
பிராந்திய,நகரப்பதிப்

மலர் : 92 இதழ்: 42 ெகா ம்  பிலவ வ டம் ரட்டாதி மாதம் 11 ஆம் திகதி திங்கட்கிழைம (27.09.2021) ஹிஜ்ரி 1443  ஸபர் 17 விைல : .30 பக்கங்கள் :16
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(ஆர்.யசி)
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பர வைல கட் ப் 

 ப த் ம் ேவைலத் திட்டங்களில் சாத
க மான  ெப  ேப கள் கிைடத் ள்ள 
நிைலயில் ெடல்டா ைவரஸ் பர வைல 
ெதாடர்ந்   வி க்கப்பட்ட சிவப்  எச்
ச ரிக்ைகயில் இ ந்  நா  வி  பட்  

வ  வ தா க ம், எனி ம் ெதாடர்ச் சி
யான சுகா தார வழி காட்டைல ெபா
மக்கள்  பின்பற்  றி  யாக  ேவண் ம் 
என ம் சுகா தார அைமச்சின் ெகாவிட் 
ைவரஸ் பரவல் ெசயற்பா  களின் 
பிர தான ெதாடர்பாளர் ைவத் தியர் 
அன்வர் ஹம்தானி ெதரி வித்தார்.

சிவப்  எச்ச ரிக்ைக யி லி ந்
மீண்டா ம் அவதானம் ேதைவ
சுகா தார வழி  ைற கைள மக்கள் பின்பற்ற ேவண் ம் என் கி ற  சுகா தார அைமச்சு

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்ைட ெதாடர்ந் ம் டக்கி ைவத் தி
க்க டி யா  என்பதால், ேபாக் கு வ ரத்  

கட் ப்பா கள் தளர்த்தப்பட்ட டன் 
ஐந்தா வ  அைல ஏற்ப  வைத தவிர்க்க 
ேவண் டிய ேதைவ இ க் கி ற . எனேவ 
வீ  க ளி ேலேய ெதாற்ைற இனங்காண்

ப தற்கான எளி ைம யான பரி ேசா தைன 
ைற ைமைய அறி  கப்ப த்தல், எ

மாற்  பரி ேசா த ைன களின் அளைவ 
அதி க ரித்தல், விைனத் தி ற னான த ப்
சி வழங்கல், ன்றாம் கட்ட த ப் சி, 
பிறழ்  கைள கண்ட றி வ தற்கான பரி ேசா
த ைனகள் ெதாடர்ச் சி யாக

ஐந்தா வ  அைல ஏற்ப  வைத
தவிர்க்க ேவண் டி ய  அவ சியம்  
அர சாங்கத் திடம் பரிந்  ைர கைள ன்ைவக்கும் அரச ம த் வ அதி கா ரிகள் சங்கம்   

சீனா வி லி ந்  இலங்ைகக்கு 
2 பில் லியன் ெடாலர் த லீ   
ேபச் சு வார்த்ைதகள் ெவற் றி க ர மாக இடம்ெப  கின்றன என் கிறார் வர் பாலித ேகாஹன 

அம்பாந்ேதாட்ைடயில் 

சிேனாபாம் த ப் சி 

ெதாழிற்சாைல

பாட சா ைல க க்கு 

டிஜிட்டல் வகுப்ப ைறகள்

நவீன ைஹெடக் விவ சாய 

பல்க ைலக்க ழகம் 

ெகா ம்  ைற க நகரில் 

530 மில் லியன் திட்டம் 

ெகா ம்பில் ெதாடர்மாடி 

கட் டி டங்கள்

(ஆர்.யசி)  
ஆட்சி மாற்றத்தின் பின்னர் நாட்டில் 
மீண் ம் மனித உரிைம மீறல்கள் இடம்  
ெபற்  வ  வ  குறித் ம்,ஜன நா யக 
அடக் கு  ைற கைள அர சாங்கம் ைகயாள்
கின்றைம ெதாடர் பி ம் சர்வ ேதசம் நன்  

றாக அறிந் ள்ள டன் பாரிய அதி ப்
தியில் உள்ள . இந் நி ைலயில் ஜி.எஸ்.
பி. பிளஸ் குறித்  ஆராய இலங்ைக 
வ ம் ஐேராப் பிய ஒன் றிய கு ம் 
இலங்ைக அர சாங்கத் திற்கு ெந க்க
டிைய வழங்கும் என

மனித உரிைம மீறல்கள் ெதாடர்பில்
சர்வ ேதச தரப் பினர் பாரிய அதி ப் தியில்  
ஐேராப் பிய ஒன் றிய கு ம் ெந க்க டி ையேய ெகா க்கும் 
ஐ.ம.ச. – த.ேத.கூ. ெதரி விப் : சந் திப்  க க்கும் ஏற்பா

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
உலக சந்ைதயில் அத் தி யா வ சிய 
ெபா ட்களின்   விைல ேயற்றத் திற்கு 
அைமய ேதசிய மட்டத்தில் ெபா ட்

களின் விைல யிைன அதி க ரிக்க ேநரி ம். 
ெகாவிட்19 ைவரஸ் தாக்கத் தினால்   
அைனத்  ைற க ளி ம் பாதிப் க்கள் 
காணப்ப  கின்றன. 

உலக சந்ைத நிைல ைமக்கு ெபா ட்களின்
விைல யிைன அதி க ரிக்க ேநரி டலாம்

வர்த்த கத் ைற அைமச்சர் பந் ல குண வர்த்தன (எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
இனங்க க் கி ைடயில் நல் லி ணக்
கத்ைத ஏற்ப த்  வ தற்கு நட வ டிக்ைக 
எ க்க ேவண் டிய கால கட்டத்தில், அரச 
ெதாைலக்காட் சியில் 

ஞான சார ேதர க்கு 
அ  ம தி ய ளித்த  யார்? 
விசா ரைண ேமற்ெகாள்  மா  ஊடக 
அைமச்ச க்கு ஜி ர் ரஹ்மான் கடிதம்

(ஆர்.யசி)
பால்மா, ேகா ைம மா, சீனி, அரிசி, எரி வா  உள் ளிட்ட அத்
தி யா வ சிய உண ப்ெ பா ட்கள் மற் ம் சீெமந்    உள் ளிட்ட 
ெபா ட்களின் விைலைய அதி க ரிக் கு மா

பால்மா, அரிசி, எரி வா , ேகா ைம
மாவின் விைல அதி க ரிக் குமா?
பிர தமர் தைல ைமயில் இன்  கூ ம் விேசட கூட்டத்தில் தீர்மானம்  

நார ேஹன் பிட்டி இரா வ ைவத்
தி ய சா ைலயின் த ப் சி ெச த் ம் 
மத் திய நிைல யத்தின் ன்பாக ேநற்  
ன் தினம் அைம தி யின்ைம ஏற்பட்ட . 

ெமா ெடார்னா த ப்  சிைய 

ெமாெடார்னா த ப்  சிைய 
ெபற வந்த பல்கைல மாண வர்கள்

நார ேஹன் பிட்டி 
இரா வ  

ைவத் தி ய சா ைலயின் 
ன் அைமதியின்ைம

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
 தாம் உற்பத்தி ெசய் ம் அரி சிக்கு, 
தாம் ேகா ம் உத்த ர வாத விைலைய 
அர சாங்கம் நிர்ண யிக்க ம க் கு மானால் 
அ த்த வாரம் தல் அரிசி உற்பத் தி
யி லி ந்  விலகி இ க்கப் ேபாவ தாக 
இலங்ைக அரிசி 

விைரவில் பாரிய
அரிசி தட் ப்பா
ேகா ம் விைல இன்ேறல் உற்பத்தி நி த்தப்ப ம் 
என அரிசி உற்பத் தி யா ளர்கள் சங்கம் அறி விப்  

(எம்.மேனா சித்ரா)
ேமாத க்குப் பிந்ைதய பிரச்சிைனகைளத் தீர்க்க 
வி ம் ம் நா க டன் எம  அ பவங்கைள ம், 
பாடங்கைள ம்  பகிர்ந்  ெகாள்வதில் 
ெதன்னாபிரிக்கா மகிழ்ச்சியைடகிற .  கடந்த 
கால மனித உரிைம மீறல்கள் மற் ம்

ெதன்னாபிரிக்காவின் அ பவத்ைத பகிர தயார்  
ஜீ.எல்.பீரிஸிடம் அந்நாட்  அைமச்சர் உ தி 

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ெகாவிட்19 ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்களின்
எண் ணிக்ைகயின் அடிப்ப ைடயில் 9 
மாகா ணங்க ைள ம் 

பஸ் ேபாக் கு வ ரத் திைன 
ஆரம் பிக்க நட வ டிக்ைக
தனியார் ேப ந்  உரி ைம யாளர் சங்கம்

(ெராபட் அன்டனி) 
சீனா இலங்ைகயில் இரண்  பில் லியன் ெடாலர்
க க்கும் அதி க ெப  ம தி யான  த லீ  கைள 
விைரவில் ேமற்ெ காள்வ தற்கான நட வ டிக்ைககள் 
எ த் தி க் கின்ற . இ  ெதா டர்பாக இரண்  தரப்
பி ம் தற்ே பா  ேபச் சு வார்த்ைதகள் நடத்தப்பட்  
ெகாண் டி க் கின்றன. விைரவில் இந்த ேவைலத் திட்
டங்கள் ெசயல்வ டிவம் ெப ம் என்  சீனா க்கான 
இலங்ைக வர் கலா நிதி பாலித ேகாஹன ெதரி
வித்தார். 7
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(எம்.மேனாசித்ரா)
நாட்டில் ேநற்  ஞாயிற் க்கிழைம 
மாைல வைர 747 ெகாவிட் ெதாற்றாளர்கள் 
இனங்காணப்பட்டனர் . அதற்கைமய 
இ  வைரயில் ெகாவிட் ெதாற் தி 
ெசய்யப்பட்ேடார் எண்ணிக்ைக 513 278 
ஆக உயர்வைடந் ள்ள .

71 மரணங்கள் பதி

ஸ்ரீ லங்கா சுதந்திரக் கட்சியின் ஸ்தாபக ம் ன்னாள் பிரதம மான  எஸ்.டபிள் .ஆர்.டி. 
பண்டாரநாயக்கவின் 62 ஆவ  நிைன  தினமான ேநற்  ெஹாரெகால்லவி ள்ள அன்னாரின் 
நிைனவிடத்தில் கட்சியின் தைலவர் ன்னாள் ஜனாதிபதி ைமத்திரிபால சிறிேசன மற் ம் கட்சி 
உ ப்பினர்கள் மலரஞ்சலி ெச த்தியேபா ...

(எம்.எப்.எம். பஸீர்)
ெபா  பல ேசனா அைமப்பின் ெபா ச் ெசய லாளர் கலெகாட 

அத்ேத ஞான சார ேதர க்கு எதி ராக சட்ட நட வ டிக்ைக எ க்  
கு மா   ேகாரி ஸ்லிம் பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் 

ஞான சார ேதர க்கு எதி ராக 6 
ஸ்லிம் எம்.பி.க்கள் ைறப்பா@
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ேதசிய நல் லி ணக்கம் ெதாடர்பான 
விேசட கலந்  ைர யா ட ெலான்  மதத்தைல
வர்களால் கடந்த ெவள் ளிக் கி ழ ைம யன்  
களனி ெபௗத்த கற்ைக க க்கான பல்க
ைலக்க ழ கத்தில் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் டி ந்
த . 
இக்க லந்  ைர யா டலில் களனி சர்வ

ேதச ெபௗத்த கற்ைக க க்கான பல்க
ைலக்க ழ கத்தின் பிர தானி, ஜனா தி ப தியின் 
சர்வ ேதச மத மற் ம் கலா சார விவ கார 
ஆேலா சகர் வணக்கத் திற் கு ரிய ேபாதா கம 
சந் திம ேதரர் , பிர த மரின் மத விவ கார 
இைணப்பா ளர்க ளான அங்ர ஹேர கஸ்ஸப 

நாயக்க ேதரர், இரா ம ச்சந் திர கு க்கள் 
பா  சர்மா , ஹசன் ெமௗலானா மற் ம் 
அ ட்தந்ைத கு குலசூரிய ஆகிேயார் 
கலந் ெகாண்டைம குறிப்பிடத்தக்க .

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ைற  கத்தில் ேதக்க ம ைடந் ள்ள அத் தி

யா வ சிய ெபா ட்கள் உள்ள டங் கிய ெகாள்
க லன்கைள வி  விப்ப தற்கு நிதி ய ைமச் சுக்கு 
இ  வ ைரயில் உத் தி ேயா கப ர்வ மாக அறி 
த்தப்ப ட வில்ைல. ேதைவ யான ெடாலைர  

வி  விப்ப தற்கான வழி  ைறகள் தற்ே பா  
வகுக்கப்பட்  ள்ளன .  அத்  தி  யா  வ  சிய 
ெபா ட்கள் இறக் கு ம தி யா ளர்கள் தங்களின் 
ெகாள்க லன்கைள ைற  கத்தில் இ ந்  
வி  வித் க் ெகாள்வதில் ஏேத ம் சிக்கல் 
நிைல காணப்ப  மாயின் அ  குறித்  நிதி
ய ைமச் சுக்கு அறி விக் கு மா ம் நிதி ய ைமச்சு 
குறிப் பிட் ள்ள .
இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் பால்மா, 

ேகா ைம மா மற் ம் சீெமந்   ஆகி ய
வற்றின் விைல அதி க ரிப்  ெதாடர் பி லான 
தீர்மானம் இன்  இடம்ெப ற ள்ள அைமச்
ச ரைவ கூட்டத்தில் எ க்கப்ப ம். இந்த 
அத் தி யா வ சிய ெபா ட்களின் விைல யிைன 
அதி க ரிப்ப தற்கான சாத் தியம் காணப்ப  கி
ற  என வர்த்த கத் ைற அைமச்சு குறிப் பிட்
ள்ள .

ைற  கத்தில் ேதக்க ம ைடந் ள்ள அத் தி
யா வ சிய ெபா ட்கள் உள்ள டங் கிய சுமார் 
1300 ெகாள்க லன்கைள  வி  விப்ப தற்கான 
நட வ டிக்ைக கைள விைர வாக ன்ென க்
கு மா  பிர தமர் மஹிந்த ராஜ பக்  ஷ சுங்கத்
தி ைணக்க ளத்தின் பணிப்பாளர் நாய கத்
திற்கும், உரிய அதி கா ரி க க்கும் கடந்த 
வியா ழக் கி ழைம இடம்ெபற்ற வாழ்க்ைக 
ெசல கள் ெதாடர் பி லான அைமச்ச ரைவ 
உப கு  கூட்டத்தின் ேபா  அறி  த்
தினார்.
இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம்  ஒ  கிேலா

கிராம் பால்மாவின் விைலைய 200 பா வி
னா ம், ேகா ைம மா ஒ  கிேலா கி ராமின்  
விைலைய 10 பா வி னா ம், சீெமந்  ஒ  
ெபக்கட்டின் விைலைய 50 பா வி னா ம் 
அதி க ரிக்க டி ம் என கர்ேவார் அதி கா
ர சைப   பரிந் ைர ெசய் ள்ள .  விைல
ேயற்றம் ெதாடர் பி லான ேயாசைன இன்  
இடம்ெப ற ள்ள அைமச்ச ரைவ கூட்
டத்தின் ேபா  ஆரா யப்ப ம்.

இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் ஒ  கிேலா
கிராம் பால்மாவின் விைலைய 200  பா
வினால் அதி க ரித்தா ம் அப்ே பா ம் தமக்கு 
150 பா நட்டம் ஏற்ப  வ தா க ம், இறக்
கு ம தி யாளர் சங்கத் தினர் 350 பா வினால் 
விைலைய அதி க ரிக் கு மா  ேகாரிக்ைக 
வி த்த தாக ம் பால்மா இறக் கு ம தி யாளர் 
சங்கத் தினர் குறிப் பிட் ள்ளனர்.

 உலக சந்ைதயில் பால்மாவின் விைல அதி
க ரிக்கப்பட்ட த னா ம்,  பாவின் ெப  மதி 
வீழ்ச் சி ய ைடந்  ெடாலரின் ெப  மதி 
அதி க ரித்த ைம யி னா ம், கப்பல்ே பாக் கு
வ ரத்  மற் ம் ைற கத்தில் இ ந்  
ெகாள்கலன்கைள வி விப்பதற்கான 
கட்டணம் அதிகரித் ள்ளைமயா ம் 
ப ால்ம ாவின்  விைலைய  3 5 0 
பாவினால் அதிகரிக்குமா  ெதாடர்ந்  

வலி த்தியதாக ம்,  இறக்குமதியாளர் 
சங்கத்தினர் குறிப்பி கின்றனர்.பால்மாவின் 
விைலைய ெதாடர்ந்  அதிகரிக்க ேநரி ம் 
என ம் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டி ள்ளனர்.

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் நாட்பட்ட ேநாய்களால் பாதிக்

கப்பட்ட மற் ம் விேசட ேதைவ  ைடய 
12–19 வய க்கு இைடப்பட்ட சி  வர்க
க்கு த ப் சி வழங்கும் பணிகள் கடந்த 

வாரம் தல் ஆரம் பிக்கப்பட்டன. அதற்க
ைமய இன்  திங்கட் கி ழைம தல் க த்
ைற, அ  ரா த ரம், ெகா ம் , கம்பஹா 

மற் ம் கு  ணாகல் ஆகிய மாவட்டங்க ளி
 ள்ள பிர தான ைவத் தி ய சா ைல க ளி ம் 

இந்த பணிகள் ஆரம் பிக்கப்ப ட ள்ள தாக 
அரச ம த் வ அதி கா ரிகள் சங்கத்தின் 
ெகா ம்   ரிஜ்ேவ சீமாட்டி ைவத் தி ய
சாைல கிைள ெசய லாளர் ைவத் தியர் வாசன் 
ரட்ண சிங்கம் ெதரி வித்தார்.
இ  ெதாடர்பில் அவர் ேம ம் ெதரி விக்

ைகயில்,

க த் ைற மாவட்
டத்தில் பாணந்  ைற, 
ெஹாரைண, பிம் ர, 
ேப  வைள ஆகிய ஆதார ைவத் தி யா ைலகள் 
மற் ம் க த் ைற மாவட்ட ைவத் தி ய
சாைல ஆகி ய வற் றி ம்  அ  ரா த  ரத்தில் 
அ  ரா த ரம் ேபாதனா ைவத் தி ய சா ைல
யி ம் மற் ம் கு  ணா கலில் கு  ணாகல் 
ேபாதனா ைவத் தி ய சா ைல ம் இன்  த ப்

 சிகள் வழங்கப்ப ட ள்ளன.
இேத ேபான்  ெகா ம்பில் ெகா ம்  

ெதற்கு ேபாதனா ைவத் தி ய சாைல (க
ேபா வில) , மஹ ர கம ற் ேநாய் ைவத் தி
ய சாைல, ரிஜ்ேவ சீமாட்டி ைவத் தி ய சாைல, 
ஐ.டி.எச்., ல்ேல ரியா (ெகா ம்  கிழக்கு) 
ேபாதனா ைவத் தி ய சாைல, ெநவில் ெபர்
னாண்ேடா ைவத் தி ய சாைல, ஸ்ரீ ஜய வர்த ன

ர ேபாதனா ைவத் தி ய சாைல, இரா வ, 
ெபாலிஸ், கடற்பைட ைவத் தி ய சாைல 
(ெவலி சைற), ெகாத்த லா வல ேபாதனா 
ைவத் தி ய சாைல, அவி சா வைள ஆதார 
ைவத் தி ய சாைல, ேஹாமா கம ஆதார ைவத்
தி ய சாைல ஆகி ய வற்றில் த ப்  சிகள் 
வழங்கப்ப ட ள்ளன.
ேம ம் கம்ப ஹாவில் றாகைம ேபாதனா 

ைவத் தி ய சாைல, கம்பஹா மாவட்ட ெபா  
ைவத்தியசாைல, நீர்ெகா ம்  மாவட்ட 
ெபா  ைவத்தியசாைல, வத் பிட்டிவல  
, மீரிகம , மி வாங்ெகாட, கிரிபத்ெகாட 
ஆதார ைவத்தியசாைலகளில் த ப் சிகள் 
வழங்கப்பட ள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ச.ெதா.ச. நி  வ னத் க்கு ெபற் க்ெ கா க்

கப்பட்ட சுமார் 150 இலட்சம் பா க்கும் 
அதிக ெப  மதி ெகாண்ட 56 ஆயிரம் கிேலா 
வைர யி லான இ  ெவள்ைளப் ண்  
ெகாள்க லன்கைள, உயர் அதி கா ரி களின் 
எந்த அ  ம தி ம் இன்றி, ன்றா வ  
தரப்ெ பான் க்கு விற்பைன ெசய்த விவ கா
ரத்தில், குறித்த ேமாச டிக்கு உதவி ஒத்தாைச 
வழங் கி ய தாக கூறி வர்த்தகர் ஒ வர் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளார்.  
ேவலா தம் ஸ்ரீதரன் எ ம் வர்த்த கேர, 

ேபலி ய ெகாைட விேஷட குற்ற விசா
ரைணப் பிரி வி னரால் இவ்வா  ைக  ெசய்
யப்பட் ள்ள நிைலயில் அவர் வத்தைள  
நீதிவான் ேஹஷாந்த டி ெமல் ன் னி
ைலயில் ஆஜர் ெசய்யப்பட்ட ேபா  எதிர்
வ ம் 28 ஆம் திக தி வைர விளக்க ம றி யலில் 
ைவக்க உத்த ர வி டப்பட் ள்ள .
நம் பிக்ைக ேராகம், சாட் சி கைள  

மைறத்தைம உள் ளிட்ட குற்றச்சாட்டின் 
கீழ் குறித்த வர்த்த கைரக் ைக  ெசய்த தாக 
ெபாலிசார் ெதரி வித்தனர்.

ன்ன தாக இந்த சம்பவம்  ெதாடர்பில், 

ச.ெதா.ச. தைல ைம ய கத்தின் பிரதி ெபா  
கா ைம யாளர் ( நிதி) அ ர சிசிர ெபேரரா 

ைக  ெசய்யப்பட்  விளக்க ம றி யலில் 
ைவக்கப்பட் ள்ளார்.
அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கைள ச.ெதா.ச. 

வைல  ய  ைமப்  ஊடாக  நிவா  ரண 
விைலயில் ெபா  மக்க க்கு வழங்கும் 
திட்டத்தின் கீழ், ைற க அதி கார சைப
யினால் ச.ெதா.ச. க்கு ெபற் க்ெ கா க்
கப்பட்ட 2 ெவள்ைளப் ண்  ெகாள்க
லன்கள் இந்த மாத ஆரம்பத்தில்   இவ்வா  
ன்றாம் தரப் க்கு விற்பைன ெசய்யப்பட்

டைம ெதரி ய வந்த . ெவலி சைற ச.ெதா.ச. 
களஞ் சி யத் தி லி ந்  இவ்வா  அைவ 
விற்பைன ெசய்யப்பட்டி ந்த . இ  
ெதாடர்பில் ேபலியெகாைட விேஷட குற்ற 
விசாரைணப் பிரிவினர் விசாரைணகைள 
ன் ெ ன த்  வ கின் ற ை ம 

குறிப்பிடத்தக்க .

ெகா ம்  – கண்டி பிர தான வீதியின் 
வர க்கா ப்ெபால மற் ம் அம்ேப ஸ்ஸ 
ஆகிய பகு தி களில் ேபாக் கு வ ரத்  ெநரி
சைலக் குைறப்ப தற்காக வீதி  நிர்மாணப் 
பணி கைள விைரவில் நிைற  ெசய்  மா  
ெந ஞ்சாைல அைமச்சர் ேஜான்ஸ்டன் 
ெபர்னாண்ேடா பணிப் ைர வி த் ள்ளார்.
ெகா ம்  –கண்டி பிர தான வீதியின் 

வர க்கா ப்ெபால மற் ம் அம்ேப ஸ்ஸ 
இைட யி லான  க  ைம யான ேபாக் கு வ ரத்  
ெநரி சைலக் குைறத்  மக்க க்கு இைட 
றின்றி பயணம் ெசய்வ தற்காக   ஆரம் பிக்
க பட்ட வர க்கா ப்ெபால இைட வீதி   நிர்
மாணப் பணிகைள விைரவில் நிைற  
ெசய்  மா   அைமச்சர் பணிப் ைர வி த்
ள்ளார்.
ெகா ம் – கண்டி பிர தான வீதிக்கு 

இைண யாக வல  றத்தில் நிர்மா ணிக்
கப்பட்   வ ம் வரா க்க ப்ெபால   இைட  
வீதிக்காக  நிலம் ைகய கப்ப த் ம் பணிகள்  
டி வ ைடந் ள்ள தா க ம், 98 வீதம் இழப்

பீ  தற்ே பா  வழங்கப்பட் ள்ள தா க ம்   
அவர்   ேம ம் ெதரி வித்தார்.

வர க்கா ப்ெபா லைவ  தவிர்த்  ெசல்வ
தற்கு  ேவ  மாற்  வழிகள் இல்லா ததால், 
ெகா ம்   –கண்டி பிர தான வீதியில் 
வர க்கா ப்ெபால மற் ம் அம்ேப ஸ்ஸ 
இைட யி லான  ேபாக் கு வ ரத்  ெநரி சைலக் 
குைறப்ப தற்காக   2,350 மீற்றர் நீள ம் 
22.80 மீற்றர் அக ல ம் ெகாண்ட தாக இந்த 
வீதி நிர்மா ணிக்கப்ப  கி ற . இந்த வீதியின் 
கு க்ேக 550 மீற்றர் நீள ள்ள ேமம்பாலம் 
அைமக்கப்ப  வ  இந்த வீதியின் விேசட 
அம்ச மாகும்.   இந்த திட்டத் திற்கு 4,111.16 
மில் லியன் பா ெசல வாகும் என மதிப் பி
டப்பட் ள்ள .  
ெகா ம்  –கண்டி  வீதியில் வர க்கா

ப்ெபால மற் ம் அம்ேப ஸ்ஸ இைட
ேய யான ேபாக் கு வ ரத்  ெநரி சைலக் 
குைறப்ப ம் நாட்டின்  ஏைனய பகு தி க
க்கு ேபாக் கு வ ரத்ைத எளி தாக் கு வ ம்   

வரக்காப்ெபாலவின்  ன்ேனற்றத்திற்கு 
உத வ ேம  இந்தத் திட்டத்தின் 
ேநாக்கமாகும் என  ெந ஞ்சாைல 
அைமச்சர் ேஜான்ஸ்டன் ெபர்னாண்ேடா 
ேம ம் குறிப்பிட்டார்.

ெகாள்க லன்கைள வி  விப்பதில் சிக்கல் 
ஏற்பட்டால் நிதி ய ைமச் சுக்கு அறி வி ங்கள்

இறЖ Μ ம  யா ளУக έЖΜ Ǻ  ய ைமИΞ அ  ̇ РΧ

ேதசிய நல்லிணக்கம் ெதாடர்பில்ேதசிய நல்லிணக்கம் ெதாடர்பில்
விேசட கலந் ைரயாடல்விேசட கலந் ைரயாடல்

 வீதி நிர்மாணப்பணிகைள  ரிதப்ப த் ங்கள்
 அைமИசУ ேஜாПЪடП ெபУனாМேடா பaРΧைர

கέН Τைற, அΥ ரா த ΧரС, ெகாήСΧ, கСபஹா, ΜΪ ணா கХ 

நாட்பட்ட ேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட சி  வர்க க்கு இன்  த ப் சி   
ைவН யУ வாசП ரЛண żЗகС

ச.ெதா.ச. ெவள்ைள ப் ண்  
விவ கா ரத்தில் வர்த்தகர் ைக
 ˙ளЖக ம  யˇХ ைவЖக  வНதைள Ό  மПறС உНத ரί 

(எம்.மேனா சித்ரா)
உள்நாட்  சந்ைதயில் நில ம் எரி ெபா ள் 

தட் ப்பாட்டின் கார ண மாக ஒக்ே டாபர் 
தலாம் திகதி நா  திறக்கப்ப  வதில் சந்

ேதகம் ஏற்பட் ள்ள தாக ஐக் கிய ேதசிய கட்
சியின் தைலவர் ன்னாள் பிர தமர் ரணில் 
விக் கி ர ம சிங்க ெதரி வித் ள்ளார்.
நாட்டில் தற்ே பா  நைட  ைறப்ப த்

தப்பட் ள்ள தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு 
சட்டம் ஒக்ே டாபர் தலாம் திகதி நீக்கப்
ப ட ள்ள தாகக் கூறப்பட் ள்ள ேபாதி ம் 
, அதற்கான சாத் தி யக் கூ கள் இல்ைல 
என் ம் ன்னாள் பிர தமர் ரணில் விக் கி ர ம
சிங்க ெதரி வித் ள்ளார்.
இலங்ைக சர்வ ேதச வர்த்தக சம்ேம ள னத்

தினால் ஏற்பா  ெசய்யப்பட் டி ந்த கலந்
 ைர யா ட ெலான்றில் ேநற்  ன் தினம்  

கலந்  ெகாண்  க த்  ெதரி விக்கும் 
ேபாேத ன்னாள் பிர தமர் இதைனத் ெதரி
வித் ள்ளார்.
அவர் அதில் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில் 
உள் ர் சந்ைத களில் எரி ெபா ைளப் 

ெபற் க் ெகாள்வதில் நில ம் தட் ப்பா  
கார ண மாக திட்ட மிட்ட வா  தலாம் 
திகதி தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டத்
திைன தளர்த்  வ தற்கான சாத் தி யக் கூ கள் 
இல்ைல என ம் , அந்த வைகயில் எரி
ெபா ள் ெகாள்வ னவில் நில ம் தாமதம் 
கார ண மாக ஊர டங்கு ேம ம் நீடிக்கப்
ப ம் . 
அேந க மாக ஒக்ே டாபர் ந ப்ப கு தி ேலேய 

தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் தளர்த்
தப்ப ம் எனத்தான் எதிர்பார்க் கிேறாம்.  இந்
நிைலயில் நாட்டின் கடன் கா ைமத் வம் 
ெதாடர்பில் க த்  ெவளி யிட்ட அவர் , 
நாட்டில் அந் நிய ெசலா வணி குைறந்  வ
கி ற . 
ேம ம் பிராந் தி யத்தில் ெவளி நாட்  

நாணய மாற்  ேசமிப்  கடந்த ஒ  வ ட 
கால மாக அதி க ரித்  வ ம் நிைலயில், 
இலங்ைகயில் மாத் திரம் ைகயி ப்  வீழ்ச்
சி ய ைடந்  ெசல் ம் ேபாக் கிைன ெகாண்
ள்ள .  
நாட்டின்  ெபா ளாதா ர  மீட்சி 

சுற் லா  பயணத் ைறைய  மீளக் 
கட்டிெய ப் வதிேலேய தங்கி ள்ள . 
ஆனால் நாட்டில் நில ம் நிச்சயமற்ற 
நிைலைம பாரிய சவாலாக விளங்குகிற .

ஒக்ே டாபர் தலாம் திக தி  நாஒக்ே டாபர் தலாம் திக தி  நா
 திறக்கப்ப  வதில் சந்ேதகம் ? திறக்கப்ப  வதில் சந்ேதகம் ?
எǿ ெபாΪЦ தЛ ΡРபாேட காரணС எП źறாУ ரaХ ˙Ж ź ர ம żЗக

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
'இன்டர் ஸ்கூல்'  எ ம் ெபயரில் வட்ஸ் 

அப் கு ெவான்  ெசயற்ப வதாக ம் ,  
அ  ஐ.எஸ். ஐ.எஸ். பயங்கரவாதிக க்கு 
ெசாந்தமான  என ம், ேமல் மாகாண உள ப் 
பிரிவினால் அறிவிக்கப்பட்ட விடயம் அடங்கிய 
அறிக்ைகெயான்  ச க வைலத்தளங்களில் 
பரவி வ வதால் ெப ம் பரபரப்  நிைல 
ஏற்பட் ள்ள .
ேமல்  மாகாண  உள ப்  பிரிவின் 

பணிப்பாளர் சிேரஷ்ட ெபாலிஸ் அத்தியட்சர் 
ஷ்பகுமாரவினால் ேமல் மாகாண சிேரஷ்ட 
பிரதிப் ெபாலிஸ் மா அதிபர் ேதசபந்  
ெதன்னேகா க்கு  அ ப்பப்பட்ட கடிதேம 
இவ்வா  ச க வைலத் தளங்க க்கு 
கசிந் ள்ளன.

 அக்கடிதத்திேலேய, ' இன்டர் ஸ்கூல்' எ ம் 
ெபயரிலான  ஐ.எஸ். ஐ.எஸ். அைமப்பின் 
வட்ஸ் அப் கு ெவான்  ெதாடர்பில் தகவல் 
கிைடத் ள்ளதாக ம், அந்த கு வில் இைண ம் 
எவ ம் மீள அதிலி ந்  விலக டியா  
என ம்  அக்கடிதத்தில் சுட்டிக்காட்டப்பட்  
விேஷட விசாரைணக ம் ேகாரப்பட்டி ந்தன.
இந்த உள த் தகவல் கடந்த 23 ஆம் திகதி  

வியாழனன்  சிேரஷ்ட பிரதிப் ெபாலிஸ் மா 

அதிப க்கு அ ப்பப்பட் ள்ள டன் 24 ஆம் 
திகதி ெவள்ளியன்  அவ க்கு கிைடக்கப் 
ெபற் ள்ளதாக அக்கடிதத்தில் இடப்பட் ள்ள 
குறிப் கள் ஊடாக ெதளிவாகிற .
எவ்வாறாயி ம் குறித்த உள ப் பிரிவின் 

கடிதத்தில் குறிப்பிட் ள்ள விடயங்கள் 
ெபாய்யான  என ேதசிய உள ச் ேசைவ 
( எஸ். ஐ.எஸ்.) பா காப்  அைமச்சுக்கும் 
ெபா  மக்கள் பா காப்  அைமச்சுக்கும் 
அறிவித் ள்ள . குறித்த கடிதத்தில் உள்ள 
வட்ஸ் அப் கு  ெதாடர்பிலான தகவல் 2017 
ஆம் ஆண்  தல் உலா வ ம் விடயம் 
என ம், அதைன   ெபாரைளயில் உள்ள 
ேமல் மாகாண உள ப் பிரி  மீள கடிதமாக 
அ ப்பி ள்ளதால் , அக்கடிதம் ச க வைலத் 
தளங்க க்கு கசிந் ள்ளதன் பின்னணியில் வீண் 
பரபரப்  ஏற்பட் ள்ளதாக ேதசிய உள த் ைற 
சுட்டிக்காட்டி ள்ளதாக அறிய டிகின்ற .
இந் நிைலயிேலேய ேநற்  பிற்பகல் ெபாலிஸ் 

தைலைமயகம் விேஷட அறிக்ைக ஒன்றிைன 
ெவளியிட்ட .
அவ்வறிக்ைகயின்  பிரகாரம் ,  ச க 

வைலத் தலங்களில் பகிரப்ப ம் அறிக்ைக 
ேமல் மாகாண உள ப் பிரிவினரால் ேமல் 
மாகாண சிேரஷ்ட பிரதிப் ெபாலிஸ் மா   

அதிப க்கு அ ப்பப்பட்ட  தான் என 
உ தி ெசய் ள்ள  ெபாலிஸ் தைலைமயகம், 
அதில் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள  வட்ஸ் 
அப் கு  ெதாடர்பிலான விடயம் உ தி 
ெசய்யப்பட்ட உண்ைம தகவல் அல்ல என 
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . எனேவ அத்தைகய 
விடயம் ஒன்றிைன ச க வைலத் தளத்தில் 
பகிர்வ  தண்டைன சட்டக் ேகாைவயின் 
கீழ்  தண்டைனக்குரிய  குற்றம்  என 
சுட்டிக்காட்டி ள்ள ெபாலிஸ்  தைலைமயகம்,  
இலங்ைக ெபாலிசார் ேதசிய பா காப் டன் 
ெதாடர் ைடய எந்த தகவலாக இ ப்பி ம் 
அதைன ெபற்  ஆராய்ந்  அவசியம் ஏற்படின் 
நடவடிக்ைகக க்காக உரிய தரப்பின க்கு 
அறிவிப்பதாக சுட்டிக்காட்டி ள்ள . அத்தைகய 
அறிக்ைக ஒன்றிைன பகிரங்கமாக  ச க 
ஊடகங்களில் பகிர்வ  அரச இரகசியங்கள் 
குறித்த சட்டத்தின் கீ ம் குற்றமாகும் என 
ெபாலிஸ் தைலைமயகம் ெதரிவித் ள்ள .

ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். இன் ' இன்டர்ஸ்கூல்' வட்ஸ் அப் குஐ.எஸ்.ஐ.எஸ். இன் ' இன்டர்ஸ்கூல்' வட்ஸ் அப் கு
உள ப் பிரிெவான்றின் அறிக்ைகயினால் பரபரப்உள ப் பிரிெவான்றின் அறிக்ைகயினால் பரபரப்

அ Жைக உМைம; உЦளடЖக ˙டயС உМைமǾХைல என ெபாˇЪ தைலைமயகС ˙ளЖகС; பźУவΤ தМடைனЖΜǿய ΜФறС எனίС ΞЛſЖகாЛΡ

அர சாங்கத் திடம் ேபா  மான 
ெடாலர் ைகயி ப்பில் இல்ைல

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
அர சாங்கத் திடம் ேபா  மான அள  ெடாலர் 

ைகயி ப்பில் இல்ைல. தவ றான ெபா  ளா தார 
கா ைமத்  வத் தினால் இந் நிைல ஏற்பட் ள்

ள .  வாழ்க்ைக ெசல  க ம் நாளாந்தம் உயர்
வ ைடந்த நிைலயில் உள்ளன. ராஜ ப க்  ஷக்கள் 
நாட்ைட  வீழ்ச்சி நிைலக்கு ெகாண்  ெசல் கி
றார்கள் என ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் பாரா 
மன்ற உ ப் பினர் ஹர்ஷ டி சில்வா ெதரி வித்தார்.
இ  ெதாடர்பில் அவர் ேம ம் குறிப் பி  வ

தா வ ,
அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கைள இறக் கு மதி 

ெசய்வ தி ம், ைற  கத்தில் உள்ள ெகாள்க
லன்கைள வி  விப்ப தி ம் பாரிய நிதி ெந க்
கடி தற்ே பா  ஏற்பட் ள்ள . அர சாங்கத்தில் 
ேபா  ம ான அள  ெடாலர் ைகயி ப்பில் 
இல்ைல  என்பைத அர சாங்கம் பகி ரங்க மாக 
ஏற் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.  
ெடாலர் ெந க்கடி கார ண மா கேவ ஊர டங்கு 

சட்டம் ெபா த்த மற்ற வைகயில் நீடித் க் 
ெகாள்ளப்பட் ள்ள .  ேதசிய மட்டத் தி லான 
ேதைவக்குக் கூட எரி ெபா ைள ெபற் க் ெகாள்
வ தற்கு அர சாங்கத்தின் வசம் ெடாலர் ைகயி
ப்பில் இல்ைல.
  எரி ெபா ைள ெபற் க் ெகாள்வ தற்கு 500 

மில் லியம் ெடாலர் கடைன அர சாங்கம் இந்
தி யா விடம் ேகாரி ள்ள . ஆனால் இந் தியா 
இ  வ ைரயில் இக்ே கா ரிக்ைக ெதாடர்பில் பதி ல

ளிக்க வில்ைல. ம  றம்  எரி ெபா ள்ெபற் க் 
ெகாள்வ தற்கு ேதைவ யான நிதிைய திரட்டிக் 
ெகாள்ள வ  சக்தி அைமச்சர் உதய கம்மன் பில 
மத் திய கிழக்கு நா கள் பக்கம் சுற் றித் தி ரி கிறார்.
அர சாங்கம் ஆட் சிக்கு வந்த காலத்தில் இ ந்  
தவ றான ெபா  ளா தார கா ைமத்  வத் திைன 
ெசயற்ப த் தி யதால் இன்  இவ்வா றான நிைல 
ஏற்பட் ள்ள .  அத் தி யா வ சிய ெபா ட்களின் 
விைல நா க்கு நாள் அதி க ரித் ள்ளேத தவிர 
குைற வ ைட ய வில்ைல. பால்மா, ேகா ைம மா 
உள் ளிட்ட அத் தி யா வ சிய ெபா ட்களின் விைல 
ெதாடர்ந்  அதி க ரிக்கப்ப ம்.

 ேதசிய உற்பத் தி கைள வ ப்ப த்  வ தாக 
குறிப் பிட் க் ெகாண்  அர சாங்கம் எ த்த 
ஒ  சில தீர்மா னங்கள் இன்  ேதசிய உற்பத் தி
கைள  ைம யாக பாதித் ள்ள .  இர சாயன 
உரம் தைட ெசய்யப்பட்ட தனால்  ெப ம்ே பா
கத் திற்கான விவ சாயம் ெபரி ம் பாதிக்கப்பட்
ள்ள . இந் நிைல ெதாடர்ந்தால் அரி சியின் 

விைல ம் தற்ே பா ைதய விைலைய காட் டி ம் 
அதி க ரிக்க கூ ம்.  ராஜ ப க் ஷக்கள் ெபா ளாதார 
காைமத் வம் ெதாடர்பில் ெதளிவில்லாம்  

எ க்கும் தீர்மானங்களின் விைளைவ நாட்  
மக்கள் எதிர்க் ெகாள்கிறார்கள். 2005 ெதாடக்கம் 
2014 ஆம் ஆண்  வைரயிலான காலப்பகுதியில் 
இவ்வாறான தன்ைமேய காணப்பட்ட   என்றார்.

எ УЖகЛ żǾП  ஹУஷ ſ żХவா

பஸ் ேபாக்குவரத்திைன... 
(ெதாடர்ச்சி)

சிவப் , மஞ்சள், பச்ைச ஆகிய வர்ண வல யங்க ளாக  வைகப்ப த்தி  
ேப ந்  ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவ யிைன  ஆரம் பிக்கும் ேயாச ைனைய    
தனியார் ேப ந்  உரி ைம யாளர் சங்கத் தினர் ேபாக் கு வ ரத்  அைமச் சிடம் 
ைகய ளித் ள்ளனர்.சமர்ப் பிக்கப்பட் ள்ள ேயாசைன ெதாடர்பில் அகில 
இலங்ைக தனியார் ேப ந்  உரி ைம யாளர் சங்கத்தின் தைல வர்  ெக   
விஜ ய ரட்ண குறிப் பிட்ட தா வ ,ெகாவிட்–19 ைவரஸ் ெதாற்  தீவி ர மாக 
பாதிக்கப்பட் ள்ள மாகா ணங்கள்  சிவப்  நிறத் தி ம், குைற வான ெதாற்
றா ளர்கள் அைட யாளம் காணப்பட் ள்ள மாகா ணங்கள்  மஞ்சள் நிறத்
தி ம், ெகாவிட்–19 ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்கள் இல்லாத மாகா ணங்கள் 
பச்ைச நிறத் தி ம் அைட யா ளப்ப த்தப்பட் ள்ளன.

இதன்படி சிவப்  நிறத்தில் அைட யா ளப்ப த்தப்பட் ள்ள மாகா ணங்
களில்  ேப ந்  களின் ஆசன அடிப்ப ைடயில் 50 சத வீ த மா ேனா க்கும், 
மஞ்சள் நிறத்தில் அைட யா ளப்ப த்தப்பட் ள்ள மாகா ணங்களில் ேப ந் 
களின் ஆசன அடிப்ப ைடயில்  100 சத வீ த மா ேனா ம் பய ணிக்க டி ம்.
அத் டன்   பச்ைச நிறத்தில் அைட யா ளப்ப த்தப்பட் ள்ள மாகா ணங்
களில்  ேப ந்  ேசைவயில்  ஆச னங்க க்கு ேமல தி க மாக  பய ணிகள் 
பயணம் ெசய்வ தற்கான நைட ைற கார ணி கைள உள்ள டக் கிய வைகயில் 
ேயாசைன ன்ைவக்கப்பட் ள்ள .
ஊர டங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்ட  டன்  மா கா ணங்க க் கி ைட யி லான 

ெபா  ேபாக் கு வ ரத்  ேசைவக்கு அர சாங்கம் அ  மதி வழங்க ேவண் ம்.  
தற்ே பா ைதய நிைலயில் ேப ந்  கட்ட ணத்ைத அதி க ரிக் கு மா  வலி 
த்த டி யா .  என்றார்.

     ��

இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

27.09.2021 ஸ்ரீ பிலவ வ டம் ரட்டாசி
மாதம் 11ஆம் நாள் திங்கட்கிழைம

கி ஷ்ணபட்ச  சஷ்டி திதி  பிற்பகல் 2.31 வைர 
அதன்ேமல்  ேராகினி நட்சத்திரம் மாைல 5.30 வைர 
பின்னர்  மி க சீரிஷம் நட்சத்திரம்  சிரார்த்தம்  அதிதி 
அமிர்த ேயாகம் ேமல் ேநாக்கு நாள்  சந்திராஷ்டம 
நட்சத்திரங்கள் விசாகம், அ ஷம். சுபேநரங்கள்  காைல 
9.30– 10.30 மாைல 4.30–5.30 ராகுகாலம்7.30–9.00  
எமகண்டம் 10.30– 12.00 குளிைக காலம்  1.30–3.00 
வாரசூலம் கிழக்கு பரிகாரம்– தயிர்

ேமடம்         –பணம், பரிசு, 
இட பம்         –தனம், இலாபம்
மி னம்          –ேமன்ைம, உயர்
கடகம்         – கழ், ெவற்றி 
சிம்மம்         –காரியசித்தி
கன்னி          –அன் , இரக்கம்
லாம்         –லாபம்,ல மீரகம்   

வி ச் சி கம்      –அன் ,பாசம்
த சு         –சுகம்,ஆேராக்கியம்
மகரம்         –அன் , இரக்கம்
கும்பம்         –ேயாகம், அதிர்ஷ்டம்
மீனம்         –பிரியம், ேபாகம்

சுபேயாகம்

தினசரி 
கிரகநிைல
ரட்டாதி 11
ஆம் நாள் 
திங்கள் 

ேக

சந்
ராகு

சுக்

கு
சனி

சூரி
ெசவ்
த

கயில  சஷ்டி மைழநாள்  தி நாைளப் ேபாவார் நாயனார் 
கு ைச, ேராகினி நட்சத்திர நா.ளான இன்  ேககுலத்தில்  
வாசன்,  ேகாவர்த்தன கிரிதாரி  கண்ணைன வழிபடல் நன் . 
(‘‘உன  மனதிற்குள் நல்லைத ைவத்தால், நல்லைத 
ெவளிேய எ க்கலாம் ’’– த பழெமாழி
ெசவ்வாய், தன்  கிரகங்களின் ஆதிக்க  நாளின்
அதிர்ஷ்ட எண்கள் 9,5
ெபா ந்தா எண்:  2,8
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள்: மஞ்சள் , நீலம், சிவப்  
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(எம்.நி ட்டன்)
தியாக தீபம் திலீபனின் 34 ஆம் ஆண்  

நிைன ேவந்தலின் இ தி நாளான ேநற்  
கிளி ெநாச் சியில் ஒ ங்க ைமக்கப்பட்ட 
இடத்தில் தியாகி திலீபன்  உயிர்பிரிந்த 

ேநர மான கா ைல 10.48 மணிக்கு அஞ்சலி 
ெச த்தப்பட்ட . 
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் பாரா
 மன்ற உ ப் பினர் சிவ ஞானம் சிறி தரன்  

ஈகச் சு ட ரி ைன ம் ஏற்றி அஞ்சலி ெச த்
தினார்.
தாயகம் எங்கும் திலீ பனின் நிைன

ேவந்தைல த க்கும் ேநாக்கில் இரா
வத்தினர், ெபாலிஸார் குவிக்கப்பட்

டி ந்தனர். 
தியாகி திலீபன் 1987 ஆண்  ரட்டாதி 

மாதம் 15 ஆம் திகதி 5 அம்சக் ேகாரிக்ைக
கைள ன்ைவத்  நல் ர் கந்த சு வாமி ஆலய 
ன்றலில் நீரா காரம் ஏ  மின் றிய அற வழிப் 

ேபாராட்டத்தில் ஈ  பட்  ரட்டாதி 26 ஆம் 
திகதி உயிர்நீத்தி ந்தார். 

தியாக தீபம் திலீபனின் 34 ஆம் ஆண்  
நிைனேவந்தல் கிளிெநாச்சியில் அ ஷ்டிப்

(ேக.குமணன்) 
ல்ைல த்  தீவில்  பி ர த்  தி  ே ய க 

இடத்தில்  தியாக தீபம் திலீ ப க்கு தமிழ் 
ேதசிய கூட்ட ைமப்பின் பிர கர் பீற்றர் 
இளஞ்ெச ழியன் ேநற்  காைல 11 மணி
ய ளவில்  மலர் வி  ெபா ச் சுடர் ஏற்றி 
அஞ்சலி ெச த் தினார். 

ேநற்  பீற்றர் இளஞ்ெச ழி ய க்கு அவ ர  
தந்ைத யாரின் ெபயரில் ல்ைலத் தீ  நீதி
மன் றினால்  வழங்கப்பட்ட கட்ட ைள
யிைன வழங்க வந்த ெபாலி சா க்கு இறந்த 
என்தந்ைதக்கு உண்ண பி லவில் அைமந்
ள்ள  கத்ே தா லிக்க ேசமக்கா ைலயில் 

ெசன்  வழங் கு மா ம் ல்ைலத் தீ  
தைலைம ெபாலிஸ் அதி கா ரி கைள இவர் 
தி ப்பி அ ப் பி யைம குறிப் பி டத்தக்க .
ேநற்  அஞ்சலி ெச த்தப்ப டலாம் 

என்ற கார ணத்தால்  பீற்றர்  இளஞ்ெச ழி
ய ன   வீட்ைட சுற்றி ல னாய்வ ளர்கள், 
இரா  வத் தினர், ெபாலிஸார் காைல யி லி
ந்   கண்கா ணிப்  நட வ டிக்ைகயில்  ஈ
பட்ட ேதா   தான் ெசல் ம் இடெமல்லாம் 
லனாய்வாளர்கள் பின்ெதாடர்வதாக ம் 
இளஞ்ெசழியன் ெதரிவித்தார்.

அச் சு த்தலின் மத் தியில் திலீ ப க்கு 
இளஞ்ெச ழியன் ல்ைலத் தீவில் அஞ்சலி

தியாக தீபம் திலீபனின் 34ஆம் ஆண்  
நிைனேவந்தல் நிகழ் கள் அ ஷ்டிக்கப்பட்  
வ ம் நிைலயில் வடமாகாண சைபயின் 
ன்னாள் உ ப்பினர் எம்.ேக. சிவாஜிலிங்கம் 

வல்ெவட்டித் த் ைறயில் உள்ள தன  
அ வலகத்தில் ேநற்  தியாக தீபம் திலீபனின் 
உயிர் பிரிந்த ேநரமான காைல 10.48 க்கு 
சுடேரற்றி மலர் வி அஞ்சலி ெச த்தினார்

(வடமராட்சி நி பர்)

(எம்.நி ட்டன்)
ெதாண்டமானா  கடல் நீேரரியில் நீரில் 
ழ்கி உயிரிழந்த நிைலயில் தியவர் 

ஒ வரின் சடலம் ேநற்  ஞாயிற் க்கிழைம  
காைல கண் பிடிக்கப்பட் ள்ள .
ேநற்  காைல மீன் பிடிக்க ெசன்றவர்கள் 

சடலம் மிதப்ப  ெதாடர்பில் அச்சுேவ 

லிப் ெபாலிஸா க்குத் தகவல் வழங்கி 
யி ந்தனர். இதனடிப்பைடயில் ெபாலிசார் 
விசாரைணகைள ேமற்ெகாண்டி ந்தனர். 
இதன் ேபா  நீரில் ழ்கிய நிைலயில் 
தியவரின் சடலம் மீட்கப்பட் ள்ள . 

80 வய  மதிக்கத்தக்க தியவர் இவ்வா  
சடலமாக மீட்கப்பட் ள்ளார்.

ெதாண்டமானா  கடல் நீேரரியில்
 தியவர் சடலமாக மீட்

(தைல மன்னார்  நி பர்) 
ெஜனி வாவில் இலங்ைகக்கு எதி ரா

க ம் அெம ரிக்காவில் ஜனா தி ப திக்கு எதி
ரா க ம் ஈழத்த மி ழர்கள் ேமற்ெ காண்  
வ ம் ேபாராட்டத்தின் விைள வாக இங்கு 
இ க்கும் பைட யி னரின் மனங்களில் தமி
ழர்கள் மீ  எ ந் ள்ள ஒ  ெவறித்தன்
ைம யான நிைலப்பாேட வங்காைல பா  
மீன வர்கள் மீ  கடற்ப ைட யினர் ேமற்
ெகாண்ட தாக் கு த லாகும். இ  அர சாங்
கத்தின் உண்ைம கத்ைத காட் டி ள்
ள   என பாரா  மன்ற உ ப் பினர் சாள்ஸ் 
நிர்ம ல நாதன் ெதரி வித்தார்.
அவர் ேம ம் ெதரி விக்ைகயில்,
ேநற்  ன் தினம் சனிக் கி ழைம ேபசாைல 

ெபாலிஸ் நிைல யத் க் குட்பட்ட வங்காைல 
பா  மீனவ பகு தியில் கடற்ப ைட யி னரால் 
மீன வர்கள் தாக்கப்பட்ட சம்பவம் ெதாடர்
பாக சம்பவ இடத் க்கு வ ைக தந் தி ந்த 
அவர் ஊட கங்க க்கு ெதரி விக்ைக யி ேலேய 
இவ்வா  குறிப் பிட்டார். அவர்  ேம ம் 
ெதரிவிக் ைகயில்,
மன்னார் பிர ேதச ெசய ல கத் க்கு உட்

பட்ட வங்காைல பா  என்ற மீனவ கிரா
மத்தில் சனிக் கி ழைம நள் ளி ர  மீன் பி டித்

 விட்  கைரக்கு வந்  ேசர்ந்த மீன வர்கள் 
மீ  ம  ேபா ைதயில் இ ந்த கடற்ப ைட

யினர் இவர்கைள 
சர மா ரி யாக தாக் கி
ள்ளனர்.
அ ப் ெ  ப ா   

அக் கிரா மத்ைதச் 
சார்ந்த கிராம அ
வலர் ஒ வர் ஏன் 
இவர்கைள இப்படி 
த ா க்  கு  கின்  றீ ர் க ள் 
என ேகட்ட க்கு 
இவர் கிராம அ

வலர் என ெதரிந் தி ந் ம் பத் க்கு ேமற்
பட்ட கடற்ப ைட யினர் சீ ைட இல்லாமல் 
இவைர ெகா  ர மாக தாக் கி ள்ளனர்.
தாக் கு த க்கு உள்ளான கிராம அ

வலர் மன்னார் மாவட்ட ெபா  ைவத் தி
ய சா ைலயில் அ  ம திக்கப்பட்  சிகிச்ைச
ெபற்  வ  கின்றார்.
இந்த ெசயற்பா டா ன  கடற்ப ைட யி னரின் 

அரா ஜகத்தன்ைம ைய ம் அர சாங்கத்தின் 
உண்ைம கத்ைத ம் காட் ம் ஒ  ெசயல்

பா டாக இ க் கின்ற .
குறிப்பாக தற்ெ பா  ெஜனி வாவில் 

இலங்ைகக்கு எதி ரா க ம் அெம ரிக்காவில் 
ஜனா தி ப திக்கு எதி ரா க ம் ஈழத்த மி ழர்கள் 
ேமற்ெ காண்  வ ம் ேபாராட்டத்தின் 
விைள வாக இங்கு இ க்கும் பைட யி னரின் 
மனங்களில் தமி ழர்கள் மீ  ஒ  ெவறித்தன்
ைம யான நிைல ேதான் றி ள்ள .
இந்த உணர்வின் ெவளிப்பா தான் இந்த 

ெசயல்பா டாகும். இவ்வா றான ெசயல்பா  
கட்டாயம் கண் டிக்கப்பட ேவண் டி ய ெதான்
றாகும். இ  ெதாடர்பாக நான் வட மாகாண 
ெபாலிஸ் மா அதி ப க்கு ைற யீ  ெசய்
ள்ேளன்.
இைதத் ெதாடர்ந்  அவர் ெபாலிஸ் 

அதிகாரிகைள இங்கு அ ப்பி ள்ளார் . 
அேதேபான்  கடற்பைடயின ம் சம்பவ 
இடத் க்கு வர ேவண் ம் என்  நான் ேகாரிக்ைக 
வி த்தி ந்ேதன்.இவ் விடயமான  மிக ம் 
ேவதைனக்குரிய ம் மிக ம் கண்டிக்கப்பட 
ேவண்டியெதான்றாகும் என்றார்.

வங்காைல மீனவர்கள் மீதான தாக்குதலான
அரசின் உண்ைம கத்ைத காட்டி ள்ள

பாரா மன்ற உ ப்பினர் சாள்ஸ் நிர்மலநாதன்

(வட ம ராட்சி நி பர்) 
வட ம ராட்சி கிழக்கு ெவற் றி ைலக்ேகணி 

பகு தியில் மின்னல் தாக்கி உயி ரி ழந்த கு ம்
பஸ்த க்கு ெகாேரானா ெதாற்   உ தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள . 

 கடந்த வியா ழக் கி ழைம ெவற் றி ைலக்
ேகணி ேகாரி யடிப் பகு தியில் கைர வைல  
ெதாழில் ெசய்  கண் டி ந்த குயின்ரன் சுதர்சன்
(வய  38) என்பவர் மின்னல் தாக்கி உயி
ரி ழந்தார். 
இவ ர  உடலம் ம  தங்ேகணி ைவத் தி ய

சா ைலயில் இ ந்  ப த் தித் ைற ஆதார 
ைவத் தி ய சா ைலக்கு மாற்றப்பட்ட . அங்கு 
ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட பி.சி.ஆர். பரி ேசா த
ைனயில்  ெதாற்  உ தி ெசய்யப்பட்ட .

 ேநற்  ன் தினம் சனிக் கி ழ ைம  ைவத்
தி ய சா ைலக்கு ெசன்ற ப த் தித் ைற 
மரண விசா ரைண அதி காரி சதா னந்தன் 
சிவ ராசா விசா ர ைண கைள ேமற்ெ காண்டார். 
இதன்ேபா  உயிரிழந்தவரின் மைனவி 
மற் ம் உறவினர்கள் சாட்சியம் வழங்கினர்.

மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்த
 கு ம்பஸ்த க்கு ெகாேரானா
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இன்ைறய சிந்தைன

திங்கட்கிழைம, ெசப்ெடம்பர் 27, 2021

தீவிைனயார் அஞ்சார் வி மியார் அஞ்சுவர் 
தீவிைன ெயன் ஞ் ெச க்கு    

    (தி க்குறள்)

தீயைவ ெசய்தலாகிய ெச க்ைகத் தீவிைன உைடய பாவிகள் 
அஞ்சார், தீவிைன இல்லாத ேமேலார் மட் ேம அஞ்சுவர்.

ெபான் ெமாழிெபான் ெமாழி

நாட்டில் நீண்ட கால மாக தீர்க்கப்ப டாமல்  இ க் கின்ற மிக க்
கிய  பிரச்சி ைன யான காணாமல் ேபாேனார் விவ காரம் ெதாடர்பில் 
மீண் ம் உள்நாட்  மட்டத் தி ம் சர்வ ேதச மட்டத் தி ம் ஐக் கிய 
நா கள் சைப மட்டத் தி ம் ேபசப்பட்  வ கின்ற .  க் கி ய மாக 
இந்த காணாமல் ேபான வர்க க்கு நடந்த  என்ன என்ற ேகள் விைய 
அவர்க ள  உற வி னர்கள் எ ப்பி ெகாண் டி க் கின்ற சூழலில் 
ெதாடர்ச் சி யாக   இந்த உண்ைமைய கண்  பி டித்  ெவளிக் ெகாண்

 வர ேவண் ம் என்ற விடயம் வலி த்தப்பட்   வ கின்ற . 
எனி ம்    இதற்கு இ  வைர எந்த வி த மான பதி ம் அளிக்கப்

ப டாத சூழேல நில  கி ற . பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் ெதாடர்ச் சி யாக 
தம  உற  க க்கு என்ன நடந்த  என்ப  ெதரி யாமல் தவித் க் 
ெகாண் டி க் கின்றனர். வாழ்க்ைகயில் திண்டாடிக் ெகாண் டி 
கின்றனர். ம  றம் இந்த விடயம் ெதாடர்பாக சர்வ ேதச ச  க ம் 
ெதாடர்ச் சி யாக அ த்தங்கைள பிர ேயா கித்  வ  கின்ற . சர்வ ேதச 
நா கள் சர்வ ேதச மனித உரிைம அைமப் கள் உள் ளிட்ட பல்ேவ  
தரப் பி ன ம் இ  ெதாடர்பாக அ த்தங்கைள பிர ேயா கித்  வ
கின்றனர். எனி ம் இ  வைர கால ம் ெப  ேப  கிைடக் கின்ற 
வைகயில் எந்த நட வ டிக்ைக ம்  ன்ென க்கப்பட வில்ைல 
என்பேத உண்ைம யாக இ க் கி ற .
இந்த சூழலில் காணாமல் ேபாேனார் விவ காரம் ெதாடர்பில் 

ஜனா தி பதி ேகாட்டாபய ராஜ பக்  ஷ ஐக் கிய நா கள் சைபயின் 
ெபா ச் ெசய லா ளைர சந் தித்த ேபா  பிரஸ்தா பித் தி ந்தார்.  அேத
ேபான்  காணாமல் ேபாேனார் விவ காரம் ெதாடர்பில் ெவளி வி வ
கார அைமச்சர் ஜி. எல். பீரிஸ் ஐ.நா. மனித உரிைமப் ேபர ைவயில் 
உைர யாற் ம் ேபா  குறிப் பிட் டி ந்தார்.  இலங்ைகயில் அைமச்சர்
க ம் பல்ேவ  தரப் பி ன ம் இ  ெதாடர்பாக அண்ைமக்கா ல மாக 
க த்  ெவளி யிட்  வ  கின்றனர்.   இந்த நி ைலயில் காணாமல் 
ேபாேனாரின் உற  கைளப்  ெபா த்த வ ைரயில் அவர்க க்கு என்ன 
நடந்த  என்ற விடயம் இ  வைர கண்  பி டிக்கப்ப ட வில்ைல. 
எ த்  ல மான ைறப்பா கள் 19 ஆயி ரத் க்கும் ேமற்பட்  
பதி  ெசய்யப்பட்  இ க் கின்றன. எனி ம் ஒ  சம்ப வத் க்கு 
கூட இ  வைர பதில் கிைடக்க வில்ைல.  ஒ  சிலர் ெவளி நா  களில் 
இ க்கலாம் என்ற சந்ேத கத்ைத ெவளி யிட்  வ  வ டன்    அைன
வ ைர ம் கண்  பி டிக்க டி யா  ேபாகலாம் என் ம் எனி ம் 
பாதிக்கப்பட்ட அவர்க ள  உற வி னர்க க்கு இழப் பீ  கைள வழங்

பதி லின்றி நீடிக்கும் காணாமல் ேபாேனார் விவ காரம்
கு வ தற்கு அர சாங்கம் தயா ராக இ ப்ப தா க ம் அர சாங்க தரப்பில் ெதரி விக்கப்பட்  வ  கின்
ற .  
ஆனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கைள ெபா த்த வ ைரயில் இந்த ேயாச ைன கைள ஏற் க் ெகாள்

வ தற்கு தயா ராக இல்ைல. மாறாக காணாமல் ேபான தம  உற  க க்கு என்ன நடந்த  என்ற 
உண்ைம  ெவளிக் ெகாண்  வரப்பட ேவண் ம் என்பதில் அவர்கள் மிக ம் உ  தி யாக இ ப்
ப ைத ம் காண டி கி ற . கடந்த காலங்களில் இ  ெதாடர்பாக பல்ேவ  நட வ டிக்ைககள் 
எ க்கப்பட்ட ேபாதி ம் கூட அைவ ெவற் றிைய ேநாக்கி நக ர வில்ைல.  
குறிப்பாக 2010ஆம் ஆண்  கற்ற றிந்த பாடங்க ம் நல் லி ணக்க ம் ெதாடர்பான ஆைணக்

கு   வடக்கு, கிழக்கில் தம  சாட் சி யங்கைள ெபற் க்ெ காள்வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ த்த ேபா  
அங்கு ஆயி ரக்க ணக்கான காணாமல் ேபாேனாரின் உற கள் கதறி அ  தம  காணாமல் 
ேபான உற  க க்கு என்ன நடந்த  என்பைத ெவளிப்ப த் ங்கள் என்  ேகாரிக்ைக வி த்
தி ந்தனர். அதன் அடிப்ப ைட யி ேலேய அந்த ஆைணக் கு வின் பரிந்  ைரயின் பிர கா ரேம 
ஓய் ெபற்ற ேமல் நீதி மன்ற நீதி பதி ெமக்ஸ்ெவல் பர ண கம தைல ைமயில் காணா மல்ே பாேனார் 
ெதாடர்பாக ஆராய்வ தற்கான ஜனா தி பதி ஆைணக் கு  நிய மிக்கப்பட்ட . அந்த ஆைணக் கு 
க்கு 19 ஆயி ரத் க்கும் ேமற்பட்ட எ த்  ல ைறப்பா கள் கிைடத்தி ந்தன. அவற்றின் 

ஊடாக விசா ரைண நடத்தப்பட்ட . ஆனால் எந்த ஒ  காணாமல் ேபான வ ம் கண்  பி டிக்
கப்ப ட வில்ைல. அவர்க க்கு என்ன நடந்த  என்ற உண்ைம ம் கண்  பி டிக்கப்பட வில்ைல. 
மாறாக அந்த ஆைணக் கு  வா ன  பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு இழப் பீ  வழங்க ேவண் ம் 
என்ற ேயாச ைனைய ன்ைவத்த .    
அதன் பின்னர்   2015 ஆம் ஆண்  காணாமல் ேபாேனார் ெதாடர்பில் ஒ  அ  வ லகம் உ

வாக்கப்பட்ட . அேத ேபான்  இழப் பீ  சம்பந்த மாக ஆராய்வ தற்கும் ஒ  அ  வ லகம் நிய
மிக்கப்பட்ட . அந்த அ  வ ல கங்கள் இன் ம் இயங்கிக் ெகாண் டி க் கின்றன. காணாமல் 
ேபாேனார்     அ  வ ல கத்தின் பரிந்  ைரக்கு அைமய பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு இழப் பீ  
வழங்கும் ெசயற்பா  கைள இழப் பீட்  அ  வ லகம் ன்ென த்  வ  கின்ற . எனி ம் 
அதில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நம் பிக்ைக ைவக்காத, தி ப்தி அைட யாத நிைல ைமேய நீடிக்
கின்ற .  இந் நி ைலயில் இ  ெதாடர்பில் அண்ைமயில் நீதி ய ைமச்சர்   க த்  ெவளி யிட் டி

ந்தார்.  அதா வ  காணாமல் ேபாேனாரின் உற வி னர்க க்கு 
அர சாங்கத்தின் சார்பில் எங்கள் கவ ைல ைய ம் வ த்தத்ைத ம் 
ெதரி விக் கிேறாம். இ  நடந் தி க்கக் கூடா .   யாராக இ ந்தா ம் 
தன்  ைடய உற வினர் காணாமல் ேபானால் அவ க்கு அதைன 
தாங்கிக் ெகாள்ள டி யா . அதைன எம்மால் ரிந்  ெகாள்ள டி
கி ற .   காணா மல்ே பா ேனாரின் உற வி னர்கள் தம் மிடம் இ க் கின்ற 
தக வல்கைள  வழங்கேவண் ம்.  அத  டாக  ஒ  டிைவக் காண்
ப தற்கு  யற் சிக்கலாம். அதன் பின்னர்  இந்த அத் தி யா யத்ைத நாம் 
டி க்குக் ெகாண்  வரலாம். பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு என்ன 

ேவண் ம் என்பைத எமக்கு ெதரி யப்ப த் ங்கள். அர சாங்கம் இழப்
பீ  வழங்க தயா ராக இ க் கின்ற .   சான் றி தழ்கள் ேதைவப்ப டலாம். 
இழப் பீ  ெபற் க் ெகாள்வ  எவ்வா  என்  ஆரா ய ேவண் ம்.  
இந்த ெபாறி  ைறயில் வந்  பங்ேகற்  பய ன ைட  மா    காணா
மல்ே பா ேனாரின் உற  க க்கு கூ  கிேறாம்   என்  நீதி ய ைமச்சர் 
குறிப் பிட் ள்ளார். 
எல்ே லா ைர ம் கண்  பி டிக்க டி யாமல் ேபாகலாம். உதா ர ண மாக 

இரா  வத் தி ம் 5500 ேப க்கு ேமல்  காணாமல் ேபாயி க் கின்
றனர். எப்ப டி யி ப் பி ம் இ  ெதாடர்பில் ேதடிப் பார்க்க ேவண் ம். 
ஆனால் கார ணத்ைத கண்  பி டிக்க டி யாமல் ேபானால் என்ன ெசய்
வ ?  ஒ  டி க்கு நாங்கள் வர ேவண் டி யி க் கி ற . இ  இல கு
வான விட ய மல்ல. ஒ  வ க்கு என்ன நடந்த  என்ற கார ணத்ைத 
கண்  பி டிக்க டி யாத நிைல யி லி ந்தால் நாங்கள் அந்த விட
யத்தில் ஒ  டிைவ எ க்க ேவண் டி ள்ள . அவர்க க்கு இழப்
பீ  வழங் கு வ  ெதாடர்பில் ஆராய ேவண் ம்  என் ம் அைமச்சர் 
கூறி யி க் கிறார். 
இந் நி ைலயில் காணா மல்ே பா ேனாரின் உற  கைள ெபா த்த வ

ைரயில் இழப் பீ  வழங் கு வைத விட ம் காணமல் ேபாேனார்க க்கு 
என்ன நடந்த  என்ப  கண்  பி டிக்கப்பட ேவண் ம் என்பதில் 
உ  தி யாக இ க் கின்றனர்.  எனேவ அர சாங்கம் இந்த உண்ைமைய  
கண்  பி டிக்க நட வ டிக்ைக எ க்க ேவண் ம். இத ைனேய  சர்வ ேதச 
ச கம் ஐக் கிய நா கள் மனித உரிைமப் ேபரைவ என்பன வலி  த்

 கின்றன.  சர்வ ேதச மனித உரிைம அைமப்  க ம் இதைன வலி
 த்  கின்றன. உள்நாட்டில் அரசியல் கட்சிகள் சிவில் ச கங்கள் 
மற் ம் பாதிக்கப்பட்ட தரப் க்கள்  இதைன வலி த் கின்றன.

 எனேவ அரசாங்கம் ைறயாக காணாமல் ேபாேனா ககு 
என்ன  நடந்த  என்பைத கண் பிடித்  அதற்கான காரணங்கைள 
ெவளிப்ப த்த ேவண் ம். அதன் பின்னர் இழப்பீ  வழங்குவ  
ெதாடர்பாக நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம். இத டாகேவ 
இந்த பிரச்சிைனக்கு நியாயமான தி ப்தி அைடயக் கூடிய 
வைகயில் சகல ம் ஏற் க்ெகாள்ளக்கூடிய வைகயில் தீர்  காண 
டி ம். எனேவ அரசாங்கம் இந்த விடயத்தில் ெதாடர்ந் ம் 

தாமதித் க்ெகாண்டி க்காமல் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் தி ப்தி 
அைடகின்ற  வைகயில்  உண்ைமைய கண்  பிடிக்க ம்  நீதிைய ம்   
நிவாரணத்ைத ம் நிைலநாட் வதற்கும் நடவடிக்ைக எ க்க 
ேவண் ம் என்பைத சுட்டிக்காட் கிேறாம். 

ெசப்ெடம்பர் 11 என்ற வர லாற்  க் கி
யத் வம் வாய்ந்த  தினம் மீண் ம் அெம ரிக்
காவில் இம்மாதம்  நிைன  கூ ரப்பட்ட . 
2001 ெசப்ெடம்பர் 11ஆம் திகதி அெம ரிக்
காவின் இரட்ைடக்ே கா  ரங்கைள அல்ெகய்தா 
பயங்க ர வா திகள் தாக் கி ய ளித்தார்கள் என் ம் 
தாக் கிய பயங்க ர வா தி க க்கு ஆப்கானின் 
தலி பான்  அ ரசு க லிடம் வழங் கி ய ெதன் ம் 
அெம ரிக்க  ஜ னா தி பதி 2001 ஆம் ஆண்டில் 
தம  ஆத் தி ரத்ைத  ெவளிப்ப த் தினார். அ
மட்  மல்ல அப்ப யங்க ர வா தி கைள ேதடிக்
கண்  பி டித்  அழிக்கும் ேநாக்கில் அெம
ரிக்கா ேநட்ே டா  நா  களின் ேநர டி யான ஒத்தா
ைச டன் 2001இல் ஆப்கா னிற்குள் சர்வ ேதச 
சட்டங்க ைள ம் மீறி குந்தார்கள். இன்ைறய 
நிைல யிேல அெம ரிக்கா 20வ டம் ஆப்காைன 
ஆக் கி ர மித்  ேதால் வி ற்   ெவளிேய றி ய  
நி ைலயில் யார்  யாைர அெம ரிக்கா இரட்ைட
ேகா  ர  தாக் கு த க்கு  குற்றம்சாட் டி யேதா 
அேத ந பர்கள் ஆப்கான் அைமத் ள்ள இைடக்
கா ல  அ ர சாங்கத்தில் அைமச் சு  ப த வி களில் 
அமர்ந் ள்ளனர் என்ப  ரண்ந ைக யாகும். 
1970களில் வியட்நாமில் அத்  மீறி குந்  
ேதால் வி ய ைடந்  ேலா கத்தில் மிகப்ெப ம் 
வல்ல ர சான அெம ரிக்கா ேதால் வி டன் தி ம்
பி ய . 20வ டம் ேகாடிக்க ணக்கான ெடாலர்
கைள ெசல வ ழித்  ஆப்கான்  நாட்ைட ஆக் கி
ர மித்  ஆவணி 31இல் ஆப்கான்  மண்ைண 
விட்  வில கி ய .20 வ ட த்தத்தில் ெவற் றி  
ெபற்ற வ ர்கள் அெம ரிக்க ஆ த உற்பத்தி 
ெகாம்ப னி க ெளன்ப  இர க சி ய மல்ல.

 உல க மக்கள் எதிர்பார்த்த வா  தலி பான்  
அ  ைமப்  பினர்  இைடக்கா  ல  அ  ர  சாங்கம் 
ஒன் றிைன அைமத் ள்ளனர். தலிபான் இயக்க 
பிதா ம கர்கள் இைடக்கால அைமச்ச ர ைவயில் 
பத விப் பி ர மாணம் ெசய் ள்ளார்கள். ஆப்கான் 
அர சாங்கம் ெசயற்பட ெதாடங் கி யி ந்தா ம் 
பல சவால்க க்கு கங்ெ கா க்க ேவண்
டி ள்ள . த லா வ  சவா லாக கன்சீர் பள்
ளத்தாக்கில் தலி பா க்கு எதி ராக அர சி யல்  
ரீ தி யா க ம் இரா  வ  ரீ தி யா க ம் க ம் 
எதிர்ப்ைப காட் டிய அைமப் பி னைர தலி
பான்கள் ெமௗனிக்கப்பண் ணி ள்ளனர். எந்த 
ஒ  நா ம் அங் கீ க ரிக்கா த  நி ைல யி ம் உல க
வங்கி, சர்வ ேத ச  நா ண ய நி தியம் ஆப்கான் 
அர சாங்கத் க்கு ெசாந்த மான ெசாத் க்கைள 
டக் கி ள்ளன. சர்வ ேத ச  வர்த்தகம் நைட

ெப ற வில்ைல.  ெவளிநாட்  ெபா  ளா தார 
உத விகள் இன் ம் கிைடக்கப்ெப ற வில்ைல. 
ஆப்கான்  மக்களில் ஒ  பகுதி மக்கள் தம  
ெப  ம தி யான ெபா ட்கைள மிகக் கு ைறந்த 
விைலயில் விற்கும் காட் சி கைள ஆதா ர ர்வ
மாக காட் டி னார்கள். அர சாங்க அ  வ ல கங்
களில் இரா  வத்தில் பல்ேவ  பட்ட ைற
களில் பணி  ரிந்த வர்கள் ெதாழில் ஏ  மின்றி 
தவிக் கி றார்கள். சு க்க மா கக் கூறின் ஆப்கா
னிஸ்தானில் க ம்  வ ைம தாண்டவம் ஆ
கின்ற . 
சீனா, ரஷ்யா சில ெபா  ளா தா ர  உ த வி கைள 

வழங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டா ம் இப்
பத்தி எ  ம்வைர எந்த  உ த விக ம் கிைடக்
க வில்ைல. தலி பான்க க்கும் அெம ரிக்கா
க்கும் ேபச் சு வார்த்ைத நடத்  வ தற்கு ன்

றாம்த ரப்பாக அ  ச ரைண வழங் கிய கட்டார் 
நாட்டின்  ெவளிநாட்ட ைமச்சர் அப் ல்லா
அல்தானி ஆப்கா னிஸ்தா னிற்கு ெசன்ற த
லா வ  ெவளிநாட்  பிர கர் ஆவார். அெம
ரிக்க தலிபான் ேபச் சு வார்த்ைத கைள நடத்  வ
தற்கும் அெம ரிக்கா ஒப்பந்தத்தில் உ  தி ய ளித்
த படி 2021ஆவணி 31இல் ஆப்கான்  மண்ைண 
விட்  ெவளிேயற ேவண் ம் என்ற உடன்பா

 க ைள ம் நைட  ைறப்ப த்  வதில் மட்
 மல்ல அெம ரிக்க ஐேராப் பிய பிர ைஜ கைள 

பா  காப்பாக  ெவளிேயற்ற ம் கட்டார்  அ ரசு 

திைர ம ைறவில் இ ந்  ெசய லாற் றி ய .எவ்
வா றா யி ம் தலி பானின் திய அர சாங்கத்தின் 
மீ  கட்டார் மன்ன ம் நிைறந்த ெசல்வாக்கு 
பிர ேயா கிக்கக் கூ டிய யதார்த்த நிைல காணப்
ப  கின்ற . அயல்நா டான பாக் கிஸ்தான் 
தலி பான்  அ ர சுக்கு ஆத ர வாக உத விக்கரம் 
ேநர டி யா கேவா அல்ல  மைற  க மா கேவா 
வழங்க வில்ைல என்பைத கூற  டி யா .

 ஐ.நா.சைப பட்ட யத்தின் பிர காரம் ஒ  நா  
என்ப தற் கு ரிய அத்தைன அைட யா ளங்க ம் 
தகு தி க ம் ஆப்கானின் தி ய அ ர சாங்கத்
க்கு உண் . ஐ.நா.பா  காப் ச்சைப என்ற 

ெபயரில் அெம ரிக்க ஐேராப் பிய ெசல்வாக்
குக்கு உட்பட்  திய தலிபான் அர சாங்
கத்ைத பற்றி சில கண்ட னங்கைள ஐ.நா.சைப 
ெசய லாளர் ெதரி வித் தி க் கின்றார்.ஆப்கானில் 
அர ச நிர்வா கத்ைத எப்படி நடத்  வ ,அவ்வ
ர சாங்கத்தின் அர சியல், ெபா  ளா தார ெகாள்
ைககள் எவ்வா  அைமய ேவண் ம் என்ப  
ஆப்கான் அ ர சாங்கத் க்கும் மக்க க் குேம 
ெதாடர்பான விட ய மாகும். ஆப்கானில் தி ய
அ ரசு ெபண்க க்கான பிர தி நி தித் வம் வழங்
க வில்ைல   என்பேதா ெபண்க க்கு கல்வி 
பயி ம் சுதந் திரம் வழங்கப்ப ட ேவண் ம் 
என்பேதா ெபண்கள் எவ்வா  உைட ய
ணிந்  ெகாள்ள ேவண் ம் என்பேதா ஐ.நா.
க்ேகா அல்ல  இன்ெ னா  நாட் க்ேகா 

ெதாடர்பான விட யங்கள் என சர்வ ேத ச
சட்டம் கூற வில்ைல. அவ்வா  இ க்ைகயில் 
அெம ரிக்காேவா ஐேராப் பி ய நா  கேளா ஆப்
கா னிஸ்தானின் இைடக்கா ல  அ ர சாங்கம் 
ெபண்க க்கு உரிைம வழங்க வில்ைல என 
கண்டனம் ெசய்வ ம் சர்வ ேத ச  சட்டங்க
க்கு ர ணான விட யங்க ளாகும். ஒ  நா  

இன்ெ னா  நாட்டின் உள்நாட்  விவ கா
ரத்தில் தைல யி ட  டி யா . ஆனால் நைட

 ைறயில் ேநர டி யா க ம் மைற  க மா க ம் 
பலம் ெபா ந் திய சில நா கள் ஏைன ய நா 
களின் உள் வி வ கா ரங்கள் தைல யீ  ெசய்தல் 
காலங்கா ல மாக வளர்ந்  வ ம் ஒ  விட ய
மாகும். ஆப்கான் இைடக்கா ல  அ ர சாங்கம் 
அைமத்ததன் பின்னர் ஐ.நா.சைப ெசயலர் 
ஊட கங்க க்கான ெசவ்வி வழங் கி யி ந்தார். 
ஊட க வி ய லா ளர்கள் திய அர சாங்கத்ைத 
ஐ.நா அங் கீ க ரிக் குமா? என வினா  எ ப் பி ய
ேபா  அவர் மிக ம் இரா ஜ தந் தி ர  ரீ தி யாக 
பதி ல ளித்தார் ஐ.நா.சைப என்ப  ஒ  நா
டல்ல, உல க நா கள் அங்கம் வகிக்கும் ஒ  
பல் ைட அைமப்பாகும். நா  கைள அங் கீ க
ரிப்ப  ஏைனய நா  க க் கு ரிய விட ய மாகும். 
ஐ.நா.சைப நா  கைள அங் கீ க ரிப்ப தில்ைல. 
ஐ.நா.சைப ஒ  நாட் டன் அர சி யல்  ரீ தி யாக 
ெபா  ளா தா ர  ரீ தி யாக பல ஊடாட்டங்கைளச் 
ெசய் ம். அந்த வ ைகயில் ஆப்கா னிஸ்தான் 
நாட் க்கு ேதைவப்ப ம் உண கள் ம ந்

 வ ைக கைள க வர் அ ைமப் க்கள் லம் 
வழங்க வி க் கின்ேறாம் என்றார்.
ஆப்கானின் தி ய  அ ர சாங்கம் சக ல த ரப் பி

ன ைர ம் உள்ள டக் கி யதா என்ற வினா எ ம்
 கின்ற . ஆப்கா னிஸ்தானின் வர லாற்ைற 
பார்த்தால் அந்நாட்டில் பல வம்சக் கு க்கள் 
வாழ் கின்றன. பல இனக் கு க்கள் காணப்
ப  கின்றன. எந்த இனக் கு ம் ெப ம்
பான்ைம  இனம் என்  ெசால்  ம ள விற்கு 
இைட ெவளி கிைட யா . ஸ் ன் இனக் கு  
40வீத சனத்ெ தாைக ெகாண்ட .இனங்கைள 
விட பல வம்சக் கு க்கள்அர ச நிர்வா கத்தில் 
பங் கு பற்றா விடின் அந்நாட்டில் ஸ்திர மான 
அர சாங்கத்ைத அைமக்க   டி யா . தலி பான்  

அ ைமப்  அெம ரிக்கா  ன்னர் ரஷ்யா டன் 
ேபாராடி மக்களின் மதிப்ைப ஓர ள க்கு ெபற்
றி ந்தா யி ம் ஆப்கான் மக்களின் நம் பிக்
ைகக்கு பாத் தி ர மா ன வர்கள் என கூ ற  டி யா . 
கடந்த 20 வ  டங்களில் மக்கள் அ  ப வித்த 
சுதந் தி ரங்கள் நன்ைமகள் யா ம் தலி பான்  
ஆட் சியில் ெதாடர்வ தற்கான வாய்ப் க்கள் 
குைற வாகும் . தலி பானின் இைடக்கா ல 
 அ ர சாங்கத் க்கு ஆப்கா னிஸ்தானின் சில ப கு
திகள் எதிர்ப்ைப காட் ம் க மாக மக்கள் 
ஆர்ப்பாட்டங்களில் இறங் கி ள்ளனர் என்ப  
ஆப்கான் அர சாங்கம் ஸ்திர மான அர சாங்
கத்ைத அைமப்ப தி ள்ள இடர்பா  கைள 
எ த் க்காட்  கி ற .
இைடக்கால அைமச்ச ர ைவயில் பதவி 

வகிக்கும் சிலர் அெம ரிக்க  அ ர சாங்கத்தால் சர்
வ ேத ச  ரீ தி யாக ேதடப்ப ேவார் பட் டி யலில் 
இ க் கி றார்கள் என்ப  குறிப் பி டத்தக்க . 
அ  மட்  மல்ல உயி  டேனா பிண மா கேவா 
அவர்கைள கண்  பி டித்  த  ப வர்க க்கு 
ேகாடிக்க ணக்கான ெடாலர்கள் சன்மா ன மாக 
அறி விக்கப்பட்ட . இைடக்கால பிர த ம ராக 
இ ப்ப வ ம் இவ்வா றான தைலக்கு இவ்

வ ள  ஆயிரம் ெடாலர் 
சன்மானம் என்  பிர க ட
னப்ப த்தப்பட்ட  நபர் 
என்பதால் அந்த அர சாங்
கத் டன் ஏைன ய நா கள் 
உற  ெகாள்வதில் சில 
சிக்கல்கள் இ ப்ப தா க ம் 
சில ஊட கங்கள் ெதரி விக்

கின்றன . ஆனால் 
அந் த  வ  ை க  ய ா ன 
விய ா க்  கி  ய ா  னங்
களில் எந்தப்ெ பா

ம் கிைட யா . 
ஒ  காலத்தில் ெசாந்த நாட்  அர சு க க்கு 
எதி ரா கேவா பிற நாட்  ஆக் கி ர மிப்  பைட
க க்கு எதி ராக ேபாரா டிய, தைலக்கு இவ்
வ ள  சன்மானம் என அறி விக்கப்பட்ட பல 
பிர ப ல மான அர சி யல்த ைல வர்கள் தாங்கள் 
ஆட் சி  அ ைமத்த  பின்னர் உல கத்த ைல வர்
க ளாக மதிக்கப்பட்டார்கள். உதா ர ண மாக 
சீனப்  ரட் சிைய தைல ைம தாங்கி நடத் திய 
மாேவா ேச ங், சுட்ேட, லின் பி யாேவா ேபான்
ற வர்கள் இவ்வா  பிர க ட னப்ப த்தப்பட்
ட வர்கேள. ஆனால் அெம ரிக்க  அ ர சாங்கம் 
ஆப்கான் திய அரைச அவ ச ரப்பட்  அங்
கீ க ரிக்க மாட்டா . ஏெனனில் பயங்க ர வா தத்
திற்கு எதி ரான அெம ரிக்காவின் ெகாள்ைக 
September–11 தாக் கு த க்கு பின்னர் தி ய
வ டிவம் எ த்த . தலிபான் அைமப் பிைன 
ஒ க் கு வ தற்கு இ  ப  வ டம் யற் சித்த 
அெம ரிக்கா ேதால் வி டன் தி ம் பி ய ம் 
அெம ரிக்க அர சாங்கம் ேதடப்ப ம் ந பர்கள் 
எனக் கூ றி  ெகாண்ட வர்க டன் ைககு க்
கு வ தற்கு நிச்ச ய மாக வி ம்ப மாட்டார்கள். 
மக்கள் சீனா என்ற நா  1949இல் உ  வா கி
யி ந்தா ம் அெம ரிக்கா 1972இல் சீனாைவ 
அங் கீ க ரித்த  என்ப  நிைனவில் இ க்கத்தக்
க  வி ட ய மாகும். அேத ேபான்  வியட்நாமில் 
நீண்ட காலம் ெகாமி  னிஸ்ட்கைள அடக் கு
வ தற்கு பைடப் பி ர ேயா கத்ைத பிர ேயா கித்  
ேதால்வி கண்ட . இ ப் பி ம் பின்னர் 
வியட்நா டன் 1995ஆம் ஆண்  இரா ஜ தந்
தி ர  ெதா டர்ைப ஏற்ப த் தி ய . அெம ரிக்கா 
உட ன டி யாக ஆப்கா னிஸ்தாைன அங் கீ க ரித்  
இரா ஜ தந் தி ர  ெதா டர்  கைள ஏற்ப த்த மாட்
டா . ஆப்கான் அர சாங்கத்  ட னான ெதாடர்

 கைள கட்டார் அர சாங்க ெதாடர் கள் லம் 
ேமற்ெ காண்  வ  கி ற .
இன்ைறய வி ேகாள அர சி ய லின்படி சீனா 

மிக ம் பலம்ெ பா ந் திய நாடாக விளங்
கு வ ம் சீனாவின் அர சியல் ெபா  ளா தார 
ெசல்வாக் குகள் சர்வ ேத ச  ரீ தி யாக ஆப்கா
னிற்கு ெபரி ம் உத ம். அெம ரிக்க  ந லன்கள் 
என்ப  ெபா  ளா தா ரத்ைத ைமய மாகக் 
ெகாண்ட . ெபா  ளா தா ர  ரீ தி யாக சீனாவின் 
த லீ கள் உட்கட்ட ைமப்  ேமம்பாட்  

உத விகள் னர்வாழ்  ேபான்ற வற்றில் சீனா 
ஆப்கா னிஸ்தானில் தன  ஆதிக்கத்ைத 
ெச த் ம் என்பதில் எவ் வித ஐய  மில்ைல. 
அவ்வா  ரஷ்யா, ஈரான் ேபான்ற நா  க ம் 
ஆப்கா னிஸ்தானில் ெசல்வாக்ைக ஏற்ப
த் ம் நிைலயில் உள்ளன. அெம ரிக்காவில் 

ஆப்கா னிஸ்தா னிற்கான இைட ெவளி ஆப்கா
னிஸ்தாைன சீன ரஷ்ய ெசல்வாக்கு வல யத்
திற்குள் வி த் தி வி ம் என்ற அச்ச ம் அெம
ரிக்கா க்கு உண் . இந்தக் கார ணங்கைளப் 
பார்க்கும் ேபா  அெம ரிக்கா நீண்ட கா லத்
திற்கு தாம திக்க மாட்டா .
ஆப்கா னிஸ்தானின் இைடக்கால  ெவளிநாட்

ட ைமச்சர் அமீர்கான் ட்தாகி கா லி லி ந்  
ஊட கங்கைள சந் திக்கும் ேபா  ஆப்கான் தனி
ைமப்ப த்தப்பட் ள்ள நிைலயில் வ ைம 
பஞ்சம் தைல வி ரித்  ஆடக் கூ டிய சூழல் 
உண்  என்றார். அெம ரிக்கா ெபா  ளா தா ர
உ த விகள் ஆப்கா னிஸ்தா னிற்கு வ  வைத 
த ப்பைத குற்றம் சாட் டி னார். கா லி லி
ந்  அெம ரிக்கப் பிர ைஜ க ைள ம் ஏைனய 
நாட் டி ன ைர ம் பா  காப்பாக  ெவளிேயற் 
வ தற்கு தலி பான்கள் ஒத்  ைழத்த ேபா ம் 
அெம ரிக்கா தங்க க்கு எதி ராக ெசயற்ப 
வ  கண் டிக்க ேவண் டிய குற்றம் என்றார். 
அெம ரிக்காவின் மத் தி ய வங்கி, சர்வ ேத ச நா
ண ய நி தி யம்,் உல க வங்கி ஆகி யைவ ஆப்கா
னிஸ்தானின் ெசாத் க்கைள டக் கி ள்ள  
நி ைலயில் ஐ.நா.சைபயின் ஏற்பாட்டில் ஒ  
பில் லியன் டாலர் உத வி ய ளிக்கும் நா  களின் 
ஆத ரவால் ஆப்கா னிஸ்தா னிற்குள் மனி தா பி
ன மான உத விகள் கிைடக்கும் சூழ் நிைல உ
வா கி ள்ள  என்றார். ஐ.நா. சைபயின் 6 பில்
லியன் ெடாலர் ெப  ம தி யான அத் தி யா வ சிய 
பண்டங்கள் அ ப்பப்பட் ள்ளன. நான்கு 
தசாப்தங்க ளாக த்தம் ஸ்திர மற்ற ஆட் சி 
ைறைம ஆகி ய வற்றால் ஆப்கா னிஸ்தானில் 
மனி தா பி மான ெந க்கடி ஏற்பட் ள்ள . 
14மில் லியன் மக்கள் வ  ைமயில் உள்ளனர் 
என்  ஐ.நா.சைப ெசய லாளர் கூ  கின்றார். 
உத வி வ ழங்கும் நா  களின் ஆத ர டன் ஒ  
பில் லியன் ெப  ம தி யான மனி தா பி மான 
உத வி கைள ஐ.நா.சைப ேமற்ெ காண்   வ 
கி ற  இேத ேவைள ஆப்கான்  ெவளிநாட்ட
ைமச்சர் ஆப்கா னிற்கு எதி ராக ெபா  ளா தாரத் 
தைட க ைளேயா ேவ  த ைட க ைளேயா அெம
ரிக்காேவா ேவ  நா  கேளா ேபா வதற்கு  
யற் சிப்பைத நாம் அ  ம திக்க மாட்ேடாம் 

என்றார். ஆப்கா னிற்கு உத வி ய ளிப்ப தற்காக 
ஆப்கான் அர சுடன் ெதாடர்  கைள ேபண
ேவண் டி ய  அவ சியம் என  ஐ.நா.சைப 
ெசய லாளர் குறிப் பி  கின்றார். ஐேராப் பி ய 
  னியன் பிர தி நிதி தலி பான்  அ ர சுடன் ேசர்ந்  
பய ணிப்பைத தவிர ேவ  வழி யில்ைல என்
கின்றார். தலிபன் அரசு தம  பிர தி நி திக்கு 
ஐ.நா. ெபா ச்ச ைபயில் தற்ே பா  உைர யாற்ற 
அ  ம திக்க  ேவண் ம் என ேகா  கி ற .
இதில் சிக்க ெலான்  உண் .தற்ே பா  திய 
அரசு அங்கத் வ நாடா க வில்லா த ப டியால் 

இПைறய ஆРகா ǻЪதாП- இПைறய ஆРகா ǻЪதாП- Ǻைல எПன?Ǻைல எПன?
ஐ.நா.வில் உத் தி ேயா க  வி ட யங்களில் உரி ைம
யில்ைல.அங்கத் வ நாடா க ேவண்  ெமனில் 
பா  காப்  சைபயின் அங் கீ காரம் 
ேவண் ம்.
ஈரானில் அதி  யர்  த ைலவர் இ ப்ப

ைதப்ே பான்  ஆப்கா னிஸ்தா னி ம் அதி
யர்  தைல வ ராக இபத் ல்லா அ ண்சவி 
என் கின்ற பலம்ெ பா ந் திய தைலவர் விளங்
கு கின்றார். இவர் அர சியல் இரா வ சமய 
விவ கா ரங்களில் வழி காட் ம் ஆற்றல்கள் 
நிைறந்தவர் என க  தப்ப  கின்ற . அெம
ரிக்க்ப ைட க க்கு எதி ரான ஆ  தப்ே பா ராட்
டத்தில் தலி பான்கள் அைமப்பில் கக்கா னி 
இ யக்கம் என்ப  பிர தான பங்கு வகித்
த . அதன் தைலவர் சிரா  தின்  பல்தானி 
உள்நாட்  அைமச்சுப் ெபா ப்பிைன 
ஏற் ள்ளார். தற்ேபா  ஆப்கானிஸ்தானில் 
ெபா ட்க க்கு தட் ப்பா  நில  வ  
மட்  மல்லா  திர வப்ப ணத் திற்கும் ெப ம் 
தட் ப்பா  ஏற்பட் ள்ள . இச் சூ ழலில் 
கட்டார், பா கிஸ்தான், உஸ்பா கிஸ்தான் 
ஆகிய நா கள் உத வி கைள வழங் கு
கின்றன. 
அண்ைமயில் பாகிஸ்தான் பிர தமர் இம்

ரானகானின் ேபட்டி சிந் தைைனக்கு ரி யைவ.
ஆப்கா னிஸ்தானில் வ ைம தாண்ட வ மா

 த லா ம் உண  ம ந்  வைக க க்கு 
பாரிய தட் ப்பா  நில  வ தா ம் அர சியல் 
ஸ்திரத்தன்ைம குைல வ தா ம் மீண் ம் உள்
நாட்  கல வ ரங்கள் ஏற்ப ட லா ெமன் ம், 
பயங்க ர வாத சக் திகள் ஊ   வ லா ெம ன ம் 
ெதரி வித்தார்.ேம ம் பாகிஸ்தான் அவ ச ரப்
பட்  தலிபன் அரைச அங்கீக ரிக்க மாட்டா  
என ம் பிராந் திய நா  க டன் க த்
ெதா  ைமக்க ைம யேவ அங் கீ காரம் பற்றி 
பாகிஸ்தான் நட வ டிக்ைக ேமற்ெ காள் ம் 
என்றார். விேச ட மாக ஆப்கான் மண் அயல்
நா  க க்கு பயங்க ர வா தத்ைத ஏற்  ம திக்
காக பயன்ப த்தக்கூ டா  என வலி  த்
தினார்.
ஆப்கானின் இைடக்கால அர சாங்கம் 

ஒ  வேயா திப மடம் என ஆங் கில பத் தி ரி
ைக யாளர் ஒ வர் கூ  கின்றார். இ  ஒ  
நைகப் க்கான விட ய மல்ல. 20 வ ட அெம
ரிக்காவின் ஆத ர டன் நைட ெபற்ற நிகழ்ச்
சியில் ஆப்கா னிய மக்கள் குறிப்பாக இளஞ்
சந்த தி யினர் பல வரப் பி ர சா தங்கைளப் ெபற்
றனர். ெபண்கள் கல்வி கற்கும் வாய்ப்ைப 
ெபற்றனர். நாங்கள் தி தாக சில மாற்றங்
கைள ெசய்யப்ே பா கிேறாம் ன்ைனய க ம் 
ேபாக் கிைன ைகயாள மாட்ேடாம் எனக் கூ றி
னா ம் ற்சந்த தி யி ன ரா கிய தற்ே பா ைதய 
தைல ைமப் பீ டத் திற்கும் மத் திய இளம்வ
ய தி ன க்கும் இைடயில் பல ரண்பா
கள் ேதான்றக் கூ டிய கார ணிகள் ெதளிவாக 

ெதன்ப  கின்றன . 500 வ  டங்க க்கு 
ேமலானெவளிநாட் ச் சக் தி க ைள ம் உள்
நாட் ச் சக் தி க ைள ம் எதிர்த்  ேபாரா டிய 
ஆப்கா னிய மக்கைள ெவ ம் ப்பாக்கி 
ைனயில் ஆள்வ  என்ப  இலகுவான 

காரியமல்ல. தலிபான் நாட்ைட ைகப்பற்றி 
ஒ  மாதத்திற்கு ேமல் ஆகி ள்ள . அதன் 
பிறகு நடக்கின்ற நிகழ் கள் தலிபான் 
ஆட்சி அைமப்பின க்கு பல சவால்கள் 
காத்தி க்கின்றன என்பைதக் காட் கின்ற .

ஐயம்பிள்ைள 
தர்மகுலசிங்கம் 

அதிகம் ேபசாதவைன உலகம் 
அதிகம் வி ம் கிற .அளந்  
ேபசுபவைன அதிகம் மதிக்கிற .  
அதிகம் ெசயற்ப வைனேய  
ைககூப்பி  ெதா கிற .

–அப் ல் கலாம்
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உலக சந்ைத..
 அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கைள சந்ைதயில் தைட யின்றி ெபற 

ேவண்  மாயின் விைலயில் மாற்றம் ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம்.
தற்ே பா ைதய சூழலில் ெடாலைர ைகயி ப்பில் தக்க ைவத் க் 
ெகாள்வ  சவால் மிக்க தாக உள்ள  என வர்த்த கத் ைற அைமச்சர் 
பந் ல குண வர்தன ெதரி வித்தார். 
அத் தி யா வ சிய ெபா ட்களின் விைல ேயற்றம் குறித்  வின விய 

ேபா  ேமற்கண்ட வா  குறிப் பிட்டார்.
 அத் தி யா வ சிய ெபா ட்களின்  விைல யிைன இய  மான 

அளவில் கட் ப்பாட் க்குள் ைவத் க்ெகாள்ள எதிர்பார்க் கிேறாம். 
27 அத் தி யா வ சிய ெபா ட்களின் விைல நிர்ண யத்தன்ைம டன் 
ேபணப்ப  கி ற .  அர சாங்கத்தின் விைல நிர்ண யத் திற்கு ேமல தி க
மான விைலயில் ெபா ட்கைள விற்பைன ெசய் ம் வி யா பா ரி க ளி
ட மி ந்  அற வி டப்ப ம் தண்டப்ப ணத்ைத 2500 பா வி லி ந்  1 
இலட்ச மாக அதி க ரிக்க அ  மதி ெபறப்பட் ள்ள .

 ெகாவிட்–19 ைவரஸ் தாக்கத் தினால் அைனத்  ைற க ளி ம் 
பாதிப்  ஏற்பட் ள்ள .  பாவின் ெப  மதி வீழ்ச் சி யி னா ம், 
ேபாக் கு வ ரத்  கட்டண அதி க ரிப் பி னா ம் இறக் கு மதி ெசய்யப்
பட் ள்ள அத் தி யா வ சிய ெபா ட்கைள ைற  கத் தி லி ந்  
வி  விப்ப தி ம் ெந க்கடி நிைல ஏற்பட் ள்ள .  இதற்கு உரிய 
நட வ டிக்ைக கைள ன்ென க் கு மா  பிர தமர் உரிய தரப் பி ன க்கு 
ஆேலா சைன வழங் கி ள்ளார்.

 இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் பால்மா, ேகா ைம மா மற் ம் 
சீெமந்  ஆகி ய வற்றின் விைல யிைன தற்ே பா ைதய சூழ் நி ைலக்கு 
அைமய தற்கா லி க மாக அதி க ரிக்க டி ம் என கர்ேவார் அதி கார 
சைப அறி  த் தி ள்ள . விைல ேயற்றம் குறித்த தீர்மானம் இன்  
இடம்ெபற ள்ள அைமச்ச ரைவ கூட்டத்தில் எ க்கப்ப ம்.
அத் தி யா வ சிய ெபா ள் இறக் கு ம தி யா ளர்கள் ெபா ட்களின் 

விற்பைன விைலைய அதி க ரிக் கு மா  ெதாடர்ந்  வலி  த் 
கி றார்கள். இவர்களின் ேகாரிக்ைக குறித்  கவனம் ெச த்தா
விட்டால்  அத் தி யா வ சிய ெபா ள் விநி ேயா கத்தில் தட் ப்பா  
ஏற்ப ம். ம றம் கர்ேவார் குறித் ம் கவனம் ெச த்தப்பட 
ேவண் ம். ெடாலர் நாணய அலகு ேபா மான அள  ைகயி ப்பில் 
இல்ைல. உலக சந்ைதயில் அத்தியாவசிய ெபா ட்களின் விைல 
அதிகரிக்கப்ப ம் ேபா   ேதசிய மட்டத்தில் அத்தியாவசிய 
ெபா ட்களின் விைலைய அதிகரிக்க ேநரி ம்  என்றார்.

ஞான சார...
 ஞான சார ேதர க்கு எந்த இைட ம் இல்லாமல்  இன வா

தத்ைத பரப்  வ தற்கு வழி ய ைமத்த  எவ்வா  என்ப  ெதாடர்பில் 
உட ன டி யாக விசா ரைண ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம் என ெகா ம்  
மாவட்ட பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ஜி ர் ரஹ்மான் ெதரி வித்
ள்ளார்.
இன மற் ம் மதங்க க் கி ைடயில் ைவராக் கி யத்ைத ண் 

வ தற்காக அரச ஊட கத்ைத பயன்ப த்  வ  ெதாடர்பாக ஊடக 
அைமச்சர் டலஸ் அழ கப்ெப  ம க்கு அ ப் பி  ைவத் ள்ள கடி தத்
தி ேலேய இவ்வா  ெதரி விக்கப்பட் ள்ள .
அதில் ேம ம் ெதரி விக்கப்பட் ள்ள தா வ ,
கடந்த 18ஆம் திகதி சனிக் கி ழைம காைல 8.30 மணிக்கு ேதசிய 

ெதாைலக்காட்சி ஊடாக ஒளி ப ரப்பப்பட்ட ஆ  ேபாவன் நிகழ்ச்
சியில் கலந்  ெகாண் டி ந்த கல ெகாட அத்ேத ஞான சார ேதர ரினால் 
ஸ்லிம் மக்கள் ெதாடர்பாக எம  சேகாதர சிங்கள ெபளத்த 

மக்கள் மத் தியில் சந்ேதகம் மற் ம் ைவராக் கி யத்ைத ண் ம் 
ெவ ப்  ேபச்ைச தைட யின்றி ெவளிப்ப த்  வ தற்கு இட ம ளிக்
கப்பட் டி ந்த . நிகழ்ச் சிைய ெநறிப்ப த் தி யவர், அந்த ெவ ப்
ட் ம் ேபச் சுக்கைள சவா க் குட்ப த்த தவ றி யைம ெப ம் 
கவ ைல ய ளிக் கின்ற .
இஸ்லா மிய பக்தர்கள் பலைர ெப ம் ேவத ைனக்குள்ளாக்

கிய அந்த அ  வ ப்பான நிகழ்ச்சி ஊடாக  ஞான சார ேதர
ரினால் இலங்ைக வாழ் ஸ்லிம் மக்கைள அறி  கப்ப த் தி ய , 
நட மா ம் குண்  தா ரிகள் என்றாகும். ஸ்லிம் அடிப்ப ைட வா
திகள் எந்த ேவைள ம் ெசயற்பட டி ம் என ெதரி வித் , சிங்கள 
மக்கள் மத் தியில் சந்ேதகம், அச்சம் மற் ம் ைவராக் கி யத்ைத 
ண்டி, அவர் ெதரி வித்த அபத்த மான குற்றச்சாட் தான், ஸ்லிம் 

மக்கள் ஆ தம் ஏந் தி ய வர்க ளாக இ க் கின்றார்கள் என்ப தாகும். 
அந்த குற்றச்சாட்ைட ெதரி விக்கும் அள க்கு அவ ரிடம் நம்பத்த
குந்த சாட் சி யங்கள் இ ந் தி ந்தால், அவர் அதைன பா  காப்  
பிரி வி ன க்கு வழங்க  ேவண் ேம தவிர, நாட்டின் ெப ம்பா லான 
மக்கள் மத் தியில் அச்சம் மற் ம் ைவராக் கி யத்ைத ண்டவல்ல. 
நிகழ்ச்சி ெதாகுப்பா ள ம் அ   ெதா டர்பில் ேகள்வி எ ப்ப ம் 
இல்ைல. ேதசிய ெதாைலக்காட்சி அதைன ஒளி ப ரப்  ெசய்த  மட்

 மல்லா , தற்ேபா  இைண யத்த ளங்கள் ஊடா க ம் ெசம்ைமப் 
ப த்தா  பிர சா ர மாகி வ  கின்ற . 
இவ்வா  ெபா  மக்க க்கு உரித்தான ெபா ச்ெசாத்தான 

ெதாலக்காட்சி ஒளி ரப்  ேபட்டி ஊடாக இன வாத ேபச் சுக்கைள 
பிர சா ரப்ப த்  வ தற்காக பயன் த் திக்ெகாண் டி ந்த , இனங்
க க் கி ைடயில் நல் லி ணக்கத்ைத ஏற்ப த்த அர்ப்ப ணிப்ப தாக 
இலங்ைக ஜனா தி ப தி யினால் நி ேயார்க் நகரில் ஐக் கிய நா கள் 
ெசய லாளர் நாய கத்ைத சந் தித்  உ  திப்ப த்  வ தற்கு ஒ  
நாைளக்கு ன்  இடம்ெபற்ற தான்  ைம யா ன . ஜனா தி பதி 
ேகாத்தா பய ராஜபக்  ஷ நாட்டில் நல் லி ணக்கத்ைத ஏற்ப த்  வ
தற்கு ஒத்  ைழப்  வழங் கு வ தற்கு வ  மா  தமிழ் லம்ெப யர்ந்  
வா ம் மக்கைள ெவளிப்ப ைட யாக அைழத் தி ப்ப  மகிழ்ச் சி ய
ளிக் கி ற . அவ்வா றான நிைல ைமயில் அரச ஊடகம் சி  பான்ைம 
ச  கத் க்கு எதி ராக ைவராக் கி யத்ைத பரப் ம்ேபா , ஜனா தி ப
தியின் அைழப்பின் உண்ைமத்தன்ைம ெதாடர்பில் நாட் க் குள் ம் 
ெவளி யி ம் சந்ேதகம் எ  வ  இயல்பாகும். எனேவ இ  குறித்  
உரிய நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

71 மரணங்கள்...
இவ்வா  இனங்காணப்பட்ட ெதாற்றாளர்களில் 454 532 ேபர் 

குணமைடந் ள்ளனர். 46 066  ேபர் ெதாடர்ந் ம் சிகிச்ைச ெபற்  
வ கின்றனர்.
இந்நிைலயில் ேநற்  ஞாயிற் க்கிழைம சுகாதார ேசைவகள் 

பணிப்பாளர் நாயகத்தினால் உ திப்ப த்தப்பட்ட 71 
மரணங்க டன் ெமாத்த ெகாவிட் மரணங்களின் எண்ணிக்ைக 12 
680 ஆக உயர்வைடந் ள்ள .
ேநற்  உ திப்ப த்தப்பட்ட மரணங்களில் 32 ஆண்க ம் 39 

ெபண்க ம் உள்ளடங்குகின்றனர். இவர்களில் 56 ேபர் 60 வய க்கு 
ேமற்பட்ேடாராவர்.

ஞானசார.... 
ஆ  ேபர் ெபாலிஸ் தைல ைம யகம் மற் ம் குற்றப்  ல னாய்  

திைணக்க ளத்தில் ைறப்பாட ளித் ள்ளனர்.
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்க ளான  எச்.எம்.எம். ஹரீஸ், ைபசல் 

காசிம், நஸீர் அஹமட், எம்.எஸ். ெதௗபீக், அலி சப்ரி ரஹீம் மற் ம் 
ஸாரப்  நபின் ஆகி ேயேர இந்த ைறப்பாட்ைட ெசய் ள்

ளனர்.
ஸ் லிம்கள் வழி ப ம் இைற வைன நிந் திக்கும் வித மாக 

தனியார்  ெதாைலக்கட்சி ஒன்றில் ஞான சார ேதரர் க த் க்கைள 
ன்ைவத் ள்ள தா க ம்,  அ  ெதாடர் பி ம், அந்த ெதாைலக்

காட்சி நிகழ்ச் சியில் அவர் ன் ைவத்த ேம ம் பல சர்ச்ைசக் கு ரிய 
விட யங்கள் ெதாடர் பி ம் விசா ர ைண கைள ன்ென க்கக் ேகாரி 
இந்த ைறப்பா  அளிக்கப்பட்ட தாக ைறப்பா ட ளிக்கச் ெசன்ற 
பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ஸாரப்  நபின் ெதரி வித்தார்.
ேநற்  ன் தினம் மாைல ெபாலிஸ் தைல ைம ய கத் க்கு ெசன்
ள்ள குறித்த பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் கு ,  ெபாலிஸ் மா 

அதிபர் ைறப்பாட் ப் பிரிவின் கடைம ேநர உத் தி ேயா கத்தர் ஒ
வ ரிடம் ைறப்பாட்ைட ைகய ளித் ள்ளனர்.
அத ைன ய த்  குற்றப் ல னாய் த் திைணக்க ளத் க்கும் 
ைற யிட் ள்ளனர். இந்த ைறப்பா கள் ெதாடர்பில் ேநற்  

மாைல யாகும் ேபா ம், விசா ர ைணகள் ெதாடர்பில் எந்த தீர்மா
ன ம் ெபாலிஸ் மா அதி பரால் எ க்கப்பட் டி க்க வில்ைல என  
ெபாலிஸ் தைல ைம யக தக வல்கள் ெதரி வித்தன. எவ்வா றா யி ம் 
இன்  திங்கட் கிழைம ெப ம்பா ம் ெபாலிஸ் மா அதிபர் அ  
ெதாடர்பில் தீர்மான்ெ மான் க்கு வரலாம் என  ெபாலிஸ் தைல ைம
ய கத்தின் உயர்  அதி காரி ஒ வர் சுட் டிக்காட் டினார்.

  ஏற்க னேவ பாரா  மன்ற உ ப் பினர் ஜி ர் ரஹ்மா ம் 
ெபாலிஸ் தைல ைம ய கத்தில் ஞான சார ேதர க்கு எதி ராக 
ைறயிட்டி ந்தார். ேம ம் பல சிவிலியன்க ம் ைறப்பா கைள 

ைகயளித் ள்ள நிைலயில், இன் ம் சில ைறப்பா கள்  ேநற்  
அளிக்கப்பட ள்ளதாக அறிய டிகின்ற .
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        ( மாவ டிப்பள்ளி நி பர்)
ஆேராக் கி ய மான நாட்ைடக் கட் டி ெய
ப் ம் ேநாக்கில் ஐக் கிய மக்கள் சக் தி

யினால் நைட  ைறப்ப த்தப்பட்  வ ம் 
"ஜன சுவய" ச க நலத் திட்டத்தின் கீழ் 
ெபாத் வில் ஆதார ைவத் தி ய சா ைலக்கு 
சுமார் 3மில் லியன் பா ெப  ம தி யான 
ம த் வ உப க ர ணங்கள்  ைகய ளிக்கப்
பட்டன.
ெபாத் வில் ஆதார ைவத் தி ய சா ைலக்கு  

ேநற்  (26) விஜயம் ேமற்ெ காண்ட எதிர்க்
கட்சித் தைலவர் சஜித் பிேர ம தாச, அவ்
ைவத் தி ய சா ைலயின் ைவத் திய அத் தி யட்
சகர் ஐ.எல்.எம்.றிபா ஸிடம் குறித்த ம த்
வ உப க ர ணங்கைள ைகய ளித்தார்.
ெகாேரானா ெப ந்ெ தாற் றினால் பாதிப்
க் குள்ளான மக்க க்கு சுகா தார ரீதி யாக 
நிவா ர ணங்கைள வழங்கும் ெபா ட்  
ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் கு  மற் ம் அைமப்பா ளர்கள், 
ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் உள்நாட்  ெவளி
நாட்  ஆத ர வா ளர்கள் இைணந்  ேமற் கு
றித்த திட்டத்ைத ன்ென த்  வ  கின்

றனர். 
இந் நி கழ்வில்  ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் 

திகா ம ல்ல மாவட்ட அைமப்பாளர் 
எம்.ஏ.ஹசன் அலி, இைண அைமப்பாளர் 

கயான் தர்ஷன மற் ம் உள்  ராட்சி மன்ற 
உ ப் பி னர்கள், ைவத் தி யர்கள், ைவத் தி
ய சாைல உத் தி ேயா கத்தர்கள், ஊழி யர்கள் 
உள்ளிட்ட பலர் கலந்  ெகாண்டனர்.

ெபாத் வில் ஆதார ைவத் தி ய சா ைலக்கு
ம த் வ உப க ர ணங்கள் ைகய ளிப் (காைர தீ   நி பர் )

தியாகி திலீ பனின் 34ஆவ  ஆண்  
நிைன  தின நி கழ்  கைள  தைட ெசய் ம் 
வித மாக கல் ைன  நீதவான் நீதி மன்றம் 
கல்  ைனயில் இ  வ க்கு  தைட உத்த ர  
பிறப் பித் ள்ள .
த மி ழ் த் ே த  சி  ய க்  கூ ட் ட  ை ம ப் பின்  

கல் ைன மாந க ர சைப உ ப் பினர் சந் தி ர ேச
கரம் ராஜன் மற் ம் இலங்ைக தமிழ் அரசுக் 

கட் சியின் வாலிப ன்னணி ைணச்ெச ய
லாளர் அ.நிதான்சன் ஆகி ேயா க்கு  அவர்
களின் இல்லத் க்குச் ெசன்  கல்  ைனப்
ெபா லிஸார்  தைட த்த ர  பத் தி ரத்ைதக் 
ைகய ளித்தனர்.
கல்  ைன  ெபாலிஸ்  நிைலயப் 

ெபா ப்ப தி காரி சுஜித் பிரி யந்த தாக்கல்
ெசய்த ம வின் அடிப்பைடயிேலேய 
இத்தைட த்தர  பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள .

தியாகி திலீ பனின் நிைன  தினத்ைத
அ ஷ் டிக்க நீதி மன்றம் தைட த்த ர

(தாம ைரக்ேகணி) 
நாட்ைட ஆ ம் ஆட் சி யா ளர்க க்கும் 

எஜ மா னர்கள் இ க் கி றார்கள்  என்பைத  
சம்பந்தப்பட்ட வர்கள்  ெதரிந்  ைவத் தி
த்தல் ேவண் ம். எந்த ெவா  ஆட் சி யா

ளர்க க்கும் தன  நாட்  மக்கேள எஜ மா
னர்கள். ஆதலால் எஜ மா னர்க  ைடய 
மனம் ேநாகாதவா  ெசயற்பா கள் அைமய  
ேவண் ம். நம  நாட்ைடப் ெபா த்த
வைர அ  ற்   தாக நிைற ேவ ற வில்
ைல ெயன மட்டக்க ளப்  மைற மாவட்ட 
ஆயர் வண.கலா நிதி. ேஜாசப் ெபான்ைனயா 
ஆண்டைக ெதரி வித்தார்.

 மட்டக்க ளப்  ஆயர் பணி ம ைனயில்  
இடம்ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் மாநாட் டின்
ேபாேத அவர் இவ்வா  ெதரி வித்தார். அவர்  
ேம ம் ெதரி விக்ைகயில், அைமச்சர்கள், 
பிரதி அைமச்சர்கள், இரா ஜாங்க அைமச்சர்
க ெளன ெவவ்ேவ  பத வி களால் அைமச்
சர்கள் அைழக்கப்பட்டா ம் அவர்கள் ஒவ்
ெவா  வ ம் அர சாட் சிக்கு ெபா ப்  வாய்ந்த
வர்கள். அவர்களின் நட வ டிக்ைககள் ேகலிக் 
கூத்தா கி வி டக் கூ டா .சிைறச்சாைலகள்  
திைணக்க ளத் க்குப் ெபா ப்  வகிக்கும் 
இரா ஜாங்க அைமச்சர் ெசய்த பிைழக்காக 
நீதி அைமச்சர் பாரா  மன்றத் தி  டாக மக்
க ளிடம் மன் னிப்  ேகட்கும் அவ ல ெமான்  
இந்த நாட்டில் நடற்ேத றி ள்ள . இ  ஒ  
சாதா ரண விட ய மல்ல.
அேத ேபான்  பாரா  மன்றப் பிர தி நி தி

ெயா வர் சபா நா ய க க்கு ெதரி யா ம ம் 
அவ  ைடய அ  ம திையப் ெபறா ம ம் 

ெபாலி ஸாரால் ைக  
ெசய்யப்பட்  டி  க்
கிறார். இ  இந்த 
நாட்டின் சட்ட ம் 
ஒ ங்கும் காலா வ தி
யா கி விட்டதா என்  
மக்கைள  ேகட்க 
ைவக் கி ற .
உண்ணா ேநான்  

ேந ாற்  இறந்த 
திலீபன் ஒ  அகிம்
சா வாதி. அவர் ஒ  தியாகி. அவைர 
நிைன  கூர்வதில் ஏ ம் தவ  காண 
டி யா . அவைர நிைன  கூ  வ தற்கு 

யா ம் ைகக் குண்ே டா ம் ப்பாக் கி க
ேளா ம் ெசல்ல வில்ைல. அவர்கள் ஏந்திச் 
ெசன்ற  சாதா ரண தீபம்தான். இதற்குப் 
ேபாய், ெபாலிஸார் இவ்வ ள  அட்ட காசம் 
ரிந்தி க்கத் ேதைவ யில்ைல.  அர சாங்கம்
இவ்வா றான தவ  கைள ெசய்யக் கூட டா . 
ெபா  மக்கள் பா  காப்  அைமச்சர் நாட்
ைட ம் மக்க ைள ம் உணர்ந்  ெசயற்பட 
ேவண் ம். நாட்ைட இல கு வாக குழப் பி
வி டலாம். ஆனால் அதைன சீராக் கு வ  
இேல சா ன வி ட ய மல்ல. இங்கு நடக் கின்ற 
விட யங்கள் அ த்த நிமிடேம ெஜனீவாவில் 
ேபசப்ப கிற . இதனால் இந்த நாட் க்கு 
அபகீர்த்தி ஏற்பட்டி ப்பைத ம் ஜீ.எஸ்.பி. 
வரிச்ச ைக கிைடக்காமல்ேபானைத ம்  
அரசாங்கம் மனதில் ைவத்  ெசயற்பட 
ேவண் ம் என்பேத என  க த்தாகும் 
என்றார்.

மக்களின் மனம் ேநாகா த வா  அரசின்
 ெசயற்பா கள் அைமய  ேவண் ம்
மЛடЖக ளРΧ மைற மாவЛட ஆயУ ேஜாசР ெபாПைனயா ஆМடைக

( திய காத்தான் குடி 
நி பர்)

பாரிய அரச மரம் 
றிந்  வி ந்ததில் 

ஏறா ர் பற்  அர ச ம
ரத்தடி  பிள்ைளயார் 
ஆலயம் ற்றாக ேசத ம
ைடந் ள்ள .
ஏறா ர் பற்  பிர ேதச 

ெசய லாளர் பிரி க் குட்
பட்ட ஆ   கத்தான் 
குடி யி ப்  பகு தியில்  
ேநற்   ன்  தினம் (25) 
அதி காைல 2.20 மணி 
அளவில் பாரிய அரச 
மரம் றிந்  வி ந்ததில் ஏற்பட்ட அனர்த்
தத் தினால் அர ச ம ரத்தடி  பிள்ைளயார் 
ஆலயம் ற்றாக ேசத ம ைடந்த  பிர ேதச 
மக்கைள ேசாகத்தில் ஆழ்த் தி ள்ள .

 ேசத ம ைடந்த ஆல யத்ைத இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் சதா சிவம் வியா ேழந் திரன் ேநரில் 
ெசன்  பார்ைவ யிட்ட டன் அப்ப கு திக்கு 
ெபா ப்பான அரசு அதி கா ரிகளின் கவ னத்

க்கு ெகாண்  ெசன்ற டன்  ஆல யத்தின் 
மீ  வி ந்த அர ச ம ரத்ைத அகற்  வ தற்கான 
பணி கைள  ன்ென க் கு மா  ஏறா ர் 
பற்  பிர ேதச ெசயலாளர் ராஜ் பா ைவ 
பணித் டன் ேசத ம ைடந்த ஆல யத்ைத ன
ர ைமப்ப தற்கான  ேவைலத் திட்டங்கைள  
மிக விைரவில் ன்ென க் கு மா ம் உரிய 
அதி கா ரி க க்கு இதன்  ேபா   பணிப் ைர 
வி த்தார்.

பாரிய அரச மரம் வி ந்
பிள்ைளயார் ேகாயில்  ேசதம்

 இரா ஜாЗக அைமИசУ ேநǿХ ெசПΫ பாУைவ இரா ஜாЗக அைமИசУ ேநǿХ ெசПΫ பாУைவ (மாமாங்கம்,ெசங்க லடி நி  பர்கள்)
ஏறா ர் ெபாலிஸ் பிரி க் குட்பட்ட சந்

தி ெவளி வாவிக்கு சனிக் கி ழைம மாைல 
குளிக்கச் ெசன்ற ஆண் ஒ வர் நீரில் ழ்கி 
உயி ரி ழந்த நிைலயில்  ேநற்  ஞாயிற் க் கி
ழைம (26) காைல சட ல மாக மீட்கப்பட்ட
தாக ஏறா ர் ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர்.
ெமாறக்ெ காட்டாஞ்ேசைன , ேதவ 

ரத்ைதச் ேசர்ந்த கி ஷ்ண பிள்ைள(60 வய ) 
என்ப வேர இவ்வா  சட ல மாக மீட்கப்பட்
ட வ ராவார்.
குறித்த நபர் சம்ப வ தி ன மான  சனிக் கி ழ

 ைம மாைல 5 மணிக்கு வீட்டில் இ ந்  
சந் தி ெவளி வாவிக்கு குளிக்கச் ெசல்வ தாக 
ெதரி வித்  ெவளி ேய றி யவர் வீ  தி ம்
பாத நிைலயில் உற வி னர்கள் ேதடி வந்த 
நிைலயில்  ேநற்  ஞாயிற் க் கி ழைம 
காைலயில் குறித்த வாவி யி லி ந்  சட ல
மாக மீட்கப்பட் ள்ளார்.
இவ்வா  மீட்கப்பட்ட  சடலம்  பிேரத 

பரி ேசா த ைனக்காக மட்டக்க ளப்  ேபாதனா  
ைவத் தி ய சா ைலயில் ஒப்ப ைடக்கப்பட்
ள்ள .இ  ெதாடர்பான ேமலதிக 

விசாரைணகைள ஏறா ர் ெபாலிஸார் 
ேமற்ெகாண் வ கின்றனர்.

சந் தி ெவளி வாவி யி லி ந்
 ஆெணா வர் சட ல மாக மீட்

(அட்டன் நி பர்)
2022  ஆம் ஆண் க்கான வர  , ெசல த் 

திட்ட மா ன  கிரா மப்ப கு தி க ைள ம் ேமம்
ப த்  வ தா கேவ அைம ம். எனேவ, 
அர சாங்கத்தின் பயணம் ெவற் றி ய ளிக்க 
உங்கள் ஆத ரைவ தா ங்கள்  என்  சுகா தார 
அைமச்சர் ெகெஹலியரம் க்ெவல்ல ெதரி
வித்தார்.
ெகாத்மைல பகு தியில் ேநற்  ன் தினம் 

நைட ெபற்ற அர சியல் நிகழ்ச் சியில் கலந் 
ெகாண்  உைர யாற்  ைக யி ேலேய அவர் 
இவ்வா  கூறினார்.
இந் நி கழ்வில் அைமச்சர் சீ.பி.ரத்நா யக்க 

மற் ம் இரா ஜாங்க அைமச்சர் தி ம் அ
 கம உட்பட பலர் கலந்  ெகாண் டி ந்

தனர்.
அவர்  ெதாடர்ந்  ேபசுைகயில் 

ெதரிவித்ததாவ ,
நாம் எதி ர ணியில் இ க் கும்ே பா , 

மக்கேள எமக்கு நம் பிக்ைக ய ளித்தனர். எம்
டன் பய ணித்தனர். அத னால்தான் கு  கிய 

காலத் க்குள் கட் சிைய உ  வாக்கி ஆட்
சி ையப் பி டித்ேதாம்.மக்களின் எதிர்ப்பார்ப்
 கைள நிைற ேவற்  வதில் தீவிரம் காட்டி 
வ  கின்ேறாம். இவ்வா றா ன ெதா  நிைல
ைம யில்தான் ெகாேரானா ெந க்கடி ஏற்பட்
ட . இதனால் ெபா  ளா தார ெந க்க டி ம் 
ஏற்பட்ட . இ ந்தா ம் மக்களின் சுகா
தாரப் பா  காப்ைப உ  திப்ப த்தி அவர்
கைள பா  காக்க நட வ டிக்ைக எ க்கப்
பட்  வ  கின்ற .உலகில் ெமாத்த சனத்
ெதா ைகயில் 50 வீத மா ேனா க்கு இரண்  
த ப்  சி க ைள ம் வழங்கி நா  களின் பட்
டி யலில் இலங்ைக 5ஆவ  இடத் க்கு 

வந் ள்ள . நிதி ெந க்கடி இ ந்தால் கூட 
சுகா தார அைமச்சால் அைமச்ச ர ைவயில் 
ன்ைவக்கப்ப ம் பத் தி ரங்கள் நிரா க ரிக்கப்

ப  வ தில்ைல. மக்க க்கு க் கி யத் வம் 
வழங்கப்ப  வ தால்தான் இவ்வா  நைட
ெப  கின்ற .
நாட்ைட டக்கு மா  சிலர் ேகாஷம் 

எ ப் பினர். அவர்க க்கு மாதம் அர சாங்க 
சம்பளம்  வழங்கப்ப  கின்ற . ஆனால் 
நாட் கூலி ெப  ப வர்களின் நிைலைம?நா  
தற்ே பா  வழ ைமக்கு தி ம் பிக்ெ காண் டி
க் கின்ற . ெதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்ைக 

குைறவைடகின்ற . ைவத்தியசாைலகளில் 
இடம் உள்ள . 2022 ஆம் ஆண் க்கான 
வர ,  ெசல த் திட்டம் கிராமிய 
பகுதிகைள ம் ேமம்ப த் வதாகேவ 
அைம ம்".

அர சாங்கத்தின் பயணம் ெவற் றி ய ளிக்க 
உங்கள் ஆத ரைவ தா ங்கள்

Ξகா தார அைமИசУ

( மஸ்ெக லியா நி பர் )
க.ெபா.த. சாதா ரணதரப் பரீட்ைசயில் வ ெர

லியா கல்வி வல யத்ைதச் ேசர்ந்த ேகாட்டம் – 3 
அக்க ர பத்தைன ேஹால் க் தமிழ் மகா வித் தி
யா ல யத் தி லி ந்  ேதாற் றிய 116 மாண வர்களில் 
106 ேபர் க.ெபா.த. உயர் தரத் க்குத் தகுதி ெபற்
ள்ள தாக வித் தி யா லய அதிபர் த்  ெஜய

ராமன் ெதரி வித்தார்.
ேமற்படி வித் தி யா ல யத்தில் மாணவி நட ராஜா 

நஸ் ரி யா பா  9எ சித் தி கைளப் ெபற் ள்ள
ேதா , மாண வர்கள் அ ள்ராஜன் அபி லா ஷினி 
8எ, 1பி சித் தி க ைள ம், ெஜலாப்தீன் பாத் திமா 
அப்ஸா 7எ, 1பி, 1சி சித் தி க ைள ம், சுந்த ர
ராஜன் விேவக் 6எ, 2பி, 1சி சித் தி க ைள ம், 

விஜ ய ரட்னம் அபி லா ஷினி 6எ, 1பி, 1சி  சித்
தி க ைள ம், தன பா ல சிங்கம் அ க்்ஷயா 5எ, 
3பி, சித் தி க ைள ம், பால்ராமன் மி ஷன் 5எ, 
3பி,1சி சித் தி க ைள ம், பர ம சிவன் சாரணி 5எ, 
1பி,2சி சித் தி க ைள ம், ெராபின்சன் ெசல் சியா 
ெஜனிபர் 5எ, 1பி, 2சி சித் தி க ைள ம் ெபற்  
பாடசாைலக்கு ெப ைம ேசர்த் ள்ளார்கள். 
நாட்டில் ெகாேரானா பரவல் சூழ் நி ைலயில் 
மாண வர்களின் கற்றல் நட வ டிக்ைககள் தைட
பட் டி ந்த ேபாதி ம், தம  கடைமைய 
ெசவ்வேன நிைறேவற்றிய ஆசிரியர்கள், 
சித்தியைடந்த மாணவர்கள்  மற் ம் 
ெபற்ேறா க்கு  அதிபர் தன  வாழ்த் க்கைள 
ெதரிவித் ள்ளார். 

( மஸ்ெக லியா நி பர் )
ேதாட்டங்களில் ெதாழிற்சங்க நட வ டிக்ைக க
க்கு ேதாட்ட நிர்வா கங்கள் இைட  றாக இ ப்

பதால் ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்கள் பல்ேவ  
பிரச் சி ைன க க்கு கம் ெகா த்  வ  கின்றனர் 
என்  ெதாழி லாளர் ேதசிய சங்கத்தின் பிரதி 
நிதிச்ெசய லா ள ம், மத் திய மாகா ண ச ைபயின் 
ன்னாள் உ ப் பி ன  மான ேசா. ஸ்ரீதரன் ெதரி

வித் ள்ளார். 
அவர் இ  ெதாடர்பில் ேம ம் ெதரி வி ைகயில்,  

கடந்த ஏப்ரல் மாதம் ெதாடக்கம் ேதாட்ட நிர்வா
கங்கள் ெதாழிற்சங்கங்க  ட னான உறைவ ண்
டித்  உள்ளன. இதைனத் ெதாடர்ந்  ேதாட்ட 
நிர்வா கங்கள் ெதாழி லா ளர்கைள அடிைமப் 
ப த்திக் ெகாண்  காரியம் சாதிக்க எதிர்பார்க்
கின்றன. ேதாட்டத் ெதாழி லா ள க்கு மாதத்தில் 
15 நாட்க க்கும் குைற வான நாட்கேள ேவைல 
வழங்கப்ப  கின்றன. ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்க
க்கு ேவைல அளைவ அதி க ரித்  குைறந்த சம்

பளம் வழங்கப்ப  கின்ற . 
 ெப ம்பா லான ேதாட்ட நிர்வா கங்கள் 

ைகக்காசு ைறயில் ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்க
க்கு ேவைல வழங் கு கின்றன. இதன்ே பா  

பறிக்கப்ப ம் ேதயிைலக் ெகா ந்  கிேலா ஒன்
க்கு 40 பா என்ற அடிப்ப ைடயில் ேதாட்ட 

நிர்வா கத் தினால் சம்பளம் நிர்ண யிக்கப்ப  கி
ற . இதனால் ெதாழி லா ளர்க க்கு உைழப் க்
ேகற்ற ஊதியம் கிைடப்ப தில்ைல. இேத ேவைள 
ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்கள் பறிக்கும் ெகா ந்ைத 
நி ைவ ெசய் ம்ே பா  ேதாட்ட நிர்வா கங்
களால் பாரிய ேமாசடி ெசய்யப்ப  கின்றன. 20 
கிேலா ெகா ந்  பறிக்கும் ெதாழி லாளி ஒ  வ
ரிடம் இ ந்  ஆ  கிேலா ெகா ந்ைத கழித்  
வ  கின்றன. 

இதன் கார ண மாக 
1000 பா அடிப்பைட 
சம்ப  ளத்ைத  எந்த 
ஒ  ெதாழி லா ளி ம் 
ெபற் க்  ெகாள்ள 
டி யாத ஒ  சூழ் நி

ைலேய ஏற்பட் ள்
ள . ேம ம் ேதாட்டத் 
ெதாழி  லா  ளர்க  க்கு 
ெதாழிற்சங்க ரீதி யாக 

ெபற் க் ெகா க்கப்பட்ட பல்ேவ  ச  ைக
கைள ேதாட்ட நிர்வா கங்கள் தற்ே பா  வழங் கு
வ தற்கு ம ப்  ெதரி வித்  வ  கின்றன. 
ேம ம் ேதாட்டங்கைள பரா ம ரிக் கின்ற 
ைறைய ேதாட்ட நிர்வா கங்கள் ெப ம்பா ம் 

ைகவிட் ள்ளன. ேதயிைலச்ெசடி க க்கு உர மி
தல், ம ந்  ெதளித்தல், ல் ெவட் தல், சுத்

தப்ப த் தல் ேபான்ற நட வ டிக்ைக கைள மட்
ப்ப த்தப்பட் ள்ளன. 
இதன் கார ண மாக ேதயிைல விைள நி லங்கள் 

கா  க ளாக மாறி வ  வைத காணக் கூ டி ய தாக 
இ க் கின்ற . இவ்வா  ெதாழி லா ளர்க க்கு 
எதி ரான ேதாட்ட நிர்வா கங்களின் ேபாக் கு
கைளத் ெதாழிற்சங்க ரீதியில் ேபச் சு வார்த்ைத 
நடத்தி அதற்கு தீர்  காண டி யாத சூழ் நிைல 
நாட் டில் ஏற்பட்  இ க் கின்ற . ஆகேவ 
நாட் டிேல உள்ள ெகாேரானா தனி ைமப்ப
த்தல் ஊரடங்குச் சட்டம் தளர்த்தப்பட்டதன் 

பிறகு ெதாழிலாளர் ேதசிய சங்கமான  அதன் 
தைலவர்க ைடய  ஆேலாசைனக்ேகற்ப 
ஒவ்ெவா  ேதாட்டங்க க்கும் ெதாழிற்சங்கப் 
பணியாளர்கள் அ ப்பி ெதாழிலாளர்கள் 
எதிர்ேநாக்குகின்ற பிரச்சிைனகைளத் தீர்த்  
ைவப்பதற்கு நடவடிக்ைக எ க்கும் என்றார். 

ெதாழிற்சங்க நட வ டிக்ைககள் மட் ப்ப த்தப்பட் ள்ளதால் ெதாழிற்சங்க நட வ டிக்ைககள் மட் ப்ப த்தப்பட் ள்ளதால் 
 பல்ேவ  பிரச் சி ைன களில் தவிக்கும் ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்கள்    பல்ேவ  பிரச் சி ைன களில் தவிக்கும் ேதாட்டத் ெதாழி லா ளர்கள்   

-மН ய மாகாண சைப ΨПனாЦ உΫР ǼனУ ேசா. űதரП 

 (கினி கத்ேதைன நி பர்)
மைல ய கத்தில் தற்ே பா  காற் டன் கூடிய க ம்மைழ 

ெபய் வ கின்ற .  இதன் கார ண மாக  மண் சரி  அபா ய நி ைல 
ஏற்பட் ள்ள ைத அவ தா னிக்க டி கின்ற .
அண்ைமயில் கால நிைல அவ தான நிைல யம் மத் திய மைல

நாட்டில் இைடக் கிைட மைழ ெபய்வ தற்கான சாத் தியகூ கள் 
ெதன்ப  வ தாக அறி வித் தி ந்த . இந்நிைலயில் கடந்த  இரண்  
நாட்க ளாக  காற் டன் கூடிய க ம்மைழ ெபய் வ வதைன 
அவ தா னிக்க டி கின்ற . இதன் காரணமாக அட்டன் – ெகா ம்  
பிர தான வீதியில் திய க ைலக்கு அ கில் பாரிய மண்ச ரி  ஏற்பட்
ட .

 ேம ம், அதிக காற்  கார ண மாக  குறித்த இடத்தில் இரண்  
மரங்கள்  றிந்  வி ந்தன. இதன் கார ண மாக அவ் வி டத்தில் 
சில மணி ேநரம் ேபாக் கு வ ரத் க்கு தைட ஏற்பட்ட . இ ப்
பி ம் வீதி அபி வி த்தி அதி கார சைப ஊழி யர்க ள் மரங்கைள ம் 
, சரிந்  வி ந்த மண்ேமட்ைட ம் அகற்றினர். இதைனய த்  
ேபாக்குவரத்  வழைமக்கு தி ம்பிய .

ேஹால் க் தமிழ் மகா வித் தி யா ல யத்தில்
106 மாண வர்கள் உயர் தரத் க்கு தகுதி

மண்சரி  அபாயம்
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சிவப் ...
நாட ளா விய ெகாவிட் ைவரஸ் கட் ப்

பாட்  நிைல ைமகள் மற் ம் நா  திறக்கப்
பட்ட பின்ன ரான அச் சு த்தல் நிைல ைமகள் 
குறித்  ெதரி விக்கும் ேபாேத அவர் இதைன 
க் கூறினார். அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
நாட்டில் ெகாவிட் ைவரஸ் பரவல் 

ெவகு வாக குைற வ ைடந் ள்ள . திய 
ைவரஸ் ெதாற்றா ளர்கள் உ  வாகும் வீத
மா ன  ெவகு வாக குைற வ ைடந் ள்ள .  
நாட்டில் 53 வீத மான ெபா  மக்க க்கு 
ெகாவிட் ைவரஸ் த ப் சி ஏற்றப்பட்  
எம  இலக்ைக நாம் அைட ம் நிைலைய 

எட் டி ள்ேளாம். குறிப்பாக கூ  வ தாயின் 
நாட்டில் ெமாத்த சனத்ெ தா ைகயில் 65 
வீத மா ேனா க்கு த ப் சி ஏற்  வதன் 
ல மாக திய சாதா ரண நிைல ைமயில் 

நாட்ைட திறக்க டி ம் என்பேத ைவத் திய 
தரப்பின் ஆேலா ச ைன யாகும். அதற்க ைமய 
ேவக மாக த ப் சி ஏற் ம் ேவைலத் திட்
டத்ைத நாம் ன்ென த் ள்ேளாம். ஆசி
யாவில் ேவக மாக த ப்  சிைய ெபற் க்
ெகா க்கும் நா  களில் இலங்ைக ன்ன
ணியில் உள்ள .
த ப்  சிைய ரி த மாக ெபற் க்ெ கா த்
ள்ள கார ணத் தினால் ெகாவிட் மர ணங்

கைள குைறக்க ம் ெதாற்றா ளர்களின் 

எண் ணிக்ைகைய கட் ப்ப த்த ம் சாத க
மாக அைமந் ள்ள . தற்ே பா ள்ள தர 
க க்கு அைமய திய ெதாற்றா ளர்களின் 
எண் ணிக்ைக 50 தல்60 வீதத் தினால் குைற
வ ைடந் ள்ள தாக ெவளிப்ப  கின்ற .
ெகாவிட் மர ணங்கைள ெபா த்த வ ைரயில் 
50 வீதத் தினால் குைற வ ைடந் ள்ள தாக 
தர கள் ெவளிப்ப த்  கின்ற . ஒட் சி சைன 
ெபற் க்ெ காண்  அவ சர சிகிச்ைச பிரி  க
க்கு அ  ம திக்கப்ப ம் ெகாவிட் ைவரஸ் 

ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக ம் 70 வீதத்
தினால் குைற வ ைடந் ள்ள .
நாட ளா விய ரீதியில் உள்ள தனி ைமப்ப
த்தல் நிைல யங்களில் உள்ள ெமாத்த கட்

டில்களில் 45 வீத மான கட் டில்கேள நிரம் பி
ள்ளன. ஆகேவ தி தாக ெகாவிட் ைவரஸ் 
ெதாற்றா ளர்கைள அ  ம திக்க சுகா தார 
கட்ட ைமப்பில் எந்த ெந க்கடி நிைல ம் 
இல்ைல. ைவரஸ் பர வைலக் கட் ப்ப
த் ம் இலக்ைக ேநாக்கி ெவற் றி க ர மாக 

நாம் நகர் கின்ேறாம். எனி ம் இலக்ைக 
ேநாக்கி நகர்வ  இல கு வா ன . ஆனால் 
ெவற் றிைய தக்க ைவப்ப  மிகக்க டி ன மான 
விட ய மாகும். தற்ே பா  நாம் ெகாவிட் 
ைவரஸ் பரவல் சிவப்  எச்ச ரிக்ைகயில்  
இ ந்  வி  பட்  விட்ேடாம். ஆனால் இந்த 
சவால்கைள தக்க ைவக்க நாம் மக்களின் 

 ைம யான ஒத்  ைழப்ைப எதிர்பார்க்

கின்ேறாம்.அ த்த மாதம் நா  திறக்கப்பட்
டா ம் கூட சுகா தார வழி காட் டிக்கு அைமய 
இ க்க மான  சுகா தார வழி  ைற கைள பின்
பற் றி யாக ேவண் டி ள்ள . மக்கள் நீண்ட 
காலத் க்கு எமக்கு ஒத் ைழப் கைள 
வழங்கி  சகலர ம்  பா காப்ைப 
உ திப்ப த்த ேவண் ம் என்பேத நாம் 
மக்களிடம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறாம் . 
பயணக்கட் ப்பா  தளர்த்தப்பட்ட டன் 
மக்கள் வழைமயான ெசயற்பா கைள 
ன்ென க்கா  சுகாதார தரப்பின் 

வலி த்தல்கள்  அைனத்ைத ம் 
ைமயாக  பின்பற்றி  ெசயற்பட 

ேவண் ம் என்றார்.

விைரவில்...
உற்பத் தி யா ளர்களின் சங்கம் அறி வித் ள்

ள . இதனால் இலங்ைகயில் மிக விைரவில் 
பாரிய அரிசி தட் ப்பா  ஏற்ப ம் அபாயம் 
ஏற்பட் ள்ள .
ெபாலன்ன ைவ, கிரித்தைல  அக்ேபா 

ேஹாட்டலில் ேநற்  வி ேசட ஊடக சந்
திப்ெ பான் றிைன நடத்தி இலங்ைக அரிசி 
உற்பத் தி யா ளர்களின் சங்கம்  இந்த எச்ச ரிக்
ைகைய வி த் ள்ள .

 ேநற்  பிற்பகல் 2.00 மணிக்கு இடம்
ெபற்ற குறித்த ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
கலந்  ெகாண்  உைர யாற் றிய இலங்ைக 
அரிசி உற்பத் தி யா ளர்களின் சங்கத்தின் 
தைலவர் சுராஜ் ஜய விக்ரம க த்  ெவளி யி

 ைகயில்,
' நாட்ட ரிசிக்கு 110 பா ம் சம்பா க்கு 

130 பா ம் கீரி சம்பா க்கு 160 பா ம் 
விைல நிர்ணயம் ெசய்  மா  வாழ்க்ைகச் 
ெசல  ெதாடர்பான அைமச்ச ரைவ உப 
கு  க்கு எ த்  லம் இதற்கு ன்னர் 
அறி வித்ேதாம்.  சங்கம் என்ற ரீதியில் நாம்  
ன் ைவத்த ேகாரிக்ைகக்கு அவர்கள் ெசவி

சாய்க்க வில்ைல.  குறித்த ேகாரிக்ைகைய 
நாம், உற்பத் தி யா ளர்கள் மற் ம்  கர்ேவார் 
ஆகிய இ  தரப் பி ன க்கும்  அநீதி நடக்கா 
வண்ணேம நாம் ன் ைவத்ேதாம்.

 கூ  வ தற்கு கவ ைல யாக உள்ள . இந்த 
அர சாங்கம் ஆட் சிக்கு வந்த பின்னர் அரிசி 
ெதாடர்பில் ெவளி யிட்ட வர்த்த மானி அறி
வித்தல்கள் கர ண மாக, பிர தான அரிசி உற்

பத்தி ஆைலகள் 1000 இல் 750 ஆைலகள் 
டப்பட் ள்ளன.
 இலங்ைகயில் ெநல் உற்பத்தி ெசய்யப்

ப ம் பிர தான மாகா ணங்களில் இம் ைற 
அவர்களின் விைளச்சலில் 55 வீதம் 
விற்பைன ெசய்யப்ப டாமல் அவர்களில் 
ெபா ப் பி ேலேய உள்ள .  அர சாங்கம், 
விவ சா யி க க்கும் சிறிய மற் ம் ந த்
தர அரிசி ஆைல க க்கும் வர்த்த மானி 
ஊடாக விதித்த கட் ப்பா  கேள அவர்கள் 
அவ்வா  ெசய்ய கார ண மாகும். அவ சர கால 
நிைல ைம களின் கீழ் கர்ேவார் அதி கார 
சைப  ஊடாக ன்ென க்கப்ப ம் அத்  
மீறல்க க்கு அவர்கள் இவ்வா  பதி ல ளிக்
கின்றனர்.

 தற்ே பா  அரிசி கர்ே வா க்கு 

ேபா  மான அள   கிைடப்ப தில்ைல. 
விைரவில் நாட்டில் அரி சிக்கு க ம் தட் ப்
பா  ஏற்ப டலாம்.  அதற்கு ன்னர் எமக்கு 
அர சாங்கத் டன் அவ ச ர மாக கலந்  ைர
யாடல் ஒன் றிைனப் ெபற் த் தா ங்கள். 
ஏற்பட் டி க்கும் ரண்பாட்ைட நிவர்த்தி 
ெசய்  மா  நாம் அர சாங்கத் திடம் ேகா
கின்ேறாம் எனத் ெதரி வித்தர்.

 இதன்ே பா  க த்  ெவளி யிட்ட 
இலங்ைக அரிசி உற்பத் தி யா ளர்களின் சங்
கத்தின் ெசயலர் தித்த ெபேரரா,

' இலங்ைகயில் ஒ  நாைளக்கு 50 
இலட்சம் கிேலா தல் 60 இலட்சம் 
கிேலாகிராம் வைரயில் அரிசி க ரப்ப

 கி ற . அவ்வ ரி சிைய உற்பத்தி ெசய்ய 
நாெளான் க்கு ஒ  ேகாடி கிேலாகிராம் 

ெநல்  ேவண் ம். ேம ம் 5 மாதங்க க்கு 
ேதைவ யான ெநல் இலங்ைகயில் உள்ள .
எனி ம் அர சாங்கத் திடம் ேம ம் 50 

இலட்சம் கிேலா கிராம் அரிசி மட் ேம 
இ ப்பில் உள்ள . அ  ஒ  நாைளக்கு 
கூட ேபாதா . ெநல், அரிசி என்பன 
தனியார் விவ சா யிகள் மற் ம் உற்பத் தி
யா ளர்க ளி ட ேம உள்ளன.  அரசாங்கத்தின் 
வர்த்தமானிகளால் , தற்ேபா  அரிசி 
உற்பத்தியாள க்கு கிேலா ஒன் க்கு 6  
பா நட்டம் ஏற்ப கிற . இ  ெதாடர்பில் 

நியாயமாக  ஆராய்ந்  பா ங்கள் . 
உற்பத்தியாளர் மற் ம் கர்ேவாைர 
பாதிக்காத விைல சூத்திரெமான் க்கு நாம் 
வர ேவண் ம் எனத் ெதரிவித்தார்.

ஐந்தாவ ...
 ன்ென த்தல் உள் ளிட்ட வற்றில் 

அர சாங்க ம் சுகா தார அைமச்சும் 
அவ தானம் ெச த்த ேவண் ம் என்  அரச 
ம த் வ அதி கா ரிகள் சங்கத்தின் ஊட கக்
கு  மற் ம் மத் திய கு  உ ப் பினர் ைவத்
தியர் வாசன் ரட்ண சிங்கம் ெதரி வித்தார்.
தனி ைமப்ப த்தல் ஊட ரங்குச் சட்டம் நீக்

கப்பட்டதன் பின்னர் கைட ப்பி டிக்கப்பட 
ேவண் டிய விட யங்கள் ெதாடர்பில் ெதளி 
ப த் ம் ேபா  இதைனத் ெதரி வித்த அவர் 
ேம ம் குறிப் பி  ைகயில் ,
தற்ே பா  ெகாவிட் ெதாற்  பரவல் 

மற் ம் மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக குைற வ
ைடந் ள்ள ேபாதி ம்  இனி வ ம் காலங்

களில் ஐந்தா வ  அைல ஏற்ப டாமல் த ப்
பேத பிர தா ன மா ன தாகும். ேபாக் கு வ ரத்  
கட் ப்பா கள் தளர்த்தப்பட்ட பின்னர் 
கைடப் பி டிக்க ேவண் டிய 6 க் கிய விட
யங்கள் ெதாடர்பில் நாம் ஏற்க னேவ பரிந் 
ைர கைள ன்ைவத் ள்ேளாம்.
கட் ப்பா  கைள தளர்த் ம் ேபா  மீண்
 ெமா  அைல உ  வாகக் கூடிய வாய்ப்
க்கள் அதி க ள்ளன. ஐந்தா வ  அைல ஏற்
ப டாமல் த ப்ப தற்கு ன்ென க்கப்பட 
ேவண் டிய 6 விட யங்களில் பிர தா ன மா ன  
விைனத் தி ற னாக த ப் சி வழங்கும் ன்
ென ப்ப தாகும்.
ஒக்ே டாபர் இரண்டாம் வாரத்தில் த ப்
சி வழங்கும் பணிகள் நிைற  ெசய்யப்

பட்டால் நவம்பர் மாத ம ளவில்  சனத்
ெதா ைகயில் 73 சத வீ த மாேனார்  ைம யாக 
த ப்  சிையப் ெபற் றி ப்பர். இவ்வா  
சக ல ம் த ப்  சிையப் ெபற் க் ெகாள்வ  
அ த்த அைலைய த க்கக் கூடிய பிர தான 
கார ணி யாக அைம ம்.
எவ்வா றி ப் பி ம் இ  த ப்  சி ைய ம் 

ெபற் க் ெகாண்ட வர்க க்கும் ெகாவிட் 
ைவரஸ் ெதாற்றக் கூடிய அபாயம் காணப்ப

 வதால் ன்றா வ  த ப் சி ெதாடர்பில் 
ரி த மாக அவ தானம் ெச த்த ேவண் ம். 

இதன் ேபா  நாட்பட்ட ேநாயால் பாதிக்கப்
பட்ட வர்கள் , 60 வய க்கு ேமற்பட்ேடார் 
மற் ம் சுகா தார பணி யா ளர்க க்கு ன் 
ரி ைம ய ளிக்கப்பட ேவண் ம்.  ைம யாக 

த ப்  சிையப் ெபற் க் ெகாண்ட வர்க ம் 
சுகா தார விதி  ைற கைள ைற யாகக் 
கைடப் பி டிக்க ேவண் ம்.
மிகப் பிர தா ன மா ன  வீ  க ளி ேலேய 

எளி தாக ெதாற்ைற இனங்காணக் கூடிய 
ெகாவிட் பரி ேசா தைன ைற ைமைய அறி

 கப்ப த்த ேவண் ம். பிரித்தா னியா 
ேபான்ற நா கள் தற்ே பா  இந்த ைற
ைமையப் பின்பற்  கின்றன. அத்ே தா  
எ  மா  பரி ேசா த ைன களின் அள ம் 
அதி க ரிக்கப்பட ேவண் ம். எ  மா  பரி
ேசா த ைன களின் அள  அதி க ரிக்கப்ப ம் 
ேபா  அபா ய  ைடய பகு தி கைள இனங்
காண டி ம் என்ப ேதா  , உப ெகாத்
த ணிகள் அல்ல  கிைள ெகாத்த ணிகள் 

பிர தான ெகாத்த ணி க ளாக பர  வ ைத ம் 
த க்க டி ம். இேத ேபான்  திய திரி
கள் அல்ல  பிறழ்  கைள இனங்காண்
ப தற்கான பரி ேசா த ைனகள் ெதாடர்ச் சி யாக 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். தற்ேபா  நாட்டில் 
சுமார் 2 அல்ல  3 வாரங்க க்கு ஒ  
தடைவ மாத்திரேம இந்த பரிேசாதைனகள் 
ெசய்யப்ப கின்றன. இதைன ெதாடச்சியாக 
ெ சய்வதற் க ான  நடவடிக்ைக கள் 
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். இவற்ைற 

ெசய்வதன் ஊடாக ஐந்தாவ  அைலைய 
த க்க டி ம். இனி ம் நாட்ைட டக்கி 
ைவத்தி க்க டியா  என்பதால் ஐந்தாவ  
அைலைய த க்க ேவண்டிய ேதைவ 
எமக்கி க்கிற  என் ம் குறிப்பிட்டார்.  

சீனாவிலி ந் ...
 ெகா ம்  ைற க நகரில் 530 மில்

லியன் ெடாலர் ெப  ம தி யான   த
லீட்  திட்டம், அம்பாந்ே தாட்ைடயில் 
ைசேனாபார்ம் த ப் சி உற்பத்தி ெசய் ம் 
ெதாழிற்சாைல, பா  காப்  கண்ணாடித் 
ெதாழிற்சாைல ேபான்ற வற்ைற நி   வ
தற்கு ேபச் சு வார்த்ைத நடத்தப்ப  கி ற . 
ேம ம் இலங்ைகயின் பாட சா ைல களில் 
ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ம்  என்ற டிஜிட்டல் 
வகுப்பைற திட்டத்ைத ன்ென ப்ப
தற்கும் சீனா த லீ  ெசய்ய ள்ள . அேத
ேபான்    நவீன ெதாழில் ட்ப விவ சாய 
பல்க ைலக்க ழகம் ஒன்ைற அைமப்ப தற்கும் 
ெகா ம்பில் ஒ  ெதாடர் மாடி கட் டி
டத்ைத நிர்மா ணிப்ப தற்கும்  சீனா த லீ  
ெசய்ய ள்ள  என் ம்  பாலித்த ேகாஹண  
சுட் டிக்காட் டினார்.
விைரவில் இலங்ைகயில் சீனா ேமற்

ெகாள்ள ள்ள த லீ கள் ெதாடர்பாக 
பீஜிங்கில்  இ ந்த வா  வீர ேக ச ரிக்கு 
விப ரிக்ைக யி ேலேய இந்த விட யங்கைள 
ேகாஹன குறிப் பிட்டார். 
அவர் இ  ெதாடர்பில் ேம ம் குறிப் பி
 ைகயில், 

நான் சீனா க்கு  வ ராக வந்ததன் 
பின்னர் இலங்ைகக்கும் சீனா க்கும் இைட
யி லான உறைவ அ த்த கட்டத் க்கு 
ெகாண்  ெசல்வ தற்கான நட வ டிக்ைகைய 
ேமற்ெ காண்  வ  கின்ேறன்.  குறிப்பாக 
சீனாவில் இ ந்  அதிக த லீ  கைள  
ேமற்ெ காள்வேத என  ேநாக்க மாக காணப்
ப  கின்ற .  வ ராக ெசன்ற பின்னர் 
இ  வைர 26 மில் லியன் த ப்  சிகள் இலங்
ைகக்கு ெபற் க் ெகா க்கப்பட் ள்ளன.

 அதன்படி விைரவில் இலங்ைகக்கு 
இரண்  மில் லியன் ெடாலர்க க்கும் அதி
க மான த லீ  கைள சீன நி  வ னங்கள் 
ெசய்வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ த் தி க் கின்
றன. இ  ெதாடர்பான ேபச் சு வார்த்ைதகள் 
இடம்ெபற்  வ  கின்றன. 

 ெகா ம்  ைற க நக ரத்தில் 530 மில்
லியன் ெடாலர் ெதாடர்பான ஒ  த லீ  
ெசய்வ தற்கு ைசனா ஹார்பர் நி  வனம் 
நட வ டிக்ைக எ த் தி க் கின்ற . அ  
ெதாடர்பான ேபச் சு வார்த்ைதகள் தற்ே பா  
இடம்ெபற்  வ  கின்றன. அேத ேபான்  
அம்பாந்ே தாட்ைட த லீட்  வலயத்தில் 
இரண்  த லீட்  ெசயற்பா கள் ன்ென
க்கப்ப ட ள்ளன.  

அதா வ   ைசேனாபாம் த ப் சி ெதாழிற்
சாைல ஒன்ைற ம் பா  காப்  கண்ணாடித் 
ெதாழிற்சாைல ஒன்ைற ம் அம்பாற்
ேதாட்ைட த லீட்  வல யத்தில் ேமற்
ெகாள்வ தற்கு சீனா இணங் கி யி க் கி ற . அ    
ெதாடர்பான ேபச் சு வார்த்ைதகள் ெவற் றி க
ர மாக நிைற ேவறி இ க் கின்றன.  அ த்த 
கட்ட நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்ப ட
வி க் கின்றன.
ேம ம்  இலங்ைகயின் பாட சா ைல களில் 

தற்ே பா  இ க் கின்ற வகுப்ப ைற க க்கு 
பதி லாக டிஜிட்டல் வகுப்ப ைற கைள ( 
ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ம்)  ெபற் க்ெ கா ப்ப
தற்கு சீனா உதவ இ க் கின்ற . இத ைன ம் 
சீனா ஒ  த லீ டா கேவ ெசய்ய ள்ள .  
இைவ கடன் அல்ல என்பைத இங்கு சுட்
டிக்காட்ட ேவண் ம். அந்த வைகயில் இந்த 
ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ம் எனப்ப ம் டிஜிட்டல் 
வகுப்ப ைற கைள பாட சா ைல களில் நி வ 
நட வ டிக்ைககள் எ க்கப்ப ம்.   இதற்
கான நிதி எவ்வா  ன்ென க்கப்ப ட
ேவண் ம் என்ப  ெதாடர்பாக தற்ே பா  
ேபச் சு வார்த்ைத நைட ெபற் க் ெகாண் டி
க் கின்ற .  விைரவில் இந்தப் ேபச் சு வார்த்
ைதகள் நிைற வ ைட ம் என்ப டன்  இந்தத் 

திட்டம் ன்ென க்கப்ப ம். 
அேத ேபான்  இலங்ைகயில் மிகப் 

பாரிய அள வி லான  நவீன ெதாழில் ட்ப 
விவ சாய பல்க ைலக்க ழகம் ஒன்ைற நி

 வ தற்கு சீனா த லீ  ெசய்ய வி க் கின்
ற .  இ  குறித்த ேபச் சு வார்த்ைத க ம் 
இடம்ெபற் க் ெகாண் டி க் கின்றன. இைவ 
மிக க் கி ய மா ன தாக காணப்ப  கின்றன. 
அேத ேபான்  சமிட் ெதாடர்மாடி அைமந்
தி க் கின்ற பகு தியில் ஒ  ெதாடர் மாடிக் 
கட் டி டத்ைத அைமப்ப தற்கான த லீட்ைட 
சீனா ேமற்ெ காள்ள வி க் கி ற . இதற்கான 
ேபச் சு வார்த்ைத ம் இடம்ெபற் க் ெகாண்
டி க் கின்ற .

 இைவ யா ம் த லீ  கேள தவிர கட 
த விகள் அல்ல என்பைத சக ல ம் உணர்ந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். குறிப்பாக இலங்
ைகயில் ைசேனாபாம்  த ப்  சி கைள உற்
பத்தி ெசய் ம் பட்சத்தில் மத் திய கிழக்கு 
நா கள் உள் ளிட்ட பல்ேவ  நா  க க்கு 
இலங்ைக யி லி ந்  ஏற்  மதி ெசய்ய 
டி ம். இதன் ஊடாக இலங்ைக ெடாலர்  

பிரச் சிைனக்கு தீர்  காணப்ப ம். 
அேத ேபான்  இலங்ைகக்கு இந்த த

லீட் த் திட்டங்க டன் கிட்டத்தட்ட 

இரண்  பில் லியன் அெம ரிக்க ெடால க்கு 
அதி க மான அந் நிய ெசலா வணி  கி ைடக்கும் 
நிைலைம காணப்ப  கின்ற . அைவ எம  
அந் நிய ெசலா வணி பிரச் சி ைனக்கு மிகப்
ெப ரிய ஒ  தீர்வாக அைம ம். தற்ே பா  
இலங்ைக பாரிய ெடாலர்  ெந க்க
டிைய எதிர்ெ காண் டி க் கி ற .  எனேவ  
என்ைனப் ெபா த்தவைரயில் நான் 
அதிகளவான தலீட்  திட்டங்க க்கு 
க்கியத் வம் அளிக்கின் ேறன்.  கடன் 

ெப வைத விட தலீட்  திட்டங்கைள 
நாம் ெபற யற்சிக்க ேவண் ம். அதன் 
ஊடாக ெதாடர்ந் ம் இலங்ைகக்கு நன்ைம 
கிைடக்கும்.
அேதேபான்  இலங்ைகக்கு அந்நியச் 

ெசலவாணி வ மான ம் அதிகரிக்கும். இந்த 
தலீ கள்   ெதாடர்பான ேபச்சுவார்த்ைதகள் 

இடம்ெபற் க் ெகாண்டி க்கின்றன. பல 
கலந் ைரயாடல்கள் டி க்கு வந்தி க் 
கின்றன. எனேவ விைரவில் இந்தப் ேபச்சு 
வார்த்ைதகள் அைனத் ம் ெவற்றிகரமாக 
நிைறவைடந்த ம்  இந்த திட்டங்கள் இலங் 
ைகயில் ன்ென க்கப்ப ம் என்றார்.

மனித...
 தாம் எதிர்பார்ப்ப தாக பிர தான எதிர்

க்கட் சி யான ஐக் கிய மக்கள் சக் தி ம் தமிழ் 
ேதசியக் கூட்ட ைமப் ம் ெதரி வித் ள்ளன. 
இலங்ைகயின் நிைல ைம கைள ேநரில் 

ஆய்  ெசய்  இலங்ைகக்கு ஜி.எஸ்.
பி. பிளஸ் வரிச்ச ைக வழங்க டி மா 
என்ப  குறித்  ஆரா ம் ேநாக்கில்  ஐவர் 
ெகாண்ட  ஐேராப் பிய ஒன் றிய கு  இன்  
இலங்ைக வ  கின்ற . 
இந் நி ைலயில் அர சாங்கத் தரப் , எதிர்க்

கட்சி மற் ம் தமிழ் அர சியல் கட் சிகள், 
சிவில் அைமப் கள் என பல்ேவ  
தரப்ைப இவர்கள் சந் தித்  இலங்ைகயின் 
உண்ைம யான நிைல ைமகள் குறித்  ஆரா
ய ள்ளனர். 
இந்த விஜ யத்தின் விைள கள், தீர்மா

னங்கள் குறித்  பிர தான எதிர்க்கட் சியின் 
நிைலப்பா  ெதாடர்பில் எதிர்க்கட்சி 
பிர தம ெகாற டா ம் சர்வ ேதச விவ கா ரங்
கைள அதிகம் கண்கா ணிக்கும் பாரா 
மன்ற உ ப் பி ன  மான லக் ஷ்மன் கிரி
ெயல்ல விடம் வின விய ேபா  அவர் கூறி
ய தா வ ,
இலங்ைகயின் மனித உரி ைமகள் குறித்  

சர்வ ேதச தரப் பிடம் நல்ல நிைலப்பா
ெடான்  காணப்ப ட வில்ைல. எம  ஆட்
சிக்கா லத்தில் நாம் ன்ென த்த ேவைலத்

திட்டங்கைள அ த்  இலங்ைகக்கு 2017 
ஆம் ஆண்  ஜி.எஸ்.பி .பிளஸ் வரிச்ச ைக 
வழங்கப்பட்ட . சர்வ ேத சத்தின் சகல ஒத் 
ைழப்  க ம் எமக்கு கிைடத்த . ெபா ப்
க் கூறல் விட யங்களில் நாம் ஆேராக் கி ய
மான ன்ன கர்  கைள ைகயாண்ேடாம். 
பயங்க ர வாத தைடச்சட்டத்ைத நீக் கு வ தற்கு 
ன்னர் திய அர சியல் அைமப் பி  டாக 

சகல நல் லி ணக்க மற் ம் ஜன நா யக ெசயற்
பா  கைள ன்ென க்க தீர்மா னித்ேதாம். 
எனி ம் ராஜபக் ஷவி னரின் சதித் திட்
டங்கள் கார ண மாக மக்கள் ஏமாற்றப்
பட்  மீண் ம் ராஜபக் ஷ ஆட்சி உ  வா
கிய பின்னர் நாட்டில் ஜன நா யகம் மற் ம் 
மனித உரி ைமகள் ெதாடர்பில் மீண் ம் 
ேகள்வி எ ந் ள்ள . இம் ைற ஐக் கிய 
நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயில் 
ஆைண யாளர் ல மாக ன்ைவக்கப்பட்ட 
வாய் ல அறிக்ைக யி ம் நாட்டின் மனித 
உரிைம மீறல்கள், ஜன நா யக அடக் கு ைற, 
பயங்க ர வாத தைடச் சட்டத்தின் பாய்ச்சல் 
ேபான்ற ைவற்ைற ெதளி வாக சுட் டிக்காட் டி
ள்ளனர். எனேவ தி தாக நாம் எைத ம் 
கூற ேவண் டிய அவ சியம் இல்ைல.
இலங்ைகயின் மனித உரிைம மீறல்கள் 

மற் ம் ஜன நா யக அடக் கு ைற குறித்  
பாரிய அதி ப் தியில் சர்வ ேதச ச கம் உள்
ள . இப்ே பா  இலங்ைக வ ம் ஐேராப்
பிய ஒன் றிய கு ம் இவற்ைற ெயல்லாம் 

அறிந்ேத வ  கின்ற . ஆகேவ அவர்
க ம் நிச்ச ய மாக இலங்ைக அர சாங்கத்
க்கு அ த்தம் ெகா ப்பார்கள். அதைன 

தவிர்க்க டி யா . ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் 
எம  ைகைய விட்  ேபாகும் நிைலயில் 
ெபா  ளா தார ரீதியில் மிகப்ெப ரிய ெந க்
க டிக்குள் இலங்ைக தள்ளப்ப ம். அதைன 
நாம் வி ம்ப வில்ைல என்றா ம் கூட 
அர சாங்கத்தின் ேமாச மான ஜன நா யக 
விேராத ெசயற்பா கள் கண் டிக்கப்பட 
ேவண் டி ய  அவ சியம். மக்களின் உரி ைம
கைள பா  காக்க நாம் மாற்  அணியில் 
இைணந்  ெசயற்பட ேவண் டிய கட்டாயம் 
ஏற்பட் ள்ள  என்றார்.
தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் பாரா 

மன்ற உ ப் பி ன ம் ஊட கப்ேபச்சா ள ம் 
சர்வ ேதச விவ கா ரங்க க்கு ெபா ப்பா ன
வ  மான எம்.ஏ.சுமந் திரன் இ  குறித்  
கூ  ைகயில், 
ஐேராப் பிய ஒன் றிய க் கு  டன் 

நாம் நா ைள (ெசவ்வாய்க் கி ழைம) சந் தித்  
கலந்  ைர யா ட ள்ேளாம். தமிழ்த் ேதசியக் 
கூட்ட ைமப்பின் தைலவர் சம்பந்தன் அவர்
களின் இல்லத்தில் இந்த சந் திப்  இடம்
ெப ற ள்ள . இதன்ே பா  நாட்டின் மனித 
உரிைம மீறல்கள், ஜன நா யக விேராத 
ெசயற்பா கள் குறித் ம் அேதேபால் 
பயங்க ர வாத தைடச் சட்டத்ைத  ைம
யாக நீக்கப்பட ேவண் டி யதன் அவ சியம் 

குறித் ம் எம  பக்க நியா யங்கைள ன்
ைவப்ேபாம்.
நா  இன்  பாரிய ெபா  ளா தார ெந க்

க டிக்கு கங்ெ கா த்  வ  கின்ற . இந் நி
ைலயில் ஜி.எஸ்.பி. பிளஸ் ச ைக எம  
ைகைய விட்  ெசன்றால் மிக ேமாச மான 
ெபா  ளா தார ெந க்க டிக்குள் இலங்ைக 
தள்ளப்ப ம். இலங்ைகயின் ஏற்  ம தியில் 
அதிக பங்கு ஐேராப் பிய நா  கைள சார்ந்  
ன்ென க்கப்ப  கின்ற நிைலயில் இவ்

வா றான ச  ைககள் இல்லா  ேபாவ  
இலங்ைகயால் தாக் குப் பி டிக்க டி யாத 
நிைலைய உ  வாக்கும். இ  நாட்டின் ஒட்

 ெமாத்த மக்க ைள ம் பாதிக்கும். அதற்கு 
நாம் வி ப்பம் இல்லா  ேபானா ம் 
கூட எம  மக்களின் உரிைமகைள 
ெவன்ெற க்கும்  அ த்தங்கைள 
பிரேயாகிக்க ேவண்டிய கட்டாயம் எமக்கு 
உள்ள .
பயங்கரவாத தைடச் சட்டத்தின் 
லமாக நீண்ட காலமாக எம  

மக்கள் பாதிக்கப்பட்  வ கின்றனர். 
அரசியல் ைகதிகள் நீண்ட காலமாக 
த ப் க்காவலில் உள்ளனர். இவர்களின் 
வி தைல உ திப்ப த்தப்பட ேவண் ம். 
மனித உரிைமகள் பா காக்கப்பட 
ேவண் ம். அடக்கு ைறயில் இ ந்  
நா  வி பட ேவண் ம் என்பைத நாம் 
வலி த் ேவாம் என்றார். 

ெதன்னா பி ரிக்காவின்...
(ெதாடர்ச்சி)

 இழப் பீ , ெபா  மன் னிப்  மற் ம் 
நீதி ெதாடர்பான பிரச் சி ைனகள் குறித்  
அவர்கள் ெதாடர்ந்  பாடங்கைளக் கற் க்
ெகாண்ட தாக   ெதன்னா பி ரிக்காவின் சர்வ ேதச 
உற கள் மற் ம் ஒத்  ைழப்  அைமச்சர் 
கலா நிதி நேலடி பண்ேடார்  இலங்ைகயின் 
ெவளி நாட்  அைமச்சர் ேபரா சி ரியர் ஜீ.எல். 
பீரி ஸிடம் குறிப் பிட் ள்ளார். 
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ஆவ  அமர்வின் பக்க நிக ழ்வாக, நி
ேயார்க்கில் உள்ள ெதன்னா பி ரிக்காவின் 
நிரந்தரத் த ர கத்தில்  ெதன்னா பி ரிக்காவின் 
சர்வ ேதச உற கள் மற் ம் ஒத்  ைழப்  
அைமச்சர் கலா நிதி. நேலடி பண்ேடார் 
மற் ம் ெவளி நாட்  அைமச்சர் ேபரா சி ரியர் 

ஜீ.எல். பீரிஸ் ஆகிேயார் ேநற்  ன் தினம் 
இ  த ரப்  சந் திப்ைப நடத் தி ய ேபாேத 
ெதன்னா பி ரிக்க அைமச்சர் இதைனக் குறிப்
பிட் ள்ளார்.  
பீரிஸ் ெவளி நாட்  அைமச்ச ராக நிய மிக்

கப்பட்ட ைமக்காக ெவளி நாட்  அைமச்சர் 
பண்ேடார் வாழ்த் க்கைளத் ெதரி வித்த
டன், இ  நா  க க்கும் இைட யி லான 

ெந க்க மான மற் ம் நட்பான இ  த ரப்  
உற  கைள நிைன  கூர்ந்தார். 
தன  கலா நிதிக் கற்ைகக்காக ெதன்னா பி

ரிக்கப் பல்க ைலக்க ழ கங்க க்குச் ெசன்  
அர சி ய ல ைமப் ச் சட்டம் குறித்த ெதாடர் 
விளக்கக் கல் வி ய மர்  கைள நடத் தி யைம 
தல் ெதன்னா பி ரிக்கா  ட னான தன  

நீண்ட கால ெதாடர்ைப அைமச்சர் பீரிஸ் 
நிைன  கூர்ந்தார். 
ெதன்னா  பி  ரி க் க ாவின்  ன்னணி 

அைமச்சர் ல்லா ஓமர் மற் ம் நிற ெவறி 
அர சாங்கத் க்கு எதி ரான சுதந் திரப் ேபாராட்
டத்தில் க் கிய பங்கு வகித்த ன்னணி 
நபர்க ளான ேரால்ஃப் ேமயர் மற் ம் இப்
ராஹிம் இப்ராஹிம் ஆகி ேயா  ட னான 
அவ ர  ெந ங் கிய நட்ைப ம் உயர் மட்ட 
விஜ யங்க ைள ம் அைமச்சர் நிைன  
கூர்ந்தார். மைறந்த ஜனா தி பதி ெநல்சன் மண்
ேட லாவின் இ திச் சடங்கில் ன்னாள் 
ஜனா தி பதி மஹிந்த ராஜ பக் ஷ கலந்  
ெகாண்ட தா க ம் அவர் ெதரி வித்தார்.
வள மான அ  பவம், நல் லி ணக்கம் 

மற் ம் உண்ைம ஆகிய ைற க ளி லான 
தனித்   வ  மான  ெதன்னா  பி  ரிக்காவின் 
வர லாற்ைற இலங்ைக உன் னிப்பாகக் 
கவ னித்த தா க ம் அவற்றின் பல அம்சங்கள் 
ெதன்னா பி ரிக்காவின் ெசாந்தத் ேதசிய 
அ  ப வத் க்கு குறிப் பி டத்தக்க ைவ யாகும் 

என் ம் குறிப் பிட்ட இலங்ைக, இந்த அ
ப வத்தின் சில அம்சங்கைள இலங்ைக 
கவ ன மாகப் பிர தி ப லித்த தாகத் ெதரி
வித்தார். இலங்ைகயின் ெசாந்த யற் சிகள், 
காணாமல் ேபாேனார் அ  வ லகம், இழப்
பீ  அ  வ லகம், ேமாத க்குப் பிந்ைதய 
அபி வி த்தி மற் ம் ேதசிய ஒற்  ைமக்கான 
அவர்களின் பங்க ளிப் க் குறித்  அைமச்சர் 
பீரிஸ் ெதன்னா பி ரிக்க ெவளி நாட்  அைமச்
ச க்கு விளக் கினார்.
தன  அ  ப வங்க ைள ம் பாடங்க

ைள ம் ேமாத க்குப் பிந்ைதய பிரச் சி
ைன கைளத் தீர்க்க வி ம் ம் நா  க டன் 
பகிர்ந்  ெகாள்வதில் ெதன்னா பி ரிக்கா 
மகிழ்ச் சி ய ைட வ தா க ம் கடந்த கால மனித 
உரிைம மீறல்கள் மற் ம் இழப் பீ , ெபா  
மன் னிப்  மற் ம் நீதி ெதாடர்பான பிரச்
சி ைனகள் குறித்  அவர்கள் ெதாடர்ந்  

பாடங்கைளக் கற் க்ெ காண்ட தா க ம் 
அைமச்சர் பண்ேடார் குறிப் பிட்டார்.
இ  தரப் க்கும் இைட யி லான இ  த ரப்  

உற  கைள விரி  ப த்  வ தற்காக இலங்
ைகக்கு விஜயம் ெசய்  மா  அைமச்சர் 
பீரிஸ் ஆபி ரிக்க ெவளி நாட்  அைமச்ச க்கு 
அைழப்  வி த்தார். ெதன்னாபிரிக்கா க்கு 
விஜயம்  ெசய் ,  ெந க்கமான 
உற கைளப் ப்பிக்குமா  அைமச்சர் 
பண்ேடாரா இலங்ைகயின் ெவளிநாட்  
அைமச்ச க்கு அைழப்  வி த்தார். இ  
நா க க்கிைடேயயான ஆழமான மற் ம் 
ெந ங்கிய உற  மற் ம் பல்தரப்  
அரங்கில் வழங்கப்பட்ட ெந க்கமான 
ஒத் ைழப்ைப இ  அைமச்சர்க ம் 
பாராட்டினர்.

பால்மா....
 இறக் கு ம தி யாளர்கள் வலி  த்தி வ

கின்ற நிைலயில் இ  ெதாடர்பில்  பிர தமர் 
மஹிந்த ராஜபக் ஷ தைல ைமயில் இன்  
காைல கூ ம் வாழ்க்ைக ெசல  பற் றிய 
அைமச்ச ரைவ உப கு க் கூட்டத்தில் தீர்
மானம் எ க்கப்ப  வ டன் விைல அதி க
ரிப் க்கான  வாய்ப் கள் அதி க மாக உள்ள
தாக ஆ ந்த ரப்  ெதரி விக் கின்ற .
ெகாவிட் 19 ைவரஸ் பரவல் நிைல ைம

க ளி ம் இலங்ைக எதிர்ெ காண் ள்ள 
ெபா  ளா தார மற் ம் கடன் ெந க்கடி 
நிைல ைமைய அ த் ம் இறக் கு மதி 
ெசய் ம் அத் தி யவ சியப் ெபா ட்களின் தட்
ப்பா  நிைல ெயான்  ஏற்பட் ள்ள . 
இந் நி ைலயில் ெபா  மக்கள் பக்கத்தில் 

இ ந்  க  ைம யான அ த்தங்கள் பிர
ேயா கிக்கப்பட் ம் வ  கின்ற . குறிப்
பாக கடந்த ன்  வாரங்க ளாக பால்மா 
தட் ப்பா  காணப்ப  கின்ற நிைலயில் 
குழந்ைதகள் கஷ்டப்ப  வ தாக ெபா
மக்கள் ெதரி வித்  வ  கின்றனர். ேதசிய 
பால்மா வைககள் சந்ைதக்கு விடப்ப 
கின்ற ேபாதி ம் பால்மாைவ ெபற் க்
ெகாள்ள ெவவ்ேவ  நிபந்த ைனகள் வியா பா
ரி க ளினால் விதிக்கப்ப  வ தாக மிகப்ெப ரிய 
குற்றச்சாட் ம் ன்ைவக்கப்ப  கின்ற . 
கர்ேவார் பா  காப்  அதி கா ர சைப உள்
ளிட்ட சிவில் அைமப் பினர் இந்த நிைல ைம
கைள அரச தரப் பிடம் ெதாடர்ச் சி யாக ன்
ைவத்  வ  கின்ற நிைலயில் அர சாங்க ம் 
அ த்தங்க க்கு கங்ெ கா த்  வ  வ
தாக அைமச்சர்கள் ெதரி வித்  வ  கின்றனர்.

இந் நி ைலயில் இன்  அைமச்ச ரைவ 
கூட ள்ள நிைலயில், அதற்கு ன்னர் 
இன்  காைலயில் பிர தமர் தைல ைமயில் 
வாழ்க்ைக ெசல  பற் றிய அைமச்ச ரைவ 
உப கு  கூடி இந்த நிைல ைம கைள ஆரா
ய ள்ள . அல ரி மா ளி ைகயில் காைல 10 
மணிக்கு இவ்வா  கூ ம் வாழ்க்ைக ெசல  
பற் றிய அைமச்ச ரைவ உப கு வில் விைல 
அதி க ரிப்ைப ேமற்ெ காள் ம் தீர்மா னங்கள் 
எ க்கப்ப ட ள்ள தாக கூறப்ப  கின்ற . 
குறிப்பாக பால்மாைவ 200 பா வி னா ம்  
எரி வா ைவ 550 பா வி னா ம் ேகா ைம 
மா ைவ 10 பா வி னா ம் சீெமந்ைத 50 
பா வி னா ம் அதி க ரிக்க இறக் கு ம தி யா

ளர்கள் ன்ைவத் ள்ள ேகாரிக்ைகைய 
அர சாங்கத் தினால் நிரா க ரிக்க டி யா  
ேபா ள்ள நிைலயில் விைல ேயற்றம் இடம்

ெப ம் என இரா ஜாங்க அைமச்சர் லசந்த 
அழ கி ய வண்ண  ெதரி வித்தார். 
அவர் ேம ம் கூ  ைகயில்,
ெகாவிட் ைவரஸ் பரவல் நிைல ைம கைள 

அ த்  உலக சந்ைதயில் ெபா ட்களின் 
விைல அதி க ரித் ள்ள . ஆகேவ இலங்
ைகக்கு இறக் கு மதி ெசய்யப்ப ம் அத் தி
யவ சிய ெபா ட்களின் விைலயில் மாற்றங்
கைள ெசய்ய ேவண் டிய கட்டா யத்தில் நாம் 
தள்ளப்பட் ள்ேளாம். இந் நி ைலயில் ைற

 கத்தில் ேதங் கிக் கி டக்கும் அத் தி யவ சிய 
ெபா ட்கைள ெகாண் ள்ள ெகாள்க லன்
கைள உட ன டி யாக வி  விக்க பிர தமர் வலி
 த் தி ள்ளார். சுமார் 1300 ெகாள்க லன்கள் 
இவ்வா  ேதங் கிக் கி டக் கின்றன. இவற்றில் 
800 ெகாள்க லன்கைள உட ன டி யாக வி
விக்க நட வ டிக்ைக எ க்கப்ப ம். இவற்றில் 

சீனி, ேகா ைம மா, ெவங்காயம் உள் ளிட்ட 
அத் தி ய வ சிய உண ப்ெ பா ட்கள் உள்ளன. 
ஆகேவ இவற்ைற வி  விப்பதன் ல மாக 
தட் ப்பாட்ைட குைறக்க டி ம். ஆனால் 
ஒ  சில ெபா ட்களின் விைல அதி க ரிப்ைப 
இப்ே பா  தவிர்க்க டி யா  ேபாகும் . இ  
ெபா  வாக சகல நா க க்கும் ஏற்பட் ள்ள 
நிைலைமயாகும். எனேவ மக்க க்கு 
ேவ  வழிகளில் இதற்கான ச ைககைள 
வழங்க அரசாங்கம் நடவடிக்ைக எ க்கும். 
குறிப்பாக த ப் சிகைள ெபற் க்ெகாள்ள 
மிகப்ெபரிய ெதாைகைய அரசாங்கம் 
ெசல  ெசய்  மக்க க்கு இலவசமாக 
த ப் சி ஏற் ம் ேவைலத்திட்டம் 
ன்ென க்கப்ப கின்ற .  ஆகேவ 

இவற்ைற ம் மக்கள் விளங்கிக்ெகாள்ள 
ேவண் ம் என்றார். 

ெமாெடார்னா...
ெபற் க் ெகாள்வ தற்காக வ ைக தந்த பல்க
ைலக்க ழக மாண வர்கள்  ரண்பட்ட வைகயில் 
ெசயற்பட் ள்ளனர்.ெகாவிட் 19 த ப்  சிைய 
ெபற் க் ெகாள்வ தற்காக   ெப  ள ம வி லான 
பல்க ைலக்க ழக மாண வர்கள்  இரா வ ைவத்
தி ய சா ைலயின் ன்பாக கூடி யி ந்தனர். களனி 
பல்க ைலக்க ழ கத்தின் அறி வித்தைல அடிப்ப ைட
யாகக் ெகாண்  தாம்  த ப்  சிையப் ெபற் க் 
ெகாள்வ தற்கு வ ைக தந்த தாக  பல்க ைலக்க ழக 
மாண வர்கள் குறிப் பிட் ள்ளனர். பல்க ைலக்க ழக 
அைட யாள அட்ைட ைய சமர்ப் பிப்பதன் ஊடாக 
ெமா ெடார்னா த ப்  சிையப் ெபற் க் ெகாள்ள 
டி ம் என களனி பல்க ைலக்க ழக  உப ேவந்

த ரின்ெபயர் குறிப் பிட்  ெவளி யான அறி வித்
தைல மாண வர்கள் இதன் ேபா  சுட் டிக்காட் டி
னர்.இரா வ ைவத் தி ய சா ைலயில் பல்க ைலக்க
ழக மாண வர்க க்கு  ெமா ெடார்னா த ப் சி 
ெச த்தப்ப ட வில்ைல. தவ றான தக வல்கைள 
க த்திற் ெகாண்  மாண வர்கள்  த ப் சி வளா
கத்தில் கூடி ள்ள தாக  மாண வர்க டன் உைர
யா டிய இரா வ அதி காரி குறிப் பிட்டார்.பல்
க ைலக்க ழக மாண வர்க க்கு கடந்த 24 ஆம் 
திகதி  எவ்வா  ெமா  ெடார்னா த ப் சி ெச த்
தப்பட்ட  எ ன மாண வர்கள் இதன் ேபா  
ேகள்விெய ப்பினர். விமான கட ச்சீட்ைட 
ைகவசம்  ைவத்தி ந்த மாணவர்க க்கு அவ்வா  
த ப் சி ெச த்தப்பட்டதாக இரா வ அதிகாரி 
பல்கைலக்கழக மாணவர்களிடம் குறிப்பிட்டார்.
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ஆப்கா னிஸ்தாைன ஆட்சி ெசய்  
வ ம்  தலி பான்கள்,  தாம் கடத்
தல்கா ரர்கள் எனத் தம்மால் குற்றஞ்
சாட்டப்பட்ட நால்வைர  சுட் க் 
ெகான்  அவர்க ள  சட லங்கைள 
க்கில் ெதாங்க விட் ள்ள தாக  ெதரி

வித்தனர்.
மர ண தண்டைன விதிப் கள் 

மற் ம் அவ ய வங்கைள  
ெவட்டி தண்டைன 
வழங் குதல் உள்ள டங்
க லான ெகா ர தண்
டைன விதிப் கள் 
மீள ம் அறி  கப்ப
த்தப்ப ட ள்ள தாக 

சர்ச்ைசக் கு ரிய தலிபான் 
அதி கா ரி ெயா
வர்  எச்சரிக்ைக 
வி த்ததற்கு 
ம நாளான  
ேநற்  ன் தினம் 
சனிக் கி ழைம  ேமற்படி சம்
பவம் இடம்ெபற் ள்ள .
குறிப் பிட்ட கடத்தல்கா ரர்கள் 

வர்த்தகப் பிர கர் ஒ  வ ைர ம் 
அவ ர  மக ைன ம் கடத்தித் 
த த்  ைவத் தி ந்த நிைலயில்  
இடம்ெபற்ற ப்பாக்கிச் சமரில் 
ெகால்லப்பட்ட தாக  பிராந் திய 

அதி கா
ரி ெயா

வர் கூறினார்.
 இந் நி ைலயில் அவர்க ள  சட

லங்கள் ெபா ச் ச க்கத்தில் பாரந்
க்கி உப க ர ண ெமான்றில் க் கி லி

டப்பட்ட நிைலயில் ெதாங்கவிடப் 
பட்டதாக 
பிர ேத ச வா சிகள் 
ெதரி விக் கின்
றனர். அந்தப் 
பிராந் தி யத்தில் 
ேம ம் கடத்த

ல்கள் இடம்ெப  வைதத் த க்கேவ 
அந்த சடலங்கள் க்கிலிடப்பட்ட 
நிைலயில் காட்சிப்ப த்தப்பட்டதாக  
ேஹரத்  பிராந்திய பிரதி ஆ நர் 
ெமௗலவி  ஸாயிர் ெதரிவித்தார்.

ேஜர்ம னியில் நீண்ட கால மாக அதி ப
ராக ேசைவ யாற் றிய அஞ்ெஜலா ெமர்கலின் 
இடத் திற்கு திய  ஒ  வைரத் ெதரி  
ெசய்வ தற்கான க் கி யத் வம் மிக்க ேதர்த
க்கான வாக்க ளிப்  ேநற்  ஞாயிற் க் கி

ழைம ஆரம்ப மா ன . 
ேமற்படி ேதர்த லா ன   ேஜர்ம னிய 

அண்ைமக் கால வர லாற்றில்  ெவற் றி யாளர் 
யார்  என்பைத ன் கூட் டிேய எதிர்  கூற 
டி யா ள்ள ேதர்தல்களில் ஒன்றாகக் க

தப்ப  கி ற . சர்வ ேதச ேநரப்படி  ேநற்  
காைல 6 மணிக்கு ஆரம்ப மான ேதர்தல்  
மாைல 4 மணிக்கு நிைற  ெபற்ற . இந்தத் 
ேதர்தலில் நிதி அைமச்சர்  மற் ம்  உப  
அதி ப ரா க ள்ள ஓலவ் ெசால்ஸ் (63 வய ) 
மற் ம்  சி.டி . /சி.எஸ். . கட் சிையச்  

ேசர்ந்த அர்மின் லாஸ்ெசட் (60 வய ) ஆகி
ேயா க் கி ைடேய க ம் ேபாட்டி நில  வ
தாகக் க த் க்க ணிப்  வாக்ெக ப் கள் 
கூ  கின்றன. எனி ம்  இந்தத் ேதர்தலில்  
எந்த ெவா  கட் சி ம் ெப ம்பான்ைமைய 
உ திெசய்ய வாய்ப் பில்ைல எனக் க
தப்ப  கின்ற நிைலயில் ெவற் றி ெப ம் 
கட்சி  கூட்ட ைமப்  அர சாங்க ெமான்ைற 
ஸ்தாபிக்கப் ேபாராட்டத்ைத எதிர்ெ காள்ள 
ேநரி ம் எனத் ெதரி விக்கப்ப  கி ற .
இந்தத் ேதர்தல் லம்  ேஜர்ம னிய 

அதிபர் அஞ்ெஜலா ெமர்கலின் 16 வ ட 
கால ஆட்சி டி க்கு ெகாண்  வரப்ப 
கி ற . பைழ ைம வாத கட்சி  ேவட்பாளர்  
அர்மின் லாஸ்ெசட்டின்  இ  திக்கட்ட  பிர
சார நட வ டிக்ைக அவ ர   ெசாந்த  நக ரான 

ஆகனில்  ேநற்  
ன் தினம் சனிக் கி

ழைம இடம்ெபற்ற 
ேபா   அவ டன் 

இைணந்   அஞ்ெஜலா ெமர்கல் கலந் 
ெகாண்டார்.
அஞ்ெஜலா ெமர்கல் வாக்களிப்  

ஆரம்ப மா வ தற்கு 48 மணித் தி யா லங்களின் 
ன்னர்  ேமற்படி பிர சார கூட்டத்தில் பங்

ேகற்  உைர யாற்  ைகயில், ேஜர்ம னியில் 
யார் அதி கா ரத் திற்கு வ  கி றார்கள் என்ப  
க் கி யத் வம் மிக்க ஒன்றாக உள்ள தாக  

எச்ச ரித் ள்ளார்.
அர்மின் லாஸ்ெசட் கடந்த ஜூைல 

மாதம்  ெவள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட 
பிராந் தி ய ெமான் க்கான   விஜ யத்தின் 
ேபா  ேவடிக்ைக யாக  சிரித் க் ெகாண்
டி ப்பைத ெவளிப்ப த் ம் ைகப்படம் 
ெவளியா ன ைத ய த்   அவர் ேதர்தலில் 
ெவற்றி ெப  வ தற்கு ேபாராட்டத்ைத 
எதிர்ெ காண் ள்ளைம குறிப் பி டத்தக்க . 
ேஜர்ம னிக்கு ஸ்திரத்தன்ைம ேதைவ
யா க ள்ள டன்  அந்நாட்டில் வா ம் 
இைள ஞர்க க்கு எதிர்கால நலன்கைளப் 

பா  காக்க ேவண் டி ள்ள தாக 
ெதரி வித்த அவர்,  அர்மின் 
லாஸ்ெசட் அவற்ைற வழங்கக் 
கூடிய ஒ  வ ராக உள்ள தாக 
கூறினார். க த் க் கணிப்  
வாக்ெக ப்  களில் ேமற்படி  
சி.டி. ./ சி,எஸ். . பைழ ைம
வாத  கூட்ட ைமப்  கட்சி 23  
சத வீத வாக்கைளப் ெபற்   25 
சத வீத வாக் கு கைளப் ெபற்
ள்ள  ச க ஜன நா யகக் கட்

சிைய விட ம் பின் னி ைலயில் 
உள்ள .
இந்தத் ேதர்தலில் அதிபர் 

பத விக்குப் ேபாட் டி யி ம் 
ெபண் ேவட்பா ள ராக கிறீன் 
கட்சிையச் ேசர்ந்த அனாலினா ேபர்ெபாக் 
விளங்குகிறார்.
ஐேராப்பாவின் பலம்ெபா ந்திய 

ெபா ளாதாரததில் தைலைமத் வ 

வகிபாகெமான்ைற வகிக்கும் நாடான 
ேஜர்மனிலான  ேமற்படி ேதர்தலில் 
வாக்களிக்க  18 வய க்கு ேமற்பட்ட  
60 மில்லிய க்கும் அதிகமான 
ேஜர்மனியர்கள் தகுதிெபற் ள்ளனர்.

அெம ரிக்க ெமான்டானா 
மாநி லத்தில்  ைக யி ர த
ெமான்  தடம்  ரண்  
விபத் க்குள்ளானதில்  
குைறந்த  3 ேபர் பலி யா
ன டன்   50 ேப க்கும் 
அதி க மாேனார் காய ம ைடந்
ள்ளனர்.
ேமற்படி  சிக்கா ேகா

வி லி ந்  சியட் டி க்கு 
பய ணித்த அம்ரக் எம்பயர்  
பில்டர் பய ணிகள் ைக
யி ர த மா ன   ெஜாப்லின் 
நக க்கு  அண்ைமயில்  
அந்நாட்  ேநரப்படி ேநற்  
ன் தினம் சனிக் கி ழைம 

மாைல 4.00 மணிக்கு தடம் 
ரண் ள்ள .
அந்தப் ைகயிரதத்தில்  

141 பய ணிகள் மற் ம் 
16  ைக யி ரத ஊழி யர்கள் 
பய ணித்த தாக ெதரி விக்கப்ப

 கி ற . 
ேமற்

படி விபத்
ைத ய த்   
ைக யி ரதப் 
ெபட்  டிகள் 
பல ம் 
தடம்   ரண்
ள்ளன.
இந் நி

ைலயில் 
சம்பவ 
இடத் திற்கு 
வந்த மீட் ப் பணி யா ளர்கள் 
பய ணி கைள பா  காப்பாக 
ெவளிேயற் ம் நட வ டிக்
ைகயில் ஈ  பட்டனர்.

2018 ஆம் ஆண்  
அம்ரக் ைக யி ர த ெமான்  
தவ றான ைக யி ரதப் 
பாைதயில் பய ணித்   
தரித்  நின்ற சரக்குப் ைக

யி ர த ெமான்றின் மீ  ேமாதி
யதில் குைறந்த  3 ேபர் 
பலி யா கி யி ந்தனர்.
இந் நி ைலயில் 

ேமற்படி விபத் க்கான 
காரணத்ைதக் கண்டறிய  
அெமரிக்க ேதசிய 
ேபாக்குவரத்  பா காப்  
சைப  விசாரைணகைள 
ேமற்ெகாண் ள்ள .

ேஜர்ம னியில் திய அதி பைர ெதரி  ெசய்வ தற்கான
க் கி யத் வம் மிக்க பாரா  மன்ற ேதர்தல் ஆரம்பம்

தம்மால் ெகால்லப்பட்ட நால்வரின் சட லங்கைள 
ெபா  ச க்கத்தில் க் கி லிட்ட தலி பான்கள்

அெம ரிக்காவில் ைக யி ரதம் தடம்  ரண்  
விபத் ; 3 ேபர் உயி ரி ழப் ; 50 ேபர் காயம்

 ெவ  ேயΫźறΤ
 ைஹதராபாН

உலக இரா வ 
குத் ச்சண்ைட சம் பி
யன்ஷிப் ெதாடரில் 
பங்ேகற்ற இலங்ைக 
இரண்  பதக்க ங்கைள 
ெவன்ற . 58ஆவ  
உலக இரா வ 
குத் ச்சண்ைட சம்
பி யன்ஷிப் ெதாடர் 
ரஷ்யாவில் நைட ெபற்
ற . இதில் 49 கிேலா 
கிராம் எைடப் பிரிவில் 
சஜீவ ெவண்க லப்ப தக்
கத்ைத ம்,  மக ளி க்
கான 75 கிேலா கிராம் 
எைடப் பி ரிவில் கயானி 
நிசன்சலா ெவண்க லப்
ப தக்கம் ஒன்ைற ம் 
ெவன்  அசத் தினர். 
இந்தப் 

ேபாட்டியில் 29 வய
தான சஜீவ வன் 
ஆண்க க்கான 49 
கிேலா கிராம் எைடப்
பி ரிவில் ேபாட் டி
யிட்  ெமாசாம்பிக் 
நாட்  வீர ரான யாசின் 
ேநார் டி ேனாைவ எதிர்
ெகாண்டார். இதில் 
அபா ர மாக ஆடிய 

சஜீவ ெமாசாம்பிக் 
வீரைர வீழ்த்தி ெவண்
கலப் பதக்கத்ைத தன
தாக்கிக் ெகாண்டார். 
சஜீவ வன் உலக 

இரா வ குத் ச்
சண்ைட சம் பி யன்ஷிப் 
ெதாடரில் அைர யி தி 
வைர ன்ேன றினார். 
அைர யி  தியில் சிறப்
பான ஆட்டத்ைத 
ெவளிப்ப த் தி யி ந்
த ேபா தி ம் பிேரசில் 
நாட்  வீர   டனான 
அைர யி  தியில் 
அவர் ேதால் விையத் 
த  விக்ெகாண்டார். 
இதனால் அவர் 
ெவள்ளிப் பதக்கம் 
ெவல் ம் வாய்ப்ைபத் 
தவ ற விட்டார்.  அேத

ேவைள உலக
இரா வ குத் ச்சண் 
ைடப் ேபாட்டித் ெதாட 
ரில் மக ளி க்கான 
ேபாட் டியில் 75 கிேலா
கிராம் எைடப் பி ரிவில் 
ேபாட் டி யிட்ட கயானி 
நிசன்சலா ெபலாரஸ் 
நாட்  வீராங்க ைன
யான விக்ேடா ரி யாக 
ெகபிக்கா டன் அைர யி

 தியில் ேபாட் டி
 யிட்டார். இந்த அைர
 யி  தியில் கயானி நிசன் 
 சலா ேதால்விையத் 
த விக்ெகாள்ள 
ெவள்ளிப் பதக்கத்ைத 
இழந்தார். ஆனா ம் 
ெவண்கலப் 
பதக்கத்ைத உ தி 
ெசய் ெகாண்டார்.

உலக இராΣவ ΜНΤИசМ ைட ெதாடУஉலக இராΣவ ΜНΤИசМ ைட ெதாடУ
இலЗ ைகЖΜ 2 பதЖகЗகЦஇலЗ ைகЖΜ 2 பதЖகЗகЦ

ஐ.பி.எல். ெதாடரின் 8ஆவ  
ேதால்விையத் த விக்ெகாண்ட 
நிைலயில் ெதாடரின் பிேள 
ஓவ் சுற் க்கு ன்ேன ம் 
வாய்ப்பிைன இழக்கிற  
சன்ைரசஸ் ைஹதராபாத் அணி. 
ஷார்ஜாவில் நைடெபற்ற 

37ஆவ  லீக் ஆட்டத்தில் 
ைஹதராபாத் அணிைய 5 
ஓட்டங்கள் வித்தியாசத்தில் 
வீழ்த்தி ெவற்றி ெபற்ற  
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி.
இந்த ெவற்றியின் லம் 

பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பிேள 
ஓவ் சுற் க்கான வாய்ப்ைப 
உயிர்ப் டன் ைவத் ள்ள . 
இ வைர 10 ேபாட்டிகளில் 
4 ெவற்றிகள், 6 ேதால்விகள் 
என 8 ள்ளிக டன் 5ஆவ  
இடத்தில் இ க்கிற .
ைஹதராபாத் அணிக்கு 

கடந்த 9 ேபாட்டிகளில் இ  
8ஆவ  ேதால்வியாகும். 
பிேள ஓவ் சுற் க்கு ெசல் ம் 
வாய்ப்பிலி ந்  ைஹதராபாத் 
அணி ெவளிேயறிவிட்ட .
இனிேமல் அ த் வ ம் 

ேபாட்டிகள் அைனத்தி ம் 
ெவன்றா ம் பிேள ஓவ் 
சுற் க்கு ன்ேன வ  

கடினம். ெசன்ைன அணி 
த் யி டன் வந்த  
ேபான்  சிறந்த வீரர்க டன் 
அ த்த ஆண்  ெதாடைர 
ைஹதராபாத் சந்திக்கலாம். 
இனிவ ம் ேபாட்டிகளில் 
ைஹதராபாத் அணி ெப ம் 
ெவற்றிகள் எந்தவிதத்தி ம் 

உதவா , ஆனால், மற்ற 
அணிகளின் பிேள ஓவ் 
சுற்ைறப் பாதிக்கும்.

 Virakesari Monday September  27, 2021
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19 வய திற் குட்பட்
ேடா க்கான பங்க
ளாேதஷ் இைளேயார் 
அணி அ த்த மாதம் 
இலங்ைகக்கு சுற் ப்
ப யணம் ேமற்ெகாள்ள
ள்ள தாக இலங்ைகக் 

கிரிக்ெகட் நி  வனம் 
அறி வித்த . அதன்படி 
இலங்ைக வ ம் பங்க
ளாேதஷ் அணி ஐந்  
ேபாட் டிகள் ெகாண்ட 
ஒ நாள் ெதாடரில் பங்

ேகற்க ள்ள .
எதிர்வ ம் ஒக்

ேடாபர் மாதம் 7ஆம் 
திகதி இலங்ைக வ ம் 
இைளேயார் பங்க
ளாேதஷ் அணி  ட னான 
த லா வ  ேபாட்டி 

ஒக்ேடாபர் மாதம் 15ஆம் 
திகதி நைட ெப ற ள்ள .  

ேபாட் டிகள் நைட ெப
ற ள்ள ைமதா னங்கள் 
 குறித்  அறி விக்கப்ப
டாத நிைலயில் ேபாட்
டிகள் நைட ெப ற ள்ள 
திக திகள் அறி விக்கப்பட்
ள்ளன.  இலங்ைகக் 

கிரிக்ெகட் அணியின் 
ன்னாள் தைல வ ரான 

மேஹல ஜய வர்தன 
இலங்ைக 19 வய திற் குட்
ேடா க்கான அணியின் 
வழி காட் டி யாக 
ெபா ப்ேபற்க ள்ள 
நிைலயில் 
இந்தத் ெதாடர் 
நைடெபற ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க .

இலЗ ைக வΪС இ ைள ேயாУஇலЗ ைக வΪС இ ைள ேயாУ
பЗகளா ேதЩ źǿЖ ெகЛ அaபЗகளா ேதЩ źǿЖ ெகЛ அa

இП ைறய ஐ.Ǽ.எХ.  ேபாЛſகЦ
 ைஹதராபாН - ராஜЪதாП
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A health personnel prepares a dose of the Pfizer-BioNTech vaccine against the COVID-19 coronavirus at a children's hospital in 
Colombo on Friday (24), as the country began inoculating special needs children over the age of 12 - ISHARA S. KODIKARA / AFP

Sri Lanka food importers 
hit by US dollar shortage 
COLOMBO - Over 1,000 containers 
of essential food items are stuck at the 
Colombo port as importers struggled to 
meet their import bills due to the US dollar 
shortage in the country.

In recent weeks, prices of most essential 
goods have skyrocketed due to the falling 
local currency and high global market prices 
driven by the COVID-19 pandemic. The 
government blames traders for hoarding.

Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa 
on August 31 declared an economic 
emergency to contain soaring inflation after 
a steep fall in the value of the country's 
currency caused a spike in food prices.

The food importers said that they 
held talks with Prime Minister Mahinda 
Rajapaksa earlier in the week to find a 
solution. They have sought price increases 
but the government is yet to give the go 
ahead.

However, the food importers warned that 
there will be severe shortages of food items 
and cooking gas due to this situation.

Consumer Affairs Minister Bandula 
Gunawardena said the cost of living was 
expected to rise with retail price hikes of 
milk, food, gas, wheat flour and cement.

“We cannot hide the fact we are facing 
a crisis over US dollars while the world 
market prices are rising. We cannot afford 
any more concessions,” the minister said.

Gunawardena said the Central Bank 
would discuss the issue with importers in 
the coming week. The traders have asked 
for government intervention for a long-term 
solution.

The importers had pointed out that due 
to the insufficient US dollars in local banks, 
they were unable to clear their goods held 

up at the Colombo Port. The importers 
were told to submit a list of banks they were 
dealing with, enabling the government to 
intervene to resolve the issues, a leading 
importer said.

The traders have warned that prices of 
essential items could also increase due to 
the short supply of goods.

The Central Bank is also expected to 
work out and announce concessions for 
importers within the next two weeks to 
prevent a continuous increase in prices of 
goods, minister Gunawardena said.

Due to the shortage of US dollars, the 
government has restricted imports while 
also taking measures to curb non-essential 
imports.

President Rajapaksa's August 31 move 
declaring an economic emergency is aimed 
at preventing hoarding of essential items.

The government has appointed a former 
Sri Lankan Army general as commissioner 
of essential services, who will have the 
power to seize food stocks held by traders 
and retailers and regulate their prices.

The military will oversee the action 
which gives power to officials to ensure that 
essential items, including rice and sugar, 
are sold at government-guaranteed prices 
or prices based on import costs at customs 
and prevent hiding of stocks.

The emergency move followed sharp price 
rises for sugar, rice, onions and potatoes, 
while long queues have formed outside 
stores because of shortages of milk powder, 
kerosene oil and cooking gas. The wide-
ranging measure is also aimed at recovering 
credit owed to state banks by importers.

-PTI

COLOMBO – Foreign Minister G.L. Peiris told 
his South African counterpart, Dr. Naledi Pandor, 
about the need to adapt South Africa’s inspiring 
national experience on reconciliation to each 
country’s unique circumstances, noting that Sri 
Lanka was looking at similar issues related to post 
conflict to bring matters to closure following the 
end of the conflict.

Peiris called on the South African Minister for 
International Relations and Cooperation, at the 
Permanent Mission of South Africa in New York, on 
Friday (24), for a bilateral meeting, on the sidelines 
of the 76th Session of the United Nations General 
Assembly. The Foreign Minister was accompanied 
by Foreign Secretary, Admiral Prof. Jayanath 
Colombage.

Dr. Pandor recalled the close and friendly 
bilateral ties between the Sri Lanka and South 
Africa, stating that South Africa was pleased to 
share its experiences and lessons with countries 
looking to address post conflict issues. She also 
noted that South Africa was presently sharing some 

elements on reconciliation with South Sudan, that 
it was still involved with issues related to the return 
of remains of many who had died in the freedom 
struggle outside the country.

Dr. Pandor also acknowledged that South Africa 
was continuing to learn lessons in addressing 

past human rights abuses and on issues related to 
reparations, amnesty and justice. 

Minister Peiris highlighted that Sri Lanka had 
closely looked at South Africa’s rich experience 
and unique history in the areas of reconciliation 
and truth, while noting that many aspects were 
particular to South Africa’s own national experience, 
Sri Lanka had carefully reflected on some aspects of 
this experience. 

The minister briefed his South African counterpart 
about Sri Lanka’s own initiatives, including its own 
Office of Missing Persons and Office of Reparations 
and their contribution towards Sri Lanka’s post 
conflict development and national unity.

Peiris invited Dr. Pandor to visit Sri Lanka to 
expand on the rich bilateral relations between 
the two sides. Minister Pandora also extended an 
invitation for the minister to visit South Africa and 
renew close ties. The two ministers appreciated the 
deep and close ties of friendship between the two 
countries and close cooperation in the multilateral 
arena. -ENCL

COLOMBO – Sri Lanka is in talks for a credit line for dairy 
products from New Zealand, Treasury Secretary Sajith Attygalle 
said on Sunday (26), as the country faced forex shortages and 
struggled to maintain an unblemished record on foreign debt 
repayments.

The credit lines will be facilitated at government to government 
level but the importing and exporting firms will enter into the 
contracts, he said. Sri Lanka spends about US$ 300 million a 
year on diary product imports, he said.

Sri Lanka is also seeking US$ 500 million credit line from India 
for oil imports, President’s Secretary P. B. Jayasundera has said.

Foreign borrowings for domestic consumption or investment 
tend to expand foreign debt and widen the external current 
account deficit. Sri Lanka generally expands foreign borrowing 
including through credit lines, after liquidity injections by the 
central bank triggers forex shortages.    -economynext.com

COLOMBO –Police on Sunday (26) 
released a clarification on an intelligence 
document circulated on social media about 
a WhatsApp group identified as Interschool 
with links to Islamic State (IS), saying 
the document was based on unconfirmed 
information and warning legal action 
will be taken against those who share the 
intelligence document.

The police intelligence document 
circulated on social media warned “There 
is a WhatsApp group called ‘Interschools’. 
If invited, don’t join the group. It belongs 
to Daesh (IS). If you join the group you will 
not be able to exit from it. Be vigilant, please 

inform others. Send this to your relatives 
and children on WhatsApp so that they will 
also be careful. Forward it as received.”

The message has gone viral causing panic 
among the public. 

Police on Sunday (26) urged the public 
not to panic over the message, with Police 
Media Spokesperson SSP Nihal Thalduwa 
saying there was no evidence to say the 
WhatsApp group was created by IS. 

Several international fact checking 
organizations had earlier debunked the 
information mentioned in the police 
intelligence document, claiming it to be 
hoax. -ENCL

COLOMBO – The Natural Hazards Early 
Warning Centre of the Department of 
Meteorology on Sunday (26) issued a strong 
winds, rough seas and high waves advisory 
for deep and shallow sea areas extending 
from Mannar to Pottuvil via Colombo, Galle 
and Hambanthota, for the 24-hour period 
ending at 6:00 p.m. Monday (27).

Backed by an ‘amber’ alert, the advisory 
warned of rough to very rough seas and 
wind speeds increasing up to 60 to 70 
kmph,  in the sea areas extending from 
Mannar to Pottuvil via Colombo, Galle and 
Hambanthota, and urged naval and fishing 
communities not to venture to sea.  It also 
urged those who are currently positioned 
within the Mannar to Hambantota are to 

move to a safer location until further notice.
In an advisory issued at 2:00 p.m. 

Sunday, the Met Department also warned 
of showery weather  in the southwestern 
parts of the country with gusty winds over 
the island for the 24 hours ending at 2:00 
p.m. Monday.

It forecast heavy showers above 100mm 
could be expected at some placed in the 
Western, Sabaragamuwa, Central and 
North-Western Provinces and in Galle and 
Matara districts.  It also warned wind speed 
could up to 50-60 kmph at times over the 
island , particularly in the western slope of 
central hills, Northern, North-Central and 
North-Western, Southern and Western 
Provinces. -ENCL 

NAGAPATTINAM  - Three fishermen of 
Arcottuthurai near Vedaranyam were injured in an 
alleged attack against them by Sri Lankan fishers on 
Friday.

According to official sources, Sivakumar, Siva and 
his father Chinnathambi had ventured into the sea on 
Friday (24) on a boat owned by Sivakumar. When they 
were fishing in the water close to the International 
Maritime Boundary Line (IMBL) southeast off 
Vedaranyam, a group of 10 armed Sri Lankans on 
board two fibre boats had intercepted them.

Claiming that the Indian fishermen trespassed 
into Sri Lanka’s territorial waters, the Sri Lankans, 
apparently fishermen had attacked them. While 
Sivakumar was attacked with a knife, Siva and 
Chinnathambi were attacked with an iron rod. The Sri 
Lankans seized the fishing gears, Global Positioning 
System (GPS) and the day's catch worth around Ind 
Rs 500,000 from the Indian fishing boat, sources said.

The injured fishermen returned to the shore in 
Vedaranyam on Saturday (25), morning and were 
referred to the Government Hospital in Nagapattinam 
for treatment.

Collector Arun Thamburaj, after enquiring the 
incident told The Hindu that the matter had been 
taken to the notice of Indian Coast Guard and Coastal 
Security Group.

Meanwhile, IANS quoted Jesu Raja, leader of the 
Tamil Nadu State Fishermen Association, they will be 
conducting protest marches across the state against 
the continued attacks, and will write letters to the 
Union  government and the state government to give 
protection to the fishermen.

-The Hindu/ENCL

COLOMBO – Sri Lanka’s preferential 
trade access to the European Union 
(EU), which is the biggest market for 
its US$ 5 billion apparel industry, is 
in doubt with an investigation into 
the island country’s human rights and 
governance concerns set to start on 
Monday (27).

The European Parliament in mid-
June adopted a resolution inviting 
the EU to consider withdrawing Sri 
Lanka’s access, citing “deep concern” 
over the country’s deteriorating human 
rights situation.

A five-member delegation is 
scheduled to meet government and 
company representatives, civil society, 
trade unions and United Nations (UN) 
officials during a week-long stay and 
submit a report that will be presented 
to the European Parliament in 2022.

“The monitoring will focus on 
Sri Lanka’s compliance with 27 

international conventions related 
to GSP+ (Generalised Scheme of 
Preferences Plus) covering human 
rights, labour, environment and 
governance to which Sri Lanka has 
acceded,” Colombo EU Delegation 
Chargé d’affairs Thorsten Bargfrede 
told a news agency.

Sri Lanka exported 45% or US 2.7 
billion, worth of garments to the EU in 
the first seven months of 2021, up from 
US$ 2.2 billion last year.

As much as 60% of the nation’s 
apparel exports to the region benefit 
from the EU’s GSP+ concessions, a 
9.5%  cost benefit, and are the country’s 
second highest foreign exchange 
earner.

Hard hit by closures and reduced 
sales during the pandemic, the 
apparel industry sees GSP+ as crucial 
to attracting foreign investment and 
helping the sector to reach its target of 

US$ 8 billion earnings by 2026, a 60% 
increase from current levels.

Industry sources said the government 
has pledged to engage with the EU to 
retain GSP+ but stakeholders estimate 
a loss of about US$ 600 million if the 
facility is removed.

Sri Lanka, which gained GSP+ access 
for the first time in 2005, has previously 
had it withdrawn.

The EU withdrew the facility in 2010, 
highlighting insufficient efforts by Sri 
Lanka to address human rights and 
reconciliation issues in the aftermath 
of a 27-year civil war, but it was 
reinstated in 2017. The Joint Apparel 
Association Forum (JAAF) is worried 
about the threat of factory closures – 
particularly among small and medium 
manufacturers that employ 350,000 
direct and 700,000 related industry 
employees, of which 80% are rural 
women.     -CNA

Sri Lanka and South Africa discuss reconciliation process
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STUTTGART — The small silver star at 
the tip of Aleksandar Djordjevic’s Mercedes 
shines bright. He polishes it every week.

Djordjevic makes combustion engines 
for Daimler, one of Germany’s flagship 
carmakers. He has a salary of around 
60,000 euros (about $70,000), eight weeks 
of vacation and a guarantee negotiated 
by the union that he cannot be fired until 
2030. He owns a two-story house and 
that E-class 250 model Mercedes in his 
driveway.

All of that is why Djordjevic polishes the 
star on his car.

“The star is something stable and 
something strong: It stands for Made in 
Germany,” he said.

But by 2030 there will be no more 
combustion engines at Daimler — or 
people making combustion engines.

“I’m proud of what I do,” Djordjevic said. 
“It’s unsettling to know that in 10 years’ 
time my job will no longer exist.”

Djordjevic is the picture of a new German 
pride and prosperity — and German 
anxiety.

As Chancellor Angela Merkel prepares 
to leave office after 16 years, her country 
is among the richest in the world. A broad 
and contented middle class is one facet of 
Merkel’s Germany that has been central to 
her longevity and her ability to deliver on 
a core promise of stability. But her impact 
has been far greater.

To travel the country she leaves behind is 
to see it profoundly transformed.

There is the father taking paid parental 
leave in Catholic Bavaria. The married gay 
couple raising two children outside Berlin. 
The woman in a hijab teaching math in a 
high school near Frankfurt, where most 
students have German passports but few 
have German parents.

There is the coal worker in the former 
communist East voting for a far-right party 
that did not exist when Merkel took office. 
And two young brothers on a North Sea 
island threatened by rising sea levels who 
do not remember a time when Merkel was 
not chancellor and cannot wait to see her 
gone.

As Merkel steered her country 
through successive crises and left others 
unattended, there was change that she led 
and change that she allowed.

She decided to phase out nuclear power in 
Germany. She ended compulsory military 
service. She was the first chancellor to 
assert that Islam “belongs” to Germany. 
When it came to breaking down her 
country’s and party’s conservative family 
values, she was more timid but ultimately 
did not stand in the way.

“She saw where the country was going 
and allowed it to go there,” said Roland 
Mittermayer, an architect who married 
his husband shortly after Merkel invited 
conservative lawmakers to pass a law 
permitting same-sex marriage, even 
though she herself voted against it.

No other democratic leader in Europe 
has lasted longer. And Merkel is walking 
out of office as the most popular politician 

in Germany. Many of her post-war 
predecessors had strongly defined legacies. 
Konrad Adenauer anchored Germany in 
the West. Willy Brandt reached across the 
Iron Curtain. Helmut Kohl, her onetime 
mentor, became synonymous with German 
unity. Gerhard Schröder paved the way for 
the country’s economic success.

Merkel’s legacy is less tangible but 
equally transformative. She changed 
Germany into a modern society — and a 
country less defined by its history.

She may be remembered most for 
her decision to welcome more than 1 
million refugees in 2015-16 when most 
other Western nations rejected them. It 
was a brief redemptive moment for the 
country that had committed the Holocaust 
and turned her into an icon of liberal 
democracy.

“It was a sort of healing,” said Karin 
Marré-Harrak, headmaster of a high school 
in the multicultural city of Offenbach. “In a 
way we’ve become a more normal country.”

Being called a normal country might 
seem underwhelming elsewhere. But for 
Germany, a nation haunted by its Nazi past 
and four decades of division between East 
and West, normal was what all post-war 
generations had aspired to.

Almost everywhere, however, there was 
also a nagging sense that the new normal 
was being threatened by epic challenges, 
that things cannot go on as they are.

The German Dream
Djordjevic lives near Stuttgart, the 

capital of Germany’s powerful car industry. 
In 1886, Gottlieb Daimler invented one of 
the first cars in his garden here. These days 
the city is home to Daimler, Porsche and 
Bosch, the world’s biggest car-part maker.

Arriving home after his shift one recent 
afternoon, Djordjevic was still wearing 
his factory uniform — and, beside the 
Mercedes logo, the hallmark red pin of the 
metal worker union.

Most Daimler employees are unionized. 
Worker representatives take half of the 
seats on the company’s supervisory board.

“The success story of German industry 
is also the story of strong worker 
representation,” he said. The security, the 
benefits, the opportunities to build skills — 
all of that underpins “the loyalty workers 
feel to the product and the company.”

If the American dream is to get rich, the 
German dream is job security for life.

Djordjevic, 38, always knew he wanted to 
work for Daimler. His father worked there 
until he died. “It was like an inheritance,” 
he said.

When he got his first job at age 16, he 
thought he had arrived. “I thought, ‘That’s 
it,’” he recalled. “‘I’ll retire from here.’”

Now he is less sure. Like other German 
carmakers, Daimler was late to start its 
transition to electric cars. Its first pure 
electric model was launched only this year.

Daimler’s target is to phase out 
combustion engines by 2030. No one 
knows what exactly that means for jobs, 
but Djordjevic was doing the math. “There 
are 1,200 parts in a combustion engine,” 

he said. “There are only 200 in an electric 
car.”

“Sustainable cars are great, but we also 
need sustainable jobs,” he said.

Daimler is still growing. But much of 
the job growth is in China, said Michael 
Häberle, one of the worker representatives 
on the company board.

Häberle, too, has been at the company 
all 35 years of his working life. He started 
as a mechanic and worked his way up to a 
business degree and eventually a seat on 
the board.

Standing in one of the factories now 
churning out batteries for the new EQS 
line of electric cars, Häberle said he hoped 
the company would not only survive this 
transformation but come out stronger on 
the other side.

The main question, he said, is: Will 
Germany?

There was a time when he took his 
country’s export prowess for granted. But 
now, he said, “Germany is in a defensive 
crouch.”

A German Hijab
Germany’s car industry helped fuel the 

country’s post-war economic miracle. And 
immigrants fuelled the car industry. But 
they don’t really feature in that story.

They were known as “guest workers” and 
were expected to come, work and leave. 
Until two decades ago, they had no regular 
path to citizenship.

Among them were the grandparents of 
Ikbal Soysal, a young high school teacher 
in the city of Offenbach, near Frankfurt, 
whose father worked in a factory making 
parts for Mercedes.

Soysal’s generation of immigrant 
Germans do feature in the story of 
Germany today. Not only do they have 
German passports, many have university 
degrees. They are doctors, entrepreneurs, 
journalists and teachers.

Germany’s immigrant population has 
become the second-largest in the world, 
behind the United States. When Merkel 
came into office in 2005, 18% of Germans 
had at least one parent who was born 
outside the country. By now it is 1 in 4. 
In Soysal’s school in Offenbach, 9 in 10 
children have at least one parent who 
emigrated to Germany.

Many of the teachers do, too.
“When I started teaching here, all 

teachers were Germans with German 
roots,” the headteacher, Karin Marré-
Harrak, said. “Now, nearly half of them 
have diverse roots.”

Soysal, a Muslim, always wanted to be a 
teacher, but she knew it was a risk. There 
had never been a high school teacher with 
a headscarf in her state.

So when she was invited for her first job 
interview, she called ahead to warn the 
school.

It was 2018. The secretary consulted with 
the headmaster, who promptly reassured 
her, “What matters is what’s in your head, 
not what’s on your head.”

She got that job and others since. It 
wasn’t always easy. “The students forget 

about the headscarf very quickly,” Soysal 
said. But some parents complained to the 
headteacher.

Once, a student asked Soysal’s advice. 
The girl was wearing a headscarf but was 
unsure about it. “If it doesn’t feel right, you 
need to take it off,” Soysal told her.

For her, that is what freedom of religion, 
enshrined in the German constitution, is 
all about. “The thing is, I am German,” she 
said, “so my headscarf is German, too.”

The Alternative to Merkel
Leaving Offenbach, the next stop is 

Hanau. It was here, in February last year, 
that a far-right gunman went into several 
bars and shot nine mostly young people 
who had migrant backgrounds.

The backlash against the diversification 
and modernization that Merkel has 
overseen has turned increasingly violent. 
Germany suffered three far-right terrorist 
attacks in less than three years. The 
ideological breeding ground for that 
violence is in many ways embodied by a 
party that chose its name in opposition to 
the chancellor.

Merkel often justified unpopular policies 
by calling them “alternativlos” — without 
alternative.

The Alternative for Germany, or AfD, 
was founded in 2013 in opposition to 
the bailout of Greece that Merkel’s 
government-engineered during Europe’s 
sovereign debt crisis. When she welcomed 
more than 1 million refugees in 2015 and 
2016, the party adopted a noisy anti-
immigrant stance that catapulted it into 
Germany’s parliament.

The AfD is marginalized in the country’s 
West. But it has become the second-
strongest party in the former communist 
East, the place where Merkel grew up.

Politically at least, Merkel’s Germany is 
more divided between East and West than 
at any other point since reunification.

In Forst, a once-prosperous textile hub 
on the Polish border that lost thousands 
of jobs and one-third of its population 
after the fall of the Berlin Wall, the AfD 
came first in the last election. Downtown, 
shuttered factories and smokestacks still 
dot the skyline.

The lingering inequality between East 
and West three decades after reunification 
is still evident, even though taxpayers’ 
money has flowed east and things have 
gradually improved. With the government 
planning to phase out coal production 
by 2038, billions more in funding are 
promised to help compensate for the job 
losses.

But as Mike Balzke, a worker at the 
nearby coal plant in Jänschwalde, put it: 
“We don’t want money — we want a future.”

Balzke recalled his optimism when 
Merkel first became chancellor. Because 
she was an easterner and a scientist, he 
expected her to be an ambassador for the 
East — and for coal.

Instead, his village lost one-quarter of 
its population during her chancellorship. 
A promised train line from Forst to Berlin 
was never built. The post office shut down.

Balzke, 41, worries that the region will 
turn into a wasteland.

That anxiety runs deep. And it deepened 
again with the arrival of refugees in 2015.

Two Fathers and Two Sons
Merkel’s decision to welcome the 

refugees was one reason Balzke stopped 
voting for her. But for plenty of other 
people, the opposite was true.

Mathis Winkler, a development aid 
worker in Berlin, had never voted for 
Merkel’s party. As a gay man, he was 
appalled by its narrow conservative 
definition of family that until only a few 
years ago excluded him, his long-term 
partner and their two foster sons.

But after Merkel became the target of 
far-right anger during the refugee crisis, he 
joined her party in solidarity.

Merkel pushed her own base on several 
fronts. On her watch, legislation was 
passed that allows mothers and fathers to 
share 14 months of paid parental leave. 
The conservative wing of her party was 
up in arms, but only a decade later, it has 
become the new normal.

Merkel never backed same-sex marriage 
outright, but she allowed lawmakers to vote 
for it, knowing that it would go through.

“She is an enigma,” Winkler said. “She’s 
a bit like the queen — someone who has 
been around for a long time, but you never 
feel you really know her.”

The Post-Merkel Generation
Six hours northwest of Berlin, past 

endless green fields dotted with wind 
farms and a 40-minute ferry ride off the 
North Sea coast, lies Pellworm, a sleepy 
island where the Backsen family has been 
farming since 1703.

Two years ago, they took Merkel’s 
government to court for abandoning its 
carbon dioxide emission targets under 
the Paris climate accord. They lost, but 
then tried again, filing a complaint at the 
constitutional court.

This time they won.
“It’s about freedom,” said Sophie 

Backsen, 23, who would like to take over 
her father’s farm one day.

Sophie’s younger brothers, Hannes, 19, 
and Paul, 21, voted vote for the first time on 
Sunday (26). Like 42% of first-time voters, 
they voted for the Greens.

“If you look at how our generation votes, 
it’s the opposite of what you see in the 
polls,” Paul said. “The Greens would be 
running the country.”

Pellworm is flush with the sea level and in 
parts even below it. Without a dike ringing 
the coastline, it would flood regularly.

“When you have permanent rain for 
three weeks, the island fills up like a 
bathtub inside the dikes,” Hannes said.

The prospect of rising sea levels is an 
existential threat here. “This is one of the 
most important elections,” Hannes said. 
“It’s the last chance really to get it right.”

“If not even a country like Germany can 
manage this,” he added, “what chance do 
we stand?”

- New York Times
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EYE ON GERMANYEYE ON GERMANY

A nation transformed in 16 years 
of Merkel begins to move on
By Katrin Bennhold

Ikbal Soysal, 30, teaches a sixth-grade math class at Schiller high school in Offenbach, Germany, Sept. 14, 2021. As Germany heads into an election that will see Angela Merkel step down after 16 

years as chancellor, she leaves behind a country profoundly changed — and anxious about changing more - Lena Mucha/THE NEW YORK TIMES
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REYKJAVIK - Iceland on Sunday 
became the first country in Europe 
to have more women than men in 
parliament, a day after a general 
election that saw the left-right 
coalition win a clear majority.

Of the 63 seats in the Althing 
parliament, 33 were won by women, 
or 52 percent, projections based on 
the final results showed on Sunday.

No other European country has 
had more than 50 percent women 
lawmakers, with Sweden coming 
closest at 47 percent, according to 
data compiled by the World Bank.

Around the world, five other 
countries currently have parliaments 
where women hold at least half 
the seats, according to the Inter-
Parliamentary Union: Rwanda 
(61 percent), Cuba (53 percent), 
Nicaragua (51 percent) and Mexico 
and the United Arab Emirates (50 
percent).

Unlike some other countries, 
Iceland does not have legal quotas on 
female representation in parliament, 
though some parties do require a 
minimum number of candidates be 
women.

The Nordic country has long been 
a pioneer in gender equality and 
women's rights, and has topped the 
World Economic Forum's ranking 
of most egalitarian countries for the 
past 12 years.

Iceland was the first country to 

elect a woman as president in 1980.
"I am 85, I've waited all my life for 

women to be in a majority... I am 
really happy," Erdna, a Reykjavik 
resident, told AFP.

While Prime Minister Katrin 
Jakobsdottir's left-right coalition 
won a majority in Saturday's vote, 

it remained to be seen whether the 
three parties would continue to 
govern together.

The coalition has brought Iceland 
four years of stability after a decade 
of political crises, but Jakobsdottir's 
Left-Green Movement emerged 
weakened after losing ground to 

its right-wing partners, which both 
posted strong showings.

The Left-Green Movement, the 
conservative Independence Party 
and the centre-right Progressive 
Party together won 37 of 63 seats in 
parliament, up from the 33 they held 
before the vote.

But the Left-Green Movement 
itself won only eight seats, three 
fewer than in 2017, raising questions 
about Jakobsdottir's future as prime 
minister.

The largest party remained the 
Independence Party, whose leader 
Bjarni Benediktsson -- the current 
finance minister and a former 
prime minister -- has been eyeing 
Jakobsdottir's job.

It won almost a quarter of votes 
and hung on to its 16 seats.

But the election's big winner was 
the centre-right Progressive Party, 
which gained five seats, to 13.

After four years of concessions on 
all sides to keep the peace within the 
coalition, it is conceivable that the 
two right-wing parties may want to 
try to form a government without the 
Left Greens.

Speaking to private broadcaster 
Stod 2 on Sunday, Jakobsdottir 
refused to be drawn on the coalition's 
future discussions, saying only 
that her government had received 
"remarkable" support in the election.  
- AFP
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Iceland elects Europe's first 
women-majority parliament

MONTANA, USA - At least three people were 
killed and 50 others were injured after an 
Amtrak train derailed in Montana on Saturday 
afternoon, setting off a frantic response by 
rescuers who scrambled to extricate passengers 
from cars, authorities said.

Amtrak said that eight cars on an Empire 
Builder train had derailed at about 4 p.m. local 
time near Joplin, Montana, which is about 200 
miles north of Helena. About 141 passengers 
and 16 crew members were on board, “with 
injuries reported,” Amtrak said in a statement.

The train consisted of two locomotives and 
10 cars. “Amtrak is working with the local 
authorities to transport injured passengers, 
and safely evacuate all other passengers,” the 
rail service said in a statement.

The Liberty County Sheriff’s Office said that 
three people were confirmed dead.

Amanda Frickel, the disaster and emergency 
services coordinator for Hill County, Montana, 
said in an interview that “well over” 50 people 
had been injured.

Frickel said that rescuers from six counties 
were responding to the scene and that as many 
as five hospitals were on standby to receive 
injured passengers. There were also a number 
of medical helicopters standing by, she said.

“Everybody who is alive has been extricated 
from the wreck,” Frickel said.

Officials had evacuated survivors to two 
separate sites and were doing a head count. 
Emergency responders planned to put people 
up in hotels once their medical needs had been 
seen to.

“Every county around is assisting,” said 
Sheriff Donna Whitt of Toole County, Montana.

The National Transportation Safety Board 
said on Twitter that it was launching a “go-
team” to investigate the derailment.

Austin Knudsen, Montana’s attorney 
general, said that Montana Highway Patrol 
troopers were among those helping with the 
rescue efforts. “We are praying for the safety of 
all passengers and crew who were on board,” 
he said.

While derailments of Amtrak trains are rare, 
there have been deadly crashes in recent years.

In 2018, three people died after an Amtrak 
train traveled on the wrong track in South 
Carolina and slammed into a parked freight 
train. That same year, a train carrying 
Republican members of Congress hit a garbage 
truck in rural Virginia, killing a passenger in 
the truck.

In 2015, an Amtrak train that had been 
traveling at more than 100 mph, twice the speed 
limit, careened off a curve in Philadelphia, 
killing eight people and injuring more than 
200. - NYT

At least 3 killed and 50 hurt in 
Amtrak derailment in Montana

BAGHDAD - Iraq's judiciary on Sunday announced 
it has issued arrest warrants for three people 
including an ex-MP over a meeting that called for a 
normalisation of ties with Israel.

More than 300 Iraqis, including tribal leaders, 
attended Saturday's forum in autonomous Iraqi 
Kurdistan organised by a US think-tank.

The judiciary, in a statement on its website, said it 
would take legal action against the others once they 
had been identified.

It named the three wanted for their role in calling 
for normal ties with Israel as tribal chief Wissam al-
Hardan, ex-MP Mithal al-Alusi and Sahar al-Tai, head 
of research at the cultural ministry.

Alusi is a controversial secular Sunni MP who was 
briefly stripped of his parliamentary immunity in 
2008 for visiting Israel.

Iraq has been technically in a state of war with Israel 
since the creation of the Jewish state in 1948.

After the 2003 US-led invasion, Hardan led the 
"Sahwa" group of Sunni tribesmen who joined with 
American forces in fighting jihadists.

At the forum held in Arbil, the Kurdish capital, Tai 
read out a closing statement saying: "We demand our 
integration into the Abraham Accords."

The United Arab Emirates, Bahrain, Morocco and 
Sudan agreed last year to normalise ties with Israel, 
under a US-sponsored process dubbed the Abraham 
Accords.

Iraqi Kurdistan maintains cordial contacts with 
Israel.

But the federal government in Baghdad, which has 
fought in Arab-Israeli wars, does not have diplomatic 
ties with the Jewish state whose sworn enemy Iran 
wields a strong influence in Iraq.

The forum sparked the fury of the federal 
government and was also condemned by Iraqi 
President Barham Salah, himself a Kurd, as well as 
several leading figures and parties.

The government called the meeting "illegal" and 
"not representative" of Iraqi public opinion.

Powerful Shiite cleric Moqtada Sadr urged the 
government to "arrest all the participants".

Ahmad Assadi, an MP with the Hashed al-Shaadi 
paramilitary coalition comprised of mostly pro-Iran 
groups, branded them "traitors in the eyes of the law".

The organisers, the New York-based Center for Peace 
Communications (CPC), advocates normalisation 
between Israel and Arab countries, and working to 
establish ties between civil society organisations.

The 300 participants came from across Iraq, 
according to CPC founder Joseph Braude, a US citizen 
of Iraqi Jewish origin.  - AFP

JERUSALEM, Israel - Palestinian political and civil society 
leader Khalida Jarrar, 58, has been released after close to two 
years in Israeli prisons.

Israeli authorities released Jarrar, a left-wing figure and 
member of the now-defunct Palestinian Legislative Council 
(PLC), at the Salem checkpoint west of Jenin city on Sunday 
(26) afternoon.

In July, one of Jarrar’s two daughters, 31-year-old Suha, died 
in Ramallah after health complications, leading to mass calls 
for Israel to release the politician early to attend her daughter’s 
funeral, which Israel rejected.

Jarrar is expected to head to the Ramallah Cemetery later on 
Sunday where Suha is buried, before a reception is held for her 
in Ramallah.

The Israeli army arrested Jarrar from her home in Ramallah 
on October 31, 2019, eight months after she was released 
following 20 months in administrative detention without trial 
or change.

She was held in administrative detention again until March 
this year when an Israeli military court charged her with 
“membership in an illegal organization” due to affiliation with 
the Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP) political 
party, a charge over which she was previously imprisoned.

Ramallah-based Addameer prisoners’ rights group said at 
the time that “all [her] such detentions and arrests constitute 
a flagrant violation of international law and contradicts the 
internationally established legal principle and prohibition of 
trying a person for the same act twice”.

Israel outlaws more than 400 organisations, including all 
Palestinian political parties – including the ruling Fatah party 
and the Palestine Liberation Organization (PLO) – as “terrorist 
groups”. It regularly sentences many Palestinians on the pretext 
of “membership in an illegal organisation” or “providing services 
to one” due to their political affiliations, or any kind of peaceful 
activity.

Jarrar has long been a target of the Israeli occupation due to 
her outspoken nature and political activism.

She has spent much of the last six years in and out of 
Israeli prisons, including between July 2017 and February 
2019 in administrative detention, an Israeli policy that allows 
the imprisonment of Palestinians indefinitely, on “secret 
information,” without presenting them with formal charges or 
allowing them to stand trial.

In 2015, she was sentenced to 15 months over the same charge 
– “membership in an illegal organization”.

Israeli authorities have banned her from travel since 1988, 
except for a three-week trip to Amman, Jordan, for medical 
treatment.

Jarrar was elected as a member of the PLC on the PFLP list in 
2006. She has also been appointed to the Palestinian National 
Committee for the follow-up with the International Criminal 
Court.  - Al Jazeera

Iraq issues arrest 
warrants over ties 
with Israel forum

Palestinian MP Khalida 
Jarrar released from 
Israeli prison

NEW YORK - Turkey expects the government in Afghanistan 
to be "inclusive" before any agreement can be made about 
operating Kabul's strategic airport, Turkish President Recep 
Tayyip Erdogan was quoted as saying on Sunday.

Turkey had been planning to help secure and run the airport 
before the hardline Islamist Taliban swift capture of the Afghan 
capital last month.

There were also negotiations on the subject this summer 
between Turkish and US officials but after the Taliban's return, 
Turkish troops stationed in the country pulled out.

Turkey's withdrawal alongside other NATO forces followed 
the end of the United States' longest military conflict last month.

The fall of Kabul shattered the plans but Turkey had been 
holding talks with the Taliban about the conditions under which 
it could help operate the airport.

"The government in Afghanistan is not inclusive, is not 
embracing all different factions. So long as that will be the 
question we won't be present in Afghanistan, but if the 
government shall be more inclusive, we can be there, present, as 
Turkey," Erdogan told American broadcaster CBS News.

"We would expect all women to be involved in every aspect of 
life in Afghanistan in a very active way. And whenever women 
become more active in every aspect of life, we can support 
them," he added, according to an interview transcript provided 
by CBS News.

Erdogan discussed Turkey's management of the airport with 
US President Joe Biden during their first meeting in June on the 
sidelines of a NATO summit in Brussels.

But relations are strained between the two presidents, with 
Erdogan admitting on Thursday they had "not gotten off to a 
good start".

One of the issues causing tensions is Turkey's purchase of a 
Russian missile defence system, which Washington says is a 
threat to the Western alliance.

Ahead of a visit to Russia on Wednesday, Erdogan indicated 
in the CBS News interview that Turkey would go ahead with a 
second purchase from Moscow.

"In the future, nobody will be able to interfere in terms of what 
kind of defence systems we acquire, from which country at what 
level," Erdogan said in response to questions about Turkey's 
future intentions.  - AFP 

NEW YORK - Gov. Kathy Hochul of 
New York is considering calling in the 
National Guard and recruiting medical 
professionals from other states to cover 
looming staff shortages at hospitals 
and other facilities as the likelihood 
grows that tens of thousands of health 
care workers will not meet the state’s 
deadlines for mandated vaccinations.

In a statement released Saturday, the 
governor’s office said Hochul was laying 
plans for an executive order to declare 
a state of emergency that would “allow 
qualified health care professionals 
licensed in other states or countries, 
recent graduates, retired and formerly 
practicing health care professionals to 
practice in New York State.”

Other options, the statement said, 
included calling in medically trained 
National Guard members to deliver 

care and to work with the federal 
government to deploy Disaster Medical 
Assistance Teams, which are operated 
by the Department for Health and 
Human Services.

New York state is one of the first 
major testing grounds for stronger 
vaccination edicts rolling in across 
the country in the health care sector. 
California and Maine have also set 
deadlines for health care workers to 
be vaccinated. President Joe Biden 
has said his administration will issue a 
national vaccination mandate expected 
to ultimately affect some 17 million 
health care workers at hospitals and 
other institutions that accept Medicare 
and Medicaid reimbursements.

Hospital and nursing home 
employees in New York are required 
to receive a first dose of a COVID-19 

vaccine by 11:59 p.m. Monday night, 
while workers working in home care, 
hospices and other adult care facilities 
must do so by Oct. 7, according to state 
regulations and a mandate issued Aug. 
16 by former Gov. Andrew Cuomo.

State vaccination figures show that, 
as of Wednesday, 16% of the state’s 
roughly 450,000 hospital workers, 
or about 70,000, were not fully 
vaccinated. The data show that 15% of 
staff at skilled nursing facilities and 14% 
of workers at adult care facilities are 
also not fully vaccinated, representing 
another 25,000 or so workers.

The governor’s office said workers 
terminated because they refuse to 
be vaccinated are not eligible for 
unemployment insurance unless they 
provide a doctor-approved request for 
a medical accommodation.

In announcing New York’s 
determination to enforce its deadline, 
Hochul said, “We are still in a battle 
against COVID to protect our loved 
ones, and we need to fight with every tool 
at our disposal.” She also commended 
the vast majority of state health care 
workers for getting vaccinated and 
urged “all remaining health care 
workers who are unvaccinated to do 
so now so they can continue providing 
care.”

The Greater New York Hospital 
Association, which represents about 
140 health systems and 55 nursing 
homes, had not issued a response to 
the governor’s plan but has supported 
the deadline for health care workers’ 
vaccinations, signaling that staffing 
shortages can be managed. - NYT

BERLIN - Germany was voting 
Sunday (26) in one of the most 
unpredictable elections in its recent 
history, with Angela Merkel's 
conservatives and the centre-left 
Social Democrats in a tight race for 
her crown as she prepares to leave 
the political stage.

The epochal election ushers in the 
end of 16 years in power for Merkel 
and thrusts Germany, a byword 
for stability, into a new period of 
political uncertainty.

Opinion polls show the race for 
the chancellery headed for a photo 
finish, with Merkel's CDU-CSU 
conservative alliance on around 
23 percent, just behind the centre-
left Social Democrats (SPD) on 25 
percent -- well within the margin of 
error.

"We will certainly see some 
surprises on Sunday," said Nico 
Siegel, head of the Infratest Dimap 
polling company.

Despite the SPD's consistent lead 
in the polls in recent weeks, a victory 

for the conservatives "can't be ruled 
out", he said. "The race for first place 
is wide open."

Polls will close at 6pm (1600 
GMT), with exit polls to be published 
just after.

But with 40 percent of the 
electorate casting their ballot by post 
-- including Merkel herself, trends 
of first estimates could well change 
when the postal votes are taken into 
account as the count begins.

By 2pm, 36.5 percent of the 
electorate had turned up at voting 
stations to cast their ballot. That is 
4.6 percentage points lower than in 
2017, but it was likely due to the large 
number of people voting by post.

President Frank-Walter 
Steinmeier was among the early 
voters on Sunday, declaring that "to 
vote is to live democracy" as he cast 
his ballot in Berlin.

The two men jostling for the top 
job -- Finance Minister and Vice 
Chancellor Olaf Scholz, 63, of the 
SPD, and Armin Laschet, 60, of the 

CDU-CSU -- voted in their respective 
constituencies of Potsdam and 
Aachen.

Laschet stressed that "every vote 
counts" in an election that would 
determine "the direction of Germany 
in the next years", while Scholz said 
he hoped summery weather was "a 
good sign" for his party.

At a polling station in Aachen, 
voter Ursula Becker, 62, told AFP: 
"This year it's quite exciting who it 
will be, and it's always important 
who governs."

With both parties likely to fall 
well short of the majority needed to 
govern alone, there could be weeks 
or even months of fraught coalition 
negotiations.

After Germany's last election in 
September 2017, it was February 
before the CDU-CSU formed a 
coalition with the SPD.

Laschet, an affable but gaffe-prone 
centrist and longtime Merkel ally, 
was for some time the clear favourite.

But his popularity began to wane 

after a series of blunders over the 
summer, including being caught on 
camera laughing in the background 
during a tribute to the victims of 
devastating floods in Germany.

In the meantime, Scholz, who at 
the start of the year had looked down 
and out in the race, saw his ratings 
begin to rise as he avoided making 
such embarrassing mistakes.

On voting day itself, Laschet 
committed another blunder by 
folding his normally secret ballot 
with his two crosses for his CDU 
party visible rather than hidden.

The faux pas before live cameras 
sparked a Twitter storm, with some 
calling it an "own goal" for Laschet, 
although the chief of the electoral 
commission Georg Thiel said the 
ballot was still valid.

Along with social justice, climate 
change has been one of the top 
concerns among voters  in the run-
up to the election.   -AFP

Erdogan says no 
Afghan airport deal 
without ‘inclusive' 
government

New York could call in National Guard to cover hospital staff shortages

Race wide open as Germany votes in post-Merkel election

Icelandic Prime Minister Katrin Jakobsdottir talks to supporters of her Left 
Green Movement at a party event in Reykjavik on September 25, 2021 after the 
announcement of partial results in the country's general elections. Iceland's 
election on September 25 saw the left-right coalition government widen its 
majority. However, Prime Minister Katrin Jakobsdottir's Left Green Movement 
emerged weakened while her right-wing partners posted strong scores, casting 
doubt over her future as prime minister. (Photo by Tom LITTLE / AFP)
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SOCHI, Russia,  - Lewis Hamilton 
cemented his position as one of 
Formula One's true greats when he 
won his 100th Grand Prix in Sochi 
on Sunday (26), another staggering 
achievement for a boy who grew up in 
modest circumstances.

Hamilton already held the record 
for most victories after breaking 
Michael Schumacher's mark of 91 in 
Portugal last October.

His fifth victory in the Russian 
Grand Prix also put the 36-year-old 
Briton top of the driver standings and 
on course to break a tie (seven) with 
Schumacher for most driver titles.

It has been quite a ride.
The son of a black father and a white 

mother, whose parents separated 
in his youth, Hamilton grew up on a 
housing estate.

His father Anthony at one time 
held down three jobs to fund his son's 
embryonic racing career in karting.

It was clear from an early age that 
Hamilton had a gift for speed and the 
gutsy natural instincts of a born racer.

In 1995, aged 10, and wearing a 
jacket and shoes borrowed from 
his predecessor as British Formula 
Cadet karting champion, he went 
to a glittering awards ceremony in 
London where he met McLaren's 
then-boss Ron Dennis.  He asked for 
an autograph and told him "one day I 

want to race for you". Dennis replied: 
"Phone me in nine years and I'll sort 
you a deal."

Bold, determined and original, he 
almost won the title in his first record-
breaking season as he reeled off nine 
successive podiums from his debut 
in Melbourne, astonishing with his 
speed and his style.

On and off the track, he was 
fast, mercurial and occasionally 
tempestuous and the combination led 
to a fierce rivalry with team-mate and 
two-time champion Fernando Alonso 
at McLaren.

He narrowly missed the 2007 title, 
but in 2008 grabbed fifth place on the 
final corner in Brazil to edge Felipe 

Massa by one point and at 23 become 
the youngest ever champion.

Hamilton showed frustration as 
McLaren failed to deliver the speed 
to beat Sebastian Vettel and Red 
Bull, who reeled off four straight 
title triumphs from 2010 to 2013, by 
which time Hamilton had departed for 
Mercedes.

Escaping the management regime 
of Dennis and his father, Hamilton 
found freedom at Mercedes alongside 
team-mate Nico Rosberg, his teenage 
karting friend and rival.

This enabled Hamilton to express 
himself with a headline-grabbing 
trans-Atlantic lifestyle, mixing with 
musicians and 'fashionistas'.

He showed little love for conventions 
and, for many observers, gave his 
sport a welcome injection of freshness 
and diversity as champion again in 
2014 and 2015.

Rosberg broke Hamilton's 
supremacy in 2016 and then retired, 
leaving the Englishman to dominate.

His former McLaren team-mate 
Jenson Button said Hamilton had 
pure speed. "For me, over one lap, I 
don't think there is anyone as quick as 
Lewis and I don't think there ever has 
been," Button said.

That speed has in recent seasons 
been allied to a more mature attitude 
to his job as team leader.  - AFP

Winner Mercedes' British driver Lewis Hamilton celebrates on the podium after 
the Formula One Russian Grand Prix at the Sochi Autodrom circuit in Sochi on 
September 26, 2021. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP)
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LONDON - Anthony Joshua said 
he was "110 %" likely to activate a 
rematch clause with Oleksandr Usyk 
after losing his world heavyweight 
titles to the Ukrainian in stunning 
fashion in London on Saturday (25).

Usyk gave a boxing masterclass 
in recording a unanimous points 
victory to deprive Joshua of 
his World Boxing Association, 
International Boxing Federation and 
World Boxing Organization belts in 
front of the dethroned champion's 
home crowd of more than 66,000 at 
the Tottenham Hotspur Stadium.

His victory extended Usyk's 
unbeaten professional record to 19 
wins and scuppered the prospects of 
an all-British world heavyweight title 
unification bout between Joshua and 
Tyson Fury.

It also meant Usyk became just the 
third cruiserweight world champion 
after Evander Holyfield of the United 
States and Britain's David Haye to 
also take a heavyweight title, with 
the 34-year-old achieving the feat in 
just his third professional contest in 
the heavyweight ranks.

The contract for this bout, however, 
contained a rematch clause.

And Joshua, who previously lost 
his belts when beaten by Andy Ruiz 
in New York in June 2019 before 

regaining the titles in a rematch in 
Saudi Arabia six months later, is 
determined to face Usyk again.

"A hundred %, 110 %," he told a 
post-fight press conference. "I'm 
ready to get back to training.

"There's an old saying 'If you want 
to go down as a great fighter, don't 
fight southpaws', especially good 
ones. He (Usyk) is a good fighter."

Joshua suffered a badly swollen 
right eye which required medical 
attention in a fight where only the 
bell appeared to save him from a 
last-round knockout.

"I couldn't see in the ninth round," 
explained Joshua. "My eye was shut, 
but it was a good experience, because 
in adversity, you've just got to learn 
to control yourself... it's the first time 
it's happened in a fight."

Joshua, sounding remarkably 
upbeat despite a convincing loss, 
insisted: "I'm a different kind of 
animal. I'm not a sulker, this is a 
blessed opportunity to be able to fight 
for the heavyweight championship of 
the world.

"Straight away I've already been 
watching the fight and figuring out 
what I could have done better."

Joshua's defeat put paid to a 
fight anytime soon with Fury, who 
defends his World Boxing Council 

heavyweight title against Deontay 
Wilder in Las Vegas next month -- 
the third time the pair have met after 
a split-decision draw and a win for 
Fury.

Joshua, however, insisted: "I'll 
fight Tyson Fury, Wilder, without the 
belts. It's great, it's legacy but with or 
without the belts I'll fight whoever."

Usyk, three years older than 
Joshua, also made light of giving 
away three inches (7.62 centimetres) 
in height as well as nearly 20lbs (nine 
kilogrammes) in weight during his 
latest triumph in London following a 
heavyweight gold medal at the 2012 
Olympics -- a Games where Joshua 
took the super-heavyweight title.

"London is a really lucky city for 
me but not a single professional 
victory can be above an Olympic 
gold," said Usyk via a translator.

Most of Usyk's wins have come 
outside Ukraine, with the new 
champion -- who spent three months 
in a preparation camp away from 
his wife and family -- adding: "I 
would love to have the rematch at 
Olympiyskiy Stadium in Kiev."

But Joshua's promoter, Eddie 
Hearn, suggested any rematch would 
be in Britain, in February or March. 

- AFP

Joshua wants Usyk rematch' 110%
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Hamilton - ‘Wild and free' but fiercely 
focussed on winning

By Neville Anthony  

COLOMBO - Sri Lanka's junior 
cricketers, who are undergoing 
a residential training program 
under the watchful eyes of former 
Sri Lankan batsman Avishka 
Gunawardene, will play hosts to 
Bangladesh in the Under 19 ODI 
series in October.

On the invitation of Sri Lanka 
Cricket (SLC), Bangladesh Under 19 
team will play a 5-match ODI series 
in Sri Lanka, enabling both teams to 
test their strengths as their calendar 
had been devoid of competitive 
matches due to COVID -19.

According to SLC, Bangladesh 
Under 19 team will arrive in Sri 
Lanka on October 7 and will undergo 
quarantine for a few days prior to 
taking up practices.

The 5-match ODI series will 
be played under a bio-bubble 
environment.

“The upcoming series will give 
the U19 team an opportunity to play 
international cricket after a while, 
and help us to work on finding the 
right combination to play in the U19 
World Cup in 2022,’’ said Avishka 
Gunawardene, the newly appointed 
U19 Coach of Sri Lanka.

Though the dates have been fixed 
for the matches, the venue is yet to 
be decided.

The opening match will be played 
on October 15, followed by 2nd, 3rd, 
4th and final on October 18, 20, 23, 
and 25. - ENCL

COLOMBO - Sri Lanka’s leading light flyweight (49kg) 
pugilists, Sajeewa Nuwan Kumara of the  Sri Lanka Army 
and Gayani Nisansla of the Sri Lanka Air Force,  brought 
glory to the nation by winning bronze medals at the 58th 
World Military Boxing Championships held in Moscow, 
Russia.

Sajeewa Nuwan Kumara, the two-time national champion 
who has carried away the Best Boxer awards in all three 
major local meets – Layton Cup, Clifford Cup and the 
Nationals – in the recent past, lived up to his promise to 
deliver on the international stage by winning a medal at the 
Championships.  

Armed with sound technique, the 29-year-old Lance 
Corporal, near unbeatable at home, has been found wanting 
against international opposition failing to win a medal at 
the 2019 South Asian Games in Kathmandu.  However, he 
dispelled any doubts that he lacked the temperament to 
perform on the big stage when he fought the fight of his 
life to beat Mozambique’s Yassine Nordine Issufo in the 
quarter-final,

Kumara dominated the opening round, out-boxing 
and outscoring the southpaw, displaying quicksilver 
footwork to slip away when his opponent attacked. He then 
changed tactics in the next two rounds fighting toe-to-toe, 
aggressively and with tenacity against his tough adversary.

It turned out to be a scrappy affair with the referee having 
to break them from clinching often. Nonetheless, the Sri 
Lankan soldier landed enough scoring blows, especially 
solid rights, to earn a split decision.

Kumara lost to Leanderso Conceicao Siqueira of Brazil in 
the semi-finals, earning himself a bronze medal.

Army’s Ishan Bandara who has displayed indifferent 
form since winning a bronze medal at the 2018 Gold Coast 
Commonwealth Games, showed he is not a spent force when 
he advanced to the quarter-finals in the flyweight (52kg) 
category defeating Pakistan’s Muhammad Dawood with the 
bout being stopped in the third round because of an injury.

Up against southpaw Damir Abdikadir from Kazakhstan, 
who stopped Aliaksandr Butrym of Belarus, Bandara 
gave another good account of himself though the volume 
of punches he threw was less. The Kazak fighter craftily 
maintained his distance to outbox Bandara, who attempted 
to stun his opponent with solid rights. Bandara did finish 
strongly being on target in the final round but it was too 
little too late, missing out on a place on the podium.

Sri Lanka was also assured of another bronze medal when 
Gayani Nisansala Kaluarachchilage lost in the semi-finals 
of the Middleweight (75kg) category to Viktoriya Kebikava 
of Belarus.

Dian Gomes, the president of the Boxing Association of 
Sri Lanka (BASL) was buoyed by the medal-winning effort 
of Sajeewa Nuwan.

“We have won three bronze medals in the recent past. 
Nadeeka Ranasinghe at the Asian Championships in Dubai 
and Sajeewa Nuwan Kumara and Gayani Kaluarachchiat 
the World Military Championship, proving yet again that 
boxing has the potential to win medals in the international 
arena,” Gomes said.  - ENCL

BOSTON, Massachusetts, USA - Roger Federer says he is 
not rushing his return to the court but is "feeling good" after 
knee surgery.

The 40-year-old Swiss had two knee operations in 2020 
and then further surgery after this year's Wimbledon.

Federer, a winner of 20 Grand Slams, spoke about his 
recovery at the Laver Cup in Boston on Saturday (25) and 
received huge applause from the crowd.

"I've got to first walk again properly, run properly and 
then do the sidesteps and all the agility work," he said.

"And then eventually I've got to be back on the tennis 
court. But it's going to take me a few more months and then 
we'll see how things are at some point next year. I've got 
to take my time. I don't want to rush into anything at this 
point.

"This is also for my life. I want to make sure I can do 
everything I want to do later on. There's no rush with 
anything, so I'm actually in a really good place. I think the 
worst is behind me. I'm really happy."

Federer said in August that his latest knee surgery would 
give him "a glimmer of hope" to return to action in 2022.

He last played at Wimbledon in July, losing in the quarter-
finals to Poland's Hubert Hurkacz, and said he "was really 
unhappy with how things went" at SW19. - BBC

GOLD COAST, Australia, - The 
world champion Springboks 
have pledged to stick with their 
kicking game, despite being on a 
three-match losing streak, giving 
New Zealand plenty to work 
on ahead of their rematch next 
weekend.

Coach Jacques Nienaber 
replied with a blunt "I don't think 
so" when asked if a change of 
tactics was needed after a 78th-
minute Jordie Barrett penalty 
gave the All Blacks a 19-17 victory 
in their Rugby Championship 
Test in Townsville on Saturday.

It followed back-to-back 
losses to Australia, but Nienaber 
maintained their relentless 
kicking game was working even 
if it meant handing possession 
back to the opposition.

Captain Siya Kolisi was equally 
emphatic, saying they were 
"never going to change anything".

"That's how we know how to 
play and it has always worked for 
us," Kolisi said.

Although the All Blacks were 
expecting a relentless barrage 
from South Africa they were 

still surprised to see the bombs 
continued to come even when 
the Springboks had New Zealand 
pinned inside their 22.

"We didn't expect that. It's 
certainly a different way to build 
pressure," All Blacks assistant 
coach John Plumtree said.

"The boys were saying there 
was a little bit of spiralling 
going on with some of those Faf 
de Klerk bombs as well so we 
know what to expect next week 
because they'll definitely bring 
that again."

With the All Blacks wrapping 
up the Rugby Championship 
on Saturday, Plumtree said the 
target now was to finish the 
tournament unbeaten when they 
face the Springboks again on the 
Gold Coast next Saturday.

But he said there were several 
areas of their game that needed 
improvement.

"Our breakdown wasn't 
anywhere near the standard 
it needs to be against the 
Springboks. We couldn't build 
enough pressure because we 
were turning too much ball 

over," he said. "And at times we 
might have been a little bit too 
flat and allowed their line speed 
to dominate so there's definitely 
heaps there for us to work on this 
week."

The 22-year-old Barrett, who 
was as solid as a rock under the 
constant stream of high kicks 
that fell his way, was just as 
reliable with his own kicking 
game, landing five from five 
shots at goal.

He said he felt so confident 
when the late penalty was 
awarded 43 metres from the posts 
that he told the referee he was 
having a shot without consulting 
his captain Ardie Savea.

"For whatever reason I felt 
pretty good standing over that 
ball at the end of the game," he 
said.

"I feel like I'm in a rhythm with 
my goalkicking at the moment 
and just confident every time 
standing over the ball. I guess the 
challenge as a goalkicker is to try 
and stay in that phase as long as 
possible."   - AFP 

ABU DHABI, UAE - Needing 34 
from 21 balls with seven wickets in 
hand, Chennai Super Kings looked 
like they may have thrown away a 
simple chase as Moeen Ali, Suresh 
Raina and MS Dhoni all fell within 
the space of six balls. But Super Kings 
still had one more ace up their sleeve 
in Ravindra Jadeja, who crushed 
Kolkata Knight Riders' victory hopes 
in the space of a devastating four-ball 
sequence in the 19th over as Super 
Kings eventually got over the line on 
the final ball in a dramatic two-wicket 
win on Sunday (26) afternoon in Abu 
Dhabi.

With the equation down to 24 from 
ten balls, Jadeja left Prasidh Krishna 
shellshocked after clocking a pair of 
sixes over the leg side followed by two 
fours over point to swing the pendulum 
Super Kings' way. With four required 
from the final over, Sunil Narine 
stretched the match to the limit with a 
valiant effort, dismissing Sam Curran 
at the start of the over and Jadeja off 
the penultimate ball before Deepak 
Chahar ended the teasing thought 
of a Super Over with a single over 
midwicket to clinch victory and put 
Super Kings back on top of the IPL 
table with 16 points, ahead of Delhi 
Capitals on net run rate.

Super Kings' bowling performance 
was topsy-turvy. Curran had a 
poor day coming into the XI as a 
replacement for the rested Dwayne 
Bravo, conceding 0 for 56 before his 
4 off four balls late in the chase. But 
that was made a footnote in the end 
thanks to the efforts of Jadeja and 
Shardul Thakur. 

The latter took 2 for 20 off his four 
overs and began the day in style with 
a wicket-maiden after entering in the 
sixth over. Venkatesh Iyer was caught 
behind, but needlessly burnt a review 
on a straightforward decision in the 
process, to kick off Thakur's day.

Thakur continued to keep things 

tight heading into the death overs 
and struck an even bigger blow in the 
17th. Andre Russell had just clattered 
Curran for a pair of fours and a six 
but Thakur managed to wrest back 
momentum by inducing a drag on to 
dismiss Russell for 20 off 15 balls, 
denying Knight Riders their best 
weapon for a late launch. Dinesh 
Karthik still managed a superb cameo 
with 26 off 11 balls before he fell in 
the final over to Josh Hazlewood, 
but much of the damage that could 
have been possible with Russell at the 
crease was mitigated by Thakur.

Chasing a target of 172 may have 
looked steep on the same pitch where 
Rajasthan Royals failed miserably 
in their reply to Delhi Capitals' 154 
a day earlier. But Faf du Plessis and 
Ruturaj Gaikwad got the Super Kings 
off to a phenomenal start with a 74-
run opening partnership. du Plessis 
kept the scoreboard flowing early 
with a pair of boundaries off Varun 
Chakravarthy in the fourth over as 
Gaikwad took time to get his feet wet.

Gaikwad's knock finally came to an 
end one ball later for 40, flicking a 
leading edge to cover, but he and du 
Plessis had laid a solid platform for 
the rest of the Super Kings batters to 
continue to seize upon.

To say there were more than a few 
momentum shifts in the final hour 
of play would be an understatement. 
Moeen came to the crease like a house 
on fire, bashing Lockie Ferguson for 
four and six over the leg side to end 
the tenth over before he and du Plessis 
rocked Russell for a boundary each in 
the 11th to leave 71 needed from the 
final 54 balls. But Prasidh induced 
a catch at deep cover to remove du 
Plessis for 43 before Narine came 
back to defeat Ambati Rayudu's 
slog in the 15th. Still, it should have 
been a canter with 40 needed off 
the final four overs for Super Kings 
but Eoin Morgan's captaincy made 

them sweat until the final ball. With 
Russell off the field injured, Morgan 
got creative shuffling his remaining 
bowlers around and nearly rallied 
his team to an unlikely comeback in 
the field. Moeen holed out to long-on 
off Ferguson in the 17th for 32 before 
Raina was run out coming back for a 
non-existent second to start the 18th. 
Two balls later, Varun defeated MS 
Dhoni with a googly for 1 to cap a six-
ball slide of three wickets for 4 runs, 
leaving the score at 142 for 6.

Prasidh was handed the ball for 
the 19th and conceded just singles 
off the first two balls. But with Jadeja 
back on strike, a slower ball landed 
horribly short on the legs and was 
punished over the square-leg rope. 
Overcorrecting on the next ball, he 
sent one too full, and Jadeja sent it 
over long-on for six more. Attempting 
wide yorkers off the last two balls of 
the over, neither one landed as Jadeja 
slapped a pair of full tosses over point 
to the rope.

With four from six needed, Narine 
did not give up. Curran charged and 
drove a catch to long-off and failed to 
cross Jadeja with the ball in the air. 
Thakur arrived on strike and after a 
dot, clipped a three through fine leg 
to level the scores. Jadeja then missed 
two hacks off his pads trying to end 
the match and paid the price on the 
second as Narine's lbw appeal was 
upheld on the field and on DRS too. 
But Chahar ensured Jadeja's efforts 
did not go to waste and capped Super 
Kings' day with a slog over the infield 
for the winning run.
Scores in brief:

Kolkata Knight Riders 171 for 6 
in 20 Overs (Tripathi 45, Rana 37, 
Thakur 2-20, Hazlewood 2-40)

Chennai Super Kings 172 for 8 in 
20 Overs (du Plessis 43, Gaikwad 40, 
Narine 3-41)  - Cricinfo 
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