
பிராந்திய, நகரப்பதிப்

மலர் :92 இதழ்: 41 ெகா ம்  பிலவ வ டம்  ரட்டாதி மாதம் 09 ஆம் திகதி சனிக்கிழைம (25.09.2021) ஹிஜ்ரி –1443  ஸபர்  15 விைல : .30   பக்கங்கள் :  16

ெகர வ லப் பிட்டி உடன்ப டிக்ைக ைகச்சாத் தி டப்பட்  விட்ட

அர சி லி ந்  ெகாண்  
எதிர்க்க ேவண்டாம்

ஆ ந்த ரப்  பங்கா ளிக்கட் சி க க்கு அைமச்சர் 
காமினி ெலாக்குேக வலி  த்தல்

(ஆர்.யசி)
ெகர வ ல ப்பிட் டி மின் உற்
பத்தி நிைலய உடன்ப டிக்ைக 
ைகச்சாத் தி டப்பட்  விட்ட . 
இதில் மைறப்ப தற்கு ஒன் ம் 

இல்ைல. ஒப்பந்தம் பகலில் 
ெசய்  ெகாள்ளப்பட்டதா அல்
ல  இரவில் ெசய்  ெகாள்ளப்
பட்டதா என்ப  க் கி ய மல்ல, 
நாட் க்கு ஏற்  ைட யதா 

ெகர வ லப் பிட்டி மின் ற்பத்தி நிைலய விவ காரம்

நள் ளி ர  ஒப்பந்த ைகச்சாத்ைத
ஏற் க்ெ காள்ளேவ டி யா
சுதந் திரக் கட்சி ெபா ச் ெசய லாளர் தயா சிறி ஜய ேச கர

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ெகர வ லப் பிட் டி மின் உற்பத்தி 
நிைல யத்தின் 40 சத வீத பங் கு கைள  

அெம ரிக்க நி  வ னத் திற்கு வழங்க 
எ த் ள்ள தீர்மானம் ற் றி ம் தவ
றா ன . அைமச்ச ரைவ

ெகாவிட் மர ணங்கள்
40 வீதத்தால் குைற
ெகாவிட் ன்றாம் அைலயின் டி  

ெதன்ப  கின்ற  என சுகா தார 
அைமச்சு ெதரி விப்

(ஆர்.யசி)
ெகாவிட் ன்றாம் அைலயில் வீழ்ச்சி 
ெதன்பட ஆரம் பித் ள்ள தா க ம், ன் 
றாம் அைல  ைம யாக டி க்கும் 
வ ம் நிைலைம உ  வா கி ள்ள தா
க ம் சுகா தார அைமச்சின் ெகாவிட் 
ைவரஸ் பரவல் ெசயற்பா  களின் பிர
தான ெதாடர்பாளர் ைவத் தியர் அன்வர் 
ஹம்தானி ெதரி வித்தார். 
பய ணக்கட் ப்பா  

த ப்  சிையப் ெபற்ற வர்கள் மத் தியில் ைவரஸ் பர வினால்

ஆபத்தான திய பிறழ் கள்
ேதாற்றம் ெபறலாம்

ைவத் தியர் நதீக ஜானேக; திதாக 82 மரணங்கள் பதி
(எம்.மேனா சித்ரா)

த ப் சி வழங்கலின் லம் 
ெகாவிட் பர வைலக் கட் ப்ப த்த 
டி யா . த ப்  சிையப் ெபற் க் 

ெகாண்ட சனத்ெ தா ைகக்கு மத்

தியில் ைவரஸ் பர வ க்கு இட ம
ளிக்கப்பட்டால் திய பிறழ் கள் 
ேதாற்றம் ெபறக் கூ ம் என்ப ேதா , 
அ  பாரிய பாதிப் க்கைள ஏற்ப
த்தக் கூடி ய தா க ம் அைம ம்.

சம் பிக்க விடம் ன்
மணி ேநரம் விசா ரைண

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
பாரா  மன்ற உ ப்
பினர் பாட்டலி சம் பிக்க 
ரண வக்க குற்றப்  ல னா 
ய்  திைணக்க ளத் திற்கு 
அைழக்கப்பட்  சுமார் 
3 மணி ேநரம் விேஷட 
விசா ர ைண க க்கு

நாட்டில் இன வா தத்ைத விைதத்  விட்  
லம்ெபயர் மக்கைள சந் திப்ப தாக கூ  வதா?
அர சாங்கத்தின் இரட்ைட ேவடம் என் கி ற  எதிர்க்கட்சி

(நா.த ஜா)
ஜனா தி பதி தற்ே பா  லம்ெபயர் 
அைமப் க்க டன் ேபச் சு வார்த்ைத 
நடத்  வ டன் அவர்க டன் ஒன் றி
ைணந்  ெசயற்ப டத்த யா ராக இ ப்ப தா
க ம் கூ  கின்றார். ஆனால் எம  

இ  வாரங்க க்குள் பாட சா ைல கைள 
மீள ஆரம் பிப்ப  ெதாடர்பில் அவ தானம்
கல்வி 
அைமச்சின் 
ெசய லாளர் 
கபில ெபேரரா

(எம்.மேனா சித்ரா)
ேபாக் கு வ ரத்  கட் ப்பா கள் நீக்கப்பட்ட டன் 
எதிர்வ ம் இ  வாரங்க க்குள் 200 க்கும் குைற வான 
மாணவர் எண் ணிக்ைகையக் ெகாண்ட சுமார் 5000 பாட
சா ைல கைள மீள ஆரம் பிப்ப  ெதாடர்பில் 

170000 மாண வர்களின் ெப  ேப கள் 
ெவளி யி டா ைமக்கான காரணம் என்ன?

கல்வி அைமச்சின் ெசய லாளர் விளக்கம்
(எம்.மேனா சித்ரா)

கல்விப் ெபா  தரா தர சாதா ரண தர 
பரீட்ைச ெப  ேப கள் ேநற்  ன்
தினம் ெவளி யி டப்பட் ள்ள ேபாதி ம்  
சங் கீதம், நடனம் மற் ம் நாடகம் உள்

ளிட்ட ஏைனய ண்க ைலப் பி ரிவில் 
பரீட்ைசக்கு ேதாற் றிய மாண வர்க 
ளின் ெப  ேப கள் ெவளி யி டப்ப ட
வில்ைல. நா  வழ ைமக்கு தி ம் பிய 
பின்னர் ண்க ைலப் பி ரி  

ண்க ைலப் பி ரி  மாண வர்கள் தவிர

75 சத வீ த மாேனார் 
உயர்த ரத் க்கு தகுதி
பரீட்ைசகள் ஆைண யாளர் நாயகம்

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட ளா விய ரீதியில் பாட சாைல ஊடாக 
மற் ம் தனிப்பட்ட ரீதியில் கல்விப் 
ெபா த் தரா தர சாதா ரண தர பரீட்ைசக்கு 
ேதாற் றிய 6 இலட்சத்  22351 பரீட்சார்த்
தி களில் 2 இலட்சத்  36053 ேபர் அதா
வ  75 சத வீ த மாேனார் ( ண்க ைலப் பி
ரி  மாண வர்கள் தவிர) உயர்தரம் ெசல்ல 
தகுதி ெபற் ள்ள தாக

ேதர்தல் ைறைம ெதாடர்பில் கூட்ட ைமப்  
ற்ேபாக்கு கூட்டணி, .கா. ஒேர நிைலப்பா

ஏைனய கட் சி க டன் ேபசி வ  கிேறன் என் கிறார் மேனா எம்.பி. 
நாட்டில் நில ம் அர சியல் 
ெந க்கடி, ெபா  ளா தார ெந க்
கடி, மனித உரிைம மீறல் சம்பவங் 
கள் ஆகி யைவ ஏற்ப த் ம் சந்

த டி களின் மத் தியில் தந் தி ர மாக 
ேதர்தல் ைறைய விகி தா சா ரத் 
தில் இ ந்   கலப்  ைறக்கு ஒட்

 ெமாத்த மாக  மாற்றி, 

ைற  கத்தி ள்ள அத் தி யா வ சிய 
ெபா ட்கைள உடன் வி  வி ங்கள்
பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ஷ ஆேலா சைன

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ைற  கத்தில் ேதங் கி ள்ள அத் தி யா வ சிய 

ெபா ட்கள் அடங் கிய ெகாள்க லன்கைள உட ன டி யாக 
வி  விக் கு மா  பிர தமர் மஹிந்த  ராஜ பக்  ஷ  ஏற்  மதி 
மற் ம் இறக் கு மதி கட் ப்பாட்  நாய கத் திற்கும் 

பயங்க ர வாத தைட
சட்ட மீளாய்
பா  காப்  ெசய லா ள டன் 
ஐ.நா. வர் சந் திப்

(நா.த ஜா)
பயங்க ர வாதத்த ைடச்சட்டத்ைத 
மீளாய் க்கு உட்ப த்தல், 
சிைறச்சா ைல களில் ைகதி களின் 
எண் ணிக்ைக அதி க ரித் ள்ள
ைம யினால் ஏற்பட் ள்ள ெந க்க
டி நிைல மற் ம் ேபாைதப்ெ பா ள் 
பாவ ைனக்கு அடி ைம யா ன வர்க
க்குப் னர்வாழ்வ ளித்தல்

தமி ழர்களின் கூட்  ரிைம சார்ந்த
விட யங்கைள உ  வாக்க ெபாறி ைற
மக்களின் பிர தி நி தி க டன் சகல தரப்ைப ம் இைணத்  
திட்டத்ைத ன்ென க்க ஆயர், அகத் தியர் அடி களார் நட வ டிக்ைக

வடக் கு , கி ழக்ைகப் பிர ேத ச வா ரி யா க ம் 
ேதசி யப்பட் டி ய  டா க ம் பிர தி நி தித் வம் 
ெசய் கின்ற தமிழ்ப் பாரா  மன்ற உ ப் பி
னர்கள் இயன்ற வைர ஒன் றி ைணந்  ஈழத்த
மி ழர்களின் கூட்  உரிைம சார்ந்த 

ெந ந் தீ க்கு இர க சி ய மாக  
விஜயம் ெசய்ய வில்ைல

பாகிஸ்தான் 
உயர்ஸ்தா னி க ரகம் அறி விப்

(நா.த ஜா)
அண்ைமயில் இலங்ைகக்கான 
பாகிஸ்தா னிய உயர்ஸ்தா னிகர் 
யாழ்.ெந ந் தீ க்கு இர க சிய விஜ
ய ெமான்ைற ேமற்ெ காண் டி ந்த
தாக சில ஊட கங்கள்

அசாத் சாலியின் பிைண ேகாரிக்ைக வாபஸ்
(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)

ேமல் மாகாண ன்னாள் ஆ நர் 
அசாத் சாலிைய பிைணயில் வி  விக்

கு மா , அவ ர  சட்டத்த ர ணிகள் ன் 
ைவத்த ேகாரிக்ைக அவர்களால் வாபஸ் 
ெபறப்பட்ட பின்னர் நிரா க ரிக்கப்பட்

ட . ெகா ம்  ேமல் நீதி மன்ற நீதி பதி 
மஞ் சுள தில க ரத்ன இதற்கான அ  ம
திைய வழங்கி உத்த ர  பிறப் பித்தார்.

ஊர டங்கு நீக்கப்பட்ட ம் 
என்ன ெசய்வ ?

சுகா தார வழி காட்டல்கைள தயா ரிக்க ெகாவிட் 
ெசய லணி கூட்டத்தில் தீர்மானம்

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் தற்ே பா  அ லில் இ க்கும் தனி ைமப்
ப த்தல் ஊர டங்குச் சட்டத்ைத நீக்கி நாட்ைட 
மீண் ம் திறக் கும்ே பா  பிறப் பிக்க ேவண் டிய சுகா
தார வழி காட்டல்கள் மற் ம் கட் ப்பா  கைள

ெசப்ெடம்பர் 11 தாக்குதலின் 20 வ ட ர்த்திைய ன்னிட்  விேசட நிைன 
ேவந்தல் நிகழ்  ேநற்  நி ேயார்க்கில் இடம்ெபற்ற . இதில் உலகத் தைல 
வர்கள் பங்ேகற்றி ந்தனர். ஜனாதிபதி ேகாட்டாபய ராஜபக் ஷ தம்பதியினர் மலர் 
ைவத்  அஞ்சலி ெச த்திய ேபா ...

விேசட ேதைவ ைடய 12 வய க்கு ேமற் பட்ட 
பிள்ைளக க்கு ெகாவிட் த ப் சி வழங்கும் 
ேவைலத்திட்டம் ேநற்  பிரதமரின் பாரியார் 
சிரந்தி ராஜபக்  ஷ தைலைமயில் ஆரம்பமான 
ேபா ... (படப்பிடிப் : ேஜ.சுஜீவகுமார்) 06
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Virakesari Saturday, September 25, 202102                  Ãμ@PŒ›    சனிக்கிழைம, ெசப்ெடம்பர்  25, 2021

                     (எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
ெவளி யி டப்பட் டி க்கும் 2020 கல்வி ெபா த் தரா தர சாதா ரண தர 

பரீட்ைச ெப  ேப கள் ெதாடர்பில் ஏதா வ  தக வல்கள் ேதைவப்ப  மாக 
இ ந்தால் கீழ்வ ம் இலக்கத் டன் ெதாடர்  ெகாண்  தக வல்கைள ெபற்
க்ெகாள்ளலாம் என பரீட்ைசகள் திைணக்கம் அறி வித் ள்ள .
அதன் பிர காரம் 011 2 784 208, 011 2 784 537, 011 3 140 314 என்ற 

இலக்கங்க க்ேகா அல்ல  1911 என்ற ரித இலக்கத் க்ேகா அைழத்  
ேதைவ யான தக வல்கைள ெபற் க்ெகாள்ள டி ம்.

2020 கல்வி ெபா த் தரா தர சாதா ரண தர பரீட்ைச ெப  ேப கள் ேநற்  
ன் தினம் இைண யத் தில் ெவளி யி டப்பட் டி ந்தன. அதன் பிர காரம் 

இலங்ைக பரீட்ைச திைணக்க ளத்தின்  www.doenets.lk அல்ல   www.results.
exams.gov.lk என்ற உத் தி ேயா க ர்வ இைண யத்த ளத் க்கு ெசன்  பரீட்
சார்த்தியின் பரீட்ைச சுட்ெடண்ைண ெச த்  வதன் லம் ெப  ேபற்ைற 
ெபற் க்ெகாள்ளலாம்.இம் ைற கல்வி ெபா த் தரா தர சாதா ரண தர பரீட்
ைசக்கு நாட ளா விய ரீதியில் 622352 ேபர் விண்ணப் பித் ள்ளனர். அதில் 
பாட சாைல மட்டத்தில் 423,746 விண்ணப்ப தா ரி க ம்  தனிப்பட்ட  ரீதியில்   
198,606 விண்ணப்பதாரிக ம் ேதாற்றியி ந்தைம குறிப்பிடத்தக்க .

              (எம்.மேனா சித்ரா)
அ  ம தி யின்றி தனிப்பட்ட நா  களின் மீ  

ெவளி நாட் த் தீர்  கைளத் திணிப்ப  ஐ.நா. 
வின் ெகாள்ைக க க்கு ர ணா ன  என்ற 
ெகாள்ைக நிைலப்பாட்டில், ஐக் கிய நா கள் 
மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயில் ஆத ர வ ளித்த
ைமக்காக தாய்லாந்  அர சாங்கத் திற்கு ெவளி
நாட்ட  வல்கள் அைமச்சர் ஜி.எல்.பீரிஸ் நன்றி 
ெதரி வித்தார்.தாய்லாந்  ெவளி நாட்ட  வல்கள் 
அைமச்சர் ெடான் பிர த் வி னா  மற் ம் இலங்
ைகயின் ெவளி நாட்ட  வல்கள் அைமச்சர் ேபரா
சி ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் ஆகி ேயா க் கி ைட யி லான 
சந் திப்பின் ேபாேத இவ் வி டயம் ெதாடர்பில் 
அவ தானம் ெச த்தப்பட்ட .
இந்த சந் திப்பின் ேபா  இ  நா  க ம் 

ேதர வாத ெபௗத்த மதத்ைதப் பின்பற்  வதால் 
வ  வான மற் ம் வர லாற்  இ  த ரப்  உற 
கைளக் ெகாண் ள்ள தாக அைமச்சர் ஜி.எல்.
பீரிஸ் குறிப் பிட்டார். இலங்ைகயில் ேபாதி ய
ளான சிேரஷ்ட ெபௗத்த பிக் குகள் இல்லாத 

சம யத்தில், ெபௗத்த பிக் கு கைளப் பரா ம
ரிக்கும் க மாக தாய்லாந்  அளித்த உத விைய 
அைமச்சர் பாராட் டினார்.
இ  நா  க க் கி ைட ேய யான உற கள் 

அர சாங்கங்க க்கு மட் ம் மட் ப்ப த்தப்பட்
ட தல்ல, மாறாக மக்க க் கி ைட ேய யான உற 
க ைள ம் ெகாண் ள்ள தாக அைமச்சர் குறிப்
பிட்டார். பிம்ஸ்ெடக், ஐேயாரா மற் ம் ஆசிய 
ஒத்  ைழப்  உைர யாடல் ேபான்ற பல சர்வ ேதச 
மற் ம் பிராந் தியக் கு க்களில் இ  நா  க ம் 
ெந க்க மாக இைணந்  பணி யாற் றி ள்ளன.
விவ சாயம், உள்நாட்  மீன்வளம் மற் ம் 

இரத் தினம் மற் ம் ஆப ர ணங்களில் இ  நா
க க் கி ைட ேய யான ஒத்  ைழப்ைப ேமம்ப த்

 வ தற்கு ஏரா ள மான வாய்ப் க்கள் இ ப்ப தாக 
அைமச்சர் ஜி.எல்.பீரிஸ் குறிப் பிட்டார். 

(எம்.மேனா சித்ரா)
அெம ரிக்காவின் ெவாஷிங்டன் மற் ம் நி ேயார்க் நகைர 

இலக்காகக் ெகாண்  ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட ெசப்ெடம்பர் 11 
தீவி ர வாத தாக் கு தல்கள் ேமற்ெ காள்ளப்பட்டைத நிைன  
கூ ம் வைகயில் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் டி ந்த நிகழ்வில் ஜனா தி
பதி ேகாட்டா பய ராஜ பக் ஷ கலந்  ெகாண்டார்.
கடந்த 2001 ஆம் ஆண்  ெசப்ெடம்பர் 11 ஆம் திகதி 

நி ேயார்க் உலக வர்த்தக ைமயம் மற் ம் ெவாஷிங்ட னி ள்ள 
அெம ரிக்க இரா வ தைல ைம யகம் ஆகி ய வற்றின் மீ  இந்த 
தீவி ர வாத தாக் கு தல்கள் ேமற்ெ காள்ளப்பட்டன.
ஐக் கிய நா கள் சைபயில் 76 ஆவ  ெபா  சைபக் கூட்டத்தின் 

ேபா  இந்த நிைன  கூரல் நிகழ் ம் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் டி ந்
த . இந்த தாக் கு தல்களில் உயி ரி ழந்த மக்கைள நிைன  கூ  வ
தற்காக ஏற்பா  ெசய்யப்பட் டி ந்த இந்நிகழ்வில் ஏைனய அரச 
தைலவர்க ம் கலந்  ெகாண்டி ந்தைம குறிப்பிடத்தக்க .

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டின் எண்ெணய்த் ேதைவ குறித்  ஐக் கிய 

அர  இராச் சி யத்தின் கவ னத் திற்கு ெகாண்  
ெசன் ள்ள ெவளி நாட்ட  வல்கள் அைமச்சர் 
ேபரா சி ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ், அதற்காக ஐக் கிய 
அர  இராச் சி யத் தி லி ந்  ச ைக ஏற்பா  க
ைள ம் ேகாரி ள்ளார்.  
இந்த ேகாரிக்ைகக்கு ேநர்ம ைற யாக பதி ல ளித்
ள்ள ஐக் கிய அர  இராச் சி யத்தின்  ேமம்பட்ட 
ெதாழில் ட்ப அைமச்சர் அல் ஜாபர், ஐக் கிய 
அர  இராச் சியம் உத வி கைள வழங் கு வதில் 
மகிழ்ச் சி ய ைட வ தா க ம் ெதரி வித் ள்ளார்.
ஐக் கிய நா கள் ெபா ச் சைபயின் 76 ஆவ  

அமர்வின் பக்க நிகழ்வாக, ஐக் கிய அர  இராச்
சி யத்தின் ெதாழில் மற் ம் ேமம்பட்ட ெதாழில்
ட்ப அைமச்சர் கலா நிதி. சுல்தான் அல் ஜாபர் 
மற் ம் ெவளி நாட்ட  வல்கள் அைமச்சர் ேபரா

சி ரியர் ஜி.எல். பீரிஸ் ஆகி ேயா க் கி ைடயில் 
இடம்ெபற்ற சந் திப்பின் ேபாேத இவ் வி டயம் 
ெதாடர்பில் அவ தானம் ெச த்தப்பட்ட .
இதன் ேபா  பரஸ்பரம் ரிந்  ணர்  மற் ம் 

மரி யாைத அடிப்ப ைடயில் நா  க க் கி ைட
ேய யான நல்  றைவ ேம ம் வ ப்ப த்  வ
தற்கான தம  உ  திப்பாட்ைட இ  அைமச்
சர்க ம் மீண் ம் உ  திப்ப த் தினர். ஐக் கிய 
அர  இராச் சி யத்தின் ெவளி நாட்ட  வல்கள் 
அைமச்சர் ேஷக் அப் ல்லா பின் சயீத் அல் 
நஹ்யா  ட னான தன  நீண்ட கால நட்  றைவ 
நிைன  கூர்ந்த அைமச்சர் ஜீ.எல்.பீரிஸ், அவைர 
விைரவில் இலங்ைகக்கு வர ேவற்கக் காத் தி ப்ப
தாகத் ெதரி வித்தார்.
சர்வ ேதச கடல்சார் அைமப் , ஐ.நா. மனித 

உரி ைமகள் ேபரைவ மற் ம் ஐ.நா. பா  காப்  
சைப உட்பட சர்வ ேதச அரங் கு களில் இலங்

ைக ம் ஐக் கிய அர  
இராச் சி ய ம் பய ள்ள 
மற் ம் ஆக்க ர்வ மான 
ஒத்  ைழப்ைபக் ெகாண்
ள்ளன .  பல்ேவ  

நிபந்த ைனகள் மற் ம் 
நிகழ்ச்சி நிரல்கைள நா
களின் மீ  சுமத்  வைத 
ஏற் க்ெ காள்ள டி யா  
என் ம் ,  அைனத் க் 
ெ க ா ள் ை க  க  க் கு ம் 
ெபா ந்தக் கூ டிய ஒ  
ெகாள்ைக டி  கைள 
வழங்கா  என் ம் இ  
அைமச்சர்க ம் ஒப் க்
ெகாண்டனர்.

அைனத் க் ெகாள்ைக க க்கும் ெபா ந்தக் கூ
டிய ஒ  ெகாள்ைக கால நிைல மாற்றத் திற்கும் 
ெபா ந்தா  எனக் குறிப் பிட்ட அைமச்சர் அல் 
ஜாபர், நா கள் தம  ெபா  ளா தா ரத்ைதப் 
பாதிக்காமல் ப  வ நிைல மாற்றத்ைதத் த வி, 
அதைனத் தணிப்ப தற்கு அ  ம திக்கும் வழி 
ைற கைள வைர ய ப்ப  அவ சியம் எனக் குறிப்
பிட்டார்.

2023ஆம் ஆண்டில் கால நிைல மாற்றம் 
ெதாடர்பான ஐக் கிய நா  களின் கட்ட ைமப்  
மாநாட்ைட (சி.ஓ.பி. 28) நடத்  வ தற்காக ஐக் கிய 
அர  இராச் சியம் தன  பரிந்  ைரைய ன்
ைவத் , இலங்ைகயின் ஆத ரைவ எதிர்பார்ப்ப
தா க ம் அவர் ெதரி வித்தார். ஏறத்தாழ 300,000 
இலங்ைக யர்கள் ஐக் கிய அர  இராச் சி யத்தில் 
வசித்  வ  கின்றனர். குறிப்பாக ெகாவிட்19 
ெதாற்  ேநாயின் ேபா , இலங்ைக யர்க க்கு 
ேவைல வாய்ப் க்கைள வழங்கி, அவர்க ள  
நலன்கைளப் ேபணி ய ைமக்காக இலங்ைக 
அர சாங்கத் தி ன  பாராட் க்கைள ெவளி நாட்ட

 வல்கள் அைமச்சர்  ெதரி வித்தார்.
அவர் நாட்டின் எண்ெணய்த் ேதைவ 

குறித்  குறிப்பாக கவனம் ெச த் தி ய டன், 
ஐக்கிய அர  இராச்சியத்திலி ந்  ச ைக 
ஏற்பா கைளக் ேகாரினார். ேநர்மைறயாக 
பதிலளித்த அைமச்சர் அல் ஜாபர், ஐக்கிய 
அர  இராச்சியம் உதவிகைள வழங்குவதில் 
மகிழ்ச்சியைடவதாகத் ெதரிவித்த டன், இந்த 
ெசயன் ைறைய ன்ேனாக்கி எ த் ச் 
ெசல்ல ஒ  ேலாபாயக் கட்டைமப்ைப 
நி வதற்கு ன்ெமாழிந்தார். விைரவாக இ  
குறித்  பின்ெதாடர்வதற்கு இ  தரப்பின ம் 
ஒப் க்ெகாண்டனர்.

ெசப்ெடம்பர் 11 தீவி ர வாத தாக் கு தைல 
நிைன  கூ ம் நிகழ்வில் ஜனா தி பதி பங்ேகற்

ெப  ேப கள் ெதாடர்பில் ேமல திக 
விசா ர ைணக்கு ெதாைல ேபசி இலக்கங்கள் 

 ெஜனி வாவில் இலங்ைகக்கு 
ஆத ர வ ளித்த ைமக்கு  நன்றி

தாТலாОΤ ெவ  ̇  வ கார அைமИச ǿடС  
 அைமИசУ Ž.எХ.ΏǿЪ  ெதǿ ̇ РΧ

இலங்ைகயின் எண்ெணய் ேதைவ குறித்  இலங்ைகயின் எண்ெணய் ேதைவ குறித்  
கவனம் ெச த்தி ச  ைக கைள வழங் குங்கள்கவனம் ெச த்தி ச  ைக கைள வழங் குங்கள்

 ஐЖ źய அரΧ இராИ ż யН டС ெவ  நாЛட ά வХகЦ அைமИசУ ேகாǿЖைக

தமிழ் மக்களின் தாய க மான வடக் கு,  கிழக்கில் 
காலம் கால மாக அர சாங்கங்கள் ேமற்ெ காண்

 வ ம் நில அப க ரிப்ைப ஆதா ர ர்வ மாக 
எ த் க்காட் ம்  'தாய் நிலம்: நில அப க ரிப்   
இலங்ைக வாழ் தமிழ் மக்களின் உண்ைம யான 
ெப ந்ெ தாற்  ( ThaaiNilam: Land Grabbing  The 
Real Pandemic for the Tamils in Sri Lanka) என்ற 
ஆவணப் படம் இன்  சனிக் கி ழைம மாைல 
இலங்ைக ேநரப்படி 5.30 மணிக்கு ( லண்டன் 

ேநரம் பிற்பகல் 1.00 மணி,  ெடாரண்ேடா மற் ம் நி  ேஜர்சி ேநரம் 
காைல 8 மணி) திைர யி டப்ப ட ள்ள .  இந்த ஆவ ணப்ப டத்ைத ேசாமீ தரன் இயக் கி
ள்ளார். இந்த ஆவண பட திைர யிடல் நிகழ்ைவ ெதாடர்ந்  'இலங்ைகயின் இனஞ் சார்ந்த 
நில ஆக் கி ர மிப் : ைறகள், விைள கள் மற் ம் தமிழ் நில பா  காப் '  ( Sri Lanka’s 
Ethnocratic Land Grabs: Methods, Consequences, and Tamil Land Defence  ) என்ற இைண ய
வழி கலந்  ைர யா ட ம் இடம்ெப ற ள்ள . இந்த கலந்  ைர யா டலில் இந் தி யாவில் 30 
வ  டங்க க்கு ேமலாக மக்களின் நில உரி ைம க க்காக ேபாரா ம் ெசயற்பாட்டா ள ரான 
கலா நிதி ேமதா பட்கார் அம்ைமயார், ெசன்ைன பல்க ைலக்கழக ேபரா சி ரியர்  ரா  மணி
வண்ணன், அெம ரிக்காவின் ஓக்லாந்  நி  வன நிைற ேவற்  பணிப்பாளர் அ  ராதா 
மிட்டால் ஆகிேயார் கலந்  ெகாள் கின்றனர். இந்த நிகழ்வில் இஸ்ேரல் நாட்டிலி ந்  
ேபரா சி ரியர் ஓரன் யிப்டெசல் தன்ைம உைர ஆற் வார்.
இந்த கு  விவா தத்ைத ெதாடர்ந்  ஈழத்ைத ர் வீ க மாகக்ெகாண்ட கன டாவின் கழ்

ெபற்ற இைசக் கைல ஞ ரான ஷான் வின்ெசன்ட் டி ேபாலின் இைச நிகழ்  ஒன்  20 நிமி
டங்க க்கு இடம்ெப ம்.

 ஆவண படம் திைர யிட்ட பின்னர், அந்த படம் ெதாடர் பி லான ஆய்  ரீதி யான கலந்
 ைர யாடல் ஒன்றில் இைள ேயார்கள் கலந்  ெகாள்வார்கள். இந்த கலந்  ைர யா டலில் 

பிரித்தா னியா, தமிழ் நா  மற் ம் லம்ெபயர் நா  களிலி ந்  இைள ேயார்கள் கலந் 
ெகாள்வர்.
இந்த நிகழ் விைன பாரா  மன்ற உ ப் பி ன ம் வட மாகாண ன்னாள் த ல ைமச்ச 

மான நீதி ய ரசர் சி.வி.விக்ேனஸ்வர டன் ன்னாள் எதிர்க்கட்சி தைல வ ம், தமிழ் ேதசிய 
கூட்ட ைமப்பின் தைல வ ம், தி  ேகா ண மைல மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பி ன  மான 
ஆர். சம்பந்தன்  கூட்டாக ஆரம் பித்  ைவப்பார்.  

'தாய் நிலம்' என்ற இந்த ஆவணப் படத்ைத தமிழ் மக்கள் அைன வ ம் அவ சியம் பார்க்க  
ேவண் ம் என் ம் அதன்  பின்னர் நைட ெப ம் கலந்  ைர யா டலில் கலந்  ெகாள்ள
ேவண் ம் என் ம் இந்த நிகழ்ைவ ம் ஆவணப் பட ெவளி யீ ட்ைட ம் ஏற்பா  ெசய்
ள்ள நீதி ய ரசர் சி.வி.விக்ேனஸ்வரன் தமிழ் மக்க ளிடம் ேவண் ேகாள் வி த் ள்ளார்.  

இன்  சனிக் கி ழைம இலங்ைக ேநரப்படி மாைல 5.30 மணி தல் சில மணி ேநரங்க
க்கு உங்கள் ேநரத்ைத தய   ெசய்  ஒ க் கி  ைவத்  இந்த நிகழ்வில் கலந்  ெகாள்
 மா  உலகம் வதி ம் உள்ள தமிழ் மக்களிடம் ேவண் ேகாள் வி க்கின்ேறன்"  

என்  நீதியரசர் ேகாரி ள்ளார். 
 Zoom Link: https://bit.ly/LandGrab2021
Webinar ID: 841 5154 5684
Passcode: TH2021

'தாய்நிலம்' ஆவண பட நிகழ்வில் கலந் ெகாள்ள அைனவ க்கும் அைழப்  
சСபОதП- ˙ЖேனЪவரП δЛடாக ஆரСǼНΤ ைவРபУ 

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ஒக்ே டாபர் மாதம் தலாம் திக தி யி லி ந்  

ெபா  ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவ யிைன சுகா தார 
பா  காப்  அறி  த்தல்க க்கு அைமய நிபந்
த ைன க டன் ஆரம் பிக்க எதிர்பார்க்கப்பட் ள்
ள . ஆசன அடிப்ப ைடயில் மாத் திரம் பய ணிகள் 
ெபா  ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவ யிைன பயன்ப
த்த டி ம். ெபா  ளா தார ரீதியில்  பாதிக்கப்

பட் ள்ள தனியார் ேப ந்  உரி ைம யா ளர்கள், 
ேசைவ யா ளர்க க்கு நிவா ரணம் வழங்க  தீர்மா
னிக்கப்பட் ள்ள  என ேபாக் கு வ ரத்  மற் ம்  
ச  தாய ெபாலிஸ் ேசைவகள் இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் தி ம் அ   கம ெதரி வித்தார்.
ெகா ம்பில் ேநற்  இடம்ெபற்ற ஊட க வி ய

லாளர் சந் திப்பில் கலந் ெகாண்  உைர யாற் 
ைகயில் ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டார்.
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
ெகாவிட்–19 ைவரஸ் தாக்கத்ைத க த்திற் 

ெகாண்  தற்ே பா  அ லி ள்ள ஊர டங்கு 
சட்டத்ைத எதிர்வ ம் தலாம் திகதி  தளர்த்த 
தற்ே பா ைதய சூழ் நி ைலைய க த்திற்ெகாண்  
தீர்மா னிக்கப்பட் ள்ள . ஊர டங்கு சட்டம் 
தளர்த்தப்பட்டதன் பின்னர் நிபந்த ைன க டன்  

ெபா  ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவ யிைன ஆரம்
பிக்க அ  மதி வழங் கு வ தாக சுகா தார அைமச்
ச ம், ெகாவிட் ெசய ல ணியின் தைல வ ம் 
கடந்த வாரம் இடம்ெபற்ற ெகாவிட் கட் ப்
பாட்  ெசய லணி கூட்டத்தின் ேபா  குறிப் பிட்
ள்ளார்கள்.
சுகா தார பா  காப்  அறி  த்தல்க க்கு 

அைமய ெபா  ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவ யிைன 
ஆரம் பிப்ப தற்கான திட்டங்கைள ன்ைவக் கு
மா  ேபாக் கு வ ரத்  அைமச் சிடம் ேகாரி ள்
ளார்கள். இதற்கான ெபா ப்  தனியார் மற் ம் 
அரச ேபாக் கு வ ரத்  அதி கா ரி க ளிடம் ஒப்ப ைடக்
கப்பட் ள்ள .  ேபாக் கு வ ரத்  அைமச் சினால் 
வகுக்கப்ப ம் திட்டம் ெகாவிட்–19 ஒழிப்  
ெசய ல ணி யிடம் ஒப்ப ைடக்கப்ப ம்.

 நிபந்த ைன க டன் ெபா  ேபாக் கு வ ரத்  
ேசைவ ஆரம் பிக்கப்ப ம் ேபா  ஆசன அடிப்ப
ைடயில் மாத் திரம் பய ணிகள் பயணம் ெசய்வ  
கட்டா ய மாக்கப்ப ம். நாட்   மக்கள் அைன வ
ர  நல ைன ம் க த்திற்ெகாண்  ஆசன அடிப்ப
ைடயில் ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவ யிைன ன்ென

க்க ேபாக் கு வ ரத்  கட்டணம் தி த்தம் ெசய்
யப்பட் ள்ள .
ஆசன எண் ணிக்ைகக்கு ேமல தி க மாக பய ணி

கைள ஏற்றிச் ெசன்ற 180 ேப ந்  களின்   அ  ம
திப்பத் திரம் இரத்  ெசய்யப்பட்  இ  வ ைரயில் 
த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள . நிபந்த ைன க டன் 
கிைடக்கப்ெப ம் அ  ம திைய ெபா  ேபாக்
கு வ ரத்  ேசைவயில் ைற யாக பயன்ப த்
தா விட்டால்  அ த்த ெசய லணி கூட்டத்தில் 
வழங்கப்பட்ட அ  மதி இரத்  ெசய்யப்ப ம். 
ஆகேவ அைன வ ம் ெபா ப் டன் ெசயற்பட 
ேவண் ம்.
ஆசன அடிப்ப ைடயில் ேப ந்  ேசைவைய 
ன்ென க்கும் ேபா  நட்டம் ஏற்ப ம் 

என்பைத ஏற் க்ெகாள்கிேறாம். இ ப்பி ம் 
மாற்  வழி ைறகள் ஏ ம் தற்ேபா  கிைடயா . 
ெபா ளாதார ரீதியில் பாதிக்கப்பட் ள்ள  
தனியார் ேப ந்  உரிைமயாளர்க க்கும்,  
ேசைவயாளர்க க்கும் நிவாரணம் வழங்க 
தீர்மானிக்கப்பட் ள்ள  என்றார்.

எம  இ ப்ைப ஒட்  ெமாத்த மாக ைடத்  
அழித்  விடக் கூடிய பாரிய நட வ டிக்ைக க க்கு 
கம் ெகா த்   நிற்கும் நம  இனத்ைத காக்க 

ேவண் டிய கடைம  எம  ேதாள்களில் இ க்
கி ற .  அகத் தி ம்  லத் தி ம் இ க்கும் நம் 
இனத்ைத ஒன்  ப த்தி ஒ  ேதசிய இன மாக 
கட் டி ய ைமக்க  ேவண் டிய காலத்தின் கட்டா
யத்தில் இன்  இ க் கிேறாம்.  எம  நீண்ட கால 
கு  கிய கால இலக் கு கைள ஒன்ே றா  ஒன்  
ரண்ப த்தி குழப்பிக் ெகாள்ளாமல், வைர ய
த்  பய ணிக்க  காலம் பணித் ள்ள .  இத ன

டிப்ப ைடயில் தமிழ்த் ேதசிய பரப்பில் ெசயற்
பட் க் ெகாண் டி க்கும் அைனத்  தமிழ் தைல
ைம க ம் ஒ  மித்த நிைலப்பாட்டில் ெசயற்ப 
வ  எம  இலக் கு கைள கட்டம் கட்ட மா க ம் 
ேநர்த் தி யா க ம் ெசன்ற ைடய வழி வ குக்கும்   
என் , தமிழ் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பில் அங்கம் 
வகிக்கும் ெரேலாவின்  ஊடகப் ேபச்சாளர் 
சுேரந் திரன் ெதரி வித் ள்ளார். 
இ   ெதாடர்பாக அவர் வி த் ள்ள அறிக்

ைகயில்  ேம ம் ெதரி வித் ள்ள தா வ , 
இதற்கு உதா ர ண மாக திக ம் பல நா  கைள 

உள்ள டக் கிய ஐேராப் பிய ஒன் றி ய மா ன , தமிழர் 
நலன் சார்பான ஒ  மித்த ெசயற்பாட்ைட ன்
ென க்கும் த  ணத்தில் தமிழர் தரப்பா கிய நாம் 
ஒ  மித்  ெசய லாற்  வ  காலத்தின் கட்டாயம்.
எதிர்வ ம் 27 ஆம் திகதி ஐேராப் பிய ஒன் றிய 

பிர தி நி திகள் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் வரிச்ச ைக சம்
பந்த மான கள நிைல ஆராய்  மற் ம் கலந்  ைர

யா ட க்கு  இலங்ைக வர இ ப்ப  உ  திப்ப
த்தப்பட் ள்ள .  அர சாங்கத்ே தா  ன்ென
க்கும் ேபச் சு வார்த்ைத க க்கு அப்பால் தமிழர் 

தரப்ே பா ம் கலந்  ைர யா  வ தற்கு ஆயத்த மாகி 
இ ப்ப தா க ம் ெதரி விக்கப்பட் ள்ள . 

 கடந்த மார்ச் மாதம் ஐ.நா மனித உரிைம 
ேபர ைவயில் நிைற ேவற்றப்பட்ட 46/1 ெபா ப்
க் கூறல் மற் ம் நல் லி ணக்கத் க்கான பிேர
ர ைணைய இலங்ைக அரசு நிரா க ரித் தி ந்த .  
இைத ஐேராப் பிய ஒன் றிய பாரா  மன்றம் 
அவ தா னத்தில் எ த் தி ந்த .  அதன் பிர தி ப
லிப்பாக ெகா  ர மான பயங்க ர வாத தைடச்சட்
டத்ைத இலங்ைக நீக்கும் வைரக்கும் ஜி.எஸ்.
பி பிளஸ் வரிச்ச  ைகைய இலங்ைக அர சாங்
கத் திற்கு வழங் கு வைத தைட ெசய்வைத  பரி சீ
லைன ெசய்ய தீர்மா னித் ள்ள .  இந்த டி  
நைட  ைறப்ப த்தப்பட்டால் இலங்ைக பாரிய 
ெபா  ளா தார ெந க்க டிக்குள் சிக் கிக்ெ காள் ம் 
அபாயம் ஏற்பட் ள்ள .  கடந்த காலங்க ளி ம் 
தற்ே பா ள்ள அர சாங்கத்தின் ஆட் சியில் இதன் 
தாக்கத்ைத நா  அ  ப வித்தி ந்த . இதி லி
ந்  மீ ம் க மாக  இலங்ைக அரசு ஐ.நா.
வின் பரிந்  ைர கைள க த்தில் ெகாள்வ தாக 
குரல் ெகா க் கி ற . 

 சர்வ ேதச அ த்தங்கள், ஐ.நா. பிேர ரைண 
என்ப ன வற் றிற்கு ேமலாக ஐேராப் பிய ஒன் றி
யத்தின் இந்த நிைலப்பா  இலங்ைகைய இ க்

க மான பிடிக்குள் ெகாண்  வந் ள்ள  என்பதில் 
மாற் க் க த்  இல்ைல.

 பயங்க ர வாத தைடச் சட்டத்தைன நீக் கு வ  
என்ப  பல்லாண்  காலம் சிைறயில் வாடிக்
ெகாண் டி க்கும் எம  அர சியல் ைகதி கைள 
வி  விப்ப தற்கு வழி வ குக்கும்.  ஐேராப் பிய 
பாரா  மன்றத்தின் இந்த நிைலப்பாட் க்கு 
வ ச்ேசர்க்கும் க மாக தமிழர் தரப் பினர் தம  
ஆத ர விைன ஒ  மித்த நிைலப்பாட்டில் விைரந்  
ெசய லாற்  வ  எம் மி னத்தின் அவ சி ய மாக 
உள்ளைத அைன வ ம் ஏற் க் ெகாள்வார்கள்.  

 ஐேராப் பிய ஒன் றி யத்தின் இந்த வ  ைக
யி லா வ  தமிழர் தரப்  தமக்குள் இ க்கும் 
பல க த்  ேவ  பா  கைள மறந்  ஒ  மித்த 
நிைலப்பாட்டில் எங்கள் ஆத ரைவ அவர்கள் 
ன்ென ப் க்கு  ெதரி விப்ப  காலத்தின் 

அவ சியம்.  
ேம ம் நம் தாயகப் பரப்பில் எம  இனம் 
கம் ெகா த்  நிற்கும் இலங்ைக அரசின் 

திட்டமிட்ட இனவழிப்  நடவடிக்ைகயாக  
காணி அபகரிப் , குடிேயற்றம் மற் ம் இரா வ 
மயமாக்கல் ஆகிய விடயங்கைள ம் ஒ மித்  
ஐேராப்பிய பிரதிநிதிகளின் கவனத்திற்கு 
ெகாண் வர இச்சந்தர்ப்பத்ைத பயன்ப த்த 
எம  யற்சிக்கு ஒன்றிைண மா  அைனத்  
தமிழ் தரப்பின க்கும் அைழப்  வி க்கிேறாம்.

ஒக்ேடாபர் தலாம் திகதியிலி ந்   ெபா  ேபாக்குவரத்   ஆரம்பம்
 இராஜாЗக அைமИசУ άС அΨΦகம

ஐேராப்பிய பிரதிநிதிகளின் வ ைகயின்ேபா  
தமிழர் தரப்  ஒ  அணியில் நிற்ப  கட்டாயம்

ெரேலா˙П     ஊடகР ேபИசாளУ  ΞேரО ரП ெதǿ ̇ РΧ

     ��     ��

இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

25.09.2021 ஸ்ரீ பிலவ வ டம் ரட்டாசி
மாதம் 09ஆம் நாள் சனிக்கிழைம

கி ஷ்ணபட்ச  ச ர்த்தி திதி பகல் 10.31 வைர அதன் 
ேமல் பஞ்சமி திதி பரணி நட்த்திரம்  பகல் 12.18 
வைர பின்னர் கார்த்திைக  நட்சத்திரம் சிரார்த்த திதி  
ேதய்பிைற  பஞ்சமி  சித்தாமிர்த ேயாகம்  கீழ் ேநாக்கு 
நாள் சந்திராஷ்டம  நட்த்திரங்கள் சித்திைர, சுவாதி  
சுபேநரங்கள்  பகல் 10.30 –11.30  ராகுகாலம்   9.00–
10.30 எமகண்டம் 1.30–3.00 குளிைக  காலம்  6.00–
7.30 வாரசூலம்  கிழக்கு பரிகாரம்  – தயிர்

ேமடம்         –தனம், லாபம்
இட பம்         –ெசல  பற்றாக்குைற
மி னம்          –ேபாசனம், சுகம்
கடகம்         –கஷ்டம், ன்பம் 
சிம்மம்         –ெவற்றி, இலாபம்
கன்னி          –அைலச்சல், வீண்பழி
லாம்         –அதிகாரம், சம்பத்    

வி ச் சி கம்      –விேராதம், ெபா ள் விரயம்
த சு         –ெவற்றி, அதிகலாபம்
மகரம்         –சுபம், மங்களம்
கும்பம்         –ேகாபம், சுபவாதம்
மீனம்         –அதிகாரம், இலாபம்

26.09.2021 ஸ்ரீ பிலவ வ டம் ரட்டாசி
மாதம் 10ஆம் நாள் ஞாயிற் க்கிழைம

கி ஷ்ணபட்ச  பஞ்சமி திதி பகல் 12.24 வைர 
அதன் ேமல் சஷ்டிதிதி கார்த்திைக  நட்சத்திரம் பகல் 
2.48 வைர பின்னர் ேராகினி நட்சத்திரம் சிரார்த்த 
திதி ேதய்பிைற சஷ்டி. சித்தேயாகம்  கீழ்ேநாக்கு 
நாள் சந்திராஷ்டம நட்சத்திரங்கள்  லம்,  ராடம். 
சுபேநரங்கள் 9.30–10.30 ராகுகாலம் 4.30–6.00 
எமகண்டம் 12.00–1.30 குளிைக காலம் 3.00–4.30  
வாரசூலம் ேமற்கு பரிகாரம்– ெவல்லம்

ேமடம்         –அன் , பாசம், 
இட பம்         –தனம், இலாபம்
மி னம்          –ேயாகம், அதிர்ஷ்டம்
கடகம்         –பக்தி, ஆசி 
சிம்மம்         –பைக, விேராதம்
கன்னி          –ஈைக, ண்ணியம்
லாம்         –இலாபம், ல மீகரம்   

வி ச் சி கம்      –அன் , பிரியம்
த சு         –அதிகாரம், சம்பத்
மகரம்         –பிரயாணம், ெசல
கும்பம்         –ெபான்வஸ்திர ேசர்க்ைக
மீனம்         –ேகாபம், த்திக்குைற

சுபேயாகம்சுபேயாகம்

தினசரி 
கிரகநிைல

ரட்டாதி 09 ஆம் நாள் 
சனிக்கிழைம
மாைல 6.55
இடப, சந்திரன்

தினசரி 
கிரகநிைல
ரட்டாதி 10
ஆம் நாள் 
ஞாயி

ேகேக

ராகுசந்ராகு

சுக்சுக்

கு
சனி

கு
சனி

சூரி
ெசவ்
த

சூரி
ெசவ்
த

சூரி

இன்  கார்த்திைக விரதம், கப்ெப மாைன வழிபடல் 
நன் , இரண்டாம் சனி வாரம் ஸ்ரீ ெவங்கேடஸ்வரப் 
ெப மாைன ம்  சனிபகவாைன ம் வழிபடல் நன் . இன்  
தானம், த மம் ெசய்ய ண்ணியமாகும்.
(ஏைழகைளகள் ேஜாசியர் வீட்ைட விட்  வரமாட்டார்கள், 
பணக்காரர்கள்  ம ந்  கைடைய விட்  வரமாட்டார்கள்)
ேக , கு  கிரகங்களின்  ஆதிக்க நாளின்
அதிர்ஷ்ட எண்கள் 1,2,3,5,
ெபா ந்தா எண்:  6,7,8
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள்: மஞ்சள் , நீலம்

 

கார்த்திைக விரதம்  கப்ெப மாைன வழிபடல் சிறப்   
மாைல  ஸ்ரீ கி ஷ்ணைன வழிபடல் நன்   ேராகினி 
நட்சத்திரம்.  
(‘‘ நிைறய இரக்கம் காட் வார்கள். ஆனால் சற் ம்  ஏமாந்  
விடாதீர்கள் ’’–மத்  கிரின்)
அதிர்ஷ்ட எண்கள் 1,5,6
ெபா ந்தா எண்:  8,4
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள்: மஞ்சள் , நீலம்
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நாட்டில்...
(ெதாடர்ச்சி)

நாட்  மக்க ளிடம் அவர் கடந்த காலத்தில் 
எத்த ைகய கைத கைளக் கூறினார்?  அவர் எம  
நாட்  மக்க க்குக் கூ  வ ெதன்ன? இவ்வா  சர்
வ ேதச ரீதி யி ம் ேதசிய ரீதி யி ம் அர சாங்கம் 
இ  ேவ  ெகாள்ைக க ைளேய ைகயாள் கின்ற  
என்  ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் ெபா ச்ெச ய லா
ள ம் பாரா  மன்ற உ ப் பி ன  மான ரஞ்சித் 
மத் ம பண்டார ெதரி வித்தார்.

ெகா ம் பி ள்ள ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் 
தைல ைமக்கா ரி யா ல யத்தில் ேநற்  ெவள் ளிக்
கி ழைம ஏற்பா  ெசய்யப்பட் டி ந்த ஊட க வி
ய லாளர் சந் திப்பில் கலந்  ெகாண்  க த்  
ெவளி யி  ைக யி ேலேய அவர் ேமற்கண்ட வா  
குறிப் பிட்டார். 
அவர் ேம ம் கூறி ய தா வ ,
ன்னாள் இரா ஜாங்க அைமச்சர் அஜித் 

நிவாட் கப்ராைல மத் திய வங் கியின் ஆ  ந ராக 
நிய மித்த ஜனா தி ப தியின் தீர்மா னத்ைத வ  வி
ழக்கச்ெசய்  மா  ேகாரி ேநற்  (ேநற்  ன்

தினம்) உயர் நீ தி மன்றத்தில் இரண்  அடிப்பைட 
உரிைம மீறல் ம க்கைளத் தாக்கல் ெசய் தி க்
கின்ேறாம். நாெடான்றின் மத் தி ய  வங் கி யா ன  
சுயா தீ ன மாக இயங்கக் கூ டிய கட்ட ைமப்பாக 
இ க்க ேவண் ம். மாறாக அக்கட்ட ைமப்  
அர சி யல்ம யப்ப த்தப்பட்டால் அந்நாட்டின் 
ெபா  ளா தாரம் பாரிய ெந க்க டி க க்கு கங் 
 ெகா க்க ேவண் டி ேயற்ப ம். உல க  நா  கைளப் 
ெபா த்த மட்டில் அர சி யல்ம ய மாக்கப்பட்ட மத்
தி ய  வங் கி கைளக் ெகாண்ட நா  களின் ெபா   
ளா தாரம் வீழ்ச் சி ய ைடந் ள்ள ைம  ைய அவ தா  

னிக்க  டி ம்.
அ த்த தாக ஜனா தி பதி தற்ே பா  லம்ெபயர் 

அைமப் க்க டன் ேபசு வ டன் ஒன் றி ைணந்  
ெசயற்ப டத்த யா ராக இ ப்ப தா க ம் கூ கின் 
றார். ஆனால் அவர் எம  நாட்  மக்க க்குக் 
கூ  வ ெதன்ன? நாட்டில் இன வா தத்ைத விைத 
த்  ஆட் சி பீ ட ேம றி ய வர்கள், சர்வ ேத சத் க்குச்  
ெசன்  ேவ கைத கைளக் கூ  கின்றார்கள். 
இவ்வா  சர்வேதச ரீதியி ம் ேதசிய ரீதியி ம் 
அரசாங்கம் இ ேவ  ெகாள்ைககைளேய ைகயா 
ள்கின்ற .அேதேபான்  ம றம் நாட்டின் 

ேதசிய வள ங்கைள ெவளிநா க க்கு விற்பைன 
ெசய்யமாட்ேடாம் என் கூறி ஆட்சிபீட 
ேமறியவர்கள் இப்ேபா  அதற்கு ரணான 
விதத்திேலேய ெசயற்பட் வ கின்றனர். 
அெமரிக்கா டன் எம்.சி.சி. உடன்படிக்ைகயில் 
ைகச்சாத்தி வதற்கு எதிர்ப்ைப ெவளியிட்டவர் 
கள் இப்ேபா  ெகரவலப்பிட்டிய மின் ற்பத்தி 
நிைலயத்தின் பங்குகைள அெமரிக்கா க்கு 
விற்பைன ெசய்வதற்கான ஒப்பந்தத்தில் 
ைகச்சாத்திட்டி க்கின்றார்கள்  என்றார்.

ைற கத்தி ள்ள...   (ெதாடர்ச்சி)
சுங்கத் தி ைணக்கள பணிப்பாளர் நாய கத்
க்கும்  ஆேலா சைன வழங் கி ள்ளார்.
பிர தமர் மஹிந்த தைல ைமயில் வாழ்க்ைக 

ெசல கள் ெதாடர்பான   அைமச்ச ரைவ உப
கு வின் கூட்டம் ேநற்ைறய தினம் காெணாளி  
லம் இடம் ெபற்ற . ைற  கத்தில் இ ந்  

வி  விக்கப்ப ம் அத் தி யவசிய ெபா ட்கைள  
செதாச விற்பைன நிைல யத்தின் ஊடா க ம் 
அத் தி யவ சிய ெபா ட்கள்  ஏற்  ம தி யா ளர்கள் 
ஊடா க ம் கர்ே வா க்கு விநி ேயா கிக் கு
மா  நிதி ய ைமச்சர் பஷில் ராஜ பக் ஷ வர்த்த
கத் ைற அைமச்சர் பந் ல குண வர்த ன க்கு 
ஆேலா சைன வழங் கினார். அரிசி உள் ளிட்ட 
அத் தி யவசிய ெபா ட்கைள  தைட யில்லாமல் 

சந்ைதக்கு விநி ேயா கிக்கும் ெபா ப்   வர்த்த கத்
ைற  அைமச் சுக்கும் விவ சா யத் ைற அைமச்
சுக்கும் உண்  என இதன் ேபா  சுட் டிக்காட்
டப்பட்ட . கர்ேவார் அதி கார சைபயின் 
நிைற ேவற்  பணிப்பாளர் பதவி வில கி ய டன் 
ன்ைவத் ள்ள குற்றச்சாட் க்கள் ெதாடர்பில் 

தான் ன்ைவத் ள்ள ைறப்பா  க க்கு 
ைற யான விசா ர ைண கைள ன்ென க் கு

மா  வர்த்த கத் ைற அைமச்சர் பந் ல குண
வர்தன பிர த ம ரிடம் ேகாரிக்ைக வி த்தார்.
இதற்க ைமய இந்த ைறப்பா  ெதாடர்பில் 
விைர வான விசா ர ைண  ைய ன்ென க் கு
மா   பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக் ஷ அக்க ணேம   
ெபாலிஸ்மா  அதி ப க்கு ெதாைல ேபசி ஊடாக 
அறி  த் தினார். இறக் கு மதி ெசய்யப்பட்ட அத்
தி யவ சிய ெபா ட்கள் உள்ள டங் கிய 1300 ெகாள்

க லன்கைள ெகா ம்  ைற  கத்தில் இ ந்   
வி  விக்க டி யாத நிதி ெந க்கடி ஏற்பட் ள்
ள . அத் தி யவ சிய ெபா ட்கைள வி  விக்கா
விட்டால் சந்ைதயில் அத் தி யவ சிய ெபா ட்க
க்கான தட் ப்பா  ஏற்பட்  ெபா ட்களின் 

விைல அதி க ரிக்க ேநரி ம் என  அத் தி யவ சிய 
ெபா ட்கள் இறக் கு ம தி யாளர் சங்கம் குறிப் பிட்
ள்ள .

ெகரவலப்பிட்டி உடன்படிக்ைக...
(ெதாடர்ச்சி)

என்ப ைதேய பார்க்க ேவண் ம் என்  மின்
சக்தி அைமச்சர் காமினி ெலாகுேக ெதரி வித்தார். 
நாட் க்கு உகந்த அபி வி த்தி ேவைலத் திட்

டங்கைள ன்ென க்கும் ேவைளயில் அர சாங்
கத்தில் இ ந்  ெகாண்  அவற்ைற எதிர்க்கும் 
ெகாள்ைகைய மாற் றிக்ெ காள்ள ேவண் ம் 
என ம் அவர் பங்கா ளிக்கட் சி க க்கு வலி  த்
தி ள்ளார்.
ெகர வ லப் பிட் டிய மின் உற்பத்தி நிைலய 

உடன்ப டிக்ைக குறித்  அர சாங்கத் க்குள் 
ரண்பா கள் ஏற்பட் ள்ள நிைலயில் நிதி 

அைமச்சர் பஷில் ராஜபக் ஷ தைல ைமயில் எ  
க்கப்பட் ள்ள இந்த தீர்மா னத்ைத ஆ ந்த ரப்  
பங்கா ளிக்கட் சிகள் க  ைம யாக எதிர்த்  வ
கின்றனர். 
இந் நி ைலயில் மின்சக்தி  அைமச்சர் காமினி 

ெலாகுேக இ  குறித்  கூ  ைகயில்,

ெகர வ ல ப்பிட் டிய மின் உற்பத்தி நிைலய 
உடன்ப டிக்ைக குறித்  எவ ம் அச்சம் ெகாள்
ளத்ேத ைவ யில்ைல. இ  இலங்ைகயின் மிக 
க் கிய அபி வி த்தி ேவைலத் திட்டங்களில் பிர

தா ன மான ஒன்றாகும். ெகர வ ல ப்பிட் டிய மின் 
உற்பத்தி நிைலய அபி வி த்தி குறித்  ேகள் வி
ம   ேகாரப்பட்ட . எனி ம் அெம ரிக்க நி
வனம் ஒன்  இந்த திட்டத்ைத ன்ென க்க 
ன்வந்  அவர்களின் திட்டங்கைள அர சாங்

கத் திடம் ன்ைவத்தனர். அதற்க ைமய அவர்க
க்கு இந்த ேவைலத் திட்டத்தில் நாற்ப  வீத 

பங்கு வழங்கப்பட்  அபி வி த்தி ேவைலத் திட்
டத்ைத ன்ென க்கும் உடன்ப டிக்ைக ைகச்
சாத் தி டப்பட் ள்ள . ெகர வ ல ப்பிட் டிய மின் 
உற்பத்தி நிைலய உடன்ப டிக்ைக ைகச்சாத் தி டப்
பட்  விட்ட . இதில் மைறப்ப தற்கு ஒன் ம் 
இல்ைல.
ெகர வ ல ப்பிட் டிய மின் உற்பத்தி நிைலய 

உடன்ப டிக்ைக 15 வ  ட கால ஒப்பந்த மாக 
ெசய்  ெகாள்ளப்பட் ள்ள ேபாதி ம் இதன் 

 ைம யான இலாபம் இலங்ைக அர சாங்கத்
க்கு கிைடக்கும். ஒப்பந்தம் டி ற்ற பின்னர், 
அதா வ  15 ஆண்  களின் பின்னர்  ைம
யாக இ  இலங்ைக வச மாகும். ம க்ே காரல் 
ல மாக இந்த அபி வி த்தித் திட்டம் ன்ென
க்கப்ப ட வில்ைல என்ப  உண்ைம யாகும். 

ஆனால் தற்ே பா  ன்வந் ள்ள நி  வனம் 
குறித்  ஆராய்ந்  பார்த்தால்  அவர்களின் 
பலம், அவர்களின் ேவைலத் திட்டம் என்ன
ெவன்ப  ெதரி ம். ேம ம் தற்ே பா  ெசய்  
ெகாள்ளப்பட் ள்ள ஒப்பந்தம் நள் ளி ரவில் ெசய்

 ெகாள்ளப்பட்டதா அல்ல  பகலில் ெசய் 
ெகாள்ளப்பட்டதா என்ப  க் கி ய மல்ல. அர
சாங்கம் தீர்மானம் எ த்  விட்டால் இரண்  
தரப் க்கும் ஏற்ற ேநரத்தில் ஒப்பந்தத்ைத 
ைகச்சாத் திட டி ம். இதில் எவ ம் ேகள்வி 
எ ப்ப ேவண் டிய அவ சியம் இல்ைல.
இந்த ஒப்பந்தம் ெசய்  ெகாள்ளப்பட ன்னர் 

மின்சா ரத் ைற அைமச்சின் அதி கா ரி க டன் 
ேபச் சு வார்த்ைத ன்ென க்கப்பட்ட . விட

யத் க்குப் ெபா ப்பான அைமச்ச ராக எனக்கு 
ெதளி  ப த்தப்பட்ட . ஆகேவ மைற  க மாக 
இந்த ஒப்பந்தத்ைத ெசய்வ தாக கூ  வ  ெபாய்
யான குற்றச்சாட்டாகும். அைமச்ச ர ைவயில் 
கலந்  ைர யா டப்பட்ட  தல் கூட்டத்தில் 
ேபசா  ேபானா ம் அ த்த கூட்டங்களில் 
ேபசப்பட்ட . அதன் பின்னர் ஆ ந்த ரப்  
உ ப் பி னர்கைள வர வ ைழத்  பிர தமர் கலந் 
ைர யா டி ள்ளார். ேவைலத் திட்டம் என்ன ெவன்
ப  குறித்  நிதி அைமச்ச ரினால்  ெதளி  ப த்
தப்பட் ள்ள .
எனி ம் ன்ென க்கும் ேவைலத் திட்டங்

கைள எல்லாம் அர சாங்கத்தில் இ ந்  ெகாண்  
எதிர்ப்பதால் எ ம் நடந்  வி டப்ே பா வ
தில்ைல. ைற க அபி வி த்தி திட்டத்ைத 
ெகாண்  வந்  இந் திய நி  வ னத் டன் 
இைணந்  அபி வி த்தி ெசய்ய யற் சித்த 
ேவைளயில் அதைன அர சாங்கத் க்குள் இ ந் 
ெகாண்ேட எதிர்த்தனர். இப்ே பா  அெம ரிக்கா
டன் இைணந்  மின் உற்பத்தி நிைல யத்ைத 

அபி வி த்தி ெசய் ம் ேவைளயில் அத ைன ம் 
எதிர் கின்றனர். இவ்வா  அரச தனியார் கூட்  
யற் சியில் அபி வி த்தி ேவைலத் திட்டங்கைள 
ன்ென ப்ேபாம் என அர சாங்கத்தின் ேதர்தல் 

விஞ்ஞா ப னத்தில் ெதட்டத்ெத ளி வாக  கூறப்பட்
ள்ள .அ  மட்  மல்ல, நாட்டில் நிதி ெந க்

கடி நிைல ெயான்  காணப்ப  கின்ற . இவ்வா
றான நிைலயில் பணத்ைத ெபற் க்ெகாள் ம் 
ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென க்க ேவண் ம். 
ெவ மேன ஒ  நாட் டன் எம  உற கைள 
ன்ென க்க டியா . இலங்ைக எப்ேபா 
ேம அபிவி த்தி ேவைலத்திட்டங்களில் 
சகல நா க ட ம் இைணந்  பயணிக்கும் 
நாடாகும். அேதேபால் அரசாங்கத்தில் இ ந்  
ெகாண்  இவ்வா  அபிவி த்தி ேவைலத் 
திட்டங்கைள குழப் ம் நபர்கள் தய ெசய்  
அவர்களின் தீர்மானங்கைள மாற்றிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம். எந்தெவா  தனிநபரின ம் தனிக் 
ெகாள்ைகயி ம் அரசாங்கம் ெசயற்பட டி 
யா  என்றார். 

ெகரவலப்பிட்டி... (ெதாடர்ச்சி)
அ  ம தி யில்லா ம ம் ஆ ம் கட் சியின் 

உ ப் பி னர்க க்கு அறி விக்கா ம ம் ஒப்பந்தம் 
நள் ளி ரவில் ைகச்சாத் தி டப்பட் ள்ளைம ஏற்
க்ெ காள்ள டி யா த  என ஸ்ரீலங்கா சுதந் திர 

கட் சியின் ெபா ச்ெச ய லாளர் இரா ஜாங்க அைம 
ச்சர் தயா சிறி ஜய ேச கர ெதரி வித்தார்.
நாட்டின் எதிர்கா லத் க்கு பாதிப்ைப ஏற்

ப த் ம் ஒப்பந்தங்க க்கு ஆத ர  வழங்க 

டி யா . இதன் கார ண மா கேவ இவ் வி டயம் 
ெதாடர்பில் க  ைம யான எதிர்ப்ைப ெவளிப்ப
த் தி ள்ேளாம் என ம் இரா ஜாங்க அைமச்சர் 

தயா சிறி ஜய ேச கர ெதரி வித்தார்.
ெகா ம் பி ள்ள அவ ர  இல்லத்தில் ேநற்  

இடம்ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் இத 
ைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைக 
யில்,
சுதந் திரக் கட் சியின் ஸ்தாபகர் எஸ்.டபிள் .

ஆர்.டி. பண்டா ர நா யக்கவின் 62 ஆவ  

வ ட நிைன  தினம் நாைள அ ஷ் டிக்கப்
ப ட ள்ள . ெகாவிட்19 ைவரஸ் தாக்கத்ைத 
க த்திற் ெகாண்  இம் ைற எவ் வித மத வழி
பா  க ம் ஏற்பா  ெசய்யப்ப ட வில்ைல. இ ப்
பி ம் கட் சியின் தைலவர் ன்னாள் ஜனா தி
பதி ைமத் தி ரி பால சிறி ேசன உட்பட கட் சியின் 
சிேரஷ்ட உ ப் பி னர்க ம் ஏைனய உ ப் பி
னர்க ம் அவ ர  உ  வ ச்சி ைலக்கு மல ரஞ்சலி 
ெச த்  வார்கள்.
ெகர வ ல ப்பிட் டிய மின் நி ைல யத்தின்  க

த ணவி நிைலய பங் கு களின் 40 சத வீ தத்ைத  
அெம ரிக்க நி  வ னத் க்கு வழங்கும் ஒப்பந்தத்
க்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந் திர ெபா  ஜன ெபர ன 
கூட்ட ணியின் அங்கம் வகிக்கும் 10 பிர தான பங்
கா ளிகள் ஒன் றி  ைணந்  க  ைம யான எதிர்ப்ைப 
ெவளிப்ப த் தி ள்ேளாம். இவ் வி டயம் குறித்  
பி ற்  ன் தினம் இடம்ெபற்ற ேபச் சு வார்த்ைத 
தீர்மா ன மின்றி நிைற ெபற்ற டன் ஜனா தி பதி 
நா  தி ம் பி ய டன் ஒ  தீர்ைவ எ ப்ப தற்
கான ேபச் சு வார்த்ைதயில் ஈ  பட தீர்மா னிக்கப்

பட் ள்ள .
இந்த ஒப்பந்தம் ைகச்சாத் தி  வ தற்கான அ

மதி அைமச்ச ரைவ மட்டத்தில் ெபற் க் ெகாள்
ளப்ப ட வில்ைல. ஒப்பந்தத்தின் உள்ள டக்க ம் 
ைற யாக ஆவ ணப்ப த்தப்ப ட வில்ைல. அர

சாங்கத்தில் உள்ள பங்காளிக் கட் சி யி னர்க க்கு 
கூட அறி விக்காமல் ஒப்பந்தம் நள்ளிரவில் ைகச் 
சாத்திடப்பட் ள்ள . இ  ற்றி ம் தவறா 
ன  என்றார்.

ெகாவிட்...        (ெதாடர்ச்சி)
பிறப் பிக்கப்பட்ட பின்ன ம் விைர வாக த ப்
சி ஏற் ம் ேவைலத் திட்டம் ஆரம் பிக்கப்பட்
ட ைத அ த் ம்  தற்ே பா  நாளாந்த ெகாவிட் 
ெதாற்றா ளர்க ளின் எண் ணிக்ைக கட் ப்ப த்தப்
பட் ள்ள டன் ெகாவிட் மர ணங்களின் எண்
ணிக்ைக ம் 40 வீதத்தால் குைற வ ைடந் ள்ள
ெத ன ம் அவர் கூறினார். நாட்டின் ெகாவிட் 

நிைல ைமகள் மற் ம் நா  திறக்கப்ப ம் தீர்
மா னங்கள் குறித்  க த்  ெதரி விக்கும் ேபாேத 
அவர் இதைனக் கூறினார். அவர் ேம ம் கூ
ைகயில், நாட்டில் கடந்த காலங்களில் ெகாவிட் 
மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக அதி க ரித் க் காணப்
பட்ட டன் நாளாந்த ெகாவிட் ைவரஸ் ெதாற்
றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக ம் அதி க ரித்ேத 
காணப்பட்ட . ஆனால் பய ணக்கட் ப்பா  
பிறப் பிக்கப்பட்ட பின்ன ம் விைர வாக த ப்

சி ஏற் ம் ேவைலத் திட்டம் ஆரம் பிக்கப்பட்
ட ைத ம் அ த்  தற்ே பா  நாளாந்தம் 1300 
க்கு குைற வாக ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்க ள் எண்
ணிக்ைக கட் ப்ப த்தப்பட் ள்ள . 

 ெகாவிட் மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக நாற்
ப  வீதத்தால் குைற வ ைடந் ள்ள . உலகில் 
ஏைனய நா  கைள விட ம் நாம் விைர வாக 
த ப் சி ஏற் ம் ேவைலத் திட்டத்ைத ன்ென
த் ள்ளதன்  ஆேராக் கி ய மான ெப  ேப றா

கேவ இவற்ைற பார்க்க ேவண் ம்.
மக்கள் தம  ச க ெபா ப்ைப உணர்ந்  

ெசயற்பட் ள்ளனர். அதைன எம்மால் ம க்க 
டி யா . ஒ  சில ெசயற்பா  கைள நாம் ஏற்
க்ெ காள்ளப்ே பா வ தில்ைல. குறிப்பாக ம  பா

ன சா ைல கைள திறந்த டன் ஒ  சிலர் ெசயற்
பட்ட விதம் என்பன ச க கட்ட ைமப்பில் 
ஏற்பட் ள்ள தவ கள் என்ேற நாம் க  
கின்ேறாம். தம  கு ம்பம், பிள்ைளகள், அய

ல வரின் பா  காப்  என்ப வற்ைற ஒவ்ெ வா 
வ ம் மனதில் ெகாண்  ெசயற்பட ேவண் ம்.
இதில் கட் ப்பா  கைள பிறப் பித்  தீர்  கைள 
காண்ப  கடி ன மாகும். ஆகேவ நா  மீண் ம் 
திறக்கப்பட்ட டன் மக்கள் ெதாடர்ச் சி யாக 
சுகா தார வழி  ைற கைளப் பின்பற்றி ெசயற்
பட ேவண் ம். இல்ைலேயல் மீண் ம் ேமாச
மான தாக்கங்க க்கு கங்ெ கா க்க ேநரி ம் 
என்றார்.

த ப் சிைய...   (ெதாடர்ச்சி)
எனேவ இ  ெதாடர்பில் அவ தா ன மாக ெசய 

ற்பட ேவண் டி ய  அத் தி யவ சி ய மா ன தாகும் 
என்  இர சா யன ஆய்  கூடத்தின் ைவரஸ் 
ேநாய் ெதாடர்பான விேசட ைவத் திய நி ணர் 
நதீக ஜானேக ெதரி வித்தார்.
எனேவ அல்பா மற் ம் ெடல்டாைவப் 

ேபான்  பாரிய பாதிப் க்கைள ஏற்ப த்தக் 
கூடிய ைவரஸ் பிறழ் கள் ேதாற்றம் ெப மா 
என்ப  ெதாடர்பில் ெகா ம்   இர சா யன 
ஆய்  கூடம் மற் ம் ெகா ம்  பல்க ைலக்க
ழகம் இைணந்  ெதாடர்ச் சி யான ஆய்  கைள 
ன்ென த்  வ  வ தா க ம் விேசட ைவத் திய 

நி ணர் நதீக ஜானேக ெதரி வித்தார்.
சுகா தார ேமம்பாட்  பணி ய கத்தில் ேநற்  

ெவள் ளிக் கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் 
சந் திப்பில் இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் 
குறிப் பி  ைகயில், ெகா ம்   இர சா யன ஆய்  

கூடம் மற் ம் ெகா ம்  பல்க ைலக்க ழகம் 
இைணந்  கடந்த ன்  மாதங்க ளாக பிறழ்
கள் ெதாடர்பான பரி ேசா த ைன கைள ன்

ென த்  வ  கின்றன. அதற்க ைமய 3 மாதங்
க க்கு ன்னர் பிர தா ன மாகக் காணப்பட்ட 
அல்பா பிறழ் க்கு பதி லாக தற்ே பா  ெடல்டா 
பிறழ்  பிர தா ன மாகக் காணப்ப  கி ற .
இேத ேபான்  ெடல்டா பிறழ்  மாற்ற ம

ைடந் ள்ளைம இனங்கா ணப்பட் ள்ள ேதா  
அத ைன ெயாத்த பாதிப் க்கைள ஏற்ப த்தக் 
கூடிய உப பிறழ்  க ம் இனங்கா ணப்பட் ள்
ளன. ைவரஸ் மாற்ற ம ைடந்  வழ ைம யாக 
இடம்ெப ம் ஒ  ெசயற்பா  என்பதால் இ  
அச்ச ம ைடயக் கூடிய விட ய மல்ல.
அல்பா ைவரஸ் ஏற்ப த் திய பாதிப் க்க ளி

லி ந்  மீள ஆரம் பிக்கும் ேபா  ெடல்டா 
பிறழ்  அதைன விட அதிக பாதிப் க்கைள 
ஏற்ப த் தி ய . எனேவ எதிர்கா லத் தி ம் இவ்
வா றான பாரிய பாதிப் க்கைள ஏற்ப த்தக் 

கூடிய பிறழ் கள் ேதாற்றம் ெப மா என்
ப  ெதாடர்பில் ெதாடர்ச் சி யான ஆய் கள் 
ன்ென க்கப்பட்  வ  கின்றன. இதன்

ேபா  இ  கட்டங்க ளா க ம் த ப்  சிையப் 
ெபற் க்ெகாண்ட ேபாதி ம் ெகாவிட் ெதாற்
க்கு உள்ளாகி ைவத் தி ய சா ைலயில் அ  ம திக்

கப்பட ேவண் டி ய ள க்கு தீவிர நிைல ைமைய 
அைட ம் எவ ேர ம் காணப்ப  வா ராயின் 
அவ்வா றான நபர்களின் மாதி ரி கைளப் ெபற்  
பரி ேசா த ைனக்கு உட்ப த்  வ  ெதாடர்பில் 
விேசட அவ தானம் ெச த்தப்ப ம்.இேத
ேபான்  இ  ைற ெகாவிட் ெதாற் க்கு உள்
ளா கு வ ேதா  தீவிர நிைல ைமைய அைட ம் 
நபர்களின் மாதி ரி க ம ெபறப்பட்  ஆய் க்கு 
உட்ப த்தப்ப ம். ேம ம் எவ் வித நாட்பட்ட 
ேநாய்க க்கும் உள்ளா காமல் ெகாவிட் ெதாற்
றினால் அதி தீ விர சிகிச்ைச பிரிவில் அ  ம
திக்கப்ப  கின்ற இள வ ய தி னரின் மாதி ரி க ம் 
இவ்வா  ஆய் க்கு உட்ப த்தப்ப ம்.இலங்

ைகயில் தற்ே பா  வழங்கப்ப  கின்ற சகல 
த ப்  சி க ம் ெடல்டா பிறழ் க்கு எதி ராக 
ெசயற்படக் கூடி ய ைவ யாகும். எனி ம் ேநாய் 
எதிர்ப்  சக்தி மிகக் குைற வாகக் காணப்ப  ப
வர்க க்கு ன்றாம் கட்ட த ப்  சிைய வழங்
கு வதன் லம் ெடல்டா வி ட மி ந்  உச்ச பட்ச 
பா  காப்ைப உ  திப்ப த்த டி ம்.த ப் 
சிையப் ெபற் க் ெகாண்ட சனத்ெ தா ைகக்கு 
மத் தியில் ைவரஸ் பர வ க்கு இட ம ளிக்கப்
பட்டால் திய பிறழ் கள் ேதாற்றம் ெபறக் 
கூ ம் என்ப ேதா  அ  பாரிய பாதிப் க்கைள 
ஏற்ப த்தக் கூடியதாக ம் அைம ம். எனேவ 
இ  ெதாடர்பில் அவதானமாக ெசயற்பட 
ேவண்டிய  அத்தியவசியமானதாகும் என்றார்.

திதாக 82 மரணங்கள்
நாட்டில் கடந்த ஓரி  மாதங்களாகக் 

காணப்பட்ட ெகாவிட் அபாயம் தற்ேபா  
குைறவைடந் ள்ள ேபாதி ம், எந்தெவா  
சந்தர்ப்பத்தி ம் மீண் ம் ெதாற்  பரவல் 

தீவிரமைடயலாம் என்  சுகாதார ேமம்பாட்  
பணியகத்தின் பணிப்பாளர் விேசட ைவத்திய 
நி ணர் ரஞ்சித் பட் வந் ட்டாவ ெதரிவித்தார்.
இந்நிைலயில் ேநற்  மாைல வைர 923 

ெகாவிட் ெதாற்றாளர்கள் இனங்காணப்பட்டனர். 
அதற்கைமய இ வைரயில் ெகாவிட் ெதாற்  
தி ெசய்யப்பட்ேடார் எண்ணிக்ைக 511003 ஆக 

உயர்வைடந் ள்ள . இவ்வா  இனங்காணப் 
பட்ட ெதாற்றாளர்களில் 452692 ேபர் குணம 
ைடந் ள்ளனர். 45823 ேபர் ெதாடர்ந் ம் சிகி 
ச்ைச ெபற்  வ கின்றனர்.
இந்நிைலயில் ேநற்  சுகாதார ேசைவகள் 

பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் உ திப்ப த்தப் 
பட்ட 82 மரணங்க டன் ெமாத்த ெகாவிட் 
மரணங்களின் எண்ணிக்ைக 12448 ஆக உயர்வ 
ைடந் ள்ள . ேநற்  உ திப்ப த்தப்பட்ட 
மரணங்களில் 51 ஆண்க ம் 26 ெபண்க ம் 
உள்ளடங்குகின்றனர். இவர்களில் 61 ேபர் 60 
வய க்கு ேமற்பட்ேடாராவர்.

இ வாரங்க க்குள்...
(ெதாடர்ச்சி)

அவ தானம் ெச த்தப்பட் ள்ள தாக கல்வி 
அைமச்சின் ெசய லாளர் ேபரா சி ரியர் கபில 
ெபேரரா ெதரி வித்தார்.
அதற்க ைமய மாகாண ஆ  நர்கள் , மாகாண 

கல்விப் பணிப்பா ளர்கள் , வலயக் கல்விப் 
பணிப்பா ளர்கள் இைணந்  மாண வர்க க்கான 
பா  காப்பான சூழல் ேமற் கு றிப் பிட்ட பாட சா

ைல களில் உள்ள னவா என்ப  குறித்த கண்கா
ணிப் க்கைள ஆரம் பித் ள்ள தா க ம் ேபரா சி
ரியர் கபில ெபேரரா  குறிப் பிட்டார்.  
பாட சா ைல கைள மீள ஆரம் பிப்ப  ெதாட 

ர்பில் ெதளி  ப த் ம் ஊட க வி ய லாளர் சந்
திப்  ேநற்  அர சாங்க தகவல் திைணக்க ளத்தில் 
இடம்ெபற்ற ேபா  இதைனத் ெதரி வித்த அவர் 
ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாய கத்

தினால் 4 கட்டங்க ளாக பாட சா ைல கைள மீள 

ஆரம் பிப்ப தற்கு ஆேலா சைன வழங்கப்பட் ள்
ள . அைவ ெதாடர்பில் அவ தானம் ெச த்

 மா  கல்வி அைமச்சர் திேனஷ் குண வர்த
ன வினால் சகல மாகாண ஆ  நர்க க்கும் 
அறி விக்கப்பட் ள்ள . நாட்டில் 200 க்கும் குைற
வான மாணவர் எண் ணிக்ைகையக் ெகாண்ட 
5131 பாட சா ைலகள் உள்ளன. நாட ளா விய ரீதியி
ள்ள 10 155 ெமாத்த பாட சா ைல களில் 1 தல் 

5 வைர யான வகுப் க்கைள மாத் திரம் ெகாண்ட 
3884 பாட சா ைலகள் உள்ளன. இைவ அைனத்

ைத ம் எம்மால் ஆரம் பிக்க டி ம் என்  ஆ
நர்கள் நம் பிக்ைக ெவளி யிட் ள்ளனர். அதற்க
ைமய மாகாண ஆ  நர்கள், மாகாண கல்விப் 
பணிப்பா ளர்கள், வலயக் கல்வி பணிப்பா ளர்கள் 
இைணந்  மாண வர்க க்கான பா  காப்பான 
சூழல் ேமற் கு றிப் பிட்ட பாட சா ைல களில் உள்
ள னவா என்ப  குறித்த கண்கா ணிப் க்கைள 
ஆரம் பித் ள்ளனர்.
இ  தவிர கல்வி அைமச்சர் எதிர்வ ம் இ  

வாரங்க க்குள் மாவட்ட அபி வி த்தி மற் ம் 

பிர ேதச அபி வி த்தி கு  உ ப் பி னர்கைள சந்
தித்  அவர்க ள  ஒத்  ைழப்ைப ம் ெபற் க் 
ெகாள்ள ள்ளார். அத்ே தா  பாட சாைல அபி
வி த்தி கு வின் லம் அதா வ  அதி பர்கள், 
ஆசி ரி யர்கள் , ெபற்ேறார், பிர ேதச ெபா  சுகா
தார பரி ேசா த கர்கள், பிர ேதச சுகா தார ம த் வ 
அதி கா ரிகள், பிர ேதச ெபாலிஸ் நிைலய ெபா ப்
ப தி காரி உள் ளிட்ே டா ரினால் பாட சா ைல களில் 
சிர ம தானப் பணி கைள ன்ென ப்ப தற்கும் தீர்
மா னிக்கப்பட் ள்ள  என்றார்.

அசாத் சாலி...
 (ெதாடர்ச்சி)

அசாத் சாலிக்கு பிைணேகா ம் ம  ேநற்  
ெகா ம்  ேமல் நீதி மன்றில் விசா ர ைணக்கு 
வந்த . இதன்ே பா , சட்ட மா அதிபர் சார்பில் 
சிேரஷ்ட அரச சட்ட வாதி வசந்த ெபேரரா 
மன்றில் ஆஜ ரானார். அவர் பிர தி வா திக்கு எதி
ராக 2 ஆம் இலக்க ேமல் நீதி மன்றில் குற்றப் 
பத் தி ரிைக  கடந்த ஜூன் மாதம் சட்ட மா அதி

பரால் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட தாக கூறினார். 
எனி ம் அ  பிர தி வா திக்கு இன் ம் ைகய
ளிக்கப்ப ட வில்ைல என்ப ம் மன்றில் சுட் டிக்
காட்டப்பட்ட .

 இவ்வா றான நிைலயில்,  வழக்கு தாக்கல்ெசய்
யப்பட் ள்ள நீதி மன்றில்  பிர தி வாதி ெதாடர்
பான பிைணக் ேகாரிக்ைக ன் ைவக்கப்ப

 மாக இ ப்பின், இ  ெதாடர்பில் சட்ட மா 
அதி பரின் நிைலப்பாட்ைட உ திெசய்ய தாம் 
தயார் என சிேரஷ்ட அரச சட்ட வாதி வசந்த 

ெபேரரா குறிப் பிட்டார். நீதி பதி மஞ் சுள தில
க ரத்ன,  குறித்த நப க்கு ேவ  ஒ  நீதி பதி 
ன் னி ைலயில் குற்றப்பத் தி ரிைக தாக்கல் ெசய்

யப்பட் ள்ள பின்ன ணியில் பிைண ெதாடர்பில் 
தான் ஆராய்வ  ெபா த்த மாக இ க்கா  
என ம் குறித்த நீதி ப தி யி டேம பிைணக் ேகாரிக்
ைகைய ன்ைவக் கு மா ம் ஆேலா சைன வழங்
கினார்.

 அசாத் சாலி சார்பில் மன்றில் சிேரஷ்ட சட்
டத்த ரணி என்.எம். சஹீட், சட்டத்த ரணி ஹபீல் 

பாரிஸ்  உள் ளிட்ட வர்க டன்  ஆஜ ரான 
ஜனா தி பதி சட்டத்த ரணி ைமத் திரி குண ரத்ன, 
அசாத் சாலிக்கு எதி ராக  பயங்க ர வாத தைடச் 
சட்டத்தின் கீழ் அல்ல  ஐ.சி.சி.பி.ஆர். எ ம் 
சிவில் அர சியல் உரி ைம க க்கான சர்வ ேதச 
இணக்கப்பாட்  சட்டத்தின் கீழ் குற்றம் சுமத்த 
எந்த சாட் சி யங்க ம் இல்ைல என்ற ெகா ம்  
நீதி வானின் தீர்மா னத்ைத ேமல் நீதி மன் க்கு 
அறிவித்தார். அந்த உத்தரவின் பிர தி ைய ம் 
மன் க்கு ைகய ளித்த அவர், சட்ட மா அதிபர் 

இந்த விவ கா ரத்தில் பிைண வழங்க ெகாள்ைக 
அளவில் இணங் கி ள்ள தாக தாம் அறி வ தா
க ம் குறிப் பிட்டார். அதன்படி,  குற்றப் பத் தி
ரிைக தாக்கல் ெசய்யப்பட் ள்ள நிைலயான 
நீதிபதி ன்னிைலயிேலேய பிைணக் ேகாரி 
க்ைக ன்ைவப்பதாக ம் ேநற்  ன் ைவத்த 
ேகாரிக்ைகைய வாபஸ் ெப வதாக ம் ஜனா 
திபதி சட்டத்தரணி ைமத்திரி குணரத்ன குறிப் 
பிட்டார்.

ஊரடங்கு...     (ெதாடர்ச்சி)
 ைம யான திட்ட மி ட டன் தயா ரிக்க, 

ெகாவிட் ஒழிப் க்கான விேசட ெசய லணி தீர்
மா னித் ள்ள .

ன்  ைற களின் கீழ் இந்தத் திட்ட மிடல் 
தயா ரிக்கப்ப ட ள்ள ேதா , அரச ைறையச் 
ெசயற்ப த்  வ தற்கான ைற ைம கைளத் தயா
ரிக்கும் ெபா ப்  ெபா  நிர்வாக அைமச் சி
ட ம் ெபா ப் ேபாக் கு வ ரத் ச் ேசைவ க க்
கான ைற ைம கைளத் தயா ரிக்கும் ெபா ப்  

ேபாக் கு வ ரத்  அைமச் சி ட ம், தனி யார் ைறச் 
ேசைவ கைள நடத்  வ தற்கான ைற கைளத் 
தயா ரிக்கும் ெபா ப்  ெதாழிற் ைற அைமச் சி
ட ம் ஒப்ப ைடக்கப்பட் ள்ளன.
சுகா தார நி ணர் கு க்கள் மற் ம் சுகா தார 

அைமச்சு ஆகி ய வற்றின் வழி காட்டல்களின் கீழ், 
ேமற்படி ெபா ப்  வாய்ந்த அைமச் சு களால் 
பரிந்  ைரகள் ெவளி யி டப்ப ம்.
நிதி அைமச்சர் பஷில் ராஜ பக் ஷ தைல ைம 

யில், ேநற்  ெவள் ளிக் கி ழைம ெகாவிட் ஒழிப்
க்கான ெசய ல ணியின் கூட்டம், காெணாளி 

ெதாழில் ட்பத் தி  டாக இடம்ெபற்ற . இதன்  
ேபாேத இந்தத் தீர்மா னங்கள் எட்டப்பட்டன.
ேமற்படி திட்ட மிடல் ெசயற்ப த்தப்ப ம் 

ேபா , ெபா ச் சுகா தாரப் பரி ேசா த கர்கள், உள்
 ராட் சி மன்றங்கள், கிரா மிய அபி வி த்திக் 

கு க்கள் மற் ம் ஊட கத்  ைறயின்  ைம
யான ஒத்  ைழப்ைபப் ெபற் க்ெ காள்ள ேவண்

 ெமன்  நிதி ய ைமச்சர் வலி  த் தினார்.
ெகாவிட் சவால்க க்கு மத் தியில், திய 

ெபா  ைமப்ப த்தலின் கீழ் ெபா  ளா தாரச் 
ெசயற்பா  கைளத் ெதாடர்ந்  ன்ே னாக்கிக் 

ெகாண்  ெசல்ல, அைனத் த் ைற க ம் ஒன்
றி ைணந் ச் ெசயற்பட ேவண் டி யதன் அவ சி
யத்ைத நிதி ய ைமச்சர் எ த் க்காட் டினார்.
ஆ ர்ேவத ெகாவிட் சிகிச்ைச மத் திய நிைலய 
ைற ைமயின் க் கி யத் வம் பற் றி ம் இதன்

ேபா  அவ தானம் ெச த்தப்பட்ட . சுற் 
லாத் ைற அபி வி த் திைய இலக்குைவத் , 
சுற் லா வல யங்க க்கு அ கில் திய ஆ ர்
ேவத ெகாவிட் சிகிச்ைச நிைல யங்கைள நி

 வ  ெதாடர் பி ம், இதன்ே பா  கலந்  ைர
யா டப்பட்ட . விமான நிைல யங்க ளி  டாக 

நாட் க்குள் பிர ேவ சிக்கும் ெவளி நாட் ச் சுற்
லாப் பய ணி க க்கு ேமற்ெ காள்ளப்ப ம் 

பி.சி.ஆர். பரி ேசா த ைன களில் தாமதம் ஏற்ப 
வ தாக ன்ைவக்கப்ப ம் குற்றச்சாட்  களில் 
எவ் வித உண்ைம ம் இல்ைல ெயன்  எ த் 
ைரத்த அைமச்சர் பிர சன்ன ரண ங்க, தி தாக 
ஆரம் பிக்கப்பட் ள்ள பரி ேசா தைன மத் திய 
நிைல யத்தின் நட வ டிக்ைககள் ரி த மாக ஆரம்
பிக்கப்ப ம் என் ம் அதனால், பரி ேசா தைன 
நட வ டிக்ைககள் ேம ம் விைரந்  நடத்தப்
ப ம் என் ம் சுட் டிக்காட் டினார்.

ெந ந்தீ க்கு...
 (ெதாடர்ச்சி)

ெசய்தி ெவளி யிட் டி ந்தன. இந் நி ைலயில் 
அதைன ம த் தி க்கும் த ரகம், நா க்
குநாள் ஊட கப்ப ணியின் தரம் வீழ்ச் சி ய
ைடந்  ெசல்வ தா க ம் கவைல ெவளி யிட் டி
க் கின்ற .
அேத ேவைள பாகிஸ்தா னிய உயர்ஸ்தா

னிகர் பற் றிய இந்த ெபாய்யான ெசய் தியில் 
சீனத்   வ ைர ம் உள்ள டக் கி யி ந்தால் 
இன்ன ம் நன்றாக இ ந் தி க்கும் என்  
இலங்ைக யி ள்ள சீனத்  த ரகம் விமர்சித் தி
க் கின்ற .
இலங்ைகக்கான பாகிஸ்தா னிய உயர்ஸ்

தா னிகர் ேமஜர் ெஜனரல் (ஓய்   ெபற்ற) 

ஹமட் சாத் கட்டாக் கடந்த ெசவ்வாய்க் கி
ழைம (21ஆம் திகதி) காைல 8 மணி ய ளவில் 
அவ ர  கு ம்பத் தி ன டன் யாழ்.ெந ந் தீ
விற்கு விஜயம் ேமற்ெ காண் டி ந்த தாக  ஊட
க ெமான்  ெசய்தி ெவளி யிட் டி ந்த . 
ஏற்க னேவ மண்ைட தீவில் நட்சத் திர 

ேஹாட்ட ெலான்ைற நிர்மா ணிக்கும் பணி
கைள பாகிஸ்தான் ன்ென த் தி ப்ப தாக 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் எஸ்.சிறி தரன் சுட்
டிக்காட் டி யி ந்த நிைலயில், உயர்ஸ்தா னி
கரின் இந்த இர க சிய யாழ். விஜயம் பல்ேவ  
சந்ேத கங்கைளத் ேதாற்  வித் தி ப்ப தா க ம் 
அச்ெசய் தியில் குறிப் பி டப்பட் டி ந்த .
இந்தச் ெசய் திைய ேமற்ே காள்காட்டி பாகி 

ஸ்தா னிய உயர்ஸ்தா னி க ர கத்தின் ஊட கப் பி
ரி  அதி காரி கல்சூம் குைவெஸர் ஜிலானி 

ேநற்  ெவள் ளிக் கி ழைம அவ ர  விட்டர் 
பக்கத்தில் பதி ெவான்ைறச் ெசய் தி க் கின் 
றார்.

'ஒேர ேந ரத்தில் இ   ேவ  இடங்களில் பிர
சன்ன மா கக் கூ டி ய  வ ைகயில் பாகிஸ்தா னிய 
உயர்ஸ்தா னிகர் ெகாண் டி க்கும் சக் திையக் 
கண்ட றி யக் கூ டிய திற ைம யான தக வல் 
  லங்கைள இந்த ஊட கத்தின் நி  பர்கள் 
ெகாண் டி க் கின்றார்கள்' என்  அப்ப திவில் 
குறிப் பிட் ள்ள கல்சூம் ஜிலானி, பாகிஸ்தா
னிய உயர்ஸ்தா னி கைர சுட் டிக்காட்டி 'காைல 
8 மணிக்கு யாழ்ப்பா ணத்தில் இ ந்த உங்
களால் அேத நாளில் 9 மணிக்கு ெகா ம்ைப 
வந்த ைட ய   டி யா ' என் ம் ெதரி வித்
ள்ளார். அதா வ  உயர்ஸ்தா னிகர் 21 ஆம் 
திகதி காைல 8 மணி ய ளவில் ெந ந் தீவில் 

இ ந்த தாகக் குறித்த ஊடகம் ெசய்தி ெவளி
யிட் ள்ள நிைலயில், அேத நாளில் காைல 
9 மணிக்கு உயர்ஸ்தா னிகர் ெகா ம்பில் 
இ ந்தார் என்பைத ஜிலானி உ  திப்ப த்
தி ள்ளார்.
அேத ேவைள அவ  ைடய பதிைவ ேமற்

ேகாள்காட்டி இலங்ைகக்கான பாகிஸ்தான் 
உயர்ஸ்தா னி க ரகம் அதன் உத் தி ேயா க ர்வ 
விட்டர் பக்கத்தில் ெசய் தி க்கும் பதிவில், 

'நா க்கு நாள் ஊட கப்ப ணியின் தரம் வீழ்ச்
சி ய ைடந்  வ  கின்ற ' என்  விச னத்ைத 
ெவளிப்ப த் தி யி க் கி ற . 
அ  மாத் தி ர மன்றி உயர்ஸ்தா னி க ர கத்தின் 

பதிைவ சுட் டிக்காட்டி உயர்ஸ்தா னிகர் ஹ 
மட் சாத் கட்டாக் அவ ர  உத் தி ேயா க ர்வ 
விட்டர் பக்கத்தில் பதி ெவான்ைறச் ெசய் தி

ப்ப டன், 'என்  ைடய நாளாந்த ேவைல
க க்கு மத் தி யி ம், சில ஊட க வி ய லா
ளர்கள் மற் ம் அவர்க ள  ஊட கப்ப ணியின் 
தரம் குறித்  ஆச்ச ரி ய ம ைட கின்ேறன்' என்  
குறிப் பிட் ள்ளார்.
அவ ர  அந்தப் பதி விற் குக்கீழ் இலங்ைக 

யி ள்ள சீனத் தரகத்தின் உத்திேயாக ர்வ 
விட்டர் பக்கத்தின் ஊடாக பின் ட்ட 

ெமான்  வழங்கப்பட்டி க் கின்ற . அந்தப் 
பின் ட்டப் பதிவில், 'இந்தப் ெபாய்யான 
ெசய்தியில் அவர்கள் சீனத் வைர ம் 
உள்ளடக்காைம கவைலயளிக்கின்ற . மாறாக 
அவைர ம் உள்ளடக்கியி ந்தால், அ  
இன்ன ம் நன்றாக இ ந்தி க்கும்' என்  
சீனத் தரகம் ெதரிவித் ள்ளைம குறிப்பி 
டத்தக்க .
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அமரУ நО ǻ ேச˙ ய ΪЖΜ
'ZOOM' வ˘ அКச ̌ Ж δЛடС

ஈழத்தின் த்த எ த்தாளர் அமரர் நந் தினி 
ேசவி ய க்கான அஞ்சலிக் கூட்டம்   கடந்த 
20 ஆம் திகதி இலங்ைக ேநரம் காைல 11 
மணிக்கு ZOOM   வழி யாக  ேபரா சி ரியர் சி. 
ெமௗன கு வின் தைல ைமயில் நைட ெபற்
ற .
ேபரா சி ரியர் சி.ெமௗன கு  தன  

தைலைம உைரைய க லில் நண்பர் நற்
குண தயாளன் எ  திய குறிப் டன் ஆரம்
பித்தார். ேம ம் தன  தைலைம உைரயில்,    
எங்கள் மத் தியில் அதிகம்  கவ னிப்பாரின்றி, 
அதிகம்  பிர பலம் இல்லாமல் வாழ்ந் , 
இலக் கி யத் திற்காக இலக் கி யமாய் வாழ்ந் , 
இலக் கி யத் திற்காய் ேபாராடி, இலக் கி யக்கா ரர்
கைள அறி  கப்ப த்தி கைடசி ச்சுவைர 
எ திக்ெகாண் டி ந்தவர் ேதாழர் நந் தினி 
ேசவியர். அவ ைரப்ேபால் அ  வாக வாழ்ந்த 
வாழ்ந்த வர்கள் ஒ  சிலேர. அந்த ஒ  
சிலரில் ேதாழர் ேசவி ய ம் ஒ வர் எனக்
கூறி ேசவி ய  டனான அவ ர  ெதாடர் ம் 
அவரின் கன தி ைய ம் தன் தைலைம உைர 
யில் ன்ைவத்தார் ேபரா சி ரியர் சி.ெமௗன
கு .
அ த் ப் ேபசிய வன் னி ய குலம், ேசவி

யரின் ெசாந்த வாழ்க்ைகையப் பற்றி பல
க்கு ெதரி யாத ெசய் தி கைள நான் உங்க
க்குச் ெசால்  கிேறன் எனச் ெசால்லி 

அவர் இ ந்த இந்த நிைலயிைனக் கண்  
நான் கண் கலங் கிேனன் என்ற ேதா , அவர் 
கால மா கு வ தற்கு  இரண்  நாட்க க்கு 
ன்பாக அவ டன் கைதத்ேதன். எனக்கு 

சிறந்த நண்ப ராக இ ந்தார் என்றார்.
ேபரா சி ரியர் ேயாக ராசா, ேசவியர் என  

அயல் கிரா மத்ைதச் ேசர்ந்தவர். சி  வ ய  
தல் அவ டன் எனக்கு ெதாடர்  இ ந்

த . நான் மட்டக்க ளப் க்கு வந்த பின் ம் 
அவ ரிடம் பல விட யங்கள் ேபசியி க்
கிேறன்.  அவ டன் இயங்கி இ க் கிேறன், 
விமர்சன ர்வ மான க த் க்க ைள ம்  

அரிய தக வல்க ைள ம்  என் னிடம் 
ெசால் வார் என்றார்.

 தி க்ே காவில் கவி வன், எனக்கு 
ேசவி ய டன்  நீண்ட கால மாக 
ெதாடர்  இ ந்த . எனக்கும் அவ
க்கும் பல க த் க்களில் ஒத்  

ேபாய் இ க் கி ற . அவைர நான் 
இலக் கிய ெவளியில் ேஜம்ஸ்பாண்ட் 
என்ேபன். அவ ர   இழப்  எனக்கு  
மிக ம் ேசார்ைவ  தந் தி க்கி ற  
எனக் கூறி ேசவி யைர பற்றிய க
லில் நண்பர் நற் குண தயாளன் 

எ தி குறிப்ைப யிட்  தன் மனக் கு
ைறைய  பதி  ெசய்தார். ஆ.தி த்

 வ ராஜா  ேபசும்ெபா , எனக்கும்  
ேசவி ய க்கும் இறைம காலம்  
ெதாடர்  இ ந்த . ேசவி யரின் கைத

களின் சம்ப வங்க டன் எனக்கும்  ெதாடர்  
இ ந்த  என்றார்.
க.ேகாபா லப் பிள்ைள, ேசவியர் நீண்ட கால 

நண்பர்.  தன  எ த்  லக வளர்ச் சியில் 
ெப ம் பங்கு இ ந்த  என்ற ேதா ,  என் 
ைடய  வள ர்ச் சிக்கு அவ  ைடய ெதாடர்  
ெப ம் உத வி யாக இ ந்த  எனக் கூறி ேசவி
ய க்கும் அவ க் கு மான ெதாடர் பிைன விப
ரித்தார். அவ டன் கைட சி வைர ெதாடர்பில் 
இ ந்த கலாநி க.குேணஸ்வரன், ேசவி யரின் 
தவ றி ப்ேபான பைடப்  கைள நாங்கள் 
ேத ம் பணியில் ஈ  பட் க்ெகாண் டி ப்
ப தாக கூறினார். கலா நிதி கந்ைதயா ஸ்ரீக
ேணசன், ேசவியர் அவர்கைள சந் தித்  
உைர யாடியி க் கிேறன். அவ ர  கைத
களின் அழ கி யைல பற்றி அறிந்தி க் கிேறன் 
என்றார்.
சுவிஸிலி ந்  இைணந்த ெபாய்ைக 

ெஜயா,  ேசவி யைர பற்றி   பலர் அறி யாத 
பல தக வல்கைள ன் ைவத்  ேசவி ய க்கு 
அஞ்சலி ெச த் தினார். இவ்வா றாக நந் தி
னி டன் ெதாடர்ைப பலர் விப ரித்தார்கள். 
ேபரா சி ரியர் க  ணா நிதி, இயக்க ரீதி யான சிந்
த ைன டன் ெதாடர்  ெகாண் டி ந்த ஏ.ேஜ.
ேயாக ராஜா, அவ ேரா  ஒேர அ  வ ல கத்தில் 
ேவைல ெசய்த  பத்ம ராணி,  இலக் கிய ரீதி
யாக அவைர அறிந்  அவ டன் ெதாடர்பில் 
இ ந்த ஏ.பீர். ஹம்ம , மாவெனல்ைல 
மன்சூர், ேயாக ராஜன் சுசிலா, ரஷிட் எம்.இம்
தியாஸ்,  ேவல்நந்தன் ஆகிேயார் ேசவி ய க்
கான அஞ்சலிக் குறிப்ைப ன்ைவத்தார்கள். 
ேசவியரின் கு ம்பத்தினரான தி மதி 
ேசவியர், அவரின்  மகள் மற் ம்  ம மகள், 
ம மகன் ஆகிேயார் உணரச்சிகரமான ைற 
யில்  நன்றியறிதைல ெதரிவித்தார்கள். ேசவி 
ய டனான தன  ெதாடர்ைப எ த் க்கூறி 
அக்கூட்டத்திைன ஏற்பா  ெசய்த  ேமமன் 
கவி நிகழ்விைன ெதாகுத்தளித்தார்.

இைண ய வழிப் பன்னாட்  
இலக் கியச் சந் திப்  நாைள

தமிழ் வான் அைவ நடத் ம் இைண
ய வழிப் பன்னாட்  இலக் கியச் சந் திப்  
நிகழ்  கலா சூரி வித் வான் எவ்.எக்ஸ்.
சி.நட ரா சாைவ பற் றி ய தாக இ க்கும் என 
அறி விக்கப்பட் ள்ள .
நாைள 26 ஆம் திகதி ஞாயிற் க் கி ழைம 

இந் திய–இலங்ைக ேநரம் 17.30 மணிக்கும்  
ஐேராப் பிய ேநரம் 14.00 மணிக்கும் நைட
ெப ம் இந்நிகழ்வில்  வித் வான் எவ்.
எக்ஸ்.சி.நட ரா சாவின் வாழ் வி ய  ஒ  
பார்ைவ என்  கவிக்ேகா ெவல்ல ர் 
ேகாபால் உைர யாற்ற ள்ளார்.

 வித் வான் எவ்.எக்ஸ்.சி. நட ராசா எ

திய  ஈழத்  நாேடாடிப் பாடல்கள் என் ம் 
லில் இ க்கும்  நாேடாடிப் பாடல்கைள  

கி ஸ்ண ேவணி  விவா னந்த ராசா பாட 
இ க் கின்றார். 
இவர்  கிழக்குப் பல்க ைலக்க ழக சுவாமி 

வி  லா னந்த  அழ கியற் கற்ைககள் நி  வ
கத்தின் நடன  நாட கத்  ைறயில்  விரி 
ைர யா ள ராக கட ைம யாற்றிக்  ெகாண் டி க்
கின்றார்.
ஈழத்  நாேடாடிப் பாடல்கள் என் ம் 
ல் பற்றி ேகாப்பாய்  ஆசி ரியர் பயிற்சி 

கலா சாைல    விரி ைரயாளர் ேலாலி ர் 
ேவல் நந்தன்  ஆய் ைர நிகழ்த்த ள்ளார்.

ேசா  டЖக ைல ஞǿП பாУைவ ஆழ மா னΤ
ல்  ெவ ளி யீட்   நி கழ்வில் த்த  எ த்தாளர் இராகி

ச  தா யத்தில் ேசாதி டக்க ைல ஞரின் 
பார்ைவ ஆழ மா ன . அவர்கள் மனி தனின் 
வாழ்வில் ஒவ்ெ வா  அங்கங்க ைள ம் 

க்க மாக ஆராய்ந்  மக்க க்கு உண்
ைம கைள ெவளிப்ப த்  வார்கள். அந்
த வ ைகயில் ரவீந் திரன் ஆசி ரியர் தன்
ைம யா னவர் என்   காைர தீ ைவச்  ேசர்ந்த 
ஆசி ரி ய ம், ேசாதி டக்க ைல ஞ  மான 
க  ணா க ரம் பிள்ைள ரவீந் திரன் எ  திய 
'ஷஷ் டி யப்தம்' என்ற ேசாதி ட ல் ெவளி
யீட்  நிகழ்வில் உைர யாற் றிய 'இராகி' 
என அைழக்கப்ப ம் பிர பல எ த்தா ள ம் 
ஓய்   ெபற்ற அதி ப  மான இரா.கி ஸ்ண
பிள்ைள ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
 காைர தீவில் ேசாதி டக்க ைலஞர் ரவீந்

தி ர க்ெகன்  தனி யிடம் உண் . மக்

களின் உள்ளக் கி டக்ைகைய 
எதிர்கா லத்ைத ர திஸ் டி
டன் கூ ம் இைற வல்
லைம பைடத்தவர். அவ ர  
60ஆவ  அகைவ மற் ம் 31 
வ ட ஆசி ரி ய  ேசைவ ேசாதி ட  
ேச ைவயின் ர்த் திைய ன்
னிட்  ேசாதிடம் கற் த்தந்த 
அவ ர  அம்மப்பா ைவர த்  
மார்க்கண்  ஞாப கார்த்த மாக 
இந் ல் ெவளி யிட்   ைவக்
கப்பட்டைம பாராட் க் கு ரி
ய . வாழ்த் க்கள் என்றார்.
எம  வாழ்க்ைகைய 

ெசம்ைமப்ப த்தக் கூ டிய பல ெப  மதி 
வாய்ந்த குறிப்  கைள உள்ள டக் கிய ஆக்
கத்ெ தா குப்  லான 'ஷஷ் டி யப்தம்' ஆசி

ரி ய ம் ேசாதி டக்க ைல ஞ  மான க  ணா
க ரம் பிள்ைள ரவீந் திரன் தன  60ஆவ  
அக ைவ ைய ெயாட்டி எ தி ெவளி யிட்ட 

நிகர் ச க கைல இலக் கிய அரங்கத்தில் அந்தனி ஜீவா
நிகர் ச க கைல இலக் கிய அரங்கம் 

கடந்த 10 ஆம் திகதி zoom வழியில் அந்
தனி ஜீவா க்கான நிகழ்ெ வான்ைற  நடத்
தி ய .
ேபரா சி ரியர் ேசா.சந் தி ர ேச கரன் தைல ைம 

யில் "ச க கைல இலக் கிய எ த்  லக 
வாழ்வில் அந்தனி ஜீவா" எ ம் தைலப்பில் 
அைமந்த அந் நிகழ்  அந்தனி ஜீவா அவர்
களின்  கைல இலக் கிய வாழ்வின் சகல 
அத் தி யா யங்க ைள ம் மீட்டிப் பார்ப்ப தாக 
அைமந்த .
ேபரா சி ரியர் ேசா.சந் தி ர ேச கரம் தன  ைர 

யில், மைல யகம் குறித்த தனித்  வத்ைத 
ேதசிய ரீதி யி ம், சர்வ ேத சங்க ளி ம் 
எ த் ச்ெசன்றதில் மிக க் கிய இடத்ைத 
வகிக் கின்றார். ெகா ம் த் தமிழ்ச் சங்க 
பணி க ேளா  நீண்ட காலம் ஒன் றி ைணந்  

ெசயற்பட்ட நிைன  கைள மீட் ப்
பார்க் கின்ேறன் என்றார்.
பள் ளி க்கால அ  ப வங்கைள 

அந்தனி ஜீவாவின் பால்ய நண்பர் 
பிர பல பாடகர் சூரி ய குமார் 
வி. த்த ழகு பள் ளிப்ப வ அ
ப வங்கைள பகிர்ந்  ெகாண்டார். 
ெதாட ர்ந்  இள ைமப்ப வ 
கைல இலக் கிய ஈ  பா கள் 
ெதாடர்பில் பிர பல ஓவியர் எஸ்.
பி.சாமி அவர்கள் தன  அ  ப
வத்ைத ம் அந்தனி ஜீவாவின  
கைல இலக் கிய ன்ந கர்  பற் றி ம் 
ெகா ம்  நாடக அரங்கில் அவ ர  
ஆரம்ப நட வ டிக்ைககள் ெதாடர்பில் பதி   
ெசய்தார். அந்தனி ஜீவாவின் கண்டி பிர
ேவ சத்தின் பின்னர் மைல யக இலக் கிய 

தளத்தின் ம  ம லர்ச்சி குறித்த 
விட யங்கைள கவிஞர் சு. ர
ளிதரன் தன  அ  ப வங்  
கைள ெதளி  த் தினார். 
அத்ே தா  கண்டி ச க 
அபி வி த்தி நி  வக 
தைலவர் ெப. த் லிங் 
கம் அந்தனி ஜீவாவின் 
ேதாழ ைமயின் க் கி யத் 
வ த்ைத ம் அந்தனி ஜீவா 
உட் சு மந் தி ந்த அர சியல் 
குறித்த ெதளி ட்ட ைல ம் 

வழங் கினார்.
ெதாட ர்ந்  ேமமன் கவி ெகா  

ம்ைப கள மா கக்ெ காண்ட பணி க ைள ம் 
ேதசிய ரீதி யி லான ெசயற்பா  க ைள ம் 
ெதளி  த் தினார். நிகழ்வில் ேபரா சி ரி யர்

க ளான ெமள ன கு , .நித் தி யா னந்தன், 
க  ணா நிதி, கிறிஸ்ே டாபர் (தமி ழகம்) 
விமர்சகர் ேக.எஸ்.சிவக் கு மாரன் மற் ம் 
எம்.வாம ேதவன், சட்டத்த ர ணி க ளான 
இரா ஜ கு ேலந் திரா, ப ைள ேசனா தி ராஜா, 
எ த்தாளர் மாத்தைள ேசா , விரி  ைர
யா ளர்க ளான சர வ ண குமார், ெமத் தி , . 
அகிலன், எ த்தா ளர்க ளான .சிவ லிங் 
கம், இரா.நித் தி யா னந்தன், சிவ  மேனா  
கரன், பாத் திமா ைமந்தன், அதிபர் ேவ   
ேகாபால் சர்மா, பிரதி அதிபர் எஸ்.ேயாேகஸ் 
வரன் ஆகிேயார் உள்ளிட்ட சுமார் 60 
ற்கும் ேமற்பட்ட நபர்கள் பங்ேகற்றார்கள். 
நிகழ் க்கான ெதாகுப் , நன்றி ைரைய 
நிகர் ச க கைல இலக்கிய அரங்கத்தின் 
ெசயற்பாட்டாளர்களான ேவ.இராமர், ஏ. 
ைவத்திலிங்கம் ஆகிேயார் நிகழ்த்தினார்கள்.

பாட் க்ெ கா  லவன் என ம் 
ைமக்கவி, ரட் சிக்கவி, ேதசி யக்கவி என்ற
வா றா க ம் ேபாற்றப்ப  கின்ற மகா கவி சுப்
பி ர ம ணிய பார தியின் ற்றாண்  நிைன  
மாத மாக ெசப்ெடம்பர் மாதம் (12ஆம் 
திகதி) அைமந்த . 
தமி ழ கத்தில் மட்  மன்றி உல ெகலாம் 

ேபாற்றப்ப  கின்ற இம்ம கா க வியின் 
நிைன ேவந்த க்கு அர்ப்ப ண மாக அபி ந ய
ேஷத்ரா நட னப்பள் ளியின் அதி ப ம் மகா
கவி பார தியின் தீவிர அபி மா னி களில் ஒ
வ  மான கலா சூரி திவ்யா சுேஜன் கடந்த 
12 ஆம் திகதி இந்  சமய அ  வல்கள் 
திைணக்க ளத்தின் அ  ச ர ைண டன் பாட்
டினில் அன்  ெசய், சூ க ஆத்தி, ஆ க 
ஆத்தி என் ம் ெபயரில் ஒ   ைம யான 
நிகழ்ச் சிைய நடாத் தினார்.
இவ்ைவ ப வத்தில் திய ஆத் தி சூடி அலா

ரிப்  என ஒ  நடன நிகழ்ச்சி இந்  ச மய 
அ  வல்கள் திைணக்க ளத் தினால் இந் 
ச மய அற ெநறி மாண வர்களின் வாசிப் த்
ைண லாக 'ெதய்வம் நமக்குத் ைண 

பாப்பா'  மகா கவி பார தி யார்  வாழ்க்ைகக் 
குறிப்  என் ம் ல் ெவளி யீ , பாரதி 
ஏந்தல் வி  வழங்கும் நிகழ்ச்சி என 
ன்  நிகழ்ச் சிகள் இடம்ெபற்றன.
இந் நி கழ்ச் சியில் மகா கவி பார தியின் 

ெகாள் ப்ேப ர ம் கழ்ெபற்ற இைசக் 
கைல ஞ  மான ராஜ் குமார் பாரதி, எள் ப்
ேப ர னான நிரஞ்சன் பாரதி, பார தியின் தங்
ைக வழி உற வி ன ரான சுவாதி ஆத்ம நாதன், 
இந் திய அரசின் ெதற்கு ரயில்ேவ 
நிைல ைணப் ெபா  ேம லாளர் வீ.ேகா.
மா, இந்  ச மய அ  வல்கள் திைணக்
களப் பணிப்பாளர் உமா மேகஸ்வரன், கம்
ப வா ரிதி இ.ெஜயராஜ், உலகப் கழ்ெபற்ற 
ஓவியர் பத்ம வாசன், தமிழ்நா  வானவில் 
பண்பாட்  ைமயத் ஸ்தாப க ம் கைலஞர் 
மற் ம் வழக்க றி ஞ  மான ரவி கல்யா ண
ராமன் உட்பட பல பிர  கர்கள் கலந் 
ெகாண்டனர்.
ெதய்வம் நமக்குத் ைண பாப்பா  மகா

கவி பார தியார் வாழ்க்ைகக் குறிப்  என் ம் 
ைல திைணக்க ளத்தின் உத் தி ேயா கத்

த ம் எ த்தா ள  மான கு. சுதா கரன் எ
தி ள்ளார். இந் லில் உல கப்  கழ்ெபற்ற 
ஓவியர் பத்ம வா சனின் த் திரர் ேலாகப் ரி
யனின் தத்  ப மான ஓவி யங்க ம் இடம்
ெபற் ள்ளன.
அபி ந ய ேஷத்ரா நடனப் பள்ளி அதி ப ம் 
திய ஆத் தி சூடி அலா ரிப்  என் ம் இந் நி
கழ்ச் சிைய ஒ ங்கு ெசய்த வ  மான கலா
சூரி திவ்யா சுேஜன் அைன வ ைர ம் வர
ேவற் ப் ேபசினார்.
அவர் தம  உைரயில் கூறி ய தா வ , 

உலக மகா க வி யான சுப் பி ர ம ணிய பார
திக்கு அர்ப்ப ண மாக பாட் டினில் அன்
ெசய், சூ க ஆத்தி, ஆ க ஆத்தி என் ம் 
இந் நி கழ்ச் சிைய நடத்  கின்ேறாம். இந் நி
கழ்வில் லண்டன், கனடா என உல ெகங்கம் 
இ ந்  100 நடனக் கைல ஞர்கள் பங் கு பற்

 கி றார்கள். அவர்கள் பத்  வய தி லி ந்  
60 வய  வைர உள்ள நட னக்க ைல ஞர்கள். 
இதில் பழம்ெப ம் நட னக்க ைல ஞர்

க ம் பங் கு ெகாண்  தம  ேமலான பங்
க ளிப்ைப வழங் கி ய ைமக்கு நான் ெபரி ம் 
நன் றி  ைட ய வ ளாக இ க் கிேறன். ேம ம் 
இந் நி கழ்ைவ தயா ரித்  நடத்த ெபரி ம் 
ஊக்கம் தந்த ராஜ் குமார் பாரதி, நிரஞ்சன் 
பாரதி உட்பட அைன வ க்கும் அவர் தம  
நன் றிையத் ெதரி வித்தார். 
இந் நி கழ் க்கு மனி த ேநய அைமப்பின் 

தைலவி தி  ம தி அ பி ராமி ைகலா ச பிள்ைள 
தைலைம வகித்தார். அவர் உைர யாற் ம் 
ேபா  மகா கவி பாரதி நிைன  நிகழ்வில் 
கலந்  ெகாள் ம் தமிழ்நாட்  பிர  கர்கள் 
உட்பட அைன வ ைர ம் பாராட் டி ய டன் 
அபி ந ய ேஷத்ரா நட னப்பள்ளி அதிபர் 
திவ்யா சுேஜனின் இவ்வ ரிய நிகழ் வி
ைன ம் ெபரி ம் வர ேவற் ப் ேபசினார். 
பார தியின் எள் ப்ேபரன் நிரஞ்சன் பாரதி 

வாழ்த் ைர வழங் கு ைகயில், மகா கவி பார
திக்கு இ  ஓர் சிறப்பான அஞ்சலி ஆகும். 
அத் டன் இ  ஒ  த்தம்  நிகழ்ச்சி. 
வித் தி யா ச மான ஒ  சிந்தைன. பல்ேவ  
வய க் குட்பட்ட 100 நடன கைல ஞர்கள் 
பங்கு பற்  வ  மிகச் சிறப்பா ன . திவ்
யாவின் யற்சி ெமச்சத்தக்க . திய ஆத்
தி சூ டிக்கு எப்படி அபி நயம் பிடிப்பார்கள் 
எனப் பார்க்க ஆர்வ மாக உள்ள  என்றார். 
அ த்  ஆத் தி சூடி இைசப்பா டைல 

ெதாடர்ந்  சூ க ஆத்தி திய அலா ரிப்  
நிகழ்  100 கைல ஞர்களின் பங்க ளிப்
டன் சிறப்பாக நடந்ேத றி ய . அதைன 
அ த்  சுமார் 9 வய க்கு உட்பட்ட சி  மி
க ளான அற ெநறிப் பாட சாைல மாண விகள் 
மற் ம் அபி ந ய ேஷத்ரா நடன பள்ளி மாண
விகள் ஆகிேயார் திய ஆத்தி சூடி வரி
கைள மனனம் ெசய்  சிறப்பாக எ த் க் 
கூறினர்.
நிகழ்வில் ெகௗரவ வி ந் தி ன ராகக் 

கலந்  ெகாண்ட கம்ப வா ரதி இ.ெஜயராஜ் 
சிறப் ைர வழங்கும் ேபா  பின்வ  மா  
கூறினார்.

மகா கவி பார தியின் ற்றாண்  விழா 
ஒன் றிைன சிறப்பாக ஒ ங்க ைமத்  அற்

 த மாக பார தியின் சிறப்ைப மகி ைமப்
ப த் ம் திவ்யாைவ வாழ்த்  கிேறன். 
திவ்யா ஒ  பாரதி பித்தர். தமிழ்த் தரி ச ன
மாக விளங் கிய பார திேய கம்பைன நமக்கு 
இனங்காட் டி யவர். இயல் இைச நாட கங்
கைள இனங்காட் டி யவர்.  ெப ம் 
கவி ஞர்கைள மற் ம் கம்பனின் ெப
ைமைய எமக்கு உணர்த் தி ய  மட்  மன்றி 
தமி க்கு ெவளிேய நின்  ேநாக்காமல் 
தமிழில் கைரந்  ேபானவன் பாரதி.
ஓர் உய ர்ந்த கவி ஞைன எப்படி அறிந்  

ெகாள்வ ? காலம் அவைன அங் கீ க ரிக்க 
ேவண் ம். அவ ன  காலத் க்கு ன் பல 
சிறந்த கவி ஞர்கைள காலத்தாய் ஈன்ெற
த் தி க் கிறாள். அவ்வ ரி ைசயில் ஓரி  

ற்றாண் க் காலத்தின் பின் வந்தவன் 
பாரதி. அவன் வாழ்ந் தி ந்த காலத்தில் ஏன் 
ெப ைம ெபற டி ய வில்ைல? இன்  
பாரதி நிைன  ற்றாண்  உலகம் 
வ ம் ெகாண்டா டப்ப  கி ற . அவன் 
விட் ச்ெசன்ற அவ ன  லைமச் ெசாத்
க்கைள இன்  உல கேம ேதடிக்

ெகாண் டி க் கி ற . அவ ன  பாடல்கள் 
இக்கா லத்தில் இனி ைம யாக இைசக்கப்ப 
கின்றன. அன்  ஏன் அப்படி ஏ ம் நிக ழ
வில்ைல?
உண்ைம ரி கி ற . காலம் ேவண் ம் 

என்ேற ெசய்த . அதில் நியாயம் உள்ள . 
உயர்ந்த கைல ஞர்கள் கழ்ச் சிையக் கடந்
த வர்கள் கழ்ச்சி அவர்கைளத் தாக்கக் 
கூடா  என்ேற காலம் அப்படி ைவத் தி
ந்த . தம  பாடல்கள் லம் அன்ைபக் 

ெகாட்டித் தீர்த்த பாரதி இயற்ைக ேயா  
ஒன்றி வாழ ஊக் கி யவன். கம்பன், வள்
வர், இளங்ேகா ேபான்ற மாெப ம் ல

வர்கைள மதித் ப் ேபாற்ற ேவண் ம் 
என்றவன் பாரதி. திய தைல  ைறக்கு 
அவர்கைள அறி  கப்ப த்த ேவண் ம் 
என்  கூறி ய வ ம் பார திேய. அந்த வரி
ைசயில் தமிழ் அவைன ேசர்த் தி க் கி ற . 
அைத நாம் ேபாற்  கிேறாம். அவன் ஒ  
பிர பஞ்சக் கவிஞன். எல்லா உயிர்க ம் 
வாழ ேவண் ம் என்  பாடி யவன். எல்லா 
ஜீவ ரா சி க ம் நம  உற  கேள ஆகும். 
அதைன நாம் பின்பற் றினால் உலக ன்
பங்கள் நம்ைம விட்  விலகும் என்  கூறி
யவன்.
இ ேவார் நல்ல நிகழ்ச் சி யாகும். திவ்

யாவின் ஆ ைம பாராட் க் கு ரி ய . 
காலம் ஒ  ைற அ ப் ம் ஒ  ஆ  ைம
யாக  திவ்யா வந் தி க் கிறார். அவைர நாம் 
பாராட் கிேறாம். பிரபஞ்சக் கவிஞைன 
நா ம் ெகாண்டா ேவாம் என்றார். 
ராஜ்குமார் பாரதி வாழ்த் ைர 

வழங்குைகயில், இவ்விழா ஒ  மிகச் 
சிறந்த பாரதி விழாவாக அைமகிற . ரவி 
கல்யாணராம க்கு பாரதி ஏந்தல் வி  
வழங்கி ெகௗரவித்தைம ஒ  அரிய 
நிகழ்வாகும். கம்பவாரிதியின் ரசிகன் 
நான். அவர  உைர அ ைம. ஆத்தி சூடி 
அலாரிப்  நிகழ்ச்சி ைம. திவ்யாைவ 
நாம் ெபரி ம் பாராட் கிேறாம் என்றர்.
அ த்  ல் ெவளியீட்  நிகழ்ச்சி, 

பாரதி ஏந்தல் வி  வழங்கும் நிகழ்  
ஆகியன ம் சிறப்பாக நடந்ேதறின. கைல 
ஞர், வழக்கறிஞர் ரவி கல்யாணரா ம க்கு 
பாரதி ஏந்தல் வி  வழங்கிக் ெகௗரவிக் 
கப்பட்ட .

லாகும். 85 சி  சி  தைலப்  களில் 130 
பக்கங்க ைளக்ெ காண்ட தாக அைமந் ள்ள 
இந் ல் ெவளி யீட்  நிகழ்  ெகாவிட் 
கார ண மாக மிக ம் எளி ைம யாக கு ம்ப 
உ ப் பி னர்க டன் மாத் திரம் சுகா தா ர 
 ந ைட  ைற க டன் காைர தீவில்  அவ ர  
பிறந்த  தி ன மான கடந்த 13 ஆம் திகதி ெசவ்
வா ய்க்கிழைம நைட ெபற்ற .

'இராகி' என அைழக்கப்ப ம் பிர பல எ த்
தா ள ம் ஓய்   ெபற்ற அதி ப  மான இரா.
கி ஸ்ண பிள்ைள ன் னி ைலயில் அவ ர  
இல்லத்தில் இந் ல் ெவளி யீட்  நி கழ்  
இடம்ெபற்ற . ஆசி ரி ய ம் ேசாதி டக்க ைல
ஞ  மான க  ணா க ரம் பிள்ைள ரவீந் திரன் 
தல்  பி ர திைய தன  கு ம்பத்தார் சகிதம் 
த்த  எ த்தாளர் இரா.கி ஸ்ண பிள்ைள

யிடம் வழங் கி  ைவத்தார். பதி க்கு அவர் 
எ  திய 'கசப் ம் ஒ நாள் இனித் தி ம்' 
என்ற நாவல் ைல ஆசி ரியர் க.ரவீந் தி ர
னிடம் ைகய ளித்தார்.

வி லமாமணி வி.ரி.சகாேதவராஜா






கலா சூரி திவ்யா சுேஜன், 
இந்  ச மய அ  வல்கள் 
திைணக்க ளத்தின் அ
ச ர ைண டன் நடத் திய 

இைணய வழி 
நடன நிகழ்ச்சி

அன்ன லட் சுமி இரா ஜ ைர
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இலЗ ைக źǿЖ ெகЛ அaǾПஇலЗ ைக źǿЖ ெகЛ அaǾП
ஆ ேலாசகராźறாУ மேஹலஆ ேலாசகராźறாУ மேஹல
ஐ.Ǽ.எХ. Ψſய அaΩடП இ ைணźறாУ

ஐ.பி.எல். ேபாட்டித் 
ெதாடைர அ த்த 5 
ஆண்  க க்கு ஒளி ப ரப்ப  
இந் திய பாய் மதிப்பில் 
30,000 ேகாடிக்கு ஏலம் 
வி  வ தற்கு இந் திய 
கிரிக்ெகட் சைப திட்ட
மிட் ள்ள .
ஐ.பி.எல். ெதாடரின் 

அ த்த ெதாடரில் தி
தாக 2 அணிகள் ேசர்க்கப்
ப ட ள்ளன. இதனால் 
ேபாட் டி களின் எண்
ணிக்ைக அதி க ரிக்கும் 
என்பதால் ஒளி ப ரப்  
உரிமம் ெப  வ தற்கான 
ஏலத் ெதாைக இந் திய 
பாய் மதிப்பில் 30,000 

ேகாடி எட் ம் என இந்
திய கிரிக்ெகட் சைப திட்
ட மிட் ள்ள .
கடந்த 2008ஆம் 

ஆண்  ெதாடங் கிய ஐ.பி.
எல். ெதாடைர ஒளி ப
ரப்  ெசய்த நி  வனம் 
இதற்காக இந் திய 
பாய் மதிப்பில் .460 

ேகாடி ம் அ த்த 
ஆண்  தல் .900 
ேகாடி வைர ெகா த்

த . அ த்  வந்த நி
வனம் கடந்த ஐந்தாண்
க்கு இந் திய பாய் 

மதிப்பில் .16,347 ேகாடி 
பாய் ெகா த் ள்ள .
இந் நி ைலயில் தற்

ேபா  ஐ.பி.எல். அணி
களின் எண் ணிக்ைக அதி
க ரித் ள்ளதால் அ த்த 5 
ஆண் கள் ஒளி ப ரப்  வ
தற்கான உரி மம் .30,000 
தல் 40,000 ேகாடிக்கு 

ஏலம் எ க்கப்ப ம் 
என எதிர்பார்க்கப்பட்
ள்ள . இந்த ஏலத்ைத 

எ க்க ன்னணி 
நி வனங்கள் பல 
ேபாட்டி ேபாட ள்ளதாக 
தகவல்கள் 
ெவளியாகி ள்ளன.

ஐ.Ǽ.எХ. ஒ பரРΧ உǿ ைம
30 ஆǾரС  ேகாſயாС

பாˇன சமǺ ைலЖகாக
źǿЖ ெகЛſХ மாФறС

எஸ்.ேஜ.பிரசாத்

இ  ப க்கு–20 
உலகக் கிண்ணத் திற்
கான இலங்ைக ேதசிய 
கிரிக்ெகட் அணியின் 
ஆேலா சக ராக மேஹல 
ஜய வர்தன நிய மிக்கப்
பட் ள்ளார். அத்ேதா  
19 வய திற் குட்பட்ேடா
க்கான இலங்ைக 

அணியின் வழி காட்
டி யா க ம் மேஹல 
ெதாடர்ந்  ெசயற்ப
வார் என இலங்ைகக் 

கிரிக்ெகட் நி  வனம் 
ேநற்  உத் தி ேயா க ர்வ
மாக அறி வித்த .
மேஹல ஜய வர்

தன தற்ேபா  ஐ.பி.
எல். ெதாடரின் ம்ைப 

இந் தியன்ஸ் அணியின் 
தைலைமப் பயிற் சி யா
ள ராக ெசயற்பட்  வ
கின்றார். அவர் தற்ேபா  
ம்ைப அணி டன் ஐக்

கிய அர  எமி ேரட்ஸில் 
உள்ளார்.
ஐ.பி.எல். ெதாடர் 
டி வ ைடந்த ம் 

அப்ப டிேய மேஹல 

ஜய வர்தன இலங்ைக 
அணி டன் இைணந் 
ெகாள்வார் என்  ெதரி
விக்கப்பட் ள்ள .
இலங்ைக பங்ேகற் 

கும் உலகக் கிண்ண தகு
திகாண் சுற் ப் ேபாட் 
டிகள் அ தாபியில் 
நைடெபற ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க .

கிரிக்ெகட்டில் பாலின சம நி ைலைய ஏற்
ப த் ம் வைகயில் இனிேமல் அைன வ ம் 
‘ெபட்டர்’ என அைழக்கப்ப வர்.

‘ெஜன் டில்மன்’ விைள யாட்  கிரிக்ெகட். தற்
ேபா  ெபண்கள் கிரிக்ெகட் ம் ெபரி ய ள  வளர்ச்சி 
அைடந்  வ  கி ற . இைத ெதாடர்ந்  ஊக் கு
விக்கும் வைகயில், பாலின ேவ  பா  இல்லாத 
இ  வ க்கும் ெபா  வான ெசாற்கைள பின்பற்ற 
ேவண் ம் என ேகாரிக்ைக எ ந்  வந்தன. 
கிரிக்ெகட்டில் திய விதிகள், தி த்தங்கைள 

அ ல்ப த் ம் லண்டனி ள்ள ெமரில்ேபார்ன் 
கிரிக்ெகட் கழகம் இைத ஏற் க்ெகாண்ட .
தற்ே பா  திய ெபயர் மாற்றத்ைத ெகாண்  

வந்த . இ  உட ன டி யாக அ  க்கு வ  வ தாக 
ெதரி வித்த . இ   கு றித்  எம்.சி.சி. ெவளி யிட்ட 
அறிக்ைகயில்,
பாலின சம நிைல ெசாற்கைள பயன்ப த் 

வதால் கிரிக்ெகட் அைன வ ைர ம் உள்ள டக் கிய 
நிைலைய அைட ம் என எம்.சி.சி. நம்  கி ற . 
இதன்படி ெபட்ஸ்ேமன் என்ற வார்த்ைதக்குப் 
பதில் வீரர், வீராங்க ைன க க்கு ெபா  வாக 
‘ெபட்டர்’, ‘ெபட்டர்ஸ்’ என அைழக்கப்ப வர். 
பந்  வீச்சா ளர்கள், களத்த ப்பா ளர்கள் என்ற 
ெசாற்கள் எப்ே பா ம் ேபால இ க்கும். இந்த 
தி த்தங்கள் உடனடியாக அ க்கு வ கின்ற  
என்  அதில் கூறப்பட் ள்ள .

இП ைறய ஐ.Ǽ.எХ.  ேபாЛſகЦ
 ெடХˇ - ராஜЪதாП

பКசாР -  ைஹதராபாН
மா ைல - 3.30

இரί - 7.30

ெதன் ெகாரியா தன  விேராத ெகாள்ைக கைள 
டி க்குக் ெகாண்  வ  மானால் அந்நாட்  ட னான   

ேபச் சு வார்த்ைத கைள மீள ஆரம் பிப்ப தற்கு தாம் வி ம்
 வ தாக வட ெகாரிய தைலவர் கிம் ெஜாங் உன்னின்  
அதி கா ரத் வம் ெபா ந் திய சேகா த ரி யான  கிம் ேயா 
ெஜாங்  ேநற்  ெவள்ளிக் கி ழைம ெதரி வித்தார்.
ெகாரிய ேபார் டி க்கு ெகாண்  வரப்பட் ள்

ளைத உத் தி ேயா க ர்வ மாக பிர க ட னப்ப த்த அவர் 
ெதன்  ெகாரி யா க்கு அைழப்  வி த்தார்.
ெகாரிய தீப கற்பம் இரண்டாகப் பிரி வ தற்கு கார ண

மாக அைமந்த ேபாரா ன   1953 ஆம் ஆண்டில் எ
வித உடன்ப டிக்ைக  மின்றி டி க்கு ெகாண்  வ ரப்
பட்ட .

 வட ெகாரி யா ம் ெதன் ெகாரி யா ம் அன் றி லி
ந்  இன்  வைர ெதாழில் ட்ப ரீதியில் ேபாரில் ஈ
பட்  வ ம் நா  க ளா கேவ க  தப்ப  கின்றன. இதன் 
கார ண மாக அந்த இ  நா  க க் கு மி ைட யி லான உற 
களில் பற்ற நி ைல ெயான்  நிலவி வ  கி ற .
இந்த  வாரம் ெதன் ெகாரிய ஜனா தி பதி  ன் ேஜ 

இன் இ  ெகாரி யாக்க ம் ெதன் ெகாரி யா க்கு ஆத
ர  வழங்கும் அெம ரிக்கா ம் வட ெகாரி யாவின்  மிகப் 
ெபரிய ெபா  ளா தார பங்கா ள ராக விளங்கும் சீனா ம்  
பிராந் தி யத் தி லான ேமாதல்கைள டி க்கு ெகாண்  
வந்  ெகாரிய தீப கற்பத்தில் சமா தா னத்ைத   நிைல நி
த்த நட வ டிக்ைக கைள ன்ென க்க அைழப்  வி த்

தி ந்தார்.
ேமற்படி திட்டம் வட ெகாரிய  உயர் மட்ட 

அைமச்சர் ஒ  வரால் ஆரம்பத்தில் நிரா க ரிக்கப்பட் டி
ந்த . இந் நி ைலயில் கிம் ேயா ெஜாங்  எவ ம் எதிர்
பா ரா த வைகயில்  அந்நாட்  அர சாங்க ஊடகம் லம்  
தன்னால் ெவளியி டப்பட்ட அறிக்ைகயில்,  ெதன் ெகாரி
யாவின் ேமற்படி  திட்டம் பாராட்டத்தக்க  எனத் ெதரி

வித் ள்ளார்.
எனி ம் ெதன்ெ கா ரியா வட ெகாரி யாைவ ேநாக்

கிய விேராத மனப்பான்ைம டன் கூடிய ெகாள்ைக
கைள  நி த்திக்ெகாள்ள  ேவண் ம் என அவர் வலி 
த் தி ள்ளார்.
"வஞ்சைன மேனா பாவம், நியா ய மற்ற பார பட்சம், 

தவ றான பழக்க ங்கள், எம  சுய பா  காப்  உரி ைமக்
கான ெசயற்பா  கைள குற்றம் கா ம் அேத ச மயம் 
தம  ெசாந்த நட வ டிக்ைக கைள நியா யப்ப த் ம் 
விேராத நிைலப்பா  என்பவற்ைற ெதன்ெ கா ரியா 
ைகவிட ேவண் டி ள்ள " என அந்த அறிக்ைகயில் 
அவர் ேம ம் குறிப்பிட் ள்ளார். 
இத்தைகய ன்நிபந்தைனகள்  நிைறேவற்றப்ப ம் 

ேபா  மட் ேம நாம் ேந க்கு ேநர் ேபச்சுவார்த் 
ைதகைள நடத்தி ேபாரின்  டி  ெதாடர்பில் 
பிரகடனப்ப த் வ  சாத்தியமாகும் என அவர் ெதரி 

ெதன்ெ கா ரியா விேராத ெகாள்ைக கைள டி க்கு 
ெகாண்  வந்தால் ேபச் சு வார்த்ைத க க்குத் தயார்

வட ெகாǿய தைல வǿП சேகா தǿ அ  ̇ РΧ

நா  கடந்த நிைலயில் வா ம் 
ஸ்ெபயினின் கட்டேலானிய பிராந் 
திய பிரிவிைனவாதத் தைலவர் 
கார்ெலஸ் ஜிெடெமான்ட் ஸ்ெப 
யினின் ைக  ஆைணெயான்றின் 
பிரகாரம் இத்தாலியில் ைவத் க் ைக  
ெசய்  த த் ைவக்கப்பட் ள்ளார்.

2017  ஆம்   ஆண்    ஸ்ெபயினி 
லி ந்  கட்டேலானிய பிராந்தியம் 
பிரிந்  சுதந்திரமைடவதற்கான 
சர்வஜன வாக்ெக ப்ெபான்ைற 
நடத்தியைம ெதாடர்பில்  அவ க்கு 
எதிராக ேதசத் ேராக குற்றச்சாட்ைட 
ஸ்ெபயின் சுமத்தி ள்ள .  
ேமற்படி கட்டேலானிய   பிராந்திய சுதந்திரத்திற்கான 

வாக்ெக ப்  சட்டவிேராதமான  என பின்னர் 
நீதிமன்றங்களால் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டி ந்த .
சுதந்திரத்திற்கான சர்வஜன வாக்ெக ப்  நடத் 

தப்பட்ட ேபா  கட்டேலானியா பிராந்திய  தைல 
வராக இ ந்த கார்ெலஸ், வாக்ெக ப்ைபய த்  ெபல் 
ஜியத்திற்கு தப்பிச்ெசன்றார்.
அவர் அந்நாட்டில் வாழ்ந்த நிைலயில் ஐேராப்பிய 

பாரா மன்ற உ ப்பினராக பதவி 
வகித்  வந்தி ந்தார்.
இந்நிைலயில் இத்தாலிய சார் 

டினியா  தீவி ள்ள  விமான 
நிைலயத்தில் அவர  வ ைகக்காக 
காத்தி ந்த ெபாலிஸார் அவைரக் 
ைக ெசய் ள்ளனர். 
கார்ெலஸ்  ஜிெடெமான்ட் 

சார்டினியாவில் இடம்ெப ம் 
கட்டலான் நாட் ப் ற  விழா 
ெவான்றில்  கலந் ெகாள் ம் 
கமாகேவ அந்தத் தீ ப் பிராந் 

தியத்திற்கு விஜயத்ைத ேமற் 
ெகாண்டி ந்தார். 

 இந்நிைலயில் அவைர  வி தைல ெசய்வதா 
அல்ல  நா  கடத் வதா என சார்டினிய நீதிமன்றம்  
தீர்மானிக்க ள்ள .

ஸ்ெபயினின் கட்டேலானிய பிராந்திய உயர்மட்ட ஸ்ெபயினின் கட்டேலானிய பிராந்திய உயர்மட்ட 
பிரிவிைனவாதத் தைலவர் இத்தாலியில் ைகபிரிவிைனவாதத் தைலவர் இத்தாலியில் ைக
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Trending NewsQuote for TodayQuote for Today
Quick decisions are unsafe 
decisions. 

-Sophocles-Sophocles

Word for TodayWord for Today
Exclave  [eks-kleyv] -noun 
-a portion of a country geo-
graphically separated from 
the main part by surround-
ing foreign territory

Today in HistoryToday in History
2015 - At least 1,100 people 
are killed and another 934 
wounded after a stampede 
during the Haj in Saudi Ara-
bia

Today is...Today is...

Punctuation Day
A day that gives you the ex-
cuse you need to stop grit-
ting your teeth and start 
spreading a little education!

USA: The select committee investi-
gating the Jan. 6 attack on the Capi-
tol subpoena four of former President 
Donald Trump’s closest allies, ramp-
ing up its scrutiny of what Trump was 
doing during the deadly riot.
- The Centres for Disease Control 
and Prevention (CDC) overrules its 
own panel of health experts to back 
Pfizer COVID vaccine booster shots 
for individuals at high risk of expo-
sure because of their jobs. 
- Dozens of Indian Americans gather 
at Lafayette Square, the park in front 
of the White House, to protest against 
the visit of Indian Prime Minister 
Narendra Modi to the United States.
Afghanistan: One of the founders 
of the Taliban and the chief enforcer 
of its harsh interpretation of Islamic 
law when they last ruled Afghanistan 
says hard-line movement will once 
again carry out executions and am-
putations of hands, though perhaps 
not in public.
Spain: Exiled former Catalan presi-
dent Carles Puigdemont is due to ap-

pear at an Italian court following his 
arrest four years after fleeing Spain 
in the aftermath of an independence 
referendum that Madrid ruled ille-
gal.
Cambodia: Authorities cancel the 
country’s ‘Festival of the Dead’ af-
ter a coronavirus outbreak among 
monks in the capital.
North Korea: The influential sis-
ter of leader Kim Jong-un says it is 
“admirable” of the South to propose 
a formal end to the Korean War but 
demands Seoul first drop its “hostile 
policies” towards Pyongyang.
Germany: Tens of thousands of cli-
mate activists including Greta Thun-
berg are set to descend on German 
cities ahead of the weekend general 
election to crank up the pressure on 
the candidates to succeed Angela 
Merkel.
Iraq: A 3,500-year-old tablet re-
counting the epic of Gilgamesh, sto-
len three decades ago and illegally 
imported to the United States, is re-
turned to the country.

- Paul Kane/Getty Images

Kitoto and her calf, unnamed so far, appear 
in public for the first time at the Perth Zoo 
in Australia on Thursday (23). The female 
giraffe calf was born to mother Kitoto and 
father Armani on September 3 as part of a 

regional breeding program to prevent the 
extinction of the species.  The zoo launched 
a public competition on Thursday to name 
the calf and have invited Western Australians 
to send in their suggestions, which must be 

on an African dialect, promising an exclusive 
giraffe experience for the winner. The giraffe 
population have suffered a 40% decline 
in the past 30 years, making zoo breeding 
efforts more important than ever before

New Taliban guidelines stir fear about 
the future of press freedom
KABUL - Concerns are growing at the 
increased constraints the Taliban gov-
ernment has placed on the news media 
in Afghanistan, after officials issued a 
new framework of rules for journalists 
that critics say open the door for cen-
sorship and repression.

Qari Muhammad Yousuf Ahmadi, 
interim director of the Government 
Media and Information Centre and a 
long-time Taliban spokesperson, un-
veiled 11 rules for journalists this week. 
They include directives against pub-
lishing topics that are in conflict with 
Islam or insulting to national person-
alities, and also instruct journalists to 
produce news reports in coordination 
with the government media office.

The once-vibrant media industry 
in Afghanistan has been in free fall 
since the Taliban seized control last 
month. Many Afghan journalists fled 
the country, fearing repression and 
violence from the new rulers, while 

dozens more have gone into hiding 
and are still seeking a way out of Af-
ghanistan.

More than 100 local media com-
panies and radio stations around the 
country have stopped operating, hav-
ing been closed down, taken over by 
the Taliban or forced out of business 
for lack of funding, according to local 
media. Some of the most prominent 
newspapers have had to cease print 
operations and now publish only on-
line, amid the country’s sharp eco-
nomic downturn.

A US-based press freedom or-
ganization, the Committee to Protect 
Journalists, has been focused on the 
emergency response to help Afghan 
reporters and to track violence against 
journalists by the Taliban.

“Journalists are just frightened,” 
said Steven Butler, who manages the 
organization’s Asia program. He said 
the organization had been receiving 

hundreds of emails from journalists 
asking for help. In early September in 
Kabul, the Taliban rounded up scores 
of demonstrators and journalists cov-
ering demonstrations against the new 
government, subjecting them to abuse 
in overcrowded jails, according to 
journalists who were present. Photos 
showed the backs of two detained re-
porters covered with bruises and gash-
es from being whipped with cables, 
prompting an international outcry.

More than a dozen Afghan journal-
ists and media workers interviewed 
by The New York Times earlier this 
month described living with a sense 
of fear and self-censorship — while 
struggling to deliver news despite the 
Taliban releasing little information.

The new rules announced by the 
Taliban have done little to calm the 
nervousness of members of the media 
and advocates for journalists.

-NYT

UNITED NATIONS - US Secretary of State 
Antony Blinken on Thursday (23) urged all 
countries to raise their climate ambitions as 
the UN Security Council took up the environ-
mental crisis, warning that it is aggravating 
conflicts. Blinken pointed to recent record 
rains in New York that contributed to dozens 
of deaths and said climate has aggravated 
conflicts in countries including Syria, Mali, 
Yemen, South Sudan and Ethiopia.

"The climate crisis isn't coming. It's already 
here and clear patterns are emerging and its 
impact, the consequences, are falling dispro-
portionately on vulnerable and low-income 
populations," Blinken said.

"All our nations must take immediate, bold 
actions," Blinken said, weeks ahead of high-
stakes UN climate talks in Glasgow.

In a veiled reference to China, the only 
emitter larger than the United States, Blinken 
highlighted President Joe Biden's pledge be-
fore the United Nations on Tuesday (21) to 
double financial support for the hardest-hit 
countries. "We urge other governments to 
step up in making these investments, particu-
larly those like the United States that are the 
biggest emitters," Blinken said. The Security 
Council meeting called by current president 

Ireland follows a first top-level session on 
climate led by British Prime Minister Boris 
Johnson in February.

"It's time to act. We have to act to show we 
are ready," said Ireland's Prime Minister, Mi-
cheal Martin. But Russia has been sceptical, 
saying climate does not fit the agenda of the 
Security Council. Russian Foreign Minister 
Sergei Lavrov is participating in the annual 
UN General Assembly but did not attend 
the session, instead sending Russia's deputy 
ambassador, Dmitriy Polyanskiy. "There are 
more suitable fora," Polyanskiy said, voicing 
concern about duplicating efforts.

"Too many cooks spoil the broth."
But Blinken said that taking up climate 

sends a "clear message to the international 
community of the serious implications that 
climate change has for our collective secu-
rity."

UN Secretary-General Antonio Guterres 
told the session that a recent report by UN sci-
entists that showed dangerously intensifying 
levels of climate change was "a code red for 
humanity." He said at least 30 million people 
were displaced by climate-related disasters 
last year and that "no region is immune."

-AFP

US urge greater ambition as UN Security 
Council tackles climate 

WASHINGTON — The House on 
Thursday (23) overwhelmingly ap-
proved $1 billion in new funding for 
Israel’s Iron Dome missile defence sys-
tem, after a debate that exposed bitter 
divisions among Democrats over US 
policy toward one of its closest allies.

The vote was 420-9 to help Israel re-
place missile interceptors used during 
heavy fighting in a devastating rocket 
and missile war with the Palestinians in 
May, reflecting the widespread biparti-
san support in Congress for Jerusalem 
that has persisted for decades.

But the lopsided vote came only af-
ter days of acrimony between progres-
sives who have accused Israel of human 
rights abuses and other lawmakers, 
including party leaders, who said they 
were appalled and astonished by their 
colleagues’ refusal to fund a defence 
system to protect Israeli civilians.

Bitter recriminations over the meas-
ure spilled onto the House floor on 
Thursday, as some progressive Demo-
crats who were opposed called Israel 
an “apartheid state” and proponents 
hurled accusations of anti-Semitism. By 
the end, Rep. Alexandria Ocasio-Cortez 
of New York, a vocal critic of Israel who 
had come under scathing criticism from 

pro-Israel activists for refusing to back 
the measure, was in tears after switch-
ing her “no” vote to “present”.

The back and forth was the latest 
flare-up in a long-simmering feud be-
tween an energized new generation of 
progressive Democrats — many of them 
people of colour — that has demanded 
an end to conditions-free aid to Israel 
and others in the party who argue that 
the United States must not waver in its 
backing for Israel’s right to defend it-
self.

In an angry speech, Rep. Ted Deutch, 
D-Fla., said he would not allow “one of 
my colleagues to stand on the floor of 
the House of Representatives and label 
the Jewish democratic state of Israel an 
apartheid state.”

“To falsely characterize the state of 
Israel is consistent with those who ad-
vocate for the dismantling of the one 
Jewish state in the world,” he said. 
“When there is no place on the map for 
one Jewish state, that’s antisemitism, 
and I reject that.”

Despite the angst, only eight Demo-
crats — as well as one Republican, Rep. 
Thomas Massie of Kentucky — ulti-
mately opposed the measure.

-NYT

Democrats’ feud as House approves 
$1 billion for Israel’s missile system

LONDON - England’s new COVID 
travel rules and refusal to recognize vac-
cines administered across huge swaths 
of the world have sparked outrage and 
bewilderment across Latin America, 
Africa and South Asia, with critics de-
nouncing what they called an illogical 
and discriminatory policy.

The transport secretary, Grant 
Shapps, described England’s new rules, 
unveiled last Friday (17), as “a new sim-
plified system for international travel”. 
“The purpose is to make it easier for 
people to travel,” Shapps said.

But in many parts of the world there 
is anger and frustration at the govern-
ment’s decision to recognize only vacci-
nations given in a select group of coun-
tries.

Under the new rules, travellers fully 
vaccinated with Oxford/AstraZeneca, 
Pfizer/BioNTech, Moderna or Janssen 
shots in the US, Australia, New Zealand, 
South Korea or an EU country will be 
considered “fully vaccinated” and ex-
empt from quarantine when they arrive 
in England from an amber list country. 
But people who have been fully vacci-
nated with the same vaccines in Africa 
or Latin America, as well as other coun-
tries including India, will be considered 
“not fully vaccinated” and forced to 
quarantine for 10 days on arrival from 

an amber list country. On Monday (20) 
the Indian politician Shashi Tharoor an-
nounced he was pulling out of a series 
of appearances in England to protest 
the “offensive” decision to ask fully vac-
cinated Indians to quarantine.

“There isn’t a single person I have 
spoken to who isn’t angry about this. 
People are perplexed,” said one exasper-
ated Latin American diplomat.

“How can a Pfizer or Moderna or As-
traZeneca vaccine that is administered 
[in Latin America] not be sufficient for 
someone to be allowed in? I just don’t 
see how this can be acceptable. I sim-
ply cannot get my head around it,” they 
added. “I cannot explain what is behind 
this – I just know that it is very, very, 
very unfair.”

A west African diplomat condemned 
the restrictions as “discriminatory”. 
“[But] it’s not even the discrimination 
that concerns me the most, it’s the mes-
sage it sends out,” they added.

“All around the world we’re struggling 
with vaccine hesitancy. There’s all sorts 
of fake news. When you say, ‘We are 
not going to accept the vaccine from Af-
rica’, you lend credence to these kinds of 
theories. It’s only going to create a situ-
ation where it allows the pandemic to be 
prolonged.”

-The Guardian

England’s COVID travel rules spark 
outrage around the world
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COLOMBO – Sri Lanka stock in-
dex gained 0.48% on Thursday (23) 
in thin trade, as investors took a wait 
and see approach, a day after yields 
in treasury bills rose ahead of cen-
tral bank directions on the interest 
rate and rupee exchange rate.

The index closed 42.30 points up 
at 8,830.35 points. It remained vola-
tile throughout the day and hit the 
day’s highest of 8,779.47 in the first 
hour of trading; however it slipped 
in a zig-ag move before the close.

The S& P SL20 index of more liq-
uid stocks gained 1.03% or 33.94 
points to close at 3,317.44.

“There was a cautious approach 
across the board. The market is 
concerned over a possible gradual 
increase in interest rate after the 
central bank removed the cap on the 
t-bill yield,” a stockbroker said, ask-
ing not to be named.

Sri Lanka’s Treasury bill 
yields rose between 30-38 basis 
points at a weekly auction on 
Wednesday, signalling possible 
increase in the market interest 
rates.

The move could help the cen-
tral bank to print less money 
while brokers say the rise in the 
interest rates could see inves-
tors shifting their funds from 
equity to fixed assets slowly.

The country’s risky assets 
have unusually gained since 
mid-2020 partly due to record 
low-interest rates, excess liquid-
ity in money markets, and some 
businesses being disrupted due 
to import controls triggered by 

money printing. The trend of net 
foreign selling has been continuing 
since early last year.

Soon after assuming duty, Central 
Bank Governor Ajith Nivard Cabraal 
said he wanted fiscal discipline and 
to give directions to the market. An-
alysts expect him to deal with the fo-
rex concerns that had become a key 
risk in the market.

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

The market turnover for the day 
was Rs 2.02 billion, around half of 
this year’s average daily turnover of 
over Rs 4 billion.

Foreign investors sold a net Rs 
32.1 million worth of shares. The 
market has suffered a net foreign 
outflow of over Rs 42.46 billion so 
far this year.

The gain was led by Expolanka 
Holdings, LOLC Holdings and John 
Keells Holdings.

Expolanka Holdings, the market 
heavyweight which has a significant 
export component in its business, 
gained 2.85% to close at Rs 171.50 a 
share.

John Keells Holdings gained 
2.09% to close at Rs 134.25, while 
LOLC Holdings rose 0.89% to close 
at Rs 510.75 a share.

The bourse saw 106 stocks gaining 
against 82 falling on Thursday.

Brokers say the market could fall 
significantly if a market correction 
starts. 

-economynext.com

COLOMBO – Sri Lanka’s bonds market 
saw more activity Thursday (23) as auction 
yields rose a day earlier after bond auctions 
were freed from price controls and the ru-
pee continued to be hobbled with decreed 
203 to the US dollar, despite convertibility 
having been suspended for trade transac-
tions.

This week American Express credit card 
started rejecting all personal overseas 
transactions above US$ 100.

Banks are operating ‘priority lists’ after 
central bank stopped providing convertibil-
ity (taking rupees out and giving dollars) for 
trade transactions to hold the peg.

However, convertibility is provided to de-
stabilize (taking dollars and creating new 
rupees) through a surrender requirement 
slapped on exporters and remittances.

At the moment however there is a liquidi-
ty shortfall after statutory reserve ratio hike 
to which it can disappear. It is not clear why 
the SRR was hike before getting the crip-
pled bond markets to work again.

Settlements are being done off-market 
among exporters and importers who are 
friendly. Others are on waiting lists and 
paying demurrage to the port.

Newly appointed Central Bank Governor, 
Nivard Cabraal lifted price controls and has 
allowed rates to move up. Only half the of-
fered volume of Rs 39.5 billion was sold.

However, some secondary market activ-
ity had been kindled.

In bond markets a 15.07.2023 maturity 
which had not traded for weeks or months 
was quoted at 7.40/50%, while a 01.11.2023 
bond which had also not been traded for a 
long time was quoted at 7.50/8.00%, deal-
ers said.

A 01.12.2024 quoted at 8.30/50 around 
the same as Wednesday’s 8.25/45%.

Confidence in Sri Lanka’s bonds had 
been badly hit by central bank purchases 
and liquidity injections and auction price 
controls, which had created the worst for-
eign exchange shortages since the 1970s.

-economynext.com

COLOMBO - Sri Lanka will seek 
an emergency loan of $100 million 
from the World Bank for a coro-
navirus vaccination drive, officials 
said Wednesday (22), as the country 
struggles with an acute currency cri-
sis.

The COVID-19 pandemic has 
claimed more than 12,000 lives and 
infected over half a million people 
in Sri Lanka, which is also suffering 
food shortages because of the cash 
crunch.

The government said in a state-
ment that the cabinet had "granted 
approval to the resolution furnished 
by the Minister of Health for ob-
taining the relevant supplementary 
financing facility" from the interna-
tional lender.

The statement said the World 
Bank had indicated willingness to 
provide the money to buy 14 mil-
lion doses of the Pfizer vaccine and 
finance "other costs pertaining to 
vaccination".

Sri Lanka has double-jabbed more 
than half of its 21 million people, 
mostly with Chinese vaccines, but 
has remained in the grip of a major 
COVID-19 wave since April.

Medical experts say the death toll 
is much higher than the official fig-
ure. The economy, shorn of its key 

tourism sector by the pandemic, 
shrank by an unprecedented 3.6% 
last year.

President Gotabaya Rajapaksa de-
clared a state of emergency on Au-
gust 31 to deal with food shortages, 
as most banks have run out of dol-
lars to finance imports.

But he has resisted calls to secure 
a bailout from the International 
Monetary Fund (IMF) as the coun-
try faces what Finance Minister Bas-
il Rajapaksa recently described as a 
"dangerous foreign exchange crisis".

Central bank governor Ajith 
Cabraal has said the IMF would 
want Sri Lanka to depreciate its cur-
rency in return for a bailout, but Co-
lombo cannot accept that.

Sri Lanka's foreign reserves stood 
at $3.55 billion at the end of August 
while the country has to repay about 
$2 billion in foreign debts before the 
end of the year.

The main opposition SJB party 
has led calls for the government to 
seek IMF cash to avoid a sovereign 
debt default next year.

Struggling to raise domestic reve-
nue, the government on Wednesday 
raised its debt ceiling by Rs 400 bil-
lion ($2.0 billion) so it can meet its 
expenses in the next three months.

-AFP

The European Union unveiled plans 
Thursday (23) to make USB-C con-
nectors the standard charging port 
for all smartphones, tablets and other 
electronic devices sold across the 
bloc, an initiative it says will reduce 
environmental waste but that is likely 
to hit Apple the hardest.

The move would represent a long-
awaited, yet aggressive step into 
product-making decisions by the Eu-
ropean Commission, the bloc’s exec-
utive arm. Apple, whose iPhones are 
equipped with a different port, has 
long opposed the plan, arguing that 
it would stifle innovation and lead to 
more electronic waste as all current 
chargers that are not USB-C would 
become obsolete.

The new legislation is likely to 
come into effect in 2024 because it 
first needs to be approved by the Eu-
ropean Parliament and then adopted 
by manufacturers. Besides phones, it 
would apply to cameras, headphones, 
portable speakers and video game 
consoles. 

Wireless chargers would not be af-
fected, but the main change would 
come for iPhones, which currently 
have a proprietary Lightning charg-
ing port.

“What are we offering? More free-
dom, fewer costs,” and less electronic 
waste, Thierry Breton, the European 
commissioner for trade, said at a 
news conference Thursday.

Many European Parliament law-
makers welcomed the announce-
ment.

“It’s completely absurd to ask Eu-
ropeans to pay for a new charger eve-
ry time, while our drawers are full of 
them,” said Saskia Bricmont, a Green 
lawmaker.

It also received swift criticism from 
some tech observers.

“This is a profoundly stupid way to 
approach product design and stand-
ardization,” a tech analyst, Benedict 
Evans, said on Twitter. “What hap-
pens in 5 years when someone wants 
to use a better connector?”

Still, if the legislation is enacted as 
proposed by the European Commis-
sion, it would become illegal to sell 
an electronic device without a USB-
C charging port. Apple would have to 
switch to USB-C for its products sold 
across the bloc, a commission official 
said, noting that it already sells new 
iPads with such charging ports.

The legislative proposal is the latest 
setback for Apple in Europe, which 
has been accused by EU regulators 
of maintaining unfair fees on rival 
music-streaming services like Spotify 
that depend on the App Store to reach 
customers. It is also facing an inquiry 
into its Apple Pay service, which is 
the only payment service available on 
Apple products and which EU offi-
cials have said could violate the bloc’s 
competition rules.

Daniel Ives, managing director of 
equity research at Wedbush Securi-
ties, called the EU proposal a “gut 
punch to Apple” that would force the 
company to adapt its design and sup-
ply chain, and cost up to $1 billion.

“It kicks the battle between Apple 
and the European Union to the next 
level,” Ives said. “It’s like forcing Net-
flix to provide VCR screening along-
side streaming.”

EU officials and lawmakers at the 
European Parliament have been ad-
vocating a common charger since 
2009, when there were more than 30 
charging options on the market, now 
down to three. They have argued that 
fewer wires would be more conveni-
ent for users and better for the envi-
ronment, as mobile phone chargers 
are estimated to be responsible for 
11,000 tons of electronic waste per 
year across the bloc, according to 
estimates by the European Commis-
sion, the EU’s executive arm that pre-
sented the legislation Thursday.

But Apple has also argued that if 
the European Union had imposed a 
common charger in 2009, it would 
have restricted innovation that led to 
USB-C and Lightning connectors. In 
a statement, Apple said that although 
it welcomed the European Commis-
sion’s commitment to protecting the 
environment, it favored a solution 
that left the device-side of the charg-
ing interface open for innovation.

The European Commission said 
it would also require manufacturers 
to sell devices without chargers: If a 
bundled option remains available, an 
unbundled option of the same prod-
uct would have to be offered, it said.

-New York Times

Stocks gain in lacklustre trading 
after increase in T-bill yields

Rupee hobbled by 203 decree, 
priority lists, three bonds quoted 

Crisis-hit Sri Lanka seeks World Bank 
COVID loan

In setback for 
Apple, EU seeks 
common charger 
for all phones

CEB engineers warn

COLOMBO – Sri Lanka stands to lose 
hundreds of millions of dollars through 
a back-door liquefied natural gas (LNG) 
deal with a US firm that could be worth 
up to US$ 6.0 billion, but is coming in as 
the sale of share of a power plant, engi-
neers of the state power utility warned on 
Thursday (23).

Energy security would also be under-
mined as the national grid would be de-
pendent on a single company for the sup-
ply of LNG to the entire country and will 
also block State-run Ceylon Electricity 
Board (CEB) from using cheapest energy 
source based on market prices, the CEB 
Engineers Union (CEBEU) said.

It is not clear how the unsolicited deal 
was suddenly struck without open ten-
der for either the sale of a 40% Treasury 
stake in a power plant, LNG procurement 

for at least five years, or to operate float-
ing liquefied natural gas terminal which 
is expected to charge fees from the state-
run CEB.

US-based New Fortress Energy an-
nounced it had struck a deal to supply 
the CEB1.2 million gallons of liquefied 
natural gas a day through a 310 MW 
combined cycle power plant and anoth-
er 700 MW of plants to be built in Ker-
awalapitiya.

 “As part of the transaction, New For-
tress 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 operational by 2023,” the firm said.

“New Fortress will initially provide the 
equivalent 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 operational.”

The deal is bundled with a US$ 250 
million sale of a 40% stake in the existing 
combined cycle plant held by the Minis-
try of Finance, the CEB Engineers Union 
said.

The latest deal appeared to be an 
agreement for a term sheet for a final 
contract, the Union noted.

The complex deal involving committed 
energy purchase, a terminal and power 
plant could turn out to be the largest 
ever contract Sri Lanka had ever struck 
with a private company, the Union said, 
pointing out that initial deal for 5 years 
could be renewed for a further 10 years. 
“The actual deal is in the fuel supply con-

tract which can go up to US$ 6,000 mil-
lion and commit the CEB to unwanted 
LNG, which may force renewable plants 
to be shut or pay the US company for 
unused gas,” CEBEU President Saumya 
Manawadu told reporters, explain that 
the commitment to pay the New Fortress 
Energy (NFE) for unused LNG comes 
through a ‘take-or-pay’ (TOP) commit-
ment where the CEB is forced to operate 
the power plants 70% of the time (plant 
factor) or pay compensation to the com-
pany.

New Fortress Energy is expected to 
also build a floating LNG terminal and 
charge fees on top of the gas mark-up for 
the terminal, while committing the coun-
try to purchase high volumes of LNG, the 
union said.

-economynext.com

Sri Lanka could lose billions through unsolicited 
New Fortress Energy deal

By Elian Peltier
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COLOMBO– Sri Lanka must ease 
restrictions gradually, as lifting the 
on-going COVID-19 lockdown in one 
go could result in a resurgent of cases, 
health officials warned on Thursday 
(23).

Deputy Health Services Director, 
Dr Hemantha Herath told reporters 
that expert recommendation is a stag-
gered lifting of the lockdown.

“It should be done step by step. We 
can take one step and see what prob-
lems may arise, and then take the 
next step once those problems are ad-
dressed,” he said, warning that if the 
country is opened at once, there was 

a chance things would get to an unde-
sirable state. “It is the duty of all of us 
to prevent that,” he added.

Sri Lanka went into lockdown on 
August 20, which has now been ex-
tended several times to October 1.

On September 8, Herath told re-
porters that not planning for a con-
trolled easing of restrictions will 
complicate the government’s plans to 
reopen the country.

An independent group of experts 
convened by World Health Organi-
zation (WHO) Sri Lanka said on Au-
gust 26, that extending the lockdown 
till October 2, will save 10,000 lives 

at an economic cost of 2.2% of gross 
domestic product (GDP). Meanwhile, 
daily COVID-19 cases in the country 
have been showing a slow but steady 
decline, over four weeks into the lock-
down, or “quarantine curfew” as it of-
ficially called.

 Sri Lanka on Thursday confirmed 
72 deaths and 1368 new cases, tak-
ing the virus count to 510,490 and 
the fatality count to 12,448. The Min-
istry of Health also reported that a 
record 16,720 coronavirus patients 
had been deemed recovered and have 
been discharged in the last 24 hours, 
bring down the number of patients 

receiving treatment at hospitals and 
other designated treatment centres to 
45,850.

Daily testing has also dropped, 
however, with only 6745 PCR tests 
and 3468 rapid antigen tests carried 
out on Wednesday (21), as opposed to 
the 14,000+ PCRs done at the begin-
ning of the month.

A nurses’ union representative ear-
lier this week accused health authori-
ties of keeping daily cases artificially 
low by reducing the number of tests. 
Officials, however, maintain that 
there is logic to the drop in tests. 

-economynext.com/ENCL

Health official calls for staggered lifting of 
COVID-19 lockdown 

COLOMBO – Sri Lanka should open schools 
as soon as it is safe to do so, but students 
should not be subject to the same exam pres-
sure as earlier, which is in any case a flawed 
approach that leaves students without rea-
soning skills, an education policy group said.

Education Forum Sri Lanka (EFSL),  an 
independent platform that engages with ex-
perts and stakeholders from multiple sectors 
to catalyze policy reforms in education us-
ing evidence-based interventions, in a policy 
statement said though the urgency of getting 
children back to school at the first opportuni-
ty is accepted worldwide, COVID-19 has also 
brought three other issues to the fore interna-
tionally – the ethics of conducting competi-
tive examinations when significant portions 
of the students have been left out of educa-
tion; wisdom of continuing same old educa-
tion when a full return to normalcy is not in 
sight and; the need for combining face-2-face 
and distance mode of teaching and learning 
as the new normal.

However, in the Sri Lankan context, the 
Forum accused the Ministry of Education 
of going “about as if it is business as usual”, 
scheduling dates for exams, postponing them 
and rescheduling them.

‘There seems to be no intention of seek-
ing alternatives to the “covering the syllabus 
to prepare children for exams” approach to 
education,” the Forum spearheaded by Sujata 
Gamage and Tara de Mel said.  

While appreciating the government’s ini-
tiatives in the health front to reopen schools,  
it said, “We cannot be happy about the peda-
gogical aspects,” pointing out that cover-
ing 20 months of missed work in distance 
mode or even in reopened schools is simply 
not possible, but that examination pressures 
leave teachers with no other choice.

Sri Lanka’s school curricula are “overload-
ed with content and teachers feed the same 
for regurgitation by children at term-tests 
three times a year and three national tests at 
Grade 5, 1, and 13,” the EFSL, adding, “Con-
trary to popular belief, our exams too are 
nothing to be proud of, as they test concepts, 
procedures, and problem solving within a na-
tional examination bubble with a self-refer-
ential curriculum in the form of past papers.”

It called upon the ministry to stop act-
ing like the proverbial ostrich and reduce 
the examination pressures on students and 
teachers after consulting a broad spectrum of 
stakeholders.

The Forum recommend that the GCE A/L 
exams be scheduled only after providing ad-
equate catch-up opportunities to applicants;  
postpone all other exams till August 2022; 
expedite the health measures required for 
reopening of schools and negotiate in good 
faith to bring teachers and principals back to 
work

-ENCL

Open schools, but 
reduce exam pressure

In Brief

Buddhist monks perform the last rites during the funeral of Eliyantha White, a 
local shaman who claimed he had super natural powers to end the pandemic 
and died of the COVID-19 coronavirus, at the Colombo General Cemetery on 
Thursday (23) 

 – J. Sujeewakumar/ENCL

Despite red list removal

Educational Forum SL urges

COLOMBO – Police on Thursday (23) 
arrested a Tamil MP for commemorating 
a separatist rebel who died campaigning 
for the minority community, hours after 
President Gotabaya Rajapaksa called for 
reconciliation between ethnic groups.

Opposition legislator Selvarajah Kajen-
dran was bundled into a police vehicle in 
the northern Jaffna peninsula, the heart-
land of the Tamils, despite protests from 
onlookers at a memorial for Tiger rebel 
Thileepan.

Video footage shared on social media 
showed Kajendran, 46, resisting arrest 
and eventually being forced into the car 
along with two of his aides at Nallur, 360 
kilometres (225 miles) north of Colombo.

Nallur police confirmed that the Tamil 
National People's Front (TNFP) MP had 
been detained at the memorial, which was 
held near a temple where Thileepan died 
in 1987 after staging a hunger strike.

There was no immediate comment from 
his party, but Sri Lanka's main Tamil 
party, the Tamil National Alliance (TNA), 
condemned the police's actions.

"I condemn the arrest of Selvarajah Ka-
jendran, MP in (Nallur) Jaffna today while 
exercising his right to #memorialisation," 
TNA spokesman Abraham Sumanthiran 
said on Twitter.

The detention came hours after Raja-
paksa vowed at the UN General Assembly 
in New York to address the root causes 
that led to a three-decade Tamil separatist 

war that ended in 2009.
Rajapaksa was the top defence official 

at the time and played a key role in crush-
ing the Tamil Tigers, who at the height of 
their power controlled one third of the is-
land.

Commemorating the rebels is banned 
by the government, despite the UN Hu-
man Rights Council repeatedly urging 
Colombo to allow Tamils to mourn their 
war dead.

Sri Lanka has also resisted interna-
tional calls to investigate allegations that 
government troops killed at least 40,000 
Tamil civilians in the final months of the 
war. However, on Wednesday (22), Raja-
paksa told the UN assembly that he want-
ed to work towards ethnic reconciliation.

"Fostering greater accountability, re-
storative justice, and meaningful reconcil-
iation through domestic institutions is es-
sential to achieve lasting peace," he said.

"It is my government's firm intention 
to build a prosperous, stable and secure 
future for all Sri Lankans, regardless of 
ethnicity, religion, or gender."

Dozens of people waving Tamil Tiger 
flags demonstrated outside the UN build-
ing as Rajapaksa spoke.

In talks with UN Secretary General 
Antonio Guterres the previous day, Raja-
paksa said he was inviting Tamils abroad 
to join talks to ensure ethnic peace in the 
country.

-AFP

LONDON - Sri Lanka, moved from the 
UK’s ‘red list’ to the ‘amber list’ effective 
Wednesday (22), however remain in the 
Foreign, Commonwealth and Develop-
ment Office’s (FCDO) ‘no-go list’ that pro-
hibits all but essential travel to the coun-
try. 

The FCDO has said the revised advisory 
is “based on the current assessment of 
COVID-19 risks”.  Egypt, the Maldives and 

Bangladesh have also been included in the 
‘no-go list’.

The travel advisory notes there is a high 
risk of changes to flights and airport op-
erations at short notice due to a prevalence 
of COVID-19 cases in the community. 

It also notes that lockdowns are being 
imposed in affected areas, and travel re-
strictions may also be imposed at short 
notice.

The advisory also warns that terrorists 
are likely to try to carry out indiscriminate 
including in places visited by foreigners.

UK travel industry figures have criti-
cized the latest advisory, saying “There is 
either a risk or there isn’t. If a country is 
amber then the FCDO advise in relation to 
COVID risk must be updated otherwise its 
red.”

-ENCL

COLOMBO - Sri Lankan authorities 
on Thursday (23) unveiled a PCR test-
ing laboratory in the country's main 
Bandaranaike International Airport 
(BIA), to enable travellers to undergo 
PCR tests at the airport upon arrival 
and have their results within three 
hours. Tourism Minister Prasanna Ra-

natunga said at least 1,000 tourists ar-
rive in Sri Lanka daily, and each tourist 
will be charged US$ 40 by the Tourism 
Promotions Authority to direct them to 
the PCR tests at the airport.

Results can be obtained within three 
hours. According to health officials, all 
those arriving in Sri Lanka are required 

to undergo a PCR test upon arrival at 
the airport and can enter the country 
only if the results are negative.

The minister said this laboratory will 
be operated under the guidance and 
regulation of the Ministry of Health us-
ing technology that is in line with inter-
national standards.

The tourism ministry, which is car-
rying out the process in collaboration 
with the health ministry, said this facil-
ity would now end the mandatory one-
day hotel quarantine which is required 
for all arrivals.

Since re-opening the borders on Jan. 
21 this year, Sri Lanka had recorded 

24,337 tourist arrivals in the first eight 
months of the year.

According to official figures, tour-
ist arrivals in August, increased by 
107% to 5,040 from July, despite the 
on-going third wave of the COVID-19 
pandemic. 

- Xinhua

COLOMBO - A high-profile shaman 
who tried to end Sri Lanka's COV-
ID-19 outbreak with "blessed" water 
has died of the virus, his family said 
Thursday (23).

Eliyantha White, 48, who treated 
sports stars and top politicians in-
cluding the country's prime minis-
ter, claimed in November he could 
end the pandemic in Sri Lanka and 
neighbouring India by pouring pots 
of his "blessed" water into rivers.

Health minister Pavithra Wannia-
rachchi endorsed the water treat-
ment, but was infected two months 
later and ended up in a hospital in-
tensive care unit.

She was later demoted, and lost her 
portfolio, but remains in the cabinet.

White attracted international at-
tention in 2010 when legendary 
Indian cricketer Sachin Tendulkar 
publicly thanked him for treating a 
knee injury, saying it helped him hit 
the first-ever one-day international 
double century against South Africa.

In a 2010 interview with AFP, 
White claimed he had "special pow-
ers" since the age of 12.

He has since treated other Indi-
an cricket stars, including Gautam 
Gambhir and Ashish Nehra. 

White's family said he had refused 
the COVID-19 vaccine.

His body was cremated at Colom-
bo's main cemetery on Thursday in 
line with quarantine regulations. 

Prime Minister Mahinda Raja-
paksa, who was among politicians to 
have consulted White, said on Twit-
ter: "His legacy will continue to live 
through all the lives, he touched and 
healed of various ailments."

But mainstream doctors described 
White as a fraud and Ayurveda phy-
sicians rejected his claims - even 
though the shaman said he used 
methods from the 3,000-year-old In-
dian medical tradition. 

Sri Lanka's total coronavirus 
deaths exceeded 12,000 with more 
than half a million people infected 
so far.  Doctors say the real toll is at 
least twice as high and authorities 
have resorted to mass cremations 
to clear bodies piling up at hospitals 
and morgues.

-AFP

COLOMBO - Sri Lanka 
on Friday (24) rolled out 
a vaccination program for 
children between the ages 
12 and 19, suffering from 
chronic illnesses or having 
disabilities.  The Ministry 
of Health said the vaccina-
tion program is being car-
ried out at the Lady Ridge-

way Children’s Hospital in 
Colombo, and Teaching 
hospitals in Anuradhapura 
and Kurunegala. The gov-
ernment announced last 
week that the Pfizer vac-
cine will be administered 
on those aged between 15-
19 and children above 12 
years with disabilities.

Sri Lanka on Friday 
(24) exported its first 
batch of 1200 cardboard 
coffins to Vietnam, tak-
ing a concept introduced 
by the Dehiwala- Mount 
Lavinia Municipal Coun-
cil as a cost effective, eco-
friendly alternative to the 
more expensive wooden 
coffins to bury/cremate 
the COVID-dead, to the 

outside world. The export 
order follows discussions 
between officials of the 
High Commission of Viet-
nam in Sri Lanka, monks 
of Sri Lankan origin in Vi-
etnam, and the Chairman 
of the Dehiwala- Mount 
Lavinia Municipal Coun-
cil.  The cardboard coffins 
are currently being used 
in all parts of Sri Lanka.

Sri Lankan artiste Yohani 
de Silva, whose song ‘Meni-
ke mage hithe’ went viral in 
several countries, including 
India, has been exclusively 
signed by a major Indian 
entertainment company, 
Wingman India. Yohani an-
nounced the news in a Twit-
ter message saying, “Elated 
to be sharing this announce-
ment with you. I have been 

exclusively signed as a @
WingmanIndia #Artist & will 
be managed by @Supersonex 
india wide!”  ‘Manike Mage 
Hithe’ by Yohani and Sathee-
shan, which has crossed 119 
million views on YouTube, is 
currently in the top 10 of the 
global charts, and at num-
ber 7 on the YouTube global 
charts this week.

-ENCL

Vaccination program for 
children with chronic illness, 
disabilities gets underway

Cardboard coffins exported 
to Vietnam
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Authorities unveil PCR testing laboratory at BIA
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UK forces linked to deaths of nearly 
300 Afghan civilians
LONDON - British forces are 
linked to the deaths of 86 children 
and more than 200 adult civilians 
during the Afghanistan conflict, 
with compensation of just £2,380 
paid on average for each life lost, 
new figures reveal.

They are recorded in official Min-
istry of Defence (MoD) compensa-
tion logs, obtained by a series of 
freedom of information requests. 
According to the data, the youngest 
recorded civilian victim was three 
years old.

One of the most serious incidents 
listed in the records is the award of 
£4,233.60 to a family following the 
death of four children who were 
mistakenly “shot and killed” in an 
incident in December 2009.

Some of the payments amounted 
to less than a few hundred pounds. 
In February 2008, one family re-
ceived £104.17 following a con-
firmed fatality and damage to a 
property in Helmand province, 
while another was compensated 
£586.42 for the death of their 
10-year-old son in December 2009.

The data was compiled by Action 
on Armed Violence (AOAV), which 
examined the logs to coincide with 
the withdrawal of western forces 
from Afghanistan last month cul-
minating in the chaotic airlift from 
Kabul airport.

There is renewed focus on civil-
ian casualties in Afghanistan after 
the US was forced to admit that a 
drone strike last month killed 10 
civilians including seven children 
– and not militants from Islamic 
State Khorasan Province (ISKP), as 

was first claimed. A “terrible mis-
take” was made, said Gen Kenneth 
McKenzie, the commander of US 
Central Command, as he offered his 
“profound condolences to the fam-
ily and friends of those who were 
killed”.

In the British logs, many of the 
incidents are recorded only briefly. 
Murray Jones, the author of the 
research, said: “These files do not 
make for easy reading. The banal-
ity of language means hundreds of 
tragic deaths, including dozens of 
children, read more like an inven-
tory.” AOAV estimates 20,390 civil-
ians were killed or injured by inter-
national and Afghan forces during 
the 20-year conflict – although that 
is one-third of the number killed by 
the Taliban and other insurgents. 
A total of 457 British soldiers also 
died during the period.

Overall the compensation logs 
show £688,000 was paid out by the 
UK military for incidents involv-
ing 289 deaths between 2006 and 
2013, the last year of British combat 
operations in the country, mean-
ing the average compensation paid 
by the MoD per civilian killed was 
£2,380.

Payments recorded also relate to 
operations involving the SAS, which 
has been accused of being involved 
in the execution of civilians dur-
ing the conflict. The family of three 
Afghan farmers allegedly killed in 
cold blood in 2012 received £3,634 
three weeks after the incident. The 
logs describe the money as an “as-
sistance payment to be made to 
calm local atmospherics [sic]”.

In some cases, payments for 
property damage were greater than 
those recorded for the loss of life. 
During 2009-10, the MoD awarded 
compensation of £873 for a dam-
aged crane and £662 for the death 
of six donkeys “when they wan-
dered on to the rifle range”.

The pay-out data is one of the few 
ways to establish how many civil-
ians were likely to have been killed 
by British forces in Afghanistan, 
as the MoD has said in response 
to other freedom of information 
requests that it does not hold any 
figures centrally. British officials 
say that efforts are routinely made 
to minimize the impact of military 
operations on civilians. But in other 
contexts the UK has only made lim-
ited admissions: the MoD says that 
there has been one civilian casualty 
during the RAF bombing campaign 
in Syria and Iraq against Islamic 
State during more than 10,000 mis-
sions since August 2014.

A MoD spokesperson said the 
amount of compensation paid in 
each case was determined by a mix-
ture of legal principles as well as 
local customs and practices. “Every 
civilian death is a tragedy and the 
UK always seeks to minimize the 
risk of civilian casualties through 
our rigorous targeting processes, 
but that risk can never be removed 
entirely,” they added.

The MoD has previously said that 
it has reviewed allegations of SAS 
involvement in extra judicial execu-
tions, and said there was “insuffi-
cient evidence for prosecution”.

-theguardian.com

WASHINGTON — President Joe 
Biden, declaring the coronavirus an 
“all-hands-on-deck crisis,” set out 
ambitious goals Wednesday (22) 
for ending the pandemic and urged 
world leaders, drug companies, phi-
lanthropies and non-profit groups 
to embrace a target of vaccinating 
70% of the world by next year.

Biden charted the course at a 
virtual COVID-19 summit meeting 
that he convened on the side-lines 
of the UN General Assembly in New 
York.

Biden announced a series of ac-
tions, including the purchase of 
an additional 500 million doses of 
Pfizer’s vaccine at a not-for-profit 
price to donate overseas and $370 
million to administer the shots. 
“We’re not going to solve this crisis 

with half-measures or middle-of-
the-road ambitions. We need to go 
big,” the president said in televised 
remarks. “And we need to do our 
part: governments, the private sec-
tor, civil society leaders, philan-
thropists.”

Still, Biden’s summit meeting 
spurred some resentment toward 
the United States from those who 
have criticized the administration 
for hoarding vaccines and not doing 
enough to help developing nations 
manufacture their own.

Biden also faces criticism for of-
fering booster doses to fully vacci-
nated Americans when millions of 
people around the world, including 
health care workers, have yet to re-
ceive a first dose. In his speech at 
the United Nations on Wednesday, 

President Uhuru Kenyatta of Kenya 
said that such inequities were hin-
dering efforts to rebuild the global 
economy. “The surest way to build-
ing that confidence is by making 
vaccines available to the world, in 
an equitable and accessible man-
ner,” Kenyatta said.

Before Wednesday, the United 
States had promised to donate 
more than 600 million doses. The 
additional 500 million that Biden 
pledged brings the total US com-
mitment to 1.1 billion doses.

But activists, global health ex-
perts and world leaders say donated 
doses will not be enough. They are 
calling for the Biden administration 
to do more to scale up global manu-
facturing of vaccines.

-New York Times

WASHINGTON - A US federal 
judge has ordered Facebook to release 
records of accounts connected to anti-
Rohingya violence in Myanmar that 
the social media giant had shut down, 
rejecting its argument about protect-
ing privacy as “rich with irony”.

The judge in Washingon, DC, on 
Wednesday (22) criticized Facebook 
for failing to hand over information 
to investigators seeking to prosecute 
the country for international crimes 
against the Muslim minority Rohing-
ya, according to a copy of the ruling.

Facebook had refused to release 
the data, saying it would violate a US 
law barring electronic communica-
tion services from disclosing users’ 
communications. But the judge said 

the posts, which were deleted, would 
not be covered under the law and not 
sharing the content would “compound 
the tragedy that has befallen the Roh-
ingya”. “Facebook taking up the man-
tle of privacy rights is rich with irony. 
News sites have entire sections dedi-
cated to Facebook’s sordid history of 
privacy scandals,” he wrote.

A spokesperson for Facebook said 
the company was reviewing the de-
cision and that it had already made 
“voluntary, lawful disclosures” to an-
other UN body, the Independent In-
vestigative Mechanism for Myanmar.

More than 730,000 Rohingya Mus-
lims fled Myanmar’s Rakhine state in 
August 2017 after a military crack-
down that refugees said including 

mass killings and rape. Rights groups 
documented killings of civilians and 
burning of villages.

Myanmar authorities say they were 
battling an insurgency and deny car-
rying out systematic atrocities. Gam-
bia is seeking the data as part of a case 
against Myanmar it is pursuing at the 
International Court of Justice (ICJ) 
in the Hague, accusing Myanmar of 
violating the 1948 UN Convention on 
Genocide. 

In 2018, UN human rights inves-
tigators said Facebook had played a 
key role in spreading hate speech that 
fuelled the violence. In Wednesday’s 
ruling, US magistrate judge Zia M. 
Faruqui said Facebook had taken a 
first step by deleting “the content that 

fuelled a genocide” but had “stum-
bled” by not sharing it.

“A surgeon that excises a tumour 
does not merely throw it in the trash. 
She seeks a pathology report to iden-
tify the disease,” he said.

“Locking away the requested con-
tent would be throwing away the 
opportunity to understand how dis-
information begat genocide of the 
Rohingya and would foreclose a reck-
oning at the ICJ.” Shannon Raj Sin-
gh, human rights counsel at Twitter, 
called the decision “momentous”.

In a Twitter post, she said it was 
“one of the foremost examples of the 
relevance of social media to modern 
atrocity prevention & response”.

-Reuters

KABUL - Ibrahim’s parents fled political turmoil 
in China for Afghanistan more than 50 years ago. At 
that time, Mao Zedong had unleashed the Cultural 
Revolution, and life was upended for many Uyghurs, 
the mostly Muslim ethnic group in Xinjiang that in-
cluded Ibrahim’s parents.

Ibrahim was born in Afghanistan. But now he, too, 
is trying to escape the clutches of Chinese authoritari-
anism.

He and his family have been afraid to leave their 
home in Afghanistan since the Taliban, the country’s 
new rulers, took control last month, venturing out-
side only to buy essentials.

“We are extremely worried and nervous,” said Ibra-
him, whose full name is being withheld for his safety. 
“Our children are worried for our safety, so they have 
asked us to stay home.”

For years, Chinese officials have issued calls for 
leaders in Afghanistan to crack down on and deport 
Uyghur militants they claimed were sheltering in 
Afghanistan. The officials said the fighters belonged 
to the East Turkestan Islamic Movement, a separa-
tist organization that Beijing has held responsible 
for a series of terrorist attacks in China since the late 
1990s.

The United States removed the East Turkestan Is-
lamic Movement from its list of terrorist groups dur-
ing the Trump administration, angering Beijing. But 
the Taliban, in their new role as diplomats, have been 
eager to establish warm relations with China, meeting 
most recently Thursday with Chinese officials. Many 
Uyghurs in Afghanistan fear they will be branded ter-
rorists and sent to China as pawns in the Taliban’s ef-
fort to win favour and economic aid from the country.

It is unclear whether Uyghurs in Afghanistan face 
an immediate threat to their safety, but some say they 
dread the future that would await them if they were 
sent to Xinjiang. Since 2017, the Chinese government 
has locked up close to 1 million Uyghurs in camps 
and subjected those outside to constant surveillance. 
China says the camps are necessary to weed out ex-
tremism and to “re-educate” the Uyghurs.

Before the Taliban took control of Afghanistan, the 
Chinese government said it had received assurances 
from the insurgents that the country would not be-
come a staging ground for terrorist attacks. Anxious 
Uyghurs in the country watched television footage 
of Wang Yi, China’s foreign minister, standing side 
by side with leaders of the Taliban in July. Earlier 
this month, Wang pledged $30 million in food and 
other aid to the new government, as well as 3 million 
coronavirus vaccine doses; on Thursday (23), he said 
Afghanistan’s overseas assets “should not be unrea-
sonably frozen or used as a bargaining chip to exert 
pressure,” obliquely referencing US control of billions 
of dollars belonging to the Afghan central bank.

Since the late 1990s, Beijing has succeeded in pres-
suring several countries to deport Uyghurs. The Uy-
ghur Human Rights Project, an advocacy group based 
in Washington, has counted 395 cases of Uyghurs 
being sent to China since 1997. The group said in an 
August report that journalists and human rights or-
ganizations have documented 40 cases of detentions 
or renditions from Afghanistan to China, although it 
has verified only one of them.

Khorsid Hasan, a Uyghur retiree living in Virgin-
ia, said that after she contacted the Uyghur Human 
Rights Project in August, the group wrote a letter to 
the State Department urging American officials to 
address the vulnerability of Uyghurs in Afghanistan. 
Uyghurs in the country “fear more for their lives than 
ever before,” Khorsid said in an interview. “They hope 
to be evacuated as soon as possible.”

The rights group’s letter to the State Department 
warned of the grave fear that the Taliban “will now 
make secret agreements with China to extradite Uy-
ghurs to the PRC.”

The Uyghur population in Afghanistan is estimated 
to be around 2,000-3,000. They arrived in waves, 
some as early as the 18th century. Many are second-
generation immigrants with few links to China. Their 
parents joined an outflow of refugees from Xinjiang 
in the late 1970s, ending up in neighboring Afghani-
stan, where they settled and had families.

Those families are once again seeking to uproot 
their lives. Even though they are Afghan citizens, 
their identity cards show that they are either Chinese 
refugees or members of the ethnic group, making 
them easy to track should the Taliban decide to round 
them up. The Taliban did not respond to requests for 
comment.

In the city of Mazar-e-Sharif, Mohammad, a 
39-year-old Uyghur farmer whose full name has been 
withheld to avoid reprisals, said he was so desperate 
to flee Afghanistan with his young family that he con-
tacted human traffickers to help them get into Iran. 
He was told that it was impossible to do with the Tali-
ban in charge, he said.

He has also contacted exile Uyghur groups in Ger-
many and Turkey and organizations providing refu-
gee assistance in the United States and Canada with 
no success, he said.

Under Taliban rule, Afghanistan has been battered 
by food and cash shortages. People have been unable 
to withdraw money from banks. Grocery prices have 
shot up. The Taliban have also looked to China for 
help avoiding a possible economic collapse.

Andrew Small, a senior fellow with the German 
Marshall Fund who studies China’s policy in Afghani-
stan, said the Taliban had not previously demonstrat-
ed an “obvious willingness” to hand over Uyghurs 
to the Chinese, though he believed their fears were 
legitimate.

“The lines are blurred on China’s part between who 
constitutes a terrorist and who constitutes someone 
who has simply been politically active,” Small said. 
“Individuals who are politically and economically 
connected with any activities they find problematic” 
are likely to be targeted, he said.

-New York Times

WASHINGTON - A senior US diplomat 
who oversees Haiti policy has resigned, two 
US officials said, submitting a letter to the 
State Department that excoriated the Biden 
administration’s “inhumane, counterpro-
ductive decision” to send Haitian migrants 
back to a country that has been wracked this 
summer by a deadly earthquake and politi-
cal turmoil. The diplomat, Daniel Foote, was 
appointed special envoy to Haiti in July, just 
weeks after President Jovenel Moïse was 
shot in his bedroom during a night-time raid 
on his residence. Foote, a former ambassa-
dor to Zambia and acting assistant secretary 
for international narcotics and law enforce-
ment affairs, did not respond to messages for 
comment Thursday (23) morning.

In his stinging resignation letter, dated 
Wednesday (22), Foote criticized the admin-
istration for deporting some of the thousands 
of the Haitian migrants who had travelled to 
the Texas border from Mexico and Central 
America in recent days.

“I will not be associated with the United 
States’ inhumane, counterproductive deci-
sion to deport thousands of Haitian refugees 
and illegal immigrants to Haiti, a country 
where American officials are confined to se-
cure compounds because of the danger posed 
by armed gangs in control of daily life,” Foote 
wrote in the letter, which was first reported 
by PBS NewsHour. Its authenticity was con-
firmed by a senior State Department official 
and a congressional official.

Foote also blasted a “cycle of international 
political interventions in Haiti” that “has 
consistently produced catastrophic results,” 
and he warned that the number of migrants 
to US borders “will only grow as we add to 
Haiti’s unacceptable misery.”

In May, the Biden administration extend-
ed temporary protected status for 150,000 
Haitians already living in the United States. 
But tens of thousands more Haitians have at-
tempted to cross into the United States since 
then despite not qualifying for the program.

Foote was said to have pushed for greater 
oversight and responsibilities in his job as 
envoy to Haiti, efforts that were rejected by 
senior State Department officials.

In his resignation letter, Foote confirmed 
that “my recommendations have been ig-
nored and dismissed.” “Our policy approach 
to Haiti remains deeply flawed,” he wrote.

The rise in Haitian migration began in the 
months after President Joe Biden took office 
and quickly began reversing former Presi-
dent Donald Trump’s strictest immigration 
policies, which was interpreted by many as 
a sign that the United States would be more 
welcoming to migrants.

The US Border Patrol said that more than 
9,000 migrants, mostly from Haiti, were be-
ing held in a temporary staging area under 
the Del Rio International Bridge in Texas 
as agents worked as quickly as they could to 
process them. This week, about 300 Haitians 
were deported back to Haiti — the first among 
some 14,000 migrants who authorities in the 
country expect to be returned over the next 
month. Haitian officials have pleaded with 
the United States to grant a “humanitarian 
moratorium” amid widespread instability.

But the Biden administration, facing the 
highest level of border crossings in decades, 
has enforced policies intended to slow the 
entry of migrants. On Monday (20), Alejan-
dro Mayorkas, secretary of the Department 
of Homeland Security, said newly arrived 
Haitians would not be covered by a tempo-
rary residence order that protects those who 
had entered the United States before July 29.

“We are very concerned that Haitians who 
are taking this irregular migration path are 
receiving false information that the border 
is open or that temporary protected status is 
available,” Mayorkas said during a news con-
ference Monday in Del Rio, Texas. “I want to 
make sure that it is known that this is not the 
way to come to the United States.”

Officials at Haiti’s Embassy in Washington 
did not respond to messages for comment 
Thursday morning.

-New York Times

Afghan Uyghurs fear 
deportation  as Taliban 
cozy up to China

Senior US diplomat 
to Haiti resigns, 
citing ‘inhumane’ 
deportation policy

Biden sets ambitious goals for vaccinating the world

US court orders Facebook to release records of anti-Rohingya content 

 -
  C

p
l R

o
b

 K
n

ig
h

t/
P

A

A British soldier on patrol in Sangin, in Helmand province in Afghanistan, in 2006
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Deported by US, Haitians are 
in shock

India opens highest 

military ranks to women 

after lengthy fight

By Hari Kumar and Emily Schmall

By Camille Bas-Wohlert

Children ‘wasting away’ in 
dangerous Syrian camps
BEIRUT – Tens of thousands of 
children are “wasting away” amid 
widespread violence and threats in 
two refugee camps in northeast Syria, 
Save the Children says, urging, it is 
“more urgent than ever” that foreign 
governments repatriate their citizens 
living there.

In a new report published on 
Thursday (23), the international 
NGO highlighted the deteriorating 
living conditions in the al-Hol and 
Roj camps – citing minimal access to 
education, skyrocketing child labour, 
and surging violence and murders.

So far this year, 62 children have 
died in al-Hol.

“The scale of the violence, hard-
ship, deprivation and trauma that 
children living in these camps experi-
ence every day cannot be overstated,” 
the report – titled When am I going to 
start to Live? – read.

Children, many of them unaccom-
panied, make up roughly two-thirds 
of the estimated 60,000 people living 
in the camps.

Fires have been the most common 
causes of children dying, with fami-
lies using heaters and stoves in their 
tents for warmth and to cook food, 
causing a dangerous fire hazard. Chil-
dren have also been victims of mur-
der, sexual assault, and other crimes.

Bushra*, 10, from Turkey, told 
Save the Children she feared living in 
al-Hol.

“The people here keep fighting. I 
close my ears with my hands when-
ever I hear them fight. I don’t even 
let my mother go outside as they will 
draw knives at each other. They also 
swear at and threaten each other, 
saying ‘I will rip your face, I will cut 
your head,'” she said.

The population of the camps, run 
by the Kurdish-led administration 
in northeast Syria, is mostly families 
who lived under the rule of the ISIL 
(ISIS) armed group, and others who 
fled from a military offensive by the 

international coalition.
While the majority are Syrian and 

Iraqi, the report primarily focuses on 
foreign nationals from some 60 coun-
tries around the world.

According to the NGO’s report, 
many wealthy governments of for-
eign detainees in the camps have 
neglected their obligations under in-
ternational law to repatriate them – 
especially the children and families.

“Kazakhstan alone accounts for 
36% of repatriations, and over three 
times more than all EU countries, 
UK, Norway, Canada, Australia and 
the US combined,” the report read.

The UK has repatriated four chil-
dren with about 60 believed to re-
main in the camps, while France has 
brought home 35 children, with at 
least 320 children left behind, Save 
the Children said.

While about 1,163 children have 
been repatriated since 2017, only 
about 14 repatriations have taken 
place this year.

“Save the Children demands that 
all governments with nationals in the 
camps take responsibility and bring 
children and their families home,” 
the report said.

“Every day that foreign children 
and their families are failed by their 
governments, every day they are de-
nied the opportunity to return to 
their home, denied the specialised 
services they so desperately need and 
denied the right to live in safety and 
recover from their experiences is a 
day too many.”

Samiya*, an 11-year-old girl from 
Tajikistan who has been living al-Hol 
for two years with her mother and 
four siblings, told Save the Children 
she saw a fire destroy or damage 75 
tents in May.

“We heard voices of people scream-
ing all of a sudden. A fire had broken 
out in our section. The tents started 
to burn one after the other. They 
melted completely. All children were 

running away, screaming and cry-
ing,” she said.

“Our tent was burned as well. My 
new clothes which my mother had 
bought for me got burned. My toys 
and hair ribbon, all the sweets for 
Eid, everything got burned. Now we 
are sleeping in the kitchen and wait-
ing for our new tent.”

Human rights organizations have 
likened the volatile camps to deten-
tion centres. Some men and boys, 
who are perceived to be linked to 
ISIL, are held in prisons in the camps.

Other humanitarian agencies pre-
sent in al-Hol and Roj have also ex-
pressed their concerns about the 
wellbeing of children and other resi-
dents at the camps.

Pauline Lenglart, an advocacy 
manager at Doctors Without Borders 
(MSF), says camp residents live in an 
“atmosphere of fear and violence”.

“Access to protection is almost 
impossible … there are killings on a 
daily basis,” Lenglart said. “All people 
there would be deemed at risk.”

She says distressed residents have 
frequently told medical and hu-
manitarian workers that they have 
received death threats and that MSF 
workers have also received death 
threats.

“They are fearing for their life,” she 
said. The Norwegian Refugee Council 
(NRC) also said that an armed man 
entered one of their education cen-
tres in al-Hol, threatened their staff, 
and asked for money.

“This serious incident has regret-
fully forced us to suspend our activi-
ties to ensure the safety of our col-
leagues,” said Bahia Zrikem, policy 
and advocacy adviser for the NRC’s 
Syria Response Office.

“We condemn this criminal be-
haviour which, besides targeting aid 
workers, is also depriving families 
who are badly in need of our servic-
es.”

-Al Jazeera

COPENHAGEN - At the “Human 
Library’, you can "loan" a person to 
tell you their life story, an original 
concept born in Denmark that is de-
signed to challenge prejudice and 
which has spread around the world.

Iben - a quiet 46-year-old sexual 
abuse victim with mental health is-
sues who doesn't give out her last 
name - is one of eight "books" curious 
people can loan on this autumn day in 
Copenhagen. For 30 minutes, you can 
ask anything you want, either one-on-
one or in a small group.

"The Human Library is a safe space 
where we can explore diversity, learn 
about ways in which we're different 
from each other, and engage with 
people we normally would never 
meet... and challenge your uncon-
scious bias," explains Ronni Abergel, 
the project's garrulous initiator.

He created the living library in 
2000 during the Roskilde music festi-
val and went on to build a non-profit 
organization. The concept has since 
found its way into more than 70 coun-
tries. "A reading truly is a conversa-
tion," says Abergel.

"I'm going to take a few minutes 
to explain my topic, my background, 
and to make sure that you can ask me 
anything about being HIV (positive) 
or disabled, or transgender, or a refu-
gee or Jewish or Muslim, or whatever 
my topic may be."

In most cases the conversations 
flow freely, typically held in a calm 
environment like a city library, a 

meeting room, or as today, in the gar-
den of the Human Library's premises.

"Sometimes people ask a lot and 
the conversation flows. But some-
times I maybe need to tell them a little 
bit more, ask my readers’ questions in 
order for them to reflect or ask new 
questions," says Anders Fransen, a 
36-year-old blind and hearing im-
paired "book".

People are encouraged "to ask re-
ally difficult questions", Abergel says, 
stressing that nothing is off limits, no 
matter how sensitive the subject may 
be. People who loan Iben can choose 
between three of her oral books: sexu-
al abuse victim, living with borderline 
personality disorder, or severe post-
traumatic stress disorder. She has on 
occasion refused to answer questions.

"I have said that that page wasn't 
written yet. So they just smiled and 
said okay," she recalls.

But she's never had a bad experi-
ence in her four years.

"All my readings are different," and 
they've evolved over the years, she 
says. "When I started, I was in a to-
tally different place... I've been work-
ing on myself for years."

"It's such a gift (being) a book, you 
can self-reflect." Fransen says he's 
proud to have helped people develop 
how they think about handicaps.

After a recent 'reading' with some 
eighth graders, he overheard them 
talking to their friends. "They were 
saying 'hey, this guy is a cool guy, he 
has a cool story to tell.' So I made an 

impression on them," he smiles. 'Loa-
nees' come away with powerful expe-
riences too. 

"All the responses we're getting in-
dicate that it's a high impact experi-
ence," Abergel says. He was recently 
contacted by a reader who borrowed 
a human book in 2004. 

"She was telling us about the im-
pact (the book had) on her view on 
Muslims... And she had used that 
information in the 17 years that have 
passed. So that has been to the benefit 
of the community, her and other peo-
ple of Muslim background."

In an increasingly polarized world, 
Abergel wants his initiative to help 
people become "less apprehensive, 
more open, more understanding and 
accepting of your right to be differ-
ent." But, he insists, the organization 
is not about promoting diversity or 
combating prejudice.

"We run a neutral learning space 
where there is an opportunity for 
you to engage, learn about yourself 
and other groups," he says. "What 
you learn and what you do with your 
learning is entirely in your hands."

One of those loaning a book is 
41-year-old Karem.

"To see the person and listen to him 
or her and see the perspective, the 
whole story that is almost unfolding 
in front of you" is "very touching", he 
says. "It lets people see that at the end 
of the day we are a lot of titles, but the 
same flesh and blood and bones."

-Agence France-Presse

By Kareem Chehayeb

PORT-AU-PRINCE — The Haitian migrants had 
done well for themselves. Since leaving their coun-
try, many more than a decade ago, they had built 
lives in Chile, Brazil, Panama. They had homes and 
cars. They had stable jobs as bank tellers, welders, 
mine supervisors, gas station attendants.

But they longed for the possibility of a better life 
in the United States, under a president who had pro-
tected Haitians in the United States from deporta-
tion and many believed would relax entry require-
ments. So they sold their belongings, left their jobs 
and pulled their kids out of school. And they headed 
north.

But instead of the reception they’d expected, they 
were detained in the small border town of Del Rio, 
Texas, and without warning deported — to Haiti, a 
broken country many no longer recognized — in a 
head-spinning sequence that left them feeling mis-
treated and betrayed.

Some said they never talked to an immigration 
agent. Others said they’d been tricked — told they 
were being released or sent to Florida, and instead 
packed on a plane to Port-au-Prince, where they 
landed on Sunday (19), some in hand and ankle 
cuffs after protesting.

“I thought the United States was a big country, 
with laws. They treated us terribly,” said Nicodeme 
Vyles, 45, who had been living in Panama since 
2003, working as a welder and carpenter. “They 
didn’t even give me an interview with an immigra-
tion agent.”

“What am I going to do?” he asked, sitting in small 
yard of the house of his younger sister, who he saw 
for the first time in 18 years after she answered his 
desperate call from the airport on Sunday. “I don’t 
know this country anymore.”

Vyles and about 300 other Haitians who landed 
on Sunday were the first among some 14,000 mi-
grants who authorities in the country expect over 
the next three weeks.

As the first three flights arrived, Haitian officials 
beseeched the United States to grant a “humanitar-
ian moratorium”, as their country reels from the as-
sassination of its president in July and a powerful 
earthquake in August.

But the Biden administration, facing the highest 
level of border crossings in decades, has enforced 
policies intended to slow the entry of migrants. The 
Haitian deportations are consistent with those poli-
cies, officials said this weekend.

Alejandro Mayorkas, the secretary of the US De-
partment of Homeland Security, said Monday (20) 
that while the United States has extended protection 
for Haitians who had arrived in the country before 
July 29, those who arrive now are not covered.

A department spokeswoman, Meira Bernstein, 
did not respond to a question about claims that de-
portees were told they were going to Florida.

Clarity on US policy is of no use to Vyles and 
others who left their homes months ago, believing 
Biden would reverse the anti-immigration stance 
taken by his predecessor, Donald Trump. Vyles is 
still in shock at finding himself back in Haiti.

In Panama, he fell in love, had children, and be-
came a licensed welder and carpenter, earning $60 
a day — a good income by the standards of Haiti, 
where many live with no running water, no electric-
ity, no prospects of work, and the constant fear of 
kidnapping and extortion by gangs. In Colón, Pan-
ama, on the Caribbean, his children went to school 
for free, and he never worried walking the streets, 
even at night. He said his girlfriend and their young-
est child were living in Maryland, under special pro-
tection afforded to Haitians who were displaced by 
the devastating 2010 earthquake. Hoping to bring 
his family together again, he decided to risk it all.

He pulled their 9-year-old son, Nickenson, out 
of fourth grade, and began what would be a three-
month voyage. They traversed several countries, 
waded across rivers, and spent time in a Mexican 
jail and then in a dusty ditch near the Del Rio inter-
national bridge.

“It was the worst experience in my life,” he said in 
a rusty Creole sprinkled with Spanish phrases.

After four days in US detention, he was told by a 
Spanish-speaking agent that they would be sent to a 
less crowded place and then released, he said.

“The next thing I knew,” he said, “they put us on 
a plane.”

Others said they had been told they were being 
sent to Florida, where they also expected to be re-
leased.

“We weren’t treated like humans, but like animals 
parked somewhere,” said Aminadel Glezil, 31, from 
the house of a sister-in-law he met for the first time 
once he arrived in Haiti on Sunday.

He said he had sold his house in Paine, Chile, 
along with all its furnishings and his car, to make the 
trip with his wife and two children to the US border.

Once he was on an airport shuttle, heading to a 
plane, he realized he was being deported, he said, 
and began to protest that he had never seen an im-
migration official and had no deportation order. He 
said he was beaten by officers and handcuffed for 
the flight.

“I couldn’t believe a powerful country like the 
US would treat us that way,” he said. Overextended 
Haitian officials welcomed returnees this week with 
a meal of rice and beans, a bag of toiletries and the 
promise of $100 in Haitian currency.

“Despite the meagre means, we have decided to 
accompany our brothers and sister who are return-
ing to their home country,” the country’s interim 
prime minister, Ariel Henry, said in a video released 
on social media Sunday afternoon.

But even the $100 did not arrive as expected: De-
portees said they got only half or a quarter of that 
amount. The rest would follow through a money 
transfer, they were told, once the country’s banks 
were open.

-New York Times

NEW DELHI — India’s Supreme Court 
on Wednesday (22) opened the door for 
women to pursue military careers at the 
highest levels, a major milestone in a 
country where gender inequality is rife 
and where women have been leaving the 
workforce in droves.

The court ordered the government 
to allow women in November, for the 
first time, to take the entrance exam to 
India’s premier defence academy, the 
pipeline for the country’s top army, navy 
and air force commanders. While the 
court allowed the government to contin-
ue to exclude women from most combat 
roles, the ruling could encourage more 
women to pursue careers in the military.

It “gives a sense of victory,” said Anju 
Bala, a former major in the Indian army. 
“They have got one more window open 
to compete equally with men."

Women make up a tiny fraction of the 
more than 1.3 million people serving in 
India’s armed forces, among the world’s 
largest. They are able to serve as offic-
ers, but their upside was limited because 
they could not attend the elite military 
academy. Similar schools in the United 
States, like the Naval Academy and the 
Air Force Academy, began to admit 
women in 1976.

Now, they can enter the military 
straight out of high school and aspire to 
the top brass. The ruling could also give 
them more legal backing as they fight 
for equal access to combat roles.

Across India, women have been push-
ing for greater roles in the workplace. 
Only 9% of working-age women hold 
jobs, according to the Centre for Moni-
toring Indian Economy. India pledged 
at a Group of 20 meeting of the world’s 
largest economies in June that it would 
do more to reduce gender discrimina-
tion in recruitment, wages and working 
conditions.

Women have served in India’s armed 
forces since British colonial rule. They 
were deployed as nurses during the two 
world wars. In 2007, Indian women of-
ficers served in post-war Liberia as the 
United Nations’ first all-female peace-
keeping force.

Since the early 1990s, in response to 
court cases, women have been eligible 
for short-service commissions in the 
armed forces’ education and legal de-
partments. Over the years, women had 
gained access to eight additional depart-
ments, including engineering, intelli-
gence and logistics.

In recent years, women’s access to 
other areas has broadened, including 
the Assam Rifles, India’s oldest para-
military force, in 2016, and the army 
police in 2019.

But their tenure largely remained 
capped at 14 years, and opportunities 
for higher leadership were limited. Only 
men could enter the armed forces at age 
17 by gaining admission to the National 
Defence Academy, a four-year program 
that provides the core of India’s military 
leadership. Women were allowed to join 
through what was seen as a less pres-
tigious, 11-month training course after 
graduating from college.

With fewer opportunities to rise, 
many had to leave the military earlier 
than they wanted.

Sowmya Narayani, 34, served in In-
dia’s air force for 11 years, after which 
her short-term commission ended. 
Narayani briefly worked for Infosys, the 
Indian technology giant, but would have 
considered a career in the armed forces.

Now a stay-at-home mother in Chen-
nai, a city in southern India, she said the 
possibility of a long-term commission 
would have given her financial inde-
pendence and the ability to better plan 
her future.

“You complete your tenure by your 
mid-30,” she said. “With a young fam-
ily, resettling at that age is very cumber-
some.”

Women have challenged the limits 
in courts for decades. Two years ago, 
the government agreed to give perma-
nent commissions to women but only 
to those officers who had served fewer 
than 14 years, citing physical limitations 
of older women officers.

In response, serving female officers 
argued to the Supreme Court that the 
policy was not only “highly regressive 
but completely contrary to the demon-
strated record and statistics.”

The court decision Wednesday 
stemmed from public interest litigation, 
not tied to a specific plaintiff that had 
been filed with India’s Supreme Court. 
The suit argued that not allowing wom-
en to take the academy’s entrance exam 
violated India’s Constitution, which 
prohibits discrimination on the basis of 
sex.

-New York Times

By Catherine Porter

‘I don’t know this country’

Now she can

At the ‘Human Library’, everyone is an open book
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So far this year, 62 children have died in al-Hol camp, northeast Syria
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RETHINKING AMERICA

Biden pushes deterrent border 
policy after promising 
‘humane’ approach
WASHINGTON — The images 
could have come straight from 
former President Donald Trump’s 
immigration playbook: mounted 
Border Patrol agents rounding up 
desperate Haitian families at the 
south-western border for rapid de-
portation from the United States.

In fact, the aggressive effort to 
quickly clear a makeshift camp 
in Del Rio, Texas, of more than 
15,000 Haitian migrants was 
part of a Biden administration 
response that included “surging” 
agents to the overrun area and 
using a Trump-era immigration 
policy to immediately send many 
people home.

President Joe Biden’s spokes-
person said the scenes of agents on 
horseback were “horrific” and not 
“acceptable or appropriate”.  Vice 
President Kamala Harris said “hu-
man beings should never be treat-
ed that way”.  The Department of 
Homeland Security said it was in-
vestigating.

Still, the deportations are a stark 
example of how Biden — who de-
clared Feb. 2 that his goal was 
to “undo the moral and national 
shame of the previous administra-
tion” — is deploying some of the 
most aggressive approaches to im-
migration put in place by Trump 
over the past four years.

Having failed in his attempts to 
build a more “humane” set of im-
migration laws, Biden has reacted 
in a way that few of his supporters 
expected. In case after case, he has 
shown a willingness to use tough 
measures, even as he struggles to 
confront a challenge that has vexed 
presidents for decades: securing 
the borders while living up to US 
humanitarian obligations to mi-
grants fleeing economic hardship, 
political instability and violence.

The approach has prompted 
fierce debate in the administra-
tion, where some of his top aides 
favour stronger policies that would 
deter people from trying to cross 
the border, while others advocate 
a more welcoming stance.

The hard line has infuriated im-
migration advocates, who have 
lashed out at the president for ex-
pelling the Haitians.

But their frustration with Biden 
runs deeper than the current situa-
tion. Many said they had begun to 
doubt whether he had the will or 

the desire to make good on any of 
his immigration promises.

“The question that’s being asked 
now is: How are you actually dif-
ferent than Trump?” said Marisa 
Franco, executive director of Mi-
jente, a Latino civil rights organi-
zation, who consulted the Biden 
campaign as a representative for 
Sen. Bernie Sanders, I-Vt. “You 
campaigned that immigration was 
one of the places where Trump 
was inhumane and failed. And last 
time I checked, Trump is not the 
president.”

Biden administration officials 
bristle at that suggestion, saying 
the president moved within hours 
of taking office to undo many of 
Trump’s anti-immigrant policies. 
And they say advisers are united 
behind a strategy that includes 
building a new, robust asylum sys-
tem while also cracking down on 
illegal immigration.

Part of the dilemma Biden faces 
is that his efforts to use the power 
of his office to enact lasting immi-
gration change have been blocked 
by federal judges sceptical of ex-
ecutive power and slowed by a 
bureaucracy purposely hobbled by 
the former president. His proposal 
for a comprehensive overhaul of 
immigration laws is going nowhere 
in Congress, and his hopes to grant 
millions of immigrants living in 
the country without legal permis-
sion a path to citizenship was dealt 
a serious setback in the Senate on 
Sunday.

Biden’s allies blame Republi-
cans for standing in the way of 
needed changes because they view 
the border chaos on his watch as a 
good political issue.

“Republicans have figured this 
out, right?” said Cecilia Muñoz, di-
rector of former President Barack 
Obama’s Domestic Policy Council 
and his top immigration adviser. 
“As long as you can keep a Demo-
cratic administration from making 
progress on immigration, you get 
to demagogue it. As long as you 
prevent them from fixing it, it’s a 
political tool.”

But to many immigration activ-
ists, the president’s reaction to the 
surge of border crossings — in-
cluding a firm declaration that the 
border was closed and a refusal to 
allow many migrants to seek ref-
uge in the United States — was a 

grim reminder of the Trump years 
and of Obama’s aggressive poli-
cies.

They point to the fact that Biden 
has fought civil rights groups in 
court to allow his administration 
to maintain one of Trump’s strict-
est immigration policies: the use 
of a public health law known as 
Title 42 that allows authorities to 
deny migrants their usual rights to 
claim asylum during the coronavi-
rus pandemic.

The public health rule is not be-
ing used for every migrant at the 
border. From February to August, 
officials caught people crossing 
the southwestern border about 
1.24 million times, according to 
government data. The rule was 
used to turn them away 56% of the 
time. Others were allowed into the 
United States for a range of rea-
sons, including exemptions from 
the public health rule.

But activists argue the use of the 
authority should be dropped alto-
gether.

Administration officials, includ-
ing staff members from Harris’ of-
fice, have made calls to humanitar-
ian organizations in recent days. 
Senior homeland security officials 
are holding calls this week with ad-
vocacy organizations representing 
the Haitian community and those 
working on the ground in Del Rio. 
Top Democrats in Congress sent a 
letter Monday requesting a halt to 
the expulsion of Haitian migrants.

About 1,500 Haitian migrants 
have been quickly deported, even 
as thousands more are allowed to 
enter the United States while they 
wait for deportation hearings, ac-
cording to an official familiar with 
the situation, who spoke on the 
condition of anonymity because 
they were not authorized to dis-
cuss the matter. Many migrants 
have made claims of asylum.

Many of the Haitian migrants 
are not seeking refuge from natu-
ral disasters and political violence 
this year. Rather, they have been 
living in South America for years, 
forced from their homes by previ-
ous disasters, instability and pov-
erty. 

Fleeing poverty is often not 
enough to win asylum in the Unit-
ed States, and many of the mi-
grants may eventually be deported.

-New York Times

WASHINGTON - President Joe 
Biden spoke with President Emma-
nuel Macron of France on Wednesday 
(22) for the first time since the United 
States and Britain entered into a broad 
new defence arrangement with Aus-
tralia that scuttled a $60 billion French 
project to build submarines and led 
France to declare its oldest ally had de-
livered a “knife to the back.”

The two leaders agreed to meet in 
Europe next month, likely on the edges 
of the upcoming Group of 20 summit 
in Italy, although White House aides 
said it was possible they would have a 
separate meeting elsewhere to under-
score their resolve to repair the dam-
age.

The White House described the con-
versation as “friendly,” just days after 
Macron recalled the French ambassa-
dor to the United States and suggested 
that Biden had done grave harm to the 
alliance.

While the United States has not 
apologized for the effort to keep France 
in the dark, the statement from the 
United States and France said that 
“the two leaders agreed that the situ-
ation would have benefited from open 
consultations among allies on matters 
of strategic interest to France and our 
European partners.”

It said that “President Biden con-
veyed his on-going commitment in that 
regard,” and the countries had “decided 

to open a process of in-depth consulta-
tions, aimed at creating the conditions 
for ensuring confidence and proposing 
concrete measures toward common 
objectives.” While that statement is 
written in bland diplomatic language, 
it describes the kind of consultations 
that are supposed to be routine among 
NATO allies.

The core of last week’s announce-
ment was a plan to build nuclear-pow-
ered, conventionally armed subma-
rines, to be operated by the Australian 
navy, that are clearly being designed to 
counter China’s growing influence in 
the Pacific. 

The submarines would have a far 
larger range than the diesel-electric 

models that France was planning to 
build for Australia under a deal an-
nounced in 2019.

But the true import of the new ar-
rangement was far larger: It tied Aus-
tralia firmly to the Western defence 
camp in challenging China, after years 
in which Australian leaders tried to 
carefully balance between their most 
important defence and intelligence ally 
in Washington and their huge custom-
er for natural resources in Beijing.

But the move came as a shock to 
French leaders, who knew the subma-
rine deal was in trouble but were kept 
in the dark about secret negotiations 
that began last spring.

-New York Times

By Michael D. Shear, Natalie Kitroeff, Zolan Kanno Youngs and Eileen Sullivan

By David E. Sanger and Roger Cohen

The breathless coverage of the disappearance 
and apparent killing of Gabrielle Petito has 
played out in a virtual — and sometimes literal 
— split screen alongside images of mounted 
officers in Texas swinging long reins like whips 
while herding Haitian migrants. That startling 
contrast forces us once again to wrestle with 
a crucial question: What kinds of people, in 
what kinds of bodies, with what kinds of line-
age do we value?

I have been in journalism my entire profes-
sional life — over 30 years — and I, like many 
others, have seen a consistent pattern of miss-
ing white women and girls receiving outsize 
coverage when other missing people receive 
none. In 2004, at the Unity Journalists of 
Colour convention in Washington, Gwen Ifill 
coined the phrase ‘missing white woman syn-
drome’, joking that “if there is a missing white 
woman you’re going to cover that every day.”

It is not that these white women should 
matter less, but rather that all missing people 
should matter equally. Race should not deter-
mine how newsroom leaders assign coverage, 
especially because those decisions often lead 
to disproportionate allocation of government 
resources, as investigators try to solve the 
highest-profile cases. The obsessive fascina-
tion with missing white women also leads to 
a slanting in sympathies. All missing-persons 
stories are human tragedies, and because we 
are all human we empathize with the people 
we see. But this also erases the trauma of other 
missing people, as if non-white people never 
go missing, when they absolutely do.

It all becomes cyclical: Media raises the 
profile; law enforcement engages because of 
that high profile; the public becomes invested; 
then the media continues its coverage because 
of the massive law enforcement response and 
widespread public interest.

Just like that, we have all been manipulated 
into playing a part in the white damsel ideol-
ogy, that young white women, often attractive, 
are the very epitome of innocence and virtue. 
The devotion is nearly religious, rendering 
them as cherubic or angelic. In this construct, 
all efforts must be made to protect them. So, 
what of the Indigenous women, or the Black 
women, or the Hispanic women who disap-
pear? Why does society not see them as equal-
ly in need of honour and protection?

In the same way, it was shocking to see the 
officers on horseback evoking images of ante-
bellum slave patrols when dealing with Hai-
tian migrants. And you have to ask yourself: 
Would white migrants have been treated this 
way?

This is what happens when a country doesn’t 
see some people as fully human. It’s what Mar-
tin Luther King Jr. called the “thingification of 
the Negro”.

When you don’t see a person’s full human-
ity you release any moral obligations to extend 
to that person the rights and respect given to 
other humans. And in this state, danger lurks. 
In this state, atrocities creep. And it’s not just 
the Haitians. Latin American children were 
separated from their families, and many were 
forced to sleep in cold, open rooms under foil 
blankets with the lights turned on.

Black and brown people often get flattened 
into statistics, becoming a mass rather than 
existing as individual men, women and chil-
dren. And there is real danger in this.

When I heavily covered the cases of Black 
people killed by the police, I would explain 
to the family members I was interviewing the 
angle of the column: I wasn’t there to litigate 
the cases; I was there to breathe life back into 
the dead bodies. I was there to render them 
whole, as complete human beings who loved 
and were loved. I was there to force my readers 
to see them as people.

I was there to rescue them from being just 
a number, to rescue them from being just an-
other.

I understood the power of humanization, 
just as I recognized how many forces in society 
pushed dehumanization onto particular bod-
ies.

The degree to which your humanity is re-
stored weighs heavily on how power structures 
respond to you and how the public is able to 
empathize with you.

That is why we must interrogate our ten-
dency to put humanity on a sliding scale: We 
hone our sympathies over a lifetime, and it is 
in all the small things — where we are having 
our sympathies directed — that show up in the 
end.

And the way we value things can be subtle 
and show up in places we might not expect. If 
you think only of European artists as the old 
masters and African and Indigenous art as 
primitive, that, too, is part of the problem. If 
your heart was broken when the Notre-Dame 
cathedral burned but you were not moved — 
or possibly even aware — when a fire razed the 
oldest science museum in Brazil (the country 
with the world’s second-largest Black popula-
tion), destroying an irreplaceable collection 
amassed over centuries, then that is part of 
the issue.

How we value cultures and countries of ori-
gin points to how we value people. If what you 
value most tends to be European then the peo-
ple you value most are likely to be white.

Untangle this. Unpack this. Start over. 
Equality of perception will lead to equality of 
treatment. It’s quite simple, actually. We just 
make it complex to disguise our deficits.

-New York Times

WASHINGTON — President Joe Biden declared 
to the United Nations on Tuesday (21) that “for the 
first time in 20 years, the United States is not at 
war. We’ve turned the page.”

One day earlier, a missile fired from a US drone 
incinerated a car driving along a remote road in 
north-western Syria, a strike aimed against a sus-
pected al-Qaida operative. Three weeks before that, 
the military launched an airstrike in Somalia tar-
geting members of the al-Shabab militant group, 
part of an American air campaign in that country 
that has intensified in recent months.

There are no longer US troops in Afghanistan, 
but America’s wars go on.

Biden’s assertion at the UN was intended to show 
he had made good on his pledge to end America’s 
longest war, and his speech came on the same day 
that the last soldier to die before the US withdrawal 
from Afghanistan was laid to rest at Arlington Na-
tional Cemetery.

But it was just the latest attempt by an American 
president in the two decades since the Sept. 11 at-
tacks to massage the language of warfare to mask 
a sometimes inconvenient reality: that America 
is still engaged in armed conflict throughout the 
world.

In a letter to Congress in June, Biden listed all the 
countries where US troops are operating against 
various militant groups — from Iraq and Syria to 
Yemen to the Philippines to Niger.

There are more than 40,000 US troops stationed 
around the Middle East, including 2,500 troops in 
Iraq more than 18 years after President George W. 
Bush ordered an invasion of that country. About 
900 troops are in Syria on a mission begun by Pres-
ident Barack Obama in 2015, and Biden has said 
he would direct the military to carry out future op-
erations in Afghanistan against emerging terrorist 
threats, even if they are launched from bases out-
side the country.

The fracturing of the Islamic State — and the 
emergence of affiliates of the group in North Africa, 
Asia and elsewhere — has given a justification to 
military planners to continue some of the opera-
tions Biden described in his letter to Congress.

The majority of these deployments do not involve 
“routine engagement in combat,” the letter said, 
but in many places US troops “may be required to 
defend themselves against threats or attacks.”

Pentagon data released in recent months shows 
a consistent drumbeat of strikes against the Islamic 
State in Iraq and Syria, even if it is less than a hand-
ful of strikes each month.

The shadow wars fought with drones and special 
operations troops have been as much a part of the 
history of the post-Sept. 11 era as the conflicts in 
Iraq and Afghanistan. But American presidents in 
different ways have promoted their benefits to the 
American public by portraying them as somehow 
cleaner, more antiseptic — what the national secu-
rity expert Micah Zenko calls “defining war down”.

Biden came to office vowing an end to the “for-
ever wars” — and has firmly defended his decision 
to pull US troops from Afghanistan in the face of 
withering criticism from lawmakers of both parties. 
But administration officials have been clear that 
combat missions in other countries will continue, 
namely those that do not involve large deployments 
of US troops or draw intense news media scrutiny.

Some veterans do not see such tidy distinctions. 
“Everyone’s perspective of war is very different,” 
said Rep. Ruben Gallego, D-Ariz., a veteran of the 
Iraq War. But, he added, “from my perspective, 
there’s people shooting at you, that’s considered 
war.” The administration has spent months trying 
to forge new rules governing how and when to carry 
out lethal strikes outside declared war zones — an 
effort born from the belief among Biden’s team that 
the rules had become too relaxed during Trump’s 
four years in office.

But the rapid collapse of Afghanistan’s govern-
ment — and the view among administration of-
ficials that al-Qaida and other groups could gain 
strength in the country sooner than had been origi-
nally envisioned — has complicated this process. 
While White House officials originally envisioned 
keeping tight control over approval of military 
strikes, in recent weeks they have debated giving 
more latitude to military commanders to carry out 
strikes in Afghanistan and certain other countries 
where operations might be more frequent.

Four US presidents have embraced the new 
American way of war in part because Congress 
has put so few limits on where they can wage it. 
The bulk of American counterterrorism opera-
tions around the world are being conducted using 
a 20-year-old authorization Congress gave Bush to 
avenge the Sept. 11 attacks.

-New York Times

By Charles M. BlowBy Mark Mazzetti

Putting humanity on 
a sliding scale

Biden declared the war 
over, but wars go on

Biden, Macron speak for first time since rift over submarine sales
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President Joe Biden attends a United Nations General Assembly COVID-19 videocon-
ference, from the South Court Auditorium of the Eisenhower Executive Office Building 
on the White House grounds in Washington on Wednesday (22). The border confron-
tation is a stark example of how President Biden has embraced some of the most ag-
gressive approaches to immigration put in place by the former administration during 
the past four years
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Former president Kumaratunga blasts SLFP leadership, calls for their resignation

With a government that acts 

with gross impunity as regards 

the rule of law, probably nothing

Defend the indefensible in Geneva…and 
failing miserably
Currently as the UN General Assembly (UNGA) 
sessions proceed in New York, the real action is at 
the UN Human Rights Council (UNHRC) in Geneva, 
where the conduct of the Sri Lankan government is 
on the agenda and under close examination for its 
international commitments and obligations under 
the terms of UNHRC Resolution 46/1 adopted by 
the Council at an earlier session in March this year.

Defending the record of the government through 
the new normal of a video statement in a teleconfer-
ence format was our newly minted foreign minister 
(pun unintended), the learned Professor Gamini 
Lakshman Peiris, who had the unenviable task and 
the impossible brief of seeking to convince the world 
that the proverbial emperor did have clothes and 
that Sri Lanka was pursuing a robust domestic pro-
cess of reconciliation and reforms. That the endeav-
our failed miserably is unsurprising. 

The occasion, however, provides an opportunity 
to reassess where we are and where we are headed 
in the second decade since ending the war in 2009. 

The election of a new Rajapaksa Administration in 
November 2019 for a five-year term to give leader-
ship to the second post war decade also provided us 
with the opportunity to assess what we achieved in 
the first decade after the war and to improve what 
needed to be improved, build on what was started 
and change what needed to be changed.

Ignoring the obvious moderate 
consensus

Basic political science theory, real politicks, and 
even plain common sense would teach us that there 
is a need to secure the peace after ending a war 
through addressing the effects and the causes of 
the conflict. This is what in essence then President 
Mahinda Rajapaksa committed Sri Lanka to do with 
former UN Secretary General, Ban Ki-moon through 
their now well-known joint communiqué of May 
2009. As the government’s own Lessons Learnt and 
Reconciliation Commission (LLRC) appointed by 
Mahinda Rajapaksa observed in its findings and rec-
ommendations, the civil conflict laid bare a deeply 
polarized and divided society and there was an ur-
gent need for remedial action to move forward as 
one nation towards a shared future. The first post 
war decade of 2009-2019 saw some progress in that 
regard, which was slower than many would have 
wished, but nonetheless progress in the right direc-
tion, which brings us to the post 2019 period.

The post 2019 direction identified in 
Resolution 46/1

The focus of UNHRC Resolution 46/1 has much 
more to do with declining democratic space and de-

teriorating human rights post the 2019 election than 
the conduct of the war. The increasing importance 
in international diplomacy of conflict prevention, 
not just conflict resolution, means that there is an 
increasing focus on trying to prevent occurrence 
and the re-occurrence of conflict. It is in this con-
text that narrowing democratic spaces, weakening 
institutions and declining human rights cause such 
concern. There are some specific issues of concern 
which highlight Sri Lanka’s backsliding, if not a 
pivot, to something less benign than slow paced rec-
onciliation. Below is a non-exhaustive list of some 
areas of concern.

1. Expanding rather than reforming 
the Prevention of Terrorism Act

The Prevention of Terrorism Act (PTA) was at its 
introduction brought in as a temporary measure. Its 
key features including of administrative detention 
without trial, non-judicial oversight of detention 
and the admissibility of (forced and coerced) confes-
sions as evidence make the PTA incompatible with 
international best practices on laws dealing with ter-
rorism suspects and the PTA needs to be urgently re-
formed. In that respect the excellent recommenda-
tions of the Colombo Law Society, developed some 
years ago in consultation with trial lawyers and the 
private bar to reform the PTA, would bring it in line 
with international best practice and the fair admin-
istration of justice. On the contrary, post 2019, there 
has been a rapid expansion of the use of the PTA for 
among other things to establish “de-radicalization 
centres” temporarily halted by the Supreme Court 
and to incarcerate lawyer Hejaz Hizbullah, since 
declared a prisoner of conscience by Amnesty Inter-
national, as well as teacher and poet Ahnaf Jazeem, 
both mentioned by name by UN Human Rights High 
Commissioner Michelle Bachelet.

2. Declaring a state of emergency
A country trying to attract tourists and foreign in-

vestors bizarrely goes and declares a state of emer-
gency under the Public Security Ordinance and ap-
points yet another military man as Commissioner 
under its powers, ostensibly for the reason of ensur-
ing the consumer protection in essential food items. 
A task, which the main opposition Samagi Jana Bal-
awegaya (SJB) was to point out in a statement, is 
the preserve of the Consumer Affairs Authority and 
other civil administrators. Existing legislation, spe-
cifically under the Disaster Management Act, makes 
provision for the extraordinary circumstances of a 
national disaster. Regarding the COVID-19 pandem-
ic, it is a disaster but a prolonged one and therefore 
what we need are systems in place as provided un-

der the Disaster Management Act rather than a state 
of national emergency, which is usually declared to 
deal with either armed opposition to the state or at 
the least riots and civil commotion, none of which 
are present at the moment.

3. Declining democratic space
The real issue of concern to much of the world – 

and especially to countries of our major exports mar-
kets and tourist generating countries of the West and 
indeed India – is the significant narrowing of demo-
cratic space. As Bachelet observed in her statement 
to the Council, “Regrettably, surveillance, intimida-
tion and judicial harassment of human rights de-
fenders, journalists and families of the disappeared 
has not only continued, but has broadened to a wider 
spectrum of students, academics, medical profes-
sionals and religious leaders critical of government 
policies. Several peaceful protests and commemo-
rations have been met with excessive use of force 
and the arrest and detention of demonstrators in 
quarantine centres”. Blustering, denial and indigna-
tion are not credible responses internationally even 
if they work under duress with a cowed and servile 
citizenry, locally.

4. Emerging issues
An emerging issue in the human rights space is the 

issue of investigations and justice for the Easter Sun-
day bombings. The Roman Catholic Church, through 
its public statements and utterances, seemed to have 
gone a full circle from blaming leading personalities 
in the former Sirisena/Wickremesinghe adminis-
tration, including those two people themselves, to 
faulting the current government for failing to find 
the mastermind behind the plot and examining pos-
sible involvement of the deep state. The latest twist 
in that plot was a claim by the church that the gov-
ernment was seeking to mislead the Vatican during 
Prime Minister Mahinda Rajapaksa’s recent Italian 
visit, resulting in the non-event of a Papal audience.  
Bachelet states, “… religious leaders continue to call 
urgently for truth and justice and a full account of 
the circumstances that permitted those attacks”.

Clearly Sri Lanka’s reconciliation and democratic 
reforms seem to be sliding in a negative direction 
and a course correction is urgently required. With a 
little less than half its term of office over, the first 
ever SLPP administration should actively explore a 
genuine if even moderate course correction rather 
than persist in the trajectory that it has followed for 
its past two years in office.

-Harim Peiris served previously as Advisor to 
the President and as Advisor, Ministry of Foreign 

Affairs and this article was originally featured 
on groundviews.org

COLOMBO – Joining forces with the ruling Sri 
Lanka Podujana Peramuna (SLPP) has destroyed 
the government’s coalition partner, the Sri Lanka 
Freedom Party (SLFP), and the leaders of the latter 
cannot absolve themselves of the misdeeds of the 
government, former Sri Lanka president Chandrika 
Bandaranaike Kumaratunga said, calling for the cur-
rent SLFP leadership to resign from their positions 
and hand the party over to a younger crop of leaders 
who actually care about the party.

 Kumaratunga, in a Facebook post published on 
Wednesday (23), said: 

“I never left the party. To date, I’m the SLFP’s ad-
visor. But since June 2018, I have not been invited to 
any discussion or meeting of the party. I was shame-
lessly removed from the Attanagalla seat which my 
father, mother, brother and I have represented for 
nearly 85 years.

“I was removed because I spoke for the betterment 
of the party. Our crime was opposing the decision to 
enter an agreement with the SLPP without any le-
gitimate approval from the party when 90% of the 
organisers had expressed their opposition to it.

“We asked that the SLFP be strengthened as an in-
dependent party going forward. We were emphatic 
that forming an alliance with the SLPP would de-
stroy our party. What we said three years ago has 
now become a reality. They too accept this now.”

Without naming names, Kumaratunga accused 
the SLFP leadership of teaming up with the SLPP – 
which itself is largely a breakaway of the party her fa-
ther had founded in 1951 – out of hunger for power.

“They have no love for the party, nor foresight; 
purely the thirst for power,” she said, adding, “They 
too are party to everything wrong this government is 
doing. They cannot be absolved of it.”

Kumaratunga’s complaints notwithstanding, 
speculation has been rife that all is not well in the 
SLPP-SLFP alliance. In a recent interview, SLFP 
general secretary Dayasiri Jayasekara said his party 

has no plans to leave the government but is looking 
to strengthen its own alliance under the leadership 
of former president Maithripala Sirisena.

Jayasekara said on September 1, that that the par-
ty’s central committee had taken a decision to revi-
talize the United People’s Freedom Alliance (UPFA), 
the SLFP-led coalition that once governed Sri Lanka 
for eleven years.

“We have two alliances with us; the UPFA, and the 
People’s Alliance formed in 1994. We took a decision 
to strengthen the UPFA,” said Jayasekara, who is 
State Minister of Batik, Handloom Fabrics and Local 
Apparel Products.

Asked if this development portends a possible exit 
from the ruling coalition, he said: “No, that won’t 
happen.”

Media reports have linked former president Ku-
maratunga to an emerging movement that’s report-
edly poised to challenge the government at a future 
date. Kumaratunga has been largely noncommittal 
about this, but has actively denied speculation that 
her son Vimukthi is looking to enter active politics.

Her latest Facebook comes in the wake of these 
developments.

Asked if the SLFP plans to invite Kumaratunga 
to the SLFP’s moves to “strengthen” the UPFA, 
Jayasekara said she too must be asked to join forces 
[with them].

“She is a strong woman with experience in alliance 
forming and a lot of knowledge in politics,” he said.

Kumaratunga, it appears, has no plans to formally 
work with the SLFP anytime soon.

“If these power hungry leaders have any sense of 
respect, they should resign from their positions by 
now and hand the party over to a group of princi-
pled young people who actually love the party. These 
power hungry, leaders with no foresight can never 
revive this party. I’m not ready to work together with 
such people and waste my time,” she said in the post. 
Barring just two short-lived exceptions in the early 

1950s and ’60s, Sri Lanka’s post-Independence his-
tory has consistently been defined by coalition gov-
ernments. Over the years, governments have been 
run by political coalitions, or alliances, led by either 
the SLFP or the rival United National Party (UNP). 
Coalition or not, the two main parties have been at 
the forefront of governance virtually since day one. 
This, however, changed dramatically at the 2020 
parliamentary polls.

The once mighty UNP was reduced to a single na-
tional list seat, and the SLFP became a pale shadow 
of its former self. The historic election result made 
a party that produced three executive presidents, 
seven prime ministers and seven leaders of the op-
position a mere hanger-on with limited bargaining 
power, languishing in the shadow of the seemingly 
invincible SLPP.

However, the SLPP’s fortunes may be changing, 
according to political scientist, Prof, Jayadeva Uy-
angoda, formerly of the Department of Political Sci-
ence and Public Policy at the University of Colombo.

Uyangoda said in an earlier interview that, though 
he cannot know exactly what might have motivated 
the SLFP in its recent decision, two possibilities ex-
ist.

“One is that they want to negotiate with the SLPP 
leadership from a position of some strength. It’s a 
threat, because they’re marginalised at the moment. 
They want to be recognised and treated with the re-
spect they think they deserve,” he said.

“This can be a tactical move,” he added.
The second possibility, according to Uyangoda, 

is that the government’s popularity is eroding, with 
growing discontent in the country, and the SLFP 
would like to distance itself from that to an extent.

“People who voted for the Pohottuwa are also 
disenchanted. The SLFP is probably trying to make 
themselves attractive to those voters and to voters in 
the left as well,” he said.

-economynext.com

By Harim Peiris

It was only last week that we stated in these columns 
that the government couldn’t stoop any lower in its 
actions and its callous disregard for good governance 
than in appointing its own National List parliamen-
tarian Ajith Nivard Cabraal as the Governor of the 
Central Bank.

Before the week was out, it did- when its state min-
ister overseeing prisons, Lohan Ratwatte, visited two 
prisons, in Colombo and Anuradhapura, in the dead 
of the night in a drunken stupor and allegedly threat-
ened two inmates at the Anuradhapura prison.

Yes, we are shocked at the alleged incident because 
it is incorrigible, horrendous and indefensible, but 
no, we are not surprised because this was, after all, 
Lohan Ratwatee, whose previous foray into national 
headlines was twenty years ago as the son of the then 
Deputy Defence Minister Anuruddha Ratwatte.

On that occasion, he hit the headlines as a co-
accused of the Udathalawinna massacre during the 
2001 general elections when ten Muslim youth were 
gunned down in cold blood on polling day.  Lohan, 
his brother Chanuka and father Anuruddha were 
charged with murder along with several soldiers but 
were later acquitted.

As is wanton to happen with the Sri Lankan justice 
system, the charges against the Ratwattes were laid 
after the election of a United National Party (UNP) 
government in 2001. They were acquitted in 2006 
when a government led by the Sri Lanka Freedom 
Party (SLFP) was in office and Mahinda Rajapaksa 
was president.  

That history notwithstanding, if the alleged inci-
dents at the prisons are true, then we can see a pattern 
here: pointing guns at people of minority communi-
ties and threatening them- only, in this instance, the 
guns were not fired. Twenty years may have passed 
but people such as Lohan Ratwatte never change!

What is even more interesting is the aftermath fol-
lowing reports of this incident, which indicates just 
how morally bankrupt this government is.

After reports of the incident first emerged, the 
Commissioner General of Prisons went on record 
saying “no such incident has been reported” to him. 
The poor man is no doubt singing for his supper but 
he is technically correct as he was to later point out: 
at the time of the question, it hadn’t been brought to 
his notice!  

As pressure from media reports about the inci-
dent escalated, Ratwatte publicized a letter written 
to President Gotabaya Rajapaksa, where he offered 
his resignation as State Minister of Prison Manage-
ment and Prisoners Rehabilitation, to avoid “placing 
the government in a difficult position”. The letter was 
deafeningly silent about any culpability for the al-
leged incident.

What followed was a statement issued by the 
Presidential Media Division that sounded an entirely 
different note. It said that the State Minister had re-
signed after “taking responsibility for the events at 
the prison”. This implies there were some “events” 
that had occurred in prison and that Ratwatte was 
indeed responsible for them!

 Then, Ratwatte decided to break his silence. He 
went on record, in a few interviews with selected me-
dia outlets and denied he acted inappropriately. He 
acknowledged he visited the prison but stated that 
as the minister, he is entitled to do so at any time. 
He vehemently denied threatening any one and de-
nied carrying a weapon, saying he didn’t even carry 
his mobile phone with him. While the uproar against 
Ratwatte continued mostly in social media, another 
question emerged: how is it that Ratwatte still contin-
ues in his role as State Minister of Gem and Jewellery 
Related Industries, when he is being accused of atro-
cious conduct as a minister in another portfolio and 
has resigned from those positions?

To solve this conundrum, Ratwatte’s parliamen-
tary colleague, the irrepressible Wimal Weerawansa 
had an answer. Lohan Ratwatte has not stolen any 
gems, has he, Weerawansa asked incredulously. So, 
the argument now is that he can continue overseeing 
the gem and jewellery industries until he commits an 
offence in that sphere!

Weerawansa knowing how to make a virtue out of 
a necessity and went on to say that Ratwatte is an ex-
ample to other politicians. His rationale was that mis-
takes are made by everyone and it is a noble quality to 
acknowledge those mistakes and resign. Unwittingly 
perhaps, Weerawansa has let the cat out of the bag: 
he is admitting that Ratwatte has indeed committed 
the alleged offence. 

What next, you may ask? Initially, there was some 
mention of there being no complaint and then an or-
ganization dedicated to the welfare of prisoners did 
lodge a complaint. Now we have been assured by the 
Minister of Public Security that the Inspector General 
of Police will conduct an investigation.

Being familiar with how such matters are con-
ducted, the only person looking forward to the results 
of that investigation is probably Ratwatte himself. 
Already, we have been told there is no closed-circuit 
television footage available for the areas in which 
the incident is alleged to have occurred. So, with no 
conclusive evidence to find Ratwatte guilty, we know 
where this is heading and Lohan could be back super-
vising the prisons again before you could say ‘Udath-
alawinna’.

The question most people are asking is what will 
happen to Lohan Ratwatte? Will he be charged with 
entering a prison in an unlawful manner and behav-
ing in a disorderly and threatening manner? Or will 
this issue go the way of most other similar matters of 
political intimidation that get swept under the carpet 
after the passage of two weeks when the next scandal 
breaks?

The more important question though is why this 
government bothers to pay even lip service to the rule 
of law when it is acting with gross impunity- and im-
munity for those violating it on their behalf?

- counterpoint.lk

By Kassapa

What will happen to 
Lohan Ratwatte? 

It’s purely the thirst for power
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The assembly room at 
the United Nations 
Human Rights Council in 
Geneva, where the 
conduct of the 
Sri Lankan government 
is on the agenda and 
under close 
examination for its 
international 
commitments and 
obligations
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HRW says

At the 76th UN General Assembly

Adhering to human rights – the 
time for words is over 
When a government contravenes 
the rule of law, crushes human 
rights, reneges on its responsibility 
of protecting its own citizens and 
begins attacking them instead, the 
international community will step 
in. It is a simple and clear concept 
– any nation has to adhere to good 
governance principles if it wishes 
to remain a member of the interna-
tional community. Denial, stalling 
and band aid measures are not the 
answer; they are unacceptable and 
will be challenged.

Sri Lanka was subject to another 
bruising at the UN Human Rights 
Council with UN High Commis-
sioner for Human Rights Michelle 
Bachelet saying that repression of 
dissent had widened rather than 
diminished. “Surveillance, intimi-
dation and judicial harassment of 
human rights defenders, journal-
ists and families of the disappeared 
has not only continued, but has 
broadened to a wider spectrum of 
students, academics, medical pro-
fessionals and religious leaders crit-
ical of government policies. Several 
peaceful protests and commemora-
tions have been met with excessive 
use of force and the arrest or deten-
tion of demonstrators in quarantine 
centres,” she said in her statement 
to the HRC earlier this month.

Bachelet referred to many trou-
bling aspects about the situation 
in Sri Lanka including the imposi-
tion on emergency regulations to 
tackle the pandemic, slow progress 
in resolving cases connected to war 
crimes, arbitrary arrests and deten-
tion under the PTA, new laws to 
oversee civil society, the presiden-
tial pardon of Duminda Silva, the 
de-radicalization laws and deaths 
in custody. The High Commissioner 
went on the say that her office had 
an information and evidence reposi-
tory with nearly 120,000 items and 
that it would initiate more informa-
tion gathering this year.

In his reply, Foreign Minister G.L. 
Peiris said the government rejected 
any external initiatives while do-
mestic processes are “vigorously ad-
dressing” the issues, claiming such 
an action would polarize the society.

In the last few days, however, 
certain statements have been made 
that suggest that a different ap-
proach is being considered, prob-
ably out of expediency rather than 
a genuine change of heart. In dire 
economic straits, the government 
is anxious not to lose GSP plus that 
gives the country’s exports better 
access to EU markets. However, it is 
conditional on Sri Lanka improving 
human and labour rights.

High ranking government lead-
ers, including President Gotabaya 
Rajapaksa, have had meetings the 
Sri Lankan Collective for Consen-
sus, which is a newly formed group 
of civil society actors, to address 
accountability and reconciliation 
issues among other matters. Presi-
dent Rajapaksa has said he wants to 
have a dialogue with Tamil Diaspo-
ra groups, there is talk of amending 
the PTA and some prisoners held 
under the PTA have been released.

In July the president tweeted 
that the government was commit-
ted to work with the UN to ensure 
accountability to achieve peace and 
reconciliation within a democratic 
and legal framework to ensure jus-
tice by implementing institutional 
reforms. But in the words of James 
Baldwin, “I can’t believe what you 
say, because I see what you do.”

At a discussion on the human 
rights situation in Sri Lanka con-
ducted by an English language 
daily, panellists Meenakshi Gan-
guly, South Asia Director of Human 
Rights Watch, and Ambika Satku-
nanathan, a human rights lawyer 
and a former commissioner of the 
Human Rights Commission,  were 
quite clear that successive govern-
ments were to blame for the culture 
of impunity gripping Sri Lanka. 
Numerous commissions had been 
appointed on many subjects, only 
to have their reports gathering dust 
on some bureaucrat’s shelf. Many 
promises had been made and bro-
ken; it was a case of all talk and no 
action. While the previous govern-
ment had in fact committed itself 
to moving forward with the Tran-
sitional Justice process with clear 
benchmarks, it had achieved little. 
Even those gains have been negated 
since November 2019 with the elec-
tion of President Rajapaksa.

“Less words and more action is 
now the right path,” said. Ganguly, 
pointing out that the government’s 
failure to address human rights con-
cerns would lead to repercussions 
such as sanctions.

Refuting the view that the govern-
ment needed more time because it 
was dealing with a pandemic, Gan-
guly cited the long standing issues 
of disappearances, detentions un-
der the PTA and the involvement 
in international crimes by the very 
people now leading the country as 
the government continued to crack 
down on dissenters and the families 
of the disappeared.

Satkunanathan added that people 
who attempted to remember their 
war dead were arrested under the 
PTA while favoured people arrested 

for various crimes were granted bail 
and others were not. She drew at-
tention to the latest case of impu-
nity where former State Minister 
for Prisons remained as State Min-
ister for Gems and Jewellery despite 
committing clearly illegal acts.

Rejecting the notion that human 
rights had to take second place to 
national security and sovereignty, 
Ganguly said that the national se-
curity argument was often used to 
justify the worst crimes of excessive 
force when national security actual-
ly meant protecting the public. Gov-
ernments told voters to give them a 
mandate to protect the people but 
then went on to consistently violate 
the rights of the public.

“No country has a perfect human 
rights record so every country must 
hold other countries to account. 
Sri Lanka should also speak up for 
rights of others. That’s how you 
have a world that upholds univer-
sal human rights,” Ganguly pointed 
out. The argument of sovereignty 
also did not hold water because the 
world was interconnected. People 
who were abused and discriminated 
against in their own countries were 
compelled to move elsewhere, creat-
ing asylum seekers and refugees.

Satkunanathan added that civil 
society activists, especially in the 
north and east, were facing repris-
als for their work on conflict related 
issues and disappearances. On the 
pretext of fighting violent extrem-
ism, the government was arresting 
people without a clear definition of 
what it meant. She stressed that as 
a citizen of Sri Lanka, she should be 
able to live in a country where her 
rights were not violated and she was 
not afraid but could live in dignity in 
a relationship of trust with the state.

Ganguly refuted the idea that the 
international community was un-
fairly targeting Sri Lanka, pointing 
out that her organisation, Human 
Rights Watch, dealt with 94 coun-
tries ranging from Britain to Japan. 
Every government made mistakes 
which they should own up to and 
correct. Governments that said they 
were being targetted and unfairly 
criticised were being arrogant; they 
believed that they did not make mis-
takes, Ganguly said. Governments 
needed to respect human rights 
and comply with their own com-
mitments to become a responsible 
member of the international com-
munity, she added. “In Sri Lanka, 
much more is needed for justice, ac-
countability, respecting fundamen-
tal rights and protecting people.”

-This article was originally
 featured on groundviews.org

BRUSSELS – The European Union 
should publicly set out a clear frame-
work with short timelines for Sri Lanka 
to comply with its human rights commit-
ments and retain tariff-free access to the 
EU market, Human Rights Watch (HRW) 
said in a letter to the European Commis-
sion this week.

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. The EU 
should be clear during the forthcoming 
GSP+ assessment that concrete improve-
ments, not mere pledges, are urgently 
needed for Sri Lanka to maintain its trad-
ing privileges. “Under President Gotabaya 
Rajapaksa, the Sri Lankan government 
has suppressed civil society, silenced pro-
testers, targeted vulnerable minorities, 
further misused the abusive Prevention 
of Terrorism Act, and reversed any pro-
gress on accountability for war crimes,” 
said Lotte Leicht, EU director at HRW. 
“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 violations 
and impunity for war crimes persist.”

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 conven-
tions, including human rights conven-
tions. At the time of the EU’s previous 
assessment two years ago, Sri Lanka was 
already violating those obligations. The 
government’s rights record under Presi-
dent Rajapaksa has only worsened since 
then, leading the European Parliament 
to adopt a resolution in June calling for 
GSP+ to be withdrawn unless there is suf-
ficient improvement.

A key commitment Sri Lanka made to 
the EU was to repeal the Prevention of 
Terrorism Act (PTA), which has enabled 
torture and lengthy periods of arbitrary 
detention since it was introduced as 
a “temporary” measure in 1979. Hun-
dreds of prisoners, most from minority 

communities, have been held for years 
under the PTA without trial or judicial 
oversight, or are serving long sentences 
following convictions based on evidence 
obtained under torture. In June, follow-
ing the adoption of the European Parlia-
ment resolution, Rajapaksa pardoned 16 
PTA prisoners who were nearing or had 
passed the end of their sentences. He has 
also appointed an “advisory board” that 
may recommend releasing other prison-
ers, but such ad hoc measures provide no 
credible legal protection against ongoing 
abuses, HRW said. The Rajapaksa ad-
ministration is also reportedly preparing 
to present EU officials with proposed PTA 
reforms. But after many years, repeated 
pledges to take action lack any credibility 
and would fall short of the need to repeal 
a law that contravenes fundamental hu-
man rights standards, HRW said.

The Rajapaksa government has reject-
ed United Nations resolutions to promote 
accountability for past violations, includ-
ing the EU-backed Human Rights Coun-
cil resolution 46/1 adopted in March to 

collect and analyze evidence of interna-
tional crimes. The authorities have sup-
pressed peaceful protests and the activi-
ties of civil society groups. Victims of past 
abuses and their families, human rights 
activists, journalists, lawyers, and others 
are routinely harassed, threatened, and 
in some cases arbitrarily arrested and de-
tained.

The EU should set clear benchmarks 
for compliance and action, with short 
timelines for implementation, and send 
a strong message that Sri Lanka is in 
breach of its human rights obligations 
and needs to take concrete, urgent, and 
meaningful action to keep its GSP+ ben-
efits, HRW said, urging the EU to appro-
priately use GSP+ to address the deepen-
ing human rights crisis in Sri Lanka.  it 
also urged the EU to consider UN High 
Commissioner Bachelet’s recommenda-
tion to impose targeted sanctions against 
individuals implicated in grave violations 
in Sri Lanka, as provided for by the EU’s 
Global Human Rights Sanctions Regime.

-HRW

By Minoli de Soysa

LONDON — Thankfully it was only a verbal 
update on Sri Lanka by United Nations Human 
Rights High Commissioner Michelle Bachelet. 
Had it been an extensive report on the country’s 
performance since the UN human rights body 
passed a highly critical resolution in March, 
then Sri Lanka might have well ended up like 
our struggling cricketers at the Premadasa Sta-
dium in Colombo—eating humble pie.

Still, High Commissioner Bachelet’s brief up-
date carried enough barbs to turn this Geneva 
interlude, which saw Prof G. L. Peiris donning 
his previous garb as foreign minister, not that 
he improved on the performance of our cricket-
ing maestros back home. What is galling is the 
attempt by those parading as the foreign minis-
try’s leading panjandrums trying to mislead the 
public each time the UN Human Rights Council 
(UNHRC) punches our blundering bureaucrats 
in the solar plexus.

It might be recalled that in March this year 
when Sri Lanka was defeated on a vote on 
Resolution 46/1 at the Geneva sessions of the 
UNHRC, a mathematical genius or two in min-
isterial ranks came up with the amazing equa-
tion that Sri Lanka had actually emerged victor.

The voting on that resolution initiated by the 
Sri Lanka Core Group led by the UK—in the ab-
sence of the US which had been pulled out of 
the UNHRC by another practicing genius called 
Donald Trump who was later trumped at the 
presidential election—was 22 for the resolu-
tion, 11 against it and 14 abstentions.

If I remember correctly, it was Peiris, then 
Education Minister, who came up with the as-
tounding calculation that Sri Lanka was actu-
ally victorious because a majority of member 
states did not vote for the western states-led 
resolution. So, 11 plus 14 added up to 25 which 
is more than 22. Hurrah! We won, they almost 
said in jubilation. But they did not say how it 
came about that the resolution is recorded as 
having been passed.

Why does Foreign Minister Peiris say in his 
response to Bachelet’s update “We reject the 
proposal for any external initiatives purport-
edly established by Resolution 46/1 while vig-
orously addressing the relevant matters”?

Does he still doubt the legality of Resolution 
46/1 and wants to question it while “vigorously” 
addressing other matters which is to stretch the 
language to its maximum elasticity? So how 
vigorous is “vigorously” and which are these 
matters, pray?

Such dubious language is hardly likely to con-
vince an international community, especially 
when its own diplomats based in Colombo have 
their eyes and ears to the ground. They report 
back to their capitals on developments in their 
host countries as our own diplomats are expect-
ed to do. So, if our politicians and bureaucrats 
believe they could hoodwink seasoned diplo-
mats with long briefing notes covering a world 
of make-believe, they are living in cuckoo land 
as many leaked diplomatic cables by Wikileaks, 
for instance, from around the world have dem-
onstrated.

“We held firm to our democratic traditions 
and elections were held at regular intervals,” 
Peiris said in response to Michelle Bachelet, 
with apparent pride. Surely, the learned profes-
sor should know that there is much more to de-
mocracy than holding regular elections.

There are personal freedoms and rights, the 
rule of law and judicial independence, the free-
dom of association and speech guaranteed by 
the constitution that should never be compro-
mised if democracy is to be practised and pre-
served. As though the shenanigans before and 
after the UNHRC sessions last March were not 
enough of a belly blow to the country’s reputa-
tion and image, we now find Foreign Secretary 
Rear Admiral (Rtd) Jayanath Colombage pro-
viding comic relief to this continuing tragedy 
over human rights and accountability.

At a media conference in Colombo, the for-
eign secretary was cited by the President’s Me-
dia Division as saying that Bachelet had com-
mended the measures taken by the Sri Lanka 
government on a number of issues.

The foreign secretary has apparently not read 
her update, has problems of comprehension 
or is deliberately trying to mislead the public. 
The public would surely appreciate if he would 
please quote the specific remark or remarks 
where Bachelet does so? He was also cited as 
saying that 15 countries including Japan “have 
joined hands with Sri Lanka in condemning the 
interference in its internal affairs.” If Japan did 
so perhaps Colombage could quote exactly what 
the Japanese delegate said that would buttress 
Colombage’s conclusion. Would he do that?

Some of the 15 countries that defended Sri 
Lanka are the same ones that voted against 
Resolution 46/1 in March and are hardly noted 
for their adherence to human rights and per-
sonal freedoms. Among them are China. What 
it is doing to Hong Kong, which was promised a 
“one country, two systems” form of governance 
for 50 years, tells a tragic story.

Finally, Colombage unashamedly claims that 
“Sri Lanka’s foreign policy is non-aligned”. 
What on earth happened to his “India First” 
policy that he touted in the early days of his 
tenure, followed by the much-trumpeted policy 
of “neutrality” which was nothing more than a 
sick joke in the face of the obeisance that recent 
governments paid—and continues to pay—to 
China.

During the Colombage days at the foreign 
ministry, non-alignment seemed to be consid-
ered passé. Now he is clinging to it like his fam-
ily boodelay. If he has learnt that abandoning 
longtime friends is a costly exercise in interna-
tional diplomacy, then he has learnt something. 

-IDN

COLOMBO – Sri Lanka’s President Gotabaya Ra-
japaksa on Wednesday (22) addressing the United 
Nations General Assembly in New York said a last-
ing solution to reconciliation could be achieved only 
through local institutions.

His speech came a week after UN Human Rights 
Chief Michelle Bachelet raised fresh concerns over 
alleged human rights violations in Sri Lanka and 
said her office has started collecting evidence to de-
velop possible strategies for future accountability 
processes for gross violations of human rights or 
serious violations of international humanitarian law 
in Sri Lanka. Sri Lanka ended one of Asia’s longest 
wars in 2009 after annihilating Tamil Tiger sepa-
ratists, who demanded an independent state in the 
island nation’s North and East.

However, the state military and  the government 
leaders who were in charge of commanding the mili-
tary have been accused of serious war crimes includ-
ing deliberate killing and shooting of Tiger cadres 
who some reports say who came out to surrender 
with white flags. Sri Lanka has denied the allegation.

Before the end of the 26-year civil war, the Indi-
an Ocean island had seen two insurrections in the 
predominantly Sinhalese south which were brought 
under control by brutally suppressing the rebels. A 
decade after the war ended, the country saw a series 
of suicide attacks by Islamist militants on Easter 
Sunday in 2019.

“Violence robbed Sri Lanka of thousands of lives 
and decades of prosperity in the past half century,” 
Rajapaksa told the UN gathering in New York during 
his first visit to the US after being elected president.

“My government is committed to ensuring that 
such violence never takes place in Sri Lanka again. 
We are therefore acting to address the core issues 
behind it,” he said.

“Fostering greater accountability, restorative jus-
tice, and meaningful reconciliation through domes-
tic institutions is essential to achieve lasting peace. 
So too is ensuring more equitable participation in 
the fruits of economic development,” he elaborated.

Western nations, human rights groups, and eth-
nic minority Tamils in Sri Lanka have demanded an 
international probe over alleged human rights viola-
tions. They have said successive governments have 
not only failed to address alleged past violations, but 
also to prevent fresh human rights abuses.

Many of them seem to have lost trust and confi-
dence in successive Sri Lanka governments, saying 
that the elected governments have only hoodwinked 
the international community without much progress 
in addressing human rights abuses. However, Raja-
paksa said his government has a firm intention for a 
better future. “It is my government’s firm intention 
to build a prosperous, stable and secure future for 
all Sri Lankans, regardless of ethnicity, religion, or 
gender,” he said in his 17-minute speech.

“We are ready to engage with all domestic stake-
holders, and to obtain the support of our interna-
tional partners and the United Nations, in this pro-
cess. However, history has shown that lasting results 
can only be achieved through home-grown institu-
tions reflecting the aspirations of the people.”

The nationalist Sri Lanka Podujana Peramuna 
(SLPP), the party that leads Rajapaksa’s coalition 
government, has rejected any “external interven-
tion” in addressing the alleged human rights viola-
tions. The UNHRC adopted a resolution in March 
this year to investigate such alleged rights abuse 
despite strong opposition by the Rajapaksa govern-
ment and its refusal to cooperate.

The SLPP-led government unilaterally withdrew 
from a UN resolution adopted in 2015 which urged 
the country’s domestic institutions to address al-
leged past abuses. However, foreign minister G. L. 
Pieris last week said the government has been ac-
tively continuing the domestic mechanism, most of 
which was agreed to in 2015. “Sri Lanka’s Parlia-
ment, judiciary and its range of independent statuto-
ry bodies should have unrestricted scope to exercise 
their functions and responsibilities,” Rajapaksa said.

“If, in keeping with the theme of our General De-
bate today, we are to truly build resilience through 
hope, we must all strive towards the common good. 
It is the role of the United Nations to facilitate this 
by treating all sovereign states, irrespective of size 
or strength, equitably, and with due respect for their 
institutions and their heritage,” he said. 

-economynext.com

By Neville de Silva

Tough going for 
Sri Lanka in Geneva

Gotabaya Rajapaksa 
stresses home-grown 
solution for lasting peace 

Rights abuses jeopardizing EU trade benefits 
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Calls continue 
for redress for 
past injustices 
and answers 
for the families 
who cannot 
yet mourn their 
loved ones 
properly
because they 
have been 
denied the truth
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Refugees, Russian sympathizers, half-dressed footballers… the sayings that sum up Merkel’s Germany

Angela Merkel’s 16-year tenure at the top of Ger-
man politics will leave lasting legacies in many 
fields, but the art of political oratory is unlikely to 
be one of them. When the chancellor addresses the 
public she is rarely snappy and quotable, and she 
has even admitted she didn’t believe in governance 
by speech-making. “The idea that a person can 
touch other people so much with words that they 
change their minds is not one I have ever shared, 
but it’s a beautiful idea nonetheless,” she told Der 
Spiegel in 2016.

And yet during her decade and a half in power, 
which is set to end after Sunday’s (26) election, 
there have been numerous additions to German 
dictionaries that sum up something about her lead-
ership, be it phrases she used herself or those that 
others used to describe changes in the country she 
has led.

Die Merkel-Raute
The rhombus shape that Merkel makes with her 

hands when facing cameras at summits or during 
visits of state became her trademark gesture more 
by accident than by design, or so the chancellor 
claims. “The question was always where should 
your arms go,” she once told Brigitte magazine. 
“And that’s how it came about.” Perhaps, she add-
ed, the Merkel-Raute also spoke of a “certain love 
for symmetry”. Before the 2013 election, Merkel’s 
Christian Democratic Union embraced the rhom-
boid as the ultimate symbol of her power, rent-
ing a large banner outside Berlin’s central station 
with a mosaic of Merkel’s hands next to the slogan 
“Germany’s future in good hands”. Olaf Scholz, her 
would-be successor, was recently photographed for 
the cover of Süddeutsche Zeitung’s weekend sup-
plement making the gesture, in a cheeky nod to his 
ambitions.

Ertüchtigen
The word in Merkel’s vocabulary with the strong-

est whiff of old Prussia, ertüchtigen means to 
toughen up through physical exercise. The German 
chancellor has used the term repeatedly, especially 
through the eurozone crisis, to illustrate what she 
saw as the “old continent’s” need to modernize 
through economic reforms in order to be able to 
compete with China and the US.

Das Public Viewing
A prime example of Denglisch, “public viewing” 

is an anglicism 
that snuck into the German language around the 

summer of 2006 when Germany hosted the foot-
ball World Cup. It refers to the screening of tourna-
ment matches involving the men’s national team in 
public spaces such as Berlin’s Brandenburg Gate. 
During the Merkel era, supporting a successful 
Germany side became fashionable among a wider 
section of society than it used to be.

Die Muttivation
As the national side fought their way to the semi-

finals or finals of six international tournaments in 
a row, supporting Germany at football also became 
increasingly enjoyed by the chancellor herself. Pho-
tos chart the blooming of a love affair: stiffly lin-
ing up with a track-suited national squad in 2006; 
making her first unannounced visit to the post-
match dressing room in 2010; and becoming the 
team’s unofficial mascot during the victorious 2014 
World Cup campaign in Brazil. The wise-cracking 
striker Lukas Podolski memorably described her 
visits as a Muttivation, playing on the chancellor’s 
supposed role as the “mother of the nation”. Podol-
ski earned laughs for his quip, but the term Mutti 
has been used less frequently in Germany than one 
may assume from the international coverage of her 
tenure. When used, it usually comes either with im-
plied speech marks or a 

dose of macho paternalism. For a more genuine 
term of endearment, try Angie.

Der Stresstest
Stress-testing is used in medicine to show how 

the heart performs during physical activity. In the 
Merkel era, which was 

accentuated by a series of economic and geopo-
litical crises, a Stresstest became something that 
every structure needed to undergo, be it banks, 
governing coalitions or nuclear power stations. In 

2011, when the chancellor decided to phase out all 
of Germany’s nuclear power stations by 2023, it 
was voted word of the year by the Association for 
the German Language.

Energiewende
Die Wende, “the turning point”, is how Germans 

refer to the events of autumn 1989, when the citi-
zens of the German Democratic Republic rose in 
peaceful protest against the socialist regime. The 
term Energiewende refers not to a political system 
change but the transition to low-carbon or renew-
able energy sources. Die Wende took place over a 
few months – the Energiewende predates Merkel’s 
tenure and is still ongoing. The country has com-
mitted itself to becoming greenhouse gas-neutral 
by the year 2045.

Alternativlos
Literally meaning “alternative-less”, alternativ-

los was Angela Merkel’s own version of a line usu-
ally associated with Margaret 

Thatcher: “There is no alternative.” But if “TINA” 
was specifically used to close down debates over al-
ternatives to the market economy, Merkel’s govern-
ment declared all type of policy decisions alterna-
tivlos: banking bailouts in response to the global 
financial crisis, military missions in Afghanistan, 
reducing the national debt. Her use of the phrase 
also inspired the naming of the first party to the 
right of her CDU to make it into the Bundestag: Al-
ternative für Deutschland.

Die Döner-Morde
Between 2000 and 2007 a neo-Nazi terror group 

called the National Socialist Underground mur-
dered 10 people in targeted attacks throughout 
Germany, most of them small business owners of 
Turkish or Kurdish origin. With police in the dark 
about the racist motivation behind the murders, 
German media tied them to gang warfare among 
the country’s German-Turkish population. Because 
İsmail Yaşar, the sixth victim, had owned a kebab 
shop, a Nuremberg newspaper referred to the kill-
ings as the Döner-Morde, or kebab murders; other 
newspapers wrote of a “kebab murderer” or “kebab 
killer”. The term lives on in ignominy for the way it 
dehumanized murdered people as mere meat, and 
as shorthand for the blind eye the country turned 
to the activities of the far right. Two of the NSU’s 
members were found dead in an apparent murder-
suicide after a failed bank robbery on 4 November 
2011, finally shedding light on activity that had 
gone undetected for over a decade.

Das Neuland
“Virgin territory” is how Merkel described the 

World Wide Web in 2013: “Das Internet ist für 
uns alle Neuland” – “the internet is virgin terri-
tory for all of us”. People scoffed at the phrase, as 
if the chancellor was finally waking up to digitali-
zation some 30 years after the Transmission Con-
trol Protocol/Internetwork Protocol (TCP/IP) al-
lowed computers on different networks to talk to 
each other. The phrase stuck also because Merkel’s 
governments never looked as if they pursued a co-
ordinated strategy to heave Germany’s public ad-
ministrative systems on to digital tracks. But con-
text is important: Merkel’s spoke her line at a press 
conference after meeting the then US president, 
Barack Obama, to discuss the NSA’s bugging of her 
phone. Her wider point was that even though inter-
net usage in 2013 was widespread, the legal rami-
fications of mass surveillance and cyber-espionage 
were still uncharted territory.

Die Willkommenskultur
In the summer of 2015, when Merkel declined 

to close Germany’s borders to more than 1 mil-
lion migrants and refugees who had mostly been 
uprooted by the war in Syria, the term “welcoming 
culture” was used to describe the upbeat attitude 
many Germans displayed towards the newcomers. 
About 55% of Germany’s population over the age of 
16 volunteered to help in some form, a study later 
found, from giving people temporary accommoda-
tion in their homes to teaching German.

Wir schaffen das
“Germany is a strong country,” Merkel told the 

media at a press conference in central Berlin on 31 

August 2015, trying to address concerns about the 
steeply rising number of people applying for asy-
lum in Germany that summer. “The motive with 
which we approach these matters must be: we have 
already managed so much, we’ll manage this.” Wir 
schaffen das became Merkel’s version of Obama’s 
“yes we can”: a casual, throwaway line that none-
theless spoke of her determination to take on the 
logistical and political challenges facing her at the 
time. As with alternativlos, the AfD tried to use 
Merkel’s language against her: “Wir wollen das gar 
nicht schaffen,” the AfD politician Alexander Gaul-
and proclaimed at a party rally in October 2015 – 
“we really don’t want to manage this”.

Die Lügenpresse
Dating back to the 19th century, the phrase “liar’s 

press” entered wider usage in Germany in the First 
World War when it was used by German intellec-
tuals railing against foreign newspapers’ coverage 
of the Kaiser’s colonial rule. In the 1930s the Nazis 
referred to Hitler’s critics as Lügenpresse appara-
tus. Eighty years later, the phrase washed back into 
Germany on the wave of a backlash against Mer-
kel’s refugee policy among some parts of the popu-
lation, chanted at anti-government demonstrations 
organized by the Pegida movement.

Der Putinversteher
Merkel was Germany’s first Putinversteher, 

though only in the literal sense of “one who under-
stands Putin”: having once been selected as East 
Germany’s third best student of the Russian lan-
guage in her teens, she was able to exchange pleas-
antries and not-so-pleasantries with the Russian 
leader without a translator. In the more figurative 
sense, Putinversteher came to mean those such as 
her predecessor Gerhard Schröder who voiced 
sympathy with Russia’s position over the annexa-
tion of the Crimean peninsula and warned against 
European sanctions. For economic and geopoliti-
cal reasons, Germany has been far more equivocal 
about Putin’s Russia than Britain.

Die Asymmetrische Demobilisierung
Used by the pollster Matthias Jung to describe 

the causes behind Merkel’s 2009 election success, 
“asymmetric demobilization” describes an elec-
tion strategy that functions on the basis of avoid-
ing making statements on controversial topics, 
with the aim of demotivating political opponents or 
removing their firing power to the extent that they 
avoid tackling an issue or going to the polls. The 
term has since been used in relation to Merkel’s 
style of governance even in non-election periods, 
though Jung himself recently said the strategy was 
effectively rendered ineffective with the 2017 elec-
tions, in which Alternative für Deutschland entered 
parliament on an explicit anti-Merkel ticket.

Die Öffnungsorgien
The debate around “opening-up orgies” after 

Germany’s second lockdown of the COVID-19 
pandemic revealed a dividing line within Merkel’s 
party. The saying was coined in February 2021 by 
Winfried Kretschmann, the Green state premier of 
Baden-Württemberg. The chancellor was among 
those politicians, like Kretschmann, who warned 
that reopening shops, restaurants or bars too soon 
could backfire. Many Christian Democrats, in-
cluding her designated successor, Armin Laschet, 
advocated a strategy of “living with the virus” and 
pushed to exit lockdown at the earliest opportunity.

Die Schwerkraft
Merkel’s training as a quantum chemist has fre-

quently shaped her political vocabulary. Defending 
her pandemic management in front of Germany’s 
parliament in December 2020, the chancellor 
spoke of the danger of not sticking to concrete facts. 
“I decided to study physics in the GDR […] because 
I was quite sure that you can suspend a lot of things 
but not gravity, not the speed of light, even in the 
GDR,” she said. “Two and two makes four, even 
under [Erich] Honecker [the former East German 
leader].”

Asked by the journalist Moritz von Uslar which 
physical law also applied to politics, Merkel pro-
posed the law of Schwerkraft, or gravity: “Without 
mass, no depth.”

-This article was originally featured on 
theguardian.com

16 years in 16 words

Angela Merkel posing for photographs after various recordings of her annual new year’s 
speech at the chancellery
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By Philip Oltermann and Kate Connolly

If there is a thread that runs through Angela Mer-
kel’s time as chancellor, it lies in the crises that she 
has guided Germany through over her nearly 16 
years in office.

“A life without crises would of course be simpler, 
but when they come up, they must be surmounted,” 
she said recently with her customary pragmatism.

These crises - many from abroad - show that Ger-
mans “are part of a global totality,” she added.

The first such “totality” after she took office in 
2005 arrived in the form of the banking and finan-
cial crisis in autumn 2008. In Germany, the Hypo 
Real Estate bank was caught in the wake.

Merkel and then finance minister Peer Stein-
brueck engaged in a remarkable double act on cam-
era to set German investors at ease.

Standing before reporters, wearing a dark grey 
suit and with her hands held in her trademark dia-
mond shape, Merkel said sombrely: “We are telling 
savers that their deposits are safe.”

Steinbrueck repeated her assurances, saying they 
were an “important signal” to avoid “reactions that 
could make the crisis more difficult to overcome.”

Their carefully chosen words were effective; the 
feared bank run did not materialize, and Hypo Real 
Estate was later nationalized. The state also stepped 
in to support other banks, such as Commerzbank, 
with billions of euros in public funds.

From there the thread runs directly to the euro 
crisis. European Union member states – Greece in 
particular – faced insolvency on account of soaring 
national debt. The euro’s very existence was on a 
knife-edge.

“If the euro fails, Europe fails, and that cannot be 
allowed to happen,” said Merkel’s government.

Germany was ready to help, she said, but the 
“strict conditions” she put on that help turned her 
into a hate figure, particularly in Greece, where she 
was frequently shown on placards and at demon-
strations in a Nazi uniform.

Nevertheless, avoiding massive damage to the 
German economy and protecting the euro meant 
that the engine of Europe’s economy stayed intact.

Likewise, the coronavirus pandemic was met 
with sombre resolve.

“This is serious. Take it seriously,” said Merkel in 
March 2020, in a rare television address.

Merkel demonstrated her European reach by 
pushing through an EU economic recovery fund 
of 750 billion euros (880 billion dollars) with the 
backing of French President Emmanuel Macron.

Overcoming such crises, as acclaimed journalist 
and author John Kampfner put it, mean that Mer-
kel has come to embody “Germany’s profound long-
ing for stability.”

But it is far from the full picture. Over a decade 
and a half, Merkel has also chosen to upend stabil-
ity, often at her own cost.

In 2010, Germany ended military conscription 
and began relying on a professional military, break-
ing with the post-war tradition of a citizens’ army.

A year later came the Fukushima nuclear disaster 
in Japan and the sudden decision to abandon nu-
clear power in Germany.

The decision to allow same-sex marriage in 2017 
falls into this category as well. Late in the day, Mer-
kel unexpectedly gave her lawmakers a free vote on 
the issue. Most of her conservative bloc, including 
Merkel herself, voted against the measure, but the 
legislation passed with a clear majority.

But of all the crises Merkel faced, it is the migra-
tion crisis of 2015-16 that will prove her most com-
plex and enduring legacy.

Of all the statements Merkel has made as chan-
cellor, none has echoed down the years like her 
words on August 31, 2015. “We have managed so 
much; we’ll manage this,” she said, when the sheer 
numbers of refugees from the Middle East trying to 
reach northern Europe was still not clear.

In the early hours of September 5, the govern-
ments in Berlin and Vienna decided to leave open 
their borders - this was, after all, an internal border 
within the Schengen zone - to thousands of refugees 
stuck in Hungary.

“Many questioned her motives, and if not her mo-
tives then her competence,” Kampfner writes in his 
recent book on Germany. He goes on to describe it 
as “one of the most extraordinary moments in Ger-
many’s post-war rehabilitation.”

Politically, however, it was a disaster for Merkel, 
and arguably for her centre-right Christian Demo-
crats (CDU) as well.

The anti-immigration Alternative for Germany 
(AfD) surged in the polls, and rode a wave of anti-
foreigner sentiment to become a force in the Bunde-
stag for the first time at the 2017 elections. Much of 
the AfD vote came at the expense of the CDU.

The sharp increase in migration also led to a deep 
political split between the CDU and its Bavarian 
sister party, the Christian Social Union (CSU) that 
threatened to bring down the coalition government.

It also exposed two sides of modern Germany: in 
some areas she became a hate figure and the target 
of protests, in other areas Germans held out wel-
come posters for the new arrivals.

A sharp fall in the numbers coming into the coun-
try and then the coronavirus crisis led to a truce of 
sorts, but the effort to accommodate over a million 
refugees - far more than any other country in that 
period - has changed Germany in ways that are only 
starting to become clear.

Now 67 years old, Merkel is still renowned for 
her careful preparation ahead of meetings, tackling 
problems with the scientific method she acquired in 
taking her doctorate in physics in East Germany in 
the 1970s.

The first US president - out of four - that Merkel 
dealt with during her 16 years offered this summary 
of her time in power.

“She did what’s best for Germany, and did so 
based upon principle,” George W Bush told German 
radio.

-dpa

By Ulrich Steinkohl and Robin Powell

The unflappable 
crisis manager
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Pakistan laments un-played cricket matches, 
blames politics

Sri Lanka has gained notoriety as regards 
corruption in cricket. Corruption charges 
were levied against four former Sri Lankan 
cricketers: Nuwan Zoysa, Avishka Guna-
wardene, Dilhara Lokuhettige and Sanath 
Jayasuriya by the International Cricket 
Council (ICC).

"Unfortunately, Sri Lanka is being ranked 
as one of the worst or the top worst country 
for cricket corruption," then Sports Minis-
ter Harin Fernando revealed after return-
ing from a meeting with Alex Marshall, ICC 
General Manager – Integrity Unit, in Dubai. 
Marshall used the phrase “the very spe-
cific challenges we face in Sri Lanka” while 
speaking on the need to remove corruption 
from cricket in the island. The end result 
was the ICC setting up an Anti-Corruption 
Unit (ACU) in Colombo two years ago.

However, former Sri Lanka batsman 
Gunawardene was cleared of corruption 
charges in May by an independent tribunal 
appointed by the ICC. He was appointed Sri 
Lanka Under-19 batting coach thereafter.

The tribunal also dismissed three of 
the four charges made against former Sri 
Lanka pace bowler Nuwan Zoysa, who was 
banned from all cricket for six years. Both 
players were facing charges under the 
Emirates Cricket Board's anti-corruption 
code after being accused of fixing matches 
in a T10 tournament in the UAE in 2017. 
Sanath Jayasuriya is the most high-profile 
Sri Lanka cricketer to be sanctioned by the 
ICC. Banned for two years by the ICC's anti-

corruption unit, the former Sri Lanka cap-
tain was punished for refusing to co-operate 
with investigations concerning corruption 
in the country. His ban ended this month 
since it had taken effect from October 15, 
2018.

The ACU also held an amnesty in relation 
to Sri Lankan cricket resulting in 11 play-
ers and other participants coming forward 
with new information. “I am very grateful to 
those who participated in the amnesty and 
as a result of the information shared we now 
have a much clearer picture of the situation 
in Sri Lanka and our investigations are con-
tinuing,” added Marshall.

In July, Sanath Jayasundara, a former 
performance analyst at Sri Lanka Cricket 
(SLC), was banned from all forms of cricket 
for seven years after the ICC Anti-Corrup-
tion Tribunal found him guilty of breach-
ing the ICC Anti-Corruption Code. The ban 
is backdated to May 11, 2019, when he was 
provisionally suspended.

Incidentally, the Tribunal found 
Jayasundara guilty of offering a bribe or 
other reward to then Sri Lankan Sports 
Minister Fernando to contrive in any way 
or otherwise influence improperly the re-
sult, progress, conduct or any other aspect 
of an international match. “Jayasundara’s 
attempt to bribe a minister is a grave trans-
gression while the efforts to cover up his 
tracks and the lack of remorse are hugely 
disappointing. We won’t tolerate corrupt 
conduct in our sport and my team will be 

ISLAMABAD — The English 
men’s and women’s cricket teams 
have abruptly cancelled plans to 
play in Pakistan next month, the 
second international withdrawal 
for a country both obsessed with 
the sport and increasingly worried 
about its image on the world stage.

The withdrawal by the England 
Cricket Board on Monday (20) 
came just three days after the New 
Zealand cricket team pulled out of 
plans to play in Pakistan for the 
first time since 2003. That team 
did so just minutes before the first 
game, citing an unspecified se-
curity threat. The English board, 
speaking even more vaguely, said it 
was responding to “concerns about 
travelling in the region.”

“We are sincerely sorry for the 
impact this will have on cricket in 
Pakistan and emphasize an on-
going commitment to our main 
touring plans there for 2022,” the 
England Cricket Board said in a 
statement Monday.

The abrupt cancellation came as 
a major embarrassment and set-
back to Pakistan. Describing the 
country’s interest in cricket as a 
“passion” could be an understate-
ment. The national team won the 
sport’s World Cup in 1992, beating 
England, and Imran Khan, the cur-
rent prime minister, was captain of 
the team.

But the country has a troubled 
history with visiting teams, and re-
newed terror attacks in the country 
have also increased nervousness 
about visiting there. The country 
has also come under increased 
international scrutiny for its long-
time relationship with the Taliban 
in Afghanistan, which fell to the 
group a month ago as US-backed 
forces fled.

Foreign teams for years avoided 
Pakistan after a 2009 terror attack 
targeted the Sri Lankan cricket 
team in the eastern city of Lahore. 
The team members survived, but 
six policemen and two civilians 
were killed. Pakistan was then 
forced to play international cricket 
outside its borders for years.

Against this backdrop, the New 
Zealand and England visits had 
been keenly awaited. Officials 
in Pakistan had hoped that they 

would be able to showcase the 
events as a testimony to the coun-
try’s improved security situation 
and diplomatic standing.

In cancelling the tour last week, 
the New Zealand team did not 
specify the exact nature of the se-
curity threat. But the country’s 
Prime Minister, Jacinda Ardern, 
said New Zealand Cricket “made 
the right decision”.

“You will understand why we are 
not in a position to give further in-
formation as to the nature of the 
intelligence, other than to say, it 
was a direct threat, and it was a 
credible threat,” Ardern was quot-
ed as saying Sunday (19).

Officials in Pakistan said they 
had not received a threat and asked 
their New Zealand counterparts 
for more information. A former 
spokesperson for the Pakistani 
Taliban, or TTP, a banned terror-
ist group, said in a Facebook post 
before the scheduled New Zealand 
game that the team may have been 
targeted by a different group.

“As far as I know a global jihadi 
organization (IS) is looking for a 
big target in Pakistan,” said Ehsa-
nullah Ehsan, citing the Islamic 
State terrorist group. It was not 
clear whether Ehsan had knowl-
edge of any planned attack, and 
his Facebook account was deleted 
shortly after.

The tour cancellations have been 
met with widespread anger and 
disappointment in Pakistan. “We 
were all very excited and look-
ing forward to watch the match in 
the stadium,” said Nawab Ahmed 
Alam, 41, who runs a cricket club 
in Islamabad, adding that he had 
bought a ticket to watch the first 
match between Pakistan and New 
Zealand. “But now with the tours 
called off, cricket fans feel that 
Pakistan has been taken back 10 
years.”

Pakistani officials have claimed 
that the country’s security has vast-
ly improved after a series of crack-
downs against militant groups, 
particularly the Pakistani Taliban, 
which launched a bloody campaign 
of terrorist attacks from 2007-14.

But fears about the resurgence 
of the militant groups have sur-
faced once again after the Taliban 

takeover of neighbouring Afghani-
stan. The Taliban groups in the two 
countries share ideological moor-
ings and have a vast network of 
support from religious seminaries 
spread across Pakistan.

The Pakistani Taliban are also 
showing signs of making a slow 
comeback. They claimed 32 attacks 
in August alone, and this month 
claimed responsibility for an am-
bush that left seven soldiers dead 
and several wounded. Government 
officials say that the recent attacks 
have been sporadic and limited to 
remote regions on the border with 
Afghanistan.

The militant group last week 
also rebuffed an amnesty offer by 
senior government officials and 
vowed that it would continue with 
its armed ways.

Many in Pakistan believe that 
the country is being punished for 
its support of the Afghan Taliban 
and the deterioration of Paki-
stan's ties with the U.S. and other 
European countries. Pakistan has 
called for an inclusive government 
in Afghanistan but has also urged 
the world to work with the Afghan 
Taliban, and the government has 
said its influence on its neighbour 
to the west is overstated. Fawad 
Chaudhry, the Pakistani informa-
tion minister, tweeted Tuesday 
(21) that “a certain international 
lobby is engaged against Pakistan, 
but those who want to bend us will 
never succeed.” He added: “Get rid 
of this misconception soon.”

Ramiz Raja, the chair of the Pa-
kistani cricket board, criticized 
what he called the “Western bloc” 
in a video statement.

But Muhammad Amir Rana, an 
Islamabad-based columnist and 
security analyst, said in an inter-
view that Pakistan could not ignore 
the security threat posed by the 
militant groups. Pro-Taliban senti-
ment has increased in the country 
since the Afghan Taliban takeover, 
and statements by many public 
figures in support of the Taliban 
have, in fact, emboldened the ter-
rorist groups, he noted.

“We need to put our own house 
in order first,” he said, “to have im-
proved relations with the world.”

-New York Times

By The Line Judge

By Salman Masood

COUNTER PUNCH

Beware ICC! 

PRINTED AND PUBLISHED BY EXPRESS NEWSPAPERS (CEY) PVT, LTD.   NO -  267,  RAJA  MAWATHA,  EKALA - JA - ELA

relentless in preventing such be-
haviour. This ban should serve as 
a deterrent for anyone who may 
be tempted along the wrong path,” 
Marshall said.

It is relevant to highlight the 
chronology of corruption prevail-
ing in Sri Lanka cricket because 
there is every possibility of this 
menace resurfacing. In fact, just 
days before the start of the inau-
gural Lanka Premier League (LPL) 
last year, the ICC issued a smoke-
screen that it was investigating 
an alleged attempt to fix matches. 
The complaint alleged a former 
national cricketer approached an 
LPL player, and is being looked at 
by the ACU. Whatever happened to 
the probe is still a mystery.  Or was 
it swept under the carpet?

There were also serious allega-
tions in a national newspaper that 
a couple of senior players had un-
derperformed during the recent 
3-0 whitewash by South Africa in 
the T20 international series. The 
report revealed that at least two 
players not playing to their full po-
tential had been a point of discus-
sion at the Sri Lanka team meet-
ings but underscored that it had 
nothing to do with either match-
fixing or spot-fixing.

Since the players had not been 
named, being described as a lead-
ing top-order batsman and a prom-
inent spin-bowling all-rounder, 
cricket fans vented their anger 
on the media for creating dishar-
mony in the national team. Was it 
mischievous speculation or a case 
of sour grapes or finding scape-

goats for the pathetic performance 
overall by the team in the T20 in-
ternationals. The below-par per-
formance just a month before the 
T20 World Cup would have been 
a matter of concern for the team 
management and SLC were quick 
to shoot down the allegations.

“Sri Lanka Cricket has not re-
ceived such a complaint from the 
‘Team Management’ against any 
player of the National squad,” an 
SLC statement said refuting the al-
legations. SLC said that it was the 
same group of players who played 
in the ODI series which Sri Lanka 
won against South Africa. Howev-
er, there is no smoke without fire. 
The SLC should have at least ap-
pointed a committee to investigate 
the matter. The ICC on the other 
hand seems to focus on individual 
players who are sometimes inad-
vertently caught in the web of cor-
ruption afflicting sports and crick-
et in particular. But they have not 
gone to the root cause of why and 
where it is taking place. The prolif-
eration of T20 leagues around the 
world may have filled the coffers of 
cricket playing nations but it has 
a flip side to it. Although the ACU 
keeps a close tab on these tourna-
ments, they don’t have the teeth to 
play a more pro-active role.

For instance, most of the inci-
dents involving Sri Lankan play-
ers guilty of corruption were in 
the T10 league conducted in Abu 
Dhabi, UAE. Former West Indies 
all-rounder Marlon Samuels was 
on Wednesday (22) charged un-
der the ICC’s anti-corruption code 

more than a decade after he served 
a ban for breaching regulations. 
Samuels, who played international 
cricket between 2000 and 2018, 
was charged by the ICC on behalf 
of the Emirates Cricket Board for 
breaching four elements of their 
T10 League anti-corruption code. 
The 40-year-old was given a two-
year ban in 2008 after being found 
guilty of receiving “money, ben-
efit or other reward... which could 
bring him or the game of cricket 
into disrepute”. Therefore, probes 
should be extended to the tourna-
ments as well and possible sanc-
tions for the organizers of it. Or is 
the ICC unwilling to act because 
they don’t want to ruffle feathers 
since their headquarters is situated 
in Dubai?

There is a surfeit of cricket be-
ing hosted in the UAE because 
of the COVID-19 pandemic with 
the Board of Control for Cricket 
in India holding the second leg of 
the IPL there and the T20 World 
Cup in the Middle Eastern nation 
because of the spike in the viral 
outbreak. However, the ICC will 
have to be on red alert for any 
sign of corruption in next month’s 
global extravaganza after two UAE 
players, Amir Hayat and Ashfaq 
Ahmed, received eight-year bans 
in July for their corrupt conduct 
during the men’s T20 World Cup 
qualifier in April 2019. Corruption 
has already permeated into the 
World Cup event. Beware ICC! The 
spectre of corruption hangs like 
the sword of Damocles.

-ENCL

Spectre of corruption hangs over T20 World Cup
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