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	 நாடாளுமன்ற	 தேரேல்	 நடதேப்பட	
தேண்டும்	என்றால்	சுகாோரத	திணைககளம்	எழு	
தது	 மூலம்	 உதேரணே	 ேழஙக	 தேண்டும்	 என	
சிறீலஙகா	தேரேல்	திணைககளம்	தநற்று	(18)	தேரி	
விததுளளது.
	 சிறீலஙகா	அரசின	யாபபு	விதிகளின	அடி	
ப்பணடயில்	நாடாளுமன்றம்	கணலககப்படடால்	
3	மாேஙகளுககுள	தேரேல்	நணடத்ப்ற	தேண்டும்.	
எனதே	கடநே	மாரச்	2	ஆம்	நாள	கணலக	கப்படட	
நாடாளுமன்றததிற்கான	 தேரேணல	 ஜுன	 மாேம்	
2	ஆம்	நாளுககு	முனனர	நடதே	தேண்டும்.	அவ்	
ோறு	நடதேப்படாது	விடடால்	யாபபு	விதிகளில்	
மாற்்றஙகணள	 ஏற்்படுதே	 தேண்டும்.	 அல்லது	
புதிய	நணடமுண்றகணள	தமற்தகாளள	தேண்டும்.
	 இநே	நிணலயில்	தேரேல்	திணைககளததின	
மீது	சிறீலஙகா	அரசு	அழுதேஙகணள	பிரதயாகிதது	
ேருேதுடன,	அேசரமாக	ஊரடஙகு	சடடஙகணள	
ேளரததி	 ஒரு	 இயல்பு	 நிணலணய	 ஏற்்படுதே	
முயனறு	ேருேோக	தேரிவிககப்படுகின்றது.

Rfhjhuj; Jiwapd; cj;juthjk; 
Nfl;fpwJ Nju;jy; jpizf;fsk;

	 உலக	சுகாோர	நிறுேனததிற்கான	நிதிணய	
நிறுதேப	த்பாேோக	அதமரிககா	அறிவிததுளளது	
்பல	 நாடுகளில்	 அநே	 நிறுேனம்	 தமற்தகாண்டு	
ேரும்	 நடேடிகணககணள	 ்பாதிககும்	 எனவும்,	
ஆனால்	அது	தோடரபில்	ேற்த்பாது	கருததுககூ்ற	
முடியாது	 எனவும்	 அேன	 சிறீலஙகாவுககான	
பிரதிநிதி	 கலாநிதி	 ராசியா	 த்பனஸி	 தேரிவிதது	
ளளார.
	 தநாயகணள	 எதிரககும்	 திடடஙகளுககு	
்பல	நாடுகளில்	நாம்	நடேடிகணககணள	தமற்தகா	
ண்டு	 ேருகினத்றாம்.	 ஆனால்	 அதமரிககாவின	
நடேடிகணக	 இநே	 திடடஙகணள	 ்பாதிககும்.	
ஆனால்	சிறீலஙகாணேயும்	்பாதிககுமா	என்பணே	
ேற்த்பாது	கூ்றமுடியாது.	எனினும்	நாம்	சிறீலஙகா	
சுகாோரததுண்றககு	 தோடரநது	 தோழில்நுட்ப	
உேவிகணள	 ேழஙகுதோம்	 என	 அேர	 தமலும்	
தேரிவிததுளளார.

mnkupf;fhtpd; KbT 

rpwPyq;fhitAk; ghjpf;Fk;?
kpURtpy; gLnfhiy - ePjp Nfl;L ifnahOj;J Nghuhl;lk;

 
மி ரு சு வி லி ல்	
சி றீ ல ங க ா	
்ப ண டயின ர ா ல்	
்படுதகாணல	 தசய	
யப்படட	 ேமிழ்	
மககளுககு	 நீதி	
தேண்டி	 அணனத	

துலக	மனனிபபுச்சண்ப	ணகதயழுததுப	த்பாராடடம்	
ஒனண்ற	இணையத	ேளம்	ஊடாக	ஆரம்பிததுளளது.
	 சிறு	குழநணேகள	உட்பட	8	ேமிழ்	மககணள	
சிறீலஙகா	 ்பணடயினர	 ்படுதகாணல	 தசயேேற்கு	
எதிராக	 தோடுககப்படட	 ேழககில்	 ேண்டணன	
விதிககப்படட	இராணுேச்	 சிப்பாயான	 சுனில்	 ரட	
நாயககா	ணே	சிறீலஙகா	அரச	ேணலேர	தகாதே்பாயா	
ராஜ்பகசா	 தகாதரானா	ணேரஸ்	தநருககடிணய	 கார	
ைம்	காடடி	விடுேணல	தசயதிருநோர.
	 இது	அணனததுலக	விதிகளுககு	முரைானது.	

எனதே	 ேமிழ்	 மககளுககு	 நீதி	 கிணடப்பேற்கு	
பின	 ேரும்	 தகாரிகணககணள	 முனணேததுளளது	
மனனிபபுச்சண்ப.
	 சிறீலஙகா	 அரச	 ேணலேர	 ேனது	 முடிணே	
மீள்பரிசீலணன	தசயய	தேண்டும்.	ரடநாயககாவுககு	
ேண்டணன	ேழஙகப்பட	தேண்டும்.
	 மிருசுவிலில்	்படுதகாணல	தசயயப்படடேர	
களின	குடும்்ப	 உறுபபினரகளுககு	 நீதி	 கிணடப்பது	
டன,	அேரகளுககு	்பாதுகபபும்	கிணடகக	தே	ண்டும்.
	 இநே	நடேடிகணகககு	பினேரும்	இணையத	
ேளததின	ஊடாக	 ேமிழ்	மககள	அணனேரும்	ேமது	
ஆேரவுகணள	 ேழஙக	 தேண்டும்	 என	 இலககு	
இணையம்	ோசகரகணளக	தகடடுகதகாண்டுளளது.	

https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/sri-lan-
ka-demand-justice-for-mirusuvil-massacre-victims/?fbclid=I-
wAR0Y9E2ohhwsBbeqW__ihR7f4T9y8tgh__atAeYeVGO-Zx-
zh5G3QZYkJ5Dw

Nfhtpl;-19 fhuzkhf ,we;j 

cwTfSf;F td;dpapy; mQ;ryp

	 தகாதரானா	ணேரசின	ோககதோல்	புலம்	
த்பயர	 தேசஙகளில்	 உளள	 ்பல	 ேமிழ்	 மககள	
உயிரிழநது	ேருகின்றனர.	இது	உலகத	ேமிழ்	மக	
கணள	ஆழ்நே	துன்பததில்	ஆழ்ததியுளளது.
	 ேலிநது	 காைாமலாககப்படட	 ேமது	
உ்றவுகணள	 மீட்பேற்காக	 ேவுனியாவில்	 தோட	
ரச்சியாக	 சுழற்சி	 முண்றயில்	 உைவுத	 ேவிரபபு	
த்பாராடடதணே	 தமற்தகாண்டுேரும்	 ்பாதிககப	
்படட	 மககள	 தகாதரானா	 ணேரசின	 ோககத	
ோல்	புலம்த்பயர	தேசஙகளில்	உயிரிழநே	ேமிழ்	
மககளுககு	 ேமது	 அஞசலிகணளத	 தேரிவிதது	
ளளனர.
	 ேமது	த்பாராடட	்பநேலில்	கடநே	வியாழ	
ககிழணம	(16)	அனறு	1154	ஆேது	நாளில்	தமழுகு	
ேரததிகள	ஏற்றி	ேைககம்	தசலுததியுளளனர.

சிறீலஙகா	 அரசு	 திடீதரன	
அறிவிதே		ஊரடஙகு	சடடத	
தினால்	 	ேமிழ்	விேசாயிகள	
அதிக	 ்பாதிபபுககணள	 சநதி	
ததுேருகின்றனர.										
ேவுனியாவில்	 ேமது	 அறு	

ேணடகணள	 நிண்றவு	 தசயே	 விேசாயிகள	 ேமது	
த்பாருடகணள	விற்்பணன	தசயேதில்	கடும்	சிரமங	
கணள	எதிர	தநாககியுளளனர.
	 கணடகள,	சநணேகள	மூடப்படடு	த்பாககு	
ேரதது	 ேசதிகள	 நிறுதேப்படடுளளோல்	 ேமது	

உற்்பததிப	 த்பாருடகணள	 தேறு	 இடஙகளுககு	
எடுததுச்	 தசனறு	 விற்்பணன	 தசயய	 முடியாது	
விேசாயிகள	கடும்	சிரமதணே	எதிர	தநாககியுளள	
னர.	்பல	ஆயிரம்	கிதலா	த்பரிய	பூசணி,	கறிமிளகாய,	
கதேரிககாய,	 ்பயிற்்றஙகாய,	 ்பாகற்காய,	 ்பப்பாசி,	
்பச்ணச	 மிளகாய,	 ்பசன	 ்பழம்,	 ேதேணகப	 ்பழம்	
ஆகியேற்ண்ற	 சநணேப்படுதே	முடியாது	 உளளோ	
கவும்,	 ேமககு	 உேவுமாறும்	 விேசாயிகள	 உேவி	
தகாரியுளளனர.

cw;gj;jpg; nghUl;fis re;ijg;gLj;j 

KbahJ jpzWk; kf;fs; 

	 ேடககு	 -	 கிழககில்	உளள	்பல	மாேடடங	
கள	உட்பட	த்பருமளோன	மாேடடஙகளில்	ஊரட	
ஙகுச்	 சடடம்	 ேளரதேப்படவுளளோக	 சிறீலஙகா	
அரசு	தநற்று	(18)	தேரிவிததுளளது.
	 தகாழும்பு,	கம்்பஹா,	களுததுண்ற,	புதேளம்,	
கண்டி,	 தககாணல	 மற்றும்	 அம்்பாண்ற	 மாேடடங	
கள	ேவிரநே	ஏணனய	மாேடடஙகளில்	நாணள	திஙக	
டகிடகிழணம	தோடககம்	தினமும்	காணல	5	மணி	
முேல்	 மாணல	 8	 மணிேணர	 ஊரடஙகுச்	 சடடம்	
ேளரதேப்படவுளளது.
	 சிறீலஙகா	 அரசின	 கடுணமயான	 நடேடி	
கணக	மூலம்	்பாதிககப்படட	மககளுககு	ஊர	டஙகுச்	
சடடததின	ேளரவு	ஒரு	ஆறுேணல	அளிததுளளோக	
தேரிவிககப்படுகின்றது

tlf;F> fpof;fpy; cs;s gy khtl;lq;fspy; 
Culq;Fr; rl;lk; jsu;T

fLk; fhw;W - Gj;jsj;jpy; 
Mapuj;jpw;F Nkw;gl;l tPLfs; Nrjk;

	 புதேளம்	 மாே	
டடததில்	 கடநே	 புேன	
கிழணம(15)	 வீசிய	 கடும்	
காற்றினால்	1,083	வீடுகள	
தசேமணடநதுளளோக	

தேரிவிககப்படுகின்றது.
	 நேகததேகம	 ்பகுதியில்	 492	 வீடுகளும்,	
ஆன	மடுே	்பகுதியில்	377	வீடுகளும்,	கறுதேலகஸ்	
தேே	்பகுதியில்	194	வீடுகளும்,	ேண்ைாததிவில்லு	
்பகுதியில்	 16	 வீடுகளும்	 தசேமணடநதுளளோக	
த்பரனரதே	முகாணமததுேணமயததின	்பணிப்பாளர	
பிரதீப	 தகாடிபபிலி	 தேரிவிததுளளார.	 இநே	
ணமயததின	 நிண்றதேற்று	 ்பணிப்பாளராக	 தமஜர	
தஜனரல்	 சுசநோ	 ரைசிஙகாதே	 நியமிககப்படடு	
ளளார.	சிறீலஙகா	அரசு	எல்லா	துண்றகளிலும்	்பணட	
யினணர	நியமிதது	ேருேது	குறிபபிடதேககது.
	 இேனிணடதய	 ேடமாகாைததில்	 இனறு	
(19)	மாணல	முேல்	கடுணமயான	காலநிணல	நிலவும்	
என	 காலநிணல	 அேோனிபபு	 ணமயம்	 தேரிவிதது	
ளளது.

nfhNuhdh itu]; ,wg;G vz;zpf;if 

160>434 Mf mjpfupg;G
	 உலணக	 ஆககிரமி	
ததுளள	தகாவிட-19	என	்ற	
தகாதரானா	ணேரஸ்	இன	
ோககததிற்கு	 த்பருமள	
ோன	 மககள	 தோடரநது	
்பலியாகி	ேருகின்றனர.

தநற்று(18)	ேணரயிலும்	160,434	த்பர	்பலியாகியுளள	
னர,	 2,324,713	 த்பர	 ்பாதிககப்படடுளளதுடன,	
595,467	த்பர	குைமணடநதுளளனர.
	 இ்றபபு	 எண்ணிகணகயில்	 அதமரிககாதே	
அதிகம்	்பாதிககப்படடுளளது.	அேற்கு	அடுதேோக	
ஐதராபபிய	நாடுகள	்பாதிககப்படடுளளன.
	 அதிகம்	்பாதிககப்படட	நாடுகளில்	இ்றநே	
ேரகள	வி்பரம்:
	 அதமரிககா	 -	 38,920,	 இதோலி	 -	 23,227,	
ஸ்த்பயின	-	20,639,	பிரானஸ்	-	19,323,	பிரிதோனியா	
-	15,464,	சீனா	-	4,632,	தஜரமனி	-	4,352,	கனடா	-	1,310

nfhNuhdhtpdhy; fLikahf 
ghjpf;fg;gl;l kiyaf kf;fs;

	 தேயிணல	தோடட	
ஙகளில்	 ்பணிபுரியும்	
தோழிலாளரகள	 ோம்	
கடுணமயாக	 ்பாதிககப	
்ப ட டு ள ள ே ா க வு ம்					
ேமககு	 உடனடியாக	
ோழ்ோோர	 உேவிகள	

தேணே	எனவும்	தகாரிகணக	விடுததுளளனர.
	 அததியாேசிய	 த்பாருடகணள	 ோஙகுேே	
ற்தக	நாம்	அதிக	தநருககடிகணள	சநதிதது	ேருகின	
த்றாம்.	 சமுரததி	 நிோரைம்,	 உலர	 உைவு	 உேவி	
எமககு	 தேணேப்படுேதுடன,	 எமது	 பிரச்சணன	
கணள	அரசியல்	 மற்றும்	 சஙகப	 பிரதிநிதிகள	 த்பச	
தேண்டும்.
	 சில	 பிராநதிய	 நிறுேனஙகள	 ஊரடஙகு	
தேணளயிலும்	 உரிய	 ்பாதுகாபபு	 நணடமுண்றகள	
இனறி	 எம்ணம	 தோடரநது	 ்பணி	 தமற்தகாளள	
நிரப்பநதிககின்றன.	 நகரபு்றஙகளில்	 ்பணியாற்றிய	
எமது	உ்றவுகள	தேணல	இழநேோல்	 நாம்	மிகுநே	
நிதி	 தநருககடிகணள	 எதிரதநாககி	 ேருகினத்றாம்	
என	அேரகள	தேரிவிததுளளனர.
	 சில	குடும்்பஙகளில்	10	த்பர	உளள	த்பாதும்	
ஒருேர	தோடடததில்	்பணியாற்றினாலும்	சமுரததி	
உேவிகள	அேரகளுககு	ேழஙகப்படாது	என	கிராம	
தசேகர	 தேரிவிததுளளார,	 ஆனால்	 இது	 அஙகு	
ோழும்	 மககணள	 கடுணமயாக	 ்பாதிததுளளதுஎன	
தமற்கு	்பகுதி	தேயிணல	தோடட	சமூகததின	ேணல	
ேர	முனியாண்டி	பிரகாஸ்	தேரிவிததுளளார.
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kpd;dpjo;;
jhafj;jsk; Vg;uy; 19> 2020  

‘Nfhtpl;-19” fhyj;Njit 
‘<oj;jkpou; cupikfs; tiy”

 ‘Nfhtpl;-19’ njhw;W kdpj tho;tpaypd; vy;yh epiyfspYk;   

gyj;j khw;wq;fis Vw;gLj;jpAs;sJ. jd;idj; jdpikg;gLj;jpj; 

jd;idAk; kw;iwa kdpju;fisAk; fhf;Fk; nghWg;G vd;gJ> jdp 

kdpj epiyapYk; r%f kdpj epiyapYk; kdpj cupikfisAk; 

kf;fs; cupikfisAk;> jdp kdpjd; epiyehl;l Ntz;bajhfTk;> 

mjw;F me;j kf;fis Ml;rp nra;Ak; murhq;fk; cupa ghJfhg;igAk;> 

mb g;gil kdpjj; NjitfisAk; ghjpg;gilahJ Ngz Ntz;bajhf 

Tk; cs;sJ.

 ,jidj; jdp kdpjd; jd; kdpj cupikfisAk; kw;wtu;fspd; 

kdpj cupikiaAk; rkkhf kjpj;J jd;dstpy; kdpj cupikfSf;F 

cz;ikahfTk; Neu;ikahfTk; Kf;fpaj;Jtk; mspj;J nghJ kdpj 

tho;tpy; Ruz;lYk; xLf;fYk; ,lk;ngwhj tifapy; jd;id xOq;F 

gLj;jpf; nfhs;jy; Ntz;Lk;. ,jid murhq;fk;> rl;l cUthf;fk;> rl;l 

epu;thfk;> rl;l mKyhf;fy; %ykhf ve;jtpj NtWghLfSk; fhl;lhJ 

cWjp nra;jy; mtrpakhfpwJ. mNj Ntis jdp kdpj epiyapYk; 

r%f kdpj epiyapYk; czT> ,y;yplk;> kUj;Jtk; vd;gd jilap 

d;wp ,ad;w msT midtUf;Fk; fpilg;gjw;fhd %ytsq;fisAk; 

epjptsj;ijAk; kdpj tsj;ijAk; murhq;fk; njhlu;e;J toq;fpf;     

nfhz;bUj;jYk; ,d;iwa fhyj;jpd; Njitahf cs;sJ. 

 Mdhy; ,yq;ifapy; <oj;jkpou;fisAk; jdJ Fbfshf 

cyFf;F ntspg;gLj;jp tUk; rpwPyq;fh murhq;fk;> ,e;j ‘Nfhtpl;-19’ 

tho;T njhlq;fpa ehs; Kjypy; ,Ue;J ,d;W tiu rpq;fs ngsj;j 

,d kf;fSf;F mspf;Fk; Nritfs; ghJfhg;GfSf;F Kjd;ikasp 

j;jy; vd;Dk; ngsj;j rpq;fs kfhtk;r kNdhepiyapy; ,Ue;J ngup 

jstpy; tpLgltpy;iy vd;gjw;Fg; gy;NtW rhd;Wfs; ntsptUtij 

midtUk; mwptu;. ,e;j epiyapy;> aho;g;ghz r%f kj;Jt MNyhrf 

kUj;Jt epGzu; Kusp ty;ypGuehjd; mtu;fsJ flikg; nghWg;G 

tha;e;j jfty; gupkhw;wj;ijf; $l ‘,dmopg;Gr; rKjhar; rpe;jid’ 

Nehf;fpy; rpwPyq;fhtpd; mur kUj;Jtu;fs; rq;fj;jpd; nrayhsu; kU 

j;Jtu; fupj mYj;Nf ‘Vw;W f;nfhs;s Kbahj ru;r;irf;Fupa’ xd;nwd 

tpku;rpj;J Nky; tprhuizia NfhupAs;sik> gbj;j rpq;fs ,dj;jtu; 

$l ,e;j ‘,dmopg;Gr; rKjha rpe;jid’g; Nghf;Ff;F tpjptpyf;fhdt 

u;fsy;y vd;gjid NkYk; ep&gpj;Js;sJ.

 ,t;thwhd ,dmopg;Gr; rKjha rpe;jid cs;s ngUk;ghy hd 

rpq;fs kf;fisAk;> ,e;j ,dmopg;Gr; rpe;jidiaNa jkJ mur pay; 

nfhs;ifahf;fpr; rpq;fs ngsj;j murhfNt rpwPyq;fh murhq;fj;ij 

ntspg;gLj;Jtjpy; ngUikngWk; murhq;fKk; cs;s ,yq;ifj; 

jPtpy;  rpq;fsg;gilj; jiyikfspd; Nkyhz;ikiaNa ‘Nfhtpl;-19’ 

njhw;iwf; fl;Lg;gLj;Jtjpy; kl;Lky;y mjd; gpd;duhd ,d;W tiu 

ahd tho;tpaypYk; $l fhzf;$bajhf cs;sJ.

 ,e;epiyapy; ‘Nfhtpl;-19’ My; ,we;jtu;fspd; clyq;fis 

ve;j tprhuizAkpd;wp vupf;fyhk; vd;Dk; murtu;j;jkhdpg; gpufldk; 

,Nj Nghd;W gilfSf;F clyq;fis tprhuizapd;wp  vupg;gjw;  

fhd mjp fhuj;ij 1979fspy;> md;iwa rpwPyq;fh mur mjpgu; N[. 

Mu; n[atu;j; jdh toq;fpa gpd;du; jkpopd mopg;Gf;F mJ gad;gl;l      

tuyhw;iw> <oj;jkpou;fs; kPs;epide;J> ,dq;fhzf; $ba mr;rtho;T 

f;F cs;shfpAs;sdu;. ,e;j ,dq;fhzf;$ba mr;rj;ij <oj;jkpou; 

jhafg; gFjpfspy; thOk; K];yPk; kf;fSk; mile;Js;sdu;.

 ,t;thwhd R+oypy; <oj;jkpou;fsJk;> <oj;jkpou; jhafg; gFjpf 

spy; thOk; K];yPk; kf;fsJk; kdpj cupikfs; tplaq;fis> ,e;j    

‘Nfhtpl;-19’ fhyj;jpy; cyfpd; kdpj cupik mikg;Gf;fSk;> kdpj 

chpik Mu;tyu;fSk;> clDf;FlDk; njhlu;e;Jk; mwpaTk;> mtjdp 

f;fTk;> cupad nra;aTk; $ba> KOikahd ‘<oj;jkpou; cupikfs; 

tiy’ xd;W ,d;iwa ‘Nfhtpl;-19’ fhyj;jpd; cld; NjitahfpwJ. 

Gyk;ngau; jkpou;fs;> jhafj;J <oj;jkpou;fs;> clDiog;G %yk; ,J 

cld; eilKi wg;gLj;jg;gl;lhNy ‘Nfhtpl;-19’ fhy tho;tpy; <oj;jkpou; 

cupikfis cyfhy; xusTf;fhtJ ghJfhf;f ,aYk;.

- Mrphpah;

	 அனணன	 பூ்பதி	 ஈழதேமிழ்	
மககளின	அரசியல்	விடுேணல	ேடி	
ேம்.	 தேன	 ேமிழீழததில்	 இருநது	
தேளிப்படட	 மககள	 த்பாராடடத	
தின	 அதியுதேம	 ேரலாறு.	 இநதிய	
அரசிடம்	 நீதி	 தகடடு	 அகிம்ணச	
ேழியில்	 ்படடினிப	 த்பாராயுேம்	
ஏநதிய	த்பாராளி.		அேர	ஈழதேமிழ்		
மககளின	 த்பரும்	 அரசியல்	 விடு	
ேணல	ஆயுேமாக		தேளிப்படடார.
	 மகாதமா	 காநதி	 சாதவீகப	

த்பாரால்	தேனத்றடுதேோக	ேரலாறு	கூறும்	இநதிய	தேசம்	அணமதிப	்பணட	
களாக	ேனது	்பணடகணள	இலஙணகககு	அனுபபியது.	 ேமககு	அரசியல்	சுேந	
திரம்	த்பற்றுதேரும்	எனறு	நம்பி	மககள	ஆரோரிதது	அேரகணள	ேரதேற்்றனர.		
திணிககப்படட	 இநதிய	 இலஙணக	 ஒப்பநேம்	 ேனது	 முககிய	 சரததுககணள	
ஒருத்பாதும்	நணடமுண்றப்படுதோது	என்பணேப	புரிநது	தகாளளாமல்	மககள	
மகிழ்நது	களிதேனர.
	 ேமிழரின	அரசியல்	விடுேணலப	த்பாராடட	ஆயுேஙகணள	ணகயளிகக	
ணேப்பதில்	இநதியா	 காடடிய	 கேனதணே	 ேமிழரின	இண்றணம	 சார	 காபபு	
ககணள	நணடமுண்றப்படுததுேதில்	காடட	மறுதேது.
	 இநதியாவின	 இநே	 ஏமாற்று	 அரசியணல	 தேளிப்படுதே	 தியாகி	
திலீ்பன	நீணரயும்	உைணேயும்	மறுதது	அகிம்ணசப	த்பார	தோடுதோர.		அேன	
ேழியில்	முனணேதே	தகாரிகணககள	நிண்றதேற்்றப்படாமல்	திலீ்பன	மககள	
முன்பாகதே	தியாக	மரைமணடநோர.

	 அேன	 பின	 விடுேணலபபுலி	
களின	 ேள்பதி,	 த்பாராளிகள	 13த்பர	
யுதே	 நிறுதே	 விதிகணள	 மீறி	 இலங	
ணகப	 ்பணடகளால்	 ணகது	 தசயயப	
்படட	 நிணலயில்	 நஞசருநதி	 வீரச்சா	
ேணடநேனர.	
	 இநே	 நிணலயில்,	 இநதியப	
்பணடகள	விடுேணலபபுலிகளின	மீது	

ோககுேணல	ஆரம்பிதேனர.	சண்ணடகளில்	ஏற்்படட	தோல்விகளின	த்பாதேல்	
லாம்	 அப்பாவி	 ேமிழ்	 மககணள	 ்பழிதீரதேது	 ்பாரே	 ்படுதகாணலப	 ்பணட.		
சிததிரேணேகள,	 தகாணலகள,	 ்பாலியல்	ேனபுைரவுகள	என	உலகின	மிகக	
தகாடுணமயான	்பணடயாக	இநதியப	்பணட	ேனணன	இனஙகாடடி	நின்றது.
		 இநேக	தகாடுணமயான	நிணலணமகணளக	கண்ட	அனணனயர	முனன	
ணியினர	 உடனடியாக	 த்பார	 நிறுதேதணே	 நணடமுண்றப்படுதே	 தேண்டும்,		
விடுேணலபபுலிகளுடன	 த்பச்சு	 நடததித	 தீரவு	 காை	 தேண்டும்	 ஆகிய	
தகாரிகணககணள	முனணேதது	த்பாராடடததில்	இ்றஙகினர.
	 அனணன	பூ்பதி	உண்ைா	தநானபில்	ேனணன	ஈடு்படுததினார.	எதேணன	
தேண்டுதகாளகள,	 அச்சுறுதேல்கள,	 குடும்்பதணேதய	 தகாணல	 தசயதோம்	
என்ற	மிரடடல்கள		ேநே	த்பாதும்	அநே	அனணன	சிறிதும்	கலஙகாமல்	துணிந	
து	நின்றாள.	அணமதி	ேழியில்	நினறு	த்பாராடிய	அநே		ோய	சாணே	தநாககி	
தசனறு	தகாண்டிருநோள.
	 இநதிய	அரசு	இேணன	 கண்டு	தகாளளவுமில்ணல	த்பாருட்படுதேவு	
மில்ணல.	இநதிய	ேல்லாதிககம்	அணமதி	த்பாராடடஙகணள	ஒரு	த்பாருடடாக	
மதிககாது	 என்பது	 மீண்டும்	 ஒருமுண்ற	 நிரூ்பைமானது.	 அனணன	 தியாகத	
தீயில்	உருகி	அணைதோள.
	 அனறு	 இநதிய	 ேல்லாதிககதணே	 அேன	 எடுபிடிகணள	 எதிரதது	
நின்ற	 	 எமது	 அனணனயரகளின	 ேற்றுணிவு,	 ேற்தகாணட	 உைரவு	 என்பன	
ஈழ	விடுேணலப	 த்பாராடடததில்	 மககள	 எழுச்சியின	 ஒரு	 உயரிய	ேடிேம்.	
அநே	அனணனயணர	அேரகளுககு	துணை	நின்ற	மககணள	அேரகளின	தசயற்	
்பாடுகணள	இனறு	மீடடுப	்பாரகக	தேண்டியது	காலததின	கடடாயமாகும்.
	 அடககுமுண்றகளுககு	 எதிராக	 அநீதிகளுககு	 எதிராக	 ஒனறிணைநது	
த்பாராட	தேண்டிய	எம்மினம்,	சிேறி	சினனாபினனமாகிக	கிடககி்றது.	சுய	நல	
அரசியல்,	 	துதராகதேனஙகள	நாதன	த்பரிதேன்ற	ஆைேம்,	்பரஸ்்பர	புரிநது	
ைரவினணம,	காழ்பபுைரவு	என்பேற்்றால்	கடடுண்டு	கிடககி்றது	எம்மினம்.
	 புரியப்படட	தியாகஙகணளயும்,	தகாடுககப்படட	உயிர	விணலணயயும்	
ம்றநது	விடடு	மற்த்றாரு	உலகில்	நாம்	ோழ்கினத்றாம்.	கருதது	தேற்றுணமகள	
இருநோலும்	ஒரு	த்பாதுோன	புளளியில்	ஒற்றுணமயுைரவுடன	தசயற்்படக	
கூடிய	அளவுககுககூட	எம்மேரகளின	உைரவுகள	இனனும்	உருபத்பறுேோக	
இல்ணல.
		 அனணன	 பூ்பதி	 உளளிடட	 இநே	 தேசததுககாக	 உயிரேநே	 உதேமர	
களுககு	 நாம்	 தசயயககூடிய	 தமயயான	 ணகம்மாறு	 ஒனறு்படட	 ஓரினமாய	
உயரநது	நிற்்பதே.
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	 சீனாவின	வூஹான	மாநகரில்	தேளிப்படடு	
உலக	 நாடுகணள	 நிணலகுணலயச்	 தசயதுளள	
தகாதரானா	 ணேரஸ்	 உலக	 ஒழுஙணகதய	 மாற்றி	
அணமததுளளது.	ஆயுே	்பலமும்,	த்பாருளாோர	்பல	
மும்	இருநோல்	த்பாதும்,	உலக	ேல்லரசாகத	திகழ	
முடியும்	 என்ற	 சரேதேச	 ்பலோனுககுரிய	 ேததுே	
தணே	 சாோரை	 கண்ணுககுப	 புலப்படாே	 இநே	
ணேரஸ்	ேவிடு	த்பாடியாககி	உளளது.
	 கண்டம்	 விடடு	 கண்டம்	 ்பாயகின்ற	 ஏவு	
கணைகளும்	 நீரமூழ்கிக	 கப்பல்களில்	 த்பாருதேப	
்படட	்பாரிய	ஏவுகணை	தசலுததி	பீரஙகிகளும்	இரு	
நோல்	உலக	நாடுகணள	ஆடடிப்பணடகக	முடியும்.	
அச்சுறுததிப	 ்பணிய	ணேகக	முடியும்	 என்ற	உலக	
ேல்லரசு	என்ற	தமலாண்ணமத	ேனணம	இநே	ணேர	
ஸின	முனனால்	கூனிக	குறுகி	நிற்கின்றது.
	 ஆளில்லாே	 விமானஙகள,	 விண்தேளிக	
கலனகள	 என	 உயர	 விஞ்ான	 தோழில்	 நுட்பத	
தின	 ஊடாக	 ேளரச்சிப	 த்பாககில்	 வியககதேகக	
சாேணனகணளப	புரிநதுளள	ேல்லரசு	நாடுகளினால்	
இநே	ணேரஸின	ோககததிற்கு	ஈடு	தகாடுகக	முடி	
யவில்ணல.	ணகயாளாே	ஒரு	நிணலயில்	அநே	ேல்லா	
ண்ணம	மடஙகி	ஒடுஙகி	ேடுமாறி	நிற்கி	ன்றது.
	 விஞ்ானத	 தோழில்	 நுட்பத	 தி்றனும்,	
த்பாரு	ளாோர	தமனணமயும்,	ஆயுே	்பலமும்	இருந	
ோல்	 மடடும்	 த்பாோது,	 இேற்ண்ற	 அளவீடாகக	
தகாண்டு	 உலகளாவிய	 நிணலயில்	 தமலாண்ணம	
நிணலணய-ேல்லரசுத	 ேனணமணய	நிறுேமுடியாது	
என்ற	 கசப்பான	 ்பாடதணேக	 தகாதரானா	ணேரஸ்	
உலக	 ேல்லரசு	 நாடுகளுககு	 முகததில்	 அண்றநோ	
ற்த்பால	உைரததி	உளளது.
	 அளேற்்ற	தசல்ேம்	இருககலாம்,	உலகளா	
விய	 ரீதியில்	அதிகாரதணேச்	 தசலுதேக	கூடிய	 புஜ	
ேலிணம	இருககலாம்.	ஆனால்	உடல்	ஆதராககிய	
முளள	மககணளக	தகாண்டிருப்பதே	உண்ணம	யான	
தமலாண்ணம	நிணலயாகும்	என்பணே	தகாதரானா	
உலக	நாடுகளுககு	இடிதது	உணரததிருககின்றது.
	 கனரக	 ஆயுேஙகணளப	 ்பயன்படுததி	 யுதே	
தமாேல்களில்	ேல்லாண்ணமயுடன	திகழ	முடியும்	
என்ற	நிணலணம	்படிப்பாக	மாற்்றம்	த்பற்று	நவீன	
முண்றயில்	 தநரடி	 தமாேல்களினறி	 யுதேதணேக	
தகாண்டு	 நடததுேேற்கான	ேழிேணககள	குறிதது	
ேல்லரசு	நாடுகள	்பல்தேறு	ஆராயச்சிகணள	நடததி	
இருககின்றன.

	 அநே	ஆராயச்சியின	மூலம்	உயிரியல்	ஆயுே	
ஙகள	கண்டுபிடிககப்படடு	சிறிய	அளவில்	எழு்பது	
களுககு	 முனனர	 ்பயன்படுதேப்படடிருககின்றன.	
ஆயினும்	1975	ஆம்	ஆண்டு	உயிரியல்	ஆயுேததிற்கு	
எதிராகக	 தகாண்டுேரப்படட	 சரேதேச	 உயிரியல்	
ஆயுே	சாசனம்	அேணனத	ேணட	தசயதுளளது.	இநே	

சாசனததில்	 182	 நாடுகள	 ணகதயழுததிடடிருக	
கின்றன.	 ்பதது	 நாடுகள	 அேணன	 ஏற்கவுமில்ணல.	
ணகதயழுததிடவுமில்ணல.
	 ஆனால்	 தகாதரானா	 ணேரஸ்	 அதேணகய	
உயிரியல்	ஆயுேஙகணள	தேற்றிகரமாகப	்பயன்படு	
ததி	எதிரிகணள	அழிததோழிகக	முடியும்	என்பணே	
உலகுககு	உைரததியுளளது.	இதேணகய	ஒரு	நிணல	
ணம	உருோகலாம்	என	்பணடததுண்ற	ேல்லுநரகள	
எச்சரிததுளளனர.
	 ஏதனனில்	 தகாதரானா	 ணேரஸ்	 ேனனள	
வில்	 ஓர	 உயிராயுேமாகச்	 தசயற்்படடிருப்பணே	
உலக	மககள	இனறு	கண்ைாரக	காண்கின்றாரகள.	
ஆயுே	 ேலிணமயும்	 த்பாருளாோர	 ்பலதணேயும்	
தகாண்டிருநே	நாடுகள	இநே	உயிரதகால்லி	ணேர	
சுககு	 ஈடுதகாடுகக	 முடியாமல்	 ேளரநது	 தசாரநது	
ேவிககின்றன.
	 தநாய	எதிரபபு	சகதி	என்ற	ேல்லணம	இருந	
ோதலாழிய	 இநே	 தகாதரானா	 ணேரசுககு	 எதிரா	
கப	த்பாராட	முடியாது	என்பது	ஐயநதிரி்ப்ற	நிரூபிக	
கப்படடுளளது.	 தநாய	 எதிரபபு	 சகதியும்,	 தநாயத	
ேடுபபுககான	 கேசஙகளும்	 இல்ணலதயல்	 இதே	

ணகய	 ஆ்பதோன	 நிணலணமணய	 எதிரதகாளள	
முடியாது	 என்ற	 ்பாடதணேக	 தகாதரானா	 ணேரஸ்	
உலக	மககளுககுத	தேளிோக	உைரததியுளளது.
	 உலக	ேல்லரசுகளின	ஆயுே	்பலததினாலும்,	
விஞ்ான	 தோழில்நுட்ப	 ேலிணமயினாலும்,	
த்பாருளாோர	 ்பலததினாலும்	 ேடுகக	 முடியாே	
தகாதரானா	 ணேரணை	 சாோரை	 முகக	 கேசம்	
தநருஙக	 விடாமல்	 ேடுதது,	 ேனது	 ேலிணமணய	
நிரூபிததிருககின்றது.
	 தகாதரானா	 ணேரஸ்	 தநாயதோககததிற்கு	
அேசியமான	 சிகிச்ணச	 அளிப்பேற்குரிய	 சரியான	
மருநதுகள	 இனனும்	 கண்டுபிடிககப்படவில்ணல.	
அநே	தநாய	ேராமல்	ேடுப்பேற்குரிய	ேடுபபு	மரு	
நதுகளும்	கண்டறியப்படவில்ணல.	இநே	நிணலயில்	
தேறும்	முகக	கேசதணேயும்,	பிபிஈ		(PPE	–	Person-
al	 Protective	 Equipment)	 எனப்படுகின்ற	 ேனி	 மனிே	
ேற்காபபு	 சாேனஙகள	 த்பாருடகணளயும்	 ்பயன	
்படுததிதோன	 தகாதரானா	 ணேரஸின	 தநாயத	
தோற்றில்	இருநது	மருததுே	நிபுைரகளும்,	மருதது	
ேரகள	 மற்றும்	 ோதியரகள,	 சுகாோரததுண்ற	 ்பணி	
யாளரகளும்	ேஙகணளத	ேற்காதது	ேருகின்றாரகள.
	 இநேத	ேற்காபண்பயும்	மீறி,	அநேக	கேசஙக	
ணளயும்	 உணடததுக	 தகாண்டு	 உடபுகுநேேனால்	
மருததுே	 நிபுைரகளும்	 மருததுேரகளும்	 நூற்றுக	
கைககில்	தகாதரானா	ணேரசுககுப	்பலியாகி	உள	
ளனர.	அதேத்பானறு	ோதியரகள	மற்றும்	சுகாோரத	
துண்ற	்பணியாளரகளும்	த்பரும்	எண்ணிகணகயில்	
இநே	தநாயககு	இணரயாகி	உளளனர.
	 விண்தேளிப	்பயைஙகணள	தமற்தகாளள	
லாம்.	அண்டதேளியில்	உளள	தகாளகளில்	தசனறு	
குடிதய்றலாம்.	 அஙகு	 குடிதயறி	 ோழ்ேேற்கு	
தேண்டிய	 ேண்ணீர	 உளளிடட	 அததியாேசிய	
த்பாருடகணள	 பூவுலகததில்	 இருநது	 அஙகு	
தகாண்டு	 தசல்ேேற்குரிய	 ேழி	 ேணககள	 குறிதது	
விஞ்ான	 ஆயவுகளின	 மூலம்	 ேழிேணககணள	
மனிேன	கண்டறியலாம்.
	 ஆனால்	கண்ணுககுத	தேரியாே	ேணகயில்	
தும்மல்	 இருமலின	 மூலமாகவும்	 தநருஙகிய	
சுோசததின	 ஊடாகவும்	 தோற்றிப	 ்படரகின்ற	
ணேரணைக	கடடுப்படுததுேேற்கு	இநே	விஞ்ான	

தோழில்நுட்ப	 முனதனற்்றஙகள	 ்பயன்பட	 மாட	
டாது	என்பதும்	நிரூ்பைமாகி	உளளது.
	 ணககுலுககுேேன	 மூலமும்,	 கடடியணை	
ப்பேன	ஊடாகவும்,	ஒருேர	்பயன்படுததிய	த்பாரு	
டகளின	ஊடாகவும்	 ஒரு	 மனிேனில்	இருநது	 மற்	
த்றாருேருககு	 எவ்ோறு	 தோற்றிக	 தகாளளலாம்.	
எப்படி	 ்பற்றிக	 தகாளளலாம்	 என	 ேனககான	 ேரு	
ைதணே	 எதிர்பாரததுக	 காததிருககின்ற	 இநேக	
தகாடிய	ணேரஸின	பிரசனனதணேக	கண்டு	பிடிகக	
முடியாே	அேல	நிணலககு	மனிேனின	விஞ்ான	
தோழில்நுட்பத	 தி்றனகள	 ஆளாகியிருககின்றன.	
அேற்கான	 ேலிணமயும்	 ஆற்்றலும்	 அற்்றணேயாக	
அநேத	தி்றனகள	திகழ்கின்றன.
	 இநே	 நிணலணமயானது	 மனிே	குலததிற்கு	
ஏற்்படடுளள	மாத்பரும்	பினனணடோகும்.	அதம	
ரிககாணேப	்பற்றிப	பீடிததுளள	தகாதரானா	ணேர	
ஸினால்	அநே	நாடடின	த்பாருளாோரம்	மிக	தமாச	
மாகப	 ்பாதிககப்படடுளளது.	 த்பாருளாோர	 ்பலத	
தோடு,	 உலக	 ேல்லரசாகத	 திகழ்நே	 அதமரிககா	
வின	 த்பாருளாோரம்	 தகாதரானாவின	 தகாரப	
பிடியினால்	 74	 ேருடஙகள	பினதனாககித	 ேளளப	
்படடுளளோக	ஆயோளரகளும்	த்பாருளாோர	நிபு	
ைரகளும்	சுடடிககாடடி	உளளனர.
	 த்பாருளாோரப	 ்பாதிபபுககு	 முனனோக	
தகாதரானா	ணேரஸ்	 தநாயத	 தோற்றினால்	அதிக	
எண்ணிகணகயான	 த்பாது	 மககளின	 உயிரகணளப	
்பறிதகாடுதே	நாடாகவும்	அதமரிககா	மாறியுளளது.	
உலக	 நாடுகணளத	 ேனது	 த்பாருளாோரப	 ்பலததி	
னாலும்	 ஆயுே	 ேலிணமயினாலும்	 ஆடடிப்பணட	
தது	உலக	த்பாலிஸ்காரனாகத	திகழ்நே	அதமரிககா,	
தகாதரானா	ணேரஸ்	தநாணய	எதிரததுப	த்பாராடு	
ேேற்கு	 அேசியமான	 மருததுே	 உ்பகரைஙகணள	
யும்	 இனறு	 சீனா,	 இநதியா	 த்பான்ற	 நாடுகளிடம்	
ணகதயநதி,	 கூனிக	 குறுகி	 நிற்கின்ற	 நிணலணமககு	
ஆளாகியுளளது.	இது	மிகவும்	ேருதேததிற்குரியது.

	 அது	 மடடுமல்லாமல்	 ேனககுத	 தேணே	
யான	முகக	கேசஙகள	மற்றும்	ேற்காபபு	உ்பகரை	
ஙகணளப	 த்பற்றுக	 தகாளளும்	 தசயற்்பாடடில்	
ேனது	 தநச	 நாடுகணளதய	 ்பணகததுக	 தகாளகின்ற	
நிணலணமககு	ஜனாதி்பதி	டரம்ண்ப	அதமரிககாவில்	
ஏற்்படடுளள	தகாதரானா	ணேரஸின	ோககம்	நிரப	
்பநதிததுளளது.
	 சீனாவிடம்	இருநது	பிரானஸ்	நாடடுகதகன	
அனுபபி	ணேககப்படட	தநாயப	்பாதுகாபபு	உ்பகர	
ைஙகணளக	 கூடிய	 விணல	 தகாடுதது	 ஜனாதி்பதி	
டரம்ப	 ேனோககிக	 தகாண்டார	 எனறும்,	 கனடா	
வுககு	அனுபபுேோக	ஒபபுகதகாண்ட	முகக	கேசத	
தோகுதிதயானண்ற	அஙகு	அனுப்ப	முடியாது	என	
முரண்டு	பிடிதது,	முறுகல்	நிணல	ஏற்்படடேன	பின	
னர	அேணன	ேழஙகியோகவும்,	 தசயதிகள	தேளி	
யாகி	 இருநேன.	 அததுடன	 தகாதரானா	 ணேரஸ்	
தநாயககு	 உரிய	 குதளாதராகுயின	 மருநணே	 இந	
தியா	 அதமரிககாவுககு	 அனுபபுேதில்	 ஏற்்படட	
ோமேதணேயடுதது,	 ஜனாதி்பதி	 டரம்ப	 இநதிய	
அரசு	 அநே	 மருநணே	 அனுப்பாவிடடால்,	 அேன	
விணளவுகளுககு	 முகம்	 தகாடுகக	 தேண்டியிரு	
ககும்	 எனறு	 எச்சரிததிருநேணமயும்	 குறிபபிடத	
ேககது.
	 தகாதரானா	 ணேரஸ்	 தநாயதோககததில்	
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	 இனறு	 நாடடில்	 ஏற்்படடுளள	அசாோரை	
சூழ்நிணலயானது	 Covid-19	 ணேரசின	 ோககததின	
உச்சமாகும்.	 சமூக	 ஒனறுகூடல்களின	 மூலமாக	
அதிகரிககின்ற	இநே	ணேரஸ்	ோககததிணன	கடடுப	
்படுததும்	தநாககில்	நமது	அரசா	ஙகததினால்		கடநே	
13.03.2020அனறு	 ்பாடசாணலகளின	 கல்வி	 நடேடி	
கணககள	ேற்காலிகமாக	நிறுததி	ணேக	
கப்படடு,	இனறு	ேணர	நீடிககின்றது.	
இவ்ோ்றான	தசயற்்பாடுகள	ணேரஸ்	
ோககததிலிருநது	 மககணள	 ்பாதுகா	
ககும்	நல்தலண்ைததிதலதய	அமுல்	
்படுதேப்படடுளளன.	இநே	சூழ்நிணல	
யானது	அரசியல்,	த்பாருளாோர	துண்ற	
களிலும்	்பாரிய	ோககததிணன	ஏற்்படு	
ததியுளளது.
	 இேனடிப்பணடயில்	கல்விதது	
ண்றயானது	 எதிர	 காலததில்	 ்பாரிய	
சோணல	 எதிரதநாகக	 தநரிடும்.	 இவ்	
ோ்றான	கல்விததுண்றசார	பினனணட	
வுகணள	ேவிரகக	இலஙணக	அரசானது	
இணையேழி	 கல்விச்	 தசயற்்பாடு	
கணள	்பாடசாணல	மாைேரகளுககும்,	
்பல்கணலக	 கழக	 மாைேரகளுககும்	
நணடமுண்றப்படுதே	 முனதனடுக	
கும்	நடேடிகணககள		ேரதேற்கதேகக	
ோகும்.	 அேனடிப்பணடயில்	 மாைேரகளுககு	
ோதனாலி,	 தோணலககாடசி,	 சமூகேணலதேளங	
கள	மூலமாக	்பல	கல்விசார	தசயற்்பாடுகள	நணட	
த்பற்்ற	ேண்ைதம	உளளன.
	 இவ்ோ்றான	நிணலயில்	இலஙணக	த்பான்ற	
ேளரச்சியணடநது	ேரும்	நாடுகளில்	இநே	இணை	
யேழி	(online)	கல்விச்	தசணேகள	விணனததி்றனாக	
மாைேரகளிடம்	 தசன்றணடகின்றோ	 என்பது	
தகளவிககுறிதய.	 ்பாடசாணல	 நணடத்பறுகின்ற	
காலஙகளிலும்	 கூட	 ேறுணமயின	 தகாரபபிடியி	
லுளள	மாைேரகளினால்	ேமது	கல்வி	நடேடிகணக	

கணள	முனதனடுப்பதில்	்பல	அதசௌகரியஙகணள	
எதிர	தநாககுகின்றனர.	இதில்	ேற்த்பாணேய	நிணல	
மிக	கடினமானோகும்.
	 இநே	ேணகயில்	ஆபரகாம்	மாஸ்தலாவின	
தகாளணகயிணன	நாம்	மனதில்	தகாளள	தேண்டும்.	
ஒருேனுககு	முேலும்	அடிப்பணடயுமாக	அணமேது	

ேனது	உடலியல்	தேணேகளாகும்.	அநே	ேணகயில்	
ஒருேனுணடய	 ேயிறு	 நிண்றநோல்ோன	 அேன	
அடுதே	கடடததிற்கு	ேனது	தசயற்்பாடுகணள	முன	
தனடுகக	முணனகி்றான.
	 எனினும்	ஒருதேணள	உைவிற்தக	கஷடப	
்படுமளவிற்கு	 இநே	 ணேரஸ்	 ோககம்	 அதநகமா	
தனாணர	ேறுணமயில்	ோட	ணேததுளளது.	இதில்	
அவ்ோ்றான	குடும்்ப	பினனணியிலுளள	மாைேர	
களினால்	 எவ்ோறு	 ேனது	 இணையேழி	 கல்வி	
நடேடிகணககணள	 முனதனடுகக	 முடியுதமன்பது	
கேணலககுரிய	விடயதம.

	 இதிலும்	முககியமானது	 கிராமபபு்றஙகளி	
லுளள	 மாைேரகளின	 கல்வி	 நடேடிகணககள	
்பாரியளவில்	பினனணடணே	எதிரதநாககியுளளது.	
ேற்த்பாணேய	 நிணலயில்	 ேணலயணமபபு	 தேகம்	
(Network	Speed)	தேகுோக	குண்றநதுளளது.	இேனால்	
அதநகமான	கிராமபபு்றஙகளில்	ேணலயணமபபுகக	
ளுககான	உநதுேல்	(Coverage)	கிணடப்பதேயில்ணல.	
தமலும்	மீளநிரபபு	 (Recharge)	 தசயேேற்கான	சூழ்	
நிணலகளும்	 காைப்படவில்ணல.	 இவ்ோ்றான	
நிணலயில்	 இணையேழி	 கல்வி	 ேறுணமயிலுளள	
மாைேரகளுககு	எடடாக	கனியாகதே	உளளது.
	 அன்றாடம்	 தினககூலியிணன	 த்பறுகின்ற	
மற்றும்	 த்பருநதோடட	 தோழிலாளர	 குடும்்பததி	
னுணடய	ேற்த்பாணேய	நிணலயானது	ஒரு	தநர	உை	
விற்தக	த்பாராட	தேண்டியுளளது.
	 அதநகமான	ேனனாரே	தோண்டு	நிறுேன	
ஙகள,	 சமூக	 ்பற்்றாளரகள	 த்பானத்றார	 அவ்ேப	
த்பாது	 உேவிகணள	 தமற்தகாண்டாலும்	 இநே	
ஊரடஙகு	 நிணல	 பிரகடனப்படுதேப்படட	 நாடக	
ளுககு,	 இவ்ோ்றான	 உேவிகள	 முழுணமயாக	 ஈடு	
தகாடுகக	 முடியாது.	 தமலும்	 அரசாஙகமானது	
சமுரததி	 ்பயனாளிகளுககு	 5000	 ரூ்பாய	 ேழஙகும்	
திடடதணே	ஆரம்பிததுளளது.	 எனினும்	இநே	 சலு	
ணகயிணன	த்பற்றுக	தகாளேதில்	மககள	்பல்தேறு	
இடரப்பாடுகணள	 எதிரதநாகக	 தேண்டியுளளணே	
யும்,	 அதநகமான	 குடும்்பஙகளுககு	 அவ்ோ்றான	
சலுணககள	 கிணடககப	 த்பறுேதே	 இல்ணலதயன	
ஊடகஙகள	ோயிலாக	அறிய	முடிகின்றது.	இவ்ோ	
்றான	 சூழ்நிணலயில்	 மாைேரகள	 ேமது	 கல்விச்	
தசயற்்பாடுகணள	 முனதனடுதேல்	 என்பது	 ‘நீருக	
குளளால்	தநருபண்ப	கடததுேது’	த்பாலாகும்.
	 எனதே	 ேற்த்பாணேய	 அசாோரை	 சூழ்	
நிணலயானது	த்பாருளாோரததி	லும்	்பாரிய	சரிணே	

ஏற்்படுததும்	 என	 த்பாருளாோர	
ேல்லுநரகள	கூறுகின்றனர.	ஆணக	
யால்	 அேற்	 தகற்்றால்	 த்பால்	
கல்விச்	 தசயற்்பாடுகணளயும்	
அணமகக	 தேண்டும்.	 எதிரேரும்	
11.05.2020	 அனறு	 ்பாடசாணலகள	
மீள	 ஆரம்்பமாகும்	 என	 கல்வி	
யணமச்சு	அறிவிததுளளது	குறிபபி	
டதேககது.
	 	 மாைேரகள	கிடட	
தேடட	2	மாே	கால	விடுமுண்றககு		
ஆளாக	 தநரிடடுளளது.	 எனதே	
இேணன	 கருததிற்தகாண்டு	ஆசிரி	
யரகள	கற்்றல்	 -	 கற்பிதேல்	தசயற்	
்பாடுகணள	 ஒழுஙகணமதது,	 முன	
தனடுதேல்	 அேசியமாகும்.	
தமலும்	 அரசியல்ோதிகள	 ோம்	
பிரதிநிதிதேேப்படுததும்	 பிரதே	
சங	 களின	 கல்விச்	 தசயற்்பாடு	

கணள	 பூரை	 கரிசணன	 தகாண்டு,	 தசயலாற்றி	 சரி	
ேணடநே	கல்விச்	தசயற்்பாடுகணள	உயரததி	நிணல	
நாடட	தேண்டும்.

 ்க.குவேந்திரொ
3ஆம் ேருடம், 

்கல்வி பிள்ளை நலத்து்ை,
கிழககுப் பல்்க்லக்கழ்கம்
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இருநது	 அதமரிககாணேப	 ்பாதுகாப்பது	
மடடுமல்ல.	 தமாசமான	 த்பாருளாோர	
வீழ்ச்சிககு	 ஆளாகியு	 ளள	 நாடணட	
த்பாருளாோர	 ரீதியாக	 நிமிரதே	 தேண்டிய	
்பாரிய	 கடப்பாடடிற்குளதளயும்	 ஜனாதி்பதி	
டரம்ப	 சிககியுளளார.	 தகாதரானா	 ணேரஸ்	
ோககதணேயடுதது,	 ஏற்்படடுளள	 முடகக	
நிணல	காரைமாக	16.8	மில்லியன	த்பர	தேணல	

இழநதிருப்போகவும்,	 இநே	 தநாய	 தநருககடி	
தோடருமானால்	 தமலும்	 தமாசமணடயலாம்	
எனறும்	எதிரவு	கூ்றப்படடுளளது.
	 உலக	த்பாலிஸ்காரன	என்ற	த்பயதராடு	
முடிசூடா	மனனனாகத	திகழ்நே	அதமரிககாவில்	
6	இலடசததுககும்	தமற்்படடேரகணளப	்பற்றிப	
பிடிதது,	 26	ஆயிரததுககும்	 தமற்்படடேரகளின	
உயிரகணளக	 குடிதது,	 இனனும்	 அச்சுறுததிக	
தகாண்டிருககின்ற	 தகாதரானா	 ணேரஸின	
தகாரப	பிடியில்	இருநது	மீளேேற்கு	ஜனாதி்பதி	

டரம்பும்	 அநே	 நாடடு	 மககளும்	 கடினமாகப	
த்பாரா	ட	தேண்டி	இருககும்	என்பதில்	சநதேகமி	
ல்ணல.
	 அதமரிககா	 மடடுமல்லாமல்	 இதோலி,	
பிரானஸ்,	 பிரிதோனியா,	 ஸ்த்பயின	 உளளிடட	
்பல்	 தேறு	 நாடுகளும்	 எவ்ோறு	 தகாதரானா	
ணேரஸின	 ோககததில்	 இருநது	 மீளப	 த்பாகி	
ன்றன	என்பது	தேரியவில்ணல.

உல்க ஒழுங்்க  ... த�ொடர்ச்சி...
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 வேவலொடடேொ்க பொர்த்து �மிழர்  ஐககியப் 
படவில்்ல என்று கூை முடியொது. ஐககியம் 
என்ை ஒவர ்கொரணத்துக்கொ்க எல்வலொ்ரயும் ஒன் 
ைொ்க வேர்த்து விடவும் முடியொது. அரசியலில் 
நி�ொனம் இருக்க வேண்டும், தூரப் பொர்்ே 
இருக்க வேண்டும், வநர்்ே இருக்க வேண்டும். 
தேயற்திைன் இருக்க வேண்டும். அரேொங்கத்தில் 
இருந்து த்கொண்வடொ, எதிர்க ்கடசியில். இருந்து 
த்கொண்வடொ தேறும் தேடடிப் வபச்சுக்க்ளை 
ேடடும் வபசிக த்கொண்டு வநரத்்�க ்கடத்திக 
த்கொண்டு ேக்க்ளை ஏேொற்றிக த்கொண்டு ேொக 
கு்க்ளை ேொஙகிகத்கொண்டு பொரொளுேன்ைம் 
தேன்று தேறுேவன தூஙகிக த்கொண்டிருக்க 
முடியொது என முன்னொள அ்ேச்ேரும், ஜனநொ 
ய்க ேக்கள முன்னனியின் �்லேருேொன ேவனொ 
்கவணேன் த�ரிவித்துளளைொர்.
 அேர் எேககு ேழஙகிய பிரத்திவயொ்க 
வநர்்கொணலி்ன இஙகு �ருகின்வைொம்:

வ்களவி: 
 �ற்வபொ்�ய த்கொவரொனொ சூழ்நி்லயில் 
ேடககு, கிழககு, ே்லய்க பிரவ�ேங்களில் 
உளளை பொேர ேக்கள எவேொைொன ்கஸடங்க்ளை 
எதிர் வநொககுகின்ைனர்?

பதில்:
	 ேடககு	கிழககு	மணலயகம்	என்பணேவிட	
அதிகமாக	 தமல்	 மாகாைததில்	 தகாழும்பு,	 கம்	
்பகா,	 களுததுண்ற	மாேடடஙகள	மற்றும்	புதேளம்	
மாேடடததிலும்	ோன	தகாதரானாோல்	சுகாோரப	
பிரச்சிணனயும்,	 ஊரடஙகு	 காரைமாக	 ோழ்ோோ	
ரப	பிரச்சிணனயும்	அதிகமாக	உளளது.	ேடககு	கிழ	
ககு,	மணலயததில்	இேன	ோககம்	இல்ணலதயன்ப	
ேல்ல.	 கண்டி	 மாேடடததில்	 ஒரு	 தகாதரானா	
தநாயாளி	இனஙகாைப்படடுளளார.	அதே	த்பால	
யாழ்ப்பாைததிலும்	த்பாேகர	ஒருேர	ேநது	தசன்ற	
ேன	 பினனர	 ோேடிப	 பிரதேசம்	 அணடதது	 ணேக	
கப்படடு	ேற்த்பாது	தி்றநது	விடப்படடுளளது.	இது	
ஆஙகாஙதக	 நடநே	 சம்்பேஙகள	 மடடும்	 ோன.	
நான	தமற்கூறிய	மாே	டடஙகள	ோன	அதிகமாகப	
்பாதிககப்படடுளளது.	

வ்களவி:
 ்கடந்� ்கொல அரேொங்கத்தில் தபொறுப்பு 
ேொயந்� அ்ேச்ேரொ்க நீங்கள தேயற்படடிருந்தீர் 
்கள. அந்� ்கொல்கடடப் பகுதியில் �மிழர் �ொய 
்கப் பிரவ�ேங்களில் இடம் தபற்ை சிங்களைேய 
ேொக்கல், தபௌத்� வி்கொ்ர்கள அ்ேக்கப் 
படட நி்கழ்வு்கள த�ொடர்பொ்க உங்களைது ்கேன 
த்துககு த்கொண்டுேரப்படடிருந்�து. இந்� விட 
யம் த�ொடர்பொ்க உங்கள ஆடசிக ்கொலத்தில் 
எவேொைொன தேயற்பொடு்க்ளை வேற் த்கொண் 
டிருந்தீர்்கள?

பதில்:
	 முேலில்	 ஒரு	 பிரச்சிணனககுத	 தீரவு	 காை	
ப்பட	 தேண்டும்	 என்றால்	பிரச்சிணன	 த்பசப	 ்பட	
தேண்டும்.	 த்பசுத்பாருள	 ஆககப்பட	 தேண்டும்.	
அதுோன	பிரச்சிணனத	தீரவிற்கு	முேற்கடட	அடிப	
்பணட.	 சிநதிப்பேரகளுககு	 அறிவுளளேரகளுககு	
அது	விளஙகும்.	நான	அணமச்சுப	த்பாறுபண்ப	ஏற்்ப	
ேற்கு	முனனாதல	இருநது	ேடககு	கிழககிதல	சிங	
கள	 மயமாககல்,	 த்பௌதே	 மயமாககல்	 எல்லாம்	

நடநது	தகாண்டு	ோன	இருநேது.
	 ஆனால்		நான	அணமச்சுப		த்பாறுபண்ப	ஏற்்ற	
பிற்்பாடு	 ்பல	 விடயஙகணள	 த்பசுத்பாருளாககி	
தனன.	 உோரைமாக	 திருதகாைமணலயிதல	 கன	
னியா	தேநநீரூற்று	பிரதேசததிதல	உளள	பிளணள	
யார		தகாவில்		பிரச்சிணனயில்	நான		ேணலயிடடிருந	
தேன.	 அது	 சம்்பநேமாக	 அணமச்சரணேயில்	 த்பசி	
யிருநதேன	 ஜனாதி	 ்பதியுடனும்	 த்பச்சுோரதணே	
நடததியிருநதேன.	 ்பலமுண்ற	 இேற்குப	 த்பாறுப	
்பான	 திணைககளததுடன	 நான	 த்பாருதி	 இருககி	
னத்றன.	அணேப	த்பால	முல்ணலததீவு	நீராவியடிப	
பிரச்சணனயில்	கூட	இரண்டு	முண்ற	அஙகு	தசனறி	
ருககி	னத்றன.
	 உரியேரகதளாடு	 த்பச்சுோரதணே	 நடாததி	
இருககினத்றன.	 அேற்கு	 முனனால்	 எநேதோரு	
அரசாஙக	அணமச்சரகளும்	அநேளவிற்கு	தநரடியா	
கச்	 தசனறு	 ேணலயிடடு	 விடயஙகணள	 தசயேதி	
ல்ணல.	 அேற்கு	 தீரவு	 ேழஙகப்படா	 விடடாலும்	
கூட	அேணனப	த்பசுத்பாருளாககி	சிஙகள	த்பௌதே	
மயமாககல்	 அநே	 இடததில்	 நிறுதேப	 ்படடது.	
ஆனால்	 ேமிழ்த	 தேசியக	 கூடடணமபபு	 அல்லது	
ேடககு	 கிழககு	 ்பாராளுமன்ற	 உறுபபினரகள	
ஏதோ	 காரைமாக	இேற்கு	த்பரிய	அளவில்	ஒதது	
ணழககவில்ணல.	 திருதகாைமணல	 கனனியா	
தேந	 நீரூற்று	 பிரச்சணன	 தோடர்பாக	 ஜனாதி்பதி	
யுடன	 த்பச்சுோரதணேககு	 ஒழுஙகு	 தசயதுவிடடு	
அணழதே	 த்பாழுது	 ேமிழ்த	 தேசியக	 கூடடணமப	
பினர	 யாரும்	 அதில்	 கலநது	 தகாளளவில்ணல.	
எல்லாத	 ேரபபும்	இணைநது	கரதகாசம்	தசயோல்	
ோன	 சதேம்	 ேரும்.	 எனனால்	 இயன்றணே	 நான	
தசயதிருககினத்றன	அவ்ேளவு	ோன.
வ்களவி: 
 இலங்்கயில் �மிழ் ேக்களின் கூடடு பல 
ே்்க்களில் சி்�ந்திருககின்ைது. சில முககிய 
ேொன விடயங்களிலொேது �மிழ் ேக்கள கூடடி 
்ணே�ற்குரிய ேந்�ர்ப்பம் இருககிை�ொ? அல் 
லது அ�ற்கு என்ன ே்்கயொன தேயற்பொடு்க்ளை 
தேயய வேண்டும் என நி்னககின்றீர்்கள?

பதில்:
	 கூடடு	 சிணேநது	 விடடது	 எனறு	 தசால்ல	
முடியாது.	ேடககு	கிழககில்	மூனறு	பிரோன	கடசி	
கள	 இணைநது	 ேமிழ்த	 தேசியக	 கூடடணமபண்ப	
கூடடிணைணே	நடாததிக	தகாண்டு	ோன	இருககி	
ன்றாரகள.	 ேடககு	கிழககிற்கு	 தேளிதய	பிரோன	
மூனறு	 கடசிகள	 ேமிழர	 முற்த்பாககு	 கூடடணி	
என்ற	கூடடணிணய	நடததிக	தகாண்டு	ோன	இருக	
கி்றாரகள.	அதில்	நான	ேணலேராக	இருககினத்றன.
	 ேமிழ்த	 தேசியக	 கூடடணமபபின	 ேணலே	
ராக	சம்்பநேன	அேரகள	இருககின்றாரகள.	ஆகதே	
ஒடடு	 தமாதேமாக	 ேடககு	 கிழககில்	 ஒரு	 கூட	
டணி	இருககின்றது.	ேடகிழககிற்கு	தேளிதய	ஒரு	

கூடடணி	 இருககின்றது.	 ேடககில்	 கூடடணமப	
பிற்கு	 தேளிதய	 இனனும்	 சில	 கடசிகள	 இருககி	
ன்றது.	 ேமிழ்த	 தேசிய	 மககள	 முனனணி	இருககி	
ன்றது.	 ேமிழ்த	 தேசிய	 மககள	 கூடடணி	 இருககி	
ன்றது.	ஈ.பி.டி.பி	இருககின்றது.ேமிழ்	மககள	கூடட	
ணியில்	 கூட	 மூனறு	 அல்லது	 நானகு	 கடசிகள	
கூடடிணைநதிருககின்றது.
	 தேனனிலஙணகயிதல	எஙகள	கூடடணி	ணய	
விட	 	இனதனாரு	 கடசி	இருககின்றது.	இலஙணக	
தோழிலாளர	 காஙகிரஸ்	 இருககின்றது.	 ஆகதே	
தமதலாடடமாக	 ்பாரதது	 ேமிழர	 ஐககியப்படவி	
ல்ணல	எனறு	கூ்ற	முடியாது.	ஐககியம்	என்ற	ஒதர	
காரைததுககாக	 எல்தலாணரயும்	 ஒன்றாக	 தசரதது	
விடவும்	 முடியாது.	 அரசியலில்	 நிோனம்	 இருகக	
தேண்டும்,	 தூரப	 ்பாரணே	 இருகக	 தேண்டும்,	
தநரணம	இருகக	 தேண்டும்.	 தசயற்தி்றன	இருகக	
தேண்டும்.	 அரசாஙகததில்	 இருநது	 தகாண்தடா,	
எதிரக	 கடசியில்.	 இருநது	 தகாண்தடா	 தேறும்	
தேடடிப	த்பச்சுககணள	மடடும்	த்பசிக	தகாண்டு	
தநரதணேக	கடததிக	தகாண்டு	மககணள	ஏமாற்றிக	
தகாண்டு	ோககுகணள	ோஙகிகதகாண்டு	்பாராளு	
மன்றம்	தசனறு	தேறுமதன	தூஙகிக	தகாண்டிருகக	
முடியாது.	

வ்களவி: 
 ே்லய்க வ�ொடடத் த�ொழிலொளைர்்களைது 
ஊதியம் த�ொடர்பொன த�ொடர்ச்சியொன இழுபறி 
நி்ல ்கொணப்படுகின்ைது. இ�ற்்கொன தீர்்ே 
நீங்கள எப்படிப் பொர்ககின்றீர்்கள? 

்பதில்:
	 15	 இலடசம்	 மணலயகத	 ேமிழரகளிதல	
ஒன்றணர	இலடசம்	த்பர	தோடடத	தோழிலாளரக	
ளாக	 உளளாரகள.	 அேரகளுககு	 ஏ்றககுண்றய	 760	
ரூ்பாய	நாளாநே	தேேனமாகக	கிணடககின்றது.	1000	
ரூ்பாோக	 தேேனம்	 உயரதேப்படுதமனறு	ோககு	
றுதி	தகாடுதேேரகள	இபத்பாது	தகாதரானாணேக	
காரைம்	காடடி	ேர	மறுககின்றாரகள.	தகாதரானா	
வுககும்	இேற்கும்	 சம்்பநேம்	கிணடயாது.	 தகாதரா	
னா	ோககதோல்	இநே	தேேன	அதிகரிபபின	தேணே	
அதிகமாக	இருககின்றது.	

வ்களவி: 
 உங்களைது எதிர்்கொல அரசியல் பயணம் 
எப்படி இருக்கப் வபொகின்ைது? 

பதில்: 
	 எனணனப	த்பாறுதேேணரயில்	நான	நம்பிக	
ணகணய	எபத்பாதும்	இழப்பதில்ணல.	எனனுணடய	
பிரோன	சகதி,	ேணகணம	என	நான	கணிப்பது	என	
னிடம்	 எரிநது	 தகாண்டிருககும்	 நம்பிகணக	 ஒளி	
ணயத	ோன.	எநேச்	சூ்றாேளியாலும்	இேணன	அழி	
தது	 விட	 முடியாது.	 ஆகதே	 நல்லது	 நடககும்	
எனறு	நம்புகினத்றன.	்பலம்	்பலவீனதணே	அடிப்ப	
ணடயாக	ணேதது	நாம்	முனனகர	தேண்டும்.	எஙக	
ளது	அரசியல்	கடசி	ேவிரககப்பட	முடியாே	தேசிய	
அரசியல்	சகதியாக	விளஙகுகின்றணே	யாரும்	மறு	
தது	விட	முடியாது.
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	 ்பாரம்்பரிய	 மரபுகணள	 தகாண்டிலஙகும்	
இநதியரகளாகிய	நாம்	இனண்றய	சநேதியினருககும்	
நமது	ேருஙகால	சநேதியரககும்	அேற்ண்ற	எடுததுச்	
தசல்ேது	நமது	ேணலயாய	கடணமயாகும்.
	 உலக	 ஐககிய	 நாடுகளின	 கீழ்	 இயஙகும்	
கல்வி,	 அறிவியல்,	 ்பண்்பாடு	 அணமபபுக	 குழுோ	
னது,	 1972ஆம்	ஆண்டு	 உலக	 ்பாரம்்பரிய	 சினனங	
கணளயும்,	இயற்ணக	மரபுகணளயும்	்பாதுகாகக	 தீர	
மானம்	நிண்றதேற்றியது.	இேனுணடய	 ேணலயாய		
குறிகதகாள	ஐககிய	நாடுகளின	உறுபபு	நாடுகளில்	
உளள	மரபுச்	 சினனஙகணளத	தேரிவு	தசயது	அே	
ற்ண்ற	உலக	மரபுச்	சினனஙகளாக	அறிவிதது,		்பாது	
காதது	்பனனாடடு	மககளும்	எதிரகால	 சநேதியின	
ரும்	்பயனு்ற	ேழிேணக	தசயேோகும்.	இேன	மூலம்		
உலக	அளவில்	்பாரம்்பரியச்	சினனங	கணள	தேரிநது	
தகாளேேற்கும்	 ்பனனாடடு	 ்பரிமாற்்றததிற்கும்	
ேழிேணக	தசயதுளளாரகள.

	 உலக	அளவில்	இதுேணர	1121	சினனஙகள,	
மரபுச்	சினனஙகளாக		தேரிவு	தசயயப்படடுளளன.	
இேற்றுள	 869	 ்பண்்பாடடு	 சினனஙகளாகவும்	 213	
இயற்ணக	ேளம்	சாரநேோகவும்	இணே	இரண்டும்	
கலநேோக	 39	 சினனஙகளும்	 அடஙகும்.	 ஐககிய	
நாடுகள	 சண்பயின	உறுபபு	 நாடுகளான	 	 167	 நாடு	
களிலிருநதும்	1977	ஆம்	ஆண்டு	முேல்	இம்	மரபுச்	

சினனஙகள	தேரிவு	தசயயப்படடு	ேருகி	ன்றன.
	 ்பனனாடடு	மரபுச்	 சினன	ஐககிய	 நாடுகள	
அணமபபும்,	 ்பனனாடடு	 இயற்ணக	 மரபு	 மற்றும்	
புனரணமபபு	 அணமபபும்,	 ்பனனாடடு	 ்பாதுகாபபு	
மற்றும்	புனரணமபபு	அணமபபும்	இணைநது	தசய	
ற்்படடு	 உலக	 மரபுச்	 சினனஙகணள	 ்பாதுகாதது	
ேருேதுடன	 	்பராமரிபபு	தமற்தகாளளும்	த்பரும்	
்பணியில்	ஈடு்படடு	ேருகின்றன.
	 இநதியாவில்	 38	 ்பாரம்்பரிய	 சினனஙகள	
உளளன	 .	 அேற்றில்	 30	 ்பண்்பாடடுச்	 சினனஙகள	
ஆகும்.	7	இயற்ணக	ேளம்	சாரநே	சினனஙகளாகவும்,	

ஒனறு	 இரண்டும்	 சாரநே	 சினனஙகளாகவும்	 உள	
ளன.
	 ேமிழகததில்	 உலக	 மரபுச்	 சினனஙகளாக	
2	 இடஙகள	 தேரவு	 தசயயப்படடுளளன.	 அணே	
மாமல்லபுரததில்	 உளள	 ்பல்லேர	 காலததிய	
குணடேணர	மற்றும்	கடடிட	தகாயில்கள	1984ஆம்	
ஆண்டும்,	ேஞசாவூர	பிரகதீஸ்ேரர	தகாயில்,கஙணக	
தகாண்ட	 தசாழபுரம்	 பிரகதீஸ்ேரர	 தகாயில்,	
ோராசுரம்	 ஐராேதீஸ்ேரர	 தகாயில்(தசாழர	 கால	
ஒருஙகிணைநே	மரபுச்சினனஙகள)	 1987ஆம்	ஆண்	
டும்	தேரிவு	தசயயப்படடன.	இணே	ேமிழகததின	
்பாரம்்பரிய	 கணல,	 சிற்்பககணல,	 தோழில்	 நுட்பம்	
மற்றும்	 மிகச்	 சி்றநே	 ்பணடப்பாற்்றணல	 எடுததுக	
கூறுேோக	அணமநதுளளன.	நீலகிரி	மணல	தோடர	
ேண்டிப	த்பாககுேரதது	்பாரம்்பரியக	களமாகவும்	
(Mountain	Railways	of	India	1999),	தமற்குத	தோடரச்சி	
மணல	 2012ஆம்	 ஆண்டு	 முேல்	 இயற்ணக	 ேளம்	
சாரநே	 ்பகுதியாக	 உலக	 ்பாரம்்பரிய	 சினனததில்	
உளளன.
	 உலக	்பரம்்பரிய	ோரமானது	நேம்்பர	மாேம்	
19ம்	 தேதி	 முேல்	 25	 ஆம்	 தேதி	 ேணர	 ஒவ்தோரு	
ேருடமும்	 தகாண்டாடப்படடு	 ேருகின்றது.	 ஒவ்	
தோரு	ேருடமும்	ஏபரல்	18ஆம்	திகதி	உலக	்பாரம்	
்பரிய	மற்றும்	இயற்ணக	சினனஙகள		நாள,	உலகம்		
முழுேதும்	 தகாண்டாடப்படடு	 ேருகின்றது	
குறிபபிடதேககோகும்				
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	 இநதியாவில்	 ேற்த்பாது	 நணடமுண்றயிலு	
ளள	ஊரடஙகுச்	சடடம்	எதிரேரும்	தம	3ஆம்	திகதி	
ேணர	நீடிககப்படடுளளது.	இருநோலும்	நாணள(20)	
முேல்	 மககளின	 நலன	 கருதியும்,	 த்பாருளாோர	
தமம்்பாடணட	 கருததிற்	 தகாண்டும்	 சில	 ேளரவு	
நடேடிகணககள	தமற்தகாளளப்படவுளளது.		அத	
துடன	 தகாதரானா	 தோற்ண்ற	 அடிப்பணடயாக	
ணேதது	 நாடடில்	 உளள	 அணனதது	 மாேடடஙக	
ளும்	மூனறு	மண்டலஙகளாக			பிரிககப்படவுளளது.	
	 முேலாேது	சிேபபு	மண்டலம்	–		இஙகு	80	
வீேம்	 தகாதரானா	 தநாயாளரகள	 இருப்பாரகள.	
இநே	 பிரிவில்	 நாடடில்	 170	 மாேடடஙகள	
உளளன.	இேற்றில்	தடல்லி,மும்ண்ப,தகால்கதோ,	
தசனணன,	த்பஙகளூரு	மற்றும்	ஐேரா்பாத	ஆகிய		
த்பரு	 நகரஙகளும்	 அடஙகும்.	 ேமிழகததில்	 22	
மாேடடஙகள	 சிேபபு	 மண்டலமாக	 அறிவிகக	
ப்படடுளளது.
	 இரண்டாேது	 மண்டலம்	 தசம்மஞசள	
நி்றமுணடயது.	 இது	 மிேமான	 ்பாதிபபு	 உணடய	

்பகுதியாகும்.	இதில்	207	மாேடடஙகள	உளளடஙகு	
கின்றன.	இநேப	்பகுதியில்	80	வீேததிற்கும்	குண்ற	
ோன	 தகாதரானா	 தோற்றுளளேரகள	 உளள	
டஙகுேர.
	 மூன்றாேது	 மண்டலம்	 ்பச்ணச	 நி்றமுணட	
யது.	இது	்பசுணம	மண்டலமாகும்.	இது	தகாதரானா	
ோல்	்பாதிககப்படாேேரகள	உளள	்பகுதியாகும்.
	 ேற்த்பாது	 அதிக	 ்பாதிபபுககு	 உளளான	
மாேடடஙகள	எனறு	ேணகப்படுதேப்படட	மாே	
டடஙகளில்	 14நாடகள	 எநே	 புதிய	 தகாதரானா	
தோற்று	 தநாயாளரகளும்	 இனஙகாைப்படா		
விடடால்		அது	தசம்மஞசள	நி்ற	மண்டலமாகவும்,	
அடுதே	 14	 நாடகளில்	 புதிோக	 தோற்று	 ஏற்்படா	
விடடால்	அது	 ்பச்ணச	 மண்டலமாகவும்	 மாற்்றப	
்படும்.	 ேற்த்பாது	 அதிக	 ்பாதிபபுககுளளான	
சிேபபு	 மண்டலததில்	 28	 நாடகள	 எநே	 ்பாதிப	
பும்	 இல்ணல	 என்றால்	 அது	 ்பச்ணச	 மண்டலதது	
ககு	 மாற்்றப்படடு	விடும்.	 இதே	 த்பால	 தோற்று	
ளளேரகள	 அதிகரிதோல்	 ்பசுணம	 மண்டலமும்	
சிேபபு	 மண்டலமாக	 மா்றககூடிய	 சநேரப்பங	
களும்	உண்டு.
	 ஏபரல்	 20ககுப	 பினனர	 சில	 குறிபபிடட	
தேணலகள	ஆரம்பிககப்படவுளளோக	அறிவிககப	
்படடுளளது.	 இதில்	 100	 நாள	 தேணலோயபபு	
திடடம்,	 இலததிரனியல்	 தோடர்பானணே,	
ோகன	 உதிரிப்பாக	 திருதேகஙகள	 உட்பட	 மகக	
ளுககு	 அததியாேசியம்	 தேணேப்படும்	 தசயற்	
்பாடுகள	 ஆரம்பிககப்படவுளளன.	 அததுடன	

விேசாய	 தசயற்்பாடுகள,	 விேசாயம்	 சாரநே	
தோழிற்்பாடுகளும்	 ஆரம்பிககப்படும்.	 ஆனால்	
ஒரு	 குறிபபிடட	 அலுேலகதமா,	 தோழிற்சாணல	
தயா	 இயஙக	 தேண்டுமானால்	 அது	 ்பாதுகாக	
கப்படட	அதிதீவிர	ணமயமாக	இல்லாமல்	இருகக	
தேண்டும்.	 அநேப	 ்பகுதிணய	 சுற்றி	 தகாதரானா	
உறுதி	 தசயயப்படடேரகள	 இருககக	 கூடாது	
எனறு	விதிமுண்றகள	கூறுகின்றன.
	 தமலும்	சில	தசயற்்பாடுகளுககு	தோடர	நது	
ேணட	இருககும்.	சமய	ேழி்பாடுகள,	கல்வி	நிணல	
யஙகள,	 ்பாடசாணலகள,	 திணரயரஙகுகள,	 ேணிக	
ேளாகஙகள,	 சமூக,	 அரசியல்,	 பி்ற	 நிகழ்ச்சிகள	
ஆகியணே	மீோன	ேணடகள	தோடரநது	நீடிககும்.	
த்பாது	மககள	நிகழ்வுகள,	அரசியல்	கூடடஙகள,	
ஒனறுகூடல்கள,	த்பாது	மககளின	ஒனறுகூடல்கள	
த்பான்றணே	மீோன	ேணட	தோடரநதும்	இருககும்	
என	அறிவிககப்படடுளளது.
	 இநே	 நணடமுண்றகணள	 த்பாது	 மககள	
தோடரநது	கணடபபிடிதது	ேருோரகதளயானால்,	
மிக	 விணரவில்	 தோற்று	 முழுணமயாக	 தேற்றி	
தகாளளப்படும்	 என	 அரசு	 அறிவிததுளளது.	
நாடும்	மிக	விணரவில்	 ்பணழய	 நிணலககு	 மீண்டு	
விடும்	 என்பதும்	 அரசின	 நம்பிகணக.	 இேற்கு	
மககள	ஒததுணழபபு	ேழஙக	தேண்டும்	என்பதே	
அணனேரதும்	விருப்பமாக	உளளது.

nfhNuhdh - %d;W kz;lyq;fshf gpupf;fg;gLk; ,e;jpah



	 த்பராசிரியர	 தநாம்	 தசாம்	
ஸ்கி	 தமதல	 குறிபபிடட	
ேணலபபில்	 ஒரு	 கடடுணர	 எழு	
தியிருககி்றார.	இதில்	இனண்றய	
உலக	 அரசியல்	 ்பற்றி	 ஒரு	 அறி	
முகம்	 ேருகி்றார.	 இனண்றய	

மானுடததின	 எசமானகள	 யார,	 இநே	 எசமான	
களுககு	 இனறு	 சோலாக	 இருப்பேரகள	 யார	
என்பணே	 ்பற்றி	 இதில்	 த்பசுகி்றார.	 இககடடுணர	
யின	முேல்	 ்பகுதிணய	 ‘தமற்குலக	அதிகாரததிற்கு	
ளள	அழுதேஙகள’	என்ற	ேணலபபில்	கடநே	ோரம்	
ேநதிருநதோம்.	 அேன	 இரண்டாேது	 ்பகுதி	 இது	
ோகும்.

இன்்ைய கிழககு-ஆசிய ேேொல்்கள
	 “அதமரிககாவின	ஏரி”	த்பால	எனறு	வி்பரி	
ககப்படட	்பசுபிக	கடணல	எடுததுக	தகாளதோம்.	
அண்ணமய	ஒரு	அறிகணகயில்,	‘ஐ-அதமரிககாவின	
B-52	 குண்டு	விமானம்	 கிழககு	 சீன	 கடற்்பரபபில்	
அேனது	 ஒரு	 ேழணமயான	 ்பணியின	 த்பாது	 ேே	
றுேலாக	 சீனா	 கடடியுளள	தசயற்ணக	தீவின	அண்	
ணமயாக	 ்ப்றநேது.	 இது	 ோஷிஙடனும்	 சீனாவும்	
கடுணமயாக	 தமாதும்	 ஒரு	 விடயம்	 எனறு	 ்பாது	
காபபு	உயரதிகாரிகள	தசானனாரகள.”	எனறு	கூ்றப	
்படடுளளது.
	 70	 ஆண்டுகளுககு	முநதிய	 ேல்லரசுகளின	
்பயஙகரமான	 அணுோயுே	 ்பநேயததின	 ேரலா	
ற்ண்ற	 தேரிநேேரகளுககு,	 இம்மாதிரியான	 சம்்ப	
ேஙகள	்பலமுண்ற	அணுோயுேப	த்பாணர	தூண்டும்	
அ்பாயமான	 நிணலககு	 முனனர	 ேநேது	 நிணன	
விருககும்.

	 70	 ஆண்டுகளுககு	 முனனர	 உலகம்	 அணு	
ோயுே	 த்பாருககு	 அண்ணமயாக	 ேநேது	 த்பால	
தமதல	 கூறிய	 2018	 சம்்பேதணே	 தோடரநது	 சீனா	
ேனது	 அணுோயுே	 விமானஙகணள	 அதமரிககா	
வுககு	 அண்ணமயாக	 தகாண்டுேரவில்ணல.	 ேமது	
ேணிகததிற்கான	 கடல்	 ்பாணேதயஙகும்,	 ஜப்பா	
னிலிருநது	மலாககா	 நீரிணை	ஊடாகவும்,	அப்பா	
லும்	 ்பணகணம	 சகதிகள	 நிண்றநதிருககின்றன	 என	
்பது	 சீனாவின	 ேணலேரகளுககு	 நன்றாகதே	 தேரி	
யும்.	இணேதயல்லாம்	த்பருமளவில்	ஐ-அதமரிகக	

இராணுேதோல்	்பாதுகாககப்படுகின்றன	என்பதும்	
அேரகளுககு	தேரியும்.
	 இேனால்,	சீனா	அதிக	ேளஙகணள	த்பாடடு	
தமற்குபபு்றமாக	ேனது	ேணிக	்பாணேகணள	ேளர	
தது	அேற்ண்ற	கேனததுடன	இணைதது	ேருகி்றது.	
சஙகாய	 ஒததுணழபபு	 அணமபபின	 (Shanghai	 Co-
operation	 Organization	 (SCO)	 ேணரபுககு	 அணமோ	
கதே	 இணேற்ண்ற	 சீனா	 தசயது	 ேருகி்றது.	 இவ்	
ேணமபபில்	மததிய-ஆசிய	நாடுகள	மற்றும்	ரஷயா	
உளளன.	விணரவில்	இநதியா,	்பகிஸ்ோனும்	இதில்	
இணையும்.	 ஈரான	 இேன	 ஒரு	 ்பாரணேயாளராக	
இருககும்.	 ்பாரணேயாளராகவும்	 ஐ-அதமரிககா	
வுககு	 இதில்	 இடம்	 தகாடுககப்படவில்ணல.	

அதோடு	 இபபிராநதியததில்	 உளள	 ஐ-அதமரிகக	
இராணுே	 ேளஙகணள	மூடுமாறு	 அநே	 அணமபபு	
தேண்டுதகாளும்	விடுததுளளது.	(“US	Military	Bases	
Around	 the	World”	எனறு	இணையததில்	தேடினால்	
பிரமிப்பாக	இருககும்).
	 இபபிராநதியததில்	சீனாவின	தசல்ோகணக	
அதிகரிப்பேற்காக	்பணழய	காலதது	“்படடுப்பாணே”	
த்பான்ற	 ஒரு	 புதிய	 ்பாணேணய	 சீனா	 கடடி	ேருகி	
்றது.	 அதுமடடுமல்ல,	 இப்பாணே	 ேழியாக	 ஐதரா	
ப்பாணேயும்	 எண்தைய	 ேளம்	 தகாண்ட	 மததிய	
-கிழககு	 நாடுகணளயும்	 அணடயலாம்.	 ஒனறிணை	
ககப்படட	 ஆசியவுககான	 சகதி	 (energy)	 மற்றும்	
உற்்பததி	ஒழுஙணக	உருோககுேேற்காக	சீனா	த்பரு	
மளோன	 ேளஙகணள	 தகாடடுகி்றது.	 அதிதேக	
ரயில்	 ்பாணேகணள	 உருோககி்றது,	 எண்தைய	
குழாயகணளயும்	த்பாடுகி்றது.

	 இததிடடஙகளின	 ஒரு	 ்பகுதியாக	
உலகி	 தலதய	 உயரமான	 மணலகளூடாக	 சீனா	
அணமததி	 ரு	 ககும்	 த்பருவீதி	 ்பகிஸ்ோனிலுளள	
சீனாவின	 கவுடார	 துண்றமுகததுககு	 த்பாகி்றது.	
சீனாவின	 கடல்	 ேணிகததில்	 ஐ-அதமரிககா	
ேணல	 யிட	 முடியாே	 ்பாணேயாக	 இது	 உளளது.	
இத	 திடடஙகள	 ்பாகிஸ்ோனில்	 ேளரச்சிணய	
தூண்டும்	 எனறும்	 சீனாவும்	 ்பாகிஸ்ோனும்	 எதிர	
்பாரககின்றன.	த்பருமளோன	இராணுே	நிதியுேவி	
கணள	 ்பாகிஸ்ோனுககு	 ேழஙகிய	 ஐ-அதமரி	
ககா,	 	 இம்மாதிரி	 ேளரச்சி	 திடடஙணள	 அஙகு	
முனதனடுககவில்ணல.	 சீனாவுககு	 அேன	 தமற்கு	
ஷினசியாங	மாநிலததில்	்பயஙகரோே	பிரச்சிணன	
உளளோல்,	 ்பாகிஸ்ோனில்	 நிலவும்	 உளநாடடு	
்பயஙகரோேஙகணள	 ்பாகிஸ்ோன	 அடககுேேற்கு	
இததிடடஙகள	 உேேலாம்	 எனறும்	 சீனா	 எதிர		
்பாரககி்றது.
	 ேணிக	 தநாககததோடு	 இநதிய	 கடலில்	
சீனா	அணமதது	ேரும்	“முதது	மாணல”	ேளஙகளின	
ஒரு	்பகுதியாக	இநே	கவுடர	துண்றமுகம்	இருககும்.	
இது	இராணுே	தேணேகளுககு	்பாவிககப்படலாம்.	
ேற்காலததில்	 சீனா	 ேனது	 தசல்ோகணக	 ்பாரசீக	
ேணளகுடா	ேணரயும்	்பரபபுேேற்கு	இது	ஏதுோக	
இருககும்.
	 ஐ-அதமரிககாவின	 இராணுே	 ்பலதோல்	
்பாதிகக	 முடியாே	 திடடஙகளாக	 இததிடடஙகள	
யாவும்	 உளளன.	 ஒதரதயாரு	 ேழியில்	 மடடுதம,	
அோேது	அணுோயுேப	த்பாரின	மூலம்	மடடுதம,	
ஐ-அதமரிககா	 இததிடடஙகளில்	 ்பாதிபண்ப	 ஏற்	
்படுதேலாம்.	 ஆனால்	 அது	 ஐ-அதமரிககாணேயும்	
அழிதது	விடும்.
	 ஆசியா		கடடுமான	நிதி	ேஙகி	(Asian	Infrastruc-
ture	Investment	Bank	(AIIB))	என்றதோரு	ேஙகிணயயும்	
சீனா	 2015இல்	 உருோககியது.	 அேன	 முககிய	
்பஙகுோரியாக	 சீனாதே	 உளளது.	 த்பயஜிஙகில்	
நடநே	அேன	தி்றபபு	விழாவில்	 56	 நாடுகள	்பஙகு	
்பற்றின.	 அதில்	 ஐ-அதமரிகக	 கூடடாளிகளான	

அவுஸ்திதரலியாவும்,	 பிரிதோனியாவும்	 ஐ-அதம	
ரிககாவின	 விருப்பததிற்கு	 எதிராக	 ்பஙகு்பற்றின.	
ஐ-அதமரிககாவும்	ஜப்பானும்	்பஙகு்பற்்றவில்ணல.	
சரேதேச	 நாைய	 நிதியம்	 மற்றும்	 உலக	 ேஙகி	
த்பான்ற	 அணமபபுககளுககு	 த்பாடடியாக	 இவ்	
ேஙகி	ேளரலாம்	எனறு	சில	ஆயோளரகள	 கருது	
கி்றாரகள.	சரேதேச	நாைய	நிதியமும்	உலக	ேஙகி	
யும்	 ஐ-அதமரிககாவின	 தசல்ோககில்	 இயஙகு	
கின்றன.
	 சஙகாய	 ஒததுணழபபு	 அணமபபும்	 (Shang-
hai	 Cooperation	 Organization	 (SCO))	 ஒரு	 காலததில்	
தநற்த்றாவுககு	(NATO)	மாற்்றாக	ேளரலாம்	எனறும்	
எதிர்பாரககப்படுகி்றது.

த�ொடரும் 
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	 உலதகஙகும்	 ்பல்தேறு	 காரைஙகளால்	
்பறிககப்படுகின்ற	 மில்லியன	 கைககான	 மனிே	
உயிரகள	 தோடரபில்	 நாம்	 ோழும்	 ேற்த்பாணேய	
மனிே	 சமூகம்	 அதிக	 அககண்ற	 தகாளேதில்ணல.	
ஆனால்	 ேற்த்பாணேய	 தகாதரானா	 மரைஙகள	
தோடரபில்	உலக	நாடுகள	அலறிததுடிதது	ஒப்பாரி	
ணேதது	அழுகின்றன.	ஊடகஙகளும்	ேஙகள	்பஙகி	
ற்கு	உலகில்	தேத்றநே	தசயதிகளும்	இல்ணல	என	
்பது	த்பால்	இணே	தோடர்பான	தசயதிகணள	அள	
ளிக	தகாடடுகின்றன.

	 இநே	 நாடடில்	 இதேணன	 த்பருககு	
தோற்று,	 இதேணன	 த்பர	 மரைமணடநதுளளனர	
என்ற	தசயதிகள	கிரிகதகட	விணளயாடடின	தநரடி	
ேரைணன	த்பால	அறிவிககப்படடுக	தகாண்டிருக	
கின்றன.	உலகில்	தகாதரானா	தோடர்பான	மரைங	
கணள	விட	இது	த்பான்ற	அல்லது	இணேயும்	விஞ	
சிய	அளவிலான	மரைஙகள	நிகழவில்ணலயா?
	 உலகில்	 ஒவ்தோரு	 நாளும்	 ்படடினி,	
தோற்று	 தநாயகள	 த்பான்றேற்்றால்	 தகாதரானா	
மரைஙகணளவிட	 ்பனமடஙகு	 அதிகமான	 மரை	
ஙகள	நிகழ்கின்றனதே.	ஏன	அணே	்பற்றி	எதுவும்	
அதிகமாக	 த்பசப்படுேதில்ணல?	 ஏன	 தகாதரானா	
்பற்றி	மடடும்	இனறு	இதேணன	ஆரப்பாடடம்	?
	 இனண்றய	தகாதரானா	்பரேலானது,	அதிக	
ளவில்	 ‘்பைககார	 நாடுகணள’,	 ‘்பலம்	 ோயநே	
நாடுகணள’	்பேம்	்பாரததுளளேன	விணளதே	இது.	
இநே	 ்பலதே	 சலசலபபுகள	 ஒனறும்	 மனிே	 உயிர	
கள	்பற்றிய	 கரிசணனகள	தோடர்பானணே	அல்ல.	
முேலாளிததுேததின	முளளநேண்டு	்பலவீனப்படு	
கின்றதே	என்ற	ஆேஙகததின	விணளவு.
	 சீனாவில்	இநே	ஆண்டு	 சனேரி	 11	 அனறு	
தகாதரானா	ணேரஸ்	ோககததினால்	முேல்	மரைம்	
்பதிோகியது.	 இனண்றய	 நிணலயில்	 உலகளாவிய	
ரீதியில்	 நாதளானறிற்கு	 நிகழும்	 தகாதரானா	
ணேரஸ்	 தோடரபிலான	 மரைஙகளின	 தோணக	
அண்ைளோக	1,500	என	தகாளளலாம்.
	 ஆனால்	 ேருடம்	 தோறும்	 09மில்லியன	
மககள	்படடினியாலும்	அது	தோடர்பான	தநாயக	
ளாலும்	 இ்றககின்றனர.	 இதில்	 3.1	 மில்லியன,	

சிறுேரகள	என்பது	மனணே	உருககும்	தசயதி.	ஆக	
இஙகு	்படடினியால்	நாதளானறிற்கு	உயிர	விடும்	
மககளின	 எண்ணிகணக	 அண்ைளோக	 25,000	
ஆகி்றது.
	 இனறு	 உலகில்	 ேவிரககககூடிய	 தோற்று	
தநாய	மரைஙகள	்பல	மில்லியனகளாக	உளளன.	
ேயிற்த்றாடடம்,	 நியூதமானியா	 என்பேற்்றால்	
்பாதிககப்படடு	ேகுநே	சிகிச்ணச	ேசதிகள	இனறி	02	
மில்லியன	சி்றாரகள	உயிரிழககின்றாரகள.
	 நியூதமானியாவினால்	 தமாதேம்	 2.56	 மில்	
லியன	 மககள	 மரைமணடகின்றனர	 (2017).	 இநே	
ேணகயில்	 ஒரு	 நாணளககு	 7,000	 த்பர	 மரைமணட	
கின்றனர.
	 கசதராகம்(Tuberculosis-TB)	 உலகில்	 1.5மில்	
லியன	உயிரகணள	்பலிதகாளகி்றது.	இநே	ேணகயில்	
்பாரதோல்	 TB	 தோற்று	 தநாயால்	 நாதளானறிற்கு	
4000த்பர	்பலியாகின்றனர.
	 உலகில்	 750	 மில்லியன	 மககள	 சுதேமான	
குடிநீணர	த்ப்றமுடியாே	நிணலயில்	இருககின்றனர.	
த்பாதிய	சுதேமான	குடிநீரினணம,	குண்றோன	சுகா	
ோர	 நணடமுண்றகள	என்பேற்்றால்	 842,000	மககள	
இ்றககின்றனர,	அல்லது	நாதளானறிற்கு	2,300	த்பர	
மடிகின்றனர.

	 உலகில்	 ேருடம்	 தோறும்	 228மில்லியன	
த்பர	 மதலரியாோல்	 ்பாதிககப்படுகின்றனர.	
40,5000த்பர	 மரைமணடகின்றனர	 ((2018).	 மதலரி	
யாோல்	 நாதளானறிற்கு	 உயிர	 விடு்பேரகளின	
தோணக	1100	என்றாகி்றது.
	 இதுத்பாலதே	 ேவிரககககூடிய	 ்பல்தேறு	
தநாயகளால்	உயிரிழககும்	மககளின	தோணக	்பாரி	
யோகும்.	ஆனால்	இணே	்பற்றி	அதநகமான	உலக	
நாடுகதளா	அணனததுலக	அணமபபுகதளா	அல்லது	
ஊடக	உலதகா	அதிகமாக	எதுவும்	த்பசுேதில்ணல.	
இதேணகய	 மரைஙகள	 த்பரும்்பாலும்	 மூன்றாம்	
உலக	நாடுகள	எனறு	கூ்றப்படுகின்ற	ேறிய	நாடுக	
ளிதலதய	த்பரிதும்	இடம்த்பறுகின்றன.

	 இேற்கான	 காரைஙகளாக	 சிலேற்ண்ற	
தமதலழுநேோரியாக	 கூறிவிடடு,	 ஒபபுககு	 சில	
நடேடிகணககணள	எடுதது	விடடு,	உலக	துண்றசார	
அணமபபுகள	அணமதியாகி	விடுகின்றன.
	 தமற்குறிபபிடட	ேணகயான	்பாரிய	உயிரப	
்பலிகளுககான	அடிப்பணடயான	காரைஙகள	்பற்றி	
ஆழமாக	 ஆராயப்படுமிடதது,	 அணே	 இனண்றய	
உலக	ஒழுஙணக	ஒருேணலப்படசமாக	ேடிேணமகக	
முயல்கின்ற	 சகதிகணள	 குற்்றோளிக	 கூடடில்	
தகாண்டு	நிறுததுகி்றது.
	 இநே	அடிப்பணடயான	காரைததுககாகதே	
இவ்ோ்றான	 மரைஙகள	 மண்றககப்படுகின்றன	
அல்லது	இது	தோடரபில்	அடககி	ோசிககும்	நணட	
முண்ற	கணடபபிடிககப்படுகி்றது.
	 இனண்றய	தகாதரானா	மரைஙகள	தோட	
ரபில்	எடுககப்படும்	விழிபபுைரவு	தசயற்்பா	டுகள,	
விணரவு	நடேடிகணககள,	த்பாருளாோர	உேவிகள	
த்பான்ற	 தசயற்்பாடுகணள	 நாம்	 தேத்றநே	 காலத	
திலும்	காைவில்ணல.	 “இது	உலகளாவிய	தநாயத	
தோற்று	நிணல	(pandemic)”	என	காரைம்	கூ்றப்பட	
டாலும்,	இநே	தநாயத	தோற்ண்ற	விட	மில்லியன	
கைககில்	 உயிரப்பலி	 ோஙகும்	 ்படடினி	 மற்றும்	
ஏணனய	தோற்று	தநாயகணளயிடடு	ஏன	அககண்ற	
காடடப்படுேதில்ணல	என்ற	வினாவுககு	தநரணம	
யான,	 உண்ணமயான	 ்பதில்	 கிணடககப	 த்பாே	
தில்ணல.
	 இனறு	ஏற்்படடுளள	தகாதரானா	தநாயின	
ோககம்	 ்பைககார	 நாடுகளின,	 முேலாளிகளின	
ஆடசி	சராசரி	குடிமககள	தோடரபில்	தகாண்டிருநே	
கரிசனதணே	 தேளிச்சம்	 த்பாடடு	 காடடுேோக	
அணமநதுளளது.
	 ்பல	 நாடுகளில்	்பணிககான	தகாடுப்பனவு	
கணள	 ேழஙகுேது	 முடியாேோக	 உளளது.	 மகக	
ளின	 அன்றாட	 உைவுத	 தேணேணயககூட	 கண்டு	
தகாளளாமல்	 ்பல	 ஆடசியாளரகள	 கரிசணனயற்்ற	
நிணலயில்	அல்லது	ணகயறு	நிணலயில்	தசயலற்றி	
ருககின்றனர	.
	 த்பாதிய	மருததுேக	கருவிகள,	அேசர	சிகிச்	
ணசககான	்படுகணககள,	முகக	கேசஙகள,	தோற்று	
நீககிகள	இனறி	சிகிச்ணசககு	ேரும்	தநாயாளரகள	
மடடுமனறி	 த்பருநதோணகயான	 மருததுேரகள,	
ோதியரகள	 நாளாநேம்	 மடிநது	 தகாண்டிருககின்ற	
தசயதிகள	யாேணரயும்	சிநதிகக	ணேககின்றன.
	 நடபு	நாடுகள,	த்பாருண்மிய,	்பணடததுண்ற	
கூடடுககள	 எனத்றல்லாம்	 த்பாடப்படட	 தேட	
ஙகள	இனறு	தேளுததுபத்பாய	நிற்கி்றன.	இஙகிலா	
நதுககு	ேரும்	மருததுே	த்பாருடகணள	அதமரிககா	
ணகப்பற்றிச்	 தசல்கி்றது.	 சுவிற்சரலாநதுககு	 ேரும்	
மருததுே	 த்பாருடகணள	 தஜரமனி	 எல்ணலயில்	
ேடுககி்றது.	 இதோலி	 ோன	 ணகவிடப்படடோக	
உைரகி்றது.
	 இநே	நிணலணமகள	இவ்ோறிருகக,	மனிே	
இனம்	 எதிர	 தநாககியிருககின்ற	 த்பரா்பதது	 கண்	
முனதன	விரிகி்றது.	த்பராணச	பிடிதே	முேலாளிதது	
ேததின	கடடுமீறிய	சுரண்டலின	விணளோக	பூமி	
தகாதிததுபத்பாய	கிடககி்றது.	ோனம்	விஷோயுக	
களால்	நிரம்பிப	த்பாய	நிற்கி்றது.
	 விணளவு	 ‘காலநிணல	மாற்்றம்’	என்ற	த்பர	
ழிவு	மனிே	இனதணே	தேரறுகக	ஆரம்பி	ததுளளது.	
கடும்	 ே்றடசியும்,	 த்பரும்	 தேளளப	 த்பருககும்	
உலக	உைவு	உற்்பததிணய	தகளவிககுறியககி	நிற்	
கி்றது.	 அததுடன	 காலநிணல	 மாற்்றமானது	 ்பல்	
தேறு	 தநாயகளுககும்,	 தோற்று	 தநாயகளுககும்	
காரைமாக	 அணமேோகவும்	 ஆயவுகள	 எடுததுக	
கூறுகின்றன.	எனதே	எதிரேரும்	நாடகளில்	உலகம்	
மிகககடுணமயான	்படடினி	நிணலணமணய,	தநாயத	
ோககஙகளின	 கடுணமணய	 காணுகின்ற	 நிணலணம	
ஏற்்படும்.
	 இனியும்	உலக	சமூகம்	இேற்ண்ற	உைரநது	
மனிே	சமூகததின	்பாதுகாபபில்,	நலனில்	அககண்ற	
தகாண்ட	அரசுகணள	நிறுேத	 ேேறினால்,	அவ்ோ	
்றான	 சமூகதணே	 உருோககத	 ேேறினால்,	 இநே	
பூமிப்பநதில்	மனிே	ோழ்வு	அதிக	காலம்	நீடிககும்	
என	எதிர்பாரகக	முடியாது.
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	 சீனாவின	த்பாருளாோர	ேளரச்சி	6.8	விகி	
ேதோல்	கடநே	3	மாேஙகளில்	வீழ்ச்சி	கண்டுளளது.	
1992	ஆம்	ஆண்டுககு	பினனர	சீனாவின	த்பாருளா	
ோரம்	வீழ்ச்சி	கண்டது	இதுதே	முேல்	ேடணே.
	 உற்்பததி	 வீழ்ச்சி,	 தேணலயிழபபு,	 அதிக	
தசலவீனம்	 ஆகியனதே	 இநே	 வீழ்ச்சிககு	 கார	
ைம்.	 த்பாருளாோரம்	 6.5	 விகிேதோல்	 வீழ்ச்சி	
காணும்	என	த்றாயடடர	தசயதி	நிறுேனம்	முன	
னர	 தேரிவிதே	 த்பாதும்	 இழபபு	 அேணனவிட		
அதிகமாக	உளளது.
	 எனினும்	சீனாவின	இநே	வீழ்ச்சி	ஏணனய	
நாடுகணளயும்	அதிகம்	்பாதிககும்	எனவும்	அதமரி	

ககா	 மற்றும்	 ஐதராபபிய	 நாடுகளின	 த்பாருளா	
ோரம்	 15	 தோடககம்	 35	 விகிேம்	 ேணர	 வீழ்ச்சி	
காணும்	எனவும்	தேரிவிககப்படுகின்றது.
	 இேனிணடதய,	வூகான	மாநிலததில்	ணேத	
தியசாணலகள	ேவிரநே	வீடுகள	மற்றும்	ேதயாதி	
்பர	 இல்லஙகளில்	 இடம்த்பற்்ற	 மரைஙகளின	
வி்பரதணே	சீனா	தேளியிடடுளளது.	இேன	அடிப	
்பணடயில்	இ்றபபு	எண்ணிகணக	 1290	ஆக	உயரந	
துளளோக	 சீனா	 கடநே	 தேளளிககிழணம(17)	
தேரிவிததுளளது.

rPdhtpy; fLk; nghUshjhu tPo;r;rp - cyf ehLfisAk; ghjpf;Fk;

	 ஈகுதடார	நாடடில்	தகாதரானா	ணேரசின	
ோககம்	அதிகரிததுளள	நிணலயில்	அஙகு	நிகழும்	
மரைஙகணள	 எதிர	 தகாளள	 முடியாது	 அரசும்,	
மககளும்	திைறி	ேருகின்றனர.
	 மரைமணட்பேரகணள	வீடடிதலதய	ணக	
விடுேல்,	 வீதிகளில்	 வீசுேல்,	 வீதிகளில்	 த்பாடடு	
எரிதேல்,	 த்பாது	இடஙகளில்	ணகவிடடு	தசல்லு	
ேல்	 த்பான்ற	 சம்்பேஙகள	 அதிகரிததுளளோல்	
நாடு	 மிகபத்பரும்	 சுகாோர	 சீரதகடணட	 எதிர	
தகாண்டுளளது.
	 அரசின	ேகேல்களின்படி	அஙகு	இதுேணர	
421த்பர	்பலியாகியுளளோகவும்,	8,450	த்பர	தோற்	
றுககு	 உளளாகியுளளோகவும்	 தேரிவிககப்படுகி	
ன்றது.	 ஆனால்	 அஙகு	 ்பாதிககப்படட	 மற்றும்	
தகால்லப்படட	 மககளின	 எண்ணிகணக	 அதிகம்	
என்பணேதய	 மககளின	 நடேடிகணககள	 காடடு	
ேோக	பி.பி.சி	ஊடகம்	தேரிவிததுளளது.
	 குோயஸ்	மாகாைததில்	6,700	த்பர	கடநே	
இரு	ோரஙகளில்	இ்றநேோக	 அரசு	 கூறுகின்றது.	
ஆனால்	 கடநே	 ஆண்டு	 இதே	 காலப்பகுதியில்	
அஙகு	 1,000	 த்பர	 ோன	 இ்றநதிருநேனர.	 இநே	
்பகுதிதய	 அதிகம்	 ்பாதிககப்படட	 ்பகுதியாகும்.	
மாரச்	 மாேம்	முேல்	அஙகு	 14,561	 த்பர	 ்பலியாகி	
யுளளனர.	 ஆனால்	 கடநே	 ஆண்டு	 இதே	 காலப	
்பகுதியில்	 அஙகு	 2,000	 த்பதர	 மரைமணடந	
திருநேனர.
	 வீடுகளில்	இருநது	 771சடலஙகணள	 ோம்	
ணகப்பற்றியுளளோக	 காேல்துண்ற	 அதிகாரி	
தஜாதக	ேதரட	 தேரிவிததுளளார.	 ேற்த்பாது	 மர	
ைமணட்பேரகணள	 ணேப்பேற்கு	 ோம்	 கடோசி	
யில்	 ேயாரிககப்படட	பிதரேபத்படடிகணள	விநி	
தயாகிதது	ேருேோக	அேர	தேரிவிதது	ளளார.
	 ேமது	 அரசு	 ோமேமாக	 நடேடிகணக	
எடுதேேற்கு	 ேனணன	மனனிககுமாறு	பிரதி	அரச	
ேணல	 ேர	 ஒற்த்றா	 தசானதசதகால்சர	 ்பகிரஙக	
மனனிபபு	தகாரியுளளார.

kuzq;fis vjpu; nfhs;s KbahJ 
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	 அதமரிககாவின	 ்பணட	 ்பலததின	 முது	
தகலும்்பாக	விளஙகுேது	அேன	விமானம்	ோஙகி	
கப்பல்கள	 ோன.	 உலகில்	 அதிகளவு	 விமானம்	
ோஙகி	கப்பல்கணள	தகாண்டுளளதே	அதமரிககப	
்பணடயினரின	 மிகபத்பரும்	 ்பலம்.	 அேணனப	
த்பாலதே	 அேன	 கூடடணி	 நாடுகளான	 பிரிதோ	
னியா	மற்றும்	பிரானஸ்	ஆகியன	ேலா	ஒவ்தோரு	
விமானம்	ோஙகி	கப்பல்கணளக	தகாண்டுளளன.
	 ஆனால்	 ேற்த்பாது	 பிரானஸ்	 இன	 சாள-
து-தகால்	 என்ற	 விமானம்	 ோஙகி	 கப்பலும்,	

அதமரிககாவின	 தியதடார	 ருசதேல்ற்	 என்ற	
அணு	சகதியில்	இயஙகும்	மிகபத்பரும்	கப்பலும்	
தகாவிட-19	 ணேரசின	 ோககதோல்	 முற்்றாக	
முடஙகியுளளன.
	 அதமரிகக	கப்பலில்	ஏற்்படட	தோற்றுகக	
ளால்	 ்பேற்்றமணடநே	 அேன	 கடடணள	 அதிகாரி	
உேவி	தகடடு	மினனஞசல்	அனுபபியது,	ஊடகங	
கணள	தசன்றணடநேோல்	அதமரிகக	அதி்பர	கடற்	
்பணட	 அதிகாரிணய	 ்பேவி	 நீககம்	 தசயேதுடன,	
அதமரிகக	 கடற்்பணடயின	 உேவி	 தசயலாளரும்	
்பேவி	விலகியிருநோர.
	 5000	மாலுமிகணளக	தகாண்ட	இநே	கப்பல்	
குோம்	்பகுதிககு	தகாண்டு	தசல்லப்படடதுடன,	
அதில்	உளள	500	த்பருககு	தநாய	உளளதும்	கண்	
டறியப்படடுளளது.
	 இேனிணடதய,	 பிரானஸ்	 நாடடு	 கப்பல்	
கணரககு	 தகாண்டு	 ேரப்படடுளளதுடன,	 அதில்	
உளள	2,300	த்பரில்	1,081	த்பருககு	தநாய	உளளது	
உறுதிப்படுதேப்படடுளளது.
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	 அதமரிககா	 கூறுேது	 த்பால	 சீனாவின	
வூகான	 மாநிலததில்	 உளள	 ஆயவுகூடததில்	
ணேரஸ்	 கிருமிகள	 உருோககப்படடேற்கு	 எநே	
ஆோரமும்	இல்ணல	 என	 பிரானஸ்	இன	அதி்பர	
இமானுதேல்	மகதரான	தேரிவிததுளளார.
	 அதமரிககாவின	 ஊடகஙகள	 கூறுேது	
த்பால	 தகாவிட-19	 ணேரஸ்	 சீனாவின	 பி-4	 என	
ப்படும்	உயிரியல்	ஆயவுகூடததில்	ேயாரிககப்பட	
டேற்கான	 ஆோரஙகள	 இல்ணல	 என	 அேர	
தமலும்	தேரிவிததுளளார.
	 எனினும்	இது	சீனாவின	ஆயவுகூடததில்	
ோன	 ேயாரிககப்படடது	 என	 அதமரிகக	 அதி்பர	
தோடரநது	 தேரிவிதது	 ேருேதுடன,	 அதமரிகக	
ஊடகஙகளும்	 சீனாவுககு	 எதிரான	 தசயதிகணள	
தோடரநது	தேளியிடடு	ேருகின்றன.
	 ஆனால்	விஞ்ானபூரேமான	ஆோரஙகள	
அற்்ற	 குற்்றச்சாடடு	 இது	 என	 சீனா	 தேரிவிதது	
ளளது.
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	 தகாதரானா	ணேரசின	ோககதோல்	அதம	
ரிககாவில்	 ்பல	 நிறுேனஙகள	 மற்றும்	 கணடகள	

மூடப்படடோல்	 அஙகு	 தேணலயிழநேேரகளின	
எண்ணிகணக	 கடநே	வியாழககிழணம	 (16)	 ேணர	
22	மில்லியனாக	உயரநதுளளது.
	 கடநே	3	ோரஙகளில்	அஙகு	22	மில்லியன	
மககள	தேணலயிழநதுளளோல்	அதமரிககா	மிகப	
த்பரும்	 த்பாருளாோர	 தநருககடிணய	 சநதிததுள	
ளது.
	 நிறுேனஙகள	 மீள	 தி்றககப்படும்	 த்பாது	
்பலர	 ்பணிகளில்	 மீண்டும்	 இணையும்	 சாததிய	
ஙகள	உளள	த்பாதும்,	கடநே	த்பபரேரியில்	இரு	
நே	நிணலணய	2022	ஆம்	ஆண்தட	அதமரிககா	மீண்	
டும்	 அணடயும்	 என	 ஒகஸ்த்பாட	 த்பாருளியல்	
ஆயோளர	தேரிவிததுளளார.

Ntiyapoe;Njhu; vz;zpf;if cau;T 
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	 ேற்த்பாணேய	தநருககடி	நிணலணய	்பயன	
்படுததி	 மினனஞசல்	 மூலம்	 மககளின	 ேகேல்	

கணள	திருடி	நிதி	தமாசடியில்	ஈடு்படும்	நடேடிக	
ணககள	 அதிகரிததுளளோக	 கூகுள	 நிறுேனம்	
கடநே	தேளளிககிழணம	(17)	தேரிவிததுள	ளது.
	 தினமும்	18	மில்லியன	ேே்றான	மினனஞச	
ல்கள	ஜி-தமயில்	்பாேணனயாளர	களுககு	மடடும்	
அனுப்பப்படுகின்றன.	 தகாதரானா	 ணேரஸ்	
தோடர	பில்	அனுப்பப்படும்	100	மில்லியன	மின	
னஞசல்	கணள	தினமும்	முடககி	ேருேோக	கூகுள	
தேரிவிததுளளது.
	 த்பரும்்பாலான	 மினனஞசல்கள	 உலக	
சுகாேர	 நிறுேனம்	மற்றும்	அரச	 நிறுேனஙகளின	
த்பயரகணள	்பயன்படுததி	அனுப்பப்படுகின்றன.
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