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	 தற்போததய	 க�ோ்�ோனோ	 தை�ஸ்	
கெருக�டி	 �ோ�ணமோ�	 சிறீலங�ோ	 அ�சின்	 ைரி	
அறவீடு	 120	 பில்லியன்	 ரூபோய�ளோல்	 வீழ்ச்சி	
யதைந்துளளதோ�	 சிறீலங�ோ	 அ�சின்	 ைருைோய	
துதற	அதி�ோரி�ள	கதரிவித்துளள	னர்.
	 �ைந்த	6	ைோ�த்தில்	சிறீலங�ோ	அ�சு	இந்த	
நிதிதய	 இழந்துளளது.	 ஏறறுமதி	 இறககுமதி,	
குடிை�வு,	 ைோ�ன	 ்போககுை�த்து	 ஆகிய	 துதற	
�்ள	அதி�ம்	போதிக�பபட்டுளளன.
	 இதனிதை்ய,	சிறீலங�ோ	அ�சின்	மின்்ோ	
�த்துதறயின்	ஒரு	ெோள	ைருமோனம்	450	மில்லியன்	
ரூபோய�ளில்	இருந்து	150	மில்லியன்	ரூபோய�ளோ�	
வீழ்ச்சி	அதைந்துளளது.

rpwPyq;fh murpd; tup 

mwptPl;by; ngUk; tPo;r;rp

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

250>000I neUq;Ffpd;wJ
சீனோவின்	 வூ�ோன்	
மோநிலத்தில்	 �ைந்த	
ெைம்பர்	 மோதம்	
ஆ � ம் ப ம ோ கி ய	
க�ோ்�ோனோ		தை�ஸ்	
்ெோய	 தற்போது	

உல�ம்	எஙகும்	ப�வியுளளதுைன்,	கபருமளைோன	
உயிரிழபபுக�தளயும்	ஏறபடுத்தி	ைருகின்றது.
	 இன்று	 (3)	 ைத�யிலும்	 உலகில்	 244,456	
்பர்	ம�ணமோகியுளளதுைன்,	3,478,031	்பர்	போதி	
க�பபட்டுளளனர்.	 போதிக�பபட்ைைர்�ளில்	
1,107,716	்பர்	குணமதைந்துளளனர்.
	 போதிக�பபட்ை	 ெோடு�ளில்	 அகமரிக	
�ோ்ை	 அதி�ம்	 போதிக�பபட்டுளளது.	 அஙகு	
67,285	 ்பரும்,	 இத்தோலியில்	 28,710	 ்பரும்,	 பிரி	
த்தோனி	யோவில்	28,131	்பரும்,	ஸ்கபயினில்	25,100	
்ப	ரும்,	பி�ோன்ஸ்	இல்	24,760	்பரும்	ம�ணமதை	
ந்துளளனர்.

Nfhtpl;-19 - nfhq;nfhq; fw;Wj; je;j ghlk;

	 க�ோ்�ோனோ	்ெோதய	�ட்டுபபடுத்துைதில்	
க�ோஙக�ோங	இன்	ைழிமுதறதய	பின்பறற	் ைண்	
டும்	என்ற	�ருத்துக�ள	சிறீலங�ோவில்	முன்தைக	
�பபட்டுளளது.
	 க�ோஙக�ோங	 எவைோறு	 இந்த	 ்ெோதய	
�ட்டுபபடுத்தியது?
	 அஙகு	 முதலோைது	 க�ோ்�ோனோ	 ்ெோயின்	
தோக�	அதல	ஜனைரியின்	ெடுபபகுதி	கதோைக�ம்	
கபப�ைரி	மோதம்	முடிவு	ைத�யும்	நீடித்திருந்தது.	
இது	 சீனோவில்	இருந்து	 ைந்தைர்�ளோல்	 ஏறபட்ை	
துைன்,	 உளளூர்	 ெைைடிகத��ளினோலும்	 ப�வி	
யிருந்தது.
	 அததன	 தடுபபதறகு	 பல	 ெைைடிகத�	
�தள	 ்மறக�ோண்ை	 ்போதும்,	 அதி�மோன	 பி.சி.
ஆர்	பரி்்ோததன�ள	மூலம்	்ெோயோளி�ள	அதை	
யோளம்	 �ோணபபட்டு,	 அைர்�ளுைன்	 கதோைர்பில்	
இருந்தைர்�ள	 தனிதமபபடுத்தபபட்டு	 பரி்்ோத	

தன�ளுககு	 உட்படுத்தபபட்ைனர்.	 ைோனூர்தி	
நிதலயங�ளிலும்	ைரும்	பயணி�ள	அதனைரும்	
பரி்்ோததன�ளுககு	 உட்படுத்தபபட்டிருந்தனர்.	
்ெோய	 இல்தல	 என	 உறுதிபபடுத்தபபடும்ைத�	
பயணி�ள	 கைளியில்	 க்ல்ல	 அனுமதிக�பபடு	
ைதில்தல.
	 இ�ண்ைோைது	 அதல	 மோர்ச்	 மோதம்	 மற	
றும்	 ஏபபி�ல்	 மோதத்தின்	 முறபகுதி	 ைத�	 ஏறப	
ட்ைது.	 இது	 சீனோவில்	 இருந்து	 ைந்தைர்�ளோல்	
ஏறபைவில்தல.	 ஐ்�ோபபோவில்	 குறிபபோ�	 பிரித்	
தோனியோவில்	இருந்து	ைந்தைர்�ளோல்	ஏறபட்ைது.	
மீண்டும்	 இதணந்த	 ெைைடிகத��ள	 அஙகு	
்மறக�ோளளபபட்ைன.	 நிலதம	 �ட்டுககுள	
க�ோண்டு	 ை�பபட்ைது.	 ெோட்டுககுள	 ைரும்	 மக	
�தள	 பரி்்ோததன	 க்யது	 �ட்டுபபடுத்திய்த	
முதன்தமயோனது.

EioT mDkjpia 
ePbf;FkhW Nfhupf;if 

	 சிறீலங�ோவில்	 தற்போதும்	 தஙகியுளள	
கைளிெோட்ைைர்�ள	அதனைரும்	 தமது	நுதழவு	
அனுமதிதய	 நீடிபபதறகுரிய	 பதிவு�தள	 ்மற	
க�ோளளுமோறு	சிறீலங�ோ	அ�சு	கதரிவித்துளளது.
	 ெோதள	 (4)	 முதல்	 குடிை�வு	 திதணக�	
ளத்தின்	 இதணயத்தளத்தில்	 இந்த	 பதிவு�தள	
்மறக�ோளள	 முடியும்.	 பின்னர்	 அைர்�ள	 ்ெர்	
மு�ப	 பரீட்த்ககு	 அதழக�பபடுைோர்�ள	 என	
அது	்மலும்	கதரிவித்துளளது.
	 சிறீலங�ோவில்	 தஙகியுளளைர்�ளின்	
நுதழவு	அனுமதி	்ம	மோதம்	14	ஆம்	ெோள	ைத�	
நீடிக�பபடும்	என	சிறீலங�ோ	அ�சு	முன்னர்	கதரி	
வித்திருந்தது.	 தற்போது	 சிறீலங�ோவில்	 11,531	
கைளிெோட்ைைர்�ள	தஙகியுளளதோ�	கதரிவிக�ப	
படுகின்றது.

	 இந்தியோவும்	சீனோவும்	கதோைர்ந்து	பதைத்	
துதற	 க்லவீனங�தள	 அதி�ரித்து	 ைருைதோ�	
ஸ்்�க்�ோம்	அதனத்துல�	அதமதி	ஆயவு	நிறுை	
னம்	கதரிவித்துளளது.
	 சீனோவின்	பதைத்துதற	க்லவீடு	2019ஆம்	
ஆண்டு	261	பில்லியன்	கைோலர்�ளோ�வும்,	இந்தியோ	
வின்	 க்லவீடு	 71	 பில்லியன்	 கைோலர்�ளோ�வும்	

அதி�ரித்துளளது.	 உலகின்	 கமோத்த	 போது�ோபபு	
க்லவீனம்	 1.9	றில்லியன்	கைோலர்�ளோ�	அதி�ரி	
த்துளளது.
	 எனினும்	 அகமரிக�ோ்ை	 உலகின்	 முன்	
னணி	 பதைத்துதற	 க்லவீடு�தளக	 க�ோண்ை		
ெோைோ�	 உளளது.	 கமோத்த	 க்லவீனத்தில்	அது	 38	
விகிதத்தத	 க�ோண்டுளளது.	 அகமரிக�ோ,	 சீனோ,	
இந்தியோ,	�ஸ்யோ,	்வுதி	அ்�பியோ	ஆகிய	ெோடு�ள	
அதி�	 போது�ோபபுச்	 க்லவீனங�தள	 க�ோண்ை	
ெோடு�ள.
	 இதனிதை்ய,	 ஆசியக	 �ண்ைத்தில்	 2.7	
பில்லியன்	 மக�ள	 கதோத�தய	 க�ோண்ை	 சீனோ	
மறறும்	 இந்தியோ	 ஆகிய	 ெோடு�ள	 ்மறக�ோண்டு	
ைரும்	அதி�	பதைத்துதற	க்லவீனங�ள	அஙகு	
ஒரு	 பதறறத்தத	 அல்லது	 பனிப்போர்	 சூழ்	
நிதலதய	ஏறபடுத்தலோம்	என	�ருதபபடுகின்றது.

Mrpaf; fz;lj;jpy; mjpfupf;Fk; gilj;Jiw nrytPLfs;

	 உல�த்	கதோழிலோளர்	தினமோன	கைளளிக	
கிழதம(1)	 யோழ்.	 மோைட்ைம்	 ைைம�ோட்சி	 குைத்	
ததன	பகுதியில்	கபண்�ள	தனித்திருந்த	்ைதள	
யில்	சிறீலங�ோ	 �ோைல்துதறயினர்	்மறக�ோண்ை	
தோககுததல	 ைன்தமயோ�	 �ண்டிபபதோ�	 தமிழ்த்	
்தசிய	மக�ள	முன்னணி	கதரிவித்துளளது.
	 இது	கதோைர்பில்	அது	விடுத்துளள	அறிக	
த�யில்	்மலும்	கதரிவித்துளளதோைது:
	 தோக�பபட்ை	கபண்�ளின்	அலறல்	்த்தம்	
்�ட்டு	 உதவுைதற�ோ�	 ஓடிைந்த	 அயல்	 வீட்டு	
ஆண்�ள,	கபண்�ள	மீதும்	�ோதைத்தனமோ�த்	தோக	
குதல்	ெைோத்தியுளளனர்.
	 இத்தோககுதலில்	 �ோயமதைந்த	 கபண்�ள	
தைத்திய்ோதலயில்	அனுமதிக�பபட்டுளனர்.
	 தைத்திய்ோதலயில்	 அனுமதிக�பபட்டி	
ருந்த	 தோயோத�யும்	 ்்�ோதரிதயயும்	போர்தையிடு	
ைதற�ோ�வும்	உணவு	மறறும்	உதை�தள	ைழங	
குைதற�ோ�ோ�வும்	வீட்டிலிருந்து	தைத்திய்ோதல	
ககுச்	க்ன்று	க�ோண்டிருந்த	இ�ண்டு	கபண்�தள	
(இ�ண்டு	ையதுப	பிளதளயின்	தோய	ஒருைர்	உட்	
பை)	 த�து	 க்யது	 �ோைல்	 நிதலயம்	 க�ோண்டு	
க்ன்றுளள	 �ோைல்	 துதறயினர்	 அைர்�ள	 மீது	

கபோயக	 குறறச்்ோட்டுக�தள	 பதிவு	 க்யது	
அதைத்து	தைத்துளளனர்.
	 அதைத்து	தைக�பபட்டுளள		கபண்�ளின்	
த�பபில்	 ்ட்ைத்த�ணி	 சு�ோஸ்,	 ்ட்ைத்த�ணி	
�ோண்டீபன்,	 ஆகிய	 ்ட்ைத்த�ணி�ளும்	 தமிழ்த்	
்தசிய	மக�ள	முன்னணியின்	ததலைர்	�்ஜந்தி�	
குமோர்	 கபோன்னம்பலம்,	 �்ஜந்தி�ன்	 ஆகி்யோ	
ரும்	 கபோலிஸ்	 நிதலயம்	 க்ன்று	 அைர்�தள	
பிதணயில்	 விடுவிபபதறகு	 முயறசி	 க்யத	
்போதும்	 பருத்தித்துதற	 �ோைல்நிதலய	 கபோறுப	
பதி�ோரி	 ஈவி�க�மின்றி	 பிதண	 ைழங�	 மறுத்து	
ளளோர்.
	 அதன்	 �ோ�ணமோ�	 இ�ண்டு	 ையதுப	
பிளதளயின்	 தோயும்	அை�து	 ்்�ோதரியும்	 �ோைல்	
துதற	சிதறககூைத்தில்	அதைக�பபட்டுளளனர்.
	 தமிழர்�ள	 என்ற	 ஒ்�	 �ோ�ணத்திற�ோ�	
க�ோ்�ோ்னோ	 அனர்த்த	 �ோலத்தில்	 ஊ�ைஙகு	
்ைதளயில்	்�ோட்ைோ	அ�சின்	�ோைல்துதறயினர்	
கபோது	 மக�ள	 மீது	 இவைோறு	 கைறியோட்ைம்	
ெைோத்துகின்றனர்.	 தமிழர்�ள	 மீது	இனகைறிதய	
கைளிபபடுத்துகின்றனர்.
	 �ோைல்துதறயினரின்	 இந்த	 இனகைறிச்	
க்யறபோட்டிதன	மி�வும்	ைன்தமயோ�க	�ண்டிக	
கின்்றோம்.
	 சிறீலங�ோ	 �ோைல்	 துதறயினரின்	 இந்தக	
�ோதைத்தனமோன	 க்யறபோட்டிதன	 புலம்கபயர்	
தமிழ்	மக�ள	்ர்ை்த்	்மூ�த்தின்	�ைனத்திறகுக	
க�ோண்டுை�	்ைண்டும்.

jkpo; kf;fs; kPjhd fhty;Jiwapdupd; 
jhf;FjYf;F fz;ldk;

Nthy;rpq;fk; Njthya cw;rtKk; 
,ilepWj;jk;

பி ரி த் த ோனிய ோவின்	
மி�வும்	 பழதம	
ைோயந்த	 ்ைோல்சிங�ம்	
்தைோலய	 மோதோவின்	
்ம	 மோதத்தின்	 முதல்	
ஞ ோயிறறுககிழதம	
இைம்கபறும்	 தமிழ்	
யோத்தித�	 ்�ோவிட்-19	
்ெோயிதன	 கதோைர்ந்து	

இதை	நிறுத்தபபட்டுளளது.
	 ்மலும்	்ைோல்சிங�ம்	மோதோ	ஆலயத்தில்	
ைருைம்	 ்தோறும்	 ஜுதல	 மோதம்	 தமிழில்	 ெதை	
கபறும்	பூத்�ளும்	க�ோ்�ோனோ	தை�ஸ்	கதோறறு	
்ெோய	 �ோ�ணமோ�	 நிறுத்தபபட்டுளளதோ�	
கதரிவிக�பபடுகின்	றது.
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Mrphpah; jiyaq;fk;

03thuhe;j

kpd;dpjo;;
jhafj;jsk; Nk 3> 2020  

<oj;jkpo;j; njhopyhsu; cupik 
kWg;GfSk; Clfr; Rje;jpuj; jilfSk;

 உலகெங்கும் மேோதம் என்றதுமே முதலாம் நாள் கதாழிலாளர் 
உரிமேெள் குறித்தும் மே ோதம் 3ம் நாள் ஊடெச் சுதந்திரம் குறித்தும் 
இவற்றின பாதுொப்பு, மேம்படுத்தல் குறித்து அகெம்ற ொடடப்படுவது 
வழமே.
 ஈழத்தமிழர்ெமளப் கபாறுத்தவமர இலங்மெ பிரித்தானிய 
ொலனித்துவத்தில் இருந்து விலகிய நாள் முதல் இனறு வமர 
ஈழத்தமிழர்ெளின கதாழிலாளர் உரிமேெமள ஒடுககுவதன மூலமே சிங்ெள 
கபௌத்த அரசாங்ெங்ெள் கதாடர்ச்சியாெத் தமிழர்ெமள அடககி ஆண்டு 
வருகின்றனர். 1949 இல் ேமலயெப் கபருந்மதாடடத் கதாழிலாளர்ெளின 
குடியுரிமேமய பறித்து 1832 முதல் 116 ஆண்டுெள் கதாடர்ச்சியுடன 
வாழ்ந்து வந்த அவர்ெமள நாடற்்றவர்ெளாககி அவர்ெளுமடய பாராளுேன்றப் 
பிரதிநிதிெள் 11 மபமர பதவியிழகெச் கசயததின மூலம் தமிழர்ெளின 
பிரதிநிதித்துவப் பலத்மதக கும்றத்துச் சிங்ெள கபௌத்த கபரும்பானமேப் 
பாராளுேன்றோெ இலங்மெப் பாராளுேன்றத்மத ோற்றிச் தமிழர்ெளுககு 
எதிரான சடடங்ெமள பாராளுேன்றத்தில் தாங்ெள் நிமனத்தவாறு இனறு 
வமர உருவாககி வருகின்றனர்.
 1956 முதல் சிங்ெளம் ேடடும் சடடத்மதக கொண்டு வந்து தமிழர்ெள் 
சிங்ெளத்தில் சித்தியமடயாது விடடால் பதவியிழகெவும் பதவிகொன 
ஊதியத்மதப் கப்ற முடியாேலும் கசயது சிங்ெள கபௌத்த மபரினவாதத்தின 
மேலாண்மேமய இலங்மெயின நிர்வாெத்தும்றயில் நிறுவிக கொண்டனர். 
1956இல் இலங்மெயின சடடத்தின ஆடசிமயயும் சிங்ெள கபௌத்த 
மபரினவாதம் தனககு ேடடும் உரியதாெ ோற்றி, தமிழர்ெள் மேல் இனஅழிப்பு 
மநாககிலான தாககுதல்ெமளயும் அதற்கு நீதி கப்ற இயலாதவாறு சடட 
அமுலாகெத்மதயும் சிங்ெள கபௌத்த மபரினவாதத்திற்மெ உரியது என 
ோற்றியமேத்தனர்.
 இவவாறு தமிழர்ெளின கதாழிலாளர் உரிமேெள் ேறுப்பு வழியாெமவ 
ஈழத்தமிழர்ெமள பமடபலம் கொண்டு அவர்ெளின அரசியல் பணிமவப் 
கபறும் நமடமும்ற அரசியமல உருவாககி ஈழத்தமிழர்ெளின உயிர், உடல், 
உரிமே, வாழ்வு எனனும் நானமெயுமே வனமும்றப்படுத்தி இனங்ொணக 
கூடிய அச்சத்திற்கு உள்ளாககினர். இதமன வனமும்றயற்்ற மும்றயிலும் 
சனநாயெ வழிெளிலும் தமிழர்ெள் எதிர்த்த கபாழுது ொரணமினறி மெது 
கசயது விசாரமணயினறி சிம்றயிடடு ொலப்மபாககில் பமடெளுககு ெண்ட 
இடத்தில் சுடவும் விசாரமணயினறி உடமல அழிகெவும் சடடரீதியான 
அதிொரம் கொடுத்ததின பினனணியிமலமய தமிழர்ெள் தங்ெள் தாயெத்மதயும் 
கோழிமயயும் இனத்மதயும் ொத்திட ஆயுத எதிர்ப்மப கவளிப்படுத்த மவண்டிய 
ெடடாயத்திற்குத் தள்ளப்படடனர். அத்துடன தங்ெள் கோழி உரிமேமயயும் 
தாயெ உரிமேமயயும் நிமல நாடட, அரசு மநாககிய அரசாெ ஈழத்தமிழ் 
ேகெமள தமிழீழ ேகெளாெத் தங்ெமள அமடயாளப்படுத்தி முப்பது 
ஆண்டுெள் மபாராடினர். ஆனால் உலெ வரலாற்றிமலமய மிெமோசோன 
இனஅழிப்பு மூலம் அவர்ெளின தாயெ மதசிய தனனாடசி உரிமேெள் 
ேறுகெப்படடு பமடபலத்தின மூலம் அவர்ெளின அரசியல் பணிமவப் கபறும் 
மும்றமேமய இனறு வமர இலங்மெயில் சிங்ெள கபௌத்த மபரினவாத 
அரசுகெள் கதாடர்கின்றன. 
 இந்த ேனித உரிமே மீ்றல்ெமள யுத்தககுற்்றச் கசயல்ெமள 
ேனிதாயத்திற்கு எதிரான குற்்றங்ெமள குறித்த விசாரமணெமளா அல்லது 
நீதித் தீர்ப்புெமளா அல்லது ேறுவாழ்வுகொன மும்றமேெமளா இதுவமர 
சரியான மும்றயில் இல்லாத நிமலயில் இவற்ம்ற கவளிப்படுத்துவதற்ொன 
ஊடெ சுதந்திரமும் ஊடெவியலாளர்ெமள இனம்ொணக கூடிய அச்சத்திற்கு 
உள்ளாககுவதன மூலம் ஈழத்தமிழர்ெளுககுத் கதாடர்ந்து ேறுகெப்படடு வரும் 
நிமலயில் இனம்றய கொமரானாச் சூழலில் ஈழத்தமிழர்ெளின கதாழில் 
உரிமேெளும் ஊடெ சுதந்திரமும் குறித்த அகெம்றெளும் கபரிதாெ எழுப்பப்பட 
இயலாத மேதினோெ ஊடெச் சுதந்திரத் தினோெ இவவாண்டு மே ோதம் 
அமேகி்றது. இந்நிமலயில் புலம்கபயர் தமிழர்ெள்தான ஈழத்தமிழர்ெளின 
மதசிய பிரச்சிமன குறித்த கதளிமவயும் விளகெங்ெமளயும் உலகிற்கு 
வழங்ெ மவண்டிய பாரிய கபாறுப்மபச் சுேந்து நிற்கின்றனர்.

- Mrphpah;

 நீண்டகால தமிழ்த் ததசியப் பற்ாளரும் பலவகககளில் 
முன்னின்று உகைத்தவருமான திரு தலாகசிஙகம் பிரதாபன் 
அவரகள் தனது 52ஆவது வயதில் ககாதரானா ககால்லுயிரியால் 
பிரித்தானியாவில் தேறறு (2) காலமானார.

“�ல�லபபுககுச்	க்ோந்தக�ோ�ன்	ஒருைன்
�ண்ணீரில்	ஆழ்த்திவிட்டுக	த�யத்த்துச்	க்ன்று	விட்ைோன்!”

பல்பர்ககுப	புன்னத�யோல்	அறிமுமோன	
புத்துணர்ைோளகனோருைன்	பிரிந்து	்போய	விட்ைோன்!
“*பி�தோபன்*	எனும்	்ப�ோளன்	ஒருைன்	�ைந்து	

்போயவிட்ைோன்...”	இதயங�ளோல்	இதணந்த	ஒருைனின்	
இறுதிப	பயணத்திறகூை	இதணய	முடியோத	இந்நிலதமதய	

எபபடியுத�ப்பன்?,
இனிதம	ெட்பு,	இன்பப	்பச்சு,	இன்மு�ம்	�ோட்டும்	ஒருைதன	

இழந்த	மிகுதி	ெோட்�ள	எபபடியிருககுகமன	எபபடி	
நிதனந்திருப்பன்?

�ண்ைவுைன்	�ைதல�ள	மறக�ச்	க்யயும்,	அருதம	மனிதர்�ள	
சிலத�க	�ைந்து	்போைது	அவைளவு	எளிதன்று...

�ருதணயுளம்	க�ோண்டு,	�ைதமதய	வித�ந்்தறறக	�னிவு�ள	
�ோட்டும்	ெல்	மோந்தத�ப	பிரிைதும்	எளிதன்று...

விதை�ள	கதரியோ,	வினோவுககுள	ைோழ்வு,	அ�பபட்டுக	
கிைககின்்றோம்	இதுதோன்	ததலவிதிகயன்று...

க�ோடுதம	இதுகைோன்தறக	�ோலம்	வித�ந்்தறறக	
கூண்டுககுள	அதைபட்டுக	கிைககின்்றோமின்று...

மலர்	்போன்ற	உந்தன்	மந்தி�பபுன்னத�யோல்	என்	நிதனவுப	
போதத�ள	நி�விககிைககிறது...

புலர்கின்ற	�ோதலயில்	பூபோளமித்த்த	உன்	அதல்பசி	இன்று	
ஓயந்து	கிைககிறது...

உன்னருதம	ெண்பர்�ள	அருகினில்	இல்லோமல்,	எபபடி	
ெண்ப்ன	பிரிந்து்போ�	மனம்	ைந்தது?

உனதருதம	உணர்ந்்தோர்	யோருமில்லோமல்,	அஸ்தமனம்	
்ெோககும்	திைகமோன்று	உனககுள	எபபடி	ைந்தது?

மைதம	மனமுன்தன	நிதனந்து,	மறக�	மீண்டும்	துளிர்ககிறது	
உன்	நிதனவு...

பைமோயத்	கதோஙகும்	உன்தன	மீண்டும்	ஒருமுதற	�ோணோக	
�ண்�ள	�ண்ணீரில்	ெதனவு!

பி�தோபன்	எனும்	அன்புககுரியைன்	பிரிந்து	்போயவிட்ைோனோ!	
ை�ம்	யோவும்	கபறறுைந்த	ைல்லதமயுதை்யோன்	மதறந்து	

்போயவிட்ைோனோ!
கபோயயோகிப	்போ�்ைண்டும்	க்யதி,	இல்தல்யல்	

கபோயதம்ய	ைோழ்ைோகிப	்போயவிை	்ைண்டும்!	உங�ள	
நிதனவில்	உருகி	ெதனந்திடும்,

*-�ோந்தள-*

ePz;lfhy jkpo;j; Njrpag; gw;whsu; 

Nyhfrpq;fk; gpujhgd; fhykhdhu;



்ம	மோதம்	முதலோம்	 தி�தி	 ்ம	 தினம்	 -	 இந்த	
ெோள	கதோழிலோளர்�ளுக�ோனது.	கதோழிலோ	

ளர்�ளின்	 உரிதம�தளயும்	 ெலன்�தளயும்	 ைலியு	
றுத்துகின்ற்தோர்	உன்னதமோன	தினம்.
	 கதோழிலோளர்�தள	 ைர்க�	 ரீதியோ�	 ஒன்றி	
தணயச்	 க்யைது	 இந்தத்	 தினத்தின்	 முககிய	
்ெோக�ங�ளில்	ஒன்று.	 கதோழிலோளர்�ளுதைய	ஒன்	
றிதணந்த	 ைலிதமதயயும்	 கபருதமதயயும்	 அை	
சியத்ததயும்	 ைலியுறுத்துைது	 இந்தத்	 தினத்தின்	
சிறபபம்்ம்.
	 ஜனெோய�த்திறகும்	மனித	உரிதம�ளுககும்	
கு�ல்	 க�ோடுககின்ற	 அகமரிக�ோவில்	 1800�ளில்	
கதோழிலோளர்�ள	 கீழ்த்த�மோ�	 ெைத்தபபட்ைோர்�ள.	
உதழபபுக்�றற	ஊதியம்	இல்தல.	்போதிய	ஓயவு	
இல்தல.	 அைர்�ளின்	 ெலன்�ள	 �ைனிக�பபை	
வில்தல.	அடிதம�தளப	்போன்று	ெைத்தபபட்ைோர்	
�ள.	 ைருந்தி	 உதழத்த	 கதோழிலோளர்�ளுககு	 உரிய	
பலன்�ள	 கிதைக�வில்தல.	 முதலோளி	 ைர்க�ம்	
அைர்�தளச்	 சு�ண்டியது.	 அைர்�ளின்	 உதழபபில்	
அதனத்து	ெலன்�தளயும்	இலோபங�தளயும்	அைர்	
�்ள	அனுபவித்தனர்.
	 தோங�ள	 ைறுதமயில்	 ைோை	 தமது	 �டின	
உதழபபில்	முதலோளி�ள	க்ோகுசு	ைோழ்கத�	ைோழ்	
ைதத	 உணர்ந்த	 அகமரிக�	 கதோழிலோளர்�ள	 தமது	
உரிதம�ளுக�ோன	் போ�ோட்ைத்தத	ஆ�ம்பித்தோர்�ள.	
கதோழிலோளர்�ளின்	 ்போ�ோட்ைத்தத	 முதலோளி�ள	
புறகமோதுககினர்.	 அைர்�ளின்	 ்�ோரிகத��ளுககு	
க்வி்ோயக�	மறுத்தனர்.
	 முதலோளி�ள	என்ற	் மலோண்தம	மனபபோங	
கில்	 கதோழிலோளர்�ளுககு	 எதி�ோ�	 ெைைடிகத��ள	
முடுககி	விைபபட்ைன.	 அ�சு	 அைககு	முதறதயப	
பயன்படுத்தியது.	 ஆனோல்	 கதோழிலோளர்�ள	 ஒன்றி	
தணந்து	 ஒறறுதமயோ�த்	 தமது	 ்போ�ோட்ைங�தள	
முன்கனடுத்தோர்�ள.	 ்போ�ோட்ைத்தில்	 ஈடுபட்ை	
கதோழிலோளர்�தளக	�ட்டுபபோட்டில்	க�ோண்டு	ை�	
அகமரிக�	அ�சு	முயன்றது.

	 ்ப�ோட்ைத்தில்	ஈடுபட்ைைர்�தள	கெருககி	
யது.	துன்புறுத்தியது.	்போ�ோட்ைத்தத	அைககி	ஒடுக	
குைதற�ோன	 முயறசி�ளில்	 ஈடுபட்ைது.	 இதனோல்	
கதோழிலோளர்�ள	 போதிக�பபட்ைோர்�ள.	 ஆயினும்	
கதோழிலோளர்�ள	 பின்ைோங�வில்தல.	 உறுதியோ�	
ஒறறுதமயோ�த்	கதோைர்ந்த	அைர்�ளு	தைய	்போ�ோ	
ட்ைம்	 ்ைதல	 நிறுத்தமோ�ப	 பரிணமித்தது.	 எட்டு	
மணி்ெ�	் ைதல.	் ைதலக்�றற	ஊதியம்.	உதழப	
புககு	ஏறற	ஓயவு	என	தமது	்�ோரிகத��தள	முன்	
தைத்த	 அந்த	 ்ைதல	 நிறுத்தப	 ்போ�ோட்ைம்	 ெோடு	
தழுவிய	அளவில்	விரிைதைந்தது.
	 அன்றும்	 இன்றும்	 ்போ�ோட்ைத்ததச்	 சீர்கு	
தலத்து	 கதோழிலோளர்�தள	 ைழிககுக	 க�ோண்டு	

ைருைதற�ோ�	அ�சு	 ைன்முதறதயக	த�யில்	 எடுத்	
தது.	 கதோழிலோளர்�ள	 தோக�பபட்ைோர்�ள.	 துபபோக	
கிக	குண்டு�ள	அைர்�ள	மீது	போயந்தன.		கதோழிலோளர்	
�ள	பலியோனோர்�ள.	அஙகு	1890ஆம்	ஆண்டு	அந்தத்	
கதோழிலோளர்�ள	 சிந்திய	 குருதியில்	 அகமரிக�	
மண்	 சிைந்தது.	 ஆயினும்	 அந்தத்	 கதோழிலோளர்�ள	
தள�வில்தல.	 தமது	 ்போ�ோட்ைத்திலும்	 ்�ோரிகத�	
யிலும்	இரும்புப	பிடியோ�	இருந்தோர்�ள.
	 ைர்க�	 ரீதியோன	அந்த	 கதோழிலோளர்�ளுைய	
உறுதியின்	முன்	அகமரிக�	அ�சு		துைண்டு	்போனது.	
கதோழிலோளர்�ள	 தமது	 ்போ�ோட்ைத்தில்	 கைறறி	
அதைந்தோர்�ள.	 அைர்�ளுதைய	 ்�ோரிகத��ள	
நிதற்ைறறபபட்ைன.	 அந்தத்	 தின்ம	 க்ந்நிறக	
க�ோடிதயக	 க�ோண்ை	 அதையோளத்துைன்	 அகில	
உல�த்திலும்	்மதினமோ�	 –	கதோழிலோளர்	தினமோ�	
ைருைந்்தோறும்	அகிலகமஙகும்	 க�ோண்ைோைபபடு	
கின்றது.
	 கதோழிலோளர்�ளுக�ோன	 இந்த	 தினம்	 -	
கதோழிலோளர்�ளுதைய	 இந்த	 ெோள	 இப்போகதல்	
லோம்	கதோழிலோளர்�ள	மட்டுமல்ல.	முதலோளி	ைர்க�	
த்தினரும்	க�ோண்ைோடுகின்ற	ஒரு	தினமோகி	விட்ைது.	
இலஙத�யில்	 கதோழிற்ங�ங�ள	 மட்டுமல்லோமல்	
முதலோளித்துை	 க�ோளத�தயக	 க�ோண்ை	 �ட்சி	
�ள	 உளளிட்ை	 அதனத்து	 அ�சியல்	 �ட்சி�ளும்	
்ம	 தினத்தில்	 ்ப�ணி�தள	 ெைத்தி	 கபோதுக	
கூட்ைங�தளக	கூட்டி	க�ோண்ைோடுகின்றன.
	 கதோழிற்ங�ங�ளும்,	 கதோழிலோளர்�ளின்	
உரிதம�ள,	 ெலன்�ளில்	 உண்தமயோன	 அக�தற	
க�ோண்ை	 அ�சியல்	 �ட்சி�ளும்	 மறுக�பபடுகின்ற	
கதோழிலோளர்�ளின்	 உரிதமக�ோ�வும்	 அைர்�ளின்	
ைோழ்கத�	 ்மம்போட்டுக�ோ�வும்	 கு�ல்	 க�ோடுபப	
ததக	�ோண	முடிகின்றது.	ஆனோல்	ஏதனய	�ட்சி�ள	
அன்தறய	தினத்தத	ஒரு	க�ோண்ைோட்ை	தினமோ�ப	
்ப�ணி�ளில்	 போடி	 ஆடி	 க�ோண்ைோடுைதுைன்	
கபோதுக	கூட்ைத்ததக	கூட்டி	அ�சியல்	்பசி	விட்டு	
க்ன்று	விடுகின்றன.
	 ஆனோல்	 இம்முதற	 இந்த	 தினத்தில்	 உல�	
ெோடு�ள	க�ோ்�ோனோவின்	க�ோடும்	பிடியில்	சிககித்	
தவிககின்றன.	 உயிர்�தளப	 போது�ோத்துக	 க�ோளை	
தற�ோ�ப	் போ�ோடிக	க�ோண்டிருககின்றன.	் ம	தினம்	
்்ோதப	 இழந்துளளது.	 ்்ோ�	 தினமோகியுளளது.	
கதோழிலோளர்�ள	 அதனைரும்	 கதோழில்�தள	
இழந்தைர்�ளோ�	 வீடு�ளில்	 முைக�பபட்டுளள	
நிதலயில்	 இந்த	 ெோள	 ஓர்	 	 ஊதமயோன	 ஒரு	 தின	
மோ�	மோறிவிட்ைது.	இந்த	மோறறத்தத	ஏறப	டுத்	திய	
க�ோ்�ோனோ	 தை�ஸ்	 உல�த்	 கதோழிலோளர்�தள	
்ெோககி	்�ோ�ப	புன்னத�தயச்	சிந்திக	க�ோண்டிருக	
கின்றது.
	 இலஙத�யில்	்ம	தினத்ததக	க�ோண்ைோை	
முடியோத	நிதலதம�ள	இதறகு	முன்னரும்	உருைோ	
கியிருந்தன.	விடுததலபபுலி�ளுககும்	அ�்	பதை�	
ளுககும்	 யுத்தம்	 தீவி�மதைந்திருந்த	 தருணங�ளில்	
ைைககிலும்	 கிழககிலும்	 ்மதினம்	இ�ோணுை	அை	
ககுமுதற	 �ோ�ணமோ�	 ்்ோ�	தினங�ளோ�	மோறியிரு	
ந்தன.	 ்ம	 தினத்தத	அனுட்டிக�	முடியோமல்	 யுத்த	
்மோதல்�ளில்	சிககி	தமது	உயிர்	�தளப	போது�ோத்துக	
க�ோளைதற�ோ�ப	 பலரும்	 பதுஙகு	 குழி�ளில்	 ஒடு	
ஙகி	இருந்தோர்�ள.
	 ்ம	 7	ஆம்	தி�தி	்மதினமோ...?	யுத்த	 �ோலத்	
தில்	 ைைககு	 கிழககு	 தமிழ்ப	 பி�்த்ங�ள	 மீது	
அ�சு	 ்மறக�ோண்டிருந்த	 (விமோன	 தோககுதல்�ள,	
்மோ்மோன	 கபோருளோதோ�த்	 ததை�ள,	 உணவு	
மருந்து	 உளளிட்ை	 அத்தியோைசிய	 கபோருட்�தள	
அைககுமுதறக�ோன	 �ருவி�ளோ�ப	 பயன்படுத்தி	

ஏறபடுத்தபபட்டிருந்த	விநி்யோ�த்	ததை�ள	உளளி	
ட்ை)	இ�ோணுை	 	 கெருககீடு�ளுககிதையில்	அவை	
ப்போது	 கிதைத்த	 சிறிய	 இதைகைளி�தளப	
பயன்படுத்தி	 அவைப்போது	 சில	 சில	 இைங�ளில்	
சிறிய	அளவில்	்மதினம்	அனுட்டிக�பபட்ைது.
	 யுத்தத்திறகு	 முடிவு	 �ட்டிய	 பின்னர்	 ்ம	
தினத்தத	அ�சு	கதன்னிலஙத�யில்	கைறறிப	கபரு	
மிதத்தில்	க�ோண்ைோடிய	நி�ழ்வு�ளும்	இைம்	கபற	
றிருந்தன.	யுத்த	கெருக�டி�ளுககு	அபபோல்	மத	ரீதி	
யோன	�ோ�ணத்திற�ோ�வும்	்ம	முதலோம்	தி�தியன்று	
்ம	 தினத்ததக	 க�ோண்ைோைோமல்	 ்ைறு	 தி�திககு	
இலஙத�	அ�சு	பின்்போட்டிருந்த	நி�ழ்வும்	இைம்	
கபறறிருந்தது.
	 இலஙத�	 சிங�ள	 கபௌத்தர்�ள	 தமது	முக	
கிய	 பண்டித�யோகிய	 கை்ோக	 பண்டித�தய	 ஒரு	
ைோ�	�ோலம்	க�ோண்ைோடுைது	ைழக�ம்.	அதற�தமய	
2018ஆம்	 ஆண்டு	 ்ம	 தினத்தத	 உளளைககியதோ�	
ஏப�ல்	26	முதல்	்ம	மோதம்	2ஆம்	தி�தி	ைத�யிலோன	
ஒரு	ைோ�ம்	கை்ோக	திருவிழோ	ைோ�மோ�	அதமந்தது.	
இதனோல்	 அந்த	 ைருைம்	 ்ம	 முதலோம்	 தி�தி	 ்ம	
தினம்	 க�ோண்ைோைபபைவில்தல.	 அ�சு	 ்ம	 தின	
த்தத	 �த்துச்க்யது	 ்ம	 7ஆம்	 தி�திககுப	 பின்	
்போட்டிருந்தது.
	 இலஙத�யின்	 1971ஆம்	 ஆண்டு	 29ஆம்	
இலக�	விடுமுதறச்	்ட்ைத்தின்	10	(01)	பி,	11	(01)	பி	
ஆகிய	்ட்ை	ஏறபோட்டுப	பிரிவு�ளின்	கீழ்	அன்தறய	
உளெோட்ைலுைல்�ள	அதமச்்ர்	ைஜி�	அ்பைர்தன	
்ர்ை்த்	 கதோழிலோளர்	 தினமோகிய	 ்ம	 முதலோம்	
தி�திதய	 கை்ோக	 திருவிழோ	 ைோ�த்ததகயோட்டி	
�த்துச்	க்யைதோ�வும்,	 2018ஆம்	ஆண்டுக�ோன	்ர்ை	
்த்	கதோழிலோளர்	தினம்	்மதினம்	்ம	மோதம்	7ஆம்	
தி�தி	அனுட்டிக�பபடும்	என்று	ைர்த்தமோனி	ஊைோ�	
அறிவித்திருந்தோர்.
	 விமர்்னங�ளுககு	 மத்தியில்	 ை�லோறறில்	
முதற	 தைதையோ�	 இலஙத�யில்	 அந்த	 ைருைம்	
்ம	 7ஆம்	தி�தி	 ்ர்ை்த்	கதோழிலோளர்	தினமோகிய	
்மதினம்	 அனுட்டிக�பபட்ைது.	 ஆனோல்	 இந்த	
ைருைம்	 ெோள	 �ைந்தும்கூை	 ்மதினத்தத	 அனுட்டி	

க�	முடியோத	சூழதல்ய	க�ோ்�ோனோ	தை�ஸ்	உரு	
ைோககி	 உளளது.	 அது	 மட்டுமல்லோமல்	 ்ர்ை்த்	
ரீதியோ�	அஙகீ�ரிக�பபட்ை	கதோழிலோளர்�ளின்	உரி	
தம�தளப	 பறித்து,	 மில்லியன்	 �ணக�ோன	 கதோழி	
லோளர்�ளின்	 ்ைதல	 ைோயபதபத்	 தட்டிபபறிப	
பதறகும்	க�ோ்�ோனோ	தை�ஸ்	ைழி	ைகுத்துளளது.
	 இலஙத�யில்	 க�ோ்�ோனோ	 தை�சின்	
போதிபபு	 �ோ�ணமோ�	 கைளியிைங�ளில்	 கதோழில்	
ைோயபதபப	 கபறறிருந்த	 கிட்ைத்தட்ை	 55	 ஆயி�ம்	
கதோழிலோளர்�ள	 ததலெ�ர்	 க�ோழும்பில்	 நிர்க	
�திககு	 உளளோகியிருககின்றோர்�ள.	 அதிர்ச்சியளிக	
கின்ற	 இந்த	 நிதலதம�ள	 குறித்து	 அ�்ோங�ம்	
�ைன	 த்திற	 க�ோளளவில்தல	 என்று	 போதிக�பப	
ட்ைைர்�ள	 முதறயிடுகின்றோர்�ள.	 ஆனோலும்	 அதி	
�ோ�த்	 த�பபில்	 இருந்து	 எழககூடிய	 பின்	 விதள	
வு�தளக	�ருத்திற	க�ோண்டு	மனிதோபிமோன	அதம	
பபுக�ள	 மட்டுமல்லோமல்	ஊை�ங�ளும்கூை	ைோய	
மூடி	கமௌனம்	�ோககின்ற	்போகத�க	�தைப	பிடித்	
திருபபதோ�	சுட்டிக�ோட்ைபபட்டிருககின்றது.
	 ததலெ�ரில்	 தவிக�	 ்ெர்ந்துளள	 கதோழிலோ	
ளர்�ள	 இந்தத்	 கதோழிலோளர்�ளின்	 அைல	 நிதல	
தம�ள	 பறறிய	 த�ைல்�தள	 சுயோதீன	 துதற	
்ோர்ந்த	 நிபுணர்�ளின்	 ஒன்றியம்	 கைளிச்்த்திறகுக	
க�ோண்டு	 ைந்துளளது.	 	 இலஙத�யின்	 ைைககு,	
கிழககு,	 மதலய�ம்	 உட்பை	 ெோட்டின்	 பல	
பகுதி�ளிலும்	 இருந்து	 ெோட்கூலி	 மறறும்	 மோதச்	
்ம்பள	 தஙகு	 ்ைதலக�ோ�ச்	 க்ன்றுளள	 43	
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 சிறீலஙகாவில் ககாதரானா தோயாளர 
களின் எணணிககக இன்று(1) வகர 690ஆக 
அதிகரித்துள்ள நிகலயில் அஙகு ககாதரானா 
தோய் தடுப்பு ே்டவடிககககள் மறறும் 
சிகிச்கசை முக்கள் கதா்டரபில் வவுனியா 
கவத்தியசைாகலயில் சுவாசை தோய்கள் பிரிவில் 
பணியாறறி வருபவரும், தறதபாது கவலி 
கநகத தகாவிட்-19 தோய் கவத்தியசைாகலயில் 
பணியாறறுபவருமான கவத்தியர திருமதி 
தசைாபனா சைதானநத் உ்டன் ோம் சிறு கலநதுகர 
யா்டல் ஒன்க் தமறககா ணடிருநததாம்.

அவர கூறிய கருத்துகககள இஙகு தருகின்த்ாம்.

தகள்வி: 
 சிறீலஙகாவில் தறதபாது இநத தோயின் 
தாககம் எவவாறு உள்ளது. அஙகு எநத கவத்திய 
சைாகலகளில் சிகிச்கசைகள் தமறககாள்ளப்படு 
கின்்ன?

பதில்: 
	 தனிதமபபடுத்தல்	ெைைடிகத��ள	மூலம்	
அஙகு	்ெோயின்	ப�ைல்�ள	�ட்டுபபடுத்தபபடும்	
்போதும்,	தற்போது	இது	அதி�ம்	ப�வி	ைருகின்றது.	
அதிலும்	 குறிபபோ�	 தனிதமபபடுத்தல்	 மு�ோம்	
�ளில்	பணியோறறும்	பதையினருககு	ப�வும்	இந்த	
்ெோய,	 அைர்�ள	 மூலம்	 ஏதனய	 மக�ளுககும்	
ப�வி	ைருகின்றது.
	 சிறீலங�ோவில்	க�ோழும்பில்	உளள	கதோறறு	
்ெோய	 தைத்திய்ோதல	 (ஐ.டி.எச்),	 �ோத்தோன்குடி	
தைத்திய்ோதல,	 முல்்லரியோ	 தைத்திய்ோதல	
மறறும்	 கைலி�ந்தத	 தைத்திய்ோதல�ளில்	 தற	
்போது	 சிகிச்த்�ள	 ்மறக�ோளளபபடுகின்றன.	
அக��ோயன்குளத்திலும்	 ைைமோ�ோண	 மக�ளுக	
�ோன	சிகிச்த்	நிதலயம்	ஒன்தற	திறபபதற�ோன	
ெைைடிகத��ள	்மறக�ோளளபபடுகின்றன.

தகள்வி: 
 நீஙகள் கவலிகநகதயில் பணியாறறி 
வருகின்றீரகள், அஙகு எத்தகன தோயளரகள் 
இருககின்்னர என்ன வககயான சிகிச்கசைககள 
வைஙகுகின்றீரகள்?

பதில்: 
	 �ைந்த	வியோழககிழதம	 (30)	 ைத�யிலும்	
அஙகு	 66	 ்ெோயளர்�ளுககு	 சிகிச்த்	 அளிக�ப	
படுகின்றது.	 அைர்�ளில்	 கபரும்போலோனைர்�ள	
்ெோய	அறிகுறி�ள	அறறைர்�ள.	 அதோைது	 �ோயச்	
்ல்,	அதி�	 உைல்	 கைபபம்,	இருமல்,	 கதண்தை	
ைலி,	சுைோசிபபதில்	�டினம்	்போன்ற	்�ோவிட்-19	
இற�ோன	அடிபபதை	அறிகுறி�ள	அறறைர்�ள.
	 அைர்�ளுககு	ெோம்	அடிபபதை	சிகிச்த்�	
தள்ய	 ைழஙகுகின்்றோம்,	 இது	 ஒரு	 தை�ஸ்	
்ெோய	 மறறும்	 புதிய	 ்ெோய	 என்ை	 அதற�ோன	
மருந்து�ள	 இன்னும்	 �ண்ைறியபபைவில்தல,	
இந்த	நிதலயில்	ெோம்	நீ�ோவி	உள	எடுத்தல்,	உபபு	
நீ�ோல்	க�ோபபளித்தல்,	விறறமின்	மோத்தித��தள	
ைழஙகுதல்	 ்போன்ற	 சிகிச்த்�தள	 எல்்லோருக	
கும்	ைழஙகுகின்்றோம்.
	 எனினும்	முன்னர்	ெோம்	18	ையதுககு	்மற	
பட்ைைர்�ளுககு	 ஈ.சி.ஜி	 எனபபடும்	 இதயத்தத	
பரி்்ோததன	 க்யயும்	 பரி்்ோததன�தள	 ்மற	

க�ோண்ை	பின்னர்,	இதயம்	ென்கு	க்யறபடுபைர்	
�ளுககு	 கு்ளோ்�ோகுயின்	 அல்லது	 த�கறோகசி	
கு்ளோ்�ோகுயின்	 (Chloroquine,	 hydroxychloroquine)	
எனபபடும்	 ம்லரியோ	 மருந்திதன	 க�ோடுத்து	
ைந்்தோம்.
	 ஆனோல்	 தற்போது	 சிறீலங�ோ	 அ�சின்	
புதிய	விதி�ளின்	பி��ோ�ம்	அததன	் ெோய	அறிகுறி	
உளளைர்�ளுககு	 மட்டு்ம	 ைழஙகுகின்்றோம்.	
அததன	ெோம்	10	ெோட்�ளுககு	கதோைர்ந்து	ைழஙகு	
கின்்றோம்.

தகள்வி: 
 கவலிகநகத கவத்தியசைாகலயில் கசைய 
றகக சுவாசைக கருவிகள் உண்டா?

பதில்: 
 முன்னர்	 இஙகு	 இயஙகிய	 அை்�	
சிகிச்த்ப	பிரிவில்	ஒரு	�ருவி	இருந்தது,	எனினும்	
எம்மிைம்	அததன	இயககுைதறகு	உரிய	்போதிய	
கதோழில்நுட்ப	 ை்தி�ள,	 அதறகு	 பயிறறுவிக�ப	
பட்ைைர்�ள	இல்தல	 என்பதோல்	அது	 தற்போது	
க�ோழும்பு	கதோறறு	்ெோய	தைத்தி்ோதலககு	மோற	
றபபட்டுளளது.
	 என்ை	 தற்போது	 கைலி�ந்ததத	 தைத்	
திய்ோதலயில்	 அனுமதிக�பபட்ைைர்�ளிைம்	
்ெோய	அறிகுறி�ள	அதி�ரித்தோல்	அல்லது	சுைோசி	
பபதறகு	 சி�மபபட்ைோல்	 அைர்�தள	 ெோம்	
க�ோழும்பு	ஐ.டி.எச்	மருத்துைமதனககு	அனுபபி	
விடு்ைோம்.

தகள்வி: 
 தோய் அறிகுறிகள் காணபிககாதவர 
ககள எவவாறு கண்டறிகிறீரகள்?

பதில்: 
 ்ெோய	அறிகுறி�ள	உைன்	உளளைர்�தள	
உறுதிபபடுத்திய	பின்னர்	அைருைன்	கதோைர்பில்	
இருந்தைர்�ள	குடும்ப	உறுபபினர்�ள	தனிதமப	
படுத்தபபடுகின்றனர்.	 தனிதமபபடுத்தபபட்ை	
ைர்�ளிைம்	்மறக�ோளளபபடும்	பி.	சி.ஆர்	எனப	
படும்	 ்்ோததன�ள	 மூலம்	 ்ெோய	 அறிகுறி�ள	
அறற	 ்�ோவிட்-19	 ்ெோயோளி�ள	 �ண்ைறியபபடு	
கின்றனர்.

தகள்வி: 
 தோயாளிகள் குணமாகியகத எவவாறு 
உறுதிப்படுத்துகிறீரகள்?

பதில்: 
 ்ெோயோளி�ளின்	சுைோ்	விகிதம்,	ஒகசிஜின்	

அளவு	 என்பைறதற	 எமது	 மருத்துைர்�ள	
கதோைர்ந்து	 அைதோனித்து	 ைருைோர்�ள,	 அது	
மட்டுமல்லோது	 ெோன்	 	முன்னர்	 	 கூறிய	 	 சிகிச்த்	
�ளும்	 ைழங�பபடும்,	 14	 ெோட்�ளின்	 பின்னர்	
மீண்டும்	 பி.சி.ஆர்	 பரி்்ோததன	 ்மற	 க�ோளள	
பபடும்.	 அதில்	 ்ெோய	 இல்தல	 என்று	 உறுதிப	
படுத்தபபட்ைோல்	 அைர்	 தைத்திய்ோதலயில்	
க�ோ்�ோனோ	 ்ெோயளர்	 அறற	 பகுதிககு	 க�ோண்டு	
க்ல்லபபட்டு	 தனிதமபபடுத்தபபடுைோர்,	 பின்	
னர்	மீண்டும்	15	ஆம்	ெோள	அைருககு	பரி்்ோததன	
�ள	 ்மறக�ோளளபபடும்	 அதிலும்	 அைருககு	
்ெோய	 குணமோகியது	 உறுதிபபடுத்தபபட்ைோல்,	
அைர்	வீடு	க்ல்ல	அனுமதிக�பபடுைோர்.
	 14	ெோள	்்ோததனயின்	்போது	்ெோய	உள	
ளது	உறுதிபபடுத்தபபட்ைோல்	மீண்டும்	அைருககு	
7	ெோட்�ளின்	பின்னர்	பரி்்ோததன�ள	் மறக�ோள	
ளபபடும்.

தகள்வி: 
 சிறீலஙகாவில் இ்ப்பு விகிதம் குக் 
வாக உள்ளதறகு உரிய மருத்துவ காரணம் ஏதும் 
உண்டா?

பதில்: 
	 இது	 ஒரு	 தை�ஸ்	 ்ெோய	 என்ை	 எமது	
்ெோய	 எதிர்பபு	 ்கதி்ய	 முககியமோனது.	 ்ெோய	
அறிகுறி�ள	 அறற	 ்ெோயளர்�ள	 என்பது	 அைர்�	
ளின்	்ெோய	 எதிர்பபு	 ்கதி	 தோன்	 �ோ�ணம்.	 ்ெோய	
எதிர்பபு	 ்கதி	 குதறைோனைர்�ளுக்�	 அதி�ம்	
அறிகுறி�ள	கதன்படுகின்றன.
	 ்ெோய	அறிகுறி�ள	குதறைதையும்	்போது	
இறபபு	விகிதமும்	குதறகின்றது.	 ்மலும்	்ைறு	
்ெோய�ள	 உளளைர்�ளுககு	அதி�ம்	இந்த	 ்ெோய	
ப�ைோது	தற்போது	தடுக�பபட்டுளளதும்	ஒரு	�ோ�	
ணமோ�	இருக�லோம்.

rpwPyq;fhtpy; Nfhtpl;-19 
Nehahsu;fSf;fhd  rpfpr;ir vd;d? 
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 “எஙகளி்டம் பல்தவறு முதலீட்டு திட்்ட 
ஙகள் உள்ளன. அவறக் அமுல்படுத்துவதறகு 
முதலீட்்டாளரகள் ததகவ. புலம்கபயர மககள் 
எஙகளுககு ேன்ககாக்ட வைஙகத் ததகவ 
யில்கல. முதலீட்்டாளரககள ததடித்தர தவண 
டும்; அல்லது அவரகள் முதலீடுககள கசைய்ய 
தவணடும் என ோம் எதிரபாரககித்ாம்.” என 
மட்்டககளப்பு மாேகர முதல்வர தியாகராஜா 
சைரவணபவன் எம்மு்டனான சி்ப்பு தேரகாண 
லில் கதரிவித்தார.

தகள்வி
 மட்்டககளப்பு மாேகரசைகபககு உட்பட்்ட 
பிரததசைம், அதன் எல்கலகள், மககள் பரம்பல் 
பறறி  சைறறு விளகக முடியுமா?

பதில்
	 மட்ைக�ளபபு	 மோெ��்தபயின்	 கதறகு	
எல்தலயோ�	மஞ்ந்கதோடுைோயும்,	ைைககு	எல்தல	
யோ�	 தன்னோமுதனயும்,	 கிழககு	 எல்தலயோ�	
ைங�ோள	விரிகுைோவும்,	்மறகு	எல்தலயோ�	�ளப	
பும்	உளளது.	சுமோர்	93ஆயி�ம்	கபோது	மக�ள	ைோழ்	
கின்றனர்.	சுமோர்	63ஆயி�ம்	ைோக�ோளர்�ள	உளளனர்.	
மோெ��்தபககுள	 	 94வீதமோன	தமிழர்�ள	ைோழும்	
நிதலயில்,	06வீதமோன	அளவி்ல்ய	முஸ்லிம்	மக	
�ள	ைோழுகின்றனர்.

தகள்வி
 ேடுத்தரமான மககள் அதிகளவில் 
வாழும் பகுதியாக மட்்டககளப்பு மாேகரசைகப 
காணப்படுகின்்து.   அதததபான்று அதிகளவான 
அரசைாஙக உத்திதயாகத்தரககளயும் ககாண்ட 
பகுதியாகவும் காணப்படுகின்்து. அத்து்டன் 
மட்்டககளப்பு ேகரம், மட்்டககளப்பு மாவட் 
்டத்தின் அக்டயாளம். அது தனது வரலாறக் 
யும், கமாழிகயயும், பணபாட்க்டயும் முன்னிறு 
த்தும் ேகராக அகமநதிருகக தவணடும். இநத 
வககயில் மாேகரசைகப எடுத்துள்ள முன் முயறசி 
ககள கூ்முடியுமா?

பதில்
	 மட்ைக�ளபபு	 மோெ��த்தின்	 அதையோளத்	
திதன	்பணிக�ோக�	்ைண்டும்	என்பதில்	ெோங�ள	
மி�வும்	 கதளிைோ�	 உள்ளோம்.	 ெோங�ள	 மோெ��	
்தபயில்	 பதவி்யறற	 �ோலத்தி்ல்ய	 இததன	
க்யைதற�ோ�	 வி்்ை	 நிதலயியற	 குழுவிதன	
உரு	ைோககி்னோம்.	எமது	ை�லோறு,	�தல,	�லோ்ோ�	
பண்போட்டு	விையங�தள	அடுத்த	 ்ந்ததிககு	ைழ	
ங�	 ்ைண்டும்,	 அழிந்தைறறிதன	 புத்துயி�ளித்து	
ைழங�	 ்ைண்டும்.	 இருககின்றதத	 ்மம்படுத்த	
்ைண்டும்	என்பதற�ோ�்ை	இந்த	நிதலயியற	குழு	
க�ள	உருைோக�பபட்ைன.
	 அதன்	 ஊைோ�	 மோதோந்தம்	 கபௌர்ணமி	

விழோக�தள	 ெைோத்தி	ைருகின்்றோம்.	அந்த	விழோ	
ஊைோ�	 எமது	 அழிந்து	 ்போன	 �தல�தள	 ்தடி	
�ண்டுபிடித்து	 அ�ங்�றறி	 ைருகின்்றோம்.	 �தல	
ஞர்�ளுககு	 �ளம்	 அதமத்துக	 க�ோடுககின்்றோம்.	
எமது	மோைட்ை	பண்போடு�ளில்	முன்தனய	�ோலத்	
தில்	 ை�்ைறபு	 நி�ழ்வு�ளில்	 கூத்து�ள	 இருந்து	
ைந்தது.	 பின்னர்	 அது	 இல்லோமல்	 ்போயிருந்தது.	
ஆனோல்	அந்த	க்யறபோட்டிறகு	மீண்டும்	புத்துயி�	
ளித்துள்ளோம்.
	 இ்த்போன்று	தோன்	எமது	சுறறுலோ	அபிவி	
ருத்தி	திட்ைங�ள	கூை	எமது	�தல,	�லோ்ோ�,		பண்	
போடு�தள	போதிக�ோத	ைத�யி்ல்ய	க்யறறிட்ை	
ங�தள	உருைோககியுள்ளோம்.	அ்த்போன்று	போ�ம்	
பரிய	 உணவு	 ைத��தள	 புத்தியி�ளிக�கைன	
க்யறறிட்ைங�ள	முன்கனடுக�பபட்ைன	ஆனோல்	
�ைந்த	ைருைமும்,	இந்த	ைருைமும்	சித்தித�	மோத	
த்தில்	 எமது	 க்யறறிட்ைங�தள	 முன்கனடுக�	
முடியோத	 நிதல்யறபட்ைது.	 சில	 தைங�ல்	 ஏறப	
ட்டுளளது.	எனினும்	அந்த	க்யறபோடு�தள	முன்	
கனடுத்துச்	க்ல்்ைோம்.

தகள்வி
 தமறகுறித்த வி்டயஙககள உள்ள்டககி 
யதாக அஙகு ஒரு அருஙகாட்சியக வளாகத்கத 
அகமகக முடியாதா?

பதில்
	 ெோன்	 அ�சியலுககு	 ைரும்	 முன்்ப	 இது	
கதோைர்போன	 க்யறறிட்ைம்	 ஒன்றிதன	 இந்திய	
தூத��த்திறகு	 ்மர்பபித்திருந்்தன்.	 மட்ைக�ளபபு	
மோைட்ைத்தின்	ை�லோறின்	பின்னணிதய	க்ோல்லக	
கூடிய	 ைத�யில்	 மட்ைக�ளபபு	 ை�லோறறு,	 �லோ	
்ோ�	 பூங�ோ	 ஒன்தற	 அதமககும்	 ைத�யில்	 இந்த	
ெைைடிகத�தய	 முன்கனடுத்திருந்்தன்.	 மட்ைக	
�ளபபு	 விபுலோனந்தோ	 இத்	 ெைனக	 �ல்லூரிககு	
பின்புறமோ�	இந்த	க்யறறிட்ைத்திதன	முன்கனடு	
பபதறகு	 �ோணிதய	 கதரிவு	 க்யது	 ெைைடிகத�	
எடுத்்தன்.
	 அருகில்	 உளள	 �ல்லூரியில்	 உளள	 மோண	
ைர்�ளுககு	�ல்கைட்டு�தள	ஆயவு	க்யைதற�ோன	
்ந்தர்பபம்	கிதைககும்	என்ற	�ோ�ணத்தினோ்ல்ய	
அந்த	இைம்	கதரிவு	க்யயபபட்ைது.	�லோ்ோ�	அரு	
ங�ோட்சியம்	 ஒரு	 பகுதியோ�வும்	 �லோ்ோ�	 பூங�ோ,	
�லோ்ோ�	்மதை	என்பன	இதணந்து	அது	கைோரு	
ை�லோறறு	 �தல,	 �லோ்ோ�	 பூங�ோைோ�	 மோறும்.	
சிதறிக	கிைககும்	�ல்கைட்டு�ள	ை�லோறறு	கபோக	
கி்ங�ள	 அதனத்தும்	 ்்�ரிக�பபட்டு	 மட்ைக�	
ளபபு	மோைட்ைத்தின்	ை�லோறறிதன	கைளிபபடுத்	
தககூடிய	 ைத�யில்	 அததன	 அதமபபதற�ோன	
க்யறறிட்ைத்திதன	ைழஙகி்னன்.
	 அதுமட்டுமன்றி	மட்ைக�ளபபு	மோைட்ைத்	
திதன	ஆட்சி	க்யத	மன்னர்�ளின்	்ரித்தி�ங�தள	
கைளிபபடுத்தும்	 ைத�யிலோன	 குறும்பைங�தள	
தயோரிபபதற�ோன	திட்ைமும்	என்னோல்	தயோரிக�ப	
பட்டுளளது.	குறிபபோ�	பல	குடி�ள,	பல	மன்னர்�	
ளின்	ஆட்சியோ�	ெதைகபறறுளளது.
	 இைறதறகயல்லோம்	ெோங�ள	இழந்திருககி	
ன்்றோம்.	 ்�ோைோரிக�ோம்பு�ளோ�	 இருந்து	 எமது	
ை�லோறறிதன	ெோ்ம	அழித்து	விட்்ைோம்.	ஆ�்ை	
அைறறிதன	 புத்துயி�ளித்து	 எதிர்�ோல	 ்ந்ததிககு	
ைழங�	 ்ைண்டும்.	 இதறகுரிய	 நிதி	 ைளங�ள,	
கதோழில்நுட்ப	உதவி�ள	கிதைககும்	பட்்த்தில்	3D	
ைடிைங�ளில்	குறும்பைங�தள	உருைோககி	�ோந்தி	

பூங�ோவில்	்மதைகயோன்றிதன	உருைோககி	அஙகு	
சிறுைர்�ளுககு	 �ோட்சிபபடுத்தபபடும்்போது	 எதிர்	
�ோல	 ்ந்ததிககு	 மட்ைக�ளபபின்	 ை�லோறறிதன	
க�ோண்டு	 க்ல்ல	 முடியும்.	 அதனைரும்	 எங�ளு	
ைன்	 இதணந்தோல்	 இைறறிதன	 எமது	 அடுத்த	
்ந்ததிககு	க�ோண்டு	க்ல்ல	முடியும்.
	 படுைோன்�த�	 பகுதியின்	 பல	 பகுதி�ளில்	
பல	இ�ோ்தோனி�ள	இருந்திருககின்றது.	அதற�ோன	
அதையோளங�ள	 இருககின்றன.	 அதை	 அழிந்து	
க�ோண்டிருககின்றது.	 அைறறிதனயும்	 ெோங�ள	
அதனைரும்	 இதணந்்த	 போது�ோக�	 ்ைண்டும்.	
இதுகைோரு	கூட்டு	முயறசியோ�	முன்கனடுபபதன்	
மூல்ம	 ்ோத்தியமோகும்.	 க்யல்	 ைடிைமோ�	
மோறுைதறகு	 அதனைரும்	 ஆத�விதன	 ைழங�	
்ைண்டும்.

தகள்வி
 மட்்டககளப்பு மாேகரசைகபககுள் உள்ள 
வரத்தக நிகலயஙகளின் கபயரப் பலகககள் 
தமிழ் கமாழிககு முககியத்துவம் வைஙக 
தவணடும் என்் தீரமானம் க்டநத காலத்தில் 
சைகபயில் நிக்தவற்ப்பட்டிருநதது. ஆனால் 
அநத தீரமானம் இதுவகரயில் ேக்டமுக்ககு 
வநததாகத் கதரியவில்கல. அதகன நிக்தவ 
றறுவதில் உள்ள த்டஙகல் என்ன?

பதில்
	 தீர்மோனம்	 நிதற்ைறறபபட்டுளளது.	
ஆனோல்	 அததன	 அமுல்படுத்தும்	 ்ெ�ங�ளில்	
தைங�ல்�ள	 ஏறபட்டு	 ைருகின்றன.	 �ைந்த	 ைரு	
ைம்	 ெோங�ள	 அததன	 அமுல்படுத்த	 முதனயும்	
்போது	உயிர்த்த	ஞோயிறு	குண்டுத்	 தோககுதல்	 ்ம்ப	
ைம்	 இைம்கபறறது.	 ஒரு	 சுமு�மோன	 அபிவிரு	
த்தி	சூழலில்தோன்	 ெோங�ள	இவைோறோன	 ெைைடிக	
த��தள	 �ட்ைோயபபடுத்தி	 முன்கனடுக�	 முடி	
யும்.	 ஆனோல்	 தளம்பல்	 நிதலயில்	 சூழ்நிதலயிரு	
ககும்	 ்போது	 �ட்ைோயபபடுத்தி	 அததன	 க்யை	
தறகு	�ோலதோமதங�ள	க்ல்லும்.	ஆனோல்	எங�ளது	
தீர்மோனங�ள	 ்ரியோனதோ�	இருககும்.	 �ோல	 தோமத	
மோனோலும்	அமுல்படுத்தபபடும்.

தகள்வி
 மட்்டககளப்பு இயறககதயாடிகணநத 
ஒரு ேகரம். அதன் இயறகக வனப்பு கபாலி 
விைநது வருவதாக கதரிகி்து. இயறகக வளங 
ககள அழியாமல் தபண அதகன வலுப்படுத்த 
நீஙகள் ஏததனும் ே்டவடிகககககள தமற 
ககாள்கிறீரகளா?

பதில்
	 மட்ைக�ளபபின்	ைளம்	இயறத�	என்பது	
எமது	�ளபபோ�வுளளது.	ஆனோல்	அந்த	�ளபபிதன	
ெோங�ள	முதறயோ�	 பயன்படுத்துகின்்றோமோ	 என்	
றோல்	 அது	 ்�ளவியோ�்ை	 உளளது.	 ஒவகைோரு	
கபோது	 ம�னும்	 சுயெலமோ�	 சிந்திபபதுவும்	 ஒரு	
�ோ�ணம்.	அதில்	இருந்த	பல	மீன்	இனங�ள	அழி	
ந்து	விட்ைன.	தோை�ங�ள	அழிந்து	விட்ைன.	மட்ை	
க�ளபபு	மோெ��	்தபயினோல்	ஒரு	இலட்்ம்	ம�ங	
�தள	 ெடும்	 திட்ைம்	 ்மறக�ோளளபபட்டு	 அதன்	
ஊைோ�	பலர்	ம�ெடுத�ககு	ஊக�பபடுத்தபபட்டு	

khefu rigapd; tsu;r;rpf;F vkJ r%fj;jpd; 

KjyPl;lhsu;fis vjpu;ghu;f;fpNwhk;
kl;lf;fsg;G khefu Kjy;tu;;  jpahfuh[h rutzgtd;

       கதா்டரச்சி 14 பககம்



,jo;
76

07thuhe;j

kpd;dpjo;;
Nk 3> 2020  jhafj;jsk;

fl;Liu

மோமனிதர்	 சிை�ோம்	 அைர்�ளுைன்	 தமிழ்	
கெற	ஊை�மூைோ�வும்	்ெ�	டியோ�வும்	

கெருஙகிப	 பழகியைர்	 எனும்	 ைத�யில்	 அைரின்	
தமிழ்த்	்தசிய	எழுச்சிக�ோன	பங�ளிபதபச்	சுருக�	
மோ�க	 குறிபபிை	 முடியுமோ	 என்று	 இலககு	 இதழ்	
தமிழ்கெற	 ஆசிரியர்	 கஜயோவிைம்	 ்�ட்டிருந்தது.	
அதறகு	 அைர்	 ைழஙகிய	 பதிதல	 ெோம்	 இஙகு	
தருகின்்றோம்:
	 ஈழப்போர்	மூன்று	என்று	ைருணிக�பபடும்	
்போரின்	 முடிவுக�ோன	 �ோலபபகுதியில்,	 அதோைது	
2001	் ெோககிய	் பச்சுைோர்த்ததச்	சூழதல	அண்மித்த	
�ோலத்தில்,	 தமிழர்�ளுககு	 உ�ந்த	 ைத�யிலோன	
புறச்	 சூழதலக	 �ட்ைதமபபதறகு	 ஏதுைோ�	 ஒரு	
�ருத்து	 நிதலதய	 ்ர்ை்த்	 ரீதியோ�	 ைலியுறுத்த	
்ைண்டியிருந்தது.	இ�ோணுை	ரீதியோ�	விடுததலப	
புலி�தளத்	 ்தோற�டித்துவிை	 முடியோது	 என்ற	
எண்ணக�ரு்ை	 அது.	 கதன்னிலஙத�ச்	 சிங�ள	
ைட்ைோ�ங�ளில்	மட்டுமல்ல,	்ர்ை்த்த்	த�பபு�ள	
மத்தியிலும்	இக�ருத்ததத்	 ்தோறறுவிபபதில்	சிை	
�ோமின்	பஙகு	விஞஞோன	பூர்ைமோனதோ�	இருந்தது.
	 அைர்	 தனது	 கபயரில்	 பகி�ங�மோ�க	
க�ோழும்புப	 பத்திரித��ளில்	 எழுதி	 ைந்த	 இ�ோ	
ணுை	ஆயவுப	பத்தி	ஒரு	தளம்	என்றோல்,	மறு	தளத்	
தில்	 தமிழ்கெறறின்	 ைளர்ச்சி	 பங�ளித்தது.	 தமிழ்	
கெறறில்	இதணந்து	பணியோறற	அைர்	ஆ�ம்பித்தது	
1997	 ஒக்�ோபர்	 மோதத்தில்.	 தமிழ்	 கெறறில்	
அைர்	 ஈடுபட்டிருபபது	 ஆ�ம்பத்தில்	 ்ெ�டியோ�	
உரிதம	 ்�ோ�பபைோத	 ஒன்றோ�்ை	 இருந்தது.	
இலஙத�	 ஒறதறயோட்சி	 அ�சின்	 ஆறோம்	 ்ட்ைத்	
திருத்தம்	 ஈழத்தமிழர்	 �ருத்துச்	 சுதந்தி�த்ததக	
�ட்டுபபடுத்துைதோல்	 அதன்	 �ட்டு�ளுககு	 உட்ப	
ைோத	 க்யதி	 நிறுைனமோ�த்	 தமிழ்கெற	 இருக�	
்ைண்டும்	 என்ற	 க�ோளத�தயச்	 சிை�ோம்	 மன	
பபூர்ைமோ�	 ஏறறுக	 க�ோண்டிருந்தோர்.	 தோன்	
இதணந்து	 ஒரு	 சில	 மோதங�ளுககுள்ள்ய	
்ர்ை்த்க	 �ைனத்தத	 ஈர்ககும்	 ைத�யில்	 ஒரு	
க்யதி	 நிறுைனமோ�	 தமிழ்கெற	 ைளர்ச்சி	 கபறும்	
ைத�யில்	 அைர்	 பங�ோறறியிருந்தோர்.	 தனது	
சுதந்தி�மோன	 இறுதி	 மூச்சுைத�	 எமது	 ஆசிரியர்	
குழோத்தில்	 கதோைர்ந்து	 ஏழு	 ைருைங�ளுககும்	
்மலோ�	இயஙகிய	மூத்த	ஆசிரியர்	அைர்.	 ்மோதோ	
னக	 �ோலத்தில்	 இ�ண்டு	 த�பபு�ளுைனும்	 ்பச்சு	
ைோர்த்தத�ளுக�ோன	 இ�ோஜதந்தி�த்	 கதோைர்போ	
ைலில்	 ஈடுபட்டிருந்த	 ்ர்ை்த்ப	 பி�திநிதி�ள	
தமிழ்	 கெறதற	 ைோசித்துகக�ோண்்ை	 தம்தம	
அணுகியததத்	 தோங�ள	 ்ெ�டியோ�க	 �ண்ணுறற	
்போ்த	அதன்	முககியத்துைத்ததத்	 தோங�ள	முழு	
தம	 யோ�	 உணர்ந்து	 க�ோண்ைதோ�	 விடுததலப	
புலி�ளின்	 அ�சியறதுதறப	 கபோறுபபோளர்	 சு.ப.	
தமிழ்ச்க்ல்ைன்	 அைர்�ள	 பின்னோளில்	 க்ோல்லக	
்�ட்டிருககி்றன்.
	 ஒரு	 ்போரின்	 கைறறிதயப	 பலமைங�ோ	
ககும்	 தன்தம	 த�ைற	 ்போருககு	உண்டு.	 ்போரின்	
்போது	மட்டுமல்ல,	்பச்சுைோர்த்ததக	�ோலத்திலும்	
த�ைற	 ்போர்	 ்ைறு	 ைடிைங�ளில்	 நீண்டு	 க்ல்	
லும்.	 இந்த	 ைத�யில்	 தமிழீழத்தின்	 த�ைற	
்போத�	 கதன்னிலஙத�	 மறறும்	 கைளிெோட்டுத்	
தளங�ளில்	 ்போரின்	 ்போதும்,	 ்பச்சுைோர்த்தத	

்ெோககிய	 நிதலமோறறத்தின்	 ்போதும்,	 பின்னர்	
்பச்சுைோர்த்ததயின்	்போதும்	நுணுக�மோ�ச்	க்து	
ககியதில்	 சிை�ோமின்	 பஙகு	 மி�வும்	 முககியமோ	
னது.	குறிபபோ�,	புவி்ோர்	அ�சியல்	க�ோண்டு	ைரும்	
்ைோல்�ள	 ்பச்சுைோர்த்ததககுள	 இ�ண்ைறக	
�லந்து	 சிக�லோ�	 எழப்போைதத	 முறகூட்டி்ய	
உய	த்து	ணர்ந்தை�ோ�,	ை�முன்	�ோப்போனோ�	சிை	
�ோம்	 வித�ந்து	 க்யறபைலோகினோர்.	 இந்த	 ைத�	
யி	 ்ல்ய,	 ஈழத்தமிழர்	 ்த்த்தின்	 இ�ோஜதந்தி�	
ெ�ர்ைோ�த்	 தமிழ்த்	 ்தசியக	 கூட்ைதமபபு	 உரு	
ைோக�பபை்ைண்டும்	 என்ற	 எண்ணக�ரு	 அைரி	
ைம்	 உதித்தது.	 அதறகுத்	 தமிழ்கெறறும்	 இ�ண்டு	
ைத�யில்	 தளமோ�ப	 பயன்பட்ைது.	 கூட்ைதமபபு	
உருைோக�த்திற�ோன	 ஊை�க	 �ருத்துருைோக�த்தத	
்மறக�ோளைதறகும்,	 அந்தப	 பணிதயச்	 க்வ	
ை்ன	க்யது	முடிபபதறகும்	அைருககுத்	 ்ததை	
யோன	 சுயோதீனமோன	க்யறபடு	 தளமோ�வும்	எமது	
க்யதி	 நிறுைனத்தின்	 ைளங�ள	 பயன்பட்ைன.	
அ்த்ைதள	 பல	 சுயோதீனமோன	 ஆளுதம�தள	
ஒருஙகிதணத்து	 கூட்ைதமபதப	 உருைோககும்	
ெ�ர்தைத்	 தோன்	 உரிதம	 ்�ோ�ோம்ல	 அைர்	 ்மற	
க�ோண்ைோர்.	் ததை	ஏறபட்ை	் போது	கூட்ைதமபபு	
உருைோக�த்துககுக	 குந்த�மோ�ச்	 க்யறபட்ை	 சில	
மூத்த	 அ�சியல்ைோதி�தள	 க�ோளத�யின்	 போல்	
அடிபணிய	தைக�வும்	சிை�ோம்	தமிழ்கெற	க்யதி	
உருைோக�த்ததப	 பயன்படுத்தியதம	 எனககு	
நிதனவிருககிறது.	அைர்	எடுத்துக	க�ோண்ை	அடுத்த	
முதனபபு�ளில்	 ஒன்று	 2009	 இறகுப	 பின்னர்	
முககிய	 பணியோறறிய	 இயக�மோ�ப	 பின்னோளில்	
பரிணோமம்	 �ண்ைது.	 ்ர்ை்த்	 மட்ைத்தில்	 ஈழத்	
தமிழர்	 மீது	 ெதைகபறறது	 இன	 அழிபபு	 என்று	
டி்ம்	பர்	2013இல்	நி�ந்த�	மக�ள	தீர்பபோயம்	தீர்பபு	
ைழங	குைதற�ோன	 ஓர்	இயக�த்தின்	அடித்தள்ம	
அது.	சிை�ோம்	தனது	கூட்கைோருதம	மூலம்	ஒன்றி	
தணத்திருந்த	 சிங�ள	 ெண்பர்�ள	இயககிய	இயக	
�்ம	இததச்	்ோதித்தது.
கதன்னிலஙத�யில்	்ர்ை்த்	்கதி�ளதும்	சிங�ள	
கபௌத்த	 ்பரினைோதி�ளதும்	 ்போககு�ள	 குறித்த	
கூர்தமயோன	 போர்தை்யோடிருந்த	 சிை�ோம்,	 ்ர்ை	
்த்	 ்கதி�ள	 சிங�ள	 கபௌத்த	 ்பரினைோதி�	
்ளோடு	உறவு	க�ோளளும்	ஆபத்து	ை�ப்போைதத	
முறகூட்டி்ய	உணர்ந்தை�ோ�,	சிங�ள	முற்போககுச்	
்கதி�தள	 அணி	 தி�ட்டும்	 அந்தப	 பணிதயத்	
திட்ைமிட்ைோர்.	 விதளைோ�,	 ஒக்�ோபர்	 2003	 இல்	
க�ோழும்பில்	 ஒரு	 சிங�ள-தமிழ்	 �தலககூைல்	
ெைோத்தபபட்ைது.
	 இந்தக	 �தலககூைல்	 மீது	 சிங�ள	
கபௌத்த	 இனைோதி�ள	 தோககுதல்	 ெைோத்தினர்.	
இந்தத்	 தோககுததல	 அந்நி�ழ்வில்	 பஙகு	 பறறி	
்யோர்	 துணி��மோ�	 எதிர்த்தனர்.	 இந்த	 நி�ழ்வு	
அந்த	 அ�சியல்	 கைளிதய	 ்மலும்	 க�ட்டியோக	
கியது.	 ஈழத்தமிழர்	 மீதோன	 இன	 அழிபதப	 ்ர்ை	
்த்	 மட்ைத்தில்	 ஒரு	 தீர்பபோயம்	 ஊைோ�	 2009	
இறகுப	 பின்னர்	 நிறுவுைதற�ோன	 அடித்தளத்தத	
மட்டுமல்ல,	 ்போர்ககுறறங�ள	 குறித்து	 கைளி	
யோன	 முககியமோன	 ஆைணங�தளச்	 ்ர்ை்த்த்	
தளத்திறகுக	 க�ோண்டுை�	 உதவிய	 போ்ன	 அபய	
ைர்தன	 ்போன்ற	 சிங�ள	 ெண்பர்�ள	 இந்த	

இயக�த்துககுப	 கபரும்	 பங�ோறறியுளளனர்.	
இதன்	 கைறறிககு	 சிை�ோமுககும்	 ்ஜர்மனியின்	
பி்�மனில்	 ைதியும்	 சிங�ள	 ெண்ப�ோன	 வி�ோஜ்	
கமண்டிசுககும்	 இதை்ய	 நிலவிய	 நீண்ை	 ெோள	
ெட்பும்	ஒரு	முககிய	�ோ�ணியோகும்.	அயர்லோந்தின்	
ைபளின்	 ெ�ரில்	 ைதியும்	 ்ப�ோசிரியர்	 ஜூட்	 லோல்	
அைர்�ளின்	பங�ளிபபு	அளபபரியது.
	 இததப	 ்போல்ை	 சிை�ோம்	 ்ைறு	 பல	
ெ�ர்வு�ளுக�ோன	 அடித்தளங�தளயும்	 இட்ைோர்.	
்ெோர்த்	 	 ஈஸ்்ைர்ன்	 கெ�ோல்ட்	 என்று	 மோதமிரு	
முதற	கைளிைரும்	பத்திரித�தயயும்	 ்மோதோனப	
்பச்சுைோர்த்ததக	 �ோலத்தில்	 அைர்	 ஆ�ம்பித்தோர்.	
பின்னர்	 அது	 ்ரியோ�ப	 பயணிக�வில்தல	 என்று	
�ைதல	 க�ோண்டிருந்தோர்.	 ஒரு	 தமிழ்ப	 பத்திரித�	
தய	ஆ�ம்பிக�	்ைண்டும்	என்ற	விருபபும்	அைரு	
ககிருந்தது.	 அ்த்போல,	 ்ர்ை்த்	 ரீதியோ�	 தமிழ்	
கமோழியிலோன	 ஓர்	 ஊை�த்ததப	 பலபபடுத்த	
்ைண்டும்	என்ற	அைோவும்	அைரிைம்	இருந்தது.
	 வீ�்�்ரிப	 பத்திரித�யில்	 ஆசிரிய�ோ�க	
�ைதமயோறறிய	 அை�து	 நீண்ைெோள	 ெண்பர்	 வீ.	
்தை�ோஜ்	சிை�ோமின்	பத்தி�தள	தமிழில்	கைளியி	
டுைதில்	துணிச்்்லோடு	க்யறபட்ைோர்.	தோய�த்தில்	
தமிழர்�ளிதை்யயும்,	சிங�ள	முற்போககுச்	 ்கதி	
�ளிதை்யயும்	 அை�ோல்	 இைமுடிந்த	 அடித்தளத்	
ததப	்போல	புலம்	கபயர்	சூழலில்	்த்க	�ட்ைலு	
க�ோன	 ெ�ர்வு�தள	 அை�ோல்	 ்மறக�ோளள	 முடி	
யவில்தல.	 அவைோறு	 ெ�ர்த்த	 விைோமல்	 முைககு	
ைதில்	 புலம்கபயர்	 சூழலில்	 அப்போதிருந்த	 சில	
ஆளுதம�ள	 தீவி�மோயிருந்தன	 என்பது	 �ைதல	
ககுரியது.
	 ஈழத்தமிழர்�ளின்	 ்த்க	 �ட்ைதமபபில்	
சிை�ோமோல்	மட்டு்ம	்ோதிக�	முடியும்	என்று	சில	
விையங�ள	 இருந்தன.	 அதை	 எல்லோைறதறயும்	
்ோதிக�	முடியோமல்	அை�து	உயிர்	 46ைது	அ�தை	
யி்ல்ய	 பறிக�பபட்டு	விட்ைது.	அைரிைமிருந்த	
முதனபபு�ளில்	சிலைறதற	எஸ்.எல்.எம்	ெனிபோ,	
வி�ோஜ்	 கமண்டிஸ்	 மறறும்	 போ்ன	 அ்பைர்த்தன	
்போன்றைர்�ள	 பின்னோளில்	 தமிழ்கெறறுைனோன	
்ெர்�ோணலிலும்	சிை�ோம்	நிதனவு	நி�ழ்வு�ளிலும்	
சுட்டிக	�ோட்டியிருபபர்.
இததப	 ்போல	 பல	விையங�தள	 தமிழ்கெறறின்	
உளைட்ைோ�த்துககுள	கூட்கைோருதம்யோடு	அைர்	
கைளிபபடுத்தியிருந்தோர்.	தமிழீழ்ம	அழிக�பபட்	
ைோலும்	 அதத	 எவைோறு	 கமயநி�ர்	 நிதலயில்	
மீளுருைோக�ம்	 க்யயலோம்	 என்பது	 கூை	 அதில்	
உளளைஙகியிருந்தது.
	 ஆ�,	மோமனிதர்	சிை�ோமின்	தமிழ்த்	்தசிய	
எழுச்சிக�ோன	ஒட்டுகமோத்தமோன	பங�ளிபதபயும்	
விளஙகிக	 க�ோளள	 ்ைண்டும்	 என்றோல்	 தமிழீழ	
த்தின்	முதலோைது	முடிசூைோ	 கைளிெோட்ைதமச்்ர்	
என்ற	்�ோணத்தில்	அைத�	அணு�	்ைண்டும்.
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  இன்று		உல�ளவில்		க�ோ்�ோனோ			
்ப�ோபத்து	 சூழ்ந்திருககும்	
�ோலத்தில்	 உல�	 ெோடு�ளின்	
இயக�த்தில்	 இதுைத�	 ஆதிக	
�ஞ	 க்லுத்திைரும்	 க�ோளத�	

�ளும்,	 ெதைமுதற�ளும்	 ஆட்ைங�ோணத்	 கதோை	
ஙகியுளளன.	 தோ�ோள	 ்ந்ததப	 கபோருளோதோ�த்	
ததயும்,	 தனியோர்	 துதறயின்	 ைலுைோக�த்ததயும்	
அது	 ைலியுறுத்தும்	 தனிமனித	 சுதந்தி�த்ததயும்	
பறறிப	 பிடித்து	 ைளர்ச்சிககு	 இதுதோன்	 ஒ்�ைழி	
என்று	�தைபபிடித்த	ெோடு�ள,	இன்று	க�ோ்�ோனோ	
வின்	 ்மூ�ப	ப�ைதலக	 �ட்டுபபடுத்த	ைழி	கதரி	
யோது	 திககுமுக�ோடுகின்றன.	 ெோளோந்தம்	 பலநூறு	
மனித	 உயிர்�தளக	 �ோவு	 க�ோடுத்து	 ைருகின்றன.	
இன்கனோரு	பக�ம்	ெோட்டின்	ைளங�தள	முழுதம	
யோ�வும்	பகுதியளவிலும்	அ�சின்	அதி�ோ�த்திறகுட்	
படுத்தி	 தைத்திருககும்	 கபோதுவுைதமச்	 சித்தோந்	
தத்தின்	க்ல்ைோககிறகுளளோன	ெோடு�ளும்,	மோநில	
அ�சு�ளும்	 க�ோ்�ோனோதைத்	 தமது	 �ட்டுபபோட்	
டின்	 கீழ்	 தைத்திருபபதில்	 முன்்னறற��மோன	
விதளவு�தளக	�ோட்டுைதோ�	அதையோளங	�ோண	
பபட்டு	ைருகின்றன.
	 இந்த	 பின்புலத்தில்	 இனிைரும்	 உலகின்	
கபோருளோதோ�ம்,	 அதன்	 �ட்ைதமபபு	 மறறும்	

கபோறிமுதற�ள	 பறறி	 புதிய	 ்தைல்�ள,	 புதிய	
அணுகுமுதற�ள	 உத�யோைலுககுரியதோ�	 மோறி	
ைருகின்றன.	 ்்ோவியத்	 ஒன்றியத்தின்	 வீழ்ச்சிக	
குப	 பின்னர்	 படிபபடியோ�த்	 தனியோர்மயபபடுத்த	
லிலும்,	 தோ�ோளைோத	 சித்தோந்தத்திலும்	 ஆர்ைங	
�ோட்டி	 தமது	 ்தசிய	 ைளங�தள	 பல்்தசிய	
ைணி�	 நிறுைனங�ளிைம்	 த�யளித்து	 ைந்த	 ெோடு	
�ளும்,	அ�சு�ளும்	தற்போததய	க�ோ்�ோனோ	்ப�	
னர்த்தத்தின்	 பின்ன�ோன	 கபோருளோதோ�	ஆபத்துக�	
ளிலிருந்து	 மீளைதற�ோ�	 உளெோட்டுப	 கபோருளோ	
தோ�	 விருத்திக�ோன	 க்யறறிட்ைங�தள	 ெதை	
முதறபபடுத்துைதற�ோன	 முன்முயறசி�ளில்	 இற	
ஙகியுளளததனக	�ோண்கின்்றோம்.
	 அதோைது	இதுைத�	�ோலமும்	ஏ�ோதிபத்திய	
ெலன்	்பணும்	நிதி	நிறுைனங�ளின்	நிபந்ததன�	
ளுககுட்பட்டு	 உளெோட்டு	 விை்ோயத்தத	 விருத்தி	
க்யைதற�ோன	 ்ைதலத்	 திட்ைங�ளில்	 ஆர்ைம்	
க்லுத்தோமலும்,	கபோதுச்	்்தை�ளுக�ோன(�ல்வி,	
சு�ோதோ�ம்)	 நிதி	ைழங�தல	ைருைோந்த	 போதீட்டில்	
அதி�ரிக�	 விரும்போமலும்,	 உளெோட்டு	 உறபத்தித்	
துதற�தள	விருத்தி	க்யயோமல்	்்தைத்	கதோழி	
றதுதறயிதன	்ெோககி	ெோட்டின்	மனித	ைளத்ததத்	
தித்	திருபபி	ைந்துளள	அ�்ோங�ங�ள,	தற்போது	
அதறகு	மோறோ�	உளெோட்டு	விை்ோயத்தின்	விருத்தி	
பறறியும்,	 கபோதுச்	 ்்தை�ளின்	 விரிைோக�ம்	
குறித்தும்,	உளெோட்டு	மூலைளங�தள	அடிபபதை	
யோ�க	 க�ோண்ை	 ்ைதல	 ைோயபபுக�தளப	 கபரு	
ககுதல்	 ்ம்பந்தமோ�வும்	 கைளிபபதையோ�ப	

்பசும்	நிதலதம	ைலுைதைந்துளளது.
	 சுருங�ச்	 க்ோன்னோல்	க�ோ்�ோனோ	 ்ப�னர்	
த்தமோனது	பனிப்போர்	�ோலத்தின்	பின்னரிலிரு	ந்து	
தமது	 விருபபத்திறகு	 மோறோ�	 ஓர்	 ஒறதற	 ைழிப	
போததயில்	 பயணஞ	 க்யய	 நிர்பபந்திக�பபட்ை	
உலகின்	 பல்்ைறு	 ெோடு�தளயும்	 அ�சு�தளயும்	
அபபோததயிலிருந்து	 விலகிச்	 சிந்திபபதற�ோன	
புதிய	 போதத�தள	 உருைோககு	 ைதற�ோன	 கைளி	
�தளத்	 திறந்து	 க�ோடுத்துளளதத	 ெோம்	 தற்போது	
அைதோனித்து	ைருகின்்றோம்.
	 இத்தத�ய	 சூழலில்	 புதிய	 போதத�தள	
ைகுக�	முதனயும்	 ெோடு�ளுககும்,	அ�சு�ளுககும்,	
்த்ங�ளுககும்	 அடிபபதை	 ைழி�ோட்டியோ�	
�ோலனீய	 நீக�	 சிந்ததன�ளும்,	 க்யறபோடு�ளும்	

அதமந்திருக�	 ்ைண்டியது	 இன்றியதமயோத	
தோகும்.	 குறிபபோ�	 ்மறகுலகின்	 �ோலனித்துை	
ஆககி�மிபபிறகுள	 அ�பபட்டிருந்து	 �ோலனியச்	
சிந்ததன�தளக	 �ோவும்	ைளர்மு�	 ெோடு�ள	 என்று	
அதழக	�ப	படும்	ெோடு�ளும்,	அ�	சு�ளும்	இன்தறய	
கபோருளோதோ�	மறுசீ�தமபபுக	�ோலத்தில்	�ோலனீய	
நீக�ச்	 சிந்ததன�தளயும்	 க்யறபோடு�தளயும்	

ஆதோ�மோ�க	க�ோண்டு	புதிய	
திட்ைங�தளத்	தீட்ை	் ைண்	
டியது	மி�வும்	அைசியமோகி	
ன்றது.
	ஏகனனில்	 இதுைத�	 �ோல	
மும்	ைளர்மு�	ெோடு�ள	என	
அதழக�பபடும்	அ�சு�ளின்	
கபோருளோதோ�	 அபிவிருத்தி	
ெைைடிகத��ளில்	�ோலனித்	
துை	 ஆககி�மிபதப	 ்மற	
க�ோண்ை	 ெோடு�தளச்	 ்்ர்	
ந்த(்மறகு	 ஐ்�ோபபிய	
தமயம்)	 ஆயைறிைோளர்�	

ளதும்,	�ருத்துருைோககி�ளதும்	க்ல்ைோக்�	கபரு	
ந்தோக�ம்	 க்லுத்தி	 ைந்துளளன.	 இந்த	 இைத்தில்	
குறிபபிைத்தக�	 மறகறோரு	 விையம்	 �ோலனித்துை	
த்தின்	்ெ�டியோன	ஆககி�மிபபிலிருந்து	�ோலனித்து	
ைத்திறகுள	 அ�பபட்டிருந்த	 ெோடு�ள	 விடுததல	
யதைந்ததன்	 பின்னர்	 இத்தத�ய	 ெோடு�ளில்	 முற	
்போக�ோன	்கதி�ள	எழுச்சி	கபறறு	ஆட்சியதி�ோ�	

த்ததக	 த�பபறறி	 கபரும்போலும்	 மக�ள	 தமய	
ஆட்சியியதல	முன்கனடுத்த	சூழலில்	அத்தத�ய	
அ�்ோங�ங�ள	�விழ்க�பபட்டு	அந்ெோடு�ள	எ்தச்	
்ோதி�ோ�	 ஆட்சி�ளின்	 கீழ்	 க�ோண்டு	 ை�பபட்ை	
ை�லோறு	�ைனத்திறகுரியது.
	 இந்ெோடு�ளின்	 ஆட்சியதி�ோ�ங�ள	 ஏன்	
�விழ்க�பபட்ைன?	 எவைோறு	 �விழ்க�பபட்ைன	
என்பதத	ஒரு	கபோருளோதோ�	அடியோளின்	ஒபபுதல்	
ைோககுமூலம்	 என்கின்ற	 நூதல	 எழுதியுளள	

ஜோண்்பகின்ஸ்	அைர்�ளுதைய	 ைோககுமூலங�ள	
மி�	விளக�மோ�க	கூறி	நிறகின்றன.
	 இ்த்போல்	 ்மறகுலகின்	 �ோலனித்துை	
ஆதிக�த்தின்	 கீழிருந்த	 ெோடு�ள	 உலகில்	 பனிப	
்போர்	 ெதைகபறற	 �ோலத்தில்	 இந்த	 ஆதிக�ப	
்போரினுள	 அ�பபட்டு	 சீ�ழிைதிலிருந்து	 தம்தம	
விடு	 வித்துக	 க�ோளைதற�ோ�	 உருைோககிய	 அணி	
்்�ோ	 ெோடு�ளின்	 அதமபபும்	 அதன்	 இலககு	
்ெோககி	 ெ��ோமல்	 தடுத்து	 நிறுத்தபபட்டுளளது.	
என்ை	 �ைந்த	 உல�	 ை�லோறறில்	 உல�	 ்னத்	
கதோத�யில்	 அத�ைோசிககும்	 அதி�மோ்னோர்	
ைோழும்	ைளர்மு�	ெோடு�ள	எனபபடும்	அ�சு�ளும்,	
்த்ங�ளும்	 தமது	 ததலவிதிதயத்	 தோ்ம	 தீர்மோ	
னித்து	 அதற�ோன	 �ட்ைதமபபுக�தள	 ்மற	
க�ோண்டு	முன்க்ல்ைதற�ோன	 எத்தனங�ள	 ததை	
பபடுத்தபபட்ை	ை�லோறறுப	பின்புலத்தில்	க�ோ்�ோ	
னோ	 ்ப�னர்த்தம்	 மீண்டும்	 இந்த	 ைளர்மு�	 ெோடு	
�ளின்	சுயோதீனமோன	எழுச்சிககுரிய	ைோயபபு	ை்தி	
�தள	ஏறபடுத்தியுளளது.
	 இத்தத�ய	 நீண்ை	 பின்புலத்தில்	 அதோைது	
்மறகுலகின்	 �ோலனித்துைம்,	 பனிப்போர்க�ோல	
அனுபைங�ள,	 உல�ம�ோ	 யுத்தங�ள,	 ்ர்ைோதி�ோ�	
்்ோ்லி்	 ஆட்சியியல்	 ்மறகுல�	 ைைஅகமரிக�	
ஏ�ோதிபத்திய	 ்கதி�ளின்	 ெை�ோலனித்துை	 ெதை	

முதற�ள	 	 அதன்	 விதளவு�ளோன	 ்தசியைோதம்,	
மதஅடிபபதைைோதம்,	 ஒடுக�பபடும்	 மனிதர்�	
ளின்	விடுததலக�ோன	 எழுச்சி��	 ெைைடிகத��ள	
குறிபபோ�	கபண்�ள	அதமபபுக�ளின்	தீவி�	எழு	
ச்சி	 என	 பல்்ைறு	 அனுபைங�ளினதும்	 தி�ட்சி	
யோ�	 �ோலனிய	 நீக�த்திற�ோன	 ்�ோட்போடு�ளும்	
ெதைமுதற�ளும்	விருத்தி	கபறறுளளன.
	 இக்�ோட்போடு�ள	முழுக�	முழுக�	 ்மற	
குல�ம்	 ்ோ�ோத	 ஆபிரிக�,	 இலத்தீன்	 அகமரிக�,	
ஆசிய	 �ண்ைங�தளச்	 ்்ர்ந்த	 ஆயைறிைோளர்�	
ளதும்,	�ருத்துருைோககி�ளதும்,	க்யறபோட்ைோளர்�	
ளினதும்	 அனுபைங�ளுைன்	 கூடியது.	 என்ை	
ெம்தமகயோத்த	அனுபைங	�ள	க�ோண்ை	ெோடு�ளில்	
ைோழும்	 ஆயைறிைோளர்�ளுதைய	 மி�பபிந்திய	
�ருத்துக�தளக	�ைன	த்திற	க�ோள	ளுதல்	நிதலத்து	
நிறகும்	கபோருளோதோ�	்மூ�	விருத்திதய	ஏறபடுத்த	
மி�வும்	துதணநிற�	ைல்லனைோகும்.
	 �லனிய	 நீக�ம்	 என்பது	எம்மிைம்	இருந்த	
தற்போது	ைத�	இருககின்ற	ைளங�தளயும்	ைோய	
பபு	 ை்தி�தளயும்	 அடிபபதையோ�	 தைத்துக	
க�ோண்டு	 சுய்ோர்பு	 க�ோண்ை	 ஏறறத்தோழ்வு�ளறற	
புதிய	ைோழ்வுக�ோன	புதிய	கபோறிமுதற�தள	புதிய	
�ட்ைதமபபுக�தள	 உருைோககுைதறகுரிய	 க்யற	
போடு�தள	 தமயமோ�க	 க�ோண்ை	 ெதைமுதற	
யோகும்.	அதோைது	ெம்மிைமுளள	போ�ம்	பரியமோன	
பண்போடு�தள	தற்போததய	�ோலத்திறகுரிய	ைத�	
யில்	 �ட்ைவிழ்பபுச்	 க்யது	 அதன்	 பலம்	 பலவீன	
ங�தள	 இனங�ண்டு	 பலவீனங�தள	 நீககி	 பல	
மோன	அம்்ங�தள	ைலுபபடுத்தி	அைசியம்	்்ர்த்	
்தயோ�	 ்ைண்டியைறதறச்	 ்்ர்த்து	 மீளுருைோக	
�ம்	 க்யைதுைன்	 ்ம்பந்தபபட்ை	 ெைைடிகத�	
யோகும்.	 இததன்ய	 அதையோள	 மீட்பு	 என்று	
�ோலனியநீக�ச்	 க்யறபோட்ைோளர்�ள	 ைலியுறு	
த்துகின்றனர்.

கதா்டரும்……….
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தமிழனின்	 பண்போட்டின்,	 ை�லோறறின்	 கதோை	
ர்ச்சி	 என்பது	 மி�	 நீளமோனது.	 ெோங�ள	 பல	

அ�ழ்ைோ�ோயச்சி�தள	தைறவிட்டுள்ளோம்.
	 தமிழர்�ளின்	 பதழதமயோன	 ெோடு�ளோன	
கீழடி	 என்னும்	 போண்டிய	 ெோடு	 மறறும்	 பூம்பு�ோர்	
எனப	 படும்	 ்்ோழ	 ெோடு	 மறறும்	 க�ோடுமணல்	
எனபபடும்	 ்்�ெோட்டு	 க்யதி�தள	 இங்�	
போர்க�லோம்.

	 இந்த	 மூன்று	 ெோடு�ளுைனும்	 ஓர்	 ைணி�	
கதோைர்பு	உளளது.	க�ோடுமணலுக�ோன	ஆ�ோயச்சி	
1985இலிருந்்த	 ஆ�ம்பிக�பபட்டுளளது.	 க�ோடு	
மணல்	என்பது	உல�த்திறகுத்	்ததையோன	உருககு	
உ்லோ�த்தத	 உருைோக�ககூடிய	 ஒரு	 இைமோ�	
இருந்தது.	்்�	ெோட்டின்	துதறமு�ம்	முசிறி,	அதன்	
ததலெ��ம்	 �ரூர்.	 முசிறி	 என்பது	 ்��ளோவில்	
�ோணபபடும்	 பட்ைணம்	 என்ற	 ஊர்	 ஆகும்.	 இது	
உல�	ைணி�த்	துதறமு�மோ�	விளஙகியது.

	 இது	 ்்�	 ெோட்டின்	 துதறமு�மோகும்.	 ்்�	
ெோட்டின்	 துதறமு�த்திறகும்,	 ததலெ��மோன	
�ரூரிறகும்	 இதையில்	 இருந்ததமயோல்	 க�ோடு	
மணல்	 மி�வும்	 முககியத்துைம்	 ைோயந்ததோ�	
�ோணபபட்ைது.	 இஙகு	 தயோரிக�பபட்ை	 உருககு	
உட்பை	 ஏதனய	 கதோழிற்ோதலப	 கபோருட்�தள	
முசிறிக்�	எடுத்துச்	க்ன்றுளளனர்.
	 1948இல்	 ைோர்மிஙகைன்	 (E.H.	 Warming-
ton)	 என்பர்	 ‘the	 commerce	 between	 the	 roman	 em-
pire	 and	 india’	 என்ற	 புத்த�த்தத	 எழுதியிருந்தோர்.	
க�ோடுமணலிலும்,	 �ரூரிலும்	 ்றோமர்	 பயன்படு	
த்திய	 ெோணயங�ள	 கிதைத்த்த	 இந்த	 ைணி�த்	
கதோைர்பின்	முககிய	 க்யதியோகும்.	 ்றோமபுரியுை	
னோன	ைணி�ம்	இஙகு	 க்ழிபபோ�	இருந்துளளது.	
அத்துைன்	இஙகு	கிதைக�ப	கபறற	எலும்புககூடு	
�ளகூை	பல	ெோட்ைைர்�ளின்	ம�பணு	க�ோண்ைதோ�	
இருந்துளளது.
	 கி்�க�	 ெோட்ைைர்�ளின்	 மி�ப	 பதழதம	
யோன	 2000	 ஆம்	 ஆண்டிறகு	 முந்ததய	 கி்�க�	
கமோழியில்	எழுதபபட்ை	புத்த�ம்	Pheriplus	of	Eryth-
ryean	 Sea	 .	 இதத	 யோர்	 எழுதினோர்�ள	 என்றுகூை	
கதரியோது.	 1905இல்	 ஆஙகிலத்தில்	 கைளிைந்தது.	
தமிழில்	 க்ங�ைல்	 க்லவு	 என	 கைளிைந்தது.	
இந்தப	புத்த�த்தில்கூை	்்�	ெோட்டின்	முசிறி	ைழி	
யோ�	 எரித்திரியன்	 �ைல்	ஊைோ�	 ்�ோமபுரி	 ெோட்டி	
றகும்,	 கி்�க�	 ெோட்டிறகும்	 ைணி�ம்	 ெைந்தது	
என்றும்,	என்ன	கபோருட்�ள	ைந்தது	என்று	அதில்	
எழுதபபட்டுளளது.

	 1985இல்	 இது	 கதோைர்போ�	 அ�ழ்ைோ�ோயச்	
சி�ள	 ெதைகபறற	 ்போதும்,	 இன்னும்	 முழுதம	
யோன	த�ைல்�ள	கிதைக�வில்தல.
	 அடுத்து	்்ோழ	ெோடு	இது	தமிழனின்	மி�ப	
கபரிய	 ைணி�	 இைமோகும்.	 இது	 துதறமு�ப	
்போககுை�த்தில்	மி�ப	பதழதமயோன	இைமோகும்.	
2002இல்	 இந்தியக	 �ைலோ�ோச்சித்	 துதற	 ஒரு	
ஆயதை	்மறக�ோண்ைது.	நிதி	இன்தமயோல்	இது	
நிறுத்தபபட்ைது.	அப்போது	கி��ோம்	ஆன்குக	(Gra-
ham	Hancook)	என்ற	இஙகிலோந்து	�ைலோ�ோச்சியோளர்	
ைருகின்றோர்.	 2002	 துை��ோ	 �ைறபகுதிதய	ஆ�ோய	
ச்சி	க்யதோர்.	பின்னர்	கபங�ளுரில்	உளள	இந்திய	
�ைலியல்	 ஆ�ோயச்சி	 நிறுைனன்	 இல்	 பூம்பு�ோர்	
ம�ோபலிபு�ம்	 பறறி	 அறிந்து	 க�ோண்டு	 பூம்பு�ோர்	
பகுதிககு	ைந்தோர்.	அைர்	அஙகு	ைந்த	்போது	முழு	
தமயோ�	 ஆயவு	 க்யைதற�ோன	 நிதி	 அைருககு	
கிதைக�வில்தல.
	 அதனோல்	அைர்	 “்னல்	 4”	என்னும்	இஙகி	
லோந்து	கதோதலக�ோட்சி	நிறுைனம்	மறறும்	அகமரி	
க�ோவிலுளள	ஒரு	கதோதலக�ோட்சி	நிறுைனத்திைம்	
நிதி	 கபறறு	 பூம்பு�ோர்	 �ைலினுள	 முடிந்தளவு	
க்ன்றோர்.	 அைர்	 க்ன்ற	 இைத்தத	 �ைந்தும்	 பூம்	
பு�ோர்	 இருந்தது.	 இருந்தும்	 அைர்	 க்ன்ற	 இைத்	
தி்ல்ய	 பல	 க்யதி�ள	 கிதைத்ததோ�	 அைர்	
கூறினோர்.	 ைணி�	 ்போககுை�த்திற�ோன	 அதிெவீன	
துதறமு�	�ட்ைைங�ள	இருந்ததோ�	கூறினோர்.
	 இஙகிலோந்தின்	 ைர்�ோம்	 (Durham)	 பல்	
�தலக�ழ�த்தில்	 ்ப�ோசிரியர்	 கிகளன்	 மில்்ன	
(Glenn	 Milne)	 என்ற	ஆ�ோயச்சியோளருைன்	 ்்ர்	 ந்து	
இந்த	 ஆ�ோயச்சி�தள	 தைத்து	 ஆயவுக	 �ட்டுத�	
�ள	 எழுதியுளளனர்.	 பூம்பு�ோரில்	 இதுைத�	
கிதைத்த	 ஆ�ோயச்சி	 த�ைல்�ளின்படி	 கி.மு	 5000	
ஆண்டு	 அதோைது	 இன்றிலிருந்து	 7500	 ஆண்டு�ள	
பதழதமயோனதோ�	 இருக�லோம்.	 ஆனோல்	 2002	
இறகு	 பின்னர்	 இந்த	 ஆ�ோயச்சி�ள	 கதோை�பபை	
வில்தல.
	 2000ஆம்	ஆண்டிறகு	முன்னர்	எழுதபபட்ை	
பட்டினபபோதல	 என்ற	 ்ங�	இலககியம்	 பூம்பு�ோ	
த�ப	பறறி	கூறுகின்றது.	அதில்	�டியலூர்	உருத்தி�	
ங�ண்ணனோர்	எழுதிய	போைலில்	ஈழம்	உட்பை	பல	
ெோடு�ளிலிருந்து	 பூம்பு�ோர்	 ெ��த்திறகு	 ைணி�ப	
கபோருட்�ள	ைந்ததோ�	கூறபபடுகின்றது.
	 அ்த்ைதள	இன்கனோரு	போைலில்	்்ோழ	
ெோட்டிறகு	ஒரு	துதறமு�ச்	்ோைடி	இருந்ததோ�வும்,	
அஙகு	 புலிகக�ோடி	 பதித்்த	 உள்ள	 கபோருட்�ள	
நுதழைதும்,கைளி்ய	 கபோருட்�ள	 ்போைதும்	
ெதைமுதறயில்	இருந்துளளது	என்று	கூறுகின்றது.
அடுத்து	 போண்டிய	 ெோடு	 பறறியது	 அதோைது	
ஆதிச்்ெல்லூர்.	போண்டிய	ெோட்டிறகு	மி�	அருகிலு	
ளள	துதறமு�ம்	க�ோறத�.	அதி�	மக�ள	ைோழ்ந்த	
ெ��மோ�	 ஆதிச்்ெல்லூர்	 �ோணபபடுகின்றது.	
1876இல்	 ைோகைர்	 ஜோ�ர்	 என்பைர்	 என்பைர்	 ஆ�ோ	
யச்சி	க்யதோர்.	அதன்	 த�வு�ள,	முடிவு�ள,	 கிதை	
க�பகபறற	கபோருட்�ள	்பர்லின்	அருங�ோட்சிய�	
த்தில்	 இருபபதோ�	 கூறுகின்றோர்�ள.	 ்ஜர்மனி	
கபர்லினில்	90	அருங�ோட்சிய�ங�ள	உளளன.	 120	
ஆண்டு�ளோகி	விட்ைன.	எந்த	அருங�ோட்சிய�த்தில்	
எந்தப	 கபோருட்�ள	 இருககின்றன	 என்பது	

கதரியோதுளளது.
	 1986இறகு	 பின்னர்	 1904இல்	 அகலக்ோ	
ன்ைர்	 றீயோ	 (Alexander	 Rea)	 என்ற	 கைளதளக�ோ�ர்	
ஆ�ோயச்சி	 க்யதோர்.	 160	 இைங�ளில்	 புததகபோரு	
ட்�ள	 �ண்டு	 பிடிககின்றோர்.	 பண்தைய	 மக�ள	
போவித்த	 போதன�ள	 பலநூதற	 அைர்	 �ண்டு	
பிடித்துளளோர்.	 1904இறகு	 பின்னர்	 2004இல்	 தோன்	
நூறு	 ஆண்டு�ள	 �ழித்்த	 இந்த	 அ�ழ்ைோ�ோயச்சி	
கதோல்லியல்துதறதயச்	 ்்ர்ந்த	 ்த்தியமூர்த்தி	
என்ற	 தமிழ�ோல்	 ெைந்தது.	 இஙகு	 குதறைோன	
இைங�ளி்ல்ய	அ�ழ்ைோ�ோயச்சி	்மறக�ோளளப	
பட்ைது.	இஙகும்	் றோமன்	ெோ	ணயங�ள	கிதைக�ப	
கபறறன.	 அத்துைன்	 ஆதிச்்	 ெல்லூருககும்	 சிந்து	
்மகைளிதயயும்	 கதோைர்பு	 படுத்தககூடிய	 சில	
ெைனமோடும்	 கபண்�ளின்	 உருை	 சிதல�ளும்	
ஆதிச்்ெல்லூரில்	கிதை	த்துளளன.
	 கீழடியில்	 கிதைத்த	 போதன	 ஓட்டு	 கீறல்	
�ளும்,	 சிந்துகைளியில்	 கிதைத்த	 போதன	 ஓட்டு	
கீறல்�ளும்	 ஒத்துப	 ்போகின்றன.	 இது	 போண்டிய	
ெோட்டின்	�தைசி	நிலபபகுதிதயயும்	ைை	ெோட்டின்	
சிந்து்மகைளிககும்	இது	ஒரு	கதோைர்தப	ஏறபடுத்	
தியுளளது.	 ்மலும்	 சிந்து	 ்மகைளியில்	 கிதைத்	
துளள	 உருககிலும்,	 ஆதிச்்	 ெல்லூரில்	 கிதைத்	
துளள	 உருககிலும்	 ஒ்�	 அளைோன	 துத்த	 ெோ�ம்	
�ோணபபடுகின்றது.	 இது	 6வீதமோகும்.	 இந்தியோ	
வில்	்ைறு	எஙகு	கிதைத்த	உ்லோ�த்திலும்	 6வீத	
துத்தெோ�ம்	 �ோணபபைவில்தல.	இது	இரு	 ெோ�ரீ�	
ங�தளயும்	 மி�	 கெருக�மோ�	 கதோைர்புபடுத்து	
கின்றது.
	 ஆதிச்்ெல்லூரில்	 கிதைத்த	 எலும்பு�ளில்	
ஆஸ்்�லியட்,	 கமோங�தலட்	 ்போன்ற	 இனத்தை	
ர்�ளின்	 தன்தம�ள	 உளளன.	 இைர்�ள	 இஙகு	
ைோழ்ந்துளளனர்.	 அல்லது	 ைணி�ம்	 க்யய	 ைந்து	
ளளனர்.	 இ்த்போல்	 க�ோடுமணலில்	 ்றோமபுரி	
ெோட்டு	மக�ளின்	எலும்பு�ள,	எச்்ங�ள	இருந்தது.
தமிழ�த்ததப	கபோறுத்தைத�யில்	துதறமு�ங�ள,	

கதோழிற்ோதல�ள	 இருந்த	 இைங�ளில்	 பலெோட்	
ைைர்�ளின்	 ைணி�த்	 கதோைர்பு,	 ்போககுை�த்து	
இருந்துளளது.	ஒரு்ைதள	அைர்�ள	இஙகு	ைசித்	
திருக�லோம்.	அல்லது	உறைோடியிருக�லோம்.	இதிலி	
ருந்து	தமிழ்ச்	 ்மூ�ம்	ஒரு	 ்ர்ை்த்	 ்மூ�ம்	என்ப	
தத	ெோம்	புரிந்து	க�ோளளலோம்.
	 ்மலும்	ஆதிச்்ெல்லூரில்	கிதைத்த	போதன	
ஓட்டுக	 கீறல்�ளில்	 பதழய	 எழுத்துருக�ள	 என	
அறியபபடும்	 தமிழி	 எனபபடும்	 எழுத்துருக�ள	
�ோணபபட்டுளளது.	 ஒரு	 முககிய	 விையம்	 என்ன	
கைனில்	ஸ்போனிஷ்	ெோட்டு	்ப�ோசிரியர்	கென்றி	
ஹி�ோஸ்	பம்போயில்	்ப�ோசிரிய�ோ�	பணி	புரிந்தைர்.	
அைர்	 சிந்துகைளி	 ெோ�ரீ�த்ததப	 பறறி	 ஒரு	
ஆ�ோயச்சி	 ்மறக�ோண்ைோர்.	 அைர்	 தமிழ்	 ெோட்டு	
தமிழ்	 போ�ம்பரியங�தள	 அறிந்தைர்.	 சிந்துகைளி	
எழுத்துக�ளுைன்	தமிழ்	ெோட்டு	எழுத்துக�தளயும்	
ஒபபிடுட்டு	அதத	கம்க�ோைமிய	 ெோ�ரீ�த்துைன்	
கதோைர்புதையது	என	கூறினோர்.	ைணி�த்	கதோைர்பு	
�ள	மூலம்	இந்த	எழுத்துருக�ள	பயணிக�பபட்டி	
ருக�லோம்.	 இதத	 அைர்	 60	 ஆண்டு�ளுககு	 முன்	
Studies	 on	 Proto-Indo	 Mediterranean	 Culture	 என்னும்	
புத்த�த்தில்	இதுபறறி	எழுதி	யிருககின்றோர்.
	 இறுதியோ�	இதிலிருந்து	புரிைது	என்னகை	
னில்,	உல�	ைணி�	துதறமு�ங�ள,	ைணி�	்போக	
குை�த்துக�ள,	 ைணி�	 கதோைர்பு	 என்பது	 தமிழ்	
ெோட்டினுதைய	தமயத்தத	அது	்்�	ெோைோ�்ைோ,	
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க்ன்தன	ஓவியக	�ல்லூரியில்	்ப�ோசிரிய�ோ�	
பணிபுரிந்து	 ைரும்,	 தமிழ�த்தின்	 தஞத்	

மோைட்ைம்	 தும்பத்திக்�ோட்தையில்	 பிறந்த	
ஓவியர்	 பு�்ழந்தி,	 ஈழ	 ்போ�ோட்ைங�தள	 தனது	
ஓவிய	 பதைபபு�ளின்	 மூலம்	 கைளிபபடுத்தி	
ைருபைர்.	இைரின்	ஓவியங�ள	 ஈழத்திலும்,	இந்தி	
யோவிலும்,	 புலம்கபயர்	 ்த்ங�ளிலும்	 �ோட்சிப	
படுத்தபபட்ைது	குறிபபிைத்தக�து.	
	 அைர்	 தனது	 ஈழப	 பயணத்தத	 க்ன்ற	
இதழில்	 நிதனவு	 கூர்ந்தோர்.	 இம்முதற	 அைரின்	
்ெர்�ோணல்	ஒன்தற	எமது	இலககு	இதணயத்திறகு	
பி�த்தி்ய�மோ�	ைழஙகியுளளோர்.	அதத	உங�ளின்	
போர்தைக�ோ�	தருகின்்றோம்.

தகள்வி: தஙகளின் ஈை பயணத்தின் தபாது 
தாஙகள் தமற ககாண்ட ஓவியப் பயிறசி மறறும் 
ஓவியக கண காட்சி பறறி அறியத் தருவீரகளா? 

பதில்:	முதலில்	ஓவியக	 �ோட்சி	திட்ைமிைபபட்டு	
கிளிகெோச்சி,	 பதள,	 பூெ�ரி,	 மல்லோவி,	 முளளிய	
ைதள,	புதுககுடியிருபபு,	ஆண்ைோன்குளம்,	கபரிய	
பண்டிவிரிச்்ோன்	 ஆகிய	 இைங�ளிலும்,	 ்போ�ோளி	
�ள	 தளபதி�ள	 போர்தையிை	 ்ைண்டும்	 என்பத	
ற�ோ�	கிளிகெோச்சி	தூயைன்	அ�்றிவியல்	�ல்லூரி	
யிலும்,	பதளப	பகுதியில்	தளபதி	தீபன்	கபோறுபபி	
லிருந்த	 ஜி10	 என்றதழக�பபடும்	 ்போர்	 பயிறசிக	
�ல்லூரியிலும்	ெதைகபறறது.	
	 யோழ்.	 குைோ	 ெோட்டில்	 யோழ்பபோண	 பல்	
�தலக	 �ழ�ம்,	 ைைம�ோட்சி	 ��கைட்டி	 அ�்டி,	
கதன்ம�ோட்சி	 ்ோை�ச்்்ரி	 நுணோவில்	 கிழககு	
ஆகிய	 இைங�ளிலும்	 சிறபபோ�	 ெதைகபறறு	
மக�ளின்	ை�்ைறதப	கபறறது.	
	 ஓவியக	 �ோட்சி	 ெதைகபறறுக	 க�ோண்டிரு	
ககும்	 ்போ்த	 இதையிதை்ய	 திட்ைமிைபபட்டு	
கிளிகெோச்சியில்	 பளளி	மோணைர்�ளுககும்,	 ஓவிய	
ஆசிரியர்�ளுககும்,	 யோழ்பபோணத்தில்	 �ல்வியியல்	
�ல்லூரி	மோணைர்�ளுககும்	ஓவியப	பயில�ஙகு�ள	
ெைத்தபபட்ைன.	யோழ்.	பல்�தலக�ழ�	நுண்�தல	
மோணைர்�ளுககு	 சிறபபு	 விரிவுத�யும்	 நி�ழ்த்தி	
்னன்.	
	 ஓவியக	 �ோட்சி	 திட்ைமிடும்	 ்போ்த	
என்தன	 அதழத்து	 ்பசிய	 ்தசியத்	 ததலைர்	
பி�போ��ன்	 அைர்�ள,	 ்போ�ோளி�ளுககும்	 நீண்ை	
�ோல	 ஓவியப	 பயிறசிககு	 திட்ைமிை	 ்ைண்டும்	
என	 என்தனக	 ்�ட்டுக	 க�ோண்ைோர்.	 அதோைது	
“உங�ள	 �ல்லூரியில்	 ெோன்கு	 ஆண்டு�ோல	 படி	
பதப	 எபபடி	 ெைத்துகிறீர்�்ளோ	 அவைோறு	 எங	
�ள	 ்போ�ோளி�ளுககு	 நீங�ள	 ெைத்த	 ்ைண்டும்.	
அதற்�றறைோறு	 திட்ைமிடுங�ள”	 என்று	
அண்ணன்	 பி�போ��ன்	 கூறினோர்.	 அதன்	 படி	
ெோன்கு	மோத	 ெோன்கு	 �ட்ை	க்யமுதற	பயிறசிககு	
மட்டும்	 போைத்திட்ைம்	 தயோரித்்தன்.	 கதோைர்ச்சி	
யோ�	 ஒருமோதம்	 பயிறசி	 மூன்று	 மோதம்	 இதை	
கைளி	 விட்டு	 மீண்டும்	 ஒருமோதம்	 பயிறசி	 என	
ெோன்கு	 மோதங�ளுககு	 ெோன்கு	 �ட்ை	 பயிறசியோ�	
திட்ைமிட்டிருந்்தன்.	 அதனத்துப	 பிரிவு�ளிலி	
ருந்தும்	 ்போ�ோளி�ள	 உளைோங�பபட்டு,	 ததல	
ைரின்	 ்ெ�டி	 �ண்�ோணிபபில்,	 கிளிகெோச்சி	 தூய	
ைன்	 அ�்றிவியல்	 �ல்லூரியில்	 ்போ�ோளி�ளு	
க�ோன	 ஓவியப	 பயிறசி	 ைகுபபு	 ெதைகபறறது.	
்போர்	பதறறம்	அதி�ரித்த	நிதலயில்,	திட்ைமிட்ை	
படி	 	இறுதி�ட்ை	ஓவியப	பயிறசி	ைகுபபு	 	 ெதை	

கபறவில்தல.	

தகள்வி:  ஈைப் பயணத்தின் தபாது, அஙகு உஙக 
ளுககு ம்கக முடியாத வி்டயமாக இருநதது எது 
என்பகத குறிப்பி்ட முடியுமா?  

பதில்:	 நிச்்யமோ�,	 மறக�	 முடியோத	 விையம்	
நிதறய	இருககிறது.	அதில்	முககியமோனது	என்றோல்	
இ�ண்	தைக	குறிபபிைலோம்.	ஓன்று,		ஓவியக	�ோட்சி	
கதோைஙகுைதறகு	முன்பு	என்தனயும்	என்	மதனவி	
குழந்தத�தளயும்	 தமிழீழத்	 ்தசியத்	 கதோதலக	
�ோட்சியின்	 கபோறுபபோளர்	 ்்�லோதன்	 பல்்ைறு	
இைங�ளுககு	 அதழத்துச்	 க்ன்று	 �ோண்பித்தோர்.	
ைல்கைட்டித்துதறயில்	 ததலைரின்	 இல்லத்ததப	
போர்தையிட்டு,	 பின்னர்	 பு்லந்தி�ன்,	 கும�பபோ	
உளளிட்ை	 பன்னிக�ண்டு	 மோவீ�ர்�ளின்	 நிதனவு	
ச்்துக�த்தத	 போர்தையிை	 அவவிைத்திறகு	
க்ன்்றோம்.	

அதறகு	அருகில்	ஒரு	கபரியைர்	நின்று	க�ோண்டிரு	
ந்தோர்.	 “அைரிைம்	 க்ன்று	 ்பசுங�ள	 அண்ணோ”	
என்றோர்	்்�லோதன்.	 	அைர்	அருகில்	க்ன்று	ைண	
க�ம்	 கதரிவித்து	 “ெோன்	 தமிழ்	 ெோட்டிலிருந்து	
ைந்திருககி்றன்	என்பததத்	கதரிவித்து	அைரிைம்	
்பச்சுக	 க�ோடுத்்தன்.	 மு�ம்	 மலர்ந்து	 எனககு	
ைணக�ம்	 கதரிவித்தைர்,	 இந்திய	 அதமதிப	
பதை	இவ	 ைல்கைட்டித்துதறயில்	 ெைத்திய	 படு	
க�ோதல�தளப	 பறறி	விைரிக�த்	 கதோைஙகினோர்.	
திடீக�ன்று	 தோன்	 ்ட்தைதயக	 �ழறறி,	 தன்	
மோர்பில்	இருந்த	தழும்தபக	�ோட்டி	 “இ்தோ	போரு	
ங�ள	இந்திய	அதமதிப	பதை	சுட்ைதில்	ஏறபட்ை	
தழும்பு.	 ைலது	 புற	 மோர்பில்	 போயந்த	 குண்டு	
இைது	புற	மோர்பு	ைத�	கிழித்துக	க�ோண்டு	கைளி	
்யறியதோல்	 உயிர்	 தபபி்னன்.	 குண்ைடிபபட்டு	
தபபியைன்	ெோன்	ஒருைன்	தோன்”	என்றோர்.	
	 ைோ�னத்திலிருந்த	்்�லோதன்	என்னுதைய	
“உறங�ோ	 நிறங�ள”	 ஓவியத்	 கதோகுபபு	 நூதல	
என்	 னிைம்	 க�ோடுத்து,	 ெோன்	 க்யத	 ‘ைல்தைப	
படுக�ோதல’	 ஓவியத்ததக	 �ோட்ைச்	 க்ோல்ல,	அப	
கபரியைரிைம்	�ோட்டி்னன்.	“இபபடித்தோன்	முழங	
�ோலில்	 நிற�	 தைத்து,	 த��தள	 பின்னோல்	 �ட்டி,	
மோர்பி்ல	 சுட்ைோர்�ள.”	 என்றோர்	 ஓவியத்ததப	
போர்த்துக	க�ோண்்ை.	“எங�ளுககு	நி�ழ்ந்த	க�ோடு	
தமதய	அபபடி்ய	ைத�ந்திருககிறீர்�ள”	என்றும்	
போ�ோட்டினோர்.	 1999ஆம்	ஆண்டு	அவ	ஓவியத்ததச்	
க்யத	்போது	யோர்	போதிக�பபட்ை்�ோ	அைரிை்ம	
அந்த	 ஓவியத்ததக	 �ோண்பிக�	 ்ெரிடும்	 என்று	
ஒரு்போதும்	நிதனக�வில்தல.	
	 அப்போது	் போ�ோளி	் ்�லோதன்		“அண்்ண	
்ைறு	 எந்த	 ஓவியருக்�ோ,	 பதைபபோளிக்�ோ	
இல்லோத	கபருதம	உங�ளுககு	இருககிறது.	போதிக	
�பபட்ை	 ஒருை்�	 உங�ள	 ஓவியப	 பதைபதப	
போர்த்து	போ�ோட்டுைது	என்பது	்ைறு	எந்த	விருதத	
யும்	விை	உயர்ந்தது”	என்றோர்.
	 மறகறோன்று,	மன்னோர்	மோைட்ைம்	ஆண்ைோ	
ன்குளத்தில்	 ெதைகபறற	 ஓவியக	 �ோட்சிதய	
போர்தையிை	தமிழீழத்தின்	முதல்	கபண்	மோவீ�ர்	2	
ஆம்	கலபடிகனன்ட்	மோலதியின்	தந்தத	ைந்திருந்	
தோர்.	 அைர்	 இல்லத்திறகும்	 என்தன	 அதழத்தோர்.	
்ெ�	 கெருக�டியிலும்	 மோலதியின்	 இல்லத்திறகு	
க்ன்்றன்.	ை�லோறறு	சிறபபுமிக�	்போ�ோளி	மோல	
தியின்	தந்தத,	்்�ோதரி�ள,	்்�ோத�ர்	ஆகி்யோத�	
்ந்தித்து	உத�யோடியதும்,	மோலதியின்	நிதனதைப	
பகிர்ந்து	க�ோண்ைது	முககியமோனதும்	மறக�	முடி	

யோததும்	ஆகும்.	

தகள்வி: ததசியத் தகலவகர தேரில் சைநதித்தவர 
என்் வககயில் அவரின் ததசியப் பறறு மறறும் 
மககள் ேலன் தபான்் உஙககள கவரநத சில 
வி்டயஙககள கூ் முடியுமா?

பதில்:	 தமிழீழத்தில்	 ஓவியக	 �ோட்சி	 திட்ைமிைப	
பட்டுகக�ோண்டிருககும்	நிதலயில்		்தசியத்	ததல	
ைர்	அண்ணன்	பி�போ��ன்	அைர்�ள	என்தன	அதழ	
த்து	்பசும்	்போது,	மோணைர்�ள	மறறும்	ஆசிரியர்	
�ளுககு	 ெைத்த	 இருககும்	 ஓவியப	 பயில�ஙகு	
குறித்து	 தமிழ்ச்க்ல்ைன்	 ததலைரிைம்	க்ோல்லும்	
்போ்த	்போ�ோளி�ளுககும்	ஓவியப	பயிறசி	க�ோடு	
க�லோம்	 என்று	 ததலைரிைம்	 க்ோல்ல	 நிதனத்	
்தன்.	 ஆனோல்	 ்றறு	 தயஙகி்னன்.	 ஆனோல்	
ததலைர்	 அைர்�ள	 என்னிைம்,	 “மோணைர்�ள	
ஆசிரியர்�ளுககு	 ஓவியப	 பயிறசி	 க�ோடுக�	
்ைண்டியதுதோன்.	அைர்�ள	அதத	தங�ள	க்ோந்தத்	
்ததைககுத்தோன்	 பயன்படுத்திக	 க�ோளைோர்�ள.	
அதுவும்	 	முககியம்.	 அததவிை	முககியம்	 ்போ�ோ	
ளி�ளுககு	 ஓவியப	 பயிறசி	 ைழஙகினோல்	 அது	
ெோட்டுககுப	 பயன்படும்.	 அதனோல்	 அதறகும்	
திட்ைமிடுங�ள”	 என்று	 கூறிய	 ்போது,	 மி�வும்	
மகிழ்ந்து	 ெோன்	 முன்்ப	 உங�ளிைம்	 க்ோல்ல	
நிதனத்்தன்	 ்போ�ோளி�ளுககு	 எதறகு	 ஓவியப	
பயிறசி	 என்று	 நீங�ள	 நிதனத்துவிைககூடும்	
என்று	தயஙகியதற�ோன	�ோ�ணத்தத	க்ோன்்னன்.	
உை்ன	 ததலைர்	 அைர்�ள	 சிரித்துகக�ோண்டு,	
நிச்்யம்	அபபடி	இல்தல.	ஓவியம்	தோன்	எல்லோைற	
றுககும்	 அடிபபதை.	 எல்லோத்	 துதறககும்	 அந்த	
அடிபபதைத்	 ்ததை	 இருககிறது.	 ஓவிய	 அடிப	
பதைதய	 கதரிந்து	 க�ோண்ைோல்	 ெோம்	 க்யகின்ற		
க்யதல	 சிறபபோ�	 க்யயலோம்	 என்று	 ததலைர்	
க்ோல்லிக	 	 க�ோண்டிருககும்	 ்போ்த...	 ெோன்	
லியோர்னோ்ைோ	 ைோவின்சி	 குறித்த	 க்யதி	 ஒன்தற	
க்ோல்ல	 முதனகின்்றன்,	 அதறகுள	 ததலைர்	
பி�போ��ன்	 லியோர்னோ்ைோ	 “ைோவின்சிதய	 எடுத்	
துக	 க�ோளளுங�ள,	 அைருககு	 ஓவியம்	 ைத�	
கின்ற	 ஆறறல்	 இருந்ததோல்	 தோன்	 கெலிதய	 கீறி	
ைடிைதமத்து	 கெலி�ோபைர்	 உருைோ�க	 �ோ�ண	
மோ�	 இருந்தது.	 அைருதைய	 அறிவியல்	 திறன்	
்ரியோ�	 கைளிபபை	 அைருதைய	 ஓவியத்	 திறன்	
துதண	 புரிந்திருககிறது”	 என்று	 அைர்	 கூறிய	
்போது	ெோன்	வியபபில்	ஆழ்ந்து	்போய,	அை	என்ன	
மனிதர்	 இைர்,	 ஓவியத்	 துதறதய	 ்்ர்ந்தைர்�ள	
அல்லது	 அறிவியல்	 துதறதய	 ்்ர்ந்தைர்�ள	
கபரும்போல்னோருககு	 கதரியோத	 க்யதிதய	 மி�	
அழ�ோ�	குறிபபிடுகிறோ்�...	ெோன்	க்ோல்ல	ைந்ததத	
அைர்	 க்ோல்கிறோ்�	 என்று	அந்த	வியபபிலிருந்து	
மீளைதற்�	நீண்ை	்ெ�ம்	ஆனது.	
	 அ்த்போல்	 தமிழீழத்தில்	 ஓவியக�ோட்சி	
நிதறவுறற	பின்னர்	என்தன	அதழத்து	“அதனத்து	
இைங�ளுககும்	க்றறிருககிறீர்�ள,	மக�தள	்ந்தி	
த்திருககிறீர்�ள	 மக�ள	 என்ன	 க்ோல்கிறோர்�ள”	
என்று	 ்�ட்ைோர்.	 தமிழீழத்தத	 ஒரு	 முன்	 மோதிரி	
ெோைோ�	 �ட்ைதமக�வும்	 உருைோக�வும்	 பல்்ைறு	
க்யல்�ளில்	 ஈடுபட்ைோர்.	 அைருதைய	 பல்துதற	
அறிவும்	பன்மு�	சிந்ததனயும்	ஆறறலும்	என்தன	
வியக�	 தைத்தது.	 இதத	 ததலைர்	 பி�போ��ன்:	
பன்மு�	ஆளுதம	என்ற	நூலில்	விரிைோ�்ை	எழுதி	
யுள்ளன்.	
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இலஙத�த்தீவு	 சுறறுலோ	 பயணி�தள	 �ைரும்	
ஒரு	 அழகிய	 தீவு	 மட்டுமல்ல,	 பல	 ைளங�தள	
தன்ன�த்்த	 க�ோண்ை	 அருதமயோன	 ஒரு	 ்த்	
மோகும்.	 ெோட்டின்	 ஆட்சி	 அதி�ோ�த்தத	 தம்மிைம்	
தைத்துளள	 சிங�ள	 கபௌத்த	 அ�சு,	 சிறுபோன்	
தமயோன	 தமிழர்�தள	 திட்ைமிட்ை	 ைத�யில்	
அழித்கதோழிககும்	 இனைழிபதப	 �ட்ைவிழ்த்து	
விட்டு,	 அதில்	 கைறறியும்	 �ண்ைது.	 பல	 ஆண்டு	
�ளோ�	 தமிழினத்தத	 அடிதமபபடுத்தி	 இன்பத	
த்தத	 உருைோககி,	 நிம்மதியோ�	 தமது	 க்ோந்த	
்த்த்தில்	 ைோழ	 ்ைண்டிய	 தமிழினத்தத	 ஏதிலி	
�ளோககியது	 மட்டுமன்றி,	 மி்லச்்த்தனமோன	
முதறயில்	 அைர்�தள	 க�ோன்கறோழித்து	 ைந்தது.		
பல	ஆயி�க	�ணக�ோனைர்�தள	�ோணோமல்	ஆககி	
உளவியல்	 ரீதியோ�	முைககி	தைத்திருககிறது	 என்	
றோல்	அது	மித�யோ�ோது.		
	 ஐககிய	ெோடு�ள	கபோதுச்	 ்தபயின்	இனப	
படுக�ோதல	 குறறத்தத	 தடுககும்	 மறறும்	 தண்டி	
பபதற�ோன	 மோெோடு	 பறறிய	 ஆைணத்தில்	 குறிப	
பிைபபட்டுளள	 பின்ைரும்	 ஐந்து	 விையங�ளில்	
ஏ்தனும்	 ஒன்தற	 நிரூபிககும்	 பட்்த்தில்	 இலங	
த�யில்	 ெைந்தது	 ஒரு	 இனபபடுக�ோதல	 என	
நிரூபிக�	 முடியும்.	 இனபபடுக�ோதல	 என்பது	
ஒரு	 ்தசிய,	 இன,	 அல்லது	 மதககுழுதை	 முழு	
ைதுமோ�்ைோ	 அல்லது	 பகுதியோ�்ைோ	 அழிககும்	
்ெோக�த்துைன்	 க்யயபபடும்	 பின்ைரும்	 க்யல்	
�ளில்	ஏ்தனும்	ஒன்றோகும்.	 	அதில்	முதலோைதோ�	
ஒரு	இனத்தத	்்ர்ந்தைர்�தள	க�ோதல	க்யதல்,		
இ�ண்ைோைதோ�	 ஒரு	 இனத்தத	 ்்ர்ந்தைர்�ளுககு	
உளவியல்	 ரீதியோ�வும்,	 உைல்	 ரீதியோ�வும்	 தீஙகி	
தழத்தல்.	 	 மூன்றோைதோ�	 ஒரு	 இனத்தினுதைய	
ைோழ்கத�	 முதற�ளில்	 ்ைண்டுகமன்்ற	 முழு	
தமயோ�்ைோ	 அல்லது	 பகுதியோ�்ைோ	 அழிதை	
அல்லது	 குழபபத்தத	 ஏறபடுத்துதல்.	 ெோன்�ோை	
தோ�	ஒரு	இனத்தின்	இனவிருத்திதய	திட்ைமிட்ை	
ைத�யில்	 தடுத்தல்.	 ஐந்தோைதோ�	 ஒரு	 இனத்திற	
குரிய	 குழந்தத�தள	 ைலுக�ட்ைோயமோ�	 ்ைறு	
இனத்திறகு	மோறறுைது	்போன்ற	விையங�ள	குறிப	
பிைபபட்டுளளன.	் மறகுறிபபிட்ை	விைய	ங�ளில்	
ஒன்தற	 நிரூபித்தோ்ல,	 தமிழ்	 ஈழத்தில்	 ெதை	
கபறறது	 இனபபடுக�ோதல	 என்பதத	 நிரூபிக�	
முடியும்.	
	 1956ஆம்	ஆண்டில்	இருந்து	பல	ைழி�ளில்	
தமிழத�	 அடிதமபபடுத்தும்	 மு�மோ�	 க்யறபடு	
த்தபபட்ை	முயறசியின்	உச்்க	�ட்ைமோ�	 1983ஆம்	
ஆண்டு	 தமிழர்�ளுககு	 எதி�ோ�	 சிங�ள	 அ�்ோல்	
ைன்முதற	 �ட்ைவிழ்க�பபட்ைது.	 	 அதன்	 ்�ோ�த்	
தோண்ைைத்தோல்	ஆயி�க�ணக�ோன	அபபோவி	தமிழ்	
மக�ள	 ‘தமிழர்’	 என்ற	 ஒ்�	 �ோ�ணத்திற�ோ�்ை	
ஈவி�க�மின்றி	 படுக�ோதல	 க்யயபபட்ைனர்.		
அந்த	 �ோலபபகுதியில்	 இருந்து	 கதோைர்ச்சியோ�	
அபபோவிப	 கபோது	 மக�ள	 மட்ைக�ளபபு,	 அம்	
போதற,	ைவுனியோ,	மன்னோர்	மோைட்ைங�ளில்	அநி	

யோயமோ�	க�ோதல	க்யயபபட்ைதுமன்றி,	பலைழி	
�ளில்	 துன்புறுத்தபபட்ைனர்.	 	 அந்த	 குரூ�	 ்ம்ப			
ைங�ளின்	் ோட்சி�ள		இன்றும்	நீதி	கிதைக�பகபறோ	
மல்	உயி்�ோடு	ைோழ்ந்து	க�ோண்டிருககிறோர்�ள.	

	 அததனத்	கதோைர்ந்து	தமிழீழ	விடுததலப	
புலி�ளுககும்	 இலஙத�	 அ�்ோங�த்திறகும்	
இதையில்	 ெதைகபறற	 யுத்தத்தில்,	 இலஙத�	
அ�்ோங�த்தினோல்	மி்லச்்த்தனமோ�	கபோதுமக�ள	
ைோழ்விைங�தளயும்,	போை்ோதல�தளயும்,	தைத்	
திய்ோதல�தளயும்	 இலககு	 தைத்து	 வீ்பபட்ை	
குண்டு�ளிலும்,	 எறி�தண	 வீச்சு�ளிலும்	 பல	
ஆயி�க�ணக�ோன	 மக�ள	 க�ோல்லபபட்ைனர்.			
கைளதள	 ைோனில்	 �ைத்தபபட்டு	 �ோணோமலோக	
�பபட்ைைர்�ளும்,	 இ�ோணுைக	 �ட்டுபபோட்டு	
பகுதிககுள	 படிபபு,	 ்ைதல	 நிமித்தமோ�	 க்ன்ற	
்போது,	த�து	க்யயபபட்டு	�ோணோமலோக�பபட்ை	
்ம்பைங�ள	 ஆயி�க�ணககில்	 உண்டு.	 இது	
எல்லோைறதறயும்	 விை	 2009இல்	 ெதைகபறற	
முளளிைோயக�ோல்	 அைலம்	 இலஙத�	 அ�்ோங�த்	
தோல்	 திட்ைமிட்ை	 ைத�யில்	 ஒரு	 சிறிய	 நிலப	
பகுதிககுள	 மூன்று	 இலட்்த்திறகும்	 அதி�மோன	
மக�தள	 போது�ோபபு	 ைலயம்	 என	 அறிவித்து,	
அதறகுள	 ்ட்ை	 வி்�ோதமோன	 குண்டு�தள	 வீசி,	
ெோற	 பதோயி�த்திறகும்	 அதி�மோன	 மக�தள	
க�ோன்	 கறோழித்தது.	 இது	 ஒரு	 க�ோடூ�த்தின்	 உச்	
்க	 �ட்ைமோகும்.	ஒரு	அ�்ோங�ம்	தோன்	போது�ோக�	
்ைண்டிய	 தமது	 குடிமக�தள,	 போது�ோபபு	
பி�்த்ம்	 என	 ெம்ப	 தைத்து,	 அதறகுள	 ை�	
தைத்தது	 மட்டுமல்ல,	 அைர்�ளுககு	 ்போதிய	
உணவுப	 கபோருட்�தள	 அனுபபோது	 பட்டினிச்	
்ோவுககு	 ைழி	 ைகுத்தது.	 க�ோத்துக	 குண்டு�தள	
வீசி	மருந்துப	கபோருட்�தள	ததை	க்யது	திட்ை	
மிட்டு	 அபபோவி	 தமிழ்	 மக�தள	 க�ோன்கறோழி	
த்தது.	 ்போதிய	 அடிபபதை	 ை்தி	 இன்தமயோல்	
கதோறறு	 ்ெோய�ளுககு	 உளளோகி,	 க�ோட்டும்	
மதழககுள	 அைதியுறற	 அபபோவி	 மக�தள	
ஆட்லறி	எறி�தண�ளோலும்,	கிபிர்	குண்டுத்	தோககு	
தல்�ளோலும்	 ஈவி�க�மின்றி	 படுக�ோதல	 க்யத	
தறகும்,	உைல்	அையங�தள	இழக	�ச்	க்யததறகும்	
என்ன	கபயர்	க்ோல்லி	அதழக�லோம்?						

	 ்மறகுறிபபிட்ை	 கதோைர்ச்சியோன	 திட்ை	
மிட்ை	 ஒ்�	 இனத்திறகுள	 நி�ழ்த்தபபட்ை	
மனித	 படுக�ோதல�ள,	 உளவியல்	 ரீதியோன	
போதிபதப	 ஏறபடுத்தியதம,	 ஒரு	 இனத்திற�ோன	
ஒரு	 இயல்பு	 நிதலைோழ்தை	 சிததத்து	 ்ைண்டு	
கமன்்ற	 குழபபத்தத	 ஏறபடுத்திய	 �ோ�ணி�ள	
இனபபடுக�ோதல	என்கிற	விையத்துககுள	அைஙகு	
கிறது.				அபபடியிருந்தும்	ஏன்	சில	தமிழர்�ள	உட்பை	
பல	்ர்ை்த்	அதமபபு�ள	இலஙத�யில்	ெைந்தது	
ஒரு	 இனைழிபபு	 என	 ஏறறுகக�ோளளவில்தல?	
80�ளில்	 நிரூபிக�பபை	 ்ைண்டிய	 விையம்	 ஏ்த	
்தோ	 �ோ�ணங�ளோல்	 தைற	 விைபபட்ைது	 மட்டு	
மின்றி,	 2009இல்	 பல	 ்ோட்சி�தள	 க�ோண்டிரு	
ந்தும்	 முன்கனடுக�பபைோதது	 �ைதலககுரிய	
விைய்ம.	 இதன்	 �ோ�ணத்தத	 அலசி	 ஆ�ோயந்து	
போர்த்்தோமோனோல்,	 தமிழர்�ளுககு	 இனப	 படு	
க�ோதல	 பறறிய	 ்போதிய	 அறிவு	 இன்தமயும்,	
அதத	 எபபடி	 நிறுவுைது	 என்கிற	 விழிபபுணர்வு	
இன்தமயும்	 அந்த	 விையம்	 கதோைர்போ�	 ஆ�ோய	
ந்து	 அறிய	 ஒரு	 குழுதை	 அதமத்து	 ்போதிய	
கதளிதை	 கபறறு	 ்ரியோன	 ்ைதலத்	 திட்ைத்தத	

ைகுக�ோதததயும்	�ோ�ணங�ளோ�	க�ோளள	முடியும்.
	 ஒரு	 நீதிமன்றில்	 ெோம்	 குறறைோளிதய	 நிரூ	
பிக�	 ்போதிய	 ்ோட்சி�தள	 ைழங�	 ்ைண்டும்.	
அபபடி	 இல்லோவிட்ைோல்	 நீதிபதிககும்	 ஊர்	

உல�த்துககும்	அந்த	 குறிபபிட்ை	 ெபர்	 குறறைோளி	
என	 கதரிந்திருந்தோலும்,	 ்போதிய	 ்ோட்சி�ள	
இல்லோவிட்ைோல்	 ைழகத�்ய	 தளளுபடி	 க்யது	
விடுைோர்�ள.	இதுதோன்	நிதர்்னம்.	இது	இபபடியி	
ருக�,	 தமிழர்�ள	 ்ததையோன	 ்ோட்சி�தள	
ைழஙகி	 ெைந்தது	 இனப	 படுக�ோதல்ய	 என	
ஒருமித்த	கு�்லோடு	நிரூபிக�	என்ன	முயறசி	்மற	
க�ோண்டுள்ளோம்?	 ்�ோஹிஙகிய	 மக�ள	 ஆயி�க	
�ணக�ோன	ைழககு	�தள	பதிவு	க்யதது	மட்டுமன்றி	
தம்முதைய	பி�ச்்தனதய	ஐககிய	 ெோடு�ள	 ்தப	
யின்	 அதியுயர்	 நீதிமன்றுககு	 க�ோண்டு	 க்ன்று	
தமது	 கு�தல	 ஓஙகி	 ஒலிக�	 தைத்து	 உல�த்தத	
திரும்பி	 போர்க�	 தைத்தோர்�ள.	 உல�கமஙகும்	
ப�ந்து	ைோழும்	தமிழர்�ள	தோம்	ைோழும்	ெோடு�ளில்	
எத்ததன	 ைழககு�தள	 தோக�ல்	 க்யதுளளனர்?	
இதிலிருந்து	 தமிழர்�ள	 ்ரியோன	 ஒரு	 திட்ைம்	
ைகுத்து	 எந்த	 ஒரு	 ்ைதலத்	 திட்ைத்திதனயும்	
�ோத்தி�மோ�	 முன்கனடுக�வில்தல	 என்பது	
நிதர்்னமோகிறது.
	 ஒவகைோரு	் ோககுப்போககு�தள	க்ோல்லிக	
க�ோண்டு	் ரியோன	் ைதலத்	திட்ைத்தத	ைகுக�ோது,	
கைறும்	 ்பச்்ளவில்	 மட்டும்	 பல	 �ோரியங�ள	
நின்று	விடுைதோல்	தமிழர்�ள	போரிய	பின்னதைதை	
்ந்தித்துக	 க�ோண்டு	 இருககிறோர்�ள.	 தமிழர்�்ள	
தமககு	 ெைந்தது	 இனபபடுக�ோதல	 அல்ல	 என	
ஏற�	 மறுபபதுவும்,	 அததன்ய	 பி�ச்்ோ�ம்	 க்ய	
ைதுவும்	 தமிழினத்திறகு	 எதி�ோன	 ஒன்றோ�்ை	
மோறியிருககிறது	 என்பதத	 யோ�ோலும்	 மறுக�	
இயலோது.	 ஐககிய	 ெோடு�ள	 ஏறறுக	 க�ோளளும்	
ைத�யதறககுள	முதல்	மூன்று	விையங�ள	தமிழ்	
மக�ளுககு	 ெைந்்தறியது,	 அதில்	 உளவியல்	 ரீதி	
யோ�	 போதிபதப	 ஏறபடுத்தி,	 அைர்�ள	 அன்றோை	
ைோழ்தை	 சீர்குதலககும்	 க்யல்�ள	 இன்றும்	

ெதைகபறறுக	க�ோண்டுதோன்	இருககிறது.	இதறகு	
உதோ�ணமோ�	 க்ோந்தக	 �ோணி�தள	 மக�ளுககு	
ைழஙகி,	 அஙகு	 குடி்யற	 அனுமதிக�ோமல்	 அை	
ர்�ள	 அல்லோை	 விட்ைதம,	 ைலிந்து	 �ோணோமல்	
ஆக�பபட்ை	குடும்ப	உறுபபினர்�ள	விப�ம்	கதோை	
ர்போ�	 அைர்�ள	 குடும்பங�ளுககு	 அறிவிக�ோமல்	
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	 ் ம ் ல கு றி ப பி ட் ை	
த த ல ப பில் ் ப � ோ சி ரி ய ர்	
்ெோம்	 க்ோம்ஸ்கி	 எழுதிய	 �ட்	
டுத�யில்	 இன்தறய	 உல�	
அ�சியல்	 பறறி	 ஒரு	அறிமு�ம்	
தருகிறோர்.	 இதத	 ஐந்து	

பிரிவு�ளோ�	 [(1)	 ்மறகுல�	 அதி�ோ�த்திறகுளள	
அழுத்தங�ள,	 (2)	 இன்தறய	 கிழககு-ஆசியோ	
்ைோல்�ள,	 (3)	 இன்தறய	 கிழககு-ஐ்�ோபபிய	
்ைோல்�ள,	 (4)	 இன்தறய	 இஸ்லோமிய-உல�	
்ைோல்�ள,	 (5)	 இ�ண்ைோைது	 ்கதி	 கைளி	
யிட்டுைருகி்றோம்.

இன்க்ய இஸலாமிய உலக சைவால்கள்
	 இன்று	 ்ைோலோ�	 விளஙகும்	 மூன்றோைது	
இைத்தத,	 இஸ்லோமிய	 உல�த்தத,	 இப்போது	
�ைனிப்போம்.	 2001	 க்பைம்பர்	 இ�ட்தைக	
்�ோபு�	தோககுதலின்	பின்னர்	்ஜோர்ஜ்	புஸ்	பி��ை	
னபபடுத்திய	 பயங��ைோதத்திறகு	 எதி�ோன	
்போரின்	 (ப.ஏ.்போ)	 அ�ங�மோ�வும்	 இந்த	 இஸ்	
லோமிய	உல�்ம	உளளது.	உண்தமயில்	இப	பி�	
�ைனம்	 2001	இல்	இ�ண்ைோைது	முதறயோ�	புஸ்	
பி��ைனபபடுத்தினோர்	என்பதுதோன்	உண்தம.

	 இதத	 முதலோைது	 த�மோ�	 க�ோனோல்ட்	
றீ�ன்	பதவி்யறற	்போது	பி��ைனபபடுத்தினோர்.	
“ெோ�ரீதத்தத	 அழிக�	 ப�வும்	 ்ெோய”	 என்றும்	
“தற�ோலத்திலும்	 �ோட்டுமி�ோண்டித்தனத்திறகு	
திரு	ம்புதல்”	என்றும்	அப்போது	தமது	எதிரியோ�	
�ண்	ைைர்�தள	றீ�னும்	அை�து	ஆட்சியளர்�ளும்	
விப	 ரித்தோர்�ள.	 முதலோைது	 ப.எ.்போ	 இப்போ	
ை�லோற	 றில்	 இருந்து	 அழிக�பபட்டு	 விட்ைது.	
அப்போது	 அது	 மத்திய	 அகமரிக�ோவிலும்,	
கதறகு	 ஆபிரிக	 �ோவிலும்,	 மத்திய	 கிழககிலும்	
க�ோடூ�மோன	் போ�ோ�	மோறியது.	அதன்	் மோ்மோன	
எதிக�ோலி	�தள்ய	இன்று	ெோம்	போர்ககி்றோம்.
	 ஐ-அகமரிக�ோவின்	 முதலோைது	
ப.ஏ.்போ	 ரின்	 க�ோடுதம�ளுக�ோ�	 உல�	
நீதிமன்றம்	 ஐ-அகம	 ரிக�ோதை	 �ண்டித்தது.	
அந்த	 �ண்ைனத்தத	 ஐ-அகம	 ரிக�	 உதோசீனம்	
க்யதது.	 இதைகயல்லோம்	 ை�லோற	 றில்	
க்ோல்லககூடியதை�ள	 அல்லோததோல்	 அதை	
மறக�பபட்டு	விட்ைன.
	 புஸ்-ஒபோமோ	 ்னோதிபதி�ளின்	
ப.எ.்போரின்	 கைறறி�ள	 இப்போது	 ெோம்	
்ெ�ோ�்ை	 போர்த்து	 �ணிக�லோம்.	 இப	
ப.எ.்போ	 பி��ைனபபடுத்தப	 பட்ை்போது,	
அது	 பழஙகுடி	 ஆப�ோனிஸ்	 தோனின்	 ஒரு	 சிறு	
மூதலயோ�்ை	 இருந்தது.	 தலிபோதன	 கைறுத்த	
ஆப�ோன்	 மக�்ள,	 அைர்�ளின்	 பழஙகுடி	
�லோச்்ோத்தின்	அடிபபதையில்	 தலிபோதன	 போது	
�ோத்தோர்�ள.	 25	 மில்லியன்	 கைோலர்�ளுககும்	
இைர்	 �தள	 �ோட்டிகக�ோடுக�	 மறுத்த	
பழஙகுடி�ள	 ஐ-அகமரிக�ர்�தள	 ஒ்�ய	 டியோ�	
குழபபினோர்�ள.
	 ஒரு	திட்ைமிட்ை	�ோைல்துதற	ெைைடிகத�	
ஊைோ�்ைோ	 அல்லது	 தலிபோனுைன்	 தீவி�	 �ோ்	
தந்ெதி�	 ்பச்சுைோர்த்தத	 ஊைோ�்ைோ	 இ�ட்தை	
்�ோபு�	 தோககுதலின்	குறறைோளி�தள	 ஐ-அகமரி	
க�ோவின்	 நீதிமன்றத்தில்	 நிறுத்தி	 இருக�லோம்.	
ஆனோல்	இம்மோதிரியோன	்ோத்தியங�ள	�ணககில்	
எடுக�பபை்ை	 இல்தல.	 மோறோ�	 உைனடி	

எதிர்	 விதனயோ�	 கபரும்	 ைன்முதற்ய	
த�யிகலடுக�ப	பட்ைது.
	 அப்போததய	 இதன்	 ்ெோக�ம்	 தலி	
போதன	 அழிபபது	 அல்ல.	 இது	 பின்னர்	 ்்ர்க	
�பபட்ைது.	 பின்-்லைதன	 ஐ-அகமரிக�ோவிைம்	
ஒபபதைபபதோ�	 தலிபோன்	 அப்போது	 முன்	
கமோழிந்தது.	இந்த	முன்கமோழிவுககு	ஐ-அகமரிக	
�ோவின்	 கைறுபதப	 �ோட்டுைதற�ோ�்ை	 ஒரு	
கபரும்	ைன்முதறதய	ஐ-அகமரிக�ோ	முன்கனடு	
த்தது.	 இவைோறு	 தலிபோன்	 முன்	 கமோழிந்ததத	
ஐ-அகமரிக�ோ	 சிறிதும்	 ஆ�ோய	 முன்ை�ோததோல்	
தலிபோனின்	 முன்கமோழிவு	 எத்துதண	 உண்தம	
யோனது	என்பது	எங�ளுககு	கதரியோது.
	 “ஐ-அகமரிக�ோ	 தனது	 ைலிதமதயயும்	
அதனோல்	ைரும்	கைறறிதயயும்	�ோட்டி	உல�த்தத	
பய	முறுத்துை்த	்ெோக�மோ�	இருந்திருக�லோம்.	
அதனோல்	ஆப�ோன்	மக�ள	எத்துதண	துன்	பங�	
ளுககு	 ஆளோைோர்�ள	 என்பகதல்லோம்	 ஐ-அகம	
ரிக�ோவின்	 �ரி்தன	 அல்ல”	 என்று	 பல�ோலும்	
மதிக�பபடும்	அபதுல்	ெோக	என்ற	தலிபோனுககு	
எதி�ோன	 ஆப�ோன்	 ததலைர்	 ஒருைர்	 க்ோல்லி	
யிருககிறோர்.
	 “தலிபோதன	வீழ்த்துைதறகு	அதனுளளிரு	
ந்்த	 முயறசித்துகக�ோண்டிருந்த	 பல	 ்கதி�ள	
ஐ-அகமரிக�ோவின்	ஆப�ோன்	் போத�	�டுதமயோ�	
�ண்டித்தன.	தலிபோதன	அழிககும்	தமது	முயறசி	
�ள	கைறறி	கபறும்	்ோத்தியங�ள	இருந்ததோ�வும்	
ஐ-அகமரிக�	குண்டு	தோககுதல்	தமது	முயறசி�ளு	
ககு	 கபரும்	பின்னதைவு	 என்று	அைர்�ள	 �ருதி	
னோர்�ள.”	 என்றும்	 அபதுல்	 ெோக	 க்ோல்லியிரு	
ககிறோர்.
	 ஆப�ோன்	 ்போர்	 கைளதள	 மோளித�யில்	
முடிவு	க்யயபபட்ை	்போது	அக	கூட்ைத்தில்	இரு	
ந்தைர்	ரிச்்ோர்ட்	கிளோர்க.	இைர்	கைளதள	மோளித�	
யின்	பயங��ைோதத்திறக�தி�ோன	போது�ோபபு	குழு	
வின்	 ததலை�ோ�	 அப்போதிருந்தோர்.	 இப்போர்	
்ர்ை்த்	 ்ட்ைங�ளுககு	 எதி�ோனது	 என்று	
அககூட்	ைத்தில்	க்ோல்லபபட்ை	் போது	“்ர்ை்த்	
்ட்ைம்	 பறறி	 எனககு	 �ைதலயில்தல.	 ெோங	
�ள	 ஒரு	 கபரும்	 அடி	 க�ோடுக�ப்போகி்றோம்”	
என்று	 ்னோதிபதி	 க்ோன்னதோ�	 ரிச்்ர்ட்	 கிளோர்க	
எழுதியிருககிறோர்.
	 ஆப�ோனிஸ்தோனில்	 பணிக்யது	 க�ோண்	
டிருந்த	பல	உதவி	அதமபபுக�ளும்	இப்போருககு	
எதிர்பபு	 கதரிவித்தன.	 அஙகு	 பல	 மில்லியன்	
மக�ள	பட்டினியோல்	போதிக�பபபடும்	நிதலதம	
உளளதோ�வும்	 ்போரினோல்	 நிதலதம	 நிதனக�	
முடியோத	அளவுககு	்மோ்மோகும்	என்றும்	எச்்ரி	

த்தோர்�ள.
	 பல	 ஆண்டு�ளின்	 பின்னரும்	 ஏதழ	
ஆப	 �ோன்	 மக�ளின்	 நிதலதமதய	 இஙகு	 ெோம்	
விபரிக�	்ததையில்தல.
	 ஐ-அகமரிக�ோவின்	 கபரும்	 ்போருக�ோன	
அடுத்த	இலககு	ஈ�ோக.	ெம்ப�த்தன்தமயுளள	எவ	
விதமோன	�ோ�ணமும்	இன்றி	கதோடுக�பபட்ை	இப	
்போர்,	 21ஆம்	 நூறறோண்டின்	 மோகபரும்	 குறறம்.	
ஐ-அகமரிக�-பிரித்தோனிய	கூட்ைோல்	முன்கனடுக	
�பபட்ை	 ஈ�ோககின்	 ்மலோன	முறறுத�யில்	 பல	
நூறோயி�ம்	மக�ள	க�ோல்லபபட்ைோர்�ள.
	 ஈ�ோககின்	்மல்	ஏற�ன்ை	்போைபபட்ை	
ஐ-அகமரிக�-பிரித்தோனிய	 ததை�ளோல்	
ஈ�ோக	 கபரு	 மளவு	 போதிக�பபட்டிருந்தது.	
இதத	 அப்போ்த	 “இனைழிபபு”	 என்று	
பலர்	 விபரித்தோர்�ள.	 ஈ�ோக	 கின்	 ்மல்	
்போைபபட்டிருந்த	 ததை�தள	 �ண்	 �ோணித்த	
இ�ண்டு	 ்ர்ை்த்	 இ�ோ்தந்திரி�ள	 ஏற	 �்ை	
இத்ததை�ள	“இன	ைழிபபோனது”	என்று	க்ோல்லி	
தமது	பதவி	யிலிருந்து	விலகியிருந்தோர்�ள.
	 ஈ�ோககின்	 ்மலோன	 முறறுத�	 பல	 மில்	
லியன்	 அ�தி�தள	 உருைோககியது,	 அந்ெோட்தை	
அழித்ததது,	 இதனோல்	 உருைோன	 பிளவு�ள	 இன்	
றும்	அந்ெோட்தையும்	அபபி�ோந்தியத்தத்ய	சின்	
னோபின்னமோககிக	 க�ோண்டிருககிறது.	 இன்றும்	
எம்	 மிதை்ய	 தோம்	 அறிவுளளைர்�ள	 என்று	
க்ோல்லிக	க�ோளபைர்�ள,	இப்போத�	“இோககின்	
விடுததல”	என்று	விபரிபபது	அதி்யமோனது.
	 கபன்��னும்	 பிரித்தோனிய	 போது�ோபபு	
அதமச்சும்	 ெைோத்திய	 �ருத்துக�ணிபபில்	 பின்	
ைருைன	கதரிய	ைந்துளளது.	3	வீதமோன	ஈ�ோககிய	
ெோட்டின்�,	 தங�ள	அயலில்	ஐ-அகமரிக�ோவின்	
போது�ோபபு	 ெைைடிகத�	 நியோயமோனது	 என்று	
�ருதுகிறோர்�ள.	1	வீதத்திறகும்	குதறைனைர்�்ள	
ஐ-அகமரிக�-பிரித்தோனிய	 பதை�ள	 தமது	 போது	
�ோபபிறகு	 ென்தமயோனது	 என்று	 �ருதுகிறோர்�ள.	
80	வீதமோனைர்�ள	இபபதை�ள	தங�ள	ெோட்டில்	
தரித்திருபதத	 எதிர்ககிறோர்�ள.	 கபரும்போன்தம	
யினர்	 இபதை�ளின்	 ்மல்	 ெைககும்	 தோககுதல்	
�தள	ஆதரிககிறோர்�ள.

	 இதுமோதிரியோன	 ஒரு	 �ருத்துக�ணிபபு	
எடுககும்	 நிதல	 கூை	 ஆப�ோனிஸ்தோனில்	 இல்	
தல.	 அந்ெோடு	 அந்தளவுககு	 சின்னோபின்னமோ		
க�பபட்டு	 விட்ைது.	 அஙகும்	 இ்த	 மோதிரியோன	
�ருத்து�ள	 நிலவும்	 என்பதத	 ெோம்	 எதிர்போர்க	
�லோம்.	 முககியமோ�	 ஈ�ோககில்,	 ஐ-அகமரிக�ோ	
தனது	்போருக�ோன	்ெோககில்	்தோல்வி்ய	�ண்டி	
ருககிறது.	 ஈ�ோகத�	அழித்தது	மட்டு	மல்லோமல்,	
ஈ�ோனிைம்	 ஈ�ோகத�	 த�யளித்து	 விட்ைது	
ஐ-அகமரிக�ோ.
	 இதுமோதிரியோன	 கபரும்	 ்போர்�ள	 ்ைறு	
இைங�ளிலும்	கதோடுக�பபட்டிருககின்றன.	முக	
கியமோ�	லிபியோவில்.	இஙகு	மூன்று	ஏ�ோதிபத்திய	
்கதி�ளோன	 பிரித்தோனியோ,	 பி�ோன்ஸ்	 மறறும்	
ஐ-அகமரிக�ோ	இதணந்து	க்யறபட்ைன.	இதை	
முதலில்,	1973	இல்,	ஐெோ	போது�ோபபு	் தப	தீர்மோனம்	
ஒன்று	 நிதற்ைற	 துதண	 ்போயின.	 ஆனோல்	
அது	 நிதற்ைறறிய	 உை்ன்ய	 அதத	 மீறின.	
இககூட்ைணியின்	விமோனபபதை	தோககுதல்�தள	
ஆ�ம்பித்தது.	 இதனோல்	 ்பச்சுைோர்த்தத	 ஊைோ�	
தீர்வு�ள	 எடுக�பபைககூடிய	 ்ோத்தியங�ள	 முறறோ�	
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்ம	முதலோம்	 ெோள	 உல�த்	 கதோழிலோளர்	
தினம்,	 ஆனோல்	 இந்த	 ஆண்டு	 அது	

கதோழிலோளர்�ளுககு	 மி�பகபரும்	 அனர்த்தம்	
மிக�	 ெோளோ�	 மோறறம்	 கபறறுளளதுைன்,	 உல�ம்	
எஙகும்	 அதமதியோ�்ை	 இந்த	 ெோள	 க�ோண்	
ைோைபபட்டுளளது.	கதோழிலோளர்�ள	இல்தல்யல்	
குடிய�சு�ள	 இல்தல,	 ்ைதல	 தோன்	 மக�ளின்	
சுதந்தி�ம்,	தன்னோட்சி	மறறும்	சுயமரியோததககுரிய	
நிபந்ததன	 என	 தனது	 ்ம	 தின	 உத�யில்	 இத்	
தோலிய	 பி�தமர்	 க்ர்ஜி்�ோ	 மறறக�லோ	 �ைந்த	
கைளளிககிழதம	(1)	கதரிவித்துளளோர்.

	 ஆனோல்	க�ோ்�ோனோ	தை�சின்	தோக�த்தோல்	
உல�ம்	 முழுைதும்	 1.5	 பில்லியன்	 மக�ள	 கதோழி	
ல்�தள	 இழககும்	 �ட்ைத்தில்	 உளளதோ�	 ஐ.ெோ	
எச்்ரித்துளள	நிதலயில்	அகமரிக�ோவில்	30	மில்லி	
யன்	மக�ள	்ைதல	இழந்துளளனர்.
	 பிரித்தோனியோவிலும்	இது	6.5	மில்லியனோ�	
இருககும்	 என	 எக்கஸ்	 பல்�தலக�ழ�ம்	 கதரி	
வித்துளளது.	சிறீலங�ோ	அ�சு	்மறக�ோண்டு	ைரும்	
ெைைடிகத��ளோல்	எதிர்ைரும்	மூன்று	மோதங�ளில்	
15	 இலட்்ம்	 மக�ள	 ்ைதலயிழக�லோம்	 என	
சிறீலங�ோ	 பணியோளர்	 ்ங�த்தின்	 ததலைர்	ை்ந்த	
்ம�சிங�ோ	கதரிவித்துளளோர்.
	 சீனோவில்	�ைந்த	ெைம்பர்	மோதம்	ஆ�ம்பமோ	
கிய	 ்�ோவிட்-19	 ்ெோயோனது	 மோர்ச்	 மோதமளவில்	
உலகின்	 கபோருளோதோ�த்தத	 முறறோன	 முைக�	
நிதலககு	 க�ோண்டு	 ைந்திருந்தது.	 இன்று	 ைத�	
ஏறத்தோள	250,000	் மறபட்ைைர்�தள	பலிைோஙகிய	
இந்த	் ெோய	3.5	மில்லியன்	மக�தள	போதித்துளளது.
உயிரிழபபுக�ளுககு	அபபோல்	உல�ம்	்ந்தித்துளள	
கபோருளோதோ�	வீழச்சி்ய	மி�பகபரிதோ�	�ருதபபடு	
கின்றது.	 இந்த	 கபோருளோதோ�	 வீழ்ச்சி	 மக�தள	
�டுதமயோ�	 போதிபபதுைன்,	 பட்டினிச்	 ்ோவு�ள	
மூலம்	்மலும்	உயிரிழபபுக�தள	ஏறபடுத்தலோம்	
என	 �ருதபபடுகின்றது.	 820	 மில்லியனுககு	 ்மற	
பட்ை	 மக�ள	 உணவுப	 பறறோககுதறதய	 எதிர்	
்ெோககுைோர்�ள	 என	 ஐ.ெோ	 �ைந்த	 ைோ�ம்	 கதரிவி	
த்துளளது.	 இதில்	 ஏற�ன்ை	 உணவு	 கெருக�டி	
ககுள	உளள	110	மில்லியன்	மக�ளும்	உளளைஙகி	
யுளளனர்.
	 ்்ோமோலியோ,	 க�ன்யோ	 மறறும்	 எதி்யோப	
பியோவில்	உளள	12	மில்லியன்	மக�ள	மி�பகபரும்	
பட்டினிச்	்ோதை	எதிர்்ெோககியுளளதுைன்,	சிறீலங	
�ோவின்	ைறுதமயும்	43	விகிதம்	அதி�ரிககும்.
	 தற்போது	 ஏறபட்டுளள	 கபோருளோதோ�	
வீழச்சி	என்பது	1930	�ளில்	எறபட்ைதத	விை	மி�	
வும்	்மோ்மோனதோகும்.	உலகின்	கபோருளதோ�	ைல்	
ல�்ோன	 அகமரிக�ோவின்	 கபோருளோதோ�ம்	 �ைந்த	
3	மோதத்தில்	4.8	வீகிதம்	வீழ்ச்சி	�ண்டுளளது.	எதிர்	
ைரும்	3	மோதங�ளில்	அது	்மலும்	அதி�ரிக	�லோம்	
என	�ருதபபடுகின்றது.
	 எனினும்	 இந்த	 கபோருளோதோ	 வீழ்ச்சி	 12	
விகிதமோ�	 அதி�ரிககும்	 எனவும்,	 அது	 2008	 ஆம்	
ஆண்டு	 ஏறபட்ை	 வீழ்ச்சிதய	 விை	 3	 மைஙகு	
அதி�ம்	என்பதுைன்,	இ�ண்ைோம்	உல�ப	்போருககு	
பின்னர்	இைம்கபறற	மி�பகபரும்	 ்ரிவு	 எனவும்	
ஒகஸ்்போட்	 பல்�தலக�ழ�த்தின்	 கபோருளியல்	
ஆயைோளர்	கிக��ரி	ைோ்�ோ	கதரிவித்துளளோர்.
	 ஐ்�ோபபிய	 ஒன்றியத்தின்	 கபோருளோதோ�ம்	

3.8	 விகிதம்	 வீழச்சி	 �ண்டுளளது.	 இது	 1995	 ஆம்	
ஆண்டுககு	பின்னர்	எறபட்ை	மி�பகபரும்	வீழ்ச்சி	
யோகும்.	அது	மட்டுமல்லோது	ஐ்�ோபபிய	ஒன்றியத்	
தில்	உளள	முககிய	ெோடு�ளோன	்ஜர்மனி	6	விகித	
்ரிதையும்,	 பி�ோன்ஸ்	 5.8	 விகித	 ்ரிதையும்,	 இத்	
தோலி	4.7	விகித	மறறும்	ஸ்கபயின்	5.2	விகித	்ரிதை	
யும்	்ந்தித்துளளன.
	 சீனோவின்	 கபோருளோதோ�மும்	 6.8	 விகிதம்	
்ரிந்துளளது.	இது	�ைந்த	28	ைருைங�ளின்	பின்னர்	
இைம்கபறற	 ்ரிைோகும்.	 சீனோவின்	 கபோருளோதோ�	
்ரிவு	உல�ப	கபோருளோதோ�த்தில்	அதி�	தோக�த்தத	
ஏறபடுத்தும்	என	�ருதபபடுகின்றது.
	 அ்த	 ்மயம்,	 உல�ப	 கபோருளோதோ�ம்	 3	
விகிதம்	 வீழ்ச்சி	 �ோணலோம்	 என்பதுைன்,	 உலகின்	
ைர்த்த�த்துதறயும்	 32	 விகித	 வீழ்ச்சிதய	 �ோணும்	
என	உல�	ைர்த்த�	நிறுைனம்	கதரிவித்துளளது.
	 தற்போததய	 கபோருளோதோ�	 வீழ்ச்சி	 என்	
பது	ஒரு	சில	துதற�தள	மட்டும்	போதிக�வில்தல,	
உலகில்	 உளள	 எல்லோ	 துதற�தளயும்	 போதித்து	
ளளதுைன்,	உலகின்	கமோத்த	கபோருளோதோ�த்தத	யும்	
முறறோன	முைக�	நிதலககு	க�ோண்டு	ைந்துளளது.
	 ைஙகி,	 சில்லதற	 வியோபோ�ம்,	 ஏறறுமதி,	
இறககுமதி,	 கதோழில்	 நுட்பம்,	 த�ைல்கதோைர்பு,	
பஙகுச்	 ்ந்தத,	 ைோன்	 ்போககுை�த்து,	 சுறறுலோத்	
துதற,	 உறபத்தித்துதற	 என	 எல்லோ	 துதறயிலும்	
�டும்	போதிபபுக�தள	எறபடுத்தி	யுளளது.

	 ைோன்	 ்போககுை�த்து	 �டுதமயோன	 போதி	
பபுக�தள	்ந்தித்துளளது.	அகமரிக�ோவின்	கபோயி	
ங	நிறுைனம்	16,000	் பத�	பணிநீக�ம்	க்யததுைன்,	
641	 மில்லியன்	 கைோலர்�ள	 இழபதபயும்	 அறிவி	
த்துளளது.	 2800	 விமோனங�ள	 தத�யில்	 நிறுத்	
தபபட்டுளளதோல்	 புதிய	 விமோனங�ளுக�ோன	
க�ோளமுதல்�ளும்	 இதை	 நிறுத்தபபட்டுளளன.	
அ்த	் போல	பிரிட்டிஸ்	ைோன்	் போககுை�த்து	நிறுை	
னமும்	ஏறத்தோள	1,200	்பத�	பணி	நீக�ம்	க்யது	
ளளதுைன்,	 500	 மில்லியன்	 கைோலர்�ள	 இழபதப	
அறிவித்துளளது.

	 ைோன்	 ்போககுை�த்து	 72	 விகிதம்	 ்ரிதைச்	
்ந்திககும்	 எனவும்	அதன்	இழபபு	 273	 பில்லியன்	
கைோலர்�ள	எனவும்	ஐ.ெோவின்	ைோன்	் போககுை�த்து	
சிறபபு	நிறுைனம்	கதரிவித்துளளது.
	 பிரித்தோனியோவின்	 �ோர்	 உறபத்தியும்	
37.6	 விகிதம்	 வீழ்ச்சி	 �ண்டுளளது.	 அ்த்மயம்,	
எண்கணய	 விதலயின்	 வீழ்ச்சி	 பல	 ெோடு�ளின்	
கபோருளோதோ�த்தத	 ்மலும்	 �டுதமயோ�	 போதித்	
துளளது.	 �ைந்த	 ைோ�ம்	 அகமரிக�ோவின்	 ம்கு	
எண்கணயின்	 விதல	 பூச்சியத்திறகு	 கீழ்	 க்ன்ற	
தோல்	 கபரும்	 அச்்ம்	 ஏறபட்டிருந்தது.	 உல�	 ை�	
லோறறில்	 எண்கணய	 விதல	 பூச்சியத்திறகு	 கீழ்	
க்ன்றது	இது்ை	முதல்	முதறயோகும்.	ெோள	ஒன்றி	
றகு	 70	 மில்லியன்	 ப�ல்�தள	 உறபத்தி	 க்யயும்	

நிறுைனங�ள	அததன	 10	மில்லியனோல்	குதறத்த	
பின்னரும்	 விதலச்	 ்ரிதை	 �ட்டுபபடுத்த	 முடிய	
வில்தல.
	 பஙகுச்	்ந்தத�ளில்	உளள	நிறுைனங�ளில்	
கபரும்போலோன	 நிறுைனங�ளின்	 பஙகு�ளின்	
விதல�ள	 அத�ைோசியோ�	 குதறந்துளளன.	 தற	
்போது	பஙகுச்	்ந்ததயில்	முதலீடு�தள	க்யைதற	
�ோன	்ந்தர்பபங�ள	உளள	்போதும்	எத்ததன	நிறு	
ைனங�ள	 தபபிப	 பிதழககும்	 என்ப்த	 மி�ப	
கபரும்	்ைோல்.

	 அதோைது	 தற்போததய	 ்�ோவிட்-19	 இன்	
கெருக�டி	 என்பது	 உல�	 ஒழுககில்	 மி�பகபரும்	
மோறறத்தத	 எதிர்�ோலத்தில்	 க�ோண்டுைரும்	
என்்ற	 ெம்பபபடுகின்றது.	 ஏகனனில்	 தற்போ	
ததய	 உல�	 ஒழுஙகு	 கபோருளோதோத்தத	 முதன்	
தமபபடுத்தி்ய	இயஙகி	ைருகின்றது.	அது	மட்டு	
மல்லோது	அபிவிருத்தி	அதைந்து	ைரும்	ெோடு�ளும்	
அதன்	 மக�ளும்	 மி�பகபரும்	 கபோருளோதோ�	
கெருக�டி�தள	பல	ைருைங�ள	எதிர்்ெோக�லோம்,	
அதன்	மூலம்	கபருமளவு	உயிரிழபபுக�ள	ஏறபை	
லோம்	 எனவும்	 ெம்பபபடுகின்றது.	 ஏகனனில்	 2008	
ஆம்	 ஆண்டு	 ஏறபட்ை	 கபோருளோதோ�	 வீழ்ச்சியில்	
இருந்து	 உல�ம்	 மீளைதறகு	 7	 ைருைங�ள	 எடுத்	
ததோ�	 கபோருளியல்	 ஆயைோளர்�ள	 கதரிவித்து	
ளளனர்.
	 ஆனோல்	 தற்போததய	 இழபபு	 2008	 ஆம்	
ஆண்தை	விை	பல	மைஙகு	அதி�ம்	என்று	அைர்	
�ள	 �ணிககின்றனர்.	 அதோைது	 கபோருளோதோ�	
வீழ்ச்சி	 என்பது	 பணியோளர்�தள	 அதி�ம்	 போதிக	
கும்,	பணியோளர்�ளின்	துன்பம்	என்பது	உல�	ெோடு	
�ளின்	 குடியோட்சிதய	 போதிககும்	 அததனத்	 தோன்	
இத்தோலிய	பி�தமர்	 தனது	்ம	தின	உத�யில்	கூற	
ைந்துளளோர்.
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அந்த	 குடும்பங�தள	 உளவியல்	 ரீதியோ�	
சிததத்து	 க�ோண்டு	 ைருைது	 ்போன்ற	
விையங�தள	 குறிபபிைலோம்.	 தமிழர்	
ைோழும்	 பகுதியில்	 மோத்தி�ம்	 80%இறகும்	
அமதி�மோன	 இ�ோணுைத்	 தினத�	 குவித்து	
தைத்துளளதம	 மட்டுமன்றி,	 புதிய	 புதிய	
்்ோததனச்	 ்ோைடி�தள	 உருைோககி	 ைருகி	
ன்றதம	எததக	குறிககிறது?
	 தமிழர்�ளோகிய	 ெோம்	 என்ன	 க்யயப	
்போகி்றோம்	 என்பதத	 சிந்திக�	 ்ைண்டிய	
�ோலத்தில்	 தற்போது	 இருககின்்றோம்.	 துை	
ண்ைதில்	 இருந்து	 மீண்கைழுந்து	 அறிவு	
பூர்ைமோ�	 எம்மினத்தின்	 விடிவுக�ோய	 உரி	
தமக�ோய	 க்யல்பை	 ்ைண்டிய	 ்ெ�ம்	
இது.	 “எழுந்திருங�ள!	 உறுதியுைனும்	 ததரி	
யத்துைனும்	 இருங�ள.	 கபோறுபபு	 முழு	
ைததயும்	 உங�ள	 ்தோள�ளி்ல	 சுமந்து	
க�ோளளுங�ள.	 உங�ளின்	விதிககு	 நீங�்ள	
�ோ�ணம்	என்பததன	புரிந்து	க�ோளளுங�ள.”	
என்கிற	சுைோமி	வி்ை�ோனந்தரின்	ைோககிதன	
நிதனவுபடுத்தி,	 புதிய	 ெம்பிகத�யுைன்	 ெம்	
போதம்	பதிப்போம்.		ை�லோறு	பதைப்போம்.	
ெோதள	ெம்த	!!

இலஙககயில்  ... கதா்டரச்சி...
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தகள்வி: முள்ளிவாய்ககாலில் தபார கமௌனி 
ககப்பட்்ட காலகட்்டத்திறகுப் பிறபாடு ஈைத் 
தமிைரகளின் நிகல கதா்டரபாக உஙகள் பக்ட 
ப்புகள் பறறி அறியத் தர முடியுமா? 
 
பதில்: முளளிைோயக�ோல்	 ைத�	 தமிழீழ	 விடு	
ததல	 ஓவியத்	 கதோகுபபில்	 27	 ஓவியங�ள	 இரு	
ந்தன.	அதறகு	‘புயலின்	நிறங�ள’	என்று	ததலபபு	
தைத்திருந்்தோம்.	 முளளிைோயக�ோலில்	 ்போர்	
ெதை	கபறறுக	க�ோண்டிருந்த	2009	்ம	மோதத்தில்	
ஓவியங�ள	 ைத�யத்	 கதோைஙகி	 ஜூன்	 மோதம்	
ைத�	 23	 ஓவியங�தள	 முடித்து	 கமோத்தம்	 50	
ஓவியங�்ளோடு	 “உயிர்	 உதறந்த	 நிறங�ள”	
என்ற	 ததலபபில்	 ஜூதலயில்	 க்ன்தனயில்	
ஏழு	 ெோட்�ள	 �ோட்சிபபடுத்தி்னன்.	 இந்த	 50	
ஓவியங�ளிலும்	 மக�ளின்	 துன்பங�ள,	 துய�ங	
�ள,	ைலி�ள,	் ைததன�ள,	இழபபு�தள		கைளிப	
படுத்தியிருந்்தன்.	தோய�	விடுததலக�ோ�	்போ�ோ	
டிய	 ்போ�ோளி�ள	 குறித்து	 கைளிபபடுத்த	 ்ைண்	
டும்	 என்று	 2010ஆம்	ஆண்டு	்மலும்	 30	 ஓவியங	
�தள	க்யது	80	ஓவியங�்ளோடு	‘்போர்	மு�ங�ள’	
என்ற	 ததலபபில்	 ்ம	 11	 முதல்	 16	 ைத�	 �ோட்சி	
பபடுத்தி்னன்.	அதன்	கதோைர்ச்சியோ�	தமிழ�த்தில்	
தஞ்ோவூர்,	 திருகெல்்ைலி,	 திருச்சி,	 மதுத�	
ஆகிய	 இைங�ளில்	 ெதைகபறறன.	 ்ெோர்்ை,	

சுவிஸ்	 ்போன்ற	 ெோடு�ளிலும்	 	 ெதைகபறறன.	
்போருககுப	பிந்திய	ஆண்டு�ளில்	மக�ளின்	மன	
ரீதியோன	 சிக�ல்�ள	 குறித்து	 2011லிருந்து	 2017	
ைத�	 க்யயபபட்ை	 20	 ஓவியங�்ளோடு	 கமோத்	
தம்	 100	ஓவியங�தள	பிரித்தோனியோவில்	�ோட்சிப	
படுத்தி்னன்.	

தகள்வி: ஈைத் தமிைர உரிகம தபாராட்்டம் 
வலிகம கப் தமிழ் ோட்டின் உ்வுகள் பல் தவறு 
இன்னல்ககள சைநதித்து பஙகளித்து வநதுள்ளனர. 
அனால் இன்று அவவகக தன்மு கனப்பு கபற் 
ே்டவடிககககள் குக்வ க்டநது வருவகத 
அவதானிகக கூடியதாக உள் ளது. இந நிகலயில் 
மாற்ம் வர தறகால இளம் சைநததியினர என்ன 
கசைய்ய தவணடும் என எணணுகிறீகள்? 

பதில்: தமிழீழத்தில்	எபகபோழுகதல்லோம்	்போ�ோ	
ட்ைம்	 தீவி�ம்	 அதைந்த்தோ	 அபகபோழுகதல்	
லோம்	 அதறகு	 ஆத�ைோ�	 தமிழ�த்திலும்	 1983	
கதோைக�ம்	 	 ்போ�ோட்ைங�ள	 ெதைகபறறன.	
�ளமுதன	 ஏறபடுத்தும்	 தோக�ம்	 அபபடிபட்ை	
்போ�ோட்ைங�தள	 க்யய	 தைத்தது.	 �ள்ம	
அததத்	தீர்மோனித்தது.	பலர்	உயிர்த்	தியோ�ங�தள	
யும்	 க்யதிருககிறோர்�ள.	 முளளிைோயக�ோல்	
முடிவுககுப	 பிறகு	 கூை	 மோணைர்�ள	 மக�ள	
மத்தியில்	 ஒரு	 க�ோந்தளிபபு	 இருந்தது.	 இனி	
்மலும்	 ஈழத்	 தமிழர்�ள	 முன்கனடுககின்ற	
்போ�ோட்ைங�ளுககு	 தமிழ�ம்	 நிச்்யம்	 துதண	

நிறகும்.	 இளம்	 ததலமுதற	 ை�லோறு�தள	
படிக�	 ்ைண்டும்.	 கபறற	 கைறறி�தள	 எபபடி	
க�ோண்ைோடுகி்றோ்மோ	அபபடி	அதைந்த	்தோல்	
வி�தளயும்	 படிக�	 ்ைண்டும்.	 அதுதோன்	 படிப	
பிதன�தளத்	தரும்.	அது	ெமது	இலகத�	அதைய	
உ�மோ�	 இருககும்.	 கைறும்	 உணர்ச்சி	 மட்டும்	
்போதோது	 அறிவுபூர்ை	 க்யறபோடும்	 முககியம்	
என்பதத	உண�	்ைண்டும்.		

தகள்வி: தறதபாகதய நிகலயில் எமது விடுத கல 
கதா்டரபாக ஈைத் தமிைர தமறககாள்ள தவணடிய 
ே்டவடிககககள் என்ன என நீஙகள் கருதுகிரீகள்? 

பதில்:  அன்று	தமிழீழம்	�ளமோ�	இருந்தது.	இன்று	
உல	 �்ம	 �ளமோ�	 உளளது.	 அந்தக	 �ளத்தத	 ்ரி	
யோ�	த�யோளுைதறகு	ஆட்�ள	இல்தல.	ஆளு	தம	
�ள	 இல்தல.	 அது	 எதிரிககு	 பலமோ�வும்	 தமிழி	
னத்திறகு	 பலவீனமோ�வும்	 ஆகிவிட்ைது.	 ்போ�ோ	
ட்ைக	�ளத்தில்	சுடு�லன்	மட்டு்ம	ஆயுதம்	அல்ல.	
இன்தறய	 �ோல�ட்ைத்தில்	 எத்ததன்யோ	 ஆயுத	
ங�ள	இருககின்றன.	யூதர்�ளிைமிருந்து	ெோம்	�றறுக	
க�ோளைதறகு	நிதறய	இருககிறது.	ெம்	ை�லோறு�தள	
பல்்ைறு	நிதல�ளில்	பதிவு	க்ய	யவும்		படிக�வும்	
்ைண்டும்.	 பிற	 இன	 மக�ளின்	 ை�லோறு�தளயும்	
படிக�	் ைண்டும்.	இன்னும்	பல	பல	ஆண்டு�ள	இப	
்போ�ோட்ைம்	நீடிக�லோம்.	ஈழத்	தமிழர்�ள	மட்டு்ம	
விடுததலப	்போ�ோட்ைத்தத	முன்கனடுக�	முடியும்	
என்பதத	முதலில்	உண�	்ைண்டும்.  

ஈைத் தமிைரகள்   ... கதா்டரச்சி...

ைருகின்றனர்.
	 மட்ைக�ளபபு	 மோெ��்தபயின்	 இயறத�	
யிதன	 போது�ோககும்	 ைத�யிலோன	 ெைைடிகத�	
�தள	 மோெ��்தப	 முன்கனடுத்து	 ைருகின்றது.	
மட்ைக�ளபபு	 ைோவியிதன	 தூயதமபபடுத்தி	
ஆழபபடுத்துறகு	 ்ததையோன	 இயந்தி�	 ை்தி�ள	
இல்லோத	 �ோ�ணத்தினோல்	 அந்த	 பணி�தள	 முன்	
கனடுக�வில்தல.
	 �ைந்த	 அ�்ோங�த்தில்	 அந்த	 ்�ோரிக	 த�	
�ள	 முன்தைத்த	 ்போதும்	 கிதைக�வில்தல.	
ஒரு	 இயந்தி�த்திதன	 புலம்கபயர்	 	 மக�ள	 கப	
றறுக	 க�ோடுககுமிைத்து	 மட்ைக�ளபபு	 ைோ	
வியிதனயும்	 எங�ளோல்	 போது�ோக�	 முடியும்.	 அ்த	
்போன்று	 ை�லோறறு	 சிறபபு	மிக�	இைங	 �தளயும்	
ப�ோமரிக�	 ்ைண்டிய	 ்ததையிருக	 கின்றது.	
மட்ைக	 �ளபபு	 �ச்்்ரி,	 ்�ோரியடியில்	 இருககும்	
பதழதமயோன	கைளிச்்வீடு	்போன்ற	ைறறிதனயும்	
ப�ோமரிபபதற�ோன	 ஏறபோடு�தள	 க்யது	
ைருகின்்றோம்.

தகள்வி
 மாேகரசைகப எதிதோககும் குறிப்பி்டத் தகக 
சைவால்களாக அல்லது பிரச்சைகனகளாக நீஙகள் 
எவறக் கருதுகிறீரகள் ?

பதில்
 மட்ைக�ளபபு	 மோெ��்தபயிதன	 விதன	
த்திறன்	மிக�	்தபயோ�	க�ோண்டு	க்ல்ைது	என்பது	
ஒரு	 ்ைோலோன	 விையமோ�்ை	 இருககி	 ன்றது.	
கபரும்போன்தமயோன	உறுபபினர்�ள	 தமிழ்	 ்தசிய	
கூட்ைதமபபிதன	 ்்ர்ந்தைர்�ள	 உளளதனோலும்	
ஐககிய	 ்தசிய	 �ட்சி	 ்போன்ற	 �ட்சி�ளின்	
உறுபபினர்�ள	ஆத�ைளிபபதோலும்	பல	் ைோல்�தள	
கைறறி	க�ோளளும்	நிதலயிருக	கின்றது.
	 நிதியீட்ைங�ள	 கபரும்	 ்ைோலோ�	 உளளது.	
மோெ��்தப	 நிதியில்	 கபரியளவிலோன	 அபிவிரு	
த்தி�தள	 க்யய	 முடியோதுளளது.	 கபோது	 மக�ள	
மோெ��்தபககு	 க்லுத்த	 ்ைண்டிய	 ைரிதய	 ்ரி	
யோன	முதறயில்	்ரியோன	்ெ�த்தில்	க்லுத்ததோ	தும்	
ஒரு	்ைோல�		உளளது.
	 இருந்த	 ்போதிலும்	 சில	 அதமச்சு�ள	
ஊைோ�வும்,	 போ�ோளுமன்ற	 உறுபபினர்�ள	 ஊைோ	
�வும்	நிதி�தளப	கபறறு	எமது	அபிவிருத்தி	 ெைை	
டிகத��தள	்மறக�ோண்டு	ைருகின்்றோம்.
	 �ைந்த	 ஆட்சியில்	 பல	 அபிவிருத்தி	 திட்ை	

ங�ளுககு	 அனுமதியளிக�பபட்ைது.	 ஆனோல்	 இந்த	
ஆட்சியில்	 அதை	 ெதைகபறுமோ	 என்ற	 ்ந்	 ்த�ம்	
இருககின்றது.	 �ைந்த	 ஆட்சிக	 �ோலத்தில்	 போரிய	
அபிவிருத்திக�ோ�	 ைழங�பபட்ை	 திட்ை	 ங�ள	
இன்று	சிலைறறின்	உட்�ட்டுமோன	திட்	ைங�ளுக்�	
அனுமதி	 கிதைககும்	 நிதலயுருைோகி	 யுளளது.	
எமது	 மோெ��்தபயில்	 எந்தவிதமோன	 ஊழலுககும்	
இைமளிபபதில்தல.
	 அ�்ோங�த்தின்	 மதீபபீடு�ளுககு	 அதி�மோ	
ன	 ்ைதலத்	 திட்ைங�தள	 மட்ைக�ளபபு	 மோெ��்	
தப	 ஊைோ�	 முன்கனடுத்து	 ைருகின்்றோம்.	 இதன்	
�ோ�ணமோ�	 கைளியில்	 உளள	 ஒபபந்த�ோ�ர்�ள	
எங�தள	 விமர்சிககும்	 நிதல்யறபடுகின்றது.	
ஆனோல்	 ென்தமயதைைது	 எங�ள	 கபோது	 மக�ள.	
அத்துைன்	 �ைந்த	 உளளு�ோட்சிமன்ற	 ்தர்தலில்	
மி�வும்	 குதறந்த	 அளவிலோன	 ைோககு�ளில்	 உறுப	
பினர்�ளோ�	 ைந்தைர்�ள	 மக�ளினோல்	 ைோக�	
ளிக�பபட்டு	 கதரிவு	 க்யயபபட்ைைர்�தளவிை	
அதி�ளவில்	 இருபபதனோல்	 சில	 ்ெ�ங�ள	 சில	
திட்ைங�தள	 ெதைமுதறபபடுத்த	 முடியோத	
நிதலதயயும்	ஏறபடுத்துகின்றது.

தகள்வி
 மாேகர வளரச்சியில் அதன் இருப்பில் 
எநதவககயில் உள்ளூர மறறும் புலம்கபயர ததசை 
மககளின் பஙகளிப்பு இருகக தவணடு கமன 
நிகனககிறீரகள்?

பதில்
 புலம்கபயர்	மக�ள	எங�ளுைன்	இதண	ந்து	
க்யறபை	முன்ை�	 ்ைண்டும்.	 அ�்ோங�ம்	 நி�ந்த�	
உத்தி்யோ�த்தர்�ளுககுரிய	்ம்பளத்திதன	மட்டு்ம	
ைழஙகும்.	 அதறகு	 அபபோல்	 உளள	 அதனத்து	
க்யறபோடு�ளும்	மோெ��	்தபயின்	நிதியின்	ஊைோ�	
முன்கன	டுக�பபை	்ைண்டும்.
	 எங�ளிைம்	 பல்்ைறு	 திட்ைங�ள	 உளளது.	
அததன	 அமுல்படுத்துைதறகு	 முதலீட்	 ைோளர்�ள	
்ததை.	 குறிபபோ�	 உல்லோ்பபயண	 அபிவிருத்தி	
கதோைர்பில்	 18றகும்	 ்மறபட்ை	 திட்ைங�ள	
எங�ளிைம்	 இருககின்றது.	 அததன	 முதலீைோ�்ை	
ெோங�ள	 எதிர்போர்ககின்்றோம்.புலம்கபயர்	 மக�ள	
எங�ளுககு	 ென்க�ோதை	 ைழங�த்	 ்ததையில்தல.	
முதலீட்ைோளர்�தள	 ்தடி	 த�்ைண்டும்	 அல்லது	
அைர்�ள	முதலீ	டு�தள	க்யய	்ைண்டும்.
	 எங�ளது	 மக�ள	 மத்தியில்	 உளள	 ்ை	
தலயில்லோ	 பி�ச்சிதன�தள	 தீர்க�	 ்ைண்டு	
மோனோல்,	 இஙகு	 கதோழில்	 ்பட்தை�ள,	 கதோழி	

ற்ோதல�ள	 உருைோ�	 ்ைண்டும்.	 இலஙத�யில்	
உளள	 99.6	 வீதமோன	 கதோழில்	 ்பட்தை�ள	 ைை	
கிழககு	மோ�ோ	ணத்திறகு	கைளியில்	தோன்	உளளது.
	 ைைகிழககுககு	 கைளியில்	 க்ன்று	 எமது	
இதளஞர்	 யுைதி�ள	 கதோழில்	 க்யய	 ்ைண்டிய	
நிதலயுளளது.	 அததன	 தவிர்க�	 ்ைண்டும்.	
கபோருளோதோ�	 நிதலயில்	 உய�	 ்ைண்டுமோனோல்,	
ைைகிழககுககுள	 கதோழில்	 ்பட்தை�ள,	 கதோழி	
ற்ோதல�ள	 உருைோக�பபை	 ்ைண்டும்.	 அதன்	
மூலமும்	 ்ைதலயறற	 பி�ச்சிதனதய	 தீர்க�	
முடியும்	 என்பதுைன்	 கபோருளோதோ�	 ரீதியோன	 பி�ச்	
சிதன	�ளும்	ஓ�ளவு	தீர்க�பபடும்.
	 எமது	 திட்ைங�ள	 அதனத்தும்	 கதோழில்	
ைோயபபு�தள	 ஏறபடுத்திக	 க�ோடுககும்	 ைத�	
யி்ல்ய	 	 உருைோக�பபட்டுளளன.	 புலம்கபயர்	
்மூ�ம்	 எங�ளுககு	 முதலீட்ைோளர்�ளோ�	 ைந்து	
்்ரும்	 ்போது	 மோெ��	 அபிவிருத்தி	 ்மலும்	 சிறப	
போன	 முதறயில்	 முன்கனடுக�பபடும்.	 ெோங�ள	
பல	 விையங�ளிலும்	 �ைனமோ�	 இருககின்்றோம்.	
�ல்வியோ�	 இருக�லோம்,	 கபோருளோதோ�மோ�	 இரு	
க�லோம்	 அதனத்து	 விையங�ளிலும்	 �ைன	 மோ�	
க்யறபட்டு	ைருகின்	றது.
  

அழிக�பபட்ைன.
	 லிபியோ	 ெோடு	 அழிக�பபட்ைது.	 லிபியோ	
ெோைோனது	 ஒன்்றோடு	 ஒன்று	 ்மோதிக	 க�ோள	 ளும்	
பல	 இ�ோணுை	 குழுக�ளின்	 த��ளில்	 ஒபபதை	
க�பபட்ைது.	முககியமோ�,	 “இஸ்லோமிய	அ�சு”	 (ISIS)	
பதையின்	தளமோ�	லிபியோ	மோறியது.	அஙகி	ருந்து	ISIS	
அதன்	பயங��ைோதத்தத	ப�பபவும்	ைழிக்யதது.
	 ஆபிரிக�	ஒன்றியம்	முன்கமோழிந்த	ஒரு	ெல்ல	
திட்ைத்தத	 லிபியோவின்	 மு�மர்	 �ைோபியும்	 ஏறறுக	
க�ோண்ைோர்.	 ஆனோல்	 ஏ�ோதிபத்திய	 மும்மூர்த்தி�ள	
இதத	உதோசீனம்	க்யதோர்�ள.	ஆயுதங�ள	ஏ�ோளமோ�	
்போய	்்�வும்,	்மறகு	ஆபிரிக�ோவிலும்	லிபியோதை	
சுறறியுளள	 ெோடு�	 ளிலும்	 பயங��ைோதம்	 ப�ைவும்	
இப்போர்	 உதவின.	 ஆபிரிக�ோவிலிருந்து	 அ�தி�ள	
ஐ்�ோப	 போதை	 ்ெோககி	 கைளளமோ�	 தி�ளவும்	
இப்போர்	�ோ�ண	மோயிறறு.
	 இதுவும்	 “மனிதோபிமோன	 ததலயீடு�ளின்”	
இன்னுகமோரு	 கைறறி.	 இது	 ்போன்ற	 பல	 க�ோடூ�	
மோன	 ததலயீடு�ளின்	 ெோன்கு	 நூறறோண்டு	 நீள	 மோன	
ை�லோறறில்	இதுகைோன்றும்	புதிதும்	அல்ல.

கதா்டரும்.....

மானு்டத்தின் ... கதா்டரச்சி...

மாேகர சைகபயின் ... கதா்டரச்சி...
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ஆயி�ம்	்பர்	க�ோ்�ோனோவின்	கெருக�டி	நிதல	
தம�தளயடுத்து	 தமது	 வீடு�ளுககுத்	 திரும்ப	
முடியோமல்	 தவித்துக	 க�ோண்டிருககின்றோர்�ள.	
இ்த	 ்போன்று	 இந்தியோ,	 பங�ளோ்தஷ்,	 சீனோ	
உளளிட்ை	 ெோடு�தளச்	 ்்ர்ந்த	 11	 ஆயி�த்து	
500	 ்பர்	 ைத�யிலோன	 கைளிெோட்டுத்	 கதோழி	
லோளர்�ள	 தமது	 ெோடு�ளுககுத்	 திரும்ப	 முடியோ	
மல்	தவிக�	்ெர்ந்துளளது.
	 கைளிெோட்டுத்	 கதோழிலோளர்�தளப	
கபோறுத்தமட்டில்	 அைர்�ளது	 நிறுைனங�ள	
அைர்�ளது	அடிபபதைத்	்ததை�தளப	பூர்த்தி	
க்யது	உணைளித்துப	போது�ோத்தன.	அ�்ோங�மும்	
அைர்�ளுககு	 நிைோ�ணப	 கபோதி�ளின்	 ஊைோ�	
உதவியளித்திருககின்றது.	ஆனோல்	உளளூர்	கதோழி	
லோளர்�ள	 பணியோறறிய	நிறுைனங�ளிலும்,	 ஒப	
பந்த	 அடிபபதையில்	 நிர்மோணப	 பணி�ளில்	
ஈடுபட்டிருந்த	 தனியோரும்,	 ஒபபந்த	 நிறுைனங	
�ளும்	 தமது	 கதோழிலோளர்�தள	 உரிய	 முதற	
யில்	 �ைனிக�வில்தல.	 இதறகுப	 பல்்ைறு	
�ோ�ணங�ள	 இருக�லோம்.	 ஆனோல்	 நிறுைனங�	
ளினோல்	 த�விைபபட்ை	 இைர்�தளப	 பறறி	
அ�்ோங�மும்	உைனடியோ�க	�ைனம்	க்லுத்தியி	
ருக�வில்தல.	 இதனோல்	 இந்த	 உளளூர்	 கதோழி	
லோளர்�ள	 பட்டினி	 நிதலதமககுத்	 ஆளோ�	
்ெர்ந்துளளது.
	 கதோழிலுக�ோ�	ைந்த	இைத்தில்	கதோழில்	
க்யய	முடியவில்தல.	ஊ�ைஙகு	உத்த�வு	ெதை
முதறபபடுத்தபபட்டிருககின்றது.	 முழு	முைக�	
நிதலககு	 ெோ்ை	 ஆளோகியிருககின்றது.	 கைளி	
மோைட்ைங�ளுககு	 இதையிலோன	 ்போககு	
ை�த்து	 உட்பை	 அதனத்து	 கபோதுப	 ்போககு	
ை�த்துக�ளும்	நிறுத்தபபட்டிருககின்றன.	கைளி	
யில்	 ெைமோை	 முடியோது.	 வீட்டிறகும்	 ்போ�	
முடியோது.	 உணவுககும்	 ைழியில்தல.	 இந்த	
நிதலயில்	 ்ைதலககு	 ைந்த	 இைத்தில்	 எபபடி	
முைஙகிக	 கிைபபது?	 இந்த	 நிதலயில்	 இந்தத்	
கதோழிலோளர்�ளும்	 ஏதனய	 பணியோளர்�ளும்	
நிர்க�திககு	ஆளோகியுளளோர்�ள.
	 இந்த	 நிதலதமயில்	 க�ோழும்பில்	 இரு	
ந்து	 மதலய�ப	 பகுதியில்	 கபோ�ைந்தலோதை	
டின்சின்	 ்தோட்ைத்தில்	 உளள	 தனது	 வீட்டிறகு	
48	 ையதுதைய	 கபண்மணி	 ஒருைர்	 �ோல்	 ெதை	
யோ�ப	 பயணம்	 க்யதுளளதோ�த்	 த�ைல்�ள	
கைளியோகி	இருககின்றன.	ெோன்கு	ெோட்�ள	கதோை	
ர்ச்சி	யோ�	 ெைந்து	அைர்	தனது	வீட்தைச்	க்ன்ற	
தைந்துளளோர்.	மருத்துை	போது�ோபபுக�ோ�	அைர்	
தனிதமபபடுத்தபபட்டுளளதோ�த்	 கதரிவிக�ப	
பட்டிருககின்றது.
	 அ்த்போன்று	 ைவுனியோதைச்	 ்்ர்ந்த	
ஒருைரும்	க�ோழும்பில்	இருந்து	தனது	வீட்டிறகுக	
�ோல்	 ெதையோ�ப	 பயணம்	 ்மறக�ோண்டிருந்த	
தோ�த்	கதரிவிக�பபடுகின்றது.	ஆயினும்	அைத�	
பபறறிய	 த�ைல்�தள	 உைனடியோ�ப	 கபற	
முடியவில்தல.	 இந்த	 இ�ண்டு	 ்ம்பைங�	 ளும்	
உண்தமயோன	்ம்பைங�ளோ	என்பதத	ஆதோ�பூர்	
ைமோ�க	�ண்ைறிய	் ைண்டும்	என்பது	ஒருபக�ம்	
இருக�	 இத்தத�ய	 மி�	 ்மோ்மோன	 அைல	
நிதலதமக்�	 ததலெ�ருககுத்	 கதோழிலுக�ோ�ச்	
க்ன்ற	 கதோழிலோளர்�ளும்	 பணியோளர்�ளும்	
ஆளோக�பபட்டிருககின்றோர்�ள	என்பது	துல்லிய	
மோ�	கைளிச்்த்திறகு	ைந்துளளது.
	 இவைோறு	 �ைனிபபோர்	 எைருமின்றி	த�	
விைபபட்ை	நிதலயில்	தவிபபைர்�ளுககு	அ�்ோ	
ங�ம்	உனைடியோ�	நிைோ�ண	உதவி�தள	ைழஙகி,	
அைர்�தளச்	 க்ோந்த	 இைங�ளுககு	 அனுபபி	
தைபபதற�ோன	 ஏறபோடு�தளத்	 தோமதமின்றி	
க்யய	்ைண்டும்.
	 புறக�ணிபபு	நிதலதம	கபருந்்தோட்ைத்	
துதற	கதோழிலோளர்�ள	க�ோ்�ோனோ	தை�ஸ்	ப�ை	
தலயடுத்து	 ஏதனய	 துதற	 ்ோர்ந்தைர்�தளப	
்போன்று	 முைக�	 நிதலதமககு	 ஆளோகியுளள	

்போதிலும்,	அ�்ோங�த்தின்	க�ோ்�ோனோ	நிைோ�ண	
உதவித்	திட்ைத்தில்	உளைோங�பபைவிலதல.	புற
க�ணிக�பபட்டிருககின்றோர்�ள	என்று	ப�ைலோ�	
முதறபபோடு�ள	எழுந்துளளன.
	 கபருந்்தோட்ைத்துதற	 தவிர்ந்த	 ஏதனய	
பி�்த்ங�ளில்	உளள	மக�ள	்ெ�டியோ�	கி�ோம	
்்ை�ர்�ளுதைய	 நிர்ைோ�ப	 கபோறிமுதறககுள	
உளளைக�பபட்டிருபபதனோல்	 அ�்ோங�த்தின்	
்ெ�டி	 �ைனத்திறகும்	 �ண்�ோணிபபுககும்	 உள	
ளோகியிருககின்றனர்.	கைளளம்,	ை�ட்சி	்போன்ற	
�ோலநிதல	 ்ோர்ந்த	 இைர்�ளின்்போது	 அைர்�ள	
அ�்ோங�த்தின்	்ெ�டி	நிைோ�ண	உதவித்	திட்ைங	
�ளின்	 அனுகூலங�தளப	 கபறறுக	 க�ோளள	
முடிகின்றது.
	 ஆனோல்	 கபருந்்தோட்ைத்துதற	 மக�ள	
அ�்ோங�த்தின்	 ்ெ�டி	 �ைனத்தில்	 இல்லோமல்	
்தோட்ைத்	கதோழிறதுதற	�ட்ைதமபபுககு	உட்பட்	
டிருபபதனோல்	 அைர்�ளுதைய	 ெலன்�தள	
்தோட்ைக	 �ம்பனி�்ள	 �ைனிக�	 ்ைண்டும்	
என்ற	 மோறறோந்தோய	 மனபபோன்தமதய	 அ�சு	
�தைபபிடித்து	ைருகின்றது.
	 இந்த	ெோட்டின்	்ட்ைரீதியோன	குடிமக�ளோ	
�வும்	 ைோககுரிதம	 கபறறைர்�ளோ�வும்	 தி�ழ்	
கின்ற	கபருந்்தோட்ைத்துதறயினருதைய	ைோககு	
�தள	 ்ைட்தையோடுைதில்	 மோத்தி�்ம	 அ�சு	
தீவி�	 �ைனம்	 க்லுத்துகின்றது.	 ்ட்ை	 ரீதியோன	
உரிதம�ளின்	 அடிபபதையில்	 அைர்�ளுககு	
ைழங�பபை	 ்ைண்டிய	 உதவி�ள	 அனுகூலங	
�தள	ைழஙகுைதில்	அ�சு	அக�தற	க்லுத்துை	
தில்தல.	இது	 �ோலம்	 �ோலமோ�்ை	க்யறபட்டு	
ைருகின்றது.	 எனினும்	அைர்�ளின்	 ்ெ�டி	 பி�தி	
நிதி�ளோகிய	கதோழிற்ங�ம்	் ோர்ந்த	அ�சியல்ைோதி	
�ளும்	 அ�்ோங�த்தின்	 இந்தப	 போ�ோமு�மோன	
ெைைடிகத��ளில்	 இருந்து	 அைர்�தள	 மீட்கை	
டுக�	 முயலவில்தல.	 அல்லது	 கைறறித�த்தக�	
ைத�யிலோன	 அத்தத�ய	 முயறசி�ளில்	 ஈடுபை	
வில்தல	என்்ற	கூற	்ைண்டும்.		
	 இ்த	் போன்று		ஆதை		உறபத்தித்		கதோழில்	
துதற	்ோர்ந்த	கதோழிலோளர்�ளோகிய	கபண்�ளும்	
க�ோ்�ோனோவினோல்	 போதிக�பபட்டிருந்த	 ்போதி	
லும்,	 அைர்�ளது	 ெலன்�தள	 ஆதைத்	 கதோழிற	
துதற	்ோர்ந்த	�ம்பனி�்ள	�ைனிக�	்ைண்டும்	
என்ற	 நிதலயில்	 அ�்ோங�ம்	 	 அைர்�ளுக�ோன	
நிைோ�ண	 உதவி�தள	 ைழங�வில்தல	 என்று	
கூறபபடுகின்றது.	 இ்த	 ்போன்று	 உல்லோ்ப	
பயணத்துதற			் ோர்ந்த	கதோழிலோளர்	�தளயும்	அ�சு	
�ைனிக�வில்தல	எனத்	கதரிவிக�பபடுகின்றது.
	 ்தயிதல	 உறபத்திதயப	 பி�தோனமோ�க	
க�ோண்டுளள	 கபருந்்தோட்ைத்துதற,	 ஆதைத்	
தயோரிபபுத்	கதோழிறதுதற	ஆகியன	ஏறறுமதியின்	
மூலம்	 ெோட்டிறகு	 அந்நியச்	 க்லைோணிதய	
ஈட்டித்	 தருகின்றன.	 அ்த	 ்போன்று	 உல்லோ்ப	
பயணத்	 துதறயும்	 உல்லோ்ப	 பயணி�தளக	
�ைர்ந்திழுத்து	 அந்நியச்	 க்லைோணிதய	 ெோட்டு	
ககுப	 கபறறுக	 க�ோடுபபதில்	 முன்னணி	 ைகிக	
கின்றது.	 ஆனோல்	 இந்த	 மூன்று	 துதற�தளச்	
்ோர்ந்த	 கதோழிலோளர்�தளயும்	 க�ோ்�ோனோ	
்பரிைர்	 �ோலத்தில்	 அ�்ோங�ம்	 �ைனிக�த்	
தைறியிருககின்றது	என்பது	�ைதலககுரியது.
	 சூனியத்தத்ய	 எதிர்வு	 கூறுகின்றது	
க�ோ்�ோனோ	தை�ஸ்	போதிபபு	�ோ�ணமோ�	்தசிய	
அளவில்	மட்டுமல்லோமல்	உல�ளோவிய	 ரீதியில்	
்மறக�ோளளபபட்ைளள	 முைக�	 நிதல	 �ோ�ண	
மோ�	 ெோட்டின்	அந்நியச்	 க்லைோணிதய	 ஈட்டித்	
தருகின்ற	இந்த	மூன்று	துதற�ளும்	உைனடி	போதி	
பபுளுககு	மட்டுமல்லோமல்	 நீண்ை�ோல	 போதிபபு	
ககும்	ஆளோ�	்ெ�ட்டுளளது.
	 க�ோ்�ோனோவின்	 ்�ோ�பபிடியில்	 இரு	
ந்து	 தபபுைதற�ோ�வும்	 ெோட்டு	 மக�தளப	 போது	
�ோத்துக	 க�ோளைதற�ோ�வும்	 ்போ�ோடிக	 க�ோண்	
டிருககின்ற	 கைளிெோடு�ளுக�ோன	 ்தயிதல	
ஏறறுமதி	 ஸ்தம்பிதமதைந்திருககின்றது.	 அ்த	
்போன்று	 ஆதை	 ஏறறுமதியும்	 முறறோ�த்	 ததை	

பட்டிருககின்றது.	 உல்லோ்ப	 பயணி�ளின்	
ைருத�	 குறித்துப	 ்ப்்ை	 ்ைண்டியதில்தல.	
க�ோ்�ோனோவின்	 போதிபபும்	 அச்சுறுத்தலும்	
முடிவுககு	 ைந்தோலும்கூை,	 இந்த	 மூன்று	 துதற	
�ளும்	 உைனடியோ�்ை	 ைழதமககுத்	 திரும்பும்	
என்று	கூறுைதறகில்தல.
		 இலஙத�யிலும்	போர்க�	மி�	்மோ்மோன	
கபோருளோதோ�ப	போதிபபுககு	உளளோகியுளள	ெோடு	
�ள	க�ோ்�ோனோவின்	பிடியில்	இருந்து	விடுபட்ை	
உைன்	 இலஙத�யின்	 ்தயிதலதயயும்,	 ஆதை	
�தளயும்	இறககுமதி	க்யயத்	கதோைஙகிவிடும்	
என்று	 எதிர்போர்க�	 முடியோது.	 ஏகனனில்	 இந்த	
இ�ண்டு	உறபத்தி�ளு்ம	அந்த	ெோடு�ளின்	அத்தி	
யோைசியப	 கபோருட்�ளின்	 பட்டியலில்	 உைனடி	
யோ�	 இைம்கபற	 மோட்ைோது	 என்பது	 நிச்்யம்.	
அ்த்போன்றுதோன்	உல்லோ்ப	பயணி�ளின்	ைரு	
த�	தயயும்	உனைடியோ�	எதிர்போர்பபதறகில்தல.
	 என்ை,	க�ோ்�ோனோவின்	முைக�	நிதல	
�ோ�ணமோ�	ையிறறுபபோட்டுககு	ைழியறற	நிதல	
தமககு	 ஆளோகியிருபபதுைன்	 ெைமோை	 முடி	
யோத	 �ோ�ணத்தினோல்	 ்ர்ை்த்	 கதோழிலோளர்	
தினமோகிய	 ்மதினத்தத	 அனுட்டிக�	 முடியோத	
நிதலதமககு	 இலஙத�த்	 கதோழிலோளர்�ள	
ஆளோக�பபட்டிருககின்றோர்�ள.	 அத்துைன்	
்்ோ�ம்	 நிதறந்த	 2020ஆம்	 ஆண்டு	 ்ம	 தினம்	
சூனியமோன	 எதிர்�ோல	 நிதலதமதய்ய	 �ட்டி	
யம்	கூறி	நிறகின்றது. 
 

்்ோழ	 ெோைோ�்ைோ	 போண்டிய	 ெோைோ�்ைோ	
இருக�லோம்.	 பலெோட்டு	 ைணி�த்	 கதோைர்தப	
்ர்ை்த்	 ைணி�த்	 கதோைர்தப	 க�ோண்ைதோ�	
தமிழ்ெோடு	விளஙகியது.
	 மறறும்	்ர்ை்த்த்தத	தமிழ்ெோட்டுைன்	
கதோைர்புபடுத்தும்	2	�ல்கைட்டுக�ள	உளளன.	
்ெ	்ஜோங	என்ற	சீன	ெோட்டு	ைணி�ர்	1400ஆம்	
ஆண்டு	 இலஙத�ககு	 ைந்தோர்.	 ைணி�ர்�ள	
ைணி�	 விஜயங�தள	 ்மறக�ோளளும்	 ்போது	
இதற	ைதன	்ைண்டி	�ல்கைட்டு	அதமபபது	
ைழக�ம்.	 அ்த்போல்	 இைர்	 3	 �ல்கைட்தை	
எழுதுகின்றோர்.	 ஒன்று	 தமிழில்	 உளள	
�ல்கைட்டு.	இதில்	ெோயனோர்	என்ற	கதயைத்தத	
ைணஙகும்	 �ல்கைட்டு.	 மறதறயது	 கபர்ஷிய	
கமோழியில்	 இருககின்றது.	 மறதறயது	 சீன	
கமோழி.	 இந்த	 மூன்று	 கமோழி	 �ளிலும்	 தோன்	
அந்த	�ல்கைட்டு	உளளது.
	 ்மலும்	 1000	 ைருைங�ளுககு	
முன்னர்	 க�ோங்்ோ	 என்னுமிைத்தில்	 ஒரு	
�ல்கைட்டு	 உளளது.	 அது	 சீன	 ைணி�ர்�ள	
�ைவுதள	 ைழிபட்ை	 ஒரு	 �ல்கைட்டு.	
அந்தக	 �ல்கைட்டில்	 தமிழும்	 சீன	 கமோழி	
மட்டு்ம	 உளளது.	 தமிழனுககு	 சீனோவுைன்,	
கி்�க�த்துைன்,	 சு்மரியோவுைன்	 கதோைர்பு	
உளளது.	 எரித்திரிய	 �ைல்	 ைழியோ�	 ்போககு	
ை�த்து	 உளளது.	 எல்லோ்ம	 தமிழர்�ளின்	
கமோழிதயயும்,	 தமிழர்�ளின்	 நிலத்ததயும்	
கதோைர்புபடுத்துகின்றது.
	 உலக�ஙகும்	 ெமககு	 கிதள	 இருககி	
ன்றது.	 ெமககு	 பண்போட்டு	 கதோைர்பு	 இருககி	
ன்றது.	 ைணி�த்	 கதோைர்பு	 இருககின்றது	 என்	
பதத	புரிந்து	க�ோளள	்ைண்டும்.	தமிழ்	ெோட்டி		
னுதைய	 ைணி�த்	 கதோைர்தபயும்,	 ்ர்ை்த்	
தமயபபடுத்திய	 சிந்ததனதயயும்	 தைத்துக	
க�ோண்டு	ெோம்	அடுத்த	�ட்ைமோ�	எம்முதைய	
இனத்தத	 ெோம்	 எடுத்துச்	 க்ல்ைது	 என்பதத	
சிந்திக�	்ைண்டிய	�ோல�ட்ைத்தில்	ெோம்	இருக	
கின்்றோம்.

தமிைரகளின் ... கதா்டரச்சி...

சூனியமான ... கதா்டரச்சி...



ஒவகைோருைரும்	 ஒவகைோரு	 ைத�யில்	
்ைறுபடுைோர்�ள.	 ்பச்சு,	 கமோழி	 மறறும்	

மறறைர்�ளுைன்	 �ருத்து	 பரிமோறும்	 திறனில்	
�ோணபபைக	 கூடிய,	 நீண்ை	 �ோலமோ�	 நிதலத்து	
நிறகிற	குதறபோடு�ள	(persistent	deficits	in	speech,	lan-
guage	 and	 communication).	 சிலர்	 ்ப்்ை	 மோட்ைோர்	
�ள,	அதிலும்	சிலர்	அர்த்தம்	இல்லோமல்	ஏ்த்தோ	
ஒலியிதன	 எழுபபி	 ்பசுைோர்�ள.	 சில	 குழந்தத	
�ள	 அர்த்த்ம	 இல்லோவிடிலும்	 ஏதோைது	 ்பசிக	
க�ோண்்ை	 இருபபோர்�ள.	 க்ோற�ள	 மூலம்	
்ததைதய	 கைளிபபடுத்தோதம	 (அடுத்த	 ைரின்	
அல்லது	 தனது	 த�யின்	 ஆட்�ோட்டி	 வி�தலப	
பயன்படுத்திச்	 சுட்டிக	 �ோட்டுைது)	 த்த�	
அல்லது	 பிற	 அத்வு�ளின்	 மூலம்	 ்ததை�தள	
கைளிபபடுத்துைோர்�ள.	சுழலும்	கபோரு	ட்�ளுைன்	
அதி�	 ்ெ�ம்	 விதளயோடுைது,	 சுழறசிதய	 இ�சி	
பபது,	 ஒருவிதளயோட்டுப	 கபோம்தமயின்	 ஒரு	
பகுதியில்	மட்டும்	முழுக	�ைனம்	க்லுத்துைோர்�ள.
	 மறறைர்�ளுைன்	கதோைர்பு	க�ோளைதிலும்	
ஒட்டி	 உறைோடுைதிலும்	 உளள	 சி�மங�ள	 (per-
sistent	deficits	 in	social	 interaction	and	social	communica-
tion)	கூடுதலோ�த்	தனிதமதய்ய	விரும்புைோர்�ள,	
அைர்�ளுககுப	 பிடித்த	 விதளயோட்தை	 மட்டும்	
திரும்பத்	 திரும்ப	 விதளயோடுைோர்�ள.	 சில	
்ைதள�ளில்	்ததையறறு	அழுைோர்�ள	சிரிபபோ	
ர்�ள.	 முககியமோ�	 இந்தப	 பிளதள�ள	 ்ெ�ம்,	
இைம்,	 யோர்	 எைர்	 என்ற	வித்தியோ்ம்	 உணர்ைதில்	
சி�மபபடுைோர்�ள.	ஊைோட்ைம்,	இதை	விதனயோ	
றறல்,	 த�ைல்	பரிமோறறம்	ஆகியைறதற	இது	சுட்	
டிக	�ோட்டுகிறது.

	 இறுக�மோன,	 கெகிழ்ைறற	க்யல்�ள,	 சிந்	
ததனப	போஙகு,	திரும்பத்	திரும்ப	ஒ்�	க்யதலச்	
க்யயும்	 கதோைர்	 பழக�ைழக�ங�ள	 (rigid,	 re-
petitive	 patterns	 of	 behaviour,	 interests,	 or	 activities).	
கதோைர்	 க்யத��ள,	 மோறறத்தத	 விரும்போத	
்போககு	 உதோ�ணமோ�	 த��தள	 அத்த்தல்,	 உை	
தல	 முன்னும்	 பின்னுமோ�	 அத்த்தல்,	 துளளு	
தல்,	 ்மலும்	 பல	 அத்வு�ள	 �ோணபபடும்.	

ஆனோல்	 ஏதோைது	 ஓர்	 உைல்	 அத்தை	 எந்த	
்ெ�மும்	 ்மறக�ோளைோர்�ள.	 இைர்�ள	 இத்	
பிரியர்�ளோ�வும்	 இத்க்�றப	 தமது	 உைதல	
அத்பபைர்�ளோ�வும்	இருபபோர்�ள.
	 தறபுதனவு	 ஆழ்வு	 (Autism)	 குதறபோடு	
உதையைர்�ள	 த	ங�ளுகக�ன்று	 ஒரு	 த	னி	 உல�	த்	
தத	உருைோககிக	க�ோண்டு	அதிதல்	மூழ்கி	ஒரு	தனி	
உல�த்தில்	தோம்	இருபபது	்போன்ற	போைதனயில்	
இருபபோர்�ள.	கபோருட்�தள	ஒன்றன்	பின்ஒன்றோ�	
அடுககுைதில்	 திறதம	ைோயந்தைர்�ள,	 ஒரு	 குறிப	
பிட்ை	 கபோம்தம	 அல்லது	 கபோருதள	 மட்டு்ம	
பயன்படுத்துைர்	 �ணிதத்தில்	ைல்லுெர்�ளோ�	இரு	
க�லோம்,	 ஆனோல்	 அததச்	 ்ரியோ�	 ெைபபுலகில்	
பயன்படுத்த	 அைர்�ளுககுத்	 கதரியோதைர்�ளோ�	
இருபபோர்�ள.	 தறபுதனவு	 ஆழ்வு	 உதையைர்	
�ளிைம்	பல	அறிைோளி�தளயும்	மிஞசும்	ைண்ணம்	
த�ைல்	அைர்�ள	த�யில்	இருக	�லோம்.	�றபதிலும்	
அததப	 பயனுககு	 க�ோண்டு	ைருைதிலும்	 சி�மம்	
�ோணபபடும்.	குதறபோடு

	 உதையைர்�ளுககு	 மி�வும்	 மோறுபட்ை	
சிறபபுப	பயிறசி	அளிககும்	முதற	்ததை.	ஆனோல்	
அத்துதறயில்	ஆ�ோயச்சியும்,	பயிறசியும்	இன்னமும்	
ைளர்ச்சி	 அதையோத	 நிதலயி்ல்ய	 இருககிறது	
என்பதத	�ோர்னகி	மிலோன்	பல்�தலக�ழ�	ஆயைோ	
ளர்	 ‘மர்லீன்	 கபர்மோன்’	 (Marlene	 Behrmann,	 Direc-
tor,	 Cognitive	 Neuroscience	 Lab,	 Department	 of	 Psychol-
ogy,	 Carnegie	 Mellon	 Univiversity)	 குறிபபிடுகிறோர்.	
�றபதில்	 எதிர்க�ோளளும்	 நிதலககுக	 �ோ�ணம்	
மி�த்துல்லியமோ�,	 குறிபபிட்ை	 ஒருநிதலககு	
மட்டு்ம	த�ைதலப	புரிந்து	க�ோளைதும்,	�றபதில்	
மோறறங�ளுககு	 தங�தள	 த�ைதமத்துக	 க�ோள	
ளோத	நிதலயும்	 (	 ‘hyperspecificity’	 of	 learning	 —	 their	
learning	became	fixed	and	inflexible	—	)	�ோ�ணம்	என்பது	
இந்த	 ஆயவில்	 பங்�றகும்	 இஸ்்�ல்	 ெோட்டின்	
ஆயைோளர்	 ‘ஹில்லோ	 ெோரிஸ்’	 (Hila	 Harris,	 The	
Weizmann	Institute,	Israel)	என்பைரின்	�ருத்து.	அறிவுத்	
திறன்	 (அறிைோறறல்).	 அறிைோறறல்	 குதறைோ�	
உளளைர்�ளில்,	அதோைது	IQ	எனபபடும்	நுண்ணறிவு	
IQ	70ககுக	குதறைோ�	உளளைர்�ளில்,	முன்்னறறம்	
குதறைோ�்ை	 இருககும்.	 கமோழி	 ைளர்ச்சி.	 பின்	
தஙகிய	 கமோழி	 ைளர்ச்சி	 உளள	 குழந்தத�ளில்	
முன்்னறறம்	 குதறைோ�்ை	 இருககும்	 ைளரும்	
தங�ளது	 குழந்ததயின்	 ைளர்ச்சி	 நிதலயிலும்,	
பழக�ைழக�ம்,	 ையதிற்�றற	 ெைத்தத	 ஆகிய	
ைறறில்	 ்ந்்த�முளள	 கபற்றோர்�ள	 அருகில்	
உளள	குழந்தத�ள	மருத்துைத�	அல்லது	உள	ெல	
மருத்துைத�	ெோடுைது	ென்தம	பயககும்		மி�	வும்	
சிறுையதி்ல்ய	 குதறபோட்தைக	 �ண்ைறிந்து	
விட்ைோல்	 தீவி�	 பயிறசி	 அளித்து	 நிதலதமதயச்	

சிறிது	முன்்னறறலோம்	.
	 போதிக�பபட்ைைர்�ளின்	 ்ததை�தளப	
கபோறுத்தும்	 ்ைறுபடும்	 என்பதத	 புரிந்துக�ோள	
ைது	 அைசியம்.	 ஆ�ம்பத்தி்ல்ய	 இந்தக	 குதற	
போட்தைக	 �ைனித்து	 �ல்வி,	 மருத்துைம்,	 கபோரு	
ளோதோ�	 ரீதியில்	 பல	 புனர்ைோழ்வு	 	 ெைைடிகத�	
�ளில்	அபிவிருத்தி	அதைந்த	 ெோடு�ளோன	அகமரி	
க�ோ,	 அவுஸ்தி்�லியோ	 ்போன்ற	 ெோடு�ளில்	
இவைோறு	 குதறபோடுளள	 பிளதள�ளுகக�ன	
“வி்்ை		பளளிக	கூைங	�ள”(Special	School”)	உண்டு.	
அஙகு	 வி்்ை	 போைத்திட்ைம்,	 �றபித்தல்	 முதற	
பின்பறறபபடுகின்றன.	 ஒவகைோரு	 பிளதள�ளு	
ககும்	அைர்�ளின்	ஊனத்	திறகு	ஏறப	“தனிபபட்ை	
�ல்வி	திட்ைம்”	 (Individualized	 Education	 Plan	 -IEP)	 )	
ஆசிரியர்	எழுதிப	படிபபிக�	்ைண்டும்.

 இந்தியோவில்	ைசிககும்	 �ோர்த்திக	 குமோர்,	
ஒரு	தட்புதனவு	ஆழ்த�க	குதறபோடு	உதையைர்	
இைர்	 இந்தியோவின்	 Zee	 Tamil	 கதோதலக	
�ோட்சியில்	ஒளிப�பபோகிய	்	ரி	�	ம	போ	போைல்	
நி�ழ்சி	 மூலம்	 ென்கு	 அறியபபட்ைைர்.	 இனிய	
கு�ல்ைளம்	க�ோண்ை	போை�ர்.	கபற்றோர்	மறறும்	
அைனது	 விைோமுயறசி.	 இன்று	 அஙகீ�ோ�மோ�	
மோறிவிட்ைது.	 பல்மதை�ளில்	 போடி	
அ்த்துகிறோன்.	அதீத	நிதனவும்,	ஞோப�	்கதியும்	
இருபபதோல்	தித�பபை	போைல்�தள	குறிபபு�ள	
இல்லோம்ல்ய	 போடி	 அ்த்துகிறோன்.	 தமிழ்	
மட்டுமின்றி	ஆஙகிலம்,	கதலுஙகு,	மதலயோளம்,	
இந்தி,	 ம�ோத்தி,	 பஞ்ோபி	 மறறும்	 அ�பிய	
போைல்�ளும்	 �ோர்த்தியின்	 ‘பி்ள	 லிஸ்டில்’	
இருககின்றன.	 8	 கமோழி	போைல்�தள	உச்்ரிபபு	
பிதழயின்றியும்,	 அடிபபிறழோமலும்	 போடி	
அ்த்துகிறோன்’’	என்று	கபருதமபபடும்	தோயோன	
�ோ்ஜஸ்ைரி,	தட்புதனவு	ஆழ்த�	’	போதிபபிலும்	
அ்த்தலோம்	என்பதத	என்னுதைய	ம�ன்	நிரூபித்	
திருககிறோன்	என்ற	கபருதமககுரியைன்.	இபபடி	
�ோர்த்திககின்	 திறதம�தள	 அடுககிகக�ோண்	
்ை	 க்ல்லலோம்.	 இது்போன்ற	 சிறபபுக	 குழ	
ந்தத�தள	 பரிதோபமோ�ப	 போர்பபதத	 விட்டு	
விடுங�ள.	ஏகனனில்	அைர்�ளுககுளளும்	தனித்	
திறதம�ள	இருககிறது.
	 தறபுதனவு	ஆழ்வு	பறறிய	எம்	் மூ�த்	தில்	
்போதிய	 அறிவு	 இல்லோமல்	 இருபபது	 �ைதல	
ககுரிய	விையம்.	இருபபினும்	இக	குதறபோட்தை	
இனங�ோன	கபற்றோர்�ளின்	பஙகு	முககியமோன	
ஒன்றோகும்.	 போதிக�பபட்ை	 குழந்தத�ளுைன்	
அதி�	்ெ�த்தத	க்லவிடும்	நீங�ள	ஆ�ம்ப	அறி	
குறி�ளோ�	 குழந்ததயின்	 ைளர்ச்சிக	 �ோலத்தில்	
ஏறபடும்	 மோறறங�ள	 அல்லது	 தோமதங�தள	
இனங�ோணும்	 ்போது	 கி�ோமியக	 குடும்ப	
ெல	 தோதியர்,	 குடும்ப	 தைத்தியர்	 ,	 குழந்தத	
தைத்தியர்,	மனெல	தைத்தியர்,	உளைளத்	துதண	
நிபுணர்,	உள	ைளத்துதண	ஆ்லோ்�ர்	ஒருைத�	
ெோடி	்ந்தித்து	�லந்துத�யோடி	அத	ற�ோன	உரியய	
சிகிச்த்	 முதற�தள	 ்மறக�ோண்டு	 உங�ள	
குழந்ததயின்	எதிர்	�ோலத்துககு	வித்திடுங�ள.
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