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உலகத்தில் சுமார் 150 
நா க க்கும் ேமல்  ேவகமாக 
பரவி, ெப ம் அச்சு த்தைல 
ஏற்ப த்தி ள்ள “ெகாேரானா” ைவரஸ் 
ெதாற்  எம  நாட்ைட ம் விட்  
ைவக்கவில்ைல. மார்ச் மாதம் 19 ஆந் 
திகதிக்குப் பிறகு ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
ரித நடவடிக்ைககைள மார்ச் 
தலாவ  வாரத்திேலேய 

எ த்தி ந்தால் ெகாேரானா 
ெதாற்றின் தாக்கத்ைத ன்கூட்டிேய 
த த்தி க்க டி ம் என்  
சுட்டிக்காட்டப்பட்  வ கின்ற .
எ  எப்படி இ ந்த ேபாதி ம், 

ெகாேரானா சம்பந்தமாக நடவடிக்ைக 
எ ப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் 
ேதர்தைல ைமயமாக ைவத்  
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஏற்பா  
என்  எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சுமத்தி 
வ கின்றன. 

ெகாேரானாைவ ைமயமாக 
ைவத்  யா ம் அரசியல் ெசய்ய 
யற்சிக்கக் கூடா  என்பேத 

பலரின் ஏேகாபித்த க த்தாக 
இ ந்  வ கின்ற ேபாதி ம் 
அதிகார பலம் ெகாண்டவர்கள் 
நிைனத்தால் ெகாேரானா ேபான்ற 
ெதாற் க்கைள  கட் ப்ப த்தலாம் 
அல்ல  அதிகரிக்கலாம் என்பைத 
ம ப்பதற்கில்ைல.

அன்றாட மக்களின் பிரச்சிைன
எம  நாட்டில் ஒவ்ெவா  

காலகட்டத்தி ம் ஏற்பட்ட இனக் 
கலவரங்கள், வன்ெசயல்கள், ேதர்தல் 
டி களின் எதிெராலிகள், த்தம் 

ேபான்ற காரணங்களால் ஊரடங்கு 
சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்  வந் ள்ள . 
குறிப்பாக 1983 ஆம் ஆண்  
இடம்ெபற்ற ேஜ.வி.பி. கிளர்ச்யின் 
ேபா  சுமார் இரண்  வாரங்க க்கும் 
ேமலாக ெதாடர்ச்சியாக ஊரடங்கு 
பிறப்பிக்கப்பட்டி ந்த . 
அதற்குப் பிறகு ஒ  ைவரஸ் 
“ெதாற் க்காக” தன் ைறயாக 
இப்ேபா தான் ெதாடர்ச்சியாக 

ஊரடங்கு நாடளாவிய ரீதியில் 
பிரகடனப்ப த்தப்பட் ள்ள .
இவ்வா  பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள 

ெபாலிஸ் ஊரடங்கு ஊடாக 
ெகாேரானா பரவாமல் இ க்க மக்கள் 
மத்தியில் எந்ெதந்த வைகயில் 
விழிப் ணர்ைவ ஏற்ப த்த டி ேமா 
அந்தள க்கு சகல மட்டங்களி ம் 
இந்த ைவரஸ் ெதாடர்பான 
ன்ெனச்சரிக்ைக நடவடிக்ைககள் 

இடம்ெபற்  வ கின்றன. குறிப்பாக 
ைககைளக் க விக் ெகாள் தல், 
கக் கவசம் அணிந்  ெகாள் தல். 

இைடெவளி விட்  நின்  ெகாண்  
ேபசுதல் ேபான்றைவ பின்பற்றப்பட்  
வ கின்றன.
இதில், கிராம மற் ம் ேதாட்டப் 

பகுதி மக்கள் ெகாேரானாவால் 
பாதிக்கப்படா விட்டா ம் கூட 
அ  ெதாடர்பாக எ க்கப்பட்  

வ ம் சுகாதார நடவடிக்ைககள் 
லம் ெபா ளாதார ரீதியாக 

இயல்பாகேவ பாதிப்ைப 
எதிர்ேநாக்கி வ கின்றார்கள். 
அேதேபால் அன்றாடம் கிைடக்கும் 
வ மானத்ைதக் ெகாண்  கு ம்பம் 
நட கின்றவர்க ம் ெப ம் 
பாதிப் க்கு ஆளாகி ள்ளார்கள்.
வறட்சி காரணமாக ஏற்கனேவ 

கடந்த இரண்  ன்  
மாதங்களாக வாரத்தில் இரண்  
ன்  நாட்க க்கு மாத்திரேம 

பல ேதாட்டங்களில் ேவைல 
வழங்கப்பட்  வந் ள்ள . இந்த 
நிைலயில் ெகாேரானா காரணமாக 
ேம ம் ேவைல நாட்கைள இழக்கக் 
கூடிய சூழ்நிைல ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்க க்கு ஏற்பட் ள்ள . 
இ  அவர்க க்கு ேம ம் 
ேம ம் ெபா ளாதார சிக்கைல 
ஏற்ப த் வதாக ம் அைமந் ள்ள .
விவசாயம், ேதயிைல உற்பத்திக்கு 

அ மதி
மக்கள் கூட்டமாகக் கூ தல், 

ெந ங்கி நின்  ேபசுதல் ேபான்ற 

காரணங்களால் ெகாேரானா 
இலகுவாக பர ம் என்பதால் 
தலில் கல்விசார் நி வனகள் 

அைனத் க்கும் வி ைற 
வழங்கப்பட்டன. ெதாடர்ந்  
ெபா மக்கள் ஒன்  கூ வைத 
தவிர்க்கும் வைகயில் ெபாலிஸ் 
ஊரங்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட் , 
மக்கள் அவரவர் வீ களிேலேய 
தங்கியி க்க ேவண் ம் என்  
எச்சரிக்ைக வி க்கப்பட் ள்ள . 
ன்  நாட்கள் ெதாடர்ச்சியாக 

இ ந்  வந்த ஊரடங்கான  ெபா  
மக்கள் அத்தியாவசியப் ெபா ட்கைள 
ெகாள்வன  ெசய்  ெகாள்வதற்காக 
8 மணித்தியாலங்கள் தளர்த்தப்பட்  
மீண் ம் ன்  நாட்க க்கு 
பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள . இ ந்தா ம் 
இந்த நாட்களில் விவசாயச் 
ெசய்ைககைள ேமற்ெகாள்வதற்கு 

தைடயில்ைல என் ம் அதற்கான 
ஒத் ைழப்ைப பா காப்  
உத்திேயாகத்தர்கள் வழங்க ேவண் ம் 
என் ம் ெதரிவிக்கப்பட்டி ந்த .
அேதேபால், ேதாட்டங்களில் 

ெதாழிலாளர்க க்கு ேவைல 
வழங்கப்படாம ம், அவர்க க்கு 
நிவாரணங்கள் வழங்கப்படாம ம் 
அவர்கள் ெப ம் சிரமங்கைள 
எதிர்ேநாக்க ேவண்டிய நிைலயில் 
இ ந்   வந் ள்ளார்கள். எனி ம் 
ஒ  வாரம் கழிந்த பின்னர், 
இப்ேபா  அவர்கள் கக் கவசம் 
அணிந்  ெகாண்  ேவைலக்குச் 
ெசல்ல டி ம் என்  அரசாங்கம் 
ெதரிவித் ள்ள .
அேதேநரம், ெகாேரானா பாதிப்பால் 

 நா ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள 
நிைலயில், ஜனாதிபதி 18 வைகயான 
நிவாரணங்கைள அறிவித் ள்ளார். 
அதில் அரசாங்க ஊழியர்க க்கு 
நிவாரணம், அரச வங்கிகளில், 
காப் தி கூட் த் தாபனத்தில் கடன் 
ெபற்ேறா க்கு நிவாரணம், ச்சக்கர 
வண்டிக்கான “லீசிங்” நிவாரணம் 

ேபான்றைவ ெவளியிடப்பட் ள்ளன. 
ஆனால், ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க 
க்கு எந்த விதமான நிவாரண ம் 

அறிவிக்கப்படவில்ைல.
நிவாரணமாக 5000 பா 

வழங்கப்ப ம் ?
    ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு 

சுகாதாரம் ெதாடர்பான 
அறி த்தல் வழங்கப்பட்  
வந் ள்ள நிைலயில் அண்ைமயில் 
பிரடனப்ப த்தப்பட்டி ந்த ஊரடங்கு 
வி விவிக்கப்பட்ட பின்னர், 
அவர்கள் தமக்குத் ேதைவயான 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்கைளக் 
ெகாள்வன  ெசய்  ெகாள்ள 
டியாமல் மிக ம் கஷ்டத் க்கு 

ஆளாகியி ந்தார்கள் நகர்ப் றங்கைள 
அண்டி ள்ள சில ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்கள் ஓரள  சமாளித் க் 
ெகாள்ள ேநர்ந்தா ம், ெப ம்பாலான 
ேதாட்டங்கள் நகர்ப் றங்க க்கு 
அப்பால் உள்ளதால் அவர்கள் 
ெபா ட்கைளக் ெகாள்வன  ெசய்  
ெகாள்ள டியாம ம் அதற்கான 
பண வசதி இல்லாத காரணத்தா ம் 
ெசால்ெலாணா யரத்ைத 
அ பவிதி ந்தாரகள்.

   இந்த நிைலயில் இந்த வாரத்தில் 
அவர்க க்கு நிவாரண உதவியாக 
5000 பா வழங்கப்ப ம் என சில 
ெதாழிற்சங்கங்கள் அறிவித் ள்ளன. 
இ  ெகாேரானா பாதிப்பிலி ந்  
வி ப வதற்கான நிவாரணமா 
அல்ல  மாதாந்தம் ெதாழிலாளர்களின் 
சம்பளத்திலி ந்  வழங்கப்பட்  
பின்னர் கழித் க் ெகாள்ளப்ப கின்ற 
சம்பள ற்பணமா என்ற குழப்ப ம் 
காணப்ப கின்ற . மதாந்த 
சம்பள ற்பணத்ைத நிவாரணக் 
ெகா ப்பனவாக சித்தரித் , 
ேமற்ெகாள்ளப்ப ம் அரசியல் 
தந்திரமா என்பைத மக்கள் விளங்கிக் 
ெகாள்ள ேவண் ம் இதற்கான 
விளக்கத்ைத அவர்கள் சார்ந் ள்ள 
ெதாழிற்சங்கங்கள் ஊடாக ெதரிந்  
ெகாள்ள ேவண் ம். அேதேநரம் 
மைலயகத் தைலவர்கள் தமக்குள்ள 
அரசியல் ெசல்வாக்ைகப் பயன்ப த்தி 
ெகாேரானா பாதிப் க்கு ஏற்ற 
வைகயில் ெதாழிலாளர்க க்கு 
உரிய நிவாரணத்ைதப் ெபற் க் 
ெகா க்க ம் ன்வர ேவண் ம்.

ேதர்தல் மட் ேம ேநாக்கமாக 
இ க்கக் கூடா

   ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்  அல்ல  இ தி ேபான்ற 
அச்சு த்தல்கள் ஏற்ப ம் ேபா  
நாட்டில் அைதப் ேபாக்குவதற்கான 
ேவைலத் திட்டங்கள் உடனடியாக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண் ம். அ  
அரசியைல ைமயப்ப த்தியதாக 
இ ந்  விடக் கூடா . அேதேபால், 
மைலயக மக்க ம் ேதசிய ரீதியில் 
அைனத்  ேவைலத் திட்டங்களி ம் 
உள்வாங்கப்பட ேவண் ம். இங்கும் 
அரசியல் குந்  விளியாடாமல் 
பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.எம  
நாட்டில் எங்கும் அரசியல், எதி ம் 
அரசியல் என்ற நிைல மாறி, மக்கள் 
நலன் காக்கும் ெசயற் திட்டங்கள் 
ன்ென க்கப்பட ேவண் ம். 

அ ேவ, அரசிய க்கும் நாட் க்கும் 
நன்ைம பயப்பதாக அைம ம் என்  
எதிர்பார்க்கலாம். இல்ைலேயல் 
அ ேவ அரசியல் ரீதியில் ேபான்ற 
ேநாய்கைள எதிர்க்கும் ேநாெயதிர்ப்  
சக்தியாக மாறி வி ம் என்பதில் 
ஐயமில்ைல

‘ெகாேரானா’ ெதாற் ம்
மைலயக மக்க ம் 

பானா. தங்கம்
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மைலயக ெப ந்ேதாட்டப்பகுதியில் 
சில  ேதாட்டங்களில் எவ்வித சுகாதார  
தற்பா காப்  நடவடிக்ைக மின்றி 
ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
ெசவ்வாய்கிழைம ெகா ந்  பறிக்கும்  
ெசயற்பா களில் ஈ பட்டி ப்பைத 
அவதானிக்கக் கூடியதாக இ ந்த . 

 இவர்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் 
கக்கவசம் அணிந்தி க்கவில்ைல 

என்ப டன், ைககைள க தல் 
உட்பட தற்பா காப்  சுகாதார 
நைட ைறகைளக்கூட பின்பற்றாமல் 
ெதாழிலில் ஈ பட்டி ந்தனர்.

 சில ேதாட்ட நிர்வாகங்கள் 
ெதாழிலாளர்க க்கு கக்கவசங்கைள 
வழங்கியி ந்தா ம் ெப ம்பாலான 
நி வனங்கள் ெதாழிலாளர்க க்கு 
சுகாதார வசதிகைள 
ஏற்ப த்திக்ெகா க்கவில்ைல என   
தலவாக்கைல, அக்கரபத்தைன, டயகம 
பகுதிகளி ள்ள ெதாழிலாளர்கள் 
ெதரிவித்தனர்.

 “ ேதாட்ட நிர்வாகங்களால் 
எவ்வித வசதிக ம் 
ெசய் ெகா க்கப்படவில்ைல. 
ெபாலிஸ் ஊடரங்குச்சட்டம் அ லில் 
இ க்கும் ேபா  கூட நாளாந்த 
ெதாழில் நடவடிக்ைகக க்கு 
நிர்ப்பந்திக்கப்ப கின்ேறாம்.” என 
ெதாழிலாளர்கள் தரப்பில் குற்றச்சாட்  
ன்ைவக்கப்பட் ள்ள .
 குறிப்பாக ெகா ந்  ெகாய்தல் 

மற் ம் இதர ேவைலகளில் 
ஈ பட்டவர்கள், ேவைல டிந்த ம் 
ைககைள க வாமல் உண  
உட்ெகாள்வைத ம் காண டிந்த .

 “ சம்பள ற்பணம் கூட 
இன் ம் வழங்கப்படவில்ைல. 
ஊரடங்குச்சட்டம் தளர்த்தப்பட்ட 
பின்னர்கூட ெபா ட்கைள வாங்க 

டியாமல் ெப ம் சிரமங்கைள 
எதிர்ெகாண்  வ கின்ேறாம்.

 ெகா ம்  உட்பட 
ெவளியிடங்களில் ெதாழில் 
ரிந்தவர்கள் கூட தற்ேபா  
வீ க க்கு வந் விட்டதால் 
ெபா ளாதார ரீதியில் 
ெப ம் ெந க்கடிைய 
எதிர்ேநாக்கிவ கின்ேறாம். எனேவ, 
அரசாங்கம் நிவாரணம் வழங்க 
நடவடிக்ைக எ க்க ேவண் ம்.” 
என ம் ெதாழிலாளர்கள் ேகாரிக்ைக 
வி த்தனர்.

 இேத ேவைள சில ேதாட்ட 
நிர்வாகங்கள் ெசவ்வாய்க்கிழைம 
ெதாழி க்குச் ெசன்  
ெதாழிலாளர்க க்கு பா காப்  

கக்கவசங்கைள வழங்கி ள்ளைத ம் 
அவதானிக்கக்கூடியதாக இ ந்த . 
குறிப்பாக தலவாக்கைல 
பிளாண்ேடஷன் நிர்வாகத் க்கு 
கீழ் வ ம் வட்டெகாைட 
ெப ந்ேதாட்டப்பகுதி ெதாழிலாளர்கள் 
கக் கவசம் அணிந்ேத ெகா ந்  

பறிக்கும் பணியில் ஈ பட்டனர். 
இேத ேவைள சுகாதார ஏற்பா கள் 

எ மின்றி ேதயிைல பறிக்கும் 
ெசயற்பாட்டில் ஈ பட் ள்ள 
ெதாழிலாளர்க க்கு குறித்த 
ேதாட்ட நிர்வாகங்கள் பா காப்  
விதி ைறகைள அ ல்ப த்த 
குறித்த நிர்வாகங்க க்கு 
ெதாழிற்சங்கங்கள் அ த்தம் ெகா க்க 
ேவண் ம் என்  ேகாரிக்ைக 

விடப்பட் ள்ள .  ஊரடங்கு 
அ ல்ப த்தப்பட்டி ந்தா ம் 
விவசாய நடவடிக்ைககள் மற் ம் 
ெப ந்ேதாட்ட நடவடிக்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ளலாம் என  அரசாங்கம் 
அறிவித் ள்ள . ஆனா ம் 
தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில் ைவரஸ் 
ெதாற்ைற த க்கும் வைகயில் 
பா காப்  ஏற்பா க டன் அைவ 
ன்ென க்கப்படல் ேவண் ம் 

என் ம் அறி த்தப்பட் ள்ள . 
எனி ம் பல ேதாட்ட நிர்வாகங்கள் 
இைத அலட்சியப்ப த்தி ள்ளன. 
இ  குறித்  எந்த 

ெதாழிற்சங்கங்க ம் 
அலட்டிக்ெகாள்ளவில்ைல என்ப ம் 
க்கிய விடயம். 

உண ப் ெபா ட்கைள ெகாள்வன  
ெசய்வதற்காக நகர்ப்பகுதிக க்கு 
வ ைகதந்தி ந்த ெப ந்ேதாட்டத் 
ெதாழிலாளர்களில் சிலர் ெவ ங்ைக டன் 
வீ   தி ம்பேவண்டிய நிைல கடந்த 23 
ஆம் திகதி ஏற்பட்ட .  ேதாட்டப்பகுதிகளில் 
இ ந்  நகரங்க க்கு வ வதற்கு உரிய 
ேநரத்தில் ேபாக்குவரத்  ஏற்பா கள் 
இன்ைம, தைடக க்கு மத்தியில் வ ைக 
தந்தேபாதி ம் ெப மளவில் மக்கள் 
திரண்டி ந்ததால் வரிைசயில் காத்தி ந்  
ேநரத்ைத காைம ெசய்  ெகாள்ள 

டியாமல் ேபானைம உட்பட  ேம ம் சில 
காரணங்களாேலேய இந்நிைலைம ஏற்பட்ட . 
அத் டன், ேம ம் சில ெதாழிலாளர்கள் 
பிற்பகல் 2 மணிக்கு பின்னேர நகரங்கைள 
ேநாக்கி வந் ள்ளனர்.  எனி ம், 
அவ்ேவைளயில் ஊரடங்குச்சட்டம் அ லில் 
இ ந்ததால் பா காப்  தரப்பினரால் தி ப்பி 
அ ப்பட்டனர் என ெதரிவிக்கப்ப கின்ற . 

 அேதேபால் ெபாலிஸ் ஊரடங்குச்சட்டம் 
பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள கால எல்ைல 
ெதாடர்பான தகவல்கைள ெதாழிலாளர்கள் 
உரியவைகயில் அறிந்  ைவக்கவில்ைல 
என ம் கூறப்ப கின்ற .   26 ஆம் திகதி 
காைல 6வைர மணி ஊரடங்குச்சட்டம் 
பிறப்பிக்கப்பட் ள்ளதால்  அ வைர 
என்னெசய்வெதன ரியவில்ைல என 
லம்பியப்படிேய அவர்கள் ெவ ங்ைக டன் 
நைடபயணமாக ேதாட்டங்கைள ேநாக்கி 
ெசன்றனர். ேதாட்டப்பகுதிகைள அண்டி ள்ள 
நகரங்களில் விேசட ெபாலிஸ் பா காப்  
நடவடிக்ைக ன்ென க்கப்ப கின்ற .  
விேசட அதிரடிப்பைடயின ம் ேராந்  
நடவடிக்ைகயில் ஈ பட்  வ கின்றனர் 
என்பத க்கிய விடயம். 

மைலயக ெப ந்ேதாட்டப்பகுதிகளில் ெவௗிநா களிலி ந்  
வ ைக தந்தவர்கைளப்பற்றிய தகவல்கைள அ கி ள்ள 
ெபாலிஸ் நிைலயங்க க்ேகா அல்ல  கிராம அதிகாரிக்ேகா 
ெதரிவிக்க ேவண் ம் என அரசாங்கத்தால் உத்தர  
பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள . இதனால் பதற்றப்படத் ேதைவயில்ைல 
என் ம் இ  ஒ  பா காப்  ன்ெனச்சரிக்ைக நடவடிக்ைக 
மட் ேம என் ம் அறிவிக்கப்பட் ள்ள .
ஏற்கனேவ அட்டன் ெபாலிஸ் தைலைம 

காரியாலயத்திற்குட்பட்ட 9 ெபாலிஸ் பிரி களில் 
ெவௗிநா களிலி ந்  வ ைக தந்த 76 ேபைர ம் ெதாடர்ந்  
14 நாட்க க்கு வீட்டிேலேய இ க்கும்படி  அட்டன் நீதவான் 
நீதிமன்றத்தால் உத்தர  பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள . 
சுகாதார பரிேசாதகர்கள் மற் ம் ெபாலிஸாரின் ேவண் ேகாளின் 

அடிப்பைடயிேலேய இவ் உத்தர  பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள . 
ேம ம் ெவளிநா களிலி ந்  வ ைக தந்தவர்கள் பற்றிய 

தகவல்கைள வழங்குவதற்கு மக்கள் தயங்க ேவண்டாம் 
என் ம் ெபாலிஸார் ேகட் ள்ளனர். அேத ேவைள தம  நகர 
எல்ைலக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள ேஹாட்டல்கள் ,வி திகளில் 
ெவளிநாட்டவர்கள் தங்கியி ந்தா ம் அ  குறித்  அறிவிக்கும் 
படி ெபாலிஸார் ேகட் ள்ளனர். 

Ξகாதார பாΤகாРǼП  ெதா˘லாளУகЦ பa

ஏமாФறНΤடП ΗΡ ΪСǼய மЖகЦ ெவ நாΡக ˇΪОΤ வΪைக 
தОதவУகЦ பФ  அ ˙ЖகίС
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நாட்டில் ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கத்தின் எதிெராலிைய எல்லா 
ச கத்தின ம் அ பவித்  வ கின்றனர். ஊரடங்குச் சட்டம் 
அ ல்ப த்தப்பட்டி க்கும் நிைலயில் அரசாங்க ம் தன்னால் 
இயன்றளவிற்கு அத்தியாவசிய உண ப் ெபா ட்கைள 
நாெடங்கி ம் அைமந் ள்ள செதாச சில்லைற விற்பைன 
நிைலயங்க க்கும் ஏைனய இடங்க க்கும் அ ப்பி 
ைவத்  வ கின்ற . இந்நிைலயில் ெப ந்ேதாட்டப்பகுதி 
வாழ் ெதாழிலாளர்க க்கு ஏதாவ  நிவாரண 
உதவிகைளப்ெபற் த்த வதற்ேகா அல்ல  தற்ேபாைதய 
சூழ்நிைலயில் அவர்கள  வ மானம் ெதாடர்பிேலா எவ ேம 
அக்கைற ெகாள்ளாத நிைலேய உள்ள . இந்த மக்களிடம் 
வாக்குகைள வாங்கிக் ெகாண்  வாகனங்களில் உலா வ ம் 
அரசியல் பிர கர்கைள ம் இந்த ேநரத்தில் காண டியா ள்ள . 
ைவரஸ் பரவல் அபாயம் இ ப்பதால் அவர்க ம் வீட்டிற்குள் 
இ ப்பைத பா காப்பாக க தலாம். ஆனால் ஊரடங்குச் 
சட்டம் நீக்கப்பட்ட டன் இந்த மக்கள்   பதற்றங்க க்கு 
மத்தியில் ெபா ட்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு 
அடித் பிடித் க்ெகாண்  நகரங்கைள ேநாக்கி வ ைக 
தந்தைத ம் , அப்ெபா ட்கைள ெகாள்வன  ெசய்வதற்கு 
அவர்க க்குக் கிைடத்த    வ மானம் என்ன என்ப  பற்றி இந்த 
தைலவர்கள் கண்  ெகாள்ளவில்ைல. குைறந்த  இவர்கள் பற்றி 
ஒ  அறிக்ைக கூட வரவில்ைல. அைனத் ம் தயார் நிைலயில் 
இ க்கின்றன என்ற அரசாங்கத்தின் க த்ைதேய அவ்வப்ேபா  
இவர்கள் கூறி வந்தனர். தற்ேபா  ெவயில் காலமாைகயால் 
ெபப்ரவரி மாதத்திலி ந்  ேதாட்டங்களில் ெகா ந்  பறிக்கும் 
ெசயற்பா கள் ஸ்தம்பிதமைடந்ேத காணப்பட்டன. இைடேய 
ெபா த்ேதர்தல்க க்கான ஆயத்தங்கள் மற் ம் ேவட்பாளர் 
ெதரி  அடிபிடி சண்ைடகளில் இந்த மக்கைள எவ ம் 
நிைனத் ப்பார்க்கவில்ைல. ஆயிரம் பா நாட்சம்பள ம் இந்த 
ைவரஸ் பரவல் காரணமாக கிடப்பில் ேபாடப்பட்  விட்ட .
இந்நிைலயில் நாேட டக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் இந்த 

மக்கைளப் பற்றி சிந்திக்க எவ க்குேம ேநரமில்ைல. தற்ேபாைதய 
நிைலைம ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்க க்கு மட் மில்ைல என்ப  
நிதர்சனேம. ஆனால் நா  திடீெரன ஸ்தம்பிதமைடந்ததில் 
அைனத் த் தரப்பின ம் பாதிக்கப்பட் ள்ள இந்நிைலயில்  
வ ைம ேகாட்டின் கீழ் வாழ்ந்  வ ம் இந்த மக்கள் 
குறித்  அவர்களிடம் வாக்குகைள ம் சந்தா பணத்ைத ம் 
ெபற் க்ெகாள் ம் இந்த அரசியல் பிரதிநிதிகள் அவர்க க்கு 
ஆ தல் அளிக்கும் வைகயில் எந்த ெசயற்பா கைள ம் 
ன்ென க்காத  அவர்களின் மீ ள்ள அக்கைறைய நன்கு 

ெவளிப்ப த் கின்ற . 
வீட்டிலி ந்ேத ேவைல ெசய் ம்படி அரசாங்கம் அரச மற் ம் 

தனியார் ஊழியர்க க்கு அறிவித்தி ந்த . ேம ம் அரச 
ஊழியர்க க்கான சம்பளத்ைத 23 ஆம் திகதிேய வழங்குவதற்கு 
உத்தரவிட்டி ந்த . எனி ம் ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்களின் நிைல 
என்ன என்ப  குறித்  மைலயக பிரதிநிதிக ம் அரசாங்க ம் 
அக்கைற ெகாள்ளவில்ைல. ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கள் 
மட் மல்ல வீட்டிலி ந்  ேவைல ெசய்ய டியாத அைனத்  
ெதாழிலாளர் வர்க்க ம் நிர்க்கதிக்குள்ளாகினர். 
ஆபத்  ேநரத்தில் இந்த மக்கைளப்பற்றி எந்த 

அக்கைற ம் ெகாள்ளாதி க்கும் இந்த பிரதிநிதிகள்  பிறகு 
எந்த கத்ைத ைவத் க்ெகாண்  ேதர்த க்கு வாக்கு 
ேகட்  வரப்ேபாகின்றனேரா ெதரியவில்ைல. பிரதிநிதிகள் 
வராவிட்டா ம் அரசாங்கத்தின் பா காப்  அறி த்தல்கைள 
பின்பற்றி ெதாழிலாளர்கள் இவ் ைவரஸ் ெதாற்றிலி ந்  தம்ைம 
பா காத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இப்ேபாைதக்கு அ ேவ மிக 
க்கியமானதாக ள்ள .

மறக்கப்பட்ட மறக்கப்பட்ட 
ெதாழிலாளர்கள்ெதாழிலாளர்கள்

ெகாேரானா ைவரஸ் பரவைல 
கட் ப்ப த் ம் கமாக கடந்த 
ெவள்ளிக்கிழைம அரசாங்கமான  
திடீெரன  ஊரடங்ைக அ ல்ப த்திய . 
அன்ைறய தினம் காைல 9 மணி 
அளவில் ஊடகங்களில் இவ் அறிவிப்  
ெவளியான . ெவள்ளிக்கிழைம 
மாைல 6 மணி தல் ஊரடங்கு 
அ ல்ப த்தப்பட்  திங்கட்கிழைம 
காைல 6 மணிக்கு தளர்த்தப்ப ம் என்  
அறிவிக்கப்பட்ட டன் தைலநகரில் கடைம 
ரி ம் மைலயக இைளஞர் வதிகள் 
உட்பட பல ம் பதற்றத் க்குள்ளானார்கள். 
அதாவ  ேவைல நிமித்தம் தைலநகரில் 
வந்  தங்கியி ப்ேபாேர இந்த 
நிைலக்குள்ளானார்கள். 

ன்  நாட்கள் உண க்கும் ஏைனய 
ேதைவக க்கும் என்ன ெசய்வ , அ  
தமக்கு பா காப்பா என்ெறல்லாம் 
அவர்கள் ேயாசித்  குழம்பிப் ேபாய் 
நின்றனர். ஏெனன்றால் இவ்வா  பணி 
ெசய் ம் ெப ம் எண்ணிக்ைகயாேனார் 
ேஹாட்டல்கைள ம் உண  விநிேயாகத்தில் 
ஈ ப ம் சில வீ கைள ேம 
நம்பியி க்கின்றனர். ஊரடங்கு சட்டம் 
அ ல்ப த்தப்பட்டால் ெவௗிேய 
எங்ேக ம் ெசல்ல டியா . மட் மன்றி 
ன்  ேவைள உண க்கு என்ன ெசய்வ ? 

இந்த ேகள்விகள் எல்லாம் தைலைய குழப்ப 
அவர்கள் தம  இ ப்பிடங்க க்குச் ெசல்ல 
டிெவ த்தனர். 
அவர்கள் பணியாற் ம் வர்த்தக 
ஸ்தாபனங்கள் மற் ம் நி வனங்க ம் 
அைதேய ஊக்குவித்தன. ஆனால் என்ன 
ெசய்வ ? ஏற்கனேவ இந்த ைவரஸ் பரவல் 
காரணமாக பாடசாைலகள், நி வனங்கள் 
தம  பணிகைள நி த்தியி ந்ததா ம் 
ஊரடங்கு எதிெராலியினா ம் 
ேபாக்குவரத்  மட் ப்ப த்தப்பட்டி ந்த . 
அவசர அவசரமாக ெகா ம்  மத்திய 
பஸ் தரிப்பிட நிைலயம் மற் ம் 
ேகாட்ைட ைகயிரத நிைலயத் க்கு 
பைடெய த்தவர்க க்கு அதிர்ச்சி. அங்கு 
ஏற்கனேவ வந்த ஆயிரக்கணக்காேனார் 
பஸ்கேளா ைகயிரதேமாயின்றி  வீதிகளில் 
நின்  ெகாண்டி ந்தனர்.   ஏெனன்றால் 
திடீெரன ஊரடங்ைக அறிவித்த அரசாங்கம் 
ேபாக்குவரத்  ஏற்பா கள் பற்றி 
உடனடியாக எந்த தீர்மானங்கைள ம் எ க்க 
டியவில்ைல. இதன் காரணமாக ப ைள, 

அட்டன், இரத்தின ரி, வெரலியா ஆகிய 
பிரேதசங்க க்குச் ெசல்ல ேவண்டியவர்கள் 
கு மி நின்றனர்.
ஏற்கனேவ மக்கள் கூ ம் இடங்களில் 
நிற்க ேவண்டாம் என்ற பா காப்  
அறிவித்தல் இங்கு எ படவில்ைல. பஸ்கள் 
இல்லாததால் பலர் ேகாட்ைட ைகயிரத 
நிைலயத் க்கு ெசன்றனர். அங்கு கண்டி 
வைர ெசல் ம் ஒேர ைகயிரதம் மட் ேம 

நின்ற . காரணம் ேகட்டால் ைகயிரத 
ேசைவகள் அைனத்ைத ம் மாைல 3.30 
இற்கும் டி க்கு ெகாண்  வ ம்படி 
அரசாங்கம் உத்தரவிட்டி ந்த . இைத 
காரணமாக ைவத்  பல ம் வியாபாரத்ைத 
பார்க்கத் ெதாடங்கினர். உடனடியாக 
ேவன்கள் ைவத்தி ப்ேபாரிடம் தகவல்கள் 
பறந்தன. பத்  ேபர் ேபாகக்கூடிய 
ேவனில் 12 ேபர் ஏற்றப்பட்டனர். அட்டன் 
ெசல்வதற்கு  ஒ வ க்கு 1500 பா. 
ப ைளக்கு 2000 பா ேவ  வழியின்றி 
பல ம் ஏேதா வீ  ேபாய் ேசர ேவண் ம் 
என்ற பரபரப்பில் அதில்பயணித்தனர். 
ஒேர நி வனங்களில் பணி ரிந்ேதார் 
ஆட்ேடாைவ ேபசி 5 ஆயிரத்திலி ந்  10 
ஆயிரம் வைர பணம் ெகா த்  வீ  வந்  
ேசர்ந்தனர். 
பண்டிைக காலம் என்றா ம் 
பரவாயில்ைல. இப்படிெயா  சூழலில் 
இவ்வள  பணத்ைத ம் ெசலவளித்  
ஆயிரக்கணக்காேனாைர வீ  வந்  ேசர 
ைவத்த நிைலைமைய இந்த அரசாங்கம் 
ஏற்ப த்தி விட்ட . 

 இேதேவைள இவ்வா  அதிக 
சனெநரிசலில் பயணம் ெசய்ேதார் ைவரஸ் 
ெதாற் க்குள்ளாகியி ப்பார்களா இல்ைலயா 
என்ப  குறித்  அவர்கள  ெசாந்த 
பிரேதசங்களில் உள்ளவர்க க்கும் சந்ேதகம் 
எ ந்  விட்ட . இதன் காரணமாக 
தைலநகரிலி ந்  வ ேவாைர சில 
ேதாட்டப்பகுதிக்கு உள்வாங்குவதற்குக் கூட 
சிலர் தயங்கினர். கினிகத்ேதைன பகுதியின் 
ஒ  ேதாட்டப்பிரிைவச்ேசர்ந்த அச்ச ற்ற 
மக்கள் தம  ேதாட்ட ைழவாயிலில் 
திரண்  நின்  ெகா ம்பிலி ந்  வ ேவார் 
ம த் வ சான்றிதழ் ெகாண் வர ேவண் ம் 
என்ற டிேவா  கு மியி ந்த கைத ம் 
க்கியமான .
பின்னர் இ  குறித்  ெபா  
சுகாதார அதிகாரிக க்கு ைறப்பா  
ெசல்லேவ அவர்க ம் அவ்விடம் வந்  
ெவளிநா களிலி ந்  வ ேவாைரேய 
எமக்கு அறிவிக்க ேவண் ம் 
உள் ரிலி ந்  அவ்வா  வ ேவார் 
பற்றி பயப்படத் ேதைவயில்ைல. 
எனி ம் அவர்கைள பா காப்  
விதி ைறகைள பின்பற்றக்கூ ங்கள் என்ற 
அறி த்தி விட்  ெசன்றனர்.  திடீர் 
ஊரடங்கு அறிவித்தலால் இவ்வா  பல 
குழப்பங்க க்கும் பிரச்சிைனக க்கும் 
எம்மவர்கள் கங்ெகா க்க ேநர்ந்த . 
எைத ம் திட்டமிட்  
ன்ேனற்பா டன் ெசய்யக்கூடிய 

நிர்வாகி என்ெறல்லாம் கழப்பட்ட 
ஜனாதிபதி ேகாத்தாபய அன்ைறய 
தினம் பல ஆயிரக்கணக்காேனாரின் 
ேகாபத் க்கு ஆளாகி விட்டார் என்ேற கூற 
ேவண்டி ள்ள .

மலர்: 11                      இதழ்: 49

திட்டமிடாத அறிவிப்திட்டமிடாத அறிவிப்
திைகத்  நின்ற மக்கள்

ேதசியன்
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ெகாேரானாவில் ேகாரப்பிடியில் 
உலகம் சிக்கியதற்கு சீன அரசாங்க ம் 
அங்கு ஆட்சியில் இ க்கும் 
கம் னிஸ்ட் கட்சி ம்தான் காரணம் 
என பிரிட்டிஷ் எ த்தாள ம் 
நைகச்சுைவக் கைலஞ மான பாட் 
கான்ெடல்  க ம் விமர்சனங்கைள 
ன்ைவத் ள்ளார். 
ெகாேரானா ைவரஸ் உலகம் 
வ ம் ெப ம் அச்சு த்தைல 

ஏற்ப த்தி வ கிற . சீனாவின் 
கான் நகரத்தில் கடந்தாண்  டிசம்பர் 

மாதேம மர்மக்காய்ச்சல் இ ப்பதாக 
அங்குள்ள ம த் வர் ஒ வர் சக 
ம த் வர்க க்கு எச்சரிக்ைக 
வி த்தி ந்தார். கானின் இைறச்சிக் 
கூடத் க்கு அ ேக வசிப்பவர்க க்கு 
நான்குேப க்கு ஒேர விதமான 
காய்ச்சல் அறிகுறிக டன் 
ம த் வமைனயில் சிகிச்ைச 
ெபற்  வ கிறார்கள். எனேவ  
ேநாயாளிகைளக் ைகயா ம் ேபா  
எச்சரிக்ைகயாக  இ க்க ேவண் ம் 
என ச க ஊடகம் லம் அவர்  
எச்சரிக்ைக வி த்தி ந்தார்.

 இைதயறிந்த சீன அரசாங்கம் இந்த 
ைவரஸ் ெதாற்  குறித்  நடவடிக்ைக 
எ க்கா  அந்த சீன ம த் வைர  
எச்சரித்த . சுகாதாரத் ைற 
அதிகாரிகள் மற் ம் காவல் ைறயினர் 
அவைர அைழத்  விசாரைணகைள  
ேமற்ெகாண்டனர். இந்த விவகாரம் 
ெதாடர்பாக அதிகம் கைதத்தால்  
க ைமயான தண்டைன வழங்கப்ப ம் 
என அவர் எச்சரிக்கப்பட்டி ந்தார். 
நிைலைமையக் கட் ப்பாட்டிற்குள்  

ெகாண்  வந் விடலாம் என சீன 
அரசு நிைனத் ள்ள . ஆனால்  
ஜனவரி மாதம் சீனா வ ம் 
இந்த ேநாய் பரவத் ெதாடங்கிய . 
ம த் வமைனகளில் ேநாயாளிகள் 
குவிந்தனர். நிைலைம ைகைய 
மீறிச் ெசன்றைதய த்  சீனா 
ெமௗனத்ைத கைலத்த . மர்மக் 
காய்ச்சல் குறித்  எச்சரித்த ம த் வர் 
ஜனவரி மாதம் ெகாேரானா ெதாற்றால் 
பாதிக்கப்பட்டார். ம த் வமைனயில் 
சிகிச்ைச ெபற்  வந்தவர்  ெபப்ரவரி  
மாதம் உயிரிழந்தார்.

 உலகம் வ ம் 
ெகாேரானா ெதாற்  பரவிய .  
ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் 
உயிரிழந் ள்ளனர். பல நகரங்கள் 
டங்கி ள்ள . சர்வேதச 

அளவில் ெபா ளாதாரம் க ம் 
வீழ்ச்சியைடந் ள்ள . இைதய த்  

ெகாேரானாவின் ேகாரப்பிடியில் 
உலகம் சிக்கியதற்கு சீன அரசாங்கம் 
பதில் கூற ேவண் ம் என் ம் அதற்கு 
சீனாேவ காரணம் என் ம்  பிரிட்டிஷ் 
எ த்தாளர் கூறி ள்ளார். 

 இ  குறித்    அவர் 
ெவளியிட் ள்ள வீடிேயாவில் 
ெதரிவித்தி ப்பதாவ இ   கான் 
நகரத்தில் தான் இந்த ைவரஸ் 
தன் தலில் ேதான்றிய . 

ஒ  ெபா ப் ள்ள அரசாங்கம் 
இந்த விவகாரத்ைத திறம்பட 
ைகயாண்டி க்க ேவண் ம். சீனாவில் 
உள்ள கம் னிஸ்ட் அரசு தன்ைனக் 
காப்பாற்றிக்ெகாள்வதற்காக இந்த 
விவகாரத்ைத டி மைறத் விட்ட . 
இந்த ேநாய் ெதாற்ைற கட் ப்ப த்த 
தவறிவிட்ட .

 இந்த ைவரஸ் ெதாடர்பாக 
ேபசியவர்கைள எல்லாம் சீன அரசு 

ைக  ெசய்த . சீன அரசு ெவளியில் 
இ ந்  கிைடக்கும் உதவிகைள 
ம த் விட்ட . அவர்கள் மக்களின் 
உயிர்கைளவிட தங்கள  கத்ைதக் 
காத் க்ெகாள்ளத்தான் உ தியாக 
இ ந்தனர். உலகில் ஏற்ப ம் 
ஒவ்ெவா  மரணத் க்கும் சீனாவின் 
கம் னிஸ்ட் கட்சிதான் ேநரடி காரணம்.
உலகம் வ ம் 3 லட்சத் க்கு 

அதிகமானவர்கள் இந்த ைவரஸ் 
தாக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். 
ஐேராப்பாேவ இப்ேபா  ெந க்கடி 
நிைலயில் உள்ள . சீன அதிபர் 
ெபா ப் டன் ெசயல்படவில்ைல. 
கான் நகரத்தில் ெகாேரானா 

பாதிப்  இ ப்ப  ெதரிந் ம் அவர் 
எைத ம் ெசய்யவில்ைல. மனித 
வாழ்க்ைகையவிட க்கியமான ேவ  
விவகாரங்களில் அவர் பிஸியாக 
இ ந்தி க்கலாம்.   

 இைத கான் ைவரஸ் அல்ல  
ட்ரம்ப் ெசால்வ  ேபால் சீன ைவரஸ் 
என் தான் அைழக்க ேவண் ம். 
ஒ  விஷயத்ைத அதன் சரியான 
ெபயரில் அைழப்ப தான் க்கியம் 
என கான்பி சிஸ் கூ கிறார். 
இந்த விவகாரத்ைத மைறத்தால் 
உலகேம டங்கிவி ம் எனத் 
ெதரிந் ம் மைறத் ள்ளனர். அவர்கள் 
எவ்வள  ெபா ப்பற்றவர்களா ம்  
ேநர்ைமயற்றவர்களாக ம் 
இ ந் ள்ளனர். இவர்கள் உலகின் 
பார்ைவயில் சீனாைவத் தைலகுனிய 
ைவத் விட்டார்கள்” என்  
க ைமயாக விமர்சித் ள்ளார்

இலங்ைகயின் விவசாய 
நடவடிக்ைககள் மற் ம் மீன்பிடி 
நடவடிக்ைககளில் ஈ ப ேவார் 
ெப ந்ேதாட்ட பயிர்ச்ெசய்ைககளில் 
இைணந்தி ப்ேபார் தம  பணிகைள 
தைடயின்றி ெசய்யலாம் என்  
அரசாங்கம் அறிவித்தி ந்தா ம் 
இதன் பின்னணியில் உள்ள ஆபத்ைத 
எவ ம் விளங்கிக்ெகாள்ளவில்ைல.
குறிப்பாக 

ெப ந்ேதாட்டப்பகுதிகளில் 
ெகா ந்  பறிக்கும் பணியில் 
ஈ ப ம் ெதாழிலாளர்கள் இதன் 
லம் ஆபத்ைதேய சந்திக்க 

வாய்ப் ள்ள . அரசாங்கத்தால் 
ஊரடங்கு அ ல்ப த்தப்பட்ட டன் 
ஆயிரக்கணக்கான இைளஞர் 
வதிகள் மைலயகத்ைத ேநாக்கி 
பைடெய த்தனர். இதில் ேநாய்த் 
ெதாற் க்குள்ளாகியி ப்பவர்கள் 
எத்தைனப்ேபர் சுகேதகியானவர்கள் 
எத்தைனப்ேபர் என்ற தர கள் 
எவரிட ம் இல்ைல. அதைன 
விட ம்  ெவௗிநா களிலி ந்  
நா  தி ம்பிய பல ம் இன்  
மைலயக ெப ந்ேதாட்டப்பகுதிகளில் 
இ க்கின்றனர். இவர்கைள 14 
நாட்கள் வீட்டிலி க்கும்படி  
அறி த்தப்பட் ள்ள . 

எனி ம் இவர்களிடமி ந்  
ெதாழிலாளர்க க்கு இந்த 
ைவரஸ் பரவா   என்பதற்கு  
எந்த உத்தரவாதங்க ம் 
இல்ைல. ஏெனன்றால் அ த்த 
14 நாட்க க்குப்பிறேக இந்த 
ைவரஸ் தாக்கத்தின் அறிகுறிகள் 
ெதரியவ ம் . இந்நிைலயில் 
இவர்களிடமி ந்  ேநாய்த் ெதாற்ைற 
ெப ம் ெதாழிலாளர்கள் எந்த வித 
சுகாதார ன்ெனச்சரிக்ைக ம் 
இன்றி ெதாழிலில் ஈ ப ம் ேபா  
அ  ேம ம் பலைர பாதிக்கும் 
ஆபத் ள்ள . ஊரடங்கு நீங்கிய டன் 
நகரப்பகுதிக க்கு வ ம் ேபா  
ேம ம் பலைர இந்த ைவரஸ் 
தாக்கும் அபாயம் உள்ள . எனேவ 
ெப ந்ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கைள 
பணிக்கு அ ப் ம் ேயாசைனைய 
அரசாங்கம் மீள் பரிசீலைன ெசய்ய 
ேவண் ம் என்ற ேகாரிக்ைக பல 
தரப்பா ம்  ன்ைவக்கப்பட் ள்ள .    
பிரதமர் தைலைமயில் இடம்ெபற்ற 
கட்சித்தைலவர்கள் கூட்டத்தி ம் இ  
குறித்  எவ ேம வாய் திறக்கவில்ைல 
என்ப  க்கிய விடயம். 
தற்ேபா  ஊரடங்கு 

அ ல்ப த்தியி க்கும் 
காலகட்டங்களில் சரி ெதாழிலாளர்கள் 

பணிக்கு ெசல்லாமலி ப்பேத 
பா காப்பான   என க த் க்கள் 
ன்ைவக்கப்பட்  வ கின்றன.
 இந்நிைலயில் ெதாழிலாளர்கள் 

எந்தள க்கு சுகாதார பா காப் டன்  
இன்  ெப ந்ேதாட்டப்பகுதிகளில் 
வாழ்ந்  வ கின்றனர் என்ப  
அைனவ ேம அறிந்த விடயம். இ  
ெதாடர்பில் ெதாழிற்சங்கங்கேளா 
அல்ல  மைலயக கட்சிகேளா 
எந்த க த் க்கைள ம் 
ெவௗிப்ப த்தவில்ைல. அவர்க க்கு 
நிவாரணத்ைதப் ெபற் த்த வதற்ேக 
இன் ம் ேபச்சு நடத்தப்பட்  
வ கின்ற .  ேதாட்ட கம்பனிகளின் 
அ த்தத்தால் தான் ெதாழிலாளர்கைள 
பணிகளில் ஈ ப த்த அரசாங்கம் 
ன்வந்தேதா என்ற சந்ேதக ம் 

எ கின்ற .
ஏெனனில் ஏற்கனேவ ஆயிரம் பா 

நாட் சம்பளத் க்கு எந்த வைகயி ம் 
இணங்காத கம்பனிகள் தமக்கு 
ெதாடர்ந் ம் நட்டம் ஏற்படாமலி க்க 
ெதாழிலாளர்கைள பணிக்கு 
அ ப் மா  ெதாழிற்சங்கங்கைள ம் 
அரசாங்கத்ைத ம் ேகாரியி க்கலாம். 
நாட்டில் அரச மற் ம் தனியார் 
ைறயினர் பல ம் இன்  

வீ களில் டங்கி ள்ள நிைலயில் 

ேதாட்டத்ெதாழிலாளர்கைள 
மட் ம் ஏன் பணிக்கு ெசல்ல 
அ மதிக்கப்பட்டனர் என்பைத இந்த 
மக்கைள பிரதிநிதித் வப்ப த் ம் 
அரசியல்வாதிகேள ெதௗி ப த்த 
ேவண் ம்.
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ஐபிஎல் ேபாட்டிகள் லம் இந்திய கிரிக்ெகட் 
அணியின் ன்னாள் தைலவர்  ேதானி தன  
திறைமைய நி பித்  மீண் ம் இந்திய 
அணிக்கு தி ம் வார் என்  எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
நிைலயில், ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றால் 
ஐ.பி.எல் ேபாட்டிகள் இரத்  ெசய்யப்பட்டால் 
அவ ைடய எதிர்காலம் என்ன ஆகும் என்ப  
குறித்  ேகள்வி எ ந் ள்ள . 
ெகாேரானா வைரஸ் ெதாற் ேநாய் உலகம் 
வ ம் உள்ள அைனத்  உள்நாட்  மற் ம் 

சர்வேதச கிரிக்ெகட்ைட ம் இந்தியன் பிரீமியர் 
லீக் (ஐ.பி.எல்) உட்பட அைனத்  கிரிக்ெகட் 
ேபாட்டிகைள ம் ஒ  நிைலக்கு ெகாண்  
வந் ள்ள . இதன் விைளவாக, உலகக் 
கிண்ணத் க்கு  ன்னதாக டி20 அணியில் 
ஐபிஎல் நிகழ்ச்சிகளால் ஆதரிக்கப்ப ம் 
பல வீரர்களின் ேபாட்டியின் எதிர்காலம் 
சந்ேதகத்தில் இ ப்பதால், அவர்கள் ஒ க்கி  
ைவக்கப்பட் ள்ளனர்.
ஐ.பி.எல் ேபாட்டி லம் ேதசிய அணியில் 
மீண் ம் வ வதற்கு க்கியமான கிரிக்ெகட் 
வீரர் ஒ வர் உள்ளார் என்றால் அவர்  ெசன்ைன 
சூப்பர் கிங்ஸ் (சிஎஸ்ேக) தைலவ ம்  இந்திய 
அணியின்  ன்னாள் தைலவ மான  எம்.எஸ். 
ேதானி மட் ேம.
நி சிலாந்திற்கு எதிரான உலகக் கிண்ண  

2019 அைரயி திப் ேபாட்டிக்குப் பிறகு ஒ  
ேபாட்டியி ம்  விைளயாடாத ேதானி, சர்வேதச 
கிரிக்ெகட்டில் தன  எதிர்காலம் குறித்  
இ க்கமாகப் ேபசிக் ெகாண்டி க்கிறார். ஆனால், 
அவர்  ஐ.பி.எல் ெதாடரில் சிறந்த ஆட்ைடத்ைத 
ெவௗிப்ப த் வதன்  லேம    மீண் ம் 
அணிக்குள் தி ம்ப ம்  ெகாண் வர டி ம் 
என்பைத அணி நிர்வாக ம் ேதர்வாளர்க ம் 
ெதளி ப த்தி ள்ளனர்.

 இந்திய அணியின் தைலைம பயிற்சியாளர் 

ரவி சாஸ்திரி ம் ஒ  சந்தர்ப்பத்தில் “அவர் 
விைளயாடத் ெதாடங்கும் ேபா   ஐ.பி.
எல் ேபாட்டிகளில் எப்படி விைளயா கிறார் 
என்பைதப் ெபா த் தான் எல்லாேம இ க்கும்.” 
என்  கூறி ள்ளார்.

“மற்றவர்கள் விக்ெகட் கீப்பிங் 
ைக ைறக டன் என்ன ெசய்கிறார்கள் 
அல்ல  ேதானியின் வடிவத் க்கு மாறாக 
அந்த வீரர்களின் வடிவம் என்ன? என்பதில்  
ஐ.பி.எல் ஒ  பாரிய ேபாட்டியாக மா ம், 
ஏெனன்றால்   15 ேபாட்டிகளில் அதிகமாகேவா 
அல்ல  குைறவாகேவா தீர்மானிக்கப்ப ம் 
கைடசி ேபாட்டியாக இ க்கலாம் ”என்  இந்திய 
பயிற்சியாளர் கூறியி ந்தார்.

 இ ப்பி ம், ன்னாள் இந்திய கிரிக்ெகட் 
வீரர் ஆகாஷ் ேசாப்ரா, அணியின் ேதர்வில் 
ேதானியின் ஐ.பி.எல் ெவௗிப்பா   ஒ  
க்கியமான காரணியாக இ க்கும் என்  

நிைனக்கவில்ைல என்  கூ கிறார்.
“ேதானி ேபான்ற ஒ  வீரைரப் ெபா த்தவைர, 
ஐ.பி.எல் ஒ ேபா ம் ஒ  அள ேகாலாக 
இ க்கப்ேபாவதில்ைல. அவர் ஐ.பி.எல்லில் 
ஓட்டங்கள்  எ த்தி ந்தால், வல் நர்கள் 
ேதானிைய ேதர்ந்ெத ப்பதற்கு இைதச் 
ெசய் ங்கள், அைதச் ெசய் ங்கள் என்ப  
ேபால இ ந்தி ப்பார்கள். எம்.எஸ்.ேதானிக்கு 
அவர் என்ன ெசய்கிறார் என்ப  ெதரி ம். அவர் 
தி ம்பி வர வி ம் கிறாரா இல்ைலயா”  ஐ.பி.
எல் 2020 இரத்  ெசய்யப்பட்டால் எம்.எஸ்.
ேதானியின் எதிர்காலம் என்ன?”என்  ஒ  
இரசிகர் ேகட்ட ேகள்விக்கு பதிலளிக்கும் 
ேபா  ேசாப்ரா கூ ைகயில்  “ஐ.பி.
எல்  ஒ  க்கியமான காரணி என்  நான் 
நிைனக்கவில்ைல. அவர் தி ம்பி வர 
வி ம்பினால். அவர் தானாகேவ ெப வார். 
ேதர்வாளர்கள் அவைரத் ேதர்  ெசய்ய 
டி  ெசய்தால், அவர் தானாகேவ ேதர்  

ெசய்யப்ப வார். ேம ம், “ேதானி மிகப்ெபரிய 
அ பவம் வாய்ந்த வீரர். இந்தியா க்கு எம்.
எஸ்.ேதானி ேதைவப்பட்டால், ஐ.பி.எல் உடன் 
அல்ல  அ  இல்லாமல்கூட அவர் தி ம்பி 
வ வார்” என்  ஆகாஷ் ேசாப்ரா பதில் 
கூறியி ந்தார். 38 வயதான ன்னாள் தைலவர்  
ேதானி மார்ச் 29 அன்  ெதாடங்குவதற்கு 
திட்டமிடப்பட்டி ந்த ேபாட்டிக்கு ஒ  
மாதத்திற்கு ன்னதாகேவ ெசன்ைனைய 
வந்தைடந்தார். ேதானி, சுேரஷ் ெரய்னா, ரளி 
விஜய் மற் ம் பலர் கிண்ணத்ைத  மீண் ம் 
ெவல்ல ேசப்பாக்கம் ைமதானத்தில்  க ைமயாக 
பயிற்சி ெசய்தனர். ஆனால், ெகாேரானா 
ைவரஸ் அச்சு த்தல் அவர்கைள வீ  தி ம்ப 
கட்டாயப்ப த்திய . 

 . ஐ.பி.எல் ேபாட்டிகள் ெதாடர்பான இ தி 
டி  இன் ம் எ க்கப்படவில்ைல. எனி ம் 

ஒலிம்பிக் ேபாட்டிகைளேய ஒத்தி ைவப்பதற்கு 
டி கள் எ க்கப்பட் ள்ள ேபா  சில 

ேநரங்களில் ஐ.பி.எல் அ த்த வ டத் க்கு 
மாறலாம். அதற்குள் ேதானியின் கிரிக்கட் 
வாழ்க்ைக டி க்கு வந்  வி ம் என்ப  
ேசாகேம. 

ஐ.Ǽ.எХ இரНதானாХ ேதாǻǾП எ УகாலС? ஐ.Ǽ.எХ இரНதானாХ ேதாǻǾП எ УகாலС? 

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்ைற 
கட் ப்ப த்த ெபா மக்கைள 
வீ க க்குள் டக்கி ைவக்கும் 
ெசயற்பா கள் உலெகங்கி ம் 
ன்ென க்கப்பட்  வ கின்ற . 

இைத மீ பவர்கள் மீ  சில 
இடங்களில் க ம் நடவடிக்ைக 
எ க்கப்பட்  வ கிற . மக்களின் 
ெசயல்பா கைள கண்காணிக்க 
வாகனங்களில் ெபாலிஸார் ேராந்  
நடவடிக்ைககளில் ஈ பட்  
வ கின்றனர். 
இவ்வா  வீட் க்குள் இ க்கும் 
மக்கைள உற்சாகப்ப த்த 
ஸ்ெபய்ன் நாட்  ெபாலிஸார் 
வித்தியாசமான யற்சிகளில் 
இறங்கி ள்ளனர். அவர்கள் வீதி 
ேராந்  ேபாகும் ேபா  பாட்  
பாடிக்ெகாண்ேட ெசல்கின்றனர். 

ஸ்ெபயினில் மல்ேலாரியா என்ற 
தீ  உள்ள . அங்கு அல்ேகாடியா 
என்ற நகரில் ேராந்  சுற்றி 
வ ம் ெபாலிஸார் ைகயில் 

இைசக் க விகைள பிடித்த 
படி ெத க்களில் பாடல்கைள 
பாடிக்ெகாண்  வ கின்றனர். 
அைதக் ேகட்ட ெபா மக்கள் 

வீ களில் இ ந் ம்  மாடி 
வீ களில் வா ம் மக்கள் 
பால்கனிகளி ம் நின்றபடி 
பாடல்கைள ேகட்  மகிழந்  
வ கின்றனர்.
ைககைள தட்டி ெபாலிஸா டன்  
இைணந்  பாடல்கைள பாடி 
மகிழ்கின்றனர்.  ைககைள 
உயர்த்திய படி ெபாலிஸா க்கு 
தம  மகிழ்ச்சிைய 
ெவௗிப்ப த் கின்றனர். 

 இ  குறித்  ெபாலிஸார் 
கூ ைகயில் எம  கடைமைய 
நாம் ெசய்ய ேவண்டி ள்ள . 
அேத ேவைள வீட் க்குள் 
டங்கிக் கிடக்கும் மக்கைள 

சந்ேதாஷப்ப த்த எமக்கு 
ேவ  வழிகள் ெதரியவில்ைல 
என்கின்றனர்.

வீட் க்குள் டங்கி கிடக்கும் மக்கைள 
பாட்  பாடி உற்சாகப்ப த் ம் ெபாலிஸார்
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கு ம்பக் கைதகைள மட் ேம 
இயக்கி  தமிழ் சினிமாவில் 

அழியாத தடம் பதித்த இயக்குநர்கள் 
வரிைசயில் விசு க்குத் தனி இடம் 
உண் . கூட் க் கு ம்பத்தின் 
ேமன்ைமகைள ம் அதில் ஏற்ப ம் 
உற ச் சிக்கல்கைள ம் சிறப்பாகக் 
ைகயாண்  பல ெவற்றிப் 
படங்கைளத் தந்தவர் விசு.

 தயாரிப்பாளர், இயக்குநர், 
கதாசிரியர், வசனகர்த்தா, நடிகர் 
எனப் பன் கத்தன்ைம ள்ளவர். 
அரட்ைட அரங்கம், மக்கள் அரங்கம் 
ஆகிய நிகழ்ச்சிகளின் லம் தமிழகம் 

வ ம் பயணித்தவர். 
இவர் இயக்கிய சம்சாரம் அ  

மின்சாரம்' திைரப்படம்  இந்திய 
அளவில் 1986ம் ஆண் க்கான சிறந்த 
ெபா ேபாக்குப் படமாகத் ேதர்  
ெசய்யப்பட்  தங்க மயில் வி  
ெபற்ற . உடல்நலக்குைறபா  
காரணமாக தன  75வ  வயதில் விசு 
திங்கட்கிழைமயன்  காலமானார்.    
சில மாதங்க க்கு ன்  ஆனந்த 
விகடன் அவைர ேநர்கண்டி ந்த . 
இ ேவ இயக்குனர் விசு இ தியாக 
வழங்கிய ேநர்காணலாக ம் 
அைமந்  விட்ட . அைத இங்கு 
வாசகர்க க்காக த கிேறாம். 

கூட் க்கு ம்பத்ேதாட 
அ ைமைய ஒவ்ெவா  படத் ல ம் 
ெசால்லியி ப்பீங்க. இப்ேபா அந்தக் 
கு ம்பங்கள்லாம் உதிரிப் க்களா 
பிரிஞ்சு இ க்கு. இைத எப்படிப் 
பார்க்கிறீங்க?"

 நான் ெராம்பக் ேகவலமா, 
ேமாசமா பார்க்குேறன். அ  கிராமமா 
இ ந்தா ம் சரி  நகரமா இ ந்தா ம் 
சரி. எல்லாேம இன்னிக்கு ஒேர 
மாதிரிதான் இ க்கு.

 அப்ேபாெதல்லாம் கிராமத்  
வீட் த்திண்ைணயில காைல 
நீட்டிக்கிட்  தாத்தாேவா பாட்டிேயா 
உட்கார்ந்  பைழய கைதகள் 
ேபசிக்கிட்டி ப்பாங்க. அவங்க 
ஒண் ம் தண்டமா இல்ல. 

அவங்கதான் அந்த வீட் க்கு 
ெசக் ரிட்டி. அவங்கதான் அந்த 
வீட் க்கு நி ஸ் ஏெஜன்சி. எல்லாக் 
காலத் ல ம் ஆ க்கும் சரி 
ெபண் க்கும் சரி  பதினாறிலி ந்   
இ பத்தி நா  வைர ேமாசமான 
ப வம். அைதக் கடந்  தான் 
வந்தாக ம். அவங்க எங்க 
ேபாறாங்க  என்ன பண்றாங்க  
கவனிச்சுக்கிறேத இந்தத் தாத்தா 
பாட்டிங்கதான். அவங்கதான் அந்த 
வீட்ைடேய ெநறிப்ப த் வாங்க. 
அந்தக் கண்காணிப்  இப்ேபா இல்ல. 
அதனால பல கு ம்பங்கள்ல அைமதி 
இல்ல. அந்தத் தாத்தா பாட்டிெயல்லாம் 
இப்ேபா திேயார் இல்லத் ல  
இ க்காங்க."
மாதா, பிதா, கு ,ெதய்வம்... 

இப்ப இந்த மரியாைதகள் எல்லாம் 
எப்படியி க்கு?"
மாதா க்குக் ெகாஞ்சம் மரியாைத 

இ க்கு. ஆனா சில பிதாக்கள் தப்பா 
இ க்கிறதால ம்  சில இைளய 
தைல ைற நடிகர்கள் பிதாக்கைள 
மட்டம் தட்டி காெமடி பீஸா 
காண்பிக்கிறதால ம் பிதாக்கேளாட 
விலாசம் காணாமேல ேபாயி ச்சு. 
மாதா, பிதாேவாட இடேம ஆட்டம் 
கண்  இ க்கிறதால கு ேவாட 

இடம்  ஒண்ேண கிைடயா . 
ஏன்னா கு ேவாட அ ைமையச் 
ெசால்ற க்ேக ஆளில்ைல. 
எல்ேலாைர ம் ெசால்லைல. 
அத்திப் த்தமாதிரி அங்ெகா த்தர் 
இங்ெகா த்தர் இ க்கலாம். 
கு ேவ இல்ைலங்கிறேபா  
ெதய்வங்கிறேத இல்லாம ேபாயி ச்சு. 
ெதய்வங்கிறைதேய அரசியல்வாதிங்க 
சாகடிச்சிட்டாங்க. இன்ைறய 
ச கத் க்கு ெதய்வம் இல்ைலங்கிற  
ெசௗகரியமா இ க்கு."
மனித மதிப்பீ கள் குைறஞ்சுக்கிட்ேட 

ேபாற  பற்றி என்ன நிைனக்கிறீங்க?"
என் ெபாண்ைணப் பார்க்க 

அெமரிக்கா ப் ேபாயி ந்ேதன். 
அந்தச் சமயத் ல தான் சிவாஜி 

இறந் ேபாயிட்டார். எனக்கு 
க்கம் தாங்கைல. வாய்விட்  அழ 

ஆரம்பிச்சிட்ேடன். ம  அ ந்தலாேமா 
என்     ேயாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்ேடன். 
குழந்ைதங்க கூட என்னப்பா 
இெதல்லாம்  ேகட்டாங்க. 
சிவாஜி நடிச்ச ஒ  படத்ைதக் 

காண்பிச்சு உங்க ெபரியப்பா 
இப்படி இ ப்பார்  ெசால் ேவன். 
இன்ெனா  படத்ைதக் காண்பிச்சு 
உங்க மாமா இப்படித்தான் 
இ ப்பார்  ெசால் ேவன். ஒ  
தி வ ட்ெசல்வைர ெவச்சு பத்  
ெதய்வங்கேளாட கைதையக் 
குழந்ைதங்க க்குச் ெசால் ேவன். 
ஒ  வீர பாண்டிய கட்டெபாம்மைன 
ெவச்சு பத்  சுதந்திரப் ேபாராட்ட 
தியாகிகைளப் பத்திச் ெசால் ேவன். 
இப்ேபா அப்படி யாைரச் ெசால்ல 
டி ம். மனித உற கேள 

குைறஞ்சுகிட்ேட ேபாகு .
ெப ம்பா ம் ஒ  குழந்ைதேயாட 

தான் இ க்காங்க. உற க க்குப் 
ெபயர் ேபான நம்ம தமிழ்ச் ச கத் ல 
சித்தி, சித்தப்பா, மாமா, அத்ைத 
உற கெளல்லாம் இனி ெராம்பேவ 
குைறஞ்சு ேபாயி ம். ஆனால்  இந்த 
நிைலைம இப்படிேய இ க்கா   
நிச்சயம் மா ம்."
உங்க ைடய பிள்ைளகள் என்ன 

ெசய்கின்றார்கள்?
 எனக்கு  ெபாண் ங்க. 

 ேப ேம அெமரிக்கா ல 
ெசட்டிலாயிட்டாங்க. வ ஷம் 
ஒ  ைற வந் ட் ப்ேபாவாங்க. 
இங்ேகேய வந் ங்கன்னா  ேகட்க 
மாட்ேடங்கிறாங்க."  
சம்சாரம் அ  மின்சாரம்' இரண்டாம் 

பாகம் கைத தயார்  பண்ணி 
ெவச்சி க்ேகன்  ெசான்னீங்க... 
அேதாட கைத என்ன?"
சம்சாரம் அ  மின்சாரம்' 

க்ைளமாக்ஸ்ல மனமாச்சார்யங்கேளா  
ேசர்ந்தி க்கிறைத விட ஒேர 
ட்ெரயின்லேய தனித்தனி ெபட்டிகள்ல  
பயணிப்ேபாம்.,  தனிக்குடித்தனம் 
ேபாற  நல்ல  ெசான்ேனன். ஆனா  
இன்னிக்கு ஒ  வீட் க்குள்ேளேய 
தனித்தனி ஆளா ேபாயிட்ேடாம். இ  
நல்லதில்ைல  ெசால்லப்ேபாேறன்.
என்ன ஒண்  என்ைன ஆதரிக்கிற 

என் கு நாதர் ேக. பாலச்சந்தர் சார் 
இப்ேபா இல்ைல.  சாரி சார் படம் 
இப்ேபாைதக்கு எ க்கைல'  ஏ.வி.
எம்.சரவணன் சார் ெசால்லிட்டார்.  
நடிைக  ேஜாதிகா ஆபீஸ்ல 
கைதையக் ெகா த்தி க்ேகன். 
அவங்க மனசுெவச்சா  சம்சாரம் அ  
மின்சாரம்2' வ ம்  நிைனக்கிேறன். 
இைறவேனாட அ ள் இ ந்தால் 
நிச்சயம் அந்த வாய்ப்  விைரவில் 
ைககூ ம்."

 jpiuAyfpy; fjhrpupauhf 

mwpKfkhfp> gpd;G ebfu;> ,af;Feu; 

vdj; jd;id ep&gpj;jtu; tpR. 2016-

k; Mz;L ntspahd 'kzy; fapW 

2' glj;jpd; fjhrpupauhf ,Ue;J> 

mjpy; Kf;fpaf; fjhghj;jpuj;jpy; 

ebj;jpUe;jhu;.   

 ,tUila kidtpapd; ngau; 

Re;jup. ,tUf;F yhtz;ah> rq;fPjh 

kw;Wk; fy;gdh vd 3 kfs;fs; 

,Uf;fpwhu;fs;.  

ehlfq;fs; ebj;Jf;nfhz;bUe;j 

tpR>   1977-k; Mz;L 'gl;bdg; 

gpuNtrk;' vd;w glj;jpd; %yk; 

jkpo;j; jpiuAyfpy; fjhrpupauhf 

mwpKfkhdhu;. mjidj; njhlu;e;J 

'rJuq;fk;'> 'mtd; mts; mJ'> 

'koiy gl;lhsk;' vd fjhrpupauhfNt 

gy glq;fSf;Fg; gzpGupe;J 

te;jhu;. mtw;wpy; 'jpy;Y Ky;Y'> 

'new;wpf;fz;'> 'FLk;gk; xU fjk;gk;'> 

'kzy; fapW'> 'kp];lu; ghuj;'> 

'rk;rhuk; mJ kpd;rhuk;' Mfpait 

Fwpg;gplj;jf;fit.

 u[pdp ebg;gpy; ngUk; tuNtw;G 

ngw;w 'jpy;Y Ky;Y' glj;jpy; 

fjhrpupauhfg; gzpGupe;jJ kl;Lkd;wp> 

mjd; %ykhfj; jhd; ebfuhfTk; 

mwpKfkhdhu;. mjidj; njhlu;e;J 

jhd; ,af;fpa glq;fs; kl;Lky;yhJ> 

gpw glq;fshd 'rpd;d khg;Ns'> 

'kd;dd;'> 'td[h fpup[h'> ',ul;il 

Nuh[h'> 'mutpe;jd;'> '[p'> 'mnyf;]; 

ghz;bad;' cs;spl;l gy glq;fspy; 

ebj;Js;shu;.

'fz;kzp G+q;fh' vd;w glj;jpd; 

%yk; ,af;Feuhf mwpKfkhdhu;. 

gpwF 'kzy; fapW'> 'Gjpa rfhg;jk;'> 

'nfl;b Nksk;'> 'rpjk;gu ufrpak;'> 

'rk;rhuk; mJ kpd;rhuk;'> 'jpUkjp 

xU ntFjp' cs;spl;l gy glq;fis 

,af;fpAs;shu;. ,jpy; 'rk;rhuk; mJ 

kpd;rhuk;' vd;w glj;Jf;fhfr; rpwe;j 

nghOJNghf;Fg; glk; vd;gjw;fhd 

Njrpa tpUij ntd;whu;. NkYk;> 

1992-k; Mz;L ,tu; ,af;fpa 'ePq;f 

ey;yh ,Uf;fZk;' glj;Jf;fhf 

r%fg; gpur;rpidfs; Fwpj;j rpwe;j 

glk; vd;gjw;fhd Njrpa tpUjpid 

ntd;whu;. jkpof muR tpUjpidAk; 

ntd;Ws;shu;.

 mJkl;Lkd;wp rd; njhiyf;fhl;rpapy; 

xspgug;ghd 'mul;il muq;fk;'> 

n[ah njhiyf;fhl;rpapy; xspgug;ghd 

'tpRtpd; kf;fs; muq;fk;' Mfpa 

epfo;r;rpfs; kpfTk; gpugykhdit.
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வாЗźН தОத இயЖΜனУ

tpR fle;J te;j ghij
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உலெகங்கும் க ம் பீதிைய 
ஏற்ப த்தி ள்ள ெகாேரானா ைவரஸ் 
குறித்த ஆய் கள் சர்வேதச அளவில் 
விஞ்ஞானிகளால் ெதாடர்ந் ம் 
ன்ென க்கப்பட்   வ கின்றன. 

அதாவ  ெகாேரானா ைவரஸ், 
ெவவ்ேவறான சூழ்நிைலகளில், 
எத்தைன நாட்கள் உயிர்வா ம் 
என்ப  ெதாடர்பான ஆய் கள் 
ெதாடர்கின்றன.  இங்கிலாந்தில் 
இ ந்  ெவளிவ ம் நி  இங்கிலாந்  
ெமடிக்கல் ஜர்னலில் திய ஆய்வின் 
டி கள் ெவளியிடப்பட் ள்ள . 

காற்  உள்ளிட்ட பல்ேவ  
வாழிட சூழ்நிைலகளின் அதன் 
ஆ ட்காலம் ெதாடர்பான டி கள் 
ெவளியிடப்பட் ள்ளன.

காற்றில் குைறந்த ஆ ள்
அெமரிக்கா உள்ளிட்ட சர்வேதச 

நா களின் விஞ்ஞானிகள் நடத்திய 
ஆய் களின் படி, SARSCoV2 
ைவரஸ், காற்றில் 3 மணிேநரங்கள் 
மட் ேம உயி டன் இ க்கும். இந்த 
சூழ்நிைலயில், அதற்கு ேநாய் பரப் ம் 
திறன் மிக ம் குைறவாகேவ இ க்கும் 
என்  ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . 
இந்ேநாய் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களின் 
அ கில் மிக அதிக ேநரம் இ க்கும் 
ம த் வ பணியாளர்க க்கு ேநாய் 

ெதாற்  அதிகமாக ஏற்ப ம் வாய்ப்  
உள்ளதாக அவர்கள் ேம ம் அதில் 
ெதரிவித் ள்ளனர்.

பிளாஸ்டிக் மற் ம் இ ம் களில் 
அதிகம் ேநரம் தங்கும்

ெகாேரானா ைவரசின் 
ஆ ட்காலம், பிளாஸ்டிக், ஸ்டீல் 
உள்ளிட்ட ெபா ட்களில் 
குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உள்ள . 
கிட்டத்தட்ட 3 நாட்கள் வைர, 
இந்த சூழ்நிைலகளில் ைவரஸ்கள் 
மிகுந்த வீரியத்தன்ைம டன் 
இ க்கும் என்  அந்த ஆய்வில் 
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . 
கார்ட்ேபார்ட்களில், 24 மணிேநரம் 
வைர ம், தாமிரம் உள்ளிட்டைவகளில் 
4 மணிேநரம் வைர ம் இந்த 

ைவரஸ்கள் வீரியத் டன் இ ப்பதாக 
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .
இ க்கும் இடத்ைத ெபா த்  

ெகாேரானா ைவரஸ்களின் ஆ ட்காலம் 
ேவ ப வதால், இந்த குறிப்பிட்ட 
ெபா ட்க டனான ெதாடர்ைப 
தவிர்க்குமா  ைவத்தியர்கள்  
அறி த் கின்றனர். ேநாய் ெதாற்  
காரணமாக தனிைமப்ப த்தபட்டி
க்கும்ேபா , கார்ட்ேபார்ட்களில் 

உண  உள்ளிட்ட மற்ற ெபா ட்கைள 
பயன்ப த் வைத தவிர்க்கலாம்.  

  2003ல் பாதிப்ைப ஏற்ப த்திய 
SARSCoV1 ைவரஸ் உடன் 
ஒப்பி ம்ேபா , ெகாவிட் 19 ேநாய் 
பரப் ம் திறன் மிக அதிகமாக உள்ள . 
ெகாேரானா ெதாற்  இ ப்பவர்களிடம் 
அதற்கான அறிகுறிகள் சிலகாலம் 
ெதரியாமல் இ ப்ப ம் அதன் 
அதிகமான பரவ க்கு உ ைண 
ரிகின்றன. ஒ  குறிப்பிட்ட 
காலத்திற்கு பின்னேர, ேநாய் 
ெதாற்  இ ப்பவரிடம் அறிகுறிகள் 
ெதன்படேவ ஆரம்பிக்கின்றன. 
இந்த இைடப்பட்ட காலத்தில், 
ேநாயின் ெதாற்  மிக அதிகளவில் 
பரவிவி வதால் மக்கள் மிகுந்த 
எச்சரிக்ைக டன் இ க்க ேவண் ம் 
என்  விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்ைக 

வி த் ள்ளனர்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாடர்பான 

ஆய் கள் ெதாடர்ந்  நைடெபற்  
வ கின்றன. அதன் சில ஆய்  
டி கள் ெவளியான வண்ணம் 

உள்ளன. இ ந்தேபாதி ம், 
இ ெதாடர்பான ஒ  டி க்கு 
விஞ்ஞானிகளால் வர இயலவில்ைல. 
கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஹாஸ்பிடல் 
இன்ெபக்சன்ஸ் என்ற இதழில்  
ெவளியிடப்பட்ட அறிக்ைகயில், 
ெகாேரானா ைவரஸ்கள் ெதாடர்பில்  
இ வைர 22 விதமான ஆய் கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ள்ளன.
இ ம்  , ேபப்பர், கண்ணாடி, 

பிளாஸ்டிக், மரக்கட்ைட உள்ளிட்ட 
ெபா ட்களில், இந்த ைவரசின் 
ஆ ட்காலம் 2 தல் 9 நாட்கள் என 
குறிப்பிடப்பட் ள்ள . 
ெகாேரானா ைவரஸ் 

ெதாற் க்கு இ வைர த ப்  
ம ந்  கண்டறியப்படாத 
நிைலயில் வ ன் காப்பேத 
சிறந்த  என்பதனடிப்பைடயில் 
ன்ெனச்சரிக்ைக நடவடிக்ைககளால் 

மட் ேம இந்த ைவரஸ் 
ெதாற் களிலி ந்  பா காக்க 
டி ம் என்பைத விஞ்ஞானிகள் 

ெதளி ப த்தி ள்ளனர்.

பீடி,சு ட் , சிகரட் ைகப்பவர்க க்கு 
ெகேராான ெதாற் ம் வாய்ப்  அதிகம் என்  
உலக சுகாதார ஸ்தாபனம் எச்சரித் ள்ள . 
அதாவ  ெதாடர்ச்சியாக ைகப்பவர்க க்கு 
மட் மல்ல.. ஒ  நாைளக்கு ஒ  தடைவ 
அல்ல  வாரத் க்கு ன்  தடைவ 
ைகப்பவர்க க்கும் இந்த ஆபத்  இ ப்பதாக 
சுட்டிக்காட்டப்பட் ள்ள . 
  
ைக பிடிப்பவர்க க்கு அதிக ெதாற்
ைகபிடிப்பவர்களின் ைரயீரல்கள் மற் ம் 
சுவாசக்குழல்கள் மிகுந்த பாதிப்பிற்குள்ளாகி 
இ ப்பதால்  அைவ  எளிதில் ேநாய்த்ெதாற்  
ஏற்பட அதிக வாய்ப் கள் உள்ளன. இவர்கள் SARS 
CoV2 ைவரசினால் எளிதில் பாதிக்கப்ப வர். இந்த 
ைவரஸ்  மனிதர்களிடத்தில் சுவாசப்பாைதயில் 
பாதிப்ைப ஏற்ப த் கின்றன. இதன் 
பாதிப்  ெதாடர்ந்  அதிகரிக்கும் ேபா   
சுவாசித்தலில் பிரச்சைனகள் ஏற்ப கின்றன. 
ஒ வ க்கு திதாக ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்  ஏற்ப கிற  என்றால்  அவ ைடய 
சுவாசப்பாைதயில் ஏேதா பிரச்ைன உள்ள  என்  
அர்த்தம் என்  பஞ்சாப் மாநிலம் தியானாவில் 
உள்ள ேபார்டிஸ் ம த் வமைனயின் ைற 
இயக்குனர் ஹர்மிந்தர் சிங் பன் ெதரிவித் ள்ளார்.
ைக பிடிப்பவர்கள் இந்த த ணத்திலாவ  
தங்கள  இந்த பழக்கத்ைத ைகவி வதன் 
லம் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  பரவைல 

ஓரளவிற்காவ  கட் ப்ப த்த டி ம் என்  
அவர் ேம ம் கூறினார்.
 ஒ  சிகெரட் குடித்தா ம் 10 சிகரட்  குடித்தா ம் 
பாதிப்  என்னேவா ைரயீரல் மற் ம் 

சுவாசப்பாைதக்கு  தான்.   ேகாவிட் 19 ைவரசிற்கு 
ைகபிடிப்பவர்கைள அதிகம் பிடிக்கும். அந்த 
ைவரசுக்கு  ெதாடர்ச்சியாக சிகரட் பிடிப்பவர், 
அவ்வப்ேபா  ைகப்பவர் என்ற பாகுபா  
எல்லாம் கிைடயா .
ைகயிைல பயன்ப த் வர்கைள விட 
சிகெரட் குடிப்பவர்கைள மட் ேம ேகாவிட் 19 
ைவரஸ் அதிகம் பாதிக்கிற . ைகயிைலைய 
பயன்ப த் வதால் வாய் ற் ேநாய் 
ேபான்றைவேய ஏற்ப ம். ஆனால்இ சிகரட் 
ைகப்பதனால்  ைரயீரல் ேநரடியாக 
பாதிப்பைடகிற . இதன்காரணமாக  ேகாவிட் 
19 ெதாற்  எளிதில் ஏற்பட காரணமாகிற .
இ  குறித்  தியானாவில் உள்ள கிறிஸ்டியன் 
ம த் வ கல் ரி ம த் வமைன ேபராசிரியர் 
டாக்டர் விகாஸ் ம்பா கூறியதாவ   ேகாவிட் 

19 ைவரஸ்  உலகிற்கு வந் ள்ள திய ைவரஸ் 
ஆகும். இ ெதாடர்பான ஆய் கள் ெதாடர்ந்  
நடத்தப்பட்  வ கின்றன. ெகாேரானா 
ைவரஸ் கு ம்பத்திலி ந்  வந் ள்ள இந்த 
ேகாவிட்19 ைவரஸ்,  மனிதர்களிைடேய 
சுவாச பிரச்ைனகைள ஏற்ப த் கின்றன. 
ஒ வர் எத்தைன ஆண் களாக ைகபிடித்  
வ கிறாேரா  அதன் விகிதம் அதிகரிக்க 
அதிகரிக்க  அவ க்கு ேநாய் ெதாற்  எளிதில் 
ஏற்ப ம் என்  அவர் கூறினார்.

ைகபிடிப்பைத ைகவி ங்கள்
ைகபிடிப்பைத இந்த ேநரத்திலாவ  
ைகவி வதன் லம்  ேகாவிட் 19 ேநாய் 
ெதாற்றில் இ ந்  நாம் காத் க்ெகாள்ளலாம். 
ைகபிடிப்பவர்கள் அந்த பழக்கத்திலி ந்  
சிறி  சிறிதாக வி ப வதன் லம்  அவர்களின் 
ைரயீரல் ெமல்ல ெமல்ல சீரைட ம். 
இதன்காரணமாக அவர்கள் இந்த ெதாற்றிலி ந்  
தங்கைள காத் க்ெகாள்ள டி ம். மன  
கஷ்ட்டமாக இ க்கின்ற , மன அ த்தத்தில் 
இ க்கின்ேறன் ,  குழப்பமாக உள்ள , ேகாபமாக 
இ க்கின்ேறன் என்  க;றி விட்   இ ேபான்ற 
சூழ்நிைலகளிேலேய  மனிதர்கள்  சிகெரட் மற் ம் 
ம பழக்கம் உள்ளிட்டைவக க்கு அடிைம 
ஆகின்றார்கள் . இ ேபான்ற சூழ்நிைலகளில் 
அவர்கள்  ம த் வ பணியாளர்கள் அல்ல  
க ன்சிலர்கைள நாடி தீர்  காணலாம் என்  
உலக சுகாதார நி வனம் அறி த்தி ள்ள .
என்னால் ைகபிடிப்பைத உடனடியாக 
நி த்திவிட டியா ,  அதனால் ஒேர ஒ  
சிகெரட்ைட மட் ம் ைகத் க்ெகாள்கின்ேறேன 
என்  ெசால்பவர்க க்கு கூட ேவண்டாம் 
என்பேத இச்சந்தர்ப்பத்தில் ைவத்தியர்களின் 
அறி ைரயாக இ க்கின்ற . ஏெனனில்  ேகாவிட் 
19 ெதாற்  தற்ேபா  மிக அபரிமிதமான 
அளவில் உள்ள . இந்நிைலயில்இ ஒ  சிகெரட் 
கூட உங்களின் வாழ்க்ைகக்கு சா  மணி 
அடிக்க காரணமாக அைமந் வி ம். எனேவ  
ைகபிடிப்பைத ற்றி ம் ைகவி வதன் 
லேமஇ இந்த ெதாற்  அபாயத்திலி ந்  நாம் 

நம்ைம காத் க்ெகாள்ள டி ம் என்   உலக 
சுகாதார ஸ்தாபனம் ெதரிவித் ள்ள .

ΧைகРபவУகέЖΜ ெகாேரானா
 ெதாФΫС வாТРΧ அ கС
உலக சுகாதார ஸ்தாபனத்தின் எச்சரிக்ைக

ெகாேரானா ைவரЪ அ க ேநரС எ Х தЗźǾΪЖΜС? 
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