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JUf;fp muRf;F vjpuhf 
gl;bdpg; Nghul;lk; Nkw;nfhz;ltu; kuzk;

துருக்கியை சேர்ந்த 28 வை்தான இளம் கயைஞர 
ஹெைன் ச�ாைக் துருக்கிை அரசுக்கு எதிராக 
கட்ந்த 288 நாடகளாக சேறஹகாண்டு வ்ந்த 
உண்்ா சநான்பு ச�ராடடத்தினால் கட்ந்த ஹவள் 
ளிக்கிழயே (03) உயிரிழ்நதுள்ளார.

 அவரகளின் இயேக் குழுவுக்கு எதிராக 
துருக்கி அரசு சேறஹகாண்டு வரும் நடவடிக்யக 
க்கு எதிராகசவ ஹெைனும் அவரது நண்�ரும் 
அரசுக்கு எதிராக �டடினிப் ச�ாராடடத்ய்த சேற 
ஹகாண்டு வ்நதிரு்ந்தனர.
 ச�ாரம் என்்ற இ்ந்த இயேக்குழுவினர 
புரடசிகர ேக்கள் விடு்தயை முன்னனி என்்ற 
இராணுவக் குழுவுடன் ஹ்தாடரபுகள் உயடை்தாக 
துருக்கி அரசு குற்றம் சுேத்தியுள்ளது. இ்ந்த குழுவி 
னயர அஹேரிக்கா, ஐசராப்பிை ஒன்றிைம் ேறறும் 
துருக்கி என்�ன �ைஙகரவா்த இைக்கோக சித்்த 
ரித்துள்ளன.
 யகது ஹேயைப்�டட ்தேது உறுப்பினர 
களின் விடு்தயை ேறறும் குழுவின் மீ்தான ்தயட 
நீக்கம் ஹ்தாடர�ாக அவரகள் உண்்ாநியை 
ச�ாராடடத்தியன சேறஹகாண்டு வ்ந்தனர.

 ஆறு ோவடடஙகள் ்தவிர்ந்த ஏயனை 
ோவடடஙகளில் நாயள (6) ஊரடஙகுச் ேடடம் 
நீக்கப்�டவுள்ள்தாக சிறீைஙகா அரசு ஹ்தரிவித்து 
ள்ளது.
 ைாழப்�ா்ம், ஹகாழும்பு, கம்�கா, 
களுத்துய்ற, புத்்தளம் ேறறும் கண்டி ஆகிை 
ோவடடஙகளில் ஊரடஙகுச் ேடடம் ஹ்தாடர்நது 
நயடமுய்றயில் இருக்கும் என்�துடன், ஏயனை 
ோவடடஙகளில் நாயள திஙகடகிழயே காயை 6 
ேணிக்கு நீக்கப்�டும் ஊரடஙகுச் ேடடம் மீண்டும் 
ேதிைம் 2 ேணிக்கு நயடமுய்றக்கு வரும் எனவும் 
ஹ்தரிவிக்கப்�டுகின்்றது.
 இ்தனியடசை, ஊரடஙகுச் ேடடத்ய்த 
�ைன்�டுத்தி சிறீைஙகா �யடயினர ைாழ. ோவட 
டத்தில் ்தமிழ ேக்கள் மீது கடும்ச�ாக்குடன் 
நட்நது வருவ்தால் ேக்கள் மிகப்ஹ�ரும் சிரேங 
கயள எதிரசநாக்கி வருவ்தாக ஹ்தரிவிக்கப்�டு 
கின்்றது

aho;g;ghzk; cl;gl 
MW khtl;lq;fspy; njhlu; Culq;F

tl khfhzj;jpy; VO nfhNuhdh Nehahsu;fs; 

 ை ா ழ . 
ோவடடத்தில் 
இ்ந்த வாரம் 
3 ச � ரு க் கு 
ஹ க ா ச ர ா ன ா 
ய வ ர ஸ் 
ஹ ்த ா ற று 
இ ரு ப் � து 

கண்ட றிைப்�டடுள்ளது. எனசவ அஙகு இதுவயர 
ஹோத்்தம் 7 ச�ருக்கு சநாய இருப்�து உறுதிப் 
�டுத்்தப்�டடுள்ளது.
 அச்தேேைம், இ்ந்த வாரத்தில் இரு்நது 
சநாயை உறுதிப்�டுத்தும் �ரிசோ்தயனகயள 
ைாழ, ச�ா்தனா யவத்திைோயையில் சேறஹகாள் 
வ்தறகான ஏற�ாடுகள் சேறஹகாள்ளப்�டடுள்ள 
்தாக ஹ்தரிவிக்கப்�டுகின்்றது. இதுவயர காைமும் 

உறுதிப்�டுத்தும் �ரிசோ்தயனகள் அனுரா்தபுரத் 
தில் உள்ள யவத்திைோயையிசைசை சேறஹகாள் 
ளப்�டடு வ்ந்தன.
 இ்தன் மூைம் உடனடிைாக சநாயை உறுதி 
ப்�டுத்தி சநாைாளிகயளயும், அவரகளுடன் 
ஹ்தாடரபில் இரு்ந்தவரகயளயும் ்தனியேப்�டுத்்த 
முடியும். அ்தன் மூைம் சநாய �ரவுவய்த ்தடுக்க 
முடியும் என ைாழ, ச�ா்தனா யவத்திைோயையின் 
�ணிப்�ாளர யவத்திை கைாநிதி ்த. ேத்திைமூரத்தி 
ஹ்தரிவித்துள்ளார.
 சுவிறேரைா்நதில் இரு்நது வ்ந்த ச்தவாைை 
ே்தகுருவுடன் ஹ்தாடரபில் இரு்ந்த 7 ச�சர சநாயி 
னால் �ாதிக்கப்�டடுள்ள்தாகவும், அவர சேற 
ஹகாண்ட ஆரா்தயன நிகழவில் 200 ச�ர கை்நது 
ஹகாண்டிரு்ந்த்தாகவும் ஹ்தரிவிக்கப்�டுகின்்றது.

nfhNuhdh ituir gad;gLj;jp 
Clf Rje;jpuj;ij kWf;fpwJ 

rpwPyq;fh
 சகாவிட-19 சநாய 
்தடுப்பு நடவடிக்யக 
களுக்கு  �யடயினயர 
�ைன்�டுத்தி வரும் சிறீ 
ைஙகா அரசு அதிகாரி 
களின் நடவடிக்யககயள 

விேரேனம் ஹேய�வரகயள மிரடடி கருத்துச் 
சு்த்நதிரத்ய்த ேறுத்து வருவ்தாக ேனி்த உரியேகள் 
கண்காணிப்�கம் ஹ்தரிவித்துள்ளது.
 இது ஹ்தாடரபில் அ்தன் ஹ்தன்னாசிை 
பிரா ்நதிை �ணிப்�ாளர மீனாடசி கஙகுலி கட்ந்த 
ஹவள்ளிக்கிழயே (3) விடுத்துள்ள அறிக்யகயில் 
ஹ்தரிவித்துள்ள்தாவது:
 அதிகாரிகளின் நடவடிக்யக ஹ்தாடரபில் 
விேரேனஙகயள சேறஹகா்ள�வரகள் யகது 
ஹேயைப்�டுவாரகள் என சிறீைஙகா காவல்துய்ற 
அதிகாரி மிரடடியுள்ளார. அ்தாவது அயனத்துைக 
ேடட விதிகயள ேதிக்காது சிறீைஙகா அரசு கருத் 
துச் சு்த்நதிரத்ய்த �யடயினர மூைம் ேறுத்து 
வருகின்்றது.
 விேரேனஙகள் அவரகளின் �ணிகயள 
�ாதிக்கப்ச�ாவதில்யை.  ஊரடஙகுச் ேடட சநரத் 
தில் ேக்கள் மிகவும் துன்�ஙகயள அனு�விக் 
கின்்றனர. அவரகளுக்கு அடிப்�யட உ்தவிகள் 
ச்தயவ. எனசவ அது ஹ்தாடரபில் அவரகள் ்தேது 
கருத்துக்கயள �கிர விரும்புவாரகள்.
 ச�ாரக் குற்றவாளி என குற்றம் சுேத்்தப் 
�டட ேவீ்நதிர சில்வாயவசை சிறீைஙகா 
அரசு இ்ந்த �ணிக்கு நிைமித்துள்ளது. அவரின் 
நிைேனம் சிறு�ான்யே ேக்கயள அச்ேேயடை 
யவத்துள்ளது என அவர சேலும் ஹ்தரிவித் 
துள்ளார.

ru;r;iria fpsg;gpAs;s 
gpuhd;]; itj;jpau;fspd; ,dthj Ngr;R

 ஹ க ா ச ர ா ன ா 
ய வ ர ஸ் இ ற கு  
எதிராக ்தைாரிக்கப் 
�டும் ்தடுப்பு ேரு்நது 
ஆ பி ரி க் க ா வி ல் 
உள்ள ேக்களில் 
்தான் �ரிசோ்தயன 

ஹேயைப்�ட சவண்டும் என பிரான்ஸ் நாடடின் 
இரு யவத்திைரகள் ஹ்தரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் 
ஹ�ரும் ேரச்யேயை ஏற�டுத்தியுள்ளன.
 கட்ந்த பு்தன்கிழயே பிரான்ஸ் நாடடின் 
ஹ்தாயைக்காடசிைான எல்.சி.ஐ இல் இடம்ஹ�ற்ற 
விவா்தம் ஒன்றின் ச�ாச்த யவத்திைரகள் இ்ந்த 
்தகவல்கயள ஹ்தரிவித்துள்ளனர.
 ஆபிரிக்காவில் உள்ள ேக்கள் எ்ந்த ்தறகாப்பு 
முய்றகயளயும் பின்�றறுவதில்யை, அஙகு 
ேருத்துவ வேதிகளும் குய்றவு, எயிடஸ் ேரு்நதும் 
அஙகு ்தான் �ரிசோ்தயன ஹேயைப்�டடது. 
அஙகு �ாலிைல் ஹ்தாழிைாளரகளும் அதிகம். 
எனசவ சகாவிட-19 ்தடுப்பு ேரு்நய்தயும் அஙகு 
�ரிசோ்தயன ஹேயைைாம் என ஹகாசின் யவத்திை 
ோயையின் அவேர சிகிச்யேப் பிரிவு ்தயைவர ஜீன் 
ச�ால் ேரிைா ஹ்தரிவித்துள்ளார.
 அவரின் கருத்ய்த பிரான்ஸ் நாடடின் 
ச்தசிை சுகா்தார நிறுவனத்தின் ஆயவுப் பிரிவு 
்தயைவர கமிஹை சைாச் வரசவறறுள்ளார.
 இவரகளின் கருத்துக்கள் �ைத்்த எதிரப்புக் 
கயள ச்தாறறுவித்துள்ளது. ஆபிரிக்கா உஙகளின் 
ஆயவுகூடேல்ை என பிர�ை உய்த�்ந்தாடட வீரர 

டிஹடைர ஹ்றாக்�ா ஹ்தரிவித்துள்ளார.
 இது ஒரு இனவா்தக் கருத்து, ஆ�ரிக்க 
ேக்கள் எலிகள் அல்ை என பிரான்ஸ் நாடடின் 
ேேத்துவக் கடசி யவத்திைரகளின் கருத்துக்கு எதி 
ராக ்தனது எதிரப்ய� ஹ்தரிவித்துள்ளது. 

கட்ந்த வருடம் புனி்த ஞாயிறு அன்று இடம்ஹ�ற்ற 
்தறஹகாயைத் ்தாக்கு்தல்களால் ஏற�டட �ாதிப் 
புக்களில் இரு்நது ேயைைக ேக்களின் ஹ்தாழில் 
வாயப்புக்கள் வழயேக்கு திரும்பிவரும் நியை 
யில் ்தறச�ாது ஏற�டடுள்ள ஹகாசரானா 
அச்ேம் அவரகயள சேலும் துன்�த்தில் ஆழத்தி 
யுள்ள்தாக ஹ்தரிவிக்கப்�டுகின்்றது.
 நுவஹரலிைா  �குதிகளில் வாழும் ேக்கள் 
சுறறுைாத்துய்ற, ச்தயியை ஹ்தாழில்,  விவோைம் 
ஆகிை ஹ்தாழில்கயள நம்பி வாழ�வரகள். 
ஆனால் சகாவிட-19 அச்ேம் சுறறுைாத்துய்றயை 
முற்றாக முடக்கியுள்ளதுடன், சிறீைஙகா அரசு 
சேறஹகாண்டு வரும் ஊரடஙகுச் ேடட நயட 
முய்றகளும் அவரகளின் அன்்றாட ஹ்தாழில் 
கயள அதிகம் �ாதித்துள்ளது.
 �ாதிக்கப்�டட ேக்களுக்கு சிறீைஙகா 
அரசு உ்தவிகயளயும் வழஙகவில்யை என 
ேக்கள் ஹ்தரிவித்துள்ளனர.

nfhNuhdh itu]; 
Jd;gj;jpy; kiyaf kf;fs; 

 
 ஹகாசரானா யவரசின் ்தாக்கத்தினால் 
�ை நிறுவனஙகள் ேறறும் கயடகள் மூடப் 
�டடுள்ள்தால் சிறீைஙகாவில் இரு்நது ஹவளிநாடு 
களுக்கு கல்வி கற�்தறகாக ஹேன்றுள்ள ோ் 
வரகள் �குதி சநர சவயைகயள இழ்நது 
அவதிப்�டுவ்தாக ஹ்தரிவிக்கப்�டுகின்்றது.
 அவுஸ்திசரலிைாவில் ஆயிரக்க்க்கான 
ோ்வரகளும், பிரித்்தானிைா உட�ட �ை 
நாடுகளில் நூறறுக்க்க்கான ோ்வரகளும் 
�ாதிக்கப்�டடுள்ளனர.
 அவுஸ்திசரலிைாவின் விக்சராரிைா ோநி 
ைத்தில் ஏ்றத்்தாள 9000 ோ்வரகள் உள்ள்தாக 
ஹ்தரிவிக்கப்�டுகின்்றது.
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	 உலகம்,	 ககொர�ொனொ	 வை�சின்	 தொககததொல்	 தனது	
சமூக	க�ொருளொதொ�	அ�சியல்	நவைமுவைகவளச்	கசயற�டுதத	
இயலொதுளள	 மனித	 குலததின்	 மிகமிக	 அைலமொன	 இநதக	
கொலகடைததில்,	அ�சியலுககு	அப�ொற�டை	முவையில்	மனிததது	
ைதவதக	கொககும்	க�ருமுயறசியில்	உலக	நொடுகள	அவனததுரம	
கசயற�டடுக	 ககொண்டிருககின்ைன.	 இநத	 மனித	 குலததின்	
இககடைொன	நிவலவயயும்	கூைத	தஙகள	அ�சியல்	இலொ�ததிறகுப	
�யன்�டுததும்	ரகைலதவத	சிறீலஙகொ	கதொைர்கிைது.	
	 மூன்று	 சிறுைர்கள	 உட�ை	 எடடுத	 தமிழவ�,	 அைர்கள	
இனஅழிபபுச்	 கசயயப�டுைதறகொன	 சிறு	 தையம்	கூை	இருககக	
கூைொகதன்�தறகொகச்	சததமின்றி	அைர்கவளக	ககொல்ல	ரைண்டும்	
என்ை	 க�ொறிமுவையொக,	 அைர்களின்	 கழுததில்	 �டுகொயதவத	
ஏற�டுததி	 அநத	 அதிர்ச்சியினொலும்	 இ�ததப	 க�ருககினொலும்	
அைர்கவளக	 ககொன்ைழிதத	 ககொடூ�மொன	 இனகககொவலவயச்	
கசயதைர்	 என,	 சிறீலஙகொவின்	 நீதிமன்ைரம	 ம�ண	 தண்ைவன	
விதிதது,	 அதவனச்	 சிறீலஙகொவின்	 உயர்	 நீதிமன்ைரம	 மீள	
உறுதி	 கசயதை�ொன,	 சிறீலஙகொப	 �வையினனொன	 சுனில்	
�ததநொயககொவை,	அநதப	ர�ொர்க	குறைஙகள	நைநத	கொலததில்	
சிறீலஙகொப	 �வைகளுககுக	 கடைவளயிடும்	 நிவலயில்	 இருநத	
இன்வைய	 ஜனொதி�தி	 ரகொடை�ொய	 �ொஜ�கசொ,	 'ஜனொதி�தியின்	
க�ொது	மன்னிபபு'	என்ை	க�யரில்	விடுதவல	கசயதுளளொர்.	
சிறீலஙகொவின்	உயர்	நீதிமன்ைம்	�தநொயககொவின்	தீர்பவ�	உறுதி	
கசயது	 ஒரு	 ைருைம்	 கூை	 ஆகொத	 நிவலயில்,	 சம்�நதப�டை	
குறைைொளி	 தன்னளவில்	 குறை	 மரனொநிவலயில்	 இருநது	
எநதவித	சீர்திருதததவதயும்	க�றுைதறகொன	சநதர்ப�ரம	இைம்	
க�றுைதறகுக	 கொல	 அைகொசரம	 இல்லொத	 நிவலயில்,	 அநதக	
குறைைொளிககு	இன்வைய	ஜனொதி�தியின்	ரதர்தல்	கொல	ைொககுறுதி	
என்ை	 அப�டைமொன	 அ�சியல்	 கசயற�ொைொக	 ைழஙகப�டை	
க�ொதுமன்னிபபு	 என்�து	 கருவணயின்	 அடிப�வையில்	 அல்ல,	
ர�ொர்க	 குறைைொளிகள	 கதொநொயகர்களொகச்	 சிஙகள	 ngsj;j 
அ�சியல்	 தவலவமகளொல்	 ர�ொறைப�டுைொர்கள	 என்ை	 சிஙகள	
ngsj;j	ரமலொண்வம	அ�சியல்	ரகொட�ொடடிவன	உறுதிப�டுததும்	
கசயலொக	இைம்	க�றறுளளது.	
	 இது	 ஈழததமிழ்	 மககவள	 இன்றும்	 இனஙகொணககூடிய	
அச்சததுைன்	 சிறீலஙகொ	 அ�சொஙகம்	 ைொழவைதது,	 அைர்களின்	
அ�சியல்	�ணிவைப	க�றுகிைது	என்ை	உண்வமவய	உலகுககு	
மீண்டும்	கதளிைொக	நிரூபிததுளளது.	சிறீலஙகொ	அ�ச	தவலைர்	
சர்ைொதிகொ�ததனமொன	 முவையில்	 நிவைரைறறு	 அதிகொ�தவதப	
�யன்�டுததியவம	 என்�து,	 ஈழததமிழ்	 மககள	 தஙகளின்	
உளளக	 சுயநிர்ணய	 உரிவமயின்	 அடிப�வையில்	 தறர�ொது	
உளள	சிறீலஙகொ	அ�சொஙகததிைம்	தஙகளுககொன	�ொதுகொப�ொன	
அவமதியுைன்	 கூடிய	 எநத	 ைளர்ச்சிகவளயும்	 க�ை	 இயலொது	
என்�வதயும்	மீளவும்	உலகிறகுத	கதளிைொககியுளளது.	அதது	
ைன்	 ஈழத	 தமிழ்	 மககள	 தஙகளின்	 கைளியக	 சுயநிர்ணய	
உரிவமயின்	அடிப�வையில்	உலக	நொடுகளிைமும்	அவனததுலக	
அவமபபுககளிைமும்	 தஙகளுககொன	 �ொதுகொபபுைன்	 கூடிய	
அவமதியொன	ைளர்ச்சிவயத	தொஙகள	க�றுைவத	உறுதி	கசயய	
ரைண்டும்	என	விடுதது	ைரும்	அைர்களின்	கைளியக	சுயநிர்ணய	
உரிவமக	 ரகொரிகவகவய	 உலக	 நொடுகளும்	 அவமபபுககளும்	
உைனடியொகக	 கைனததில்	 எடுகக	 ரைண்டிய	 ரதவைவயயும்	
கைளிச்சமிடடுக	கொடடியுளளது.	
	 சிறீலஙகொவின்	இன்வைய	நவைமுவைகள	சிறீலஙகொவுககு	
உளளகப	 க�ொறிமுவை	 மூலம்	 ஈழததமிழர்களுககொன	 மனித	
உரிவமவயரயொ	 நீதிவயரயொ	 ைழஙகுைதறகொன	 எண்ணம்	 கூை	
இல்வல	 என்�வத	 உலகுககுத	 கதளிைொக	 உணர்ததுகிைது.	
இதனொரலரய	 உலகின்	 முககிய	 நொடுகளும்	 அவமபபுககளும்	
ஊைகஙகளும்	 இச்கசயல்கள	 குறிதத	 �லதத	 கண்ைனதவதத	
கதொைர்நது	 கைளியிடடு	 ைருகின்ைன.	 எனரை	 சிறீலஙகொவின்	
உளளகப	க�ொறிமுவைகள	ஈழததமிழரின்	மனித	உரிவமகவள	
மீளவிககும்	 நவைமுவையொகொது	 என்�தனொல்,	 அவனததுலகப	
க�ொறிமுவைகள	உைன்	கதொைஙகப�ை	ரைண்டும்.	இல்வலரயல்	
உலகின்	அவமதிககும்	�ொதுகொபபுககும்	ஆ�ததுககவள	ஏற�டு	
ததும்	 முன்னுதொ�ணஙகளொகச்	 சிறீலஙகொவின்	 கசயல்கள	
கதொைரும்.	இநத	உண்வமகவள	விளககிப	புலம்க�யர்	தமிழர்கள	
ககொர�ொனொ	அைலஙகளுககு	மததியிலும்,	அவனததுலகப	க�ொறி	
முவைகள	உரிய	கொலததில்	கதொைஙகப�டுைதறகொக	உவழகக	
ரைண்டிய	ரந�மிது.

 உைகத்தின் இைக்கத்ய்த ்தனது காடடுப்�ாடடுக்குள் ஹகாண்டு 
வ்நதுள்ள சகாவிட-19 எனப்�டும் ஹகாசரானா யவரஸ் சேறகுைக நாடுகயள 
அதிகம் அச்சுறுத்தி வருவதுடன்  அஙகு �ைத்்த இழப்புக்கயளயும் ஏற�டுத்தி 
வருகின்்றது.
 இ்ந்த நியையில் �ாதிக்கப்�டட ேக்களுக்கு உ்தவும் முகோக சீனா 
ேறறும் ரஸ்ைா ஆகிை நாடுகள் ேருத்துவ உ்தவிகயள வழஙகி வருகின்்றன.
 சநறறு (04) ேனிக்கிழயே 300 ஹேைறயக சுவாே உ�கர்ஙகளுடன் 
சீனாவின் விோனம் பிரித்்தானிைாயவ வ்ந்தயட்நதுள்ள்தாக பிரித்்தானிை அரசு 
ஹ்தரிவித்துள்ளது.
 அச்தேேைம் 1000 ஹேைறயக சுவாே உ�கர்ஙகளுடன் சீனாவின் 
விோனம் அஹேரிக்காவின் ச�ான் எப் ஹகனடி விோன நியைைத்ய்த ேனிக் 
கிழயே வ்ந்தயடைவுள்ள்தாக அஹேரிக்காவின் நியூசைாரக் ோநிை ஆளுநர 
அன்றூ கூசோ ஹ்தரிவித்துள்ளார.
 அஹேரிக்காவில் அதிகம் �ாதிக்கப்�டட ோநிைோக நியூசைாரக் 
ோநிைசே உள்ளது. அஙகு ேனிக்கிழயே (4) வயரயிைான 24 ேணி சநரத்தில் 
630 ச�ர ேர்ேயட்நதுள்ளனர. நியூசைாரக் ோநிைத்தில் ேடடும் 3.565 ச�ர 
சநறறுவயர இ்ற்நதுள்ளதுடன், 113,704 ச�ர �ாதிக்கப்�டடுள்ளனர. நியூசைாரக் 
நகரத்தில் ேடடும் 63.306 ச�ர �ாதிக்கப்�டடுள்ளனர.
 இ்ந்த நியையில் இறுதிைாண்டு ேருத்துவபீட ோ்வரகயளயும் 
யவத்திைோயைகளில் �ணிைற்ற அயழத்துள்ள்தாக ஆளுநர ஹ்தரிவித்துள்ளார.
 அச்தேேைம் மில்லிைன் க்க்கான முகக் கவேஙகளுடன் சீனாவின் 
விோனம் எதிரவரும் 48 ேணி சநரத்தில் கனடாயவ வ்ந்தயடைவுள்ள்தாக 
கசனடிை பிர்தேர �ஸ்ரின் ரூசடா சநறறு (4) ஹ்தரிவித்துள்ளார.
 இ்தனியடசை அஹேரிக்காவிறகு ச்தயவைான ேருத்துவ �ாதுகாப்பு 
உ�கர்ஙகயள ரஸ்ைா அனுப்பியுள்ளது.
 அஹேரிக்க அதி�ர ஹடானால்ட டரம்ப்  ரஸ்ை அதி�ர விளாடிமிர 
புடடினுடன் இ்ந்த வாரம் சேறஹகாண்ட ச�ச்சுக்கயளத் ஹ்தாடர்நச்த இ்ந்தப் 
ஹ�ாருடகயள ஹவள்ளிக்கிழயே (2) ரஸ்ைா அனுப்பியிரு்ந்தது.
 ஆனால் ்தாம் அவறய்ற உ்தவிைாக சகடகவில்யை, �்ம் ஹகாடுத்ச்த 
வாஙகிசனாம் என அஹேரிக்க ஹவளிவிவகாரச் ஹேைைாளர யேக் ஹ�ாம்பிசைா 
ஹ்தரிவித்துள்ளார.
 எனினும் அஹேரிக்கா அயரப் �ஙகு உ�கர்ஙகளுக்கு �்ம் 
்த்ந்த்தாகவும். மிகுதியை ரஸ்ைா அன்�ளிப்�ாக வழஙகிை்தாகவும் ரஸ்ைாவின் 
ஹவளிவிவகார அயேச்ேர ஹ்தரிவித்துள்ளார.

Nkw;Fyfj;ij mr;RWj;Jk; 
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64>650 Mf mjpfupg;G
  உைக நாடுகளில் 
�ரவியுள்ள ஹகாசரானா 
யவரஸ் சநாயிறகு இதுவயர 
யில்  64,650ச�ர �லிைாகியு ள்ள 
துடன், 1,199,064 ச�ர �ாதிக்கப் 
�டடுள்ளனர.  246,166 ச�ர 
கு்ேயட்நதுள்ளனர.
  அ தி க ே ா க 
�ாதிக்கப்�டட நாடுகளின் 
வி�ரம்:

 இத்்தாலி – 15,362, ஸ்ஹ�யின் – 11,947, அஹேரிக்கா – 8,441, பிரித்்தானிைா – 
4,313, பிரான்ஸ் – 7,560, சீனா – 3,326, ஈரான் – 3,452, ஹந்தரைா்நது – 1,651, ச�ரேனி 
– 1,444, ஹ�ல்ஜிைம் – 1,283, சுவிறேரைா்நது – 666, துருக்கி – 501, பிசரசில் – 445, 
கனடா – 231 - ஆசிரியர்



இைகுவில் ஹ்தாறறிக் ஹகாள்கின்்ற ஒரு யவரஸ் - 
ஓர உயிரி உைகம் முழுவய்தயும் அஞ்சி ஒடுஙகச் 
ஹேயதுள்ளது. நாடுகளின் எல்யைகயளயும் �ர்நது 
விரி்ந்த ேமுத்திரஙகயளயும் கட்நது பூவுைஹகஙகும் 
்தனது ஆதிக்கத்ய்த நியைநிறுத்திக் ஹகாண்டுள்ளது. 
இ்ந்த உயிரியைக் ஹகான்ஹ்றாழிப்�்தறகான வழி 
வயககள் எ்தயனயும் அறிைா்தவரகளாக, அறிை 
முடிைா்தவரகளாக விஞ்ஞானிகள் யகைறு நியை 
க்கு ஆளாகியிருக்கின்்றாரகள்.
 இ்தயனக் கண்்ால் கா் முடிைாது. 
உடனடிைாக அ்தன் பிரேன்னத்ய்த உ்ரவும் 
முடிைாது. ஒரு ேனி்தனில் இரு்நது ேறறுஹோரு 
ேனி்தனில் ஹ்தாறறிக் ஹகாள்கின்்ற இ்ந்த யவரஸ் 
்தனது அறிகுறிகயள ஆறு்தைாகசவ ஹவளிப்�டுத்து 
கின்்றது. இ்தனால் ேனி்த குைத்ய்த சவரறுக்கின்்ற 
இ்ந்த ஹகாசரானா யவரயை ேனி்தனால் எதிரத்துப் 
ச�ாரிட முடிைவில்யை.
 உடலில் ேய்ற்நது ஹகாண்டிருக்கின்்ற 
அ்தயனக் கண்டறிைசவ முடிைாது. கண்ணுக்கு 
புைப்�டாது இரு்நது ்தனது ஹேைல் வலியேயைப் 
�டிப்�டிைாகக் காடடத் ஹ்தாடஙகுகின்்ற அச்த 
சவயள அது, ஒருவரில் இரு்நது ேற்றவரகளுக்கு 
இைகுவாக �ரவி விடுகின்்றது. ஹ்தாடு்தலின் 
மூைோக, தும்ேல் இருேல்களின் ச�ாது ஹவளிப் 
�டுகின்்ற ஈரத்துளிகளின் வழிைாக, ஹநருஙகி இருப் 
�வரகளுயடை சுவாே வழியில் இ்ந்தத் ஹ்தாறறிப் 
�ரவு்தல் இடம் ஹ�றுகின்்றது.
 இத்்தயகை �ரவலின் மூைம் ேனி்தனின் 
உயிரா்தாரோகிை மூச்சுக்குழாய வழியில் இ்ந்த 
யவரஸ் �ாய்நது �றறி நியைஹகாண்டு விடுகி 
ன்்றது. பின்னர அஙகிரு்நது சுவாேப்ய�யை அயட 
்நது ்தாக்குகின்்றது. சுவாேத்ய்தத் ்தயட ஹேயதும், 
அ்தன் ஊடாகப் �ாரதூரோன �க்க வியளவுகயள 
உருவாக்கியும் ேனி்த உயிருக்கு உயை யவத்து 
விடுகின்்றது.
 இ்ந்த யவரஸிடமிரு்நது ்தப்பிக் ஹகாள்வ 
்தறகு ்தன்யனத்்தாசன ்தனியேப்�டுத்திக் ஹகாள் 
வது்தான் ேனி்தனுக்கு உள்ள ஒசரஹைாரு பிர்தான 
வழி. அய்தவிட சவறு வழியில்யை. சுவாே வழி 
யைப் �ாதுகாத்துக் ஹகாள்வ்தறகாக முகக் கவேத் 
ய்தப் �ைன்�டுத்்தைாம். ஆனால் ஹ்தாடுயகயின் 
மூைம் ஹ்தாறறிக் ஹகாள்வய்த இைகுவில் ேனி்த 
னால் ்தடுக்க முடிைாதுள்ளது.
 யககுலுக்குவது, அன்ய� ஹவளிப்�டுத்துவ 

்தறகாக கடடி அய்ப்�து என்்ற வலி்நது சேற 
ஹகாள்கின்்ற ஹ்தாடுயக ேடடுேல்ை. இ்ந்த விஷக் 
கிருமிகள் நியைஹகாண்டிருக்கின்்ற க்தவுப் 
பிடிகள், ஹ�ாது இடஙகளின் ோ்தார் பிடிநியை 
க்கு ஆ்தரவான கடடயேப்புக்கள், மின்தூக்கி 

ஆளிகள், மின்ோர ஆளிகள், அணிகின்்ற உயடகள், 
ஹ�ாருடகள் ேறறும் ஹ�ாருடகள் யவக்கப்�டடி 
ருக்கின்்ற அடுக்குகள் என ேனி்தனுயடை யககள் 
ோ்தார் இைல்பு வழிச் ஹேைற�ாடடின் மூைம் 
ஹ்தாடுகின்்ற அயனத்து இடஙகளிலும் இது �துஙகி 
நியைஹகாண்டிரு்நது, ேனி்தனுயடை யககள் 
ேறறும் உடற�ாகஙகளின் ஊடாகத் ஹ்தாறறிப் 
�ரவுகின்்றது.
 இவவாறு தூணிலும் துரும்பிலும் - எல்ைா 
இடஙகளிலும் நீக்கே்ற நிய்ற்நது ேனி்தயனப் 
�றறிப் �டர, இது துடித்துக் ஹகாண்டிருக்கின்்றது. 
இ்தனால் ஹகாசரானா யவரஸிடமிரு்நது ேனி்தன் 
இைகுவில் ்தப்� முடிைாதிருக்கின்்றது.
 இ்ந்தக் ஹகாடிை யவரயைக் யகைாள்வ 
்தறசக �ைத்்த �ாதுகாப்பு ஏற�ாடுகள் ச்தயவப் 
�டுகின்்றன. ஆனால் இ்ந்த ேனி்தகுை எதிரியை 
எதிரத்துப் ச�ாராடுவ்தறகு எ்ந்த ஆயு்தமும் ேருத் 
துவரகளிடம் இல்யை. இ்ந்த எதிரிக்கு எதிராகப் 
ச�ாராடிக் ஹகாண்டிருக்கின்்ற ேனி்தரகளிடம் 
அ்தயன அழிப்�்தறகுரிை ஆயு்தஙகளும் 
கியடைாது.
 அ்ந்த எதிரி மீது வலி்நது ்தாக்கு்தல் சேற 
ஹகாள்வ்தறகுரிை ோ்தனஙகளும் இல்யை. வியூகம் 
அயேத்து அ்தன் மீது ச�ார ஹ்தாடுப்�்தறகான 
வழிமுய்றகளும் இல்யை. இ்தனால்்தான் கிடடத் 
்தடட �த்து இைடேம் ச�யரத் ஹ்தாறறியுள்ள 
இ்ந்த யவரஸ் கிடடத்்தடட 50 ஆயிரம் ச�யரக் 

ஹகான்ஹ்றாழித்துள்ளது. சுோர 7 ைடேம் ச�ரின் 
நியையேகயளக் சகள்விக்குறிக்கு உள்ளாக் 
கியுள்ளது. ஆக 2 இைடேத்துக்கும் ேறறு அதிகோன 
வரகசள இ்ந்தக் ஹகாடிை யவரஸின் பிடியில் சிக்கி 
உயிர ்தப்பியுள்ளாரகள்.
 இத்துடன் நின்றுவிடவில்யை. ஹகாசரானா 
யவரஸ் உைஹகஙகும் சவகோகப் �ரவிக் ஹகாண் 
டிருக்கின்்றது. ஹகாசரானா யவரஸின் சகார 
முகத்ய்த மு்தலில் ஹவளிப்�டட சீனாவில் அ்ந்த 
சநாய ஹவறறிகரோகக் கடடுப்�டுத்்தப்�டடிருப்� 
்தாக அறிவிக்கப்�டடுள்ளது, ஆனால் சீனாயவத் 
ஹ்தாடர்நது ஹகாசரானா யவரஸ் ஹ்தாறறிப் �ரவி 
யுள்ள நாடுகளில் நியையேகள் சநரோ்றாகசவ 
இருக்கின்்றன.
 சீனாவுக்கு அடுத்்த்தாக இத்்தாலி, 
ஸ்ஹ�யின், பிரான்ஸ் என ஆரம்பித்து, அஹேரிக்கா 
வும் சோேோன �ாதிப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கின் 
்றது. அஙகு இரண்டு ைடேம் ச�ர வயரயில் 
ஹகாசரானா வின் �ாயச்ேலுக்குப் �லி ைாகக் கூடும் 
என அஹேரிக்க �னாதி�திசை அச்ேம் ஹவளி 
யிடடுள்ளார. அ்ந்த அளவுக்கு நியையேகள் சோே 
ேயட்நதிருக்கின்்றன. இத்்தாலியில் அதிகூடிை 
எண்ணிக்யகைான ேக்கள் ஹகாசரானாவினால் 
ஹகால்ைப்�டடிருக்கின்்றாரகள்.
 ேருத்துவேயனகள், சநாயத் ஹ்தாறய்றத் 
்தடுப்�்தறகான ்தடுப்பு நியைைஙகள், ்தனியேப் 
�டுத்தும் யேைஙகள் ச�ான்்ற இடஙகசள 
ஹகாசரானா என்்ற அசுரனுக்கு எதிரான யுத்்தத்தின் 
யுத்்த களஙகளாக ோறியிருக்கின்்றன. அஙகு ்தற 
காப்பு யுத்்தம் ஒன்று ேத்்தமின்றி ஹ்தாடர்நது ஹகாண் 
டிருக்கின்்றது. ேனி்த குைத்திறகும் ஹகாசரானா 
யவரசுக்கும் இயடயிைான உைகளாவிை சோ்த 
லில் இத்்தயகை களமுயனகளிசைசை உயிரகள் 
�லிைாகிக் ஹகாண்டிருக்கின்்றன.
 இ்ந்த உைக யுத்்தம் வித்திைாேோனது. 
குண்டுகள் கியடைாது. எறிகய்கள் இல்யை. 
விோனக் குண்டுகள் வீேப்�டுவதில்யை. துப்�ாக்கி 
களின் �ைன்�ாடும் இல்யை. நிராயு்த�ாணிைான 
ஒரு நியையிசைசை ேனி்தன் ஹகாசரானா யவரஸ் 
என்்ற ஹகாடிை எதிரியுடனான யுத்்தத்திறகு முகம் 
ஹகாடுக்க சவண்டி இருக்கின்்றது.
 இ்ந்த யுத்்தத்தில் ்தறகாப்பு என்�ச்த பிர்தான 
வியூகம். யுத்்தம் ஒன்றின் பிர்தான அம்ேோகிை 
�யடவீரரகளின் ச�ார நியைகளாகிை �ஙகர - 
�துஙகு குழிகள் இதில் �ரவைாகி இருக்கின்்றன. 
சோ்தல்கள் இடம்ஹ�றுகின்்ற இடஙகளிலும் 
�யடயினர நியைஹகாண்டிருக்கின்்ற �ாேய்றகளி 
லும் ேடடுசே இதுவயரயில் �ஙகர - �துஙகு குழி 
கயளக் கா்க் கூடிை்தாக இரு்ந்தது. ஆனால் இ்ந்த 
யுத்்தத்தில் ேனி்தனின் உய்றவிடோகிை வீடுகசள 
�துஙகு குழிகளாக ோறியுள்ளன.
 ச�ாரப் பிரச்தேஙகளின் முன்னணி அரண் 
கள், காவல் அரண்கள், கள நியைகளில் எதிரிகள் 
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த�ொடர்ச்சி மறுபக்கம்
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ஹநருஙகி வர முடிைா்தவாறு கண்ணிஹவடிகள் 
புய்தக்கப்�டட பிரச்தேம் சுறறிலும் வடடோக 
அயேக்கப்�டடிருக்கும். ஆனால் ஹகாசரானாவுக்கு 
எதிரான யுத்்தத்தில் இ்ந்த கண்ணிஹவடிப் பிரச்தேப் 
�ாதுகாப்பு முய்றகள் யகக்ஹகாள்ள முடிைா்த அவை 
நியைக்கு ேக்கள் ஆளாக்கப்�டடிருக்கின்்றாரகள்.
ஆனால் இ்ந்த யுத்்தத்தில் சநரடிைாகப்  � ங ச க ற று 
ள்ள ஹ�ாலிோர ேறறும் ஆயு்தப்�யடயினர, ்தஙக 
ளுயடை கவேோகிை ஆயு்தஙகளுக்குப் �திைாக 
சநாயத் ஹ்தாறய்றத் ்தவிரப்�்தறகான ேரு்நது 
கயளத் ஹ்தளிப்�தில் ஈடு�டடிருக்கின்்றாரகள். 
ேருத்துவேயனகள், அத்திவாவசிை ச்தயவகளுக் 
காக ேக்கள் கூட சவண்டிை இடஙகள் ேடடுேல் 
ைாேல், புயகயிர்த நியைைஙகள், வீதிகள், முக் 
கிை ே்நதிகள் என்�வறறில் இ்ந்தத் ஹ்தாறறு நீக்கி 
யைத் ஹ்தளிக்கும் �ணிகள் மிகத் தீவிரோக 
முன்ஹனடுக்கப்�டடிருக்கின்்றன.
 இ்ந்தத் ஹ்தாறறு நீக்கியைத் ஹ்தளிக்கின்்ற  
�ணியில்்தான் �யடயினர முழுயேைாக அணி 
வகுத்துச் ஹேைற�டப் �ைன்�டுத்்தப்�டுகின்்றார 
கள். இது ்தான் ஹகாசரானா யவரசுக்கு எதிரான 
யுத்்தத்தில் ஆயு்தப்�யடயினரின் முக்கிை �ஙகளிப் 
�ாக ோறியிருக்கின்்றது.
 உைக யுத்்தஙகளில் நாடுகளின் அரசுகளும், 
அரே ்தயைவரகளும், இராணுவத் ்தள�திகளும் 
ச�ார வீரரகளுசே ேண்யடயில் ஈடு�டுவாரகள். 
ஆனால் ஹகாசரானா யவரசுக்கு எதிரான இ்ந்த 
யுத்்தத்தில் ேருத்துவரகள், ்தாதிைர ேறறும் ேருத்து 

வத்துய்ற �ணிைாளரகளும், அவரகளுக்குப் ஹ�ாறு 
ப்�ானவரகளுசே சநரடி சோ்தலில் ஈடு�டடிருக் 
கின்்றாரகள்.
 அத்துடன் உைக ோ்ந்தரகள் அயனவருசே 
ச�ாராளிகளாக – ச�ார புரிை சவண்டிைவரகளாக  
நிரப்�்நதிக்கப்�டடிருக்கின்்றாரகள். ்தனித்திருத் 
்தல், வீடுகளில் �ாதுகாப்�ாகப் �துஙகி இருத்்தல் 
என்�யவசை இ்ந்தப் ச�ாராடடத்தின் மு்தற�டி 
ைாகவும் முக்கிைச் ஹேைற�டாகவும் ோறி இருக் 
கின்்றன. ஹோத்்தத்தில் ஹகாசரானா யவரசுக்கு 

எதிரான யுத்்தம் என்�து ஹவறுேசன ஒரு ்தறகாப்பு 
யுத்்தசேஹைாழிை இன்னுசே அது ்தாக்கு்தல் 
யுத்்தோக ேனி்தத் ்தரப்பில் �ரி்மிக்கவில்யை.
 ஹகாசரானா யுத்்தத்தில் ்தாக்கு்தல்கயள 
நடத்துவதும், ்தாக்கு்தல்களுக்காகப் �துஙகி இருப் 
�தும், அதிரடிைாகத் திடீரப் �ாைச்ேலில் ்தாக்கு்தல் 
நடத்துவதும், ச�ாரநிறுத்்தம் ஹேயவதும், சோ்தல் 
களில் இரு்நது சிறிது ஓயவு ஹகாள்வதும் ஹகாசரா 
னா யவரஸின் ்தரப்பிசைசை ்தஙகியிருக்கின்்றது. 
ேனி்த ்தரப்பில் இ்தயன எண்ணிப்�ாரக்கக்கூட 
முடிைா்த நியையேசை கா்ப்�டுகின்்றது.
 ஹகாள்யள சநாைாகிை ஹகாசரானா யவர 
ஸின் ்தாக்கத்தினால் உைகம் ஹ�ாருள்தாரத்துய்ற 
யிலும் ேருத்துவத் துய்றயிலும் சோேோன �ாதிப் 
ய�ச் ே்நதித்துள்ளது. நாடுகளுக்கியடயிைான 
விோனப் ச�ாக்குவரத்துக்கள், ஹ�ாருளா்தாரத் 
ஹ்தாடரபுகள் துண்டிக்கப்�டடிருக்கின்்றன. ஹ்தாழி 
றோயைகள், உற�த்தி நிறுவனஙகள் காைவயர 
ைய்றயின்றி மூடப்�டடிருப்�்தனால் உைக 
உற�த்தி ஸ்்தம்பி்தேயட்நதுள்ளது.
 இ்ந்த பு்றப்�ாதிப்பு ஒரு பு்றமிருக்க, ஹகாசரா 
னா யவரயை எதிரத்துப் ச�ாராட முடிைாேல் உைக 
ேருத்துவத்துய்ற திண்டாடிக்ஹகாண்டிருக்கின்்றது. 
ஹகாசரானா யவரஸ் சநாயக்கு ேரு்நதுகளில்யை. 
்தடுப்பு ேரு்நதுகளும் இல்யை. ஆனால் இ்ந்த சநாய 
க்கு ஆளாகிைவரகயளக் யகைாள்வ்தறகும் ேருத் 
துவ ரீதிைாகக் கண்காணித்துப் �ராேரிப்�்தறகும் 
அவசிைோன உ�கர்ஙகள், �ாதுகாப்புக் கவேங 
கள், �ரிசோ்தயனக்குரிை ோ்தனஙகள் ச�ாதிை 
அளவில் இல்ைாேல் இருப்�து இ்ந்த சநாய 
ஹநருக்கடி நியையேயை சேலும் விரிவு�டுத்்த 
உள்ளது.
 குறிப்�ாக ஹகாசரானா சநாைாளிகயளப் 
�ரிசோ்தயன ஹேயகின்்ற ஒரு ேருத்துவர ஒருவர 
கண்டிப்�ாக முகக் கவேம் அணி்நதிருக்க சவண்டும். 
அத்துடன் அவர �ாதுகாப்பு உயடகயளயும் 
அணி்நதிருக்க சவண்டும். ஆனால் அஹேரிக்கா 
ச�ான்்ற வேதிகள் மிகு்ந்த ஹேல்வ்ந்த நாடுகளில்கூட 
ேருத்துவரகளுக்கு அவசிைோன முகக்கவேஙகள் 
ச�ாதிை அளவில் யகயிருப்பில் இல்யை என 
கவயையுடன் சுடடிக்காடடப்�டுகின்்றது.
 அச்தச�ான்று ஹகாசரானா யவரஸ் 
சநாய எ்ந்த அளவில் ஒரு சநாைாளியைப் �ாதித்தி 
ருக்கின்்றது என்�ய்தக் கண்டறிவ்தறகான �ரி 
சோ்தயன ோ்தனஙகளுக்கும் ஹ�ரும் ்தடடுப்�ாடு 
நிைவுகின்்றது. சேலும் சுவாேத் ஹ்தாறறுத் ஹ்தாடர 
புயடை ஹகாசரானா யவரஸ் சநாைாளிகள் 
நிசோனிைாவுக்சக ஆளாகின்்றாரகள். அது 
சநாைாளியின் மூச்ஹேடுக்கும் ஹேைற�ாடயடப் 
ஹ�ரிதும் �ாதிப்�்தனால் ஹேைறயக சுவாேத்தி 
றகான இை்நதிரத் ஹ்தாகுதி ஒவஹவாரு சநாைாளிக் 
கடடிலுக்கும் அவசிைம்.

 ்தமிழர ்தாயநிைத்தில் உள்ள மிகவும் �ழ 
யேைான ேரஙகளில் ஒன்று ேன்னார ோவட 
டத்தின் �ள்ளிமுயனயில் உள்ள ஹ�ருக்கேரம் 
ஆகும்.
 ஹநடு்நஹ்தாயைவில் உள்ள தீவாகிை 
ஹநடு்நதீவு, ஹோடயடக்கறுப்�ன் ஹநல் வியளயும் 
பூநகரி, முத்து வியளயும் எஙகள் ேன்னாரிலும் 
இ்ந்த ஹ�ருக்கேரஙகள் உண்டு என்�து ்தனிச் 
சி்றப்பு ஆகும். ேன்னாரின் நகயர அண்டிை 
பிரச்தேத்தில் உள்ள ஹ�ருக்கேரம் ஹ�ருேளவு 
உல்ைாேப் �ைணிகயள கவர்நதிழுக்கும் இடோக 
உள்ளது. சிஙகள ச்தேத்தில் அநுரா்தபுரத்தில் உள்ள 
ஹவள்ளரசு ேரம் 2000 வருடப் �ழயே ஹகாண்ட 
ேரோக ஹகாள்ளப்�டுகி்றது.
 அச்த ச�ாை ்தமிழர ச்தேத்தில் உள்ள 
�ழயேைான ேரஙகயள நாஙகளும்  ஹகாண்டாடு 
சவாம். 500ஆவது அகயவக் கட்நதும் ஹேழிப்புடன் 
வாழும் இப் ஹ�ருக்கேரம் (Baobab Tree) அசரபிை 
கடல் வாணிகரகளால் 1477ஆம் ஆண்டளவில் 
எஙகளின் ேன்னார ேண்ணுக்குக் ஹகாண்டு 

வரப்�டடிருக்கைாம் என்று நம்�ப்�டு கி்றது!
 ஆபிரிக்காவின் ேடகஸ்காயரயும் அவுஸ் 
சரலிைாயவயும் ்தாைகோகக் (Native tree to Af-
rica,Madagascar and Australia) ஹகாண்டது இ்ந்த 
ஹ�ருக்கேரம் (�சைா�ாப்)! ஹ�ருக்கேரத்தின் 
்தாவரவிைல் ஹ�ைர அடன்சோனிைா கிரான்டி 
டிைரி (Adansonia grandidieri) என்�்தாகும். ஹ�ருக்க 
ேரம்  ்தான் ேடகஸ்காரின் ச்தசிை ேரம் என்�தும் 
குறிப்பிடத்்தக்கது.
 ேரத்தின் அடிப்�ாகம் ஹ�ருத்தும், கியள 
கள் சிறுத்தும் கா்ப்�டுவது இம்ேரத்தின் சி்றப்பு 
ஆகும். அ்நநாடகளில் புகழ ஹ�றறு விளஙகிை 
ோ்நய்த துய்றமுகத்துக்கு ஹகாண்டு வ்ந்தவரகள் 
அசரபிை வணிகரகளாம்.
 உல்ைாேப் �ைணிகயளக் கவர்நதிழுக்கும் 
இம்ேரத்துக்கு அழகு்ற சவலி அயேத்துப் ச�ணிப் 
�ராேரித்து வரும் திருச்ேய�யினர ஹ�ருயேக் 
குரிைவரகள்! �ாராடடுக்குரிைவரகள்!

jkpou; Njrj;jpd; ngUf;f kuq;fs; 

த�ொடர்ச்சி 11ம் பக்கம்

வீடு்களை.... த�ொடர்ச்சி..
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 வவுனியொ மொவடட ்கமநல அபிவிருத்தித் 
திளைக்கை மொவடட உ�வி ஆளையொைர் 
விஜயகுமொர் அவர்்கள் �ற்பொள�ய நிளலயில் 
்கமநல அபிவிருத்தித் திளைக்கைத்தினொல் முன் 
தனடுக்கபபடும் தெயறபொடு்கள் த�ொடர்பொன 
விபரங்களை இலககு ஊட்கத்திறகு விபரித்திரு 
ந�ொர்.  
அ�ளன நொம் இஙகு �ருகி்�ொம்  

 எதிரகாைத்தில் ஏற�டக்கூடிை உ்வுத் 
்தடடுப்�ாடயட நிவரத்தி ஹேயயும் முகோக ஒரு 
மில்லிைன் வீடடுத் ச்தாடட திடடஙகயள ஊக்கு 
விக்கும் திடடம் ஆரம்பித்து யவக்கப்�டடுள்ளது. 
இ்தன் அடிப்�யடயில் வவுனிைா ோவடடத்தில் 
1500 வீடுகளுக்கு ்தறச�ாது 5வி்தோன விய்தப் 
ஹ�ாதிகள் வழஙகுவ்தறகான நடவடிக்யககள் 
சேறஹகாள்ளப்�டடுள்ளது. கத்்தரி, மிளகாய, 
அவயர, ஹவண்டி ேறறும் �யித்ய்த ஆகிை 
விய்தகள் வழஙகப்�டடுள்ளன. அத்துடன் ஒரு 
குடும்�த்திறகு 15 ேரக்கறி கன்றுகள் ஹகாடுக் 
கப்�டும் திடடமும் நயடமுய்றயில் உள்ளது. 
5கத்்தரி, 5மிளகாய, 5கறிமிளகாய வழஙகப்� 
டடுள்ளது. ஒரு ஹ்தாகுதி 20 ரூ�ாய ோனிை 
அடிப்�யடயில் ஒரு குடும்�த்திறகு வழஙகப் 
�டும். கேநை அபிவிருத்தித் திய்க்களமும், 
விவோைத் திய்க்களமும் இய்்நது எதிர 
வரும் திஙகடகிழயே இ்ந்த திடடத்ய்த ஆரம் 
பிக்கவுள்சளாம். சேைதிகோக நாஙகள் 5ஆயிரம் 
ஹ்தாகுதிகயள சகடடுள்சளாம். ேகை இடஙகளுக் 
கும் இவறய்ற நாஙகள் பிரித்துக் ஹகாடுப்ச�ாம்.
 சேைதிகோக விவோயிகள் ்தஙகள் ேரக் 
கறிகயள விறக முடிைா்த நியை கா்ப்�டும் 
ச�ாது 0242225511 என்்ற துரி்த ஹ்தாயைச�சி 
எண்ய் அறிமுகம் ஹேயதுள்ளனர. இ்ந்த இைக் 
கத்துடன் ஹ்தாடரபு ஹகாண்டு ்தஙகள் வி�ரஙகயள 
ஹகாடுத்்தால், ேரக்கறி ஹோத்்தக் ஹகாள்வனவாளர 
களுடன் அவரகளுக்கு ஹ்தாடரய� ஏற�டுத்திக் 
ஹகாடுத்து விற�யன ஹேயை ஏற�ாடுகள் ஹேயது 
ஹகாடுத்துள்சளாம்.
 சேலும் ோவடடத்திலுள்ள கூலித் ஹ்தாழி 
ைாளிகள், விவோை கூலித் ஹ்தாழிைாளிகள் உட�ட 
ஹ்தாழிைாளிகள் ்தறச�ாது ஹ்தாழிலின்யேயை 
கருத்திற ஹகாண்டு சவறு ஓரு அயேப்பினருடன் 
இய்்நது நாஙகள் இ்ந்த சவயைத் திடடத்ய்த 
சேறஹகாள்கின்ச்றாம். கூலித் ஹ்தாழிைாளிகள் ்தங 
களின் வீடுகளிசைசை இருக்கும் காணிகளிசைசை 
ேரக்கறிகள் ஏயனை �யிரகயள �யிரிட முடியும்.
 அவரகளுக்கு ஒரு நாயளக்கு 500 ரூ�ாய 
வீ்தம் வாரத்திறகு நான்கு நாடகள் அடிப்�யடயில் 
அ்ந்தக் ஹகாடுப்�னவு வழஙகப்�டும். அ்தன் 
பின்னர அ்ந்த அயேப்பினர அவறய்ற �ாரயவயி 
டடு ஹ்தாடரச்சிைாக நல்ை முய்றயில் ஹேய்தால், 
அவறய்ற அவரகசள ஹகாள்வனவு ஹேயயும் 
உத்்தவா்தத்தியனயும் அளித்து முற�்த்ய்தயும் 
வழஙகுகின்்றாரகள். அப்�டி சி்றப்�ாக ஹேயைா்த 
விடத்து அ்ந்தத் திடடத்ய்த அப்�டிசை முடித்துக் 
ஹகாள்கின்்றாரகள்.
 இய்தவிட வவுனிைா ோவடடத்திசை 
5000 ஏக்கர ஹநறகாணிகள் அறுவயட ஹேயைப் 
�டடுக் ஹகாண்டிருக்கின்்றன. அவறய்ற விற�யன 
ஹேயைக்கூடிை வேதிகயள ்தனிைார மில் உரியே 
ைாளரகளுக்கு ஏற�டுத்திக் ஹகாடுக்கப்�டடுள்ளது. 
விறக முடிைா்த நியையில் ஹவளி ோவடடஙக 
ளுக்கு எடுத்துச் ஹேல்ைப்�டுவ்தறகான அனுேதி 
ேடடுப்�டுத்்தப்�டட அளவில் வழஙகப்�டடு 
வருகின்்றது. அ்தறகுரிை உ்தவிகயளயும் சேற 
ஹகாண்டு ஹகாண்டிருக்கின்ச்றாம். அய்தவிட 

�ச்யே ஹநல்லு ரூ�ாய 44 என்னும் அடிப்�யடயில் 
ஹகாள்வனவு ஹேயை ஏற�ாடு ஹேயைப்�டுகின்்றது. 
ஹகாள்வனவு ஹேயை விரும்பு�வரகள் ஹேடடிகுளம் 
அலுவைகத்துடன் ஹ்தாடரபு ஹகாண்டு விறறு 
அ்ந்தப் �்த்ய்தப் ஹ�றறுக் ஹகாள்ள முடியும்.
 
 வைறகாணிகளில் �யிர ஹேயவ்தறகுரிை 
உரோனிைம் ்தறச�ாது 8 அலுவைகஙகளில் வழங 
கப்�டடு வருகின்்றது. ஒவஹவாரு கிராேஙகள் 
ரீதிைாக அறிவிக்கப்�டடு குறிப்பிடட கிராே 
த்திறகு ஒரு நாள் என்னும் அடிப்�யடயில் 
உரோனிைம் ஹகாடுக்கப்�டடு வருகின்்றது. 
இ்தறகான ஹ�ாலிஸ் அனுேதி ஹ�றறுள்சளாம். 
ஏயனை உரஙகளுக்கு ்தடடுப்�ாடு கா்ப்�டுகி 
ன்்றது. இரு்நதும் கனகராைன்குளம் ேறறும் பிரச்த 
ேஙகளுக்கு மு்தல் இருப்ய� யவத்து நாஙகள் 
ஏற�ாடு ஹேயது ஹகாண்டிருக்கின்ச்றாம். ஏயனை 
கேநை சேயவகள் திய்க்களஙகளுக்கு வரும் 
வாரேளவில் கியடக்கும் என்று அறிவித்து 
ள்ளாரகள்.
 150 குளஙகள் வயர மீன் பிடிப்�்தறகு 
எதிர�ாரத்திரு்நச்தாம். கிடடத்்தடட 55 குளஙகள் 
வயர மீன்கயள விடடிரு்நச்தாம். ்தறச�ாய்தை 
நியையை கருத்திற ஹகாண்டு ேக்களின் ச்தயவ 
யைக் கருத்திற ஹகாண்டு தூண்டில் ேடடும் 
ச�ாடடு அ்ந்தக் குளஙகளில் அனுேதியில்ைாது 
மீன்பிடிக்க முடியும். கறிக்கு எடுத்துக்ஹகாள்ளைாம். 
விற�யன ஹேய்தால் நடவடிக்யக எடுக்கப்�டும். 
வயைகயளப் �ைன்�டுத்்தாேல் ைாரும் மீன்பிடித் 
துக் ஹகாள்ள முடியும்.

்்கள்வி: 
 வீடடுத் ்�ொடடம் த�ொடர்பொன தெயற 
திட டத்திறகு பயனொளி்களை எவவொறு த�ரிவு 
தெயயவீர்்கள்?

பதில்: 
 நகரப்பு்றத்திலுள்ள �ைனாளிகள் எல்சைா 
ருக்குசே வழஙகப்�டுகின்்றது. ஒரு ஹ்தாகுதி 20 
ரூ�ாய வீ்தம் ேகை வீடுகளுக்கும் ஹேன்று வழஙகு 
சவாம். அல்ைது அவரகயள ே்நதித்து எேது கேநை 
சேயவகள் உத்திசைாகத்்தரகள், விவோைப் ச�ா்த 
னாசிரிைரகள் ச�ான்ச்றார ஒன்்றாகச் சேர்நது 
அயனவருக்கும் ஹகாடுப்�்தறகு நாஙகள் ்தைாராக 
இருக்கின்ச்றாம். நகரப்பு்றம் ேறறும் ேனஹநரிேல் 
கூடிை இடஙகளுக்கு வழஙகுசவாம்.

்்கள்வி: 
 ந்கர்பபு�த்ள�ப தபொறுத்�வளரயில் 
விவெொயத்தில் நொடடம் உள்ைவர்்கைொ்க இருக்க 
மொடடொர்்கள். அவர்்களுககு விவெொயம் த�ொடர் 
பொன அறிவுளர்களை எபபடி வழஙகுவீர்்கள்?

பதில்: 
 அவரகளுக்கு வீடடுத் ச்தாடடம் ஹ்தாடர 
�ான யகசைடு ஒன்ய்ற வழஙகுகின்ச்றாம். 
அத்துடன் விவோைப் ச�ா்தனாசிரிைரகளும் அ்ந்த 
இடத்திறகு ஹேல்கின்்றாரகள். அவரகள் ஹ்தாழில் 
நுட�ம் ஹ்தரி்ந்தவரகள். அவரகள் எவவாறு வீடடுத் 
ச்தாடடத்ய்த சேறஹகாள்ள சவண்டும் என்்ற 
விளக்கத்ய்த அவரகளுக்கு வழஙகியிருப்�ாரகள். 
இ்தனால் சிறிைளவில் வீடடுத் ச்தாடடத்ய்த 
ஹேயை முடியும்.

்்கள்வி: 
 இந�த் திடடம் வவுனியொ மொவடட 

த்திறகு மடடும் தபொருத்�மொன�ொ?

பதில்:
 இது இைஙயக முழுவதும் நயடமுய்றப் 
�டுத்்தப்�டடு வருகின்்றது. இதில் விய்தகள், 
கன்றுகள் ஹகாடுக்கின்்ற சவயைத்திடடஙகள் 
உள்ளடஙகியுள்ளன.

்்கள்வி: 
 ெநள� வொயபபு்கள் எபபடியிருககின் 
�து?

பதில்: 
 ே்நய்த வாயப்ய�ப் ஹ�ாறுத்்தவயரயில் 
ஹோத்்தக் ஹகாள்வனவாளரகளுடன் நாஙகள் 
ஹ்தாடரய� ஏற�டுத்திக் ஹகாடுத்துள்சளாம். ேற 
றும் விவோயிகளுக்கு நகர ேய�யினர அனுேதி 
ஹகாடுத்துள்ளாரகள். ஊரடஙகு ்தளரத்்தப்�டும் 
ச�ாது வவுனிைா நகரத்தில் யவத்து விறகப்�ட 
ைாம் என அறிவிக்கப்�டடுள்ளது. அய்தயும் மீறி 
ைாருக்கும் ஏ்தாவது பிரச்சியனகள் கா்ப்�டின் 
துரி்த எண்ணில்  எம்முடன் ஹ்தாடரபு ஹகாள்ளைாம்.

்்கள்வி: 
 விளல்கள் எபபடியிருககின்�து?
பதில்: 
 நீதிைாக ஒரு நியையை நிர்யிக்க முடிைாது 
ச�ாய விடடது. ஒசர நாளில், விறறு முடியும் 
்தறுவாயில் வியை வீழச்சி கா்ப்�டுகின்்றது. 
்தறச�ாது கத்்தரிக்காயை கிசைா 40/- 50/- இறகு 
ஹோத்்தக் ஹகாள்வனவாளரகள் ஹ�றறுக் ஹகாள் 
கின்்றாரகள். ்தறச�ாய்தை நியையில் வியை ஒரு 
சிக்கைாக இல்யை. வவுனிைா ோவடடத்தில் 
�ப்�ாசி, கத்்தரி, �ஷன், கறிமிளகாய ச�ான்்றயவ 
அதிகோகக் கா்ப்�டுகின்்றது. �னாதி�தி ஹேைை 
கத்திறகு நாஙகள் அறிவித்துள்சளாம். அவறய்ற 
ஹவளி ோவடடஙகளுக்கு அனுப்� நடவடிக்யக 
எடுப்ச�ாம்.

்்கள்வி: 
 ஊரடஙகுச் ெடடம் �ைர்த்�பபடும் ் பொது, 
விவெொயி்கள் �ங்கள் தபொருட்களை �ொங்க்ை 
விறபளன தெயது த்கொண்டிருககின்�ொர்்கள். 
விறபளன தெயது மிஞ்சிய தபொருட்களை 
வீடு வீடொ்க த்கொண்டு தென்று விறபளன 
தெயவ�றகு நடவடிகள்க எடுபப�ொ்க ந்கரெளப 
அறிவித்திருந�து. அது த�ொடர்பொ்க ்கருத்துக 
கூறுங்கள்?

பதில்: 
 வீடு வீடாக ஹகாண்டு ஹேன்று விற�்தறகு 
22 ந�ரகளுக்கு நாஙகள் இதுவயரக்கும் ஹ�ாலிோரி 
டமிரு்நது அனுேதி ஹ�றறுக் ஹகாடுத்துள்சளாம். 
அவரகளுக்கு ஒவஹவாரு கிராேஙகயளப் பிரித்துக் 
ஹகாடுத்துள்சளாம். அவரகள் ேரக்கறிகயள குய்ற 
்ந்த வியைக்கு ்தறச�ாது விற�யன ஹேயது வருகின் 
்றாரகள். திய்க்களம் ஊடாக ஹ்தாடரபுகள் 
ஏற�டுத்திக் ஹகாடுக்கப்�டடுள்ளது.
 அத்துடன் ேரக்கறிகள் மிஞ்சும் சவயள 
களில் ஹோத்்த விற�யனைாளரகளுடன் ஹ்தாடரய� 
ஏற�டுத்தி ஓரளவு ஹகாள்வனவு ஹேயைக்கூடிை்தாக 
இருக்கின்்றது. மிஞ்சும் ேரக்கறிகயள வீடுவீடாக 
ஹகாண்டு ஹேன்று விற�்தறகு பிரதிப் ஹ�ாலிஸ்ோ 
அதி�ரின் அனுேதி ஹ�்றப்�டடுள்ளது. எனசவ 
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 ஆஙகிை ேருத்துவத்தின் வளரச்சிைானது 
உைகைாவிை ரீதியில் ஹ�ரும் வளரச்சியியன எடடி 
ஹேன்்ற ச�ாதும் இன்று உள்ளூர ேருத்துவம், யக 
ேருத்துவம், �ாடடி யவத்திைம் ேறறும் மூலியக 
ேருத்துவத்தின் ச்தயவயியனயும் ேனி்தரகள் நாடி 
நிறகின்்றனர.
 நவீன அறிவிைைாளர சேறகு ஐசராப்பிை 
நாடுகளின் ேருத்துவ முய்றயியன ்தரோனது, 
நம்�கத்்தன்யேைானது என கடடயேத்்தனர. 
காைனித்துவ கல்வி முய்றயின் ஊடாக சேறகத்்தை 
ேருத்துவோன ஆஙகிை ேருத்துவ முய்ற ஹகாண்டு 
வரப்�டடது. “மிேனரி கல்வி” என்்ற முய்றயின் 
ஊடாக அறிவாற்றல், விழிப்பு்ரவு, சி்ந்தயன, 
வளரச்சி எனும் காைனிை ஹகாள்யகயியன உள்ளூர 
ேக்கள் இடத்தில் �ரப்�வும், ேருத்துவத்தின் மூைம் 
்தம் இைக்கியன நிய்றசவறறும் வயகயிைான 
ேமூகத்தியன உருவாக்கினாரகள்.
 இன்று ேனி்தரின் ஆசராக்கிை வாழக்யக 
யியன கூட நுகரும் ஹ�ாருளாக ோறறியுள்ளனர. 
ஆனால் உள்ளூர ேருத்துவோனது உள்ளூர அறிவு 
தி்றனுடன் காைம் காைோக �யின்றும் �ைன்�ாட 
டிலும் �ரிசோ்தயனயிலும் இரு்நது வ்நதுள்ளது.

 அ்நநிை காைனித்துவ சி்ந்தயனைானது, 
எேது �ாரம்�ரிைம், �ண்�ாடு, வாழவிைலுடனான 
உள்ளூர ேருத்துவம், யக ேருத்துவம், �ாடடி யவத் 
திைம் ேறறும் மூலியக ேருத்துவம் ஆகிைவறறியன 
்தரேற்றயவ, ்தரேற்ற ேருத்துவம், ோதி ேமூக நியை 
ோர ேருத்துவம் என �ாகு�டுத்தி ்தரமிழக்கச் 
ஹேயதுள்ளச்தாடு உள்ளூர ேருத்துவத்தியன 
வணிக சநாக்காகவும் நுகரவு ஹ�ாருளாகவும் ோற 
றிையேத்்தது.

 இரு்நதும் உள்ளூர ேருத்துவோனது ேரபு 
ரீைாக ஒரு ே்ந்ததியினரிடம் இரு்நது கறறு அடுத்்த 
ே்ந்ததியினர �ாரத்து ஹேைல்முய்றைாக கறறுக் 
ஹகாண்டு காைம் காைோக வளர்நது வ்ந்ததுடன் 
இன்று அயனவயரயும் உள்ளூர ேருத்துவம், யக 
யவத்திைம், �ாடடி யவத்திைம் ேறறும் மூலியக 
ேருத்துவத்தின் முக்கிைத்துவத்தியன திரும்பி �ார 
க்கவும் யவத்துள்ளது.

 உைகில் எஙசக ஹ்தாறறு சநாயினால் 
இ்ற்நது விடுசவாசோ? என்்ற �ைத்தில் உள்ளூர 
ேருத்துவத்தியன ச்தடி ஓடுகின்ச்றாம். சிறிை 
காைத்திறகு கூட ஆஙகிை ேருத்துவத்தில் ்தஞ்ேே 
யட்நது கிட்ந்த ேனி்தர ்தறச�ாது ஹ�ருஙகாைம், 
ேஞ்ேள், ஹகாத்்தேல்லி, சவப்�ம் இயை என 
மூலியககயளத் ச்தடி அயைகின்்றனர.
 காைனிை ஆதிக்கத்தின் பின் சேறகத்்தை 
நாடுகள் அறிமுகப்�டுத்திை உ்சவ நாகரீகம், 
ஆடம்�ரம் என எண்ணி இரு்ந்தனர. ஆனால் இப் 
ஹ�ாழுது சநாய எதிரப்பு ேக்தியியன வளரத்துக் 
ஹகாள்ள உள்ளூர ேருத்துவம் ோர உ்வுகயளயும் 
மூலியக இயை வயகயியனயும் ச்தடி திரி்நது 
வாஙகி உண்ணுகின்்றனர.
 வீடடில் நிறக சநரம் இல்ைா்த ேனி்தர, 

உள்ளூர ேருத்துவம், யக ேருத்துவம், �ாடடி 
யவத்திைம் ேறறும் மூலியக ேருத்துவத்தின் 
ச்தயவயியனயும் உ்வு, உ�ேரிப்பு ேறறும் 
�ழக்கவழக்கத்துடனான சநாைற்ற ஆசராக்கிை 
வாழக்யகயியனயும் சநாய எதிரப்பு ேக்தியியனயும் 
வளரத்துக் ஹகாள்ள சவண்டுஹேன்று நின்று 
சைாசிக்கின்்றனர.
 நவீன ேருத்துவத் துய்றைானது உைகியன 
மிஞ்சி சவறறு கிரகம் வயர ஹேன்று ஹகாண்டி 
ருக்கின்்ற ச�ாதும் இன்றும் எம் ஹ�ரிசைாரகள் 
உள்ளூர ேருத்துவத்தியனயும் இைறயக மூலியக 
யின் அவசிைத்தியனயும் ஆசராக்கிைோனது 
என அழிைாது காைம் காைோக �யின்றும் �ைன் 
�ாடடிலும் வளரத்து வ்நதுள்ளனர.
உள்ளுர ேருத்துவம் இரு்ந்ததினாலும் இப்ஹ�ாழுது 
இருப்�்தாலும் சநாய எதிரப்பு ேக்தியியன அதிக 
ரித்துக் ஹகாள்வ்தறகு ச்தடி திரிகின்ச்றாம்.. முற 
காைத்தில் கூடடாக வாழவச்த ஆசராக்கிை வாழவு 
என்்ற நியை ோறி இன்று ்தனித்தும், ்தம்யே ்தாசே 
்தனியேப்�டுத்திக் ஹகாண்டு ஹ்தாறறுக்களில் 
இரு்நது ்தப்பித்துக் ஹகாள்ள வீடுகளில் முடஙகி 
வாழ சவண்டிை நியை உருவாகியுள்ளது.
 உள்ளூர ேருத்துவத்தியனயும் இைறயக 
மூலியகயியனயும் யகைாண்டு வ்ந்த ேமூகத்திடம் 
எ்ந்த வி்தோன ஹகாடிை வயகைான சநாயகசளா 
ஹ்தாறறுக்கசளா ்தாக்கவில்யை. ்தாண்டி ்தாக்கிை 
ச�ாதும் எேது முன்சனாரகள் ்தாக்கத்திறகு முகம் 
ஹகாடுக்க உள்ளூர ேருத்துவ முய்றயியன யகைா 
ண்டுள்ளச்தாடு சநாயகளியனயும் கு்ப்�டுத்தி 
யுள்ளனர.
 �ாரம்�ரிைோக பின்�றறி வரும் உள்ளூர 
ேருத்துவோனது இைறயகயுடனும் வாழவிைலு 
டனும் இய்்நது கா்ப்�டடதுடன் உ்வு 
உ�ேரிப்பு ேறறும் �ழக்கவழக்கத்துடன் உள்ளூர 
ேருத்துவ முய்றைானது அதிகம் அதிகோக �ைன் 

�ாடடில் இரு்ந்தது.
 எனசவ இன்று உள்ளூர அறிவு தி்றன், 
உள்ளூர ேருத்துவம் என்�ன ஆயவுகளுக்கும் 
கறயக முய்றக்கும் ோத்திரமின்றி பிரசைாகித்்தல், 
கற்றல் நயடமுய்றயில் மீள் உருவாக்கப்�டடு 
உள்ளூர ேருத்துவத்தில் �ைன் அயடை சவண்டும்.
காைனிை நீக்க சி்ந்தயனயுடன் சகள்விக்கு உட 
�டுத்்தல் ேறறும் அறிவு பூரவோன சி்ந்தயன 
ஹேைல்�ாடுகளுக்கு ஏற� உள்ளூர ேருத்துவம், 
மூலியக ேருத்துவம் ேறறும் யக யவத்திைத்தியன 
கற்றல் கறபித்்தல் ஹேைற�டுத்்தல் என சேற ஹகாள் 
ளப்�ட சவண்டிை ச்தயவ அதிகம் உருவாகி 
வருகின்்றது.
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இ்நதிைாவில் நாளுக்கு நாள் ஹகாசரானா �ாதிப்பு 
அதிகரித்து வருகின்்றது. இய்தக் கடடுப்�டுத்்த 
இ்நதிை ேத்திை அரசு 21 நாடகள் ஊரடஙயக 
அறிவித்துள்ளது. ஆயினும் �ாதிக்கப்�டசடார 
எண்ணிக்யக அதிகரித்்த வண்்சே உள்ளது. 
சநறறு(04)  வயர 3082ச�ர �ாதிக்கப்�டடிரு்ந்தனர.   
70 ச�ர வயரயில் ேர்ேயட்நதுள்ளனர. 229 ச�ர 
கு்ேயட்நதுள்ளனர.
  இ ச ்த ச வ ய ள 

கட்ந்த ோரச் ோ்தம் 
22ஆம் திகதி ஹடல்லி 
நி � ா ப் தீ ன் 
�குதியில் ்தப்லீக் 
�ோத் இஸ்ைாமிை 
அ ய ே ப் பி ன ர ா ல் 
ோநாடு ஒன்று  நட 
த் ்த ப் � ட டு ள் ள து . 
17 ோநிைஙகயளச் 
சேர்ந்த ஆயிரக் 
க ் க் க ா ச ன ா ர 

�ஙகு�றறியிரு்ந்தனர. ்தமிழ நாடடிலிரு்நது 1500 
ச�ர  �ஙகு�றறியிரு்ந்தனர.  இம்ோநாடடில் ேசை 
சிைா, இ்நச்தாசனஷிைா, ்தாயைா்நது,  உட�ட 
ஹவளிநாடடவரகள் 227 ச�ர கை்நது ஹகாண்டி 
ரு்ந்தனர. இவரகளில் ஹகாசரானா �ாதிப்பு உள்ள 
நாடுகளில் இரு்நது வ்நதிரு்ந்த நூறறுக்கும் சேற 
�டசடாரும் �ஙகு�றறியிரு்ந்தது ்தறச�ாது 
ஹ்தரிை வ்நதுள்ளது. ்தறச�ாது இ்ந்த ோநாடடில் 
கை்நது ஹகாண்டு விடடு ஊர திரும்பிை �ைருக்கும் 
ஹகாசரானா ஹ்தாறறு இருப்�து �ரிசோ்தயனயில் 
கண்டறிைப்�டடுள்ளது.   இய்த யவத்து இஸ்ைா 
மிைரகளால் ்தான் ஹகாசரானா யவரஸ் �ரவுவ்தாக 
ேமூகவயை்தளத்தில் �ைர கருத்துக்கயளப் 
�திவிடடனர.
 இ்ந்த சூழலில் தில்லி நி�ாமுதீனில் நயட 
ஹ�ற்ற இஸ்ைாமிை ோநாடடில் �ஙசகற்றவரக 
ளுக்கு எதிராக, தில்லியைச் சேர்ந்த ேமூக ஹேைற 
�ாடடாளர அ�ய கவு்தம் என்�வர காவல் 
துய்றயில் புகார ஹேயதிரு்ந்தார. அவர ்தனது 
புகாரில் ஊரடஙகு ேேைத்தில் ோநாடயட நடத்திை 
்தன் மூைோக ்தகவயை ேய்றத்்தல் ேறறும் 
இ்நதிைாவில் ஹகாசரானாயவ �ரப்பிை்தன் மூைம் 
ஹகாயை முைறசி ஆகிை பிரிவுகளின் கீழ அ்ந்த 
அயேப்பினர மீது வழக்குப் �திவு ஹேயதிரு்ந்தார.  

 இ்நநியையில் இஸ்ைாமிை ோநாடு நட 
த்திைவரகள் மீது காவல்துய்ற  வழக்குப்�திவு ஹேய 
துள்ள்தாக ்தகவல்கள் ஹவளிைாகியுள்ளது.
 ோநாடடில் ்தமிழகத்ய்தச் சேர்ந்த, 1,500 
ச�ர �ஙகு�றறியிரு்ந்தனர. அவரகள் ஊரடஙகு 
அமுைாவ்தறகு முன்தினம், ஹேன்யனக்கு ரயிலி 

லும், விோனத்திலும் வ்நது, பின்னர, ்தஙகளின் 
ஹோ்ந்த ஊரகளுக்கு ஹேன்றுள்ளனர. இவரகளில் 45 
ச�ருக்கு, ‘ஹகாசரானா’ யவரஸ் ்தாக்கியிருப்�து 
உறுதிைாகி உள்ளது. அ்தனால், ோநாடடில் �ங 
சகறக, டில்லி ஹேன்று வ்ந்தவரகளும், அவரகளின் 
குடும்�த்தினரும், அருகில் உள்ள அரசு ேருத்துவ 
ேயனகளில் �திவு ஹேயது, ்தஙகயள சுை ்தனியேப் 
�டுத்தும்�டி, அரசு ்தரப்பில் சவண்டுசகாள் 
விடுக்கப்�டடு உள்ளது.
 இ்தறகியடயில் 3ஆம் திகதி புதி்தாக 
ஹ்தாறறு கண்டறிைப்�டட 478 ச�ரில் 247ச�ர 
இக்கூடடத்தில் �ஙகு�றறிைவரகள் என்று கூ்றப் 
�டுகின்்றது. சேலும் இ்நதிைாவில் உள்ள 14 ோ நிை 
ஙகளில் 647ச�ர சேற�டி கூடடத்திறகு ஹேன்று 
வ்ந்தவரகள் என்று அரே �திவுகள் ஹ்தரிவிக்கின்்றன.
ஏறகனசவ இ்நதிைாவில் முஸ்லிம்கள் சிறு�ா 
ன்யேயினராக கணிக்கப்�டடு, ஒடுக்கப்�டடு 
வருவது அயனவரும் அறி்ந்தச்த. அண்யேயில் 
நயடமுய்றக்கு வ்ந்த குடியுரியேத் திருத்்தச் 
ேடடத்தின் மூைம் இவரகள் பு்றக்கணிக்கப்�டடி 
ரு்ந்தனர. இவரகளுக்கான அடிப்�யட உரியேகள் 
கூட ேறுக்கப்�டடிரு்ந்தது என்�தும் இஙசக 
குறிப்பிடத்்தக்கது. 
 இ்தறகு வலுச் சேரக்கும் முகோகசவ இ்ந்த 
ோநாடடு ேம்�வம் கியடத்துள்ளது எனக் கரு்தத் 
ச்தான்றுகின்்றது. இ்தயன ஹ�ரி்தாக்கி பிரோரம் 
ஹேயது வருவ்தறகு ்தறச�ாய்தை அரோஙகம் 
முற�டுகின்்றது என்�ய்த �ைரும் அறிவர. 
 அத்துடன் ஹவளிநாடடவர விோ நயட 
முய்ற கயள பு்றக்கணித்து ோநாடடில் கை்நது 
ஹகாண்ட்தாக ஹ்தரிவிக்கப்�டுகின்்றது. ஆனால் 
ஹடல்லிக்கு அவரகள் வருயக ்தரைாம் என்்ற நயட 
முய்றக்கயேைசவ அவரகளுக்க விோ அனுேதி 
ஹகாடுக்கப்�டட்தாகவும், முன்னசர நிைமிக்கப்� 
டட்தறகயேைசவ ோநாடு நயட ஹ�ற்ற்தாகவும் 
குறித்்த அயேப்பினர ஹ்தரிவிக்கின்்றனர. 
ஊரடஙகு உத்்தரவு ோரச் ோ்தம் 24ஆம் திகதிசை 
நயடமுய்றக்கு வ்ந்தது. ஆனால் ோநாடு 21 ஆம் 
திகதியிலிரு்நது 3 நாடகளுக்கு இடம்ஹ�ற்றயே 
குறிப்பிடத்்தக்கது.
 சேலும் குறித்்த காைப்�குதியில் சவறறு 
ே்தத்்தவரகளின் ே்தச் ேடஙகுகள், ே்த நிகழவுகள், 
ஒன்றுகூடல் என்�ன �ை நயடஹ�றறுள்ளன. 
அத்துடன் ஹ�ாது நிகழவுகள், திருே்ஙகள் 
ச�ான்்ற �ை நிகழவுகள் நயடஹ�றறுள்ளன. 
ஆனால் அவறய்றப் �திவு ஹேயைத் ்தவறிை இ்நதிை 
ேத்திை அரசு, இ்ந்த முஸ்லிம்களின் ோநாடயட 
குறிப்�ாக கருத்தில் எடுத்து பிரச்ோரம் ஹேயது 
ஆராய்நது வருவது எ்தறஹகன்�து இதுவயர 
அறிைப்�டவில்யை.  �ா.�.க வின் ்தகவல் ஹ்தாழில் 
நுட�ப் பிரிவு ஹ�ாயைான பிரச்ோரஙகயள சேற 
ஹகாண்டு வருவ்தாக ஊடகம் ஒன்று ்தகவல் ஹவளி 
யிடடிரு்ந்தது.
 ஆனால் இ்ந்த ேம்�வத்ய்த அரசிைைாக்கு 
வய்த �ை ே்தத் ்தயைவரகளும், அரசிைல்வாதி 
களும், ேேைத் ்தயைவரகளும்  ்தஙகள் எதிரப்பு 
கயள ஹ்தரிவித்து வருகின்்றனர.  
 இ்ந்த வயகயில், ்தேக ்தயைவர ஜி.சக. 

வாேன் கருத்துத் ஹ்தரிவிக்யகயில், இ்ந்த ேம்�வத்தி 
றகு அரசிைல் ோைம் பூேசவண்டாம் என்று கூறியுள் 
ளார. ோநாடடிறகு ஹேன்று வ்ந்தவரகளுக்கு 
ேருத்துவ �ரிசோ்தயன இன்னமும் முடிவயடைா்த 
நியையில் இவவா்றான கருத்துக்கயள ஹ்தரிவிக்க 
சவண்டாம் என்றும் அவர சகடடுக் ஹகாண்டார.
 சேலும் இவவிவகாரம் குறித்து ேத்குரு 
�க்கி வாசுச்தவ ்தேது ருவிற்றர �க்கத்தில் 
வீடிசைா �திவு ஒன்ய்ற ஹவளியிடடுள்ளார. 
ஹகாசரானா யவரஸ் �ரவலுக்கு குறிப்பிடட 
ஒரு ே்தத்ய்த ைாரும் குற்றம் ோடடக் கூடாது. 
ஹகாசரானா யவரைுக்கு �ாதி, ே்தம் எல்ைாம் 
ஹ்தரிைாது என்�ய்த உ்ர்நது நாம் அயனவரும் 
ஹேைல்�ட சவண்டும் என்று �க்கி வாசுச்தவ 
வலியுறுத்தியுள்ளார.
 சேலும்   “இனம், ே்தம், நி்றம் �ாரத்து ஹகா 
சரானா ்தாக்காது. சோ்தல்கயள நிறுத்துஙகள்”  
என்று ஐ.நா ஹ�ாதுச் ஹேைைாளர அன்சடான்யு 
குடடாஹரஷ் வலியுறுத்தியுள்ளார. 
 இதுகுறித்து அஹேரிக்காவின் ேரவச்தே 
ே்தச் சு்த்நதிரத்திறகான  தூ்தர ோம் பிரவுன் ச�க் 
வாஷிஙடனில் நிரு�ரகளுக்குப் ச�டடிைளித்து 
ள்ளார. அதில் அவர  “ஹகாசரானா யவரஸ் �ரவு 
வய்தயும், ே்தத்ய்தயும் ஹ்தாடரபு�டுத்தி ச�சும் 
நாடுகயள நாஙகள் ஹ்தாடர்நது கண்காணித்து 
வருகிச்றாம். துரதிரஷ்டவேோக �ை இடஙகளில் 
இதுச�ான்று நடக்கி்றது. இதுச�ான்்ற கருத்துக 
ளுக்கு அரசே ஆ்தரவு அளிப்�து ்தவ்றானது. இது 
ச�ான்்ற ேம்�வஙகளுக்கும், ச�ச்சுகளுக்கும் 
அரசு அனுேதிைளித்்தால் அ்ந்த நாடு உைகத்்தால் 
பின்சனாக்கித் ்தள்ளப்�டும்.
 இ்ந்தக் கடினோன சநரத்தில் ஒவஹவாரு 
நாடடு அரசும் ்தஙகள் நாடடில் உள்ள ே்தச் சிறு�ான் 
யேயுடன் இய்்நது �ணிைாறறி, ச்தயவைான 
உ்தவிகயளப் ஹ�்ற சவண்டும். �ை நாடுகளில் 
இதுச�ான்்ற கடினோன சநரஙகளில் சிறு�ான்யே 
ேக்களுக்குப் ஹ�ாதுேருத்துவம் ச்தயவைான 
அளவு  வழஙகப்�டாேல் ஒதுக்கப்�டுகி்றாரகள். 
அயனத்துச் ேமூகத்தினயரயும் ஒசர ோதிரிைாக 
நடத்தி, அவரகளுக்கு ேருத்துவ வேதிகயளயும், 
வளஙகயளயும் வழஙக சவண்டும் என வலியுறுத் 
துகி ச்றாம்’’. என ஹ்தரிவித்்தார.

 ஹகாசரானா யவரஸ் ்தாக்கத்ய்த யவத்து 
்தறச�ாய்தை �ா�க அரோஙகம் முஸ்லிம்கள் 
மீது ஏயனை ே்தத்்தவரகயள தூண்டி விடடு ே்தக் 
கைவரத்ய்த ஏற�டுத்தும் சநாக்கோக ஹேைற 
�டுகின்்றாரகளா என்�து ேக்களின் சகள்விைாக 
உள்ளது. ஆனால் ்தமிழநாடயடப் ஹ�ாறுத்்த 
வயரயில் ேக்களிடம் ே்த சவறு�ாடுகள் கா்ப் 
�டுவது இல்யை. எ்ந்த ே்தத்்தவராக இரு்ந்தா 
லும் ேரி எ்ந்த ே்தத்்தவரகளுக்கும் உ்தவி ஹேயைக் 
கூடிை நியைசை கா்ப்�டுகின்்றது. அத்துடன் 
முஸ்லிம்கள் ்தஙகளியடசை ஒறறுயேயை அதிகம் 
ஹவளிப்�டுத்து�வரகளாக இருக்கின்்றாரகள். 
ஏயனை ே்தத்்தவரகளுக்கு உ்தவி ஹேய�வரகளாக 
வும் இருக்கின்்றாரகள்.  
 எனசவ எவவளவு ்தான் அரோஙகம் ்தக 
வல்கயளப் �ரப்பி இய்த ஹ�ரிது�டுத்தினாலும், 
ேக்கள் விழிப்புடன் இருப்�்தாக ஹ்தரிகின்்றது. 
அரசின் இ்ந்த ஹேைற�ாடடிறகு சிை ஊடகஙகசள 
துய் நிறகின்்றன என்�து ்தவிரக்க முடிைா்த 
ஒன்்றாக உள்ளது.
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ச�ராசிரிைர சநாம் ஹோம்ஸ்கி இரண்டு வி்தோன 
அறிவிைல் ஆயவுகளில் ஹ�ைரச�ானவர. அவரு 
யடை MIT �ல்கயைக்கழக ஹோழியிைல் ஆயவுகள், 
அவருக்கு “ஹோழியிைலின் ஐன்ஸ்டீன்” என்்ற 
ஹ�ையர ஹகாடுத்திருக்கி்றது.

 அவருயடை அரசிைல் ஹேைற�ாடுகளால் 
அவருக்கு சவஹ்றாரு புகழும் உண்டு. முக்கிை 
ோக ஐ-அஹேரிக்க, பிரித்்தானிை, பிஹரஞ்சு �ை 
ஙகரவா்தஙகயள ஹவளிப்�டுத்தும் அவரது எழு 
த்துக்களும், ச�ச்சுக்களும் அவருக்கு “உைகிசை 
இன்று வாழும் புத்திசீவிகளில் மிக முக்கிைோன 
வர” என்்ற ஹ�ையர ஹகாடுத்திருக்கி்றது. இரு்ந 
தும் யேைநீசராடட ஊடகஙகளிசைா, �ள்ளிக் 
கூடஙகளிசைா இவர அதிகம் ச�ேப்�டுவதில்யை.
 இதிலிரு்நது இவரது அரசிைல் ஹேைற�ா 
டுகள் அதிகார யேைஙகயள எத்துய் �ைமுறுத்து 
கி்றது என்�ய்த புரி்நது ஹகாள்ளைாம். உைகில் �ை 
மில்லிைன் ேக்களுக்கு இவர ஒரு “சுப்�ர ஸ்டார”. 
யேைநீசராடட ஊடகஙகள் அவயர பு்றக்கணித்தும் 
இத்துய் புகழ இவருக்கு இரு்நதும் இவர 
எளியேயின் வடிவம். இய்ைத்்தளத்திலும் 
“சநாம் ஹோம்ஸ்கி” என்று ச்தடினால் இதில் 
�திைப்�டடுள்ள இவருயடை அரசிைல் ோர்ந்த 
கருத்துக்கள் சிைவறய்ற �டிக்கைாம். 2019 டிேம்�ர 
7ஆம் திகதி �ல்கயைக்கழக ோ்வரகளின் 
சகள்விகளுக்கு �தில் ஹோல்லி இவர ்தனது 
91ஆவது பி்ற்ந்த நாயள ஹகாண்டாடினார. இதில் 
�ை விடைஙகயள �றறி �தில் ஹோன்னார. ோனிட 
ஹோழி ஆயவுகள் �றறி இவர கூறிைவறய்ற 
ஹ்தாகுத்து ்தருகி்றது இவவாக்கம். ேமூகத்தில் ்தாய 
ஹோழி �ாவயன இரு்ந்தால் பிள்யளகள் ்தாய 
ஹோழியை கற�து எத்துய் சுை�ம் என்�ய்த 
இக்கருத்துக்களிலிரு்நது புரி்நது ஹகாள்ளைாம்.
ோறுநியை வளரச்சிக் காைம் (Critical develop-
ment period) உயிரினஙகளிடம் இைறயகைாகசவ 
கா்ப்�டும் எல்ைா தி்றன்களும் ேர�ணுக்க 
ளால் நிர்யிக்கப்�டட வழிகளில் வளரச்சிையட 
கின்்றன. 
 ஒரு உயிரினத்தின் குறிப்பிடட தி்றன்கள் 
குறிப்பிடட காைகடடத்தில் வளரச்சிையடகின்்றன. 
்தவழும் நியையிலிரு்நது நடக்கும் தி்றனுக்கு 
ோறுவது, ஹோறகள் ேடடுசே ச�சும் தி்றனிலிரு்நது 
வாக்கிைஙகள் ச�சும் தி்றயன அயடவது, சேலும் 
�ை தி்றன்கள் �தின்�ருவத்தில் அயடவது ைாவுசே 
ேர�ணுக்களால் நிர்யிக்கப்�டட குறிப்பிடட 
காைகடடத்தில் நடக்கின்்றன. இவவாறு ஒவ 
ஹவாரு தி்றனுக்கும் ஒரு ோறுநியை காைம் உள் 
ளது. அ்தாவது இ்ந்த ோறுநியை காைத்தில் அத் 
தி்றயன அயட்நது விடடால் ஹ்தாடர்நது சேைதிக 
தி்றன்களின் வளரச்சி நடக்கும். அப்�டி ோறுநியை 
காைத்தில் நடக்காவிடடால் சிை தி்றன்கள் இல்ைா 
ேசை ச�ாயவிடும்.
 உ்தார்த்திறகு �ாரயவத் தி்றயன எடுத் 
துக் ஹகாள்சவாம். பி்ற்ந்த பூயனக் குடடியின் 

கண்கயள ய்தத்து விடடால் இரண்டு கிழயேயில் 
ய்தையை கழறறி விடடாலும் அப்பூயனக்குடடிக்கு 
கண் �ாரயவ வராது. இ்ந்த இரண்டு கிழயேசை 
காண்�ாரயவ தி்றனுக்கான ோறுநியை காைம். 
ேனி்தருக்கும் பூயனக்கும் கண்�ாரயவ தி்றன் 
ஒன்ச்ற. ஹோழி தி்றனுக்கும் இவவா்றான ஒரு 
ோறுநியை வளரச்சி காைம் உள்ள்தா? சேலும் 
�டியுஙகள்.

அளனத்து தமொழி இலக்கைம் (Universal grammar)
 �ை காைோக ேனி்தரின் எல்ைா ஹோழி 
களுக்கும் ஹ�ாதுவான ஒரு அயனத்து ஹோழி 
இைக்க்ம் இருக்கி்றது என்்ற சி்ந்தயன இரு்நதுள் 
ளது. இன்று இச்சி்ந்தயன யகவிடப்�டடு விடடது. 
கட்ந்த 50 ஆண்டுகளாக அயனத்து ஹோழி இைக் 
க்ம் என்�ய்த “உயிரிை-ஹோழியிைல்” (bio-lin-
guistics) என்ச்ற புரி்நது ஹகாள்கிச்றாம். அ்தாவது 
ஹோழியை ேனி்தரிடம் உள்ள ஒரு உயிரிை கு்ோக 
ஆயவு ஹேயவது. பி்ற்ந்த குழ்நய்த ஹோழியை 
எவவாறு இைகுவாக கறறுக்ஹகாள்கி்றது என்�ய்த 
ேனி்த குழ்நய்தயின் உயிரிை கு்ோக ஆயவு 
ஹேயவது. குழ்நய்த ஹோழி �டிப்�ய்த அ்தன் 
நடப்�து ச�ான்்ற ஏயனை தி்றன்கள் ச�ாைசவ 
�ாரப்�து. அப்�டி  �ாரக்கும் ச�ாது அடிப்�யடயில் 
எல்ைா ோனுட ஹோழிகளுக்கு ஒரு ஹ�ாதுக் கு்ம் 
உண்டு. வித்திைாேஙகளாக ஹ்தரிவஹ்தல்ைாம் 
சேசைாடடோனயவசை அல்ைாேல் அடிப்�யட 
வித்திைாேம் அல்ை. இவவாறு்தான் அயனத்து 
ஹோழி இைக்க்ம் என்�ய்த புரி்நது ஹகாள்ள 
சவண்டும்.

மொனிட தமொழி
 ோனிட ஹோழிகளில் உள்ள ஹ�ாருடகயள 
குறிப்பிடும் ஹோறகள், அ்தவது ஹ�ைர ஹோறகள், 
ோனுட சி்ந்தயனயில் இைறயகைாக ச்தான்று� 
யவகளாக உள்ளன. இயவசை ேனி்தரகளின் 
உள்ளார்ந்த சி்ந்தயனகளில் ஓடி இறுதிைாக எேது 
ஐம்புைன்கள் ஊடாக ஹவளியிடப்�டுகி்றது. இயவ 
ஓயே ஹோழிைாகசவா, காடசி ஹோழிைாகசவா, 
ஹ்தாடடு்ரும் ஹோழிைாகசவா ஹவளிப்�டுகி்றது.
இ்ந்த உள்ளார்ந்த “ோனுட சி்ந்தயன வடிவம்” 
எ்ந்த ோனிட ஹோழிைாகினும் ஒன்்றாகசவ இருக் 
கி்றது. இது எனது கருத்து என்�ய்தயும் எல்ைா 
ஹோழியிைைாளரகளும் இய்த ஏறறுக் ஹகாள்ள 
வில்யை என்�ய்தயும் இஙகு குறிப்பிட சவண்டும்.
 உஙகள் உள்ளார்ந்த சி்ந்தயனகயள கவனி 
த்தீரகளானால், நீஙகள் ்தஙகு ்தயடயில்ைாேல் 
உள்ளார்நது ச�சிக் ஹகாள்வது ஹ்தரிை வரும். இப் 
�டி உள்ளார்நது ச�சுவய்த நிறுத்துவ்தறகு ஹ�ரும் 
முைறசி ஹேயை சவண்டும். இ்ந்த உள்ளார்ந்த ச�ச்சு 
இஙஹகான்றும் அஙஹகான்றுோக சிறு துண்டுகளா 
கசவ இருக்கும். அயவ நீஙகள் ச�சும் ஹ�ாழுது 
யகைாளும் முழுயேைான வாக்கிைஙகளாக இருக் 
காது. அயவ உள்ளார்நது ரீஙகாரம் ஹேய்த வண் 
்ோக இருக்கும். உஙகளுக்குள் இவவாறு ஹவகு 

துரி்த கதியில் உஙகள் ஹவளிேனதுக்கு ஹ்தரிைாேல் 
ரீஙகாரம் ஹேயவது்தான் “ோனிட ஹோழி”. 
இதில் சிை துளிகசள உஙகள் ஹவளிேனதுக்கு 
வருகி்றது. இய்தசை எேக்கு நாசே ச�சுவது 
என்று ஹோல்கிச்றாம். ஆனால் ஹ்தாடரச்சிைாக 
நாம் சிக்கைான வழிகளில் சி்நதித்்த வண்்ம் 
இருக்கிச்றாம். இதுவயர ஹ்தரி்ந்த ேடடில் இ்தறகு 
நாம் ஹோழியை �ாவிக்கிச்றாம்.
 உள்ளார்ந்த சி்ந்தயன ஹோழி ேரேோகசவ 
உள்ளது. ஏஹனனில் இய்த ஆயவு ஹேயவதில் பிரச்ே 
யனகள் உள்ளன. ஹோழி என்�து ேனி்தரகளிடம் 
ேடடுசே உள்ளது. சவஹ்ற்ந்த உயிரினஙகளிடமும் 
இது ச�ான்்ற ஹோழி யகைாளும் தி்றன் கியடைாது. 
அ்தனால் சவறு உயிரினஙகளில் �ரிசோ்தயனகள் 
ஹேயது ோனிட ஹோழியை �றறி அறி்நது ஹகாள்ள 
முடிைாது.
 உ்தர்ோன ேனி்தரகளின் கண்�ாரயவ 
�றறி பூயனகள் சேல் �ரிசோ்தயன ஹேயது 
விஞ்ஞானிகள் நிய்றைசவ அறி்நதுள்ளாரகள். 
இ்தறகாக பூயனகளின் கண்கயள மூடி ய்தத்தும், 
அ்தன் மூயளயில் இைக்ச்றாடுகயள (electrode) 
இய்த்தும் �ரிசோ்தயனகள் ஹேயைப்�டடு 
ள்ளன. இவவாறு ஹேயவது ேரிசைா ்தவச்றா 
என்�து சவறு விடைம். பூயனக்கும் ேனி்தருக்கும் 
கண் �ாரயவ முய்றயே ஒன்ச்ற என்�்தால் இ்தன் 
மூைம் ேனி்தரின் கண்�ாரயவ முய்றயேயை �றறி 
நிய்றைசவ அறி்நதுள்சளாம்.
 அதுச�ாை ஹோழி முய்றயே �றறி ஆயவு 
ஹேயவ்தறகு சவஹ்றாரு உயிரினம் பூமியில் இல்யை. 
ேனி்த குழ்நய்தயை ஹகாண்டு �ரிசோ்தயனகள் 
ஹேயை முடிைாது. அப்�டி ஹேயை முடி்ந்தால் ஹோழி 
முய்றயேயை �றறி நிய்றைசவ அறி்நது ஹகாள் 
ளைாம். அது முடிைா்த்தால் இது ேரேோகசவ 
உள்ளது. சநரடிைாக முடிைாவிடடாலும் சவறு வழி 
களில் ஆயவுகள் ஹேயைைாம். அய்தயும் ேவாைாக 
எடுத்து ஹேயைைாம்.
 சவறு வழிகளில் கியடக்கும் ்தரவுகளின் 
�டி ோனுட ஹோழிமுய்ற வளரச்சியில் இரண்டு 
ோறுநியை காைஙகள் உள்ள்தாக ஹ்தரிகி்றது. 
இதில் ஒன்று �தின்ே வைதுடன் ஒத்து வருகி்றது. 
இது மிகவும் முக்கிைோன ோறுநியை காைோக 
ஹ்தரிகி்றது. இம்ோறுநியை காைம் வயர சிறுவர 
கள் மிகவும் துரி்தோக எ்ந்த ஹோழியையும் கறறுக் 
ஹகாள்கி்றாரகள். இவவைதுக்கு முன்னர சவறறு 
ஹோழி இடஙகளுக்கு குடிசைறிை சிறுவரகள் ஒரு 
ஆண்டுக்குள் அவவிடத்து ஹோழியை அவவிட 
த்தினர ச�ாை ச�சுவ்தறகு கறறுக் ஹகாள்கி்றாரகள். 
ஆனால் 18 வைதில் குடிசைறிைவர அவவிடத்தினர 
ச�ாை ச�சுவ்தறகு முடிவச்தயில்யை.
 இன்னுஹோரு ோறுநியை காைம் 4-5 
வைதில் ோறுகி்றது. இவவைதில் உள்ள சிறுவரகள் 
�ை ஹோழிகயள இைகுவாக ச�சுகி்றாரகள். 
்தாம் �ை ஹோழிகள் ச�சுகிச்றாம் என்்ற அறிசவ 
அவரகளுக்கு இருப்�தில்யை. இன்னாருடன் 
இவவாறு ச�ே சவண்டும் என்று ேடடுசே புரி்நது 
ஹகாண்டு ச�சுகி்றாரகள். இவவாறு ோறு நியை 
காைஙகள் இருப்�து ேர�ணுக்காளால் நிர்யிக் 
கப்�டட தி்றன்களுக்சக உள்ளன. அ்தனாலும் 
ேனி்தரின் ஹோழி தி்றனும் ேர�ணுவால் நிர் 
யிக்கப்�டுகி்றது என்�்தறகான ஆ்தாரோக இ்ந்த 
ோறுநியை காைஙகயள எடுத்துக் ஹகாள் ளைாம்.

இதிலிருநது புலம்தபயர் �மிழருக்கொன பொடம் 
என்ன?

 சிறுவைதில் ஹோழி ச�சும் தி்றயன அயட 
வ்தன் சி்றப்ய� மு்தலில் நாம் புரி்நது ஹகாள்ள 
சவண்டும். இ்தறகு வீடடில் ்தாயஹோழி ச�சுவது 
ச�ான்்ற சி்றப்�ான வழிமுய்ற சவஹ்றதுவும் 
இல்யை. வீடடில் பிள்யளகள் ்தாயஹோழி ச�ோ 
ேல் யகவிடுவ்தறகு ஹ�ாதுவாக சிை கார்ஙகள் 
ஹோல்ைப்�டுகின்்றன.
 • ஹ�றச்றார பிள்யளகளிடமிரு்நது சவறறு 
ஹோழியை கறக எண்ணி ்தாயஹோழியை யகவி 
டல்.
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 ஹ�ாருளா்தார நைன்கயள முன்நிறுத்தி 
எேக்கு கியடத்்த ே்ந்தரப்�த்ய்த ்தவ்றவிடடச்த 
்தறச�ாய்தை அனரத்்தத்திறகான கார்ம் என 
்தத்துவவாதியும், ேோசுறறி �ல்கயைக்கழகத்தின் 
ஹோழியிைல் ச�ராசிரிைரும், 120 இறகு சேற�டட 
புத்்தகஙகயள எழுதிைவருோன ச�ராசிரிைர 
சநாம் ஹோம்ஸ்கி Truthout என்்ற ஊடகத்திறகு 
வழஙகிை சநரகா்லில் ஹ்தரிவித்துள்ளார.

அ�ன் முககிய பகுதி்கள் வருமொறு:
 ்தறச�ாய்தை ஹகாசரானா யவரசின் 
்தாக்கம் என்�து அதிரச்சிகரோனது, அ்தயன 
யகைாள்வதில் அஹேரிக்கா மிகப்ஹ�ரும் பின்ன 
யடயவச் ே்நதித்துள்ளது. இவவா்றான சநாய கள் 
ஹ்தாடரபில் விஞ்ஞானிகள் கட்ந்த �ை வருடங 
களாக எச்ேரித்து வ்நதிரு்ந்தனர. 2003ஆம் ஆண்டு 
ஏற�டட ோரஸ் சநாய கூட ஹகாசரானா யவரசின் 
ஒரு வயக ்தான்.
 அப்ச�ாது அ்தறகான ்தடுப்பு ேரு்நது 
்தைாரிக்கப்�டடது. ஆனால் அ்தன் �ரிசோ்தயன 
இயடயில் யகவிடப்�டடிரு்ந்தது. ஆனால் அ்ந்த 
சநரம் ்தான் நாம் எம்யே இ்ந்த அனரத்்தத்திறகு 
எதிராக ்தைார�டுத்தியிருக்க சவண்டும். இ்ந்த 
யவரசுக்கு எதிராக ஆரம்�கடட �ாதுகாப்பு நட 
வடிக்யககயள ஆரம்பித்திருக்க சவண்டும்.
 ஆனால் விஞ்ஞான விளக்கஙகள் குய்றவா 
கசவ அன்று இரு்நதுள்ளது. ைாராவது ஒருவர 
இ்தயன முன்ஹனடுத்திருக்க சவண்டும். ஆனால் 
ஹ�ாருளா்தார நைன்களால் இ்ந்த ே்ந்தரப்�ம் 
்தவ்றவிடப்�டடது. அ்தாவது எதிரகாை அனரத்்த 
த்ய்த ்தடுப்�்தறகான ்தைாரிப்புக்கள் மூைம் அவ 
ரகளுக்கு ்தறச�ாது ைா�ம் கியடக்காது என்�ச்த 
ே்நய்த வாயப்பின் நியை.

 அரசு அ்தயன முன்ஹனடுத்திருக்க சவண் 
டும் ஆனால் ஆளும் அரசிைல் கடசிகளால் அது 
்தடுக்கப்�டடது. முடிஹவடுக்கும் அதிகாரத்ய்த 
நாம் விைா�ார உைகத்திடசே விடடு விடுகிச்றாம். 
அவரகளில் இைா�த்தில் ்தயையிடும் உரியேயை 

ஹ�ாதுநைவாதிகளுக்கு நாம் ஹகாடுப்�தில்யை 
என முன்னர அஹேரிக்க அரே ்தயைவர ஹ்றானா 
ல்ட றீகன் சிறிை சிரிப்புடன் எேக்கு கூறிைது 
்தறச�ாதும் நியனவில் உள்ளது.

 அன்றில் இரு்நது புதிை ்தாராளவா்த 
ஹகாள்யக மு்தாைளித்துவத்திறகு ஊடடப்�டடு 
அது ே்நய்த வாய�ாக ோறிைது. அ்தன் வியளவு 
என்னஹவனில் நாடகக்கரரகள், �டுஹகாயை 
ைாளிகள் ேறறும் ச்தால்வியுற்றவரகள் என நாம் 
ோறியுள்சளாம். ஹேைறயக சுவாே உ�கர்ங 

களின் (ventilators) �ற்றாக்குய்றசை ்தறச�ாது 
எதிரஹகாள்ளும் மிக முக்கிை பிரச்ேயனைாக 
உள்ளது.
 ஆனால் இ்ந்த பிரச்ேயனயை முன்னசர 
உ்ர்ந்த சுகா்தர சேயவகள் திய்க்களம், 
ஹேைவு குய்ற்ந்த, இைகுவாக �ைன்�டுத்்தக்கூடிை 
ஹேைறயக சுவாே உ�கர்ஙகயள ்தைாரிக்கும் 
�ணியை ஒரு சிறிை நிறுவனத்திடம் வழஙகிைது.
ஆனால் அஙகும் மு்தைாளித்துவம் ்தயையிடடது. 
சகாவிடிைன் என்்ற ஹ�ரிை நிறுவனம் அ்ந்த 
சிறிை நிறுவனத்ய்த வாஙகிைது. ஆ்தன் பின்னர 
ஹேைறயக சுவாே உ�கர்ஙகளின் ்தைாரிப்�ால் 
்தேக்கு இைா�ம் இல்யை என கூறி 2014ஆம் 
ஆண்டு அ்தன் உற�த்தியை நிறுத்திைது. ்தேது 
இ்ந்த திடடத்ய்த அவரகள் சுகா்தார அதிகாரி 
களுக்கு ஹ்தரிைப்�டுத்தியிரு்ந்தனர.
 விைா�ாரிகளின் புதிை ்தாராளவா்தக் 
ஹகாள்யககள் ்தான் ்தறச�ாது அரசுகயள வழி 
நடத்துகின்்றன. அவரகள் ்தேது ே்நய்தகயள �ாது 
காக்கின்்றனர. அதுசவ ்தறச�ாய்தை ச�ரனர 
த்்தத்திறகு கார்ம். ச�.பி சோரகன் எனப் 
�டும் அஹேரிக்காவின் மிகப்ஹ�ரும் வஙகியின் 

இரகசிை ஆவ்ம் என்ன கூறுகின்்றது என்்றால், 
ேனி்தாபிோனத்ய்த ்தக்கயவப்�து எேது ஹகாள் 
யககளுக்கு ஆ�த்்தானது என்று. இதில் வஙகி 
யவத்திருக்கும் எரிஹ�ாருள் மு்தலீடுகளும் 
உள்ளடக்கம். எனசவ ்தான் ஹேவசரான் என்்ற 
அஹேரிக்காவின் மிகப்ஹ�ரும் எண்ஹ்ய 
நிறுவனம் இைா�ம் ்தரும் எரிஹ�ாருள் ்தைாரி 
க்கும் �ணிகயள நிறுத்தி அதிக இைா�ம் ்தரும் 
உைகில் உள்ள உயிரகயள அழிக்கும் �ணியை 
ஆரம்பித்துள்ளது.
 அதிக வியை ஹகாடுத்தும், வறிை ேக் 
கயள �லி ஹகாடுத்து சகாவிட-19 இல் இரு்நது 
நாம் ்தப்பினாலும், �னிக்கடடிகள் உருகி காை 
நியையில் ஏற�டும் ோற்றம், புவி ஹவப்� 
ேயட்தல் ச�ான்்றயவ மிகப்ஹ�ரும் ஆ�த்்தா 
கசவ உள்ளன.
 ்தறச�ாய்தை அனரத்்தம் ஹ்தாடரபில் 
அஹேரிக்க அரசுக்கு முன்னசர ஹ்தரியும். எனசவ 
்தான் கட்ந்த ஒக்சடா�ர ோ்தம் மு்தல் உைர 
ேடடஙகளில் �ை ோற்றஙகள் நிகழ்ந்தன. அவர 
கள் இை�த்ய்தசை அதிகம் �ாரத்்தனர உயிரகயள 
அல்ை. அ்தாவது வரைாறறில் மிகப் ஹ�ரும் 
குற்றம் இது.
 இ்ந்த சநாய ஹ்தாடரபில் டிேம்�ர 31 உைக 
சுகா்தர நிறுவனத்திறகு சீனா ஹ்தரிவித்திரு்ந்தது. 
பின்னர �னவரி 7 ஆம் நாள் இது ஹகாசரானா 
யவரஸ் எனவும், அ்தன் �ரம்�யர அையக ்தாம் 
கண்டு பிடித்துள்ள்தாகவும் ஹ்தரிவித்திரு்ந்தது. 
இ்தயன �னவரி ேறறும் ஹ�ப்ரவரி ோ்தஙகளில் 
ஹடானால்ட டி்றம்பினிடம் ஹ்தரிவிக்க அஹேரிக்கா 
வின் புைனாயவுத்துய்ற முைறசிகயள எடுத்்தது 
ஆனால் அவர கண்டுஹகாள்ளவில்யை.
 ஆனால் அவர எதுவும் ஹேயைாேல் இருக் 
கவில்யை. இது ஒரு ோ்தார் இருேல் எல்ைாம் 
எேது கடடுப்�ாடடில் உள்ளன என ேக்களுக்கு 
ஹ்தரிவித்்தார. ஆனால் அவருக்கு இது ஒரு உையக 
அச்சுறுத்தும் சநாய என்�து ஹ்தரியும். ஹ�ாய 
களால் உண்யேயை ேய்றத்்தனர.
 ஹ�ப்ரவரி 10ஆம் நாள் அஹேரிக்காவுக்குள் 
சநாய �ரவிைது. ஆனால் அ்ந்த ோ்தம் ஹவளியிடப் 
�டட அஹேரிக்காவின் வரவு ஹேைவுத் திடடத்தில் 
சுகா்தாரத் துய்றக்கான நிதி குய்றக்கப்�டடு �யட 
த்துய்றக்கான நிதி அதிகரிக்கப்�டடிரு்ந்தது.
 எனசவ ்தான் �ாதிக்கப்�டடவரகயள 
�ரிசோ்தயன ஹேயயும் அளவு ஏயனை நாடுக 
ளுடன் ஒப்பிடும் ச�ாது குய்றவாக இருக்கின்்றது. 
மிகத்்தரோன யவத்திைோயைகளில் கூட அடிப் 
�யட உ�கர்ஙகள் இல்யை. எனசவ ்தான் 
ஹகாசரானா சநாயின் யேைப்புள்ளிைாக ்தறச�ாது 
அஹேரிக்கா ோற்றம் ஹ�றறுள்ளது.
 அஹேரிக்காவின் ்தறச�ாய்தை அனரத்்தத் 
திறகு நாம் டரம்ப் ஐ குய்றகூறுவய்த விட அவயர 
�்தவிக்கு ஹகாண்டு வ்ந்த ்தகுதிைற்ற ேமூகத்ய்த 
்தான் நாம் குய்ற கூ்றசவண்டும். அ்தனால் 
்தான் எதிரகாைத்தில் அனரத்்தஙகயள ்தவிரக்க 
முடியும். ஏஹனனில் இ்ந்த ேமூகம் 40 வருடோக 
சவரூன்றிை புதிை ்தாராளவா்தக் ஹகாள்யககளால் 
உருவாக்கப்�டடது.
 இது றீகன், ோக்கிரட ்தச்ேர காைத்தில் 
இரு்நது நயடமுய்றயில் உள்ளது. மு்தைாளிகளின் 
வரியை விைக்கி அ்தயன ேக்கள் மீது திணிப்�ச்த 
அன்று ஹ்தாடக்கம் இன்றுவயர உள்ள அரசுகளின் 
ஹகாள்யக. அ்தன் மூைம் ்தான் �ஙகுச்ே்நய்த 
மு்தைாளிகயள காப்�ாற்ற முடியும். எனசவ ்தான் 
இ்ந்த உைகில் உள்ள 20 விகி்தோன ஹேல்வத்ய்த 
0.1 விகி்த ஹேல்வ்ந்த ேக்கள் ஹகாண்டுள்ளனர.
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ஆனால் அ்ந்த வேதிகள் இல்ைாேல் ஹகாசரானா 
சநாைாளிகளுக்கு சிகிச்யே அளிக்கின்்ற ேருத்துவ 
ேயனகள் ஹ�ரும் சிரேஙகளுக்கு உள்ளாகியி 
ருக்கின்்றன. இ்தனால் மூச்ஹேடுக்கக் கஸ்டப் 
�டடு உயிருக்காகப் ச�ாராடுகின்்ற ஹகாசரானா 
சநாைாளிகயள யவத்துக்ஹகாண்டு ஹேயவ்தறி 
ைாேல் ேருத்துவரகளும் ேருத்துவ நிபு்ரகளும் 
யககயளப் பியே்நது ஹகாண்டிருக்க சவண்டிை 
அவை நியையேக்கு ஆளாகியிருக்கின்்றாரகள்.
 ேறு பு்றத்தில் ஹராக்கட சவகத்தில் ஹ்தாற 
றிப் �ரவுகின்்ற ஹகாசரானா யவரஸினால் நிமிடத் 
திறகு நிமிடம் அதிகரித்துச் ஹேல்கின்்ற சநாைாளர 
களின் எண்ணிக்யகக்கு ஈடுஹகாடுக்கத்்தக்க வயக 
யில் ேருத்துவேயனகளில் இடவேதியும் கடடில் 
வேதிகளுமின்றி �ை நாடுகள் ்தவிக்கின்்றன. சீனா, 
இ்நதிைா, அஹேரிக்கா ச�ான்்ற நாடுகள் உடனடி 
ைாக ஆயிரம் �டுக்யககயளக் ஹகாண்ட உடனடி 
்தறகாலிக ேருத்துவேயனகயள உருவாக்கிக் 
ஹகாள்கின்்றன. ஆனால் வேதிைற்ற நாடுகள் 
நியையேகளுக்கு ஈடு ஹகாடுக்க முடிைாேல் 
திண்டாட சநர்நதுள்ளது.
 கண்டம் விடடுக் கண்டம் �ாயும் ஏவு 
கய்கயளயும், அணு ஆயு்தஙகயளயும் கண்டறி 
வதில் அதிக வாழநாள் சநரத்ய்தச் ஹேைவு 
ஹேய்த உைக வல்ைரசுகளும், ஹ�ாருளா்தார 
ஆதிக்கப் ச�ாடடியில் மூழகியிரு்ந்த உைக 
அரசிைல் ்தயைவரகளும் ேனி்தனின் சுகா்தாரத் 
ச்தயவக்கும், ஆசராக்கிைத்திறகும் அவசிைோன 
சுகா்தாரத்துய்றயை வளரச்சிையடைச் ஹேயவ 
திலும் வேதிகள் மிகு்ந்த ேருத்துவேயனகயள 
உருவாக்குவதிலும் கவனம் ஹேலுத்்தவில்யை.
 சநாைாளரகள் இல்ைா்த நியையில் ச்தயவ 
க்கு அதிகோக ேருத்துவேயனகயள உருவாக்க 
சவண்டிை அவசிைம் உைக நாடுகளுக்கு ஏற�டடி 
ருக்கவில்யை என்று வாதிடடாலும்கூட, வளரச் 
சிப் ச�ாக்கில் ஹேன்று ஹகாண்டிருக்கின்்ற 
விஞ்ஞா னம் ேறறும் ஹ்தாழில்நுட� வேதிகளின் 
�க்க வியளவாக ேனி்தனின் சுகா்தாரத்திலும், 
ஆசராக்கி ைத்திலும் திடீர �ாதிப்புகள் ஏற�டக் 

கூடம் என்்ற எதிர�ாரப்ய�க் ஹகாண்டிருக்கவி 
ல்யை. 
 யவரஸ் சநாயகளின் வரியேயில் 
ஹகாசரானா யவரஸ் புதி்தாகத் ்தயைஹைடுத்து 
ள்ளது. ஹகாசரானா யவரஸ் என்�து ஏறகனசவ 
கண்டறிைப்�டட ஒன்்றாகும். இருப்பினும் 2019 
ஆம் ஆண்டு சீனாவின் வுொன் நகரில் ச்தாற்றம் 
ஹ�ற்ற இ்ந்த ஹகாசரான யவரஸ் சநாய புதிைது. 
வீரிைம் மிக்கது. ச�ரழியவ ஏற�டுத்்த வல்ைது. 
இ்தனால்்தான் அ்தயன நவீன சகாவிட 19 என 
உைக சுகா்தார நிறுவனம் ஹ�ைர சூடடியுள்ளது. 
(Corona Virus Disease 19 novel – Covid 19 novel)
 இ்தறகு முன்னர உைக நாடுகயளத் ்தாக்கிை 
யவரஸ் காயச்ேல் எச�ாைா யவரஸ் ச�ான்்ற 
சநாயகள் ஹ�ரும் எண்ணிக்யகைானவரகயளக் 
ஹகான்று குவித்்தது. ஆனாலும் அவறய்றக் கடடு 
ப்�டுத்துவதில் உைக சுகா்தாரத்துய்றயினர 
ஹவறறி கண்டிரு்ந்தனர. அதுவும் �ாரிை உயிரச் 
சே்தஙகளின் பின்னசர அவறய்றக் கடடுப்�டுத்்த 
முடி்ந்தது. ஆனால் காைத்துக்குக் காைம் யவரஸ் 
சநாயகள் அயைையைைாகத் ்தயைஹைடுத்து 
உைக சுகா்தாரத்துய்றயைத் தி்்றடித்து வ்நதுள் 
ளன.
 ேஙகிலித் ஹ்தாடராகிை இ்ந்த யவரஸ் 
சநாயத் ்தாக்கம் என்�து முடிவற்றது. எ்ந்த 
சவயள யிலும் ேனி்தரகயளத் ்தாக்கைாம். உைக 
நாடு கயளப் ஹ�ரும் சுகா்தார ஹநருக்கடிக்குள் 
உள்ளாக் கைாம் என்்ற விழிப்பு்ரயவயும் �டட 
றியவயும் வல்ைரசு நாடுகளும் வளரச்சிையட்ந்த 
நாடுகளும் உரிை முய்றயில் ஹ�்றவில்யை 
என்ச்ற கூ்ற சவண்டி யுள்ளது. இ்ந்தப் �டடறிவு 
இரு்ந்த ச�ாதிலும் அத்்தயகைஹ்தாரு ஹநருக்கடி 
நியையேக்குத் ்தஙகயளத் ்தைாரப்�டுத்திக் 
ஹகாள்ள சவண்டும் என்று நாடுகள் ்தனித்்தனிைா 
கத் ்தம்யேத் ்தைாரப் �டுத்திக் ஹகாள்ளவில்யை.
 அச்தசவயள ேனி்தனின் உைகளாவிை 
சுகா்தாரத்ய்தப் ச�ணுவ்தறகும் அ்தயனக் கட 
டிக்காப்�்தறகுோக உருவாக்கப்�டட உைக சுகா 
்தார நிறுவனமும் இத்்தயகைஹ்தாரு யவரஸ் 
ஹ்தாறறு சநாயின் ஹநருக்கடி நியைக்கு ்தைாரப்�டு 
த்துவ்தறகு நாடுகயள வழிப்�டுத்்தவில்யை 
என்று �ரவைாகச் சுடடிக் காடடப்�டுகின்்றது.
 இராணுவ வலியேயும் ஹ�ாருளா்தார 
வலியேயும் அரசிைல் ஹேல்வாக்கும் நாடுகளு 
க்கும் அரே ்தயைவரகளுக்கும் அவசிைம் என்�ய்த 
ேறுப்�்தறகில்யை. ஆனால் ேனி்த இருப்புக்கு 
ஆ்தாரோகிை சுகா்தாரத்துய்றயையும், ேனி்தனின் 
ஆசராக்கிைத்துடன் ஹ்தாடரபுயடை ேருத்துவத் 
துய்றயையும் ச�ாதிை அளவில் வளரச்சிையட 
ைச் ஹேயவ்தறகு நாடுகள் ்தவறிவிடடன. உைக 
சுகா ்தார நிறுவனமும் ்தவறிவிடடது.
 ஹகாசரானா யவரஸ் சநாயை உைகுக்கு 

மு்தலில் ஹவளிக்காடடிை சீனா அ்தன் ச�ரா�த்தி 
ல் இரு்நதும், ஹ�ரும் ஹநருக்கடியில் இரு்நதும் 
மீண்டிருக்கின்்ற ச�ாதிலும், அ்ந்த சநாயினால் 
�ாதிக்கப்�டடுள்ள நாடுகளுக்கு ேனி்தசநை 
அடிப்�யடயில் முன்னு்தார்ம் மிக்க வழிகா 
டடிைாகச் ஹேைற�டவில்யை என்ச்ற �ை நாடு 
களும் குற்றம் சுேத்்த உள்ளன.
 ஏறகனசவ அஹேரிக்காவுடன் மிகத் 
தீவிரோன உைக ஹ�ாருளா்தார வல்ைாண்யேப் 
ச�ாடடியில் ஈடு�டடிரு்ந்த சீனா இப்ச�ாது 
ஹகாசரனா யவரஸின் பிடியில் சிக்கி ஹ�ாருளா 
்தார வல்ையேயை இழ்நது ்தவிக்கின்்ற அஹேரி 
க்கா உள்ளிடட அயனத்து உைக நாடுகயளயும் 
ஹ�ாருளா்தார வளரச்சிப் ச�ாக்கில் பின்னயட 
ைச் ஹேயது ்தன்னிகரற்ற வயகயில் ்தன்யன 
நியைப்�டுத்திக் ஹகாள்வதிசைசை குறிைாக 
இரு்நது ஹேைற�டடு வருகின்்றது என்று 
உைக அரஙகில் ஹ�ாதுவாக்க குற்றம் சுேத்்தப் 
�டுகின்்றது.
 எது எப்�டிைானாலும் ஹகாசரானா 
யவரஸ் சநாயத்்தாக்கத்தின் நியையே மிக மிக 
சோேோகிக் ஹகாண்டிருக்கின்்றது. முன்யனை 
யவரஸ் சநாயகள் ்தாக்கிைச�ாது ஹகாசரானா 
யவரஸ் சநாயத்்தாக்கத்ய்தப் ச�ான்று �ாதிப்பு 
ஹ்தாடரபிைான ்தகவல்கள் ஹவளிப்�டடிருக் 
கவில்யை. முன்யனை உைகளாவிை சநாயத் 
ஹ்தாறறு ஹநருக்கடி நியையேகளின் ச�ாது நாடு 
கள் உண்யேைான நியையேகயள உள்ளது 
உள்ள�டி ேக்களுக்கு ஹவளிப்�டுத்்தவில்யை.
 ஆனால் ஹகாசரானா யவரஸ் சநாயத் 
்தாக்கத்தின் நியையே அவவாறில்யை. முன்ன 
ரிலும் �ாரக்க இ்ந்தப் புதிை யவரஸ் சநாயத் 
்தாக்கம் தீவிரம் மிக்க்தாகவும் 200இறகும் சேற 
�டட நடுகளில் ஹ்தாறறிப் �ரவி உயிரகயளப் 
�லிஹைடுத்து ச�ரிடயர ஏற�டுத்தி இருப்�து 
இ்தறகு முக்கிை கார்ோக இருக்கைாம்.
 ஹகாசரானா யவரஸ் சநாயத் ்தாக் 
கத்தினால் முன்னர எப்ச�ாதுமில்ைா்த வயக 
யிைான ஒரு சோ்தயன நியையேக்கு உைகம் 
முகம் ஹகாடுத்திருக்கின்்றது. இ்ந்தக் க்த்தின் 
ை்தாரத்்தம் இது்தான் என்று ஐ.நா ஹேைைாளர 
நாைகம் அன்சரானிசைா குடரஸ் குறி 
ப்பிடடுள்ளார.
 உைகின் �ை இடஙகளுக்கும் ஹகாசரானா 
யவரஸ் சநாய மிக சவகோகப் �ரவி வருகி 
ன்்றது. �ல்ைாயிரக்க்க்கான ேக்கள் இ்ந்த 
சநாயினால் பீடிக்கப்�டடிருக்கின்்றாரகள். ேமூக 
ஙகள் ஹகா்ந்தளித்துக் ஹகாண்டிருக்கின்்றன. உைக 
ஹ�ாருளா்தாரம் மூச்சுத் தி்றிக்ஹகாண்டிருக்கி 
ன்்றது என்று ்தறச�ாய்தை ஹநருக்கடி நியையே 
கள் ஹ்தாடரபில் அவர சுடடிக்காடடியுள்ளார.
 ஹகாசரானா யவரஸ் ்தாக்கத்தினால் 2020 
– 2021 ஆம் ஆண்டின் ஹ�ாருளா்தார வளரச்சிப் 
ச�ாக்கு 2009ஆம் ஆண்டின் நியையேகளிலும் 
�ாரக்க சோேோன ே்ந்த நியையேக்குள் பிர 
சவசித்துள்ளது என உைக நா்ை நிதிைம் 
கூறியிருக்கின்்றது.
 ஆகசவ �ை பிரா்நதிைஙகளிலும் ேமூகப் 
ஹ�ாருளா்தாரப் ச�ரழியவ ஏற�டுத்தி வருகின்்ற 
இ்ந்த சகாவிட 19 யவரஸ் சநாயை நசுக்கி 
அடக்கி, அ்தன் அழிவுகயள ஈடு ஹேயவ்தறகு 
தீரக்கோகப் புதிை வழிகளில் அயனவரும் 
ஒன்றிய்்நது எதிர வியனைாற்ற சவண்டும் 
என்றும் ஐநா ஹேை ைாளர நாைகம் அன்சரானிசைா 
குடரஸ் அயழப்பு விடுத்துள்ளார. 
 காைத்தின்  ச்தயவ கருதிை இ்ந்த அயழப் 
ய� இயனத்துத் ்தரப்பினரும் கவனத்திற 
ஹகாண்டு ஹேைற�ட முன்வர சவண்டும். அ்தன் 
ஊடாகத்்தான் ஹகாசரானா யவரஸின் ச�ரிடரில் 
இரு்நது உைக ேமூகம் மீடசி ஹ�்ற முடியும்.
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 • ஹவளிசை முன்�ள்ளிகளுக்சகா 
�ள்ளிக்கூடத்திறசகா ஹேல்லும் ச�ாது 
பிள்யளகள் ஹோழி ஹ்தரிைாேல் தி்றுவாரகள் 
என்்ற சி்ந்தயன.
 • ஹ�ாதுவாக பிள்யளயின் ச�ச்சுத் 
தி்றன் பின்்தஙகியுள்ள்தால் பிள்யள ஒரு ஹோழி 
ேடடும் ச�சினால் நல்ைது என்்ற சி்ந்தயன.
 • வீடடில் ஏறகனசவ ஒரு பிள்யள ்தாய 
ஹோழியைவிடடு விடடால் அப்பிள்யள ச�சும் 
ஹோழியைசை அடுத்்தடுத்்த பிள்யளகளும் 
ச�சுவது நல்ைது என்்ற சி்ந்தயன.
 • இரண்டு ஹோழியை ஒசர சநரத்தில் 
�ழகும் பிள்யள சிை ேேைம் ஒரு ஹோழி ச�சு 
வய்த ்தறகாலிகோக நிறுத்்தைாம். அ்தனால் 
�்தற்றம் அயட்நது ஒரு ஹோழி ச�ாதும் என்்ற 
சி்ந்தயன.
 • இவவா்றன சி்ந்தயனகளால் �்தற்றம் 
அயட்நது ்தாயஹோழியை யகவிடடு 
ச�ாகவிடுவது ஒறய்ற வழிப்�ாய்த என்�ய்த 
நாம் உ்ரத் ்தவறுகிச்றாம்.
 • எம் பிள்யளகளில் சிைர ஹோழி ச�சும் 
தி்றன் இல்ைாவிடடாலும் வாசித்து புரியும் தி்ற 
யன ஓரளவு அயட்நதுள்ளாரகள். இரு்நதும் 
ஒரு வளர்நச்தாருக்கான ஆக்கத்ய்த சவகோக 
�டித்து புரியும் தி்றயன இவரகளால் எடட 
முடிவதில்யை. ஆக இவரகளால் அடுத்்த ே்ந்ததி 
க்கு ஹோழியை எடுத்து ஹேல்ை முடிைாது.

தெொம்ஸ்கி.... த�ொடர்ச்சி..

வீடு்களை  .... த�ொடர்ச்சி..

வீடு வீடாக ஹேன்று குய்ற்ந்த வியையில் 
விற�யன ஹேயது வருகின்்றனர.

சகள்வி : 
 சேைதிகோக என்ன ஹோல்ை 
விரும்பு கின்றீரகள்?

�தில்: 
 விவோயிகள் நடோடுவ்தறகு எ்ந்தப் 
பிரச்சியனயும் இல்யை. அப்�டி பிரச்சியன 
ஏற�டும் �டேத்தில் நாஙகள் கேநை சேயவகள் 
திய்க்கத்தின் ஊடாக பிரதிப் ஹ�ாலிஸ்ோ 
அதி�ருடன் ஹ்தாடரபு ஹகாண்டு அரோஙக 
அதி�ர ஊடாக �ாஸ் நயடமுய்ற ஒன்ய்ற 
வழஙகி வருகின்ச்றாம். விவோயிகள் அய்த 
உறுதிப்�டுத்தி அய்தப் ஹ�றறுக் ஹகாள்ள 
முடியும்.

உைவுத்  .... த�ொடர்ச்சி..
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 இன்று உையக ்தனது கடடுப்�ாடடுக்குள் 
யவத்திருக்கும் சகாவிட-19 என்்ற ஹகாசரானா 
யவரசின் �ாதிப்புத் ஹ்தாடரபில் ்தறச�ாதும் புதிை 
புதிை ்தகவல்கள் ஹவளிவ்ந்த வண்்ம் உள்ளன.
 லீ ஹவன்லிங என்்ற 34 வை்தான சீன யவத் 
திைசர ஹகாசரானா யவரசின் ்தாக்கம் ஹ்தாடரபில் 
மு்தலில் உைகத்ய்த எச்ேரித்்தவர. ஆனால் கட்ந்த 
ஹ�ப்ரவரி ோ்தம் அவர இ்ற்நது விடடார. இது 
அதிரச்சிைான விடைம், ஏஹனனில் வை்தானவரகள் 
ேடடுசே இ்றக்கும் விகி்தம் அதிகம் என நாம் 
எண்ணியிரு்நச்தாம்.
 சிை ேேைஙகளில் 
வைதில் குய்ற்ந்தவரகளும் 
இ்றக்கின்்றனர, அ்தறகான 
கார்ம் என்ன?
 ச க ா வி ட - 1 9 
யவரசினால் �ாதிக்கப்�டட 
சநாைாளிகளுடன், அதிக 
சநரம் ஹேைவிடடால் இ்றக் 
கும் ோத்திைம் அதிகரிக்குோ?
யவத்திைர லீ ேடடுேல்ை, பிரி 
த்்தானிைாவில் 4 யவத்திைர 
களும், இத்்தாலியில் 66 
யவத்திைரகளும் இ்ற்நதுள் 
ளனர. ஹ�ருேளவான சுகா்தார 
�ணிைாளரகளும் இ்ற்நதுள் 
ளனர ேறறும் �ாதிக்கப்�டடு 
ள்ளனர.
 யவத்திைரகளினதும், 
�ணிைாளரகளினதும் இ்றப் 
புக்கள் ்தறச�ாதும் ஹ்தாடரகின்்றன. எனசவ 
்தான் எேது உடலுக்குள் ஹேன்று ஹ்தாறறுக்கயள 
ஏற�டுத்தும் யவரஸ் கிருமிகளின் எண்ணிக்யக 
ஹ்தாடரபில் விஞ்ஞானிகள் ்தேது கவனத்ய்த 
திருப்பியுள்ளனர.
 விேத்ய்த ச�ாைசவ யவரசும் அதிகளவு 
ஹேன்்றால் ஆ�த்்தானது, சிறிை அளவு யவரசின் 
ஹ்தாறறு்தல் சிறிை அறிகுறிகயள காண்பிக்கும், 
ஆனால் அயவ அதிகம் ஹேன்்றால் ேர்ம் 
ேம்�விக்கும்.
 அ்தாவது ஹகாசரானா யவரஸ் �ாதிப்புள் 
ளவர உள்ள அலுவைகத்திறகுள் ஹேல்வ்தறகும், 
ஹகாசரானா யவரஸ் �ாதிப்பு உள்ளவருக்கு 
அருகில் புயகயிர்தத்தில் இரு்நது �ை்ம் ஹேயவ 
்தறகும் அதிக சவறு�ாடுகள் உண்டு. பின்னர 
கூ்றப்�டடது அதிக ஆ�த்்தானது.

 ஆனால் எம்மில் �ைருக்கு இ்ந்த சவறு�ா 
டுகள் ஹ்தரிவதில்யை. எனசவ அதிகோன யவரஸ் 
ஹ்தாறறு (High-dose infection) ஹ்தாடரபில் நாம் 
கவனம் ஹேலுத்்த சவண்டும்.

 எேது உடலுக்குள் ஹேல்லும் யவரஸ் எேது 
கைஙகளுக்குள் ஹேன்று வியரவாக பிரிவயட்நது 
அதிகரிக்கின்்றது. ஆனால் யவரஸ் கிருமிகயள 

கண்டறி்ந்த எேது குருதியில் உள்ள சநாய எதிர 
ப்புக் கைஙகளும் அதிகோக பிரிவயட்நது எண்ணி 
க்யகயில் அதிகரித்து யவரஸ் கிருமிகயள ேண்யட 
யிடடு ஹகால்கின்்றன.
 நாம் கு்ேயடவது என்�து இரு ்தரப்பு 
க்கும் இயடயில் இடம்ஹ�றும் ேேரில் ைாயர 
ைார அதிகம் ஹகால்கின்்றனர என்�தில் ்தான் 
்தஙகியுள்ளது. அதிகளவு யவரஸ் கிருமிகள் உடலு 
க்குள் �ரவினால் அ்தன் அதிகரிப்பு எேது சநாய 
எதிரப்பு கைஙகளின் அதிகரிப்ய� விட மிக மிக 
அதிகோகும், எனசவ எேது உடலின் சநாய 
எதிரப்பு ேக்தி ச்தால்வியை ்தழுவும். யவரஸ் 
உடலில் சவகோக �ரவி விடும்.
 யவரஸ் ஹ்தாடர�ான ஆயவு விஞ்ஞா னிகள் 
இது ஹ்தாடர�ான ஆயவு ஒன்ய்ற எலிகயள யவத்து 
சேறஹகாண்டிரு்ந்தனர. சிறிை அளவு யவரஸ் 

கிருமிகள் ஹேலுத்்தப்�டட எலிகள் ேகவீனமுற்ற 
ச�ாதும் சிை தினஙகளில் பியழத்துக் ஹகாண்டன. 
ஆனால் அதிகளவு கிருமிகள் ஹேலுத்்தப்�டட 
எலிகளால் பியழக்க முடிைவில்யை.
 ேனி்தரகளின் உடல் யவரஸ் கிருமிகளின் 
அளவுக்கு ஏற� உ்ரதி்றன் உயடைது. அ்தாவது 
எேது சநாய அறிகுறிகளின் (symptoms) அளவும் 
யவரஸ் கிருமிகளின் அளவில் ்தஙகியுள்ளது.
 2003ஆம் ஆண்டு �ரவிை ோரஸ் ஹகாசரா 
னா யவரசின் ்தாக்கத்தின் ச�ாதும், ஹகாஙஹகாங 
நாடடில் சநாைால் �ாதிக்கப்�டடவர ்தஙகியிரு்ந்த 
ஹ்தாடரோடிக் குடியிருப்பில் ்தஙகியிரு்ந்தவரகளில் 
19 ச�ர உயிரிழ்நதிரு்ந்தனர. காறறில் �ரவிை 
யவரசினால் இ்ந்த ஹ்தாறறு எற�டட ச�ாதும், 
அவரின் இல்ைத்திறகு அருகில் இரு்ந்தவரகள் 
்தான் அதிகம் இ்ற்ந்தனர, ஆனால் ஹ்தாயைவில் 
உள்ள இல்ைஙகளில் இரு்ந்தவரகள் சிறிை அறிகுறி 
களுடன் ்தப்பி விடடனர.
 சிறிை அளிவிைான ஹ்தாறறு்தல் எேது 
சநாய எதிரப்பு ேக்தியை தூண்டிவிடுவ்தனால் 
பின்னர ஏற�டும் அதிகளவிைான ஹ்தாறறு்தயை 
எேது உடல் இைகுவில் முறிைடித்து விடும்.
 முன்னர ்தடுப்பு ேரு்நது கண்டுபிடிக்கப் 
�டட ச�ாது, யவத்திைரகள் எேக்கு சிறிை அளவி 
ைான கிருமிகயளசை உடலுக்குள் ஹேலுத்துவ 
துண்டு. சிை ேேைஙகளில் நாம் இ்ந்த ்தகவயை 
பு்றக்கணித்து விடுவதுண்டு.
 எனசவ ேக்கள் அதிகளவிைான ஹ்தாறறு 
்தல் ஏற�டும் ே்ந்தரப்�ஙகயள ்தவிரக்க சவண்டும். 
உ்தார்ோக ச்தனீர விரு்நது, ேக்கள் அதிகம் உள்ள 
உ்வுச் ேயைகள், ேதுச் ோயைகள், ஹ�ாது ேக்கள் 
�ை்ம் ஹேயயும் ச�ாக்குவரத்து ோ்தனஙகள், 
முகத்தில் யகயை யவத்்தல் ச�ான்்றவறய்ற 
்தவிரக்க சவண்டும்.
 எனசவ ்தான் 2 மீற்றர தூர இயடஹவளி 
யைைாவது நாம் கயடப்பிடிக்க சவண்டும் என 
கூ்றப்�டுகின்்றது. ஹேைவிடும் காைத்ய்தயும் 
குய்றக்க சவண்டும். அ்தாவது வியரவாக ச�சி 
விடடு ஹேன்று விடு்தல்.

 ய வ த் தி ை ர க ளு ம் , 
சுகா்தாரப் �ணிைாள ரகளும் 
சநாைாளருடன் அதிக சநரம் 
ஹேைவிடுவ ்தால் அவரகள் 
அதிக கிருமிகயள உள்ஹளடு 
க்கின்்றனர. எனசவ அவரகள் 
அணியும் �ாதுகாப்பு உயட 
கள் முக்கிைோனயவ.
 முக கவேம் அணிவது, யக 
கழுவு்தல் ச�ான்்ற சுகா்தார 
�ழக்கஙகள், கிருமிகள் எம் 
யே ்தாக்குவய்த குய்றப்� 
துடன், சநாைாளிகளிடம் 
இரு்நது கிருமிகள் அதிகளவு 
ஹவளியில் �ரவுவய்தயும் 
குய்றக்கும்.
 எனசவ நாம் வீடடில் 
்தஙகியிருப்�து என்�து 
எம்யே �ாதுகாப்�து ஒரு 

பு்றம் இருக்க நாம் சநாைாளி களாக இரு்ந்தால் 
ஏயனை வரகயளயும் �ாதுகாக்க ைாம். ஆனால் நாம் 
வீட யட விடடு அலுவல்கள் நிமித்்தம் ஹவளியில் 
ஹேன்்றால் அதிகளவிைான ஹ்தாறறு்தல்கள் 
ஏற�டாது எவவாறு �ாதுகாப்�ாக ஹேன் றுவருவது 
என்று சி்நதிக்க சவண்டும்.

நன்றி: 

ச�ராசிரிைர ்ஜொசுவொ டி ரபி்னொவிறஸ், 
ஆயவாளர கசராலின் ஆர �ாரடேன் ேறறும் 
நியூசைாரக் யரம்ஸ்

nra;jpj; njhFg;G

clYf;Fs; nry;Yk; Nfhtpl;-19 iturpd; 

msNt vkJ kuzj;ij jPu;khdpf;fpd;wJ

Mu;j;jpfd;


