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,uhZtf; fl;Lg;ghl;il eilKiwg;gLj;j 

Nfhtpl; - 19 ,id rpwPyq;fh gad;gLj;jf ;$lhJ> - R+f;fh
	 க�ோவிட்	 19	 இற்	
�ோன	 இலங்�யின்	
இ ர ோ ணு வ ம ய	
ப ்ப டு த ்த ப ்ப ட் ்ட	
்பதில்	 ந்டவடிக்�	
ககு	 ப்போது	 மக�ள்	
க ம ற் ்ப ோ ர ் வ	

க்போ்தோமல்	 இருப்பது	 சில	 ்போரதூ	 ரமோன	
மனி்த	 உரி்ம�ள்	 ்பற்றிய	 �ரிச்ன�்ை	
ஏற்்படுததியுள்ை்தோ�	 சரவக்தச	 உண்மககும்	
நீதிககுமோன	பசயற்திட்்டம்	ப்தரிவிததுள்ைது.
	 “க�ோவிட்	 19	 இற்�ோன	 ்பதில்	 ந்டவடிக்�	
யி்ன	 ஜனோதி்பதி	 இருந்த	 அக்த	 இரோணுவப	
்ப்்டயணியிகல	 �்ட்மயோற்றிய	 இலங்�யின்	
க்போரக	 குற்்றவோளி	 ஒருவர	 ்த்ல்ம	 ்தோஙகுகின்	
்ற்மயோனது	 பவளிப்ப்்டத	 ்தன்்ம,	 ப்போறுபபுக	
கூ்றல்	மற்றும்	கமற்்போர்வ	பசய்தல்	்பற்றிய	க�ள்	
வி�்ை	 எழுபபுவ்தோ�	 அ்்டக�ப்பட்்ட	 சூழ்	
நி்லயில்	 உள்ை	 சரவக்த	 உண்மககும்	 நீதிககு	
மோன	 பசயற்திட்்டததின்	 நி்்றகவற்றுப	 ்பணிப	
்போைர	ஜஸ்மின்	சூக�ோ	ப்தரிவிததுள்ைோர.
	 க�ோவிட்	19	அவசர�ோல	நி்ல்யக	்�யோ	
ள்வ்தற்கு	 கமற்ப�ோள்ைப்படும்	 எந்தபவோரு	 ந்ட	
வடிக்�யும்	 சட்்டம்,	 விகி்தசமம்	 மற்றும்	 ்போர்பட்	

சமின்்ம	 க்போன்்ற	 க�ோட்்போடு�்ைக	 ப�ோணடு	
வழிந்டத்தப்ப்ட	 கவணடும்	 என	 நீதிககுப	 பு்றம்	
்போன	 மற்றும்	 உ்டனடி	 அல்லது	 எழுமோற்்றோன	
ப�ோ்ல�ளுக�ோன	 ஐககிய	 நோடு�ளின்	 விகச்ட	
பிரதிநிதி	அகனஸ்	ப�ோலமோட்	ப்தரிவிததுள்ைோர.
	 அரசோங�	 அதி�ோரி�்ை	 விமரசிதது	 சமூ�	
வ்லத்தைங�ளில்	 ்பதிவு�்ை	 கமற்ப�ோள்்பவர	
�்ை	 ்�து	 பசயது	 சட்்ட	 ந்டவடிக்�	 எடுககு	
மோறு	 பிரதி	 ப்போலிஸ்மோ	 அதி்பர	 விககிரமரதன	
ப்தரிவிததுள்ைோர.	 இது	 �ருததுச்	 சு்தநதிரத்்த	
மறுககும்	பசயல்.
	 அரசோங�ததின்	 ்பதில்	 ந்டவடிக்��்ை	
கமற்்போர்வ	பசயயும்	சிவில்,	�ட்சி	சோரோ	சுயோதீன	
மோன	ஒரு	்பதில்	ந்டவடிக்�	ஆ்ைககுழுவி்ன	
அ்மககுமோறும்,	 கநோய	 ்பரவுவ்்தக	 �ட்டுப்படு	
ததுவ்தற்கு	 ்தோம்	 விரும்பும்	 எ்்தயும்	 பசயவ்தற்கு	
இரோணுவம்	 மற்றும்	 �ோவல்	 து்்றயினர	 அனுமதி	
க�ப்ப்டககூ்டோது	 எனவும்	 நோம்	 இலங்�	
அரசோங�ததிற்கு	 அ்ைபபு	 விடுககின்க்றோம்.	
விகச்டமோ�	ஏற்�னகவ	மதிபபிைந்த	அதி�ோரி�ளின்	
�ள்ைத்தனமோன	ந்டவடிக்��ள்	மூலம்	இரோணுவக	
�ட்டுப்போட்்்ட	அமுல்ப்படுத்த	க�ோவிட்19	இ்ன	
ஒரு	 சோட்்டோ�	 ்பயன்்படுத்தக	 கூ்டோது,	 என	 சூக�ோ	
�ருதது	ப்தரிவிததுள்ைோர.

	 எதிரவரும்	 கம	 மோ்தம்	 11	 ஆம்	 நோள்	
சிறீலங�ோவில்	 உள்ை	 ்போ்டசோ்ல�ள்	 இரண்டோம்	
்தவ்ைக�ோ�	 ஆரம்பிக�ப்ப்டவுள்ை்தோ�	 சிறீல	
ங�ோவின்	 �ல்வி	 அ்மச்சு	 கநற்று	 (11)	 ப்தரிவித	
துள்ைது.			
		 ஏபபிரல்	 20ஆம்	 நோள்	 ஆரம்பிப்ப்தோ�	
முன்னர	 தீரமோனிக�ப்பட்்ட	 க்போதும்,	 ்தற்க்போது	
மோைவர�ளின்	 ்போது�ோபபு	 �ருதி	 அது	 பிற்க்போ	
்டப்பட்டுள்ைது.	 விடுமு்்றயின்	 க்போது	 மோைவர�	
ளின்	 �ல்வி	 ந்டவடிக்��்ை	 ப்தோ்லத	 ப்தோ	
்டரபு	 சோ்தனங�ளின்	 ஊ்டோ�	 கமற்ப�ோள்வது	
ப்தோ்டரபில்	 முயற்சி�ள்	 கமற்ப�ோள்ைப்படும்.	
்பல்�்லக�ை�ங�்ை	 மீணடும்	 ஆரம்பிப்பது	
ப்தோ்டரபில்	 ்பல்�்லக�ை	 மோனிய	 ஆ்ைககுழு	
வின்	 முடி்வ	 எதிர்போரததுள்ை்தோ�	 அது	 கமலும்	
ப்தரிவிததுள்ைது.

rpwPyq;fhtpy; Nk 11 ghlrhiyfs Muk;gk;

	 அரிசி	 மற்றும்	 பநல்	ஆகியவற்றின்	விநி	
கயோ�ம்	 அததியோவசிய	 கச்வயோ�	 அறிவித	
துள்ை	 சிறீலங�ோ	 அரசு	 அ்தற்�ோன	 சில்ல்்ற	
வி்ல்யயும்	நிரையிததுள்ைது.
	 கீரிச்	 சம்்போ	 கிகலோ	 125	 ரூ்போய,	 சம்்போ	
கிகலோ	90	ரூ்போய,	்பச்்ச	அரிசி	கிகலோ	85ரூ்போய,	
நோட்்டரிசி	 கிகலோ	 90	 ரூ்போய�ள்	 என	 வி்ல	
நிரையம்	 பசயயப்பட்டுள்ைது.	 இ்த்ன	அவ்தோ	
னிககும்	 ப்போறுபபு	 கிரோம	 கசவ�ர�ளுககு	
வைங�ப்பட்டுள்ைது.

muprp tpepNahfk;; mj;jpahtrpa 
Nritahf mwptpg;G

பெரிய பெள்ளி தினத்தன்று அெரெர்  
்தத்தம்  ொரச் சிலுவெகள�ாடு  
அவையபெட்டிருக்கின்ளைாம்! 
அரியவெகள் அவெபளொது  
அரி்தாக மட்டுளம ெந்துளொகின்ைன! 
 
ொரஙகவ�ச் சுமந்ள்தாமா,  
ொெஙகவ�ச் சுமந்ள்தாமா ப்தரியாது 
ஆனால் அத்தவனளெரும்  
்தனித்தனிளயயும், கூட்்ாகவும்  
சுமக்கின்ை பொறுபபுக்கவ� உணரத 
ப்தா்ஙகியிருக்கின்ளைாம்! 
 
ள்தடிததிரிந்்தவெபயல்்ாம் ள்தவெயறை்தாய் 
உணர்ந்்த நிவ்யில், ள்தஙகிக்கி்ந்்தெறவை  
ப்தய்வீகமாய்த ள்த்தப்தா்ஙகும்  
புதுவம பகாள்கிைது உ்கு! 
 
ெரும்ளொது ெவ்ததுக் கி்ந்்த பூமி 
எெர்மீதும் எதுவி்த ொராெட்்சஙகவ�யும்  
காட்டி நிறகவில்வ், நாம் ்தான்  
சுய்க்கடிொ�ம் பூட்டி, பூமியின்  
மாறைமுடியா்த நியதிகவ�யும்  
நமக்காக மாறைததுடிததுக்  
கவ�ததுபளொயிருக்கின்ளைாம்! 
 
நறப்சய்தி என்னபெனில்,  
இம்முவை உயிர்த்த ஞாயிறு 
எல்ள்ார்க்குமுண்டு,  
தினந்ள்தாறும் உதிக்கின்ை ஞாயிறின் 
நல்ெரவெத தி்ளமாடு எதிர்ொர்தது, நல்்ள்தார் 
உ்தயததின் திவ்சளநாக்கிக் வககூபபிக் காததுக் 
கி்க்கின்ளைாம்! 
  -காந்்தள்-

cjpf;fpd;w QhapW> capu;j;j QhapW!

kPz;Lk; Vkhw;wg;gl;l kiyaf kf;fs;
	 	 ம்லய�	
க்தயி்லத	 ப்தோழி	
லோைர�ளுககு	 நோள்	
ஒன்றிற்கு	 1000	
ரூ்போய�ள்	ஊதிய	மோ�	
வைங�ப்படும்	 என்று	
சிறீலங�ோவின்	 புதிய	

அரசு	 ப்தரிவித்த	 வோககுறுதி�ள்	 மீணடும்	 வை்ம	
க்போல்	பு்றக�ணிக�ப்பட்டுள்ைது.
	 மு்தலோளிமோர	 சம்கமைனதது்டன்	 ்பல	
சுற்று	 க்பச்சுக�ள்	 கமற்ப�ோள்ைப்பட்்ட	 க்போதும்	
்தற்க்போ்்தய	 ப�ோகரோனோ	 ்வரசின்	 நி்ல்ய	
முன்நிறுததி	 சிறீலங�ோ	 அரசும்,	 மு்தலோளிமோர	
சம்கமைனமும்	 1000	 ரூ்போ்ய	 ஊதியமோ�	 வைங�	
முடியோது	எனத	ப்தரிவிததுள்ைனர.

	 இ்தனி்்டகய,	 �்டந்த	 நோல்ர	 வரு்டங�	
ைோ�	 ்பல	 வழி�ளில்	 நோம்	 முயற்சி�்ை	 கமற்	
ப�ோணடிருநக்தோம்.	 ஆனோல்	 ஊதிய	 உயரவு	 வி்டய	
ததில்	 எம்மோல்	 முன்கனற்்றம்	 �ோைமுடியவில்்ல	
என	 முன்னோள்	 அ்மச்சர	 மகனோ	 �கைசன்	
ப்தரிவிததுள்ைோர.
	 இன்று	 ப�ோகரோனோ	 �ோரைத்்த	 �ோட்டி,	
ஆயிரம்	 ரூ்போ்வ	 நிறுத்த	 முடியோது.	 உண்மயில்	
நோப்டஙகும்	 ப�ோகரோனோ	 �ோரைமோ�	 ்தரும்	 நிவோர	
ைம்	 கூ்ட	 ம்லய�	 ்தமிழ்	 மக�ளுககு	 ஒழுங�ோ�	
கி்்டககி்ற்தோ?	 இது்பற்றி	 நோன்	 �ட்சி	 ்த்லவர	
கூட்்டததில்	 உரக�	 பசோல்லியும்,	 மு்்றப்படி	
கி்்டக�ோமல்	 ஓரவஞச்ன்தோன்	 ந்டககி்றது	 என	
அவர	கமலும்	ப்தரிவிததுள்ைோர.

 க்போலியோன	 ்த�வல்�ள்	 சமூ�வ	
்லத	 ்தைங�ளில்	 ்பரவுவ்தோல்	 மக	
�ள்	 மி�வும்	 அச்சமோன	 நி்லககு	
்தள்ைப்படுவது்டன்,	சில	சமயங�ளில்	
்தவ்றோன	்த�வல்�ைோல்	மக�ள்	்பைத	

்்தயும்	இைநது	வருகின்	்றனர.
	 இந்த	நி்லயில்	இ்த்ன	்தடுககும்	முயற்சி	
�்ை	 வற்ஸ்அப	 நிறுவனம்	 கமற்ப�ோணடுள்ைது.	
ஒருவர	5	க்பருகக�	்த�வல்�்ை	அனுப்ப	முடியும்	
என்்ற	 �ட்டுப்போட்்்ட	 �்டந்த	 வரு்டம்	 ப�ோணடு	
வந்த	இந்த	நிறுவனம்	்தற்க்போது	அதி�ம்	்பகிரப்பட்்ட	
்த�வல்�்ை	ஒருவருகக�	அனுப்ப	முடியும்	என்்ற	
�ட்டுப்போட்்்ட	ப�ோணடு	வநதுள்ைது.

Nghypahd jfty;fs; guTtij jLf;f 

tw;];mg; eltbf;if

tptrhapfis iftpl;lJ rpwPyq;fh muR

 	 சிறீலங�ோ	அரசின்	ப்போறு	
ப்பற்்ற	ந்டவ	டிக்�யினோல்	
விவசோயி�ள்	 மி�பப்பரும்	
அனரத்தத்்த	 எதிரப�ோண	
டுள்ை்தோ�	 யோழ்.	 விவசோயி	

�ள்	ப்தரிவிததுள்ைனர.
	 சிறீலங�ோ	 அரசு	 கமற்ப�ோணடு	 வரும்	
ப்தோ்டர	ஊர்டஙகுச்	சட்்டம்	யோழ்.	விவசோயி�்ை	
மி�ப	 ப்பரும்	 பநருக�டிககுள்	 ்தள்ளியுள்ைது.	
யோழ்ப்போைம்,	வவுனியோ,	கிளிபநோச்சி,	முல்்ல	
ததீவு	மற்றும்	மன்னோர	ஆகிய	்பகுதி�ளில்	உள்ை	
விவசோயி�ள்	 ்தமது	 வி்ை	 ப்போருட்�ைோன	
்தக�ோளி,	�த்தரிக�ோய,	பவங�ோயம்	என்்பவற்்்ற	
விற்்ப்ன	பசயய	முடியோ்த	நி்ல	ஏற்்பட்டுள்ைது.
அக்தசமயம்	ப்தன்னிலங்�யில்	உள்ை	விவசோயி	
�ளும்	்தமது	வி்ை	ப்போருட்�்ை	சந்்தப்படுத்த	
முடியோது,	 கு்்றந்த	வி்லயில்	விற்்ப்ன	 பசய	
வ்தோ�	 அல்லது	 அவற்்்ற	 எறிவ்தோ�	 சிறீலங�ோ	
விவசோயி�ள்	 ச்்பயின்	 பசயலோைர	 ரி.பி.	 சரத	
ப்தரிவிததுள்ைோர.
	 எம்பிலிபபிட்டியோ,	 ்தம்புப்த�மோ,	 நுவ	
கரலியோ,	்தம்புள்ை	ப�ப்பற்றிக்போல	ஆகிய	பிரக்த	
சங�ள்	 �டு்மயோ�	 ்போதிக�ப்பட்டுள்ை்தோ�	
அவர	ப்தரிவிததுள்ைோர.

Nfhtpl;-19: ,wg;G vz;zpf;if 

108>480 Mf mjpfupg;G

		 ப�ோகரோனோ	 ்வரசின்	 ்தோக�ததினோல்	
உலகில்	உள்ை	நோடு�ள்	அதி�	உயிர	மற்றும்	ப்போரு	
ைோ்தோர	 இைபபுக�்ை	 சநதிதது	 வருவது	 நோம்	
அறிந்தக்த.		இந்த	நி்லயில்,	கநற்று	(11)	வ்ரயில்	
108,480	க்பர	்பலியோகியுள்ைது்டன்,	1,774,063	க்பர	
்போதிக�ப்பட்டுள்ைனர.	 ்போதிக�ப்பட்்டவர�ளில்	
401,500	க்பர	குைம்்டநதுள்ைனர.
	 அதி�ம்	 ்போதிக�ப்பட்்ட	 நோடு�ளில்	
அபமரிக�ோ,	 இத்தோலி,	 ஸ்ப்பயின்,	 பிரோன்ஸ்,	
பிரித்தோனியோ	 ஆகிய்வ	 அ்டஙகும்.	 பிரித்தோனி	
யோவில்	9,875	க்பர	்பலியோகியுள்ைனர.	ஸ்ப்பயினில்	
16,606	 க்பர	 ்பலியோகியுள்ைது்டன்,	 இத்தோலியில்	
19,468	 க்பர	 மரணிததுள்ைனர.	 பிரோன்ஸ்	 இல்	
13,832	 க்பர	 ்பலியோகியுள்ைனர,	 அபமரிக�ோவில்	
20,469	 க்பர	 ்பலியோகியுள்ைது்டன்,	 அஙகு	 நோள்	
ஒன்றிற்கு	ஏ்றத்தோை	2,000	க்பர	மரணிதது	வருவது	
குறிபபி்டத்தக�து.
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	 க�ொர�ொனொ	 வை�சின்	 தொக�ம்	 உலகில்	 உள்ள	
கெரும்ெொலொன	 நொடு�வ்ள	 மி�பகெரும்	 அனர்தத்ததிற்குள	
தளளியுள்ளது.	 100,000	 இற்கும்	 ரேற்ெட்ட	 ேக�ள	 ெலியொகி	
யுள்ளது்டன்,	1.7	மில்லியன்	ேக�ள	ெொதிக�பெடடுள்ளனர.
	 கெருே்ளைொன	ேக�ள	ரைவல�வ்ள	இழநததொல்	உல�ம்	
மி�பகெரும்	கெொரு்ளொதொ�	கநருக�டிககுள	சிககியுள்ளது.	இநத	
நிவலயில்	உல�	நொடு�ள	தேது	குடிேக�ளுககு	ெல	சலுவ��வ்ள	
ரேற்க�ொண்டு	 ைருைது்டன்,	 சில	 நொடு�ள	 வ�தி�வ்ளயும்	
விடுவி்ததுள்ளன.
	 ரநொயின்	தொக�்ததில்	இருநது	ெொது�ொககும்	ரநொக�்தது்டன்,	
வ�தி�வ்ள	 விடுதவல	 கசய்யுங�ள	 என	 ஐககிய	 நொடு�ள	
சவெயும்	 ர�ொரிகவ�	 விடு்ததிருநதது.	 ெல	 நொடு�ள	 அதவன	
�ரு்ததில்	க�ொண்டு	வ�தி�வ்ள	விடுவி்ததும்	உள்ளன.
	 அது	 ேடடுேல்லொது	 ரெொர	 இ்டம்கெற்்ற	 ெகுதி�ளில்	
ைொழும்	 ேக�ள	 மி�வும்	 குவ்றநத	 ைசதி�ளு்டன்	 ைொழைதொல்	
இநத	 அனர்ததம்	 அைர�வ்ள	 ரேலும்	 ெொதிககும்	 என	 ஐ.நொ	
கதரிவி்ததுள்ளது.
	 சிறீலங�ொவிலும்	 தமிழ	 ேக�ள	 மி�வும்	 ஆெ்ததொன	
நிவலயில்	 உள்ளனர.	 ரெொரினொல்	 ெொதிக�பெட்ட	 ேக�ள	
தற்ரெொதும்	ஒரு	இ�ொணுை	ஆககி�மிபபின்	கீழ	தொன்	ைொழகின்்றனர.
ெலரின்	குடும்ெ	உறுபபினர�ள	தற்ரெொதும்	அ�சியல்	வ�தி�்ளொ�	
தடு்தது	வைக�பெடடுள்ளனர.	அைர�ளில்	ெலர	மீது	இன்று	ைவ�	
குற்்றம்	 எதுவும்	 சுே்ததபெ்டவில்வல.	 அைர�வ்ள	 நம்பி	 ைொழும்	
ெல	 தமிழ	 குடும்ெங�ள	 தற்ரெொவதய	 நிவலயில்	 மி�பகெரும்	
துன்ெ்தவத	எதிர	ரநொக�லொம்.
	 எனரை	தொன்	அ�சியல்	வ�தி�ள	விடுதவல	கசய்யபெ்ட	
ரைண்டும்	 என்்ற	 எதிரெொரபபுக�ள	 தமிழ	 ேக�ள	 ே்ததியில்	
ரதொன்றியிருநதன.	ஆனொல்	சிறீலங�ொ	அ�சு	இநத	மி�பகெரும்	
அனர்தத்ததிலும்	தனது	இனைொத்தவத	வ�வி்டவில்வல.
	 தமிழ	 அ�சியல்	 வ�தி�வ்ள	 விடுவிபெது	 கதொ்டரபில்	
சிநதிக�ொத	 சிறீலங�ொ	 அ�சு,	 தமிழ	 ேக�வ்ள	 ெடுக�ொவல	
கசய்த	 இ�ொணுைச்	 சிபெொவய	 விடுவி்ததது்டன்	 அண்வேயில்	
சிவ்றயில்	இருநத	2000	இற்கு	ரேற்ெட்ட	ஏவனய	வ�தி�வ்ளயும்	
விடுவி்ததிருநதது.	ஆனொல்	அைர�ளில்	ஒருைரகூ்ட	தமிழ	வ�தி		
இல்வல	என்ெது	தொன்	இனைொத்ததின்	உச்சம்.
	 அது	ேடடுேல்லொது,	ர�ொவிட-19	ந்டைடிகவ�க	குழுவிற்கு	
தவலை�ொ�	ஐககிய	நொடு�ள	சவெயினொல்	ரெொரக	குற்்றைொளி	என	
உறுதிபெடு்ததபெட்ட	தனது	இ�ொணுை்த	த்ளெதிவய	நியமி்ததுள்ள	
சிறீலங�ொ	அ�சு,	ஏவனய	கெொறுபபுக�ளிலும்	ெவ்ட	அதி�ொரி�வ்ள	
நியமி்தது	க�ொர�ொனொ	கநருக�டியிலும்	தமிழ	ேக�வ்ள	மிகுநத	
அச்ச்ததிற்குள	தளளியுள்ளது.
	 சிறீலங�ொ	அ�சின்	ந்டைடிகவ��ள	கதொ்டரபில்	�ரு்ததுக	
கூறுெைர�வ்ளயும்	 ெவ்டயிவ�க	 க�ொண்டு	 வ�து	 கசய்தும்,	
மி�டடியும்	ைருகின்்றது.	அ�சின்	இநத	ந்டைடிகவ��ள	குறி்தது	
அவன்ததுல�	ேனித	உரிவே�ள	�ண்�ொணிபெ�ம்,	அவன்ததுல�	
ேன்னிபபுச்	 சவெ,	 அவன்ததுல�	 உண்வேககும்	 நீதிககுேொன	
அவேபபு	ரெொன்்றவை	தேது	�ைவலவயயும்,	�ண்்டன்தவதயும்	
கதரிவி்ததுள்ளன.
	 ஆனொலும்,	 சிறீலங�ொ	 அ�சின்	 இநத	 ந்டைடிகவ��ள	
கதொ்டரபில்	எநதவித	�ரு்ததுக�வ்ளயும்	கதரிவிக�ொது	அகேரிக	
�ொவும்,	ஐர�ொபபிய	ஒன்றியமும்,	இநதியொவும்,	சீனொவும்	சிறீலங�ொ	
வுககு	 நிதி	 உதவிவயயும்,	 ஏவனய	 உதவி�வ்ளயும்	 ைழஙகி	
ைருைது	 தமிழ	 ேக�ளின்	 ேனங�வ்ள	 ரேலும்	 ரைதவனயில்	
ஆழ்ததியுள்ளது.
	 அனர்தத	�ொல்ததின்	ரெொது	ஒரு	நொடடுககு	ஏவனய	நொடு�ள	
நிதி	 ைழஙகுைது	 ைழவேயொனரத	 ஆனொல்	 அநத	 நிதி	 அஙகு	
ைொழும்	எல்லொ	இன	ேக�ளுககும்	சேேொ�	கசன்்றவ்டைதற்�ொன	
ஏதுநிவல�வ்ள	அநத	நொடு	க�ொண்டுள்ளதொ	என்ெவத	அைர�ள	
உறுதிபெடு்தத	ரைண்டும்.
	 ர�ொவிட-19	 கதொ்டரெொ�	 க�ொண்டுை�பெடும்	 அைச��ொல	
சட்டங�வ்ள	ஹஙர�ரியின்	 பி�தேர	 விகர�ொர	 ஒெரன்	 தை்றொ�	
ெயன்ெடு்ததி	 தனககு	 எதி�ொனைர�வ்ள	 அ்டககி	 ைருைதொ�	
குற்்றம்	 சுே்ததியுள்ள	 ஐர�ொபபிய	 ஒன்றிய்ததின்	 தவலைர	
உசுலொ	 கைொன்	 டி	 ரலயன்	 என்ெைருககு	 சிறீலங�ொவுககு	 22	
மில்லியன்	யூர�ொக�வ்ள	உதவியொ�	ைழஙகும்	ரெொது	சிறீலங�ொ	
வின்	 இனைொதம்	 �ண்ணுககு	 கதரியொேல்	 ரெொனது	 தொன்	
ஆச்சரியேொனது.

பெரிய பெள்ளி
மனி்தனாக நிறெது க்வுள்்தான் 
என்ைாலும் மனி்ததவ்த ொழவி் மாட்ள்ாபமன்று ளம்ாதிக்க ்சக்திகள் 
உ்குக்கு நிறுவிய நாள் !
இவையிவணபொல்
ொழ்வு ்தந்து ொழ்விறகும் அறபு்தமான பமாழியின்  ப்சாந்்தக்காரராக
அன்ொன ெண்ொன ெண்ொட்டின் க்ாச்்சாரததின்
ப்தா்ர்ச்சியாக இவைென் எம்வமத ்தமிழராகத ள்தாறறுவித்தார்.
இ்தனால் ளம்ாதிக்க ்சக்திகள் எமக்கும் ்சாதியத்தால் ்சாவுக்குத 
தீர்பபிட்்ன.
தீண்்ாவம என்னும் என் சிந்்தவனவயக் கிழிக்கும் முள்முடி சூட்டினர்.
கீழானென் என்று சிெபபுப ளொர்வெ ளொர்த்தனர்.
அதிகாரபெடுத்தல் என்னும் ்சவுக்கால் என் ்தமிழ்க் கட்்வமபபுகள் 
பநாறுஙகும் ெவர அடிதது பநாறுக்கினர்.
இெனுக்கு அரசுரிவமயா இவைவமயா என காறி உமிழ்ந்்தனர்.
பொரு�ா்தார பநருக்கடிகள் என்னும் ொரச்சிலுவெவயத ள்தாளில் 
சுமததி அடிவமபயன மு்தல் முவையும் உரிவமகள் இல்்ா்தெபனன 
இரண்்ாம் முவையும் 
இந்்த மண்ளண உந்்தன் ப்சாந்்த மண் இல்வ்பயன்று மூன்ைாம் முவையும் 
குபபுை வீழ்ததினர்.
அவ்தயும் ்தாண்டி எழுந்்த ளொது கட்சிகள் என எனது ஆவ்வயளய 
கிழிதது நார்நாராக்கி என்வன நான் சுமந்து ெந்்த சிலுவெயு்ளனளய 
அதிலிருந்து விடுெ்ா்தெடி ளொலியான அரசியல் ொக்குறுதிகள், 
மாயமான ்தவ்வமப ெ்தவிகள்,
கட்சித ்தவ்ெளன அவனததும் எனும் மயக்க மருந்துகள்,
எனது வகவயக் பகாண்ள் எனக்பகதிராகத தீர்பபெழு்த வெக்கும் 
ள்தர்்தல்கா் உததிகள்
என்னும் நரித்தந்திரஙகள், பென்ைெனு்ன் ள்சர்ந்து பெல்் 
வெத்தெவனளய பகான்ைழிக்கும் ்தந்திளராொயஙகள், என்னும் ஐந்து 
ஆணிகள் பகாண்டு
இறுக்கமாகப பிவணத்தனர்.
மறைெர்கவ� விடுவிக்கப ளொகிைாயா இயலுமானால் உன்வனளய 
விடுவி ொர்பளொம் என எக்கா�மிட்்னர். 
என் ்தந்வ்தளய என் ்தந்வ்தளய இெர்கள் அறியாமல் ப்சய்கிைார்கள் 
இெர்கவ� மன்னியும் என மனி்தம் மனி்தததிறகாக இவைெவன 
ளெண்டிய நிவ்யில் இன்னுயிர் நீத்தெர் கிறிஸ்துவு்ன் கிறிஸ்துொகச் 
சிலுவெயில் ப்தாஙகிய நாளிது!
இள்தா திருச்சிலுவெ இதிள்்தான் ப்தாஙகியது உ்கின் மீட்பு என 
ஆயிரம் ஆயிரம் ்தமிழர்கள் ள்தாளில் ப்தா்ர்ந்து சிலுவெ சுமபெ்தால் 
்தமிழக ்தமிழீழ எல்வ்கவ�யும் ்தாண்டி உ்பகஙகும் மனி்தம் ொழத 
்தாஙகள் உவழக்கும் ்தமிழர்க�ால் மீண்டும் 
உ்பகஙகும் ்தமிழர்களின் உயிர்பபு!
பகாளரானாவிறகு எதிரான மனி்த யுத்தததில் முன்னணிப ெவ்யாகத 
்தமிழவரக் கண்டு உ்ளக வியக்கிைது.!
உ்கயினமாக ள்த்சம் க்ந்துவை ்தமிழர்கள்! உ்க பமாழியாகத 
்தமிழ்பமாழி!
என்னுவ்ய ்சமா்தானம் உஙகள�ாடு இருபெ்தாக என உயிர்த்த 
கிறிஸ்துவின் ப்தா்ர்ச்சியாக உ்கின் முன் ்தமிழர்கள்!

-  ெறறிமாகரன்

ngupa nts;spAk; jkpoUk;

- ஆசிரியர்
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	 ப�ோகரோனோ	 ்வரஸ்	 ்தோக�ம்	 குறித்த	
அறிவும்,	 ஆரோயச்சி	 முடிவு�ளும்	 அ்தற்�ோன	 ்பரி	
�ோரம்	 மற்றும்	 மருநதின்	 ்போவ்னயும்	 மட்டுப	
்படுத்தப்பட்்ட்தோ�கவ	 உள்ை்தனோல்	 ்போதிபபின்	
�னமும்	 அதி�மோன்தோ�கவ	 இருககும்.	 இநநி்ல	
யில்	�ரபபிணிப	ப்பண�ளில்	இவ்வரஸ்	ப்தோற்று	
ஏற்்படுததும்	்போதிபபும்	சிகிச்்ச	மு்்ற	குறிததும்	
�வனிக�கவணடியுள்ைது.
	 க�ோவிட்-19	்வரஸ்	்தோக�ம்	உல�ம்	முழு	
்ம்யயும்	 ்த்லகீைோ�ப	 புரட்டி	 வ்்தததுக	
ப�ோணடிருப்ப்த்ன	�்டந்த	சில	மோ்தங�ைோ�	அனு	
்பவிததுக	 ப�ோணடிருககின்க்றோம்.	 மக�ைது	 இய	
ல்பு	 வோழ்க்�	 முற்்றோ�கவ	 ்போதிப்ப்்டநதும்,	
ப்தோழிற்து்்ற�ள்	 ஸ்்தம்பி்தம்்டநதும்	 உள்ைது	
்டன்	மக�ள்	வீடு�ளுககுள்	மு்டஙகியும்	உள்ைனர.	
ப்போதுப	 க்போககுவரதது	 பவகுவோ�	 மட்டுப்ப	
டுத்தப்பட்டுள்ைது்டன்	இன்னும்	்பல	சமூ�,	ப்போரு	
ைோ்தோர	 மற்றும்	 ஆன்மீ�	 வி்டயங�ளுககும்	 ்த்்ட	
ந்்டமு்்றயில்	உள்ைது.
	 இருபபினும்	 எமது	 நோடு	 உட்்ப்ட	 ப்பரும்	
்போலோன	 நோடு�ளில்	 கநோயவோயப்படுகவோரின்	
எணணிக்�	 10	 இலட்சத்்த	 ்தோணடியிருககும்	
கவ்ையில்,	 இ்றபக்போரின்	 எணணிக்�	
95,000ஐ	 ்தோணடியுள்ைது.	 இநநி்லயில்	 ்தற்க்போது	
்தோககியுள்ை	 ப�ோகரோனோ	 ்வரஸோனது	 புதிய	
பிரிவின்தோ�விருப்ப்தனோல்	 இவ்வரஸ்	 ்தோக�ம்	
குறித்த	அறிவும்,	ஆரோயச்சி	முடிவு�ளும்	அ்தற்�ோன	
்பரி�ோரம்	 மற்றும்	 மருநதின்	 ்போவ்னயும்	 மட்டு	
ப்படுத்தப்பட்்ட்தோ�கவ	 உள்ை்தனோல்	 ்போதிபபின்	
�னமும்	 அதி�மோன்தோ�கவ	 இருககும்.	 இந	
நி்லயில்	 �ரபபிணிப	 ப்பண�ளில்	 இவ்வரஸ்	
ப்தோற்று	 ஏற்்படுததும்	 ்போதிபபும்	 சிகிச்்ச	 மு்்ற	
குறிததும்	�வனிக�	கவணடியுள்ைது.
	 இலங்�யில்	 குறிப்போ�	 ப�ோழும்பு	 மோந	
�ரில்	 �ோசல்வீதி	 ப்பண�ள்	்வததியசோ்ல	இத்த	
்�ய	 ்வரஸ்	 கநோயத்தோக�ததிற்குள்ைோகும்	 �ரப	
பிணிப	 ப்பண�ளுக�ோன	 சிகிச்்ச	 நி்லயமோ�	
ஒதுக�ப்பட்டுள்ைது.	 அதது்டன்,	 ப�ோகரோனோ	
கநோயோளி�்ைக	 ்�யோளுகின்்ற	 ்வததியசோ்ல	
�ளும்	இத்த்�ய	்தோயமோருக�ோன	சிகிச்்ச	நி்ல	
யங�ைோகும்	வோயபபும்	உள்ைது.
	 ப்போது	 மக�ள்	 கூடுவ்த்ன	 ்தவிரககும்	
ப்போருட்டு	 �ரப்பவதி�ளுக�ோன	 �வனிபபு	 நி்ல	
யங�ள்	 மட்டுப்படுத்தப்பட்்ட	 அைவில்	 ந்்ட	
ப்பறுகின்்ற்தோயினும்,	 சு�ோ்தோர	 கச்வ	 அதி�ோரி	
பிரிவில்	 �்ட்மயோற்றுகின்்ற	 ப்போதுச்	 சு�ோ்தோர	
உததிகயோ�த்தர�ள்,	 மருததுவ	 மோதுக�ள்	 ்தங�ள்	
வை்மயோன	 ந்்டமு்்ற�்ை	 �்்டபபிடிதது	
�ரப்பவதி�ளுக�ோன	 �வனிபபி்ன	 பசயதுவர	

ஒழுஙகு�ள்	பசயயப்பட்டுள்ைன.
	 குறிப்போ�	உயர	இரத்த	அழுத்தம்,	நீரிழிவு,	
இரு்தய	கநோய	க்போன்்ற	இன்கனோரன்ன	கநோய	நி்ல	
ப�ோண்ட	 ்தோயமோருக�ோன	 விகச்ட	 நிபுைததுவ	
�வனிபபு	 கிரமமோ�	 இ்டம்	 ப்பறுவ்தற்�ோன	
ஒழுஙகு�ள்	 ப்தோ்டரநதும்	 �்்டபபிடிக�ப்படுகி	
ன்்றன.	 சிறிய	 ்வததியசோ்ல�ளிலிருநது	விகச்ட	
நிபுைததுவ	 �வனிபபிற்�ோ�	 �ரப்பவதி�்ை	
அம்பியுலன்ஸ்	வோ�னம்	மூலம்	மோற்றுகின்்ற	ந்்ட	
மு்்றயும்	வை்மக்போல்	ந்்டப்பறுகின்்றது.
இவவோ்றோன	 நி்லயில்	 �ோயச்சல்,	 சளிச்சுரம்	
க்போன்்ற	கநோய	அறிகுறி�ள்	ப்தன்்படும்	�ரப்பவதித	
்தோயமோர	 உ்டனடியோ�	 ்வததிய	 �வனிபபிற்குள்	
உட்்படுவது்டன்	 ஏ்னகயோர	 முடிந்தவ்ரயில்	
வீட்டில்	 ்தஙகியிருத்தலும்	 இநகநோயத்தோக�ததின்	
்போதிபபிலிருநது	விடு்ப்ட	எமககு	உ்தவியோ�	இருக	
கும்.	 கமலும்	 ப்போது	 இ்டங�ளுககுச்	 பசல்லோ	
திருத்தல்,	 ்தன்	 சுத்தம்	 க்பைல்	 க்போன்்ற	 அறிவுறு	
த்தல்	 ந்்டமு்்ற�்ை	 �ரப்பவதி�ள்	 �்்டப	
்படிப்பதுவும்	அவசியமோகின்்றது.
	 உல�ைோவிய	 ரீதியில்	 இதுவ்ரயில்	
ஒரு	 சில	 �ரபபிணித	 ்தோயமோர�கை	 க�ோவிட்-19	
்வரஸ்	 ப்தோற்றுககுள்ைோகி	அ்்டயோைம்	 �ோைப	
்பட்டுள்ைனர.	 இவவோ்றோன	 34	 ்தோயமோரில்	 கமற்	
ப�ோள்ைப்பட்்ட	 �ணிபபுக�ளின்	 பிர�ோரம்	 இவர	
�ள்	 எவருககும்	 ்போரதூரமோன	 கநோயத	 ்தோக�ம்	
�ோைப்ப்டவில்்லபயன	 அறிவிக�ப்பட்டுள்ைது.	
இத்த்�ய	்தோயமோருக�ோன	பிரததிகய�	�வனிபபு	
ஏ்னய	 ப்தோற்்றோைர�ளுககு	 உள்ைவோ்றோ�கவ	
�்்டப	 பிடிக�ப்ப்டல்	 கவணடும்	 என	அறிவுறுத	
்தப்படுகின்்றது.
	 இவர�ள்	 ்தனி்மப்படுத்தப்படுவது்டன்	
்தங�ள்	 பிரக்தச	 சு�ோ்தோரகச்வப	 ்பணியோைர�ள்,	
பிரசவம்	 பசயயவிருககும்	 ்வததியசோ்ல	 மற்	
றும்	 ம�பக்பற்றியல்	 நிபுைர	 ஆகிகயோருககும்	
அறிவிக�ப்ப்டல்	கவணடும்.	இ்தன்மூலம்	இத்தோய	
மோர	 ‘எத்த்�ய	 ்வததியசோ்லயில்	 பிரசவிக�	
கவணடும்’	என்்ப்த்ன	முன்கூட்டிகய	தீரமோனிதது	
அஙகு	அனுபபி		் வக�ப்ப்டல்	அவசியமோகின்்றது.
	 இது	 முககியமோனது.	 ஏபனனில்	
க�ோவிட்-19	 ்வரஸ்	 ப்தோற்று	 ஏற்்பட்்ட	 ப்பரும்	
்போலோன	 ்தோயமோரில்	 கு்்றமோ்தப	 பிரசவம்	 ந்்ட	
ப்பற்றுள்ைது	அவ்தோனிக�ப்பட்டிருககின்்ற	�ோரை	
ததினோல்	 முன்கூட்டிகய	 ந்டவடிக்�	 எடுப்பது	
அவசியமோகின்்றது.

   பிர்செம்
	 இவர�ள்	 சோ்தோரை	 பிரசவம்	 ந்்டப்ப்ற	
அனுமதிக�ப்படுவர.	 இவர�ைது	 பிரசவம்	

விகச்ட	�வனிபபின்	கீழ்	பிரததிகய�மோ�	ஒழுஙகு	
பசயயப்பட்்ட	 பிரசவ	 அ்்றயிகல	 இ்டம்ப்பறு	
வது்டன்	 ்பணியோைர�ளும்	 மட்டுப்படுத்தப்பட்்ட	
அைவினரோ�விருப்பர.	 சிகசரியன்	 சததிர	 சிகி	
ச்்ச	 கமற்ப�ோள்ைகவணடியிருபபின்	 பிரததிகய	
�மோ�	 ஒதுக�ப்பட்டுள்ை	 சததிர	 சிகிச்்ச	 கூ்டத	
திகல	 ந்்டப்பறும்.	 அதது்டன்	 பிரசவமோகும்	
குைந்்தயும்	‘க�ோவிட்	19	்வரஸ்	ப்தோற்றுக�ோ�ப	
்பரிகசோதிக�ப்ப்ட	 கவணடியவர’	 என	 �ணிக�ப	
்பட்டு	 ்பரோமரிபபில்	 ்வக�ப்படுவோர.	 கமலும்	
�ருப்்பயில்	சிசு்வச்	சூைவிருக	கும்	அம்னியன்	
திரவததிலும்	 இவ்வரசு	 இனங�ோைப்ப்ட	
வில்்ல.	 இக�ோரைததினோல்	 �ரப்பததில்	 சிசு	
விற்குத	 ப்தோற்று	 ஏற்்படும்	 வோயபபு	 கு்்றந்தை	
விகலகய	உள்ைது.

  ்தாய்பொலூட்்ல்
	 பி்றந்த	குைந்்தக�ோன	்தோயப்போலூட்்டலில்	
எந்தவி்த	 ்த்்டயும்	 இதுவ்ரயில்	விதிக�ப்ப்டவி	
ல்்ல.	 ஆ�கவ	 ்தோயும்	 கசயும்	 ஒன்்றோ�	 இருக�	
அனுமதிக�ப்படுவர.	 அதது்டன்,	 ்தோயப்போலில்	
க�ோவிட்	் வரஸ்	கிருமி	இனம்�ோைப்ப்டவில்்ல.

அதது்டன்	 ்தோயப்போலில்	 பி்றந்த	 குைந்்தககுத	
க்த்வயோன	ஊட்்டச்சததுக�ளு்டன்	கநோய	எதிரபபு	
்ப்தோரத்தங�ளும்,	 ஓகமோன்�ளும்	 அ்டஙகியிருப	
்ப்தோல்	்தோயப்போலூட்்டல்	ஊககுவிக�ப்படுகின்்றது.
	 கமலும்	 ்தோயிலிருநது	 கசயககு	 ்வரஸ்	
ப்தோற்்றோமலிருப்ப்தற்கு	 ்தன்சுத்தம்	 க்பணு்தல்,	
்��்ை	சவரக�ோரமிட்டு	�ழுவு்தல்,	குைந்்த்ய	
்�யோள்வ்்த	 மட்டுப்படுதது்தல்,	 ்போலூட்டும்	
க்போது	மு�க�வசம்	அணிநதுப�ோள்ைல்	மு்தலோன	
ந்்டமு்்ற�்ைத	 ்தோய	 �்்டபபிடிப்பது	
அவசியம்.

  பிர்செததின் பின்:
	 ச�ல	 �வனிபபின்	 பின்னர	 அவர�ைது	
இல்லததிலும்	 முடிந்தவ்ர	 நம்பிக்�யுள்ை	
ஒரு	சிலர	மோததிரம்	்தோய	கசய	இருவ்ரயும்	்பரோ	
மரிப்பது	 சோலச்சி்றந்தது.	 நோட்டிலிருநது	 க�ோவிட்	
பிரச்ச்ன	 நீஙகும்	 வ்ர	 பவளியோரின்	 வரவு	
மட்டுப்படுத்தப்படுவதும்	்தோய	கசய	நலனுககு	மி�	
அவசியமோ	கின்்றது.

“ளநாயறை ொழ்ளெ குவைெறை ப்சல்ெம். 
இல்்ததில் ொதுகாபொக இருபளொம்”

itj;jpa fyhepjp Nf.<.fUzhfud; 

kfg;Ngw;wpay;>ngz; Nehapay; 

epGzu;. kl;lf;fsg;G> Nghjdh itj;jparhiy

nfhNuhdh njhw;Wk;> fu;g;gpzpg; ngz;fs; guhkupg;Gk;



	 ப�ோகரோனோ	 க்பரனரத்தம்	 நம்்ம	 ஆககிர	
மிததுள்ை	 இன்்்றய	 சூைலில்	 சில	 வோரங�ள்	
ஊர்டஙகுச்	சட்்டததிற்குள்	வோை	கவணடிய	நி்ல	
்ம�ளின்	 பின்னர	 நம்மி்்டகய	 இல்லோ்ம	
்பற்றிய	 பசயதி�ளும்,	 ்�கயநதி	 நிற்கும்	 மனி்தர	
�ளின்	�ோட்சி�ளும்	ஊ்ட�ங�ளில்	பிர்தோனம்	ப்பறு	
வ்தோகியுள்ைன.
	 இநநி்லயில்	்பரி்தவிபக்போருககு	�ரு்ை	
யுள்ைங�ோட்டுமோறு	 க�ோரு்தலும்	 அத்த்�ய	 ந்ட	
வடிக்��ளில்	�ணிசமோன்வ	ப்தரிநதும்	ப்தரியோ	
மலும்	விைம்்பரங�ைோ�	 விரிவோக�ம்	 ப்பறு்தலும்	
ந்டநக்தறுவ்்தக	 �ோணகின்க்றோம்.	 ்தற்க்போ்்தய	
நி்லயில்	இல்லோக்தோருககு	உ்தவு்தல்	உ்டனடியோன	
க்த்வ	 என்்ப்்த	 மறுக�	முடியோது.	இருந்தோலும்	
சவோல்�்ை	 எதிரப�ோணடு	 மீணப்டழுவ்தற்�ோன	
தூரகநோககு்டன்	 இத்த்�ய	 நி்ல்ம�ள்	 வலுப	
ப்பற்்ற்தற்�ோன	�ோரைங�்ை	ஆரோய	கவணடியது	
அவசியமோ�	உைரப்படுகின்்றது.
	 இந்த	 வ்�யில்	 நமது	 ்பலமோ�	 இருநது	
வந்த	 கசமிபபுப	 ்பண்போடு	 ப்தோ்டர்போ�வும்	 அது	
்பலவீனம்்டந்த்மக�ோன	�ோரைங�ள்	குறிததும்	
ஆைமோ�ச்	 சிநதிக�	 கவணடியது	 அவசியமோன	
க்த்வயோகியுள்ைது.	 கசமிபபுப	 ்பண்போட்டிற்	
குரிய	ப்போறிமு்்ற்ம�ளின்	பசயலிைபக்ப	நமது	
சமூ�ங�்ை	 க்பரனரத்தக	 �ோலங�ளில்	 ்�கய	
நதும்	நி்ல்ம�ளுககு	இட்டுச்	பசன்றுள்ைது	என்	
்ப்்த	மறுக�	முடியோது.
	 நமது	நோைோந்த	உைவு	்தயோரிபபின்	க்போது	
அன்்்றய	 நோளுக�ோ�	 ஒதுக�ப்படும்	 உைவுப	
ப்போருட்�ளிலிருநது	 சிறி்தை்வ	 எடுதது	 அடுத்த	
நோளுக�ோ�ச்	 கசமிதது	 ்வககும்	 ்பண்போட்டுககுச்	
பசோந்தக�ோரரோ�	 நோம்	 வோழ்நது	 வந்தவர�ள்.	
ஆனோல்	 இந்தப	 ்பண்போடும்	 ்பைக�வைக�மும்	
எவவோறு	நம்மி்டமிருநது	விலகிச்	பசன்்றன	என்்ற	
க�ள்வி்ய	நோம்	க�ட்�	கவணடியுள்ைது.
	 ்�யில்	 ்பைமிருந்தோல்	 எ்்தயும்	 எந்த	
கநரததிலும்	எஙக�யும்	ப்பற்றுகப�ோள்ை	முடியும்	
என்்ற	 நு�ரவு	 மனப்போஙகி்ன	 வலுப்படுததிய	
தி்றந்த	 ப்போருைோ்தோரமும்	 ந�ரமயமோக�மும்	 நம்	
மு்்டய	 கசமிபபுப	 ்பைக�த்்த	 பமல்லபமல்லச்	
சோ�டிக�ச்	பசயதுள்ைன.	இ்தன்	�ோரைமோ�	 நம்மு	
்்டய	 ்போரம்்பரியமோன	 ப்தோழில்	 மு்்ற�ளும்	
வி்ைச்சலில்,	 உற்்பததியில்	 ்பஙகு	 வைஙகு்தலி	
லிருநது	விடு்பட்டு	்பஙகிற்குப	்பதிலோ�	்பைத்்த	
வைஙகு்தலோ�	 ்பரிமோைம்்டயும்	 நி்ல்மககுச்	
பசன்றுள்ைது.
	 உ்தோரைமோ�	விவசோயததில்	்பஙகு	்பற்றும்	
கவ்லயோட்�ளுககு	வைங�ப்படும்	 கவ்தனததின்	
ஒரு	 ்பகுதியோன	 ்தோனியப	 ்பஙகீடு	கு்்றவ்்டநது	
அ்தற்குப	்பதிலோ�	்பைத்்தப	ப்பற்றுக	ப�ோள்ளு	
்தலோ�	மோற்்றம்்டந்தது.	இ்தனோல்	நமது	வீடு�ளில்	
்தோனியம்	மற்றும்	உைவுப	ப்போருட்	�ளின்	கசமிபபு	
இல்லோமகல	ஆகிவிட்்டது.

	 துரி்த	 ந�ரயமோக�மும்	 அநந�ரங�ளுககு	
என்று	அைவுககு	மீறி	அதி�ம்்டந்த	மது்போன	விற்	
்ப்ன	அனுமதி�ளும்	்போரம்்பரியமோன	விவசோயத	
தின்	 கசமிபபிற்குரிய	 ்தோனியங�ள்	 ்பைமோ�	
மோற்்றப்பட்டு	 ்போனமோ�	 சமி்போ்ட்்டயச்	 பசயவ	
்தற்�ோன	 மனப்போங்�	 கமலும்	 கமலும்	 வலுப	
்படுததின.

	 நமது	 ்போரம்்பரியத	 ப்தோழில்	 மு்்ற�ளில்	
உ்பரி	உற்்பததி	ஏற்்படும்	சந்தரப்பங�ளில்	அவற்்்ற	
்வதது	 உ்ப	 உற்்பததி�ள்	 கமற்ப�ோள்ைப்பட்டு	
வந்தன.	 உ்தோரைமோ�	 �்ரவ்லப	 ்பருவ	 �ோலத	
தில்	அதி�ைவோன	மீன்�ள்	கி்்டககும்	க்போது	கமல	
தி�மோனவற்்்ற	 �ருவோ்டோ�	 ஆககி	 அ்தற்�ோன	
க்த்வ	 வரும்	 க்போது	 ்பயன்்படுததும்	 ்பண்போடு	
மீனவ	 சமூ�ங�ளின்	 ்போரம்்பரிய	 கசமிபபுப	 ்பண	
்போ்டோ�	இருநது	வந்தது.

	 ஆனோல்	 தி்றந்த	 ப்போருைோ்தோரமும்	 ்தரகு	

வணி�மும்	 நி்பந்த்ன�ளு்டன்	 உற்்பததி�்ை	
ஒகரயடியோ�	 ்பைம்	 ப�ோடுதது	 மிச்சம்	 மீதியில்	
லோமல்	 வோரியள்ளிச்சுருட்டி	 குளிரூட்டி�ளில்	
ப�ோணடு	 பசல்லும்	 நி்ல்ம�்ைகய	 வலுப	
்படுததியுள்ை்மயோல்	மீனவ	சமூ�ங�ளின்	கசமிப	
புப	்பண்போடு	சீரகு்லந்தது.
	 இதக்தோடு	 �்டலுககுப	 க்போ�	 முடியோ்த	
இயற்்�	அனரத்த	�ோலததில்	மீனவ	சமூ�ததினகர	
�்்ட�ளில்	�ருவோடு	வோஙகும்	நி்ல்ம�ளுககும்	
இட்டுச்	 பசன்றுள்ைது.	 இச்சந்தரப்பததில்	 �்டந்த	
்தசோப்தங�ளில்	 க்போர	 கம�ம்	 சூழ்நதிருந்த	 இரு	
ண்ட	நோட்�ளில்	ஒரு	கவ்ை	உைவுக�ோ�	்தம்மி்ட	
மிருந்த	இ்றோல்	 �ருவோடு�்ையும்,	 கீரிக	 �ருவோடு	
�்ையும்	வயல்	சோரந்த	்பகுதி�ளிலிருந்த	விவசோயி	
�ளி்டம்	 ப�ோடுதது	அ்தற்குப	 ்பதிலோ�	 பநல்்லப	
ப்பற்று	வநது	வயிரோ்றச்	சோபபிட்்ட	�்்த�ள்	ஞோ்ப	
�ததிற்கு	வருகின்்றன.
	 கமலும்	 மர்பணு	 மோற்்றம்	 பசயயப்பட்டு	
குறுகிய	 �ோலததில்	 கூடிய	 வி்ைச்சல்	 ்தரு்ப்வ	
எனும்	 �வரச்சி�ரமோன	 விைம்்பரங�ளு்டன்	 நமது	
விவசோயததில்	 ஆககிரமிபபுச்	 பசயதுள்ை	 வி்்த	
யினங�ளின்	 வரு்�யும்	 நம்மி்டமிருந்த	 ்தோனியச்	
கச�ரிபபி்ன	 பசயலிைக�ச்	 பசயது	 விட்்டன.	
உ்தோரைமோ�	வரு்டோந்தம்	கசோைன்	பசய்த	பின்னர	
அ்தன்	 அறுவ்்டயில்	 ஒரு	 ்பகுதி்ய	 அடுத்த	
வி்ை	ச்சலுக�ோ�ச்	கசமிதது	் வககும்	ந்்டமு்்ற	
ப்பரும்்போலும்	 இல்லோமகல	 ஆகிவிட்்டது.	 அ்தோ	
வது	 கசோை்ன	 முற்்ற	 விடுவதில்்ல.	 முற்றிய	
கசோைனில்	 கமலதி�மோன்வ	 அனரத்தக	 �ோலங	
�ளில்	 மோவோக�ப்பட்டு	 ்பசிதீரத்த	 �்்த�ள்	 இப	
க்போது	நி்னவு	கூரப்படுகின்்றன.

	 இவவி்தமோ�	 ்பல்கவறு	 ப்போறிமு்்ற�ளு	
்டன்	 நம்மி்டம்	 இருநது	 வந்த	 உைவுப	 ப்போருட்	
�ளின்	 கசமிபபுப	 ்பண்போடு	 திடீபரன	 உருவோ	
கும்	 அனரத்த	 �ோலததில்	 ஏற்்படும்	 உைவுத	
்தட்டுப்போட்்்டத	 ்தோககுப	 பிடிககும்	 நி்ல்ம	
�்ை	 வலுப்படுததி	 வந்தன.	 இ்தனோல்	 நமது	
சமூ�ததினர	 எபக்பற்்பட்்ட	 அனரத்தங�ளின்	
க்போதும்	 ப்பரும்்போலும்	 பி்றரி்டம்	 ்�கயந்தோமல்	
வலி்மயோனவர�ைோ�	 வோழ்ந்தனர	 என்கி்றோர�ள்	
ஆயவோைர.
	 எனகவ!	 ப�ோகரோனோ	 க்பரனரத்தம்	 நம்மி	
்டமிருந்த	 கசமிபபுப	்பண்போட்டின்	வலி்ம�்ை	
நமககு	 இடிதது்ரதது	 நிற்்பது்டன்	 அது	 சீர	
கு்லந்த்மக�ோன	�ோரைங�்ையும்	க்தடிஆரோய	
்வததுள்ைது.	 முடிவோ�	 ப�ோகரோனோவிலிருநது	
மீணப்டழு்தல்	 என்்பது	 நமது	 கசமிபபுப	 ்பண்போ	
ட்டின்	 ப்போறிமு்்ற�்ையும்	 மீளுருவோககிக	
ப�ோணடு	வரு்தலோ�	இருக�	கவணடும்.
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  சிறீ்ஙகா அரசின் பொறுபெறை ந்ெடி 
க்வககள்  ெ்க்கில் ளொரினால் ொதிக்கபெட்் 
மக்கவ� ளமலும் பநருக்கடிக்குள் ்தள்ளியுள் 
�து. அரசின் உ்தவித திட்்ஙகள்கூ் மக்கவ� 
முழுவமயாக ப்சன்ைவ்யவில்வ் என ெ் 
மாகாண்சவெயின் முன்னாள் உறுபபினரும், 
்தமிழ்தள்தசிய முன்னனியின் முன்னாள் நா்ாளு 
மன்ை ளெட்ொ�ருமான அனந்தி ்சசி்தரன் 
இ்க்கு ஊ்கததிறகு ெழஙகிய பிரததிளயாக 
ளநர்காணலில் ப்தரிவிததுள்�ார்.

அ்தன் முழு விெரம் ெருமாறு:

ளகள்வி:
 நாட்டில் பகாளரானா வெரஸ் ்தாக்கம் 
ஏறெட்டுள்� நிவ்யில் ெ்க்கு கிழக்கு மாெட் 
்ஙகளிலுள்� ்தமிழ் மக்கள் எவொைான 
பிரச்சிவனகவ� எதிர்ளநாக்குகின்ைனர்.

ெதில்:
	 வ்டககு	 கிைககு்டன்	 ம்லய�த்்தயும்	
கசரததுக	ப�ோள்ைலோம்.	இஙகு	ஊர்டஙகுச்	சட்்டம்	
்தைரததி	 மீணடும்	 க்போ்டப்படுகின்்றது.	 இநநி்ல	
யில்	 அன்்றோ்ட	 கூலித	 ப்தோழிலோளி�ள்	 வறு்மக	
க�ோட்டிற்குக	கீகை	இருககின்்ற	மக�ளி்டம்	�ோசும்	
இல்்ல.	 அவர�ளின்	 ்��ளில்	 ப்போருட்�ளும்	
இல்்ல.	 எஙக�ோ	 க�ோகரோனோ	 ப்தோ்டஙகும்க்போது	
இஙகு	 இவவோ்றோன	 அச்சுறுத்தல்�ள்	 வரும்	
என	 அரசிற்கு	 ப்தரிநதிருந்தோல்	 மக�ளுக�ோன	
நிவோரைப	 ப்போருட்�்ை	 ஒழுஙகு்படுததிய	
பின்னர	 இந்த	 ஊர்டஙகுச்	 சட்்டத்்த	 ஏற்்படுததி	
யிருக�	 கவணடும்.	ஆனோல்	மி�க	 குறுகிய	 �ோலத	
தில்	 ஊர்டஙகுச்	 சட்்டத்்த	 அமுல்ப்படுததியிருக	
கின்்றனர.	யோழ்ப்போைத்்தப	ப்போறுத்த	வ்ரயில்	
இரு்பததிபயோரு	 நோட்�ைோ�	 இந்த	 ஊர்டஙகுச்	
சட்்டம்	ப்தோ்டர	ச்சியோ�	இருககின்்றது.

	 ப�ோகரோனோ	 அல்லோது	 ஏ்னய	 கநோயோல்	
்போதிக�ப்பட்டு	 கிளினிக	 பசல்ல	 முடியோது	 மருந	
து�்ை	 ்போவிததுக	 ப�ோணடிருககும்	 நி்ல	
மக�ளி்டம்	 இருககின்்றது.	 ப�ோகரோனோ	 கநோயககு	
பவளிநோட்டினரது	 வரு்�யும்	 ஒரு	 �ோரைமோ�	
இருக�லோம்.	யோழ்ப்போைததில்	ப�ோகரோனோ	கநோயத	
ப்தோற்்றோல்	ஒருவரும்	இனங�ோைப்ப்டவில்்ல.
பவளிநோட்டிலிருநது	 வந்த	 ஒரு	 பிர்ஜயோல்	
்பரப்பப்பட்்டது	எனப	்போரககின்க்றோம்.

	 அரசோங�ததில்	 வறு்மயோனவர�ளுககு	
வைங�ப்படும்	 சமுரததி	 உ்தவிகூ்ட	 சீரோ�	 மக�	
ளுககு	பசன்்ற்்டயவில்்ல	என்்பது	ஒரு	வருத்தம்.	
வன்னியில்	 க்போரினோல்	 ்போதிக�ப்பட்்ட	 மக�ள்,	
அன்்றோ்டம்	 உ்ைதது	 வோழும்	 மக�ள்,	 மோற்றுத	

தி்றனோளி�ள்,	 �ோைோமல்	 க்போகனோர	 குடும்்பம்,	
அரசியல்	 ்�தி�ள்	 குடும்்பம்	 உட்்ப்ட	 பமோத்தக	
குடும்்பமும்	 க்போரிலிருநது	 மீைோ்த	 வறு்மயி	
கலகய	 உள்ைனர.	 ஏபனனில்	 நி்லயோன	 வோழ்	
வோ்தோர	 உ்தவித	 திட்்டங�்ை	 அரசோங�ம்	 அஙகு	
கமற்ப�ோள்ைவில்்ல.	அன்்றோ்டப	பிரச்சி்ன்யத	
தீரப்ப்தற்கு	 அரசு	 திட்்டங�்ை	 முன்பனடுத்தக்த	
அன்றி	�்டந்த	்பதது	வரு்டங�ைோகியும்	நி்லயோன	
ஒரு	திட்்டத்்த	அரசு	முன்பனடுக�வில்்ல.
	 சில	 விவசோயி�ள்	 இருககும்	 பநல்்ல	
்வதது	�ஞசி	குடிக�ககூடிய	வசதியு்டன்	இருந்தோ	
லும்	ஏ்னய	மக�ளுககு	 	 �டினமோ�கவ	உள்ைது.	
புலம்ப்பயர	 மக�ளும்	 குறுகிய	 ஒரு	 ப�ோடுப்பன	
வு்டன்	 வோழும்	 நி்லயில்	 இருப்ப்தோல்	 அவர�ள்	
கூ்ட	இஙகு	இருககும்	மக�ளுககு	உ்தவி	பசயயும்	
சூைல்	இல்்ல.	�ோசு	அனுபபுவ்தற்�ோன	வழிமு்்ற	
�ளும்	அஙகு	இல்்ல.	இன்று	கூடு்தலோன	மக�ளின்	
வோழ்வோ்தோரம்	புலம்ப்பயர	மக�ளின்	நிதியிகலகய	
்தஙகியுள்ைது.	

	 இன்று	வ்டககு	நி்ல்ம்யப	்போரத்தோல்	
ப்தோணடு	நிறுவனங�ள்,	்தனவந்தர�ள்,	இ்ைஞர	
அ்மபபு�ள்,	நிறுவனங�ள்,	சில	அரசியல்வோதி�ள்	
ஆகிகயோகர	உ்தவி	பசயது	வருகின்்றனர.	இது	அவர	
�ளுககு	 க்போதுமோன்தோ�	இல்்ல.	 ஒரு	பநருக�டி	
நி்ல	வரும்	க்போது	அரசோங�கம	அந்த	நி்ல்ய	
மோற்றி	அ்மக�லோம்.	எநப்தந்த	பிரக்தசங�ளுககு	
உ்தவித	திட்்டங�ள்	பசல்லவில்்ல	என்று	நோங�ள்	
பசோல்லலோம்.	 ஆனோல்	 அரசோங�கம	 கிரோமமட்்ட	
ப்போறிமு்்ற	 ஊ்டோ�	 இந்த	 உ்தவி�்ை	 கமற்	
ப�ோள்ை	 கவணடும்.	 ஜனநோய�	 நோடு	 என்று	
பசோல்லும்	 க்போது	 ப்தோ்டரச்சியோன	 ஊர்டங்�	
கமற்ப�ோள்வதும்	 விமரசிக�ப்ப்டககூடிய	 வி்ட	
யமோகும்.

ளகள்வி:
 ்தறளொது ள்தர்்தல் பிறளொ்பெட்டுள் 
�து. ளெட்புமனு ்தாக்கல் ப்சய்்த ெ் ்தமிழ்க் 
கட்சியினர் இருக்கின்ைனர். இபெடி ெ் 
கட்சியினர் இருபெ்தால் ்தமிழ் மக்களுக்கு 
அல்்து ்தமிழ் ளெட்ொ�ர்களுக்கு எவொைான 
ொதிபபு ஏறெடுகின்ைது?

ெதில்:
	 ்பல	 �ட்சி�ள்	 வந்தோலும்	 எந்தக	 �ட்சி�ள்	
எந்த	பசயற்்போட்்்ட	முன்பனடுக�ப	க்போகின்்றனர	
என்று	 மக�ளுககுத	 ப்தரியும்.	 மக�ள்	 மததியில்	
அரசியல்	 விழிபபுைரவு	 வநது	 விட்்டது.	 எமது	
மக�்ை	ப்தோ்டரச்சியோ�	ஏமோற்்ற	முடியோது.	்தமது	
வோககு�ள்	சி்த்றடிக�ப்ப்டோ்த	ஒரு	ப்தரி்வ	மக�ள்	
எடுப்போர�ள்.

	 �்டந்த	 �ோலங�ளில்	 என்ன	 பசயவப்தன்று	
அறியோமல்	 �ணமூடித்தனமோ�	 கூட்்ட்மப்்ப	
ஆ்தரிததுச்	 பசன்்ற	 நி்ல்ம	 ்தற்க்போது	 இல்்ல.	
்தற்க்போது	 புதி்தோ�	 வோக�ோைர�ைோ�	 இருககும்	
இ்ைஞர�ள்	 யுவதி�ள்	 மததியில்	 மி�வும்	 ப்தளி	
வோன	சிந்த்ன	உள்ைது.	 எனகவ	பவற்றி	ப்பறு்ப	
வர�ளுககு	வோககு�்ை	அவர�ள்	வைஙகுவோர�ள்	
என்று	 நோங�ள்	 நம்புகின்க்றோம்.	 பசல்லு்படியற்்ற	
வோககு�ள்	எங�ளின்	ஓரிரு	ஆசனங�்ை	இல்லோது	
பசயது	 விடுகமோ	 என்்ற	 அச்சம்	 உள்ைது.	 ஆனோல்	
மக�ள்	 எந்த	 கவட்்போைர	 மக�ளுககு	 ஆ்தரவோ�	
வி்லக்போ�ோது	நிற்்போர�ள்.	ப்தரிவு	பசயது	அவர	
�்ை	ஆ்தரிப்போர�ள்.

ளகள்வி:
 ்தமிழ்த ள்தசியக் கூட்்வமபபு க்ந்்த 
கா்ஙகளில் எவொைான ்தெறுெவ� விட்டி 
ருக்கின்ைது. அ்தவன உஙகளின் கட்சி எவொறு 
எதிர் பகாள்�ப ளொகின்ைது? புதி்தாக ஏ்தாெது 
தீர்மானஙகள், திட்்ஙகள் உஙகளி்ம் உள்�்தா?

ெதில்:
	 நோங�ள்	வ்டககில்	இன	அழிபபு	பிகரர்ை	
்ய	ப�ோணடு	வரும்	க்போது	்தமிழ்த	க்தசியக	கூட்	
்ட்மபபு	 சம்்பந்தன்	 உட்்ப்ட	 ்தமிைரசுக	 �ட்சி	
முழு்மயோ�	 ்தனது	 எதிரப்்ப	 பவளியிட்்டது.	
அது	 மட்டுமல்ல	 இன	 அழிபபு	 ந்டந்த்தற்கு	 சரவ	
க்தச	 விசோர்ை	 கவணடும்	 என	 நோங�ள்	 எழுப	
பிய	 தீரமோனம்	 ்தோன்	 விககனஸ்வரனுககும்	 ்தமிை	
ரசுக	 �ட்சிககும்	 இ்்டயில்	 முரண்போட்்்டத	
க்தோற்றுவித்தது.	 அது	 நம்பிக்�யில்லோப	 பிகர	
ர்ை	வ்ர	ப�ோணடு	வந்தது.	 மக�ளின்	க்த்வ	
�்ை	வ்டககில்	நோங�ள்	பசயய	முடியோது	ஆளும்	
்தரபபிற்குள்கைகய	 எதிரத்தரபபு	 ஒன்்்ற	 ்தமிை	
ரசுக	�ட்சி	உருவோககியது.	்தங�ளின்	பசோந்த	பிரதி	
நிதி�ளுகக�	 இவவோ்றோன	 ஒரு	 பசயற்திட்்டத்்த	
முன்பனடுத்தது.

	 இ்்தவி்ட	 ஐ.நோ.	 ச்்பயில்	 இரணடு	
வரு்ட	 �ோல	 நீடிபபு	 வைங�	 கவணடும்	 என்று	
அரசிற்கு	 ஆ்தரவு	 ப்தரிவித்ததும்	 இக்த	 ்தமிைரசுக	
�ட்சியும்	 இந்தக	 கூட்்ட்மபபும்	 ்தோன்.	 மக�ளின்	
விருப்பங�ள்	 ஒன்்றோ�	 இருந்த	 க்போது	 க்தர்தல்	
�ோலததில்	 அவர�ளி்டம்	 ஆ்ை்யப	 ப்பற்்றது.	
விஞஞோ்பனம்	 ஒன்்றோ�வும்	 ந்டவடிக்�	 கவ்றோ�	
வும்	 அ்மந்தது.	 குைப்பமோன	 �ோல�ட்்டததில்	
இவர�ள்	 ஐ.க்த.�.ககு	ஆ்தரவு	 ப்தரிவித்தனர.	இது	
அவர�ளின்	சுயநல	அரசியல்	இலோ்பமோ�	இருந்தது.	
ஜனோதி்பதி	 க்தர்தலின்	 க்போது	 எந்தபவோரு	 நி்பந	
்த்ன�்ையும்	 விதிக�ோது	 ்பல்�்லக�ை�	
மோைவர�ளின்	 13	 அம்சக	 க�ோரிக்�்யக	 கூ்ட	
பசல்லு்படியற்்ற்தோககி	 ்பல்�்லக�ை�	 மோைவர	
�்ையும்	புததிஜீவி�்ையும்	உ்தோசீனப்படுததியது.	
கமலும்	்பலவற்்்ற	கூ	றிகப�ோணக்ட	க்போ�லோம்.	
	 கமலும்	க்தர்தல்	�ோலங�ளில்	விடு்த்லப	
புலி�ளின்	 ்போ்டல்�்ை	 ஒலிக�	 விட்டு	 	 பிர்போ	
�ரனின்	 ்ப்டத்்த	 ்தோஙகி	 வோககு	 க�ட்டுவிட்டு	
இபக்போது	விடு்த்லப	புலி�ள்	்தங�ளுககு	குணடு	
்வக�	வந்தோர�ள்	என்று	கூறி	்�்தோன	அப்போவி	
இ்ைஞர�்ையும்	 நோங�ள்	 ்போரககின்க்றோம்.	
இவர�ள்	மீணடும்	க்தர்தல்	வரும்	க்போது	இ்்தகய	
மீணடும்	பசயயும்	ஒரு	க்போலி	அரசிய்ல	நோங�ள்	
�ணடிருககின்க்றோம்.

	 இவர�ள்	 விட்்ட	 கு்்ற�்ை	 நோங�ள்	
வி்டககூ்டோது	என்்ற	ப்தளிவு்டன்	இருககின்க்றோம்.	
நோங�ள்	 மக�ளு்டன்	 க்பசி	அவர�ளின்	 �ருததுக�	
்ை	க�ட்டு	அ்்தகய	கமற்ப�ோள்ளும்	அரசிய்ல	
நோங�ள்	பசயயவுள்கைோம்.

ளகள்வி:
 அண்வமயில் நவ்பெறை ஐ.நா. மனி்த 
உரிவமகள் கூட்்த ப்தா்ரில் நீஙகள் க்ந்து 
பகாண்டிருந்தீர்கள். அது ப்தா்ர்ொக என்ன 
கருததுக்கவ�க் கூை விரும்புகின்றீரகள்?
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       ப்தா்ர்ச்சி 8ம் ெக்கம்



	 ப�ோகரோனோ	்வரஸ்	்பரவல்	ஒரு	பநருக�டி	
நி்ல்மகய	 ்தவிர	அவசர�ோல	நி்ல்ம	அல்ல	
என்்பக்த	 ஜனோதி்பதி	 க�ோத்தோ்போயோவின்	 நி்லப	
்போடு,	ஆனோல்	பநருக�டி	நி்ல்ம்யயும்	�்டநது,	
ஓர	அவசர�ோல	நி்ல்ம்ய	நோடு	எட்டியுள்ைது.	
நோட்டில்	 பி்றபபிக�ப்பட்டுள்ை	 ப்தோ்டரச்சியோன	
ஊர்டஙகு	 உத்தரவு	 இ்த்ன	 மி�த	 ப்தளிவோ�	
பவளிப்படுததி	உள்ைது.
	 ஆயு்த	 முரண்போட்டுக	 �ோலததில்	 நோட்டு	
மக�ள்	 இதுவ்ரயில்	 �ண்டனு்பவித்த	 ஊர்டஙகு	
சட்்ட	 ந்டவடிக்�்யவி்ட	 இபக்போ்்தய	 ஊர	
்டஙகு	 உத்தரவு	 விததியோசமோனது.	 �ணணுககுத	
ப்தரியோ்த	 ப�ோகரோனோ	 ்வரஸ்	 மக�ள்	 மததி	
யில்	 ப்தோற்றிப	 ்பரவுவ்்தத	 ்தடுககும்	 வ்�யில்	
மக�ளு்்டய	 ந்டமோட்்டத்்தக	 �ட்டுப்படுதது	
வ்தற்�ோ�	 இந்த	 ஊர்டஙகு	 உத்தரவு	 பி்றபபிக�ப	
்பட்டுள்ைது.
	 எனினும்	 இபக்போ்்தய	 ஊர்டஙகு	 சட்்ட	
ந்்டமு்்றயில்	�ோரைமின்றி	வீதி�ளில்	உலோவு்ப	
வர�ள்	 மீது	 இரோணுவம்	 துப்போககிப	 பிரகயோ�ம்	
பசயய	 அனுமதிக�ப்பட்டிருககின்்றது.	 எனினும்	
ஊர்டஙகு	 கவ்ையில்	 ்தகுந்த	 �ோரைமின்றி	 வீதி	
�ளில்	ந்டமோடிய	 15	ஆயிரததுககும்	கமற்்பட்்டவர	
�்ைப	 ்ப்்டயினர	 ்�து	 பசயதுள்ை்தோ�	 அரசோ	
ங�ம்	 அறிவிததுள்ைது.	 ப�ோகரோனோ	 ்வரஸின்	
ப்தோற்றிப	 ்பரவும்	 கவ�ம்	 உல�ைோவிய	 ரீதியில்	
ஒன்்ற்ர	 மில்லிய்னக	 �்டநது	 முன்கனறிக	
ப�ோணடிருககின்்றது.	 உல�ைோவிய	 உயிரிைபபு	
எணணிக்�	 ஒரு	 லட்சத்்தக	 �்டந்தோலும்கூ்ட	
ப�ோகரோனோவின்	க�ோர	உயிரப்பலிப	்பசி	அ்டங�மோ	
ட்்டோது	 க்போலத	 ப்தரிகின்்றது.	 எஙக�	 ்பரவும்,	
யோர	 மீதும்	 ப்தோற்றிக	 ப�ோள்ளும்	 என்்ப்தற்கு	
அ்்டயோைமோ�கவ	 ஸ்ப்பயின்	 க்தசதது	 க்போ்பன்	
்போரமோ	 அரச	 குடும்்பப	 ்பரம்்ப்ர்யச்	 கசரந்த	
இைவரசி	 மரியோ	 ப்தகரஸோ	 ப�ோகரோனோ	 ்வரஸ்	
�ோரைமோ�	 மரைம்்டநதுள்ைோர.	 பிரித்தோனிய	
பிர்தமர	 க்போரிஸ்	 கஜோன்ஸன்	 ப�ோகரோனோ	
்வரஸ்	 கநோயத்தோக�ததிற்கு	 உள்ைோகி	 உ்டல்	
நி்ல	 ்போதிக�ப்பட்்ட்தனோல்	 அவசர	 சிகிச்்சககு	
ஆைோகி	 க்தறி	 வருகின்்றோர.	 ப�ோகரோனோ	 ்வரஸ்	
அச்சுறுத்தல்	 �ோரைமோ�	 ்பல	 நோடு�ள்	 அவசர	
நி்ல்மககுள்	 ்தள்ைப்பட்டிருககின்்றன.	ஆனோல்	
சின்னஞசிறு	 தீவோகிய	 இலங்�யில்	 ப�ோகரோனோ	
்வரஸ்	கநோயத்தோக�ம்	ஒரு	பநருக�டி	நி்லயோ�	
மோததிரகம	 �ணிக�ப்பட்டிருககின்்றது.	 இந்த	
கநோயத்தோக�ததிற்கு	எதிரோ�	கமற்ப�ோள்ைப்பட்டு	
ள்ை	 சமூ�மய	 ்தனி்மப்படுத்தலுக�ோ�	 நோட்டின்	
பசயற்்போடு�ள்	 அ்னததும்	 மு்டக�ப்பட்டிருக	
கின்்றன.	 முழு்மயோன	 �்தவ்்டபபு	 பசயயப	
்பட்டிருககின்்றது.	இ்தனோல்	ப்தோழில்	து்்ற	 ந்டவ	
டிக்��ள்,	அரச	்தனியோர	அலுவல�ச்	பசயற்்போடு	
�ள்,	 ஆட்சி	 நிரவோ�ச்	 பசயற்்போடு�ள்,	 ப்போதுப	
க்போககுவரதது	க்போ	ன்்ற	அ்னதது	அததியோவசிய	
க்த்வ�ளும்	 மு்டஙகியிருககின்்றன.	 நோடு	 கமோச	
மோன	 ப்போருைோ்தோர	 பநருக�டிககு	 உள்ைோகி	 இரு	
ககின்்றது.	 ்பஙகுச்	 சந்்தச்	 பசயற்்போடு�ள்	 ஸ்்தம்	
பி்தம்்டநதிருககின்்றன.	 அபமரிக�	 ப்டோலருககு	
எதிரோன	 இலங்�	 நோையததின்	 ப்பறுமதி	 மி�	
கமோசமோ�	 வீழ்ச்சி	 அ்்டநதுள்ைது.	 யுத்த	 �ோலத	
திலும்,	 யுத்தததிற்குப	பின்னரோன	 க்தசததின்	 புனர	
்மபபுக	 �ோலததிலும்	 ஏற்்பட்டிருந்த	 பசலவின	
ங�ளுக�ோ�ப	 ப்பற்றிருந்த	 �்டன்�்ை	 உரிய	
்தவ்ையில்	பசலுத்த	முடியோ்த	�ஸ்்டமோன	நி்ல	
்மககு	 நோடு	 ஆைோகியுள்ைது.	 இ்தனோல்்தோன்	
புலம்	 ப்பயரநதுள்ை	 அநநியச்	 பசலவோணி	 நி்ல	
்ம்ய	 சீரோககுவ்தற்கு	 புலம்ப்பயரநதுள்ை	
இலங்�யர�ளி்டம்	 ்�கயநதி	 ்தோய�ததிற்குப	

்பைம்	 அனுபபி	 ்வககுமோறு	 அரசு	 க�ோரிக்�	
விடுததிருககின்்றது.	 அததியோவசிய	 க்த்வ�ள்	
உள்ளிட்்ட	 அ்னததுத	 க்த்வ�ளுககும்	 அகன�	
மோ�	 அநநிய	 க்தசங�்ை	 நம்பியிருககின்்ற	
இலங்�	 ப�ோகரோனோ	 ்வரஸ்	 ஏற்்படுததியுள்ை	
்தோக�ம்	 �ோரைமோ�	 பி்ற	 க்தசங�ளி்டம்	 இருநதும்	
நட்பு	 நோடு�ளி்டமிருந்தம்	 உ்தவி�்ைப	 ப்ப்ற	
முடியோ்த	 நி்ல்மககு	 உள்ைோகி	 வருகின்்றது.	
ப�ோகரோனோ	் வரஸ்	கநோய	�ோரைமோ�	எழுநதுள்ை	
க்பரி்டரினோல்	 உற்்பததிச்	 பசயற்்போடு�்ைகயோ	
அல்லது	 ப்தோழிற்து்்றச்	 பசயற்்போடு�்ைகயோ	
உ்டனடியோ�ச்	 பசயற்்படுத்த	 முடியோ்த	 நி்ல்ம	
யில்	 நோடு	 ்தத்தளிததுத	 ்தடுமோறிக	 ப�ோணடிருககி	
ன்்றது.	 க்தசிய	 ப்போருைோ்தோர	 நி்ல்ம�ள்	 இவ	
வோறிருக�,	நோட்டின்	அரசியலும்	ஸ்திரமற்்றப்தோரு	
நி்ல்மயிகலகய	 ்தள்ைோடிக	 ப�ோணடிருககி	
ன்்றது.	முககியமோ�	2015ஆம்	ஆணடு	இ்டம்ப்பற்்ற	
க்தர்த்லயடுதது	 உருவோக�ப்பட்்ட	 நோ்டோளு	
மன்்றம்,	 அ்தன்	 ்ப்தவிக�ோலம்	 முடிவ்்டவ்தற்கு	
முன்ன்தோ�கவ	அரசியல்மபபு	விதிபயோன்றிற்கு	
அ்மவோ�	 நோல்ர	 ஆணடு�ளில்	 �்லக�ப	
்பட்டுள்ைது.	 இந்தத	 ்தருைததில்்தோன்	 சுனோமி	
க்பர்லயின்	க்பரனரத்தத	்தோககு்த்லப	க்போன்று	
ப�ோகரோனோ	 ்வரஸ்	 கநோயத்தோக�ம்	 என்்ற	
�ணணுககுத	ப்தரியோ்த	 க்பரி்டர	 நோட்்்டத	 ்தோககி	
யுள்ைது.	 நோட்டு	 நி்ல்ம�ள்	 இ்தனோல்	 ்த்ல	
கீைோ�ப	புரணடு	கி்டககின்்றன.

	 நோட்டின்	 ச�ல	 பசயற்்போடு�ளும்	 மு்டக	
�ப்பட்்ட	 நி்லயில்	 அகந�மோன	 மக�ள்	 அடுத்த	
கவ்ை	 உைவுககு	 என்ன	 பசயவது	 என்்ற	
நிச்சயமற்்ற	நி்ல்மககு	மு�ம்	ப�ோடுததிருககின்	
்றோர�ள்.	 ஊர்டஙகு	 உத்தரவு	 பி்றபபிக�ப்பட்டு	
வீடு�ளில்	 மு்டஙகி	 இருககின்்ற	 நி்ல்ம	 இன்	
னும்	 எத்த்ன	 நோட்�ளுககு	 நீடிககும்	 என்்ப்்த	
அறியோதிருககின்்றனர.	 அரசோங�மும்	 கூ்ட	 இந்த	
சமூ�	 மு்டக�்ல	 அல்லது	 முழுக�்தவ்்டப்்ப	
எபக்போது	 நீக�	 முடியும்	 என்்ப்்தத	 தீரமோனிக�	
முடியோ்த	 ்�யறு	 நி்ல்மககு	 ஆைோகி	 இருககி	
ன்்றது.	 இருநூ்்ற	 கநோககி	 ப�ோகரோனோ	 கநோயோ	
ைர�ளின்	 எணணிக்�	 ந�ரநது	 ப�ோணடிருககி	
ன்்றது.	 இந்த	 நி்லயில்	 42ஆயிரம்	 க்பர	 ப�ோகரோ	
னோவு்டன்	 ப்தோ்டரபு்்டயவர�ைோ�வும்	 இவர	
�்ை	 இருவோரங�ளுககுள்	 அ்்டயோைம்	 �ணடு	
உரிய	 மருததுவ	 ்பரிகசோ்த்ன�ள்	 கமற்ப�ோள்ைப	
்ப்ட	கவணடியது	அவசியம்	என்றும்	அரச	மருதது	
வர	 சங�ததின்	 பசயலோைர	ஹரி்த	அலுதக�	அதிர	
டியோ�த	 ப்தரிவிததுள்ைோர.	 இரணடு	 வோரங�ளு	
ககுள்	 இந்தப	 ்பரிகசோ்த்ன�ள்	 ந்டததி	 முடிக�ப	
்ப்டோவிட்்டோல்	நி்ல்ம�ள்	கமோசம்்டயலோ	ம்.	
நோட்டின்	சு�ோ்தோரக	�ட்்ட	் மபபு	்போதிக	�ப்ப்டலோம்	
என்றும்	அவர	எச்சரிக்�	பசயதுள்ைோர.	
	 ்தற்க்போ்்தய	 நி்லயில்	 ஏபரல்	 மோ்த	
முடிவு	 வ்ரயில்	 அதி�	 எணணிக்�யோனவர�ள்	
ப�ோகரோனோ	கநோயககு	ஆைோ�	கநரிடும்	என	எதிர	
்போரக�ப்படுகின்்றது.	 நோட்டின்	 சு�ோ்தோரப	 ப்போறி	

மு்்றயின்்படி	 ஒரு	 ்த்ட்வயில்	 2000	 ப�ோகரோனோ	
கநோயோளி�்ைகய	 ்�யோை	 முடியும்	 என்று	
அரச	 மருததுவர�ள்	 ப்தரிவிததுள்ைனர.	 திடீபரன	
ப�ோகரோ	னோ	கநோயதப்தோற்றின்	கவ�ம்	அதி�ரிதது	
கநோயோ	ைர�ளின்	எணணிக்�	கூடுமோனோல்	நி்ல	
்மககு	 சு�ோ்தோரத	 து்்றயினர	மு�ம்	 ப�ோடுப்பது	
மி�வும்	 �டினமோன	 �ோரியமோகி	 விடும்	 என்றும்	
மருததுவர�ள்	�ருதுகின்்றோர�ள்.	இ்தனோல்	மி�	வும்	
முககியமோன	இந்தக	�ோலப்பகுதியில்	நோட்டு	மக�ள்	
மி�மி�	 அவ்தோனமோ�ச்	 பசயற்்ப்ட	 கவண	 டும்.	
்தனி்மப்பட்டிருத்தலிலும்	 சமூ�மோ�த	 ்தனி்ம	
ப்பட்டிருத்தலிலும்	 கூடிய	 �னமும்	 அக�்்றயும்	
ப�ோணடு	 பசயற்்ப்ட	 கவணடும்	 என்று	 நோட்டு	
மக�ளுககு	அரசும்	அரச	அதி�ோரி�ளும்	மருததுவத	
து்்றயினரும்	தீவிர	மோ�	வலியுறுததி	வருகின்்றனர.	
ப�ோகரோனோ	 அச்சுறுத்தல்	 ்தணியும்	 வ்ரயில்	
ஊர்டஙகு	 உத்தரவும்	 மக�ள்	 ந்டமோட்்டததிற்�ோன	
்த்்டயும்	அ�ற்்றப்ப்டமோட்்டோது	என்று	்போது�ோபபு	
அ்மச்சின்	பசயலோைர	 �மோல்	குைரதன	மறுபு்ற	
ததில்	ப்தரிவிததுள்ைோர.	இத்த்�ய	பின்னணியில்	
்தோன்	 நோட்டில்	 அவசர	 நி்ல்ம	 பிர�்டனப்படு	
த்தப்ப்ட	 கவணடிய	 அவசியமில்்ல	 என்்ற	
�ருத்்த	ஜனோதி்பதி	க�ோத்தோ்போய	ரோஜ்பகச	ப்தரிவி	
ததுள்ைோர.	
	 நி்ல்ம�ள்	 எப்படி	 இருந்தோலும்	
ப்போதுத	 க்தர்த்ல	 ந்டததியோ�	 கவணடும்	 என்்ற	
நி்லப்போட்டில்	 அவர	 உறுதியோ�	 இருககின்்றோர.	
ஆனோல்	 க்தர்த்ல	 எபக்போது	 ந்டததுவது	 என்்ப	
்்தத	 தீரமோனிக�	 முடியோமல்	 க்தர்தல்	 ஆ்ை	
ய�ம்	 ்தடுமோறிக	 ப�ோணடிருககின்்றது.	 இந்த	
சிக�லோன	 நி்ல்மயில்	 என்ன	 பசயவது	 என்	
்பது	 குறிதது	 உச்ச	 நீதிமன்்றததி்டம்	 �ருத்தறிய	
முடியோது	 என்று	 �ரு்தப்படுகின்்றது.	 ஏபனனில்	
முன்்னய	 ஆட்சியில்	 ஜனோதி்பதி	 ்மததிரி்போல	
சிறிகசன	நோல்ர	ஆணடு�ள்	�ழிவ்தற்கு	முன்க்ப	
நோ்டோளுமன்்றத்்தக	 �்லதது	 அ்தன்	 மூலம்	
நோட்்்டக	 குைபபி	 இருந்தோர.	 அவரு்்டய	 ந்டவ	
டிக்�ககு	 எதிரோ�	 உச்ச	 நீதிமன்்றததில்	 ்தோக�ல்	
பசயயப்பட்்ட	 மனு	 மீ்தோன	 விசோர்ை�ளின்	
க்போது,	 நோ்டோளுமன்்றததின்	 ்ப்தவிக�ோலம்	 முடிவ	
்்டவ்தற்கு	முன்னர	நோல்ர	ஆணடு�ளில்	�்லப	
்ப்தற்�ன	 	 ஜனோதி்பதிககுரிய	 அதி�ோரங�ளின்	
்தன்்ம	குறிதது	அககு	கவறு	ஆணிகவரோ�	நீதிமன்	
்றம்	 ்ப்்றசோற்றி	 இருந்தது.	 அரசியல்மபபுச்	
சட்்டவிதி�ளுககு	 உட்்பட்்ட	 வ்�யிகலகய	
நீதிமன்்றம்	 �ருதது்ரக�	 முடியும்.	 அரசியல்	
ந்டவடிக்��ளுககு	 எவவோறு	 அரசியல்மபபுச்	
சட்்டங�ள்	வழி�ோட்டுகின்்றனகவோ	அக்த	க்போன்று	
்தோன்	 நீதிமன்்றததிற்கு	 அரசியல்மபபுச்	 சட்்ட	
ங�ளும்	ஏ்னய	து்்ற	 சோரந்த	 சட்்டங�ளும்	வழி	
�ோட்டுகின்்றன.	அந்த	வழி�ோட்்டலுககு	அ்மவோ�	
அந்தச்	 சட்்டவிதி�்ைககு	அ்மவோ�கவ	 நீதிமன்	
்றங�ள்	 தீரப்பளிக�	 முடியும்.	 குறிதது	 வினவப	
்படுகின்்ற	வி்டயங�ள்	குறிதது	உச்ச	நீதிமன்்றம்	சட்்ட	
ரீதியோன	ப்போருள்	க�ோ்ட்லத	ப்தரிவிக�	முடியும்.	
இபக்போதுள்ை	 நி்ல்மயில்	 ப்போதுத	 க்தர்த்ல	
ந்டத்த	முடியோவிட்்டோல்	என்ன	பசயவது	என்்பக்த	
பிர்தோன	க�ள்வியோகும்.	ப்போதுத	க்தர்தல்	ஒன்்்ற	
ந்டத்த	 முடியோ்த	 ஒரு	 சூைலில்	 நோடு	 பநருக�டி	
நி்லபயோன்றில்	 சிககியுள்ை	 நி்லயில்	 இந்தக	
க�ள்வி	 ப�ோகரோனோ	 கநோயத	 ப்தோற்றிய	 பின்னர	
ஏற்்படுகின்்ற	 �ோயச்சல்	 -	 நிகமோனியோ	 �ோயச்சல்	
க்போன்று	 ப�ோதிததுக	 �னதது	 சூக்டறிக	 ப�ோணடி	
ருககின்்றது.	 இ்தனோல்	 ஏற்�னகவ	 பநருக�டியோன	
நி்ல்மககுள்	 ்தள்ைப்பட்டுள்ை	 நோடு	 ஓர	 அவச	
ர�ோல	நி்ல்மககுள்	அணு	அணுவோ�வும்	வி்ர	
வோ�வும்	மூழ்கிக	ப�ோணடிருப்ப்்தகய	உைரவும்	
�ோைவும்	முடிகின்்றது.
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	 உல�ம்	 முழுவதும்	 மக�ளின்	 இயல்பு	
வோழ்க்�	 முற்றிலும்	 ்போதிக�ப்பட்டுள்ைது.	 ்பல்	
கவறு	 நோடு�ளில்	 ப�ோகரோனோ	 ்வரஸின்	 கநோய	
்பரவ்ல	்தடுககும்	ப்போருட்டு	ப்போதுமக�ள்	ஒன்று	
கூடுவது	முற்றிலுமோ�	்த்்ட	விதிக�ப்பட்டுள்ைது.	
இ்தனோல்	 �ோட்டு	 விலஙகு�ள்,	 ்ப்ற்வ�ள்	 என	
்பலவும்	 ்தங�ளின்	 வோழ்க்�்ய	 நிம்மதியோ�	
வோழ்நது	 வருகின்்றன.	 மனி்தர�ள்	 உள்கை	 வில	
ஙகு�ள்	பவளிகய	என்்ப்தற்�்மவோ�கவ	 ்தற்க்போ	
்்தய	நி்ல	உள்ைது.	
	 எபக்போதுகம	இயற்்�	்தனது	சமநி்ல்ய	
மனி்தன்	குைபபும்	க்போது,	ஏக்தோ	ஒரு	அனரத்தத்்த	
ப�ோணடு	வநது	 ்தனது	 சமநி்ல்யப	 க்பணுவது	
வைக�மோகும்.	 இக்த	 ்தோன்	 ்தற்க்போது	 உல�ம்	
முழுவதுகம	ந்டநது	ப�ோணடிருககின்்றது.	இதுகவ		
இநதியோவிலும்	 ந்்டப்பறுகின்்றது	 என	 கூ்ற	
கவணடும்.
	 ்தற்க்போது	 உல�ம்	முழுவதும்	 ப�ோகரோனோ	
அச்சுறுத்தலிகலகய	உள்ைது.	இ்தனோல்	உல�	நோடு	
�ள்	 ்பலவற்றில்	 ஊர்டஙகு	 அமுலில்	 உள்ைது.	
இக்தக்போல்	 ்தோன்	 இநதியோவிலும்	 �்டந்த	 24ஆம்	
தி�தி	ப்தோ்டங�ப்பட்்ட		ஊர்டஙகு	எதிரவரும்	29ஆம்	
தி�தி	வ்ரயும்			ந்்டமு்்றப்படுத்தப்ப்டவுள்ைது.			
இ்தனோல்	ப்போது	மக�ள்	அ்னவரும்	வீட்டிகலகய	
மு்டஙகி	உள்ைனர.	ப்தோழிற்சோ்ல�ள்	மூ்டப்பட்டு	
ள்ைன.	வீதி�ளில்	வோ�னங�ள்	மி�மி�க	கு்்றவோ	
�கவ	இயக�ப்படுகின்்றது.	ஊர்டங�ோல்	இயற்்�	
மி�வும்	கமம்்பட்டு	வருகின்்றது.	மனி்தனோல்	பசயய	
முடியோ்த	சில	வி்டயங�ள்	நி்்றகவறியுள்ைன.		
	 இநதியோவில்	 உள்ை	 மி�ப	 ப்பரிய	 நதி�	
ைோன	�ங்�,	ஜமுனோ,	 �ோகவரி	க்போன்்ற்வ	தூய	
்மய்்டநது	 வருகின்்றன.	 �ங்�	 நதியில்	 �லக	
கும்	 மோசில்,	 ்பததில்	 ஒரு	 ்பஙகு	 ப்தோழிற்சோ்ல	
�ழிவு�ைோல்	 ஏற்்படுகின்்றது.	 	 நதி�ளில்	 ்தணணீர	
மி�	ப்தளிவோ�,	சுத்தமோன்தோ�	மோறியுள்ைது.			இது	
மக�்ை	 ஆச்சரியததில்	 ஆழ்ததியுள்ைது.	 ப்டல்லி	
்ய	 �்டநது	 பசல்லும்	 யமு்ன	 ஆறும்,	 உத்தர	
பிரக்தசம்	 வழியோ�	 வோரைோசி	 உள்ளிட்்ட	 ்பகுதி	

�்ை	�்டநது	பசல்லும்	�ங்�	ஆறும்	மி�	தூய்ம	
யோ�	 உள்ை	 வீடிகயோக�ள்	 இ்ையததில்	 ்வர	
லோகி	வருகின்்றன.
	 �ங்�	 ஆற்்்றத	 தூய்மப்படுத்த	 2020	
ஆம்	ஆணடிற்குள்	ரூ.20,000	க�ோடி	பசலவி்டப்படும்	
என்றும்,	 	 	 �ோவிரி்ய	தூய்மப்படுததும்	திட்்டத	
திற்கு	பமோத்தம்	ரூ.11,250	க�ோடி	பசலவோகும்	என	
வும்	 மதிபபி்டப்பட்டிருந்தது.	 	 �ங்�	 ஆற்றில்	
�லக	கும்	மோசுக�ளில்	்பதது	வீ்தமோன்வ	ப்தோழிற்	
சோ்லக	 �ழிவு�ைோகும்.	 ்தற்க்போது	ப்தோழிற்சோ்ல	
�ள்	மூ்டப்பட்டுள்ை்தோல்	�ங்�யில்	கசரும்	�ழிவு	
�ள்	கு்்றநதுள்ைன.		்தற்க்போது	ந்்ட	மு்்றப்படுத	
்தப்பட்டுள்ை	 ஊர்டஙகுச்	 சட்்டததினோல்	 நதி�ள்,	
ஆறு�ள்	 தூய்மயோகி	 வருகின்்றன.	 ்தற்க்போது	
�ங்�	 ஆற்றின்	 நீரில்	 ஒகஸிஜன்	 அைவும்	 அதி�	
ரிததுள்ைது.
	 இநநி்ல	நீடிககும்	்பட்சததில்	�ங்�	நதி	
முழு்மயோ�	சுத்தம்	அ்்டவ்தற்�ோன	வோயபபு�ள்	
அதி�ம்	 உள்ை்தோ�வும்,	 �ங்�	 சுத்தம்்டந்தோல்	
அ்த்ன	 நம்பி	 வோழும்	 உயிரினங�ள்	 அழிவில்	
இருநது	மீணடு	வரும்	என்றும்	வன	உயிரியல்	ஆய	
வோைர�ள்	�ருதது	ப்தரிவிததுள்ைனர.

	 �ங்�	 மோசு்படும்	 பிரச்சி்ன	 என்்பது,	
சுமோர	 1970	 மு்தல்	 2014	 ஆம்	 ஆணடு�ள்	 வ்ர	
மி�வும்	முககியமோன்தோ�	 �ரு்தப்பட்்டது.	 பிர்தமர	
நகரந்தர	 கமோடி,	 வோரைோசியில்	 க்போட்டியிடும்	
க்போது,	 �ங்�்ய	 தூய்மப்படுத்தப்படுவது	
்தனது	 லட்சியம்	 எனக	கூறினோர.	 கமோடி,	 2014ஆம்	
ஆணடு	 ஆட்சிககு	 வரும்	 க்போது,	 �ங்�	 நதி	

தூய்மப்படுத்தப்படும்	 என்றும்	 அ்தற்�ோ�	 ்பல்	
கவறு	 முககிய	 ந்டவடிக்��ள்	 கமற்ப�ோள்ைப	
்படும்	என்று	கூறினோர.	ஆனோல்	அ்வ	அ்ன	ததும்	
பவறும்	க்பச்சைவில்	மட்டுகம	இருககி்றது	என்று	
எதிர�ட்சி�ள்	 அவ்ர	 ப்தோ்டரநது	 குற்்றம்	 சோட்டி	
வந்தது	குறிபபி்டத்தக�து.
	 நீரின்	 மோசு	 கு்்றந்தக்தோடு	 மட்டுமில்லோ	
மல்,	 �ோற்று	மோச்்ட்தலும்	�ணிசமோ�	கு்்றநதுள்	
ைது.	அ்தனோல்	 ்தோன்	 213	 கி.மீ	அப்போல்	இருககும்	
இமயம்லயின்	 	 சி�ரத்்த	 ்பஞசோபில்	இருககும்	
ஜலந்தர	வோசி�ள்	்போரக�	முடிந்தது.

	 இத்த்ன	 நோட்�ைோ�	 �ோற்று	 மோசோல்	 சூழ்	
நதிருந்த	 இயற்்�,	 ்தற்க்போது	 அ்தன்	 உண்ம	
நி்ல்ய	மீட்டுக	ப�ோணடிருககின்்றது.	இ்தனோல்	
இநதியோ	 முழுவதும்	 தூய்மயோன	 �ோற்று	 வீசுகி	
ன்்றது.
		 இக்த	 க்போல	 மரீனோ	 �்டற்�்ரயிலும்	
தூய்மயோன	 �ோற்று	 வீசுவ்தோ�	 குறிபபி்டப்படு	
கின்்றது.	 அஙகுள்ை	கூவம்	ஆறும்	தூய்மயோகும்	
வோயபபு	உள்ை்தோ�த	ப்தரிவிக�ப்படுகின்்றது.		2004	
டிசம்்பர	 சுனோமியின்	 க்போது	 இந்த	 ஆறு	 ஒரு	 வடி	
�ோலோ�ச்	பசயல்்பட்்ட்தோல்	பசன்்ன	ந�ரம்	அதி�	
்போதிபபுககு	உள்ைோ�ோமல்	 ்தபபித்தது.	 சுனோமியின்	
க்போது	 ஆற்றின்	 �ழிமு�ப்பகுதியின்	 அசுத்தம்	
நீஙகியது.	எபக்போதும்	�றுப்போ�	ப்தரியும்	்தணணீர	
ப்தோ்டரநது	 மூன்று	 நோட்�ளுககு	 �ணைோடிக்போல்	

மின்னியது.	ஆனோல்	 சுனோமி	முடிந்த	 சில	வோரங�	
ளுககுள்	 ்ப்ைய	 நி்லககுத	 திரும்பியது.	 இக்த	
க்போல்	 2015இல்	 பவள்ை	 அனரத்தம்	 ஏற்்பட்்ட	
க்போதும்	 கூவம்	 ஆறு	 தூய்மயோனது.	 ஒரு	 சில	
வோரங�ளின்	பின்னர	மீணடும்	�ழிவு�ள்	நி்்றந்த,	
நோற்்றம்	எடுககும்	ஆ்றோ�	மோறியது.	
	 இது	இவவோறிருக�,	ந�ரங�ள்,	கிரோமங�ள்,	
வீதி�ளின்	 	தூய்ம	க்பைப்படுகின்்றது.	 நோட்டில்	
்பணியோற்றும்	தூய்மப	்பணியோைர�ள்	ப�ௌரவிக	
�ப்படுகின்்றோர�ள்.	 அவர�ளுககு	 ்போ்த	 பூ்சகூ்ட	
ந்்டப்பறுகின்்றது.		்தற்க்போ்்தய	ஊர்டஙகு	நி்ல	
்மயில்	 தூய்மப	 ்பணியோைர�ளின்	 ்பணிகய	
முழுகநரமோ�	ந்்டப்பறுகின்்றது.	
	 கமலும்	 மோரியில்	 ம்ை�ள்	 இல்லோ்த	
பிரக்தசங�ளில்	்தற்க்போது	க�ோ்்ட	�ோலததில்	ம்ை	
ப்பயகின்்றது.	 இதிலிருநது	 நோம்	 ஒன்்்ற	 உைர	
ந்தோ�	கவணடும்.	்தோனோ�	சீர்்டயும்	இயற்்�்ய	
மனி்தன்	 மீணடும்	 சீண்டோது	 இருந்தோல்,	 நோடும்	
நலமோ�	 இருககும்.	 அ்தற்கு	 மக�ள்	 ஒதது்ைபபு	
நல்குவோர�ைோ	என்்பது	க�ள்விககுறிகய.
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ெதில்:
	 ஐ.நோ.	கூட்்டதப்தோ்டருககு	பசன்றிருந்த	
க்போது	ஐ.நோ.	ச்்பயில்	சில	்தனிப்பட்்ட	சநதிப	
பு�்ை	 நோன்	 ஒழுஙகு்படுததியிருநக்தன்.	
ஆனோல்	 வை்மயோ�	 நோங�ள்	 க்பசும்	
இ்டததில்	 கமோச	 மோன	 சகதி�ளின்	 ்த்லயீடு	
�ோரைமோ�	 நோன்	 க்பச	 அனுமதிக�வில்்ல.	
அந்த	சகதி�்ை	நோன்	மி�வும்	ஆ்பத்தோன்தோ�	
்போரககின்க்றன்.	அது	்தனி	ந்பரோ�	இருக�லோம்	
அல்லது	 அ்மப்போ�	 இருக�லோம்.	 அ்்த	
இனங�ோை	 முடியவில்்ல.	 இ்தனோல்	 நோன்	

ஐ.நோ.	 ச்்பயில்	 க்பசவில்்ல.	 அரசியல்	
்தைததில்	 மற்றும்	 மனி்த	 உரி்ம�ள்	
்தைததிலிருநது	 என்்ன	 நீக�	 ்பல	 சதி	
கவ்ல�ள்	 ந்்டப்பறுகின்்றது	 என்்ப்்த	
நோன்	பின்னர	அறிநக்தன்.
	 ஆனோல்	 எனது	 ்பணி	 ப்தோ்டரும்.	
எனது	 �ைவ்ன	 என்	 ்�யோல்	 ப�ோடுதது	
விட்டு	க்தடும்	நோன்	இந்த	எல்லோ	்பணியிலும்	
க்தோற்றும்	 ஒருவரோ�	 இருககின்க்றன்.	 நோன்	
ஒரு	உயிர	வோழும்	சோட்சியம்.

சிறீ்ஙகா அரசின்  ... ப்தா்ர்ச்சி...



உ்க சுகா்தார நிறுெனததின் ள்தாறைம்
	 ஆயிரதது	எணணூறு�ளின்	நடுப்பகுதியில்	
(1859)	 இ்டம்ப்பற்்ற	 பிபரஞசு	 ஆஸ்திரியோ	 யுத்தத	
தின்	க்போது	இ்டம்ப்பற்்ற	யுத்த	வீரர�ளின்	உயிரிைப	
புக�ளும்	 அவலங�ளும்	 சரவக்தச	 பசஞசிலு்வ	
சங�ததின்	 க்தோற்றுவோயோ�	 அ்மந்தது.	 எனினும்	
இவவ்மபபு	நடுநி்லயோ�	இரோணுவ	வீரர�ளின்	
நலன்	 க்பணும்	அ்மப்போ�	 அ்மந்த்தன்றி	இவ	
வ்�	யுத்தங�ைோல்	்போதிபபுககுள்ைோன	மக�ளின்	
சு�ோ்தோர	 நலன்�்ை	க்பணும்	அ்மப்போ�	விரிவ	
்்டயவில்்ல.	 மு்தலோம்,	 இரண்டோம்	 உல�ப	
க்போர�ளின்	 ்பரநது்பட்்ட	 ்தோக�ம்	 இவவ்�	
க்த்வ்ய	 உலகுககு	 உைரததியது.	 இரோணுவ	
வீரர�ளின்	நலனுக�ோ�	ஒதது்ைபபு	நல்கும்	நோடு	
�ள்	 மக�ள்	 நலன்�ளுக�ோ�வும்	 ஒதது்ைபபு	
வைங�	 கவணடும்	 எனும்	 �ருததுரு	 க்தோன்றியது.	
இரண்டோம்	 உல�	 க்போரின்	 இறுதிக	 �ட்்டததில்	
உலப�ஙகும்	நி�ழ்ந்த	க்போரினோலோன	மனி்த	உயிர	
�ளின்	 இைபபுக�்ையும்,	 உ்ட்ம,	 வைங�ள்	
மற்றும்	 ப்போருைோ்தோர	 இைபபுக�்ையும்,	 ப்தோ்ட	
ரோன	 ப்தோற்று	 கநோய�ளின்	 ்தோக�ங�்ையும்	
�ருததில்	 ப�ோணடு	 உல�	 நோடு�ளின்	 உயரமட்்ட	
குழுவின்	 ்பரிநது்ரயின்	 ப்பயரில்	 1945இல்	 ஒரு	
உல�	 சு�ோ்தோர	 நிறுவனததின்	 க்த்வ	 வலியுறு	
த்தப்பட்டு,	 அக்த	 ஆணடு	 ஏபரல்	 7ஆம்	 தி�தி	
உல�	 சு�ோ்தோர	 நிறுவனததிற்�ோன	 இறுதி	 வ்ரபு	
பசயலுரு	 ப்பற்்றது.	 இது	 ஐககிய	 நோடு�ள்	 அ்வ	
யின்	 க்தோற்்றததிற்கு	 ஆறு	 மோ்தங�ளின்	 முன்	
இ்டம்	 ப்பற்்றது.	 ஐககிய	 நோடு�ள்	 அ்வயின்	
க்த்வ்ய	வலியுறுததியதும்	்பல்கவறு	நோடு�்ை	
இக�ருததுருவோக�ததிற்கு	பசவிசோயக�	் வத்ததும்	
எணைற்்ற	 மனி்த	 உயிர�ளின்	 இைபபு	 ்தோன்	 என்	
்றோல்	மி்�யோ�ோது.	அந்த	வ்�யில்	உல�	சு�ோ்தோர	
ததின்	 அடிப்ப்்டயிகலகய	 மனி்தோபிமோன	 �ருத	
துருவோக�ம்	பி்றந்தது	என	ப�ோள்ைலோம்.

உ்க சுகா்தார தினம்
	 உல�	 சு�ோ்தோர	 நிறுவனததின்	 ஒழுங�்ம	
பபு	 க�ோ்வ	 ந்்டமு்்றககு	 வந்த	 ஏபரல்	 7ஆம்	
தி�தி	 ஆணடு	 க்தோறும்	 உல�	 சு�ோ்தோர	 நோைோ�	
�்்டபபிடிக�ப்படுகி்றது.	 இநநோளில்	 வரு்டம்	
க்தோறும்	 உல�	 சு�ோ்தோரம்	 சோரநது	 �வனிக�ப்ப்ட	
கவணடிய	 ஒரு	 �ருபப்போருள்	 க்தரநது	 எடுக�ப	
்பட்டு,	 அக�ருபப்போருளி்ன	 அ்்டவ்தற்�ோன	
இலககு�ளும்,	 பசயற்றிட்்டங�ளும்	 வகுக�ப	
்பட்டு	 உல�	 நோடு�ள்	 எஙகும்	 அவற்	 ்்ற	 ந்்ட	
மு்்றப்படுத்த	 வலியுறுத்தப்படுவது்டன்	 அ்தற்	
�ோன	 அடிப்ப்்ட	 ப்தோழில்நுட்்ப	 ஆகலோச்ன	

�ளும்	 உல�	 சு�ோ்தோர	 நிறுவனத்தோல்	 வைங�ப	
்பட்டு	 வருகி்றது.	 இவவ்�யில்	 இவவோணடு	
மருததுவ	 மோதுக�்ையும்,	 ்தோதியர�்ையும்	
க்போற்றும்	 வ்�யிலும்	 அவர	 ்தம்	 கச்வ�்ை	
கமன்்மப	 ்படுததும்	வ்�யிலும்	உல�	 சு�ோ்தோர	
தினத்்த	 அனுசரிககுமோறு	 உல�	 சு�ோ்தோர	 நிறு	
வனம்	 கவணடிக	 ப�ோண்டது.	 எனினும்	 புதிய	
ப�ோகரோனோ	 ப்தோற்றின்	 உல�ைோவிய	 ்பரம்்பலும்	
இைபபும்,	்தோதியர�்ையும்	மருததுவமோதுக�்ை	
யும்	 க்போற்றி	 கமன்்மப்படுத்த	 முடியோ்த	 அைவு	
ககு	 உலப�ஙகும்	 ஓர	 அவசர�ோல	 நி்ல்ம்ய	
க்தோற்றுவிததுள்ைது.	அவர�்ை	கமன்்மப்படுத்த	
கவணடிய	 நோளில்,	 பமன்கமலும்	 அதி�ரித்த	
கவ்லப்பளு்வ	 சுமக�	 கவணடிய,	 ்தம்	 உயிர	
�்ை	�ோவு	ப�ோடுக�	கவணடிய	அவல	நி்ல	்தோன்	
உல�	நோடு�ள்	அவர�	ட்கு	வைஙகி	யிருககி்றது.

உ்க சுகா்தார நிறுெனததின் இ்க்குகளும் 
அவ்வும்

	 �்டந்த	 75	 வரு்டங�ளில்	 உல�ைோவிய	
்பல	 ப்தோற்று	 கநோய�்ை	 முற்்றோ�	 ஒழித்த்ம,	
்பல	 கநோய�ளின்	 ்தோக�ங�்ை	 கு்்றத்த்ம.	
“அ்னவருககும்	 சு�ோ்தோரம்”	 எனும்	 இலககில்	
ஓரைவு	பவற்றி	�ண்ட்ம	என்்பன	உல�	சு�ோ்தோர	
நிறுவனததின்	பவற்றி�ைோ�	ப�ோள்ைலோம்.	இ்த்ன	
மறு்தலிப்பவர�ளுககு	 இன்்்றய	 புதிய	 ப�ோகரோ	
னோ	 ப்தோற்றும்	 அ்தன்	 ்தோக�மும்	 ஓர	 சோன்்றோ�	
அ்மகி்றது.	 உல�	 சு�ோ்தோர	 நிறுவனததின்	 அதீ்த	
பசயற்்போடு�ள்	 அனரத்தங�ைோல்	 ்போதிக�ப்பட்்ட,	
பின்்தஙகிய	 மற்றும்	 வைரமு�	 நோடு�்ைகய	
மு்தன்்மப்படுததி	அ்மநதுள்ைது.	உல�	சு�ோ்தோர	
நிறுவனம்	 ஐந்தோணடு	 கவ்லததிட்்டங�்ை	
உருவோககி	 பசயற்்படுததி	 வருவது்டன்	 ஆணடு	
க்தோறும்	கூடி	அவற்றின்	முன்கனற்்றம்,	்த்டங�ல்�ள்	
என்்பவற்்்ற	ஆரோயநது	மோற்்றங�்ை	ஏற்்படுததி	
இலககு�்ை	 கநோககி	 ந�ரகி்றது.	 அவவ்�யில்	
வ்ரயப்பட்்ட	 13ஆவது	 கவ்லததிட்்டம்,	 ஒரு	
பில்லியன்	 மக�ளுககு	 சு�ோ்தோர	 வசதி�்ை	 கமம்	
்படுத்தல்,	ஒரு	பில்லியன்	மக�ளின்	நல	வோழ்்வ	
உறுதிப்படுத்தல்,	ஒரு	பில்லியன்	மக�்ை	சு�ோ்தோர	
அவசர	 நி்ல்ம�ளில்	 இருநது	 ்போது�ோத்தல்	
எனும்	 இலககு்டன்	 2019	 மு்தல்	 2023	 வ்ரயோன	
�ோலப்பகுதிக�ோன	 இலககு�்ை	 வ்ரயறுதது	
பசயற்றிட்்டங�்ை	ஆரம்பித்தது.

2019 புதிய பகாளரானாவும் உ்க நாடுகளின் ்தயார் 
நிவ்யும்

	 ்பதிமூன்்றோம்	 பசயற்றிட்்டததின்	 கீழ்	
பின்்தஙகிய	 நோடு�ளின்	 அவசர	 சு�ோ்தோர	 கச்வ	
�்ை	 கமம்்படுத்தல்,	 சமூ�	 மற்றும்	 ஆரம்்ப	
சு�ோ்தோர	 �ட்்ட்மபபு�ள்	 ஊ்டோ�	 அவசர	 நி்ல	
்ம�்ை	 ்�யோளு்தல்	 க்போன்்ற	 முன்்னய	
பசயற்றிட்்டங�ளுககு	 பமன்கமலும்	 ஊககுவிபபு	
வைங�ப்பட்்டது.	 சீனோவில்	 புதிய	 ப�ோகரோனோ	
ப்தோற்று	 ப்தோ்டர்போன	 அறிவித்தல்	 பவளியி்டப	
்பட்டு	 10	 நோட்�ளில்	 உல�	 நோடு�ளுக�ோன	
்தற்�ோலி�	 வழி�ோட்்டல்	 அறிவுறுத்தல்�்ை	 உல�	
சு�ோ்தோர	 நிறுவனம்	 வைஙகியது.	 அவற்று்டன்	
2005ஆம்	ஆணடின்	 சரவக்தச	 சு�ோ்தோர	 பநறிமு்்ற	
க�ோ்வ்ய	முழு்மயோ�	பின்்பற்று	மோறு	உல�	
நோடு�ளுககு	 கவணடுக�ோள்	 விடுக�ப்பட்்டது.	
கமலதி�மோ�	 பின்்தஙகிய	 நோடு�ளுக�ோன	 கநோய	
�ண�ோணிபபு	 ப்போறிமு்்ற,	 ஆயவுகூ்ட	 ்பரி	
கசோ்த்ன	 திரவங�ள்,	 ்தற்�ோபபு	 அஙகி�ள்	 என்்ப	
வற்்்ற	 சிறு	 அைவு�ளில்	 ்தயோர	 ந்டவடிக்�	
�ளுக�ோ�	வைஙகியது.
	 அவவ்�யில்	 ்பல்கவறு	 நோடு�ள்	 ்தம்	
முன்	 பனச்சரிக்�	 ந்டவடிக்��்ை	 முடுககி	
விட்்டது்டன்,	 உல�	 சு�ோ்தோர	 நிறுவனம்	 தினம்	
க்தோறும்	 நோடு�ளின்	 பிரதிநிதி�ளூ்டோ�	 ்தயோரிபபு	
ந்டவடிக்��்ை	�ண�ோணிததும்	ஊக�ப்படுததி	
யும்	 வந்தது.	 நி்ல்ம	 கமோசம்்டந்த	 க்போது	
இநகநோ்ய	 உல�	 சு�ோ்தோர	 அவசர	 நி்லக�ோன	
கநோயோ�வும்	பின்னர	உல�ைோவிய	ப்தோற்்றோ�வும்	
அறிவித்தது்டன்	 அவவவ	 நி்ல்ம�ளுக�ோன	
பசயற்்போடு�்ை	 2005ஆம்	 ஆணடின்	 சரவக்தச	
சு�ோ்தோர	 பநறிமு்்ற	மற்றும்	புதிய	அணுகுமு்்ற	
�ளுககூ்டோ�	்�யோளுமோறு	அறிவுறுததியது.
 
்தடுமாறும் ளமறகு்கும் ்தயாரான ெறிய நாடுகளும்
	 இவவறிவுறுத்தல்�்ை	 பின்்தஙகிய	 நோடு	
�ள்	 பின்்பற்றிய	 அைவுககு	 முன்கனறிய	 நோடு�ள்	
பின்்பற்்றவில்்ல	என்்பது	கநோயின்	்தோக�ம்	உல�	
ைோவிய	ரீதியில்	்பரவிய	க்போது	ப்தரிய	வநதுள்ைது.	
உ்தோரைமோ�	 இன்று	 ப�ோகரோனோவின்	 ்தோக�ம்	
ஐகரோப்போ,	அபமரிக�ோ,	கமற்கு	்பசிபிக	பிரோநதியம்,	
மததிய	 கிைககு	 பிரோநதியம்,	 ஆபிரிக�ோ	 எனும்	
ஒழுஙகில்	 ்போதிக�ப்பட்டுள்ை்்த	 அவ்தோனிக�	
கூடிய்தோ�	உள்ைது.
	 இநநி்ல்மககு	 என்ன	 �ோரைம்?	 உல�	
சு�ோ்தோர	 நிறுவனம்	 அதி�ைவு	 �வனம்	 எடுதது	
ப�ோண்ட	 நோடு�ளில்	 ்பரவல்	 கு்்றவோ�வும்	 அபி	
விருததி	அ்்டந்த	நோடு�ள்	்தம்	சு�ோ்தோர	கமம்்போடு	
�ளில்	 ்தோகம	 �வனம்	 எடுததுக	 ப�ோள்கின்்றன	
அவர�ைோல்	 அ்த்ன	 எதிரப�ோள்ை	 முடியும்	
எனும்	 ்தவறு்தலோன	 புரி்தலும்.	 கநோயின்	 ்தோக�ம்,	
்பரவல்,	வி்ைவு�ள்	 என்்பன	 சரியோ�	 �ைககி்டப	
்ப்டோ்மயும்,	எமது	சு�ோ்தோர	திட்்டங�ள்	இவவ்�	
்தோக�ங�்ை	 எதிரப�ோள்ளும்	 வல்ல்ம	 உ்்டய	
னவோ	என்்ற	்பரீட்சித்தல்	இல்லோ்மயும்,	எல்லோவற்	
றிற்கும்	 கமலோ�	 பமத்தன	 க்போககும்	 இன்்்றய	
அவல	 நி்ல்ய	 கமற்குலகிற்கு	 க்தோற்றுவித	
திருககின்்றன.
	 இன்று	மட்டுமல்ல	உல�ைோவிய	ப�ோள்்ை	
கநோய,	 ஸ்்போனிய	 �ோயச்சல்	 மற்றும்	 2009	 ்ப்ற்வ	
�ோயச்சலின்	 க்போதும்	 உல�	 சனதப்தோ்�யில்	
மூன்றில்	 ஒரு	 ்பஙக�	 உள்ை	 கமற்குலக�	 அதி�ை	
வில்	்போதிக�ப்பட்்டது,	எயிட்ஸ்	ப்தோற்றில்	இரண	
்டோவது	இ்டததில்	இருககி்றது.
	 எனகவ	 இயற்்�்ய	 மறு்தலிதது,	 உல�	
ைோவிய	 மனி்தகுல	 கமம்்போட்்்ட	 பு்றந்தள்ளி,	
க்போரினோலும்	 ப்போருைோ்தோர	 மற்றும்	 ஆயு்த	 அச்சு	
றுத்தலோலும்	 உல�	 நோடு�்ை	 ஆை	 மு்னயும்	
கமற்குல	 கிற்கும்	 மனி்த	 குலததிற்கும்	 இயற்்�	
மீணடும்	 ஓர	 அறிவுறுத்த்ல	 வைஙகியுள்ைது.	
இ்த்ன	 கமலோதிக�	 சகதி�ள்	 �ருததில்	 ப�ோள்	
ளுமோ?	�ோததிருநது	்தோன்	்போரக�	கவணடும்.
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	 	 உல�	 அரசிய்ல	
புரிநது	 ப�ோள்வது	 சிக�லோனது.	
்ப ல் � ் ல க � ை � ங � ளி ல்	
அரசியல்	 அறிவிய்ல	 ஒரு	
க�ோைததில்	 �ற்பிககி்றோர�ள்.	
அதி�ோர	 ்மயங�ளுககு	

ஒவவோ்த	 �ருததுக�்ை	 இஙகு	 �ற்பிப்பதில்	
சிக�ல்�ள்	 உள்ைன.	 ஒரு	 சில	 ஆசிரியர�ள்	
இ்்தயும்	 மீறி	 ்தங�ளுககு	 உண்ம	 என்று	
க்தோன்றுவ்்த	 �ற்பிககி்றோர�ள்.	 இவர�்ை	
க்போன்்றவர�ள்	 ்பல்�்லக�ை�ங�ளில்	 அதி�ம்	
இல்்ல.	 க்பரோசிரியர	 கநோம்	 பசோம்ஸ்கி	 ்பல்	
�்லக�ை�ததில்	அரசியல்	அறிவியல்	�ற்பிப்பவர	
அல்ல.	 ஆனோல்	 மோைவர�ளு்டன்	 ்பல	 ்தசோப்த	
ங�ைோ�	 அரசிய்ல	 க்பசி	 வரு்பவர.	 உல�	
அரசிய்ல	இவரி்டமிருநது	�ற்றுகப�ோள்வ்்தகய	
்பல	 பிர்பல	 சிந்த்னயோைர�ளும்	 ஏற்றுக	 ப�ோள்	
கி்றோர�ள்.	 கமகல	 குறிபபிட்்ட	 ்த்லபபில்	 க்பரோ	
சிரியர	 கநோம்	 பசோம்ஸ்கி	 ஒரு	 �ட்டு்ர	 எழுதி	
யிருககி்றோர.	இதில்	இன்்்றய	உல�	அரசியல்	்பற்றி	
ஒரு	அறிமு�ம்	்தருகி்றோர.	இன்	்்றய	மோனு	்டததின்	
எசமோன்�ள்	 யோர,	 இந்த	 எசமோன்�ளுககு	 இன்று	
சவோலோ�	இருப்பவர�ள்	யோர	என்்ப்்த	்பற்றி	இதில்	
க்பசுகி்றோர.	 இவர	 கூறிய	 �ருததுக�ள்	 பின்வரும்	
ஐநது	பிரிவு�ைோ�	பவளியி்டப்படுகி்றது.	

1)	கமற்குல�	அதி�ோரததிற்குள்ை	அழுத்தங�ள்,
2)	இன்்்றய	கிைககு-ஆசிய		சவோல்�ள்,	
3)	இன்்்றய	கிைககு-ஐகரோபபிய	சவோல்�ள்,
4)	இன்்்றய	இஸ்லோமிய-உல�	சவோல்�ள்,
5)	இரண்டோவது	சகதி	என்்பனகவ	இ்வ.

ளமறகு்க அதிகாரததுக்குள்� அழுத்தஙகள்
	 “யோர	உல்�	ஆளுகி்றோர�ள்”	என்று	க�ட்	
்டோல்	 நோம்	 வை்மயோ�	 ்�யோளும்	 மு்்றயில்,	
அரசு�்ையும்,	 முககியமோ�	 வல்லரசு�்ையும்,	
அ்தன்	 முடிவு�்ையும்,	 அவற்றிற்கி்்டயிலோன	
உ்றவு�்ையுகம	 �ைககிபலடுககிக்றோம்.	 அது	
முற்றிலும்	பி்ையில்்ல.	இருந்தோலும்	இவவோறு	

சுருககி	 ்போரப்ப்தோல்	 நோம்	 பி்ையோன	 விைக�ங	
�்ை	 ஏற்றுகப�ோள்ளும்	 சோததியங�ள்	 உணடு	
என்்ப்்தயும்	மனம்	ப�ோள்ைல்	கவணடும்.

அரசு�ளுககுள்கையும்	சிக�லோன	 �ட்்ட்மபபு�ள்	
இருககும்.	 இ்தன்	 அரசியல்	 ்த்ல்மததுவங�ள்	
எடுககும்	 முடிவு�ளில்	 அரசு�ளுககுள்கை	 இருக	
கும்	அதி�ோர	்பலமுள்ை	்மயங�ள்	அதி�	்தோக�ம்	
பசலுததும்.	 ப்போது	 மக�ள்	 ப்பரும்்போலும்	 ஓரங	
�ட்்டப்படுவோர�ள்.	 சனநோய�த்்த	மதிககும்	நோடு	
�ளுககும்	இது	ப்போருநதும்.	 சனநோய�	்தன்்ம�ள்	
கு்்றந்த	 நோடு�ளில்	 இது	 கமலும்	 ப்போருநதும்.	
மோனு்டததின்	 எசமோன்�ள்	 உண்மயில்	 யோர	 என்	
்ப்்த	 பு்றந்தள்ளி	 உல்�	 யோர	 ஆளுகி்றோர�ள்	
என்்பது	்பற்றிய	உண்மயோன	புரி்த்ல	நோம்	ப்பற்	
றுக	ப�ோள்ை	முடியோது.
	 அ்டம்	 சிமித	 என்்ற	 ப்போருைோ்தோர	 நிபுைர	
அவரு்்டய	 �ோலததில்	 (1723-90),	 மோனி்டததின்	
எசமோன்�்ை	உற்்பததியோைர�ளும்	ப்பரும்	விற்்ப	
்னயோைர�ளும்	 என்று	 வி்பரித்தோர.	 இன்்்றய	
�ோலததில்	இவர�்ை	ப்பரும்	்பல்க்தசிய	�ம்்பனி	
�ளும்,	 ப்பரும்	 நிதி	 நிறுவனங�ளும்,	 ப்பரும்	
விற்்ப்ன	 ்மயங�ளும்	 என்று	 வி்பரிக�லோம்.	
அன்று	 அ்டம்	 சிமித	 பசோல்லிய	 மோனு்டததின்	
எசமோன்�ளின்	்தோர�	மநதிரம்	்தோன்	“எல்லோம்	எங�	
ளுகக�.	 மற்்றவர�ளுககு	 எதுவுமில்்ல”	 என்்பது.	
கவறு	வோரத்்தயில்	பசோல்வ்தோனோல்	இதுகவ	ஒரு	
்பக�	சோர்போன	வரக�ப	க்போர.
	 நோட்டுககும்	உல�ததிற்கும்	ப�டு்தல்	வி்ை	
விப்பது.	 இன்்்றய	 உல�	 ஒழுஙகில்,	 மோனு்ட	
ததின்	எசமோன்�ளின்	அ்மபபுக�ள்	அதீ்த	பசல்வ	
த்்தயும்	அ்தனோல்	வரும்	அதி�ோரத்்தயும்	ப�ோண	
டுள்ைன.	 பசல்வம்	 சிலரி்டம்	 மட்டும்	 குவி்ம	
யப்படுத்தப்படும்	 க்போது	 சனநோய�ம்	 �ருத்தற்று	
க்போவகி்றது.	 உல�ைோவிய	 ரீதியில்	 மட்டுமல்ல	
உள்நோட்டிலும்	 இவவோக்ற.	 இந்த	 அதி�ோரத்்த	

ப�ோணக்ட	 அவர�ள்	 ்தங�ள்	 அதி�ோரத்்த	
்தக�	 ்வதது	 ப�ோள்கி்றோர�ள்.	 ்பல	 வழி�ளில்	
்தங�ள்	 ப்போருைோ்தோர	 ்பலத்்தயும்	 ்போது�ோதது	
ப�ோள்கி்றோர�ள்.
	 சரவக்தச	 வி்டயங�ளில்	 ஒரு	 அரசின்	
ப�ோள்்�யில்	 ்தோக�ம்	 பசலுதது்ப்வ�்ை	
அலசுவ்தற்கு	 �ைக	 கிபலடுக�	 கவணடிய்வ	
்பற்றி	 இன்னும்	 ்பல	 வற்்்ற	 பசோல்லலோம்.	
இருந்தோலும்	ஏ்றத்தோை	உண்மககு	அண்மயோன	
ஒரு	 மதிபபீட்டிற்கு	 அரசு�்ைகய	 அதி�ோர	
்மயங�ைோ�	 �ருதி	 அலசு	 கவோம்.	 அப்படி	
்போரத்தோல்	 யோர	 உல்�	 ஆளுகி	 ்றோர�ள்	 என்்ற	
க�ள்வி்ய	 ஆரோயும்	 க்போது	 சில	 வி்டயங�ள்	
உ்டனடியோ�	 எம்முன்கன	 வநது	 நிற்கும்.	
ஐ-அபமரிக�ோவுககும்	 இன்்்றய	 உல�	 ஒழுங	
கிற்கும்	 சவோலோ�	 ஏழும்பும்	 சீனோ,	 கிைககு-
ஐகரோப்போவில்	உருவோகி	வரும்	புதிய	்பனிபக்போர,	
்பயங�ரவோ்தததிற்கு	 எதிரோன	 உல�ைோவிய	 க்போர,	
ஐ-அபமரிக�	 கமலோதிக�மும்	 அ்தன்	 வீழ்ச்சியும்	
இவற்றில்	முககிமோன்வ.
	 ப்பரிய	 லண்டன்	 ்பததிரி்�	 ஒன்றின்	
நிரு்பரோன	 கிடியன்	 ரச்மோன்	 (Gideon	 Rach-
man)	 கமற்குலகின்	 இன்்்றய	 சவோல்�்ையும்	
உல�	 ஒழுங்�யும்	 இவவோறு	 வி்பரிககி்றோர.	
“்பனிபக்போர	 முடிவுககு	 வந்த	 �ோலததிலிருநது	
ஐ-அபமரிக�ோவின்	இரோணுவ	்பலகம	உல�	அரசிய	
லின்	 ்மயபபுள்ளியோ�	 இருநது	 வநதுள்ைது.	
மூன்று	 இ்டங�ளில்	 இது	 மி�வும்	 முககியமோ�	
இருககி்றது.	 ஐ-அபமரிக�	 �்டற்்ப்்ட	 கிைககு-
ஆசியோவின்	்பசுபிக�்ட்ல	்தனது	பசோந்த	ஏரிக்போல	
்போவிககி்றது.	 ஐகரோப்போவில்	 கநற்க்றோ	 (NATO)	 –	
அ்தோவது	 அ்தன்	 இரோணுவ	 பசலவின்	 முக�ோல்	
வீ்தத்்த	 ப�ோடுககும்	 ஐ-அபமரிக�ோ	 –	 “அ்தன்	
உறுபபு	நோடு�ளின்	எல்்ல�்ை	்போது�ோககி்றது”.	
மததிய-கிைககில்	 அபமரிக�ோவின்	 இரோட்ச்த	
�்டற்்ப்்ட	மற்றும்	விமோனப்ப்்ட	்தைங�ள்	அ்தன்	
நட்பு	 சகதி�ளுககு	 ஆறு்தலோ�வும்	 எதிரி�ளுககு	
்பயமுறுத்தலோ�வும்	உள்ைன.”
	 கிடியன்	 ரச்மோன்	 ப்தோ்டரநது,	 “இந்த	
மூன்று	 ்பகுதி�ளிலும்	 இந்த	 ்போது�ோபபு	 மு்்ற�	
ளுககு	 இன்று	 சவோல்�ள்	 உள்ைன”	 என்்றோர.	
ஏபனனில்	 உககிகரயினிலும்	 சிரியோவிலும்	
ரஷயோ	 ்த்லயிட்டிருககி்றது.	 சீனோவுககு	 அருகில்	
உள்ை	 “அபமரிக�ோவின்	 ஏரியோ�”	 இருந்த	 �்டற்	
பிரோநதியத்்த	 சீனோ	 க�ள்விககுள்ைோககியிருக	
கி்றது.	 ஆ�கவ	 அடிப்ப்்ட	 க�ள்வி	 என்னபவன்	
்றோல்,	 ஏ்னய	 வல்லரசுளும்	 ்தங�ள்	 ்தங�ள்	
பிரோநதியங�ளில்	 ்தங�ள்	 ்பலத்்த	 நி்லநிறுத	
துவ்்த	ஐ-அபமரிக�ோ	ஏற்றுக	ப�ோள்ை	கவணடுமோ	
என்்பது்தோன்.	 ப்போதுப	 புததியில்	 ்போரத்தோலும்,	
ப்போருைோ்தோர	 ்பலத்்த	 ்பரவலோக�வும்	 இ்்த	
ஐ-அபமரிக�ோ	ஏற்	றுகப�ோ	ள்ை	கவணடும்	என்க்ற	

கிடியன்	ரச்மோன்	்தனது	ஆக�ததில்	பசோல்கி்றோர.
	 உல�	ஒழுங்�யும்	இபபிரச்ச்ன்யயும்	
்பலக�ோைங�ளில்	 இருநது	 அணு�லோம்	 என்்பது	
உண்ம்தோன்.	ஆனோல்	இம்மூன்று	பிரக்தசங	�ளும்	
முககியமோன்வ	 என்்ப்தோல்	 இந்த	 க�ோைததி	
லிருநக்த	இவற்்்ற	அலசுகவோம்.

ப்தா்ரும்…..
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ப�ோகரோகனோ	 ்வரசின்	 ்தோக�ம்	 பிரித்தோனியோ	
வில்	 �்டந்த	 வோரம்	 மு்தல்	 மி�வும்	 அதி�ரிதது	
வருகின்்றது.	அஙகு	நோள்	ஒன்றிற்கு	ஏற்த்தோை	 800	
க்பர	 மரணிதது	வரும்	 நி்லயில்	 ப்பருமைவோன	
மருததுவர�ளும்	மரைம்்டநது	வருகின்்றனர.
	 இதுவ்ர	அஙகு	 10	மருததுவர�ள்	மரை	
ம்்டநதுள்ைனர.	 ஆனோல்	 மரைம்்டநதுள்ை	
10	 மருததுவர�ளும்	 ்பல	 நோடு�்ை	 கசரந்தவர	
�கை	 அன்றி	 பிரித்தோனியர�ள்	 அல்ல	 என்்பது	

்தோன்	 இஙகு	 �வனிக�	
கவணடியது.
	 வங�கைோக்தசம்,	
எகிபது,	 இநதியோ,	 ்போகி	
ஸ்்தோன்,	சிறீலங�ோ,	்நஜீ	
ரியோ,	 சிரியோ	 மற்றும்	
சூ்டோன்	ஆகிய	நோடு�்ை	
கசரந்த	 மருததுவர�கை	
்பலியோ	கியுள்ைனர.
	 ஒரு	 மோற்்றத்்த	
க்தடி	 இந்த	 நோட்டுககு	
வந்தவர�ள்	 ்தற்க்போது	
மரைம்்டநதுள்ைனர.	
அவர�ள்	 ்தமது	 உயிர	

�்ை	 மருததுவ	 கச்வக�ோ�	 தியோ�ம்	 பசயது	
ள்ைனர.	அவர�்ை	நோம்	ப�ௌரவிக�	கவணடும்	
என	பிரித்தோனியோவின்	சு�ோ்தோரதது்்ற	பசயலோைர	
மற்	�ன்ப�ோவ	ப்தரிவி	ததுள்ைோர.
	 மரைம்்டந்தவர�ளில்	சிலர		ஓயவுப்பற்்ற	
பின்னர	 அரசு	 கமற்ப�ோண்ட	 அ்ைப்்ப	 ஏற்று	
மீணடும்	கச்வககு	பசன்்றவர�ள்.

gpupj;jhdpahtpy; gypahd 
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 ப�ோகரோனோ	 ்வரஸ்	
மக�ளின்	 உயிர�்ை	
மட்டும்	்பறிக�ோது	அவர	
�ளின்	 ப்போருைோ்தோரத	
்்தயும்	 �டு்மயோ�	
்போதிதது	வருகின்்றது.

	 ்வரசின்		்தோக�த்்த	கு்்றப்ப்தற்�ோ�	்பல	
நிறுவனங�ள்	 மூ்டப்பட்டுள்ை்தோல்	 அபமரிக�ோ	
வில்	மட்டும்	�்டந்த	3	வோரங�ளில்	168	இலட்சம்	
மக�ள்	 ்தமது	 கவ்ல�்ை	 இைநதுள்ை்தோ�	
ப்தரிவிக�ப்படுகின்்றது.
	 அ்தோவது	 10	 அபமரிக�ர�ளில்	 ஒருவர	
்பணி்ய	இைநதுள்ைோர.	 1948	ஆம்	ஆணடு	மி�ப	
ப்பரும்	 ப்போருை்தோர	 நோ்டோ�	 அபமரிக�ோ	 உரு	
பவடுத்த	பின்னர	இ்டம்ப்பற்றுள்ை	மி�பப்பரும்	
அனரத்தம்	 இதுவோகும்.	 இந்த	 மோ்த	 இறுதிககுள்	
கவ்லயற்க்றோர	எணணிக்�	20	மில்லியன்	ஆ�	
உயரும்	என	�ணிக�ப்பட்டுள்ைது.

16.8 kpy;ypad; kf;fs; 
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	 �்டந்த	 ப்பபரவரி	
மோ்தம்	 மு்தல்	 இத்தோலி	
யில்	 கவ�மோ�	 ்பரவிய	
ப�ோகரோனோ	 ்வரசின்	
்தோக�ததில்	 இருநது	
மக�்ை	 �ோப்போற்்ற	
்பணியோற்றிய	 ்வததி	

யர�ளில்	 101	 ்வததியர�ள்	 இதுவ்ர	 மரை	
ம்்டநதுள்ை்தோ�	இத்தோலியின்	மருததுவ	அ்ம	
பபு	�்டந்த	வியோைககிை்ம	(9)	ப்தரிவிததுள்ைது.
	 மரைம்்டந்த	 ்வததியர�ளில்	 அரசின்	
அ்ைப்்ப	 ஏற்று	 மீணடும்	 ்பணிககு	 திரும்பிய	
ஓயவுப்பற்்ற	்வததியர�ளும்	அ்டஙகியுள்ைனர.	
கமலும்	30	்தோதி�ளும்	உயிரிைநதுள்ைனர.
	 இ்தற்கு	கமலும்	நோம்	் வததியர�்ையும்,	
்தோதி�்ையும்	்தரமோன	்போது�ோபபு	உ்ப�ரைங�ள்	
இன்றி	 முன்னணி	 நி்லககு	 அனுப்ப	 முடியோது	
என	 அ்மபபின்	 ்த்லவர	 பிலிபக்போ	 அனிலி	
ப்தரிவிததுள்ைோர.
	 ப்தோற்று்தலுககு	 உட்்பட்்டவர�ளில்	 10	
விகி்தமோனவர�ள்	 சு�ோ்தோரப	 ்பணியோைர�ள்	
ஆகும்.	�்டந்த	சனிககிை்ம	வ்ரயிலும்	இத்தோலி	
யில்	18,849	க்பர	மரைம்்ட	நதுள்ைது்டன்,	147,577	
க்பர	 ்போதிக�ப்பட்டுள்ை்தோன	 ப்தரிவிக�ப்படு	
கின்்றது.
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	 க�ோவிட்-19	்வரஸ்	இனம்,	ம்தம்,	ஏ்ை,	
்பைக�ோரர	 என்்ற	 ்போகு்போடின்றி	 ்தோககி	 வருகி	
ன்்றது.	 பிரித்தோனியோவின்	 அரச	 குடும்்பத்்த	
்தோககிய	் வரஸ்	்பல	நோடு�ளின்	அரசியல்வோதி�ள்	
மற்றும்	வரத்த�ர�்ையும்	்தோககியிருந்தது.
	 அந்த	வரி்சயில்	்தற்க்போது	சவுதி	அகரபியோ		
வின்	 அரச	 குடும்்பமும்	 இ்ைநதுள்ைது.	 அரச	

கு டு ம் ்ப த ்த வ ர � ளி ல்	
ஏ்றத்தோை	 150	 க்பர	 இந்த	
கநோயினோல்	 ்போதிக�ப்பட்டு	
ள்ை்தோ�	நியூகயோரக	்ரம்ஸ்	
நோகைடு	 ்தனது	 புலனோயவு	
்த�வல்�்ை	 கமற்�ோட்டி	
பசயதி	பவளியிட்டுள்ைது.
	 சவுதி	்த்லந�ர	றியோததின்	
ஆளுநரோன	 சவுதியின்	 அர	
சர	 ்்பசல்	 பின்	 ்பன்்டோர	
(70)	 கநோயின்	 ்தோக�த்தோல்	
�டு்மயோ�	்போதிக�ப்பட்டு	
அவசர	 சிகிச்்சப	 பிரிவில்	
அனுமதிக�ப்பட்டுள்ைோர.
	 அரசர	 சல்மோன்	 மற்றும்	

முடிககுரிய	 இைவரசர	 பமோ�மட்	 பின்	 சல்மோன்	
ஆகிகயோர	்தனி்மப்படுத்தப்பட்டுள்ைனர.	அக்த	
சமயம்,	 அரச	 குடும்்பத்்த	 ்பரோமரிககும்	 மருதது	
வம்னயில்	 புதி்தோ�	 500	 ்படுக்�	 வசதி�ள்	
ஏற்்படுத்தப்படுகின்்றன.

	 சவுதி	 அகரபியோவின்	 ஆயிரக	 �ைக�ோன	
இைவரசி�ள்	 ஐகரோபபிய	 நோடு�ளுககு	 சுற்றுலோப	
்பயைங�்ை	 கமற்ப�ோள்வ்தோல்	 அவர�கை	
்வர்ச	அரச	குடும்்பததிற்குள்	்பரபபியுள்ை்தோ�	
ப்தரிவிக�ப்படுகின்்றது.	 அரச	 குடும்்பம்	 15,000	
உறுபபினர�்ைக	ப�ோண்டது.
	 33	மில்லியன்	சனதப்தோ்�்ய	ப�ோண்ட	
நோட்டில்	 இதுவ்ர	 2,932	 க்பர	 ்போதிக�ப்பட்டு	
ள்ைது்டன்,	 41	 க்பர	 இ்றநதுள்ைனர.	 பமக�ோ,	
மதீனோ	 க்போன்்ற	 புனி்த	 இ்டங�ளுககு	 மக�ள்	
பசல்வதும்	 ்த்்ட	 பசயயப்பட்டுள்ைது.	 ஐநது	
முககிய	ந�ரங�ளில்	அசவர�ோல	நி்ல	பிர�்டனப	
்படுததுப்பட்டுள்ைது.	2	இலட்சம்	க்பருககு	கநோய	
்பரவலோம்	என	எதிர்போரக�ப்படுகி	ன்்றது.
	 இ்தனி்்டகய,	 84	 வய்தோ�	 மூத்த	 அரச	
்த்லவர	 சல்மோன்	 கநோயின்	 ்தோக�ததில்	 இருநது	
்தபபும்	 கநோக�தது்டன்	 பஜட்்டோவுககு	 அருகில்	
உள்ை	தீவு	ஒன்றுககு	்தபபிச்	பசன்றுள்ை்தோ�	ப்தரி	
விக�ப்படுகின்்றது.

rTjpapd; mur FLk;gj;ij fjpfyq;f itj;Js;s Nfhtpl;-19

	 க�ோவிட்-19	 ்வரசின்	 ்மயபபுள்ளியோ�	
அபமரிக�ோ	 ்தற்க்போது	 உருபவடுததுள்ை	 நி்ல	
யில்,	 	அது	மி�பப்பரும்	இைபபுக�்ை	 சநதிதது	
வருகின்்றது.	 ்தற்க்போது	 வ்ரயில்	 அஙகு	 18,771	
க்பர	மரைம்்டநதுள்ைது்டன்,	5	இலட்சம்	மக�ள்	
்போதிக�ப்பட்டுள்ைனர.
	 இைபபுக�ைோல்	 �டும்	 சீற்்றம்	 அ்்டநது	
ள்ை	 அபமரிக�ோ,	 ்தனது	 க�ோ்பத்்த	 உல�	 சு�ோ	
்தோர	 நிறுவனம்	 மீது	 திருபபியுள்ைது.	 உல�	
சு�ோ்தோர	 நிறுவனம்	 உல�	 நோடு�்ை	 வி்ரவோ�	
எச்சரிக�	 ்தவறியுள்ைது	 என	 அபமரிக�ோ	 குற்்றம்	
சுமததியுள்ைது.
	 சீனோவின்	 அழுத்தத்தோல்	 ்தோயவோ்ன	
்தனது	 உறுபபினரோ�	 கசரததுகப�ோள்ைோ்த	
நிறுவனம்,	 ்தோயவோனின்	 வி்ரவோன	 எச்சரிக	
்�்ய	 பு்றக�ணிததுள்ைது.	 அ்தோவது	 சு�ோ்தோர	
த்்த	 வி்ட	 அரசிய்லகய	 நிறுவனம்	 முன்னி	
்லப்படுததியுள்ைது.	எனகவ	அ்தற்�ோன	நிதி்ய	
அபமரிக�ோ	 வைங�ோது	 என	 அபமரிக�	 அதி்பர	

ப்டோனோல்ட்	 	 ட்ரம்ப	 	இந்த	 வோரம்	 ப்தரிவிததுள்	
ைோர.
	 சு�ோ்தோர	 நிறுவனததிற்கு	 அபமரிக�ோகவ	
அதி�	 நிதி்ய	 வைஙகி	 வருகின்்றது.	 �்டந்த	
ஆணடு	அபமரிக�ோ	400	மில்லியன்	ப்டோலர�்ை	
வைஙகியிருந்தது.	 ஆனோல்	 சீனோ	 44	 மில்லியன்	
ப்டோலர�்ைகய	வைஙகியிருந்தது.
	 இ்தனி்்டகய,	 உல�	 சு�ோ்தோர	
நிறுவனததின்	 ்த்லவர	 மீது	 ்தோயவோன்	 மி�வும்	
கீழ்த்தரமோன	 ்தோககு்த்ல	 ந்டததி	 வருவ்தோ�வும்,	
அவருககு	 எதிரோ�	 இ்ையத்தைங�்ை	 ்பய	
ன்்படுததி	 இனவோ்த	 �ருததுக�்ை	 ்பரபபி	 வரு	
வ்தோ�வும்	சீனோ	குற்்றம்	சுமததியுள்ைது.
	 எனினும்	 அபமரிக�ோ,	 மக�ளின்	 நலன்	
�்ை	வி்ட	்தனது	அரசிய்ல	மு்தன்்மப்படுததி	
வருவ்தோ�வும்,	உல�	 நோடு�ள்	இ்ைநது	பசயற்	
்ப்டோது	 விட்்டோல்	 நோடு�ள்	 அதி�	 மரைங�்ை	
சுமக�	 கவணடிவரும்	 என	 உல�	 சு�ோ்தோர	
நிறுவனததின்	்த்லவர	ப்தரிவிததுள்ைோர.
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	 உல�ம்	 முழுவதும்	 209	 நோடு�ளுககு	
்பரவி	 மனி்த	 க்பரழி்வ	 ஏற்்படுததி	 வருகி	
ன்்ற	 ப�ோகரோனோ	 உல�ம்	 முழுவதும்	 16	
இலட்சததுககு	 கமற்்பட்்டவர�்ை	 ்தோககியு	
ள்ைது.	ஒகர	நோளில்	சுமோர	7000இற்கு	கமற்்பட்	
்டவர�ள்	 உயிரிைககின்்றனர.	 இ்தன்	 மூலம்	
்வரஸ்	 ்தோககு்தலுககு	 உயிரிைந்தவர	 �ளின்	
எணணிக்�	 ஒரு	 இலட்சத்்த	 எட்டியுள்ை	
து்டன்	 மூன்று	 இலட்சததுககு	 அதி�மோகனோர	
குைம்்டநதுள்ைனர.
	 மருததுவம்ன�ளில்	12	இலட்சததுககு	
அதி�மோகனோர	சிகிச்்ச	ப்பற்று	வருகின்்றனர.	
இதில்	 50	 ஆயிரம்	 க்பரின்	 நி்ல்ம	 மி�வும்	
�வ்லககி்டமோ�	உள்ைது.
	 ப�ோகரோனோ	என்்பது	கிட்்டத்தட்்ட	சளிக	
�ோயச்சல்	க்போலகவ	பவளிப்படுகி்றது.	இ்தற்கு	
மருநது	 கி்்டயோது.	 ஆனோல்	 �ோயச்சல்	 வரும்	
க்போது	 ஏற்்படும்	 இருமல்,	 மூச்சு	 வி்ட	 சிரமம்	
க்போன்்ற	பிரச்ச்ன�ள்	ப�ோகரோனோவின்	க்போது	
அதி�ம்	 ஏற்்படுகி்றது.	 இ்தனோல்	 ்தற்க்போது	
�ோயச்சல்	 மருநது�ள்	 அதி�	 முககியததுவம்	
ப்பறுகி்றது.	 இ்த்ன	 ஓரைவு	 �ட்டுப்படுத்த	
�ோயச்சலுககு	 அளிக�ப்படும்	 ்பரசிட்்டகமோல்	
மற்றும்	கவறு	சில	மருநது�ள்	மருததுவர�ளின்	
்பரிநது்ர�ளு்டன்	்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது.
	 ்ஹட்பரோகஸி	 குகைோகரோகுயின்	
எனும்	மருந்்த	இநதியோ	ப�ோடுக�ோவிட்்டோல்	
உரிய	 ்பதிலடி	அளிக�ப்படும்	 என	அபமரிக�	
அதி்பர	 ட்ரம்ப	 மிரட்டும்	 ப்தோனியில்	 க்பசி	
யுள்ை்்த	 அடுதது	 அந்த	 மருநதின்	 ப்பயர	
்தற்க்போது	அதி�மோ�	க்பசப்பட்டு	வருகி்றது.
உல�	 அைவில்	 70	 ச்தவீ்த	 ்ஹட்பரோகஸி	
குகைோகரோகுயின்	இநதியோவில்	்தயோரிக�ப்படு	
கி்றது.	 ஆணடுககு	 40	 ப்தோன்	 ்ஹட்பரோகஸி	
குகைோகரோகுயின்	மருநதின்	மூலககூ்்ற	்தயோரி	
ககும்	 தி்றன்	 இநதியோவில்	 உள்ைது.	 இ்்தக	
ப�ோணடு	 200	 மில்லிகிரோம்	 அைவு	 ப�ோண்ட	
20	க�ோடி	மோததி்ர�்ைத	்தயோரிக�	முடியும்.	
மகலரியோ,	மூட்டுவலி	உள்ளிட்்ட	சிகிச்்சயில்	
இ்வ	மருததுவரின்	ஆகலோச்னப்படி		்பயன்	
்படுத்தப்படுகின்்ற	மருந்தோகும்.
	 ப�ோகரோனோ	 ்வரஸ்	 கநோயோளி�ளுககு	
உயிர�ோககும்	மருந்தோ�	மகலரியோவுககு	வைங�	
ப்படும்	்ஹட்பரோகஸி	குகைோகரோகுயின்	மோத	
தி்ர�்ை	 வைங�லோம்	 என்று	இநதிய	 மருத	
துவ	ஆரோயச்சி	நிறுவனம்	�்டந்த	மோ்தம்	்பரிநது	
்ரத்தது.	 இந்த	 ்பரிநது்ரககுபபின்,	 இந்த	
மோததி்ர	 ஏற்றுமதி்ய	 மததிய	 அரசு	 �்டந்த	
மோ்தம்	25ஆம்	க்ததி	்த்்ட	பசய்த்தது.
	 உண்மயிகலகய	 இந்த	 மருநதுககு	
கநோய�்ை	 குைப்படுததும்	 தி்றன்	 உள்ை்தோ,	
ப்தோற்று	 கநோயிலிருநது	 மனி்த்ன	 �ோககும்	
அற்பு்தத்்த	 நி�ழ்ததுமோ	 என	 ்பல்கவறு	
க�ள்வி�ள்	எழுகின்்றன.
	 ்ஹட்பரோகஸி	 குகைோகரோகுயின்	
என்்பது	 மகலரியோ	 �ோயச்சலுக�ோ�	 ்பயன்	
்படுத்தப்படும்	 ஒரு	 மருந்தோகும்.	 இந்த	
மருநது	 இரண்டோம்	 உல�	 க்போரின்	 க்போது	

�ணடுபிடிக�ப்பட்்டது.	 இது	 ரும்டோயடு	
ஆரத்ரட்டீஸ்	 கநோயககும்	 ப�ோடுக�ப்படு	
கி்றது.	இந்த	 	அன்டி	மகலரியோ	 மருந்்த	உட்	
ப�ோண்டோல்	 ்த்ச	 மற்றும்	மூட்டு�ளில்	வலி,	
க்தோலில்	அரிபபு�ள்,	இ்தயம்	மற்றும்	நு்ரயீரல்	
அைற்சி,	�ோயச்சல்,	கசோரவு	ஆகிய	அறிகுறி�்ை	
�ோட்டும்	 என	 ஜோன்ஸ்	ஹோபகின்ஸ்	 ்பல்�்ல	
க�ை�ம்	ப்தரிவிததுள்ைது.
	 பிரோன்ஸ்	 நோட்டில்	 40	 ப�ோகரோனோ	
கநோயோளி�ளுககு	 ்ஹட்பரோகஸி	 குகைோகரோ	
குயின்	 மருநது	 ப�ோடுக�ப்பட்்டது.	 இதில்	
்போதிககும்	 கமற்்பட்க்டோருககு	 3	 மு்தல்	 6நோட்	
�ளில்	 நல்ல	 முன்கனற்்றம்	 �ோைப்பட்்டது.	
மகலரியோ	 ்தடுபபு	 மருநது	 Sars	 Cov	 2	 ப்தோற்று	
உ்டலில்	 உள்ை	 பசல்�ளில்	 கவ�மோ�	 நு்ை	
வ்்த	 ்தடுககும்	 என	 ஆயவு�ள்	 கூறுகின்	
்றன.	 ஆனோல்	 சீனோவில்	 ஒரு	 கநோயோளிககு	
்ஹட்பரோகஸி	 குகைோரோகுயின்	 ப�ோடுக�ப	
்பட்டு	 நி்ல்ம	 கமோசமோனது.	 கமலும்	 4	
கநோயோளி�ளுககு	 �ல்லீரல்	 க�ோைோறு,	 வயிற்	
றுபக்போககு	 ஏற்்பட்்டது	 என	 ப்தரிவிக�ப	
்பட்்டது.	 ஒரு	 கநோ்ய	 ்தடுக�	 ்பயன்்படுத்தப	
்படும்	 மருநது	 சி்றந்த	 மு்்றயில்	 கசோதிக�ப	
்ப்டோமல்	்பயன்்படுததினோல்	அது	்பக�	வி்ைவு	
�்ை	 ஏற்்படுததும்	 என்்ப்்த	 நி்னவில்	
ப�ோள்ை	கவணடும்.

	 ப�ோகரோனோ	 கநோயககு	 ்தடுபபு	
மருநது	 �ணடுபிடிக�ப்ப்டோ்த	 நி்லயில்	
்ஹட்பரோகஸி	 குகைோகரோகுயின்	 மருந்்த	
பிபரஞசு	 மருததுவர�ள்	 ்பரிகசோ்த்னககு	
எடுததுக	 ப�ோணடிருககின்்றனர.	 ்பல	 வரு்டங	
�ைோ�	 இந்த	 மருநது	 மகலரியோ	 ்போதிபபுககு	
்பயன்்படுத்தப்பட்டு	 வரும்	 நி்லயில்	 இது	
ஒட்டுணணி்ய	 அழிககும்	 ்தன்்மயு்்டய	
்தோ�க	�ரு்தப்படுகி்றது.	6	கநோயோளி�ளி்டம்	இந்த	
மருந்்த	 அவர�ள்	 கசோ்த்ன	 பசயதுள்ைனர.	
அதில்,	 ்ஹட்பரோகஸி	 குகைோகரோகுயினு்டன்	
அஜித	கரோ்மசினும்	இ்ைததுக	ப�ோடுககும்	
க்போது	இந்த	மருநது	எந்த	்பய்னயும்	அளிக�	
வில்்ல	எனத	ப்தரிய	வநதிருககி்றது.
	 இது	 குறிதது	 அநநிறுவனததில்	 ்த்ல	
்ம	 மருததுவர	 ரவுல்ட்டின்	 ஆயவு	 அறிக்�	
பவளியிட்்டோர.	 ்பரிகசோதிக�ப்பட்்ட	 3க்பர	
�டு்மயோ�	 கநோயவோயப்பட்டு	 ஐ.சியுவில்	
்வக�ப்பட்்டனர.	 மற்ப்றோருவர	 உட்ப�ோள்	
வ்்த	்தவிரதது	விட்்டோர	எனவும்	அறிக்�யில்	
குறிபபி்டப்பட்்டது.	 இந்த	 அறிக்�	 பவளி	
யோன	 அடுத்த	 நோள்	 அபமரிக�	 அதி்பர	
ப்டனோல்ட்	ட்ரம்ப	்தனது	டிவிட்்டர	்பக�ததில்	
“்ஹட்பரோகஸி	 குகைோகரோ	 குயினு்டன்	
அஜிதகரோ்மசினும்	 இ்ைதது	 ப�ோகரோனோ	
மருந்தோ�	 எடுததுகப�ோண்டோல்	 மருததுவ	
வரலோற்றில்	 ஒரு	 மி�பப்பரிய	 மோற்்றத்்த	

உைரலோம்”	எனக	குறிபபிட்்டோர.	இக்த	கூற்்்ற	
்பல	மு்்ற	திரும்்ப	திரும்்ப	கூ்றவும்	பசய்தோர.	
�்டந்த	 சனிககிை்ம	 இந்த	 மருநது	 ஒரு	 க�ம்	
கசஞசர	எனவும்	கூறியிருந்தோர.
	 ்ஹட்பரோகஸி	 குகைோகரோகுயின்	
மகலரி	 யோவுககு	 சிகிச்்ச	 அளிப்ப்்த	 வி்ட	
மு்டககு	 வோ்தம்,	 லூ்பஸ்	 க்போன்்ற	 கநோய�ளுக	
கும்	 மி�வும்	 சி்றந்த	 மருந்தோ�ப	 ்பயன்்படுத	
்தப	 ்படுகி்றது.	 சில	 கநரங�ளில்,	 உ்டலில்	
உள்ை	 அதி�ப்படியோன	 கநோய	 எதிரபபு	 சகதி	
்ய	 �ட்டுப்படுத்த	 இந்த	 மருநது	 தி்றம்்ப்ட	
உ்தவுகி்றது.	ஒருகவ்ை	்வரஸ்�ள்	பசல்�ளு	
்டன்	 இ்ையும்	 கவ�த்்த	 இது	 கு்்றக�	
உ்தவலோம்	 எனவும்	 �ருதது	 ப்தரிவிக�ப்பட்டு	
இருககி	்றது.	இத்தோலிய,	இஸ்கரலிய	மருததுவ	
ஆரோயச்சியோைர�ள்	 இந்த	 ்ஹட்பரோகஸி	
குகைோகரோகுயி்ன	 ்பயன்்படுததுவ்தற்கு	 சில	
�ோரை	ங�ள்	இருககின்்றன	எனத	ப்தரிவித்தனர.	
ஆனோல்	 முழு்மயோன	 ்போது�ோபபு	 குறிதது	
அவர�ள்	 �ருததுக	 கூ்றவில்்ல	 என்்பதும்	
குறிபபி்டத்தக�து.
	 இந்த	 மோதிரியோன	 கசோ்த்ன	 ்தருைங	
�ளில்	 ்த்லவர�ள்	 மிகுந்த	 நம்பிக்�	 அளிக	
கும்	 வி்தமோ�	 பசயல்்ப்ட	 கவணடும்.	 இந்த	
கநோயககு	சிகிக்ச	இல்்ல	என்்ப்்த	அவர�ள்	
புரிநது	 ப�ோள்ை	 கவணடும்.	 மக�ளுககு	
்தவ்றோன	 நம்பிக்�	 அளிக�க	 கூ்டோது	 என	
அபமரிக�	மருததுவர�ள்	ட்ரம்பபின்	ந்டவடிக	
்�	குறிதது	வருத்தம்	ப்தரிவித்தனர.	 கமலும்,	
சிலர	 ட்ரம்ப	 மக�ளின்	 மததியில்	 மி்�	
நம்பிக்�்ய	 ஏற்்படுததி	 வருகி்றோர	 எனவும்	
கூறி	 வருகின்்றனர.	 இந்த	 ்ஹட்பரோகஸி	
குகைோகரோகுயின்	 ப�ோகரோனோ	 கநோயககு	
எப்படி	 ்பயன்்படும்	 என்்ப்்த	இன்னும்	மருத	
துவ	 உல�ம்	 நிரூபிக�ோ்த	 நி்லயில்	 இந்த	
மருநது	குறித்த	ஆயவு�ள்	மு்டககி	வி்டப்பட்டு	
இருககி்றது.
	 ்ஹட்பரோகஸி	 குகைோகரோகுயின்	
்பற்றிய	 பசயதி�ைோல்	 மக�ள்	 அந்த	 மருநது	
�்ை	வோஙகி	குவிக�	ஆரம்பிதது	இருககின்்ற	
னர.	 இந்த	 மருநது	 மருததுவர�ைோல்	 ்பரிநது	
்ரக�ப்ப்டவில்்ல	 என்்பதும்	 குறிபபி்டத	
்தக�து.	 ப�ோகரோனோவிற்கு	 சிகிச்்ச	 அளிககும்	
மருததுவர�ள்	 மற்றும்	 பசவிலியர�ளின்	 ்போது	
�ோபபுக�ோ�கவ	இது	்பயன்்படுத்தப்படுகி்றது.
	 ஜி20	குழுவில்	இருககும்	ஆரபஜன்டினோ,	
அவுஸ்திகரலியோ,	 பிகரசில்,	 �ன்டோ,	 சீனோ,	
பிரோன்சு,	பஜரமனி,	இநதியோ,	இநக்தோகனசியோ,	
இத்தோலி,	ஜப்போன்,	 பமகசிக�ோ,	 ரஷயோ,	 சவுதி	
அகரபியோ,	ப்தன்	ஆபபிரிக�ோ,	ப்தன்	ப�ோரியோ,	
துருககி,	இஙகிலோநது,	அபமரிக�ோ,	ஐகரோபபிய	
ஒன்றியம்	 ஆகிய	 நோடு�ளில்	 ்தடுபபு	 மருநது	
�ணடுபிடிக�	 விஞஞோனி�ள்	 தீவிர	 முயற்சி	
கமற்ப�ோணடு	 வரும்	 நி்லயில்	 ்வரஸ்	
்தோககு்தலின்	வீரியம்	நோளுககு	நோள்	அதி�ரிததுக	
ப�ோணக்ட	 பசல்கி்றது.	 ப�ோகரோனோ	 ்வரசின்	
்தோக�ம்	 எபக்போது	 ்தணியும்	 என்று	 �ணிக�	
முடியோ்த	நி்ல	உள்ைது.
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