
பிராந்திய,நகரப்பதிப்

மலர் : 92 இதழ்: 38 ெகா ம்  பிலவ வ டம் ரட்டாதி மாதம் 06 ஆம் திகதி தன்கிழைம (22.09.2021) ஹிஜ்ரி 1443  ஸபர் 12 விைல : .30 பக்கங்கள் :16

6

7

6

7 62 2

7

6

7

7

7

2

7

7

(ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)  
காேப சிம்பாப்ேவ ைய நாசமாக்கி வீழ்ச்சியின் பாைதயில் ெகாண்  ெசன்றைத 

ேபான்  ேகாட்டாபய ராஜபக்  ஷவின் அரசாங்க ம் ெசயற்பட் க்ெகாண் ள்ள . 
கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் 65ஆயிரம் ேகாடி பா ம், இந்த ஆண்டில் ஜூைல 
மாதத்தில் 20ஆயிரத்  800 ேகாடி பா ம் அச்சடிக்கப்பட் ள்ள டன் அண்ைமயில் 
50ஆயிரம் ேகாடி பா அச்சடிக்கப்பட்டதாக ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . 

(ஆர்,யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
கண்கண்ட சாட் சி ய மாக ஒப்ப
ைடக்கப்பட்ட வர்க க்கு மரண 
சான் றிதழ் வழங் கு வ தான் இந்த 
நாட்டின் அதி உத்தம ஜனா தி
பதி கூ ம் விைடயா? அப்ப டி

ெயன்றால் ைக  ெசய்யப்பட்ட
வர்கள் ெகாைல ெசய்யப்பட் 
விட்டார்களா? ஒப்ப ைடக்கப்பட்
ட வர்க க்கு என்ன நடந்த  என 
தமிழ் ேதசிய கூட்ட ைமப்பின் 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் எஸ்.

சிறி தரன் சைபயில் ேகள்வி எ ப்
பினார். 
சகல ெகாைல க ைள ம் இந்த 
அர சாங்கம்  ெசய்  விட்  அர சாங் 
 கேம  விசா ரிப்ப  என்றால் அதில் 
என்ன நியாயம் உள்ள ?

பைடயினரிடம் ஒப்பைடக்கப்பட்ேடார்  
ெகாைலெசய்யப்பட்  விட்டார்களா?
மரண சான்றிதழ் வழங்குவ தான் ஜனாதிபதி கூ ம் விைடயா?

 தமிழ் ேதசிய கூட்டைமப்  சைபயில் ேகள்வி

(நம  நி பர்)
 லம்ெபயர் அைமப்  க க்கு தைட 
விதித்  விட்  ேபச் சு வார்த்ைதக்கு 
வ ம்படி அைழப்ப  ேவடிக்ைக யாக 
இ க் கி ற .  வீட் க்க தைவ ட்டி 

விட்  வி ந் க்கு அைழக்கும் ெசயற்
பாடாகேவ ஜனா தி ப தியின் க த்  
அைமந் ள்ள  என்  

வீட்  கதைவ ட்டி ைவத் விட்
வி ந் க்கு அைழக்கும் ஜனாதிபதி

ெரேலா விமர்சனம்  

காேப வழியில் ேகாட்டா 
அரசாங்கம் பயணிக்கின்ற
கு கிய காலத்தில் 85800 ேகாடி பா ம் அண்ைமயில் 50ஆயிரம் ேகாடி பா ம் அச்சடிப் ; 

சிம்பாப்ேவயின் நிைல இலங்ைகக்கு ஏற்ப ம் அச்சு த்தல் என்கிற  பிரதான எதிர்க்கட்சி

ஆட்சி நடத்த 

டியாவிடின் 

தகுதியானவர்களிடம் 

ஒப்பைட ங்கள்

(ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
கடன் ெந க்க டிக்கும் ெவளி நாட்  ைகயி ப்  இல்லாமல் ேபான
ைமக்கும் தற்ே பா ைதய ெபா  ளா தார ெந க்க டிக்கும் ஜனா தி பதி  
ேகாட்டா பய ராஜபக் ஷேவா எம  அர சாங்கேமா கார ண மல்ல. கடந்த 
காலங்களில் ன்ென க்கப்பட்ட  தவ றான 

ெபா  ளா தார,கடன் ெந க்க டிக்கும்  
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய  கார ண மல்ல
வர்த்த கத் ைற அைமச்சர் பந் ல குண வர்த்தன சைபயில் ெதரி விப்

(எம்.மேனா சித்ரா)
குைவத் இராச் சி யத்தில் பயிற்  விக்கப்
பட்ட இலங்ைக ெதாழி லா ளர்க க்கான 
வாய்ப் க்கைள ேம ம் விஸ்த ரிக் கு
மா  அந்நாட்  பிர த ம ரிடம் ேகாரிக்ைக 

வி த் ள்ள ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய 
ராஜ பக்  ஷ , ெதாற் ப்ப ரவல் நீங்கி 
உலகம் திறக்கப்ப ம் ேபா , இ  தரப்

 க க் கி ைட யி லான ெதாடர்  கைளப் 
பலப்ப த் திக்ெ காள்ள

இலங்ைக ெதாழி லா ளர்க க்கான 
வாய்ப் க்கைள விஸ்த ரி ங்கள்
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய குைவத் பிர த ம ரிடம் ேகாரிக்ைக   

கேன டிய பிர தமர் ஜஸ்டின் ேடா 
ேநற்  ன் தினம் திங்கட் கி ழைம 
இடம்ெபற்ற ேதர்தலில் ெவற்றி 
ெபற்ற ைத ய த்  ன்றா வ  
தட ைவ யாக பிர த ம ரா க ள்ளார். 
எனி ம் அவ ர   தாரா ள வாத 
கட்சி ெப ம்பான்ைம பலத்ைத 
உ  தி ெசய்யத் தவ றி ள்ள .

கேன டிய ேதர்தலில்
ஜஸ்டின் ேடா ெவற்றி

ன்றா வ  தட ைவ யாக பிர த ம ரா கிறார்

(நா.த ஜா)
வலிந்  காணா ம லாக்கப்பட்ட வர்
களின் தாய்மா ம் ெசாந்தங்க ம் பல வ

 ட கா ல மாக ெவயி லி ம் மைழ யி ம் 

ேபாராட்டங்கைள ன்ென த்ததன் 
ேநாக்கம் காணா மல்ே பா ன வர்க க்
கான மரணச்சான் றி த ைழேயா, இழப் பீட்
ைடேயா ெபற் க்ெ காள்வ தல்ல. 

பைட யி ன ரிடம் ஒப்ப ைடக்கப்பட்ட 
ெசாந்தங்க க்கு என்ன நடந்த ? 

இந்த உண்ைமைய அறி வேத எம  ேநாக்கம்; சர்வ ேதச ச கம்   
ரிந் ெகாள்ள ேவண் ம் என் கின்றனர் உற வி னர்கள்

(இராஜ ைர ஹஷான்)
 ம பானசாைலகைள 
திறப்பதற்கு அ மதி 

ெகா த்த  யார் என்ற ேகள்விக்கு பதி 
லளிப்ப  மிக ம் கடினமான .

மக்களின் ஆேராக்கியத்ைத க த்திற்ெகாண்ேட

ம பானசாைலகள் 
திறக்கப்பட் ள்ளன

எஸ்.பி. 
கூ கின்றார்

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் பால்மா ேகா ைம மற் ம் 
சீெமந்  ஆகி யவற்றின் விைல அதி க ரிப்ப  ெதாடர் பி லான 
இ தித்தீர்மானம் நாைள கூட ள்ள வாழ்க்ைக ெசல கள்  
ெதாடர் பி லான  கு வில் எ க்கப்ப ம். உலக சந்ைதயின் 
விைல ேயற்றத் திற்கு அைமய ேதசிய மட்டத் தில்

பால்மா,ேகா ைம,சீெமந்
விைல அதி க ரிக்கப்ப மா? 

இ தி தீர்மானம் நாைள; அைமச்சர் பந் ல குண வர்த்தன தகவல் 

(நா.த ஜா)
ெகாவிட் 19 த ப்  சிையப் ெப
வதால்  க   ற   டி  யா  அல்ல  
பாலியல் ரீதி யான சிக்கல்கள் ஏற்ப டலாம் 

என்ற எவ் வித அடிப்ப ைட க  மற்ற 
நிைலப்பா  க ளினால் பல இைளஞர், 
வ திகள் த ப்  சிையப் ெபற் க்ெ காள்
ளாமல் இ க் கின்றார்கள். 

''த ப் சி ெபறாதவர்கள் மனித ெவடிகுண் கள்''  

(ஆர்,யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
ஜனா தி பதி பா  காப்  ெசய லா ள ராக பணி யாற் றிய ேபா , 
அவ  ைடய இரா  வத்தில் சர ண ைடந்த பல்லா யிரக்கணக்
கா ன வர்க க்கு என்ன நடந்த  என்  உற வி னர்கள் ேதடிக் 
ெகாண் டி க்கும் ேபா  ஜனா தி பதி இவ்வா  கூ  வைத 

12 தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் 
நிர்வா ண மாக்கப்பட்  ேசாதைன  
கேஜந் திரன் எம்.பி. சைபயில் குற்றச்சாட் (ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)

ஒன்ப  தா  வ  பாரா   மன்றத்தின் 
உ ப் பி ன ராக ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்
ன ணியின் உ ப் பினர்  ஜயந்த ெகட்
ட ெகாட சபா நா யகர் மஹிந்த யாப்பா 
அேப வர்த்தன ன் னி ைலயில் ேநற்
உ  தி  ைர ெசய்  ெகாண்டார்.

மீண் ம் எம்.பி.யானார்
ஜயந்த ெகட்ட ெகாட

(ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)  
ம  ேபா ைதயில் ைகத் ப்பாக் கி டன் 
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்கு ெசன்  
தமிழ் அர சியல் ைகதி க க்கு

ெலாஹான் இ  வ ைரயில்
ைக  ெசய்யப்ப டா தேதன்?  

சைபயில் 
சிறி தரன் எம்.பி. 

ேகள்வி

(எம்.மேனா சித்ரா)
2020 கல்வி ஆண் க்கான கல்விப் 
ெபா த் தரா தர உயர்தர பரீட்ைசயில் 
ேதாற் றிய பரீட்சார்த் திகள் பல்க ைலக்க
ழ கங்க க்கு விண்ணப் பிப்ப தற்கான 

மாவட்ட மட்டத் தி லான ெவட் ப் ள்
ளிகள் (Z Score) ெவளி யி டப்பட் ள்
ளன. அதற்க ைமய கடந்த ஆண்  திய 
மற் ம் பைழய பாடத் திட்டத்தின் ஊடாக 
பரீட்ைசக்கு ேதாற் றி ய வர்கள்

பல்கைல அ மதி ெவட் ப் ள்ளிகள் ெவளியாகின

 இன்ைறய நிைற ேவற்  ஜனா தி பதி ைறைம, 
20ஆம் தி த்தத்தின் லம் ேம ம் பல மாக்கப்பட்ட 
நிைலயில், மாகா ண சைப, பாரா  மன்ற ேதர்தல் 
ைற கைள கலப்  ைறக்கு மாற்றி, சிறிய கட் சி

களின் பிர தி நி தித்  வங்க ைள ம் ஒழித் ,  மாகா ண
சைப, பாரா  மன்ற மக்கள் மன்றங்கைள 

விகி தா சார ேதர்தல் ைற ைமைய

மாற்  வைத ஏற்கேவ டி யா
ெதரி க்கு விடம் த. .கூ.சாட் சியம்
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22.09.2021 பிலவ வ டம் ரட்டாதி 
மாதம் 06 ஆம் நாள் தன் கி ழைம
கி ஷ்ண பட்ச பிர தைம திதி காைல 

6.27 வைர. அதன்ேமல் வி திைய 
திதி. உத் தி ரட்டாதி நட்சத் திரம் காைல 
6.27 வைர. பின்னர் ேரவதி நட்சத் திரம். 
சிரார்த்த திதி ேதய் பிைற வி திைய. மர
ண ேயாகம். சம ேநாக்கு நாள். சந் தி ராஷ்
டம நட்சத் தி ரங்கள் ரம், உத் திரம். சுப
ேந ரங்கள் காைல 9.30 –10.30, மாைல 
4.30 –5.30, ராகு காலம் 12.00 –1.30, எம
கண்டம் 7.30 –9.00, குளிைக காலம் 10.30 
–12.00, வார சூலம் வடக்கு, பரி காரம் பால்.

ேமடம்   – சுகம், ஆேராக் கியம்
இடபம்  – பயணம், இடப்ெப யர்ச்சி
மி னம்   – பக்தி, ஆசி
கடகம்  – கழ், ெப ைம
சிம்மம்  – அன் , பாசம்
கன்னி   – வர , இலாபம்
லாம்   – உதவி, நட்

வி ச் சிகம் – தனம், சம்பத்
த சு   – காரி ய சித்தி, அ  கூலம்
மகரம்  – யற்சி, ன்ேனற்றம்
கும்பம்   – இலாபம், ல மீ கரம்
மீனம்   – பணம், பரிசு
ராகு, ெசவ்வாய் கிர கங்களின் ஆதிக்க 

நாளின்
அதிர்ஷ்ட எண்கள் – 5, 6, 3, 9
ெபா ந்தா எண்கள் – 2, 8, 4, 1
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள் – மஞ்சள், 

ெவளிர்நீலம் இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

சுபேயாகம்

ேக சுக்

சந்

கு ,
சனி

சூரி,
ெசவ், த

ராகு

சூரி
ெசவ்
சந்

தினசரி கிரகநிைல
ரட்டாதி 06 தன்

5000 கர்ப் பி ணி க க்கு
ெகாவிட் ெதாற்

52 ேபர் உயி ரி ழப் ; விேசட ைவத் திய நி ணர் சித்ர மாலி டி சில்வா
(எம்.மேனா சித்ரா)

நாட்டில் இ  வ ைரயில் சுமார் 5000 கர்ப் பி ணி
க க்கு ெகாவிட் ெதாற்  தி ெசய்யப்பட் ள்
ள . இவர்களில் 52 ேபர் உயி ரி ழந் ள்ளனர். 
ெகாவிட் ெதாற்   தி யான கர்ப் பி ணி களில் 
பிர ச வத்தின் பின்னர் இ  வ ைரயில் 3 சிசுக்க  
க்கு மாத் தி ரேம தாயி ட மி ந்  ெதாற்  ஏற்பட்
ள்ள  என்  சுகா தார அைமச்சின் கு ம்ப

நல ேமம்பாட்  பிரிவின் பணிப்பாளர் விேசட 
ைவத் திய நி ணர் சித்ர மாலி டி சில்வா ெதரி
வித்தார்.
தாய்ப்பால் ஊட்டல் லம் ெகாவிட் ெதாற்
க் குள்ளான தாயி ட மி ந்  குழந்ைதக்கு 

ெதாற்  ஏற்ப டா  என்பைத உலக சுகா தார 
ஸ்தாபனம் மற் ம் னிெசப் என்பன உ  திப்ப
த் தி ள்ள தா க ம் ைவத் திய நி ணர் சித்ர மாலி 

டி சில்வா சுட் டிக்காட் டினார்.
அர சாங்க தகவல் திைணக்க ளத்தில் ேநற்  

ெசவ்வாய்க் கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட க  வி ய லாளர் 
சந் திப்பில் இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் 
குறிப் பி  ைகயில்,  
நாட்டில் ெகாவிட் தலாம் அைல ஆரம்

பித்த நாள் தல் இ  வ ைரயில் சுமார் 5000 கர்ப்
பி ணி க க்கு ெகாவிட் ெதாற்  தி ெசய்யப்பட்
ள்ள . இவர்களில் 52 ேபர் உயி ரி ழந் ள்ளனர். 

வழ ைம யாக நாட்டில் வ  டாந்தம் 90–100 க்கு 
இைடப்பட்ட கர்ப் பி ணிகள் உயி ரி ழக்கும் நிைல
ைமேய காணப்பட்ட . எனி ம் தற்ே பா  
ெகாவிட் ெதாற்றின் கார ண மாக மாத் திரம் இவ்
வ  டத்தில் 52 கர்ப் பி ணிகள் உயி ரி ழந் ள்ளனர்.
இவர்களில் ெப  ம ள வான கர்ப் பி ணிகள் 
ன்றாம் அைலயில் ெதாற் க்கு உள்ளா ன வர்

க ளாவர். அத்ே தா  மர ணங்கள் அைனத் ம் 
இவ்வாண்  ேம மாதத்தின் பின்னர் பதி வா ன

ைவ யாகும். இ  கர்ப் பி ணி க க்கு ெப ம் பிரச்
சி ைன யாகும். எனேவ தான் ரி த மாக அவர்
க க்கு த ப்  சி யிைன வழங்க தீர்மா னித்    
அவர்களின் உயிைர பா  காப்ப தற்கு நட வ
டிக்ைக எ க்கப்பட்ட .
ெகாவிட் ெதாற் க் குள்ளான கர்ப் பி ணிகள் பிர

ச வத்தின் பின்னர் ஒ  வ  டத் திற்கு ெதாடர்ந் ம் 
ம த் வ கண்கா ணிப் க்க க்கு உட்ப த்தப்ப
வர். பிர ேதச கு ம்ப நல சுகா தார அதி கா ரிகள் 

இந்த ேசைவைய ன்ென ப்பார்கள். ெதாற்
க் குள்ளான தாயி ட மி ந்  சிசு க்கும் ெதாற்  

ஏற்பட்ட 3 சந்தர்ப்பங்கள் நாட்டில் பதி வா கி ள்
ளன. அதா வ  3 கர்ப் பி ணி க ளி ட மி ந்  அவர்
களால் பிர ச விக்கப்பட்ட குழந்ைத க க்கும் 
ெதாற்  ஏற்பட் டி ந்த .
எனி ம் ெப ம்பா லான கர்ப் பி ணி க ளி ட மி
ந்  சிசு க்கு ெகாவிட் ெதாற்  ஏற்பட் டி க்க

வில்ைல. இ  மிக ம் சிறந்த நிைல ைம யாகும். 
குழந்ைத பிறந்த பின்ன ம் அதன் பா  காப்  
தாயி  டா கேவ வழங்கப்ப  கி ற . அதற்ேகற்ப 
தாய்ப்பா ட்ட ம் ெதாடர்ச் சி யாக ன்ென
க்கப்ப  கி ற . காரணம் தாய்ப்பால் ஊட்டல் 
லம் தாயி ட மி ந்  குழந்ைதக்கு ெகாவிட் 

ெதாற்  ஏற்ப டா  என்பைத உலக சுகா தார 
ஸ்தாபனம் மற் ம் னிெசப் என்பன உ  திப்
ப த் தி ள்ளன. இலங்ைக யி ம் ெகாவிட் 
ெதாற் க் குள்ளான தாய்மார் குழந்ைத க க்கு 
பா ட்  கின்றனர். அதன் லம் இ  வ ைரயில் 
எந்த குழந்ைதக்கும் ெதாற்  ஏற்ப ட வில்ைல. 
ஆனால் இதன் ேபா  சாதா ரண தாய்மாைர 
விட ெதாற் க்கு உள்ளான தாய்மார் எந்ேந ர ம் 
கக்க வசம் அணிதல் உள் ளிட்ட சுகா தார பா

காப்  விதி  ைற கைள மிக ம் இ க்க மாகப் 
பின்பற்ற ேவண் ம் என்றார்.

ெசய ட் டி யாக ( ஸ்டர்) ைபசர் 
த ப்  சிைய வழங்க தீர்மானம்
அரச ம ந்தாக்கல் கூட் த்தா பனம்

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் ன்றாம் கட்ட மாக அதா

வ  ெசய ட் டி  ( ஸ்டர்) த ப்  சி யாக 
ைபசர் த ப்  சிைய வழங்க தீர்மா னித்
ள்ள தாக அரச ம ந்தாக்கல் கூட் த்தா
பனம் அறி வித் ள்ள .
இவ்வா  ன்றாம் கட்ட மாக வழங்

கு வ தற்காக 14 மில் லியன் ைபசர் த ப் 
சி கைள ெகாள்வ ன  ெசய்வ தற்கு பதி  
ெசய் ள்ள தாக ம ந்தாக்கல் கூட் த்தா
ப னத்தின் தைலவர் விேசட ைவத் திய 
நி ணர் பிர சன்ன குண ேசன ெதரி வித்
ள்ளார்.

அதற்க ைமய கிைடக்கப் ெபற ள்ள 
த ப்  சி கைள எதிர்வ ம் ஒக்ே டாபர் 
மற் ம் நவம்பர் மாதங்களில் மக்க
க்கு வழங்கும் பணிகள் ஆரம் பிக்கப்

ப ம் என் ம் ைவத் திய நி ணர் பிர
சன்ன குண ேசன ெதரி வித் ள்ளார்.
இலங்ைகக்கு இ  வ ைரயில் 31.7 மில்

லியன் த ப்  சிகள் கிைடக்கப் ெபற்
ள்ள தா க ம் அைவ 18 வய க்கு ேமற்

பட்ட சனத்ெ தா ைக யி ன க்கு என் ம் 
ைவத்திய நி ணர் பிரசன்ன குணேசன 
ேம ம் ெதரிவித் ள்ளார்.

ேதசிய ஒள ட தங்கள் ஒ ங் கு ப த்தல் அதி கா ர ச ைபயில்

காணாமல் ேபாயி க்கும் 
ேகாப் கள் சாதா ரண தர கள்

இரா ஜாங்க அைமச்சர் சன்ன ஜய சு மண
(ஆர்.யசி.எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)

ேதசிய ஒள ட தங்கள் ஒ ங் கு ப
த்தல் அதி கா ர ச ைபயில் ெமாத்த மாக  

5ஆயி ரத்  925 ேகாப்  கேள காணாமல் 
ேபாயி க் கின்றன. அதில் 53 வீத மா
னைவ சாதா ரண ஒசு சல வியா பார 
நிைல யங்கைள பதி  ெசய்தல், ப்
பித்தல் ெதாடர்பான தர  க ளாகும். 
அதனால் ம ந்  ெபா ட்க க்கு எந்த
வித தட் ப்பா ம் ஏற்ப டா  என்பைத 
உ  தி யாக ெதரி விக் கின்ேறன என 
இரா ஜாங்க அைமச்சர் சன்ன ஜய சு மண 
ெதரி வித்தார்.
பாரா  மன்றத்தில் ேநற்  எதிர்க்

கட்சி தைலவர் சஜித் பிேர ம தா ச வினால் 
நிைல யியற் கட்டைள 27/2இன் கீழ்  
ேதசிய ஒள ட தங்கள் ஒ ங் கு ப த்தல் 
அதி கா ர ச ைபயில் தர கள் காணாமல் 
ேபாயி ப்ப  ெதாடர்பாக ேகட்கப்
பட்ட ேகள் விக்குப் பதி ல ளிக்ைக யி
ேலேய இவ்வா  குறிப்பட்டார்.
அவர் அங்கு ெதாடர்ந்  ெதரி விக்

ைகயில்,
ேதசிய ஒள ட தங்கள் ஒ ங் கு ப த்தல் 

அதி கா ர ச ைபயின் தர கள் அழிக்கப்
பட் ள்ளைம அல்ல  காணாமல் 
ேபா ள்ளைம ெதாடர்பான விசா ரைண 
இடம்ெபற்  வ  கின்ற . இவ்வா  
ெமாத்த மாக 5ஆயி ரத்  925 ேகாப்
கள் காணாமல் ேபாயி க் கின்றன. 
அதில் 3 ஆயி ரத்  127ேகாப் கள் சாதா
ரண ஒசு சல வியா பார நிைல யங்கைள 
பதி  ெசய்தல் மற் ம் பதி  கைள 
ப் பிக்கும் ேகாப்  கேள இவ்வா  

காணாமல்  அல்ல  அழிக்கப்பட் டி க்
கின்றன.
ேதசிய ஒள ட தங்கள் ஒ ங் கு ப

த்தல் அதி கா ர ச ைபயில் இவ்வா  
காணாமல் ேபாயி க்கும் ேகாப் கள் 
2015, 2019 காலப்ப கு தியில் அதிக 
விைலக்கு ம ந்  வைக கைள ெகாள்
வ ன  ெசய்யப்பட்ட தர  க ளாகும். 
அந்த காலப்ப கு தியில் இடம்ெபற்ற 
இந்த ம ந்  ெகாள்வ ன  ேமாச டிகள் 
ெதாடர்பில் எம  அர சாங்கத்தில் விசா
ர ைணகள் ஆரம் பிக்கப்பட்ட பின்னேர 
தர கள் காணாமல் ேபாயி க் கின்றன. 
அதனால் இ  ெதா டர்பாக ரண விசா
ர ைண கைள ேமற்ெகாண்  குற்ற வா ளி
கைள சட்டத் க்கு ன் நி த்த நட வ
டிக்ைக எ ப்ேபாம்.

 காணாமல் ேபாயி க்கும் ேகாப் 
களில் ம ந் கள் ெதாடர்பான க்
கிய ஆவ ணங்கள் உள்ள டங்க வில்ைல. 
அதனால் எதிர்கா லத்தில் ேபாலி யான 
ம ந் கள் சந்ைதயில் விற்பைன 
ெசய்யப்ப ம் என்ேறா ேபாலி யான 
ம ந்  வைககள் ெகாள்வ ன  ெசய்
யப்ப ம் என்ேறா அச்சப்பட ேதைவ
யில்ைல என்பைத உ  தி யாக ெதரி
விக் கின்ேறாம். ம ந்  வைக க க்கு 
தட் ப்பா ம் ஏற்ப டப்ேபா வ தில்ைல. 
ஏெனனில் அத் தி யா வ சிய ம ந் 

வ ைக கைள ெகாள்வ ன  ெசய் ம் 
நி  வ னங்களின் அ  மதி பத் தி ரங்கள் 
ப் பிக்கப்பட் ள்ள டன் ஒ  சில 

நி வனங்களின் அ மதி பத்திரம் காலா 
வதியாகும் காலத்ைத நீடிக்க நடவடி 
க்ைக எ த்தி க்கின்ேறாம். அேத 
ேபான்  ெகாவிட்19 க்கு ேதைவயாக 
அத்தியாவசிய ம ந்  ெபா ட்கள் 
மற் ம் உபகரணங்கைள ெகாள்வன  
ெசய்ய ேதைவயான அ மதிகைள 
வழங்கி இ க்கின்ேறாம்.

தமிழ்த் தைல ைம கைள   
அர சியல் ைகதிகள் நம்ப வில்ைல
அைமச்சர் நாமல் மீேத அதிக நம் பிக்ைக; திய ஜன நா யக மக்கள் ன்னணி

ெலாஹான்..
 ெகாைல அச் சு த்தல் வி த்த  சிைறச்சா

ைலகள் கா ைமத் வம் மற் ம் சிைறக்ைக
திகள் னர்வாழ்வ ளிப்  அ  வல்கள் இரா
ஜாங்க அைமச்ச ராக இ ந்த  ெலாஹான் 
ரத்வத்ைத இ  வ ைரயில் ைக  ெசய்யப்ப
டா த  ஏன்?  மன ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட 
நிைல யில்தான் ெலாஹான் ரத்வத்ைத அந்த 
சிைறக்கு ெசன்றாரா?  என தமிழ் ேதசி
யக் கூட்ட ைமப்பின் யாழ்.மாவட்ட எம்.
பி.யான எஸ்.சி றி தரன்  சைபயில் ேகள்வி 
எ ப் பினார்.  

இலங்ைகயில் இ  வ ைரயில் இடம்
ெபற்ற சிைறச்சாைல ப  ெகா ைல க க்கு 
நீதி  வழங்க பட்ட தாக வர லா  இல்ைல
ெய ன ம், தமிழ் அர சியல் ைகதி கேள இவ்
வா  இலக்கு ைவத்  ப  ெகாைல ெசய்
யப்பட் ள்ளனர் என ம் அவர் சைபயில் 
சுட் டிக்காட் டினார்.
பாரா  மன்றத்தில் ேநற்  உைரயாற்றிய 

அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
சிைறச்சா ைலகள் ம  சீ ர ைமப்  ன் 

னாள் இரா ஜாங்க அைமச்சர் அ  ரா த ரம் 
சிைறச்சா ைலக்குள் ெசன்  தமிழ் அர
சியல் ைகதி கைள மிேலச்சத்த ன மாக நடத்

தி யைம க ம் கண்ட னத் திற் கு ரி ய . இச் 
ெசயற்பா டா ன  இந்த நாட்டின் சட்டம், 
நீதி, இன நல் லி ணக்கத்ைத ேகள் விக்கு 
உட்ப த் தி ள்ள டன், கடந்த காலத்தில் 
இந்த நாட்டில் சிங்கள ெபளத்த ேபரி ன வா
தி க ளினால் அப்பாவி தமி ழர்கள் மீ  கட்
ட விழ்த்  விடப்பட்ட இன அழிப்  சம்
ப வங்கைள மீண் ம் நிைன  ப த்  கின்   
ற .

1983ஆம் ஆண்  ெகா ம்பில் உயர் 
பா  காப்  சிைறச்சா ைல யான ெவலிக்
கைட சிைறச்சா ைலயில் 53 தமிழ் அர சியல் 
ைகதிகள் சக சிங்கள ைகதி க ளினால் குத்

தி ம் ெவட் டி ம் ேகார மாக ப  ெகாைல 
ெசய்யப்பட் டி ந்தனர். 2000 ஆம் ஆண்டில் 
மத் திய மாகா ணத்தின் பிந்   ெவவ சிைற 
ச்சா ைலயில் த த்  ைவக்கப்பட் டி ந்த 27 
தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் சிங்கள காைடயர் 
கு  ெவான் றினால் ப  ெகாைல ெசய்யப்
பட்டனர். 2012ஆம் ஆண்டில் வ  னியா 
சிைறயில் த த்  ைவக்கப்பட் டி ந்த 
ன்னாள் ேபாரா ளி க ளான நிம ல பன், 

தில் க் ஷன் ஆகிய இ  தமிழ் அர சியல் 
ைகதி க ம் இரா வம் மற் ம் ெபாலி
சாரால் அடித்  ப  ெகாைல ெசய்யப்பட் டி
ந்தனர் என்றார். 

12 தமிழ்...
ஏற் க்ெ காள்ள டி யா . பயங்க ர வாத 

தைடச்சட்டத்தின் கீழ் ைக  ெசய்யப்பட்
டி ந்த 12 தமிழ் இைள ஞர்கள் ெகா ம்  
விளக்க ம றியல் சிைறச்சா ைலக்கு மாற்
றப்பட் ள்ளனர். இந் நி ைலயில் 29 ஆம் 
திகதி இவர்கள் நிர்வா ண மாக்கப்பட்  
ேசாத ைனக்கு உட்ப த்தப்பட் ள்ளனர், 
இவர்கள் 541 நாட்கள் பயங்க ர வாத 
த ப் ப் பிரி வி னரின் விசா ர ைணயின் கீழ் 
மிகக் ெகா  ர மான சித் தி ர வ ைத க க்கு உள்
ளா கி ள்ளனர் என  தமிழ்த்ேத சிய மக்கள் 
ன்ன ணியின் எம்.பி.யான ெசல்வ ராசா 

கேஜந் திரன் சைபயில் குற்றஞ்சாட் டினார்.
பாரா  மன்றத்தில் ேநற்  உைரயாற்றிய 

அவர் ேம ம் ெதரிவிக்ைகயில்;
கடந்த 12 ஆம் திகதி அ  ரா த ரம் 

சிைறச்சா ைலக்கு ெசன் றி ந்த இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்த, சிைறச்
சா ைலயில் இ ந்த தமிழ் அர சியல் ைகதி
கைள ஓரி டத் திற்கு வ  மா  அைழத் , 
அவ க்கு ன்பாக  ழந்தாளில் இ க்
கு மா  கட்ட ைள யிட் , அச் சு த்தி அவர்
களின் தைலயில் ப்பாக்கி ைவத்  மிரட்
டி ள்ளார். அதன்ே பா  அவர், ஜனா தி பதி 
எனக்ெ கா  அதி கா ரத்ைத வழங் கி ள்ளார். 
அதன்படி வி ம் பினால் உங்கைள வி
தைல ெசய்யலாம். அல்ல  சுட் க்ெ கால்
லலாம் என்  கூறி ள்ளார். அவ்வா    ப்
பாக்கி ைவத்  ெவறி யாட்டத்ைத அவர் 
நடத் தி ள்ளார்.

அந்தக் ைகதிகள் சந்ேத கத் தின்ேபரில் த  
த்  ைவக்கப்பட் ள்ள வர்கேள ஆவர். 2009 
ஆம் ஆண்டில் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள 
அவர்கள். எவ் வித குற்றச்சாட்  க ம் நி
பிக்கப்படவில்ைல.அவர்க க் கு ரிய வழக்
கு க ம் ைற யாக நடத்தப்ப  வ தில்ைல. 
சட்டமா அதிபர் திைணக்க ளத் தினர் ைற
யாக ஆஜ ரா கி யி ந்தால் அவர்கள் வி  விக்
கப்பட் டி ப்பர்.
ேவண்  ெமன்ேற இவர்கள் பயங்க ர

வாத தைடச் சட்டத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள 
னர். இன்  இவர்க க்கு ஏற்பட் ள்ள 
நிைல ைமக்கு அர சாங்க ம், சட்டமா 
அதிபர் திைணக்க ள ம் ெபா ப்  ஏற்க 
ேவண் ம். தமிழர் என்ப தற்காக ேவண்

 ெமன்ேற ெசய்யப்பட்ட நட வ டிக்ைக

யாகும்.
இேத ேவைள கடந்த 26 ஆம் திகதி 

பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத்தின் கீழ் ைக  
ெசய்யப்பட் டி ந்த 12 தமிழ் இைள ஞர்கள் 
ெகா ம்  விளக்கமறியல் சிைறச்சா ைலக்கு 
மாற்றப்பட் ள்ளனர். இந் நி ைலயில் 29 
ஆம் திகதி இவர்கள் நிர்வா ண மாக்கப்பட்  
ேசாத ைனக்கு உட்ப த்தப்பட் ள்ளனர். 
இவர்கள் 541 நாட்கள் பயங்க ர வாத 
த ப் ப் பிரி வி னரின் விசா ர ைணயின் கீழ் 
மிகக் ெகா  ர மான சித் தி ர வ ைத க க்கு 
உள்ளா கி ள்ளனர். அவர்க ளிடம் உதவிப் 
ெபாலிஸ் அத் தி யட்சர் ஒ  வரின் ஊடாக 
வாக் கு லம் ெபறேவண் ம் என்றேபா 
ம் அவ்வா  இன் றிேய வாக் கு லம் 
ெபறப்பட் ள்ள  என்றார்.

பல்கைல...
 www.ugc.ac.lk என்ற இைண ய த்த ளத்தில் 

தமக்கான ெவட் ப் ள் ளி கைள பார்ைவ
யிட டி ம் என்  இலங்ைக பல்க ைலக்
க ழக மானி யங்கள் ஆைணக் கு  ெதரி வித்
ள்ள .
இந் நி ைலயில் பல்க ைலக்க ழ கங்களின் 

கல்வி மற் ம் கல்வி சாரா ஊழி யர்க க்கு 
ெகாவிட் எதிர்ப்  த ப்  சிகள் இரண்
ைட ம் வழங்கி, பல்க ைலக்க ழ கங்கைள 
விைரவில் திறப்ப தற்கு திட்ட மிட் ள்ள
தாக பல்க ைலக்க ழக மானி யங்கள் ஆைணக்
கு வின் தைலவர் சிேரஷ்ட ேபரா சி ரியர் 
சம்பத் அம ர ங்க ெதரி வித் ள்ளார்.
சுகா தாரத் தரப் பி ன டன் இைணந்  

இதற்காக ரித ேவைலத் திட்ட ெமான்  
ெசயற்ப த்தப்பட் ள்ள . அைனத்  பல்
க ைலக்க ழ கங்க ளி ம் கல்வி மற் ம் கல்வி 
சாரா ைற களில் 30 வய க்கு ேமற்பட்ட 
அைனத்  பணி யா ளர்க க்கும் இ  த ப்

 சி க ம் ெச த்தப்பட் ள்ளன.
அைனத்  பல்க ைலக்க ழ கங்க ளி ம் 

30 வய திற் குட்பட்ட கல்வி, கல்வி சாரா 

ஊழி யர்கள் மற் ம் மாண வர்க க்கு த ப்
சி ெச த்  வ தற்காக அந்தந்த மாவட்
டங்களில், அ  கி ள்ள சுகா தார ேசைவ 
ைமயங்க டன் ஒ ங்கிைணந்  ரித 
நடவடிக்ைக எ க்குமா  அைனத்  பல் 
கைலக்கழகங்க க்கும் அறிவிக்கப்பட் ள் 
ளதாக ம் ேபராசிரியர் சம்பத் அமர ங்க 
ெதரிவித் ள்ளார்.

அரசியல் ைகதிக க்கு ெகாைல அச்சு த்தல்
பாரா மன்றில் இன்  விேசட பிேரரைண; கேஜந்திரகுமார் எம்.பி. ன்ைவக்கிறார் 

(ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்) 
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில்  இரா

ஜாங்க அைமச்சரால் அர சியல் ைகதி க
க்கு ெகாைல அச் சு த்தல் வி க்கப்பட் 

 டைம ெதாடர்பில் பாரா  மன்றில்  இன்  
தன் கி ழைம  தமிழ்த் ேதசிய மக்கள் 
ன்ன ணியின் தைலவர் கேஜந் தி ர குமார் 

ெபான்னம்ப லத்தால்   விேசட பிேர ரைண 
ன்ைவக்கப்ப ட ள்ள . 
சிைறச்சாைல மற் ம் ைகதிகள் னர் 

 வாழ்  ெதாடர்பான இரா ஜாங்க அைமச் 

சர் ெலாஹான்  ரத்வத்ைத, தன  பத வி
நிைல அதி கா ரத்ைத பயன்ப த்தி கடந்த 
12/09/21 அன்  மாைல 6 மணி ய ளவில், 
நிைற ேபாைதக் குள்ளான நிைல யி ம், 
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்கு ெசன்   
பயங்க ர வா தத்த ைடச்சட்டத்தின் கீழ் த  
த்  ைவக்கப்பட் டி ந்த  தமிழ் அர சியல் 
ைகதி கைள தனக்கு ன்ெகாண்  வந்  
நி த்  மா  பணித் தி ந்தார். 
அவ க்கு ன் ழந்தாளிட்  நி த்

தப்பட்ட ைகதி க ள  தைலயில் ப்பாக்

கிைய ைவத்  ெகாைல மிரட்டல் வி த்
தி ந்தார். ேமற்படி சம்பவம் ெதாடர்பில் 
ெபா  க் கி யத் வம் வாய்ந்த அவ ரச 
பிரச் சிைன குறித்  கட் சி த்த ைல வ ரினால் 
பாரா  மன்ற நிைல யியல் கட்டைளச் 
சட்டம் 27(2) இன் கீழ் ன்ைவக்கப்ப ம் 
பிேர ரைண/ ேகள்வி ஒன்ைற இன்   
தன் கி ழைம ேமற்ெ காள்வ தற்காக தமிழ்த் 
ேதசிய மக்கள் ன்னணியின் தைலவர் 
கேஜந்திரகுமார் ெபான்னம்பலத்தால்    
சபாநாயகரிடம் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள .

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் கடந்த ஒ வார கால மாக ெகாவிட் 

ெதாற் க்கு உள்ளா கு ப வர்களின் எண் ணிக்ைக ம், 
ெகாவிட் ெதாற் றினால் உயி ரி ழப்ப வர்களின் எண்
ணிக்ைக ம் குைற வ ைடந் ள்ள ைமைய அவ தா
னிக்க டி கி ற .
கடந்த சில தினங்க ளான நாளாந்தம் 2000 

இற்கும் குைற வான ெதாற்றா ளர்கேள இனங்கா
ணப்ப  கின்றனர். த ப் சி வழங்கும் ேவைலத்
திட்டம் மற் ம் ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா  களின் 
கார ண மா கேவ இந்த ேநர்ம ைற யான பிர தி ப
லைனப் ெபற் க் ெகாள்ள டிந் ள்ள தாக சுகா
தார தரப் பினர் ெதரி வித் ள்ளனர்.
இந் நி ைலயில் ேநற்ைறய தினம் மாைல வைர 

918 ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்கள் இனங்கா ணப்பட்
டனர். அதற்க ைமய இ  வைரயில் ெகாவிட் 
ெதாற்  தி ெசய்யப்பட்ேடார் எண் ணிக்ைக 
506927 ஆக உயர்வ ைடந் ள்ள . இவ்வா  
இனங்கா ணப்பட்ட ெதாற்றா ளர்களில் 435058 ேபர் 
குண ம ைடந் ள்ளனர். 60569 ேபர் ெதாடர்ந் ம் 
சிகிச்ைச ெபற்  வ  கின்றனர். ேநற்  ெசவ்வாய்க்
கி ழைம சுகா தார ேசைவ கள் பணிப்பாளர் நாய கத்
தினால் உ திப்ப த்தப்பட்ட 66 மர ணங்க டன் 
ெமாத்த ெகாவிட் மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக 12 
284 ஆக உயர்வ ைடந் ள்ள .
ேநற்  உ  திப்ப த்தப்பட்ட மர ணங்களில் 30 

ஆண்க ம் 36 ெபண்க ம் உள்ள டங் கு கின்ற 
னர். இவர்களில் 53 ேபர் 60 வய க்கு ேமற்பட் 
ேடாராவர். இேதேபான்  30 வய க்கு குைறவா 
ேனாரில் இ வ ம் இதில் உள்ளடங்குகின்றனர்.

66 ேபர் உயி ரிழப்

இலங்ைகையப் ர் வீ க மா
கக்ெ காண்ட ஹரி ஆனந்த சங்கரி' 
என்ற ைழக்கப்ப ம் சத் தி ய சங்
கரி ஆனந்த சங்கரி கேன டிய 
ெபா த்ேதர்தலில் ஸ்காபேரா 
ெதாகு தியில் ெவற் றி ெபற்  
ன்றா வ  ைற யாகப் பாரா
 மன்றத் திற்குத் ெதரி வா கி ள் 

ளார்.
கடந்த 2015 ஆம் ஆண்  நைட ெபற்ற ெபா த்

ேதர்தலில் ெவற் றி ெபற்  தற்த ட ைவ யாகப் 
பாரா  மன்றம் ெசன்ற ஹரி ஆனந்த சங்கரி, இம்
ைற ேதர்தலில் 15,094 வாக் குகள் வித் தி யா

சத்தில் ெவற் றி ெபற் ள்ளார்.
தமிழர் வி  தைலக் கூட்ட ணியின் தைல வ ரான 

ஆனந்தசங்க ரியின் தல்வ ரான ஹரி ஆனந்த சங்
கரி, கன டாவில் இயங் கி வ ம் சட்டத்த ர ணி ம் 
மனித உரி ைமகள் ெசயற்பாட்டா ள ம் அர சி
யல்வா தி  மாவார். இந் நி ைலயில் கேன டிய பிர
தமர் ஜஸ்டின் ட் ேடாவின் லிபரல் கட்சிையப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த்தி அவர் பாரா மன்றம் 
ெதரிவாகி ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

ஹரி ஆனந்த சங்கரி 
கேன டிய ேதர்தலில் ெதரி

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைத 

தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள அச் சு த் தி யைம 
ஒட்  ெமாத்த தமிழ் மக்க க்கு எதி ரான ெசயற்
பா டாக க த ேவண் ம். தமிழ் அர சியல் 
ைகதிகள்  தமிழ் தைல ைமகள் மீ  நம் பிக்ைக 
ெகாள்ள வில்ைல. அைமச்சர் நாமல் ராஜ பக் ஷ 
மீ  அதிக நம் பிக்ைக ெகாண் ள்ளார்கள் என 
திய ஜன நா யக மக்கள் ன்ன ணியின் தைலவர் 
நட ராஜா ரவி குமார் ெதரி வித்தார்.

 எதிர்த்த ரப் பி னர் அ ர சியல் ைகதிகள் விவ கா
ரத்ைத தங்களின் கு  கிய அர சியல் ேதைவக்கு 
பயன்ப த்  வைத தவிர்த் க்ெகாள்ள ேவண் 
ம். பாரா  மன்ற உ ப் பினர் மேனா கேணசன் 

உள் ளிட்ட தரப் பி ன ர  ெசயற்பா கள் தமிழ் 
அர சியல் ைகதி களின் வி  தைல விவ கா ரத்தில் 
தைட கைள ஏற்ப த் ம் வைகயில் உள்ள  
என ம் குறிப் பிட்டார்.
ெகா ம்பில் உள்ள ெபா  ல கத்தில் ேநற்  

இடம்ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
கலந் ெகாண்  க த்  ைரக்ைகயில் ேமற்கண்
ட வா  குறிப் பிட்டார்.

 அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் உள்ள  தமிழ் 

அர சியல் ைகதி கைள இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்த  அச் சு த் தி யைம வன்
ைம யாக கண் டிக்கத்தக்க . இச்ெச யற்பாட்ைட 
ஒட்  ெமாத்த தமிழ் மக்க க்கும் எதி ரான 
ெசயற்பா  என்  க த ேவண் ம். இவ் வி ட
யத் டன் ெதாடர்  ைடய இரா ஜாங்க அைமச்சர் 
ெலாஹான் ரத்வத்தவிற்கு எதி ரான ைற யான 
விசா ர ைண கைள ன்ென க்க ஜனா தி ப தி ம், 
பிர த ம ம்  உரிய தரப் பி ன க்கு ஆேலா சைன 
வழங் கி ள்ளைம வர ேவற்கத்தக்க .
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்தவின் 

தந்ைத தமிழ் மக்க க்கு எதி ராக ெசயற்பட்டார். 
இவ்வ ழிைய இவ ம் ெதாடர வி ம்  கி றாரா 

என்ற சந்ேதகம் எ  கி ற . தமிழ் அர சியல் 
ைகதி களின் விட யத்தில் சிறந்த மாற்றம் ஏற்
பட ேவண் ம். சிைறயில் த த்  ைவக்கப்பட்
ள்ள சிைறக்ைக திகள் வி  தைல ெசய்யப்பட 

ேவண் ம். அல்ல  அவர்க க்கான சட்ட நட
வ டிக்ைக ரி தப்ப த்தப்பட ேவண் ம் என்ற 
நிபந்த ைன களின் அடிப்பைடயில் அர சாங்கத்
திற்கு ஆத ர  வழங் கிேனாம்.
தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் விவ கா ரத்தில் ஜனா

தி பதி, பிர தமர் மற் ம் விைள யாட் த் ைற 
அைமச்சர் நாமல் ராஜ பக் ஷ ஆகிேயார்  உரிய 
நட வ டிக்ைக கைள ன்ென த் ள்ளார்கள். 
இ  வ ைரயில் 21 தமிழ் அர சி யல்ைக திகள் வி
தைல ெசய்யப்பட் ள்ளார்கள்.நல்லாட்சி அர
சாங்கத்தில் ஒ  அர சியல் ைகதி  ைய கூட வி
விக்க திற னில்லா த வர்கள் இன்   அர சியல் 
ைகதிகள் நலன் ெதாடர்பில் அக்கைற ெகாண்
ள்ளைம ேவடிக்ைக யா க ள்ள .
தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் தங்களின் பிரச் சி

ைனகள் ெதாடர்பில் தமிழ் அர சியல் தைல ைம
க ளிடம் குறிப் பி  வ தில்ைல. அைமச்சர் நாமல் 
ராஜ ப க் ஷ விடம் தங்களின் பிரச் சி ைனகள் குறித்   
எ த்  ல மாக அறி விக் கி றார்கள்.  அைமச்சர் 
நாமல் ராஜ பக் ஷ மீ  வடக்கு மற் ம் ெதற்கு 
வாழ் தமிழ் மக்கள் அதிக நம் பிக்ைக ெகாண் ள்
ளார்கள். தமிழ் அர சியல் ைகதிகள் விவ கா ரத்தில் 
இவர் சிறந்த தீர்ைவ ெபற் க்ெகா ப்பார் என்ற 
நம் பிக்ைக காணப் ப  கி ற  என்றார்.
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ஐக்கிய நா கள் சைபயின் 76 ஆவ   
ெபா க் கூட்டம் கடந்த 14 ஆம் திகதி 
ஆரம்பமாகி ள்ள நிைலயில்  அந்தக் 
கூட்டத்தின் தலாவ   உயர்மட்ட ெபா  
விவாதம் ேநற்  ெசவ்வாய்க்கிழைம  
ஆரம்பமாகி  எதிர்வ ம் 27 ஆம் திகதி 
வைர இடம்ெப கிற .  
ெகாவிட்-19 ெகாேரானா ைவரஸ் 

ெதாற் த் ெதாடர்பான கட் ப்பா கள் 
காரணமாக ேமற்படி ெபா  விவாதம் 
இடம்ெப ம்  மண்டபத்திற்குள் 
அ மதிக்கப்ப ம் க் கு வினரின் 
எண்ணிக்ைக மட் ப்ப த்தப்பட் ள்ள .  
இந்தக் கூட்டத்தில்  100 க்கு ேமற்பட்ட நா கள் 

அல்ல  அரசாங்கங்களின் தைலவர்கள் ேநரில் 
கலந் ெகாள்வார்கள் என எதிர்பார்க்கப்ப கிற . 
இந்நிகழ்வில் ஐக்கிய நா கள் சைபயில் 
அங்கத் வம் வகிக்கும் நா கள்  பலவற்றின் 
தைலவர்க க்கு  ன்கூட்டிேய  ஒளிப்பதி  
ெசய்யப்பட்ட காெணாளிக் காட்சி லம் 

உைரயாற் வதற்கு ஐக்கிய நா கள் சைப 
அதிகாரிகளால் ஊக்குவிக்கப்பட் ள்ள .  
ேமற்படி ெபா  விவாத நிகழ்ச்சியில் 

கலந்  ெகாண்  உைரயாற் வதற்காக  
நி ேயார்க் நகைர அந்நாட்  ேநரப்படி  
ேநற்  ன்தினம் திங்கட்கிழைம  மாைல 
வந்தைடந்த  அெமரிக்க ஜனாதிபதி ேஜா 
ைபடன்,  இன்டர்ெகான்ரிெனன்டல் பார்கிேள 

ேஹாட்டலில்  ஐக்கிய நா கள்  ெசயலாளர் 
நாயகம் அந்ேதானிேயா குட்டெரஸ் மற் ம் 
அதிகாரிகைள சந்தித்  கலந் ைரயாடினார்.
இதன்ேபா  அவர்  ெகாவிட் -19 

ெகாேரானா ைவரஸ்,  காலநிைல மாற்றம் 
மற் ம் மனித உரிைமகள் மீறல்கள் 
ேபான்ற பிரச்சிைனகள் குறித் த் தீர்  
காண  ஒத் ைழப்ைப வழங்கி விைரந்  
ெசயற்பட ேநச நா க க்கு  அைழப்  
வி த்தார். அத் டன் அவர் தனக்கு ன்னர் 
அெமரிக்க ஜனாதிபதியாக பதவி  வகித்த  
ெடானால்ட் ட்ரம்பிடமி ந்  ேவ பட்ட  
வழி ைறைய ைகயாள்வைதக் குறிக்கும் 

வைகயில் தன்னால் பிரேயாகிக்கப்பட்  வ ம்  
'அெமரிக்கா தி ம் கிற ' என்ற வாசகத்ைத 
கூறினார்.

76 ஆவ  ஐக்கிய நா கள் ெபா க்கூட்டத்தின் 
தலாவ   உயர்மட்ட  விவாதம்  ஆரம்பம்
ஐЖźய நாΡகЦ ெசயலாளУ  நாயகНΤடП அெமǿЖக ஜனா ப  சО РΧ

சூடானில் ஆட் சிையக் 
கவிழ்க்க ேமற்ெ காள்ளப்
பட்ட சதிப்  ரட் சி ெயான்  
ேநற்  ெசவ்வாய்க் கி
ழைம றி ய டிக்கப்பட்  
நிைலைம கட் ப்பாட்
க்குள் ெகாண்  வரப்பட்
ள்ள தாக அந்நாட்  இரா
வம்  அறிவித் ள்ள .
பதவியிலி ந்  ெவளி 

ேயற்றப்பட்ட ன்னாள்  
ஜனாதிபதி ஓமர் அல் 
பஷிரின்  அரசாங்கத்ைதச் 
ேசர்ந்த இரா வ உத்திேயாகத்தர்க ம் 
சிவிலிய அதிகாரிக ேம  இந்த சதிப் ரட்சியில் 
ஈ பட்டதாக சூடா னிய பிரதமர் அப்டல்லா 
ஹம்ெடாக் குற்றஞ் சாட்டி ள்ளார்.
ேமற்படி சதிப்  ரட்சி யற் சியில் சம்பந்தப்

பட்ட சந்ேத க ந பர்க ளிடம் விசா ர ைணைய ேமற்
ெகாண் ள்ள தா க அந்நாட்  இரா வ ேபச்சா
ள ரான ெமாஹமட் அல் பாகி சுைலமான் ெதரி
வித்தார்.  
ஆ தப் பைட கைளச் ேசர்ந்த குறிப் பிட்ட எண்

ணிக்ைக யான பைட யினர்  தைல ந க ரி ள்ள பல  
அர சாங்கக் நி  வ னங்கைள  ைகப்பற்ற யற்
சி கைள ன்ென த் தி ந்த தா க ம் எனி ம் 
அவர்க ள  யற்சி ஆரம்ப கட்டத் தி ேலேய 
த த்  நி த்தப்பட்  அவர்கள் ைக  ெசய்யப்
பட் ள்ள தா க ம்  இரா வ அதி கா ரி ெயா வர் 
கூறினார். 
ேமற்படி  ஆட் சிையக் கவிழ்ப்ப தற்கான சதிப்

 ரட்சி யற் சியின் ேபா  
அந்நாட்  ஒம்டர்மான்  
வாெனாலி நிைல யத்தின் 
கட் ப்பாட்ைடக் ைகப்
பற்  வ தற்கும் யற் சிகள் 
ன்ென  க்கப்பட்  டி  ந்

தாக அங் கி ந்  வ ம் 
ெசய் திகள் ெதரி விக் கின்
றன. 
இந்  நி  ைலயில்  அந்

நாட்டின் தைல ந கரில் அந்
நாட்  பாரா  மன்றக் கட்
டி டத் திற்கு அண்ைமயில் 

ைநல் நதிக்கு ேமலாகச் ெசல் ம் பிர தான 
பைழய ஒம்டர்மான் பாலம் மற் ம் அதைன 
ேநாக்கிச் ெசல் ம் வீதிகள் டப்பட்   அங்கு 
பீரங் கிகள் சகிதம் ெப  ம ள  பைட யினர் குவிக்
கப்பட் ள்ளதாக அங்கி ந்  வ ம் ெசய்திகள் 
ெதரிவிக்கின்றன.  
அந்நாட்ைட நீண்ட காலம் ஆட்சி ெசய்  

வந் தி ந்த  ஓமர் அல் பஷிர் 2019 ஆம் ஆண்   
ஏப்ரல் மாதம் ஆட் சி யி லி ந்   இரா  வத்தால் 
ெவளிேயற்றப்பட்ட  தற்ெ காண்  அந்நா  
சிவில் ச  கத் தி ன ம் இரா  வத் தி ன ம் 
இைணந்த அர சாங்க ெமான்றால் ஆட் சி ெசய்  
வரப்பட்  வ கிற .  
ேமற்படி அதிகாரப் பகிர்  அரசாங்கத்தின் 

காபந்  பிரதமராக அப்டல்லா ஹம்ெடாக் 
பதவி வகித்  வ கிறார். இந்நிைலயில் அந்நா  
ெப மள  ெபா ளாதார மற் ம் பா காப்  
சவால்கைள எதிர்ெகாண்  வ கிற .

சூடானில் ஆட் சிையக் கவிழ்ப்ப தற்குசூடானில் ஆட் சிையக் கவிழ்ப்ப தற்கு  
ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட சதிப்  ரட்சி றி ய டிப்ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட சதிப்  ரட்சி றி ய டிப்

அ ஸ் தி ேர லிய  ெமல்ேபார்ன் நகரில்  ெகாவிட் -19 ெகாேரானா 
ைவர ஸ− க்கான த ப் சி ம ந்ைத ஏற்  வ தற்கு பிறப் பிக்கப்பட்ட உத்
த ர ெவான் க்கு  எதி ராக  நிர்மாணத் ெதாழி லா ளர்களால் ன்ென க்
கப்பட்ட வன் ைற ஆர்ப்பாட்டங்க ைள ய த்  அந்தப் பிராந் தி யத் தி
லான நிர்மாணத் தளங்கைள மாநில அர சாங்கம் டி ள்ள .

 எதிர்வ ம் 23 ஆம் திகதி வியா ழக் கி ழைம தல் பணி யா ளர்கள் 
தம   பணி யி டத் திற்குச் ெசல்வ தற்கு  தாம்  த ப் சி ம ந்ைத ஏற்றிக் 
ெகாண் டி ப்பைத நி  பிக்கக் ேகாரப்பட் ள்ள ைமக்கு எதிர்ப் த் 
ெதரிவி த்  ேநற்  ன் தினம் திங்கட் கி ழைம  ஆர்ப்பாட்டங்கள் 
நடத்தப்பட்டன. இதன்ே பா   நிர்மாணத் தளங்க ளி ள்ள ெசாத்  க
க்கு ேசதம் விைள விக்கப்பட்ட டன் ஆர்ப்பாட்டக்கா ரர்கள் ெபாலி

ஸா டன் ேமாதலில் 
ஈ  பட்டனர்.
இ தன் ே ப ா  

ெபாலிஸார் ஆர்ப்
பாட்டக்கா ரர்கைளக் 
கைலக்க  இறப்பர் 
ப்பாக்கி ரைவகள் 

மற் ம் மிள கு ள் 
பி ர  ே ய ா  க ங் கைள 
ே ம ற் ெ  க ாண்  ள்
ளனர்.  
இந்  நி  ை ல யி ல் 

ேமற்படி ஆர்ப்பாட்
டங்கள் இடம்ெபற்ற 
சில  நிர்மாணத் 
தளங்கள் இ  வாரங்
க  க்கும்  கூடிய 
காலப்  பகு  திக்கு 
டப்பட் ள்ளன.
அத் டன் வன் 

ைற களில் ஈ  பட்ட 
குற்றச்சாட்டில் 
பலைர ெபாலிஸார் 
ைக  ெசய் ள்ளனர்.
அேதசமயம் 

ேமற்படி த ப்
 சி ேயற் ம் 
நட வ டிக்ைகக்கு 
எதிர்ப் த் ெதரி வித்   
ெமல்ேபார்ன் நகரில்  
ேநற்   ெசவ்வா ய் க்
கி ழைம பிறி ெதா   
ஆர்ப்பாட்டம்  
நடத்தப்பட் ள்
ள . இதன்ேபா   
ஆர்ப்பாட்டக்காரர் 
கள் தீ ைவப்பில் 
ஈ பட்ட டன்  

ெசய்தி ேசகரிக்க அங்கு ெசன்ற  ஊடகவியலாளர்கள் மீ  சி நீைர 
விசிறியதாக ெதரிவிக்கப்ப கிற .

ெமல்ேபார்னில் ெகாவிட்-19 த ப்  சி ேயற்  வ தற்கான
உத்த ர விற்கு எதிர்ப் த் ெதரி வித்  ஆர்ப்பாட்டம்
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இன்ைறய சிந்தைன

தன்கிழைம, ெசப்ெடம்பர் 22, 2021

ஒ த்தாைர ெயான்றாக ைவயாேர ைவப்பர் 
ெபா த்தாைரப் ெபான்ேபாற் ெபாதிந்    

   (தி க்குறள்)

( தீங்கு ெசய்தவைரப்) ெபா க்காமல் வ த்தினவைர 
உலகத்தார் ஒ  ெபா ளாக மதியார்; ஆனால், ெபா த்தவைரப் 
ெபான்ேபால் மனத் ள் ைவத்  மதிப்பர்.

–ெராபட் அன்டனி–
இலங்ைக சீனாவின் கடன் ெபாறிக்குள் 

சிக்க வில்ைல என்ப தைன உ  தி டன் 
கூ  கிேறன். இ  சர்வ ேதச ரீதியில் ேபசப்
ப  கின்ற விடயம். பல நா கள் இவ்வா  
சீனாவின் ெபாறியில்  சிக் கி ய தாக கூறப்ப

 கி ற . இ  ெபாய்யான ஒ  க த்தாகும். 
அப்படி ஒன்  இல்ைல. கடன் ெபற்றால் 
அதைன ெச த்த ேவண் ம். சீனா விலா இந் தி
யா விலா கடன் ெபற்ேறாம் என்ப  க் கியம் 
அல்ல. நாம் சீனாவின் கடன் ெபாறிக்குள் 
சிக்கவில்ைல. இ  அர சியல் குற்றச்சாட்  
என்  மத் திய வங் கியின் திய ஆ நர் அஜித் 
நிவாட் கப்ரால் ெதரி வித்தார். 
வீர ேக ச ரிக்கு வழங் கிய பிரத் தி ேயக ெசவ் வி

யி ேலேய  அவர் இந்த விட யங்கைள குறிப்
பிட்டார்.  ெசவ் வியின் விபரம் வ  மா   

ேகள்வி: இக்கட்டான சூழலில் இந்தப் ேகள்வி: இக்கட்டான சூழலில் இந்தப் 
பத விைய திடீ ெரன ஏற்ற ைமக்கு காரணம் பத விைய திடீ ெரன ஏற்ற ைமக்கு காரணம் 
என்ன? என்ன? 

பதில்  இ  ெதாடர்பாக ஜனா தி பதி என்
னிடம் பல தட ைவகள் ேகட்டார். ஆனால் 
நான் வி ப்பம் இல்ைல என்  அவ ரிடம் ெதரி
வித் தி ந்ேதன். எனி ம் திய சவால்க க்கு 
கம்ெ கா க்க பைழய அ  ப வங்கள் நமக்கு 

பயன்ப ம்  என்ற விடயம் வலி  த்தப்பட்
ட .    ன்றா வ  தட ைவ யாக  ஜனா தி பதி 
மீண் ம் என் னிடம் இந்த ேகாரிக்ைகைய 
ன்ைவத்ததால் நான் இந்த ேகாரிக்ைகைய 

ஏற்ேறன். நான்  அைமச்ச ராக,  பாரா  மன்ற 
உ ப் பி ன ராக இ ந்ேதன்.  அந்த பத வி கைள 
றந்ேதன். யா ம் இதைன ெசய்ய மாட்

டார்கள்.   ஆனால்  நாட் க்காக ஒ  ன் 
தா ர ணத்ைத ெசய்ய ேவண் ம் என்  எண்ணி 
இந்த பத விைய ஏற்ேறன்.  

ேகள்வி: எம்.பி. பத விைய விட் க் ேகள்வி: எம்.பி. பத விைய விட் க் 
ெகா த்ததால் தான் அைமச்ச ரைவ அந்ெகா த்ததால் தான் அைமச்ச ரைவ அந்
தஸ் ள்ள ஆ நர் பத விைய ேகட் டீர்தஸ் ள்ள ஆ நர் பத விைய ேகட் டீர்
களா ? களா ? 

பதில் :இ  அைமச்ச ரைவ அந்தஸ் ள்ள 
பத விதான். ஆனால் அைமச்ச ர ைவக்கு ேபாக 
டி யா . ஆனால் அைமச்ச ரைவ அைமச்ச
க் குரிய ஒ  அங் கீ காரம் இ க்க ேவண் ம். 

அதைன நான் ஜனா தி ப தி யிடம் ேகட்ேடன். 
அதைன ஜனா தி பதி ெசய்  தந் தி க் கிறார். 
சீனா, சிங்கப் ர், வியட்நாம் ேபான்ற நா
களில் இவ்வா தான் மத் திய வங்கி ஆ நர் 
பதவி இ க் கின்ற

ேகள்வி :கடந்த சில தினங்க ளாக உங்கேகள்வி :கடந்த சில தினங்க ளாக உங்க
க்கு எதி ராக சுமத்தப்ப ம் குற்றச்சாட்க்கு எதி ராக சுமத்தப்ப ம் குற்றச்சாட்

 கைள நீங்கள் பார்த் தீர்களா ? கைள நீங்கள் பார்த் தீர்களா ?

பதில்பதில் :குற்றச்சாட்  கைள நான் பார்த் க் 
ெகாண் டி ந்தால்  ேவ  ேவைல ெசய்ய டி
யா .   குற்றச்சாட்  க க்கு பதில் அளித்  
ெகாண் டி ந்தால் ஒன் ம் நடக்கா . இைவ 
ெபாய் குற்றச்சாட் கள்.  ெபாய் குற்றச்சாட்

கள் என்பைத மக்க ம்  ரிந்  ெகாள்
வார்கள். 

ேகள்வி: இன் ம் சில தினங்களில்   ேகள்வி: இன் ம் சில தினங்களில்   
மத் திய வங் கியின் அ த்த கட்ட ேவைலத்மத் திய வங் கியின் அ த்த கட்ட ேவைலத்
திட்டம் குறித்த வைர ப டத்ைத ன்திட்டம் குறித்த வைர ப டத்ைத ன்
ைவக்கப் ேபாவ தாக கூ  கி றீர்கள்.  அ  ைவக்கப் ேபாவ தாக கூ  கி றீர்கள்.  அ  
பற்றி கூ ங்கேளன் ?பற்றி கூ ங்கேளன் ?

பதில்:பதில்: தற்ே பா ைதய ெந க்க டியில் யாவ ம் 
ஒ  வழி காட்டைல எதிர்பார்க் கின்றனர். 
உலகின் ெபா  ளா தாரம், நாட்டின் ெபா
ளா தாரம் ெந க்க டிக்கு உள்ளாகும் ேபா  
இவ்வா  ஒ   வைர படம் தயா ரிப்ப  கட்டா
ய மா ன . அைதத்தான் நாங்கள் ெசய் கிேறாம். 
மத் திய வங் கிேய அதைன ெசய்ய ேவண் ம்.  
எந்ெதந்த ைற களில் என்ெனன்ன ெசய்ய 
ேவண் ம் என்ப  ெதாடர்பாக அதில் நாங்கள் 
குறிப் பி ேவாம்.     அதா வ  ஏைனய ைறகள் 
என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என் ம் அதில் மத் திய 
வங்கி எவ்வா  ெசயற்ப ம் என் ம் நாங்கள் 
வழி காட்டைல வழங் குேவாம்.  

ேகள்வி: நாட்டில் தற்ே பா  ெடாலர் ேகள்வி: நாட்டில் தற்ே பா  ெடாலர் 
ெந க்கடி மிகப்ெப ரிய பிரச் சி ைன யாக ெந க்கடி மிகப்ெப ரிய பிரச் சி ைன யாக 
இ க் கின்ற . இறக் கு மதி 20 பில் லியன் இ க் கின்ற . இறக் கு மதி 20 பில் லியன் 
ெடாலர். ஏற்  மதி 10 மில் லியன் ெடாலர். ெடாலர். ஏற்  மதி 10 மில் லியன் ெடாலர். 
சுற்  லாத்  ைறயின் வ  கின்ற 5 பில்சுற்  லாத்  ைறயின் வ  கின்ற 5 பில்
லியன் ெடாலர்க ம் இல்ைல.  ெடாலர் லியன் ெடாலர்க ம் இல்ைல.  ெடாலர் 
ெந க்க டிக்கு என்ன ெசய்யப் ேபாகிெந க்க டிக்கு என்ன ெசய்யப் ேபாகி
றீர்கள்?  றீர்கள்?  

பதில் :பதில் :நீங்கள் இ  ெதா டர்பாக நன்றாக ஒ  
ஆய்  ெசய் தி க் கி றீர்கள் என்  ெதரி கி ற . 
இந்த விட யங்கள் மத் திய வங் கியில் இ க்
கின்ற நி  ணர்க க்கும் ெதரி ம். இதற்கு தீர்  
ேத  வேத என  பணி யாக இ க் கின்ற . 
அைதத்தான் நாங்கள் எம  வைர ப டத்தில் 
கூறப்ேபா கிேறாம்.   எவ்வா  ெடாலர்கைள 
திரட்ட ேபாகிேறாம் என்ப  குறித்  வைர
ப டத்தில் குறிப் பி ேவாம்.  சக ல க்கும் 
ெபா ப்  வழங்கப்பட ேவண் ம். அந்த 
பணிைய மத் திய வங்கி ன்ென க்கும்.  
எம  திட்டங்கைள அதில் பார்க்கலாம். 

ேகள்வி :  தற்ே  பா  ைதய  அந்  நிய ேகள்வி :  தற்ே  பா  ைதய  அந்  நிய 
ெசலா வணி ெந க்க டிைய தீர்ப்ப தற்கு சர்ெசலா வணி ெந க்க டிைய தீர்ப்ப தற்கு சர்
வ ேதச நாணய நிதி யத்ைத நாட ேவண் ம் வ ேதச நாணய நிதி யத்ைத நாட ேவண் ம் 

என்  எதிர்க்கட்சி உள் ளிட்ட பல்ேவ  என்  எதிர்க்கட்சி உள் ளிட்ட பல்ேவ  
தரப் பினர் கூ  கின்றனர்.  இதைன தரப் பினர் கூ  கின்றனர்.  இதைன 
நீங்கள் ேவண்டா ெமன்  கூ  கி றீர்கள்.  நீங்கள் ேவண்டா ெமன்  கூ  கி றீர்கள்.  
தற்ே பா  உங்கள் நிைலப்பா  என்ன?  தற்ே பா  உங்கள் நிைலப்பா  என்ன?  

பதில்: பதில்: நாம்  சர்வ ேதச நாணய நிதி யத்ைத 
நாட ேவண் டிய அவ சியம் இல்ைல என்ேற 
இப்ே பா ம் க   கிேறன்.   சர்வ ேதச நாணய 
நிதியம் குறித்  எனக்கு நன்றாக ெதரி ம். 
அவர்கள் தங்கள் விட யங்கைள இங்ேக திணிப்
பார்கள்.  2009 ஆம் ஆண்  நாங்கள் சர்வ
ேதச நாணய நிதி யத் திடம் கடன் ெபற்ேறாம். 
அப்ே பா  நாம் என்ன ெசய்ேதாம் என்  
எனக்குத் ெதரி ம். சர்வ ேதச நாணய நிதியம் 
குறித்  ேபசு கின்ற வர்க க்கு அதன் தன்ைம 
என்ன ெவன்ப  ெதரி யா .  அதனால் அவ்வா  
ெசல்ல ேவண் டிய ேதைவ இல்ைல என்  க

 கின்ேறன். 

ேகள்வி : 623 ெபா ட்க க்கு இறக்ேகள்வி : 623 ெபா ட்க க்கு இறக்
கு ம தியின் ேபா   வீத ைவப்ைப கு ம தியின் ேபா   வீத ைவப்ைப 
வங் கியில் ெசய்ய ேவண் ம் என்ற  வங் கியில் ெசய்ய ேவண் ம் என்ற  
திய நைட ைற எவ்வ ள  காலத் திற்கு திய நைட ைற எவ்வ ள  காலத் திற்கு 
நீடிக்கும்?  நீடிக்கும்?  

பதில் :பதில் :  இ  ேபான்ற  விட  யங்கைள  
ெதாடர்ந்  நீடித்  ெகாண் டி ப்ப தற்கு நான் 
வி ம்  வ தில்ைல.  ஆனால் தற்ே பா ைதய 
நிைல ைமயில் இந்த நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட்
டி க் கி ற . இ  ெதாடர்பில்  மீண் ம் ஆய்  
ெசய்  விைரவில் ஒ  தீர்மானம் எ ப்ேபாம். 

ேகள்வி: இறக் கு ம திைய குைறத்  ேகள்வி: இறக் கு ம திைய குைறத்  
உள்நாட்  உற்பத் திைய அதி க ரிக்கும் உள்நாட்  உற்பத் திைய அதி க ரிக்கும் 
திைசைய ேநாக்கி   நா  பய ணிக்கப்ேபாதிைசைய ேநாக்கி   நா  பய ணிக்கப்ேபா
கி றதா?  கி றதா?  

பதில்:பதில்: சகல விட யங்கைள ேநாக் கிய 
பயணம் ேதைவப்ப  கி ற .  2014 ஆம் 
ஆண்டில் 7 வீத மாக இ ந்த ெபா  ளா தார 
வளர்ச்சி வீதம் 2019 ஆம் ஆண்டில் 2 வித மாக 
குைறந்த .  நான்  2015 ஆம் ஆண்  மத் திய 
வங் கி யி லி ந்   ெசன்ற ேபா  எம  ெமாத்த 
ேதசிய உற்பத்தி 79 பில் லியன் ெடாலர்க
ளாக இ ந்த . இம் ைற நான் வந்  பார்க்
ைகயில்  ெமாத்த  ேதசிய உற்பத்தியின் அள  
80 பில் லியன் ெடாலர்க ளாகேவ இ க் கின்
ற .  எந்த ள  வீழ்ச்சி என்ப தைன பா ங்கள்.   

எனேவ உள்நாட்  உற்பத்தி, நிதித் ைற,   
அரச கணக் குகள், கடன்கள்,  வங் கித் ைற,  
பாவின் ெப  மதி உள் ளிட்ட அைனத்  விட

யங்க ைள ம் பார்க்க ேவண் ம். 

ேகள்வி: இலங்ைக சீனாவின் கடன் ேகள்வி: இலங்ைக சீனாவின் கடன் 
ெபாறிக்குள் சிக் கி ள்ள தா க ம்  எனேவ ெபாறிக்குள் சிக் கி ள்ள தா க ம்  எனேவ 
சீனா  ெசால்வைத நாம் ெசய்ய ேவண் ம் சீனா  ெசால்வைத நாம் ெசய்ய ேவண் ம் 
என்ற ஒ  க த்  நில  கி ற .  இதற்கு என்ற ஒ  க த்  நில  கி ற .  இதற்கு 
உங்கள் பதில் என்ன? உங்கள் பதில் என்ன? 

பதில்:பதில்: இலங்ைக சீனாவின் கடன் ெபாறிக்குள் 
சிக்க வில்ைல என்ப தைன உ  தி டன் கூ
கிேறன். இ  சர்வ ேதச ரீதியில் ேபசப்ப  கின்ற 
விடயம். பல நா கள் இவ்வா  சீனாவின் 
ெபாறியில்  சிக் கி ய தாக கூறப்ப  கி ற . இ  
ெபாய்யான ஒ  க த்தாகும். அப்படி ஒன்  
இல்ைல. கடன் ெபற்றால் அதைன ெச த்த 
ேவண் ம். சீனா விலா இந் தி யா விலா கடன் 
ெபற்ேறாம் என்ப  க் கியம் அல்ல. நாம் 
சீனாவின் கடன் ெபாறிக்குள் சிக்க வில்ைல. 
இ  அர சியல் குற்றச்சாட் .  2015 தல் 2019 
வைர அள க்கு மீறி கடன் ெபறப்பட் ள்
ள . அதில் ஒ  அ த்தம் இ க் கி ற  என்ப  
உண்ைம யாகும். அதற்கும் சீனா க்கும் சம்பந்
த மில்ைல. எம  ெமாத்த கடன்களில் பத்  
வீதேம சீனா வி லி ந்  ெபறப்பட் ள்ள .  
அைத விட அதிகம் ஜப்பா னி லி ந்  ெபறப்பட்
ள்ள .  

ேகள்வி: நீங்கள் நா  டக்கப்ப  வேகள்வி: நீங்கள் நா  டக்கப்ப  வ
தற்கு ெபரி தாக வி ப்பம் இல்லா தவர்.  தற்கு ெபரி தாக வி ப்பம் இல்லா தவர்.  
இந்த டக்க காலத்தில் சிறிய மற் ம் இந்த டக்க காலத்தில் சிறிய மற் ம் 
ந த்தர வர்த்தக யற் சி யா ளர்கள் ந த்தர வர்த்தக யற் சி யா ளர்கள் 
பாதிக்கப்பட் டி க் கின்றனர். அவர்க க்கு பாதிக்கப்பட் டி க் கின்றனர். அவர்க க்கு 
ஏதா வ  உத விகள் ெசய்யப்ப மா?ஏதா வ  உத விகள் ெசய்யப்ப மா?

பதில்:பதில்: சிறிய ந த்தர யற் சி யா ளர்க க்கு 
தற்கா லிக நிவா ர ணங்கைள வழங்க டி ம். 
நாம் ஏற்க னேவ அவ்வா   ச  ைககள் வழங்
கி யி க் கிேறாம்.   டக்கத் தி னால்  வ  கின்ற 
பாதிப்ைப நிவா ர ணத் தினால் சரி ெசய்ய டி
யா . டக்கத் தினால் மக்களின் வாழ்க்ைக 
ெசயன் ைற  பாதிக்கப்ப  கி ற . நான் அதற்கு 
வி ப்ப மில்ைல. ஆனால் சுகா தார கட் ப்பா 
க டன் நட வ டிக்ைககள் எ க்க ேவண் ம். 
உயி ைரப்ேபான்   வாழ்வா தா ர ம் க் கி ய மா
ன . அன்றாடம் ெதாழில் ெசய் ம் ஒ வர் ஒ  
மாதம் நா  டக்கப்பட்டால் என்ன ெசய்வார். 

ேகள்வி: இவ்வ டம் எத்தைன வீத ேகள்வி: இவ்வ டம் எத்தைன வீத 
ெபா  ளா தார வளர்ச்சி வீதத்ைத எதிர்ெபா  ளா தார வளர்ச்சி வீதத்ைத எதிர்
பார்க்க டி ம் ? பார்க்க டி ம் ? 

 பதில்:  பதில்: இந்த வ  டத்தில்  5 வீத வளர்ச்
சிைய எதிர்பார்க்கலாம். சுற்  லாத்  ைறைய 
மீண் ம் ஆரம் பித்  அதைன சிறப்பாக ன் 
ெகாண்  ெசல்ல ேவண் ம். 

ேகள்வி: ெகா ம்பில் சில பகு தி கைள ேகள்வி: ெகா ம்பில் சில பகு தி கைள 
அர சாங்கம் ெவளி நா  க க்கு விற்க அர சாங்கம் ெவளி நா  க க்கு விற்க 
ப்ேபாகி ற  என்ற குற்றச்சாட்ைட எதிர்க்ப்ேபாகி ற  என்ற குற்றச்சாட்ைட எதிர்க்
கட் சிகள், ெபா  அைமப் கள் ன்ைவக்கட் சிகள், ெபா  அைமப் கள் ன்ைவக்
கின்ற னேவ உங்கள் பதில் என்ன? கின்ற னேவ உங்கள் பதில் என்ன? 

 பதில்: பதில்: எம  நாட்டில் பல ெசாத் கள், 
வளங்கள் இ க் கின்றன. அவற்ைற மிக ம் 
குைற வா கேவ நாம் பயன்ப த்  கிேறாம். உதா
ர ண மாக ெகா ம்பில் க ர் கட் டிடம் இ க்
கின்ற . இ  இவ்வா  வ  டக்க ணக்காக 
இ ந்தால் அதன் பயன் என்ன? அதற்கு ஒ  
த லீட்டா ளைர ெகாண்  வந்   ெபா  ளா

தார ெசயற்பாட்ைட ன்ென க்க ேவண் ம். 
இன் ம் பல ெசாத் க்கள் அவ்வா  இ க்
கின்றன.    அவற்றில் ெவளி நாட்  த லீ 
கைள ெசய்ய ேவண் ம்.  

ேகள்வி :அப்ப டி யானால் இந்த இடங்ேகள்வி :அப்ப டி யானால் இந்த இடங்
களில் ெவளி நாட்  ேநரடி த லீ கள் களில் ெவளி நாட்  ேநரடி த லீ கள் 
வரப்ே பா கின்ற னவா?வரப்ே பா கின்ற னவா?

பதில்:பதில்: நிச்ச ய மாக இ  ெவளி நாட்  ேநரடி 
த லீ டாக  இ க்கும். ெவளி நாட்  த லீ 

கைள கவர திட்டங்கள் இ க்க ேவண் ம். 
அவற்ைற குத்தைகக்கு வழங்க ேவண்டி 
வரலாம். 

ேகள்வி: நீங்கள் இன்  உயர்ந்த பதவி ேகள்வி: நீங்கள் இன்  உயர்ந்த பதவி 
ஒன்றில் அமர்ந்தி க்கிறீர்கள். உங்கள  ஒன்றில் அமர்ந்தி க்கிறீர்கள். உங்கள  
இந்த பயணம் எவ்வா  அைமந்த ? இந்த பயணம் எவ்வா  அைமந்த ? 
இன்ைறய இைளஞர், வதிக க்கு இன்ைறய இைளஞர், வதிக க்கு 
சாதிக்கத் டிப்பவர்க க்கு உங்கள  சாதிக்கத் டிப்பவர்க க்கு உங்கள  
ெசய்தி என்ன?  ெசய்தி என்ன?  

பதில்: பதில்: சவால்கள் எப்ேபா மி க்கும். 
அவற்ைற எதிர்ெகாள்ள ேவண் ம். அவற்றில் 
இ ந்  தப்பி ஓடக் கூடா .    சவால்க க்கு 
கம் ெகா க்கும்ேபா  பல குற்றச்சாட் கள் 

உங்கைள ேநாக்கி வ ம். அந்த தைடகைள 
ேநாக்கி நாம்ேபாகக் கூடா . யா ம் எைத ம் 
கூறி விட் ப் ேபாகட் ம். நீங்கள் ஏதாவ  ஒ  
இலக்ைக ைவத்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் அதைன 
ேநாக்கி பயணி ங்கள். ஒ  இலக்ைக நீங்கள் 
தீர்மானி ங்கள். கடின உைழப்  அவசியம். 
நான் ஒ  நாைளக்கு 17 பத்திரிைககைள 
வாசிக்கிேறன் .   உலக விடயங்கைள 
ஆராய்கிேறன். திட்டமிட்  பணியாற் ங்கள். 
இலக்ைக அைடயலாம்.  

ெபான் ெமாழிெபான் ெமாழி

– த்தெப மான் 

ெகா ம்பின் சில இடங்களில்  ெவளி நாட்  ேநரடி த லீ கள்ெகா ம்பின் சில இடங்களில்  ெவளி நாட்  ேநரடி த லீ கள்
மН ய வЗ źǾП ஆέநУ அŽН 
ǺவாЛ கРராХ Ηர ேக ச ǿЖΜ

 ǼரН  ேயக ெசШ˙  ΅னா, żЗகРξУ, ˙யЛநாС நாΡ க Х அைமИச ரைவ ΅னா, żЗகРξУ, ˙யЛநாС நாΡ க Х அைமИச ரைவ 
அОதЪ ΤЦள ஆέநУ பத ̇ ேய உЦளΤ. மН யஅОதЪ ΤЦள ஆέநУ பத ̇ ேய உЦளΤ. மН ய
 வЗ źǾП வ˘ காЛடХ வைர படС ΨதலாС க   வЗ źǾП வ˘ காЛடХ வைர படС ΨதலாС க  

ெவ  Ǿ டРபΡС.  இலЗைக  சУவ ேதச நாணய Ǻ  யНைத நாட ெவ  Ǿ டРபΡС.  இலЗைக  சУவ ேதச நாணய Ǻ  யНைத நாட 
ேவМ ſய அவ żயС இХைல.இШவ Ϊ டН Х  5Ηத ெபாΪ ளா தார ேவМ ſய அவ żயС இХைல.இШவ Ϊ டН Х  5Ηத ெபாΪ ளா தார 

வளУИ żைய எ УபாУЖகலாСவளУИ żைய எ УபாУЖகலாС

அைமதிையவிட  உயர்வான 
சந்ேதாஷம் இந்த மியில் ேவ  

ஒன் ம் இல்ைல 

ஐக் கிய நா கள் ெபா ச் சைப கூட்டத்  ெதாடரில் பங்ேகற்ப தற்காக 
நி ேயார்க் ெசன் ள்ள ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ நி ேயார்க்
கி ள்ள ஐக் கிய நா கள் சைபயின் தைல ைம ய கத்தில் ஐ.நா.  ெசய
லாளர் நாயகம் குடேர ைஸ சந் தித்  ஞாயிற் க்கிழைம கலந்  ைர யா
டி ள்ளார்.    இதன்ேபா   இலங்ைகயின் உள்ளக பிரச் சி ைன கைள 
உள்ளக ெபாறி ைறயின் அடிப்பைடயில்  தீர்க்க டி ம் என் ம் 
அதற்காக லம்ெபயர் மக்கள் ேபச் சுக்கு வர ேவண் ம் என் ம்  ஜனா
தி பதி ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளார்.  
ேம ம் காணாமல் ேபான நபர்கள் ெதாடர்பில் அர சாங்கத் தினால் 

எ க்கப்பட ேவண் டிய நட வ டிக்ைக கைள ெவகு வி ைரவில் ன்ென
ப்ப தா க ம் மற் ம் மரண சான் றி தழ்கைள வழங் குதல் உள் ளிட்ட 

விட யங்கள் ெதாடர் பி ம் ரித நட வ டிக்ைகைள எ ப்ேபாம்.    தீவி ர
வாத ெசயற்பா  க டன் ெதாடர்  ைடய சந்ேத கத்தின் ேபரில் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ள ெப ம்பா லான இைள ஞர்கள்   வி  தைல ெசய்யப்
பட் ள்ளனர்.    வி  தைல ெசய்யப்ப டாத ஏைனய நபர்கள் ெதாடர்
பான சட்ட ரீதி யான நட வ டிக்ைக கைள ரி தப்ப த் ேவாம்.  நீண்ட 
கால மாக த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள தமிழ் இைள ஞர்கள் ெதாடர்பான 
சட்ட நட வ டிக்ைககள் நிைற வ ைடந்த பின்னர் அவர்கள் நீண்ட கா ல
மாக த த்  ைவக்கப்பட் டி ப்பைத கவ னத்தில் ெகாண்  அவர்க
க்கு ெபா  மன் னிப்  வழங்க தயங்க மாட்ேடன் என் ம் ெபா ச் 

ெசய லா ள ரிடம் ஜனா தி பதி குறிப் பிட் ள்ளார்.   
இ  இவ்வா  இ க்க இலங்ைகயின் நிைலைம குறித்  ஐக் கிய 

நா கள் ெசய லாளர் நாயகம் பல விட யங்கைள இந்த சந் திப் பின்
ேபா  கூறி யி க் கிறார்.  அதா 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   அன்ே டா னிேயா கு டரஸ் ெதரி வித் தி க் கிறார்.   
30 ஆண்  கால மாக நில விய ேமாதல் நிைலைம கார ண மாக மிக ம் 
சிக்க லான நிைல ைமக்கு ெசல்ல ேவண் டி ேயற்பட்டா 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 தா
க ம்  ஐக் கிய நா கள் ெசய லாளர் நாயகம்  வலி  த் தி யி க் கிறார்.  
அதன்படி மீண் ம் ஒ  ைற இலங்ைக அர சாங்கத் தினால் 
லம்ெபயர் நா  களில் வாழ் கின்ற இலங்ைக தமிழ் மக்க க்கு ஒ  
அைழப்  வி க்கப்பட் டி க் கி ற . அதா வ  இலங்ைக வந்  அர சாங்
கத் டன் லம்ெபயர் மக்கள் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்த ேவண் ம் 
என் ம் அவற்றின் ஊடாக இலங்ைகயில் காணப்ப  கின்ற  பிரச் சி
ைன கைள உள்ளக ரீதி யி ேலேய உள்ளக ெபாறி  ைற யி  டா கேவ 

லம்ெப யர்ந்ேதா க்கான  ஜனா தி ப தியின் அைழப்
தீர்த் க்ெ காள்ள டி ம் என் ம் ஜனா தி பதி ெதரி வித் தி க் கின்றார். அதா வ  இதற்கு ன் 
2009ஆம் ஆண்  த்தம் டி வ ைடந்த பின்ன ம் ஐக் கிய நா கள் சைபயில் உைர யாற் றிய 
இலங்ைகயின் அப்ே பா ைதய தைல வர்கள் இேத ேகாரிக்ைகைய வி த் தி ந்தனர். அதா வ  லம்
ெபயர் மக்கள் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்த இலங்ைகக்கு வர ேவண்  ெமன் ம் இலங்ைகயில் வந்  
நல் லி ணக்க ெசயற்பா  களில் ஈ  பட ேவண் ம் என் ம் த லீ  கைள ெசய்ய ேவண் ம் 
என் ம் ேகாரிக்ைக வி க்கப்பட் டி ந்த . ஆனால் கடந்த 12 வ  டங்க ளாக அந்த ெசயற்பா
கள் எ ம் யதார்த்த மாக அைம ய வில்ைல. ெசயற்பாட்  ரீதியில் அைவ எ ம் ெசயல்வ

டிவம் ெபற வில்ைல என்பேத உண்ைம யாக இ க் கின்ற . இந்த சூழலில் மீண் ம் ஒ  ைற 
ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக் ஷ  இலங்ைக அர சாங்கத்தின் சார்பில் இந்த ேகாரிக்ைகைய  
ஐக் கிய நா கள் ெசய லா ள ரிடம் ெதரி வித் தி க் கின்றார். அதா வ  லம்ெபயர் மக்கள் இலங்
ைகக்கு வந்    ேபச் சு வார்த்ைத நடத்த ேவண் ம் என் ம் ேகாரிக்ைக வி க்கப்பட் டி க் கின்ற . 
இந்த ேகாரிக்ைக மிக ம் க் கி ய மா ன தாக அைம கின்ற . காரணம் நல் லி ணக்க ெசயற்பா கள் 
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம்.   அதன் ஊடாக இலங்ைகயில் சகல இன மக்க க்கும் இைட யி

லான ஒ  ரிந்  ணர்  ேதைவப்ப  கின்ற . குறிப்பாக இனங்க க் கி ைடயில் ச  கங்க க்கு 
இைடயில்  இணக்கப்பா ம் ச க சக வாழ் ம் அவ சி ய மா கின்றன.     இந்த அ கு  ைறகள் 
ச க ரீதி யி ம் ரிந்  ணர்  மட்டத் தி ம் இடம்ெப ம் ேபா   மட் ேம நல் லி ணக்கத்ைத 
ேநாக்கி பய ணிக்க டி ம். எனேவ அர சாங்கம் இத ய சுத் தி டன் இந்த அைழப்ைப லம்ெபயர் 
மக்க க்கு வி க்கு மாயின் அ  ெதாடர்பாக பரி சீ லிக்கலாம். ஆனால் சர்வ ேதச ச  கத்ைத சமா
ளிப்ப தற்காக இவ்வா றா ன ெதா  ேகாரிக்ைக  சர்வ ேதச ேமைடயில் வி க்கப்ப  மாயின் இ  ஒ  
கண்  ைடப்  நாட க மாக  ெசய்யப்ப  மாயின்  அ  மீண் ம்  தமிழ் மக்களின் மனங்கைள ண்ப
த் ம் ெசயற்பா டா கேவ அைமந்  வி ம்.
 உண்ைம யி ேலேய ச  கங்க க் கி ைட யி ம் இனங்க க்கு இைட யி ம் நல் லி ணக்கத்ைத 

ஏற்ப த்  வ தற்கு ஜனா தி பதி தைல ைம யி லான அர சாங்கத் க்கு அவ சியம் இ க் கு மாயின் அதற்
கான ேதைவ  அர சாங்கம் உண  மாயின்  நிச்ச ய மாக சகல தரப் பி ன  ட ம் கலந்  ைர யா டல்
கைள நடத்தி ஒ  இணக்கப்பாட் க்கு வர டி ம்.   த லா வ தாக இலங்ைக அர சாங்கம் இலங்
ைகயில் தமிழ் மக்களின் பிர தி நி தி க டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்த டி ம்.  தமிழ் மக்களின் பிர தி
நி தி க டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்தி ஒ  இணக்கப்பாட் க்கு வந்த பின்னர் ேமற்ெ காண்  லம்
ெபயர் மக்க டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்  வ  குறித்  அர சாங்கம் சிந் திக்க டி ம். அதற்கான 
நட வ டிக்ைக கைள, அ  கு  ைற கைள   எ க்க டி ம். ஆனால் உள்நாட் டி ேலேய இன் ம் 

தமிழ் மக்களின் பிர தி நி தி க க்கும்  அர சாங்கத் க்கும் இைட யி
லான ஒ  அ  கு ைற   ன்ேனற்ற க ர மான நிைலைய அைட ய
வில்ைல. ெதாடர்ந் ம் ெந க்க டி யி ம் சிக்கல் நிைல யி  ேமேய  
இந்த விட யங்கள் ெதாடர்ந்  ெகாண் டி க் கின்றன.    உதா ர ண மாக 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்  உள் ளிட்ட வடக்கு, கிழக்கு எதி ரணி 
அர சியல் கட் சி க க்கும் அர சாங்கத் க்கும் இைடயில் ரிந்  ணர்
வா ன  ன்ேனற்ற மட்டத்தில் இ ப்ப தாக  ெதரி ய வில்ைல.  
இந் நி ைலயில் அர சாங்கம் தலில் இலங்ைகயில் தமிழ் மக்

களின் பிர தி நி தி க டன் ன்ேனற்ற க ர மான ேபச் சு வார்த்ைத கைள 
இத ய சுத் தி டன்  ன்ென த்  ஒ  இணக்கப்பாட்ைட,அ  கு

 ைறைய ஏற்ப த்திக் ெகாள்வ  அவ சி ய மா கின்ற . ெதாடர்ந்  
லம்ெபயர் மக்களின் ஈ  பாட்ைட ஏற்ப த்திக் ெகாள்ள  டி ம். 
தற்ே பா  கூட லம்ெபயர் மக்கள் இங்கு வந்  த லீ  ெசய்
ய ம் தமிழ் மக்க டன் இைணந்  ெசயல்ப ட ம் தயா ரா கேவ 
இ க் கின்றனர்.  
அர சாங்கம் இந்த விட யத்தில் தலில் ஒ  ெதளிைவப் 

ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். அதா வ  லம்ெபயர் மக்கள் இங்கு 
வர ேவண் ம் என்  சர்வ ேதச ேமைடயில் அைழப்  வி த்  
விட்  இங்கு லம்ெபயர் மக்கள் வ ம்ே பா  அவர்கைள மாற்
றாந்தாய் மனப்பான்ைம டன் நடத்  கின்ற தன்ைம இ க்கக் கூ
டா .  அதற்கான சூழ ம்  ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம். தற்ே பா  
ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக் ஷ எ த் தி க் கின்ற இந்த அ  கு
ைற வர ேவற்கத்தக்க தாக இ ந்தா ம் கூட அ  ெசயற்பாட்  

ரீதியில் யதார்த்த மாக அைமய ேவண் ம் என்பேத பல ர ம் எண்
ண மாக இ க் கின்ற . அர சாங்கம் லம்ெபயர் மக்கைள  இைணத்
க்ெ காண்  இலங்ைகயில் இடம்ெபற்ற தாக கூறப்ப ம் இந்த 

மனித உரிைம மீறல்கள், சர்வ ேதச மனி தா பி மான சட்ட மீறல்கள் 
உள் ளிட்ட பல்ேவ  விட யங்கள் ெதாடர்பா க ம்  நல் லி ணக்கம், 
ெபா ப் க் கூறல் ெபாறி  ைறைய  நம்ப க ர மா க ம் சுயா தீ ன மா
க ம் பரந்  பட்ட ரீதி யி ம் ன்ென த்  பாதிக்கப்பட்ட மக்க
க்கு நீதிைய ெபற் க்ெ கா க் கு மாயின் அப்ே பா  சக ல ர ம் ஒத்

 ைழப்  கிைடக்கும்.
 மாறாக விடயத்ைத இ த்தடிப்பதற்கு டி மைறப்பதற்கு 

இந்த ெசயற்பா களின் ஊடாக யற்சிக்கப்ப மாயின் அைவ 
ெவற்றிகரமாக அைம மா என்ப  ேகள்விக்குறியாகும். எனேவ 
இந்த விடயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் உணர்ைவப் ரிந்  
ெகாண்  இலங்ைகயில் தலில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் 
ேதைவைய நிைறேவற் வதற்காக  நடவடிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம். உள்ளகப் ெபாறி ைறைய ன்ென ப்பதாயின் 
அ   நம்பகரமாக ம் சுயாதீனமாக ம் பரந் பட்ட ரீதியி ம் 
பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் மனங்கைள தி ப்திப்ப த் வதாக ம் 
அைமயேவண் ம். உண்ைமைய  கண்  பிடிப்பதாக ம் இ க்க 
ேவண்டிய  அவசியமாகும்.  அந்த அடிப்பைடயில் லம்ெபயர் 
மக்களிடம் அரசாங்கம் ேபச்சுவார்த்ைத நடத் வதற்கான  
பின்னணிகள் இலங்ைகயில் தலில் சரியான ைறயில் 
இ க்க  ேவண்டிய  அவசியம் என்பைத வ வான ைறயில் 
சுட்டிக்காட்ட வி ம் கிேறாம். 

https://youtu.be/7tnf4IqFYgM
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( க  வாஞ் சிக் கு டி  நி பர் )
அர சாங்கத் க்ெக தி ராக கிளர்ந்ெத ம் 

சிங்கள மக்கைள தி ப் திப்ப த்தி திைச 
தி ப் ம் ேநாக் கி ேலேய காதி நீதி மன்றங்
கைள ஒழிக்கத் திட்டம் வகுக்கப்ப  கி ற
ெதன கிழக்கு மாகாண சைப ன்னாள் 
உ ப் பினர் சட்டத்த ரணி ஆரிப் சம் சுதீன் 
ெதரி வித்தார்.

ஸ்லிம் விவாக , விவா க ரத் ச் சட்டம் 
மற் ம் காதி நீதி மன்ற ைறைய இல்
லாமல்  ெசய்வ தற்கான அைமச்ச ரைவ 
அங் கீ காரம் ெதாடர்பாக வின வி ய ேபாேத 
இவ்வா  ெதரி வித்தார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
அந் நியர் ஆட் சிக்காலம் தல் நைட 

ைற யி ள்ள க் குவர் சட்டம், கண் டிய 
சட்டம், ேதச வழைமச் சட்டம் என்ற
வா  தனியார் சட்டங்கள் உள்ள ேபா ம் 
ஸ்லிம் தனியார் சட்டத்ைத மாத் திரம் 

இல்லாமல் ெசய்வ ெதன்ப  ஆேராக் கி ய மா
ன தல்ல.

காதி நீதி மன்றங்கைள ற்றாக இல்
லாமல் ெசய்வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ க்
கப்பட இ ப்ப  சிறந்த திட்டம் அல்ல. 
காதி நீதி மன்றங்கள் ஸ் லிம்களின் விவா
க ரத்  சம்பந்த மா ன வற்ைற ஸ்லிம் கலா
சா ரத்தின் அடிப்ப ைடயில் ைகயாண்  
வ  கின்றன. அந்ந ைட  ைற களில் குைற
பா கள் இ ந்தால் அைவகள் நீக்கப்பட 
ேவண் ேம ஒழிய காதி நீதி மன்றத்ைத 
ற்   தாக இல்லாமல் ெசய்வ ெதன்

பைத ஏற் க்ெ காள்ள டி யா .
மத நம் பிக்ைகயின் அடிப்ப ைடயில் 

அைமந் ள்ள விவாக, விவா க ரத்  விட
யங்கள் ஸ் லிம்களின் கலா சா ரத்தின் 
அடிப்ப ைடயில் தீர்க்கப்பட ேவண்  ெமன 
ேகாரிக்ைக வி ப்ப  ஸ்லிம் பிர ைஜ
களின் உரி ைம யாகும். ெபா  வாக காதி யாக 
ெதரி  ெசய்யப்ப  கின்ற வர்கள் ெப ம்
பா ம் ஓய்  நிைல அரச உத் தி ேயா கத்தர்
க ளா க ம் ெமள ல வி மார்க ளா க ேம இ க்
கி றார்கள்.

1956 ஆம் ஆண்  தல் ஸ் லிம்களின் 
விவாக, விவா க ரத் ச் சட்டங்கைள இல்
லாமல் ெசய்ய ேவண்  ெமன்  ெப ம்
பான்ைம உட்பட பல்ேவ  தரப் பினர் கங்
க ணம்கட் டிக்ெ காண்  ெசயற்ப  கி றார்கள். 
இந்த விவ காரம் ஆங்காங்ேக ேபசப்பட்ட
ேபா ம் ஜனா தி பதி ேகாட்டா பாய  ராஜபக் 
ஷவின் ஆட் சி யி ேலேய என்  மில்லா த வா  
ஸ் லிம்கைள ெமள னிக்கச் ெசய்ய ைவத்
ள்ள .
இேதேவைள, இஸ்லாம் வைர யைற 

நிபந்த ைன க  ட ேனேய பல தார தி  ம
ணத் க்கு அ மதித் ள்ள ேபா ம் தைட 
ெசய்ய அரசாங்கம் திட்டமிட் ள்ளதாக 
ெதரியவ கிற . பலதாரத் தி மணங்கள் 
க ைமயான நிபந்தைனக டேனேய 
ேமற்ெகாள்ள அ மதிக்க ேவண் ம். 
பலதாரத்  தி மணத்ைத  ற்றாக 
தைடெசய்வெதன்ப  இஸ்லாத் க்கு 
எதிரான  என்றார்.

சிங்கள மக்கைள தி ப்திப்ப த்தேவ 
காதிநீதிமன்றங்கைள ஒழிக்கும் திட்டம்
źழЖΜ மாகாண சைப ΨПனாЦ உΫРǼனУ ஆǿР சСΞΊП

(ேசைன ர்,கந்தளாய்  ேமலதிக நி பர்கள்) 
ன்னாள் ஜனா தி பதி ைமத் தி ரி பால 

சிறி ேச ன ம் ன்னாள் பிர தமர் ரணில் 
விக் கி ர ம சிங்க ம் ஸ்லிம் ச  கத் திடம் 
மன் னிப் க்  ேகார ேவண் டி ய வர்கள் என்  
கிண் ணியா நக ர சைப உ ப் பி ன ம் அகில 
இலங்ைக மக்கள் காங் கி ரஸின் ர் 
ெதாகு திக்கான ெகாள்ைக பரப் ச் ெசய
லா ள  மான எம். எம். மஹ்தி ெதரி வித்
ள்ளார். 
 இவ் வி டயம் ெதாடர்பாக அவர் ெவளி

யிட் ள்ள அறிக்ைகயில்  ேம ம் ெதரி விக்
கப்பட் டி ப்ப தா வ ,
நல்லாட் சிைய உ  வாக்கி ஜனா தி ப தி யாக 

ைமத் திரி பால ைவ ம் பிர த ம ராக ரணில் 
விக் கி ர ம சிங்க ைவ ம் ெகாண்  வ  வ
தற்கு  நம் பிக்ைக டன் பாரிய ஒத்  ைழப்
 க ைள ம் பங்க ளிப்  க ைள ம் ெசய்த  
ஸ்லிம் ச கம்.
இவ்வா றான பங்க ளிப் க்கைள ெசய்த 

அப்பாவி ஸ்லிம் ச  க மா ன  அேத நல்
லாட்சிக் காலத்தில் எந்த ஒ  குற்றங்க ம் 
ெசய்யாமல்  திட்ட மிட்ட சூழ்ச் சி க ளா ம் 
கல வ ரங்க ளா ம் அவர்க ள  ெசாத் க்கள், 
உயிர்கள், பள் ளிகள்,வியா பார நிைல யங்கள் 
ேபான்றன அழிக்கப்பட்ட ேதா  அநி யா
ய மாக குற்ற வாளிக் கூண்டில் ஏற்றப்பட்  
ெப ம்பான்ைம மக்க ளி ட மி ந்  ர மாக்
க ம் பட்டார்கள்.

 உயி ர்த்த ஞாயி  தினத்தாக் கு தலால் 
பாதிக்கப்பட்ட கத்ே தா லிக்க, கிறிஸ்தவ 
ச  கேமா அைமதி காத்த ேபாதி ம் சில 
ெப ம்பான்ைம இைள ஞர்க ம் வ தி
க ம் ண்டப்பட்  ெதாடர் தாக் கு தல்

கைள நடத் தி னார்கள்.  அச்சந்தர்ப்பங்களில் 
சட்டத்ைத நைட  ைறப்ப த்த ேவண் டிய 
இரா  வ ம் ெபாலி ஸா ம் எந்த நட வ
டிக்ைக ம் எ க்காமல் இ ந்த  என்ப  
மிக ம் மன ேவத ைன யா ன .
ைமத் திரி, ரணில் மீ  நம் பிக்ைக ைவத் தி  

ுந்த ஸ்லிம் ச  கத்ைத தாக் கு தல்களின் 
ேபா  பா  காப்ப தற்கும் பின்னர் பாதிக்கப் 
பட்ட வர்க க்கு இழப் பீ  கைள ெபற் க் 
ெகா ப்ப தற்கும் இ  வ ம் தவ றி விட்
டார்கள்.  அவர்கள் விட்ட தவ  க ளினால் 
ெசாத் க்கள், உயிர்கள் அழிக்கப்பட்டைம 

மாத் தி ர மன்றி இன் ம் ஆன் மீகத் தைல
வர்கள், அர சியல் தைல வர்களின் ைக
க ம் சிைறப் ப த்தல்க ம் இன் ம் 
ெதாடர்ந்த வண்ணேம இ க்கின்றன. 
இவ்வாறான  குற்றச்சாட் க க்கு 

உரித்தான  ைமத்திரி ம்  ரணி ம் 
அதிலி ந்  மீள்வதானால் ஸ்லிம் 
ச கத்திடம்  மன்னிப் க்  ேகட்க 
ேவண் ெமன ேகட் க் ெகாள்கின்ேறன் 
என் ம் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

ைமத்திரி ம் ரணி ம் ஸ்லிம்களிடம் 
மன்னிப் க் ேகார ேவண்டியவர்களாவர்

நகர சைப உΫРǼனУ மЫ

(பட் டி ப் , தி ய  காத்தான் குடி நி  பர்கள்)
 ஏறா ர்,தளவாய் பகு தியில் கசிப்  

விற்பைன நிைல ய ெமான்ைற  ேநற்  ன்
தினம் மாைல மட்டக்க ளப்  மாவட்ட 
விேசட குற்ற விசா ரைணப் பிரி  
ெபாலிஸார் ற்  ைக யிட்டனர். இதன்
ேபா  ஒ வர் ைக  ெசய்யப்பட்ட டன் 
அங் கி ந்  7500மில்லி லீற்றர் கசிப் ம் 
மீட்கப்பட்ட தாக மட்டக்க ளப்  மாவட்ட 
விேசட குற்ற விசா ரைணப் பிரி  ெபா ப்
ப தி காரி ஐ.பி.பி.எஸ்.பி.பண்டார ெதரி
வித்தார்.
த னி  ை ம ப் ப
த்தல் ஊர டங்குச் 

சட்டத்ைத பயன்
ப த்தி ன்ென
க்கப்ப ம் சட்ட 

விேராத ெசயற்பா 
கைள கண்ட றி ம் வைக
யி லான விேசட நட வ டிக்
ைக கைள மட்டக்க ளப்  
மாவட்ட விேசட குற்ற 
விசா ரைணப் பிரி  ன்
ென த்  வ  கின்ற .

 இதற் கி ணங்க ேநற்
 ன் தினம் மாைல 

ஏறா ர், தளவாய், ன்
ைனக் குடா பகு தியில் 
கசிப்  விற்பைன 
நிைலயம் ற்  ைக யி
டப்பட்ட . மட்டக்க
ளப்  மாவட்ட விேசட 

குற்ற விசா ரைணப் பிரி  ெபா ப்ப தி காரி 
ஐ.பி.பி.எஸ்.பி.பண்டார தைல ைம யி லான 
கு  வினர் இந்நட வ டிக்ைக  ைய ன்ென
த்தனர்.
இதன்ே பா  அங்கு விற்ப ைனக்

காக ைவக்கப்பட் டி ந்த 7500மில்லி 
லீற்றர் கசிப்  மீட்கப்பட்ட டன் 
இ  ெதாடர்பில் ஒ வர் ைக  
ெசய்யப்பட்டதாக ம் ெபா ப்பதிகாரி  
  ேம ம் ெதரிவித்தார்.

கசிப்  உற்பத்தி நிைலயம் ற் ைக
ஒ வர் ைக ; கசிப் ம் மீட்

(இறத்ேதாட்ைட நி பர்)
கூட்  ஒப்பந்த ைற ைமயின் 

ஊடா கேவ ேதாட்டத்ெதாழி லா ளர்
களின் அைனத் ப் பிரச் சி ைன க
க்கும் ெபா த்த மான தீர் விைன 

ெபற் க்ெகாள்ள டி ம். இதன்
 லேம ெதாழி லா ளர்கள் எதிர்

ேநாக் கி ள்ள சம கால பிரச் சி ைன
க க்கு தீர் விைன எட்ட  டி ம் 
என்  ெப ந்ே தாட்டத் ெதாழிற்
சங்க கூட்ட ைமப்பின் ெசய லாளர் 
நாய க ம் லங்கா ேதாட்டத் ெதாழி
லாளர் னி யனின் ெபா ச் ெசய
லா ள  மான எஸ். இரா ம நாதன் 
ெதரி வித் ள்ளார். 
அவர் ேம ம் கூறி ள்ள தா வ , 
ெதாழி லா ளர்களின் அைனத் ப் 

பிரச் சி ைன க க்கும் கூட்  ஒப்
பந்த ைற ைமேய ெபா த்த
மான தீர்ைவ வழங்கும் என்ற தான 
அமரர் ெசள மி ய ர்த்தி ெதாண்ட
மானின் ர ேநாக்கு சிந்த ைனைய 
மைல யகத் தைல வர்கள் பல ம் 
பாராட் டினர். பின்னர் இந்த ைற
ைம ையேய பின்பற் றி ம் வந்
ள்ளனா. கூட்  ஒப்பந்தத்தில் 

சில குைற பா கள் காணப்பட்
டா ம் அவற்ைற நாேம சீர்ெசய்  
ெகாள்ள ேவண் ம். மாறாக கூட்  
ஒப்பந்த ைற ைமைய ெபா த்
தமற் றதாக எண்ணி அதைன க்கி 
எறிந்  விட டி யா . 
இன்  ேதாட்ட நிர்வா கங்கள் 

கூட்  ஒப்பந்தத்ைத க்கி எறிந்  
விட்டன. கூட்  ஒப்பந்தத்தின் 
லம் ெதாழி லா ளர்கள் அ  ப

வித்  வந்த உரி ைம கைள இல்லா 
ெதாழித் ள்ளைத காணக்க கூ டி ய
தா க ள்ள . 
கூட்  ஒப்பந்தத்ைத இன் ம் கூட 

சிலர் விமர் சித்  வந்தா ம் அதில் 
பல்ேவ  நன்ைமகள் உள்ள டக்கப்
பட் டி க் கின்றன என்பைத ெப ம்
பா லா ன வர்கள் ஏற் க் ெகாண்
ள்ளனர் என்பேத உண்ைம . 

உதா ர ண மாக ெதாழி லா ளர்க
க்கு வழங்கப்ப ட ள்ள ேவைல 

நாட்கைள தீர்மா னித்தல், ெதாழி
லா ளர்களின் ேவைல அளைவ 
ெதாழி லாளர் தைல வர்க  ைடய 
அ  ம தி  ட ேனேய தீர்மா னித்தல், 
ெபண் ெதாழி லா ளர்களின் பிர சவ 

சகாய நிதிைய சட்டப்படி வழங்
குதல், நிவா கங்கள் ெசய்ய ேவண்
டிய ேதாட்ட ேவைல க ைள ம் 
கூட ெதாழி லாளர் 'நட வ டிக்ைகக் 
கு வின்' ஆலா ச ைனயின் படிேய 
ெசய்தல், ேதயிைல மைல கைள 
ப்  ர  ெசய்தல், ெபண் ெதாழி

லா ளர்க க்கு ேமற்பார்ைவ யாளர் 
பதவி வழங் குதல், வாரத்தில் 
ஒ நாள் கட்டா ய மாக 'அ  வ
லக நாள்' ைவத்தல் உள் ளிட்ட 
23 நலன்சார் விட யங்கள் இதில் 
உள்ள டக்கப்பட் ள்ளன. இைவ 
அைனத்ைத ம் இல்லா ெதா ழித்  
விட ேவண் ம் என்பேத இன்  
நிர்வா கங்கள்  ைகயாண்  வ ம் 
தந் தி ேரா பா ய மாகும்.  
இன்  ேதாட்ட நிர்வாகிகள் 

நிைனத்தபடி ெசயற்ப கின்றனர். 
சில  ேத ாட்டநிர்வாகங்கள் 
ெதாழிலாளர்கைள அடிைமகளாக 
நடத்த ற்ப கின்றன. கூட்  
ஒப்பந்த கட் ப்பாட்டில் இ ந்  
விலகி சுயமாக ெசயற்ப கிேறாம் 
என்ற  இ மாப்  இதற்குக் 
காரணமாகும் என்றார்.            

(ப ைள நி பர்)
ப  ைளயில் ெகாவிட் 19 உயி

ரி ழப் க்க ம் ெதாற் க்க ம் 
அதி க ரித்  வ ம் நிைலயில் தனி
ைமயில் வீட் டி லி ந்த 18 வய  
வதி, இனந்ெத ரி யாத ஒ  வ
ரினால் ஸ் பி ரேயா கத் க்கு உள்
ளாக்கப்பட் ள்ளார்.
இச் சம்பவம் பண்டா ர வ

ைளயில் அம்ேப தன்ட கம என்ற 

இடத்தில் ேநற்  ெசவ்வாய்க் கி
ழைம இடம்ெபற் ள்ள தாக பண்
டா ர வைள ெபாலிஸார் ெதரி வித்
தனர். தனி ைம யி லி ந்த வ திைய 
ஸ் பி ர ேயாகம் ெசய்த இனந்ெத

ரி யாத நபர் தப் பி ேயா டி ள் ளார். 
தம  ெபற்ேறார் வீ  வந்த ேபா  
தனக்ேகற்பட்ட நிைல யிைன அவ்

 வதி கூறி ள்ளார். தற்ே பா  
வதி, பண்டா ர வைள அர சினர் 

ம ந்  வ ம ைனயில் சிகிச்ைச 
ெபற்  வ  கின்றார். வ திைய 
ஸ் பி ர ேயாகம் ெசய்த நபைரத் 

ேதடி, பண்டா ர வைள  ெபாலிஸார் 
வி ச ா  ர  ைண  க ைள  ே ம ற்
ெகாண்  வ  கின்றனர். வதி 
ஸ்பிரேயாகம் ெசய்யப்பட்டைம, 
ம ந் வமைனயில்  உ தி 
ெ ச ய் ய ப் ப ட் ள் ள ை ம 
குறிப்பிடத்தக்க .

அட்டன் டிக்ே காயா, லிந் ைல 
தல வாக்கைல நகர சைபகள் மற் ம் 
ெகாட்ட கைல, வெர லியா அக்க ரப்
பத்தைன, மஸ்ெக லியா, ேநார் ட் 
ஆகிய பிர ேதச சைப களின் ஊடாக 
அந்தந்த பகு தி களில் ன்ென க்
கப்பட ேவண் டிய அபி வி த்திப் 
பணிகள் ெதாடர்பில் இலங்ைகத் 
ெதாழி லாளர் காங் கி ரஸின் ெபா ச்
ெச ய லா ள ம் இரா ஜாங்க அைமச்
ச  மான ஜீவன் ெதாண்டமான் 
தைல ைமயில் கலந்  ைர யா டல்கள்  
ெகாட்ட கைல சி.எல்.எப்., அட்டன் 
நக ர சைப மண்டபம் மற் ம் அக்க

ரப்பத்தைன பிர ேத ச சைப ேகட்ேபார் 
கூடம் ஆகி ய வற்றில் இடம்ெபற்றன.
இதன்ேபா  நகர மற் ம் பிர ேதச 

சைப களின் ஊடாக ேமற்ெ காள்
ளப்ப ம்  உட்கட்டைமப் , அபி
வி த்தித்திட்டங்கள் ெதாடர் பாக 
விரி வாக கலந்  ைர யா டப்பட்ட .
இதன்ே  ப ா  வ  ெர  லியா  

மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பினர் 
ம  த  ப ா ண் டி 
இரா ேமஸ்வரன், 
இ .ெதா .கா .வின் 
பிரதித் தைலவர் 
அ  ஷி ய ா 

சிவ ராஜா, உப தைல வர்க ளான 
கண பதி கன கராஜ், ஏ.பி.சக் திேவல், 
பிலிப் குமார் ஆகி ேயா டன்  நகர 
மற் ம் பிர ேதச சைப களின் தைல
வர்கள், உ ப் பி னர்கள் மற் ம் 
இ.ெதா.கா.வின் இைளஞர் அணி 
ெபா ச்ெசயலாளர்  அர்ஜ−ன் 
ெஜயராஜ் உள்ளிட்ேடார் கலந்  
ெகாண்டைம குறிப்பிடதக்க .

கூட்  ஒப்பந்தேம அைனத்  
பிரச் சி ைன க க்கும் தீர்வாகும்
ெபΪОே தாЛடН ெதா˘ФசЗக δЛட ைமРǼП 

ெசய லாளУ நாயகС இரா ம நாதП

நக ர ச ைபகள், பிர ேதச சைப களின் அபி வி த்தி
குறித்  ஜீவன் தைல ைமயில் கலந்  ைர யாடல்
இரா ேமЪவரП எС.Ǽ. உЛபட சைப க П தைல வУகЦ, உΫР Ǽ னУகέС பЗேகФΧ

தனி ைம யி லி ந்த வதி மீ  
இனந்ெத ரி யா தவர் ஸ் பி ர ேயாகம் (வத்  காமம் நி பர்)

அக் கு றைண பிர ேதச சைப 
எல்ைலக் குட்பட்ட  மாவத்த
ெபால  பிர ேத சத்தில் அைமந்
ள்ள ெபா ப்பாைத ஒன்   

பிர ேதச மக்க ள  தனிப்பட்ட 
பணத்ைத ம் உைழப்ைப ம் 
பயன்ப த்தி சிர ம தான அடிப்
ைடயில் அபி வி த்தி ெசய்யப்
ப  கி ற . 
இப் பாதைய ெசப்ப னி

 வ தற்காக சுமார் ன்  
இலட்சம் பா  ெசல  
ெசய்ய  திட்ட மிட் ள்ள தாக 
பிர ேத சத்தின் க் கி யஸ்த ரான 
ேஜ. சஹப்தீன் ெதரி வித்தார். 
இதில் சி  வர்கள் உண் டியல் 
லம் நிதி ேச க ரித்  வழங்

கி ய ைம ம் குறிப் பி டத்தக்
க . அவர் அப் பணிைய 
ஆரம்பித்  ைவத்ேபா  
எ க்கப்பட்ட படம்.

சி  வர்களின் 
நிதி ய ளிப்பில் பாைத
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(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

காேப...
இ  சிம்பா ப்ேவயின் நிைல ைமைய 

நிைன  ப த்  கின்ற  என ஐக் கிய மக்கள் 
சக் தியின் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் கபீர் 
ஹாசீம் சைபயில் குற்றம் சுமத் தினார். 
அர சாங்கத் தினால் இனி ம் ஆட் சிைய 

ெகாண்  ெசல்ல டி ய வில்ைல என்றால் 
மக்கள் க த்ைத ேகட்ட றிந்  ஆட் சிைய 
ெகாண்  ெசல்ல டிந்த தரப் பிடம்   ைகய
ளிக்க நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என ம் 
அவர் வலி  த் தினார்.

பாரா  மன்றத்தில் ேநற்  நைட ெபற்ற 
ம  வரிக் கட்டைளச் சட்டத்தின் கீழ் அறி
வித்தல், ைற  கங்கள் மற் ம் விமான 
நிைலய அபி வி த்தி அற வீட் ச் சட்டத்தின் 
கீழ் 05 கட்ட ைளகள், விேசட வியா பாரப் 
பண்ட அற வீட் ச் சட்டத்தின் கீழான 06 கட்
ட ைளகள், ெவளி நாட் ச் ெசலா வணிச் சட்
டத்தின் கீழான 03 ஒ ங் கு வி திகள், ெவளி
நாட்  ெசலா வணிச் சட்டத்தின் கீழான 
கட்டைள மற் ம் இறக் கு ம திகள் மற் ம் ஏற்

 ம திகள் (கட் ப்பாட் ) சட்டத்தின் கீழான 
ஒ ங் குவி திகள் மீதான விவா தத்தில் உைர

யாற் ம் ேபாேத அவர் 
இதைன கூறினார். 
அவர் ேம ம் உைர

யாற்  ைகயில், 
ெகாவிட் ைவரஸ் 

ெவளி  நாட்டிலி ந்  
ெதாற்  றி  யி  ந்தா ம் 
இந்த  அர  ச ாங்கம் 
ெபா  ளா தார ைவரஸ் 
ஒன் றிைன உ  வாக் கி

ள்ள . இவர்க க்கு ெந க்க மான வியா பா
ரி கைள ெகாண்  இந்த ைவரைஸ பரப் பி ள்
ளனர். இத னா ேலேய எம  ெபா  ளா தாரம் 
வீழ்ச்சி கண் ள்ள . அதி கா ரத்ைத ைகப்பற் றி
ய டன் வரிக்ெகாள்ைக மாற்றத்தின் ஊடாக 
60ஆயிரம் ேகாடி பா அரச வ  மானம் 
இல்லா  ேபான . இதனால் சர்வ ேதச நம்
பிக்ைக வீழ்ச்சி கண்ட , தரப்ப த்தலில் நாம் 
வீழ்ச்சி கண்ேடாம். பா க்கான ெப  மதி 
வீழ்ச்சி கண்ட . ேதசிய ெந க்கடி உ  வா கி
ய . இதற்கு  ைம யாக இந்த அர சாங்கேம 
ெபா ப் க் கூற ேவண் ம். எம  ஆட் சியில் 
கடன்கைள ைற யாக ெச த் திேனாம்.
ெபா  ளா தா ரத்ைத வீழ்ச் சி காண இட ம ளிக்க 
வில்ைல, 2017ஆம் ஆண்டில் இறக் கு ம
திைய கட் ப்ப த் திேனாம். மீண் ம் இந்த 
அர சாங்கம் சர்வ ேதச நம் பிக்ைகைய இழந் ள்
ள . மத் திய வங்கி ஆ  ந ராக கப்ரால் நிய
மிக்கப்பட் ள்ளார். நாட்டின் ெபா  ளா தார 
ெகாள்ைள யர்களில் அவ ம் க் கி ய மான 
ஒ வர். இவர்களின் கடந்த கால ஊழல்கைள 
நாம் மறக்க வில்ைல.

மத் திய வங் கிைய அர சியல் மய மாக் கிய 
நா கள் நாச மா கி ள்ளன. ஆர்ெ ஜன் டீனா, 
சிம்பாேப, ஹங்ேகரி ேபான்ற நா கள் நல்ல 
உதா ர ண மாகும். சிம்பாப்ேவைவ எ த் க்
ெகாண்டால் ஒ  அெம ரிக்க ெடால க்கு 280 
ேகாடி சிம்பாப்ேவ பா ெகா க்க ேவண் டி யி
ந்த . இ  தி யாக அெம ரிக்க ெடாலர்களில் 

ெகா க்கல் வாங்கல்கைள ன்ென க்க 
ேநர்ந்த . காேப என்ற ஜனா தி பதி நாட்டின் 
விவ சாயத் ைற மீ  ைகைவத்தார். இரா வ 
மய மாக்கி நாட்டின் உற்பத் திைய  ைம
யாக நாச மாக் கினார். அடிப்ப ைட வா தத்ைத 
பரப்பி, நாட் க்குள் பிரச் சி ைன கைள உ
வாக்கி, ெவளி நா  க ளிடம் கடன்கைள ெபற்  
டி யாத கட்டத்தில் நாட்டில் பணம் அச்ச

டித்தார். உண  தட் ப்பா  ஏற்பட்  உண 
கைளக்கூட இறக் கு மதி ெசய்தார்.இ ேவ 
சிம்பா ப்ேபைவ வீழ்த் தி ய . இந்த நா ம் 
அேத பாைதயில் பய ணிக் கின்ற .  ெடாலர் 
கடன்கைள ெச த்த வளங்கைள விற்கலாம் 
என கூ ம் நிவாட் கப்ரால் தற்ே பா  மத் திய 
வங்கி ஆ நராக நிய மிக்கப்பட் ள்ளார்.

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டில் 65ஆயிரம் ேகாடி 
பா அச்ச டிக்கப்பட் ள்ள . இந்த ஆண்டில் 

ஜூைல மாதத்தில் 20ஆயி ரத்  800 ேகாடி 
பா அச்ச டிக்கப்பட் ள்ள .  அண்ைமயில் 

50ஆயிரம் ேகாடி பா அச்ச டிக்கப்பட்ட தாக 
ெதரி விக்கப்ப  கின்ற . இ  சிம்பா ப்ேபவின் 
நிைல ைமைய நிைன ப த்  கின்ற .
நாட்டில் அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கள் 

அைனத் ேம விைல கூடி ள்ளன. மக்களின் 
நிைல ைமகள் குறித்  சற் ம் உணர்ச்சி 
இல்லா  தீர்மானம் எ க் கின்றனர். அர சாங்
கத் திடம் வ  மானம் இல்லாத நிைலயில் ம
பா ன சா ைல கைள திறந்  மக்களின் பணத்ைத 
சூைறயா ம் நிைல உ வாகி ள்ள . அப்பாவி 
தாய்மார் பால்மாைவ ெபற் க்ெகாள்ள 
டியா  தவிக்கும் நிைலயில் குடிைய 

ஊக்குவிக்கும் ெசயற்பா கைள அரசாங்கம் 
ன்ென க்கின்ற .  நாட்டில் பாரிய 

ெபா ளாதார ெந க்கடி நிைலெயான்  
இ க்கின்ற நிைலயில் பணம் அச்சடித்  
ேம ம் ேம ம் நாட்ைட வீழ்ச்சியின் 
பாைதயில் ெகாண்  ெசல்கின்றனர் என்றார். 

பால்மா...
 வி ைலயில் சிறி ேத ம் மாற்றம் ஏற்ப த்தப்

பட ேவண் ம்  என வர்த்த கத் ைற அைமச்சர் 
பந் ல குண வர்தன ெதரி வித்தார்.

 பால்மா விைல ேயற்றம் ெதாடர்பில் வின விய 
ேபாேத  ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டார்.
அவர் ேம ம் குறிப் பிட்ட தா வ ,
 உலக சந்ைதயில் பால்மாவின் விைல அதி க

ரிக்கப்பட்டைம, கப்பல் ேபாக் கு வ ரத்  ெசல , 
பாவின் ெப  மதி வீழ்ச்சி உள் ளிட்ட கார ணி

கைள க த்திற்ெகாண்  இறக் கு மதி ெசய்யப்
ப ம் பால்மாவின் விைலைய  அதி க ரிக் கு மா  
பால்மா இறக் கு மதி நி  வ னத் தினர் கடந்த 18 
ஆம் திகதி நிதி ய ைமச்ச டன் இடம்ெபற்ற 
ேபச் சு வார்த்ைதயின் ேபா   ேகாரிக்ைக வி த்
ள்ளனர்.
 இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் ஒ  கிேலா கிராம் 

பால்மா ெபக்ெகட்டின் விைலைய 350 பா
வினால் அதி க ரிக் கு மா  பால்மா இறக் கு ம தி யா
ளர்கள் குறிப் பிட் ள்ளார்கள். 350 பா வினால் 
விைலைய அதி க ரிக்க டி யா  என்  நிதி ய
ைமச்சு குறிப் பிட் ள்ள டன், 200 பா வினால் 
அதி க ரிக்க நிதி ய ைமச்சு இணக்கம் ெதரி வித்
த தாக குறிப் பி டப்பட் ள்ள . இ ப் பி ம் 
விைல ேயற்றத் திற்கு இ  வ ைரயில் உத் தி ேயா
க ர்வ மாக அ  மதி வழங்கப்ப ட வில்ைல.
பால்மா,ேகா ைம மா மற் ம் சீெமந்  ஆகி ய
வற்றின் விைல அதி க ரிப்  ெதாடர் பி லான தீர்
மானம் நாைள எ க்கப்ப ம்.உலக சந்ைதயின் 
விைல ேயற்றத் திற்கு அைமய ேதசிய மட்
டத்தில் விைலயில் சிறி ேத ம் மாற்றம் ஏற்பட 
ேவண் ம்.
பால்மா விைல ேயற்றம் ெதாடர் பி லான இ தி 

தீர்மானம் நாைள பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ஷ 
தைல ைமயில் கூட ள்ள வாழ்க்ைக ெசல கள் 
ெதாடர் பி லான கு வில் எ க்கப்ப ம்.

மீண் ம்...
அத் டன்  பாரா  மன்ற ெசய லாளர் நாயகம் 

தம் மிக தச நா யக்க ன் னி ைலயில் பாரா 
மன்ற உ ப் பி னர்கள்  ப தி ேவட்டில் ைகெயாப்
ப மிட்டார். நிதி அைமச்சர் பஷில் ராஜபக் ஷ  
ேதசியப் பட் டியல் ஊடாக பாரா  மன்றத்தில் 
சத் தி யப் பி ர மாணம் ெசய்  ெகாள்வ தற்காக 
ஜயந்த ெகட்ட ெகாட  கடந்த ஜூைல மாதம் 
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்ன ணியின் ேதசிய பட்
டியல் உ ப் பினர் பத வி யி லி ந்  இரா ஜி னாமா 
ெசய்தார். 
எனி ம் ன்னாள் நிதி இரா ஜாங்க 

அைமச்சர் அஜித் நிவாட் கப்ரால்  பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் பத வி யி லி ந்  இரா ஜி னாமா ெசய்
த ைமைய அ த்   ஏற்பட்ட ெவற் றி டத் திற்கு 
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ன்ன ணியின் ேதசிய 
பட் டியல் உ ப் பி ன ராக ஜயந்த ெகட்ட ெகாட 
அவர்கள் நிய மிக்கப்பட் ள்ளார்.
இந் நி ைலயில் ேநற்  பாரா  மன்றம் சபா

நா யகர் மஹிந்த யாப்பா அேப வர்தன தைல
ைமயில் கூடியேவைளயில் ஒன்ப தா வ  பாரா 
மன்றத்தின் உ ப் பி ன ராக அவர் மீண் ம் சபா
நா யகர் மஹிந்த யாப்பா அேப வர்தன ன் னி
ைலயில் ேநற்  உ  தி  ைர  ெசய்   ெகாண்டார்.             

1991இல் ஐக் கிய ேதசியக் கட் சிைய பிர தி நி
தித்  வப்ப த்தி க  வைல பிர ேதச சைபயின் 
எதிர்க்கட்சித் தைல வ ராக ெதரி  ெசய்யப்பட்ட 
அவர் 1999 ேமல் மாகாண சைபக்கு ெதரி வா
கினார்.  2000 ஆம் ஆண்டில் தன் ைறயாக 
பாரா மன்றத் க்குத் ெதரிவான ெகட்டெகாட 
அவர்கள் ஐந்  ைற பாரா மன்ற 
உ ப்பினராக உ தி ைர ெசய் ள்ளார்.

கேனடிய...
தன  கட் சிக்கு ெப ம்பான்ைம 

பலத்ைதப் ெப ம் க மாக ஜஸ்டின் 
ேடா இந்தத் ேதர்தைல நடத் தி யி ந்த 

நிைலயில் அவ ர  ேநாக்கம் நிைற ேவ
றா  ேபா ள்ளைம பல்ேவ  விமர்ச னங்
க ைள ம் ேதாற்  வித் ள்ள .
ஜஸ்டின் ேடாவின் (49 வய ) தாரா

ள வாதக் கட்சி கன டாவின் 44 ஆவ  
பாரா  மன்றத் ேதர்தலில்  ஏைனய எந்த
ெவா  கட் சி ம் ெபறாத வைகயில் அதி
க ள  ஆச னங்கைளப் ெபற் ள்ள ேபா ம் 
அந்தக்  கட்சி  அண்ண ள வாக இரண்  
ஆண்  க க்கு ன்னர் ெபற்ற அேத 
ெப  ேப  க ைளேய ெபற் ள்ள .
ேநற்   மா  ைல  வைர  ெவளி  யான 

ேதர்தல் ெப  ேப  களின் பிர காரம் 
ஜஸ்டின் ேடாவின் தாரா ள வாதக்  கட்சி 
338 ஆச னங்களில்  158  ஆச னங்கைளப் 
ெபற் ள்ள நிைலயில் ெப ம்பான்
ைமைய உ  தி ெசய்வ தற்கு ேதைவ யான 
170 ஆச னங்கைளப் ெபறத் தவ றி ள்ள .
ேதர்த  லி  லான  ெவற்  றி  ைய  ய  த்   

ஜஸ்டின் ேடா ேநற்  ெசவ்வாய்க் கி
ழைம காைல ெமான் றி யலில் ஆத ர வா
ளர்கள் மத் தியில் உைர யாற்  ைகயில், 
மில் லி யன்க ணக்கான மக்கள் ன்ேனற்ற
க ர மான திட்ட ெமான்ைறத் ெதரி  ெசய்வ
தற்காக வாக்க ளித் ள்ள தா க ம்  மக்கள் 
(ெகாவிட்–19 ெகாேரானா ைவரஸ்) ெதாற்

 ேநாையக் கடந்   பிர கா ச மான  எதிர்
கா ல ெமான்ைற ேநாக்கிச் ெசல்வ தற்கான  
ெதளி வான ஆைண ெயான்ைற பாரா 

மன்றத் திற்கும் அர சாங்கத் திற்கும் வழங் கி
ள்ள தா க ம் கூறினார்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் த் ெதாடர்

பான கட் ப்பா கள் கார ண மாக ேமற்படி 
ேதர்தல் ெவற்றிக் கூட்டத்தில் வழ ைம
யி ம் குைறந்த ள வா ன வர்கேள பங்ேகற்
றனர்.
இந்தத் ேதர்தலில் பைழ ைம வாத  கட்சி  

119 ஆச னங்க ைள ம் கி  ெபக்ெ காயிஸ் 
கூட்ட ைமப்  கட்சி 34 ஆச னங்க ைள ம்  
இந் திய வம்சா வளி ஜக்மீட் சிங் தைல
ைம யி லான இட  சாரி திய ஜன நா யக 
கட்சி 25 ஆச னங்க ைள ம் கிறீன் கட்சி 2 
ஆச னங்க ைள ம் ெவன் ள்ளன. ஜஸ்டின் 
ேடா  ெகாவிட் 19 ெகாேரானா ெதாற்
க்கு எதி ரான ேபாராட்டத்ைத டி
க்கு ெகாண்  வந்  நாட்ைட ெதாற்  

ேநாய்க்குப் பின்ன ரான மீட் க்கு  யார்  
வழி ந டத்  வ  என்பைத கேன டி யர்கள்  
மதிப் பி  வைத தான் வி ம்  வ தாகத் 
ெதரி வித்  இந்தத் ேதர்தைல நடத்  வ
தற்கு கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 15 ஆம் திகதி 
அைழப்  வி த் தி ந்தார்.
அவர் குழந்ைதகள் கவ னிப் பிற்கான திட்

ட ெமான் ,  கால நிைல மாற்றம் குறித்  
ேம ம் தீவி ர மான நட வ டிக்ைக மற் ம் 
கன டாவில் நில ம் வீ  க க்கான பற்
றாக் கு ைறக்குத் தீர்  காணல் ஆகிய திட்
டங்கைள ன்ைவத் தி ந்தார். கன டாவில் 
ெகாவிட் 19 ெகாேரானா ைவரஸின்  நான்
கா வ  அைல பரவி வ  கின்ற நிைலயில் 
ேமற்படி ேதர்தல் ெதாடர்பில் 36 நாட்கள் 
இடம்ெபற்ற பிர சா ரத் திற்கு 600 மில்
லியன் கேன டிய ெடாலர் (470 மில் லியன் 

அெம ரிக்க ெடாலர்) 
ெப  ம தி யான பணம் 
ெசல  வி  டப்பட்  டி  ந்
த .  இந்  நி  ைலயில்  
ேதர்தல் ெப  ேப கள், 
கடந்த  ஆகஸ்ட் மாத 
ஆரம்பத்தில் பாரா 
மன்றம் கைலக்கப்பட்ட 
ேபா  இ ந்த டன்  
ஒப் பி  ைகயில்  குறிப்
பி டத்தக்க  மாற்றம் 
எத ைன ம்  ெகாண்  
வராத நிைலயில் ன்
கூட்  டிேய  ேமற்படி 
ேதர்தைல நடத்  வ
தற்கு  பிர தமர் எ த்த 
தீர்மானம்  ெப ம் 
விமர்ச னத் திற் குள்ளா கி
ள்ள .
 உரிய காலத் திற்கு 
ன்  நடத்தப்பட்ட 

இந்தத் ேதர்தல் பணத்
ைத ம் ேநரத்ைத ம் 
வீண டிப்ப தாக உள்
ள  த ா க  ஜஸ்டின் 
ேடாவின் எதிர்ப்பா

ளர்கள் குற்றஞ்சாட் 
கின்றனர்.
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பைடயினரிடம்...
 உள்ளக விசா ர ைண கைள ேமற்

ெகாள் கின்ேறாம் என்ப  நீதி யான 
விசா ரைண அல்ல. ஆகேவ சர்வ ேதச 
விசா ர ைண யாக அ  அைமந்  இந்த 
நாட்டில் இனப்ப  ெகாைல இடம்
ெபற்ற  என்பைத உ  திப்ப த்த 
ேவண் ம் என ம் அவர் சைபயில் 
வலி  த் தினார்.பாரா  மன்றத்தில் 
ேநற்  நைட ெபற்ற  ம  வரிக் கட்
டைளச் சட்டத்தின் கீழ் அறி வித்தல், 
ைற  கங்கள் மற் ம் விமான 

நிைலய அபி வி த்தி அற வீட் ச் சட்
டத்தின் கீழ் 05 கட்ட ைளகள், விேசட 
வியா பாரப் பண்ட அற வீட் ச் சட்
டத்தின் கீழான 06 கட்ட ைளகள், 
ெவளி நாட் ச் ெசலா வணிச் சட்
டத்தின் கீழான 03ஒ ங் கு வி திகள், 
ெவளி நாட்  ெசலா வணிச் சட்டத்தின் 
கீழான கட்டைள மற் ம் இறக் கு ம
திகள் மற் ம் ஏற்  ம திகள் (கட் ப்
பாட் ) சட்டத்தின் கீழான ஒ ங் கு
வி திகள் மீதான விவா தத்தில் உைர
யாற் ம் ேபாேத அவர் இதைனக் 
கூறினார். அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
ஜனா தி பதி, ஐக் கிய நா கள் ெபா  

ெசய லா ளைர சந் தித்  வாக் கு  தி
கைள ெகா த் ள்ளார். காணாமல் 
ேபான வர்க க்கு தாம் மரணச் சான் றி
தழ்கைள வழங் கு கின்ேறாம் என கூறி
ள்ளார். இந்த நாட் டிேல காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ட  வர்கள்  என்றால் 
அவர்கள் வலிந்  காணாமல் ஆக்கப்
பட்ட வர்கள். இவர்கள் 2008 தல் 
2009 காலப்ப கு தியில் யாழ்ப்பாணம் 
தவிர்ந்த சக ல ம் ள் ளி வாய்க்கால் 
வைர கைலக்கப்பட்ட வர்கள்.நான்கு 
இலட்சத் க்கு ேமற்பட்ட பலர்  
தம  உற வி னர்கைள ஓமந்ைதயில் 
கண்கண்ட சாட் சி ய மாக ஒப்ப ைடத்
தார்கள். கண்கண்ட சாட் சி ய மாக ஒப்
ப ைடக்கப்பட்ட வர்க க்கு மரண 
ச்சான் றிதழ் வழங் கு வ தான் இந்த 
நாட்டின் அதி உத்தம ஜனா தி பதி 
கூ ம் விைடயா? அப்ப டி ெயன்றால் 
ைக  ெசய்யப்பட்ட வர்கள் ெகாைல
ெசய்யப்பட்  விட்டார்களா? ஒப்ப
ைடக்கப்பட்ட வர்க க்கு என்ன நடந்
த . அவ்வா  ஒப்ப ைடக்கப்பட்ட வர்
களில் பலர் இன் ம் தம  உற கள் 
வ  வார்கள் என காத் க்ெ காண் ள்
ளனர். அவ்வா  இ க்ைகயில் மரணச் 
சான் றிதழ் வழங் குேவாம் என ஜனா தி

பதி ெவளி நாட் க்கு ெசன்  ஐக் கிய 
நா கள் ெசய லா ள ரிடம் கூ  கின்றார்.
இந்த நாட்டில் நீதிைய நிைல 

நாட்  கின்ேறாம் , ெபா ப் க் கூ
 கின்ேறாம் என தற்ே பா ைதய 

ஜனா தி ப தியின் அண்ணன் மஹிந்த 
ராஜபக் ஷ சர்வ ேத சத் க்கு கூறினார். 
ஆனால் இன்  வைர எ ம் இடம்
ெப ற வில்ைல. ஆகேவ இந்த நா  
மிக ேமாச மான திைசயில் ெகாண்  
ெசல்லப்ப  கின்ற . பான்கீ ன் 
இ ந்த காலத்தில் எம  மக்கள் கும்
பிட்  ைகேயந்தி தம்ைம விட் ப் 
ேபாக ேவண்டாம் என ேகட்டனர். 
எங்கைள இந்த அர சாங்கம் ெகாைல
ெசய்யப்ே பா கின்ற  என ேகட் க்
ெகாண்டனர். ஆனால் ஐக் கிய நா கள் 
சைப எங்கைள ந த்ெத  விேல விட்
ச்ெசன்ற .ஆகேவ இதற்கு ஐக் கிய 

நா கள் சைபயின் அங் கீ காரம் ெபற்ற 
ஒவ்ெ வா  பன்னாட்  நி  வ னங்
க ம் ெபா ப் க் கூற ேவண் ம். 
உண்ைம கைள ஆராய ேவண் ம். 
அதற்கா கேவ சர்வ ேதச ரீதியில் 
ெவளிப்ப  ைட  யான  விசா  ரைண 
ஒன்  இடம்ெபற ேவண் ம் என 
ேகட்  நிற் கின்ேறாம். இ  பதாம் 

ற்றாண்டின் இ  தியில் உலக 
பந்தில் ஒ  பாரிய இனப்ப  ெகாைல 
இந்த மண்ணில் இடம்ெபற்ற . 
அவ்வா றான சூழ் நி ைலயில் ஐக் கிய 
நா கள் சைப ம் மாறிவி ேமா 
என்ற அச்சம் ஏற்பட் ள்ள .இந்த 
நா  ஜன நா ய கத்ைத மதிக் கின்ற  
என்றால், சட்டம் நிைல நாட்டப்ப ம் 
என்றால் இழப் பீ தான்  அதற்கான 
விைடயா  என்பேத எம  ேகள் வி
யாகும். எம  மக்கள் ெகாத் க்ெ காத்
தாக  இலங்ைக இரா  வத் தினால் 
ப  ெகாைல ெசய்த ேபா  சர்வ ேதசம் 
ேவடிக்ைக பார்த் க்ெகாண்டி ந்த . 
ெகாைல ெசய்தவர்கள் நீங்கள் , 
சகல ெகாைலகைள ம் நீங்கேள 
ெசய் விட்  நீங்கேள விசாரிப்ப  
என்றால் அதில் என்ன நியாயம்? 
இதில்  நம்பிக்ைக  எவ்வா  
வ ம். உள்ளக விசாரைணகைள 
ேமற்ெகாள்கின்ேறாம்  என்ப  
நீதியான  விசாரைண  அல்ல . 
ஆகேவ சர்வேதச விசாரைணயாக 
அ  அைமந்  இந்த நாட்டில் 
இனப்ப ெகாைல இடம்ெபற்ற  
என்பைத உ திப்ப த்த ேவண் ம் 
என்றார்.

வீட் க் கதைவ...
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்டைமப்பில் அங்கம் 

வகிக்கும் ெரேலாவின் ேபச்சாளர் சுேரந்
திரன் ெதரிவித் ள்ளார்.
இ  குறித்  அவர் வி த் ள்ள அறிக்

ைகயில் ெதரி வித் ள்ள தா வ ,
 அெம ரிக்க நி ேயார்க் நகரில் நைட

ெப ம்   ஐக் கிய நா கள் சைபயின் ெபா ச் 
சைபக் கூட்டத் ெதாடரில் கலந்  ெகாண் டி
க்கும் இலங்ைக ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய 

ராஜ பக் ஷ சில ேவடிக்ைக யான க த் க்

கைள நைகச் சு ைவ யாக கூறி யி க் கிறார்.
  லம்ெபயர் தமிழ் ச கம்  ேபச் சு வார்த்

ைதக்கு வர ேவண் ம் என்  தான் வி ம்
 வ தாகக் கூறி யி ப்ப  வீட் க் கதைவ 
இ க்கி ட்டி ைவத்  விட்  வி ந்தா ளி
கைள உண வ ந்த உள் ளி ந்  அைழப்ப  
ேபான்ற ஒ  ெசயல்பா  தான் .  லம் 
ெபயர் அைமப் கள் பல வற்ைற தைட ெசய்
த ேதா  ெவளி நா  களில் இ ந்  வரக் கூ
டிய உற கள் அச்சம் அைடய கூடிய சூழ் நி
ைலைய ஏற்ப த்தி விட்  ேபச் சு வார்த்ைத 

நடத்த வரலாம் என்  ஐ.நா. ெசய லாளர்  
நாய கத் திடம் ெதரி வித் தி ப்ப  ேவடிக்ைக
யாக இ க் கி ற . 
அரச நிர்வா கத்தில் இரா  வ ம ய மாக்கல் 

ெதாடர் கி ற .  அர சியல் பிரச் சிைனகள் , 
மனித உரிைம விட யங்கள் அரசால் தீர்  
காணப்படாமல் ெதாடர் கி ற . உள்ளகப் 
ெபாறி ைற ஊடாக நியா யமான தீர் கள் 
எந்த இனத்த வ க்கும் கிட்டா  என  
நா ேம உணர்ந் ள்ள . 
எல்லா வற் க்கும் மகுடம் ைவத்தால் 

ேபால அர சியல் ைகதிகள் சிைறச்சா ைலக்கு 
ெபா ப்பான இரா ஜாங்க அைமச்சரால் ப்
பாக்கி ைனயில் மிரட்டப்பட் ள்ளனர். 
அதற்கான சட்ட நட வ டிக்ைக எ க்க, நீதி 
வழங்க உள்ளக ெபாறி ைற தவ றி ள்ள  
மாத் தி ர மல்ல  அவற் க்கு அரசு ைண 
ேபாவைத எ த்  காட் டி ள்ள . 
இந்த நிைலயில் இலங்ைக ஜனா தி பதி 

ஐ .நா .  ெசய லாளர் 
நாய கத் திடம் ெதரி
வித் தி க்கும் க த்

க்கள் ேவடிக்ைக யா ன . அரசு இனி ம் 
அர சியல் தீர் , மனித உரிைம, நீதிப் 
ெபாறி ைற, நல் லி ணக்கம், ெபா ப் க் 
கூறல் என்பவற்ைற நிைலநாட்ட சர்வேதச 
ச கத்ேதா  ஒத்திைசந்  இதயசுத்திேயா  
ெசயல்பட தவறினால் ஒட் ெமாத்த நாட்  
மக்கைள ம் அதல  பாதாளத் க்குள் 
தள் வதாகேவ  அ ைம ம்.

இலங்ைக...
 உள்ள வாய்ப் கள் ெதாடர் பி ம் ெதளி  ப த் தி ள்ளார்.
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ மற் ம் குைவத் பிர தமர்  ெஷய்க் சபா 

அல்  ஹமாட் அல்  சபா ஆகி ேயா க் கி ைடயில் ஞாயி றன்  நி  ேயார்க்கில் 
இடம்ெபற்ற சந் திப்பின் ேபாேத இவ் வி டயம் ெதாடர்பில் அவ தானம் 
ெச த்தப்பட் ள்ள .
இ  நா  க க்கும் இைட யி லான ஐம்ப  வ  ட கால ெந ங் கிய ெதாடர்
கள், நட்  ற டன் கூடிய இரா ஜ தந் திர உற கள் பற்றி நிைன  ப த்திக் 
ெகாண்ட இ  தைல வர்க ம் இந்தத் ெதாடர்  கைள ேம ம் வ ப்ப த்த 
ேவண்  ெமன்  வலி  த் திக்ெ காண்டனர்.
இந்த சந் திப்பின் ேபா  இலங்ைக யர்கள் பலர் குைவத்தில் ெதாழில்  ரி

வ தாக ெதரி வித்த ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ, பயிற்  விக்கப்பட்ட 
ெதாழி லா ளர்க க்காக ேம ம் வாய்ப் க்கைள வழங் கு மா ம் ேகாரிக்ைக 
வி த்தார்.
ெகாவிட் ெதாற்  பர வைலக் கட் ப்ப த்தல் மற் ம் நாட்டில் ன்ென
க்கப்ப  கின்ற த ப் சி வழங்கும் ேவைலத் திட்டம் ெதாடர்பில் ெதரி

வித்த ஜனா தி பதி , ெதாற் ப்ப ரவல் நீங்கி உலகம் திறக்கப்ப ம் ேபா , 
இ  தரப்  க க் கி ைட யி லான ெதாடர்  கைளப் பலப்ப த் திக்ெ காள்ள 
உள்ள வாய்ப் கள் ெதாடர் பி ம் ெதளி  ப த் தினார்.

ைற  க நகர், சூரிய மற் ம் காற்  மின் சக்தி மற் ம் சுத் தி க ரிப்  ைற
க க்குள் குைவத் இராச் சி யத் க்கு காணப்ப ம் த லீட்  வாய்ப் க்கள் 
ெதாடர் பி ம் ஜனா தி பதி குைவத் பிர த மரின் அவ தா னித் க்கு ெகாண்  
வந்தார். உண  பா  காப் , கல்வி, தகவல் ெதாழி ல் ட்பம் மற் ம் ைசபர் 
பா  காப்  ெதாடர் பி ம் இ  நாட்  அரச தைல வர்க க் கி ைட யி ம் 
கலந்  ைர யா டப்பட்ட .ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சர் ேபராசிரியர் 
ஜீ.எல்.பீரிஸ், ஜனாதிபதியின் பிரதான ஆேலாசகர் லலித் வீர ங்க, 
ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சின் ெசயலாளர் ஜயநாத் ெகா ம்பேக 
உள்ளிட்ேடா ம் இந்த சந்திப்பில் கலந்  ெகாண்டனர்.

த ப் சி...
இத்த ைகய தவ றான நிைலப்பா 

க ளினால் த ப்  சிையப் ெபறாமல் 
இ க்கும் எந்த ெவா  நப ம் தாம் 
'மனித ெவடி குண்டா கேவ' ெதாழிற்
ப  கின்ேறாம் என்பைதப் ரிந் 
ெகாள்ள ேவண் ம். ஏெனனில் அவர் 
எந்த ெவா  த  ணத் தி ம் ெகாவிட் 
 19 ைவரஸ் ெதாற் க் குள்ளாகும் 
அச் சு த்தலில் இ ப்ப டன் அதன் 
காவி யா க ம் ெதாழிற்ப வார் என்  
விேசட ைவத் தி ய நி ணர் பிரி யங்கர 
ஜய வர்த்தன சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.
ஆகேவ நாட ளா விய ரீதியில் த ப்
சி வழங்கப்ப ம் வய ப் பி ரிவில் 
உள்ள டங் கு கின்ற அைன வ ம் தம  
நல ைன ம் ச  தா யத்தின் நல ைன ம் 
க த் திற்ெ காண்  விைரவில் த ப் 
சிையப் ெபற் க்ெ காள்ள ேவண் ம் 
என் ம் அவர் ேம ம் வலி  த் தி

ள்ளார்.
'நிச்ச ய மாக வசந்தம் உத ய மாகும்' 

என்ற தைலப்பில் ஊடக அைமச் சுடன் 
இைணந்  இலங்ைக இலத் தி ர னியல் 
ஊடக அைம யத் தினால் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் டி ந்த கலந்  ைர யாடல் 
நிகழ்வில் க த்  ெவளி யி  ைக யி
ேலேய அவர் ேமற்கண்ட வா  குறிப்
பிட்டார். 
அவர் ேம ம் கூறி ய தா வ ,
தற்த டைவ ெகாவிட்  19 ைவரஸ் 

ெதாற் க் குள்ளாகும் ஒ வர் அதனால் 
தீவி ர மாக ேநாய்வாய்ப்ப ம் நிைலக்
குள்ளானால், அவர் ெதாற் றி லி ந்  

 ைம யாகக் குண ம ைடந்ததன் 
பின்ன ம் கைளப் , சுவா சிப்பதில் 
கடி னத்தன்ைம ேபான்ற அறி கு
றிகள் (ெகாவிட்  19 இற்குப் பின்ன
ரான அறி கு றிகள்) காணப்ப டலாம். 
அேத ேவைள ெதாற் க் குள்ளான 
ேவைளயில் தீவிர பாதிப் க்கைள 

எதிர்ெ காள்ளா த வர்களில் ெப ம்பா
லாேனார் அதி லி ந்   ைம யாகக் 
குண ம ைடந்ததன் பின்னர் சுமார் 
இ  வா ரங்கள் வைரயில் தைல வலி, 
வாந்தி, உண  உட்ெ காள்வதில் வி ப்
ப மின்ைம ேபான்ற பல்ேவ  அறி கு
றிகள் ெதன்ப  வ தாகக் கூ  கின்றனர். 
இ ப் பி ம் இக்கா லப்ப கு தியில் 
தமக்கு பார  ர மாக ஏேத ம் ேநர்ந்

 வி ம் என்  வீணாக அச்ச ம ைட
வைதத் தவிர்த் க்ெ காள்ள ேவண் ம். 
அதன் ெதாடர்ச் சி யாக அநா வ சி ய மான 
பரி ேசா த ைன கைள ேமற்ெ காள்வ
ைத ம் தவிர்க்க ேவண் ம்.
அ த்த தாக பலர் மத் தி யி ம் த ப்
சி ெதாடர்பான தவ றான அபிப் பி
ரா யங்கள் காணப்ப  கின்றன. த ப்

 சிையப் ெப  வதால் க   ற  டி
யா  என் ம் பாலியல் ரீதி யான சிக்
கல்கள் உ  வா கலாம் என் ம் சில 
இைளஞர் வ திகள் க   கின்றனர். 

ஆனால் இத்த ைகய ேபாலி யான நம்
பிக்ைககள் எவ் வித அடிப்ப ைட க ம் 
அற்ற ைவ யாகும். அத்த ைகய தவ றான 
நிைலப்பா  க ளினால் த ப்  சிையப் 
ெபறாமல் இ க்கக் கூ டிய எந்த ெவா  
நப ம் தாம் 'மனித ெவடி குண்டா
கேவ' ெதாழிற்ப  கின்ேறாம் என்
பைதப் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
ஏெனனில் அவர் எந்த ெவா  த
ணத் தி ம் ெகாவிட்  19 ைவரஸ் 
ெதாற் க்குள்ளாகும் அச்சு த்தலில் 
இ ப்ப டன் அதன் காவியாக ம் 
ெதாழிற்படக்கூடிய நிைலயிலி ப்பார். 
ஆகேவ நாடளாவிய ரீதியில் த ப் சி 
வழங்கப்ப ம்  வய ப்பிரிவில் 
உள்ளடங்குகின்ற  அைனவ ம் 
தம  நலைன ம் ச தாயத்தின் 
நலைன ம்  க த்திற்ெகாண்  
விை ரவில்  த ப் சி ை ய ப் 
ெபற் க்ெகாள்ளேவண் ம் என் ம் 
வலி த்தினார்.

ெபா ளாதார...
(ெதாடர்ச்சி)

ெவளி  நாட்  ெகாள்ைக ம் 
அனர்த்தங்கள், ெகாவிட் ெந  க்க டி
கேள காரணம் என வர்த்த கத் ைற 
அைமச்சர் பந் ல குண வர்தன 
சைபயில் ெதரி வித்தார்.
பாரா  மன்றத்தில் ேநற்  நைட

ெபற்ற  ம  வரிக் கட்டைளச் சட்
டத்தின் கீழ் அறி வித்தல், ைற 
கங்கள் மற் ம் விமான நிைலய அபி
வி த்தி அற வீட் ச் சட்டத்தின் கீழ் 
05 கட்ட ைளகள், விேசட வியா பாரப் 
பண்ட அற வீட் ச் சட்டத்தின் கீழான 
06 கட்ட ைளகள், ெவளி நாட் ச் ெசலா
வணிச் சட்டத்தின் கீழான 03ஒ ங் கு
வி திகள், ெவளி நாட்  ெசலா வணிச் 
சட்டத்தின் கீழான கட்டைள மற் ம் 
இறக் கு ம திகள் மற் ம் ஏற்  ம திகள் 
(கட் ப்பாட் ) சட்டத்தின் கீழான 
ஒ ங் குவி திகள் மீதான விவா தத்தில் 
உைர யாற் ம் ேபாேத அவர் இதைனக் 
கூறினார்.

 அவர் ேம ம்  உைர யாற்  ைகயில், 
நா  ெவளி நாட்  ெசலா வணி 

ெந க்கடி நிைல ைமக்கு கங்ெ கா
த்  வ  கின்ற . இ  ெவ  மேன 

ெகாவிட் ைவரஸ் பரவல் கார ணங்
களின் தாக்க மாக மட் ம் கூறி விட 
டி யா . கடந்த 1977 ஆம் இ ந்  

ைகயாண்ட திறந்த ெபா  ளா தார 
ெகாள்ைகயின் தாக்க ம் அதன் 
பின்ன ரான ேதசிய உற்பத்தி மீதான 
குைறந்த நம் பிக்ைக ம் உற்பத் தி
கைள குைறத்  இறக் கு ம திைய 
மட் ேம நம் பி ய ைம ம் இப்ே பா  
ெந க்கடி உ  வாக கார ண மாக 
அைமந்த . கடந்த ஆட் சியில் ற்  

 தாக இறக் கு ம திக்கு க் கி யத்
வம் ெகா க்கப்பட்ட . இல கு வாக 
நாட்டில் உற்பத்தி ெசய்யப்ப டக் கூ
டிய ெபா ட்கைளக் கூட ெவளி நா 
களில் இ ந்  இறக் கு மதி ெசய்தனர். 
அேதேபால் அத் தி யவ சிய உண  
மற் ம் நைக, ஆடம்பர ெபா ட்கள்  
என சக ல ம் இறக் கு மதி ெசய்யப்
பட்டன. 2014ஆம் ஆண்  மஹிந்த 
ராஜபக் ஷ ஆட் சியில் நாட்டின் ஏற்

 மதி வ  மானம் 11.1பில் லியன் 
அெம ரிக்க ெடால ர்களா க ம் இறக் கு
மதி ெசல  19.3 மில் லியன் ெடாலர்
க ளாக ம் இ ந்த . ஆனால் கடந்த 
ஆட் சியில் ஏற்  மதி குைறந்  இறக்
கு ம திக்கான ெசல  பல மடங்கு  

அதி க ரித்த . இந்த ெந க்க டிேய 
இப்ே பா ம் எம  ஆட் சியில்  சிக்கல்
கைள ெகா த்  வ  கின்ற . இதைன 
ன்ைனய ஆட் சி யா ளர்கள் ம க்

கேவ டி யா . 2019ஆம் ஆண்டில் 
இந்த நிைலைம ையத் தாக் கு பி டிக்க 
டி யா  ேபான . அேதேபால் 

2020ஆம் ஆண்டில் ெகாவிட் ைவரஸ் 
பர வ டன் கடி ன மான தீர்மா னங்
கைள எ க்க ேநர்ந்த .
உயிர்த்த ஞாயி  தினத்தாக் குதல் 

ெதாடக்கம் ெதாடர்ச் சி யாக சுற் 
லாத் ைற வீழ்ச்சி கண்ட . ஆண்  
ேதா ம் 23 இலட்சம் சுற் லா 
பய ணிகள் வ ைக த ம் நாட்டில் 
அ  மிக ேமாச மான வீழ்ச்சி கண்
ட . சுற்  லாத் ைற ல மாக 
கிைடக்கும் 4 பில் லியன் அெம ரிக்க 
ெடாலர்கள்  ைம யாக எமக்கு 
கிைடக்கா  ேபான . இதைன 
எவ்வா  சரி ெசய்வ  என்பைத 
சிந் திக்க ேவண் ம். அதற்காக கு
கி ய கால ஏற்  மதி மற் ம் ேதசிய 
உற்பத்தி ேவைலத் திட்டத்ைத ன்
ென த்தாக ேவண் ம். ேதயிைல, 
ெதன்ைன,இறப்பர் ஏற்  ம திக்கான 
சர்வ ேதச சந்ைதைய ேதடி யாக 

ேவண் ம் . ஆைட உற்பத் திைய 
மீண் ம் பலப்ப த்த ேவண் ம். 
அவ்வா றான நிைலயில் தான் எம்மால் 
ெந க்க டிைய தாண்டி ெசல்ல 
டி ம். இன்  பங்க ளாேதஷ், தாய்

லாந் , இந்ே தா ேன சியா ேபான்ற 
நா கள் இலங்ைகயின் இடத்ைத 
பிடித் ள்ள . அவற்ைற நாம் விளங்
கிக்ெ காள்ள ேவண் ம். இவ்வா
றான ெந க்கடி நிைலயில் நாட்ைட 
டக்கி விமான நிைல யங்கைள 
டக்கி ைவத் ள்ேளாம்.
தாக்குப்  பிடிக்க  டி  யாத 

அள க்கு அபி வி த்தி கடன்கைள 
ெபற் ள்ேளாம். 2029ஆம் ஆண்  
வைரயில் இந்த ெந க்க டிக்கு நாம் 
கங்ெ கா க்க ேவண்டி ள்ள .

ெவளிநாட்  ைகயி ப்  இல்லாமல் 
ேபானைமக்கும்  தற்ேபாைதய 
ெபா ளாதார ெந க்கடிக்கும்  இதற்கு 
ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷேவா எம  
அரசாங்கேமா காரணமல்ல. கடந்த 
கால தவறான ெவளிநாட்  ெகாள்ைக 
மற் ம் அனர்த்தங்கள், ெகாவிட் 
ெந க்கடிகேள காரணம் . இதன் 
காரணமாகேவ எம்மால் இவ்வாறான 
இ க்கமான ஆட்சிைய ெகாண்  
ெசல்ல ேவண்டி ள்ள  என்றார்.

பைடயினரிடம்...
(ெதாடர்ச்சி)

மாறாக தற்ே பா ைதய ஜனா தி பதி 
பா  காப் ச்ெச ய லா ள ராகப் பத வி வ
கித்த ேபா  அவர் தைல ைம யி லான 
அரச பைட யி ன ரிடம் ஒப்ப ைடக்கப்
பட்ட ெசாந்தங்க க்கு என்ன ேநர்ந்
த  என்ற உண்ைமைய அறிந்  ெகாள்
வேத எம  ேநாக்கம் என்பைத சர்வ
ேதச ச கம் ெதளி வா கப்  ரிந்  ெகாள்
ள ேவண் ம் என்  வடக்கு, கிழக்கு 
வலிந்  கா ணா ம லாக்கப்பட்ேடார் 
உற  களின் சங்கத்தின் தைலவி கன க
ரஞ்சனி ேயாக தாஸ் ெதரி வித்தார்.
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷ

மற் ம் ஐக் கிய நா கள் சைபயின் 
ெசய லாளர் நாயகம் அன்ேடானிேயா 
குட்டெரஸ் ஆகி ேயா க் கி ைடயில் 
கடந்த ஞாயிற் க் கி ழைம இடம்
ெபற்ற சந் திப் பின்ே பா , ெசய லாளர் 
நாய கத் திடம் பல்ேவ  விட யங்கள் 
ெதாடர்பில் ஜனா தி பதி எ த்  ைரத்
தி ந்தார். குறிப்பாக காணா மல்
ேபான நபர்கள் ெதாடர்பில் அர சாங்கத்

தினால் விைரவில் உரிய நட வ டிக்ைக 
ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் என் ம் மர ணச்
சான் றி தழ்கைளத் ரி த மாக வழங் கு
வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ க்கப்ப ம் 
என் ம் இதன்ே பா  ஜனா தி பதி ெதரி
வித் தி ந்தார். இந் நி ைலயில் அ  பற்
றிய தம  நிைலப்பாட்ைட அறி விக்
ைக யி ேலேய கன க ரஞ்சனி ேயாக தாஸ் 
ேமற்கண்ட வா  ெதரி வித்தார். 
இ  கு றித்  அவர் ேம ம் கூறி ய தா

வ ,
வலிந்  காணா ம லாக்கப்பட்ேடார் 

விவ கா ரத்தில் ஜனா தி ப தி யினால் 
கூறப்ப  கின்ற எந்த ெவா  க த்
ைத ம் எம்மால் ஏற் க்ெ காள்ள 
டி யா . அர ச ப ைட யி ன ரிடம் ஒப்ப
ைடக்கப்பட்ட எம  ெசாந்தங்க க்
கான மர ணச்சான் றி தைழப் ெபற் க்
ெகாள்வ தற்கா கேவா அல்ல  இழப்
பீட்ைடப் ெபற் க்ெ காள்வ தற்கா கேவா 
நாம் பல வ  ட கா ல மாக வீதி களில் 
இறங் கிப்ே பா ரா ட வில்ைல. மாறாக 
எம  உற  க க்கு என்ன ேநர்ந்த  
என்ற உண்ைமைய ெவளிப்ப த்

 மா  ேகாரிேய நாம் இன்  வைர 

ேபாரா டி வ  கின்ேறாம்.
ஐக் கிய நா கள் சைபக் குச்ெசன்  

காணா மல்ே பாேனார் விவ காரம் 
ெதாடர்பில் ஜனா தி பதி பல்ேவ  
க த் க்கைள ெவளி யி  கின்றார். 
அவ்வா ெறனின், அவர்க க்கு என்ன 
ேநர்ந்த  என்ற உண்ைம ைய ம் அவர் 
அங்கு ெவளிப்ப த்த ேவண் ம் . 
தற்ே பா ைதய ஜனா தி பதி பா  காப் ச்
ெச ய லா ள ராகப் பத வி வ கித்த காலப்
ப கு தியில் அவர் தைல ைம யி லான 
அர ச ப ைட யி ன ரிடம் நாம் எம  ெசாந்
தங்கைள ஒப்ப ைடத்ேதாம். ேம ம் 
பலர் சர ண ைடந்தார்கள். அவ்வா றி க்
ைகயில் அேத நபர் தற்ே பா  அவர்கள் 
அைன வ க்கும் மர ணச்சான் றி தைழ 
வழங் கு வ தாகக் கூ  கின்றார் என்றால் 
அதன் அர்த்தம் என்ன?
தம  ெசாந்தங்க க்கு என்ன 

ேநர்ந்த  என்பைத அறி வ தற்காகத் 
ெதாடர்ச் சி யான ேபாராட்டங்கைள 
ன்ென த்த வா  காத் தி ந்த ற்
க்கும் ேமற்பட்ட வர்கள் உயி டன் 

இல்ைல. எனேவ பல வ  டங்க ளாக 
தாய்மார் ெவயி லி ம் மைழ யி ம் 

ேபாராட்டங்கைள ன்ென த்ததன் 
ேநாக்கம் மர ணச்சான் றி த ைழேயா 
இழப் பீட்ைடேயா ெப  வ தல்ல 
என்பைத சர்வ ேதச ச கம் நன்கு 
ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். அ ேவ 
எம  ேதைவ யாக இ ந் தி ந்தால் 
ன்ைனய அர சாங்கங்க டன் ேபச் சு

வார்த்ைத நடத்தி, அதைன ெவகு சு ல
ப மாகப் ெபற் க்ெ காண் டி ப்ேபாம்.
எனேவ எம  ேகாரிக்ைக என்ன 

ெவன்பைத சர்வேதச ச கம் மிகத் 
ெதளிவாக  விளங்கிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். உ ப் நா களின் பிரச்சி 
ைனக க்குத் தீர்ைவ வழங்குவதற் 
ெகன ஸ்தாபிக்கப்பட்ட ஐக்கிய 
நா கள் சைப எமக்கு அநீதி இைழக்கப் 
ப ம்ேபா , அதற்குத் தீர்ைவ 
வழங்குவதிலி ந்  விலகக்கூடா . 
ஆகேவ அரசபைடயினரிடம் ைகயளிக் 
கப்பட்ட எம  ெசாந்தங்க க்கு என்ன 
ேநர்ந்த  என்ற உண்ைமைய ெவளிப் 
ப த் வதற்கான அ த்தத்ைத அரசாங் 
கத் க்கு வழங்க ன்வரேவண் ம் 
என் ம் வலி த்தினார்.

மக்களின்...
 மக்களின் ஆேராக் கி யத்ைத 

க த்திற் ெகாண்ேட ம  பா ன சா
ைலகள் திறக்கப்பட் ள்ளன என்பைத 
மக்கள் விளங்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என  பாரா  மன்ற உ ப் பினர் எஸ். 
பி. திஸா நா யக்க ெதரி வித்தார்.
ெபா  ஜன ெபர  னவின் காரி யா ல

யத்தில் ேநற்  இடம் ெபற்ற ஊட க வி
ய லா ளர்  சந் திப்பில் கலந் ெகாண்  
க த்  ைரக்ைகயி ேலேய ேமற்கண்ட
வா  குறிப் பிட்டார்.
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
ஐக் கிய நா கள் ெபா ச்ச ைபயின் 

76 ஆவ  கூட்டத்ெ தாடர் இலங்
ைகக்கு சாத க மாக அைம ம். இலங்
ைகயின் உள்ளக விவ கா ரத்தில் தைல

யி ம் அதி காரம் ஐக் கிய நா கள் 
மனித உரிைம ேபர ைவக்கும் மனித 
உரிைம ஆைண யா ள க்கும் கிைட
யா . காணாமல் ேபானார் விவ கா
ரத்ைத ம் தமிழ் பிரச் சி ைன ைய ம் 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப் ம் 
லம் ெபயர் தமிழர் அைமப் க்க ம் 
தங்களின் சுய ேதைவக்காக பயன்ப
த்திக் ெகாள் கி  ன்றன.
 வடக்கு மற் ம் கிழக்கு மாகாண 

தமிழ் மக்கள் மத் தியில்  தமிழ் அர சியல் 
கட் சிகள் ெதாடர்பில் நல்ல நிைலப்
பா  ஏ ம் கிைட யா .  இ  திக்கட்ட 
த்தத்தில் காணாமல் ேபாேனா க்கு 
ேநர்ந்தைத அவர்களின் உற வி னர்கள் 
நன்கு அறி வார்கள். இ ப் பி ம் தற்
ேபா   காணா ம லாக்கப்பட்ே டாைர 

ேதடித் த  மா  ேபாராட்டத்தில் ஈ
ப  கி றார்கள்.
இ  திக்கட்ட த்தத்தில் ஏற்பட்ட 

ேபர ழி க்கு வி  தைலப் லிகள் 
அைமப்பின் தைலவர் பிர பா க ர ம் 
அவ ர  கு ம்பத்தா ம் ெபா ப்  
க்கூற ேவண் ம். இரா  வத்தில் 
சர ண ைட வ தற்கான ஆ  தங்கைள  
எறிந்த ேபாரா ளி க ைள ம் இரா  வத்
தினர் வசம் ேநாக்கி ெசன்ற தமி ழர்க
ைள ம் லிகள் அைமப்பின் பிர தான 
தரப் பி னேர ெகான்றனர். இந்த மனித 
உரிைம மீறல் குறித்  மனித  உரிைம 
ேபரைவ ஆரா ய வில்ைல.நாட்டில் 
காணப்ப ம் உள்ளக பிரச் சி ைனக்கு 
ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக் ஷ 
ரண்பா டற்ற தீர்ைவ வழங் குவார். 

எ க்கப்ப ம் தீர்மா னங்கள் நாட்டின் 
சுயா தீ னத்தன்ைமக்கும் ெபா ச்சட்டத்
க்கும் உட்பட்ட தாக  இ க்கும்.
 ேகள்வி:ம  பான சாைல கைள திறப்

ப தற்கு உண்ைமயில் அ  மதி வழங் கி
ய  யார்?
பதில்:இந்த ேகள் விக்கு எம்மால் பதி ல  

ளிப்ப  மிக ம் கடி ன மா ன . ம  
 ப ா  ன  ச ா  ை ல க ள்  ட ப்
ப ட் ட த ா ல்  கி ர ா  ம ப்  

 றங்களில்  சட்ட  வி  ேராதமான 
ம பான உற்பத்திகள் அதிகரித் ள் 
ளன. சட்டவிேராத ம பானங்கள் 
உடலாேராக்கியத் க்கு தீங்கிைழக் 
கும். நாட்  மக்க ளின் உடலாேராக் 
கியத்ைத க த்திற் ெகாண்ேட ம பான 
சாைலகள்  திறக்கப்பட் ள்ளன 
என்றார்.

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

விகிதாசார...
ேம ம் பலவீனமாக்கி நாட்ைட சர்வதிகார ேபாக்கில் ெமன்ேம ம் 

ெகாண்  ெசல்ல ஒ ேபா ம் இணங்கேவா, இடமளிக்கேவா டியா . 
இந்த வரலாற்  தவ  உங்கள் தைலைமயில் ஏற்பட்ட  என்ற பழிச்ெசால் 
உங்கள் மீ  விழாமல்  தவிசாளர் அைமச்சர் திேனஷ் குணவர்தன 
கவனமாக ெசயற்பட ேவண் ம் என ேநற்  ேதர்தல் ைறைம சீர்தி த்த 
ெதரி க்கு வில் சாட்சியம் அளித்த தமிழ் ற்ேபாக்கு கூட்டணி தைலவர் 
மேனா கேணசன் ெதரிவித்தார்.
ேதர்தல் ைறைம சீர்தி த்த ெதரி க்கு  பாரா மன்ற வளாகத்தில் ேநற்  

தவிசாளர் அைமச்சர் திேனஷ் குணவர்தன தைலைமயில் கூடியேபா , த கூ 
தைலவர் மேனா கேணசன், பிரதி தைலவர் வி. ராதாகி ஷ்ணன்,  எம்.பி.க்களான 
ேவ குமார், உதயகுமார் ஆகிேயார் அடங்கிய கூட்டணி க்கு வினர் 
ச கமளித்தனர். அதன்ேபா  கூட்டணியின் நிைலப்பா கைள எ த் க்கூறிய 
மேனா கேணசன் எம்பி ேம ம் கூறியதாவ ,       
நீண்டகாலமாக ேபசப்பட்  வந்த ேதர்தல் ைற மாற்றம் எம  

ஆட்சிகாலத்தில் கலப்  ைறக்கு பரீட்சார்த்தமாக மாற்றப்பட்ட . ஆனால், 
அந்த மாற்றம் உள் ராட்சி மன்றங்களில் நிைலயான ஆட்சிக்கு வழி 
காட்டவில்ைல. அத் டன் உள் ராட்சி மன்ற உ ப்பினர்களின் எண்ணிக்ைக 
நாெடங்கும் ஏறக்குைறய அ ப  தல் எ ப  விகிதம் அதிகரித்த . 
ஆனா ம், குழப்ப நிைலைமேய ஏற்பட்ட .
இந்நிைலயில், இேத விதமான குழப்ப நிைலைமைய  மாகாணசைப, 

பாரா மன்றங்களி ம் ஏற்ப த்தி இந்நாட்டின் ஜனநாயகத்ைத குழி ேதாண்டி 
ைதக்க ேவண்டாம். எமக்கு ன் சாட்சியம் அளித்த இன்ெனா  கட்சியின் 
பிரதிநிதி, சி பான்ைம மக்களின் பிரதிநிதித் வங்கைள ெவட்டி குைறத்தால், 
அவர்கள் கடந்த காலங்கைள ேபால் ேவ  வழி இல்லாமல், ஆ தம் க்கும் 
நிைலைமக்கு தள்ளப்ப வார்கள் என எச்சரித்தார்.

 அ  உண்ைம. ஆனால், அந்த நிைலைம வடக்கில் மட் மல்ல. ெதற்கி ம் 
ஏற்பட்ட  என்பைத நான் இந்த கு க்கு சுட்டிக்காட்ட வி ம் கிேறன். 
பாரா மன்றத்தில் நியாயமான பிரதிநிதித் வங்கைள ெபற டியாத 
நிைலயில், ெதன்னிலங்ைகயி ம் சிங்கள இைளேயார் இப்படி ஆ தம் 
க்கினார்கள். இன்  விகிதாசார ைறயின் கீழ்தான் இந்நிைலைம மாறிய .
நிைறேவற்  ஜனாதிபதி ைறைமைய அறி கம் ெசய்த ஜனாதிபதி ேஜ.ஆர். 

ெஜயவர்த்தனாதான், உள் ராட்சி, மாகாணசைப, பாரா மன்றங்க க்கு 
விகிதாசார ேதர்தல் ைறைமைய ம் ெகாண்  வந்  அறி கம் ெசய்தார்.   
ேஜ.ஆர். ெஜயவர்த்தனவின் சில பிைழயான ெசய்ைகக க்கு மத்தியில் 
அவர  தீர்க்கதரிசனமிக்க சரியான ெசய்ைக இ வாகும்.
இன்  நீங்கள் ேஜ.ஆர். ெஜயவர்த்தனவின் நிைறேவற்  ஜனாதிபதி ைற 

ைமைய இன்ன ம் பலமிக்கதாக 20ஆம் தி த்தத்தின் லம் மாற்றி ள்ளீர்கள். 
இ  உண்ைம. எனேவ ஒ  சிலரின் ேதைவக க்காக, விகிதாசார ேதர்தல் 
ைறைமைய மாற்றி நாட்ைட சர்வாதிகார ப குழியில் தள்ள ேவண்டாம். 

(ெதாடர்ச்சி)



Printed and published by Express Newspapers (Cey) (Pvt) Ltd. at No. 267, Raja Mawatha, Ekala, Ja-Ela. On     Wednesday, September 22, 2021

ேராம் சாச னத்தில் 
ைகெய த் தி ங்கள்
தமிழர் தாயக காணாமல் ஆக்கப்பட்ட உற வி னர்களின் சங்கம்

ஓமந்ைத,
காணாமல் ஆக்கப்பட்

ட வர்கைள கண்  பி டிப்ப  
தற்கான திற ேகால் 
ேராம் சாச னத் தில்தான் 
உள்ளேத தவிர, ஓ.எம்.பி. 
யிடத்தில் அல்ல என்  
வ  னி யாவில் கடந்த 
1678 ஆவ  நாளாக 
ேபாராட்டம் ேமற்

ெகாண் வ ம் தமிழர் தாயக காணாமல் 
ஆக்கப்பட்ட உற வி னர்களின் சங்கம் ெதரி
வித் ள்ள .
வ  னி யாவில் ேநற்  இடம்ெபற்ற ஊட  

க வி ய லாளர் சந் திப்பில் கலந் ெகாண்  
க த்  ெதரி வித்தேபாேத இவ்வா  குறிப்
பிட்டனர்.
அவர்கள் ேம ம்ெத ரி விக்ைகயில்,
தலில், சுமந் திரன் மற் ம் ஜி.எல்.

பீரிஸ் ஆகிேயார் இலங்ைகைய சர்வ ேதச 
குற்ற வியல் நீதி மன்றத்தின் ேராம் சட்டத் 
தில் உ ப் பி ன ராக்க ேவண் ம். பின்னர் 
ேபார்க் குற்றம் ெசய்த தாக நிைனக்கும் 
எவர் மீ ம் சுமந் திரன் வழக்கு பதி  ெசய்
யலாம்.
ேராம் சட்டத்தில் இலங்ைக ைகெய  

த் திட்ட பிறகு, எங்கள் 146,000 தமி ழர்க 
ைளக் ெகான்ற வர்கள் மீ  வழக்குத் 
ெதா ப்ப தற்கு நாம் தயா ரா கலாம். 
ேம ம் 90,000 வித ைவ க ைள ம், 

50,000 ஆத ர வற்ேறார் மற் ம்  25,000 
க்கும் ேமற்பட்ட தமி ழர்கைள காணாமல் 
ெசய்த வர்க க்கும்  வழக்ைக நாங்கள் தாக்கல் 
ெசய்ேவாம்.
தமி ழர்க ைள ம்  விசா ரிக்க வி ம்  வ

தாக சுமந் திரன் கூ  கிறார். நீதி ெப  வ தற்
கான சிறந்த வழி அவர்கள் அைன வ ைர ம் 
விசா ரிப்ப  என் ம் கூ  கிறார். அைனத்  
தரப் பி ன ைர ம் விசா ர ைணக்கு  ெகாண்  
வ  வதன் லம்,சுமந் திரன் தன   வழக்கு 
வ ப்ெப ம் என்  கூ  கிறார்.
அவர் இங்ேக என்ன ேபசு கிறார் என்

ப  எங்க க்குத் ெதரி ய வில்ைல.ஆனால் 
காணாமல் ஆக்கப்பட்ட  தமிழ் குழந்ைத  
களின் தாய்மார்க ளான நாங்கள் கூ  கி 
ேறாம். சுமந் திரன் மற் ம் அவ ர  நண்பர் 
ஜி.எல்.பீரிஸ் ஆகிேயார், இலங்ைகைய 
ேராம் சட்டத்தில் ைகெய த் திடச் ெசய் 
மா  வலி  த்  கிேறாம்.இந்த ேராம் சட்
டத்தில் ைகெய த் தி டாமல், நீதி வழங்கப்
ப டாத நிைல ைமேய உள்ள .
எனேவ, நாங்கள் இந்த வி ட யத்தில் 

சுமந் தி ரைன  ம ப்ப ேவண்டாம் என 
ேகட் கிேறாம். சில ெசயல்கைளக் ெசய்  
காட் ங்கள்,  ேராம் சட்டத்தில் ைகெய
த் தி  மா  இலங்ைகையக் ேகார உங்

களால் டி யா விட்டால், தய  ெசய்  தமி
ழர்கைள விட்  விட்  உங்கள் வீட் டிற்குத் 
தி ம் ங்கள்.
நீங்கள் தமி ழர்கைள பிர தி நிதித் வப்ப  
த்த வில்ைல. நீங்கள் தமிழர்தரப்ைப 

அழிக் கி றீர்கள். இ  தமி ழர்க க்கான நியா 
யம் இல்ைல. சுதந் திரம் ெபற்ற திலி ந்  
தமி ழர்கள் தங்கள் ன்பங்க க்கு நீதி ைய 
ம் ெபா ப்  கூற ைல ம் வி ம்  கி றார் 
கள். நீங்கள் தமி ழர்களின் எதி ரிகள் ேபால் 
ெசயற்ப  கி றீர்கள். எனேவ உங்கள் நி  
ைவயில் உள்ள ராஜினாமா கடிதத்ைத டி 
த்  எங்கைள தனியாக விட் வி  மா  
நாங்கள் ேகட்கிேறாம்.
நீங்கள் இப்ெபா  ெவளிேயறினால், 

நீங்கள் எங்க க்கு  ெசய்த தீங்குகைள 
கட ள் மன்னிப்பார் என்றனர்.

கிளி ெநாச்சி மாவட்டத்தில் இ  வைர
6256 ேப க்கு ெகாேரானா ெதாற்

73 ேபர் மரணம்; அர சாங்க அதிபர் ப வதி ேகதீஸ்வரன்
(கண்டா வைள நி பர்)

கிளி ெநாச்சி மாவட்டத்தில் இ  வைர 
6256 ேபர் ெகாவிட்19  ெதாற் க்கு உள்
ளாகி இ ப்ப டன் 73 மர ணங்க ம் 
பதி வாகி இ ப்ப தாக மாவட்ட அர சாங்க 
அதிபர் ப வதி ேகதீஸ்வரன் ெதரி வித்
ள்ளார் 
கிளி ெநாச்சி மாவட்ட ெசய ல கத்தில் 

ேநற்  நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந்
திப் பி ேலேய இவ்வா  ெதரி வித் ள்ளார். 
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,
கிளி ெநாச்சி மாவட்டத்தில் 6256 ேபர் 

ெகாவிட் ெதாற் க்கு இலக்காகி உள்
ளனர். இதில் தற்ே பா  537 ேபர் சிகிச்ைச 
ெபற்  வ  கின்றனர். அத் டன் மாவட்
டத்தில் இ  வைர  எ  பத்தி ன்  மர
ணங்கள் பதி வா கி ள்ளன. 
அத் டன் த ப் சி ஏற் ம்  ெசயற்பா
கள்  ன்ென க்கப்பட்  வ  கின்றன. 

அந்தவைகயில் த லா வ  த ப்  சி
யிைன 61 ஆயி ரத்  894 ேபர் ெபற் ள்
ளனர். அேத ேபால த லா வ  மற் ம் 

இரண்டா வ  த ப்  சி கைள 43 ஆயி
ரத்  507 ேபர்  ெபற் க்ெகாண் ள்ளனர்.
அத் டன் ேநற்  தல்  இ  ப  

ெதாடக்கம் ப்ப   வய தா ேனா க்

கான  த ப் சி ஏற் ம் ெசயற்பா
கள் ன்ென க்கப்பட்  வ கின் 

றன. இ வைர 107 ேபர் மட் ம த ப் 
சிகைள ெபற் ள்ளனர் என்றார்.

வடக்கில் 685 ேபர் ெகாேரானா
ெதாற்றினால் உயி ரி ழப்

வடமாகாண சுகா தார பணிப்பாளர்
(எம்.நி ட்டன்)

யாழ்.மாவட்டத் திைனச் ேசர்ந்த 376 
ேபர் உட்பட வடக்கு மாகா ணத் திைனச் 
ேசர்ந்த 685 ேபர் ெகாேரானா ெதாற் றி 
னால் இ  வ ைரயில் உயி ரி ழந் ள்ள தாக 
வடக்கு மாகாண சுகா தார ேசைவகள் 
பணிப்பாளர் ஆ.ேகதீஸ்வரன் ெதரி வித் 
தார்.
இலங்ைகயில் ெகாேரானா மர ணங்கள் 

அதி க மாக இடம்ெப ம் மாகா ண மாக 
வடக்கு காணப்ப  வ தாக அறிக்ைக யி
டப்பட் ள்ள நிைலயில் ேநற்   ஊட க
வி ய லா ளைர சந் தித்த ேபாேத அவர் இவ்
வா  ெதரி வித் ள்ளார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,
வடக்கு மாகா ணத்தில் 1050 ேபர் இ

வ ைரயில் வீ  களில் ைவத்  சிகிச்ைச ய
ளிக்கப்பட்  வ  கின்றனர்.வடக்கில் சட
லங்கைள தகனம் ெசய்வதில் ெந க்கடி 
நிைல காணப்பட் ள்ள ைமயால்,95 சட
லங்கள் ெவளி மாவட்டங்களில் தகனம் 
ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
வட மத் திய மாகா ணத்தில் 79 சட லங்

க ம் கிழக்கு மாகா ணத்தில் 16 சட லங்
க ம் மின் தகனம் ெசய்யப்பட் ள்
ளன.வடக்கில் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 
மட் ம் 228 ேபர் உயி ரி ழந் ள்ளனர். 
அதன் பின்னர் ெசம்ெடம்பர் மாதத்தில் 
20 நாட்க க்குள் 260 வைரயில் உயி ரி ழந்
ள்ளனர். 
சுகா தார அைமச்சின் விதி  ைற க
க்க ைமய  ெகாவிட்19 ெதாற்  உ

தி ெசய்யப்பட்ட உட லங்கள் தகனம் 
ெசய்யப்பட ேவண்  மாயின் மின் தகன 
சாைல யி ேலேய தகனம் ெசய்ய டி ம்.
வட மா கா ணத்ைத ெபா த்த வைர யாழ்ப்
பாணம் மாந கர சைப யி ம், வ  னியா 
நகர சைப யி ம் என இரண்  மின்த கன 
சாைலகள் மட் ேம காணப்ப  கின்றன. 
இவற்றில் ஒ  நாைளக்கு ஆகக் கூ டி
ய  11 உட லங்கைள மட் ேம தகனம் 
ெசய்ய டி ம். ஆனால் ஆகஸ்ட் மாத 
ந ப்ப கு தியின் பின்னர் இறப் க்களில் 
ஏற்பட்ட ச  தி யான அதி க ரிப் பினால் 
மின் தக னத் திற்காக உட லங்கள் பல 
நாட்கள் காத் தி க்க ேவண் டிய நிைல 
ஏற்பட் ள்ள .. 
எனேவ மாகா ணத் திற்கு ெவளிேய 

உள்ள மின் தகனசாைல க க்கு உட லங்
கைள அ ப்ப ேவண் டிய சூழ் நி ைலக்கு 
தள்ளப்பட்ேடாம்.எம  ேவண்  ேகா
ளிற்கு அைம வாக ஜனா தி பதி வழங்
கிய  அறி  த்த க்கு அைமய, வட மா
காண ஆ நர், பிர தம ெசய லாளர் மற் ம் 
உள்  ராட்சி உதவி ஆைண யாளர் ஆகி  
ேயாரின் யற் சி களின் பல னாக வட  
மத் திய மற் ம் கிழக்கு மாகா ணங்களில் 
இந்த உட லங்கைள மின்தகனம் ெசய் 
வதற்குரிய  அ மதி கிைடக்கப்ெபற் 
ற . அதன் அடிப்பைடயில் ெசப்ெடம் 
பர் மாதம் 5ஆம் திகதி தல் இன்  
வைர 95 உடலங்கள் ேமற்படி மாகா 
ணங்களில் மின் தகனத்திற்காக அ ப்பி 
ைவக்கப்பட் ள்ளன என்றார்.

ெகாேரா னாவால் நக ர சைப 
உ ப் பினர் உயி ரி ழப்

ஓமந்ைத,
வ  னியா நக ர சைப 

உ ப் பினர் தர்ம தாச ஞ்
சி கு மாரி ெகாேரானா 
ெதாற் றினால் உயிரி ழந்  
ள்ளார்.
அவ க்கு திடீர் சுக வீ 

னம் ஏற்பட்ட நிைலயில் 
வ  னியா ைவத் தி ய சாைல 
யில் அ  மதிக்கப்பட்டார். 

அவ க்கு பி.சி.ஆர். பரி ேசா தைன ன்
ென க்கப்பட்ட . அதன் டி களின் 
அடிப்ப ைடயில் அவ க்கு ெகாேரானா 
ெதாற்  உ  திப்ப த்தப்பட் டி ந்த . இத 
 ைன ய த்  வ  னியா ைவத் தியசா ைல 
யின் ெகாேரானா வி  தியில் சிகிச்ைச 
ெபற்  வந்த நிைலயில் ேநற்  உயி ரி ழந்
ள்ளார். இவர் சுதந் தி ரக்கட்சி சார்பாக 
வ னியா நகரசைபக்கு ேதர்ந்ெத க்கப் 
பட்டி ந்தைம குறிப்பிடத்தக்க .

ஓமந்ைத,
வ  னியா கன க ரா யன் குளம் ெதற்கு 

மற் ம் ஊஞ்சல்கட்டி பிரி  கிரா ம ேச வ
கர்கள் இ  வ க்கு ெகாேரானா ெதாற்  
உ  திப்ப த்தப்பட் ள்ள .
குறித்த கிரா ம ேச வ கர்க க்கு காய்ச்சல் 

இ ந்த நிைலயில் ரித அன் ரிஜன் பரி

ேசா த ைன யிைன ன்ென த் தி ந்த                        
னர். 
இதன்ே பா  அவர்க க்கு ெகாேரானா 

ெதாற்  இ ப்ப  உ  தி ெசய்யப்பட்ட .
இத ைன ய த்  அவர்கள் மற் ம் அவர் 

கள  கு ம்பத்தினர் தனிைமப்ப த்தப் 
பட் ள்ளனர்.

கிரா ம ேச வ கர்க க்கு ெதாற்

 ேரா Н ஷУமா எЗ ேக?
ஓТί ெகாΡНΤЦ ேளாС எПźறாУ மேஹல

ெதற்கா சியக் கால்பந்தாட்டத் 
ெதாட ரான "சாவ்" கிண்ணத் ெதாட 
ரில் பங்ேகற்க ள்ள இலங்ைக ேதசிய
கால்பந்  அணி தன  பயிற்சி காைம
ச தி அேர பி யாவில் நடத்  கின்ற .
வீரர்கள் மற் ம் பயிற் சி யா ளர்கள் 
மற் ம் உதவி ஊழி யர்கள் கு  ச தி
அேர பி யாவின் ரியாத் க்கு கடந்த 
சனிக் கி ழைம றப்பட்ட . 
ச தி அேர பி யாவில் பயிற்சி ெப ம்

இலங்ைக ேதசிய கால்பந்  அணி 
எதிர்வ ம் 27 ஆம் திதகி மாைலதீ
க்கு றப்ப ட ள்ள . ன்ன  

தாக இந்தப் பயிற்சி காைம 

கட்டாரில் நடத்தேவ ஏற்பா டா கி யி
ந்த . ஆனா ம் கட்டார் சுகா தார 
அதி கா ரி களின் ஒப்  தலில் தாமதம் 
ஏற்பட்ட நிைலயில் ச தி கால்
பந்  தைல வர்க  ட னான கலந் 
ைர யா ட ைல ய த்  இலங்ைகயின் 
ேகாரிக்ைகைய ச தி ஏற்ற .
எனி ம், கட்டா ரி டமி ந்  

நாங்கள் ெப ம் ஆத ர  குைற ய
வில்ைல.23 வய திற் குட்பட்ேடா க்
கான ஆசிய சம் பி யன் ஷிப் ெதாட
க்கான பயிற்சி கா க்கு நாம் 
கட்டார் நாட் க்கு ெசல்ேவாம் 
என நம்  வ தாக இலங்ைக கால்பந்

தாட்ட சம்ேம ள னத்தின் தைலவர் 
ஜஸ்வர் உமர் ெதரி வித் ள்ளார்.

13ஆவ  ெதற்கா சிய கால்பந்
தாட்ட சம் பி யன்ஷிப் எதிர்வ ம் 
ஒக்ேடாபர் மாதம் தலாம் திகதி 
மாைல தீவில் நைட ெப ற ள்
ள . இந்தப் ேபாட் டியின் தல் 
ேபாட்டி பங்க ளா ேதஷ் மற் ம் 
இலங்ைக அணி க க்கிைடேய 
நைட ெப  கி ற .  இந்தத் 
ெதாடரில் இலங்ைக, ேநபாளம், 
இந்தியா, மாைலதீ கள் மற் ம் 
பங்களாேதஷ் ஆகிய ஐந்  நா கள் 
பங்ேகற்கின்ற .

ஐ.பி.எல். ெதாடரில் ம்ைப 
அணிக்கு ஐந்  ைற கிண்ணம் 
ெவன்  தந்தவர் ேராஹித் ஷர்மா 
. எமி ேரட்ஸில் நைட ெபற் 
வ ம் ஐ.பி.எல். ெதாடரில் 
ெசன்ைன அணிக்கு எதி ரான 
ேபாட் டியில் ேராஹித் ஷர்மா 
பங்ேகற்க வில்ைல. இ  ரசி
கர்க க்கு அதிர்ச்சிைய ஏற்ப
த் தி ய . இவ க்குப் பதில் 

ெபாலார்ட் தைல வ ராக ெசயற்
பட்டார். 
இத னி ைடேய இங் கி லாந்  

ெதாடரில் ேராஹித் ஷர்மா 
ழங்கால் காயத்தால் அவ திப்

பட்ட  ெதரி ய வந் ள்ள . இ
கு றித்  ம்ைப பயிற் சி யாளர் 
மேஹல ஜய வர்தன ெதரி விக்
ைகயில், இங் கி லாந்திலி ந்  
தி ம் பிய பின் ப்பாட்ட, 
ஓட்டப் பயிற் சியில் ஈ  பட்டார். 
மற்ற படி இன் ம் சில நாட்கள் 

அவர் ஓய்வில் இ ந்தால் நன்
றாக இ க்கும் என நிைனத்
ததால், ெசன்ைன அணிக்கு 
எதி ராக கள மி றங்க வில்ைல. 
அ த்  ெகால்கத்தா க்கு 
எதி ரான ேபாட் டிக்கு தயா ராகி 
வி வார். அேத ேபால ஹர்திக் 
பாண்ட்யா ம் சிறிய காயத்தில் 
உள்ளார். இவ க்கு கூ தலாக 
ஓய்  ெகா த் ள்ேளாம் என்  
ெதரிவித் ள்ளார்.

இП ைறய ஐ.Ǽ.எХ.  ேபாЛſ
 ெடХˇ - ைஹதராபாН

இரί - 7.30

பாЖ.  ெதாடைர இரНΤИ  ெசТத

இЗźலாОΤ
பா  காப்  எச்ச

ரிக்ைக கார ண மாக 
நி  ஸி லாந் –பாகிஸ்
தா க்கு எதி ரான 
ெதாடைர இரத்  
ெசய்த நிைலயில், 
இங் கி லாந் ம் ெதாட
ரி லி ந்  வில கி
ள்ள .
அ த்த மாதம் பாகிஸ்தான் 

ெசன்  இரண்  இ  ப க்கு– 20 
ேபாட் டி களில் விைள யாட இங் கி
லாந்  கிரிக்ெகட் சைப சம்மதம் 
ெதரி வித் தி ந்த . இந்த நிைலயில் 
இ  ப க்கு–20 ேபாட் டியில் விைள
யா  வ தி லி ந்  வில கி ள்ள .

ன்ன தாக, நி  ஸி லாந்  தல் 
ஒ நாள் ேபாட்டி நைட ெப  வ தற்கு 
சற் ன் ெதாட ரி லி ந்  வில கி
ய . இந்த நிைலயில் இங் கி லாந் ம் 
விலகி ள்ள .

 Virakesari Wednesday September  22, 2021
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President Gotabaya Rajapaksa (R) and First Lady Ioma Rajapaksa, arrive at the United Nations headquarters on Tuesday (21), 
during the 76th Session of the UN General Assembly in New York

TAMIL NADU –At least 29 Sri Lankan 
Tamils at a special refugee camp within 
a prison in southern India tried to take 
their own lives last month, in protest 
against their detention.

On August 18, 17 detainees at the 
Tiruchirappalli central prison in Tamil 
Nadu state tried to take their own lives 
using a number of methods.

Two days later, 12 more detainees 
tried the same. No one died in the two 
incidents.

Nearly 80 Sri Lankan Tamils have 
been conducting a relay protest for 
weeks now behind the barbed-wire 
fence at the prison, demanding their re-
lease and alleging false detention.

Sri Lankan Tamil refugees have been 
coming to India since the late 1980s 
following the widespread anti-Tamil 
pogroms in the Indian Ocean island na-
tion. The refugees who lacked passports 
and visas were lodged in one of the 100-

plus camps in Tamil Nadu. Among the 
refugees were former members of the 
LTTE, the armed group of Sri Lankan 
Tamils that waged a decades-long war 
with the government to create a Tamil-
majority state.

The ex-LTTE members were kept in 
special camps, two of which have been 
closed, leaving only the overcrowded 
Tiruchirappalli camp for all the detained 
former rebels, who share the space with 
other Tamil refugees.

These camps are supervised by the Q 
Branch, an anti-terror wing of the Tamil 
Nadu police.

The detainees say they are living un-
der constant threat of deportation to Sri 
Lanka and face an uncertain future.

India is not a signatory to the 1951 UN 
Refugee Convention or the 1967 Proto-
col Relating to the Status of Refugees.

Specific official policies are followed 
for select groups, such as Sri Lankan 

Tamils, Tibetans, or those who fall un-
der the more recent Citizenship Amend-
ment Act of 2019, which allows Indian 
citizenship to persecuted minorities 
– except Muslims – who came from 
neighbouring Pakistan, Bangladesh and 
Afghanistan before December 2014.

Nearly 100,000 Sri Lankan refugees 
are living in India in dozens of camps 
across Tamil Nadu, of which nearly 
20,000 are students who live in a state 
of despair and uncertainty about their 
future.

 “Special camps are nothing but open 
prisons, torture camps,” said Thol 
Thirumavalavan, a member of India’s 
Parliament and president of Viduthalai 
Chiruthaigal Katchi (VCK), alleging,  
“Even if they are released, they would be 
deported to Sri Lanka where they would 
be killed without a trace.”

-aljazeera.com
-Read full report on dailyexpress.lk

In pursuit of becoming the world’s 
first 100% organic food producer, Sri 
Lanka now finds itself in an economic 
crisis exacerbated by the pandemic,  in-
flation, and hoarding of essential food 
items.

In April, the country enacted a sweep-
ing, immediate ban of chemical fertiliz-
ers imports along with other imports 
like palm oil. 

The fertilizer ban, part of the govern-
ment’s efforts to address its foreign ex-
change crisis, was imposed on farmers 
with no knowledge of how to transition 
to organic farming. Switching to organ-
ic farming is not an overnight process, 
but takes at least two years to complete 
in order to rebuild the soil and reach a 
point where it can produce comparable 
crop yields. 

Almost two-thirds of farmers sur-
veyed in Sri Lanka said they were sup-
portive of the organic vision, but felt 
it would require more than a year for 
them to make the transition.

Farmers expect tea crop 
failures

The new rule is having far-reaching 
consequences for the Sri Lankan econ-

omy. Sri Lanka’s biggest export is tea, 
and 89% of its tea and rubber planta-
tions relied on chemical fertilizers. 

Tea plantation owners are now pre-
dicting their crops could fail as soon as 
October. Export prices on tea from Sri 
Lanka have been falling since 2017, and 
shortages would further threaten the 
island-state’s economy. The country’s 
Tea Factory Owners Association also 
predicts that tea crop failures would 
prompt widespread unemployment 
among the more than three million 
people who pick tea leaves.

Food shortages 
Sri Lankan farmers predict that their 

rice harvests will suffer in the wake of 
the switch, potentially compounding 
the country's current struggles with 
food supplies. 

The Sri Lankan government already 
announced in early September plans to 
combat food shortages by setting price 
controls on staples like rice and impose 
new laws aimed to curb hoarding. The 
shortages were a result of import re-
strictions the government enacted be-
cause it was running out of foreign ex-
change reserves.

In July, Sri Lanka's reserves of for-
eign currency dropped from $4 billion 
to $2.8 billion—$1 billion of which was 
used to make payments on its debt. 
Medical supplies as well as staple foods 
are now in short supply.

Sri Lanka's lesson in organic 
farming

Sri Lanka's current situation is a re-
minder of just how costly the transition 
to organic farming can be. That's not to 
say organic farming is a bad idea. 

On an environmental level, it's linked 
with better soil quality, greater biodi-
versity, and uses less energy than con-
ventional crops. 

Research suggests organic farming is 
better for humans, too: One meta-anal-
ysis of 343 peer-reviewed studies, pub-
lished in 2014, found that organic crops 
have significantly more antioxidants 
and fewer pesticide residues compared 
to conventional crops.

But because organic crops often yield 
less sellable food (at least at first) shifts 
have to be carefully planned and man-
aged—particularly at a national scale.

- qz.com

COLOMBO - Steps are being taken to ad-
minister the Pfizer vaccine for student sit-
ting for the Advanced Level examinations 
this year, and as a booster shot for the en-
tire population.

Education Minister Dinesh Gunawarde-
na, told Parliament on Tuesday (21), that 
on a directive by President Gotabaya Raja-
paksa, officials of the Ministries of Educa-
tion and Health had discussed the matter 
and it was decided to vaccinate all A/L stu-
dents with the Pfizer vaccine.

Last week the government announced 
the Pfizer vaccine will also be administered 
on those aged between 15-19 and children 
above 12 years with disabilities.

State Minister of Production, Supply 
and Regulation of Pharmaceuticals Chan-
na Jayasumana said the decision was tak-
en after obtaining medical advise locally 
and by studying the vaccination process 
overseas.

Jayasumana also said that Sri Lanka had 
ordered more stocks of the Pfizer vaccine 
to administer on children.

Meanwhile, the State Pharmaceuticals 
Corporation (SPC) said it has procured 

14 million doses of the Pfizer vaccine to 
be administers as the booster shot of the 
coronavirus vaccine for the Sri Lankan 
population.

SPC Chairman Dr. Prasanna Gunasena 
was quoted in the local media as saying the 
administration of the third dose will com-
mence from mid-October or early Novem-
ber and will cover the entire population of 
Sri Lanka.

“The SPC has so far secured a total of 
31.7 million COVID-19 vaccine doses. This 
is adequate to fully vaccinate the over 18 
population in Sri Lanka,” he has said. 

In a related development, the govern-
ment on Tuesday gave a one week deadline 
for those above the age of 30 who are yet to 
be inoculated to get themselves vaccinat-
ed, with State Minister Jayasumana urg-
ing the unvaccinated over 30s to get their 
jabs this week or face the consequences.

He said the government was forced to 
issue the deadline, as authorities needed 
to free up the vaccination centres, to being 
the inoculation drive for youths and ado-
lescents in the country. 

-CG/ENCL

COLOMBO – Sri Lanka’s plans to import 
US$ 63 million worth of organic fertilizer 
from a China-based company could be 
risky if they contain harmful micro-organ-
isms and if they are made from municipal 
waste, the Opposition Janatha Vimukthi 
Peramuna (JVP) warned on Tuesday (21).

Sri Lanka has banned the import of 
agro-chemicals, as money printing trig-
gered forex shortages and agrochemicals 
made people sick.

JVP MP Vijitha Herath told Parlia-
ment that the government, after claiming 
it would produce organic fertilizer in Sri 
Lanka and that farmers would be compen-
sated for crop losses from money saved 
from the chemical fertilizer subsidy, had 
called for tenders for fertilizer with 17% ni-
trogen, criteria that had compelled all but 
one prospective supplier to withdraw from 
the bid.

Herath alleged the China-based Qing-
dao Seawin Biotech Group, the single re-
maining bidder who intended to import 
fertilizer containing 5 to 8% nitrogen, had 
now got a US$  63 million contract to sup-
ply organic fertilizer.

Questioning what the organic fertilizer 
comprised, Heart warned that municipal 
waste fertilizer could contain harmful resi-
dues. He said tests conducted on fertilizer 
samples had show it to contain Erwinia 
bacteria, although the government had 
subsequently claimed the wrong samples 
had been tested and that organic fertilizer 
was sanitized or sterilized.

Some species of Erwinia bacteria are 
plant pathogens which destroy crops.

Environmentalists have warned that or-
ganic fertilizer from animal or plant waste 
could contain harmful pathogens.

-economynext.com/ENCL

COLOMBO – The ancient Lankathilake 
temple, a much visited heritage site in Pol-
onnaruve,  is reported to have been dam-
aged by a lightning strike that occurred on 
Saturday (18).

Media reports quoted O.R. Jayatillake. 
Archaeological Assistant Director, Polon-
naruwa, as saying the lightning strike had 
hit the ruins of the temple and that inves-
tigations are underway to determine the 
extent of the damage at the archaeological 
site. The Lankathilake temple, housing the 

41ft tall Buddha statue, and considered the 
largest such structure in Sri Lanka, was 
constructed by King Parakramabahu (1153 
-1186). The building is made out of bricks 
with the outer walls covered in elaborate 
designs and carvings. 

Officials at the Central Cultural Fund 
have said the site does not have lightning 
conductors, speculating that the iron sup-
port kept for the pillars under restoration, 
could have attracting the lightning.

-ENCL

COLOMBO – Sri Lanka’s resigned 
national list legislator Jayantha Keta-
goda took oaths as a new MP for the 
second time on Tuesday (21), filling 
in the vacancy created by the resig-
nation of State Minister for Money 
and Capital Markets, Ajith Nivard 
Cabraal.

The ruling Sri Lanka Podujana 
Peramuna (SLPP) reappointed Keta-
goda, who quit his national list MP 
post in July this year, to allow Basil 
Rajapaksa, younger brother of the 
President and the Prime Minister, 
entry into Parliament and to be ap-
pointed as  finance minister.

Ketagoda was first appointed as an 
MP through the SLPP national list af-
ter the 2020 Parliament polls.

Following his resignation, Ketago-
da, an actor by profession, was report-
edly offered the high commissioner’s 
post in Australia, which he turned 
down, stating he would continue his 
political journey by supporting Basil 
Rajapaksa. He had also declined the 
chairman post of the State-owned Sri 
Lanka Insurance Corporation (SLIC).

Cabraal, who Ketagoda is replac-
ing, has been appointed Governor of 
the Central Bank of Sri Lanka (CBSL). 

-economynext.com

COLOMBO – ‘Manike mage hithe’ 
the Sri Lankan song that has gone vi-
ral, raking in viewers by the millions 
for the artistes Yohani  and Sathee-
shan,  has reached the US strees, with 
renowned child violinist Karolina 
Protsenko doing a street performance 
of the song recently.

The Ukrainian born Protsenka has 
posted a video on her YouTube chan-

nel playing the viral hit on her violin, 
with a message saying the track is her 
violin cover of ‘Manike Mage Hithe’ 
by Yohani and Satheeshan.

Busking on the streets of Santa 
Monica, California, Protsenka has a 
huge following on social media for 
her renditions of contemporary songs 
by pop stars across the world.

-ENCL
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A mahout rides an elephant among the traffic down a street in Piliyandala, a suburb of Sri Lanka's capital Colombo

The sordid tale of the captive 
elephant industry and 
legitimation of wildlife crime

Reuniting an orphan 
elephant and her mom, 
perhaps, with DNA 
and luck

Not long after the dust had settled following 
the government’s long war with Tamil separa-
tism and terror, news filtered in of the kidnap-
ping of baby elephants from the wild. Some dry 
zone national parks and other wilderness ar-
eas that were home to herds of wild elephants 
had been targeted by organized gangs often in 
the dead of night. They captured babies by kill-
ing mothers who resisted and perhaps other 
cow elephants in the tight-knit families that 
they live in. There were even a few eyewitness 
accounts of captured baby elephants being 
transported en route to urban destinations.

There was also information coming in of 
baby elephants tethered in domestic back-
yards and temple premises in urban areas, 
where they had never been seen (or heard) 
before. There was also the forcible removal 
of two baby tuskers that had been born in 
the Pinnawela elephant orphanage by the Di-
yawadana Nilame of the temple of the tooth in 
Kandy. He is the lay Buddhist who holds the 
highest ceremonial office in the land. A man 
who still holds that office and has been linked 
to both the chief accused ‘Ali Roshan’ and the 
illegal trade in wild elephant babies. Some 
baby elephants were gifted to members of the 
most prominent political family in the coun-
try, key officials and even a judge who presid-
ed over elephant smuggling cases. Some were 
sold to prominent monks and others were al-
leged to have been sold for enormous sums of 
money equivalent to the price one would have 
to pay for luxury vehicles. This was a verita-
ble “slave trade in elephants” as lawyer Ravin-
dranath Dabare so aptly names it.

Several conservation organizations, animal 
rights groups and individuals involved in con-
servation, pushed the wildlife department and 
the minister of wildlife to move on the matter 
of confiscating suspect baby elephants that 
had been located. 

Due to government complicity, the culpabil-
ity of a Director-General of the Department of 
Wildlife Conservation (DWC), as well as the 
corruption of a few officers, confiscations and 
arrests began in earnest only after a govern-
ment change and new ministers and Director 
Generals had been appointed in 2015.

Up to a total of 38 elephants were confis-
cated over the next year or so and held in two 
government-run facilities, the Pinnawela el-
ephant orphanage and the Elephant Transit 
Home in Udawalawe. 

These two facilities belong to two govern-
ment departments under two ministries, 
namely, the Zoological Gardens Department 
and the DWC. Later on a few elephants confis-
cated ended up in the Zoo Department’s Ridi-
yagama Zoo in the Southern Province. 

All elephants held in these facilities how-
ever, belong to the State and the rightful legal 
custodian is the DWC and the lawful owners 
are the Sri Lankan public.

Legal action was initiated against some of 
the ring leaders of this elephant smuggling 
racket and some of the illegal owners. The 

main accused, a man known as ‘Ali Roshan’- a 
kingpin, was arrested and remanded. The con-
fiscated elephants were productions in cases 
of stolen public property. 

Several suspect elephants and their erst-
while owners were under investigation by 
the Criminal Investigation Department or 
CID. Being in illegal possession of elephants 
is usually an unbailable offence as it involves 
public property. Furthermore, the Fauna and 
Flora Protection Ordinance had been violated. 
These investigations and cases dragged on for 
years due to objections and other delays.

Fast forward to a special gazette notification 
issued on August 21, 2021, and passed by the 
Cabinet of Ministers giving new guidelines for 
the welfare of captive elephants. The guide-
lines seem to have been hastily drawn up, but 
what becomes clear is that activities such as 
elephants used in logging, haulage of weights 
and in the tourism industry that carry people 
are all stipulated and regulated. 

Thereby it can be seen that certain discon-
tinued practices and other uses of elephants 
were being revived and authorized. Even the 
specifics for the ‘Ankus’ a captive elephant 
control tool (made of steel, hafted to a wooden 
pole) recommended for use, the type of tradi-
tional knife and type of stick are mandated.

The Ankus is a pointed model no longer in 
use in other parts of the world due to the cruel-
ty factor, and instead, a blunt rounded Ankus 
is used. This runs counter to the stated objec-
tives of improving the welfare of elephants in 
captivity, and all above-stated activities were 
being inserted under the heading of ‘Historical 
and Cultural’  use. 

Even as animal welfare groups objected to 
this new set of captive elephant guidelines 
which looked like a load of eyewash, and hard-
ly a week had passed, a court order released 
seven of the confiscated elephants back to il-
legal owners.

These two events barely weeks apart, can 
now be seen as being directly connected. A 
recommendation by the Attorney General as 
well as the said court order by Justice Prab-
hakaran of Colombo District Court #2 as well 
as a letter sent to the Director-General of the 
Zoo Department ordering her to release cer-
tain elephants to individuals who till then 
had been under investigation (whereby she 
complied and handed in her resignation soon 
after citing personal reasons). These legal ac-
tions are unprecedented. The court order dis-
penses with the investigations being carried 
on regarding these seven elephants and their 
alleged “owners”. These elephants that were 
in state custody were suddenly returned to so-
called owners. 

This is a travesty of the judicial process, 
negating of the independence of the CID in-
vestigation and in not consulting the lawful 
authority for these elephants, the DWC that 
was present on the day, brings into ques-
tion the very independence of the judiciary. 
On September 16, this court order was chal-

lenged in the same court by lawyers represent-
ing an animal rights organization Rally for 
Animal Rights and Environment (RARE), an 
environmental organization Centre for Envi-
ronmental Justice (CEJ) and the largest and 
oldest conservation organization in the coun-
try the Wildlife and Nature Protection Society 
(WNPS). Meanwhile, some of the elephants 
that were involved in these seven cases of el-
ephant smuggling were trucked away by the 
alleged owners from Pinnawala elephant or-
phanage and the Ridiyagama open-plan zoo.

On September 16, the lawyers representing 
the organizations were shouted down by sev-
eral lawyers representing the illegal elephant 
owners. About 20 lawyers were present to rep-
resent the alleged owners. 

However, Justice Prabhakaran who was pre-
siding did not allow the lawyers representing 
conservation and animal rights organizations 
to intervene or even be heard. He had not tak-
en notice of the Deputy Director General (vet-
erinary) Dr. Tharaka Prasad of the DWC who 
had his hand up requesting to speak.

As the implications of the investigations be-
ing dismissed in this manner with elephants 
going back to the alleged owners, who in fact 
cannot show how they lawfully obtained them 
in the first place, is a serious development. It 
opens a door for the resumption of elephant 
kidnappings from the wild. It emboldens the 
smuggling ring, which is obviously active 
again.

As environmental lawyer Dr. Jagath 
Gunewardena sees it, the greatest danger from 
this new development in the elephant smug-
gling cases relates to the law and how it is ap-
plied and the wider implications beyond these 
elephant smuggling cases. 

He feels that when the law is not applied in 
an even-handed and proper manner as in this 
instance, people lose faith in legal recourse 
and the judiciary. People who lose faith in 
the judiciary can take the law into their own 
hands, which is a very serious development 
and a law and order issue. What remains for 
those who want to see justice done in this in-
stance is to seek relief from higher courts such 
as the appellate court and Supreme Court of 
Sri Lanka.

The recent gazette allows for the registration 
of unregistered elephants in accordance with a 
three-month window provided for their regis-
tration which is in effect a moratorium where 
no questions will be asked about the origin of 
the elephant. 

Therefore, this can be seen as a green light 
for the resumption of the elephant kidnap-
ping and smuggling racket of 2009-2015. In 
fact, there is some evidence that it may have 
already begun even before the extraordinary 
gazette notification of 2021 giving seemingly 
innocuous captive elephant guidelines. This 
is a sad and sordid tale and it is by no means 
over.

-This article was originally featured on 
groundview.org

The elephant was alone and dehydrated when villagers first 
found her. It was September 2017, and the motherless mam-
mal wandering near Boromo in Burkina Faso was only 2 or 3 
months old.

“She was tiny,” said Céline Sissler-Bienvenu, who is current-
ly the senior program officer for European disaster response 
and risk reduction for the International Fund for Animal Wel-
fare. The elephant must have been discovered within a day or 
two of separating from her family, Sissler-Bienvenu guesses. 
“She wouldn’t have survived otherwise.”

Many orphaned elephants don’t make it. But with the help of 
people in and around Boromo, international conservationists 
and her best friend, a black-and-white sheep named Whisty, 
the scrappy elephant is now about 4 years old and thriving. 
Children at a nearby school named her Nania, or “will”.

Getting Nania from elephant infancy to elephant childhood 
has meant round-the-clock work for the people involved. And 
Nania’s rescuers now face a new challenge: figuring out wheth-
er she can be returned to life with a wild herd of elephants.

That process has a unique twist for Nania. Just as DNA 
technology has reunited human orphans with their biological 
families, similar testing this year revealed that Nania’s mother 
is probably still roaming nearby, and that one day Nania might 
join not just any wild elephant herd, but her original family.

The DNA analysis also showed that Nania and her relatives 
are forest elephants. For those working to save them, this pro-
ject is about more than just rehabilitating one young forest 
elephant, but ensuring the future of her species. The Interna-
tional Union for Conservation of Nature recognized forest el-
ephants as their own species, separate from Africa’s larger and 
more numerous savanna elephants, earlier this year. It also 
declared them critically endangered.

“Because of the status of these animals in terms of how 
threatened they are, each individual really matters,” said Ben 
Okita, a co-chair of the IUCN’s African Elephants Special-
ist Group, who is based in Nairobi. “Every individual is held 
dear.”

——
When orphaned elephant calves are rescued, they are usu-

ally found near a mother’s carcass. In Nania’s case, though, no 
one knew of an adult that had been killed. Although elephant 
mothers are extremely attentive, Nania’s family left her be-
hind for some reason — perhaps at a night-time river crossing 
that the tiny elephant couldn’t manage.

The villagers who found her in 2017 sought help from the lo-
cal wildlife authorities, who brought the elephant to a pen out-
side their headquarters in Boromo. Locals pooled resources 
to buy milk for Nania. A drugstore donated powdered infant 
formula. But the young elephant’s appetite, unlike the funds of 
the humans around her, was bottomless. The humans needed 
help.

“They were desperate to know how to handle Nania,” Sissler-
Bienvenu said. The wildlife authorities in Boromo, which is a 
few hours southwest of Ouagadougou, Burkina Faso’s capital, 
reached out to the International Fund for Animal Welfare for 
help, and the group took charge of the elephant’s care.

Rehabilitating a single orphaned elephant is a major under-
taking. Young calves are dependent on milk for two or three 
years and need even more time to learn skills and, in certain 
areas, grow big enough to fend off lions.

“When you start to do elephant rehabilitation, in some plac-
es you’re signing on for something that could be 10 or 12 years’ 
worth of work,” said Katie Moore, deputy vice president for 
animal rescue at the animal welfare fund.

The organization saw promising signs for Nania, though. 
She had stayed physically healthy, and she didn’t seem de-
pressed.

“We rapidly decided, yes, we can attack this problem and 
find a way” to help the elephant return to the wild, Moore said.

Sissler-Bienvenu issued an emergency grant to pay for milk 
and then flew to Burkina Faso to meet Nania.

She found that the community had rallied around the ele-
phant. Schoolchildren visited her every day, and Nania some-
times chased after them, wanting to play. She got used to the 
sounds of passing motorcycles and donkeys and shouting peo-
ple. She sometimes barged into the wildlife authority head-
quarters to find where her milk was being prepared.

“She became, very quickly, a kind of mascot,” Sissler-Bienv-
enu said.

But all that human attention wasn’t going to help Nania re-
turn to the wild. She needed a home where she could learn to 
be an elephant.

——
In February 2019, Nania’s new residence was completed 

inside Deux Balés, a nearby national park. It included a sta-
ble where she would stay at night, and a large fenced pasture 
called a boma.

Her loyal friend Whisty also lives there, as do four keepers 
who stay with Nania in pairs, a week at a time. This consist-
ency is important, Moore said. “Keepers really do serve as sur-
rogate mothers and aunties to these young elephants. They 
comfort them.”

——
Nania might have a chance to join not just any family of wild 

elephants, but her own.
Only about 40 wild elephants pass through Deux Balés. The 

team from the International Fund for Animal Welfare figured 
that Nania’s family was probably among them. To find out, 
in 2019 they began collecting samples from heaps of elephant 
dung. They shipped 17 test tubes to the University of Washing-
ton in Seattle in October 2020.

There, Sam Wasser, a conservation biologist, analyzes el-
ephant DNA in his lab. Usually, the samples come from ivory 
seizures. He and his colleagues sequenced the DNA from little 
pieces of each tusk to figure out where the poached elephants 
lived and track the ivory traffickers. It can be heavy work, 
Wasser said. Using the same tools to potentially help a living 
elephant reunite with her family “really is a breath of fresh 
air,” he said.

The lab found a startling result: One of the sampled el-
ephants was not just a relative, but almost definitely Nania’s 
mother.

“There’s no question that we found the family,” Wasser said.
Sissler-Bienvenu was elated. “We were expecting to have 

a match with relatives,” she said, but finding Nania’s mother 
was a dream. The elephant had deposited her dung within 
about 650 feet of Nania’s enclosure.

And because the DNA analysis showed that Nania and her 
family are forest elephants, the discovery adds to the potential 
significance of putting Nania back into the wild.

Moore said that while rescuing an individual animal might 
represent a huge investment of resources, it could also save a 
species.

“I can’t imagine not trying,” she said.
-New York Times

-A
FP
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KHARTOUM - Sudan's fragile transitional govern-
ment said it foiled an attempted coup on Tuesday 
involving military officers and civilians linked to the 
ousted regime of longtime autocrat Omar al-Bashir.

Prime Minister Abdalla Hamdok said the coup at-
tempt was the "latest manifestation of the national 
crisis", in reference to deep divisions in Sudan during 
its move to democracy.

In a televised speech, he said the plotters had 
"made extensive preparations, which were show-
cased in the security breakdown in cities... blocking 
of national roads, closure of ports and persistent in-
stigation against the civilian government."

Information Minister Hamza Baloul said later the 
coup attempt had been thwarted and those behind it 
"brought under control".

"We assure the Sudanese people that order has 
been restored and the leaders of the attempted coup, 
both military and civilian, have been arrested and are 
being investigated," he said.

"Authorities are pursuing supporters of the de-
funct regime who participated in the coup attempt."

The military said "most" of those involved in the 
coup attempt had been arrested, including 11 offic-
ers.

"The army regained control over the sites that 
perpetrators sought to seize," it said. "Searches and 
investigations are still ongoing for others involved."

State television had aired patriotic songs as it an-
nounced the coup attempt and urged "the people to 
confront it".

In Khartoum, traffic appeared to be flowing 
smoothly, including around army headquarters, 
where protesters staged a months-long sit-in that 
eventually led to Bashir's overthrow in a palace coup 
by the army in 2019.

Security forces closed the main bridge across the 
White Nile connecting Khartoum to its twin city Om-
durman. Anti-coup demonstrations broke out later 
in several cities.

At Port Sudan in the east of the country, protest-
ers raised Sudanese flags and chanted "No to military 
rule" and "No to coup", eyewitness Mohamed Hassan 
said.

Students took to the streets and shouted similar 
slogans in the eastern city of Gedaref, another eye-
witness, Amal Hussein, told AFP.

There have been previous coup attempts since Ba-
shir's ouster which officials have blamed on Islamist 
supporters of the former president.

Sudan has had a long history of coups. Bashir, a 
one-time general himself, came to power on the back 
of an Islamist-backed military coup in 1989.

Since his ouster, the ex-president has been kept in 
Khartoum's high security Kober prison and is facing 
trial over the coup which brought him to power.

He is also wanted by the International Criminal 
Court on charges of war crimes, crimes against hu-
manity and genocide for his prosecution of a deadly 
scorched-earth campaign against ethnic minority re-
bels in Darfur.  

- AFP

Sudan government 
says foiled coup 
attempt linked to 
Bashir regime

Burundi vows to probe deadly ‘terrorist' grenade blastsTrudeau will remain 
prime minister, 
but without a 
stronger mandate

UN chief urges 
US-China dialogue, 
warns of divisions

UK official suspended over email error 
involving 250 Afghan interpreters

EU urges reforms after Lebanon govt confirmed

NEW YORK - President Joe Biden delivered his de-
but address to the annual gathering of world leaders 
at the United Nations on Tuesday amid strong new 
doubts about his ability to vault the United States 
back into a position of global leadership after his pre-
decessor’s promotion of “America First” isolationism.

Speaking to a smaller-than-usual audience of his 
peers because of the still-raging COVID-19 pandem-
ic, Biden called for a new era of global unity against 
the coronavirus, emerging technological threats and 
the expanding influence of autocratic nations such as 
China and Russia.

“No matter how challenging or how complex the 
problems we’re going to face, government by and for 
the people is still the best way to deliver for all of our 
people,” he said, insisting that the United States and 
its Western allies would remain vital partners.

“Our security, our prosperity and our very freedoms 
are interconnected, in my view as never before,” Biden 
said.

Calling for the world to make the use of force “our 
tool of last resort, not our first,” he defended his de-
cision to end the U.S. war in Afghanistan, a chaotic 
withdrawal of U.S. troops that left allies blindsided.

“Today, many of our greatest concerns cannot be 
solved or even addressed by the force of arms,” he 
said. “Bombs and bullets cannot defend against COV-
ID-19 or its future variants.”

But Biden’s efforts to move America past former 
President Donald Trump’s more confrontational poli-
cies come amid growing frustration among allies with 
his administration’s diplomatic approach.

His familiar refrain that the world must choose be-
tween democracy and autocracy looks different now 
that the Taliban are once again in control of Kabul, 
reversing many of the democratic gains of the past 20 
years. COVID is resurging in much of the world. And 
the French just recalled their ambassador in outrage 
— not just over losing a $60 billion-plus submarine 
contract, but because it was made clear they are not in 
the inner circle of allies.

Charles Michel, the European Council president, 
said in a briefing at the EU Mission to the United Na-
tions on Monday that “the elementary principles for 
allies are transparency and trust.” Expressing shock 
and bafflement over Biden’s treatment of France, he 
said, “And what do we observe? We are observing a 
clear lack of transparency and loyalty.”

The allies recognize the differences between Biden 
and Trump. But in conversations over the past two 
weeks, they say they have new concerns about the 
United States.

They worry about whether Biden really has their 
back, after the French foreign minister compared the 
submarine deal with Australia to a “knife in the back.” 
When they hear about COVID vaccine booster shots in 
the United States, they often wonder what that might 
do to global supplies. And when they look at how the 
U.S. handles the Australia deal, they wonder whether 

American national interest has eclipsed the role of 
global leader. 

Biden and other leaders gathered in New York City 
against a backdrop of disastrous climate change, po-
larized superpower relations and a devastating pan-
demic that has worsened the global rich-poor divide.

The event is a major test of credibility for Biden, 
who was among the first to address the 193-member 
General Assembly. 

Among the last to speak will be President Xi Jinping 
of China, via prerecorded video, bookending a day 
with the competing views of the two most powerful 
countries in the world.

Biden said the world faced a choice between the 
democratic values espoused by the West and the dis-
regard for them by China and other authoritarian gov-
ernments.

“The future belongs to those who give their people 
the ability to breathe free, not those who seek to suffo-
cate their people with an iron hand authoritarianism,” 
he said. “The authoritarians of the world, they seek to 
proclaim the end of the age of democracy, but they’re 
wrong.”

But the president vowed not to pursue a new era of 
sustained conflict with countries like China, saying 

that the United States would “compete vigorously and 
lead with our values and our strength to stand up for 
our allies and our friends.”

“We’re not seeking — say it again, we are not seek-
ing — a new Cold War, or a world divided into rigid 
blocs,” he said.

Climate change and the pandemic are also expected 
to dominate the week, and Biden planned to host a 
COVID summit on the sidelines to push other coun-
tries to increase capacity to manufacture vaccines for 
poor countries.

“This year has also brought widespread death and 
devastation from the borderless climate crisis,” Biden 
said. “Extreme weather events that we’ve seen in every 
part of the world — and you all know it and feel it — 
represent what the secretary-general has rightly called 
code red for humanity.”

On COVID, Biden urged the global leaders to move 
more quickly to rein in the pandemic that has killed 
millions.

“We need a collective act of science and political 
will,” he said. “We need to act now to get shots in arms 
as fast as possible, and expand access to oxygen, tests, 
treatments, to save lives around the world.”

- NYT

In his UN debut, Biden 
calls for global unity 
against common threats

US President Joe Biden addresses the 76th Session of the UN General Assembly on September 21, 2021 in New York
- EDUARDO MUNOZ / POOL / AFP

NAIROBI - Burundi on Tuesday (21)vowed a 
thorough investigation into a series of deadly "ter-
rorist" grenade blasts that hit the economic capital 
Bujumbura.

The attacks late on Monday followed a deadly 
grenade explosion in a bar in the capital Gitega on 
Sunday and a series of mortar shells fired on Bu-
rundi's international airport on Saturday night.

The interior ministry said in a statement that two 
people were killed when "still unidentified terror-
ists" hurled grenades in a Bujumbura parking lot 
and near a market on Monday night.

Medical and security sources told AFP that three 
people had died, while Prime Minister Alain-Guil-
laume Bunyoni said more than 100 had been in-
jured.

The ministry said it condemned the "barbarity" 
of the blasts and pledged a "thorough investigation 

to put these nameless terrorist cowards out of ac-
tion".

There were no claims of responsibility for the 
grenade attacks in Bujumbura or at the Gitega bar 
on Sunday which left two people dead.

They came on the heels of a mortar attack on Bu-
jumbura airport on Saturday, which was claimed 
by the RED-Tabara rebel group in a statement on 
Twitter.

No one was injured in that assault, launched a 
day before President Evariste Ndayishimiye flew 
out for the UN General Assembly in New York.

"These are coordinated attacks launched by en-
emies of peace who have wanted to show for three 
days that there is no peace in Burundi when Presi-
dent Ndayishimiye is at the UN General Assem-
bly," a senior Burundian official said on condition 
of anonymity. "But they are mistaken. The situa-

tion is under control despite their little outbursts." 
RED-Tabara, which has a rear base in South Kivu 
in the neighbouring Democratic Republic of Con-
go, emerged 10 years ago and is now the most ac-
tive of Burundi's rebel groups.

It is accused of being behind many deadly attacks 
or ambushes across the East African country since 
2015.

In 2020, it said it was behind a series of attacks 
that killed more than 40 people from the security 
forces and the youth league of the ruling CNDD-
FDD party.

The Burundian government and many diplomats 
believed at the time that the rebel group, made up 
of an estimated 500-800 men, was led by one of 
the fiercest opponents of the state, Alexis Sinduhi-
je, who has always denied the claims.  

- AFP

OTTAWA, Ontario — Prime Minister Justin Trudeau’s 
political gamble failed to pay off Monday (20) when Cana-
dian voters returned him to office but denied him the ex-
panded bloc of power he had been seeking in Parliament.

Unofficial election results Monday indicated that while 
he would remain as prime minister, it would again be as 
the head of a minority government.

In August, with his approval ratings high, Trudeau called 
a “snap election,” summoning voters to the polls two years 
before he had to. The goal, he said, was to obtain a strong 
mandate for his Liberal Party to lead the nation out of the 
pandemic and into recovery.

But many Canadians suspected that his true ambitions 
were mere political opportunism, and that he was trying 
to regain the parliamentary majority the Liberals had until 
they lost seats in the 2019 election.

Whatever his motive, it did not work.
With some votes still being cast or uncounted, the pre-

liminary results were a near repeat of the previous vote. 
The Liberal Party won 156 seats Monday — one fewer than 
it acquired in 2019 — while its main rival, the Conservative 
Party, won 121 seats, the same as before.

“If you missed the 2019 election, don’t worry, we just did 
a rerun for you,” said Duane Bratt, a political scientist at 
Mount Royal University in Calgary, Alberta.

The outcome left Trudeau in a familiar situation.
To pass any laws, he will again have to win members of 

the opposition over to his side. And, at least in theory, his 
party’ shaky grip on power leaves his government vulner-
able to being overturned by Parliament.

In his victory speech early Tuesday, Trudeau acknowl-
edged the unpopularity of his call for a snap election.

“You don’t want us talking about politics or elections an-
ymore; you want us to focus on the work that we have to do 
for you,” he told a partisan crowd in a hotel in downtown 
Montreal. “You just want to get back to the things you love, 
not worry about this pandemic, or about an election.”  

- NYT

UNITED NATIONS, United States - UN Secretary-Gen-
eral Antonio Guterres on Tuesday (21) urged the United 
States and China to engage in dialogue, warning of an in-
creasingly divided world.

"I fear our world is creeping towards two different sets 
of economic, trade, financial and technology rules, two di-
vergent approaches in the development of artificial intel-
ligence -- and ultimately two different military and geopo-
litical strategies," Guterres said as he opened the annual 
UN General Assembly.

"This is a recipe for trouble. It would be far less predict-
able than the Cold War. To restore trust and inspire hope, 
we need cooperation," he said.

"We need dialogue. We need understanding."
The summit will feature the first speech to the world 

body by US President Joe Biden, who has described a ris-
ing and authoritarian China as the paramount challenge of 
the 21st century.

Chinese President Xi Jinping is also set to address the 
United Nations but by video in light of Covid restrictions.

Guterres said that divisions between the two powers set 
back efforts on other key priorities including reversing 
coups.

Since February, militaries have seized control both in 
Myanmar and Guinea and Afghanistan's Western-backed 
government collapsed to the Taliban.

"We are also seeing an explosion in seizures of power by 
force. Military coups are back. The lack of unity among the 
international community does not help," Guterres said.

"Geopolitical divisions are undermining international 
cooperation and limiting the capacity of the Security Coun-
cil to take the necessary decisions."  

 -AFP

LONDON - Britain's defence minister apolo-
gised and suspended one official on Tuesday 
after his department accidentally revealed the 
email addresses of more than 250 Afghan inter-
preters seeking to move to the UK.

Ben Wallace told parliament that the error, 
which saw the hundreds of Afghans openly in-
cluded rather than blind copied on a weekly 
email sent out late afternoon Monday, was "un-
acceptable".

Vulnerable recipients who are potentially eli-
gible for relocation following the Taliban takeo-
ver in Afghanistan had been warned as soon as 
the blunder was spotted and given advice on 
what to do, he said.

"It is an unacceptable level of service... and on 
behalf of the ministry defence I apologise," Wal-
lace told MPs.

"To say I was angered by this was an under-
statement and I immediately directed investiga-
tions take place," he added.

"One individual has been suspended pending 
the outcome of the investigation and processes 
for data handling and correspondence process-
ing have already been changed."

Wallace confirmed the email was sent by a 
defence ministry official to a group of Afghans 
potentially eligible for relocation to Britain and 
includes around 260 still inside Afghanistan.

Many of the email addresses also contained 
photographs.

An interpreter told the BBC the mistake "could 
cost the life of interpreters, especially for those 
who are still in Afghanistan".

Wallace insisted his department would coop-
erate with a probe by Britain's data regulator, 
while pledging to continue processing evacua-
tions.     

The email error is the latest of several such 
mistakes by the defence ministry, both in Brit-
ain and overseas.   

 -AFP

BRUSSELS - The European Union on Tuesday (21) 
welcomed the confirmation of Lebanon's new gov-
ernment and called on Beirut to kickstart urgent re-
forms needed to drag the country out of crisis.

"The announced agenda of the new government 
outlines important steps to address Lebanon's mul-
tifaceted crises, including resuming negotiations 
with the International Monetary Fund, implement-
ing structural reforms, notably of the electricity sec-
tor, and holding the 2022 elections as scheduled," 

EU foreign policy chief Josep Borrell said. "It is now 
time to begin the path to recovery with the credible 
implementation of urgent and essential reforms to 
address the needs and demands of the Lebanese 
people."

Borrell said that "all political parties and their 
leaders have a responsibility to support and actively 
contribute to such efforts".

On Monday, Lebanon's parliament approved 
Prime Minister Najib Mikati's new cabinet, tasked 

with salvaging the country from economic meltdown 
after 13 months of political deadlock.

The crisis has depleted central bank reserves, de-
valued the currency by more than 90 percent and 
plunged three out of four citizens below the poverty 
line, while those who can are emigrating by the thou-
sands. The EU had threatened Lebanon's political 
elite with sanctions if they did not come together to 
form a government.   

- AFP
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KARACHI - Pakistan cricket chief Ramiz Raja said 
Monday England had failed his nation's cricket team by 
pulling out of its tour next month.

"Disappointed with England, pulling out of their com-
mitment and failing a member of their Cricket fraternity 
when it needed it most," tweeted the Pakistan Cricket 
Board (PCB) chairman.

"Survive we will inshallah. A wake up call for Pak 
team to become the best team in the world for teams to 
line up to play them without making excuses."

England's cancellation was not unexpected, coming 
just three days after New Zealand abandoned their first 
tour of Pakistan for 18 years, as the first ODI was due to 
start in Rawalpindi on Friday.

Australia is also feared to pull out of their first tour 
of the country since 1998, scheduled for February and 
March next year.

Pakistan had gradually returned to the cricket map as 
hosts of international matches following a six-year hia-
tus in the wake of attacks on the Sri Lankan team bus in 
Lahore in 2009.

During their cricketing isolation, Pakistan was forced 
to play their home matches on neutral venues in the 
United Arab Emirates (UAE).

Former Paistan skipper Javed Miandad blamed "a 
negative mindset of western countries".

"They first force us to inspect our security and then 
pull out without any solid reason," said Miandad, who 
backed a return to neutral venues.

"Pakistan should ask them whether they want to play 
or not and if they say, yes, then playing in the UAE is 
one option because we need cricket."

Pakistan Test opener Shan Masood deplored Eng-
land's decision.

"Pakistan as a nation and as a cricketing board has 
made countless sacrifices and efforts after six years of 
exile," Masood told AFP.

"We have toured to places during Covid to keep the 
game going, so please be there for us when we need 
you," said Masood, referring to Pakistan's tours of Eng-
land and New Zealand.

PCB said it will make no further comments.  
- AFP

LONDON - US Open champion Emma Raducanu has 
postponed her return to tournament tennis for at least 
a week.

Confirmation she has pulled out of the Chicago Fall 
Tennis Classic came after she announced she was "very 
excited" to become "House Ambassador" for Tiffany & 
Co.

Raducanu remains registered to compete at Indian 
Wells from October 6, but that gives her enough time 
to settle other corporate offers and potentially attend 
more red carpet events in London, such as the new 
James Bond premiere.

Having attended the Met Gala in New York last week, 
the in-demand teenager wore Tiffany diamonds at a 
London Fashion Week event on Monday night.

"Being able to wear these special jewellery pieces over 
the past few weeks has been an honour," she wrote of 
her new deal with the jewellery brand. She also posted a 
video of her appearing in a promotional video for Vogue 
magazine. Branding experts say she will make £20mil-
lion in endorsements in the next two years alone.

Raducanu had been due to fly out to Chicago by the 
end of the week for the Tennis Classic event, which be-
gins on Monday and was set to be her first appearance 
since her flawless Flushing Meadows triumph over 
Leylah Fernandez. However, since her return home her 
team have continued to be inundated with invites and 
offers.

American teen Coco Gauff, last year's Australian 
Open champion Sofia Kenin and US Open semi-finalist 
Aryna Sabalenka have also pulled out of next week's 
competition. A total of 11 out of the world's top 20 are 
still set to compete in Chicago, which has a winners' 
prize money pot of around £400,000.

Indian Wells organisers have yet to declare whether 
the 18-year-old will be granted a main draw wildcard 
following her extraordinary Grand Slam tournament 
triumph. As it stands, she is registered for qualifying 
for the tournament, which takes place from October 6.

Raducanu said last Friday, the day after flying back 
home to her parents in Bromley, that "I just really need 
some time to rest and recover" after a "very demand-
ing" seven weeks on the road.

However, she posted footage of herself on the tread-
mill in the gym on Sunday, and declared on Instagram: 
"Back with a sweat on."

A source close to the Raducanu camp later told Tel-
egraph Sport that she was now back in training ahead 
of her tournament return. She was believed to be back 
in practice on Monday.

The first playing event on home soil she is listed to 
play in is an ATP Champions Tour event, which is set 
to return to the Royal Albert Hall in November. There 
may also be opportunities to play in her father Ian's na-
tive Romania.

Raducanu revealed on Friday how she spent her 
first night after returning from New York enjoying her 
mother Renee's homemade cooking and re-watching 
her US Open final win.

"It’s still such a whirlwind of an experience – I’ve 
loved every moment of it," she said. "But it’s something 
that is very difficult to fully comprehend."

Raducanu has become one of the most in-demand 
stars in sport and has been tipped to earn tens of mil-
lions of pounds off the court. But she said tennis comes 
first, telling Sky News: "I won’t let any commitments 
get in the way of that, because it’s my top priority." 

- Yahoo sports 

DUBAI - Virat Kohli's Royal Challengers Bangalore 
suffered a crushing nine-wicket loss to Kolkata Knight 
Riders on Monday (20) hours after he announced to 
step down as captain at the end of this Indian Premier 
League.

It remained an unforgettable evening for Kohli who 
fell for five in his 200th IPL match and Bangalore were 
skittled out for 92 (19 Overs) with Kolkata spinner Varun 
Chakravarthy returning figures of 3-13 in Abu Dhabi.

The 32-year-old Kohli, who put out a video message of 
his captaincy exit on the opening day of the revived IPL 
on Sunday, is still searching for Bangalore's first title win 
in the Twenty20 tournament.

"Sometimes it can take you a game, I hope not two, to 
get into the tournament, you  have to stay with the eight-
ball, if you're not, the other teams will be all over you," 
Kohli said after his team's first match of the UAE leg.

Kohli, who last week announced his decision also to 
quit India's T20 captaincy at the end of the T20 World 
Cup in October-November, has been under close scru-
tiny as a leader in recent months.

Kohli was made Bangalore's captain in 2013, but de-
spite his superstar status, the team's best finish was los-
ing in the 2016 final.

His record without a title is often compared to India's 
vice-captain Rohit Sharma who has secured five IPL 
crowns for holders Mumbai Indians. RCB were at the re-
ceiving end of an inspired Kolkata bowling performance 
with Chakravarthy and Andre Russell taking three wick-
ets each to flatten the opposition batting.

Seam bowler Prasidh Krishna took down Kohli, 
trapped lbw after the skipper opened the batting with 
Devdutt Padikkal who top-scored with 22.

Bangalore lost regular wickets to Chakravarthy's mys-
tery spin that got key batsman including Australia's 
Glenn Maxwell for 10 and Sri Lankan import Wanindu 
Hasaranga for nought.

"Pretty good from Varun, he's going to be a key factor 
when he plays for India," Kohli said of the spinner who 
is included in India's World Cup squad.

"It's great guys who've got the opportunity to play at 
the international level. He's someone who is going to 
play in the near future for India, it's a great sign."

Shubman Gill, who made 48, and debutant Venkatesh 
Iyer, who hit an unbeaten 41 off 27 balls, then put on 82 
for the first wicket as Kolkata chased down their target 
in just 10 overs (94 -1).

The Eoin Morgan-led side need to win five of their 
remaining six matches to stay in the race for a play-off 
spot.

The tournament resumed Sunday after it was halted in 
May because of a devastating surge in pandemic deaths 
in India, prompting foreign players to rush home.

Many have not come back including England's Ben 
Stokes (Rajasthan Royals) and Pat Cummins (Kolkata) 
of Australia. 

- AFP

WELLINGTON - New Zealand 
Cricket on Tuesday (21) boosted 
security around the women's 
national team currently touring 
Britain as a precaution after a 
threatening email was received 
by English officials.

NZC, which last week abrupt-
ly abandoned the Black Caps' 
tour of Pakistan over security 
fears for the men's team, said 
the latest threat was ultimately 
deemed "not credible".

But it said the communica-
tion received by the England 
and Wales Cricket Board (ECB) 
prompted increased security 
around the White Ferns wom-
en's team.

"The ECB have received a 
threatening email relating to 
NZC. Although this did not 
specifically reference the White 
Ferns, it was treated seriously, 
investigated and deemed not 

credible," the governing body 
said in a statement.

The threat came as English 
cricket chiefs withdrew their 
men's and women's teams from 
next month's white-ball series 
in Pakistan, citing "increasing 
concerns about travelling to the 
region".

That decision came in the 
wake of the Black Caps' dramat-
ic withdrawal from the Pakistan 
tour on Friday, just as the first 
one-day international was due 
to start at Rawalpindi Stadium.

NZC has refused to detail 
what prompted the action be-
yond saying it had been ad-
vised of a "specific and credible 
threat".

According to Pakistan's Inte-
rior Minister Sheikh Rasheed 
Ahmad, New Zealand Prime 
Minister Jacinda Ardern told 
Pakistan leader Imran Khan 

that the team feared an attack 
outside the stadium.

The England and New Zea-
land cancellations are a huge 
setback for Pakistan, which has 
been trying to revive tours by 
foreign sides after home inter-
nationals were suspended in the 
aftermath of a terror attack on 
the Sri Lankan side in 2009.

There will also be questions 
about planned tours to Pakistan 
by the West Indies in December 
and Australia in February next 
year.

The New Zealand men's team 
arrived in Dubai on Sunday on 
a charter flight from Pakistan, 
with players not involved in 
next month's Twenty20 World 
Cup in the UAE returning to 
New Zealand as soon as flights 
and quarantine facilities can be 
arranged.   

- AFP

BRISTOL, England - The 
winner of a half marathon has 
been disqualified because he 
was only meant to run the dis-
tance of a 10k.

The Bristol half marathon 
(22km) took place alongside 
the Bristol 10k in the Great 
Bristol Run on Sunday (19).

Omar Ahmed had originally 
signed up to run the 10k but 
ended up accidentally running 
- and winning - the half mara-
thon in just 63 minutes.

Mr Ahmed went the wrong 
way when he reached the point 
where the course diverged for 
the two distances.

The revised men's positions 
confirmed Chris Thompson, of 
Aldershot, Farnham and Dis-

trict Athletics Club, as the new 
winner with a time of 67 min-
utes.

The Great Run Company 
said Mr Ahmed entered the 
10k as an elite runner and not 
the half marathon, therefore 
he was not officially part of the 
half marathon race, and would 
"unfortunately" be disquali-
fied.

It said while Mr Ahmed had 
put in "an impressive perfor-
mance", it had received objec-
tions from other athletes and a 
subsequent investigation took 
place, resulting in the disquali-
fication.

Paul Foster, chief executive 
of The Great Run Company, 
added: "Rules are rules and in 

this case they say we have to 
disqualify Omar.

"We salute his performance, 
and he has been invited to take 
part in next week's Great Man-
chester Run as an elite athlete.

"Of course, we also look for-
ward to welcoming him back to 
Bristol for 2022's Great Bristol 
Run."

The Bristol 10k is normally 
held in the spring and the half 
marathon at the end of the 
summer, but last year both 
races were cancelled because 
of Covid-19.

In this year's events runners 
took on various routes cover-
ing the city centre, harbourside 
and Avon Gorge.  

 - BBC

Pakistan 
‘disappointed' 
over England tour 
cancellation: PCB

In-demand Emma 
Raducanu delays 
return to tennis after 
fairytale US Open 
triumph

Kohli crushed in 
200th IPL match 
for Bangalore

Extra security for N.Z. women's cricketers 
in Britain

Bristol half marathon winner disqualified 
after running wrong race

ECB's hypocrisy and 
double-standards could 
fast lose them friends
By George Dobell

LONDON - Cast your mind back a few 
years. It's June 2017. The Champions 
Trophy has just started in England. 
Pakistan and India are about to play a 
match at Edgbaston.

It could have been sold out ten-times 
over.

Then, tragedy struck. A van was de-
liberately driven into pedestrians on 
London Bridge (about two miles from 
the venue for the tournament's final, at 
The Kia Oval) and the occupants then 
fled the vehicle stabbing members of 
the public randomly. Eleven people 
died, and 48 more were injured.

But the next day, the game in Bir-
mingham - about 110 miles northwest 
of London - went ahead. Indeed, every 
game in the tournament went ahead. 
Despite an obvious increase in secu-
rity measures - including road blocks 
hundreds of yards from grounds and 
armed police at matches - none of the 
teams went home and every match was 
completed. At the time, many of us cel-
ebrated the defiant spirit that refused 
to be bowed by threats.

But if it's important that life goes 
on in Leicester and London, it's surely 
important it goes on in Lahore and 
Larkana, too. And what Monday's an-
nouncement from the ECB confirming 
the cancellation of their tour to Paki-
stan sustained, was a culture of dou-
ble-standards which appears to view 
some nations are far less important 
than others.

Let's be clear: the Foreign Office has 
not changed their travel advice about 
visiting Pakistan in light of New Zea-
land's decision to abandon their own 
tour. ESPNcricinfo also understands 
that the advice from the ECB's own 
security experts (ESI Risk) was un-
changed. That is to say, they believed 
that, with the current protocols in 
place - the same protocols that allowed 
the Duke and Duchess of Cambridge to 
visit Pakistan not so long ago - it was 
safe to travel. It is also understood the 
British High Commission was satisfied 
with the plans. This is categorically not 
a case where security advice has com-

pelled the ECB to cancel. To be fair to 
the ECB, their statement doesn't even 
pretend this is the case. Instead, they 
cite the anxiety such a trip could pro-
voke in players who have already spent 
many months living in a controlled en-
vironment.

Maybe at first glance that seems rea-
sonable. Certainly, players are jaded by 
the time in bubbles. And yes, it might 
be expected individuals would be al-
lowed the opportunity to skip the tour 
if any aspect of it made them uncom-
fortable.

But let's remember: this was more 
city-break than tour. It was scheduled 
to last, in total, four days. It involved 
one day of quarantine and two T20Is 
on consecutive days. It was two days 
shorter than the quarantine period 

required for players returning to the 
UAE to complete the IPL.

Pakistan, it is understood, had also 
offered to move the matches to Lahore 
and play them behind closed doors. 
England could surely have found 14 
players who were prepared to tour; 
plenty more have visited Pakistan to 
play in the PSL, after all.

Remember this, too: Pakistan an-
swered England's calls for help in 
2020. They travelled from a county 
where Covid had hardly hit, to a nation 
under siege from the virus. Having 
been promised they could serve their 
10-day quarantine period in The Hyatt 
(a nice four-star hotel) in Birmingham, 
they subsequently found themselves 
in a Travelodge in Derby. They spent 
about seven-weeks in the country in 

all - a country which, at that time, has 
no access to vaccines - and, by doing 
so, ensured English cricket was able 
to keep the lights on. Put simply, Eng-
land - and all the England players who 
were not obliged to take pay-cuts - owe 
them. But, over the last 18-months or 
so, England have now abandoned or 
cancelled tours to Sri Lanka, South 
Africa, Pakistan and Bangladesh. 
Conversations about the Ashes are 
on-going. Despite having asked nu-
merous nations to put up with various 
hardships to ensure they could honour 
their own broadcast agreements, they 
appear unwilling or unable to recipro-
cate when other nations are the ones 
in need. England are, it seems, all take 
and very little give.  

- Cricinfo

Despite stringent Covid-19 protocols, Pakistan duly went to and completed their tour of England in 2020 
- AFP/Getty Images
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