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Kw;whf Klq;Fk; epiyapy; rpwPyq;fhtpd; Rw;Wyhj;Jiw

சிறீலங்காவின் 4.4 பில்லியன் ட�காலர்ள் 
வருமகானம் ட்காண� சுற்றுலகாப் பயணத்துறை 
முற்ைகா் மு�ஙகும் நிறல த�கான்றியுள்்ள�கால், 
சிறீலங்கா மி்ப்டபரும் டபகாரு்ளகா�கார டெருக் 
டிறய எதிர ட்காணடுள்்ளது.
 ்�ந� வரு�ம் உயிரத்� ஞகாயிறு அன்று 
இ�ம் டபற்ை �காககு�லகால் ஏைத்�கா்ள 880 மில்லி 
யன் ட�காலர்ற்ள இழந� சிறீலங்காவின் டபகாரு 
்ளகா�காரம் �ற்தபகாது அ�றனவி� பல ம�ஙகு இழ 
ப்றப சநதிககும் நிறலககு �ள்்ளப்பட்டுள்்ளது.
 சிறிலங்காவின் டமகாத்� வருமகானத்தில் 
5 விகி�ம் சுற்றுலகாத் துறையின் வருமகானமகாகும். 
�ற்தபகாது ஏற்பட்டுள்்ள ட்காதரகானகா றவரஸ் 
அசசம் ் காரணமகா் விமகானப் பயணங்ள் நிறுத்�ப் 

பட்டுள்்ளது�ன், டபரும்ளவில் 
விடுதி்ளின் பதிவு்ளும் இரத்துச 
டசயயப்பட்டுள்்ளன.
 ்�ந� வரு�த்து�ன் ஒப் 
பிடும் தபகாது விடுதி்ளின் முன் 
பதிவு 186 விகி� வீழ்சசிறயக 
்ணடுள்்ளது. அ�காவது முன்பதிவு 
்ற்ளவி�  இரத்துச டசயயும் 
எணணிகற்தய அதி்ம். எனதவ 
�கான் விகி�ம் 100 ஐ வி� அதி் 
மகா் உள்்ளது.
 11 ெகாடு்ளில் இருநது பய 
ணி்ள் வருவற� �ற� டசயது 
ள்்ளது. தமலும் அதி் பகாதிப்புக 
்ற்ள ஏற்படுத்தும் என்பது�ன், 
விடுதி்ளின் முன் பதிவு்ள் 

தமலும் 70 விகி�ம் வீழ்சசியற�யலகாம் என 
சிறீலங்கா ஆ�ம்பர விடுதி சறப ட�ரிவித்துள்்ளது.
 2018ஆம் ஆணடு 4.38 பில்லியன் ட�காலர 
்்ளகா் இருந� சுற்றுலகாத்துறை வருமகானம் 2019 
ஆம் ஆணடு 3.59 பில்லியனகா் வீழ்சசி ்ணடி 
ருந�து. �ற்தபகாது தமலும் ஒரு பில்லியன் ட�காலர 
்ள் வீழ்சசி ்ண�கால் அதி் தச�ம் ஏற்ப�காலம் 
என ட�ரிவிக்ப்படுகின்ைது.
 இ�னிற�தய, சிறீலங்கா ரூபகாயின் டபறு 
மதி ஒரு அடமரிக் ட�காலருககு 185 ரூபகாய்்ளகா் 
வீழ்சசி ்ணடுள்்ளது. வரலகாற்றில் இது மு�ல் 
��றவ என ட�ரிவிக்ப்படுகின்ைது.

kj;js tpkhd epiya mgptpUj;jp

,e;jpah ntspNaw;wk;

 சிறீலங்காவின் மத்�்ள ரகாஜபகசகா அறன 
த்துல் விமகான நிறலய மு்காறமத்துவ உ�ன் 
பகாட்டில் இருநது இநதியகா டவளிதயைவுள்்ள�கா் 
ட�ரிவிக்ப்படுகின்ைது.
 இநதியகாவின் மு்காறமத்துவத்ற� �காம் 
விரும்பவில்றல என சிறீலங்கா விமகானப் தபகாககு 
வரத்து அறமசசர பிரசன்ன ரணதுங்கா ட�ரிவித் 
துள்்ளகார. 51 விகி� பஙகு்ற்ள சிறீலங்காவுககும் 
49 விகி� பககு்ற்ள இநதியகாவுககும் வழஙகும் 
உ�ன்பகாட்டில் இநதியகாவுககு விருப்பமில்றல 
என அவர தமலும் ட�ரிவித்துள்்ளகார.
 மத்�்ள விமகான நிறலயத்தின் உ�ன் 
பகாட்ற� இநதியகாவுககு வழஙகுவ�ற்்கான அனு 
மதிறய ்�ந� வரு�ம் சிறீலங்கா அறமசசரறவ 
வழஙகியிருந�து.

rhu;f; khehl;il fhnzhspapy; 

elj;Jtjw;F jpl;lk;
 ட்காதரகானகா அசசம் ்காரணமகா் சகாரக 
மகாெகாட்ற� ்காடணகாளி வழியகா் ெ�த்துவ�ற்கு 
சகாரக ெகாடு்ளின் �றலவர்ள் தீரமகானித்துள்்ளனர.
 இன்று (15) மகாறல இ�ம் டபறும் இந� 
மகாெகாட்டில் ட்காதரகானகா றவரஸ் பிரசசறன 
ட�கா�ரபகா் ஆரகாயப்ப�வுள்்ள�கா் ட�ரிவிக்ப் 
படுகின்ைது.
 ்காடணகாளி வழியகா் கூட்�த்ற� ெ�த்து 
வ�ற்்கான ஆதலகாசறனறய இநதிய பிர�மர 
ெதரநதிர தமகாடிதய வழஙகிய�கா் ட�ரிவிக் 
ப்படுகின்ைது.
 இநதியகாவுககும் பகாகிஸ்�கானுககும் 
இற�யிலகான முறு்ல் நிறலறய ட�கா�ரநது 
சகாரக ெகாட்டு �றலவர்ள் 2014ஆம் ஆணடு 
்காத்மணடுவில் கூடிய பின்னர கூட்�த்ற� 
தமற்ட்காள்்ளவில்றல என்பது இஙகு குறிப்பி 
�த்�க்து.

tlf;fpy; jdpahu; fy;tp epiyaq;fs; 

fhytiuapd;wp %ly;
 சிறீலங்காவின் வ�பகுதியில் ட்காதரகானகா 
றவரசின் �காக்ம் அதி்ரிக்லகாம் என்ை அசசம் 
்காரணமகா் வ�பகுதியில் உள்்ள �னியகார ்ல்வி 
நிறலயங்ற்ள மறு அறிவித்�ல் வரும் வறர 
மூடுமகாறு வ�மகா்காண ஆளுெர பி.எஸ்.எம் 
சகாரள்ஸ் ட�ரிவித்துள்்ளகார.
 எதிரவரும் ஏப்பிரல் மகா�ம் 20 ஆம் ெகாள் 
வறரயிலும் பகா�சகாறல்ள் மற்றும் பல்்றல 
க்ழ்ங்ற்ள மூடுவ�ற்கு சிறீலங்கா ்ல்வி 
அறமசசு தீரமனித்�ற�த் ட�கா�ரநது ஆளுெர 
இந� அறிவிப்றப ்�ந� டவள்ளிககிழறம (13) 
டவளியிட்டுள்்ளகார.
 பிரத�ச சறப்ள்,  ெ்ர சறப்ள், 
மகாெ்ர சறப்ள் ஆகியன இந� உத்�ரவு ெற� 
முறைப்படுத்�ப்படுவற� உறுதிப்படுத்� தவண 
டும் என அவர �னது அறிகற்யில் த்ட்டுக 
ட்காணடுள்்ளகார. வ�பகுதியில் உணவுகத்கா 
அல்லது எரிடபகாருளுகத்கா பற்ைகாககுறை 
இல்றல எனவும் அறிவிக்ப்பட்டுள்்ளது.தமற்குலகில் மக்ள் சநதிககும் தபகாது ற் 

குலுககிக ட்காள்வது வழக்மகானது, இந� வழக 
்ம் உலகின் பல ெகாடு்ளுககும் பரவியிருககும் 
இன்றைய நிறலயில், ட்காதரகானகா றவரஸ் �மிழ 
ர்ளின் பணபகா�கான ற்்ற்ள கூப்பி வணக்ம் 
ட�ரிவிககும் முறைறய உலகிற்கு அறிமு்ப் 
படுத்தியுள்்ளது.
 ற் குலுககுவ�ன் மூலம் றவரஸ் கிருமி 
்ள் மக்ளுககு தவ்மகா் பரவி வருவ�கா் விஞ் 
ஞகானி்ளும் மருத்துவர்ளும் எசசரித்�ற� 
ட�கா�ரநது, உலகின் பல முககிய �றலவர்ள் 
்�ந� வகாரம் தமற்ட்காண� சநதிப்புக்ளின் 
தபகாது வணக்ம் ட�ரிவிககும் முறைறய பயன் 
படுத்தியிருந�னர.
 இ�றன பல ஊ�்ங்ள் மு�ன்றமப் 
படுத்தி ்காணபித்திருந�ன. அடமரிக் அதிபர, 
பிரித்�கானியகாவின் இ்ளவரசர சகாரள்ஸ் ஆகிதயகார 
உட்ப� பலர இவவகாறு வணக்ம் டசலுத்தியற� 
நீங்ள் ப�ங்ளில் ்காணலகாம்.
 அணறமயில் அயரலகாநது பிர�மரு� 
னகான சநதிப்பின் தபகாது அடமரிக் அதிபர 

ட�கானகால்ட் ட்ரம்ப் அவர்ள் வணக்ம் 
டசலுத்தியது ட�கா�ரபில் வி்ளக்மளித்துள்்ளகார.
 “ற் குலுக்காமல் என்ன டசயவட�ன்று 
ட�ரியகாமல் திற்த்த�ன். அணறமயில் �கான் 
இநதியகாவில் இருநது ெகான் திரும்பிதனன். அஙத் 
அறனவரும் ற்்ற்ள கூப்பி வணக்ம் ட�ரிவி 
த்�னர. அந� முறை மி்வும் எளிறமயகா் உள்்ள 
�கால். இநதியகாவில் இருநது வந�தில் இருநது ற் 
குலுக்காமல் வணக்ம் ட�ரிவித்து வருகிதைன்” 
என அவர ட�ரிவித்துள்்ளகார.

 

jkpou; gz;ghl;il cyfpw;F czu itj;j itu];

nghJj; Nju;jiy js;spitAq;fs;  

                                                uzpy;;

 சிறீலங்காவின் இயல்பு நிறல முற்ைகா் 
மு�ஙகியுள்்ள நிறலயில் த�ர�றல ெ�த்து 
வது சகாத்தியமில்றல என ஐககிய த�சியக 
்ட்சியின் �றலவரும் சிறீலங்காவின் முன்னகாள் 
பிர�மருமகான ரணில் விககிரமசிங்கா ட�ரிவி 
த்துள்்ளகார.
 டபதுத் த�ர�றல சிறீலங்கா அரச �றல 
வர த்காத்�பகாயகா ரகாஜபகசகா ஒத்தி றவக் தவண 
டும் என அவர த்ட்டுள்்ளகார.
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Nju;jy; mwpf;iffs; <oj;jkpou; 
,iwikf;F Kd;Dupik nfhLj;jhNy 

<oj;jkpou; cupikfs; kPSk;

	 சிறீலங்காவின்	மனித	உரிமம்ள்	குறிதத	அமமரிக்	
மனித	உரிமம்ள்	் ண்காணிப்பு	அமமப்பின்	2020	அறிகம்,	
'பலியகாக்ப்பட்டகாமை	அவமகானப்படுததலகா்'	(affront to vic-
tims)			ஐககிய	நகாடு்ள்	சமபயில்	மனிதகாயததிற்கு	எதிைகான	
குற்்றங்மையும்,	எணணிகம்யற்்ற	்பகார்க	குற்்றங்மையும்	
மசயத	 பமடப்	 பிரிவுககுத	 தமலமமப்	 மபகாறுப்்பற்்றவமைன	
ஆவணப்படுததப்படட	 ச்வந்திை	 சில்வகாமவ	 சிறீலங்காவின்	
இைகாணுவத	தமலமமத	தைபதியகா்	நியமிதத	சிறீலங்காவின்	
மசயமலக	 குறிததுள்ைது.	 அவவகா்்ற	 தமிழர்்ள்	 குறிப்பகா்	
வடககில்,	கூர்மமயகான	்ண்காணிப்பின்	கீழ்	மதகால்மலப்படுத	
தப்படுதமல	எதிர்	ம்காள்கின்்றனர்.	 (Continued	 to	 face	 ha-
rassment	 and	 intrusive	 surveillance)	 எனவும்,	 வடககு	
கிழககில்	 சிவில்	 சமூ்ததினரும்,	 மசயற்பகாடடகாைர்்ளும்,	
்ண்காணிப்பு்ளுககும்	 மதகால்மலப்படுததப்படுதல்்ளுககும்	
உள்ைகாக்ப்படுவது	 அதி்ரிததுக	 ம்காண்ட	 மசல்கி்றது	
எனவும்,	இவ	அறிகம்	உலகுககு	விைககியுள்ைது.	
	 ்மலும்,	 ஐககிய	 நகாடு்ள்	 சமபயின்	 அமமதியகான	
மும்றயில்	 ஒன்று	 கூடுவதற்கும்	 இமணவதற்குமகான	 சுதந்	
திைம்	 குறிதத	 சி்றப்பு	அறிகம்ப்	 பதிவகாைைகான	 கிைமமகான்ட	
நயகாமலடசூசி	 வூ்லகா	 (Clement	 Nyaletsoosi	 Voule)		
அவர்்ளின்	 அறிகம்,	 வடககு	 கிழககில்	 த்காத	 மும்ற	
யில்	 உரிமம்ளுககுத	 தமட்ள்	 பமட்ைகால்	 ஏற்படுததப்	
படுவமதயும்,	 வலிந்து	 ்காணகாமலகாக்ப்பட்டகாரின்	 குடும்பங	
்ளுககுப்	 பமடயினர்	 மிைடடல்்ள்	 ்மற்ம்காணடு	 வருவமத	
யும்,	தமிழர்்ளின்	நிமனவு	நி்ழ்வு்ள்	பமடயினைகால்	குழப்பப்	
படுவமதயும்,	 மகார்ச்	 மகாதததில்	 அம்பகாம்றயில்	 வலிந்து	
்காணகாமகால்	 ஆக்ப்படடவர்்ளின்	 குடும்பங்ள்	 நடகாததிய	
நிமனவு	 நி்ழ்வில்	 சிறீலங்காப்	 பமடயினர்	 புகுந்து	 பதகாம்	
்மையும்	அலங்காைப்	மபகாருட்மையும்	் சதப்படுததி	அல்லது	
அழிதது,	பஙகுபற்றியவர்்மையும்	ம்து	மசயயப்	்பகாவதகா்	
மிைடடியமதயும்,	 கூட்வ	 வடககு	 கிழககில்	 மக்ளின்	
நில	 உரிமம்ள்,	 வலிந்து	 ்காணகாமலகாக்ப்பட்டகார்ககுப்	
மபகாறுப்புக	் ்டடல்,	நீதி்்காைல்,	அவர்்ளின்	குடும்பங்ளுககு	
்பகாரின்	 பின்னைகான	 மறுவகாழ்வு	அளிததல்,	 ்பகான்்ற	 மக்ள்	
நலச்்சமவ	 மசயயும்	 அமமப்புக்மைப்	 பதிவதற்கு	 மறுதது	
அவர்்மைக	 ்டுங்ண்காணிப்புககு	உள்ைகாககி	 மதகால்மல	
அளிதது	 வருவமதயும்,	 சுடடிக	 ்காடடியுள்ைமத,	 அமமரிக்	
அறிகம்யும்	எடுததுமைததுள்ைது.
	 கூட்வ	அமனததுல்	மடடததில்	மனித	உரிமம்மைப்	
்பணுவதில்	 முககிய	 வகிர்பகா்தமத	 வகிககும்	 ஐககிய	
நகாடு்ளின்	 மனித	உரிமம்ள்	 ்பைமவயின்	 மனித	 உரிமம	
ஆமணயகாைர்,	சிறீலங்கா	அைசகாங்ம்	தனது	மனித	உரிமம	
்ளுக்கான	 பங்ளிப்புக்மை	 நிம்ற்வற்்றவில்மல	 என	
எச்சரிதததுடன்	"யுததக	குற்்றச்	மசயல்்ள்,	மனிதகாயததிற்கு	
எதிைகான	குற்்றங்ள்	மனித	உரிமம	மீ்றல்்ள்	என்பனவற்றில்	
ஈடுபடடவர்்ளுககுத	 தணடமன்ள்	 அளிக்காத	 சிறீலங்கா	
அைசகாங்ததின்	மசயல்்ள்	சமூ்	முைணபகாடு்மையும்	இனத	
துவ	 ்மகாதல்்மையும்	 தூணடி	 உறுதியற்்ற	 நிமலயிமன	
உருவகாககும்	 எனவும்	 எச்சரிததுள்ைமதயும்	 இவ	 அறிகம்	
பதிவு	மசயதுள்ைது.
	 இவவகாம்றல்லகாம்	 உல்	 நகாடு்ளும்	 அமமப்புக்ளும்	
தமிழர்்ள்	 ்மல்	 அக்ம்ற	 மசலுததினகாலும்,	 அவற்ம்றச்	
சிறீலங்கா	தனது	இம்றமம	் மலகான	தமலயீமடன்வ	அன்றும்	
இன்றும்	 அறிவிதது	 வருகி்றது.	 இதன்	 வழி	 'சிறிலங்காவின்	
இம்றமம'	 என்னும்	 மசகால்லகாடசிககுள்,	 இலஙம்த	 தீவில்	
வைலகாற்றுககு	முற்படட	்காலம்	முதல்,	சிங்ை	்தச	இனதமத	
விட	 மூதத	 ்தசிய	 இனமகா்	 உள்ை	 ஈழததமிழர்்ளின்	

இம்றமமயிமனச்	 சிங்ை ngsj;j	 ்பரினவகாதம்	 தகான்	
பறிப்பமத	 மம்றதது,	 தனககு	 மடடும்தகான்	 இலஙம்யில்	
இம்றமமயுணமடனச்	 சலம்	 சகாதிககி்றது.	 இந்நிமல	 மகா்ற,	
இலஙம்த	 தமிழர்்ளின்	 இம்றமமமய	 மவளிப்படுததும்	
்தர்தல்	் ைமகா்த	தமிழ்க	் டசி்ள்	தமது	ம்காள்ம்	விைக்	
அறிகம்்ள்	 மூலம்	 ்தர்தல்	 ்ைதமத	 மகாற்்ற	 ்வணடிய	
்நைமிது.	அவர்்மைக	ம்காணடிதமனச்	மசயவிப்பது	தமிழர்	
அமனவைதும்	இலக்கா்	அமமயடடும்.

nfhNuhdh mr;rk;
rpwPyq;fhtpy; nghJ tpLKiw

  ட்காதரகானகா றவரஸ் 
ட�காற்று ்காரண மகா் எதிர 
வரும் திங்ட்கி ழறம (16) 
அரச விடுமுறை தினமகா் 
அறிவிக்ப்பட்டுள்்ளது.

   டபகாது நிரவகா், 
உள் ெகாட்�லுவல்்ள், 
மகா்காண சறப௧ள் மற் 
றும் உள்ளூரகாட்சி அறமச 
சர ஜகான் பண�கார 

ட�ன்னத்கான் இ�றன ட�ரிவித்துள்்ளகார.
 இ�னிற�தய, சிறீலங்காவில் ட்காதரகானகா றவரஸ் தெகாயகா்ளர்ளின் 
எணணிகற் 10 ஆ் அதி்ரித்�துள்்ளது.
 ட�கிவற்ள மிரு்க்காட்சி சகாறல, பின்னடவல யகாறன்ள் ்காப்ப்ம், 
சபகாரி பூங்கா, �காவரவியல் பூங்கா உட்ப� டபரும்பகாலகான சுற்றுலகாத்துறை 
இ�ங்ற்ள சிறீலங்கா அரசு மூடியுள்்ளது�ன், மக்ள் டபரும்ளவில் 
கூடுவற�யும் �ற� டசயதுள்்ளது.

nghJj; Nju;jypy; jkpo; fl;rpfis 
xd;wpizf;Fk; eltbf;if 

kl;lf;fsg;gpy; Muk;gk;
 இலஙற் டம�டிஸ்� 
திருசசறபயின் வ�ககு கிழககு 
மறை மகாவட்� நீதிககும் சமகா 
�கானத்திற்குமகான ஆறணக 
குழுவின் ஏற்பகாட்டில் டபகாதுத் 
த�ர�லில் �மிழ் அரசியற் ்ட்சி 
்ளின் ஒற்றுறமறய வலியுறு 
த்�ல் ட�கா�ரபிலகான ்லநதுறர 
யகா�டலகான்று தெற்றையதினம் 
(14) மட்�க்்ளப்பு டசல்வெகாய்ம்  
மண�பத்தில் அருட்பணி சுஜித் 
�ர  சிவெகாய்ம் அவர்ளின் 

�றலறமயில் இ�ம் டபற்ைது.
 இக்லநதுறரயகா�லில் ம�குருமகார்ள், இலஙற்த் �மிழ் அரசுக ்ட்சி 
யின் டபகாதுச டசயலகா்ளர  கி.துறரரகாசசிங்ம்,  �மிழீழ விடு�றலக ்ழ்த் 
தின் உப�றலவர த்.விமலெகா�ன், �மிழ்த் த�சிய மக்ள் முன்னணியின் 
மட்�க்்ளப்பு மகாவட்�த் �றலவர �.சுதரஸ்,  கிழககுத் �மிழர ஒன்றியத்தின் 
�றலவர சட்�த்�ரணி டி.சிவெகா�ன், மட்�க்்ளப்பு சிவில் சமூ் ஒன்றியங்ளின் 
�றலவர எஸ்.சிவதயகா்ெகா�ன், சிவில் சமூ் அறமயத்தின் பிரதிநிதி டி.நி�ரசன், 
மட்�க்்ளப்பு வலிநது ்காணகாமல் ஆக்ப்பட்த�காரின் உைவு்ளின் அறமய 
டசயலகா்ளர  டசல்வி அதனகாஜகா உட்ப� சமூ் ஆரவலர்ள், சிவில் அறமப்பு்ளின் 
பிரதிநிதி்ள், அரசியலகா்ளர்ள் எனப் பலரும் ்லநது ட்காணடிருந�னர.
 இ�ன் தபகாது �ற்தபகாற�ய நிறலயில் குறிப்பகா் மட்�க்்ளப்பு மகாவட் 
�த்தில் �மிழ் அரசியற் ்ட்சி்ளின் ஒற்றுறமயின் முககியத்துவம், ஒற்றுறம 
ப்ப� முடியகாறமக்கான ்காரணங்ள், ஒவடவகாரு ்ட்சி்ளினதும் ட்காள்ற் 
வி்ளக்ங்ள் தபகான்ைன ட�கா�ரபகா்க ்லநதுறரயகா�ப்பட்�றம குறிப்பி� 
த்�க்து.

nfhNuhdh itu];
cyfk; KOtJk; 145>000 Ngu; ghjpg;G

  உல்ம் முழுவதும் 
பரவி வரும் ட்காதரகானகா 
றவரசின் �காக்த்திற்கு 
தெற்று(14) வறரயில் 5,400 
இற்கு தமற்பட்த�கார பலி 
யகாகியுள்்ளது�ன், 145,857 
தபர  பகாதிக்ப்பட்டுள்்ள 
�கா் ட�ரிவிக்ப்படு 
கின்ைது.

  பகாதிக்ப்பட்�வர்ளில் 
72,532 தபர குணமற�நதுள்்ளனர. ஐதரகாப்பகாதவ �ற்தபகாது இந� றவரசின் 
றமயப் புள்ளியகா் உள்்ள�கா் உல் சு்கா�கார நிறுவனம் அறிவித்துள்்ளது.
 இ�னிற�தய சீனகாவுககு அடுத்��கா் இத்�காலிதய அதி்ம் பகாதிக்ப்பட்�  
ெகா�கா் உள்்ளது. தெற்று (14) வறர அஙகு 1,441 தபர பலியகாகியுள்்ளது�ன், 21,157 
தபர பகாதிக்ப்பட்டுள்்ளனர.



 முழு இலங்கையும் இராணுவ மயமாகும் 
நி்ல ஏற்பட்டுள்ளது. நாட்டிலும் ்ஜனநாயகை 
த்தை நி்லநாட்்ட வவண்டிய அததியாவசிய 
வதை்வ இருக்கின்்றது. அப்படி ்ஜனநாயகைம் 
இநதை நாட்டில ஏறறுக் ககைாள்ளப்பட்டு 
எதிர் கைால அரசாஙகைம் அரசியல தீர்வுகை்்ள 
உருவாக்கு மானால, அநதை அடிப்ப்்டயில 
தைான் எஙகைள இனததின் விடுதை்லயும், நிலத 
தின் விடுதை்ல்யயும் தைமிழ் மக்கைள தைஙகை்்ள 
தைாஙகைவ்ள ஆ்ள வவண்டும் என்்ற அநதை தீர்மா 
னத்தையும் நாஙகைள ்ஜனநாயகை ரீதியாகை முன் 
கனடுக்கும் சநதைர்ப்பஙகைள கிட்டும் என்்பதைால, 
கதைன்னிலங்கை ்ஜனநாயகை சக்திகைளு்டனும் 
நாஙகைள வசர்நது வவ்ல கசயய வவண்டிய ஒரு 
தீர்மானத்தையும் எஙகைள வதைர்தைல அறிக்்கையில 
கதைரிவிக்கை இருக்கின்வ்றாம் என தைமிழரசுக் 
கைட்சியின் தை்லவரும், தைமிழ் வதைசியக் கூட்்ட 
்மபபின் நா்டாளுமன்்ற உறுபபினருமான 
திரு மா்வ வசனாதிரா்ஜா அவர்கைள இலக்கு 
ஊ்டகைததிறகு வழஙகிய சி்றபபு வநர்கைாணலில 
கதைரிவிததுள்ளார்.
 அவர் வழஙகிய முழு்மயான வநர்கைா 
ணல வருமாறு:

வகைளவி: 
 எதிர்வரும் நா்டாளுமன்்றத வதைர்தைலில 
வ்பாட்டியிடுவது கதைா்டர்பில தைமிழ்த வதைசியக் 
கூட்்ட்மபபு எததை்கைய நிலப்பாட்்்டக் 
ககைாண்டுள்ளது?

்பதில: 
 �மிழரசுக ்ட்சி, �மிழீழ மக்ள் விடு� 
றலக ்ழ்ம் (புட்ளகாட்), �மிழீழ விடு�றல 
இயக்ம் (டரதலகா) ஆகிய மூன்று ்ட்சி்ளும் 
இறணநது �மிழ்த் த�சியக கூட்�றமப்பகா் எதிர 
வரும் ெகா�காளுமன்ைத் த�ர�லில் தபகாட்டியிடு 
வ�கா் அறிவித்துள்த்ளகாம். ஒவடவகாரு ்ட்சிககும் 
ஒவடவகாரு த�ர�ல் மகாவட்�த்திலும் எத்�றன 
தவட்பகா்ளர்ற்ள நியமிப்பது என்று தீரமகானித் 
துள்த்ளகாம். கிழககு மகா்காணத்தில் மட்�க்்ளப்பு, 
அம்பகாறை மகாவட்�த்தில் சில தவட்பகா்ளர்ள் 
நியமிக்ப்ப�காதிருககின்ைது. அற� ஒரு சில 
ெகாட்்ளில் நியமித்து விடுதவகாம்.
 இந� ்கால்ட்�த்தில் இப்தபகாதுள்்ள 
அரசகாங்மும், ஜனகாதிபதியும் முற்றுமுழு�கா் ஒரு 
டபௌத்� சிங்்ள ஒற்றையகாட்சி, டபரும்பகான்றம 
ஆட்சியகா் ெ�த்� தவணடும் என்ை அடிப்பற�யில் 
ஒரு அரசியலறமப்றப உருவகாக் தவணடும் 
என்று அறிவித்துள்்ள நிறலயில், இந� ெகாட்டில் 
முககியமகான பிரசசிறனயகா் இனப்பிரசசிறன 
இருப்பது என்று ஒரு வகாரத்ற�கூ� கூைகாது, 
டபகாரு்ளகா�கார பிரசசிறன �கான் இருககின்ைது 
என்று கூறுவற� �மிழ் தபசும் மக்ள் நிரகா்ரிக் 
தவணடும்.
 அத�தபகால ட�ன்னிலஙற்யில் சஜித் 
பிதரம�காசகா அவர்ளுககும் 55 இலட்சம் வகாககு 
்ள் கிற�த்�ன. ஆனகால் அவரின் த�ர�ல் 

அறிகற்யில் இனப்பிரசசிறனக்கான தீரவுத் 
திட்�ங்ளுக்கான அடிப்பற� முன்டமகாழிவு 
்ற்ள ட்காடுத்திருககின்ைகார. ெகாங்ள் முககிய 
மகா் இனப்பிரசசிறன தீரக்ப்ப� தவணடும்,  
�மிழ் தபசும் மக்ளின் வ�ககு கிழககு மகாவட் 
�ம் அபிவிருத்தி டசயயப்ப� தவணடும் என்ை 
இலககு�ன் மக்ள் �மிழ்த் த�சியக கூட்�றம 
ப்பிற்கு வகாக்ளிக் தவணடும் என்ை த்காரிகற் 
யு�ன் த�ர�லில் நிற்கின்தைகாம். அப்டபகாழுது 
�கான் த�ர�ல் முடிந��ற்கு பிைகு அரசின் ஏ�காவது 
மகாற்ைங்ள் இனப்பிரசசிறனறய தீரப்பதில் ஏ�கா 
வது அறிவிப்பு ஏற்படுமகா என்பற� பற்றி ஜன 
ெகாய் ரீதியகா் �மிழ் மக்ளின் சகாரபில் கிற�க 
கின்ை பலத்ற� பிரதயகாகிக் தீரமகானிக் தவணடி 
யிருககும்.

 அத�தெரம் முழு இலஙற்யிலும் 
இரகாணுவ மயமகாககும் நிறல ஏற்பட்டுள்்ளது. 
ெகாட்டிலும் ஜனெகாய்த்ற� நிறலெகாட்� தவணடிய 
அத்தியகாவசிய த�றவ இருககின்ைது. அப்படி 
ஜனெகாய்ம் இந� ெகாட்டில் ஏற்றுக ட்காள்்ளப்பட்டு 
எதிர்கால அரசகாங்ம் அரசியல் தீரவு்ற்ள உரு 
வகாககுமகானகால், அந� அடிப்பற�யில் �கான் 
எங்ள் இனத்தின் விடு�றலறயயும், நிலத்தின் 
விடு�றலறயயும் �மிழ் மக்ள் �ங்ற்ள 
�காங்த்ள ஆளுகிைகார்ள். ஆ்ள தவணடும் என்ை 
அந� தீரமகானத்ற�யும் ெகாங்ள் ஜனெகாய் ரீதியகா் 
முன்டனடுககும் சந�ரப்பங்ள் கிட்டும் என்ப�கால், 
ட�ன்னிலஙற் ஜனெகாய் சகதி்ளு�னும் ெகாங்ள் 
தசரநது தவறல டசயய தவணடிய ஒரு தீரமகான 
த்ற�யும் எங்ள் த�ர�ல் அறிகற்யில் ட�ரிவிக் 
இருககின்தைகாம்.
 இந� அடிப்பற�யில் �கான் �மிழ் மக்ள் 
ஒன்றுபட்டு �மிழ்த் த�சியக கூட்�றமப்பின் 
�றல றமயில் பகாரகாளுமன்ை பிரதிநிதி்ற்ள மி் 
ப்டபரும்பகாலகான அ்ளவில் அவர்ள் ட�ரிவு 
டசயவகார்ள் என்ை ெம்பிகற்யில் அவர்ளுககு 
அறழப்புவி� இருககின்தைகாம்.

வகைளவி: 
 வ்டக்கிலும் கிழக்கிலும் தைறவ்பாது அதிகை 
அரசியல கைட்சிகைள சுயமாகை வ்பாட்டியிடும் 
நி்ல வதைான்றியுள்ளது. இது தைமிழ்த வதைசியக் 
கூட்்ட்மபபின் மீது மக்கைள நம்பிக்்கை 
இழநதுள்ள்தைக் கைாட்டுகின்்றதைா? 

்பதில: 
 த�சிய ்ட்சி்்ளகா் இருககின்ை ்ட்சி் 
ளுககு �மிழ் தபசும் மக்ளி�ம் ஆ�ரவு கிற�க 
கும் என நிறனக்வில்றல. டசகாற்ப வகாககு்ள் 
அவர்ளுககு கிற�க்லகாம். �மிழ்ப் பிரத�சங 
்ளில் இப்தபகாது �கான் புதி�கா் ஆரம்பிககும் ்ட்சி 
்ளும் இருககின்ைன. அவர்ளி�த்தில் இலககு 
அற்ை ஒரு ்ருத்து ட�ரிவிக்ப்படுகின்ைன. எப்படி 
எங்ள் இனத்தின் பிரசசிறனறய அணு்லகாம், 

தீரக்லகாம். சரவத�ச ரீதியகா் இலஙற் ட�கா�ர 
பகான மனி� உரிறம பிரசசிறனக்கான தீரவி 
லிருநது விலகுவ�கா் இந� அரசகாங்மும், இந� 
அரசும் தீரமகானித்துள்்ள நிறலயில் பல ்ட்சி்ள் 
இவவகாறு தபகாட்டியி� வநதிருந�காலும், அவர்ள் 
எங்ள் வகாககு்ற்ள குறைப்பது பிரிப்பது என்று 
தபசினகாலும், இறுதியில் �மிழ்த் த�சியக கூட்� 
றமப்பிற்குத் �கான் வகாக்ளிககின்ை நிறலறம 
உருவகாகிவரும். இந� ெம்பிகற் எங்ளுககு 
இருககின்ைது.

வகைளவி: 
 ஐ.நா மனிதை உரி்மகைள அ்மபபின் 
தீர்மானததில இருநது சிறீலஙகைா அரசு கவளி 
வயறியது கதைா்டர்பில கூட்்ட்மபபின் நி்லப 
்பாடு என்ன?

்பதில: 
 இன்றைய நிறலறமயில் ெகாட்டில் த�ர� 
லுககு பின்னரும் குறிப்பகா் மனி� உரிறம்ள் 
தபரறவயின் தீரமகானங்ற்ள றமயமகா்க 
ட்காணடு எடுக்ப்படும் அரசின் தீரமகானத்திற்கு 
எதிரகா் சரவத�சம் டசயற்ப� தவணடும் என்ை ஒரு 
அவசியம் இருககின்ைது.

வகைளவி: 
 வ்பாரினால ்பாதிக்கைப்பட்்ட மக்கைளுக்கு 
நீதி்ய க்பறறுக்ககைாடுப்பதைாறகைாகை ஐ.நா மனிதை 
உரி்ம அ்மபபு்டன் இ்ணநது ்பணியாறறும் 
திட்்டஙகைள ஏதும் உள்ளதைா?

பதில்: 
 �ற்தபகாது எங்ள் இனத்தின் பிரசசிறனறய 
ெகாங்ள் தீரமகானிக் தவணடியிருககின்ைது. அந� 
அடிப்பற�யில் �மிழ்த் த�சியக கூட்�றம 
ப்பு 2011, 2012ஆம் ஆணடு்ளிலிருநது மனி� 
உரிறம்ள் தபரறவயின் தீரமகானங்ள் ட�கா�ர 
பில் பணியகாற்றியிருந�து. ஆ்தவ �மிழ் மக்ள் 
அ�றன ஏற்றுக ட்காணடு உள்ெகாட்டிலும், சரவ 
த�சத்திலும் எங்ள் இனத்ற� றமயமகா்க 
ட்காண� தீரமகானங்ள் ட�கா�ரபில் ெகாங்ள் 
டசயலகாற்றுவ�ற்கு மக்ள் எங்ளுககு 
வகாக்ளிப்பகார்ள்.

வகைளவி
 தைமிழர் தைாயகைப பிரவதைசமான வ்டக்கு 
கிழக்கு பிரவதைசஙகைளில ககைாவரானா ்பாதிபபி 
றகுள்ளான சநவதைகை ந்பர்கை்்ள முகைாம் அ்மதது 
்வததிருக்கின்்றார்கைள. இது கதைா்டர்்பாகை உங 
கைள கைருதது என்ன?

்பதில:
 ட்காதரகானகா றவரஸ் பகாதிப்பிற்குள்்ளகான 
வர்ற்ள ட்காழும்பில் றவத்திய வசதி்ள்உள்்ள 
இ�ங்ளில் றவத்திருப்பது �கான் ெல்லது. �மிழர  
பிரத�சங்ளில் அந� றவரஸ் ட�காற்று பரவிய 
�கா்தவகா ட�காற்று இருப்ப�கான  அற�யகா்ளங 
்த்ளகா டசயதி்த்ளகா இல்றல. அவவகாைனவர்ற்ள 
�மிழர பிரத�சங்ளில் ட்காணடு வரும் தபகாது 
அவர்ளுககும் ட�காற்று ஏற்பட்டு விடும் 
என மக்ள் அசசமற�நதி ருககின்ைகார்ள். 
ஆ�லகால் அவர்ற்ள ட�ன்னிலஙற்யில் 
பகாது்காப்பகான பிரத�ச ங்ளில் பல வசதி்ற்ளக 
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வாழ்வ�ற்கு ஏதுவகான வசதி்ள் எதுவும் இன்றி 
குடிதயற்ைப்பட்டுள்்ள�கா் ட�ரிவித்து ் ப்பகாசசி 
கிரகாம மக்ள் கிரகாமத்தில் இருநது டவளிதயறி 
டசல்லும் துரப்பகாககிய நிறல ஏற்பட்டுள்்ளது. 

டசட்டிகு்ளம் பிரத�ச டசயல்ர பிரிவில் 
மு்த்�கான்கு்ளத்தின் கு்ளக்ட்டிறன பிர�கான 
வீதியகா் ட்காணடு அறமநதுள்்ள ்ப்பகாசசி 
கிரகாமம் ்வனிப்பகாரற்ை வகாழ்வி�மகா் மகாறி 
வருகின்ைது.

 95 குடும்பங்ற்ளக ட்காண� 
இக கிரகாமத்தில் மக்ள் 1977ஆம் 
ஆணடு குடிதயறியிருந� தபகாதிலும், 
அக்காலப் பகுதியில் மக்ள் டசறிவுத் 
�ன்றம ்காரணமகா் டவவதவறு 
பகுதி்ளில் வகாழ்நது வந�னர. 1990 
ஆம் ஆணடு எற்பட்� ெகாட்டின் ஸ்திர 
மற்ை �ன்றமயினகால், இக கிரகாம 
மக்ள் டவளிதயறி மடு பிரத�சத்திற்கு 
டசன்றிருந�னர.

 எனினும் மடு பிரத�சத்தில் 
இருந� குறிப்பிட்� குடும்பத்தினர 
மீணடும் அஙகிருநது இநதியகாவிற்கு அகி் 
்ளகா் டசன்று வி� மிகுதியகா் இருந� சுமகார 
40 குடும்பங்ள் வறரயில் மீ்ளவும் �மது 
கிரகாமத்தில்  குடிதயை விரும்பியிருந�னர.

 இந நிறலயிதலதய மு்த்�கான்கு்ளத்ற� 

அணடிய பகுதியில் �காம் குடிதயறினகால் நீர 
வசதியு�ன் வகாழலகாம் என்ை எணணத்தில் 
இருந� சமயம், 1994ஆம் ஆணடு ்காலப் 
பகுதியில் அப் பிரத�சத்தின் டசயலகா்ளர 

்ப்பகாசசி கிரகாமத்தின் தமட்டுப் பிரத�சத்தில் 
பலதெகாககு கூட்டுைவுச சங்த்திறன அறமத்து 
அ�றன சூழ மக்ற்ள குடிதயற்றுமகாறு உத்�ர 
விட்டிருந�கா் அக கிரகாம மக்ள் ட�ரிவி 

ககின்ைனர.
 அரச அதி்காரி்ளின் உத்�ரவிற்்றமய 
அப்பிரத�சத்தில் �காம் குடிதயறிய தபகாதிலும், 
குடிநீர வசதி்த்ளகா ஏறனய தபகாககுவரத்து 
வசதி்த்ளகா இன்றி �காம் வகாழ்ந��கா்வும், 6 
குழகாய கிணறு்ள் அறமக்ப்பட்� தபகாதிலும் 

அவற்றில் 1 கிணற்று நீறர மகாத்திரதம குடிப் 
ப�ற்கு பயன்படுத்� முடியும் எனவும், ஏறனய 
றவ குடிநீருககு உ்ந�து இன்றமயகால் தெகாய 
�காக்ம் ஏற்ப� வகாயப்புள்்ள�கா்வும் நீர பரி 
தசகா�்ர்ள் ட�ரிவித்துள்்ள�கால் கிரகாம மக்ள் 
குடிநீருககு டபரும் அல்லல்படும் நிறல 
இன்றும் ்காணப்பட்டு வருகின்ைது.

 இந நிறலயில் திைந� கிணறு்ற்ள 
அறமப்பட�ன்பது எட்�காக்னியகாகியுள்்ள 
இக கிரகாமத்தில், சுமகார 150 அடி ஆழமகான ஒரு 
கிணறு டவட்�ப்பட்டுள்்ள தபகாதிலும் அதிலும் 
த்காற� ்காலத்தில் நீர இன்றிதய ்காணப்படும் 
என்கின்ைனர ஊரவகாசி்ள். இது மகாத்திரமின்றி 
கு்ளக்ட்டிறன மகாத்திரம் பிர�கான வீதி யகா் 
ட்காண�றமந� இக கிரகாமத்தில் தபகாககு 
வரத்து வசதி்ள் ஏதுமின்றமயகால், டபகாது 
மக்ள் சுமகார 3 கிதலகா மீற்ைர்ள் ெ�நதும் 
துவிசசக்ர வணடி்ளிலுதம பயணத்ற� தமற் 
ட்காள்கின்ைனர.

 இருந� தபகாதிலும் பகா�சகாறல மகாண 
வர்ள் பலர துவிசசக்ர வணடி்ள் இன்றம 
யகால் சுமகார 35 மகாணவர்ள் ெற�பவனி 
யகா்தவ டவயிலிலும் மறழயிலும் �மது 
்ல்வி ெ�வடிகற்்ற்ள தமற்ட்காள்கின்ைனர. 
இவவகாைகான நிறலயில் இக கிரகாம மக்ளின் 
உயிறர ்காவு ட்காள்ளும் வற்யில் யகாறன 
்ளின் ெ�மகாட்�மும் �ற்தபகாது கிரகாமத்தி 
ற்குள் ்காணப்படுது�ன், மின் ்ம்பங்ற்ள 
உற�ப்பதும் வீடு்ளின் சுவர்ற்ள �ள்ளுவது 
மகா் யகாறன்ள் அட்�ச்காசம் புரிவ�னகால்   இக 
கிரகாமத்தில் மக்ள் வகாழ முடியகாதுள்்ள�கா்வும்  
கிரகாம மக்ள் ட�ரிவி ககின்ைர.

 இந நிறலயில் இக கிரகாமத்தில் 
மக்ளின் மீள்குடிதயற்ைத்திற்கு முககிய 
்காரணியகா் இருந� பல தெகாககு கூட்�ைவுச 
சங்ம் பல ஆணடு்்ளகா் மூ�ப்பட்டு 
விட்�றமயினகால் பல தெகாககு கூட்டுைவுச 
சங் ்ட்டி�ம் பகாழற�நது ்வனிப்பகாரற்று 
்காணப்படுவது�ன் கிரகாம மக்ளும் �மது அன் 
ைகா� டபகாருட்்ற்ள ட்காள்வனவு டசயவ�ற்கு 
்ப்பகாசசி கிரகாமத்தில் இருநது சுமகார 3 கிதலகா 
மீற்ைர தூரத்தில் உள்்ள மு�லியகாரகு்ளம் 
கிரகாமத்திற்த் டசல்ல தவணடியுள்்ள�கா்வும் 
ட�ரிவிககின்ைனர.

 இத�தவற்ள இக கிரகாமத்திற்கு 
கிரகாம தசவ்தரகா சமுரத்தி உத்திதயகா்த்�தரகா 
வரகாறமயினகால் �மது நிறலறம்ற்ள அரச 

அதி்காரி்ளுககு எடுத்துக கூறுவ�ற்கு 
கூ� எவரும் அற்ை மக்்ளகா் �காம் 
உள்்ள�கா் ஆ�ங்த்ற� டவளியிடும் 
இக கிரகாம மக்ள், �மது கிரகாமத்தில் 
இருநது டமல்ல டமல்ல மக்ள் 
டவளிதயறி வருவ�னகால் பல வீடு 
்ள் �ற்தபகாது பற்றை்ள் மூடி ்காட்சி 
யளிப்ப�கா்வும் ட�ரிவிககின்ைனர.

 எனதவ �மது கிரகாமத்ற� அழி 
வில் இருநது ்காக் சம்பந�ப்பட்� 
அதி்காரி்ள் ஆவன டசயய தவணடும் 
என த்காரிகற் விடுககின்ைனர 

்ப்பகாசசி கிரகாம மக்ள்.
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 ்பா�சகாறல ஆசிரிறயயகான சநதிரலீலகா 
டஜசிந�னின் குடும்பம் தபகாரின் இறுதி ெகாட்்ளில் 
வீட்டில் இருநது சிறீலங்கா பற�யிரகால் டவளி 
தயற்ைப்பட்டிருந�னர. அ�ன் பின்னர ்�ந� 
பத்து வரு�மகா் அவர்ளின் நிலத்தில் சிறீலங்கா 
பற�யினர �ஙகியுள்்ளனர.
 ்�ந� 3 வரு�ங்்ளகா் திருமதி டஜசிந�னு 
�ன் இறணநது பல �சின் டபண்ள் த்ப்பகாபில 
வில் உள்்ள �மது பகாரம்பரிய நிலங்ற்ள மீட்ப 
�ற்்கான தபகாரகாட்�த்ற� தமற்ட்காணடு வருகின் 
ைனர. சிறீலங்காவின் வரலகா ற்றில் இது மி் நீண� 
தபகாரகாட் �மகாகும்.
 இந� தபகாரகாட்�த்தில் 
பஙட்டுக் ஆண்ளுககு 
விருப்பம் இருந�காலும் பற� 
யினரின் அசசுறுத்�ல்்ள் ஏற் 
ப�லகாம் என்ை அசசம் அவர் 
ளுககு உள்்ளது.  ஆனகால் ெகாங 
்ள் டபண்ள் இது எமது 
நிலம், அதுதவ எங்ளின் பகாது 
்காப்பு, இது எங்ளின் உரிறம 
எனதவ ெகாம் அ�ற்்கா் தபகாரகா 
�காது விட்�கால் யகார தபகாரகாடு 
வகார்ள் என 43 வய�கான 
திருமதி டஜசிந�ன் ட�ரிவித் 
துள்்ளகார.
 ெகாம் தபகாரில் 
எல்லகா வற்றையும் இழநது 
விட்த�காம், ஏன் ெகாம் பகாரம் 
பரியமகா் வகாழ்ந� நிலத்ற�யும் இழக் தவணடும் 
என அவர த்ள்வி எழுப்பியுள்்ளகார. சிறீலங்காவில் 
1983ஆம் ஆணடு ட�கா�க்ம் 2009ஆம் ஆணடு 
வறரயில் இ�ம் டபற்ை தபகாரில் பல பத்�காயிரம் 
மக்ள் வ�ககு, கிழககு மகா்காணங்ளில் இருநது 
இ�ம் டபயரநதுள்்ளனர,
 பல மக்ள் �மது நிலங்ற்ள மீ்ளப் டபற்ை 
தபகாதும், த்ப்பகாபிலவில் உள்்ள 350 ஏக்ர நிலம் 
�ற்தபகாதும் பற�யினர வசம் உள்்ள�கா் நில உரி 
றமக்கான மக்ள் கூட்�ணி ட�ரிவித்துள்்ளது.
 2018ஆம் ஆணடு டிசம்பர மகா�த்திற்கு 
முன்னர ்காணி்ள் அறனத்தும் மீணடும் ஒப்பற� 
க்ப்படும் என சிறீலங்காவின் முன்னகாள் அரச 
�றலவர றமத்திரிபகால சிறீதசனகா ட�ரிவித்திருந 
�கார. ஆனகால் அவர அ�றன நிறைதவற்ைவில்றல.
 85 விகி�மகான நிலங்ற்ள ற்யளித்துள்்ள 
�கா்வும், மீ�முள்்ள நிலங்ள் த்நதிர முககியத்து 
வம் வகாயந�றவ எனவும் சிறீலங்கா இரகாணுவப் 
தபசசகா்ளர ட�ரிவித்துள்்ளகார.
 2009ஆம் ஆணடு தபகாரின் தபகாது �னது 
நிலத்தில் இருநது டவளிதயறிய டசல்லம்மகா 
சிங்ரட்ணம்(87) நிலத்ற� மீட்ப�ற்்கா் உணணகா 

நிறல தபகாரகாட்�த்ற� தமற்ட்காணடுள்்ளகார. 
மூன்று வரு�ங்ள் இ�ம் டபயரநத�கார மு்காமில் 
இருந� பின்னர அவரின் குடும்பம் வீட்டுககு 
திரும்பிய தபகாது அவரினதும், அவரின் ம்ளினதும் 
வீடு்ள் பற�யினரகால் ற்ய்ப்படுத்�ப்பட்டி 
ருந�ன.
 தபகாரகாட்�த்தின் பின்னர இரகாணுவம் 
வீட்ற� ற்யளிக் முன்வந�து, ஆனகால் அவரின் 
வீடு பலத்� தச�மற�நதுள்்ளது. வீட்ற� திருத்துவ 
�ற்கு எம்மி�ம் பணமில்றல என �னது வீட்டுககு 
டவளியில் அமரதிருந�வகாறு அவர ட�ரிவித்�கார.

 சிறீலங்காவில் ்காணப்படும் ஊழல்்ள், 
இயங்கா� நீதித்துறை, டவளிப்பற�யற்ை �ன்றம, 
டபகாறுப்புக கூைலற்ை �ன்றம என்பன நில உரிறம 
யகா்ளர்ளின் நிறலறய தமகாசமகாககி வருவ�கா் 
ஆயவகா்ளர்ள் ட�ரிவிககின்ைனர.
 தபகாரின் தபகாது சிறுபகான்றம �மிழ் மக்ள் 
வ�ககிலும், கிழககிலும் இருநது பல ��றவ்ள் 
துரத்�ப்பட்டுள்்ளனர. �மிழ் மக்ளின் நிலங்ற்ளக 
ற்ப்பற்றிய பற�யினர அஙகு மு்காம்்ற்ளயும், 
உயர பகாது்காப்பு வறலயங்ற்ளயும் அறமத்து 
அ�றன மீணடும் வழங் மறுககின்ைனர. ்காணி 
்ள் வழங்ப்பட்�காலும் அ�றன துப்பரவு டசயவ 
�ற்்கான உ�வி்ள் வழங்ப்படுவதில்றல என 
மனி� உரிறம்ள் ்ண்காணிப்ப்ம் �னது 2018ஆம் 
ஆணடுக்கான அறிகற்யில் ட�ரிவித்துள்்ளது.
 சில நிலங்ற்ள பற�யினர விவசகாயத்திற் 
கும், சுற்றுலகாத் துறைககும் பயன்படுத்தி வருகின்ை 
னர. தபகாரின் தபகாது பல பத்�காயிரம் �மிழ் 
மக்ள் �மிழ் ெகாட்டில் �ஞ்சம் புகுநதிருந�னர. 
அவர்ற்ள மீ்ளககுடியமரத்தும் பணி்ற்ள ஐ.ெகா 
வின் அ்தி்ளுக்கான அறமப்பு 2011ஆம் ஆணடு 
தமற்ட்காணடிருந�து. அ�ன் பயனகா் 8,529 மக்ள் 

மீணடும் திரும்பிய�கா் அ�ன் வதிவி�ப் பிரதிநிதி 
டமனிக அமரசிங்கா ட�ரிவித்துள்்ளகார.
 தமலும் 100,000 �மிழ் மக்ள் �மிழ்த்தில் 
�ஙகியுள்்ளனர. ஆனகால் திரும்பியவர்ளில் மூன் 
றில் இரணடு பகுதியினருககு ்காணி்ள் இல்றல. 
30,000 �மிழ் மக்ள் �ற்தபகாதும் உள்ெகாட்டில் 
இ�ம்டபயரந� நிறலயில் �கான் வகாழ்கின்ைனர. 
அவர்ள் �மது வீடு்ற்ளயும் நிலங்ற்ளயும் இழ 
ந�வர்ள்.
 நிலங்ற்ள ற்ய்ப்படுத்துவது அறமதி 
றய உருவகாக்காது, அது வன்முறையகானது. மக் 
ளின் உரிறம்ற்ள வழங் தவணடும், அவர்ளின் 
சு�நதிர ெ�மகாட்�த்ற� அனுமதிக் தவணடும் 
என ட்காழும்றபத் �்ளமகா்க ட்காண� மகாற்றுக 
ட்காள்ற்்ளுக்கான றமயம் ட�ரிவித்துள்்ளது.
 நிலதம சிறீலங்காவில் உள்்ள மக்ளின் 
டசகாத்தும், அற�யகா்ளமும் என றமயத்தின் ஆய 
வகா்ளர பவகானி டபகான்தச்கா ட�ரிவித்துள்்ளகார. 
நிலங்ற்ள மீ்ள ஒப்பற�ப்பத� நீண� ்காலத்தில் 
அறமதிறய ஏற்படுத்தும் என அவர தமலும் ட�ரி 
வித்து்ளகார.
 ெகாடு திரும்பும் மக்ளுககு சிறிய அ்ளவி 
லகான நிலங்ற்ள வழஙகுவ�கா் சிறீலங்கா அரசு 
ட�ரிவித்திருந�து. ஆனகால் அ�ற்கும் நீண� ்காலம் 
்காத்திருக் தவணயுள்்ளது.
 1992ஆம் ஆணடு இ�ம்டபயரந� 100 
�மிழ் மக்ள் ்�ந� ஆணடு இரறணதீவில் 
மீணடும் குடிதயறியுள்்ளனர. இதுவறர ்காலமும் 
அவர்ள் அஙகு மீன்பிடிப்ப�ற்கும் த�ங்காய்ள் 
பறிப்ப�ற்குதம டசன்று வந�னர. 2009ஆம் ஆணடு 
தபகார நிறைவற�ந� பின்னர அவர்ள் அஙகு 
டசன்ை தபகாதும், த்நதிர முககியத்துவமகான பகுதி 
எனக கூறி சிறீலங்கா ்�ற்பற�யினர அவர்ற்ள 
அனுமதிக்வில்றல.
 டபரும்ளவகான மனுக்ள் சமரப்பித்து, 

டபண்ள் குறிப் பகா் ்ணவறர 
இழந� டபண்ள் �மது 
வகாழ்வகா�காரதம இந� நிலம் 
�கான் என ட�ரிவித்து 2018ஆம் 
ஆணடு தமற்ட்காண� ஒரு 
வரு� தபகாரகாட்�த்தின் 
பின்னதர �மது நிலங்ற்ள 
மீணடும் டபற்றுள்்ளனர. அஙகு 
ள்்ள ்த்த�காலிக் த�வகாலயம் 
அ�ற்்கான உ�வி்ற்ள வழஙகியி 
ருந�து. எனினும் ்�ற்பற� 
யினர சிறிய அ்ளவிலகான நிலப் 
பகுதிறய �ற்தபகாதும் �ம்வசம் 
றவத்துள்்ளனர.
 ஆனகாலும் அ�றனயும் 
மீட்ப�ற்்கா் �காம் தபகாரகாடி வரு 
வ�கா் தபகாரகாட்�த்ற� வழி 
ெ�த்தும் மரியகா டஜயசீலன் 
ட�ரிவித்துள்்ளகார.

 ஆனகால் த்ப்பகாபிலவில் தபகாரகாட்�ம் 
தமற்ட்காணடு வரும் திருமதி டஜசிந�றன சிறீ 
லங்கா பற�யினர பல ��றவ்ள் விசகாரறண 
ககு அறழத்துள்்ளனர. அவரின் ்ணவர இைந� 
மறுெகாளும் அவர விசகாரறணககு அறழக்ப் 
பட்டிருந�கார.
 �னககு ட்காறல மிரட்�ல்்ளும் விடுக்ப் 
பட்��கா்வும், �னது வீட்டில் ்ண்காணிப்பு 
்ருவி்ள் டபகாருத்�ப்பட்டுள்்ள�கா்வும் அவர 
ட�ரிவித்துள்்ளகார. ்ணவறர இழந� ெகான் இரகாணு 
வத்ற� எதிரத்து தபகாரகாடுவது ் டினமகா னது, ஆனகால் 
எமககு இந� நிலம் மட்டுதம உள்்ளது. எனதவ 
அ�றன டபறும் வறர ட�கா�ரநது தபகாரகாடுதவகாம் 
என அவர தமலும் ட�ரிவித்துள்்ளகார.

நன்றி: அல்ஜசீரா
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“ இதை்ன இதைனால இவன் முடிக்கும் என்்றாயநது
அதை்ன அவன்கைண் வி்டல”

 என்று  டசகால்கின்ைது திருககுைள். ஒரு  
டசயல் ெ�ப்ப�ற்கு ்ருவி, ்ருத்�கா இரணடும் 
த�றவ. மன்னர ்காலத்தில் வகாழ்ந� திருவள்ளுவர, 
இற்றைககு ஈரகாயிரம் ஆணடுககு முன்தப இது 

ட�கா�ரபகா் தபசியிருககின்ைகார. ் ருத்துக கூறியிருக 
கின்ைகார. திருககுைள் எவவ்ளவு ்காலத்துககு முன்பு 
டசகால்லப்பட்� ஒன்று. இப்பவும் அற� டசகால்லிக 
ட்காணடு, டசகால்லும் குரல்்ளும் த்ட்கின்ைது. 
வகாழும் ்காலத்தில், அனுபவ வகாயிலகா், நி்ழ்்கால 
நிறலறய டசகான்னகால், மக்ள் அல்லது படித்�வர 
்ள் என்று �ம்றம டசகால்பவர்ள் எத்�றன தபர 
ஏற்பகார்ள் என்று டசகால்ல முடியகாது. இ�றன 
எழுதும் ெகான் உட்ப� எல்தலகாரும் பிைறர இழி 
த்தும், பழித்தும் எம்றம ெகாதம உயரத்தியும் 
டபருறமப்ப� பழக்ப்பட்டு விட்த�காம். சரி 
பிறழ, ென்றம, தீறம என்பன இஙகு அவசிய 
மில்றல. எமககு பயன் கிட்டுமகானகால் எ�ற்கும் 

துறண தபகாதவகாம். �வறின் எதிரப்தபகாம். இது 
�கான் இன்றைய நிறல. ெகான் வகாழ தவணடும், 
மற்தைகாறர ஆ்ள தவணடும், என்றன எல்தலகாரும் 
அறிய தவணடும், எனககு பு்ழ் வரதவணடும் 
என்பது�கான் எமது ட்காள்ற்தய என்று டசகால்ல 
முடியும். இந� இ�த்தில் இன்னுடமகான்றையும் 
கூை விரும்புகின்தைன்.

 ஆஙகிதலயன் வந�கான், அடிறம ட்காண 
�கான் என்று ெகாங்ள் டசகான்னகாலும், அவர்ளின் 
வருற்�கான் சகா�காரண மக்ற்ளயும் �மிழ் படி 
க் றவத்�து. �மிறழ அறிய றவத்�து. எங் 
ற்ளயும் சிநதிக் தூணடியது. ஆனகால் அப்தபகாதி 
ருநது     சிக்ல் மறுவ்ளமகா் ட�கா�ஙகி விட்�து. 
�மிழர்ளில் ஒரு பகுதியினர ஆஙகிலம் படித்�கார 
்ள். த�ரசசி டபற்ைகார்ள். �காங்ள் உயரந�வர்ள் 
என்று �மககு த்�காதம முடிசூடிக ட்காண�கார்ள். 
ஆஙகிலம் படித்�வர்ற்ள அறிவகாளி்ள் என்று 
�மிழ் மக்ள் ெம்பினகார்ள். மீணடும் �மிழ் மக் 
ளுககு ட�ரியகா� டமகாழித் �மிழ் மக்ளி�ம் �மிழர 
சிககிக ட்காண�கார்ள். பலர ஆஙகில அரசின் 
ட�காழிலகா்ளர்ள் ஆகினர. அவர்ள் வழஙகிய 
ட�காழிலிறன தமன்றமயகா் ் ருதினர. �ன் இனத்து 
ககு துறண டசயய தவணடியவர்ள், ஆஙகிலம் 
படிக்வில்றல என்ப�ற்்கா் அந� இனத்ற�தய 
இழிந��கா் எணண ஆரம்பித் �னர. இ�ன் விற்ளவு 
என்ன என்பது யகாதபரும் அறிந� ஒன்று. இனி படித் 
�வர்ற்ள சற்று பகாரப்தபகாம்.
 
 படித்�வர்ள் எப்படி இருப்பகார்ள். படி 
ககும் தபகாத� பக்த்தில் இருப்பவறன முந� 

தவணடும் என்று சிநதிப்பகார்ள். மற்ைவனுககு 
எதுவுதம டசகால்லிக ட்காடுக் கூ�காட�ன்று எண 
ணுவகார்ள். ெகான் மு�லகாவ�கா் வரதவணடும் 
என்று தயகாசிப்பகார்ள். எனகத் ெல்ல தவறல 
கிற�க் தவணடும் என்று முயற்சி டசயவகார்ள். 
்ல்வி என்பது சமூ் தெசம் ட்காண�வறன 
வ்ளரக்காமல் �ன்றன மட்டும் எணணும் இயல் 
றபதய வ்ளரககின்ைது. �ன்றன மட்டும் எணணும் 
இயல்பும், �மது மக்ற்ளதய குறைத்து மதிப்பிடும் 
தபகாககும் முஸ்லிம்்ள் அல்லது சிங்்ள மக்ளி�ம் 
மி்வும் குறைவு. �மிழரின் இந� இனத்துககு 
எதிரகான பணறப சிங்்ள அரசியல் �றலவர்ள் 
சரியகா்தவ பயன்படுத்துவர. 

 அ�னகால்�கான் முககிய ப�வி நிறல்ளில் 
�மிழர்ற்ள நியமிப்பர. ்காரணம் ப�விககும் 
�னககு ப�வி �ந�வனுககும் எப்தபகாதும் ென்றியுள் 
்ளவனகா் இருக்ககூடிய ெல்ல மனி�ன் �மிழன். 
அ�ற்்கா் �ன் இனத்ற�தய ்காட்டிக ட்காடுப்பகான். 
இனி மக்்ளகாட்சி என்ன டசகால்கிைது என்று 
பகாரப்தபகாம்.

 மக்்ளகாட்சி என்று டபயர இருந�கால் 
மட்டும் அது மக்்ளகாட்சி அல்ல. அந� ஆட்சி மக் 
ளு க்கா் ெ�ந�காதல அது மக்்ளகாட்சி. இன்று எங 
ட்ல்லகாம் மக்்ளகாட்சி ெ�ககின்ைது என்று எண 
ணிப் பகாருங்ள். அஙட்ல்லகாம் மக்்ளகாட்சி ெ�க 
கின்ை�கா என்று ஆயவு டசயது பகாருங்ள். இன் 
றைய ெகாட்்ளில் டபகாதுவகா் த�ர�ல் ்கால தபசசு 
க்ளும், மக்ள் தபகாடும் வகாககு்ளும் மட்டும் 
�கான் மக்்ளகாட்சி என்ை டபயறர �ம்வசம் �க் 
றவத்திருககின்ைன. த�ர�ல் முடிவு வந� பின்பு 
எதுவும் மக்ள் சகாரநது ெ�ப்ப�கா் ட�ரியவில்றல. 
ெ�ப்பதுமில்றல. 

 மக்்ளகாட்சி என்ைகால் ஒரு அரசு இருக் 
தவணடும். அந� அரசிறன நிரவகிக் ஒரு 
�றலவர, அந� �றலவர மட்டும் அறனத்து 
டசயல்பகாடு்ற்ளயும் டசயது முடிக் இயலகாது 
எனதவ மக்ள் ட�ரிவிலிருநது அறமசசர்ள், 
பகாரகாளுமன்ை உறுப்பினர்ள், என்றும், இந� 
ஆட்சிறய இலகுபடுத்�, ெற�முறைப்படுத்� 
அரச ஊழியர்ள் டசயல்ப� தவணடும் என்றும் 
்ட்�றமப்பு்ள் ஏற்படுத்�ப்படுகின்ைன. பகாரகாளு 
மன்ை உறுப்பினர்ள் மக்ளின் அன்ைகா� வகாழ் 
நிறல சிக்ல்்ற்ளயும் அவ�கானித்து தீரக் 
தவணடும். அரச ஊழியர்ள் மக்ளுககு த�றவ 
யகான அன்ைகா� வகாழ்கற்த் த�றவ்ற்ள நிறை 
தவற்ை உ�வ தவணடும். இப்படியகான ்ட்�றமப் 
பினூ�கா் பயணிக் தவணடிய ஆட்சி இன்று 
எப்படிப் பயணிககின்ைது என்று எத்�றன தபர 
சிநதிககின்ைகார்ள் என்பது த்ள்விககுரிய ஒன்று. 
இந� டபகாதுவகான த்ள்வியு�ன் ஈழத்து �மிழ் 
அரசியல் என்னடவன்று பகாரப்தபகாம்.

கதைா்டரும்……..
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 உலகை சுகைாதைார அ்மபபின்(WHO) மததிய 
கிழக்கு பிராநதிய க்பாது சுகைாதைார மருததுவ 
நிபுணர் மருததுவ கைலாநிதி விக்வனஸவரன் 
அவர்கைள ககைாவரானா ்வரஸ தைாக்கைம் ்பறறி 
வழஙகிய வநர்கைாணல

வகைளவி:
 ககைாவரானா ்வரஸ தைறவ்பாது ்பல 
நாடுகைளில தைாக்கியுள்ளது்டன் அதுவவ இன்்்றய 
உலகை்ளாவிய வ்பசுக்பாரு்ளாகி இருக்கி்றது. உலகை 
சுகைாதைார அ்மபபு தைரும் தைறவ்பா்தைய தைகைவலகை்்ள 
எம்மு்டன் ்பகிர்நது ககைாள்ள முடியுமா?

்பதில:
 உல் சு்கா�கார நிறுவனம் தினசரி 
உலட்ஙகும் ெற�டபறும் ட்காதரகானகா றவரஸ் 
�காக்ம் பற்றிய நி்ழ்வு்ற்ள சரவத�ச சு்கா�கார 
விதிமுறை்ளுககு அறமய உத்திதயகா்பூரவமகா் 
டவளிகட்காணரும் டபகாறுப்பிறன ட்காணடிருக 
கிைது. ஆரம்பத்திதல சீனகாவில் பரவிய தெகாயகா 
னது, பின்னர ஏறனய ெகாடு்ளுககும் பரவியது. 
14ஆம் தி்தி மகாரச 2020 வறர உல் சு்கா�கார 
நிறுவனத்தினரின் பதிவு்ளின்படி 142,320 ெபர ்ள் 
129 ெகாடு்ளில் இநதெகாயின் �க்த்துககு உள்்ளகாகி 
யுள்்ளது உறுதிப்படுத்�ப்பட்டுள்்ளது, இைப்புக 
்ளின் எணணிகற் 5321ஆ் பதிவு டசயயப்பட்டு 
ள்்ள�கா்வும் குறிப்பி�ப்படுகின்ைது. 2020 மகாரச 
ம�ம் 11ஆம் தி்தி இந� தெகாறய உல் சு்கா�கார 
நிறுவனம் உல்்ளகாவிய மக்ளிற�தய பரவிய 
தெகாயகா் அறிவித்திருககின்ைது.
 இது 2009ஆம் ஆணடு ஏற்பட்� H1 N1 
தெகாயத் �காக்த்திற்குப் பதிடனகாரு ஆணடு்ளின் 
பின்னர உல்்ளகாவிய ரீதியில் �காக்த்ற� ஏற்ப 
டுத்திய தெகாயகா் அறிவிக்ப்பட்� றவரஸ் 
தெகாயகாகும். ஆனகால் டபகாதுவகா் ஆணடு த�காறும் 
ஏற்படும் றவரசு ்காயசசலின் �காக்த்ற�வி� 
இ�ன் �காக்ம் குறைவகானது. இநதெகாய புதி�கா் 
மனி�ர்ளிற�தய த�கான்றிய தெகாய எனும் வற் 
யில் இ�ன் �காக்ம் பயத்ற�யும் பீதிறயயும் 
உருவகாககி வருகிைது.
 இந� தெகாய �காக்மகானது இன்னும் ஒருசில 
மகா�ங்ளுககு ஓர்ளவு பகாதிப்றப ஏற்படுத்�ககூடிய 
வகாயப்பு இருககின்ைது. ஆனகால் விறரவில் ்ட்டுப் 
பகாட்டுககுள் வரும் என்பதும் இன்றைய எதிரவு 
கூைலகா் உள்்ளது.

வகைளவி:
 இநதை ் வரஸ தைாக்கைமானது கு்்றவதைறகு 
எவவ்ளவு கைாலம் எடுக்கும்?

்பதில: 
 உல்்ளகாவிய ரீதியில் இ�ன் பரம்பறலப் 
டபகாறுத்�வறர இ�ன் மு�லகாவது அறல உசசம் 
டபற்று வருகின்ைது. இந� மு�லகாவது உல்்ளகாவிய 
அறலயின் தபகாது மகாரச 13 அன்று அதி கூடிய�கா் 
11,600 புதிய தெகாயகா்ளர்ள் உலட்ஙகும் பதிவு 
டசயயப்பட்டுள்்ளனர டவளிப்பற�யகான அறிகுறி 
்ளின்றி சகா�காரணமகான அதி்மகா் டவளித் ட�ரியகா� 

வைட்டு இருமல், ட�காணற� தெகாவு, டமல்லிய 
்காயசசல் என டவளித்ட�ரிய ஆரம்பிப்பது�கான், 
பலரில் ட�காற்றின் பின்னர அறிகுறி்ளின்றி ்�நது 
டசல்வது அவ�கானிக்ப்பட்டுள்்ளது. இ�னகால் 
இவவற் தெகாய்ள் ஓர்ளவு பரவுவ�ற்்கான வகாய 
ப்பு்ள் ்காணப்படுகிைது. இவவகாைகான றவரஸ் 
தெகாய்ள் டபகாதுவகா் மக்ளிற�தய பரவி டபருகி 
பின்னர மக்ளிற�தய ஏற்படும் கூட்டு தெகாய 
எதிரப்பு சகதியின் ்காரணமகா் அ�ன் �காக்மும் 
ட�காற்று எணணிகற்யும் குறையும். இந� 
தெகாறயப் டபகாறுத்�வறரயில் அவவகாைகான ஒரு 
சூழ்நிறல ஏற்படும். ெகாங்ள் மி்வும் ்வனமகா் 
டசயற்பட்�கால், இநதெகாயின் �காக்த்ற� ஓரிரு 
மகா�ங்ளில் ்ட்டுககுள் ட்காணடுவர முடியும்.

வகைளவி:
 கைவனமாகை கசயற்படுதைல என்்பது தைறசு 
கைாதைாரம் வ்பணல என ககைாள்ளலாமா?

்பதில:
 �ற்சு்கா�காரம் தபணலு�ன் டபகாது இ�ங 
்ளில் கூடுவற� �விரக் தவணடும். இது 
முககியம். இன்று ட�காற்றிற்கு உள்்ளகானவர்ள், 
உள்்ளகா்கா�வர்ள் என்று இனங்காண முடியகா� 
ஒரு சூழ்நிறலயில், டபகாது இ�ங்ளுககு 
தபகாவற� �விரப்ப�ன் ஊ�கா் இ�றன ்ட்டுப் 
படுத்� முடியும். இன்று பல ெகாடு்ளில் பகா� 
சகாறல்ள் மூ�ப்பட்டுள்்ளன. டபகாது நி்ழ்வு 
்ள் நிறுத்�ப்பட்டிருககின்ைன. அத்தியகாவசிய 
த�றவ்ள் இருந�கால் அன்றி டபகாது இ�ங் 
ளுககு தபகாவற� �விரத்துக ட்காள்்ளல், அலுவல 
்ங்ள், டபகாருட்்ள் ட்காள்மு�ல் டசயயும் 
இ�ங்ளில் ெபர்ள் இற�தயயகான இற� 
டவளி்ற்ள தபணு�லூ�கா் ெகாங்ள் இற� 
�விரத்துக ட்காள்்ளலகாம். தமலும் சு்கா�கார 
திறணக்்ளத்தினரின் துரி� டசயற்பகாடும் அவர 
்ளின் ஆதலகாசறனறய ஏற்று ெ�த்�ல், பூரண 
ஒத்துறழப்பு வழஙகு�ல், அசணற�யீனம் 
இல்லகாது சமூ் டபகாறுப்பு�ன் ெ�ந� ட்காள்்ளல் 
என்பனவும் அறனவரதும் ்�றம.

வகைளவி:
 இதுவ்ர இநவநாயின் தைாக்கைததிலிருநது 
குணம்்டநதைவர்கைளின் வி்பரஙகைள எமக்கு 
எவவ்கையில எமது மக்கைளுக்கு ்பயனுள்ளதைாகை 
அ்மகின்்றன ?

்பதில:
 சீனகாவில் டபப்ரவரி 11ஆம் தி்திவறர 
சிகிசறச டபற்ை 72,314 தெகாயகா்ளர்ளின் குறிப்பு 
்ற்ள ஆயவுககுட்படுத்தி டபைப்பட்� முடிவு 
்ளின்படி, 1.2 வீ�மகாதனகார அறிகுறி்ளின் றியும், 81 
வீ�மகானவர்ள் ெலிவகான தெகாய �காக்த்தி ற்கும், 13 
வீ�மகாதனகார தீவிர �காக்த்திற்கும், 5 வீ�மகாதனகார 
அதி தீவிர �காக்த்திற்கும் உள்்ளகாகியிருந�றம 

ட�ரிய வந�து. இவர்ளில் இைந�வர்ளில் 
டபரும்பகாலகாதனகார 60 வயதிற்கு தமற்பட்�வர்ள். 
அவவகாைனவர்ளில் �கான் அதி தீவிர �காக்மும் 
அதி் இைப்பும் நி்ழ்கின்ைது. அத்த�காடு தவறு 
நீண�்கால, தெகாடயதிரப்பு குறைபகாட்ற� ஏற்படு 
த்�ககூடிய சலதரகா்ம், புற்றுதெகாய, சிறுநீர் டசயலி 
ழப்பு தபகான்ை தெகாய்ள் உற�யவர்ளும் அதி 
தீவிர �காக்த்திற்குள்்ளகானறம ட�ரிய வநதுள்்ளது. 
சிறுவர்ள், இற்ளதயகார, ெடுத்�ர வயதுற�தயகார 
ட�காற்றுககுள்்ளகான தபகாதும் அவர்ள் மீ�கான 
தெகாயின் �காக்ம் மட்டுப்படுத்�ப்பட்��கா்தவ 
்காணப்பட்டுள்்ளது. டபண்ற்ள வி� ஆண்ளில் 
சற்று அதி்ம் தபர பகாதிக்ப்பட்டிருந�னர.

 இநதெகாயத் �காக்த்தில் இருநது 
விடுபட்�வர்ள் தெகாயத் �காக்த்திற்கு சிகிசறச 
டபற்று அவர்ள் தி�்காத்திரமகா் இருந�காலும், 
தெகாயத் �காக்ம் குறைநது குணமற�ந�வர்ளில் 
சிலரில் றவரசுக்ள் ட�கா�ரநதும் இருந�றம 
இனங்காணப்பட்�து, இது இநதெகாயக்கான 
உ�லின் தெகாடயதிரப்பு சகதி றவரசுக்ற்ள 
முற்ைகா் அழிக் த�றவப்படும் ்காலம் நீண��கா் 
இருக்லகாம் எனும் அவ�கானிப்றப மருத்துவ 
உலகிற்கு வழஙகியிருககிைது. எனதவ தெகாய 
எதிரப்பு சகதி விருத்தியற�ய நீண� ்காலம் 
எடுககும் என்ப�னகால், தெகாய எதிரப்பு சகதி 
குறைவற�யும் தபகாது இது மீணடும் மீணடும் 
�காக்ககூடிய சந�ரப்பங்ள் உணடு.

வகைளவி
 இநவநாயக்கைான தைடுபபு மருநதுகைள, 
பிரததிவயகை சிகிச்்சக்கைான மருநதுகைள என்்பன 
இதுவ்ர கைண்டுபிடிக்கைப்ப்டவில்ல என அறி 
கிவ்றாம், இநநி்லயில அவவா்றான முயறசிகைள 
எநதை்ளவில உள்ளன?

பதில்
 இவவற் றவரசுக்ளின் �காக்த்திலிருநது 
விடுப� மருநது �யகாரிப்பு என்பற� வி� �டுப்பு 
மருநது �யகாரிப்பு என்பத� டபகாருத்�மகான�கா் 
அறமயும். அவவற்யில் ஒரு சில நிறுவனங 
்ள், ஆரம்ப ்ட்� பரிதசகா�றன்ள் டவற்றியளித் 
துள்்ள�கா் அறிவித்துள்்ளன. அவற்றை மனி�ர 
்ளில் பரிசீலிக்ப்பட்டு விற்ளவு்ள் ஆயவு டசய 
யப்பட்டு சநற�ககு மருநது்ள் வருவ�ற்கு சில 
்காலங்ள் எடுககும். தெகாய எதிரப்பு சகதிறய 
உ�ல் �கானகா் உருவகாககிக ட்காள்ளும் ்காலப் 
பகுதி கூடு�லகா் ்காணப்படுவது, சகா�காரண 
�டுப்பு மருநது்ள் ்ணடுபிடிப்பு, பரிதசகாதிப்பு 
மற்றும் உற்பத்தி ்காலத்ற�வி� இநதெகாயக்கான 
�டுப்பு மருநது �யகாரிப்பில் சற்று கூடு�லகான�கா் 
இருக்லகாம் என எதிரபகாரக்ப்படுகிைது.

       கதைா்டர்ச்சி 11ம் ்பக்கைம்
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நாம் ்பலரானாலும் ஒன்வ்ற
உலககைஙகும் இருநதிஙகு வருகிவ்றாம்
எம் கைன்வ ஒரு குரலில ்பாடுகிவ்றாம் 
நீயும் நானும் நாமும் அவுஸதிவரலியர்கைவ்ள

-பிடலகா-ஈலகா கும்பத்தின் ஒரு ஆ�ரவகா்ளர-

 நத�சும் பிரியகாவும் அ்தி �ஞ்சம் த்காரி 
்�ல் வழியகா் டவவதவறு ்காலத்தில், 2012இலும் 
2013இலும், அவுஸ்திதரலியகாவுககு வந�கார்ள். 
இஙகு�கான் இருவரும் சநதித்து திருமணம் டசயது 
த்காபி்கா, �ரசி்கா என்ை இரு டபண குழநற�்ற்ள 
டபற்ைகார்ள். இவர்ளின் அ்தி �ஞ்சம் நிரகா்ரிக 
்ப்பட்�து.
 அ்திக்கான ஒதரடயகாரு தெர்காணல் மட் 
டுதம �ன்னி�ம் எடுக்ப்பட்��கா் பிரியகா டசகால் 
கிைகார. அதுவும் டமகாழிடபயரப்பகா்ளர ஊ�கா் 
ட�காறலதபசியில் எடுக்ப்பட்�து. அப்தபகாது 
ட�காறலதபசி ட�கா�ரபும் இற�யிற�தய துண 
டிக்ப்பட்��கால், பிரியகா டசகான்ன பலவிபரங 
்ள் தெர்காணலில் தசரக்ப்ப�வில்றல. இருந 
தும், பிரியகா குடும்பம் விடு�றலப்புலி்ளு�ன் 
ட�கா�ரபுள்்ளவர்ள் என்பற�யும், பிரியகாவின் 
�காயகார சிறீலங்கா இரகாணுவத்�கால் பகாலியல் வன் 
புணரவுககு ஆ்ளகாக்ப்பட்�கார என்ப ற�யும்  பிரியகா 
முன்னர திருமணம் டசயய இருந�வர சிறீலங்கா 
இரகாணுவத்�கால் ட்காறல டசயயப்பட்�கார (்ழுத் 
தில் ரயர தபகாட்டு ட்காழுத்தி) என்பற�யும் தெர 
்காணல் எடுத்� அதி்காரி ஏற்றுக ட்காண�கார.
 ஆனகால் பிரியகா சிறீலங்கா விமகான நிறலயம் 
ஊ�கா் சட்�ப்படி ெகாட்டிலிருநது டவளிதயை 
முடிந��கால், அவருககு அஙகு பிரசசறனயில்றல 
என்ை அடிப்பற�யில் அவருற�ய அ்தி த்காரி 
கற் நிரகா்ரிக்ப்பட்�து.
 அது தபகாலதவ ெத�சுககும் விடு�றல 
ப்புலி்ள் ட�கா�ரபு இருந�காலும், அவர தபகார 
நிறுத்� ஒப்பந� ்காலத்தில் சிறீலங்காவிலிருநது 
மத்திய கிழககு ெகாடு்ளுககு தபகாய வந��கால் அவ 
ருககும் சிறீலங்காவில் எதுவி� ஆபத்தும் இல்றல 
என்ை அடிப்பற�யில் அவருற�ய அ்தி த்காரிக 
ற்யும் நிரகா்ரிக்ப்பட்�து.
 இவர்ள் குடும்பம் பிரிஸ்தபன் மகாநில 
த்தின் பிடலகா-ஈலகா என்ை ஒரு கிரமத்தில் அறமதி 
யகா் வகாழ்நது ட்காணடிருந�கார்ள். இரணடு 
ஆணடு்ளுககு முன் பிரியகாவின் �ற்்காலி் விசகா 
முடிவற�ந� அடுத்� ெகாள் அதி்காறல, அவுஸ்தி 
தரலிய எல்றல ்காககும் பற�யினரும் ்காவல் 
துறையினரும் தசரநது இககுடும்பத்தின் வீட்ற� 

மு ற் று ற ் யி ட் � ன ர . 
�ங்ள் டபகாருட்்ற்ள 
எடுத்துக ட்காள்்ள அவர 
்ளுககு பத்து நிமி�ங 
்ள் மட்டுதம ட்காடுக 
்ப் பட்�ன.
 குடும்பம் டமல் 
தபகானில் உள்்ள �டுப் புக 
்காவல் இ�டமகான்றிற்கு 
விமகானத்தில் அறழத்து 
டசல்லப்பட்�னர. சில 
ெகாட்்ளின் பின் சிறீலங 
்காவுககு திரும்ப அனுப் 
பும் தெகாககு�ன் ஒரு 
விமகானத்திலும் ஏற்ைப் 
பட்�னர. அ்தி டசயற் 
பகாட்�கா்ளர்ளின் முயற் 
சியகால் குடும்பத்திற்கு 
த ம ல் மு ற ை யீ டு 
டசயயும் வகாயப்பு உள் 
்ளது என்பற� ்ருத்தி 
டலடுத்து நீதிமன்ைம் 
அவர்ற்ள டவளிதயற் 
றுவற� நிறுத்துமகாறு 
உத்�ர விட்�து.  அவர 
்ள் விமகானத்திலிருநது 
இைக்ப்பட்�னர.
 அ வு ஸ் தி த ர லி ய 

அரதசகா ட�கா�ரநதும் குடும்பத்தின் அ்தி நிறலறய 
எதிரத்து நீதிமன்ைத்தில் வகா�காடி வருகிைது. 
தமலும் இரணடு டவளிதயற்ை உத்�ரவு்ற்ள 
எதிரத்து குடும்பம் வகா�காடி வருற்யில் அறவ 
நீதிமன்ைத்�கால் நிறுத்�ப்பட்டுள்்ளன. �ற்தபகாது 
அககுடும்பம் அவர்ளின் இரணடு சிறு குழநற� 
்ளு�ன் கிறிஸ்துமஸ் தீவில் �னியகா் அற�த்து 
றவக்ப்பட்டுள்்ளனர. அவுஸ்திதரலியகாவில் பிை 
ந� அவர்ளின் ்ற�சி ம்ள் �ருணி்காவின் அ்தி 
த்காரிகற்யின் நீதிமன்ை முடிவுக்கா் ்காத்திருக 
கின்ைனர.
 இககுடும்பத்தின் அவலம் ஈழத் �மிழர 
்ளின் அவலத்ற�தய பிரதிபலிககிைது. பிரியகா சிறு 
பிள்ற்ளயகா் இருந� தபகாது அவருற�ய அண 

ணன் விடு�றலப்புலி்ள் அறமப்பில் இறணந 
�கார. இ�னகால் பிரியகா குடும்பம் ட�கா�ரசசியகா் 
சுற்றி வற்ளப்பு்ளின் தபகாது சிறீலங்கா இரகாணுவ 
த்�கால் துன்புறுத்�பபட்�து. இரவு தெரங்ளில் 
குடும்பத்தின் வீடு குறிறவக்ப்பட்டு �காதயகா  
�நற�றயதயகா அறழத்து டசல்லப் பட்�னர.

 இவவகாறு அறழத்து டசல்லப்பட்� பிரியகா 
வின் �காயகார ்காயங்ளு�ன் வீட்டுககு அனுப்பப் 
பட்டுள்்ளகார. �நற�தயகா ஒரு ்ணபகாரறவறய 
இழநதுள்்ளகார. �காயகார பகாலியல் வன்புணரவுககும் 
உள்்ளகாக்ப்பட்டு நிறனக்வியலகா� துன்புறுத்�ல் 
்ள் அவருககு டசயயப்பட்டுள்்ளன. பிரியகாவுககு 
வயது வந� தபகாது அவருககு திருமணம் நிசச 
யிக்ப்பட்�வர இரகாணுவத்�கால் தீயிட்டு எரிக்ப் 
பட்�கார. பிற்்காலத்தில் அவர்ள் வீடு விமகான 
குணடுத் �காககு�லில் அ்ப்பட்� தபகாது பிரியகா 
வுககும் பகாரிய ்காயங்ள் ஏற்பட்�ன.
 பிரியகா-ெத�சின் அனுபவங்ள் இன்று 

உயிரு�ன் இருககும் 20-90 வயதுககு உட்பட்� 
ஈழத்�மிழர்ள் பலருககும் ஏற்பட்டிருககிைது. 
20-90 வயதுககு உட்பட்� ஈழத்�மிழர எல்தலகா 
ருதம சிறீலங்கா அரசின் துன்புறுத்�ல்்ளுககு 
ஏத�காடவகாரு வழியில் மு்ம் ட்காடுத்திருககின்ை 
னர. சிறீலங்கா இரகாணுவத்தின் தசகா�றனச சகாவ 
டி்ளில் ெ�ந� துன்பு ைத்�ல்்ளிலிருநது விபரி 
க் முடியகா� ட்காடிய சித்திரவற�்ள், ்காணகா 
மல் ஆக்ப்ப�ல் மற்றும் நீதிககு புைம்பகான 
ட்காறல்ள் என்று இறவ விரிகின்ைன. 50்ளிலி 
ருநது �மிழருககு எதிரகா் ட�கா�ரந� தீவு �ழுவிய 
பல படுட்காறல்த்ள ஆயு�ப் தபகாரகாட்�த்திற்கும் 
வித்திட்�ன.

 அரச வன்முறை்ளுககு ஆ்ளகாக்ப்படும் 
உலகின் பல மக்ற்ளப் தபகாலதவ ஈழத்�மிழர 
்ளும் உலகின் பல ெகாடு்ளில் �ஞ்சம் த்காரு 
பவர்்ளகா் அறியப்பட்டுள்்ளனர. அவவகாறு �ஞ் 
சம் த்காருபவர்ளும் இநெகாடு்ளில் தமலும் பல 
வி�மகான வன்முறை்ளுககு ஆ்ளகாக்ப்படுகின் 
ை ன ர . இ ந தி ய கா - ஐ த ர கா ப் ப கா - ் ன � கா - அ வு ஸ் தி 
தரலியகா  என்று எஙகும் ட்காடுறமககு ஆ்ளகாக்ப் 
படும் ஈழத்�மிழ் அ்தி்ள் பற்றிய டசயதி்ள் 
டவளிவந� வணணம் உள்்ளன.
 உலட்ஙகும் �டுப்பில் றவக்ப்பட்டுள்்ள 
�மிழ் அ்தி்ள் உணணகாவிர� தபகாரகாட்�ம் டசயது 
வருகிைகார்ள். ட்காடுறமயும் ஏக்மும் �காங் 
முடியகாமல் �ற்ட்காறல டசயதுள்்ளகார்ள். சில 
ெகாடு்ளில் பகாலியல் வன்புணரவிற்கும் உள்்ளகாக் 
ப்பட்டுள்்ளகார்ள்.
 சிறீலங்காவிற்கு திருப்பி அனுப்பப்பட்� 
பலரில் சிலர மீணடும் சித்திரவற�ககு உள்்ளகாக 
்ப்பட்டுள்்ளனர. இம்மகாதிரியகான அனுபவங்ளின் 
பின்னணி உள்்ள 20-90 வயதுககுட்பட்� ஈழத் 
�மிழருககு பிரியகா-ெத�ஸ் பிடலகா-ஈலகா �மிழ் 
குடும்பம் அவல நிறலயில் உள்்ள பல லட்சம் 
�மிழர்ளில் ஒன்று தபகாலதவ ட�ரியும்.
 இந� குடும்பத்தின் நிறலறமயில் ஒரு 
பகாரிய வித்தியகாசம் என்னடவன்ைகால், இககுடும் 
பத்தின் தபகாரகாட்�த்ற� பிடலகா-ஈலகா கிரகாமத்து 
மக்ளும் �ம�காககி விட்�கார்ள் என்பது�கான். 
இககுடும்பம் அவுஸ்திதரலிய எல்றலப் பற� 
யினரகால் அன்று அதி்காறல டவளிதயற்ைப்ப� 
முன்னதர இவர்ற்ள பிடரகா-ஈலகா கிரகாமம் 
ென்்றிநதுள்்ளது. இககிரகாமத்�வர்ள் இவர்ளு 
க்கா் உருவகாககிய தபகாரகாட்� இறணயத்�்ளம் 
இது. பிடலகா-ஈலகா கிரகாமத்தினர சிலரின் உறழப் 
பகால் இககுடும்பத்தின் ்ற� இன்று அவுஸ் 
திதரலியகா றமயநிதரகாட்� ஊ�்ங்ளில் அதி்ம் 
தபசப்படுகிைது. இ�னகால் அவுஸ்திதரலிய மக 
்ளி�ம் இவர்ளின் ்ற� பிரபலமகாகியுள்்ளது. 
அவுஸ்திதரலியகா எதிர ்ட்சியினரும், ஐெகா மனி� 
வுரிறம ்வுன்சிலும் கூ� இக குடும்பத்திற்்கா் 
குரல் ட்காடுத்துள்்ளனர. யூரியூப்பில் ‘Biloela Tamil 
family’ என்று த�டினகால் பல ஊ�்ச டசயதி்ற்ள 
பகாரக்லகாம்.
 ்�லகால் ்ப்பலில் வரும் அ்தி்ற்ள 
அவுஸ்திதரலியகா துரி� ்தியில் ற்யகாளும் 
முறைறய எதிரககும் தபகாரகாட்�ங்ளுககு இக 
குடும்பத்தின் ்ற� ஒரு றமயப் டபகாரு்ளகாகி 
விட்�து. இந� மனி� தெயமற்ை அவுஸ்திதரயகா 
வின் ட்காள்ற்றய, ‘�வைகானது’, “அ்தி்ற்ள 
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ரஷயகாவு�னகான முறு்ல் நிறல அதி்ரித்துள்்ள 
நிறலயில், தெட்த�கா பற�யினர திட்�மிட்�படி 
�மது தபகார ஒத்திற்றய தமற்ட்காணடு 
வருகின்ைனர.
 இந� நிறலயில் ்�ந� டவள்ளிக 
கிழறம(13) ்காறல பிரித்�கானியகாவில் உள்்ள 
வகான்பற�த் �்ளத்தில் அடமரிக்காவின் மி் 
ெவீன உருமறைப்பு பி-2 என்ை தபகார விமகானம் 
�றரயிைஙகியுள்்ளது.
  தபகாரத்துக்ல்லில் உள்்ள அடமரிக்காவின் 
�்ளத்தில் இருநது டசன்று குணடு வீசசு ஒத்தி 
ற்்ற்ள தமற்ட்காண� விமகானம், பிரித்�கானியகா 
வின் குட்ளகாசடச ஸ்ரர பகுதியில் உள்்ள வகான் 
பற�த் �்ளத்தில் �றரயிைஙகியுள்்ளது. அணு 
குணடு்ற்ளயும், சகா�காரண குணடு்ற்ளயும் வீசும் 
�்றம ட்காண� இந� விமகானங்ள் எதிரி்ளின் 
ர�கார்ளில் இருநது �ப்பும் ட�காழில் நுட்பம் 
ட்காண�றவ.

mZ Fz;Lfs; tPRk; tpkhdq;fs; %yk; 

mnkupf;fh Nkw;nfhz;l Nghu; xj;jpif

்�ந� டவள்ளிககிழறம(13) அடமரிக்காவின் 
வகான்பற� விமகானங்ள் தமற்ட்காண� �காககு 
�லில் ஆறு தபர ட்கால்லப்பட்��கா்வும், இந� 
�காககு�றல வன்றமயகா் ் ணடிப்ப�கா்வும் ஈரகாக 
ட�ரிவித்துள்்ளது.
 �மது ெகாட்டின் இறைறமறய பகாதிககும் 
டசயல் இது எனவும் �மது பகாது்காப்பு பிரசசறன 
்ற்ள �மது அரசு தீரத்துக ட்காள்ளும். அ�றன 
அடமரிக்கா தபகாரகா் மகாற்ை தவணடியதில்றல 
எனவும் ஈரகாக அதிபர பகார்ம் சகாலியகா 
ட�ரிவித்துள்்ளகார.
 
 அத� சமயம், அடமரிக் மற்றும் பிரித் 
�கானிய தூதுவர்ளி�ம் இது ட�கா�ரபில் விபரங 
்ற்ள த்ட்ப�ற்ைகா்  �காம் அறழத்து ள்்ள�கா் ஈரகாக 
டவளி விவ்கார அறமசசர ட�ரிவி த்துள்்ளகார.
 ஆனகால் ஈரகானின் ஆ�ரவு�ன் இயஙகும் 
ஆயு�க குழுவினர ்�ந� வகாரம் தமற்ட்காண� 
உநது்றணத் �காககு�லில் இரணடு அடமரிக 
்ப் பற�யினரும், ஒரு பிரித்�கானிய இரகாணுவ 
த்தினரும் ட்கால்லப்பட்��ற்கு பதிலடியகா்தவ 
�காம் இந� �காககு�றல அவர்ளின் �்ளங்ள் மீது 
தமற்ட்காண��கா் அடமரிக்கா ட�ரிவித்துள்்ளது. 
இந� �காககு�லில் பிரித்�கானியகாவும் இறணநது 
ட்காண��கா் அது தமலும் ட�ரிவித்துள்்ளது.
 ஆனகால் அடமரிக்காவின் �காககு �லில் 
்காரபலகா விமகான நிறலயதம தச�மற�ந� 
�கா்வும், அதில் சமயல் பணியகா்ளரும், 3 ஈரகாக 
பற�யினரும் ட்கால்லப்பட்��கா் ஈரகாக 
ட�ரிவித்துள்்ளது.

mnkupf;fh thd; jhf;Fjy; 
- <uhf; fz;ldk;

 ட்காதரகானகா றவரஸ் �காக்த்தின் 
எதிடரகாலியகால் அடமரிக்காவின் பஙகுச சநற� 
திங்ட்கிழறமயும்(9), வியகாழககிழறமயும்(12) 
15 நிமி�ங்ள் இற�நிறுத்�ப்பட்�து�ன், சிறீ 
லங்காவின் ட்காழும்பு பஙகுச சநற� ்�ந� 
டசவவகாயககிழறம(10), வியகாழககிழறம(12) மற் 
றும் டவள்ளிககிழறம(13) ஆகிய 3 ெகாட்்ளும் 30 
நிமி�ங்ள் இற�நிறுத்�ப்பட்�து.
 இநதிய பஙகுச சநற� உட்ப� ஆசியகா 
வின் பல பஙகுச சநற�்ள் �ற்்காலி்மகா் 
இற�நிறுத்�ப்பட்�ன. ட்காழும்பு பஙகு்ள் 
அறனத்தும் 5 விகி� வீழ்சசிறய ்ணடிருந�ன. 
ஆனகால் தமலதி் வீழ்சசிறய �டுககும் தெகாக 
்த்து�ன் பஙகுச சநற� வரத்�்ம் �ற்்காலி்மகா் 
நிறுத்�ப்பட்�து.
 அடமரிக்காவின் பஙகுசசநற� உட்ப� 
தமற்குல்த்தின் பஙகுச சநற�்ள் அறனத்தும் 
்டுறமயகான வீழ்சசிறய ்ண��கால் அறவ 
்�ந� வகாரத்தின் இரு ெகாட்்ள் �ற்்காலி்மகா் 
இற� நிறுத்�ப்பட்�ன. இந� வீழ்சசியகானது 
்�ந� 2008ஆம் ஆணடு ஏற்பட்� டபகாரு்ளகா�கார 
வீழ்சசிறய ஒத்��கா் இருந��கால் ்றுப்பு திங்ள் 
என இந� ெகாற்ள ஊ�்ங்ள் வரணித்திருந�ன.
 ஆனகால் ்�ந� வியகாழககிழறம(12) மீண 
டும் பஙகுச சநற� ்ள் ்டுறமயகான வீழ்சசிறய 
்ண�ன. இது 1987ஆம் ஆணடு ஏற்பட்� மி்ப் 
டபரும் வீழ்சசிறய வி� தமகாசமகா் இருந��கா் 

ட�ரி விக்ப்படுகின்ைது.
 இ � னி ற � த ய , 
உலகில் மசகு எணறண 
விறல 31 விகி�த்�கால் 
வீழ்சசி ்ணடுள்்ள�கா் 
ட�ரிவிக்ப்படுகின்ைது. 
1991ஆம் ஆணடு இ�ம் 
டபற்ை வற்ளகு�கா தபகா 
ரின் பின்னர ஏற்பட்� மி் 
ப்டபரும் வீழ்சசியகா கும்.
  உல்ம் முழுவது 
முள்்ள சுற்றுலகா மற்றும் 
பயணத்துறை நிறுவனங் 
ள்  820 பில்லியன் ட�கால 
ர்ற்ள இழககும் சகாத்திய 

ங்ள் உள்்ள�கா் ்�ந� டசவவகாய கிழறம (10) 
உல் தபகாககுவரத்து வரத்�் சறப ட�ரிவித்தி 
ருந�து.
 எனினும், டபகாரு்ளகா�கார வீழ்சசிறய 
�டுககும் தெகாக்த்து�ன் 1.5 றில்லியன் ட�காலர 
்ற்ள வழஙகுவ�ற்கு அடமரிக்காவின் மத்திய 
வஙகி முன்வநதுள்்ளது.
 2001ஆம் ஆணடு டசப்ரம்பர மகா�ம் 
இ�ம் டபற்ை �காககு�றலத் ட�கா�ரநது ஏற்பட்� 
டபகாரு்ளகா�கார வீழ்சசிறய வி� ட்காதரகானகா 
றவரஸ் அதி் �காக்த்ற� ஏற்படுத்தியுள்்ள�கா் 
பிரித்�கானியகாவின் பிரிட்டிஸ் விமகான நிறுவனத் 
தின் �றலவர அலகஸ் குருஸ் ட�ரி வித்துள்்ளகார.
 டபரும்ளவகான பணியகா்ளர்ள் தவறல் 
ற்ளயும் இழக்லகாம் என அவர தமலும் ட�ரி 
வித்துள்்ளகார.
 அத� சமயம், விமகான நிறுவனங்ளின் 
இழப்பு ்�ந� வகாரம் ட�ரிவித்� ட�காற்யகான 
113 பில்லியன் ட�காலர்ற்ள வி� அதி்மகா் 
இருககும் எனவும், அடமரிக் அதிபரின் ஐதரகாப் 
பகாவுக்கான பயணத்�ற� தமலும் பகாதிப்புக 
்ற்ள ஏற்படுத்தியுள்்ள�கா்வும் அறனத்துல 
வகான் தபகாககுவரத்து சறபயின் �றலவர அலகஸ் 
சகாண�கா டி யுறனக ட�ரிவித்துள்்ளகார.

,il epWj;jg;gl;l gq;Fr; re;ijfs; 
kpfg; ngUk; nghUshjhu rupT

 சமூ் வறலத்�்ளங்த்ள உலகின் டபகாரு 
்ளகா�காரத்ற� முற்று முழு�கா் சீரழித்துள்்ள�கா் 
தமற்குல் ஆயவகா்ளர்ள் ட�ரிவித்துள்்ளனர.
 தபகாலியகான �்வல்்ற்ள பரப்பி மக 
்ற்ள அசசத்தில் ஆழ்த்தி வருவது�ன் பல 
ெகாடு்ளின் உறுதித் �ன்றமறயயும் சீரகுறலத் 
துள்்ள�கா் ட�ரிவிக்ப்படுகின்ைது. இந� ெ�வ 
டிகற்்ளில் மு்நூல் மற்றும் ருவிட்�ர ஆகிய 
�்ளங்ள் முன்னிறலயில் இருககின்ைன.

ட ் கா த ர கா ன கா ற வ ர ஸ் 
தெகாய ட�கா�ரபகான 
�ற்தபகாற�ய நிறல 
றய சமூ்வறலத் 
�்ளங்த்ள அதி்ம் 
தமகாசமகாககியுள்்ள�கா் 
அடமரிக் அதிபர 
ட�கானகால்ட் ட்ரம்ப் 
்�ந� பு�ன்கிழறம(11)
ட�ரிவித்துள்்ளகார.
 இ � னி ற � த ய , 
மு்நூல், கூகுள் மற்றும் 
இன்ஸ்தரகாகிரகாம் ஆகிய 
சமூ் வறலத்�்ளங்ள் 
தபகாலியகான �்வல்் 
ற்ள பரப்புவற� �விர 
க் முயற்சிப்ப�கா் 

ட�ரிவித்துள்்ள�கா் பிரித்�கானியகாவின் சு்கா�கார 
திறணக்்ளம் ட�ரிவித்துள்்ளது.
 தபகாலியகான மு்நூல் ்ணககு்ளில் 
இருநது டபகாயயகான �்வல்்ள் பரிமகாைப்படு 
வ�கா் பிரித்�கானிய அரசு சமூ்வறலத் �்ளங்ள் 
மீது குற்ைம் சுமத்தியுள்்ளது.

r%ftiyj; jsq;fNs cyfpd; epiyia Nkhrkhf;fpAs;sd
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வகைளவி:
 ஒரு மனிதைரி்டமிருநது இன்கனாருவ 
ருக்கு ககைாவரானா ்வரஸ எப்படி ்பரவு 
கின்்றது?

்பதில:
 மனி�ர்ளின் சுவகாசப் பகாற�்ளிலிருநது 
டவளிப்படும் துணிகற்்ள் ஊ�கா்தவ இந� 
றவரஸ் பரவும். ஆனகால் டபரும்ளவகா னவர்ளி�ம் 
இந� றவரஸ் ்காணப்படுகின்ை தபகாது. இருமல், 
தும்மல் மட்டுமல்ல சகா�காரணமகா் தபசும் தபகாது 
கூ� ட�றிககும் துளி்ள் ெகாங்ள் இருககும் 
சூழலில் உள்்ள தமற்பரப்பு்ளில் படியும் வகாயப்பு 
இருககின்ைது. இந� தமற்பரப்பு்ற்ள ெகாங்ள் 
ட�காடுகின்ை தபகாது அந� றவரஸ்்ள் எங்ள் 
ற்்ளில் வரும். அத்து�ன் இம் தமற்பரப்பு்ளில் 
சில ெகாட்்ள் வறர �ஙகியிருக் கூடிய றவரசுக்ள் 
எம்முற�ய ற்்ளிலும் ஒட்டிகட்காள்்ளலகாம், 
அம்தமற்பரப்புக்ற்ளதயகா, உற�்ள் மற்றும் 
பகாவறன டபகாருட்்ற்ளதயகா ெகாம் ட�காடும்தபகாது 
ற்்ளுககும், பின்பு மு்ம் மூககு, வகாய தபகான்ை 
உறுப்புக்ள் ஊ�கா் எமது சுவகாசப் பகாற�றய 
டசன்ைற�நது டபருகி தெகாறய ஏற்படுத்� 
வகாயப்பகா் அறமகிைது. அ�னகாதலதய டபகாது 
இ�ங்ளிலுள்்ள பிை டபகாருட்்ற்ள ற்யகாண 
��ன் பின் ற்்ற்ள ெகாங்ள் அடிக்டி ்ழுவிக 
ட்காள்ளுதவகாமகா் இருந�கால், எமககு இந� தெகாய 
ட�காற்றுவற� குறைக் முடியும்

வகைளவி:
 முகைக் கைவசஙகைள ்பயன்்படுததுவதைன் 
மூலம் ககைாவரானா ்வரஸ கதைாறறிலிருநது 
நம்்ம தைறகைாதது ககைாள்ள முடியுமா ?

்பதில:
 எல்தலகாரும் மு்க்வசம் அணிய தவணடி 
யதில்றல, சகா�காரண மு்க்வசங்ள் முழுறமயகா் 
சுவகாச துணிகற்்ற்ள �டுக்காது, தமலும் 
துணிகற்்ள் எமது மூகற்யும் வகாறயயும் 
தெகாககி மட்டும் ட�றிக்காது, ்ண ்ளூ�கா்வும் 
ட�காற்றும் வகாயப்புள்்ளது. முன்னர குறிப்பிட்�து 
தபகால துணிகற்்ள் கீழ் தெகாககி டசன்று 
டபகாருட்்ளிலும், தமற்பரப்பு்ளிலுதம படியும். 
அஙகிருநது ட�காடுற் மூலதம அதி்ம் பரவும். ெகாம் 
மு்க்வசத்ற� அணிந� பின் அதி்ம் மு்த்ற� 
ட�காற்றுககுள்்ளகான ற்்்ளகால் ட�காடுதவகாம். இது 
ட�காற்றுக்கான வகாயப்றப அதி்ரிககும். ஆனகால் 
தெகாயின் �காக் அறிகுறி்ள் ட்காண�வர்ள் 
்ட்�காயமகா் மு்க்வசம் பயன்படுத்� தவணடும். 

எந�டவகாரு சுவகாச ட�காற்றுககு உள்்ளகானவர்ளும் 
தெகாய இனங்காணப்பட்டு சிகிசறச முடிவுறும் 
வறர மு்க்வசம் பயன்படுத்� தவணடும். 
தமலும் அவர்ற்ள பரகாமரிப்பவர்ள் நிசசயமகா் 
�டுப்பு முறை்ற்ள தமற்ட்காள்்ள தவணடும். 
மருத்துவர்ள், ஆயவுகூ� பணியகா்ளர்ள், அவர 
்ளின் மகாதிரி்ற்ள பரிதசகாதிப்பவர்ள். அவர 
்ற்ள பகாது்காத்துக ட்காள்்ள பகாது்காப்பு உற� 
்ற்ளயும் அணிய தவணடும்.
 தும்மல், இருமல், மற்றும் உறரயகா� 
ல்்ளின் தபகாது சுமகார ஒரு மீட்�ர தூரம் வறர 
சுவகாசத் துளி்ள் பரவும் வகாயப்பு்ள் உள்்ளன 
எனதவ ெகாம் டெரிசறல �விரத்துக ட்காள்்ள 
தவணடும்.

வகைளவி
 தும்மல, இருமல, மறறும் உ்ரயா்ட 
லகைளின் வ்பாது துணிக்்கைகைள வமற்பரபபுகைளில 
்படிநது இருநதைால அஙகு ்வரசுக்கைள எவ 
வ்ளவு கைாலம் உயிர்பபு்டன் இருக்கும் ?

்பதில:
 இது ட�கா�ரபகா் முழுறமயகான ஆயவு 
்ள் இன்னும் தமற்ட்காள்்ளப்ப�வில்றல. 
குளிர பிரத�சங்ளில் சில ெகாட்்ள் இருககும் 
எனக கூைப்படுகின்ைது. எல்லகா டவட்ப �ட்ப 
நிறலறம்ளில் இந� கிருமி்ள் எவவ்ளவு 
ெகாட்்ள் இருககும் என்பது இன்னும் ்ணடு 
பிடிக்ப்ப�வில்றல. ஆனகால் உதலகா்ப் டபகாருட் 
்ளில் இது கூடிய ்காலம் இருககும் என்றும், 
அஙகிருநது அறவ இலகுவகா் பரவும் என்றும் 
கூைப்படுகின்ைது. உற�்ற்ளப் டபகாறுத்� வறர 
யில் பருத்தி உற�்ளில் அறவ ஈரப்ப�றன 
உறுஞ்சும் �ன்றம ட்காண��னகால் அவற்றில் 
அதி் ்காலம் றவரசுக்ள் உயிப்பு�ன் இருககும் 
வகாயப்பு குறைவு ஆனகால் டசயற்ற்யகான 
துணிவற்்ள், த�கால்டபகாருட்்ள் டபகாலியஸ்�ர 
தபகான்ை உற�்ளில் சில ெகாட்்ள் றவரசுக்ள் 
உயிப்பு�ன் இருககும் வகாயப்பு அதி்ம்.

வகைளவி:
 அதிகைமான நாடுகைளில அதிகை மக்கைள 
ககைாவரானா ்வரசால தைாக்கைப்ப்டலாம் என்று 
எதிர்்பார்க்கின்்றார்கைள. அப்படி தைாக்கினால 
எவவ்ளவு மக்கைள இ்றப்பார்கைள என்று எதிர் 
்பார்க்கைப்படுகின்்றது.

்பதில:
 சீனகாறவப் டபகாறுத்�்ளவில் கிட்�த்�ட்� 
1.7 பில்லியன் மக்ள் வகாழுகின்ை ஒரு பிரத� 
சம். 81,000 தபருககு மட்டும் �கான் �காக்ம் ஏற் 

பட்டிருககின்ைது. இது 0.05 வீ�ம் �கான் இது மி்க 
குறைந�்ளவு. ஆ்தவ இது டபரிய்ளவு �காக்த்ற� 
ஏற்படுத்� வகாயப்பு இல்றல. அது மி்ப் டபரிய 
ஒரு எடுத்துக்காட்டு.
 அத்து�ன் அபகாரத் ட�காற்று ஏற்பட்டு 
இைப்பது என்பது இன்றைககு உல்்ளவிதல 
ட�காற்று ஏற்பட்�வர்ளில் நூற்றிற்கு மூன்று 
தபர என்ை அ்ளவிதலதய உள்்ளது. இந� இைப்பு 
வீ�மகானது மி்மி்க குறைவகான�கா்தவ ்காண 
ப்படுகின்ைது. இருந�காலும் ்வனமகா் இருப் 
பது ெல்லது. இது ஒரு புதிய தெகாய. அ�னுற�ய 
முழுறமயகான �காக் விபரங்ள் எங்ளுககுத் 
ட�ரியகாது. ெகாங்ள் ்வனமகா் இருக் தவண 
டுதம அன்றி பயப்ப�தவகா பீதியற�யதவகா 
த�றவயில்றல. எங்ற்ள ெகாங்ள் �ற்்காத்துக 
ட்காள்்ள தவணடிய முயற்சி்ற்ள தமற்ட்காள்்ள 
தவணடும். இன்று இருககும் ஊ�்ங்ள் 
ஊ�கா் மக்ள் ட�ளிவகா் உள்்ளனர. அந� 
வற்யில் மிகுந� ்வனமகா் இருக் தவணடும். 
முககியமகா் சிறுவர்ள், முதிதயகார்ள், தெகாயின் 
�காக்த்திற்குள்்ளகானவர்ற்ள ்வனமகா் பரகாமரி 
ப்பது மி்மி் முககியம்.

வகைாவிட்-19 .... கதைா்டர்ச்சி..

ட்காண� மருத்துவ வமறனயில் அவர்ற்ள 
�னிறமப்படுத்தி றவப்பது �கான் டபகாருத்�மகானது 
என ெகாங்ள் ்ருதுகின்தைகாம்.

வகைளவி:
 வநறறு இரவு ஏழு மணிய்ளவில வவு 
னியாவில ்பதது வ்பருநதில ககைாவரானா ் வரஸ 
்பாதிபபிறகுள்ளானவர்கை்்ள ககைாண்டு வநது 
்பம்்்பமடு க்பண்கைள இராணுவ தைடுபபு 
முகைாமில ்வததிருக்கின்்றார்கைள. இநதை 
நி்லயில வவுனியா மக்கைள அச்சம் ககைாண்டி 
ருக்கின்்றார்கைள.

்பதில:
 அற�ப் பற்றி ெகாங்ள் அசசம் ட்காணடி 
ருககின்தைகாம். அது பற்றி ெகாங்ள் சு்கா�கார 
அறமசசு�னும் அரசு�னும் தபசவிருககின்தைகாம். 
அ�ன் �ன்றம அ�ன் பகாதிப்பு �மிழ்த் த�சங்ளில் 
ஏற்ப�க கூ�காது. பரவி�க கூ�காது என்பதில் 

ெகாங்ள் அக்றை ட்காணடிருககின்தைகாம். 
மருத்துவ ரீதியகான ்காரியங்ளில் ெகாங்ள் 
எங்ளுககு அப்பகாற்பட்� வி�யங்ற்ள தபசிக 
ட்காணடிருப்பற�வி� சகாத்தியமகான டபகாருத்� 
மகான ெ�வடிகற்்ள் எடுக்ப்ப� தவணடும் 
என்பற� ெகாங்ள் அரசு சு்கா�கார அறமசசு�னும், 
உல் சு்கா�கார நிறுவன ங்ளு�னும் தபசி ெகாங்ள் 
ஒரு முடிவிற்கு வருவது �கான் ெல்லது என்பது 
என்னுற�ய ்ருத்து.

வகைளவி
 புலம்க்பயர் வதைசஙகைளில இருக்கும் 
தைமிழர்கைள இநதை மு்்ற நா்டாளுமன்்ற 
வதைர்தை்ல எவவாறு ்கையாளுவார்கைள? அவர் 
கைளின் ஆதைரவு உஙகைளுக்கு எவவாறு வதை்வப 
்படுகின்்றது என நி்னக்கின்றீர்கைள?

்பதில:
 புலம்டபயரந�வர்ள் �ங்ள் ஆ�ரறவ 
�மிழ்த் த�சியக கூட்�றமப்பிற்குத் ட�ரிவிப்பகா 
ர்ள். அற�வி� எதிரவரும் ்காலத்தில் இலஙற் 

அரசகாங்ம் சரவத�ச ெகாடு்ளின் தீரமகானங்ள், 
மனி� உரிறம்ள் தீரமகானங்ளுககு எதிரகா் 
ெ�வடிகற்்ற்ள எடுத்துக ட்காணடிருககின்ை 
தபகாது புலம்டபயர த�சத்தில் வகாழுகின்ை எங்ள் 
மக்ள் அந�ந� ெகாடு்ளின் அரசகாங்த்திலும் 
�ங்ள் டசல்வகாகற் பயன்படுத்� தவணடும். 
�மிழர்ளின் இனப்பிரசசிறனககுத் தீரவு ்காண 
ப�ற்கு ஒரு சிைந� ஜனெகாய் ்ட்சியகா் இந� 
ெகாட்டில் டசயற்படுவ�ற்கு �மிழ்த் த�சியக 
கூட்�றமப்றப ஆ�ரிக் தவணடும் இந� இனத் 
தின் விடு�றலக்கா் அந�ந� ெகாடு்ளில் அவர 
்ளும் ஒன்றுபட்டு மனி� உரிறம்ள் தபரறவ 
தீரமகானங்ற்ள றமயமகா்க ட்காணடு �ங்ளின் 
சரியகான தீரமகானத்ற� அவர்ள் எடுப்பகார்ள். 
எங்ளு�ன் இறணநது டசயற்படுவகார்ள். 
அ�ற்்கான ஒரு திட்�த்ற� ெகாங்ளும் ட்காணடி 
ருக் தவணடும். அவர்ள் எங்ளு�ன் இறணநது 
தவறல டசயவகார்ள் என்று ெம்புகின்தைகாம். 

கதைன்னிலங்கை.... கதைா்டர்ச்சி..

இருவற்யகா் பிரித்து இவர்ற்ள மட்�மகா் 
ற்யகாளுகிைது”, “துரி�மகான முடிறவ எட்டும் 
தெகாககு�ன் நியகாயத்ற� விறலயகா் ட்காடுக 
கிைது” என்டைல்லகாம் விபரித்துள்்ளனர.
 மனி� தெயமுள்்ள அவுஸ்திதரலிய மக்ள், 
சிைந� உறழப்பகாளி்்ளகான இககுடும்பத்தின் 
மனற� உருககும் நிறலறமக்கா் தபகாரகா� 
தவணடும் என்று எணணுகிைகார்ள். தபகாரகாடு 
கிைகார்ள். ஆனகால், மு�லில் கூறியது தபகால 
ஈழத்�மிழருகத்கா, பிடலகா-ஈலகா �மிழ் குடும்பத் 
தின் நிறலறம இது தபகான்ை பல லட்சம் ஈழத் 
�மிழர்ளின் ்ற�்ளில் ஒன்று �காதன என்று 
�கான் த�கான்றும். ஈழத்�மிழர்ளின் உணரவு் 
ளும் ்ற்ளத்து விட்�து. மனி� தெயமும் வற்றி 
விட்�து. இககுடும்பத்தின் ்ற� இவர்ற்ள 
தபகாரகாட்�த்திற்கு தூண�வில்றல.
 தபகாரகாட்�த்திற்கு மக்ற்ள ஒன்று தசரப் 
ப�ற்கு குறியீடு்ள் த�றவயகானறவ, அவசிய 
மகானறவ. இககுடும்பம் ஒட்டுடமகாத்� அவுஸ்தி 
தரலியகாவின் ்வனத்ற� ஈரத்திருப்ப�கால், ஈழத் 
�மிழர்ளும் �ங்ள் நிறலறமயின் பிரதிநிதியகா், 
பிடலகா-ஈலகா குடும்பத்ற� குறியீ�கா் ஏற்் தவண 
டும். அவர்ளுக்கான தபகாரகாட்�ங்ளில் இறணய 
தவணடும்.

ஈழததைமிழரின்.... கதைா்டர்ச்சி..



தை்ரயில 72 மணி வநரம் உயிர்வாழும் ்வரஸ

 ககைாதரகானகா றவரஸ் �றரயில் 48 மணி 
தெரம் ட�கா�க்ம் 72 மணிதெரங்ள் உயிர வகா 
ழும் என ட�ரிவிக்ப்படுகின்ைது.
 ்டினமகான டபகாருட்்ளின் தமற்பகு 
தியில் அல்லது �றரயில் அதி் தெரம் உயிர 
வகாழும் றவரஸ் டமன் றமயகான பகுதி்ளில் 
குறுகிய தெரதம வகாழக கூடியது.

 டமன்றமயகான �றரப் பகுதியில் 24 மணி 
தெரமும், ்டினமகான பகுதியில் 48 மணி தெரமும் 
உயிர வகாழும் றவரஸ், சில சமயங்ளில் 
்டினமகான பகுதியில் 72 மணி தெரமும் வகாழ 
ககூடியது.
 ஆனகால் இந� றவரஸ் வீரியம் குறைந 
�து, எனதவ இலகுவகா் சகா�காரண கிருமி 
ட்கால்லி ்ற்ளக ட்காண�, வீட்டில் பகாவிககும் 
கிருமி ட்கால்லி இரசகாயன துப்பரவு டசயயும் 
திரவங்்ளகால் அ�றன அழிக் முடியும் என 
ட�ரிவிக்ப் படுகின்ைது.

 முகைப ்பாதுகைாபபு அஙகிகைள அதிகை 
ஆ்பததைான்வ

 ட்காதரகானகா றவரஸ் இல் இருநது பகாது 
்காப்பு த�டும் டபகாருட்டு மக்ள் பகாவிககும் 
மு்க ்வச அஙகி்ள் அதி் பகாதிப்புக்ற்ள 
ஏற்படுத்தும் என றவத்தியர ் ரிஸ் பி.பி.சி டசயதி 
நிறுவனத்திற்கு ட�ரிவித்துள்்ளகார.

அவர தமலும் ட�ரிவித்துள்்ள�காவது:
 டபகாது மக்ள் மு் அஙகி்ற்ள 
அணிநது டசல்வது பகாது்காப்பகானது அல்ல, 
ஒரு அஙகிறயதய அவர்ள் மீணடும் மீணடும் 
பயன்படுத்துகின்ைனர. அ�றன அவர்ள் எப் 
தபகாதும் அணிவதில்றல, வீட்டில் இருககும் 
சமயங்ளில், அல்லது தவறு பகுதி்ளில் 
அ�றன அ்ற்றி துப்பரவு அற்ை இ�ங ்ளில் 
றவககின்ைனர.
 ்ழுவகா� ற்்ளினகால் அ�றன பய 
ன்படுத்துகி ன்ைனர, டசல்லுமி�ங்ளில் 
த�னீர அருநதும் தபகாதும், அல்லது தவறு 
பணி்ளின் தபகாதும் அ�றன அ்ற்றி மீணடும் 
அணிகின்ைனர.
 அ�காவது றவரறச உங்ள் மு்க ்வசங 
்ளில் ட�காற்ை றவத்� பின்னர அ�றன நீங்ள் 
சுவகாசிககின்றீர்ள். எனதவ மு்க்வசம், 
பகாது்காப்றப வி� அதி் பகாதிப்புக்ற்ளதய ஏற் 

படுத்தும்.
 ஆனகால் சு்கா�காரப் பணியகா்ளர்ள் 
உங்ற்ள அணியும்படி கூறினகால் நீங்ள் அவர 
்ளின் ெற� முறைறய பின்பற்றி அணியலகாம் 
என அவர தமலும் ட�ரிவித்துள்்ளகார.

கைர்பபிணிகை்்ள இலகுவாகை தைாக்கும் ்வரஸ 
குழந்தைகை்்ள ்பாதிக்கைாது

 த்காவிட்-19 றவரஸ் ்ரப்பிணிப் டபண் 
ற்ள இலகுவகா் �காககும் தபகாதும், ்ருப்றபயில் 
இருககும் குழநற�்ற்ள �காககுவதில்றல என 
ட�ரிவிக்ப்படுகின்ைது. அ�காவது �காயின் குருதி 
யில் இருநது குழநற�ககு கிருமி்ள் ்�த்�ப் 
படுவதில்றல.
 எனினும் ்ரப்பிணித் �காயமகார்ள் மக்ள் 
கூடும் இ�ங்ற்ள �விரககுமகாறு த்ட்்ப்பட்டுள் 
்ளனர. அத�சமயம், குழநற�்ளுககு பகாலூட்டும் 
�காயமகார்ள் அதி் ்வனம் எடுக் தவணடும் 
எனவும் ட�ரிவிக்ப்படுகின்ைது.

நு்ரயீர்ல கைடு்மயாகை வசதைமாக்கும் 
ககைாவரானா

 மனி�ர்ளின் துறரயீரறல றவரஸ் 
எவவகாறு �காககி தச�ப்படுத்துகின்ைது என் 
பது ட�கா�ரபகான சி.ரி மற்றும் எகஸ்தை புற் 
ப்ப�ங்ள் டவளியி�ப்பட்டுள்்ளன.

 த்காவிட்-19 றவரஸ் �காககியவர்ளின் 
நுறரயீரல்்ளின் புற்ப்ப�ங்ள் டவளி 
யி�ப்பட்டுள்்ளன. அதில் தச�மற�ந� துறரயீ 
ரலில் நீர அதி்்ளவு தசரநதுள்்ளது�ன் துறரயீ 
ரலும் ்டுறமயகா் தச�மற�நதுள்்ளது அதிரசசி 
றய ஏற்படுத்தியுள்்ள�கா் றவத்தியர்ள் ட�ரி 
வித்துள்்ளனர.

ஒரு தை்ட்வக்கு வமல வருமா ககைாவரானா?
 ஒரு ��றவககு தமல் றவரஸ் தெகாய்ள் 
மனி�ர்ற்ள �காககுவதில்றல என்ை தபகாதும் 
சீனகாவில் சிலருககு இரணடு ��றவ்ள் 
ட�காற்று�ல் ஏற்பட்டிருந��கா் ட�ரிவிக்ப்படு 
கின்ைது.
 
 எனினும் இது மி்வும் அசகா�காரணமகானது 
எனவும், ஒரு ��றவ றவரஸ் ட�காற்று�ல் 
ஏற்ப டும் தபகாது உ�ல் அ�ற்குரிய எதிரப்பு 
சகதிறய உருவகாககிக ட்காள்வ�கால் மீணடும் 
தெகாய ஏற்படு வ�ற்்கான சந�ரப்பங்ள் மி் மி் 
குறைவு எனவும்  ட�ரிவிக்ப்படுகின்ைது.

39 இலட்சம் மக்கைள ககைாவரானா வநாயால 
்பாதிக்கைப்ப்ட வவண்டும் - பிரிததைானியா

 ட்காதரகானகாறவ எதிர ்காலத்தில் ெகாம் 
்ட்டு ப்படுத்� தவணடும் என்ைகால் ஏைத்�கா்ள 65 
மில்லியன் மக்ள் ட�காற்றய ட்காண� பிரித்�கா 

னியகாவில் 60 விகி� மக்ளுககு இந� ட�காற்று 
தெகாய ஏற்ப� தவணடும் என பிரித்�கானியகாவின் 
பிர�ம விஞ்ஞகான ஆதலகாச்ர பற்றிக வலன்ஸ் 
பிரபு ட�ரி வித்துள்்ளகார.
 பிரித்�கானியகாறவ �்ளமகா்க ட்காண� 
ஸ்ற் டசயதி நிறுவனத்திற்கு ்�ந� டவள்ளிக 
கிழறம (13) ்ருத்து ட�ரிவித்� அவர தமலும் 
ட�ரிவித்துள்்ள�காவது:

 எமது சமூ்ம் தெகாய எதிரப்பு சகதிறய 
டபை தவணடும் என்ைகால் எமது மக்ள் 
ட�காற்யில் ஏைத்�கா்ள 60 விகி�மகானவர்ள் இந� 
தெகாயினகால் பகாதிக்ப்பட்டு மீ்ள தவணடும்.
 இது ஒரு ்டுறமயகான தெகாயகா் இருந� 
தபகாதும், டபரும்ளவகான மக்ள் சிறிய அறிகுறி 
்ற்ளதய ்காணபித்துள்்ளனர. 65 மில்லியன் மக் 
ளில் டபரும்ளவகான மக்ள் இந� தெகாயககு 
உட்பட் �கால் எதிர்காலத்தில் அ�றன �விரக் 
முடியும்.
 இந� றவரசும் ஏறனயவற்றைப் தபகால 
ஒவடவகாரு வரு�மும் மீணடும் மீணடும் 
வரலகாம். எனதவ எமது சமூ்ம் அ�ற்்கான 
எதிரப்பு சகதிறய டபை தவணடும். இைப்பு 
விகி�ம் 1 விகி�மகா்தவ  உள்்ளது என அவர  
தமலும் ட�ரிவித்துள்்ளகார.

ககைாவரானா ்வரஸ - 167 பிலலியன் 
க்டாலர்கை்்ள இழநதைது அபபிள நிறுவனம்

 த்காவிட்-19 என்ை ட்காதரகானகா றவரஸ் 
டபகாரு்ளகா�காரத்தில் அதி் தச�ங்ற்ள ஏற்படுத்தி 
வருகின்ைது. சீனகாவில் வரத்�்ம் ்�ந� மகா�ம் 
மு�ஙகிய�கால் அப்பிள் ற்தபசி விற்பறன 
சீனகாவில் 60 விகி�ம் வீழ்சசி ்ணடுள்்ளது.
 
 ்�ந� ஆணடு�ன் ஒப்பிடும் தபகாது 
ற்தபசி விற்பறன 4,95,600 எணணிகற்யகால் 
குறைவற�நதுள்்ளது�ன், அன்தரகாயிட் ற்தபசி 
விற்பறனயும் 56 விகி�த்�கால் குறைநதுள்்ளது. 
அ�காவது 6.4 மில்லியன் விற்பறனக குறைவு.
 
 சீனகாவில் அப்பிள் நிறுவனத்தின் இழப்பு 
5 பில்லியன் ட�காலர்ள் என மதிப்ப�ப்பட்� 
தபகாதும், ்�ந� திங்ட்கிழறம(9) அடமரிக்கா 
பஙகுச சநற�யில் ஏற்பட்� சரிவினகால் இந� 
நிறுவனம் 167 பில்லியன் ட�காலர்ற்ள 
இழநதுள்்ளது.
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