
பிராந்திய,நகரப்பதிப்

மலர் : 92 இதழ்: 43 ெகா ம்  பிலவ வ டம் ரட்டாதி மாதம் 12 ஆம் திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம (28.09.2021) ஹிஜ்ரி 1443  ஸபர் 18 விைல : .30 பக்கங்கள் :16
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(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
இலங்ைகயின் உள்ளக பிரச் சி ைனக்கு 
தீர் கா ம் ெபா ப்ைப சர்வ ேதச நி  வ
னங்க க்கு ஒ  ேபா ம் வழங்க டி யா . 
அதற்கான ேதைவ ம் எமக்கு கிைட யா . 
அைனத்  பிரச் சி ைன க க்கும் உள்ளக  
ெபாறி ைற ஊடாக தீர் கா ம் நட வ டிக்

ைககள் ன்ென க்கப்பட் ள்ளன. உள்  
ளக விவ கா ரங்களில் சர்வ ேதச நி  வ னங் 
கள் தைல யி  வ  அர சி ய ல ைமப் க்கு 
ர ணாக அைம வ டன், அர சியல் கட்ட

ைமப் க்கும் பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம் என 
ெவளி வி வ கா ர அைமச்சர் ேபரா சி ரியர் 
ஜி.எல்.பீரிஸ் ெதரி வித்தார்.

சர்வ ேதச வகி பாகம் 
அவ சி யேம இல்ைல
அைமச்சர் ஜி.எல்.பீரிஸ் அறி விப் ; சர்வ ேதச நி  வ னங்கள் 
தைல யி  வ  அர சி ய ல ைமப் க்கு ர ணாகும் என் கிறார்  

(எம்.மேனா சித்ரா)
இலங்ைகயில் நிச்சயம் த்தக்குற்ற விசா
ர ைணகள் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். 
த்தக் குற்ற விசா ர ைண கைள ன்ென ப்
ப  மாத் தி ர மின்றி,

த்தக்குற்ற விசா ர ைணகள் சர்வ ேதச
ெபாறி  ைறயில் இடம்ெப ற ேவண் ம்
சி  பான்ைம யி னரின் உரி ைம கைள ெப ம்பான்ைம யினர் உ  திப்ப த்த  ேவண் ம் 

ேநார்ேவ பாரா  மன்றத் க்கு ெதரி வா கி ள்ள ஹம்ஷா யினி குண ரத்னம் ெதரி விப்

கலந்  ைர யா ட க்கான 

எந்த ெவா  

அைழப் பி ைன ம் 

ஏற்க தயார்  

(நா.த ஜா)
இலங்ைகயில் ேபாரின்ே பா  இரா  வத்ேத ைவ க க்காக ஆயி
ரக்க ணக்கான ஏக்கர் நிலப்ப ரப் க்கள் பைட யி னரால் ைகய கப்ப
த்தப்பட்ட டன் அதன் பின்னர் அைவ பா  காப் த் ேதைவக் 

 ெகன மாற் றி ய ைமக்கப்பட்டன.

ைகய கப்ப த்தப்பட்ட காணிகள் 
 ைம யாக வி  விக்கப்ப ட வில்ைல

தாய் நிலம் ஆவ ணப்பட ெவளி யீட்  நிகழ்வில் ன்னாள் ஐ.நா. 

மனித உரிைமகள் ஆைணயர் நவ நீதம்பிள்ைள ெதரி விப்

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
அ ராத ரம் சிைறச்சாைலயில் பா  
காப்  ெதாடர்பில் பிரச்சிைன இ ந்தால்
தமிழ் ைகதிகைள ேவ  இடங்க க்ேகா 
அல்ல  அதி பா காப்  பிரேதசங்க 

க்ேகா மாற் வதற்கு நடவடிக்ைக 
எ க்க டி ம். ஆனால் அவர்க க்கு 
பா காப்  ெதாடர்பில் எந்த பிரச்சிைன 
ம் இல்ைல .  மாறாக அவர்களின் 
உற கள் 

தமிழ் ைகதிகளின் பா காப்  விடயத்தில் 
அ ராத ர சிைறயில் சிக்கல்களில்ைல
ைகதிகள் ஒ மித்  ெதரிவித்தனர் என்கிறார் நீதி அைமச்சர் அலிசப்ரி(நா.த ஜா)

இலங்ைக சுதந் தி ர ம ைடந்த தி லி ந்  அதன் பின்ன ரான கால கட்
டங்களில் வடக்கு  கிழக்கு மாகா ணங்களில் வர லாற்  ரீதி யி ம் 
வாழ் விட, கலா சார மற் ம் ெமாழி யியல் ரீதி யி ம் தமிழ்  மக்கள் 
ெகாண் டி க்கும் உரி ைமையப் பல்ேவ  அர ச  த ைல வர்க ம் ஏற்
க்ெ காண் டி க் கின்றார்கள்.

பிள  ப டாத நாட் க்குள் தமி ழர்க க்கு  
 அதி கா ரப்  ப ர வ லாக்கம் ேவண் ம்

தமிழ்த் ேதசியக் கூட்ட ைமப்பின் தைலவர் இரா.சம்பந்தன்

(எம்.மேனா சித்ரா)
நாட்டில் தற்ே பா  ெகாவிட் ெதாற் க்
குள்ளாகும் கர் ப்பி ணி களின் எண் ணிக்
ைகயில் கணிச மா ன ள  வீழ்ச்சி ஏற்பட்
ள்ள . எனி ம் ெகாவிட் ெதாற்றின் 

கார ண மாக வழ ைமக்கு மாறாக அதி

ெதாற் க் குள்ளாகும் கர்ப் பி ணி களின் 
எண் ணிக்ைக கணி ச மா ன ள  வீழ்ச்சி

(எம்.மேனா சித்ரா)
எதிர்வ ம் காலங்களில் ெபா  இடங்
க க்குள் ைழ ம்ேபா   ைம யாக 
த ப்  சிையப் ெபற் க்ெகாண்ட தற்
கான அட்ைடைய பரி ேசா திப்ப தற்கான 
ைற ைம ெயான்ைற நைட  ைறப்ப த்
 வ  ெதாடர்பில் அவ தானம்  ெச த்

தப்பட் ள்ள தாக  

ெபா  இடங்களில் த ப் சி அட்ைடைய

பரி ேசா திப்ப  
ெதாடர்பில் அவ தானம்

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகாவிட் ெதாற்  பர வ க்கு இட ம
ளிக்கப்பட்டால் மாத் தி ரேம அதன் 
ல மான அபா யத்ைத எதிர்ெ காள்ள 

ேநரி ம். 

தளர்வின் பின் என்ன
ெசய்ய  ேவண் ம்?
பிரதி சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் விளக்கம்

( எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ஐக் கிய நா கள் சைபயில் பல வ  டங்க ளாக பட்டய 
ெபாறி யி ய லா ள ராக கட ைம யாற் றிய, உலக வங் கியின் 
இலங்ைகக் கிைளயின் ன்னாள் ெதாழில் ட்ப ெபாறி யி ய
லா ள ரான வீர பத்த ரா ல லாேக சமன் விேஜ சிறி (63) ெகாைல 
ெசய்யப்பட் , அவ ர  சடலம் களப்ெ பான் றி ள் 

ெபாறியியலாளைர ெகாைலெசய்  களப்பில் ழ்கடித்த சம்பவம்

உறவினர் ஒ வர் உள்ளிட்ட
ன்  வர்த்தகர்கள் ைக

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ராஜ ப க்  ஷக்களின் ஆட் சிைய மக்கள் 
ெவ க்கும்ேபா  நாட்டில் திட்ட மிட்ட 
வைகயில் இன வாத ரண்பா கள் 
தைல க்கும். ஸ்லிம் ச  கத் க்கு 

எதி ராக ெபௗத்த ேதரர்கள் என்  குறிப்
பிட் க்ெகாள் ம் ஒ சிலர்  ெவ க்கத்
தக்க க த் க்கைள ெதரிவித்  மீண் ம் 
இன வாத ரண்பாட்ைட ேதாற்  விக்க

நாட்டில் திட்ட மிட்ட வைகயில் 
இன வாத ரண்பா கள் தைல க்கும்

(நா.த ஜா)
இலங்ைகக்கு ஜீ.எஸ்.பி.பிளஸ் வரிச்ச ைகைய ெதாடர்ந்  
வழங்குவதா? இல்ைலயா? என்ப  பற்றிய மதிப்பீ கைள 
ேமற்ெகாள்வதற்காக ஏற்ெகனேவ நாட்ைட வந்தைடந் ள்ள 
ஐவரடங்கிய ஐேராப்பிய ஒன்றிய பிரதிநிதிகள் கு , 
வர்த்தகத் ைறசார் பிரதிநிதிக டனான

மீளாய்  ேபச்சுவார்த்ைதகைள 
ஆரம்பித்த  ஐேராப்பிய க்கு   

ெவளிவிவகார அைமச்சின் ேபச்சாளர்

க ள  கர் ப்பி ணி கள் உயி ரி ழப்பைத 
த ப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்ட தாக  
சுகா தார அைமச்சின் கு ம்ப நல ேமம்
பாட்  பிரிவின் பணிப்பாளர்

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகாவிட் ெதாற்
க் குள்ளா ன

வர்களின் ெப
ம ள வாேனார் 
நீரி ழி  மற் ம் 
உயர் இரத்தம் 
அ த்தம் உள்
ளிட்ட நாட்பட்ட 
ேநாய்களால் 
பாதிக்கப்பட்
ள்ள ைமேய 

அவர்கள் உயி
ரி ழக்க பிர தான 
கார ணி யாகும் 
என்  

ேநற்  51 
மர ணங்கள் 
பதி

ெகா ம்  மாநகர பிரேதசத்தில் வரி ெச த் ம் மக்க க்கு ெகாவிட் நிவாரண ெபாதி வழங்கும் 
நடவடிக்ைகயில் ேமாசடி இடம்ெப வதாக குற்றஞ்சாட்டி இ ெதாடர்பில் மாநகர ஆைணயாளரின் 
நடவடிக்ைகக்கு எதிர்ப்  ெதரிவித்  ேநற்  ெகா ம்  மாநகர சைப வளாகத்தில் ேமயர் ேராஸி 
ேசனாநாயக்க தைலைமயில் ஆ ம் கட்சி உ ப்பினர்கள் ேபாராட்டத்தில் ஈ பட்டி ந்தேபா ...

(படப்பிடிப் :ேஜ.சுஜீவகுமார்)
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28.09.2021 பிலவ வ டம் ரட்டாதி 
மாதம் 12 ஆம் நாள் ெசவ்வாய்க் கி ழைம

கி ஷ்ண பட்ச ஸப்தமி திதி மாைல 4.26 
வைர. அதன்ேமல் அஷ்டமி திதி. மி  க சீ
ரிடம் நட்சத் திரம் ன் னி ர  7.50 வைர. 
பின்னர் தி  வா திைர. சிரார்த்த திதி ேதய்
பிைற ஸப்தமி. சம ேநாக்கு நாள். சந் தி ராஷ்
டம நட்சத் தி ரங்கள் அ ஷம், ேகட்ைட. சுப
ேந ரங்கள் பகல் 10.30 –11.30, மாைல 4.30 
–5.30, ராகு காலம் 3.00– 4.30, எம கண்டம் 
9.00 –10.30, குளிைக காலம் 12.00 –1.30, 
வார சூலம் வடக்கு, பரி காரம் பால்.

ேமடம்  – சுகம், ேபாசனம்
இடபம்   – அதி காரம், சம்பத்
மி னம்   – ெவற்றி, ேயாகம்
கடகம்   – பிரியம், ேபாகம்
சிம்மம்   – கலகம், நஷ்டம்
கன்னி   – காரி ய சித்தி, அ  கூலம்
லாம்   – ேயாகம், அதிர்ஷ்டம்

வி ச் சிகம்  – பைக, மனஸ்தாபம்
த சு   – நட் , உதவி
மகரம்   – பிரியம், அன்
கும்பம்   – காயம், பல வீனம்
மீனம்   – ேயாகம், அதிர்ஷ்டம்
மி  க சீ ரிடம், தி  வா திைர நட்சத் தி ர மான 

இன்  சிவ ெப  மாைன வழி படல் நன் .
சூரியன், சந் திரன் கிர கங்களின் ஆதிக்க 

நாளின்
அதிர்ஷ்ட எண்கள் –1, 6
ெபா ந்தா எண்கள் – 3, 8
அதிர்ஷ்ட வர்ணங்கள் – மஞ்சள், பச்ைச

இராமரத்தினம் ேஜாதி
(ெதஹிவைள ஸ்ரீ விஷ்  ேகாயில்)

சுபேயாகம்

ேக சுக்

கு ,
சனி

த,சூரி,
ெசவ்

ராகு,
சந்

தினசரி கிரகநிைல

ரட்டாதி 12 ெசவ்வாய்
காைல 6.36 
மி ன சந்திரன்

உள்நாட்  நல் லி ணக்க ெசயன் ைற
இலங்ைக – பிரித்தா னியா ேபச்சு

(எம்.மேனா சித்ரா)
வர்த்தகம், த லீ  மற் ம் உள்நாட்  நல்

லி ணக்க ெசயன் ைற குறித்  இலங்ைக 
மற் ம் ஐக் கிய இராச் சிய அைமச்ச க் கி
ைடயில் விேசட கலந்  ைர யா ட ெலான்  
இடம்ெபற் ள்ள .  
ெவளி நாட்ட  வல்கள் அைமச்சர் ேபரா

சி ரியர் ஜீ.எல்.பீரிஸ் மற் ம் ெதற்கா சியா, 
ஐக் கிய நா கள், ெபா  ந ல வாய நா  க க்
கான ஐக் கிய இராச் சி யத்தின் இரா ஜாங்க 
அைமச்சர் விம் பிள்டனின் பிர  அஹ்மத் 
ஆகி ேயா க் கி ைடயில் நி  ேயார்க்கில் உள்ள 

இலங்ைகத் த ர கத்தில் இந்த கலந்  ைர  
யாடல் இடம்ெபற் ள்ள .
வர்த்தகம், ைற க நகரம் மற் ம் 

ஏைனய இடங்களில் காணப்ப  கின்ற த
லீட்  வாய்ப் க்கள் மற் ம் சுற்  லாத் 
ைறைய மீண் ம் ஆரம் பித்தல், லம்ெபயர் 
மக்க  ட னான உற கள், அபி வி த்தி 
மற் ம் நல் லி ணக்கம்  உள் ளிட்ட பல்ேவ  
விட யங்கள் ெதாடர்பில் இதன்ேபா  கலந்

 ைர யா டப்பட்ட தாக ெவளி நாட்ட 
வல்கள் அைமச்சு ெதரி வித் ள்ள . 
ெகாவிட் ெதாற்  ேநாயால் தைட விதிக்

கப்பட் ள்ள ேபாதி ம் உள்நாட்  நி  வ
னங்களால் பல்ேவ  ைற களில் ஏற்ப த்
தப்பட் ள்ள கணி ச மான ன்ேனற்றங்கள் 
குறித்  அஹ்மத் பிர  க்கு அைமச்சர் 
ஜீ.எல்.பீரிஸ் விரி வாக விளக் கினார். 
வச தி யான காலப்ப கு தியில் விைரவில் 

இலங்ைகக்கு விஜ ய ெமான்ைற ேமற்ெகாள் 
மா  அைமச்சர் பீரிஸ் வி த்த அைழ 

ப்ைப அஹ்மத் பிர   ஏற் க்ெகாண்டதாக 
ம் ெவளிநாட்ட வல்கள் அைமச்சு ெதரி 

வித் ள்ள .

ெவள்ைளப் ண்  விவ காரம்

விசா ர ைண க க்கு  
ஒத்  ைழப்  வழங் குேவன்
4 மணித் தி யால விசா ர ைண க க்கு பின் அைமச்சர் பந் ல ெதரி விப்

 (இரா ஜ ைர ஹஷான்)
செதாச கூட்  ற  நி  வ னத் க்கு ெசாந்  

த மான ெவள்ைளப் ண்  அடங்கிய 
இரண்  ெகாள்க லன்கைள  பிறி ெதா  
தரப் பி ன க்கு வழங் கி ய தாக குறிப் பிடப் 
 ப ம் விடயம் ெதாடர்பில்  வர்த்த கத் ைற 
அைமச்சர் பந் ல குண வர்த ன விடம்   
குற்றப்  ல னாய் த் திைணக்க ளத் தினால் 
ஞாயிற் க் கி ழைம சுமார் 4 மணித் தி யா 
 லங்க க்கும் அதிகேநரம் வாக் கு லம் 
ெபற் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள .

கர்ேவார் அ  வல்கள் அதி கா ர ச ைப  
யின்  ன்னாள் நிைற ேவற்  பணிப்
பாளர்  அண்ைமயில் பதவி வில கிய 
ேபா  ன்ைவத்த குற்றச்சாட் க்கள் 
மற் ம் ெவள்ைளப் ண்   விவ காரம் 
ஆகி யைவ குறித்   தான் ெபாலிஸ்மா 
அதி ப ரிடம் ன்ைவத்த ேகாரிக்ைகக்கு 
அைமய  குற்றப்  ல னாய்  பிரி வினர் 
தன் னிடம் வாக் கு லம் பதி  ெசய்த தாக 
அைமச்சர் பந் ல குண வர்தன ெதரி வித்
ள்ளார்.
கடந்த 9 ஆம் திகதி  செதாச நி  வன 

அதி கா ரிகள் சிலரின் தைல யீட் டன்  
ெவள்ைளப் ண்  அடங் கிய இரண்  
ெகாள்க லன்கள் ெவளித் தரப் பி ன க்கு 
வழங்கப்பட்ட தாக  குறிப் பி டப்ப ம் குற்
றச்சாட்  குறித்   விசா ர ைணகள் ன்ென
க்கப்பட் ள்ள ேவைளயில்   கர்ேவார் 

அ  வல்கள் அதி கார சைபயின் ன்னாள்  
நிைற ேவற்  பணிப்பாளர் பணிப்பாளர் 
ஷான் குண வர்தன ஊட கங்கள் மற் ம் 

ச க வைலத்த ளங்கள் ஊடாக இந்த 
ேமாசடி ெதாடர் பி லான விசா ர ைணயில் 
அர சியல் அ த்தம் காணப்ப  வ தா க ம் 
இதன் கார ண மாக தான் பதவி வில கு வ தா
க ம் குறிப் பிட் ள்ளார். இக் குற்றச்சாட்
க்கள் குறித்  ைற யான விசா ர ைண

யிைன ன்ென க் கு மா   ெபாலிஸ்மா 
அதி ப க்கு வலி  த்தப்பட்ட .
இதற்க ைமய ெபாலிஸ்மா அதிபர்  

இந்த விசா ர ைண கைள ன்ென க்கும் 
ெபா ப் பிைன  குற்றப்  ல னாய் த்  
திைணக்க ளத் திடம் வழங் கி ள்ளார். இத
ன டிப்ப ைடயில் குற்றப்  ல னாய்  பிரி
வினர் வாக் கு  லத்ைத ெபற் க்ெகாண்
ள்ளனர். கர்ேவார் அ  வல்கள் 

அதி கார சைபயின் ன்னாள் நிைற
ேவற்  பணிப்பாளர் மற் ம் அதி கார 
சைபயின் அதி கா ரிகள்  ஊட கங்க க்கு 
ெதரி வித்த அைன த்  விட யங்க ைள ம் 
குற்றப்  ல னாய் த் திைணக்க ளத் திடம் 
வழங் கி ள்ள தாக அைமச்சர் பந் ல குண
வர்தன ெதரி வித் தார்.
வர்த்த கத் ைற அைமச்சர் என்ற ரீதியில் 
கர்ேவார் அதி கார சைபயின் ெசயற்பா
 களில் ஒ ேபா ம் தைலயிடவில்ைல. 

அைமச்சரைவ மட்டத்தில் தீர்மானங்கள் 
எ க்கப்பட் ள்ளன. தற்ேபா  ன்ைவக் 
கப்பட் ள்ள குற்றச்சாட் க்கள் குறித்  
ன்ென க்கப்ப ம் விசாரைணக க்கு 
ைமயான ஒத் ைழப்  வழங்க தயார் 

என் ம் அைமச்சர் ேம ம் ெதரிவித் ள் 
ளார்.

நா   வ ம் தாதி யர்கள் 
5 மணி ேநரம் பணி  ப கிஷ்க ரிப்

(எம்.ஆர்.எம்.வசீம்)
பல்ேவ  ேகாரிக்ைக கைள ன்

ைவத்  தாதி யர்கள் நாட ளா விய ரீதியில் 
ேநற்  ஐந்  மணிேநர ெதாழிற்சங்க 
ேபாராட்டத்தில் ஈ  பட்ட தனால் ைவத்
தி ய சா ைல க க்கு சிகிச்ைச க க்காக 
வந் தி ந்த ேநாயா ளர்கள் ெபரி ம் 
பாதிக்கப்பட் டி ந்தனர்.
குறிப்பாக  வார இ தி தினங்க ைளத் 

 ெதா டர்ந்  திங்கட் கி ழைம நாட்களில்  
அதி க மான ேநாயா ளர்கள் ெவளி ேநா
யாளர் பிரி  க க்கு வ ைக த  வ  
வழ ைம யாகும். அந்த வ ைகயில் ேநற்  
ெகா ம்  ேதசிய ைவத் தி ய சா ைலயின் 
ெவளி ேநாயாளர் பிரி க்கு காைல யி
ேலேய ேநாயா ளர்கள் சிகிச்ைசக்காக 
வந் தி ந்தனர். இ ந்த ேபா ம் தாதி
யர்கள் உட்பட சுகா தார ஊழி யர்கள் 
காைல 7மணி ெதாடக்கம் நண்பகல் 
12மணி வைர பணி பகிஷ்க ரிப்பில் ஈ
பட்டதால் ேநாயா ளர்கள் ெப ம் சிர மத்
டன் காத் தி ந்தைத காண  டிந்த .
ெகா ம்  ேதசிய ைவத் தி ய சா ைலக்கு 
ன்னால் பணி பகிஷ்க ரிப்  ேபாராட்

டத்தில் ஈ  பட் டி ந்த சுகா தார ஊழி யர்கள் 
தங்கள் ேகாரிக்ைககள் எ  தப்பட்ட பதா
ைககைள ஏந் தி ய வர்க ளா க ம் ேகாரிக்ைக
கைள உட ன டி யாக நிைற ேவற்  மா ம் 
ேகாஷம் எ ப் பிக்ெகாண் டி ந்தனர்.
சுகா தார ஊழி யர்கள் ேமற்ெகாண் டி ந்த 

ேபாராட்டம் ெதாடர்பாக அரச தாதி யர்சங்
கத்தின் தைலவர் சமன் ரத்னப் பி ரிய குறிப்
பி  ைகயில்,
ேநாயா ளர்கைள சிர மத் க்கு ஆளாக்கும் 

ேநாக்கத் க்காக சுகா தார ஊழி யர்களின் 
ேபாராட்டம் ேமற்ெகாள்ள வில்ைல. மாறாக 
ெகாவிட் கட் ப்ப த் ம் ேவைலத் திட்
டத்ைத ெவற் றி க ர மாக ேமற்ெகாள்வ தற்கு 

சுகா தார ஊழி யர்க க்கு ேதைவ யான 
வச தி கைள ெபற் க்ெகாள்வ தற்ேக இந்த 
ேபாராட்டம் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட .
விேச ட மாக ெகாவிட் ெதாற்  கட் ப்

ப த்த வ தற்காக உயிைர பணயம் ைவத்  
ெசயற்ப  கின்ற சுகா தார ைறயின் 
ெகாேரானா உதவி ெதாைக யாக மாதாந்தம் 
7ஆயி ரத்  500 பா வழங்கி வந்த . தற்
ேபா  அந்த ெதாைகைய ற்றாக நீக்கி 
இ க் கின்ற . அேத ேபான்  எம  ஊழி
யர்கள் ஆளணி பற்றாக் குைற கார ண மாக 
ேமல திக ேநர மாக மாதத் க்கு 200 தல் 
250 மணித் தி யா லங்கள் ேசைவ ெசய் கின்
றனர். அதற்கான ெகா ப்ப ன ைவ ம் 
குைறத் தி க் கின்ற  என்றார்.

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
எரி ெபா ள் இறக் கு ம திக்கு ேதைவ யான 

ெடாலர் வி  விக்கப்ப ம்.  அதனால் எரி
ெபா  க்கு தட் ப்பா  ஏற்ப டா . தற்
ேபா  ைகயி ப்பில் உள்ள ெடாலர் 2 பில்
லி யனால் குைற வ ைடந் ள்ள தாக மத் திய 
வங் கியின் ஆ நர் அஜித் நிவார்ட் கப்ரால் 
ெதரி வித்தார்.
இ  ெதாடர்பில் அவர் ேம ம் குறிப்

பி  ைகயில், எரி ெபா ள் இறக் கு ம திக்கு 
ேதைவ யான ெடாலைர வி  விப்ப தற்கான 
நட வ டிக்ைககள் தற்ே பா  ன்ென க்
கப்பட் ள்ளன. எரி ெபா ள் இறக் கு மதி 
ெசய்வ தற்கு நிதி ெந க்கடி ஏற்பட் ள்
ள  என் ம் இதனால் எரி ெபா ள்  தட்
ப்பா  ஏற்ப ம் என்  குறிப் பி ம் க த்
க்கள் ற் றி ம் அடிப்ப ைட யற்றைவ. 
எரி ெபா ள் தட் ப்பா  ஒ  ேபா ம் ஏற்

ப டா .
எரி ெபா ள் இறக் கு ம திக்கு ேதைவ

யான ெடாலைர ெபற் க்ெகாள்வ தற்காக 
இந் தி யா விடம் 500 மில் லியன் அெம ரிக்க 
ெடாலர் கட  தவி ேகாரப்பட் ள்ள . 
அத் டன் கட்டார் உள் ளிட்ட நா  க ளி 
டம் எரி ெபா ள் நிவா ரண அடிப்ப ைட 
யில் ெபற் க்ெகாள்ள ேபச் சு வார்த்ைதகள் 
ன்ென க்கப்பட் ள்ளன. ேகாரப்பட்
ள்ள உத விகள் கிைடக்கப் ெபறா விடின் 

பாரிய ெந க்கடி ஏற்ப ம்.
தற்ே பா  ெடாலர் ைகயி ப்  2பில் 

 லியன்வைர குைற வ ைடந் ள்ள . எரி
ெபா ள் இறக் கு ம திக்காக எதிர்பார்க்கப் 
ப ம் அளவிலான ெடாலைர வி வித்தால் 
ஏேத ம் பாதிப் க்கள் ஏற்ப மா என் 
ப  குறித்  ெபா ளாதார நி ணர்கள் சுட் 
டிக்காட்டி ள்ளனர் என்றார்.

எரி ெபா ள் இறக் கு ம திக்கான
ெடாலர் வி  விக்கப்ப ம்
மத் திய வங்கி ஆ நர் ெதரி விப் ; தட் ப்பா  ஏற்ப டா  என் கிறார்

ெபாலி ஸாைர தாக் கிய நப க்கு விளக்க ம றியல்
(எம்.மேனா சித்ரா)

கந்தர ெபாலிஸ் பிரிவில் தன்ைன 
ைக ெசய்வ தற்கு நட வ டிக்ைக எ த்த 
ெபாலிஸார் மீ  தாக் கு தைல ேமற்
ெகாண்ட சந்ேத க  நபர் ைக  ெசய்யப்பட்  
ஒக்ே டாபர் 5 ஆம் திகதி வைர விளக்க ம
றி யலில் ைவக்கப்பட் ள்ள தாக ெபாலிஸ் 
ஊட கப் பி ரி  ெதரி வித் ள்ள .
கந்தர ெபாலிஸ் பிரிவில் இடம்ெபற்ற 

ெகாைல சம்ப வத் டன் ெதாடர்  ைடய 
சாட் சி யாளர் ஒ  வ க்கு வி க்கப்பட்ட 
மரண அச் சு த்தல் ெதாடர்பில் பாதிக்கப்
பட்டவர்களினால் பா  காப் ப் பிரி க்கு 
ைறப்பா ட ளிக்கப்பட் ள்ள . கடந்த 

25 ஆம் திகதி குறித்த சாட் சி யா ள ர  வீட்
க்கு வ ைக தந்த 7ேபர் அய ல வர்கள்மீ  

தாக் கு தல்கைள ேமற்ெ காள்வ தாக 119 
ெபாலிஸ் ரித ெதாைல ேபசி ேசைவக்கு 
கிைடக்கப்ெபற்ற அைழப் க்க ைமய 
ெபாலிஸ் பா  காப்  வழங்கப்பட் ள்ள .
இதன்ே பா  குறித்த பிர ேத சத்தில் வாள் 

ஒன் டன் வ ைகதந்த நப ெரா  வைர 
ைக ெசய்வ தற்கு ெபாலிஸார் நட வ
டிக்ைக எ த் ள்ளனர். இதன்ேபா தான் 
ைக  ெசய்யப்ப  வ தற்கு எதிர்ப்  ெதரி
வித்த குறித்த சந்ேத க நபர் ெபாலி ஸாைர 
தாக்கி காயப்ப த் தி ள்ளார்.
இதனால் காய ம ைடந்த ெபாலிஸார் இ  

வர் ைவத் தி ய சா ைலயில் அ  ம திக்கப்
பட் ள்ள ேதா , தாக் கு த டன் ெதாடர் 
ைடய சந்ேத க ந ப ம் ைக  ெசய்யப்பட்
ள்ளார். இவ்வா  ைக  ெசய்யப்பட்ட 

சந்ேத க நபர் 39 வய  ைடய கம்   ப்பிட்டி 
பிர ேத சத்ைதச் ேசர்ந்த வ ராவார்.
குறித்த சந்ேத க நபர் ேநற்  ன் தினம் 

ஞாயிற் க் கி ழைம மாத்தைற நீதிவான் நீதி 
மன்றத்தில் ன்னிைலப்ப த்தப்பட்டதன் 
பின்னர் ஒக்ேடாபர் 5ஆம் திகதிவைர 
விளக்கமறியலில் ைவக்கப்பட் ள்ளதாக 
ெபாலிஸ் ஊடகப்பிரி  ேம ம் ெதரி 
வித் ள்ள .

இலங்ைக வாெனாலி ெதன்றல் அைல
வ ரி ைசயில் இன்  ெசவ்வாய்க் கி ழைம 
தல் காைல 6.45 மணி தல் 7 மணி

வைர 'அந்தப் 15 நிமி டங்கள்' எ ம் 
பத் தி ரிைக கண்ே ணாட்ட நிகழ்ச்சி இடம்
ெப ற ள்ள தாக இலங்ைக ஒலி ப ரப் க் 
கூட் த்தா ப னத்தின் தைலவர் ஹட்சன் 
சம ர சிங்கவின் பிரத் தி ேயக ெசய லாளர் 

வீர சிங்கம் ெஜய சங்கர் ெதரி வித் ள்ளார்.
இ  குறித்  அவர் கூ  ைகயில், 
ெதன்றலில் இன்  தல் ஏட்டில் பதிந்

த வற்ைற காற்றில் அள் ளி வ ம் ெதன்
றலின் 'அந்த 15 நிமி டங்கள்' நிகழ்ச்சி 
ஒலி ப ரப்பா க ள்ள . இந்த நிகழ்ச் சியில் 
பத்திரிைக கண்ேணாட்டம் இடம்ெப ம் 
என் ம் ெதரிவித்தார்.

ெதன்றலில் இன்  தல் 
'அந்த 15 நிமி டங்கள்'

அெம ரிக்க நி  வனம் ைற ேக டா கேவ
ெகர வ லப் பிட்டி விட யத்தில் பிர ேவ சித் ள்ள
அஸ் கி ரிய, மல்வத்  பீடங்க க்கு ெதளி  ப த் தி ய  ஐக் கிய மக்கள் சக்தி

(நா.த ஜா)
ெகா ம்பில் ெப  ம தி வாய்ந்த 15 கட்ட

டத்ெ தா கு தி கைள விற்ப ைன ெசய்வ தற்கான 
தயார்ப்ப த்தல்கள் ேமற்ெ காள்ளப்படல் 
மற் ம் ெகர வ லப் பிட்டி மின் ற்பத்தி 
நிைல யத்தின் பங் கு கைள அெம ரிக்க நி
வ னத் திற்கு வழங் கு வ தற்கான ஒப்பந்த ம் 
இர ேவா டி ர வாகக் ைகச்சாத் தி டப்பட்டைம 
உள் ளிட்ட ெசயற்பா கள் ெதாடர்பில் 
ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் பிர தி நி திகள் 
ேநற்ைறய தினம் அஸ் கி ரிய மற் ம் மல்
வத்  பீட மகா நா யக்க ேதரர்க ளிடம் ெதளி

 ப த் தி ள்ளனர்.
இதன்ே பா  நாட்ைடப் பா  காப்ப தற்

கா கேவ அர சாங்கத் திற்குப் ெபா  மக்கள் 
வாக்க ளித் தி க் கின்றார்கள் என்  ெதரி வித்  
ள்ள மகா சங்கத் தினர், மக்களின் எதிர்
பார்ப் பிற்கு மாறாக ெசயற்ப  வ  தவ றா
ன தாகும் என் ம் சுட் டிக்காட் டி ள்ளனர். 
அ  மாத் தி ர மன்றி இவ் வி டயம் ெதாடர்பில் 
மகா சங்கத்தில் கலந்  ைர யாடி அதைன அர
சாங்கத் திற்கு அறி விப்ப தா க ம் உ  தி ய
ளித் ள்ளனர்.
ெகர வ லப் பிட்டி மின் ற்பத்தி நிைல

யத்தின் 40 சத வீத பங் கு கைள அெம ரிக்க 
நி  வ னத் திற்கு வழங் கு வ தற்கான ஒப்பந் 
தம் அர சாங்கத் தினால் ைகச்சாத் தி டப்பட்
டி க்கும் நிைலயில், பிர தான எதிர்க்கட் சி
யான ஐக் கிய மக்கள் சக் தியின் பிர தி நி திகள் 

ேநற்  திங்கட் கி ழைம கண் டிக்கு விஜயம் 
ேமற்ெ காண்  அஸ் கி ரிய மற் ம் மல்வத் 
பீட மகா நா யக்க ேதரர்க ளிடம் இ  கு றித்  
எ த்  ைரத்தனர்.
அதன்படி அஸ் கி ரிய பீட மகா நா யக்க 

ேதரர் அதி வ ணக்கத் திற் கு ரிய வர கா ெகாட 
ஞான ரத்ன ேதர ரிடம் இ  பற்றித் ெதளி 
ப த் திய எதிர்க்கட் சியின் பாரா  மன்ற 
உ ப் பினர் லக் ஷ்மன் கிரி ெயல்ல,
தற்ே பா ைதய அர சாங்கம் நாட்டின் 

ேதசிய ெசாத் க்க ைள ம் வளங்க ைள ம் 
பா  காப்ப தாகக் கூறி யல்லவா ஆட் சி
பீடம் ஏறி ய ? இ ப் பி ம் தற்ே பா  
ெகா ம்பில் மாத் திரம் சுமார் 15 ெப  ம தி
வாய்ந்த கட்ட டத்ெ தா கு தி கைள விற்பைன 
ெசய்வ தற்கு அவ சி ய மான அைனத்  நட வ
டிக்ைக க ம் ேமற்ெ காள்ளப்பட் ள்ளன. 
எனேவ இந்த அர சாங்கத்ைத 'அர சாங்கம்' 
என்  கூ  வ  ெபா த்த மா ன தாக இ க்
கா . ஏெனனில் இ  ெசாத்  விற்பைன 
நி  வனம் ேபான்ேற ெசயற்பட்  வ  கின்
ற  என்  சுட் டிக்காட் டினார்.
அவ ைரத்ெ தா டர்ந்  க த்  ெவளி யிட்ட 
ன்னாள் பாரா  மன்ற உ ப் பினர் அஜித் 

பி ெபேரரா, 'நாட் டிற்கு திரவ இயற்ைக 
எரி வா வின் ேதைவ யி ப்ப தனால் அந்த 
எரி வா  விநி ேயா கத் திற்கான உட்கட்ட  
ைமப்ைப வச தி கைள நிர்மா ணிப்ப  ெதாட 
ர்பில் ெபற்ே றா லி யக் கூட் த்தா ப ன ம் 

அந்த இயற்ைக எரி வா ைவ இலங்ைகக்கு 
அ ப் பி ைவக்கக் கூ டிய கட்ட ைமப்ைப உ
வாக் கு வ  ெதாடர்பில் மின்சா ர ச ைப ம் 
கடந்த ெபப்ர வரி மாதத்தில் ேபாட் டித்தன்
ைம வாய்ந்த விைல ம க்ே கா ர க்கான 
அறி விப்ைபச் ெசய் தி ந்த . அதற்ெகன 
சில நி  வ னங்கள் நியா ய மான ைறயில் 
விண்ணப் பித் தி ந்த சூழ் நி ைல யி ேலேய 
'நி  ேபார்ட்ஸ் எெனர்ஜி' என்ற அெம
ரிக்க நி  வனம் அர சாங்கத்தில் அங்கம்வ
கிக்கும் சில உ ப் பி னர்களின் உத வி டன் 
ைற ேக டாக உள்  ைழந் தி ப்ப டன், 

இவ் வி வ காரம் ெதாடர்பான ஒப்பந்தம் அந்
நி  வ னத் டன் நள் ளி ரவில் ைகச்சாத் தி டப்
பட் டி க் கின்ற ' என்  ெதரி வித்தார்.
ஐக் கிய மக்கள் சக்தி உ ப் பி னர்களின் 

க த் க்கைளச் ெசவி ம த்த வர கா ெகாட 
ஞான ரத்ன ேதரர்,
நாட்ைடப் பா  காப்பேத எதிர்க்கட் சியின் 

ேநாக்க மாக இ க் கின்ற . அ ேவ அர சாங்
கத்தின் ேநாக்க மா க ம் இ க்க ேவண் ம். 
நாட்ைடப் பா  காப்ப தற்கா கேவ ெபா
மக்கள் அரசாங்கத்திற்கு வாக்களித்தார்கள். 
அ ேவ மக்க ைடய எதிர்பார்ப்பாக 
இ க்கின்ற . எனேவ அதற்கு எதிராக 
ஏேத ம் சம்பவங்கள் இடம்ெப மாயின், 
அைவ தவறானைவயாகும். ஆகேவ இ  
குறித்  அறிவார்ந்த அடிப்பைடயில் 
ஆ ங்கட்சி ம் எதிர்க்கட்சி ம் இைணந்  
கலந் ைரயாடி, நாட்டிற்கு எவ்வித பாதி 
ப் க்க ம் ஏற்படாதவா  ெசயற்ப வேத 
சிறந்ததாகும். அேதேவைள இவ்விடயம் 
ெதாடர்பில் எம  மகாசங்கத்தில் கலந்  
ைரயாடி, அ குறித்  அரசாங்கத்திற்கு அறி 
விப்ேபாம் என்  உ தியளித்தார்.

(வட ம ராட்சி நி பர்)
பிரார்த்த ைனயில் ஈ  பட் க்ெ காண் டி
ந்த கு ம்பப் ெபண்ெ ணா வர் மயங்கி 

வி ந்  உயி ரி ழந்த டன், அவ க்கு 
ெகாெரானா ெதாற்  இ ப்ப ம் உ தி 
ெசய்யப்பட் ள்ள . 

 அல்வாய் வட ேமற்கு, நாச் சிமார் ேகாவி
ல டிையச் ேசர்ந்த கு ம்பப் ெபண்ெ ணா
வர் ேகாவளம் பகு தியில் உள்ள உற வினர் 
வீட்டில் தங் கி யி ந்தார். ேநற்  ன் தினம் 
ஞாயிற் க் கி ழைம அவர் அங்கு பிரார்த்
தைன ெசய்  ெகாண் டி ந்த ேபா  மயங்கி 

வி ந்தார். உட ன டி யாக அவர் ப த் தித்
ைற ஆதார ைவத் தி ய சா ைலயில் அ  ம
திக்கப்பட்ட ேபா  அவர் உயி ரி ழந் ள்ள
தாக ைவத் தி யர்களால் ெதரி விக்கப்பட்ட .
அவ க்கு ெசய்யப்பட்ட பி.சி.ஆர் பரி

ேசா த ைனயில்  ெகாேரானா ெதாற்  இ  
ப்ப  உ  தி ெசய்யப்பட்ட . ேநற்  திங்
கட் கி ழ ைம ைவத் தி ய சா ைலக்கு ெசன்ற 
ப த் தித் ைற மரண விசாரைண அதிகாரி 
சதானந்தன் சிவராசா விசாரைணகைள 
ேமற்ெகாண்  பிேரத பரிேசாதைனக்கு உத் 
தரவிட் ள்ளார்.

பிரார்த்த ைனயில் ஈ  பட்ட ெபண்
மயங்கி வி ந்  உயி ரி ழப்
பி.சி.ஆர். பரி ேசா த ைனயில் ெகாேரானா உ தி
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வ  னியா, ப த்தித் ைற ைவத் தி ய சா ைலயின் 
தாதிய உத் தி ேயா கத்தர்கள் பணிப்  றக்க ணிப்  

வடமராட்சி, ஓமந்ைத,
பல்ேவ  ேகாரிக்ைக கைள ன்ைவத்  

வ  னியா ைவத் தி ய சா ைலயின் தாதிய உத்
தி ேயா கத்தர்கள் ேநற்  அைட யாள பணி
ப்பகிஷ்க ரிப்பில் ஈ  பட்டனர். 
அைனத்  ஊழி யர்க க்கும் ெகாேரானா 

கால விேச ட  ெகா ப்ப ன வான 7500 
பாைவ உட ன டி யாக வழங் குதல், விேசட 

வி  ைற நாட்களில் கட ைமக்கு ச  க
ம ளித்தால் அதற்கான ெகா ப்ப னைவ 
வழங்கல், தாதிய உத் தி ேயா கத்தர்க க்கான 
ெகாேரானா கால பா  காப்  அங் கிகள் 
மற் ம் கக்க வ சங்கள் ேபான்ற வற்ைற 
உட ன டி யாக வழங் கு மா  ேகாரிேய இப் 

பணிப்ப கிஷ்க ரிப்பில் அவர்கள் ஈ  பட்
டனர்.  காைல 7 மணிக்கு ஆரம்ப மா கிய 
ேபாராட்டம் மதியம் 12 மணி வைர இடம்
ெபற்ற டன் அவ சர ேநாயா ளர்க ளிற்கான 
உயிர்காப்  சிகிச்ைசகள் அைனத் ம் வழ
ைம ேபால இடம்ெபற் றி ந்தன. இேத
ேவைள  எம  ேகாரிக்ைக க க்கு அரசு 
உட ன டி யாக ெசவி சாய்க்கா  விடின் ெதாடர் 
பணிப்  றக்க ணிப்  நட வ டிக்ைக யிைன 
ன்ென ப்ேபாம் என தாதிய உத் தி ேயா

கத்தர்கள் ெதரி வித் ள்ளனர்.
தாதி யர்களின் இப்ேபாராட்டம் காரண 

மாக ைவத்தியசாைலக்குச் ெசன்ற ேநாயா 
ளர்கள் பல்ேவ  சிரமங்க க்கு கம் 

ெகா த்தி ந்தைம குறிப்பிடத்தக்க .
இேதேவைள ப த்தித் ைற அரசினர் 

ஆதார  ைவத்தியசாைல ஊழியர்கள் ேநற்  
திங்கட்கிழைம   பணிப் றக்கணிப்  ேபாரா 
ட்டத்தில் ஈ பட்டனர். ேநற் க் காைல 
7 மணி ெதாடக்கம் பிற்பகல் 12 மணி 
வைர இந்த பணிப் றக்கணிப்பிைன ேமற் 
ெகாண்டி ந்தைம குறிப்பிடத்தக்க .

அல்வாயில் சில நபர்களினால் 
குடிைச வீ கள் மீ  தாக் குதல்

(வட ம ராட்சி நி பர்)
வட ம ராட்சி அல்வாய் பகு தியில் சில நபர்க ளினால் இரண்  

குடிைச வீ கள் தீக் கி ைர யாக்கப்பட் ள்ள டன் ெசாத் க்க ம் 
நாச மாக்கப்பட் ள்ள .
அல்வாய் வடக்கு, மகாத்மா வீதி யி ள்ள குறித்த பகு தியில் கடந்த 

2ஆம் திகதி அப்ப கு திையச் ேசர்ந்த சில நபர்க ளினால் வீ கள் மீ  
தாக் குதல் ேமற்ெ காள்ளப்பட் ள்ள . இ  ெதாடர்பில் அந்த கு
வி னைரச் ேசர்ந்த ஒ  வைர கடந்த சனிக் கி ழைம  மாைல ப த் தித்
ைற ெபாலிஸார் ைக  ெசய் தி ந்தனர்.
இதைன ெதாடர்ந்  சிலர் அன் றி ர  கிரா மத் க்குள் குந்  

குடிைச வீ  க க்குத் தீ ைவத்த டன் பல வீ கள் மீ  தாக்
குதல் ேமற்ெ காண்  ெசாத் க்க க்கு ேசதம் விைள வித்தனர். 
இதன் கார ண மாக அச்ச ம ைடந்த அப்ப கு தி மக்கள் கிரா மத்ைத 
விட்  ெவளி ேய றி ள்ள டன் சம்பவம் ெதாடர்பில் ெபாலிஸ் 
நிைலயத்தில் ைறப்பா கள் ெசய்யப்படவில்ைல என ம் ெதரி 
விக்கப்ப கிற .

அ  வித்ே தாட்டம் சிவா னந்தா 
வித் தி யா லய மாணவர்கள் சாதைன

19 வய  இைளஞன்
லனாய் ப் பிரிவால் ைக

ஓமந்ைத,
அண்ைமயில் ெவளி யான க.ெபா.த. சாத ார ண  தர பரீட்ைச 
டி  களின் அடிப்ப ைடயில் வ  னியா  அ  வித்ே தாட்டம் 

சிவா னந்தா வித் தி யா லய மாண வர்களில் 90 சத வீத மாண வர்கள் 
சித் தி ய ைடந் ள்ளனர்.  இ  வ  னியா ெதற்கு வல யத்தின் 
சித் தி  வி கித அடிப்ப ைடயில் இரண்டாம் நிைல என்ப  குறிப்
பி டத்தக்க .
வ  னியா நக ரி லி ந்  சுமார் 40 கிேலா மீற்றர் ெதாைலவில் 

அைமந் ள்ள பின்தங் கிய இப்பாட சா ைலயில் 40 மாண வர்கள் 
பரீட்ைசக்கு ேதாற் றிய நிைலயில் 36 மாண வர்கள் சித் தி ய ைடந்  
உயர்தரம் கற்ப தற்கு தகு தி  ெபற் ள்ளனர்.

(எம்.நி ட்டன்)
வா டன் டிக்ெடாக் காெணாளி பதி  ெசய்  ெவளி யிட்ட 19 

வய  இைளஞன் யாழ்.மாவட்ட ெபாலிஸ் ல னாய் ப் பிரி வி
னரால் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ளார்.
சந்ேதக நப ரி ட மி ந்  வாள் ஒன் ம் ைகப்பற்றப்பட்ட  என 

ெபாலிஸார் ெதரி வித்தனர். சங்கா ைனையச் ேசர்ந்த இைளஞன் 
சுன்னாகம் நாகம்மா வீதியில் ைவத்  ேநற்   திங்கட் கி ழைம 
ைக  ெசய்யப்பட்டார். சந்ேதக நபர் விசா ர ைண களின் பின்னர் 
சுன்னாகம் ெபாலிஸ் நிைல யத்தில் ற்ப த்தப்பட் ள்ளார். 
அவைர மல்லாகம் நீதிவான் ன் னி ைலயில் ற்ப த்த ெபாலி 
ஸார் நடவடிக்ைககைள ன்ென த் ள்ளனர்.

வா டன் டிக்ெடாக் பதி

வ  வான அ த்தத்ைத சர்வ ேதச
ச கம் உ  வாக்க ேவண் ம்

பாரா மன்ற உ ப்பினர் சி.வி.விக்ேனஸ்வரன்
(நா.த ஜா)

ஆங் கி ேல யர்க ளி ட மி ந்  சுதந் திரம் 
ெப  வ தற்காக எம  தா ைத யர்கள் 
பல்ேவ  ேபாராட்டங்கைள நடத் திய 
வர லாற்ைற அடிப்ப ைட யா கக்ெ காண்  
ேநாக் கு ைகயில், பிறி ெதா  ெவளி நாட்
ட வரின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இ ப்பைத 
நாம் வி ம்  கின்ேறாம் என் ம் கூ  வ  
சங்க ட மான விட ய மாகும். இ ப் பி ம் 
1972 ஆம் ஆண்  தலாம் குடி ய ரசு யாப்
பிற்கு ன்னர் இலங்ைக ெடாமி னியன் 
அந்தஸ்த்தில் இ ந்த ேபா  தமி ழர்கள் 
உள் ளிட்ட சி  பான்ைம யி னத்த வ க்கான 
உயர் அங் கீ காரம் காணப்பட்ட  என்   
தமிழ் மக்கள் ேதசிய கூட்ட ணியின் தைல
வ ம் பாரா  மன்ற உ ப் பி ன  மான 
சி.வி.விக்ேனஸ்வரன் ெதரி வித் ள்ளார்.
தமிழ் மக்களின் தாய க மான வடக்கு, 

கிழக்கில் காலங்கா ல மாக அர சாங்கங்க
ளினால் ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வ ம் நில 
அப க ரிப்ைப ஆதா ர ர்வ மாக எ த் க்
காட் ம் வைகயில் தயா ரிக்கப்பட்ட 'தாய்
நிலம்: நில அப க ரிப்  இலங்ைகவாழ் 
தமிழ்மக்களின் உண்ைம யான ெப ந்
ெதாற் ' என்ற ஆவ ணப்ப டத்தின் திைர
யிடல் நிகழ்  கடந்த சனிக் கி ழைம 
இைண ய வ ழியில் நைட ெபற்ற . 
இந் நி கழ்ைவ ஆரம் பித்  ைவத்  உைர

யாற் றி ய ேபாேத ேமற்கண்ட வா  ெதரி
வித்தார். அவர் ேம ம் ெதரிவிக்ைகயில்,
இ  ஓர் க் கி ய மான நாளாகும். இலங் 

 ைகயில் கடந்த 70 வ  ட கா ல மாக இடம்
ெபற்  வ ம் சம்ப வத்ைத ஆவ ணப்ப ட
மாக ெவளி யி  கின்ேறாம். இ  இலங்
ைக யில் தமிழர் தாய கப்ப கு தி க ளான 
வடக்கு, கிழக்கில் எவ்வா  நிலங்கள் 
அப க ரிக்கப்ப  கின்றன என்பைத விளக்
கு வ தாக அைம ம். தமிழர் தாய கத்தில் 
இடம்ெப ம் நில அப க ரிப்  ெதாடர்பில் 
சர்வ ேதச ரீதியில் அங் கீ கா ரம்ெபற்ற கல் வி
யி ய லா ளர்க ம் அறி ஞர்க ம் ேபச ன்
வ  வ  மகிழ்ச் சி ய ளிப்ப டன் அதைனப் 
ெபரி ம் வர ேவற் கின்ேறன். 

'நில அப க ரிப்  ெதாடர்பான இந்தக் 
கலந்  ைர யா டலில் இைணந்  ெகாண் டி
க்கும் இைள ஞர்கள் குறிப் பிட் க் கூ றப்
ப ட  ேவண் டி ய வர்க ளாவர். எம  எதிர்
காலம் ெதாடர்பான ஒேர நம் பிக்ைக யாக 
இந்த இைள ஞர்கேள இ க் கின்றார்கள். 
இவ் வி டயம் ெதாடர்பில் கடந்த மார்ச் 
மாதம் நைட ெபற்ற த லா வ  கூட்டத் 
தில் அவர்க ள  ெசயற்பா  களால் நான் 
ெபரி ம் கவ ரப்பட்ேடன் என்பதில் எவ்
வித ஐய ம் இல்ைல. இைளஞர், வ
தி கேள, எம  மக்கள் உங்கள் மீ  பாரிய 
எதிர்பார்ப்ைபக் ெகாண் டி க் கின்றார்கள் 
என்றார்.

1972 ஆம் ஆண்டில் இலங்ைக குடி ய ர
சாகப் பிர க டனம் ெசய்யப்பட்டதன் பின்
ன ரான காலப்ப கு தியில் தமி ழர்க க்கு 
வழங்கப்பட்ட அங் கீ கா ரத் டன் ஒப் பி

 ைகயில், ஆங் கி ேல யர்க ளின் கீழ் ஓர் 
கால னித் வ நாடாக இ ந்த ேபா  தமி
ழர்க க்கான அங் கீ காரம் உயர்வாகக் 
காணப்பட்ட தாகக் க   கின் றீர்களா? 
என்  நிகழ்ச் சிையத் ெதாகுத்   வ ழங் கிய 
தனா ஞானி யினால் எ ப்பப்பட்ட ேகள்
விக்குப் பதி ல ளித்த விக்ேனஸ்வரன், 

'ஆங் கி ேல யர்க ளி ட மி ந்  சுதந் திரம் 
ெப  வ தற்காக எம  தா ைத யர்கள் 
பல்ேவ  ேபாராட்டங்கைள நடத் திய 
வர லாற்ைற அடிப்ப ைட யா கக்ெ காண்  
பார்க் கும்ே பா , இந்தக் ேகள் விக்குப் பதி
ல ளிப்ப  சற்  சங்க ட மான விட ய மாக 
இ க் கின்ற . இலங்ைக 'ெடாமி னியன்' 
அந்தஸ்த் தின் கீழ் இ ந்த ேபா  தமி ழர் 
கள் உள் ளிட்ட சி  பான்ைம யி னத்த வ
க்கு ஒப் பீட்ட ளவில் உயர் அங் கீ காரம் 

காணப்பட்ட . 
எம  மக்க க்குச் ெசாந்தமானவற்ைற 

அவர்களிடேம ஒப்பைடப்பதற்கான சர்வ 
ேதசத்தின் மிக ம் வ வான அ த்தம் 
இலங்ைக அரசாங்கத்தின்மீ  பிரேயாகிக் 
கப்ப வதற்கான சூழ்நிைலகைள உ வா 
க்கேவண்டியேத  அவசியமானதாக இ க் 
கின்ற  என்  பதிலளித்தார்.
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  தகவல் அறி ம் உரிைம ெதாடர்பில் 
மக்கைள விழிப்  ணர் ட்  வதில் அர சாங்

கத் க்கு அக்கைற உள்ள தாக 
ெதரி ய வில்ைல

 உல கி ேலேய சக் தி மிக்க தகவல் அறி ம் 
உரிைம சட்டத்ைத ெகாண்ட நா கள் பட் டி
யலில் இலங்ைக 4 ஆவ  இடத்தில்

 ஊட க வி ய லா ளர்கைள விட சாதா ரண 
குடி ம க க்கு தகவல் அறி ம் உரிைம 

சட்டம் மிகப் ெப ம் வாய்ப்

உல கி ேலேய சக்தி மிக்க உ  தி யான 
தகவல் அறி ம் உரிைம சட்டங்கைளக் 
ெகாண்  ள்ள  நா  களில்  4ஆவ  
இடத்தில் உள்ள இலங்ைகக்கு, குடி மகன் 
ஒ வர் ேகா ம் ன்ன ேரேய தக வல்கைள 
ெவளிப்ப த்  வ  ெதாடர் பி லான விட
யத்தில் பாரிய ன்ேனற்றம் அவ சி ய மா
வ தாக சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி ஜகத் லியன 
ஆரச்சி ெதரி வித்தார்.  அவ்வா  தக வல்
கைள ெவளிப்ப த்  வ  ெதாடர்பில் 
2016ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க  தக வ
க்கான உரிைம சட்டத்தில் ஏற்பா கள் 

உள்ள ேபா ம், இலங்ைகயில் அ  
ெவற் றி க ர மாக இடம்ெப  வ ைத அவ தா
னிக்க டி ய வில்ைல என அவர் சுட் டிக்
காட் டினார்.
சர்வ ேதச தகவல் அறி ம்  உரிைம 

தினம் ஒவ்ெ வா   ஆண் ம் ெசப்ெ டம்பர் 
மாதம் 28ஆம் திகதி ெகாண்டா டப்ப 
கி ற . அத் தி னத்ைத ன் னிட்  குறித்த 
தகவல் அறி ம் உரிைம சட்டம் மற் ம் 
அதன் பயன்பா  ெதாடர்பில் சிேரஷ்ட 
சட்டத்த ரணி ஜகத் லியன ஆரச்சி ேகச
ரிக்கு வழங் கிய விேசட ெசவ் வி யி ேலேய 
இதைன குறிப் பிட்டார்.
அவர் அளித்த விேசட ெசவ்வி வ  மா :
ேகள்வி:  தகவல் அறி ம் உரிைம 

சட்டம் மற் ம்  அதன் பயன்பா   
ெதாடர்பில் எவ்வா றான சூழ்நிைல 
ஒன்  தற்ே பா  நில  கி ற ?

பதில்: தகவல் அறி ம் உரிைம  2015 
ஆம் ஆண்  எம  அர சி ய ல ைமப்  
ஊடாக அடிப்பைட உரி ைம யாக ஏற் க்
ெகாள்ளப்பட்ட .  எனி ம் அப்ே பா ம் 
உலகின் பல நா கள் அந்த உரி ைமைய 
ஏற் க்ெ காண் டி ந்தன.
அத ன டிப்ப ைட யி ேலேய 2016ஆம் 

ஆண்   தகவல் அறி ம் உரிைமச் சட்டம்  
இலங்ைகயில் நிைற ேவற்றப்பட்ட . இச்
சட்டம் நிைற ேவற்றப்ப ம் ேபா ம், 112 
உலக நா  களில் அவ்வா றான சட்டங்கள் 
அ லில் இ ந்தன.  ெதற்கா சி யாவில் 
அச்சந்தர்ப்பத்தில் இலங்ைக யி ம் ட்
டா னி ம் மட் ேம தகவல் அறி ம்  

சட்டம் அப்ே பா  காணப்ப ட வில்ைல. 
இன்ெ னா  வைகயில் ெசால்வ ெதன்றால் 
ெதற்காசி யாவில் இ  தி யாக தகவல் 
அறி ம் உரி ைமைய  சட்ட ரீதி யாக உ தி 
ெசய்த  நாடாக இலங்ைகையக் கூறலாம்.

 எம  நாட்டில் நிைற ேவற்றப்பட் ள்ள 
இந்த தக வ க்கான உரிைமச் சட்டம், 
உலகளவில் நா  களில் அ  லி ள்ள சட்
டங்க டன் ஒப் பீ  ெசய் ம் ேபா  மிக 
வ  வா ன . அதன் பி ர காரம் எம  சட்டம் 
உலக நா  களில் சக்தி மிக்க தக வ க்கான 
சட்டங்களில் 4ஆவ  இடத்ைதப் பிடிக் கி
ற .

 உண்ைமயில் இந்த சட்டம்  ஊடாக 
யா க்கு என்ன நன்ைம என  ஒ வர் 
ேயாசிக்கலாம் . ஆம் , உண்ைமயில்  
நாட்டின் சாதா ரண ஒ  குடி ம க க்ேக இச்
சட்டம் ஊடாக அதிக நன்ைம காணப்ப 
கி ற .  இன்  பலர் இச்சட்டம் ஊட க வி ய
லா ளர்க க்கா ன  என எண்  கின்றனர். 
அ  அவ்வாறல்ல. ஊட க வி ய லா ளர்கைள 
விட இந்த சட்டம் சாதா ரண குடி மக்க
க்ேக பய ள்ள .
 அரசின் உயர் மட்டத்தின் ெபா ப்பில் 

அல்ல  உயர் மட்ட அதி கா ரி களின் 
ெபா ப்பி ள்ள ஒ  தக வைல, சாதா ரண 
குடி மகன் ஒ வன் ேவ  சட்டங்களின் கீழ்  
அல்ல  ெபா  வாக  ெபற் க்ெ காள்ள 
ற்பட்டால் உண்ைமயில் அந்த தக வைல 

அவரால் ெபற் க்ெ காள்வ  சாத் தி யப்ப
டா .

 எனி ம் தக வ க்கான உரிைம சட்
டத்தின் கீழ் அவர் அந்த தக வல்கைள 
ேகா ம் ேபா  மிக இல கு வாக அதைனப் 
ெபற்  க்ெ  காள்ள  டி   மா  ன  தாக 
இ க்கும்.

ேகள்வி: அப்ப டி யானால் தகவல் உரி
ைமக்கான சட்டம் இலங்ைகயில் ெவற்
றி க ர மாக ெசயற்ப த்தப்ப  கி ற   என 
கூற விைள கின் றீர்களா?
பதில்: இல்ைல. இந்த தக வ க்கான 

உரிைம சட்டம்  குடி மக்களின் தகவல் 
உரி ைமைய உ தி ெசய்ய ெகாண்  வ ரப்
பட்ட . அச்சட்டத்தில்,  சில தக வல்கைள 
குடி மக்கள் ேகாரா ம ேலேய ெவளிப்ப த்த 
ேவண் ம் என சுட் டிக்காட்டப்பட்  அதற்
கான ஏற்பா கள் உள்ளன.  இலங்ைகயில் 
அந்த ஏற்பாட்டின் ெசயற்பா  ெவற் றி க ர
மாக அ  லா வ தாக அவ தா னிக்க டி ய
வில்ைல.

 எனி ம் தனி நபர் ேகாரிக்ைக க க்கு 
அைமய தகவல் ெபற் க்ெ காள் ம் நட வ
டிக்ைககள் தி ப் தி க ர மாக நடக் கி ற .

ேகள்வி: தகவல் அறி ம் உரிைம 
ெதாடர்பில் குடிமக்க ளிடம் ேபாதிய 
ெதளி  இ க் கி றதா?

பதில் :  உண்ைமயில்  ஒவ்ெ  வா   
ஆண் ம் ெசப்ெ டம்பர் மாதம் 28ஆம் 
திகதி சர்வ ேதச தகவல் அறி ம் உரிைம 
தின மாக ெகாண்டா டப்ப  கி ற . இ  
ெனஸ்ே காவால் அங் கீ க ரிக்கப்பட்ட 
தினம்.

 இத் தி னத்தில் தகவல் அறி ம் உரி
ைமயின் தாற்ப ரி யத் திைன மக்க ளி ைடேய 
ெகாண்  ேசர்ப்ப  அ  சார்ந்த வர்களின்  
கடப்பா டாகும்.

 இந்த தினத்ைத நாம் கடந்த 2016ஆம் 
ஆண்  தல் ெகாண்டாடி வ  கின்ேறாம். 
அதன்படி கடந்த 2016, 2017, 2018ஆம் 
ஆண்  களில் இந்த தினத்தில் மக்க ளி
ைடேய விழிப்  ணர் விைன ஏற்ப த்த 
சில நட வ டிக்ைககள் அரச மட்டத்தில் 
ெவற் றி க ர மாக இடம்ெபற்றன. அரச 
அ  ச ர ைணயில் ெகாண்டாட்டங்க ம் 
இடம்ெபற்றன. ஆனால் கடந்த 2019ஆம்  
,2020ஆம் ஆண்  களில் தகவல்  அறி ம் 
உரிைம ெதாடர் பி லான சர்வ ேதச தினத்தில் 
கூட மக்கைள அறி ட் ம் அல்ல , அத்
தி னத்ைத  ெகாண்டா ம் எந்த அரச அ  ச
ரைண நட வ டிக்ைக க ைள ம் காண டி ய
வில்ைல. இந்த ஆண் ம் அேத நிைலைம 
நீடிப்ப தா கேவ ெதரி கி ற .

 தக வ க்கான உரிைம சட்டத்தின் பிர
காரம், இ  தரப் பினர் மிக க் கி ய மா ன
வர்கள். ஒ வர்  தக வல்கைள தன்வசம் 
ைவத் தி க்கும் தக வல்கைள விநி ேயா கிப்
பவர். மற்ைற யவர் தக வ க்கான ேதைவ 
உள்ள குடி மகன்.
தக வல்கைள ைவத் தி ப்ேபார் தக வல்

கைள ெவளிப்ப த்த ேவண் ம். உண்
ைமயில்,  தக வ க்கான உரிைம ெதாடர்
பி லான எம  சட்டத்தின் பிர காரம், குடி
மகன் ேகா  வ தற்கு ன்ன தா கேவ தக வல்
கைள ெவளிப்ப த்த ஏற்பா கள் உள்
ளன. அத ன டிப்ப ைடயில் ெசயற்பட்டால், 
குடி மக்கள் விண்ணப் பித்  தக வல்கைள 
ெப ம் நிைல குைற வ ைட ம்.

 ஐேராப் பிய நா  களில் இந்நிைலைம 
ெவற் றி க ர மாக உள்ள தா ேலேய அங்கு 
குவி ம் விண்ணப்பங்கள் குைற .

 எனி ம் எம  நாட்டில் இன் ம் அந் 
நிைலைம வளர்ச் சி ய ைட ய வில்ைல.
ேகள்வி: அப்ப டி யானால் தக வ ல றி ம் 

உரி ைமக்கான ஆைணக்கு வின் வகி
பாகம் இந்த விட யத்தில் என்ன?
பதில்: இலங்ைக தக வ ல றி ம் உரி ைமக்

கான ஆைணக் கு  2016ஆம் ஆண்டின் 
12ஆம் இலக்க தக வ ல றி ம் உரிைம சட்
டத்தின் 11ஆம் பிரிவின் கீழ் உ  வாக்
கப்பட் ள்ள .  தக வ லறி ம் உரி ைமக்
கான சட்டத்தின் ெசயற்பாட்ைட கண்கா

ணிக்கும்,  அ ல்ப த் ம் பிர தான நி
வ ன மாக  அந்த ஆைணக்கு  திகழ் கி ற .  
குறித்த சட்டத்தின் கீழ் குற்ற மி ைழக்கும் 
உத் தி ேயா கத்தர்க க்கு எதி ராக நட வ
டிக்ைக எ ப்ப தற்கும், கிைடக்கப் ெப ம் 
ைறப்பா கள் மீதான  விசா ரைண ெசய்

வ தற்கும் ஒ க்காற்  நட வ டிக்ைக கைள 
சிபார்சு ெசய்வ தற்கும் அதி கா ரங்கைளக் 
ெகாண் ள்ள ஒ   ஆைணக்கு ேவ இ .  
சட்டத்தில் வைர வி லக்கணம் ெசய்த குற்
றங்கைளச் ெசய்த வர்கைள சட்டத்தின் 
ன் நி த்த  அவ்வா ைணக் கு  க்கு அதி

கா ரங்கள் வழங்கப்பட் ள்ளன.
பரா  மன்ற சைபயின் சிபார்சின் ேபரில் 

ஜனா தி ப தியால் நிய மிக்கப்பட்ட ஒ  
தைல வ ைர ம், 4 உ ப் பி னர்க ைள ம் 
அங்கத்த வர்க ளாக இவ்வாைணக் கு  
ெகாண் டி க்கும்.  19ஆவ  அர சியல் 
தி த்தம் ஊடாக ெகாண்  வ ரப்பட்ட 
இந்த ஆைணக்கு , அர சி ய ல ைமப்  ேபர
ைவயால் சிபா ரிசு ெசய் ம் உ ப் பி னர்
கைள நிய மிக்க ேவண் ம் என குறிப் பி
டப்பட் ள்ள . எவ்வா றா யி ம் 20 ஆம் 
தி த்த சட்டத்தின் 59ஆவ  அத் தி யாயம் 
பிர காரம், அர சி ய ல ைமப்  ேபரைவ 
எ ம் நிைல ைமக்கு பதி லாக பாரா 
மன்ற சைப என்ப   அைனத்  இடங்க
ளி ம் உப ேயாகம் ெசய்தல் ேவண் ம் 
என்பதால், இவ்வாைணக் கு  க்கான 
உ ப் பி னர்கள் தற்ே பா ைதய சூழலில் 
பாரா  மன்ற சைபயின் சிபா ரிசில் ஜனா தி
ப தியால் நிய மிக்கப்ப வார்.

ேகள்வி: உண்ைமயில் இந்த தகவல் 
அறி ம் சட்டத்தால் ெபா மக்க க்கு 
என்ன இலாபம்?
பதில்: ஒ ேபா ம் அவ்வா  எண் ணி

விடக் கூடா . இதன் அைனத்  பல ம் 
சாதா ரண குடி மகன் ஒ  வ க்ேக உள்ள .

 உதா ர ண மாக ஒ வர் ஒ  ேநர் கத் 
ேதர் க்கு ெசல் கிறார். அவர் குறித்த 
ேவைலக்கு ேதர்ந்ெத க்க ப்ப ட வில்ைல. 
அவ ைர விட குைற வாக  ள்ளி எ த்தவர் 
ேதர்ந்ெத க்கப்பட் ள்ளார் என அவ க்கு 
சந்ேதகம் ஏற்பட்டால், அவரால் அந்த ேநர்
கத் ேதர்  ெதாடர்பில் குறித்த அரச  

நி  வ னத் திடம்  ைம யான ள் ளிப்
பட் டி யைல தக வ ல றி ம் சட்டம் ஊடாக 
ேகாரி தன  சந்ேத கத்ைத தீர்க்க டி ம். 
அவ்வாேற, தனக்கு ஏற்பட்ட அநீ திக்கு எதி
ராக, பாட சா ைலக்கு பிள்ைள கைள ேசர்ப்ப
தற்காக,  தம  பிரச் சி ைனகள் ெதாடர் பில் 
தீர் க க்காக என எல்லா விட யத் க்கும் 
இ  மிகப் ெப ம் உத வி யாக இ க்கும்.
இன்  பல உதவி ெபாலிஸ் அத் தி

யட்சர்கள் அப்ப த வியில் இ க்க இந்த 
சட்டேம காரணம். இச்சட்டத்தின் உத வி
டன் அவர்கள் ெபற் க்ெ காண்ட 

தக வைல ைவத்  அவர்கள் உயர் நீதி
மன்ைற நாடினர். அதன்  ப ல னாக அவர்கள் 
இன்  அப்ப த வி களில் உள்ளனர். இந்த 
சட்டம், படித்தவர் தல் பாமரர் வைர 
அைன வ க்கும் மிக சமீ ப மா ன .

 உதா ர ணத் க்கு ஒ  விட யத்ைத கூ
கின்ேறன்.  அண்ைமயில் ெமான ரா கைல 
ேமல் நீதி மன்றால் ஒ  வர லாற்  தீர்ப்  
வழங்கப்பட்ட .
வாக்கா ளர்க க்கு பல்ேவ  வைகயில் 

இலஞ்சம் ெகா த்தைம நி  பிக்கப்
பட்டதால், ஸ்ரீல.ெபா.ெப. கட்சியின் 
ெமானராகைல பிரேதச சைப உ ப்பினர் 
டி.எம்.ஹர்ஷக பிரிய திஸாநாயக்கைவ 
பதவியிலி ந்  தகுதி நீக்கம் ெசய்ய, 
ெமானராகைல  ேமல்  நீதிமன்றம் 
கடந்த 13ஆம் திகதி உத்தரவிட் ள்ள . 
அ  ெதாடர்பிலான வழக்கு ெபப்ரல் 
அைமப்பினரால் ெதாடரப்பட்டதாகும்.
உண்ைமயில் அவ்வழக்கில், குறித்த 

உ ப்பினர், மின்சார, நீர் விநிேயாக 
இைணப் க்கள் ஊடாக அந்த ேதர்தல் 
கால இலஞ்சத்ைத வழங்கியைமேய 
குற்றச்சாட் .

 இந்நிைலயில் நீதிமன்றில் அதைன 
நி பிக்க பயன்ப த்திய பிரதான சாட்சி, 
தகவல் அறி ம் சட்டம் ஊடாக ெபறப்பட்ட 
மின், நீர் இைணப் க் கட்டண ரசீ கள். 
அைனத்  ரசீ களி ம் குற்றவாளியாக 
காணப்பட்ட உ ப்பினேர பணம் 
ெச த்தியதாக இ ந்தன. சாதாரணமாக 
ஒ வர், மின்சார சைபயிடம், ேவ  
ஒ வரின்  பணம் ெச த்திய ரசீதிைன 
ேகட்டால் வழங்கப்படமாட்டா . தகவல் 
அறி ம் சட்டம் ஊடாக ேகாரப்பட்டால் 
வழங்கப்ப ம். எனேவ இந்த தகவல் 
அறி ம் சட்டம் நாட்டில்  இலஞ்ச 
ஊழைல ஒழிக்க ம் மிகப்ெப ம் 
ஆ தமாக பயன்ப த்த டி மான .

  

Virakesari Tuesday, September 28, 202104                  Ãμ@PŒ›    

2021 ெசப்ெடம்பர் 28ஆம் திகதி ெசவ்வாய்க்கிழைம
எக்ஸ்பிரஸ்  நி ஸ்ேபப்பர்ஸ் (சிேலான்) (பிைரேவட்) லிமிட்ெடட், 

267, ரஜ மாவத்ைத, ஏக்கல, ஜா–எல.  Tel. : 011 7322750, 011 7322751, 
011 7322754, 011 7322755, 0117322736

Fax : 011 7322752 Web Site : www.virakesari.lk
E-mail : editordaily@virakesari.lk, kesari25@virakesari.lk

News On-line : onlinenews@virakesari.lk Advertisment : advertising@virakesari.lk
Circulation : circulation@virakesari.lk

இன்ைறய சிந்தைன

ெசவ்வாய்க்கிழைம, ெசப்ெடம்பர் 28, 2021

வாய்ைம எனப்ப வ தியாெதனின் யாெதான்றந்
 தீைம யிலாத ெசாலல்     

   (தி க்குறள்)

வாய்ைம என்  கூறப்ப வ  எ  என்றால், அ  மற்றவர்க்கு 
ஒ  சிறி ம் தீங்கு இல்லாத ெசாற்கைள ெசால் தல் ஆகும்.

ெபான் ெமாழிெபான் ெமாழி
ேசாம்ேபறித்தனத்ைத எந்த 

வழியி ம் ரத்தியாக ேவண் ம். 
சு சு ப்  என்பதற்கு எதிர்ப்ப  

என்ப  ெபா ள்.
–சுவாமி விேவகானந்தர்

ேகா  வ தற்கு ன்ன ேரேய தக வல்கைளேகா  வ தற்கு ன்ன ேரேய தக வல்கைள
ெவளிப்ப த்  வதில் ன்ேனற்றம் ேவண் ம்ெவளிப்ப த்  வதில் ன்ேனற்றம் ேவண் ம்

 எம்.எப்.எம்.பஸீர்

 சிேரஷ்ட சட்டத்த ரணி ஜகத் 
லியன ஆரச்சி ேகச ரிக்கு  
வழங்கிய விேசட ெசவ்வி 

ெகாேரானா  ைவரஸ் ெதாற்  பர வைல கட் ப்ப த்  வ தற்
காக தற்ே பா  நாட ளா விய ரீதியில் அ ல்ப த்தப்பட்டி க் கின்ற 
தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்ட மா ன  எதிர்வ ம் தலாம் 
திகதி ெவள் ளிக் கி ழ ைம டன் தளர்த்தப்ப ம் என் ம் திய 
பல்ேவ  வைர ய ைற க டன் கட் ப்பா  க டன் நா  
ைம யாக திறக்கப்ப ம் என் ம் எதிர்பார்க்கப்ப  கின்ற .  இ   
ெதா டர்பாக அர சாங்க தரப் பி ம் க த் க்கள் ெவளி யி டப்பட்  
வ  கின்றன.  அேத ேபான்  சுகா தார தரப் பி ம் இ  ெதாடர்
பான விட யங்கள் ெவளிப்ப த்தப்பட்  வ  கின்றன. அந்த 
வைகயில் எப்ப டி ம் இந்த தலாம் திகதி தல் தனி ைமப்ப
த்தல் ஊர டங்கு சட்டம்  தளர்த்தப்ப ம் என் ம் மக்கள் தம  

அன்றாட ெபா  ளா தார மற் ம் ஏைனய ச க ெசயற்பா  கைள 
ன்ென க்க டி ம் என் ம் எதிர்பார்க்கப்ப  கின்ற .
க் கி ய மாக கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 20ஆம் திகதி தல் அ ல்

ப த்தப்பட்  வ  கின்ற இந்த தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு 
சட்ட மா ன  தலாம் திகதி தல் நீக்கப்ப ம் என்  பர வ லாக 
எதிர்பார்க்கப்ப  கின்ற .  ேம மாதம் ஆரம்ப மான  வ ட 
ெகாத்தணி ஊடாக ெதாற்றா ளர்கள் எண் ணிக்ைக ம் மர ணங்
களின் எண் ணிக்ைக ம் பாரி ய ளவில் அதி க ரித் ச் ெசன்றன. 
க் கி ய மாக இ  ற் க்கும் ேமற்பட்ட மர ணங்கள் தின ம் 

பதி வாகிக் ெகாண் டி ந்தன. ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக ம் 
4 ஆயி ரத்ைத தாண்டிக் ெகாண்டி ந்த . இந்த சூழ லி ேலேய 
ஆகஸ்ட் மாதம் 20ஆம் திகதி தல்  தனி ைமப்ப த்தல்  ஊர டங்கு 
சட்டத்ைத அ ல்ப த்  வ தற்கு அர சாங்கம் நட வ டிக்ைக எ த்
த . குறிப்பாக சுகா தார தரப் பி னரின் அறி  த்தல், ஆேலா ச
ைனகள் மற் ம் பரிந்  ைர க க்கு அைமய இந்த நட வ டிக்ைக 
அர சாங்கத் தினால் எ க்கப்பட்ட . இந்  நி ைலயில் தற்ே பா  
ெதாற்றா ளர்களின் எண் ணிக்ைக குைற வ ைடந்  ெசல் கி ற . 
தினந்ே தா ம் 1500 க்கும் குைற வான ெதாற்றா ளர்கேள தற்ே பா  
பதி வாகி வ  கின்றனர்.   மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக ம் 100 
க்கும் குைற வாக பதி வாகிக்ெகாண் டி க் கின்ற . மர ணங்களின் 
எண் ணிக்ைக 100 க்கு குைற வாக பதி வா கி ற  என்ப  ஆேராக்
கி ய மான நிைலைம அல்ல. காரணம் ஆரம்பத்தில் 10 மர ணங்கள் 
அல்ல  இ  ப  மர ணங்கள் என்றாேல மக்கள் அச்ச ம ைட ம் 
நிைலைம காணப்பட்ட . ஆனால் தற்ே பா  50 க்கும் ேமற்பட்ட 
மர ணங்கள் பதி வா கிக்ெகாண் டி க் கின்றன. 
இந்த சூழலில் ஒப் பீட்  ரீதியில் ெதாற்  பர ம் தன்ைம குைற

வ ைடந்  ெசல்வதன் கார ண மாக தற்ே பா  நாட்ைட மீண் ம் 
திறப்ப தற்காக நட வ டிக்ைக எ க்கப்படவி க் கி ற . இ  ெதாடர்
பாக கடந்த ெவள் ளிக் கி ழ ைம ம் ெகாேரானா ைவரஸ் த ப்  
ெதாடர்பான ெசய லணி ஆராய்ந்த .  நிதி அைமச்சர் பசில் ராஜ
பக்்ஷ தைல ைமயில் இந்த ெசய லணி கூடி ய ேபா    நாட்ைட 
திறப்ப  ெதாடர்பான தீர்மானம் ஆரா யப்பட்டி ந்த . இன் ம் 
அர சாங்கம் இதைன உத் தி ேயா க ர்வ மாக அறி விக்க வில்ைல. எப்
ப டி யி ப் பி ம் தலாம் திகதி தல் நா  திறக்கப்ப ம் என்ற 

எதிர்பார்ப்  சகல மட்டத் தி ம் காணப்ப  கின்ற . அர சாங்க தரப்பில் இ  ெதாடர்பாக ஆங்
காங்ேக க த் க்கள் ெவளி யி டப்பட்டி க் கின்றன. குறிப்பாக நா  திறக்கப்பட்ட  டேன 
ேபாக் கு வ ரத் , ெபா  ளா தார நட வ டிக்ைக கைள எவ்வா  ஆரம் பிப்ப  என்ப  ெதாடர்பான 
ேபச் சு வார்த்ைதகள் கூட தற்ே பா  நாட ளா விய ரீதியில் பல்ேவ  ைறசார் மட்டத் தி ம் 
ஆரா யப்பட் க் ெகாண் டி க் கின்றன. 
இந்த சூழலில் நா  மீண் ம் திறக்கப்பட்ட ம் சக ல ம் ெபா ப் டன் சுகா தார கட் ப்

பா  கைள, அறி  த்தல்கைள, ஆேலா ச ைன கைள க த் திற்ெ காண்  ச க அக்க ைற
டன் ெசயற்பட ேவண் ம். மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக அதி க ரிப்ப  எவ்வ ள  ரம் 
அபா ய க ர மா ன  என்பைத கடந்த இரண்  மாதங்க ளாக நாம் கண்  ெகாண் டி க் கிேறாம். 
எனேவ அதற்கு ெதாடர்ந் ம் இட ம ளிக்கக் கூ டா . ஊர டங்கு காலத்தில் இந்த ெதாற்  
பரவல் குைறந் தி க் கி ற  என்பைத விஞ்ஞான ரீதியில் ஏற் க்ெகாள்ள டி கி ற . இந்த 
சூழலில் நா  மீண் ம் திறக்கப்பட்டதன் பின்ன ம்கூட சக ல ம் மிக ம் ெபா ப் டன் 
நடந்  ெகாள்வ  ஒ  சிறந்த நிைலைய ேநாக்கி   நகர்வ தற்கு சந்தர்ப்பம் அளிப்ப தாக 
அைம ம். எனேவ இ  ெதாடர்பில் சக ல ம் சிந் தித்  தம  ெசயற்பா  கைள ன்ென
க்க ேவண் ம். எக்கா ரணம் ெகாண் ம் யா ம் சுகா தார அறி த்தல்கைள கட் ப்பா 

கைள மீறி ெசயற்படக்கூடா . மாறாக அவற்ைற பின்பற்றி ச க அக்க ைற டன் ெசயற்ப ட
ேவண் ம்.   
இேத ேவைள இ  குறித்  க த்  ெவளி யிட் ள்ள சுகா தா ரத் ைற அைமச்சர் ெகெஹ லிய 

ரம் க்ெவல்ல, தற்ே பா  உலக நா கள் அைனத் தி ம் திய   இயல்  நிைலக்கு மக்கள் 
தங்கைள தயார்ப த்திக் ெகாண் டி க் கின்றனர். சர்வ ேதச நா  களில் மக்கள் அதைன ெசயற்
பாட்  ரீதியில்  ன்ென க் கின்றனர்.  நா ம் அவ்வா றான திய இயல்  நிைல ைமக்கு 
எம்ைம தயார்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். அதில் நாம் எம்ைம அர்ப்ப ணித் க்ெகாண்  
ெசயற்ப  வ தற்கு ன் வ  வ  கட்டா ய மாகும். அவ்வா  திய இயல்  நிைலைய நாம் 
உள்வாங்கி ெசயற்ப  வதன் ஊடாகேவ அந்த அச் சு த்தலில் இ ந்  ெவளிேய வர டி ம்.   
எதிர்வ ம் சில வ  டங்க க்கு உலகம்   இந்த திய இயல்  நிைல ைமக்கு அைம யேவ 
இயங்கப்ே பா கி ற . எனேவ அதற்கு நா ம் எம்ைம ம் தயார்ப த் திக்ெ காள்ள ேவண் ம். 
திய இயல்  நிைலயில் எவ்வா றான சுகா தார நைட  ைறகள் இ க் கின்றன என்ப  ெதாடர்
பில் ெதளி ைவப் ெ பற்  அவற்ைற பின்பற்றி சக ல ம் நடந் ெகாள்ள ேவண் டிய  அவ சி ய
மாகும்   என் ம்   எ த்  ைரத் ள்ளார்.  
அதன்படி நா  திறக்கப்பட்ட ம் மக்கள் எந்த ள  ரம் ெபா ப் டன் சுகா தார ஆேலா ச

ைன கைளப் பின்பற்றி நடக்க  ேவண் ம் என்ப  ெதாடர்பாக அைமச்சர் மிக ம் ெதளி வாக 
கூறி யி க் கிறார்.   உண்ைமயில் சுகா தார தரப் பி ன ம் பா  காப்  தரப் பி ன ம் ெதாற்  
பர வைல கட் ப்ப த்  வ தற்கு பாரிய நட வ டிக்ைக கைள ேமற்ெ காண்  வ  கின்றனர். 
அதற்கு சக ல ம் ஒத்  ைழப்  வழங்க ேவண் டிய கட்டாயம் காணப்ப  கின்ற . இந்த கட்
ப்பா  கைள, ஆேலா ச ைன கைள, சுகா தார நைட  ைற கைள அவ ம தித்  ெசயற்பட்டால் 

மீண் ம் நா  ஒ  அபா ய க ர மான நிைலக்கு ெசல் ம் என்பைத மறந்  வி டக் கூ டா . 

எனேவ சக ல ம் இந்த விட யத்தில் ெபா ப் டன் நடந் ெகாள்ள 
ேவண் ம்.  கக் கவ சங்கைள உரிய ைறயில் அணிதல், 
ைககைள அடிக்கடி க  தல், ஒன்  கூ டைல தவிர்த்தல், ச க 
இைட ெவ ளிைய ேப தல், ெபா  இடங்கள் வர்த்தக நிைல
யங்கள் ேபாக் கு வ ரத்  சாத னங்களில் ச க இைட ெவ ளிைய 
ேப  வ டன் மிக ம் கட் ப்பாட் டன் நடந்  ெகாள் தல் உள்
ளிட்ட சகல சுகா தார நைட  ைற க ைள ம் பின்பற்ற ேவண் ம்.     
சுகா தார வழி காட்டைல சக ல ம் பின்பற்றி மிக ம் ச க அக்க ைற
டன் ெதாற்  பர வாத வைக யி ம் தம்ைம ம் பா  காத்  தம்ைம 
சுற்றியி ப்ப வர்க ைள ம் பா  காத்  வீட்டிலி ப்ப வர்க ைள ம் 
பா  காக்கும் வைகயில் நடந்  ெகாள்வ  மிக ம்   இன் றி ய ைம
யா த தாக இ க் கின்ற . 
பல்ேவ  நா  களில் தற்ே பா  த ப்  சிகள் ஏற்றப்பட்  திய 

இயல்  நிைலயில் மக்கள் தம  அன்றாட ெசயற்பா  கைள 
ஆரம் பித் தி க் கின்றனர். சர்வ ேதச வர்த்த கத்ைத ஆரம் பிப்ப தற்கு 
நட வ டிக்ைககள் எ க்கப்பட் டி க் கின்றன. க் கி ய மாக மக்கள் 
தம  ெபா  ளா தார ெசயற்பா  கைள அன்றாட நட வ டிக்ைக கைள 
திய கட் ப்பா  களின் கீழ் ேமைலத்ேதய நா  களில் ன்ென
த்  வ  வைத காண   டி கி ற .    ெதாற்  பரவல் ஆரம்பத் தி

லி ந்தைத விட குைற வா கேவ இ க் கின்ற . மர ணங்க ம் 
குைற வ ைட கின்றன.  எனேவ எம  நாட் டி ம் சக ல ம் ெபா ப்
டன் ெசயற்ப  வதன் லம் திய இயல்  நிைலயில் வாழ்வ
தற்கு தம்ைம தயார்ப த்திக் ெகாள்ளலாம்.  இன் ம் சில வ ட 
காலத் க்கு இ ேவ யதார்த்த மாக இ க்கப் ேபாகின்ற  என்பேத 
சுகா தார தரப் பி னரின் க த்தாக  அைமந் தி க் கின்ற . சுகா தார 
அைமச்சர் ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல  இந்த க த்ைத ெதளி வாக 
குறிப் பிட் டி க் கின்றார்.  
சக ல ம் தலாம் திக தி யி லி ந்  மிக ம் கட் ப்பாட் டன் 

சுகா தார நைட  ைற கைள திய சுகா தார வழி காட்டைலப் பின்
பற்றி அன்றாட நட வ டிக்ைக கைள ன்ென க்க ேவண் ம். 
மிக க் கி ய மாக ேபாக் கு வ ரத்  சாத னங்களில் மக்கள் மிக ம் 
பா  காப்பான ைறயில் நடந்  ெகாள்வ  மிக அவ சி ய மாகும்.  
காரணம் அ  க கில் ஓரி டத்தில் அமர்ந்  ெகாண்  நீண்ட ேநரம் 
பய ணிப்ப  ெதாற்  பர வ க்கான ஒ  சாத் தி யத்ைத காட்  கின்
ற .  எனேவ ெபா  ேபாக்குவரத்தில் ஈ ப ம்ேபா  சுகா தார 
வழி காட் டி கைள உரிய ைறயில் பின்பற்  வதன் ஊடாக இந்த 
நிைல ைம யி லி ந்  நாம் எம்ைம மீட்ெட க்க டி ம்.
அதனால் நிைல ைமயின் பார  ரத்ைத ரிந் ெகாள்ள 

ேவண் ம்.  மீண் ம் ஒ   ெதாற்  பரவல் அதிகரித்தால் அ  
எந்தள  ரம் அபாயகரமான நிைலைமைய ஏற்ப த் ம் 
என்பைத மறந் விடக்கூடா .  குறிப்பாக ெகாத்தணிகள் திதாக 
ஏற்ப ம் பட்சத்தில் பாரிய அபாயகரமான நிைல ஏற்ப ம் 
என்பைத மறந் விடாமல் சகல ம் ெபா ப் டன் ெசயற்ப வ  
மிக ம்  அவசியமாக  இ க்கின்ற .  கட் ப்ப த்தல் 
ெசயற்பா கைள  சுகாதார தரப்பின ம் பா காப்  தரப்பின ம் 
ேமற்ெகாண்  வ கின்றனர். அவர்களின் அந்த  கட் ப்ப த்தல்  
நடவடிக்ைகக க்கு  ெபா மக்க ம் தம  பங்களிப்ைப ம் 
ஒத் ைழப்ைப ம் வழங்க ேவண் ம். இ  தனித்  ெசய்யப்படக் 
கூடிய விடயம் அல்ல. மாறாக சகல ம் ஒன்றிைணந்  கூட்டாக 
பணியாற்ற ேவண்டிய ஒ  தீர்க்கமான காலகட்டத்தில் நாம் 
இ க்கிேறாம் என்பைத மறந் விடக்கூடா .
எனேவ  இதைனப்  ரிந் ெகாண்  சகல ம்  ச க 

அக்கைற ட ம்  பா காப்  உணர் ட ம்  ெதாற்  
பரவக்கூடா  என்ற ேநாக்கத் ட ம் ெசயற்பட ேவண் ம் 
என்பைத சுட்டிக்காட்ட வி ம் கிேறாம். 

நா  திறக்கப்பட்ட ம் எவ்வா  நடந்  ெகாள்வ ? 
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(அட்டன் நி பர்)
வ ெர லியா ெபா  ைவத் தி ய சா ைலயில் 

கட ைம யாற் ம் சுகா தார பணி யா ளர்கள் தம  
உரி ைம கைளக் ேகாரி 
ேநற்  (27) திங்கட் 
கிழைம அைட யாள 
பணி  பகிஷ்க  ரிப்  
ேபாராட்டத் திைன ன்
ென த்தனர்.
ஒன் றி ைணந்த சுகா தார 

ஊழியர் சங்கத்தின் ஏற்
பாட்டில் நைட ெபற்ற 
இப்பணி பகிஷ்க ரிப்பில் 
300க்கும் அதி க மான 
சுகா தார பணி யா ளர்கள் 
தங்க ள  ேகாரிக்ைக கைள ன்
ைவத்  இப்ே பா ராட்டத்ைத ன்
ென த்தனர்.
இதன்ே பா  சுகா தார பணி

யா ளர்க க்கு நிரந்தர நிய
மனம் வழங்கப்பட ேவண் ம், 

ேமல திக ேசைவ ெகா ப்ப னைவ வழங்க ேவண் ம், 
ெகாேரானா காலத்தில் ஏைனய அர சாங்க ஊழி யர்க
க்கு வழங்கப்ப ம் விேசட ெகா ப்ப ன  மற் ம் 

ெகாேரானா பா  காப்  உைட உள் ளிட்ட ச  ைக
கைள தமக்கும் வழங்க ேவண் ம் என் ம் ேம ம் 
சில ேகாரிக்ைககைள ன்ைவத் ம் ேபாராட்டத்தில் 
ஈ பட்டனர்.

ெப ந்ே தாட்ட காணி களில் பாற்பண்ைண 
திட்டத்ைத ம  ப ரி சீ லைன ெசய் ங்கள்
ஜனா தி ப தி யிடம் ெசந்தில் ெதாண்டமான் எ த்  லம் வலி  த்தல் 

(மீ ம் பிட்
டிய நி பர்)

ெப ந்ே தாட்ட காணி களில் பால் 
பண்ைண கைள அைமக்கும் அர சாங்
கத்தின் தீர்மா னத்ைத ஒ  ெதாழிற்
சங்க மாக இலங்ைகத் ெதாழி லாளர் 
காங் கிரஸ் ஏற் க்ெ காள்ளா ெதன 
ஜனா தி ப திக்கு ெதரி யப்ப த் தி
ள்ேளன். இத் திட்டத்ைத ம  ப ரி சீ
லைன ெசய்  பால் பண்ைண கைள 
அைமக்க உகந்த இடங்கைள அைட
யாளம் கண்  இத் திட்டத்ைத ன்
ென க்க ேவண் ம் என்ப டன் 
குறித்த அரச ெப ந்ே தாட்டங்களில் 
மீள் ேதயிைல உற்பத் திைய ஊக்
கு விக்க ம் நட வ டிக்ைக ெய க்க 
ேவண்  ெமன வலி  த் தி ள்ள
தாக இ.ெதா.கா.வின் உப தைலவர் 
ெசந்தில் ெதாண்டமான் ெதரி வித்
ள்ளார்.
அவர் ேம ம் கூறி ள்ள தா வ ,
ெப ந்ே  த ாட்டக்க ா  ணி  கைள 

அர சாங்கம் தனி யா க்கு வழங்
கு வ  ெதாடர்பில் இ.ெதா.கா. 
ெமளனம் சாதித்  வ  வ தாக எதிர்த்
த ரப் பி னரால் குற்றச்சாட் கள் ன்
ைவக்கப்பட்  வ  கின்றன. இைவ 
ற் றி ம் தவ றாகும். இ.ெதா.

கா. ஆரம்பம் தல் இன்  வைர 
மைல யக மக்க க்கு ன்  ரிைம 
வழங் கு வ தி ேலேய அக்கைற காட்
டி வந் ள்ள . ெப ந்ே தாட்டக்கா
ணி கைள அர சாங்கம் தனி யா க்கு 
வழங் கு வ  ஏற் க்ெ காள்ளக் கூடி
ய தல்ல என்பைத குறித்த அைமச்

ச ரைவத் தீர்மா னத் க்கு ஒப் தல் 
வழங் கிய ம  நாேள ெப ந்ே தாட்
டத் ைற அைமச்ச க்கு ேநர டி
யாகத் ெதாடர்  ெகாண்  நான்  
எதிர்ப்  ெதரி  வித்  தி  ந்ேதன் . 
இ.ெதா.கா. அர சாங்கத்தின் பங்
காளிக் கட் சி யாக உள்ள ேபாதி ம் 
மைல யக மக்க க்கு பாதிப்  
ஏற்ப த் ம் எந்த ெவா  டி
க்கும் ஆத ர வ ளிக்கா  என்பைத 

ெதளி வாக சுட் டி காட் டி ள்ேளன். 
ேஜஈ டிபி அரச கம்ப னிக்கு 

ெசாந்த மான 1161 ெஹக்ேடயர் 
காணிைய பால் பண்ைண அைமக்
க ெவன சுவீ க ரிப்ப தற்கு கடந்த ெசப்
ெடம்பர் 6ஆம் திகதி எ க்கப்பட்ட 
டிைவ ம  ப ரி சீ லைன ெசய் 

மா  ஜனா தி பதி ேகாட்டா பய 
ராஜ ப க்  ஷ க்கு உத் தி ேயா கப் ர்வ
மாக கடி தத்ைத ம் எ  தி ள்ேளன்.  
இந்தக் காணி களில் மீண் ம் 
ேதயிைல உற்பத் திைய ேமம்ப
த்  வதன் லம் 1161 ெஹக்

ேடயர் காணியில் வ  டத் திற்கு 
சுமார் 34 இலட்சத்  83ஆயிரம் 
கிேலா பச்ைசக் ெகா ந்ைத உற்
பத்தி ெசய்ய டி ம். அதில் 7 
இலட்சத்  60ஆயிரம் கிேலாைவ 
ேதயிைல ளாக உற்பத்தி ெசய்ய 
டி ம். தற்ே பா ைதய விைலயின் 

பிர காரம் ஒ  கிேலாக்கு 570 என்ற 
ெப  ம திைய கணக் கிட்டால் 10 % 
ேதயிைல கழி  ேபாக 2 மில் லியன் 
அெம ரிக்க ெடாலர்கைள நாட் க்கு 
வ  வா யாக ஈட்ட டி ம் என்

ப டன் 800 ெதாழி லா ளர்க க்கு 
240 நாட்கள் வ  டத் திற்கு ேவைல
வாய்ப்ைப ம் வழங்க டி ம்.
பால் பண்ைண அைமக்கும் 

திட்டங்கள் ேமற்படி காணி களில் 
ெகாண்  வ ரப்ப ம் பட்சத்தில் 
இதன் பாதிப்  மைல ய கத் திற்கு 
மாத் தி ர மல்ல இலங்ைக ேதயிைல 
உற்பத் தியில் ஈட்டப்ப ம் ெபா
ளா தாரத் திற்கும் பாதிப்  ஏற்ப ம் 
வாய்ப் ள்ள . பால் பண்ைண 
திட்டங்கள் நாட் க்கு அவ சி ய
மாகும். ஆனால், அதற்கு ஏற்க
னேவ அர சாங்கத்தால் அைட யாளம் 
காணப்பட்ட பால் பண்ைண 
அைமக்க உகந்த இடங்கைள   
பயன்ப த்த ேவண் ம் என்ப டன் 
விவ சாயம் ெசய்யப்ப டாத தரிசு 
நிலங்களில் பால் பண்ைண கைள 
உ  வாக்கும் பட்சத்தில்  ேதயிைலத் 
ேதாட்டங்க ம் வளர்ச் சி ய ைட ம் 
பால் பண்ைண க ம் வளர்ச் சி ய
ைட ம் என்பைத ெதட்டத்ெத ளி
வாக ஜனா தி ப திக்கு அ ப் பி ள்ள 
கடி தத்தில் இ.ெதா.கா. சார்பாக 
வலி  த் தி ள்ேளன். அத் டன் 
அ ைமச்ச ரைவ தீர்மா னத்ைத ம
ப ரி சீ லைன ெசய்  மா ம் ேவண்
ேகாள் வி த் ள்ேளன். இ.ெதா.

கா.வின் ேகாரிக்ைகைய அரசாங்கம் 
நிைறேவற் ெமன்  நம் கிேறன்.

வ ெர லியா ெபா  ைவத் தி ய சாைல 
பணி யா ளர்கள் பணி பகிஷ்க ரிப்  

ஆசி ரி யர்களின் பிரச் சி ைனக்கு 
தீர்  காணப்பட ேவண் ம்

(மஸ்ெக லியா நி பர்)
ஆசி ரி யர்களின் ேவதன உயர்  

சம்பந்த மான ேகாரிக்ைக நீண்ட கா ல
மாக இ ந்  வ  கின்ற . அதற்கான 
ேபாராட்டங்கள் ெதாடர்ந்த வண்ணம் 
உள்ளன. எனேவ, அர சாங்கம் வர  
ெசல த் திட்டத்தின் ஊடாக நிவா
ர ணத்ைதப் ெபற் க் ெகா க்க 
ேவண் ம் என ெதாழி லாளர் ேதசிய 
சங்கத்தின் பிரதித் தைல வ ம், வ
ெர லியா மாவட்டப் பாரா  மன்ற 
உ ப் பி ன  மான மயில்வா கனம் 
உத ய குமார் ேவண் ேகாள் வி த்தார்.
லிந் ல என்ேபால்ட் ேதாட்டம் 

ெசன்ட் ெரகுலார்ஸ் பிரிவில் உ ப்
பினர் உத ய கு மாரின் நிதி ேயா ம் 
ேதாட்ட மக்களின் பங்களிப் ேபா ம் 
ன ர ைமக்கப்பட்ட “விேனா தயம்” 
அற ெநறிப் பாட சாைல கட் டி டத்ைத 
திறந்  ைவத்  ேபசு ைக யி ேலேய 
இதைனத் ெதரி வித்தார். நிகழ்வில் சங்
கத்தின் பிரதி நிதிச் ெசய லாளர் ேசா. 
ஸ்ரீதரன் உட்பட பலர் கலந்  ெகாண்
டனர்.
அவர் ெதாடர்ந்  உரி யாற் 

ைகயில், ெகாேரானா பரவல் கார ண
மாக கடந்த ஒன்றைர வ  டங்க க்கு 

ேமலாக மாண வர்க ள  
கல்வி பாதித் ள்ள . 
ெதாற்றாளர் எண் ணிக்
ைக ம் இறப்  விகி
த ம் அதி க ரித்ததால் 
நா  டக்கப்ப ம் 
நிைல யா ன . விைரவில் 
பாட சா ைலகள் திறக்கப்
ப டலாம் என்  தீர்மா
னித் ள்ள ேபாதி ம் 
ஆசி ரி யர்களின் ேவதனப் 
பிரச் சி ைனக்கு தீர்  ன்
ைவக்கப்ப  ட  வில்ைல . 
அவர்க ள  பிரச் சி ைன க க்கு வர  
ெசல த் திட்டத்தில் நிவா ரணம் 
கிைடக்க ேவண் ம்.
அர சாங்கம் ேதர்தல் காலத்தில் 

வழங் கிய வாக் கு  தி கைள நிைற
ேவற்றத் தவ றி ள்ள . மக்கள் 
விேராத ெசயற்பா கள் அதி க ரித்  
வ  கின்றன .  நா  ெப  ம ள  
கடனில் சிக் கி ள்ள .  ெப ந்
ேதாட்ட மக்கள் மீ ம் அக்கைற காட்
ட வில்ைல . இந் நி ைலயில் அரச 
நிதி  டான ேவைலத் திட்டங்கள் 
தாம த மா கலாம் என்பதால் என  
ெசாந்த நிதியில் அற ெநறிப் பாட சா

ைலக்கு உதவி வழங் கி ள்ேளன். 
எனேவ, ெபா  மக்கள் அர சாங்கத்
ைத ம் மக்கள் பிர தி நி தி க ைள ம் 
மாத் திரம் நம் பி யி க்காமல் தாேம 
சுய மாக சிந் தித்  ெசயற்பட ன்வர 
ேவண் ம். திகாம்பரம் அைமச்ச ராக 
வந்த பிறகு  நாள் ேவைலத் திட்
டத்தில் ன்  வீ  கைளக் கட்டிக் 
ெகா த்தார். இன்  அந்த நிைலைம 
இல்ைல. அரசாங்கம் வரலாற்றில் 
என் ம் இல்லாத அளவில் மக்களின் 
அதி ப்திக்கு ஆளாகி ள்ளதால் 
தானாக பதிவி விலக ேவண் ம் 
அல்ல  மக்கள்  வீட் க்கு 
அ ப் வார்கள் என்றார்.

தினக் குரல் ஊழி யரின்
தந்ைத கால மானார்
தினக் குரல் பத் தி

ரிைக விநி ேயா கப்
பி ரிவின் விற்பைன 
அபி  வி  த்தி  உத்
தி  ே ய ா  க ஸ் த  ர ா ன 
எஸ் .  சந்  தி  ர  ேமா
கனின் தந்ைதயார் 
வீரய்யா சதா சிவம் 
ேநற்  திங்கட் கி ழைம தன  62 ஆவ  
வயதில் கால மானார். பசைற ெவெவஸ்ஸ 
மத் திய பிரிைவ வசிப் பி ட மாக ெகாண்ட 
அன்னாரின் இ  திக் கி ரி ையகள் நாைள 
தன்  கி  ழைம  இடம்ெபற ள்ளதாக 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள .

உத ய குமார் எம்.பி. ேகாரிக்ைக  

(இரா கைல நி பர்)
வெர லியா எமஸ்ட் தமிழ் வித் தி யா

ல யத் தி லி ந்  கல்விப் ெபா த்த ரா தர 
சாதா ரண தரப் பரீட்ைசக்குத் ேதாற் றிய 
27 மாண வர்களில் 19 ேபர் சித் தி ய ைடந்  
உயர் தரத் க்கு தகுதி ெபற் ள்ளனர்.
இதன்படி எல். பிலிப் ெபர்னாண்ேடா 

5A,2B,2C என்ற ரீதி யி ம் எஸ். ச ர் சிகா 
4A.4B.1C என்ற ரீதி யி ம் எம். பிர தீப்
குமார் 2A.2B.4C என்ற ரீதி யி ம் ெப
ேப  கைளப்   ெபற் ள்ள டன் இவர்
க டன் 19 மாண வர்கள் உயர்த ரத் க்கு 

தகுதி ெபற் ள்ள தாக பாட சா ைலயின் 
அதிபர் பி. குந்த் கம ல வண்ணன் ெதரி
வித் ள்ளார். 
இதன் லம் பாட சா ைல யி லி ந்  

இம் ைற 70 வீத மான மாண வர்கள் 
உயர்த ரத் க்கு தகுதி ெபற் றி ப்ப தா
க ம் சித் தி ய ைடந் ள்ள மாண வர்க
க்கு ஆசி ரி யர்கள், கல்வி அதி கா ரிகள் 

மற் ம் பாட சாைல ச  கத் தினர் வாழ்த்  
ெதரிவித்தி ப்பதாக ம் அவர்க டன் 
தா ம் இைணந்  வாழ்த்  வதாக ம் 
குறிப்பிட் ள்ளார்.

எமஸ்ட் வித் தி யா ல யத் தி லி ந்  
19 ேபர் உயர் தரத் க்கு தகுதி

(மாமாங்கம் நி பர்)
மட்டக்க ளப்  ேபாதனா ைவத் தி ய சா

ைலயில் கட ைம யாற் றி வ ம் சுகா தார 
ஊழி யர்க க்கு வழங்கப்பட்  வந்த 7500 
பா ெகா ப்ப ன  கைள இைட நி த் தி ய

தற்கு எதிர்ப் த் ெதரி வித்  சுகா தார ஊழி
யர்கள்  ேநற்  திங்கட் கி ழைம (27) ைவத்
தி ய சா ைலக்கு ன்பாக கவன யீர்ப் ப் 
ேபாராட்டத்தில் ஈ  பட்டனர்.
சிறி லங்கா  ஜன ரஜ சுகா தார ேசைவகள் 

சங்கத்தின் கிழக்கு மாகாண ெசய லாளர் 
பி .பிர பா கரன் தைல ைமயில் மட் . 
ேபாதனா ைவத் திய சாைலக்கு ன்னால் 
இப் ேபாராட்டம் இடம்ெபற்ற . 

இதன்ே பா  அைமய ஊழி
யர்கைள  நிரந்த  ர  மாக்கு , 
வானம் அள  விைல உயர்  
ெக ப்ப  ன  ெவட் , 
நாேட டி நாங்கள் விழித் தி
ந்ேதாம், 7500 பா ெகாவிட் 
ெகா ப்ப னைவ ெதாடர்ந்  
வழங்கு, வாக் கு தி அளிக்
கப்பட்ட தற்கா லிக நிய ம னங்
கைள நிரந்த ர மாக்கு ேபான்ற 
வாசகங்கள் எ தப்பட்ட  
சுேலாக  அட்ைடகைள  
ஆ ர் ப் ப ா ட் ட க் க ா ர ர் க ள் 
ஏந்தியி ந்தனர்.

(அக்க ைரப்பற்  நி பர்)
அக்க ைரப்பற்  ஆதார ைவத் தி ய சா ைலயின் 
ன்னால் ேநற்   சுகா தார ஊழி யர்கள் கவ ன

யீர்ப் ப் ேபாராட்டத்தில்  ஈ  பட்டனர்.
ெதாற்  ேநாய் ஆபத்ைத எதிர் ேநாக்

கி ள்ள தாதி உத் தி ேயா கத்தர்கள் மற் ம் 
சுகா தார ேசைவ யாளர்க க்கு  கடந்த ஜ−ைல 
மாதம் தல் வழங்கப்பட்  வந்த  7500 
பா விேஷட ெகா ப்ப னைவ ெதாடர்ந்  

வழங் குதல் உள் ளிட்ட ேகாரிக்ைக கைள ன் 
ைவத் ேத இப்ே பா ராட்டம் இடம்ெபற்ற .

இதனால் ேநாயாளர்கள் சிரமங்கைள  
எதிர்ேநாக்கினர். 

(தி  மைல ேமல திக நி பர்)
கிண் ணியா தள ைவத் தி ய சா ைலயில்  

ேநற் க் காைல 7.00 மணி தல்  12 
மணி வைர பணிப் பகிஷ்க ரிப் ப் ேபாராட்டம் 
இடம்ெபற்ற .

 இப்ேபா ராட்டத்தில் தாதி உத் தி ேயா கத்
தர்கள், பரி சா ரகர், சுகா தார உத வி யா ளர்கள், 
ம ந்தா ளர்கள், எக்ஸ் கதிர் பிரி வினர், ம ந்
தா ளர்கள்,  ம த் வ ெதாழில் ட்ப வி ய லா
ளர்கள் ஈ  பட்டனர்.
கடந்த ஜ−ைல,ஆகஸ்ட் மாதங்களில் வழங்

கப்பட்ட விேஷட ெகா ப்ப ன  7500 பா 
நி த்தப்பட்டைம, ேமல திக ேநரக்  ெகா ப்ப
ன  நி த்தப்பட்டைம, ெகாேரானா ெகா ப்

ப ன  உள் ளிட்ட பல்ேவ  ேகாரிக்ைக
கைள ன் ைவத்ேத  பணிப் பகிஷ்கரிப் ப் 
ேபாராட்டம்  இடம்ெபற்ற .

(அம்பாைற நி பர்)
அ ம் ப ா  ை ற   ம ா  வ ட் ட த் தி ல்    

சுமார் 89 200 ெஹக்ெடயர் நிலப்ப
ரப்பில் ெப ம்ேபாக ெநற்  ெசய்ைக  
ே ம ற் ெ க ா ள் ள ப் ப  ட  ள் ள
தாக  அம்பா ைற  மா வட்ட  வி வ சா
யப்   ப ணிப்பா ளர் எம்.எஸ்.ஏ. கலீஸ்   ெத
ரி வித்தார்.

 அவர் இவ் வி டயம் ெதாடர்பாக ேம ம்  
ெதரி  விக்ைகயில் ,அம்பா  ைற  டீ .எஸ் .
ேசன நா யக்கா  ச த் தி ரத் தி லி ந்   ெப
ம்ே பா க  ெநற்கா ணி க க்கா ன  நீர்  வ ழங்

கப்ப ட ள்ள .  இேத ேவைள பாச ன   
நீ ைர  நம்பா   ம ைழ ைய  நம் பி  ெநற்ெசய்
ைக ைய  ேமற்ெ காள்வ தற் கும்  திட்ட மி டப்
பட் ள்ள .
ஆரம்பப்  ப ணி க ளில்  வி வ சா யி கள்  தற்

ெபா    ஈ  பட்   வ  வ ேதா , மாவட்
டத் தில்  சி றிய , ந த்த ர  நீர்ப்பா ச ன  பி
ரி  க ளி ள்ள   அ ைனத் ப்  பி ர ேத சங்
க  ளி  ம்   இம்   ைற   ெப  ம்ே  பா  கத்
தில்  ெநற்  ெசய்ைக  பண்ணப்ப ட ள்ள .
இேத ேவைள ஜனா தி ப தி  ேகாட்டா

ப ய  ரா ஜபக் ஷவின்  ெசௗ பாக் கி ய  திட்
டத்  தின்   கீழ்   அம்பா  ைற   மா  வட்டத்
தில்   ேச த னப்  ப ச ைள  பா வ ைன ைய  வி
வ சா யி கள்  மத் தி யில்  ஊக் கு விக் கும்  ேவ
ைலத் திட்ட ம்  ன்ென க்கப்பட் ள்
ள . இதற் கிணங்க ேசத னப்  ப ச ைள  உற்
ப த்  தி   ம ற்  ம்   அ  தன்   க்  கி  ய த்

 வம்   ெ த ா  ட ர் ப ா  க   ம ா  வட்ட த்  தி
ள்ள  ஒவ்ெ வா   பி ர ேத ச  ெச ய ல கங்

கள்  மற் ம்  வி வ சா ய  வி ரி வாக்கல்  நி ைல

யங்கள்  ஊ டா க  வி வ சா யி க ைள  வி ழிப் 
ணர் ட் ம்  ேவைலத் திட்டங்கள்  ந ைட

 ைறப்ப த்தப்பட்   வ  கின்றன.
ஒவ்ெ  வா    கி  ர ா  ம   ேச  வ  கர்   பி  ரி  

கள்  ேதா ம்  ெத ரி  ெசய்யப்பட்ட  வி வ சா
யி கள்  ேச த னப்  ப ச ைள  உற்பத் தி யில்  ஈ 
பட் ள்ள ேதா   வி வ சா ய  ேபா த னா சி ரி யர்
கள்  ேச த னப்  ப ச ைள  உற்பத் தி  ெதா டர்பா
க  வி வ சா யி க க் கு  வி ளக்க ம ளித்   வ 
கின்றனர்.
விவ  ச ா  ய   அ  ைமப்   கள்   ஊ  ட ா  க
ம்  ேச த னப்  ப ச ைள  உற்பத் தி  நி ைல யங்

கள் ஸ்தா பிக்கப்பட்   வி வ சா ய  ேபா த னா
சி ரி யர்க ளின்  ேமற்பார்ைவ யின்  கீழ்  ந ைட

 ைறப்ப த்தப்பட்   வ  கின்றன.
விவசாயிகள்  மிக ம்  ஆர்வத் டன்  

ேசதனப்  பசைள  உற்பத்தியில்  
ஈ பட் ள்ளேதா   எதிர்காலத்தில்  
ேசதனப்  பசைள  பாவைனைய  
அம் ப ா ை ற   ம ா வ ட் ட த் தி ல்   
ற் த ாக   பாவிப்பதற்கு   

விவசாயிகள் ன்வந் ள்ளனர்.
உப உண ப்  பயிர்ச்ெசய்ைகயாளர்கள்  

ஆ ர ம் ப  க ட் ட  ப ணி க ை ள   
ேமற்ெகாண் ள்ளனர் .   இம் ைற  
ம ா வ ட் ட த் தி ல்   ே ச ா ள ம் ,   
நிலக்கடைல,  ெகௗபி,  பாசிப்பய   
என்பன ம் பயிரிடப்பட ள்ளன.
ேசதைனப் பசைள உற்பத்தி மற் ம் 

பாவைன  ெதாடர்பாக  விவசாய 
ேபாதனாசியர்களிடம் தகவல்கைள 
ெ ப ற் க் ெ க ா ள் ள ல ா ெ ம ன ம் 
ெதரிவித்தார்.

 

மட் . ேபாதனா ைவத் தி ய சாைல
சுகா தார ஊழி யர்கள் ேபாராட்டம்

அம்பாைற மாவட்டத்தில் 89 200 ெஹக்.
நிலப்ப ரப்பில் ெப ம்ேபாக ெநற்  ெசய்ைக

 அம்பா ைற  மா வட்ட  வி வ சா யப் ப ணிப்பா ளர் கலீஸ்  

அக்க ைரப்பற்  ஆதார ைவத் தி ய சாைல
சுகா தார ஊழி யர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்

கிண் ணியா ைவத் தி ய சா ைலயில்
பணிப்ப கிஷ்க ரிப் ப் ேபாராட்டம்

(சாய்ந்த ம  ேமல திக நி பர்)
கல் ைனப் பிராந் தி யத்தில் ெகாேரானா 

ைவரஸ் ெதாற்  ெவகு வாக குைற வ ைடந்  
வ  கின்ற நிைலயில், சாய்ந்த ம  பிர
ேத சத்தில் ெகாேரானா ெதாற்  கார ண
மாக இளம் கு ம்பஸ்தர் ஒ வர் உயி ரி ழந்
ள்ளார்.
சில தினங்க க்கு ன்னர் ெகாேரானா 

ெதாற்  உ தி ெசய்யப்பட்  ைவத் தி ய சா
ைலயில் சிகிச்ைச ெபற்  வந்த நிைலயில், 
சாய்ந்த ம  ைவத் தி ய சாைல வீதிையச் 
ேசர்ந்த 45 வய  ைடய ஆண் ஒ  வேர 
இவ்வா  உயி ரி ழந்ததாக பிர ேதச ேமற்
பார்ைவ ெபா ச் சுகா தாரப் பரி ேசா தகர் 
ேஜ.எம்.நிஸ்தார் ெதரி வித்தார்.

இதன்படி  சாய்ந்த  ம   சுகா  தார 
ைவத் திய அதி காரி பிரிவில் ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்  கார ண மாக உயி ரி ழந்
ேதாரின் எண் ணிக்ைக 16 ஆக அதி க ரித் ள்ள 
அேத ேவைள கல் ைனப் பிராந் தி யத்தில் 
உயி ரி ழந்ே தாரின் எண் ணிக்ைக 165 ஆக 
உயர்ந் ள்ள .
சாய்ந்த ம  பிர ேத சத்தில் இ  வைர 2841 

ேப க்கு ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட பி.சி.ஆர். 
மற் ம்  அன் ரிஜன் பரி ேசா த ைன களில் 254 
ேபர் ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்க ளாக அைட
யாளம் காணப்பட் ள்ளனர். இவர்க ள் 
தற்ே பா  04 ேபர் மாத் தி ரேம ெகாேரானா 
சிகிச்ைச நிைல யங்களில் சிகிச்ைச ெபற்  
வ  கின்றனர். ேம ம் 02 ேபர் வீ  களில் 

தனி ைமப்ப த்தப்பட்  சிகிச்ைச ய ளிக்கப்
பட்  வ  கின்றனர். அத் டன் ெகாேரானா 
ெதாற்றா ளர்க டன் ெதாடர்  ைடய 26 ேபர் 
வீ  களில் தனி ைமப்ப த்தப்பட் டி க் கின்
றனர் என்  ேமற்பார்ைவ ெபா ச் சுகா
தாரப் பரி ேசா தகர் ேஜ.எம்.நிஸ்தார் ேம ம் 
ெதரி வித்தார்.
அேத ேவைள ேநற்  திங்கட் கி ழைம (27) 
ற்பகல் 10.00 வைர யான 24 மணித் தி யா

லத் தி ள் கல் ைனப் பிராந் திய சுகா தார 
ேசைவகள் பணி மைனப் பிரிவில் 09 ேபர் 
மாத்திரேம ெகாேரானா ெதாற்றாளர்களாக 
அைடயாளம்  காணப்பட் ள்ளதாக  
பிராந்திய சுகாதார ேசைவகள் பணிப்பாளர் 
ஜீ.சுகுணன் தகவல் ெவளியிட் ள்ளார்.

சாய்ந்த ம தில் ெகாேரா னாவால் 
இளம் கு ம்பஸ்தர் உயி ரி ழப்
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(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)

(ெதாடர்ச்சி)சர்வேதச...
 ஒ  நாட்டின் உள்ளக விவ கா ரத்தில் 

சர்வ ேதச அைமப் க்கள் மனித உரிைம 
ேகாட்பாட்ைட அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்  
தைல யிட டி யா  என்பைத சர்வ ேதச நா
க ம் சர்வேதச அைமப் க்க ம் இம் ைற 
ஏற் க் ெகாண் ள்ளன. ஐக் கிய நா கள் 
ெபா ச்ச ைபயின் 76 ஆவ  கூட்டத்ெ தாடர் 
இம் ைற இலங்ைகக்கு சார்பாக அைமந்
த  என ம் குறிப் பிட்டார்.
ஸ்ரீலங்கா ெபா  ஜன ெபர  னவின் காரி

யா ல யத்தில் ேநற்  இடம் ெபற்ற ஊட க
வி ய லாளர் சந் திப்பில் இதைனத் ெதரி வித்த 
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
உலகில் ெப ம்பா லான நா  களில் 

மனித உரிைம மீறல்கள் நா க்கு நாள் அதி
க ரித்த வண்ணம்  உள்ளன.  மனித குலத்
க்கு ெபா த்த மற்ற  வைர ய ைற கைள ஒ  
சில நா கள் இன் ம் ெசயற்ப த்தி வ
கின்றன. இவ் வி ட யங்கள் குறித்  ஐக் கிய 
நா கள் மனித உரிைம ேபரைவ கவனம் 
ெச த்த வில்ைல. மாறாக இலங்ைக விவ
கா ரத் க்கு மாத் திரம் ஒவ்ெ வா  ைற ம்  
க் கி யத் வம் ெகா க் கி ற .
 அைனத்  நா  க ைள ம் சம மான 

ைறயில் மதிப் பிட ேவண் ம். மக்கள் 
ெதாைக,  ெசல்வ வளம் உள் ளிட்ட கார
ணி கைள அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்  
நா  கைள ேவ ப த்தக் கூடா  என்ப  
ஐக் கிய நா கள் சைபயின் ல ெகாள்ைக
யாக காணப்பட்ட . ஆனால் தற்ே பா  
இந்த ெகாள்ைக  கால மாற்றத் க்ேகற்ப 
மாற்ற ம ைடந் ள்ள .
இலங்ைகக்கு எதி ராக சாட் சி கைள திரட்
 வ தற்கு  சர்வ ேதச அைமப் க்கள் ெப

ம ள வி லான நிதிைய ெசல வி  கின்றன. 
சாட் சி கைள திரட்  ப வர்கள் யார், அவர்கள் 
எக்கா ர ணி கைள அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்  
ெசயற்ப  கி றார்கள் என்பைத பகி ரங்கப்ப
த்த வில்ைல. இலங்ைகக்கு எதி ராக சாட்

சியம் திரட்  வ தற்கு ெசல வி ம் நிதிைய 
வ ைமக் ேகாட்டில் உள்ள நா  களின் ன்
ேனற்றத் க்கா க ம் ெகாவிட்19 ெப ந்
ெதாற்றில் இ ந்  மீள்வ தற்கும் ெசல  
ெசய்தால் ண் ணியம் கிைடக்கும் என்பைத 
சர்வ ேதச லம்ெபயர் அைமப் க்க ளிடம் 
வலி  த் தி ள்ேளன்.

 இலங்ைகயின் உள்ளக பிரச் சி ைனக்கு 
தீர்  கா ம் ெபா ப்ைப சர்வ ேதச 
அைமப் க்க ளிடம் வழங்க டி யா . அதற்
கான ேதைவ ம் எமக்கு கிைட யா . ன்

ைவக்கப்பட் ள்ள குற்றச்சாட்  க க்கு  
உள்ளக ெபாறி ைற ஊடாக தீர்  கா ம் 
நட வ டிக்ைககள் தற்ே பா  ன்ென க்கப்
பட் ள்ளன.  மனித உரிைம ேகாட்பாட்ைட 
அடிப்ப ைட யாகக் ெகாண்  ஒ  நாட்டின் 
உள்ளக விவ கா ரங்களில் தைல யிட டி யா  
என்பைத   மனித உரிைம ேபர ைவயின் 
கூட்டத்ெ தா டரின் ேபா  அணி ேசரா நா
க ம் அஸர்ைபஜான், எகிப்  உள் ளிட்ட 
நா க ம் ஏற் க் ெகாண் ள்ளன.
ஐக் கிய நா கள் சைபயின் 76 ஆவ  

ெபா ச்சைப கூட்டம் இலங்ைகக்கு சாத
க மாக காணப்பட்ட . கூட்டத்ெ தா டரின் 
ேபா    பல நா  களின் தைல வர்கள் மற் ம் 
இரா ஜ தந் தி ரி க டன் ேபச் சு வார்த்ைத கைள 
ன்ென த்ேதாம்.

 க்கி
தீவி ர வாத ெசயற்பா கள் சகல நா  க
க்கும் ெப ம் அச் சு த்த லாக காணப்ப
 கி ற . தீவி ர வாத ெசயற்பாட்ைட இல்லா

ெதா ழித்தல் மற் ம் பா  காப்  விவ கா ரங்
களில் க்கி நாட் க்கு சிறந்த அ  பவம் 
உண் . தீவி ர வாதம் ஒழிப்  ெதாடர்பான 
ஒத்  ைழப்ைப வழங் கு மா   க்கி நாட்  
இரா ஜ தந் தி ரி யிடம் வலி  த் தி ள்ேளாம்.

அ ஸ்ேர லியா
திறன் அபி வி த்தி கல்வி மற் ம் ெதாழிற்
 ைறயில்  அ ஸ்தி ேர லியா ன்ேனற்ற ம

ைடந் ள்ள . திறன் அபி வி த்தி கல் வித் 
ைறக்கு ஒத்  ைழப்  வழங் கு மா  வி த்த 
ேகாரிக்ைகக்கு அ ஸ்தி ேர லி யாவின் ெவளி
வி வ கா ரத் ைற அைமச்சர் இணக்கம் ெதரி
வித் ள்ளார்.

குைவட்
குைவட் நாட்டில் ெதாழில்  ரி ம் இலங்

ைக யர்களின் பா  காப்ைப உ  திப்ப த்
த ம் இலங்ைக யர்க க்கான ெதாழில்
வாய்ப்ைப விரி  ப த்த ம் ன்ைவக்கப்
பட்ட ேகாரிக்ைகைய குைவட் ெவளி வி வ
கா ரத் ைற அைமச்சர் ஏற் க் ெகாண்டார்.

கட்டார்
இலங்ைகக்கு எரி ெபா ைள நிவா ரண 

அடிப்ப ைடயில் வழங் கு மா  கட்டா ரிடம் 
ேகாரிக்ைக வி க்கப்பட் ள்ள .

 இந் தியா
இலங்ைகயில் உள்ள ேகாயில்கள், விகா

ைரகள் மற் ம் அற ெநறி பாட சா ைல களின் 
அபி வி த் திக்கு  15 மில் லியன் அெம ரிக்க 
ெடாலர்கள் ஒ க்கப்பட் ள்ள தா க ம் 
ஒவ்ெ வா  வ  ட ம் 3 மில் லியன் நிதிைய 
ெசல விட்  அபி வி த்திப் பணி கைள ன்

ென க் கு மா ம் அபி வி த் தியின் ன்ேனற்
றத்ைத இலங்ைகக்கான இந் திய த ரகம் 
அறி விக்க ேவண் ம் என் ம்  இந் திய பிர
தமர் நேரந் திர ேமாடி குறிப் பிட் ள்ள தாக 
இந் திய ெவளி வி வ கா ரத் ைற அைமச்சைர 
சந் தித்த ேபா  என் னிடம் குறிப் பிட்டார்.

இந்ே தா ேன ஷியா
இந்  ச த் திர பா காப்  மற் ம் 

இ  ந ா க க் கி ை ட யி ல ா ன 
லனாய் த் தகவல் பறிமாற்றம் குறித்த  
இந்ேதாேனஷியா டனான சந்திப்பில் 
அவதானம் ெச த்தப்பட்ட .

தாய்லாந்
தாய்லாந் டனான ேபச்சுக்களின்ேபா  

ேதரவாத  ெபௗத்த  கலாசாரத்ைத 
அடிப்பைடயாகக்ெகாண்  இ  நா க ம் 
அைனத்  ைறகளி ம் ஒத் ைழப் டன் 
ெசயற்பட இணக்கம் ெதரிவிக்கப்பட்ட . 
இலங்ைக  அைனத்  நா க டன் 
ெபா வான ெவளிவிவகார ெகாள்ைக டன் 
ெசயற்ப ம் .   நா க க்கிைடயில் 
காணப்ப ம்  பிரச்சிைனகள் குறித்  ஆராய 
ேவண்டிய ேதைவ எமக்கு கிைடயா . 
அைனத்  நா க டன் நட் ற டன் 
ெசயற்ப ேவாம் என்றார்.

த்த....
 சி  பான்ைம யி னரின் உரி ைம க ைள ம் 

மதிக்க ேவண் ம். சி  பான்ைம யி னரின் உரி
ைம கைள பா  காப்ப தற்கான ெபா ப் ம் 
கட ைம ம் ெப ம்பான்ைம யி ன க்கும் 
இ க் கி ற . ேமற் கு லக நா  களில் சி  பான்
ைம யி னரின் உரி ைமகள் பா  காக்கப்ப ட
வில்ைல எனில் அ ேவ பாரி ய ெதா  குற்
ற மாக க  தப்ப ம் என்  ேநார்ேவ பாரா 
மன்றத் க்கு ெதரி வா கி ள்ள ஹம்ஷா யினி 
குண ரத்னம் ெதரி வித்தார்.
கலந்  ைர யா ட க்கான எந்த ெவா  

அைழப்  ைப ம் நான் ஏற் க் ெகாள்ேவன். 
நான் லம் ெபயர் தமி ழர்கைள பிர தி நி தித்

 வப்ப த்  பவள் அல்ல. நான் ேநார்ேவ 
பாரா  மன்றத்ைத பிர தி நி தித்  வப்ப த்

 ப வ ராேவன். எவ்வா றி ப் பி ம் யார் 
அைழப்  வி த்தா ம் அதைன ஏற்  கலந்

 ைர யா டல்கைள ன்ென ப்ப தற்கு நான் 
தயா ரா க ள்ள தா க ம் ஹம்ஷா யினி குண
ரத்னம் ெதரி வித்தார்.
ேநற்  ன் தினம் ஞாயிற் க் கி ழைம 

காெணாளி ெதாழில் ட்பத்தின் ஊடாக 
இடம்ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் சந் திப்பில் 
இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ெதாடர்ந் ம் 
ஊட க வி ய லா ளர்களின் ேகள் வி க க்கு பதி
ல ளிக்ைகயில் ,
ேகள்வி: இலங்ைக தமி ழர்கள் தமக்கான அர சி 

யல் அபி லா ைஷ கைள நிைற ேவற்றிக் ெகாள்
வதில் இன்ன ம் சவால்கைள எதிர்ே நாக்கிக் 
ெகாண் டி க் கின்றனர். இதைன நீங்கள் 
எவ்வா  அவ தா னிக் கி றீர்கள் ?
பதில் : இலங்ைக யி ள்ள தமிழ் மக்கள் பலர் 

உள ரீதி யா க ம் உடல் ரீதி யா க ம் காயப்
பட் ள்ளனர் என்பைத ஏற் க் ெகாள்
கின்ேறாம். மீண் ம் அதைன சரி ெசய்வ  
இல கு வா ன தல்ல. எனி ம் இலங்ைக 
மக்கள் தமக்கான தீர்ைவ அவர்கள் தான் 
தீர்மா னிக்க ேவண் ம். அதைன எம்மால் 
கூற டி யா . இலங்ைக எந்த திைசயில் 
பய ணிக்க ேவண் ம் என்ற பாைதைய 
அைமத் க் ெகா ப்ப  அந்நாட்  மக்
களின் ைகக ளி ேலேய உள்ள .
என்னால் இங் கி ந்  அதற்கான வழி

கைளக் கூற டி யா . மாறாக என  
பயிற் சி கைள மாத் தி ரேம பகிர்ந்  ெகாள்ள 
டி ம். எனேவ மக்கள் அ  ெதாடர்

பான அர சி யைல ேதர்ந்ெத க்க ேவண் ம். 
அல்ல  அர சி யலில் ஈ  பட ேவண் ம்.
ேகள்வி : இலங்ைக தமிழ் மக்கள் தங்களின் 

இனப் பிரச் சி ைனைய தீர்ப்ப தற்கு சர்வ ேதச 
ஈ  பா  மிக ம் அவ சியம் என்  க   கின்
றனர். இ  ெதாடர்பில் உங்கள் நிைலப்பா  ?
பதில் : ேநார்ேவ இலங்ைக  ட னான நட்
 றைவ ெதாடர்ந் ம் ேப ம். ஆனால் 
அதைன எவ்வா  ெசய்வ  என்பைத 
தற்ே பா  விளக்க மாகக் கூற டி யா . 
எனி ம் த்தக் குற்ற விசா ர ைணகள் நிச்
சயம் இடம்ெபற ேவண் ம். அந்த விசா
ர ைண கைள ன்ென க்காமல் எம்மால் 
ெதாடர்ந் ம் பய ணிக்க டி யா . நல் லி
ணக்கம் , ெவளிப்ப ைட த்தன்ைம மற் ம் 
ஜன நா ய கத் க்கு இ  மிக ம் அத் தி யா வ சி
ய மா ன தாகும்.
எனேவ ேநார்ேவ இலங்ைக  ட னான நட்
 றைவ ெதாடர்வ ேதா  , இலங்ைகயில் 
த்த குற்ற விசா ர ைணகள் ன்ென க்கப்
பட ேவண் ம் என்ற இ  விட யங்க ைள ம் 
நான் வலி  த்  கின்ேறன். த்த குற்ற 
விசா ர ைணகள் ன்ென க்கப்ப ட வில்ைல 
எனில் ெதாடர்ந்  பய ணிப்ப  கடி ன
மாகும். காரணம் சக ல க்கும் உண்ைமைய 
கண்ட றி தேல ேதைவ யா க ள்ள .
ேகள்வி:இலங்ைகயில் த்தத் தினால் பாதிக்

கப்பட்ே டா க்கு சர்வ ேதச ெபாறி  ைறயின் 
கீழ் தீர்ைவப் ெபற் க் ெகா ப்பதில் இலங்ைக 
வம்சா வளி ேநார்ேவ பாரா  மன்ற உ ப் பி ன  
ரான உங்களின் பங்க ளிப்  எவ்வா  அைம 
ம் ?
பதில் : இலங்ைகயின் விவ கா ரத்தில் சர்

வ ேதச ரீதியில் சில விட யங்கைளச் ெசய்ய 
டி ம் . ஆனால் இலங்ைக யி ள்ள 

மக்கேள இதில் அதிக அவ தானம் ெச த்த 
ேவண் ம். ச கம் எந்த வழியில் ெசல்ல 
ேவண் ம் என்பைத அங் குள்ள மக்கேள 
தீர்மா னிக்க ேவண் ம். எவ்வா றி ப் பி ம் 
சர்வ ேதசம் என்ற ரீதியில் எமக்கும் ெபா ப்
க்கள் உள்ளன. அதற்க ைமய இலங்ைக
 ட னான நட்  றைவ ெதாடர்தல் மற் ம் 

த்த குற்ற விசா ர ைணகள் ன்ென க்கப்
பட ேவண் ம் என்ற இ  நிைலப்பாட்டில் 
ஸ்திர மா க ள்ேளாம்.
ேகள்வி : லம்ெபயர் தமி ழர்க க்கு 

இலங்ைக அர சாங்கம் வி த் ள்ள அைழ 
ப்ைப நீங்கள் ஏற் க் ெகாள் வீர்களா?
பதில் : கலந்  ைர யா ட க்கான எந்த ெவா  

அைழப்  ைப ம் நான் ஏற் க் ெகாள்ேவன். 
நான் லம் ெபயர் தமி ழர்கைள பிர தி நி தித்

 வப்ப த்  பவள் அல்ல. நான் ேநார்ேவ 
பாரா  மன்றத்ைத பிர தி நி தித்  வப்ப த்

 ப வ ராேவன். எவ்வா றி ப் பி ம் யார் 
அைழப்  வி த்தா ம் அதைன ஏற்  கலந்

 ைர யா டல்கைள ன்ென ப்ப தற்கு நான் 
தயா ரா க ள்ேளன்.

ன்னாள் ஜனா தி பதி ைமத் தி ரி பால 
சிறி ேசன ஆட் சியில் இலங்ைகக்கு விஜயம் 
ெசய்  அவைர சந் தித்த ேபா  ெபண்களின் 
பிரச் சி ைனகள் , ெபண்க க்கு அர சியல் 
அதி கா ரங்கள் வழங்கப்ப  வ தற்கான க் கி
யத் வம் உள் ளிட்ட ெபண்க டன் ெதாடர்
 ைடய விட யங்க ைளேய அவ ரிடம் வலி
 த் திேனன். அேத ேபான்  தற்ே பா ைதய 
ஜனா தி ப தியால் அைழப்  வி க்கப்பட்
டா ம் அவ ரி ட ம் அர சி யலில் பால் நிைல 
சமத்  வத்ைத வலி  த் ேவன்.
ேகள்வி : த்த குற்ற விசா ர ைணகள் 
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் என்பதில் உ

தி யா க ள்ள நீங்கள் , அைவ உள்வா ரி யா
ன தாக இ க்க ேவண் ம் என்  க   கி றீர்
களா? அல்ல  ெவளி வா ரி யா ன தாக இ க்க 
ேவண் ம் என்  க   கி றீர்களா?
பதில் : ெவளி வா ரி யான த்த குற்ற விசா ர

ைண க ைளேய நாம் வலி  த்  கின்ேறாம். 
உள்வாரி விசா ர ைண கைள ைவத்  என்ன 
ெசய்வ ? இலங்ைக அர சாங்கம் தவ றி ைழத்
தி ந்தால் அதைன அவர்கேள விசா ரைண 
ெசய்வ  ெபா த்த மா ன தாக இ க் குமா?
ேகள்வி : இலங்ைகயில் தமி ழர்கள் சி

பான்ைம யி னத்த வர்கள் ஆவர். எனேவ அவர்
க க்கான ேதைவ கைள நிைற ேவற்றிக் 
ெகாள்வதி ம் உரிைமகைள பா காத் க் 
ெகாள்வதி ம் சில ெந க்கடிகள் உள்ளன. 
இ  குறித்  உங்கள் நிைலப்பா ?
பதில் : இலங்ைகயில் ெவளிப்பைடத் 

தன்ைமயான ஜனநாயகம் காணப்ப கிற  
என்பைத காண்பிப்பதற்கு அரசாங்கம் 
சில ெசயற்பா கைள ன்ென க்க 
ேவண்டி ள்ள .  த் த  குற்ற 
விசா ரைணகைள  ன்ென ப்ப  
மாத்திரமின்றி  சி பான்ைமயினரின் 
உரிைமகைள ம் மதிக்க ேவண் ம் . 
சி பான்ைமயினரின்  உரிைமகைள 
பா காப்பதற்கான ெபா ப் ம் கடைம ம் 
ெப ம்பான்ைமயின க்கும் இ க்கிற . 
ேமற்குலக நா களில் சி பான்ைமயினரின் 
உரிைமகள் பா காக்கப்படவில்ைல என்றால் 
அ ம் பாரியெதா  குற்றமாகேவ க தப் 
ப ம். இலங்ைகக்கும் இலங்ைக மக்க க் 
கும் என்மனதில் எப்ேபா ம் இட ண் .

ெபா  இடங்களில்....
(ெதாடர்ச்சி)

சுகா தார அைமச்சர்  ெகெஹ லிய ரம் க்
ெவல்ல ெதரி வித் ள்ளார்.
ேநற்  திங்கட் கி ழைம சுகா தார 

அைமச்சர் ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல்ல 
மற் ம் இலங்ைகக்கான எகிப்  வர் 
ஹ−ைசன் எல் சஹார்டி ஆகி ேயா க் கி
ைடயில் விேசட சந் திப்ெ பான்  இடம்
ெபற்ற . இதன் ேபாேத அவர் ேமற்கண்
ட வா  ெதரி வித்தார்.
இதன் ேபா  அபி வி த் தி ய ைடந்த 

நா  க க்கு சமாந்த ர மாக த ப் சி வழங்
கலில் இலங்ைகயின் ெசயற்பா கள் 
ெவற் றி க ர மாக அைமந் ள்ள தாக எகிப்  

வர்  ெதரி வித் ள்ளார். இதற்காக 
இலங்ைகயில் ன்ென க்கப்பட் ள்ள 
ேவைலத் திட்டங்க க்கு மதிப்ப ளிப்ப
தா க ம் எகிப்  வர் ெதரி வித்தார். 
எகிப்தில் ைசேனாெவக்ஸ் த ப் சி 
மற் ம் ெகாவிட் ெதாற் க்கு வழங்கக் 
கூடிய ம ந் க்கள் தயா ரிக்கப்ப  வ தா
க ம் அவர் ெதரி வித்தார்.
இந்த சந் திப்பில் க த்  ெவளி யிட்ட 

அைமச்சர் ெகெஹ லிய ரம் க்ெவல்ல , 
நாட்டில் த ப் சி வழங்கும் ேவைலத்
திட்டம் தற்ே பா  ெதாடர்ந் ம் ன்ென
க்கப்ப  வ ேதா   20  தல் 29 வய க்கு 

இைடப்பட்ே  டா  க்கான  த ப்  சி 
வழங்கல் ெதாடர்பில் அதிக அவ தானம் 
ெச த்தப்பட் ள்ள .
குறிப்பாக எதிர்வ ம் காலங்களில் 

ெபா  இடங்க க்குள் ைழ ம் 
ேபா   ைம யாக த ப்  சிையப் 
ெபற் க் ெகாண்டதற்கான அட்ைடைய 
பரிேசாதிப்பதற்கான ைறைமெயான்ைற 
நைட ைறப்ப த் வ  ெதாடர்பில் 
அவதானம் ெச த்தப்பட் ள்ளதாக ம்  
குறிப்பிட்டார். 

பிள படாத... 
சிவில் மற் ம் அர சியல் உரி ைமகள் 

ெதாடர்பான சர்வ ேதச சம வா யச்சட்டத்தின் 
பிர காரம் வர லாற்  ரீதி யான வாழ் வி
டத்ைதப் பா  காப்ப தற்கும் சுய ம ரி யா ைத 
ட ம் கண் ணி யத்  ட ம் வாழ்வ தற்கும் 
அைன வ க்கும் உரிைம இ க் கின்ற  
என்  தமிழ்த்  ேத சி யக் கூட்ட ைமப்பின் 
தைல வ ம் பாரா  மன்ற உ ப் பி ன  மான 
இரா.சம்பந்தன் ெதரி வித் ள்ளார்.
எனேவ தமிழ்ேபசும் மக்கள் தம  வாழ்

வி டங்களில் அர சியல் அதி கா ரத்ைதப் பயன்
ப த்  வ தற்கான அந்தஸ்ைதப் ெபற் றி க்க
ேவண் ம். பிள  ப டாத நாட் க்குள் தமிழ்
மக்க க்கான  ைம யான அதி கா ரப்ப ர வ
லாக்கம் வழங்கப்ப ட ேவண் ம் ேவண் ம்  
என அவர் வலி  த் தி ள்ளார்.
தமிழ் மக்களின் தாய க மான வடக்கு, 

கிழக்கில் காலா கா ல மாக அர சாங்கங்க
ளினால் ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வ ம் நில 
அப க ரிப்ைப ஆதா ர ர்வ மாக எ த் க்
காட் ம் வைகயில் தயா ரிக்கப்பட்ட 'தாய்
நிலம் : நில அப க ரிப்  இலங்ைகவாழ் 

தமிழ்மக்களின் உண்ைம யான ெப ந்
ெதாற் ' என்ற ஆவ ணப்ப டத்தின் திைர யிடல் 
நிகழ்  கடந்த சனிக் கி ழைம இலங்ைக 
ேநரப்படி மாைல 5.30 மணிக்கு இைண ய வ
ழியில் நைட ெபற்ற . 
இந் நி கழ்வில் ஆரம்ப உைர யாற் றிய கூட்ட

ைமப்பின் தைலவர் இரா.சம்பந்தன் ேம ம் 
கூறி ய தா வ ,
இந் நி கழ்வில் ஓரி  வார்த்ைதகள் ேபசு

வ தற்காக என்ைன இைணத் க்ெ காண்ட 
ஏற்பாட்டா ளர்க க்கு நன்றி கூற வி ம் 
கின்ேறன். நில அப க ரிப்  என்ப  இலங்ைக 
சுதந் தி ர ம ைடந்த தி லி ந்  வடக்கு, கிழக்கு 
மாகா ணங்க ளில்  வா ம் தமிழ்மக்கள் 
எதிர்ெ காண்  வ ம் க் கிய பிரச் சி ைன
யாகக் காணப்ப  கின்ற . தமிழ்ேபசும் 
மக்க ளிடன் ர் வீக வாழ் வி டங்க ளாக ஏற்
க்ெ காள்ளப்பட்ட வடக்கு  கிழக்கு மாகா

ணங்களில் காலத் க்குக்காலம் இடம்ெபற்ற 
இனத்  வப்ப ரம்பல் ெதாடர்பான சில ள்
ளி வி ப ரங்கைள இங்கு சுட் டிக்காட்ட வி ம்
 கின்ேறன். 1947 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 

1981 ஆம் ஆண்  வைர யான காலப்ப கு
தியில் நாட ளா விய ரீதியில் சிங்கள மக்களின் 

சனத்ெ தா ைகயில் 27 சத வீத அதி க ரிப்  
அவ தா னிக்கப்பட் ள்ள . அேத ேவைள 
இக்கா லப்ப கு தியில் (1947 தல் 1981) 
கிழக்கு மாகா ணத்தில் சிங்கள மக்களின் 
சனத்ெ தாைக 818 வீதத் தினால் அதி க ரித் ள்
ள . அதன்படி கிழக்கு மாகா ணத்தில் ெப
ம ள  சிங்க ளக் கு டி ேயற்றங்கள் நி  வப்பட்
ள்ள ைம  ைய அவ தா னிக்க  டி கின்ற .
இந் நி ைல வரம் ெதாடர்பில் அப்ே பா ைதய 

பிர தமர் எஸ்.டபிள் .ஆர்.டி.பண்டா ர நா யக்
க டன் ெசல்வ நா யகம் ேபச் சு வார்த்ைத 
நடத் தி ய டன் அத ைனத்ெ தா டர்ந்  1957 
ஆம் ஆண்டில் பண்டா  ெசல்வா ஒப்பந்தம் 
ைகச்சாத் தி டப்பட்ட . அ  மாத் தி ர மன்றி 
கிழக்கு மாகா ணத்தில் குறிப்பாக அம்பாைற 
மற் ம் தி  ேகா ண மைல மாவட்டங்களில் 
சிங்க ள வர்கள் ெப  ம ளவில் குடி ய மர்த்தப்
ப  வ  குறித் ப் பல்ேவ  கலந்  ைர யா
டல்கள் நடத்தப்பட்டன. அதன்ெ தா டர்ச் சி
யாக 1965 ஆம் ஆண்டில் டட்லி  ெசல்வா 
ஒப்பந்தம் ைகச்சாத் தி டப்பட்ட . 
அவ் வி  ஒப்பந்தங்க ம் வடக்கு மற் ம் 

கிழக்கு மாகா ணங்களில் தமிழ்மக்கள் 
வாழ் விட மற் ம் ெமாழி யியல் ரீதியில் 

ெகாண் டி க்கும் உரிைம ஏற் க்ெ காள்
ளப்பட்ட . ன்றா வ தாக 1987 ஜ−ைல 
மாதத்தில் இந் திய  இலங்ைக ஒப்பந்தம் 
ைகச்சாத் தி டப்பட்ட . அவ்ெ வாப்பந்தத்தின் 
ஊடாக வட  கிழக்கு மாகா ணங்களில் தமி
ழர்கள் ெகாண் டி க்கும் வாழ் விட மற் ம் 
ெமாழி  ரிைம ெதாடர்பான க த் தியல் 
அங் கீ க ரிக்கப்பட்ட . எனேவ இலங்ைக 
சுதந் தி ர ம ைடந்த தி லி ந்  அதன் பின்ன ரான 
கால கட்டங்களில் வடக்கு  கிழக்கு மாகா
ணங்கள் தமிழ்மக்களின் வர லாற்  மற் ம் 
கலா சார, பாரம்ப ரிய அடிப்ப ைட யி லான 
வாழ் விடம் என்பைத பண்டா ர நா யக்க, 
டட்லி ேசனா நா யக்க, ேஜ.ஆர்.ெஜய வர்தன 
உள் ளிட்ட பல்ேவ  அர சியல் தைல வர்
க ம் ஏற் க்ெ காண்டார்கள். அத ைனத்
ெதா டர்ந்  அர சி ய ல ைமப் க்கான 13 ஆவ  
தி த்தத்தின் ஊடாக  ைம யான அதி கா
ரப்ப ர வ லாக்கம் என்ற விடயம் வலி  த்
தப்பட்ட .
அேத ேபான்  காலத் க்குக்காலம் தமிழ்

மக்க க்கான பல்ேவ  வித மான அர சியல் 
தீர் த் திட்டங்கள் ன்ைவக்கப்பட்டன. 
தமிழ்ேபசும் மக்கள் தம  வாழ் வி டங்

களில் அர சியல் அதி கா ரத்ைதப் பயன்ப
த்  வ தற்கான அந்தஸ்ைதப் ெபற் றி க்

க ேவண் ம். ஏெனனில் வடக்கு, கிழக்கு 
உள்ள டங்க லாக நாட ளா விய ரீதியில் 
வா ம் தமிழ்மக்கள் நாட்டின் ன்ேனற்
றத் க்கான தம  வ வான பங்களிப்ைப 
வழங்கியி க்கின்றார்கள். இ  தியெதா  
விடயமல்ல .  ஸ்ெகாட்டிஷ்  மக்கள் 
ஸ்ெகாட்லாந்தில் வாழ்கின்றனர். 
ேவல்ஸ் மக்கள் ேவல்ஸில் உள்ளனர். 

இந்தியாவின் ஒவ்ெவா  மாநிலங்களி ம் 
அந்தந்த இனமக்கள் வாழ்கின்றனர் . 
அேதேப ான்  தமிழ்மக்க க்கும் 
பி ரி க் க ப் ப ட ா த  ந ா ட் க் கு ள் 

ைமயான அதிகாரப்பரவலாக்கம் 
வழங்கப்படேவண் ம். சிவில் மற் ம் 
அரசியல் உரிைமகள் ெதாடர்பான சர்வேதச 
சமவாயச்சட்டத்தின் பிரகாரம் வரலாற்  
ரீதியான வாழ்விடத்ைதப் பா காப்பதற்கும் 
சுயமரியாைத ட ம் கண்ணியத் ட ம் 
வாழ்வதற்கும் அைனவ க்கும் உரிைம 
அங்கீகரிக்கப்படேவண் ம்  என் ம் 
குறிப்பிட்டார்.

தமிழ் ைகதி களின்...
(ெதாடர்ச்சி)

வந்  பார்ப்ப தற்கு வச திக்கா கேவ யாழ்ப்
பாணம் அல்ல  வ  னியா சிைறச்சா ைலக்
க க்கு மாற்  மா  ைகதிகள் ேகாரிக்ைக 
வி த் தி க் கின்றனர் என நீதி அைமச்சர் 
அலி சப்ரி ெதரி வித்தார்.
அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலக்கு ேநற்  
ன் தினம் விஜயம் ெசய்த நீதி அைமச்சர், 

அங்கு அதி கா ரி க  ட ம் சிைறக்ைக தி
க  ட ம் கலந்  ைர யாடி அவர்களின் 
ேதைவகள் ெதாடர்பில் ேகட்ட றிந்த பின்னர் 
ஊட கங்க க்கு க த் த் ெதரி விக்ைக யி
ேலேய இவ்வா  குறிப் பிட்டார்.
அவர் அங்கு ெதாடர்ந் ம் ெதரி விக்

ைகயில்,அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் 
தமிழ் ைகதி க க்கு பா  காப்  ெதாடர்பில் 
பிரச் சிைன இ ப்பதால் அந்த இடத்தில் 
இ ந்   அவர்களின் ெசாந்த இடங்க க்கு 
இட மாற்  மா  ைகதிகள் ேகாரி இ ந்த

தாக  எதிர்க்கட்சி உ ப் பி னர்க ம் தமிழ் 
அர சியல் கட்சி உ ப் பி னர்க ம் ெதரி
வித் தி ந்தனர். இவ்வா றான ேகாரிக்ைக 
ெதாடர்பில் விேச ட மாக அந்த ைகதி கைள 
சந் தித்  நான் ேகட்ேடன். அதற்கு அவர்கள், 
இங்கு வழங்கும் வச திகள் மற் ம் பா
காப்  ெதாடர்பில் எந்த பிரச் சி ைன ம் 
இல்ைல என்றார்கள்.  என்றா ம் அவர்க
ள  ெசாந்த பிர ேத ச மான வ  னியா, யாழ்ப்
பா ணத் க்கு ெசல்ல டி  மாக இ ந்தால் 
நல்ல . அதனால் அந்த சந்த ர்ப்பத்ைத 
வழங் கு மா  ேகட்டார்கள்.
அவர்களின் ேகாரிக்ைக ெதாடர்பில் 

ஆராய்ந்  நட வ டிக்ைக எ க்க டி  மாக 
இ ந்தால் நட வ டிக்ைக எ ப்ேபன். என்
றா ம் இந்த இடத்தில் பா  காப்  இல்ைல 
என்றால் அவர்கைள பா  காப்பான 
அல்ல  அதி பா  காப்  வல யங்க க்கு 
அ ப்ப டி ம் என நான் அவர்க க்கு 
ெதரி வித்ேதன். பா  காப்  கார ணத் க்காக 
யாழ்ப்பா ணத் க்கு அ ப்  மா  ேகார

வில்ைல. மாறாக அவர்களின் உற வி னர்க
க்கு, அவர்கைள வந்  பார்க்க வச திக்கா

கேவ இதைன ேகாரி ய தாக அவர்கள் அைன
வ ம் ஒ  மித்  ெதரி வித்தார்கள்.  அவர்கள் 
ெதாடர்ந்  அ  ரா த ரம் சிைறச்சா ைலயில் 
இ ப்ப தற்கு ம ப் த் ெதரி விக்க வில்ைல. 
அதனால் அவர்கள் உட்பட அைனத்  
சிைறக்ைக தி க க்கும் ேதைவ யான வசதி 
மற் ம் பா  காப்  நட வ டிக்ைககள் 
ெதாடர்பில் நாங்கள் அதி கா ரி க க்கு 
ஆலாே சைன வழங்கி இ க் கின்ேறாம்.
ேம ம் ைகதி களின் உற வி னர்கள் இங் கு

வந்  அவர்களின் சிறிய ேதைவ க க்கான, 
விேச ட மாக பணம் ெச த்  வ தற்கு சந்
தர்ப்பம் இல்ைல என அவர்கள் ெதரி வித்
தார்கள். அதற்கு நாங்கள் ஒ  ைறைம 
ஒன்ைற பிேர ரித்ேதாம். அதா வ . அவர்
களின் ெசாந்த பிர ேத ச மான வ  னியா 
அல்ல  யாழ்ப்பாணம் சிைறச்சா ைலக்கு 
ெசன்  அங்கு பணம் ெச த்தி, அ  ெதா
டர்பில் அறி வித்தால், அந்த பணத்ைத இங்கு 

ெபற் க்ெகா க்க வச தி கைள ெசய்  ெகா
க்க நட வ டிக்ைக எ க்க டி ம். அேத

ேபான்  அவர்களின் உற வி னர்க டன் 
காெணா ளியில் கைதப்ப தற்கு சில க்கு 
அந்த வசதி இல்ைல என ெதரி வித்தார்கள். 
அதனால் அந்த வசதி இல்லாத ைகதி களின் 
உற வி னர்கள் வ  னியா அல்ல  யாழ்ப்
பாணம் சிைறச்சா ைலக்கு ெசன்  தங்கள் 
உற வி னர்க டன் காெணா ளியில் கைதப்
ப தற்கு வச தி கைள ெசய்ய நட வ டிக்ைக 
எ ப்ேபாம். மனி தா பி மான ரீதி யிேல 
இதைன நாங்கள் ேமற்ெகாள்ள பிேர ரித் தி
க் கின்ேறாம்.
என்றா ம் சிலர் சிைறச்சாைல சம்ப

வத்ைத அர சி ய லாக்க யற் சித்தா ம் 
ைகதிகள் ந  நி ைல ைம யாக இ ந்  பா
காப்  ெதாடர்பில் பிரச் சிைன இல்ைல என 
அவர்கள் ெதரி வித் தி ந்தனர். என்றா ம் 
பா  காப்  விட யத்தில் எந்த குைற பா ம் 
இல்லாமல் காத் க்ெகாள்ள ேதைவ யான 
ஆேலா ச ைன கைள அதி கா ரி க க்கு வழங்கி 

இ க் கின்ேறாம். அேத ேபான்  சிைறச்
சாைல சம்பவம் ெதாடர்பில் சுயா தீன 
விசா ரைண இடம்ெபற்  வ  கின்ற . 
குறித்த இராஜாங்க அைமச்சர் இந்த அைமச்
சுப்ப த வியில் இ ந்  விலகி இ ப்பதால் 
விசா ர ைணக்கு எந்த தைட ம் ஏற்ப டப்ேபா
வ தில்ைல.
தமிழ் ைகதி கைள மனித உரிைம 

அைமப் கள், தமிழ் அர சியல் கட்சி 
பாரா  மன்ற உ ப் பி னர்கள் சந் தித்  
ேபசி இ க்கின்றனர். அதன் பின்னர் 
சிைறச்சாைல அதிகாரிகளால் ஏதாவ  
அ த்தங்கள் பிரேயாகிக்கப்பட்டதா 
என நான் அவர்களிடம் ேகட்டேபா , 
அவ்வாறான  எந்த  அ த்தங்க ம்  
பி ர ே ய ா கி க் க ப் படவில்ைல  என 
அவர்கள் ஒ மித்  ெதரிவித்தார்கள் . 
நடந்த விடயங்கைள ைமயாக 
ெ த ரிவி க் கு ம ா ே ற  அைனவ ம் 
ெதரிவித்தார்கள்  என்ேற  அவர்கள் 
குறிப்பிட்டார்கள் என்றார்.

நாட்டில்...
 கள மி றங் கி ள்ளார்கள் என மக்கள் 

வி  தைல ன்ன ணியின்  ெபா ச்ெச ய
லாளர் டில் வின்  சில்வா ெதரி வித்தார்.
தமிழ் ஸ்லிம் ச  கத் தி ன க்கு எதி ரான 

ெசயற்பா கள் ஒட்  ெமாத்த நாட்ைட ம் 
பாதிக்கும் என்பைத தலில் ஆட் சி யா
ளர்கள் விளங்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம். 
இனங்க க் கி ைடயில் ரண்பாட்ைட 
ேதாற்  வித்  விட்  ஜனா தி பதி சர்வ ேதச 
அரங்கில் ஜன நா யகம், ேதசிய நல் லி ணக்கம் 
குறித்  க த்  ைரப்ப  நைகப் க் கு ரி ய .
இன வாத க த் க்கைள பரப்  ப வர்கள் 
அர சாங்கத்தின் க வர்க ளாக ெசயற்ப  கி
றார்கள். ஆகேவ அறி வார்ந்த மக்கள் ஆக்
கப் ர்வ மாக ெசயற்பட ேவண் ம்  என் ம் 
அவர் குறிப் பிட் ள்ளார். 

 மக்கள் வி  தைல ன்ன ணியில் காரி யா
ல யத்தில் ேநற்  இடம் ெபற்ற ஊட க வி ய
லாளர் சந் திப்பில் கலந்  ெகாண்  க த் 

ைரக்ைகயி ேலேய ேமற்கண்ட வா  குறிப்
பிட்டார்.
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில்,
ெகாவிட்19 ைவரஸ் தாக்கத் தினால் நாட்  

மக்கள் ெபா  ளா தார ரீதியில் பாதிக்கப்பட்
ள்ளார்கள். இவ்வா றான நிைல யில்  அத் தி

யவ சியப் ெபா ட்களின்  விைல வியா பா
ரி களின் ேகாரிக்ைகக்கு அைமய ெதாடர்ந்  
அதி க ரிக்கப்ப  கின்றன.  வியா பா ரி களின் 
ேகாரிக்ைகக்கு அைமய ெபா ட்களின் 
விைல அதி க ரிக்கப்ப டா விட்டால்  சந்
ைதயில் அத் தி யவ சிய ெபா ட்க க்கான 
தட் ப்பா  நில  கி ற . பின்னர் ெபா ட்
களின் விைல அதி க ரிக்கப்ப  கி ற .
அத் தி யவ சியப் ெபா ட்கள் ப க்கல், 

ெபா ட்கள் ைகப்பற்றல், ெபா ட்களின் 
விைல அதி க ரித்தல் ஆகி யைவ அர சாங்
கத்தின் சூத் தி ர மாக உள்ள .பால்மா, 
சைமயல் எரி வா  ஆகிய அத் தி யவ சியப் 
ெபா ட்கைள ெபற் க் ெகாள்வதில் மக்கள் 

ெப ம் சிக்கைல எதிர்ெகாள் கி றார்கள். லாப் 
ரக சைமயல் எரி வா வின் விைலைய 363 
பா வினால் அதி க ரித் ம்  சந்ைதயில் எரி

வா  க்கு தட் ப்பா  நில  கி ற . எரி
வா வின் விைலைய ெதாடர்ந்   அதி க
ரிக்க ேவண் ம் என்ப தற்கா கேவ எரி வா  
இறக் கு ம தி யா ளர்கள் இவ்வா  ெசயற்ப 
கி றார்கள்.   ெபா  ளா தார ரீதியில் பாதிக்கப்
பட் ள்ள மக்க க்கு நிவா ரணம் வழங்கும் 
ேநாக்கம் அர சாங்கத் க்கு கிைட யா . நி
வ னத் தி னரின் நலைன க த்திற் ெகாண்  
அர சாங்கம் ெசயற்ப  கி ற .
அர சாங்கத்தின் ேபாலி  வாக் கு  தி கைள 

நம்  வைத மக்கள் தலில் தவிர்த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ம். ஒவ்ெ வா  வார ம் 
அர சாங்கம்   விட யங்கைள காட் சிப்ப
த்தி உண்ைம பிரச் சி ைனைய டி மைறக்

கி ற . ராஜ ப க் ஷர்கள் ேபச்ச ளவில் மாத்
திரம் வீரர்கள் என்பைத மக்கள் தற்ே பா  
ெதளி வாக விளங் கிக் ெகாண் ள்ளார்கள்.

நாட்டின் அன்றாடத் ேதைவ கைள நிைற
ேவற் றிக்ெ காள்வ தற்கு கூட பிற நா  களின் 
உத விையப் ெபற ேவண் டிய நிைலக்கு 
ெபா  ளா தாரம் பாதிக்கப்பட் ள்ள . 
அர சாங்கத்தின் தவ றான ெபா  ளா தார கா
ைமத் வத் தி னா ம்  நிர்வா கத் தி னா ம் 
ெடாலர் பற்றாக் குைற  தீவி ர ம ைடந் ள்ள . 
இதன் கார ண மாக  அத் தி யவ சியப் ெபா ட்
களின் விைல நாளாந்தம் அதி க ரித் ள்ள .
ராஜ ப க் ஷர்களின் ஆட் சிைய மக்கள் 

ெவ க்க ஆரம் பிக்கும் ேபா  நாட்டில் 
இன வாத ரண்பா கள் திட்ட மிட்ட 
வைகயில் இடம்ெப ம்.ெபௗத்த பிக் குகள் 
என்  குறிப் பிட் க் ெகாள் ம் ஒ  சிலர் 
இன வாத ெசயற்பா  களின்  க வர்க ளாக 
ெசயற்ப  கி றார்கள். இவர்கள் தற்ே பா  
ஸ்லிம் ச  கத் க்கு எதி ரான ெவ க்கத்

தக்க வைகயில் க த் க்கைள குறிப் பிட 
ஆரம் பித் ள்ளார்கள்.
ஏப்ரல் 21 குண் த்தாக் குதல் சம்ப வத்

க்கு நீதி ேகா ம் கத்ே தா லிக்க  ச  கத்
தி ன ைர ம் கர் தினால் ெமல்கம் ரஞ்சித் 
ஆண்ட ைக ைய ம் இவர்கள்  ெவ ப்
ட் ம் வைகயில் சித்த ரித்  பிறி ெதா  
தரப் பி னைர பா  காக்க யற் சிக் கி றார்கள். 
சி  பான்ைம மக்கள் மீதான இன வாத 
ெசயற்பா கள் ஒட்  ெமாத்த நாட் க்கும் 
ெப ம் பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம்.ஜனாதிபதி 
நாட்டின் ேதசிய நல்லிணக்கத் க்கு 
பாதிப்ைப ஏற்ப த்திவிட்  சர்வேதச 
அரங்கில்  ஜனந ாயகம்  மற் ம் 
ேதசிய  நல்லிணக்கம்  ெதாடர்பில்  
க த் ைரப்ப  நைகப் க்குரிய .  
இனவாத பிரச்சிைனகைள ேதாற் வித்  
அத டாக மீண் ம் ஆட்சியதிகாரத்ைத 
தக்கைவத் க் ெகாள்ளேவ ஸ்லிம் 
ச கத்தின க்கு எதிராக குற்றச்சாட் க்கள் 
ன்ைவக்கப்ப கின்றன. இதைன  நாட்  

மக்கள் விளங்கிக் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்றார்.

(ெதாடர்ச்சி)

ெதாற் க்குள்ளாகும்...
(ெதாடர்ச்சி)

விேசட ைவத் திய நி ணர் சித்ர மாலி டி 
சில்வா ெதரி வித்தார்.
எவ்வா றி ப் பி ம் நாட்டில் ெகாவிட் 

ெதாற்  பரவல் ஆரம் பித்த நாள் தல் இ
வ ைரயில் 7000 கர் பி ணி க க்கு ெகாவிட் 
ெதாற்  தி ெசய்யப்பட் ள்ள தா க ம் , 
இவர்களில் 6000 ேபர் ன்றாம் அைலயில் 
ெதாற் க்கு உள்ளா ன வர்கள் என் ம் 
ைவத் திய நி ணர் சித்ர மாலி டி சில்வா 
ெதரி வித்தார். இ  வ ைரயில் 55 கர் பி ணிகள் 
ெதாற்றால் உயி ரி ழந் ள்ள தா க ம் அவர்  
குறிப் பிட்டார். 
அர சாங்க தகவல் திைணக்க ளத்தில் 

ேநற்  திங்கட் கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட க
வி ய லாளர் சந் திப்பில் இதைனத் ெதரி வித்த 
அவர் ேம ம் குறிப் பி  ைகயில் ,
ெகாவிட் ெதாற்றின் கார ண மாக உயி ரி ழந்
ள்ள கர் பி ணிகள் 55 ேப ேம எந்த ெவா  
த ப்  சி ைய ம் ெபற் க் ெகாள்ளா த வர்க
ளாவர். எவ்வா றி ப் பி ம் தற்ே பா  சுமார் 
90 வீத மான கர் பி ணி க க்கு த ப் சி வழங்
கப்பட் ள்ள . 
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ைகயகப்ப த்தப்பட்ட....
 அவற்றில் சில பகு தி களில் ைகய கப்ப த்தப்பட்ட நிலங்கள் 

ெபா  மக்க ளிடம் மீள வழங்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம், ேம ம் பல 
காணிகள் உரிய தரப் பி ன ரிடம் ஒப்ப ைடக்கப்ப ட வில்ைல என்  
ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் ன்னாள் உயர்ஸ்
தா னிகர் நவ நீ தம் பிள்ைள சுட் டிக்காட் டி ள்ளார்.
தமிழ் மக்களின் தாய க மான வடக்கு, கிழக்கில் காலங்கா ல மாக 

அர சாங்கங்க ளினால் ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வ ம் நில அப க ரிப்ைப 
ஆதா ர ர்வ மாக எ த் க்காட் ம் வைகயில் ேசாமீ த ரனால் இயக்கப்
பட்ட 'தாய் நிலம்: நில அப க ரிப்  இலங்ைகவாழ் தமிழ்  மக்களின் 
உண்ைம யான ெப ந்ெ தாற் ' (Land Grabbing – The Real Pandemic 
For The Tamils In Sri Lanka) என்ற ஆவ ணப்படம் கடந்த சனிக் கி
ழைம இலங்ைக ேந ரப்படி மாைல 5.30 மணிக்கு இைண ய  வ ழியில் 
திைர யி டப்பட்ட .
தமிழ் மக்கள் ேதசிய கூட்ட ணியின் தைல வ ம் வடக்கு மாகாண 
ன்னாள் த ல ைமச்ச ம் யாழ். மாவட்டப் பாரா  மன்ற உ ப்

பி ன  மான சி.வி.விக்ேனஸ்வரன் மற் ம் தமிழ்த்ேத சி யக் கூட்
ட ைமப்பின் தைல வ ம் தி  ேகா ண மைல மாவட்டப் பாரா 
மன்ற உ ப் பி ன  மான இரா.சம்பந்தன் ஆகி ேயாரால் ஆரம் பித்  
 ைவக்கப்பட்ட இந் நி கழ்வில், சுமார் 70 வ  ட  கா ல மாகத் தமிழர் 
தாய கத்தில் இடம்ெபற்   வ ம் நில அப க ரிப்  ெதாடர்பான அவர்
க ள  உைர க ம் இடம்ெபற்றன.
வட்  வா கலில் இக்கைர என்  ெசால்லக் கூ டிய பகு தியில் நிலத்

திற்கு ேமலாக 400 ஏக்கர் காணி இரா  வத் தி னரால் அப க ரிக்கப்பட்
டி க் கின்ற . அேத ேபான்  வட்  வாகல் அக்கைர என்  ெசால்
லக் கூ டிய கைர ேயா ரப்ப கு தியில் 617 ஏக்கர் நிலப்ப ரப்பில் ேகாட்டா
பய கடற்ப ைட  காம் அைமக்கப்பட் டி ப்ப டன் வன ஜீ வ ரா சிகள் 
திைணக்களம் என்   கூறி நந் திக்கடல் நீேர ரி ம் அதைன அண் டிய 
நிலப்ப ரப்  மாக 10229.92 ஏக்கர் காணி ம் அப க ரிக்கப்பட் டி ப்ப  
குறித்  'தாய் நிலம்' ஆவ ணப்ப டத்தில் சுட் டிக்காட்டப்பட் ள்ள .

'ேபாரின்ே பா  இரா  வத் தி னரின் ேதைவக்காக ஆயி ரக்க ணக்
கான ஏக்கர் நிலப்ப ரப் க்கள் ைகய கப்ப த்தப்பட்ட டன் அதன்
பின்னர் அைவ பா  காப்  என்ற ேதைவக் கு ரி ய ைவ யாக மாற்றப்பட்
டன. இ ப் பி ம் இைவ மிகக் கு ைறந்த ள வி லான சுயா தீன கண்கா
ணிப் , இழப் பீ  வழங்கல் என்ப னவற்  டேனா அல்ல  சுயா தீன 
கண்கா ணிப்  மற் ம் இழப் பீ  வழங்கல் என்பன ஏ  மின் றிேயா 
ைகய கப்ப த்தப்பட்டன. அவற்றில் சில இடங்களில் ைகய கப்ப த்
தப்பட்ட நிலங்கள் மீள வழங்கப்பட் ள்ள ேபாதி ம், ேம ம் பல 
காணிகள் மீள வழங்கப்ப ட வில்ைல' என்  இந்த ஆவ ணப்ப டத்தில் 
ேபசி யி க்கும் ஐக் கிய நா கள் மனித உரி ைமகள் ேபர ைவயின் 
ன்னாள் உயர்ஸ்தா னிகர் நவ நீ தம் பிள்ைள ெதரி வித் தி க் கின்றார்.
அ  மாத் தி ர மன்றி வடக்கு, கிழக்கு மாகா ணங்க ளி ள்ள 

ஒவ்ெ வா  மாவட்டங்க ளி ம் பைட யி னரால் ைகய கப்ப த்தப்பட்
ள்ள காணி களின் ஏக்கர் விபரம், மற் ம் தமி ழரின் வாழ் வி டங்

களில் ெபௗத்த சின்னங்கள் காணப்ப  வ தா கக் கூறி ன்ென க்கப்
ப ம் ெதால்ெ பா ள் அகழ்வா ராய்  நட வ டிக்ைககள் உள் ளிட்ட 
பல்ேவ  விட யங்கள் இந்த ஆவ ணப்ப டத்தில் உள்ள டக்கப்பட் ள்
ளன.
குறித்த ஆவ ணப்படம் திைர யி டப்பட்டதன் பின்னர் இலங்ைகயின் 

வடக்கு, கிழக்கு மாகா ணங்களில் இடம்ெபற்  வ  கின்ற நில அப க
ரிப்  ெதாடர் பி லான கலந்  ைர யா ட ெலான் ம் இடம்ெபற்ற . 
அக்க லந்  ைர யா டலில் இஸ்ேரல் நாட்ைடச்ேசர்ந்த பிர பல ஆய்
வா ள ம் நில அப க ரிப்  ெதாடர்பான ேபரா சி ரி ய  மான ஓெரன் 
யிஃப்ரெசல் விேசட உைர ெயான் றிைன நிகழ்த் தினார். 
பாலஸ் தீன நிலங்கைள அப க ரிப்ப  குறித்  தன  இஸ்ேர

லிய அர சாங்கத்ைதத் ணிச்ச டன் விமர் சித் தி க்கும் அவர், 
இஸ்ேரைல ஒத்த 'இன வாத ஆட் சிேய' இலங்ைக யி ம் காணப்ப

 கின்ற  என்  ெதரித் தி க் கின்றார். அ  மாத் தி ர மன்றி இஸ்ேரல் 
 பாலஸ் தீனம் மற் ம் இலங்ைக ஆகிய இ   நா  க ளி ம் இடம்
ெபற்  வ ம் நில அப க ரிப்பின் ஒத்த தன்ைமைய ெவளிப்ப த் ம் 
வைக யி லான ஆய்  க ைள ம் அவர் இக்க லந்  ைர யா டலில் பகிர்ந்

 ெகாண்டார்.
அேத ேவைள இந் தி யாவில் சுமார் 30 வ  டங்க க்கும் அதி க

மான காலம் மக்களின் நில உரி ைமக்காகத் ெதாடர்ச் சி யாகக் குரல்
ெகா த்  வ ம் ெசயற்பாட்டா ள ரான கலா நிதி ேமதா பட்கார், இலங்
ைகயில் இடம்ெபற்  வந்த ன்  தசாப்த  கா லப்ேபார் டி விற்
குக்ெ  க ாண்   வ  ர ப்
பட்டதன் பின்ன ம் 
வடக்கு, கிழக்கில் 
ெதாடர்ச் சி யாக நில 
அ ப  க  ரி ப்  க் க ள் 
இடம்ெபற்  வ  வ
தா க ம் ஆரம்பத்தில் 
இரா வ காம்
கைள அைமப்ப தற்
ெக ன ம் இப்ே பா  
சுற்  லாத் ைற ேமம்
ப ாட்  டிற்ெக  ன ம் 
காரணம் கூறப்ப  வ
தா க ம் சுட் டிக்காட்
டினார். 
ேம ம் தமி ழீழ 

வி  த  ைலப்   லி  க
ளினால் ன்ென க்
கப்பட்ட ஆ  தப்ே பா
ராட்டம் பாராட்டப்
ப டக் கூ டி ய  அல்ல 
என் ற ா  ம்  கூ ட , 
அப்ே பா ராட்டத் திற்கு 
வழி வ குத்த அடக் கு

 ைறகள் ெதாடர்பில் 
அவ தானம் ெச த்த
ேவண் ம் என் ம் 
குறிப் பிட்டார். 
அத்ே தா  ேபார் 

இடம்ெபற்ற காலப்
ப கு தியில் பைட யி
னரால் ைகய கப்ப த்
தப்பட்ட காணிகள் 
ெப ா  மக் க  ளிடம் 
மீள ஒப்ப ைடக்கப்
ப ம் என்  ராஜ பக் 
ஷ அர சாங்கம் வாக்
கு   தி  ய  ளித்  தி  ந் த 
ேபாதி ம்  இன்
ன ம் அ  நைட

 ைறப்ப  த்தப்ப
டாமல் இ ப்ப  

குறித்  சுட் டிக்காட் டிய ேமதா பட்கார், நில அப க ரிப்  என்ப  ஒ  
ச  தா யத்தின் வர லாற்  மற் ம் வாழ் வியல் அைட யா ளங்கைள 
அழிக்கும் அேத ேவைள அவர்க ள  வாழ்வா தா ரத்ைத ம்  ைம
யாகப் பாதிக்கும் என் ம் ெதரி வித்தார்.
இவ்வா றா ன ெதா  சூழ் நி ைலயில் ஏற்க னேவ அப க ரிக்கப்பட்ட 

நிலங்கள் ெபா  மக்க ளிடம் மீள ம் ைகய ளிக்கப்ப  வ தற்கான 
அ த்தங்கைள இலங்ைக  மீ  சர்வ ேதச ச கம் பிர ேயா கிக்கப்ப ட
ேவண் ம் என் ம் அதைன வலி  த்தி ெபண்களின் தைல ைமத்

 வத்தின் கீழான அைம தி வழி (சத் தி யாக் கி ர கப்ே பா ராட்டங்கள்) 
ேபாராட்டங்கள் எ ச் சி  ெப ற  ேவண் ம் என் ம் குறிப் பிட்டார்.  
ேம ம் அெம ரிக்காவின் கலிஃ ேபார் னி யாவில் அைமந் ள்ள 'த 

ஓக்லன்ட் இன்ஸ் டி டி ட்' என்ற கல் வி ய கத்தின் நிைற ேவற் ப்ப
ணிப்பா ள ரான அ  ராதா மிட்டா ம் இக்க லந்  ைர யா டலில் பங்
கு பற் றி யி ந்தார். அவர் இலங்ைகயில் இடம்ெப ம் நில அப க ரிப்
க்கள் ெதாடர்பில் கடந்த 2014ஆம் ஆண் டி லி ந்  ஆய்  கைள 
ன்ென த்   வந் தி ப்ப டன் அதன் டி  கைள ஏற்க னேவ 

பகி ரங்கப்ப த் தி யி க் கின்றார். 2014ஆம் ஆண்டின் பின்ன ைரப்பா
கத்தில் இலங்ைகயின் மனித உரிைம மீறல் நிைல வ ரங்கள் மிகத் தீ வி
ர மான கட்டத்ைத அைடந்தேபா , இலங்ைகக்கு மிகத் ணிகரமான 
பயணெமான்ைற ேமற்ெகாண்ட அ ராதா மிட்ேடல் வடக்கு,  
கிழக்கு மாகாணங்களி ள்ள பல இடங்க க்கும் விஜயம்ெசய் , 
பல்ேவ  தகவல்கைளத் திரட்டிய டன் அவற்ைறத் ெதாகுத்  
2015ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் 'நீண்டகாலப்ேபாரின் நிழல் 
: இலங்ைகயில் ேபாரின் பின்னரான காலப்பகுதியில் நீதிைய 
நிைலநாட் வதில் காணப்ப ம் சவால்கள்' என்ற தைலப்பிலான 
ஆய்வறிக்ைகெயான்ைற  ெவளியிட்டார் .  இலங்ைகயில் 
தமிழர்க க்கு எதிராக இைழக்கப்பட்ட குற்றங்கைள சர்வேதச 
நா கள் பலவற் க்கும் ெவளிப்ப த்திய க்கிய ஆவணமாக 
இந்த ஆய்வறிக்ைக ேநாக்கப்ப கின்ற .
அத்ேதா  இலங்ைகயின் வடக்கு–கிழக்கு மாகாணங்களில் 

வா ம் தமிழர்கள் மீ  மிகுந்த அக்கைறெகாண்  அவர்கள  நிைல 
ெதாடர்பில் நீண்ட காலமாக ஆய் கைள ன்ென த்  வ கின்ற 
ெசன்ைன பல்கைலக்கழகத்தின் ேபராசிரியர் ரா  மணிவண்ண ம் 
இந்தக் கலந் ைரயாடலில் இைணந்  ெகாண்டி ந்தைம 
குறிப்பிடத்தக்க . 
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தளர்வின் பின்...
எனேவ ஏேத  ெமா  சந்தர்ப்பத்தில் நா  

திறக்கப்பட்டா ம் அடிப்பைட சுகா தார விதி 
ைற கைளப் பின்பற் றினால் ெகாவிட் அபா யத் தி
லி ந்   ைம யாக வி  பட டி ம் என்  
பிரதி சுகா தார ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம் 
விேசட ைவத் திய நி ணர் ேஹமந்த ேஹரத் 
ெதரி வித்தார்.
சுகா தார ேமம்பாட்  பணி ய கத்தில் ேநற்  

திங்கட் கி ழைம நைட ெபற்ற ஊட க வி ய லாளர் 
சந் திப்பில் இதைனத் ெதரி வித்த அவர் ேம ம் 
குறிப் பி  ைகயில்,
ெகாவிட் பரவல் அபாயம்  ைம யாக நீங்

கி ள்ள தாகக் கூற டி யா . எம்மால் வாய்ப்ப
ளிக்கப்பட்டால் மாத் தி ரேம ைவரஸ் மீண் ம் 
பர ம். எனேவ ஏேத  ெமா  சந்தர்ப்பத்தில் 
நா  திறக்கப்பட்டா ம் அடிப்பைட சுகா தார 

விதி  ைற கைளப் பின்பற்ற ேவண் டி ய  அத் தி
யா வ சி ய மா ன தாகும்.
தனி ைமப்ப த்தல் ஊர டங்கு சட்டம் நீக்கப்

பட்டதன் பின்னர் பின்பற்ற ேவண் டிய விதி
 ைறகள் ெதாடர்பில் ஏற்க னேவ சுகா தார 

ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாய கத் தினால் சுற்  
நி பம் ெவளி யி டப்பட் ள்ள . அத ைனேய 
ெதாடர்ந் ம் ேபண ேவண் ம். எதிர்வ ம் 
ஓரி  தினங்களில் இ  ெதாடர்பில் உத் தி ேயா க
ர்வ மாக அறி விக்கப்ப ம்.
ெவளி நா  க ளி லி ந்  வ ம் இலங்ைக யர்க
க்கு விமான நிைல யங்க ளி ேலேய பி.சி.ஆர். 

பரி ேசா த ைனைய ன்ென ப்ப தற்கான ஏற்பா
கள் குறித்  கடந்த வாரம் அவ தானம் ெச த்

தப்பட் டி ந்த . எனி ம் அ  குறித்த திய 
ேவைலத் திட்டம் இன் ம் நைட  ைறப்ப த்
தப்ப ட வில்ைல.

ெபாறியியலாளைர...
(ெதாடர்ச்சி)

மைறக்கப்பட் ள்ளைம ெதாடர்பில் 
சி.ஐ.டி.விட யங்கைள ெவளிப்ப த் திக்
ெகாண் ள்ள . ன்  வ  டங்களின் 
பின்னர், இந்த குற்றச் ெசயல் ெதாடர்பில் 
சி.ஐ.டி.யின் மனிதப் ப  ெகாைல மற் ம் 
திட்ட மிட்ட குற்ற விசா ரைணப் பிரி  இந்த 
விட யங்கைள ெவளிப்ப த் திக்ெ காண்
ள்ள நிைலயில், ெகால்லப்பட்ட வரின் 

உற வினர் ஒ வர் உட்பட வைர அவர்கள் 
ைக  ெசய் ள்ளனர். குறித்த வ ம் 
சிலாபம் நீதிவான் நீதி மன்றில் ஆஜர் ெசய்
யப்பட்ட பின்னர் விளக்க ம றி யலில் ைவக்
கப்பட் ள்ளனர்.

 இத தா லி யி லி ந்   இலங்ைக தி ம் பிய 
வர்த்தகர் என கூறப்ப ம்  ெபராஜ் லிங்கன்,  
வர்த்த க ரான வன் சந்தன,  ெகால்லப்பட்ட 
ெபாறி யி ய லா ளரின் உற வி ன ரான  நிஹால் 
ேதவப் பி ரிய ஆகி ேயாேர இவ்வா  சி.ஐ.டி.
யால் ைக  ெசய்யப்பட் , நீதி மன்றில் 

ஆஜர் ெசய்யப்பட்ட சந்ேதக நபர்க ளாவர். 
இந்நிைலயில் சந்ேதக நபர்கள் விளக்க ம றி
யலில் ைவக்கப்பட் ள்ளனர்.
குறித்த விசா ர ைண களின் ேபா , ெகால்

லப்பட்ட வர்த்தகர் ெவளி நாட் க்கு ெசன்
ள்ள தாக நம்ப ைவக்கும் படி யாக, விமான 

நிைலய தர க் கட்ட ைமப் பி ம் மாற்
றங்கள் ெசய்யப்பட் டி ந்தைம சி.ஐ.டி. விசா
ர ைண களில் ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்ளைம 
விேசட அம்ச மாகும்.
கடந்த 2018 ஆம் ஆண்  ெசப்ெ டம்பர் 

மாதம்,  சமன் விேஜ சிறி எ ம் குறித்த 
ேகாடீஸ்வர ெபாறி யி ய லாளர், கடத்தி 
ெசல்லப்பட்  ெகாைல ெசய்யப்பட்ட 
பின்னர் சிலாபம் களப்பில் ழ்க டிக்கப்
பட்  மைறக்கப்பட் ள்ள தாக சி.ஐ.டி. 
விசா ர ைண களில் ெவளிப்ப த்தப்பட் ள்
ள . இ  ெதாடர்பில் ைக  ெசய்யப்பட்ட 
சந்ேதக நபர்கள் சி.ஐ.டி.க்கு வாக்கு லம் 
அளித் ள்ள தா க ம் சி.ஐ.டி. உயர் அதி காரி 
ஒ வர் கூறினார்.

மீளாய் ...
 சந்திப் டன் ேநற்ைறய தினத்திலி ந்  தம  பணிகைள 

ஆரம்பித்தி ப்பதாக ெவளிவிவகார அைமச்சின் ஊடகப்ேபச்சாளர் 
சுகீஸ்வர குணரத்ன ேகசரிக்குத் ெதரிவித்தார்.
எதிர்வ ம் ஒக்ேடாபர் மாதம் 5ஆம் திகதிவைர ெகா ம்பில் 

தங்கியி ந்  தம  மதிப்பீட் ப்பணிகைள ன்ென ப்பார்கள் 
என்  எதிர்பார்க்கப்ப ம் ேமற்படி ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தின் 
பிரதிநிதிகள் கு வில் வர்த்தகம் மற் ம் நிைறேபறான அபிவி த்தி 
ெதாடர்பான ஆேலாசகர் நிக்ேகாலாேவாஸ் ைஸமிஸ், ஐேராப்பிய 
ெவளியகேசைவயின் ெதற்காசியப்பிராந்தியப்பிரிவின் தைலவர் 
ஐெயானிஸ் ஜிேயாக்கரகிஸ் அர்ஜிேராேபாெலாஸ், ஜி.எஸ்.பி 
பிளஸ் வரிச்ச ைக ெதாடர்பான ஒ ங்கிைணப்பாளர் ைகேடா 
ெடாலரா, ஐேராப்பிய ஆைணக்கு வின் ேவைலவாய்ப்  
மற் ம் ச க விவகாரங்கள் சைபயின் தைலவர் யிஸ் ப்ரற்ஸ் 
மற் ம் ஐேராப்பிய ெவளியகேசைவயின் இலங்ைக மற் ம் 
மாைலதீவிற்கான அ வலக அதிகாரி ெமானிகா ைபெலய்ற் ஆகிய 
ஐவர் உள்ளடங்குகின்றனர்.
மனித உரிைமகள், ெதாழிலாளர் உரிைமகள், சூழல் பா காப்  

மற் ம் சட்டவாட்சி ஆகியவற் டன் ெதாடர் ைடய தைகைமகைளப் 
ர்த்தி ெசய் ம் குைறந்த மற் ம் ந த்தர வ மானம் ெப ம் 
நா க க்கு ஐேராப்பிய ஒன்றியத்தினால் வழங்கப்ப கின்ற 
ஓர் ச ைகேய ஜீ.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச்ச ைகயாகும். இலங்ைக, 
பாகிஸ்தான், பிலிப்ைபன்ஸ் உள்ளடங்கலாக 8 நா கள் 
இவ்வரிச்ச ைகயின் லம் பயனைடந்  வ கின்றன.
இ ப்பி ம் இலங்ைகயில் இடம்ெபற்ற மனித உரிைம மீறல்கள் 

ெதாடர்பில் உரியவாறான விசாரைணகள் ன்ென க்கப்படாைம 
உள்ளிட்ட காரணங்களினால் கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டில் ஐேராப்பிய 
ஒன்றியத்தினால் இலங்ைகக்கு வழங்கப்பட்  வந்த ஜீ.எஸ்.பி பிளஸ் 

வரிச்ச ைக இைடநி த்தப்பட்ட . அதைனத்ெதாடர்ந்  2015 ஆம் 
ஆண்டில் ஆட்சிபீடேமறிய நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஜீ.எஸ்.பி பிளஸ் 
வரிச்ச ைகைய மீளப்ெபற் க்ெகாள்வதற்காக 2016ஆம் ஆண்டில் 
விண்ணப்பித்த டன் பயங்கரவாதத் தைடச்சட்டத்ைத நீக்குதல் 
உள்ளிட்ட நிபந்தைனகைளப் ர்த்தி ெசய்வதாக வாக்கு தியளித்  
2017 ஆம் ஆண்டில் அவ்வரிச்ச ைகைய மீளப்ெபற் க்ெகாண்ட .
எனி ம் ஏற்கனேவ வாக்கு தியளித்தவா  பயங்கரவாத் 

தைடச்சட்டம் நீக்கப்படாைம மற் ம் ேமாசமைடந் வ ம் 
மனித உரிைம நிைலவரங்கைளச் சுட்டிக்காட்டி, இலங்ைகக்கு 
வழங்கப்பட் வ ம் ஜீ.எஸ்.பி பிளஸ் வரிச்ச ைக இைட 
நி த்தப்பட ேவண் ம் என்ற தீர்மானம் கடந்த ஜ−ன் மாத 
ந ப்பகுதியில் ஐேராப்பிய ஒன்றியப்பாரா மன்றத்தில் 
நிைறேவற்றப்பட்ட .
இவ்வாறானெதா  பின்னணியிேலேய இலங்ைகக்கு ேமற்படி 

வரிச்ச ைகைய வழங்குவதா? இல்ைலயா? என்ப  ெதாடர்பான 
மதிப்பீட் ப்பணிகைள ன்ென ப்பதற்காக ஐேராப்பிய 
ஒன்றியத்தின் பிரதிநிதிகள் கு  இலங்ைகக்கு வ ைக தந் ள்ள . 
இவ்வா  நாட்டிற்கு வ ைக தந் ள்ள பிரதிநிதிகளின் விபரம் 

மற் ம் நாட்டில் தங்கியி க்கும் காலம் உள்ளிட்ட தகவல்கைள 
ெவளிவிவகார அைமச்சின் ஊடகப்ேபச்சாளர் சுகீஸ்வர 
குணரத்னவிடம் வினவியேபா   இ ேவார் இராஜதந்திர மற் ம் 
ெதாழில் ட்ப ரீதியிலான விஜயம் என்பதனால், அவர்கள் நாட்டில் 
எவ்வள  காலம் தங்கியி ந்  தம  மதிப்பீட் ப்பணிகைள 
ேமற்ெகாள்வார்கள் என்ப  இன்ன ம் நிர்ணயிக்கப்படவில்ைல 
என்    சுகீஸ்வர குணரத்ன கூறினார்.

 அவர்கள் ஜனாதிபதி, பிரதமர் மற் ம் ெவளிவிவகார 
அைமச்சர் உள்ளிட்ட அரசாங்கத்தின் உயர்மட்டத் தைலவர்கைளச் 
சந்திப்பார்கள். இ ப்பி ம் அதற்கான திகதி இன்ன ம் 
தீர்மானிக்கப்படவில்ைல என் ம் அவர்  ெதரிவித்தார்.

ேநற் ...
சுகா தார அைமச்சு ெதரி வித் ள்ள . இ  வ

ைரயில் ெகாவிட் ெதாற் றினால் உயி ரி ழந் ள்ள
வர்களில் 80 சத வீ த மாேனார் இவ்வா றான ேநாய்
களால் பாதிக்கப்பட்ட வர்கள் என் ம் சுகா தார 
அைமச்சு ெதரி வித் ள்ள .
எவ்வா றி ப் பி ம் கடந்த இ  வாரங்க ளாக 

பதி வாகும் ெகாவிட் மர ணங்களின் எண் ணிக்ைக 
ச  தி யாக குைறந்  வ  கி ற . ேநற்  திங்கட் கி
ழைம 51 ெகாவிட் மர ணங்கள் மாத் தி ரேம பதி
வா கின. ெகாவிட் ெதாற்றால் உயி ரி ழந் ள்ள 

இந்த 51 ேபரில் 29 ஆண்க ம் , 22 ெபண்க ம் 
உள்ள டங் கு கின்றனர். 41 ேபர் 60 வய க்கு ேமற்
பட்ே டா ராவர். ெமாத்த ெகாவிட் மர ணங்களின் 
எண் ணிக்ைக 12 731 ஆக உயர்வ ைடந் ள்ள .
இந் நி ைலயில் ேநற்ைறய தினம் மாைல 6 

மணி வைர 715 ெகாவிட் ெதாற்றா ளர்கள் இனங்
கா ணப்பட்டனர். அதற்க ைமய நாட்டில் ெகாவிட் 
ெதாற் க் குள்ளாேனார் ெமாத்த எண் ணிக்ைக 514 
324 ஆக உயர்வைடந் ள்ள . இவர்களில் 455 
344 ேபர் குணமைடந் ள்ளேதா  , 46 249 ேபர் 
ெதாடர்ந் ம் சிகிச்ைச ெபற்  வ கின்றனர்.
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ேஜர்ம னிய கூட்டாட்சித் ேதர்தலில் அந்நாட்   
ைமய இட  சாரி ச க ஜன நா யகக் கட்சியான  பதவி 
விலகிச் ெசல் ம் அதிபர் அஞ்ெஜலா ெமர்கலின் 
கட் சிைய குைறந்த வாக் குகள்  வித் தி யா சத்தில் ேதாற்
க டித்  ெவற்றி ெபற் ள்ள .
இதன் பிர காரம் அந்தக் கட்சி யினர் 2005 ஆம் ஆண்
க்குப் பின்னர் தல் தட ைவ யாக அர சாங்கத்ைத 

அைமக்கும் வாய்ப்ைபப் ெபற் ள்ளனர்.
இந்தத் ேதர்தலில் ச க ஜன நா யக கட் சி யினர் 

(எஸ்.பி.டி.) 25.7 சத வீத வாக் கு க ைளப ெபற் ள்ள 
நிைலயில்  ஆ ம் பைழ ைம வாத  சி.டி ./சி.எஸ். . 
கூட்ட ைமப்   24.1 சத வீத வாக் கு கைளப் ெபற் ள்
ள . இ  சி.டி. . கட் சிக்கு  கடந்த 70 வ ட காலப் 
பகு தியில் இல்லாத மிக ம் ேமாச மான ெப  ேப றாக 
உள்ள .
அேத ச மயம் கிறீன்ஸ் கட் சி யா ன  அந்தக் கட் சியின் 

வர லாற்றில் மிகச் சிறந்த ெப  ேப றாக 14.8 வாக் கு க
ைளப் ெபற்  ன்றாம் இடத்தி ள்ள .
தற்ே பா  அர சாங்கத்ைத அைமக்க கூட்ட ைமப்   

ஒன்ைற  ஸ்தாபிக்க ேவண் டி ள்ள  நி ைலயில், எஸ்.
பி.டி. கட் சி யா ன   சி.டி ./சி.எஸ். . கூட்ட ைமப்
டன் இைணந்  அர சாங்கத்ைத அைமக்க வாய்ப்  

இல்ைல என அர சியல் அவ தா னிகள் க
 கின்றனர். பதி லாக அந்தக் கட்சி கிறீன்ஸ் 
கட்சி மற் ம் தாரா ள வாத கட் சி டன்  
இைணந்  அர சாங்கத்ைத அைமக்கலாம் 
என எதிர்   கூ றப்ப  கி ற . 
அேத ச மயம்  இந்தத் ேதர்தலில்  ேபாட் டி

யிட்ட  ஏைனய கட் சி களில் எப்.டி.பி. கட்சி 
11.5 சத வீத வாக் கு க ைளப்  ெபற்  நான்காம் 
இடத்ைதப் ெபற் ள்ள நிைலயில், ஏ.எப்.
டி. கட்சி 10.3 சத வீத வாக் கு க ைள ம் இட 
சாரிக் கட்சி 4.9  சத வீத வாக் கு க ைள ம் 
ெபற் ள்ளன.
இ  வைர ெவளியான ேதர்தல்  ெப  ேப  

 களின் பிர காரம் 735 ஆச னங்கைளக் 
ெகாண்ட பாரா  மன்றத்தில்  எஸ்.பி.டி. 
கட்சி 206 ஆச னங்க ைள ம் சி.டி. ./சி.எஸ்.

. கூட்டைமப்  196 ஆச னங்க ைள ம் ெவன் ள்ள
டன் கிறீன்ஸ் கட்சி 118 ஆசனங்கைள  ெபற் ள்ள .
ச க ஜன நா யகக் கட் சியின் தைலவர் ஓலப் ேசால்ஸ் 

ெதரி விக்ைகயில், தன  கட்சி ஆட்சி ெசய்வ தற்கான 
ெதளிவான ஆைண ெயான்ைறப் ெபற் ள்ள தாக 
கூறினார். இந் நி ைலயில் எஞ் சி ள்ள வாக்ெக ப் கள் 
ெதாடர்பான எதிர்  கூ றல்களில்  பிர தான இ  கட் சி
க ம்  சம நி ைலயில் உள்ள தாக ெதரி விக்கப்ப கிற . 
இந்தத் ேதர்தலின் ெப  ேப கள் ஆரம்பம் தற்
ெகாண்  எதிர் கூற டி யா த ன வாக இ ந்தைம குறிப்
பி டத்தக்க .
பதவி விலகிச் ெசல்ல ள்ள  அதிபர் அஞ்ெஜலா 

ெமர்கல் திய கூட்ட ைமப்  அர சாங்க ெமான்  
ஸ்தாபிக்கப்ப ம் வைர அந்தப் பத வியில் ெதாடர்ந்   
இ க்க ள்ளார். இதன் பிர காரம் அவர் எதிர்வ ம் 
நத்தார் காலம் வைர பத வியில் இ க்க ேநரிடலாம் 
என  எதிர்பார்க்கப்ப கிற .
இந்நிைலயில் அந்நாட்டின் திய அதிபராக  

பதவிேயற்பவர் ஐேராப்பாவின் மிகப் ெபரிய 
ெபா ளாதார நாடான ேஜர்மனிைய எதிர்வ ம் 4 
வ ட காலத்திற்கு ஆட்சி ெசய்ய ள்ளார்.

ேஜர்மனிய ேதர்தலில் ஆ ம் கூட்டைமப்ைபேஜர்மனிய ேதர்தலில் ஆ ம் கூட்டைமப்ைப
ேதாற்கடித்  ச க ஜனநாயகக் கட்சி ெவற்றிேதாற்கடித்  ச க ஜனநாயகக் கட்சி ெவற்றி
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ெதன் கிேரக்கத் தீவான  கிரீட்ைட 5.8 ரிச்டர் 
அள வான பல மான மி ய திர்ச்சி அந்நாட்   ேநரப்
படி  ேநற்   திங்கட் கி ழைம காைல 9.17 மணிக்குத் 
தாக் கி ள்ள . இந்தப் மி ய திர்ச் சியில் சிக்கி ஒ வர் 
உயி ரி ழந் ள்ள டன்  9 ேபர் காயமைடந் ள்ளனர்.
ேமற்படி மி ய திர்ச் சியால் கட் டி டங்கள்  ந ங் கி

யதால் மக்கள்  பீதி டன் அல றி ய டித் க் ெகாண்  
வீ  க ைள ம் கட் டி டங்க ைள ம் விட்  ெவளிேய றி
ள்ளனர். 
கிேரக்கத் தைல ந க ரான எெதன்ஸின் ெதன் கி ழக்ேக 

153  கிேலா மீற்றர் ெதாைல வி ள்ள  அர்வி நகரின்  
வட ேமற்ேக  14 ைமல் ெதாைலவில் 6.2 ைமல் 
ஆழத்தில்  தாக் கிய  இந்தப் மி ய திர்ச் சியால் அ  
ைமயங்ெ காண் டி ந்த  இடத் திற்கு அண்ைம யி ள்ள 

கிரா மங்களில் பல பைழ ைம யான கட் டி டங்கள் 
இடிந்  வி ந் ள்ளன.
அத் டன் இந்தப் மி ய திர்ச் சியால் பிராந்தியத்தில் 

மண்ச ரி கள் இடம்ெபற் ள்ளன.  பல வீதி களில் 
கற்பா ைறகள் உ ண்  வி ந் ள்ளதால் ேபாக் கு வ
ரத் கள் இைட ைற எதிர்ெ காள்ள ேநர்ந்த தாக ெதரி
விக்கப்ப  கி ற .

அர்க ேலா ேஹாரி 
கி ர ா  மத்  தி  ள்ள  
ேதவா லய கட் டி ட
ெமான்   இடிந்  
வி ந்ததில் அந்தக் 
கட் டி டத்தின்  இடி
பா   களின்  கீழ் 
சிக்கி  ஒ வர் 
உ யி  ரி  ழந்  ள் ள
டன்  ேம ம்  

குைறந்த  இ வர் 
அந்தக்  கட்  டிட 
இடி பா  களின் கீழ் 
ெதாடர்ந்  சிக் கி
ள்ள தாக  நம்பப்ப
 கி ற .
பிர தான மி ய

திர்ச் சி ைய ய த்  
அந்தப்  பிராந்  தி
யத்ைத  4.6 ரிச்டர்  
அள வான மி ய
திர்ச்சி உட்பட பல 
மியதி ர் ச் சி க ள் 

தாக்கி ள்ளன.
இந் நி ை ல யி ல் 

கட்டிட இடிபா  
களின் கீழ் சிக்கி ள் 
ளவர்கைள மீட்கும் 
பணி ெதாடர்ந்  
இடம்ெபற்  வ  
கிற . 
ேமற்படி மி ய

திர்ச் சியின் அளைவ 
எெதன்ஸ்  நகர வி
யிக்க வியல் ெதாடர்
பான நி  வகம் 5.8 
ரிச்டர்  அள வா
ன தாக மதிப் பிட்
ள்ள நிைலயில்,  

ஐேராப் பிய மத்
தி  ய  த  ை ர க் க டல் 
பிராந் திய மி ய
திர்ச்சி  நிைலயம் 
6.5 ரிச்ட ரா க ம்  
அெம ரிக்க வி
யியல் ஆய்வகம் 
6.0 ரிச்ட ரா க ம் 
மதிப் பிட் ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க .

கிேரக்கத் தீைவ உ க்கிய மியதிர்ச்சி
ஒ வர் பலி; 9 ேபர் காயம்; கட்டிடங்க க்கு ேசதம்

ஐ.Ǽ.எХ. ΧЦ கЦ பЛſயˇХஐ.Ǽ.எХ. ΧЦ கЦ பЛſயˇХ
ǼПதЗźய ΨС ைபǼПதЗźய ΨС ைப

இங் கி லாந்  கிரிக்ெகட் அணியின் 
சக ல ைற ஆட்டக்கா ர ரான ெமாயின் 
அலி ெடஸ்ட் கிரிக்ெகட் ெதாட ரி லி ந்
ஓய்  ெப  வ தாக அறி வித் ள்ளார்.  
ஆனா ம் ஒ நாள் ேபாட்டி மற் ம் 
இ  ப க்கு– 20 கிரிக்ெகட்டில் விைள யா
ேவன் என்  ெதரி வித் ள்ளார்.
ேம ம் க ண்டிக் கிரிக்ெகட், ஐ.பி.

எல். ேபான்ற ெவளி நாட்  லீக் ெதாடர்
க ளி ம் ெதாடர்ந்  விைள யா வார் 
என்  ெதரி விக்கப்பட் ள்ள . ெடஸ்ட் 
கிரிக்ெகட் டி லி ந்  ஓய்  ெப ம் 
டிைவ இங் கி லாந்  அணி பயிற்

சி யாளர் கிறிஸ் சில்வர் ட் மற் ம் 
ெடஸ்ட் அணி கப்டன் ேஜா ட் ஆகி
ேயா ரிடம் தகவல் ெதரி வித் ள்ளார்.

34 வய தான ெமாயின் அலி ெடஸ்ட் 
கிரிக்ெகட்டில் 2014ஆம் ஆண்  அறி

 க மானார். இ  வைர 64 ெடஸ்ட்டில் 
விைள யா டி ள்ளார். 2,914 ஓட்டங்
கைள எ த் ள்ளார். இதில் 5 சதம், 14 
அைர ச்சதம் அடங்கும். அதி க பட்ச மாக 
ஒ  இன் னிங்ஸில் 155 ஓட்டங்கைள 
எ த் ள்ளார். 195 விக்ெகட் கைள 
ைகப்பற்றி ள்ளார்.

 ெடЪſХ ஓТί  ெபΫС
 ெமாǾП அˇ

ஐ.பி.எல். ெதாடரின் நடப்  
சம் பியன் ம்ைப இந் தியன்ஸ் 
அணியின் ந  வ ரிைச ப்
பாட்ட வீரர்கள் ெதாடர்ந்  
ஆட்டத் தி றைன ெவளிப்ப த்த 
தவறி வ  வதால் 2ஆவ  
பகுதி ெதாடரில் இ  வைர 
ஒ  ெவற் றி ைய ம் சிக்க
வில்ைல. 
ஐ.பி.எல். கிரிக்ெகட்டில் 

ஐந்  ைற சம் பியன் 
பட்டம் ெவன்ற அணி 
ம்ைப இந் தியன்ஸ்.  ஐ.பி.

எல். 2021 ெதாடரின் தல் 
பாதி ெதாடரில் ம்ைப 
இந் தியன்ஸ் 7 ேபாட் டி களில் 
நான்கில் ெவற்றி ெபற்  ள்
ளிகள் பட் டி யலில் 4ஆவ  
இடத்தில் இ ந்த .
கடந்த 19ஆம் திகதி தல் 

2ஆவ  பகுதி ஆட்டங்கள் 
ெதாடங்கி நைட ெபற்  வ
கி ற . ம்ைப இந் தியன்ஸ் 
அணி ெதாடர்ந்  ஆதிக்கம் 
ெச த் ம் என எதிர்பார்க்கப்
பட்ட . ஆனால் ெசன்ைன 
சுப்பர் கிங்ஸ் அணிக்ெக தி
ரான தல் ேபாட் டி யி ம், 
ெகால்கத்தா ைநட் ைரடர்ஸ் 
அணிக்ெக தி ரான 2ஆவ  

ேபாட் டி யி ம், ெபங்க ர் 
அணிக்ெக தி ரான 3ஆவ  
ேபாட் டி யி ம் ெதாடர்ந்  
ேதால் விைய த  வி ய .
இதன்  கா ர ண மாக 10 

ேபாட் டி களில் நான்கு ெவற்றி 
லம் ள் ளிகள் பட் டி யலில் 

7ஆவ  இடத் திற்கு சரிந்
ள்ள . ெகால்கத்தா ைநட் 
ைரடர்ஸ் ன்  ேபாட் டி களில் 
இரண்டில் ெவற்றி ெபற்றதன் 
லம் 10 ஆட்டங்களில் 

நான்கில் ெவற் றி  ெபற்  
4ஆவ  இடத் திற்கு ன்ேன றி
ள்ள .

ெகால்கத்தா, பஞ்சாப், ராஜஸ் 
தான் ேராயல்ஸ், ம்ைப இந்
தியன்ஸ் அணிகள் தலா நான்கு 
ெவற் றிகள் ெபற் ள்ளன. 
இதனால் ம்ைப இந்தியன்ஸ் 
பிேளஓவ் சுற் க்கு ன்ேனற 
க ைமயாக ேபாராட 
ேவண் ம்.

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

ΨС ைப  - பКசாР
மா ைல - 3.30

இரί - 7.30
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ஐ.சி.சி. இ  ப க்கு–20 உலகக் 
கிண்ணத் ெதாடர் டிந்த டன் 
ஐ.சி.சி. உலக ெடஸ்ட் சம் பி
யன்ஷிப் ெதாடரின் ேபாட் டி கள் 
ஆரம்ப மா கின்ற . 
அதன்படி ேமற் கிந் திய தீ  க
க்கு எதி ரான இரண்  ெடஸ்ட் 

ேபாட் டிகள் ெகாண்ட ெதாடரில் 
பங்ேகற்க இலங்ைக அணி தயா
ராகி வ  கின்ற . இந்தத் ெதாடர் 
எதிர்வ ம் நவம்பர் மாதம் 21ஆம் 
திகதி தல் டிசம்பர் 2 ஆம் 
திகதி வைர நைட ெப ற ள்ள தாக 
ெதரி விக்கப்ப  கின்ற . இரண்  

ெடஸ்ட் ேபாட் டி க ம் காலி சர்
வ ேதச கிரிக்ெகட் ைமதா னத்தில் 
நைட ெப ற ள்ளன.
இலங்ைக மற் ம் ேமற் கிந்

தியத் தீ கள் அணி க க் கி ைட
யி லான ெடஸ்ட் ெதாடர் டிந்
த டன், லங்கா பிரிமியர் லீக் 

 ெதாடரின் இரண்டா வ  பதிப்  
ஆரம்ப மா கின்ற . இந்தத் ெதாடர் 
டிசம்பர் மாதம் 4 ஆம் திகதி 
தல் 23 ஆம் திக தி வைர

நைடெபற ள்ளைம 
குறிப்பிடத்தக்க . 

 ேம.இ.ΊίகέடП  ெடЪЛ  ெதாடெராП Х ேம.இ.ΊίகέடП  ெடЪЛ  ெதாடெராП Х
ஆடН தயாராΜС இலЗ ைகஆடН தயாராΜС இலЗ ைக
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Frontline workers protest outside the main National Hospital in Colombo on Monday (27), demanding, among a list of items, restoration of a 
special allowance given to them for their COVID- 19 related tasks 

COLOMBO – A European Union (EU) 
delegation arrived in Sri Lanka on Monday 
(27) morning to assess if the bloc should 
withdraw the country’s largest trade con-
cession amid renewed concerns over hu-
man rights abuses against ethnic minori-
ties.

The five-member EU delegation will 
meet officials including President Gota-
baya Rajapaksa and all key stakeholders to 
assess the progress of Sri Lanka’s pledges 
to comply with 27 international conven-
tions in return for the Generalized Scheme 
of Preference Plus (GSP+) trade conces-
sion.

The European Parliament in June 
adopted a resolution to consider with-
drawing the more than US$ 500 million 
worth trade concession. Its key demand 
was that Sri Lanka repeal the Prevention 
of Terrorism Act (PTA), which has been 
systematically used for arbitrary arrests 
and the detention of Muslims and minor-
ity groups in Sri Lanka.

International rights groups have asked 
the EU to demand Sri Lanka to comply 
with its obligations to continue the trade 
concession.

“Under President Gotabaya Rajapaksa, 
the Sri Lankan government has suppressed 
civil society, silenced protesters, targeted 
vulnerable minorities, further misused the 
abusive PTA, and reversed any progress on 
accountability for war crimes,” EU direc-
tor at Human Rights Watch Lotte Leicht 
said in a letter last week.

“The EU should call out these blatant 
violations of Sri Lanka’s obligations un-
der the GSP+ rules and be clear about the 
consequences if human rights violations 

and impunity for war crimes persist.” The 
Rajapaksa government has denied the al-
legations.

The EU is the second largest export 
destination for Sri Lankan products, and 
GSP+ has helped the country’s exporters 
to consolidate their position.

Around 7,000 Sri Lankan export items 
are covered under GSP+, of which around 
60% are apparel, 11% are rubber products, 
9% are gems and jewellery, 3% agriculture 
and around 17% other products, including 
wood products, toys and tableware.

The EU delegation visit comes after 
two key incidents of alleged human rights 
violations in the last two weeks. These in-
clude State Minister Prison Management 
and Prisoners’ Rehabilitation, Lohan Rat-
watte,  allegedly forcing Tamil detainees at 
the Anuradhapura prison to kneel before 
him and threatening them at gunpoint; 
and the arrest of an opposition Tamil leg-
islator, Selvarajah Kajendren, for trying to 
commemorate the death of a Tamil Tiger 
rebel in public while maintaining all COV-
ID-19 health guidelines.

The two incidents took place when inter-
national attention was on Sri Lanka for its 
past human rights records as the United 
Nations Human Rights Council contin-
ued to assess the country’s progress in ad-
dressing alleged past abuses.

The EU delegation also comes two weeks 
after the United Nations Human Rights 
chief raised concerns over Sri Lanka’s con-
duct over addressing past human rights 
violations and said the world body will ini-
tiate maximum information gathering this 
year over said violations.

-economynext.com

COLOMBO – The Delta variant of SARS-
CoV-2 with three new mutations identi-
fied in Sri Lanka by researchers at the 
University of Sri Jayewardenepura has 
been assigned a new lineage and name by 
the World Health Organization (WHO).

Identified as AY.28 and named  
B.1.617.2.28, the Sri Lanka lineage was 
confirmed after analyzing samples col-
lected from the Western Province that 
revealed the Delta variant, with three 
spike protein mutations labelled SA222V, 
SA1078S and SA701S, had become the 
dominant variant in the country by early 
August.

The researchers said the SA701S spike 
protein mutations were only detected in 

Sri Lanka at the time. But the AY.28 line-
age has been identified in Turkey, India, 
Russia and the US so far.

Professor in Microbiologym Depart-
ment of Immunology and Molecular Med-
icine, Faculty of Medicine, University of 
Sri Jayewardenepura, Neelika Malavige,  
tweeted n Sunday (26) that the mutation 
has been in the community for several 
months and 50% of COVID-19 cases in 
the Western Province were identified to 
be this mutation.

Investigations are continuing to deter-
mine whether the transmissibility rate of 
the lineage is different from the original 
Delta variant, she said. 

-economynext.com/ENCL

COLOMBO – Sri Lanka has 
removed price controls from 
Tuesday’s (28) bond auc-
tion, a week after price con-
trols on Treasury bills were 
lifted by newly re-appointed 
Central Bank Governor Ni-
vard Cabraal.

The price controls led to 
failed bond auctions that 
were then bought by the 
Central Bank for reserve 
money, which in turn trig-
gered outflows greater than 
inflows through the balance 
of payments.

The new money was re-
deemed against foreign re-
serves triggering record bal-
ance of payments deficits.

The failure to sell bonds 
also prevented domestic sav-
ings from being channeled to 
the budget, for debt repay-
ments and other spending.

A reduction in domestic 
consumption and invest-
ment by market driven 
bonds is required to reduce 
imports and help the gov-
ernment buy dollars from 

the market to repay debt on 
a net basis.

Price controls on Treasury 
bills were lifted a day after 
Governor Cabraal came to 
office.

Though only half the of-
fered amount was sold, data 
showed that only Rs 2 billion 
was printed on a net basis 
after the auction, taking the 
Central Bank’s Treasury bill 
stock to Rs 1332 billion on 
settlement day, showing the 
balance was with the Central 
Bank.

Given the shortage of forex 
reserves, it is not clear why 
that Rs 2 billion was also not 
raised from the market.

However, raising more 
concerns, the Central Bank 
had injected 3-month mon-
ey, below the weighted aver-
age Treasuries yield.

Analysts have called for 
laws outlawing such actions 
and perhaps criminal pen-
alties included in the mon-
etary law in the future.

-economynext.com

COLOMBO – Authorities 
on Monday (27) temporar-
ily suspended operations at 
the new PCR laboratory at 
the Bandaranaike Interna-
tional Airport (BIA) in Ka-
tunayake, citing technical 
problems.

Vice Chairman, Airport 
and Aviation Services (Sri 
Lanka) (Private) Lim-
ited (AASL), Rajiv Soori-
yaarachchi, confirming 
the operations had been 
suspended temporarily. 
Officials at the Ministry of 
Tourism attributed the sus-
pension to several techni-
cal issues that had cropped 
up during operations, but 
said the problem should 
be resolved and operations 
should resume by Tuesday 
(28).

 In the meantime, test 
samples collected from ar-
rivals, both Sri Lankan and 
foreigners, would be and 
sent for laboratory proce-
dures, minimizing delays, 

officials said. The new PCR 
lab, touted as the largest in 
Sri Lanka, was symbolical-
ly declared open on Thurs-
day (23) and was expected 
to carry out 500 tests per 
hour and 7000 tests per 
day, charging US$ 40 per 
arrival. However, Deputy 
Director-General of Public 
Health Services Dr. He-
mantha Herath said the 
new laboratory had not of-
ficially commenced opera-
tions and that passengers 
arriving in Sri Lanka were 
continue to undergo PCR 
testing under the existing 
system, as well as the quar-
antine process.

Dr. Herath said if opera-
tions are to commence at 
the new PCR laboratory, 
authorities need to be sat-
isfied with its capacity.

He added that it should 
also be able to operate con-
tinuously subject to several 
test runs. 

-ENCL

COLOMBO – Primary health care 
workers representing 44 health sector 
unions across the country staged a five 
–hour token strike beginning 7:00 a.m. 
on Monday (27), demanding among 
other things, facilities for staff to fight 
COVID-19 and Rs 7500 allowance for 
the duration of the pandemic, prompting 
authorities to ask the workers not to take 
their frustrations out on the public and 
risk triggering another COVID-wave.

Other demands made by the striking 
health workers were to fill existing va-
cancies; health services be made a closed 
service; removal of overtime pay limits; 
COVID-19 special leave without salary 
cuts, and immediate issuance of circu-
lars related to staff service status. They 
also demanded that employees of multi-
purpose development forces not be at-
tached to medical institutes.

Health workers in all hospitals except 
those dedicated to COVID-19 treatment, 
the Lady Ridgeway Children’s Hospital, 
participated in the trade union action.

President of the Government Nursing 
Officers’ Association (GNOA), Saman 
Rathnapriya, told reporters the manage-
ment had failed to provide the support 
needed for health workers during the 
pandemic, pointing that health work-
ers had to buy their own face masks and 
pocket out extra for transport as there 
was no public transport during the ex-
tended curfew.

 “It costs around Rs 15-20,000 for 
these workers to come to the hospital to 
do their duty,” he said, alleging even the 
PPE kits provided to the health workers 
were of very low quality.

The unions said even though there was 
a reduction in the number of new con-
firmed COVID-19 cases, the risk posed to 
health workers remain the same.

Meanwhile, health officials expressed 
concern that the health sector strikes 
and other trade union action could 
lead to Sri Lanka losing the gains made 
over the coronavirus in the past several 
weeks, with Deputy Director Health Ser-

vices, Dr. Hemantha Herath, connect-
ing the increases in COVID-19 cases to 
a spate of strikes by various trade un-
ions.   Noting, “We have gained control 
of the situation to a certain extent”, Dr. 
Herath, acknowledged the rights of the 
workers to express their grievances, but 
said “everyone should be responsible for 
improving and protecting the level of 
control we have obtained.”

State Minister of Indigenous Medi-
cine Promotion, Rural and Ayurveda 
Hospitals Development and Community 
Health, Sisira Jayakody, urged the union 
not to inconvenience the general public 
over issues that should be discussed with 
the government.

“All these problems should be dis-
cussed and resolved. Don’t take this out 
on the general public who don’t have 
anything to do with it,” he urged, regret-
ting the action taken by health workers 
in supporting the unions led by some 
parties at a time of crisis.

-ENCL

TOKYO - One of the sisters of a Sri Lan-
kan woman who died in March following 
mistreatment at a Japanese detention 
facility has called on the immigration 
agency to accept responsibility for her 
sibling's death.

The family members of Ratnayake 
Liyanage Wishma Sandamali, 33, have 
been demanding that the immigration 
agency disclose two weeks' worth of se-
curity camera footage of her final days 
and clarify the cause of death, but their 
requests have not been granted.

"I will return (to my country) tempo-
rarily, but not because I have given up. 
I want the immigration authorities to 
accept their responsibility and prevent 
the same thing from happening again to 

other foreigners," Wishma's sister, Way-
omi, 29, told reporters at Narita Airport 
on Thursday (23).

Wayomi said she decided to leave 
Japan as she has been "mentally dis-
tressed" after seeing half of a two-hour 
edited version of the footage showing 
how her sister was treated at the Nagoya 
Regional Immigration Services Bureau.

She also said she was worried about 
the worsening health of her mother in 
Sri Lanka. Wishma's other younger sis-
ter, Poornima, will remain in Japan and 
continue to urge the agency to fully dis-
close the footage.

The Immigration Services Agency had 
at first refused to disclose the footage to 
the family, citing security, but allowed 

the family to watch a shortened version 
of the footage following public criticism.

On Tuesday (21), Wayomi told report-
ers in Tokyo that she has been in shock 
since seeing the footage and recalling 
every day the suffering of her sister and 
the bitter attitude of immigration offi-
cials.

Wayomi and Poornima have also been 
demanding that the agency allow their 
lawyer to attend while they view the 
footage of Wishma's final days.

Shoichi Ibusuki, the lawyer for the 
family, who also attended the news con-
ference, said "the dishonest handling by 
the immigration agency" led Wayomi to 
leave Japan, as it refuses to accept the 
requests of Wishma's family.

Wayomi said the agency is "evading 
responsibility" for her sister's death and 
called on it to make the footage public in 
order to prevent any recurrence of what 
happened to her sister.

In August, the agency admitted to 
mistreating Wishma after a probe found 
the detention centre in Nagoya failed to 
provide appropriate medical care de-
spite her deteriorating health.

The probe has also found that she 
asked for medical treatment and an ex-
amination by an outside doctor, but her 
pleas were never reported to managing 
staff, violating the facility's own rules.

According to the agency's final report 
on the death of Wishma released in Au-
gust, one immigration officer allegedly 

mocked her for not being able to swal-
low a drink, while others thought her 
complaints were exaggerated in order 
to secure approval of her temporary re-
lease request.

Wishma was taken to the Nagoya fa-
cility in August 2020 for overstaying her 
visa. She had complained of stomach 
pain and other symptoms from mid-
January and applied for provisional 
release for hospital treatment, but was 
refused.

An online petition launched by Wish-
ma's family and supporters in July to 
press the government to release the full 
video footage had garnered over 80,000 
signatures as of Friday (24) morning.

- japantimes.co.jp
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COVID-19 and Sri Lanka

Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina, Prime Minister of Barbados Mia Mottley and Prime Minister of New Zealand Jacinda Ardern

People stand in a long queue winding through the 
expansive Viharamahadevi Park in Colombo, as they wait 
to receive their 2nd dose of the AstraZeneca vaccine 
on August 1. Sri Lanka’s notable success of vaccinating 
its population at record speed with 50% of the adult 
population vaccinated by September 18, 2021,has also 
given rise to sentiments of vaccine euphoria

Women leaders hailed 
for COVID-19 response

Facing the shifting 
policy priorities

DOMINICA – On September 20, Prime Minister 
of Bangladesh Sheikh Hasina accepted an award 
from the United Nations Sustainable Development 
Solutions Network for her country’s ‘striking’ pro-
gress towards achieving the Sustainable Develop-
ment Goals.

That progress includes an adult literacy rate that 
jumped from 21% in 1981 to 75% in 2019 and a 
spike in access to electricity from 14% in 1991 to 
92% today. 

The country has also drastically reduced the 
childhood mortality rate. Fifty years ago, 225 of 
every 1,000 children died before the age of five. By 
2019, that figure was down to 31.

“Even though we are in the midst of a big cri-
sis globally everywhere, we still want to celebrate 
Bangladesh’s achievements. When we analyze, as 
the United Nations Sustainable Development So-
lutions Network does each year, countries’ pro-
gress toward the SDGs, Bangladesh came first 
in the world in most progress between 2015 and 
2020,” said Professor Jeffrey Sachs, Director of the 
Centre for Sustainable Development at Columbia 
University and Network President.

Sheikh Hasina has led Bangladesh for most of 
the award period. The four-time Prime Minister 
(1996-2001, 2009-2013, 2014-2018, 2018 to pre-
sent) was honoured for her commitment to sweep-
ing education, healthcare, and social reform and 
her tireless focus on gender equity.

She credited her success with SDG progress to a 
vow to ‘leave no one behind.’

And it is that drive, along with her firm, decisive 
and science-driven approach to issues of sustain-
able development that has marked her leadership 
during the COVID-19 pandemic.

Known as dynamic and visionary, Prime Minis-
ter Hasina is among women leaders whose stew-
ardship of their countries during COVID-19 has 
been instructive and inspiring for the world.

Her administration issued a strict ‘no mask, no 
service’ policy in 2020. An early intervention saw 
students transitioning to online learning. They re-
turned to the classroom last week, after 18 months. 
The government disbursed 26 stimulus packages 
totalling $14.6 billion to keep the economy afloat 
and expanded its social safety net programs to in-
clude 11 million people, most of them women and 
children.

Bangladesh has rolled out a massive, free vacci-
nation campaign.

In June, Hasina told the country’s parliament 
that it aims to have 80% of the population vac-
cinated and promised to procure the vaccines ‘no 
matter how much’ it costs.

To date, just over 11% of the eligible population 
is fully vaccinated.

This year, the leader who usually uses her time at 
the United Nations General Assembly to advocate 
for climate financing and gender equity added vac-
cine equity to her mission.

“The COVID-19 pandemic has upset the world. 
It has taken countless lives and upset livelihoods. 
Millions of people worldwide have been reduced to 

poverty and hunger. Education is facing huge dis-
ruptions, especially of children,” she said.

“We want vaccines for everyone everywhere. 
There are many poor countries that cannot buy 
vaccines. Vaccines should be made available to 
them. Developed and rich countries can come for-
ward.”

One day after Prime Minister Hasina addressed 
the 9th Annual International Conference on Sus-
tainable Development, a fellow revered female 
leader, the Prime Minister of Barbados, Mia Mot-
tley, made her case for support for vulnerable 
states.

Prime Minister Mottley has been hailed across 
the Caribbean and internationally as a well-spo-
ken, forthright, and no-nonsense leader, providing 
the decisive leadership needed in a pandemic.

She is the first woman to lead the Caribbean 
country, and like Hasina, Mottley carries the 
weight of steering a climate-vulnerable country 
through a protracted crisis.

The worst pandemic in over 100 years has dealt a 
blow to her country’s, economy with a 17% decline 
in GDP in the last year. 

In April this year, a volcanic eruption on near-
by St. Vincent doused Barbados in ash. It was the 
worst ash fall in over a century. Then in July, Elsa 
became the first hurricane to hit Barbados in 66 
years.

Through it all, Mottley, the Caribbean’s only 
female Prime Minister, has remained resolute 
in steering her country through its multiple cri-
ses. Caribbean nationals regularly tune in to her 
national addresses – talks to her people that are 
tough when necessary, interspersed with light-
hearted moments, but always clear and consist-
ent messaging that has led many to refer to her as 
Prime Minister of the Caribbean.’

“You really inspire us. Your leadership is abso-
lutely wonderful, and the power of your vision is 
just what we need,” Professor Sachs told the Bar-
bados leader.

Mottley’s goal now is to ramp up vaccination 
numbers. According to the Barbados Government 
Information Service, about 36% of the eligible pop-
ulation is fully vaccinated, with the country record-
ing just under 6,500 vaccinations weekly.

Mottley is aiming for 10,000 vaccinations a 
week,

“If we can do that, and we can maintain that each 
week for the next five weeks, then we will have the 
majority of those persons fully vaccinated before 
the end of November… We may, as a country, con-
sider then the options of significant review and 
removal of restrictions that we have in place,” she 
said this week.

On a different island, this time in the South Pa-
cific, another popular female leader assured her 
country that 90% vaccination coverage or higher 
would bring significant ease in restrictions.

“High vaccination raters will undoubtedly be a 
game-changer for New Zealand, but the key there 
is high,” said Prime Minister Jacinda Ardern. 
Ardern’s administration has launched an ‘elimi-

nation’ strategy for COVID-19. According to the 
country’s health ministry, it is a targeted means of 
‘finding the virus and stamping it out. It is hinged 
on vaccination as protection.

The leader, now in her second term in office, was 
a popular figure pre-COVID – a young mother, 
the country’s youngest female Prime Minister who 
gained international admiration for her poise, em-
pathy, and stoic leadership through crises such as 
the March 2019 terror attacks and a volcanic erup-
tion nine months later.

During the pandemic, Arden again grabbed 
global attention for stewardship in crisis.

A former communications major, her regular 
press appearances show a world leader taking 
clear, tough decisions based on science, justice and 
equity.

Like Prime Ministers Hasina and Mottley, Arden 
is exhibiting the best of female leadership even in 
the worst of times.

She continues to take early action against po-
tential COVID-19 case surges – even when her 
decisions raise eyebrows. In August, New Zealand 
dominated international headlines when Ardern 
announced a swift, national lockdown over a single 
case of the Delta virus.

This week, she said that decision saved her coun-
try from a potential explosion in cases.

“With Delta, we knew we couldn’t take chances, 
and the immediate move to Level Four, initially to 
understand the breadth of the outbreak and then 
to get it under control, was the right move and has 
worked,” she told a September 19 post-cabinet 
press briefing.

“Modellers tell us that, had we waited just one 
more week to act, we would be sitting at around 
5,000 cases by now,” she said.

According to UN Women, women are heads of 
state and government in only 21 countries, but they 
continue to be applauded for their more efficient 
management of the COVID-19 health crisis.

“They are being recognized for the rapidity of 
the response they are leading, which has not only 
included measures to ‘flatten the curve’––such 
as confinement measures, social distancing, and 
widespread testing––but also the transparent and 
compassionate communication of fact-based pub-
lic health information.”

The leaders face their fair share of challenges.
Prime Minister Hasina has stated that COV-

ID-19 is threatening her country’s ambitious plans 
to further accelerate health, education, and climate 
initiative, on the journey of successfully achieving 
the SDGs. 

Prime Minister Mottley is leading a small island 
state in a stubbornly vaccine-hesitant region, and 
Prime Minister Arden’s lockdown and elimination 
strategies have earned her some caustic criticism.

What the three have shown, however, is that 
women leaders have the resolve and strength to 
make hard decisions – along with the compassion, 
sensitivity, and empathy to help their countries 
survive the toughest of times.

-IPS

Sri Lanka is emerging from another wave of COV-
ID-19 and there is a sense of uncertainty that surrounds 
us. While Sri Lanka’s success of vaccinating its popula-
tion at record speed with 50% of the adult population 
vaccinated by September 18, 2021, has been notable, it 
has also given rise to sentiments of vaccine euphoria of 
which countries have been repeatedly warned against. 
The absence of a phased re-opening, lack of clear in-
structions to access essential and non-essential servic-
es were major missteps emerging from the last wave.

The country may again be heading in the same direc-
tion. Adding to the chaos is the rising cost of essential 
items, the increasing economic vulnerability of poor 
communities and of course the impending threat of 
another variant or a wave. Additionally, drawing a sur-
prising parallel to high-income countries, the youth of 
the country has shown vaccine hesitancy and vaccine 
brand selectivity. Thus, Sri Lanka unfortunately is fac-
ing a crisis of competing policy priorities.

A key exercise that can help us ground ourselves both 
as policymakers and as a community is to understand 
what we can do to regain a level of normalcy while min-
imizing risk and to understand what we should not do.

In terms of steps that we can take, some lessons are 
already there for us to learn from previous missteps. 
The rush to reopen, allowing of indoor non-essential 
events that led to a false sense of security and a spike in 
cases should not be repeated. Instead, the government 
needs to take a phased reopening approach, ideally in-
tegrating a vaccine pass.

A vaccine pass to places such as restaurants or shops 
once the majority of the country is fully vaccinated can 
also act as an incentive for the youth to get vaccinated. 
However, the current misinformation on vaccines, 
which are at times perpetrated by global pop-icons, 
need a stronger reaction than merely asking the youth 
to get vaccinated. One approach can be to address the 
fears and concerns of the youth and making such ser-
vices prominent and readily available for everyone to 
access. Another would be to make them a clear stake-
holder in the fight against the pandemic by indicating 
how vaccinations will have a positive ripple effect that 
can help the vulnerable and therefore getting vaccinat-
ed is a public service.

A crucial misstep that many of the high-income 
countries took was to regard vaccines as a silver bul-
let against the pandemic. Therefore, since we have the 
luxury to learn from the mistakes of others, we should 
be cognizant that vaccines alone cannot defeat the pan-
demic. Practicing and communicating the importance 
of masking, distancing and disinfecting will continue 
to be crucial.

Recognizing what we should not do is perhaps the 
easier of the two.

We should be aware and not fall prey to latent waves 
of misinformation that perhaps might have taken long-
er to enter the national conversation. One such exam-
ple is the Great Barrington Declaration that informed 
the Trump era pandemic policy approaches and cost 
thousands of lives and has had a global impact. In April 
2021, YouTube removed a roundtable discussion head-
ed by Governor Ron DeSantis of Florida that promoted 
the Great Barrington Declaration and erroneous claims 
of lack of efficacy of masking. The Declaration, which 
has come under fire from the public health community 
for its erroneous science and for its questionable fund-
ing and strategy at its core, remains a threat to pub-
lic health security. Therefore, one of the key elements 
of our response should be to be aware of such threats 
and to not cherry-pick information that can support an 
easier way forward, which can result in costing lives.

Another is to avoid breeding mistrust against the sci-
entific community. The evolving nature of the science, 
especially during a pandemic, makes the scientific 
community an easy target. Such attacks that cast doubt 
on science can provide a short-term respite but will re-
sult in long-term negative impacts on health security. 
One example is the recent case of the World Health 
Organization (WHO) of Sri Lanka removing a report 
from a credible independent panel of scientists on 
COVID-19 measures at the request of the government. 
While the challenge was WHO being misquoted as the 
author, which can be corrected via a statement or dis-
claimer, the entire document has been removed from 
the site. Actions such as these damage the credibility of 
scientists and cast doubt on the independence of cred-
ible information sharing by global organizations.

The third is to not be rigid in our policy approach-
es. For example, the changing number of cases, the 
evolving policy approaches and understanding of the 
endemicity of the virus should be considered for Sri 
Lanka’s way forward. This includes understanding and 
communicating the need for differing levels of public 
health restrictions based on case levels and mortality 
rates. It also includes preparing for the future chal-
lenges of waning immunity via necessary procurement 
and fund allocation.

The months ahead will be filled with many crucial 
competing policy priorities for Sri Lanka in the back-
drop of an evolving pandemic that requires realis-
tic and informed analyses. In preparation, a useful 
standard that we should strive towards is increased 
collaborative synergy between scientists, healthcare 
workers, policy experts, civil society organizations, 
global organizations and the government. Fractured 
approaches and political maneuvering at this crucial 
juncture will weaken our institutions and demoralize 
our communities.

– Shashika Bandara is a former Policy Associate 
at the Centre for Policy Impact at the Duke Global 

Health Institute and currently a doctoral candidate 
focusing on global health policy at McGill University. 

He tweets at @ShashikaLB. This article was 
originally featured on groundviews.org
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Afghanistan envoy 
withdraws from 
General Assembly 
debate: UN

ICC prosecutor 
targets Taliban, IS-K 
in Afghan probeEU urges Iran to allow 

UN nuclear watchdog access

Beirut blast probe suspended after request 
to remove judge

Pfizer starts large trial 
for anti-Covid pill

Jailed Belarus protest leader 
wins top rights award

BERLIN - As Germany’s election results came into 
sharper focus on Monday (27), no party won decisive 
majority but the loser was clear: Chancellor Angela 
Merkel’s Christian Democrats.

After 16 years in power under Merkel’s leadership, 
they saw their share of the vote collapse by nearly nine 
points, garnering only 24.1% of the vote. It was the 
party’s worst showing in its history, and the election 
signaled the end of an era for Germany and for Eu-
rope.

The Social Democratic Party defeated Merkel’s 
Christian Democratic Union by 1.6 percentage points, 
according to preliminary official results reported early 
Monday. 

Their candidate, Olaf Scholz, insisted the party’s 
gain of five points from 2017 — giving them 25.7% of 
the vote — provided them a mandate to form the next 
government.

It will likely take at least three parties to form a 
government and both the Social Democrats and the 
Christian Democrats were planning to hold compet-
ing talks to do so.

Already Monday, Germany saw the political postur-
ing begin, as the two parties sought to woo partners 
for a potential government. But the most important 
potential partners, the environmentalist Greens and 
the business-friendly Free Democrats, decided that 
they would first hold talks together.

Christian Lindner, the head of the Free Democrats 
said his party and the Greens, which are the most po-
larized on key issues of taxes and renewable energy, 
needed to figure out whether the could find a “pro-
gressive center” on which to move ahead before hold-
ing talks with any further partners.

The process of forming a new government could 
take weeks if not months of haggling. That would leave 
Europe’s biggest democracy suspended in a kind of 
limbo at a critical moment when the continent is still 
struggling to recover from the pandemic and France 
— Germany’s partner at the core of Europe — faces 
divisive elections of its own next spring.

On Monday morning, Clément Beaune, France’s 
junior minister for European affairs, told France 2 tel-
evision that Germany had prioritized “a form of mod-
eration, of stability, of continuity.”

“It is in the French interest to quickly have a strong 
German government in place,” he said, expressing 
confidence that France and Germany would remain 
close partners, regardless of which coalition emerges. 
He said he saw the main parties as “committed, com-
fortable pro-Europeans.” For over a decade, Merkel 

was not just chancellor of Germany but effectively 
the leader of Europe. She steered her country and the 
continent through successive crises and in the process 
helped Germany become Europe’s leading power for 
the first time since World War II. 

Cheers erupted at the Social Democratic Party’s 
headquarters when the exit polls were announced 
early Sunday evening. A short while later, supporters 
clapped and chanted “Olaf! Olaf!” as Olaf Scholz, their 
candidate, took the stage to address the crowd.

“People checked the box for the SPD because they 
want there to be a change of government in this coun-
try and because they want the next chancellor to be 
called Olaf Scholz,” he said.

The campaign proved to be the most volatile in dec-
ades. Armin Laschet, the candidate of Merkel’s Chris-
tian Democrats, was long seen as the front-runner 
until a series of blunders compounded by his own 

unpopularity eroded his party’s lead. Scholz had been 
counted out altogether before his steady persona led 
his party to a spectacular 10-point comeback. And the 
Greens, who briefly led the polls early on, fell short of 
expectations but recorded their best result ever.

Laschet appeared at his party headquarters an hour 
after the polls closed, declaring the outcome “unclear” 
and vowing to try to form a government even if his 
party came in second.

The progressive, environmentalist Greens made sig-
nificant gains as compared to the 2017 election but fell 
short of having a viable shot at the chancellery.

On the outer edge of the political spectrum, support 
for the far-right Alternative for Germany, or AfD, ap-
peared roughly unchanged, while the Left party ap-
peared to be hovering on the 5% threshold needed to 
win seats in Parliament. 

 - NYT

Social Democrats win German 
election by slimmest of margins

UNITED NATIONS - Afghanistan's ambassador to 
the United Nations pulled out of delivering an ad-
dress to world leaders at the General Assembly later 
Monday (27), a UN spokesperson said.

Ghulam Isaczai, who represented president Ashraf 
Ghani's regime that was ousted last month, had been 
due to defy the Taliban with a speech but his name 
was removed from the list of speakers early Monday.

"The country withdraws its participation in the 
general debate," Monica Grayley, a spokeswoman 
for the assembly's president, confirmed to AFP.

She added that Afghanistan's mission to the UN 
had not cited a reason for the withdrawal.

The Taliban wrote a letter to UN Secretary-Gener-
al Antonio Guterres last week requesting that its new 
foreign minister, Amir Khan Muttaqi, be allowed to 
"participate."

The letter insisted that Isaczai "no longer repre-
sents" Afghanistan at the global body.

The letter said that the Taliban had nominated 
their Doha-based spokesman Suhail Shaheen as Af-
ghanistan's permanent representative to the UN.

The note came after Guterres had received a sepa-
rate letter from Isaczai, dated September 15, con-
taining the list of Afghanistan's delegation for the 
session.

That letter listed Isaczai as Afghanistan's perma-
nent representative.

The UN still considers Isaczai the head of Afghani-
stan's mission.

"Only the mission can withdraw," from addressing 
the assembly, a UN official told AFP on condition of 
anonymity.

The Afghan mission was not immediately available 
for comment.

A nine-member credentials committee that in-
cluded the United States, Russia and China, has to 
approve the Taliban's request but it did not meet in 
time.  

- AFP

THE HAGUE - The International Criminal Court's 
new prosecutor sought Monday (27) to relaunch an 
investigation into Afghanistan, focusing on the Tali-
ban and the Islamic State-Khorasan group while al-
leged US crimes will take a back seat.

Karim Khan, who took over in June, said the situa-
tion in Afghanistan following the Taliban's takeover 
last month meant war crimes were no longer likely to 
be investigated properly.

A lawyer for alleged victims of US torture in Af-
ghanistan said she was "stunned" after Khan an-
nounced he would "deprioritise" the investigation 
into American forces, a probe that has long enraged 
Washington.

The Hague-based ICC's inquiry had been put on 
hold in 2020 after the now-deposed government in 
Kabul said it would try to investigate war crimes al-
legations itself.

Set up in 2002 to tackle the world's worst crimes, 
the court has the authority to step in where national 
governments are unable or unwilling to bring people 
to justice for war crimes.

But Khan said that the "current de facto control 
of the territory of Afghanistan by the Taliban, and 
its implications (including for law enforcement and 
judicial activity in Afghanistan) represents a funda-
mental change in circumstances necessitating the 
present application."

The ICC's limited resources and the need to focus 
on cases most likely to result in convictions meant 
he would now narrow his focus in Afghanistan, Khan 
added.

"I have therefore decided to focus my office's inves-
tigations in Afghanistan on crimes allegedly commit-
ted by the Taliban and the Islamic State-Khorasan 
Province ("IS-K") and to deprioritise other aspects of 
this investigation," he said.

- 'Shame' -
This was because of the "gravity, scale and contin-

uing nature of alleged crimes by the Taliban and the 
Islamic State", Khan said.

The prosecutor added that the Taliban's takeover 
"may constitute an unconstitutional transition of 
power" and added that "there is a reasonable basis to 
believe that persons affiliated with the Taliban com-
mitted crimes against humanity."

Reports of the Taliban's release of "thousands of 
prisoners allegedly linked to Al-Qaeda and IS terror 
groups... does not support the notion that the Tali-
ban will genuinely investigate".

The ICC prosecutor also specifically mentioned the 
deadly August 26 attack on Kabul airport claimed by 
IS-K in which 13 US service members and more than 
100 Afghan civilians were killed.

The Afghan investigation has been one of the ICC's 
most controversial.

Khan's predecessor Fatou Bensouda was hit with 
sanctions by the US administration of president 
Donald Trump over the Afghanistan probe and an 
investigation into the Palestinian territories.

Current President Joe Biden has lifted the sanc-
tions. Khan indicated that the ICC would keep its eye 
on possible US crimes.

"In relation to those aspects of the investigation 
that have not been prioritised, my office will remain 
alive to its evidence preservation responsibilities, to 
the extent they arise," he said.

But the decision to end the ICC focus on US abuses 
in Afghanistan was greeted with fury in some quar-
ters.

"Stunned," tweeted Katherine Gallagher, a lawyer 
for Afghan victims of what they say was torture by 
US forces, adding that Khan had given them no ad-
vance warning of the move and they only found out 
when they read a press release.  

-AFP

WASHINGTON - Pfizer said Monday (27) it had begun a 
middle-to-late stage clinical trial of a pill to stave off Covid 
in people who are exposed to infection.

Several companies are working on so-called oral antivi-
rals, which would mimic what the drug Tamiflu does for in-
fluenza and prevent the disease from progressing to severe.

"We believe that tackling the virus will require effective 
treatments for people who contract, or have been exposed 
to, the virus, complementing the impact that vaccines 
have had," said Mikael Dolsten, the company's chief scien-
tific officer. Pfizer started developing its drug, called PF-
07321332, in March 2020 and is testing it in combination 
with ritonavir, a repurposed HIV medicine.

The clinical trial will enroll 2,660 adults who will take 
part at the first signs of Covid infection or at first aware-
ness of exposure. They will be randomly assigned to receive 
either a combination of PF-07321332 and ritonavir, or a 
placebo twice a day for five or ten days.

The objective is to assess the safety and efficacy of the 
drugs being studied at preventing SARS-CoV-2 infection 
and symptomatic disease by day 14.

Other companies are also testing existing oral antivirals 
against Covid -- but Pfizer's is the first specifically designed 
against the coronavirus.

It is known as a "protease inhibitor" and has been shown 
in lab testing to jam up the virus' replication machinery.

If it works in real life, it will likely only be effective at the 
early stages of infection.

By the time Covid progresses to severe disease, the virus 
has largely stopped replicating and patients suffer from an 
over-active immune response. 

- AFP

STRASBOURG, France - Jailed Belarus opposition leader 
Maria Kolesnikova was awarded one of Europe's top hu-
man rights awards, the Vaclav Havel Prize, on Monday (27) 
for leading protests against strongman President Alexander 
Lukashenko last year.

Kolesnikova was sentenced to 11 years in prison last 
month over her role in the mass protests that erupted after 
Lukashenko claimed victory in a disputed election.

The 39-year-old activist, a former flute player in the Bela-
rusian philharmonic orchestra, was arrested after resisting 
deportation from the country and held for a year before her 
trial behind closed doors.

The prize, named after the dissident Czech playwright 
who led his country's transition from communism to de-
mocracy, is awarded annually by the Council of Europe 
in Strasbourg for civil society action in defence of human 
rights. Announcing the award, the president of the Council 
of Europe's parliamentary assembly, Rik Daems, said Kole-
snikova's only "crime" was "wanting to have a say in who is 
in charge of her country."

"In standing up against a regime which used force and 
brutality against peaceful and legitimate protestors...Ms 
Kolesnikova truly represents courage," he added.

Accepting the prize on her behalf at the assembly in 
Strasbourg, Kolesnikova's sister Tatsiana Khomich said it 
was "a sign of solidarity of the entire democratic world with 
the people of Belarus."

Holding up a picture of her sister, she said: "If you do 
not want Belarus to turn into a gulag, we must support the 
Belarusian people today and now."

Previous winners of the Vaclav Havel Prize, which comes 
with 60,000 euros ($70,200), include the Uighur intellec-
tual Ilham Tohti and the Saudi rights activist Loujain al-
Hathloul.

Belarus is one of the few European countries that is not 
a member of the Council of Europe, which aims to uphold 
human rights, democracy and the rule of law on the conti-
nent. 

 - AFP

VIENNA - The EU on Monday (27) urged Iran to 
allow inspectors access to a nuclear site, while Teh-
ran argued the facility was exempt from a recent 
agreement with the UN watchdog.

The Vienna-based International Atomic Energy 
Agency (IAEA) said on Sunday it had been denied 
"indispensable" access to the TESA Karaj centrifuge 
component manufacturing workshop near Tehran 
contrary to a September 12 agreement with Iran.

Iran's ambassador to the IAEA Kazem Gharibab-
adi on Monday rejected the charge on Twitter.

"During the discussions in Tehran and Vienna, 
Iran indicated that... equipment related to this 
Complex are not included for servicing," he wrote, 
referring to IAEA work on its surveillance equip-
ment.

Sunday's IAEA statement "isn't accurate and goes 
beyond the agreed terms," he added.

At a Vienna meeting of the IAEA board of gov-
ernors, the EU said it urged Iran to allow access 
"without any further delay", expressing its "deepest 
concern".

"This is a worrying development," the statement 
said.

This month's agreement between the IAEA and 
Iran came days after the nuclear watchdog had de-
cried a lack of cooperation from Tehran.

Agency inspectors had been allowed to service 
monitoring and surveillance equipment and to re-

place storage media at "all necessary locations" ex-
cept the TESA Karaj workshop, the IAEA said on 
Sunday.

IAEA Director General Rafael Grossi in his lat-
est report on Iran informed member states that the 
Islamic republic had granted all other access from 
September 20-22.

The IAEA's latest report comes amid stalled EU-
brokered negotiations to revive a 2015 landmark 
agreement scaling back Iran's nuclear programme 
in exchange for sanctions relief.

That deal started to fall apart in 2018 when the 
US withdrew from it and reinstated sanctions. Iran 
in turn again started to ramp up its nuclear activi-
ties.

Talks began in April in Vienna between Tehran 
and the remaining five parties to the 2015 deal 
aimed at bringing Washington back into the agree-
ment. But that dialogue has been stalled since June, 
when ultraconservative Ebrahim Raisi won Iran's 
presidential election.

Iran's foreign minister said Friday that talks 
would restart "very soon", but the US has called for 
a clear timetable.

"(It's) important #ViennaTalks resume asap from 
where we left off on 20 June," Vienna-based EU 
Ambassdor Stephan Klement wrote on Twitter on 
Monday. 

 - AFP

BEIRUT, Lebanon – The Beirut port blast inquiry 
has been suspended after accused former Interior 
Minister Nouhad Machnouk formally notified the 
investigator of the request to dismiss him from the 
case.

As per Lebanese law, Judge Tarek Bitar was 
forced to halt the investigation.

He had already filed new requests to the Ministry 
of Interior and Municipalities to summon General 
Security Chief Major-General Abbas Ibrahim and 
State Security Chief Major-General Tony Saliba on 
Monday, and had to cancel the scheduled interroga-
tions with two brigadier-generals.

The judiciary will determine whether Bitar will 
continue leading the inquiry.

Machnouk, a sitting parliamentarian, as well as 
ex-Public Works Minister Youssef Finianos, re-
quested to remove  Bitar from the blast investiga-
tion last week, accusing the judge of bias and mis-
conduct.

More than 200 people were killed in the Beirut 
blast on August 4, 2020, after a huge stockpile of 
ammonium nitrate, which had been stored unsafely 
at the port for years, detonated. About 6,500 people 
were injured and entire neighbourhoods in Leba-
non’s capital were destroyed.

The blast was one of the largest non-nuclear ex-
plosions recorded and was the most destructive sin-
gle incident in the country’s troubled history.

New York-based Human Rights Watch, legal 
activists, and families of the blast victims accused 
Lebanon’s political elite of obstructing the investi-
gation and said they fear “total impunity” for offi-
cials involved.

Judge Bitar has come under fire from Lebanese 
leaders in recent months after continuously going 
after senior political and security officials, including 
ex-ministers, former Prime Minister Hasan Diab, 
and senior security officials. After filing his legal 
complaint against Bitar, Finianos accused the judge 

of “abnormal behaviour” and “double standards” 
while conducting the investigation.

Last week, a senior Hezbollah security official 
also threatened Bitar during an in-person meeting 
at the judge’s office.

Hezbollah Secretary-General Hassan Nasrallah 
accused Bitar of “playing politics” on the first an-
niversary of the blast, while Grand Mufti Abdel-
Latif Derian also condemned Bitar for subpoenaing 
Diab, describing the move as “reprehensible”.

The legal complaint on the grounds of “legitimate 
suspicion” is similar to complaints lodged by for-
mer ministers Ali Hassan Khalil and Ghazi Zeiter 
against Judge Bitar’s predecessor, Judge Fadi 
Sawan, who charged them in December 2020.

The duo accused Sawan of being unable to con-
duct a fair investigation because his house was 
damaged in the blast. In February, Sawan stepped 
down from the investigation.

Mahdi Zahreldine, a 21 year-old who lost his 
brother Imad in the blast, said that Bitar’s suspen-
sion is only evidence that the judge is the right per-
son to lead the blast probe.

“This is evidence that there is a political attack 
against Judge Bitar, because he’s going after politi-
cal officials,” Zahreldine told Al Jazeera. “Halting 
the investigation means halting accountability for 
the country.”

Lebanese legal expert and founder of watchdog 
group Legal Agenda Nizar Saghieh anticipates that 
the suspension could last for about 10 days. If Bitar 
isn’t removed, he says it would also be an attempt 
for Machnouk to buy time before Parliament is back 
in session next month.

“When Parliament is officially back in session, he 
would have his immunity back as an MP,” Saghieh 
told Al Jazeera, describing the case as “abusive”.  
“They are once again showing Bitar that they can 
make his life very difficult.” 

- Al Jazeera

Olaf Scholz at the German Social Democrats party headquarters following the SPD’s narrow win in the federal 
elections, in Berlin, on Monday

- Sean Gallup/Getty Images
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LONDON - England and India have confirmed 
plans to play a Test in England, in the summer 
of 2022. The match replaces the fifth Test at Old 
Trafford which was abandoned earlier this month.

It has not been confirmed at this stage whether 
the match will be a standalone game or complete 
the series started in August, but it will avert the 
majority of financial losses incurred by the ECB 
due to the abandonment in Manchester. It may 
also avert any further disagreements between the 
ECB and the BCCI about the reasons for the aban-
donment and who should take responsibility for 
it.

Earlier discussions had included a possibility 
the Test would be replaced by two T20Is. With 
India already in the UK as part of a limited-overs 

tour, that may have been more convenient for the 
visitors.

But it is understood a space in the schedule has 
been agreed for the Test and it is thought likely 
it will complete the series which India currently 
lead 2-1.

The ECB has also now received a proposal from 
Cricket Australia (CA) detailing their plans for 
England during the Ashes. While the details at 
this stage are unclear, it is understood the plans - 
which include details of quarantine arrangements 
and the requirements for bubbles throughout the 
tour - are better than had been feared. As a result, 
it is probable there will be fewer withdrawals from 
the England squad than had been feared.  

- Cricinfo

LONDON - England all-rounder Moeen Ali on 
Monday announced he was retiring from Test 
cricket to focus on his white-ball career, saying the 
format's "intensity can be too much sometimes".

The 34-year-old scored five centuries and took 
195 wickets in 64 Tests, including a top score of 
155 not out and five five-wicket hauls.

But Moeen felt he needed to abandon cricket's 
longest format to prolong his career and rekindle 
his love for the game.

"I want to play for as long as I can and just want 
to enjoy my cricket," he said.

"Test cricket is amazing. When you're having a 
good day it's better than any other format by far.

"I will miss playing against the best in the world 
with that feeling of nerves but also knowing with 
my best ball I could get anyone out.

"I've enjoyed Test cricket but that intensity 
can be too much sometimes. I feel like I've done 
enough of it and I'm happy with how I've done."

Moeen began his Test career batting at num-
ber six and offering part-time off-spin, scoring a 
maiden Test century against Sri Lanka at Head-
ingley in 2014.

But his role changed as his improved bowling 
led England's management to prioritise his off-

spin and move him around the batting line-up 
from opener to number nine.

Moeen finished with 2,914 Test runs at an aver-
age of 28.29 but regretted not being more produc-
tive with the bat.

"I do feel like my batting was a little bit wasted," 
he told ESPNcricinfo.

He was named man of the series in England's 
3-1 series win against South Africa in 2017, be-
coming the first cricketer to take 25 wickets and 
score more than 250 runs in a four-match series.

A key member of the England white ball team 
that won the 2019 ODI World Cup, Moeen played 
just one Test in the subsequent Ashes series and 
lost his central contract.

He made 35 runs and claimed two wickets as 
vice-captain in his final Test against India at the 
Oval earlier this month.

Moeen has been credited with inspiring Brit-
ain's minority ethnic communities as a practising 
Muslim sporting a long, bushy beard.

He became the first British Asian since Nasser 
Hussain in 2003 to captain an England team 
when he skippered the Twenty20 side against 
Australia last year.

 - AFP

DUBAI - Glenn Maxwell's all-
round show and a hat-trick by 
Harshal Patel helped Royal Chal-
lengers Bangalore hammer holders 
Mumbai Indians by 54 runs in the 
Indian Premier league on Sunday.

In the first match of the day, 
M.S. Dhoni's Chennai Super Kings 
beat Kolkata Knight Riders by two 
wickets in a last-ball thriller to 
move top of the eight-team table.

Australia's Maxwell held centre-
stage in game two with a quickfire 
56 guiding Bangalore to 165-6 and 
then his off-spin got two key wick-
ets including skipper Rohit Shar-
ma, for 43, to bowl out Mumbai for 
111 in 18.1 overs in Dubai.

Patel flattened Mumbai's batting 
with his medium-pace bowling as 
he sent back Hardik Pandya (3), 
Kieron Pollard (7) and Rahul Cha-
har (0) to get his first IPL hat-trick 
and return figures of 4-17.

Skipper Virat Kohli also played 
a key part as he went past 10,000 
runs in T20 cricket with a six off 
Mumbai quick Jasprit Bumrah 
and become the fifth international 
batsman to achieve the feat.

Kohli has been under the spot-
light since announcing this month 
that he would step down as India's 
T20 captain after the World Cup 
and the Bangalore captaincy after 
this IPL tournament.

Kohli's team are still searching 
for an IPL title as they revived their 
campaign with a win after three 
straight losses this pandemic-hit 
season

The star batsman (51) came all 
guns blazing after Bangalore were 
invited to bat first and took apart 
the bowlers, albeit with some 
luck through dropped catches on 
nought and 37.

He put on key partnerships in-
cluding a 68-run second-wicket 
stand with Srikar Bharat and then 
put on 51 runs with Maxwell.

Maxwell used the reverse sweep 
to good effect and hit six fours and 
three sixes in his 37-ball knock.

Bumrah took three wickets in-
cluding Maxwell and AB de Vil-
liers off successive deliveries to 
check the opposition but Banga-
lore's total proved enough. In re-
ply, Sharma and Quinton de Kock, 

who made 23, started strongly but 
the duo's departure saw five-time 
champions Mumbai lose momen-
tum and sink to their third straight 
loss.

Earlier in Abu Dhabi, Ravin-
dra Jadeja's crucial cameo and 43 
by Faf du Plessis helped Chennai 
Super Kings topple Delhi Capitals 
from the top of the table.

Needing 26 off 12 deliver-
ies while chasing 172 for victory, 
Chennai reached their target on 
the final ball to record their third 
straight win.

The left-handed Jadeja, who 
made 22 off eight balls, smashed 
fast bowler Prasidh Krishna for 
two sixes and two fours in the 19th 
over to leave Chennai needing four 
to win off the final six balls.

Spinner Sunil Narine bowled the 
20th over and tried to defend four 
runs. He took two key wickets in-
cluding Sam Curran, for four, and 
Jadeja to take the match to the fi-
nal ball with the scores level.

New man Deepak Chahar kept 
his calm to hit the winning run.

 - AFP 

BERLIN - Ethiopia's Guye Adola 
beat a field including two-time 
winner Kenenisa Bekele to win the 
Berlin Marathon and take his first 
title over the distance.

The 30-year-old survived the 
brutal early pace to finish in two 
hours five minutes 45 seconds and 
hold off Kenya's Bethwel Yegon 
and Ethiopian veteran Bekele, who 
was third.

Adola's compatriot Gotytom Ge-
breslase won the women's race on 

her debut over the distance, the 
26-year-old clocking 2:20:09 to 
lead home an Ethiopian sweep of 
the podium places.

Hiwot Gebrekidan took second 
and Helen Tola third.

Adola, who announced himself 
with a second place to world record 
holder Eliud Kipchoge in Berlin 
in 2017, was almost two minutes 
outside his time that day, the fast-
est ever marathon debut. "The race 
started off really fast - the leading 

pack couldn't maintain that pace, 
so I took my chance to hit the 
front," he said.

The highest-placed Briton was 
Cardiff's Matt Clowes, who ran 
2:18:55.

Marcel Hug of Switzerland 
won the men's wheelchair race in 
1:24:03, and fellow Swiss Manuela 
Schar took her fifth straight Ber-
lin title in the women's event in 
1:27:31. 

- BBC

India to play one Test in England 
in summer of 2022

England's Moeen Ali retires 
from Test cricket

Maxwell, Patel hat-trick help Bangalore 
thrash Mumbai in IPL

Ethiopia's Adola and Gebreslase win 
men's and women's races

US routs European 
team to take back 
Ryder Cup

HAVEN, Wis. - The first tee on a Ryder Cup Sun-
day is usually a place of high tension. But not on 
this Ryder Cup Sunday.

When Justin Thomas stepped onto the tee for 
his match with Tyrrell Hatton of England, the 
home fans in the surrounding grandstand im-
plored Thomas to chug a beer, as he had at the 
same spot Saturday afternoon when the American 
team built a nearly insurmountable lead ahead of 
the competition’s final stage.

Thomas, preparing to play one of 12 climactic 
Sunday singles matches, smiled, but waved off 
the cans of beer being offered.

“Yeah, later,” a fan yelled from the rollicking 
grandstand. “He’ll catch up on the beers later.”

Yes, he would. And the Champagne, too.
The U.S. golfers, beleaguered for most of the 

last 25 years of Ryder Cup competition, on Sun-
day completed a three-day rout of the normally 
dominant European team to win the event for just 
the third time this century. Though they needed 
to win only 3 1/2 points Sunday to secure the Ry-
der Cup trophy — each match victory is worth 1 
point and a tie is worth half a point — the Ameri-
cans attacked brazenly, capturing eight of a pos-

sible 12 available points to trounce the Europeans 
19-9.

The 19 points are a record in a modern format 
for the event, established in 1979. The previous 
record was 18 1/2 points, which was accomplished 
by the United States in 1981 and the Europeans in 
2004 and 2006.

American Patrick Cantlay, who remained unde-
feated in this year’s event with a decisive 4 and 2 
victory over Shane Lowry of Ireland on Sunday, 
summarized his team’s uncompromising attitude 
during the three days of competition at Whistling 
Straits, a daunting golf course along 2 miles of 
Lake Michigan shoreline in central Wisconsin.

“I woke up this morning and told the guys, 
‘Let’s get 20 points,’” Cantlay said. “This is the 
next era of Ryder Cup teams for the USA, and I 
wanted to send a message. Everyone on our team 
has a killer’s instinct and we’re going to bring that 
to future cups.”

Collin Morikawa added, “It was imperative that 
we win this Ryder Cup for American golf, but it’s 
not just a win, it’s a dominant win, and that mat-
ters.” 

- NYT 

Team United States celebrates with the Ryder Cup after defeating Team Europe 19 to 9 during Sunday 
Singles Matches of the 43rd Ryder Cup at Whistling Straits on September 26, 2021 in Kohler, Wisconsin 

- Richard Heathcote/Getty Images/AFP
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