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	 க�ொர�ொனொ	வை�ஸ்	இன்	தொக�ததொல்	
முற்ொ�	 வீழ்ந்து	 ர�ொன	 க�ொருளொதொ�தவத	
சமொளிப�தற�ொ�	 சிறீலங�ொ	அ�சு	அதி�ளவு	
�ணதவத	அச்சிட்டு	ைருைதொ�	மததிய	ைஙகி	
த�ைல்�ள்	கதரிவிததுள்ளன.
	 இந்த	 மொதம்	 புதிதொ�	 240	 பில்லியன்	
ரூ�ொய�வள	 அச்சிட்டு	 கைளியிட்டுள்ளதொ	
�வும்	 இது	 தறர�ொது	 நிதி	 கெருக�டியில்	
இருககும்	 மக�ளின்	 ரதவை�வள	 நிவ்வு	
கசயய	 �யன்�டுததப�டுைதொ�வும்	 அது	
ரமலும்	கதரிவிததுள்ளது.	இந்த	நிதியில்	 140	
பில்லியன்	 ரூ�ொய�ள்	 ைஙகி�ளுககு	 ைழங	
�ப�ட்டுள்ளது.
	 இதனிவைரய,சிறீலங�ொவின்	 க�ொரு	
ளொதொ�ம்	முற்ொ�	முைஙகியுள்ளதொ�	கதரிவித	
துள்ள	 க�ொருளியல்	 ஆயைொளர�ள்,	 உல�	
க�ொருளொதொ�ம்	 அபிவிருததி	 அவைந்தொல்	
தொன்	சிறீலங�ொ	இதில்	இருந்து	மீள	முடியும்	
என	கதரிவிததுள்ளனர.

nghUshjhu tPo;r;rp - mjpf 

gzj;ij mr;rpLk; rpwPyq;fh

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

2 ,yl;rj;ij tpl mjpfk;

	 உலகில்	�ல	ெொடு�ளில்	��வி	க�ரும	
ளைொன	 உயிர	 மறறும்	 க�ொருளொதொ�	 ரசதங	
�வள	ஏற�டுததி	ைரும்	க�ொர�ொனொ	வை�சின்	
தொக�ததிறகு	 இதுைவ�யில்	 202,973	 ர�ர	
ம�ணமவைந்துள்ளனர.	 2,913,626	 ர�ர	 �ொதி	
க�ப�ட்டுள்ளதுைன்,	832,876	ர�ர	குணமவை	
ந்துள்ளனர.

tlf;F - fpof;fpy; epiyik toikf;F jpUk;gtpy;iy

	 ைைககில்	அ�ச	அலுைல�ங�ளின்	ெைைடி	
கவ��ள்	 மி�வும்	 மந்தமொ�ரை	 இைம்க�றறு	
ைருகின்்து.	�ொவல	5	மணிமுதல்	மொவல	8	மணி	
ைவ�	ஊ�ைஙகுச்	சட்ைம்	தளரததப�டும்	ர�ொதும்	
மக�ள்	தமது	அன்்ொை	ரதவை�வள	பூரததி	கசய	
ைதில்	 மி�வும்	 சி�மதவத	 எதிரரெொககி	 ைருகின்	
்னர.
	 த�ொல்	 ரசவை�ள்	 �ைந்த	 திங�ட்கிழவம	
ஆ�ம்பிக�ப�ட்ை	 ர�ொதும்,	 குவ்ந்த	 அளைொன	
�ணியொளர�வள	 க�ொண்டு	 ரசவை�வள	 ரமற	
க�ொண்டு	ைருைதொ�	ைைமொ�ொண	த�ொல்மொ	அதி	
�ர	மதுமதனி	ைசந்தகுமொர	கதரிவிததுள்ளொர.
மொைட்ைங�ளுககு	இவையிலொன	 த�ொல்	 ரசவை	
ஆ�ம்பிக�ப�ட்டுள்ளதொ�	அைர	ரமலும்	கதரிவி	
ததுள்ளொர.
	 இதனிவைரய,	கிழககு	மொ�ொணததில்	ஊ�	
ைஙகு	 தளரததப�டும்	 ரெ�ங�ளில்	மக�ள்	அதி�	
ளவு	வீதி�ளில்	ெைமொடுைதொ�வும்,	ஆனொல்	அைர	

�ள்	சு�ொத�	அதி�ொரி�ளின்	அறிவுறுததல்	�ளுககு	
அவமைொ�ரை	 கசயற�டுைதொ�வும்	 கிழககு	
மொ�ொண	அ�ச	அதி�ொரி�ள்	கதரிவிதது	ள்ளனர.
	 எனினும்	 மட்ைக�ளபபு	 மொைட்ைததில்	
மு�க	 �ைசம்	 அணியொதைர�ள்	 மீது	 சிறீலங�ொ	
�ொைல்துவ்யினர	 ெைைடிகவ��வள	 ரமறக�ொ	
ண்டு	ைருைதொ�	கிழககு	மொ�ொண	சிறீலங�ொ	�ொை	
ல்	துவ்	பி�தி	மொ	அதி�ர	கெயைரததனொ	கதரிவித	
துள்ளொர.
	 ஆனொல்	 கதொழில்	 ைொயபுக�ள்	 மறறும்	
விைசொயம்	என்�ன	�ொதிக�ப�ட்டுள்ளதொல்	அன்	
்ொைம்	கதொழில்	கசயது	தமது	ைொழ்கவ�வய	ெை	
ததிைரும்	 க�ருமளைொன	 மக�ள்	 ைறுவமயில்	
ைொடுைதொ�வும்	 புலம்க�யர	 அவமபபுக�ளும்,	
�ல	அ�சியல்	�ட்சி�ளும்,	புலம்க�யர	மக�ளும்	
அைர�ளுககு	 உதவி�வள	 ரமறக�ொண்டு	 ைருை	
தொ�வும்	கதரிவிக�ப�டுகின்்து.

	 அ�சியல்	வ�தி�ளின்	விடுதவல	எதிர�ொர	
ததளவிறகு	ெவைக�்வில்வல.	சிலர		விடுவிக�ப
�ட்டிருககின்்ொர�ள்.	அைர�ள்	கதொைர�ொ�	அழு	
ததமொன	 முடிவு�ள்	 எடுக�ப�ை	 கூைொது	 என்று	
சட்ைமொ	அதி�ருககு	அறிவுறுததல்	ைழங�ப�ட்டு	
ள்ளது	 என	 முன்னொள்	 அவமச்சரும்,	 ெனெொய�	
மக�ள்	 முன்னணியின்	 தவலைருமொன	 மரனொ	
�ரணசன்	இலககு	ஊை�ததிறகு	�ருதது	கதரிவிக	
கும்	ர�ொது	கதரிவிததுள்ளொர.
	 சுனில்	 �தெொயக�	 என்்	 ெ�ர	 ஒரு	
க�ொவலக	 குற்ைொளிகயன	 நீதிமன்்ததொல்	
தீரப�ளிக�ப�ட்ைைர.	 அைர	 முன்னொள்	 இ�ொ	
ணுை	 வீ��ொ�	 இருந்திருக�லொம்.	 ஆனொல்	 ஒரு	
இ�ொணுை	 வீ�ர	 என்்	 �ொ�ணததிற�ொ�	 அைவ�	
விடுதவல	கசயது	விைலொம்	என்�வத	ெொம்	ஏற�	
முடியொது.	 இ�ொணுைதவதச்	 சொரந்த	 �லருககு	
�ல	 குற்ச்சொட்டுக�ள்	 இருககின்்ன.	 அது	 ஒரு	
பு்மிருக�,	 �தெொயக�	 மீது	 ைழககு	 கதொை�ப	
�ட்டு	 ைழககு	 ைொதொைப�ட்டு	 உயர	 நீதிமன்்	
நீதி�தி�ளொல்	 அைருககு	 எதி�ொ�	 ைழககு	 விசொரி	

தது	 தீரபபு	 ைழங�ப�ட்ைது.	 அைர	 க�ொவலக	
குற்ைொளி.	 அைர	 க�ொவல	 கசயயயப�ட்ைதில்	
சிறுமி	ஒருைரும்	இருந்ததொ�	குறிபபிைப�ட்ைது.	
சிறு	 குழந்வதவயக	 க�ொன்்ைர	 விடுதவல	
க�ற்	 பின்னர	 தனது	 குழந்வதவய	 மடியில்	
வைதது	க�ொஞ்சிக	க�ொண்டிருககும்	�ைம்	 சமூ�	
ைவலத	தளங�ளில்	�கி�ப�ட்டு	தமிழ்	மக�ளொல்	
மட்டுமல்ல,	முறர�ொக�ொன	சிங�ள	மக�ளொலும்	
�டுவமயொன	 விமரசனததிறகுள்ளொக�ப�ட்ைது.	
இது	 தறர�ொவதய	 அ�சொங�ததின்	 மனப�ொன்	
வமவய,	க�ொள்வ�வய	�வ்	சொறறுகின்்து
		 அ�சியல்	 வ�தி�ளின்	 விடுதவல	 எதிர	
�ொரததளவிறகு	ெவைக�்வில்வல.	சிலர		விடுவி	
க�ப�ட்டிருககின்்ொர�ள்.	 அைர�ள்	 கதொைர�ொ�	
அழுததமொன	 முடிவு�ள்	 எடுக�ப�ை	 கூைொது	
என்று	 சட்ைமொ	 அதி�ருககு	 அறிவுறுததல்	 ைழ	
ங�ப�ட்டுள்ளது.	 சொட்சி�ள்	 இல்லொவிட்ைொல்	
ைழககு	 கதொை�ப�ை	 ரைண்ைொம்	 என்�தன்	
அடிப�வையில்	அைர�ள்	விடுவிக�ப�ட்ைொர�ள்.
	 விடுவிக�ப�ட்ைைர�ள்	 �றறி	 எைரும்	
ர�சுைதில்வல.	 விடுவிக�ப�ைொதைர�ள்	 �றறித	
தொன்		ர�சுகின்்ொர�ள்.	இரதர�ொல்	அ�சொங�		�ொணி	
�ளும்	விடுவிக�ப�ட்ைது.	 2015இறகு	முன்	�லர	
க�ொல்லப�ட்ைொர�ள்.	சட்ைவிர�ொதமொ�	�ைததப	
�ட்ைொர�ள்.	 வ�து	 கசயயப�ட்ைொர�ள்.	 2015	
ஆட்சிககு	பின்னர	எைரும்	க�ொல்லப�ைவில்வல.	
சட்ைவிர�ொதமொ�	 �ொணொமல்	 ர�ொ�வில்வல.	
வ�து	 கசயயப�ைவில்வல	 என	 அைர	 ரமலும்	
கதரிவிததுள்ளொர.

murpay; ifjpfspd; tpLjiy vjpu;ghu;j;jstpw;F eilngwtpy;iy 
- kNdh fNzrd;

	 அததியொைசிய	 ரதவை�ளுக�ொன	 கைளி	
யில்	 கசல்லும்	 மக�வள	 �ட்டுப�டுததுைதறகு	
ரதசிய	அவையொள	அட்வையின்	இறுதி	இலக�ங	
�வள	 �யன்�டுததப	 ர�ொைதொ�	 சிறீலங�ொ	 அ�சு	
அறிவிததுள்ளது.
	 அந்த	 ைவ�யில்	 திங�ட்	 கிழவம	 ெொட்	
�ளில்	 கைளிச்	 கசல்ல	 அனுமதிக�ப�டுரைொர	
இலக�ம்	1அல்லது	2	என்்	இலக�ங�வள	ரதசிய	
அவையொள	 அட்வையின்	 இறுதி	 இலக�ங�ளொ�	

க�ொண்டுள்ளைர�ள்	 மட்டுரமயொகும்	 என	 கதரி	
விக�ப�டுகின்்து.
	 ைொ�ததின்	 ஏவனய	 ெொட்�ளில்	 வீடு�ளில்	
இருந்து	 கைளியில்	 கசல்�ைர�ளின்	 வி��ங�ள்	
ைருமொறு:
	 கசவைொய:	 அவையொள	 அட்வையின்	
இறுதி	 இலக�மொ�	 3அல்லது	 4	 என்்	 இலக�த	
திவன	க�ொண்ைைர�ள்
	 புதன்:	 அவையொள	 அட்வையின்	 இறுதி	
இலக�மொ�	 5	 அல்லது	 6	 என்்	 இலக�ததிவன	
க�ொண்ைைர�ள்
	 வியொழன்:	அவையொள	அட்வையின்	இறுதி	
இலக�மொ�	 7	 அல்லது	 8	 என்்	 இலக�ததிவன	
க�ொண்ைைர�ள்
	 கைள்ளி	:	அவையொள	அட்வையின்	இறுதி	
இலக�மொ�	 9	 அல்லது	 0	 என்்	 இலக�ததிவன	
க�ொண்ைைர�ள்

milahs ml;il ,yf;fk; %yk; kf;fisf; fl;Lg;gLj;Jk; rpwPyq;fh

typfhkk; fpof;F gpuNjr rig  

cWg;gpdu; kuzk; 

	 யொழ்.	 மொைட்ைம்	 ைலி�ொமம்	 கிழககு	
பி�ரதச	சவ�	தமிழ்	ரதசிய	மக�ள்	முன்னணி	
யின்	உறுபபினர	இலங�ெொதன்	கசந்தூ�ன்	(37)	
ரெறறு	 (25)	 சைலமொ�	 �ைற�வ�யில்	மீட்�ப	
�ட்டுள்ளனொர.
	 �ைந்த	 கைள்ளிககிழவம	 (24)	 மொவல	
முதல்	 இைர	 �ொணமல்	 ர�ொயிருந்ததொ�வும்,	
அைரின்	 உந்துருளி	 மறறும்	 கதொவலர�சி	
என்�ன		கதொண்ைமனொறு	இந்து	மயொனததிறகு	
அருகில்	�ண்கைடுக�ப�ட்ைதொ�வும்	கதரிவி	
க�ப�ட்டுள்ளது.
	 யொழ்ப�ொணததில்	 கதொைரச்சியொ�	
ஊ�ைஙகு	 ெவைமுவ்ப�டுததப�ட்டிருந்த	
ரைவள	யில்	கசந்தூ�ன்	மக�ளுக�ொன	உதவிப	
�ணி�ளில்	 கதொைரச்சியொ�	 ஈடு�ட்டிருந்தொர	
என்�து	குறிபபிைததக�து,
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mjpAr;r mjpfhu mur mjpgu;
Kiwapd; Mgj;J

 mjpAr;r mjpfhuq;fisf; nfhz;l mur mjpgu; Kiwapd; 

eil Kiwg;gLj;jNy 1978Mk; Mz;L Kjy; ,d;Wtiu rpwpyq;fh 

tpy; kdpj cupikfSf;Fk; kf;fs; cupikfSf;Fkhd kl;Lg;gLj; 

jy;fSf;Fk;> fl;Lg;gLj;jy;fSf;Fkhd mjp Kf;fpa  fhuzpahfj; jp 

fo;e;J tUfpwJ. rpwPyq;fhtpy; jkpou;fspd; murpay; gzpitg; gil 

gyk; nfhz;L ngWjy; vd;gJ rpq;fs ngsj;j Ngupdthjr; rpq;fs 

murpay; jiyikfspd; VNfhgpj;j jPu;khdkhf khwpa nghOJ jkpo; 

kf;fspd;  kdpj cupikfisAk; kf;fs; cupikfisAk; ghJfhf;ff; 

$ba rl;lg; ghJfhg;Gfis rl;lthf;fq;fs; %yk; kWf;fTk; epu;thf 

j;jpd; %yk; mopf;fTk; rl;l mKyhf;fj;ij ePjp Kiwfs; %yk; vjpu; 

f;fTk; mDkjpahJ rl;lj;jpd; Ml;rpiar; rpq;fs ngsj;j Ngupd 

thjj;ijNa rpwPyq;fh murpd; nfhs;iffshfTk;  jpl;lq;fshfTk; 

rl;lq;fshfTk; nraw;gLj;Jtjw;Fr; rpwPyq;fhtpd;  mur mjpgUf;F 

mjpAr;r mjpfhuq;fs; Njit vd;W rpq;fs kf;fSf;Ff; fhuzk; 

fw;gpj;Nj ,e;j mjpAr;r mur mjpgu; Kiwapidr; rpq;fsj; jiy 

ikfs; nfhz;L te;jd. ,e;j mjpAr;r murmjpgu; Kiwapd; Kjw; 

nraw;ghlhfNt fz;l ,lj;jpy; RLk; mjpfhuKk; Rl;l clyj;jpy; 

tprhuizapd;wp mopg;gjw;fhd mjpfhuKk; rpwpyq;fhtpd; gilj;J 

iwf;F toq;fg;gl;lJ. ,e;j mg;gl;lkhd kdp jcupik kPwy; mjpfhuj; 

jhNyNa rpwPyq;fhtpy; jkpou;fs; ,dmopg;Gf;F tif  njhifad;wp 

cs;shdik cyf tuyhwhf cs;sJ.  mj;Jld; jkpou;fs; ,d 

mopg;Gf;fhd ePjpiaNah my;yJ ,dmopg;gpd; topahd tho;tpay; 

ghjpg;Gf;fSf;fhd Gdu;tho;T Gdu;epu;khzj;ijNah ngWfpd;w rl;l 

Ml;rp cupikiaf; $lg; ngw ,ayhjtu;fshf ghjpg;Gw;w jkpou;fs; 

,d;W tiu tho;e;J tUfpd;wdu;. mNj Ntis rpwPyq;fhg; gilapd 

Uf;F jhq;fs; tpUk;gpathW ve;j kdpj cupik kPwiyAk; nra;tj 

w;fhd kdgyj;ijAk; cly; cw;rhfj;ijAk; rpwpyq;fh mur mjpg 

u;f;fhd mjpAr;r mjpfhu Kiwik Njhw;Wtpj;jJ vd;gjw;F ,d;W 

tiu rhd;Wfs; njhlu;e;J nfhz;Nl cs;sd. ,jd; nfhNuhNdh 

njhw;Wf;fhy kpfr;rpwe;j cjhuzkhfj; jhd; rpwpyq;fhtpd; cr;r ePjp 

kd;wk; kuz jz;lid toq;fpa jkpou;fis  ,dmopg;Gr; nra;j rpwP 

yq;fh ,uhZtf; Fw;wthspapid ,d;iwa murmjpgu; Nfhj;jghah  

fUiz  epiy  tpLjiyf;F  cs;shfpaJ  mikfpwJ.  ,j;jifa  

jkpopdj;jpw;F vjpuhd vz;zpwe;j kdpj cupik kPwy;fisAk; kf; 

fs; cupik kPwy;fisAk; jq;fs; ,deykhff; fUjp kfpo;e;jpUe;j 

rpq;fs kf;fs; jw;NghJ Nju;jy; elhj;Jk; eilKiwapy; rpwPyq;fh 

mur mjpgu; jdJ cr;r mjpfhuj;ijg; gad;gLj;jp Nju;jiy murpay 

ikg;G tiuaiwj;j tiuKiwfis kPwp A+d; 20k; jpfjp elhj;jg; 

Nghtjhf mwptpj;j cld; jhd; ,J murpayikg;Gf;F vjpuhdJ vd 

cr;rePjpkd;wk; tiu Nghu;f;nfhb J}f;f Kay;fpd;wdu;. fiyf;fg;gl;l 

ghuhskd;wj;ijf;  $l;b  KbT vLf;Fk;gb  ghuhskd;wj;jpd;  rl;lth 

f;f  cupik ghJfhf;fg;gl Ntz;Lnkd;W Fuy; nfhLf;f Kw;gLfpd; 

wdu;. ,itfs; rl;lthl;rp kPjhd ek;gpf;ifia kPs;epWTk; Kaw;rp 

vd;gjw;F mg;ghy; jq;fs; jq;fs; mjpfhuq;fis ,oe;J tplf;$lh 

njd;w rpq;fsf; fl;rpfspd; murpay; eltbf;ifahfNt fhzg;gL 

fpwJ. rpwPyq;fhtpy; xt;nthU Nju;jy;fSNk jkpou;fisg; nghWj;j 

kl;by; mtu;fs;RahjPdkhf Rje;jpukhfj; jq;fs; tpUg;ig ntspg;gL 

j;j Kbahj gy;NtW gilgy mOj;jq;fSlDk; gilgy Mjuitg; 

ngw;w jkpo; Ntl;ghsu;fspd; Nkyhz;ikfSlDNk elhj;jg;gl;L 

tUfpd;wd vd;gNj cyfwpe;j cz;ik. jkpou;fs; kPjhd ,e;j epiy 

ik khwhj tiu rpwpyq;fhtpd; murpayikg;ig tplrpwPyq;fh mur 

mjpgupd; mjpAr;r mjpfhu Ml;rpapd; Mgj;J vd;gJ rpwPyq;fhtpy; 

njhlu;e;J nfhz;Nl ,Uf;Fk;. ,jid rpq;fstu;fSf;F kl;Lky;y 

cyfehLfSf;Fk; cyf mikg;GfSf;Fk; njspthf vLj;Jiuf;f 

Ntz;ba ngWg;Gs;stu;fshfg; Gyk;ngau; jkpou;fs; cs;sdu;.

    - Mrphpah;

nfhNuhdh Neha;f;F <oj;Jf; fiyQu; gyp

	 சிறீலங�ொவில்	க�ொர�ொனொ	கதொறறு	ரெொயின்	தொக�ம்	அதி�ரிக�	
ஆ�ம்பிததுள்ளது.	�ைந்த	48	மணிரெ�ததில்	அஙகு	65	இறகு	ரமற�ட்ை	
சிறீலங�ொ	�ைற�வையினரும்	66	மக�ளும்	�ொதிக�ப�ட்டுள்ளனர.	இது	
ைவ�	யில்	452	ர�ர	�ொதிக�ப�ட்டுள்ளனர.
	 சிறீலங�ொவின்	 கைலிச�	 �ைற�வை	மு�ொம்	மூைப�ட்டுள்ளது.	
அஙகிருந்த	4000	�ைற�வையினரும்	அைரின்	குடும்�	உறுபபினர�ளும்	
தனிவமப�டுததப�ட்டுள்ளனர.
	 கைலிசவ�	�ைற�வை	மு�ொமில்	உள்ள	�ைற�வையினர	அதி�ம்	
�ொதிக�ப�ட்டுள்ளதொல்	 அதறகு	 அண்வமயொ�	 ைொழும்	 மக�ள்	 �டும்	
அச்சமவைந்துள்ளனர.	எனினும்	மக�வள	அச்சமவைய	ரைண்ைொம்	என	
சிறீலங�ொ	அ�சு	கதரிவிததுள்ளது.

rpwPyq;fhtpy; mjpfupf;Fk; nfhNuhdh njhw;W 

- njd;dpyq;ifapy; mjpf ghjpg;G

	 க�ொர�ொனொ	 வை�சின்	 கதொறறுதலுககு	 இலக�ொகிய	 பி�ொன்ஸ்	
ெொட்வை	ைதிவிைமொ�க	க�ொண்ை	ஈழதது	ெொை�	மறறும்	ஈழ	திவ�ப�ை	
�வலஞர	ஏ.	 �குெொதன்	அைர�ள்	பி�ொன்ஸில்	�ைந்த	புதன்கிழவம	 (22)	
ம�ணமவைந்துள்ளொர.
	 க�ொர�ொனொ	வை�சின்	தொக�ம்	�ொ�ணமொ�	புலம்க�யர	மக�ள்	
�லர	பிரிததொனியொ,	பி�ொன்ஸ்,	�னைொ	ஆகிய	ெொடு�ள்	உட்�ை	�ல	ெொடு	
�ளில்	ம�ணமவைந்து	ைருைது	இஙகு	குறிபபிைததக�து.

murpay; ahg;G Fog;gj;jpy; rpwPyq;fh
	 சிறீலங�ொவில்	தறர�ொது	ஏற�ட்டுள்ள	அனரதத	நிவலவய	�ருத	
தில்	க�ொண்டு	சிறீலங�ொ	அ�சு	ெொைொளுமன்்தவத	கூட்ை	ரைண்டும்	என	
எதிரக	�ட்சி�ள்	கூட்ைொ�	ர�ொரிகவ�	விடுததுள்ளன.
	 �வலக�ப�ட்ை	 ெொைொளுமன்்தவத	 மீண்டும்	 கூட்ை	 முடியொது	
என்்	சிறீலங�ொ	அ�சின்	யொபபு	விதி�ளொல்	சிறீலங�ொ	அ�சு	மி�பக�ரும்	
கெருக�டி�வள	எதிரக�ொண்டு	ைருகின்்து.
	 �ைந்த	வியொழககிழவம	(23)	சிறீலங�ொவின்	யொபபு	விதி�ள்	சவ�	
முன்னொள்	ச�ொெொய�ர	�ரு	கெயசூரியொவின்	இல்லததில்	சிறீலங�ொ	பி�த	
மர	 மகிந்த	 �ொெ�கச	 மறறும்	 சஜித	பிர�மதொசொ	 தவலவமயில்	கூடியது.	
எனினும்	முடிவு�ள்	எடுக�ப�ைவில்வல.
	 ெொைொளுமன்்தவத	மீண்டும்	கூட்டுைவத	ர�ொதத�ொயொ	�ொெ�கசொ	
தடுதது	ைருைதொ�வும்,	தறர�ொது	ெொைொளுமன்்ததின்	�ொது�ொபவ�	அைர	
இ�ொணுைததிைம்	ஒப�வைததுள்ளதொ�வும்	க�ொழும்பு	த�ைல்�ள்	கதரி	
விததுள்ளன.



ரதரதல்	 ஆவணய�ம்	 சுதந்தி�மொ�ரை	 கசய	
ற�டுகின்்து.	 அ�ச	 த�பபிைமிருந்து	 எந்த	

விதமொன	அழுததமும்	கிவையொது.	தவலயீடு�ளும்	
இல்வல	என்க்ல்லொம்	அ�ச	த�பபில்	கூ்ப�டுகி	
ன்்து.	ஆனொல்	நிவலவம�ள்	அப�டி	இல்வல	என்	
�வதரய	 ஆவணய�ததின்	 ரதரதலுக�ொன	 	 தி�தி	
�றறிய	அறிவிததலில்	கதரிகின்்து.
	 ஏகனனில்	 ெுன்	 மொதம்	 20ஆம்	 தி�தி	
ரதரதல்	ெைததப�ைலொம்	என்்	தீரமொனம்	அ�ச	த�	
பபினருைனொன	சந்திபபின்	ர�ொரத	ரமறக�ொள்ளப	
�ட்டு	க�ொது	மக�ளுககு	அறிவிக�ப�ட்டுள்ளது.
	 இந்த	அறிவிததலின்	பின்பு	 தொன்	 ரதரதலு	
ைன்	 ரெ�டியொன	 கதொைரபுவைய	 த�பபின�ொகிய	
அ�சியல்	�ட்சி�ளின்	கசயலொளர�ளுைனொன	சந்தி	
பவ�	ரதரதல்	ஆவணய�ம்	ெைததியுள்ளது.	ஆ�ரை	
ரதரதலுக�ொன	 புதிய	 தி�திவய	 ரதரதல்	 ஆவண	
ய�ம்	 ஒருதவலப	 �ட்சமொ�ரை	 தீரமொனிதது	 அறி	
விததுள்ளது	என்�து	கதளிைொகின்்து.
	 இதவன	 ரதரதல்	 தி�தி	 அறிவிக�ப�ட்ை	
சூழலும்	 நிவலவம�ளும்	 உறுதிப�டுததுைதொ�	
அவமந்திருககின்்ன.	 அது	 எப�டியொனது	 என்�	
வத	ரெொககுைது	அைசியம்.

நிலைலைகள்
	 க�ொர�ொனொவின்	அச்சுறுததலும்	ஆ�ததொன	
நிவலவமயும்	 இன்னும்	 தணியவில்வல.	 க�ொது	
மக�ள்	 �ொது�ொப�ொ�	 கைளியில்	 ெைமொைததக�	
சூழல்	இன்னும்	ஏற�டுததப�ைவில்வல.	 ரெொயத	
கதொறறு	 தீவி�மொகிக	 க�ொண்டிருககின்்து.	 மக	
�வள	வீடு�ளில்	முைககி	வைப�தற�ொ�	தளரததப	
�ட்ை	ஊ�ைஙகு	உதத�விலும்	மொற்ங�ள்	கசயய	
ரைண்டிய	 நிரப�ந்தம்	 அ�சொங�ததிறகு	 ஏற�ட்	
டுள்ளது.
	 எந்த	 ரைவளயிலும்	 க�ொர�ொனொ	 வை�ஸ்	
ரெொயத	 கதொறறுககு	 உள்ளொகியைர�ள்	 ெொட்டின்	
எதிர�ொ�ொத	மூவல	முடுககு�ளில்	இருந்து	கைளிப	
�ைலொம்	 என்்	 நிவலவமரய	 �ொணப�டுகின்்து.	
இதனொல்	 க�ொது	 மக�ள்	 மததியில்	 க�ொர�ொனொ	
�றறிய	அச்சம்	ரமரலொஙகி	இருககின்்து.
	 க�ொர�ொனொ	வை�ஸ்	கதொறறிப	��வுைவத	
அ�சொங�ம்	 கைறறி��மொ�த	 தடுததிருககின்்து.	
ஏப�ல்	 24	 ஆம்	 தி�தியுைன்	 இந்த	 ெைைடிகவ�	
கைறறி	 க�றறிருப�தொ�	 அறிவிக�ப�டும்	 என்று	
க�ொர�ொனொ	வை�ஸ்	தடுபபுக�ொன	ரதசிய	ெைைடி	
கவ�	 வமயததின்	 தவலை�ொகிய	 இ�ொணுைத	
தள�தி	 கலபடினன்	 கென�ல்	 சரைந்தி�	 சில்ைொ	
கூறியிருந்தொர.
	 சு�ொதொ�	 ரசவை�ள்	 �ணிப�ொளர	 ெொய�ம்	
அனில்	ெொசிங�வும்	க�ொர�ொனொவின்	அச்சுறுததல்	
நீஙகியுள்ளது.	ஆயினும்	ஆ�ததொன	நிவலவம	இன்	
னும்	உள்ளது	 என்று	க�ொர�ொனொ	வை�ஸ்	��வுை	
வதக	 �ட்டுப�டுததுைதில்	 ஏற�ட்டுள்ள	முன்ரன	
ற்ம்	குறிதது	கூறியிருந்தொர.
	 இததவ�ய	ஒரு	பின்னணியில்	தொன்	ஊ�ை	
ஙகு	உதத�வு	தளரததப�ட்டிருந்தது.	ஆனொல்	எதிர	
�ொ�ொத	 விதமொ�	 க�ொது	 மக�ள்	 முண்டியடிதது	
வீதி�ளில்	 இ்ஙகி	 �வை	 வீதி�ளிலும்	 சந்வத�ளி	
லும்	 குவிந்தனர.	 குறிப�ொ�	 மது�ொன	 விற�வன	
நிவலயங�ளின்	முன்னொல்	குடிமன்னர�ளின்	கூட்	

ைம்	அவல	ரமொதியது.
	 அதி�ொவல	 5	 மணிககுத	 தளரததப�ட்ை	
ஊ�ைஙகு	உதத�வு	மீண்டும்	ெவைமுவ்ககு	ைந்த	
�வைசி	 ரெ�மொகிய	 இ�வு	 8	 மணி	 ைவ�யிலும்	
இந்த	விற�வன	நிவலயங�ளில்	மது�ொனம்	ைொங	
குைதற�ொ�க	 குடி	 மன்னர�ள்	 குவிந்திருந்தொர�ள்.	
இதவனயடுதது	உைனடியொ�	மது	விற�வன	நிவல	
யங�வள	 இழுதது	 மூடும்�டி	 உதத�விடுைதறகு	
அ�சொங�ம்	நிரப�ந்திக�ப�ட்	ைது.
	 இறுக�மொன	�ட்டுப�ொடு�ளுைன்	மக�வள	
வீடு�ளில்	 முைககி	 வைததிருந்த	 அ�சொங�ம்	
க�ொர�ொனொ	ரெொவயக	�ட்டுப�டுததுகின்்	நிவல	
வம�ளில்	முன்ரனற்ம்	ஏற�ட்டுள்ளது	என்�வதக	
�ொட்டுைதற�ொ�ரை	ஊ�ைஙகு	உதத�வை	 20	ஆம்	
தி�தி	தளரததியது	என்்	�ருதது	க�ொதுமக�ள்	மததி	
யில்	சொதொ�ணமொ�	நிலவுகின்்து.
	 ஊ�ைஙகு	உதத�வு	திங�ள்	முதல்	கைள்ளி	
ைவ�	 ெொள்ரதொறும்	 �ொவல	 5	 மணியில்	 இருந்து	
இ�வு	 8	 மணிைவ�யிலொன	 15	 மணிததியொலங�ள்	
தளரததப�டும்	 என்்	 அறிவிததல்	 கைளியொகிய	

ர�ொது,	க�ரும்�ொன்வமயின�ொகிய	க�ொது	மக�ள்	
அதிரச்சி	�லந்த	வியபபுககு	உள்ளொகினொர�ள்.

வெளிச்சத்தற்கு ெந்துள்்ள விடயம்
	 இவைொறு	ஊ�ைஙகு	உதத�வு	தளரததப�ட்	
ைொல்	 மக�ள்	 க�ரும்	 எண்ணிகவ�யில்	 க�ொது	
இைங�ளில்	இவைகைளி	ர�ணொமல்	முண்டியடி	
தது	 ரெொயதகதொறறு	 ஆ�தவத	 அதி�ரிக�ச்	 கசய	
ைொர�ள்	 என்்	 அச்சமும்	 பீதியும்	 அைர�ளிைம்	
கதளிைொ�ரை	கதரிந்தது.	�லரும்	அ�சொங�ம்	ஏன்	
அைச�ப�ட்டு	ஊ�ைஙவ�த	தளரததி	இருககின்்து	
என்று	அதிருபதியுைன்	கைளிப�வையொ�ரை	வின	
வினொர�ள்.
	 அது	 மட்டுமல்லொமல்	 அ�சொங�ம்	
க�ொர�ொனொ	 ரெொயதகதொறறு	 நிவலவம�ள்	 சீ�	
வைைதறகு	முன்னதொ�ரை,	ரெொயததடுபபு	ெைைடி	

கவ��ள்	 கைறறி	 க�ற்தொ�க	 �ொட்டி,	 ரதரதவல	
ெைததுைதறகு	 முயறசிககின்்து.	 அ�சொங�ம்	
க�ொதுமக�ளின்	 உயிர�ளுககு	 ஆ�தது	 ஏற�ட்டு	
ள்ள	 தருணததில்	 ஏன்	 இவைொறு	 ெைந்து	 க�ொள்கி	
ன்்து	 என்றும்	 �லரும்	 ர�ள்வி	 எழுபபுகின்்ொர	
�ள்.	அைர�ளது	உணரவை	உறுதிப�டுததும்	ைவ�	
யிரலரய	 நிவலவம�ளிலும்	 மொற்ங�ள்	 எற	
�ட்ைன.
	 இைர	ைலயங�ளொ�	அவையொளப�டுததப	
�ட்ை	பி�ரதசங�ளில்	க�ொர�ொனொ	வை�ஸின்	கதொற	
றுககு	உள்ளொகியைர�ள்	�லர	ஊ�ைஙகு	தளரததப	
�ட்ை	 தருணததில்	இனம்	 �ொணப�ட்ைனர.	 குறிப	
�ொ�	 க�ொழும்பு	 மொைட்ைததில்	 ஆயி�ததுககும்	
ரமற�ட்ைைர�வளத	 தனிவமப�டுததல்	 நிவலய	
ங�ளுககுக	க�ொண்டு	கசல்லரைண்டிய	நிவலவம	
உருைொகியது.
	 தளரததப�ட்ை	 ஊ�ைஙகு	 உதத�விலும்	
ஏவனய	 ெவைமுவ்�ளில்	 சில	 மொற்ங�வளயும்	
அ�சொங�ம்	 ரமறக�ொண்ைது.	 ரம	 மொதம்	 11	 ஆம்	
தி�தி	 �ல்�வலக�ழ�ங�ள்	 மறறும்	 �ல்விச்	

கசயற�ொடு�ள்	 மீண்டும்	 ஆ�ம்பிக�	 ெைைடிக	
வ��ள்	 ரமறக�ொள்ளப�டும்	 என்று	 முன்னதொ�	
அ�சொங�ம்	 அறிவிததிருந்தது.	 ஆனொல்	 இபர�ொ	
வதய	 நிவலயில்	அந்த	முடிவை	அ�சொங�ம்	 மொற	
றிகக�ொண்டுள்ளதுைன்	ரைறு	சில	விையங�ளிலும்	
மொற்ங�வளச்	கசயதுள்ளது.
	 இததவ�ய	ஒரு	பின்புலததில்தொன்	ரதரதல்	
ஆவணய�ததின்	 மீது	 அ�சொங�ம்	 மவ்மு�மொ�	
அழுததங�வளப	பி�ரயொகிதததன்	�ொ�ணமொ�ரை	
அ�சியல்	�ட்சி�ளுைனொன	சந்திபபு	இைம்க�றுை	
தறகு	முன்ர�	 ரதரதலுக�ொன	 புதிய	 தி�தி	குறிதத	
அறிவிததவல	ரதரதல்	ஆவணயொளர�ள்	கைளியிட்	
டுள்ளனர	என்�து	கைளிச்சததிறகு	ைந்துள்ளது.

பதிைளிகக முடியவிலலை......
	 க�ொர�ொனொ	 வை�ஸ்	 ரெொயின்	 ஆ�தது	
நிவலவம�ள்	 இன்னும்	 சீ�ொ�வில்வல.	 ஆ�ரை	
ரதரதவலப	 பின்ர�ொை	 ரைண்டும்.	 ெொடு	 எதிர	
க�ொண்டுள்ள	ர�ரிைர	நிவலயில்	�வலக�ப�ட்ை	
ெொைொளுமன்்தவதக	 கூட்ை	 ரைண்டும்	 என்று	
ஆளும்	 த�பபு	 தவிரந்த	 ஏவனய	 அ�சியல்	 �ட்சி	
�ள்	 அ�சொங�ததிைம்	 ைலியுறுததிக	 க�ொண்டிருக	
கின்்ன.
	 அரதரைவள,	 க�ொர�ொனொ	 அச்சுறுததல்	
திருபதி��	 நிவலவமககுத	 தணியும்	 ைவ�யில்	
ரதரதவல	 ெைதத	 ரைண்ைொம்	 என்று	 ரதரதல்	
ஆவணய�ததிைமும்	 அந்தக	 �ட்சி�ள்	 ர�ொரிகவ�	
விடுததிருககின்்ன.	 க�ொது	 அவமபபுக�ளும்கூை	
இந்தக	ர�ொரிகவ�வய	முன்வைததிருந்தன.
	 ரதரதல்	 ஆவணய�ததுைனொன	 சந்திபபின்	
ர�ொது	 க�ொர�ொனொ	 வை�ஸ்	 ரெொய	 அச்சுறுததல்	
இன்னும்	தணியொத	நிவலயில்	ஏன்	ரதரதலுக�ொன	
புதிய	 தி�திவய	 அறிவிததீர�ள்	 என்று	 மகிந்த	
ரதசபபிரியவிைம்	 அ�சியல்	 �ட்சி�ளின்	 கசயலொ	
ளர�ள்	 ர�ள்வி�ள்	 ர�ட்டு	 துவளததர�ொது	 அைர	
திணறிப	 ர�ொனதொ�	 இந்த	 சந்திபபில்	 �லந்து	
க�ொண்ைைர�ள்	கூறினர.	அததுைன்	தங�ளுவைய	
ர�ள்வி�ளுககு	 அை�ொல்	 சரியொன	 �திலளிக�	
முடியொமல்	 இருந்தது	 என்றும்	 அைர�ள்	 குறிபபி	
ட்ைனர.
	 அது	 மட்டுமல்லொமல்	 க�ொர�ொனொ	 வை	
�ஸின்	 தொக�ம்	 தணியொமல்	 ரதரதவல	 ெைதத	
முடியொது	 என்்	 நிவலப�ொட்வைரய	 ரதரதல்	
ஆவணககுழுவும்	க�ொண்டிருப�தொ�	அதன்	தவல	
ைர	மகிந்த	ரதசபபிரிய	அ�சியல்	�ட்சிப	பி�திநிதி	
�ளுைனொன	 �லந்துவ�யொைலின்ர�ொது	 கதரிவிக	
�ப�ட்ைதொ�க	கூ்ப�டுகின்்து.
	 அவைொறு	 அைர	 கூறியிருப�ொர�யொகில்	
ெைதத	முடியொத	சூழலில்	ரதரதவல	ெைததுைதறகு	
என்ன	 �ொ�ணததிற�ொ�	 அைர	 தி�தி	 குறிதது	 அறி	
விததல்	கைளியிட்ைொர	என்்	ர�ள்வி	எழுகின்்து.	
இந்தக	ர�ள்விககுப	�திலளிககும்	ைவ�யில்	ரதர	
தல்	தி�திகயொன்றிவன	அறிவிக�ொமல்	இருக�	முடி	
யொது.	தி�தி	அறிவிக�	ரைண்டி	யது	�ைவமயொகும்.	
ஆனொலும்	 இபர�ொது	 ரதரதல்	 ஆவணககுழு	 ஒரு	
தி�திவய	 அறிவிதத	 ர�ொதிலும்,	 இது	 உறுதியொன	
நிவலப�ொைல்ல	 என்று	 ரதரதல்	 ஆவணய�ததின்	
தவலைர	மகிந்த	ரதசபபிரிய	கதரிவிததுள்ளதொ�க	
கூ்ப�டுகின்்து.

சிறுபிள்ல்ளத்தனைானத்தா என சிந்திககத 
தூண்டுகின்றது

	 அரதரைவள,	 �ல்ரைறு	 நிவலவம�ள்	
குறிததும்	�ல்ரைறு	�ொ�ணங�ள்	�றறியும்	எடுதது	
வ�தத	 அ�சியல்	 �ட்சி�ளின்	 பி�திநிதி�ள்	 க�ொ	
ர�ொனொ	 ரெொயததொக�ம்	 தணியும்	 ைவ�யில்	 ரதர	
தல்	 ெைததக	கூைொது	எனரை	அறிவிக�ப�ட்ை	ரதர	
தல்	 தி�திவய	 மறு�ரிசீலவன	 கசயய	 ரைண்டும்	
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       வ்தாடர்சசி 12 பககம்
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எஙகள் முககியைான தெலைததிடடம் 
இருககின்ற நிைபபகுதிலய மீடக தெண் 

டும். ்தககலெகக தெண்டும். அதது டன வெளி 
நாடுகளில இருககும் ைககல்ள உள்ொஙக 
தெண்டும் என ்தமிழ் ைககள் த்தசிய கூடடணி 
்சார்பில திருைலை ைாெடட ததில தபாடடியிடும் 
முனனாள் தபாராளியான ஆதைலிஙகம் 
இரவீந்திரா (ரூபன) வ்தரிவிதது ள்்ளார்.

அைர	எமககு	ைழஙகிய	ரெர�ொணல்	ைருமொறு:

தகள்வி:
 நலடவப்றவுள்்ள நாடாளுைன்றத த்தர்்த 
லில திருதகாணைலை ைாெடடம் ்சார்பாக 
நீஙகள் தபாடடியிடுகினறீர்கள்.  யுத்தம் வைௌனி 
ககபபடடு 10 ெருடஙகள் கடந்்த நிலையில 
இவெ்ளவு காைம் ்தாைதிதது ஏன ்தற்தபாது 
க்ளமி்றஙகியுள்ளீர்கள்?

பதில:
	 விடுதவலபபுலி�ள்	 அவமபபில்	 2009	
ரம	 17	 ைவ�	 	 ர�ொ�ொளியொ�	முள்ளிைொயக�ொலில்	
தொன்	 இருந்துள்ரளன்.	 இதிலிருந்து	 கைளிரயறி	
ைந்ததொல்	 �யங��ைொத	 புலனொயவுப	 பிரிவினர	
என்வன	 வ�து	 கசயதனர.	 பி்கு	 பூசொவிறகு	 எங	
�வள	 அனுபபினொர�ள்.	 அஙகு	 2	 ைருைங�ள்	
என்வன	வைததிருந்தனர.	 பின்னர	 க�ொழும்பு	 நீதி	
மன்்ததில்	 எங�வள	 ஆெரப�டுததினொர�ள்.	 எங	
�ள்	 குற்ங�ள்	 நிரூபிக�ப�ை	 முடியொவமயொல்	
2011	 ஏப�ல்	 27	 ஆம்	 தி�தி	 எங�வள	 விடுதவல	
கசயதொர�ள்.	 2011	 ரமமொதம்	 12ஆம்	 தி�தி	 திரு	
ர�ொணமவலயில்	 எனது	 உ்வினரிைம்	 என்வன	
க�ொண்டு	ைந்து	விட்ைொர�ள்.	
	 அதன்	 பிற�ொடும்	 2015	 ைவ�	 ஒவகைொரு	
ஞொயிறறுக	 கிழவமயும்	 ெொன்	 வ�கயொப�ம்	 இை	
ரைண்டும்	 என்்	 நிவலப�ொடு	 இருந்தது.	 அப	
ர�ொது	 ெொங�ள்	 அைதொனிக�ப�ட்டுக	 க�ொண்ரை	
இருந்திருககின்ர்ொம்.	 �யங��ைொத	 விசொ�வணப	
பிரிவினர	 எங�வள	 கதொைரந்து	 �ண்�ொணிததுக	
க�ொண்டிருந்ததொல்	 ெொங�ள்	 ரைறு	 ெைைடிகவ�	
�ளில்	 இ்ங�க	 கூடிய	 சூழ்நிவலயில்	 இல்வல.	
எங�வள	விசொரிப�ொர�ள்.	வீட்டில்	ைந்து	�ொரப�ொர	
�ள்.	ெொங�ள்	எஙகு	ர�ொய	ைருகின்ர்ொம்	என்�வத	
அைதொனிப�ொர�ள்.	அதனொல்	அந்தக	�ொலப	�குதி	
யில்	ஒன்றும்	கசய	யமுடியொததொல்	ெொன்	அப�டிரய	
இருந்ரதன்.
	 2015	ஓ�ஸ்ட்	ெவைக�ற்	ரதரதலில்	தமிழ்க	
கூட்ைவமபபு	 சொர�ொ�	 ர�ொட்டியிடுைதற�ொ�	
விண்ணப�ம்	 க�ொடுததிருந்ரதன்.	 அது	 அந்தக	
�ட்சித	 தவலவம�ளொல்	 நி�ொ�ரிக�ப�ட்ைது.	
அதன்	பின்னர	மொ�ொணசவ�	பி�ரதச	சவ�	ஊைொ�	
ர�ொட்டியிடும்	 ரெொக�ம்	 என்னிைம்	 இருக�வி	
ல்வல.	 விடுதவலபபுலி�ள்அவமபபில்	 இருந்த	
ெொன்	 ரெ�ொ�	 �ொ�ொளுமன்்ம்	 கசல்ல	 ரைண்டும்	
என்்	 ரெொக�ததினொல்	 சந்தரப�ம்	 �ொரதது	 �ொததி	
ருந்ரதன்.	 இந்தத	 ரதரதலிலும்	 ரைட்பு	 மனு	
தொக�ல்	 கசயதது	 மொரச்	 மொதம்	 19ஆம்தி�தி	 12	
மணி	 ைவ�யும்.	 ஆனொல்	 மொரச்	 மொதம்	 18ஆம்	
தி�தி	 இ�வு	 1130மணிைவ�யும்	 தமிழ்மக�ள்	
கூட்ைணி	 சொர�ொ�	 என்வன	 ரைட்�ொள�ொ�	 நிறு	
தத	 ர�ச்சுைொரதவத	 ெைந்து	 க�ொண்டிருந்தது.	

அைர�ள்	 என்வன	 ரைட்�ொள�ொ�	 நிறுததுைதில்	
�ண்ணும்	 �ருததுமொ�	 இருந்தொர�ள்.	 ெொன்	 ரதடிச்	
கசன்்ைர�ள்	என்வன	உதொசீனம்	கசயத	நிவல	யில்	
என்வன	 ரதடிைந்தைர�வளெொன்	 உதொசீனப�டு	
தத	விரும்�வில்வல.	2020	ரதரதவல	ெொன்	இலககு	
வைததுதொன்	 �ொததிருந்ரதன்.	 தறர�ொது	 எனககு	
இந்த	சந்தரப�ம்	கிவைததுள்ளது.
 
தகள்வி
 கடந்்த காைததில திருதகாணைலை ைாெ 
டடதல்த பிரதிநிதிததுெபபடுததும் பாராளு 
ைன்ற உறுபபினர்கள் எவொ்றான வ்சயற் 
பாடுகல்ள வ்சய்திருககி்றார்கள் என கருதுகின 
றீர்கள்? ைககளுககு த்தலெயான வ்சயற்பாடு 
கல்ள புரிந்திருககி்றார்கள் என நீஙகள் கருது 
கினறீர்க்ளா?

பதில:
	 1947இல்	 முதலொைது	 �ொ�ொளுமன்்த	 ரதர	
தல்	ெவைக�ற்து.	அதில்	திருர�ொணமவல	மொை	
ட்ைததில்	 அகில	 இலஙவ�	 தமிழ்க	 �ொஙகி�ஸ்	
�ட்சி	 சொரபில்	 சிை�ொலன்	 என்�ைர	 ர�ொட்டியி	
ட்டு	 கைன்்ொர.	 அதன்	பின்னர	 	 1949	 இல்	 தந்வத	
கசல்ைொ	 அகில	 இலஙவ�	 தமிழ்க	 �ொஙகி�ஸ்	
என்்	 �ட்சியிலிருந்து	 கைளிரயறி	 சமஸ்டிக	 �ட்	
சிவய	 ஆ�ம்பிககி்ொர.	 அதன்	 பின்னர	 1952	 இல்	
இந்த	 சமஸ்டிக�ட்சியில்	 ர�ொட்டி	 யிட்டு	 இ�ொச	
ைர�ொதயம்	 ஐயொ	 கைறறி	 க�றுகின்்ொர.	 இவத	
ஏன்	 குறிபபிடுகின்ர்ன்	 என்்ொல்,	 அந்த	 ரெ�ம்	
தமிழவ�	 தவி�	முஸ்லிரமொ	 ரைறு	எைர�ொ	 ரதரத	
லில்	 ர�ொட்டியிைவில்வல	 என்�வத	 குறிபபிடுகி	
ன்ர்ன்.	1977இல்	கூை	சம்�ந்தன்	ஐயொ	கதரிவு	கசய	
யப�டுகின்்ொர.
	 ஆனொல்	 இன்வ்ய	 நிவலயில்.	 4	 �ொ�ொளு	
மன்்	உறுபபினரில்	 2	முஸ்லிம்,	 1சிங�ளம்,	 1தமி	
ழன்	 என்்	 ரீதியில்	 உள்ளது.	 ரசருவிலவை	 தனி	
யொககி	�ந்தளொயுைன்	இவணததுள்ளனர.	கிட்ைதத	
ட்ை	 அது	 கைறும்	 நிலமொ�ததொன்	 உள்ளது.	 அந்த	
கைறும்	 நிலததில்	 கூை	 ஒரு	 சிங�ள	 குடிரயற்ம்	
ஏற�டுததப�ைவுள்ளது.	 இந்தக	 குடிரயற்ம்	 ைந்	
தொல்	 திருர�ொணமவலயில்	 உள்ள	 ஒரு	 தமிழ்ப	
பி�ரதசதவதயும்	இல்லொமல்	கசயயும்	நிவலவயத	
தொன்	 இன்வ்ய	 தமிழ்	 பி�திநிதி�ள்	 கசயதிருக	
கின்்ொர�ள்.

தகள்வி:
 திருதகாணைலை ைாெடடதல்தப 
வபாறுத்த ெலரயில ைககள் எதிர் தநாககும் 
பிரசசிலனகளில முககியைான பிரசசிலன 
எதுவென நீஙகள் கருதுகினறீர்கள்? கடந்்த 10 
ஆண்டுக்ளாக யார் யார் எனன ெலகயான தீர்வு 
கல்ள முனவனடுததிருககின்றார்கள்?

பதில:
	 திருர�ொணமவலவயப	க�ொறுததைவ�யில்	
சிறீலங�ொ	 அ�சொங�ததிறகும்,	 சிங�ள	 மக�ளுக	
கும்,	முஸ்லிம்	மக�ளுககும்	ர�ந்தி�	முககியமொன	
இைமொகும்.	 புததளம்,	 �ொததொன்குடிப	 பி�ரதசத	
திலுள்ள	 முஸ்லிம்�ள்	 தமிழ்ப	 �குதியொன	 ஏ�ொம்	
��ம்	 வீதியில்	 ைந்து	 குடிரயறியுள்ளனர.	 	 இவத	
�ொ�ொளுமன்்	 பி�திநிதி�ள்	 �ொரததுக	 க�ொண்டு	
தொன்	 இருந்தொர�ள்.	 குடிரயறுைது	 என்�து	 ரைறு	
திட்ைமிட்ை	 குடிரயற்ம்	 என்�து	 ரைறு.	 திரு	
ர�ொணமவலயில்	 உள்ள	 �ொ�ொளுமன்்	 உறுபபி	
னர�ள்	 முதிரச்சியொனைர�ள்	 தொன்.	 அைர�ள்	

இவத	 �ண்டுக�ொள்ளொமல்	 இருந்ததொல்	 தொன்		
1947இல்	 ஒரு	 தமிழன்	 மட்டு	 ம்�ொ�ொளுமன்்	
உறுபபின�ொ�	 இருந்தது.	 இபர�ொது	 2000ஆம்	
ஆண்டு	 மூன்று	 முஸ்லிம்�ளும்,	 ஒரு	 சிங�ள	
ைரும்	 கதரிவு	 கசயயப�ட்டு	 ஒரு	 தமிழன்கூை	
கதரிவு	 கசயயப�ைொத	 ஒரு	 நிவல	வயததொன்	 ஏற	
�டுததியிருககி்ொர�ள்.

தகள்வி:
 நீஙகள் ்தமிழ் ைககள் கூடடணியில 
இலணந்து தபாடடியிடுெ்தற்கான ஏ்தாெது 
முககியைான காரணஙகள் இருககின்ற்தா?

பதில:
	 மொரச்	 19ஆம்	 தி�தி	 ரைட்பு	 மனுதொக�ல்	
முடிைவைய	 இருந்தது.	 முதல்	 ெொள்	 இ�வு	 தமிழ்	
மக�ள்	கூட்ைணியினர	ைந்து	கும்புறுபபிட்டியிலு	
ள்ள		எனது	வீட்டில்	ைந்து	தமிழ்	மக�ள்	கூட்ைணியில்	
நிற�	 ரைண்டும்	 என்று	 ைறபுறுததியதொல்,	 எனது	
மவனவி	 விகரனஸ்ை�ன்	 ஐயொவின்	 �ட்சியில்	
என்்ொல்	 சரிகூறினொர.	 	 சிறீ�ொந்தொ	 ஐயொதொன்	 ர�சு	
ைதறகு	ைந்திருந்தைர.	சிைசகதிஆனந்தன்,	சிைொஜி	
லிங�ம்	ஆகிரயொர	கதொவலர�சியில்	கதொைரபிலி	
ருந்தொர�ள்.	 	 ஆனொல்	 என்வன	 இந்த	 �ட்சிககுள்	
க�ொண்டு	 ைந்தைர	 சிறீ�ொந்தொ	 ஐயொதொன்.	 உைரன	
இ�வு	 11.30	 மணிககு	 தமிழ்	 மக�ள்	 கூட்ைணி	
யில்	 ெொன்	 ரைட்�ொள�ொ�	 இவணகிர்ன்	 என	
வ�கயொப�ம்	இட்ரைன்.	ர�ொ�ொளி�வள	அைர�ள்	
ஏறறுக	க�ொள்ளும்	மனப�ககுைததில்	இருந்ததொல்	
ெொன்	 அைர�ளுைன்	 இவணைதறகு	 எனககு	
மனக	 கூச்சம்	 இருக�வில்வல.	 	 2015	 	 ரதரதலில்	
சிறீ�ொந்தொ	 ஐயொவிறகுஎதி�ொ�	 திருர�ொணமவல	
மொைட்ைததில்	 ெொன்	 ரைவல	 கசயரதன்.	 அப�டி	
யிருந்தும்	என்வன	இந்த	�ட்சிககுள்	ரசரக�	ரைண்	
டும்	என்�தில்	அக�வ்யொ�	இருந்தைர.

தகள்வி:
 நீஙகள் திருதகாணைலை ைாெடடததில 
தபாடடியிடுெ்தால ஒரு பிரதிநிதிததுெதல்த 
இழகக தநரிடும் என கூறுகின்றார்கள். இது 
வ்தாடர்பாக எனன கூறுகினறீர்கள்.

பதில:
	 அைர�ளுககு	 திருர�ொணமவல	 ை�லொறு	
�றறி	கதரியொது	ர�ொலுள்ளது.	1989	ஆம்	ஆண்டு	ஈழ	
மக�ள்	 பு�ட்சி��	 மொணைர	அவமபபு	 எனப�டும்	
ஈர�ொஸ்		உறுபபினர�ள்	இ�ண்டு	ர�ர	ைந்திருந்தனர.	
அபர�ொது	 கூட்ைவமபபு	 திருர�ொணமவலவய	
�ொப�ொறறிக	 க�ொண்டிருக�வில்வல.	பின்னர	 1994	
இல்	தங�ததுவ�	ஐயொ	அைர�ளும்	சம்�ந்தன்	ஐயொ	
அைர�ளும்	ர�ட்ைொர�ள்.	இதில்	தங�ததுவ�	ஐயொ	
கைறறியவைந்தொர.	 2000ஆம்	 ஆண்டு	 ஒருைரும்	
கைறறியவையவில்வல.	 மூன்று	 முஸ்லிம்�ளு	
ககும்,	 சிங�ளைருககும்	 திருர�ொணமவலவய	
தொவ�ைொரததுக	க�ொடுதது	விட்டு	வ�வயக�ட்டிக	
க�ொண்டிருந்தொர�ள்.	 2001இல்	 கதொஙகு	 �ொ�ொளு	
மன்்ம்	 ைந்தது.	 அபர�ொது	 ரதசியத	 தவலைர	
என்வன	அவழதது	திருர�ொணமவல	எங�ள்	தவல	
ெ��ம்.	அஙகு	தமிழர	பி�திநிதி	�ட்ைொயம்	ரதவை.	
அதற�ொ�	 நீ	 கசன்று	 அதற�ொன	 ரைவல�வளப	
�ொர	 என	 தவலைர	 அைர�ள்	 என்வன	 அனுபபி	
வைததொர.	பின்னர	2001	ரதரதலில்	சம்�ந்தன்	ஐயொ	
கைறறியவைகின்்ொர.
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வ்தாழிைா்ளர் எனும் ஓர் ெர்ககததின த்தாற்்றம்
மனிதகுல	 ை�லொறறில்	 ஆ�ம்�ம்	 �ொடு	 சொரந்த	
ரைடுை	 குடும்�ங�வளயும்	 குழுக�வளயும்	
க�ொண்ை	 சமூ�ங�ளில்	 ஆ�ம்பிதது,	 விைசொயம்,	
�ண்ைமொறறு,	 வியொ�ொ�ம்,	 துவணத	 கதொழில்�ள்	
என	விரிந்தது.	மனித	கதொவ�	அதி�ரிபபும்	ெொ�ரீ�	
ைளரச்சியும்	 சமூ�	 தவலவம�ளிவைரயயொன	
ர�ொட்டி�ளினொல்	பி�ரதச,	பி�ொந்திய,	ெொடு	தழுவிய	
சிற்�சு�ளொ�வும்,	அ�சு�ளொ�வும்,	�ல	ெொடு�வள	
உள்ளைககிய	 ர���சு�ளொ�வும்	 விரிைவைந்து	
கசன்்து.	இைறறின்	விவளைொ�	தனியொர	மறறும்	
கூட்டு	 கதொழில்	 விருததியும்	 அதவன	 கதொைரந்து	
கதொழில்நுட்�	 பு�ட்சியும்,	 மக�ளின்	 அதி�ரிதத	
ரதவையும்	தனி	ெ�ர	ரைவலததளங�வள	க�ரும்	
�ொலும்	 இல்லொகதொழிதது	 கூட்டு	 ரைவலததளங	
�ளின்	ரதவைவய	அதி�ரிததன.
	 இவைொ்ொன	 திட்ைமிைப�ட்ை	 ‘ைளரச்சி’	
கதொழிலொளர,	 முதலொளிமொர	 எனும்	 ைரக�	 ரைறு	
�ொட்டிவன	ரதொறறுவிதததுைன்	க�ரும்	எண்ணிக	
வ�யிலொன	 ைறிய	 கதொழிலொளர�வளயும்,	 அைர	
�ள்	சிறிய	எண்ணிகவ�யிலொன	க�ொடிய	முதலொளி	
�ளின்	வ��ளில்	உணவு,	 உவ்விை	ைசதி,	 �ல்வி,	
அவனதது	 ைசதி�ளுக�ொ�வும்	 ஏஙகி	 வ�ரயந்தும்	
நிவலவய	ரதொறறுவிததது.	முதலொளிததுை	அைககு	
முவ்�ளின்	க�ொடுவம	கதொழிலொளர�ளின்	பு�ட்சி	
ககும்	எழுச்சிககும்	ைழிசவமததன.
	 இவைவ�	 பு�ட்சி�ளின்	ை�லொறு	 ரமற�த	
ரதய	ெொடு�ளில்	1600�ளிரலரய	�திைொ�	கதொைங	
கின.	குறிப�ொ�	அகமரிக�ொவில்	 1676,	 1712	ஆகிய	
ஆண்டு�ளில்	குறிபபிைததக�	 ர�ொ�ொட்ை	முயறசி	
�ள்	 �திைொகின.	 இதன்	 கதொை�ொ�	 பிக�ஞ்சு	 பு�ட்	
சியும்(1848),	 அகமரிக�	 பு�ட்சியும்(1877),	 அவதத	
கதொைரந்து	 1800�ளின்	 பிற�குதியிலும்	 19ஆம்	
நூற்ொண்டின்	 முற�குதியிலும்	 மொரகசிசம்,	 �ம்யூ	
னி	\சம்,	ரசொசலிசம்	எனும்	பி�ொந்தியம்	சொர	கதொழி	
லொளர	பு�ட்சி	ஆட்சி	முவ்�ளின்	ரதொறறுைொயொ�	
அவமந்தது.	 இரத	 �ொலப	 �குதியில்	 ஆஙகிரலய	
ஆட்சிககுட்�ட்டிருந்த	 இந்தியொவின்	 தமிழர�ள்	
க�ருைொரியொ�	 ைொழ்ந்த	 கதன்னிந்தியொவில்	
இருந்து	 உலக�ஙகும்	 உள்ள	 �ல்ரைறு	 ெொடு�ளு	
ககு	 ஒப�ந்த	 கூலி�ளொ�	 க�ொண்டு	 கசல்லப�ட்டு	
உரிவம�ள்	�றிக�ப�ட்டு	அடிவம�ளொ�	ெைொததப	
�ட்ை	 சம்�ைங�ளும்	 ெைந்து	 க�ொண்டிருந்தன.	
அதன்	விவளைொன	கதொ	ழிலொளர	ர�ொ�ொட்ைங�ள்	
இலஙவ�யில்	1920�ளில்	ைலுபக�ற்தும்	குறிபபி	
ைததக�து.

	 இவைவ�	 ைரக�	 மு�ண்�ொடு�ளுககு	
எதி�ொன	 பு�ட்சி�ள்	 கதொழிலொளர	 ைொழ்ைொதொ�	
�ொது	 �ொபபிவன	 ைலியுறுததி	 நின்்ொலும்,	 ஓர	
க�ொதுவமப�டுததப�ட்ை	 உல�ளொவிய	 கதொழில்	
�ொது�ொபபு	 புரிந்துணரவு	 ஒப�ந்தங�ள்	 1919இல்	
ஆ�ம்பிக�ப�ட்ை	உல�	கதொழிலொளர	அலுைல�ம்	
(International	 Labour	 Office)	 மூலம்	முன்	 கமொழியப	
�ட்டு	 �ல்ரைறு	 ெொடு�ளொலும்	 ஏறறுக	 க�ொள்ளப	
�ட்ைதுைன்,	1946	இல்	ஐககிய	ெொடு�ள்	ஸ்தொ�னத	
தின்	விரசை	நிறுைனமொ�	ரதொற்ம்	க�ற்து.	இன்று	

187	 ெொடு�ளின்	 உறுபபுரிவமயுைன்	 உல�ளொவிய	
கதொழிலொளர	உரிவமக�ொன	ைவ�யவ்பு�வளயும்,	
க�ொள்வ�	�ளும்	ைவ�யறுதது	கதொழிலொளர�ளின்	
ெலன்	 ர�ணும்	 உல�	 அவமப�ொ�	 கசயற�ட்டு	
ைருகி்து.

வ்தாழிைா்ளர் உரிலைகள் அெர் ்தம் உயிலர 
பாதுகாத்த்தா?

	 என்னதொன்	 உரிவமப	 ர�ொ�ொட்ைங�ள்	
கைறறி	 தந்தது	 ர�ொல்	 கதன்�ட்ைொலும்	 கதொழில்	
சொர	 வி�ததுக�ளும்,	 ரெொய�ளும்,	 இ்பபு�ளும்	
கதொைரும்	 நி�ழ்ைொ�ரை	 அவமந்து	 ைருகி்து.	
இதவன	 தடுககும்	 முயறசி�ள்	 இன்்ளவும்	 �ற	
�வனயொ�ரை	 கதொைரகி்து.	 குறிப�ொ�	 கதொழில்	
பு�ட்சியும்,	 கதொழில்நுட்�	 ைளரச்சியும்	 கதொழிலொ	
ளர�ளின்	 வி�ததுக�ள்,	 ரெொய�ள்	 மறறும்	 ம�ண	
ங�ளின்	 �ொ�ணங�ளொ�	 கதொைரகின்்ன.	 இந்	
நிவலயில்	 கதொழிலொளரிவைரையும்	 கதொழில்	
க�ொள்ரைொரிவைரயயும்	 விழிபபுணரவை	 ஏற�டு	
ததும்	ைவ�யில்	1996ஆம்	ஆண்டு	ஏப�ல்	28	முதல்	
உல�ளொவிய	�ொயமவைந்த	மறறும்	இ்ந்த	கதொழி	
லொளர�ளின்	 நிவனவு	 தினமொ�	 �வைப	 பிடிக�ப	
�ட்டு	 ைந்தது.	 2003ஆம்	 ஆண்டு	 ஏப�ல்	 28ஆம்	
தி�தி	 உல�	 கதொழிலொளர	 அலுைல�ததினொல்	
கதொழிலொளர�ளிவைரயயொன	 �ொயங�ள்,	 மறறும்	
ரெொய�வளயும்	 இ்பபுக�வளயும்	 தடுககும்	
பூர�ொள	 கதொழில்	 சொர	 �ொது�ொபபுககும்	 சு�ொதொ�	
ரமம்�ொட்டிறகுமொன	 ரைவலததிட்ைம்	அறிமு�ப	
�டுததப�ட்ைது.	 இதன்	 ஓர	 அங�மொ�	 உல�	
கதொழிலொளர�ளின்	 �ொது�ொபவ�யும்	 சு�ொதொ�த	
வதயும்	 ைலியுறுததும்	 உல�	 கதொழிலொளர	 �ொது	
�ொபபு	 மறறும்	 சு�ொதொ�	 தினம்	 ைருைம்	 ரதொறும்	
28ஆம்	தி�தி	ஏப�ல்	மொதம்	 �வைபபிடிக�ப�ட்டு	
ைருகி்து.
	 இததிட்ைததின்	 கீழ்	 ரதசிய	 கதொழிலொளர	
�ொது�ொபபுககும்	 சு�ொதொ�ததுககுமொன	 திட்ைங	
�வள	ைவ�தல்,	ெவைமுவ்ப�டுததல்,	அவனதது	
மட்ைங�ளிலும்	 இதவன	 முதன்வமப�டுததலும்	
உறுதிப�டுததலும்,	 கதொழிலொளர	 �ொது�ொபபு	
மறறும்	 சு�ொதொ�ம்	 ர�ணல்	 ைசதி�வள	 ஏற�டு	
ததல்,	இது	கதொைர�ொன	விழிபபுணரவை	கதொழிலொ	
ளரிவைரயயும்	 கதொழில்	 க�ொள்ரைொரிவைரயயும்	
ஏற�டுததல்	என்�ன	பி�தொன	�ருப	க�ொருள்�ளொ�	
விதந்துவ�க�ப�டுகின்்ன.
	 எவைொ்ொயினும்	 கதொழிலொளரிவைரய	
யொன,	 கதொழில்சொர	 ரெொய�ள்,	 �ொயங�ள்	 இ்பபு	
க�ள்	 என்�ன	 கதொைரந்த	 ைண்ணரம	 உள்ளன.	
உல�	கதொழிலொளர	அலுைல�ததின்	�ணிபபீட்டின்	
�டி	உலக�ஙகும்	ைருைம்	ரதொறும்	340	மில்லியன்	
கதொழில்சொர	 வி�ததுக�ளும்,	 160	 மில்லியன்	
கதொழில்	சொர	ரெொய�ளும்	ஏற�டுகின்்ன.	இதனொல்	
2.3	 மில்லியன்	 கதொழிலொளர�ள்	 ைருைம்	 ரதொறும்	
இ்ககின்்னர.	 இது	 ச�ொசரி	 ெொகளொன்றுககு	 6000	
இ்பபுக�ள்	என்்	விகிதததில்	அவமகி்து.

வ்தாழிைா்ளர் பாதுகாபலபயும், சுகா்தார தல்த 
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	 என்னதொன்	கதொழிலொளர	பு�ட்சியும்	ைரக�	
பு�ட்சி��	அ�சு�ளும்	ஆங�ொஙர�	ஆட்சிககு	ைந்த	
ர�ொதும்	முதலொளிததுைததின்	வ��ள்	ரமரலொஙகி	
ைருைரத	 இன்வ்ய	 உல�	 ஒழுங�ொகியுள்ளது.	
இஙர�	 க�ரும்	 கதொழில்	 க�ொள்ரைொர	 சிலவ�	
தவி�	அவனைருரம	கதொழிலொளர	தொன்.	குறிப�ொ�	
துப��வு	கதொழில்	முதல்	உல�ளொவிய	ரீதியில்	அதி�	
�ணமீட்டும்	 கதொழில்�ளொ�	 �ருதப�டும்	 த�ைல்	
கதொழில்நுட்�ம்,	 மருததுைம்,	 இயந்தி�வியல்	
கதொழில்�ள்	 யொவுரம	 �ொது�ொப�ற்தொ�வும்	
உைல்	 ெலததிறகு	 தீஙகு	 விவளவிப�னைொ�வும்	

அவமைது	 இன்வ்ய	 க�ரும்	 சைொலொ�	 அவம	
கி்து.	 இந்நிவலயில்	 இவைருைம்	 உல�	 கதொழி	
லொளர	�ொது�ொபபு	மறறும்	சு�ொதொ�	தினம்	ர�ொவிட்	
-19	 கதொறறினொல்	 �ொதிபபுககுள்ளொகும்	 மறறும்	
இ்ககும்	 கதொழிலொளர�வள	 �ொது�ொதது	 உல�	
ளொவிய	 கதொறறிலிருந்து	 விடு�டுரைொம்	 எனும்	
கதொனிப	 க�ொருளில்	 �வைபபிடிக�	 அவழபபு	
விடுககி்து.
	 இன்்ளவும்	 உலக�ஙகும்	 ர�ொவிட்-19	
கதொறறுககுள்ளொன	2.6	மில்லியன்	ரெொயொளர�ளுள்	
30,000	ர�ருககு	ரமல்	சு�ொதொ�	துவ்	சொர	ஊழியர�ள்	
என்�து	மி�வும்	அச்சமூட்டும்	விையமொ�	உள்ளது.	
அததுைன்	கதொறறுககுள்ளொன	க�ரும்�ொலொரனொர	
அன்்ொை	 கதொழில்	 கசய�ைர�ளொ�வும்	 அவம	
ைது	 கதொழிலொளர�ளின்	 �ொது�ொபவ�யும்	 சு�ொ	
தொ�தவதயும்	 ரமம்�டுதத	 ரைண்டியதன்	 அைசி	
யதவத	 எமககு	 ைலியுறுததி	 நிறகி்து.	 இந்	
ரெொயின்	 �ொதிபபுககுள்ளொகும்	 சு�ொதொ�	 ரசவை	
கதொழிலொளர�ள்	 கதொைர�ொன	 அகமரிக�	 ஆயவு,	
ரெொயத	கதொறறுககுள்ளொனைர�ளில்	கிட்ைத	தட்ை	
19	 வீதமொனைர�ள்	 சு�ொதொ�	 ரசவை	 சொரந்தைர�ள்	
என	 அறிவிததுள்ளவம	 சு�ொதொ�	 ரசவையொளர�	
ளின்	 �ொது�ொபபு	 எந்தளவில்	 கெருக�டிககுள்	
ளொகி	 உள்ளது	 என்�வத	 கைளிக	 க�ொணரைதொ�	
உள்ளது.	 உல�ளொவிய	 ரீதியில்	 உரிய	 சு�ொதொ�	
�ொது�ொபபு	 சொதனங�வள	 உற�ததி	 கசயயவும்,	
விநிரயொகிக�வும்	முடியொமல்	இருப�து	இந்	நிவல	
க�ொன	பி�தொன	�ொ�ணங�ளொ�	கூ்ப�டுகி்து.

	 எனரை	இன்வ்ய	உல�ளொவிய	ர�ொவிட்-
19	 கதொறறிலிருந்து	 எம்வம	 தற�ொதது	 க�ொள்ைரத	
எமது	 சு�ொதொ�	 ரசவை	 �ணியொளர�வளயும்	
ஏவனய	 கதொழிலொளர�வளயும்	 �ொது�ொக�வும்	
அைரதம்	 சு�ொதொ�தவத	 ரமம்�டுததவும்	 ெொம்	
கசயய	ரைண்டிய	முதல்	�ணியொகி்து.
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தறர�ொது	 கசன்வன	 ஓவியக	 �ல்லூரியில்	
ர��ொசிரிய�ொ�	�ணிபுரிந்து	ைரும்,	தமிழ�ததின்	

தஞ்வச	 மொைட்ைம்	 தும்�ததிகர�ொட்வையில்	 பி்	
ந்த	ஓவியர	பு�ரழந்தி,	ஈழ	ர�ொ�ொட்ைங�ளில்	தனது	
ஓவிய	 �வைபபு�ளின்	 மூலம்	 கைளிப�டுததி	

ைரு�ைர.		“புயலின்	நி்ங�ள்”	என்்த	தவலபபில்	
ஈழமண்ணில்	 இைரின்	 ஓவியங�ள்	 க�ொண்டு	
ஓவியக�ொட்சி	ெைததப�ட்ைது.	2009	இறுதிப	ர�ொர	
ெவைக�ற்	 ர�ொது,	 	 “உயிர	 உவ்ந்த	 நி்ங�ள்”	
என்்	தவலபபில்	ெூவல	மொதததில்	தமிழ�ததில்	
�ொட்சிப�டுததப�ட்டு	மக�ளிவைரய	மி�பக�ரிய	
தொக�தவத	 ஏற�டுததியது.	 ரமலும்	 “ர�ொர	 மு�ங	
�ள்”	என்்த	தவலபபில்	தமிழ�ததில்	�ல	இைங�	
ளிலும்,	 உலகின்	 �ல்ரைறு	 ெொடு�ளிலும்	 �ொட்சி	
ப�டுததப�ட்ைது.
	 2017	ஆம்	ஆண்டு	 “ர�ொரமு�ங�ள்”	 என்்	
தவலபபில்	 பிரிததொனியொவில்	 �ட்சிப�டுததப	
�ட்டு	 மொறறு	 இனததைர�ளிைம்	 மி�ப	 க�ரியத	
தொக�தவத	ஏற�டுததியது.	அததுைன்		2019	ஆண்டு	
“ர�ொரமு�ங�ள்”	 நூலொக�ம்	 க�றறிருககி்து.	
2011இல்	 “தமிழீழம்:	 ெொன்	 �ண்ைதும்	 என்வனக	
�ண்ைதும்”	என்்	நூல்	தமிழிலும்,	ஆஙகிலததிலும்	
�ொட்சிககு	வைக�ப�ட்ைது.
	 தனது	�யண	அனு�ைதவத	எமது	இலககு	
ஊை�ததுைன்	�கிரந்து	க�ொண்ைொர.
	 தமிழீழ	 விடுதவலப	 ர�ொ�ொட்ைதரதொடு	
எனககு	37	ஆண்டு�ள்		கதொைரபும்	உ்வும்	உண்டு.	
அப	ர�ொ�ொட்ைப	�யணததில்	எததவனரயொ	எண்	
ணற்	நி�ழ்வு�ள்,	நிவனவு�ள்	ஆழப	�திந்துள்ளன.	
அைறறில்	சிலைறவ்	நிவனவு	கூருகிர்ன்...
	 தமிழீழததிறகு	 2004ஆம்	 ஆண்டு	 முதல்	
முவ்யொ�	கசன்்	ர�ொரத	2005ஆம்	ஆண்டு	என்னு	
வைய	ஓவியங�வள	தமிழீழததில்	�ொட்சிப�டுதத	
திட்ைமிைப�ட்ைது.	 இரு�ததிரயழு	 ஓவியங�	
ரளொடு	கசன்ர்ன்.	�ல்ரைறு	இைங�ளில்	ஓவியக	
�ொட்சி	 ெைதத	திட்ைமிைப�ட்டு	அட்ைைவணயும்	
கைளியிைப�ட்ைது,	 கிளிகெொச்சி	 அழகியல்	 �லொ	
மன்்ததில்	 “புயலின்	 நி்ங�ள்”	 ஓவியக	 �ொட்சி	
முதலில்	கதொைங�ப�ட்டு	�வள,	பூெ�ரி,	முள்ளிய	
ைவள,	 புதுககுடியிருபபு	 ஆகிய	 இைங�ளில்	
�ொட்சிப�டுததப�ட்ைது.
	 மறுெொள்	�ொவலயிரலரய	தமிழீழ	அ�சியல்	
துவ்த	 துவணப	 க�ொறுப�ொளர	 திரு.	 தங�ன்	
ர�ொ�ொளி	ஒருைருைன்	என்வனச்	சந்திதது	“மன்னொர	
மக�ள்,	உங�வள	�றறியும்	ஓவியக	�ொட்சிப	�றறி	
யும்	 �ததிரிவ��ளிலும்,	 ைொகனொலியிலும்	 �டிதது	
விட்டு	 ர�ட்டு	விட்டு,	 “ெொங�ள்	 தமிழீழ	 அ�சின்	
கீழ்	இருககிர்ொமொ,	இல்வல	இலஙவ�	அ�சின்	கீழ்	
இருககிர்ொமொ...	 யொர	 ைந்தொலும்	 ைன்னிரயொடும்	
யொழ்ப�ொணதரதொடும்	அனுபபி	விடுகிறீர�ள்.	எங	

�வள	 ர�சொமல்	 இ�ொ	 ணுைததின்	 �க�ம்	 விட்டு	
விடுங�ள்”	 என்று	 உங�ள்	 ஓவியக	 �ொட்சி	 அஙகு	
ெைததப�ைொதது	குறிதது	ைருததம்	அவைந்து	தவல	
ைருககு	 �டிதம்	 அனுபபி	 விட்ைொர�ள்.	 அதனொல்	
தமிழ்ச்கசல்ைன்	அண்ணவன	அவழதது	தவலைர	
உங�ளிைம்	 �வததது,	 மன்னொர	 மொைட்ைததில்	
எப�டியொைது	ஓவியக	�ொட்சிவய	ஏற�ொடு	கசயயச்	
கசொல்லியிருககி்ொர.	 ஆனொல்	 உங�ளுவைய	 ஓய	
ைற்	கதொைரந்த	�யணததிட்ைதவத	ென்கு	அறிந்த	
தமிழ்ச்கசல்ைன்	 அண்ணன்	 உங�ளிைம்	 ர�ட்�த	
தயஙகி	 என்வன	 அனுபபினொர.	 எப�டியொைது	
இ�ண்டு	 ெொட்�ள்	 நீங�ள்	 ஒதுககிதத�	 ரைண்டும்	
அண்ணொ”	என்்ொர.
	 ெொன்	 மன்னொர	 மக�ளின்	 ர�ொரிகவ�யில்	

நியொயம்	 இருப�வத	 உணரந்தும்,	 அண்ணன்	
பி��ொ��ன்	 அைர�ளின்	 விருப�தவத	 பூரததி	
கசயயும்	 ைவ�யிலும்,	 யொழ்ப�ொணததில்	 ஓவியக	
�ொட்சிவய	 ஒருெொள்	 குவ்ததும்,	 க�ொழும்பில்	
நிற�தொ�	இருந்த	ஒரு	ெொவள	�தது	கசயதும்	இ�ண்டு	
ெொட்�வள	ஒதுககி	மன்னொரில்	இ�ண்டு	இைங�ளில்	
ெைததுைதறகு	 திட்ைமிட்ரைொம்.	 அதன்�டி	 ஆண்	
ைொன்குளததிலும்,	 க�ரிய	 �ண்டிவிரிச்சொனிலும்	
ஓவியக	 �ொட்சி	 ெவைக�ற்து.	 ம்க�வியலொத	
நி�ழ்ைொ�	இருககி்து.
	 அப	 �யணததின்	 இறுதியொ�,	 அதொைது	
க�ரிய	 �ண்டிவிரிச்சொனில்	 ஓவியக	 �ொட்சி	 கதொை	
ஙகிய	 அன்று	 மொவல	 புதுககுடியிருபபு	 �குதியில்	
ெவைக�ற்	மறக்ொரு	நி�ழ்வும்	என்	ை�லொறறில்	
ம்க�	முடியொத	முககியமொன	 நி�ழ்வுமொ�	இருப	
�து,	 மொலதிப	 �வையணியின்	 ர�ொ�ொளியும்	 சு.�.	
தமிழ்ச்கசல்ைன்	 அைர�ளின்	 மவனவியுமொன	 சசி	
யின்	 (இவசச்கசல்வி)	 ��த	 ெொட்டிய	 அ�ஙர�ற்	
நி�ழ்வு.	 அந்	 நி�ழ்வில்	 அண்ணன்	 பி��ொ��ன்	
அைர�ள்,	 அண்ணி	 மதிைதனி	 மறறும்	 குழந்வத	
�ொலச்சந்தி�ரனொடு	�லந்து	க�ொண்ைொர.	தள�தி�ள்,	
க�ொறுப�ொளர�ள்,	 ர�ொ�ொளி�ள்	 என	 ஏ�ொளமொ	
ரனொர	நி�ழ்வுககு	ைருவ�தந்திருந்தனர.	அந்	நி�ழ்	
வில்	மூன்்வ�	மணிரெ�ம்	அண்ணன்	பி��ொ��ன்	
அைர�ரளொடு	 இருந்ரதன்.	 நி�ழ்வின்	 இறுதியொ�	
ெொன்	சி்பபுவ�	ஆறறிரனன்.	அது	ஒரு	ை�லொறறு	
சி்பபுமிக�	நி�ழ்வு.
	 உண்வமயிரலரய	 ஒன்்வ�	 மொத�ொல	
அப	 �யணததிறகு	 முததொயப�ொ�	 அந்	 நி�ழ்வு	
அவமந்தது.

	 அடுதத	 �யணம்	 தவலைர	 அண்ணன்	
பி��ொ��ன்	 அைர�ளின்	 விருப�ப�டி	 ர�ொ�ொளி�	
ளுககு	ஓவியப	�யிறசி	அளிப�தற�ொ�	கசன்ர்ன்.	
அது	 ஒரு	 மொத	 �ொலப	 �யணம்.	 அப	 �யணததின்	
இறுதிக	 �ட்ைததில்	 ஒரு	 மொவலப	 க�ொழுதில்	
ைழக�ம்	ர�ொல்	என்வனச்	சந்திதத	தமிழீழ	அ�சியல்	
துவ்	 க�ொறுப�ொளர	 திரு.	 சு.�.	 தமிழ்ச்கசல்ைன்	
“ெொவள	 (27.07.2005)	ைவுனியொவில்	தமிழ்த	ரதசிய	
எழுச்சி	மொெொடு	ெவைக�றுகி்து.	அம்	மொெொட்டில்	
தமிழீழததின்	 அவனததுப	 �குதி�ளிலிருந்தும்	
3000	 ர��ொளர�ள்	 �லந்து	 க�ொள்கி்ொர�ள்.	 அது	
ஒரு	 ர��ொளர�ள்	 மொெொடு.	 அவனதது	 மதத	 தவல	
ைர�ள்,	 �ொ�ொளுமன்்	 உறுபபினர�ள்,	 புததிஜீவி	
�ள்,	 ர��ொசிரியர�ள்,	 �வலஞர�ள்	உவ�	நி�ழ்தது	
கி்ொர�ள்.	 அம்	 மொெொட்டில்	 நீங�ளும்	 �லந்து	
க�ொண்டு	உவ�	நி�ழ்தத	ரைண்டும்	என்று	தவலைர	

விரும்புகி்ொர”	 என்்ொர.	 ெொனும்	 மகிழ்ரைொடு	
ஏறறுக	க�ொண்ரைன்.
	 ைவுனியொ	இ�ொணுை	ஆககி�மிபபில்	இருந்த	
�குதி.	ஓமந்வத	ரசொதவனச்சொைடிவய	எவவித	�ரி	
ரசொதவனயும்	 இல்லொமல்	 �ைப�தற�ொ�,	 யொழ்ப	
�ொணததிலிருந்து	 ைந்திருந்த	 கதன்னிந்திய	 திருச்	
சவ�யின்	 யொழ்ப�ொண	 அருட்தந்வத	 கெ�ரெசன்	
மறறும்	க�ொழும்பிலிருந்து	ைருவ�	தந்திருந்த	�ொதி	
ரியொர	 ர��ொசிரியர	 ரைனியல்	 தியொ��ொெொ	 ஆகிய	
இருைர�ொடும்	அருட்தந்வதயின்	ைொ�னத	திரலரய	
என்வன	 ைவுனியொவுககு	 	 அனுபபி	 வைத	 தனர.	
எனககுப	 �ொதுக�ொப�ொ�	 ஒரு	 ர�ொ�ொளி	 வயயும்	
அனுபபி	வைததொர�ள்.		
	 ைவுனியொவுககுள்	 நுவழந்ததும்	 ரதநீர	

அருந்தலொம்	என்று	உணை�ததில்	நிறுததச்	கசொன்	
னொர	 அருட்தந்வத.	 அபர�ொது	 எனககு	 �ொது�ொப	
புககு	ைந்த	ர�ொ�ொளி,	 ‘அண்ணவன	�ொது�ொப�ொ�	
அவழததுச்	 கசல்ல	 ரைண்டும்.	 இது	 இ�ொணுைப	
�குதி	 என்�தொல்	கூலிப�வை�ள்	 உலவும்	இைம்.	
அதனொல்	இ்ங�	ரைண்ைொம்”	என்்ொர.
	 “ஏன்	 �யமுறுததுகிறீர�ள்?	 என்வன	 யொரு	
ககு	 அவையொளம்	 கதரியப	 ர�ொகி்து,	 �ைவலப	
�ைொமல்	 ைொருங�ள்”	 என்று	 ெொன்	 கூறியதும்,	
ெொன்கு	 ர�ரும்	 உணை�ததிறகுள்	 கசன்ர்ொம்.	
உள்ரள	நுவழந்ததும்	அஙர�	 சொபபிட்டுக	க�ொண்	
டிருந்த	இரு	இவளஞர�ள்	என்வன	சுட்டிக�ொட்டி	
அைர�ளுககுள்	 ர�சிக	 க�ொண்ைொர�ள்.	 என்வன	
அைர�ள்	 அவையொளம்	 �ண்டு	 க�ொண்ைொர�ள்	
என்�வத	 உணரந்ரதன்.	 கசயதி	 உணை�ம்	 முழு	
ைதும்	 ��வி	 எல்ரலொரும்	 என்வன	 சுட்டிக�ொட்டி	
அைர�ளுககுள்	 ர�சிகக�ொண்ைனர.	 என்	 உைன்	
ைந்த	ர�ொ�ொளிககு	�தற்ம்	கதொறறிக	க�ொண்ைது.	
“அண்ரண	ெொன்	கசொன்னது	சரியொகி	விட்ைது.	�ொர	
ததீர�ளொ.	 உங�வள	 எல்ரலொரும்	 அவையொளம்	
�ண்டு	விட்ைொர�ள்”	என்று	அைச�ப�டுததினொர.
	 ெொங�ள்	 ரதநீர	 அருந்திகக�ொண்டிருககும்	
ர�ொரத	�லரும்	என்னிைம்	ைந்து	மகிழ்ரைொடு	வ�	
க�ொடுக�வும்,	விசொரிக�வும்,	உவ�யொைவும்	கசயத	
னர.	விவ�ந்து	அஙகிருந்து	மொெொட்டுத	திைலுககுச்	
கசன்ர்ொம்.	 எழுச்சிரயொடு	 மொெொடு	 கதொைஙகிய	
ஒரு	மணி	ரெ�ததில்	மொெொட்டுத	திைலுககு	அருகில்	
குண்டு	 கைடிககும்	 சபதம்	 ர�ட்ைது.	 அடுதத	 ஒரு	
மணி	 ரெ�ததில்	 மறக்ொரு	 குண்டு	 கைடிததது.	
ெொன்	 உவ�யொற்	 ஒதுக�ப�ட்ை	 ரெ�ததிறகு	முன்	
�ொ�ரை	 என்வன	 உவ�யொற்	 வைதது	 அைச�	
அைச�மொ�	என்வன	அனுபபி	வைததொர�ள்.	இந்த	
நி�ழ்வையும்	ம்க�	முடியொது.
	 அடுதது	 ஆவனயி்வு	 �வைததள	 5	 ஆம்	
ஆண்டு	 கைறறி	 விழொ,	 ஆவனயி்வில்	 பி�மொண்	
ைமொ�	அவமக�ப�ட்ை	அ�ஙகில்	 ெவைக�ற்து.	
அவவிழொவில்	மூதத	தள�தி�ள்	க�ொறுப�ொளர�ள்	
ர�ொ�ொளி�ள்	 மக�ள்	 என	 �லரும்	 �லந்து	 க�ொண்	
ைனர.	ெொனும்	அந்	நி�ழ்வில்	�லந்து	க�ொண்ரைன்.	
2000	ஆைது	ஆண்டு	ஏப�ல்	22	ஆம்	ெொள்	ஆவனயி்வு	
�வைததளம்	 தமிழீழ	 விடுதவலபபுலி�ளொல்	
கைறறி	 க�ொள்ளப�ட்ை	 ர�ொது	 தமிழ�ததில்	
அவனதது	கசயதித	 தொள்�ளிலும்	தவலபபுச்	கசய	
தியொனது.	 அபர�ொது	 கைறறிக	 �ளிபபில்	 தமிழ�	
ததில்	 திவளதரதன்.	 ை�லொறறு	 சி்பபுமிக�	 ஐந்	
தொம்	 ஆண்டு	 கைறறி	 விழொவில்	 தமிழீழததில்	
�ஙகு	க�றர்ன்.	இது	ர�ொல்	நிவ்ய	நி�ழ்வு�ள்	
உள்ளன.
 ்தனது அனுபெப பகிர்லெ வ்தாடர்ந்து 
தநர்காணல ஊடாக கூறுொர்.
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தறபுவனவு	 ஆழ்வு(Autism)	 மதியிறுக�ம்,	 தறபு,	
தன்வமயம்,	 மன	 இறுக�ம்,	 பு்	 உல�ச்	 சிந்த	

வனக	குவ்�ொடு,	ஒருைவ�யொன	ெ�ம்புக	ர�ொளொ	
றினொல்	ஏற�டும்	மன	இறுக�ம்,	சமூ�த	கதொைரபு	
சீரகுவலவு	 மதியிறுக�ம்	 என்�து	 இயல்பிறகு	
மொ்ொன	 மூவள	 ைளரச்சியின்	 ரைறு�ொடு	 Autism	
ஆகும்.	இது	கதொறறு	ரெொய	அல்ல	என்�து	மட்டும்	
உறுதி.	 இக	 குவ்�ொடு	 உள்ளைர�ளில்	 ஏ்ததொள	
10%	விகிதததினருககு	மட்டுரம	மூவள	சொரந்த	ஒரு	
�ொ�ணததொல்	Autism	ஏற�டுகி்து	என்று	கதரிய	ைரு	
கி்து.	 எனரை,	 90%	 விகிதததினருககு	 ஏன்	 Autism	
ஏற�டுகி்து	 என்று	 இதுைவ�	 அறியப�ைொமரல	
இருந்து	ைருகி்து.
	 தறபுவனவு	ஆழ்வு	எனும்	கசொல்	ஓர	உல�ச்	
கசொல்	ஆகிவிட்ைது.	இது	மன	ைளரச்சி	 சம்�ந்தப	
�ட்ை	 ஒரு	 ர�ொளொறு.	 ஒரு	 சிக�லொன,	 மருததுை	
ரீதியொன,	 உறுதியொன	 சிகிச்வச	 முவ்	 இல்லொத	
,	 ெ�ம்பு	 மண்ைலததுைன்	 சம்�ந்தப�ட்ை	 ஒரு	
குவ்�ொைொகும்.	 மூவளயின்	இயல்�ொன	 ைளரச்சி	
�ொதிக�ப�ட்டு	த	ன்வனச்	சுறறியுள்ள	உல�ததுைன்	
கதொைரபு	 க�ொள்ள	 இயலொது	 கசயயும்	 ஒரு	 நி்ப	
பிரிவ�	 ைவ�யிலொன	 குவ்�ொடு	 ஸ்க�கட்�	ல்	

டிஸ்ஆ	ரை	ர	 (Spectral	 Disorder)	 என்று	ஆ	ஙகில	ததில்	
இந்ொத	ரெொய	அவழக�	ப�டுகி்து.
	 உல�ம்	 முழுைதும்	 கைகு	 ரை�மொ�	 அதி	
�ரிதது	ைரும்	குவ்�ொடு�ளில்	தறபுவனவு	ஆழ்வு	
மி�	 முககியமொனது.	 அகமரிக�ொவில்	 150	 ர�ரில்	
ஒருைருககு	இந்த	குவ்�ொடு	உள்ளது	என	ஆயவு	
கூறுகி்து.	இலஙவ�வய	க�ொறுததமட்டில்	நூறறு	

ககு	 ஒருைர	 என்்	 விகிதததில்	 இககுவ்�ொடு	
உள்ளதொ�	சு�ொதொ�த	துவ்	அததியட்ச�ர	ைொகைர.	

மஹி�ொல	 ரே�த	 குறிபபிடுகி்ொர.	 க�ண்�வள	
விை	 ஆண்	 சி்ொர�வளரய	 அதி�ம்	 தொககுகி்து..	
இந்்தியொவில்	 ம	ட்டும்	 சுமொர	 20	 ல	ட்ச	ம்	 இந்திய	ர	
�	ள்	 தறபுவனவு	 ஆழ்வு	 குவ்�ொட்ைொல்	 �ொதிக	
�	ப�	ட்டுள்ளன	ர.	 ஆனொலும்,	 Autism	 �	றறிய	 எந்	
த	 விை�மும்	 க�ொதும	க�வள	 இன்	 ஆறு	 ைவ�	
அதி�ள	வில்	 கசன்்வைய	வில்வல	 என்�து	

�ைவலககுரிய	 விஷயமொகும்.	 ரமலும்	 இலஙவ�	
வய	க�ொறுததமட்டில்	 Autism	 (தறபுவனவு	ஆழ்வு)	
குவ்�ொட்டுக�ொன	 ைொயபபு�ள்	 அதி�ம்	 இனங	
�ொணப�ட்டுள்ளன.	 தறபுவனவு	 ஆழ்வ�	 குவ்	
�ொட்டிறகு	மருந்து	 என்�து	கிவையொது.	அதொைது,	
இந்த	 ரெொயினொல்	�ொதிக�ப�டு�ைர�ள்	எல்லொம்	
ஒர�	மொதிரிரயொ,	ஒர�	அளவிரலொ	�ொதிக�ப�டுை	
தில்வல.	�ல	மனெல	ரெொய�வளப	ர�ொல	�ண்ைறி	
ைதறகும்	எந்த	உைல்	ரீதியொன	மருததுைப	�ரிரசொத	
வனயும்	இல்வல.	இ�ததப	�ரிரசொதவன	கசயரதொ,	
எகஸ்-ர�	 எடுதரதொ	இவதக	 �ண்ைறிய	முடியொது.	
தறபுவனவு	ஆழ்வ�	குவ்�ொடு	தொய,	தந்வதயரின்	
��ம்�வ�யில்	 யொர�னும்	 �ொதிக�ப�ட்டிருததல்,	
கமகனீசியம்,	 துததெொ�ம்	 ர�ொன்்	 �னிமச்	 சதது	
�ளின்	குவ்�ொடு,	 ‘கசக�டின்’	 என்்	ேொரரமொன்	
குவ்�ொடு	என	�ல	�ொ�ணங�ள்	கூ்ப�டுகின்்ன.
	 க�ொதுைொ�	இககுவ்�ொடு	உள்ள	குழ	ந்வத	
�	ள்	 பி்	ந்த	 6	 மொத	ததில்	 கசயய	 ரைண்டிய	 சின்ன	
சின்ன	 கசய	ல்�வளக	 கூை	 கசயயொம	ல்	 முை	ஙகி	
இருப�ொர�ள்.	அைர�ளின்	சொதொ�ண	ைளரச்சிப�டி	
�ளில்	 இ�ண்டு	 அல்லது	 மூன்்ொைது	 ையதில்	
அவைய	ரைண்டிய	ைளரச்சி	விருததியில்	தொமதம்	
�ண்ைறியப�டுகி்து.	ஒரு	குழந்வதயிைம்	�ொணப	
�டும்	 இந்தக	 குவ்�ொட்டிறகு	 உைல்	 ரீதியொன	
ையதி	 றர�ற�	 ைளரச்சியும்	 ெைைடிகவ��ளும்	
இல்	லொமல்	ர�ொகும்	க�ொழுது	மட்டும்	தொன்	இக	
குவ்�ொட்வைக	�ண்ைறியும்	நிவல	உள்ளது.	ரைறு	
ைவ�யில்	மருததுைப	�ரிரசொதவன�ள்,	ஆயவுகூை	
ரசொதவன�ள்	ஆகியைறறின்	மூலம்	இக	குவ்�ொட்	
வைக	 �ண்ைறிய	 ைொயபபுக�ள்	 குவ்ைொ�ரை	
�ொணப�டுகி்து.
	 குவ்�ொட்வைக	 �ண்ைறிய	 ைழியில்லொத	
நிவலவமயொல்,	 மருததுைர�ள்	 க�றர்ொர	 �ளி	
ைரமொ,	குழந்வதவய	ைளரப�ைர�ளிைரமொ,	குழந்	
வத	அதன்	ைளரச்சிநிவல	எல்வல�வள	எட்டியதொ	
என்று	ர�ள்வி	ரமல்	ர�ள்வி	ர�ட்டும்,	அைர�ரள	
குழந்வதயின்	ெைைடிகவ�வய,	�ழகும்	விததவதக	
�ைனிததும்	 தறபுவனவு	 ஆழ்வ�க	 குவ்�ொடு	
க�ொண்ை	குழந்வத	என்�வத	உறுதி	கசயகி்ொர�ள்.
தறபுவனவு	ஆழ்வ�க	குவ்�ொடு	உவைய	பிள்வள	
�ள்	 ரதொற்ததில்	 சொதொ�ணப	 பிள்வள�ள்	 ர�ொல்	
இருப�ொர�ள்.	 ஆனொல்	 இைர�ளிைததில்	 ஆளி	
வைத	 கதொைர�ொ�	 �ண்ரணொடு	 �ண்�ொரததுப	
ர�சுைதில்	 க�யர	 கசொல்லி	 அவழககும்	 ர�ொது	
அவதப	க�ொருட்�டுதத	மொட்ைொர�ள்,	,	குழந்வத�	
ளிைம்	�ொணப�டும்	விவளயொட்டு,	ர�ச்சு,	 சமூ�த	
தி்ன்�ளில்	 என்�ைறறில்	 பின்தஙகிய	 நிவல	
�ொணப�டும்.	 தறபுவனவு	 ஆழ்வ�க	 குவ்�ொட்	
ைொல்	 �ொதிக�ப�டும்	 குழந்வத�ளுககுச்	 சில	
சமயம்	 உைல்	 ரீதியொன	 ைளரச்சிக	 ர�ொளொறு�ள்	
(co-occurring	 symptoms	 -	 அதொைது	 ரசரந்தவமந்த	
அறிகுறி�ள்)	 இருந்தொலும்,	 அவை	இந்த	 ரெொயின்	
முககியக	கூறு�ள்	அல்ல.	இது	ஒரு	 ரெொய	அல்ல.	
மன	 ைளரச்சி	 சம்�ந்தப�ட்ை	 ஒரு	 ர�ொளொறு.	
ஆஙகிலததில்	 Development	 disability.	 மருந்து�ளொல்	
குணப�டுதத	 முடியொதது.	 ைொழ்ெொள்	 ைவ�யில்	
நீடிககும்	 குவ்�ொடு	 அல்லது	இயலொவம	ஆகும்.	
ஆனொல்	கதொைர	�யிறசி�ள்	மூலம்	மொற்தவதயும்	
முன்ரனற்தவதயும்	�ொணமுடி	யும்	.
	 தறபுவனவு	 ஆழ்வுக	 குவ்�ொட்ைொல்	
�ொதிததை	ர�	ள்	 இப�டிததொன்	 இருப�ொர�	ள்	
என்று	 எந்த	 ஒரு	 ைவ�யவ்யும்	 இருப�	தில்வல.
தன்வன	 கயொதத	 பி்	 குழந்வத�ளிைம்	 �ழகும்	
விதம்,	 ர�ச்சுததி்னின்	 ைளரச்சி,	 புலன்	 சொரந்த	
உணரச்சி�ளின்	 ஒழுஙகு	 (sensory	 balance),	 மறறும்	
விவளயொடும்	முவ்�ள்	ஆகியைறறில்	பி்	சொதொ�	
ணக	 (Neurologically	 typical)	 குழந்வத�ளிைமிருந்து	
விததியொசப�ட்டிருப�ரத	இந்த	ரெொயின்	பி�தொன	
மொன	தன்வமயொகும்.	ஒவகைொருைரும்	ஒவகைொரு	
ைவ�யில்	ரைறு�டுைொர�ள்.

 எவொறு எனபல்த அடுத்த இ்தழில பார் 
பதபாம்..........
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• ஒரு இனததின பண்பாடு எனபது பலழலையின 
சி்றபபலை.  அவவினததின வ்தானலைலயயும் 
வ்தாடர்சசிலயயும் உறுதிபபடுததும் ்சானறு என 
ப்தனால ்தனிைனி்தனில விழுமியம் - வபாது 
ைனி்தனில இனஅலடயா்ளம். 

• பண்பாடு அகம் ்சார்ந்்த்தாயினும் அகம் பு்றம் ்சார் 
ந்்தது எனப்தால பண்பாடு ொழும் நிைம் காைம் 
உைகம் ்சார்ந்்தது. இெற்றுடன ைாறும் ்தனலை 
யானதும் கூட.  

• பண்பாடலட ்தனிைனி்தனால உருொகக முடி 
யாது கூடி ொழ்ந்த்த ்தனிைனி்தன ்தானும் சி்றப 
பு்ற முடியும் எனப்தால, ‘பண்பாடலட’ ைனி்த 
தல்தப தபாற்றும் ைனி்ததல்தப தபணும், ்சமூக 
வபாரு்ளா்தார அரசியல ஆனமிக ெ்ளர்சசியா 
தைதய வப்றைாம் 

• பண்பாடு இனம் ்சாரந்்த்தாக, நாடு ்சார்ந்்த்தாக 
இருபபதினாதைதய பண்பாடடின ெரைாறு 
எனப பண்பாடடு ொழ்வியலின பதிவுகள் 
அலழககப படுகின்றன.  

• உைக ெரைாற்றில பண்பாடடு ைாற்்றஙகள் ெழி 
யாகதெ ைனி்த ெரைாறு ்தனலன ெடிெலைததுக 
வகாள்கி்றது. பண்பாடடு ைாற்்றதை ்சமூக ைாற் 
்றைாக, வபாரு்ளா்தார ைாற்்றைாக, அரசியல ைாற் 
்றைாக ஆனமீக ைாற்்றைாக பரிணாைம் வபற்று 
ொழும் ைனி்தரின ெரைா்றாக திரடசியும் நில்ற 
வும் வபறுகி்றது.  

• எனதெ ்தமிழ்பபண்பாடடு ெரைாறு எனபது 
்தமிழினததின ெரைாறு எழுது வநறியின 
அடிககலைாக உள்்ளது. 

• ்தமிழ்பபண்பாடு எனபது ்தமிழிைககியம் ஒரு 
காைததின பலடபபாக இருந்்தாலும் அது 
இனவனாரு காைதல்தயும் உருொககுெ்தற் 
கான பதிவுகல்ள உடபதிொகக உ்தவுகி்றது.  

இனல்றய காைகடடததில பண்பாடடு ெர ைாற்றின 
த்தலெயின முககியததுெம்  
	 உல�	ை�லொறறில்	எழு�து�ளில்	கதொைஙகி	
எண்�து�ளில்	 ைளம்	 க�றறு	 கதொண்ணூறு�ளில்	
இ�ண்டு	முககியமொன	விையங�ள்	நிவலக�ற்ன.		

01. மு்தைாெது உைக மு்தைாளிததுெததின தபாககு, 
பரிணாைததில அது வபற்்ற ைாற்்றம், த்தசிய ஏகாதி 
பததிய முல்றலையிலிருந்து த்த்சஙகடந்துல்ற முல்ற 
லைககு (Transnational) ெந்்தது. 

02. ெரைாற்றின முடிவு என பியூஜிகாைா ்தன நூலில 
எடுததுலரத்த த்சாவியத ஒனறியததினதும் கிழகலக 
தராபபிய நாடுகளினதும் ்தததுெ வீழ்சசி.  
	 இ�ஸ்யொவிலும்	 ஐர�ொபபிய	 ெொடுளிலும்,	
க�ொதுவுவைவமதததுை	ஆட்சி�ள்	‘என்னுவையது	
எல்லொம்	உன்னுவையது’	என்்	கிறிஸ்தை	தன்னல	

மறுபபுப	 �கிரவின்	 ெவைமுவ்	 கிறிஸ்தைப	
�ண்�ொட்டில்	 �ட்ைவமக�ப�ட்ைதொ�க	 கூ்ப�	
ட்ை	சமூ�	உருைொக�	முவ்வம�ள்,	ைரதத�	கதொழி	
ல்நுட்�	 அறிவியல்	 சமூ�ததில்	 மறுக�ப�ட்டும்	
ம்க�ப�ட்டும்	ைந்த	�ொலததில்,	சமூ�ததின்	இயல்	
�ொகிவிட்ை	சு�ண்ைல்	மறறும்	அைககுமுவ்,	ஒடு	
ககு	முவ்	ைழியொன	மூலதனததி�ட்சி	ரதொறறுவிதத	
முறறூரிவம	 முதலொளிததுை	 சமூ�ததில்	 இருந்து	
சமததுை	 சர�ொத�ததுை	 சுதந்தி�	 ைொழ்வியலுககுக	
க�ொண்டுை�	 நி�ழ்ந்த	 பி�ொன்சிய	 பு�ட்சியின்	
பின்னணியில்	 “உன்னுவையது	 எல்லொம்	 என்னு	
வையது”	 எனச்	 சம�கிரவை	 முதன்வமப�டுததி	
எழுந்து,	 உல�	 அ�சியலுககுப	 புதிய	 கசயல்	
கெறிவய	 ைகுதத,	 மொரகசின்	 	 க�ொதுவுவைவமத	
தததுததின்	 ைழி	 ரதொன்றின.	 இதனொல்	 கிழகவ�	
ர�ொபபிய	 இ�ஸ்ய	 �ண்�ொடு�ள்	 மொறிப	 புதிய	
�ரிணொமதவதப	க�ற்ன.		

	 ஆனொல்	 க�ொதுவுைவமததததுைம்	 அது	
கிறிஸ்தைப	�ண்�ொட்டின்	ைழியதொ�க	கூ்ப�ட்ை	
அைககுமுவ்,	ஒடுககுமுவ்ப	�ண்�ொட்வை	அது	
ரதொன்றிய	ரெரமன்,	பி�ொன்சு,	இலண்ைன்	ர�ொனற	
ரமறவ�ர�ொபபிய	 ெொடு�ளில்	 �லம்	 க�றறிருந்த	
கிறிஸ்தைப	 �ண்�ொட்டின்	 அடிப�வையிலொன	
ஆட்சி	என்்	நிலவுைவம	ஆட்சி�வளரயொ	அல்லது	
ைரதத�	வ�தகதொழில்	முதலொளிததுை	�ட்ைவமப	
புக�வளரயொ	 க�ரிதளவில்	 அவசக�வில்வல	
என்�து	 மட்டுமல்லொமல்	 மட்டுப�டுததப�ட்ை	
ை�லொறவ்	 மொறறுகின்்	 சததியொ�	 க்ர�ரட்	
ஓைனின்	 கதொழிலொளர	 உரிவம	 சொர�ொன	 இைது	
சொரித	தததுைங�ள்	ைழி	மொற்ப�ட்ைது.		இதறகுக	
�ொ�ணம்	 �ைவுளின்	 க�ய�ொல்	 சிந்திக�	 மறுககும்	
மந்வதக	கூட்ைகமொன்று	ரமறகுல	கில்	கிறிஸ்தை	
மத	 ரமலொண்வம�ளொல்	 உருைொக�ப�ட்டிருந்த	
வமரய	ஆகும்.			

	 மொ்ொ�	 இகலனிசமொ�	 இ�ஸ்யொவிலும்,	
மொரைொயி	சமொ�ச்	சீனொவிலும்	ஆசிய	சமூ�		க�ொரு	
ளொதொ�	அ�சியல்	சிந்தவன�ளிரலரய	மொற்தவத	
ஏற�டுததி	 இலததீன்	 அகமரிக�	 ெொடு�ளில்	 விடு	
தவல	 இவ்யியலொ�வும்	 கியூ�ொவில்	 ரசகுரை	
ரிசமொ�வும்	கதொைர	மொற்ங�வள	ஏற�டுததின.		
	 இந்திய	 துவணக	 �ண்ைததிலும்,	 �ொரப	
�னிய	 இந்துமத	 சமூ�	 ரமலொண்வம�ளும்	 �ைவு	
ளின்	 க�ய�ொல்	 சிந்திக�	 மறுககும்	 மந்வதககூட்ை	
ங�வளரய	 மனிதர�ளொ�	 உருைொககி	 வைததிரு	
ந்தவமயொல்,	 �ொரப�னியம்	 ரமறகின்	 முதலொளித	

துை	 சிந்தவன�வள	 ஏறறுத	 தனது	 சொதிய	அைககு	
முவ்ப	 க�ொருளொதொ�ச்	 சிந்தவன�ளுைன்	 அத	
வனச்	 சம�சம்	 கசயது	 க�ொள்ைது	 இலகுைொ�	
அவமந்தது.	இதனொல்	இந்திய	துவணக	�ண்ைததில்	
க�ொதுவுவைவம	 அடிப�வையிலொன	 சிந்தவன	
மொற்ங�ள்,	�ைவுளுககு	எதி�ொனது	என்று	மக�வள	
அச்சப�டுததியதன்	மூலம்	மழுங�டிக�ப�ட்ைன.	
இதனொல்	 உல�	 முதலொளிததுை	 �ண்�ொட்வையும்		
இந்திய	 �ொணியில்	 மக�வள	 அைககி	 ஒடுககும்	
புதிய	 அ�சியலொ�	 �ொரப�னியம்	 மறுசரீவமததுக	
க�ொண்	ைது.		இந்திய	�ண்�ொட்டின்	உண்வமயொன	
சுைடு�ள்	 கூை	 அழிக�ப�ட்ை	 இந்துமதப	 �ண்	
�ொட்வைரய	 இந்திய	 மக�ளவனை�தும்	 �ண்�ொ	
கைன	 ரமறகுலகும்	 அஙகீ�ரிததுக	 க�ொண்ைது.	
தமிழர�ள்	 உட்�ை	 இந்திய	 ரதச	 இனங�ள்	 எல்	
லொரம	 இன்றுைவ�	 இதறகு	 உைன்	 �ட்ை	 ைொழ்	
ைொ�ரை	 தங�ள்	 ைொழ்வியவல	 கைளிப�டுததி	
அவமதி	 �ொண்கின்்னர.	 இதனொல்	 இந்திய	
துவணக	�ண்ைததில்	�ொலததுககு	ஏற�	மொறு�ைொத	
மக�ளுககு	 எதி�ொன	 ஒரு	 தததுைதவதத	 தவல	
கீழொ�	 மொற்க	 கூடிய	 பு�ட்சி	 அன்றும்	 இன்றும்	
ெவைமுவ்ச்	 சொததியமற்	 ஒன்்ொ�ரை	 கதொைர	
கி்து.	இதவனரய	மொரகசிய	தவலவமச்	சிந்தவன	
யொளர�ளில்	 ஒருை�ொ�	 விளஙகிய	 ைொழ்	 ெொள்	
ர��ொசி	 ரியர	 �ொ.	 சிைததம்பி	 அைர�ள்	 தமிழர�	
ளுக�ொன	 க�ொதுவுவைமத	 தததுைம்	 ஒன்று	
தமிழ்ப	 �ண்�ொட்டின்	 அடிப�வையில்	 உருைொ	
க�ப	 �ைொது	 –	 ரமறகுல�த	 ரதவை�ளுக�ொ�	
உருைொ	 �கப�ட்ை	 மொரகசியத	 தததுைதவதத	
தமிழ்	 மக�ள்	 ரமல்	 திணிக�	 முற�ட்ைவமரய	
தமிழி	 னததின்	 விடுதவலயின்	 பின்னவைவுககுக	
�ொ�ண	 மொயிறறு.	 தமிழீழ	 விடுதவலபபுலி�ள்	
மண்	 மீட்பு	 ர�ொவ�	 முன்கனடுதத	 க�ொழுது	 அத	
வனத	தங�ளது	ைொழ்வுக�ொன	விடுதவலப	ர�ொ�ொ	
ட்ைமொ�த	 தமழீழத	 தமிழ்	 மக�ள்	 உள்ைொங�	
மறுதது	 அதவனயும்	 ஒரு	 அ�சியல்	 சீ�வமப�ொ�	
(evolution)	 �ருதினொர�ரள	 தவி�	 அதவன	 தம்	
ரமலொன	 அவனதது	 அைககுமுவ்�வளயும்,	
ஒடுககு	 முவ்�வளயும்	 மொறறியவமப�தற�ொன	
பு�ட்சியொ�	அைர�ளொல்	�ருத	இயலொது	ர�ொயிறறு	
என்று	 ரைதவனயுைன்	 என்னிைம்	 கூறியது	 மட்டு	
மல்லொமல்	தமிழர�ளுக�ொன	அைர�ளின்	அவனத	
வதயும்	 மறு	 உற�ததி	 கசயயக	 கூடிய	 	 தமிழ்த	
ரதசியப	 க�ொதுவுவைவமத	 தததுைததின்	 ரதவை	
ஒன்று	உண்கைனவும்	கூறினொர.			
	 ரமலும்	 க�ொதுவுைவமத	 	 தததுை	 வீழ்ச்சி	
அதுைவ�	ரமறகுல�	முதலொளிததுை	அ�சு�ளுககும்	
இ�ஸ்ய	 சீனப	 க�ொதுவுவைவம	 அ�சு�ளுககும்	
இவையில்	 நி�ழ்ந்த	 �னிபர�ொவ�யும்	 முறறுப�	
டுததியது.	 இதன்	 ைழி	 மனித	 உரிவம�ள்	 என்கி்	
தனி	மனித	உரிவம�ளுககு	முன்னுரிவம	க�ொடுதது	
தனிமனிதவனச்	சந்வதப	க�ொருளொதொ�ததின்	மனி	
தைளமொ�ப	 �யன்�டுததும்	 அ�சியல்	 ர�ொககு	
ைலுபக�றறு	 மக�ளின்	 பி்பபுரிவம	 என்னும்	
தன்னொட்சி	 உரிவமயிவன	 மக�ளின்	 அ�சிவன	
உருைொககும்	 �ருவி	 என்கி்	 புதிய	 சிந்தவனககு	
விததிட்டு,	 உள்ள�	 தன்னொட்சி	 உரிவமயிவன	
தங�ள்	 கசொந்த	 விருபபில்	 விட்டுகக�ொடுதது	
தம்வம	ஆள்ைதறகுத	க�ொதுத	ரதரதலின்	ைழி	தங	
�ளுக�ொன	 �ொது�ொபபுைனொன	 அவமதிவயயும்	
ைளரச்சி�வளயும்	 ர�ணுைதறகு	 மக�ள்	 கதரிவு	
கசயத	தங�ளின்	அ�சொங�ததிறகு	மக�ள்	அ�சியல்	
�ணிவை	 கைளிப�டுததி	 ைொழ	 ரைண்டும்	 என்	
�ரத	உள்ள�	தன்னொட்சி	உரிவம	என	விதந்துவ�க	
�ப�ட்ைது.	
	 இதன்	மூலம்	மக�ளின்	தன்னொட்சி	உரிவம	
மூலம்	அைர�ள்	தங�ளின்	அ�சில்	இருந்து	பிரிந்து	
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	 ர��ொசிரியர	 ரெொம்	
கசொம்ஸ்கி	 ‘மொனிைததின்	 எச	
மொன்�ள்’	 என்்	 தவலபபில்	
�ட்டுவ�கயொன்வ்	 எழுதியுள்	
ளொர.	 இக	 �ட்டுவ�யில்	 இன்	
வ்ய	உல�	அ�சியல்	�றறி	ஒரு	

அறிமு�ம்	தருகி்ொர.	இவத	ஐந்து	பிரிவு�ளொ�
	(1)ரமறகுல�	அதி�ொ�ததிறகுள்ள	அழுததங�ள்,	
(2)	இன்வ்ய	கிழககு-ஆசியொ	சைொல்�ள்,	
(3)இன்வ்ய	கிழககு-ஐர�ொபபிய	சைொல்�ள்,
(4)இன்வ்ய	இஸ்லொமிய-உல�	சைொல்�ள்,	
(5)இ�ண்ைொைது	 சகதி	 கைளியிட்டு	 ைருகிர்ொம்.	
அவைவ�யில்	இதன்	மூன்்ொைது	�குதிவய	இஙகு	
தருகிர்ொம்.

இனல்றய கிழககு-ஐதராபபிய ்சொலகள்
	 இன்று	 சைொலொ�	விளஙகும்	இ�ண்ைொைது	
பி�ொந்தியம்	 கிழககு-ஐர�ொப�ொ.	 ரெறர்ொ(NATO)	
-�சியொ	 எல்வலயில்	 பி�ச்சவன	 ஒன்று	 ைளரந்து	
க�ொண்டிருககி்து.	 இது	 ஒரு	 சின்ன	 பி�ச்சவன	
அல்ல.	 “உககிர�யின்	 முன்ன�ஙகு	 எல்வலயில்	
பி�ச்சவன”	என்்	தனது	தி்வமயொன	ஆயவு	நூலில்	
ரிச்சட்	 சகைொ	 (Richard	 Sakwa)	 என்்	 ஆயைொளர,	
“ரெறர்ொ	ஆளுவம	 கசலுததும்	 நிலப��பபு	விரி	
ைவைைவத	 தடுப�தறர�	 �சியொ	 -	 ரெொரஜியொ	
ர�ொர	மூண்ைது.	இது	முதலில்	2008	இலும்	பின்னர	
2014	இலும்	கைடிததன.	மூன்்ொைது	ர�ொவ�	உல	
�ம்	 தொஙகுமொ	 என்�து	 நிச்சயமில்வல.”	 என்று	
எழுதுகி்ொர.	 இை�து	 ஆயவு	 ெம்�ககூடியதொ�ரை	
உள்ளது.
	 ரெறர்ொ	விரிைொக�ம்	தீவமயற்து	என்ர்	
ரமறகுல�ம்	 �ொரககி்து.	 �சியொவும்,	 உலகின்	
ஏவனய	 ெொடு�ளும்	இவத	 ரைறுவிதமொ�	 �ொரககி	
்ொர�ள்	 என்�தும்	 ஆச்சரியப�டுைதறகில்வல.	
ரமறகிலும்	கூை	சில	முககியமொனைர�ள்	இவைொறு	
தொன்	�ொரககி்ொர�ள்.	ரெறர்ொ	விரிைொ	க�ம்	“துய�ம்	
நிவ்ந்த	 தைறு”	 என்று	 ஐ-அகமரிக�	 �ொெதந்திரி	
யொன	 ரெொரஜ்	 கின்னன்	 ஆ�ம்�ததிரலரய	 எச்சரி	
ததொர.	அைர�ொடு	ரசரந்து	ரமலும்	சில	ஐ-அகமரிக�	
உய�தி�ொரி�ள்	 சனொதி�திககு	 எழுதிய	 ஒரு	 தி்ந்த	
�டிதததில்	இவத	“ை�லொறறு	தை்ொன	க�ொள்வள”	
என்று	வி�ரிததொர�ள்.
	 1991இல்	 �னிபர�ொர	 முடிவுககு	 ைந்த	
பின்னர	 ரசொவித	 குடிய�சின்	 உவைவுைன்	 இப	
பி�ச்சவன	ஆ�ம்பிககி்து.	அபர�ொது	இப	பி�ொந்தி	
யததின்	 �ொது�ொபவ�யும்	 அ�சியல்-க�ொருளொதொ�	
நிவலவமவயயும்	 �றறி	 இ�ண்டு	 விதமொ�	 எதிர	
�ொரபபு�ள்	நிலவின.	ரமரல	குறிபபிை	ரிச்சட்	சகைொ	
தனது	 ஆயவில்	 இது	 �றறியும்	 கசொல்கி்ொ்.	 ஒரு	
�ொரவையில்	 ஐர�ொபபிய	 ஒன்றியதவத	வமயமொ�	
க�ொண்ை	 “விரிைவைந்த	 ஐர�ொப�ொவும்”,	 ஐர�ொ	
பபிய-அட்லொன்டிக	 �ொது�ொபவ�யும்	 அ�சியல்-
க�ொருளொதொ�தவதயும்	 முன்கனடுககும்	 ரெறர்ொ	
வும்	இருந்தன.
	 இ�ண்ைொைது	 �ொரவையில்	 கிழககில்	
ர�ொத	து	 �ல்லின்	லிஸ்�வனயும்	ரமறகில்	 �சியொ	
வின்	 விலடிரைொஸ்ர்ொகவ�யும்	 உள்ளைக	 கிய,	
“க�ரிய	ஐர�ொபபிய	�ண்ைமும்”,	அதில்	பி�சல்ஸ்,	

கமொஸ்ர�ொ,	 அங�ொ�ொ	 ர�ொன்்	 �ல	 வமயங�ள்	
இருந்தொலும்,	 �ொலம்	 �ொலமொ�	 இக�ண்ைததில்	
கதொைரும்	 பிரிவிவன�வள	 �வளந்து	 அது	 ஒரு	
க�ொது	 ரெொக�ததுைன்	 முன்ரனறும்	 என்்	 எதிர	
�ொரபபும்	இருந்தன.

	 க�ரிய	 ஐர�ொபபிய	 �ண்ைம்	 என்்	 சிந்த	
வனவய	 முன்கமொழிந்தைர�ளில்	 பி�தொனமொ	
னைர,	 ரசொவியத	 குடிய�சின்	 அன்வ்ய	 தவலைர	
மிகர�யில்	 ர�ொ�ரசொவ(Mikhail	 Gorbachev).	 இச்	
சிந்தவனயின்	 ரைர�ள்	 இதறகு	 முன்னரும்	 ஐர�ொ	
ப�ொவில்	 இருந்ததுள்ளது.	 பிக�ஞ்சு	 தவலைர	
டி-ர�ொல்	 ர�ொன்்ைர�ளும்	 இச்	 சிந்தவனவய	
க�ொண்டிருந்தொர�ள்.	ஆனொல்	 1990�ளில்	க�ொண்டு	
ை�ப�ட்ை	 தி்ந்த	 சந்வத	 மொறங�ளின்	 தொக�ததி	
னொல்	 �சியொ	 விழுந்த	 ர�ொது,	 இச்	 சிந்தவனயும்	
மழுஙகிப	 ர�ொனது.	இபர�ொது	விளொடிமிர	 புட்டி	
னின்	 தவலவமயில்	 மீள	 எழும்பும்	 �சியொ	 உல�	
அ�ஙகில்	 தனககும்	 ஒரு	இைதவத	 ரதடும்	 ர�ொது	
இச்சிந்தவன	மீண்டும்	உயிர	க�றுகி்து.	புட்டினும்	
அை�து	 ச�-அ�சியல்	 ைொதியமொன	 டிமிறரி	 ரமை	
ரைரைலும்	 (Dmitry	 Medvedev)	 ”க�ரிய	ஐர�ொபபிய	
�ண்ைததின்”	 ஒன்றிவணவை	 மீண்டும்	 மீண்டும்	
ைலியுறுததி	ைருகி்ொர�ள்.
	 “இைர�ளின்	 முன்கனடுபபுக�வள	 உதொ	
சீனம்	 கசயயும்	 ரமறகுல�ம்,	 இம்	 முன்கனடுபபு	
க�ளின்	 பின்புலததில்	 �சியொவின்	 விரிைொக�ரம	
மவ்மு�	 ரெொக�மொ�	 இருககி்து	 என்று	 �ருது	
கி்து.	 ரமலும்	 ைை-அகமரிக�ொவுககும்	 ரமறகு	
ஐர�ொப�ொவுககும்	 இவைரய	 பிரிவை	 க�ொண்டு	
ைருைதும்	 இதன்	 ரெொக�ம்	 என்று	 ரமறகுல�ம்	
�ருதுகி்து”	 என்று	 ஆயைொளர	 ரிச்சட்	 சகைொ	
கதொைரந்து	 எழுதுகி்ொர.	 இக�ரிசவன�ள்	 �னிப	
ர�ொர	 �ொலததியது.	 ஐர�ொப�ொ	 மூன்்ொைது	 சகதி	
யொ�	 ைளரந்து	 விடும்	 என்்	 �யரம	 இக�ரிசவன	
�ளுக�ொன	�ொ�ணம்.
	 ரமறகு	கெரமனியும்	கிழககு	கெரமனியும்	
இவணந்த	கெரமனி	ரெறர்ொவில்	இவணைதறகு	
ர�ொ�ச்ரசொவ	 சம்மதிததது	 ை�லொறறில்	 ஒரு	
க�ரும்	 விட்டுகக�ொடுபபு.	 அபர�ொது	 அதறகு	
�திலொ�	ரெறர்ொ	கிழககு	ரெொககி	ஒரு	அஙகுலம்	
கூை	 ெ��ொது	 என்று	 ர�ொ�ச்ரசொவுககு	 ைொககுறுதி	
க�ொடுக�ப�ட்ைது.	 ஆனொல்	 �சியொ	 க�ொருளொதொ	

�ததில்	 வீழ்ச்சி	 அவைந்த	 ர�ொது	 ரமறகுல�ம்	
அவத	 “ை�லொறறின்	 முடிவு”	 என்றும்,	 ரமறகின்	
முதலொளிததுை	 சனெொய�ததின்	இறுதி	கைறறிகய	
ன்றும்	 க�ொண்ைொடியது.	 ர�ொ�ச்ரசொவுககு	 க�ொடு	
தத	 ைொககுறிதிவய	 மீறி,	 ரெறர்ொ	 விரிைொக�ம்	
உைரனரய	ஆ�ம்பிததது.
	 இவணந்த	 கெரமனியின்	 எல்வலவயயும்	
தொண்டி	 ரெறர்ொ	 ெ�ரந்தது.	 விவ�வில்	 �சியொ	
வின்	எல்வலவயயும்	கதொட்டு	விட்ைது.	ரெறர்ொ	
வின்	 க�ொள்வ�யும்	 மொற்மவைந்தது.	 அதன்	
மொற்மவைந்த	 க�ொள்வ�யில்,	 உல�ததின்	 சகதிக	
�ொன	 (energy)	 �ட்டுமொனங�வள	 அதொைது	 �ைல்	
�ொவத�வளயும்	அதனடியில்	உள்ள	வ�பபுக�வள	
யும்	�ொது�ொப�தும்	ரசரக�ப�ட்ைது.	இது	ரெறர்ொ	
கசயற�டும்	��பவ�	உல�ளொவிய	��ப�ொ�	மொற	
றியது.	 அதுமட்டுமல்ல,	 இன்று	 க�ரிதொ�	 ர�சப	
�டும்	 “�ொது�ொககும்	 க�ொறுபபு”	 (“responsibility	
to	 protect”)	 என்்	 க�ொள்வ�வயயும்	 ரமறகுல�ம்	
மொறறியவமததது.	இதற�ொன	ஐெொவின்	க�ொள்வ�	
யிலிருந்து	 இது	 மி�வும்	 மொறு�ட்ைது.	 இதனொல்	
இபர�ொது	ரெறர்ொ	ஐ-அகமரிக�ொவின்	தவலவம	
யில்	 உலகில்	 எஙகும்	 தவலயிடும்	 �வையொ�	
இருக�லொம்	என்்ொகியது.
	 குறிப�ொ�	 ரெறர்ொ	 உககிர�னுககுள்	
விரிைவைைது	 �சியொவை	 �ொதிககும்	 ஒரு	 திட்	
ைமொ�	 உள்ளது.	 ஏபபி�ல்	 2008	 இல்	 இைம்	
க�ற்	 ஒரு	 ரெறர்ொ	 கூட்ைததின்	 ர�ொது	 இத	
திட்ைங�ள்	 முடிவு	 கசயயப�ட்ைன.	 அப	 ர�ொது	
உககிர�யினுககும்	 ரெொரஜியொவுககும்	 ரெறர்ொ	
அங�ததுைம்	 க�ொடுக�ப�டும்	 என்றும்	 திட்ை	
ைட்ைமொ�	 கூ்ப�ட்ைது.	 2004	 இல்	 ர�ொ�ொட்ைங	
�ளின்	 விவளைொல்	 ரமறகுலகின்	 ஒரு	 ெண்�ர	
உககிர�யினின்	 சனொதி�தியொ�	 கதரிவு	 கசயயப	
�ட்ை	 ர�ொது,	 ஐ-அகமரிக�	 பி�திநிதி	 அஙகு	
விவ�ந்து	 கசன்று	 “உககிர�யின்	 ரெறர்ொவில்	
இவணைவத	 தொம்	 ஆதரிப�தொ�”	 கசொல்லியது	
விககி	 லீகஸ்	 ஊைொ�	 கைளிைந்த	 இன்னுகமொரு	
கசயதி.

	 �சியொவின்	 �ைவல	 விளஙகிகக�ொள்ள	
கூடியரத.	 சரைரதச	 விை�ொ�ங�ளின்	 முன்னணி	
இதழொன	 Foreign	 Affairs	 இல்	 ஒரு	 ஆயைொளர,	
“உககிர�யின்	 பி�ச்சவனயின்	 அடிரைர	 ரெறர்ொ	
விரிைொக�மும்	உககிர�யிவன	�சியொவின்	கசல்ைொக	
கிலிருந்து	 விலததி	 ரமறகுல�தரதொடு	 இவணககு	
ஐ-அகமரிக�ொவின்	 திட்ைமுரம…	 �சியொவின்	
வமய	 ெலன்�ளுககு	 இவை	 எதி�ொனவை	 என்ர்	
இவத	 �சியொவின்	 தவலைர	 புட்டின்	 �ருதுகி்ொர.“	
என்று	எழுதுகி்ொர.
	 ஐ-அகமரிக�ொவுககு	 �சியொவின்	 நிவலப	
�ொடு	பிடிக�ொமல்	இருக�லொம்.	ஆனொல்	�சியொவின்	
நிவலப�ொட்டின்	 பின்னொலுள்ள	 �ொ�ணங�ள்	 புரி	
யொமல்	இருக�	முடியொது.	ஏகனனில்.	கதொவலவில்	
இருககும்	 ஒரு	 ெொடு	 தனககு	 அண்வமயில்	 இ�ொ	
ணுைதவத	நிறுததுவத	ஐ-அகமரிக�ொ	க�ொறுததுக	
க�ொள்ளொது	என்�து	எல்ரலொருககும்	கதரிந்தரத.
	 சீனொவின்	 ெைைடிகவ��வளப	 ர�ொல,	
�சியொவின்	 ெைைடிகவ��வளயும்	 தரக�	 ரீதியொ�	
புரிந்து	 க�ொள்ளலொம்.	 சீனொவைப	 ர�ொலரை	 இங	
கும்	 �சியொ	 எதிரக�ொள்ைது	 �ொ�தூ�மொனது.	அதன்	
இருபவ�ரய	ர�ள்விககுறியொககும்	சூழல்	இது.

வ்தாடரும் ....
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	 சீனொ	 மறறும்	 �ஸ்யொவின்	 கசயமதி�வள	
விண்ணில்	 வைதது	 கசயலிழக�ச்	 கசயைதறகு	
அகமரிக�ப	 �வையினரின்	 விண்கைளி	 �வைப	
பிரிவு	தவ�வய	தளமொ�க	க�ொண்ை	ஆயுதங�வள	
48	 இைங�ளில்	 அவமதது	 ைருகின்்து.	 ஏழு	
ைருைங�ளில்	 நிவ்ைவையும்	 இந்த	 திட்ைததின்	
மூலம்	ரமொதல்	ஒன்று	ஏற�டும்	ர�ொது	அகமரிக�ொ	
இதவன	 �யன்�டுததி	 சீனொ	 மறறும்	 �ஸ்யொவின்	
கசயமதி�வள	கசயலிழக�	கசயது	விடும்.
	 எல்-3	 ேரிஸ்	 க�கரனொகலொஜி	 என்்	
நிறுைனம்	முதலொைது	ஆயுததவத	தயொரிததுள்ளது.	
ஒரு	ைருை	முயறசியின்	பின்னர	அது	�ைந்த	மொதம்	
இயங�	ஆ�ம்பிததுள்ளது.	ரமலும்	16	ஆயுதங	�ள்	
விவ�வில்	 அகமரிக�ப	 �வையினரிைம்	 வ�ய	
ளிக�ப�ைவுள்ளன.	 இந்த	 கமரைொவ	 லொன்ட்	
(Meadowland)	 எனப�டும்	 புதிய	 ஆயுதம்	 இலகு	
ைொனது,	 புதிய	 கமன்க�ொருட்�வள	 ரமலும்	
இவணக�ககூடிதும்	 ரமலும்	 �ல	 அவலைரிவச	
�வளக	க�ொண்ை	கசயமதி�ளின்	கசயற�ொடு�வள	
நிறுததககூடியதுமொகும்.
	 இந்த	 ஆயுதததின்	 ை�வைத	 கதொைரந்து	
அகமரிக�	 �வையினரின்	 ஆ்ொைது	 பிரிவு	 விண்	
ணில்	உள்ள	அகமரிக�	கசயமதி�வள	�ொது	�ொககும்	
தற�ொபபு	ெைைடிகவ��வள	முடுககி	விட்டுள்ளது.	
அகமரிக�	ைொன்	�வையுைனொன	அதன்	இவணந்த	
ெைைடிகவ�	கதொைரபிலும்	�ைனகமடுததுள்ளது.
	 விண்ணில்	 ரமொதல்�ளுககு	 சொததிய	
மில்வல.	 ஆனொல்	 தற�ொபபு	 ெைைடிகவ��வள	
ரமறக�ொண்டுள்ரளொம்	என	அகமரிக�ொவின்	விண்	
கைளி	ைொன்�வை	பிரிவு	மறறும்	ஏவு�வண	வமய	
ததிற�ொன	தவலைர	கலப.	ர�ணல்	ஸ்ரீ�ன்	ர�ொ�ன்	
கதரிவிததுள்ளொர.
	 கமல்ர�ொன்	 மறறும்	 புரளொரிைொவைத	
தளமொ�க	க�ொண்ை	எல்-3	ேரீஸ்	ரமலும்	4	கதொகுதி	
�வள	 	 தயொரிததுள்ளது.	 அது	 2022	 ஆம்	 ஆண்டு	

�ொைவனககு	 ை�வுள்ளது.	 இந்த	 ைருைம்	 டிசம்�ர	
மொதம்	ரமலும்	28	கதொகுதி�வள	தயொரிப�தற�ொன	
�ணி�ள்	 ஆ�ம்பிக�ப�ைவுள்ளன.	 அதற�ொன	
நிதி	 2021	 ஆண்டு	 ஒதுக�ப�டும்,	ஆயுதங�ள்	 2023	
ஆம்	 ஆண்டு	 கதொைக�ம்	 2027	 ஆம்	 ஆண்டிறகு	
இவையில்	�ொைவனககு	ைரும்.
	 இதன்	மூலம்	எதிரி	ெொட்டின்	கதொைர�ொைல்	
�வள	குழப�	முடியும்,	ஆனொல்	 த�ைல்�வளயும்,	
�ைங�வளயும்	வ�ப�ற்	முடியொது	என	ர�ொ�ன்	
கதரிவிததுள்ளொர.
	 விண்கைளிப	ர�ொர	ஆயுதங�ள்	கதொைரபில்	
அகமரிக�ொ	ர�சி	ைருகின்்து.	அஙகு	இைம்க�றும்	

ர�ொரில்	 சிதறும்	 �ொ�ங�ள்	 விண்கைளிவய	 மொசு	
�டுததும்.	 சீனொவும்,	 �ஸ்யொவும்	 அவைொ்ொன	
ஆயுதங�வளக	 க�ொண்டுள்ளதொ�வும்,	 அதனொல்	
அகமரிக�ொவின்	 விண்கைளிப	 ர�ொர	 ஆ�ததொன	
�ட்ைததில்	 உள்ளதொ�வும்	அகமரிக�ொ	 கதரிவிதது	
ள்ளது.
	 �ைந்த	 புதன்கிழவம	கசயமதி�வள	 சுட்டு	
வீழ்ததும்	 ஏவு�வணவய	 �ஸ்யொ	 �ரிரசொதிததிரு	
ந்தது.	அதொைது	 �ஸ்யொ	கதொைரந்து	 தன்வன	தயொர	
கசயது	 ைருகின்்து.	 எனரை	 தொன்	 அகமரிக�ொ	
இந்த	 புதிய	 ஆயுததவத	 தயொரிதது	 ைருகின்்து.	
இதவன	 ரமொதல்�ளின்	 ஆ�ம்�ததில்	 �யன்	
�டுததுைதன்	மூலம்	விண்கைளியில்	அகமரிக�ப	

�வையினருககு	ஏற�டும்	அனரததங�வள	தவிரக	
�லொம்.	 இது	 �ட்ைவள	 வமயததில்	 ஏற�டும்	
தைங�ல்�வளத	 தடுககும்,	 என	 ர�ொ�ன்	 கதரி	
விததுள்ளொர.
	 அகமரிக�ொவின்	 புதிய	 ஆயுதம்	 கசயமதி	
�வள	 அழிக�ொது	 என்்	 ர�ொதும்,	 அதுவும்	 விண்	
கைளிப	 ர�ொருக�ொன	 ஆயுதமொ�ரை	 �ொரக�ப	
�டுகின்்து.	எனரை	அகமரிக�ொவின்	எதிரி	ெொடு�ள்	
அதவன	 முறியடிககும்	 ெைைடிகவ��ளுககு	
தயொ�ொகும்	 என	 உல�	 �ொது�ொபபு	 நிறுைனததின்	
கைசிஙைன்	 தவலைர	விகர�ொறியொ	 சொம்சன்	 கதரி	
விததுள்ளொர.
	 அகமரிக�ொவின்	 ெைைடிகவ�	 தற�ொலி�	
தைங�ல்�வள	ஏற�டுததும்	என்்ொலும்,	எதிரி�ளு	
ககு	அது	தற�ொலி�மொனதொ	அல்லது	நி�ந்த�மொனதொ	
என்�து	 கதரியொது.	 ரமலும்	 விண்கைளியில்	 உள்	
ளைறவ்	தொககுைது	சட்ைபூரைமொனதொ	என்்	ர�ள்	
வியும்	உண்டு	என	அைர	ரமலும்	கதரிவிததுள்ளொர.
	 விண்கைளியில்	 சீனொ	 மறறும்	 �ஸ்யொவை	
விை	 அகமரிக�ொரை	 அதி�	 கசயமதி�வள	
க�ொண்	 டுள்ளது.	 2016	 ஆம்	 ஆண்டு	 க�்ப�ட்ை	
த�வு�ளின்	 அடிப�வையில்	 �ஸ்யொ	 அஙகு	 40	
கதொவலத	 கதொைரபு	 கசயமதி�வள	 க�ொண்டு	
ள்ளது.	 எதிரைரும்	 ைருைங�ளில்	 இந்த	 எண்ணி	
கவ�வய	அதி�ரிக�வும்,	அைறவ்	ெவீனமயப�டு	
ததவும்	 �ஸ்யொ	 திட்ைமிட்டுள்ளது.	 �ஸ்யொ	 தனது	
இலததி�னியல்	 புலனொயவு	 மறறும்	 முன்கனச்	
சரிகவ�	 ெைைடிகவ�	 கதொகுதி	 என்�ைறவ்யும்	
மறுசீ�வமதது	ைருகின்்து.
	 சீனொவும்	அதவன	ஒதத	ெைைடிகவ��வள	
ரமறக�ொண்டு	 ைருகின்்து.	 ஏ்ததொள	 30	 �வைத	
துவ்	 மறறும்	 ைரதத�	 கதொவலத	 கதொைரபு	
கசயமதி�வள	அது	க�ொண்டுள்ளது.	சிறிய	அளவி	
லொன	�வைததுவ்	புலனொயவு	கசயமதி�வளயும்	
சீனொ	விண்ணில்	நிறுவியுள்ளது.
	 அகமரிக�ொவின்	 தறர�ொவதய	 புதிய	
ஆயுதம்	 இ�ண்டு	 கதொகுதி�வள	 க�ொண்டுள்ளது.	
முன்வனய	ஆயுதம்	 14	 கதொகுதி�வள	 க�ொண்டிரு	
ந்தது.	 எனரை	 தறர�ொவதய	 ஆயுததவத	 சிறிய	
இைங�ளில்	வைதது	இயக�	முடியும்.	இதன்மூலம்	
ஏ்ததொள	 10,000	 சது�	 அடி�ள்	 உள்ள	 இைதவத	
மீதப�டுதத	 முடியும்.	 அது	 மட்டுமல்லொது	 புதிய	
ஆயுதததில்	உள்ள	�ணணி	கமன்க�ொருட்�ள்	ஒர�	
தைவையில்	�ல	கசயமதி�ளின்	கசயற�ொடு�வள	
�ட்டுப�டுததும்	த�வம	க�ொண்ைது	என	ர�ொ�ன்	
ரமலும்	கதரிவிததுள்ளொர.

நனறி: 
அந்ரதொனி	��சிரயொ,	புளும்ர�ரக	அ�சியல்	ஆயவு

,jo;
75

11thuhe;j

kpd;dpjo;;
Vg;uy; 26> 2020  midj;Jyfj;jsk;

rPdh> u];ahtpd; nra;kjpfis 
nraypof;fr; nra;ag; NghFk; 

Gjpa MAjk;

jkpopy;: Mu;j;jp

கைறறியவைகின்்ொர.

ர�ள்வி:	
	 நீங�ள்	 முன்னொள்	 விடுதவலபபுலி�ள்	
உறுபபின�ொ�	 இருந்துள்ளீர�ள்.	 �ொ�ொளுமன்்த	
திறகு	கதரிவு	கசயயப�ட்ைொல்,	திருர�ொண	மவல	
மொைட்ை	 மக�ளுககு	 எவைொ்ொன	 ரசவை�வள	
கசயவீர�ள்?

�தில்:
	 தமிழ்,	 முஸ்லிம்,	 சிங�ளப	 �ததிரிவ�யொ	
ளர�ள்	 என்வன	 சந்திததொர�ள்.	 தமிழ்,	 சிங�ள,	
முஸ்லிம்	 மக�வள	 க�ொண்ை	 இைம்	 திருர�ொண	
மவல.	 ெொன்	 �ொ��ட்சம்	 இல்லொமல்	 ெைந்து	
க�ொண்ரைன்.	 சிங�ள	 மக�ளுக�ொன	 பி�ச்சிவன	
�வள	என்	ஊைொ�ரை	ெைததி	முடிததொர	�ள்.	அரத	
ர�ொல்	 புல்ரமொட்வையிலிருந்து	 முஸ்லிம்�ள்	
இ�வில்	 கூை	 என்வன	 ைந்து	 சந்திததுச்	 கசல்லும்	

சந்தரப	�மும்	உண்டு.	எங�ள்	மததியில்	ெல்ல	உ்வு	
இருந்தது.	 தமிழ்	 �ொ�ொளுமன்்	 உறுபபினர�ள்	
கசயத	 கசயலொல்	 இன்னும்	 �தது	 �திவனந்து	
ைருைங�ளில்	 திருர�ொணமவல	 தமிழர	 பி�திநிதி	
ததுைதவத	இழந்துவிடும்.	
	 1947இல்	 ஒரு	 தமிழ்�ொ�ொளுமன்்	உறுபபி	
னர	மட்டும்	இருந்த	நிவலயில்,	2000	ஆம்	ஆண்டு	
மூன்று	முஸ்லிமும்	ஒரு	சிங�ளைரும்	ைந்தைர�ள்.	
இன்வ்ககு	இ�ண்டு	முஸ்லிம்,	ஒரு	சிங�ளம்,	ஒரு	
தமிழ்	என்்	ரீதியில்	தொன்	உள்ளது.	21	ஆண்டு�வள	
பின்	 ரெொககி	 �ொரததொல்,	 திருர�ொணமவலயில்	
அதிகூடிய	 கதொவ�யொ�	 19ஆயி�ம்	 தமிழ்	 மக�ள்	
இருந்துள்ளனர.	 அடுதத	 நிவலயில்	 உள்ளைர�ள்	
4,	000	மட்டும்தொன்.	அைர�வள	மூன்்ொைது	நிவல	
ககு	 தள்ளும்	 ர�ொதுஎமது	 தமிழ்	 பி�திநிதி�ள்	
�ொரததுக	 க�ொண்டு	 தொன்	இருந்தைர�ள்.	 	 சிங�ள	
குடிரயற்ம்	ெைந்துள்ளது.	முஸ்லிம்	குடிரயற்ம்	
ெைந்துள்ளது.	
	 எங�ள்	 	 தமிழர�ளில்	 ஒருபி�ச்சிவன	
உள்ளது.	 என்னகைனில்,	 1983	 �ொலப�குதியில்	
பி�ச்சிவனயொன	 �ொலததில்	 உயிரப	 �ொது�ொபபி	

ற�ொ�	 கைளிெொடு�ளில்	 கசன்று	 தஞ்சமவைந்த	
ைர�ள்	 மீண்டும்	 கசொந்த	 ஊருககு	 திரும்�	 முயற	
சிக�வில்வல.	திருர�ொணமவலயில்	தமிழ்	மக�ள்	
குவ்ைவைந்ததறகு	 �ொ�ணம்	 இதுவுமொகும்.	
கைளிெொடு	 	 கசன்்ைர�ள்	 அஙர�ரய	 தஙகி	
விட்ைொர�ள்.	 அந்த	 இைங�வள	 நி�பபியைர�ள்	
சிங�ளைர�ளும்	முஸ்லிம்�ளுரம.	 அததுைன்	 574	
சது�வமல்	 ��ப�ளவைக	 க�ொண்ை	 �குதிவய	
சிங�ள	 அ�சிறகு	 எழுதது	 மூலமொ�	 தொவ�	
ைொரததுக	 க�ொடுததுள்ளொர�ள்.	 எங�ள்	 முககி	
யமொன	ரைவலத	திட்ைம்	இருககின்்	நிலப	�குதி	
வயமீட்�ரைண்டும்.	 தக�	 வைக�	 ரைண்டும்.	
அததுைன்	 கைளி	 ெொடு�ளில்	 இருககும்	 மக�வள	
உள்ைொங�	 ரைண்டும்.	 திருர�ொணமவலவயச்	
கசொந்த	 மொைட்ைமொ�க	 க�ொண்ைைர�வள	 மீள	
ைரும்�டி	 ரைண்டுர�ொவள	 முன்வைக�	 ரைண்	
டும்.	இவைளவு	ரைவல	வயயும்	கசயய	ரைண்டிய	
ரதவை	 எங�ளுககு	 உள்ளது.	 இதன்	 மூலம்தொன்	
எங�ள்	மொைட்ைதவத	எதிர	�ொலததில்	�ொப�ொற்க	
கூடியைொயபபு	எங�ளுககு	இருககும்.

திருைலை ... வ்தாடர்சசி...

fl;Liu
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என்றும்	ர�ட்டுக	க�ொண்ைர�ொது	அதற�ொ�	ரதரதல்	
ஆவணய�ம்	 கூடி	 நிவலவம�ள்	 குறிதது	 ஆ�ொயந்து	
இபர�ொவதய	 முடிவை	 மறு	 �ரிசீலவன	 கசயயும்	
என	அைர	கூறியுள்ளொர.
	 இந்த	 சந்திபபு	 குறிதது	 மகிந்த	 ரதசபபிரிய	
ஊை�ங�ளுைன்	 ரெ�டியொ�ப	 ர�சியிருக�வில்வல.	
இருந்த	 ர�ொதிலும்	 ரதரதல்	 ஆவணககுழுவின்	 தீர	
மொனம்	இன்வ்ய	க�ொர�ொனொ	அச்சுறுததல்	சூழலில்	
�க�சொர�ொன	தீர	மொனமொ�ரை	கதரிகின்்து.
	 ரதரதல்	 ஒன்வ்	 முதற	 தைவையொ�	 அறி	
விககும்	 ர�ொது	 ரதரதல்	 ஆவணய�ம்	 அ�சியல்	
�ட்சி�ளுைன்	�லந்தொரலொசிததுததொன்	ரதரதலுக�ொன	
தி�திவயத	 தீரமொனிக�	 ரைண்டும்	 என்�தில்வல.	
ஆனொல்	ஒரு	தி�தி	அறிவிக�ப	�ட்டு,	அந்தத	தி�தியில்	
ரதரதவல	ெைதத	முடி	யொத	ஒரு	சூழல்	ஏற�ட்டிருககும்	
சூழலில்	 கெருக�டியொன	 நிவலவம�ளுககுள்	 ஒரு	
தி�திவயத	 தீரமொனிககும்ர�ொது	 சம்�ந்தப�ட்ை	
த�பபுக�ளுைன்	 �லந்தொரலொசிதது	 ஓர	 இணக�ப�ொ	
ட்டின்	 அடிப�வையிரலரய	 தீரமொனதவத	 ரமற	
க�ொண்டிருக�	ரைண்டும்.
	 அததவ�ய	 ஒரு	 ெைைடிகவ�தொன்	 சரியொன	
தொ�	இருக�	முடியும்.	 ஏகனனில்	 க�ொர�ொனொ	அச்சு	
றுததல்	 சூழலில்	 வீட்வைவிட்டு	 கைளியில்	 கசல்	
ைரத	ஆ�ததொனதொ�	உள்ளது.	நிவலவம�ளில்	முன்	
ரனற்ம்	 ஏற�ட்ைொலும்கூை	 ரெொயதகதொறறில்	
இருந்து	 தற�ொததுக	 க�ொள்ைதற�ொன	 ஏற�ொடு�ள்	
இல்லொமல்	அ�சியல்	 �ட்சி�ளும்	 ரைட்�ொளர�ளும்	
ரதரதல்	பி�சொ�ததில்	ஈடு�ை	முடியொது.
	 ரெொயத	 தற�ொபபுச்	கசயற�ொட்டில்	இ�ண்டு	
முவன�ள்	 முககியம்	 க�றறிருககின்்ன.	 ரதரதல்	
பி�சொ�ததில்	 ஈடு�டுகின்்	 ரைட்�ொளர�ள்	 மறறும்	
அ�சியல்	 �ட்சி�ளின்	 முககியஸ்தர�ளின்	 தற�ொபபு	
நிவலவம	 ஒன்று.	 அைர�ள்	 சந்திக�ச்	 கசல்கின்்	
ைொக�ொளர�ளின்	தற�ொது�ொபபு	நிவல	மறக்ொன்று.
	 ஏகனனில்	ரெொயதகதொறறு	மக�ள்	மததியில்	
இருந்து	 அ�சியல்ைொதி�ளுககு	 ஏற�ைலொம்.	 அரத	
ர�ொன்று	 அ�சியல்ைொதி�ளிைம்	 இருந்து	 ைொக�ொளர	
�ளொகிய	க�ொதுமக�ளுககும்	கதொறறிப	��ைக	கூடும்.	
ஆ�ரை	 இரு	 த�பபினருவைய	 தற�ொபபும்	 உறுதி	
கசயயப�ை	ரைண்டும்.
	 இது	 மட்டுமல்ல.	 க�ொர�ொனொ	 வை�ஸ்	
கதொறறு	 நிவலச்	 சூழலில்	 இதுர�ொன்்	 �ல்ரைறு	
ெவைமுவ்	 விையங�ள்	 �ைனததில்	 எடுக�ப�ட்டு	
உரிய	�ொது�ொபபுச்	கசயற�ொடு�ள்	ரமற	க�ொள்ளப�ை	
ரைண்டி	இருககின்்ன.
	 இந்த	நிவலயில்	ெுன்	20	ஆம்	தி�தி	ரதரதல்	
ெைததப�டும்	 என்று	 கைளியிைப�ட்ை	அறிவிததல்	
உறுதியொனதல்ல	 என்று	 ரதரதல்	 ஆவணய�ததின்	
தவலைர�	கூறியிருப�தொ�		கதரிவிக�ப	�ட்டுள்ளது.
	 ரதரதலுக�ொன	 தி�தி	 அறிவிக�ப�ட்டுள்ள	
விதமும்,	 அந்த	 அறிவிததல்	 கைளியொகியுள்ள	 பு்	
ரெொயததொக�ச்	 சூழல்	 மறறும்	 அ�சியல்	 நிவல	
வமயும்	 ரதரதல்	 ஆவணககுழுவின்	 கசயற�ொடு	

க�ொறுப�ொன	முவ்யில்	ரமறக�ொள்ளப�ட்டிருககி	
ன்்தொ	 என்்	 சந்ரத�தவதரய	 ஏற�டுததி	 உள்ளது.	
அது	 மட்டுமல்லொமல்	 ஒரு	 ைவ�யில்	 ெவ�ச்சுவை	
ெடி�ர	 ைடிரைலு	 கூறுைது	 ர�ொன்று	 சிறுபிள்வளத	
தனமொனரதொ	 என்று	 சிந்திக�வும்	 தூண்டி	 இருககி	
ன்்து.

அெ்தானிகளின கருதது
	 ஆனொல்	 அ�சொங�ததின்	 விருப�ததிறர�ற�	
ரதரதல்	 ஆவணககுழு	 ெைந்து	 க�ொள்ளவில்வல	
என்றும்,	 அதனொல்	 அ�சொங�ம்	 ஆவணககுழு	 மீது	
சீற்ம்	 க�ொண்டிருப�தொ�வும்	 அ�சியல்	 அைதொனி	
�ள்	மறறும்	சட்ைவியலொளர�ள்	மததியில்	ஒரு	�ருதது	
நிலவுகின்்து.
	 அ�சுககும்	 ரதரதல்	 ஆவணககுழுவுககும்	
இவையில்	 நிலவுகின்்	இததவ�ய	முறு�லொன	 ஒரு	
நிவலயில்	 அ�சொங�தவதச்	 சமொளிப�தற�ொ�ரை	
ெுன்	 20	 ஆம்	 தி�தி	 ரதரதல்	 ெவைக�றும்	 என்்	
அறிவிததல்	 விடுக�ப�ட்டுள்ளதொ�வும்,	 அதன்	
பின்னர	 இைம்க�ற்	 அ�சியல்	 �ட்சி�ளின்	 பி�தி	
நிதி�ளுைனொன	 சந்திபபில்	 அைர�ளுவைய	 எதிர	
�ொரபவ�யும்	ர�ொரிகவ�வயயும்	நிவ்ரைற்	ததக�	
ைவ�யில்	 ரதரதல்	 ஆவணககுழுவின்	 தவலைர	
�ருததுக�வள	 கைளியிட்டிருப�தொ�வும்	 அைர�ள்	
�ருதுகின்்ொர�ள்.
	 அரதரைவள	 மறறுகமொரு	 விையதவதயும்	
அைர�ள்	 சுட்டிக�ொட்டி	 இருககின்்ொர�ள்.	
க�ொர�ொனொ	வை�ஸின்	அச்சுறுததல்	இருந்தொலு	ம்சரி	
இல்லொவிட்ைொலும்சரி	க�ொதுத	ரதரதவல	ெைததிரய	
ஆ�	ரைண்டும்	என்்	�ட்ைொய	நிவல	வமககுள்	ெொடு
	 தள்ளப�ட்டிருககின்்து.	 இந்த	 நிவலயில்	
அ�சொங�த	 த�பபின்	 ர�ொரிகவ�ககு	 கசவிசொயக�	
ரைண்டிய	 �ைப�ொட்டில்	 ரதரதல்	 ஆவணககுழு	
�ட்டுண்டு	கிைககின்்து.
	 அந்தக	 ர�ொரிகவ�	 இயல்�ொனதொ�	 இருந்	
தொலும்சரி	அதி�ொ�த	கதொனியில்	அச்சுறுததல்	ைடிவி	
லொனதொ�	 இருந்தொலும்சரி	 அதவன	 நிவ்ரைற்	
ரைண்டிய	க�ொறுபவ�	ஆவணககுழு	தட்டிக	�ழிக�	
முடியொத	நிவலயிரலரய	இருககின்்து.
	 அ�ச	 த�பபில்	 ஏற�னரை	 ரம	 28	 ஆம்	
தி�தி	 ரதரதவல	 ெைததுதொ�	 அறிவிக�	 ரைண்டும்	
என்்	 ஆரலொசவன	 கூ்ப�ட்டிருந்த	 ர�ொதிலும்,	
அதவனத	 தவிரதது	 தனது	 க�ொறுபவ�	 நிவ்ரைற	
றும்	 ைவ�யில்	 ெுன்	 20	 ஆம்	 தி�தி	 ரதரதல்	 ெைத	
தப�டும்	 என்்	 அறிவிபவ�	 ஆவணக	 குழு	 கைளி	
யிட்டிருப�தொ�க	�ருதப�டுகின்்து.
	 இந்த	 அறிவிததலிலும்	 ஒரு	 சூட்சுமம்	
ஒளிந்திருப�தொ�வும்	அைதொனி�ள்	மததியில்	�ருதப	
�டுகின்்து.	 க�ொர�ொனொ	 வை�ஸொனது	 ஏவனய	
ெொடு�ளின்	 ைரிவசயில்	 இலஙவ�வயயும்	 சொதொ�	
ணமொ�த	 கதொறறித	 தொககியிருக�வில்வல.	 ஒரு	
முககியமொன	 க�ொதுத	 ரதரதல்	 �ொல	 அ�சியல்	 சூழ	
லில்	ெொட்டுககுள்	அந்த	ெச்சுககிருமி	புகுந்து	அ�சியல்	
ரீதியொன	சிக�ல்�வள	ஏற�டுததி	உள்ளது.
	 இந்த	 அ�சியல்	 சிக�ல்�வள	 –	 குறிப�ொ�	
அ�சியலவமபபு	ரீதியொன	சிக�ல்�வள	ென்கு	இனம்	

�ண்டுள்ள	 ரதரதல்	 ஆவணககுழுவின்	 தவலைர	
மகிந்த	ரதசபபிரிய	அந்த	சிக�ல்�ளில்	சிககிக	க�ொள்	
ளொமல்	தனது	�ைவம	ரதரதல்	ெவைக�றுைத	ற�ொன	
ஒரு	தி�திவய	அறிவிப�து	மட்டுரம	என்்	நிவலயில்	
ெுன்	 20	 ஆம்	 தி�தி	 ரதரதல்	 ெவைக�றும்	 என்று	
அறிவிததுள்ளொர.

பை முலனகளில அழுத்தம்
	 ெொைொளுமன்்தவதக	 �வலதது	 க�ொதுத	
ரதரதவல	 ்ைததுைதற�ொ�	 ெனொதி�தி	 ர�ொததொ�ொ	
யொவின்	 பி��ைனததின்�டி	 ெுன்	 2	 ஆம்	 தி�திககு	
முன்னர	 �திய	 ெொைொளுமன்்ம்	 கூை	 ரைண்டும்.	
இது	 அ�சியலவமபபு	 ரீதியொன	 தவிரக�	 முடியொத	
நியதி.	 அ�சியலவமபபு	 ரீதியொன	 ஒர	 இறுக�மொன	
நிவலயில்	 அதனொல்	 ஏற�ைக	 கூடிய	 சிக�ல்�ள்	
ைொதபபி�திைொதங�ள்	 என்�ைறவ்க	 �ைந்த	 நிவல	
யிரலரய	மகிந்த	ரதசபபிரிய	ெுன்	20	ஆம்	தி�திவய	
அறிவிததுள்ளொர.
	 ரதரதல்	 தி�தி	 ஒன்றிவன	 அறிவிக�ொமல்	
இருக�	 முடியொது.	 தி�தி	 அறிவிக�ப�ை	 ரைண்டி	
யது	 �ைவமயொகும்.	 ஆ�ரைதொன்	 ெொம்	 தி�தி	
ஒன்றிவன	 இபர�ொது	 அறிவிததுள்ரளொம்	 ஆயினும்	
அது	 உறுதியொன	 நிவலப�ொைல்ல	 என்று	 அ�சியல்	
�ட்சி�ளின்	பி�திநிதி�ளிைம்	அைர	கைளியிட்டுள்ள	
கூறறு	 இதவன	 உறுதி	 கசயைதொ�	 அவமந்திருககி	
ன்்து.
	 எப�டி	இருந்த	ர�ொதிலும்	ரதரதல்	ஆவணக	
குழுவும்	 சரி	 ரதரதல்	ஆவணயொளர�ளும்	 சரி	இலங	
வ�யின்	 ை�லொறறில்	 இததவ�ய	 ஒரு	 சிக�லொன	
நிவலவமககு	மு�ம்	க�ொடுததிருப�து	இதுரை	முதற	
தைவை.
	 இந்த	சிக�ல்	நிவலவம	ஆ�தது	எஙகிருந்து	
ைருகின்்து	 எதிரியொ�	 இருப�ைர�ள்	 யொர	 என்று	
கதரிந்திருந்த	 ர�ொரக�ொலதவதப	 ர�ொன்்தல்ல.	
அததுைன்	உருைம்	கதரியொது.	யொர	யொரிைம்	இருந்து	
ைருகின்்து,	 எந்கதந்தப	 க�ொருட்�ளில்	 இருந்து	
�றறிப	 பிடிக�ப	 ர�ொகின்்து	 என்று	 கதரியொமல்	
கதொறறிப	 பிடிதது	 உயிருகர�	 உவல	 வைககின்்	
க�ொர�ொனொ	 வை�வஸ	 எதிரக�ொள்கின்்	 நிவலவம	
வயப	ர�ொன்்துமல்ல.
	 மொ்ொ�	 அ�ச	 த�பபு,	 அ�சியல்	 �ட்சி�ள்	
மறறும்	 ைொக�ொளர�ளொகிய	 க�ொதுமக�ள்	 என்்	
முதத�பபு�ளுககு	 மததியில்	 மததளதவதயும்விை	
�ல	 முவன�ளில்	 கமொததப�டுகின்்	 நிவலவமககு	
ள்ரளரய	 ரதரதல்	ஆவணககுழு	இபர�ொது	 சிககியி	
ருககின்்து.
	 இந்த	சிக�ல்�ள்	எவைொறு	விடுவிக�ப�ைப	
ர�ொகின்்ன,	 எவைொறு	 க�ொதுத	 ரதரதல்	 ெைததப	
�ைப	ர�ொகின்்து	என்�து	கதரியவில்வல.	அதவன	
ஊ�ம்	கசயைதும்	�டினமொனதொ�ரை	உள்ளது.
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மூலம்	அைர�ள்	 தங�ளின்	அ�சில்	 இருந்து	 பிரிந்து	
தனியொன	அ�சிவன	அவமக�லொம்	 என்னும்	அகம	
ரிக�	 விடுதவலப	 ர�ொ�ொட்ைததின்	 ைழியொன	
மக�ளின்	 தன்னொட்சி	 உரிவம	 என்்	 அ�சியல்	 ர�ொ	
ட்�ொடு	உலகில்	தவைகசயயப�ட்ைது.		
	 ஆயினும்	 ஒரு	 அ�சொங�ம்	 அந்த	 அ�சொ	
ங�ததின்	 குடி�ள்	 எனப�டும்	 மக�ளுககு	 அைர	
�ளுவைய	 �ொது�ொப�ொன	 அவமதிவயரயொ	 அல்	
லது	 ைளரச்சிவயரயொ	 ைழங�ொது	 விட்ைொல்	
அம்மக�ள்	 உலகின்	 குடிமக�ள்	 என்்	 முவ்யில்	
உல�	 ெொடு�ளிைமும்	 உல�	 அவமபபுக�ளிைமும்	
முவ்யீடு	 கசயயும்	 கைளிய�	 தன்னொட்சி	 உரி	 வம	
அைர�ளுககு	உண்கைனவும்	அதவனப	�ய	ன்�டுததி	
உல�	 ெொடு�ளிைமும்	 உல�	 அவமப	 புக�ளுைனும்	
அைர�ள்	உதவி	ர�ொ�லொம்	எனவும்	புதிய	விளக�ம்	
அளிக�ப�ட்ைது.		
	 இதன்	 ைழி	 உல�	 மக�வள	 இவணக�ொது,	
க�ொருளொதொ�ததில்	 உல�மயமொக�ல்	 மூலம்	 உல	
கின்	 மூலைளங�வளப	 க�றும்	 சந்வத	 இவண	
பபு�வளயும்,	 க�ொருட்�ளினதும்,	 மனித	 ைலுவி	

னதும்	 �ட்டுப�ொைற்	 இைபக�யரவு�வளயும்	
பின்	 முதலொளிததுை	 சந்வத	 இவணததுத	 தனக	
�ொககியது	 ர�ொலரை	 அ�சியலிலும்	 ரதச	 இன	
ங�ளொ�	 விளஙகும்	 ரதசியங�ள்	 அனு�விககும்	
அைககு	 முவ்�வளயும்	 ஒடுககு	 முவ்�வளயும்	
அத	 ரதசியங�ள்	 தொங�ரள	 மொறறியவமககும்	
விடுத	 வலப	 ர�ொ�ொட்ை	 உரிவம	 மறுக�ப�ட்டு,	
அந்த	 ரதசிய	 விடுதவலப	 ர�ொ�ொட்ைங�ள்	 ெவை	
க�றும்	 ெொடு�ளின்	 அ�சும்	 அது	 கதொைர�ொன	
தன்னிச்	 வசயொன	 தீரவு	 ஒன்வ்	 உருைொககும்	
அந்த	 அ�சின்	 இவ்வமயும்	 �றிக�ப�ட்டு	 எந்தப	
பி�ச்சிவனயும்	 அவனததுல�ப	 பி�ச்சிவன	 யொக�	
ப�ட்டு	 அவனததுல�	 ைல்லொண்வம�ளும்	 அந்த	
ைல்லொணவம�ளுைன்	 கூடிய	 பி�ொந்திய	 ைல்லொ	
ண்வம�ளும்,	 	 உல�ப	 பின்	 முதலொளிததுை	 சமூ�	
ததின்	சொர�ொ�	அதரதசிய	பி�ச்சிவன	எடுதது	ரெொககி,		
உலகின்	 பின்முதலொளிததுை	 சமூ�	 க�ொருளொதொ�	
அ�சியல்	 ைளரச்சிககு	 ஏற�	 அந்தப	 பி�ச்சிவன	
ககுத	 தீரவு	 �ொணும்,	 ‘புதிய	 உல�	 ஒழுஙகு	 முவ்’	
உல�	 மக�ள்	 ரமல்	அைர�ளின்	விருபபின்றி	 திணி	
க�ப�ட்ைது.				
	 இந்த	 மொற்ங�வள	 உலகில்	 ஏற�டுததி	
உல�	ை�லொறறின்	முககிய	�ொல	ர�ொைொ�	இயஙகும்	

முதலில்	கூ்ப�ட்ை	1980	 -90	�ளில்	ெைந்த	இ�ண்டு	
மொற்ங�ளும்,	 ஒரு	 ெொணயததின்	 	 இரு�க�ங�ரள.	
உல�பக�ரு	முககியததுைம்	ைொயந்த	இந்த	நி�ழ்ச்சி	
�ளுககு	முன்னும்	பின்னும்	ஒரு	 சிந்தவனப	 பு�ட்சி	
ஏற�ட்ைதும்	 -	 ஏற�ட்டுகக�ொண்டிருப�தும்	 இயல்	
ர�.	
	 உண்வமயில்	 சிந்தவனப	 பு�ட்சி	 இல்லொது	
இந்த	 மொற்ங�ள்	 சொததியமொகியிருக�	 முடியொது.	
மொரகசியப	 �ொரவையில்	 இந்த	 சிந்தவன	 மொற்ம்	
ஏற�டுைவத	 அல்தூச�	 “சமூ�	 உருைொக�ம்”	 (Social	
formation)	 என்�ொர.	இந்த	 சமூ�	உருைொக�ம்	என்�து	
உண்வமயில்	ஒரு	சமூ�ததின்	சமூ�ப	க�ொருளொதொ�க	
�ட்ைவமபவ�	 மொறறியவமப�தன்	 ைழியொ�ரை	
ெவைமுவ்ப�டுததப�டும்.		
	 எனரை	 தமிழ்ப	 �ண்�ொட்டின்	 ை�லொறறின்	
ைழி	 தமிழர�ளின்	 சமூ�	 உருைொ�கததிவனப	
புரிந்து	 க�ொள்ைதின்	 ைழியொ�ரை,	 தமிழர�ளின்	
ரதசஉருைொக�தவத	 முன்கனடுக�வும்	 முழுவமப	
�டுததவும்	 முடியும்	 என்�தொரலரய	 தமிழப�ண்	
�ொட்டின்	ை�லொறு	என்னும்	இச்சிந்தவன	ஒவ	கைொரு	
தமிழ�தும்	ரதவையொ�	முன்னுரிவம	இக�ொலததில்	
க�றுகி்து.		
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	 இந்த	கசயதி	எழுதும்	ர�ொது	190	ஆயி�ததி	
றகு	 ரமற�ட்ை	 மக�ள்	 ர�ொவிட்-19	 வை�சின்	
தொக�ததொல்	 இ்ந்துள்ளனர.	 ஆனொல்	 தறர�ொது	
ைவ�யில்	 அதவன	 குணப�டுததுைதறகு	 மருந்து	
�ள்	கிவைக�வில்வல.		இந்த	மருந்வத	க�றுைதில்	
ெொம்	எவைளவு	தூ�ததில்	உள்ரளொம்?

ைருந்ல்த கண்டறிெதில எனன பணிகள் 
இடம்வபறுகின்றன?

	 உலகில்	 150	 இறகு	 ரமற�ட்ை	 மருந்து�ள்	
ஆயவு	 கசயயப�டுகின்்ன.	 இவை	 எல்லொம்	
முன்னர	வை�ஸ்	ரெொய�வள	குணப�டுதத	�யன்	
�ட்ைவை.	 உல�	 சு�ொதொ�	 நிறுைனம்	 இதவன	

விவ�வு�டுதத	 இவணந்த	 மருந்து�ளின்	 ெைைடி	
கவ�வய	 ரமற	 க�ொண்டுள்ளது.	 5,000	 ரெொயளர	
�ளில்	 மருந்	 து�வள	 �ரீட்சிதது	 ைருைதொ�	
பிரிததொனியொ	 கதரிவித	 துள்ளது.	 குணமவைந்த	
ரெொயொளி�ளின்	 குருதிவய	 �யன்�டுததி	 குணமொ	
ககும்	ெைைடிகவ��வளயும்	உலகில்	உள்ள	ஆயவு	

நிறுைனங�ள்	ரமறக�ொண்டு	ைருகின்்ன.
 

எந்்த ெலகயான ைருந்துகள் வ்சயற்தி்றன 
மிககலெ?

	 ரெ�டியொ�	உைலுககுள்	கசன்று	க�ொர�ொனொ	
வை�வச	 தொககும்	 அன்ரி	 வை�ஸ்	 மருந்து	 அல்	
லது	 எதிரபபு	 சகதிவய	 அவமதிப�டுததும்	
மருந்து,	 ஏகனனில்	 எதிரபபு	 சகதி	 ரமலதி�மொ�	
கசயற�டும்	 ர�ொது	 ரெொயொளி�ள்	 அதி�ம்	 �ொதிக	
�ப�டுைதுண்டு.	இது	உைவல	அதி�ம்	�ொதிககும்.	
அல்லது	குணமவைந்தைர�ளின்	குருதியில்	உள்ள	
Antibody	 எனப�டும்	 ரெொகயதிரபபு	 சகதிவய	
�யன்�டுததுதல்.	அவை	வை�வச	தொககியழிககும்.

மிகவும் நம்பிகலகயான ைருந்து எது?

	 க்ம்டிசிவிர	 (remdesivir)	 என்்	 மருந்ரத	
தறர�ொது	 அதி�	 விவனததி்னுள்ளதொ�	 உள்ளது	
என	 தனது	 சீனொவிற�ொன	 �யணததின்	 பின்னர	
உல�	 சு�ொதொ�	 நிறுைனதவதச்	 ரசரந்த	 �லொநிதி	
புறூஸ்	 அயில்ைொட்	 கதரிவிததுள்ளொர.	 இது	
எர�ொலொ	 வை�சிறகு	 எதி�ொ�	 தயொரிக�ப�ட்ைது.	
கமரஸ்	 எனப�டும்	 மறறுகமரு	 க�ொர�ொனொ	
வை�சிறகு	எதி�ொ�வும்	இது	கசயற�டுைது	மிரு�	
ங�ளில்	ரமறக�ொள்ளப�ட்ை	ரசொதவன�ள்	மூலம்	
உறுதிப�டுததப�ட்டுள்ளது.	சிக�ொகர�ொ	�ல்�வல	
க�ழ�ததில்	இருந்து	�சிந்த	த�ைல்�ளும்	அதவன	
உறுதிப�டுததியுள்ளன.	 உல�	 சு�ொதொ�	 நிறுைன	
ததின்	 ஆத�வுைன்	 உலகில்	 ஆயவு	 கசயயப�டும்	
ெொன்கு	மருந்து�ளில்	இதுவும்	ஒன்று.

எயிடஸ் ைருந்து குணபபடுததுைா?
	 lopinavir	 and	 ritonavir	 என்்	 மருந்து�ள்	
கதொைரபில்	 அதி�ளவு	 ர�ச்சுக�ள்	 உள்ளர�ொதும்	
ஆதொ�ம்	 குவ்வு.	 ஆயவுகூைததில்	 இது	 கசயற	
�ட்ை	 ர�ொதும்	 மனிதர�ளில்	 அது	 �லனளிக�	
வில்வல.	ஆனொல்	இது	மி�வும்	�டுவமயொ�	�ொதிக	
�ப�ட்ைைர�ளில்	 �ரிரசொதிக�ப�ட்டுள்ளது.	
எனரை	 ஆ�ம்��ட்ைததில்	 சில	 சமயம்	 �லன்	
த�லொம்.

ைதைரியா ைருந்து குணபபடுததுைா?
	 தறர�ொது	இதுவும்	�ரீட்சிக�ப�டுகின்்து.	
குரளொர�ொகுயின்	 ைவ�யொன	 இந்த	 மருந்து	
வை�ஸ்	 எதிரபபு	 மறறும்	 ரெொகயதிரபபு	 சகதி	
தணிபபு	 ஆகிய	 தன்வம�வளக	 க�ொண்ைது.	
இதவன	�யன்�டுததலொம்	என	அகமரிக�	அதி�ர	
கூறிய	பின்னர�	இதன்	மீது	ஊை�ங�ளின்	�ைனம்	
திரும்பியது.	ஆனொல்	இந்த	மருந்து	குணப�டுததும்	
என்�தற�ொன	 ஆதொ�ங�ள்	 இல்வல	 என	 உல�	

சு�ொதொ�	நிறுைனம்	கதரிவிததுள்ளது.

தநாவயதிர்பபு ்சகதிலய தூண்டும் ைருந்துகள் 
உண்டா?

	 ரெொகயதிரபபு	 சகதி	 வை�சுககு	 எதி�ொ�	
அதி�மொ�	 கசயற�ட்ைொல்	 அது	 உைலில்	 வீக�	
ங�வள	ஏற�டுததும்.	ரெொகயதிரபபு	சகதி	ெல்லது	
என்்	 ர�ொதும்	 அது	 அதி�மொ�	 கசயற�ட்ைொல்	
ம�ணம்	ஏற�டும்.
	 இவணந்த	 மருந்து�ளின்	 �யன்�ொடு	இந்த	
வீக�ங�வள	 குவ்ககுமொ	 என	 ஆயவு	 கசயது	
ைருகின்்து.	 interferon	 beta	 என்்	 இ�ொசயனரம	
வீக�ங�ளுககு	 �ொ�ணம்.	 எனரை	 அதவன	 தணி	
ப�தறகு	 dexamethasone	 என்்	 மருந்து	 �ரீட்சிக�ப	
�டுகின்்து.

குணைலடந்்தெர்களின குருதிலய 
பயனபடுத்தைாைா?

	 குணமவைந்தைர�ளின்	குருதியில்	ரெொகய	
திரபபு	 சகதி	 மூலககூறு�ள்	 (Antibody)	 இருககும்.	
அது	 வை�வச	 க�ொல்லும்.	 எனரை	 அைர�ளின்	
குருதியின்	பிளொஸ்மொ	�குதிவய	ரெொயொளர�ளுககு	
கசலுததலொம்.	அகமரிக�ொவில்	இது	 500	 ர�ருககு	
கசலுததப�ட்டுள்ளது.	ஏவனய	ெொடு�ளும்	முயறசி	
கசயகின்்ன.

எபதபாது ைருந்து கிலடககும்?
	 அதவன	 தறர�து	 கூ்முடியொது.	 ஆனொல்	
தறர�ொவதய	ரசொதவன�ளின்	முடிவு�ள்	எதிரைரும்	
சில	மொதங�ளில்	கிவைககும்.	இது	தடுபபு	மருந்தின்	
ரசொதவன	 முடிவு�வள	 விை	 இலகுைொனது.	
ஏகனனில்	ஏற�னரை	ைடிைவமக�ப�ட்ை	மருந்து	
�வள	 தொன்	 வைததியர�ள்	 �ரிரசொதவன	 கசயகி	
ன்்னர.	 ஆனொல்	 தடுபபு	 மருந்து	 புதிதொ�	 தயொரி	
க�ப�டுகின்்து.

ஏன எைககு சிகிசல்ச த்தலெ?
	 முதலொைது	 �ொ�ணம்	 உயிர�வள	 �ொப�து.	
அது	மட்டுமல்லொது	தறர�ொவதய	 தனிவமப�டுத	
தல்�ளில்	 இருந்து	 மக�ள்	 மீள	 முடியும்.	 சிகிச்வச	
இருந்தொல்	 இந்த	 ரெொய	 ஒரு	 சொதொ�ண	 ரெொயொ�	
�ருதப�டும்.	 ரெொயளர�ளுககு	 ரதவைப�டும்	
கசயறவ�	 சுைொசக	 �ருவி�ளின்	 எண்ணிகவ�வய	
குவ்க�லொம்.	 எனரை	 அைச�	 சிகிச்வச	 பிரிவில்	
அனுமதிக�ப�டு�ைர�ளின்	 எண்ணிகவ�	 குவ்	
யும்.	 மக�ளின்	 ெைமொட்ைதவத	 �ட்டுப�டுதத	
ரதவை	யில்வல.

்தற்தபாது லெததியர்கள் எவொறு சிகிசல்ச 
அளிககின்றனர்?

	 க�ரும்�ொலனைர�ள்	 சொதொ�ண	 அறிகுறி�	
வள	�ொண்பிப�தொல்,	ஓயகைடுததல்,	��சிற்ரமொல்	
எனப�டும்	 ைலி	 நிைொ�னிவய	 �யன்�டுததுதல்,	
அதி�	 நீவ�	 �ருகுதல்	 மூலம்	 அைர�ள்	 வீடு�ளி	
ரலரய	குணமவைந்துவிடுகின்்னர.
	 ஆனொல்	 சிலருககு	 சுைொசம்	 தவைப�டுை	
தனொல்	கசயறவ�ச்	சுைொசம்	ரதவைப�டுகின்்து.

பிந்திய வ்சய்தி
	 வை�ஸ்	எதிரபபு	மருந்தொன	remdesivir	என்்	
மருந்து	 �ரிரசொதவனயில்	 ரதொல்வி	அவைந்துள்ள	
தொ�	 உல�	 சு�ொதொ�	 நிறுைனம்	 கைள்ளிககிழவம	
(24)	கதரிவிததுள்ளது.
	 237	 ரெொயொளி�ளில்	 சீனொவில்	 ரமறக�ொ	
ள்ளப�ட்ை	 ஆயவு�ளில்	 மருந்வத	 உண்க�ொண்ை	
ைர�ளில்	 13.9	 விகிதமொரனொர	 இ்ந்துள்ளனர.	
மருந்து	 எடுக�ொதைர�ளில்	 12.8	 விகிதமொரனொர	
ம�ணிததுள்ளனர	 என	 கதரிவிக�ப�டுகின்்து.	
ரமலும்	�க�விவளவு�ளொல்	இந்த	ஆயவு	நிறுததப	
�ட்டுள்ளது.
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