
நகரப்பதிப்

மலர் : 92 இதழ்: 39 ெகா ம்  பிலவ வ டம் ரட்டாதி மாதம் 07 ஆம் திகதி வியாழக்கிழைம (23.09.2021) ஹிஜ்ரி 1443  ஸபர் 13 விைல : .30 பக்கங்கள் :16
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(ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
அ  ரா த ரம் சிறச்சா ைலயில் தமிழ் அர  
சியல் ைகதி கைள அச் சு த் திய மற் ம் 
சித் தி ர வ ைதக்கு உட்ப த் திய இரா
ஜாங்க அைமச்சர் எந்த ெவா  அைமச்

சுப்ப த வி  ைய ம் வகிக்கா  இ ப்ப
ைத ம், பாரா  மன்ற உ ப் பினர் பதவி 
நீக்கப்ப  வ ைத ம் உ  திப்ப த் ம் 
வைகயில் அர சாங்கம் நட வ டிக்ைக 
எ க் குமா?  அ  ரா த ரம்

ெலாஹான் ரத்வத்ைத 
ைக  ெசய்யப்ப  வாரா?
எம்.பி.பதவி நீக்கப்ப மா? ைகதி களின் பா  காப் க்கு என்ன உத்த ர வாதம்? 

சைபயில் கேஜந் தி ர குமார் ெபான்னம்பலம் ேகள்வி 

(ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் தமிழ் 
அர சியல் ைகதிகள் சில க்கு எதி ராக 
இடம்ெபற்ற சம்ப வத்ைத அர சாங்க மா

க ம்,நீதி அைமச்ச ரா க ம் வன்ைம யாக 
கண் டிப்ப டன் இ  குறித்  உரிய நட வ
டிக்ைககள் ன்ென ப்ப ம்.    ேம ம் 
பாதிக்கப்பட்ட தரப் பி ன ரிடம்

உயர் நீதி மன்ற நீதி ய ரசர் தைல ைமயில்
கு  சுயா தீன விசா ர ைணைய நடத் ம்
பாதிக்கப்பட்ட தரப் பி ன ரிடம் மன் னிப்  ேகா  கின்ேறன் 

சைபயில் அைமச்சர் அலி சப்ரி எ த் ைரப்

(ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
அ  ரா த ரம் மற் ம் ெவலிக்கைட 
சிைறயில் உள்ள சி.சி.ரி.வி. காெணாளி 
பதி கள் அழிக்கப்ப டா  விசா ர ைண கள்
ன்ென க்கப்ப ம் என்ற வாக் கு   

திைய வழங்க டி மா என தமிழ் ேதசிய 
கூட்ட ைமப்பின் பாரா  மன்ற உ ப்
பினர் எம்.ஏ.சுமந் திரன் சைபயில் அர சாங் 
 கத் திடம் ேகள்வி எ ப் பினார். 

சி.சி.ரி.வி. காெணாளி அழிக்கப்ப டா
விசா ர ைணகள் ன்ென க்கப்ப மா ?

சுமந் திரன் எம்.பி. சைபயில் ேகள்வி 

(எம்.மேனா சித்ரா)
அைமச்ச  ரைவ  அல்ல  ேதசிய 
ெகாவிட் ெசய ல ணி யினால் ம  பா ன
சா ைல கைள திறப்ப தற்கான தீர்மானம் 
எ க்கப்ப ட வில்ைல என்  அைமச்ச
ரைவ ேபச்சாளர்

ம  பா ன சா ைல கைள
அ  ம தித்த  யார்?  
அைமச்ச ரைவ ேபச்சாளர் விளக்கம்  

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகர வ லப் பிட்டி மின் உற்பத்தி நிைல 
யம் ெதாடர்பில் இ தி இணக்கப்பா
ெடான்  எட்டப்ப ட வில்ைல.

ெகர வ லப் பிட்டி மின் உற்பத்தி நிைலயம்

இ தி இணக்கப்பா  
எட்டப்ப ட வில்ைல 

அைமச்சர் டலஸ் 

(எம்.மேனா சித்ரா)
சைமயல் எரி வா வின் விைலைய 
அதி க ரிப்ப தற்கு இ  வ ைரயில் எவ் வித 
தீர்மா ன ம் எ க்கப்ப ட வில்ைல. எனி 
ம் உலக சந்ைதயில் விைல 

எரி வா  விைலைய 

அதி க ரிக்கும் தீர்மானம்
இ  வ ைரயில் இல்ைல

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ெகாவிட்19 ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்களின் 
எண் ணிக்ைக ம் ைவரஸ் ெதாற் றினால் 
பதி வாகும் மர ணங்களின் எண் ணிக்
ைக ம் தற்ே பா   குைற வ ைடந் ள்ளன. 
இவ்வா றான நிைலயில்

திறக்க டி ம்
கட்டம் கட்ட மாக பாடசாைலகைள

(நா.த ஜா)
இலங்ைகயில் ேமாச ம ைடந்  வ ம் 
மனித உரி ைமகள் நிைல வ ரத்ைத மீளச் சீ ர
ைமப்ப தற்கும் சிவில் ச க ெசயற்பா  க
க்கான இைட ெவ ளிைய

இலங்ைகயில் மனித உரி ைம கைள மீள சீர ைமக்க

ஜி.எஸ்.பி.ைய ஆ  த மாக 
 பயன்ப த்த ேவண் ம் 

ஐேராப் பிய 
ஒன் றி யத் திடம் 

மனித உரி ைமகள் 
கண்கா ணிப்பகம் 
வலி  த்தல்

(ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
நாட்டில் ம  பா ன சா ைலகள் திறக்கப்ப 
கின்றன.ஆனால் நாட்டின் க் கி ய மான பிர
ச்சி ைனகள் குறித்  விவா திக்க ேகாரி ம் 
பாரா  மன்றம் டப்ப  கின்ற . அர சாங்கம் 
அடிப்ப ைட யற்ற விதத்தில்

ம  பா ன சா ைல கைள திறந்  விட்  
பாரா  மன்றத்ைத  கின்றனர்
அர சாங்கத்தின் 
தீர்மா னங்கள் 

எந்த வித
 அடிப்ப ைட ம் 
அற்றைவ 
என் கி ற  
எதிர்க்கட்சி

(ஆர்.சி,எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
இலங்ைக ேதசிய ேதாட்டத்  ெதாழி லாளர் சங்கத்தின் தைல
ைம ய கத் திற்குள் கதைவ உைடத் க்ெ காண்  உட்  குந்த 
ன்னாள் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் சிலர் தமக்கு உயிர் அச்

சு த்தல் வி த்த தாக அந்த சங்கத்தின் ெபா ச் ெசய லா ள ம், 
எதிர்க்கட்சி உ ப் பி ன  மான வடிேவல் சுேரஷ் சைபக்கு 

ரணி க்கும் வடிேவல் சுேர ஷ−க்கும்
இைடயில் சைபயில் க ம்  வாக் கு வாதம்

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகாவிட்  19 ேலா பாய தயார்ப த்தல் 
கள் மற் ம் பதி ல ளிப் கள் ேவைலத் திட்
டத்தின் கீழ் 

100 மில் லியன் ெடாலர் 

ேமல திக கடன் வழங்க 
உலக வங்கி இணக்கம்

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் கடந்த ஒ  வார கால மாக 
ெகாவிட் ெதாற் க்கு உள்ளா கு ப வர்களின் 
எண் ணிக்ைக ம் ,

ெதாற்றாளர், மர ணங்களின் 
எண் ணிக்ைகயில் வீழ்ச்சி

(ஆர்.யசி)
அெம ரிக்க நி  வ ன ெமான் டன் ெகர வ ல ப்பிட் டி மின் 
உற்பத்தி நிைலய உடன்ப டிக்ைகைய அர சாங்கம் ெசய் 
ெகாண்ட ைறைம மற் ம் உடன்ப டிக்ைகயின் கார ணிகள் 
குறித்  ஆ ங்கட்சி பங்கா ளிக்கட் சி க க்கு இைடயில்

அர சாங்கத் திற்குள் ஆ ங்கட்சி
பங்கா ளிக்கட் சிகள் ரண்பா
இன்  பிர த ம டன் க் கிய கலந்  ைர யாடல்

ெவளி வி வ கார அைமச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் 
இந் திய ெவளி  ற த் ைற அைமச்சர் 
எஸ் .ெஜய்சங்கைர ேநற்  சந் தித்  
ேபசி ள்ளார். நி ேயார்க் நகரில் நைட
ெப ம் ஐ.நா. ெபா க் கு க் கூட்டத்தில் 
பங்ேகற்க ெசன் ள்ள 

ெஜய்சங்க டன் 
பீரிஸ் சந் திப்

உள்ளக ரீதியிேலேய ெபா ப் க்கூறல் 
(நம  விேசட நி பர்)

நீடித்த சமா தா னத்ைத நாட் க்குள் ஏற்ப த் திக்
ெகாள்ள, ேதசிய நி  வ னங்க ளி  டான ெபா ப் க்
கூறல், ம  சீ ர ைமக்கப்பட்ட நீதி மற் ம் அர்த்த ள்ள 
நல் லி ணக்கம் ஆகி ய வற்ைற ஏற்ப த்த ேவண் டிய 
அவ சியம் உள்ள . இனப்பாகு பா ,  மதம் மற் ம் 
பாலின ேவ  பா  க ளின்றி, அைனத்  இலங்ைக யர்
க க்கும் வள மா ன ம்  நி ைல யா ன ம் பா  காப்பா ன

 மான எதிர்கா லத்ைத உ  வாக் கு வேத, என்  ைடய 
அர சாங்கத்தின் ேநாக்க மாகும்.  இந்தச் ெசயற்பாட் க்
காக, அைனத்  உள் ர் பங் கு தா ரர்க டன்

ெபா ளாதாரத்ைத கட்டிெய ப்ப சர்வேதச ஒத் ைழப்  அவசியம்; ஐ.நா.வில் ஜனாதிபதி உைர 
இன,மத ேவ பாடின்றி அைனத்  
இலங்ைகயர்க க்கும் வளமான 

வாழ்ேவ இலக்கு

மீண் ம் வன் ைற 
தைல க்காதி க்க அடிப்பைட 
பிரச்சிைனக க்கு தீர் காண 

நடவடிக்ைக

நீடித்த 
சமாதானத்திற்கு 
ெபா ப் க்கூறல், 
நல்லிணக்கம் 

அவசியம்

பயங்கரவாதம் என்ப  
உலகளாவிய அச்சு த்தல்

த ப் சி 
ேவைலத்திட்டத்தில்

இலங்ைகக்கு
ெவற்றி
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(எம்.மேனா சித்ரா)
சீனா வி லி ந்  இறக் கு மதி ெசய்யப்பட்ட உரத்தில் ெபற் க் 

ெகாள்ளப்பட்ட மாதி ரியில் அபாயம் மிக்க பட் றீ ரியா இனங்கா ணப்
பட்டைம ெதாடர்பில் அர சாங்கம் தீவி ர மாக அவ தானம் ெச த் தி
ள்ள . நாட் க்கு பாதிப்ைப ஏற்ப த்தக் கூடிய உரம் எந்த ெவா  
சந்தர்ப்பத் தி ம் நாட் க்கு இறக் கு மதி ெசய்யப்படமாட்டா  
என்  அைமச்ச ரைவ இைண ேபச்சாளர் அைமச்சர் ரேமஷ் பத் தி
ரண உ  தி ய ளித்தார்.
அைமச்ச ரைவ தீர்மா னங்கைள அறி விக்கும் ஊட க வி ய லாளர் சந்

திப்  ேநற்  தன் கி ழைம இைண ய வ ழி  டாக நைட ெபற்ற ேபா  
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில் ,
சீனா வி லி ந்  இறக் கு மதி ெசய்யப்பட்ட உரத்தில் ெபற் க் 

ெகாள்ளப்பட்ட மாதி ரியில் அபாயம் மிக்க பட்றீ ரியா இனங்கா ணப்
பட்டைம அைன வ ம் அறிந்த விட ய மாகும். த் தி ைர யி டப்ப டாத 
குறித்த மாதி ரியில் இவ்வா றான அபாயம் மிக்க பற் றீ ரியா இனங்
கா ணப்பட் ள்ளைம ெதாடர்பில் அர சாங்கம் தீவி ர மாக அவ தானம் 
ெச த் தி ள்ள .
இ  ெதாடர்பில் விசா ர ைண கைள ன்ென க் கு மா  விவ சா

யத் ைற அைமச்சர் ேகாரிக்ைக வி த் ள்ளார். இ  தவிர ம ந்  
மற் ம் உரம் ேபான்ற எந்த ெவா  ெபா ம் நாட் க்கு இறக் கு
மதி ெசய்யப்ப ம் ேபா  விைல ம  ேகார க்கு ன்னர் மாதி
ரிகள் ெபறப்ப ம் அேத ேவைள , நாட் க்கு அைவ ெகாண்  
வரப்பட்டதன் பின்ன ம் எ  மா றாக மாதி ரிகள் ெபறப்பட்  பரி
ேசா த ைனகள் ன்ென க்கப்ப  வ  வழ ைம யாகும்.
எனேவ நாட் க்கு பாதிப்ைப ஏற்ப த்தக் கூடிய பட்றீரியா 

அல்ல  உயிரிகள் உள்ளடங்கிய உரம் எந்தெவா  சந்தர்ப்பத்தி ம் 
நாட் க்கு இறக்குமதி ெசய்யப்பட மாட்டா  என்  அரசாங்கம் 
உ தியளிக்கிற  என்றார்.

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
எல்ைல மீறிய அர சியல் அ த்தம் கார ண

மா கேவ அரச நி  வ னங்களின் பிர தா னி க ம், 
உயர்மட்ட அதி கா ரி க ம் பத விைய இரா ஜி
னாமா ெசய் கி றார்கள். கடந்த 17 மாத காலத்தில் 
மாத் திரம்  16  அரச நி  வன அதி கா ரிகள் பதவி 
வில கி ள்ளனர். கர்ே வாரின் உரி ைம கைள 
பா  காக்க ேவண் டிய  கர்ேவார் அதி கா ர சைப 
இன்  வியா பா ரி களின் நல க்காக மாத் திரம்  
ெசயற்ப  கி ற  என மக்கள் வி  தைல ன்ன
ணியின் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சுனில் ஹந் 
ெனத்தி ெதரி வித்தார்.
மக்கள் வி  தைல ன்ன ணியின் காரி யா ல

யத்தில் ேநற்  இடம் ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் 
சந் திப்பில் கலந்  ெகாண்  க த்  ைரக்
ைகயில் ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டார்.
அவர் ேம ம் குறிப் பிட்ட தா வ ,
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ தைல

ைம யி லான அர சாங்கம் சுயா தீ ன மாக ெசயற்பட 
கூடிய அரச நி  வ னங்க ைள ம், அரச கூட் த்
தா ப னத்ைத ம்  அர சி யல்ம யப்ப த் தி ள்ள . 
ஜனா தி பதி அரச நி  வ னங்க க்கு  அர சி யல்த
ைல யீ  இல்லாமல் திற ைம யா ன வர்கைள நிய
மிக்க வியத்மக அைமப்பின் உ ப் பி னர்கைள 
உள்ள டக் கிய கு ைவ நிய மித்தார்.
இக் கு வின் பிர தா னி யாக ெசயற்பட்ட த

லீட்  சைபயின் தைலவர்  சுதந்த ரத்நா யக்க 
அர சியல் அ த்தம் கார ண மா கேவ பதவி 
வில கினார். அரச  நி  வ னங்க ளி ம், திைணக்
க ளங்க ளி ம் இடம்ெப ம் நிதி ேமாச டி க
க்கு எதிர்ப்  ெதரி விக்கும் அதி கா ரி க க்கு 

அர சியல் அ த்தம் பிர ேயா கிக்கப்ப  கி ற . 
இதனால் அவர்கள் சுய மா கேவ பதவி விலகும் 
தீர்மா னத்ைத எ க் கி றார்கள்.

மத் திய வங் கியின் ன்னாள் ஆ நர் ஓய்  
ெப  வ தற்கு ன்னேர  பதவி வில கினார். 
பதவி வில கு வ தற்கு ன்னர் அவர் குறிப் பிட்ட 
கார ணிகள் மைற க அர சியல் அ த்தத்ைத 
ெவளிப்ப த் தி ய . அரச நி  வ னங்களின் பிர
தா னிகள் இவ்வா  பதவி விலகும் ேபா   
ராஜ ப க் ஷக்கள் தங்க க்கு ேதைவ யா ன வர்
கைள  உயர்மட்ட பத வி க க்கு நிய மித் க் 
ெகாள் கி றார்கள். மத் திய வங் கியின்  ஆ நர் 
அஜித் நிவாட் கப்ரா ம் இவ்வா  நிய மிக்கப்
பட் ள்ளார்.
ம  றம் அறி வியல் ைற ைய ம் அர சியல் 

அ த்தம் விட்  ைவக்க வில்ைல. ெகாவிட் 19 
ைவரஸ்ெ தா டர்பான ெதாழி ல் ட்ப கு வில் 
இ ந்  பலர் பதவி வில கி ள்ளார்கள். சுகா தார 
தரப் பி ன ர  ஆேலா ச ைன கைள அர சியல் 
ஆேலா ச ைனகள் றக்க ணிப்பதால் அவர்கள் 
பதவி வில கி ள்ளார்கள். ராஜ ப க் ஷக்களின் நிர்
வா கத்தில் மன ச்சாட் சி டன் ெசயற்ப  ப வர்க
க்கு ஒ  ேபா ம் சுயா தீ ன மாக ேசைவ யாற்ற 
டி யா . நிைற வ ைடந்த 17 மாத காலத் திற்குள் 

16 அரச உயர்மட்ட அதி கா ரிகள் தங்களின் 
பத வி கைள இரா ஜி னாமா ெசய் ள்ளார்கள்.
இரண்  பிர தான அைமச்சர்களின் அர சியல் 

அ த்தங்க ளி னா ம், அர சியல் தைல யீட் டி
னா ம் தான் கர்ேவார் அதி கார சைபயின் 
நிைற ேவற்  பணிப்பாளர் பத வியில் இ ந்  
விலக தீர்மா னித் ள்ள தாக  ஷான் குண வர்த்
தன ெதரி வித் ள்ளார். பால்மா, ேகா ைம மா 
மற் ம் சீெமந்  ஆகிய ெபா ட்களின் விைல
ேயற்றம் ெதாடர் பி ம், செதாச நி  வ னத்தின் 
ஊடாக இடம் ெபற்ற தாக குறிப் பி டப்ப ம் 
ெவள்ைள ப் ண்  ேமாசடி விவ கா ரத் திற்கும் 
இவர் க  ைம யான எதிர்ப்ைப ெவளிப்ப த்

தி யதால் நிைற ேவற்  
பணிப்பாளர் பதவில் 
இ ந்  பதவி விலக 
ேநரிட் ள்ள .
ெவள்ைள  ண்  

ேமாச டி யினால் அர சாங்
கத் திற்கு 175 இலட்சம் 
பா நட்டம் ஏற்பட்
ள்ள . அேத ேபான்  

உ ந்  ேமாச டியால்  
அர  சாங்கத்  திற்கு  9 4 
இலட்சம் நட்டம் ஏற்பட்
ள்ள . அத் தி யா வ சிய 

ெபா ட்க ளின விைல
ேயற்றத் திற்கு வியா பா
ரிகள் தற்ே பா  திய தந்
தி ர மான ெசயற்பாட்ைட 
ை க ய ா ள்  கி  ற ா ர் க ள் 
என்றார்.

(எம்.மேனாசித்ரா)
த்த காலத்தில் காணாமல் ேபாேனா க்கு என்ன ஆயிற்  என்பதற்கு 

என்னால் ெபா ப்பான பதிைல வழங்க டியா . எனி ம் இ  
எந்தெவா  சந்தர்ப்பத்தி ம் மைறக்கப்படக் கூடிய விடயமல்ல. 
ஏேத ெமா  சந்தர்ப்பத்தில் இ  ெதாடர்பில் சரியான தகவல்கைள 
ெவளிப்ப த்த டி ம் என்  அைமச்சரைவ ேபச்சாளர் அைமச்சர் டலஸ் 
அழகப்ெப ம ெதரிவித்தார்.
அைமச்சரைவ தீர்மானங்கைள அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்  

ேநற்  தன்கிழைம இைணயவழி டாக நைடெபற்ற ேபா  இதைனத் 
ெதரிவித்த அவர் ேம ம் குறிப்பி ைகயில் ,

த்த காலத்தில் காணாமல் ேபாேனா க்கு என்ன ஆயிற்  என்பதற்கு 
என்னால் ெபா ப்பான பதிைல வழங்க டியா . இ  ெதாடர்பில் 
ெசயற்பா கைள ன்ென ப்பதற்கான அ வலகம் நி வப்பட் ள்ள . 
ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ ஐக்கிய நா கள் சைபயின் 
ெபா ச் ெசயலாளைர சந்தித்த ேபா  லம்ெபயர் தமிழர்க டனான 
ேபச்சுவார்த்ைதக்கு அைழப்  வி த்தார்.இ  மிக ம் ஆக்க ர்வமான 
ெவளிப்பாடாகும். பாரா மன்றத்தி ம் இ  ெதாடர்பில் அவதானம் 
ெச த்தப்பட்ட . எவ்வாறி ப்பி ம் குறிப்பிட்ட ஒ  நபைர சுட்டிக்காட்டி 
அவ க்கு என்ன ஆயிற்  என்  கூ வ  கடினமாகும். எனி ம் இ  
எந்தெவா  சந்தர்ப்பத்தி ம் மைறக்கப்படக் கூடிய விடயமல்ல.
ஏேத ெமா  சந்தர்ப்பத்தில் இ  ெதாடர்பில் சரியான தகவல்கைள 

ெவளிப்ப த்த டி ம். சில இடங்களில் காணாமல் ேபானதாக 
க தப்ப ம் நபர்கள் ெவளிநா க க்குச் ெசன்  அரசியல் அந்தஸ்  ெபற்  
அங்கு வாழ்கின்றனர். ஆனால் அைனத்  சந்தர்ப்பங்களி ம் இவ்வா  
நடப்பதில்ைல.தம  பிள்ைளகள் காணாமல் ேபா ள்ளதாக ெபற்ேறார் 
ஒவ்ெவா  ஆண் ம் கண்ணீர் சிந் கின்றனர். இவர்கள் அைனவ ம் 
நாட்  பிரைஜகளாவர். எனேவ இ  ெதாடர்பில் ெபா ப் டன் ெசயற்பட 
ேவண்டி ள்ள . ஆனால் இதில் மைறப்பதற்கு ஒன் மில்ைல என்றார்.

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ன்னாள் நிதி இரா ஜாங்க அைமச்சர் அஜித் நிவாட் கப்ரால் மத் திய 

வங்கி ஆ  ந ராக நிய மிக்கப்பட்ட டி விைன  ெசல்  ப டி யற்ற  
என அறி விக்கக் ேகாரி ம்  அவைரக் ைக  ெசய்  விசா ரைண 
ெசய்ய ெபாலிஸ் மா அதி ப க்கு உத்த ர விடக் ேகாரி ம்  தாக்கல் 
ெசய்யப்பட் ள்ள கட்டைள நீதிப்ேப ராைண ம  ெதாடர்பில் மட்
ப்ப த்தப்பட்ட ஆட்ேச ப ைன கைள ன் ைவக்க  பிர தி வா தி க
க்கு அ  ம தி ய ளிக்கப்பட் ள்ள . 
ெதற்கு, ஊவா மற் ம் மத் திய மாகா ணங்களின் ன்னாள் ஆ நர் 

ரஞ்சித் கீர்த்தி ெதன்னக்ேகான்   தாக்கல் ெசய்த குறித்த ம  மீதான 
பரி சீ ல ைனகள் ேநற்  ேமன் ைற யீட்  நீதி மன்றின் நீதி ப தி க ளான 
ேசாபித்த ராஜ க ணா மற் ம் தம் மிக கேன ெபால ஆகி ேயார் ன்
னி ைலயில் பரி சீ லிக்கப்பட்ட ேபாேத இதற்கான கால அவ காசம் 
வழங்கப்பட்ட .

 ேநற்  குறித்த ம  வா ன  பரி சீ ல ைனக்கு வந்த ேபா , பிர தி
வாதி அஜித் நிவாட் கப்ரால் சார்பில் மன்றில் ஆஜ ரான ஜனா தி பதி 
சட்டத்த ரணி ெராேமஷ் டி சில்வா, தனக்கு ேநற்  (21) இரேவ 
ம க்கள் ெதாடர் பி லான ஆவ ணங்கள் கிைடத்ததால் அவற்ைற 
ஆராய கால அவ காசம் ேதைவ என ேகாரினார். எனேவ அவற்ைற 
ஆராய்ந் , மட் ப்ப த்தப்பட்ட ஆட்ேச ப ைன கைள ன் ைவக்க 
அ  ம திக்க ேவண் ம் என அவர் ெதரி வித்தார்.
அத் டன் சட்ட மா அதிபர் சார்பில் மன்றில் ஆஜ ரான  ேமல திக 

ெசாலி சிட்டர் ெஜனரால் நரின் ள்ேள, குறித்த ஆவ ணங்கைள 
ஆராய தனக்கும் கால அவ காசம் ேவண் ம் என ேகாரினார்.
இத ைன ய த்  குறித்த ம  மீதான பரி சீ ல ைன கைள எதிர்வ ம் 

ஒக்ே டாபர் 7 ஆம் திக திக்கு ஒத்தி ைவத்த ேமன் ைற யீட்  நீதி
மன்றம், ம  ெதாடர் பி லான  மட் ப்ப த்தப்பட்ட ஆட்ேச ப
ைனகள் இ ப்பின் அவற்ைற  எதிர்வ ம் 30 ஆம் திகதி அல்ல  
அதற்கு ன்னர் மன்றில் ன் ைவக்க பிர தி வா திகள் தரப் க்கு உத்
த ர விட்ட .
ேநற்  ம  வா ன  பரி சீ ல ைனக்கு வந்த ேபா , ம  தாரர் சார்பில் 

மன்றில் ஆஜ ரான ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி ைமத் திரி குண ரத்ன, பிர
தி வா தி யான அஜித் நிவாட் கப்ரால் மத் திய வங்கி ஆ  ந ராக நிய
மிக்கப்பட்ட பின்னர், மத் திய வங் கியில் மிக அநீ தி யான ைறயில் 
பல இட மாற்றங்கள் இடம்ெப  வ தா க ம் அத்த ைகய நட வ டிக்ைக

காணாமல் ேபான வர்க க்கு மரண சான் றிதழ்  ெகா ப்ப தாக இ ந்தால் 
அவர்கைள ப  ெகாைல ெசய்த வர்க க்கு என்ன தண்டைன ெகா ப்ப  ? 

17 மாதங்களில் 16  அரச நி வன
 அதிகாரிகள் பதவி விலகல்
எХைல ΐ ய அரżயХ அήНதேம காரணС - ேஜ.˙.Ǽ. ˙சனС

΅னா ̇  ̌  ΪОΤ இறЖ Μ ம  ெசТயРபЛட உரН Х அபா ய க ர மான

பற் றீ ரியா இனங்கா ணப்பட்டைம 
ெதாடர்பில் தீவிர அவ தானம்

அைமИசУ ரேமЩ பН  ரண

காணாமல் ேபாேனா க்கு என்ன
 நடந்த  என்பைத கூற டியா
ஏேதΦெமாΪ சОதУРபН Х இΤ ெதாடУǼХ சǿயான 
தகவХகைள ெவ РபΡНத ΨſΩС - அரசாЗகС

கப்ரா க்கு எதிரான வழக்கு

கைள த க்கும் வைக யி லான உத்த ர ெவான்
றிைன தான் மன்றில் எதிர்பார்ப்ப தா க ம்  
ெதரி வித்தார். இந் நிைல யி ேலேய ம   
ஒக்ே டாபர் மாதம் 7 ஆம் திக திக்கு ஒத்தி 
ைவக்கப்பட்ட .

(ஆர்.யசி,எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
காணாமல் ேபான வர்க க்கு ஜனா தி பதி 

ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ மரண சான் றிதழ் 
ெகா ப்ப தானால் அவர்கைள ப  ெகாைல ெசய்
த வர்க க்கு என்ன தண்டைன ெகா க்கப்ே பா
கின்றார் என தமிழ் ேதசி யக் கூட்ட ைமப்  உ ப்
பினர் ெசல்வம் அைடக்க ல நாதன் ேகள்வி எ ப்
பினார்.
பாரா  மன்றத்தில் ேநற்  இடம்ெபற்ற பாவ

ைன யாளர் அ  வல்கள் அதி கா ர சைப (தி த்தச்) 
சட்ட லம் மீதான விவா தத்தில் கலந்  ெகாண்  
உைர யாற்  ைக யி ேலேய இவ்வா  குறிப்
பிட்டார்.
அவர் ெதாடர்ந்  ெதரி விக்ைகயில்,
சர ண ைடந்த வர்க க்கு உரிய பா  காப்  வழங்

கப்ப ட ேவண்  ெமன ஐ.நா. சாச னத்தில் உள்ள 
நிைலயில்  ஐக்கிய நா கள் கூட்டத்தில் கலந்

 ெகாள்ள ெசன் ள்ள ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய 
ராஜ பக் ஷ ஐ.நா. ெசய ல ரி டேம இலங்ைகயில் 

காணாமல் ேபான வர்க க்கு மரண சான் றிதழ்  
ெகா க்கப் ேபாவ தாக கூ  கின்றார். அவ்வா
றானால் இலங்ைகயில் கண்  கண்ட சாட் சி யங்
க டன் இரா  வத் தி ன ரிடம் ஒப்ப ைடக்கப்பட்
ட வர்கள்,சர ண ைடந்த வர்கள் எல்லாம் ெகால்லப்
பட்  விட்டனர் என்ேற  ஜனா தி பதி கூ  கின்றார்.
இலங்ைகயில் காணாமல் ேபான வர்க க்கு 

மரண சான் றிதழ்  ெகா க்கப் ேபாவ தாக கூ ம் 
ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜபக்  ஷ, அந்த 
காணாமல் ேபான வர்கைள ப  ெகாைல ெசய்
த வர்க க்கு என்ன தண்டைன ெகா க்கப்  
ேபாகின்றார்? காணாமல் ேபான வர்க க்கு  ஜனா
தி பதி மரண சான் றிதழ் ெகா ப்ப தானால் அதற்கு   
கார ண மா ன வர்க க்கு தண்ட ைன ம் ெகா க்க 
ேவண்  ெமன இந்த சைபயில் ேகா  கின்ேறன்.
இலங்ைக  இரா  வத் திடம் கண் கண்ட சாட்

சி யங்க டன் ஒப்ப ைடக்கப்பட்ட எம  உற  க
க்கு மரண சான் றிதழ் ெகா ப்ேபன் என இந்த 

நாட்டின் ஜனா தி பதி ஐ,நா. க்கு ேபாய் கூ
கின்றார் என்றால், தமிழ் மக்களின்   உயிர்கைள 
அவர் எவ்வ ள  ரம் ச்ச மாக  பார்க் கின்றார் 
என்ப தைன ரிந்  ெகாள்ள டி ம் .
அ ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் தமிழ் 

அர சியல் ைகதி கைள ப்பாக்கி ைனயில் 
அச் சு த் திய ராஜாங்க அைமச்சரின் நட வ டிக்
ைகக்கு கண்டனம் ெதரிவித்த நீதி அைமச்ச க்கு 
நன்றி ெதரிவிக்கின்ேறன் .  அேதேபான்  
அந்த  ைகதிகைள  யாழ்ப்பாணத் க்கு 
இடமாற்ற டி மானால் அதைன ெசய்வதாக 
ெதரிவித்தைம ைய நாங்கள் வரேவற்கின்ேறாம் 
என்றார்.

ெசХவС அைடЖக ல நாதП சைபǾХ ேகЦ˙

     ��

இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

23.09.2021 ஸ்ரீ பிலவ வ டம் ரட்டாசி
மாதம் 5ஆம் நாள் ெசவ்வாய்க்கிழைம

கி ஷ்ணபட்ச  விதிைய  திதி காைல 7.24 வைர 
அதன் ேமல் திரிதிைய திதி ேரவதி நட்சத்திரம் காைல 
8.01 வைர பின்னர்  அஸ்வினி  நட்சத்திரம்  சிரார்த்த 
திதி  ேதய்பிைற   திரிதிைய  சித்தாமிர்தேயாகம்  
சமேநாக்கு நாள்  சந்திராஷ்டம  நட்சத்திரங்கள்  
உத்திரம், அஸ்தம், சுபேநரங்கள்  காைல 7.30–9.00 
எமகண்டம் 6.00–7.30, குளிைக காலம் 9.00–10.30 
வாரசூலம்  ெதற்கு பரிகாரம்– ைதலம்

ேமடம்         –மனக்கவைல நிைலப்பிரி
இட பம்         –சந்ேதாஷம், காரியசித்தி
மி னம்          –வியாதி, ெபா ள்ெசல
கடகம்         –லாபம், ல மீகடாட்சம் 
சிம்மம்         –கலகம்,சிைறப்பயம்
கன்னி          –அன் , பிரியம்
லாம்         –சுகம், ேபாசனம்   

வி ச் சி கம்      – யற்சி, ன்ேனற்றம்
த சு         –சுகம், ஆேராக்கியம்
மகரம்         –அவமானம், கவைல
கும்பம்         –சுகம், பிரியம் 
மீனம்         –ெபா ள் வர  மனமகிழ்ச்சி

சுபேயாகம்

தினசரி 
கிரகநிைல
ரட்டாதி 07
ஆம் நாள் 

வியாழன் காைல
8.01 ேமஷ, சந்திரன்

ேக

ராகு

சுக்

 சந்

கு
சனி

சூரி
ெசவ்
த

சூரி

பிரஹதி ெகளரி விரதம்  சரஸ்வதி  ேதவிைய அஸ்வினி 
நட்சத்திர தினமான இன்   வழிப வதால்  கல்வி ஞானம் 
ெப கும்.  உ த்திர பசுபதி நாராயணன்  கு ைச  தினம். 
ேசாழ நாட்டில்  தி த்தைல ரில்  அந்தணர் குலத்தில் 
ேதான்றியவர்  ேவதமந்திரமான  உ த்திர மந்திரத்ைத  
க த்தள   நீரில்  நின்   இர  பகல்  இைடவிடா   
ஓதிஅரனடி  ேசர்ந்த ெப ைமயினர். 
தன், சூரியன் கிரகங்களின்  ஆதிக்க நாளின்
அதிர்ஷ்ட எண்கள் 1,5,
ெபா ந்தா எண்:  8
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள்: மஞ்சள் , நீலம்

 

ஆட்ேசபைனகள் இ ப்பின்  ன்ைவக்க கால அவகாசம்

(எம்.மேனா சித்ரா)
தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் நைட  ைற யி ள்ள காலப்

ப கு தியில் ெபா  சுகா தார பரி ேசா த கர்களின் கண்கா ணிப்பின் கீழ் 
த்த க சா ைல கைள திறந்  ைவப்ப தற்கு அ  ம தி ய ளித் ள்ள தாக 
ெபாலிஸ்மா அதிபர் சி.டீ.விக் கி ர ம ரத்ன ெதரி வித் ள்ளார்.
இலங்ைக த்தக விநி ேயாக சங்கத்தின் ெசய லா ளரின் ேகாரிக்

ைகக்கு அைமய இந்த அ  மதி வழங்கப்பட் ள்ள . சுமார் 
ஒன்றைர ஆண்  கால மாக ெகாவிட் நிைலைம கார ண மாக த்த க
சா ைலகள் டப்பட் டி ந்த ைமயால் தாம் ெப ம் ெந க்க டி க க்கு 
உள்ளா கி ள்ள தாக குறித்த சங்கத்தால் சுட் டிக்காட்டப்பட் ள்ள .
அதற்க ைமய மாண வர்கள் த்த கங்கள் ெகாள்வ ன  ெசய்தல் உள்

ளிட்ட ேதைவ க தி அதற்கான அ மதி வழங்கப்பட் ள்ளதாக 
ெபாலிஸ்மா அதிபர் சி.டீ.விக்கிரமரத்ன ேம ம் ெதரிவித் ள்ளார்.

த்த க சா ைல கைள
திறப்ப தற்கு அ  மதி
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(நா.த ஜா)
இந் தி யா விற்கான இலங்ைக உயர்ஸ்தா னி க ராக நிய மிக்கப்

பட் டி க்கும் மிலிந்த ெமார ெகாட ேநற்  தன் கி ழைம தைல
நகர் ெடல் லியில் இந் திய ஜனா தி பதி ராம்நாத் ேகாவிந் திடம் 
தன  நற்சான் ப்பத் தி ரத்ைதக் ைகய ளித்தார்.
ெகாவிட்–19 ைவரஸ் பரவல் அச் சு த்தைலக் க த் திற்

ெகாண் , இந் திய ெவளி வி வ கார அைமச் சினால் உரிய சுகா
தாரப் பா  காப்  வழி காட்டல்கைளப் பின்பற்றி காெணா ளி  
வ டிவில் ஒளி ப ரப்  ெசய்யக் கூ டிய வித மாக இந் நி கழ்  
ஏற்பா  ெசய்யப்பட் டி ந்த . அதன்படி இந் திய ஜனா தி பதி 
அவ ர  உத் தி ேயா க ர்வ இல்ல மான ராஷ் டி ர பதி பவ னி லி
ந்  ெவளி வி வ கார அைமச் சுடன் இைணந்  ெகாண்ட ைத
ய த் , அவ ரிடம் மிலிந்த ெமார ெகாட நற்சான் ப்பத் தி
ரத்ைதக் ைகய ளித்தார்.
அத ைனத்ெ தா டர்ந்  ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ ப க் 

ஷவின் சார்பில் இந் திய ஜனா தி ப திக்கு வாழ்த் க்கைளத் ெதரி
வித்த உயர்ஸ்தா னிகர் மிலிந்த ெமார ெகாட, இந் திய க்

கு  ெசயற்றிட்டத்தின் ஊடாக இ   நா   க  க்குமிைட
யி லான நல்  றைவ ேம ம் ேமம்ப த்  வ தற்கு எதிர்பார்த்
தி ப்ப தா க ம் ெதரி வித்தார். ேம ம் ெபௗத்த தர்மேம 
இந் தி யா வினால் இலங்ைகக்கு அளிக்கப்பட்ட மிக ம் ெப
ம தி யான பரிசு என்  குறிப் பிட்ட அவர், இ   நா  க க்கும் 
இைட யி லான மிகப்ப ழ ைம யான பாரம்ப ரிய, கலா சா ரத்ெ தா
டர்  கைள விஸ்த ரிப்ப தற்கு எதிர்பார்த் தி ப்ப தா க ம் அதற்
கான ஒத்  ைழப் க்கைள இந் திய ஜனா தி ப தி ம் அர சாங்
க ம் வழங்க  ேவண் ம் என் ம் ேகாரிக்ைக  வி த்தார்.
அதற்குப் பதி ல ளித்த இந் திய ஜனா தி பதி ராம்நாத் 

ேகாவிந்த், இந் தி யாவின் 'அயல்நாட் டிற்கு த லிடம்' 
என்ற ெகாள்ைகயின் கீ ம் 'சாகர்' ெகாள்ைகயின் கீ ம் 
இலங்ைக தன்ைம யாக விளங் கு வ தாகத் ெதரிவித்தார். 
அத்ேதா  இ  நா க க்கும் இைடயிலான ெதாடர் கள் 
ேம ம் வ வைட ம் என்  எதிர்பார்ப்பதாகக் குறிப்பிட்ட 
அவர், இலங்ைக ஜனாதிபதிக்குத் தன  வாழ்த் க்கைள ம் 
ெவளிப்ப த்தியைம குறிப்பிடத்தக்க .

மிலிந்த ெமாரெகாட இந்திய ஜனாதிபதி ராம்நாத்
 ேகாவிந்திடம் நற்சான் ப்பத்திரத்ைதக் ைகயளித்தார்
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ேபரா சி ரியர் மர்ஹ−ம் எஸ்.எச். ஹஸ் ல்
லாவின் வாழ்க்ைக இன்  வாழ் கின்ற வர்
க க்கும் எதிர்கா லத்தில் இம்மண்ணில் 
வாழ் கின்ற வர்க க்கும், பல வழி க ளி ம் 
வழி காட் ம் ஒளி வி ளக்காக அைமந் ள்
ள . 

‘ேதான்றிற் க ெழா  ேதான் க , 
அஃதிலார்
ேதான் றி ம் ேதான்றாைம நன் ’
என்ற குற க்கு ஏற்ப, ேபரா சி ரியர் 

மண்ணில் தன  கைடசி ச்ைச வி ம்
வைர, கைழச் சுமந்த வ ரா கேவ விளங்
கினார். 

1950.09.03 இல் மன்னார் மாவட்
டத்தில் எ க்க லம் பிட்டி என் ம் ஊரில், 
ஷாஹ−ல் ஹமீ  தம்ப தி க க்கு இவர் 
கனிஷ்ட தல்வ னாகத் ேதான் றினார். 
மன்னார் கடலில் மட்  மல்ல, மன்னார் 
நிலத் தி ம் த் க்கள் ேதான் ம் என்ப
தற்கு, ேபரா சி ரி யரின் பிறப்  சிறந்த உதா ர

ண மாக விளங் கு கின்ற .
ேபரா சி ரி யரின் இளைம வாழ்வில் 

இனிக்கும் ெதன்றல் வீச வில்ைல. மாறாக, 
வ ைமப் யேல ேகார தாண்டவம் ஆடி
ய . அவர் பய ணித்த பாைத, மணம் 
வீசும் மலர்ப்பா ைத யாக இ க்க வில்ைல. 
மாறாக, காயப்ப த் ம் ட்கேள நிரம்பி 
இ ந்தன. 
வ ைம ேபாட்ட தைடக் கற்கைள, 

அவ ர  உைழப் , ெவற் றியின் படிக்கற்
க ளாக மாற் றி ய . இலங்ைகயின் சிறந்த 
அறி ஞைர, ச க சிந்த ைன யா ளைர ஈன்ற
தனால், எ க்க லம் பிட்டி மத் திய கல் ரி 
மகுடம் சூடி நிற் கின்ற . 

1970 இல் இவர், எ க்க லம் பிட்டி மத் திய 
கல்  ரியில் இ ந் , ேபரா தைனப் பல்க
ைலக்க ழ கத் திற்கு ெதரி வானார். அங்கு வி
யியல் பாடத்தில் தன  அதீத திற ைமைய 
ேபரா சி ரியர் ெவளிப்ப த் தினார். 
ேபரா சி ரியர் ேஜார்ஜ் தம்ைப யாப் பிள்

ைள ம், கலா நிதி பால சுந்த ரம் பிள்ைள ம், 
ேபரா சி ரியர் ஹஸ் ல்லாைவ பட்ைட 
தீட்டி ஒளிரச் ெசய்தனர். ேபரா தைன பல்க
ைலக்க ழ கத்தின் சிறப்  மாண வ ரான ஹஸ்
ல்லாைவ வர ேவற்க, கன டாவில் உள்ள 
பிரிட்டிஷ் ெகாலம் பிய பல்க ைலக்க ழ
கத்தின் வாயில்கள் காத் தி ந்தன. அப்பல்
க ைலக்க ழகம் ேபரா சி ரி ய க்கு M.A., PhD 
பட்டங்கைள வழங்கி, தன்ைனப் ெப
ைமப்ப த்திக் ெகாண்ட .
ேபரா தைனப் பல்க ைலக்க ழ கத்தில் விரி
 ைர யா ள ரா க ம், ேபரா சி ரி ய ரா க ம் 

கட ைம யாற் றி ய ேபா , அறி த் ேதனில் 
ஆைச ெகாண்ட மாணவ ஈக்கள், அவைர 
எப்ே பா ம் ெமாய்த் க் ெகாண் டி ந்தன. 
மாணவர் ைமயக் கல் வி ம், மாணவர் 
நலனில் காட் டிய அக்க ைற ம் அவர், 
மாண வர்களின் இத யங்களில் ெகா  வீற் றி
ந்த தற்கான கார ணங்க ளாகும். 
ேபரா சி ரியர் தன  பன் க ேசைவ களில் 

ரண நில வாக ஒளிர் கின்றார். வடக் கி லி
ந்  பல வந்த மாக ெவளி ேயற்றப்பட்ட 
ஸ் லிம்க க்கு ஆத ர வாக, ேதசிய, சர்வ

ேதச அரங் கு களில் இவ ர  குரல் பல மாக 
ஒலித்த . அ  ெதாடர்பாக பல ல்க
ைள ம், அறிக்ைக க ைள ம், வி யியல் 
ஆதா ரங்க ேளா  எ தி டி யி ந்த உல கத்
தாரின் கண்கைளத் திறக்கச் ெசய்தார். 
வடக்கு, கிழக்கில் நில ம் காணிப் பி ரச்

சி ைன க க்குத் தீர்ைவக் காண்ப தற்காக, 
பல இடங்க க்கும் ேநர டி யாக களப்ப ய
ணங்கைள ேமற்ெ காண்டார். 
உரி ைமகள் ெதாடர்பாக ஐக் கிய நா கள் 

சைப நடத் திய, பல மகா நா  க ளி ம் 
வள வா ள ராகக் கட ைம யாற்றி, உல கத்தின் 
கவ னத்ைத, தன் பக்கம் தி ப் பினார். 
ேதர்தல் ெதாகு தி களின் எல்ைல கைள 

மாற் றி ய ைமக்கும் எல்ைல நிர்ணய 
ஆைணக்  கு  வில்  இடம்ெபற்றார் . 
அக் கு  சிபார்சு ெசய்த திய எல்ைலகள், 

சி  பான்ைம யி னரின் நலன்க க்கு விேரா
த மா னைவ என்பைத அறிந் , அைதத் 
தனி ஒ  வ ராக நின்  எதிர்த்தார். அக்
கு வின் தீர்மானம் பாரா  மன்றத்தில் 
ேதாற்க டிக்கப்பட ேவண் ம் என்  பிரார்த்
தித்தார். அத்தீர்மானம் பாரா மன்றத்தில் 
ே த ா ற் க டி க் க ப் பட்ட  ம ந ா ள் , 
ேபராசிரியரின் உயிர் பிரிந்த .
இவ்வா  பல் ைறகளி ம் ஒளிவீசிய 

தீபம், 2018.08.25 இல் அைணந்  ேபான . 
அவர  உடல் மண்ணில் மைறந்தா ம், 
எம  மனங்களில் அவர் என் ம் வாழ்வார். 
அவ க்கு இைறவன் ஜன்ன ல் பிர்த ஸ் 
என்ற சுவர்க்கத்ைத வழங்குவானாக!

–கலா ஷணம்
 ேஜ.எம்.எம்.இக்பால்
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ஒ க்கம் வி ப்பந் தரலான் ஒ க்கம்
 உயிரி ம் ஓம்பப் ப ம்     

 (தி க்குறள்)

ஒ க்கேம எல்லார்க்கும் ேமன்ைமையத் த வதாக 
இ ப்பதால், அந்த ஒ க்கேம உயிைர விடச் சிறந்ததாகப் 
ேபாற்றப்ப ம்.

ெபான் ெமாழிெபான் ெமாழி

–சுவாமி  விேவகானந்தர்

ஒ க்கம் – நன்ன டத்ைத என்ப வற்ைற 
ேபணி நல்ல ‘குடி மக்கைள’ உ  வாக்க 
ேவண் டி ய தற்கு பதி லாக நாட்டில் ெகாேரானா 
ெதாற்  பர ம் காலத் தி ம்,  ம  பா ன சா
ைல கைள திறந்  ேபாைத  ட னான 'குடி 
மக்கைள' உ  வாக்கும், மிக ேமாச மான 
ெசயலில் இந்த அர சாங்கம் ஈ  பட் ள்ளைத 
காண டிகிற .
ெகாேரானா ெதாற்  மற் ம் மர ணங்கள் 

சற்  குைற வ ைடந்  வ ம் நிைலயில் 
அர சாங்கத்தின் இந்த பார் திறப்  தீர்மானம் 
ெகாேரானா பார் ம  பான ெகாத்தணி ஒன்  
உ  வாக இட ம ளித் ள்ள .

 நா ம் டக்கப்பட்ட நிைலயில், வ
மா னத்ைத ஈட்ட பார்கைள திறக்க அர சாங்கம் 
எ த்த டி  மிக ம் ேகவ ல மா ன . 
இந்த லட்சணத்தில், இன்  ம  வரி கட்

டைளச் சட்டத்தின் கீழான கட்ட ைள கைள 
தி த்த ேயாசைன ன்ைவத் ள்ள .
இந்த அர சாங்கத்தின், இரா ஜாங்க அைமச்சர் 

ஒ வர் அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்கு குடி
ேபா ைதயில் ெசன்  அங்கு த த்  ைவக்கப்
பட் ள்ள தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள, ப்
பாக்கி ைனயில் அச் சு த்தி உள்ள டன், 
ெசய்தி ெவளியில்  வந்த ம், குறித்த இரா
ஜாங்க அைமச்சர் பத வியில் இ ந்  மட் ம் 
வில கி ள்ளார்.
ஆனா ம் , இரா ஜாங்க அைமச்சரின் 

இந்த ெசயற்பா  குறித்  பக்கச்சார்பற்ற 
விசா ரைண நடத்தப்பட ேவண் ம். குற்றம் 

ெசய் தி ந்தால், தக்க நட வ டிக்ைக எ த் , 
தண்டைன வழங்க ேவண் ம்.
அத் டன், உயிர் அச் சு த்தல்க க்கு மத்

தியில், சிைறச்சா ைல களில் எவ் வித வழக்கு 
விசா ர ைண க ம் இன்றி பல வ  டங்க ளாக 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள மைல யகம் மற் ம் 
வடக்கு கிழக்கு உள் ளிட்ட அைனத்  தமிழ் 
அர சியல் ைகதிகள் உட ன டி யாக வி  தைல 
ெசய்யப்பட ேவண் ம்.                                                                                                                       
இன்  நாட்டின் நிைல ைமைய எ த் க் 

ெகாண்டால் ன்  க் கிய வார்த்
ைதகள்  பிர  பல்யம்  அைடந்  ள்ளன .                         
அ தான், 'இல்ைல', 'விைல உயர் ' 'தட் ப்
பா ', இப்ப டி யாக வரிைச நீண்  ெகாண்ேட 
ெசல் கி ற . 

அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கைள ெகாள்வ
ன  ெசய்ய மக்கள் திண்டாட்டம். 

  ம  பா ன சா ைல கைள திறந்  
அர சாங்கம் ெகாண்டாட்டம்

அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கள் பின்க த  வழி
யா க ம், ம  பானம் ன்க த  வழி யா க ம் 
வழங்கப்ப  கி ற . அதா வ , அத் தி யா வ சிய 
ெபா ட்கள் மைற  க மா க ம், ம  பானம் 
ேநர டி யா க ம் விற்கப்ப  கி  ன்றன.
இ தான் நாட்டின் தற்ே பா தய நிைலைம.

நம  நாட் க்கு அந் நிய ெசலா வணி ஈட் டித்
த ம் ேதயிைல உற்பத்தி ைற இன்  மிக 
ேமாச மான நிைலக்குத் தள்ளப்பட் ள்ள
டன், இர சா யன உர இறக் கு மதி தைடயால் 

ேதயிைல உற்பத்தி பாரிய அள  குைற வ
ைடந் ள்ள .
இந்த உற்பத்தி குைறைவ சமா ளிப்ப தற்காக 

சிேலான் டி என்ற ேதயிைல தரத்தில் ைக 
ைவத் ள்ள அர சாங்கம்,
கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 1ஆம் திக தியில் 

இ ந்  அ  லாகும் வைகயில் ெவளிநா
 களில்  இ ந்  

க ப் த் ேதயிைல 
இறக் கு மதி ெசய்  
அதில் 30% இலங்ைக 
ேதயிைல  கலந்  
மீள ேதயிைல ஏற் 
மதி ெசய்ய அ  மதி 

அளித் ள்ள . இ  ெதாடர்பான ேதயிைல 
சைபயின் சுற்ற றிக்ைக இங்கு உள்ள .இத்
திட்டத்தின் லம், தர மற்ற சிேலான் டீ சர்
வ ேதச சந்ைதக்குள் ெசல்ல வாய்ப் க்கள் 
உள்ளன. இதனால் ‘சிேலான் டீ யின்’ தரம் 
ேகள் விக் கு றி யாக்கப்ப ம். சர்வ ேதச சந்
ைதயில் ஒ  ைற நாம் வாய்ப்ைப இழந்தால் 
அதைன மீளப் ெப  வ  கடினம்.

உதா ர ண மாக, 2015ஆம் ஆண்  சுமார் 
700 மில் லியன் கிேலா ேதயிைல ெகாள்வ
ன  ெசய்த ஜப்பான் இன்  படிப்ப டி யாக 
குைறந்  200 ெதாடக்கம் 300 மில் லியன் 
கிேலா ேதயிைலைய மாத் தி ரேம ெகாள்வ ன  
ெசய் கி ற . ேசதன உர ைறயில் ஒ  கிேலா
கிராம் ேதயி ைலயின் உற்பத்தி ெசல  1900 
பா. இ  வழக்க மான, ேதயி ைலயின் உற்

பத்தி ெசலைவ விட ன்  மடங்கு அதி க
மாகும். எனேவ, அர சாங்கம் எ த் ள்ள இந்த 
நட வ டிக்ைகயால் நாட்டின் ேதயிைல உற்பத்
தியின் எதிர்காலம் பாதிக்கப்ப ம், ேதாட்டத் 
ெதாழி லா ளர்க க்கு ெதாழில் வாய்ப் கள் 
இழக்கப்ப ம் என்பைத சுட் டிக்காட்ட வி ம்
 கிேறன்.
இர சா யன உர இறக் கு ம திக்கு தைட விதித்  

அர சாங்கம் ேதால்வி கண் ள்ள .
இந்  நி  ைலயில் ,  சீனாவில்  இ ந்  

ெகாேரானா ைவரஸ் வந்த  ேபாதா  என் , 
தற்ே பா  உர இறக் கு மதி லம் திய பக்
றீ ரியா ைவரைஸ ெகாண்  வந் ள்ளனர். 
அதில்,  பார  ர மான ேநாய்கைள ஏற்ப
த்தக் கூ டிய அபா ய க ர மான இ  பக் றீ ரி

யாக்கள் உள்ள டங் கி ள்ளைம  உ  திப்ப த்
தப்பட் ள்ள .
அர சாங்கம் நாட்  மக்களின் உயிர்க டன் 

விைள யாடி ேம ம் ேம ம், அவர்கைள 
ஆபத்தில் தள் ளி விடப் பார்க் கி ற .
இன் , நாட்ைட ெபா  ளா தார சிக்கலில் 

இ ந்  மீட்க இ க்கும் ஒேர வழி சர்வ ேதச 

நாணய நிதி ய ம் – GSP+ வரிச் ச  ைக 
மாகும்.
இந்த இரண்ைட ம் ெப  வ தற்கு நம  

நா  தகுதி உைட ய தாக இ க்க ேவண் ம். 
இ  ெப ம் சவா லான  விட ய மாகும். இந்த 
ச  ைக கைள ெப  வதில் பயங்க ர வாத தைட 
சட்டம் ெப ம் தாக்கத்ைத ெச த்  கி ற .
நாட்ைட ெபா  ளா தார சிக்கலில் இ ந்  

மீட்க அஜித் நிவாட் கப்ரால் ெபா த்த மா ன
வர் என்  அவ ரிடம் மத் திய வங்கி ஆ நர் 
பத விைய ெகா த்ததால், பதவி ஏற்  ம
நாேள, அதா வ  கடந்த ெவள்ளிக் கி ழைம 
45.95 பில் லியன் பா நாண யத்தாள்கைள 
தி தாக அச் சிட் ள்ளார். பணம் அச் சிட்  
ெபா  ளா தார பிரச் சி ைனைய தீர்க்க டி யா  
என்  ெபா  ளா தார நி  ணர்கள் கூறி ம் 
அதைன மீறி ெசயற்பட் ள்ளனர்.

திய நிதி அைமச்சர் வந்த பின்  ‘ ேத ம் 
பா ம் ஓ ம்’ என்  நாட்  மக்கள் ஏமாற்
றப்பட்ட  ேபாலேவ, திய மத் திய வங்கி 
ஆ நர் நிய ம ன ம் அைமந் ள்ள
அர சாங்கத்தின் ெபா  ளா தார திட்டங்கள் 

கார ண மாக இன்  அந் நிய ெசலா வணி 
குைறந்  நாட்டில் ெடாலர் பற்றாக் குைற 
நிைல ஏற்பட் ள்ள . அதனால், ைகயி ப்பில் 
உள்ள  ெடாலர்கைள  இறக்குமதிக்கு 
பயன் விடா  சுமார் 623 ெபா ட்க க்கு 
உத்தரவாத ெதாைக அல்ல  ைவப்  ெதாைக 
ைற லம் இறக்குமதி கட் ப்பா  

விதிக்கப்பட் ள்ள . இந்த இறக்குமதி 
கட் ப்பா  தைடயால் உள்நாட்டில் 
ெபா ட்களின் விைல அதிகரித் ள்ள .
எனேவ, இந்த அரசாங்கத்திற்கு நாட்ைட 
திறம்பட ஆட்சி ெசய்ய டியா  என்ப  
இதன் லம் ெதளிவாகிற . அதனால் . 
தங்கள  இயலாைமைய ஏற் க் ெகாண்  
வீட் க்கு ெசல்வேத இந்த அரசாங்கம் 
எ க்கக் கூடிய ெபா த்தமான தீர்மானமாக 
இ க்கும்

பாரா மன்றத்தில் இடம்ெபற்ற 
ம வரிக்கட்டைள சட்டத்தின் கீழான 
பிேரரைண மீதான விவாதத்தில் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் 

மயில்வாகனம் உதயகுமார் கலந்  
ெகாண்  ஆற்றிய உைர

ேபரா சி ரியர் ஹஸ் ல்லாவின் 3 ஆவ  நிைன  தினம்

பிறர  பாராட் க்கும் பழிக்கும் 
ெசவிசாய்த்தால் மகத்தான காரியம் 

எைத ம் ெசய்ய டியா .

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 ஏற்பா கள்  ெசய்யப்பட்
ள்ளன.  அதற்க ைமய கிைடக்கப் ெபற ள்ள த ப்  சி கைள 

எதிர்வ ம் ஒக்ே டாபர் மற் ம் நவம்பர் மாதங்களில் மக்க க்கு 
வழங்கும் பணிகள் ஆரம் பிக்கப்ப ம்.  
இலங்ைகக்கு அைனத்  வைக த ப்  சி க  மாக இ  வைர 

3ேகாடி 15 இலட்சத்  60ஆயி ரத்  370 த ப்  சிகள் கிைடக்
கப்ெபற் றி க் கின்றன. நாட்டில் ெமாத்த சனத்ெதா ைகயில் 69.9 
வீத மா ன வர்கள்  த லா வ  த ப்  சிைய ெபற் க்ெகாண் ள்
ளனர். அேத ேபான்   இரண்  த ப்  சி க ைள ம்  இ  வைர 
50.7 வீத மா ன வர்கள் ெபற் க்ெகாண் ள்ளனர்.  இேத ேவைள 
விேசட ேதைவ  ைடய மற் ம் நாட்பட்ட ேநாய்க க்கு ஆளா கி
வ ம் 12 வய க்கு ேமற்பட்ட சிறார்க க்கு ெகாவிட் த ப் சி 
ெச த் ம் நட வ டிக்ைக எதிர்வ ம் 24ஆம் திகதி தல் ஆரம்
பிக்கப்ப ம் என இரா ஜாங்க அைமச்சர் சன்ன ஜய சு மண  அறி
வித் ள்ளார்.
அதா வ  பிள்ைள க க்கு ெகாவிட் த ப் சி ஏற்  வ தற்கும் 

தற்ேபா  திகதி நிர்ண யிக்கப்பட் டி க் கின்ற . அதன் பிர காரம் 
12 வய க்கு ேமற்பட்ட விேசட ேதைவ  ைடய மற் ம் நாட்
பட்ட ேநாய்க க்கு ஆளா கி வ ம் பிள்ைள க க்கு எதிர்வ ம் 
24ஆம் திகதி ெவள் ளிக் கி ழைம ெகா ம்  சீமாட்டி சி வர் 
ைவத் தி ய சா ைலயில் ெகாவிட் த ப் சி ஏற் ம் நட வ டிக்ைக 
ஆரம் பிக்கப்ப ம். எதிர்வ ம் 27ஆம் திகதி தல் ேமல் மாகா
ணத்தில் ஏைனய ைவத் தி ய சா ைல களில் 12 வய க்கு ேமற்
பட்ட பிள்ைள க க்கு த ப் சி ஏற் ம் நட வ டிக்ைக ஆரம் பிக்
கப்ப ம். அேதேபால் எதிர்வ ம் ஒக்ேடாபர் 4ஆம் திகதி தல்  
நா   ரா க ம் இவ்வா றான பிள்ைள க க்கு ெகாவிட் த ப் சி 
ஏற் ம் நட வ டிக்ைக ஆரம் பிக்கப்ப ம். அதற்காக அெம ரிக்
காவின் ைபஸர் த ப் சி  ெச த்  வ தற்ேக தீர்மா னிக்கப்பட் டி
க் கின்ற   என் ம் அவர் குறிப் பிட் ள்ளார். 
அந்த வ ைகயில் சக ல க்கும் த ப்  சி கைள ெபற் க் 

ெகா ப்ப தற்கும் ன்றா வ  த ப்  சி யாக   ஒ  த ப்  சிைய 
ெபற் க் ெகா ப்ப தற்கும் அர சாங்கம் நட வ டிக்ைக எ த் தி க்
கின்ற . ேம ம் தற்ே பா  12 வய க்கு ேமற்பட்ட வர்க க்கு 
த ப் சி ெபற் க் ெகா க்கும் ெசயற்பா  க ம் ஆரம் பிக்கப்
ப டப்ே பா வ தாக சம்பந்தப்பட்ட தரப் பி னரால் அறி விக்கப்பட் டி
க் கின்ற . இந்த வைகயில் அண்ைமக்கா ல மாக இலங்ைகயில் 

இந்த த ப் சி வழங்கும் ெசயற்பா  குறித்  ஒ  சில விமர்
ச னங்கள் குற்றச்சாட் கள் இ ந்தா ம் கூட அைவ ேவக மாக 

ெதாற்  பரவல் வீழ்ச் சியில் விேசட 
பங்க ளிப்ைப ெச த் ம் த ப் சி

இடம்ெபற்  ெகாண் டி ப்பைதக் காண டி கி ற . அந்த ெசயற்பா   ேம ம் பலப்ப த்
தப்பட ேவண் ம். த ப் சி ெபற் க் ெகாள்வதன் ஊடாக இந்த ேநாயின் தீவிரத் தன்
ைமையக் குைறத் க் ெகாள்ள டி ம் என்ப  விஞ்ஞான ரீதி யாக உ  திப்ப த்தப்பட்  
இ க் கி ற . எனேவ சம்பந்தப்பட்ட சகல தரப் பி ன க்கும் த ப்  சி கைள உரிய ைறயில் 
ெபற் க் ெகாள்வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம். குறிப்பாக சிறிய வய  தரப் பி ன
க்கு எவ்வைகயான த ப்  சிகள் அவ சியம் என்ப  ெதாடர்பாக ஆராய்ந்  இந்த நட வ

டிக்ைககள் எ க்கப்ப  வ தாக ெதரி விக்கப்ப  கி ற .  அதனால்  யா ம் த ப்  சிைய ெபற்
க்ெ காள்வ தற்கு தயங்கக் கூ டா . 
இேத ேவைள த ப் சி குறித்  க த்  ெவளி யிட் ள்ள விேசட ைவத் தி ய நி ணர் பிரி

யங்கர ஜய வர்த்தன    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 சிக்கல்கள் 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 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 டக் கூ
டிய நிைல யி லி ப்பார். 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  வலி  த் தி யி
க் கிறார்.  
த ப்  சியின் க் கி யத் வம் எந்த ள  ரம் அவ சி ய மாக இ க் கின்ற  என்பைத 

சுகா தார தரப் பி னரின் ஆய் கள் மற் ம் க த் க்களில் இ ந்  அறிந்  ெகாள்ள டி கி
ற . எனேவ குறிப்பாக த ப் சி ெபற் க்ெ காண்ட பின்னர் இந்த ெதாற்  ஏற்பட்டா ம் 
கூட பார  ர மான பாதிப்  களில் இ ந்  தப் பித் க்ெ காள்ள டி ம் என்ற விட ய ம் ெதரி
விக்கப்பட்  வ  கி ற .  ைம யான சுகா தார பா  காப்ைபப் ெபற் க் ெகாள்ள டி ம் 
என்ப  இத  டாக ெதரி விக்கப்ப  கி ற . எனேவ கடந்த காலங்களில் அதி க ளவில் உயி ரி
ழந்த வர்களில் த ப் சி ெபறா த வர்கள் இ ப்ப தா க ம் சுட் டிக்காட்டப்ப  கி ற . அதனால் 
த ப்  சிைய ெபற் க் ெகாள்வதன் ஊடாக அதி க ளவில் உயி ரி ழப்  கைள தவிர்க்க டி ம் 
என்ப ம் ெதாடர்ச் சி யாக சுட்டிக் காட்டப்பட்  வ  கின்ற . அதன் கார ண மாக சக ல ம் 
த ப்  சிைய ெபற் க் ெகாள்ள ேவண் ம். அதன் ஊடாக இந்த ெதாற்ைற ற்றாக அழிப்

ப தற்கு ஒழிப்ப தற்கும் சக ல ம் ஒத்  ைழப்  வழங்க ேவண் டி
ய  மிக அவ சி ய மாகும்.   இதன் ஊடா கேவ மீண்  வர  டி ம் 
என்ப  தற்ே பா  விஞ்ஞான ரீதி யாக சர்வ ேதச மட்டத் தி ம் 
உ திப்ப த்தப்ப  வதால் சக ல ம் த ப்  சிைய ெபற் க்
ெகாள்வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.  
ேம ம் ெதாற் ேநாய் ெதாடர்பான விேசட ைவத் தி ய நி ணர் 

ஆனந்த விேஜ விக்ரம க் கிய விட யங்கைள த ப் சி குறித்  
ெவளி யிட் ள்ளார். அதா வ  த ப்  சியின் லம் ெகாவிட் 
 19 ைவரஸ் ெதாற்றின் தீவி ரத்தன்ைம ைய ம் ெதாற் றினால் 
மரணம் சம்ப விப்ப ைத ம் கட் ப்ப த்த  டி ம். இ ப் பி ம் 
த ப்  சிையப் ெபற் க்ெ காண்டதன் பின்ன ம் ெதாற்  ஏற்ப
டக் கூ ம் என்ப டன் ஒப் பீட்ட ளவில் அதற்கான வாய்ப் க்கள் 
குைற வாகும். எனேவ அலட் சி ய மின்றி த ப்  சிையப் ெபற் க்
ெகாள்வ டன் ஏைனய சுகா தா ரப்பா  காப்  வழி காட்டல்கைள 
உரி ய வா  பின்பற்  வதன் ஊடா கேவ இந்த ேநாய்த்ெதாற் றி லி
ந்   ைம யான பா  காப்ைபப் ெபற  டி ம். எம  நாட்டில் 

மாத் தி ர மன்றி உல க நா  க ளி ம் பலர் த ப்  சிக்கு எதி ரான 
நிைலப்பாட்ைடக் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். ெகாவிட்  19 ைவரஸ் 
ெதாற் றினால் ெகா ம்  ேதசிய ைவத் தி ய சா ைலயில் கடந்த 
மாதம் பதி வான 239 மர ணங்களில் 220 ேபர் தலாம், இரண்டாம் 
கட்டத் த ப்  சி கைளப் ெபற் க்ெ காள்ளா த வர்க ளாவர். எனேவ 
த ப்  சிையப் ெப  வதன் ஊடாக ெதாற் றினால் ஏற்ப ம் உயி
ரி ழப் க்கைளப் ெப  ம ள விற்குக் குைறத் க்ெ காள்ள  டி ம் என்
பைதப் ரிந்  ெகாள்ள ேவண் ம்.
இந் நி ைலயில் சக ல ம் உரிய ைறயில் த ப்  சி கைள ெபற்
க்ெ காள்ள ேவண் ம். த ப்  சிைய ெபற் க்ெ காண்ட பின்

ன ம் சுகா தார கட் ப்பா  கைள அறி  த்தல்கைள ஆேலா
ச ைன கைள பின்பற்றி நடந்  ெகாள்வ  மிக அவ சி ய மாக 
இ க் கின்ற .  த ப் சி ெபற் க் ெகாண்டா ம் கூட ஒ  வ
க்கு அந்த ெதாற்  ஏற்பட்  பார  ர மான நிைலைம ஏற்ப டா

வி டி ம்  ெதாற்ைற  ெகாண்  ெசல்ல டி  மான நிைலைம 
காணப்ப  கி ற . எனேவ இதைன தவிர்ப்ப தற்காக சக ல ம் 
சுகா தார விதி  ைற கைள த ப் சி ெபற் க் ெகாண்ட பின்
ன ம் பின்பற்ற ேவண் டி ய  அவ சி ய மாகும். அேத ேபான்  
எந்த ஒ  தரப்பின ம் த ப் சி ெபற் க் ெகாள்ளாமல் இ க்க 
கூடா . த ப் சி ெபற் க் ெகாள்வதன் ஊடாக மீண் ம் 
எம  பைழய நிைலைமக்கு ெசல்ல டி ம் என்ப  உ திப் 
ப த்தப்ப வதால் சகல ம் தயக்கமின்றி த ப் சி ெபற் க் 
ெகாள்வதற்கு  தம  பங்களிப்ைப ெச த்த ேவண்டிய  மிக 
அவசியமாக இ க்கின்ற . 
சகல பகுதிகளி ம் த ப் சி ஏற் ம் ேவைலத்திட்டம்  
ன்ென க்கப்பட்  வ வதால்  இ வைர  அவற்ைற 

ெபற் க்ெகாள்ளாதவர்கள் தயக்கமின்றி த ப் சிைய ெபற் க் 
ெகாள்வ டன் சுகாதார விதி ைறகைள, கட் ப்பா கைள 
,ஆேலாசைனகைள  பின்பற்றி   தம  பங்களிப்ைப 
இதயசுத்தி டன்  வழங்க ேவண் ம்.  இத டாக தம்ைம ம் 
பா காத்  தம்ைம சுற்றி இ ப்பவர்கைள ம்  பா காக்க டி ம் 
என்ப டன் ச கத்ைத ம் பா காக்க டி ம்.   அதனால்  சுகாதார 
தரப்பினரின் ஆேலாசைனக க்கு அைமவாக சகல ம் உரிய 
ைறயில் த ப் சிகைள ெபற் க்ெகாள்வதற்கு தயங்காமல் 
ன்வர ேவண் ம் என்பைத சுட்டிக்காட்ட வி ம் கிேறாம். 

இயலாைமைய ஏற் க் ெகாண்  இயலாைமைய ஏற் க் ெகாண்  
அரசாங்கம்  வீட் க்கு ெசல்வேத  ெபா த்தம்அரசாங்கம்  வீட் க்கு ெசல்வேத  ெபா த்தம்
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நாட்டின் உள்ளகப் பிரச்சிைனகைள தீர்க்க

தலில் எம் டன் ேபச்சு நடத் ங்கள்  

(ஆர்.யசி,எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
அ  ரா த ர சிைறச்சா ைலக்கு பல வந்த

மாக ெசன்  தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள 
ப்பாக்கி ைனயில் அச் சு த் திய விடயம் 
ெதாடர்பில் சர்வ ேத சத் க்கு அர சாங்கம் 
பதில் ெசால்ல  ேவண் ம் என ஐக் கிய 
மக்கள் சக்தி உ ப் பினர் மேனா கேணசன் 
ெதரி வித்தார்.
பாரா  மன்றத்தில் ேநற்  சைப ஒத்

தி ைவப்  ேவைள பிேர ர ைணயில் கலந்
 ெகாண்  உைர யாற்  ைக யி ேலேய 

இவ்வா  குறிப் பிட்டார்.
அவர் அங்கு ெதாடர்ந்  ெதரி விக்ைகயில்,
ஜனா தி பதி ஐக் கிய நா  க க்கு ெசன்  

ஒன்ைற ெதரி விக் கின்றார். அரச தரப் பினர் 
இங்கு அதற்கு மாற்ற மான க த் க்கைள 
ெதரி விக் கின்றனர். இ தான் இந்த அர சாங்
கத்தின் நிைலைம. அ  ரா த ர சிைறச்சா
ைலயில் இடம்ெபற்ற சம்பவம் பாரிய தவ . 
இதற்கு சர்வ ேத சத் க்கு பதில் ெசால்ல  
ேவண்டிேயற்பட் டி க் கின்ற . இவ்வா றான 
பல சம்ப வங்கள் இங்கு இடம்ெபற் றி க்
கின்றன. 1983 க ப்  ஜூைல ெதாடர்பாக 
கைதக் கின்றனர். அதற்கு நாங்கள் எதிர்ப் . 
அதைன நாங்கள் இன்ைறக்கும் கண் டிக்
கின்ேறாம்.
ேம ம் 1983இல் இடம்ெபற்றைத 

ேபால்தான் அன்  அ  ரா த ர சிைறச்சா
ைலக்கு இராஜாங்க அைமச்சர் பல வந்த
மாக ெசன் , ப்பாக் கி ைய காட்டி அச் சு
த்தியி க் கின்றார். இ  இன வாத பிரச்

சிைன அல்ல. அ  ரா த ர சிைறச்சா ைலக்கு 
நாங்கள் ெசன்ேறாம். என் டன் பாரா 
மன்ற உ ப் பி னர்க ளான காவிந்த ஜய வர்த்
தன மற் ம் ராேஹன பண்டா ர ம் வந் தி
ந்தனர். அதனால் இந்த பிரச் சி ைனக்கு சர்

வ ேத சத் க்கு பதில் ெசால்ல ேவண்டியி க்
கின்ற .
ேம ம் இந்த சம்பவம் ெதாடர்பில் 

பல விசா ர ைணகள் இடம்ெப  வ தாக நீதி 
அைமச்சர் அலி சப்ரி ெதரி வித் தி க் கின்றார். 
அவ்வா  ேதைவ யில்ைல. இ  83 கல வ
ரம்ேபான்றேதா, திகன சம்பவம் ேபான்
ற ெதான்  அல்ல. இ  ெதளி வா கேவ 
இராஜாங்க அைமச்சர் ப்பாக் கிைய நீட்டி 
தமிழ் சிைறக்ைக தி கைள ெகாைல ெசய்ய 
யற் சித் ள்ளார்.
நாட்டில் மனித உரிைம மீறப்பட் டி ப்

ப  ெதாடர்பில் விசா ரைண ேமற்ெகாண்  
நட வ டிக்ைக எ ப்ப தாக, த்தம் டிந்  
சில தினங்க ளி ேலேய மனித உரிைம 
ஆைணக் கு  க்கு அர சாங்கம் ெதரி வித்
தி ந்த . அதைன ெசய்ய தவ றி ய தாேல 
இந்த பிரச் சிைன இன் ம் இ ந்  வ
கின்ற . இ  நாங்கள் ஏற்ப த் தி ய ெதான்  
அல்ல. நீங்கள் ெசய்த தவ . அதனால் 
தற்ேபாதாவ  சிைறயில் இ க்கும் 
தமிழ் சிைறக்ைகதிகைள வி தைல 
ெசய்  சர்வேதசத்திடம் நற்ெபயைர 
ெபற் க்ெகாள்ள யற்சிக்க 
ேவண் ம் என ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன் 
என்றார்.

சர்வேதசத் க்கு அரசாங்கம்
பதில் ெசால்ல ேவண் ம்

 அ ராத ரம் சிைறச்சம்பவம் ெதாடர்பில் மேனா எம்.பி.

(ஆர்.யசி,எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
ெபா ட்கைள அதிக விைலக்கு விற்பைன 

ெசய் ம் வியா பா ரி க க்கான தண்டப்
பணம் அதி க ரித் தி ப்ப  ேபால் அத் தி யா வ
சிய ெபா ட்கைள ப க்கி ைவத் தி ப்ப வர்
க க்கும் தண்டைன வழங்க நட வ டிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம் என எதிர்க்கட்சி உ ப்
பினர் வி. இரா தா கி ஷ்ணன் ெதரி வித்தார்.
பாரா  மன்றத்தில் ேநற்  இடம்ெபற்ற 

பாவ ைன யாளர் அ  வல்கள் அதி கா ர சைப 
(தி த்தச்) சட்ட லம் மீதான விவா தத்தில் 
கலந்  ெகாண்  உைர யாற்  ைக யி ேலேய 
இவ்வா  குறிப் பிட்டார்.
அவர் ெதாடர்ந்  ெதரி விக்ைகயில்,
நிர்ணய விைல ைய விட அதிக விைலக்கு 

ெபா ட்கைள விற்பைன ெசய் ம் விபா
பா ரி க க்கு வழங்கப்ப ம் தண்டப்பணம் 
அதி க ரித் தி ப்ப  நல்ல விட ய மாகும். 
அேத ேபான்  அத் தி யா வ சிய ெபா ட்
கைள ப க்கி ைவத் தி ப்ப வர்க க்கும் 
தண்டைன வழங்க நட வ டிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம். ேம ம் வியா பா ரி க க்கு 
கடன் எல்ைல தற்ேபா  நைட  ைறயில் 
இல்ைல. அதனால் அந்த வியா பா ரிகள் 
ேபா  மா ன ள  அத் தி யா வ சிய ெபா ட்
கைள ேசர்த்  ைவப்ப தற்கு அச்சப்ப  கின்
றனர். ஏெனனில் ெபா ட்களின் விைல 
குைறக்கப்பட்டால் வியா பா ரி க க்கு அந்த 
விைலக்கு ெபா ட்கைள விற்பைன ெசய்ய 
டி யா  என்றார்.

ெபா ட்கைள ப க்குகின்றவர்க க்கு
க ம் தண்டைன வழங்க ேவண் ம்

உள்ளக...
 இைணந் , சர்வ ேதசப் பங் கு தா ரர்கள் 

மற் ம் ஐக் கிய நா கள் சைபயின் ஒத் 
ைழப்ைபப் ெபற் க்ெ காள்ள நாங்கள் தயார் 
என்  ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக்  ஷ 
ெதரி வித்தார். 
இைற யாண்ைம டன் கூடிய அைனத்  

அர சாங்கங்க ளி ன  அள ைவ ம் வலி ைம
ைய ம் ெபா ட்ப த்தாமல், நியா ய மான 
ைறயில் க தி, அவர்களின் வழி  ைறகள் 

மற் ம் பாரம்ப ரி யத் க்கு உரிய மரி யா ைத
டன் வச தி கைள ஏற்ப த்திக் ெகா ப்ப , 
ஐக் கிய நா கள் சைபயின் ெபா ப்பாக 
இ க் கின்ற   என் ம் குறிப் பிட்டார். 
எம  ெபா  ளா தா ரத்ைத மீளக்கட் டி

ெய ப் தல் மற் ம் ேதசிய அபி வி த்தி 
ேவைலத் திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் ம் 
ேபா ம், சர்வ ேதச ச  கத் தி னரின் ஒத் 
ைழப்ைப இலங்ைக அன் டன் வர ேவற் கி
ற   என்  அவர் குறிப் பிட்டார்.  
நி ேயார்க்கில் நைட ெப ம் ஐக் கிய 

நா கள் சைபயின் 76ஆவ  ெபா ச் சைப 
கூட்டத்தின் அரச தைல வர்கள் மாநாட்டில்  
ேநற்ைறய தினம் உைர யாற்  ைக யி ேலேய  
ஜனா தி பதி  ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டார். 
ஜனா தி பதி தன  உைரயில் ேம ம் குறிப்

பி  ைகயில், 
ெகாவிட்–19 ெதாற் ப் பர வ லா ன , 

மானிட குலத் க்கு, ெப ம் பிரச் சி ைன
கைள ஏற்ப த் தி யி க் கி ற . இந்தப் 
பிரச் சிைன ெதாடர்பில், உலக சுகா தார 
ஸ்தாபனம் வழங்கி வ ம் ஒத்  ைழப் 
க க்கும் பாராட் த் ெதரி வித் க்ெ காள்
கிேறன்.  ெகாவிட் – 19 ெதாற் ப் பர வலின் 
லம் கற் க்ெ காண்ட பாடங்கைளப் 

பரி மா றிக்ெ காள்ள ம் சிறந்த ைறயில் 
நா  கைள மீளக் கட் டி ெய ப்ப ம், பிராந்
திய தகவல் ைமய ெமான்ைற அைமப்ப தற்
கான ஒத்  ைழப்ைப உலக சுகா தார ஸ்தாப
னத் க்கு வழங்க, இலங்ைக எதிர்பார்க் கின்
ற . 
ைவரஸ் ெதாற் க்கு எதி ரான த ப் சி 

ஏற்றல் மற் ம் சிகிச்ைச ைற ைம கைள 
அறி  கப்ப த்  வதில், அறி வியல் ஆராய்ச்
சி யா ளர்கள் மற் ம் சுகா தாரத் ைற யி
னரால் ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வ ம் ேவக
மா ன ம் ஆக்க ர்வ மா ன  மான ெசயற்பா

 கைள, நான் மிக ம் பாராட்  கிேறன். 
அேத ேவைள, ஆபத்  மிக்க திய ைவரஸ் 
திரி கள் பர வ ல ைட வைதத் த ப்ப தற்கான 
த ப் சி உற்பத்தி, விநி ேயாகம் மற் ம் 
அவற்ைற ஏற் க்ெ காள்ளல் ேபான்றன 
ெதாடர்பில் காணப்ப ம் சவால்கைள 
உடன் ெவற் றி ெகாள்வ  எவ்வா  என்ப  
ெதாடர்பில் அைட யாளம் காணப்படல் 
ேவண் ம். அைனத்  இடங்க ளி  ள்ள 
அைன வ க்கும் த ப் சி ஏற்றப்பட் ள்
ளதா என்பைத உ தி ெசய்  ெகாள்வ , 
ெதாற் ப் பர வலிலி ந்  மீள்வ தற்கான 
மிகச் சிறந்த வழி  ைற யாகும்.

த ப்  சியில் இலங்ைக ெவற்றி 
அபி வி த்தி அைடந்  வ ம் நாடாக 

இ ப் பி ம், த ப் சி ஏற்றல் ேவைலத் திட்
டத்தில், இலங்ைக ெவற்றி கண் ள்ள . 30 
வய க்கு ேமற்பட்ட அைன வ க்கும், 
ைம யா ன ளவில் த ப் சி ஏற்  வ தற்கான 
நட வ டிக்ைக கைள ன்ென த் ள்ேளாம். 
ஒக்ே டாபர் மாத இ  திக்குள், 20 வய க்கு 
ேமற்பட்ட அைன வ க்கும்,  ைம
யா ன ளவில் த ப் சி ஏற்றப்ப ம். மிக 
விைரவில், 15 வய க்கு ேமற்படி சி  வர்க

க்கான த ப் சி ஏற் ம் ேவைலத் திட்டத்
ைத ம் ஆரம் பிக்க ள்ேளாம்.
சுகா தார ேசைவ ஊழி யர்கள், பா

காப் ப் பைட யினர் மற் ம் ெபாலிஸார், 
அரச ஊழி யர்கள் மற் ம் ெதரி  ெசய்
யப்பட்ட மக்கள் பிர தி நி தி க க் கி ைட யி
லான ஒ ங் கி ைணப்ேப, இந்தத் த ப் சி 
ஏற்றல் ேவைலத் திட்டத் க்கு அடித்த ள மாக 
அைமந் தி க் கி ற .  ெதாற் ப் பரவல் கா
ைமத்  வத் க்காக, இ  தரப்  மற் ம் 
பல தரப்  நன்ெ கா ைட யா ளர்க ளிடமி ந்  
கிைடக்கப்ெபற்ற நிதி மற் ம் ெபா ள் 
உத வி களால், இலங்ைக ெபரி ம் நன்ைம ய
ைடந்த . 
அந்த நன்ெ கா ைட யா ளர்கள் மற் ம் நி

வ னங்க க்கு, இவ் வி டத்தில் நான் நன் றி
கூறக் கட ைமப்பட் டி க் கிேறன்.தற்ே பா  
நில ம் சிக்க லான காலப்ப கு தியில், உல க
ளவில் காணப்ப ம் ெப ம் ஒத்  ைழப்  
மிக ம் ஊக்க ம ளிக் கி ற .எவ்வா றா யி ம், 
ெசய்ய ேவண் டிய ேம ம் பல விட யங்கள் 
இ க் கின்றன. 

ெபா  ளா தார பிரச் சிைன 
ெதாற் ப் பர வலால் ஏற்பட் ள்ள ெபா

ளா தாரப் பிரச் சி ைன யா ன , விேச ட மாக 
அபி வி த்தி அைடந்  வ ம் நா  க க்கு, 
ேம ம் பல சிக்கல்கைளத் ேதாற்  வித் ள்
ள .  இ , 2030இல் அைடய எதிர்பார்த்
தி க்கும் நிைல யான வளர்ச்சி இலக் கு க
க்கான நிகழ்ச்சி நிரைலச் ெசயற்ப த் 

வ தற்குப் பாத க மாக அைமந் தி க் கின்ற . 
அபி வி த்தி அைடந்  வ ம் நா கள், 
இவ்வா றான நிைல யற்ற தன்ைம யி லி ந்  
மீள்வ தற்காக, சர்வ ேதசப் ெபாறி  ைற
ெயான்றின் ஊடாக அபி வி த் திக்கான நிதி 
மற் ம் கடன் ச ைக உள் ளிட்ட ேம ம் 
பல ேவைலத் திட்டங்கைள ன்ென ப்ப  
அத் தி யா வ சி ய மா கி ள்ள . 
ெதாற் ப் பரவல் கார ண மாக, இலங்ைக 

க  ைம யான சிர மத் க்குள்ளா கி ள்ள . 
ேசாக ம ய மான உயி ரி ழப்  க க்கு ேமல
தி க மாக, எங்க  ைடய ெபா  ளா தா ரத்
க்கு பாரிய அச் சு த்தல் ஏற்பட் ள்ள . 

நாட்ைடப் ட்  வ  மற் ம் ேபாக் கு வ
ரத்  நட வ டிக்ைக க க்குக் கட் ப்பா  
விதித்தல், சர்வ ேதச உல்லாசப் பய ணி களின் 
வ ைக வீழ்ச்சி மற் ம் மித மான உலக 
வளர்ச்சி என்பன, எம  ெபா  ளா தா ரத்தின் 
அைனத் ப் பிரி  க க்கும் பாதிப்ைப ஏற்ப
த் தி யி க் கின்றன. 
இலங்ைக யா ன , அதி க ளவில் அந் நிய 

ெசலா வ ணிைய ஈட் ம் வழி  ைற யாகக் 
காணப்ப  வ ம் நாட்டின் சனத்ெ தா ைகயில் 
14 சத வீ த மாேனார் தங் கி யி க்கும் ெதாழிற்

 ைற  மான சுற்  லாத் ைற, ெபரி த ளவில் 
சரி வ ைடந் ள்ள .  சுற் லாத் ெதாழிற்
ைற மற் ம் ஏைனய பல ைற களில் 

சிறிய மற் ம் ந த்தர அளவில் ஈ  பட் டி
க்கும் வர்த்த கங்க க்கு, வட்டி நிவா ரணம் 
மற் ம் நிதி ெபற் க்ெ கா த்தல் ேபான் , 
அர சாங்கத்தின் உதவித் திட்டங்கள் லம் 
ச  ைககள் வழங்கப்பட்டன. 
நாளாந்தம் வ  மானம் ெப ேவார் 

மற் ம் குைறந்த வ  மா னத்ைதக் ெகாண்ட 
கு ம்பங்க க்கு, நிதி உத வி க ம் உல 
ண ப் ெபா ட்க ம் வழங்கப்பட்டன.
நா  டப்பட்ட காலப்ப கு தி களில் இவ்
வா றான உதவித் திட்டங்கள் ன்ென க்
கப்பட்டதால், அரச ெசல வா ன  அதி க
ரித்த . ெதாற் ப் பர வலால் ஏற்பட்ட 
ேநரடிப் பிரச் சி ைன க க்கு ேமல தி க மாக 
ஏற்பட்ட இந்தப் ெபா  ளா தாரப் பிரச் சி

ைன க ளா னைவ, எங்க  ைடய அபி வி த்தி 
ேவைலத் திட்டங்க க்காக இ ந்த நிதியின் 
இ ப்ைபச் சீர்கு ைலய ைவத்தன. 

கால நிைல பிரச் சிைன 
 ெதாற் ப்ப ர வலின் விைள கள், மனி த

கு லத் க்கு மிக ம் அழி  க ர மா ன ைவ யாக 
அைமந்தன. இவற்ைற விட மிக ேமாச மான 
விைள  கைள, கால நிைலப் பிரச் சி ைனகள் 
ஏற்ப த்தக் கூ ம். அதனால், எதிர்வ ம் 
சில தசாப்தங்க க்குள் இந்த உலகம், 
பல்ேவ  சவால்க க்கு கங்ெ கா க்க 
ேநரி ம். இந்தப் மியின் ஆேராக் கி யத்
க்கு, ன்னர் இல்லா த ளவில் ேமற்ெ காள்
ளப்ப ம் மனிதச் ெசயற்பா கள் பாதிப்ைப 
ஏற்ப த் தி யி க் கின்றன என் , கால நிைல 
மாற்றம் குறித்த அர சாங்கங்க க்கு இைட
யி லான கு வின் சமீ பத் திய அறிக்ைகயில் 
குறிப் பி டப்பட் ள்ள . 
கால நிைல மாற்றங்கள் மற் ம் பல் யிர்ப் 

பரம்பல் இல்லாமல் ேபாவதால் ஏற்ப டக் கூ
டிய அச் சு த்தல்க க்குத் தீர்  காண்ப தற்
காக, தீர்க்க மா ன ம் உட ன டி யா ன  மான 
பல த ரப்  நட வ டிக்ைக ெயான்றின் ேதைவ 
அவ சி ய மா கி ள்ள .  கால நிைல மாற்றங்
க க்கு இலக்காகும் ஒ  நாடாக, அதில் 
உள்ள அபா யங்கள் குறித்  இலங்ைக நன்கு 
அறிந் தி க் கி ற . இலங்ைகயின் தத் வப் 
பாரம்ப ரியம் ஆழ மாக ேவ ன் றி ள்ள  
என் ம் சுற் ச் சூழல் மதிப்ைபப் பா  காக்க 
ேவண் டி யதன் அவ சி யத்ைத ம், ெகௗதம 
த்தர் வலி  த் தி யி க் கிறார். 
இலங்ைக  யா  ன ,  ெபா  ந  ல  வாய 

அைமப்பின் நீல சாச னத்தின் பல மிக்க 
நாடாக விளங் கு வ ேதா , இதன் அடிப்ப ைட
யி ேலேய, ச ப்  நிலக் கலா சாரம் ெதாடர்
பான ெசயற்பாட் க் கு  க்குத் தைல
ைமத்  வத்ைத ம் வழங்கி வ  கின்ற .  
2030ஆம் ஆண் க்குள், ைநட்ரஜன் கழி 
களின் அளைவ அைர வா சி யாகக் குைறக்க 
எதிர்பார்த் தி ப்ப ேதா , ‘நிைல யான ைநட்
ரஜன் கா ைமத் வம் பற் றிய ெகா ம்  
சாச னத்ைத நிைற ேவற்றிக் ெகாண்டதன் 
லம், சுற் ச் சூழல் மாச ைடைவக் கட்
ப்ப த்தி, உல க ளா விய யற் சி க க்கு, 

இலங்ைக ம் பங்க ளிப்  நல் கி ள்ள . 
ஏப்ரல் மாதத்தில் இடம்ெபற்ற ன் கூட்

டிய மாநாட்டில், ஒன்ைலன் ஊடாகக் கலந்
 ெகாண்டதன் லம், இந்த மாதத்தின் 

பிற்ப கு தியில் இடம்ெப ம் ஐ.நா உண  
மாநா டா ன , உல க ளவில் ஆேராக் கி ய மா
ன ம் நிைல யான மற் ம் சம மான உண  
ைற கைள ஊக் கு வித்தல் ெதாடர்பில் 

ெசயற்பாட்  ரீதி யி லான பிர தி ப லன்கைளப் 
ெபற் த்த ம் என்  நான் எதிர்பார்க் கிேறன்.  
அவ்வா றான பிர தி ப லன்கள், மனிதச் சுகா தா
ரத்ைதப் ேபான்ேற, இந்தப் மியின் சுகா தா
ரத் க்கும் மிக க் கி ய மாக அைம ம்.

இரசா யன உரத் க்கு தைட 
நிைலத்தன்ைம என்ப , இலங்ைகயின் 

ேதசிய ெகாள்ைகக் கட்ட ைமப்பின் ஒ  
க் கிய அங்க மாகும். மண் வளம், பல்
யிர், நீர்வ ழிகள் மற் ம் ஆேராக் கியம் 

ெதாடர்பில் எ ந்த பிரச் சி ைனகள் கார
ண மாக, என்  ைடய தைல ைம யி லான 
அர சாங்கம், இந்த ஆண்டின் ஆரம்பத்தில், 
இர சா யனப் பசைள, ச் சிக்ெ கால் லிகள் 
மற் ம் கைள  ெகால் லி களின் பயன்பாட்
க்குத் தைட விதித்த .  ேசதனப் பசைள 

உற்பத்தி மற் ம் அதைனப் பயன்ப த்தி 
ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் விவ சா யத் க்கான 
த லீ கள் ஊக் கு விக்கப்ப  கின்றன.
இலங்ைகக்குள் நிைல யான விவ சா யத்ைத 

உ  வாக் கு வ தற்காக எ க்கப்பட்ட யற் சி க
க்காக, உல க ளா விய நி  வ னங்கள் மற் ம் 

அர சாங்கங்கள் பல வற் றி ட மி ந்  கிைடக்
கப்ெபற்ற ஊக்க ம ளிப்  க க்கு, இவ் வி
டத்தில் நன்றி கூறிக்ெ காள் கிேறன்.  நம  
சுற் ச் சூ ழைலப் பா  காப்ப  நம  ேதசிய 
ன்  ரி ைம களில் ஒன்றாகும். அ த்த சில 

தசாப்தங்களில், வனப்ப கு திைய கணி ச மா ன
ளவில் அதி க ரிப்பேத எங்கள் குறிக்ே கா ளாக 
இ க் கின்ற . 
நா   வ தி ம் காணப்ப ம் 100 ஆ

க க்கும் ேமலா ன வற்ைறச் சுத்தம் ெசய்  
மீட்க ம் ஆ கள் மற் ம் ச த் திர மாசு
ப த்த க்கு எதி ராக நிற்க ம், நாங்கள் 
நட வ டிக்ைக எ த் க்ெ காண் டி க் கிேறாம்.  
சுற் ச் சூழல் பா  காப் க்கு ஆத ர வாக, 
ஒ  ைற உப ேயா கிக்கும் பிளாஸ்டிக் பயன்
பாட் க்கும் தைட விதித் ள்ேளாம்.  படிம 
எரி ெபா ள் பயன்பாட்ைடக் குைறத்  கார்
ப ேனற்றத்ைத ஆத ரிப்ப தற்கான அவ சரத் 
ேதைவைய இலங்ைக அைட யாளம் கண்
ள்ள . எம்  ைடய மின்சக்தி ெகாள்

ைகயின் ஊடாக, 2030ஆம் ஆண் க்குள், 
எம  ேதசிய மின்சாரத் ேதைவயின் 70 சத வீ
தத்ைத, சூரி ய சக்தி, காற்றாைல மற் ம் நீர் 
ேபான்ற ப் பிக்கத்தக்க சக்தி வ க்க ளி 
டாகப் ெபற் க்ெ காள்ள எதிர்பார்க் கிேறாம். 

சர்வ ேதச ஒத்  ைழப்  அவ சியம்  
எம  ெபா  ளா தா ரத்ைத மீளக் கட் டி

ெய ப் தல் மற் ம் ேதசிய அபி வி த்தி 
ேவைலத் திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த் ம் 
ேபா ம், சர்வ ேதச ச  கத் தி னரின் ஒத் 
ைழப்ைப இலங்ைக அன் டன் வர ேவற் கி
ற . 

த லீ  கைளப் ெபற் க்ெ காள்வ தற்கும் 
வர்த்தகத் ெதாடர்  கைள விரி  ப த்திக் 
ெகாள்வ தற்கும், எம  நாட்டின் அைம
விடம் மற் ம் எங்க  ைடய வ  வான நி
வ னங்கள், வ  வான ச க உட்கட்ட ைமப்  
மற் ம் திற ைம யான பணி யா ளர்கைள 
அதி க ளவில் பயன்ப த்த எதிர்பார்த் தி க்
கிேறாம்.  இதற்கான வச தி கைள வழங் கு வ
ேதா , எம  மக்கள் அைன வ ைர ம் வளப்
ப த்  வ தற்கான நீதி, ஒ ங்கு, நிர்வாகம் 
மற் ம் கல்வி ேபான்ற ைற க ைள ம் 
விரி  ப த்தி, விரி வான சீர் தி த்தங்கைள 
ேமற்ெ காள்ள, என  அர சாங்கம் அவ தானம் 
ெச த் தி ள்ள . 

2019, 2020 ேதர்தல்கள்  
சுதந் திரம் கிைடப்ப தற்கு ன்னர் 

இ ந்ேத, இலங்ைக யா ன  சர்வ ஜன வாக்
கு ரி ைமையப் ெபற் றி ந்த .ஜன நா யகக் 
கலா சாரம் என்ப , எம  வாழ் வி யலில் 
மிக க் கிய அங்க மாகக் காணப்ப  கி ற . 
வள மா ன ம் நிைல யா ன  மான நாெடான்  
உ  வாக்கப்ப  வ தற்கா க ம் ேதசிய பா
காப்  மற் ம் இைற யாண்ைமைய உ  திப்
ப த்  வ தற்கா க ம், 2019ஆம் ஆண்டில் 
என்ைன இந்தப் பத விக்குத் ேதர்ந்ெத க்
க ம்  2020இல் இடம்ெபற்ற பாரா 
மன்றத் ேதர்தலின் ஊடாகப் திய அர சாங்
க ெமான்ைற உ  வாக்க ம், மாெப ம் 
மக்கள் ஆைணைய இலங்ைக மக்கள் வழங்
கி ள்ளனர்.  
உயிர்த்த ஞாயி  தாக் கு தல்கள் 
2019ஆம் ஆண்டில், அடிப்ப ைட வாத 

மத வாதத் தீவி ர வா தி களால் நடத்தப்பட்ட 
உயிர்த்த ஞாயி   தினத் தாக் கு தல்க ைள ம் 
இலங்ைக எதிர்ெ காண்ட . அதற்கு ன்னர், 
அதா வ  2009ஆம் ஆண்  வைரயில், சுமார் 
30 வ  டங்க ளாக இலங்ைகயில் த்தம் நில
வி ய .

பயங்க ர வாதம் என்ப , உல க ளா விய 
அச் சு த்தல் என்ப ேதா , அதைன ெவற்
றி ெகாள்ள ேவண்  மாயின், விேச ட மாகப் 
ல னாய் த் தக வல்கைளப் பரி மா றிக்
ெகாள்வ தற்கு, சர்வ ேத சத்தின் ஒத்  ைழப்  
அத் தி யா வ சி ய மா கின்ற .  கடந்த அைர ற்
றாண்  காலத்தில், இலங்ைகயில் ஆயி ரக்க
ணக்கான உயிர்க ம் பல தசாப்தங்க க் கு
ரிய ெசழிப் ம் இழக்கப்பட் ள்ள .
இ  ேபான்ற வன் ைறச் ெசயல்கள் 

இலங்ைகயில் மீண் ம் நடக்கா  என்பைத 
உ தி ெசய்வதில் என  அரசு உ  தி யாக 
உள்ள . அதனால், அவற்றின் பின்னால் 
காணப்ப ம் அடிப்பைடப் பிரச் சி ைன
கைளத் தீர்ப்ப தற்கான நட வ டிக்ைக கைள 
எ த்  வ  கின்ேறாம்.

நல் லி ணக்கம்  
நீடித்த சமா தா னத்ைத நாட் க்குள் ஏற்ப த்

திக்ெ காள்ள, ேதசிய நி  வ னங்க ளி  டான 
ெபா ப் க் கூறல், ம  சீ ர ைமக்கப்பட்ட நீதி 
மற் ம் அர்த்த ள்ள நல் லி ணக்கம் ஆகி
ய வற்ைற ஏற்ப த்த ேவண் டிய அவ சியம் 
உள்ள .   இனப் பாகு பா ,  மதம் மற் ம் 
பாலின ேவ  பா  க ளின்றி, அைனத்  
இலங்ைகயர்க க்கும்  வளமான ம் 
நிைலயான ம் பா காப்பான மான 
எதிர்காலத்ைத உ வாக்குவேத, என் ைடய 
அரசாங்கத்தின் ேநாக்கமாகும்.  இந்தச் 
ெசயற்பாட் க்காக, அைனத்  உள் ர் 
பங்குதாரர்க டன் இைணந் , சர்வேதசப் 
பங்குதாரர்கள் மற் ம் ஐக்கிய நா கள் 
சைபயின் ஒத் ைழப்ைபப் ெபற் க்ெகாள்ள 
நாங்கள் தயார். 
எ வ் வ ா ெ றனி ம் ,  ம க் க ளின் 

அபிலாைஷகைள பிரதிபலிக்கும் உள் ர் 
நி வனங்கள் லம் மட் ேம நிைலயான 
டி கைளப் ெபற டி ெமன்பைத 

வரலா  எ த் க்க ாட்டி ள்ள . 
இலங்ை கயின்  ப ா ர ா மன் ற ம் , 
நீதித் ைற மற் ம் சுயாதீன சட்டரீதியான 
அைமப் கள், தங்கள் ெசயற்பா கைள ம் 
ெபா ப் கைள ம் நிைறேவற்ற வரம்பற்ற 
இடத்ைதக் ெகாண்டி க்க ேவண் ம்.

 இன்  நம  ெபா ச் சைப விவாதத்தின் 
க ப்ெபா க்கு  ஏற்ப  எங்கள் 
நம்பிக்ைகயின் லம் உண்ைமயான 
ெநகிழ்ச்சிைய உ வாக்க ேவண் மாயின், 
நாங்கள் அைனவ ம், ெபா  நலைனக் 
க த்திற்ெகாண்  ெசயற்பட ேவண் ம்.  
இைறயாண்ைம டன் கூடிய அைனத்  
அர ச ா ங் கங் களின  அளைவ ம் 
வலிைமைய ம் ெபா ட்ப த்தாமல் , 
நியாயமான ைறயில் க தி, அவர்களின் 
வழி ைறகள் மற் ம் பாரம்பரியத் க்கு 
உரிய  மரியாைத டன்  வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக் ெகா ப்ப , ஐக்கிய நா கள் 
சைபயின் ெபா ப்பாக இ க்கின்ற . 
ஆப் க ானிஸ் த ானில்  ெ ப ௗ த் த 

உ ரி ை ம க ை ள ப்  ப ா க ா த்  
ஊக்குவிக்குமா ,  ஐக்கிய நா கள் 
சைபயிட ம்  ச ர்வேத சத்திட ம் 
ேகட் க்ெகாள்கிேறன். அைனத்  மனித 
குலத் க்கும் சிறந்த ம் நிைலயான மான 
எதிர்காலத்ைத  உ வாக்குவதற்காக , 
உண்ைமயான ஒத் ைழப் ட ம் தியாக 
மனப்பான்ைம ட ம், நல்ெலண்ணம் 
மற் ம் பரஸ்பர மரியாைத டன் ஒன்றாகப் 
பணியாற் ேவாம் என் ,  இந்த மாெப ம் 
சைபயில்  அங்கத் வம்  வகிக்கும் 
நா களிடம் நான் ேகட் க்ெகாள்கிேறன்.

(நா.த ஜா)
ஐக் கிய நா கள் பா  காப் ச்ச ைபயில் 

கட்ட ைமப்  ரீதி யான மாற்றம் ஏற்ப ட
ேவண் ம் என் ம் குறிப்பாக ஆசிய, 
ெதன்னா பி ரிக்க, மத் திய கிழக்கு மற் ம் 
ெதன் அெம ரிக்க வலய நா  க ள் பல ம் 
அதில்  அங்கம்வ  கிக்க  ேவண்  டி  ய  
அவ சியம் என் ம் ஜனா தி பதி ேகாட்டா
பய ராஜ பக் ஷ மற் ம் லாட் வியா குடி
ய ரசின் ஜனா தி பதி எகில்ஸ் ெலவிட்ஸ் 
ஆகிேயார் வலி  த் தி ள்ளனர்.
ஐக் கிய நா கள் ெபா ச்ச ைபயின் 76 

ஆவ  கூட்டத்ெ தா ட க்கு மத் தியில் 
ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய ராஜ ப க் ஷ க்கும் 
லாட் வியா குடி ய ரசின் ஜனா தி பதி எகில்ஸ் 
ெலவிட்ஸ−க்கும் இைடயில் ேநற்  ன்
தினம் ெசவ்வாய்க் கி ழைம சந் திப்ெ பான்  
இடம்ெபற்ற .
இதன்ே  பா  இ  நா   க  க்கும் 

இைடயில் சுமார் 25 வ  ட கா ல மாகக் 
காணப்ப ம் த ர கத்ெ தா டர்  கைள 
ேம ம் வ ப்ப த்  வ தற்கு அவ சி ய
மான நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்பட 

ேவண் ம் என்  இ  நாட்  ஜனா தி ப
தி க ம் வலி  த் தினர்.
அ  மாத் தி ர மன்றி ெகாவிட்  19 

ைவரஸ் பரவல் கார ண மாக ச க 
மற் ம் ெபா  ளா தார ரீதியில் ஏற்பட்
ள்ள அ த்தங்கள் ெதாடர் பி ம் 

இச்சந் திப் பின்ே பா  அவ தானம் 
ெச த் திய அர ச த ைல வர்கள், ெதாற்
ப்ப  ரவல்  கட்  ப்பாட்  க்குள் 

ெகாண்  வ ரப்பட்டதன் பின்னர் இ
நா  க ளி ன ம் சுற்  லாத் ைற அபி
வி த் திைய ேமம்ப த்  வ தற்காக 
ன்ென க்கப்ப ட ேவண் டிய நட வ

டிக்ைககள் ெதாடர் பி ம் கலந்  ைர
யா டினர்.
ேம ம் கல்வி, டிஜிட்டல் ெதாழில்
ட்பம் ஆகிய ைற களில் இ  நா  க
க்கும் இைட யி லான ஒத்  ைழப் க்

கைள ேம ம் விரி  ப த் திக்ெ காள்வ  
குறித் ம் அவ தானம் ெச த்தப்பட்ட . 
அத்ே தா  ஐக் கிய நா கள் பா  காப்
ச்  ச ைபயில் கட்ட ைமப்  ரீதி யான 
மாற்றம் ஏற்ப ட ேவண் ம் என் ம் 

குறிப்பாக ஆசிய , ெதன்னாபிரிக்க , 
மத்திய  கிழக்கு  மற் ம்  ெதன் 
அெமரிக்க வலய நா க க்கு பல ம் 
அதில் அங்கம் வகிக்கேவண்டியதன் 
அவசியம் ெதாடர்பி ம் இதன்ேபா  
இ நாட் த்தைலவர்க ம் வலி த் 
தியைம குறிப்பிடத்தக்க .

ஐ.நா.பா  காப் ச்ச ைபயில் கட்ட ைமப்
ரீதி யான மாற்றம் ஏற்ப ட ேவண் ம்

ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய, லாட் வியா குடி ய ரசின் ஜனா தி பதி வலி  த்தல்

(ஆர்.யசி, எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
நாட்டின் உள்ளக பிரச் சி ைன கைள 

தீர்க்க சர்வ ேதச லம்ெபயர் அைமப் 
க டன் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்  வைத 
நாம் வர ேவற் கின்ேறாம். ஆனால் தலில் 
தமிழ் மக்களின் பிர தி நி தி க ளா கிய எம்
டன் ேபச் சு வார்த்ைத கைள ன்ென
க்க ேவண் ம் என தமிழ் ேதசிய கூட்

ட ைமப்பின் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் 
எம்.ஏ.சுமந் திரன் சைபயில் ெதரி வித்தார். 
ெபா ப்  க்  கூறல்  விட  யங்கைள 

ைகயாள்வதில் அர சாங்கம் இரட்ைட நாட
க மா  கின்ற  என ம் அவர் கூறினார் 
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர

ைவயின் 48ஆவ  கூட்டத்ெ தா டரில் ஐ.நா 
மனித உரி ைமகள் ஆைண யா ள ரினால்  
இலங்ைக ெதாடர்பில் ன்ைவக்கப்
பட் ள்ள வாய் ல அறிக்ைகயில் உள்
ள டக்க விட யங்கள் ெதாடர்பில் ஐக் கிய 

மக்கள் சக் தியின் பாரா  மன்ற உ ப்
பினர் ம ஷ நாண யக்கார ெகாண்  வந்த 
சைப ஒத் தி ைவப்  பிேர ர ைணயில் உைர
யாற் ம் ேபாேத அவர் இதைன கூறினார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
ெப ா ப்  க்  கூறல்  விட  யத்தில் 

அர சாங்கம் இரட்ைட நாட க மா  கின்ற . 
ஐக் கிய நா கள் சைபயில் ெபா ச்ெச ய
லா ளைர சந் தித்த ஜனா தி பதி கூறிய விட
யங்கைள கவ னித்தால், உள்ளக ெசயற்பா

 களில் ஐக் கிய நா  க டன் இைணந்  
ெசயற்பட கட ைமப்பட் ள்ேளாம் , 
ெபா ப் க் கூறல் மற் ம் மனித உரி ைம
கைள பலப்ப த்த இைணந்  ெசயற்
ப ேவாம், அதா வ  ெபா ப் க் கூறல் 
விட யங்களில் ஐக் கிய நா கள் சைப டன் 
இைணந்  கட ைம யாற் ேவாம் என ஜனா
தி பதி  கூறி ள்ளார்.பிரச் சி ைன கைள தீர்க்க 
நாம் தயா ராக உள்ேளாம். நல் லி ணக்கம் 

மற் ம் நீதிைய நிைல நாட்ட தயா ராக 
உள்ேளாம் என ம் அவர் கூறி ள்ளார். 
இதைன நாம் உட ன டி யாக வர ேவற்ேறாம். 
அர சாங்கம் இந்த விட யங்களில் ஆேராக்

கி ய மான நட வ டிக்ைக கைள ன்ென க்
ைகயில் அதைன நாம் ெவளிப்ப ைட யாக 
வர ேவற் கின்ேறாம். இவ்வா  ஜனா தி பதி 
தன  விட்டர் பக்கத்தில் இட்ட  பதி
விற்கு நா ம் உட ன டி யாக பதில் ெதரி
வித்ேதாம். ெபா ப் க் கூறல் மற் ம் நல்
லி ணக்க ெசயற்பா  கைள ேமம்ப த்த 
ஐக் கிய நா கள் சைப டன் இைணந்  
ெசயற்பட ள்ளதாக  ஜனாதிபதி 
ெதரிவித் ள்ள  நிைலப்பாட்ைட 
வரேவற்கின்ேறாம், இந்த நகர் கைள 
அரசாங்கம் ன்ென க்கும் வைரயில் 
நாம் காத் க்ெகாண் ள்ேளாம் என 
ெதரிவித்ேதாம் என்றார்.

சர்வேதசத்திடம் அரசாங்கம் இரட்ைட நாடகமா கின்ற  என்கிறார் சுமந்திரன்

(ெதாடர்ச்சி)
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ஐக் கிய நா கள் ெபா ச் சைபயின் 76 
ஆவ  வ  டாந்த உயர் மட்டக் கூட்டம் 
அெம ரிக்க ேநரப்படி ேநற்  ன் தினம்  
ெசவ்வாய்க் கி ழைம ஆரம்ப மான ேபா , 
அந்தக் கூட்டத்தில்  ெகாவிட்-19 ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்  பரவ ஆரம் பித்த தற்குப் 
பின்னர் தல் தட ைவ யாக ஒ  ெதாைக 
உலகத் தைல வர்கள் ேநரில் கலந் ெகாண்  
உைரயாற்றினர். 
ேமற்படி கூட்டத்ைத ஆரம் பித்  ைவத்  

உைர யாற் றிய  ஐக் கிய நா கள் ெசய லாளர் 
நாயகம் அந்ே தா னிேயா குட்டெரஸ்,  ேபர ழி
வி லி ந்  மீள நாம் அைன வ ம் ஒற்  ைம
யாக ெசயற்ப  வேத ஒேர வழி என்பைத 
அைனத்  அங்கத் வ நா  க ம் உணர்ந்  
ெசயற்பட  ேவண் ம் என வலி  த் தினார்.

"நாங்கள் ப  கு ழி ெயான்றின் விளிம்பில் 
இ க் கிேறாம். நாம் எம  வாழ்நாளில் 
மாெப ம் ெந க்க டி ெயான்ைற எதிர்
ெகாண் ள்ேளாம்" என அவர் எச்ச ரித்தார்.

"ெகாவிட்-19 ெகாேரானா ைவரஸ் ஏற்றத்
தாழ்  கைள அதி க ரித் ள்ள . கால நிைல 
மாற்றம் உலைக உ க்கி வ  கி ற .  ஆப்
கா னிஸ்தான், எதி ேயாப் பியா ேயம னி லான 
ெந க்க டிகள் அைம திையக் குைலத் ள்
ள டன்  தவ றான  தக வல்கள் அைனத்  
இடங்க ளி  ள்ள மக்க ைள ம் பிள  ப
த் தி ள்ளன" என அவர் கூறினார். 
இந் நி ைலயில் ஐக் கிய நா கள் சைபயில் 

தன  த லா வ  உைரைய ஆற் றிய அெம

ரிக்க ஜனா தி பதி ேஜா ைபடன்,  உல க ளா விய 
ரீதி யான ஒத்  ைழப் பிற்கு அைழப்  வி த் 
தார். அெம ரிக்கா  2024 ஆம் ஆண் க்குள் 
கால நிைல மாற்ற ெந க்க டிக்கான நிதிைய 
இ  மடங்காக்க ள்ள தாக அவர் உ  தி ய
ளித்தார்.
இதற்கு ன்னர் ஒ  ேபா ம் இல்லாத 

வைகயில் அைன வ ம் இைணந்  பணி
யாற்ற ேவண் டி ள்ள தாக அவர் குறிப்
பிட்டார்.
அெம ரிக்கா  ஒ  திய பனிப்

ேபாைர அல்ல  க  ைம யாக பிள  பட்ட 
உல ெகான்ைற நாட வில்ைல என அவர் 
வலி  த் தினார்.
அெம ரிக்கா ஏைனய விட யங்களில் 

தனக்கு க த்  ேவ  பா கள் இ ப் பி ம் 
ெபா  வான சவால்க க்கு அைம தி யான 
தீர்ைவ ன்ென க்கும் எந்த ெவா  நாட்

 ட ம்  இைணந்  பணி யாற்றத் தயா ராக 
இ ப்ப தாக அவர் கூறினார்.
இந்தக் கூட்டத்தில் உைர யாற் றிய சீன 

ஜனா தி பதி  ஸி ஜின்பிங் உலகம் திய 
ெகாந்த ளிப்  மற் ம் மாற்ற ம்மிக்க கால
ெமான் க்குள் பிர ேவ சித் ள்ள  எனக் 
குறிப் பிட்டார்.
சீனாவான   உலகளாவிய ரீதியான 

மாசு ெவளியீ கைள றியடிக்கும் 
இலக்கில்  ெவளிநா களில்   நிலக்கரிைய 
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட திய திட்டங் 
கைள  ன்ென க்கமாட்டா  என அவர் 
இதன்ேபா  அறிவிப் ச் ெசய்தார்.

 ெகாஸ்தா ரிக்கா  ஜனா தி பதி அல்வ ராேடா 
குய ஸடா இந்தக் கூட்டத்தில் உைர யாற்

 ைகயில், இரா வ ஆ தக் குைறப் , 
சமா தா னத் க்கான அதிக த லீ  என்ப
வற்ைறக் ேகாரி எதிர்காலம் குரல் எ ப்பி 
வ  வ தாக  ெதரி வித்தார்.
இந்தக் கூட்டத்தில் உைர யாற் றிய தைல

வர்கள் சுமார் 4.7 மில் லியன் ேபைர பலி
ெகாண்ட  ெகாவிட் -19 ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்ைற டி க்குக் ெகாண்  வ  வ
தற்கும்  மிக்கு அச்சு த்தல் வி க்கும் 
காலநிைல மாற்றத்ைத றியடிக்க ம்  
உலகளாவிய ரீதியில் ஒ ங்கிைணந்த 
நடவடிக்ைகைய எ ப்பதற்கு தைடயாக 
ள்ள  ஏற்றத்தாழ் கள் மற் ம் பிரிவிைன 

கள் குறித் க் கண்டனம் ெதரிவித்தனர்.

ெதன் கி ழக்கு அ ஸ் தி ேர லி யாைவ 
ேநற்  தன் கி ழைம தாக் கிய 5.9 ரிச்டர் 
மி ய திர்ச் சியால் ெமல்ேபார்ன் நக ரி ள்ள 
கட்டிடங்கள் பலவற் க்கு ேசதம் ஏற்பட்
ள்ள .
விக்ே டா ரிய மாநில தைல ந க ரான ெமல்

ேபார் க்கு  அண்ைம யி ள்ள  மான்ஸ்பீல்ட் 
பிராந் தி யத்தில் 10 கிேலா மீற்றர் ஆழத்தில் 

இந்தப் மி ய திர்ச்சி தாக் கி ள்ள .
இந்தப் மி ய திர்ச் சியில் சிக்கி எவ ம் 

பார  ர மாக காய ம ைடந்த தாக அறி யப்ப ட
வில்ைல என ம் இ  ஒ  நல்ல ெசய் தி
யாகும் என ம்  அ ஸ் தி ேர லிய பிர தமர் 
ஸ்ெகாட் ெமாரிஸன் ெதரி வித்தார்.

 இந்தப் மி ய திர்ச் சியின் அதிர் கள்  

ெதன் அ ஸ் தி ேர லியா மற் ம் நி  ச த் 
ேவல்ஸ் பிராந் தி யங்க ளி ம் உண ரப்பட்
ள்ளன. ேமற்படி பிர தான மி ய திர்ச்

சி ைய ய த்  அந்தப் பிராந் தி யத்ைத 4.0 
ரிச்டர் மற் ம் 3.1 ரிச்டர் அள வான  இ  
மி ய திர்ச் சிகள்  தாக் கி ள்ளன.
இந் நி ைலயில் அந்தப் பிராந் தி யத்தில் 

ேம ம் மி ய திர்ச் சிகள் தாக்கும் அபாயம் 
உள்ளதால் விக்ே டா ரியா 
மாநி லத் தி ள்ள மக்க
க்கு ேசத ம ைடந்த கட்

டி டங்கைள விட்  வில
கி யி க்க ம் அவ சிய 
ேதைவகள் ஏற்படாத  
நிைலயில் வாக னங்களில் 
ெசல்வைதத் தவிர்க்க ம் 
அதி கா ரி களால் அறி  த்
தப்பட் ள்ள .
இந்தப் மி ய திர்ச் சி யா

ன  அ ஸ் தி ேர லி யாைவ 
அண்ைமய வ  டங்களில் தாக் கிய பாரிய 
மி ய திர்ச் சி ெயான்றாக உள்ள ேபா ம் 
இதனால் பார ரமான பாதிப்  எ ம் 
ஏற்படவில்ைல.
அ ஸ்திேரலியாவில் பாரிய  மியதிர்ச் 

சிகள் தாக்குவ  வழைமக்கு மாறானதாக 
க தப்ப கின்றைம குறிப்பிடத்தக்க .

76 ஆவ  ஐ.நா. ெபா க் கூட்டத்தில் ெசயலாளர் நாயகம் எச்சரிக்ைக
நாம் ப குழிெயான்றின் விளிம்பில் நின்  ெகாண்டி க்கிேறாம் அ ஸ்திேரலிய ெமல்ேபார்ன் நகைர

உ க்கிய 5.9 ரிச்டர் மியதிர்ச்சி

ம பானசாைலகைள...
 அைமச்சர் டலஸ் அழ கப்ெப ம 

ெதரி வித்தார்.

உயர்நீதிமன்ற...
(ெதாடர்ச்சி)

நீதி ய ைமச்சர் என்ற வைகயில்   
நான் மன் னிப்  ேகா  கின்ேறன் 
என்   நீதி அைமச்சர் அலி சப்ரி 
சைபயில் ெதரி வித்தார்.  
இந்த சம்ப வத்ைத அ த்  லி 

ைகதி கைள ேவ  இடங்க க்கு 
மாற்ற தீர்மானம் எ க்க வில்ைல, 
ெதாடர்ந் ம்  அ  ர ா  த  ரம் 
சிைறயில் ைவக்கப்ப  வார்கள். 
ஆனால் அவர்க க்கு  ைம
யான உய ரிய பா  காப்ைப ெகா க்
க ம், பா  காப்பான இடங்க க்கு 
மாற்ற ம் நட வ டிக்ைக எ க்கப்பட்
ள்ள தாக நீதி அைமச்சர் கூறினார்.
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில்  

தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள அச் சு
த் தி ய தாக இரா ஜாங்க அைமச்சர் 

ெலாஹான் ரத்வத்த மீ  சுமத்தப்
பட் ள்ள குற்றச்சாட்  ெதாடர்பில்  
ேநற்  பாரா  மன்றில்  தமிழ் 
ேதசிய மக்கள் ன்ன ணியின் 
தைலவர் கேஜந் தி ர குமார் ெபான்
னம்பலம் பாரா  மன்ற நிைல
யியல் கட்ட ைளயில் 27/2இன் கீழ்  
விேசட பிேர ரைண ஒன் றிைன ன்
ைவத்தார். 
இதற்கு பதில் ெதரி வித் தி ந்த நீதி 

அைமச்சர் அலி சப்ரி கூ  ைகயில்,
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் 

இடம்ெபற்ற இந்த சம்ப வத்ைத நாம் 
அரசாங்க மாக கண் டிக் கின்ேறாம். 
அேதேபால் இ  குறித்  உரிய 
நட வ டிக்ைககள் ன்ென ப்ேபாம்.  
நீதி அைமச்ச ராக இதைன நான் 
வன்ைம யாக கண் டிக் கின்ேறன் . 
இனிேமல் எப்ே பா ம் இவ்வா
றான சம்ப வங்கள் இடம்ெப றாத 
வைகயில் நட வ டிக்ைக எ க்கப்
ப ம். பாதிக்கப்பட்ட சிைறக்ைக தி
களின் கு ம்பத் தி ன க்கும் எம  
அ  தா பங்கைள ெதரி வித் க்ெ காள்
கிேறாம். அத் டன் அர சியல், இன 
மற் ம் மத சாயம் சி இதைன 
ைகயா ளா  இ க் கு மா ம் ேகட்
க்ெ காள் கிேறன். ஏெனன்றால் அவ்

வா றான எந்த பாகு பா ம் பார்க்கப்
ப டா .
இந்த சம்பவம் ெதாடர்பில் 

சட்டமா அதிபர் திைணக்களம் 

நட வ டிக்ைக கைள எ க்க ஆரம் பித்
ள்ள . உரிய விசா ர ைணகள் ன்
ென க்கப்ப  கின்றன. இப்ே பா ம் 
அதற்கான நட வ டிக்ைககள் ன்
ென க்கப்பட் ள்ளன. மனித உரி
ைமகள் ஆைணக் கு  சுயா தீ ன மாக 
விசா ர ைண கைள நடத்  மா  ேகாரி
ள்ள .  பாதிக்கப்பட்ட தரப் பினர் 
பா  காக்கப்ப ம் வித மாக நட வ
டிக்ைககள் ன்ென க்கப்ப ம். 
இவர்கள் அர சாங்கத்தின் பா
காப்பின் கீழ் உள்ளனர். அர சாங்கம் 
இவர்க க்கான பா  காப்ைப உ
திப்ப த் ம் என்பதில் எந்த சந்ேத
க ம் ெகாள்ளத்ேத ைவ யில்ைல.   
ேம ம் பாதிக்கப்பட்ட தரப் பி ன
ரிடம் நீதி ய ைமச்சர் என்ற வைகயில்   
நான் மன் னிப்  ேகா  கின்ேறன்.  
ேம ம் , ேநற்  அைமச்ச ர

ைவயில் தீர்மானம் ஒன் ம் இ  
குறித்  எ க்கப்பட்ட . அதா வ  
ஓய்  ெபற்ற உயர் நீதி மன்ற நீதி ய
ரசர்  தைல ைம யி லான  கு  சுயா தீன 
விசா ரைண ஒன் றி ைன ம் ன்ென
த்  எமக்கு அறிக்ைக யிட பணிக்

கப்பட் ள்ள . ஆகேவ எக்கா ரணம் 
ெகாண் ம் இனம், மதம் பாகு பா  
பார்த்  இைவ ஒ  ேபா ம் டி ம
ைறக்கப்ப டா .  ெபான்னம்பலம் 
எம்.பி. சில ேகள் வி கைள எ ப் பி
ள்ளார், அதில் த லா வ , ஏற்க
னேவ குறித்த அைமச்சரின் பதவி 
பறிக்கப்பட் ள்ள .     
ஆகேவ சுயா தீ ன மாக ன்ென
க்கும் விசா ர ைண க க்கு அவ ர  

தைல யீ கள் எ ம் இ க்கா . 
குற்றப்  ல னாய்  பிரி  மற் ம் 
மனித உரி ைமகள் ஆைணக் கு  
சுயா தீ ன மான விசா ர ைண கைள ன்
ென க்க ஆரம் பித் ள்ளனர். குற்
ற வியல் சட்டத்தின் கீழ் நட வ டிக்
ைககள் ன்ென க்கப்ப  கின்றன. 
அத் டன் சட்டமா அதி பரின் கண்
கா ணிப்  ெசயற்பா  க ம் இதில் 
நிச்ச ய மாக இ க்கும். எனேவ இ  
குறித்  எந்த சந்ேத க ம் ெகாள்ளத் 
ேதைவ யில்ைல.
சிைறக்ைக தி கைள ேவ  சிைற க
க்கு மாற்ற டி மா என ேகள்வி 

எ ப் பி ள்ளார். எனி ம் அ  
குறித்  தீர்மானம் எ க்கப்ப ட
வில்ைல, லி ைகதிகள் ெதாடர்ந் ம் 

அ  ரா த ரம் சிைறயில் ைவக்கப்
ப  வார்கள். ஆனால் அவர்க க்கு 
உரிய பா  காப்ைப ெகா க்க ஏற்க
னேவ பணித் ள்ேளாம். சாட் சி யா
ளர்கைள பா  காக்கும் அைமப் ம் 
இதைன  வலி   த்தி  ள்ள . 
அவர்க க்கு  ைம யான பா
காப்ைப வழங்க நட வ டிக்ைக எ க்
கப்பட் ள்ள . ஆகேவ அவர்கள் 
இப்ே பா  பா  காப்பாக உள்ளனர்.  
அவர்கள் ெதாடர்பான வழக் குகள் 
வ  னி யாவில் ன்ென க்கப்ப 
கின்ற . ஆகேவ அவர்கள் ேவ  
சிைற க க்கு மாற்றப்ப  வார்க ளா 
என்பைத என்னால் கூற டி யா . 
ஆனால் அவர்கைள அ  ரா த ரம் 
சிைறயில் பா  காப்பான பகு தி க
க்கு மாற்ற நட வ டிக்ைக எ க்கப்

ப ம். 
ேம ம், பயங்க ர வாத தைட 

சட்டம் குறித் ம் ேபசப்ப  கின்
ற . ஆனால் இலங்ைகயின் கடந்த 
கால பயங்க ர வாத ெசயற்பா கள் 
கார ண மாக பயங்க ர வாத தைட 
சட்டம் நைட  ைறயில் இ ந்த .
சஹ்ரானின் தாக் கு தைல அ த் ம் 
நாட்டின் ேதசிய பா  காப்  குறித்த 
அச்சம் ஏற்பட்ட . ஆகேவ இந்த 
நிைலயில் நாட்டின் ேதசிய பா
காப்ைப க த்தில் ெகாண்  
பயங்க ர வாத தைட சட்டம் நைட

 ைறயில் இ க்க ேவண் ம். 
ஆனால் இ  ெபா  மக்கைள 
பாதிக்கக்கூடா . ஆகேவ தான் 
ேதசிய பா  காப்ைப ம் க த்தில் 
ெகாண்  மக்களின் உரி ைமகள் 
மற் ம் சகல மக்க ைள ம் மதிக்கும் 
வைகயில் பயங்க ர வாத தைட சட்
டத்தில் மாற்றங்கைள ெசய்வதாக 
ஜனா தி ப தி ம், அைமச்சர்க ளான 
நா ம் சர்வ ேதச தரப் பி ட ம் கூறி
ள்ேளாம்.  1979ஆம் ஆண்  பயங்
க ர வாத சட்டம் ெகாண்  வ ரப்பட்ட 
ேவைளயில் பா  காப்  அைமச்
ச க்கு ஆேலா சைன வழங்கும் 
ஆேலா சைன கு  எ ம் நிய மிக்
கப்ப ட வில்ைல என்றார்.

100 மில்லியன்...
100 மில் லியன் அெம ரிக்க ெடாலர் ேமல திகக் 

கடன் ெதாைகையப் ெப  வ தற்கு அர சாங்கம் தீர்
மா னித் ள்ள .
ெகாவிட் – 19 இற்கான ேதசிய பிர ேயா கங்கள் 

மற் ம் த ப் சி திட்ட மிடல் ேபான்ற வற்ைற 
இயன்ற ள  இலங்ைகயின் சனத்ெ தா ைகயில் 
60  வீத மா ன வர்க க்கு த ப் சி ஏற் ம் அடிப்
பைட இலக்ைக விரி வாக் கு வ தற்கு ெகாவிட் 
கா ைமத்  வத் திற்கான ேதசிய ெசய லணி தீர்

மா னித் ள்ள .
அதற்காக ெகாவிட்–19 ேலா பாய தயார்ப
த்தல்கள் மற் ம் பதி ல ளிப் கள் ேவைலத் திட்

டத்தின் கீழ் இலங்ைகயில் ெகாவிட்–19 அவ சர 
பதி ல ளிப் க்கள் மற் ம் சுகா தா ரத்  ைறைய 
தயார்ப த்தல் க த் திட்டத் திற்காக 100 மில்
லியன் அெம ரிக்க ெடாலர் ேமல திகக் கடைன 
வழங் கு வ தற்கு உலக வங்கி உடன்பா  ெதரி
வித் ள்ள .
குறித்த ேமல திக ெதாைக, 14 மில் லியன் ைபசர் 

த ப்  சி கைள ெகாள்வ ன  ெசய்வ தற்கும், 
த ப் சி வழங்கும் பணிக்கு ஏற்  ைடய ஏைனய 
ெசல  க க் கு மான நிதி யி ட க்காகத் திட்ட மி
டப்பட் ள்ள . அதற்க ைமய, குறித்த ேமலதிக 
நிதியிடல் வசதிகைளப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 
சுகாதார அைமச்சர் சமர்ப்பித்த ேயாசைனக்கு 
அைமச்சரைவ அங்கீகாரம் வழங்கி ள்ள .

இலங்ைகயில்...
உ  திப்ப த்  வ தற்கும் ஏற்ற வா றான அ த்
தத்ைதப் பிர ேயா கிக்கக் கூ டிய வைகயில் 
ஜி.எஸ்.பி பிளஸ் என்ற வ  வான ஆ
தத்ைத பயன்ப த்  மா  ஐேராப் பிய ஒன்
றி யத் திடம் மனித உரி ைமகள் கண்கா ணிப்
பகம் வலி  த் தி ள்ள .
அ  மாத் தி ர மன்றி ஜீ.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச்

ச  ைகைய மீண் ம் ெபற் க்ெ காள்வ
தற்கான நிபந்த ைன களில் பயங்க ர வா தத்த
ைடச்சட்டத்ைத நீக் குதல், எவ் வித ஆதா
ரங்க  மின்றி அல்ல  நீதி மன்ற ேமற்பார்
ைவ யின்றித் தன் னிச்ைச யாகத் த த்  ைவக்
கப்பட் டி க்கும் ைகதி கைள வி  த ைல
ெசய்தல், அர சியல் பழி வாங்கல்கள் ெதாடர்
பான ஜனா தி பதி ஆைணக் கு  வினால் 
ன்ைவக்கப்பட்ட பரிந்  ைர கைள நைட
 ைறப்ப த்  வ  குறித்  பாரா  மன்

றத்தில் நிைற ேவற்றப்பட்ட தீர்மா னத்ைத 
மீளப்ெபறல், மனித உரி ைமசார் வழக் குகள் 
ெதாடர்பில் உரி ய வா றான விசா ர ைண கைள 
ன்ென த்தல், ஐ.நா.வினால் பரிந்  ைரக்

கப்பட்ட க் கிய விட யங்கைள அ ல்ப
த்  வ தற்கு இணங் குதல் ஆகி ய வற்ைற 

உள்ள டக் கு மா ம் மனித உரி ைமகள் கண்
கா ணிப்பகம் ேகாரி ள்ள .

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

ெதாற்றாளர்...
 ெகாவிட் ெதாற் றினால் உயி ரி ழப்ப வர்

களின் எண் ணிக்ைக ம் குைற வ ைடந் ள்ள
ைமைய அவ தா னிக்க டி கி ற .
அதற்க ைமய ேநற்ைறய தினம் மாைல 

வைர 878 ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்கள் இனங்
கா ணப்பட்டனர். இ வைரயில் ெகாவிட் 
ெதாற்  தி ெசய்யப்பட்ேடார் எண்
ணிக்ைக 508208 ஆக உயர்வ ைடந் ள்ள . 
இவ்வா  இனங்கா ணப்பட்ட ெதாற்றா ளர்
களில் 435022 ேபர் குண ம ைடந் ள்ளனர். 
60 902 ேபர் ெதாடர்ந் ம் சிகிச்ைச ெபற்  
வ  கின்றனர்.
இந் நி ைலயில் ேநற்  தன் கி ழைம 

சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாய கத்
தினால் உ  திப்ப த்தப்பட்ட 92 மர ணங்
க டன் ெமாத்த ெகாவிட் மர ணங்களின் 
எண் ணிக்ைக 12,376 ஆக உயர்வ ைடந் ள்
ள .ேநற்  உ  திப்ப த்தப்பட்ட மர ணங்
களில் 51 ஆண்க ம் 41 ெபண்க ம் 
உள்ள டங் கு கின்றனர். இவர்களில் 71 ேபர் 
60 வய க்கு ேமற்பட்ேடாராவர். இேத 
ேபான்  30 வய க்கு குைறவாேனாரில் 
இ வ ம் இதில் உள்ளடங்குகின்றனர். 

அைமச்ச ரைவ தீர்மா னங்கைள அறி
விக்கும் ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்  ேநற்  
தன் கி ழைம இைண ய வ ழி  டாக நைட
ெபற்ற ேபா  ம  பா ன சா ைலகள் திறக்கப்
பட் ள்ளைம ெதாடர்பில் வின விய ேபாேத 
அைமச்சர் இதைனத் ெதரி வித்தார்.
ம  பா ன சா ைலகள் திறக்கப்பட் ள்

ளைம ெதாடர்பில் ம  வரி திைணக்கள 
ஆைண யாளர் அறி விப்ெ பான்ைற ெவளி
யிட் ள்ளார். அதில் விஷத்தன்ைம  ைடய 
ம  பான பாவ ைனைய கட் ப்ப த்  வ தற்
காக இந்த தீர்மானம் எ க்கப்பட் ள்ள தாக 
அதில் அவர் குறிப் பிட் ள்ளார். மாறாக 
இதற்கு அைமச்ச ரைவ அல்ல  ேதசிய 
ெகாவிட் ெசயலணியினால் இந்த தீர்மானம் 
எ க்கப்படவில்ைல என் ம் அைமச்சர் 
டலஸ் அழகப்ெப ம ேம ம் ெதரிவித்தார்.
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ெலாஹான்..
சிைறச்சா ைலயில் உள்ள  தமிழ் அர சியல் 

ைகதி கைள யாழ்ப்பாணம் மற் ம் வ  னியா 
சிைறச்சா ைலக்கு எ  வித கால தா ம த ம் 
இன்றி மாற்றப்ப  வ தற்கான நட வ டிக்ைக
கைள நீதி அைமச்சர் உட ன டி யாக எ ப்
பாரா? அத் டன்  பயங்க ர வாதத் தைடச்சட்  
டத்தின் கீழ் த த்  ைவக்கப்பட்  டி க்கும் 
அர சியல் ைகதி கைள உட ன டி யாக வி
விக்க இந்த அர சாங்கம் நட வ டிக்ைக எ க்
குமா என தமிழ்த் ேதசிய மக்கள் ன்ன
ணியின் தைல வ ம் பாரா  மன்ற உ ப் பி
ன  மான கேஜந் தி ர குமார் ெபான்னம்பலம் 
சைபயில் ேகள்வி எ ப் பினார்.
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில்  தமிழ் 

அர சியல் ைகதி கைள அச் சு த் தி ய தாக இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்ைத மீ  
சுமத்தப்பட் ள்ள குற்றச்சாட்  ெதாடர்பில்  
ேநற்  பாரா  மன்றில்  தமிழ்த் ேதசிய 
மக்கள் ன்ன ணியின் தைலவர் கேஜந் தி ர
குமார் ெபான்னம்பலம் பாரா  மன்ற நிைல
யியல் கட்ட ைளயில் 27/2இன் கீழ்  விேசட 
பிேர ரைண ஒன் றிைன ன்ைவத்தார்.  
அதன்  ேபாேத இந்த விட யங்கைள குறிப்
பிட்டார்.  
இதன்ே பா  அவர் ெதாடர்ந் ம் உைர

யாற்  ைகயில், 
கடந்த 12.09.21 அன்  மாைல 6  மணி

ய ளவில் சிைறச்சா ைலகள் ம  சீ ர ைமப்   
மற் ம் ைகதிகள் னர்வாழ்   ன்னாள் 
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான்  ரத்வத்த 
தன  பத வி நிைல அதி கா ரத்ைத பயன்
ப த்தி அ  ராத ரம் சிைறச்சா ைலக்கு 
ெசன்ற டன் பயங்க ர வாத த ப் ச் சட்

டத்தின் கீழ் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள தமிழ் 
அர சியல் ைகதி கைள தனக்கு ன் ெகாண்

 வந்  நி த்  மா  பணித் தி ந்தார். 
இவ்வா  பத்  தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள 
வர வ ைழத் ள்ள டன் அவர்கைள தனக்கு 
ன்னால் ழந்தா ளிட பணித் ள்ள டன் 

தன  தனிப்பட்ட பா  காப் க்கு பயன்ப
த் ம் ப்பாக் கிையக் ெகாண்  அவர்

கைள அச் சு த் தி  ள்ளார். தனக்கு இந்த 
அைமச்சு பத விைய வழங்கி ைவத்த ேபா  
இந்த சிைறக் ைகதி கைள வி  விப்ப தற்கும் 
அேதேபால் சுட் க்ெ கால்வ தற்கும் தனக்கு 

 ைம யான அதி காரம் இ ப்ப தா க ம் 
சத்த மிட்  அச் சு த் ம் ெதானியில் கூறி ள்
ள டன் பயங்க ர வாதத் தைடச்சட்டத்தின் 
கீழ் த த்  ைவக்கப்பட் டி ந்த தமிழ் 
ைகதி கைள சத்த மிட்  அச் சு த் தி ள்ளார்.
கட் ப்ப த்த டி யா த ள க்கு ஆேவ ச

மாக நடந்த இரா ஜாங்க அைமச்சர், தன  
ைகத் ப்பாக் கிைய இ  தமிழ் ைகதி களின் 
தைலயில் ைவத்  மீண் ம் மீண் ம் 
அ த்தி அவர் கைள அந்த இடத் தி ேலேய 
சுட் க்ெ காைல ெசய்யப்ே பா வ தாக அச் சு
த்தி இ ந்தார் . சிைறச்சா ைலக்கு ெபா ப்

பான அதி கா ரி க ம் இரா ஜாங்க அைமச்
சரின்  தனிப்பட்ட பா  காப்  உத் தி ேயா
கத்தர்க ம் நிைல ைமயின் விப ரீ தத்ைத 
உணர்ந்  தன் னி ைல மீறி ஆத் தி ரத் டன் 
நடந்  ெகாண்ட இரா ஜாங்க அைமச்சைர 
சமா தா னப்ப த்தி, அவ் வி டத்தில் இ ந்  
அகற்ற யற்சி ெசய் ள்ளனர். மிகுந்த 
எத்த னத்தின் பின்னர் அவர் சிைறச்சாைல 
வளா கத்தில் இ ந்  ெவளிேய அைழத் ச் 
ெசல்லப்பட்டார் . இதன்ே பா , அந்த 

சிைறக் ைகதி க க்கு ஏற்பட் டி க்க க்கூ டிய 
மன அ த்தம் அச் சு த்தல் குறித்  நீங்கள் 
விளங்கிக் ெகாள்ள  டி ம்.
இ  குறித்  தக வல்கைள உ  திப்ப த்

திய பின்னர் என  தனிப்பட்ட விட்டர் 
பக்கத்தில் பதி ெவான்ைற இட் ள்ேளன். 
அதன் பின்னர் ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்
ெபான்ைற நடத்தி இ  குறித்த கார ணி கைள 
ெவளிப்ப த் தி யி ந்ேதன். பின்னர்  நா ம் 
கட்சி உ ப் பினர் கேஜந் தி ர ம்  சிைறச்சா
ைலக்கு ெசன்  நிைல ைம கைள ஆராய்ந்
ேதாம். இந்த சம்ப வங்களின் பின்னர் குறித்த 
சம்பவம் ெதாடர்பில் சிைறச்சா ைலகள் ம
சீ ர ைமப்   மற் ம் ைகதிகள் னர்வாழ்   
ன்னாள் இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான்  

ரத்வத்ைத தன  அைமச் சுப்ப த விைய றப்
ப தாக ஜனா தி பதி ஊட கப் பி ரிவில்  இ ந்  
அறி விப்ெ பான்  ெவளி யி டப்பட் டி ந்த . 
குறித்த இரா ஜி னா மாைவ ஜனா தி பதி ஏற்
க்ெ காண் ள்ள தா க ம் அதில் கூறப்பட் டி
ந்த .
சிைறக்ைக தி களின் உரி ைம கைள உ  திப்

ப த்  கின்ற சர்வ ேதச சட்டங்க ளான மனித 
உரி ைம க க்கான சர்வ ேதச பிர க டனம், குடி
யியல் மற் ம் அர சியல் உரி ைம க க்கான 
சர்வ ேதச சாசனம் (ICCPR ), சித் தி ர வைத 
மற் ம் ஏைனய ன்  த்தல்கள், மனி தத்
வம் அற்ற , கீழ் நி ைலப்ப த் ம் நட வ

டிக்ைக மற் ம் சித் தி ர வ ைத க க்கு எதி ரான 
சாசனம் ேபான்ற வற்றில் இலங்ைக ம் 
ைகச்சாத் திட் ள்ள . அேதேபால் ெநல்சன் 
மண்ேடலா சட்டம் என ெபா  வாக அறி
யப்ப  கின்ற ஐக் கிய நா கள் சைபயின் 
சிைறக்ைக தி கள் பரி பா லனம் ெதாடர்பான 

ஆகக் குைறந்த நிய மங்கள் (SMR) குறித்த 
சட்டம் மற் ம் அத ேனா  இைணந்த பிற 
சர்வ ேதச சட்ட நிய மங்கள்  என்ப ன ம் உள்
ள டங் கு கின்றன.
அவ்வா  இ க்ைகயில் இரா ஜாங்க 

அைமச்சரின்  இந்நடவடிக்ைக யா ன  சட்
ட வி ேரா த மா ன  என்ப  மட்  மல்ல இ
ேபான்ற குற்றத்ைத இைழத்த குற்ற வா ளிக்கு 
எதி ராக உட ன டி யாக சட்ட நட வ டிக்ைக 
எ க்க ம் வலி  த்  கின்ற  . அத்ே தா  
சிைறக்ைக திகள் தம  வீ  க க்கு அண்ைம
யாக உள்ள சிைறச்சா ைல களில் ைவத் ப் 
பரா ம ரிப்ப ைத ம் ேமற் கூ றிய சட்டங்கள் 
வலி  த்  கின்றன.  இந்த பின்  லத்தில், 
பிர தமர் மற் ம் நீதி அைமச்சர் ஆகி ேயா
ரிடம் சில ேகள் வி கைள ேகட்க வி ம் 
கின்ேறன்.
குறித்த நப ரினால் இைழக்கப்பட் ள்ள 

குற்ற வியல் நடத்ைதயின் பரி மா ணத்தின் 
அடிப்ப ைடயில் அவர் சிைறச்சாைல 
மற் ம் சிைறக்ைக திகள் விவ கார அைமச்ச
ராக இ ப்ப தற்கு மட்  மல்ல எந்த ெவா  
அைமச் சுப்ப த வி ையேயா அல்ல  பாரா 
மன்ற உ ப் பினர் பத வி ையேயா வகிக்க 
டி யா . 
அதன் அடிப்ப ைடயில் அவர் எந்த ெவா  

அைமச் சுப்ப த வி  ைய ம் வகிக்கா  இ ப்ப
ைத ம் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் பதவி நீக்
கப்ப  வ ைத ம் உ  திப்ப த் ம் வைகயில் 
நட வ டிக்ைக கைள இந்த அர சாங்கம் ேமற்
ெகாள் மா? அேதேபால் குறித்த நபரின் 
இந்த ெசயற்பா  ெதாடர்பில் மீறப்பட்ட 
சட்டங்களின் அடிப்ப ைட யி ம் அவைர 
ைக  ெசய்ய ம் ெபா த்த மான சட்ட 

நட வ டிக்ைக கைள எ க்க ம் சட்டமா அதி
ப க்கு எந்த ெவா  ற அ த்த ம் வழங்
கப்ப டா  இ ப்பைத இந்த அர சாங்கம் 
உ  திப்ப த் மா? ேம ம் குறித்த நபரின் 
சட்ட வி ேராத நட வ டிக்ைக கைள அ  ரா த
ரம் சிைற அதி கா ரிகள் த த்  நி த்தத் 
தவ றி ய ைமயால் பயங்க ர வாத த ப் ச் சட்
டத்தின் ெபயரால் அ  ரா த  ரத்தில் த த் 
ைவக்கப்பட் டி க்கும் தமிழ் அர சியல் ைகதி
களின் உயி க்கும் பா  காப் க்கும் ஏற்பட்
டி க்கும் பாரிய அச் சு த்தல்கைள க த்தில் 
ெகாண் ம்  சிைறக்ைக திகள் ெதாடர்பான 
சர்வ ேதச சட்ட மான ெநல்சன் மண்ேடலா 
சட்டம் (SMR) வலி  த்  வதன் அடிப்ப
ைட யி ம் இந்த தமிழ் அர சியல் ைகதி கைள 
யாழ்ப்பாணம் மற் ம் வ  னியா சிைறச்சா
ைலக க்கு எத் வித கால தா ம த ம் இன்றி 
மாற்றப்ப  வ தற்கான நடவடிக்ைககைள 
நீதி அைமச்சர் உடனடியாக எ ப்பாரா? 
என்றார். 

ெகரவலப்பிட்டி...
 இ  ெதாடர்பில் மின்சக்தி அைமச்சர் நாட் க்கு உத்

தி ேயா க ர்வ மாக அறி விப்பார். எனேவ இ  வீணாக 
கல வ ர ம ைடயக் கூடிய கார ணி யல்ல என்  அைமச்ச
ரைவ ேபச்சாளர் அைமச்சர் டலஸ் அழ கப்ெப ம ெதரி
வித்தார்.
அைமச்ச ரைவ தீர்மா னங்கைள அறி விக்கும் ஊட க வி ய

லாளர் சந் திப்  ேநற்  தன் கி ழைம இைண ய வ ழி  டாக 
நைட ெபற்ற ேபா  இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் 
குறிப் பி  ைகயில் ,
இ  வ ைரயில் கிைடக்கப் ெபற் ள்ள திைற ேசரி 

தக வல்களின் அடிப்ப ைடயில் க த்  ரீதி யி லான இணக்
கப்பா  எட்டப்பட் ள்ள தா கேவ ெதரி ய வந் ள்ள . 
இன்  (ேநற் ) பாரா  மன்ற கட்டடத் ெதாகு தியில் பிர
தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ஷ தைல ைமயில்  இடம் ெபற்ற 
விேசட கலந்  ைர யா டலில் இ  ெதாடர்பில் அவ தானம் 

ெச த்தப்பட்ட .
ெகர வ லப் பிட்டி மின் உற்பத்தி நிைலயம் ெதாடர்பில் 

இ தி இணக்கப்பா ெடான்  எட்டப்ப ட வில்ைல என்  
ெதரி ய வந் ள்ள . எனி ம் இ தித் தீர்மானம் உத் தி
ேயா க ர்வ மாக அறி விக்கப்ப ம். நான் மின்சக்தி அைமச்
ச ராக ெசயற்பட்ட ேபா  என  நிைலப்பாட்ைட ஜனா
தி பதி மற் ம் அைமச்ச ர ைவக்கு அறி வித் தி க் கின்ேறன்.
ெவளி நாட்  த லீ கள் ேதைவ யற்றைவ என்  

கூற டி யா . ஆனால் மின்சா ர ச ைபயின் ெசயற்
பா  கைள பாதிக்காத வைகயில் அைவ காணப்பட 
ேவண் ம் என்பேத எம  நிைலப்பா டாகும். எனேவ 
இ  ெதாடர்பில் வீண் கல வ ர ம ைடயத் ேதைவ யில்ைல. 
இ  ெதாடர்பில் மின்சக்தி அைமச்சர் நாட் க்கு 
உத்திேயாக ர்வமாக அறிவிப்பார். மின்சக்தி அைமச்சு 
மற் ம் நிதி அைமச்சு என்பைவேய இ  ெதாடர்பில் 
நிைலப்பாட் ைட அறிவிக்கக் கூடிய நி வனங்கள் ஆகும் 
என்றார்.

எரிவா ...
அதி க ரிப்  மற் ம் ெடாலர் ெப  மதி அதி க ரிப்  

என்ப வற்ைற அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்  சில தீர்மா
னங்கள் எ க்கப்ப ம் என்  அைமச்ச ரைவ இைண 
ேபச்சாளர் அைமச்சர் ரேமஷ் பத் தி ரண ெதரி வித்தார்.
அைமச்ச ரைவ தீர்மா னங்கைள அறி விக்கும் ஊட க வி

ய லாளர் சந் திப்  ேநற்  தன் கி ழைம இைண ய வ ழி 
டாக நைட ெபற்ற ேபா  இதைனத் ெதரி வித்த அவர் 
ேம ம் குறிப் பி  ைகயில் ,
சைமயல் எரி வா வின் விைலைய அதி க ரிப்ப தற்கு 

இ  வ ைரயில் எவ் வித தீர்மா ன ம் எ க்கப்ப ட
வில்ைல. எனி ம் கடந்த சில தினங்க ளாக உலக சந்
ைதயில் ஏற்பட்ட நிைல ைமயால் குறித்த ெவா  நி
வனம் சைமயல் எரி வா  விைலைய அதி க ரிப்ப தற்கு 
அ  மதி ேகாரி ய . எனி ம் அர சாங்கம் அதற்கு அ

ம திக்கா ைமயால் கர்ேவார் ெப ம் ெந க்க டி க க்கு 
உள்ளாக்கப்பட்டனர்.
உல க லா விய ரீதியில் விைல மற் ம் விநி ேயாகம் 

உள் ளிட்ட விட யங்கள்,  ெடாலரின் ெப  மதி அதி க
ரிப்  உள் ளிட்ட வற்ைற கவ னத்தில் ெகாண்  எதிர்
வ ம் காலங்களில் ஏ ேத ம் தீர்மா னங்கள் எ க்கப்
ப ம். எவ்வா றி ப் பி ம் தற்ே பா  சைமயல் எரி வா
வின் விைலைய அதி க ரிப்ப  ெதாடர்பில் எந்தத் தீர்
மா ன ம் எ க்கப்ப ட வில்ைல.
எவ்வா றி ப் பி ம் விநி ேயா கிப்ப வர்கள் உரிய 

விைலயில் உரி ய வா  விநிேயாக நட வ டிக்ைக கைள 
ன்ென க்கா விட்டால் கர்ேவார் ெந க்கடிக க்கு 

உள்ளாவர். எனேவ இந்த இ  விடயங்கைள ம் 
கவனத்தில் ெகாண்  அரசாங்கம் ந நிைலயானெதா  
தீர்மானத்ைத எ ப்பதற்கு யற்சிக்கிற  என்றார்.

சி.சி.ரி.வி...
இதற்கு பதில் ெதரி வித்த நீதி அைமச்சர் 

அலி சப்ரி, மனித உரி ைமகள் ஆைணக் கு , 
குற்ற ல னாய்  பிரி   உள் ளிட்ட பல நி
வ னங்கள் இந்த விசா ர ைண கைள ன்ென
த்  வ  கின்றன. ஆகேவ உண்ைமகள் 

எத ைன ம் மைறக்கா  சக ல வற்ைற ம் 
ெவளிப்ப த் ேவாம் என் ம்  அவர்  
கூறினார்.
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில்  தமிழ் 

அர சியல் ைகதி கைள அச் சு த் தி ய தாக இரா
ஜாங்க அைமச்சர் ெலாஹான் ரத்வத்த மீ  
சுமத்தப்பட் ள்ள குற்றச்சாட்  ெதாடர்பில்  

ேநற்  பாரா  மன்றில்  தமிழ்த் ேதசிய 
மக்கள் ன்ன ணியின் தைலவர் கேஜந் தி ர
குமார் ெபான்னம்பலம் பாரா  மன்ற நிைல
யியல் கட்ட ைளயில் 27/2இன் கீழ்  விேசட 
பிேர ரைண ஒன் றிைன ன்ைவத்தார். 
இதற்கு பதில் ெதரி வித்த நீதி அைமச்சர் 
அலி சப்ரி ,அர சாங்க மாக இந்த விட யத்ைத 
கண் டிப்ப தா க ம் உரிய விசா ர ைணகள் 
சுயா தீ ன மாக ன்ென க்கப்ப ம் என ம் 
கூறி யி ந்த நிைலயில் ஒ ங் குப் பி ரச் சிைன 
எ ப் பிய தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் எம்.ஏ. சுமந் திரன் 
விசா ர ைணகள் குறித்த க த்ெ தான்ைற ன்
ைவத்தார். 

சுமந் திரன் குறிப் பி  ைகயில், 
இந்த விட யத்தில் சி.சி.ரி.வி. காெணா

ளிகள் குறித்  கவனம் ெச த்தப்பட் ள்
ள .குறித்த இரா ஜாங்க அைமச்சர் தன  
பத விைய இரா ஜி னாமா ெசய்த பின்னர் சில 
விட யங்கைள அவர் ெவளிப்ப ைட யாக கூறி
ள்ளார். 
சிைறயில் உள்ள சி.சி.ரி.வி. காெணா ளிகள் 

அழிக்கப்பட மாட்டா  என கூறி ள்ளார். 
ஆனால் அவர் கூறிய க த்தின் பின்னர் 
அ  ரா த ரம் மற் ம் ெவலிக்கைட சிைற
களில் சி.சி ரி.வி. காெணா ளிகள் இல்ைல
ெயன கூறி ள்ளனர்.ஆகேவ இ  ேவ  
க த் க்கள் இதில் உள்ளன. எனேவ குறித்த 

சிைற களில் உள்ள சி.சி.ரி.வி. காெணா ளிகள் 
அழிக்கப்ப டா  என்ற வாக் கு தி எமக்கு 
வழங்கப்பட ேவண் ம்.
ெவலிக்கைட சிைறயில் சி.சி.ரி.வி. கம ராக்

கேள இல்ைல என ம் சிலர் கூ  கின்றனர்.
ஆகேவ இதைன க த்தில் ெகாண்  குழப்
பங்கைள ஏற்ப த்தா  இ க்க ேவண் ம். 
அேதேபால் குறித்த இரா ஜாங்க அைமச்
சரின் தனிப்பட்ட ப்பாக் கிைய அவ ரிடம் 
இ ந்  பறி தல் ெசய்ய சபா நா யகர் நட வ
டிக்ைக எ க்க ேவண் ம் என ம் அவர் 
வலி  த் தினார்.
இதற்கு பதில் ெதரி வித்த நீதி அைமச்சர் 

அலி சப்ரி : நான் இன்ன ம் ெவலிக்

கைட மற் ம் அ  ரா த ரம் சிைற க க்கு 
ெசன்  பார்ைவ யிட்ட தில்ைல. விைரவில் 
அதைன நான் ேமற்ெ காள்ேவன்.ஆனால் 
இந்த சம்பவம் குறித்  தரப் கள் விசா ர
ைண கைள ன்ென த்  வ கின்றனர்.
மனித உரிைமகள் ஆைணக்கு  உள்ளிட்ட 
பல நி வனங்கள் இந்த விசாரைணகைள 
ன்ென த்  வ கின்றனர் . ஆகேவ 

உண்ைமகைள நாம் ெவளிப்ப த் ேவாம்.
இதில் உண்ைமகள் எதைன ம் மைறக்கா  
சகலவற்ைற ம் ெவளிப்ப த் ேவாம் 
என்றார்.

கட்டம் கட்டமாக...
பாட சா ைல கைள சுகா தார பா  காப்  

அறி  த்தல்க க்கு அைமய கட்டம் கட்ட
மாக திறக்க டி ம் என சுகா தார அைமச்சு 
கல்வி அைமச் சுக்கு  உத் தி ேயா க ர்வ மாக 
அறி வித் ள்ள .
பாட சாைல மாண வர்களின் கல்வி மற் ம் 

சுகா தாரம் ஆகிய இ  பிர தான விட யங்க
ைள ம் க த்திற் ெகாண்  ெபா ப் டன் 
ெசயற்ப  வ  அவ சி ய மா ன  என சுகா தார 
அைமச்சு குறிப் பிட் ள்ள . இதன் பி ர
காரம்  பாட சா ைல கைள மீளத் திறத்தல் 
மற் ம் மாண வர்களின் கற்றல் நட வ டிக்
ைக கைள ன்ென த்  ெசல் ம் விதம்  

ெதாடர்பான சுகா தார  வழி காட்டல் அடங்
கிய  பரிந்  ைர கைள கல்வி அைமச் சிடம் 
சுகா தார அைமச்சு ேநற்  ன் தினம் ைகய
ளித் ள்ள .
பாட சா ைல கைள ஆரம் பிக்கும் நைட 

ைறைம நான்கு கட்டங்க ளாக ேவ  ப த்தப்
பட் ள்ளன. இதற்க ைமய தலாம்  தரம் 
ெதாடக்கம் ஐந்தாம் தரம் வைர யான 200 
மாண வர்கைளக் ெகாண்ட  ஆரம்பப் பிரி  
பாட சா ைலகள் தலில் ஆரம் பிக்கப்பட 
ேவண் ம்.

தலாம் தரம் ெதாடக்கம் ஐந்தாம் தரம் 
வைர யான 200 மாண வர்க க்கும் அதிக 
மாண வர்கைளக் ெகாண்ட அைனத்  பாட
சா ைல க ம் அைனத் த் தரங்க ளி ம் 

100ற்கும் குைற வான மாண வர்கைள 
ெகாண்ட பாட சா ைலகள் இரண்டாம் கட்ட
மாக திறக்கப்பட ேவண் ம்.
அைனத்  பாட சா ைல க ளி ம் 10 

ெதாடக்கம் 13 ஆம் தர வகுப் க்க ம் 
200ற்கும் குைற வான மாண வர்கைள 
க்ெகாண்ட அைனத் ப் பாட சா ைல க ம்
ன்றாம் கட்ட மா க ம் அைனத்  வகுப்
க்க ம் நான்காம் கட்ட மா க ம் திறக்கப்
பட ேவண் ம்.

தலாம் கட்டத் க்கு அைமய பாட சாைல 
திறக்கப்பட்  கற்றல் நட வ டிக்ைககள் ஆரம்
பிக்கப்பட்ட ம் அ த்த கட்ட கல்வி நடவ
டிக்ைககள் ஆரம் பிக்கப்பட ேவண்  மா யின் 
 ெகாவிட்19 ைவரஸ் ெதாற்  ெதாடர்பில் 

விேசட கவனம் ெச த்தப்பட ேவண் ம்.
ஆசி ரி யர்கள், பாட சாைல நிர்வா கத் தினர் 

மற் ம் மாண வர்க டன் ஒன் றி  ைணந்  
ெசயற்ப ேவார் ெகாவிட் 19 ைவரஸ் த ப்

 சி கைள ெபற் க் ெகாண் ள்ளார்கள். 
ெகாவிட் ைவரஸ் ெதாற் க்கான ேநாய் 
அறி கு றி க டன் மாண வர்கள் அைட யாளம் 
காணப்ப  வார்க ளாயின்  ேமல திக சிகிச்
ைசக்காக பிர ேதச சுகா தார ைவத் திய ஆேலா
ச ைனக்கு அைமய  சி வர் ேநாய் அல்ல  
ெதாற்  ேநாய் விேசட ைவத் தி ய ரிடம் 
மாண வர்கைளக் காண் பிக்க ேவண் ம்.அத்
டன் சிறார்க க்கு அவ சர சிகிச்ைச வழங்
கப்பட ேவண்  மாயின்  உட ன டி யாக ைவத்
தி ய சா ைலயில் அ  ம திக்கப்பட ேவண் ம்.

சுகா தார அைமச்சின்  ஆேலா ச ைன கைள 
அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்  பாட சா ைலகள் 
ஆரம் பிக்கப்பட ேவண் ம்.பாட சா ைல
கைள திறக்கும் ேபா  கடந்த காலங்
களில் ெசயற்ப த் திய சுகாதார பா காப்  
அறி த்தல்க க்கு  ன் ரிைம 
வழங்கப்பட ேவண் ம்.  சுகாதார பா காப்  
அறி த்தல்கள் பின்பற்றப்ப கின்றைம 
ெதாடர்பில் கண்காணிப்பதற்கு ஏற்ெகனேவ 
உ வாக்கப்பட்ட கு  ெதாடர்ந்  
ெசயற்ப த்தப்ப ம் என்  சுகாதார 
அைமச்சு  ைகயளித்த பரிந் ைரயில் 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள .

ம பானசாைலகைள...
 தீர்மா னங்கைள எ ப்ப தாக எதிர்க்கட்சி 

பிர தம ெகார டா வான லக் ஷ்மன் கிரி ெயல்ல 
சைபயில் ெதரி வித்தார்.
பாரா  மன்றத்தில் ேநற்  தன் கி ழைம 

ஒ ங் குப் பி ரச் சிைன ஒன் றிைன எ ப் பிேய 
அவர் இக்க த்  ைத ன்ைவத்தார். இ  
குறித்  அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
நாைள ம் , நாைள ம  தின ம் 

(இன் ம் நாைள ம்) பாரா  மன்ற அமர்

 கைள நி த் ம் விதத்தில் அர சாங்கம் 
இன்ைறய பிேர ர ைணைய ெகாண்  வந்
ள்ள .  கடந்த ஆண் ம் இந்த ஆண் ம் 

25நாட்கள் பாரா  மன்ற அமர் கள் எமக்கு 
கிைடக்கா  ேபா ள்ள . அ  மட்  மல்ல 
நாட்டின் பிரச் சி ைனகள் நா க்கு நாள் அதி
க ரித் க் ெகாண்ேட ெசல் கின்றன. நாட்டில்  
ம பானசா ைலகள்  திறக்கப்பட் ள்ளன. 
ஆனால் பாரா  மன்றம் டப்ப  கின்ற . 
நாைள ம் நாைள ம  தி ன ம் (இன் ம் 
நாைள ம்) பாரா  மன்றம் டப்ப  கின்
ற . ஆகேவ அடிப்பைட ஒன்  இல்லா  

ெசயற்ப டக் கூ டா .
அர சாங்கம் ன்ைவக்கும் நிகழ்ச்சி நிர
க்கு அைமய நாம் ேபச ேவண் டி ள்ள . 

மின்சா ர சைப குறித்  எந்த விவா த ம் 
இம் ைற இல்ைல. ேநற்  ன் தினம் நள்
ளி ர டன் அெம ரிக்க நி  வ ன ெமான்  க த
ன வியின் நாற்ப  வீத உரி மத்ைத ெபற் க்
ெகாண் ள்ள . 
நாைள ம் நாைள ம  தி ன ம் பாரா 

மன்றம் இல்லா  எவ்வா  இைவ குறித்  
ேபசு வ . ஆகேவ இ  நியா ய மான ெசயற்
பா கள் அல்ல. ெகாவிட் நிைல ைம க க்கு 

மத் தி யி ம் ஐக் கிய இராச் சி யத்தில் கு  கிய 
பாரா  மன்ற கு க்க டன் பாரா  மன்ற 
அமர்  கைள நடத் தினர். சூம் ெதாழி ல் ட்
பத்தில் பாரா  மன்றம் கூடி ய . எம்மால் 
ஏன் இவற்ைற ெசய்ய டி யா ள்ள .
ெகாவிட் ைவரஸ் நிைல ைமகள் கட்  ப்ப

ப த்தப்பட் ள்ள தாக அர சாங்கம் கூ  கின்
ற . அப்ப டி ெயன்றால் ஏன் பாரா  மன்
றத்ைத நடத்த டி யா . அடிப்ப ைட யற்ற 
கார ணி க ளா கேவ இைவ உள்ள . க த
ன விய ஒப்பந்தம் தி ட் த்த ன மாக ைகச்
சாத் தி டப்பட் ள்ள . இவற்ைற ெயல்லாம் 

எங்கு ெசன்  ேபசு வ . கட்சித் தைல வர்கள் 
கூட்டத்தில் நாம் இந்த விட யங்கைள 
கூறிேனாம். சூம் ெதாழி ல் ட்பத்தில் பாரா

 மன்றத்ைத கூட் வ  குறித்  கட்சித் 
தைலவர்கள் கூட்டத்தில் ேபசிேனாம். 
ஆனால் அதைன அரசாங்கம் ேகட்கவில்ைல. 
சபாநாயகர் அரசாங்கத்தின் க த் க்கு 
மட் ம் ெசவி ம க்க ேவண்டாம். சகல 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்களின் க த் க்கும் 
க்கியத் வம் ெகா க்க ேவண் ம் 

என்றார்.

ரணி க்கு...
ன்ைவத்த சிறப்  ரிைம கூற்றால் 

ன்னாள் பிர த ம ம் ஐ.ேத.க. உ ப் பி
ன  மான ரணில் விக் கி ர ம சிங்க க்கும் 
வடிேவல் சுேர ஷ−க்கும் சைபயில் க ம் 
வாக் கு வாதம் ஏற்பட்ட .
பாரா  மன்றம் ேநற்  தன் கி ழைம  

சபா நா யகர் மஹிந்த யாப்பா அேப வர்தன 
தைல ைமயில் கூடி ய . பிர தான நட வ டிக்
ைக கைளத் ெதாடர்ந் , சிறப்  ரிைம கூற்
ெறான்ைற  ன்ைவத்  உைர யாற் றிய 
வடிேவல் சுேரஷ் ெதரி விக்ைகயில், 
ெகா ம் , இரா ஜ கி ரி யவில் அைமந்
ள்ள இலங்ைக ேதசிய ேதாட்டத்  ெதாழி
லாளர் சங்கத்தின் தைல ைம ய கத் க்குள் 
கடந்த 8ஆம் திகதி பலாத்ககார மாக உட் 
குந்த ன்னாள் எம்.பி.க ளான சாலக ரட்னா
யக்க, நவீன் திஸா நா யக்க மற் ம் வான் 
விேஜ வர்தன ஆகிேயார் தைல ைம யி லான 
கு  சங்கத்தின் காரி யா ல யத்தில் அடா வ
டியில் ஈ  பட்டனர். அைமச்சர் ஒ  வ க்கு 

பா  காப்  வழங்கக் கூடிய அதி கா ரி க ம் 
இந்தக் கு வில் இ ந்தனர். இவர்கள் 
கூரிய ஆ  தங்கள் மற் ம் தடி கைள ைவத்
தி ந்தனர்.
இவர்கள் அ  வ ல கத்தின்  கதைவ 

உைடத்ேத உட்  குந்தனர். பாரா  மன்
றத்தில் அங்கத் வம் இல்லாத அவர்கள் 
அைமச்ச க் கு ரிய பா  காப் டன் சங்கத்தின் 
அ  வ ல கத்தில் உட்  குந்தைம குறித்  சபா
நா யகர் அவ தானம் ெச த்த ேவண் ம். 
இவர்களால் உயிர் அச் சு த்த ம் எனக்கு 
வி க்கப்பட்  ள்ள .  ெவலிக்கைட 
ெபாலிஸ் நி ைலயத்தில் இந்த சம்பவம் 
ெதாடர்பில் ைறப்பா ெடான்ைற நான் பதி

 ெசய் ள்ள ேபாதி ம் இ  வைர எவ் வித 
நட வ டிக்ைக ம் எ க்கப்ப ட வில்ைல. பாரா

 மன்ற சிறப்  ரிைம கு  க்கு இந்த விட
யத்ைத அ ப்பி ைற யான விசா ர ைணகள் 
நடத்தி தீர்ைவப் ெபற் த்த  மா ம் 
கூறினார். 
இதன்ே பா  சைபயில் இ ந்  எ ந்த 

ன்னாள் பிர தமர் ரணில் விக் கி ர ம சிங்க, 
இலங்ைக ேதசிய ேதாட்டத்  ெதாழி லாளர் 
சங்கம் ெதாடர்பில் வழக்ெ கான்  நீதி
மன்றில் உள்ள . ன்னாள் எம்.பி. ேயாக
ரா ஜைன இந்த சங்கத்தின் தைல வ ராக நிய
மித் தி ந்த த  ணத்தில் நீதி மன்றத்தால் 
இைடக்கால தைட உத்த ர ெவான்  பிறப்
பிக்கப்பட் டி ந்த . எதிர்வ ம் வாரத்தில் 
நீதி மன்றத்தில் இ  கு றித்த தீர்ப்  ெவளி
யா க ள்ள . ஆகேவ, நீதி மன்றத்தின் 
தீர்ப்பின் பின்னர் பாரா  மன்றத்தில் இந்த 
விட யத்ைத எ த் க்ெ காள்  மா  ேகா
கிேறன் என்றார்.
இதன்ே பா  எ ந்த வடிேவல் சுேரஸ், 

ஒலி வாங்கி டக்கப்பட் ள்ள நிைலயில், 
ஆேவ சத் டன், ரணில் விக்கி ர ம சிங்க க்கு 
எதி ராக க த் த் ெதரி வித்த டன்  என  
பா  காப் க்கு அச் சு த்தல் ஏற்பட் ள்ள . 
ேதாட்டப் ற மக்கைள ஏமாற்ற ேவண்டா
ெமன ரணில் விக் கி ர ம சிங்க டன் வாக்
கு வா தத் தி ம் ஈ  பட்டார். இதன்ே பா  

ேகாப ம ைடந்த ரணில் விக் கி ர ம சிங்க, இந்த 
ைபத் தி ய க்கா ரைன அமரச் ெசால் ங்கள் 
என்றார். மீண் ம் வடிேவல் சுேரஷ், நான் 
சி  பான்ைம இன பிர தி நிதி, ெதாழிற்சங்
கத்தின் தைல வ ராக உள்ேளன். எம  ெகௗர
வத் க்கு அப கீர்த் திைய ஏற்ப த்த ேவண்
டா ெமன  ரணில் விக் கி ர ம சிங்க விடம் 
ேகாரினார். இதற்கு பதி ல ளித்த ரணில் விக்
கி ர ம சிங்க, நீதி மன்றில் உள்ள ஒ  விடயம் 
குறித்  ேபசு வ  சிறப்  ரி ைம க க்கு எதி
ரா ன  எனக் கூறி ய டன் இங்கு பா  காப்  
அல்ல நிதி ெதாடர்பான பிரச் சி ைனேய 
உள்ள  என்றார்.
இதன்ே பா  எ ந்த ஹரின் ெபர்

னாண்ேடா, நான் இந்த சங்கத்தின் தைல
வ ராக உள்ேளன். வடிேவல் சுேரஷ் சிறப்
 ரிைம ேகள் வி ையேய எ ப் பி ள்ளார். 
ேவ  எத ைன ம் அவர் கூற வில்ைல. 
ன்னாள் எம்.பி.கள் சிலர் அைமச் சுக்கு 

உரிய பா  காப்  கைள பயன்ப த்தி அ
வ ல கத்தின் கதைவ உைடத் க்ெ காண்  

உள்ேள வந்த தா கேவ கூறி ள்ளார். இங்
குள்ள நிதிேயா அல்ல  ேவ  எ   ேமா 
காணா மால்ே பானால் அதற்கு நாங்கேள  
ெபா ப் க் கூற ேவண் டிய நிைல ஏற்ப ம் 
என்ப ைதேய வடிேவல் சுேரஷ் கூ  கிறார். 
100 மில் லி ய க்கும் அதி க மான நிதி அதில் 
உள்ள . நாம் தி  டர்கள்  அல்லர். அந்த 
நிதியில் ைக ைவக்க மாட்ேடாம். அ  
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்களின் நிதி யாகும். 
ெவலிக்கைட ெபாலிஸ் நி ைலயத்தில் ெசய்த 
ைறப்பா  ெதாடர்பில் இ வைர எவ்வித 

நடவடிக்ைக ம் எ க்கப்படவில்ைல 
என்ேற  வடிேவல்  சுேரஸ்  இங்கு 
கூறி ள்ளார் என்றார்.மீண் ம் எ ந்த 
ரணில் விக்கிரமசிங்க, நீதிமன்ற தீர்ப்பின் 
பின்னர்  சிறப் ரிைமகள் மீறப்பட் ள்ளதா 
என  அறிந்  ெகாள் மாேற நான் 
ெதரிவிக்கின்ேறன் என்றார். இதன்ேபா  
குறித்த விடயம் குறித்  அவதானம் 
ெச த் வதாக கூறி சபாநாயகர் சர்ச்ைசைய 
டி க்குக் ெகாண் வந்தார்.

(ெதாடர்ச்சி) (ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

அரசாங்கத்திற்குள்..
(ெதாடர்ச்சி)

 ஏற்பட் ள்ள ரண்பா  கைள அ த்  
பங்கா ளிக்கட் சி களின் தைல வர்கள்  இன்  
பிர த மைர அல ரி மா ளி ைகயில் சந் தித்  கலந்

 ைர யா ட ள்ளனர். 
ஜனா தி ப தி  ட ம் ேபச் சு வார்த்ைதக்கு 

தயா ரா கி ள்ள பங்கா ளிக்கட் சிகள், நிதி 
அைமச்சர் பஷில் ராஜ பக் ஷ மீ  க  ைம யான 
அதி ப் தி ைய ம் ெவளிப்ப த் தி ள்ளனர்.
ெகர வ ல பிட் டிய மின் உற்பத்தி நிைல

யத்தின் பங் கு கைள அெம ரிக்க நி  வ ன
ெமான் றிற்கு வழங் கு வ தற்கான நட வ டிக்
ைககள் ன்ென க்கப்பட் ள்ள நிைலயில் 
ஆ ந்த ரப்  பங்கா ளிக்கட் சிகள் இந்த தீர்மா
னத்ைத க  ைம யாக எதிர்த் ள்ள சூழலில்  
ஆ ந்த ரப் க்குள் இ  பாரிய ரண்பா 
கைள ஏற்ப த் தி ள்ள .
கடந்த வாரம் அைமச்ச ரைவ கூட்டத்தில் 

குறித்த ெகர வ ல பிட் டிய மின் உற்பத்தி 
நிைல யத்தின் க தன விய மின் நிைல யத்ைத 
அெம ரிக்க நி  வ னத் திற்கு ெகா க்கும்  
அைமச்ச ரைவ பத் திரம் எவ்வா  நிைற

ேவற்றப்பட்ட . அைமச்ச ர ைவயில் எ த் 
ல ஆவணம் ன்ைவக்கா , அ  ம தி ம் 

ெபறப்ப டா  எவ்வா  அைமச்ச ர ைவயில் 
நிைற ேவற்றப்பட்ட  என ஆ ந்த ரப்  பங்
கா ளிக்கட் சிகள் ேகள்வி எ ப் பி யி ந்தனர். 
அர சாங்கத் திற்குள் இ  ரண்பா  கைள 
ஏற்ப த் தி  ந்த நிைலயில் கடந்த 21ஆம் 
திகதி ஆ ந்த ரப்பின் பங்கா ளிக்கட் சிகள் 
கூடி இந்த விடயம் ெதாடர்பில் ஆராய்ந் தி
ந்தனர்.
ெகா ம்பில் ெபார ைளயில் அைமந் ள்ள 

ஸ்ரீலங்கா கம் னிஸ்ட் கட் சியின் அ  வ ல

கத்தில் கூடிய பங்கா ளிக்கட் சிகள் அைமச்
ச ரைவ தீர்மானம் மைறக்கப்பட்ட தாக 
ெவளிப்ப ைட யாக குற்றம் சுமத்தி தம  
நிைலப்பா  கைள ஆராய்ந் தி ந்தன.

 ைமத் தி ரி பால தைல ைமயில் 
கலந்  ைர யா டிய பங்கா ளிகள்

இந் நி ைலயில் ேநற்  ன் தினம் இர  
ஸ்ரீலங்கா சுதந் திர கட் சியின் தைல வ ம் 
ன்னாள் ஜனா தி ப தி  மான ைமத் தி ரி பால 

சிறி ேச னவின் இல்லத்தில் க் கிய கலந் 
ைர யாடல் ஒன்றில் ஆ ந்த ரப்  பங்கா ளிக்
கட் சிகள் ஈ  பட் டி ந்தன. ெகர வ ல பிட் டிய 

மின் உற்பத்தி நிைல யத்தின் பங் கு கைள 
அெம ரிக்க நி  வ னத் திற்கு விற்ப  குறித்  
அர சாங்கம் எ த் ள்ள ெதளி வற்ற தீர்
மானம் குறித்  இதன் ேபா  ஆராய்ந் ள்
ள தாக கட் சியின் ெசய லாளர் இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் தயா சிறி ெஜய ேச கர ெதரி வித்தார். 
அைமச்ச ர ைவயில் எ க்கப்பட்ட ெதளி
வற்ற தீர்மானம் குறித்த தம  எதிர்ப்ைப 
சகல பங்கா ளிக்கட் சி க ம் ெவளிப்ப த் தி
ள்ள டன், நிதி அைமச்சர் பஷில் ராஜபக் 
ஷ மீ ம் க  ைம யான அதி ப் திைய  
இதன்ே பா  ெவளிப்ப த் தி ள்ளனர்.

ெஜய்சங்க டன்....
இ  அைமச்சர்க ம்  ேநற்  சந் தித்  

விரி வான ேபச் சு வார்த்ைதயில் ஈ  பட்டனர்.
இ  நா  க க் கு மி ைட யி லான இ

த ரப்  உற கள் உட்பட க் கிய விட
யங்கள் ெதாடர்பில் இச்சந் திப் பின்ே பா  
கலந்  ைர யா டப்பட் ள்ள . மாகாண 
சைப ேதர்தல் ெதாடர் பி ம் நல் லி ணக்க 
யற் சிகள் குறித் ம் இந்தச் சந்திப்பில் 

ஆராயப்பட்டதாக ெதரிவிக்கப்ப கின்ற .
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( எம்.நி ட்டன்)
வடக்கில் 30 வய க்கு ேமற்பட்ட வர்

களில் 88,000 ேபர் எந்த ெவா  த ப்  சி
ைய ம் ெபற் க் ெகாள்ள வில்ைல என 
வட மாகாண சுகா தார ேசைவகள் பணிப்
பாளர் ைவத் தியர் ஆ.ேகதீஸ்வரன் ெதரி
வித்தார்.
வட மாகா ணத்தில் த ப் சி ெச த் ம் 

பணி இடம்ெபற்  வ ம் நிைலயில் இ  
ெதாடர்பில் க த் த் ெதரி விக்ைக யி ேலேய 
அவர் இவ்வா  ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில், 
வட மாகா ணத்தில் தற்ே பா  ெகாேரானா 

த ப் சி வழங்கும் பணிகள் இடம்ெபற்  
வ  கின்றன.அந்த அடிப்ப ைடயில் 30 
வய க்கு ேமற்பட்ட வர்க க்கு த ப் சி 
வழங்கும் பணியில் த லா வ  த ப் சி 
இ  வைர 559,129 ேப க்கு வழங்கப்பட் டி
க் கின்ற . 

இ  வட மாகா ணத்தில் இ க் கின்ற 30 
வய க்கு ேமற்பட்ட வர்களில் 86 சத வீ த
மாகும். இேத ேபான்  இரண்டா வ  த ப்
சி 449,524 ேப க்கு வழங்கப்பட் டி க்
கின்ற . இ  70 சத வீ த மாகும்.இ  வைர 
30 வய க்கு ேமற்பட்ட வர்களில் 88,000 
ேபர் எந்த ெவா  த ப்  சி ைய ம் ெபற் க் 
ெகாள்ள வில்ைல. இவர்களில் 40 ஆயி ரத்
க்கு ேமற்பட்ேடார் 60 வய க்கு ேமற்

பட்ட வர்க ளாவர். இலங்ைக  வ தி ம் 
த ப் சி ேபாடாத 60 வய க்கு ேமற்பட்
ட வர்கேள அதிகம் உயி ரி ழந் ள்ளனர். 
எனேவ த ப் சி ெபற் க் ெகாள்ளா த வர்
கைள உட ன டி யாக வந்  ெபற்  த ப்
சி ைய ஏற்றிக் ெகாள்  மா  ேகட் க் 
ெகாள் கின்ேறாம்.இேத ேவைள வட மாகா
ணத்தில் ேநற்  20 – 30 வய க்கு இைட யி

லான 190,550 ேப க்கு த ப் சி வழங்கும் 
பணிகள் ஆரம் பிக்கப்பட்  இ க் கின்றன.
சில மாவட்டங்களில் ேநற்  ன் தினம் 
ஆரம் பிக்கப்பட்ட . த ப் சி ேபா ம் 
நிைல யங்கள் ெதாடர்பாக அந்தந்த பிர ேதச 
சுகா தார ைவத் திய அதி கா ரிகள் அறி விப்பர். 
ஊர டங்குச் சட்டம் நைட  ைறயில் இ ந்
தா ம் ேதசிய அைட யாள அட்ைடைய 
காண் பித்  தங்க  ைடய த ப்  சிைய 
ெபற் க்ெ காள்ள டி ம்.

 ேநற்  இந்த  வய  தி  ன  க்கு 
வழங்கும் பணிகள் இடம்ெபற்றா ம் 
இேத நிைலயங்களில் 30 வய க்கு 
ேமற்பட்டவர்க க்கு  தலாவ  
மற் ம் இரண்டாவ  த ப் சிைய 
வழங்குவ த ற் க ா ன  ஏ ற் ப ா க ள் 
ெசய்யப்பட்டி ந்தன என்றார்.

30 வய க்கு ேமற்பட்ட 88,000 ேபர்
 த ப் சி ஏற்றிக் ெகாள்ள வில்ைல

வட மாகாண Ξகா தார ேசைவகЦ பaРபாளУ

(வட ம ராட்சி நி பர்)
தமிழ் ேதசி யக் கூட்டைமப்பின் ஆட் சியில் 

இ ந்த   வல்ெவட் டித் ைற நகர சைப தவி
சாளர்  பதவி சுேயட்ைசக் கு  வச மா ன .
தமிழ் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் சார்பில் 

ேபாட் டி யிட்ட ெரேலா உ ப் பினர் சதீஸ் 8 
வாக் கு க ைள ம் சுேயட்ைசக் கு வின் சார்பில் 
ேபாட் டி யிட்ட ெசல்ேவந் திரா 9 வாக் கு க ைள ம் 
ெபற்றனர்.
வல்ெவட் டித் ைற நக ர ச ைபயின்  திய தவி

சா ள ராக சுேயட்ைச கு  உ ப் பினர் ச.ெசல்
ேவந் திரா ஒ  ேமல திக வாக் கினால்  ெதரி  
ெசய்யப்பட் ள்ளார்.

 நக ர சைபத் தவி சா ள ராக பதவி வகித்த தமிழ்த் 
ேதசிய கூட்ட ைமப்பின் உ ப் பினர் ேகா. க
ணா னந்த ராசா  ெகாேரானா  ெதாற்றால் பாதிக்
கப்பட்  உயி ரி ழந்தார். 
இதைனத் ெதாடர்ந்   தவி சாளர் பத விக்கு 

ஏற்பட்ட ெவற் றி டத் க்கு திய தவி சா ளைர 
ெதரி  ெசய்வ தற்கான அமர்  ேநற்  தன் கி

ழைம ற்பகல் நக ர சைப ெபா  லக மண்ட
பத்தில் இடம்ெபற்ற .

  வட மா காண உள்  ராட்சி ஆைண யாளர் 
ம.பற்றிக் டிரஞ்சன் தைல ைமயில்  நைட ெபற்ற 
அமர்வில் நகர சைபயின் தமிழ்த் ேதசிய கூட்
ட ைமப்   ஏ  உ ப் பி னர்களில் ஆ  ேபர் 
மற் ம் தமிழ்த் ேதசிய மக்கள் ன்னணி இ  
உ ப் பினர் ஆகிேயார் கூட்ட ைமப்பின் சார்பில் 
ேபாட் டி யிட்ட ெரேலா உ ப் பினர் சதீ ஸிற்கு 
ஆத ர வாக வாக்க ளித்தனர். 
சுேயட்ைசக் கு வின் நான்கு உ ப் பி னர்

க ம் மற் ம் ஈ.பி.டி.பி. யின் இ  உ ப் பி னர்
க ம்  ஸ்ரீலங்கா சுதந் திரக் கட்சி, தமிழர் வி
தைலக் கூட்டணி என்ப வற்றின் தலா ஒவ்ெ வா  
உ ப் பி ன ம் சுேயட்ைசக் கு  ேவட்பாளர் 
ெசல்ேவந் தி ரா க்கு ஆத ர வாக வாக்க ளித்தனர்.
கூட்ட  ைமப்பின்  உப  தவிசாளரான 

ஆ .ஞாேனந்திரன் சுேயட்ைச கு க்கு 
வாக்களிக்க  வல்ெவட்டித் ைற நகரசைபயின் 
ஆட்சிைய கூட்டைமப்  இழந்த .

வல்ெவட்டித் ைற நகர சைப 
ஆட்சிைய இழந்த  கூட்டைமப்

(தைல மன்னார்  நி பர்) 
மன்னார் மாவட்டத்தில் சுகா தார திைணக்

க ளத்தின் அர்ப்ப ணிப்பான ேசைவயால் 
ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்க ம் மர ண ம் 
மிகக் குைறந்ேத காணப்ப  கின்றன . 

அ  ப  வய க்கு ேமற்பட்ட 255 ேபர் 
இன் ம் ெகாேரானா த ப்  சி ேபா ட

வில்ைல ெயன கண்ட றி யப்பட் ள்ள   
என மன்னார் மாவட்ட அர சாங்க அதிபர் 
தி  மதி அ.ஸ்ரான்லி டீெமல் ெதரி வித்தார்.
ெகாேரானா ெதாடர்பான ஊடக சந்

திப்பின் ேபாேத அவர்  இவ்வா  ெதரி
வித்தார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,
மன்னார் மாவட்டத்தில் அதி க ள வான 

ெகாேரானா த ப்  சிகள் வழங்கப்பட் ள்
ள ைமயால் அ  ப  வய க்கு ேமற்பட்ட
வர்களில் 255 ேபைரத் தவிர ஏைனய அைன
வ க்கும் த ப்  சிகள் ஏற்றப்பட் ள்ளன.
இேத ேபான்  ெதாடர்ச் சி யாக இ  ப  

வய  ெதாடக்கம் ப்ப  வய  ைட ய
வர்க க்கும் ப்ப  வய  ெதாடக்கம் 
அ  ப  வய க்கு ேமற்பட்ட வர்க க்கும் 
த ப்  சிகள் ஏற்  வ தற்கான நட வ டிக்
ைககள் ெதாடர்ந்  ேமற்ெ காள்ளப்பட்  
வ  கின்றன.
எம  மாவட்ட சுகா தார திைணக்க ளத்

தினர் மிக சிறப்பாக தங்களின் ரண அர்ப்
ப ணிப் டன் ெசய லாற்றி வ  கின்றனர்.
இதன்  பயனாகேவ  மன்னா ர் 

மாவட்டத்தில் மிக குைறவான அளவில் 
ெகாேரானா ெதாற்ைற ம் மரணத்ைத ம் 
காணக்கூடியதாக இ க்கின்ற  என்றார்.

மன்னார் மாவட்டத்தில் குைற வ ைடந் ள்ள 
ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்க ம் உயி ரி ழப் க்க ம்

அரச அ பУ Ϊ ம  ŲாПˇ ΈெமХஅரச அ பУ Ϊ ம  ŲாПˇ ΈெமХ

( எம்.நி ட்டன்)
ெதாழிற்சங்க ேபாராட்டத்ைத திைச தி
ப் ம் வைகயில் வழங்கப்ப ட வி க்கும் 

5000 பா ெகா ப்ப னைவ எவ ம் ெபறப்
ேபா வ தில்ைல என யாழ். மானிப்பாய் இந்  
கல் ரி ஆசி ரி யர்கள் ஏக ம ன தாக தீர்மா னித்
ள்ளனர்.
மானிப்பாய் இந்  கல் ரி ஆசி ரி யர்க ளி

ைடேய நைட ெபற்ற விேசட கலந்  ைர யா
டலில் இந்த தீர்மானம் எ க்கப்பட் ள்ள .
தற்ே பா  ன்ென க்கப்பட்  வ ம் 

பணிப்  றக்க ணிப்  ேபாராட்டம் டி வ
ைட ம் வைர தக வல்கள் எத ைன ம் வலய 
மற் ம் மாகாணக் கல்வித் திைணக்க ளங்க
க்கு வழங் கு வ தில்ைல என ம் குறித்த 

கலந்  ைர யா டலில் டி  எ க்கப்பட் ள்
ள .
அத் டன் ெதாழிற்சங்க ேபாராட்

டத்ைத திைச தி ப் ம் க மாக அறி விக்
கப்பட்ட ெகா ப்பன கள் எதைன ம் 
ஏற்கப்ேபாவதில்ைல என ம் ஏகமனதாக 
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள .

5000 பா ெகா ப்ப னைவ 
ெபற் க்ெகாள்ளப்ே பா வ தில்ைல

மாǻРபாТ இОΤ கХ σǿ ஆż ǿ யУகЦ ஏக ம ன தாக ΊУமானС

யாழ்ப்பாணத் க்கு கடத்திவரப்பட்ட  369 கிேலா மஞ்சள் ைகப்பற்றல்
( எம்.நி ட்டன்)

யாழ்.கு  நகர் கடற்ப குதி ஊடாக யாழ்ப்பா
ணத் திற்கு கடத் தி வ ரப்பட்ட சுமார் 369 கிேலா 
மஞ்சள் கடற்ப ைட யினரால் ைகப்பற்றப்பட் டி
க் கின்ற .
சம்பவம் ெதாடர்பில் ெதரி ய வ  வ தா வ ,
 யாழ்.கு  நகா்  ஐந்  மாடி கடற்ப ரப்பில் 

சந்ேத கத் க் கி ட மான படகு ஒன்ைற அவ தா

னித்த கடற்ப ைட யினர்,அதைன பின்ெ தா டர்ந்
த ேபா  படகில் இ ந்த வர்கள் தப்பிச் ெசன்
றி க் கின்றனர்.  இத ைன ய த்  கடற்ப ைட
யினர் பட கிைன ேசாத ைன யிட்ட ேபா அதில் 
மஞ்சள் இ ப்ப  அவ தா னிக்கப்பட்ட . 
சம்பவம் ெதாடர்பில் எவ ம் ைக  ெசய்யப்
ப டாத நிைலயில் கடற்பைடயினர் ேமலதிக 
விசாரைணகைள ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர்

ஐ.Ǽ.எХ. ΗரΪЖΜ
 ெகா ேரானா

இலங்ைக கிரிக்ெகட்டின் 
வழி காட் டி யாக மேஹல ஜய வர்த
னைவ நிய மிப்ப தற்கான கலந்  ைர
யா டல்கள் நைட ெபற்  வ  வ தாக 
இலங்ைக கிரிக்ெகட் ெதாழில்
ட்பக் கு  தைலவர் அர விந்த டி 
சில்வா ெதரி வித் ள்ளார்.
கிரிக்ெகட் அரங்கில் ெவற் றி

க ர மான பயிற் சி யா ள ராக திகழ்ந்
 வ ம் மேஹல ஜய வர்தன 
தற்ே பா  ம்ைப இந் தியன்ஸ் 

அணியின் 
தைலைம பயிற் சி
யா ள ராக ெசயற்
பட்  வ  கின்றார்.
மேஹல ஜய

வர்தன இலங்ைகக் 
கிரிக்ெகட்டின் 
பயிற்சி கு வில் 
ேசர ஆவ டன் 
இ ப்ப தா க ம் ெதரி விக்கப்ப 
கின்ற .
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ஐ.பி.எல். ேபாட் டியில் 
ைஹத ராபாத் அணி வீர ரான நட
ரா ஜ க்கு ெகாேரானா உ தி 
ெசய்யப்பட் டி ப்ப  ஐ.பி.எல். 
ெதாடரில் ெப ம் பர ப ரப்ைப 
ஏற்ப த் தி ள்ள . 
இைத ய த்  அவ டன் 

ெதாடர்பிலி ந்த 6 ேபர் தனி
ைமப்ப த்தப்பட் டி ப்ப தாகத் 
தக வல்கள் ெதரி விக் கின்றன.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ஆரம்

பித்த ஐ.பி.எல். ேபாட் டி களில் 
ைஹத ராபாத் அணிக்காக 2 
ேபாட் டி களில் மட் ேம கலந்  
ெகாண்டார். பின்னர் காலில் ஏற்
பட்ட காயம் கார ண மாக ேபாட்
டி யி லி ந்  வில கினார்.

5 மாதங்க க்குப் பிறகு எமி
ேரட்ஸில் நைட ெபற்  வ ம் 
ஐ.பி.எல். ெதாடரில் பங்ேகற்
ள்ளார். 
இந் நி ைலயில் அவ க்கு 

ெகாேரானா பரி ேசா தைன 

நடத்தப்பட்டதில் ெகாேரானா உ தி 
 ெசய்யப்பட் ள்ள .
ேம ம் அவ டன் ெந ங் கிய 

ெதாடர்பிலி ந்த 6 ேபர் தனி ைமப்ப
த்தப்பட் ள்ளனர். 
இந் நி ைலயில் ஐ.பி.எல். 

ேபாட்டியில் விைளயாடிவ ம் 

வீர க்ேக ெகாேரானா பாதிப்  
ஏற்பட்டி ப்ப  பலைர ம் 
அதிர்ச்சியைடய ைவத் ள்ள .

ேமற்கு ஆசிய 
இைண ய வழி 
இைளேயார் ெசஸ் 
சம் பி யன்ஷிப் 
ெதாடரில் இலங்ைக 
வீரர்கள் இரண்  
தங்கம், ஒ  ெவள்ளி 
மற் ம் ஒ  ெவண்
கலப் பதக்கத்ைத 
ெவன்  அசத் தினர்.

18 வய க் குட்பட்ட
பகி ரங்க பிரிவில் பங்ேகற்ற ஹர்
ஷன தில க ரத்ன தங்கப் பதக்கம் 
ெவன்றார். ஹர்ஷன த் ெதாட
 ரி ம் 9 ேபாட் டி களில் 7 ள் ளி
கைளப் ெபற்  தங்கப் பதக்கத்ைத
ெவன்றார். அத்ேதா  சுசல் டி சில் 
வா இலங்ைகக்கு ஒ  ெவள்ளிப் 
பதக்கத்ைத ெவன்  ெகா த்தார். 
இவர் 6.05 ள் ளி கைளப் 
ெபற்றார். 
இேத ேவைள, உலக ெசஸ் 

சம் பி ய னான இலங்ைகயின் 
ஓஷினி ேதவிந்த்யா 10 வய க்
குட்பட்ேடார் பிரிவில் தங்கப் 
பதக்கம் ெவன்றார். ேபாட்டி 

 வ ம் 9 ஆட்டங்களில் 8 
ள் ளி கைளப் ெபற்றார். 

12 வய க் குட்பட்ட பிரிவில் 
எசந்தி நவான்சா ெவண்கலப் 
பதக்கம் ெவன்றார். இவர் 9 

ேபாட் டி களில் ெமாத்தம் 6.5 ள்
ளி கைளப் ெபற்றார்.
ேமற்கு ஆசிய இைள ேயா ர்க்

கான இைண ய வழி ெசஸ் சம் பி
யன்ஷிப் ெதாடரில் 8, 10, 12, 14, 
16 மற் ம் 18 வய க் குட்பட்ட 
பிரி  களின் கீழ் நைட ெபற்ற 
 ேபாட் டியில் இலங்ைகைய பிர தி
நிதித்  வப்ப த்தி ெமாத்தம் 378 
வீரர்கள் பங்ேகற்றனர். 
இந்தப் ேபாட்டித் ெதாடரில் 

இலங்ைக டன் இந் தியா, 
ஈரான், ேநபாளம், மாைல தீ , 
கச கஸ்தான், உஸ்ெப கிஸ்தான், 
ஓமான், குைவத், பாலஸ் தீனம், 
ேஜார்டான், ஐக் கிய அர  
எமிேரட்ஸ் மற் ம் பங்க
ளாேதஷ் ஆகிய நா கைளப் 
பிரதிநிதித் வப்ப த்தி ெமாத்தம் 
850 வீரர்கள் பங்ேகற்றைம 
குறிப்பிடத்தக்க .

ஆżய  ெசЪ  சСǼயП˚Р  ேபாЛſǾХ
இலЗ ைகЖΜ 2 தЗகС

இலЗ ைகЖ źǿЖ ெகЛſП 
வ˘காЛſயாக மேஹல?

ஊழХ
ΜФறИசாЛΡ

இП ைறய ஐ.Ǽ.எХ.  ேபாЛſ
ΨС ைப -  ெகாХகНதா

இரί - 7.30

ேமற் கிந் திய தீ கள் கிரிக்ெகட் 
அணியின் ன்னாள் சக ல ைற
ஆட்டக்கா ர ரான மார்லன் சா ேவல்ஸ் 
மீ  ஐ.சி.சி. ஊழல் த ப்  சட்டத் 
தின் கீழ் குற்றம் சாட்டப்பட் ள்ள .
எமிேரட்ஸ் கிரிக்ெகட் சார்பாக 

ஐ.சி.சி. குற்றச்சாட்  கைள தாக்கல் 
ெசய் ள்ள .
ஐக் கிய அர  எமி ேரட்ஸில் 

நடந்த பத் க்கு– 10 லீக் ெதாடர்
பாக குற்றச்சாட் கள் கூறப்பட் ள்
ளன.
எமிேரட்ஸ் கிரிக்ெகட் ஊழல் 

த ப்  சட்டத்தின் நான்கு பிரி  
 கைள அவர் மீறி ய தாக குற்றம் 
சாட்டப்பட் ள்ள . குற்றச்சாட்  
 க க்கு பதி ல ளிக்க சா  ேவல்ஸ−க்கு
14 நாட்கள் அவ காசம் அளிக்க 
நடவடிக்ைக எ க்கப்பட் ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க .
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Health workers holding placards stage a 
protest demanding solutions to several 
of their work-related issues, outside the 
National Hospital in Colombo, yesterday (22). 

The protesters demanded proper facilities 
such as, protective equipment needed for 
COVID-19 related work, additional allowance 
for overtime work and special COVID-19 

allowance. The trade union action was carried 
out in most government hospitals throughout 
the country because the government has 
not taken steps to resolve them

SAARC FMs’ meet called off Exports soar 12% in August

Parliament approves 
increase in fines

SriLankan flights from Mattala

New bird sanctuary in Madiwela

Milinda Rajapaksa appointed 
Addl DG Govt. Info.

In brief

Human Rights Watch has told the Eu-
ropean Commission in a letter to pub-
licly set out a clear framework with short 
timelines for Sri Lanka to comply with 
its human rights commitments and re-
tain GSP Plus.

EU pressure over a sharply deteriorat-
ing human rights situation has led the 
Sri Lankan Government in recent weeks 
to promise reforms, but these gestures 
have been superficial and unreliable, 
HRW said. 

The EU should be clear during the 
forthcoming GSP+ assessment that con-
crete improvements, not mere pledges, 
are urgently needed for Sri Lanka to 

maintain its trading privileges. “Under 
President Gotabaya Rajapaksa, the Sri 
Lankan government has suppressed civ-
il society, silenced protesters, targeted 
vulnerable minorities, further misused 
the abusive Prevention of Terrorism 
Act, and reversed any progress on ac-
countability for war crimes,” said Lotte 
Leicht, EU director at Human Rights 
Watch.

“The EU should call out these blatant 
violations of Sri Lanka’s obligations un-
der the GSP+ rules and be clear about 
the consequences if human rights viola-
tions and impunity for war crimes per-
sist.”

In 2017, Sri Lanka rejoined the EU’s 
GSP+ program, which grants Sri Lan-
kan exporters tariff-free access to the 
EU market in exchange for ratifying and 
complying with 27 international con-
ventions, including human rights con-
ventions. At the time of the EU’s previ-
ous assessment two years ago, Sri Lanka 
was already violating those obligations. 
The government’s rights record under 
President Rajapaksa has only worsened 
since then, leading the European Parlia-
ment to adopt a resolution in June call-
ing for GSP+ to be withdrawn unless 
there is sufficient improvement.

-Colombo Gazette

US based New Fortress Energy and the 
Sri Lankan Government have signed a 
controversial Liquefied natural gas (LNG 
deal.

New Fortress Energy said that they have 
executed a definitive agreement for New 
Fortress’ investment in West Coast Power 
Limited (“WCP”), the owner of the 310 
MW Yugadanavi Power Plant based in 
Colombo, along with the rights to develop 
a new LNG Terminal off the coast of Co-
lombo.

Some Government Ministers had raised 
concerns over the proposed deal, even be-
fore it was signed.

As part of the transaction, New Fortress 
said it will have gas supply rights to the 
Kerawalapitya Power Complex, where 310 
MW of power is operational today and an 
additional 700 MW scheduled to be built, 
of which 350 MW is scheduled to be op-
erational by 2023.

New Fortress will acquire a 40% owner-
ship stake in WCP and plans to build an 
offshore liquified natural gas (LNG) re-
ceiving, storage and regasification termi-

nal located off the coast of Colombo. New 
Fortress will initially provide the equiva-
lent of an estimated 1.2 million gallons 
of LNG (~35,000 MMBtu) per day to the 
GOSL, with the expectation of significant 
growth as new power plants become op-
erational.

The 310 MW Yugadanavi Power Plant 
currently has a long-term power purchase 
agreement to provide electricity to the 
national grid that extends through 2035. 
This power plant consists of General Elec-
tric turbines and is configured to run on 
natural gas in combined cycle.

“This is a significant milestone for Sri 
Lanka’s transition to cleaner fuels and 
more reliable, affordable power,” said 
Wes Edens, Chairman and CEO of New 
Fortress Energy. “We are pleased to part-
ner with Sri Lanka by investing in modern 
energy infrastructure that will support 
sustainable economic development and 
environmental gains.”

The Terminal is expected to begin op-
erations in 2023.

-Colombo Gazette

LONDON - The Tamil Diaspora is pre-
pared to engage with President Gotabaya 
Rajapaksa, an influential diaspora group 
based in London said.

The Global Tamil Forum (GTF) said that 
the intention shown by President Gota-
baya Rajapaksa to have talks with the Ta-
mil Diaspora was a progressive move.

President Gotabaya Rajapaksa had told 
UN Secretary General, Antonio Guterres 
this week that internal issues of Sri Lanka 
should be resolved through an internal 
mechanism of the country and that the Ta-
mil Diaspora would be invited for discus-
sions in this regard.

“President Gotabaya Rajapaksa wanting 
to engage with the Tamil diaspora is cer-
tainly a progressive move and we welcome 
it,” GTF spokesman Suren Surendiran 
said.

However, he questioned the sudden 
change of mind when only six months ago, 
in March 2021, the government gazetted 
proscribing organisations like the Global 
Tamil Forum.

“The GTF didn’t stop its engagement 
with the people of Sri Lanka just because 
of ill-advised action of this administration 
proscribing us. Even recently, we facilitat-
ed multi-million US dollars’ worth of med-
ical equipment to assist in the fight against 
COVID-19 pandemic, not just in the north 
and east of the country but in the entire Sri 
Lanka,” GTF added.

GTF met with President Maithripala 
Sirisena twice in London (2015/2018) and 
once in Berlin (2016).

“We are ready to talk to anybody if griev-
ances of our people, in fact, grievances of 
all peoples of Sri Lanka can be resolved,” 
the GTF spokesman added.

He said that as for the domestic mecha-
nisms that the President wants to talk to 
about, GTF will be happy to engage and 
discuss about non-judicial processes and 
mechanisms. But as for judicial mecha-
nisms, he said the United Nations Human 
Rights Council (UNHRC) resolution 30/1 
describes what exactly needs to happen.

-Colombo Gazette

NEW YORK - South Asian As-
sociation for Regional Coopera-
tion (SAARC) foreign ministers' 
meeting slated to be held on Sat-
urday (25) in New York has been 
cancelled. It is learnt from relia-
ble sources that Pakistan wanted 
the Taliban to represent Afghan-
istan in the SAARC meet. India 

along with some other members 
objected to the proposal and due 
to lack of consensus or concur-
rence the meeting has been can-
celled.

Nepal was the host of the 
meet, which is annually held on 
the sidelines of the United Na-
tions General Assembly.

COLOMBO – Sri Lanka’s exports 
grew 12.13% from a year earlier 
to 1,083 million dollars in August 
2021, also overtaking a pre-pan-
demic level but forex shortages 
worsened, and a credit card op-
erator imposed a 100 dollars a day 
limit on foreign transactions. The 
August 2021 revenue of 1,083.56 

million dollars is slightly up from 
the pre-COVID-19 pandemic export 
earnings in August 2019 of 1,033.00 
million dollars. “It is remarkable to 
see another month of exports over 
a billion US$ despite the ongoing 
pandemic,” Suresh de Mel, Export 
Development Board (EDB) Chair-
man said in a statement.

COLOMBO – Sri Lanka’s par-
liament has approved the hik-
ing of fines for breaking price 
controls by as much as 3,900% 
amid the worst money printing 
in the country’s history. 

Parliament approved chang-
es to the governing of the Con-
sumer Affairs Authority (CAA) 
which had already caused short-
ages of liquefied petroleum gas, 
milk powder as well as lentils, 
tinned fish, sugar, and cement 
in the past through its price 

controls. The amendment for 
the CAA Act was unanimously 
passed in the parliament which 
will raise the current Rs 2,500 
fine for breaking a price control 
law to Rs 100,000.

Meanwhile, Sri Lanka has 
printed over Rs 1.109 trillion 
from February 2020, and has 
lost around 5.08 billion US 
dollars in net international re-
serves giving convertibility to 
the new rupees, also known as a 
balance of payments deficit.

COLOMBO – SriLankan Airlines will 
start operating flights from Mattala Ra-
japaksa International Airport (MRIA) for 
the first time with a scheduled one flight 
a week to Male, Maldives, and a domestic 
flight from Colombo to Mattala from Oc-
tober 14, an official said.

“SriLankan Airlines does not have any 
scheduled operations at MRIA at the mo-
ment,” Shehan Sumanasekara, Director-
Chief Operations (all airports) at Airport 
& Aviation Services (Sri Lanka) said.

“This once a week operation will gradu-
ally be increased to twice a week in the ex-
tensive plan of developing Mattala. This is 
one step of many.”

The new move comes after Tourism and 
Aviation Minister Prasanna Ranatunga 
early this week announced a raft of spe-
cial concessions for international airlines 
when operating from the Mattala airport.

The concession includes a 60 US dol-
lar exemption from the airport emigra-
tion charge for two years for international 
airlines which have not operated flights 
to Mattala airport so far, and discounts 
on landing and parking charges for four 
years including one year at the Bandara-
naike International Airport (BIA) as well.

The government is expected to open the 
country fully for tourism in November, of-
ficials have said.

COLOMBO - The “Colombo 
Bird Sanctuary” project in Madi-
wela is to be set up on a plot of 
land in extent of over 37 acres 
belonging to the Urban Develop-
ment Authority.

The proposal submitted by 
Colombo Bird Park (Pvt.) Lim-

ited has been recommended by 
the Standing Negotiation Com-
mittee appointed by the Cabinet 
of Ministers. 

Approval of the Management 
board of the Urban Development 
Authority has also been granted 
to the said recommendation. 

COLOMBO - Milinda Ra-
japaksa, former Director of 
the National Media Centre 
for Development has been 
appointed as the Addition-
al Director General of the 
Government Information 
Department. Minister of 
Mass Media and Informa-
tion, Dullas Alahapperuma 
Wednesday (21) handed 
over the letter of appoint-
ment.  He has also worked 
as a United Nations Asia-

Pacific Policy Analyst and 
as Head of the International 
Organisation for Parent-
hood's South Asia Region 
Youth Section. 

Since 2011, he has served 
as Acting Director of the Na-
tional Youth Services Coun-
cil and has co-chaired the 
World Youth Conference's 
International Preparatory 
Committee. Milinda Raja-
paksa was a student of Mali-
yadeva College, Kurunegala.

US firm and Sri Lanka sign 
controversial LNG deal

Tamil Diaspora ready to engage 
with President

COLOMBO - Justice Minister Ali 
Sabry has sought to appoint a com-
mittee to probe the prison incident 
involving State Minister Lohan 
Ratwatte.

Media Minister Dullas Alahap-
peruma told reporters yesterday 
(22) that the matter was discussed 
at the Cabinet meeting held on 
Tuesday. Alahapperuma said the 
Justice Minister is looking to ap-

point a committee headed by a 
retired judge to investigate the in-
cident.

Justice Minister Ali Sabry also 
informed Parliament today of his 
intention to appoint a committee 
to investigate the incident.

Ratwatte resigned from his post 
last week after it was alleged that 
he had threatened to kill two in-
mates at the Anuradhapura prison.

He handed over his letter of res-
ignation from the post of Prison 
Management and Prisoners Re-
habilitation to President Gotabaya 
Rajapaksa.

Ratwatte had allegedly gone to 
the Anuradhapura prison on Sun-
day, September 12 and forced two 
prisoners to kneel and threatened 
to kill them.

-Colombo Gazette

MELBOURNE - A 5.8 mag-
nitude earthquake shook Mel-
bourne and southeast Australia 
yesterday (22) at 9.15 am local 
time (0015 GMT), damaging 
buildings in the city of Mel-
bourne. The epicenter of the 
earthquake was at Mansfield, 
not far from the Victoria State 
capital. The earthquake was 
also felt in neighbouring South 

Australia and New South Wales 
(NSW). It was followed by two 
aftershocks of 4.0 and 3.1 mag-
nitude.

Prime Minister Scott Mor-
rison said “we have had no 
reports of serious injuries and 
that is very good news”. While 
this is one of Australia’s largest 
earthquakes in recent years, it 
does not appear to have caused 

significant damage. He noted 
that earthquakes were uncom-
mon in Australia.

Meanwhile, Victoria’s State 
Emergency Service warned res-
idents to be alert for possible 
aftershocks and to stay away 
from damaged buildings and 
avoid driving, except for emer-
gencies.

-Agencies

Justice Minister to appoint committee to 
probe Lohan’s incident

Earthquake rattles southeast Australia 
damaging buildings

HRW urges EU to set 
timeline for Sri Lanka 
to comply
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INSIGHTINSIGHT

By Chris Buckley Serge Schmemann

The submarine HMAS Sheean makes a port of call in Hobart, Tasmania, Australia on April 1, 2021. Australia’s move to acquire stealthy, 
long-range nuclear-powered submarines could accelerate an Asian arms build-up long before the submarines enter service

Australia’s submarines 
make waves in Asia long 
before they go to sea

The roots of 
french pique

China is swelling into a military superpower. 
India, Vietnam and Singapore are spending 
more on defence. Japan is leaning to do the 
same. Now Australia, backed by the United 
States and Britain, has catapulted the military 
contest with Beijing in Asia into a tense new 
phase.

Their deal last week to equip Australia with 
stealthy, long-range nuclear-powered subma-
rines better able to take on the Chinese navy 
could accelerate an Asian arms build-up long 
before the submarines enter service.

In response, China may step up its military 
modernization, especially in technology able 
to stymie the submarines. And by confirming 
the Biden administration’s determination to 
take on Chinese power in Asia, the new weap-
ons deal may tilt other big military spenders 
like India and Vietnam into accelerating their 
own weapons plans.

Countries trying to stay in the middle, like 
Indonesia, Malaysia and others, face a poten-
tially more volatile region and growing pres-
sure, as Australia did, to choose sides between 
Washington and Beijing.

“The picture is one of three Anglo-Saxon 
countries drumming up militarily in the Indo-
Pacific region. It plays to the narrative offered 
by China that ‘outsiders’ are not acting in line 
with the aspiration of regional countries,” said 
Dino Patti Djalal, a former Indonesian ambas-
sador to the United States. “The worry is that 
this will spark an untimely arms race, which 
the region does not need now, nor in the fu-
ture.”

The submarines will not hit the water for 
at least a decade. But the geopolitical waves 
from their announcement have been instant, 
while giving Beijing time to marshal opposi-
tion among Asian neighbours and plot mili-
tary countermoves.

Japan and Taiwan, both strong US allies, 
quickly endorsed the security agreement.

Other Asian governments have, through 
their remarks or silence, signified misgivings 
or apprehension about riling China. Many 
leaders in Southeast Asia want the United 
States to remain a security mainstay, said Ben 
Bland, director of the Southeast Asia program 
at the Lowy Institute in Sydney.

“But they also fear that the increasingly 
strident approach taken by the US and allies 
such as Australia will push China to respond 
in kind,” he said, “driving a cycle of escalation 
that is centred on Southeast Asia but disre-
gards Southeast Asian voices.”

Even before the deal, some governments 
had deployed new ships, submarines and mis-
siles, at least partly out of worry about China’s 
rapid military build-up and contentious ter-
ritorial claims. China accounts for 42% of all 
military spending across Asia, according to 
the International Institute for Strategic Stud-
ies. Japanese policymakers have begun to 
publicly consider increasing military spend-

ing beyond 1% of its gross domestic product, 
a cap that the country has maintained since 
the 1970s. South Korea, focused on the threat 
from North Korea, has increased its defence 
budget by 7% a year on average since 2018.

India has ratcheted up military spending 
as tensions with China have risen, though the 
economic hit from the coronavirus may slow 
that trend.

Indian plans to acquire another 350 locally 
assembled military aircraft in the next two 
decades, its air force chief said this month. 
Japan is working on hypersonic missiles that 
could threaten Chinese naval ships in a con-
flict. Taiwan, the self-governed island that 
China regards as its own territory, has pro-
posed a $16.8 billion military budget for next 
year, including $1.4 billion for more jet fight-
ers.

The Biden administration promises to help 
Asian nations counter China’s military build-
up, something the new agreement with Aus-
tralia highlights. That agenda is likely to be 
discussed in the White House this week when 
President Joe Biden hosts other leaders from 
the “Quad,” the grouping that includes Aus-
tralia, Japan and India.

“China is the pacing threat that we have to 
be concerned about, not only today, but also 
in the near term and in the long term,” Gen. 
John Hyten, vice chairman of the U.S. Joint 
Chiefs of Staff, said at an event for the Brook-
ings Institution last week.

But many governments across Asia, espe-
cially in Southeast Asia, hope to avoid having 
to make the same choice that Prime Minister 
Scott Morrison of Australia made last week 
in declaring a “forever partnership” with the 
United States.

India, which has veered between border 
clashes with China and efforts to patch up ties 
with its neighbour, has been muted about the 
agreement. So has South Korea, which wants 
to keep steady relations with Beijing while it 
focuses on potential conflict with North Ko-
rea.

Indonesia’s foreign ministry said it was 
“deeply concerned over the continuing arms 
race.” Malaysia has voiced worry.

Lee Hsien Loong, the prime minister of 
Singapore, a city-state with good ties to both 
Beijing and Washington, diplomatically told 
Morrison that he hoped “the partnership 
would contribute constructively to the peace 
and stability of the region,” the Straits Times 
reported.

Outwardly, Australia’s plan to eventually 
build at least eight nuclear-powered subma-
rines might seem to make little difference 
to China’s calculus. With about 360 vessels, 
the Chinese navy is the biggest in the world 
by number, and has around a dozen nuclear-
powered submarines. Its nuclear submarine 
fleet is likely to grow to 21 by 2030, according 
to the US Office of Naval Intelligence.

The US Navy has about 300 vessels, includ-
ing 68 submarines, all of them nuclear. Even if 
Australia is relatively swift and efficient — not 
traits that have marked its submarine acquisi-
tions over the decades — its first nuclear-pow-
ered submarines may not be commissioned 
until later in the 2030s.

Positioning the hard-to-track submarines 
closer to seas near China, Japan and the Ko-
rean Peninsula could be a powerful deterrent 
against China’s military, said Drew Thomp-
son, a former Pentagon official responsible for 
relations with China.

“The Middle East wars have ended,” said 
Thompson, now a visiting senior research fel-
low at the National University of Singapore. 
“We are in an interwar period, and the next 
one will be a high-end, high-intensity conflict 
with a near-peer competitor, probably involv-
ing China, and most likely in northeast Asia.”

After condemning the submarine agree-
ment last week, the Chinese government has 
said little else. But China’s leaders and mili-
tary planners are sure to consider military and 
diplomatic countermoves, including new ways 
to punish Australian exports, already hit by 
bans and punitive tariffs as relations soured in 
the past few years.

Beijing can also accelerate efforts to develop 
technologies for finding and destroying nucle-
ar-powered submarines well before Australia 
receives them. Most experts said a techno-
logical race was more likely than a generalized 
arms race. China’s output of new naval ships 
and fighter planes is already rapid. Its anti-
submarine technology is less advanced.

Nearer term, Chinese officials may step up 
efforts to marshal regional opposition to the 
submarine plan and the new security group-
ing, called AUKUS, for Australia, the United 
Kingdom and the United States.

“If you’re China, this also makes you think, 
‘Well, I better get ahead of this,’” said Elbridge 
Colby, a former deputy assistant secretary of 
defense in the Trump administration. “If Aus-
tralia takes this big step, then Japan could 
take a half step, and Taiwan takes a half step, 
and then India and then maybe Vietnam.”

But Beijing has created its own high barriers 
to winning support from neighbours. China’s 
expansive, uncompromising claims to waters 
and islands across the South China Sea have 
angered Southeast Asian countries. Beijing is 
also locked in territorial disputes with Japan, 
India and other countries.

“This AUKUS agreement very vividly shows 
that East Asia has become the focus of Unit-
ed States global security strategy,” said Zhu 
Feng, a professor of international relations 
at Nanjing University in east China. “It’s a re-
minder to China that if we can’t ease tensions 
with neighbours over the South China Sea and 
the East China Sea, the US will continue trying 
to take advantage of this tension.”

-New York Times

It’s hardly surprising that France would be furious over los-
ing a multibillion-dollar arms deal with Australia, all the 
more so because it believes it was blindsided as Canberra, 
Washington and London secretly worked to get a different 
deal for themselves.

But recalling ambassadors, as France did from Washing-
ton and Canberra, a step just short of breaking relations, is 
not normal behavior among allies, no matter how miffed 
they may be. The lost sale of a dozen submarines is pain-
ful, but not fatal to the French arms industry, especially as 
the hulls and engines were to be built in Australia and the 
electronics and armaments were to come from Lockheed 
Martin, an American company. And, as the Australians ar-
gue, France should have seen it coming: The diesel-powered 
submarines France offered were no longer what confronting 
a rising China required.

What really got the French seeing red was something else. 
It was being callously shunted aside by the United States 
and its Anglophone allies — “les Anglo-Saxons,” as Gen. 
Charles de Gaulle somewhat disparagingly referred to them 
— and being excluded from a role in what is shaping up to be 
the central geopolitical action for decades to come.

The imperious general, whose place in French history and 
national identity is reflected in the innumerable streets, 
boulevards and squares bearing his name, left a legacy very 
much in the background of the furor over the submarine 
deal, according to Serge Berstein, a noted historian of the 
de Gaulle era. The common thread, he said, arises from de 
Gaulle’s conviction that France, even if not a superpower, 
“retains an important international role by virtue of its pres-
ence in all parts of the globe.” In Asia, that includes a long 
colonial history and control over several islands in the Pa-
cific.

“Never did the Anglo-Saxons really treat us as real al-
lies,” de Gaulle explained at one point. Asserting France’s 
grandeur and global role against the “Anglo-Saxons” meant 
withdrawing from the NATO military-command structure 
in 1963 and expelling allied forces from France even while 
remaining in the alliance. It meant twice vetoing Britain’s 
membership in the precursor to the European Union, the 
European Economic Community.

And it meant thumbing his grand nose at the “Anglo-Sax-
ons” on several notable occasions, like exclaiming “Vive le 
Québec libre!” while on a state visit to Canada, prompting 
his visit to be cut short; or assailing the American interven-
tion in Vietnam in a famous speech in 1966 (There is “no 
chance that the peoples of Asia will subject themselves to 
the law of the foreigner who comes from the other shores of 
the Pacific, whatever his intentions, however powerful his 
weapons”); or insisting that France develop its own nuclear 
“force de frappé” (strike force).

The “Anglo-Saxons” had their own doubts about de 
Gaulle. He was not invited to join Josef Stalin, Franklin 
Roosevelt and Winston Churchill at the Yalta conference, 
and Roosevelt for a time refused to recognize him as the 
head of a liberated France.

Times have changed, but frictions have continued to 
surface occasionally — think “freedom fries” after France 
refused to support an American invasion of Iraq in 2003. 
More recently, Donald Trump effectively confirmed many of 
France’s stereotypes of the ugly American. Trump initially 
showed a certain chumminess with President Emmanuel 
Macron, but that fell apart over Trump’s displays of dis-
dain for Europe and the NATO alliance, leading Macron to 
question America’s commitment to Europe and to declare, 
“What we are currently experiencing is the brain death of 
NATO.”

In the current spat, invoking Trump was about the most 
scathing insult the French could make, which was exactly 
what Foreign Minister Jean-Yves Le Drian intended when 
he said, “This brutal, unilateral and unpredictable decision 
reminds me a lot of what Mr. Trump used to do.”

For Britain, with which France has been tussling on vari-
ous economic fronts since the British quit the European 
Union, the French reserved a special put-down — while re-
calling ambassadors from Canberra and Washington, they 
left their ambassador to London in place. It was a gesture, 
the French media explained, meant to show that France re-
garded Britain as no more than a sidekick to Washington, 
hardly worthy of attention.

Yet Macron is not de Gaulle. The French president knows 
the limitations of French power and the ways of realpolitik, 
and he is not likely to take the squabble any further. Biden, 
too, will seek ways to make up to France, and the world will 
keep turning. For all the recurring talk of making Europe 
more militarily independent of the United States, there is 
little likelihood of a major change anytime soon.

But that does not mean that the French fury is not real, or 
justified. Being presented with a fait accompli by three close 
allies is something no country would swallow. To claim that 
the “pivot” to Asia somehow justifies humiliating America’s 
oldest ally sounds like a lame excuse for arrogance and 
shoddy diplomacy.

“Freedom fries” may have seemed funny at the time, but 
it is worth remembering that France was probably right to 
oppose the invasion of Iraq, and, before that, that de Gaulle 
was right to warn America against getting embroiled in In-
dochina. The best allies are not necessarily those that march 
in lock step behind you, and an America going through its 
own crisis of identity should be wary of alienating its friends.

-New York Times
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Ethiopia's Tigray rebels 
accused of shelling, 
shooting civilians

Thousands flee Myanmar town after 
clashes with junta troops

Trump sues his niece, The New York Times 
over leaked tax documents

Canaries volcano razes hundreds of buildings 
as lava creeps to sea

German FM says Taliban 
‘show' at UN would 
serve no purpose

EU ties climate goals to trade 
with developing nations

WASHINGTON - President Joe 
Biden opened a COVID-19 summit of 
world leaders Wednesday (22) with 
a promise to donate a "historic" ex-
tra 500 million vaccines to countries 
struggling to push back against the 
pandemic.

"This is an all-hands-on-deck crisis," 
Biden said. "America will become the 
arsenal for vaccines as we were the ar-
senal for democracy in World War II."

The pledge from Biden at the sum-
mit, held virtually from the White 
House, brings the total US commit-
ment of donated vaccines to 1.1 billion 
-- more than the rest of the world com-
bined.

"The US has already shipped 160 
million of these doses to 100 coun-
tries," the White House said in a state-
ment. "For every one shot we've put in 
an American arm to date, we are now 
donating three shots globally."

The new tranche of half a billion vac-
cines will be from Pfizer and aimed at 
poorer countries. Biden was also due 
to challenge world leaders to vaccinate 

70 percent of every country by Sep-
tember 2022, the White House said.

In his opening remarks, he stressed 
that the surge of vaccines must only be 
donated, with no "political" strings at-
tached -- a veiled dig at China in par-
ticular.

The United States and other wealthy 
countries have been criticized by the 
World Health Organization for their 
plans to roll out booster shots for el-
derly and high-risk populations, while 
much of the world faces a severe short-
age in doses.

But a senior US administration offi-
cial told reporters that Washington is 
"proving that you can take care of your 
own, while helping others as well."

On Tuesday, in his first speech to the 
UN as president, Biden told delegates 
that the United States had put more 
than $15 billion towards the global 
Covid response and shipped more than 
160 million doses to other countries.

The summit -- technically held on 
the sidelines of the UN General As-
sembly -- saw Biden and US Ambas-

sador to the UN Linda Thomas-Green-
field hosting a wide variety of health 
and foreign leaders.

They included UN Secretary-Gen-
eral Antonio Guterres, World Health 
Organization chief Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, and the heads of Britain, 
Canada, the European Union, Indone-
sia, and South Africa.

On vaccines, Biden will set an "am-
bitious target, which will require all 
countries to step up, so that every 
country, including low income and low 
middle income countries can achieve 
70 percent vaccination before" next 
year's UN General Assembly, the of-
ficial said.

While the latest global coronavirus 
wave peaked in late August, the virus 
continues to spread rapidly, particu-
larly in the United States, which is of-
ficially the worst-hit country.

Some 4.7 million have died since the 
outbreak began in China in December 
2019, according to an AFP tally from 
official sources. 

- AFP 

Biden says US donating 
‘historic' extra 500 million 
COVID vaccines

Residents gather near a damaged building in the popular shopping Chappel Street in Melbourne on 
September 22, 2021, after a 5.8-magnitude earthquake

- William WEST / AFP

ADDIS ABABA  - Rebels from Ethiopia's war-
hit Tigray opened fire on civilians while looting 
and shelling villages and towns in the neigh-
bouring Amhara region earlier this month, 
killing and wounding dozens of people and 
possibly many more, witnesses told AFP on 
Wednesday (22).

The Amhara regional government described 
the violence in and around the town of Kobo 
as a "massacre", although the Tigray People's 
Liberation Front (TPLF) rebel group has previ-
ously denied claims it has targeted civilians in 
northern Ethiopia's 10-month-old war.

Witnesses said the violence erupted on Sep-
tember 9 in the village of Gedemeyu, seven kil-
ometres (four miles) south of Kobo, after TPLF 
fighters began searching homes for firearms 
and other weapons.

Residents fought back and drove the TPLF 
out of the town, but the rebels began attacking 
civilians as they fled north, then returned the 
following day to carry out more attacks, the wit-
nesses said.

The area around Kobo is predominantly low-
land sorghum and onion farms.

A communications blackout there made it 
difficult to verify accounts from the witnesses, 
who have fled more than 150 kilometres south 
to displacement camps in the town of Dessie.

"They massacred farmers... and seasonal ag-
ricultural workers who came to the area from 
neighbouring highlands," one witness from 
Kobo town told AFP.

"I have seen the dead bodies of seven people 
in one compound. Four of them were from the 
same family," he said, adding he had passed 
"many" other bodies while walking south to 
Dessie.

The witness, who spoke on condition of ano-
nymity so as not to endanger relatives left be-
hind in Kobo, accused federal authorities of 
neglecting the area after TPLF forces started 
pushing south into Amhara from Tigray in July.

Another man in Dessie told AFP he had re-
turned north to survey damage in Zobel, a vil-
lage near Kobo, and had seen dead bodies and 
destroyed buildings.

"In a mass shooting spree the TPLF inflicted 
heavy damage on civilians... It fired heavy artil-
lery on civilians and civilian property," he said, 
adding that a health facility was hit and other 
government buildings were looted and vandal-
ised.

Amhara government spokesman Gizachew 
Muluneh tweeted that hundreds of people may 
have died, but he provided no evidence for this 
claim.

"We are informed that many hundred civilian 
Amharas have been massacred by the terrorist 
TPLF. We will make public the exact number 
of people massacred once we investigate the 
crime," he said.

The TPLF said such claims were "totally 
wrong" and called for an independent investi-
gation.  

- AFP

YANGON - Thousands have fled a 
town in west Myanmar after days of 
fighting between anti-junta dissidents 
and the military, during which soldiers 
bombed civilian homes, residents and 
local media said Wednesday (22).

Myanmar has been in turmoil since 
Aung San Suu Kyi's government was 
ousted by the military in February, 
sparking a nationwide uprising that 
the junta has tried to crush with a 
bloody crackdown.

Attacks on junta troops and assets 
have increased after lawmakers ousted 
by the generals called for a "people's 
defensive war" earlier this month.

Soldiers fought a gun battle with 
around 100 members of a local de-
fence group after being "ambushed" in 
Thantlang in remote Chin state near 
the India border on September 18, 
junta spokesman Zaw Min Thun said 
Tuesday.

He did not give any casualty figures.
Residents began to flee en masse 

on Monday after soldiers "began to 
randomly shoot out the windows" of 

houses in the town, according to one 
local who did not want to be named.

"Almost everyone has left," he said, 
adding he was sheltering in a nearby 
village with around 500 people, and 
that several hundred had already fled 
towards the India border.

Thantlang has a population of 
around 7,500 according to the most 
recent census.

Another resident said she travelled 
for three days with her elderly parents 
to reach India after soldiers bombed 
her house and fighting escalated 
around the town.

"I never thought of running from 
my own house even after the military 
bombed it... but as things got worse... 
I finally had to flee," she told AFP on 
condition of anonymity.

Videos and pictures published by lo-
cal media showed buildings in Thant-
lang they said had been destroyed by 
the military, and domestic animals 
roaming deserted streets.

Military spokesman Zaw Min Thun 
said 20 homes and a government 

building had been destroyed in a fire 
after the September 18 clash, without 
specifying a cause.

In recent weeks anti-junta fighters 
have attacked communications towers 
belonging to the military-owned Mytel 
across the country, including in Chin 
state.

The UN warned renewed fighting in 
the region was sending more people 
fleeing into India, where they urgently 
required food and shelter.

In May, government forces used 
artillery to flush out rebels from the 
town of Mindat in southern Chin 
state, and later cut off its water supply, 
according to a spokesman for a local 
insurgent group.

More than 1,100 civilians have been 
killed and nearly 8,000 arrested since 
the coup, according to local observers.

The junta has defended its power 
grab by alleging massive fraud during 
elections in late 2020 which Suu Kyi's 
National League for Democracy won 
by a landslide.  

- AFP

NEY YORK - Former President Donald 
Trump filed a lawsuit on Tuesday (21) 
accusing Mary L. Trump, The New York 
Times and three of its reporters of con-
spiring in an “insidious plot” to improp-
erly obtain his confidential tax records 
and exploit their use in news articles and 
a book.

The lawsuit claims that the Times re-
porters, as part of an effort to obtain the 
tax records, relentlessly sought out Mary 
Trump, the former president’s niece, and 
persuaded her “to smuggle the records 
out of her attorney’s office” and turn 
them over to The Times.

That action, according to the lawsuit, 
breached a confidentiality agreement 
that was part of the settlement of litiga-
tion involving the will of the former pres-
ident’s father, Fred C. Trump, who died 
in 1999. Donald Trump’s lawsuit, filed in 

state Supreme Court in Dutchess County, 
New York, accuses the newspaper, its re-
porters and Mary Trump of being moti-
vated “by a personal vendetta and their 
desire to gain fame, notoriety, acclaim 
and a financial windfall and were fur-
ther intended to advance their political 
agenda.”

The suit comes as the former president 
continues to argue falsely that the 2020 
election was stolen from him, and as his 
family company, the Trump Organiza-
tion, and its longtime chief financial of-
ficer, Allen H. Weisselberg, have been 
accused by Manhattan prosecutors of 
avoiding taxes on employee perks that 
should have been reported as income. 
They have pleaded not guilty.

During his 2016 presidential campaign, 
Trump promised to make his tax returns 
public, as presidential candidates, includ-

ing President Joe Biden, have done for at 
least 40 years. But Trump then refused to 
release them, citing an ongoing audit.

The documents that Mary Trump pro-
vided were the basis of a 2018 article that 
delved into what The Times called Don-
ald Trump’s history of tax dodging and 
outright fraud, according to the lawsuit.

The Times report cast doubt on 
Trump’s claim that he was a self-made 
billionaire who rose to wealth and fame 
with little help from his father, a real es-
tate developer. Instead, the investigation 
found, Trump inherited the equivalent of 
at least $413 million, much of it through 
“dubious tax schemes.”

The lawsuit seeks compensatory and 
punitive damages, and says the former 
president lost at least $100 million as a 
result of the defendants’ actions.  

 - NYT

LOS LLANOS DE ARIDANE, Spain - A 
vast wall of molten lava creeping down the 
slopes of Spain's La Palma island has now 
destroyed 320 buildings, as distraught 
residents watched the flow inching to-
wards the sea on Wednesday (22).

The Cumbre Vieja volcano erupted on 
Sunday in the south of La Palma, one of 
seven islands that make up the Canary 
Islands archipelago off the coast of Mo-
rocco.

The EU's Copernicus observation pro-
gramme said the lava now covered 154 
hectares and had destroyed 320 buildings, 
double the figure it had given 24 hours 
earlier.

Experts are expecting the number to 
rise as the slow-moving mass slides to-
wards the island's western coast, when its 
interaction with the sea is likely to cause 
explosions and trigger toxic gas emissions.

So far, 6,100 people have been evacu-
ated, among them 400 tourists who were 
taken to the neighbouring island of Ten-
erife, the Canaries regional government 
said.

Although there have been no casualties, 
the damage to land and property has been 
enormous, with the Canaries regional 
head Angel Victor Torres estimating the 
figures to be well over 400 million euros 
($470 million).

In a desperate attempt to divert the flow, 
firefighters could be seen using heavy ma-
chinery to dig a channel towards a nearby 
ravine as the advancing lava glowed in the 
background.

"It's not for a want of trying," they 
tweeted alongside a video of the digger 
hard at work.

Experts working on the Pevolca volcan-
ic emergency plan say there are two lava 

flows: one to the north and one further 
south, which is barely moving.

David Calvo, an expert with the Invol-
can volcanology institute, said the lava 
had "slowed down a lot because it is reach-
ing a very flat area but it is gaining height. 
There are areas where it is already 15 me-
tres thick".

If the lava -- which has a temperature 
of 1,100 degrees Celsius (2,012 degrees 
Fahrenheit) -- continues to move at the 
same pace, it will reach the sea later on 
Wednesday or possibly Thursday.

And when it gets there, there will be "a 
huge battle of the titans between the water 
and the lava," he said.

"With those contrasting temperatures, 
it causes massive explosions and a frag-
mentation of the lava which shoots out 
like missiles."  

- AFP

UNITED NATIONS - Germany on 
Wednesday (22) voiced opposition to the 
Taliban's request to address the United 
Nations, saying the "show" by Afghani-
stan's new rulers would serve no purpose.

The UN credentials committee is re-
viewing a request from the Taliban to ad-
dress the General Assembly on behalf of 
Afghanistan, which is still represented at 
the world body by the ambassador from 
the government that collapsed last month.

"To schedule a show at the United Na-
tions won't serve anything," German For-
eign Minister Heiko Maas told reporters.

"What's important are concrete deeds 
and not just words, including on human 
rights and in particular the rights of wom-
en and on an inclusive government and 

distancing from terrorist groups," he said.
Maas said it was important to commu-

nicate with the Taliban, but said: "The UN 
General Assembly is not the appropriate 
venue for that."

A senior US official suggested that the 
credentials committee, which includes 
the United States, would not make a deci-
sion before the General Assembly ends on 
Monday.

"It will take some time to deliberate," 
the official said.

No nation has recognized the Taliban, 
whose brutal 1996-2001 regime enjoyed 
recognition from only three countries -- 
Pakistan, Saudi Arabia and the United 
Arab Emirates.  

-AFP

BRUSSELS - The EU on Wednesday 
(22) updated its conditions for poorer 
nations to win privileged access to the 
European market with a demand they 
fall in line with the bloc's green ambi-
tions.

The changes are part of the European 
Commission's update to a scheme dat-
ing from 1971, known as the Generalised 
Scheme of Preferences (GSP), that offers 
easier access to the EU market for goods 
exported from developing countries.

The EU executive will now make stick-
ing to environmental safeguards a con-
dition for countries to keep enjoying the 
smoother GSP access for selling goods 
into Europe.

Under the GSP, the EU can put pres-
sure on developing countries that veer 
away from internationally set standards 
on human rights, labour norms and oth-

er issues. Last year, for example, the EU 
restored tariffs on goods imported from 
Cambodia over perceived human rights 
violations.

"There is no need to overhaul the 
scheme, as we did 10 years ago. But we 
have done some fine-tuning... to bring 
the scheme closer in line with our trade 
sustainability principles," said Valdis 
Dombrovskis, the EU trade commis-
sioner.

In addition, the scheme, which is 
broken down into several categories of 
countries, will add six more conventions 
to the current 27 that countries must 
comply with to receive the trade advan-
tages.

The EU will also replace the Kyoto 
Protocol with the Paris agreement on cli-
mate change. 

- AFP
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PARAMARIBO - Suriname Vice President Ronnie Brunswijk 
took a break from his political duties Tuesday (21) to play a 
football match -- a pro-team CONCACAF league match. At age 
60.

Brunswijk may be second in line to the presidency, but he's 
captain of the Inter Moengotapoe football team. He's also the 
team owner.

Brunswijk played for 54 minutes and led Inter Moengotapoe 
to a thumping 6-0 victory over CD Olimpia of Honduras at the 
game in Suriname's capital Paramaribo.

Wearing the number 61 -- symbolic of 1961, the year of his 
birth -- the vice president played in the forward position along-
side Damian Brunswijk, who happens to be his son.

"Ronnie Brunswijk (Vice-President of Suriname and Presi-
dent of Inter Moengotapoe) becomes the oldest player (60 
years and 198 days) to play in an international club match," 
the sports commentator known as "MisterChip" tweeted.

A former army sergeant and ex-rebel leader, Brunswijk par-
ticipated in Suriname's civil war in the 1980s against then-
dictator Desi Bouterse.

Today Brunswijk is a wealthy businessman as well as a poli-
tician, but in 1999 he was found guilty in absentia of drug traf-
ficking and sentenced to eight years in prison by a court in the 
Netherlands, Suriname's former colonial power.

A French court found him guilty for the same crime and in 
2000 sentenced him to 10 years prison. Brunswijk however is 
safe at home, as Suriname does not extradite its citizens.

First elected to parliament in 2005, Brunswijk formed an al-
liance with the head of the main political opposition, former 
justice minister Chandrikapersad Santokhi.

In July 2020 Santokhi was elected president for a five year 
term, with Brunswijk as his vice-president.

Despite Tuesday's football victory Brunswijk will not join in 
the second leg tournament game in Honduras, since he cannot 
leave the country without risk of facing legal trouble. 

 - AFP

KARACHI - Newly appointed Afghanistan cricket 
chairman Azizullah Fazli said Wednesday (22) he 
would visit neighbouring Pakistan later this week 
to invite the side for a one-day series.

The war-torn nation has steadily risen in inter-
national cricket over the past few years, with stars 
such as the world's top spinner Rashid Khan, but 
there have been calls for a boycott of the men's 
team after the hardline Taliban's takeover last 
month.

The change of government has called into ques-
tion the future of Afghanistan's participation 
in Test matches, as under International Cricket 
Council regulations, nations must also have an ac-
tive women's team.

The Taliban are yet to announce a policy on 
women playing sport, but a senior official has said 
it would be "not necessary".

Avoiding commenting on the latest develop-
ments, Fazli said he planned to visit other regional 
cricketing powers.

"I am taking a tour of Pakistan from September 
25 and then will go to India, Bangladesh and the 
United Arab Emirates to meet officials of cricket 
boards," he told AFP over the phone from Kabul.

Fazli said he would meet new Pakistan Cricket 
Board chairman Ramiz Raja, "and offer to host 
Pakistan for the series which we were due to play 
in Sri Lanka in September".

The three-match one-day series between Paki-
stan and Afghanistan was cancelled over logistical 
problems and a Covid-19 outbreak in Sri Lanka. It 
was part of a one-day league which is a qualifica-
tion process for the 2023 World Cup.

"We are seeking to improve Afghanistan crick-
et so that will come with cooperation from other 
countries," Fazli added.

Raja confirmed Fazli would visit Pakistan.
Fazli, in his second term as chairman after serv-

ing the board from September 2018 to July 2019, 
said he was committed to improving facilities in 
Afghanistan.

Afghanistan are in Group 2 of the Super 12 stag-
es of the Twenty20 World Cup due to start from 
October 17 in the United Arab Emirates.

Australia has threatened to cancel a Test match 
with Afghanistan in Brisbane in November unless 
the Taliban allow women to play cricket.

The new rulers on Tuesday sacked Hamid Shin-
wari as Afghanistan Cricket Board chief executive, 
replacing him with Naseeb Zadran Khan, linked 
to the Haqqani network, which is responsible for 
some of the worst attacks in the country's history. 

- AFP

DUBAI - Sunrisers Hyderabad bowler Thanga-
rasu Natarajan has become the first Indian Pre-
mier League player to test positive for coronavi-
rus just ahead of the team's match on Wednesday 
(22), organisers said.

Natarajan and six close contacts, including all-
rounder Vijay Shankar, have been isolated from 
the players who will face Delhi Capitals in the 
Twenty20 tournament in Dubai.

Hyderabad said Natarajan is "asymptomatic".
The six contacts and other players all returned 

negative tests early Wednesday.
Team manager Vijay Kumar, physiotherapist J. 

Shyam Sundar, doctor Anjana Vannan, logistics 
manager Tushar Khedkar and net bowler Peri-
yasamy Ganesan will stay in isolation.  

- AFP

NAIROBI - Kenyan marathon run-
ner Mary Keitany has announced her 
retirement at the age of 39 because of 
a back injury.

Keitany holds the world record for a 
women-only marathon with a time of 
two hours 17 minutes and one second, 
which she set when winning her third 
London Marathon in 2017.

She also won the New York Mara-
thon on four occasions.

"Now is the time to say goodbye - if 
only as an elite runner - to the sport I 
love so much," she said.

"After my successful 2019, when I 
had some good results including sec-
ond place in New York, I was hopeful 

that I could still be very competitive 
internationally for several more years 
even though I am in my late 30s," Kei-
tany added in her statement.

"However, I'm sad to say, a back in-
jury that I suffered in late 2019 made a 
decision about my retirement for me.

"I couldn't get the treatment I want-
ed in Europe because of the pandemic-
related travel restrictions last year and 
every time I thought I had got over the 
injury and started training hard, it be-
came a problem again.

"As for the future, I haven't fully de-
cided on my plans but I'm looking for-
ward to spending more time with my 
family - my children are currently 13 

and eight. In addition, I am involved 
with some local charitable enterpris-
es."

Keitany's first global success came 
in 2007 when she won an individual 
silver and team gold at the World Half 
Marathon Championships.

A year after the birth of her first 
child in 2008, she claimed the world 
half marathon title in Birmingham, 
England. Her efforts also helped Ken-
ya win the team title once again.

In 2010, she moved up to marathons 
and finished third in the New York on 
what was her debut and then a year 
later she won the first of her London 
Marathon titles.

Her second child arrived in 2013 and 
she once again made an impressive re-
turn to competition as she won three 
consecutive times in New York be-
tween 2014 and 2016 before winning 
or a fourth time in 2018.

She also set a world record at the 
2011 RAK Half Marathon in the United 
Arab Emirates, a mark which stood for 
three years when it was broken by her 
compatriot Florence Kiplagat at a race 
in Barcelona.

One disappointment during her il-
lustrious career was a fourth place in 
the London 2012 Olympic Games mar-
athon.

  - BBC

DUBAI - Former West Indies all-
rounder Marlon Samuels, who played 
international cricket between 2000 to 
2018, has today been charged under the 
ICC anti-corruption code.

Samuels was charged by the ICC on 
behalf of the Emirates Cricket Board 
(ECB) for breaching four codes of their 
Anti-Corruption code for Participants 
of the T10 League (the 'Code').

Samuels was breached under the fol-
lowing offences under the Code:

A breach of Article 2.4.2 – Failing to 
disclose to the Designated Anti-Corrup-
tion Official, the receipt of any gift, pay-
ment, hospitality or other benefit that 
was made or given in circumstances 
that could bring the Participant or the 
sport of cricket into disrepute.

A breach of Article 2.4.3 - Failing to 
disclose to the Designated Anti-Corrup-
tion Official receipt of hospitality with a 
value of US $750 or more.

Breaches of Article 2.4.6 – Failing to 
cooperate with the Designated Anti-
Corruption Official’s investigation.

Breaches of Article 2.4.7 – Obstruct-
ing or delaying the Designated Anti-
Corruption Official’s investigation by 
concealing information that may have 
been relevant to the investigation.

Samuels will be given a time period of 
14 days to respond to the charges. 

The all-rounder played 71 Tests, 207 
ODIs and 67 T20Is for the West Indies. 
He scored 11,134 runs and picked up 152 
wickets during his international career. 

- ICC Media

LONDON - Marylebone Cricket 
Club on Wednesday (22) an-
nounced an amendment to the laws 
of the game meaning the gender-
neutral term "batter" will be used 
from now on instead of "batsman".

The club, the sole authority on 
the laws of the game, said the use 
of the terminology would "help re-
inforce cricket's status as an inclu-
sive game for all".

The profile of women's cricket 
has rocketed in recent years, with 
England's victory over India in 
the 2017 World Cup final taking 
place in front of a capacity crowd 
at Lord's, which is owned by the 
MCC.

A crowd of 86,174 saw Australia 
defeat India in the T20 World Cup 
final in Melbourne in 2020 and in 
August Lord's broke the record for 

a domestic women's match as more 
than 17,000 fans watched the final 
of the inaugural Hundred competi-
tion.

"MCC believes in cricket being 
a game for all and this move rec-
ognises the changing landscape of 
the game in modern times," said 
Jamie Cox, assistant secretary with 
responsibility for cricket and op-
erations.

"Use of the term 'batter' is a natu-
ral evolution in our shared cricket-
ing language and the terminology 
has already been adopted by many 
of those involved in the sport.

"It is the right time for this ad-
justment to be recognised formally 
and we are delighted, as the guard-
ians of the laws, to announce these 
changes today."  

- AFP

MONACO - A feast of top-class road 
racing will be on offer with the return 
of the World Athletics Elite Platinum 
Label marathon series this weekend.

The series will include seven big in-
ternational races over the next three 
months, six of those in a thrilling six-
week period from Sunday (26).

This exciting back-to-back top-tier 
race programme will see many of the 
world’s best athletes – together with 
significant mass fields – run in Berlin, 
London, Chicago, Boston, Amsterdam 
and New York, before the final Elite 
Platinum Label race of the year is held 
in Valencia in December.

The Elite Platinum Label races form 
the top level of a three-tier road race 
programme introduced by World 
Athletics for 2021, prompted by the 
many calendar changes brought on 
by the pandemic in 2020. As well as 
Elite Platinum Label, the programme 
includes World Athletics Elite Label 
and World Athletics Label races held 
across each of the sport's six areas.

In 2021, the Elite Platinum Label 
was available to races that had been 
granted Platinum status in 2020, ir-
respective of whether the race took 
place or not. This top-tier classifica-
tion reflects, among other things, the 
quality of the elite fields and commit-
ment to the sport, including support-

ing a strong anti-doping programme. 
The famous marathon distance is 
26.2 miles, or 42.195 kilometres, and 
the number 42 is a key one for Elite 
Platinum Label action over the coming 
weeks as it’s the exact number of days 
between the next six races.

First up is the BMW Berlin Marathon 
on 26 September, which is set to be 
the world's largest marathon since the 
pandemic began. Ethiopia’s Kenenisa 
Bekele and Hiwot Gebrekidan head-
line the elite fields, with multiple 
world and Olympic champion Bekele 
returning with his sights on a third vic-
tory on the roads of Germany’s capital 
city. A total of 11 world records have 
been broken on the Berlin Marathon 
course, which this weekend will wel-
come around 25,000 runners as they 
take part in the mass race.

The programme then moves on to 
the Virgin Money London Marathon, 
traditionally held in the Northern 
Hemisphere spring but taking place in 
autumn – on 3 October – for the sec-
ond consecutive year. The title of big-
gest post-pandemic race looks set to 
be handed from Berlin to London as 
the UK event aims to become the larg-
est marathon ever staged anywhere in 
the world. Up to 50,000 participants 
will run the traditional course from 
Greenwich to The Mall, while another 

50,000 will take part in the virtual 
event. The elite stars among them will 
be defending champions Brigid Kos-
gei, Kenya’s world record-holder and 
Olympic silver medallist, and Ethio-
pia’s Shura Kitata.

One week later, on 10 October, all 
eyes will be on the Bank of America 
Chicago Marathon, where Kenya’s 
2019 world marathon champion Ruth 
Chepngetich and Ethiopia’s 2019 
Dubai Marathon champion Getaneh 
Molla will be among those racing for 
top places. Following the cancellation 
of the 2020 event, next month’s mara-
thon hopes to welcome 35,000 partici-
pants to run in the US city. “While we 
expect to see fast times up front, we 
are focusing on celebrating every ath-
lete in this year’s field and the personal 
stories, challenges, and triumphs that 
they bring with them,” Executive Race 
Director Carey Pinkowski said.

Elite Platinum Label action will re-
sume the very next day as 11 October 
marks the return of the BAA Boston 
Marathon. The 125th running of the 
event will feature Ethiopia’s two-time 
winner and reigning world marathon 
champion Lelisa Desisa and Kenya’s 
Edna Kiplagat, who won the 2017 edi-
tion of the race and claimed her two 
world titles in 2011 and 2013. Along-
side the in-person mass race of 20,000 

participants, there will also be a virtual 
race held from 8-10 October.

Next up is the TCS Amsterdam 
Marathon on 17 October. Three of the 
best Dutch men’s marathon runners 
– Michel Butter, Björn Koreman and 
Frank Futselaar – have so far been an-
nounced, with further elite entry an-
nouncements coming soon. The 2019 
edition featured 45,000 participants 
from 140 countries and after the 2020 
event was cancelled the Dutch capital 
is looking forward to welcoming run-
ners back for its range of events, which 
include a half marathon and an 8km 
race.

The six-week marathon thriller cul-
minates with the TCS New York Mara-
thon on 7 November. The star-studded 
line-up includes Kenya’s Olympic 
champion Peres Jepchirchir and Ethi-
opian great Bekele, who is set to return 
to 26.2-mile action just 42 days after 
he competes in Berlin. Up to 33,000 
runners will have the opportunity to 
take part in the 50th running of the 
race, on a course that passes through 
the five boroughs of NYC, while a vir-
tual event will also take place. The 
World Athletics Elite Platinum Label 
programme will head to the Maraton 
Valencia Trinidad Alfonso EDP on 5 
December for its final race in 2021.

- World Athletics

Suriname's 
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60, plays international 
football match

Afghanistan wants 
to host Pakistan for 
cricket series

First IPL player tests 
positive for Covid

Mary Keitany: Kenyan world record holder retires

Former West Indies all-rounder 
Marlon Samuels charged under ICC 
Anti-Corruption Code

MCC adopts gender-neutral 
‘batter' in re-write of cricket laws

Road race season hots up as focus shifts to Elite Platinum Label marathons

Tyagi's last-over heroics help 
Rajasthan win IPL thriller
DUBAI - Pace bowler Kartik Tyagi defended four 
off the last over as Rajasthan Royals edged out 
Punjab Kings by two runs in an Indian Premier 
League thriller on Tuesday (21).

Needing 18 off 18 balls, Punjab lost their way and 
Tyagi gave away just one run and took two wick-
ets in the 20th over to keep the opposition down to 
183-4 while chasing 186 in Dubai.

Rajasthan, who come into the revived Twenty20 
tournament in the United Arab Emirates without 
their key England imports, posted 185 with Yashas-
vi Jaiswal top-scoring with 49.

England players including Ben Stokes (mental 
health break), Jofra Archer (injured) and Jos But-
tler (personal reasons) are missing from the Roy-
als' team. But Tyagi and fellow quick Mustafizur 
Rahman, who gave away just four runs in the 19th 
over, kept Rajasthan in the hunt for the play-offs as 
they stayed fifth in the eight-team table.

"It's funny that we kept believing (that we could 
win)," said Rajasthan skipper Sanju Samson.

"I kept the overs of Mustafizur and Tyagi for the 
end, believing. Cricket is a funny game right. We 
just kept fighting and believing."

Evin Lewis of the West Indies hit a quickfire 36 
and put on 54 with fellow left-hander Jaiswal after 
Rajasthan were invited to bat first.

Jaiswal fell short of his fifty but hit six fours and 
two sixes in his 36-ball knock before Mahipal Lom-
ror contributed 43. 

Left-arm paceman Arshdeep Singh claimed his 
first five-wicket haul in the IPL as Punjab checked 
Rajasthan's surge in the final few overs. 

In reply, skipper KL Rahul (49) and Mayank 
Agarwal (67) put on 120 for the first wicket to 
set up the chase in the absence of the big-hitting 

Chris Gayle who was left out of the team.  South 
Africa's Aiden Markram made an unbeaten 36 and 
Nicholas Pooran hit 32 before falling to Tyagi on 
the third ball of the final over. The tournament re-

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

- AFP

Kartik Tyagi leaps with joy after sealing victory 
- BCCI
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