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புத்தாண்டு பிறந்து!
புதிய பன்னிரெண்டு மதா்ங்களும்

புத்நதிருக்கும் பன்னிரெண்்தாண்டு
ெணங்களும் – எனக்குப் 

புத்குழி்களின் நிதனவு்கள�தாடு
புதி்தாய் ஒரு விடியல்!

அத்பட்டுத்தான் இருக்கிறது
ரெஞ்சம் இன்னும்

முட்்கம்பி ளேலி்களுக்குள்…
அருண்டு்தான் எழுகின்றன

்கண்்கள் இன்னும் 
்கனவு்க�தாலும் ்கதாயப்பட்டு…

ர்கதாடிய ளெதாதய ரேன்றதாலும்
இந் ஆண்ள்னும்

ர்கதால்கிற நிதனவு்கத� ரேல்லுளமதா?

ஓர் ெதாள் விடியலுக்்கதாய்
புன்னத்கக்கிற பூக்்கத�ப் ளபதால

்கதாததிருப்ளபதாம் ஓர் ெதாள்
விடியுரமன்று…..

புத்தாண்டு ேதாழ்ததுக்்கள்
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வீழ்ச்சியடையும் ப�ொருளொதொர 
தடத தக்கடைககும் மு்கமொ்க 2.5 
பில்லியன் பைொலர்கள் ப�றுமதி 
யொன �ணப�ரிமொற்றதடத சீனொ மற 
றும் இந்தியொவுைன் மமறப்கொள்ள 
சிறீலங்கொ அரசு திடைமிடடுள்ளது.
 இதன் மூலம் சிறீலங்கொவின் 
பைளிநொடடுக ட்கயிருபட� தக்க 
டைதது, ைரதத்க ்கைன்்கடள ப�று 
ைதறகு சிறீலங்கொ ைழிடயத மதடு 
கின்்றது. சிறீலங்கொவின் பைளிநொட 
டுக ட்கயிருபபு தறம�ொது 5.6 பில்லி 
யன் பைொலர்களொ்க வீழ்ச்சி ்கண்டு 
ள்ளது. இந்த நைைடிகட்கயின் 
மூலம் வீழ்ச்சியடையும் ரூ�ொயின் 
ப�றுமதிடயயும் தடுக்க முடியும் 
என சிறீலங்கொ மததிய ைஙகியின் 
அதி்கொரி ஒருைர பதரிவிததுள்ளொர.
 இதற்கொன அனுமதிடய 

சிறீலங்கொ அடமச்்சரடை விடர 
வில் ைழஙகும் என அைர மமலும் 
பதரிவிததுள்ளொர.
 �ணப�ரிமொற்றம் என்�து 
இரு தரபபும் ஓமர ப�றுமதியொன 
�ணதடத �ரிமொறிக ப்கொள்ைது. 
இது ்கைன் அடிப�டையில் இருக 
கும். அதன் பின்னர �ணததின் 
ப�றுமதிககு ஏற� அதடன மீளச் 
ப்சலுதத மைண்டும்.
 சீனொவின் மததிய ைஙகியு 
ைன் 1.5 பில்லியன் பைொலர்கடள 
யும், இந்தியொவின் ட்கயிருபபு 
ைஙகியுைன் 1 பில்லியன் பைொலர 
்கடளயும் மொறறிக ப்கொள்ை தறகு 
சிறீலங்கொ திடைமிடடுள்ளது.

rPdh- ,e;jpahTld; gzg;gupkhw;wj;ij 
Nkw;nfhs;s rpwPyq;fh jpl;lk;

க�ொமரொனொ டைரசினொல் உயிரி 
ழந்தைர்களின் உைல்்கடள அைக 
்கம் ப்சயைதறகு ஆதரைொ்க இலங 
ட்க மருததுை ்சங்கம் ்கருததுத பதரி 
விததுள்ளது.
 இலஙட்க மருததுை ்சங்கம் 
தொன் மமறப்கொண்ை அைதொனிபபு 
்களின் அடிப�டையிலும், தறம�ொது 
ள்ள விஞ்ொன ரீதியொன தரவு்கடள 
அடிப�டையொ்க டைததும் இலங 
ட்கயில் ப்கொமரொனொவினொல் உயி 
ரிழந்தைர்களின் உைல்்கடள அைக 
்கம் ப்சயயலொம் என்்ற முடிவிறகு 
ைந்துள்ளதொ்க இலஙட்க மருததுை 
்சங்கம் பதரிவிததுள்ளது.
 இலஙட்கயில் ்சமீ� ்கொலங்க 
ளில் ப்கொமரொனொ டைரசினொல் 
உயி ரிழந்தைர்களின் உைல்்கடள 
ட்கயொளும் விை்கொரததினொல் இன 
ங்களிறகு இடையிலொன ஐககியம் 
�ொதிக்கப�டடுள்ளது என இல 
ஙட்க மருததுை ்சங்கம் பதரிவிதது 

ள்ளது.
 இலஙட்கயின் ்கலொச்்சொர �ன் 
மு்கத தன்டமடய ்கருததில் ப்கொள் 
ளும்ம�ொது ப்கொமரொனொ டைரசி 
னொல் உயிரிழந்தைர்களின் உைல் 
்கடள அ்கறறுைது பதொைரபில் 
அடன ைரும் ஏறறுகப்கொள்ளககூ 
டிய முட்றயொன ப்கொள்ட்கபயொன்று 
அைசியம் என இலஙட்க மருததுை 
்சங்கம் பதரிவிததுள்ளது.
 ஆரம்� ்கடைததில் அவ் 
மைடள ்கொணப�டை தரவு்கடள 
அடிப�டையொ்க டைதது சு்கொதொர 
அடமச்சின் சு்கொதொர ம்சடை்கள் 
�ணிப�ொளர உைல்்கடள த்கனம் 
ப்சயைதற்கொன முடிடை எடுததொர 
என இலஙட்க மருததுை ்சங்கம் 
பதரிவிததுள்ளது.
 இதன் பின்னர ப்கொமரொனொ 
வினொல் உயிரிழந்தைர்களின் உைல் 
்கடள அ்கறறுைதறகு உைல்்கடள 
்கடைொயமொ்க த்கனம் ப்சயைடத 
பின்�றறுைது என்்ற அர்சொங்கததின் 
முடிவு ்கொரணமொ்க சில ்சமூ்கங 
்களின் மததியில் அடமதியின்டம 
உருைொகியுள்ளது என இலஙட்க 
மருததுை ்சங்கம் பதரிவிததுள்ளது.
 இதனொல் சிவில் அடமதியி 

ன்டம உருைொகுைதற்கொன ்சொததிய 
ககூறு்கள் உள்ளன என பதரிவித 
துள்ள இலஙட்க மருததுை ்சங்கம், 
மமலும் இதன் ்கொரணமொ்க மக்கள் 
உைல்்கடள த்கனம ப்சயயும் அர்சொ 
ங்கததின் நைைடிகட்க்களுைன் 
ஒததுடழக்க மறுப�தும் பதரிய 
ைந்துள்ளது என பதரிவிததுள்ளது.
 �லர மருததுைர்கடள �ொரப 
�டத தவிரககின்்றனர, இதன் ்கொர 
ணமொ்க மருததுை கிசிச்ட்சககு ப்சல் 
லொமல் வீடு்களிமலமய இருப�ை 
ர்கள் உயிரிழந்த �ல ்சம்�ைங்கள் 
இைம்ப�றறுள்ளன என அர்ச மருத 
துை அதி்கொரி்கள் ்சங்கம் பதரிவிதது 
ள்ளது.
 இந்த ்கொரணங்களொல் நொங 
்கள் நிடலடம குறிதது அை்சரமொ்க 
ஆரொயந்மதொம், ப்கொமரொனொ 
டைரஸ் பதொைர�ொ்க கிடைககின்்ற 
சில தரவு்கடள �யன்�டுததிமனொம் 
என இலஙட்க மருததுை ்சங்கம் 
பதரிவிததுள்ளது.
 31ம் தி்கதி அடனததுபபிரிவு 
மருததுைர்களுைனும் ்சந்திபப�ொ 
ன்று இைம்ப�ற்றது எனவும் இல 
ஙட்க மருததுை ்சங்கம் பதரிவித 
துள்ளது.
 இந்த ்சந்திபபின்ம�ொது �ல 
விையங்கள் குறிதது ஆரொயப�டை 
நிடலயில் ம்கொவிட சுைொ்சம் மூல 

மொ்க மொததிரம் �ரவுகின்்றது ஏடனய 
ைழிமுட்ற்கள் மூலம் �ரவியடம 
குறிதத த்கைல்்கள் இல்டல என்்ற 
முடிவிறகு ைந்ததொ்க இலஙட்க 
மருததுை ்சங்கம் பதரிவித 
துள்ளது.
 உயிரிழந்த ஒருைரின் உை 
லில் டைரஸ் குறிபபிடை ்கொலத 
திறகு உயிரைொழொது என்�டத அை 
தொனிததுள்ளதொ்க இலஙட்க மருத 
துை ்சங்கம் பதரிவிததுள்ளது.
 பிமரத �ரிம்சொதடனயின் 
ம�ொது மமறப்கொள்ளப�டை பிசிஆர 
ம்சொதடனயின்மூலம் மநொயொளி 
�ொதிக்கப�டடுள்ளடம உறுதியொன 
டமக்கொ்க உயிரிழந்தைரின் உைலில் 
பதொறறுள்ளது என்்ற முடிவிறகு 
ைரமுடியொது எனவும் இலஙட்க 
மருததுை ்சங்கம் பதரிவிததுள்ளது.
 மமலும் உைல்்களொல் நிலத 
தடி நீர �ொதிக்கப�டுைடத விை 
ம்கொவிட 19 ்கொரணமொ்க �ொதிக்க 
ப�டை மநொயொளி்களின் உைலில் 
இருந்து பைளிமயறும் ்கழிவு்கள் 
நிரம்பிக ்கொணப�டும் ்கழிவுநீரி 
னொல் நிலததடி நீர மமொ்சமொ்க  �ொதி 
க்கப�டும் எனவும் மருததுைர்கள் 
்சங்கம் பதரிவிததுள்ளது.

nfhNuhdhthy; capupog;Nghupd; 
cly;fis mlf;fk; nra;ayhk;

ஜப�ொன் தடலந்கர மைொககிமயொ 
வில்  ப்கொமரொனொ �ரைல் மூன்்றொம் 
்கடைதடத அடைந்துள்ளடதத 
பதொைரந்து அஙகு அை்சர நிடல 
பிர்கனைப�டுததப�டடுள்ளது.
 இதுகுறிதது மைொககிமயொ 
மொ்கொண ஆளுநர யுரிம்கொ கூறும் 
ம�ொது, “மைொககிமயொவில் ்கைந்த 
சில நொட்களொ்க ப்கொமரொனொபதொறறு 
அதி்கரிதது ைருகி்றது. இதனொல் 
மைொககிமயொவில் அை்சர நிடல 
டயப பிர்கனப�டுததுமொறு ஜப�ொ 
னின் மததிய அரசு அனுமதி அளிதது 

ள்ளது” என்்றொர.
 இதுைடரயில் ஜப�ொனில் 
ப்கொமரொனொைொல் 238,012 ம�ர �ொதிக 
்கப�டடுள்ளனர. அமத மநரம் உயிரி 
ழந்தைர்களின் எண்ணிகட்க 3,514 
அதி்கரிததுள்ளது.

[g;ghd; jiyefupy; mtru epiy gpufldk;

கிழககு மொ்கொணததில் ப்கொமரொனொ 
பதொற்றொளர்களின் பதொட்க ்சனிக 
கிழடம மொடல ைடரயில் 1253ஆ்க 
அதி்கரிததுள்ளது.
 கிழககு மொ்கொணததில்  திரு 
ம்கொணமடல, மடைக்களபபு, அம் 
�ொட்ற ஆகிய மொைடைங்களில் 
ப்கொமரொனொ  பதொறறின் தொக்கம் 
அதி்கரிததுைருைடத அைதொனிக்க 
முடிகின்்றது.
 இதில் மடைக்களபபில் 226 
ம�ரும் திரும்கொணமடலயில் 147 
ம�ரும் அம்�ொட்றயில் 857 ம�ரும் 

ப்கொமரொனொைொல் �ொதிக்கப�டடுள் 
ளனர.
 குறிப�ொ்க கிழககு மொ்கொண 
ததில் முஸ்லிம்்கள் அதி்களவில் 
ைொழும் �குதியிமலமய அதி்கள 
ைொன ப்கொமரொனொ பதொற்றொளர்கள் 
இனங ்கொணப�டடுள்ளனர.  
 இமதமநரம் கிழககு மொ்கொண 
ததில் ்கைந்த 24மணி மநரததில் 1724 
PCR �ரிம்சொதடன்கள் முன்பனடுக்க 
ப�டடுள்ளதுைன்,  இதுைடரயில் 
470ம�ர தனிடமப�டுததப�டடு 
ள்ளனர.  
 மடைக்களபபு, ்கொததொன்குடி 
பிரமத்சம் தனிடமப�டுததப�டை 
�குதியொ்க அறிவிக்கப�டைதுைன்,  
மடைக்களபபு மொந்கரில் ைரதத்க 
நிடலயங்களும்   மூைப�டடுள்ளன.
சு்கொதொரத திடணக்களததின் அறிவு 

fpof;F khfhzj;jpy; mjpfupf;Fk; nfhNuhdh

க�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக�ம்

- ,yq;if kUj;Jt rq;fk;

புதிய அரசியல் யொபபு திருததம் 
ைரும்ைடரயில் மொ்கொண்சட�த 
மதர தடல பின்ம�ொடுைதறகு சிறீ 
லங்கொஅரசுதிடைமிடடுள்ளதொ்க 
சி றீ ல ங ்க ொ அ ட ம ச் ்ச ர ம கி ந் த 
அமரவீர பதரிவிததுள்ளொர.
 ஆடசியில் உள்ள அரசின் 
்கடசி தடலைர்களுைனொன ்சந்திப 
பிமலமய சிறீலங்கொ அர்ச தடல 
ைர ம்கொதத�ொயொ ரொஜ�க்சொ இந்த 
முடிடை எடுததுள்ளொர. தறம�ொது 
நொடடில் �ரவிைரும் ப்கொமரொனொ 
டைரசின் தொக்கதடத முதன்டமப 
�டுததி மதரதடல பின்ம�ொடுைமத 
திடைம் என அைர மமலும் பதரி 
விததுள்ளொர.

 இலஙட்க இந்திய உைன்�ொ 
டடின் மூலம் ஏற�டுததப�டை 
13 ஆைது திருததச் ்சடைததிறகு 
அடமைொ்கமை மொ்கொண ்சட�்கள் 
அடமக்கப�டைன. ஆனொல் தற 
ம�ொது அதடன மீளொயவு ப்சயது 
ைருகின்்றது சிறீலங்கொ அரசு.
 ப்கொமரொனொ  டைரசின் பநரு 
க்கடி்களின் மததியில் ்கைந்த ஆண்டு 
ஆ்கஸ்ட மொதம் நொைொளுமன்்ற மதர 
தடல நைததிய சிறீலங்கொ அரசு தற 
ம�ொது மொ்கொண்சட� மதரதடல பின் 
ம�ொடுைதறகு ப்கொமரொனொ டைரஸ் 
பநருக்கடிடய ்கொரணம்்கொடடி ைரு 
ைது இஙகு குறிபபிைத தக்கது.

khfhzrigj; Nju;jiy gpd;NghLtjw;Fj; jpl;lk;
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thuhe;j kpd;dpjo;;

    

tpLjiy czu;tpd; Mz;lhd 2021 ,y; 
tpLjiy czu;Tila $l;Lj;jiyik mtrpak;

 2020ஆம் ஆண்டு உலக நாடுகளை ககார�ானா க�ாற்று 
கெயலிழகக ளைத� நிளலயில்,  ககார�ானா வீரியிலிருந்து விட்டு 
விலகும் விடு�ளல உணர்வு மூலம் மனி�ம் ைாழ்வு கெற ளைககும் 
ஆண்்ாக 2021 ஐ அளமகக உலக நாடுகள் அளனததும் �ம்மாலான 
முயற்சிகளில் இறங்கியுள்ைன. மனி� விடு�ளல உணர்ரை மனி� 
ைாழ்வின் உயிர்ப்புககான அடிப்ெள்யாக அளமயப் ரொகிறது. 
 ொ�ாளுமன்ற ெனநாயகததின் �ாய் எனப்ெடும் ஐககிய அ�சில் 
இளறளம இழப்ொக ஐர�ாப்பிய ஒன்றிய உறுப்புரிளமளயக கருதி, 
அதிலிருந்து விட்டு விலகல்  என்னும் விடு�ளல உணர்வின் ைழி 
�ங்களின் இளறளமயு்ன் கூடிய ைைர்ச்சிளய முன் எடுகக முடியும் 
என்னும் மன உறுதிரய 31.12.2020 இ�வு 11.00 மணியு்ன் பிரித�ானி 
யாளை ஐர�ாப்பிய ஒன்றியததில் இருந்து விட்டு விலக ளைததுள்ைது. 
இங்கும் விடு�ளல உணர்வு�ான் பிரித�ானியாவின் நம்பிகளகயாக 
அளமகிறது.  ஸககாட்லாந்து �ளலளமகள் �ாங்கள் ஐககிய அ�சு 
என்னும் கட்்ளமப்பில் இருந்து குடிகயாப்ெத �ால் விலகி ஐர�ாப்பிய 
ஒன்றியதது்ன் இளணரைாம் எனவும் கைளிப் ெள்யாகக கூறி 
விட்டு விலகளல விடு�ளல உணர்வின் கெயற் ொ்ாகரை ரெசியும் 
ைருகின்றனர். 
 உலகின் ைல்லாண்ளமகளில் முககியமான அகமரிககாவில் 
20.01.2021 இல் ட்�ம்பின் மககள் நலததிற்கு எதி�ான ஆட்சியிலிருந்து 
விட்டு விலக ரைண்டும் என்னும் விடு�ளல உணர்ைால் ளெ்ன் �ளலளம 
யிலான புதிய ஆட்சி மூலம் �ங்களுககு மட்டுமல்ல முழு உலகுககுரம 
புதிய ஒழுங்குமுளறகயான்ளறத ர�ாற்றுவிககும் ஆண்்ாக 2021 ஐ 
அகமரிகக மககள் அளமததுள்ைனர். இங்கும் விடு�ளல உணர்வு�ான் 
அகமரிககாவின் அ�சியளலயும் உலகில் அ�ன் நிளலளயயும் மீள் 
உறுதி கெய்யப் ரொகிறது.  
 இந்தியா, சீனா உருைாககிய க�ன்கிழககாசிய ஆசிய நாடுகளை 
உள்ை்ககிய கொருைா�ா�க கட்்ளமப்புககளுள் அ்ங்காது விட்டு 
விலகி விடு�ளல உணர்வு்ன் �னககான �னிததுைதது்ன் இந்துமா 
க்ளல அளமதிக க்லாக அளமககும் முயற்சிகளில் அகமரிககாவு்ன் 
இளணந்து கெயற்ெடும் ஆண்்ாக 2021 அளமயப் ரொகிறது. 
 இவைாறாக 2021 உலககங்கும் விடு�ளல உணர்வின் ைழி 
மககள் �ங்கள் ைாழ்ளையும், �ங்கள் நாடுகளின் ஆட்சிகளையும் மீள் 
கட்்ளமககும் ஆண்்ாக 2021 ஐ உலகு காணப் ரொகிறது. இந்� 
விடு�ளல உணர்ளை ெனநாயக ெங்களிப்பின் ஒரு அங்கமாகரை 
உலகம் ொர்ககின்றர� �வி�, நாட்டின் அ�சியலளமப்புககு எதி�ானது 
ெயங்க�ைா�ம் என்கறல்லாம் கரு�வில்ளல. நாட்டின் ஒருளமப்ொட்டுககும் 
இளறளமககும் எதி�ான ெயங்க�ைா�க குற்றச் கெயலாகவும் �ண்டிகக 
முற்ெ்வுமில்ளல. மககளின் உண்ளமயான அ�சியல் �ளலைர்களும் 
எவவி� அச்ெமுமின்றி �ங்கள் அடிப்ெள் மனி� உரிளமயான �ன்னாட் 
சியின் ஒரு அங்கமாகரை விட்டு விலகி விடு�ளல கெறும் உரிளமளயப் 
ரெசியும் கெயற்ெடுததியும் ைருகின்றனர். 
 ஆனால் விட்டு விலகும் விடு�ளல உணர்ளைப் ெயன்ெடுததி 
ஈழத�மிழ் மககளின் உரிளமகளை மீட்க இன்ளறய ஈழத�மிழ்த 
�ளலைர்கள் அஞ்சுகின்றனர். இந்� அச்ெதள� 2021ஆம் ஆண்டு 
ககான �மிழ்த ர�சியக கூட்்ணியின் �ளலைரும் ொ�ாளுமன்ற உறுப்பி 
னருமான திரு. இ�ா. ெம்ெந்�ன் அைர்களின் புத�ாண்டு ைாழ் 
தது க�ளிைாக எடுததுள�ககிறது. நாட்டின் இளறளமககும் ஒருளம 
ப்ொட்டிற்கும் உட்ெட்் அ�சியல் தீர்கைான்ளறரய �ாங்கள் புதிய அ�சி 
யலளமப்பு உருைாககததின் மூலம் கெற விரும்பி அ�ற்ரகற்ற 
முன்கமாழிவுகளை முன்ளைததுள்ை�ாக அைர் க�ரிவிததுள்ைளம 
சிறீலங்காவின் ஒரு நாடு ஒரு இனம் என்னும் ெர்ைாதிகா�ப் பி�க்னதள� 
ஏற்கும் உண்ளமயற்ற ரநர்ளமயுமற்ற கெயலாக அளமகிறது. 
 அர� ரைளை சிறீலங்கா ககார�ானா ஒழிப்பு ந்ைடிகளகளய 
ொட்்ாக ளைதது 25 இ�ாணுை அதிகாரிகளை துன்ெப்ெட்் மககளின் 
ரநாய்த�டுப்பு ரநாய்ச் சிகிச்ளெ முளறகளைக ளகயாளும் இளணப்பு 
அதிகாரிகைாக நியமிதது 2021ஐ 2020இல் �ான் க�ா்ங்கிய இ�ாணு 
ைத துளணயு்னான ெர்ைாதிகா� ஆட்சிளய முழுளமயாககும் கெயலில் 
இறங்கியுள்ைது. 
 இந்நிளலயில் ஈழத�மிழர்களிள் விடு�ளல உணர்வுள்ை 
ைர்களின் கூட்டுத�ளலளம ஒன்று 2021இல் உருைாககப்ெட்்ாரல, 
ஈழத�மிழர்களின் உரிளமகள் ொதுகாககப்ெடும் என்ெர� இவைாண்டில் 
ஈழத�மிழர்கள் குடிளமளய அடிளமப்ெடுததி ஒரு நாடு ஒரு 
இனம் என்னும் அ�சியலளமப்ளெ உருைாககும் சிறீலங்காவின் 
முயற்சிளயயும், புதிய கல்விக ககாள்ளகளய அறிமுகப்ெடுததி இளைய 
ெமு�ாயதள�ரய மூளைச் ெலளை கெய்ய முயலும் அளமச்ெர் 
பீரிசின் நரித�ந்திர�ாொயதள�யும் எதிர்ப்ெ�ற்கான உறுதிளய 
ஈழத�மிழர்களுககுத �ரும் என்ெர� இலககின் முடிைான கருத�ாக 
உள்ைது. உலகத �மிழர்கள் விடு�ளல உணர்வுள்ை ஈழத�மிழ்த 
�ளலளமகளை இனங்கண்டு அைர்கைாலான கூட்டுத �ளலளம 
உருைாக இயன்றவு உளழகக இவைாண்டில் உறுதி பூண ரைண்டும்.

  
Mrphpah;

இலஙட்கயில் பிரிவிடனைொதததிறகும் தீவிரைொதததிறகும் இைமில்டல 
என குறிபபிடடுள்ள �ொது்கொபபு அடமச்சின் ப்சயலொளர ்கமொல் குணரடண, 
ஆயுதங்கடள ஏந்துைதறகு எைருககும் இைமளிக்கபம�ொைதில்டல எனத பதரி 
விததுள்ளொர.
 பஜனீைொவில் இம்முட்ற மனித உரிடம   மீ்றல்்கள் குறிதது குற்றச்்சொட 
டு்கள் எழுப�ப�டுமொன என்்ற ஊை்கங்களின் ம்கள்விககு �தில் அளிகட்கயி 
மலமய அைர இவ்ைொறு பதரிவிததுள்ளொர.
 மமலும் �டையினர எந்த வித யுததகுற்றங்களிலும் ஈடு�ைவில்டல 
என்றும் ்கமொல் குணரடண   பதரிவிததுள்ளொர.
 இலஙட்கயில் ்கைந்த 2009ஆம் ஆண்டு நடைப�ற்ற இறுதி யுதத ்கொல 
ததில் தமிழ் மக்கள் மீது அர்ச �டையினர மமறப்கொண்ை  மனித உரிடம மீ்றல் 
மறறும்  ்சரைமத்ச மனிதொபிமொன ்சடை மீ்றல்்கள் பதொைர�ொ்க ஐ.நொவில் �ல 
முட்றப�ொடு்கள் �திவு ப்சயயப�டடுள்ளன. அதமதொடு இறுதி யுததததின் ம�ொது 
அர்ச �டை்கள் மமறப்கொண்ை உரிடம மீ்றல் ப்சயற�ொடு்கள் ‘ம�ொரககுற்றச் 
ப்சயல்்கள்’ என்்ற குற்றச்்சொடடும் முன்டைக்கப�டடுள்ளன.
 மமலும் உரிடம மீ்றல்்கள் பதொைர�ொன ப�ொறுபபுககூறும் நைைடிகட்க 
்களுக்கொன பிமரரடண்களும் ஐ.நொவில் ப்கொண்டுைரப�டைன. இதறகு முன் 
டனய அர்சொங்கம் இடண அனு்சரடண ைழஙகி ப�ொறுபபுக கூ்றடல நிட்றமைற 
றுைதொ்க  உறுதி அளிததிருந்தது என்�து குறிபபிைததக்கது.
 இம்முட்ற ஐ.நொவில் பிரிததொனியொ மறறும் அபமரிக்கொ இடணந்து 
இலஙட்கககு எதிரொ்க பிமரரடண ப்கொண்டு ைரவுள்ளது.
 இந்நிடலயில் �டையினர எந்த வித யுததகுற்றங்களிலும் ஈடு�ைவில்டல  
என்று ்கமொல் குணரடண பதரிவிததுள்ளது  சுடடிக்கொடைததக்கது.
 இககூறறிறகு �திலளிதத தமிழ் மக்கள் மதசியக கூடைடமபபின் 
தடலைரும், யொழ் மொைடை நொைொளுமன்்ற உறுபபினருமொன நீதியர்சர சி.வீ.
விகமனஸ்ைரன்,  யுததக குற்றம் புரியவில்டல என்்றொல், ்சரைமத்ச வி்சொரடணககு 
ஏன் அச்்சம்? என்று பஜனரல் ்கமொல் குணரதனவிைம் ம்கள்வி எழுபபியுள்ளொர.  
“இலஙட்க இரொணுைம் �டுப்கொடலயில் ஈடு�ைவில்டல, ம�ொரக குற்றங்கடள 
இடழக்கவில்டல. எனமை நொம் எதறகும் அஞ்ச மொடமைொம்” என்று பஜனரல் 
்கமொல் குணரதன பைளியிடை ்கருததுககு �திலளிதமத இந்தக ம்கொரிகட்கடய 
எழுபபியிருககின்்றொர விகமனஸ்ைரன்.

அவர் மேலும் க�ரிவித�வவ வருேொறு:-
 “பஜனரலின் ்கருததுக்கடள நொன் ைரமைறகிம்றன். இது எங்களுககு 
நம்பிகட்கடயத தருகி்றது. இலஙட்கப �டை்கள் இந்த ‘நல்ல பஜனரல்’ 
கூறியடம ம�ொன்று நல்பலொழுக்கததின் ஒரு முன்னுதொரணமொ்க இருந்திருந்தொல், 
இலஙட்க ஏன் ்சரைமத்ச வி்சொரடணககு அஞ்ச மைண்டும்? ்சரைமத்ச அரஙகில் 
எங்கள் முன்மொதிரியொன நைதடதடய நொம் நிரூபிக்க முடிைமதொடு எங்கள் 
மீதொன ப்கடை ப�யடரயும் ஒமரயடியொ்கத துடைததழிக்க முடியும் அல்லைொ?
 இந்த நல்ல பஜனரலின் அறிகட்கடய ்கைனததில் எடுதது, அதனடி 
ப�டையில் இலஙட்க �டை்களொல் ப்சயயப�டைடை எனக கூ்றப�டும் ம�ொரக 
குற்றங்கள் பதொைர�ொ்க எந்தபைொரு ்சரைமத்ச வி்சொரடணடயயும் எதிரப்கொள்ள 
இலஙட்க தயொரொ்க உள்ளது என்று அர்சொங்கம் குறிப�ொ்க பைளிவிை்கொர 
அடமச்்சர மொரச் மொதததில் ஐ.நொ. மனித உரிடம்கள் ம�ரடையில் அறிவிக்க 
மைண்டும். மம 2009 ஒடடிய ்கொலததில் என்ன நைந்தது என்�டத அஙகு பநருக 
்கமொ்க இருந்த இந்த நல்ல பஜனரல் நன்கு அறிந்திருப�ொர.” என்றும் விகமன 
ஸ்ைரன் குறிபபிடடுள்ளொர.

gilapdu; ve;jtpj Aj;jf; Fw;wq;fspYk; 
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உததரபிரமத்ச எல்டலயில் நடைப� 
றறு ைரும் விை்சொயி்கள் ம�ொரொடைத 
தில் ்கலந்துப்கொண்ை 70 ையது விை்சொயி 
ஒருைர  தறப்கொடல ப்சயது ப்கொண்டு 
ள்ளொர. 
 இந்திய தடலந்கர பைல்லியில் 
்கொசியொ�ொத எல்டலயில் விை்சொயி்கள் 

நைததி ைரும் ம�ொரொடைததில் பதொைரந்து இரண்ைொைது உயிரிழபபு ஏற�ட 
டுள்ளது. மநறறு 57 ையதுடைய �ொக�ொத �குதிடயச் ம்சரந்த விை்சொயி மொரடை 
ப�ொல் உயிரிழந்துள்ளொர.
 ்கைந்த மொததம் ஒரு விை்சொயி விை்சொயி்களின் இந்நிடலககு மததிய 
அரம்ச ்கொரணம் எனக கூறி தறப்கொடல ப்சயதிருந்தடம குறிபபிைததக்கது.
 இந்நிடலயில், இன்று தறப்கொடல ப்சயது ப்கொண்ை விை்சொயி, உததரப 
பிரமத்ச மொநிலம்  ரொம்பூர மொைடைதடதச்  ம்சரந்த ்கொஷ்மீரொ சிங என்று �ொரதி 
கி்சொன் ்சங்கததின் துடண தடலைர உறுதி ப்சயதுள்ளொர.

tptrhapfs; Nghuhl;lj;jpy; mjpfupf;Fk; 
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ப�ருந்மதொடைததுட்றடயச் ம்சரந்த மக்கள் 
�ல்மைறு பிரச்சிடன்களுககு மு்கம் ப்கொடு 

தது ைருகின்்றொர்கள். ்சமூ்க, அரசியல், ப�ொருளொதொர 
ரீதியொ்கவும், அடிப�டை மனிதைொழ்வுரிடம ரீதி 
யிலும் அைர்களுடைய ைொழ்கட்க மி்க மமொ்சமொன 
நிடலடமயில் இருப�மத இதறகு முககிய ்கொரண 
மொகும்.
 மதொடைத பதொழிலொளர்கமள நொடடின் அந் 
நியச் ப்சலைொணிடய ஈடடித தருகின்்ற பதொழிற 
துட்றயின் முதுப்கலும்�ொ்கத தி்கழ்கின்்றொர்கள். 
இலஙட்கயின் மதொடைததுட்ற என்�து இருநூறு 
ஆண்டு �டழடம ைொயந்தது.  ஆஙகிமலயர்களி 
னொல் முதன் முதலில் ம்கொபபிச் ப்சயட்கயின் மூலம் 
ஆரம்பிக்கப�டை இந்தத மதொடைததுட்ற, பின்னர 
மதயிடல மறறும் இ்றப�ர உற�ததித துட்றயொ்க 
மொற்றம் ப�ற்றது.

 பின்னர மதயிடலடயப பிரதொனமொ்கக 
ப்கொண்டு ஆஙகிமலயர்கள் ப�ரும் இலொ�தடத 
ஈடடி ைந்தனர. நொடு சுதந்திரமடைந்த பின்னரும் 
மதயிடலத பதொழிலின் ம்கததுைம் குட்றயவில்டல. 
நொடடின் பிரதொன நிதி ைருைொடயப ப�றறுத 
தருகின்்ற தங்க முடடையிடுகின்்ற ைொததொ்க அது 
தி்கழ்கின்்றது. ஆனொல் மதொடைத பதொழிலொளர 
்களின் ைொழ்கட்கயில் முன்மனற்றம் என்�து குதி 
டரக ப்கொம்�ொ்கமை இருந்து ைருகின்்றது.
 மதொடைங்களின் நிரைொ்க முட்றடம என்்ற 
்கடைடமபபுககுள் சிககியுள்ள பதொழிலொளர்கள் 
நொடடின் ஏடனய குடிமக்கடளப ம�ொன்று ைொழ்வு 
ரிடம்கடளக ப்கொண்டிருக்கவில்டல. அைர்கள் 
இன்னும் ்கம்�னி்களின் லயன் ைொழ்கட்க முட்றயி 
மலமய ைொழ்ந்து ைருகின்்றொர்கள். ஏடனயைர்க 
டளப ம�ொன்று நொடடு மக்களுககுரிய ்சலுட்க்கள் 
ை்சதி்கடளப ப�்ற முடியொதைர்களொ்கமை இருககி 
ன்்றொர்கள்.

 அைர்களுகப்கன ப்சொந்தமொ்க வீடு்களி 
ல்டல. ப்சொந்தக ்கொணி்கள் இல்டல. நிரந்தர ைருமொ 
னம் கிடையொது. �ொது்கொப�ொன பதொழில் முட்ற்க 
ளும் அைர்களுககுக கிடையொது. நொடடின் நிரைொ்கக 
்கடைடமபபுககு உட�டை கிரொமிய மறறும் ந்கர 
பபு்ற ைொழ்வியல் முட்றடம அற்றைர்களொ்கமை 
இருககின்்றொர்கள். எதறப்கடுததொலும், மதொடைக 
்கம்�னி்களின் தயவிலும், அைர்கள் ைழஙகுகின்்ற 
அற� ்சலுட்க்களிலும் தஙகியிருக்க மைண்டியைர 
்களொ்கமை இருககின்்றனர. பி்றபபு முதல் இ்றபபு 
ைடரயில் ்கம்�னி்களின் ்சலுட்க்களிமலமய தஙகி 

யிருககின்்றனர.
 பமொததததில் அைர்கள் ்சமூ்க, ப�ொருளொதொர, 
அரசியல் ரீதியொன அடிடம்களொ்கமை ைொழ்கின்்றொர 
்கள் என்ம்ற கூ்ற மைண்டும். நவீன  ்கொலததிலும் ைளர 
ச்சிப ம�ொககில் இருந்து விலக்கப�டடுள்ள அைர 
்களது மதொடைததுட்ற ைொழ்கட்க முட்றடமககு 
அரசியல் ரீதியொன விடுதடலமய அைர்களுடைய 
பிரச்சிடன்களுககு நிரந்தரமொன தீரடைப ப�றறுத 
தரைல்லது.
 பதொழிற்சங்க முட்றடம ்சொரந்த அரசியலில் 
முதலொளிததுைச் சுரண்ைலுககும், பதொழிற்சங்கச் 
சு ர ண் ை லு க கு ம் உ ள் ள ொ கி இ ரு க கி ன் ்ற ொ ர ்க ள் . 
அடிடம விலஙப்கொடிதது அைர்கள் இந்த நொடடின் 
அதி்கொரபூரை குடிமக்களொ்கப �ரிணமிப�தறகு 
ைழி்சடமக்கக கூடிய அரசியல் தடலடமததுைம் 
அற்றைர்களொ்கமை அைர்கள் தி்கழ்கின்்றொர்கள்.
 இந்த நிடலயில் மதொடைத பதொழிலொளர்க 
ளின் ்சம்�ளப பிரச்சிடன மி்க முககிய பிரச்சிடன 
யொ்க மடலய்க அரசியலில் தடலதூககி இருககி 
ன்்றது. பைளிப�ொரடையில் இது பதொழில்முட்ற 
்சொரந்த ்சொதொரண பிரச்சிடனயொ்கத மதொற்றலொம். 

உண்டமயில் இந்த ்சம்�ளப பிரச்சிடன என்�து 
அைர்களின் நொளொந்த ைொழ்கட்கப பிரச்சிடனயொ்க 
வும், அதுமை அைர்களின் எதிர்கொல இருபட�த தீர 
மொனிக்கப ம�ொகின்்ற எரியும் பிரச்சிடனயொ்கவும் 
மொறியிருககின்்றது.  
 மதொடைத பதொழிலொளர்களின் ்சம்�ளப பிரச் 
சிடனயொனது நீண்ை ்கொலமொ்கமை தீரக்கப�ைொத 
ஒரு பிரச்சிடனயொ்கப புடரமயொடியிருககின்்றது. 
நொடடின் ைொழ்கட்கச் ப்சலவு நிடலடம்களுககுச் 
்சறறும் ஒவ்ைொத ைட்கயிமலமய அைர்களின் 
்சம்�ள நிரணயம் அடமந்திருககின்்றது. ஏடனய 
பதொழி றதுட்ற ்சொரந்த பதொழிலொளர்களுைன் ஒபபி 
டுட்கயில் அைர்களது ்சம்�ளம் மி்க மி்கக கீழ் 
நிடலயிமலமய ்கொணப�டுகின்்றது.

 ஆயிரம் ரூ�ொ ்சம்�ளபபிரச்சிடன என்�து 
இரண்டு மு்கங்கடளக ப்கொண்ைது. அடிப�டைச் 
்சம்�ளம் என்�து ஒன்று. ஏடனய ப்கொடுப�னவு்கள் 
என்�து இரண்ைொைது. எந்தத பதொழிறதுட்றயிலும் 
அடிப�டைச் ்சம்�ளம் என்�து தனியொ்கவும் அல 
ைன்ஸ் அல்லது மமலதி்கக ப்கொடுப�னவு்கள் என் 
றும் அடதயும்விை ஈபிஎவ், ஈரீஎவ் ப்கொடுப�னவு 
்கள் என்றும் மமலதி்கக ப்கொடுப�னவு்கள் தனியொ 
்கவும் இருககும். இந்த இரண்டும் ம்சரந்ததுதொன் 
அைர்களுடைய பமொதத ்சம்�ளமொ்க அடமயும். 
ஆனொல் மதொடைத பதொழிலொளர்களின் ்சம்�ளம் 
அததட்கய பிரிவு்களில் பதளிைொ்க உள்ளைக்கப 
�ை வில்டல.
 இந்த நிடலயில் ஆயிரம் ரூ�ொ ்சம்�ளக 
ம்கொரிகட்க 2014 ஆம் ஆண்டு முன்டைக்கப�ட 
ைது. ஆறு ைருைங்களொ்க இந்தப பிரச்சிடனககுத 
தீரவு ்கொணப�ைவில்டல. எதிர�ொரபபும், ஏமொற்ற 

முமொ்கக ்கொலம் ்கழிந்து ப்கொண்டிருககின்்றது. இத 
னொல் ்சம்�ளப பிரச்சிடனககுத தீரவு கிடைககும் 
என்�தில் பதொழிலொளர்கள் நம்பிகட்கயற்றைர்களொ 
்கமை ்கொணப�டுகின்்றொர்கள்.
 மீண்டும் ஆடசி அதி்கொரதடதக ட்கப�றறி 
யுள்ள ரொஜ�க்சொக்கள் ்சம்�ளப பிரச்சிடனககுத தீரவு 
்கொணப�டும் என்று தமது ைரவு ப்சலவுத திடைததில் 
உறுதியளிததிருககின்்றனர. அதற்கடமய மதொடைத 
பதொழிலொளர்களுககு ஜனைரியில் இருந்து ஆயிரம் 
ரூ�ொ ்சம்�ளம் ைழங்கப�டும் என்்ற அறிவிததலும் 
பைளியொகியது.

 

ஆனொல் ஆயிரம் ரூ�ொ ்சம்�ளப பிரச்சிடனககுத 
தீரவு ்கொணப�டும் என்�து பைறுடமயொன அரசி 
யல் ரீதியொன கூற்றொ்கமை உள்ளது. ஆனொல் நடை 
முட்றயில் அது ்சொததியமொைதற்கொன நிடலடம 
்கடளக ்கொண முடியவில்டல. இந்த விையததில் 
அர்சொங்கம் மமறப்கொண்டுள்ள  அணுகுமுட்ற 
பிரச்சிடனடயத தீரப�தறகுப �திலொ்க அதடன 
இடியப�ச் சிக்கலொ்க மொறறுைதறம்க ைழிைகுக 
்கப ம�ொகின்்றது அதற்கொன அறிகுறி்கமள பதன்�டு 
கின்்றன.
 முதலில் ஆயிரம் ரூ�ொ மைண்டும் என 
முன்டைக்கப�டை ்சம்�ளக ம்கொரிகட்க 2018 ஆம் 
ஆண்டு அடிப�டைச் ்சம்�ளம் ஆயிரம் ரூ�ொைொ்க 
நிரணயிக்கப�ை மைண்டும் என்று விரிைடைந்தது.  
மதொடைத பதொழிலொளர்களுக்கொன ்சம்�ளததில் 
ைருட்கக ப்கொடுப�னவு, ஊககுவிபபுக ப்கொடுப� 
னவு, (மதயிடல ஏறறுமதி அதி்கரிககும் ம�ொது 
ப்கொடுக்கப�டுகின்்ற) ஏறறுமதிக ப்கொடுப�னவு, 
(உல்க ்சந்டதயில் மதயிடல விடல அதி்கரிததொல் 
ப்கொடுக்கப�டுகின்்ற) மதயிடல விடலக ப்கொடுப 
�னவு ம�ொன்்றைறடள உள்ளைககியதொ்கமை முத 
லில் ஆயிரம் ரூ�ொ ்சம்�ள அதி்கரிபபு ம்கொரப�டடி 
ருந்தது. அபம�ொது பதொழிலொளர்களின் அடிப� 
டைச் ்சம்�ளம் 680 ரூ�ொைொ்கமை இருந்தது.  
 ஆனொல் ைொழ்கட்கச் ப்சலவு அதி்கரிபபு 
மறறும் ஏடனய ப்சலவு்களின் அதி்கரிபபு என்�ைற 
ட்றச் சுடடிக்கொடடி 2018 ஆம் ஆண்டு அடிப�டைச் 
்சம்�ளம் ஆயிரம் ரூ�ொைொ்க உயரததப�ை மைண் 
டும் என்று ்சம்�ளக ம்கொரிகட்க விரிைடைந்தது.
 மதொடைத பதொழிலொளர்களின் ்சம்�ளப 
பிரச்சிடன கூடடு ஒப�ந்த முட்றயிமலமய ட்கயொ 
ளப�டடு ைருகின்்றது. பதொழிலொளர்களின் ்சொரபில் 
கூடிய எண்ணிகட்கயிலொன பதொழிலொளர்கடள 
உறுபபினர்களொ்கக ப்கொண்ை இலஙட்கத பதொழி 
லொளர ்கொஙகிரஸ், இலஙட்க மதசிய மதொடைத 
பதொழிலொளர ்சங்கம் ஆகிய இரண்டு பதொழிற்சங்க 
அடமபபுக்களும், ஏடனய பதொழிற ்சங்கங்கடள 
உள்ளைககிய பதொழிற்சங்கக கூடடுச் ்சம்மமளனம் 
என்்ற அடமபபும் மதொடை முதலொளிமொர ்சம்மமள 
னமும் இந்தக கூடடு ஒப�ந்தததின் �ங்கொளி்களொ்க 
்சம்�ளப பிரச்சிடன குறிதது 1992 ஆம் ஆண்டு 
முதல் இரண்டு ைருைங்களுககு ஒரு தைடை கூடி 
நிடலடம்கடள ஆயவு ப்சயது தீரமொ னங்கடள 
மமறப்கொண்டு ைந்தன.
 ஆனொல் அடிப�டைச் ்சம்�ளம் ஆயிரம் 
ரூ�ொ ைழங்க முடியொது என்று மறுதத மதொடை 
முதலொளிமொர ்சம்மமளனம் 20 ரூ�ொய மொததிரமம 
அதி்கரிக்க முடியும் எனக கூறி 680 ரூ�ொடை 700 
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ப�ொதுத மதரதல் முடிவு்களின் பின்னர 
தமிழரசுக ்கடசியில் ஏற�டை தடல 

டமததுப ம�ொடடி இபம�ொது யொழ். மொந்கர 
்சட�டய இழககும் நிடலடமககுக ப்கொண்டு 
ைந்துவிடடி ருக கின்்றது. இது மொடை. ம்சனொதிரொஜொ 
வின் தடலடமககு ஏற�டை ்கடும் ம்சொதடன. அமத 
ம�ொல, ்கமஜந்திரகுமொர ப�ொன்னம்�லம்தடல 
டமயிலொன தமிழ்த மதசிய மக்கள் முன்னணியும் 
புதிய ்சைொல் ஒன்ட்றச் ்சந்திததிருககின்்றது. மொந 
்கர ்சட�யில் அதறகிருந்த 13 உறுபபினர்களில் 10 
உறுபபினர்கள் மணிைண்ணனுககு ஆதரைொ்கச் 
ப்சயற�டடிருப�து ்கமஜந்திரன்்களுககுப �லதத 
அடியொ்க விழுந்திருககின்்றது.
 எந்தக ்கடசியிலிருககின்்றொர என்�மத பதரி 
யொமல் தனிதது நின்்ற மணிைண்ணன் யொழ். மொந 
்கர்சட�யின் திடீர மமயரொகியிருககின்்றொர. தமிழ் 
அரசியல் �ரபபில் ்கைந்த ைொரம் புதன்கிழடம 
இைம்ப�ற்ற முககிய அரசியல் விை்கொரமொ்க 
இதுமை இருப�தொல், இந்த ைொரம் இது பதொைரபில் 
- அதன் பின்னணியில் இைம்ப�ற்ற அரசியல் 
குறிதது �ொரபம�ொம்.
 யொழ். மொந்கர்சட�யின் முதல்ைர �தவிடய 
ஆரமனொல்ட இழந்தடமககுக ்கொரணம் அைரொல் 
ப்கொண்டுைரப�டை ைரவு ப்சலவுத திடைம் இர 
ண்டு தைடை்கள் மதொற்கடிக்கப�டைடமதொன். 
ைரவு ப்சலவுத திடைம் இரண்டு தைடை மதொல்வி 
யடை ந்தொல் மமயர �தவி வில்க மைண்டும் என்�து 
விதி. அமதமைடளயில், பதொைரந்தும் அதி்கொரததில் 
இருப�தற்கொன தொரமீ்க உரிடமடயயும் அைர 
இழந்து விடுகின்்றொர. அதனொல் தொன் ஆரமனொ 
ல்ைடைத தவிரதது மறப்றொருைடர கூட ைடமபபு 
மமயர �தவிககு �ரிந்துடர ப்சயய மைண்டும் 
என்்ற ம்கொரிகட்க முன்டைக்கப�டைது.

ேொவவ - சுேந்திரன் மேொ�ல்
 ப�ொதுத மதரதலில் �டுமதொல்வியடைந்த 
பின்னர தமது தடலடமததுைதடதத தக்கடை 

ததுக ப்கொள்ைதற்கொ்க மொடை. ம்சனொதிரொஜொ முன் 
பனடுககும் அரசியல் ந்கரவு்கள் அடனததும் 
மதொல்வியில்தொன் முடிந்திருககின்்றது குறிப�ொ்க 
சுமந்திரடன ஓரங்கடடுைதற்கொ்க அைர முன்பன 
டுககும் ஒவ்பைொரு ந்கரவு்களும் சுமந்திரனொல் முறி 
யடிக்கப�டமை ைந்திருககின்்றது. இதன் உச்்சக்கட 
ைம்தொன் மொடை ஆதரிதத ஆரமனொல்ட மதொல்விய 
டைய மமயர �தவிடய தமிழ்த மதசிய மக்கள் முன் 
னணியிலிருந்து பிரிந்து நிறகும் மணிைண்ணன் 
ட்கப�றறியிருககின்்றொர.
 கூடைடமபபிலிருந்து பைளிமயறிய ்கடசி 
்கடள இடணதது புதிய அணி ஒன்ட்ற உருைொககு 
ைதறகு மொடை எடுதத முயறசி அடரகுட்றயொ்க 

நிறகின்்றது. புதிய அரசியலடமபபு மயொ்சடன, 
பஜனீைொவுக்கொன பிமரரடண என எல்லொம் அந்த 
புதிய கூடைணியின் ்சொரபில் தயொரொ்கப ம�ொைதொ்க 
மொடை �ர�ரபபு அறிகட்க்கடள பைளியிடடுக 
ப்கொண்டிருந்தொர. அடை அடனததும் இபம�ொது 
ட்கவிைப�டை நிடல.
 இறுதியொ்க யொழ். மொந்கர ்சட� விை்கொர 
தடத ட்க்களில் எடுததுகப்கொண்ை மொடையர 

அதடனயும் ப்சொதபபியிருககின்்றொர. மொந்கர முதல் 
ைரொ்க இருந்த ஆரமனொல்ட முன்னர சுமந்திர னின் 
ைலது ட்கயொ்கச் ப்சயற�டைைர. ப�ொதுத மதரதல் 
விருபபு ைொககு மைடடையில் இருைருககும் இடை 
யிலொன உ்றவு்களில் விரி்சல் ஏற�டைது. சுமந்திரன் 
அணியிலிருந்து பிரிந்து ப்சன்்ற ஆரமனொல்ட, 
மொடையுைன் இடணந்து ப்கொண்ைொர. மொடைககும் 
சுமந்திரடனப �லவீனப�டுதத ஆரமனொல்ட 
ம�ொன்்ற ஒருைடர தன்னுைன் இடணததுகப்கொள்ள 
மைண்டிய மதடை இருந்தது.

ேொவவயின் ந�ர்வு
 யொழ். மொந்கர முதல்ைர �தவிடய 
ஆரமனொ ல்ட இழந்த உைனடியொ்கமை சுமந்திரன் 
்கொய ந்கரதத ஆரம்பிததொர. தனககு ஆதரைொ்கச் 
ப்சயற�ைககூடிய ப்சொலமன் சிறிடல முதல்ைர 
�தவிககு ப்கொண்டுைர மைண்டும் என்�தற்கொன 
வியூ்கங்கடள அைர ைகுததொர. தமிழரசுக ்கடசியின் 
மூதத உறுபபினரொன ப்சொலமன் சிறில் முன்னர 
யொழ். மொைடை �ொரொளுமன்்ற உறுபபினரொ்க இருந் 
தைர என்�து இலககு ைொ்ச்கர்களுககு நிடனவிருக்க 
லொம். முதல்ைர �தவிக்கொன மைட�ொளரொ்க ப்சொல 
மன் சிறில்தொன் நியமிக்கப�ை மைண்டும் என்்ற 
்கருதடதததொன் கூடைடமபபின் தடலைர ்சம்�ந் 
தனும் ப்கொண்டிருந்ததொ்கத பதரிகின்்றது.
 ஆனொல், ப்சொலமன் சிறிடல நியமிப�து 
சுமந்திரன் தரபட�ப �லப�டுததுைதொ்க அடமந்து 
விைலொம் எனக ்கருதிய மொடை, மீண்டும் ஆரமனொ 
ல்டடை தமிழரசுக ்கடசியின் ்சொரபில் முதல்ைர 
�தவிக்கொ்க ்களததில் இ்றககினொர. இறுதி மைடள 
யில் மொடையும், சி.வி.ம்க.சிை்ொனமும் எடுதத 
முடிவுதொன் இது என்கின்்றன தமிழரசுக ்கடசியின் 
உள்ள்க ைடைொரங்கள். “இரண்டு தைடை ்கள் ைரவு 
ப்சலவுத திடைததின் ம�ொது மதொற ்கடிக்கப�டை 
ஒருைடர மீண்டும் ்களததில் இ்றககுைது ஜனநொ 
ய்கததுககு விமரொதமொனது” என இறுதி மைடளயில் 
மொடைககு அனுபபிய ப்சயதியில் சுமந்திரன் குறிப 
பிடடிருந்தொர.
 ப்சொலமன் சிறிடல ்களமி்றககுைது என்்ற 
நிடலப�ொடடை கூடைடமபபு எடுததிருந்தொல், 
ம�ொடடியின்றிமய அைர பைறறிப�றறிருக்கக 
கூடிய சூழ்நிடல இருந்தது. மொந்கர ்சட� உறுபபி 
னர்கள் மததியில் அைருககு ப்சல்ைொககும் மதிப 
பும் இருந்தது. ஆனொல், ஆரமனொல்டடை ்களமி 
்றககுைது என மொடை முடிபைடுதத பின்னரதொன் 
தொனும் ்களமி்றஙகுைது என்்ற நிடலப�ொடடை 
மணிைண்ணன் எடுதததொ்கச் ப்சொல்லப�டுகின்்றது. 
மணிைண்ணனுககு நம்பிகட்கடயக ப்கொடுததது 
தழிழ்த மதசிய மக்கள்முன்னணியின் ப�ரும்�ொ 
லொன உறுபபினர்களும், ஈ.பி.டி.பி.யும் தன்டன 

ஆதரிககும் என்்ற நம்பிகட்கதொன்.

வொகக�டுப்பு முடிவு
 மொந்கர்சட� உறுபபினர அடனைரும் 
�கிரங்க ைொகப்கடுபட� நைதத மைண்டும் என்ம்ற 
ம்கொரியிருந்தனர. இதன்�டி மமயர பதரிவுக்கொன 
ைொகப்கடுபபு புதன்கிழடம ்கொடல 9.30 மணியள 

வில் �கிரங்கமொ்க நைததப�டைது ைொகப்கடுபபில் 
ஆரமனொல்டடுககு 20 ைொககு்களும், மணிைண்ணனு 
ககு 21 ைொககு்களும் கிடைததன.
 தமிழ்த மதசியக கூடைடமபபின் 15 உறுப 
பினர்களும், ஐககிய மதசியக ்கடசியின் 3 உறுபபி 
னர்களும், தமிழர விடுதடலக கூடைணியின் ஓர 
உறுபபினரும் மறறும் சிறீலங்கொ சுதந்திரக ்கடசி 
யின் ஓர உறுபபினரும் ஆமனொல்டடுககு ஆதரைொ்க 
ைொக்களிததனர.
 தமிழ்த மதசிய மக்கள் முன்னணியின் 10 
உறுபபினர்களும், ஈழமக்கள் ஜனநொய்கக ்கடசியின் 
(ஈ.பி.டி.பி.) 10 உறுபபினர்களும், ஸ்ரீலங்கொ சுதந்திரக 
்கடசியின் ஓர உறுபபினரும் மணிைண்ணனுககு 
ஆதரைொ்க ைொக்களிததனர. தமிழ்த மதசிய மக்கள் 
முன்னணிடயச் ம்சரந்த 3 உறுபபினர்கள், தமிழ்த 
மதசியக கூடைடமபபின் ஓர உறுபபினர என 4ம�ர 
ைொகப்கடுபபில் நடுநிடல ைகிததனர.
 இதற்கடமய யொழ். மொந்கர ்சட�யின் புதிய 
மமயரொ்க ்சடைததரணி வி.மணிைண்ணன் பதரிவு 
ப்சயயப�டடுள்ளொர என்று ைைககு மொ்கொண உள் 
ளூரொடசி ஆடணயொளர ்சட�யில் அறிவிததொர.

டக்ளஸின் ந�ர்வு
 ஆரமனொல்ட - மணிைண்ணன் �லப�ரீட 
ட்சயில் உண்டமயில் தீரமொனிககும் ்சகதியொ்க 
இருந்தைர ைகளஸ்தொன். ைகளஸின் ஈ.பி.டி.பி.ககு 
மொந்கர்சட�யில் இருந்த �லம்தொன் மணிைண் 

ணடன மொந்கர முதல்ைரொககியுள்ளது. ஆரமனொல்ட 
்சொரபிலும் ைகளஸிைம் ஆதரவு ம்கொரி தூது அனுப 
�ப�டைதொ்க த்கைல் உள்ளது. இது இர்கசியத 
தூதொ்க இருந்தடமயொல் ைகளஸ் அதடனக ்கணக 
கில் எடுக்கவில்டல. எழுதது மூலமொ்கக ம்கொரிகட்க 
முன்டைக்கப�டைொல், அதடனப �ரிசீலிக்க 
தொன் தயொர என ைகளஸ் நி�ந்தடன விதிததொர. 
ைகளஸிைம் எழுததுமூலம் ம்கொரிகட்க விடுைது 
தமககு பநருக்கடிடயக ப்கொடுககும் என்�தொல் 
கூடைடமபபு பமௌனமொ்க இருந்து விடைது.
 45 உறுபபினர்கடளக ப்கொண்ை யொழ். 
மொந்கர்சட�யில் 10 உறுபபினர்கடளக ப்கொண்டு 
ள்ள ஈ.பி.டி.பி. தீரமொனிககும் ்சகதியொ்க இருந்தது. 
மணிைண்ணடன ஆதரிப�பதன இறுதி மநரததில் 
ைகளஸ் தீரமொனிததடமககு சில அரசியல் ்கொரண 
ங்கள் உள்ளன. இதறகு ்கமஜந்திரன்்கள் மைறு 
்கொரணங்கடளச் ப்சொல்லிகப்கொண்ைொலும்கூை, 
இந்த           முடிவின்            மூலம்  ஒமர ்கல்லில்  மூன்று  
மொங்கொய்கடள ைகளஸ் விழுததியிருககின்்றொர.
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புதிய ஆண்டு புததுணரச்சியளிப�து. புது மை்கதது 
ைன் ப்சயற�ைத தூண்டுைது. இது ப�ொதுைொனது. 
ஆனொல், பி்றந்துள்ள புதிய ஆண்ைொகிய 2021இல் 
ைலிந்த புததுணரச்சியுைனும், மிகுந்த மை்கததுை 
னும் ப்சயற�ை மைண்டும் என்�டதமய 2020 ைலி 
யுறுததிச் ப்சன்றுள்ளது.
 அரசியல் உரிடம மறுபபு, ஆககிரமிபபு, 
முடிைற்ற அைககுமுட்ற்கள் என மீள முடியொத 
சிக்கல்்களுககுள் ஏற்கனமை சிககித தவிததுக 
ப்கொண்டிருககின்்ற தமிழ் மக்கள் ம்கொவிட 19இறகு 
எதிரொன ம�ொரொடைததுைன் புதிய ஆண்டில் தமது 
அரசியல் ம�ொரொடைதடதயும் முன்பனடுக்க மைண் 
டிய �ொரிய ப�ொறுபட�க ப்கொண்டிருககின்்றொர்கள்.
 இலஙட்கயின் அரசியல் ்களம் 2021 இல் 
கூடிய ப்கொதிநிடலயில் அடமயப ம�ொகின்்றது 
என்�டதமய 2020 இன் நிடலடம்கள் ம்கொடி ்கொடடி 
இருககின்்றன. குறிப�ொ்க மமமலொஙகிய இனைொத 
மும், அரசியல் ரீதியொன பநருககுதல்்களும் தமிழ் 
மக்களின் இருபட� ம்கள்விககு உள்ளொக்க ்கங்க 
ணம்்கடடி நிறகின்்றன.

 

ஒறட்றயொடசியின் கீழ் ஒமர நொடு - ஒமர ்சடைம் 
என்�து அர்சொங்கததின் ம்கொட�ொடு. இனைொதம் 
அதன் ்கை்சம். சிங்கள ப�ௌதத மதசியைொதம் 
பின்னிப பிடணந்துள்ள அந்த ைடலயடமபபில், 
ரொஜ�க்சக்களின் குடும்� அரசியல் ்கடைடமக்கப 
�டடுள்ளது. புலிப �யங்கரைொதமும், இஸ்லொமி 
யப �யங்கரைொதமும் இந்த அரசியலின் முககிய 
முதலீடு.
 �யங்கரைொதததின் பிடியில் இருந்து 
நொடடை மீட�தறகு ஒமர நொடு, ஒமர ்சடைம் 
என்்ற ரீதியில் மதசிய �ொது்கொபட�ப �லப�டுதத 
மைண்டும் என்�து ரொஜ�க்சக்களின் அட்சக்க 
முடியொத நிடலப�ொடு. இதறகு இரொணுைமயப 
�டுததப�டை ஆடசிப ம�ொககும் ்சரைொதி்கொர நடை 
முட்ற்களுமம ஒமர ைழி என்�து அைர்களின் ப்சயல் 
ைழித தீரமொனம். அதன் அடிப�டையில் புலிப 
�யங்கரைொதமும் இஸ்லொமியப �யங்கரைொதமும் 
சிங்கள ப�ௌதத ம�ரின மக்கடளப ப�ரிய அள 
வில் ம�யக்கொடடிக ப்கொண்டிருககின்்றன.
 தமிழ் மக்களின் ஆயுதப ம�ொரொடைம் என் 
�து அரசியல் உரிடம்களுக்கொனதல்ல. அது முழுடம 
யொன �யங்கரைொதச் ப்சயற�ொைொகும். அரசியல் 
உரிடம்கடளைழஙகினொல், அதி்கொரங்கடளப �கிர 
ந்தொல் �யங்கரைொதம் மமமலொஙகி, நொடு துண்ைொ 
ைப�டடுவிடும். தமிழர்கள் சிங்களப�ௌததர்கடள 
அடிடமப�டுததி விடுைொர்கள். ப�ௌதத மதம் 
இல்லொமற ப்சயயப�டடு விடும். சிங்கள மக்கள் 
ைொழ்ைதற்கொன நொடு இல்லொமல் ம�ொயவிடும் 

என்்ற அரசியல் ரீதியொன அச்்சதடத ரொஜ�க்சொக்கள் 
சிங்கள ப�ௌதத மக்களின் மனங்களில் ஆழமொ்க 
விடதததுள்ளொர்கள்.
 இனவிருததி என்�து இஸ்லொமியர்களின் 
இயல்பு. உல்க அளவிலொனது. அைர்களின் இனவிரு 
ததியும் ஆககிரமிப�ொ்க மொறிவிடும். அது சிங்கள 
மக்கடள சிறு�ொன்டம இனததைரொககி விடும்.  
ப�ௌதத மததடதயும் இல்லொமல் ப்சயதுவிடும் 
என்்ற அச்்சதடதயும் ம�ரின அரசியல்ைொதி்கள் சிங 
்கள ப�ௌதத மக்களின் மனங்களில் புகுததி உள் 
ளொர்கள்.

 இந்த ைட்கயில் இனைொததடதயும், மதைொத 
தடதயும் ்கருவி்களொ்கக ப்கொண்டு ரொஜ�க்சொக்களின் 
அரசியல் ந்கரவு்கள் முன்பனடுக்கப�டடிருககி 
ன்்றன. ஒமர நொடு என்்ற ம்கொட�ொடடின் அடிப� 
டையில் சிங்களக குடிமயற்றங்கள் மமறப்கொள்ளப 
�டுகின்்றன. தமிழர்களின் ைரலொறறுப �ொரம்�ரிய 
மிக்கத தொய்கப பிரமத்சமொகிய ைைகட்கயும் கிழக 
ட்கயும் ஒன்றிடணய விைொமல் தடுப�மத இந்தக 
குடிமயற்றங்களின் முககிய மநொக்கம்.
 ைைகட்கயும் கிழகட்கயும் பிரிப�து மடடு 
மல்லொமல் அந்த இரண்டு மொ்கொணங்களினது இன 
விகிதொ்சொரதடதத தடலகீழொ்க மொறறிவிை மைண் 
டும் என்�தும் ப�ருந்மதசியைொதி்களின் நீண்ை ்கொல 
திடைமொகும். கிழககு மொ்கொணததின் அம்�ொட்ற, 
திரும்கொணமடல ஆகிய மொைடைங்களில் இந்தத 
திடைம் ஏற்கனமை பைறறி்கரமொ்க நிட்றமைற்றப 
�டடிருககின்்றது. மடைக்களபபில் அது �டிப�டி 
யொ்க முன்பனடுக்கப�டடு ைருகின்்றது.
 

ைைககில் ைவுனியொ, மன்னொர, முல்டலததீவு 
ஆகிய மொைடைங்களில் இந்தத திடைம் �டிப 
�டியொ்கச் ப்சயற�டுததப�டடு ைருகின்்றது. யுததம் 
முடிவுககுக ப்கொண்டு ைரப�டைதன் பின்னரொன 
ஒரு த்சொபத ்கொலததில் ைவுனியொ மறறும் முல்டல 
ததீவு மொைடைங்களின் உள்ளூரொடசி ்சட�்க 
ளொகிய பிரமத்ச ்சட� மடைததில் இந்த இன விகி 
தொ்சொர மொற்றம் ்சொதுரியமொ்கச் ப்சயற�டுததப�ட 
டிருககின்்றது.  இதனொல் சிங்களப பிரதிநிததுைமம 
இல்லொமல் முழுடமயொன தமிழ்பபிரதி நிதிததுைத 
டதக ப்கொண்டிருந்த குறிபபிடை பிரமத்ச ்சட�்களில் 
இனரீதியொன மொற்றங்கள் ஏற�டடிருககின்்றன.
 ைவுனியொ மொைடைததின் ைைககு பிரமத்ச 
ப்சயல்கப  பிரிைொகிய பநடுஙம்கணி பிரமத்ச ப்சய 
ல்கம் முழுக்க முழுக்க தமிழ்பபிரமத்சங்கடள உள் 
ளைககிய ஒரு நிரைொ்க அல்கொகும். இந்தப பிரமத்ச 
்சட�ப பிரிவுககுள் பைலிஓயொ என்்ற மணலொறு 
சிங்களக குடிமயற்றக கிரொமங்கடள உள்ளைககி 
எல்டல்கடள மொறறியடமக்கப�டடிருககின்்றன. 
இதன் விடளைொ்க பநடுஙம்கணி பிரமத்ச ்சட�யின் 
தடலடமப�தவிமய சிங்களப பிரதிநிதி்களின் ை்ச 
மொகின்்ற நிடலடம உருைொகி இருககின்்றது.
 தமிழர்களின் தொய்க மண்ணின் தடலடம 
நிலமொ்கக ்கருதப�டுகின்்ற முல்டலததீவு மொைட 
ைததிலும் இதும�ொன்்ற தடலகீழொன இனப�ரம்�ல் 
நிடலடம ஒன்று திடரமட்றவில் உருைொக்கப�டடு 

ைருகின்்றது.
 கிழககிலும் ைைககிலும் அர்ச தரபபினரொல் 
நன்கு திடைமிடை ைட்கயில் முன்பனடுக்கப�டடு 
ைருகின்்ற மைடலததிடைங்கடளயும், ்சம்�ைங்க 
டளயும் தடுதது நிறுததுைதற்கொன ைலிடமயற்ற 
டை்களொ்கமை தமிழ்தமதசியம் ம�சுகின்்ற அரசி 
யல் தடலடம்கள் ்கொணப�டுகின்்றன.
 மறுபு்றம் யுததததிறகுப பின்னரொன ்கொலப� 
குதியில் நிடலமொறு்கொல நீதிடய நிடலநொடடி, 
தமிழ் மக்களுககு இடழக்கப�டை மனித உரிடம 
மீ்றல்்கள் மறறும் ்சரைமத்ச மனிதொபிமொன ்சடை 
மீ்றல் நைைடிகட்க்களுககு ப�ொறுபபு கூறுகின்்ற 
்கைப�ொடடில் இருந்து அரசு தன்னிச்ட்சயொ்கத 
திமிரததனமொ்க பைளிமயறி இருககின்்றது.
 மனித உரிடம்கள் மீ்றப�ைவில்டல. எந்த 
விதமொன ்சடைமீ்றல்்களும் இைம்ப�்றவில்டல 
என்�து இந்த அர்சொங்கததின் உறுதியொன நிடலப 
�ொடு. உரிடம மீ்றல்்கள் எனக கூறி இரொணுைததினர 
எைடரயும் நீதி வி்சொரடணககு உட�டுதத அனு 
மதிக்கப ம�ொைதில்டல என சிங்கள மக்களுககு 
அரசு உறுதியளிததுள்ளது.  இறுமொப�ொன அந்த 
நிடலப�ொடடின் பைளிப�ொைொ்கமை ஐ.நொ மனித 
உரிடமப ம�ரடையின் ப�ொறுபபு கூ்றலுக்கொன 
தீரமொனங்கடள அது பு்றந்தள்ளி உள்ளது. நல்லொடசி 
அர்சொங்கம் ஐ.நொவிைம் ஒபபுகப்கொண்ை அந்தக 
்கைப�ொடடை நிட்றமைற்றப ம�ொைதில்டல எனக 
கூறியுள்ளது.
 இந்த பின்புலததில் சீனொ, ரஷ்யொ ம�ொன்்ற 
நொடு்களின் உதவி ஒததொட்சயுைன் பஜனிைொவில் 
மொரச் மொதம் நடைப�்றவுள்ள அமரவு்களில் இலங 
ட்கககு எதிரொன நைைடிகட்க்கடள எதிரப்கொள்ைத 
றகு அர்ச தரபபினர தயொரொகி ைருகின்்றனர. இட்ற 
டமயுள்ள ஓர அரசுககு எதிரொன �யங்கரைொத நை 
ைடிகட்க்கடள முறியடிப�தற்கொ்க முன்பனடுக்கப 
�டை இரொணுை நைைடிகட்க்கடள நியொயப� 
டுததி உரிடம்கள் மீ்றப�டைன என்்ற குற்றச் 
்சொடடை மறுதலிதது நிடலடம்கடளத தமககுச் 
்சொதமொககுைதற்கொன அடனதது நைைடிகட்க்கடள 
யும் ைலிடமமயொடு அைர்கள் முன்பனடுததிருககி 
ன்்றனர. இதன் மூலம் ்சரைமத்சப பிடியொகிய ஐ.நொ 
மனித உரிடம்கள் ம�ரடையின் ்கைப�ொடு்களில் 
இருந்து விலககுப ப�்ற முடியும் என்�து அர்சொங 
்கததின் எதிர�ொரபபு.
 அடுதததொ்க 1987 ஆம் ஆண்டு ப்சயது 
ப்கொள்ளப�டை இலஙட்க இந்திய ஒப�ந்தததின் 
கீழ் உருைொக்கப�டடுள்ள மொ்கொண ்சட�்கடள 
இல்லொமல் ப்சயைதற்கொன முயறசி்கடளயும் அரசு 
திடரமட்றவில் முன்பனடுததிருககின்்றது. இனப 
பிர்சசிடனககு அரசியல் தீரவு ்கொண்�தற்கொ்க ்சரை 
மத்ச அளவில் ஒபபுகப்கொண்ைதன் அடையொளமொ 
்கமை இலஙட்க இந்திய ஒப�ந்தமும், அதன் அரசி 
யல் குழந்டதயொகிய மொ்கொண்சட� முட்றடமயும் 
தி்கழ்கின்்றது.
 அந்த ஒப�ந்தம் ப்சயயப�டடு, மூன்று 
த்சொபதங்கள் ்கைந்துவிடைன.ஆனொல் அந்த ஒப�ந்த 
ததின் அடிப�டையில் மொ்கொண்சட�்களுக்கொன 
அதி்கொரங்கள் உரிய முட்றயில் �கிரந்தளிக்கப�ை 
வில்டல. இந்தியொ தனது பிரொந்திய நலன்்கள் ்சொரந்த 

அரசியல் மறறும் ைல்லொதிக்கத மதடை்களுககு 
அந்த ஒப�ந்தததின் �ங்கொளி என்்ற ரீதியில் இலங 
ட்கககு அழுதததடதக ப்கொடுக்க முடியும்.
உருைொக்கப�ைவுள்ள புதிய அரசியலடமபபில் 
மொ்கொண ்சட� முட்றடமடய இல்லொமல் ப்சயது 
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பதில்: 
 எமது ்சங்கததின் ப�யர ‘ைன்னி விழிப 
புலனறம்றொர ்சங்கம்’ ைைககு, கிழககில் யுததததி 
னொல் �ொரடையிழந்தைர்கடளயும், ைைககில் 
ஏடனய ்கொரணி்களொல் �ொரடையிழந்தைர்கடளயும் 
உள்ளைககி 278 �ொரடையற்ற �யனொளி்களுைன் 
இயஙகி ைருகின்்றது. 

 இதில் �ொரடையிழபபுைன் இரு ட்க்கடள, 
இரு ்கொல்்கடள, ஒரு ட்கயிடன, ஒரு ்கொலிடன 
இழந்தைர்களும் உள்ளொர்கள். தடலக ்கொயததினொல் 
�ொரடையிழந்தைர்களும் உள்ளொர்கள். இதில் 81 
ப�ண்்களும், 197 ஆண்்களும் அங்கம் ைகிககின்்றொர 
்கள். 

 �ொரடையற்றைர்கடள மொததிரமின்றி அைர 
்களின் குடும்�ங்களிலுள்ள 235 ்சொதொரண பிள்டள 
்களின் ்கல்விச் ப்சயற�ொடு்கடளயும் ்கைனிதது 
ைருகின்ம்றொம். தமிழர்களின் உரிடமப ம�ொரொடைம் 
�யங்கரைொதமொ்க சிததரிக்கப�டுைதொல் ம�ொரொ 
டை அடமபபிலிருந்து �ொரடையிழந்த ந�ர்கடள 
அரசும் ஏற்க மறுததது. அடைக்கலம் ப்கொடுக்க 
�ொரடையறம்றொர நலன்ம�ணும் நிறுைனங்களும் 

தயக்கம் ்கொடடியதொல், அடனைடரயும் அரைடண 
தது ப்சயற�டும் மநொககிமலமய எமது ்சங்கமொனது 
2013ஆம் ஆண்டு உருைொக்கப�டைது. 
 “விழியின் இழபபு ைொழ்வின் இழப�ல்ல” 
என்�மத எமது ப்கொள்ட்க. ைொழ்கட்க என்�து 
ம�ொரொடைம். அதில் விழியின் இழபபு ைொழ்வின் 
இழப�ல்ல. �ொரடையிழபபு �ொைததின் �லன் 
என்�ொர சிலர. ஆனொல் இயறட்கயின் சூடசுமம் 
புரிந்தைர இதடன இயல்�ொய ப்கொள்ைொர.
 

ஒரு மனிதனுககு ஒறட்றக்கண், ஒறட்றக ்கொது, 
ஒறட்ற ஈரல், ஒறட்ற நுடரயீரல், ஒறட்ற சிறுநீர்கம் 
என ஒன்ம்ற ம�ொதுமொனது. ஆனொல் இயறட்க 
இைறட்ற இரண்ைொய �டைததிருககி ன்்றது. இழபபு 
என்�து இயறட்கயும் அறியொமல் நி்கழலொம். தடுக்க 
தன்னொல் இயலொவிடைொலும் தற்கொபபிற்கொய 
இன்பனொரு அையதடத இழபபிறகு ஈடுப்சயய 
�டைததது இயறட்க. முயறசிககு முறறுபபுள்ளி 
மூச்்சைஙகும்ப�ொழுதுதொன் இை மைண்டும். இரு 
விழியிழந்தொல் பமொழி �டிக்க ைழிபயன்ன? இன் 
பனொரு ைழிககு பதொைக்கபபுள்ளி டைக்க நிடனதத 
இயறட்க, லூயி பிபரயில் என்� ைடர �டைததது. 
‘டத பி்றந்தொல் ைழி பி்றககும்’ என்�ர. 1809ஆம் 
ஆண்டு டத 4ஆம் நொள், பிரொன்சு நொடடில் கூபவிமர 
என்னும் கிரொமததில் இைர பி்றந்தொர.
 இைர ்கண்ைறிந்த குறப்றழுதடதமய 
நொமும் �யன்�டுததுகின்ம்றொம். தற்சமயம் த்கைல் 
பதொழில்நுட�ம் ைளரச்சியடைந்து விடைதொல், 
்கணினியின் உதவியுைன் �ொரடையுள்ளைர்களுை 
னொன பதொைர�ொைடல ம�ணி ைருகின்ம்றொம்

பதில்: 
 பிபரயலி முட்ற �யிறசி ைழஙகும், த்கைல் 
பதொழில்நுட� �யிறசி ைழஙகும் ஆசிரியர்கள் 
ைளம் உள்ளது. ஆனொல் ப�ௌதீ்க ைளங்கள் ம�ொது 

மொனதொ்க இல்டல. இை ை்சதி, �யிறசியளிப�தற 
குரிய சில ்கருவி்கள். இரு ்கடைை ை்சதி, மின்்சொர 
ை்சதி, சில தள�ொை ை்சதி ம�ொன்்ற ைளங்கள் 
எம்மிைம் உள்ளது. த்கைல் பதொழில் நுட� �யி 
றசி யளிககும் ைல்லடமயுள்ள ஐந்து �ொரடையற்ற 

ைர்கள் ைைககு கிழககில் உள்ளொர்கள். ஐந்து �ொர 
டையற்றைர்கள் பிபரயலி முட்ற �யிறசி ைழங்கக 
கூடிய ைல்லடமயுள்ளைர்களொ்க உள்ளொர்கள். 
இந்த �யிறசி்கள் ைழிமய ்கல்வி்கறறு தற்சமயம் 
ைைககிமல �ொரடையற்ற இரு ்சடைைொளர்களும், 
்சடைக்கல்வியிடன பதொைரும் ஒரு மொணைனும் 
உள்ளொர்கள்.

 

அர்ச உததிமயொ்கததர்களொ்க 19 �ொரடையற்றைர்கள் 
�ணியொறறுைதுைன் மூைர ஆசிரியர்களொ்கவும் 
்கைடமயொறறுகின்்றொர்கள். கிழககு மொ்கொணததிமல 
எடடு அர்ச உததிமயொ்கததர்களும் இரண்டு ஆசிரியர 
்களும் உள்ளொர்கள். இதடனவிை �ல்்கடலக்கழ்க 
்கறட்கபநறியிடன பூரததி ப்சயத ஆறு ம�ரும் இக 
்கறட்கபநறியிடன பதொைரகின்்ற ஒன்�து ம�ரும் 
ைைககு கிழககில் உள்ளொர்கள்.
  

 நிதி நிடலடமயிடன ப�ொறுததைடர அவ் 
ைப ப�ொழுது உதவியளிககின்்ற ப்கொடை 

ம�ள்வி:  
 �ங�ள் அவேப்வப பற்றி...? எத�வை 
மபர், எஙகு, எவவவ� வலு இழப்பு�ளுடன்? 
என்பது பற்றிக கூறுங�ள்?

“tpopg;Gydpoe;Njhu;f;F 
top rikg;Nghk;”

	 விழிப்புலனிழந்தோரும்	 கல்வி	 ்கள்விக	
ளில்	சிறநது	விளங்கும்	வககயில்	பிரெய்லி	எனும்	
ரதோடுகக	உணர்வு	எழுத்துரு	உருவோககப்்பட்டு	
196	 ஆண்டுகளோகினறன.	 	 இவரவழுத்துரு	
வடிவ	கைப்க்ப	பிரெய்லி	எனும்	விழிப்புலனிழநத		
பிரெஞ்சு	கல்வியியலோளெோல்	1824	இல்	அறிமுகப்	
்படுத்தப்்பட்்டது.
	 விழிப்புலனற்றோரின	 வோழ்விறகு	 வழி 
கோட்டிய	அவகெ	நிகனவுகூரும்	விதைோக	அவரின	
பிறநத	 தினைோன	ஜனவரி	 4ம்	 திகதி	 சர்வ்தச	
பிரெய்லி	தினைோக	2019	முதல்	அனுசரிககப்்பட்டு	
வருகிறது.
	 இதகன	 ஒட்டி	 இலங்கக	 வ்டகிழககு	
விழிப்புலனிழந்தோர்	சங்க	ரசயலோளர்	கிஸணன	
ைகிநதகுைோர்	 அவர்களின	 ்ேர்கோணல்	 இங்கு	
வழங்கப்்படுகிறது.

ம�ள்வி:  
 �ற்மபொது உள்்ள வ்ளங�ள் என்ை?
(பயிற்்றப்படட ேனி� வலு, நிதி, கபௌதீ� 
வ்ளங�ள், நிர்வொ� ஒழுஙகு)

   க�ொடர்ச்சி 11ஆம் பக�ம்
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கட்டுரை எழுதுதல், வாசிப்பு, கரத எழுதுதல், கவிரத எழுதுதல், பேச்சு பேசுதல், என கல்வி செயறோடுகள் 
ேல உள்்ளன.

நாம் பேற குறிப்பிட்்டவறறில் வாசிப்பு ேறறி  ோரப்போம்,

 கல்வியால் சதாழில் சேறுகினபறாம். கறறவரகர்ள உலகம் ேதிக்கினறது. எல்லாவறறுக்கும் பேலாக கல்வி, 
ேகுததறிவா்ளரக்ளாக நாம் உருவாகினறதறகு துரை செய்கினறது. இப்ேடிப்ேட்்ட கல்விரய சேறுவதறகு மிக 
முக்கியோனது வாசிப்பு ஆகும். வாசிப்பு இல்லாவிடில் நாம் எநதசவாரு கல்விரயயும் அறிவு வ்ளரச்சிரயயும் 
சேற முடியாது.

வாசிப்பு மூலம்தான விஞ்ான அறிரவபயா,சதாழில்நுட்ே அறிரவபயா உலக அறிரவபயா  சேற முடியும் .
இனரறய கால கட்்டததில் விஞ்ான கண்டுபிடிப்புக்கள் எவவ்ளவு வ்ளரச்சி கண்்டாலும் அங்கும் வாசிப்பு 
இல்லாவிடில் நாம் எரதயும் ொதிக்க முடியாது.
  உதாைைோக கணினி மூலம் ஒரு விர்டயதரத அறிவிக்க விரும்பினாலும் அநத விர்டயதரத 
ேறறவரகள் அறிவதறகு வாசிததுததான அறிய பவண்டும். அப்ேடி எநதசவாரு விர்டயோக இருநதாலும் 
வாசிப்பு முக்கிய இ்டம் சேறுகினறது. இனறு வாசிப்பு குரறவர்டநது போவதனால் ோைவரகள் தேது கல்விரய 
சுயோக கறேதில் இ்டரேடுகினறனர.
  அது ேட்டுேல்ல, ோ்டொரலகளில் ஆசியரியர கறபிக்கினற ோ்டங்கர்ள எழுதிய பினபு அரத 
மீண்டும் வாசிப்ேது இல்லாத ேடியால் அங்கு தாம் கறற ோ்டங்கர்ள நிரனவு ேடுததிக்சகாள்்ள முடியாேல் 

ேரீட்ரெகளில் சேரும் சநருக்கடிகர்ள ெநதிக்கினறீரகள்.
 முனனய காலங்களில் ேததிரிரககள், புததகங்கள், கரத புததகங்கள் வாசிக்கும் ேழக்கம் அதிகோக ேக்களிர்டபய இருநதது. 
ஆனால்  இனரறய கால கட்்டததில் வாசிப்பு எனேது ோைவரகள் ேததியிலும் இர்ள்ரகள் ேததியிலும்  குறறிப் போய்க்சகாண்டு 
இருக்கினறது.
 பேர்ட பேச்சுக்கர்ளபயா விவாதங்கர்ளபயா, சோதுவிர்டயங்கர்ளபயா இனறு முன வநது நிகழ்ததும் தனரே குரறநது 
சகாண்ப்ட செல்கிறது. இவறறிறகு காைைம் நவீன உலகததில் ரகபேசி,  ேடிக் கணினிகள், சதாரலக்காட்சி நிகழ்வுகள் எனேவறறில் 
ோைவரகளின ஈடு ோடு அதிகரிதது செல்கிறது. பேலும் அதன மூலம் அவரக்ளது திறரே, அறிவு எனேன குனறிச் செல்கினறது.
 ஆகபவ வாசிப்பு எனேது மிகவும் முக்கியோன ஒனறாகும் எனேரத கருததிறகு சகாண்டு, நாம் ஒவசவாருவரும் வாசிப்பின 
ேயரன அர்டவதறகு ஒவசவாரு வீட்டிலும் சிறிய நூலகங்கள் அரேதது வாசிப்பில் ஈடுே்ட பவண்டும். இவவாறு செய்வதன மூலம் உலகில் 
வாழ்வாங்கு வாழ முடியும்.
 பேலும் வாசிப்பு ேனிதரன பூரைப்ேடுததும் வாசிப்பு இல்லாத ேனிதன குரற ேனிதன எனறும் ஆனபறார கூறறிறகு இைங்க 
வாசிப்பிறகு முக்கியததுவம் சகாடுதது கல்விரயப் சேறறு நாட்டில் நல்ல பிைரையாக உருவாகுபவாம்.

md;G Neah;fSf;F!
 எேது எதிரகால சிறபிக்ளான 
தமிழ் சிறாரகளின தமிழ்சோழி 
ேறறும் ேண்ோட்டு பேம்ோட் டிரன 
இலக்காக சகாண்டு சவளிவரும் 
இலக்கு வாை இதழின சிறுவர த்ளத 
திறகான தங்கள், கட்டுரைகள், 
கவிரதகள், ஓவியங்கள் ேறறும் 
வாழ்வுக்கு வழிகாட்டும் தமிழர 
நாகரீகம் சதா்டரோன சிறு குறிப்பு 
கள் ஆகியவறரற ேகிரநது ஓர 
செழிப்ோன நிரலதத எதிரகால 
தமிழ் ெநததிரய உருவாக்க 
இரையுோறு இலக்கு உங்கர்ள 
வைபவறகிறது!

njhlh;GfSf;F : info@ilakku.org
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பதில்:
 உங்கள் ம்கள்விக்கொன �திடல ைழஙகு 
ைதறகு முன்னர, நொன் ஐ.நொ.வின் ப்சயற�ொடு்கள் 
பதொைர�ொ்கவும், ்கைந்த ்கொலங்களில் ஐ.நொ.வில் 
�ஙகு�றறியைன், �ஙகு�றறிக ப்கொண்டிருப�ைன் 
என்்ற முட்றயிலும் ஓர அறிமு்கதடத தருகின்ம்றன். 
இலஙட்கயில் தமிழருககு எதிரொ்க நடைப�ற்ற 
இன அழிபபிற்கொன நீதி என்�து ஐ.நொவின் மனித 
உரிடமக ்கழ்கததிறகுள் இருந்து ைரபம�ொைதி 
ல்டல. மனித உரிடமக ்கழ்கம் என்�து இலஙட்க 
அர்சொங்கதடதயும் ஏறறு ப்சயற�டும் ஒரு தளமொ 
்கமை இருககின்்றது. இதனொல் இலஙட்க அரசின் 
இட்றயொண்டமடயப �ொதிககும் ப்சயற�ொடடில் 
அைர்கள் ந்கரைதில்டல. இதன் அடிப�டையில் 
்கைந்த ்கொலங்களில் இலஙட்க பதொைர�ொன வி்சொர 
டண்கள் முன்டைக்கப�டை ம�ொபதல்லொம், இல 
ஙட்க அர்சொங்கம் தொங்கள் ஐ.நொ.வுைன் ம்சரந்து 
ப்சயற�டுைதொ்க ஒரு அறிகட்கடய விடும். பின்னர 
அரசு மொற்றம், அர்சொங்க மொற்றம் என ைரும்ம�ொது 
பின்ைொஙகுைதும் ம�ொன்்றதொன தன்டமடய 
்கடைபபிடிதது ைருகின்்றனர. இடத அைர்களின் 
மூமலொ�ொயமொ்க �யன்�டுததி ைருகின்்றனர. 
 ்கொலததிறகுக ்கொலம் ஐ.நொவுைன் இடண 
ந்து ப்சயற�ைப ம�ொகின்ம்றொம் என்று சிலர ப்சொல் 
ைடதயும், சில தீரமொனங்கடள ஏறறுக ப்கொள் 
ைதொ்கச் ப்சொல்ைடதயும், சில தீரமொனங்களிலிருந்து 
பைளிமய ம�ொைதொ்கச் ப்சொல்ைடதயும் இலஙட்க 
ஒரு இரொஜதந்திரமொ்கக ட்கயொண்டு ைருகின்்றது. 
்கைந்த ்கொலங்களிலொன இந்த �டைறிவு்கள் முககிய 
மொனடை.
 

தமிழ் மக்கள் தரபபில் மி்க முககியமொன 
தீரமொனதடத 2014, 2015 ்கொலப�குதி்களில் பைளி 
ய்க வி்சொரடணயொ்க இருக்கககூடிய அல்லது 

ஐ.நொ.வின் அழுதததடதக குட்றப�தறகு ஏமதொ 
ஒரு ைட்கயிமல தமிழ் அரசியல் தடலடம்கள் 
்கொரணமொகி விடைொர்கள். இந்த அடிப�டையி 
மலமய புதிய ஆடசி மொற்றததின் ஊைொ்க சில 
ஆடசி மொற்றங்கடள அல்லது அரசியல் தீரவு்கடள 
ப்கொண்டு ைரலொம் என்்ற நம்பிகட்கயில், தமிழ்த 
மதசியக கூடைடமபபும், சில புலம்ப�யர அடமப 
பு்களும் ப்சயற�டடு, அதில் �டு மதொல்வியடைந்து 
ள்ளனர. 
 இந்த அடிப�டையிமல இன்று மனித 
உரிடமக ்கழ்கததிமல மீண்டும் ஒரு அழுததத டதப 
பிரமயொகிப�தறகு ்சரைமத்ச ்சமூ்கம் முற�டுகி 
ன்்றது. ஆனொல் இந்த அழுததம் பைறுமமன  தமிழர 
்களின் நலன் ்சொரந்ததொ்க, அல்லது தமிழர்களுக்கொன 
நீதிடயக ப்கொடுப�தற்கொன அழுததமொ்க நொன் 
�ொரக்கவில்டல. இது அைர்களின் இரொஜ தந்திர 
மறறும் புவி்சொர அரசியல் ்சொரந்த ஒரு அழுத தமொ்க  
இலஙட்கயில் அண்டமயில் நைந்த ஆடசிமொற்றம், 
ம்கொதத�ொயொ ரொஜ�க்ச மறறும் மகிந்த ரொஜ�க்ச 
ஆடசிககு ஒரு அழுதததடதக ப்கொடுப�தறகும் 
பூம்கொள அரசியலில் சீனொவின் ஆதிக்கதடத ட்கயொ 
ள்ைதற்கொ்கவும் �ொவிக்கப�டும் ஒரு �குதியொ்க 
வுமம இந்த மனித உரிடமக ்கழ்கததில் நடை 
ப�றும் விைொதங்கடளப �ொரக்கக கூடியதொ்க 
இருககின்்றது. 
 இந்த அடிப�டையில் தமிழ் மக்களின் 
அரசியல் தடலைர்கள், தமிழ் மக்கடளப பிரதிநிதி 
ததுைப�டுதது�ைர்களின் ்கருதது, நிடலப�ொடு 
என்�து, மி்க முககியமொகின்்றது. அதொைது ஐ.நொ 
வின் மனித உரிடமக ்கழ்கம் அரசு்களுககு மடடு 
மமயொன ஒரு ்கழ்கமொ்க இருககின்்றது. அமத 
மைடள மனித உரிடம ஆரைலர்கள், மனித 

உரிடம அடமபபுக்கள் ்கருததுச் ப்சொல்லககூடிய 
ஒரு ்கழ்கமொ்க இருந்தொலும், தீரமொனங்கள் என்�து 
அரசு்களின் பிரதிநிதி்கள் எடுககும் தீரமொனமொ்கமை 
இருககி ன்்றது. ஆனொல் �ொதிக்கப�டைைர ்கள் 
தரபபில் நொம் கூறும் ்கருதது மி்க முககியமொ்கப 
�ொரக ்கப�டுகி்றது. அரசு்களின் பிரதிநிதி்கள்தொன் 
முடிபைடுப�தொ்க இருந்தொலும், �ொதிக்கப�டைைர 
்கள் என்்ற தரபபில் தமிழ் மக்களின் நிடலப�ொடு 
மி்க முககியமொனதொகும்.
 இந்த இைததில் தொன் நீங்கள் கூறிய தமிழ்த 
மதசிய அரசியடல முன்ன்கரததும் தடலைர்கள் 
ஒரு ்கருதடத அல்லது ்சரியொன நிடலப�ொடடை 
எடுப�தறகு  தைறுகின்்றொர்கள். இந்த அடிப�டை 
யில் தொன் சுமந்திரனின் ஆரம்�்கடை மைடலயொ்க 
பைளியிைப�டை அந்த அறிகட்க அல்லது ைடரட� 
்கமஜந்திரகுமொர ப�ொன்னம்�லம், நீதியர்சர விகமன 
ஸ்ைரன் ஏறறுகப்கொள்ளொத தன்டமயும் இருககி 
ன்்றது. ம்கள்வி என்னபைன்்றொல், தமிழர்களின் 
நிடலப�ொடுஎன்ன? அடத நொங்கள் எப�டி முன் 
டைக்கபம�ொகின்ம்றொம்? 
 இந்த நிடலப�ொடடை மி்க விடரைொ்க 
டைக்க மைண்டியது ்கடைொயம். இந்தக கூடைத 
பதொைர 2021 ப�பரைரி 22இல் ஆரம்பிதது, மொரச் 
மொதம் 19ஆம் தி்கதி முடிைடைய இருககின்்றது. 
இதில் முககியமொன 2 நி்கழ்ச்சி்களில் இலஙட்க 
�றறிய விைொதம் ைரககூடிய ்சந்தரப�ம் இருககின் 
்றது. ஆனொல் இதற்கொன தயொர மைடல்கள் எல் 

லொமம தறம�ொது ஆரம்பிக்கப�டடுள்ளன. 
எல்லொ மைடல்களும் எதிரைரும் ஜனைரி மொத 
முதல், இரண்ைொம் ைொரங்களில் முடிைடைந்து 
விடும். எல்லொ அரசு்களும், தங்கள் முடிவு்கடள - 
ைடரபு்கடள தயொர ப்சயது விடுைொர்கள். இதறகி 
டையில் தமிழ்த தரபபு தங்கள் நிடலப�ொடடை 
மி்கத பதளிைொ்கவும். உரக்கவும் கூ்றமைண்டியு 
ள்ளது. அந்த இைததிமல தொன் இந்த ஒறறுடம 
முககியம் ப�றுகின்்றது.

பதில்:
 தமிழ்த மதசிய அரசியல் என்�து மி்கவும் 
�ரந்து விரிந்த ஒரு அரசியலொ்க இருககின்்றது. 
தொய்கததில் இருககும் தமிழ் அரசியல் பிரதிநிதி 
்களும், புலம்ப�யரந்த பிரமத்சங்களில் இருககின்்ற 
பிரதிநிதி்கள் அல்லது ப்சயற�ொடைொளர்களும் அழு 
தததடத ஏற�டுததுைதறகு மி்க முககிய �ஙட்க 
ைகிககின்்றனர. ம�ரம் ம�்சொது விடைடமககு 
தமிழ்த மதசியக கூடைடமபபு தொன்முறறு முழு 
தொன ்கொரணம் என்று கூ்ற முடியொது. ஏபனனில், 
புலம்ப�யர ப்சயற�ொடு்களில் இருப�ைர்கள்கூை 
இைர்களுைன் இடணந்து இந்தச் ்சந்தரப�தடத 
தை்ற விடடு விடைொர்கள் என்�டத நொங்கள் இந்த 
இைததில் �திவு ப்சயய மைண்டும். 
 அமதமைடள சுமந்திரனின் மநொக்கம் 
என்ன என்�து எனககுத பதரியவில்டல. எனது 
அனுமொனததின்�டி ்சரைமத்சம் எடதச் ப்சயயப 
ம�ொகின்்றமதொ அடத தொங்கள் ம்கடடு அந்த விை 
யங்கள் ்சொரந்து ஒரு ்கடிததடத எழுதும்ம�ொது, 
அடத ப்சயற�டுததுைதறகு ஒரு ்சந்தரப�ம் 
இருககும். அது தொன் நைக்கபம�ொகின்்றது. நைந்த 
தும் நொங்கள் ம்கடடு இது நைந்தது என்்ற ஒரு 
மதரதல்்கொல அரசியல் (Electoral politics) இற்கொ்க 
�ொவிக்கப�டுகின்்றது என்�துதொன் மி்கவும் 

ைருததததிறகுரிய விையமொ்க இருககின்்றது. 
இடதத  தொன் மற்றக ்கடசி்களும் ப்சயயப ம�ொகின் 
்றன ம�ொன்்ற மதொற்றப�ொடு பதரிகின்்றது. ்சந்தரப 
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ம�ள்வி:  
 எதிர்வரும் 2021 ேொர்ச் ேொ�ம் ஐ.நொவின் 
46ஆவது அேர்வு இடம்கப்றவுள்்ளது. இலங 
வ�யில் சுேந்திரன் அவர்�ள் 7பக� அறிகவ� 
க�ொன்வ்ற ��ொரிதது, அ�ற்கு ஆ�ரவு திரடடு 
வ�ற்�ொ� நீதி�ரசர் விகமைஸவரனிடமும், 
�மஜந்திரகுேொர் கபொன்ைம்பலததிடமும் 
க�ொடுததுள்்ளொர். ஆைொல் அவர்�ள் அவ� நிரொ 
�ரிததுள்்ளைர். சர்வம�ச அவேப்பு�ள் �மிழர் 
�ளிவடம� ஒற்றுவேயின்வேவ� �வனிதது 
வருகின்்றைர். �மிழ்க கூடடவேப்பு; முககி� 
ேொை சுேந்திரன் என்்ற �னிப்படட ேனி�ர் 
ஏன் இவவொ்றொை ஒரு கச�ற்பொடடில் இ்றங� 
மவண்டும். இது எவவ்ளவு பின்ைவடவவக 
க�ொண்டு வரும் என்பவ� வி்ளங�ப்படுததுவீர் 
�்ளொ?

 ம�ள்வி:
 ேனி� உரிவே�ள் �ழ�ததில் ஒரு 
தீர்ேொைதவ� முன்கேொழியும் மபொது அவர்�ள் 
�மிழர்�ளின் மீ�ொை �ருவை�ொல் அ�வைக 
க�ொண்டு வரொேல், புவிசொர் அரசி�ல், இரொஜ 
�ந்திர ந�ர்வு�ள் இலஙவ�த தீவிற்கு அவர் 
�ளுககுத ம�வவப்படும் கபொழுது ஒரு அழுத� 
தவ�க க�ொடுககும் இப்படி�ொை ந�ர்வு�வ்ள 
அவர்�ள் மேற்க�ொள்கின்்றொர்�ள் என்று 
கூறினீர்�ள். �டந்� ஐ.ம�.�. அரசொங�ம் இருந்� 
கபொழுது �மிழ்த ம�சி�க கூடடவேப்பு மபரம் 
மபசொேல் அவர்�ளுககு ஆ�ரவவ வழஙகிக 
க�ொண்டிருந்�ொர்�ள். 2015இல் அந்� அரசொங�ம் 
க�ரிவு கசய�ப்படட மபொது நல்ல ஒரு சந்�ர் 
ப்பம் இருந்தும் அவ� நொங�ள் நழுவ விடடு 
விடமடொேொ? அப்படி அவ� நழுவ விடடிருந்�ொல், 
இனி அப்படி ஒரு வொயப்புக கிவடககும் என்று 
எதிர்பொர்ககின்றீர்�்ளொ? �மிழ்த ம�சி�க கூடட 
வேப்பின் கச�ற்பொடு�ள் �மிழ் ேக�ளுககு 
எதிரொ� உள்்ளவ� ேக�ள் உைர்கின்்றொர்�ள். அவ� 
நொங�ளும் பொர்க�ககூடி��ொய இருககின்்றது. 
இப்படி�ொை �ொல�டடததில் சுேந்திரன் அரசொ 
ங�தவ�க �ொப்பொற்றும் நிவலயில் மீண்டும் 
அரசொங�ததிற்கு �ொல அவ�ொசதவ�ப் கபற்றுக 
க�ொடுப்பது கபரி� பின்ைவடவவக க�ொண்டு 
வரும் என்று நீங�ள் நிவைககின்றீர்�்ளொ? 

   க�ொடர்ச்சி 14ஆம் பக�ம்

பிரித்தோனியோகவ	தளைோகக	ரகோண்்ட				
விரிவுகெயோளரும்,	

ைனித	உரிகை	ஆர்வலருைோன	 

ந. இராச்குமார் 
அவர்கள்	அகனத்துலக	உயி்ெோக்ட	
தமிழ்	வோரனோலிககு	வழங்கிய	

்ேர்கோணலில்	இருநது	ஒரு	்பகுதி
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இரு�தமதழு நொடு்கடளக ப்கொண்ைதும் பிரித 
தொனியொவின் மி்கபப�ரிய ைணி்கக கூடைொ 

்கவும் விளஙகுகின்்ற ஐமரொபபிய ஒன்றியக ்கடை 
டமபபிலிருந்து பைளிமயறுைதறகு ்சரியொ்க ஒரு 
ைொரததுககு முன்னதொ்க பிரிததொனியொ மறறும் 
ஐமரொபபிய ஒன்றியம் ஆகிய இரு தரபபு்கடளயும் 
்சொரந்த பிரதிநிதி்கள் இறுதியொ்க ஒரு ைணி்க ஒப�ந் 
தததில் ஒப�மிடடிருககி்றொர்கள்.

 இவ்ைொ்றொ்க ஒப�ந்தங்கள் மமறப்கொள்ளப 
�டடிருககின்்ற ம�ொதிலும், பிரிததொனியொ ஐமரொப 
பிய ஒன்றியததின் உறுபபு நொைொ்க இருந்த ்கொலத 
துைன் ஒபபிடும் ம�ொது, ைணி்கச் ப்சயற�ொடு்கள் 
உரிய அனுமதி்கடளப ப�றுைதில் �ல உததிமயொ 
்கபூரை தடை்கடளச் ்சந்திக்கப ம�ொகின் ்றன என்�து 
பதளிைொகின்்றது.
 ஜனைரி முதலொம் தி்கதி, ஐககிய இரொச்சியம் 
ஐமரொபபிய ஒன்றியதடத விடடு பைளிமயறிய 
பின்னர ஐககிய இரொச்சியததின் ப�ரிய நிதிச் 
ம்சடை்கள் தமது உற�ததிப ப�ொருட்கடள ஐமரொ 
ப�ொவில் விற�டன ப்சயயும் ம�ொது, அைறறுககு 
எப�டிப�டை ்கடடுப�ொடு்கள் விதிக்கப�டடிரு 
ககின்்றன ம�ொன்்ற முககியமொன விையங்கள் 
இன்னும் பதளிைொ்க ைடரயறுக்கப�ைொத நிடல 
டயமய அைதொனிக்க முடிகின்்றது.

பிகரகசிற் உண்வேயில் எ�வைக குறிககி்றது?
 பிபரகசிற (Brexit) அல்லது பிரிததொனி 
யொவின் பைளிமயற்றம் என்�து இரண்ைொம் உல்கப 
ம�ொரின் ்கொரணமொ்க ்சொம்�ல் மமைொகிபம�ொன 
ஐமரொப�ொடை மீளக ்கடடிபயழுபபும் மநொக்கத 
துைன், ஐமரொபபிய நொடு்களுககு இடைமய உரு 
ைொக்கப�டை ப�ொருண்மிய மறறும் அரசியல் 
கூடடிலிருந்து 47 ஆண்டு்களுககுப பின்னர ஐககிய 
இரொச்சியம் பைளிமயறுகின்்ற ப்சயன்முட்றடயக 
குறிககின்்றது.
 ‘பைளிமயறுைதற்கொன ைொககு” எனப 
ப�யரிைப�டை �ரபபுடர 52 - 48 என்்ற வீதததொல் 
2016 ஜூன் மொததில் ்சரை்சன ைொகப்கடுபபில் 
பைறறிப�ற்றடதத பதொைரந்து, அததிலொந்திக ்சமுத 
திரததிலிருந்து ரஷ்யொவினதும், துருககியினதும் 
எல்டல ைடர நீண்டிருககின்்ற நொடு்களில் ைொழும் 
450 மில்லியன் மக்கடளக குடிமக்களொ்கக ப்கொண்ை 
ஐமரொபபிய ஒன்றியததிலிருந்து பைளிமயறும் 
முதல் நொைொ்க ஐககிய இரொச்சியம் மொறியிருககி்றது.
 ஜனைரி 31ஆம் தி்கதி நடைப�றுகின்்ற 
பிரிததொனியொவின் உததிமயொ்கபூரை பைளிமயற்றம், 
66 மில்லியன் ்சனதபதொட்கடயக ப்கொண்ை அந்த 
நொடு, தொன் ஏற்கனமை இழந்துவிடை இட்றடமடய 
மீளபப�றுகின்்ற ஓர உன்னதமொன நி்கழ்ைொ்க 
அதன் ஆதரைொளர்களொல் பு்கழப�டைது.
 அமத மைடளயில, ஐமரொபபிய நொடு்கள் 
நடுமை நடைப�றறு ைந்த ஒருஙகிடணபபுககு இது 
ஒரு ப�ரும் பின்னடைவு என்றும், ஒன்றியததுககும் 
ஐககிய இரொச்சியததுககும் இடைமய ்கொணப�டும் 
ஒமரபயொரு நில எல்டலயொ்க விளஙகுகின்்ற 

அயரலொந்தில் முன்பனபம�ொதும் ஏற�டடிருக்கொத 
ப�ொருண்மிய ம்சததடதயும் புதிதொ்க மமொதல்்கள் 
உருைொ்கக கூடிய ஆ�ததொன சூழடமடையும் இது 
மதொறறுவிததிருககி்றது என்று இச்ப்சயன்முட்றடய 
எதிரப�ைர்கள் ்கருதுகி்றொர்கள்.
 அதன் உததிமயொ்கபூரை பைளிமயற்றதடதத 
பதொைரந்து, ைணி்க ப்சயற�ொடடிலிருந்து மொண 
ைர்கடளப �ரிமொறும் ப்சயற�ொடு்கள் ைடர மி்க 
பநருக்கமொ்கப �ணியொறறுைதறப்கன உருைொக்கப 
�டை விதிமுட்ற்கடள இலண்ைன் மி்க பநருக்கமொ 
்கக ்கடைபபிடிதது ைந்த ம�ொதிலும், இந்த மொற்றத 
துக்கொன ்கொலம் டி்சம்�ர 31ஆம் தி்கதியுைன் ்கொலொ 
ைதியொகி்றது.

புதி� ஒப்பந்�ம் எப்படிப்படட விட�ங�வ்ள 
உள்்ளடககியிருககி்றது?

 இரண்ைொயிரதது இரு�தமதொரொம் ஆண்டு 
ஜனைரி 1ஆம் தி்கதி முதல் தமது ைொணி�ப 
ப�ொருட்கள் தஙகுதடையின்றி ந்கரைடத உறுதிப� 
டுததுைதற்கொ்க இரண்டு தரபபு்களும் மி்கவும் 
சிக்கல் ைொயந்த ம�ச்சுைொரதடத்கடள இதுைடர 
நைததியிருககின்்றன.
 வியொழககிழடம �கிரங்கப�டுததப�டை 
ஒப�ந்ததடதப �ொரககும் ம�ொது, பமொததததில் 
900 பில்லியன் பைொலர்கள் ப�றுமதி ைொயந்த 
இபப�ொருட்களின் ைொணி�ச் ப்சயற�ொடடில் 
அடரப �ஙகுககு ைரிமயொ அன்ம்றல் ம்கொடைொ 
ஒழுஙகுமுட்றமயொ விதிக்கப�ைொது என்�து பதளி 
ைொகி்றது.

 இது இவ்ைொறு இருபபினும் ஐககிய 
இரொச்சியததுககும், ஐமரொபபிய ஒன்றியததுககும் 
இடைமய ஓரிைததிலிருந்து இன்மனொர இைதது ககு 
எடுததுச் ப்சல்லப�டும் ப�ொருட்கள், ஆயப�குதி 
யுட�டை (சுங்கப�குதி) மைறு ம்சொதடன்களுக கும் 
உட�டுததப�டும் என்�தொல், இடை பதொைர �ொன 
�ல ஆைணங்கள் பூரததி ப்சயயப�ைமைண்டிய 
மதடை இருப�தன் ்கொரணமொ்க இைறறுககு எதிர 
்கொலததில் அதி்கமொன மநரதடதச் ப்சலைழிக்க 
மைண்டியிருககும்என்னும் விையம் ்கருததில் 
ப்கொள்ளப�ை மைண்டும்.
 ்கைந்த ைருைம் ஒப�மிைப�டை பைளி 
மயற்றததுக்கொன ஒப�ந்தததின் பதொைரச்சியொ்க 
மமறகுறிபபிடை இணக்கப�ொடு ட்கச்்சொததிைப�ட 
ைது. தறம�ொது ஐமரொபபிய ஒன்றியததின் ஒரு 
உறுபபு நொைொ்க இருககின்்ற அயரலொந்துககும், 
பிரிததொனியொவின் ஒரு மொ்கொணமொ்க இருககின்்ற 
ைை அயரலொந்துககும் இடைமய உள்ள, இலகுவில் 
பிரச்சிடன்கள் ஏற�ைககூடிய எல்டலயில் அளவு 
க்கதி்கமொன ம்சொதடன்கள் மமறப்கொள்ளப�ை மொட 
ைொது என்�டத அந்த ஒப�ந்தம் உறுதிப�டுததியது.
 இணக்கப�ொடடின் மூன்்றொைது முககிய 
விையம் பிரிததொனியொவுககும், ஐமரொபபிய ஒன்றி 
யததுககும் இடைமய மீன்பிடி ஒதுககீடு பதொைர 
�ொன விையங்களொகும்.

எப்படிப்படட விட�ங�ள் பொதிப்புககு 
உள்்ளொகியிருககின்்றை?

 �ல விையங்கடளப ப�ொறுததளவில் 
பிரிததொனியொவின் பைளிமயற்றததுககு முன்னர 
இருந்த அமத அளவு ஒததுடழபட� தறம�ொடதய 
இணக்கப�ொடு முன்பமொழியவில்டல.
 ஐககிய இரொச்சியததின் ஏறறுமதியின் 
முதுப்கலும்�ொ்க விளஙகுகின்்ற நிதி மறறும் ைணி்க 
ம்சடை்கள் சிறிய அளவிமலமய உள்ைொங்கப�டடி 

ருககின்்றன.
 

எடுததுக்கொடைொ்க, இலண்ைன் மொந்கரதடதப 
ப�ொறுததளவில் நிறுைனங்கள் தனிச்்சந்டதககுள்  
(single market) தமது ம்சடை்கடள விற�டன ப்சயை 
தற்கொன எந்தவிதமொன ்கடைடமபபு பதொை ர�ொன 
முடிவும் எடுக்கப�ைவில்டல. நிதிச்ம்சடை்கடளப 
ப�ொறுததைடரயில் ்சொதொரண நடைமுட்ற்கமள 
பின்�ற்றப�ை இருககின்்றன. அதன் ப�ொருள் 
என்னபைன்்றொல், ்சந்டதடயப �யன்�டுததுைது 
பதொைர�ொன எந்தவித ்கைப�ொடும் இககுறிபபிடை 
இணக்கப�ொடடில் அடையப�ைவில்டல.
 பைளிநொடடுக ப்கொள்ட்க, �ொது்கொபபு 
ம�ொன்்ற விையங்களிலும் இமத நிடலமய நீடிக 
கின்்றது. அமத மைடளயில் ம�ொககுைரதது, ்சகதி, 
்சொதொரண மக்கள் பதொைர�ொன அணு ஒததுடழபபு 
்சம்�ந்தப�டை விையங்களில் தறம�ொது இருககும் 
நிடலடய விைககுட்றைொன அளவு்கமள �ரிந்து 
டரக்கப�டடிருககின்்றன.

மவறு எப்படிப்படட க�ொடர்பு�ள் 
குவ்றக�ப்பட இருககின்்றை?

 அடலம�சிப �யன்�ொடு, பதொழில்்சொர 
தட்க டம்களில் இருககும் �ரஸ்�ர அஙகீ்கொரம், 
்சடைச் ம்சடை்கடளப ப�றறுகப்கொள்ளும் ை்சதி, 
எண்ணிம ைொணி�ம் (digital trade), அர்ச ்கடைடம 
பபு்கள், தனியொர நிறுைனங்களிைமிருந்து ப�றறுக 
ப்கொள்ளககூடிய ம்சடை்கள் ம�ொன்்ற விையங்கள் 
தரஙகுட்றக்கப�டும்.
 ஐமரொபபிய ஒன்றியம் மறறும் ஐககிய இரொ 
ச்சியம் ஆகியைறட்றச் ம்சரந்த மக்கள் ஓரிைததிலி 
ருந்து இன்மனொர இைததுககுச் ப்சல்ைதறகு 
�யண அனுமதி (visa)  எடுக்க மைண்டியதில்டல 
என்�தில் உைன்�ொடு எடைப�டை ம�ொதிலும், 
இதுைடர மக்கள் அனு�விதது ைந்து  சுதந்திரமொ்க 
ஓரிைததிலிருந்து இன்மனொர இைததுககு இைம் 
மொறும் நடைமுட்ற (free movement) முடிவுககு 
ைருகி்றது.
 இதன் ப�ொருள் என்னபைன்்றொல், ஐககிய 
இரொச்சியததுககுச் ப்சல்லும் ஐமரொபபிய ஒன்றிய 
ததின் குடிமக்களும், ஐககிய இரொச்சியததிலிருந்து 
ஐமரொபபிய ஒன்றியததுககுச் ப்சல்லும் குடிமக்க 
ளும் எல்டல்களில் ம்சொதடனககு உட�டுததப�டு 
ைொர்கள் என்�தொகும். விடரைொ்கப �யணஞ ப்சய 
ைதற்கொ்க இதுைடர நடை முட்றயிலிருந்த ட்கவிரல் 
அடையொளத த்கைல்்கடளக ப்கொண்ை ்கைவுச் சீடடு 
ைன் (biometric passport) இலததிரனியல்ைொயில்்கள் 
ைழியொ்க பைளிமயறும் நடைமுட்ற இனிமமல் 
ட்ககப்கொள்ளப�ை மொடைொது.
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யொளி்களின் உதவியினூைொ்கமை விழிபபுலனற்றைர 
்களுக்கொன எமது ப்சயறதிடைங்களொனது முன் 
பனடுக்கப�டுகின்்றது. யொபபு அடிப�டையி 
மலமய எமது ்சங்கமொனது ்கடைடமக்கப�டடிருககி 
ன்்றது. ஒன்�து �ொரடையற்றைர்கள்  ப்கொண்ை 
இயககுநர ்சட�யொல் எமது ்சங்கமொனது நிரைகி 

க்கப�டுைதுைன், ்சமூ்கப �ணி ப்சயயும் பைளி 
ந�ர்கடளயும் இடணதது நிதி நைைடிகட்க்கடள 
்கண்்கொணிககும், ்கடடுப�டுததும் தததுைம் 
ப்கொண்ை ஐைர அைஙகிய ்கொப�ொளர ்சட�யொல் 
்கொப�ளிக்கப�டடிருககின்்றது. மூைர ப்கொண்ை 
ஆமலொ்ச்கர குழுைொல் ைழி நைததப�டுகின்்றது 
அததுைன் ்சங்கம் ்சொரொ பைளிந�ர ஒருைர நிதிக 
்கடடுப�ொடைொளரொ்க ப்சயற�டுகின்்றொர. நிதி விடு 
விககும் ப�ொழுது ப�ொருளொளருைன், தடலைர 
அல்லது ப்சயலொளர ட்கபயழுததிைமைண்டும் 
அதடன நிதிக்கடடுப�ொடைொளர உறுதி ப்சயய 
ட்கபயொப�மிை மைண்டும். இரண்ைொண்டிறகு 
ஒருமுட்ற ப�ொதுச் ்சட� யினடர கூடடி நிரைொ்கத 
பதரிவு இைம்ப�றும்.

பதில்: 
 பிபரயலி முட்ற �யிறசி என்�து இலஙட்க 
யில் அடனததுப �ொரடையற்றைர்களும் ்கடைொயம் 
ப�றறுகப்கொள்ள மைண்டிய ஒரு �யிறசியொ்க 
உள்ளது. ஏபனனில் �ொரடையற்ற ஒருைர குறப்ற 
ழுததிமலமயொ அல்லது ்சொதொரண தடைச்சிமலமயொ 
தொன் �ரீடட்ச எழுத முடியும். இதனொல் ைைககு 
கிழககிலுள்ள �ொை்சொடல ப்சன்்ற �ொரடையற்றைர 
்கள் அடனைரும் இப�யிறசியிடன ப�றறிருககி 
ன்்றொர்கள்.

பதில்: 
 ைை�குதியிமல �ொரடையற்ற இருைர 
்கணினி ைன்ப�ொருள் பதொழில்நுட�வியலொளர 
்கறட்க பநறியில் மதசிய பதொழில் தகுதி்கள்நிடல 
4இல் (National Vocational Qualifications – NVQ Lev-
el 4) ்சொன்றிதழ் ப�றறிருககின்்றொர்கள். கிழககு 

மொ்கொணததில் ஆறு �ொரடையற்றைர்கள்  ்கணினி 
பமன்ப�ொருள் ்கறட்கபநறியில் மதசிய பதொழில் 

தகுதி்கள் நிடல 3 இல் ்சொன்றிதழ் ப�றறிருககின் 
்றொர்கள். இதடனவிை ்கணினி பமன் ப�ொருள் 
்கறட்க பநறியிடன ்கற்ற 45 �ொரடையற்றைர்கள் 
ைைககிலும், கிழககிலும் உள்ளொர்கள்.

பதில்: 
 இனம்்கொடடும் ்கண்ணொடி (eg – MY Eye 2) 
தடை்கள் ்கொடடும் ம�சும் பைண்பிரம்பு (talking 
white cane) ம�ொன்்றன எதிரப�டும் தடை்கடள 
இனங்கொடடுைதுைன் எதிரப�டும் தடையின் 
தூரதடதயும் ப்சொல்ல ைல்லது. இனங்கொடடும் 
்கண்ணொடியொனது எதிரப�டும் தடை்களொனது 
மனிதர்கபளன்்றொல் அதடனககூை இனங்கண்டு 
ப்சொல்ல ைல்லது.
 இந்த ைரபபிர்சொதம் �ொரடையற்றைர்க 
ளுககு கிடைக்கச் ப்சயைதினூைொ்க எதி்கொலததில் 
அைர்களின் சுதந்திரமொன நைமொடைததிறகு ைழி 
்சடமக்கலொம். நவீன த்கைல் பதொழிநுட� ை்சதி 
்களில் திடரைொசிப�ொன் (Screen Reader)  ம்சரதது 
்கடைப�டுைதொல் �ொரடையற்றைர்களும் அைறட்ற 
ட்கயொளககூடியதொ்க உள்ளது. உதொரணததிறகு - 
சிமொட ட்கதபதொடலம�சி்கள், ்கணினி்கள் ம�ொன் 
்றன �ொரடையற்றைர்களும் �யன்�டுததககூடிய 
விதததில் தயொரிக்கப�டுகின்்றன. இன்ட்றய நவீன 
உல்கம் இடணயததிறகுள் சுருஙகி விடைதொல், 
இததட்கய ை்சதி்களினூைொ்க �ொரடையற்றைர்க 
ளும் இந்த த்கைல் பதொழில் நுட� ்கருவி்கடள 
�யன்�டுததி நவீன உலம்கொடு ம்சரந்து �யணிக்க 
முடியும். இதடனவிை நி்றங்கடள அடையொளம் 
்கண்டுப்கொள்ளும் ்சொதனம், ்கொப்சொன்றின் ப�றும 
திடய  இனம் ்கொணும் ்சொதனம் என �ல ்சொதனங்கள் 
�ொரடையற்றைர்களுக்கொ்க தயொரிக்கப�டடிருககி 
ன்்றன.

பதில்: 
 ப�ொதுைொ்கமை �ொரடையற்றைர்களுக 
குரிய பதொழில்நுட� ்கருவி்களுக்கொன ம்கள்வி்கள் 
குட்றந்தளமை ்கொணப�டுகின்்றது. அமத்சமயம் 
இததட்கய ்கருவி்கள் அபிவிருததியடைந்த நொடு 
்களிமலதொன் ்கொணப�டுகின்்றது.
 �ொரடையற்றைர்களுககுரிய பதொழில்நுட� 
்கருவி்கடள அர்சொங்கமம ப�றறுகப்கொடுககின்்றன. 
இதனொல் �ொரடையற்றைர்களுக்கொ்க தயொரிக்கப 
�டும் இலததிரனியல் ்கருவி்கள் மி்கவும் விடல 
யுயரந்ததொ்க ்கொணப�டுகின்்றது.
 ப�ொருளொதொர பநருக்கடியில் இருககும் 
எமது �ொரடையற்ற �யனொளி்களொல் இைறட்ற 
ப�றறுகப்கொள்ள இயலொது. முறம�ொககு சிந்தடன 
யொளர்கள், உதவும் ை்சதியுடையைர்கள் �ொரடை 
யற்றைர்களுககுரிய இததட்கய இலததிரனியல் 
்கருவி்கடள ப�றறுக ப்கொடுப�தறகு முன்ைர 
மைண்டும். த்கைல் பதொழில் நுட� �யிறசியளிப� 
தறகு மதடையொன ப்சலவீனதடத ப�ொறுபம�ற்க 
முன்ைர மைண்டும்.
இலஙட்க �ொைப புதத்கங்கள் இடணயததில் �தி 
மைற்றம் ப்சயயப�டடிருககின்்றன. இைறட்ற 
யூனிகம்கொட முட்றககு மொறறினொல் அதடன �ொர 
டையற்றைர்கள் திடரைொசிப�ொன் பதொழில் நுட�  
உதவியுைன் ைொசிததறிந்துப்கொள்ள முடியும்.
 குறிதத ்கொலம் ஒரு �ணியொளர ்சம்�ளத 
திடன ப�ொறுபம�ற்க யொமரனும் முன்ைருைதினூ 
ைொ்க இக்கொரியததிடன நிட்றமைறறிகப்கொள்ள 
முடியும். அர்ச ்கல்வித திடணக்கள �ரீடட்ச ்கடள 
்கணினி மயமொககினொல் �ொரடையற்றைர்கள் �ொர 
டையுள்ள எைரினதும் உதவியின்றி சுயமொ்கமை 
மதரவில் �ஙகுப்கொள்ள முடியும். இதடன நடை 
முட்றப�டுததுைதற்கொன அர்ச அதி்கொரி்களின் 
ஒததுடழபட� ப�றறுததருைதறகு உதை 
மைண்டும்.

விழிப்புலனிழந்ம�ொர்    ... க�ொடர்ச்சி...

1. �மிழரசுக �டசிககுள் உருவொகியிருந்� ேொவவ 
அணி - சுேந்திரன் அணி என்்ற பி்ளவவ மேலும் 
தீவிரேொககியுள்்ளொர்.

2. �மஜந்திரகுேொவரப் பலவீைப்படுததியிருப்ப 
துடன் - முன்ைணியில் உருவொகியிருந்� விரிசவல 
அதி�ப்படுததியுள்்ளொர்.

3. ேொந�ரசவபயில் ஈ.பி.டி.பி. கசொல்வவ�க 
ம�டடுச் கச�ற்பட மவண்டி� நிவலவ� புதி� 
மு�ல்வருககு ஏற்படுததியுள்்ளொர். இந்� மூன்று 
ஈ.பி.டி.பி.ககு  சொர்பொைவவ. டக்ளஸ நி�ொைேொ�ச் 
சிந்திதது கச�ற்படடிருககின்்றொர்.

தீவிரேவடயும் முரண்பொடு

 யொழ். மொந்கர ்சட� என்�து தமிழ் 
மக்களின் பிரதொனமொன அடையொளம். அதடன 
இழப�பதன்�து தமிழரசுக ்கடசிககு உண்டம 
யில் �ொரிய ஒரு பின்னடைவுதொன். இதறகுக 
்கொரணம் மொடை தொன் என சுமந்திரன் பைளியி 
டை அறிகட்கயும், அதறகு மொடை ப்கொடுதது 
ள்ள  �திலடியும் தமிழரசுக ்கடசியின் உள் 

வீடடுப ம�ொர நடுவீதிககு ைந்துவிடைடத உணர 
ததுகின்்றது.
 இந்த மமொதல்்களுககு மததியில் 88 ைய 
தொன கூடைடமபபின் தடலைர ்சம்�ந்தன் 
ப்கொழும்பிலுள்ள தனியொர மருததுைமடன 
ஒன்றில் அனுமதிக்கப�டடுள்ளொர புதுைருைம் 
பி்றந்த ம�ொது அைர அதிதீவிர சிகிச்ட்சப பிரிவில் 
மருததுைக ்கண்்கொணிபபில் இருந்தொர.
 அடுதத தடலடமடயக ட்கப�றறுை 
தற்கொன மொடை - சுமந்திரன் அணி்களின் மமொதல் 
மமலும் தீவிரமடைைதற்கொன சூழ்நிடல்கள்தொன்  
்கொணப�டுகின்்றன. யொழ். மொந்கர்சட� விை்கொரம் 
எரியும் பநருபபில் எண்பணடய ஊறறியிருககி 
ன்்றது. தடலடமடயக ட்கப�ற்ற இரு தரபபின 
ரும் டைததிருககும் உ�ொயங்கள் என்ன என்�டத 
மறப்றொரு ைொரததில் �ொரபம�ொம்.

ேொவவயின் �வலவே    ... க�ொடர்ச்சி...

ம�ள்வி:  
 அததிடடங�வ்ள நவடமுவ்றப்படுத� 
உங�ளுககு எவவொ்றொை உ�வி�ள் ம�வவ 
ப்படுகின்்றை?

ம�ள்வி:  
 எதிர்�ொலததில் எவவொ்றொை நவீை 
க�ொழில்நுடபததுடன் கூடி� திடடங�ள் 
விழிப்புலைற்ம்றொர் வொழ்விற்கு வழி�ொடடும் 
எைக �ருதுகிறீர்�ள்?

ம�ள்வி:  
 மவறு நவீை க�ொடர்பொடல் பயிற்சி 
கபற்்றவர்�ள் எத�வை மபர் எஙக�ஙகு 
உள்்ளைர்?

ம�ள்வி:  
 பிகரயலி முவ்ற பயிற்சி கபற்ம்றொர் 
எத�வை மபர்? எஙக�ஙகு உள்்ளைர்? 

 மமலும் “அைரும் அைருடைய குடும் 
�ததினரும் ம�ொரொடைததில் �ல நொட்களொ்க 
்கலந்துப்கொண்டுள்ளனர. அைருடைய  இறுதிக 
்கடிதததில்  விை்சொயி்களின் ம்கொரிகட்கடய ்கண்டு 
ப்கொள்ளொத  தறம�ொடதய விை்சொயி்களின் அைல 
நிடலககு ்கொரணமொன அரம்ச  தனது ்சொவுககுப 
ப�ொறுபபு என்று எழுதி டைததுள்ளொர.” என 
�ொரதி கி்சொன் ்சங்கததின் துடண தடலைர 
பதரிவிததுள்ளொர.
 இந்நிடலயில்இ ைரும் 4ஆம் தி்கதி நடை 
ப�்றவுள்ள அடுதத சுறறுப ம�ச்சுைொரதடத யில் 
மததிய அர்சொல் ப்கொண்டு ைரப�டை மூன்று 
மைளொண் ்சடைங்கடளயும் இரதது ப்சயைது 
குறிதது முடிவு எடுக்கொவிடைொல், ம�ொரொடை 
தடத மமலும் தீவிரப�டுதத நைைடிகட்க எடுக 
்கப�டும் என ம�ொரொடைததில் ஈடு�டடுள்ள 
விை்சொயி்கள் அறிவிததுள்ளனர .

விவசொயி�ள் மபொரொடட    ... க�ொடர்ச்சி...
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க�ொழில்சொர் மசவவ�ள் எப்படிப் 
பொதிக�ப்படப் மபொகின்்றை?

 

அடையப�டை ஒப�ந்ததடத ஐமரொபபிய ஒன்றி 
யம் ப�ொருள் ப்கொள்ளும் முட்றடயப �ொரககும் 
ம�ொது, இதுைடர நடைமுட்றயிலிருந்தது ம�ொன்று 
பதொழில்்சொர தட்கடம்களுககு (professional quali-
fications) இருந்த �ரஸ்�ர அஙகீ்கொரம் இனிமமல் 
இருக்கொது.
 ‘மருததுைர்கள், தொதி்கள், �ல்மருததுைர்கள், 
மருந்த்கங்களில் �ணிபுரிமைொர, மிரு்க டைததியர 
்கள், ப�ொறியொளர்கள், ்கடைைக்கடல நிபுணர்கள் 
ம�ொன்ம்றொர எந்பதந்த நொடு்களில் �ணிபுரிய விரும் 
புகி்றொர்கமளொ அந்தந்த நொடு்களில் அைர்களது 
தட்கடம்கள் அஙகீ்கரிக்கப�டுைடத உறுதிப�டு 
தத மைண்டும்” என்று ஐமரொபபிய ஒன்றியம் பதரி 
விததது.
 ஒழுஙகு�டுததப�டை ம்சடை்களுககு 
மதடையற்ற எந்தத தடை்களும் ஏற�ைொத 
ைட்கயில் ‘அடனதடதயும் உள்ளைககும் ஒரு 
ஒழுங்க டமபபு” உருைொக்கப�ை மைண்டும் என 
விரும்பிய ஐககிய இரொச்சியததுககு உண்டம 
யில் இது ஒரு இழப�ொகும். இருபபினும் இணக 
்கப�ொடடுககு ஐககிய இரொச்சியம் ப்கொடுததுள்ள 
சுருக்கதடத அைதொனிககும் ம�ொது தட்கடம்கள் 
அஙகீ்கரிக்கப�டுைதறகு அஙம்க இைம் இருககி்றது 
என்�தொகும்.
 ‘்சமமொன விடளயொடடு டமதொனதடதப” 
ம�ணுைதற்கொன அரப�ணிபட�யும் இணக்கப 

�ொடு ப்கொண்டிருககி்றது. இதன் ப�ொருள் என்ன?
 சுறறுச்சூழல், ்சமூ்கம், பதொழில், ைரி 
ம�ொன்்றடை பதொைர�ொ்க ஒருைருகப்கொருைர 
குழி �றிக்கொது பைளிப�டைத தன்டமததரதடத 
இரு �க்கங்களும் பதொைரந்து ம�ணும் என்று 
ஒப�ந்தததில் இணக்கம் ஏற�டுததப�டடிருக 
கி்றது.
 

இணக்கப�ொடடிலிருந்து ஏதொைபதொரு தரபபு 
அதி்கம் விலகிச் ப்சல்லும் �ட்சததில் ைரி்கடள 
விதிக்க உைன்�ொடு எடைப�டடிருக கி்றது. - இது 
மமலும் விைொதிக்கப�ை மைண்டிய விையமொகும்.
 ஐககிய இரொச்சியததில் இருககின்்ற தம் 
ம�ொடடி நிறுைனங்களுககு பிரிததொனிய அரசு 
ைழஙகும் மொனியங்கள் பதொைர�ொ்க ஐமரொபபிய 
நிறுைனங்கள் அதிருபதி அடையும் �ட்சததில் அந்த 
மொனியங்கள் உண்டமயில் நியொயமற்றடையொ்க 
இருந்தொல், ஐககிய இரொச்சிய நீதிமன்று்களில் அந்த 
ஐமரொபபிய நிறுைனங்கள் குறிபபிடை பிரிததொனிய 
நிறுைனங்களுககு எதிரொ்க ைழககுத பதொைரலொம்.
 அர்ச உதவி எபம�ொது பிரச்சிடனககு 
உரியதொ்க மொறுகின்்றது என்�து பதொைர�ொ்க எந்த 
வித ைடரயட்றயும் விதிக்கப�ைவில்டல - இவ்வி 
ையம் ஒவ்பைொன்்றொ்கத தனிததனியொ்கக ட்கயொ 
ளப�டும் எனக குறிபபிைப�டடுள்ளது.
 இரு தரபபும் ைழஙகும் மொனியங்கள் 
பதொைரபில் பைளிப�டைத தன்டமடயபம�ண 
மைண்டும் என்று ஒப�ந்தம் பதொைர�ொன 
ஐககிய இரொச்சியததின் சுருக்கம் கூறுகி்றது - அர்ச 
மொனியங்கடள ஆரொயைதறகு ஐமரொபபிய ஒன்றி 
யம்  மறறும் ஐககிய இரொச்சியம் இரண்டுககும் 

ப�ொதுைொன சுதந்திரமொன ஒரு அதி்கொர அடமபபு 
இஙகு மதடைப�டுகி்றது.
 மொனியங்கள் ஏதொைது ்சடைவிமரொதமொன 
முட்றயில் ைழங்கப�டடிருந்தொல், அடை மீளச் 
ப்சலுததப�டுைதற்கொன உததரடை ைழஙகும் அதி 
்கொரதடத நீதிமன்்றங்கள் ப்கொண்டிருக்க மைண்டும். 
இைறட்ற மீளச்்சமப�டுததும் ஒரு ப�ொறிமுட்ற 
உள்ளைக்கப�ை மைண்டும்.

உண்வேயில் பிரித�ொனி� கவளிம�ற்்றம் 
முற்றுப்கபற்று விடட�ொ?

 ஆம். ஏபனன்்றொல் பிரிததொனியொ இபம�ொது 
ஐமரொபபிய ஒன்றியம், அதன் ஆயககூடடு (cus-
toms union), தனிச்்சந்டத ம�ொன்்றைறறிலிருந்து 
பைளிமயறிவிடைது என்�து மடடுமன்றி அைற 
றின் ்சடைதிடைங்களுககும் இனிமமல் ்கடடுப 
�ைமொடைொது. ஐமரொபபிய ஒன்றியம், ஐககிய 
இரொச்சியம் ஆகியைறறுககு இடைமய எதிர 
்கொலததில் ம�ணப�டும் பதொைரபு்கள், 2020ம் 
ஆண்டு இரு தரபபு்களும் மமறப்கொண்ை பிரிவுக 
்கொன ஒழுஙகுமுட்ற மறறும் வியொழககிழடம 
ஒப�மிைப�டை ைணி்கம் மறறும் ஒததுடழபபு 
்சொரந்த இணக்கப�ொடு என்�ைறறின் அடிப�டை 
யிமலமய ம�ணப�டும். 
 ஆனொல் பிரிததொனிய பைளிமயற்றம் (Brex-
it) பதொைர�ொ்க நைததப�டை ்சரை்சன ைொகப்க 
டுபபுககுப பின்னர நடைப�றறு ைந்த சிக்கலொன 
ம�ச்சுைொரதடத்கள் எல்லொம் ஒரு முடிவுககு 
ைந்துவிடைன என்று எண்ணுமைொருககு ஏமொற 
்றமம ்கொததிருககி்றது.
 மொற்றததுகப்கன ைடரயறுக்கப�டை குறி 
பபிடை ்கொலப�குதி்கள், மீள்�ரிசீலடன நைைடிக 
ட்க்கள் ம�ொன்்ற விையங்கள், அடையப�டை 
இணக்கப�ொடடில் குறிபபிைப�டடிருப�தொல் 
மீன்பிடிததுட்ற, ைணி்கததுக்கொன விதிமுட்ற்கள், 
இன்மனொரன்ன விையங்கள் பதொைர�ொன ம�ச்சுைொ 
ரதடத்கள் இன்னும் பதொைரந்து நடைப�்றததொன் 
ம�ொகின்்றன.

நன்றி: அல்ஜசீரொ

ஐககி� இரொச்சி�மும்   ... க�ொடர்ச்சி...

விடைொல் ்கொலம் ்கைந்துள்ள இலஙட்க இந்திய 
ஒப�ந்தததின் பிடியில் இருந்து இலஙட்க நழுவிக 
ப்கொள்ள முடியும்.  புதிய ஆண்டில் உருைொக்கப 
�ைவுள்ள புதிய அரசியலடமபபில் மொ்கொண்சட� 
முட்றடமககு முடிவு ்கடடுைதற்கொன முயறசி்களும் 
மமறப்கொள்ளப�டடிருப�தொ்கத த்கைல்்கள் பைளி 
யொகி இருககின்்றன. அதறகுக ்கடடியம் கூறும் 
ைட்கயிமலமய மொ்கொண ்சட�்களுககுப ப�ொறுப 
�ொன அடமச்்சர ்சரத வீரம்ச்கர உள்ளிடை அர்ச தரப 
பின் ்கடும் ம�ொக்கொளர்களும் ப�ௌதத பிககு்களும் 
மொ்கொண்சட�த மதரதடல நைததக கூைொது என்று 
எதிரபபு பதரிவிதது ைருகின்்றனர.
 மொ்கொண்சட�டய இல்லொபதொழிககின்்ற 
ஒமர ்கல்லில் இரண்டு மொங்கொய்கடள வீழ்தது 
ைதறகு அரசு முயறசிககின்்றது என்்ற ்கருததும் 
நிலவுகின்்றது. இந்திய ஆமலொ்சடனயின் ம�ரில் 
உருைொக்கப�டை அந்த ஆடசி முட்றடய இல்லொ 
மல் ப்சயைதன் மூலம் இந்தியொவின் பிடியில் 
இருந்து விலகிகப்கொள்ள முடியும். மொ்கொண மட 
ைததில் தமிழ் மக்களுககு ஆடசி அதி்கொரங்கடளப 
�கிரந்தளிப�டதயும் தவிரததுவிை முடியும்.
 இததட்கய அரசியல் வியூ்கங்கடள ைகுத 
துச் ப்சயற�டுகின்்ற அர்சொங்கதடத எதிர ப்கொள் 
ைதறகுத தமிழ்தமதசியக ்கடசி்கள் தங்கடளத 
தயொரப�டுததிக ப்கொள்ளமைொ அல்லது தங்கடள 
நம்பி இருககின்்ற தமிழ் மக்கடள ்சரியொன முட்ற 
யில் ைழிநைததமைொ முடனந்திருப�தொ்கத பதரிய 
வில்டல. புதிய அரசியலடமபபில் தமிழ் மக்க 
ளின் அபிலொடை்கடள உள்ளைககி ஒர அரசியல் 
தீரவு ்கொண்�தறகும், பஜனிைொ அமரடை எதிர 
ப்கொள்ைதறகும் தமிழ் அரசியல் ்கடசி்கள் சில 

முயறசி்கடள மமறப்கொண்டிருப�தொ்கக கூ்றப�டு 
கின்்றது. சில நைைடிகட்க்கள் எடுக்கப�டடிருப 
�தொ்கத பதரிகின்்றது. ஆனொலும், அதி்கொர �லமும், 
ைலுைொன அரசியல் வியூ்கதடதயும் ப்கொண்டுள்ள 
அர்சொங்கதடத ைலிந்து ைடளதது தங்களுடைய 
மநொக்கங்கடள நிட்றமைறறிக ப்கொள்ளததக்க ரொஜ 
தந்திர ரீதியிலொன ந்கரவு்கடள இந்தக ்கடசி்களிைம் 
்கொண முடியவில்டல.
 தமிழ்தமதசிய ்கடசி்கள் மூன்று பிரிவு்க 
ளொ்கப பிளவு�டடு கிைககின்்றன. புதிய அரசியல 
டமபபு உருைொக்கததிறகும், பஜனிைொ அமரடைக 
ட்கயொள்ைதறகும் இவ்ைொறு பிளவு�டை ப்சயற 
�ொடு்கடளமய அந்தக ்கடசி்கள் முன்பனடுததிருககி 
ன்்றன. உறுதியொன ப்சயல் ைல்லடமயுைன் ஒமர 
குரலில் ஒலிக்க ைல்ல ஓர அரசியல் நிடலப�ொட 
டைத தமிழ்தமதசிய ்கடசி்களிைம் ்கொண முடிய 
வில்டல. அததட்கய அரசியல் தடலடமக்கொன 
பைறறிைம் ்கைந்த  �திபனொரு ைருைங்களொ்கத 
பதொைரந்து நிலவுகின்்றது.
 உள்ளுர மறறும் ்சரைமத்ச மடைங்களில் 
இரொஜதந்திர ஊைொடைங்கடள மமறப்கொண்டு 
தமிழ் மக்களின் பிரச்சிடன்கடள உயிமரொடைமொ்க 
டைததிருப�தற்கொன எந்தபைொரு ்கடைடமபபும் 
தமிழ் அரசியல் தரபபில் ்கொணப�ைவில்டல. இது 
தமிழ்ததரபபின் மி்க மமொ்சமொன பின்னடைைொகும். 
நொைொளுமன்்ற அரசியல் என்்ற எல்டலடயக ்கைந்து 
அரசியல், மனித உரிடம்கள், நீதிக்கொன மதைல் 
உள்ளிடை �ல்மைறு தளங்களில் ப்சயற�ைததக்க 
்கடைடமபபுக்கமளொ அல்லது புலடம்சொரந்த குழுக 
்கமளொ இன்னுமம உருைொக்கப�ைவில்டல.
 பைறுமமன நொைொளுமன்்ற அரசியலில் 
்கொலதடதக ்கைததுகின்்ற ஒரு ம�ொகட்கமய தமிழ் 
அரசியல் தடலடம்கள் ்கடைபபிடிதது ைருகி 

ன்்றன. தமிழ்தமதசியததுக்கொ்கவும் தமிழ் மக்களு 
க்கொ்கவும் அரசியல் ப்சயைதொ்கக கூறுகின்்ற அரசி 
யல் தடலைர்களும் அரசியல்ைொதி்களும் அந்த 
மக்களுக்கொ்க ஏன் ஒருஙகிடணந்து ப்சயற�ை 
முடியொதைர்களொ்கமை இருககின்்றனர.
 ்கடசி அரசியல் நலன்்களிலும், நொைொளு 
மன்்ற உறுபபினர என்்ற அரசியல் அந்தஸ்டத 
எடடிபபிடிப�திலும் அைர்கள் ்கொடடுகின்்ற அக்க 
ட்றயும் ஆரைமும் தமிழ் மக்களுக்கொ்க ஒருஙகி 
டணந்து ப்சயற�டுைதில் ்கொண முடியவில்டல. 
தமது மக்களுக்கொ்கத தங்களுககுள் பிரச்சிடன 
்கடளக கூடிபம�சி அரசியல் நைைடிகட்க்களுககு 
அைசியமொன தீரமொனங்கடள எடுக்க முடியொத 
ைர்களொ்கவுமம இருககின்்றொர்கள்.
 ஒறட்றத தடலடம அல்லது ஒருஙகிடண 
ந்த தடலடமயின் கீழொைது ஒன்றிடணந்து ப்சயற 
�ை மைண்டிய மதடையும் அைசியமும் தமிழ் 
அரசியலில் நிலவுகின்்றன. தமிழ் மக்களின் நீண்ை 
்கொல எதிர�ொரபபும் அதுமை. இருபபினும் தமிழ்த 
மதசியக ்கடசி்களின் தடலைர்களும் அரசியல்ைொதி 
்களும் தீவு்களொ்கமை ப்சயற�டுமைொம் என்்ற பிடி 
ைொதப ம�ொககில் இருந்து இன்னுமம விடு�ைொதைர 
்களொ்கமை இருககின்்றொர்கள்.
 �ல்மைறு பநருக்கடி்கடளயும் இைரப�ொடு 
்கடளயும் ப்கொண்ை ப்கொதிநிடல அரசியடல எதிர 
ப்கொள்ைதறகு இறுதி மநரததிலொைது அைர்கள் 
தங்கடள மொறறிக ப்கொள்ள மைண்டும். தயொரொ்க 
மைண்டும். இது இன்ட்றய ்கொலததின் ்கடைொயத 
மதடை.  

ம�ள்விககு உள்்ளொகும்    ... க�ொடர்ச்சி...
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இந்த மொதததின் ஆரம்�ததில் இருந்து பிரிததொனி 
யொவில் மை்கமொ்கப �ரவி ைரும் ப்கொமரொனொ 

டைரஸொனது, �ரம்�டர மூலககூறு மொற்றமடைந்த 
புதிய ைட்கயொயொனது எனக ்கண்ைறியப�டை 
பின்னர, பிரிததொனியொவுைனொன �யணத பதொைரபு 
்கடள 50 இறகும் மமற�டை நொடு்கள் இடை 
நிறுததியிருந்தன.
 ஆனொலும் �ல ஐமரொபபிய நொடு்கள் உட�ை 
யப�ொன், இந்தியொ, ்கனைொ ம�ொன்்ற நொடு்களிலும் 
இந்தப புதிய டைரஸ் ்கண்ைறியப�டடுள்ளது. இது 
மக்கள் மததியில் அச்்சதடத மதொறறுவிததுள்ளது. 
அதொைது முைக்க நிடலயில் இருந்து தொம் மீள 
முடியொமதொ என்்ற அச்்சம் தொன் அது.
 ஆனொல் தமது தடுபபு மருந்து புதிய 
டைரஸிறகு எதிரொ்கவும் ப்சயற�டும் தட்கடம 
ைொயந்தது என, ட�்சர மறறும் ட�மயொ என்பரக 
நிறுைனங்கள் தயொரிதது தறம�ொது 45 நொடு்களுககு 
மமல் அஙகீ்கரிக்கப�டை தடுபபு மருந்து பதொை 
ரபில் ்கருதது பதரிவிதத ட�மயொ என்பரககின் 
தடலைர ஊப்கொர ்சகீட பதரிவிததுள்ளொர. அதறகு 
அைர பதரிவிதத ்கொரணம் புதிய ைடரஸின் புரத 
மூலககூறு முன்டனய டைரசுைன்  99 வி்கதம் 
ஒததுப ம�ொைதொகும். 

 இ்றபபு விகிதததிலும், டைததிய்சொடல 
்களில் அனுமதிக்கப�டும் மநொயொளி்களின் எண்ணிக 
ட்கயிலும், மொற்றமடைந்த டைரஸ் அதி்கரிபட� 
ஏற�டுததவில்டல என ஆரம்�்கடை ஆயவு்களில் 
பதரியைந்துள்ளதொ்க பிரிததொனியொடைத தளமொ்கக 
ப்கொண்ை ஆயவு அறிகட்க ்கைந்த ப்சவ்ைொய 
கிழடம (29) பதரிவிததுள்ளது. எனினும் அதன் 
பதொறறுவிகிதம் 50 பதொைக்கம் 70 விகிதம் அதி 
்கம் என அது மமலும் பதரிவிததுள்ளது. உல்க 
சு்கொதொர நிறுைனததின் முன்டனய அறிகட்கயும் 
அதடனமய உறுதிப�டுததியிருந்தது.
 ஆரம்�ததில் ப்கொமரொனொ டைரஸ் சிறுைர 
்கடள விை ையது ைந்மதொடரமய அதி்கம் �ொதிதது 
ைந்தது. அதறகு ்கொரணம் டைரஸ் உடப்சல்லும் 
ைழி்கள் (the ACE2 receptor) சிறுைர்களின் ்கலங 
்களில் குட்றைொ்க இருப�மத. ஆனொல் புதிய 
டைரஸ் சிறுைர்கடள அதி்கம் �ொதிககின்்றது என்்ற 
்சந்மத்கம் எழுந்துள்ளம�ொதும், அதடன உறுதி 
ப�டுதத முடியொது என உல்க சு்கொதொர நிறுைனம் 
பதரிவிததுள்ளது. லிைபூல் �ல்்கடலக்கழ்கததின் 
பதொறறுமநொயப பிரிவு ம�ரொசிரியர ஜுலியன் 
ஹிஸ்ப்கொகஸ் என்�ைரும் அதடன உறுதிப�டுத 
தியுள்ளொர.
 மர�ணு மொற்றமடைந்த டைரஸ் முதலில் 
்கைந்த ப்சபரம்�ர மொதம் ்கண்ைறியப�டைதுைன், 
டி்சம்�ர மொதமளவில் இனங்கொணப�டை பதொறறு 

மநொயொளி்களில் 66 விகிதமொனைர்களில் அதன் 
தொக்கம் அறியப�டடுள்ளது. எனினும் புதிய டைர 
ஸின் பதொறறு விகிதம் அதி்கமொனதொ என்�டத 
உறுதிப�டுதத ம�ொதிய த்கைல்்கள் இல்டல என்கி 
்றொர பநொடடிங்கம் �ல்்கடலக்கழ்கதடதச் ம்சரந்த 
டைரஸ் துட்ற ம�ரொசிரியர பஜொனொதன் �ொல்.
 பிரிததொனியொவில் ்கண்ைறியப�டை மர 
�ணு  மொற்றம் ப�ற்ற டைரஸ் ஆனது சில ைொரங்களு 
ககு முன்னர பதன்னொபிரிக்கொவில் ்கண்ைறிய 
ப�டை மர�ணு மொற்றம் ப�ற்ற டைரஸ் உைன் 
ஒததுப ம�ொகும் ம�ொதும், இது புதிய ைட்க என 
பதரிவிக்கப�டுகின்்றது.
 இவ்ைொ்றொன மர�ணு மொற்றம் முன்னரும் 
ப்கொமரொனொ டைரஸில் ஏற�டடுள்ளது. சீனொவின் 
வூ்கொன் மொநிலததில் ்கண்ைறியப�டை டைரஸி 
றகும், அதன் பின்னர உலகில் �ரவிய டைரசிறகும் 
இடையில் மர�ணு மைறு�ொடு்கள் உண்டு. 
அதொைது ஐமரொப�ொவில் �ரவியது D614G என்்ற 
மர�ணு மொற்றம் ப�ற்ற டைரஸ். அமத்சமயம் 
ஸ்ப�யினில் A222V என்்ற மர�ணு மொற்றம் ப�ற்ற 
டைரஸ் �ரவியிருந்தது.

 

இதுைடரயில் 17 ைடரயிலொன மர�ணு மொற்றம் 
ப�ற்ற ப்கொமரொனொ டைரஸ்்கள் ்கண்ைறியப�டடு 
ள்ளது. ப�ருமளைொன மொற்றங்கள் டைரஸின் 
பைளிக ்கை்சமொகிய புரதததிமலமய இைம்ப�றுகி 
ன்்றன. அதன் மூலம் தொன் டைரஸ் எமது உைல் 
்கலங்களுககுள் உடப்சல்கின்்றது. N501Y என்்ற 
மர�ணு மொற்றம் இந்த புரத மூலககூறு்கள் எமது 
உைல்்கலங்களில் இலகுைொ்க இடணைதறகு ைழி 
ஏற�டுததும் தட்கடம ப்கொண்ைது. இது ஒரு இட்ச 
ைொக்கம் என்கி்றொர ம�ரொசிரியர மலொமொன்.

 H69/V70 என்்ற மர�ணு மொற்றம் என்�து 
டைரஸின் புரததின் ஒரு �குதிடய அழிப�தொல், 
அதன் பதொறறும் தி்றம் இரு மைஙகு அதி்கரிககின் 
்றது என்கி்றொர ம்கம்பிறிடச் �ல்்கடலக ்கழ்கத 
தின் ம�ரொசிரியர ரவி குபதொ. மமலும் இது முன் 
னர பதொறறுதலுககு உள்ளொகி மநொபயதிரபபு 
்சகதிடய ப�ற்றைர்களின் எதிரபபு ்சகதிடயயும் 
முறியடிததுவிடும் என்கி்றொர அைர. இததட்கய 

மொற்றம் ப்கொண்ை டைரஸ்்கள் பைன்மொரககில் 
உள்ள மின்ங (Mink) என்்ற விலஙகில் ்கண்ைறி 
யப�டைதுைன், பைன்மொரக அரசு 17 மில்லியன் 
விலஙகு்கடள அண்டமயில் அழிததி ருந்தது. இந்த 
விலஙகின் உமரொமததின் மூலம் தயொரிக்கப�டும் 
ப�ொருட்கள் என்�து பைன்மொரககின் ப�ொருளொ 

தொரததில் 800 மில்லியன் பைொலர்கள் ைருமொனதடத 
ஆண்டுமதொறும் ப்கொடுதது ைந்தது.
 டைரஸ் மின்ங, எலி்கள் ம�ொன்்ற சிறிய 
விலஙகு்களில் பதொறறுைதுைன், அடை இந்த 
விலஙகு்களில் இலகுைொ்க மர�ணு மொற்றமும் 
அடையககூடியடை. அதன் பின்னர சில ைருைங 
்களில் மீண்டும் மனிதடரத தொக்கலொம் என 
பைல்்கம் நிதியம் என்்ற அடமபபின் தடலைர 
பஜரமி �ொரொர பதரிவிததுள்ளொர. எனமை இலகு 
வில் டைரஸினொல் �ொதிக்கப�டும் விலஙகு்கள் 
பதொைரபில் அைதொனமொ்க இருககுமொறு உல்க 
விலஙகு்கள் நலததுட்ற அடமபபு பதரிவிததுள்ளது.
 மின்ங என்்ற விலஙகில் மர�ணு மொற்றம் 
ப�ற்ற டைரசினொல் பைன்மொரககில் 200 ம�ர 
�ொதிக்கப�டைது ்கண்ைறியப�டடுள்ளது. விலஙகு 
்களில் மர�ணு மொற்றம் ப�றும் டைரஸ்்களுககு 
எதிரொ்க சில ்சமயங்களில் தடுபபு மருந்து்கள் 
ப்சயற�ைொது என்்ற அச்்சமும் மதொன்றியுள்ளது. 
ப்கொமரொனொ டைரஸ் ஏற்கனமை விலஙகு்களில் 
இருந்மத மனிதருககு �ரவியதொல் மீண்டும் விலங 
கு்களில் விடரைொ்க �ரவி மர�ணு மொற்றம் அடை 
ந்து, மனிதடர மீண்டும் தொக்கலொம் என்்ற அச்்சமும் 
மதொன்றியுள்ளது.  
 மின்ங, எலி்கள் ம�ொன்்றடை மனிதருைன் 
மர�ணு ரீதியில் �ல ஒறறுடம்கடளக ப்கொண்டு 
ள்ளதொல், டைரஸ் அைறட்ற இலகுைொ்கத தொககு 
கின்்றன. அடை்களிலும் மநொய அறிகுறி்கள் 
பதன்�டுகின்்றன. சில ்சமயம் மனிதடரபம�ொல 
அறிகுறி்கள் பதன்�டுைதில்டல. பநதரலொந்து, 
பைன்மொரக, ஸ்ப�யின், சுவீைன், இததொலி மறறும் 
அபமரிக்கொவில் உள்ள மின்ங விலஙகு �ண்டண 
்களில் ப்கொமரொனொ டைரசின் தொக்கம் ்கண்ைறியப 
�டடுள்ளது. பிரிததொனியொ மறறும் அவுஸ்திமரலியொ 
ஆகிய நொடு்கள் சில ைருைங்களுககு முன்னமர இந்த 
விலஙகு �ண்டண்கடளத தடை ப்சயதிருந்தன. 
மஜரமனியும் தடை ப்சயயவுள்ளது. பநதரலொந்து 
அடுதத ைருைததில் எல்லொப �ண்டண்கடளயும் 
மூைவுள்ளது.

ேனி�ரில் எவவொறு இந்� ேரபணு ேொற்்றம் 
நி�ழ்கின்்றது? 

 மநொபயதிரபபு ்சகதி குட்றைொ்க உள்ளைர 
்களின் உைலின் இந்த டைரஸ் கிருமி்களொனது மி்க 

அதி்களவில் ப�ருக்கமடைகின்்றன. அவ்ைொறு 
இைம்ப�றும் ம�ொது தொன் அதில் மர�ணு மொற்றம் 
நி்கழ்கின்்றது.
 இந்த �ததி எழுதும்ம�ொது ஒகஸ்ம�ொட 
மறறும் அஸ்ரொசீனிக்கொ நிறுைனங்கள் தயொரிதத 
தடுபபு மருந்து அஙகீ்கரிக்கப�டடுள்ளது. ஏற்கன 
மை உலகில் 2 தடுபபு மருந்து்கள் அஙகீ்கரிக்கப 
�டடுள்ளன. அடை அடனததும் இந்த மர�ணு 
மொற்றம் ப�ற்ற டைரஸ் இறகு எதிரொ்கவும் ப்சயற� 
ைைல்லடை.
 தடுபபு மருந்தினொல் உருைொக்கப�டும் 
உைலின் மநொபயதிரபபு மூலகமூறு்கள் (Antibody) 
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�ங்கள் ைரும். ்சந்தரப�ங்கள் தை்றவிைப�டும். 
இபம�ொது ஒரு ்சந்தரப�ம் ைந்திருககின்்றது. 
 இலஙட்கயின் அரசியல் மடடுமல்ல, 
ப�ொருளொதொரமும் பநருக்கடிககுள்ளொகியுள்ளது. 
இந்தச் ்சந்தரப�ததில் இலஙட்க அர்சொங்கம் மீது 
தமிழ் மக்கள் எவ்ைொ்றொன ஒரு பநருக்கடிடய 
அல்லது அழுதததடதக ப்கொடுக்கப ம�ொகின் 
்றொர்கள் என்�து முககியம். மீண்டும் ஒரு ்சந்தர 
ப�ம் ைந்திருப�தொ்கமை நொன் ்கருதுகின்ம்றன்.
 இன்ட்றய ்சந்தரப�ததில் தமிழ்க ்கடசி்கள் 
அல்லது தமிழ்த மதசியதடத முன்டைககின்்ற 
்கடசி்கள் இடணந்து ஒரு நிடலப�ொடடை  முன் 
டைதது, அந்த நிடலப�ொடடை ்சரைமத்ச அடன 
தது அடமபபு்களும் முககியமொ்க அரசியல் தளங 
்களில் ப்சயற�டுகின்்ற அடமபபு்கள் முன்ன்கர 
ததுைொர்களொ்க இருந்தொல், ஐ.நொ. ்சட�யில் முககிய 
மொ்க மனித உரிடமக ்கழ்கததில் இருககின்்ற 
நொடு்களுக்கொன ஒரு அழுததமொ்கவும், தண்டிக்கப 
�டைைர்கள் தரபபில் இடதததொன் ம்கடகின்்றொர 
்கள் என்்ற விையமும் முன்டைக்கப�டும். 

ேொர்ச் ேொ�ம்   ... க�ொடர்ச்சி...
றுததல்்கடள ்சரியொன முட்றயில் ்கடைபபிடிக 
்கொத ்கொரணததினொல்பதொறறு ்சமூ்கததிறகுள் 
அதி்களவில் ஊடுருவியுள்ளதொ்க சு்கொதொரப 
பிரிவினர பதரிவிததுள்ளனர.
 இதுைடரயில் கிழககு மொ்கொணததில் 
ஏழு ப்கொமரொனொ பதொற்றொளர்கள் உயிரிழந்து 
ள்ளனர.
 இலஙட்கயில் இதுைடரயில் 44,167ம�ர 
ப்கொமரொனொைொல் �ொதிக்கப�டை நிடலயில், 208 
ப்கொமரொனொ பதொற்றொளர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர.
 ப்கொமரொனொ �ொது்கொபபு முைக்க நிடல 
்கொரணமொ்க ைைககு மறறும் கிழககு மொ்கொணங்கள்  
்கடுடமயொன ப�ொருளொதொர பநருக்கடி்கடள ்சந்தி 
ததுள்ளன.
 குறிப�ொ்க ்கைந்த 30ைருை ்கொல யுததி 
னொல் �ொதிக்கப�டை ்சமூ்கம் என்்ற அடிப� 
டையில்,  ப்கொமரொனொ அச்சுறுததல் ்கொரணமொ்க 
�ொரிய ்கஸ்ைங்களுககுள் தள்ளப�டடுள்ளது.

கிழககு ேொ�ொைததில்     ... க�ொடர்ச்சி...

ரூ�ொடை அடிப�டை ்சம்�ளமொ்க நிரணயிக்க ஒப 
புகப்கொண்ைது. அதன் அடிப�டையில் ஒப�ந்தம் 
ப்சயயப�டைது. ஆனொலும் ஆயிரம் ரூ�ொ அடிப 
�டைச் ்சம்�ளக ம்கொரிகட்கக்கொன ம�ொரொடைம் 
பதொைரந்து முன்பனடுக்கப�டைது. அதடனயடு 
தது மமலும் 50 ரூ�ொ அதி்கரிக்கப�டடு அடிப� 
டைச் ்சம்�ளம் 750 ரூ�ொைொகியது.
 ஆனொலும் இந்த ்சம்�ள அதி்கரிபட� 
ஏற்க மறுதது ஆயிரம் ரூ�ொ அடிப�டைச் ்சம்�ள 
மொ்க ைழங்கப�ை மைண்டும் என்்ற ம்கொரிக ட்கடய 
ைலியுறுததி பதொழிற்சங்கக கூடடுச் ்சம் மமளனம் 
ம�ச்சுைொரதடத்களில் இருந்து பைளிமய றியது. 
ஆனொலும் ஈபிஎவ், ஈரீஎவ் ஆகிய ப்கொடுப�னவு 
்களில் ்கம்�னி்களின் ப்கொடுப�னைொகிய 105ரூ�ொ 
டையும் அடிப�டைச் ்சம்�ளததில் ம்சரதத மதொடை 
முதலொளிமொர ்சம்மமளனம், மமலும் 50 ரூ�ொடைச் 
ம்சரதது அடிப�டைச் ்சம்�ளமொ்க 855 ரூ�ொ ைழங்க 
லொம் என இ்றஙகி ைந்தது.
 ஆனொலும் ஈபிஎவ், ஈரீஎவ் என்�ன ்கம்�னி 
்கள் பதொழிலொளர்களுககு ைழங்க மைண்டிய 
பதொழில் முட்றக ்கைப�ொடடைக ப்கொண்டிருககி 
ன்்றன. அைறட்ற அடிப�டைச் ்சம்�ளததில் ம்சரப 
�து என்�து முறறு முழுதொன ஏமொறறு மைடல 
என்றும், இதடன ஏறறுக ப்கொண்ைதன் மூலம் 
பதொழிற்சங்கங்கள் கூடடு ஒப�ந்தததில்பதொழி 
லொளர்கடள ஏமொறறி விடைனஎன்்ற குற்றச்்சொடடு 
எழுந்தது. ்சரச்ட்ச்களும் எதிரபபுக குரல்்களும் 
�ல தரபபுக்களிலும் இருந்து கிளம்பின. இதத 
ட்கய பின்புலததிமலமய ரொஜ�க்சொக்களின் அரசு 
்சம்�ளப பிரச்சிடனடய ைரவு ப்சலவுத திடைததில் 
உள்ளைககி ஆயிரம் ரூ�ொ ்சம்�ளம் ப்கொடுக்கப 
�டும் என அறிவிததிருந்தது.
 உண்டமயில் மதொடைத பதொழிலொளர்களின் 
ஆயிரம் ரூ�ொ ்சம்�ளப பிரச்சிடனககுத தீரவு 
்கொணப�டும் என்று மதரதல்்கொல உறுதிபமொழியொ்க 
ரொஜ�க்சொக்கள் ைழஙகி இருந்தனர. அதடன நிட்ற 
மைறறும் ைட்கயிமலமய ்சம்�ள உயரவுக்கொன 
அறிவிததல் பைளியொகியது.
 மதொடை முதலொளிமொர ்சம்மமளனததிறகும் 
பதொழிற்சங்க அடமபபுக்களுககும் இடையிலொன 
கூடடு ஒப�ந்தச் ்சந்திபபு அடுதத மொதம் நடை 
ப�்றவுள்ளது. இந்த நிடலயில் ஆயிரம் ரூ�ொ ்சம்�ள 
தடதக ்கம்�னி்கள் ைழங்க மைண்டும் என்றும், 
அவ்ைொறு ைழங்க முடியொவிடைொல் மதொடைங 
்கடள அர்சொங்கததிைம் ட்கயளிதது விடடுச் ப்சல்ல 
மைண்டும் என்்ற இறுக்கமொன தீரமொனதடத அரசு 
பைளியிடடிருககின்்றது.
 இது பதொைரபில் நடைப�றறுள்ள ம�ச்சு 
ைொரதடத்களில் ஆயிரம் ரூ�ொ அடிப�டைச் ்சம்� 
ளதடத ைழங்கக கூடிய நிடலயில் மதொடைக ்கம்� 
னி்கள் இல்டல என்றும், ஏற்கனமை அறிவிதத 

855 ரூ�ொடை மடடுமம ைழங்க முடியும் என்றும் 
மதொடை முதலொளிமொர ்சம்மமளனம் திடைைடை 
மொ்கக கூறியுள்ளது.
 மதொடைக ்கம்�னி்களின் நிடலடம குறிதது 
பதளிவு�டுததிய மதொடை முதலொளிமொர ்சம்மம 
ளனம் மதயிடல விடல அதி்கரிக்கவில்டல என்றும் 
்கம்�னி்கள் நடைமடைய மநரந்துள்ளதொ்கவும் ்சம் 
�ளதடத அதி்கரிததொல் தொங்கள் மமலும் அதி்க 
நடைததுககு உள்ளொ்க மநரிடும் என்றும் பதரிவிதது 
ள்ளது.
 அமதமைடள இந்தப பிரச்சிடனககுத தீரவு 
்கொண மைண்டுமொனொல், அர்சொங்கம் மதயிடல 
ஏறறுமதி, மதயிடல விடல அதி்கரிபபு என்�ைறறி 
ன் ைரி்களில் இருந்து அரசு ்கம்�னி்களுககு விலக 
்களிக்க மைண்டும் அல்லது அர்சொங்கம் தனது �ங்க 
ளிப�ொ்க ்சம்�ள அதி்கரிபபுககுரிய பதொட்கடயத 
பதொழிலொளர்களுககு ைழங்க முன்ைர மைண்டும் 
என மதொடை முதலொளிமொர ்சம்மமளனம் ஆமலொ 
்சடன பைளியிடடிருககின்்றது.
 ஆயினும் இந்த ஆமலொ்சடன்களுககு 
ப்சவி்சொயக்க மறுததுள்ள அர்சொங்கம், ஆயிரம் 
ரூ�ொ ்சம்�ளம் ைழங்க முடியொத ்கம்�னி்கள் 
மதொடைங்கடள அர்சொங்கததிைம் ஒப�டைதது 
விடடு விலகிவிை மைண்டும் என்று இறுக்கமொ்கக 
கூறியுள்ளது.
 உண்டமயில் அர்சொங்கம் இந்த ்சம்�ளக 
ப்கொடுப�னவில் �ஙம்கற்கொமல் மொறறு ைழி்கடளக 
ட்கயொள்ைதிமலமய தீவிரமொ்க உள்ளது. ஆயிரம் 
ரூ�ொ ்சம்�ளம் ைழங்க முடியொத ்கம்�னி்களின் 
மதொடைங்கடள பைளிநொடடு நிறுைனங்களிைம் 
ட்கயளிதது, அைறட்றக ப்கொண்டு நைதத முடியும் 
என தீரமொனிதது அதற்கொன ம�ச்சுைொரதடத்களில் 
அரசு ஈடு�டடிருககின்்றது.
 மதொடைத பதொழிலொளர்களின் ஆயிரம் ரூ�ொ 
்சம்�ளப பிரச்சிடன இறுக்கமொன நிடலடமடய 
மநொககி ந்கரந்துள்ள நிடலயில், மதொடைக ்கம்�னி 
்களுைன் �ங்கொளர்களொ்க இடணந்து ப்சயற�டு 
ைதறகு சில சீன, தனியொர நிறுைனங்கள் முன்ைந்தி 
ருககின்்றன. இந்த நிறுைனங்கள் இது பதொைரபில் 
ஏற்கனமை ்கம்�னி்களிைம் ம�ச்சுைொரதடத்கடள 
நைததியும் இருககின்்றன.
 அமதமைடள மதொடைக ்கம்�னி்களில் �ஙகு 
தொரர்களொ்க முதலீடு ப்சயது ப்சயற�டுைது குறிதது 
சீன தனியொர நிறுைனங்களுைன் அர்சொங்கமும் 
ம�ச்சுைொரதடத்கடள நைததி இருககின்்றன.  இந்தப 
ம�ச்சுைொரதடத்களில் பதொழிலொளர்களின் ்சம்�ளப 
பிரச்சிடனககுத தங்களொல் தீரவு ்கொண முடியும் 
என்று அந்த நிறுைனங்கள் ம�ச்சுைொரதடத்களில் 
பதரிவிததிருககின்்றன.
 மதொடைத பதொழிலொளர்களின் நியொயமொன 
நீண்ை்கொல ்சம்�ளக ம்கொரிகட்கககு சுமு்கமொன 
தீரவு ஒன்ட்றக ்கொண மைண்டிய ப�ொறுபட�யும் 

்கைப�ொடடையும் அர்சொங்கமும், மதொடைக ்கம்�னி 
்களும் ப்கொண்டிருககின்்றன. இது ்கொல ைடரயிலும் 
பதொழிற்சங்கங்களுைன் ம�ச்சுைொரதடத்கடள 
நைததி பிரச்சிடனடய இழுததடிதத ்கம்�னி்களு 
ைன் உரிய அணுகுமுட்ற்கடள மமறப்கொண்டு 
மதடையொன நைைடிகட்க்கடள முன்பனடுதது 
தீரவு ்கொண மைண்டியது அர்சொங்கததின் தடலயொய 
்கைடமயொகும்.
 ஆனொல் கூைொரததிறகுள் தடலடய மடடும் 
நுடழததுக ப்கொள்ைதறகு அனுமதி ம்கடைடதப 
ம�ொன்று மதொடைத பதொழிலொளர்களின் ்சம்�ளப 
பிரச்சிடன தீவிரமடைந்துள்ள நிடலயில் அந்த 
விையததில் சீன தனியொர நிறுைனங்கள் தடலயிட 
டிருப�து இலஙட்க  மதொடைத பதொழிறதுட்றயின் 
எதிர்கொல நலன்்களுககு நல்லதல்ல.  
 ப�ொருளொதொர ை்சதி்கடளயும் பதொழில்நு 
ட�த தி்றன்்கடளயும் உச்்ச அளவில் ப்கொண்டுள்ள 
சீன நிறுைனங்கள் மதொடைத பதொழிறதுட்றயில் 
அனுமதிக்கப�டைொல் குறுகிய ்கொலததிறகுள் 
மளமய மதொடைங்களின் மனித ைலு பிரமயொ்கம் 
அறறுப ம�ொ்கககூடிய ஆ�தது நிலவுகின்்றது.
 ஏற்கனமை மதயிடலத மதொடைங்களின் 
ப்சயற�ொடு்கள் மதய நிடலயில் ்கொணப�டுகின்்றன. 
இந்த நிடலடமடய சீரப்சயைதறகு பதொழிற 
துட்றயில் முன்மனறியுள்ள ்கம்�னி்கள் நிச்்சயம் 
மனித ைலுவுககுப �திலொ்க இயந்திரங்கடளப 
�யன்�டுதத முற�டும் என்�தில் ்சந்மத்கமில்டல. 
இயந்திரப �யன்�ொடடின் மூலம் ப்சலடையும் 
மநரவிரயதடதயும் குட்றதது அதி்க உற�ததிடயயும் 
அதி்க இலொ�தடதயும் அடைய முடியும் என்�தில் 
்சந்மத்கமில்டல. இததட்கய நிடலடம இலஙட்க 
ம�ொன்்ற ைளரமு்க நொடு்களுககு ப�ொருததமொ்க 
அடமய மொடைொது.
 அமதமைடள மனித ைலு மொற்றதடதக 
ப்கொண்டு ைருைதறகு முன்னர ப�ருந்மதொடைத 
துட்ற ்சொரந்த பதொழிலொளர்களுக்கொன மொறறுத 
பதொழில்ைொயபபுக்கள் உருைொக்கப�ை மைண்டியது 
அைசியம். அததட்கய மொற்றங்களின்றி ்கண்மூடித 
தனமொ்க மமறப்கொள்ளப�டுகின்்ற நைைடிகட்க்கள் 
மடலய்க மக்கள் ்சமூ்கதடதப ம�ரிைருககுள் 
ஆழ்ததிவிடும் என்�தில் ்சந்மத்கமில்டல.
 மதொடைத பதொழிலொளர்களின் ஆயிரம் ரூ�ொ 
்சம்�ளப பிரச்சிடனயொனது, அரசியல் நிடலடம 
்களில் தீரடை மநொககி ந்கரைது ம�ொன்்ற மதொற்ற 
தடதத தந்தொலும் �ொரதூரமொன நிடலடம்கடள 
மநொககிமய அது நழுவிக ப்கொண்டிருககின்்றது 
என்�மத உண்டமயொன நிடலடமயொகும்.  
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டைரஸ் இன் புரத ்கை்சததின் �ல �குதி்கடளத 
தொககும் ்சகதி ப்கொண்ைடை. அதில் மர�ணு மொற 
்றமடைந்த �குதி்களும் அைஙகும். ஆனொல் அதி்க 
மர�ணு மொற்றங்கள் நி்கழ அனுமதிததொல் அது 
ைருந்தத தக்கது என்கி்றொர ம�ரொசிரியர குபதொ.  
 தடுபபு மருந்து்களில் (Vaccine) இருந்து 
தபபிககும் ப்கொமரொனொ டைரசு்களும் ்கொலப 
ம�ொககில் உருைொ்கலொம். எனமை தறம�ொது ைரு 
ைம்மதொறும் குளிர்கொல ்கொயச்்சலுககு ம�ொைப 
�டும் தடுபபு மருந்து ம�ொல நொம் ஒவ்பைொரு 
ைருைமும் ப்கொமரொனொ டைரஸ் தடுபபு மருந் 
டதத தயொரிக்க மைண்டும். தறம�ொது உள்ள 
தடுபபு மருந்து்களில் மொற்றங்கடள ப்சயைது 
இலகுைொனது. எனமை புதிய தடுபபு மருந்டத 
தயொரிப�தில் சிரமம் இருக்கொது என கூறுகின் 
்றொர ஸ்ப்கொடலொந்தின் கிளொஸ்ம்கொ �ல்்கடலக 
்கழ்கததின் ம�ரொசிரியர மைவிட ப்றொம�ட்சன்.
 அதொைது மர�ணு மொற்றம் என்�து டைர 
சில் நி்கழ்ைது ்சொதொரணமொனது என்்றம�ொதும், 
எதிரைரும் சில ைருைங்களுககு நொம் அைதொன 
மொ்க இருப�துைன், மருததுைததுட்ற மறறும் 
அது பதொைர�ொன ஆயவு்களில் அரசு்கள் அதி்க 
்கைனம் ப்சலுதத மைண்டிமய மதடையும் 
ஏற�டடுள்ளது.
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