்கும்  ைம யாக த ப் சி வழங்கும் 

பணி கைள நிைற  ெசய்வ தற்கான சகல 
ஏற்பா  க ைள ம் ெசய் ள்ள தா க ம் தர 
க டன் சுட் டிக்காட் டினார். த ப் சி 
வழங்கும் பணி களில் இலங்ைகயின் ன்
ேனற்றத்ைத ஐ.நா. ெபா ச் ெசய லாளர் 
இதன் ேபா  பாராட் டினார்.

2019 ஆம் ஆண்  ஜனா தி ப தி யாக ெதரி  
ெசய்யப்பட்ட தான் மக்க க்கு வழங் கிய 
வாக் கு  தி கைள அேதேபான்  நிைற ேவற்

 வ தற்கு ெகாவிட் ெதாற்  பாரிய பாதிப்
பாக அைமந்த தாக இதன்ே பா  ஜனா தி பதி 
குறிப் பிட்டார். இந்த நிைல ைமக்கு மத்
தியில் 30 வ  டங்க க்கும் அதிக கால மாக 
நில விய தீவி ர வா தத்ைத ேதாற்க டித்த 
பின்னர் ஏற்பட்ட விைள  கைள தீர்த் க் 
ெகாள்வ தற்கும் எ க்கப்பட்ட நட வ டிக்
ைககள் ெதாடர் பி ம் இதன் ேபா  ஜனா தி
பதி ெதளி வாக விளக் கினார்.
பாதிக்கப்பட்ே டா க்கு நஷ்ட ஈட்ைட 

வழங் குதல், காணி கைள மீள பகிர்ந்த ளித்தல் 
மற் ம் 2009இல் மஹிந்த ராஜ ப க்்ஷவின் 
வழி காட்டலின் கீழ் வடக்கு–கிழக்கு மாகா
ணங்களில் ன்ென க்கப்பட்ட பாரிய 
அபி வி த் திகள் மற் ம் வடக்கு மாகா ண  
ச ைபக்காக ஜன நா யக ரீதியில் பிர தி நி தி
கைள ேதர்ந்ெத ப்ப தற்கான வாய்ப் பிைன 
வழங் குதல் என்பன ெதாடர் பி ம் ஜனா தி
பதி இதன் ேபா  ெதளி  ப த் தினார்.
காணாமல் ேபான நபர்கள் ெதாடர்பில் 

அர சாங்கத் தினால் எ க்கப்பட ேவண் டிய 
நட வ டிக்ைக கைள ெவகு வி ைரவில் ன்
ென ப்ப தா க ம் மற் ம் மரண சான் றி தழ்
கைள வழங் குதல் உள் ளிட்ட விட யங்கள் 
ெதாடர் பி ம் ரித நட வ டிக்ைகைள எ ப்
ப தா க ம் ஜனா தி பதி ெபா ச் ெசய லா ள
ரிடம் ெதரி வித்தார்.
தீவி ர வாத ெசயற்பா  க டன் ெதாடர் 

ைடய சந்ேத கத்தின் ேபரில் ைக  ெசய்யப் 
பட் ள்ள ெப ம்பாலான இைளஞர்கள் 
தாம் ஆட்சிைய ெபா ப்ேபற்றதன் பின்னர் 
வி தைல ெசய்யப்பட் ள்ளதாக ெதரிவித்த 
ஜனாதிபதி, வி தைல ெசய்யப்படாத 
ஏைனய நபர்கள் ெதாடர்பான சட்ட ரீதியான 
நடவடிக்ைககைள ரிதப்ப த் வதாக ம், 
நீண்ட காலமாக த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள 
தமிழ் இைளஞர்கள் ெதாடர்பான சட்ட 
நடவடிக்ைககள் நிைறவைடந்த பின்னர் 
அவர்கள்  நீண்டகாலமாக  த த்  
ைவக்கப்பட்டி ப்பைத  கவனத்தில் 
ெகாண்  அவர்க க்கு ெபா  மன்னிப்  
வழங்க தயங்கமாட்ேடன் என் ம் ெபா ச் 
ெசயலாளரிடம் கூறினார்.

இ வாரங்க க்குள்...
(ெதாடர்ச்சி)

பாட சாைல மாண வர்க க்கான த ப் சி 
வழங்கும் ேவைலத் திட்டத்ைத ஆரம் பிப்ப  
ெதாடர்பில் ஊட கங்க க்கு க த்  ெவளி
யி ம் ேபா  இதைனத் ெதரி வித்த அவர் 
ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
நாட்டின்  சனத்ெ தா ைகயில் 51 சத வீ

த மா ேனா க்கு  ைம யாக த ப்  சிகள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. எவ்வா றி ப் பி ம் 

த ப்  சிைய ஏற் க்ெகாள்ளாமல் அதைன 
றக்க ணிக்கும் நபர்கள் பலர் ெவவ்ேவ  
பகு தி க ளி  ள்ளனர். எதிர்வ ம் ஒ  வார 
காலத் திற்குள் கிைடக்கப் ெப ம் எந்த ெவா  
த ப்  சி ைய ேய ம் ெபற் க்ெகாள்  மா  
அவ்வா றா ன வர்க க்கு அைழப்  வி க்
கின்ேறாம்.

30 வய க்கு ேமற்பட்ேடார், 20–30 
வய க்கு இைடப்பட்ட சக ல ைர ம் ரி த
மாக த ப்  சிையப் ெபற் க்ெகாள்  மா  
வலி  த்  கின்ேறாம். காரணம் எந்ேந ர ம் 

த ப்  சிைய வழங்கிக்ெகாண் டி க்க டி
யா . த ப் சி வழங்கும் பணி கைள ரி த
மாக நிைற  ெசய் , நாட்ைட வழ ைமக்கு 
ெகாண்  வந்  வாழ்வ தற்கான சூழைல ஏற்
ப த்  வேத அர சாங்கத்தின் இலக்காகும்.
கல்விப் ெபா த் தரா தர உயர்தர மற் ம் 

சாதா ரண தர பரீட்ைசகள் காலம் தாழ்த்தப்
பட் ள்ளன. இந்த காலதாம த மா ன  மாண
வர்களின் வாழ்நாள்  வ தி ம் தாக்கம் 
ெச த் ம். இந்த நிைல ைம யி லி ந்  மாண
வர்கைள மீட் , ரி த மாக பரீட்ைச கைள 

நடத்  வேத எம  தற்ே பா ைதய ேதைவ
யாகும். அதற்க ைமய மாண வர்க க்கு த ப்
சி வழங்கும் பணிகள் மிக க் கி யத்  வ 
ைட ய ைவ யாக உள்ளன.
மாண வர்க க்கு ைபசர் த ப்  சி கேள 

வழங்கப்ப ட ள்ளன. எனேவ எவ் வித அச்
ச ம் இன்றி த ப்  சிையப் ெபற் க்ெகாள்

 மா  மாண வர்க ைள ம் வலி  த் 
கின்ேறாம். மாண வர்க க்கு த ப் சி வழங்
கு வ  ெதாடர்பில் சுகா தார ேசைவகள் பணிப்
பாளர் நாயகம் மற் ம் சுகா தார அைமச்சின் 

ெதாற்  ேநாயியல் பிரி வினால் ெதாடர்ச் சி
யாக மதிப் பீ கள் ன்ென க்கப்பட்  வ
கின்றன.
பிர ேதச மற் ம் மாகாண சுகா தார ேசைவகள் 

பணிப்பாளர் நாயகங்களிடம் நிைலப்பா கள் 
ெபற் க்ெக ாள்ளப்பட் ,  அ மதி 
கிைடக்கப் ெப ம் தலாவ  தினத்திேலேய 
மாணவர்க க்கான த ப் சிகைள வழங்க 
டி ம். அதற்கைமய எதிர்வ ம் இ  

வாரங்க க்குள் அந்த பணிகைள ஆரம்பிக்க 
எதிர்பார்ப்பதாக ெதரிவித்தார்.

அத்தியாவசிய...
சுகா தா ர  ந ல க்கும் பாதிப்ைப ஏற்ப த்

தக் கூ டி ய  வ ைகயில் ம  பா னச்சா ைல கைளத் 
திறப்ப தற்கு அர சாங்கம் அ  மதி வழங்
கி ள்ள ைமக்கு பிர தான எதிர்க்கட் சி யான 
ஐக் கிய மக்கள் சக்தி அதன் க  ைம யான 
கண்ட னத்ைத ெவளி யிட் டி க் கின்ற .
ெகாவிட்– 19 ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்

ப த்  வ தற்காக தனி ைமப்ப த்தல் சட்டத்
தின் கீழ் ஒக்ே டாபர் தலாம் திக தி வைர 
நா   ைம யாக டக்கப்பட் டி க்கும் 
நிைல யி ம் கூட, ம  பான சாைல கைளத் 
திறப்ப தற்கு கடந்த ெவள் ளிக் கி ழைம உத் தி
ேயா க ர்வ மற்ற ைறயில் அ  மதி வழங்
கப்பட்ட . அத ைன ய த்  ெவள் ளிக் கி
ழைம பிற்பகல் ெதாடக்கம் ம  பா னத்ைதக் 
ெகாள்வ ன  ெசய்வ தற்காக நாட ளா விய ரீதி
யி ள்ள ம  பா ன சா ைல களின் ன்னால் 
நீண்ட  வ ரி ைச களில் பல ம் காத் தி ந்த ைம
யிைன அவ தா னிக்க   டிந்த . இந் நிைல 
ேநற்  ன் தினம் ஞாயிற் க் கி ழைம வைர 

ெதாடர்ந்த .
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தல் 

கார ண மாக நா   ைம யாக டக்கப்பட்
டி க்கும் சூழ் நி ைலயில் ம  பான சாைல
கைளத் திறப்ப தற்கு அ  ம தி ய ளிக்கப்பட்
ள்ளைம ெதாடர்பில் பல்ேவ  தரப் பி

ன ம் தம  அதி ப் திைய ெவளிப்ப த் தி
வ ம் பின்ன ணியில் இ  கு றித்  பிர தான 
எதிர்க்கட் சியின் நிைலப்பா  என்ன ெவன்  
ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் ேதசிய அைமப்
பா ள ம் பாரா  மன்ற உ ப் பி ன  மான 
திஸ்ஸ அத்த நா யக்க விடம் வின வி ய ேபாேத 
ேகச ரி யிடம் அவர் ேமற்கண்ட வா  ெதரி
வித்தார்.

 இ  பற்றி அவர் ேம ம் கூறி ய தா வ :
தனி ைமப்ப த்தல் சட்டத் தின்கீழ் ெபா

மக்கள் ஒன்  கூ  வ  தைட  ெசய்யப்பட்
டி க்கும் அேத ேவைள, ச க இைட ெவ
ளிையப் ேப  வ ம் கட்டா ய மாக்கப்பட்
ள்ள . அ  மாத் தி ர மன்றி ெகாவிட்–19 

ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தல் கார ண மாக நா  

 ைம யாக டக்கப்பட் டி க்கும் சூழ் நி
ைலயில் அத் தி யா வ சி யப்ெ பா ள் விற்பைன 
நிைல யங்கள், அரச திைணக்க ளங்கள் உள்
ளிட்ட அைனத் க் கட்ட ைமப் க்க ம் 
டப்பட் டி க் கின்றன. அதனால் அத் தி

யா வ சி யப்ெ பா ட்கைளக் ெகாள்வ ன  
ெசய்வதில் ெபா  மக்கள் பல்ேவ  ெந க் 
 க டி க க்கு கங்ெ கா த்  வ  கின்றனர்.
அவ்வா றி க்ைகயில் ம  பா ன சா ைல

கைளத் திறப்ப தற்கு அ  மதி வழங்கப்
பட் ள்ள ைம யிைன ஒ  ேபா ம் ஏற் க்
ெகாள்ள   டி யா . இந்த நட வ டிக்ைகக்கு 
சுகா தா ரத்  ைற யி ன ம் ம த் வ நி  ணர்
க ம் தம  கண்ட னத்ைத ெவளிப்ப த்
தி யி க் கின்றார்கள். இ ப் பி ம் அர ச  
வ  மா னத்தில் பாரிய வீழ்ச்சி ஏற்பட் டி
ப்ப தா க ம் ம  பானசாைலகள் டப்

பட் டி ப்பதன் கார ண மாக சட்ட வி ேராத 
ம  பான உற்பத்தி மற் ம் கர்  என்பன 
அதி க ரிப்ப தா க ம் அர சாங்கத்தின் பிர தி
நி திகள் கார ணங்கைளக் கூறி வ  வ டன் 

அத  டாக ம  பான சா ைலகள் திறக்கப்
பட் ள்ள ைமைய நியா யப்ப த்  வ தற்கும் 
ற்ப  கின்றனர். ஆனால் ெபா  மக்கள் 

அத் தி யா வ சி யப்ெ பா ட்கைளக் ெகாள்வ
ன  ெசய்வ தில் கூட பாரிய ெந க்க டி க
க்கு கங்ெ கா த் தி க்கும் நிைலயில், 

அவர்க ள  சுகா தா ர  ந ல க்கும் தீங்ைக ஏற்
ப த் ம் விதத்தில் ம  பா ன சா ைல கைளத் 
திறப்ப தற்கு அர சாங்கம் அ  மதி வழங் கி
ள்ள ைமைய ெபா ப்   வாய்ந்த எதிர்க்
கட்சி என்ற வைகயில் க  ைம யாகக் கண்
டிக் கின்ேறாம்.
ேகள்வி: அவ்வா ெறனில் ம  பானசாைல

கைளத் திறப்ப தற்கு அர சாங்கம் உத் தி ேயா
க ர்வ மாக அ  மதி வழங் கி யி க் கின்ற  
என்  கூ  கின் றீர்களா?
பதில்: ம  பா ன சா ைல கைளத் திறப்ப

தற்கு உத் தி ேயா க ர்வ அ  ம திைய வழங்
க வில்ைல என்  ம  வரி திைணக்கள 
ஆைண யாளர் கூறியி க்கின்றார். எனேவ 
ம பானசாைலகைளத் திறப்பதற்கு அ மதி 
வழங்கப்பட்டதா? யாரால் அ மதி 

வழங்கப்பட்ட ? என்  எமக்கும் ெதரிய 
வில்ைல. ஆனால் அவ்வா  அ மதி 
வ ழ ங் க ப் ப ட் டி க் க ா வி ட் ட ா ல் , 
தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில் திறக்கப்ப ம் 
ம பானசாைலகளின்  அ மதிப்பத் 
திரங்கைள இரத் ச்ெசய்ய ம் அதன் 
உரிைமயாளர்க க்கு எதிராக நடவடிக்ைக 
எ க்க ம் டி ம். இ ப்பி ம் அவ்வா 
றான நடவடிக்ைககள் எைவ ம் ேமற்ெகாள் 
ளப்படாததன் காரணத்தால், அரசாங்கம் 
ம பானசாைலகைளத் திறப்பதற்கான 
சமிக்ைஞைய ேநரடியாகேவா அல்ல  
மைற கமாகேவா வழங்கியி க்கின்ற  
என்ேற க த ேவண்டியி க்கின்ற  
என்  குறிப்பிட்டார். 

ெகரவலப்பிட்டி...
(ெதாடர்ச்சி)

ஜனா தி பதி நா  தி ம் பி ய டன் பங்கா
ளிக்கட் சிகள் அவ ச ர மாக ஜனா தி ப திைய சந்
திக்க ம் தீர்மானம்  எ க்கப்பட் ள்ள தாக 
ெதரி விக்கப்ப  கின்ற . 
ெகர வ ல ப்பிட் டி மின் உற்பத்தி நிைல

யத்தின் திைற ேச ரிக்கு ெசாந்த மான 50 
வீத பங் கு களில் 40 வீத பங் கு கைள அெம
ரிக்க நி  வ ன ெமான் றிற்கு வழங் கு வ தற்
கான அைமச்ச ரைவ பத் திரம் ைகச்சாத் தி
டப்பட்  அ  மதி ெபறப்பட் ள்ளைம 
ஆ ந்த ரப் க்குள் மீண் ம் குழப்பத்ைத 
ஏற்ப த் தி ள்ள . குறிப்பாக இந்த உடன்
ப டிக்ைகைய ேமற்ெ காள்ள அைமச்ச ரைவ 
பத் திரம் கடந்த அைமச்ச ரைவ கூட்டத்தில் 
ன்ைவக்கப்பட் டி ந்த நிைலயில் அைமச்

ச ர ைவயில் க த்  ரண்பா கள் ஏற்பட்
ள்ளன.

“சூம்” ல மாக அண்ைமக்கா ல மாக 
அைமச்ச ரைவ கூட்டங்கள் உட்பட பல க்
கி ய மான கூட்டங்கள் ன்ென க்கப்பட்  
வ  கின்ற நிைலயில் இ  தி யாக கூடிய 
அைமச்ச ரைவ கூட்ட ம் அவ்வாேற கூடி
ள்ள . இதன்ே பா  ெகர வ லப் பிட் டி மின் 
உற்பத்தி நிைல யத்தின் திைற ேச ரிக்கு ெசாந்த
மான 50 வீத பங் கு களில் 40 வீத பங் கு கைள 
அெம ரிக்க நி  வ ன ெமான் றிற்கு வழங் கு
வ தற்கான அைமச்ச ரைவ பத் திரம் குறித்  
நிதி அைமச்சர் பஷில் ராஜபக்  ஷ க த்  
க்கைள கூறி ள்ளார். 
எனி ம் அைமச்ச ரைவ பத் திரம் என 

எ த்  ல ஆவ ணங்கள் எ ம் ன்
ைவ த்தி க்கப்ப ட வில்ைல. இந் நி ைலயில் 
அைமச்சர்க ளான வாசு ேதவ நாண யக்கார, 
விமல் வீர வன்ச, உதய கம்மன் பில, மஹிந்த 
அம ர வீர  உள் ளிட்ட சிலர் இ  குறித்  
ேகள்வி எ ப் பி ள்ளனர். இவ்வா  ெசய்

 ெகாள்ளப்பட் ள்ள உடன்ப டிக்ைகயில் 

ஆேராக் கி ய மான விட யங்கைள ன்ென
க்க டி ம். ஆனால் அரச ெசாத் க்களில் 

ெப ம்பா லான பங்ைக தனியார் நி  வ ன
ெமான் க்கு வழங் கு வைத பங்கா ளிக்கட் சி
களாக ெசயற்ப ம் தரப் பினர் கண் டித் ள்
ளனர். இதைனய த்  அைமச்ச ர ைவயில் 
குறித்த பத் திரம் நிைற ேவற்றப்பட் டி க்க
வில்ைல. எனி ம் குறித்த ெகர வ லப் பிட் டி 
மின் உற்பத்தி நிைல யத்தின் திைற ேச ரிக்கு 
ெசாந்த மான 50 வீத பங் கு களில் 40 வீத பங்
கு கைள அெம ரிக்க நி  வ ன ெமான் றிற்கு 
வழங் கு வ தற்கான அ  ம திப்பத் திரம் ைகச்
சாத் தி டப்பட் ள்ள தாக அர சாங்கம் அறி வித்
தி ந்த . இதைனய த்  ஆ ந்த ரப்  பங்
கா ளிக்கட் சிகள் இைடயில் க த்  ரண்பா
கள் ஏற்பட் ள்ள . 
இ  குறித்  அைமச்சர் வாசு ேதவ நாண

யக்கார கூ  ைகயில் “உடன்ப டிக்ைகைய 
ேவ  விதத்தில் ன்ென க்க ேவண் ம் 
என்பேத எம  ெதாடர்ச் சி யான ேகாரிக்

ைக யாக இ ந்த . அைமச்சர ைவ யி ம் 
இதைன நாம் ேகாரிேனாம். இ  தி யாக 
அைமச்ச ர ைவயில் இ  அ  மதி ெபற் றி
க்க வில்ைல. எவ்வா  இதைன நிைற

ேவற் றினர் என எமக்கும் ெதரி ய வில்ைல. 
ஜனா தி பதி நா  தி ம் பி ய டன் அவ 
ட ம், பிர த ம ட ம் இ  குறித்  நாம் 
கலந்  ைர யாடி தீர்மானம் எ க்க தீர்மா னித்
ள்ேளாம். எனி ம் நாம் அர சாங்கத்ைத 

விட்  ெவளி ேய  வ தாக கூ ம் க த்  
ெபாய்யா ன  என்றார்.
இந் நி ைலயில் சூரிய சக்தி, காற் , நீர் 

மின் உற்பத்தி இரா ஜாங்க அைமச்சர் மிந்த 
திசா நா யக்க விடம் இ  குறித்  வின வி ய
ேபா  அவர் கூறி ய தா வ , ெகர வ லப் பிட் டி 
மின் உற்பத்தி நிைல யத் தி  டாக எரி வா  
மற் ம் மின்சார உற்பத்தி என்ப னவற்ைற 
அெம ரிக்க நி  வ ன ெமான் க்கு வழங்கப்
பட் ள்ள தீர்மானம் ேகள் வி ம க்ே கா ர
க்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றல்ல. சில தீர்மா

னங்கைள எ க்கும் ேவைளயில் இணக்
கங்க க்கு வர ேவண் டி ள்ள . எனி ம் 
இலங்ைகக்கு மிக ம் அவ சி ய மான 
ேவைலத் திட்ட ெமான்றா கேவ இதைன 
நாம் க கின்ேறாம். இந்த விடயத்தில் 
சந்ேதகங்கைள ஏற்ப த்திக்ெகாண்  
குழப்பமைடய ேவண்டிய அவசியம் 
இல்ைல. எம  வளங்கைள ேவ  நா க 
க்கு ெகா க்கும் நடவடிக்ைக அல்ல 

இ .
அ மட் மல்ல திதாக இ  ெசய்  

ெகாள்ளப்பட்ட ஒன் ம் அல்ல. ஏற் 
கனேவ இந்த ேவைலத்திட்டத்திற்கான இ  
தரப்  உடன்படிக்ைக ெசய் ெகாள்ளப் 
பட் ள்ள . எதிர்காலத்தில் அதைன  
பாரா மன்றத்தில்  சமர்ப்பிக்க நடவ 
டிக்ைக எ ப்ேபாம் . இ  நாட்டின் 

ைமயான மின் உற்பத்தி அதிகாரத்ைத 
அெமரிக்காவிற்கு ெகா க்கும் எந்த 
ேநாக்கமல்ல என்றார்.

ஜனாதிபதி...
நாட்டின் ெகாவிட் ைவரஸ் பரவல் அச்

சு த்தைல கட் ப்ப த் ம் வித மாக தனி
ைமப்ப த்தல் ஊர டங்ைக எதிர்வ ம் 
ஒக்ே டாபர் 1ஆம் திகதி வைரயில் நீடிக்க 
தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் கடந்த 
ெவள் ளிக் கி ழைம நாட்டில் ம  பா ன சா ைல
கைள திறக்க அ  மதி வழங்கப்பட் டி ந்
த . எனி ம் ம  வ ரித் தி ைணக்களம் தாம் 
அ  மதி வழங்க வில்ைல என ெதரி வித் தி
ந்த நிைலயில் அர சாங்கத் திற் குள் ம் இ  
ரண்பா  கைள ஏற்ப த் தி யி ந்த .
இந் நி ைலயில் அைமச்சர் மஹிந்த அம ர

வீர இ  குறித்  க த்  ெதரி விக்ைகயில்: 
நாட்டில் ெடல்டா ைவரஸ் பரவல் அச்

சு த்தல் நிைலைம உள்ள . அதைன 
க த்தில் ெகாண்ேட நீண்ட நாட்க க்கு 
நா  டக்கப்பட்  வ  கின்ற . பாட சா
ைலகள் டப்பட் ள்ளன, நி  வ னங்கள் 
பல டப்பட் ள்ளன, நாட்டின் ெபா  ளா
த ரத்ைத கூட ெபா ட்ப த்தா  மக்களின் 
பா  காப்ைப க த்தில் ெகாண்  தனி ைமப்
ப த்தல்  ஊர டங்கு சட்டம் நைட  ைறப்
ப த்தப்பட் ள்ள . அவ்வாறி க்ைகயில் 
ம  பா ன சா ைல கைள மாத் திரம் திறக்க யார் 
அ  மதி வழங் கி ய  என நாேம ேகள்வி 
எ ப் பி ள்ேளாம்.

ஜனா தி பதி இவ்வா றான தீர்மா னங்கைள 
அறி விக்க வில்ைல, பிர த ம ம் நாட்டில் 
இ க்க வில்ைல. அவ்வ ா றி க்ை கயில் 
யா  ைடய தைல யீட்டில் இந்த தீர்மானம் 
எ க்கப்பட்ட  என ெதரி ய வில்ைல. எவ்
வாறி ப் பி ம் இ  மிக ேமாச மான நிைல
ைம யாகும். 
ஒ  சிலர் இவ்வா  ேமாச மாக ெசயற்

ப  வதன் கார ண மாக ஒட்  ெமாத்த மக்க
க்கும் தாக்கத்ைத ெச த் ம். சுகா தார 

ைவத் திய தரப் பினர் நாட்டின் நிைலைம 
குறித்  ெதாடர்ச் சி யாக எச்ச ரிக்ைக வி த்  
வ  கின்ற நிைலயில் இவ்வா றான பல வீ ன
மான தீர்மா னங்கைள எ ப்ப  ேமாச மா ன

தா கும் என்றார்.
இ  குறித்  இரா ஜாங்க அைமச்சர் சுதர்

ஷினி ெபர்னாண்ே டா ள்ேள கூ  ைகயில்: 
ைவத் திய தரப் பினர் நாட்ைட டக்க 

ேவண் ம் என கூறிக்ெ காண் ள்ளனர். 
ெபா  சுகா தார பரி ேசா தகர் சங்கம் 
இப்ே பாேத தம  எதிர்ப்  க த் க்கைள 
ன்ைவத்  வ  கின்ற . அவ்வாறி க்

ைகயில் அர சாங்கம் மிக ம் கவ ன மாக 
நாட்டின் தற்ே பா ைதய நிைல ைம கைள 
ைகயாள ேவண் ம் என்பேத சக ல ர ம் 
எதிர்பார்ப்பாகும். அவ்வாறி க்ைகயில் 
ம  பா ன சா ைல கைள யா  ைடய அ  ம
தியில் திறக்க அ  மதி வழங்கப்பட்ட  

என அர சாங்கத்தில் இ க்கும் எமக்ேக 
ெதரி ய வில்ைல. கடந்த ெவள் ளிக் கி ழைம 
ம  பா ன சா ைலகள் ன்பாக மக்கள் 
கூட்டம் கூடியைத அவதானிக்ைகயில் 
மிக ம் அதி ப்தியாகேவ உள்ள . 
நாட்ைட டக்கி  ெபா ளாதாரத்ைத 
க த்தில் ெகாள்ளா  இ க்கமான 
தீர்மானங்கள் எ ப்ப  மக்களின் உயிைர 
பா காக்கேவயாகும். ஆனால் மக்க க்கு 
இ  விளங்கவில்ைல என்றால் எவ்வா  
ைவரஸ் பரவைல கட் ப்ப த் வ  என்ற 
ேகள்வி எமக்குள்ேளேய எ ந் ள்ள  
என்றார்.

இத்தாலியிலி ந் ...
(ெதாடர்ச்சி)

நாட்ைட வந்த ைடந்தனர்.
சிங்கப்  ரி லி ந்  வந்த ஸ்ரீங்கன் விமான 

ேசைவக்கு ெசாந்த மான .எல்.309 விமா

னத்தில் அவர்கள் ேநற்  அதி காைல 12.01 
மணிக்கு நாட்ைட வந்த ைடந்த தாக கட் 
நா யக்க விமான நிைலய கடைம ேநர கா
ைம யாளர் ெதரி வித்தார்.
இத்தா லியின் ெபாெலாக்ஞா பல்க ைலக்

க ழ கத்தில் நைட ெபற்ற ஜீ–20 சர்வ ேதச 

மாநாட்டில் பங்ேகற்ப தற்காக, பிர தமர் உள்
ளிட்ட கு  வினர் கடந்த 10ஆம் திகதி இத்
தா லிக்கு ெசன் றி ந்தனர்.
பிர த ம டன் இந்த விஜ யத்தில் பங்ேகற்ற 

ெவளி வி வ கார அைமச்சின் ெசயலர் ஓய் 
ெபற்ற அட் மிரல் ஜயனாத் ெகாலம்பேக 

உள் ளிட்ட கு  வினர் ஏற்க னேவ நா  
தி ம்பிய நிைல யி ேலேய ேநற்  பிர தமர் 
உள் ளிட்ட கு  வினர் நா  தி ம் பினர்.
மாநாட்டில் தைலைம உைர நிகழ்த் தல் 

மற் ம் இரா ஜ தந் திர சந் திப் கள் என்பன 
இந்த விஜ யத்தின் ேபா  இடம்ெபற்ற தாக 

பிர தமர் ஊட கப் பி ரி  ெதரி வித் ள்ள . 
பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்  ஷ, இத்தாலியில் 
வா ம் இலங்ைகயர்கைள இதன்ேபா  
சந்தித்தைம விேசட அம்சமாகும்.

இழிவான...
ேமற்ெகாண்ட  ைவத்  தியர்  ஷாபி 

சஹாப்தீன், சஹ்ரான் ேபான்ற கீழ்த்த ர
மான நாடகங்கைள அரங்ேகற் றி ய ேபால், 
ேம ம் இவ்வா றான நாடகங்கைள அரங்
ேகற்ற  ேவண்டாம் என எதிர்க்கட்சி உ ப்
பினர் சம் பிக்க ரண வக்க ெதரி வித்தார்.
இ   ெதா டர்பாக அவர் ெதாடர்ந்  ெதரி

விக்ைகயில்,
ெகாவிட் ெதாற்  கார ண மாக நா  

எதிர்ெகாண் ள்ள ெபா  ளா தார ெந க்க
டியிலி ந்  நாட்ைட மீட்ப தற்கு அைனத்  

தரப் பி னைர இைணத் க்ெகாண்  ெசல்
ல ேவண் டிய நிைலேய அர சாங்கத் க்கு 
இ க் கின்ற . அேத ேபான்  ெஜனிவா 
உட்பட சர்வ ேதச ரீதியில் நாட் க்கு எதி ராக 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் அ த்தங்க க்கு 
கம்ெகா ப்ப தற்கு சர்வ ேதச நா  கைள 

இைணத் க்ெகாண்  ெசயற்ப ட ேவண் டிய 
பய ணத்ைதேய அர சாங்கம் ேமற்ெகாள்ள
ேவண்டியி க் கின்ற . 
அவ்வாறில்லாமல் அர சியல் அதி கா ரத்ைத 

ைகப்பற்  வ தற்காக கடந்த காலங்களில் 
ேமற்ெகாண்ட ைவத் தியர் ஷாபி சஹாப்தீன், 

சஹ்ரான் ேபான்ற கீழ்த்த ர மான நாடகங்கைள 
அரங்ேகற்றி அதி கா ரத்ைத ெபற் க்ெகாண்
ட ேபால், ேம ம் இவ்வா றான நாடகங்
கைள அரங்ேகற்ற  ேவண்டாம் என்ேற ெதரி
விக் கின்ேறாம். ஈஸ்டர் தாக் குதல் சம்பவம் 
ெதாடர்பில் ெபா மக்க க்கு இ க்கும் சந்
ேதகம், கத்ேதா லிக்க மக்க க்கு இ க்கும் 
சந்ேதகம்,  நாட் டி ம் ஸ்லிம் மக்க
க்கு ஏற்பட் டி க்கும் சந்ேத கத்ைத ேபாக்க  

ேவண் ம்.
ேம ம் ல னாய்  பிரி வி ன க்கும் 

ெதளஹீத் ஜமாத் இயக்கத் க்கும் இ க்கும் 

ெதாடர்  என்ன என்ப  ெதாடர்பில் 
அர சாங்கம் நாட் க்கு ெவளிப்ப த்த
ேவண் ம். அேத ேபான்  ஈஸ்டர் தாக் குதல் 
ெதாடர்பில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஜனா தி
பதி விசா ரைண ஆைணக் கு வின் அறிக்
ைகயில் ெவளிப்ப த்தாமல் இ க்கும் 22 
பாகங்க ைள ம் உட ன டி யாக ெவளிப்ப த்த 
 ேவண் ம் என்ற ேகாரிக்ைகைய அர சாங்கத்
க்கு வி க் கின்ேறாம். 
 ஈஸ்டர் தாக் குதல் சம்ப வத் டன் ெதாடர்
 பட்ட அைன வ க்கும் தண்டைன ெபற்
க்ெகா ப்ப தாக ெதரி வித்ேத அர சாங்கம் 

அதி கா ரத் க்கு வந்த . ஆனால் இந்த தாக்
குதல் சம்ப வத் டன் ெதாடர் ைடய சந்ேத
கத்தின் ேபரில் நல்லாட்சி அர சாங்கத்தில் 
ைக  ெசய்யப்பட்ட வர்க ளி டேம அர சாங்கம் 
இன் ம் விசா ரைண ேமற்ெகாண்  வ  கின்
ற . அவ்வாறில்லாமல் இந்த சம்பவத் டன் 
ேவ  எவைர ம் அரசாங்கம் சந்ேதகத்தின் 
ேபரில் இ வைர ைக  ெசய்யவில்ைல. 
அேதேபான்  இந்த தாக்குதலின் பின்னால் 
இ ந்த சூத்திரதாரிைய ம் அரசாங்கத்தினால் 
இ வைர ெவளிப்ப த்த டியாமல் 
ேபாயி க்கின்ற  என்றார்.

தந்ைதைய...
 ஏற்பட்ட ேமாதலில் இந்த ப்பாக்கிச் 

சூ  நடத்தப்பட் ள்ள தா க ம் இதன்
ேபாேத குறித்த சி வன் உயி ரி ழந் ள்ள
தா க ம்  ெபாலிஸ் ஊடகப் ேபச்சாளர், 
சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத் தி யட்சகர் நிஹால் 
தல் வ ெதரி வித்தார்.
வீர ெகட் டிய  கஜ நா யக்க கம கிராம 

ேசவகர் பிரிவின் அம்பல ெகதர பகு திைய 

ேசர்ந்த ெமாஹட் டிேக சசிந்த நிம்சர எ ம் 
சி  வேன  இதன்ே பா  உயி ரி ழந்த வ ராவார்.
ேநற்  ன் தினம் (19) இர  10.00 

மணி ய ளவில் இடம்ெபற்ற தாக கூற ப்ப ம் 
இந்த ப்பாக்கிச் சூடான , உயி ரி ழந்த 
சி  வனின் தந்ைதைய இலக்காகக்ெகாண்
ட  என ம், இதன்ே பாேத அந்த இலக்கு 
சி  வைன பதம்பார்த் ள்ள தா க ம்  ஆரம்
ப க்கட்ட ெபாலிஸ் விசா ர ைண களில் ெதரி
ய வந் ள்ள . எனி ம் அ  ெதாடர்பில் 

ேமல திக ெபாலிஸ் விசா ர ைணகள் இடம்
ெப  கின்றன.

 உயி ரி ழந்த சி  வனின் 15 ஆவ  பிறந்த 
தினம் ேநற்  ( 20) ெகாண்டா டப்ப ட வி ந்
த தா க ம், அத னி ைட ேய  உற வி னர்க ளி ைட
ேய யான குறித்த சண்ைட இடம்ெபற் ள்ள
தா க ம் ெபாலிஸார் கூறினர். இ தன்ே பாேத 
ப்பாக்கிச் சூ  நடாத்தப்பட் ள்ள .  ப்
பாக்கிச் சூட்டில் காய ம ைடந்த சி வன் 
உட ன டி யாக வீர ெகட் டிய ைவத் தி ய சா

ைலக்கு அைழத்  ெசல்லப்பட்ட ேபா ம் 
அங் கி ந்  தங்காைல ைவத் தி ய சா ைலக்கு 
மாற்றப்பட் ள்ளார். இந்நிைல யி ேலேய 
சிகிச்ைச பல னின்றி அவர் உயி ரி ழந் ள்ளார்.
இந்நிைலயில் இந்த சம்பவம் ெதாடர்பில் 
வர் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள தாக 

ெபாலிஸ் ஊடகப் ேபச்சாளர் சிேரஷ்ட 
ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் நிஹால் தல் வ  
கூறினார். எவ்வா றா யி ம், ப்பாக்கிச் 
சூட்ைட ேமற்ெ காண்ட நபைர ைக  ெசய்

வ தற்கான விசா ர ைணகள் ன்ென க்கப்ப
 வ தாக ெபாலிஸ் ஊடகப் ேபச்சாளர் 

ேம ம் குறிப்பிட்டார்.
தங்காைல  சிேரஷ்ட  ெபாலிஸ் 

அத்தியட்சர் அம்ேபபிட்டியவின் ேமற்பார் 
ைவயில் வீரெகட்டிய ெபாலிஸ் நிைலய 
ெபா ப்பதிகாரி தைலைமயிலான கு  
வினர் ேமலதிக விசாரைணகைள ன்ென 
த் ள்ளனர்.
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மன்னாரில் இ  வைர 2035 
ெதாற்றா ளர்கள் பதி

(தைல மன்னார்  நி பர்)
மன்னார் மாவட்டத்தில் கடந்த ஞாயிற்
க் கி ழைம ஏ  நபர்க க்கு ெகாேரானா 

ெதாற்  உ தி ெசய்யப்பட்டைதத் ெதாட 
ர்ந்  மன்னார் மாவட்டத்தில் இ  வைர 
2035 ேபர் ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்க ளாக 
பதி வா கி ள்ள தாக மன்னார் பிராந் திய சுகா
தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் த.விேனாதன் 
ெதரி வித் ள்ளார்.
இ   கு றித்  அவர் வி த் ள்ள அறிக்

ைகயில், மன்னார் பகு தியில் கடந்த ஞாயிற்
க் கி ழைம ேம ம் 7 நபர்கள் ெகாேரானா 

ெதாற் க்குள்ளா கி ள்ள தாக உ தி ெசய்
யப்பட் ள்ள . மன்னார் ெபா  ைவத் தி
ய சா ைலயில் அ  ம திக்கப்பட்ட ேநாயா
ளி க க்கு ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட பி.சி.ஆர். 
மற் ம் அன் டிஜன் பரி ேசா த ைன யி ேலேய 

இவர்களின் ெகாேரானா ேநாய் ெதாற்  
உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள தாக அறிக்ைக யி
டப்பட் ள்ள .
இைதத் ெதாடர்ந்  இ  வைர மன் னார் 

மாவட்டத்தில் ெமாத்த மாக 2035 ேபர் 
ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்க ளாக இனம் காண 
ப்பட் ள்ளனர். 
இம்மாதம் ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்க

ளாக 351 ேபர் உ தி ெசய்யப்பட் ள்ளனர். 
ெகாேரானா ெதாற்றால் மர ணித்த வர்கள் 23 
ஆக ம் பதி வா கி ள்ள .
அத் டன் 1024 பி.சி.ஆர். பரி ேசா த ைன
டன் மன்னார் மாவட்டத்தில் ெமாத்த மாக 

28784 பி.சி.ஆர் பரிேசாதைனகளிேலேய 
2035 ெகாேரானா ெதாற்றாளர்கள் உ தி 
ெசய்யப்பட் ள்ளனர் என அந்த அறிக்ைக 
யில் ெதரிவித் ள்ளார்.

ஊடக உயர் டிப்ே ளாமா கற்ைக ெநறி
யாழ்.பல்க ைலக்க ழ கத்தில் ஆரம்பம்

யாழ்ப்பாணப் பல்க ைலக்க ழ கத்தின் 
ஊடகக்கற்ைககள் ைற வழங்கும் ஊட 
கக் கற்ைக களில் உயர் டிப்ே ளாமா கற்ைக
ெநறி  கடந்த ெவள் ளிக் கி ழைம யாழ்ப்
பாணப் பல்க ைலக்க ழகத் ைண ேவந்தர் 
ேபரா சி ரியர் சி.சிறி சற் கு ண ரா ஜா வினால் 
சம் பி ர தா ய ர்வ மாக ஆரம் பித்  ைவக்கப்  
பட்ட .
ஊடகக் கற்ைககள் ைறத் தைலவர் 

கலா நிதி சி.ரகுராம் தைல ைமயில் நைட
ெபற்ற இந் நி கழ்வில் கைலப் பீடப் பீடா தி

பதி கலா நிதி க. சுதாகர் சிறப்  வி ந் தி ன
ராகக் கலந்  ெகாண்டார்.
நிகழ் நிைலத் ெதாழில் ட்பம் வழி யாக 

நைட ெபற்ற இந்த ஆரம்ப நிகழ்வில், 
பல்க ைலக்க ழகப் ேபரா சி ரி யர்கள், விரி 
ைர யா ளர்கள், ஊடகக் கற்ைககள் மாண
வர்கள் எனப் பல ம் கலந்  ெகாண் டி ந் 
 தனர்.
பல்க ைலக்க ழகம் ச  கத் திற்கு ஆற்ற 

 ேவண் டிய கட ைம களில் ஒன்றாக, ைற 
சார் ஆர்வ மி ந் ம் பல்க ைலக்கழ கத்

திற்குத் ெதரி வாகத் தவ றிய மாண வர்க  
க்கும், ெதாழில்சார் ஊட க வி ய லா ளர்

க ளாகப் பணி யாற்  ேவா க்கும் பல்க
ைலக்க ழகக் கல்வி லம் உரிய தைக ைம
கைளப் ெபற் க்ெ கா ப்ப தற்காக இந்த 
ஊடகக் கற்ைக களில் உயர் டிப்ே ளாமா 
கற்ைக ெநறி ஆரம் பிக்கப்ப  வ தாக ைண
ேவந்தர் ேபரா சி ரி யர் சி. சிறி சற் கு ண ராஜா 
ஆரம்ப நிகழ்வில் ெதரி வித்தார். 
இரண்  வ ட பகு தி ேநரக் கற்ைகயாக 

ஆரம் பிக்கப்ப ம் உயர் டிப்ே ளாமா கற்ைக 
 ெநறி ைறசார் விரி  ைர யா ளர்கள், சிேர 
ஷ்ட ஊட க வி ய லா ளர்கள், ஊடக ஆய்
வா ளர்கள் ஆகி ேயாரின் கல் விசார் பங்க 
 ளிப் டன் சுய நிதிக் கற்ைக யாக ன்ென
க்கப்ப ட ள்ள .
யாழ்ப்பாணப் பல்க ைலக்க ழகம் ெவளி

நாட்  நிதி  த வி டன் ஊடக வளங்கள் 
பயிற்சி நிைல யத்தின் வழி யாக ஊட க வி
ய லா ளர்க க்காக சில வ டங்க க்கு 
ன்னர் ேமற்ெகாண்ட இதழியல் டிப் 

ேளாமா கற்ைகெநறியிைனத் ெதாடர்ந் , 
பல்கைலக்கழகத் ைறசார் ன்ென ப்  
டன் இந்த  ஊடகக் கற்ைககளில் உயர் டிப் 
ேளாமா கற்ைகெநறி ஆரம்பிக்கப்ப வ  
குறிப்பிடத்தக்க .

(எம்.நி ட்டன்)
யாழ். பல்க ைலக்க ழக 

சுக நல நிைல யத்தின் 
பாவ ைனக்காக யாழ்ப்
பாண ம த் வ பீட 
கனடா பைழய மாண
வர்க ளினால் நான்கு 
பல்ஸ் ஒட்சி மீற்றர்
க ம், டிஜிற்றல் ெவப்
ப மா னி ம் அன்ப 
 ளிப்பாக வழங்கப்பட்
ள்ள . 

யாழ். பல்க ைலக்க ழகத் ைண ேவந்தர் ேபரா சி ரியர் சி.சிறி
சற் கு ண ரா ஜா விடம், யாழ்ப்பாண ம த் வ பீட கடல்க டந்த 
பைழய மாணவர் அைமப்பின் கனடா கிைளத் தைலவர் ம த்
வர் மயில்வா கனம் மயி லாசன் ைகய ளித்தார். 
இந்நிகழ்வில் யாழ். பல்க ைலக்க ழக ம த் வ பீடா தி

பதி ம த் வக் கலா நிதி இ.சுேரந் தி ர கு மாரன், பதிவாளர் வி. 
காண்டீபன் ஆகிேயா ம் கலந் ெகாண்டனர்.

யாழ்.பல்கைலயின் ம த் வபீட பைழய 
மாண வர்கள் ஒட் சி மீற்றர் அன்ப ளிப்

கு  கிய காலப்ப கு தியில் தர மான ேசதனப் பச ைளைய விவ சா
யிகள் தாங்கேள உற்பத்தி ெசய் ம் ேநாக்கில் “ேசதனப் பசைள 
உற்பத்தித் திட்டம்” கிளி ெநாச்சி மற் ம் ல்ைலத் தீ  மாவட்
டங்களில் நைட  ைறப்ப த்தப்பட்  வ  கி ற .
உலக வங் கியின் நிதி அ  ச ர ைண டன் விவ சாய அைமச்சின் 

கீழ் மண்ைடக்கல்லா  மற் ம் ேபரா  நீேரந் ப் பிர ேத சத் க்கு 
உட்பட்ட பகு தி களில் இந்தத் திட்டம் நைட  ைறப்ப த்தப்
பட்  வ  கி ற .

ேசதனப் பசைள உற்பத்தித் திட்டம் 
கிளி ெநாச்சி, ல்ைலயில் ஆரம்பம்

சாவ கச்ேசரி சுகா தார ம த் வ அதி காரி பணி ய கத்தில் ேநற்
 ன் தினம் காைல ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட அன் டிஜன் பரி ேசா த  

ைனயில் 13 ேப க்கு ெகாேரா னாத்ெ தாற்  உ  திப்ப த்தப்பட்
ள்ள .
அப் பி ர ேத சத்தில் தனி ைமப்ப த்தப்பட்ட கு ம்பங்கைளச் 

ேசர்ந்த 33 ேப க்கு ேமற்ெ காண்ட பரி ேசா த ைனயில் 13 ேப க்கு 
ெதாற்  ஏற்பட் ள்ளைம உ திப்ப த்தப்பட்ட .

சாவ கச்ேச ரியில் 13 ேப க்கு ெதாற்

ரஷ்ய பல்க ைலக்க ழ கத்தில் மாணவன் நடத் திய
ப்பாக்கிச் சூட்டில் 8 ேபர் பலி; 19 ேபர் காயம்

ரஷ்ய ேபர்ம் நக ரி ள்ள பல்க ைலக்க ழ க ெமான்றில் 
ப்பாக் கி தா ரி ெயா வர் ேநற்  திங்கட் கி ழைம நடத்
திய  சூட்டில்  குைறந்த  8 ேபர் பலி யா ன டன்  
28 ேப க்கும் அதி க மாேனார்  காய ம ைடந் ள்ள தாக  
ரஷ்ய விசா ரைண சைப ெதரி விக் கி ற .

 தைல நகர் ெமாஸ்ே கா வி லி ந்  சுமார் 1,300 
கிேலா மீற்றர் ெதாைல வி ள்ள ேபர்ம் மாநில பல்க
ைலக்க ழ கத்தில்  அந்தப்  பல்க ைலக்க ழ கத்தின் மாண
வர்களில் ஒ வர் என அறி யப்ப ம் குறிப் பிட்ட ப்
பாக் கி தாரி  சூட்ைட நடத் திய ேபா  அங் கி ந்த  
மாண வர்க ம் ஆசி ரி யர்க ம்  நாலா  ற ம் சித றி
ேயா டி ய டன் பலர் வகுப்ப ைற க க்குள் ெசன்  
உட்  ற மாக தாளிட்  பீதி டன் இ ந்த தாக அங் கி
ந்  வ ம் ெசய் திகள் ெதரி விக் கின்றன.
அத் டன் பல மாண வர்கள் அந்தப் பல்க ைலக்க ழ

கத்தின் மாடி க ளி லி ந்  கீேழ குதித்  தப் பி ேயா ம் 
நட வ டிக்ைகயில் ஈ  பட் ள்ளனர். இதன்ே பா  
சிலர் நிலத்தில் வி ந்  காய ம ைடந் ள்ளனர்.
இந் நி ைலயில் சம்பவ இடத் திற்கு வந்த பா

காப் ப் பைட யி னரால் ப்பாக் கி தாரி ைக  ெசய்
யப்பட் ள்ளார். ப்பாக் கி தா ரி யான மாணவன் யார் 
என்ப  குறித்ேதா அவன் என்ன ேநாக்கத் திற்காக 
ப்பாக்கிச் சூட்ைட நடத் தினான் என்ப  ெதாடர்
பிேலா தகவல் எ ம் ெவளியி டப்ப ட வில்ைல.

ப்பாக் கி தாரி  ச க வைலத்த ளத்தில் தன்னால் 
பதி ேவற்றம் ெசய்யப்பட்ட ெசய் தியில் தான் தனித் ச் 
ெசயற்ப  வ தா க ம்  தனக்கு அர சியல் அல்ல  மத 
ேநாக்கங்கள் எ ம் கிைட யா  என ம் குறிப் பிட்

ள்ள தாக சில அறிக்ைககள் கூ  கின்றன.
ேபர்ம் பல்க ைலக்க ழ கத்தில் சுமார் 12,000 மாண

வர்கள் ேசர்த் க் ெகாள்ளப்பட் ள்ள டன் சம்ப 
வம் இடம்ெபற்ற ேபா  அங்கு 3,000 மாணவர்கள் 
வைர இ ந்ததாக ெதரிவிக்கப்ப கிற . 
இந் நி ைலயில் ேமற்படி தாக் குதல் சம்பவம் குறித்  

பிராந் திய அதி கா ரிகள் தீவிர  விசாரைணகைள ேமற் 
ெகாண் ள்ளதாக அந்நாட்  உள் ைற அைமச்சு 
கூ கிற . கடந்த ேம மாதம் கஸான் நகரில் 19 
வய  ப்பாக்கிதாரிெயா வர் நடத்திய சூட்டில் 7 
மாணவர்க ம்  இ  ஆசிரியர்க ம் உயிரிழந்தி ந் 
தனர்.

வட ேமற்கு ஆபி ரிக்கா விற்கு அப்பா ள்ள 
ஸ்ெபயினின் கேனரித் தீ  க ளி ள்ள லா பல்மா 
எரி மைல ேநற்  ன் தினம் ஞாயிற் க் கி ழைம  
பிற்பகல் தல் உக் கி ர மாக கு ற ஆரம் பித்த ைத ய
த்  அந்த எரி ம ைலக்கு அண்ைம யி ள்ள  பிராந்

தி யங்களில் வசித்த 5,000 ேப க்கும் அதி க மாேனார்  
ெவளிேயற்றப்பட் ள்ளனர்.
இந்த எரி ம ைல யி லி ந்  எரி மைலக் குழம்  

மணிக்கு 700 மீற்றர்கள் ேவகத்தில் கடைல ேநாக்கி 
பாய்ந்த வண்ணம் உள்ள தாக அங் கி ந்  வ ம் ெசய்
திகள் ெதரி விக் கின்றன.
ேமற்படி எரி மைலக் கு  றலால் சுமார் 100 வீ கள் 
ற்    தாக அழி வ ைடந் ள்ள தா க ம் ஆனால் 

இதில் சிக்கி எவ ம் காய ம ைடந்த தாக இ  வைர 
அறிக்ைக யி டப்ப ட வில்ைல என ம் பிராந் திய அதி
கா ரிகள் கூ  கின்றனர். 
இந்த எரி மைலக் கு  ற ைல ய த்  ஸ்ெபயின்  பிர

தமர் ெபட்ேரா சான்ெசஸ் ஐக் கிய நா கள் ெபா  
சைபக் கூட்டத்தில் கலந்  ெகாள்வ தற்கு அெம ரிக்
கா க்கு ேமற்ெ காள்ள வி ந்த பய ணத்ைத இரத் ச் 
ெசய் ள்ளார். அவர் பாதிக்கப்பட்ட பிராந் தி யத் தி
லான நிைலைமகைள ேநரில் பார்ைவயிட  ேநற்  
திங்கட்கிழைம அந்தப் பிராந்தியத் க்கு பயணத்ைத 
ேமற்ெகாண்டார்.

ஸ்ெபயினின் கேனரித் தீவி ள்ள லா பல்மா 
எரி மைல உக் கி ர மாக கு ற ஆரம் பிப்

(கண்டா வைள  நி பர்)
ெகாேரானாத் ெதாற் றினால் உயி ழந்த

வரின் சடலத்ைத வீட் டிற்குக் ெகாண்  
ெசன்  மக்கள் அஞ்சலி ெசய்ய அ  ம
தித்த சம்பவம் கிளி ெநாச் சியில் ெப ம் பர
ப ரப்ைப ஏற்ப த் தி ள்ள .
இ  குறித்  ேம ம் ெதரி ய வ  வ தா வ , 

கிளி ெநாச்சி, உத ய நகர்கிழக்கு பகு திையச் 
ேசர்ந்த ன்னாள் கிராம அ  வலர் ஒ வர் 
கடந்த 16ஆம் திகதி கிளி ெநாச்சி மாவட்ட 
ைவத் தி ய சா ைலயில் உயி ரி ழந் ள்ளார். இந்
நி ைலயில் ேநற்  ன் தினம் இர  அவ 
ைடய இ திச் சடங் குகள் அவரின் வீட்டில் 
நைட ெப ம் என்  அப்ப கு தியில் ஒலி ெப
க்கி ஊடாக அறி விக்கப்பட் டி ந்த .
இவ் வி டயம்  ச க ஆர்வ லர்க ளா ம் 

அரச உத் தி ேயா கத்தர்க ளா ம் சம்பந்தப்
பட்ட அதி கா ரி களின் கவ னத் திற்கு ெகாண்  
ெசல்லப்பட்ட . ெகாேரா னாவால் ஏற்
க னேவ தனி ைமப்ப த்தப்பட்  குறித்த 
மரணம் நிகழ்ந்த வீட்டில், ெகாேரா னாவால் 
உயி ரி ழந்த வரின் சட லத்ைத மக்கள் அஞ்ச
லிக்காக அ  ம திக் கின்ற ேபா  அங்கு 
ெசல் கின்ற மக்கள் ஊடாக மீண் ம் பரவல் 
ஏற்ப ம் அபாயம் உள்ள தாக அவர்களால் 
சுட் டிக்காட்டப்பட்ட .
இ ந்த ேபா தி ம் ேநற்  ன் தினம் 

காைல 7 மணி ய ளவில் அவரின் சடலம் 

வ  னி யாவில் உள்ள ந்ே தாட்டம் மயா
னத் திற்கு எ த் ச் ெசல்லப்ப வதாக ெதரி
விக்கப்பட்  ெகாண்  ெசல்லப்பட்ட . 
ஆனால் வ  னியா ெசல்வ தற்குப் பதி லாக 
உத ய நகர் கிழக் கி ள்ள அவ  ைடய வீட்
டிற்கு த டல் தாங் கிய வாகனம் ெசன்
ள்ள .
அங்கு நின் றி ந்த ற் க்க ணக்கான 

மக்கள் அஞ்சலி ெச த்  வ தற்காகத் திரண்
டி ந்தனர். குறிப் பிட்ட ேநரத்தின் பின்னர் 
அங் கி ந்  றப்பட்ட வாகனம் மீள ம் 
வ  னி யா விற்குச் ெசன் ள்ள .
வீட்டில் மரணச் சடங் கிைன நடத்  வைத 

த க்கும் ேநாக்கில் ைவத் திய அதி காரி பிரி
க்கு தகவல் வழங் கிய கிராம மட்ட அரச 

அதி கா ரிகள், மர ண வீ  நடத் தி ய வ க்கு 
ெந ங் கிய உற வி னர்களில் ஒ  வ ரான அரச 
உயர் அதி காரி உட்பட்ட பலரால் ெதாைல
ேபசி ஊடாக எச்ச ரிக்கப்பட் டி ப்ப ம் 
ெதரி ய வந் ள்ள .
ெகாேரா னாவின் ெதாடர் தாக்கத்தால் 

அதி லி ந்  மீள்வதற்கு மக்க ம் நா ம் 
க ம் சிரமப்பட் வ ம் நிைலயில் உயர் 
பதவியில் இ ப்பவர்கள் இவ்வா  
ெபா ப்பற்ற விதத்தில் நடந் ெகாள்கின்ற 
சம்பவங்கள் மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த 
கவைலைய ம் அதிர்ச்சிைய ம் ஏற்ப த்தி 
ள்ள .

ெதாற் றினால் உயி ரி ழந்த வரின் சடலத்ைத 
வீட் க்கு ெகாண்  ெசன்  அஞ்சலி

கிளி ெநாச் சியில் பர ப ரப்

ஐ.Ǽ.எХ. தைல ைம ையΩС
ΤறЖźறாУ  ேகாЫˇ

இலங்ைகக் கிரிக்ெகட் 
அணி யா ன  அ த்த ஆண்  
ெதாடக்கத்தில் இந்தி யா விற்கு சுற்
ப்ப யணம் ேமற்ெகாண்  விைள

யா ட ள்ள . இதைன இந் திய 
கிரிக்ெகட் சைப உ  திப்ப த் தி ள்
ள . இ  ப க்கு –20 உலகக் கிண்
ணத் திற்கு பிறகு இந் திய கிரிக்ெகட் 
அணி ெசாந்த மண்ணில் நான்கு 
அணி க க்கு எதி ரான ெதாடரில் 
விைள யா ட வி க் கி ற . 

2021 ஆம் மற் ம் 22ஆம் 
ஆண்டில் இந் திய கிரிக்ெகட் அணி 
ெசாந்த மண்ணில் விைள யா ம் 
ேபாட் டிக்கான அட்ட வ ைணைய 
ெவளி யிட் ள்ள . அதன்படி நி
ஸி லாந் , ேமற் கிந் தி யத் தீ கள், 

இலங்ைக, ெதன்னா பி ரிக்கா ஆகிய 
அணி க க்கு எதி ராக விைள யாட 
இ க் கி ற .
நி  ஸி லாந் க்கு எதி ராக எதிர்

வ ம் நவம்பர் மாதம் 17ஆம் திகதி
தல் டிசம்பர் 3ஆம் திகதி வைர

3 இ  ப க்கு– 20 மற் ம் 2 
ெடஸ்ட் ேபாட் டி களில் விைள யா

 கி ற .
அ த்த ஆண்  ெபப்ர வரி 

6ஆம் திகதி தல் 20ஆம் திகதி 
வைர ேமற் கிந் தியத் தீ  க க்கு 
எதி ராக ன்  ஒ நாள் மற் ம் 
ன்  இ  ப க்கு– 20 ேபாட் டி

களில் விைள யா  கி ற .
2022ஆம் ஆண்டின் ெபப்ர வரி 

மாதம் இந் தி யா விற்கு சுற் ப்ப

யணம் ேமற்ெ காள்ள ள்ள இலங்ைக
கிரிக்ெகட் அணி, அங்ேக இரண்  
ேபாட் டிகள் ெகாண்ட ெடஸ்ட் 
ெதாடர் மற் ம் ன்  ேபாட் டிகள் 
ெகாண்ட இ  ப க்கு–20 ெதாடர் 
என்பன வற்றில் ஆட வி க் கின்ற .
ெடஸ்ட் ெதாடரின் தல் 

ேபாட்டி 2022ஆம் ஆண்டின் ெபப்
ர வரி மாதம் 25ஆம் திகதி ெபங்க
ர் நகரில் நைட ெப ற ள்ள . 
இதன் பின்னர் இரண்டா வ  

ெடஸ்ட் ேபாட் டி மார்ச் மாதம் 
05ஆம் திகதி ஆரம்பமாகின்ற . 
இலங்ைக – இந்திய அணிகள் 
ேமா ம் இ ப க்கு– 20 
ெதாடர் மார்ச் 13ஆம் திகதி 
ஆரம்பமாகின்ற . 

2021ஆம் ஆண்  ஐ.பி.எல். 
இ  ப க்கு– 20 ெதாட டன் 
ெபங்க ர் அணியின் தைலவர் 
ெபா ப் பி லி ந் ம் வில கு வ
தாக அணித் தைலவர் விராட் 
ேகாஹ்லி அறி வித் ள்ளார். 
இந் திய அணியின் இ  ப
க்கு– 20  அணியின் தைலைமப் 
ெபா ப் பி லி ந்  வில கு வ தாக 
ேகாஹ்லி அறி வித்  சில நாட்க
ளி ேலேய ெபங்க ர் அணியின் 
தைலைமப் பத வி ைய ம் றப்ப
தாக அறிவித் ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பாக விராட் 

ேகாஹ்லி ெவளி யிட்ட காெணா
ளியில் கூறி யி ப்ப தா வ , ெபங்
க ர் அணியின் தைலவ ராக 
இ தான் என  கைடசி ெதாடர். 

ஆனால் 
ெதாடர்ந்  
ெபங்க ர் 
அணியில் ஒ
வீ ர ராக நான் 
என  கைடசி 
ஐ.பி.எல். 
வைர விைள
யா ேவன். 
அைனத்  

ெபங்க ர் ரசி கர்க க்கும், என் 
மீ  நம் பிக்ைக ைவத்  ஆதர  
அளித்த ரசிகர்க க்கும் நன்றி 
என்  ெதரிவித் ள்ளார்.

ஜனா ப   ேவЛபாளராக
ΜНΤИசМ ைட ΗரУ
பிலிப்ைபன்ஸ் 

நாட்டில் அ த்த 
ஆண்  நைட ெப ற
ள்ள ஜனா தி பதித் 

ேதர்தலில் ேபாட்
டி யிடப் ேபாவைத 
குத் ச்சண்ைட 
நட்சத் திரம் மானி 
பாக் கிேயா உ தி 
ெசய் ள்ளார். ஆ ம் பிடி பி லபான் 
கட் சியின் ஒ  கு  ேபக் கி ேயா
க்கு ஆத ர வா க ம், மற்ெ றா  

கு  தங்களின் ேவட்பா ள ராக பாங் 
ேகா என்ப வ ைர ம் ஆத ரிப்பதால் 
பர ப ரப்  ஏற்பட் ள்ள . 

8 ெவவ்ேவ  எைட பிரி  குத்
ச்சண்ைட ேபாட் டி களில் உலக 
சம் பியன் பட்டம் ெவன்ற சாத ைன
யா ள ராக பாக் கிேயா திகழ்கின்றார்.

இП ைறய ஐ.Ǽ.எХ.  ேபாЛſ
பКசாР - ராஜЪதாП

இரί - 7.30

 Virakesari Tuesday September  21, 2021
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President Gotabaya Rajapaksa with 
United Nations Secretary-General 
Antonio Guterres shortly after their 
meeting at the UN headquarters in 
New York on Sunday (19). President 

Rajapaksa, posted the picture on his 
Twitter handle on Monday (20) with 
the message that read, “Had a fruitful 
discussion w/ @UN SG @antonioguterres, 
on ways to jointly promote reconciliation 

in #SriLanka, as the only way to move twds 
a prosperous future. Also discussed 
economic recovery in the face of 
the #Covid19 pandemic, and ensuring 
uninterrupted education process.”

COLOMBO – President Gotabaya Raja-
paksa has pledged to co-operate with the 
United Nations 15 months after warning 
that he may take the island out of the 
world body and its agencies if they pur-
sued war crimes allegations against Co-
lombo.

 “President Rajapaksa said he was 
always ready to work closely with the 
United Nations,” his office said in a two-
page statement even as the UN’s Human 
Rights Council (UNHRC) in Geneva an-
nounced last week that it collected some 
120,000 pieces of evidence of abuses by 
Sri Lankan forces.

In his first face-to-face meeting with 
UN Secretary-General António Guterres 
in New York on Sunday (19), the Sri Lan-
kan president pledged he would take “im-
mediate action” to address the issue of 
missing persons, a long-standing concern 
of the international community.

“The President informed the Secretary-
General that the government would take 
immediate action with regard to missing 
persons and expedite the efforts such as 
issuance of death certificates.”

In a brief one-paragraph statement is-
sued after the bilateral meeting in New 
York, the Secretary-General stressed the 
“importance of ensuring protection of mi-
nority rights and civic engagement.” 

The media statement from the Presi-
dent’s office said Guterres has told the 

President the UN will provide its full sup-
port to Sri Lanka in moving forward to 
promote unity among different communi-
ties.

Diplomatic sources said the UN chief’s 
message was a clear reference to depriv-
ing Muslims of their burial rights during 
the pandemic, the targeting of minorities 
and civil society organizations.

Rajapaksa’s reported remarks appear 
aimed at the broader international com-
munity and was in contrast to his ap-
proach soon after winning the November 
2019 presidential election.

“If any international body or organiza-
tion continuously target our country and 
our war heroes, using baseless allega-
tions, I will also not hesitate to withdraw 
Sri Lanka from such bodies or organiza-
tions,” the president had said in May last 
year.

With his second year in office ap-
proaching and the country facing a severe 
economic crisis, his administration ap-
pears to have softened its stand towards 
Western nations and international organ-
izations.

The government has welcomed a Eu-
ropean Union delegation due to arrive 
in Colombo on September 27 to examine 
whether to end the GSP Plus tariff con-
cession over allegations of rights abuses. 
Earlier, Sri Lanka had resisted any foreign 
moves to scrutinize its rights record.

In his talks with the UN chief, Raja-
paksa, a member of the majority Sinhala-
Buddhist community, had also taken a 
conciliatory tone about minority Tamils 
saying he is willing to invite the “Tamil 
Diaspora” to discuss ethnic reconcilia-
tion, but maintained that internal issues 
of Sri Lanka should be resolved through 
an internal mechanism of the country.

He had also expressed willingness to 
grant pardons to Tamil youth in detention 
for long periods without being charged.

“The President informed the Secretary-
General that… he would not hesitate to 
grant a presidential pardon to the Tamil 
youths who have been in custody for a 
long time, taking into account their long-
term detention and after the legal process 
was completed.”

Rajapaksa was the top defence offi-
cial under his president brother Mahi-
nda when Tamil Tiger separatists were 
crushed in a military campaign that end-
ed in May 2009.

Tamil political parties say 78 Tamils are 
still in custody, some for over 30 years, 
without being charged while the next of 
kin have also complained of thousands 
who have disappeared during and after 
the war. Some 16 Tamil rebel convicts 
were recently released under a presiden-
tial amnesty as they were about to com-
plete their sentences.

-economynext.com/ENCL

COLOMBO – UK-based Bell Geospace 
has completed 60% of an aerial grav-
ity magnetic survey in the shallows of 
Mannar and Cauvery basins and will be 
licensing the data to oil prospectors af-
ter processing, officials said.

Ship borne seismic surveys have been 
conducted over several decades in the 
Northwestern and Northern waters of 
Sri Lanka, and Cairn India also found 
traces of natural gas in wells dug in the 
Mannar basin in 2011.

“Because of the seas around Sri Lan-
ka is deep, doing seismic surveys from 
ships is most suitable,” Surath Ovitiga-
ma, Director General of Sri Lanka’s Pe-
troleum Development Secretariat said, 
adding that the Cauvery Basin in the 
Mannar island, which is mostly shallow 
water is also not suitable for ship based 
seismic surveys.

“The most suitable for that area is 
airborne gravity magnetic survey,” he 
said, explaining that they have been try-
ing to do the survey for awhile because 
they do not have any new data about the 
north to interest prospective investors.

The information on subsurface struc-
ture Sri Lanka had of the north of the 
island dates back to 1984.

Compared with the technology avail-
able today, that data is not very useful,” 
Ovitigama said.

Bell Geospace is doing the survey at 
their own costs, and is planning to re-
cover their investment by licensing the 
data to prospective investors and split 
part of the profits with Sri Lanka.

Ovitigama said Bell Geospace was 
taking a financial risk, because they 
believe Sri Lanka has gas and oil re-
sources.

“That is why they think they can li-
cence and get the money,” he pointed 
out 

Andrev Joseph Searle, Director Bell 
Geospace, said the company is  using a 
Basler BT-67, a converted DC-3 aircraft 
fitted with turboprop engines and avi-
onics to do the surveys, explaining that 
they typically fly early in the morning 
when conditions are calmer for data 
acquisition and that the flights last six 
hours.

He said Bell Geospace has completed 
nearly 60% of the current project and 
the data they have acquired so far is of 
excellent quality and that the data will 
be processed to build a model of the 
sub-surface geology.

“We are confident that once fully 
processed it will provide far better, and 
more detailed sub-surface 3D imaging 
and therefore increase the understand-
ing of entire survey area,” Searle said.

-economynext.com

COLOMBO - Negotiations between 
Sri Lanka and the United Arab Emir-
ate (UAE) on extending a credit facil-
ity for the purchase of crude oil have 
concluded on a positive note, Minister 
of Energy, Udaya Gammanpila, said on 
Monday (20)

Gammanpila, who is on a tour of the 
UAE, with the specific aim of securing 
credit facilities for the purchase of crude 
oil amidst a serious foreign exchange 
crisis in Sri Lanka, met and held dis-
cussions with Group CEO of Emirate 
National Oil Company (ENOC) Saif Al 
Falasi, and senior officers on Sunday 
(19).

The negotiations for credit facilities 
come on the backdrop of discussions 
held in April between Gammanpila and 
the Charge d’ Affaires of the UAE Em-
bassy in Colombo, Humaid Altamimi, 
on mutual cooperation between the two 
countries in the field of energy.

The discussion had focused on ob-
taining crude oil and petroleum prod-
ucts for Sri Lanka on a long-term credit 
facility.

Gammanpila said at the time, the ap-
proach was made as a solution to the 
present foreign exchange crisis faced by 
Sri Lanka. 

-NewsWire/ENCL

COLOMBO - Prime Minister Mahinda 
Rajapaksa, who returned from Italy on 
Monday (20), has taken charge of gov-
erning the country, filling in for Presi-
dent Gotabaya Rajapaksa who is attend-
ing his first UN conference in New York, 
and is scheduled to address the General 
Assembly on Monday (21).

Both the President and the Prime 
Minister were out of the country on 
Sunday (19), effectively making Speaker 
Mahinda Yapa Abeywardhane the high-
est-ranking official in the country. The 
President left for the USA on Saturday 
(18), and the Prime Minister has been 

away from the country since September 
10, attending the G20 Interfaith Forum 
Italy-2021, in Bologna, where he deliv-
ered the keynote address at the inau-
gural session of the Forum last Sunday 
(12.)

Reportedly he also held several high-
level meetings and also held cordial 
discussions with Sri Lankan expatriates 
from various parts of Italy. Segments of 
the expatriate population also staged 
protests demanding the Sri Lankan gov-
ernment expedite investigations into 
the Easter Sunday bombings.

-ENCL

COLOMBO - “The decision to reopen 
liquor shops has been taken without 
the consultation of the Health Min-
istry,” Deputy Director General of 
Health Services Dr.  Hemantha Her-
ath said on Sunday (19), claiming 
there was neither logic nor basis to the 
decision.

He told journalists on Sunday, un-
der the prevailing circumstances of 
the pandemic, the decision to reopen 
liquor shops could drag the prevailing 
COVID situation to a dreadful level.

The Deputy Director General’s sen-
timents were backed by the Minister of 
Environment, Mahinda Amaraweera, 
who requested the Ministry of Finance 
and the relevant authorities to con-
duct a full scale investigation into the 

decision to green-light the opening of 
liquor stores. 

The health ministry has in recent 
weeks seen a slew of resignation of 
experts owing to the ad hoc decisions 
made by those in the upper hierarchy,  
jeopardizing the COVID management 
program, the latest being Dr. Ananda 
Wijewickrama, who claimed the vac-
cination program in Sri Lanka was not 
being implemented as per the recom-
mendations of the experts.

In such a backdrop, Dr. Herath 
stressed the authorities in charge 
must take decisions seriously. 

The decision to open liquor shops 
came as Sri Lanka's COVID death toll 
passed the 12,000 mark.

-TG/ENCL

ISLAMABAD - The destruction of Bud-
dhist heritage sites in Pakistan has annoyed 
Sri Lankans and may impact the bilateral 
relations between the two nations.

The heritage sites in Pakistan have seen 
widespread demolition of Buddhist carv-
ings, stupas and statues of Buddha, espe-
cially in Swat valley, reported Islam Khabar.

It said the Chinese -funded Diamer-Bha-
sha dam project - cum hydropower plant 
was also set to cause the destruction of a 
whopping 30,000 raw carvings and scrip-
tures of Buddhist origin in the Gilgit-Bal-
tistan area of Pakistan-occupied Kashmir 
(PoK).

In 2020, a 1,700-year-old statue was de-
molished by a few Pakistani people in Khy-
ber Pakhtunkhwa, in the north-western 
province of Pakistan. Islam Khabar report-
ed that the desecration of the statue, which 

was filmed on a mobile phone, had gone 
viral on social media.

Civil activists and human rights activists 
expressed concerns over the destruction. 

 A few months ago, Pakistani President 
Dr. Arif Alvi had sought to seek closeness 
with Sri Lankans when he met a delegation 
of Buddhist monks in Islamabad and spoke 
about religious tourism as an excellent 
platform to strengthen ties.

However, the Pakistan government has 
failed to protect heritage Buddhist sites 
from radical, religious fanatics in the coun-
try.

This has revived the horrific memories of 
the destruction of two giant, 2000-year-old 
statues of Buddha carved into the hillside 
in Afghanistan's Bamiyan valley.

Ancient Buddhist rock carvings, paint-
ings and sculptures are often damaged in 

Pakistan. Sometimes paintings are black-
ened and repainted with Pakistan's nation-
al flag. 

Pakistan is home to the world's earliest 
civilization. But the heritage asset has fall-
en victim to discretion, vandalism, illegal 
excavation and smuggling. 

While there are global calls to preserve 
Buddhist history and heritage, the Pakistan 
government has failed to do so, reported Is-
lam Khabar.

The number of tourists has seen a sharp 
decline due to the country being labelled as 
a hub of terror activities. Now, the demoli-
tion of religious structure not only lowered 
the tourist flow and revenue but also cre-
ated challenges for Islamabad to maintain 
cordial relations with neighbour countries, 
especially Buddhist- majority Sri Lanka.

-  ANI
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By Edith M. Lederer 

By Somini Sengupta

By Rick Gladstone

 UN Secretary-General Antonio Guterres talks to media at a press conference, during the High-Level Ministerial 
Event on the Humanitarian Situation in Afghanistan, at the European headquarters of the United Nation, in Geneva, 
Switzerland  Sept. 13, 2021

UN chief warns China, 
US to avoid Cold War

Climate, COVID and 
Biden’s challenged 
credibility underline 
UN’s big week

UN warns of ‘catastrophic pathway’ with current climate pledges

UNITED NATIONS — Warning of a potential new 
Cold War, the head of the United Nations implored 
China and the United States to repair their “com-
pletely dysfunctional” relationship before prob-
lems between the two large and deeply influential 
countries spill over even further into the rest of the 
planet.

UN Secretary-General Antonio Guterres spoke 
to The Associated Press this weekend ahead of this 
week’s annual United Nations gathering of world 
leaders — a convening blemished by COVID, climate 
concerns and contentiousness across the planet.

Guterres said the world’s two major economic 
powers should be cooperating on climate and ne-
gotiating more robustly on trade and technology 
even given persisting political fissures about human 
rights, economics, online security and sovereignty 
in the South China Sea.

“Unfortunately, today we only have confronta-
tion,” Guterres said Saturday (18) in the AP inter-
view.

 “We need to re-establish a functional relationship 
between the two powers,” he said, calling that “es-
sential to address the problems of vaccination, the 
problems of climate change and many other global 
challenges that cannot be solved without construc-
tive relations within the international community 
and mainly among the superpowers.”

Two years ago, Guterres warned global leaders of 
the risk of the world splitting in two, with the United 
States and China creating rival internets, currency, 
trade, financial rules “and their own zero-sum geo-
political and military strategies.”

He reiterated that warning in the AP interview, 
adding that two rival geopolitical and military strat-
egies would pose “dangers” and divide the world. 
Thus, he said, the foundering relationship must be 
repaired — and soon.

“We need to avoid at all cost a Cold War that 
would be different from the past one, and probably 
more dangerous and more difficult to manage,” Gu-
terres said.

The so-called Cold War between the Soviet Union 
and its East bloc allies and the United States and its 
Western allies began immediately after World War 
II and ended with the breakup of the Soviet Union 
in 1991. It was a clash of two nuclear-armed super-
powers with rival ideologies — communism and au-
thoritarianism on one side, capitalism and democ-
racy on the other.

The UN chief said a new Cold War could be more 
perilous because the Soviet-US antipathy created 
clear rules, and both sides were conscious of the risk 
of nuclear destruction. That produced back chan-
nels and forums “to guarantee that things would not 

get out of control,” he said. “Now, today, everything 
is more fluid, and even the experience that existed 
in the past to manage crisis is no longer there,” Gu-
terres said.

He said the US-Britain deal to give Australia nu-
clear-powered submarines so it could operate un-
detected in Asia “is just one small piece of a more 
complex puzzle ... this completely dysfunctional 
relationship between China and the United States.”

The secretly negotiated deal angered China and 
France, which had signed a contract with Australia 
worth at least $66 billion for a dozen French con-
ventional diesel-electric submarines.

In the wide-ranging AP interview, the secretary-
general also addressed three major issues that 
world leaders will be confronting this week: the 
worsening climate crisis, the still-raging pandemic 
and Afghanistan’s uncertain future under its new 
Taliban rulers. They took power Aug. 15 without 
a fight from the government’s US-trained army as 
American forces were in the final stage of withdraw-
ing from the country after 20 years.

What role will the United Nations have in the new 
Afghanistan? Guterres called it “a fantasy” to be-
lieve that UN involvement “will be able all of a sud-
den to produce an inclusive government, to guaran-
tee that all human rights are respected, to guarantee 
that no terrorists will ever exist in Afghanistan, that 
drug trafficking will stop.”

After all, he said, the United States and many oth-
er countries had thousands of soldiers in Afghani-
stan and spent trillions of dollars and weren’t able 
to solve the country’s problems — and, some say, 
made them worse.

Though the United Nations has “limited capacity 
and limited leverage,” he said, it is playing a key role 
in leading efforts to provide humanitarian aid to Af-
ghans. The UN is also drawing the Taliban’s atten-
tion to the importance of an inclusive government 
that respects human rights, especially for women 
and girls, he said.

“There is clearly a fight for power within different 
groups in the Taliban leadership. The situation is 
not yet clarified,” he said, calling it one more reason 
why the international community should engage 
with the Taliban.

While former US president Donald Trump was 
wedded to an “America First” policy, President 
Joe Biden — who will make his first appearance as 
chief executive at the General Assembly’s high-level 
meeting Tuesday — has reaffirmed US commitment 
to multilateral institutions.

Guterres said Biden’s commitment to global ac-
tion on climate, including rejoining the 2015 Paris 
climate agreement that Trump withdrew from, is 

“probably the most important of them all.” He said 
there is “a completely different environment in the 
relationship” between the United Nations and the 
United States under Biden. But, Guterres said, “I 
did everything — and I’m proud of it — in order to 
make sure that we would keep a functional relation-
ship with the United States in the past administra-
tion.”

Guterres also lamented the failure of countries to 
work together to tackle global warming and ensure 
that people in every country are vaccinated.

Of the past year of COVID-19 struggles, he said: 
“We were not able to make any real progress in rela-
tion to effective coordination of global efforts.”

And of climate: “One year ago, we were seeing 
a more clear movement in the right direction, and 
that movement has slowed down in the recent past. 
So we need to re-accelerate again if we are not going 
into disaster.”

Guterres called it “totally unacceptable” that 80% 
of the population in his native Portugal has been 
vaccinated while in many African countries, less 
than 2% of the population is vaccinated.

“It’s completely stupid from the point of view of 
defeating the virus, but if the virus goes on spread-
ing like wildfire in the global south, there will be 
more mutations,” he said. “And we know that muta-
tions are making it more transmissible, more dan-
gerous.”

He again urged the world’s 20 major economic 
powers in the G20, who failed to take united action 
against COVID-19 in early 2020, to create the con-
ditions for a global vaccination plan. Such a plan, he 
said, must bring together vaccine-producing coun-
tries with international financial institutions and 
pharmaceutical companies to double production 
and ensure equitable distribution.

“I think this is possible,” Guterres said. “It de-
pends on political will.”

The secretary-general said rich, developed coun-
tries are spending about 20% of their GDP on re-
covery problems, middle income countries about 
6% and the least developed countries 2% of a small 
GDP. That, he says, has produced frustration and 
mistrust in parts of the developing world that have 
received neither vaccines nor recovery assistance.

The divide between developed countries in the 
north and developing countries in the south “is 
very dangerous for global security,” Guterres said, 
“and it’s very dangerous for the capacity to bring the 
world together to fight climate change.”

-Edith M. Lederer is chief UN correspond-
ent for The Associated Press, has been reporting 

internationally for nearly 50 years. Follow her on 
Twitter at http://twitter.com/EdithLedererAP

NEW YORK - Even if all countries meet the emis-
sions promises that they have made to address 
climate change, the global average temperature 
is poised to rise 2.7 degrees Celsius above pre-
industrial levels by the end of the century, a level 
considered “catastrophic” in a new report from 
the United Nations climate agency released Friday 
(17).

That level of warming is likely to worsen the 
kinds of extreme wildfires, droughts and floods 
witnessed in recent months and years, increase the 
frequency of deadly heat waves around the world, 
and threaten coastal cities with rising sea levels.

UN Secretary-General António Guterres called it 
a “catastrophic pathway.” The results represent a 
country-by-country tally of climate pledges made 
so far under the Paris Agreement, signed in 2015 
and designed to avert the worst consequences of 
global warming.

The report was released before the annual gath-
ering of presidents and prime ministers for the 
UN General Assembly next week, where climate 
change is likely to be one of the key global issues, 
and on the day President Joseph Biden gathered 
several world leaders for a virtual meeting de-
signed to nudge countries to make even more am-
bitious climate pledges.

Perhaps most starkly, the report displayed the 
large gap between what the scientific consensus 

urges world leaders to do and what they have been 
willing to do so far. Emissions of planet-warming 
gases are poised to grow by 16% during this decade 
compared with 2010 levels even though the latest 
scientific research indicates that they need to de-
crease by at least a quarter by 2030 to avert the 
worst impacts of global warming.

“Governments are letting vested interests call 
the climate shots, rather than serving the global 
community,” Jennifer Morgan, executive director 
of Greenpeace International, said in a statement.

Altogether, nearly 200 countries in the world 
have made voluntary pledges to reduce or slow 
down emissions of planet warming gases in the 
years since the Paris Agreement was signed. Some 
countries have since raised their pledges as out-
lined under the terms of the agreement, including 
some of the world’s biggest emitters, including the 
United States, Britain and the European Union.

But still missing are new pledges from China, 
which currently produces the largest share of 
greenhouse gas emissions, as well as Saudi Arabia 
and India, both large economies with a significant 
climate footprint.

All those pledges, taken together, are far short of 
what’s needed to limit global temperature rise to 
levels that would avert the worst impacts of warm-
ing, the report confirms. When it was reached in 
2015, the Paris Agreement set a target of limit-

ing average temperature rise to well below 2 de-
grees Celsius. Since then, because of advances in 
research, the scientific consensus is that the rise 
needs to be limited to 1.5 degrees; beyond that 
threshold, there is a far greater likelihood of dev-
astating consequences, such as widespread crop 
failures and polar-ice collapse.

The timing of the synthesis report, as it’s called, 
is as important as its content. The next round of 
international climate talks, scheduled to take place 
in Glasgow, Scotland, are barely six weeks away 
and there is still uncertainty around who can at-
tend considering travel restrictions to limit the 
spread of the coronavirus. 

It is unclear if some of the world’s biggest econo-
mies, including China, Russia, India, and Brazil, 
will announce new climate pledges.

On Monday (20), Guterres hosted another meet-
ing, also aimed at encouraging all countries to 
ratchet up their climate pledges and encouraging 
rich countries to keep their promise to help poorer 
countries deal with the impacts of climate change.

A separate analysis released this week, by the 
Washington-based World Resources Institute, 
found that actions by the world’s 20 largest econ-
omies are key to slowing down global climate 
change. The 20 economies contribute 75% of glob-
al emissions.

-New York Times

NEW YORK — The United Nations on Tuesday (21) con-
venes its annual speeches by world leaders against a back-
drop of seemingly irreversible planet warming, polarized 
superpower relations and a tenacious pandemic that has 
worsened the global rich-poor divide.

The weeklong meeting of the General Assembly, the 
world’s biggest diplomatic convocation, also amounts to a 
major test of credibility for President Joe Biden, who will 
be among the first to address the 193-member body.

Despite his avowed enthusiasm for the United Na-
tions — a marked departure from his predecessor, Donald 
Trump — Biden will be making his debut speech as presi-
dent amid strong new doubts about his ability to vault the 
United States back into a position of global leadership af-
ter Trump’s fractious tenure and promotion of ‘America 
First’ isolationism.

Here is a look at what to expect this week at the General 
Assembly, its 76th annual session since the United Nations 
was founded at the end of World War II:

What’s different this year?
Unlike 2020, when the session was conducted almost 

entirely virtually because of the pandemic, more than 100 
leaders and other high-ranking representatives intend to 
deliver their speeches in person. But access to the 16-acre 
UN complex in Manhattan remains strictly limited, with 
mandatory mask-wearing and other COVID-prevention 
measures. US Ambassador Linda Thomas-Greenfield told 
reporters that the measures were meant to ensure that 
the General Assembly “does not become a superspreader 
event.”

Confusion erupted last week over a New York City re-
quirement that all General Assembly participants show 
proof of vaccination. This year’s president of the General 
Assembly, Maldivian Foreign Minister Abdulla Shahid, 
endorsed the requirement. But exactly how it will be en-
forced is unclear. UN officials have said that the organiza-
tion’s own headquarters staff must be vaccinated but that 
an honour system remains in place for visiting VIPs and 
other guests.

Why is this General Assembly a test for 
Biden?

The world is eager to hear Biden’s priorities and his vi-
sion for the global role of the United States, the biggest 
single financial contributor to the United Nations. But he 
will be speaking in the context of a spate of negative news 
that has buffeted his administration less than a year into 
its term.

Biden has so far failed to contain the COVID pandemic 
at home, and his efforts to help provide vaccines to other 
struggling areas of the world have done little to mitigate 
the yawning discrepancy in vaccination rates between 
wealthy and poor countries.

His UN appearance also comes less than a month after 
the chaotic US exit from the 20-year military engagement 
in Afghanistan. The hastily organized withdrawal created a 
new wave of asylum-seekers, emboldened the Taliban and 
re-created a possible haven for terrorist groups.

And last week, Biden blindsided France, the oldest US 
ally, in a secret arms deal with Australia that left one of 
the biggest French military contracts in ruins and created 
new doubts about his administration’s honesty with long-
standing US partners.

Who else is speaking in person?
The most prominent leaders speaking in person — just 

on the first day — include Brazilian President Jair Bolsona-
ro, an avowed COVID sceptic whose own mismanagement 
of the pandemic threatens his political future. He will be 
the first head of state to address the gathering and has cre-
ated a stir by vowing to defy the vaccination requirement.

Among the other first-day speakers are the presidents of 
Turkey, Mexico, Poland and the Congo.

Who determines the speaker order, and why 
does Brazil go first?

UN protocol officials say Brazil has by tradition spoken 
first since the mid-1950s because, at the time, no other 
country’s leader was willing to do so. That position is now 
considered a coveted slot that can help set the tone of the 
week.

The order of speakers generally adheres to the principle 
that the leader of the host country goes second, followed by 
other heads of state, heads of government, vice presidents, 
crown princes, foreign ministers, then deputies and am-
bassadors. The order is also determined by the date when 
each of the 193 members makes the request.

Who is skipping?
Many leaders have opted to use pre-recorded video, as 

was done last year, or to have a lower-ranking representa-
tive speak in person. Still, the absence of a particular coun-
try’s leader this year can send a message.

Perhaps the most prominent leader to skip the General 
Assembly is President Xi Jinping of China, an increasingly 
important financial contributor to the United Nations and 
a rival with the United States for influence there, an under-
lying source of tension.

Russian President Vladimir Putin will not attend either. 
Xi and Putin are sending subordinates instead.

In what may be another sign of France’s anger at the 
United States, French President Emmanuel Macron has 
abandoned the idea of speaking even by video, ordering 
his foreign minister, Jean-Yves LeDrian, to speak instead, 
which now could happen on the final day.

Iran’s new president, Ebrahim Raisi, also sent a pre-
recorded speech, skipping the opportunity for personal 
diplomacy that could help save Iran’s near-moribund nu-
clear deal with major powers.

What will they be talking about?
Perhaps the most important topic will be climate change, 

with new scientific evidence showing a losing battle in 
what UN Secretary-General António Guterres has called 
an existential struggle.

British Prime Minister Boris Johnson, who will be host-
ing a UN-led climate change conference in Scotland in two 
months, co-led a preparatory meeting with Guterres on 
Monday (20).

Battling the pandemic also is expected to dominate 
the week. Biden planned to host a COVID summit on the 
sidelines. Other topics to be discussed include the Taliban 
takeover in Afghanistan, the 7-month-old military coup in 
Myanmar, the endangered Iran nuclear deal, the political 
vacuum in Haiti, and the conflicts in Ethiopia, Yemen and 
Syria.

-New York Times
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FRANKFURT - Pfizer and BioNTech on Monday (20) said 
trial results showed their coronavirus vaccine is safe and pro-
duces a robust immune response in children aged five to 11, 
adding that they would seek regulatory approval shortly.

The vaccine would be administered at a lower dosage than 
for people over 12, they said.

"In participants five to 11 years of age, the vaccine was safe, 
well tolerated and showed robust neutralising antibody re-
sponses," US giant Pfizer and its German partner said in a 
joint statement.

They plan to submit their data to regulatory bodies in the 
European Union, the United States and around the world "as 
soon as possible".

Ashish Jha, dean of Brown University School of Public 
Health and a leading Covid expert in the US, called it the 
"good news" many parents had been waiting for.

If all goes well and approval follows, "my 9-year will get a 
shot by Halloween!" he tweeted.

The trial results are the first of their kind for children un-
der 12, with a Moderna trial for 6-11 year olds still ongoing.

Both the Pfizer and Moderna jabs are already being admin-
istered to adolescents over 12 in several countries, as well as 
to adults around the globe.

England, Scotland and Wales became the latest to join the 
list of nations vaccinating younger teenagers, rolling out jabs 
for 12 to 15 year-olds this week. Northern Ireland is to fol-
low suit next month. Although children are considered less at 
risk of severe Covid, there are concerns that the highly conta-
gious Delta variant could lead to more serious cases.

Inoculating children is also seen as key to keeping schools 
open and helping end the pandemic.

"We are eager to extend the protection afforded by the 
vaccine to this younger population," said Pfizer CEO Albert 
Bourla, noting that "since July, paediatric cases of COVID-19 
have risen by about 240 percent in the US".

Kids in the 5-11 age group received a two-dose regimen 
of 10 microgrammes in the trial, compared with 30 micro-
grammes for older age groups, the companies said. The shots 
were given 21 days apart.

The 10 microgramme dose was "carefully selected as the 
preferred dose for safety, tolerability and immunogenicity" 
for that age group, the statement said.

The side effects were "generally comparable to those ob-
served in participants 16 to 25 years of age", it added.

Among the most commonly reported side effects in the 
past have been pain and swelling at the injection site as well 
as headache, chills and fever.

The Pfizer-BioNTech statement made no mention of the 
rare side effect of myocarditis, an inflammation of the heart 
muscle that has been linked to the vaccine, mostly among 
younger males.  

-AFP

MANILA - The main architect of Philippine President Rod-
rigo Duterte's drug war said Monday (20) he would rather 
be "convicted and even hanged" by a Filipino court than a 
foreign one for his role in the deadly crackdown.

Ronald Dela Rosa, the first police chief to enforce Duterte's 
anti-narcotics campaign in 2016, made the comments days 
after the International Criminal Court authorised a full-
blown probe into the controversial policy.

Dela Rosa, a senator and close ally of Duterte, told a Sen-
ate hearing he was a "co-accused" with the president in the 
ICC probe.

"I'd rather be tried, convicted and even hanged before a 
Filipino court rather than being tried, convicted and hanged 
before a foreign court," Dela Rosa told a budget hearing of 
the Commission on Human Rights, an independent state 
body.

Capital punishment in the Philippines was outlawed in 
1987 and reintroduced six years later, before being abolished 
again in 2006. The ICC does not use the death penalty.

Dela Rosa, who retired as police chief in 2018 with hero's 
honours, was named by ICC judges in their decision to au-
thorise an investigation after finding the anti-drug crack-
down could be a crime against humanity.

Some of the campaign's most well-known abuses happened 
on Dela Rosa's watch, including the 2017 killing of teenager 
Kian delos Santos that led to the first convictions of police 
officers carrying out the drug war.

Dela Rosa defended the country's criminal justice system, 
saying there was no need to prove to the world that it was 
working.

In any case, he said: "I would rather have a criminal justice 
system run like hell by Filipino judges, rather than a criminal 
justice (system) run like heaven by foreign judges."

At one point in the hearing, Dela Rosa described himself 
as a "human rights advocate" for victims of "drug-crazed" 
criminals and said he "can't see crimes against humanity be-
ing committed".

At least 6,181 people have died in more than 200,000 anti-
drug operations conducted since July 2016, according to the 
latest official data released by the Philippines.

ICC prosecutors in court papers estimate the figure to be 
between 12,000 and 30,000 dead.

Duterte has not yet responded publicly to the ICC probe, 
but his lawyer said last week he would not cooperate.

 - AFP
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KIGALI - Paul Rusesabagina, the "Hotel Rwanda" 
hero who became a fiercely outspoken government 
critic, was sentenced Monday to 25 years in prison 
on terrorism charges after what his supporters la-
belled a politically motivated show trial.

He was convicted by a high court in Kigali of form-
ing a rebel group blamed for deadly gun, grenade 
and arson attacks in Rwanda in 2018 and 2019.

"He founded a terrorist organisation that at-
tacked Rwanda, he financially contributed to ter-
rorist activities," Justice Beatrice Mukamurenzi 
said at the end of a seven-month trial.

Rwandan prosecutors had sought a life sentence 
for Rusesabagina, the 67-year-old former hotelier 
credited with saving over 1,200 lives during the 
country's 1994 genocide, and whose actions in-
spired the Hollywood film.

But Mukamurenzi said the term "should be re-
duced to 25 years" as it was his first conviction.

Neither Rusesabagina, whose family has raised 
concerns about his health, nor his lawyers were in 
court for the verdict. He is expected to appeal.

The 20 other defendants in the case, handcuffed 
and dressed in pale pink prison uniforms, did at-
tend the session.

Security forces were deployed both in and around 
the court, which was packed with journalists and 
diplomats from foreign embassies.

Rusesabagina, who used his fame to denounce 
Rwandan leader Paul Kagame as a dictator, has 
been behind bars since his arrest in August 2020 
when a plane he believed was bound for Burundi 
landed instead in Kigali.

His family say Rusesabagina was kidnapped and 
had rejected the nine charges against him as pay-
back by a vengeful government for his outspoken 
views.

Earlier this month, Kagame dismissed criticism 
of the case, saying Rusesabagina was in the dock 
not because of his fame but over the lives lost "be-
cause of his actions".

The trial opened in February but the Belgian citi-
zen and US green card holder has boycotted it since 
March, accusing the court of "unfairness and a lack 
of independence".

The United States -- which awarded Rusesaba-
gina its Presidential Medal of Freedom in 2005 -- 
along with the European Parliament and Belgium 
have been among those to voice concerns about 

his transfer to Rwanda and the fairness of his trial. 
Kagame's government accused Rusesabagina of 
supporting the National Liberation Front (FLN), 
a rebel group blamed for attacks in 2018 and 2019 
that killed nine people.

He denied any involvement in the attacks, but 
was a founder of the Rwandan Movement for Dem-
ocratic Change (MRCD), an opposition group of 
which the FLN is seen as the armed wing. "MRCD-
FLN committed terror acts. MRCD cannot be sepa-

rated from military acts" of the FLN, said judge Mu-
kamurenzi.

"The court finds that Rusesabagina's role in 
founding the FLN, provision of funds to the rebels, 
purchase of communication tools for the rebels all 
constitute the crime of committing terrorism."

During the trial, his co-defendants gave conflict-
ing testimony about the level of Rusesabagina's in-
volvement with the FLN and its fighters.  

- AFP

‘Hotel Rwanda' hero sentenced 
to 25 years on terror charges

In this file photo taken on October 2, 2020 "Hotel Rwanda" hero Paul Rusesabagina (C) in the pink inmate's 
uniform arriving at Nyarugenge Court of Justice in Kigali, Rwanda, surrounded by guards of Rwanda Correctional 
Service (RCS). Paul Rusesabagina, the "Hotel Rwanda" hero who became a fierce government critic, was found 
guilty on September 20, 2021 on terror charges after what his supporters say was a politically motivated show 
trial

- Simon Wohlfahrt / AFP

KABUL - Fears were mounting in Afghanistan on 
Monday (20) as the Taliban tightened their grip 
on women's rights, slashing access to work and 
denying girls the right to secondary school educa-
tion.

After pledging a softer version of their brutal 
and repressive regime of the 1990s, the Islamic 
fundamentalists have been stripping away at free-
doms one month after seizing power.

"I may as well be dead," said one woman, who 
was sacked from her senior role at the foreign 
ministry.

"I was in charge of a whole department and 
there were many women working with me... now 
we have all lost our jobs," she told AFP, insisting 
she not be identified for fear of reprisals.

The acting mayor of the capital Kabul has said 
any municipal jobs currently held by women 
would be filled by men.

While the country's new rulers have not issued 
a formal policy outright banning women from 
working, directives by individual officials have 
amounted to their exclusion from the workplace.

That came after the education ministry ordered 
male teachers and students back to secondary 
school at the weekend, but made no mention of 

the country's millions of women educators and 
girl pupils. The all-male government on Friday 
also appeared to shut down the former adminis-
tration's ministry of women's affairs and replaced 
it with one that earned notoriety during their first 
stint in power for enforcing religious doctrine.

Many Afghan women fear they will never find 
meaningful employment.

On Monday, World Health Organisation chief 
Tedros Adhanom Ghebreyesus landed in Kabul 
ahead of talks with the Taliban leadership, as the 
country's already impoverished health system 
struggles to function following the suspension of 
aid.

And in the eastern province of Nangarhar, local 
journalists told AFP there had been at least two 
explosions late Monday afternoon and that up to 
three Taliban may have been killed.

The Islamic State group has claimed responsi-
bility for a series of weekend blasts in Jalalabad, 
capital of Nangarhar and the heartland of their 
Afghanistan chapter.

Although still marginalised, Afghan women 
have fought for and gained basic rights in the 
past 20 years, becoming lawmakers, judges, pi-
lots and police officers, though mostly limited to 

large cities. Hundreds of thousands have entered 
the workforce -- a necessity in some cases as many 
women were widowed or now support invalid hus-
bands as a result of two decades of conflict.

But since returning to power on August 15, the 
Taliban have shown no inclination to honour 
those rights.

When pressed, Taliban officials say women have 
been told to stay at home for their own security 
but will be allowed to work once proper segrega-
tion can be implemented.

"When will that be?" a woman teacher said 
Monday.

"This happened last time. They kept saying they 
would allow us to return to work, but it never hap-
pened."

Women in the capital remain deeply suspicious.
"The Taliban told us not to come to work and to 

wait for their second announcement. But it seems 
like they don't want women to work again," a law-
yer in the capital's high court told AFP.

During the Taliban's first rule from 1996 to 
2001, women were largely excluded from public 
life including being banned from leaving their 
homes unless accompanied by a male relative. 

- AFP

OTTAWA - Voting kicked off Monday in Cana-
dian elections that are headed for a photo finish, 
with liberal Prime Minister Justin Trudeau seeking 
a third term but threatened by a strong challenge 
from rookie conservative leader Erin O'Toole.

Trudeau called the snap election hoping to par-
lay a smooth Covid-19 vaccine rollout -- among the 
best in the world -- into a new mandate to steer the 
nation's pandemic exit, without having to rely on 
opposition party support to pass his agenda.

But the contest, after a bumpy five weeks of cam-
paigning, appears set for a repeat of the close 2019 
general election that resulted in the one-time gold-
en boy of Canadian politics clinging to power, yet 
losing his majority in parliament.

A sudden surge in Covid-19 cases led by the Del-
ta variant late in the campaign, after the lifting of 
most public health measures this summer, has also 
thrown a wrench into the works.

Voting across Canada's six time zones started in 
the Atlantic island province of Newfoundland at 
8:30 am (1100 GMT) and was to wrap up in west-
ernmost British Columbia at 7:00 pm (0200 GMT).

At 49, Trudeau has faced tougher bouts and 
come out unscathed.

But after six years in power, his administration 
is showing signs of fatigue, and it's been an uphill 
battle for him to convince Canadians to stick with 
his Liberals after falling short of high expectations 
set in his 2015 landslide win.

"The main ballot box question at the start of this 
campaign was whether the Liberals deserved to 
have a majority government," said Daniel Beland, a 
politics professor at McGill University in Montreal.

"But now the question is whether they deserve to 
stay in power."

Going into the final stretch, the two main politi-
cal parties that ruled Canada since its 1867 confed-

eration were neck and neck with about 31 percent 
of voting intentions each and four smaller factions 
nipping at their heels.

An estimated 27 million Canadians are eligible to 
cast a ballot to select 338 members of Parliament. 
To keep his job, Trudeau's Liberals must win a plu-
rality of seats and take at least 170 for a majority.

Due to the pandemic, a significant number of 
mail-in ballots (1.2 million) are expected, which 
could mean the results may not be known Monday 
evening.

Pollster and former political strategist Tim Pow-
ers advised not counting Trudeau out.

"I still think Justin Trudeau will win a minority 
government," he told AFP.

"But is that a win for him?" he added, suggesting 
Trudeau may be turfed as leader if the Liberals fare 
poorly at the ballot box.

- AFP

MOSCOW - An 18-year-old law student 
wielding a pump-action shotgun went on 
a shooting spree on a Russian university 
campus Monday (20), killing at least six 
people and wounding 19, according to 
state media, government officials and a 
university spokeswoman.

Video footage posted online showed 
panicked students jumping from the sec-
ond story of a school building to try to es-
cape. The gunman resisted arrest but was 
later wounded and taken into custody, law 

enforcement officials told local media. 
RIA Novosti, a state news agency, posted 
videos showing a slender man dressed in 
black clothing, a black helmet and carry-
ing a gun. He was identified as a student at 
Perm State University, where the shooting 
took place, about 650 miles east of Mos-
cow.

The man had obtained the shotgun le-
gally in May, the Investigative Committee 
law enforcement agency said, according 
to state media reports. Once rare, school 

shootings have become more common in 
Russia in recent years. This was the sec-
ond mass shooting at a Russian school this 
year. In May, an attacker killed seven stu-
dents and two school employees in Kazan, 
another provincial Russian city.

News of the shooting came as a searing 
intrusion, with scenes of mayhem posted 
by media outlets, as election officials com-
pleted the count from a parliamentary vote 
over the weekend that had been marred by 
accusations of falsifications and repres-

sion of the opposition. But there were no 
initial indications of a political motive in 
the shooting.

The campus, which has about 13,000 
students, was equipped with an alarm sys-
tem to alert them to danger. But it was not 
immediately activated because the gun-
man shot a security guard near an entrance 
whose job it was to trigger the alert, RBK, 
a Russian newspaper, reported. A mem-
ber of Parliament, Alexander Khinshtein, 
identified the gunman as an 18-year-old 

student in the university’s law faculty.  RIA 
cited the Investigative Committee as say-
ing eight people had died, but the Russian 
Ministry of Health put the death toll at six 
people.

The Russian government dispatched a 
plane from Moscow with emergency medi-
cal supplies and doctors. Health ministry 
officials and other senior officials flew to 
the region. President Vladimir Putin ex-
pressed his condolences.  

-  NYT
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DUBAI - India's Ruturaj Gaikwad smashed an unbeat-
en 88 as Chennai Super Kings beat holders Mumbai In-
dians by 20 runs in the first match of the revived Indian 
Premier League on Sunday.

The 14th edition of the Covid-hit Twenty20 tourna-
ment resumed in the United Arab Emirates with limited 
spectators back in the stands in Dubai.

The tournament was halted in May because of a dev-
astating surge in pandemic deaths in India, prompting 
foreign players to rush home.

Many have not come back including England's Ben 
Stokes and Pat Cummins of Australia to take some 
sheen out of the world's most popular T20 league.

The event restarted with Gaikwad, an opening bats-
man, lifting the team from a precarious 24-4 to 156-6 
with key partnerships which took the attack to the op-
position bowlers.

Pace bowler Dwayne Bravo then returned figures of 
3-25 from his four overs as Chennai bowlers kept down 
five-time champions Mumbai to 136-8.

"I felt Rutu and Bravo got us more than what we ex-
pected," said skipper M.S. Dhoni. "We thought of 140, 
to get close to 160 was tremendous."

Bravo, who also hit a useful eight-ball 23 batting at 
number eight, was ably supported by pace spearhead 
Deepak Chahar who took two key wickets including 
Quinton de Kock for 17.

Gaikwad though remained the hero as he hit nine 
fours and four sixes in his 58-ball knock after the Kieron 
Pollard-led side were invited to bat by Dhoni.

Five-time champions Mumbai were without regular 
skipper Rohit Sharma but began with a flourish as pace 
bowlers Trent Boult and Adam Mile rattled the Chen-
nai top-order. The pace duo took two wickets each and 
a quick delivery from Boult hit Ambati Rayudu on the 
forearm with the batsman retired hurt on nought.

Dhoni said Rayudu "was smiling, so he hasn't broken 
his arm".

Jasprit Bumrah also took two wickets in his 100th IPL 
appearance. Gaikwad hit back with a 81-run stand with 
Ravindra Jadeja, who made 26, to take the team to what 
turned out to be a winning total.

The win took Chennai to top of the eight-team table 
with Delhi Capitals second, Virat Kohli's Royal Chal-
lengers Bangalore third and Mumbai fourth. 

 - AFP

SYDNEY - New Zealand cricket great Chris Cairns 
Monday (20) said he was "facing possibly the greatest 
challenge" of his life after being left paralysed following 
a stroke during a heart operation.

The 51-year-old, one of the world's top all-rounders 
in the early 2000s, underwent life-saving surgery last 
month when a tear developed in the lining of a major 
artery.

The Canberra-based former international had an 
emergency operation in Sydney but suffered a stroke 
during the procedure, leaving him unable to use his legs.

In his first comments since, Cairns shared a video 
message on social media in which he thanked the sur-
geons, doctors, nurses who "saved my life", acknowl-
edging there was "a long road ahead".

"Just over six weeks ago, I suffered a type-A aortic 
dissection, which essentially means there's a tear in one 
of the major arteries of the heart," he said.

"I had several surgeries and grafts and very thankfully 
the specialists were able to save the heart itself.

"One of the complications that arose was a spinal 
stroke which in itself will provide me with possibly the 
greatest challenge I've ever faced in rehab going for-
ward."

Cairns played 62 Tests between 1989 and 2004, aver-
aging 29.4 with the ball and 33.53 with the bat, includ-
ing 87 sixes -- a world record at the time.

However, his on-field achievements were overshad-
owed by match-fixing allegations, strongly denied by 
Cairns, that resulted in two court cases.

He was cleared on both occasions but complained his 
reputation had been "scorched" regardless. 

 - AFP

MIAMI - A player named Beckham on the right wing, 
drawing in football fans in the US - sound familiar?

Romeo Beckham, son of former England captain 
David Beckham, made his debut for American third-
tier club Fort Lauderdale on Sunday (19).

The 19-year-old started in his famous dad's mid-
field position for the reserve team of Inter Miami - 
the Major League Soccer side owned by Beckham - in 
a 2-2 draw at home with South Georgia Tormenta.

"Blessed to have made my pro debut tonight," Ro-
meo wrote on Instagram.

How did the younger Beckham shape up during his 
first appearance as a professional footballer?

The teenager, who signed a contract with the club 
in early September, showed some good touches and 
created an early chance for his new team.

He also linked up well in the midfield with Harvey 
Neville, the son of Inter Miami head coach Phil Nev-
ille - who graduated from Manchester United's Class 
of '92 with Beckham senior.

Young Neville was making his 16th appearance for 
the Florida-based side after leaving Manchester Unit-
ed's academy to join his father in the United States.

Beckham was substituted after 79 minutes and said 
it was now "full focus on to the next match".

Both teenagers are set to be back in action against 
Greenville Triumph on 2 October.

Beckham senior created global headlines when he 
made a surprising switch to LA Galaxy from Spanish 
giants Real Madrid in 2007.

He won back-to-back MLS Cups in 2011 and 2012 
and in 2019 had a statue built in his honour outside 
La Galaxy's stadium to celebrate his six years with the 
club. 

 - BBC

SAO PAULO - Brazilian football legend Pele said Sun-
day he is "punching the air" to celebrate "every better 
day" after the 80-year-old suffered his latest health 
scare.

"As you can see, I'm punching the air in celebration 
of every better day," Pele wrote on Instagram beside a 
photograph of him sitting in a hospital chair, watched 
over by two medical staff.

The three-time World Cup winner was Friday briefly 
transferred back to an intensive care unit at the Albert 
Einstein Hospital in Sao Paulo, where he underwent 
surgery earlier this month, after suffering breathing dif-
ficulties.

"A good mood is the best medicine and I have plenty 
of that. It couldn't be different," he added Sunday.

"I have received so much affection that my heart is full 
of gratitude. Thanks to all the amazing staff at Albert 
Einstein Hospital!"

His condition had been described as stable.
Pele's daughter Kely Nascimento also posted a photo 

of herself next to her father in the hospital on Friday, 
seeking to cheer up his fans.

On September 6, the hospital said Pele had under-
gone surgery for a suspected colon tumor.

"This is the normal recovery scenario for a man his 
age. After an operation like this, sometimes you take 
two steps forward, one step back," Nascimento wrote on 
Instagram.

"Yesterday he was tired and he took a step back. To-
day, he has taken two steps forward," she added.  

- AFP

KUALA LUMPUR, Malaysia - The stage is set for 
a scintillating 2021 AFC Champions League Knock-
out Stage following the completion of the draw in 
Kuala Lumpur, Malaysia.

With four former champions among the eight 
teams in the draw, blockbuster ties await fans with 
the centralised single-leg Quarter-finals and Semi-
finals of the East Region to be played in Korea Re-
public and the West Region matches and Final host-
ed in Saudi Arabia.

In the West Zone quarter-finals, UAE's Al Wahda 
FSCC will face Saudi Arabia's Al Nassr while two-
time runners-up Persepolis FC of Islamic Republic 
of Iran will meet 2019 champions Al Hilal SFC of 
Saudi Arabia.

Two-time winners Jeonbuk Hyundai Motors 
while face defending champions Ulsan Hyundai FC 
in an all-Korea Republic affair while a third side 
from the nation, Pohang Steelers will face Japan's 
Nagoya Grampus in the East quarter-finals.

The quarter-finals are scheduled for October 16 
and 17 with the semi-finals on October 19 and 20. 
The final is on November 23.

Quarter-final 1
October 16: Al Wahda FSCC (UAE) v Al Nassr FC 

(KSA)

Quarter-final 2
October 16: Persepolis FC (IRN) v Al Hilal SFC 

(KSA)

Quarter-final 3
October 17: Jeonbuk Hyundai Motors (KOR) v Ul-

san Hyundai FC (KOR)

Quarter-final 4
October 17: Pohang Steelers (KOR) v Nagoya 

Grampus (JPN) 
- AFC

PARIS - Naomi Osaka slipped out of the top five in 
the WTA rankings on Monday while Simona Halep, 
another former world number one, continued her 
slide by also dropping three places.

Four-time Grand Slam champion Osaka fell from 
fifth to eighth as Halep, who married boyfriend Toni 
Iuruc last week in a civil ceremony in her hometown 
of Constanta, tumbled down to 14th.

Ashleigh Barty remains top and French Open win-
ner Barbora Krejcikova climbed to a career high of 
fifth.

Danish teenager Clara Tauson rose 18 places to 
52nd after capturing her second title of the year in 
Luxembourg.

Italy's Jasmine Paolini jumped from 87th to 64th 
following her first WTA title at Portoroz, Slovenia.

WTA rankings as of September 20: (Top 10 only)
1. Ashleigh Barty (AUS) 10075 pts
2. Aryna Sabalenka (BLR) 7720
3. Karolina Pliskova (CZE) 5315
4. Elina Svitolina (UKR) 4860
5. Barbora Krejcikova (CZE) 4668 (+2)
6. Iga Swiatek (POL) 4571 (+2)
7. Sofia Kenin (USA) 4413 (-1)
8. Naomi Osaka (JPN) 4326 (-3)
9. Garbine Muguruza (ESP) 4135
10. Petra Kvitova (CZE) 4060  

- AFP

DUBAI - Virat Kohli will step down as Royal Chal-
lengers Bangalore captain at the end of the IPL 2021 
season. The news was made public on Sunday (19) 
evening, while the Chennai Super Kings vs Mum-
bai Indians game in Dubai was in progress, by the 
franchise, and came three days after Kohli had an-
nounced that he would be giving up the captaincy 
of India's T20I team at the end of the World Cup in 
October-November.

Kohli, who will turn 33 during the World Cup, 
became the regular captain at Royal Challengers in 
2013; he has been a part of the franchise as a player 
since the inception of the IPL in 2008.

His 132 matches as captain in the IPL is only be-
hind MS Dhoni's record of 196, and while he has 
never won the tournament, his best season as a bat-
ter was in 2016 when he not only grabbed the orange 
cap for the most runs but also helped the team reach 
the final, where they lost to Sunrisers Hyderabad. 
That was the solitary final for Royal Challengers un-
der Kohli, but they did make the playoffs in 2015 and 
2020 too.

In the media statement, Kohli pointed out that it 
had not been an "easy decision" but that it was taken 
in the interests of the team. He also reiterated that 
he would remain with the team "until my retirement 
from the game of cricket".

The development came on the eve of Royal Chal-
lengers' first match in the second leg of IPL 2021, 
against Kolkata Knight Riders in Abu Dhabi on Mon-
day. They are currently placed third on the points 
table after a strong start with five wins from seven 
matches.

ESPNcricinfo has learnt that Kohli had informed 
people close to him that he had wanted to free him-
self from the pressures of the planning and strategis-
ing that is required from a T20 captain. That led to 
him stepping down from both the positions, with In-
dia and Royal Challengers.

On Sunday, Kohli announced his decision to the 
Royal Challengers squad before their training ses-
sion. "I've spoken to the squad this evening before 
the second leg of the tournament starts, to inform 
everyone that this is going to be my last leg in the 
IPL as captain of RCB," Kohli said in a video message 
put out by the franchise on social media. "I spoke to 
the management this evening, something that was 
on my mind for a while, as I recently announced 
stepping down from [India] T20 captaincy as well to 
manage my workload, which has been immense over 
the last so many years.

"And I want to be able to be continue to be com-
mitted to the responsibilities that I'm fulfilling and I 
felt I needed this space to refresh, to regroup and be 
absolutely clear in how I want to move forward. And 
also understanding that RCB is going to go through 
a transitional phase with the big auction coming in 
next year."

Going by Kohli's statement, it would seem that 
Royal Challengers would retain him before the 2022 
auction.

"I've made it clear to the management that I can't 
think of being in any other team than RCB and that 
has been my commitment from day one," Kohli said. 
"I will continue to be an RCB player till I play my last 
game in the IPL. 

But it's been a great journey of nine years of joy, 
frustration, moments of happiness and sadness, and 
I just want to thank all of you from the bottom of my 
heart for supporting me and believing in me relent-
lessly and unconditionally.

"And I will continue to be committed to play for 
this franchise as I said till the last day of me play-
ing IPL… for you guys, for the fans, because of what 
you've done for me and how you've made me feel 
over the last so many years that is going to stay with 
me for the rest of my life.

"So thank you so much, this is just a little halt, it's 
not the end of the journey. The journey will continue 
and it will continue the same way that it has for so 
many years. Thank you."

So far, under Kohli, Royal Challengers have won 
62 of their 132 matches while losing 66. While his 
captaincy and tactical acumen have always been 
questioned, Kohli never let that affect his batting: no 
one in IPL history has hit more than the five centu-
ries he has, or topped his tally of 33 half-centuries 
as captain. 

He also leads the tally of run-scorers overall, with 
6076 runs - from 191 innings, at an average of 37.97 
and strike rate of 130.41 - and that of captains, with 
4674 runs at an average of 43.27 and a strike rate of 
134.11.

Kohli, one of the highest-paid players in the IPL, 
started his journey with the Royal Challengers right 
after leading India to the Under-19 World Cup title 
in 2008, and played under Anil Kumble and Rahul 
Dravid before taking charge. 

 - Cricinfo
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India to host Sri Lanka, New Zealand, 
West Indies and South Africa 
in next nine months
MUMBAI - India are set to host Sri Lanka, New 
Zealand, West Indies and South Africa over the next 
nine months as part of the 2021-22 home season, for 
a total of four Tests, three ODIs and 14 T20Is spread 
from November 2021 to June 2022.

These tours were all part of the Future Tours Pro-
gramme (FTP) for the 2018-23 cycle, but the final 
schedule has come with one change: Sri Lanka will 
now play two Tests instead of three, as originally 
planned, and three T20Is in February-March 2022. 
The Tests will start on February 25 (Bengaluru) and 
March 5 (Mohali), and the three T20Is on March 
13 (Mohali), March 15 (Dharamsala) and March 18 
(Lucknow).

The tours of New Zealand and West Indies remain 
as scheduled.

Only three days after the T20 World Cup final on 
November 14 in Dubai, New Zealand will play the 
first T20I in Jaipur, followed by two more on No-
vember 19 (Ranchi) and 21 (Kolkata), and then the 
two Tests starting November 25 (Kanpur) and De-
cember 3 (Mumbai).

West Indies are slotted to play three ODIs on Feb-
ruary 6 (Ahmedabad), February 9 (Jaipur) and Feb-
ruary 12 (Kolkata) and as many T20Is, on February 
15 (Cuttack), February 18 (Visakhapatnam) and Feb-
ruary 20 (Thiruvananthapuram).

Only five days after that series ends, Sri Lanka will 
play the first Test in Bengaluru.

South Africa will play five T20Is in June 2022, cov-
ering for the 2020 tour that was abandoned last year 
because of the Covid-19 pandemic. That tour, ear-
lier comprising three ODIs and three T20Is, had to 
be postponed after the first ODI in Dharamsala had 
been abandoned because of rain. The BCCI has now 
decided to replay that tour as a T20I series on June 
9 (Chennai), June 12 (Bengaluru), June 14 (Nagpur), 
June 17 (Rajkot), and June 19 (Delhi). 

Between the Sri Lanka and South Africa series, the 
BCCI will also slot in the IPL, this time with 10 teams, 

which could further extend the duration of the tour-
nament. And soon after New Zealand leave India in 
December, India are already scheduled to tour South 
Africa for three Tests, three ODIs and four T20Is; 
that tour will go on from December 17 to January 26, 
without taking the travel and quarantine dates into 

account. The 14 T20Is and another T20 World Cup 
in Australia next year mean India's next T20I captain 
after Virat Kohli will have his hands full as India will 
play another three T20Is, along with as many ODIs, 
in England next summer.  

- Cricinfo

indian players at a practice session in england 
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