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சீனாவில் ஹான் மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட ெகாேரானா ைவரஸ் பரவலால் 
உயிரிழந்தவர்க க்கு ேதசிய க்கதினமான ேநற்  சனிக்கிழைம அஞ்சலி 

ெச த்தப்பட்டேபா ...

 (எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  பரவைல த க்க  நாட்ைட ற்  தாக  டக்கும் 

எந்த தீர்மானத்ைத ம் அரசாங்கம் இ வைர எ க்கவில்ைல என ம், அவ்வா  நாட்ைட 
டக்கப் ேபாவதாக ேபாலியான தகவல்கைள ச க வைலத் தளங்கள் ஊடாக பரப்பி 

வ ேவாைரக் ைக  ெசய்ய  விேஷட விசாரைண ஒன்றிைன ேநற்  தல் சி.ஐ.டி. 
ஊடாக ஆரம்பித் ள்ளதாக ம் ெபாலிஸ் ேபச்சாளர் ெபாலிஸ் அத்தியட்சர் ஜாலிய 
ேசனாரத்ன ெதரிவித்தார். இ  ெதாடர்பில் ெபாலிஸ் அத்தியட்சர் ஜாலிய ேசனாரத்ன 
ேகசரி வார ெவளியீட் க்கு தகவல் த ைகயில், (விரிவான ெசய்தி 8 ஆம் பக்கத்தில்)

நாΡ ΨடЖகРபΡமா?
வ  னியா சுந்த ர  ரத்தில் அைமந் ள்ள 
ர் நாக  ஷணி மற் ம் நாக தம் பிரான் 

ஆல யத்தின்  நாக  ஷணி அம்மன் சிைல யி லி
ந்  இரத்தக்கண்ணீர் வடிந்  வ  கின்ற . 

 இந்த ஆல யத்தின் ெபண் சகர் ேநற் க்
காைல ஆலத் தி ள் பிர ேவ சித்த ேபாேத அம்
மனின் கண் ணி லி ந்  சிவப்பான திரவம் 
வடி வைத அவ தா னித் ள்ளார். 

         (விரிவான ெசய்தி 8 ஆம் பக்கத்தில்)

அСமǻП 
கМக Х இΪОΤ
இரНதЖ கМΉУ

(நா.த ஜா)
ெகாவிட்  19 ெகாேரானா ைவரஸ் மற் ம் இனவாதம் ஆகிய 

இரண் ேம மரணத்ைத ஏற்ப த் ம் ெதாற்  ேநாய்கேள. 
அைவ இரண்ைட ம் றக்கணிப்பதன் லேம நாம் இந்த 
ெந க்கடி யிலி ந்  மீள டி ம் என்  ன்னாள் சபாநாயகர் க  
ஜயசூரிய ெதரிவித்தி க்கிறார். 
இ குறித்  ன்னாள் சபாநாயகர் அவ ைடய விட்டர் பக்கத் 
தில் பின்வ மா  பதிவிட்டி க்கிறார்:

'ெகாவிட்  19 ெகாேரானா ைவரஸ் மற் ம் இனவாதம் ஆகிய 
இரண் ேம மரணத்ைத ஏற்ப த் ம் ெதாற் ேநாய்கேள. அைவ 
இரண் க்கும் எதிரான எதிர்ப்  சக்திைய வ ப்ப த் வ  
ஒன்ேற தனிநபராக ம், ஒ  நாட்டவர் என்ற அடிப்பைடயி ம்  
எம்ைமக் காப்பதற்கான ஒேர வழியாகும். ெந க்கடியில் இ ந்  
மீள்வதற்கு ஊடகங்க ம் ெபா ப் டன் ஒத் ைழப்  வழங்க 
ேவண் ம்'.

- கΪ ஜயζǿய

(நா.த ஜா)
அைனத்  வித மான ெதாைல ேபசி ெதாடர்

பாடல் ேசைவ வழங் கு நர்க ம் பய னா
ளி களால் கட்ட ணங்கள் ெச த்தப்ப டாத 
பட்சத்  தி ம் தம  ேசைவ வழங்கைலத் 
ெதாட  மா  இலங்ைகத் ெதாைலத்ெ தா
டர்  ஒ ங் கு ப த்தல் ஆைணக் கு  வலி

 த் தி யி க் கி ற . இ  கு றித்த இலங்ைகத் 
ெதாைலத்ெ தா டர்  ஆைணக் கு  வினால் 
ெவளி யி டப்பட் ள்ள அறிக்ைகயில் ேம ம் 
அைனத்  வித மான ெதாைல ேபசி ெதாடர்
பாடல் ேசைவ வழங் கு நர்க ம் பய னா ளி
களால் கட்ட ணங்கள் ெச த்தப்ப டாத பட்சத்
தி ம் தம  ேசைவைய இம்மாத இ திவைர 
நீடிக்குமா ம் ேகட் க்ெகாண்டி க்கிேறாம் 
என்  ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள . 

கЛடணС ெசάНதா˙ſΦС
ெதாைலேபż ேசைவைய 
ெதாடரЖ  ேகாǿЖைக

ெநΪЖகſயான ǺைலǾХ அரżП
ேதУதХ அவசரС அநாவżயமானΤ

(ஆர்.யசி)
பாரா  மன்றத்ைத கூட்  வதா இல்ைலயா 

என்ப  குறித்  ஜனா தி பதி சட்டமா அதி ப ரிடம் 
ஆேலா ச ைன கைள ெபற்  அர சியல் அைமப்
பிைன மீறாத தீர்மானம் ஒன் றிைன ன்ென
ப்பார், அதற்கான ஏற்பா கள் ன்ென க்கப்

ப  கின்ற  என அைமச்சர் பந் ல குண வர்தன 
ெதரி வித்தார். 
தற்ே பா  நில ம் ெந க்கடி சூழ் நி ைலைய 

எவ ம் தமக்கு சாத க மாக பயன்ப த்த அர சாங் 

கம் இட ம ளிக்கா  என ம் கூறினார்.
பாரா  மன்றம் கூட்டப்பட ேவண் ம் என 

எதிர்க்கட் சிகள் வலி  த்தி வ  கின்ற நிைலயில் 
ேதர்தல்கள் ஆைணக் கு வின் தைலவர் மஹிந்த 
ேதசப் பி ரிய இ  குறித்த கடிதம் ஒன் றிைன ஜனா
தி ப திக்கு அ ப்பி ைவத் ள்ளைத அ த்  
அர சங்கம் எவ்வா றான தீர்மானம் எ க்க உத்
ேத சித் ள்ள  என வினவிய ேபாேத அைமச்சர் 
பந் ல குணவர்தன இதைனக் கூறினார்.

(விரிவான ெசய்தி 8 ஆம் பக்கத்தில்)

6 மாத காலС நாЛைட
ΨடЖக ǼǿЛடП தயாராźறΤ 

(தி.ேசாபிதன்)
வடக்கு மாகாணத்தில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க்கான ம த் 
வ பரிேசாதைனைய  யாழ் பல்கைலக்கழகத்தின் ம த் வ பீடத்தில் 

ெசய்  ெகாள்ள டி ம் என ம த் வ பீடாதிபதி ைவத்தியர் ரவி 
ராஜ் ெதரிவித்தார். யாழ்ப்பாணம் ேபாதனா ைவத்தியசாைலயில் 
ேநற்  நைடெபற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிேலேய அவர் இதைன 
ெதரிவித்தார். அவர் ேம ம் ெதரிவிக்ைகயில்,
வடக்கு மாகாணத்தில் ெகாேரானா ெதாற்  ெதாடர்பான ம த் வ 

பரிேசாதைனகள் இ வைர கால ம் அ ராத ரத் க்கு அ ப்பி 
ைவக்கப்பட்  ேசாதைனகள் இடம்ெபற்றன.
எனி ம், தற்ேபா  யாழ்ப்பாணம் பல்கைலக்கழகத்தின் ம த் வ 

பீடத்தில் அதைன ெசய்வதற்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன. 
ேநற்றிலி ந்  ம த் வ பரிேசாதைனகள் இடம்ெப கின்றன.
சுகாதார அைமச்சு, யாழ்ப்பாணம் ேபாதனா ைவத்தியசாைலயின் 

பணிப்பாளர் ஆகிேயாரின் தீவிர யற்சியிேலேய இந்த பரிேசாதைன 
ெசய்வதற்கான ஏற்பா கள் ெசய்யப்பட் ள்ளன என்றார்.

(லிேயா நிேராஷ தர்ஷன்)
இலங்ைக மாத்திரமல்லா   உலகும் பாரியெதா  

சுகாதார ெந க்கடிைய சந்தித் ள்ள நிைலயில் , 
ெபா த்ேதர்தல் ெதாடர்பில் அரசாங்கத்தின் பதற்ற ம் 
அவசர ம் ஏற் க்ெகாள்ளக் கூடியெதான்றல்ல.  நாடளா 
விய ரீதியில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  குறித்த 
பரிேசாதைனகைள ன்ென க்கா  ேதர்த க்கான 
சூழைல ஏற்ப த்த டியா  என ரணில் விக்கிரமசிங்க 
ெதரிவித் ள்ளார்.
ேம ம், ெதாற் க்குள்ளாகி உயிரிழக்கும் ஸ்லிம் 

களின் உடல்கள் சுகாதார ைறப்படிேய இ தி கிரி 
ையகள் ெசய்யப்பட ேவண் ம். அநாவசியமாக இந்த 
விடயத்ைத ெபரிதாக எ த் க்ெகாண்டால் மதவாத 
பிரச்சிைனகள் ஏற்ப ம் என ம் அவர் குறிப்பிட்  
ள்ளார். ஐ.ேத.க.வின் பாரா மன்றக் கு  மற் ம் ெதாகுதி 
அைமப்பாளர்க க்கும் இந்த விடயம் ெதாடர்பில் 
அறிவித் ள்ள ரணில் விக்கிரமசிங்க ேம ம் குறிப்பி 

ட் ள்ளதாவ  , ெபா த் ேதர்தைல விைரவாக நடத்த 
ேவண் மாயின் நாட்டில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  
அற்ற சூழைல அரசாங்கம் த 
லில் உ திப்ப த்த ேவண் ம். 
நாட்டில் பரவி வ ம் ைவரஸ்  
ெதாற்  குறித்  ேசாதைனயிட 
ேதைவயான உபகரணங்கள் 
மற் ம் இவ்வாறான ைவரஸ் 
ெ த ா ற்  ெ த ா ட ர் ப ா க 
நி ணத் வம் ெகாண்ட சுகாதார 
ஊழியர்கள் இன்ைம  என்பன 
அரசாங்கம்  எதிர்ெகாள் ம் 
அ த்த கட்ட சவாலாகி ள்ள .
(விரிவான ெசய்தி 8 ஆம் பக்கம்)

ெகாேரானா பǿேசாதைன
யா˘Х ஆரСபС

(எம்.மேனா சித்ரா)
ஜனா தி பதி ேகாத்தா பய ராஜ ப க்  ஷவின் 

பணிப்  ைரயின் ேபரில் நிய மிக்கப்பட்ட 
விேசட கு வின் பரிந்  ைரயின் படி நீதி
மன்ற உத்த ரவில் 2691 ைகதிகள் வி  விக்
கப்பட் ள்ளனர். மார்ச் மாதம் 17ஆம் திகதி 
தல் ேநற்  சனிக் கி ழைம வைர யான காலப்

ப கு தியில் இவர்கள் வி  விக்கப்பட் ள்ளனர்.
(விரிவான ெசய்தி 8 ஆம் பக்கம்)

ெகா ம்  ெமனிங் சந்ைதயில் நைடெப ம் ெமாத்த மரக்கறி 
வியாபாரத்தின் ெபா ட்  நபர் ஒ வர் கக் கவசம் அணிந்தவா  
மரக்கறிகைள க்கிச் ெசல்வைதப் படத்தில் காணலாம்.     
                                          (படப்பிடிப் :எஸ்.சுஜீவகுமார்)

- ரaХ ˙ЖźரமżЗக

2961 ைக கЦ ǼைணǾХ ˙Ρதைல

(நம  நி பர்)
ெகாேரானா ைவரஸின் அச்சம் அதி க ரித் ள்ள நிைலயில் நாட்டில் உள்ள 24சிைறச்சா ைல

களில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள வர்களின் சுகா தா ரத் திைன பா  காப் பிைன உ  தி ெசய் ம் 
க மாக சர்வ ேதச ெசஞ் சி ைவ கு  மத்தின் இலங்ைக ேபராயம் நட வ டிக்ைக கைள எ த்
ள்ள .  சர்வ ேதச ெசஞ் சி ைவ கு வின் (ஐ.சி.ஆர்.சி) இலங்ைக ேபரா ய மா ன  ெபா  மக்

க ைள ம், த த்  ைவக்கப்பட்ட வர்க ைள ம் பா  காக்கும் இலங்ைகயின் யற் சி க க்கு 
உத ம் வைகயில் சுகா தார அைமச்சின் ஒ ங் கி ைணப் டன், நீதி அைமச்சு. சிைறச்சா ைலகள் 
திைணக்களம், ெபாலிஸ் மா அதிபர், ஏைனய அதி கா ரிகள் ஆகிய தரப் க்க டன் இைணந்  
பல்ேவ  நட வ டிக்ைக கைள ன்ென த்  வ  கின்ற .  (விரிவான ெசய்தி 8 ஆம் பக்கம்)

żைறǾХ தΡНΤ ைவЖகРபЛΡЦளவУக П
ΞகாதாரН ைன பாΤகாЖக ஐ.ż.ஆУ.ż. நடவſЖைக

ெகாேரானா தீவிரம் காரணமாக 
பிரிட்டன் நாட்ைட ஆ  மாத 
காலம்  டக்குவதற்கு ( Lock 
down) நடவடிக்ைககைள எ த்  
வ வதாக சர்வேதச ஊடகம் 
ஒன்  ெசய்தி ெவளியிட் ள் 
ள . பிரிட்டனில் 20 ஆயிரம் 
மக்கள் ெகாேரானா ைவரஸால் 
பீடிக்கப்பட் ள்ள  நிைலயில் 
நிைலைம ேம ம் ேமாசமைட ம் என சுகாதாரத் ைறயினர் அச்சம் 
ெவளியிட் ள்ளனர். உலகின் 6 ஆவ  ெபா ளாதார வல்லைம 
ெகாண்ட நாடாக விளங்கும் பிரிட் டன் ெகாேரானா ைவரைஸக் 
கட் ப்பாட் க்குள் ெகாண் வர டி யாத நிைலயில் ெபரி ம் 
தத்தளிப்பதாகத் ெதரிய வ கிற .

20 ஆயிரத் க்கு ேமற்பட்டவர்கள் ெகாேரானா ைவரஸ−க்கு 
இலக்காகி ள்ள நிைலயில் 1200 ேபர் உயிரிழந் ள்ளனர். அ த்த 6 
மாத காலத் க்குள் நா  வழைமக்குத் தி ம்பா  என எச்சரிக்கப்பட் 
ள்ள . மன்ெசஸ்சரி ள்ள எரிஹாட் விைளயாட்டரங்கு தற் 

ெபா  ைவத்தியசாைலயாக மாற்றப்பட் ள்ள .
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இந்தியாவில் சுற் ப் பயணம் ெசய்  
விைளயாட இ க்கும் நி ஸிலாந்  
‘ஏ’ கிரிக்ெகட் அணி இ வைர தன  
திட்டத்ைத மாற்றிக் ெகாள்ளவில்ைல 
எனத் ெதரிவித் ள்ள . ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்  லம் கிரிக்ெகட் 
ேபாட்டிகள் ற்றி ம் டங்கி ள்ளன. 
கைடசியாக இந்திய – நி ஸிலாந்  
கிரிக்ெகட்  அணிக க்கிைடயிலான 
ெடஸ்ட் ெதாட ம், ெதன் ஆபிரிக்கா  
இங்கிலாந்  கிரிக்ெகட் அணிக க்கு 
இைடயிலான சர்வேதச ஒ நாள் 
கிரிக்ெகட் ெதாட ம் நைடெபற்றன.
நி ஸிலாந்  மற் ம் ெதன் ஆபிரிக்கா 
அணிகள் மட் ேம ேகாைடக்கால 
கிரிக்ெகட்ைட  நடத்தியி ந்த . 
இந்தியாவில் ஐ.பி.எல். ெதாடர் 
நைடெப மா? என்ற ேகள்வி 
எ ந் ள்ள .
கிரிக்ெகட் ேபாட்டி இனிேமல் 
எப்ேபா  ெதாடங்கும் என்ப  
எவ க்கும் ெதரியாத சூழ்நிைல 
நில கிற . இதனால் ரர்களின் 
ஊதியத்தில் ஒ  ெதாைக கழிக்கப்ப ம்  
என ம் கூறப்ப கிற .
இந்நிைலயில் நி சிலாந்  ‘ஏ’ 
அணி ஆகஸ்ட் மாதம் இந்தியா வந்  
விைளயாட ள்ள . இந்தத் ெதாடைர 

ஒத்திைவக்க வி ம்பவில்ைல என 
நி ஸிலாந்  கிரிக்ெகட் சைப 
ெதரிவித் ள்ள .
ேம ம் நி ஸிலாந்  கிரிக்ெகட் 
சைபத் தைலவர் ேடவிட் கூ ைகயில் 
, ‘‘உண்ைமயிேலேய இச் சூழ்நிைல 
விைளயாட்  ேபாட்டியில் 
பட்டி க்கும் ஒவ்ெவா வ க்கும் 

மிகப்ெபரிய அளவில் ஏமாற்றமாக 
இ க்கும். உலகளவில் ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்  மிகப்ெபரிய அளவில் 
தாக்கத்ைத ஏற்ப த்தி ள்ளதால், நாம் 
விைளயாட்  ரர்கைள மட் மல்ல, 
மிகப்ெபரிய அளவில் ச கத்தின் 

நலத்ைத ம் பார்க்க ேவண் ம்.
நி ஸிலாந்  கிரிக்ெகட் க்கு 
ஒ  அதிர் டம். ெகாேரானாவின் 
தாக்கம் அதிகரிப்பதற்கு ன் 
நாங்கள் ேகாைடக்காலத்தில் 
அைனத்  கிரிக்ெகட் ேபாட்டிகளி ம் 
விைளயாடிவிட்ேடாம். எனி ம், 
தற்ேபா  நா  வ மாக  
டக்கப்பட் ள்ள . எங்க ைடய 

கிரிக்ெகட் ச கம் ப ம் க டத்ைத 
ரிந் ள்ேளாம்.
நாங்கள் நி சிலாந்  அரசின் 
ஊதிய மானிய திட்டத்திற்கு 
விண்ணப்பித் ள்ேளாம். இதனால் 
ரர்கள் மற் ம் அதிகாரிக க்கு இந்த 
டக்கத்தின்ேபா  சம்பளம் கிைடக்க 

வாய்ப் ள்ள .
ெநதர்லாந் , ஸ்காட்லாந் , 
அயர்லாந் , ேமற்கிந்தியத் தீ கள் 
அணிக க்கு எதிராக ஜ ன் 
மாதத்திலி ந்  ஜ ைல மாதம் 
வைர கிரிக்ெகட் ேபாட்டிகள் 
நைடெபற ள்ளன.  இந்தத் 
ெதாடர்கள் நடப்ப  சந்ேதகம்தான். 
ஆனால் ஆகஸ்ட் மாதம் இந்தியா ‘ஏ’ 
அணிக்ெகதிரான ெதாடைர இ வைர 
இரத்  ெசய் ம் எண்ணம் எ ம் 
இல்ைல’’ என்றார்.

02  Sunday ,  April   05 , 2020  Virakesari illustrated weekly  ர க ரி வார ெவ

ய காலЖெகΡைவ அ ˙Нத சУவேதச ˇ СǼЖ 
ேடாக்கிேயா ஒலிம்பிக் ேபாட்டி  
ஒ  வ ட காலத் க்கு ஒத்தி 
ைவக்கப்பட் ள்ளதால் ஒலிம்பிக் 
ேபாட்டிக்கு தகுதி ெப வதற்கான திய 
காலக்ெக ைவ சர்வேதச ஒலிம்பிக் 
கு  அறிவித் ள்ள . 
ஜப்பானின் ேடாக்கிேயாவில் 
எதிர்வ ம்  ஜ ைல 24 ஆம் திகதி 
தல் ஆகஸ்ட் 9 ஆம்  திகதி வைர 

ஒலிம்பிக் ேபாட்டி நைடெபறவி ந்த . 
உலகளவில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்  மிகக்ெபரிய அளவில் 
அச்சு த்தி வ வதால் அ த்த 
வ டம் ஜ ைல 23 ஆம் திகதிலி ந்  
ஆகஸ்ட் 8 ஆம் திகதி வைர 

நைடெப ம் வைகயில் அட்டவைண 
தி த்தப்பட் ள்ள .
இந்த வ டம் ஒலிம்பிக் ேபாட்டி 

நைடெப ம் வைகயில் அதற்கான 
தகுதிச் சுற் க்கள் நைடெபற்றி ந்தன. 
தற்ேபா  அ த்த ஆண் க்கு  
மாற்றப்பட் ள்ளதால் அதற்கு ஏற்ப 
திய காலக்ெக ைவ சர்வேதச 
ஒலிம்பிக் கு  அறிவித் ள்ள .
அதன்படி அ த்த ஆண்  ஜ ன் 29 
ஆம் திகதி வைர தகுதிச் சுற் க்கைள 
நடத்தி ர, ராங்கைனகள் 
ெபயர் பட்டியல்கைள அ ப்ப 
ேவண் ம் என சர்வேதச ஒலிம்பிக் 
கு  அறிவித் ள்ள .  இந்த 
காலக்கட்டத் க்குப் பிறகு தகுதி ெபற 
டியா  என் ம் ெதரிவித் ள்ள .

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  பரவி 
வ வதால், இந்தியாவில் நவம்பர் 
மாதம் 2 ஆம் திகதி தல் 21 ஆம் 
திகதி வைர நைடெபறவி ந்த 17 
வய க்குட்பட்ட மகளிர் உலகக் கிண்ண 
கால்பந்தாட்டப் ேபாட்டித் ெதாடர் 
ஒத்திைவக்கப்பட் ள்ள .

17 வய க்குட்பட்ட மகளிர் 
கால்பந்தாட்ட ேபாட்டி நவம்பர் மாதம் 
2 ஆம் திகதி தல் 21 ஆம் திகதி 
வைர இந்தியாவில் நடத்த  நடத்த 
திட்டமிடப்பட்டி ந்த . இதற்கான 
அட்டவைணைய சர்வேதச கால்பந்  
சம்ேமளனம் (பீபா) ெவளியிட்டி ந்த . 
இதில் பங்ேகற்கும் அைனத்  
அணிக ம் தீவிர பயிற்சியில் பட்  
வந்தன.
இந்நிைலயில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ேவகமாக பரவி வ வதால் ேபாட்டிைய 
திட்டமிட்டபடி நடத்த டியாத 
நிைல ஏற்பட் ள்ள . ேபாட்டிைய 
ஒத்திைவக்குமா  நிர்வாகக்கு க்கு 
பரிந் ைர ெசய்யப்பட்டிந்த .  
இதைனய த்  ேபாட்டிைய 
ஒத்திைவப்பதாக பீபா அறிவித் ள்ள . 
ேபாட்டிக்கான திய அட்டவைண 
பின்னர் ெவளியிடப்ப ம் என ம் 
அறிவித் ள்ள .
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் ேநாயின் 
விைள கைள எதிர்ெகாள்வதற்காக 
பீபாவினால் நி வப்பட்ட  பீபா
கூட்டைமப்  ெசயற்கு வின் 
கூட்டம் அண்ைமயில் நைடெபற்ற . 

இக்கூட்டத்தில், 17 வய க்குட்பட்ட 
மகளிர் உலகக் கிண்ண ேபாட்டிைய 
ஒத்திைவக்கும்படி ன்ைவக்கப்பட்ட 
பரிந் ைரக க்கு ஏகமனதாக ஒப் தல் 
அளிக்கப்பட்டன.
இக்கூட்டத்தில் எ க்கப்பட்ட 
டி கைள அ த் , 17 

வய க்குட்பட்ட மற் ம் 20 
வய க்குட்பட்ட  மகளிர் உலகக் 
கிண்ண கால்பந்தாட்ட ேபாட்டித் 
ெதாடர்கள் உள்ளிட்ட சர்வேதச 
ேபாட்டிகள் என பீபாவினால் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட்டி ந்த கால்பந்தாட்ட  
ேபாட்டிகைள ம் ஒத்திைவக்க 
டி  எ க்கப்பட் ள்ள . 

ேம ம், 2022 உலகக் கிண்ண 
தகுதிப் ேபாட்டிக க்கான 
தி த்தப்பட்ட அட்டவைண 
குறித் , கூட்டைமப் க டன் 
கலந் ைரயா வதாக ம்  தீர்மானம் 
எ க்கப்பட் ள்ள .

இங்கிலாந்தின் கழ்ெபற்ற கிரிக்ெகட் 
ைமதானங்களில் ஒன்றான எட்ஜ்பஸ்டன் 
கிரிக்ெகட் ைமதானத்ைத ேவார்ை யர்  
கழக  அணி நிர்வகித்  வ கிற .
தற்ேபா  இங்கிலாந்தில் 
ெகாேரானா ைவரஸ் விஸ்வ பம் 
எ த் ள்ள நிைலயில், அந்நாட்டில்  
பாதிக்கப்பட்டவர்களின எண்ணிக்ைக  
38  ஆயிரத்ைத தாண்டி ள்ள டன், 
3605 ேபர் உயிரிழந் ள்ளனர்.
இங்கிலாந்  அரசு ன்ெனச்சரிக்ைக 
நடவடிக்ைககைள ரிதமாக 
எ க்காததால்தான் ெதாற்  அதிகரிக்க 
காரணம் எனக்கூறப்ப கிற . 
அேதேவைளயில் ஒ  நா க்கு 13 
ஆயிரம் மாதிரிகள் பரிேசாதைன 
ெசய்யப்ப ம் வைகயில் ஏற்பா  
ெசய்யப்பட் ள்ளன. இ  மிக ம் 
குைற  எனக் குற்றச்சாட்  
எ ந் ள்ள . இதனால் இம்மாத 
இ திக்குள் தினந்ேதா ம் ஒ  இலட்சம் 
ேப க்கு பரிேசாதைன ெசய் ம் 
வைகயில் ம த் வ பரிேசாதைன 
நிைலயங்கள் அதிகரிக்கப்ப ம் எனத் 
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .
இதற்கிைடேய மக்கள் பயன்ப த் ம் 
ெபா வான இடங்கைள தற்காலிக 
ைவத்தியசாைலகளாக மாற்ற 

அந்நாட்  அரசு தீவிரம் காட்டி 
வ கிற . இந்நிைலயில்தான் 
இங்கிலாந்தின் கழ்ெபற்ற கிரிக்ெகட் 
ைமதானமான எட்ஜ்பஸ்டைன 
நிர்வகித்  வ ம் ேவார்ை யர்  கழக 
‘கார் பார்க்கிங்’ இடத்ைத ெகாேரானா 
ைவரஸ் பரிேசாதைன  நிைலயமாக 
மாற் வதற்கு ன்வந் ள்ள .

‘‘எங்க ைடய க ன்ட்டி கிரிக்ெகட், 
ஆேலாசைனக் கூட்டங்கள், வர்த்தகம் 
ெதாடர்பான நிகழ்ச்சிகள் அைனத் ம் 
எதிர்வ ம்  ேம மாதம் 29 வைர 
ஒத்திைவக்கப்பட் ள்ளன. இந்த 
ேமாசமான நிைலயில் உள் ர் 
மக்க க்கு எம்மால் டிந்த உதவிகைள 
ெசய்ய ேவண் ம் என எம  
உத்திேயாகத்தர்கள் வி ம் கின்றனர். 
கழக உ ப்பினர்கள், ன்னாள் ரர்கள் 
எட்ஜ்பஸ்டன் ைமதானத்ைத ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற் க்கு ஏதாவ  ஒ  
வைகயில் உத ம்படி ேவண் ேகாள் 
வி த்தனர். எங்க ைடய ஒ  சிறிய 
பங்களிப்ைப ெசய்ய இ க்கிேறாம். 
எங்கள  ைமதானம் இக்கட்டான 
நிைலயில் இ க்கும் மக்க க்கு உதவ 
டி ம் என்பதால் நாங்கள் மகிழ்ச்சி 

அைடகிேறாம்’’ என ேவார்ை யர் 
கழகம் ெதரிவித் ள்ள .

ெகாேரானா பǿேசாதைன ைமயமாக மா С
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21 நாட்கள்  ஊரடங்கு உத்தர  
காரணமாக ட்டிற்குள்ேளேய இ க்கும் 
இந்த ேநரத்தில் ஒவ்ெவா வ க்கும் 
மனவலிைம மிகமிக க்கியமான  
என இந்திய கிரிக்ெகட் அணி ரரான 
அ ங்கியா ரஹாேன ெதரிவித் ள்ளார்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்ைற 
கட் ப்ப த் வதற்காக இந்திய மத்திய 
அரசு 21 நாட்கள் ஊரடங்கு உத்தரைவ 
பிறப்பித் ள்ள . ட்டிற்குள்ேளேய 
இ க்கும் மக்கள் மன அ த்தத்திற்கு 
ஆளாகும் நிைல உள்ள . இந்நிைலயில் 
இந்த இக்கட்டான நிைலயில் 
மனவலிைம மிகமிக க்கியமான  என  
அ ங்கியா ரஹாேன ெதரிவித் ள்ளார்.
இ குறித்  ரகாேன கூ ைகயில் 

‘‘இந்த லாக்ட ன் ேநரத்தின்ேபா  
மனவலிைம மிகமிக க்கியமான . 
மனநலம் ெதாடர் க க்காக 
ஆேலாசைன வழங்க உதவி 
எண் ஏற்பா  ெசய்தி க்கும் 
மகாரா டிரா  மாநில அரசின் 
நடவடிக்ைக பாராட் க்குரிய ’’ எனத் 
ெதரிவித் ள்ளார்.

‘ெலாЖ ட П’ ேநரН Х 
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ΨЖźயமானΤ
– அஜிங்கியா ரஹாேன

பாரதிய ஜனதா கட்சி சார்பில் 
ேபாட்டியிட்  ெவற்றி ெபற்ற இந்திய 
கிரிக்ெகட் அணியின் ன்னாள் 

ப்பாட்ட ரரான ெகளதம் 
கம்பீர் தன  எம்.பி. பதவிக்காக 
கிைடக்கும் தன  இரண்  வ ட 
சம்பளத்ைத பிரதமர் நிவாரண நிதிக்கு 
வழங்கி ள்ளார்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்ைற 
த க்கும் நடவடிக்ைகக்கு நிதி 
ேசகரிக்கும் வைகயில் பிரதமர் நிவாரண 
நிதிக்கு நன்ெகாைட வழங்கலாம் என 
இந்திய பிரதமர் ேமாடி ேவண் ேகாள் 
வி த்தி ந்தார்.
அதனடிப்பைடயில் கிரிக்ெகட் ரர்கள் 
மற் ம் விைளயாட்  ரர்கள் மற் ம் 
ராங்கைனகள் தங்களால் இயன்ற 

உதவிகைள ெசய்  வ கின்றனர்.
இந்திய கிரிக்ெகட் அணியின் 
ன்னாள் ப்பாட்ட ர ம், 

தற்ேபா  எம்.பி.யாக ம் இ க்கும்  
ெகளதம் கம்பீர்  தன  ெதாகுதி 
ேமம்பாட்  நிதியில் இ ந்  பிரதமர் 
நிவாரண நிதிக்கு ஒ  ேகாடி (இந்திய 
மதிப் )ஏற்கனேவ வழங்கியி ந்தார்.
இந்நிைலயில், தன  இரண்  
வ ட சம்பளத்ைத பிரதமர் 

நிவாரண நிதிக்கு அளித் ள்ளார். 
இ குறித்  கம்பீர் தன  விட்டர் 
பக்கத்தில் குறிப்பிட் ள்ளதாவ ,  
‘‘மக்கள் தங்க ைடய நா  எமக்கு 
என்ன ெசய்ய ேவண் ம் என 
ேகட் க்ெகாண்டி க்கிறார்கள். ஆனால் 
உங்க ைடய நாட் க்கு நீங்கள் என்ன 
ெசய்யப் ேபாகி ர்கள்? என்ப தான் 
உண்ைமயான ேகள்வி. நான் 
என் ைடய இரண்  வ டத் க்கான 
எம்.பி. சம்பளத்ைத பிரதமர் நிவாரண 
நிதிக்கு வழங்கிேனன். நீங்க ம் நிதி 
வழங்க ன்வர ேவண் ம்!’’ எனத் 
ெதரிவித் ள்ளார்.
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இந்திய கிரிக்ெகட் சுற் ப் பயணத்ைத 
இரத்  ெசய்ய வி ம்பாத நி ஸிலாந்

இங்கிலாந்  கிரிக்ெகட் அணியின் 
ன்னாள் ரரான ெகவின் 

பீற்றர்ச டன் ச க வைலத்தளமான 
இன்ஸ்டாகிராமில் ேநரடியாக 
கலந் ைரயாடிய விராட் ேகா லி 

ெடஸ்ட் கிரிக்ெகட் தன்ைன சிறந்த 
மனிதானாக உ வாக்கியதாக 
ெதரிவித் ள்ளார்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  காரண 
மாக ரர்கள் ட் க்குள்ேளேய 
டங்கி கிடக்கின்றனர். ன்னணி 
ரர்கள் ‘ைலவ்ச்ெசட்’ லம் 

தகவல்கைள பகிர்ந்  ெகாண்  
ரசிகர்களின் ேகள்விக க்கு பதிலளித்  

வ கின்றனர். இந்நிைலயில், இந்திய 
கிரிக்ெகட் அணித்தைலவரான  விராட் 
ேகா லி, இங்கிலாந்  கிரிக்ெகட் 
அணியின் ன்னாள் ரரான ெகவின் 
பீற்றர்ச டன்  இன்ஸ்டாகிராம் லம் 
தகவல்கைள பகிர்ந்  ெகாண்டனர்.
அப்ேபா  விராட் ேகா லி ெடஸ்ட் 
ேபாட்டிதான் தனக்கு மிக ம் பிடிக்கும் 
என்  ெதரிவித்தார். இ குறித்  அவர் 
கூ ைகயில் ‘‘ெடஸ்ட் கிரிக்ெகட், 
ெடஸ்ட் கிரிக்ெகட் என நான் ஐந்  
ைற கூ ேவன். ஏெனன்றால் 

ெடஸ்ட் கிரிக்ெகட்தான் வாழ்க்ைகயின் 
பிரதிநிதித் வம். நீங்கள்  ட்டங்கள் 
அடிக்கலாம். அடிக்காமல் ேபாகலாம். 
மற்றவர்கள் ப்ெப த்தா ம்ேபா  
ைககைள தட்டலாம். நீங்கள் 
உங்க ைடய அைறக்கு ெசல்ல 
ேவண் ம். அ த்த நாள் விைளயாட 
வரேவண் ம்.
நீங்கள் ட்டங்கள் அடித்தா ம், 
அடிக்காவிட்டா ம் இந்த வழக்கத்ைத 
கைடபிடிக்க ேவண் ம். ெடஸ்ட் 
கிரிக்ெகட் என்ைன சிறந்த மனிதனாக 
உ வாக்கி ள்ள ’’ என்றார்.

ெட Л źǿЖெகЛ Пைன żற த 
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ஐ.பி.எல். ெதாடைர விட ஒவ்ெவா  
மனிதனின் வாழ்க்ைக க்கியமான  
என ெசன்ைன சுப்பர் கிங்ஸ் ரர் சுேர  
ெரய்னா ெதரிவித் ள்ளார்.
இந்த ஆண் க்கான 13 ஆவ  
ஐ.பி. எல். கிரிக்ெகட் ேபாட்டிைய 
கடந்த மார்ச் 29 ஆம் திகதியன்  
ஆரம்பிக்கப்பட்டி ந்த . ெகாேரானா 
ைவரஸ் காரணமாக இந்த ேபாட்டி 
ஏப்ரல் 15 ஆம் திகதி வைர 
ஒத்திைவக்கப்பட்டி ந்த . எனி ம், 
தற்ேபா  ெகாேரானா ைவரஸ் 
ேநாய் ெதாற்றின் தாக்கம் அதிகரித்  

வ வதனால் இந்த ஆண்  ஐ.பி. எல். 
ேபாட்டி இரத்  ெசய்யப்பட அதிகமான 
வாய்ப் ள்ள . ஏப்ரல் 15  ஆம் 
திகதிக்குப் பின்னர் இ  குறித்  டி  
ெசய்யப்ப ம்.
இந்நிைலயில் ெசன்ைன  சுப்பர் 
கிங்ஸ் ரரான சுேர  ெரய்னா இ  
ெதாடர்பாக ெதரிவித் ள்ளதாவ , 
உலகம் வ ம் ெகாேரானா 
ைவரஸ் மிகப்ெபரிய பாதிப்ைப 
ஏற்ப த்தி ள்ள . ஐ.பி.எல். ெதாடைர 
விட ஒவ்ெவா  மனிதனின் வாழ்க்ைக 
க்கியமான .

மீண் ம் இயல் நிைல 
தி ம் ம்ேபா  ஐ.பி.எல் ெதாடர் குறித்  
ேயாசிக்கலாம். தற்ேபா  உயிர்ச்ேசதம் 
ஏற்பட்  வ கிற . இதனால் நம  
உயிைர காப்பாற்றிக்ெகாள்ள ேவண்டிய 
ெந க்கடியான கட்டத்தில் உள்ேளாம். 
இவ்வா  அவர் கூறி ள்ளார்.
ெகாேரானா த ப்  பனி 
நிவாரணத் க்காக சுேர  ெரய்னா 
இந்திய மதிப்பில் 52 இலட்சம் பா  நிதி 
வழங்கி உள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

மЖக П ǾУ தாП ΨЖźயС - சுேரஷ் ெரய்னா
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(ஆர்.யசி)
நாட்டின் ேதசிய உற்பத் திைய பலப்

ப த்தி உண  தட் ப்பாட்ைட 
தவிர்க்கும் வைகயில்  சிற க வைர, 
ைபற்றங்காய், ெவண் டிக்காய், கறி
மி ளகாய், மிளகாய் ஆகி ய வற் றி கான 
விைதகள் ெவ  மேன 20 பாய்க்கு 
வழங்க அர சாங்கம் தீர்மானம் எ த்
ள்ள . ேநற்  ெதாடக்கம் நாட்டில் 

சகல பகு தி க ளி ம் விவ சா யிகள் 20 
பாவில் விைத கைள ெபற் க்

ெகாள்ள டி ம் என ம் அர சாங்கம் 
அறி வித் ள்ள .
அரச தகவல் திைணக்க ளத்தில் 

ேநற்  இடம்ெபற்ற ெசய் தி யாளர் சந்
திப்பில் கலந்  ெகாண்ட அைமச்சர் 
பந் ல குண வர்தன இவற்ைறக் 
கூறினார். இ  குறித்  அவர் ேம ம் 
கூ  ைகயில்.
இரண்டாம் உல க மகா த்தத் திற்கு 

பின்னர் உலகில் ஏற்பட் ள்ள பாரிய 
உண த் தட் ப்பா  இப்ே பா  
உலகில் சகல நா  க ளி ம் நில  
கின்ற . அைனத்  நா  களில் தமக் 
 கான உண  உற்பத் திைய பலப்ப
த்த ேபாராடி வ  கின்றனர். இலங்

ைக யி ம் இறக் கு ம திகள்  ைம
யாக தைடப்பட் ள்ள நிைலயில் 
நாட்டில் உண த் தட் ப்பா  ஏற்

ப டக் கூ டிய நிைலைம உள்ள . எனி 
ம் நாம் ன்  ேவைல ேசா  

உண்ட மக்கள் எம  மக்கள். எமக்
கான ேதசிய உற்பத் தி கைள நாேம 
எப்ே பா ம் உ  வாக் கிக்ெ காண்ட 
வர லாேற எமக்கு உள்ள . பிரித்
தா னிய ஆக் கி ர மிப் க்கு ன்னர் 
இ ந்ேத நாம் எமக்கான உண  
உற்பத் தி கைள ெப க் கிக்ெ காண்  
எமக்கான ேதைவ கைள ர்த்  ெசய்
ள்ேளாம். ஆகேவ மீண் ம் எம  

பண்ைடய ைற ைமைய உ  வாக்க 
ேவண் டிய ேதைவ உ  வா கி ள்ள .
அைன வ ம் ஒ  நாட்ட வ ராக 

எமக்கான ேதசிய உண  உற்பத்
திைய ெப க் கிக்ெ காள்ள எம  
விவ சா யத்ைத மீண் ம் உயிர்ப் பிக்க 
இன்றில் இ ந்  ேதசிய விவ சாய 
ேவைலத் திட்ட ெமான்ைற உ  வாக்
கி ள்ேளாம். அந்த வைகயில் சிற க
வைர, ைபற்றங்காய், ெவண் டிக்காய், 
கறி மி ளகாய், மிளகாய் ஆகி ய வற்
றி ற்கான விைதகள் ெவ  மேன 20 
பாய்க்கு வழங்க அர சாங்கம் தீர்

மானம் எ த் ள்ள . ச ர்த்தி அதி
கா ரிகள் ல மாக நா  ரா க ம் 

இந்த விைத கைள அ ப்பி நாட் டி  
ள்ள சகல விவ சா யி க க்கும் 

வழங்க அர சாங்கம் தீர்மானம் எ த்
ள்ள . நாட்டில் ெவவ்ேவ  ெதாழி 

ல்களில்  ப ம் ெதாழி லா ளர்கள் 
தற்ே பா  ன்  மாத கால வி  
ைறயில் உள்ள நிைலயில் அவர்க 
ம் தற்கா லிக விவ சா யத்தில் 

ப ம் வித மாக இந்த பயிர்கைள 
களில் பயி ரிட்  ேதசிய உற்பத் திக்கு 
பங்க ளிப்  ெசய்ய டி ம்.
ஜனா தி பதி ேகாத்தா பய ராஜபக் 

ஷ ஆரம்பத்தில் இ ந்ேத பல்ேவ  
இறக் கு மதி ெபா ட்கைள தைட
ெசய்  அவற்ைற ேதசிய ரீதியில் உற்
பத்தி ெசய்ய வலி  த் தி யி ந்தார். 
இப்ேபா  ெகாேரானா ெதாற்  
ேநாய் காரணமாக அைனத்  நா க 
க்குமான ஏற் மதி, இறக்குமதி 

தைடப்பட் ள்ள . 
இப்ேபா  நாம் தாமாகேவ 

ேதசிய உற்பத்திகைள பலப்ப த்த 
ேவண் ம். ஆகேவ இதில் மாற்  
ேவைலத்திட்டம் எதைன ம் 
ைகயாள டியா  என்றார். 

(ஆர்.யசி)
நாட்டின் தற்ே பா ள்ள நிைல

ைமயில் தற்கா லிக ேவைலத்  திட்ட 
ங்கைள ன்ென த்  ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்  ேநாைய இல்லா ெதா  
ழிக்க டி யா . ஆகேவ  நாட் டி  
ைன ம் ஒேர ேநரத்தில் டிக்கி  
ெதாற்  நீக்கள் ேவைலத் திட்ட
ெமான் றிைன  ன்ென த்தால் மட்
ேம ெவகு க் கிரம் எம்மால் வி  

 பட டி ம் என ஜாதிக ெஹல உ
மய கட் சியின் ெசய லாளர், ன்னாள் 
அைமச்சர் சம் பிக்க ரண வக்க ெதரி
விக் கின்றார்.
நாட்டில் தற்ே பா  நில வி வ ம் 

அசா தா ரண நிைல ைமயில் தன  
நிைலப்பாட்ைட ெதரி விக்கும் 
ேபாேத அவர் இவற்ைற கூறினார். 
இ  குறித்  அவர் ேம ம் கூ
ைகயில்,

"ெகாவிட் 19" என அைட யா ளப்
ப  த்தப்ப ம் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற் ேநாய்  உல ைக ேம 
டக் கி ள்ள நிைலயில் இலங்ைக 

அர சாங்கம் இந்த விட யத்தில் தற்கா 
லிக ேவைலத் திட்டங்கைள ன்ென  

த்  ேநாய் ெதாற்றில் இ ந்  
வி  ப டலாம் என நிைனக் கின்ற . 
ஜனா தி பதி ேகாத்தா பய ராஜபக் 
ஷவின் நிைலப்பா டா ன  ஒ  த்
தத்ைத ைகயாள என்ன ெசய்ய 
ேவண் ேமா அதற்கு ஏற்றால் 
ேபால ெசயற்பட்டால் ேபா ம் என்
ப தாகும். அதற்ேகற்ற க த் க்கைள 
அவர் ன்ைவத்  வ  கின்றார். 
ெகாேரானா ைவரஸ் என்ப  கண்
க்கு ெதரி ம் எதிர் அல்ல. இன்  

 உலக நா  க ேம ெகாேரானா 
ைவரைஸ கட் ப்ப த்த என்ன 
ெசய்வ ெதன்ப  அறி யா  தவித்  
வ  கின்றனர். ந ன ெதாழி ட்ப, 
அறி வியல் வளர்ச்சி ெகாண்ட நா  
கள் கூட மிகப்ெப ரிய விைள  கைள 
சந் தித்  வ  கின்றனர்.
அவ்வா  இ க்ைகயில் இலங்ைக 

அர சாங்கம் தற்கா லிக ேவைலத் திட்
டங்கைள ன்ென த்  நிைல
ைம கைள கட் ப்ப த்தலாம் என 
நிைனப்ப  ஒ  ேபா ம் ெவற் றி ய
ளிக்கப்ே பா வ தில்ைல. ஆகேவ  
நாட் டி ைன ம் இரண்  வார கால
ேம ம்  டக்கி ஒேர ேநரத்தில் 
நாட்டில் ெதாற்  நீக்கள் ெசயற்பா  
 கைள ன்ென க்க ேவண் ம். 

அவ்வா  பாரிய அளவில் ெசயற்பட் 
டால் மட் ேம நாட்  மக்கைள காப்
பாற்ற டி ம். இதில் அர சாங்கம் 
அதிக கவனம் ெச த்தி மக்கள் நல 
ேவைலத் திட்ட ெமான்ைற ன்ென
க்க ேவண் ம்.
ேம ம் பாரா  மன்றத்ைத 

மீண் ம் கூட்ட ேவண் ம் என்ற 
நிைலப்பாட் டிைன நாம் அறி வித் ம் 
அர சாங்கம் அ  குறித்  எந்த வித  
க த் க்க ைள ம் ன்ைவக்கா
ள்ளனர். நாட்டில் அவ ச ர கால 

நிைலைம பிறப் பிக்கப்பட் ள்ள 
ேவைளயில் மக்கைள சிர மப்ப த்
தா  மக்க க்கான அத் தி யா வ சிய 
ேதைவ கைள ெபற் க்ெ கா க்கும் 
ரித நட வ டிக்ைக கைள அர சாங் 

கம் ன்ென க்க ேவண் ம். 
ேதர்தல் நடத்த ேவண்டிய காலம் 
கடந்  ெசல்கின்ற நிைலயில் 
மீண் ம் பாரா மன்றத்ைத 
கூட்டி சட்டங்கைள உ வாக்கி 
நாட்டிைன பா காக்கும் வைகயில் 
ெபா ப் டன் அைனவ ம் 
ெசயற்பட ேவண் ம் என்பேத 
ெதாடர்ச்சியான எம  ேகாரிக்ைக 
யாக உள்ள  என்றார். 

(இரா ஜ ைர ஹஷான்)
ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கத் தினால் ெபா

ளா தார ரீதி யாக பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்க
க்கு நிவா ரணம் வழங்கும் அர சாங்கத்தின் 

ெசயற் திட்டத் க்கு அைமய ெதரி  ெசய்
யப்பட்ட 54இலட்சம் கு ம்பங்களில் 26 
இலட்சம் கு ம்பங்க க்கு இ  வ ைரயில் 
நிவா ரணம் வழங்கப்பட் ள்ள ன இ மி குதி 28 
இலட்ச கு ம்பங்க க்கு எதிர்வ ம் வாரம் 
நிவா ரணம் வழங்கப்ப ம்.
ஜனா தி பதி இபி ர தமர் ஆகி ேயா ர  ஆேலா ச

ைனயின் பிர காரம் அத் தி யா வ சிய ேசைவகள் 
ெதாடர்பான ஜனா தி பதி ெசய லணி ஊடாக 
நிவா ரணம் வழங்கப்ப  கின்றன.

16 இலட்சம் ச ர்த்தி பய னா ளர்க க்கு 

இ  வ ைரயில் 10 இலட்சத்  7இ650 பா 
ெப  ம தி யான நிவா ரணம் மற் ம் ெகா ப்ப
ன கள் வழங்கப்பட் ள்ள தாக ச ர்த்தி அபி
வி த்தி திைணக்கள பணிப்பாளர் நாயகம் 
ெஜனரல் பந் ல தில க சிறி ெதரி வித்தார்.

16 இ லட்சம்  ச ர்த்தி பய னா ளர்க க்கு 
5000ஆயிரம் பா வழங்கப்பட் ள்ள 
டன் இ மி குதி 5000 ஆயிரம் பா எதிர்வ ம் 
வாரம் வழங்கப்ப ம்.
நா  த விய ரீதியாக உள்ள 1073  ச ர்த்தி 

வங்கிகளில் 25000 ஆயிரம் ஊழியர்கள் 
ேசைவயில் ப்ப த்தப்பட் ள்ளார்கள்.

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க் குள்ளாகி 

உயி ரி ழந்த வர்களின் உடல் ைதக்கப்பட்
டால் மண் லம் ைவரஸ் பரவக் கூ ம். இவ்
வா றான சந்தர்ப்பத்தில் ெசயற்பட ேவண் டிய 
ைற ெதாடர்பில் உலக சுகா தார ஸ்தாபனம் 
ன்னேர அறி வித் ள்ள . அதற்ேகற்பேவ 

உயி ரி ழந்த வர்களின் சட லங்கைள தகனம் 
ெசய்வ தற்கான நட வ டிக்ைககள் ன்ென க் 
க ப்பட் ள்ள தாக சுகா தார ேசைவகள் பணி  
ப்பாளர் நாயகம் அனில் ஜாசிங்க ெதரி வித்
ள்ளார்.
இவ் வி டயம் ெதாடர்பில் அவர் ேம ம் 

ெதளி  ப த்  ைக யில்;
ன்னாள் பிர தமர் மற் ம் ேம ம் சில 

ன்னாள் அைமச்சர்கள் பரி ேசா த ைனகள் 
பற்றி க த்  ெதரி வித் ள்ளனர். ஆரம்பத்
தி ேலேய ைவரஸ் நாட் க்குள் பர  வைத 
த ப்ப தற்கான நட வ டிக்ைக கேள எம்மால் 
ன்ென க்கப்பட்டன. எனி ம் நாட் டி ள் 

ைவரஸ் பரவ ஆரம் பித்த பின்னர் அ  
ேம ம் விரி வ ைட யாமல் த ப்ப தற்கான நட
வ டிக்ைககள் ன்ென க்கப்பட்டன.
உதா ர ண மாக கிரிக்கட் விைள யாட் ப் 

ேபாட் டிைய எ த் க் ெகாண்டால் ஆரம்பத் 
தில் அதைனப் பார்ப்ப தற்கான அ  மதி டிக்
கட் க்கைளப் ெபற் க் ெகாள்வ தி ேலேய 
நாம் கவனம் ெச த் ேவாம். அதைன வி  
த்  ஆரம்பத் தி ேலேய கிரிக்கட் விைள யாட 
எத்த னிக்க மாட்ேடாம். ேமல திக பரி ேசா
தைனகள் ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் 
என்  கூறப்ப ம் நட  ைறகள் இ  ேபான்ற 
இரண்டா வ  கட்ட ேம யாகும்.
நாம் எவ்வா  ைவர சுடன் ேபாரா  வ  

என்ப  பற்றி தற்ே பா  ஆராய்ந்   ெகாண்
டி க் கின்ேறாம். இந்த அைனத்  கார ணி க
ைள ம் எ த் க் ெகாள் ம் ேபா  இந்த 
ைவரஸ் ச  கத் திற்குள் ேம ம் பர  வ தற்கு 
எந்த சந்தர்ப்பத் தி ம் இட ம ளிக்க டி யா .
ெகாேரானா ைவரஸ் கண்ட றி யப்பட்  3 

மாதங்க ளா கின்றன. எனி ம் இந்த ைவர 
ஸின் தன்ைம மற் ம் ெசயற்பா கள் குறி 
த்  இ  வைரயில் உ  திப்ப த்தப்பட்ட 
தக வல்கள் ெவளி யா க வில்ைல. எனி ம் 
ைவரஸ் பர ம் ேவ  வழி  ைறகள் பற்றி 
ெதரி விக்க ப்பட் ள்ள . இந் நி ைலயில் 
ைவரஸ் பற்றி ெவளி யி டப்ப ம் சில தக வல் 
கள் உண்ைமக்கு றம்பா ன ைவ யா க ம் உள்
ளன.
ைவரஸ் ெதாற் க் குள்ளாகி உயி ரி ழந்த  ந

பர்களின் இ தி சடங் கு கைள ெவகு ரி த 
 மாக ெசய்ய ேவண் டிய ர தி ட வ ச மான 
சூழ லி ேலேய தற்ே பா  நாம் இ க் கின்ேறாம். 
இவ்வா றான சந்தர்ப்பத்தில் ெசயற்பட ேவண்
டிய ைற ெதாடர்பில் உலக சுகா தார ஸ்தாப 
னம் ன்னேர அறி வித் ள்ள . இவற் க்
கி ைடயில் ேம ம் ைவரஸ் பர  வ தற்கான 
சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால் அதைன த க்க நாம் 
யற் சிப்ேபாம். அத்த ைகய உடல்கைளப் 
ைதப்ப தற்கு அதிக ேநரம் எ ப்ப ேதா  
இதற்கு கூ  த லான மனித வள ம் ேதைவப்
ப ம்.
தற்ே பா  காணப்ப ம் நிைல வ ரத்ைத எம் 

மால் கட் ப்ப த்த டி ம். எனி ம் நாம் 
எதிர்பா ராத அள  மர ணங்கள் அதி க ரித்தால் 
எம்மால் நிைல ைமையக் கட் ப்ப த்த டி
யாமல் ேபாகும். உடல்கைள தகனம் ெசய் ம் 
ேபா  நாட்டில் நிைலைம ெதாடர்பில் ஆராய 

ேவண் ம்.  நாட்டில் ஒவ்ெ வா  பிர ேத சங்க
ளி ம் ெவவ்ேவ  நிைல ைம கேள காணப்
ப  கின்றன. எம்மால் ஏதா வ  ஒ  பிர ேத
சத்தில் இடம்ெப ம் சம் பி ர தா யத்ைதக் கூறி 
அதன் படி ெசயற்ப  மா  கூற டி ம். எனி 
ம்  நாட் க்கும் ஒேர வழி  ைறைய 

ஏற்ப த்  வ  சிர ம மாகும்.
நாட்டில் நீரின் அள  உயர் மட்டத் திேலேய 

காணப்ப  கி ற .அ  மாத் தி ர மின்றி மண் 
உரத்ைதக் ெகாண்ட தா க ம் இ க் கி ற . 
இவ்வா றி ப்பதால் ைவரஸ் மண் லம் 
பரவக் கூடிய வாய்ப் க்கள் காணப்ப 
கின்றன. அவ்வா றி ப் பி ம் நீர்ெ கா ம் 
பில் காணப்ப ம் அேத நிைலைம மட்டக்
க ளப் பில் காணப்ப  வ தில்ைல. மட்டக்க
ளப்பில் காணப்ப ம் நிைலைம மாத்த ைற 
யில் காணப்ப  வ தில்ைல. மக்க டன் 
இைணந்ேத எம்மால் இந்த நட வ டிக்ைக
கைள ன்ென க்க ேவண் டி ள்ள . இ  
மிக க்கியமானெதா  விடயமாகும்.
நீர்ெகா ம்பில் ஏற்பட்ட நிைலைமைய 

அவதானிக்கும் ேபா , அந்த பிரேதச 
நிலத்தில் நீர் மட்டம் உயரத்திலி ப்பதால் 
உடைல மாளிகாவத்ைதக்கு எ த் ச் ெசல்ல 
யற்சிக்கப்பட்ட . எனி ம் அங்கு ெசல்வ 

தற்கு ரம் அதிகமாகும்.
எனேவ ேநாயாளர் எந்த ைவத்தியசாைல 

யில் இ ந்தா ம் அவர் உயிரிழந்தால் அ கி 
ள்ள தகன சாைலயில் தகனம் ெசய்வேத 

எம  எதிர்பார்ப்பாகும் என்றார்.

(எம்.மேனா சித்ரா)
இலங்ைகயில் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாட 

ர்பில் ன்ென க்கப்ப ம் பரி ேசா த ைனகள் 
70 த திறன் மாத் தி ரேம ெகாண்டைவ. இத 
னால் ைவரஸ் ெதாற் க்கு உள்ளா ேனாரில் 
30 த மா னேனார் ஆரம்பத்தில் ேநாயா ளர்க
ளாக இனங்கா ணப்ப ட மாட்டார்கள். எனேவ 
தற்ே பா  ன்ென க்கப்ப ம் ம த் வ 
பரி ேசா த ைனகள் ேம ம் விஸ்த ரிக்கப்பட 
ேவண் ம் என்  ஏற்க னேவ வலி  த்தப்
பட் டி ந்த ேபாதி ம், இ  வைரயில் அதற்
கான நட வ டிக்ைககள் எ க்கப்ப டா ைமயால் 
அரச ம த் வ அதி கா ரிகள் சங்கம் அதி  
ப்தி ெதரி வித் ள்ள .
இ  ெதாடர்பில் அரச ம த் வ அதி கா

ரிகள் சங்கத் தினால் ெவளி யி டப்பட் ள்ள 
ஊடக அறிக்ைகயில் ேம ம் ெதரி விக்கப்
பட் ள்ள தா வ  :
ெகாேரானா ைவரஸ் ேம ம் பர வ ல ைட வ 

ைதத் தவிர்ப்ப தற்காக ெதாற் க் குள்ளா
ேனாைர ெவகு விைரவில் இனங்கண்  அவ 
ர்கைள ச  கத் தி லி ந்  ேவ  ப த்  வ  
அத் தி யா வ சி ய மான நிபந்த ைன யாகும்.
அதற்காக ரி த மான சிகிச்ைச கைள ன்

ென ப்ப ேதா , பரி ேசா த ைன க க்காக 

தற்ே பா ள்ள வச திகள் ேம ம் விஸ்த ரிக்கப்
பட ேவண் ம். சந்ேத கத் திற் கி ட மான ேநாய் 
அறி குறி மற் ம் ேநாயா ளர்க டன் பழ கிய 
அைன வ ம் கட்டா ய மாக ம த் வ பரி ேசா  
த ைன க க்கு ஒத்  ைழக்க ேவண் ம். 
ேநாயா ளர்கைள ச  கத் தி லி ந்  ேவ  ப  
த்தா ைம யா ன  ைவரஸ் மிக ேவக மாக பர 
வ தற்கு உத ம் கார ணி யா கி ற .
இ  வைரயில் ன்ென க்கப்பட் ள்ள 

பரி ேசா த ைன க க்கு அைமய 100 ேபர் பரி  
ேசா த ைனக்கு உட்ப த்தப்ப ம் ேபா  
அவர்களில் 70 த மா ேனா க்ேக ெதாற்  
இ ப்ப தாக உ  திப்ப த்த டி கி ற . எஞ்
சிய 30 த மாேனார் ெதாற் க்கு உள்ளா கி
யி ந்தா ம் ஆரம்பத்தில் அவர்கள் ேநாயா
ளர்க ளாக இனங்கா ணப்பட மாட்டார்கள் . 
எனேவ அவர்கள் ெதாடர்ந் ம் பரி ேசா த ைன
க க்கு உட்ப த்தப்பட ேவண் ம்.
அவ்வா றில்ைல என்றால் அவர்கள் ச  கத்

திற்கு மிகுந்த அச் சு த்த  ைட ய வர்க ளாவர். 
இவர்களால் ெதாற் க் குள்ளா கா ேதா க்கும் 
ெதாற்  ஏற்ப ம். உலக சுகா தார ஸ்தாப னத்
தினால் TESTESTTEST என்  அைட யா ளப்
ப த்தப்பட் ள்ள வா  ெதாடர்ந் ம் ம த்
வ பரி ேசா த ைனகள் ன்ென க்கப்பட 

ேவண் ம்.

ெகாேரானா˙னாХ மரa НேதாǿП 
சடலС ைதЖகРபЛடாХ ைவர  பர С

 அ  ா ங்க

2 6  லЛசС ΡСப க Ж  
Τ வ ைரǾХ Ǻவா ரணС

அர ாங்க

அН  யா வ żய மரЖக  ˙ ைதகைள
20  பா ˙ ΪЖ  வ க УமானС

நாЛſХ சகல ப   க С ˙வ சா ǾகЦ ெப  Жெ காЦள அர சா கС பாΡ

 ாЛ ſ ை С 
டЖź  ெதா    Ж Зக

அர ாங்க  லி    கி ா   க ர  க

ெகாேரானா பǿ ேசா த ைனகЦ 
70  த றП மாН  ரேம ெகா டைவ

அர   ய அ  கா க  ங்க   க
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ெகா ரா ா ைவரஸ் ெதாற்  
இரண்டாம் உலகப் ேபா க்குப் பின்னர் ஏற்
பட்ட மிக ேமாச மான உல க ளா விய ெந க்கடி 
என்  கூறி ள்ள ஐ.நா ெபா ச்ெச ய லாளர் 
அன்ர னிேயா குெரெரஸ், இ  உலகம்  வ 
ம் ேமாதல்கைளத் ண்டக் கூ ம் என்ற 

எச்ச ரிக்ைக ைய ம் வி த் தி க் கிறார்.
இந்த ெதாற்  உலகம்  வ தி ம் உள்ள 

மனி தர்க க்கான ேநரடி அச் சு த்த லாக 
இ ப்ப  மாத் தி ர மன்றி, ெபா  ளா தார மந்த 
நிைல ைய ம், ெகாண்  வரக் கூடி ய . சமீப 
காலத்தில் இதற்கு இைண யான ஒ  நிைல 
ஏற்ப ட வில்ைல என் ம் ஐ.நா ெபா ச்  ெச
ய  லாளர் அன்ர னிேயா குெரெரஸ்,கூறி யி
ந்தார்.
ெகாேரானா அச் சு த்தல் தணிந்தா ம், 

ெபா   ளா தார மந்த நிைல தீவிரம் ெப ம் 
ேபா , நா  க க் கி ைடயில், பிராந் தி யங்க  
க் கி ைடயில் ரண்பா  க ைள ம் ேமாதல்க
ைள ம் தீவி ரப்ப த் ம் என்ப  சர்வ ேதச 
கணிப் பீ டாக உள்ள .
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  உல க ளா விய 

ஆ தப் ேபாட் டிைய டி க்குக் ெகாண்  
வ ம் என்ற க த்  நில வி னா ம், தற்ே பா
ைதய சூழலில் அதற்கான வாய்ப் கள் ேகள்
விக் கு றி யா கேவ உள்ளன.
கடந்த மாதம் இ தி வாரம், ெகாேரானா 

ெந க்கடி கன டாவில் தீவிரம் ெபற் றி ந்த 
நிைலயில், ச க ஊட கங்களில் ஒ  டிேயா 
பர வி ய .
ரயில்களில் இரா வ கவச வாக னங்கள் 

நகர்த்தப்ப ம் காட் சி கைள உள்ள டக் கிய 
அந்த டி ேயாவில், ெகாேரானா ைவரைசக் 
கட் ப்ப த் ம் நட வ டிக்ைகக்காக கனடா 
தன  ப் க்கைள நகர்த்  கி ற  என்  
கூறப்பட் டி ந்த .
ஆனால், உட ன டி யா கேவ கேன டிய இரா  

வத் தள பதி Lt.Gen. Wayne Eyre அதைன நிரா
க ரித் தி ந்தார்.
கனடா, அ த்த மாதம் அல்ேபர்ட்டாவில் 

ஒ  பாரிய இரா வ ஒத் தி ைகக்கு ஏற்பா  
ெசய் தி ந்த . Exercise Maple Resolve என்ற 
ெபயரில், Wainwright என்ற இடத்தில் 4000 
பைட யி ன டன் இந்த ஒத் திைக நடக்க வி

ந்த .  அெம ரிக்கா, பிரான்ஸ், பிரித்தா னியா 
ேபான்ற நா  களின் ப்  க ம் இந்த 
ேபார்ப் பயிற் சியில் பங்ேகற்ப  வழக்கம். 
இந்த ஆண்  நடக்க வி ந்த ேபார்ப்ப யிற்
சிைய ெகாேரானா ெதாற்  ேநாய் கார ண மாக 
கனடா ரத்  ெசய்  விட்ட .
கூட் ப் பயிற் சிக்காக அல்ேபர்ட்டா க்கு 

நகர்த்தப்பட் டி ந்த இரா வ தள பா டங்கள் 
மீள ம் பைழய இடங்க க்கு நகர்த்தப்பட்ட 
ேபா  தான், டி ேயாவில் தவ றான ெசய் தி 
கள் பர வின.

ெகாேரானா ைவரஸ் இரா வப் பயிற் சி க
ைள ம், இரா  வத் தி னரின் நாளாந்த ெசயற்
பா  க ைள ம் கூட மாற் றி ய ைமத் தி க் கின்
றன. கனடா ேபான்ற நா  களின் நிைலைம 
இ  என்றால், ேவ  சில நா கள் ெகாேரா னா 
ைவப் பற் றிய எந்த கரி ச ைன ம் இல்லாமல் 
இரா வப் பயிற் சி கைள நடத்திக் ெகாண் டி
க் கின்றன.
இவ்வா றான நா  களில் இலங்ைக ம் உள்

ள  டங் கி யி க் கி ற  என்ப  பல க்கும் ெதரி
யாத விடயம்.
ெகாேரானா த ப்  நட வ டிக்ைக யி ம், 

ெகாேரா  னா க்கு எதி ரான ேபாராட்டத் தி ம், 
இலங்ைகயின் ப்ப ைட க ம்  ைம யாக 
கள மி றக்கி விடப்பட் டி ந்தா ம்,இன்ெ னா  
பக்கத்தில் கூட் ப் பயிற் சி க ம் ெதாடர்ந்  
ெகாண் டி ந்தன என்ப  பல ம் அறி யாத 
விடயம்.
ெகாேரானா பீதிக்குள் நா  உைறந் தி ந்த 

சூழலில், இலங்ைக கடற்ப ைட யி ன க்கு 
அெம ரிக்க இரா  வத்தின் சிறப்  கு

ெவான்  ஒ  மாத கால பயிற் சி கைள அளி 
த்த தகவல் ெப ம்பா ம் ஊட கங்களில் 
இடம்ெப ற வில்ைல.
இலங்ைக கடற்ப ைட யி ன க்கு, அெம ரி 

க்கா Balance Style என்ற ெபயரில் பயிற் சி
கைள அளித்  வ  கி ற . 
இதன் ழ், அெம ரிக்கா கூட்  பரி மாற்ற 

பயிற்சி Balance Style 2020/01 என்ற ெபயரில் 
மார்ச் 2ஆம் திகதி ெதாடக்கம், மார்ச் 30ஆம் 
திகதி வைர நான்கு வார கால பயிற் சி கைள 
இலங்ைக கடற்ப ைட யி ன க்கு  பயிற்சி 

அளித் தி க் கி ற . தி  ேகா ண ம ைலயில் 
உள்ள சிறப்  படகு பைட ய ணியின் தைல
ைம  ய கத்தில், இந்தப் பயிற் சிகள் இடம்ெபற்
றன. 
அெம ரிக்க இரா  வத்தின் சிறப் ப் பைட 

கள் நட வ டிக்ைக பிரி வான அல்பா 1333 இன்,  
ஆ  பயிற்சி அதி கா ரிகள், இலங்ைக கடற்
ப ைடையச் ேசர்ந்த 35 ேப க்கு மனித உரி
ைமகள், ஆ  த ேமா தல்களில் சட்டம், சிறிய 
அணி களின் தந் தி ேரா பா யங்கள், நகர்ப் ற 
சூழலில் இரா வ நட வ டிக்ைககள், காய ம
ைட  ந்த வர்கைள ைகயா தல், ேபார்ச் சூழ
லில் அைம வி டங்கைள அைட யா ளப்ப த்   
தல், ெந ங் கிய ேமாதல்கள், நட வ டிக்ைக 
திட்ட  மிடல், கடல் நட வ டிக்ைககள் உள் ளிட்
டைவ ெதாடர்பான பயிற் சி கைள அளித் தி
க் கி றார்கள்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  ெதாடர்பான 

பத ற்றத் க்கு மத் தியில் ெவளி நாட்ட வர்
கைள தனி ைமப்ப த் ம் நட வ டிக்ைககள் 
தீவி ர  மாக ன்ென க்கப்பட்ட காலப்ப கு தி 

யில், அெம ரிக்க பைட அதி கா ரிகள், இலங்ைக 
கடற்ப ைட யி ன க்கு சிறப்  பயிற் சி கைள 
தங்கு தைட யின்றி அளித் தி க் கி றார்கள்.
அ ம், இலங்ைக இரா வத் தள ப திக்கு 

எதி ராக அெம ரிக்கா பயணத் தைட விதித் தி
ந்த சூழலில் தான் இந்தப் பயிற் சிகள் இடம்

ெபற் றி க் கின்றன. 
இலங்ைக இரா வத் தள ப தி யாக ெலப். 

ெஜனரல் சேவந் திர சில்வா நிய மிக்கப்பட்
டைத அ த் , இலங்ைக  ட னான இரா வ 
ஒத்  ைழப் கள் பாதிப்ப ைட ம் என்  அெம
ரிக்கா எச்ச ரித் தி ந்த . 
எனி ம், இலங்ைக கடற்ப ைட  ட னான 

கூட் ப் பயிற் சி கைள ைகவி  வ தற்கு அெம
ரிக்கா தயா ராக இல்ைல என்பைத, கடற்ப ைட
டன் ெதாடர்ந்  ன்ென த்  வ ம் ஒத்
 ைழப்  நட வ டிக்ைக களில் இ ந்  ரிந்  

ெகாள்ள டி கி ற .
ெகாேரானா ைவரஸ் பீதிக்கு மத் தி யி ம், 

இலங்ைக அர சாங்கம் பைட கைளப் பலப்ப
த் ம் நட வ டிக்ைக கைள ன்ென த் க் 

ெகாண்ேட யி க் கி ற . 
அேத ேவைள, ெகாேரானா த ப் க்கு எதி

ராக அர சாங்கம் ன்ென க்கும் நட வ டிக்
ைக  க க்கும், ப்ப ைட க ம் தீவி ர மான 
பங்ைக வகித் க் ெகாண் டி க் கின்றன என்
ப  ம க்க டி யாத உண்ைம. 
இலங்ைக ம் அெம ரிக்கா ம் கூட் ப் 

பயிற் சி கைள ன்ென த் தி ந்த  
ேபாலேவ, இந்த ெகாேரானா பீதிக்குள் பாரிய 
கூட் ப் பயிற்சி ஒன்ைற நடத்தி டித் தி க்
கின்றன னா ம் கம்ே பா டி யா ம்.
னாவில் தான் ெகாேரானா தலில் பரவ 

ஆரம் பித்த . அங் கி ந்ேத உலகம்  வ தற் 
கும் பர வி ய . இைத ய த்  னா பல்ேவ  
தைட க ைள ம் ேபாட்  ெவளி நா  க  ட
னான ெதாடர்  கைள ண் டித் க் ெகாண்
ட . னா தன  இரா வ நிகழ்ச்சி நிரைல 
மாற் றி ய ைமக்க வில்ைல என்பைத உ தி 
ெசய்வ தாக உள்ள  அதன் ஆகப் பிந் திய 
இரா வ கூட் ப் பயிற்சி.
இந்தக் கூட் ப் பயிற்சி Dragon Gold 2020 

என்ற ெபயரில், கம்ே பா டி யாவின் ெதற்ேமற்கு 

கம்ெபாட் மாகா ணத்தில், மார்ச் 17 ஆம் திகதி 
ஆரம்ப மா கி யி ந்த . 
தீவி ர வாத றி ய டிப் , மனி தா பி மான மீட்  

ஆகிய இலக் கு கைள ன்ைவத்  இரண்  
நா  க ம் இைணந்  நடத் தி ள்ள நான்கா
வ  கூட் ப் பயிற்சி இ  வாகும்.
ஏப்ரல் 1ஆம் திகதி வைர இடம்ெபற்ற இந் 

தக் கூட் ப் பயிற்சி கன ரக ஆ  தங்களின் 
சூட் ப் பயிற் சி க டன் இடம்ெபற் றி க் கி
ற . இதில் 2700 கம்ே பா டிய பைட யி ன ம், 
260 ன இரா  வத் தி ன ம் பங்ெக த் தி க்
கி றார்கள்.
ெகாேரானா பீதியில் னா டங்கிப் ேபாயி
க் கி ற  என்ற மாைய ஒன்  உ  வாக்கப்

பட் டி ந்த சூழலில் தான், னா தன  இரா
வ கூட்  ஒத்  ைழப்ைப வ ப்ப த் ம் 

இந்த பயிற் சி கைள ன்ென த் தி ந்த .
இ , ெகாேரானா பற் றிய பதற்றத் க்கு மத்

தியில் னா தன  இரா வ வல்ல ைமையப் 
ெப க்கும் திட்டத்தில் எந்த மாற்றத்ைத ம் 
ெசய்ய வில்ைல என்பைத மாத் திரம் காண் பிக்
க வில்ைல.
ெகாேரானா பற் றிய பதற்றங்களால் னா 

தன  இரா வ நிகழ்ச்சி நிரல்க ளில் மாற்றங்
கைளச் ெசய்  ெகாள்ளப் ேபாவ தி ல்ைல 
என்பைத ம் ெவளிப்ப த்தி யி க்கி ற .
இந்தச் சூழலில் தான், ெகாேரானா க்கு 
ந் திய உலகளாவிய அதிகாரப் ேபாட்டி, 

ெகாேரானா க்குப் பிந்திய சூழலில் இன் ம் 
தீவிரம் ெப வதற்கான வாய்ப் கைள அதிக
ரி க்கச் ெசய்தி க்கிற .
ெகாேரானா க்குப் பிந்திய சூழலில், ெபா

ளாதார மந்த ம், ெபா ளாதார ெந க்கு
வாரங்க ம் அதிகரிக்கக் கூடிய சூழலில், 
நா க க்கிைடயிலான பதற்றம் இன் ம் 
தீவிரமைட ம் சூழல் உள்ள . 
இதைனக் க த்தில் ெகாண்  தான் ஐ.நா 

ெபா ச்ெசயலரின், எச்சரிக்ைக ம் ெவளியா 
கி யி க்கிற .  ெகாேரானா அச்சு த்தைல 
விட அதற்குப் பிந்திய நிைலைமகள்தான் 
மக்கைள இன் ம் அச்சு த் வதாக இ க் 
கும் என்பைதேய அவர  க த் கள் லப்ப 
த் கின்றன.  

ரி கர

ெகாேரானா த ப்  நட வ டிக்ைக யி ம், ெகாேரா 
னா க்கு எதி ரான ேபாராட்டத் தி ம், இலங்ைகயின் 

ப்ப ைட க ம்  ைம யாக கள மி றக்கி 
விடப்பட் டி ந்தா ம்,இன்ெ னா  பக்கத்தில் கூட் ப் 
பயிற் சி க ம் ெதாடர்ந்  ெகாண் டி ந்தன என்ப  

பல ம் அறி யாத விடயம்.

இலங்ைகயின் ெகாேரா னாவின் தாக்கம் 
ஒப்  பீட்ட ளவில் குைற வாக இ க் கின்ற
ேபா ம் அ த்  வ ம் காலத்தின் எவ்வா
றான நிைல மகள் இ க்கப்ே பா கின்ற  என்
பைத கணிக்க  டி யா . எனி ம் ெகாேரானா 
பரவல் கட் ப்பாட் டிற்குள் வ  வ  உ  தி  
யாக இ க் கின்ற ேபா ம் அதற்கு எவ்வ ள  
காலம் எ க்கும் என்பைத வைர ய க்க டி  
 யா  என்  கிழக்கு பல்க ைலக்க ழக ம த்  
வ பீட சிேரஸ்ட விரி  ைர யா ள ம் மட்டக்க
ளப்  ேபாதனா ைவத் தி ய சா ைலயின் ைவத்   
திய ஆேலா ச க ம் ெகாேரானா ைவரஸ் 
எதிர்  ப்  பிரிவின் ைவத் திய நி  ண  மான 
ம.உமாகாந்த் ர ேக சரி வார ெவ ளி யீட் க்கு 
வழங் கிய ெசவ் வி யின்ே பா  ெதரி வித்தார். 

அச்ெசவ் வியின்  வ டிவம் வ  மா , 
ேகள்வி: கிழக்கு மாகா ணத்தில் ெகாேரா 

னா ைவரஸ் பரவல் குறித்தான நிைல ைமகள் 
எவ்வா ள்ளன? 
பதி : இலங்ைகயில் ெகாேரானா ைவரஸ் 

பரவல் ஆரம்ப மாகி தற்ே பா  வைரயில் கிழ 
க்கு மாகா ணத்தி ைனச் ேசர்ந்த ஒ  வ க்ேக 
ெதாற் றி ப்ப  உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள . 
அவர் பிரித்தா னி ய வி லி ந்  வ ைக தந் தி
ந்த நிைல யி ேலேய ெதாற் க் குள்ளா கி ள்

ளைம உ  திப்ப த்தப்பட் ள்ள . 
ெதாடர்ந்  இவ டன் ெதாடர்  கைளப் 

ேபணி ய வர்க ளாக அைட யாளம் காணப்பட்ட 
சுமார் 150 ேபர் வைர யி லா னவர்கள் இ  வா ர 
ங்க ளாக காண்கா ணிப் க் குள்ளாக்கப்பட்ட 
ேபா ம் அவர்களில் யா க்கும் ெதாற் க்

கான அைட யா ளங்கள் காணப்ப ட வில்ைல.
இதற்கு அ த்த ப டி யாக ணாைன கா 

மில் ெகாேரானா ெதாற் க்கு உள்ளா கி யி க்
கலாம் என்ற சந்ேத கத்தில் தனி ைமப்ப த்தப்
பட் ள்ள ஒ  வ க்கு ெகாேரானா ெதாற்  
இ ப்ப  உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள . இவர் 
கிழக்கு மாகா ணத் திைனச் ேசர்ந்தவர் அல்ல. 
இந்த இரண்  நபர்க ம் ம த் வ சிகிச்ைச
க க்காக அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ளனர். 
இத ைன விட கிழக்கு மாகாண மக்கள் அச் 

 ச மான மன நி ைல டன் காணப்ப  கின்றார் 
கள். குறிப்பாக மட்டக்க ளப்  மாவட்ட மக்கள் 
இவ்வா றான மன நி ைல டன் காணப்ப  கின்
றார்கள். காரணம், ெவளி மா வட்டங்க ளி லி
ந்  குறிப்பாக அபாய வலங்க ளாக உள்ள 

ெகா ம் , கம்பஹா, த்தளம் ேபான்ற பகு தி  

க ளி லி ந்  சிலர் கிழக்கு மாகா ணத் திற்கு 
வ  ைக தந்  அங்கு மைறந்  வாழ ற்ப 
கின்றார்கள். 
ஊர டங்கு உத்த ரவால் இவ்வா றான யற்

சிகள் அதி க ளவில் கட் ப்ப த்தப்பட்  

வந்தா ம் அண்ைமய நாட்களில் கடல்வ ழி
யாக மட்  மா வட்டத் திற்குள் உட் பி ர ேவ சிப்
ப தற்கு ெவளி மாட்டத் திைனச் ேசர்ந்த வர்கள் 
யற் சி கைள ெசய் ள்ளார்கள். இவர்கள் 

மட்டக்க ளப்  கடற்ப ரப் பிைன வந்த ைடந்த 
நிைலயில் சுகா தார அதி கா ரிகள் அவர்கைள 
கடற்க ைர யி ேலேய த த்  நி த் தி ள்ளனர். 
இவர்கைள மாவட்டத் தி ள் உள் ர்ப்பதா 

இல்ைலயா, சட்ட ரீதி யாக அ  டி மா 
என்ற கார ணங்க க்கு அப்பால் இவ்வா  
வ ைக த  ப வர்களால் மட்டக்க ளப் பிேலா 
அல்ல  கிழக் கிேலா ெகாேரானா ெதாற்றா
ளர்கள் எண் ணிக்ைக அதி க ரித்  வி ேமா 
என்ற அச்ச நிைலதான் அதி க ரிக் கின்ற . இத
ைன விட வ ைக தந்த வார்க க்கு ெதாற்  
காணப்ப  மாயின் அவர்கைள பரா ம ரிப்ப தற்

கு ரிய ஏற்பா கள் இ  வ ைரயில் இல்ைல 
என்ப ம் குறிப் பி டத்தக்க தா கின்ற . 
ேகள்வி: மட்டக்க ளப்  ைவத் தி ய சா ைல 

யில் ெகாேரானா ைவரைஸ கட் ப்ப த்  வ 
 தற்கு எத்த ைகய நட வ டிக்ைககள் ன்ென

க்கப்பட் ள்ளன? 
பதி : மட்டக்க ளப்  ைவத் தி ய சா ைலயில் 

'ெகாவிட் பிரி ' என்ற ெபயரில் தனி யா
ன ெதா  அலகு ஸ்தாபிக்கப்பட் ள்ள  
இந்த அலகின் ஊடாக ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற் றி க்கலாம் என்ற சந்ேத
கத்தில் வ  ப வர்களின் அறி கு றி கைள 
அடிப்ப ைட யாக ைவத்  ம த் வப் பரி
ேசா த ைன கைள ேமற்ெ காள் கின்ேறாம். 
குறிப்பாக, அவர்களின் சளி மாதி ரி க

ைளப்ெபற்  கண்டி ைவத் தி ய சா ைலக்கு 
அ ப்பி பரி ேசா தைன டி  கைளப் 
ெபற்  வ  கின்ேறாம். இ  வ ைரயில் 
சுமார் ப்ப  ேபர் வைர யி லா னர்கள் பரி  
ேசா த ைன கைள ேமற்ெ காண் ள்ளனர். 
இத ைன வி ட ம் சுகா தார உத் தி ேயா கத்த 

ர்கள் ஒவ்ெ வா  பிர ேத சங்க ளி ம் கண்கா
ணிப் க்க ைள ம், விழிப்  ணர்ைவ ம் ஏற்ப
த்தி வ  கின்றார்கள். 
ேகள்வி: ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  

ெதாடர்பான பரி ேசா த ைன கைள ேமற்ெ காள் 
 வ தற் கு ரிய கட்ட ைமப்  கைள மட் .ைவத் தி  
ய சா ைலயில் உ  வாக் கு வதில் உள்ள தைட 
கள் என்ன?
பதி : ம த் வப் பரி ேசா த ைன கைள 

நடத்  வ தற் கு ரிய இயந் தி ரத்ெ தா கு திைய 
மட்டக்க ளப் பிற்கு ெகாண்  வ  தற்கான 
ேகாரிக்ைக ன்ைவக்கப்ப  கின்ற ேபா  
அதற்கான பணி யாற்ெ தா குதி மற் ம் இதர 
விட  யங்க ம் அவ சி ய மா கின்ற . 
தற்ே பா ைதய நிைல ைமயில் நாம் மாதி ரி க 

ைளப் ெபற்  கண் டிக்கு அ ப்  கின்ேறாம். 
நான்கு  மணி ேந ரத்தில் பரி ேசா தைன டி

 கைளப் ெபற் க்ெ காள் கின்ேறாம். இந்த 
நைட  ைறயில் எவ் வி த மான பிரச் சி ைன க
க்கும் நாம் கங்ெ கா க்க வில்ைல. 
எனி ம், ம த்த வப்ப ரி ேசா த ைனக்கு அதி

க ளா ன வா னர்கைள உள்வாங் கு வ  ெதாடர் 
பில் சுகா தார அைமச்சு கரி சைண ெகாண் டி  
க்கும் நிைலயில் மட்டக்க ளப்பில் பரி ேசா த 

ைனக் கட்ட ைமப்ைப அைமப்பதன் ஊடாக 
கிழக்கு மாகா ணத்தில் அதி க ள வான மக்க  
க்கு பரி ேசா த ைன கைள ேமற்ெ காள்ள டி ம் 
என்ற அடிப்ப ைடயில் அ  கு றித்  ஆராய்ந்  
வ  கின்ேறாம். 

  (5 ஆம் பக்கம் பார்க்க)



ெவளி மா வட்டங்களில், ெவளி நா  களில் இ ந்  
வ ேவார் கிழக்கு மாகா ணத்தில் மைறந் தி ப்ப தற்கு 

யற் சி கைள ேமற்ெ காள் கின்ற ைம யா ன
 சவா லான நிைல ைம கைள ஏற்ப த்  கி ற
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அ த்  வ ம்...
(4 ம் பக்கத் ெதாடர் சி)

ேகள்வி: கிழக்கில் நிைல ைமகள் கட் ப்
பாட் டிற்குள் உள்ள ெதனக் ெகாள்ள  டி மா?
பதி : கிழக்கில் ெவளி மா வட்டங்களில் 

இ ந்  வந்த வர்கள், ெவளி நாட்ட வர்க 
டன் ெதாடர்  ைட ய வர்கள் ேபான்ற தனி நபர்
கள் மற் ம் கு ம்பங்கைள அவர்களின் 
க ளி ேலேய தனி ைமப்ப த்தப்பட் ள்ளனர். 
ேம ம் இவ்வா றான ெசயற்பாட்டால் ெதாற்
க்  குள்ளான ஒ வர் காணப்ப  வா ரா யி ம் 

பர வ ல ைட வ தற்கான ஏ  நி ைலகள் கட் ப்ப
த்தப்பட் ள்ளன. 
இவ்வா றான நிைலயில் எம  நாட்ைடப் 

ெபா த்த  வ ைரயில்  ேப க்குெகாேரானா 
ெதாற்  ஏற்ப  கின்ற ேபா  சரா ச ரி யாக 
வேர ெவகு வாக பாதிக்கப்ப  கின்ற நிைல

ைம  கேள காணப்ப  கின்றன. எஞ் சிய 97 
ேப க்கு ெதாற் க் காணப்பட்டா ம் அவர் 
கள் அதி லி ந்  மீள்வ தற்கான சந்தர்ப்பங்
கேள அதி க ள்ளன. 
இத ைன விட, ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்
க் கு ரிய அறி கு றிகள் எ ம் ெவளிப்ப டாத 

நிைலயில் ெதாற் றி ப்ப  உ  தி யா கி ள்
ள வர்க ம் இல்லா ம லில்ைல. ெகா ம் , 
யாழ்ப்பா ணத்தில் தனி ைமப்ப த்தல் காம்
களில் உள்வர்களில் சில க்கு எவ் வி த மான 
அறி கு றி க ைள ம் ெவளிப்ப த் தி யி க்காத 
நிைலயில் ம த்  வப்ப ரி ேசா த ைனகள் ேமற் 
 ெகாள்ளப்பட்ட ேபா  சில க்கு ெதாற் றி ப்
ப  உ  திப்ப த்தப்பட் ள்ள . 
ஆகேவ அறி கு றி கைள ெவளிப்ப த்த தா

வர்க க்கும் ெதாற் றி ப்ப தற்கான சந்தர் 
ப்பங்கள் காணப்ப  கின்றன. இத்த ைகய 
நிைலயில் எத்த ைனேபர் ச  கத்தில் இ க்
கின்றார்கள் என்  எம்மால் கூற  டி யா . 
எனி ம், அவ்வா  ெதாற் றி ப்ப வர்க
க்கு இயல்பா கேவ ெதாற்  நீங் கு கின்ற 

நிைல ைமகள் ஏற்ப  கின்ற ேபா  ச  க மட்
டத்தில் ேநாய் எதிர்ப்  சக் தி ெயான்  உ  வா
கு வ தற்கான நிைல ைமகள் ஏற்ப  கின்றைம 
நன்ைம யான விட ய மா கின்ற . இதன் லம் 
ெகாேரா னா வினால் பாதிப் க் குள்ளா காத ச  
கம் உ  வா கின்ற . 
ம  பக்கத்தில் அறி கு றி க ளின்றி ஒ  வ  

க்கு ெதாற் க் குள்ளா கி யி க்கும் நிைலயில் 
அவர் பல்ேவ  நபர்க டன் ெதாடர்  க 
ைளப் ேப  வதால் ெப  ம ள வா னர்கள் பாதி 
ப்ப ைட வ தற்கான சந்தர்ப்ப க ம் ஏற்ப  கின்
றன. இந்த நிைலைம மிக ம் ஆபத்தா ன தா
கின்ற . 
ேகள்வி: அறி கு றிகள் காணப்ப டாத 

நிைலயில் ெதாற் க் குள்ளா கி யி ப்ப வர்
கைள ைகயாள்வதற்கு எவ்வாறான நடவடிக்
ைககள் அவ சி ய மா கின்றன?
பதி : ேமற்குலநா களில் அைனத் ப்பி

ர ைஜ க க்கும் ெகாேரானா ெதாற் க் குறித்த 
ம த்தவப்பரிேசாதைனகள் ேமற்ெகாள்ளப்
ப  கின்றன. ஆனால் இலங்ைக ேபான்ற 
வளர் க நா களில் அவ்வாறான நடவடிக்
ைக கைள ேமற்ெ காள்வ  சாத் தி ய மற்ற தாக 
இ க் கின்ற . 
இவ்வா றான நிைலயில் சுகா தார அைமச்சா

ன , ெகாேரானா ெதாற் க் கு றித்த பரி ேசா த
ைன கைள அந்தந்த பகு தி களில் ேமற்ெ காள்
வ தற்கு நட வ டிக்ைக கைள ேமற்ெ காண்  
வ  கின்ற . அவ்வா றான நட வ டிக்ைககள் 
ஊடாக அதி க ள வா ன வர்கள் பரி ேசா த ைனக்கு 
உட்ப த்தப்ப  வார்கள். அதன்ே பா  சந்ேத
கத் திற் குள்ளா ன வர்கைள உடன் தனி ைமப்ப
த்  வ தற்கான சந்தர்ப்பம் ஏற்ப  கின்ற . 

இதனால் கணிசமான ைவரஸ் பரவைல கட்
டப்ப த்த டி ம். 
ேகள்வி: ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  

க்கான அறி கு றி கைளக் ெகாண்ட வர்கள் அல் 
 ல  தற்ே பா  ெதாற்றா ளர்க ளாக அைட யா 
ளம் காணப்பட்ட வர்க டன் ெதாடர்  க 
ைளப் ேபணி ய வர்கள் ெதாடந் ம் தம்ைம 
மைறத் க்ெ காண் டி க்கும் மன நி ைலையக் 
ெகாண் டி க் கின்றார்கேள? 
பதி : கடந்த காலத்தில் எயிட்ஸ் ெதாற்  

இ க் கின்ற ைமக்கான ம த் வ பரி ேசா த
ைன கைள ெசய்வ தற்ேகா அல்ல  ெதாற் றி
க் கின்ற ைமைய ெவளிப்ப த்  வ தற்ேகா 

தயக்கங்கைளக் ெகாண் டி ந்தார்கள். அ
ேபா லேவ ெகாேரானா விட யத் தி ம் தம்ைம 
ெவளிப்ப த் தினால் பாரிய குற்றங்கைள 
இைழத்த வர்கள் ேபான்  அைட யா ளப்ப த்
தப்பட்  வி ேவாம் என்ற மன அச்சத் டன் 
பலர் இ க் கின்றார்கள். 

ஆனால் ெபா  மக்கள் தம  ச  கத் தி ைன 
ம், எதிர்கால சந்த தி யி ன ைர ம் க த் திற்
ெகாண்  தயக்கங்கைள தவிர்க்க ேவண் ம். 
இந்த விட யத்தில் மைறத்  ெசயற்ப  வதால் 
குறித்த நபர் உள் ளிட்ட அவர்சார்ந்த அைன
வ க் குேம பாதிப் க்கள் ஏற்ப  கின்றன 
என்ற ரி தைல தலில் ெகாள்ள ேவண் டி
ய  அவ சி ய மா கின்ற . 
ேம ம், இந்த விட யத்தில் சுகா தார அைம 

ச்சு ைவத் தி யர்க ளி டத்தில் தி ய ெபா ப்ைப 
ஒப்ப ைடத் ள்ள . சாதா ர ண மாக காய்ச்சல், 
சளி, இ  ம டன் இ ப்ப வர்க ளி டத்தில் 
வித்  வி ேகள் வி கைள ேகட்  அவர்களின் 
ெதாடர் கள் குறித்த உ  திப்பா  கைள ெபற
ேவண் டி ள்ள . 
அ  மட்  மன்றி சாத ர ண மாக ஆஸ்மா 

ேபான்ற ேநாய்கைளக் ெகாண்ட வர்க ைள ம் 
சந்ேத கத்  ட ேனேய பார்க்க ேவண் டிய 
நிைல ைம ம் உ  வாகி வ  கின்ற . இ  
ெகாேரானா இல்லாத மக்க க்கு பாதிப்
பிைன ஏற்ப த்  வ தாக காணப்பட்டா ம் 
தற்ே பா ைதய சூழலில் அதைன தவிர்க்க டி
யா ள்ள . 
ேகள்வி:ெகாேரானா ெதாற் றி லி ந்  
தற்கட்ட பா  காப் பிற்காக ச க இைட ெவ

ளிையப் ேப  மா  அறி த்தப்ப  கின்ற
ேபா ம் ஊர டங்கு தளர்த்தப்ப  கின்ற ேபா  
மக்கள் ஒன்  கூ  வதால் சவா லான நிைல
ைம ெயான்  உ  வா கின்ற தல்லவா?
பதி : ஊர டங்கு உத்த ர  பிறப் பிக்கப்ப 

ட் தளர்த்தப்பட்ட தலாவ சந்தர்ப்
பத்தில் ெபா  மக்கள் அதி க மாக ஒன்  கூ டிய 
சந்தர்ப்பங்கைள காணக் கூ டி ய தாக இ ந்த . 
இ ப் பி ம், அதற்கு அ த்த ப டி யான சந்
தர்ப்பங்களில் அதி க ள வான ெபா  மக்கள் 
ச க இைட ெவ ளிைய பின்பற்  வைத அவ
தா னிக்க டிந் ள்ள . 
ேம ம் இலங்ைக ேபான்ற நா  களில் 

ெதாடர்ச் சி யாக இரண்  வாரங்க க்கு 
ஊர டங்கு உத்த ர  அ  லாக்கப்ப  மா க வி  
 ந்தால் அதனால் ஏற்ப  கின்ற பாதிப் க்
க ம் அதி க மாக இ க் கின்றன. தற்ே பா
ைதய சூழ லி ேலேய அன்றாட சம்ப ளத் திற்கு 
ெதாழில்  ரி ேவாரின் நிைல ைமகள் ேமாச மாக 
உள்ளன. 
அவ்வா றி க்ைகயில், ெதாடர்ச் சி யான ஊர

டங்கு அ  லா ன  பரிய பாதிப் க்கைள ஏற்
ப த் தி வி ம். ஆகேவ ெபா  மக்களின் பா
காப் பிைன க த் திற்ெ காள் கின்ற அேத ேநரம் 
அவர்களின் வாழ்வா தார நலன்க ைள ம் 
கவ னத்தில் ெகாள்ள ேவண் டி ய  அவ சி ய
மா கின்ற . ஊர டங்கு சட்டம் ெதாடர்ச் சி யாக 
அ  லாக்கப்ப  கின்ற ேபா  பட் டினி நிைல
ைமகள் தைல க் கினால் ெபா  மக்களின் 
ேதக ஆேராக் கியம் குன் ம். இ  ெகாேரா
னாவின் தாக்கத் திற்கும் வழி வ குத்  வி ம். 
ேகள்வி: கக்க வ சங்கைள அணி வ  

ெதாடர்பில் இ  ேவ  நிைலப்பா கள் காண
கப்ப  கின்றேத?
பதி : கக்க வ சங்கைள அணி வதால் நன்

ைம ம் உள்ள ைதப்ே பான்  தீைம ம் உள்
ள . இ மல், தடிமன், உள்ள வர்கள் கக்க வ
சங்கைள அணிந்  ெகாள்வதால் அவர்களின் 
ணிக்ைககள் ெவளிச்ெசல்வ  த க்கப்ப 

கின்ற . இதனால் ணிக்ைகளின் ஊடாக 
ெகாேரானா ெதாற்  பர வ ல ைட வ  த க்கப்
ப  கின்ற . 
அேத ேநரம், கக்க வ சத் திைன அணிந் தி
க்கும் ஒ வர் அதைன அடிக்கடி ெதா  

தல் அதன் பின்னர் உடலின் ஏைனய பகு   தி  
கைள, ெபா ட்கைள அேத ைககளால் ெதா  
தல் ேபான்ற ெசயற்பா கள் ெகாேரானா 
ெதாற்ைற ேம ம் பர வ ல ைடயச் ெசய்வ
தற்கு வழி ச ைமக் கின்ற . அத் டன் அவ   
ைடய ணிக்ைக கேள அவ  ைடய உட
க்குச் ெசன்  தாக்கத் திைன அதி க ரிப்ப தற்

கான சந்தர்ப்பங்க ைள ம் ஏற்ப த்  கின்ற . 
ேகள்வி:ெகாேரானா பர வலில் கண்கா

ணிப்பில் இலங்ைக இரண்டா வ  கட்டத்தில் 
இ க் கின்ற நி ைலயில் அ த்  வ ம் நாட்
களில் நிைல ைமகள் ேமாச ம ைட வ தற்கு 
வாய்ப் க்கள் உள்ள னவா?
பதி :அ த்  வ ம் நாட்களில்நிைலைம 

எவ்வா  இ க்கும் என்பைத கணிப்பதில் 
நிச்ச மற்ற தன்ைமேய காணப்ப  கின்  ற . 
ஆனா ம் உலக நா  க டன் ஒப் பி  ைகயில் 
இலங்ைகயில் பர வ ைலத்த ப்ப தற்கு எ க்
கப்பட் ள்ள நட வ டிக்ைக கள் ன்ேனற்
ற க ர மாக இ க் கின்றன. ேம ம் தற்ேபா  
வைரயில் 150 இற்கும் அதிகமானவர்கள் 
ெதாற்றாளர்களாக அைடயாளம் காணப்பட் 
ள்ள நிைலயில் வர் உயிரிழந் ள்ளனர். 

அவ்வா  பார்க்கின்றேபா  50இக்கு ஒ  வர் 
என்ற விகிதத்திேலேய உயிரிழப்  காணப் 
ப கின்ற . 
இலங்ைகயின் காலநிைல, ெபா மக்கள் 

குடியி ப் க்கள் மற் ம் பரவைலக் கட்டப் 
ப த் வதற்கு ன்ென க்கப்ப ம் நடவடி 
க்ைககளின் அடிப்பைடயில் ெகாேரா னாவின் 
தாக்கம் குைறவாக இ க்கலாம் என்  
ெபா ப்பைடயாக கூற டி ம். 
ஆனால், ெகாேரானா ெதாற் ைடயவர்கள் 

நா க்கு நாள் அைடயாளப்ப த்தப்பட் க் 
ெகாண்டி ப்பதால் எத்தைன நாட்களில் 
அதன் தாக்கம் கட்டக்குள் வ ம் என்  கூற 
டியா . ஆனால் ெகாேரானா பரவ க்கு 

எதிராக நாம் எ த் வ ம் படிப்படியான நட 
வடிக்ைககள் நிச்சயமாக அதைன கட் க்குள் 
ெகாண் வ ம். 
ேகள்வி: ெகாேரானாவிைன கட் ப்ப 
த் வ தற்கான ம ந் கைள பயன்ப த்  

வதற்குரிய நிைலைமகள் ஏற்பட் ள்ள 
னவா?
பதி : சிலநா களில் மேலரியா க்கு 

பய  ன்ப த்திய ம ந் கைள ம், எயிட்ஸ− 
க்கு பயன்ப த்தி ம ந் ைகள ம் வழங் கு 
கின்றார்கள். அைவ ெகாேரானா ைவரஸி
ற்கான ைமயான தீர்வாக அைமய வி 
ல்ைல. ஆனால் ெகாேரனா ைவரஸின் ரியத் 
திைன குைறத்  கட் ப்பாட்டிற்கு ைவத் தி ர
க்கும். ஆனால் அதைன அைனத்  தரப்
பி ன க்கும் வழங்க டி மா என்ப  தில் 
பிரச்சி ைனகள் உள்ளன. எனேவ தற்ே பா  
வைரயில் ெகாேரா னாவி ற்கான ம ந்  வைக 
கள் எைவ ம் கண் பிடிக்க ப்பட வில்ைல. 
இதைனவிட ம்,ச க மட்டத்தில் ஏற்ப  

த்தப்பட் ள்ள நம்பிக்ைககைள ைமய ப்ப 
த்திய பிரசாரங்கள் ன்ென க்கப்ப 

கின்றன. உதாரணமாக, ெப ங்காயம்,மஞ்சள் 
ேபான்றவற்ைற பயன்ப த்தல் ெதாடர்பாக 
கூறப்ப கின்ற . அைவெயல்லாம் பாரம் 
பரி ய  மாக ெதாற்  நீக்கிகளாக க தப் 
ப கின்றேபா ம் ெகாேரானாவிற்கு 
அைவ தீர்விைன வழங்குகின்ற  என்  
கூற டியா . ேம ம் வணிக ேநாக்கங்களின் 
அடிப்பைடயில் அவ்வாறான நம்பிக்ைககள் 
ஊட்டப்ப வதால் மக்கள் விழிப் டன் 
இ க்க ேவண் ம். 

எல்லா தீைம க க்கும் ஒ  நன்ைம உண்  என்ற 
உலக உண்ைமைய உணர்த் ம் விதத்தில்  எம  வாழ்
ைகைய மீட் த் தந் ள்ள  என்  எண் ம் நிைலைய 
ெகாேரானா ஏற்ப த் தி யி ந்தா ம் நாங்கள் பட்ட 
ன்பங்க ளி லி ந்  பாடம் கற்க வில்ைலேய என்ற 

எண்ணம் ச  க வி ய லா கர்கள் மத் தியில் ஏ ந் ள்ள
ெகாேரானா என்ற ெகாடிய ேநாயின் தாக்கம் அதி க ரித்  
ெசல் கின்ற ேவைளயில் கூட மனி தா பி மா ன மற்ற ெசயற்
பா கள் ெதாடர்ந் ம் அறங்ேக றிய வண்ண ள்ள
உல கத்ைதேய ஆட் டி வ ைதத் க் ெகாண் டி க்கும் 
இந்த ைவர சா ன  சில பண்பா  கைள அதி ம் குறிப்
பாக தமி ழர்களின் பண்பா  க ைள ம் மனித மாண்   
க ைள ம் மீண் ம் ெகாண்  வந் ள்ள  என்  கூற 
லாம். இந்த ேநாயின் தாக்கத் தி லி ந்  மீள்வ தற்கு 
தனித் தி த்தல் ெவளியில் ெசன்  வந்தால் ைக கால் 
க  தல் மட்  மன்றி யாைர ம் சந் திக்கும் ெபா  
ைக ெகா க்கும் பழக்கத்ைத தவிர்த்  ைககும் பி தல் 
ெசயற்பாட்ைட ெகாண்  வந் ள்ள . ேம ம்  அதி லி
ந்  தப்  வ தற்கு அர சாங்க ம் ம ந்  வர்க ம் பல 

ெசயற் திட்டங்கைள ெசயற்ப த் தி வ  கின்றார்கள். 
குறிப்பாக ஊர டங்கு சட்டம் அ ல்ப்ப த்தப்பட்   
ட்டில் இ த்தல் தனி ைம ப த்தல் நட வ டிக்ைககள் 

இடம் ெப  கின்ற . இைவ ஒ  றம் இ க்க இந்த 
ேநாயின் தாக்கத்தின் ேவகத்தன்ைமைய அறி யா  சிலர் 
ெசயற்பட்  வ  வ தான் ஏன் எதற்கு என்  ெதரி யா
ள்ள .
குறிப்பாக ஊர டங்கு சட்டம் அ ல்ப த்தப்பட்ட ம் 
அதன் பின் ஊர டங்கு சட்டம் தளர்தப்ப  வ  என்ற 
நிைலயில் மக்கள் பாதிக்கப்ப  வ  உண்ைமதான் 
அதற்காக ேநாயின் தாக்கம் ரி யா  தி களில் திரி 
வ , அரட்ைட அடிப்ப ,  ெபா ட்கைள ப க் கு வ ,  
ெபா ட்கைள அதி க ளவில் ேசர்ப்ப  என்ப  ெதாட 
ர்ந்த வண்ண ள்ள .  சில வர்த்த கர்கள் ெபா ட்கைள 
ப க்கி அதிக விைலக்கு விற்  இலாபம் சம்பா திக்
கின்றார்கள்.  சில வசதி ெகாண்ட வர்கள் அதி க ள வான 
ெபா ட்கைள ெகாள் தல் ெசய்  ைவக்கும் நட வ டிக்
ைககள் இடம்ெபற்ற வண்ண ள்ள  ம ந்த கங்களில் 
ம ந்தா ளர்கள் இல்லாத நிைலயில் ம ந் கள் விற்
பைன ெசய்யப்ப  கின்றன. அர சாங்கம் சில ெபா ட்
க க்கு கட் ப்பாட்  விைல கைள அறி வித்தா ம் 
அறி விக்கப்பட்ட விைல களில் இப்ெ பா ட்கைள ெபற்
க்ெ காள்ள டி யாத நிைலேய உள்ள . அத்த ைகய 

ெபா ட்கைள எங்கு ேவண்  வ  என்ப  தான் தற்
ேபா ள்ள ெப ம் பி ரச் சிைன.
கூட்  ற  சங்கங்கள் பல மில்லாத நிைலயில் தான் 
இன்  காணப்ப  கின்ற . இந்த கூட்  ற  சங்கங்கள் 
அைவ ஆரம் பிக்கப்பட்ட காலம் தல் பல ேசைவ க 
ைளச் ெசய்  வந் ள்ளன. த்த கா லத்தில் இதன் ெசய 
ற்பா கள் பாராட்டத்தக்க தா கத்தான் இ ந்த  ஆனால் 
த்தத் திற்கு பின்ன ரான சூழலில் கூட்  றவின் ெசயற்
பா  ைகவி டப்பட்ட நிைல யில்தான் இ க் கின்ற . 
ஒ  சில சங்கங்கள் ெதாடர்ந் ம்  சிறப்பா க ம் சில 
சங்கங்கள்  ைம யாக ெசயற்பா டற்ற நிைலயில் 
இ ந்  வ  கின்றன. வடக் கு மா கா ண சைப மக்கள் பிர
தி நி தி களின் ஆ  ைகக்குள் இ ந்த ேபா  கூட்  றைவ 
திறம்பட வழிப்ப த்தி ெசயல்பட ைவத் தி ந்தால் 
இன்ைறய சூழலில்  கட் ப்பாட்  விைலயில் ெபா ட்
கைள விற்பைன ெசய் தி க்கலாம். ைவரசின் தாக்
கத்தால் மீண் ம் கூட்  ற  சங்கங்கள் கட் ப்பாட்  
விைலயில் ெபா ட்கைள விற்க ம், நிவா ர ணங்கைள 
வழங் ம் பயன்ப த்தப்ப  கின்ற . இ  ஒ  வி
தத்தில் நன்ைம பயக்கும் விட ய மாக உள்ள . எனி ம் 
சில சங்கங்கள் அதிக விைலயில் ெபா ட்கைள விற்
பைன ெசய் கின்ற நிைல காணப்ப  கின்ற  எ  எவ்

வா  இ ந்தா ம் மக்க க்கு தட்  பா டின்றி உண ப் 
ெபா ட்கள் கிைடக்க ேவண் ம்
இேத ேவைள மக்கள் உண வின்றி பட் டி னிச்சாைவ 
எதிர் ெகாள்ளப்ே பா கி றார்கள் என்ற க த் க்கள் ெவளி
வ ம் நிைலயில்  அதன் தன்ைம கைள உண ரா  ப க்
கல்கள் ெதாடர்ந்த வண்ண ேம ள்ள
அர சாங்கம் அறி வித் ள்ள நிவா ரண உத வித் திட்ட 
ங்கள் இ  வைர  ைம யாக கிைடக்காத நிைலயில் 
சில ெதாண்  அைமப் க்கள், இைள ர்கள், கிரா
மிய அைமப் க்கள்,  தன்னார்வ அைமப் கள் மக்க
க்கு உதவி ெசய்  வ  கி றார்கள். அ  மட்  மன்றி 

சில அர சியல் கட் சி க ம் தம  இைள  ரணி, மகளிர் 
அணிகள் ல ம்  உதவி ெசய்  வ  கி றார்கள். சில 
கட் சிகள்  உதவி வழங்கப்பட்ட இடங்க க்கு மிள ம் 
வழங்கும் ெசயற்பா  க ம் இடம்ெபற்  வ  கின்றன. 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு உதவி ெசய் கின்ற ேபா  
உத வி ெசய் ம் அைமப் க்கள் ஒ  மித்த கு  வாக 
ெசயற்ப  வார்க ளானால் அைனத்  மக்க க்கும் உத
விகள் கிைடக்கும் எத்த ைகய உத விகள் ெசய்தா ம் 
பாதிக்கப்ப  கின்ற மக்க க்கு உத விகள் ெசன்ற ைடய 
ேவண் ம்

இத்த ைகய சுழலில் ஒ  வா த்தகர் ஒ  வ டன் உைர
யா டிய ேபா  ஒ  பிரச் சிைன வ ம்ே பா  வர்த்த கர்கள் 
மீ  குற்ற சாட் க்கள் வ  வ  வழ ைமதான். ஆனால் 
அ  எதனால் என்றால் மக்க ம் வழ ைமக்கு மாறாக 

ெபா ட்கைள ெகாள்வ ன  ெசய் கி றார்கள். இதைன 
பயன்ப த்தி சில வர்த்த கர்க ம் ப க்கல்க ளி ம் அதி
க ரித்த விைல விற்ப ைன யி ம்  ப  கி றார்கள் அ  
மட்  மன்றி சில  க க்குச் ெசன்றால் பல ெபா ட்
கைள ெகாள்வ ன  ெசய்  ைவத் தி ப்பைத காணக்க டி
ய தாக இ ப்ப தாக கூ  கிறார்.
அ ட்தந்ைத ஒ  வ டன் உைர யா ம் ேபா  ெகாேரா
னாைவ விட மனித இத ய மற்ற வர்கள் ைவர சு க ளாக 
மாறி நட மா  வ  ேவத ைன ய ளிக் கின்ற . குறிப்பாக 
வர்த்த கர்கள் பாதிக்கப்பட்ட ச க சூழைல ெகாள்ைள 
இலாபம் அடிக்க பயன்ப த்  வ  எவ் வி தத்தில்  நியா
ய மாகும். ப க்கல்கா ரர்கள் உண ப்ெ பா ட்க க்கு 
ெசயற்ைக யான பற்றாக் குைற மற் ம் தட் ப்பாட்ைட 
ஏற்ப த்தி அப்ெ பா ட்க க்கான  விைலைய அதி க
ரித்  அதிக இலாபம் ெபற  யற் சிகள் நைட ெப  கின்
ற . இப்படி நாம் ேசக ரிக்கும் பணத்ைத  அ பவிக்கும் 
ன்ேப நாம் ெகாேரானாவினால் பாதிக்கப்ப ேவாம் 

ேநற்  இ ந்தவர் இன்  இல்ைல இ தாேன ெகாடிய 
ேநாய்கள் எமக்குத் த ம் பாடம்.என்கிறார்
இவ்வாறாகேவ ெகாேரானாவின் தாக்கம்  இ ந்  
வ  கின்ற  ஒவ்ேவா  இடங்களி ம் ஒவ்ெவா  
மாதிரியான ெசயற்பா கள் அரங்ேகறி வ கின்ற  
இ  வைரகால ம் யார் எதிரி என்பைத ெதரிந்  
ெகாண்  ேபாராடிய நாம் இன்  கண் க்கு ெதாரியாத 
எதிரியடன் ேபாராடேவண்டியவர்களாக உள்ேளாம் 
இதைன உணரா  வி ேவாமானால் இ வைரகால ம் 
நாம் ேபாராடிய ேபாராட்டங்க க்கும் இழந்த உயிர்க  
க்  கும் அர்த்தமில்லா  ேபாய்வி ம்.




ம்.நி ட்

லக நா  க டன் ஒப் பி
ைகயில் இலங்ைக ஒ  சிறிய நில 
ப்ப ரப்பாக இ க் கின்ற ேபா ம்அ  
கங்ெ கா க்காத அனர்த்தங்க ம் 

இல்ைல. அவ சர நிைல க ம் 
இல்ைல.மைழ, ெவள்ளம், சூறாவளி, 
மண்சரி ேபான்ற இயற்ைக அனர் 

த்தங்கள் அவ்வப்ே பா  நிகழ்வ ம் 
உள்நாட் ப் ேபார், தீவி ர வாதம், 
இன ரண்பா கள், கல வ ரங்கள், 
ெதாற்  மற் ம் ெதாற்றா ேநாய்கள், 
ெபா  ளா தார சரி கள், பரிய விபத்
க்கள் என அவ சர நிைல ைமகள் ஏற்

ப  வ ம் ெதாடர்க ைத யாகத்தான் 
இ க் கின்ற . 
இந்தப் பின்ன ணியில் னாவின் 
ஹானில் ஏற்பட்ட கண் க் குத்

ெத ரி யாத ெகாேரானா எனப்ப ம் 
விலங் கி லி ந்  ெவளி யான ரி ய
மிக்க ைவரஸ் கி  மிக்கும், மனி த
க்கும் இைட யி லான ேபாராட்டம் 

கண்டம் விட்  கண்டம் ெசன்  
உல க ளா விய ரீதியில் அதி ச்ச ம
ைடந் ள்ள நிைலயில் இலங்ைக ம் 
அதன் தாக்கத் திற்கு உள்ளா கி யி க்
கின்ற . 

தற்ே காணல்
ஆம், ஜன வரி 26 ஆம் திகதி இலங்

ைகயில் த லா வ  ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற் க் குள்ளான ன 
ெபண் அைட யாளம் காணப்பட் டி
ந்த ேபா ம் அவர் குண ம ைடந்  

நா  தி ம் பிய நிைலயில் அ  பற்றி 
கரி ச ைணகள் இைற ைம ள்ள அர சா 
ங்கத் திடம் ைற யாக காணப்பட் டி  
ந்த தாக என்ப  பற் றிய வாதப் பி

ர தி வா தங்கள் தற்ே பா ம் நீடித் க் 
 ெகாண் டி க் கின்றன. 
இவ்வா றி க்க மார்ச் 11 இல் இத் 

தாலி நாட் ப்  பி ர ைஜ க க்கு சுற் 
லா வழி காட் டி யாக ெசயற்பட்ட 

நப க்கு ெகாேரானா ெதாற் றி ப்
ப  உ  திப்ப த்தப்பட்ட .
இத ைன ய த்  க் கிய ம த் 

வர்கள் ெகாேரானா தாக்கம் பற்றி 
ஆழ்ந்த கவ னத் திைனச் ெச த்தி 
ஆட் சி யா ளர்க க்கு அறி ைரக் 
ெசய் தி ந்தார்கள். உட ன டி யாக 
நாட்டின் வாயில்கைள அைடக்க
ேவண் டி யைம உட்பட எ க்கப்பட 
ேவண் டிய அவ சர நட வ டிக்ைககள் 
ெதாடர்பான அவ சி யத் திைன வலி 
த் தி னார்கள். 
இத்தா லியில் ெகாேரா னாவின் தாக் 

கம் ரியம் ெபற் றி ப்ப ம், அங்
கி ந்  வந்த ெப  ம ள வா ன வர்கள் 
நீர்ெ கா ம் , த்தளம் பகு தி களில் 
இ க் கின்றார்கள் என்ப ம் அரச 
ல னாய் ப் பிரி வி னரால் அ த்த 
நிமி டேம ஆட் சி யா ளர்களின் கவ ன 
த் திற்கு ெகாண்  வ ரப்பட்ட . 
ஆனால் அைனத்  தக வல்க ம் 
ெபறப்பட் ம் அ த்த கட்ட மாக 
எ க்கப்பட ேவண் டிய நட வ டிக்
ைககள் சற்ேற தாம த மா கி ய . 

'ஒ  இலக்கு ேநாக் கிய ெசயற்
பா ' என்ற ேகாசத் டன் நாட்டின் 
தைல ைமப்ெ பா ப்ேபற்ைற ேயற்  
உட ன டித் தீர்மா னங்க டன் அதி ர
டி யான நட வ டிக்ைகைள விைரந்  
எ த்  வ ம் ஜனா தி பதி ேகாத்தா
பய ராஜ பக் ஷ தைல ைம யி லான 
ஆட் சி யி ம் தாம தங்கள் ஏற்பட்
டைம ஆச்ச ரி ய மா கத்தான் உள்ள . 
ஆனால், அந்த தாம தத் திற்கு கார

ணங்கள் இல்லா ம ம் இல்ைல. 
மார்ச் 19ஆம் திகதி 9 ஆவ  பாரா 

மன்றத் ேதர்த க்கான ேவட்  ம த்
தாக்கலின் இ  திநாள். ேவட்  ம த்
தாக்கல் நிைற  வ ைட ம் வைரயில் 
ெகாேரா னா க்கு எதி ரான நட வ டிக்
ைக கைள தள் ளிப்ே பாட ேவண் டிய 
இக்கட்டான கட்டத் திற்கு நாட்டின் 
தைலவர் தள்ளப்பட்டரா இல்ைல 
ெகாேரா னாவின் பார ரம் அறிந் ம் 
நட வ டிக்ைக கைள தள் ளிப்ே பாட்
டாரா என்ப தற்கு தற்ே பா  வைரயில் 
விைட காணப்ப ட வில்ைல. 
ஆனால், எதற்காக ெகாேரா னா  

க்கு எதி ராக விைரந்  எ க்கப்ப ட
ேவண் டிய நட வ டிக்ைககள் தள் ளிப்
ேபா டப்பட்ட னேவா அந்த இலக்கு 
ெவற் றி ெகாள்ளப்பட் ள்ள . அதா
வ , நட வ டிக்ைககள் ெதாடர்பான 
உத்த ர கள் தள் ளிப்ே பா டப்பட்ட
ைமயால் தான் ஐக் கிய ேதசியக் கட்சி 
ரணில் அணி, ச த் அணி இரண்
டாக பிள  பட்  ேவட்  ம ைவ 
தாக்கல் ெசய் தி க் கின்ற . இதனால் 
ெபா  ஜ ன ெப ர  ன க்கு ெந க்க
டி கைள அளிக் கு ம ள க்கு பாரா 
மன்ற ேதர்தல்களம் இ க்கப்ே பா வ
தில்ைல என்ப  உ  தி யா கி விட்ட . 

திட்ட மில்லாத ெசயற்பா கள்
இவ்வா றி க்கு ேவட்  ம த் 

தாக்கல் ெசய்  ெசாற்ப மணி ேந
ரத் தி ேலேய த்தளம், நீர்ெ கா ம்  
பகு தி க க்கு ஊர டங்கு உத்த ர  
பிறப் பிக்கப்பட்ட . அந்த நிைலைம 
ம நாள் நாெடங்கும் அ  லா ன . 
மக்கள்  க க்குள் டக்கப்பட் 
டார்கள். நாட்டின் வாயில்க ளான 
விமான நிைல யங்க ம், ைற 
கங்க ம் டப்பட்டன. 
ம த்  வத் திற்காக, வியா பாரத்

திற்காக, ெதாழி க்கா க ெவன 
தம  ெசாந்த இடங்க ளி லி ந்  
பிறி ெதா  பிர ேத ச தங்க க்குச் 
ெசன்ற வர்க ெளல்லாம் அங்காங்ேக 
டக்கப்பட்டார்கள். அ த்த நாள் 

உண த்ேத ைவைய ர்த்தி ெசய்வ
தற்கு திட்டேம இட் டி க்காத ெபா
மக்கள் தல் அன்றாட சம்பளம் 
ெப ம் கூலித்ெ தா ழி லா ளர்கள், 
அரச, தனியார் ெதாழில் ைற யினர் 
என அைவ ம் ட் டிற் குள்ேளேய 
அமர்த்தப்பட்டார்கள். 

( 7 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

( .ராம்)

அன்றாடம் 
வயிற் ப்ப சிைய 
ேபாக் கு வ தற்காக, 
தாம் ண்ணா  
விட்டா ம் தம  
ள்ைள க க்கா வ  
 ேவைள ணைவ 

வழங்க ேவண் ம் 
என்  அங்க லாக்கும் 
ற  க க்கு 

அர சாங்கம் 
அளிக்கப்ே பாகும் 
பதில் என்ன?   
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ங் க ே ாட்  ே யா  ங்க  னா  க
(இ க்குவாை  பர்)
 ா  ெகா ரா ா ெதாற்  
ப ங்கரமாக பரவி வ கி  இ த 
வை யி  மைல க தா ட  
ெதா லா ர்க க்கும் தா ட 
ர்வாக தி க்கு மா திரம் 
வைல ெ வதற்கு ர ாங்கம் 
மதி ள் ைத தற்கா கமாக 

இைட மா  இலங்ைக தா ட 
ைவ ா ர் ங்கம் ஜ ாதிபதிக்கு 

க தம் ை  ப் ள் .
இதற்கு  கட த வாரம் 
ெப தா ட ை  ைம க்கு 
இ  ம்ப தமாக க தம் ை  

ப்  ைவ தி த பாதி ம், 
மற்ப  விட ம் கு  
இ வைர வித கவ ம் 
ெ தப்படாத கார தி ா ல  
ஜ ாதிபதிக்கு க தம் லம் 
ெதரிவிக்கப்ப ள் தாக இலங்ைக 
தா ட ைவ ா ர் ங்கம் 
ெதரிவி ள் .

க்க த தி  
கு ப் டப்ப ள் தாவ ,    
தா ட மக்க க்கும் தா ட 
ர்வாக தி க்கு மா திரம் 

ெகா ரா ா ெதாற்  ற்படா  
 க தி வர்கள்  வைலக்கு 
மர் தப்ப டைம கவைலக்குரி  

விட மாகும்.
ா  ர  மற் ம் தனி ார் ை  
தா டங்க  ெதா  ரி ம் 
ெதா லா ர்க  ள்ை கள் 
ெகா ம்  மற் ம் ெவ வ  
ர த ங்க  ர  மற் ம் தனி ார் 
வ ங்கள், கைடகள் பட 

ப வ  ை க  ெதா  
ரி  வ கி ார்கள். தற் பா  
இவர்கள் த தம  க க்கு 
ெ  ங்கு தங்கி வ கி ார்கள். 
இதி ம் ெப ம்பாலா ார் ல  
காம் ராக்க ல  தங்கி வ வ  
கு ப் ட தக்க .
மற்ப  ெவ  மாவ டங்க  

இ  தம  இ ப் ட 
ர த ங்க க்கு வ ள்  

ெதா லா ர்க  ள்ை க ம் 
வர்கள் ம தியி ல  தங்கி 

வ கி ர். இவர்க  காதாரம் 
கு  டவ க்ைக க்க 
வ ம்.
ெகா ரா ா ெதாற்  திக வி  

பரவி வ ம் மாவ டங்கை  
வதா  வல மாக ெப ரிடப்ப , 
ர ா   கவ ம் 

ெ தப்ப  வ கி பாதி ம், 
இம்மாவ டங்  ள்  
தா டப்பகுதிக  ெதா லா ர்கள் 
மற் ம் தா ட ர்வாக தி ர் 
ெதா  ரி  வ கி ார்கள். 
இவர்க க்கு வித பா காப் ம் 
இ ைல.
ா க்கு க்கி  பங்கிை  

வகி  வ ம் தயிைல 
தா ட  ெதா லா ர்க க்கு 
ெகா ரா ா ைவர  ற்ப டா  
லக ா க  தயிைலயி  
ெப மதி ழ் ைட  வி ம். 

வ, மற்ப  விட ங்கை  
க திற் ெகா  தா ட  
ெதா லா ர்கள் மற் ம் 
தா ட ர்வாக தி ர்கை ம் 
பா காக்கும் கமாக தற் பா  
தா டப்பகுதிக  வைல 
ெ வைத தற்கா கமாக இைட 

மா  க்க த தி  ம ம் 
கு ப் டப்ப ள் .    

( ட  கிை )
ெகா ரா ா ெதாற்ை  க ப்ப த 
ர ாங்க தா  ரடங்கு டம் 

ப தப்ப க்கும் 
காலங்க  கர் வாழ் மக்கள் 
ெபா கை  ரம  
ெபற் க்ெகாள்  ட  க் கா ா  
கர ைப ல ைவகை  
இலவ மாக ெ  
வ கி . த ப  தி ாவ  

 ெபா கள் மற் ம் ம  
வைககை ப் ெபற் க்ெகாள்  
கரி  ரதா  வர் தக 
ைல ங்கள் ,ம தகங்க  
ெதாைல ப  இலக்கங்கை க் 
ெகா ட ப வம் மக்க க்கு 

வி ாகிக்கப்ப ள் . இத  
லம் மக்கள் தப  

ெபா கை  ெகாள்வ  
ெ லாம். இப்ெபா கை  கு த 

க க்கு  வி ாகிப்பதற்கு 
பாக்குவர  ைவகை  கர ைப 
இலவ மாக வழங்குகி . 
இதற்காக கர ைப ா  

 க்கர வ கள் 
ற்பா  ெ ப்ப ள் ைம 
கு ப் ட தக்க . இ  ெதாடர்பா  
மலதிக தகவ கை ப் ெப  

0512222275  கர ைபயி  
ெதாைல ப  இலக்க க்கு ெதாடர்  
ெகாள் ம்ப  கர ைப தைலவர் 

.பால திர  க ள் ார்.

அЛடП- ſЖேகாயா கரசைபயாХ 
கУ வா  மЖக Ж  இலவச  ேசைவக

  ( வெர ா பர்) 
  மைல க 
ெப தா டப்பகுதிக   வாரா த 
மாதா த ப்பைடயி  கி னிக் 
ெ வா க்கு   க க் க 
ெ  வற்ை  வழங்குவதற்கு 
ெப தா ட மனிதவ  வி தி  
ெபா ப்  தி தி  டாக 
டவ க்ைக க்கப்ப ள்  

   தி தி  தைலவர்  
பார  ள் ா  ெதரிவி தார்.              

ட , ெகா ம்  பட 
ெவ  மாவ டங்க  
தா டப்பகுதிக க்கு    
இை ஞர்கள் தம்ைம  தனிைமக்கு 
ப திக்ெகா  ரி  வைகயி  

காதார ைட ை கை ப் பற்  
க ெபா ப் ட  ெ ற்பட 

வ ம்  ம் வர் காரிக்ைக 
வி தார்.   இ  ெதாடர்  
வர் ைகயி  ,    கி னிக் 

ெ பவர்க க்கு  வர்க  
க க் க ெ  ம கை  

வி ாகிப்பதற்கு காதார ைம  
டவ க்ைக ள் . இதற்கு 
தபா  திை க் க ம் ைழப்  
வழங்கி ள் .    தா ட ம வ 
திகாரி, தா ட காைம ா ர், 
தா ட ல ரி திகாரிகள் 

இப்ப க்காக இை க் 
ெகாள் ப்ப ள் ர். தா ட 
ல ரி திகாரி மற் ம் தா ட 
ம வ திகாரியிடம்  ைவ தி ரா  
பரி ைரக்கப்ப ட ம  ைட  
வழங்குவத  லம் தைவ ா  
ம கை  ர  ைவ தி  திகாரி 
மற் ம் ெபா  காதார தி கர் 
லமாக கி ள்  ர  ல 

மற் ம் ம தகங்க  ம கை  
ெபற் க் ெகாள் லாம். 

 இ  தற் பா  மா தை  
மற் ம் க  மாவ டங்க  
ஆரம் க்கப  ள் . இ த 
வைல தி டம் வெர ா 
மாவ ட தி ம் ை  
மாவ ட தி ம் ஆரம் க்கப்ப ம்.    
ர  ைமப்   ஜ ாதிபதியி  
வி ட ெ ல யி  இை  
ெ ப ம்.  தி தி  
காதார ப ப்பா ர்,    காதார 
ைம ள்  ப ப்பா ர்  

ஆகி ாரிடம் கல ைர ா தி  
12 வைக ா  ம கை  
ெப தா டப் பகுதிக ள்  
ைவ தி ாைலக க்கு 
வழங்குவதற்கும் இ க்கம் 
ெதரிவிக்கப்ப ள் .    

 

ź ǻЖ ெசХேவாΪЖ  Лſ ேக மΪОΤக  
˙ ேயாźЖக டவſЖைக

˙வசாய ரНΤЖ  
வெரˇ யா˙Х  தЛ பா

  ( வெர ா பர்)
வெர ா மாவ ட தி  

இர ா   ர திற்கு ெப ம் 
த பா  ல கி . வெர ா 
மா ட தி ள்  வெர ா, 
க தப்பை , ெபாரல த, இராகைல 
, ா ா , தலவாக்கைல, 
க்கரப்ப தை  ,ட கம பட 

பல ர த ங்க  மரக்க  
ற்ப திக்கு ப ப தப்ப ம் 
இர ா  ர  வைகக க்கு 
த ப்பா  ல வதா  கு ப் ட 
கால தி  மரக்க க க்கு 
ப ை யிட ாம  விவ ாயிகள் 
தவி வ கி ர்.   ரடங்கு 
டம்  இ லாத 
வை யி ,  வெர ாவி ள்  

 ல வர் தக ைல ங்க க்கு   
ெகா ம்  ரவைககள் 
ெகா  வரப்ப டா ம் ட , 
தங்க  வர் தக ைல தி  
ெதாடர்  ரம், கி ா னிகை   
ெபற் க்ெகாள் ம் 
வா க்ைக ா ர்க க்கு 

மா திரம் ரம் விற்பை  
ெ ப்ப வதாக ம்   இ ம் 

 ல இடங்க  1150 
பா க்கு விற்பை  ெ  
வ  ர ைத 1300 பா க்கு 
விற்பை  ெ வதாக ம் 
ம்ப தப்ப ட விவ ாயிகள் வி ம் 
ெதரிவிக்கி ர்.   மரக்க  
ற்ப திை   ரதா  ெதா லாக 
திகமா ார் ெகா க்கி ர்.  
வெர ா ர த தி ள்  
ெப  ெதாைக ா  தா ட  
ெதா லா ர்க ம் கா க  
ெ ைகை  ம்  தங்க  
வாழ்வாதார ைத ெகா  
ெ கி ர்.    வ, 
வெர ா மாவ ட மரக்க  
ற்ப திை  பா காப்பதற்கு   
ரதி திக ம் ரி  திகாரிக ம் 
ர ாங்க ம் ட  டவ க்ைக 
மற்ெகாள்  வ ெம   
வெர ா மாவ ட மரக்க  
ெ ைக ா ர்கள் காரிக்ைக 
வி க்கி ர்.

( ட  கிை )
ரடங்கு  இ க்கும் 

காலப்பகுதியி  வி ாவை  
வக்  பகுதியி  தங்கா  
தி டர்கள் தம  ைகவரிை ை  
கா ள் ர். வக்  
ரகதி ர பகுதியி  கட த 

வி ாழக்கிழைம இர ,  
ற் ங்க  ள்   ெத ை  

மரங்க   ெப ம வா  
தங்கா கை ம் மற் ம் ல 

க  ெவ யி  இ த 
பா திரங்கள் பா வற்ை ம் 
க வா ெ ள் ர். இத  
கார மாக ப் ர த  மக்கள் 
பதற் மைட தி ப்ப ட  இர  
ரங்க  க வி தி ப்பதாக  

ெதரிவிக்கி ர். ம ம் 
இ ம்பவம் கு  வி ாவை  
ெபா ா க்கு ை ப்பா  
ெ தி ப்பதாக ர த வா கள் 
ெதரிவி ள் ர். 

ரடЗ  ே ரН Х அ˙சாவை  ப Х 
ேதЗகா  ΪடУக  ைகவǿைச

 (தலவாக்கைல பர்) 
  ெகா டகைல ர ர் 
ஆ ரி ர் பயிற் க் கலா ாைலயி  
பயிற்  ெபற் வ ம் 206 ஆ ரி ர் 
பயி ர்க க்கு மார்  மாத வத ம் 
இ  வைர கிைடக்கவி ைலெ  
ெதரிவிக்கப்ப கி .  வெர ா  
க வி வல திற்கு ப ட  
பாட ாைலக  ைவக்கால 
பயிற் க்காக   ெ ள் வர்க க் க 
இ ைலைம ற்ப ள் .  
ெவா  மாத ம் 25ஆம் 

திகதிக்கு தாக தமக்குரி  
ெகா ப்ப வா   வல க்க வி 
காரி ாலங்க  ப்பப்ப ம் 
ம்ப ப்ப ட    
வழங்கப்ப ம். ஆ ா ம் கட த 
மாத திற்கா  ெகா ப்ப  
இ வைர தம  வங்கிக் க க்கி  
ைவப் டப்படவி ைல  
பாதிக்கப்ப டார்  ெதரிவிக்கி ர்.  
இ  ெதாடர்   ெகா டகைல 

ப ż Х ப С żǿய த˙யா Уக Ж  
மாУ  மாத ேவத С  źைடЖக˙Хைல

 ர ாங்க தி வ ங்கள் 
மற் ம் ை  வ ங்க  
கடை  ெபற் தா  திர்வ ம் 

 மாதங்க க்கு தை  
விடாதி ப்பதற்கு ைமயி  

żǿய ச கНΤЖ  கடΦத˙கை  வ Зźய
சЗகЗக  ா ப П Нதரைவ źП

ர ர் ஆ ரி ர் பயிற் க் 
கலா ாைலயி    ப டாதிபதி   
ற்கு ாத ட  ெதாடர்  
ெகா ட பா  வர்பதில க்ைகயி , 
கு த ஆ ரி ர்க க்கா  ம்ப ப் 
ப  மற் ம் கா ாைல 
வல க்க வி காரி ால ங்க   
தபா  லம் தம  கலா ாைலக்கு 
மாத தா ம் ப்பப்ப ம் 

ம் இம் ை  ா  
ல ம் ாதார  ழ் ைல 

கார மாக   தபா  ைவ ம் 
தப்ப ப்பதா     

கலா ாைலக்கு கு த ம்ப  
ப ம் கா ாைல ம் கிைடக்கப் 
ெப வி ைல   ெதரிவி தார்.  
ரடங்கு க்கப்ப ள்  கால தி    

வல க்க வி ப மை யி   
ம்ப ப் ப ைல ெபற்  
தமக்குரி  ெகா ப்ப ைவ வழங்கும் 
ப  பாதிக்கப்ப டவர்கள் ார்  
காரிக்ைக விடப்ப ள் . 

பா Жக பЛேடாУ தகவХ
ஜ ாதிபதி  தர  ை  
ப் தி தார். இ ப் ம் ஆ ரி  
க தி க்காக கட  ைவகை  

வழங்கும்  ங்கம் மற் ம் 
வைர க்கப்ப ட க வி ைவ 

ர்க    க்க  
கட தவி ங்கம் , மற் ம் ை  
ர  வங்கிக ம் ஜ ாதிபதியி  
தரைவ வதாக கட  

ெபற் க்கும் ஆ ரி ர்கள்  குற் ம் 
ம கி ர்.   ஜ ாதிபதி ா  
விக்கப்ப ட ைககை   

ைட ை ப்ப தப்ப டா ல 
தாம் ெதாடர்  திர்வ ம் 
கால தி  ா ா த ெ ற்பா கை  

ெ க்கலாம் ம்   
ெதாடர்  வ ம்  மாதங்க க்கு 
ஆ ரி ர்க ட தி  ெபற்  கட க்காக 
தை  வி வைத தவிர்க்க 
வ ம்  கு த வங்கிக க்கு 
தர  ப் க்கப்பட  
வ ெம  ஆ ரி  க தி ர் 
காரிக்ைக ைவக்கி ர்.
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கா  ரா ம்...
 (5 ம் பக்கத் ெதா )
ஒ நாள் இரண்  நாள் என்  ஆரம் பித்த 

ஊர டங்கு உத்த ர  ெதாடர்ந்த . அவ்வப்
ேபா  ெசாற்ப மணித் தி யா லங்க க்கு ஊர
டங்கு தளர்த்தப்பட்டன. அ த்  ஊர டங்கு 
எப்ே பா  அ  லாகும் என்ற வைர ய ைற கூட 
ைற யாக இல்லா ைம யினால் அச்ச ம ைடந்த 

ெபா  மக்கள் கிைடத்த இைட ெவ ளித்த 
ணங்களில் எல்லாம் திர ளாக கூடி னார்கள். 
ெபா ட்க ைள ம், ேசைவ க ைள ம் ெப

வ தற்காக அைல ேமா தி னார்கள். ற்றில் 
ெகாேரானா பர வைலத் த ப்ப தற்காக நீடிக்
கப்பட்  வந்த ஊர டங்கு ஒ  சில மணி ேநரம் 
தளர்த்தப்ப  வதால் உரிய பலைன எட்டா  
ேபாகும் அபா யத் தி ைனேய ஏற்ப த் தி ய . 
அத் டன் ெகாேரானா ெதாற்  பர வலின் 
அபா ய ம் அதி க ரித்த .
ெபா  மக்கள் இவ்வா  ெப  வா ரி யாக 

திரள்வ தற்கு ஆட் சி யா ளர்கேள கார ண மா கின்
றனர். ற் கூட் டிய அறி விப் க்கைளச் ெசய்
தி ந்தால் தமக்கான ேதைவ கைள நிவர்த் தி
ெசய் ம் வைக யி லான ன்ேனற்பா  கைள 
அவர்க ளால்ெசய் தி க்க டி ம். ஆனால் 
அதற்கான சந்தர்ப்பம் வழங்கப்பட் டி க்க
வில்ைல என்ப  ெவளிப்ப ைட யா ன . 
இத ைன வி ட ம், ந த்த ர வர்க்க ம், 

ேமற்தட்  வர்க்க ம் நிதிப்  ழக்கம் இ ந்த
ைமயால் தம  ேதைவ கைள நிைற ேவற்ற 
ேபாரா டிக்ெ காண் டி ந்தார்கள். ஆனால் மற் 
ெறா  வர்க்கத் தினர் ெப   தி க ைள ம், 
விழாக்  ேகாலம் ண் டி ந்த வர்த்தக நிைல ய 
ங்க ைள ம் ேவடிக்ைக பார்த்த வா  இ ந்
தார்கள். அவர்கள் அன்றாடம் வ  மானம் ட்

ேவார். 
ற் கூட் டிய அறி விப்  வழங் கி னாேல 

அவர்களால் தம  அன்றாட வாழ் க்கான 
தயார்ப்ப த்தைல ெசய்வ தற்கு இய லாத 
நிைலயில் உள்ள வர்க க்கு அதற்கான சந்
தர்ப்பேம வழங்கப்பட் டி க்காத நிைலயில் 
அவர்களால் வயிற்றில் பசி டன் ேவடிக்ைக 
மட் ம்தாேன பார்க்க டி ம். 
ஆக, இந்த விட யத்தில் மக்கள் ஆைண 

ெபற்ற வர்க ம் சரி, அரச இயந் தி ர ம்சரி 
ற்    தாக அடி மட்ட த ரப்  தல் நாட் 

டின் எந்த ெவா  பிரைஜ ெதாடர் பி ம் கரி
சைன ெகாண் டி க்க வில்ைல என்ப  அப்ப 
ட்ட மாக லப்ப  கின்ற . இ  மாற்றத் திைன 
ஏற்ப த்த ைன வதாய் கூறி ஆட் சியில் அம 
ர்ந் தி க்கும் ஜனா தி பதி ேகாத்த பா யவின் நி
வாக பல  னத் தி ைன ம் ெவளிப்ப த் தி ள்
ள . 

நைட  ைறக் கு வ ராத அறி விப் க்கள்
இைவ ெயா   ற மி க்ைகயில், ஜனா தி பதி 

ேகாத்த பாய ெபா  மக்கைள ைமயப்ப த்தி 
அவ ச ர நிவா ரண அறி விப் க்கைள ெவளி யி
ட லானார். நாட்  காற் றிய விேசட உைரயில் 
ப ப் , ரின் மீன் ஆகி ய வற் க்கான விைலக் 
குைறப் டன் ஆரம் பித்த அவ  ைடய நிவா
ரண அறி விப் க்கள் அதன் பின்னர் இ  த
ட ைவகள் ெவளி யா கின. குறிப்பாக, வங் கி
க டன்கைள மீள வலிப்பைத பிற்ே பா தல், 
ச ர்த்தி பய னா ளி க க்கு ற்பணம், உலர் 
உண  ெபா ட்கைள வழங் கு வ தற்கான ஏற்
பா  என்  பட் டியல் நீண்  ெகாண்  ெசல்
கின்றன. 
ஆனால் இந்த அறி விப் க்கள் எவ்வ ள  
ரம் நைட  ைறச்சாத் தி ய மா கின என்பைத 

தலில் அவ தா னிக்க ேவண்ய  அவ சி ய மா
கின்ற . 'ஒ  பாைன ேசாற் க்கு ஒ  ேசாேற 
பதம்' என்ப  ேபான்  ஒ  கிேலா ப ப்
பிைன 65 பா விற்கும் ரின் மீ ெனான்ைற 100 
பா விற்கும் விற்பைன ெசய்ய ேவண் ம் 

என்ற ஜனா தி ப தியின் அறி விப்  இற்ைற வ
ைரயில் நாட்டின் உள்ள எந்த ெவா  வர்த்
தக நிைல யங்க ளி ம் அ  லக்கப்ப டேவ 
இல்ைல. 
அேத ேபான் , ச ர்த்தி ற்பணம் பத்தா

யிரம் பா ெவன்  அறி விக்கப்பட்ட ேபா ம் 
தற்ே பா  ஐயா யிரம் பா வாக மாற்றப்பட்
ள்ள . வங் கிக்க டன்கள் மீளப்ெப  வ  

பிற்ே பா  மா  அறி  த்தப்பட்டா ம் 
கடன்ெபற்ற வர்களின் கணக் கு களில் உள்ள 
எஞ் சிய நி  ைவகள் அைனத் ம் 'உைற' 
நிைலக்கு ெகாண்  ெசல்லப்பட் ள்ளன. 
இத ைன வி ட ம் நிர்ணய விைல கைள கைட 
ப் பி டிக் கு மா ம், ெபா ட்க க்கு தட் ப்
பா  இல்ைல ெயன் ம் அைமச்ச ரைவ ேபச்
சா ளர்கள் வார்த்ைதக்கு வார்த்ைத கூ  கின்
றனர்.
ஆனால் ஊர டங்கு ேநரத்தில் அ  ம தி
டன் விற்பைன ெசய்யப்ப ம் ெபா ட்
களின் விைலகள் இரண்  ன்  மடங்காக 
உள்ள . அதைன விட ைர வ ைககள் தல் 
அைனத்   உள் ர் உற்பத் திப்ெ பா ட்க 
ளின் விைல க ம் கி  கி  ெவன அதி க ரித்
தா கி விட்ட . 
இவ்வா றான விைல கூ டிய விற்ப ைனகள் 

ெதாடர்பில் கண்கா ணிப்பற்ற நிைல ைமேய 
நீடித் க் ெகாண் டி க் கின்ற . இவ் வி த மாக 
ஒவ்ெ வா  விட யங்க ைள ம் சுட் டிக்காட் 
டி ம். அறி விப் க்கள் வி த்தா ம் கள 

நிைல ைம களின் யதார்த்தம் இவ்வா  தான் 
இ க் கின்ற . 
ேம ம் ஜனா தி பதி உட்பட அர சாங்கத்த ரப் 

 பி னரின் மக்க க்கான நிவா ரண அறி விப்  
க்கள் அர சியல் ேநாக்கில் வி க்கப்ப  கின்
ற னவா இல்ைல வி க்கப்ப ம் அறி விப் க்
கைள அதி கா ரிகள் அலட் சியம் ெசய் கின்றார்
களா என்ற ேகள் வி க ம் எ க் கின்றன.  
இத ைன வி ட ம், அன்றாட வ  மா னத்தில் 

வாழ் வி யைல நகர்த் திக்ெ காண் டி ந்த ெபண் 
தைல ைமத் வ கு ம்பங்கள், மாற் த் தி ற னா
ளிகள், ேதாட்டத்ெ தா ழி லா ளர்கள், ன்னாள் 
ேபாரா ளிகள், கூலித்ெ தா ழி லா ளர்கள் இன்  
பட் டி னியால் வா ம் நிைலயில் உள்ளாhகள். 
ெகாேரானா பர வைல கட்டப்ப த்  வ த 

ற்கு ஜனா தி பதி ேகாத்த பாய தைல ைம யி
லான விேசட ெசய ல ணி ம், சுகா தார ைற 
யின் அைனத்  தரப் பி ன ம், இரா  வத் தி ன 
ம் கூட் ப்ெ பா ப் டன் ன்ென க்கும் 

ெசயற்பா  க ம், ஒத்  ைழப் க்க ம் 
அளப்ப ரி யைவ. வர ேவற் க்கும், பாராட் 
தல்க க்கும் உரி யைவ. 
ெகாேரா னைவத் த க்க ச க அக்க ைற
டன் அர சாங்கம் இ க்க மாக நகர்த் ம் 
திட்டங்களால் உல க நா  க டன் ஒப் பி 
ைகயில் இழப் க்க ம், ெதாற் ப் பர வ ம் 
கட் க்குள் வந் ள்ள . உலக சுகா தார 
நி  வ னேம பாராட்  ம ள விற்கு அர சாங்கம் 
ெசயற்பட் ள்ள , ெசயற்பட்டக்ெ காண் டி
க் கின்ற . இைவ அைனத் ம் நாட் ப் 

பிரைஜகளின் நன்ைமக்ேக என்ற விடயத்தில் 
மாற் க்க த்திற்கு இல்ைல. 
ஆனால் அன்றாடம் வயிற் ப்பசிைய ேபாக் 

குவதற்காக, தாம் உண்ணா  விட்டா ம் 

தம  பிள்ைளக க்காவ  ஒ ேவைள 
உணைவ வழங்க ேவண் ம் என்  அங் 
கலாக்கும் உற க க்கு அரசாங்கம் அளிக் 
கப்ேபாகும் பதில் என்ன?   தனவந்தர்க ம், 
அரசியல், சிவில் தரப்பினர்க ம் அள்ளி 
வழங்கினா ம் இத்தைகயவர்களின் 
ேதைவகைள  ைமயாக ர்த்தி ெசய்  
விட டியா . ஒ  நாள் இரண்  நாள் அல்ல 
நாட்கள் வாரங்களாகி வாரங்கள் மாதங்கைள 
ேநாக்கி ெந ங்கிக்ெகாண்டி க்கின்றன 
என் பைத ஆட்சியாளர்கள் ரிந்  ெகாள்ள 
ேவண் ம். 
இலங்ைகையப் ெபா த்தவைரயில் 20 

இலட்சம் வைரயிலானவர்கள் வ ைமக் 
ேகாட் க்கு உட்பட்வர்கள் என்ற அடிப்ப 
ைடயில் ச ர்த்தி நிவாரத்திைனப் ெபற் க் 
ெகாண்டி கின்றார்கள். அதைனவிட 
நாட்டின் வ ைம தமான  4.1ஆக காணப் 
ப கின்ற . 
ஆகேவ வ ைமக் ேகாட்டிற்கு 

உட்பட்டவர்கள், குைறந்த ந த்தர 
வ மானத்தினர் உள்ளிட்டவர்களின் 
நிைலைமகள் வார்த்ைதகளால் விவகரிக்க 
ேவண்டியதில்ைல. அ பற்றிய பட்டறி ம், 
ரித ம் தற்ேபாைதய தைலவர்க க்கு 
நன்றாகேவ உள்ள .
அந்த அடிப்பைடயில் ெகாேரானா ைவரஸ் 

ெதாற்றிலி ந்  மக்கைள காப்பாற்றி 
ற்றில் வாழ்க்ைகைய நகர்த்த டியா  
விபரீதமான டி கைள எ ப்பதற்ேகா 
பட்டினியால் தம் இன் யிர்கைள மாய்க்கும் 
நிைலக்ேகா ெகாண்  ெசல்லா  இ ப்ப ம் 
இைறைம டள்ள ஆட்சியாளர்களின் 
ெபா ப்ேப.

(மன்னார் நி பர்)
மன்னார் மாவட்டத்தில் காவல் ைற 

ஊர டங்குச் சட்டத்ைத மீறிய 105 ேபர் இ  
வைரயில்  ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள தாக 
ெபாலிஸார் ெதரி வித் ள்ளனர்.
மார்ச் மாதம் 20 ஆம் திகதி தல் இ  

வைர யான காலப்ப கு தியில் குறித்த நபர்கள் 
ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள தாக ெதரி விக்கப்ப

 கின்ற .
இவ்வா  ைக  ெசய்யப்பட்ட வர்க ளிடம் 

இ ந்  11 வாக னங்கள் ைகப்பற்றப்பட் ள்
ள தா க ம் ெபாலிஸார் ெதரிவித் ள்ளனர்.

(கந்தளாய் ேமல திக நி பர்)
நாட்டில் ஏற்பட் ள்ள ெகாேரானா ைவரஸ் அச் சு த்தல் கார ண மாக 

ெபா  இடங்கைள சுத்த மாக ைவத் தி க்கும் ெசயற் திட்டம் ன்ென
க்கப்பட்  வ  கி ற .அந்த வைகயில் தி  ேகா ண மைல விளக்க ம

றியல் சிைறச்சா ைல யில் ைகதி களின் மற் ம் உத் தி ேயா கத்தர்களின் 
பா  காப்  க தி கி மி நீக்கி ெதளிப்  ேமற்ெ காள்ளப்பட்ட .
தி  ேகா ண மைல அத் தி யட்சகர் ர வ சிறிமால் சில்வாவின் பணிப்
 ைரக்க ைமய சிைறச்சா ைலயின் உள்ப கு தி க ளான ைகதி களின் 
அைறகள் மற் ம் அைனத்  பகு தி க ளி ம் கி மி நீக்கி ெதளிக்கப்
பட்ட . அேத ேபான்  உத் தி ேயா கத்தர்கள் கடைம பார்க்கும் இடங் 
கள் மற் ம் சிற் ண்டிச்சாைல ேபான்ற பகுதிக ம் கி மி நீக்கி 
ெதளிக்கப்பட்ட .

(கைரச்சி நி பர்)
ெகாேரானா  ைவரஸ்  ெதாற்ைற கட் ப்ப த் ம் 

வைகயில் ெவளி நா  க ளி லி ந்  இலங்ைக தி ம் பி ய
வர்கைள 14 நாட்க க்கு தனி ைமப்ப த் ம் அரசின் 
நட வ டிக்ைகயின் அைம வாக கிளி ெநாச்சி இர ைண ம  
விமா னப் பைட காமில் தனி ைமப்ப த்தப்பட் டி ந்த 
172 யாத் தி ரிகள் அவர்க ள   க க்கு அ ப்பி ைவக்
கப்பட் ள்ளனர்.
ேநற்  இர ைண ம  விமா னப்பைட காமில்   விமா

னப்பைட காம் ெபா ப்ப தி கா ரியின் தைல ைமயில் 
இந் நிகழ்  இடம்ெபற்ற . இந் தி யா க்கு யாத் தி ரி க ளாக 
ெசன்  நா  தி ம் பிய 171 ேப ம், அ  தா யி லி ந்  
நா  தி ம் பிய ஒ  வ  மாக 172 கடந்த 21032020 இர
ைண ம  விமானப் பைட நிைல யத் திற்கு ெகாண்  
வரப்பட்  14 நாட்கள் தனி ைமப்ப த்தப்பட் டி ந்தனர்.  
இவர்களில் 127 ெபண்க ம், 45 ஆண்க ம் ஆவர். 
அைன வ ம் சிங்கள மக்கள் என்ப  குறிப் பி டத்தக்க .
இவர்கள் அைன வ க்கும் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  

இல்ைல என்ற நிைலயில் அவர்க க்கு உ  திப்ப த்தப்
பட்ட சான் றி தழ்கள் வழங்கி ைவக்கப்பட்ட .
நாட்டின் பல பாகங்க ளி ம் 41  ெபா ஸ் நிைலய பிரி
 கைளச் ேசர்ந்த இவர்கள்  ஏ  விேசட ேப ந்  களில்  

விமா னப்பைட மற் ம் ெபா  ஸாரின் பா  காப் டன் 
உரிய இடங்க க்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ளனர்.
தாங்கள் இவ்வா  14 நாட்கள் தனி ைம ப்ப த்தப்பட்

டைம ெதாடர்பில் எவ் வித மன வ த்தேமா கவ ைலேயா 
இல்ைல என ம், நாட்ைட ம் நாட்  மக்க ளி ன ம் பா
காப்  க தி அரசின் இந் நட வ டிக்ைக யிைன நாம்  ம
ன ேதா  ஏற் க்ெ காண் ள்ள தா க ம் ெதரி வித்த ெபா  
மக்கள்  தனி ைமப்ப த்தைல ெக ரவ குைற வா கேவா, 
அல்ல  குற்ற உணர்ச் சி ேயா  ேநாக்கத் ேதைவ யில்ைல 
என் ம் அவர்கள் ெதரிவித் ள்ளனர். ேம ம் தங்கைள 
விமான ப்பைடயினர் மிக ம் அக்கைறேயா   பாராம 
ரித்தார்கள், அவர்க க்கு தாங்கள் மிகுந்த நன்றிைய 
ெதரிவிப்பதாக ம் இந்த மக்கள் ெதரிவித்தனர்.

(ேக .குமணன் )
ல்ைலத் தீ  மாவட்டத்தின் ல்

ைலத் தீ  ெபாலிஸ் பிரி க் குட்பட்ட 
கு  ழ ைன பகு தியில் இைள ர் 

ஒ வர் அடித்  ெகாைல ெசய்யப்
பட் ள்ளார். இந்த சம்பவம் குறித்  
ேம ம் ெதரிய வ  ைகயில்
வியாழக்கிழைம ல்ைலத் தீ  

கு  ழ ைன பகு தியில் குறித்த 
இைள  ர  ட் க்கு அயல் ட் 
டில் இ ந்  ெசன்ற நாய் ஒன்  அவ 
ர்க  ைடய ட்டில் இ ந்த ெபா ட்
கைள தி டிச் ெசன்ற நிைலயில் குறி 
த்த நாைய அந்த ட்டில் வசித்த 
இைள ன் கட்டி ைவத்  இ க் கின் 
றார்
இந் நி ைலயில் அயல் ட்ட வர்க 
ம் நாயின் உ ரி ைம யா ளர்க ம் 

ெசன்  குறித்த இைள  டன்  வாக்
கு வாதப்பட்  வாக் கு வாதம் ற் றி 
அ  ைகக லப்பாக மாறிய நிைலயில் 
குறித்த இைள ன் மீ  தாக் குதல் 
நடத்தப்பட் டி க் கி ற
இந் நி ைலயில் தைலயில் பலத்த 

காயங்க க்கு உள்ளான குறித்த 
இைள ன் ல்ைலத் தீ  மாவட்ட 
ைவத் தி ய சா ைலக்கு ெகாண்  
வரப்பட்  ேமல திக சிகிச்ைசக்காக 
யாழ்ப்பாணம் ேபாதனா ைவத் தி ய
சா ைலக்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட்ட 
நிைலயில் சிகிச்ைச பல னின்றி உயி
ரி ழந் ள்ளார்
குறித்த சம்ப வத்தில்  கு  ழ ைன 

பிர ேத சத்ைதச் ேசர்ந்த 26 வய 
ைடய இைள  ரான இரா ச லிங்கம் 
ரேம  என்ப வேர இவ்வா  உயி ரி
ழந் ள்ளார்
இைள ன் உயி ரி ழந்தைத ெதாட 

ர்ந்  ேநற்ைறய தினம் குறித்த பகு தி 
யில் உள்ள 3 கு ம்பங்கைளச் ேசர்ந்த 
12 ேபர் ல்ைலத் தீ  ெபாலிசாரால் 
விசாரைணக்காக அைழத் ச்  ெசல்ல 
ப்பட்  விசாரைணகள் இடம்ெபற்  
வ கின்றன.

விமா னப்பைட காமில் த  ைமப்ப த்தப்பட் டி ந்த 
172 யாத் தி கள்  க க்கு அ ப்  ைவப்

    ன   
 அ  ெகா !

தி  ேகா ண மைல சிைற சா ைலயில் 
ெகாெரானா ெதாற்  க்கி ெதளிப்

மன்னா ல் ர டங்ைக 
றிய 105 ேபர் ைக

  (மன்னார் நி பர்)
மன்னார்  பி ர தான பாலத்த டியில் 

அைமந் ள்ள இரா  வத் தி னரின் 
ேசாதைனச் சாவ டியில் ைவத்  க ஸ் 
ேபாைதப் ெபா  டன் இரண்  
நபர்கள் ேநற்  ன்தினம் ெவள் ளிக்
கி ழைம இர  11.20 மணி ய ளவில் 
இரா  வத் தி னரால் ைக  ெசய்யப்
பட் ள்ளனர்.
மன்னாரில் இ ந்  ெகா ம் பி ற்கு 

கடல் உண ப்ெ பா ட்கைள ஏற்
றிக்ெ காண்  ெசன்ற கூலர் ரக வாக 
னம் குறித்த ெபா ட்கைள இறக்கி 
விட்  மீண் ம் மன்னார் ேநாக்கி 
வந் ள்ள .
இதன் ேபா  மன்னார் பிர தான 

பாலத்த டியில் உள்ள இரா வ ேசாத 

ைனச் சாவ டியில் ைவத்  ேநற்  
ன் தினம் ெவள் ளிக் கி ழைம இர  

11.20 மணி ய ளவில் குறித்த கூலர் 
வாகனம் இரா  வத் தி னரால் ேசாத
ைனக்கு உற்ப த்தப்பட்ட .
இதன் ேபா  குறித்த வாக னத்தில் 

மைறத்  ைவக்கப்பட் டி ந்த 65.9 
கிராம் க ஸ் ேபாைதப் ெபா ள், பல 
இலட்சம் பாய் ெப  ம தி யான இல 
ங்ைக நாண யத்தாள்கள், மற் ம் ம  
பானப் ேபாத்தல் என்பன மீட்கப்பட்
ள்ள ேதா  குறித்த கூலர் வாக னத் 

தின் சாரதி உற்பட இ வர் ைக  
ெசய்யப்பட் ள்ளனர்.
ைக  ெசய்யப்பட்ட இ  வ ம் 

மன்னார் பகு திைய ேசர்ந்த வர்கள் 

என இரா வம் ெதரி வித் ள்ள .
குறித்த கூலர் வாகனம் அத் தி யா வ

சிய உதவி என்றதன் அடிப்ப ைடயில் 
பாஸ் நைட  ைற  டாக  கடல் 
உண  கைள கடல் உண ப்ெ பா
ட்கைள ெகா ம் பிற்கு ெகாண்  

ெசன்  வந் ள்ளைம ெதரிய வ
கின்ற . ைக  ெசய்யப்பட்ட நபர்கள் 
மற் ம் மீட்கப்பட்ட ேபாைதப்
ெபா ள், பணம், ம  பானம் மற் ம் 
வாகனம் ஆகி யைவ இரா  வத்
தி னரால் மன்னார் ெபாலிஸாரிடம் 
ஒப்பைடக்கப்பட் ள்ள .
ேமலதிக விசாரைனகைள 

மன்னார் ெபாலிஸார் ேமற்ெகாண்  
வ கின்றைம குறிப்பிடத்தக்க . 

மந்ைத
ெகாரனாைவரஸ் தாக்கத்திைன கட் ப்ப  த் ம் 

ேநாக்குடன் நாடாளாவிய ரீதியில் ன்ென க்கப்பட்  
வ ம் ஊரடங்குசட்டம் காரணமாக  வ னியா மாவட்டம் 
ற்றாக டங்கி ள்ள . 
இந்நிைலயில் மாவட்டம் த விய ரீதி யில் ெபாலிசார் 

கடைமயில் ப த்தப் பட் ள்ள டன், அத்திய 
அவசிய ேதைவகள் நிமித்தம் ெவளியில் திரிேவாைர 
தவிர ஏைனயவர்கள் ெபாலிசாரால் ைக  ெசய் யப்பட்  
வ கின்றனர்.
இந்நிைலயில் ெவள்ளிக்கிழைம வ  னியா ெபாலிசா 

ரால் 16 ேபர்  ைக  ெசய்ய ப்பட் ள்ளனர். 

ஊரடங் கு ேவைளயில் அவசியமின்றி திக ளில் 
நடமாடியைமக்காக அவர்கள் ைக  ெசய்யப்பட் ள்ள 
டன்  15 ேபர் எச்சரிக்ைக ெசய்யப்பட்டபின்னர் பிைண

யில் வி விக்கப்பட் ள்ளனர்.
இேதேவைள கடந்த ன்  நாட்களில் மாத்திரம் 

அவசியமின்றி திகளில் திரிந்த 30 ற்கும் ேமற்பட் 
டவர்கள் வவனியா ெபாலி சாரால் ைக ெசய்யப்பட் ள் 
ளனர்.
அத்தியவசிய ேசைவகைள ேமற்ெகாள்ே வா க்கு  
திளில் நடமா வதற்கான  தற்காலிக அ மதிபத்திரம் 

ெபாலிசாரால் வழங்க ப்பட்  வ கின்றைம குறிப்பிட
த்த க்க .

(எம்.நி ட்டன்)
 கிளி ெநாச்சி மாவட்டத்தின் ெநல் 

இ ப்ைப உ  திப்ப த்  மா  ேகாரி 
கிளி ெநாச்சி மாவட்ட அர சாங்க அதி
ப க்கு கைரச்சி பிர ேதச சைபயின் 
தவி சாளர் அ.ேவழ மா லி கிதன் கடிதம் 
லம் ேகார்க்ைக வி த் ள்ளார்.
அந்த கடி தத்தில் ெதாரி விக்கப்பட்
ள்ள தா வ
நாட்டில் ஏற்பட் ள்ள ெகாேரானா 

ேபரிடர் கார ண மாக இயல்  நிைல 
பாதிக்கப்பட் ள்ள . இவ்ேவைள 
அர சாங்கத் தி  ைடய அறி விப் க்
கைள மீறி அத் தி யா வ சிய உண ப்
ெபா ட்களின் விைல நாள் ேதா ம் 
அதி க ரித்  வ  வைத அவ தா னிக்க 
டி கின்ற  . இந் நி ல வரம் இன்ைறய 

நிைலயில் மிக ேமாசம் அைடந் தி ப்

ப டன் ெபா ட்கைள ெகாள்வ ன  
ெசய்ய டி யாத நில வரம் காணப்ப

 கின்ற  .
விேச ட மாக ெநற்க ளஞ் சி ய மாக 

இ க்கக் கூ டிய கிளி ெநாச்சி மாவட்
டத் தி லி ந்  ெநல்ெப  ம ள  
ெகாள்வ ன  ெசய்யப்பட்  பிற 
மாவட்டங்க க்கு எ த் ச் ெசல்

 வ தற்கு அ  ம திக்கப்பட்ட ைம
யினால் சாதா ரண அரிசி கிேலா 
ஒன்றின் விைல பா 140 விற்பைன 
ெசய் கின்ற

 குறித்த விைல அதி க ரிப் பிற்கு க 
ர்ேவார் ஆட்ேச பைன ெதரி விக் கின்ற 
ேபா  ெவளி மா வட்ட ஆைலகள்  
ெநல் ெகாள்வ ன  ெசய்யப்பட்  
ெவளி மா வட்டங்க க்கு எ த்  
ெசல்லப்ப  கின்ற  என அரி சி

யாைல உரி ைம யா ளர்கள் குறிப் பி 
கின்றார்கள் . இந் நிைல ெதாடர்ந்தால் 
எதிர்வ ம் நாட்க ளி ம் விைல அதி
க ரிக்கும் என் ம் இந் நிைல குைற வ
ைட யப்ே பா வ தில்ைல என் ம் குறிப்
பி  கின்றார்கள் .      எனேவ  ேமற்படி 
விடயம் ெதாடர்பான உண்ைமத்தன்
ைமைய ஆராய்வ டன் கிளி ெநாச்சி 
மாவட்டத்தின் பாவ ைனக்கான 
ெநல் எதிர்வ ம் 06 மாத காலத் திற்
கான இ ப் பிைன ேப வ டன் 
அரிசிைய உத்தரவாத விைலயில் 
கிைடக்கக்கூடிய நிைலயிைன 
ஏற்ப த்த ம் தங்களின் விேசட 
கவனம் ேம ம் ர்க்கப்பட ேவண்  
ெமன்   ேகட் க் ெகாள்வதாக அக் 
கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள .

மன்னா ல் ேபாைதப்ெபா ள்
பல இலட்சங்க டன் இ வர் ைக

ரடங்ைக றிய 16 ேபர் வ யாவில் ைக

கி  ெ ா  ெ       ா
அர  அ    க ர  வி ா  ேகா க

(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் கார ண

மாக பாதிக்கப்பட் ள்ள மக்க க்கு 
நிவா ரணம் வழங்கும் அர சி யல்வா தி
களில் சி  பிரி வினர் அதன் லம் 
அர சியல் இலாபம் ெபற யற் சிக்
கின்றைம அவ தா னிக்கப்பட் ள்ள
தாக சுயா தீன ேதர்தல்கள் ஆைணக்
கு  ெதரி வித் ள்ள .

 நா ம் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ஒழிப் பிற்காக ெசயற்பட் க் ெகாண்
டி க்கும் இவ்வா றான சந்தர்ப்பத் 
தில் அர சியல் பிர சார ெசயற்பா  க
ளி லி ந்  விலகிக் ெகாள்  மா ம் 
ஆைணக் கு  அைன வ ரி ட ம் ேகட் 
க் ெகாண் ள்ள .
இ  ெதாடர்பில் ேதர்தல்கள் 

ஆைணக் கு  ெவளி யிட் ள்ள அறி 
க்ைகயில் ேம ம் ெதரி விக்கப்பட்
ள்ள தா வ  :

இதற்கு ன்ெனப்ே பா ம் இல்
லா த வா  ெகாேரானா ைவரஸ் பர
வலின் கார ண மாக பாதிக்கப்பட்  
ள்ள மக்க க்கு நிவா ரணம் வழங் 
கிக் ெகாண் டி க்கும் அர சி யல்வா தி  
கள், மதத் தைல வர்கள், வியா பா ரி
கள், ச க ேசைவ யா ளர்கள் மற் ம் 
ஏைனய அைன வ க்கும் எம  
ெக ர வத்ைதத் ெதரி வித் க் ெகாள்
கின்ேறாம்.
எவ்வா றி ப் பி ம் இவ்வா  

நிவா ர ணங்கைள வழங் கு ப வர்களில் 
அர சி யல்வா தி களில் சி  கு  வினர் 
நிவா ர ணங்கைள வழங்கும் ேபா  
ைகப்ப டங்கைள எ த்  தம்ைம 
பிர சா ரப்ப த்திக் ெகாள் கின்றனர். 
அத்ே தா  ச க வைலத்த ளங்க ளி 
ம் இவற்ைறப் பதி வி  கின்றனர். 

இவ்வா றான ெசயற்பா கள் லம் 
அவர்கள் அர சியல் இலாபம் ெபற 
யற் சிக் கி றார்கள் என்ப  கண்கா

ணிக்கப்பட் ள்ள .
 ச  க ம் ெகாேரானா 

ைவரஸ் பர வைல ஒழிப்ப தற்கு 
பா  பட் க் ெகாண் டி க்கும் இந்த 
சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வா  அர சியல் 
இலாபம் ெப ம் வைகயில் ெசயற்
ப  வ  சிறந்த தல்ல என்பைத 
சுயா தீன ேதர்தல்கள் ஆைணக் கு  
சுட்டிக்காட்ட வி ம் கிற .
எனேவ இவ்வாறான ெசயற்பா  

களிலி ந்  விலகி ைமயாக 
ெகாேரானா ைவரஸ் ஒழிப்  நடவ 
டிக்ைகளில் ப வதற்காக அைன 
வ ம் ன்வர ேவண் ம் என்  
ேகட் க் ெகாள்கின்ேறாம்.

மக்க க்கு நிவா ரணம் வழங்கும் அர சி யல்வா தி களில் 
சி   வினர் அதன் லம் அர சியல் இலாபம் ெபற யற்சி

சுயா  த த க  ைணக் 

(மண் ர் நி பர்)
ெகாேரா னா  ைவரஸ் ெதாற்  உ தி ெசய்யப்பட்ட 

நிைலயில் அங்ெ காட ைவத் தி ய சா ைலயில் சிகிச்ைச 
ெபற்  வந்த மட்டக்க ளப்ைபச்  ேசர்ந்த கந்த சாமி இரா
ஜ ைர (61) என்பவர் சுக ம ைடந்  மட்டக்க ளப் க்கு 
அைழத்   வ ரப்ப ட ள்ள த ாக ளி யந் தீ  ெபா ச்  சு கா தா
ரப்  ப ரி ேசா தகர் இராஜ் குமர்ர் ெதரி வித்தார்.

இலண்டனில் வசித்  வந்த இவர் மட்டக்க ளப் க்கு 
வந்த நி ைலயில் ெகாேரா னா ெதாற் க்கு இலக்கா கி யைம 
குறிப் பி டத்தக்க . 
இேத ேவைள இவ டன் பழ கி ய வர்கள் என்ற கார ணத்

தி னரல் தனி ைமப்ப த்தப்பட்  கண்கா ணிக்கப்பட்  
வந்த அைன வ ம் வி  விக்கப்பட் ள்ள த ர க ம் அவர் 
ேம ம் ெதரி வித்தார் .

மட்டக்களப்ைப  ேசர்ந்த நபர் குணமைடந்தார்
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(எம்.மேனா சித்ரா)
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் க் குள்ளா ன

வர்கள் மற் ம் ெதாற் க் குள்ளா ன வர்கள் 
என சந்ேத கிக்கப்ப  ப வர்கள் மற் ம் அவர்
க டன் பழ கி ய வர்கைள மீண் ம் மீண் ம் 
க  ைம யான பரி ேசா த ைனக்கு உட்ப த்த 
ேவண் ம் என்  அர சாங்கம் தீர்மா னித் ள்
ள .
ெகாேரானா ைவரஸ் நாட் டி ள் பர  வைத 

கட் ப்ப த்  வ தற்காக அர சாங்கம் நைட 
ைறப்ப த் தி ள்ள நிகழ்ச் சித் திட்டங்களின் 
ன்ேனற்றத்ைத மீளாய்  ெசய்  அ த்த 

கட்ட நட வ டிக்ைககள் குறித்  தீர்மா னிப்ப 
 தற்கான  கலந்  ைர யாடல் ேநற்  சனிக்
கி ழைம ஜனா தி பதி  ேகாத்தா பய ராஜ ப  
தைல ைமயில் ஜனா தி பதி அ  வ ல கத்தில் 
இடம்ெபற்ற . இந்த கலந்  ைர யா டலின் 
ேபாேத ேமற் கூ றிய தீர்மானம் எ க்கப்பட் 
 ள்ள .
இந்த கலந்  ைர யாடல் ெதாடர்பில் ஜனா தி  

பதி ஊட கப் பி ரி  ெதரி வித் ள்ள தா வ  :
அர சாங்க ைவத் திய அதி கா ரிகள் சங்கத் 

தின் தைலவர் ைவத் தியர் அ  த்த பாெத
னிய ைவரஸின் உல க ளா விய பரவல் மற் ம் 
அதைன கட் ப்ப த்  வ தற்காக அர சாங்கம் 
ேமற்ெ காண்ட ெசயற்பா  களின் ன்ேனற் 

றம் குறித்  விளக் கினார்.
நாட் டி ள் ைவரஸ் ெதாற்  கண்ட றி யப்

பட்ட தல் சந்தர்ப்பத் தி ேலேய ஜனா தி பதி 
தைல ைமயில் அர சாங்கம் ேமற்ெ காண்ட 
உட னடி நட வ டிக்ைக களின் கார ண மாக சுகா
தார பிரச் சிைன கட் ப்பாட்ைட மீறிச் ெசல்ல 
இட ம ளிக்கா  கா ைமத் வம் ெசய்ய டி 

 மாக இ ந்த தாக இங்கு க த் த் ெதரி விக்
கப்பட்ட .
ஜனா தி பதி தைல ைமயில் அர சாங்கம் 

இ  வ ைரயில் ெசயற்பட்டைதப் ேபான்  
ைவரைஸ ஒழிக்க ெதாடர்ந் ம் சுகா தார, 
ம த் வ, பா  காப்  மற் ம் சட்டம் உள் ளி 
ட்ட குறித்த ைற களின் நி  ணர்களின் 
ஆேலா ச ைனகள் மற் ம் பரிந்  ைர களின் 
அடிப்ப ைடயில் தீர்மா னங்கள் ேமற்ெ காள்
ளப்ப ம்.
ேநாயின் உல க ளா விய பர வைல கண்கா

ணித்  உலக சுகா தார தாபனம் அவ்வப்
ேபா  ெசய் ம் பரிந்  ைர கைள ஆராய்ந்  
ெபா த்த மான வைகயில் பின்பற்  வ தற்
கான தீர்மானம் ேமற்ெ காள்ளப்ப ம். தற்
ேபா  ஆரம் பிக்கப்பட் ள்ள ெகாேரானா ஒழி 
ப்  நிகழ்ச் சித் திட்டத்ைத ேம ம் ைற யாக 
ெதாடர்ந் ம் ன்ென க்க கலந்  ைர யா
டலில் இணக்கம் ெதரி விக்கப்பட்ட .

ெதாற் க் குள்ளா ன வர்கள் மற் ம் ெதாற்
க் குள்ளா ன வர்கள் என சந்ேத கிக்கப்ப  ப வ 

ர்கள் மற் ம் அவர்க டன் பழ கி ய வர்கைள 
மீண் ம் மீண் ம் க  ைம யான பரி ேசா த
ைனக்கு உட்ப த்த ேவண் ம் என தீர்மா
னிக்கப்பட்ட . ெதாற்ைற கட் ப்ப த்  வ 
தில் ெவற் றி கண்ட ஏைனய நா  க ம் இத் 
 த ைகய நைட  ைற க ைளேய பின்பற் றி ள் 
 ளன. ெதாற் க் குள்ளா ன வர்கள் மற் ம் அவ 
ர்க டன் பழ கி ய வர்கைள சரி யாக இனம்
காண டிந் தி ப்ப தாக பா  காப்  அதி கா
ரிகள் ெதரி வித்தனர்.
ஜனா தி ப தியின் ஆேலா சகர் லலித் ர  

ங்க, ன்னாள் ஆ நர் ைவத் தியர் தா 
அரம்ேபெபால, பா காப்  ெசயலாளர் 
ய் ெபற்ற ேமஜர் ெஜனரல் கமல் குணர 
த்ன, இரா வத் தளபதி ெலப்டினன் 
ெஜனரல் சேவந்திர சில்வா, பதில் ெபாலிஸ் 
மா அதிபர் . . விக்ரமரத்ன, அரச ைவத்திய 
அதிகாரிகளின் சங்கத்தின் அதிகா ரிகள், 
தகவல் ெதாடர்பாடல் ெதாழில் ட்ப 
நி வனத்தின் தைலவர் ஜயன்த டி சில்வா 
ஆகிேயா ம் இந்நிகழ்வில் கலந்  ெகாண் 
டார்.

(எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  காரணமாக  

ேநற்  மாைல 5.30 மணி டன் நிைறவ 
ைடந்த 48 மணி ேநரத் க்குள்  11 திய 
ெகாேரானா ெதாற்றாளர்கள் அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ள நிைலயில், இ வைரயில் 
இலங்ைகயில் அைடயாளம் காணப்பட்ட 
ெதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்ைக 162 ஆக 
உயர்ந் ள்ள .  இதில் ேநற்  ன்தினம் 
8 ேப ம்  ேநற்  மட் ம் திதாக ன்  
ெதாற்றாளர்க ம்  கண் பிடிக்கப்பட்டதாக 
சுகாதார  ேசைவகள் பணிப்பாளர் நாயகம்  
விேஷட ைவத்திய நி ணர்அனில் ஜாசிங்க 
கூறினார்.   இவ்வா  கண் பிடிக்கப்பட்ட 
11 ெதாற்றாளர்களில்  ெதன் ெகாரியாவில் 
இ ந்  நா  தி ம்பி, கந்தகா  தனி 
ைமப்ப த்தல் காமில் 14 நாடகள் தனி 
ைமப்ப த்தப்பட்  ெதாற்  நீக்கல் நடவடிக் 
ைகக்கு உட்ப த்தப்பட்  ட் க்கு அ ப் 
பப்பட்ட ஒ வ ம் உள்ளடங்குவதாக சுகா 
தார அைமச்சின் தகவல்கள் ெதரிவித்தன.
ேநற்  ன் தினம் அவர் மத் கம நவ 
வ பகுதியில் ைவத்  கண்டறியப்பட் 

ள்ள நிைலயில் அங்ெகாைட ெதாற்  ேநாய் 
த ப்  ைவத்தியசாைலக்கு சிகிச்ைசக  
க்காக  அ மதிக்கப்பட் ள்ளார்.

 குறித்த  நபர் கடந்த  மார்ச் 10 ஆம் 
திகதி ெதன் ெகாரியாவிலி ந்  நாட்  
க்கு வந் ள்ள நிைலயில்,  கந்தகா  தனி 
ைமப்ப த்தல் காமில் தனிைமபப் த்த 
ப்பட் ள்ளார். பின்னர் 14 நாள் தனிைமப் 
ப த்தல் காலத்தின் பின்னர் மார்ச் 24 ஆம் 
திகதி  தி ம்பி ள்ள நிைலயிேலேய 

ேநற்  ன் தினம் ெகாேரானா தாக்கம் 
காரணமாக ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக் 
கப்பட் ள்ளார்.

 தனிைமபப் த்தல் காலத்தின் பின்னர் 
 தி ம்பிய ம் அவைர பார்ைவ இட 

வந்தவர்கள், அவ் ட்டில் வசித்த அந் நபரின் 
தாய் மற் ம் உற க்கார வதி ஒ வ ம் 
தனிைமப்ப த்த க்கு உட்ப த்தப்பட் ள் 
ளனர்.

 ேநற்  ன்தினம் கண்டறியப்பட்ட 8 
ெதாற்றாளர்களில்  வர் யாழ்ப்பாணத்தில் 
கண் பிடிக்கப்பட்டவர்களாவர். அவர்கள் 
சுவிஸ் மத ேபாதகரின்  நிகழ்வில் கலந்  
ெகாண்டவர்கள் என சுகாதார அதிகாரிகள் 
கூறினர். ஏைனேயார்  ெதஹிவைள, த்தளம், 
பண்டாரகம,  ேப வைள பகுதிகளில் 
அைடயாளம் காணப்பட்டவர்களாவர்.  
ேநற்  அைடயாளம் காணப்பட்ட வரில் 
இ வர்  கண்டி அக்குரைண பகுதியி ம் 
ஒ வர் த்தளத்தி ம் அைடயாளம் காணப் 
பட்டதாக சுகாதார அைமச்சின் ெதாற்  
ேநாய் த ப் ப் பிரி  ெதரிவித்த .
இந் நிைலயிேலேய இலங்ைகயில் இ  

வைர 162 ெகாேரான அெதாற்றாளர்கள் 
அைடயாளம் காணப்பட் ள்ள நிைலயில் 
அவர்களில் 9 ேபர் சி வர்களாவர். 

 இ வைர இலங்ைகயில் அைடயாளம் 
காணப்பட் ள்ள 162 ெதாற்றாளர்களில்  5 
ேபர் மரணமைடந் ள்ள நிைலயில் 27 ேபர் 
குனமைடந்  ைவத்தியசாைலைய விட்  
ெவளிேயரி ள்ளனர். ேம ம் 130 ேபர் தற் 
சமயம் சிகிச்ைசப் ெபற்  வ கின்றனர். 

 (எம்.எப்.எம்.பஸீர்)
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  பரவைல 

த க்க  நாட்ைட ற்  தாக  டக்கும் 
எந்த தீர்மானத்ைத ம் அரசாங்கம் இ வைர 
எ க்கவில்ைல என ம், அவ்வா  நாட்ைட 
டக்கப் ேபாவதாக ேபாலியான தகவல் 

கைள ச க வைலத் தளங்கள் ஊடாக பரப்பி 
வ ேவாைரக் ைக  ெசய்ய  விேஷட விசா 
ரைண ஒன்றிைன ேநற்  தல் சி.ஐ.டி. 
ஊடாக ஆரம்பித் ள்ளதாக ம் ெபாலிஸ் 
ேபச்சாளர் ெபாலிஸ் அத்தியட்சர் ஜாலிய 
ேசனாரத்ன ெதரிவித்தார்.

 இ  ெதாடர்பில் ெபாலிஸ் அத்தியட்சர் 
ஜாலிய ேசனாரத்ன ேகசரி வார ெவளியீட் 
க்கு தகவல் த ைகயில், ' எதிர்வ ம் 10 

ஆம் திகதி தல் 15 ஆம் திகதிவைர நாட்ைட 
ற்  தாக டக்கப் ேபாவதாக  ச க 

வைலத் தளங்களில் ெசய்திகள் பரப்பப் 

ப கின்றன. இக்காலப்பகுதியில் அைனத்  
வர்த்தக  நிைலயங்க ம்  டப்ப ம் 
என ம்  சட்டம் க ைமயாக அ ல் ெசய்ய 
ப்ப ம் என ம், உண  விநிேயாகம் கூட 
தைட ெசய்யப்பட்  பாைதயில் வாகனம் 
ஒன் க்ேக ம் பயணிக்க அ மதிக்கப்பட 
மாட்டா  என தகவல்கள் பரப்ப  கின்றன.

 இ  ற்  தான ெபாய்யாகும். 
இலங்ைகைய டக்குவ  ெதாடர்பில் இ  
வைர அரசாங்கம் எந்த தீர்மானத்ைத ம் 
எ க்கவில்ைல.

 எனேவ ,  இவ்வாறான ேபாலியான 
மக்களிைடேய அச்சம், குழப்பத்ைத ஏற்ப 
த் ம் தகவல்கைள  பரப் ேவாைர ைக  

ெசய்  சட்ட நடவடிக்ைக எ க்க குற்றப் 
லனாய் த் திைணக்களத்தின்  விேஷட 
கு ெவான் க்கு  ெபா ப்பளிக்கப்பட் 
ள்ள  என்றார்.

நாΡ ΨடЖகРபΡமா?
(ஆர்.யசி)

பாரா  மன்றத்ைத கூட்  வதா இல்ைலயா 
என்ப  குறித்  ஜனா தி பதி சட்டமா அதி ப
ரிடம் ஆேலா ச ைன கைள ெபற்  அர சியல் 
அைமப் பிைன மீறாத தீர்மானம் ஒன் றிைன 
ன்ென ப்பார், அதற்கான ஏற்பா கள் 
ன்ென க்கப்ப  கின்ற  என அைமச்சர் 

பந் ல குண வர்தன ெதரி வித்தார். 
தற்ே பா  நில ம் ெந க்கடி சூழ் நி

ைலைய எவ ம் தமக்கு சாத க மாக பயன்ப
த்த அர சாங் கம் இட ம ளிக்கா  என ம் 

கூறினார்.
பாரா  மன்றம் கூட்டப்பட ேவண் ம் 

என எதிர்க்கட் சிகள் வலி  த்தி வ  கின்ற 
நிைலயில் ேதர்தல்கள் ஆைணக் கு வின் 
தைலவர் மஹிந்த ேதசப் பி ரிய இ  குறித்த 
கடிதம் ஒன் றிைன ஜனா தி ப திக்கு அ ப்பி 
ைவத் ள்ளைத அ த்  அர சங்கம் எவ்வா
றான தீர்மானம் எ க்க உத்ேத சித் ள்ள  
என வினவிய ேபாேத அைமச்சர் பந் ல 
குணவர்தன இதைனக் கூறினார்.
இ  குறித்  அரசாங்கதின் நிைலப்பா 

ட்ைட அவர் விபரிக்ைகயில்,

நாட்டில் தற்ேபா  நில ம் அசாதாரண 
சூழ்நிைலயில் சகல அரச ெசயற்பா க ம் 
தனித்தீர்மானம் எ க்க ேவண்டிய கட்டாய 
சூழ்நிைலயில் உள்ள . ஒ றம் நாட்டின் 
அத்தியாவசிய ெபா ட்கைள மக்க க்கு 
ெகா க்க ேவண் ம். அதற்கான மாற்  
ேவைலத்திட்டங்கள்  மற் ம்  ேதசிய 
உற்பத்திைய  பலப்ப த்த  ேவண்டிய 
ேவைலத்திட்டங்கைள  ன்ென க்க 
ேவண் ம் .  அேதேபால்  ெகாேரானா 
ெதாற்றிைன ற்றாக நீக்க சுகாதார கட்ட 
ைமப்ைப பலப்ப த்தி அவர்களின் ஆேலாச 
ைனக க்கு என்ற உடனடி ேவைலத்திட்ட 
ங்கைள ன்ென க்க ேவண் ம்.
இந்நிைலயில் கட்சி தைலவர்கள் கூட் 

டத்தில் கலந் ெகாண்ட எதிர்க்கட்சி உ ப்பி 
னர்கள் பாரா மன்றத்ைத கூட்ட ேவண் ம் 
என்ற ேகாரிக்ைகைய ன்ைவத் ள்ளனர். 
இ  குறித்  ேதர்தல்கள் ஆைணக்கு வின் 
தைலவர் ஜனாதிபதிக்கு கடிதம் லம் 
அறி த்தி ள்ளார் . பாரா மன்றத்ைத 
கூட்ட சட்டமா அதிபரின் ஆேலாசைனைய 
ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைதேய 

அவர் வலி த்தி ள்ளார். உண்ைமயில் 
பாரா மன்றத்ைத கூட் வ  குறி த்  
எவ ம் தனித்தனி தீர்மானம் எ க்கா  
சட்ட ஆேலாசைனைய ெபற் க் ெகாள் 
வேத சிறந்த தீர்மானமாகும். சட்ட ஆேலாச 
ைனகைள ெபற் க்ெகாண்  ஜனாதிபதி 
தீர்மானம் ஒன்றிைன ன்ென ப்பார் . 
அதற்கான நகர் கள் இப்ேபா  ன்ென 
க்கப்ப கின்ற .
அைனவ ம் அரசியல் அைமப்பிற்கு 

கட் ப்பட்ட நபர்கள் என்ற வைகயில் 
அரசியல் அைமப்பின் பிரகாரம் சட்ட 
ஆேலாசைனகைள  ெபற்  அரசியல் 
அைமப்பிற்கு அப்பால் ெசல்லாத விதத்தில் 
அரசாங்கம் ெசயற்ப ம். 
அதில் எவ ம் சந்ேதகம் ெகாள்ளத் 

ேதைவயில்ைல. அேதேபால் இந்த சூழைல 
பயன்ப த்தி எவ ம் தமக்கு சாதகமாக சூழ் 
நிைலைய ைகயாள நிைனத்தால் அதற்கும் 
அரசாங்கம் இடமளிக்கா . அரசியல் சுயலா 
பங்கைள ெபற் க்ெகாள்ள இ  உரிய காலம் 
அல்ல என ம் அவர் கூறினார். 

பாரா மПைறЖ ЛΡவதா Хைலயா?

ெநΪЖகſயான ǺைலǾХ அரżП
ேதУதХ அவசரС அநாவżயமானΤ

(லிேயா நிேராஷ தர்ஷன்)
இலங்ைக  மாத்திரமல்லா   

உலகும் பாரியெதா  சுகாதார ெந க் 
கடிைய சந்தித் ள்ள நிைலயில், ெபா த் 
ேதர்தல் ெதாடர்பில் அரசாங்கத்தின் பத 
ற்ற ம்  அவசர ம்  ஏற் க்ெகாள்ளக் 
கூடியெதான்றல்ல.  நாடளா விய ரீதியில் 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  குறித்த பரிேசா 
தைனகைள ன்ென க்கா  ேதர்த க்கான 
சூழைல ஏற்ப த்த டியா  என ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ெதரிவித் ள்ளார்.
ேம ம் ,  ெதாற் க்குள்ளாகி  உயி 

ரிழக்கும்  ஸ்லிம்களின்  உடல்கள் 
சுகாதார ைறப்படிேய இ தி கிரி ையகள் 
ெசய்யப்பட ேவண் ம். அநாவ சியமாக 
இந்த விடயத்ைத ெபரிதாக எ த் க் 
ெகாண்டால்  மதவாத  பிரச்சிைனகள் 
ஏற்ப ம் என ம் அவர் குறிப்பிட்  ள்ளார். 
ஐ.ேத.க.வின் பாரா மன்றக் கு  மற் ம் 
ெதாகுதி அைமப்பாளர்க க்கும் இந்த 
விடயம் ெதாடர்பில் அறிவித் ள்ள ரணில் 
விக்கிரமசிங்க ேம ம் குறிப்பிட் ள்ளதா 
வ  , ெபா த் ேதர்தைல விைரவாக நடத்த 
ேவண் மாயின் நாட்டில் ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்  அற்ற சூழைல அரசாங்கம் 
தலில் உ திப்ப த்த ேவண் ம். நாட் 

டில் பரவி வ ம் ைவரஸ்  ெதாற்  குறித்  
ேசாதைனயிட ேதைவயான உபகரணங்கள் 
மற் ம் இவ்வாறான ைவரஸ் ெதாற்  
ெதாடர்பாக  நி ணத் வம்  ெகாண்ட 
சுகாதார ஊழியர்கள் இன்ைம  என்பன 
அரசாங்கம் எதிர்ெகாள் ம் அ த்த கட்ட 

சவாலாகி ள்ள .
எவ்விதமான  அச்சப்பா க மின்றி 

மக்கள் வாக்களிப் களில் கலந் ெகாள்ள 
ேவண் மாயின்,  நாடளாவிய ரீதி யில் 
ெகாேரானா ைவரஸ் குறித்  பரிேசாத 
ைனகைள ன்ென த்  பா காப்பான 
சூழல் உள்ள  என்ப  உ தி ெசய்யப்பட 
ேவண் ம். எனேவ ெகாேரானா ெதாற் க் 
குள்ளானவர்களின் எண்ணிக்ைக குறித்  
நாடளாவிய ரீதியில் கண்டறியா  ேதர்தைல 
நடத் வதில் அரசாங்கம் காட் ம் ஆர்வம் 
பயனற்றதாகும். 
இேதேவைள ,  ெகாேரானா ைவரஸ் 

ெதாற் க்குள்ளான  ஸ்லிம்களின் 
உடல் கைள அடக்கம் ெசய் ம் விதம் 
குறித்  அநாவசியமான தகவல்கைள 
பரப்ப ேவண்டாம்.சுகாதார ைறப்படிேய 
அைவ  ன்ென க்கப்பட ேவண் ம் 
என ஆ ம் மற் ம் எதிர்க்கட்சி ஸ்லிம் 
உ ப்பினர்க க்கு ெவளிப்பைடயாகேவ 
அறிவித் ள்ளார்.  நாட்டில் ஏற்பட் ள்ள 
சுகாதார பிரச்சிைனயின் ேபா  சுகாதார 
ைறயினர் மற் ம் ைவத்தியர்கள் வழங்கும் 

ஆேலாசைனகளின் பிரகாரேம ெசயற்பட 
ேவண் ம்.
ெதாற் க்குள்ளாகி உயிரிழந்த ஸ்லி 

ம்களின் உடல்கைள அடக்கம் ெசய்ய அ  
மதிக்க ேவண் ம் என பிடிவாத ேபாக்குடன் 
ெசயற்பட்டால் மதவாத பிரச்சிைனகேள 
ஏற்ப ம் என ம் குறிப்பிட் ள்ளார்.

- ரaХ ˙ЖźரமżЗக

ைவர  ெதா Ж  ЦளாźேயாУ, Цளாźயதாக ச ேதźЖகРபΡேவாУ
ெதாடУ ΤС கΡைமயான பǿேசாதைனЖ  ЛபΡНதРபΡவУ

 அர ாங்க  அ வி

(எம்.மேனா சித்ரா)
ஜனா தி பதி ேகாத்தா பய ராஜ ப வின் 

பணிப்  ைரயின் ேபரில் நிய மிக்கப்பட்ட 
விேசட கு வின் பரிந்  ைரயின் படி நீதி
மன்ற உத்த ரவில் 2691 ைகதிகள் வி  விக்
கப்பட் ள்ளனர். மார்ச் மாதம் 17ஆம் திகதி 
தல் ேநற்  சனிக் கி ழைம வைர யான 

காலப்ப கு தியில் இவர்கள் வி  விக்கப்
பட் ள்ளனர்.
ஜனா தி பதி அண்ைமயில் சிைறச்சாைல 

வளா கத் திற்கு ேமற்ெ காண்ட கண்கா ணிப்  
விஜ யத்தின் ேபா  ைகதிகள் அவ ரிடம் ன்
ைவத்த ேகாரிக்ைகயின் ேபரில் நிவா ரணம் 
வழங் கு வ தற்காக கு  ெவான்  நிய மிக்
கப்பட்ட .
ஜனா தி ப தியின் பணிப்  ைரயின் ேபரில் 

இலங்ைக சட்டத்த ர ணிகள் சங்கம், நீதி 

அைமச்சு, சிைறச்சா ைலகள் திைணக்களம் 
ஆகிய நி  வ னங்களின் பிர தி நி தி கைள 
ெகாண்ட கு  ைகதி க க்கு நிவா ரணம் 
வழங் கு வ தற்கான பரிந்  ைரைய ஜனா தி ப
தியின் ெசய லா ள ரிடம் ன்ைவத் தி ந்த .
தண்டப் பணம் ெச த்த டி யாைம, 

பிைண வழங்கப்பட் டி ந்த ேபா ம் பிைண 
நிபந்த ைன கைள  ைமப்ப த்த டி
யாைம, மிக ம் சிறிய குற்றங்க க்காக 
சிைற யி ல ைடக்கப்பட்ட வர்கள், தண்டைனக் 
காலத்தில் ெப ம் பகு திைய நிைற  ெசய்
ள்ள, மிக ம் பார  ர மான சுகா தார கார ணங்

க ளினால் பாதிக்கப்பட்  நீண்ட கால மாக 
சிைற யி லி ப்ப வர்கள் மற் ம் பிைண வழங்
குதல் அல்ல  குற்றப்பத் தி ரிைக தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்  வழக்கு விசா ரைண ேமற்
ெகாள்ளப்ப டாத சிைறக் ைகதிகள் ெதாடர்பில் 

இதன் ேபா  க த்திற் ெகாள்ளப்பட்ட தாக 
ஜனா தி ப தியின் சட்ட விவ கா ரங்க க்கு 
ெபா ப்பான பணிப்பாளர் நாயகம் சட்டத்த
ரணி ஹரி குப்த ேராஹ ண தீர ெதரி வித்தார்.
சிைறச்சா  ைல  களில்  உள்ள  சிைறக்

ைக தி க க்கான இட வசதி பத்தா யிரம் 
ேப க்கா ன தாகும் .  எனி ம் இ  ப தா
யி ரத் திற்கும் அதி க மா ன வர்கள் சிைறக் 
ைகதி க ளாக உள்ளனர். நாட்டில் தற்ே பா  
நில ம் சுகா தார நிைல ைம க ம் இதன் 
ேபா  க த்திற் ெகாள்ளப்பட் ள்ள . 
வி விக்கப்பட் ள்ளவர்கள் நீதிமன்றம் 
வழங்கி ள்ள  நிவாரணத்ைத  மீறா , 
விதிக்கப்பட் ள்ள நிபந்தைனகைள நிைற 
ேவற்றி சிறந்த ைறயில் ச கத்தில் வாழ 
ேவண் ம் என குறிப்பிடப்பட் ள்ள .

961 ைக கЦ ǼைணǾХ ˙Ρதைல

żைறǾХ தΡНΤ ைவЖகРபЛΡЦளவУக П
ΞகாதாரН ைன பாΤகாЖக ஐ.ż.ஆУ.ż. நடவſЖைக

(நம  நி பர்)
ெகாேரானா ைவரஸின் அச்சம் அதி க ரித்
ள்ள நிைலயில் நாட்டில் உள்ள 24சிைறச்

சா ைல களில் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ள வர்
களின் சுகா தா ரத் திைன பா  காப் பிைன உ
தி ெசய் ம் க மாக சர்வ ேதச ெசஞ் சி ைவ 
கு  மத்தின் இலங்ைக ேபராயம் நட வ டிக்
ைக கைள எ த் ள்ள .  சர்வ ேதச ெசஞ்
சி ைவ கு வின் (ஐ.சி.ஆர்.சி) இலங்ைக 
ேபரா ய மா ன  ெபா  மக்க ைள ம், த த்  
ைவக்கப்பட்ட வர்க ைள ம் பா  காக்கும் 
இலங்ைகயின் யற் சி க க்கு உத ம் 
வைகயில் சுகா தார அைமச்சின் ஒ ங் கி
ைணப் டன், நீதி அைமச்சு. சிைறச்சா ைல 
கள் திைணக்களம், ெபாலிஸ் மா அதிபர், 
ஏைனய அதி கா ரிகள் ஆகிய தரப் க்க டன் 
இைணந்  பல்ேவ  நட வ டிக்ைக கைள 
ன்ென த்  வ  கின்ற .
இ  ெதா டர்பில், ஐ.சி.ஆர்.சியின் இலங்ைக 

க்கான ேபரா யத்தின் தைலவர் க்காஸ் 
ெபட் ரிடிஸ் கூ  ைகயில், 
ஐ.சி.ஆர்.சியின் உலக பதி ல ளிப் த் திட்ட 

த் திற்கும் அவ சர ேகாரிக்ைக க க்கும் பங்க

ளிப்  நல்கும் நாம், ெகாேரானா ெதாடர்பாக 
அதி கா ரிகள் ேமற்ெ காள் ம் யற் சி க க்கு 
உதவி ெசய்வ தற்கு ஏற்  ைடய வைகயில் 
எம  நிகழ்ச் சி கைள வடி வ ைமத் ள்ேளாம். 
ெபா ச் சுகா தாரம், தட ய வியல், த ப் க்

கா வலில் சுகா தாரம், ெதாற்  நீக்கம், கழி  
கா ைமத் வம் ஆகிய ைற களில் எம  

ெதாழில் ட்ப நி  ணத்  வத்ைத வழங் கி
ள்ேளாம். 
இலங்ைகயில் ஆட்கள் த த்  ைவக்கப்

பட் ள்ள இடங்க க்கு 1989ஆம் ஆண்  
ெதாடக்கம் ஐ.சி.ஆர்.சி விஜயம் ெசய்  
வ  கி ற . அத்த ைகய த ப் க் காவல்
களில் ஆட்கள் நடத்தப்ப ம் விதத் திற்கும், 
அவற்றின் நிைல ைம க க்கும் அதிக ன்

 ரிைம வழங் கு கி ற . 
இலங்ைகயில் உள்ள 24 சிைறச்சா ைல க
க்கும், ஐந்  பிர தான ெபாலிஸ் த ப்  

நிைல யங்க க்கும் கடந்த மார்ச் 22ஆம் 
திகதி சுகா தாரப் ெபா ட்க ைள ம், தனி நபர் 
பா  காப் க் க  வி க ைள ம் ஐ.சி.ஆர்.சி. விநி
ேயா கிக்க ஆரம் பித் ள்ள . 
இந்த விநி ேயாக நைட  ைறயில் வழங்கப்

ப ம் ெபா ட்களின் பயன்பா  பற் றி ம், 
ற்பா  காப்  நட வ டிக்ைககள் பற் றி ம் 

உரிய அதி கா ரி க டன் ைண டன் ெதளி
 ப த் ம் நட வ டிக்ைக க ம் ன்ென க்

கப்பட் ள்ளன. 
சிைறச்சா ைல க க்கும், ெதரி  ெசய்யப்

பட்ட ெபாலிஸ் நிைல யங்க க்கும் விநி
ேயா கிக்கத் ேதைவ யான ெபா ட்கைள 
ெகாள்வ ன  ெசய்வ தற்காக எம  கு க்கள் 
ெசயற்பட்  வ  கின்றன. 
இ  வ ைரயில், நா   வ ம் 20,000 

இற்கு ேமலான பய னா ளி க க்கு நாம் உத வி
கைள வழங் கி ள்ேளாம்.  ெதாடர்ந் ம் உத வி
கைள வழங்கும் எம  யற் சி களில் இ ந்  
பின்வாங்கேவா, மந்த ம ைட யேவா டி யா  
என்பைத நாம் அறிேவாம். ரி த மாக தீவிரம் 
ெபற்  வ ம் அச்சு த்த க்கு மத்தியில், 
ேதைவகைள ம், ன் ரிைமக ைள ம் சிற 
ப்பாக ரிந்  ெகாண் , எவ்வள  சிறப்பாக 
நாம் அதிகாரிக க்கு பங்க ளிப்  வழங்க 
டி ம் என்பைத மதிப்பி வதற்காக, 

அ த்  வ ம் வாரங்களில் ெதாடர்ந் ம் 
ெசயற்ப ேவாம் என்றார்.

அСமǻП கМக Х இΪОΤ இரНதЖ கМΉУ
வ  னியா சுந்த ர  ரத்தில் அைமந்  ள்ள 
ர் நாக  ஷணி மற் ம் நாக தம் பிரான் 

ஆல யத்தின்  நாக  ஷணி அம்மன் சிைல
யி லி ந்  இரத்தக்கண்ணீர் வடிந்  வ
கின்ற . இந்த ஆல யத்தின் ெபண் சகர் 
ேநற் க்காைல ஆலத் தி ள் பிர ேவ சித்த
ேபாேத அம்மனின் கண் ணி லி ந்  சிவப்
பான திரவம் வடி வைத அவ தா னித் ள்ளார். 
அத  ைன ய த்  அவர் அதைனத் ைடத் 
விட்ட ேபா ம் ெசாற்ப ேநரத்தில் மீண் ம் 
சிவப்  நிறத் திரவம் வடிய ஆரம் பித்த . 
 இத ைன ய த்  ஆல யத்தின் ெதாண்டர்
க ைள ம், பக்தர்க ைள ம் அைழத்த அவர் 
இந்த விட யத் திைன கூறினார். 

இச்ச ம யத் தி ம் அம்மனின் கண் ணி
லி ந்  வடி ம் திர வத் திைன ெதாண்
டர்க ம் ,  அடி  ய  வர்க ம்  ைடத்த
ேபா ம் சற்  ேநரத் தி ேலேய மீண் ம் 
திரவம்  வடி  வய  ஆரம்  பித்  ள்ள . 
அம்மனின்  கண்  ணி  லி  ந்  இரத்தக் 
கண்ணீர் தான் வ  கின்ற  என்பைத 
உ  தி ெசய்த ச க ம் ெதாண்டர்க ம் 
,பக்தர்க ம்  கூட்  டி  ைணந்  விேசட 
ைச  வழி  பா   கைள  நடத்  தினார் . 

எனி ம்  அம்மனின்  கண்  ணி  லி  ந்  
இவ்வா  இரத்தக்கண்ணீர் வடிவதால் அப்பி 
ரேதச வாசிகள் காரணம் ெதரியா  அச்சத் 
க்குள்ளாகி ள்ளைம குறிப்பிடத்தக்க .

க தகாΡ Ψகா Х த ைமРபΡНதРபЛΡ
ЛΡЖ  அ РபРபЛடவΪЖ  ெகாேரானா
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லக  ெச கЦ

 ெகா ரா ா ைவர  த ப்  
ம ைத ெமரிக்காவி  
ள்  டர் பர்க்  
ம வ ப கைலக்கழக ைத 
ர் த ஆரா ா ர்கள் 

க ள் தாக ம், 
ம்ம ைத ெகா  க்கு 
ட தி  ாதை  ெவற்  
ைட ததாக ம் ெதரிவி ள் ர்.  
பரா ரி ர் ஆ ரி ா 
கம் பா டா, யி  பா லா 
ஆகி ார்  தைலைமயிலா  

ர்கள் கு  இ த ம ைத 
வாக்கி ள் . இ த கு வி ர் 

தா  2003ஆம் ஆ  ார்  
ா க்கும், 2014ஆம் ஆ  ெமர்  
ா க்கும் ம  க த ர் 
ப  க்கி  விட ம். தற் பா  

பரவி வ ம் ெகா ரா ா ைவர  
ார்  மற் ம் ெமர்  கு ம்ப ைத 
ர் ததாகும். வ, கட த கால 

ம  க ப்  ை யி ல  
ர்கள் கு  ெகா ரா ா க்கும் 

ம  க க்க ஆ  

ெகாேரானா˙Х பா ЖகРபЛேடாУ aЖைக
லகள˙Х 11 லЛசНைத ЛſயΤ; 59 ஆǾரС ேபУ பˇ

லக வி  ெகா ரா ா ைவரா ா  
பாதிக்கப்ப டார் க்ைக 
ற்ை  லவரப்ப  10 இல  

98 ஆயிர  390 ஆக இ க்கி . 

இ ை  ாள் (ஞாயிற் க்கிழைம)  
க்குள்  இ  க்ைக 

11 இல ைத  கட வி ம் 
 லக காதார தாப ம் 

கவைல ெவ யி ள் . 
ெகா ரா ா ைவர  யி  க்கி 
லக வி  59 ஆயிர 159 பர் 
யிரிழ ள் ர். இதி  ஆ த  
க்கும் விதமாக லக வி  

2 இல  28 ஆயிர  293 
பர் ெகா ரா ா ைவர  
கு மைட ள் ர்

ராப்  ா க   இதி  க 
மா மாக பாதிக்கப்ப க்கி .  
இ தா , ெபயி , ரா  
ள் ட ராப்  ா க  
ம ம் 40 ஆயிர  768 பர் 
யிரிழ ள் ர். 5 இல  

74 ஆயிர  525 பர் ெகா ரா ா 
ைவர ா  ராப்  ா க  
பாதிக்கப்ப ள் ர். இதி  க 
மா மாக இ தா யி  14 ஆயிரம் 
ப ம், ெபயினி  10ஆயிர க்கு 
மற்ப ட ப ம் யிரிழ ள் ர். 

 பாகி தானி  ெகா ரா ா 
ெதாற் க்கு இ வைர 2,686 பர் 
பாதிக்கப்ப ள் ர். மார் 40க்கும் 
திகமா வர்கள் ப ாகி ள் ர்.  

ைவர ா  ப ாப் மாகா ம், 
 மாகா ம் திகம் 

பாதிப்பைட ள் . இ ைலயி , 
ெகா ரா ா ைவர  ெதாற்ை க் 
க ப்ப த பாகி தானி  
ரடங்கு தரைவ விதிக்காம   

இம்ரா  கா  காலம் தாழ் வதாக 
விமர் ம் ள் . இ  கு    
இம்ரா  கா  டகங்க க்கு 
ெதரிவிக்ைகயி ,  பாகி தானி   
ப க்கும் ெகா ரா ா க்கும்   
இைட  ள்  ம ைலை க் 
க ட  வ ம். ம ம் 22 
கா  மக்கை  ை ார் வ  பா  ர ாக ைட  ைவக்க 

ா ''  ெதரிவி ள் ார்.

22 ேகாſ மЖகைள அைடНΤைவЖக ΨſயாΤ
 ரட  НΤ СராП காП ப Х

ெகா ரா ா 
ைவர  
ெதாற்  
ெமரிக்கா 

வி  க 
வகமாக 
பரவி 
வ கி . 
ை வ ம் 
க ல  

டங்கிக் கிடக்கும் ைலயி   
ங்கு ட காடா மா ல தி  

வ  வ ம் மா வி 
வரி  தக ைத வரி  

 வா  ைவ  
ர் த ஆ ரி ர் பற்  ெ தி 
இை தி  ைவரலாகி 
வ கி .  6ஆம் வகுப்  மா வி 
வ க்கு க தப்பாட தி  
தகம் ற்ப ள் . ட  

வர் த ைட  தக ைத 
த ைட  ஆ ரி க்கு 

 லம் ப்  
ைவ ள் ார். 

த ைல ப த 
வ ைட  ஆ ரி ர்    

பலைகை   க் ெகா  
மா வியி   வா   
வரி  தகங்க க்கு பதி  

ள் ார். மா வி ம்  
வா   த  தக ைத 
ர் க் ெகா க்கி ார். 
மா வியி  விடா ற் ம்  
ஆ ரி ரி  இ த ர்ப்ப ப்ைப ம்  
பல ம் பாரா  வ கி ர். 

மாண˙ǾП ச ேதகНைத 
ЛΡ வாசˇ Х 

ெத  பΡН ய ஆżǿயУ

ெகாேரானா பா ЖகРபடாத நாΡகЦ
லக ா கை  க்கி வ ம்  

ெகா ரா ா  ைவர  ள் ைழ ாத 
 ா   ா   வட 

ெகாரி ா  ப்ப கி . வட 
ெகாரி ாவி  தற் பா  ெகா ரா ா  

கு  மற் ம் ெவ ா  
இ  வ தவர்கள்  மார் 500 
பர் தனிைமப்ப தப்ப ள் ர்.   
இ வைர ங்கு வ க்கும் 
ெகா ரா ா  ெதாற்  தி 
ெ ப்படவி ைல . 
இ ைலயி     வடக்கு ப க் 
கடற்பகுதியி    மார் 18,000 மக்கள் 
ெதாைக ெகா ட   
ாடா   பலா  வி , இ வைர 

வ க்கு ட ெகா ரா ா 
ெதாற்  பாதிப்  ற்படவி ைல 

 ெதரிவிக்கப்ப ள் .   இ த 
பா   மார்  இல ம் 
பைர மக்கள் ெதாைக ாக ெகா ட 
கு  ாடா  டாங்கா ம் 
ெகா ரா ாவி  யி  
க்கவி ைல. ெ ாலம   கள், 
மார்  கள், ைமக் ரா ா 
ஆகி  ா க ம் ெகா ரா ா 
தாக்காத ா க  ப  
ள் . இைவ தவிர டார் கா 
க ட ம் ெகா ரா ாவா  
பாதிக்கப்படவி ைல ப  
கு ப் ட தக்க .

                          
ெகாேரானா தΡР  மΪ Τ அெமǿЖகா˙Х க ΡǼſР

ˇ Ж  நடН ய ேசாதைன 
ெவ  ПźПறனУ ஆ வாளУகЦ
ட தி .  இ த த ப்  ம ைத 
க்கு ெ தி பரி ாதி த ர். 
 ெவற் கரமாக ெ ப கி . 
தாவ  ட  ெகா ரா ா 

ைவர  கி ை  திர்  
பாரா ம் ஆற் ைல வாக்கி 
ைத க்கி . வ, 

இ த ம ைத மனித க்கு 
ப ப தி ா  ா  
தாக்குதைல த  விடலாம் 

 ஆரா ா ர்கள் 
ார்கள். ஆ ா ம் இ ம் 

ல பரி ாதை கள் ட த 
வ  ள் . த  
இ த ம க்கு ெமரிக்க  
ம  க ப்பா  ைமப் , 
தி  ம  ஆ  ைமப்  
ஆகி வற்  மதிை ப் 

ெப  வ ம்.கு த மதி 
கிைட த ப  மனிதர்க க்கு 
ாதை  மற்ெகாள் ப்ப ம்.  
ம் ெவற்  ெபற் ா  த ப்  

ப பா க்கு வ ம். ஆ ா ம் 
ை  ப க ம்  

ப பா க்கு வ வதற்கு 
இ ம்  வ ட காலம் வைர 
ஆகலாம்  ர் கு வி ர் 

ள் ர்.

ெகாேரானா ர  ெ ா

அெமǿЖகா˙Х 24 மa ேநரН Х 1480 ேபУ பˇ
பˇ யாேனாУ ெதாைக 7 ஆǾரНைத ЛΡźறΤ

 ெமரிக்காவி  கட த 24 ம  
ர தி  யிரிழ தவர்க  

க்ைக இ வைர 
இ லாத க்கு 1,480 ஆக 
ர் ள் . இத ா   ங்கு 

ெகா ரா ா ைவர  பாதிப்பா  
ப ா ாரி  ெதாைக 7 
ஆயிர ைத ள் .

ெமரிக்காவி  24 ம  
ர தி  ப ா ார் 

க்ைக இ வைர 
இ லாத க்கு கட த 
ெவள் க்கிழைம தி ாக  
ர் ள் .  ெகா ரா ா  
லகி  பரவ  ெதாடங்கி  
ர ா  ஆயிர க்கும் 
மற்ப டார்  ா  
யிரிழ தி ப்ப  இ தா  
த ை  . இ த வை  
ெமரிக்காவி   ெகா ரா ாவா  

பாதிக்கப்ப ப்பவர்க  
க்ைக 2 இல  

77 ஆயிரமாக ர் ள் . 
இ  லக வி   
பாதிக்கப்ப டவர்க   ெமா த 

க்ைகயி  கா  பங்காகும். 
ெமரிக்காவி  ெகா ரா ாவா   
திகம் பாதிக்கப்ப ட கரமாக 

இ க்கும் ார்க்கி   3,218 
பர் மர மைட ள் ர்.  
தற் பா  ெமரிக்காவி  
ெவா  ா ம்  இல ம் 

ப க்கு ெகா ரா ா பரி ாதை  
ெ ப்ப வதாக ம் 
ெமரிக்காவி  ெகா ரா ா 

ெதாற் க்கு  இல ம் 
த  இர  இல  40 

ஆயிரம் பர் வைர மர ம் 
ைட  வா ப் ப்பதாக 

ெவள்ை  மா ைக தரப்  
க க்கப்ப ள் . இ த 
வை  இங்கு   12 ஆயிர  283 
பர் ெகா ரா ா ைவர  
கு மைட ள் ர். ஆ ா ம் 
கட த 24 ம ர தி  
ம ம் திதாக 32 ஆயிர   
284 பர்   ைவர ா  
பாதிக்கப்ப ள் ார்கள்  

ா  காதாரப் ரி  
ெதரிவி ள் .

 ரட  Нதரைவ ேவாைர 
 தΡЖக ெபாˇ  ேராேபாЖகЦ  

 மற்கு ஆ ரிக்க ாடா   
ாவி   ரடங்கு 

தரைவ ெபா மக்கள் 
கைடப் ப்பைத தி 
ெ வதற்காக ரா ப் ப யி  
ெபா   ரா பாக்கள் 
ப தப்ப க்கி . 

4 க்கரங்கள் ெகா ட 
இ த   ரா பாக்கள் க்கி  
திக  ரா  வ கி .  

ெவ ா  திக  ாராவ  
ட  வ தா  வர்கை  இ த 
ரா பாக்கள் த  தி 
கள்வி க கி .  ைட 
வி  ெவ  வ ர்கள்? 
ங்கள் ைட ா  ைடை  
கா ங்கள்? க் கள்விகள் 

ப் கி  இ த ரா பா.
ட  வர்கள்  ரா பாவி  
ள்  கமரா பாக   
ைட ா  ைடகள் 

மற் ம்  ஆவ ங்கை  

கா ட வ ம். இத லம் 
திகாரிகள் வற்ை  தி  
ரிபார்  தைவ ா  
தர கை  ப் க்க 
கி . தைவயி லாம  

மக்கள் ெவ  வ  ரடங்ைக 
வ  ெதரி வ தா  ெபா ார்  
த இட திற்கு  ெ  

டவ க்ைக க்கி ர்.   
இ த தி  ற் க்கு லர் 
வர வற்  ெதரிவி ள் ர். 
த ம ம், இ  க ம் 

ெம வாக ெ ப வதாக 
லர் குை   ள் ர்.  

ாவி   ரடங்கு தர  
இர டாவ  வாரம் க்கி . 
ங்கு ெமா தம் 436 ப க்கு 

ெகா ரா ா ெதாற்  தி 
ெ ப்ப ள் . இ வைர 14 
பர் ப ாகி ள் ர் ப  
கு ப் ட தக்க .
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ெகாேரானா ெதா Ж ЦளாேனாǿП 
aЖைக 3 ஆǾரНைத அ НதΤ

இந்தியாவில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
க ைமயாக பரவி வ கின்ற நிைலயில் 
ஒேர நாளில் 300க்கும் ேமற்பட்ேடார் 
ெதாற் க்குள்ளாகி ள்ளைம 
உ திப்ப த்தப்பட்  ள்ள . 
அத் டன் நாடாளவிய ரீதியில் 
ெகாேரானா ெதாற் க்கு உள்ளாகிய 
வர்களின் எண்ணிக்ைக 2 ஆயிரத்  
902 ஆக அதிகரித் ள்ளேதா  
உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக  
68 ஆக உயர்வைடந் ள்ளதாக  
மத்திய சுகாதாரத் ைற அைமச்சு 
ெதரிவித் ள்ள . 
இேதேவைள,  ம த் வமைனயில் 
ெகாேரானா ேநாயாளிகள் 2 ஆயிரத்
 650 ேபர் சிகிச்ைச ெபற்  வ வேதா
183 ேபர் ரண குணமைடந் ள்ள 
தாக ம் அைமச்சு குறிப்பிட் ள்ள .

காராஷ் ராவி  ே ா ான 
இேதேவைள ெகாேரானாவால் மகா 
ரா டிரா மாநிலம் மிக ேமாசமாக பாதி 
க்கப்பட்  வ கிற . ேநற் க்காைல 
அம் மாநிலத்தில் திதாக 47 ேப க்கு 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றி ப்ப  
உ தி ெசய்யப்பட் ள்ள .
இதன் லம் அங்கு பாதிக்கப்பட்ேடா 
ரின் எண்ணிக்ைக 537 ஆக அதிகரி 
த் ள்ளேதா  உயிரிழந்ேதாரின் 
எண்ணிக்ைக ம் 19 ஆக உயர்ந்  

ள்ள . அேதேநரம் இம்மாநிலத்தில் 
50 ேபர் ெகாேரானா ெதாற்றிலி ந்  
குணமைடந் ள்ளனர்.
மகாரா டிராவில் ெகாேரானா ேநாயா 
ளிகள் அதிகம் உ வாகக்கூடிய வாய்ப்  
ள்ளதாகக் கண் பிடிக்கப்பட் ள்ள . 
ம்ைப, ேன, நாக் ர் ஆகியவற்றில் 

ஆய்  ெசய்ய 2,332 கு க்கைள மாநில 
அரசு அைமத் ள்ள .

ம்ைபயில் மட் ம் அதிகபட்சமாக 

71 ேபர் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். தாேன 
மாவட்டத்தில் 25 ேப ம், ேனயில் 
11 ேப ம், அகம நகரில் 3 ேப ம், 
வா ம், ரத்னகிரியில் தலா ஒ வ ம் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர்.
மகாரா டிராவில்  38 ஆயிரத்  

398 ேபர் ட்டில் தனிைமப்ப த்தப் 
பட் ள்ளேதா  3,072 ேபர் 
பல்ேவ  அைமப் கள் லம் 
தனிைமப்ப த்தப்பட் ள்ளனர்.

ெச НதாЦ ˙ǺேயாகНைத தΡРபΤ சЛடРபſ றமா С

காராஷ் ராவி  ே ா ான : ேர ா  47 ே  அ யா

அத்தியாவசிய ேசைவகளில் ஒன்றாக 
ெசய்தித்தாள்கள் இடம்ெபற் ள்ள 
ேபாதி ம் அதன் விநிேயாகம் 
ெதாடர்ந்  த க்கப் பட்  வ வ  
சட்டத்திைன மீ ம் ெசயற்படாகும் 
என்   ெசாலிசிட்டர் ெஜனரல் ஷார் 
ேமத்தா மற் ம் ன்னாள் ெசாலிசிட்டர் 
ெஜனரல்களான குல் ஷன் 
யாதவ், மணீந்தர் சிங் ஆகிேயார் 
சுட்டிக்காட்டி ள்ளனர்.
ெந க்கடியான காலத்தில் நம்பத் 
தகுந்த தகவல்கள் த க்கப்ப வ டன் 
இந்த ெசயலான   அத்தியாவசிய 
ேசைவகள் பராமரிப்  சட்டத்தின் ழ் 
தண்டைனக்குரிய குற்றம் என் ம் 
அவர்கள் குறிப்பிட் ள்ளனர்.
இ  ெதாடர்பில் தற்ேபாைதய ெசாலி 
சிட்டர் ெஜனரல் ஷார் ேமத்தா கூ ைக 
யில், “ெசய்தித் தாள்கள் விநிேயாகத்  
க்கு எந்தக் கட் ப்பா ம் இல்ைல. 
அத்தியாவசிய ேசைவயில் இ  
ேசர்க்கப்பட் ள்ள . எனேவ, எவ ம் 

ெசய்தித்தாள் விநிேயாகத்ைத த க்க 
டியா ” என்றார்.
ன்னாள் ெசாலிசிட்டர் ெஜனர ம் 

குல் ஷன் யாதவ் கூ ைகயில், 
சர்வேதச நீதிமன்றத்தில் வாதிட்டவ  
மான ஹரீ  சால்ேவ கூ ம்ேபா , 
“ச க ஊடகத்தில் வதந்திக ம் 
பிரச்சாரங்க ம் மார்க்க உபேதசம் 
அள க்கு உயர்த்தப்ப கின்றன. 
ஆனால் ெபா ப் மிக்க ஒ  நாேள 
ட்டில் அச்சிடப்பட் ள்ள வார்த்ைதகள் 
ஒ  அத்தியாவசிய ேதைவயாகும். 
ெந க்கடியான இந்த ேநரத்தில் 
விரக்திேயா நம்பிக்ைக இழத்தேலா 
ஏற்ப த்தாமல் ெபா ப் மிக்க 

பத்திரிைகயாளர்கள் த ம் 
ெசய்திக் கட் ைரயில் 
உள்ள தகவல்கள் நம் உயிர் 
வாழ்க்ைகக்கு அவசியமாகும். 
குறிப்பாக 
கண் க்குத்ெதரியாத 
எதிரி டன் ேபாரிட்  வ ம் 
சூழலில் தகவல்க ம் 

அறிவாற்ற ம் மட் ேம நமக்கு 
ஆ தமாக இ க்கும் நிைலயில் 
ெசய்தித்தாள்கள் மிக அவசியமாகும் 
என்றார். 

த்த வழக்கறி ம் ன்னாள் 
கூ தல் ெசாலிசிட்டர் ெஜனர மான 
மணீந்தர் சிங் கூ ைகயில், தகவல் 
பரப் தலில் ெசய்தித்தாள் விநிேயாகம் 
ஒ  பிரிக்க டியாத அங்கமாகும். 
அரசியலைமப்  சட்டத்தில் ேபச்சுரிைம 
மற் ம் ெதாழில் உரிைமக்கு உத்தர 
வாதம் அளிக்கும் பிரி கள் இதற்கு 
பா காப்  அளிக்கின்றன  என்றார்.

ெ ாலி ட்  ெ னர க  சுட் காட்

ஊரடங்கு உத்தர  காலத்தில் 
நலி ற்றவர்கள் மற் ம் ெதாழில் 
இழந்தவர்கள் ெதாடர்பில் அதிக கவனம் 
ெச த்த ேவண்டிய  அவசியமாகும் 
என்  இந்திய குடியரசுத் தைலவர் 
ராம்நாத் ேகாவிந்த் 
வலி த்தி ள்ளார். 
இந்திய குடியரசுத் 
தைலவர் ராம்நாத் 
ேகாவிந்த் மற் ம் குடியரசு 
ைணத் தைலவர் 

ெவங்கய்ய நா  
ஆகிேயார் கூட்டிைணந்  
மாநில ஆ நர்கள் 
ைண ஆ நர்க டன் 

காெணாளி லமான 
கலந்தைரயாடலின் 
ேபாேத அவர் ேமற்கண்டவா  
வலி த்தினார். 
அக்கலந் ைரயாடலில் அவர் ேம ம் 
ெதரிவித்ததாவ , 
ெடல்லி ஆனந்த்விஹார் பகுதியில் 
லம்ெபயர் ெதாழிலாளர்கள் திரளாக 
கூடிய , ெடல்லி நிஜா தீன் பகுதியில் 
நைடெபற்ற தப்ளிகி ஜமாத் மாநா  
ஆகிய இரண் ம் தைலநகரில் 
ெகாேரானா ைவரஸ் பர வைத 

த க்க இந்தியா ேமற்ெகாண்  வ ம் 
யற்சிக க்கு பின்னைடைவ 

ஏற்ப த்தி ள்ளைம கவைல 
அளிக்கிற . ேதசிய அளவிலான 
ஊரடங்கில் எவ ம் பட்டினியில் 

ேசார் ற்றி க்கா  
இ ப்பைத நாம் 
உ தி ெசய்ய 
ேவண் ம். ஊரடங்கு 
காலத்தில் டற்ேறார் 
ேவைலவாய்ப்பற்ேறார் 
மற் ம் நலிந்த 
பிரிவினரின் ேதைவகள் 
குறித்  நாம் கூ தல் 
கவனம் ெச த்த 
ேவண் ம்.
ேதைவப்ப ேவா க்கு 

உண  மற் ம் பிற அத்தியாவசியப் 
ெபா ட்கள் கிைடப்பைத நாம் 
உ திப்ப த் ம் அேதேவைளயில், 
ச க இைடெவளியில் நாம் கவனம் 
ெச த்த ேவண் ம். இதில் எந்த 
சமரசத் க்கும் இடமளிக்கக் கூடா . 
நாட்டின் சில பகுதிகளில் ம த் வர்கள், 
ம த் வப் பணியாளர்கள் மற் ம் 
ெபாலிஸார் தாக்கப்பட்ட சம்பவங்கள் 
கவைல அளிக்கிற  என்றார்.

ெகாேரானா ைவரஸ் விடயத்தி ம் 
அரசியல் ஆதாயம் ேத ம் மலிவான 
அரசியைல பிரதமர் ேமாடி ைகவிட்  
ைவரஸ் பரவைல கட் ப்ப த் ம் 
ெசயற்பாட்டில் தீவிரம் காட் மா  
தமிழக காங்கிரஸ் தைலவர் ேக.எஸ்.
அழகிரி வலி த்தி ள்ளார். 
அவர் இவ்விடயம் ெதாடர்பில் 
வி த் ள்ள அறிக்ைகயில்; 
மத்திய பா.ஜ.க ஆட்சியில் பிரதமர் 
ேமாடி எ க்கும் டி கள் ஜனநாயக 
உணர்ேவா  கலந்தாேலாசைன 
ெசய்யாமல் தன்னிச்ைசயாக 
எ க்கப்பட்  வ வதால் பல்ேவ  
ன்பங்கைள மக்கள் அ பவித்  

வ கிறார்கள்.
இதற்கு பணமதிப்  நீக்கம், .எஸ்.டி 
ஆகியைவ சான் களாகும். இந்தியாைவ 
அச்சு த்தி வ ம் ெகாேரானா ேநாைய 
எதிர்த்  பிரதமர் ேமாடி எ க்கும் 
நடவடிக்ைககள் க ம் சர்ச்ைசக்கு 
உள்ளாகி வ கின்றன.

ெகாேரானா ெதாற் ேநாய் காரணமாக 
அண்ைட நாடான னா க ைமயான 
பாதிப்ைப டிசம்பர் மாதம் தல் 
சந்தித் க்ெகாண்  வந்த . ஜனவரி 30 
ஆம் திகதி  உலக சுகாதார நி வனம் 
ெகாேரானா ேநாய் குறித்  சர்வேதச 
ெந க்கடி நிைலைய அறிவித்த .
ெபப். 29 ஆம் திகதி வைர னாவில் 

3,150 ேபர் உயிரிழந்தி க்கிறார்கள். 
இச்சூழலில்தான் ெபப். 24 ஆம் திகதி 
அெமரிக்க ஜனாதிபதி  ட்ரம்ப் க்கு 
அகமதாபாத் விைளயாட்  அரங்கில் 
ஒ  இலட்சம் மக்கைளத் திரட்டி பிரதமர் 
ேமாடி ேகாலாகலமான ைறயில் 
வரேவற்  ெகா த்தார்.
கடந்த மார்ச் 24 ஆம் திகதி மக்கள் 
ஊரடங்ைக அறிவித்தார்.   தற்ேபா  
மீண் ம் ஏப்ரல் 5 ஆம் திகதி இர  
9 மணிக்கு 9 நிமிடங்கள் விளக்ைக 
அைணத் விட்  ெம குவர்த்தியில் 
ஒளிைய ஏற்ற ேவண் ம் என்  
ேகட் க் ெகாண்டார்.

நˇ ேறாУ ெதாடУǼХ Ρதலான 
கவனெமΡЖக ேவ ſயΤ அவżயС

ெகாேரானா ˙டயН С ǼரதமУ ேமாſ 
மˇ வான அரżயХ ஆதாயС ேதΡźறாУ

ய யரசு   லி

க காங்கிர   அ கி  க  வி ன

ர  411 ே  ெ ா  
வி ப் ரத்ைதச் ேசர்ந்த 51 வய  நபர் 
ெகாேரானா ெதாற்றால் உயிரிழந்ததாக 
தமிழக அரசு அறிவித் ள்ள . இதன் 
லம் தமிழகத்தில்  ெகாேரானா 

ைவரஸ் தாக்கத்திற்கு இலக்காகி 
உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்ைக 
இரண்டாக உயர்ந் ள்ள . 
ெடல்லி மாநாட்டிற்குச் ெசன்  வந்த 
வி ப் ரத்ைதச் ேசர்ந்த 51 வயதான 
நபர்   வி ப் ரம் ம த் வக் கல் ரி 
ம த் வமைனயில் அ மதிக்கப்பட்  
சிகிச்ைச ெபற்  வந்தார். 
ேநற்  ன்தினம் இர  ச்சுத் 
திணறல் அதிகமானதில், ேநற்  காைல 
7.44 மணியளவில் சிகிச்ைச பலனின்றி 
அவர் உயிரிழந்தார் என மக்கள் 
நல்வாழ்  மற் ம் கு ம்ப நலத் ைற 
சார்பில் ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .

ன்னதாக  ம ைர ராஜா  
ம த் வமைனயில் சிகிச்ைச ெபற்  
வந்த 54 வய  நபர் தன் தலில் 
உயிரிழந்தார். 
இந்த உயிரிழப்பால் தமிழகத்தில் 
ெகாேரானாவினால் ஏற்பட்ட உயிரிழப்  

இரண்டாக அதிகரித் ள்ளேதா  
இ வைர ெகாேரானா 
ெதாற் க்குள்ளான நிைலயில் 411ேபர் 
அைடயாளப்ப த்தப்பட் ள்ளனர். 
அத் டன்  7 ேபர் சிகிச்ைசயில் 
குணமைடந் ள்ளனர்.
தமிழகத்தில் ெகாேரானா 
ெதாற்  ேநாய் பரவாமல் இ க்க 
அரசு க ைமயான நடவடிக்ைக 
எ த்  வ கிற . அரசின் ெபா  
சுகாதாரத் ைற, காவல் ைற, வ வாய் 
நிர்வாகத் ைற, தீயைணப் த் ைற 
உள்ளிட்ட அைனத்  க்கியத் 
ைறக ம் ேநாய்த்த ப்  

நடவடிக்ைகயில் தீவிரமாக ெசயற்பட்  
வ கின்றைம குறிப்பிடத்தக்க .

த கН Х ெகாேரானா ெதா Ж Цளான 
ர டாவΤ  நபΪС Ǿǿ ΤЦளாУ

ெகாேரானா ைவரஸ் அச்சு த்தல் 
காரணமாக தமிழகம் வ ம் 144 
தைட உத்தர  பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள 
ேதா , ஊரடங்கு காரணமாக ம  
பான விற்பைன நிைலயங்கள்  
கடந்த 10 நாட்க க்கும் ேமலாக 
டப்பட் ள்ளன. 
இதன் காரணமாக ம ைவப் 
ெபற் க்ெகாள்ள டியாத
சூழல் ஏற்பட்டள்ள நிைலயில் 
க்ேகாட்ைட ேகாட்ைடப்பட்டி 

னத்தில் கச்சவரம் ெசய்த பின்னர் 
பயன்ப த்தப்ப ம் திரவத்திைன  
குளிர்பானத்தில் கலந்  ஆகிய 
வர் குடித் ள்ளனர்.  இதில் 

இ வர் உயிரிழந் ள்ள டன் 
ஒ வர் தீவிர சிக்சிச்ைசப் பிரிவில் 
அ மதிக்கப்பட்  சிகிச்ைச 
அளிக்கப்பட்  வ கின்றார்.

மΤ Жகாக Ψகசவர 
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தலைமச்சரின் ெபா  நிவாரண 
நிதிக்கு அ.தி. .க. சார்பில் ஒ ேகாடி 
பா நிதி தவி வழங்கப்ப கிற  

என அதன் ஒ ங்கிைணப்பாளர் 
.பன் ர்ெசல்வம்  அறிவித் ள்ளார்.
இ  ெதாடர்பாக, அ.தி. .க.வின் 
ஒ ங்கிைணப்பாளர் .பன் ர்ெசல்வம் 
மற் ம் இைண ஒ ங்கிைணப்பாளர் 
எடப்பாடி பழனிசாமி  கூட்டாக ெவளி 
யிட்ட அறிக்ைகயில்;
அ.தி. .க.வின் சார்பில் ெகாேரானா 
ேநாய்த் த ப்  மற் ம் நிவாரணப் 
பணிக க்காக தலைமச்சரின் ெபா  
நிவாரண நிதிக்கு ஒ  ேகாடி பா 
வழங்கப்ப கிற .
இயற்ைக ேபரிடர் ஏற்பட்ட ேநரங்க 
ளில் எல்லாம் மக்களின் ேதைவகைள 
அறிந்  கண் ம், க த் மாக விைரந்  
நடவடிக்ைககைள ேமற்ெகாண்  
வ ம் அ.தி. .க ம், தமிழக அரசும் 
ெகாேரானா ேநாய்த்ெதாற்  ேபரிடரில் 
இ ந்  மக்கைளக் காப்பாற்ற ம், 
மக்க க்குத் ேதைவயான ம த் வ 
வசதிகைள ம், ஊரடங்கால் 
ஏற்பட்டி க்கும் அசாதாரண சூழலில் 
மக்க க்கு உரிய பணிகைள 
ஆற்ற ம் ைனப் டன் ெசயல்பட்  
வ கின்றன. பல நிைலகளி ம், 
வடிவங்களி ம் இப்பணிகள் 
நைடெபற் க் ெகாண்டி க்கின்றன.

தல்வர், ைண தல்வர், 
அைமச்சர்கள், அ.தி. .க பாரா மன்ற, 
சட்டப்ேபரைவ உ ப்பினர்கள் 

ஆகிேயார் தங்கள  ஒ  மாத 
ஊதியத்ைத தலைமச்சரின் ெபா  
நிவாரண நிதிக்கு அளிப்பார்கள். 
ெகாேரானா ேநாய்த்த ப்  மற் ம் 
ம த் வ வசதிகைள அளிப்பதற்கான 
சிறப்  நிதிக்கு, அ.தி. .க பாரா மன்ற 
உ ப்பினர்கள் தங்கள் ெதாகுதி 
ேமம்பாட்  நிதியில் இ ந்  தலா 
ஒ  ேகாடி பா ம்,  அ.தி. .க 
சட்டப்ேபரைவ உ ப்பினர்கள் 
தங்கள் ெதாகுதி ேமம்பாட்  
நிதியில் இ ந்  தலா 25 இலட்சம் 
பா ம் வழங்குவார்கள் என ம் 

அ.தி. .கவின் சார்பில் ஏற்ெகனேவ 
அறிவிக்கப்பட் ள்ள .
அதி க ெதாண்டர்கள் தங்களால் 
இயன்ற உதவிகைள ம், நிவாரணப் 
பணிகைள ம் மக்க க்குச் ெசய்  
வ கின்றனர். அ.தி. .க நி வனத் 
தைலவர் எம். .ஆர், அ.தி. .க நிரந்தரப் 
ெபா ச் ெசயலாளர் ெஜயலலிதா 
ஆகிேயார் காட்டிய பாைதயில் மக்கள் 
ெதாண்ேட மேகசன் ெதாண்  என்ற 
உணர்ேவா  அ.தி. .க பணிக ம், 
மக்கள் பணிக ம் ெதாடர்ந்  
நைடெபற்  வ கிற .

ெகாேரானா ேநாய் த ப் தான் 
க்கியம். மற்றெதல்லாம் அப் றம் 

என்  கூறி தி மணத்ைத பிற்ேபாட்ட 
ெபண் ம த் வரின் டி  
ெநகிழ்ச்சிைய ஏற்ப த்தி ள்ள .
ேகரள மாநிலம் ேகாழிக்ேகா  
மாவட்டம் க்கம் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட 
கார ைல பகுதிைய ேசர்ந்த கம , 
சுைபதா தம்பதியரின் மகள் பா. இவர் 
ேகாழிக்ேகா  அரசு ம த் வமைனயில் 
ெபண் ம த் வராக பணி ரிந்  

வ கிறார். இவ க்கும் அேத பகுதிைய 
ேசர்ந்த காலிப்கான், சுகரா பீவி ஆகிேயா 
ரின் மகன் அனஸ் கம க்கும் கடந்த 
ஜனவரி மாதம் நிச்சயதார்த்தம் நடந்த .
அப்ேபா  இவர்க க்கு மார்ச் 29 
ஆம் திகதி தி மணம் நடத்த டி  
ெசய்யப்பட்ட . கல்யாண மண்டபம் 
தல் அைழப்பிதழ் வைர ஏற்பா க ம் 
ர்த்தியாகி விட்ட .
எனி ம் ெகாேரானா தாக்கத்தின் 
காரணமாக,  ெகாேரானா சிகிச்ைசப் 

பிரிவில் பணியமர்த்தப்பட்டார் பா. 
தின ம் பணிக்கு ெசன்  வ வ ம் 
பல நாட்கள் ம த் வமைனயிேலேய 
தங்கி இ ந்  ெகாேரானா 
ேநாயாளிகைள கவனித்  வந்த பா 
இப்ேபாைதக்கு ெகாேரானா ேநாய் 
த ப் தான் க்கியம். மற்றெதல்லாம் 
அப் றம்,” என ெபற்ேறாரிடம், 
கூறி ள்ளார். இதைனய த்  
அவர  தி மணம் தற்ேபா  
நி த்தப்பட் ள்ள .
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அரசன் ஆண்டி என்ற ேபதம் இல்லாமல்,  
எல்லா மட்டங்களில் உள்ள வர்க க்கும், 
பாலகன் – வேயா திபன் என்ற ேபதம் இல்லா 
மல், எல்லா வய தி ன க்கும், ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்  ஏற்பட் க் ெகாண் டி க் கி
ற . பால், இனம், மதம், ெமாழி, நா , கண் 
டம், என்  எந்த ேவ  பா ம் ெகாேரா னா
க்குக் கிைட யா . எல்ே லா ேம அதற்கு 

ஆளா கிக் ெகாண் டி க் கி றார்கள். பலி யாகிக் 
ெகாண் டி க் கி றார்கள்.
ஸ்ெபய்ன் இள வ ர சியின் உயிைரக் கா  

ெகாண்ட ெகாேரானா, பிரித்தா னிய இள வ ர 
சர் சார்ள்ஸ்ைச ம் விட வில்ைல. பிரித்தா
னிய பிர தமர் ெபாறிஸ் ேஜான்சன், சுகா தார 
அைமச்சர் ேபான்ற வர்க ைள ம் விட்  
ைவக்க வில்ைல. பல்ேவ  நா  களின் தைல
வர்கள், அவர்களின் வாழ்க்ைகத் ைண, 
அைமச்சர்கள் ,  உயர்மட்ட அதி கா ரிகள் 
இந்த ெதாற் க்கு உள்ளா கி யி க் கி றார்கள். 
ெகாேரானா ைவரசின் தாக் குதல் என்ப  
இன்  மனித குலத் க்ேக ெப ம் ஆபத்தாக 
உ  ெவ த் தி க் கி ற .
இ  ஒ  குணப்ப த்த டி யாத ேநாயாக 

இல்லா வி டி ம், பர  கின்ற ேவக ம், ைற 
ம் மனி த கு லத் க்கு ேபர ழிைவ ஏற்ப த்தக் 

கார ண மாகி விடக் கூ ம். கு  கிய காலத்
க்குள் இந்த ெதாற் றினால் பாதிக்கப்பட்ட 

ெப ம் எண் ணிக்ைக யாேனார் உயி ரி ழந் தி  
க் கி றார்கள். நா க்கு நாள் என்பைத விட, 
நிமி டத் க்கு நிமிடம் மர ணங்கள் நிகழ்ந்  
ெகாண் டி க் கின்றன.
இவ்வா றா ன ெதா  ெதாற்  ஆபத்தில் 

இ ந்  மக்கைள மீட்ப தற்காக உல க ளா விய 
யற் சிகள் ேமற்ெ காள்ளப்பட்  வ  கின்

றன. ஒவ்ெ வா  நா ம் இதற்காக உயர்ந்த
பட்ச ன்  ரி ைமையக் ெகா த் க் ெகாண்
டி க் கின்றன. இதற்காக ஒவ்ெ வா  நாட் டி ன 
ம் அர சாங்கங்க ம், அர சாங்கத் தைல வர்

க ம், மக்க க்கு விழிப்  ணர் ட் ம் பிர
சா ரங்கைள ெசய்  ெகாண் டி க் கி றார்கள்.
சில நா கள், ெமன்ைம யான ைறயில் 

இந்த விவ கா ரத்ைத அ  கு கின்றன. அதி கா ர
ர்வ மற்ற ஊர டங்கு, டக் குதல் (lock down) 

ேபான்ற வழி  ைற கைளக் ைகயா  கின்றன.
அ ஸ்ேர லியா, கனடா, ஐேராப் பிய நா  

கள் ேபான்ற வற்ைற இவ்வா  குறிப் பி ட 
லாம். சில நா கள் அவ ச ர காலச் சட்டம், 
ஊர டங்குச் சட்டம், என்  க  ைம யான 

சட்டங்கைளக் ெகாண்  ெகாேரா னாைவ 
கட் ப்ப த்த ைன கின்றன. இலங்ைக, 
இந் தியா ேபான்ற நா கள் இந்த வைகையச் 
ேசர்ந்தைவ. அர சாங்க உத்த ர  கைள மீ  ப
வர்கள் இங்கு க  ைம யாக  கண்  டித்த ன
மாக நடத்தப்ப  கின்றனர்.
ேவ  சில நா கள் மிக க  ைம யான சட்

டங்கைள மக்கள் மத் தியில் திணித்  இத 
ைனக் கட் ப்ப த் ம் யற் சியில்  பட்
ள்ளன. னா, வட ெகா ரியா ேபான்ற வற்ைற 

இதில் உள்ள டக்கலாம். இங்கு ெதாற்  ஏற்
பட்ட வர்களின் சரி யான ெதாைகேயா, உயி
ரி ழந்த வர்கள் பற் றிய விப ரங்கேளா ெவளி யி
டப்ப ட வில்ைல என் ம் கூறப்ப  கி ற .
இத்த ைகய நா  களில் ெதாற்  ஏற்பட்ட

வர்கள் கு ம்பம் கு ம்ப மாக ெகால்லப்பட்
டதாக்க் கூட, வதந் திகள் உலா வின. அைவ 
இன்ன ம் உண்ைம என்  நி  பிக்கப்ப ட
வில்ைல.
எவ்வா றா யி ம், இந்த ேநாய்த் ெதாற்றில் 

இ ந்  தப் பிப்ப தற்கு, ச க இைட ெவ
ளிைய ேப  வ ம், தனி ைமப்ப த்த ம் 
தான் பிர தா ன மான வழிகள் என்  கூறப்ப 
கி ற .
இந்த இரண்  வழி  ைற க ைள ம் ைகயா
 வ தற்கா கேவ, ஊர டங்கு, டக் குதல் 

ேபான்ற நைட  ைறகள் ைகயா ளப்ப  கின்
றன. ஊர டங்குச் சட்ட ம், நாட்ைட டக் 
கும் நட வ டிக்ைக ம், அர சாங்கு இயந் தி
ரத்ைத நகர்த் ம் உயர்மட்டத் தி ன க்கு 
ெபா த்த  ைட ய ைவ யாக இ க்க வில்ைல. 
இந்த விட யத்தில், அதி கார உயர்மட்டத்

தி ன க்கு  சிறப்  ரி ைம கைளப் ேபாலேவ, 

கடப்பா  க ம், ெபா ப் ம் கூ  த லா கேவ 
உள்ளன. ஆனால், ன்  தா ர ண மாக இ க்க 
ேவண் டிய, ெதாற்றில் இ ந்  தம்ைம ம் 
நாட்  மக்க ைள ம் காப்பாற்றிக் ெகாள்ள  
ேவண் டிய நிைலயில் இ க் கின்ற தைல வர்
க ம், அதி கா ரி க ம் கூட ெகாேரானா ைவர
சிடம் சிக் கி ள்ளனர்.
இ  அவர்களின் அலட் சி யத் தினால் , 

ெபா  மக்க க்கு அறி விக்கப்பட்ட விதி 
ைற க ைள ம், பா  காப்  ைற க ைள ம் 
அவர்கள் பின்பற்றத் தவ றி யதால் ஏற்பட்
டதா? என்ற ேகள்வி பர வ லா கேவ உள்ள .
இலங்ைகயில் உயர்மட்டத் தைல வர்கள், 

அதி கா ரிகள் இந்த ெதாற் க்கு உள்ளா கி யி
க்கா வி டி ம், சாதா ரண மக்க க்கு அறி
 த்தல்கைளக் ெகா ப்ப வர்க ம், உத்த ர
 கைளப் பிறப் பிப்ப வர்க ம், அந்த விதி 

ைற கைள தாங்கள் பின்பற்  வ தாகத் ெதரி ய
வில்ைல.
ெகாேரானா ைவரஸ் பர  வ  ெதாடர்பான 

அச்சம் தீவி ர ம ைடந்த பின்னர், ஆல யங்கள், 
பள் ளி வா சல்கள் , விகா ைரகள் , ேதவா ல
யங்கள் அைனத் ம் டப்பட்டன. மத வழி
பாட் த் தலங்க க்கு ெபா  மக்கள் ெசல்வ
தற்கு தைட ம் விதிக்கப்பட்ட .
மத வ ழி பாட் த் தலங்களின் லம் உள்

நாட்டில் பல க்கு ெதாற்  ஏற்பட் டி ப்ப  
தற்ே பா  உ  தி யா கி யி க் கி ற .
இந்த விதி  ைறைய மீறி பள் ளி வா சலில் 

ஒன்  கூடி ெதா ைக நடத் தி ய வர்கள் 
ெபாலி சாரால் ைக  ெசய்யப்பட்டனர். ஆல  
யங்க ளி ம், ேதவா ல யங்க ளி ம் பிரார்த்த
ைன களில்  பட்ட வர்கள் ைக  ெசய்யப்
பட்  எச்ச ரிக்கப்பட்  வி  விக்கப்பட்டனர்.
ஆனால், நா  மிக க  ைம யான ெகாேரானா 

ெந க்க டியில் இ ந்த ேபா , ஜனா தி பதி 
ேகாத்தா பய ராஜ பக்ச, கண் டிக்குச் ெசன்  
தலதா மாளி ைகயில் வழி பா  நடத் தினார் 
என் ம், அஸ் கி ரிய, மல்வத்த பீடங்களின் 
மகா நா யக்கர்கைள சந் தித்  ஆசி ெபற்றார் 
என் ம் அண்ைமயில் படங்க டன் ெசய்
திகள் ெவளி யி டப்பட்டன.
நாட்  மக்கைள ஆல யங்க க்கு ெசல் 

 வைத த த்  விட் , நாட்டின் தைலவர் 
ஆலய வழி பாட்டில்  பட்ட  ைறயா 
என்பைத விட, அவர் இந்த பய ணத்தின் 
ேபா , ெகாேரானா த ப் க்கான ச க 
இைட ெவ ளிையப் ேபணி யி ந்தாரா என்ற 
சந்ேதகம் பல க்கு உள்ள . அஸ் கி ரிய, மல்
வத்த பீடங்களின் மகா நா யக்கர்க ைள ம் 
ஜனா தி பதி சந் தித் தி க் கிறார். தற்ே பா ைதய 
சூழ் நி ைலயில் இ  அவ சி ய மான ஒன்றா 
எனப் பல ம் ேகள்வி எ ப்  வதில் நியா
யங்கள் அதிகம்.        (7  ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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ெகா ேரானா ைவரஸ் ேநர டி யாக 
உலைக அச் சு த்தி வ  கின்ற நிைலயில், 
அதன் மைற  க மான தாக்கம் குறித்  
இப்ே பா  சுகா தார , ம த் வ உலகம் 
கவ னத்தில் ெகாள்ள ஆரம் பித் தி க் கி ற .
கடந்த வாரம் உலக சுகா தார நி  வ னத் தி 

னால் ெவளி யி டப்பட்ட அறிக்ைக ஒன்றில், 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாடர்பாக உலக மக்கள் 
விழிப்   ணர்   ட ம்  ன்ெனச்ச  ரிக்ைக 
மற் ம் தற்காப்  ட ம் இ க்க ேவண் ம் 
என்  கூறி யி ந்த டன், ெகாேரானா பரவல் 
ெதாடர்பான ெசய் தி க க்குள் ற்றாக ழ்கி 
விடக் கூடா  என் ம் எச்ச ரிக்ைக ெசய்யப்
பட் டி ந்த .
யாழ்ப்பாணம் ேபாதனா ம த்  வ ம ைன 

யின் பணிப்பாளர் ம த் வ கலா நிதி தங்க
த்  சத் தி ய ர்த் தி ம் கூட, இ  ேபான்ற 

ஒ  எச்ச ரிக்ைகைய வி த் தி க் கிறார். 
ஊட கங்களில் ெகாேரானா பற் றிய ெசய் தி  

க ைளேய எந்த ேநர ம் பார்த் க் ெகாண் டி 
 க்க ேவண்டாம் என் ம்,  ஒ  நா க்கு 

இரண்  ைற நிைல ைம கைள அறிந்  
ெகாண் , வில கி யி க் கு மா  அவர் ஆேலா  
சைன கூறி யி க் கிறார்.
உலக சுகா தார நி  வ னத்தின் அறி  த்த
க்குப் பின்னா ம், யாழ். ேபாதனா ம த் 

வ மைன பணிப்பா ளரின் அறிக்ைகக்குப் பின்
னா ம் இ க் கின்ற க் கி ய மான விடயம் 
க் கி ய மாக கவ னத்தில் ெகாள்ளப்பட 

ேவண் டி ய .
ெகாேரானா பற் றிய ெசய் தி க க்ேக இன்  

உலகம் க் கி யத் வம் ெகா க்க ஆரம்
பித்  விட்ட . கிரிக்ெகட் ஸ்ேகார் ேபார்ைட 
ேபால, எத்தைன ேபர் மர ண மாகி விட்டனர், 
எத்தைன ேப க்கு ெதாற்  வந் தி க் கி ற  
என்  நிமி டத் க்கு நிமிடம் பதி ேவற்றங்கள், 
நடக் கின்றன. சிறப் ச் ெசய் திகள் ஒலி / ஒளி
ப ரப்பா கின்றன.
எந்த ெசய்தி ஊட கத்ைத எ த் க் ெகாண்

டா ம், ெகாேரானா பற் றிய ெசய் திக்ேக 90 
த மான இடம் ஒ க்கப்ப  கி ற .
உல ெகங்கும் அர சியல் கட் சி களின்  ெசயற்

பா கள் கணி ச மாக குைறந்  விட்டதால் 
அ  பற் றிய ெசய் திகள் குைறந்  விட்டன. 
உலகம் ெப ம்பா ம் டங்கிப் ேபாய் விட்
டதால், விமான விபத் கள், ரயில் விபத் கள், 

வாகன விபத் கள் ேபான்ற சம்ப வங்கள், கிட்
டத்தட்ட இல்லா ம ேலேய ேபாய் விட்டன.
உள் ர் நிகழ்  க ம், மத நிகழ் கள், தி

வி ழாக்க ம், ரத் ச் ெசய்யப்பட்  விட்டன. 
மக்கள் ெப ம்பா ம்  க க்குள் டங் கி
யி ப்பதால் ஊர்ச் சண்ைட க ம், வாள்ெவட்
கள், ெகாைல க ம் இல்ைல. வழிப்ப றி ம் 

நடப்ப தில்ைல.
ஊட கங்க க்குத் தீனி ேபாட்  வந்த 

கிைரம் ெசய் திகள் ெப ம்பா ம் ய்ந்  
விட்ட நிைலயில், ெகாேரானா பரவல் பற் றிய 
ெசய் திகள், அத டன் ெதாடர்  ைடய நிவா ர
ணங்கள், உத விகள், நட வ டிக்ைககள் குறித்த 

ெசய் திகள் தான், ஊட கங்களின் ேநரத்ைத ம் 
பக்கத்ைத ம் நிரப்  வ தற்குக் கிைடக் கின்
றன.
ேதைவக்கு அதி க மா கேவ அவர்க க்கு 

ெகாேரானா பற் றிய ெசய் திகள் கிைடப்ப
தா ம், அவற் க்கு மக்கள் மத் தியில் ஏற்பட்
டி க் கின்ற ம சு கார ண மா க ம், ஊட கங்கள் 
அவற்ைற விட்  ஒ ங்க டி யா ம ம் இ க்
கின்றன.
இவ்வா றான ஒ  சூழலில், சாதா ரண 

மக்கள் அதிகம் ேதடா ம ேலேய ெகாேரானா 
பற் றிய ெசய் திகள் அவர்க க்கு பல்ேவ  
வழி களில் கிைடத் க் ெகாண் டி க் கின்
றன. இவ்வா றான ெசய் திகள் ெப ம்பா ம் 
உ  திப்ப த்தப்ப டா த ைவ யா க ம், மக்கள் 
மத் தியில் பீதி ைய ம் பதற்றத்ைத ம் ஏற்ப
த்  ப ைவ யா க ம் இ ப்ப  தான் ஆபத்

தா ன . ஊட கங்களில் பர ம் ெசய் திகள், 
குறிப்பாக ச க ஊட கங்க ளி ம், இைணய 
ஊட கங்க ளி ம் பர  கின்ற ஏரா ள மான ெசய்
திகள், ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  ெதாடர்
பான விழிப்  ணர்ைவ ஏற்ப த்  வ தற்குப் 
பதி லாக பீதி ையேய ஏற்ப த்திக் ெகாண் டி

க் கின்றன.
இந்தப் பீதி யா ன , ெகாேரா னாைவ எதிர்

ெகாள்வ தற்கான ேநாய் எதிர்ப் த் திறைன 
குைறக் குேம தவிர, அதி க ரிக்கா .
ேநாய் எதிர்ப்  சக திைய ேப  வ  ெகாேரா  

னா விடம் இ ந்  தற்காத் க் ெகாள்வ தற்
கான க் கி ய மான வழி யாக, ம த்  வர்க 
ளால் கூறப்ப  கி ற .
ஆனால், பயம், பீதி, பதற்றம் ேபான்ற வற்

றினால் மனி தனின் ேநாய் எதிர்ப்  சக்தி 

பாதிக்கப்ப  கி ற . ஊட கங்களின் ெபா ப்
பற்ற ெசய் தி க ம், ெகாேரானா ெதாடர்பாக 
அள க்க தி க மாக ெகா க்கப்ப ம் க் கி யத்

 வ ம் ேநாய் எதிர்ப் த் திறைன குைறப்
பதில் க் கிய பங்காற்  கின்றன.
எந்த ேநர ம், எல்லா ஊட க ம் ெகாரா னா
க்ேக க் கி யத் வம் ெகா த் க் ெகாண் டி  
க்கும் நிைலயில், அதைன ேநாக் கிேய 

மக்கள் ட ேவண் டிய நிைலக்கு உள்ளா கி
றார்கள். இ  அவர்களின் உள வ ளத்ைதப் 
பாதிக்கும் நிைலைய ஏற்ப த்  கி ற .
ெகாேரா னா விடம் இ ந்  தப்பிக் ெகாண்

டா ம் அதைனச் சார்ந்  ஏற்படக் கூடிய 
உளப் பாதிப்பில் இ ந்  தப்பிக் ெகாள்ள 
டி யாத நிைலக்கு மனி த குலம் தள்ளப்பட் 
க் ெகாண் டி க் கி ற .
ஸ்டர் குண்  ெவ டிப்  க க்குப் பின்னர், 

அதைனச் சார்ந்த ெதாடர் ெசய் திகள் மக்கள் 
மத் தியில் ஒ  வித உளப் பாதிப்ைப ஏற்ப த்
தி ய . அத்த ைகய ெசய் தி களின் மீ  ெவ ப்
ைப ம் ேதாற்  வித்த .
ேபார்க்கா லத்தில் தின ம் எத்தைன ேபர் 

மரணம், எங்கு தாக் குதல், என்ற ெசய் தி க க் 
குப் பின்னால் டிக் ெகாண் டி க்கும் ஒ  
நிைலக்கு மக்கள் தள்ளப்பட் டி ந்தார்கள். 
அ ம் ஒ  ேபாைத ேபான்ற தா கேவ இ ந்
த .
அத்த ைகய ெசய் திகள் மனி தர்கைள அடி

ைமப்ப த் ம் ேபா , ஒ  கட்டத் க்கு ேமல் 
சலிப் ம், விரக் தி ம் ஏற்படத் ெதாடங்கும்.
தின ம் குண் ச் சத்தங்க க்குள் இ ந்  

பழக்கப்பட்ட மக்களில் பலர், அைம திைய 
அ  ப விக்கச் சிர மப்பட்டனர். அ ம் ஒ  வ
ைக யான உள வியல் பாதிப் த் தான்.
சம்ப வங்க ளா யி ம், அனர்த்தங்க ளா யி 
ம், ஏன், அர சியல் நில வ ரங்க ளா யி ம் சரி, 

ெதாடர்ந் ம் ஒ  விட யத்தின் மீ  அள க்
க தி க மான குவிப்ைப ெசய் ம் ேபா , அ  
உள ரீ தி யான தாக்கங்கைள ஏற்ப த் ம்.
ெகாேரானா விட யத் தி ம் அ  தான் 

நடந்  ெகாண் டி க் கி ற . எல்ே லா ம் 
விழிப்  ணர்  ஏற்ப த்  கிேறாம் என்  
கிளம்பி, மக்கள் மத் தியில் பீதி ைய ம், பதற்
றத்ைத ம், உளப் பாதிப்ைப ம் தான் ஏற்ப
த்திக் ெகாண் டி க் கி றார்கள்.
ெகாேரா னா க்ேக ம த் வம் ெசய்ய டி

யாமல் உலகம் திணறிக் ெகாண் டி க் கின்ற 
நிைலயில், ெகாேரானா சார்ந்த உளப் பாதிப்  
கள் ஏற்பட்டால், அதைன குணப்ப த்  வ த 
ற்கு எங்கு                (7  ஆம் பக்கம் பார்க்க)

சத்திரிய

   
   

கா ண

ெகாேரானா பற் றிய ெச  தி க க்ேக இன்  லகம் 
க் கி யத் வம் ெகா க்க ரம் த்  விட்ட . கி க்ெகட் 

ேகார் ேபார்ைட ேபால, எத்தைன ேபர் மர ண மாகி விட்டனர், 
எத்தைன ேப க்கு ெதாற்  வந் தி க் கி ற  என்  நிமி டத் க்கு 
நிமிடம் பதி ேவற்றங்கள், நடக் கின்றன. சிறப்  ெச  திகள் 

/ ளி ப ரப்பா கின்றன
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உல ைகேய அச் சு த்திக் ெகாண்
டி க்கும் ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்  தமி ழக அர சி ய ைல ம் விட்

 ைவக்க வில்ைல. தமி ழக தல்வர் 
எடப்பாடி பழ னிச்சாமி மத் திய அரசு 
அறி வித்த 21 நாள் ஊர டங்கு உத்த
ரைவ தமி ழக மக்க ம் உ  தி டன் 
கைடப் பி டிக்க ேவண்  ெமன்  
அறி வித்தார். இவ் வி ட யத்தில் தமி ழக 
அரசு அைனத்  கட் சி களின் கூட் 
 டத்ைத கூட்ட ேவண் ம் என்  
எதிர்கட் சி யான தி. .க. ேகாரிக்ைக 
வி த்த . அைத ஏற்க ம த் 
விட்ட தல்வர்,“ இ  ம த் வம் 
ெதாடர்பான பிரச்ச ைனகள். இதற்கு 
அைனத்  கட் சியின் கூட்டத்ைதக் 
கூட்டேவா அல்ல  அர சியல் ெசய்
ய ம் அவ சியம் இல்ைல”‘ என்  
பதி ல ளித்தார். இதற்கு பதி ல ளித்த 
தி. .க,“ அரசு அைனத் க் கட்சிக் 
கூட்டத்ைத கூட்டா விட்டா ம், தமி
ழக மக்களின் நல வாழ்ைவ உ தி 
ெசய்வ தற்காக எங்க  ைடய பங்க
ளிப்ைப ம்  ஆத ர ைவ ம் வழங்
குேவாம்.” என்  ட்விட்டரில் பதி விட்
டி க் கிறார். ஏெனனில் ஏற்க னேவ 
காவிரி ெடல்டா பகு திைய பா  காக்
கப்பட்ட ேவளாண் மண்ட ல மாக அறி
வித் , அதற்காக சட்ட ேப ர ைவயில் 
தீர்மானம் நிைற ேவற்றி, காவிரி பகுதி 
விவ சா யி களின் நம் பிக்ைக ைய ம், 
ஆத ர ைவ ம் ெபற் றி க் கிறார். அத்  
டன் அம்மக்கள் வழங் கிய ‘காவிரி 
காப்பாளன்’ என்ற பட்டத்ைத ம் 
வி ம் பி  ஏற் றி க் கிறார் தல்வர். 
அேத ேபால் ெகாேரானா விட யத் தி 
ம் அரசு அதி கா ரி க ைள ம், அரசு 

இயந் தி ரங்க ைள ம்,சுகா தா ரத்  ைற

ைய ம் மட் ம் களத்தில்  ப  
த்தி தன்  ைடய அரசின் ேவக

மான நட வ டிக்ைக க க்கு பாராட்  
ெபற வி ம்  கிறார் தல்வர். அதா
வ  ெகாேரானா காப்பாளன் என்ற 
வி  ைத ம், மக்களின் ஆத ர ைவ ம் 
எதிர்பார்க் கிறார்.அவர் எதிர்பார்த்த 
விடயம் கூடி வ  வதால் அைனத்  
கட் சி கூட்டத் திற்கு அவ சி ய மில்ைல 
என்ப தில்  உ  தி யாக இ க் கிறார் 
என்  கி றார்கள் அவ  ைடய ஆத ர வா
ளர்கள்.
அேத த  ணத்தில் ெகாேரானா 

ைவரஸ் ெதாற்  குறித்த மத் திய 
அரசின் அறி விப் ,ஆ ம் கட் சி யான 
பார திய ஜனதா கட் சியில் ெபரிய 
விரி சைல ஏற்ப த் தி யி ப்ப தாக அக் 
 கட் சியின் த்த தைல வர்கள் க   கி
றார்கள். குறிப்பாக உள் ைற அைமச்
ச ரா க ம், கட் சியின் அதி கார ைமய
மா க ம் திக ம் அமித்ஷா, கடந்த 
சில வாரங்க ளாக அைம தி யாக இ ப்
ப  குறித்  கட் சி யி னேர ஆச்ச ரியம் 
ெதரி விக் கி றார்கள். ஒ  பிரி வினர் 
ெகாேரானா விவ கா ரத்தில், திட்ட மி
டாமல், நான்கு மணி ேநர கால அவ
கா சத்தில் இ  பத் தி ெயா  நாள் ஊர
டங்கு அறி விப்ைப ெவளி யிட்ட  
தவ  என் ம்,  மற்ெ றா  பிரி வினர் 
இ  உள்நாட்  விவ காரம் என்பதால், 
உள் ைற அைமச்ச ரான அைமச்ச
ரான அமித் ஷா ெதாைலக்காட் சியில் 
ேதான்றி அறி வித் தி க்க ேவண் ம். 
அவ க்கு பதி லாக பிர தமர் அறி
வித்ததால் பிர தமர் ேமாடிக்கும், உள்
ைற அைமச்சர் அமித் ஷாவிற்கும் 

இைடேய சிறிய அளவில் மனக்க சப்  
ஏற்பட் டி ப்ப தா க ம் குறிப் பி  கி
றார்கள். இதனால் தான் தன்  ைடய 
ட்விட்ட ரி ம், அைமச்ச ரைவக் 
கூட்டத் தி ம் அமித்ஷா பங் கு பற்
ற வில்ைல என்ற விவ ரங்க ைள ம் 
ெதரி விக் கி றார்கள் அக்கட் சியின் நிர்

வா கிகள். இத னி ைடேய ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற் , ச கத் ெதாற்றாக 
மாறி யதில் இஸ்லா மீய அைமப்  
தில் லியில் நடத் திய மாநா  தான் 
காரணம் என்ற ேதாற்றத்ைத ம், இந்த 
ைவரஸ் ெதாற்ைற ஸ் ம்கள் தான் 
பரப்  கி றார்கள் என்ற பிம்பத்ைத ம் 
உ  வாக்க மத் திய அரசு யற் சிக்
கி ற  என்ற குற்றச்சாட் ம் எ ந் தி
க் கி ற . அண்ைமயில் டில் லியில் 

தப்லிக்  ஜமாத் என்ற இஸ்லா மிய 
அைமப்பின் சார்பில் நைட ெபற்ற சர்
வ ேதச மாநாட்டில் பங் கு பற் றி ய வர்க
க்கு ைவரஸ் ெதாற்  இ ப்ப தாக 

உ தி ெசய்யப்பட் டி ப்பதால், இப்
ப டி ெயா  குற்றச்சாட்  ன்ைவக்
கப்ப  கி ற .இ  குறித்  தமி ழக 
அரசும் இந்த மாநாட் டில்பங் கு பற்றி 
தமி ழகம் தி ம் பி ய வர்கைள பரி ேசா
தைன ெசய்  ெகாண் , ெகாேரானா 
ெதாற்  இ ந்தால் தனி ைமப்ப
த்திக் ெகாள்ள ேவண் ம் என் ம் 

ேகாரிக்ைக வி த் தி க் கி ற .
இந் தியா ேபான்ற அதிக மக்கள்

ெதாைக ெகாண்ட ஜன நா யக நாட்டில் 
ஊர டங்கு உத்த ர  பிறப் பிக்கப்
பட் , அதைன மக்கள் 98 சத த 
மக்கள் கைட பி டித்  வ  வ  உலக 
அள வி லான கவ னத்ைத ர்த் தி க்
கி ற . இந் திய மக்கைள மட்  மல்
லாமல் இந் தி யாவின் பிர த ம ரான 
நேரந் திர ேமாடி, ெதற்கா சிய கூட்ட
ைமப் பி ள்ள நா  க ளான இலங்ைக, 
வங்கா ள ேதசம், ேநபாளம், ட்டான் 
பாகிஸ்தான் ஆகிய நா  க டன் 
காெணாளி லம் உைர யாடி, ேதைவ

யான நட வ டிக்ைக கைள எ த் தி
ப்ப ைத ம் உலகம் உன் னிப்பாக 

கவ னித் , ேமாடியின் இந்த அ  கு
 ைறைய வர ேவற் றி க் கி ற  என் கி

றார்கள் அர சியல் பார்ைவ யா ளர்கள்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  கார

ண மாக தற்ே பா  இந் தியா 
ைமக்கும் நைட  ைறயில் இ க்கும் 
ச க விலகல் அல்ல  சுய தனி ைம 
ப்ப த்திக் ெகாள்ளல், ச  கத்தில் 
ேவ  வித மான விைளைவ ஏற்ப
த் ம் என்  ச  க வி ய லா ள ர்கள் 

அச்சம் ெதரி விக் கி றார்கள். தமி ழக 
கிரா மப்  றங்களில் மீண் ம் சாதிய 
எண்ணங்கள் ேமேலாங்கி வ  வ தா
க ம், ஆதிக்க சாதி யினர் தங்க  
ைடய பகு தி களில் மாற்  சாதி யி
னரின் வ  ைகைய இத  டாக 
ைம யாக கட் ப்ப த்  வ தா க ம் 
ெதரி விக் கி றார்கள். இ  குறித்த 
உள த்  ைறயின் அறிக்ைக தமி ழக 
அரைச உைறய ைவத் தி க் கி ற . 
இதனால் கட் ப்பாட்ைட க  ைம
யாக் கு வதன் ல ம், சில இடங்
களில் கட் ப்பாட்ைட தளர்த்  வ  
குறித் ம் மாவட்ட ஆட் சி யர்க க்கு 
வாய்ெ மாழி லம் உத்த ர  பிறப் பிக்
கப்பட் ள்ள தா க ம் ெதரிய வ  கி
ற  என் கி றார்கள் ச க உள வி ய லா
ளர்கள்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  மக்க 

 ளி ைடேய ஆேராக் கியம் குறித்த ஒ  
மாற்  சிந்த ைனைய ஏற்ப த்தி 
இ ப்ப தா க ம், ஆங் கில ம த் வம் 
தவிர்த்  மாற்  ம த் வம் குறித்  
ஒ  ேநர்ம ைற யான எண்ணத்ைத ஏற்
ப த்தி இ ப்ப தா க ம் ெதரி வி க் கி

றார்கள் கள ஆய்வா ளர்கள். ம ைர 
ெதாகு தி யின் நாடா  மன்ற உ ப் பி
ன ரான ெவங்க ேடசன் க த்  ெதரி
விக்ைக யில்,“ உலக அளவில் ம ந்  
உற்பத் தியில் ‘சுப்பர் பவர் நா ’ 
என்ற அந்தஸ்ைத இந் தியா ெபற் றி
ந்தா ம், உல க ளவில் 60 சத வி கித 

த ப்  சி க ைள ம், ேநாய் த ப்  
ம ந்  க ைள ம் இந் தியா உற்பத்தி 
ெசய்தா ம், ெகாேரானா பாதிப்  
தீவி ர மாக ஏற்பட்டால் அதைன 
எதிர்ெ காள்வ தற்கு இந் தி யாவின் 
கட்ட ைமப்பில் ேபாதிய அள விற்கு 
வச திகள் இல்ைல என் ம்,  அவர்க
க்கு அளிக்க ேவண் டிய ம த் வ 

சிகிச்ைச வசதி மிக குைற வா கேவ 
உள்ள .” என் ம் குறிப் பி  கிறார்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  

குறித்  இந் திய அர சாங்க ம், தமி
ழக அரசும், உலக நா  க ம் பல்
ேவ  எச்ச ரிக்ைக கைள வி த்தா ம், 
பல்ேவ  தீவிர நட வ டிக்ைக கைள 
ெதாடர்ந்  ேமற்ெ காண்டா ம், 
தமிழ்ச்ச கம் இ  குறித்த மாற் ப் 
பார்ைவைய தன்ன கத்ேத ெகாண் டி
க் கி ற . இவ் வி ட யத்தில் வி யியல் 

மற் ம் தட்ப ெவப்ப நிைல மாற்றம் 
குறித்த ஒ  கார ணி ைய ம் தமிழ் 
ச கம் க த்தில் ெகாள்வதால், அதா
வ  ைவரஸ் கி மித் ெதாற்  ஏப்ரல் 
தல் திக தி யன்  ெதாடங்கும் 

அதிக ெவப்ப நிைலயின் கார ண
மாக பர வா  என் ம், இ  ெதா டர்
பாக உண  கட் ப்பாட்ைட ம், 
ஆன் மீகம் சார்ந்த விட யங்க ளி ம் 
கவனம் ெச த்  வதால் ைவரஸ் 
ெதாற்  ச க ெதாற்றாக பர வா  

என்  உ  தி யான நம் பிக்ைகையக் 
ெகாண் டி க் கி ற .  இைத பிர தி ப
லிப்ப  ேபாலேவ தமி ழ கத்தின் நல்
வாழ் த் ைற அைமச்சர் விஜய 
பாஸ்க ம்,“ ெகாேரானா ேநாய்த்
ெதாற்  இ ந்தா ம், மன வலி ைம
டன் இ ந்தால் அதைன ெவல்
லலாம் ”என் கிறார். 
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  ச க 

ெதாற்றாக மாறி விடக் கூ டா  என்  
ன் கூட் டிேய ச க வில கைல 
கைடப் பி டிக்க ேவண் ம் என்  
ஊர டங்கு உத்த ரைவ பிறப் பித்த இந்
திய அரசு, இதன் கார ண மாக நா  

 வ ம் 75 ேகாடி ேபர் ேபாதிய 
உண வின்றி பாதிக்கப்பட் டி ப்ப தா
க ம், அவர்களின் ெபா  ளா தாரம் 
ேகள்  விக்  கு  றி  யா  கப்பட் டி  ப்ப  தா
க ம் ெபா  ளா தார நி  ணர்கள் 
ெதரி விக்கும் க த்ைத ம் நாம் ம
த லிக்க இய லா . இதற்காக இந் திய 
அரசும், தமி ழக அரசும் அறி வித் தி
க்கும் சில இல வ சங்க ம், ச

ைக க ம் ேபாதா  என்ேற மக்கள் 
க   கி றார்கள். மக்கள் தங்க க்கு 
நிவா ர ணங்கைள விட, ஆேராக்
கி ய மான சூழைல ஏற்ப த்திக் 
ெகா த்தால்.., உைழத்  தங்கைள 
ேமம்ப த்திக் ெகாள்ள தயா ராக 
இ க் கி றார்கள் என்ப ைதத்தான் 
மீண் ம் மீண் ம் வலி  த்  கி
றார்கள். ஆனால் அவர்கைள ஆட் சி
யா ளர்க ம், அர சியல் கட் சி யி ன ம் 
தங்களின் ேபாக் கிற்கு அவர்கைள 
திைச தி ப்  வேத தற்ே பா ைதய 
குழப்பங்க க்கு காரணம் என் கி
றார்கள் அர சியல் பார்ைவ யா ளர்கள். 
இந்த ைவரஸ் ெதாற்  மக்க  

ளிடம் ஆேராக் கியம் குறித்த விழிப்
 ணர்ைவ ர ள விற்கு ஏற்ப  த் தி
ய  சாத க மான அம்சம் என்றா ம், 
நாளாந்த வாழ் வியல் நைட  ைறைய 
சிைதத்தி க்கிற  என்ப தான் 
ஒப் க்ெகாள்ள ேவண்டிய உண்ைம.
ைவரஸ் ெதாற்  காரணமாக அரசு 
அறிவித்தி க்கும் ன்  வாரகால 
சுய தனிைமப்ப த்திக் ெகாள்ளல் 
என்ற நடவடிக்ைக, கு ம்பஉற  
கைள பல விடயங்களில் ேமம்ப த் 
தி ம், கு ம்ப வன் ைற என்ற விட 
யங்களில் அதிகரித் ம் இ ப்பதாக 
ச கவியல் பார்ைவயாளர்கள் ெதரி 
விக்கிறார்கள். ஒ  ைவரஸ் கி மி 
ச கத்தில் பாரிய உயிரிழப் கைள 
ஏற்ப த்தி விடக்கூடா  என்  
அரசாங்க ம், ஆ ம் கட்சி ம் 
சுகாதாரத் ைற ன்ெமாழி ம் 
ஆேலாசைனகைள வழிெமாழிந்  
நைட ைறப்ப த் வ  சரிஎன்  
ஒப் க் ெகாள்ளப்பட்டா ம், அத ற்கு 
மக்கைள தயார்ப த்தாமல், அ ல்ப 
த் வதில் ஏற்ப ம் சிக்கல்கைள, 

அரசு ன் கூட்டிேய திட்டமிட்  
இ க்கேவண் ம் என்ப தான் க த் 
தாக இ க்கிற . 




உலகம் ம த் வம், ெதாழில் ட்பம், 
இரா வம் என எல்லா வைக யி ம் பலம் 
ெபற் றி க் கின்றன. ஒவ்ெ வா  நா ம் தம்
மிடம் உள்ள வளத்ைத மற்ற நாட் டிற்கு 
உத  வி  யாக வழங்கி, தம  ேநச நாடாக்கிக் 
ெகாண் ம், அடி ைமப்ப த்திக் ெகாண் ம் 
இ க் கின்றன. பலம் பைடத்த நா கள் தம  
ேநச நா  களின் ெபா  ளா தா ரத்ைத உதவி 
என்ற ேபார்ைவயில் சுரண்டிக் ெகாண் டி க்
கின்றன. இவ்வா  உலக நா கள் ெபா
ளா தா ரத்ைத ைமயப்ப த்தி ெசயற்பட் க் 
ெகாண் டி க் கின்றன. ெபா  ளா தா ரத்ைத 
ட்டிக் ெகாள்வ தற்காக எந்த ெவா  பாதகச் 
ெசய ைல ம் ெசய்வ தற்கு தயங்காத நிைல
யி ேலேய வல்ல ரசு நா கள் தல் வ
ைமப்பட்ட நா  க ம் வைர ெசயற்பட் க் 
ெகாண் டி க் கின்றன. உலகப் ேபார்க ம், 
உள்நாட்  த்தங்க ம் ெபா  ளா தா ரத் திற்
கா கேவ ேமற்ெ காள்ளப்பட் ள்ளன. ஒ  நாட்
டிற்குள் வா ம் சி  பான்ைம யி னைர அடக்கி, 
ஒ க் கிய நட வ டிக்ைக க ம் ெபா  ளா தாரச் 
சுரண்டல்க க்கா கேவ இடம்ெபற் ள்ளன.
இவ் வி த மாக சுழன்  ெகாண் டி க்கும் 

உலகில் நா கள் பல அறி வாற்றல்க ைள ம், 
திற ைம க ைள ம் பலத்ைத ம் ெகாண் டி ந்த 
ேபாதி ம், ெகாரனா (ெகாவிட்  19) ைவரஸ் 
தாக்கத் தி லி ந்  பா  காப்  ெபற் க் ெகாள் 
வதில் த  மாறிக் ெகாண் டி க் கின்றன. 
ெகாரனா ைவர ஸிற்கு எதி ரான ம ந்  ேதட
லில் விஞ் ா னிகள்  பட் க் ெகாண் டி  
 க்   கின்றார்கள். இேதேவைள, ெகாரனா 
ைவரஸ் தாக் குதல் கூட ெபா  ளா தா ரத்ைத 
ைமயப்ப த் தி ய ெதா  நட வ டிக்ைக என் ம், 
வேயா  தி பர்கைள அழிப்ப தற்கா கேவ நீண்ட 

காலத் திற்கு ன்ேப எ க்கப்பட்ட ஒ  தீர்மா
னத்தின் ெசயற்பா டாகும் என்  ஒ  சில ஆய்
வா ளர்கள் ெதரி வித் ள்ளார்கள்.

ெகார ா வி ம் இ  ாதம்
உல கேம ெகார னாவின் தாக்கத் திற்கு அஞ்

சிக் ெகாண் டி க் கின்றன. என்ன ெசய்வ
ெதன்  ெதரி யாமல் த  மாறிக் ெகாண் டி க்
கி  ன்றன. இந் நி ைலயில் கூட அர சியல் ஆதா 
  யம் ேதடிக் ெகாள்வ தற் கு ரிய யற் சி க ம் 
நைட ெபற் க் ெகாண் டி க் கின்றன. இன் 
ெமா  இனத்ததின் மீ  பலிைய ேபாட் , 
அந்த இனத் தி ன க்கு எதி ராக ஏைனய 
இன த்த வர்கைள ண் ம் நட வ டிக்ைக க
ம் நைட ெபற் க் ெகாண் டி க் கின்றன. 

இந்  தி  யாவில் ஸ் லிம்கள்தான் ெகாரனா 
ைவரைஸ திட்ட மிட்  பரப்  கின்றார்கள் என 
இந்  மத வாத இன ெவ றி யர்கள் வதந் தி கைள 
பரப் பி னார்கள்.
இலங்ைகயில் கூட இத்த ைக ய ெதா  

நிைலைய உணர்ந்ேதாம். ஆனால், அ  
ைள  யி ேலேய கிள்ளி எறி யப்பட்டைம 

குறிப் பி டத்தக்க . இலங்ைகயில் உள்ள சிங்
கள தனியார் ெதாைலக்காட்சி ஊட க ெமான்  
ெகா ம்பில் சிவப்  பள் ளி வாசல் என அைழ 
க்கப்ப ம் சம்மாங்ே காட்  பள் ளி வா சலில் 
மார்ச் மாதம் 13 ஆம், 20 ஆம் திக தி களில் 
ஜ−ம்ஆத் ெதா ைக நைட ெபற்ற தா க ம், 
இதனால் ெகாரனா ெதாற்  பர  வ தற்கு 
வாய்ப்  உள்ள தா க ம் தம  ெசய்தி அறிக்
ைகயில் ெதரி வித்த . ெகாரனா ெதாற் றி லி
ந்  மக்கைள பா  காப்ப தற்கு பள் ளி வா சல்  

கள், ேகாயில்கள், கிறிஸ்தவ ஆல யங்கள், 
விகா ைர களில் மத வ ழி பா  களில்  பட 
ேவண்டா ெமன்  அர சாங்கம் அறி வித்த .
இந் நி ைலயில் ஸ் லிம்கள் ேமற்படி பள் ளி

வா சலில் ெவள்ளிக் கிழ ைம களில் ெதா ைக 
நடத் தி னார்கள் என இட் க்கட்டப்பட்ட ெசய்
தி யிைன ெவளி யிட்டைம கண் டிக்கத்தக்க . 
ஸ் லிம்க க்கு எதி ராக ஏைனய இனத்த வர்

கைள ேமாத வி ம் 
ஒ  ெசய லாகும். 
ஸ்  லிம்கள் சட்டத்

தி ற்கு கட் ப்ப ட
வில்ைல என காட்ட 
ற்பட்ட ஒ  நட

வ  டி  க்ை க  ய ாகு ம் . 
நா  ஆபத்தா ன
ெதா  கட்டத்தில் 
இ ந்  ெகாண் டி  
க் கின்ற . இதன்
ேபா  ஊட கங்கள் 
ெ ப ா ப்  டன் 
நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம். ெசய் தி கைள 
உ  திப்ப த்திக் ெகாள்வ  அவ சி ய மாகும். 
உ  திப்ப த் திய ெசய் தி கைளக் கூட ெவளி
யி ம் ேபா  ஏற்ப ம் எதிர் விைள  கைள 
கவ னத்திற் ெகாள்ளல் ேவண் ம். ஆனால், 
குறிப் பிட்ட ெதாைலக்காட்சி நி  வனம் ெசய்
திைய உ  திப்ப த்தா  ெவளி யிட்டதன் 
ல மாக, கடந்த காலத்திற் குறிப் பிட்ட அந்த 

ெதாைலக்காட்சி நி  வனம் ஸ் லிம்க க்கு 
எதி ராக ெசயற்பட்ட தம  இலக் கி லி ந்  
இன் ம் மாற வில்ைல என்  ெதரி கின்ற .
ஆனால், ெகா ம்  சம்மாங்ே காட்  பள்

ளி வாசல் மார்ச் 13ஆம் திக திக்கு ன்னேர 
டப்ப ட ள்ள . அதன் பின்னர் எந்த ெவா  

ெதா  ைக ம் அங்கு நைட ெப ற வில்ைல. 
இதைன குறிப் பிட்ட தனியார் ெதாைலக்
காட்சி நி  னத் திற்கு பள் ளி வாசல் நிர்வா கிகள் 
ெதளி  ப த் தி ள்ளார்கள். எதிர்கா லத்தில் 
இ  ேபான்ற விவ கா ரங்களில் விழிப் டன் 
இ ப்ப தாக குறிப் பிட்ட ெதாைலக்காட்சி நி
வனம் பள் ளி வாசல் நிர்வா கி க ளிடம்  ெதரி
வித் ள்ள . ஆனால், ஒ  இனத்ைதப் பற்றி 
பிைழ யான க த் க்கைள மக்கள் மத் தியில் 
பரப் பி விட் , அதன் பின்னர் மன் னிப்  ேகட்
ப திேலா அல்ல  இனிேமல் இவ்வா  நடக்
கா  என்  ெதரி வித் க் ெகாள்வ திேலா எந்த 

பய ம் கிைடக்கப் ேபாவ தில்ைல.
இேதேவைள, ெகாரனா ெதாற் றினால் இர 

ண்டா வ தாக மர ணித்த ஹம்மட் ஜமால் என்
ப வ க்கு எதி ராக சிங்கள ஊட கங்கள் இன
வாதக் க த் க்கைள ெவளி யிட் க் ெகாண்
டி க் கின்றன. இ  குறித்  அவரின் மகன் 
ஜமால் கியாஸ் மிகுந்த கவைல அைட  ந்
ள்ளார்.தன  தந்ைத மிக ம் ேநர்ைம யா னவர் 
என்  ஊட கங்க க்கு ெதரி வித் ள்ளார். 
இன வாத ஊட கங்களின் ேபாலிப் பிர சா
ரத்ைத சில ஸ் லிம்க ம் நம்பி ெகாண் டி  
ப்ப தா க ம் அவர் ெதரி வித் ள்ளார். ஆத

லால், அர சாங்கம் உ  திப்ப த்தாத ெசய் தி
க  ைள ம், இன வா தத்ைத ண் ம் ெசய் தி
க ைள ம் ெவளி யி ம் நி வ னங்க க்கும், 
தனி ந பர்க க்கு எதி ரா க ம் க  ைம யான 
நட வ டிக்ைக கைள எ க்க ேவண் ம்.
இேத ேவைள, கடந்த காலங்களில் பல 

இன  வாதக் க த் க்கைள சி  பான்ைம யி  ன 
க்கு எதி ரா க ம், இந்நா  ெப த்த நா  

என்  மத அைட யா ளத்ைத ம் ெவளி யி 
ட் க் ெகாண் டி ந்த அத்  ர லிய ரத்ன ேதரர் 
நாம் அைன வ ம் ஒன் றி ைணந்  ெசயற்பட 
ேவண் டிய ேதைவ ம், கட்டா ய ம் எமக்
குள்ள . நாட்டில் இன வாதம், மத வாதம் 
எத  ைன ம் ண் டி வி டா , தமிழ், சிங்கள, 
ஸ்லிம், கிறிஸ்தவ மக்கள் எல்ே லா ம் 

ரிந்  ணர் டன் அர சாங்கம் மற் ம் ைவத்
தி  யத்  ைற யினர் ன்ைவக்கும் அறி  ைர
கைள பின்பற்றி எம  பா  காப்ைப உ  தி ப
த் திக்ெ காள்ள ேவண் டி ய  கட ைம யாகும் 

என்  ெதரி வித் ள்ளார்.
இ லா ய ை ப்ப  ல க்கம்
இலங்ைகயில் ெகாரனா ெதாற்  நா க்கு 

நாள் அதி க ரித் க் ெகாண் டி க் கின்ற . 
எல்லா இன மக்க ம் இந்த ைவரஸ் தாக்கத்
தினால் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். இதனால், 
இந்தப் பிரச் சி ைனைய இனங்கைள கடந்  
நாம் இலங்ைகயர் என்ற அடிப்ப ைடயில் 
எதிர்ெ காள்ள ேவண் ம். அர சாங்கத்தின் கட்
ட ைள க க்கு கட் ப்பட்  நடக்க ேவண் 
ம். இந் நி ைலயில் அர சாங்கத்தின் கட்ட ைள

க க்கு ெபா  மக்கள் ரண ஒத்  ைழப்  
வழங்கிக் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். ஒ  சிலர் 
ம  த லி யா க ம் ெசயற்பட் ள்ளார்கள். அவர்
கைள பா  காப்  தரப் பினர் ைக  ெசய்  
சட்ட நட வ டிக்ைக கைள எ த் ள்ளார்கள்.
ெகாரனா ெதாற் றினால் ஸ் லிம்க ம் 

பாதிக்கப்பட் ள்ள தனால், அவர்களில் யாரா
வ  ஒ வர் மர ணித்தால் அவைர இஸ்லா
மிய ைறப்படி நல்ல டக்கம் ெசய்வ தற்கு 
அர சாங்கம் அ  ம திக்க ேவண்  ெமன்  
ஸ் லிம்கள் தரப்பில் க த் க்கள் ெதரி விக்

கப்பட்டன. இ  குறித்  ஸ்லிம் அைமப்
க்களின் பிர தி நி திகள் இரா வத் தள பதி 
சேவந் திர சில்வா ேவா  கலந்  ைர யாடல் 
(மார்ச் 31) ஒன் றிைன ேமற்ெ காண்டனர். 
இதன் ேபா  ெகாேரானா ெதாற் றினால் ஸ்
லிம்கள் மர ணித்தால், அவர்களின் உடல்
கைள இஸ்லா மிய ைறப்படி நல்லடக்கம் 
ெசய்வ தற்கு, தன்னால் டிந்த உத வி கைளச் 
ெசய்வ தாக இரா வத் தள பதி ெதரி வித் தி
ந்தார்.
இதன் பின்னர் ெகாேரானா ெதாற் றினால் 
ஹம்மட் ஜமால் என்பவர் மர ணித் ள்ளார். 

இவைர நல்ல டக்கம் ெசய்ய ேவண்  ெமன்
ம், உடைல உற வி னர்க ளிடம் ஒப்ப ைடக்க 

ேவண்  ெமன் ம் ேகாரப்பட்ட . ஆயி ம், 
உடைல உற வி னர்க ளிடம் ஒப்ப ைடக்க
வில்ைல. மாறாக நீர்ெ கா ம்பில் தகனம் 
ெசய்ய  ப்பட் ள்ள . 

ஸ்லிம் ஒ  வரின் உடைல இஸ்லா மிய 
ைறப்படி அடக்கம் ெசய்வ தற்கு ம க்கப்

பட்டைம ஸ் லிம்கள் மத் தியில் பலத்த கவ
ைலைய ஏற்ப த் தி ய . ெகாேரானா ெதாற்
றினால் மர ணத்த வர்கைள தகனம் ெசய்வேத 
சிறந்த ெதன்  ம த்  வர்கள் பரிந்  ைரத்
தா க ம் ெதரி விக்கப்பட்ட . அேதேவைள, 
ெகாேரானா ெதாற் றினால் யாரா வ  மர ணி 
த்தால் அவர்களின் உடல் தகனம் ெசய்யப்ப 
ம் என்  அர சாங்கம் சுற்   நி பம் ஒன் றி

ைன ம் ெவளி யிட்ட .
  ( 7 ஆம் பக்கம் பார்க்க)

ந்ைதயா

காவி  ெடல்டா பகு திைய 
பா  காக்கப்பட்ட ேவளாண் மண்ட ல மாக 
அறி வித் , அதற்காக சட்ட ேப ர ைவயில் 
ர்மானம் நிைற ேவற்றி, காவி  பகுதி 
விவ சா யி களின் நம் க்ைக ைய ம், 
த ர ைவ ம் ெபற் றி க் கிறார். அத் டன் 
அம்மக்கள் வழங் கிய ‘காவி  

காப்பாளன்’ என்ற பட்டத்ைத ம் வி ம் 
ஏற் றி க் கிறார் 




ச ாப்  

’’

’’
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இலத் தி ர னியல் ஊட கங்களின் வளர்ச்சி 
அச்சு ஊட கங்க க்கு சவா லாக மாறிக் 
ெகாண் டி ந்த ஒ  கட்டத்தில், ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்  இன் ம் பாரிய சவா
ைல ம் ெந க்க டி ைய ம் ஏற்ப த் தி யி
க் கி ற .
இலத் தி ர னியல் ஊட கங்களின் வளர்ச்சி 

குறிப்பாக, டி ட்டல் ஊட கங்களின் தி ர் 
எ ச்சி, அச்சு ஊட கங்க க்கு கடந்த 
சில ஆண்  க ளாேவ ெந க்க டி கைளக் 
ெகா த் க் ெகாண் டி ந்த .

1950களில் ெதாைலக்காட் சியின் வ
ைகக்குப் பிறகு, அச்சு ஊட கங்க ளான நாளி
தழ்கள், வார இ தழ்களின் விற்ப ைனயில் 
சரி  ஏற்படத் ெதாடங் கி ய .
ஆனா ம், அச்சு ஊட கங்கள் தம  

நிைலைய பலப்ப த்திக் ெகாண்டன. 
அதனால் தான், அச்சு ஊட கங்களின் ெபாற்
கா ல மாக 1990கள் க  தப்ப  கின்றன. 
இந்தக் காலத்தில் அச்சு ஊட கங்கள் அேமாக 
வளர்ச் சிையக் கண் டி ந்தன.

2009 ஆம் ஆண் க்குப் பிந் திய டி ட்டல் 
ரட் சி யா ன , அச்சு ஊட கங்கைள மீண் ம் 
ேதய்மானக் காலத் க்குள் தள்ளிச் ெசன் றி
க் கி ற .
உல க ளா விய ரீதி யாக கழ்ெபற்ற பல 

அச்சு இதழ்கள் கூட டி ட்டல் ரட் சிக்குத் 
தாக்குப் பிடிக்க டி யாமல், தம  ெவளி
யீ  கைள நி த்திக் ெகாள் ம் டி க்கு 
வந்தன. அல்ல  அச்சு ஊடகத் ைறயில் 
இ ந்  விலகி டி ட்டல் கத் க்குள் 
தம்ைம ைழத் க் ெகாண்டன.
இலங்ைக யி ம் விற்பைனச் சரிைவக் 

கண்ட சில அச்சு ஊட கங்கள், தனிேய 
டி ட்டல் ைறக்கு மாறிக் ெகாண்டன. 
இைள ர்கள் மத் தியில் அ கி வ ம் 

வாசிப் ப் பழக்க ம், வாசிப்  ஆர்வம் 
ெகாண்ட இைள ர்கள், டி ட்டல் ஊட கங்
களில் உட க் குடன் ெசய் தி கைள ெபற் க் 

ெகாள்ள கூடிய நிைலயில் இ ப்ப ம், அச்சு 
ஊட கங்களில் இ ந்  அவர்கைள ெவகு 
ெதாைல க்கு ெகாண்  ெசன்  விட்ட .
அச்சு ஊட கங்கள் ெப  பா ம், டி ட்டல் 

உல கிற்கு அடி ைமப்ப டாத, அல்ல  
அவற்றில் இ ந்  வில கி யி க் கின்ற வர்
களால் மாத் திரம், அ  கப்ப  கின்ற ஒன்
றாக இ ந்  வந்த .
இவ்வா றான நிைலயில், இலங்ைகயில் 

மாத் தி ர மன்றி, உல க ளா விய ரீதி யா கேவ 
அச்சு ஊட கங்க ளான நாளி தழ்க ம், வார  
இ தழ்க ம், விற்பைனச் சரிைவச் சந் தித் க் 
ெகாண் டி ந்த நிைலயில் தான், ெகாேரானா 
ைவரஸ் இன் ம் ேபரி டி யாக அைமந் தி க்
கி ற .

கடந்த இரண்  வாரங்க க்கு ேமலாக 
நீடித்  வ  கின்ற ஊர டங்குச் சட்டத் தினால் 
நாளி தழ்களின் ெவளி யீ கள் ெபரி ம் 
பாதிக்கப்பட் டி க் கின்றன அல்ல  குழப்ப
ம ைடந் தி க் கின்றன.
நீண்ட கால வர லாற் ப் பாரம்ப ரி யத்ைதக் 

ெகாண் டி ந்த நாளி தழ்கள், வார இ தழ்கள் 
பல இ  வைர பல்ேவ  ெந க்க டி கைளச் 
சந் தித் தி ந்தா ம், ஊர டங்குச் சட்டம் 
ேபான்ற சூழ் நி ைல கைளக் கடந்  வந் தி ந்
தா ம், தம  ெவளி யீ  கைள நி த்திக் 
ெகாண்ட  அரி  தான்.
பண் டிைக நாட்க க்கான சில வி   ைற

கைள தவிர்த் ப் பார்த்தால், பல வந்த மாக 
அச்சு ஊட கங்களின் ெவளி யீ கள் நி த்தப்
பட்ட  அரி தான சந்தர்ப்பங்கள் தான்.
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற் ம் அதைன 

ஒட் டி ய தாக ஏற்பட் டி க் கின்ற ஊர டங்குச் 
சூழல், அச்சு ஊட கங்க க்கு பாரிய அச் சு
த்தைல ஏற்ப த் தி யி க் கின்ற . ெதாடர் 

ஊர டங்குச் சட்டத் தினால் நாளி தழ்கள், வார

இ தழ்கள் பல தம  அச்சு ெவளி யீ  கைள 
நி த்திக் ெகாள்ள ேவண் டிய நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட்டன.
ஊர டங்குச் சட்டம், ெவவ்ேவ  காலப்ப

கு தியில் நைட  ைறப்ப த்தப்ப  வதால், 
அச்சு ஊட கங்கள் தம  ெவளி யீ  கைள 
வாச கர்க க்கு ெகாண்  ேசர்ப்பதில் சிக்
கல்கைளச் சந் தித் க் ெகாண் டி க் கின்றன.
நாளாந்தம் அச்சுப் பிர தி கைள உரிய 

இடங்க க்க்கு ெகாண்  அெசல்ல டி
யாத நிைல ஏற்பட் டி க் கி ற . இதனால், 
சில அச்சு ஊட கங்கள், டி ட்டல் பதிப் 
கைள மாத் திரம் ெவளி யி ம் நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட் டி க் கின்றன.
இவ்வா றா ன ெதா  நிைலைய அச்சு ஊட

கங்கள் இதற்கு ன்னர் எதிர்ெ காண் டி க்
க வில்ைல. இ  ேபான்ற ெதா  நிைலைய 
யா ம் கற்பைன ெசய்  கூடப் பார்த் தி க்
க வில்ைல.
ேபார்க்கா லத்தில் ெந க்க டி யான 

நிைலைய அச்சு ஊட கங்கள் சந் தித் தி
க் கின்றன. வடக்கு, கிழக்ைக ைமய மாக 

ெகாண்ட அச்சு ஊட கங்கள் வாரக்க ணக்கில், 
இ த்  டப்ப ம் நிைல ைய ம் சந் தித் தி
க் கின்றன. 
ெகா ம்ைப ைமயப்ப த் திய அச்சு ஊட

கங்க க்கு அவ்வா றான நிைல இ க்க
வில்ைல. ேபார் வடக்கு, கிழக்ைக ைமயப்
ப த் திேய ெப ம்பா ம் இட ம ெபற் க் 
ெகாண் டி ந்ததால் இதழ்கைள அச் சிட்  
ெவளி யி  வதில் சிக்கல்கள் ஏற்ப ட வில்ைல.
எனி ம், ேபார் நடந்த பகு தி க க்கு 

தம  அச்சுப் பிர தி கைள ெகாண்  ெசன்  
ேசர்ப்பதில் ெந க்க டிைய சந் தித்தன. பல 
நாட்கள் கழித் ம், ஒ  வாரம் கழித் ம் கூட 
அச்சுப் பிர திகள் வடக்கில் உள்ள வாச கர்
கைளச் ெசன்ற ைடந் தி க் கின்ற.ன
ந ன டி ட்டல் ெதாடர்பாடல் கத்தில் 

அவ்வா றான நிைல இல்ைல என்ற ேபா ம், 
ேவ  பட்ட ெந க்க டி கைள ெகாேரானா 
கம் ஏற்ப த் தி யி க் கி ற .
ேபார்க்கா லத்தில் ஊட கங்களின் ெசய் தி

யா ளர்க ம் பணி யா ளர்க ம் பணிக்காக 
ெவளிேய வர  டி யாத நிைல ம், அ  வ
ல கங்க க்கு ெசல்ல டி யாத நிைல ம் 
இ ந்த .
இன்ைறய ந ன கத்தில் அவ்வா றான 

நிைல இல்ைல. ெப ம்பா லான பணி யா
ளர்கள்,  களில் இ ந்ேத பணி யாற்றக் 
கூடி ய தாக இ ப்ப , இந்த ெந க்க டி யி ம் 
சாத க மான ஒன்றா கேவ இ க் கி ற .
இந்த ெந க்க டி கைளத் தாண் டி ம் 

அச்சுப் பிர தி கைள வாச கர்க க்கு 
ெகாண்  ெசன்  ேசர்க்க ைன ம் ேபா , 
ெகாேரானா ைவரஸ் இன்ெ னா  பக்கத்
தி ம் பீதிைய ேதாற்  வித் தி க் கி ற .
அச்சுப் பிர தி களின் ல ம், ெகாேரானா 

ைவரஸ் பரவக் கூ ம் என்  எ ந்த உல க
ளா விய அச்ச ம், வதந் தி ம், அச்சு ஊட கங்
கைள அச்சத் டன் பார்க் கின்ற நிைல ஏற்ப

த் தி யி க் கி ற .
அச் சுத்தாளில் அல்ல  அச் சி டப்பட்ட 

தாளின் லம், ெகாேரானா ைவரஸ் பரவக் 
கூ ம் என்  பர வ லாக எ ந் தி க்கும் 
அச்சம், அச்சு ஊட கங்க க்கு மிகப் ெபரி ய
ெதா  சவா லா கேவ பார்க்கப்ப  கி ற .
தின ம், ஏேதா ஒ  நாளி தழில் தான் 

விழிக் கின்ற பழக்கத்ைதக் ெகாண் ள்ள 
பில் லியன் கணக்கான மக்க க்கு இ  
பீதிையக் ெகா த் தி க் கி ற .
இலங்ைக யி ம் சுதந் திர ஊடக இயக்

கத் தினால் ெவளி யி டப்பட் டி ந்த ஒ  
அறிக்ைக அத்த ைகய அச்சத்ைத ஏற்ப த் தி
யி ந்த .
இந்த அறிக்ைக ெப ம்பா லான அச்சு 

ஊட கங்களில் ெவளி யா க வில்ைல. ஆனால், 
அச்சு ஊட கத்தில் இ ந்  விலகி, டி ட்டல் 
ைறக்கு மாறிய சில ஊட கங்கள் மாத் திரம் 

அந்த அறிக்ைகக்கு க் கி யத் வம் அளித் தி
ந்தன.
சர்வ ேதச அளவில், நாளி தழ்கள் லம் 

(கட தா சிகள்) ெகாேரானா ைவரஸ் பர ம் 
என்ற பீதிைய உ  வாக்கி விட்ட  ச க 
ஊட கங்கள் தான். இதனால், அச்சு ஊட
கங்கள் உலகின் பல நா  களில் பீதி ய
ைடந்  ேபாயி க் கின்றன.
ஏெனன்றால், ஏற்க னேவ இலத் தி ர னியல், 

டி ட்டல் ஊட கங்களின் வளர்ச் சியால் 
நலிந்  ெகாண் டி ந்த அச்சு ஊடகத் 
ெதாழில் ைற இந்த ெந க்க டி யினால் 
ேம ம் அதல பாதா ளத் க்கு தள்ளப்ப ம் 
நிைல ஏற்ப ேமா என்ற அச்சேம அதற்கு 
க் கிய காரணம்.
இந்த அச்ச நிைலைய ேபாக் கு வ ம், 

நாளிதழ் காகி தங்களால் ெகாேரானா பர ம் 
வாய்ப்  இல்ைல என்  நி  பிக்க ம் அச்சு 
ஊட கங்கள் ெப   யற் சி கைள ேமற்
ெகாண்  வ  கின்றன.
இந் தி யாவின் ஹிந் ஸ்தான் ைரம்ஸ் உள்

ளிட்ட நாளி தழ்கள் இ  ெதா டர்பான விஞ்
ா ன ர்வ மான தர  கைளத் திரட்டி அதற்கு 

வாய்ப்ேப இல்ைல என்  நி  பிக்க யன் றி
க் கின்றன.
ெகாேரானா என்ப  ஆபத்தான ஒ  ெதாற்

றாக இ க் கின்ற நிைலயில், அதி லி ந்  
பா  காப் த் ேத  வதில் எல்ே லா ம் உ  தி
யாக இ க் கி றார்கள்.
இவ்வா றான நிைலயில், நாளி தழ்கள் 

ேபான்ற அச்சுப் பிர திகள் லம் ெகாேரானா 
ெதாற்  ஏற்ப  வ தற்கான வாய்ப் கள் 
இல்ைல என்பைத நி பிக்க ேவண்டிய 
நிைல யில் இந்த ெதாழில் ைற இ க்கிற ,
ச க ஊடகங்கள் ஏற்கனேவ ெப ம் 

வளர்ச்சி கண்டி க்கின்றன. ஆனா ம், 
ச க ஊடகத் ைற நம்பகம் இல்லாததாக 
இ க்கிற . 
அச்சு ஊடகத் ைற நம்பகமானதாக இ ப் 

ப  ச க ஊடகங்க க்கு காழ்ப்  ஏற்ப த்
தி யி க்கிற . எனேவ, இந்த இைட ெவளி
க்குள் அச்சு ஊடகங்களின் இ ந்  தம  
பக்கம் வாசகர்கைளத் தி ப்பி விட ைன 
கி  ன்றன ச க ஊடகங்கள்.
ஆனா ம், இந்த டி ட்டல் உலகத்தி ம் 

கூட, அச்சு ஊடகங்களின் epaper வடிவ த் 
க்கு இன்ன ம் மக்கள் மத்தியில் வரேவ

ற்  இ ப்ப  தான் அச்சு ஊடகத் ைறயின் 
க்கியமான பலமாக உள்ள .
இந்தப் பலம் தான், ெகாேரானா அச்சத் 

ைத ம் தாண்டி அச்சு ஊடகங்கைளக் காப் 
பாற்றிக் ெகாள்ளப் ேபாகிற .

  
  

இைள ர்கள் மத் தியில் 
அ கி வ ம் வாசிப் ப் 

பழக்க ம், வாசிப்  ர்வம் 
ெகாண்ட இைள ர்கள், 
டி ட்டல் ட கங்களில் 
ட க் குடன் ெச  தி கைள 
ெபற் க் ெகாள்ள கூடிய 
நிைலயில் இ ப்ப ம், அ  

ட கங்களில் இ ந்  
அவர்கைள ெவகு 

ெதாைல க்கு ெகாண்  
ெசன்  விட்ட

ெகாேரானா ைவர  
ெதாற் ம் அதைன ட் டி
ய தாக ஏற்பட் டி க் கின்ற 
ர டங்கு  ழல், அ  
ட கங்க க்கு பா ய அ

 த்தைல ஏற்ப த் தி யி க்
கின்ற . ெதாடர் ர டங்கு  

சட்டத் தினால் 
நாளி த கள், வார  இ த கள் 

பல தம  அ  
ெவளி   கைள நி த்திக் 
ெகாள்ள ேவண் டிய 

நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட்டன

.க ண

ெகாேரானா ைவரஸ் ஆபத்  இலங்
ைகயின் க த்ைத ெநரிக்க ஆரம் பித் தி
ந்த நாட்களில், இேல சான காய்ச்ச டன், 

ெகா ம்  வந்த மத ேபா தகர் ஒ வர் யாழ்ப்
பா ணத்தில் ஒ  ஆரா த ைன ைய ம் சில 
நிகழ்  க ைள ம் நடத்தி விட் த் தி ம் பி யி
ந்தார்.
சுவிற்சர்லாந் க்கு  தி ம்பிச் ெசல் ம் 

ேபா , அவ க்கு இேல சான காய்ச்சல் 
இ ந்த ேபா ம், கட்  நா யக்க விமான நிைல
யத்தில் விமா னத்தில் பயணம் ெசய்யக் 
கூடிய நிைலயில் இ க் கிறார் என அவ க்கு 
ம த் வ சான் றிதழ் ஒன்  ெகா க்கப்பட்ட
தாக கூறப்ப  கி ற .
அவர் சுவிற்சர்லாந்  ெசன்ற பின்னர் 

அவ க்கு ெகாேரானா ெதாற்  இ ப்ப  
உ தி ெசய்யப்பட்ட . அந்தச் ெசய்தி ன் 
ஒட்  ெமாத்த யாழ்ப்பா ண ம், அதிர்ச் சியில் 
உைறயக் காரணம்.

சுவிசில் இ ந்  வந்த மத ேபா த க டன், 
கலந்  ைர யா டிய உள் ர் கட்டட ஒப்பந்த
காரர் ஒ  வ க்கு ெகாேரானா ைவரஸ் உ தி 
ெசய்யப்பட்டதால், அரி யாைல, தாவடி உள்
ளிட்ட பகு திகள் டக்கப்பட்டன.
சுவிஸ் ேபாதகர் லம் ஏற்பட் டி க்கக் 

கூடிய ெதாற்ைற  ைம யாக நீக் கு வ தற்கா
கேவ யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் ஊர டங்குச் 
சட்டம், தளர்த்தப்ப டாமல் இரண்  வாரங்க
ளாக நீடிக்கப்பட்  வ  கி ற .
இந்த விவ கா ரத்ைத அ த் , குறித்த மத

ேபா த கைர இழி  ப த் ம் பிர சா ரங்கள் 
ன்ென க்கப்பட்டன. அந்த சைபைய 

ேசர்ந்த வர்க க்கு எதி ரான வன்மங்கள் 
ண்டி விடப்பட்டன. இ  மாத் தி ர மன்றி, 

ஒட்  ெமாத்த கிறிஸ்த வர்க க்கு எதி ரா
க ம், இந்த வன்மப் பிர சா ரங்கள் ன் னி த்
தப்பட்டன.
கிறிஸ்தவ மதத்தின் ஏைனய பிரி  கைளச் 

ேசர்ந்த வர்க ம், கூட குறித்த சைபக் கு ரி ய
வர்கைள ஏளனம் ெசய்தனர். 
அேத ேவைள, குறித்த சைபைய மாத் திரம் 

இலக்கு ைவக்காமல், ஒட்  ெமாத்த மாக 
கிறிஸ்தவ மதம் மீ ம், ஏைன ய வர்களால் 
குற்றச்சாட் கள் ன்ைவக்கப்பட்டன.
தமிழ் மக்கள் மத் தியில், ஏற்க னேவ மத

வாத அர சி ய க்கான ெமாட்  அவிழத் 
ெதாடங்கி விட்ட நிைலயில், இவ்வா றான 
சந்தர்ப்பங்கைளப் பயன்ப த்திக் ெகாள்ப
வர்கள் அதி க மாக இ ப்பார்கள் என்பதில் சந்
ேதகம் இல்ைல.
எனேவ தான், இந்தப் ேபாக்கின் ஆபத்ைத 

பல ம் சுட் டிக்காட்ட ைனந்தார்கள்.
அேத ேவைள, ச  கத்தில் நடந்  வ ம் 

மத மாற்றப் பிர சா ரங்கள் குறித்த பல உண்
ைம க ைள ம் இந்த ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்  ெவளிப்ப த் தி யி க் கி ற .
யாழ்ப்பா ணத் க்கு வந்  ெகாேரானா 

ைவரைசக் ெகா த்  விட் ப் ேபான தாக 
குற்றம்சாட்டப்ப ம் மத ேபா தகர் ெதாடர்
பாக, பல்ேவ  விமர்ச னங்கள், குற்றச்சாட்
கள் ச க ஊடகப் பரப்பில் ன்ைவக்கப்

பட்  வ  கி ற .
நிதி ேமாசடி ெதாடர்பாக அவ க்கு எதி

ராக சுவிஸ் ெதாைலக்காட்சி ஒன் , பல விட
யங்கைள அம்ப லப்ப த் திய விவ கா ரங்கள் 
பற் றிய ெசய் தி க ம் உலாவிக் ெகாண் டி க்
கின்றன.
ஆனால், அந்த ெதாைலக்காட் சிக்கு எதி

ராக ெதாட ரப்பட்ட அவ  வழக்கில், பல 
மில் லியன் சுவிஸ்     (6 ஆம் பக்கம் பார்க்க)
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லகம் வ ம் ெகாேரானாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக ஒ  மில்லியைன ெந ங்கி ெகாண்டி க்க, உயிரிழந்த
வர்களின் எண்ணிக்ைக 47 ஆயிரத்ைத ம் தாண்டி ெசன்  விட்ட . 
இந்த ைவரஸால் தப்பிக்க ஒேர வழி ட்டிலி ந் ம் ெவளியில் 
ெசல்லா  தன்ைனத்தாேன தனிைமப்ப த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பேதயாகும்.
இங்கிலாந்தின் இளவரசர் சார்ள்ஸ், பிரிட்டிஸ் பிரதமர் ேபாரிஸ் 
ேஜான்ஸ்சன் எவைர ேம இந்த ெகாேரானா விட்  ைவக்கவில்ைல. 
இந்த நிைலயில், ஸ்ெகாட்லாந்தில் உள்ள இல்லத்தில் தன்ைன 
தனி ைமப்ப த்திக் ெகாண்டி ந்த இளவரசர் சார்ள்ஸ், தற்ேபா  

ைமயாக குண மைடந் ள்ளார். இங்கிலாந்தில் 29500 ேப க்கு 
இவ்ைவரஸ் ெதாற்  இ ப்பதாக நம்பப்ப கின்ற .
குணமைடந்  ெவளிேயறிய இளவரசர் சார்ள்ஸ், ‘ஒ  ேதசமாக 
மிகுந்த சவாைல எதிர்ேநாக்குகின்ேறாம். இதனால் மில்லியன் கணக்
கான மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட் ள்ள ’ என கவைல 
ெவளி யிட் ள்ளார். அத் டன் விைரவில் இந்நிைல மா ம் என் ம் 
நம் பிக்ைக ெவளியிட் ள்ளார்.
ெதாடர்ந் ம் இளவரசர் சார்ள்ஸ் க த்  ெவளியி ைகயில், ‘நான் 
தனிைமப்பட்டி ந்த நாட்கள் என் வாழ்வில் ன்ெனப் ேபா ம் அ   
பவிக்காத ஒன் . அ  சற்ேற கடினமாக இ ந்த . ஒ  வழியாக 
ைவரைஸ கடந்  விட் ேடன். நான் குண மைடந்தா ம் சில நாட்கள் 
என்ைன தனிைமப்ப த்திக் ெகாள்ள நிைனக்கின்ேறன்’.
இ  இங்கிலாந்  இளவரச க்கு மாத்திரமல்ல அைனவ க்கும் 
ெபா ந் ம் ஒன்றாகேவ உள்ள . ேநாய் இ ப்பி ம் இல்லாவிடி ம் 
ஒவ்ெவா வ ம் தன்ைன தனிைமப்ப த்திக் ெகாள்வ  இன்  
காலத் தின் கட்டாயமாக உள்ள . 
பிரான்ஸ், இத்தாலி ஆகிய நா களில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
பர  வல் காரணமாக ஆயிரக்கணக்காேனார் பலியாகி ள்ளனர் . 
பிரான்ைஸ ெதாடர்ந்  ஸ்ெபய்னில் 950 ேபர் ஒேர நாளில் உயிரி 
ழ   ந் ள்ளனர். அங்கு ெமாத்தமாக பத்தாயிரத்  ன்  ேபர் இ  வைர 
உயிரிழந் ள்ளனர். இ ேவ நா  ஒன்றில் நிகழ்ந்த பாரிய உயிரி ழப்
பாகும். 
இந்தியாைவ ெபா த்தமட்டில், இ வைர 2 ஆயிரத்  69ேபர் 
ெகாேரானா ெதாற்றினால் பாதிக்கப்பட்  15ேபர் குணமைடந்த 
நிைலயில் 53 ேபர் மரணமாகி ள்ளனர். இந்த ெதாைக ேம ம் 
அதிக ரி க்கலாம் என அஞ்சப்ப கின்ற . தமிழ்நாட்டில் ஒ  வர் 

உயிரிழந் ள்ள டன் 234 ேபர் பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். இைவ அைனத்  
ைத ம் பார்க்குமிடத்  ெகாேரானா உயிரிழப் கள் ஏ கமாகேவ 
காணப்ப கின்றன. இதனால் மக்கள் சகல வழிகளி ம் பாரிய 
ெந க்க டிக்கு கம் ெகா த் ள்ளனர். இந்த ெந க்கடிக்கு டி  
காண ேவண் மானால், நாம் அைனவ ம் ஒ  கமாக ெசயல்பட 
ேவண்டிய  அவசியம்.
அரசாங்கத்தின் அறிவிப்ைப ஏற்  களிேலேய எம்ைம  நாம் 
தனிைமப்ப த்திக்ெகாள்வதன் லமாகேவ எம  குழந்ைதகள் மற் 
ம் எம  சுற்றத்தாைர பா காக்க டி ம். இன்ேறல் நாேம எம  

சுற்றத்தா க்கு இயமனாக மாறி வி ேவாம். இைவ அைனத் க்கும் 
ேமலாக வய  வந்ேதார் க க்குள்ேளேய இ ப்ப  அவசிய மா
கும். 
மாறாக அவர்கள் ெவளியில் ெசன்  வ வதன் லம் அவர்க க்கு 
மாத்திரமன்றி, ெமாத்த கு ம்பத் க்ேக பாரிய பிரச்சிைனைய உ
வாக்கி வி ம். களில் ேவைல எ ம் இன்றி டங்கி கிடப்ப  
மிக ம் கடினமான  என்றேபாதி ம், இ ம் கடந் ேபாகும் 
எ  ன்பைத மனதில் இ த்தி நாம் எம்ைம பா காத் க் ெகாள்ள 

ன்வர ேவண் ம்.  இதைன உணர்ந்த வைகயிேலேய அரசாங்கம் 
இன்  ஊரடங்கு சட்டத்ைத அ ல்ப த்தி ள்ள . தலில் ரி  
இடங்க க்கு ஊரடங்ைக அ ல்ப த்திய அரசு, பின்னர் அதன் தாக்க 
த்ைத உணர்ந்  நா  வ ம் அ ல்ப த்திய டன் தற்ேபா  
மாவட் டங்கள், கிராமங்கள், பிரேதசங்கள் என பகுதி பகுதியாக சன 
நட மாட்டத்ைத கட் ப்ப த்த ற்றாக டிவ கின்ற . (Lock 
down) இ ந்தேபாதி ம் ஒ  சிலர் அதன் பார ரத்ைத இன் ம் 
உணர்ந்ததாக இல்ைல. 
இவர்க க்கு மத்தியில் ேநாய் அறிகுறி காணப்பட்ட வர்க டன் 
பழகியவர்கள் என சந்ேதகிக்கப்ப ேவார் தைல மைறவாகி ள்ளனர். 
இ  அரசுக்கு மாத்திரமல்ல,  நாட் க்ேக பாதிப்பாக அைம ம் 
என்பைத அவர்கள் உணர்ந்ததாக ெதரியவில்ைல. 
இந்நிைலயில், உண்ண உணவின்றி தவிக்கும் மக்க  க்கு 
மனிதாபிமான ேசைவகள் தாராளமாக ன்ென க்க ப்ப கின்றன. 
அேதேவைள ஒ சில வர்த்தகர்கள் ‘தவித்த யல் அடிப்ப  ேபான் ’ 
நடந் ெகாள்வ  தான் மிக ம் கவைலக்கும் ேவதைனக்கும் உரிய . 
எவ்வாறி ப்பி ம், வசதி பைடத்த மக்கள்  தமக்கு ேதைவயான 
ெபா ட்கைள ேசமித்  ைவத் ள்ளதாகேவ நம்பப்ப கின்ற . 
இந்நிைலயில், அன்றாடம்  உைழக்கும் ஏைழ எளியவர்களின் வாழ்வா
தாரம் ேகள்விக்குரியாகேவ இ ந்  வ கின்ற .
விேசடமாக சிேர ட பிரைஜகள், ய் தியம் ெப ேவார், ேநாயா
ள ர்கள் என பலதரப்பட்ேடார் ெசால்ெலாண்ணாத் யரங்க க்கு 
கம் ெகா த்  வ கின்றனர். இவ்வாறான வர்கைள இனங்கண்  

அரசாங்கம் அவர்க க்கு நிவாரணம் வழங்க ரித நடவடிக்ைக 
எ க்க ேவண் ம். தற்ேபா ைதய சூழ்நிைலயில் அரசாங்கம் மிகுந்த 
சவா ல்கைள எதிர் ேநாக்கி ள்ள ேபாதி ம் மக்களின் யைரத் 
ைடக்க காத்திரமான நடவடிக்ைககைள எ ப்ப  தவிர்க்க டியா

த .
ேம ம் உள ரீதியாக ம் ெபா ளாதார ரீதியாக ம் மக்கள் 
ெவகு வாக பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். அேதேவைள சுகாதாரத் ைற
யினர், ம த் வர்கள், ப் ர  பணியாளர்கள், பா காப்  பிரி வினர் 
ஆகிேயார் தம  உயிைர ச்சமாக மதித்  நாட் க்கும் நாட்  
மக்க க்கும் ேசைவயாற்றி வ கின்றனர். அவர்க க்கு ரண 
ஒத் ைழப்ைப மக்கள் வழங்குவ  அத்தியாவசியமாகும். அேத
ேவைள, அரசாங்கம் மக்கள் யைர ைடக்க உரிய நடவடிக்ைககைள 
ரிதமாக ேமற்ெகாள்ள ேவண்டிய  அவசியம் என்பைத நிைன ட்ட 

வி ம் கின்ேறாம்.

நாட்டின் ஜனநாயகம் ெந க்கடிக்கு 
ள்ளாகி வ கிற  என்  கடந்தவாரம் ஒ  
விட்டர் பதிைவ இட்டி ந்தார் ேதர்தல் 

ஆைணக்கு வின் உ ப்பினர்களில் ஒ வ 
ரான ரட்ண வன் ஹ ல்.
கிட்டத்தட்ட சமகாலத்தில், யாழ்ப்பாண 

த்தில் ஊடகங்க டன் கலந் ைரயாடல் 
நடத்திய வடமாகாண அைவத் தைலவர் 
சி .வி .ேக .சிவ ான ம் , நா  இரா வ 
மயப்ப த்தப்பட்  வ கிற  என்ற 
குற்றச்சாட்ைட சுமத்தியி ந்தார்.
நாடா மன்றத் ேதர்தைல நடத்த டி 

யாத நிைல ஏற்பட் ள்ளைதய த்  நா  
சர்வாதிகாரத்ைத ேநாக்கி நக ம் சூழ ைலேய 
ேபராசிரியர் ரட்ண வன் ஹ ல் ெவளிப் 
ப த்தியி க்கிறார்.
ெகாேரானா ெதாற்  பரவ ஆரம்பித்தி ந்த 

சூழலில் நாடா மன்றம் கைலக்கப்பட்டைத 
தவறான அ கு ைறயாக அவர் சுட்டிக் 
காட்டி ள்ளார்.
நாடா மன்றம் கைலக்கப்பட் , ேதர் 

தைல நடத்த டியாமல் உள்ள சூழலில் 
ஜன   நாய கம் ெந க்கடிக்குள்ளாவ ம், சர்வா
தி  காரம் தைல க்குவ ம் இயல்பா ன  
என்பைத அவர் ெவளிப்ப த்த யன்றி க் 
கிறார்.
அேதேவைள ,  ஆட்சி மாற்றத் க்குப் 

பி  ன்னர், நாட்டின் சிவில் நிர்வாகத் க்குள் 
இரா வப் பின்னணிையக் ெகாண்டவர்க 
ளின் பாய்ச்சல் மிகேவகமாக இடம்ெபற் க் 
ெகாண்டி ந்த சூழலில், ெகாேரானா ெதாற்  
அதைன இன் ம் ேவகப்ப த்தியி க்கிற .
இதைனக் க த்தில் ெகாண்  தான் , 

நாட்டின் சிவில் நிர்வாகம் இரா வ மயப்ப 
த்தப்ப கிற  என்ற குற்றச்சாட்  ன் 

ைவக்கப்பட்டி க்கிற .
இந்த இரண்  க த் களி ம் உள்ள ஒ  

ெபா ப்பைடயான விடயம், இலங்ைகயின் 
ஜனநாயக சூழல் அச்சு த்தல் நிைலக்குத் 
தள்ளப்பட்டி க்கிற  என்பேதயாகும்.
ஜனநாயக சூழல் அச்சு த்த க்குள்ளாவ  

தற்ேபாைதய ெகாேரானா பதற்றத்தில் உள்ள 
மக்க க்கு அதிகம் உணரப்பட டியாததாக 
இ ந்தா ம், நா  மீண் ம் ேபார்க்கால 
நிைலைமக்கு தி ம்பி விட்ட  என்பேத 
உண்ைம.  ஜனாதிபதியாக ேகாத்தாபய ராஜ 
பக்ச நியமிக்கப்பட்ட பின்னர், இரா வப் 

பின்னணிையச் ேசர்நத ேமஜர் ெஜனரல் 
கமல் குணரத்ன பா காப் ச் ெசயலராக நிய 
மிக்கப்பட்டார்.
பின்னர், அவேர ெதாைலத்ெதாடர்  ஒ ங் 

கைமப்  ஆைணக்கு வின் தைலவராக ம் 
நியமனம் ெசய்யப்பட்டார்.
அரச லனாய் ச் ேசைவ பணிப்பாளராக  

ேமஜர் ெஜனரல் சுேரஸ் சாேல நியமிக்கப் 
பட்டார்.
ஜனாதிபதி ெசலயகப் பிரதானியாக ேமஜர் 

ெஜனரல் ேக.பிஎெகாடெவல நியமிக்கப்ப 
ட்டார்.
சுங்கப் பணிப்பாளராக ேமஜர் ெஜனரல் 

வி த ரவிப்பிரிய நியமிக்கப்பட்டார். 
ேமஜர் ெஜனரல் சுதந்த ரணசிங்க அனர்த்த 
காைமத் வ ைமயத்தின் பணிப்பாளராக 

நியமனம் ெசய்யப்பட்டார்.
ைற க அதிகாரசைபத் தைலவராக  

ெஜனரல் தயா ரத்நாயக்க ம் , விமான 
நிைலயங்கள் விமான ேசைவகள் நி வ னத் 
தைலவராக ேமஜர் ெஜனரல் .ஏ.சந்திர 
சிறி ம் நியமிக்கப்பட்டனர்.
ேமஜர்  ெஜனரல்  லலித்  த லகல 

கடற்ெதாழில் கூட் த்தாபனத்தின் தைலவரா 
க ம், ேமஜர் ெஜனரல் சாந்த திசநாயக்க 
கர்ேவார் அதிகார சைபத் தைலவராக ம் 

நியமிக்கப்பட்டனர்.
ெவளிநாட்  விவகாரங்கள் ெதாடர்பான 

ஜனாதிபதியின் தனிப்பட்ட ஆேலாசகராக 
அட்மிரல் ஜயநாத் ெகாலம்பேக  நியமிக்கப் 
பட்டி க்கிறார்.

பலேநாக்கு அபிவி த்திச் ெசயலணியின் 
தைலவராக ேமஜர் நந்தமல்லவராச்சி நியமி 
க்கப்பட்டார்.
அதன் பின்னர் ேமல் மாகாண ஆ நராக 

மார்ஷல் ஒவ்  எயர்ேபார்ஸ் ெராஷான் குண 
திலக, நியமனம் ெசய்யப்பட் ள்ளார்.
கைடசியாக கடந்த வாரம், ேமஜர் ெஜனரல் 

சுேமத ெபேரரா, வ ைம ஒழிப்  மற் ம் 
வாழ்வாதார அபிவி த்திக்கான ஜனாதிபதி 
ெசயலணியின் இைணத் தைலவராக நியமிக் 
கப்பட்டி க்கிறார்.
இைவ தவிர, ேம ம் பல இரா வப் 

பின்னணி ெகாண்டவர்கள் அரசாங்க நிர்வா 
கப பணிக க்குள் ெகாண்  வரப்பட் 

டி ந்த நிைலயில் தான் , ெகாேரானா 
த ப்  நடவடிக்ைககளில் இரா வப் 
பின்னணி ள்ளவர்களின்  ஆதிக்க ம் 
அதிகரித்தி க்கிற .
ெகாேரானா எதிர்ப்  நடவடிக்ைககைளக் 

ைகயா வதற்காக பசில் ராஜபக்ச தைல 
ைமயில் ஒ  சிறப்  ஜனாதிபதி ெசயலணி 
அைமக்கப்பட்டி க்கிற . 40 வைரயான 
உ ப்பினர்கள் அங்கம் வகிக்கும் இந்தச் 
ெசயலணியில், 9 ேபர் – அதாவ  சுமார் 
நான்கில் ஒ  பங்கினர் இரா வப் பின்ன 
ணிையக் ெகாண்டவர்களாக இ க்கி 

ன்றனர்.
இ  நாட்டின் சிவில் நிர்வாகம் எந்தள 
க்கு இரா வ மயப்பட்ட சூழ க்குள் 

ெசன்  ெகாண்டி க்கிற  என்பைத 
உணர்ந்  ெகாள்ளப் ேபா மான .
ெகாேரானா ெதாற் க்கு எதிரான நடவடிக் 

ைககைள ப்பைடகேள ெப ம்பா ம் 
ைகயாண்  ெகாண்டி க்கின்றன.
இரா வத் தளபதி ெலப் .ெஜனரல் 

சேவந்திர சில்வாேவ இதற்குப் ெபா ப்பாக 
நியமிக்கப்பட்டி க்கிறார் .  ஊரடங்குச் 
சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் ம் பணி 
யி ம் சரி, ெகாேரானா ெதாற் க்கு எதிரான 
நட வடிக்ைககளி ம் சரி, ேபாக்குவரத்ைத 
கட் ப்ப த் ம்  பணிகளி ம்  சரி , 
ெகாேரானா தனிைமப்ப த்தல் நடவடிக் 
ை கக ளி ம் சரி இரா வத்தினேர ப த் 
தப்பட்  வ கின்றனர்.
வடக்கு , கிழக்கு உள்ளிட்ட நாட்டின் 

ெப ம் பகுதிகளில் இரா வத்தினர் திக
ளில் நி த்தப்பட் ள்ளனர். இ  ேபார்க் கால
த் தில் இ ந்த சூழைல விட அதிகம் என்ேற 
கூற லாம். 
ேபார்க்காலத்தில் இரா வத்தின் ெப ம் 

பா லான பைடப்பிரி கள் ேபார் ைன யில் 
தான் நி த்தப்பட்டன. ஏைனய பகுதிகளில் 
எஞ்சிய பைடப்பிரி கேள நி த்தப்பட் டி  
ந்தன. 
ேபார் டிந்த பின்னர் வடக்கு, கிழக்கில் 

அதி கள  பைடக்குவிப்  காணப்பட்ட . 
அங் கி ந்  பைடகைளக் குைறக்க ேவண்   
ம் என்ற ேகாரிக்ைக ெபரிதாக கணக்கில் 

எ க்கப்படவில்ைல. தமிழ் மக்கைள அடக்கி 
ஆள்வதற்கான ஒ  அைடயாளமாகேவ 
பைட நிைலப்ப த்தல் அைமந்தி ந்த .
எனி ம், 2015 ஆட்சி மாற்றத் க்குப் 

பின்னர் ரள க்கு பைடகள் காம்க க் 
குள் டக்கப்பட்டன. இரா  வத் தைல 
யீ  கள் ெவகுவாக குைறந்த, ஒ  சிவில் 
நிர்வாக கட்டைமப்  வடக்கு, கிழக்  கில் 
மாத்திரமன்றி நாட்டின் ஏைனய பகுதி க
ளி ம் உ வாக்கப்பட்ட . அ  2019 
ஆட்சி மாற்றத் க்குப் பின்னர் நிைலத் தி
க்க வில்ைல. ெமல்ல ெமல்ல அரசாங்க 
நிர்வாக கட்டைமப் க்குள் ன்னாள் பைட 
அதிகாரிகள் ெகாண்  வரப்படத் ெதாடங்
கினர்.
அதற்கு எதிர்ப் கள் கிளம்பினா ம் , 

ெவளி  நா களில் பல்ேவ  சிறப் ப் பயிற் 
சிகைளப் ெபற்ற இரா வ அதிகாரிகளின் 
திறைமகைள ெபற் க் ெகாள்வதில் தவறி 
ல்ைல என்  ஜனாதி பதி ேகாத்தாபய ராஜ
பக்ச அதைன நியாயப்ப த்திக் ெகாண் 
டார். சிவில் அதிகாரிகளின் திறைம, அ ப 
வங்கைள ரம்கட்டி, இரா வ பின்னணி 
ெகாண்டவர்கள் ன்னிைலப்ப த்தப்ப ம் 
நிைல உ வான .
ெகாேரானா க்கு எதிரான ேபார் இந்த 

நிைலைய இன் ம் தீவிரப்ப த்தியி க்கி 
ற . திகளில் பைடயினைர களமிறக்கி  
ைவத்  தி க்கும் அள க்கு, இந்த நிைல 
மாறியி க்கிற .
ேபா க்குப் பிந்திய சூழலில் ராஜபக்ச 

அரசாங்கத்தின் காலத்தில் நா  எந்தள க்கு 

இரா வ மயப்ப த்தப்பட்டி ந்தேதா , 
அந்தச் சூழ க்குத் தி ம்பியி க்கிற . 
அல்ல  அதைன விட ம் ேமாசமான 
நிைலக்குத் தள்ளப்பட்டி க்கிற .
ஜனாதிபதி ேகாத்தாபய ராஜபக்ச, சிவில் 

அதிகாரிகைள விட தன  ன்னாள் சகாக்
களான இரா வ அதிகாரிகைளேய அதிகம் 
நம் பவர். சிவில் அதிகாரிகளின் திறைமைய, 
குைறத்  மதிப்பி பவர். 
அவர்கைள விட அதிகம் நம்பத் தகுந்த

வர்களாக இரா வ  அதிகாரிகைளேய 
அவர் க கிறார். அவர் தன  ஆட்சியில் 
பைடக க்கு ன் ரிைம ெகா த் ச் 
ெசயற்ப வ  ஆச்சரியமான  விடயம் 
இல்ைல என்றா ம், இலங்ைகயின் ஜனநாயக 
கட்டைமப் க்கு இ  ஆேராக்கியமான  
அல்ல.
நா  ெமல்ல ெமல்ல ஒ  இரா வ ஆட்சி 

சூழ க்குள் ெசன்  ெகாண்டி ப்பைத 
ெவளியில்  இ ந்  பார்ப்பவர்களால் 
நன்றாகேவ உணர்ந்  ெகாள்ள டிகிற .
ஜனநாயகம் அச்சு த்தலான நிைலக்குத் 

தள்ளப்பட் க் ெகாண்டி ப்ப ம், இரா  
வத்தின் ெசல்வாக்கு அதிகரித் க் ெகாண்
டி ப்ப ம், இலங்ைகத் தீவின் ஜனநா யகம் 
ஆபத்தான ஒ  நிைலைமக்குச் ெசன்  
ெகாண்டி க்கிற  என்பதற்கான அைடயா ள 
மாகேவ ெதன்ப கிற .

ΤயைரН ΤைடЖக
Τǿத டவſЖைக அவżயС

   



சுபத்ரா

ரடங்கு  சட்டத்ைத நைட ைறப்ப த் ம் 
ப யி ம் ச , ெகாேரானா ெதாற் க்கு எதிரான 

நடவடிக்ைககளி ம் ச , ேபாக்குவரத்ைத 
கட் ப்ப த் ம் ப களி ம் ச , ெகாேரானா 
த ைமப்ப த்தல் நடவடிக்ைககளி ம் ச  

இரா வத்தினேர ப த்தப்பட்  வ கின்றனர்.
வடக்கு, கிழக்கு ள்ளிட்ட நாட்டின் ெப ம் 
பகுதிகளில் இரா வத்தினர் திகளில் 

நி த்தப்பட் ள்ளனர். இ  ேபார்க் காலத்தில் 
இ ந்த ழைல விட அதிகம் என்ேற கூறலாம். 
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ல குக்கு இ  க ட காலம்! 
ெகாேரானா எனப்ப ம் ெகாவிட்19 
ைவரஸ் கார ண மாக வர லாற்றில் ன்
ெனா   ேபா  மில்லாத மனிதப் ேபர வலம் 
ஏற்பட் டி க் கின்ற . 0.125 ைமக்ேரான் 
அள வி லான,  ஒ  ைவரஸ் இன்  உல
ைகேய ஆட்  வித் க் ெகாண் டி க் கின்
ற . இலங்ைக ய ரான நாம் மட்  மல்ல, 
உலகின் கிட்டத்தட்ட அைனத்  நா  க
ளி ம் உள்ள மக்க ம் ேநாய்ப் பயத்தில் 
டங்கிக் கிடக் கின்றனர். ேகாடிக் கணக்

கான மக்கைள ெகாேரானா பற் றிய பயம் 
ஒவ்ெ வா  ெநாடி ம் ெகால்லாமல் 
ெகால்  கின்ற . 

இலங்ைகயில் ெகாேரானா ர ள க்கு 
கட் ப்பாட்டில் இ க் கின்ற  என்  நாம் 
ெசால்லிக் ெகாள் கின்ேறாம். அதில் உண்
ைம ம் இ க் கின்ற . ஆயி ம், நாம் 
ெகாேரா னா க்கு இக்கட் ைர எ  தப்
ப ம் வைர 4 உயிர்கைளப் பலி ெகா த்
தி க் கின்ேறாம் என்ப ைத ம் கடந்த சில 
தினங்க ளாக ெகாவிட்19 ைவரஸ் ெதாற்
க் குள்ளான ேநாயா ளிகள் ‘ெவளிப்ப ம் 

தன்ைம’ அதி க ரித் தி க் கின்ற  என்ப
ைத ம் நிைனவிற் ெகாள்ள ேவண் ம்.
இந்தப் பின்ன ணி யி ேலேய அ த்  

வ ம் இரண்  வாரங்கைள ேநாய் அ  
ம்  கால மாக அல்ல  ேநாய் ெவளிப்ப 
ம் காலப் பகு தி யாக அரச ைவத் திய 

அதி கா ரிகள் கணிப் பிட் ள்ளனர். இக் 
காலப்ப கு தியில் அதி க மா ேனா க்கு 
ேநாய் அறி கு றிகள் ஏற்ப  வ தற்கு வாய்ப்
க்கள் அதி க மி ப்பதன் கார ண மா கேவ, 
இன் ம் சில வாரங்க க்கு ெதாடர் ஊர
டங்ைக பிறப் பித்  இலங்ைகைய ற்
றாக டக் கு மா  ைவத் திய அதி கா ரிகள் 
சங்கம் ேகாரி வ  கின்ற . 

பார  ர மான ைவர
ஆகேவ மிக ம் கூட் ப் ெபா ப் டன் 

ஒன் றி ைணந்  ெசயற்பட ேவண் டிய 
காலத்தில் இலங்ைகயில் யா ம் எதிர்பா
ராத வித மாக  வ ைக யான ஒ  பிரச்
சிைன ஏற்பட் டி ப்ப தாக ெதரி கின்ற . 
அதா வ , ஒ   றத்தில் ஸ் லிம்களில் 
ஒ  சி  ப கு தி யினர் அர சாங்கத்தின் அறி

 த்தல்கைள மதித் ச் ெசயற்ப  வைத 
காண டி ய வில்ைல. ம   றத்தில், ஸ் 
 லிம்கள் தான் இந்த நாட்டில் ெகாேரா
னைவ மைறக் கின்றனர் அல்ல  பரப் 
கின்றனர் என்ப தான ஒ  ேதாற்றப்பா  
சி  டிக்கப்பட் டி க் கின்ற  
சாதா ரண சிங்கள மக்க ம் ற்ே பாக்

கா ளர்க ம் இதி ள்ள உண்ைமத் தன்
ைமைய விளங்கிச் ெசயற்பட்டா ம், சில 
அர சி யல்வா தி க ம் ஒ  சில ஊட கங் 
 க ம் ஸ் லிம்கள் மீதான இன ேம லா
திக்கத்ைத திணிப்ப தற்கு ஒ  சந்தர்ப்
ப மாக இதைன பயன்ப த்த ைன வ
தாக ேதான்  கின்ற . ெகாவிட்19 என்ற 
ைவர  ஸிற்கு இன வாதம் அறி யா த த . 
அ  இனம் பார்த்  பர வ வில்ைல என்ற 
உண்ைம  ெயல்லாம் மறக்க டிக்கப்பட்  
ேதைவ யற்ற இன ெவ ப்  பிர சா ரங்கள் 
ேமெலழத் ெதாடங் கி யி க் கின்றன. இ  
ெகாேரா னாைவ விட ெபரிய ைவர ஸா 
கும். 
இேத ேவைள, ெகாேரானா ேநாயாளி 

ஒ வர் உயி ரி ழந்தால் அவ ர  சட லத்ைத 
எரிக்கலாம் அல்ல  ஆழ மாகப் ைதக்

கலாம் என்  உலக சுகா தார ஸ்தாபனம் 
குறிப் பிட் டி ந் ம் கூட, இலங்ைகயில் 
மர ணித்த இ  ஸ் லிமின் சட லங்கள் 
எரிக்கப்பட் ள்ளன. இதற்காக கூறப்
ப ம் கார ணங்களில் நியா ய ம் இ க்
கின்ற  என்றா ம் கூட, அைத ெயல்லாம் 
தாண்டி இலங்ைக ஸ் லிம்கள் மத் தியில் 
ஒ  வலி படர்ந் தி க் கின்ற  என்ேற கூற 
ேவண் ம். 

டங் கிய லகம்
ெகாவிட்19 ைவர ஸிற்குப் பயந்த  

ேபால உலக நா கள் இதற்கு ன்னர் 
ேவ  எதற்கா க ம் பயந்த தில்ைல. உல
கின் அர சர்கள், மன்னர்கள் கூட இர  க சிய 

அைற களில் ஒழிந்  ெகாண் ள்ளனர். 
ெப ம் ெப ம் அர சி யல்வா திகள் ைவரஸ் 
ெதாற் க்கு உள்ளா கி ள்ளனர். சாதா
ர ண மாக ஒ  வரால் சந் திக்க டி யாத 
அள க்கு உயர்ந்த இடத்தில் இ க்கும் 
இள வ ரசர் சார்ள் ஸிற்ேக இ  ெதாற் றி யி  
க் கின்ற  என்பைத விட ம் ஆச்ச ரியம் 
ேவெறான்  மில்ைல. 
இன்  ஐேராப் பிய நா கள் ெதாடக்கம் 

அெம ரிக்கா வைர பல வளர்ச் சி ய ைடந்த 
நா கள் இந்த ைவரைஸ கட் ப்ப த்த 
டி யாமல் த  மாறிக் ெகாண் டி க்

கின்றன. ஆனால், இலங்ைக ஒ  சிறிய 
நாடாக இ ந்த ேபாதி ம் எல்லா வற்
ைற ம் டக்கி, மக்கைள தனி ைமப்ப த்  

 வதில் இலங்ைக அர சாங்கம் எ த்த 
சில ன்ென ப் க்களின் கார ண மாக 
ெகாரனா பரவல் சற்  கட் ப்பாட்டில் 
இ ந்த . 
உண்ைம யி ேலேய ெகாேரா னாைவ கட்
ப்ப த் ம் விட யத்தில் ராஜ பக்ச அர

சாங்கம் ஆரம்பத்தில் சில தவ  கைள 
விட் டி ந்தா ம் பின்னர் உஷா ர ைடந்  
எ த்த நட வ டிக்ைககள் பராட்டத்தக்
கைவ என்பைத ம க்க டி யா . அந்த
வ ைக யி ேலேய, இம் ன்ென ப் பிற்கு 
எந்த அைனத் த் தரப் பி னரின் ஒத் 
ைழப் ம் கிைடத்  வ  கின்ற . ஆனால் 
இதற்கு கண்பட்ட  ேபால சில சம்ப
வங்கள் இடம்ெப  கின்றைம கவ ைலக் கு
ரி ய . 

ன்றாக ேபார தல்
உலகின் எல்லா இன, மதங்கைளச் 

ேசர்ந்த மக்க ம் ெகாேரா னாைவ ஒ  
ெபா  எதி ரி யாக நிைனத் , ஒன்  பட்ேட 
அதற்கு எதி ராக ேபாராடி வ  கின்றனர். 
எனேவ நா ம் இலங்ைக ய ராக, ஒ  தாய் 
மக்க ளாக ெகாவிட்19 ைவரைஸ கட் ப்ப
த்த ேவண் டிய ஒ  இக்கட்டான கால மா

கேவ இ  இ க் கின்ற . 
இவன் சிங்க ளவன், அவன் தமிழன், 

நான் ஸ்லிம் என்  ேயாசித் ச் ெசயற்
ப  வ தற்கு இ  அறேவ ெபா ந்தாத 
ஒ  த  ண மாகும். ைவர ஸிற்கு மதம் 
ெதரி யா . அ  இனேமா சாதிேயா நிறேமா 
பார்ப்ப தில்ைல. இைத உணர்ந் , இன – 
மத ேவ  பா டின்றி ெசயற்பட்ட நா  கேள 
இன்  ெகாேரானா ைவரைஸ கட் ப்
ப த்  வதில் ன்ேனற்றம் கண் டி க்
கின்றன. அந்த வைகயில், இலங்ைகயில் 
வியா பித் ள்ள ெகாவிட்19 ைவரைஸ 
இலங்ைக ய ராக ஒன் றி ைணந்  கட் ப்ப
த்த ேவண் டிய ெபா ப்  நம் மீ  இ க்

கின்ற .  ஆனால், இதைன சிலர் அர சி ய  
லாக ஆக்கப் பார்க் கின்றார்கள். சிலர், 

ஸ் லிம்கள் மீதான தம  உணர்  கைள 
ெவளிப்ப த்  வ தற்கான சந்தர்ப்ப மாக 
பயன்ப த்தப் பார்க் கின்றார்கள். இன் ம் 
ஒ  தரப் , இன ேம லா திக்க க த் தி யைல 
விைதப்ப தற்கு  ைன கின்ற  என்  
ச க ஆய்வா ளர்கள் அபிப் பி ரா யப்ப 
கின்றனர்.
அதைன ேபசு வ தற்கு ன்னர், சி

பான்ைம யினர் அதி ம் குறிப்பாக ஸ்
லிம்களில் ஒ  ப கு தி யினர் ெதாடர்பாக 
ெபா த் தளத் தி ம், ச க வைலத்த
ளங்க ளி ம் ன்ைவக்கப்ப ம் விமர்
ச னங்கள், குற்றச்சாட் க்கள் குறித்  
ேபசி யாக ேவண் டி ள்ள . இதைன அர
சாங்கேமா, அதி காரத் தரப்ேபா உத் தி ேயா
க ர்வ மாக கூற வில்ைல. ச க வைலத்த
ளங்க ம், இனப் பாகு பாட்ைட ைவத்  
அர சியல் ெசய்ே வா ேம கூ  கின்றனர் 
ஆயி ம், நம் மீதான குற்றச்சாட் க்
களில் கவனம் ெச த்த ேவண் டி ள்ள . 

த லா வ , ஸ் லிம்களில் ஒ  பகு
தி யினர் ஊர டங்குச் சட்டத்ைத மதிக்க
வில்ைல என்ப ம், ச க தனி ைமப்ப த்
தலில் அக்க ைற டன் ெசயற்ப ட வில்ைல 
என்ப  மாகும். ஊர டங்ைக மீறி ய தாக 
ைக  ெசய்யப்பட்டதில் ஒப் பீட்ட ளவில் 
ஸ்லிம் இைள ர்கள் கணி ச மாக இ ந்

த ைத ம், ஸ் லிம்கள் ெந க்க மாக 
நின்  ெபா ட் ெகாள்வ ன  ெசய்வ ைத 
ம் இதற்கு ஆதா ர மாக காட் டி யி ந்தனர். 
இதில் ெகாஞ்சம் உண்ைம யி க் கின்

ற  என்பைத ஏற் க் ெகாள்ளத்தான் 
ேவண் ம். ஆனால் பைட யி னரின் ைக , 
விரட் டி ய டிப்  நட வ டிக்ைக ம், அதி கா ரி
களின் கண்கா ணிப் ம் இந் நி ைல ைமயில் 
இப்ே பா  சில ன்ேனற்றங்கைளக் 
ெகாண்  வந் தி க் கின்றன. இ ப் பி ம், 
இன் ம் ஒ ங்  னங்கள் இடம்ெபற் க் 
ெகாண் டி  க் கின்றன. இ ேவ மற்றவர் 
நம்ைம ேநாக்கி ைக நீட்ட கார ண மா கின்
ற  என்பைத ஸ்லிம் ச கம் விளங்கிக் 
ெகாள்ள ேவண் ம். 

இனப் பாகு பா
இேத ேவைள, ஒப் பீட்ட ளவில் ஸ் லிம்

கேள இன்  ெகாவிட்19 ைவரஸ் காவி க
ளாக இ க் கின்றனர் என்ப ம், ேநாய்த் 
ெதாற்ைற மைறக் கின்றனர் என் ம் 
இரண்டா வ  விமர்சனம் ன்ைவக்கப்ப

 கின்ற . இக்க த்  இரண்  பிரி  க
ளாக பரி  லிக்கப்பட ேவண் டி ய . 
மக்ெ கா னைவச் ேசர்ந்த ஒ  ஸ்லிம் 

வியா பாரி ெகாவிட்19 ெதாற் டன் தைல
ம ைற வா கினார். அத் டன் மக்கள் கூ ம் 
இடங்க க்கும் ெசன் ள்ளார். எனேவ 
இவர் பல க்கு பரப் பி யி க்கலாம் என்  
நம்பப்ப  கின்ற . இேத ேவைள, நீர் 
 ெகா ம்பில் உயி ரி ழந்த நபர் தன  பய
ணங்கள், ேநாய்த் ெதாற் க்கான வாய்ப்
க்கள் பற் றிய ன் வ ர லாற்ைற கூறா  
மைறத்த தாக ைவத் தி யர்கள் கூறி ள்ள 
னர். இதனால் அங் கி ந்த ைவத் தி யர்கள், 
சுகா தார பணி யா ளர்கள் பலைர தனி ைமப்
ப த்த ேவண் டிய நிைல ஏற்பட்ட . 
இேத ேவைள, அட்   கம பிர ேத

சத்தில் தலில் ஒ  ஸ்லிம் நப ம் 
பின்னர் அவ ர  கு ம்ப உ ப் பினர் இ
வ ம் ேநாய்த் ெதாற் க் குள்ளா னைத 
அ த்  அப்ப குதி டப்பட் ள்ள டன் 
அங்கு ெகாவிட் பர ம் என அஞ்சப்ப 
கின்ற . 
இ  இவ்வா றி க்க, த்தளம் மாவட்

டத்தில் ெவளி நா  ெசன்  தி ம் பிய 
ஸ்லிம் நபர் ஒ  வ க்கு ைவரஸ் 

ெதாற்  ஏற்பட்ட ைத ய த்  அவ ர  
பிர ேதசம்  ைம யாக டப்பட் டி ந்த 

நிைலயில் ஒேர நாளில் 10 ேப க்கு 
ெதாற்  இ ப்ப  கண்ட றி யப்பட்ட . 
அக் கு றைண விவ கா ரத்ைத ம் அவர்கள் 
இந்தக் கண்ே ணாட்த் தி ேலேய ேநாக் கு
கின்றனர். 
அதா வ , ஸ் லிம்கள் கைடசி ேநரம் 

வைர ேநாைய மைறப்ப வர்க ளாக, அல்
ல  சரி யான தக வல்கைள ெவளிப்ப த்
தா த வர்க ளாக இ க் கின்றார்கள் என்ப ம், 
இதன் லம் ஏைனய பல க்கும் இந்த 
ேநாய்த் ெதாற்  ஏற்ப  வ டன், ைவத் தி
யாைல பணி யா ளர்க ம் தனி ைமப்ப த்
த க்கு ெசல்ல ேவண் டிய இக்கட்டான 
நிைல ஏற்ப  கின்ற  என்ப  அவர்க ள  
க த்தாகும். இ  பல ைவத் தி யர்க க்கு 
ஆத் தி ரத்ைத ம் உண்  பண் ணி ள்ள . 
அவர்கைளப் ெபா த்த வைர இந்தக் 
ேகாபம் நியா ய மா னேத. 
அர சாங்க ம் சுகா தார தரப் பி ன ம் 

ெகாவிட்19 ைவரஸ் ெதாற் க்கான அறி
கு றி கைள ெதளி வாக அறி வித் ள்ளனர். 

அவ்வா றான அறி கு றிகள் ெதன்பட்டால் 
தாம திக்காமல் ைவத் தி ய சா ைலக்கு அறி
விக்க ேவண்  ெமன ேகாரப்பட் ள் 
 ள  டன், விேஷட ெதாைல ேபசி இலக்
கங்க ம் வழங்கப்பட் ள்ளன. இந் நி
ைலயில், ஒ வர் தனக்கு ஏற்ப ம் அறி
கு றிைய, சந்ேத கத்ைத மைறப்பா ராக 
இ ந்தால் அல்ல  ேநாய் தீவி ர ம ைட ம் 
வைர ைவத் தி ய சா ைலக்கு ெசல்லாமல் 
இ ப்பா ராக இ ந்தால் அ  ெப ம் தவ
றாகும். அவர் எந்த இனத்த வ ரா யி ம் 
அைத அவர் அறிந்ேத ெசய்தால் அ  
ெப ம் குற்றம் என்பதில் ம ப்ேபச்
சில்ைல. 
ேமற் கு றிப் பிட்ட, ஸ் லிம்கள் மீதான 

இன ெவ ப்ைப அந்த வைகக்குள் அடக்
கலாம் என்  ைவத் க் ெகாள்ேவாம். 
எனேவ, இ  விட யத்தில் ஸ் லிம்கள் 
கூடிய கவனம் ெச த்  வ டன் ேநாய் 
அறி குறி இ ப்ப வர்கள் உடேன ைவத் திய 
ஆேலா ச ைனைய நாட ேவண் ம். சும்மா, 

 க க்குள் டங்கிக் ெகாண் , ச
கத் திற்குள் ஒழிந்  ெகாண்  திரியக் 
கூடா . 

அவர்கள் மட் மா?
ஆனால், இங்கு ஒ  வி ட யத்ைதக் கவ

னிக்க ேவண் ம். ேமற் கு றிப் பிட்ட தவ
 கைள இலங்ைகயில் ஸ்லிம் ச கம் 

மட் ம் இைழக்க வில்ைல அல்ல  இவ்
வா றான ேபர்வ ழி க ளாக அைட யாளம் 
காணப்பட்ட வர்கள் ஸ்லிம் ச  கத்ைத 
மட் ம் ேசர்ந்த வர்க ளல்லர். எனேவ, 
ஸ் லிம்கைள தனி யாக ேவ  ப த்திக் 

காட்டி, அச்ச  கத்ைத ேநாக்கி சுட் 
விரல் நீட்ட ைன வ  எதற்காக என்ற 
ேகள்வி எ  கின்ற . 
ராக ைமயில் ெநஞ் சு வலி எனக் கூறி 

சிகிச்ைசக்கு அ  ம திக்கப்பட்ட வ க்கு 
ெகாேரானா ெதாற்  உ  தி யா ன . 
இதனால் ைவத் தி யர்க ம் தாதி யர்க ம் 
தனி ைமப்ப த்தப்பட் ள்ளனர். க  ேபா
வில ைவத் தி ய சா ைலயில் இவ்வா றான 
ஒ  ேநாயாளி கார ண மாக ஒ  வி தி 
டப்பட் , ( ஸ்லிம் ைவத் தியர் உட்

பட) ஒ  சில ைவத் தி யர்கள் தாதி யர்கள் 
தனி ைமப்ப த்தப்பட் ள்ளனர். யாழ்ப்
பா ணத்தில் நைட ெபற்ற சமய நிகழ்வால் 
பல க்கு ெகாேரானா ெதாற்  ஏற்பட் ள்
ள டன், ஒ  பிர ேதசம் அப்ப டிேய டக்
கப்பட் ள்ள . மைல ய கத்தில் நைட
ெபற்ற இன்  ெமா  மத நிகழ்வா ம் 
ஒ  பிர ேதசம் டப்பட் ள்ள . இப்படி 
இன் ம் பல வற்ைறக் குறிப் பி டலாம். 
இைவ ெயல்லாம், ஸ்லிம் ச  கத்ைதச் 

ேசர்ந்த வர்க டன் ெதாடர்  பட்ட தவ
கள் அல்ல. அத் டன், இத்தாலி ேபான்ற 

நா  களில் இ ந்  நாட் க்குள் வந்  
தைல ம ைற வா கி ள்ள ற் க்க ணக்
ேகாரில் ெப ம்பா லாேனார் ஸ் லிம்கள் 
அல்லர். ஆனால், இவ்வா றான, விட யங்
கைளப் பற்றிப் ேபசும்ே பா  ஏைனய 
இனங்கைள அைட யா ளப்ப த்தாமல் 
வி  வ ம், ஸ் லிம்களின் விட யங்கைள 
ேபசும்ே பா  மட் ம் இனச்சாயம் சு
வ ம் ஏன் என் தான் ேகட் கின்ேறாம். 
ேநாய்க்கும் இயற்ைக அனர்த்தங்க ம் 

இனம் ெதரி யா . நீங்கள் ெசால் கின்ற 
பாகு பா கள் கிைட யா . அ  இலங்
ைகயில் எல்லா மக்க ைள ம் ேநர டி யா
கேவா மைற  க மா கேவா பர வ லாக பாதி 
த் தி க் கின்ற . ஒ  ேவைள ஸ் லிம்கள் 
அசட்ைட யாக இ ந் தி க்கலாம். ஒப் பீட்

ட ளவில் கடந்த சில நாட்களில் அதிக 
ஸ்லிம் ெதாற்றா ளர்கள் வந் தி க்கலாம். 

ஆனால் ேநாயா ளி களில் ஸ் லிம்கள் 
குைற வா ன வர்கேள என்பைத நிைனவிற் 
ெகாள்ள ேவண் ம். 

இனம் கடந்
இந் நி ைலயில், நாட்டில் ேசைவ யாற் 
ம் 99 சத  த மான ைவத் தி யர்கள், தாதி

யர்கள், ெபாலிஸார், ப்ப ைட யினர் இன 
ரீதி யாக ெசயற்ப ட வில்ைல. ெகாவிட்19 
என்ப  ஒ  ெகாடிய ைவரஸ் என் ம், 
அதனால் பாதிப் ற்றவர் ஒ  மனிதர் 
என் ம் க  திேய ேசைவ யாற்  கின்
றனர். ஏன், ெவளி நாட்ட வர்கைளக் கூட 
அவர்கள் சம மா கேவ மதிக் கின்றனர். 
அர சாங்க ம் ெவளிப்ப ைட யாக இந்த 
அடிப்ப ைட யி ேலேய மிகப் ெபா ப்  ணர்
டன் ெசயற்ப  கின்ற . 
ஆனால், பசி பி டித்த ைல ம் ரி  அர

சி யல்வா தி க ம், க ம்ே பாக்கு ெசயற்
பாட்டா ளர்க ம், சில சிங்கள ஊட கங்
க ம் இவ் வி வ கா ரத்ைத இன ரீதி யாக 
பாகு ப த்தி ேநாக் கு கின்றன, அத் டன், 
இப்ப டி யான ஒ  இக்கட்டான சூழ் நி ைல
யி ம் கூட இன ேம லா திக்க உணர்ைவ 
ெவளிப்ப த்த ம், உள்மன இன ெவ
ப்ைப உமி ழ ம் ைன கின்றன. அதற்

காக ஸ் லிம்கள் பக்கத்தில் நடக் கின்ற 
தவ  கைள சரி என்  கூ  வ ம் இக்கட்

 ைரயின் ேநாக்க மல்ல. 
இ  மர ணங்கள்

இ  இவ்வா றி க்க, ெகாவிட்19 
ைவரஸ் ெதாற் றினால் உயி ரி ழந்த 2 ஸ்
லிம்களின் ஜனா ஸாக்கள் எரிக்கப்பட்ட 
விடயம் ஸ் லி ம கைள மன த ளவில் க
ைம யாக பாதித் தி க் கின்ற . த் திக்கு 
ெதரி கின்ற விட யத்ைத மன  விளங்கிக் 
ெகாள்வ தில்ைல என்  ெசால்வார்கள். 
அ  ேபா லேவ, இவ் வி  மர ணங்க ம் 
ஒ  கவ ைலைய ஏற்ப த் தி யி க் கின்றன 
எனலாம். 
ெகாவிட்19 ெதாற் றினால் மர ணிக்

கின்ற ஒ  வரின் சட லத்ைத எரிக்கலாம் 
அல்ல  ஆழ மாக ைதக்கலாம் என்  
உலக சுகா தார ஸ்தாபனம் தன  வழி
காட்டல் விதி களில் விதந்  ைரத் ள்ள . 
அத் டன் ஐேராப் பிய நா கள் உள்ள டங்
க லாக பல உலக நா கள் ஸ் லிம்களின் 
(ெகாேரானா) ஜன ஸாக்கைள அடக்க 
அ  ம தி ய ளித் ள்ளன. இந் நி ைலயில் 
கடந்த வாரம் சுகா தார அைமச்சு ெவளி
யிட் டி ந்த வழி காட்டலில் “3 வைக யாக 
மர ண ம ைட ம் சட லங்கைள எரிக்கலாம் 
அல்ல  ைதக்கலாம்” என்  குறிப்பி 
ட்டி ந்த . அரச ம த் வ அதி காரிகள் 
சங்க ம் உடன்பட்டி ந்த . 
இவ்வாறி க்கும்ேபாேத, நீர்ெகா ம் 

பில் மரணமைடந்த ஸ்லிம் ேநாயாளி 
யின் ஜனாசா எரிக்கப்பட்ட . இைதத் 
ெதாடர்ந் , திய சுற் நி பம் ெவளி 
யிடப்பட்ட . அதில் “சடலத்ைத 24 
மணித்தியாலங்க க்குள் எரித்ேதயாக 
ேவண் ம்” என்  இவ்விடயம் தி த்த 
ப்பட்டி ந்த . இவ்ேவைளயிேலேய,  
ம  தாைன ேநாயாளி உயிரிழந்தார். 
அைனத் த் தப்பினர ம் யற்சிக ம் 
பயனளிக்காமல் ேபான .  
நாட்டில் எக்காரணத்திற்காக ம் ேநாய் 

ேவ  யா க்கும் ெதாற்றிவிடக் கூடா  
என்ற எண்ணத்திற்கு ேமலதிகமாக, 
ேநாய்த்ெதாற்  பற்றிய அச்சம், ம த் வ 
ரீதியான காரணங்கள், ேமற்குறிப்பிட்ட 
சுற்றறிக்ைக லம் கிைடத்தி க்கும் 
அதி காரம் ேபான்றவற்றின் பின்னணி 
யில், இந்த ஜனாஸா ம் சட்டப்படி 
எரிக்கப்பட் ள்ள  என்பைதத் தவிர, 
ேவெறைத ம் ெசால்வதற்கில்ைல. 
இ  ஒ  தீர்க்கமான த ணம். எனேவ 

இைதெயல்லாம் கடந்  சிந்திக்க ம், 
பயணிக்க ம் ேவண்டி ள்ள . ஒ  
வரின் இனத்ைத, மதத்ைத பார்க்காமல் 
அவைர ஒ  இலங்ைகப் பிரைஜயாக, 
ேநாயாளியாகேவ பார்க்க ேவண்டி ள்ள . 
ம றத்தில் ஸ்லிம்க ம் தமிழர்க ம் 
நாட்டின் சட்ட திட்டத்ைத மதித்  நடப்ப 
டன், ெகாேரானாைவ கட் ப்ப த்த 

பக்குவமாக ெசயற்பட ேவண்டி ள்ள . 
ஒ  பல்லின நா  என்ற வைகயில், 

இலங்ைக ேதசத்தில் அைனத்  இன 
மக்களின  உணர் க க்கும் சம 
அந்தஸ்  வழங்கப்பட ேவண் ம். இந்த 
இக்கட்டான காலப் பகுதியில் இனப்பாகு 
பா  ேபான்ற சிந்தைனகைள வளர 
வி  வ , அைனத் த் தரப்பினர ம் 
கவனத்ைத சிதறடித் , ெகாேரானாைவ 
கட் ப்ப த் வதற்கான நம  யற்சி 
கைள ணாக்கி விடக் கூ ம்.  
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ெகாவிட்19 ைவர  ெதாற் றினால் 
யி  ழந்த 2  ம்களின் னா ாக்கள் 
எ க்கப்பட்ட விடயம்   ம கைள 

மன த ளவில் க  ைம யாக 
பாதித் தி க் கின்ற . த் திக்கு ெத  கின்ற 

விட யத்ைத மன  விளங்கிக் 
ெகாள்வ தில்ைல என்  ெசால்வார்கள். 

அ  ேபா லேவ, இ  வி  மர ணங்க ம்  
கவ ைலைய ஏற்ப த் தி யி க் கின்றன ,

,
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லகம் எத்தைனேயா ேநாய்கைளக் 
கண்டி க்கிற . தனிெயா வைரப் பாதிக்கும் 
ேநாய்கள். பலைரத் ெதாற்றக்கூடிய ேநாய்கள். 
ஒ  ச கத்ைத அல்ல  நிலப்பரப்பிற்குள் 
தீவிரமாக பரவக்கூடிய ேநாய்கள். எல்ைலக 
ைளப் ெபா ட்ப த்தாமல் உலகம் வ
ம் பரவக்கூடிய ெகாள்ைளகள் என எத்த 

ைனேயா வைககள். மனிதகுல வரலா  எத்த 
ைனேயா ெகாள்ைள ேநாய்கைளத் தாண்டி 
வந் ள்ள . கடந்த தசாப்தத்தில் மாத்திரம் 
இ ப க்கு ேமற்பட்ட ெகாள்ைள ேநாய்கள். 
சின்னம் ைமயில் ஸிக்கா ைவரஸ் வைரயில். 
இ  தடைவகள் எேபாலா தாக்கி எத்தைனேயா 
உயிர்கள் பலியாகியி ந்தன.
அ த்  ெகாேரானா கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த 

ைவரஸ் ண் யிர்கள். ெமர்ஸ் என் ம், 
சார்ஸ் என் ம் ெபயரிடப்பட்ட ஆட்ெகால்லி 
ேநாய்கள். இன்  ெகாவிட்ைநன்ரீன். உலக 
சுகாதார ஸ்தாபனத்தால் உலகம் வ ம் 
பரவக்கூடிய ஆட்ெகால்லி (Pandemic) என்  
பிரகடனம் ெசய்யப்பட்ட ஆட் ெகால்லி.
இந்த ேநாய் உலைகேய ரட்டிப்ேபாட்டி 
க்கிற . மனித குலததின் ம  த் வ விஞ் 
ான ஆற்றல்கைளக் ேகள் விக்கு உட்ப  

த்தியி க்கிற . இதன் ேகாரப்பிடியில் இ ந்  
மனிதகுலம் மீண்ெட மா என்ற ேகள்விக்கு 
ன்னதாக, இ  பர ம் ேவகத்ைத ெகாஞ்ச 

ேம ம் குைறக்க டியாதா என்ற ேகள்வி 
தா கரமாக எ ந்  நிற்கிற .
இன்  உலக அரசுகள் ச க இைடெவளி 

ேப மா  ேகா கின்றன. தம  ஆ ைக 
க்கு உட்பட்ட ஆட் லங்கைள டக்கி ைவத்

 ள்ளன.எல்ைலகைள டத் தைலப்பட்
ள்ளன. மிக ம் க ைமயான விதி ைறகைள 
அ சரித்த ேபாதி ம், ஆட்ெகால்லிையக் 
கட்  ப்ப த்த டிய வில்ைல.
இந்த சிக்கலில் இ ந்  மீண்  வர ேவண் 
ம். அதற்கான ெபாறி ைறைய வகுக் கு

மா  மக்கள் ேகட்கிறார்கள். உலெகங்கி  
ம் ேநாயாளிகள் அவதிப்ப கிறார்கள். 
ச்சுத் திணறலில் உயிரிழந் ம் ேபாகிறார்

கள். ச்சுவிடத் ைண ரி ம் க விகள் 
ேபான்ற க்கியமான ெபா ட்கைள வழங்க 
டி யாத சூழ்நிைல. இைவெயல்லாம் தி

யைவ அல்ல. ஒவ்ெ வா  சந்தர்ப்பங்களி
ம்  ெகாள்ைள ேநாய்கள் கூட்டாக மனித 

உயிர்கைள அள்ளிச் ெசன்ற சமயங்களி ம் 
அ பவித்தைவ தான். இந்தக் ெகாள்ைள 
ேநாய்கள் மனித குலத்   தி ற்கு பாடங்கள் கற் த்
தந்தன. அவ ற்ைற நாம் ைறயாகக் கற் க் 
ெகாள்ளவில்ைல. இன்  திண்டா கிேறாம்.
ஒ  ச கத்தில் ெகாவிட் ைநன்ரீன் ஆட்  

ெகால்லி ேநாய் எந்தள  தீவிரமாக பரவி  
ள்ள  என்ற ள்ளி விபரங்கள் இ  க்   கின்
றன.  எத்தைன ேப க்கு ெதாற்றிய , எத்   
  தைன ேபர் இறந்தார்கள் என்ற தகவ ல்கைள 
ெசால்கிேறாம். கிரிக்கட் ஸ்ேகார் கூ வைதப் 
ேபால. ஆனால், அந்த ச கம் எந்தள  ேநாய் 
எதிர்ப்  சக்தி பற்றிய தகவல்கள் இல்ைல. 
ஒ  ச கத்ைத டக்குகிேறாம் அல்ல  

கூட்டாக தனிைமப்ப த் கிேறாம். அதன் 
ேநர டியான தாக்கத்ைத உணர்வதில்ைல. தனி 
ைமப்ப த்தப்பட்ட அல்ல  டக்கப்பட்ட 
ச கத்தில் வாழ்பவர்க க்கு பசி வரலாம். 
தம்ைமத் ெதாற்றாத ெகாள்ைள ேநாைய விட 
ம் தீவிரமான பிணி, அந்தப் பசிதான் என்

பைத உணர்வதில்ைல.
இந்த ஆட்ெகால்லியி ம் அரசியல். சில 

நா  கள் அதிகாரத்தின் ெகா ங்கரத்ைதப் 
ப ய  ன்ப த்தி மக்கைள அடக்கி ைவக்கின் 
றன.சில தைலவர்கள் சுயெக ரவம் க தி 
பாரிய அளவிலான ேசாதைனகைள தாமதிக்
கிறார்கள். சில நா கள் ேபாதிய சுகாதார 
வச தி   கள் இன்றி, ேநாயாளிக க்கு சிகிச்ைச 
அளிக்க டியாமல் திண்டா கின் றன.
உலகளாவிய சுகாதார ெந க்கடிைய சமா

ளி க்க ஒ கப்ப த்தப்பட்ட ெகாள்ைககள் 
இல்ைல. ஐக்கிய நா கள் ஸ்தாபனத்தின் 
ரங்கமாக  இயங்கும் உலக சுகாதார ஸ்தாப 
ன  த்தால், வல்லரசு நா களின் எேத ச்சாதிகார

ங்கைளத் தாண்டி ெபா க் ெகாள்ைக கைள 
அ லாக்க டியாமல் இ க்கிற .
இதைன உலக மக்கள் உணர்ந்தி க்கிறார்

கள். அவர்க ைளப் ெபா த்தமட்டில், த ப்  
ம ந் ெதான்ேற விேமாசனம் என்  க தத் 
ெதாடங்கியி க்கிறார்கள். த ப்  ம ந்ைத 
உ வாக்குவதி ம், அவற்றிற்கு ைறயான 
அங் காரம் ெப வதி ம், ெப மள  உற்ப
த்தி ெசய்வதி ம் உள்ள சவால்கள் எண்ண ற்
றைவ. அதி ம் அரசியல் உண் .
இன்  கம்பனிகள் கல்விக் கூடங்கள் 

அட     ங்கலாக 35 அைமப் க்கள் ெகாவிட்
ைந  ன்  ரீன் ஆட்ெகால்லிக்கு த ப்  ம  ந் 
ைதத் தயாரிக்கும் யற்சிகளில்  பட்  
வ கின்றன. இவற்றில் நான்கு த  ப்  ம ந்

 கள் விலங்குகளில் பரிேசாதிக்கப்ப ட்   ள் 
ளன. ஒ  ம ந்  விைரவில் மனிதர்க ளில் 

ேசாதைனயிடப்பட ள்ள .
ஒ  ண் யிர். அதற்கு த ப்  ம ந்ைத 

உ வாக்குவதாக ைவத் க் ெகாள்ேவாம். 
தலில் ண் யிர் எப்படியான  என்பைத 

அறிந்  ெகாள்ள ேவண் ம். விஞ் ானிகள் 
ண் யிரின் மரப க் கட்டைமப்ைப ஆரா 
ய்வார்கள். அ  சற் க் கடியமான ேவைல 
என்ப தில் சந்ேதகமில்ைல.

ன்னர், சார்ஸ், ெமர்ஸ் தலான ைவரஸ்
கள் தாக்கிய சமயங்களில், அவற்றின் மர
ப  கட்டைமப்ைப கண் பிடிக்க காலம் 
ேதைவப்பட்ட . எனி ம், இம் ைற ன 
விஞ் ானிகள் கடந்த ஜனவரி மாதம் ெகாவி 
ட் ைநன்ரீன் ைவரஸின் கட்டைமப்ைப கண் 

  பிடித்  பகிரங்கமாக அறிவித்ததால், விஷ 
யம் ேலசாகிய .

2002 ஆம் ஆண்  ெதாடக்கம் 2004 ஆம் 
ஆண்  வைர னாைவத் தாக்கி சார்ஸ் 
ைவரஸ், 2012 ஆம் ஆண்  மத்திய கிழக்கில் 
ஏற்பட்ட ெமர்ஸ் ைவரஸ் ஆகிய இரண் ம் 
ெகாேரானா கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்தைவ. இவ
ற் க்கு த ப்  ம ந்  உ வாக்கும் ய
ற் சிகள் ன்ென க்கப்பட்டன. ேநாய்கள் 
கட் ப்பாட் க்குள் ெகாண்  வரப்பட்ட
தால் த ப்  ம ந் கள் பாதியில் கிடப் பில் 
ேபாடப்பட்டன.
ஏற்ெகனேவ   தயாரிக்கப்பட்ட ெதாழில் 
ட்பத்தின் அடிப்பைடயில் ெசயற்பட்டதால், 
கு கிய காலத்தில் ெகாவிட்19 ைவரஸின் 
மரப  கட்டைமப்ைப இலகுவாக ேகார் 
ைவப்ப த்த டிந்த . விட்ட இடத்தில் 
இ ந்  ெதாடர்ந்  த ப்  ம ந் கைள 
உ  வாக்கும் யற்சிகைள ம் விைரவில் 
ஆரம்பிக்கக் கூடியதாக இ ந்தி க்கிற .
அெமரிக்காவின் ேமரிலாந்தில் இயங்கும் 

ஒவ்வாைம மற் ம் ெதாற்  ேநாய்க க்கான 
ேதசிய நி வகத்தில் ெமர்ஸ் ைவரஸ் பற்றி 

ஆய் கள் ன்ென க்கப்பட்டன. அதன் 
அடி ப்பைடயில், ெபாஸ்டைன ைமயமாகக் 
ெகாண்ட ெமாடர்னா என்ற நி வனம் த ப்  
ம ந்ைத உ வாக்கி, மனிதரில் பரிேசாதிக்கத் 
தயாராகிற .
சார்ஸ் ேநாய்க்குக் காரணமான ைவரஸ

ம், ெகாவிட்19 ைவரஸம் ஒேர வைகயான 
மரப  பதார்த்தங்கைளக் ெகாண்டைவ. 
இரண் டி ம் ஆர்.எ.ன்ஏ. என்றைழக்கப்ப ம் 
ரதக் ற்ெறான்  உள்ள . இைவ ைவர 
ஸில் இ க்கும் ெகாக்கிகள் ேபான்ற அைமப் 
பிற்குள் உள் ைறந் ள்ளன.
ெகாேரானா ைவரஸ் மனிதரின் ைரயீர  

க்குள் ைழகிற . ைரயீரல் ேமற்பரப் க் 
கலங்களி ம் ெகாக்கி ேபான்ற ஏற்பிகள் உள்
ளன. அவற் டன் ெகாேரானா ைவரஸின் 
ெகாக் கி கள் ெகா விக் ெகாள்கின்றன. அதன்

லம், ெகாேரானா ைவரஸ் ைரயீடல் கலத்
தி   ற்குள் ைழகிற .
அந்த ைவரஸ் கலத்தின் இனப்ெப க்க 

ெபாறி ைறைய தனதாக்கிக் ெகாள்கிற . 
அதன் லம் தன்ைனப் ெப க்கிக் ெகாள் 
கிற . ஒ  ண் யிர் இரண்டாகி, நாலாகி, 
ஆயிர மாயிரமாகப் ெப குகின்றன. கைட 
சி யில் கலத்ைத உைடத் க் ெகாண்  
ெவளிேய வந் , அதன் ெசயற்பாட்ைடேய 
ெகான்  வி கின்றன.
இப்ேபா  த ப்  ம ந்  எவ்வா  ெசயற்

 ப கிற  என்பைதக் காண்ேபாம். மனி 
த   னின் ேநாய் எதிர்ப் த் ெதாகுதி விசி  த்   தி
ரமான . உட க்குள் ண் யிெரான்  
ைழ ைகயில் அதைன இல்லாெதாழிப்பத 
ற்கான ண் யிர்க் ெகால்லிகைள (Anti-
bodies) இயல்பாக உ வாக்கிக் ெகாள் கிற . 
இதில் ண் யிர் வ வானதாக இ ந் 

தால், ேநாய் எதிர்ப் த் ெதாகுதி ேதாற்கிற . 
ண் யிர்க் ெகால்லி வ வானதாக இ ந்
தால், ேநாய் கட் ப்ப த்தப்ப கிற . த
ப்  ம ந்  நைட ைறயில் ன்னர் அறியப்
பட்ட ேநாய்கைளப் பரப்பிய ண்  யிர்கள்  
(Pathogens) உடலில் ெச த்தப்ப  கின்றன.
இதன்ேபா , மனிதனின் ேநாய் எதிர்ப் த் 

ெதாகுதியான  ெப மளவில் ண் யிக் 
ெகால்லிகைள உற்பத்தி ெசய்கின்றன. இைவ 
ஒன்  திரண் , உட க்குள் ைழ ம் ண்

 யிைர தாக்கியழிக்கும் ஆற்றல் ெகாண்
டைவ. இயற்ைகயாக ைவரஸ் உட க்குள் 
ைழைகயில் ண் யிர்க் ெகால்லிகள் ரி 
ய மாக தாக்கியழித்  ேநாையக் குணப்ப  த்
கின்றன.
த ப்  ம ந்தின் ஊடாக உடலில் ெச த்

தப்ப ம் ண் யிரிகள் ெவப்பத்ைதேயா 
இரசானங்கைளேயா பயன்ப த்தி ரியம் 
இழக்கச் ெசய்யப்பட்டைவ. இவ்வா  நலி

வா க்கப்பட்ட ண் யிரின்  உடேலா, 
பாகங்கேளா உடலில் ெச த்தப்ப  வதன் 
லம் ேநாய் எதிர்ப் த் ெதாகுதி ண்டப்ப
கி ற .
இ  சற்  சிக்கலான நைட ைற. உட  

க்குள் ெச த்தப்ப ம் ண் யிர் அங்கு 
வளர்ச்சி ெபறலாம். இதன் காரணமாக, அ  
ெச த்தப்பட்ட மனிதர் ேநாய்வாய்ப்பட ம் 
கூ ம். எனேவ, த ப்  ம ந்தாக ண்  
யிைர ெச த் ம் நைட ைறயில், அதில் 
இ ந்  விைளயக்கூடிய பாதிப் க்கைளத் 
த ப்ப ம் க்கியமான .
இந்த நைட ைறகள் பரீட் த் ப் பார்க்கப் 

பட்டைவ. ெகாவிட்ைநன்ரீன் ஆட்ெகால்லி 
ேநாய்க்கான சமகால த ப்  ம ந் க ம் 
இேத அடிப்பைடயில் உ வாக்கப்பட்டைவ. 
இைத விட திய ைறயில் அைமந்த த
ப்  ம ந் க ம் ேசாதிக்கப்ப கின்றன. 
ெகாவிட்19 ைவரஸின் ெகாக்கியி ள்ள ரதத் 
ைதப் பிரித்ெத த் , நலிந்த ண் யிரின் 
மரப க் கட்டைமப்பில் ஒட் வதன் லம் 
ண் யிரிைய உ வாக்குவதாகும்.
இத்தைகய த ப்  ம ந் கைள உ  வாக்

கும் யற்சிகைள ஒஸ்ேலாைவ ைமயமாகக் 
ெகாண்ட அைமப்ெபான்  ஒ ங்கிைணக் கி  
ற . அ ேவ நிதி தவிகைள ம் வழங்குகி
ற . இதன் ெபயர் Coalition for Epidemic 
Pre paredness Innovations என்பதாகும். சு க்
க மாக ெசப்பி என்றைழக்கலாம். இவ்வைமப்
பிற்கும் சவால்கள் உண் .
பல படி ைறகைளக் கடந்ேத த ப்  

ம ந் ெதான்  உ வாக்கப்ப கிற . ஆய்  
ெசய்ய ேவண் ம். ம ந்ைத உ வாக்க 
ேவண் ம். பரிேசாதிக்க ேவண் ம். மீள் 
பரி லைன ெசய்ய ேவண் ம். அங் ரிக்க 
ேவண் ம். அதைன அ த்  உற்பத்தி ெசய் 
வ  அவசியம். தரக்கட் ப்பா ம் க்கி யமா
ன .

பரிேசாதைன (Clinical trials) என்ப ம் 
ன்  கட்டங்கைளக் ெகாண்ட . தலில் 

தாமாக ன்வ ம் ெதாண்டர்களில் ேசாதி 
க்க ப்ப ம். இதன் லம் பா காப் ம், பக்க
விைளவக ம் ஆராயப்ப ம்அ த் , ேநாய் 
ஏற்பட்ட பிரேதசத்தில் ற் க்கணக்கான 
ேநாயா ளிகள் மத்தியில் ேசாதிக்கப்ப ம். 
இதன்  லம் ம ந்தின் விைனத்திறன் ஆராய
ப்ப ம். கைடசியாக ஆயிரக்கணக்கான 
ேநாயா ளி   கள் மத்தியில் பரிேசாதிக்கப்ப ம்.
பரீட்சார்த்தமாக உ வாக்கப்ப ம் த ப்  

ம ந் , இந்த ன்  படி ைறகைள ம் 
தாண்டிச் ெசல்ல கால அவகாசம் ேதைவ. 
ஒ  த ப்  ம ந்  சகல படி ைறகளி ம் 
ெவற்றி ெப ம் என்பைத ம் அ தியாகக் 
கூற டியா . சில சமயங்களில், ம ந்  
பா  காப்பற்றதாக இ க்கலாம் அல்ல  
விைனத் திறன் குைறந்ததாக காணப்படலாம்.
ஒ  த ப்  ம ந்ைதப் ேபான்ற குணாதி 

சயங்கைளக் ெகாண்ட ன்ைனயெதா  
உற்பத்தி ைறயான அங் காரம் ெபற்றி ந் 
தால், அதைன விைரவாக அங் கரிக்கலாம். 
ேமற்கு நா களில் வ டந்ேதா ம் பர ம் 
சளிச்சுரங்க க்காக உ வாக்கப்பட்ட த ப்  
ம ந்ைத வி த்தி ெசய்வ  இலகுவான . 
ஏெனனில் ன்ைனய த ப்  ம ந்ைத 
ெகாஞ்சம் மாற்றினால் ேபா ம்.
ெகாேரானாைவரஸ் விவகாரத்தில் மா  

பட்ட நிைலேய உள்ள . சார்ஸ் ேநாய்க்காக 
த ப்  ம ந்  உ வாக்கப்பட்ட . இைவ 
பரிேசாதைனக் கட்டத்ைதத் தாண்டவில்ைல. 
எனேவ, ெகாவிட்ைநன்ரீன் த ப்  ம ந்ைத 
உ வாக்கும் யற்சிகைள தலில் இ ந்  
ஆரம்பிக்க ேவண்டிய நிர்ப்பந்தம் உள்ள . 
ெகாவிட்ைநன்ரீன் ேநாய் பர ம் ேவகத்ைத 
ஆராய்ைகயில், த ப்  ம ந்ைத ேவகமாக 
உ வாக்க ேவண் ம். ஆனால், கு க்குவழி 

சாத்தியமில்ைல என்பைதேய ேமற்குறித்த 
நைட ைற சுட்டிக்காட் கிற .

1960 இல் சுவாசத் ெதாகுதிையத் தாக்
கிய ஒ  ைவரஸிற்காக த ப்  ம ந்  
உ  வ  ா க்க ப்பட்ட . ஆனால், பரிேசாதைன 
நைட ைறயில் பிள்ைளக க்கு ம ந்ைத 
வழ ங்கியேபா , ேநாய் அறிகுறிகள் தீவி ரம் 
ெபற்றன. ஆரம்ப கட்டத்தில் சார்ஸ் ைவரஸ் 
வில ங்குகளில் ேசாதிக்கப்பட்ட சமய த் தி
ம், இ  ேபான்ற விைள கள் ஏற்பட்டன. 

எனேவ, ெகாவிட்19 இற்கான த  ப்  
ம ந்ைத மிகக்கவனமாக உ வாக்க ேவண்
டிய ேதைவ உள்ள .
சில சமயங்களில் த ப்  ம ந்ெதான்றில் 

பயன்ப த்தப்படக்கூடிய ண் யி க்கு 
அங் காரம் ெபற பத்  வ டங்கள் கூட 
ெசல்லலாம். எனி ம், அரசியல்வாதிக க்கு 
அவசரம். அவர்க க்கு விைள கள் பற்றிக் 
கவைலயில்ைல. அெமரிக்க ஜனாதிபதியின் 
அவசரத்ைத சிறந்த உதாரணமாகக் க த 
லாம். எதிர்வ ம் நவம்பர் மாதம் ேதர்தல் 
வ  கிற . அதற்கு ன்னர், எப்படியாவ  
த ப்  ம ந்ைத உ வாக்கி விட ேவண் ம் 
என ெடானல்ட் ட்ரம்ப் கூறினார். வ ன் 
காப்பதில் அசட்ைட. வந்த பின்னர், பதற்ற 
ம், அவசர ம். இ  தாேன அரசியல்வாதிக 

ளின் நிைல.
இனி அ த்த பிரச்சிைனக்கு வ ேவாம். 

த ப்  ம ந்  அங் கரிக்கப்பட்டதாக 
ைவத் க் ெகாள்ேவாம். அந்தத் த ப்  
ம ந்  ெப மளவில் ேதைவப்ப ம். த ப்  
ம ந்ைத உ வாக்க ேவகம் காட் ம் நி  
வனங்க க்கு, அந்தள  அதிகமாக உற்பத்தி 
ெசய் ம் ஆற்றல் இ க்குமா என்ப  சந் 
ேதகேம. இப்ேபாைதய நிைலயில், ஒ  த  
ப்  ம ந்ைத உ வாக்குவதற்கு உற்பத்தி 
நைட ைறகளில் மாற்றம் ேவண் ம். உற்ப
த் திைய அதிகரிக்க ேவண் ம். அ ம் ெசய்
தாகி விட்ட  என்ேபாம். அ  வணிக ரீதியாக 
ெவற்றி தராவிட்டால், கம்பனிகள் உற்பத்தி 
ெசய்வதில் தயக்கம் காட்டலாம். ேசப்பி 
நி வனம் ம ந்  உ வாக்க யற்சிக க்கு 
சமாந்தரமாக, உற்பத்தி ஆற்றல்கைள ேமம்ப

 த்த ம் பா ப கிற . இ  ஆ தல் த ம் 
விஷயம்.
ம ந்  விநிேயாக ம் சவாலானேத. யா

க்ெகல்லாம் ம ந்  ேதைவேயா அவர்கள் 
அைன வ  க்கும் விநிேயாகிப்பதில் சவால்
கள் உள்ளன. சில நா கள் விதி ைறகைள 
வகுத் ள்ளன. 

ன் ரிைமகைளத் தீர்மா   னி    த்    ள்ளன.
பிரித்தானியாவில் சளிச்     சு ர  த் தி ற்கான த ப்  
ம ந்  வழங்     கு  ைக யில் ம த் வ ரீதியில் 
பாதிக்கப்படக்கூடிய நிைலயில் இ ப்பவர்க 
க் கும், சுகாதாரப் பணியாளர்க க்கும் 
ன் ரிைம வழங்க ேவண் ம் என்ற விதி
ைற உள்ள . ெதற்காசிய நா களில் 

ம ந்    க க்கு ேபாட்டி ஏற்ப ம் பட்சத்தில் 
அரசி யல்வாதிகைள சார்ந்தவர்க க்கு ன்
ரிைம அளிக்கப்படலாம். 
வழைமயாக, ெவற்றிகரமானெதா  

த  ப்  ம ந்ெதான்  உ வாக்கப்ப ம் 
சமயத்தில் அைவ சரியான ைறயில் சகல 
க்கும் கிைடப்பைத உ தி ெசய்ய உலக 

சுகாதார ஸ்தாபனம் பா ப வ ண் . அந்த 
ஸ்தாபனம் அரசுகைள ம், நன்ெகாைட 
அைமப் க்கைள ம், ம ந்  உற்பத்தியா 
ளர்கைள ம் ஒேர ேமைசக்கு ெகாண்  
வ ம். நிதி ெப ம் வழி ைறைய ஆரா ம். 
ஒ  ெபாறி ைறைய வகுக்கும். எந்ெதந்த 
நா க க்கு எவ்வள  ேதைவேயா, அந்த 
ள  த ப்  ம ந் கைள விநிேயாகிக்க வழி 
ெசய் ம். சில சமயங்களில் உலக சுகாதார 
ஸ்தா பனம் நியாயமான வழி ைறகைள 
வகுத்தா ம், அரசியல் ேநாக்கம் க தி அவ
ற்ைற மீ ம் நா கள் உள்ளன. உலக சுகாதார 
ஸ்தாபனம் ெசால்வைத அைவ ேகட்கப் 
ேபாவ ம் இல்ைல.
கடந்த காலத்ைத ஆராயந்தால், ெகாள்ைள 

ேநாய்கள் உச்சத்ைதத் ெதாட் , த ப்  
ம ந்  வ வதற்கு ன்னதாக தானாகத் 
தணிந்  ேபாவ  தான் வழக்கம். ெகாவிட்
ைநன்ரீ க்கும் அ ேவ நடக்குமா என்ப  
ெதரியவில்ைல. 
இ ந்தேபாதி ம், ெசயற் றிறன் வாய்ந்த 

த ப்  ம ந்ெதாற்  ேதைவ. ஏதிர்காலத்தில் 
ெகாேரானா கு ம்பத்தில் இ ந்  இன் 
ெனா  ைவரஸ் உ ெவ த்தா ம், அதைன 
சமாளிப்பதற்குரிய த ப்  ம ந்ைத வடிவ 
ைம ப்பதற்காவ  த ப்  ம ந்  வைக அவ 
சியம். அ  வைர ேநாய் பர வைதக் கட்  ப் 
ப த்த என்ன ெசய்யலாம். ெசய்ய ேவண் டி 
ய  ஒன்ேற ஒன்  தான். ைறயாக ைக க  
வ .

த ாதத்ைதப்...
(3 ம் பக்கத் ெதா )

பிராங் நட்ட  குறித்த மத ேபா த க க்கு 
வழங்கப்பட்ட தாக சுவிஸ் தக வல்கள் கூ
கின்றன. 
அைத விட, சுவிஸ் அர சாங்கத்தின் ெசல்

வாக்குப் ெபற்ற அதன் நிழலில் இயங் கு
கின்ற மத நி  வ னத்தின் ழ் தான், குறித்த 
மத ேபாதகர் பணி யாற்  கிறார் என் ம், ெதரி
விக்கப்ப  கி ற .
சுவிஸ் அர சாங்கம் இ  ேபான்ற நிழல் 

அைமப் கள், நி  வ னங்களின் லம் மதப் 
பரப் ைர அல்ல  மத மாற்ற நட வ டிக்ைக
கைள ஊக்க விக் கி ற  என் ம் அதற்காக அதி
க ளவில் நிதிையச் ெசல வி  கி ற  என் ம் 
சுவிசில் நீண்ட கா ல மாக வசிக்கும் ஒ வர் 
கூறினார்.
இதைனச் சார்ந்  அவர் ெவளி யிட்ட பல 

தக வல்கள் அதிர்ச்சி தரக் கூடி யைவ. 
பில ெதல் பியா மிச னரி ேதவா லயம் என்ற 

குறித்த சைப, இலங்ைகயில் யாழ்ப்பா
ணத்தில் அரி யா ைலயில் மாத் திரம் இயங்
கு கி ற . 2003ஆம் ஆண்  இங்கு ஒ  
சிறிய கூடா ரத்தில் ெதாடங்கப்பட்ட இந்தச் 
சைபக்கு இப்ே பா  மிக வச தி யான கட்ட
டங்கள் உள்ளன. அதைனப் பின்பற்  கின்ற 
ற் க்க ணக்கா ன வர்க ம் அவர்கைள வழி

ந டத் ம் ேபாத கர்க ம் இ க் கி றார்கள்.

இந் தி யாவில் 64 இடங்களில் இந்தச் சைபக்
கு ரிய ேதவா ல யங்கள் இ ப்ப தா க ம், 26 

 ேநர ேபாத கர்க ம், 5000இற்கும் ேமற்
பட்ட பின்பற்  ப வர்க ம் இ ப்ப தா க ம், 
பில ெதல் பியா மிச னரி ேதவா ல யத்தின் 
இைண  யத்த ளத்தில் கூறப்பட் டி க் கி ற .
சுவிசில் 19 ேதவா ல யங்க ைள ம், 550 பின்

பற்  னர்க ைள ம் ெகாண்ட இந்தச் சைபயில் 
9 ேபாத கர்க ம் 40 தைல வர்க ம் இ க்
கின்றனர். இைவ அந்த சைபயின் அதி கா ர
ர்வ தக வல்கள்
பில ெதல் பியா மிச னரி ேதவா லயம், ஒன்
ம் ேவ  சைப களின் கிைள யாக இ க்க 

வில்ைல. 1989 இல், சுவிசில் 11 தமி ழர்களால் 
Tamil Christian Fellowship என்ற ெபயரில் உ
வாக்கப்பட்ட சைப. பின்னர், அ  1992 இல் 
பில  ெதல் பியா ேதவா லயம் என் ம், 1998 
இல் பில ெதல் பியா மிச னரி ேதவா லயம், 
என் ம் ெபயர் மாற்றம் ெசய்யப்பட்ட .
இந்த சைபக்கு சுவிசில் 19 ேதவா ல யங்கள் 

இ ந்த ேபா ம், அதில் அந்த நாட்ட வர்கள் 
யா ம் இ க்க வில்ைல. ற் றி ம் தமி ழர்
கேள இ க் கி றார்கள். தமி ழர்கைள இலக்கு 
ைவத்ேத இந்த சைப ெசயற்ப  கி ற . தமி ழர்
க ளா ேலேய இயக்கப்ப  கி ற .
இதற்குத் ேதைவ யான நிதிைய சுவிஸ் 

அர சாங்கத்தின் அ  ச ரைண ெபற்ற அதன் 
நிழல் அைமப் கள் அள்ளி வழங்க வ தாக 

கூறப்ப  கி ற . அேத ேவைள, தமி ழர்கைள 
இலக்கு ைவத்  சுவிஸ் அரசு தீவி ர மான மத
மாற்ற நட வ டிக்ைக கைள ஊக் கு விக் கி ற  
என்ற ஒ  தக வ ம் உள்ள .
சுவிசில் அைடக்கலம் நிரா க ரிக்கப்பட்ட வர்

கைள இ  ேபான்ற சைப களின் ேபாத கர்கள் 
அ கி அவர்கைள மத மாற்றம் ெசய் கின்
றனர் என் ம், அவ்வா  மத மாற்றம் ெசய்யப்
பட்ட வர்க க்கு சில நாட்க ளி ேலேய சுவிஸ் 
குடி  ரிைம ெபற் க் ெகா க்கப்பட் டி ப்ப
தா க ம் தக வல்கள் கூ  கின்றன.
குறிப்பாக, 2009இல் ேபார் டி க்கு வந்த 

பின்னர சுவிசில் தஞ்ச ம ைடந் , க லிடக் 
ேகாரிக்ைக நிரா க ரிக்கப்பட்ட ன்னாள் 
ேபாரா ளிகள் பலர் இவ்வா றான மத மாற்றத்
க்குத் தள்ளப்பட்ட தா க ம், அவர்களில் 

சிலர் இப்ே பா  ேபாத கர்க ளாக இ ப்ப தா
க ம். ெதரி விக்கப்ப  கி ற .
அரச அ  ச ர ைண டன் கட்ட ைமக்கப்

பட்ட ஒ  மத மாற்றத் க்கான  தள மாக சுவிஸ் 
இயங் கு கி ற  என்பைத இந்த ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெவளிப்ப த் தி யி க் கி ற .
ேபாைர ம் அதைனத் ெதாடர்ந்  ஏற்

பட்ட அழி கள், இடம்ெப யர் கள், லம்
ெப யர்  என்ப ன வற்ைற ம் மத மாற்றத் க்
கான ஒ  க  வி யாக ேமற் கு லக நா கள் 
சில ைகயாண்  வந் தி க் கின்றன என்ப ம் 
ெகாேரா னா வினால் தான் ெவளிச்சத் க்கு 

வந் தி க் கி ற .
ன்னர் பைட ெய ப்  களால் நா

கைள வசப்ப த்தி, மத மாற்றத்ைத ேமற்
ெகாண்ட ஐேராப் பி யர்கள் வித் தி யா ச மான 
ஒ  மத மாற்ற அ  கு  ைறைய இப்ே பா  
ைகயா  கி றார்கள். ன்ன தாக கத்ே தா லிக்க 
தி ச்சைப, அங் கி லிக்கன் தி ச்சைப, அெம
ரிக்கன் மிசன், ெமத டிஸ்த தி ச்சைப ேபான்ற
ன ைவேய இ ந்தன. அவற்றில் ெப ம்பா லா
னைவ ேமற் கு லக தைல ைமத்  வத்ைதேய 
பின்பற்  பைவ.
உதா ர ணத் க்கு கத்ே தா லிக்கத் தி ச்ச ைப 

யின் உயர் பீடம் வத் திக்கான் தான். பாப்ப ரசர் 
தன் அதன் தல்வர்.
நா  கைள ைகப்பற்றி மத மாற்றம் ெசய்த 

ேபா , இந்த ேமற் கு லக தைல ைமத் வ 
தி ச்ச ைப கைள கட் டி ெய ப்ப டிந்த . 
இப்ே பா  அ  ேபாலச் ெசய்ய டி யா .
அதனால் தான், திய வழி  ைறகள் ைகயா  

ளப்ப  கின்றன.  தன்னாட்சி ெகாண்ட அர சு  
கைள உ  வாக் கி ய  ேபால, தன்னாட்சி 
ெகாண்ட கிறிஸ்தவ சைப கைள உ  வாக்கும் 
ைறேய அ .
பில ெதல் பியா மிச னரி ேபால பல சைபகள் 

இவ்வா  உ  வாக்கப்பட் டி க் கின்றன. 
அவற் றின் தைலைமப் பத விைய அந்தந்த 
இனத்ைத, அந்தந்த ெமாழிையப் ேபசு ப வர்
கேள வகிக் கி றார்கள். 

ஒற்ைற யாட்சி நா  களில் கிளர்ச் சிகள் 
வந்த ேபா , தன்னாட்சி அர சு கைள உ  
வாக அ  ம தித்  அவற்ைற சம டிக் கட்ட 
 ைமப்  க்குள் உள்வாங்கிக் ெகாண்ட  
ேபாலத் தான், இந்த சைபக ம் உ வாக்
கப்ப ட் டி க்கின்றன.
இவ்வாறான மதமாற்ற இலக்குகளில் தன் 

ைமயானவர்களாக தமிழர்கள் இ க்கிறார்கள் 
என்ப  இரகசியமல்ல.
மதமாற்ற ெசயற்பா கள், தமிழர் பகுதிக 

ளில் மாத்திரமன்றி சிங்களப் பகுதிகளி ம் 
தீவிரமாகேவ நடந்ேதறி வ கின்றன. கட் 
டாய மதமாற்றம், அல்ல  ெபாய்யான வாக் 
கு திகள் ேபான்றவற்றின் லம் மதமாற்
றத்ைத ஏற்ப த் ம் நடவடிக்ைககள் 
ெப த்த மற் ம் இந் க்கள் மத்தியில் ெவ  
ப்ைப ஏற்ப த்தி வ வ  உண்ைம.
ஆனால், அ  தீவிரமாத ெவ ப்  பிரசார

மாக மா வ ம், மதவாதமாக தைல க்கு
வ ம் தான் பிரச்சிைனக்குரிய .
சுவிஸ் ேபாதகரின் யாழ். வ ைக ம் 

அதைன ஒட்டித்ேதான்றிய ெகாேரானா ெந  
க்கடி ம் வடக்கில் மதவாத சக்திகைள, பலப் 
ப த்தியி க்கிற .அேதேவைள, மதமாற்ற 
யற்சிக க்கும் கூட, இந்த ெகாேரானா 

ெதாற்  ஒ  பின்னைடவாக அைமவதற்ேக 
வாய்ப் கள் உண் .

     
  

  
  


   

ச  தச வி  காரம்
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ெகாேரானா.... 
     ( தலாம் பக்கத் ெதாடர் சி) 
ெசல்வ  என்  ெதரி யாத நிைல ஏற்ப ம்.
ஊட கங்கள், குறிப்பாக ச க ஊட கங்கள் 

இந்த விட யத்தில் கவனம் ெச த்த ேவண் 
 டிய நிைலயில் இ க் கின்றன. ச க ஊட கங்
களில் தான் அதி க ள  குப்ைபச் ெசய் திகள் 
குவி கின்றன. ெபாய் ம், ரட் ம், காழ்ப்

 மாக ச க ஊட கங்கள் எரிச்சைல ஏற்ப
த்திக் ெகாண் டி க் கின்றன.
ெகாேரா னாைவப் பயன்ப த்தி அர சியல் 

ஆதாயம் ேத  ப வர்கள் ஒ  றம், இதைன 
ைவத் , அர சியல் நலன் ேத  வ தற்காக 

ேச  சப் பயன்ப த்  ப வர்கள் இன்ெ னா  
ற மாக ச க ஊட கங்கைள தவ றாகப் பயன்
ப த்திக் ெகாள்ப வர்கேள அதி க மாக உள்
ள .
ெகாேரானா பீதி சி  வர்கைள இன் ம் 

அதி க மா கேவ பாதித் க் ெகாண் டி க் கி ற . 
கடந்த தசாப்பங்களில் சி  வர்க ளாக இ ந்த
வர்கள், ஊர டங்கு ேபான்ற நிைல ைம கைள 
எதிர்ெ காண்  பழக்கப்பட்ட வர்கள். 
இப்ே பா ள்ள வர்க க்கு எ ம் ெதரி

யா . அவர்கள்  க க்குள் டங்கிக் 
கிடக்கும் நிைலயில், அவர்கள் க  ைம யான 
ெந க்   கைளச் சந் தித் க் ெகாண் டி க்

கி றார்கள். அவர்க க்கான பரீட்ைச மாதிரி 
வினாத்தாள்கள் ச க ஊட கங்களில் குப்ைப 
ேபாலக் குவிக்கப்பட் க் ெகாண் டி க் கின்
றன. எல்ைல மீறிய அள க்கு இந்த வினாத்
தாள்கள் பகி ரப்பட் க் ெகாண் டி க்கும் 
நிைல  யில், அைவ  களில் இ க்கும் சி
வர்க க்ேக க  ைம யான அ த்தங்கைள 
ஏற்ப த்  கி ற .
பாட சா ைலயில் குறிப் பிட்ட ேநரேம கற்

பித்தல் நடக் கி ற . பாடங்க க் கி ைட யி
லான இைட ேவைள, விைள யாட் , கைல 
என ேவ  பட்ட சூழைல அவர்கள் அங்கு 
அ  ப  விக் கி றார்கள். 

இப்ே பா   களில் சி  வர்க க்கு  
ேநர கல்வித் திணிப்ேப நடந்  ெகாண் டி க்
கி ற . இ  டங் கி யி க்கும் சி  வர்களின் 
மன நி ைலைய பாதிக்கக் கூடிய வாய்ப் கைள 
ஏற்ப த்தியி க்கிற .
இைதவிட ெகாேரானா ைவரஸ் பர கின்ற 

ேவகத்ைத விட பரப்பப்ப ம் வதந்திக ம், 
அதற்கான  ம த் வக்  குறிப் க ம் 
மனிதர்கைள குழப்பிக் ெகாண்டி க்கின்றன. 
அவறான திைசயில் வழிநடத்திக் ெகாண்டி
க்கின்றன.
விஞ் ான ர்வமான வழிகாட் தல்கைள 

மறந் ,  ெகாேரானா பீதிக்குள் மக்கள் 

உைற ம்  நிைலக்குத்  தள்ளப்பட் க் 
ெகாண் டி க்கிறார்கள். இ  தான் இன்ைறய 
உலகத் க்கு ெப ம் சவாலாக மாறி ள்ள .
ெகாேரானா ைவரைச கட்டப்ப த் ம் 

ேபாராட்டம் இன் ம் சில மாதங்களில் டி
க்கு வந்தா ம், இதனால் உ வாக்கி விடப்

பட் ள்ள ச க, உளவியல் பாதிப் களில் 
இ ந்  இலகுவில் மீள டியாத நிைலக்ேக 
உலகம் தள்ளப்பட் க் ெகாண்டி க்கிற .
அவ்வாறான நிைல ஒன்  ஏற்பட்டால், அதற்
காக ெபா ப்ைப ஊடகங்கேள, குறிப்பாக 
ச க ஊடகங்கேள ஏற்க ேவண்டி யி க்கும்.

ெகா ரா ா நச் சுக் கி  மியால் 
உ   வான ெகாவிட்19 ெதாற்  ேநாயால் ேமாச
மாகப் பாதிக்கப்பட்ட நா  களில் ரா ம் 
ஒன் . பல ெசல்வந்த நா  கேள ெகாவிட்
19இன் தாக் கு தலால் திண ம் ேபா  ஏற்க
னேவ அெம ரி காவின் இ க்க மான ெபா  ளா
தாரத் தைடயால் பாதிக்கப்பட் ள்ள ரான் 
பன்னாட்  நாணய நிதி யத் திடம் ஐம்ப  
பில் லியன் ெடாலர் கட னாக ேகட் டி ந்த . 
மத் திய கிழக்ைகச் ேசர்ந்த அவ தா னிகள் 
இத்தாலி, ஸ்ெபயின் ேபான்ற நா  க ளி ம் 
பார்க்க ரான் ெகாவிட்19 ெதாற்  ேநாைய 
சிறப்பாகக் ைகயாண்ட தாகத் ெதரி விக் கின்
றனர். ரானில் 2020 மார்ச் வைர ெகாவிட்19 
ேநாயால் 48,000 ேபர் பாதிக்கப்பட்ட டன் 
வா யி ரத் திற்கும் அதி க மாேனார் ெகால்லப்

பட்டனர். 
ா தட் ய ரா

ரானில் ெகாெரா னா நச் சுக் கி மி பர வத்
ெதா டங் கி ய டன் ேபாக் கு வ ரத் த் தைட, தனி
ைமப்ப த்தல், மக்கள் வழி பாட் டிற்காக கூ   
தைலத் த த்தல் ேபான்ற வற்ைறச் ெசய்ய
வில்ைல. 2020 மார்ச் 20 ம் திகதி ரானில் 
த்தாண்  நாளா னதால் பலர் உள் ர்ப ய  
ணங்கைள ேமற்ெ காண்டனர். தங்களால் 
ேகாவிட்19 ெதாற் ேநாய் பர  தைல இல கு
வாகத் தைட ெசய்ய டி ம் என்  ரானிய 
ஆட்  சி யா ளர்கள் ெதரி வித்தனர். ரானில் 
ெதாற்  ேநாய்த் தாக் குதல் ெதாடர்பான உண்
ைம கைள ஆட் சி யா ளர்கள் மைறத்தார்கள் 
என்ற குற்றச்சாட் ம் பர வ லாக ன்ைவக்கப்
பட்ட .
ெபா  ா தா ரத்த ை யா  வி ந்த 
ராை  ெகா ரா ா  தித்

தெகாவிட்19 ெதாற் ேநாய் ரானில் தீவி
ர  ம  ைட  ந்தைதத் ெதாடர்ந்  ராக், க்கி, 
பாக்  கிஸ்தான், ஆப்கா னிஸ்த்தான், ஆர் மீ
னியா ஆகிய நா கள் ரா  ட னான தம  
எல்ைலைய டி விட்டன. கட்டார் விமானச் 

ேசைவ மட் ம் ரா
க்கான பறப் க்கைள ேமற்ெ காள் கின்ற . 

அெம ரிக்கப் ெபா  ளா தா ரத்  தைட இரண்  
ஆண்  க ளாக ரா க்கு ஏற்ப த் திய பாதிப்
பி ம் பார்க்க அதிக பாதிப்ைப ெகாவிட்19 
ெதாற்  ேநாய் ஒ  சில வாரங்களில் ஏற்ப
த் தி ள்ள  என ர் ரா னிய ெபா  ளி ய

லாளர் ெதரி வித் ள்ளார். பன்னாட்  நாணய 
நிதி யத்தின் கணிப்பின் படி 2019 இல் ரா
னியப் ெபா  ளா தாரம் 9.5% சு ங் கி யி ந்
த . அத் டன் பண க்கம் 40%ஆக ம் 
உயர்ந்த . பல ெவளி நாட்  நி  வ னங்கள் 
ரானில் இ ந்  ெவளி ேய றி ள்ளன. 2018 
ேம மாதம் ெடானால்ட் டிரம்ப் ெபா  ளா தாரத் 
தைட விதித்த பின்னர் ரான் தன  எரி
ெபா ள் தவிர்ந்த மற்றப் ெபா ள்களின் உற்

பத் தியில் அதிக கவனம் ெச த் தி ய . அதிக 
உண ப் ெபா ட்கைள ைகயி ப்பில் ைவத்
தி ந்த . 2019 ெசப்ெ டம்பர் தல் டிசம்பர் 
வைரயில் ரானின் விவ சாய உற்பத்தி 7.8% 
ஆ ம் ெதாழிற் ைற உற்பத்தி 7% ஆ ம் 
சுரங்க மிடல் 1.2%ஆ ம் வளர்ச் சி ய ைடந்
த . ெவளி நாட்  நி  வனங்கள் ெவளி ேய றி
யதால் அவற்றின் உற்பத் திைய ரா னிய அர
சுசார் நி  வனங்கள் ெசய்யத் ெதாடங் கின. 
பிெரஞ்சு மகி ந்  உற்பத்தி நி  வ னங்கள் 
ெவளி ேய றிய ேபா  அவற்றின் உற்பத் திைய 
ரானிய நி  வனம்  ெசய்த . ரா க்கு 
ெபா  ளா தாரத் தைட  க ைளச் சமா ளிக்கும் 40 
ஆண்  கால அ  பவம் உண் . 

ந் ம் த்  
ப க ர ண க ம்

ரா க்கு ம ந் ப் ெபா ட்கள் ஏற் 
மதி ெசய்வ தற்கு தைட இல்ைல. ஆனால் 
ெகாவிட் 19 இன் தாக் கு தைலச் சமா ளிக்கத் 
ேதைவ யான ம ந்  க ைள ம் உப க ர ணங்க  

ைள ம் வாங் கு வ தற்கான அந் நியச் ெசல
வாணிக் ைகயி ப்  ரா னிடம் இல்ைல. 
அெம ரிக்காவின் ம த் வ உத வி கைள ஏற்க 
ரான் ம த் தி ந்த . அெம ரிக்கா அ ப் ம் 
ம ந் தி ம் ேநாய்ப ரப் ம் நச் சுக் கி  மிகள் 
இ க்கும் என்ற  ரான். அெம ரிக்காேவ 
ரானில் ெகாவிட்19 ேநாையப் பரப் பி ய  என 
ரா னிய ஆட் சி யா ளர்கள் அடித் ச் ெசால்வ  
டன் அைத மக்கள் மத் தியில் பரப் ைர 

ெசய் கின்றனர். அெம ரிக்க ஊட கங்கள் ரான் 
ெகாவிட்19 ேநாையக் கட் ப்ப த்  வ தி ம் 
பார்க்க அெம ரிக்கா மீ  குற்றம் சுமத்  வதில் 
அதிக கவனம் ெச த்  கின்ற  எனக் குற்றம் 
சாட்  கின்றன. பராக் ஒபாமா ரான் மீதான 
ெபா  ளா தாரத் தைடைய நீக் கிய பின்னர் 
ரா க்கு கிைடத்த வ  மா னத்ைத ரான் 
சிரியா, ராக், ெலபனான், ேயமன் ஆகிய நா
களில் தன  ஆதிக்கத்ைத அதி க ரிக்கேவ 
ெபரி ம் பயன்ப த் தி ய . தன  மக்களின் 
வாழ்க்ைகத் தரத்ைத உயர்த்தப்  ப யன்ப த்த
வில்ைல என வா ங்டனில் உள்ள ரா னிய 
எதிர்ப்பா ளர்க ம் இஸ்ேர லிய ஆத ர வா ள ர்க 
ம் க   கின்றனர். ேம ம் அவர்கள் ரா

னிய மத வாத தன்ன தி கார ஆட் சி யா ளர்கள் 
மக்கள் நல னி ம் பார்க்க ஆட் சி மீ தான தம  
பிடியின் மீேத அதிக கரி சைன ெகாண் ள்
ளனர் என ம் கூ  கின்றனர். ரா க்கு ம த்
வ உத விக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி சிரியா 

ர யாவில் இ ந்  எரி ெபா ள் வாங் கு வ  
தற்கு திைச தி ப்பப்பட்ட  என்ற குற்றச்
சாட் ம் 2019 இல் ன்ைவக்கப்பட்ட . 
பிரித்தா னியா, ேஜர்மனி, பிரான்ஸ் ஆகிய 
நா கள் ெபா  ளா தாரத் தைட களில் உள்ள 
ெநழி  சுழி  கைளப் பாவித்  ரா க்கு 
ம ந்  க ைள ம் உப க ர ணங்க ைள ம் அ ப்
பின. உல ெகங்கும் பர ம் ெதாற்  ேநாய்க்கு 
உலகின் எல்லா ைல க ளி ம் த ப்  நட வ 
 டிக்ைககள் எ த்தல் அவ சியம் என்பதால் 
ரான் மீதான ெபா  ளா தாரத் தைட கைள 
இைட நி த் ம் படி அந்த ன்  நா  க 

ம் அெம ரிக்கா விற்கு ேவண்  ேகா ம் 
வி த் தி ந்தன. ெஜனி வாவில் ெசயற்ப ம் 
ஐ.நா. மனித உரி ைமக்க ழ க ம் ரான் மீதான 
ெபா  ளா தாரத் தைடைய அெம ரிக்கா நீக்க 
ேவண் ம் எனக் ேகாரிக்ைக வி த் ள்ள . 

ெதா ம் ற்  சாட் க்க
2019 இன் இைல  திர்கா லத்தில் அைம

தி யான ஆர்ப்பாட்டம் ெசய்த 1500 ெபா
மக்கைள ரா னிய ஆட் சி யா ளர்கள் ெகான்
ற தா க ம் வா ங்டனில் இ ந்  குற்றம் 
சுமத்தப்ப  கின்ற . பல ேமற்கு நாட்ட வர்
கைள உள வா ளிகள் எனக் குற்றம் சாட்டி 
ரான் சிைறயில் அைடத்  ைவத் ள்ள ைம
ைய ம் அவர்கள் குற்றம் சாட்  கின்றனர். 
Transparency International என்ற ெவளிப்
ப ைட க்கான அைமப்  ரான் ஊழ க்
கான உலக நா  களின் பட் டி யலில் ரான் 
146வ  இடத்தில் இ ப்ப தாகத் ெதரி விக்
கின்ற . அந்த நி  வனம் ரா க்கு பார பட்
ச மாக நடக்கும் என்பைத ம க்க டி யாத 
ேபாதி ம் ரானில் நடக்கும் ஊழல்க ைள ம் 
மைறக்க டி யா . ராய்ட்டர் ெசய்தி நி
வனம் தாம் ஆ  மா தங்க ளாகத் திரட் டிய தக
வல்கைள அடிப்ப ைட யாக ைவத்  ரா னிய 
உச்சத்த ைலவர் ெகாெமய் னிக்கும் அவ ர  
மக க்கும் 95பில் லியன் ெடாலர்கள் ெப
ம தி யான ெசாத் க்கைள ைவத் தி க் கின்
றார்கள் என்ற ெசய் திைய ெவளி யிட்ட .

ந்த ெதா   ாட்க
அெம ரிக்க பாரா  மன்றத்தின் மக்க ளாட் 

சிக் கட் சிைய ேசர்ந்த பலர் ரா க்கான 
தைட வி லக்கல் நீடிக்கப்பட ேவண் ம் என 
வலி  த் தினர். ஆகக் குைறந்த  90 நாட்
க ளா வ  ெபா  ளா தாரத் தைடயில் இ ந்  
விலக்கல் ேவண் ம் என ேவண் ேகாள் 
வி த்தனர். ஆனால் ெடானால்ட் டிரம்பின் 
நிர்வா கத் தினர் ரான் பயங்க ர வா தி க க்கு 
உதவி ெசய்தல், ஏ  கைணத் திட்டம், ேர
னியப் பதப்ப த்தல் ேபான்ற வற்ைற நி த்
தினால் மட் ேம ெபா  ளா தாரத் தைட விலக்

கப்ப ம் என் கின்றனர். ர யா, னா ேபான்ற  
வற் டன் ரான் ெசய் ம் சில வர்த்த கங்
க க்கு அெம ரிக்கா விதி வி லக்கு அளித் தி
ந்த . அந்த விதி வி லக்ைக ேம ம் ன்  

மாதங்கள் நீடிக்க ெடானால்ட் டிரம்ப் ஒத் க் 
ெகாண்டைம ரா க்கு எதி ரா ன வர்கைள 
ஆத் தி ரப்ப த் தி ய . ரான் ெதாற் ேநாய் 
ெதாடர்பான தக வல்கைளத் திரட்  வ தற்கு 
ஏ  வாக ரா க்கு ெமன்ெ பா ட்கைள ஏற்

 மதி ெசய்வைத அெம ரிக்கா அ  ம தித்
ள்ள . 

ற்  இ லா  ய கை  
த் தி ரப்ப த் ம்

தற்ே பா  எரி ெபா ள் ேமாச மாக ழ்ச்
சி ய ைடந் தி ப்ப  அெம ரிக்க எரி ெபா ள் 
உற்பத்தித் ைறையப் பாதித் ள்ள . 
இந்த நிைலயில் ராைன சுதந் தி ர மாக எரி
ெபா ள் விற்பைன ெசய்ய அ  ம தித்தால் 
எரி ெபா ள் விைல ேம ம் குைற யலாம் என்
ப ைத ம் அெம ரிக்கா க த்தில் ெகாள் ம். 
ரா னி யர்கள் ெதாற்  ேநாயால் பாதிக்கப்பட்
டி க் கும்ே பா  ரா க்கு எதி ரான அெம ரிக்
காவின் இரக்க மற்ற நிைலப்பா  ராக்கில் 
உள்ள சியா இஸ்லா மி யர்கைள அெம ரிக்கா வி 
ற்கு எதி ராக கிளர்ந்  எழச் ெசய் ம். ராக்கில் 
உள்ள அெமரிக்கப் பைடயினர் மத்தியி ம் 
ெகாவிட்19 ெதாற் ேநாய் பரவி ள்ள . 
அவர்கள் தற்ேபா  பைட நடவடிக்ைககைள 
ெசய்ய டியாத நிைலயில் இ க்கின்றனர். 
அ  மட் மல்ல ரானியர்கள் ேமாசமாகப் 
பாதிக்கப்பட்டால் பல சுனி இஸ்லாமியர்க ம் 
அெமரிக்காவிற்கு எதிராக தி ம்பலாம். 
ரான் அெமரிக்காவின் நிபந்தைனக க்கு 

விட் க் ெகா க்கும் நிைலயில் இல்ைல. 
இஸ்ேரல் அழியட் ம் அெமரிக்கா ஒழியட் 
ம் என்ற அவர்கள  நிைலப்பா  மா வ 

தாகத் ெதரியவில்ைல. ரானியர்கள் விரக்திய 
ைட ம் ேபா  ேஹாமஸ் நீரிைண டாகச் 
ெசல் ம் எரிெபா ள் தாங்கிக் கப்பல்கள் 
மீ  ரான் தாக்குதல் நடத்தலாம்.  


 


 

  த ா

ரா   ெ ா ட்க     ெ ய்    . னா  ெகாவிட்19  ா
  ா க  ே  யான   க   க ர ங்க  ாங்   கான அ  ய  
ெ  ா  க   ரா  . அெ  காவி     வி க  க ரா  

  . அெ  கா அ    ே ாய்  ர   சு  கி  க   
  ரா .

ெகா ரா ாவி ம்....
(2 ம் பக்கத் ெதா )

இந் நி ைலயில் ஸ்லிம் காங் கி ரஸின் 
தைலவர் ர ப் ஹக் ம் ெகாேரா னா வினால் 
மர ணித்த ஸ்லிம் ஒ  வரின் உடைல இஸ்
லா மிய ைறப்படி நல்ல டக்கம் ெசய்வ தற்கு 
உடைல உற வி னர்க ளிடம் ஒப்ப ைடக்காைம 
கண் டிக்கத்தக்க ெதன ஒ  அறிக்ைகைய 
ெவளி யிட்டார். ர ப் ஹக் மின் இந்த அறி
க்ைக பலத்த விமர்ச னத்ைத ஏற்ப த் தி ள்
ள . ர ப் ஹக் ம் கண்டனம் ெபா ப்பற்  
 ற . அவர் இதில் அர சியல் ெசய்ய ற்ப 
கி   ன்றார் என்  ெப த்த க ம்ே பாக் கு வாதி 
அத்  ர லிய ரத்னேதரர் உட்பட ஒ   சில 
அர சி  யல்வா திகள் க த் க்கைள ெவளி யிட்
டார்கள். சிங்கள ஊட கங்கள் ர ப் ஹக் ைம 
க  ைம யாக விமர் சித்தன. ஸ்லிம் அர சியல் 
தைல வர்கைள இன வா தி க ம், ஒ  சில சிங்
கள ஊட கங்க ம் இன வா தி க ளாக காட்டிக் 
ெகாண் டி ப்ப  திய விட ய மல்ல. அந்த 
அடிப்ப ைடயில் தற்ே பா  ர ப் ஹக் ம் 
இன வாதம் ேபசி அர சியல் இலாபம் அைட
கின்றார் என்  விமர் சித் க் ெகாண் டி க்
கின்றன.
ெகாேரானா ெதாற் றினால் உலகில் பல 

நா  க ளி ம் ஸ் லிம்கள் மர ணித் ள்ளார்
கள். அவ்வா  மர ணித்த வர்கள் யாவ ம் 
இஸ்லா மிய ைற ப டிேய நல்ல டக்கம் ெசய்
யப்பட்  ள்ளார்கள். ெகாேரானா ெதாற் றி 
னால் மர ணிப்ப வர்கைள ைதப்ப தற் கு ரிய 
நைட  ைறகள் ெவளி யி டப்பட் ள்ளன. 
ஆயி ம், இலங்ைக அர சாங்கம் ெகாேரானா 
ெதாற் றினால் மர ணிப்ப வர்கைள தகனம் 
ெசய்வேத சிறந்த ெதன்ற டி க்கு வந் ள்
ள . அதனால், தற்ே பா ைதய ஆபத்தான 

நிைலைய க த்திற் ெகாண்  ெசயற்பட 
ேவண் டி ய ெதா  நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட் ள்
ள ைமைய ஏற்றாக ேவண் டி ள்ள . இேத 
ேவைள, ர ப் ஹக் ம் கண்ட னத்ைத ெவளி
யி ம் ேபா  ெகாேரா னா வினால் மர ணிப்ப
வர்கைள தகனம் ெசய்வேத சிறந்த ெதன்ற 
டி விைன அர சாங்கம் ெவளி யி ட வில்ைல. 

ர ப் ஹக் மின் அறிக்ைகயின் பின்னேர 
அர சாங்கத்தின் டி  ெவளி யி டப்பட்ட . 
அர சாங்கத்தின் சுற்  நி பம் ன் கூட் டிேய 
ெவளி யி டப்பட் டி ந்தால் ர ப் ஹக் ம் 
ெம ன மாக இ ந் தி ப்பார் என்  க   வ
தற்கும் இட ண் .
இேத ேவைள, ஸ்லிம் அர சியல் தைல

வர்கள் நாட்டில் உள்ள தற்ே பா ைதய நிைல
ைய ம், ஏற்க னேவ ேதாற்  விக்கப்பட் ள்ள 
இன வாத க த் க்க ைள ம், இன வா தி களின் 
ஆதிக்கத்ைத ம் க த்திற் ெகாண்  தம  
அறிக்ைக கைள ெவளி யிட ேவண் டி ள்ள .
இேத ேவைள, ெகா ம்  ம  தா ைனையச் 

ேசர்ந்த மற்  ெமா  ஸ்லிம் (01.04.2020) 
ஐ.டி.எச் ைவத் தி ய சா ைலயில் மர ணித்
ள்ளார். இவரின் உடல் 02ஆம் திகதி வியா

ழக் கி ழைம தகனம் ெசய்யப்பட் ள்ள .
நி ா ர ண க

நாட்டில் தற்ே பா  ஏற்பட் ள்ள நிைல
ைமயால் அன்றாடம் உைழத்  வா ம் மக்கள் 
அதிகம் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். உண க்கு 
அல்லல்பட் க் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 
ேம ம், ெபா ட்க க்கு தட் ப்பா கள் 
ஏற்பட் ள்ளன. ேநாயா ளி க க் கு ரிய மாத்
தி ைரகள், சி  வர்க க் கு ரிய பால்மா வைக 
ஆகி ய வற் றிக்கும் தட் ப்பா கள் காணப்ப

 கின்றன. ஊர டங்கு சட்டம் அ லில் உள்
ளதால் இந் நிைல ஏற்பட் ள்ளன எனலாம். 

அதனால், அர சாங்கம் மாற்  நட வ டிக்ைக
கைள எ க்க ேவண் ம்.
இேதேவைள, அர சாங்கம் ெபா  மக்களின் 

நன்ைம க தி பல ெபா ட்களின் விைல
கைள குைறத் ள்ள . ஆனால், பல பிர ேத
சங்களில் ெபா ட்களின் விைல மிக ம் 
உயர்வா கேவ இ க் கின்றன. தற்ே பா  ஏற்பட்
ள்ள ெந க்க டி யான சூழைல வியா பா ரிகள் 

அதிக இலாபம் உைழத் க் ெகாள்வ தற்கு 
பயன்ப த்திக் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 
ெபா மக்கள் விைல அதிகம் என்றா ம் 
ெபா ட்கள் க் கியம் எனக் க தி அதிக 
விைலக்கு ெபா ட்கைள வாங்கிக் ெகாண் டி
க் கின்றார்கள்.
ஊர டங்கு சட்டம் நீக்கப்ப ம் ேவைளயில் 

ெபா  மக்கைள வரி ைசப்ப த் ம் நட வ டிக்
ைக கைள பா  காப்  தரப் பினர் ேமற்ெ காள்
கி றார்கள். இேத ேபான்  விைலக்கட் ப்
பாட்  அதி கா ரிகள் ெபா ட்களின் விைலகள் 
குறித்  கவனம் ெச த்தி நட வ டிக்ைக கைள 
எ க்க ேவண் ம். ெபா  மக்க ளிடம் வ
மானம் குைறந்த அல்ல  ற்றாக இல்லாத 
இன்ைறய நிைலயில் வியா பா ரிகள் நிைனத்த 
விைலயில் ெபா ட்கைள விற்பைன ெசய்வ
தைன த ப்ப தற் கு ரிய ெபாறி  ைறைய அர
சாங்கம் வகுக்க ேவண் ம்.
இேத ேவைள, வ  மா ன மின்றி கஸ்டத்தில் 

உள்ள வர்க க்கு ெபா  அைமப் க்க ம், 
அர சி யல்வா தி க ம் நிவா ரணப் ெபா ட்
கைள வழங்கிக் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 
ெப ம்பா ம் இந்த நட வ டிக்ைககள் பிர
ேதச ெசய ல கங்களின் வழிப்ப த்த லி ேலேய 
நைட ெபற் க் ெகாண் டி க் கின்றன. நிவா
ரணம் ெப  கின்ற வர்கைள ச ர்த்தி மற் ம் 
கிராம உத் தி ேயார்கத்தர்கேள ெதரி  ெசய்

கின்றார்கள். இந்த ெதரிவில் கூட உத் தி
ேயா கத்தர்களின் ெசல்வாக்கு இ ப்ப தைன 
அவ தா னிக்க டி கின்றன. ஒ  குறிப் பிட்ட 
சில க்கும், உத் தி ேயா கத்தரின் அன்ைபப் 
ெபற்ற வர்க க் குேம பல அைமப் க்க ளி
னா ம் நிவா ரணப் ெபா ட்கள் வழங்கப்
ப  வ தாக ெதரி விக்கப்ப  கின்றன. இேத 
ேவைள, ஒ  சிலர் எந்தக் நிவா ர ண ம் 
கிைடக்கா  கஸ்டத்தில் இ ந்  ெகாண் டி
க் கின்றார்கள். ெவளி நா  களில் ேவைல 

ெசய் ம் கு ம்பத் தைல வைன நம்பி 
வா ம் கு ம்பத்தின் நிைல பரி தா ப மா கேவ 
இ க் கின்ற . மாதாந்தம் வ ம் பணத்ைதக் 
ெகாண்  காலத்ைத கடத் ம் பல கு ம்பங் 
கள் உள்ளன. இக் கு ம்பங்க க்கு ச ர்த் தி

 மில்ைல. நிவா ர ணங்க  மில்ைல.
ஆகேவ, தற்ே பா ைதய சூழலில் அதிகம் 

ேபர் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். அதனால், 
நிவா  ர ணங்கைள வழங்கும் ேபா  ஏற்க 
னேவ வகுக்கப்பட் ள்ள ச ர்த்தி ெப
கின்ற வர்கள் என்ற வைர ய ைறக்குள் இ ந்  
ெவளி யாகி திய வைர ய ைற கைள ஏற்ப
த்தி நிவா ர ணங்கைள வழங் கு வ தற்கு 

பிர   ேதச ெசய ல கங்கள் நட வ டிக்ைக கைள 
எ க்க ேவண் ம். இேதேவைள, சில பிர
ேதச ெசய ல கங்கள் அர சாங்கத்தின் சுற் 
நி   பங்கள், கட்ட ைள கைள மறந்  தான்
ேதான் றித்த ன மாக தமக்கு ஏற்ற வா  ஒ  
கு  வி னைர ைவத்  நிவா ரணப் ெபா ட்
கைள வழங்கிக் ெகாண் டி க் கின்றார்கள். 
ெப ம்பா ம் இந்த நட வ டிக்ைககள் பிர ேதச 
ெசய ல கங்களின் வழிப்ப த்த லி ேலேய 
நைடெபற் க் ெகாண்டி க்கின்றன. நிவா
ரணம் ெப கின்றவர்கைள ச ர்த்தி மற்

ம் கிராம உத்திேயார்கத்தர்கேள ெதரி  
ெசய்கின்றார்கள். இந்த ெதரிவில் கூட 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெசல்வாக்கு இ ப்
ப தைன அவதானிக்க டிகின்றன. ஒ  
குறிப் பிட்ட சில க்கும், உத்திேயாகத்தரின் 
அன்ைபப் ெபற்றவர்க க்குேம பல அைமப்
க்களினா ம் நிவாரணப் ெபா ட்கள் வழங் 
கப்ப வதாக ெதரிவிக்கப்ப கின்றன. இேத 
ேவைள, ஒ  சிலர் எந்தக் நிவாரண ம் 
கிைடக்கா  கஸ்டத்தில் இ ந்  ெகாண்டி
க்கின்றார்கள். 
ெவளிநா களில் ேவைல ெசய் ம் 

கு ம்பத் தைலவைன நம்பி வா ம் கு ம்
பத்தின் நிைல பரிதாபமாகேவ இ க் கி  ன்ற . 
மாதாந்தம் வ ம் பணத்ைதக் ெகாண்  
காலத்ைத கடத் ம் பல கு ம்பங்கள் 
உள்ளன. இக்கு ம்பங்க க்கு ச ர்த்தி
மில்ைல. நிவாரணங்க மில்ைல. ஆகேவ, 
தற் ேபா ைதய சூழலில் அதிகம் ேபர் பாதிக்
கப்பட்   ள்ளார்கள். அதனால், நிவாரண ங்
கைள வழங்கும் ேபா  ஏற்ெகனேவ வகு க் 
க ப்பட் ள்ள ச ர்த்தி ெப கின்ற வர்கள் 
என்ற வைரயைறக்குள் இ ந்  ெவளியாகி 
திய வைரயைறகைள ஏற்ப த்தி நிவார
ணங்கைள வழங்குவதற்கு பிரேதச ெசயலக
ங்கள் நடவடிக்ைககைள எ க்க ேவண் ம். 
இேதேவைள, சில பிரேதச ெசயலகங் கள் 

அரசாங்கத்தின் சுற் நி பங்கள், கட்ட ைள
கைள மறந்  தான்ேதான்றித்தனமாக தமக்கு 
ஏற்றவா  ஒ  கு வினைர ைவத் க் 
ெகாண்  ெசயற்பட் க் ெகாண்டி ப்பதா 
க ம் ெதரிவிக்கப்ப கின்றன. இவர்கள் 
பற்றிய தகவல்கைள லனாய்  பிரிவினர் 
ெபற் ள்ளதாக ம் ெதரிவிக்கப்ப கின்றன.

„

„
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வடக்கில் ெகாேரானா ெதாற் க்கு இல 
க்கா ன வர்க க்கான ம த் வ சிகிச்ைச கைள 
அளிப்ப தற் கு ரிய பிரத் தி ேயாக பிரி கள் தற்
ேபா  வைரயில் ஆரம் பிக்கப்ப ட வில்ைல. 
இ ப் பி ம் எதிர்வ ம் காலத்தில் நிைல ைம 
கள் ேமாச ம ைடந்தால் சிகிச்ைச வழங்கும் 
பிரி  கைள ஆரம் பிப்ப தற்கு தயா ரா கேவ 
உள்ேளாம் என்  யாழ்.ேபாதனா ைவத் தி ய
சா ைலயின் பணிப்பாளர் ைவத் தி ய க லா நிதி. 
த.சத் தி ய ர்த்தி ர ேக சரி வார ெவ ளி யீட்
க்கு வழங் கிய பிரத் தி ேயக ெசவ் வியில் 

ெதரி வித்தார். 
அச்ெசவ் வியின்  வ டிவம் வ  மா ,

ேகள்வி: வடக்கில் ெகாேரானா ைவரஸ் 
பர வலின் அச்சம் உச்ச மாக இ க்ைகயில் 
அங் குள்ள நிைல ைம களின் யதார்த்தம் என்ன
வா க ள்ள ?

பதில்: யாழிற்கு வ ைக தந் தி ந்த சுவிட்
சர்லாந்ைதச் ேசர்ந்த மத ேபா தகர் ஒ வர் 
மீண் ம் தி ம் பி யி க்கும் நிைலயில் அவ
க்கு ெகாேரானா ெதாற் றி ப்ப  உ  திப்ப
த்தப்பட்ட . 
இத ைய த்  யாழில் ெகாேரானா ெதாற்  

ெதாடர்பான அச்சம் அதி க மா ன . அத் டன் 
குறித்த ேபாத க டன் ேநர டி யான ெதாடர்

 கைளக் ெகாண் டி ந்த வர்களில் ஒ வர் 
இ மல், காய்ச்சல் உள் ளிட்ட வற்றால் பாதிக்
கப்பட் டி ந்த நிைலயில் அவைர ம த் வ 
பரி ேசா த ைனக்கு உட்  பத் திேனாம். 
அதன்ே பா  அவர் ெகாேரானா ெதாற் க்கு 

இலக்கா கி யி க் கின்றைம உ  தி யா கி ய ைத
ய த்  அவர் ேமல திக சிகிச்ைச க க்காக 
ெகா ம் க்கு அ ப்பி ைவக்கப்பட் ள்ளார். 
இதற்கு அ த்த ப டி யாக ேமற்படி மத ேபா த

க டன் ேநர டி யான ெதாடர்  கைளக் ெகாண்
டி ந்த 20ேபர் வைர யி லா ன வர்கள் பலாலி 
பைட  கா மிற்கு அண்ைமயில் தனி ைமப்ப
த்தப்பட்டனர். இவர்களில் பத் ப்ேப க்கு 

ெதாற்  ஏற்பட் டி க்கலாம் என்ற சந்ேத
கத்தில் ம த்  வப்ப ரி ேசா த ைனகள் ேமற்
ெகாள்ளப்பட்ட ேபா  வர் அைட யா ளப்ப
த்தப்பட் ள்ளனர். அத ைனத்ெ தா டர்ந்  

ஏைனய பத் ப்ேப க்கும் ம த்  வப்ப ரி ேசா
த ைன கைள ேமற்ெ காள்வ தற்கான நட வ டிக்
ைககள் ேமற்ெ காள்ளப்பட் ள்ளன. 
யாழ்.ேபாதனா ைவத் தி ய சா ைலயில் 

ெகாேரானா ெதாற்  இ க்கலாம் என்ற அச்
சத்தில் இ  வைர 50 இற்கும் அதி க மா ன
வர்கள் ம த் வ பரி ேசா த ைன கைள ேமற்
ெகாண் ள்ளனர். அேத ேநரம் நாெளான் க்கு 
சரா ச ரி யாக ஐந்  தல் ஏ ேபர் வைரயில் 
ெகாேரானா ெதாற் க் கு றித்த பரி ேசா த
ைன கைள ேமற்ெ காள்ள ஆரம் பித் தி க்
கின்றார்கள். 

ேகள்வி: தி தாக வர் அைட யாளம் 
காணப்பட் ள்ள நிைலயில் அவர்கள் ஊடாக 
ஏைன ய வர்க க்கு ெகாேரானா ெதாற் ப் பர
வி யி ப்ப தற்கான வாய்ப் க்கள் காணப்ப 
கின்ற தல்லவா?

பதில்:ஆம், மத ேபா த க டன் ேநர டி யான 
ெதாடர்  கைளக் ெகாண்ட 20ேபரில் பத் ப்
ேப க்குச் ெசய்த ம த் வப் பரி ேசா த ைன
களில் தான் வர் அைட யாளம் காணப்பட்
ள்ளனர். ஆகேவ அவர்கள் யார்யா டன் 

ேநர டி யான ெதாடர்  கைளக் ெகாண் டி ந்

தார்கள் என்ப  பற் றிய ஆய் கள் ஆரம் பிக்
கப்பட் ள்ளன. 
அத் டன் ஏைன ய வர்களின் ம த் வ பரி

ேசா தைன டி  க ம் கிைடக்க ள்ளன. 
இவற்ைற ைமயப்ப த்தி அவர்க டன் 
ெதாடர்  கைளக் ெகாண் டி ந்த வர்கைள 
அைட யாளம் காண்ப தற்கு நட வ டிக்ைக கைள 
அ த்த கட்ட மாக ன்ென க்க ள்ேளாம். 
ேம ம் அவர்கள் அைன வ ைர ம் ம த்

வ பரி ேசா த ைனக்கு உட்ப த்  வ தற்கும் 
தீர்மா னித் ள்ேளாம். அதன் லம் கிைடக்கும் 
டி  கேள அ த்  வ ம் நாட்களில் வட ப கு

தியில் ெகாேரானா ெதாற்றின் தாக்கத் திைன 
ெவளிப்ப த்  வ தாக அைம யப்ே பா கின்ற .

ேகள்வி: சுவிட்சர்லாந் தி லி ந்  வ
ைக தந் தி ந்த ேபாத க டன் ெதாடர்  ைடய 
அைன வ ம் அைட யாளம் காணப்பட்  விட்
டார்களா? அவர்களில் எத்த ைனேபர் ம த்
வ பரி ேசா த ைன கைள ேமற்ெ காண் ள்

ளனர்?

பதில்: மத ேபா த க டன் ேநர டி யான ெதாடர்
 கைளக் ெகாண் டி ந்த 200ேபர் வைர யி லா
ன வர்கள் அைட யாளம் காணப்பட்டள்ளனர். 
அவர்களில் அரி யா ைல யி லி ந்  15ேபர் 
வைரயில் ம த் வ பரி ேசா த ைன கைளச் 
ெசய் தி ந்தார்கள். எனி ம் அவர்களின் எவ
க்கும் ெதாற் றி ப்ப  அைட யா ளப்ப த்

தப்ப ட வில்ைல. 
இத ைன விட நான் ஏற்க னேவ குறிப் பிட்ட

ைதப்ே பான்  20ேபர் பலா லியில் தனி ைமப்
ப த்த பட் டி ந்தார்கள். அவர்கள் தற்ே பா  
ம த்  வப்ப ரி ேசா த ைனக்கு உள்ளாக்கப்பட்
ள்ளனர். இவர்கைள விட ம் மத ேபா த க
டன் ேநர டி யான ெதாடர்  கைளக் ெகாண்

ட வர்கள் என்ற அடிப்ப ைடயில் யா ம் 
ம த் வ பரி ேசா த ைனக்கு உட்ப த்தப்ப ட
வில்ைல. ஆனால் ேநர டித்ெ தா டர்  கைளக் 

ெகாண்ட வர்களின் ெதாற்றா ளர்க ளாக அைட
யாளம் காணப்பட்ட வர்க டன் ெதாடர் 
கைளக் ெகாண்ட வர்கள், கு ம்பத் தினர் தனி
ைமப்ப த்தப்பட் ள்ளனர். 
ேம ம், ெதாற்றா ளர்க ளாக அைட யாளம் 

காணப்பட்ட வர்க டன் ேநர டித்ெ தா டர் 
கைளக் ெகாண்ட வர்கைள அவ தா னித்  
அவர்க ைள ம் ம த் வ பரி ேசா த ைனக்கு 
உட்ப த்தப்பட ேவண் டி ள்ள . அத் டன் 
மத ேபா த க டன் ெதாடர்  கைளக் ெகாண்ட
வர்கள் அல்ல  ெதாடர்  ைட ய வர்க டன் 
ெதாடர்  கைளக் ெகாண்ட இரண்டா வ  
தரப் பினர் உள் ளிட்ட வர்க க்கு வித் தி யா ச
மான ேநாய் அைட யா ளங்கள் காணப்ப ம் 
பட்சத் தி ேலேய அவர்கள் பரி ேசா த ைனக்கு 
உட்ப த்தப்ப  கின்றார்கள். உட ன டி யாக 
டி  கைள ெபற  டி யாத சிக்க லான நிைல

ைம யாக இ க் கின்ற .

ேகள்வி: வடக்கில் ெகாேரானா ைவர 
ஸின் பரவல் கட் க்குள் உள்ள  என்  
ெகாள்ள  டி மா? 

பதில்: இத்தாலி, அெம ரிக்கா, ஸ்ெபயின், 
கனடா ேபான்ற ேமற் கு ல க நா  க டன் 
ஒப் பி  ைகயில்  இலங்ைக யி ேம 
ேமாச மான நிைல ைமகள் ஏற்ப ட வில்ைல 
என்ப  ெவளிப்ப  கின்ற . ேமாச மான 
நிைல ைமகள் ஏற்பட் டி க்க மாயின் அதற்கு 
கங்ெ கா ப்ப தற் கு ரிய ேபாதிய வச திகள் 

இலங்ைகயில் உள்ள ைவத் தி ய சா ைல களில் 
இல்ைல. 
இவ்வா றி க்க, வட ப கு தியில் இ  வ ைர 

யில் நான்கு ேபர் வைர யி ேலேய ெகாேரானா 
ெதாற்றா ளர்க ளாக அைட யா ளப்ப த்தப்பட்

ள்ளனர். அந்த அடிப்ப ைடயில் வடக்கின் 
நிைல ைமகள் எவ்வ ளேவா ேமம்பட்ட தா
கேவ இ க் கின்றன என்பைத எண்ணி நிம்ம
தி ய ைடய ேவண் டி ள்ள . 
அத ைன வி ட ம், வடக்கில் ெகாேரானா 

ைவரஸ் ெதாற் க்கு இலக்கா ன வர்கள் அதி
லி ந்  இயல்பா கேவ குண ம ைடந்த நிைல
ைம க ம் இ ப்ப தற்கான வாய்ப் க்கள் 
உள்ளன. அவ்வா  இயல்பா கேவ குண ம

ைடந்த வர்கள் காணப்ப  வார்க ளாயின் வட
ப கு தியில் ெகாேரா னா க்கு எதி ரான ேநாய் 
எதிர்ப்  சக் திையக் ெகாண்ட வர்க ளா கேவ 
க  தப்ப  வார்கள். அவ்வா  இயல்பா கேவ 
ேநாய் எதிர்ப்  சக்தி உ  வா கு வ  நன்ைம
யான விட ய மா கின்ற .

ேகள்வி:யாழ்.ேபாதனா ைவத் தி ய சா ைல 
யில் ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்கைள அைட யா 
ளம் காண்ப தற் கு ரிய ம த் வ பரி ேசா த ைன
கைள ேமற்ெ காள்வதில் உள்ள தைடகள் 
என்ன? 

பதில்: தைடகள் எ  மில்ைல. ஆய் 
கைளச் ெசய் ம் இயந் தி ரங்கைள இயக் கு வ
தற்கு ேம ம் சில உப க ர ணங்கள் ேதைவ
யாக இ ந்தன. 
குறிப்பாக, ெகாேரானா ெதாடர்பான ஆய் 

கைள  ேமற்ெ காள்வ தற்காக ைவத் தி ய சாைல 
மற் ம் பல்க ைலக்க ழ கத்தில் உள்ள ெபாலி
மேரஸ் சங் கிலி எதிர் விைன (PCR)பரி ேசா த
ைன கைள ேமற்ெ காள் ம் இயந் தி ரங்கைள 
இயக் கு வ தற் கு ரிய நட வ டிக்ைககள் ர ண மா
கி ள்ளன. 
அதற்கு ேதைவ யான ேமல திக உப க ர

ணங்க ம் வ  விக்கப்பட் ள்ளன. அத்
டன் ெசயற்ைக சுவாசக் க  வி கைள சுகா

தார அைமச்சு வழங் கி ள்ள ேதா  அதற்கு 
ேமல தி க மாக அரச சார்பற்ற நி  வ னங்கள், 
லம்ெபயர் தரப் பி னரின் உத வி  ட ம் 
ெசயற்ைக சுவாசக் க  வி கைள ெகாள்வ ன  
ெசய்வ தற் கு ரிய நட வ டிக்ைககள் ேமற்ெ காள்
ளப்பட் ள்ளன. 
இத ைன வி ட ம், ண்  யி ரி ய லா ளர்கள் 

மற் ம் ம த் வ ஆய்வக ெதாழில் ட்ப
வி ய லா ளர்கள் உள் ளிட்ட கு  வினர் பயிற்
சி கைள ெப  வ தற்காக ெசல்ல ள்ளனர். 
இந் நி ைலயில் எதிர்வ ம் வாரத் தி லி ந்  
ேபாதனா ைவத் தி ய சா ைல யி ேலேய ம த் வ 
பரி ேசா த ைன கைள ேமற்ெ காள்வ தற்கான 
நிைல ைமகள் ஏற்ப ம். இதனால் அதி க ள

வா ன வர்கைள பரி ேசா த ைனக்கு உட்ப த்த 
டி வ ேதா  ெதாற் றி ப்ப வர்கைள உடன் 

அைட யாளம் கண்  விைரந்  நட வ டிக்ைக
கைள ேமற்ெ காள்வ தற்கும் வழி சைமப்பதாய் 
உள்ள .

ேகள்வி:வடக்கில் ெகாேரானா ெதாற்றா  
ளர்களின் எண் ணிக்ைக அதி க ரிப்ப தாக 
ெகாண்டால் அவர்கைள பரா ம ரிப்ப தற் கு ரிய 
எத்த ைகய ன்ேனற்பா கள் யாழ்.ேபாதனா 
ைவத் தி ய சா ைலயில் ேமற்ெ காள்ளப்பட்
ள்ளன?

பதில்: யாழ்.ேபாதனா ைவத் தி ய சா ைலயில் 
விேசட ைவத் தி யர்கள் அடங் கிய வழி காட் 
டல் கு  ெவான்ைற நிய மித் ள்ேளாம்.  அக்
கு  வா ன  ெகாேரானா ேநாய் நிைல ைமகள் 
ெதாடர்பில் இ  நாட்க க்கு ஒ  தடைவ 
ெதாடர்ச் சி யாக கூடி ஆராய்ந்  வ  கின்ற .  
இத ைன விட ெகாேரானா ெதாற்  ைட ய வ 

ர்கள் என்ற சந்ேத கத்தில் வ  ப வர்கைள தங்க
ைவத்  ம த் வ பரி ேசா த ைன கைளச் ெசய்
வ தற்கு 20ப க்ைக கைளக் ெகாண்ட விேசட 
வி  தி ெயான்ைற தயார்ப்ப த் தி ள்ேளாம். 
இத ைன விட ேதைவ ேயற்ப  கின்ற ேபா  

விபத் க்கள் மற் ம் தீவிர சிகிச்ைசப் பி ரிவின் 
ேமற்ப கு தியில் 50ப க்ைக கைளக் ெகாண்ட 
வி  திைய பயன்ப த்  வ தற் கு ரிய ஏற்பா 
க ைள ம் ேமற்ெ காண் ள்ேளாம். 
எனி ம் இ  வ ைரயில் ெகாேரானா ெதாற் 

 றாளர் ஒ  வ க் கு ரிய சிகிச்ைச கைள வழங்
கு வ தற் கு ரிய அல ெகான்ைற நாம் ஏற்ப த்த
வில்ைல. அதற்கான அவ சி ய ேமற்ப  கின்ற
ேபா  யாழ்.ேபாதனா ைவத் தி ய சா ைல யிேலா 
அல்ல  ேவெறா  ைவத் தி ய ச ைல யிேலா 
சிகிச்ைச கைள வழங் கு வ தற் கு ரிய ஏற்பா 
கைள சுகா தார அைமச்சின் அ  ம தி டன் 
ேமற்ெ காள்வ தற்கு தயா ரா கேவ உள்ேளாம். 

ேம ம் ெகாேரானா ெதாற்றா ளர்க க்கான 
ம த் வ சிகிச்ைச கைள வழங்க ேவண்
டிய நிைலைம ஏற்ப ம் பட்சத்தில் அதற்கு 
கங்ெ கா க்கும் க மாக ைவத் தி ய ளர்கள், 

தாதி யர்கள், சுகா தார ெதாண்  ஊழி யர்கள் 
உள் ளிட்ட அைன வ க்கும் தற்காப்  அங் கி
கைளப் பயன்ப த் தல் தல் அைனத்  
விட யங்க ைள ம் உள்ள டக் கி ய தான 
'ெகாவிட்19 தற்காப்  பயிற்சி நிகழ்ச்சி திட்
டத் திைன' ஆரம் பித் ள்ேளாம். இதன் லம் 
அைன வ க்கும் பயற் சிகள் அளிக்கப்ப 
கின்றன. 

ேகள்வி: யாழ்.ேபாதானா ைவத் திய
சா ைலக்கு வடக்கின் பல பா கங்க ளி லி ந் 
ம் ஆயி ரக்க னக்கா ன வர்கள் ம த் வ 

ேசைவையப் ெப  வ தற்காக வ ைக த ம் 
நிைலயில் தற்ே பா ைதய சூழ லில் அந் நி ைல
ைம கைள எவ்வா  ைகயா  கின் ர்கள்?

பதில்: யாழ்.ேபாத னா ைவத் தி ய சா ைலயில் 
நாெளான் க்கு 1200ேபர் வைரயில் தங் கி யி
ந்  சிகிச்ைச ெப ம் நிைல ைம கேள கடந்த

கா லத்தில் இ ந்தன. இ ப் பி ம் ெகாேரானா 
பரவல் ெதாடர்பான அறி விப் பிைன அ த்  

ச க இைட ெவ ளிையப் ேபண ேவண் டி ய  
மிக ம் அவ சி ய மா கின்ற . 
அந்த அறி  த்த க்கு அைம வாக 

ைவத் தி ய சா ைலயில் தங் கி யி ந்  சிகிச்ைச
ெப ம் ேநாய ளர்களின் எண் ணிக்ைகைய 
600ஆக குைறத் ள்ேளாம். ேம ம் பலைர 

 க க்கு அ ப்பி ெதாைல ேபசி ஊடாக 
அவர்க க் கு ரிய ம த் வ அறி  ைர கைள, 
ஆேலா ச ைன கைள வழங் கு வ தற் கு ரிய ஏற்பா

 கைள உ  வாக் கி ள்ேளாம். 
ஒவ்ெ வா  விேசட ைவத் திய நி  ண ைர ம் 

ெதாைல ேப சி ஊ டாக ெதாடர்  ெகாள்வ தற் கு
ரிய நிைல ைமகள் ஏற்ப த்தப்பட் ள்ளன. 
அத் டன் எதிர்வ ம் நாட்களில் காெணாளி 
ல மாக ைவத் தி யர்க ைள ம், ேநாயா ளர்க

ைள ம் ெதாடர்  ப த்த வ தற் கு ரிய நட வ டிக்
ைக கைள ன்ென க்க ள்ேளாம். ேதைவ 
ஏற்ப  கின்ற ேபா  மட் ேம ேநாயா ளி கைள 
ம த்  வ வி  தி க க்கு அைழப்ப தற்கு தீர்
மா னித் ள்ேளாம். 
ம த் வ விஞ் ான மாண வர்கைள உள்ள

டக் கிய 15ேபர்ெ காண்ட அணி யினர் ம த் 
கைள விநி ேயா கிப்ப தற்கு பங்க ளிப் பிைனச் 
ெசய் கின்றார்கள். குறிப்பாக ெதாைல ேபசி 
ஊடாக ேநாயா ளர்களின் ேகாரிக்ைக கைள 
ெபற்  அவர்கள் உரிய ம ந்  கைள அந்தந்
தப்ப கு தி களில் உள்ள ஆதா ர ைவத் தி ய சா ைல
க க்கு அ ப்பி அங்கு ெபற் க்ெ காள் 
வ தற் கு ரிய ஏற்பா  கைளச் ெசய் ள்ளனர். 
அத் டன் தபால் ைற யி ன ம் ம ந்  விநி
ேயாகச் ெசயற்பாட்டில் பங்க ளிப் க்கைள 
வழங்க ஆரம் பித் ள்ளனர். 
எதிர்கா லத்தில் ெகாேரானா பாதிப் பி லி
ந்  மீள்வ  உட்பட  யாழ்.ேபாத னா ைவத்

தி ய சா ைலயில் ெவளி ேநா யாளர் உள் ளிட்ட 
ைவத் தி யர்கைள பார்ைவ யி  வ தற்காக ற்
ப தி  ைற ைம ெயான்ைற அறி  கப்ப த்

 வ  பற் றி ம் ஆராய்ந்  வ  கின்ேறாம். 

ேகள்வி: ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாடர்
பாக வடக்கு மக்களின் விளிப்  ணர்  மற் ம் 
ஒத்  ைழப்  எவ்வா ள்ள ?

பதில்: கணி ச மா ன வர்கள் ஒத்  ைழப் க்
கைள வழங் கு கின்றார்கள். ேம ம் 
ெகாேரானா ெதாற்ைற தவிர்ப்ப  ெதாடர்
பான அறி  த்தல்கைள பின்பற்  கின்றார் 
கள். ச க இைட ெவ ளி கைள பின்பற் தல் 
உள் ளிட்ட அைனத்  விட யங்க ளி ம் அவ
தா ன மாக இ க் கின்றார்கள். இ ப் பி ம் 
ஒ  சில தரப் பினர் அசட்ைட ெசய் ம் நிைல
ைமகள் காணப்ப  கின்றன. 
எனி ம் ஒட்  ெமாத்த மாக பார்க்ைகயில் 

ெகாேரானா ைவரஸின் ேமாச மான விைள
 கைள உணர்ந்  அவர்களின் பிர தி ப லிப்
க்கள் காணப்ப  கின்ற ைமைய ெதளி வாக 
உணர டி கின்ற . இத ைன வி ட ம் ட்டில் 
தனி ைமப்ப த்தப்பட் ள்ள வர்க ம் சுகா
தார பரி ேசா த கர்க க்கு ஒத்  ைழப் க்கைள 
நல்கி வ  கின்ற ைம ம் வர ேவற்கத்தக்க விட
ய மா கின்ற . 

ேகள்வி: ெகாேரானா பரவல் ெதாடர்பில் 
தீவிர கண்கா ணிப்  எல்ைலக்குள் யாழ். 
மாவட்ட ம் ெகாண் வரப்பட் ள்ள நிைல 
யில் அ த் வ ம் நாட்களில் நிைலைமகள் 
ேமாசமைட மா? 

பதில்: ெகாேரானா ைவரஸ் ெம வான பரவி 
லி ந்  தீவிரமைடகின்றேபா  பல்ேவ  
ெந க்கடியான நிைலைமகள் ஏற்ப வதற்கு 
வாய்ப் க்கள் உள்னன. ெகாேரானா ைவரஸ் 
ஏைனய ைவரஸ−க டன் ஒப்பி ைகயில் 
ரய ள்ளதாகேவ க தப்ப கின்ற . 
ேம ம் இந்த ைவரஸ் ெதாடர்பில் உ தி 

யான தகவல்கள் எைவ ம் இ வைரயில் 
கூறப்படவில்ைல. உலகளவில் ஆய்  கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்  வ ம் நிைல யில் 
நாள்ேதா ம் இந்த ைவரஸின் குணாம்சங்கள் 
குறித்த தகவல்கள் மாறிக்ெகாண்ேடயி 
க்கின்றன. ஆகேவ இதன் அ த்த கட்டம் 

ெதாடர்பில் குறிப்பிட்  எதிர்  கூற டியா . 
எனி ம், யாழில் தல் ெகாேரானா 

ெதாற்றாளர் கண்டறியப்பட்  பத்  
நாட்களின் பின்னேர வர் ெதாற்றாளர்களாக 
அைடயாளம் கணப்பட் ள்ளனர். அவ்வா 
றான நிைலைமைய ைவத் ப்பார்கின்ற 
ேபா  அ த்  வ ம் நாட்களில் ச தியான 
அதிகரிப்ெபான்  ஏற்ப ம் என்  கூறி 
விட டியா . இதனால் பார ரமான 
நிைலைமக க்கு உடன் சாத்தியமில்ைல. 
ஆனா ம், ெகாேரானா ைவரஸ் பர வல் 

ெதாடர்பான ஏைனய நா களின் அ ப 
வங்கைள பார்கின்றேபா , ெதாற்  
உ திப்ப த்தப்பட்டவர்கள் பல டன் 
ெதாடர் கைளக் ெகாண்டி ப்பாராயின் 
ச தியான அதிகரிப்  ஏற்ப த் வதற்கு 
வாய்ப் க்கள் இல்லாமில்ைல. 

ேகள்வி: ெகாேரானா ெதாற் க்கு 
இலக்கான ஒ வ க்கு மீண் ம் ெதாற்  
ஏற்ப வதற்கு வாய்ப் க்கள் உள்ளதா? 

பதில்: இந்த விடயத்தில் எவ்விதமான 
அ பவங்கைள ம் எம  நா  ெகாண் 
டி க்கவில்ைல. ஆனா ம் உலக நா க 
ளில் ெகாேரானா ெதாற்றிலி ந்  குணம 
ைடந்தவர்கைள ன்  நாட்களின் 
பின்னர் மீண் ம் ேவைலத்தளங்களிற்கு 
ெசல்வதற்ேகா அல்ல  ச கத் டன் 
இைணந்  ெசயற்ப வதற்ேகா அ மதிய 
ளிக்கப்ப கின்ற . 
ேம ம், ெகாேரானா ெதாற்  ஏற்பட்  
ரண குணமைட ம் ஒ வரின் ேநாய் 
எதிர்ப்  சக்தியான  கணிசமாக அதிகரி 
ப்பதனால் மீண் ம் அந்த ைவரஸின் ெதாற்  
ஏற்ப வதற்கான சத்தியக்கூ க ம் குைற 
வாகேவ உள்ள . 

காண : 
.ராம்
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ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் காரணமாக 
அரசாங்கத்தின் ேநரடி நிவாரண உதவிகள் இன்றி 
மைலயகத்தின் ெப ந்ேதாட்டப் பகுதி மக்கள் 
தனிைமப்ப த்தப்பட் ள்ளனர். இ  அைனவ ம் 
அறிந்த ர் விடயம். இந்நிைலயில் தைலநகரில் 
ெதாழில் நிமித்தம் தங்கியி க்கும் மைலயக 
ெப ந்ேதாட்டப் பிரேதச தமிழர்கைள அங்கி ந்  
தம  ெசாந்த இடங்க க்கு அ ப்ப அரசாங்கம் 

எத்தனிக்கின்றதா என்ற சந்ேதகம் எ ந் ள்ள .
தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில் நாட்டில் 
ஒவ்ெவா வ ம் தத்தம   பா காப்  குறித்  
சிந்திக்கத் தைலப்பட் ள்ளனர். இதன் காரணமாக 
தம  அயல் ட்டாைரக் கூட சந்ேதகக் 
கண் டன் பார்க்கும் நிைலைம ேதான்றி ள்ள . 
ஊரடங்குச்சட்டம் அ ல்ப த்தப்பட்ட 
திகதியிலி ந்  தைலநகரில் ெதாழில் ரி ம் 
பல ம் தம  ெசாந்த இடங்க க்கு தி ம்பி 
வ வதில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வ கின்றனர். 
இதற்குக் காரணம் அங்கு ெதாழில் ரிேவாரில் 
75 தத் க்கும் ேமற்பட்ேடார் வி திகளி ம் 

களி ம் தங்கியி ப்பவர்கள். சைமத்  
உண்பவர்கைள விட உணவகங்களில் 
வாங்கி உண்பவர்கேள அதிகம். ஊரடங்கு 
அ ல்ப த்தப்பட்டால் அவர்க க்கு எ ம் 
பிரதான பிரச்சிைனேய உண க்கு என்ன ெசய்வ  
என்பதாகும். 
இதன் காரணமாக ஊரடங்கு நீக்கப் ப ம் 
சந்தர்ப்பங்களிெலல்லாம் பல ம் மைலயகத்ைத 
ேநாக்கி வ கின்றனர். ேம ம் மைலயக  
அரசியல்வாதிக ம் தைலநகரிலி க்கும் மைலயக 
இைள ர் வதிகைள அைழத் வ வ தற்குரிய 
ஏற்பா கைள ேபாட்டி ேபாட் க்ெகாண்  ெசய்  
வ கின்றனர். இதற்குப் பிரதான காரணமாக 
இ ப்ப  என்னெவன்றால் இந்த பிரதிநிதிகளால் 

தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில் தைலநகரில் 
இ க்கும் மைலயக ச கத்தின் பிரச்சிைனகைள 
எவ்வைகயி ம் தீர்க்க டியாத  என்பதாகும். 
அதாவ , ெதாழில் நிமித்தம் தங்கியி க்கும் 
இைள ர் வதிகள் ஏைனேயாரின் நலன்கள் 
குறித் , இந்த ைவரஸ் ெதாற்  காலத்தில் 
அரசாங்கத்தால் தனிப்பட்ட ரீதியாக கவனம் 
ெச த்த டியாைமேய இதற்குக் காரணம். இதன் 
காரணமாக சில ேவைளகளில் அரசாங்கேம 
அவர்கைள இங்கி ந்  அற் றப்ப த் ம் 
நடவடிக்ைககளில் இறங்கி ள்ளேதா 

ெதரியவில்ைல. ஏெனன்றால் ஊரடங்குச் சட்டம் 
தன் தலில் பிறப்பிக்கப்பட்ட மார்ச் 20 ஆம் 

திகதி ெவள்ளிக்கிழைம ஆயிரக்கணக்கான 
இைள ர் வதிகள் தைலநகரில் சிக்கிக்ெகாண்  
த மாறிக்ெகாண்டி ந்த ேபா  வாய் திறக்காமல் 
ெம னம் காத்த மைலயக அரசியல்வாதிகள் 
இன்  ேபாட்டி ேபாட் க்ெகாண்  தம  க ல் 
பக்கத்தில்  தைலநகர் வாழ் ெசாந்தங்கைள 
அைழத்  வ வதாக ெதாைலேபசி 
இலக்கங்கைள ம் பதிவிட்டி ந்தனர்.  வெரலியா 
மாவட்டத்தின் சில நகரங்களில் தைலநகரிலி ந்  
வ பவர்கைள ம் 14 நாட்கள் தனிைமப் ப த் ம் 
ெசயற்பா கைள ெபாலிஸா ம் ெபா  சுகாதார 
பரிேசாதகர்க ம் ன்ென த்  வ கின்றனர். 
இந்நிைலயில் இைத அறிந்  ெகாண்  ஏன் இந்த 
அரசியல் பிர கர்கள் தைலநகரிலி ந்  மைலயக 
இைள ர் வதிகைள அைழத்  வ வதில் 
அக்கைற காட் கின்றார்கள் என்ப  ரியவில்ைல.

அர ாங்க  ெ ா
இலங்ைகயின் எல்லா இன மக்க க்குமான  
ஜனாதிபதியாக இ ப்ேபன் என்ற ேகாஷத்ேதா  
ஆட்சி பீடேமறிய ஜனாதிபதி ேகாத்தாபய 
ராஜபக்ச கூட, மைலயக ச கம் பற்றி எந்த 
குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்ைககைள ம் 
எ க்கவில்ைல. மிக க்கியமாக தைலநகரில் 
ெதாழில் நிமித்தம் வசித்  வ ம் மைலயக 

இைள ர் வதிகள் இந்த சூழ்நிைலயில் எவ்வா  
தம  ெசாந்த இடங்க க்குச் தி ம்பிச் ெசல்வர், 
அவ்வா  ெசல்ல டியா  விட்டால் அவர்கள் 
தங்கியி க்கும் வி திகள், கள் அல்ல  
வர்த்தக ஸ்தாபனங்களில் அவர்கைள ெதாடர்ந் ம் 

தங்க ைவக்க டி மா ேபான்ற விடயங்கைள 
கண்  ெகாள்ளவில்ைல.
இைத மைலயக அரசியல்வாதிக ம் 
கண் ம் கடந்ேத ெசன்றனர். தாம் 

வசிக்கும் பிரேதசங்களி ள்ள மக்க க்ேக 
நிவாரணங்கைளப் ெபற் த்தராத இவர்கள் எங்ேக 
தைலநகரில் வசித்  வ ேவா க்கு நிவாரணம் 
வழங்கப்ேபாகின்றனர்?
இேத ேவைள இவ்வா  நா க்கு நாள் 
பல ம் பல்ேவ  காரணங்கைள கூறி 
ப ைள, வெரலியா, இரத்தின ரி, மாத்தைள, 
கண்டி மாவட்டங்க க்கு வந்  ேசர்ந்  
ெகாண்டி க்கின்றனர். இவர்கள் அைனவ ேம 
தைலநகரில் பணி ெசய்பவர்கள். இவ்வா  
தம  ெசாந்த இடங்க க்கு வந்  ேச ம் 
இவர்களின் எதிர்கால வாழ்வாதாரம் குறித்த  
மிகப்ெபரிய ேகள்வி எ ந் ள்ள . ஊரடங்கு 
காரணமாக இவர்க க்கு தற்ேபா  தம  
ெசாந்த இடங்களி ம் எந்த பணிக்கும் ெசல்ல 
டியா . ெப ந்ேதாட்டத்ெதாழிலில் பட்  

வ ம் தம  ெபற்ேறார்கள் ,உறவினர்களி ம்  
தங்கியி க்க டியா , ஏெனன்றால் அவர்கேள 
தற்ேபா  வ மானமின்றி ம் அரசாங்கத்தின் 
நிவாரணங்களின்றி ம் தவித்  வ கின்றனர். 
இந்நிைலயில் தைலநகரிலி ந்  வ ேவார் 
இன் ம் எத்தைன காலங்க க்கு இவ்வா  
ெதாழிலின்றி தம  ெசாந்த இடங்களில் 
இ க்கப்ேபாகின்றனர்? 

ே ா  ர ன கி
 இன்ைறய சூழலில் உலக நா கேள
ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றால் டங்கி ள்ளன. 
இதில் இலங்ைக ம் விதிவிலக்கல்ல. இ ப்பி ம் 
காலங் காலமாக எல்லா விடயங்களி ம் 
றக்கணிக்கப்பட்  வ ம் ெப ந்ேதாட்ட 
மைலயக ச கம் இத்தைகயேதார் சூழலி ம் 
அநாதர வாக்கப்பட் ள்ளைம குறித்ேத 
இங்கு ேபசப்பட ேவண்டி ள்ள . மீனவர்கள், 
விவசாயிகள், கிராம மக்கள் ஆகிேயாரின்   
பிரச்சிைனகள்  ேநரடியாகேவ  அரசாங்கத்தினால் 
தீர்க்கப்பட்டி க்கும் ேபா  இங்கு ெப ந்ேதாட்ட 
ச கம் எந்த வித பா காப்  நடவடிக்ைகக ம் 
இல்லா  பணி ெசய்ய நிர்பந்திக்கப்பட்டி 
க்கின்றனர். அேதேவைள ேதாட்ட 

நிர்வாகங்கள், கடன் வழங்கல் அடிப்பைடயில் 
இவர்க க்கு ெபா ட்கள் விநிேயாகிக்கப்பட்  
வ கின்றன. ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  
இ ந்தால் மட் மல்ல இல்லா விட்டா ம் 
கூட தனிைமப்ப த்தப்ப  வார்கள் என்பதற்கு 
மைலயக மக்கேள சிறந்த உதாரணம்.

ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்கம் நா க்கு நாள் 
அதிகரித் வ ம் சூழலில் உலக நா கள் 
அைனத் ம் திணறிக் ெகாண்டி க்கின்றன. 
இலங்ைகயின் உள்நாட்  ெபா ளாதாரமான   
இ வைர ழ்ச்சிப்ேபாக்ைக கண்டிராத அள க்கு 
இனிவ ம் காலங்களில் பாரிய ஒ  ெந க்கடி 
ஏற்ப ம் அபாயம் ேதான்றி ள்ள .
இலங்ைகக்கான ெபா ளாதார ெதாடர் கள் 
அைனத் ம் ண்டிக்கப்பட்  உள்ள நிைலயில் 
ச தியாக  ஏற் மதி இறக்குமதி நடவடிக்ைககைள 
ஆரம்பிக்க டியாத ேபாக்ேக   உள்ள . இலங்ைக 
இவ்விடயங்கைள சாதகமாக  ைகயாண்டா ம் 
அயல்நாடான இந்தியா ம் ஐேராப்பிய சந்ைத ம் 
அெமரிக்கா ம் க ைமயான ெந க்கடிைய 
எதிர்ெகாண் ள்ள காரணத்தால் சற்  சிக்கலான 
நிைலைம காணப்ப கின்ற . அந்த வைகயில் 
ஒவ்ெவா  நா ம் ைகயி ப்பில் உள்ள உண ப் 
ெபா ட்கைள ம் எரிெபா ள் உள்ளிட்ட 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்கைள ம் சிக்கனமாக 
ைகயாள ேவண்டி ள்ள .
நாட்டில் ஏற்பட் ள்ள இந்ெந க்கடி நிைலைம 
யி ம் அத்தியாவசியப் ெபா ட்க க்கும் ஏைனய 
சுகாதார ேசைவக க்கும் அரசாங்கம் அதி 
க்கியத் வம் ெகா க்கின்ற .
ஊரடங்குச் சட்டம் அ ல்ப்ப த் வதி ம் 
அத்தியாவசிய ேசைவகைள 
ைகயாள்வதி ம் ேதசிய ேவைலத்திட்டம் 
ஒன்  ன்ென க்கப்ப கின்ற . 
மைலயக மக்கைள தவிர்ந்த ஏைனய 
அைனத்  தரப்பின க்குமான நிவாரண 
ெசயற்றிட்டங்கள் ன்ென க்கப்ப கின்றன.
ஆனால் மைலயக மக்க க்ெகன எவ்வித 
ேநரடி அரச அ சரைனக ம் இ வைர 
அறிவிக்கப்படவில்ைல. ஆனால் இவ்வாறான 
ஒ  சூழ்நிைலயில் ெப ந்ேதாட்ட 
ெதாழிலாளர்கள் பணிெசய்ய ேவண் ம் என்  
ேகட் க்ெகாள்ளப்பட் ள்ள .  ெகாேரானா 
ைவரஸ் தாக்கத்திற்கு பின்னரான இலங்ைகயின் 
ெபா ளாதாரம் ேதயிைலயில் மட் ேம 
தங்கி ள்ள . எனேவ இப்ேபா  உற்பத்தி ெசய்  
ேசமித்  ைவத்தால் பின்னர் ஏற் மதி வ மானம் 
ட்டலாம் என்  அரசாங்கம் நம் கின்ற . காரணம் 
உள்நாட்டில் உற்பத்திச் ெசய்யப்ப ம் ஒேர 
ெபா ள் ேதயிைல ம் இறப்ப ம் மட் ேம.
ஏைனய அைனத்  ெதாழில் ைறக ம் 
ெவளிநாட்  லப்ெபா ட்களில் 
தங்கி ள்ளன.இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைலயில் 
ெப ந்ேதாட்ட மக்கேள அரச நிவாரணத்ைதப் 
ெபற் க்ெகாள்வதற்கு தற் தகுதி உள்ளவர்கள்.
ஆனால் நிைலைம தைல ழாக உள்ளைம 
ேவதைனயாக த கிற . இவ்வாறான ஒ  
சூழ்நிைலயில் கம்பனிக ம் மக்க க்கு எவ்வித 
ேநரடியான நிவாரணங்க ம் வழங்கவில்ைல.
வழைமயாக வழங்கப்ப ம் ேகா ைம மாைவ 
மட் ேம இவர்கள் சற்  காலக்கிரமத்தில் 
வழங்கியி க்கின்றனர். ஒ  சில ேதாட்டக் 
கம்பனிகள் இம் ைற ஒ  குறிப்பிட்ட ெதாைக 

அரிசிைய ம் வழங்கியி க்கின்றன. எனி ம் 
இைவ அைனத் ம் அவர்களின் சம்பளத்தில் 
அறவிடப்படக் கூடிய வைகயிேலேய 
ெகா க்கப்பட்டி க்கின்றன.அதாவ  கடன் 
அடிப்பைடயிேலேய இவ்வாறான  அத்தியாவசிய 
ெபா ட்கைள ம் வழங்கப்ப கின்றன. 
எனேவ எதிர்வ ம் காலங்களில் அவர்க க்கு 
கிைடக்கப்ெப ம் சம்பள ம் குைறவாகேவ 
இ க்கும். ஆகேவ  அவர்க க்கான ேமலதிக 
ேதைவகைள ம், ம ந் கள் உட்பட ஏைனய 
அத்தியாவசிய ெபா ட்கைள ம் ெகாள்வன  
ெசய்யேவண்டி ள்ள . அதற்கான அவசிய ம் 
அைனத்  தரப்பினரா ம் கவனத்தில் 
ெகாள்ளப்பட ேவண் ம்.
அேதேபால் தற்சமயம் தைலநகரி ம் ஏைனய 
நகரங்களி ம் ெதாழில் ரிந்த மைலயக 
இைள ர் வதிக ம் தற்ேபா  க க்கு 
தி ம்பி ள்ளனர். இவர்களால் ேதாட்டங்க க்கு 
பாரிய சுகாதார பிரச்சிைன ம் ஏற்பட் ள்ள .
அவ்வாேற இப்ேபா  அந்த இைள ர் 
வதிகளின் பாரத்ைத ம் ெபற்ேறார்கேள 
சுமக்கேவண்டி ள்ள . எனேவ கு ம்ப சுைம 
அதிகரித் ள்ள . அவ்வாேற ெப ந்ேதாட்ட 
ெதாழிைல மட் ேம நம்பி ள்ள ெபற்ேறா க்கு 
இ  பாரிய பிரச்சிைனயாக  உ ெவ த் ள்ள . 
ேதாட்டங்களில் ேமலதிக வ மானத் க்கு எவ்வித 
வாய்ப் க ம் இல்ைலெயன்பேத உண்ைம. 
ஒ  சில பிரேதசங்களில் மரக்கறிப் 
பயிர்ச்ெசய்ைக மற் ம் கால்நைட வளர்ப்  
ேபான்ற சுயெதாழில்கள் இடம்ெப கின்றன. 
எனி ம் அைவ உடனடியாக வ மானத்ைதக் 
ெகாண்  வ வதில்ைல.அேதேபால் நாளாந்த 
அடிப்பைடயி ம் வ மானத்ைத ெபற் க் 
ெகா ப்பதில்ைல.எனேவ ெப ந்ேதாட்ட 
இைள ர் வதிகள் எவ்வித வ மான 
யற்சிகைள ம் ெசய்ய டிவதில்ைல.இவ்வாறான  

ஒ  சூழ்நிைலயில் பாரிய கு ம்ப சுைமைய 
ேதாட்டத்தில் ேவைல ெசய் ம் ெபற்ேறார்கேள 
சுமக்க ேவண்டி ள்ள .

மைலயகத்ைத தம  அைனத்  வளர்ச்சிக்கும் 
பயன்ப த்திக்ெகாண்ட அரசியல்வாதிக ம், 
ெதாழிற்சங்கங்க ம் எவ்வித ெபா ப்பான 
நடவடிக்ைககைள ம் ேமற்ெகாள்ளவில்ைல.
அேத ேபால் ேநரடியான அ கூலம் 
கிைடக்கக்கூடிய வைகயில் எவ்வித நிவாரண ம் 
ெபற் க்ெகா க்கவில்ைல.வாக்குகைள ம் 
ெதாழிற்சங்க சந்தாைவ ம் ெபற் க்ெகாண்  
இம்மக்க க்கான எவ்வித உதவிகைள ம் 
ெசய்யவில்ைல.ஒ சில ெதாழிற்சங்கங்கள் 
மாதாந்தம் அறவி ம் சந்தா ெதாைகைய 
தற்காலிகமாக நி த் வதாக அறிவித் ள்ளன.
இ  எவ்வாறான நிவாரணம் என்  ரியவில்ைல. 
ேவடிக்ைகயான ஒ  விைளயாட்டாக ச கத்தில் 
சந்தா இைடநி த்தம் ேபசப்ப கின்ற . இவ்வா  
சந்தாைவ இைடநி த் வ  மக்க க்கு எவ்வித 
நிவாரணத்ைத ம் ெபற் க்ெகா ப்பதில்ைல. 
அேதேபால் மாதாந்தம் .273 அளவிலான 
ஒ  ெதாைகயில் எந்தள க்கு ெபா ட்கைள 
ெகான்வன  ெசய்ய டி ம்? அன்றாடம் 
உைழத்  உண் ம் இவ்வைகயான ஒ  
தரப்பின க்கு இ  ேம ம் வலிைய த ம் ஒ  
சம்பவமாகும். அேதேபால் இவ்வள க் காலம் 
ெபற் க்ெகாண்ட சந்தாப் பணத்தில் எைதச் 
ெசய்தார்கள் என்பேத ேகள்விக்குறியாகும்.
இன்ெனா  றம் தைலநகரில் ெதாழில் 
ரிந்த மைலயக இைள ர் வதிகள் 
க க்கும் தி ம்ப டியாமல் உண  

உள்ளிட்ட அன்றாடத்ேதைவகைளேய 
ெபற் க்ெகாள்ள டியாமல் திண்டா கின்றனர். 
நாளாந்தம் உணைவ ெபற் க்ெகாள்ளேவ 
இவர்கள் த மா ம் நிைலயில் ெசாந்த  
ஊர்க க்கும் தி ம்ப டியாமல் சிக்கிக் 
ெகாண் ள்ளனர்.ெதாழில் வழங்குனர்களால் 
இவர்கள் ைகவிடப்பட்  உள்ள நிைலயில் 
மாவட்டங்க க்கு இைடயில் பயணம் 
ெசய்வ ம் கட் ப்ப த்தப்பட் ள்ள .
எனேவ இவர்க க்கான ேபாக்குவரத்  
வசதிகைள ம்,ம த் வ உதவிகைள ம் 
ெபற் க்ெகா ப்ப  இவர்களின் வாக்குகைள 
ெபற் க்ெகாண்ேடாரின் தைலயாய கடைமயாகும்.
இந்ேநரத்தி ம் அரசியல் விளம்பம் ேத ம் 
வைகயில் சில அரசியல்வாதிகள் ெசயற்ப வைத 
காணக்கூடியதாக உள்ள .அேதேபால் 
ெதாழில் ேதர்ச்சி என்  எ ேம அைடயாத 
இவர்களால் இனி எவ்வித வ மானத்ைத ம் 
ட்டிக்ெகாள்ளக்கூடிய வழி ைறகள் 
ெதளிவாக ெதன்படவில்ைல.எனேவ தற்சமயம் 

ட்டிலி க்கும் இவர்கள் மீண் ம் ெதாழில் 
சூழ க்குள் ெசல்வதற்கு பாரிய இடர்பா கைள 
எதிர்ெகாள்ள ேவண்டியி க்கும்.
எனேவ ேதர்ச்சியைடயாத ஊழியர்பைடயாக 
உ வாக்கி ள்ள மைலயக இைள ர் வதிகளின் 
எதிர்காலத் க்கு யார் ெபா ப்  என்ற வினா 
எ கின்ற .இேதேபால் ேதாட்டங்களில் 
சுயெதாழில்களி ம்,ேபாக்குவரத்  ேசைவகளி ம் 
பட் ள்ேளார  வ மான ம் பாதிக்கப்பட்  

உள்ள . ஊரடங்கு உத்தர  பிறப்பிக்கப்பட் ள்ள 
சூழலில் வாகனங்கைள நம்பி ெதாழில் ரிந்த 
அைனத்  ெதாழிலாளர்க ம் வ மானத்ைத 
இழந் ள்ளனர்.அவ்வாறான கு வினைர 
இனங்கண்  விேசட ேவைலத்திட்டங்க ம் 
கடனில்லாத நிவாரணங்க ம் வழங்கப்படல் 
ேவண் ம்.நாட்டின் இந்நிைலைமைய 
பயன்ப த்தி அேனகமாேனார் பிைழயான 
வழிகைள ம் ைகயாளக்கூடிய ஒ  சூழ்நிைல 
நில கின்ற .அேதேபால் உண த்தட் பா  
ஏற்ப ம் என்ற அச்சத்தில் கடனாளியாகும் 
ஒ  சந்தர்ப்ப ம் எ ந் ள்ள .மக்கைள 
அெச கரியத்திற்கு உட்ப த் ம் இவ்வாறான 
நடவடிக்ைககள் கைளயப்பட ேவண் ம். 
அவ்வாறாயின் இம்மக்களிடம் கடன்பட்ேடார் 
அதைன இவர்க க்கு தி ப்பி ெச த்த 
ேவண் ம்.
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ெகாேரானா ெதாற் க்கு ன்ேப 
கக்கவசங்கைள உலக நா க க்கு அதிகளவில் 

ஏற் மதி ெசய் ம் நாடாக னா விளங்கிய .  
அதாவ  உலகின் அைரவாசிக்கு ேமற்பட்ட 
நா களின் கக்கவச ேதைவைய ர்த்தி 
ெசய்த நாடாக அ  இ ந்த .  ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற் க்குப்பின்னர் உள்நாட்டில்  
விநிேயாகிப்பதற்ேக னா க்கு அதிக  கக் 
கவசங்கள் ேதைவப்பட்டன. இதன் காரணமாக 
னா தன  உற்பத்திைய 12 மடங்காக 
அதிகரித்த . அேதேவைள ஏற் மதி ம் 
அதிகரிக்கும் என்  எதிர்ப்பார்த்த .  ஆனால் 
நடந்தேதா ேவ .
ைவரஸ் ெதாற்  உலக நா க க்கு 
பரவத்ெதாடங்கிய ம் பல நா கள் இறக்குமதி 
உற்பத்திகைள தைட ெசய்தன. ேம ம் னத் 
தயாரிப் கள் ற்றாக டங்கிப்ேபாயின. 
உலக நா கள் அைனத் க்கும் ெகாேரானா 
ைவரஸ் பரவியி ப்பதால் கக்கவசங்க க்கு 
தட் ப்பா  ஏற்பட் ள்ள . குறித்த நா களின் 
அரசாங்கங்கள் தம  நாட்டில் திதாக கக் 
கவச உற்பத்திைய ஆரம்பிக்க டியா  
இ க்கின்றன.  தற்ேபா  உலகின் கக் 
கவசங்களின் ேதைவைய ர்த்தி ெசய்ய டியாத 
அ த்தங்க க்கு னா உட்பட் ள்ள .   இேத 
ேவைள, இந்த ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்றால் 
அெமரிக்கா க்கும் னா க்குமிைடயில் 
ரண்கள் அதிகரித் ள்ளைமைய உலகேம 

அறி ம். இந்த ைவரைஸ ன ைவரஸ் என 
அெமரிக் ஜனாதிபதி ட்ரம்ப் பல சந்தர்ப்பங்களில் 
அ த்தமாக உச்சரித்தி ந்தைம னாைவ 
எரிச்ச க்குட்ப த்தியி ந்த . இேத ேவைள இந்த 
கக்கவச தட் ப்பாட்ைட ைமயமாக ைவத்  

அெமரிக்கா னாைவ மீண் ம் ண்டியி க்கின்ற . 
அதாவ , அெமரிக்கா சார்பாக கக் கவசங்கைள 
தயாரிக்கும் நி வனங்கள் பலவற்ைற 
னாவான  கட் ப்ப த்தி ள்ளதாக ம் அந்த 
வர்த்தகத்தில் தைலயிட்டி ப்பதாக ம் அெமரிக்கா 
ெதரிவித் ள்ள . தற்ேபா  அெமரிக்காவில் 
ெகாேரானா ெதாற்றாளர்களின் எண்ணிக்ைக 
அதிகரித் க்ெகாண்  ெசல்கிற . இதன் 
காரணமாக அங்கு பா காப்  கக் கவசங்களின் 
ேதைவ அதிகரித் ள்ள . உலக வல்லரசு என 
மார்தட்டி வந்த அெமரிக்காைவேய ெகாேரானா 
ைவரஸ் நிைலகுைலய ைவத் ள்ளைம அதற்கு 
ெக ரவ பிரச்சிைனயாக ள்ள . ெதாழில் ட்பம் 
மற் ம் ைவத்திய ேசைவகளில் உலகில் தல் 
நிைலயிலி க்கும் அெமரிக்கா இந்த ைவரஸ் 
ெதாற்ைற கட் ப்ப த்த டியா  தவித்  
வ கின்றைம னா க்கு உள் ர மகிழ்ச்சிைய 
தந் ள்ள  என்ப ம் உண்ைமேய. 
இேத ேவைள தம  நாட்டில் ெகாேரானா 
கட் ப்ப த்தப்பட் ள்ள  என்  
ெதரிவிக்கும் னா சில கட் ப்பா கைள 
தளர்த்தி ள்ள . கக்கவசங்கைள தயாரித்  
பல நா க க்கு இலவசமாக அ ப் ம் 
யற்சிகைள ேமற்ெகாண் ள்ளன.  இ  

நல்ெலண்ண அரசியலின் ெவளிப்பாடாக 
இ க்கும்.  தற்ேபாைதய சூழ்நிைலயில் 
கக்கவசங்களின் ேதைவைய உணர்ந் ள்ள 
னா, தன  வர்த்தகத்ைத ராக்கும் யற்சிகளில் 
இறங்கி ள்ள . 

 ெ ா ா  யா ?  
இேத ேவைள உலெகங்கும் 50 ஆயிரம் 
மரணங்கைள ம் இலட்சக்கணக்காேனா க்கு 
பாதிப்ைப ம் ஏற்ப த்தி, பல தலாம் உலக 
நா கைளேய டக்கிப்ேபாட் ள்ள ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற் க்குள்ளாகிய தலாவ  நபர் யார் 
அவர் என்ன ெசய்கிறார் என்ற விடயத்ைத பல ம் 
மறந்தி ப்பர்.  இதற்கு நாம் கடந்த வ டம் டிசம்பர் 
8 ஆம் திகதிைய ேநாக்கி பின் ெசல்ல ேவண் ம். 
அன்ைறய தினம் னாவின் ெபய் 
மாகாணத்தின் ஹான் நகரின் ன்யின்டன் 
ெபா  ைவத்தியசாைலயில் 55 வய  நபர் 
ஒ வர் சிகிச்ைசக்காக அ மதிக்கப்பட்டார். 
அவ க்கு ச்சு வி தலில் சிரமம் இ ந்தேதா  
க ம் காய்ச்ச ம் ஏற்பட்டி ந்த .  சாதாரண 
ம ந் க க்கு இ  கட் ப்படாமலி ந்ததால் 
அவர் தீவிர சிகிச்ைச பிரி க்கு மாற்றப்பட்டார். 
ஆரம்பத்தில் இ  நிேமானியா அல்ல  சார்ஸ் 
ைவரஸ−க்குரிய ேநாய் அறிகுறிகள் என்ேற 
ைவத்தியர்கள் கணித்தனர். 
அதன் பிறகு டிசம்பர் 12 ஆம் திகதி இேத 
ேநாய் அறிகுறி க டன் ேம ம் வர் 
ைவத்தியசாைலயில் அ மதிக்கப்பட்டனர். 
இவர்கள் அைனவ க்கும் நிேமானியா க்கான 
சிகிச்ைச ேபா மானதாக இ க்கவில்ைல. சிகிச்ைச 
அளித் க் ெகாண்டி ந்த ம த் வர்க க்கு 
சந்ேதகம் ேதான்றிய . ஏன் ஒேர சமயத்தில் பலர் 
அவசர சிகிச்ைச பிரிவில் ேசர்க்க ேவண்டிய அள  
நிேமானியாைவ ஒத்த சுவாசக் ேகாளா டன் மர்ம 
காய்ச்சேலா  ேநாய் ப கிறார்கள். ம த் வர்கள் 
திைகத்தனர். எேதா ஒ  ைவரஸ் ெதாற்  
ஏற்பட் விட்ட  என டிசம்பர் 12 தல் அறிவிப்  
ெவளியிட்டனர். 
டிசம்பர் 20, 21, 22 மற் ம் 23 ேததிகளில் 

ைறேய 5, 4, 3, 8 திய ேநாயாளிகள் ம த் வ 
மைனயில் அவசர சிகிச்ைச பிரி க்கு வந்  
ேசர்ந்தனர். ஜனவரி ஒன்  வைர ெமாத்தம் 59 
ேநாயாளிக க்கு இந்த மர்ம காய்ச்சல் ஏற்பட்ட . 
ெதாண்ைடக் குழி, க்கு மற் ம் ைரயீரலில் 
உள்ள  திரவத்ைத எ த்  பரிேசாதைனைய 
ைவத்தியர்கள் ெசய்  பார்த்தனர். ஏற்கனேவ 
கண்   பிடிக்கப்பட்ட எந்த வித ேநாய் கி மி ம் 
இல்ைல. சில ஆண் கள் ன்னர் இ ேபால தான் 
சார்ஸ் என்ற சுவாச ேகாளா  ேநாய் அ வைர 
அறியப்படாத சார்ஸ் வைக கேரானா ைவரஸால் 
ஏற்பட்  ெதாற்  ேநாய் உ வாகிய .
திய ெதாற் ேநாய் ேதான்றி இ க்கலாம் என்ற 

க த்  டிசம்பர் 21 ெமல்ல ெமல்ல வ ப்ெபறத் 
வங்கிய . உலக  சுகாதார அைமப் க்கு  (WHO)  

டிசம்பர் 31 ஆம் ேததி ன அரசு அதிகார ர்வமாக 
இனம் காணப்படாத திய ெதாற்  ஏற்பட் ள்ள  
என்ற அறிவிப்ைப அளித்த . அ வைர இந்த 
ேநாயால் எந்த மரண ம் நிகழவில்ைல. ஜனவரி 
9, 2020 இந்த ேநாயால் ஏற்பட்ட தல் மரணம் 
நிகழ்ந்த .

தல் நபர் விபரம் ெவளியிடப்படவில்ைல
ஆனால் அதற்குப்பிறகு ேதடைல ெதாடங்கிய  
னா. டிசம்பர் 8 ஆம் திகதிக்கு ன்  இேத ேநாய் 
அறிகுறிக டன் எவ ம் எந்த ைவத்தியசாைல 
யிலாவ  அ மதிக்கப்பட்டி க்கின்றார்களா 
என்ற ேதடலில் டிசம்பர் 1 ஆம் திகதி வேயாதிபர் 
ஒ வர் அ மதிக்கப்பட்டி க்கின்றார் என்ற 
தகவல் கிைடத்த . ம த் வ ெநறி ைறக க்கு 
அைமய அவர  ெபயர் விபரங்கள் இ  வைர 
ெவளியிடப்படவில்ைல. ஆனால் அவர  
ேநாய் பரவல் வரலாற்ைற அறிந்த ெகாண்ட 
ைவத்தியர்க க்கு குழப்பேம மிஞ்சிய . 
அவர்  அல்ைசமர் என்ற ாபக மறதி ேநாயால் 

அவதி பவர்.  அவ க்கும் ஹானின் கடல் 
உண  இைறச்சி சந்ைதக்கும் ெதாடர்ேப இல்ைல. 
எனேவ இைறச்சி சந்ைதயில் தான் விலங்கிட 
மி ந்  மனித க்கு இந்த ைவரஸ் தன் 
தலில் பரவிய  என்ற க த்  ெபாய்யான . 

ஆகேவ இந்த ைவரஸ் தன் தலில் எங்கி ந்  
பரவிய  என்ற ேகள்விக்கு இன் ம் விைட 

கிைடக்கவில்ைல.  ஆனால் 
ெகாேரானா ைவரஸ் 
ெதாற்றான  மனிதர்களின் 
உடல் ஆேராக்கிய நிைலைம  
அடிப்பைடயில் தான் 
ெவளிப்ப கின்றதா 
என்ற ேகள்வி இப்ேபா  
எ ந் ள்ள . அதாவ  ஒ வர் 
நல்ல ஆேராக்கியத் டன் 
இ க்கும் ேபா  அவ க்கு 
இந்த ைவரஸ் ெதாற்  
ஏற்பட்டா ம் அவ க்கு 

பாதிப்  இ க்கா , ஆனால் அவரிடமி ந்  பர ம் 
ஏைனேயார் பாதிப்பைடவர் ஏன் மரணத்ைத ம் 
த வர் என்ற அடிப்பைடயில் தற்ேபா  
தகவல்கைள ேசகரித்  வ கின்றனர். 

 உலகம் வ ம் பிரளயம் ேபால பரவி ள்ள  
இந்த ெதாற் ேநாய் ஒேர ஒ  நபர் லம் ஏற்பட்  
இ க்குமா என்ற வியப்   எமக்கு  ஏற்படலாம்.
ைடபாய்ட் காய்ச்சல் அவ்வாேற பரவிய .    

1883 ஆம் ஆண்   அயர்லாந்திலி ந்  தன  
பதிைனந்தாம் வயதில் அெமரிக்கா க்கு 
குடி குந்தவர் தான் ேமரி மலான். ெசல்வந்த 
கு ம்பங்களில் சைமயல் ேவைல ெசய்  வந்தார். 
அவர் ேவைல ெசய்த ஏ  கு ம்பங்களி ம் 
ைடபாய்ட்  ேநாய் பரவி  ெமாத்தம் ஐம்ப  ேபர் 
மரணம் அைடந்தனர். பின்னர் தான் ேமரி மலான் 
லேம இந்த கி மி பரவி அந்த கு ம்பங்களில் 

மரணம் ஏற்பட்ட  என ெதரிய வந்த . அவ க்கு 
கி மி ெதாற்  இ ந்தா ம் அவ க்கு ைடபாய்ட் 
காய்ச்சல் இ தி வைர ஏற்படவில்ைல என்ப  
தான் ஆச்சரியம். 

ே ா ா
அேத ேபான்   ேமற்கு ஆபிரிக்காவில் 28,616 
ேபைர தாக்கி 11,310 உயிர்கைள குடித்த 2014ஆம் 
ஆண்  எேபாலா ைவரஸ் ெதாற் ேநாய் 
பரவல் கினி குடியரசில்   இரண்  வய  
குழந்ைதயிடமி ந்  பரவிய   என ஆய் கள் 
ெதரிவிக்கின்றன.
அ வைர மிக அரிதாக இ ந்த எேபாலா ைவரஸ் 
மரப  ெதாடரில் ஏற்பட்ட ஒற்ைற மரப ப் 
பிறழ்ச்சி காரணமாக (Mutation)  நான்கு மடங்கு 
தீவிரமாக பாதிப்ைப ஏற்ப த் ம் அதி பயங்கர 
ெகாள்ைள ேநாயாக மாறிய .
எனேவ இந்த ெகாேரானா ைவரஸ் உண்ைமயில் 
யாரிடமி ந்  பரவிய  என்ப  இன் ம் 
மர்மமாகேவ உள்ள . 

‘‘அறிவினா ம் ஆராய்ச்சியினா ம் 
இயற்ைகையவிட சிறந்த ஒன்ைற உ வாக்க 
டி ம் என மனித இனம் நம் வ  மாைய. 

அறிவியல் ரிந் ைவத் ள்ள இயற்ைக என்ப , 
ைமயாக நாசம் ெசய்யப்பட்ட இயற்ைக. அ  

எ ம் க்கூட் டன் உல ம் பிசாசு” என்கிறார் 
ஜப்பான் நாட்ைடச் ேசர்ந்த இயற்ைக விவசாயப் 
பிதாமகன் மசான  ேகாகா. அவர  இந்தக் 
க த்தின்மீ  பல்ேவ  விமர்சனங்க ம் 
சர்ச்ைசக ம் மாற் க்க த் க ேம 
இ க்கின்றனதான். ஆனா ம், இந்த உலகின் 
ஆகப்ெப ம் சக்தி இயற்ைக என்ப  மீண் ம் 
ஒ ைற நி பிக்கப்பட் ள்ள . ேகாள்கைள 
கு க்கும் ெந க்கும் அளந்த அறிவியல், 
ெகாேரானா க்கு ன் திைகத்  நிற்கிற .
உலகின் ஆகப்ெப ம் ெசல்வந்தர்க ம் 
அதிகாரவர்க்கத்தின ம் அ த்த ெநாடி என்ன 
நடக்குேமா என்ற அச்சத்தில் விழி பி ங்கி 
நிற்கிறார்கள். ெசல்வ ம் அதிகார ம் 
அவர்க க்கு உதவ டியாமல் ஒ ங்கி 
நின்  ேவடிக்ைக பார்க்கின்றன. அந்நிய 
பைடெய ப்பின் ேபா தான், நா கள் 
எல்ைலைய டி பா காக்கும். தற்ேபா  
உலக நா கள் மட் மல்ல,  மாநிலங்க ம் 
எல்ைலகைள அைடத் க் ெகாண்டி க்கின்றன.
ெகாேரானா என்கிற சின்னஞ்சிறிய 
ண்கி மி, உலகுக்கு உயிர் பயத்ைதக் 
காட்டியி க்கிற . மனிதர்கைளத் தவிர 
மற்ற எந்த உயிரினங்க க்கும் இந்த 
அச்சமில்ைல. இயற்ைகயின் மீதான, உலக 
இயக்கத்தின் இயல்பின் மீதான மனிதர்களின் 
ஆதிக்கம் அதிகமாகும்ேபா ம்  வணிகம் 
வாழ்க்ைகமயமாகும்ேபா ம், மனிதனின் தைலயில் 
ெகாட் வைத  வழக்கமாக ைவத்தி க்கிற  
இயற்ைக. ஆனா ம் தி ந் வதாக இல்ைல 
மனித இனம். ெபா த் ப் ெபா த் ப் பார்த் ப் 
ெபா ைமயிழந்த இயற்ைக  ச க்ைக எ த்  
விளாசத் ெதாடங்கிவிட்டதாகேவ நாம் க த 

ேவண்டியி க்கிற .
தீைமயி ம் ஒ  நன்ைம என்பார்கேள... 
அ ேபால்  தற்சார்  வாழ்க்ைகயின் 
அவசியத்ைத இந்த ெந க்கடி உணர்த்தி ள்ள . 
தற்சார்  என்ப  தமிழர்களின் வாழ்க்ைக 
ைற. அ   குைககைளவிட்  ெவளியில் 

வாழத்தைலப்பட்ட ஆதிமனிதனின் வாழ்க்ைக 
ைற ம்கூட.. ஒவ்ெவா  பகுதிக்கும் அங்குள்ள 

தட்பெவப்பநிைலக்கு ஏற்ற பயிர்கைளப் 
பயிர்ெசய்வ ,, சூழ க்கு உகந்த தங்கள் 
ேதைவகைள கிராமத்திேலேய ர்த்திெசய் ,  
சுற் ப் றத்தில் கிைடக்கும் ெபா ள்கைள 
ைவத்  வாழப் பழகிக்ெகாள்ளவ  இ  தான் 
தற்சார்  வாழ்க்ைக.   
ஆனால் இன்ைறக்கு அப்படி வாழ்கிேறாமா? 
இல்ைல... பிைழக்கிேறாம். ‘வாழ்வ  ேவ ... 
பிைழப்ப  ேவ ! நம்மில் பலர் பிைழக்கிேறாம். 
ஆனால் வாழ்கிேறாமா? 

ன ட் ய ய க!
‘அடி காட் க்கு... ந  மாட் க்கு... னி ட்  
க்கு’ என்பார் இயற்ைக ேவளாண் விஞ் ானி 
நம்மாழ்வார். ெநற்பயிரில் ேமல் பகுதியில் 
விைளந்த ெநல்ைல ட் க்கும், ந வில் 
இ க்கும் ைவக்ேகாைல மாட் க்கும்  அடியில் 
உள்ளைத அப்படிேய வயலி ம் விட்  உழ 
ேவண் ம் என்ப தான் அதன் ெபா ள். 
ெநல்ைல அைரத்   தவிட்ைட மாட் க்கும் 
ேகாழிக்கும் ெகா த்தார்கள். கூர்தீட்டப்படாத 

அரிசிைய மனிதர்கள் உண்டார்கள். அன்ைறக்கு 
சர்க்கைரேநாய் இல்ைல. விஞ் ான வளர்ச்சியால்
 ந ன அரிசி ஆைலகள் வந்த பிறகு அரிசி பட்ைட 
தீட்டப்பட்ட . ப ப்  நிற அரிசியிலி ந்  சத்  
கள் நீக்கப்பட்   ெவள்ைள அரிசிைய உண்ணப் 
பழக்கப்ப த்தினார்கள். அதனால் ‘சர்க்கைர’ 
ேநாயாளிகளாக உலவிக்ெகாண்டி க்கிேறாம். நம் 
தற்சார்  தகர்ந்த . அவர்கள  ம ந்  வியாபாரம் 
சூ பிடித்த .
ஒ  பகுதியில் விைள ம் உண ப்ெபா ள்கள் 
அதிக பட்சம் 30 கிேலாமீட்ட க்குள் அழிய 
ேவண் ம் என்பார்கள். அந்தந்தப் பகுதிகளில் 
விைள ம் விைளெபா ள்கைள உண்ப தான் 
சூழ க்கும் உடல்நலத் க்கும் சரியான . ஆனால்  
இன்ைறக்கு ‘ பாஸ்ட் ட்’ கலாசாரத்தில் 
சிக்குண்  கிடக்கிேறாம். நம  பாரம்பரிய 
உண ப்பழக்கத்ைதக் ைகவிட்டதால், பத்  
நபர்க க்கு ஆ  நபர்கள் ேநாயாளிகளாக 
அைலகிேறாம். நம  கர்  மனப்பான்ைமதான் 
அத்தைன இன்னல்க க்கும் காரணம். ஆனால் 
இந்த கர் க் கலாசாரத்ைதத்தான் இன்ைறக்கும் 
உலக நா கள் இந்தியா உட்பட  தைலயில் 
ைவத் க் ெகாண்டா கிற .
ெவளிநாட் ப் ெபா ள்கைளவிட்   
உள்நாட் த் தயாரிப் கைளப் பயன்ப த்தத் 
ெதாடங்கினாேல பல சிக்கலிலி ந்  
வி படலாம். ஊரடங்கு உத்தர  காரணமாக  
கிைடத்தைத உண்கிேறாம் அல்லவா? இனி ம் 
டிந்தவைர அப்படிேய உண்ணப் பழகுேவாம். 

விளம்பர ேமாகம் தவிர்ப்ேபாம்.
நம  பாரம்பர்ய உண ைறயில் ம த் வ ம் 
இைணந்ேத இ ந்த . ஒவ்ெவா  ப வத் க்கும் 
ஏற்ப உண ைற இ ந்த . அதனால்தான் 
‘உணேவ ம ந் ’ என்றார்கள். அைத மறந்ேதாம். 
இன்ைறக்கு ‘ம ந்ேத உண ’ என வாழ்கிேறாம். 
நம  பாரம்பர்ய உண  வைககள் உட க்குத் 
த ம் எதிர்ப்  சக்தியின் ன் ெகாேரானா ேபான்ற 
ைவரஸ்கள் வாலாட்ட டியா .

 மனிதன் வாழ்வதற்கு அடித்தளமானைவ 
சுத்தமான காற் ,சுத்தமான குடிநீர். இயற்ைகையத் 
தவிர ேவ  எந்தச் சக்தியா ம் இைத உ வாக்க 
டியா . ‘மலர்கள் இல்லாமல் பறைவகள் 

வாழ்ந் விட டி ம். பறைவகள் இல்லாமல் 
மனிதன் வாழேவ டியா . பறைவகள் 
இல்லாவிட்டால் ச்சிகள்  ஒேர நாளில் மனித 
இனத்ைத அழித் வி ம்’ என்கிறார் பறைவயியல் 
அறி ர் ச ம் அலி.
உண்ைமதான். மனிதர்கைளவிட  சக்தி 
பைடத்த உயிரினங்கள் மியில் இ ப்பைத 
இப்ேபாதாவ  ஒப் க்ெகாள்ள ேவண் ம். ஒேர 
ஒ  ைவரஸ் தாக்குதைலத் தாங்க டியாத மனித 
இனம்  இனியாவ  இயற்ைக மீதான தாக்குதைல 
நி த்திக்ெகாள்ள ேவண் ம். ஆற் ப்ப ைகயின் 
வயிற்ைறக் கிழித்  மணைலத் தி வ ,  
வனங்கைள அழிப்ப  என இயற்ைகக்கு எதிரான 
ெசயல்பாட்ைட நி த்திவிட்   இயற்ைகேயா  
இைணந்  வாழக் கற் க்ெகாள்ள ேவண் ம். 
கூ மானவைர தற்சார்  வாழ்விய க்குப் 
பழகிக்ெகாள்ள ேவண் ம்.
இன்ைறக்கு ட் த்ேதாட்டம் பிரபலமாகி 
வ கிற . அ  தற்சார்பின் ர் அைடயாளம். 
சி தானியங்கள்,  இயற்ைக விைளெபா ள்கள் 
மீதான ஆர்வம் அதிகமாகிவ கிற . இ  நல்ல 
ஆரம்பம். இதன் பயன்பா  அதிகமானால் 
பன்னாட் ப் ெபா ள்கள் குைறந்  
தற்சார்  மீண் ம் உ வாகும். உச்சக்கட்ட 
உலகமயமாக்கலில் இ க்கிேறாம். சில 
கர் கைளத் தவிர்க்க டியா தான். அ ம் 
தற்சார்  என்கிற ெபயரில் அறிவியைலப் 
றக்கணிப்ப ம் மிகப்ெபரிய டத்தனேம.
மனிதகுலத் க்கு ஆக்கம் த ம் அறிவியல் 
வளர்ச்சிைய மட் ேம ஆதரிப்ேபாம். இயற்ைகைய 
அழிக்கும் நாசகர அறிவியைல அடிேயா  
எதிர்ப்ேபாம். அப்ேபா தான்  இைதப் ேபான்ற 
ைவரஸ் தாக்குதைல இன் ம் ர்க்கமாக எதிர்க்க 
டி ம்.                                          : க
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ெகாேரானா ைவரஸால் 
பாதிக்கப்பட்டவர்கள், 
பலியானவர்கள் குறித்  னா 
வழங்கிய ள்ளிவிவரங்கள் எதி ம் 
நம்பகத்தன்ைம இல்ைல, அதில் 
எ ேம ல்லியமாக இல்ைல என்  
இந்திய வம்சாவழி அெமரிக்க அரசியல் 
தைலவ ம், குடியரசுக்கட்சிையச் 
ேசர்ந்தவ மான நிக்கி ஹாேல 
சந்ேதகித் ள்ளார்.
அெமரிக்காவின் உள  
அைமப்பான சிஐஏ ஏற்கனேவ 
னா அளித்த ள்ளிவிவரங்கள் 
நம்பகத்தன்ைமயான  இல்ைல, 
அைத ெவள்ைள மாளிைக 
நிர்வாகிகள் நம்பேவண்டாம் எனத் 
ெதரிவித்தி ந்த . இந்நிைலயில், 
தற்ேபா  குடியரசுக்கட்சியின் 
ன்னாள் எம்.பி. நிக்கி ஹாேல ம் 

அேத க த்ைத வலி த்தி ள்ளார்.
அெமரிக்க அதிபர் ெடானால்ட் ட்ரம்ப் 
நி பர்களிடம் ேபசுைகயில் கூட, 
“ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாடர்பாக னா 
வழங்கிய ள்ளிவிவரங்கைள நான் 
நம்பவில்ைல. அந்த எண்ணிக்ைகயில் 
எனக்கு சிறிய சந்ேதகம் இ க்கிற ” 
எனத் ெதரிவித்தி ந்தார் என்ப  
குறிப்பிடத்தக்க .
ெகாேரானா ைவரஸ் னாைவ 
தாக்கியதில் 81,589 ேபர் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளனர். அதில் 
76,408 ேபர் குணமைடந் ள்ளனர். 
3,318 ேபர் உயிரிழந் ள்ளனர் எனத் 
தகவல்கள் ெதரிவிக்கின்றன. ஆனால், 
உயிரிழப் ம், பாதிப் ம் க ைமயாக 
இ க்கும். ன அரசு உலகிற்கு 
ெபாய்யான தர கைள த வதாக 
தற்ேபா  சர்ச்ைச எ ந் ள்ள .
ஐ.நா. க்கான ன்னாள் அெமரி க்க 
தர் நிக்கி ஹாேல ," னாவில் 

ெகாேரானா ைவரஸால் இ வைர 82 
ஆயிரம் ேபர் பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள். 
3,300 ேபர் இறந் ள்ளதாக தகவல்கள் 
ெதரிவிக்கின்றன. 150 ேகாடி 
மக்கள் உள்ள நாட்டில் இ தான் 
ள்ளிவிவரங்களா? இ  உண்ைமயில் 
நம் ம் வைகயில் இல்ைல, 
ல்லியத்தன்ைம ம் இல்ைல.

னாேவா  ஒப்பி ம் ேபா  
அெமரிக்காவில் இ வைர 
2 லட்சம் ேப க்கு ேமல் 
பாதிக்கப்பட் ள்ளார்கள், 5,800 ேபர் 
உயிரிழந் ள்ளார்கள்.
னாவில்தான் ெகாேரானா ைவரஸ் 

பரவத் ெதாடங்கிய . னா எப்ேபா ேம 
சர்வேதச அளவில் தன  மதிப்ைப ம், 
ெக ரவத்ைத ம் குைறத் க்ெகாள்ள 
வி ம்பாத நா . உலகில் மற்ற நா கள் 
ெகாேரானா ைவரைஸ ஒழிப்பதற்கு 
உதவி ெசய்வைதவிட னா தன  
ெக ரவத்தின் மீ தான் அதிகமான 
அக்கைற ெச த் ம்.
அெமரிக்காவின் சிஐஏ 
னாவில் ெகாேரானா ைவரஸால் 
பாதிக்கப்பட்ேடார், பலியாேனார் 
குறித்  சுயமாக மதிப்பீ  ெசய்  
வ கிற . அ வைர ன அரசு 
அளிக்கும் எந்த ள்ளிவிவரங்கைள ம் 
ெவள்ைள மாளிைக நம்ப ேவண்டாம்.

உலகளவில் 
ெகாேரானா 
ைவரைஸக் 
கட் ப்ப த்த 
பல நா கள் 
க ைமயாக 
ேபாராடி 
வ கின்றன. 
அதன் பர ம் 
ேவகம், 
ெசயல்திறன், 
பாதிப்  குறித்  
பல்ேவ  
ேகள்விகள் 
எ ந்  
வ ம்நிைலயில் 

னாவில் இ ந்  உண்ைமயான 
பாதிப்  விவரங்கள், இறப்  விவரங்கள் 
வந்தால்தான் உதவியாக இ க்கும்" 
எனத் ெதரிவித்தார்.
ேம ம், அெமரிக்காவின் 
பா காப்  ஆேலாசகர் ராபர்ட்  
பிைரயன் கூ ைகயில், "ெகாேரானா 
ைவரஸில் னா உலகிற்கு அளித்த 
ள்ளிவிவரங்கள் ஏ ம் நம் ம் 
வைகயில் இல்ைல. ஆனால், 
ரதிர் டமாக அந்த ள்ளிவிவரங்கள் 

அைனத் ம் உண்ைமயானதா என்  
உ தி ெசய்ய டியாமல் இ க்கிேறாம். 
ஆனால், னா அளித்த விவரங்கள் 
ஏ ம் நம்ப டியா . னாவின் ச க 
ஊடகங்களில் இ ந்  எங்க க்கு 
வ ம் ெசய்திகள் மாறாக இ க்கின்றன" 
எனத் ெதரிவித்தி ந்தார்.
நாங்கள் தகவல்கைள மைறத்ேதாம் 
என்  ெசால்வ  ெவட்கங்ெகட்ட 

ெபாய்!'...
அெமரிக்காவின் குற்றச்சாட் க்கு 
க ைமயாக ெகாந்தளித்த னா!
கடந்த டிசம்பர் மாதம், னாவில் 
கேரானா ைவரஸ் ெதாற்  அறிகுறிகள் 
ெதன்பட ஆரம்பித்  ேவகமாகப் 
பரவி ள்ள , ஆனால் ஜனவரி 16ம் 
ேததி வைர பலிகள் எண்ணிக்ைக 
இல்ைல என்  கூறி வந்தேதா  
மனிதரிலி ந்  மனித க்குத் 
ெதாற் ம் அபாயகரமான ைவரஸ் 
என்ற உண்ைமைய ம் மைறத்  உலக 
நா க க்கு னா ெபரிய ேராகம் 
இைழத்  விட்ட  என்  உள த் ைற 
தகவல்கைள ைவத்  அெமரிக்கா 
னாைவக் க ைமயாகச் சாடிய .
ேம ம் னா கூ ம் பலி 
எண்ணிக்ைக ெபாய்யான  
என் ம், அைதவிட அதிகமான 
பலிகள் அங்கு இ க்கும் என ம் 
ட்ரம்ப் தற்ெகாண்  அைனத்  
அரசியல்வாதிக ம் க ைமயாகச் 
சாடினர். இைதய த்  ன ெவளி ற  
அைமச்சக ெசய்தித் ெதாடர்பாளர் 
சுன்யிங் ஹ−வா ெசய்தியாளர்கள் 
சந்திப்பில் கூ ம்ேபா , “ னா மிக ம் 
ெவளிப்பைடயாக உரிய ேநரத்தில் 
ெகாேரானா தகவல்கைள உலகுக்கு 
அளித்த .
பன்னாட்  ெபா  சுகாதார 
பா காப்  குறித்  உலக சுகாதார 
அைமப் ம், ெகாள்ைள ேநாய், 
ெதாற்  ேநாய் நி ணர்க ம்தான் 
தீர்ப்பளிக்க ேவண் ம். அெமரிக்க 
அரசியல்வாதிகள் அல்ல, ஏெனனில் 
இவர்கள் இயல்பாகேவ ெபாய்யர்கள். 

ெபாய்கூறிேய பழக்கப்பட்டவர்கள்.
உலக சுகாதார அைமப்பின் அதிகாரி 
ஒ வேர னா மீதான இத்தைகய 
குற்றச்சாட் கைள ஆதாரமற்ற  
என்  ெதரிவித் ள்ளார். னா 
ெகாேரானா மீ  மக்கள் நலன்க க்காக 
விைர  கதியில் நடவடிக்ைககைள 
ேமற்ெகாண் , உலக அளவில் 
ெகாேரானா பர வைதத் த ப்பதற்கான 
தகவல்கைள அவ்வப்ேபா  அளித் க் 
ெகாண் தான் இ ந்த .
அெமரிக்கா திண்டா கிற  
என்பைத வ த்தத் டன் ரிந்  
ெகாள்கிேறாம். அதன் சுகாதார 
அதிகாரிகள் க ம் ெந க்கடியில் 
இ க்கின்றனர் என்பைத ம் ரிந்  
ெகாள்கிேறாம், அெமரிக்க மக்களின் 
கடினமான நிைலக்காக உண்ைமயில் 
வ ந் கிேறாம்.
ேம ம், மனிதாபிமான உணர்வில் 
னா எங்களால் டிந்த உதவிைய 
அெமரிக்கா உள்ளிட்ட நா க க்கு 
வழங்கேவ தயாராக உள்ள .
ஆைகயால், ெகாேரானா க்கு எதிரான 
ேபாரில் ெபா ப்பாகச் ெசயலாற்ற 
ேவண்டிய ேநரேம தவிர குற்றம்குைற 
காண்பதில் ேநரத்ைத அெமரிக்கா 
ெசலவி தல் கூடா . அரசிய க்கும் 
ேமலாக மக்களின் ஆேராக்கியம் 
க்கியம். ெபா மக்கள் சுகாதார 

விவகாரத்ைத அறமற்ற ைறயி ம் 
ெவட்கங்ெகட்ட ைறயி ம் 
அரசியலாக்கக் கூடா . இ  அெமரிக்க 
மக்கள் உட்பட உலக மக்களின் 
கண்டனங்கைள ம் ர்த்  வி ம்" 
என்றார்.

 '150 ேகாſ மЖக  இΪЖ С ாЛſХ
ெவ С 3,318 ǿ க  தா ா!?'

 ' Мைமைய மை Жź தா ா? ேக ˙க ாХ Τை Нெத Жź Τ அெமǿЖகா!



ெகாேரானா ைவரஸ் பரவல் அச்சு த்தைல அ த்  ெகா ம்  நகரில் காவல் ைற விேசட அதிரடிப்பைடயின் 16 தித் தைடகள் அைமக்கப்பட் ள்ள நிைலயில் குறித்த வழியாக பயணிக்கும் வாகனங்கைள 
பரிேசாதைன ெசய்வைத படத்தில் காணலாம்.

ம தாைன, இமா ல் அ ஸ் 
மாவத்ைத பகுதியில் ெகாேரானா 

ைவரஸ் ெதாற்றினால் 
உயிரிழந்த நப டன் ெந ங்கிய 

ெதாடர்பாடல்கைளக் 
ெகாண்டி ந்த 300 ேபர் 
அைடயாளம் காணப்பட்  
அவர்கள் மட்டக்களப் , 
னாைண தனிைமப்ப த்தல் 
ைமயத் க்கு அ ப்பி 
ைவக்கப்ப வதற்காக 
அைழத் வரப்ப வைத 
படங்களில் காணலாம்.

நாடளாவிய ரீதியில் 
ஊரடங்கு சட்டத்ைத 

அரசாங்கம் அறிவித் ள்ள 
நிைலயில் சிறப்  
அதிரடிப்பைட 

உத்திேயாகத்தர் ஒ வர் 
தற்பா காப்  கசவம் 
அணிந் ெகாண்  

ைவத்தியசாைல ஒன்றிற்கு 
ெவளிேய கி மிநாசினிைய 

ெதளிக்கின்றார்கள்.

ெகா ம்  ெதற்கு ேபாதனா ைவத்தியசாைல தாதியர் மற் ம் ஊழியர்கள் பயணிக்கும் அரச ேப ந்ைத விேசட அதிரடிப்பைடயினர் ெதாற் நீக்கம் ெசய்வைத ம், பின்னர் ஊழியர்கள் ேப ந் களில் ஏ வைத ம் 
படங்களில் காணலாம்.

ஊரங்கு ேவைளயில் உண  ெபா ட்கள் ெகாள்வன  ெசய்யெவன அரசாங்கம் அ மதி வழங்கி ள்ள கால எல்ைலக்குள் ெமனிங் சந்ைதயில் ெமாத்த வியாபாரிகள் மரக்கறி ெகாள்வன  ெசய்வைத படங்களில் 
காணலாம்.

 : ே .சு ா
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கா தா ரத்தின் ெபய ரி லான இந்த  ஊ ர
டங் கு  நம்மில் பல ைர ம் பதற்றத்தில் 
ஆழ்த் தி யி ப்ப ைத ம் பார்க்க டி கி
ற . இன்  நாம் அைன வ ம் விட் க்
குள்ேளேய டங்கி கிடக் கின்ேறாம். 
இந்த நிைலயில், இந் திய ெபா  நல 
ம த் வர் கு.கேணசன், ‘ ட் க் குள்
ேளேய உள்ள நாட்களில் எப்படி நடந்

 ெகாள்ள ேவண் ம்?’ என்   விளக் கி
ள்ளார்.
ெகா  ே ா … ெகா  ய் !
நம் வாழ்வா தா ரத் க்கு க் கியத் 
ேதைவ உண . இ  ேபான்ற ெந க்
க டி யான கால கட்டத்தில் எப்ப டி ம் 
அ த்  வ ம் சில வாரங்க க்கு 
அரிசி உள் ளிட்ட அத் தி யா வ சியப் 
ெபா ட்கைள வாங்கி ைவத் தி
ப்ேபாம். ஆனால், நிைறயப் ேபர் 

ஏேதா உல கேம அழிந்  வி ம் என்ப 
ேபால பல மாதங்க க்கான உணைவ 
வாங்கிக் குவித்த ைத ம் பார்க்க 
டிந்த . தலில் ரிந்  ெகாள்
ங்கள். ட் க் குள்ேளேய இ க்கும் 

நாட்களில் உங்க  ைடய உணைவக் 
குைறத் க்ெ காள்வ தான் நீங்கள் 
ெசய்ய ேவண் டி ய தி ேலேய க் கி ய
மான காரியம்.
வழக்க மான உண   ைற ையேய 
நீங்கள் தலில் மாற் றிக்ெ காள்ள 
ேவண் ம். உட க்குத் ேதைவ யான 
1,800 சரா சரி கேலா ரி களில் 500 கேலா
ரி கைளத் தாரா ள மாக குைறத் க்
ெகாள்ளலாம். காைல யி ம் இர வி ம் 5 
இட்லி சாப் பி  ப வர்கள் 3 இட் லி யாகக் 
குைறத் க்ெ காள்ளலாம். இரவில் பழம் 
மட் ேம சாப் பிட் ம் ப க்கலாம். ஊட்
டச்சத்  மிக்க உண  இந்நாட்களில் 
க் கியம். ஆனால், உங்க  ைடய 

ேவைலகள் குைறந்  வி ம்ே பா  
உணவின் அளைவக் குைறத் க்ெ காள்
வ ம் க் கியம்.
சும்மா இ க் கும்ே பா  உட க்குக் 
ெகாஞ்சம் ய் ம் ெகா ங்கள். அப்ப
டி ெயன்றால் என்ன அர்த்தம்? ட்டில் 
சும்மா இ க் கிேறன் என்  24 மணி 
ேநர ம் டிவி ன் அமர்ந்  ெசய் தி
கைளப் பார்த் ப் பதற்ற ம ைட வ ம், 
லம் பித்தள்  வ ம், மன அ த்தம் 
அதி க ரிக்ைகயில் எைத யா வ  வயிற்
க்குள் தள் ளிக்ெ காண்ேட இ ப்ப ம் 

சும்மா இ ப்ப  அல்ல. ெகாஞ்சம் 

ங் குங்கள்; வழக்கத்ைத
விடக் கூ  த லா க ேவ கூட!

ன ெ ா
 ா    ?
ட் க் குள்ேளேய 

இ க்கும் நாட்களில் 
கேரானா ெதாற்  வரா . 
ஆனால், கன்னா பின்
னா ெவன்  தின் 
ெகாண் டி ந்தால் வ ம் 
ேவ  உபா ைத க க்கு 
இன்ைறய நாட்களில் எந்த 
ம த்  வ ம ைன யி ம் 
வழக்கம்ே பால உட னடி 
சிகிச்ைச கிைடக்கா . 
ஆைகயால், சாப் பி ம் 
உணைவத் திட்ட மிட்
க்ெ காள் ங்கள். 

எப்படி? டிப க்கு சப்
பாத்தி, ரி, ேதாைச 
ேவண்டாம். இட் லிக்கு மா ம்ே பா  
எண்ெணய் பயன்பாட்ைடக் குைறத்
க்ெ காள்ளலாம். எரி ெபா ள் மிச்ச

மாகும். கூடேவ வயி ம் இத மாகும். 
மதி யத் க்கு அரிசி ேசாேறா  ப ப்  
அவ சியம் ேவண் ம் என்றா ம், 
சாம்பார் தின ம் ேதைவ யில்ைல. 
ெதாட் க்ைகயில் ப ப்ைப ம் 
இைணத் க்ெ காள் ங்கள். அதிக 
வித மான காய்க றி க ைள ம் கூட 
தவி ங்கள். ஒ  காய்கறிக் கூட்  
ேபா ம். ஆனால், ஒவ்ெ வா  வ க்கும் 
நிைற வான அள . ஒ  நாள் ப ப் க் 
குழம் , ம நாள் ரசம் என மாற்றி 
மாற்றி சாப் பி டலாம். இரண் ம் ஒேர 
ேநரத் க்குத் ேதைவ யில்ைல.

, …
ேகா  ர    விட் . 
ஆனால், ெதாைலக்காட் சிக்கு ன் 
வி ந்  கிடக் கும்ே பா  தண்ணீர் 
தாகேம பல க்கு மறந்  ேபாகும். 
ேபாதிய அள க்குத் தண்ணீர் குடிக்க 
ேவண் ம் இந்நாட்களில். இதன் லம் 
ட்டில் இ ப்ப தா ேலேய அடிக்கடி 

எைத யா வ  சாப் பிட ேவண் ம் என்  
நிைனக்கும் ஆவ லா தி ைய ம் தள் ளிப்
ேபா டலாம். மலச் சிக்கல் வராமல் தவிர்க்
கலாம். இப்படித் தண்ணீர் குடிக் கும்
ேபா  கூ  மா ன வைர ெகாதிக்க ைவத்  
ஆற விட்ட ெவந் நீ ராகக் குடித்தால் 

கூ தல் நலம். சளி பிடிக்கா . இ  
ேகாைடக் காலம். ல்ெலன்  
குளிர்ந்த தண் ணீைரக் குடித்  ஜல ேதா
ஷத்ைத விைலக்கு வாங்கா தீர்கள். 
இதன் லம் க்ெ கா கல், இ மல் 
வந்தால் உடேன அ  கேரா னா வாக 
இ க் குேமா என்  சந்ேத க ம் பய ம் 
வந்  வி ம். உங்கள் ட்டின் நிம்ம
திேய குைலந்  வி ம்.

ட்  வி க  ே
கேரானா அபாயம் தவிர்க்க விலக்கம் 
ேதைவ என்ப  ெவளியில் மட் ம் 
அல்ல; ட் க் குள் ம்தான். 
ஏெனன்றால், ட் க் குள்ேள ேய கூட 
யாேர ம் ஒ வர் ெதாற்ைற வாங் கிக்
ெகாண்  வந் தி க்கலாம்; இ  வாரங்கள் 
வைர அறி கு றிகள் ெதரி யாமல் இ க்
க ம் வாய்ப் ண் . ேம ம், ஒேர 
இடத்தில் உதா ர ண மாக வர ேவற்ப ைற
யி ேலேய டிவிக்கு ன் ஒட்  ெமாத்த 
கு ம்ப ம் உட்கார்ந் தி ந்தால், சளி – 
காய்ச்சல் ேபான்ற ேவ  ஏேத ம் பிரச்
சி ைனகள் ஒ  வ க்கு இ ந்தா ம் 
மற்ற வர்க க்கும் ெதாற்ற வாய்ப்
ண் ; ‘அய்யய்ேயா இ  ெகாேரா
னாவின் தாக் கு த லாக இ க் குேமா’ 
என்  ெமாத்த கு ம்ப ம் பத ற ம் 
வாய்ப் ண் . இதற்கான தீர் , விலகி 
இ ப்ப தான். அப்ப டி ெயன்றால், ட்
க் குள்ேளேய விலகி இ ப்ப  எப்

படி? ேபாதிய இைட ெவ ளிையப் பரா

ம ரி ங்கள். ட்டில் இரண்  அைறகள் 
இ ந்தால் அைறக்கு இ வர் என்  
பிரித் க்ெ காள் ங்கள்; அைறேய 
இல்லாத  என்றா ம், ெகாஞ்சம் 
இைட ெவளி விட்  அம ங்கள். மிக 
க் கி ய மாக, தி ய வர்கைளத் தனி 

அைற யி ம், குழந்ைத கைள ேவ  
அைற க ளி ம் ப க்கச் ெசால் ங்கள். 
தி ய வர்க க்கு இப்ே பா  கூ தல் 

கவனம் அளிப்ப  க் கியம். கூ
மா ன வைர அவர்க க்கு என்  தனி
யிடம் தா ங்கள். ெதாட் ப் ேபசு வ , 
ஒேர பாத் தி ரங்கைளப் ழங் கு வ  
ஆகி ய வற்ைறத் தவி ங்கள். ட்
டில்தான் இ க் கிேறாம் என்  எல்
ேலா ம் எல்லா ேநர ம் கூடிக் கு ழாவ 
ேவண் ம் என்ப தில்ைல.

  க  க க  கிய
ட்டில் டங் கி விட்ட தா ேலேய 

உங்க  ைடய உடல் இயக்கம் குைறந்
 வி  கி ற . உடற்ப யிற்சி மிக மிக 
க் கியம். ட்ைடச் சுற்றி அல்ல  

மாடியில் அல்ல  ட் க் குள்ேளேய 
காைல ம் மாைல ம் ஐந்  கி.மீ 
நடக்கலாம். உடற்ப யிற் சிக்கு என்  
இரண்  ேவைள ம் அைர அைர மணி 
ேநரம் ஒ க்கலாம். உடற்ப யிற் சிகள் 
ேநாய் எதிர்ப்  சக் திைய வ ப்ப த்த 
உத ம். ேயாகா மிக நல்ல . அைனத்
தி ம் க் கி ய மா ன  ச்சுப் பயிற்சி. 
தின ம் இரண்  ன்  ைற 

இைதச் ெசய்யலாம். கேரானா ைவரஸ் 
க் கி ய மாகப் பாதிப்ப  சுவாச மண்

ட லத்ைதத்தாேன! நம்  ைடய ைர யீ
ர க்கு அளிக்கப்ப ம் ச்சுப் பயிற்
சி யா ன  நம் சுவாச மண்ட லத்தின் 
பலத்ைதக் கூட் டிக்ெ காண்டால் நல்ல

 தாேன!
ட்  சு

ட் க்குள் இ ப்ப தா ேலேய மிகப் 
பா  காப்பாக இ க் கிேறாம் என்  
நீங்கள் நம் பினால் அ  ட நம்
பிக்ைக என்  ெகாள் ங்கள். நீங்கள் 
ெவளிேய ெசன்  ெபா ட்கள் வாங்
கி வ ம் ைபயில் பல மணி ேநரங்கள் 
ெகாேரானா கி மி உயிர் வாழக் கூ ம். 
ட் க்குள் வந்த ேவகத்தில் அந்தக் 

காய்கறிப் ைபைய உங்க ளி ட மி ந்  
வாங்கும் ட் டி ள்ள எவ ைர ம் 
கி மி ெதாற்றக் கூ ம். ஆக, ட் க்
குள்ேளேய இ ந்தா ம் சுத்த மாக 
இ ங்கள். ட் த் தைரைய அன்
றாடம் நன்றாகக் க  ங்கள். ட் க்
குள்ேளேய பயன்ப த் தி னா ம் கூட 
பாத் தி ரங்கைளப் பயன்ப த்  ைகயில் 
ைககைள ேசாப்  ேபாட் க் க  வி
விட் ப் பயன்ப த் ங்கள். பாத் தி ரங்க
ைள ம் ேசாப்  ேபாட் க் க  ங்கள். 
காய்க றி க ைள ம் கூட நன்றாகக் க வி 
சுத்தப்ப த் திய பிறேக உண  தயா
ரிக்க ேவண் ம். அ ேபால், நாம் 
அன்றாடம் பயன்ப த் ம் கண் கண்
ணாடி, ெசல்ேபசி, ேலப்டாப் ேபான்ற
வற்ைற ம் கி  மி நா சினி ெகாண்  
சுத்தப்ப த்த ேவண் ம். கத க் ைகப்
பி டி கைள வல  ைகயால் ெதாடாமல் 
இட  ைகயால் ெதா  வ , மாடிப்ப
டி களில் ஏ ம்ே பா  ைகப்படிக் கம் பி
கைளத் ெதாடாமல் ஏ  வ  ேபான்ற 
பழக்கங்கைள இந்த ேநரத்தில் ைகக்
ெகாள்வ  நல்ல . பாசப் பி ைணப்பால் 
குழந்ைத கைளக் கட் டித்த   வ ம் 
த்தம் ெகா ப்ப ம் இந்த 3 வாரங்

க க்கு அடிக்கடி ேவண்டாம். அவ ச
ரத் க்கு ெவளியில் ெசன்  விட்  
வந்தால் ேசாப்  ேபாட் க் ைக, கால், 
கம் க வ மறக்க ேவண்டாம். அேத

ச மயம், தண் ணீ ைர ம் ண டிக்க 
ேவண்டாம்.

ா  ங்க ... அ  
ஏைனய எந்தப் ெபா   ேபாக்ைக
ம் விட வாசிப்  மிகுந்த அர்த்தப்பா  
உைட ய . த்த கங்கைள இந்தக் கால
கட்டத்தில் உங்க ேளா  மிக ெந க்க
மாக் கிக்ெ காள் ங்கள். வழக்க மான பத்
தி ரிைக வாசிப்ே பா , ஒ  நாைளக்கு 
ஒ  த்தகம் என்  கூட இலக்கு நிர்
ண யித் க் கூ  த லாக வாசிக்கலாம். 
நீங்கள் இப்படி வாசிக் கும்ே பா  குழந்
ைத க ம் ட் டி ள்ள ஏைன ேயா ம் 
உங்கைளப் பின்பற்றத் ெதாடங் கு
வார்கள். ட் க்குள் ஒ  நல்ல கலா
சாரம் வளர்த்ெத க்கப்பட அற்  த மான 
வாய்ப்  இந்தக் கால கட்டம். வாசிப்  
ட் க்குள் ேதைவ யற்ற சச்ச ர கள் 

ஏற்ப  வைதத் த ப்ப ேதா , நல்ல 
மன நி ைலக்கு உத ம். க் கி ய மாக, 
ெசய்தித் ெதாைலக்காட் சிகள் த ம் 
24 மணி ேநரப் பர ப ரப் பி லி ந்  
உங்கைள வி  விக்கும்.

    –  ய

Л ΡЖ Цேளேய ΪЖ С நாЛக Х 
ஆேராЖ źயС ேப தХ Рபſ?

ெவ வால்கேள னா வி லி ந்  
பர விய ெகாேரானா ைவரஸின் 
ேதாற்  வா யாக இ க்க ேவண் ம் 
என்  க  தப்ப  கி ற . பல்ேவ  
ேநாய்க க்குக் கார ண மான ண் கி

 மி க டன் வாழ்வ தற்கான ேநாய் 
எதிர்ப்  சக்தி ெவ வால்க க்கு 
இ க் கி ற  என்ப தான் அதற்கான 
காரணம். ‘இகாெஹல்த் அைலயன்ஸ்’ 
அைமப்பின் தைல வ ரான பீட்டர் 
டஸக், விலங் கு க ளி ட மி ந்  மனி தர்
க க்குப் பர ம் ேநாய்கைளப் பற்றி 
னா வி லி ந்  15 ஆண்  க க்கும் 
ேமலாக ஆராய்ச் சி கைள ேமற்ெ காண்

 வ  கிறார். ‘ெகாேரா னா க்கு லக் 
காரணம் என்ன ெவன்  இ  வைர 
எங்க க்குத் ெதரி ய வில்ைல. 
ஆனால், அ  ெவ வால்க ளி ட மி ந்  
ேதான் றிய ெகாேரானா ைவரஸ் என்ப
தற்கு வ  வான ஆதா ரங்கள் இ க் கின்
றன’ என்  கூறி யி க் கிறார்.
ஒ  ெவ வால் தனக்கு எந்தப் 
பாதிப் ம் இல்லா ம ேலேய ெப ம்பா
லான ைவரஸ்க க்கு உைற வி ட மாக 
இ க்க டி ம். ஆப் பி ரிக்கா, மேல
சியா, வங்க ேதசம், ஆஸ் தி ேர லியா 
ஆகிய நா  களில் பர விய ‘மார்பர்க்’, 
‘நிபா’, ‘ேஹந்த்ரா’, ‘ேரபிஸ்’ ைவரஸ்க
க்கு ெவ வால்கள்தான் இயற்ைக 

உைற விடம். ‘எேபாலா’ ைவரஸ்க ைள
ம் கூட ெவ வால்கள் தங்க ேளா  
வாழ அ  ம திக்கலாம் என்  சந்ேத
கிக்கப்ப  கி ற . ெவ வால்கள் மற்ற 
எந்தப் பா ட் டி க ைள வி ட ம் ைவரஸ்

களால் பாதிக்கப்ப டாத தன்ைம ைய ம் 
அதி க மா கேவ ெகாண் டி க் கின்றன.
இ  ெதாடர்பாக ம த் வ அறி
வியல் ெதாடர்ந்  ஆராய்ச் சி கைளச் 

ெசய்  ெகாண் தான் இ க் கி ற . 
தி தாக ெவளி வந் தி க்கும் ஆய்  
டி ெவான் , ெவ வால்கள் பறப்

ப தற்கான பரி ணாம வளர்ச்சிப் படி

நி ைல க ளா ன  அவற்றின் ேநாய் 
எதிர்ப்  சக் தி யி ம் மாற்றங்கைள 
உ  வாக் கி யி க் கின்றன என்  கூ
கி ற . தற்ே பா  உலகம்  வ ம் 
பர வி வ ம் ெகாேரானா ைவரைஸக் 
கட் ப்ப த்  வ தற்கு, அதன் ேதாற்
றத்ைதக் கண்  பி டிப்ப ம், ேம ம் 
அ  பர வாமல் த ப்ப ம் அவ சியம். 
அதற்கு ெவ வால்கைளக் கண்கா
ணிப்ப ம் ஒ  பகுதி என் கிறார் பீட்டர் 
டஸக்.
னாவில் உள்ள அறி வி ய லா ளர்கள் 

ஏற்ெக னேவ ெவ வால்கைள மிக ம் 
தீவி ர மாகக் கவ னித் க்ெ காண் தான் 
இ க் கி றார்கள். தற்ே பா  ஏற்பட் டி
க்கும் ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்

கு தைலப் ேபால மீண் ம் ஒன்  
ஏற்ப டக் கூ ம் என்  அவர்க க்குத் 
ெதரி ம். ன ஆராய்ச் சி யா ளர்கள் 
கடந்த ஆண்  ெவளி யிட்ட ஆய் க் 
கட்  ைர ெயான்றில், ெவ வால்கள் 
வழி யாகப் பர வக் கூ டிய ெகாேரானா 
ைவரஸ் மீண் ம் ேநாய்த் தாக் கு தைல 
ஏற்ப த் ம், னா அதன் க் கியக் 

குவி ைம ய மாக இ க்கும் என்  குறிப்
பிட் டி ந்தார்கள்.
ெகாறித் ண் ம் விலங் குகள், குரங்
குகள், பற ைவகள் ஆகி ய ைவ ம் கூட 
ேநாய்கைளச் சுமந்  வந்  மனி தர்க
ளி டத்தில் பரப்  கின்றன. ஆனால், 
ெவ வால்கள் மனி தர்க ேளா  
மிக ம் ெந க்க மாக வாழ்பைவ. 
மிக அதிக ஆண் கள் ஆ ட்காலம் 
ெகாண்ட ைவ ம் கூட. சில ெவ வால் 
இனங்கள், 40 ஆண் கள் வைர யி ம்
கூட வாழ் கின்றன. அண்டார்க் டிகா 
தவிர்த்  அைனத்  கண்டங்களி ம் 
ெவ வால்கள் இ க்கின்றன. மிகப் 
ெபரிய பரப்பளவில் அைவ பறக்க 
டி ம் என்பதால் ேநாய் பர ம் 

ேவக ம் அதிகமாக இ க்கிற . 
எனேவ, ெவ வால்களின் 
வாழ்விடங்கைள ஆக்கிரமிக்கும்ேபா  
அைவ குடியி ப் க்குள் வ கின்றன; 
எனேவ, வன அழிப்ைபத் தவிர்க்க 
ேவண் ம் என்பேத ஆய்வாளர்களின் 
அறி ைர.

М ź Ϊ  க П டா ரЗக ாக 
ெவ வாХக  இΪ பΤ பſ?
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நாட்டிய மங்ைக ெதாைலக்காட்சி
ெதாடர் நடிைக ெதாகுப்பாளினி என
பன் க திறைம டன் வலம் வ பவர்
நடிைக ஸ்ேவதா சுப்பிரமணியன் கனா
கா ம் காலங்கள் கல் ரியின் கைத
என்ற ெதாடர் லம் சின்னத்திைர
உலகில் நடிைகயாக அறி கமாகி
சின்னத்தம்பி கார்த்திைகப் ெபண்கள்
அ ர்வ ராகங்கள் என பல்ேவ
ெதாடர்களில் நடித் பிரபலமான
இவைர அன்ைமயில் சந்தித்ேதாம்
உங்கைள பற்றி
நான் ெலவலில் படித் க்
ெகாண்டி க்கும் ெபா ேத நடனத்தின்
மீ இ க்கும் தீராத காதலால்
ெதாைலக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான
நடன ேபாட்டியில் பங்குபற்றி ெவற்றி
ெபற ேவண் ம் என் வி ம்பிேனன்
நான் ைறப்படி பரத நாட்டியம்
ேமைலத்ேதய நடனம்ஆகியவற்ைற
ெபற்ேறர்களின் வழிகாட்டலால் கற் க்
ெகாண்ேடன் ஆம்ஆண் சன்
ரிவியில் ஒளிபரப்பான தில்லானா
தில்லானா என் நடனத்ைத ைமயமாக
ெகாண்ட ேபாட்டியில் பங்கு பற்றிேனன்
அதில் தல் பரிைச ெவன்ேறன்
அதைனத் ெதாடர்ந் உங்களில் யார்
பிர ேதவா என்ற நடன ேபாட்டியில்
பங்குபற்றிய ேபா தான் எம் ைடய
நடனத் திறைம மீ எமக்ேக நம்பிக்ைக
பிறந்த ஏெனனில்அங்கு அந்த
ேபாட்டியில் வாயிரத்திற்கும்
ேமற்பட்ட நடன திறைமயாளர்கள்
பங்குபற்றினார்கள் அதில் பங்குபற்றி
தல் பத் இடங்களில் ெவற்றி

ெப வைத சாதைனயாக க திேனன்
ஏெனனில்அப்ேபா அைனத் இளம்
நடன கைல ர்க க்கும் கைல ர்
ெதாைலக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும்
மானாட மயிலாட என்ற நிகழ்ச்சியில்
பங்குபற்ற ேவண் ம் என்ப
கனவாக இ ந்த நா ம் அதற்கு
விதிவிலக்கல்ல இந்த நிகழ் க்குப்
பிறகு அதி ம் நான் பங்குபற்றிேனன்
அதற்கு ஏன் அைனவ ம் க்கியத் வம்
ெகா க்கிறார்கள் என்றால் அங்கு
உங்கள நடனத் திறைம மட் ம்
ெவளிப்படா உங்கைள நடிப் த்திறன்
மற் ம் கற்பைனத்திறன் ேபான்ற

ஆற்றைல ெவளிப்ப த் ம்
ேமைடயாக ம் அ திகழ்ந்த
நடிைகயானதன் பின்னணி
கனா கா ம் காலங்கள் என்ற

ெதாடரின் கல் ரியின் கைத என்ற
ஒ அத்தியாயம் ெதாடங்கிய அதில்
கார்த்திக் என்ற கதாப்பாத்திரத்தின்
சேகாதரி ேஜாதிகா என்ற
கதாபாத்திரத்ைத உ வாக்கி இயக்குனர்
ராஜா எம்ைம அறி கப்ப த்தினார்
அந்தத் ெதாடரில் எம் டன் நடித்த
ெப ம்பாலான நடிகர்கள் க
நடிகர்கள் என்பதால் இயக்குனர்
என்ன கட்டைளயிட்டாேரா
அைத மட் ேம நாங்கள் பின்பற்றி
நடித்ேதாம்இந்த ெதாடர் லம்
ஏராளமான விடயங்கைள ம் நடிப்பின்
ட்பங்கைள ம் கற் க் ெகாண்ேடாம்
அ ம் காட்சிகளில் மட் ேம கிளிசரின்
பயன்ப த்திேனன் மீத ள்ள
காட்சிகளில் இயல்பாகேவ நடித்ேதாம்
கார்த்திைகப் ெபண்கள்
கனா கா ம் காலங்கள் ெதாடர்
டிந்த பிறகு சன் ரிவியிலி ந்

எமக்கு கார்த்திைக ெபண்கள் என்ற
ெதாடரில் பி லா என்ற க்கியமான
கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்
கிைடத்த இந்தத் ெதாட க்கான தல்
நாள் படப்பிடிப் மறக்க டியா த்த
நடிகர்கள் பா சந்தர் மற் ம் கல்கியில்
நடித்த நடிைக சு தி இவர்க டன் நான்
நடிக்க ேவண் ம் நான் ஏற்றி க்கும்
கதாப்பாத்திரம் மிக ம் ெமாடர்ன் ெபண்
கதாபாத்திரம் என்பதால் பா சந்தர்
என்ற கதாபாத்திரத்ைத திட்டி ேபசும்
ெடாயலாக்குகள் ன் நான்கு பக்கம்
இ ந்த அதில்ஆங்கில ம் கலந்
இ ந்ததால் எம்மால் பயிற்சி ெசய்ய
எளிதாக இ ந்த படப்பிடிப் தளத்தில்
அைனவ ம் உடன் நடிக்கும் இ வ ம்
அ பவம் வாய்ந்த த்த நடிகர்கள்
என்பேத நிைன த்தி ெகாண்ேட
இ ந்தனர் அதனால் எமக்கு பதற்ற ம்
அதிகமான அேத ேநரத்தில் இந்த
இடத்தில் நாம் ெவற்றி ெபற்றால்
நாம் ேபச ப ேவாம் நாம் அ த்த
கட்டத் க்கு ன்ேன ேவாம் என்ற
ேநர்மைறயான எண்ணம் என் மனதில்
ேதான்றிய இயக்குனர் கவிதா பாரதி

அவர்கள் இந்த காட்சிக்கு பிராம்ப்டிங்
இல்ைல என் உ தியாக கூறிவிட்டார்
இதற்காக நாேன என்ைன தயார்ப த்திக்
ெகாண்ேடன் பிறகு காட்சி படமான
நான் இயக்குனர் எதிர்பார்த்த விட மிக
நன்றாக ேபசிேனன் காட்சியில் நடித்த
பிறகு சில நிமிடங்கள் வைர மிக ம்
அைமதியாக இ ந்த அதன்பிறகு
படப்பிடிப் கு வின ம் நடிகர்க ம்
கரெவாலி எ ப்பி எம்ைம உற்சாகப்
ப த்தி பாராட்டினார்கள் அந்தத்
த ணம் எம்மால் மறக்க இயலா
மறக்க டியாத அ பவங்கள்
தர்ம ைர படம் பார்த்ததிலி ந்

எமக்கு நடிகர் விஜய் ேச பதி மீ ஒ
கிர ஏற்பட்ட அவைர எப்படியாவ
ேநரில் பார்த் விட ேவண் ம் என்
நான்ைகந் ைற யற்சி ெசய்ேதன்
ஆனால் அ ெவற்றியளிக்கவில்ைல
எம் ைடய பிறந்தநாளன் எம் ைடய
நண்பர் ேகாகுல் லமாக அவைர
சந்திக்கும் வாய்ப் கிைடத்த ஜ ங்கா
படத்தின் பின்னணிேபசுவதற்காக
அவர் ஏவிஎம் கார்டன் ஒலிப்பதி
கூடத்தில் வ ைக தந்தேபா அவைர
நான் சந்தித்ேதன் அப்ேபா அவர்
எம்ைமப் பார்த் உங்கைள நான் நடன
ேபாட்டியாளராக ெதாைலக்காட்சியில்
பார்த்தி க்கிேறன் என்ன குண்டாகி
விட் ர்கள் என் இயல்பாக
விசாரித்தேபா நான் சந்ேதாசத்தின்
உச்சத்திற்ேக ெசன் விட்ேடன்
அவைர பார்த்த ம் அவர் ேபசிய ம்
அதற்கு நான் பதிலளிக்க டியாமல்
திணறிய ம் இப்ேபா மட் மல்ல
எப்ேபா ம் எம் ைடய மனதில்
பசுைமயாக பதிந்தி க்கிற
ஆைச
பிக் ெபாஸ் நிகழ்ச்சியின் அ த்த
ஸனில் பங்குபற்ற ேவண் ம்
என்ற ஆைசயி க்கிற ஏெனனில்
அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்குெப வ
ஒ வாய்ப் அல்ல வாழ்க்ைகைய
ரட்டிப் ேபா ம் தி ப் ைன
உங்கைளப் பற்றி நீங்கேள அறிந்
ெகாள்ள கிைடக்கும் அற் தமான
வாய்ப் அேதேபால் உங்களால்
விதவிதமான எண்ணஅைல
வரிைச டன் இ ப்பவர்க டன்

எப்படி ேநர்மைறயாக பழக டி ம்
என்பைத ம் எதிர்மைறயான
சம்பவங்கள் உ வாக்கப்பட்டால்
அதைன எப்படி எதிர்ெகாள்ள ேவண் ம்
என்ற அ பவத்ைத ம் பிக்ெபாஸ்
அளிப்பதால் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கு
ெபறேவண் ம் என் வி ம் கிேறன்
அேதேபால் தற்ெபா ஸ்மார்ட்ேபான்
அடிைமகளாக இ க்கும் இைளய
தைல ைறயினர் அதிலி ந்
மீள்வதற்காக வழங்கப்ப ம் ஒ
பயிற்சியாக ம் இந்நிகழ்ச்சி திகழ்வதால்
இதில் பங்கு பற்ற வி ம் கிேறன்
பகிர்ந் ெகாள்ள வி ம் வ
ஊடகத் ைறயில் பணியாற் ம்
ெபண்கள் மீ எப்ேபா ம் ஒ
எதிர்மைறயான எண்ணம் இந்த
ச கத்தில் இ ந் வ கிற அ
தவ ஏெனனில் இங்கு பணியாற் ம்
ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா கன டன்
ேபாராடிக்ெகாண்டி க்கிறார்கள்
அவர்க க்கும் ஏைனய சாதாரண
மனிதர்கைளப் ேபான்ற உணர் கள்
இ க்கிற ெபற்ேறார்கள்
இ க்கிறார்கள் ச க கடைம
இ க்கிற என்பைத ம் மற்றவர்கள்
உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம்
அதனால்ஊடகத் ைறயின் மீ
யாேர ம் எதிர்மைறயான எண்ணங்கள்
இ ந்தால் அதைனஅவர்க ைடய
மனங்களிலி ந் கைளந் வி ங்கள்
ச க வைலதளங்கள்

நான் இன்ஸ்டாகிராமில் எப்ேபா ம்
சு சு ப்பாக இயங்கி வ பவள்
ஏதாவ ட்ெரண்டிங்கான ஆைட
அணிகலன்கள் இ ந்தால் அதைன
வாங்கி உபேயாகப த்தி அைத
பற்றிய எம் ைடய அ பவங்கைள
பதிவி கிேறன் இதற்கு
ஏராளமானவர்கள் நல்லெதா
ேநர்மைறயான பின் ட்டங்கைள
வழங்கி வ கிறார்கள்
சண்ேட கலாட்டா
அ ர்வ ராகங்கள் என்ற ெதாடரில்

நடித் டித்த பிறகு ஸ்டார் வார்ஸ்
என்ற சாகச ெதாடரில் நடித் க்
ெகாண்டி ந்ேதன் அதன்ேபா ெகாமடி
பிரபலம் ம ைர த் எமக்கு ேபான்
ெசய் சண்ேட கலாட்டா என்ற
ெகாமடி ெதாடரில் நடிக்க இய மா
என ேகட்டார் எமக்கு வாய்விட்
சிரிக்கத் ெதரி ம் ஆனால் ைடமிங்கில்
நடிக்க ெதரியா ெகாமடிக்கு ைடமிங்
க்கியம் தாேன என் ேகட்ேடன்

அப்ெபா இ ஒ ஸ்க்ரிப்ட்
ேபஸிஸ் ேஷா அதனால் வா ங்கள்
என் அைழத்தார் அதன்பிறகு
வித்தியாசமான அ பவமாக இ க்கும்
என்ற நம்பிக்ைகயில் பங்குபற்ேறன்
அந்த ெதாட ம் ெபரிய ெவற்றிைய
ெபற்ற ராண் வைர நான் நா ம்
சிரித்ேதன் மற்றவர்கைள சிரிக்க
ைவத்ேதன்

ஆண் ேதவைத என்ற
படத்ைதத் ெதாடர்ந்
இயக்குனர் தாமிரா த
பர் ெபக்ட்ஹஸ்ெபண்ட்
என்ற வைலதள ெதாடைர
இயக்குகிறார் இதன் லம்
நடிகர் த்த நடிகர்
சத்யராஜ் வைலத்தள
ெதாடர் நடிகராக ம்
உயர்ந்தி க்கிறார்

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்
த ப்பிற்காக பிரதமரின்
நிவாரண நிதிக்கு இந்திய
மதிப்பில் ேகாடி பாைய
அளித் அைனவைர ம்
ஆச்சரியத்திற்குள்ளாக்கியி
க்கிறார் ெபாயிண்ட்
லம் தமிழ் ரசிகர்களின்

மனைத ம் கவர்ந்த
ெபாலி ட் நடிகர் அ ய்
குமார்

தயாரிப்பாளர் ஐசரி
கேண தயாரிப்பில்
ெக தம் வாசுேதவ் ேமனன்
இயக்கும் அ த்த படத்தில்
கைதயின் நாயகியாக நடிக்க
நடிைக அ கா ெஷட்டி
ஒப்பந்தமாகியி க்கிறார்

மைலயாளத்தின் ன்னணி
நடிக ம் இயக்குன மான
நடிகர் பிரித்விராஜ்
ெபா த்தமான கைத
அைமந்தால் தமிழில்
நடிக்க தயாராக இ ப்பதாக
ெதரிவித்தி க்கிறார் இவர்
கைடசியாக வசந்தபாலன்
இயக்கிய காவியத்
தைலவன் என்ற படத்தில்
நடித்தி ந்தார்

சிவகார்த்திேகயன் நடிப்பில்
ெவளியான ேரா என்ற
படத்தின் லம் தமிழ்
ரசிகர்க க்கு அறி கமான
நடிைக கல்யாணி
பிரியதர்ஷன் கட்டாயமாக
கிைடத்தி க்கும்
இ பத்ெதா
நாள் வி ப்பில்
திைரப்படங்கைள
பிரத்ேயக ெசயலியில்
பார்ைவயிட இ ப்பதாக
ெதரிவித்தி க்கிறார்

ெத ங்கின் ன்னணி
நடிகர்களான ராம்சரண்
ேதஜா ஜ னியர் என்டிஆர்
நடித்தி க்கும் ரத்தம்
ரணம் ெர த்ரம் படத்தின்
தமிழ் டப்பிங் பணிகள்
ெதாடங்கி இ ப்பதாக அதன்
தமிழ் வசனகர்த்தாவான
பாடலாசிரியர் மதன் கார்க்கி
ெதரிவித்தி க்கிறார்

கிராமீய பாடகி
திைரப்பட பின்னணிப்
பாடகி நடிைக மான
பரைவ னியம்மா

ைமயின் காரணமாக
கடந்த ாயிறன்
மரணமைடந்தார்
மாஸ்டர் படத்தில்
இடம்ெபற்றி க்கும் ஒ
குட்டி ஸ்ேடாரி என்ற
பாடல் நாற்ப மில்லியன்
பார்ைவகள் ெபற்
திய சாதைனையப்
பரமத்தி க்கிற

நான் ெபரிதாகப் படிக்கவில்ைல
சினிமா க்கு வந்தேபா ஒ
ெலவல் வைர மட் ம் தான்
படித்தி ந்ேதன் ஆனா ம்

இயக்குநராகி விட்ேடன் ஆனால்
எமக்கு படிப்பில்ஆர்வமி ந்த
கு ம்ப சூழல் காரணமாக
எம் ைடய அப்பாவிற்கு
அதற்கு ேமல் படிக்க ைவக்க
டியவில்ைல இ ந்தா ம்

படிப்பின் மீ இ க்கும் ஆர்வம்
காரணமாக ல் அஞ்சல்
வழியில் நான் மாணி
பட்டப்படிப்ைப டித்ேதன்
ல் எம்பில் என்ற ஆய்வறி ர்
பட்டத்ைத ம் டித்ேதன்
அதற்குப் பிறகு தமிழ் திைரப்பட

கைல ர்களின் ச தாயப்
பங்களிப் என்ற தைலப்பில்
ஆய் ெசய் கலாநிதி பட்ட ம்
ெபற்ேறன் தற்ேபா நான் ன்

பல்கைலக்கழகங்க க்கு விசிட்டிங்
ப்ெரா பஸராகப் பணியாற்றிக்
ேகாண்டி க்கிேறன் அதனாவ்
சினிமா ஒ நல்ல ெதாழில்
சினிமாைவ நம்பியவர்கைள அ
ைகவிடா என்றார் இயக்குந ம்
நடிக மான ஆர் பாண்டியராஜன்
இதனிைடேய இவர் சில
ஆண் க க்கு ன் இயக்கிய
ெஹல்ப் என்ற ஆவணப்படத்திற்கு
சர்வேதச வி கிைடத்த
என்ப ம் குறிப்பிடத்தக்க

கலா யா
பாМſயரா П

காலா படத்தின் லம்
கவனம் ெபற்றவர் நடிைக சா
அகர்வால் தற்ேபா ரவி என்ற
படத்தில் கைதயின் நாயகியாக
நடிக்க ஒப்பந்தமாகியி க்கிறார்
இ குறித் அவர் ேபசுைகயில்
தமிழ் சினிமாவில் நடிைகக க்கு
ெகா க்கப்ப ம் க்கியத் வம்
குைற தான் அதாவ
நடிைககைள ைமயப்ப த்தி
திைரக்கைத எ தப்பட் படம்
ெவளியாகி ெவற்றி ெப வ
குைற தான் அண்ைமயில்
தான் அ வி அறம் காக்கா
ட்ைட ேபான்ற திைரப்படங்கள்

ெவளியாகின்றன அறம்
படத்தின் வணிக ரீதியான
ெவற்றிக்கு நடிைக
நயன்தாராவின் நட்சத்திர
அந்தஸ் ம் ஒ காரணம்
அேத த ணத்தில் எம் ைடய
மக்கள் மனதில் இன் ம்
கூட அழகு என்றால் அ
ெவண்ைமயான நிறம்
என் தான் பதிவாகியி க்கிற
அதனால்தான் கிராமத்
ெபண் ேவடத்தில் நடிக்க சில
இயக்குனர்கள் ெவண்ைம
நிறம் ெகாண்ட வட இந்திய
கங்கைள ம் அல்ல

ெவளிநாட் ெபண்கைள ம்
ெதரி ெசய்கிறார்கள்
எம்ைமப் ெபா த்தவைர ஒ
கதாபாத்திரத்தின் ேதாற்ற ம்
சாய ம் எப்படி இ க்க
ேவண் ம் என்பைத நம்பகத்

தன்ைமேயா விவரித் எம்ைம
அ கி வாய்ப்பளித்தால் நான்
அர்ப்பணிப் டன் உைழக்க
தயாராக இ க்கிேறன்
அேதேபால் தற்ேபா
தயாராகி வ ம் ரவி என்ற
திைரப்படம் கைதயின் நாயகிக்கு
க்கியத் வம் அளித்

தயாராகும் திைரப்படம் என்றார்
இதனிைடேய இவர் தற்ேபா
வி பிரகா குமார் நடித் வ ம்
ஆயிரம் ெஜன்மங்கள் என்ற
படத்தி ம் லட்சுமி ராய் நடித்
வ ம் சிண்ட்ெரல்லா என்ற
படத்தி ம் நடித் வ கிறார்
என்ப குறிப்பிடத்தக்க

கைத ாயźயாக
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ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்
பாதிப்ைப த ப்பதற்காக உலக
நா கள் பல ம் சுயஊரடங்கு
உத்தரைவ பிறப்பித்ததால்
நடிகர்கள் மற் ம் நடிைகக ம்
தங்கள இல்லங்களில்
தனிைமப்ப த்திக்
ெகாண்டி க்கிறார்கள் சிலர்
தி ெரன் கிைடத்த இந்த
கட்டாய ய்வில் தங்க க்கு
வி ப்பமான விடயங்களில்
மனைத ெச த்தி பயிற்சி ெசய்
வ கிறார்கள் நடிைக மஹிமா
நம்பியார் சுவர்களில் வியங்கள்
வைரவதில் தன் ைடய
பாட்ைட ெவளிப்ப த்தி

வர நடிகர் ெபான்வண்ண ம்
வியத்தின் மீதான தன் ைடய

ஆைசைய இந்த த ணத்தில்
ர்த்தி ெசய் ெகாண்
வ கிறார் நடிைக வித்யா பிரதீப்
தான் படித்த ண் யிரியல்
பட்டபடிப்பிற்ேகற்ப
உண்ைமயிேலேய ஆய்
ெசய் வ கிறார் இன் ம் பல
பல நடிைகக ம் நடிகர்க ம்
தங்க ள வி ப்பமான
நடவடிக்ைககளில் தங்கள
கவனத்ைத ெச த்தி
வ கிறார்கள்ஆனால்
அைனவ ம் அதைன தவறாமல்
இைணயத்தில் பதிேவற்றி
தங்கள ரசிகர்க டன்
ெதாடர்ந் ெதாடர்பில்
இ க்கிறார்க ள்

ைர லக С
ெகாேரா ா С

பாகுபலி படப் கழ்
இயக்குநர் எஸ் எஸ் ராஜம லி
இயக்கத்தில் அ த்த
ஆண்டில் ெவளியாகவி க்கும்
திைரப்படம் ரத்தம் ரணம்
ெர த்திரம் இந்த படத்தின்
ைடட்டில் மற் ம் ேமாஷன்
ேபாஸ்டர் அண்ைமயில்
ெவளியாகி இைணயத்தில்
பரவலான வரேவற்ைபப்
ெபற் வ கிற ெத ங்கு
நடிகர்களான ராம்சரண்
ேதஜா ஜ−னியர் என்டிஆர்
ெபாலி ட் நடிகர் அஜய்
ேதவ்கன் ெபாலி ட் நடிைக
அலியா பட் ெஹாலி ட்
நடிைக ஒலிவியா ேமாரீஸ்
ச த்திரகனி உள்ளிட்ட பலர்
நடித்தி க்கிறார்கள் ேக ேக
ெசந்தில் குமார் ஒளிப்பதி
ெசய்தி க்கும் இந்த
படத்திற்கு எம் எம் ரவாணி
இைசயைமத்தி க்கிறார்
ெத ங்கு ஹிந்தி மற் ம்
தமிழில் தயாராகியி க்கும்

இந்த படத்தில் தளபதி
விஜய் ெக ரவ ேவடத்தில்
நடித்தி ப்பதாக ெசய்திகள்
ெவளியாயின ஆனால்
படக்கு வினரிடம்
விசாரிக்ைகயில் இந்த
படத்தின்பிரதான
கதாப்பாத்திரங்கைள
அறி கப்ப த் ம்
காட்சியில் திளபதி விஜய்
பின்னணிேபசியி ப்பதாக
ெதரிவித்தனர் தற்ேபா
இந்த படத்திற்கு தமிழில்
டப்பிங் பணிகள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ வதாக
அதன் ேமற்பார்ைவயாள ம்
வசனக்கர்த்தா மான மதன்
கார்க்கி ெதரிவித்தி க்கிறார்
ரத்தம் ரணம் ெர த்திரம் என்ற
படத்திற்காக தளபதி விஜய்
பின்னணிகுரல் ெகா ப்பதால்
இப்படத்ைத ம் அவர
ரசிகர்கள் ெகாண்டா வார்கள்
என்ேற எதிர்பார்க்கலாம்

П ேப С த ப

Ж ெபா க Х
பЗ ப ேவМ С

ſைக ேவதா ரம யП

ராஜ கன்
இயக்கத்தில்
ேதசியவி
வாங்கிய ேஜாக்கர்
ச த்திரக்கனி
நடித்த ஆண்
ேதவைத
உள்ளிட்ட
படங்களில்
நடித்தவர் ரம்யா
பாண்டியன் இவர்
கடந்தாண்
தன் ட்
ெமாட்ைடமாடியில்
எ த்த ேபாட்ேடா
ஷ ட் ைவரலான
இதன்பின் பல்ேவ
பட வாய்ப் கள்
வந் ம் ெதாடர்ந்
ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கவனம் ெச த்தி வந்தார் அதன் லம்
அவ க்கு தனி ரசிகர் பட்டாளம் உ வான
ச க வைலத்தளங்களி ம்ஆக்டிவாக இ க்கும் ரம்யா பாண்டியன்

சமீபத்தில் ரசிகர்க டன் கலந் ைரயாடினார் அப்ேபா ரசிகர் ஒ வர்
அ த்த படம் குறித் ேகள்வி எ ப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த
ரம்யா பாண்டியன் சூர்யாவின் டி எண்டர்ெடயின்ெமண்ட் நி வனம்
தயாரிக்க ள்ள படத்தி ம் சிவிகுமார் தயாரிக்க ள்ள திய படத்தி ம்
நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இ ப்பதாகப் கூறினார் இதனால் அவர ரசிகர்கள்
உற்சாகமாகி உள்ளனர்

Уயா П தயாǿ Х
ரСயா பாМſயП

ேராயின்கள பல ம் தற்ேபா உடற்கட்ைட
பராமரிக்க தின ம் ம்மிற்கு ெசன் உடற்பயிற்சி
ெசய்வைத கைடபிடிக்கின்றனர் சில நடிைககள்
கடற்கைரயில் ெசன் ேயாகாசனம் ம்னாஸ்டிக்
பயிற்சிகள் ேமற்ெகாண் கடினமான பயிற்சிகள்
ெசய் ம் ேபா அைத ைகப்படமாக எ த்
பகிர்கின்றனர் நடிைக சம் க்தா ேஹக்ேட உயிைர
பணயம் ைவத் சாகச பயிற்சிகள் ெசய்கிறார்
சமீபத்தில் காட் பகுதிக்கு ெசன்றவர் ஒ
மரத்திலி ந் இன்ெனா மரத் க்கு கயிற்ைற
கட்டினார்
பிறகு தன இ ப்பில் பக்கில்ஸ−டன்கூடிய
ெபல்ட் அணிந் அதிலி க்கும் இ ம்
வைளயத்ைத உயரத்தில் கட்டிய காற் க்குள்
ைழத் பைன மர உயரத்திற்கு நடந்

கயிற்றிேலேய அமர்ந்தபடி நகர்ந் ெசன் அந்தரத்தில் பல்டியடித் ஆபத்தான பயிற்சி
ெசய்தார் சம் க்தாவின் இந்த சாகச பயிற்சிக்கு சில நடிகர்க ம் ரசிகர்க ம் பாராட்
ெதரிவித்தி ப்ப டன் அக்கைற டன் கவனமாக பா காப் டன் பயிற்சி ேமற்ெகாள்ள ம்
என் அட்ைவஸ−ம் ெசய்தி க்கின்றனர்

பை மர யரН Х
பХſயſНத ேரா П

УН ேர Ж
ைர Х Ϊமணமா

தமிழ் ெத ங்கு ெமாழிகளில் ன்னணி
நடிைகயாக இ க்கும் ர்த்தி சுேரஷ−க்கு
விைரவில் தி மணம் நடக்க இ ப்பதாக
ெசய்திகள் ெவளியாகி ள்ள
தமிழ் ெத ங்கு என இரண் ெமாழியி ம்
ன்னணி நடிைகயாக வலம் வ பவர் ர்த்தி

சுேர ெதாடர்ந் பிசியாக நடித் வ ம் இவர்
அ த்ததாக ெத ங்கில் மேக பா விற்கு
ேஜாடியாக ஒ படத்தில் நடிக்க உள்ளார்
இந்த நிைலயில் ர்த்தியின் அப்பாவான

சுேர குமார் அவ க்கு தி மணம் ெசய்
ைவக்க டி எ த்தி ப்பதாக ம் பாஜகைவ
ேசர்ந்த ெதாழிலதிபர் ஒ வரின் மக டன் தான்
ர்த்திக்கு தி மணம் நடக்க இ ப்பதாக ம்
ெசய்திகள் ெவளியாகி ள்ள
ஆனால் ர்த்தி சுேர தரப்பிலி ந் இ

குறித் எந்தவித விளக்க ம் வரவில்ைல

பாலி ட்டில் ன்னணி நடிைகயாக
இ க்கும் கங்கனா ரணாவத் ேபாைதக்கு
அடிைமயாகி பின்னர் மீண்ட குறித்
விளக்கம் அளித் ள்ளார்

பிரபல இந்தி நடிைகயான கங்கனா
ரணாவத் தற்ேபா தைலவி படத்தில்
ெஜயலலிதா ேவடத்தில் நடித் வ கிறார்
டிேயா ஒன்றில் இளைம கால வாழ்க்ைகைய

நிைன கூர்ந் அவர் ேபசி இ ப்பதாவ
எனக்கு அல்ல வய இ க்கும்ேபா
ட்ைடவிட் டிேனன் நட்சத்திரத்ைத

பிடித் விட டி ம் என் அப்ேபா
நிைனத்ேதன் அதன்பிறகு சினிமாவில்
நடிக்க ஆரம்பித்ேதன் ேபாைத
பழக்கம் ஏற்பட்ட ஒன்றைர ஆண்
தல் இரண் ஆண் கள் வைர

ேபாைதக்கு அடிைமயாக இ ந்ேதன்
சில வைகயான மனிதர்கள் வந்தனர்

அவர்களிடம் இ ந் மரணத்தால்
மட் ேம என்ைன காப்பாற்ற
டி ம் என்ற நிைல இ ந்த

இந்த க டங்கள் என ன் ஏஜ்
வாழ்க்ைகயில் நடந்தன அதன்
பிறகு நல்ல நண்பர் ஒ வர் வந்
ேயாகாைவ ெசால்லி ெகா த்தார்
ராஜேயாகா த்தகம் ஒன்ைற ம்
வழங்கினார் சுவாமி விேவகானந்தைர
கு வாக ஏற் என்ைன
வளர்த் க்ெகாண்ேடன்
என வாழ்க்ைகயில் அந்த

சவாலான ேநரங்கள் வராமல்
இ ந்தி ந்தால் கூட்டத்ேதா
காணாமல் ேபாய் இ ப்ேபன் எனக்கு
மன உ தி ம் திறைம ம் உ வாக
ஆன்மிகம் வழிகாட்டிய ேமாசமான

ேநரங்கள்தான் உண்ைமயில் நல்ல ேநரங்கள்
இவ்வா டிேயாவில் ேபசி உள்ளார்

ேபாைதЖ அſைமயாź
МடΤ பſ

கЗக ா ரணாவН

தமிழில் காற் ெவளியிைட
ெசக்க சிவந்த வானம் ைசக்ேகா
படங்களில் நடித்த அத்தி ராவ்
ரசிகர் ஒ வ க்கு கூலாக
பதிலளித் ள்ளார்
தமிழில் காற் ெவளியிைட

ெசக்க சிவந்த வானம் ைசக்ேகா
படங்களில் நடித்தவர் அதிதி ராவ்
ைஹதரி பாலி ட் நடிைகயான
இவர் தமிழ் ெத ங்கு படங்களில்
கவனம் ெச த்தி வ கிறார்
டிவிட்டரில் ரசிகர் ஒ வர்

உங்கைள பார்த்தால் ஏலியன் ேபால
இ க்கி ர்கள் ேராயி க்கான

கம் உங்க க்கு
இல்ைல என
பதிவிட்
இ ந்தார்
இைத பார்த்த
அதிதி அடடா
எப்படி இைத
ஊகித்தீர்கள்
என
ேகட்டி க்கிறார்
உலகம்

வ ம்
ேதடிப் பார்த்
விட்ேடன் யா ம்
அைதப் ேபால
ேதான்றவில்ைல
உங்கைள
பார்த்தால் அப்படி
ேதான்றிய
என மீண் ம்
அந்த நபர் டிவிட்

ெசய்ய நீங்கள் ெசால்வ எனக்கு
ஆச்சரியமாக இல்ைல நீங்கள்
ெசால்வ ேபால் கூட இ க்கலாம்
என கூலாக பதில் ெசால்லி
இ க்கிறார் அதிதி
வழக்கமாக ரசிகர்கள் இ ேபால்

கிண்டல் ெசய் ம்ேபா அதற்கு
நடிைககள் பதிலடி ெகா ப்பார்கள்
ேகாபம் அைடவார்கள் ஆனால்
அதிதியின்கூல் ரியா ன் பார்த்
ெநட்டிசன்கள் பல ம் அவைர
பாராட்டி ள்ளனர்

źМடலſНத ரżகУ
லாக ப Х ெசாП அ ரா
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நாட்டிய மங்ைக ெதாைலக்காட்சி
ெதாடர் நடிைக ெதாகுப்பாளினி என
பன் க திறைம டன் வலம் வ பவர்
நடிைக ஸ்ேவதா சுப்பிரமணியன் கனா
கா ம் காலங்கள் கல் ரியின் கைத
என்ற ெதாடர் லம் சின்னத்திைர
உலகில் நடிைகயாக அறி கமாகி
சின்னத்தம்பி கார்த்திைகப் ெபண்கள்
அ ர்வ ராகங்கள் என பல்ேவ
ெதாடர்களில் நடித் பிரபலமான
இவைர அன்ைமயில் சந்தித்ேதாம்
உங்கைள பற்றி
நான் ெலவலில் படித் க்
ெகாண்டி க்கும் ெபா ேத நடனத்தின்
மீ இ க்கும் தீராத காதலால்
ெதாைலக்காட்சியில் ஒளிபரப்பான
நடன ேபாட்டியில் பங்குபற்றி ெவற்றி
ெபற ேவண் ம் என் வி ம்பிேனன்
நான் ைறப்படி பரத நாட்டியம்
ேமைலத்ேதய நடனம்ஆகியவற்ைற
ெபற்ேறர்களின் வழிகாட்டலால் கற் க்
ெகாண்ேடன் ஆம்ஆண் சன்
ரிவியில் ஒளிபரப்பான தில்லானா
தில்லானா என் நடனத்ைத ைமயமாக
ெகாண்ட ேபாட்டியில் பங்கு பற்றிேனன்
அதில் தல் பரிைச ெவன்ேறன்
அதைனத் ெதாடர்ந் உங்களில் யார்
பிர ேதவா என்ற நடன ேபாட்டியில்
பங்குபற்றிய ேபா தான் எம் ைடய
நடனத் திறைம மீ எமக்ேக நம்பிக்ைக
பிறந்த ஏெனனில்அங்கு அந்த
ேபாட்டியில் வாயிரத்திற்கும்
ேமற்பட்ட நடன திறைமயாளர்கள்
பங்குபற்றினார்கள் அதில் பங்குபற்றி
தல் பத் இடங்களில் ெவற்றி

ெப வைத சாதைனயாக க திேனன்
ஏெனனில்அப்ேபா அைனத் இளம்
நடன கைல ர்க க்கும் கைல ர்
ெதாைலக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும்
மானாட மயிலாட என்ற நிகழ்ச்சியில்
பங்குபற்ற ேவண் ம் என்ப
கனவாக இ ந்த நா ம் அதற்கு
விதிவிலக்கல்ல இந்த நிகழ் க்குப்
பிறகு அதி ம் நான் பங்குபற்றிேனன்
அதற்கு ஏன் அைனவ ம் க்கியத் வம்
ெகா க்கிறார்கள் என்றால் அங்கு
உங்கள நடனத் திறைம மட் ம்
ெவளிப்படா உங்கைள நடிப் த்திறன்
மற் ம் கற்பைனத்திறன் ேபான்ற

ஆற்றைல ெவளிப்ப த் ம்
ேமைடயாக ம் அ திகழ்ந்த
நடிைகயானதன் பின்னணி
கனா கா ம் காலங்கள் என்ற

ெதாடரின் கல் ரியின் கைத என்ற
ஒ அத்தியாயம் ெதாடங்கிய அதில்
கார்த்திக் என்ற கதாப்பாத்திரத்தின்
சேகாதரி ேஜாதிகா என்ற
கதாபாத்திரத்ைத உ வாக்கி இயக்குனர்
ராஜா எம்ைம அறி கப்ப த்தினார்
அந்தத் ெதாடரில் எம் டன் நடித்த
ெப ம்பாலான நடிகர்கள் க
நடிகர்கள் என்பதால் இயக்குனர்
என்ன கட்டைளயிட்டாேரா
அைத மட் ேம நாங்கள் பின்பற்றி
நடித்ேதாம்இந்த ெதாடர் லம்
ஏராளமான விடயங்கைள ம் நடிப்பின்
ட்பங்கைள ம் கற் க் ெகாண்ேடாம்
அ ம் காட்சிகளில் மட் ேம கிளிசரின்
பயன்ப த்திேனன் மீத ள்ள
காட்சிகளில் இயல்பாகேவ நடித்ேதாம்
கார்த்திைகப் ெபண்கள்
கனா கா ம் காலங்கள் ெதாடர்
டிந்த பிறகு சன் ரிவியிலி ந்

எமக்கு கார்த்திைக ெபண்கள் என்ற
ெதாடரில் பி லா என்ற க்கியமான
கதாபாத்திரத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்
கிைடத்த இந்தத் ெதாட க்கான தல்
நாள் படப்பிடிப் மறக்க டியா த்த
நடிகர்கள் பா சந்தர் மற் ம் கல்கியில்
நடித்த நடிைக சு தி இவர்க டன் நான்
நடிக்க ேவண் ம் நான் ஏற்றி க்கும்
கதாப்பாத்திரம் மிக ம் ெமாடர்ன் ெபண்
கதாபாத்திரம் என்பதால் பா சந்தர்
என்ற கதாபாத்திரத்ைத திட்டி ேபசும்
ெடாயலாக்குகள் ன் நான்கு பக்கம்
இ ந்த அதில்ஆங்கில ம் கலந்
இ ந்ததால் எம்மால் பயிற்சி ெசய்ய
எளிதாக இ ந்த படப்பிடிப் தளத்தில்
அைனவ ம் உடன் நடிக்கும் இ வ ம்
அ பவம் வாய்ந்த த்த நடிகர்கள்
என்பேத நிைன த்தி ெகாண்ேட
இ ந்தனர் அதனால் எமக்கு பதற்ற ம்
அதிகமான அேத ேநரத்தில் இந்த
இடத்தில் நாம் ெவற்றி ெபற்றால்
நாம் ேபச ப ேவாம் நாம் அ த்த
கட்டத் க்கு ன்ேன ேவாம் என்ற
ேநர்மைறயான எண்ணம் என் மனதில்
ேதான்றிய இயக்குனர் கவிதா பாரதி

அவர்கள் இந்த காட்சிக்கு பிராம்ப்டிங்
இல்ைல என் உ தியாக கூறிவிட்டார்
இதற்காக நாேன என்ைன தயார்ப த்திக்
ெகாண்ேடன் பிறகு காட்சி படமான
நான் இயக்குனர் எதிர்பார்த்த விட மிக
நன்றாக ேபசிேனன் காட்சியில் நடித்த
பிறகு சில நிமிடங்கள் வைர மிக ம்
அைமதியாக இ ந்த அதன்பிறகு
படப்பிடிப் கு வின ம் நடிகர்க ம்
கரெவாலி எ ப்பி எம்ைம உற்சாகப்
ப த்தி பாராட்டினார்கள் அந்தத்
த ணம் எம்மால் மறக்க இயலா
மறக்க டியாத அ பவங்கள்
தர்ம ைர படம் பார்த்ததிலி ந்

எமக்கு நடிகர் விஜய் ேச பதி மீ ஒ
கிர ஏற்பட்ட அவைர எப்படியாவ
ேநரில் பார்த் விட ேவண் ம் என்
நான்ைகந் ைற யற்சி ெசய்ேதன்
ஆனால் அ ெவற்றியளிக்கவில்ைல
எம் ைடய பிறந்தநாளன் எம் ைடய
நண்பர் ேகாகுல் லமாக அவைர
சந்திக்கும் வாய்ப் கிைடத்த ஜ ங்கா
படத்தின் பின்னணிேபசுவதற்காக
அவர் ஏவிஎம் கார்டன் ஒலிப்பதி
கூடத்தில் வ ைக தந்தேபா அவைர
நான் சந்தித்ேதன் அப்ேபா அவர்
எம்ைமப் பார்த் உங்கைள நான் நடன
ேபாட்டியாளராக ெதாைலக்காட்சியில்
பார்த்தி க்கிேறன் என்ன குண்டாகி
விட் ர்கள் என் இயல்பாக
விசாரித்தேபா நான் சந்ேதாசத்தின்
உச்சத்திற்ேக ெசன் விட்ேடன்
அவைர பார்த்த ம் அவர் ேபசிய ம்
அதற்கு நான் பதிலளிக்க டியாமல்
திணறிய ம் இப்ேபா மட் மல்ல
எப்ேபா ம் எம் ைடய மனதில்
பசுைமயாக பதிந்தி க்கிற
ஆைச
பிக் ெபாஸ் நிகழ்ச்சியின் அ த்த
ஸனில் பங்குபற்ற ேவண் ம்
என்ற ஆைசயி க்கிற ஏெனனில்
அந்த நிகழ்ச்சியில் பங்குெப வ
ஒ வாய்ப் அல்ல வாழ்க்ைகைய
ரட்டிப் ேபா ம் தி ப் ைன
உங்கைளப் பற்றி நீங்கேள அறிந்
ெகாள்ள கிைடக்கும் அற் தமான
வாய்ப் அேதேபால் உங்களால்
விதவிதமான எண்ணஅைல
வரிைச டன் இ ப்பவர்க டன்

எப்படி ேநர்மைறயாக பழக டி ம்
என்பைத ம் எதிர்மைறயான
சம்பவங்கள் உ வாக்கப்பட்டால்
அதைன எப்படி எதிர்ெகாள்ள ேவண் ம்
என்ற அ பவத்ைத ம் பிக்ெபாஸ்
அளிப்பதால் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கு
ெபறேவண் ம் என் வி ம் கிேறன்
அேதேபால் தற்ெபா ஸ்மார்ட்ேபான்
அடிைமகளாக இ க்கும் இைளய
தைல ைறயினர் அதிலி ந்
மீள்வதற்காக வழங்கப்ப ம் ஒ
பயிற்சியாக ம் இந்நிகழ்ச்சி திகழ்வதால்
இதில் பங்கு பற்ற வி ம் கிேறன்
பகிர்ந் ெகாள்ள வி ம் வ
ஊடகத் ைறயில் பணியாற் ம்
ெபண்கள் மீ எப்ேபா ம் ஒ
எதிர்மைறயான எண்ணம் இந்த
ச கத்தில் இ ந் வ கிற அ
தவ ஏெனனில் இங்கு பணியாற் ம்
ஒவ்ெவா வ ம் ஒவ்ெவா கன டன்
ேபாராடிக்ெகாண்டி க்கிறார்கள்
அவர்க க்கும் ஏைனய சாதாரண
மனிதர்கைளப் ேபான்ற உணர் கள்
இ க்கிற ெபற்ேறார்கள்
இ க்கிறார்கள் ச க கடைம
இ க்கிற என்பைத ம் மற்றவர்கள்
உணர்ந் ெகாள்ள ேவண் ம்
அதனால்ஊடகத் ைறயின் மீ
யாேர ம் எதிர்மைறயான எண்ணங்கள்
இ ந்தால் அதைனஅவர்க ைடய
மனங்களிலி ந் கைளந் வி ங்கள்
ச க வைலதளங்கள்

நான் இன்ஸ்டாகிராமில் எப்ேபா ம்
சு சு ப்பாக இயங்கி வ பவள்
ஏதாவ ட்ெரண்டிங்கான ஆைட
அணிகலன்கள் இ ந்தால் அதைன
வாங்கி உபேயாகப த்தி அைத
பற்றிய எம் ைடய அ பவங்கைள
பதிவி கிேறன் இதற்கு
ஏராளமானவர்கள் நல்லெதா
ேநர்மைறயான பின் ட்டங்கைள
வழங்கி வ கிறார்கள்
சண்ேட கலாட்டா
அ ர்வ ராகங்கள் என்ற ெதாடரில்

நடித் டித்த பிறகு ஸ்டார் வார்ஸ்
என்ற சாகச ெதாடரில் நடித் க்
ெகாண்டி ந்ேதன் அதன்ேபா ெகாமடி
பிரபலம் ம ைர த் எமக்கு ேபான்
ெசய் சண்ேட கலாட்டா என்ற
ெகாமடி ெதாடரில் நடிக்க இய மா
என ேகட்டார் எமக்கு வாய்விட்
சிரிக்கத் ெதரி ம் ஆனால் ைடமிங்கில்
நடிக்க ெதரியா ெகாமடிக்கு ைடமிங்
க்கியம் தாேன என் ேகட்ேடன்

அப்ெபா இ ஒ ஸ்க்ரிப்ட்
ேபஸிஸ் ேஷா அதனால் வா ங்கள்
என் அைழத்தார் அதன்பிறகு
வித்தியாசமான அ பவமாக இ க்கும்
என்ற நம்பிக்ைகயில் பங்குபற்ேறன்
அந்த ெதாட ம் ெபரிய ெவற்றிைய
ெபற்ற ராண் வைர நான் நா ம்
சிரித்ேதன் மற்றவர்கைள சிரிக்க
ைவத்ேதன்

ஆண் ேதவைத என்ற
படத்ைதத் ெதாடர்ந்
இயக்குனர் தாமிரா த
பர் ெபக்ட்ஹஸ்ெபண்ட்
என்ற வைலதள ெதாடைர
இயக்குகிறார் இதன் லம்
நடிகர் த்த நடிகர்
சத்யராஜ் வைலத்தள
ெதாடர் நடிகராக ம்
உயர்ந்தி க்கிறார்

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்
த ப்பிற்காக பிரதமரின்
நிவாரண நிதிக்கு இந்திய
மதிப்பில் ேகாடி பாைய
அளித் அைனவைர ம்
ஆச்சரியத்திற்குள்ளாக்கியி
க்கிறார் ெபாயிண்ட்
லம் தமிழ் ரசிகர்களின்

மனைத ம் கவர்ந்த
ெபாலி ட் நடிகர் அ ய்
குமார்

தயாரிப்பாளர் ஐசரி
கேண தயாரிப்பில்
ெக தம் வாசுேதவ் ேமனன்
இயக்கும் அ த்த படத்தில்
கைதயின் நாயகியாக நடிக்க
நடிைக அ கா ெஷட்டி
ஒப்பந்தமாகியி க்கிறார்

மைலயாளத்தின் ன்னணி
நடிக ம் இயக்குன மான
நடிகர் பிரித்விராஜ்
ெபா த்தமான கைத
அைமந்தால் தமிழில்
நடிக்க தயாராக இ ப்பதாக
ெதரிவித்தி க்கிறார் இவர்
கைடசியாக வசந்தபாலன்
இயக்கிய காவியத்
தைலவன் என்ற படத்தில்
நடித்தி ந்தார்

சிவகார்த்திேகயன் நடிப்பில்
ெவளியான ேரா என்ற
படத்தின் லம் தமிழ்
ரசிகர்க க்கு அறி கமான
நடிைக கல்யாணி
பிரியதர்ஷன் கட்டாயமாக
கிைடத்தி க்கும்
இ பத்ெதா
நாள் வி ப்பில்
திைரப்படங்கைள
பிரத்ேயக ெசயலியில்
பார்ைவயிட இ ப்பதாக
ெதரிவித்தி க்கிறார்

ெத ங்கின் ன்னணி
நடிகர்களான ராம்சரண்
ேதஜா ஜ னியர் என்டிஆர்
நடித்தி க்கும் ரத்தம்
ரணம் ெர த்ரம் படத்தின்
தமிழ் டப்பிங் பணிகள்
ெதாடங்கி இ ப்பதாக அதன்
தமிழ் வசனகர்த்தாவான
பாடலாசிரியர் மதன் கார்க்கி
ெதரிவித்தி க்கிறார்

கிராமீய பாடகி
திைரப்பட பின்னணிப்
பாடகி நடிைக மான
பரைவ னியம்மா

ைமயின் காரணமாக
கடந்த ாயிறன்
மரணமைடந்தார்
மாஸ்டர் படத்தில்
இடம்ெபற்றி க்கும் ஒ
குட்டி ஸ்ேடாரி என்ற
பாடல் நாற்ப மில்லியன்
பார்ைவகள் ெபற்
திய சாதைனையப்
பரமத்தி க்கிற

நான் ெபரிதாகப் படிக்கவில்ைல
சினிமா க்கு வந்தேபா ஒ
ெலவல் வைர மட் ம் தான்
படித்தி ந்ேதன் ஆனா ம்

இயக்குநராகி விட்ேடன் ஆனால்
எமக்கு படிப்பில்ஆர்வமி ந்த
கு ம்ப சூழல் காரணமாக
எம் ைடய அப்பாவிற்கு
அதற்கு ேமல் படிக்க ைவக்க
டியவில்ைல இ ந்தா ம்

படிப்பின் மீ இ க்கும் ஆர்வம்
காரணமாக ல் அஞ்சல்
வழியில் நான் மாணி
பட்டப்படிப்ைப டித்ேதன்
ல் எம்பில் என்ற ஆய்வறி ர்
பட்டத்ைத ம் டித்ேதன்
அதற்குப் பிறகு தமிழ் திைரப்பட

கைல ர்களின் ச தாயப்
பங்களிப் என்ற தைலப்பில்
ஆய் ெசய் கலாநிதி பட்ட ம்
ெபற்ேறன் தற்ேபா நான் ன்

பல்கைலக்கழகங்க க்கு விசிட்டிங்
ப்ெரா பஸராகப் பணியாற்றிக்
ேகாண்டி க்கிேறன் அதனாவ்
சினிமா ஒ நல்ல ெதாழில்
சினிமாைவ நம்பியவர்கைள அ
ைகவிடா என்றார் இயக்குந ம்
நடிக மான ஆர் பாண்டியராஜன்
இதனிைடேய இவர் சில
ஆண் க க்கு ன் இயக்கிய
ெஹல்ப் என்ற ஆவணப்படத்திற்கு
சர்வேதச வி கிைடத்த
என்ப ம் குறிப்பிடத்தக்க

கலா யா
பாМſயரா П

காலா படத்தின் லம்
கவனம் ெபற்றவர் நடிைக சா
அகர்வால் தற்ேபா ரவி என்ற
படத்தில் கைதயின் நாயகியாக
நடிக்க ஒப்பந்தமாகியி க்கிறார்
இ குறித் அவர் ேபசுைகயில்
தமிழ் சினிமாவில் நடிைகக க்கு
ெகா க்கப்ப ம் க்கியத் வம்
குைற தான் அதாவ
நடிைககைள ைமயப்ப த்தி
திைரக்கைத எ தப்பட் படம்
ெவளியாகி ெவற்றி ெப வ
குைற தான் அண்ைமயில்
தான் அ வி அறம் காக்கா
ட்ைட ேபான்ற திைரப்படங்கள்

ெவளியாகின்றன அறம்
படத்தின் வணிக ரீதியான
ெவற்றிக்கு நடிைக
நயன்தாராவின் நட்சத்திர
அந்தஸ் ம் ஒ காரணம்
அேத த ணத்தில் எம் ைடய
மக்கள் மனதில் இன் ம்
கூட அழகு என்றால் அ
ெவண்ைமயான நிறம்
என் தான் பதிவாகியி க்கிற
அதனால்தான் கிராமத்
ெபண் ேவடத்தில் நடிக்க சில
இயக்குனர்கள் ெவண்ைம
நிறம் ெகாண்ட வட இந்திய
கங்கைள ம் அல்ல

ெவளிநாட் ெபண்கைள ம்
ெதரி ெசய்கிறார்கள்
எம்ைமப் ெபா த்தவைர ஒ
கதாபாத்திரத்தின் ேதாற்ற ம்
சாய ம் எப்படி இ க்க
ேவண் ம் என்பைத நம்பகத்

தன்ைமேயா விவரித் எம்ைம
அ கி வாய்ப்பளித்தால் நான்
அர்ப்பணிப் டன் உைழக்க
தயாராக இ க்கிேறன்
அேதேபால் தற்ேபா
தயாராகி வ ம் ரவி என்ற
திைரப்படம் கைதயின் நாயகிக்கு
க்கியத் வம் அளித்

தயாராகும் திைரப்படம் என்றார்
இதனிைடேய இவர் தற்ேபா
வி பிரகா குமார் நடித் வ ம்
ஆயிரம் ெஜன்மங்கள் என்ற
படத்தி ம் லட்சுமி ராய் நடித்
வ ம் சிண்ட்ெரல்லா என்ற
படத்தி ம் நடித் வ கிறார்
என்ப குறிப்பிடத்தக்க

கைத ாயźயாக
யУО ΪЖ С சாЖ

ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்
பாதிப்ைப த ப்பதற்காக உலக
நா கள் பல ம் சுயஊரடங்கு
உத்தரைவ பிறப்பித்ததால்
நடிகர்கள் மற் ம் நடிைகக ம்
தங்கள இல்லங்களில்
தனிைமப்ப த்திக்
ெகாண்டி க்கிறார்கள் சிலர்
தி ெரன் கிைடத்த இந்த
கட்டாய ய்வில் தங்க க்கு
வி ப்பமான விடயங்களில்
மனைத ெச த்தி பயிற்சி ெசய்
வ கிறார்கள் நடிைக மஹிமா
நம்பியார் சுவர்களில் வியங்கள்
வைரவதில் தன் ைடய
பாட்ைட ெவளிப்ப த்தி

வர நடிகர் ெபான்வண்ண ம்
வியத்தின் மீதான தன் ைடய

ஆைசைய இந்த த ணத்தில்
ர்த்தி ெசய் ெகாண்
வ கிறார் நடிைக வித்யா பிரதீப்
தான் படித்த ண் யிரியல்
பட்டபடிப்பிற்ேகற்ப
உண்ைமயிேலேய ஆய்
ெசய் வ கிறார் இன் ம் பல
பல நடிைகக ம் நடிகர்க ம்
தங்க ள வி ப்பமான
நடவடிக்ைககளில் தங்கள
கவனத்ைத ெச த்தி
வ கிறார்கள்ஆனால்
அைனவ ம் அதைன தவறாமல்
இைணயத்தில் பதிேவற்றி
தங்கள ரசிகர்க டன்
ெதாடர்ந் ெதாடர்பில்
இ க்கிறார்க ள்

ைர லக С
ெகாேரா ா С

பாகுபலி படப் கழ்
இயக்குநர் எஸ் எஸ் ராஜம லி
இயக்கத்தில் அ த்த
ஆண்டில் ெவளியாகவி க்கும்
திைரப்படம் ரத்தம் ரணம்
ெர த்திரம் இந்த படத்தின்
ைடட்டில் மற் ம் ேமாஷன்
ேபாஸ்டர் அண்ைமயில்
ெவளியாகி இைணயத்தில்
பரவலான வரேவற்ைபப்
ெபற் வ கிற ெத ங்கு
நடிகர்களான ராம்சரண்
ேதஜா ஜ−னியர் என்டிஆர்
ெபாலி ட் நடிகர் அஜய்
ேதவ்கன் ெபாலி ட் நடிைக
அலியா பட் ெஹாலி ட்
நடிைக ஒலிவியா ேமாரீஸ்
ச த்திரகனி உள்ளிட்ட பலர்
நடித்தி க்கிறார்கள் ேக ேக
ெசந்தில் குமார் ஒளிப்பதி
ெசய்தி க்கும் இந்த
படத்திற்கு எம் எம் ரவாணி
இைசயைமத்தி க்கிறார்
ெத ங்கு ஹிந்தி மற் ம்
தமிழில் தயாராகியி க்கும்

இந்த படத்தில் தளபதி
விஜய் ெக ரவ ேவடத்தில்
நடித்தி ப்பதாக ெசய்திகள்
ெவளியாயின ஆனால்
படக்கு வினரிடம்
விசாரிக்ைகயில் இந்த
படத்தின்பிரதான
கதாப்பாத்திரங்கைள
அறி கப்ப த் ம்
காட்சியில் திளபதி விஜய்
பின்னணிேபசியி ப்பதாக
ெதரிவித்தனர் தற்ேபா
இந்த படத்திற்கு தமிழில்
டப்பிங் பணிகள்
ேமற்ெகாள்ளப்பட் வ வதாக
அதன் ேமற்பார்ைவயாள ம்
வசனக்கர்த்தா மான மதன்
கார்க்கி ெதரிவித்தி க்கிறார்
ரத்தம் ரணம் ெர த்திரம் என்ற
படத்திற்காக தளபதி விஜய்
பின்னணிகுரல் ெகா ப்பதால்
இப்படத்ைத ம் அவர
ரசிகர்கள் ெகாண்டா வார்கள்
என்ேற எதிர்பார்க்கலாம்

П ேப С த ப

Ж ெபா க Х
பЗ ப ேவМ С

ſைக ேவதா ரம யП

ராஜ கன்
இயக்கத்தில்
ேதசியவி
வாங்கிய ேஜாக்கர்
ச த்திரக்கனி
நடித்த ஆண்
ேதவைத
உள்ளிட்ட
படங்களில்
நடித்தவர் ரம்யா
பாண்டியன் இவர்
கடந்தாண்
தன் ட்
ெமாட்ைடமாடியில்
எ த்த ேபாட்ேடா
ஷ ட் ைவரலான
இதன்பின் பல்ேவ
பட வாய்ப் கள்
வந் ம் ெதாடர்ந்
ெதாைலக்காட்சி நிகழ்ச்சியில் கவனம் ெச த்தி வந்தார் அதன் லம்
அவ க்கு தனி ரசிகர் பட்டாளம் உ வான
ச க வைலத்தளங்களி ம்ஆக்டிவாக இ க்கும் ரம்யா பாண்டியன்

சமீபத்தில் ரசிகர்க டன் கலந் ைரயாடினார் அப்ேபா ரசிகர் ஒ வர்
அ த்த படம் குறித் ேகள்வி எ ப்பினார் இதற்கு பதிலளித்த
ரம்யா பாண்டியன் சூர்யாவின் டி எண்டர்ெடயின்ெமண்ட் நி வனம்
தயாரிக்க ள்ள படத்தி ம் சிவிகுமார் தயாரிக்க ள்ள திய படத்தி ம்
நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இ ப்பதாகப் கூறினார் இதனால் அவர ரசிகர்கள்
உற்சாகமாகி உள்ளனர்

Уயா П தயாǿ Х
ரСயா பாМſயП

ேராயின்கள பல ம் தற்ேபா உடற்கட்ைட
பராமரிக்க தின ம் ம்மிற்கு ெசன் உடற்பயிற்சி
ெசய்வைத கைடபிடிக்கின்றனர் சில நடிைககள்
கடற்கைரயில் ெசன் ேயாகாசனம் ம்னாஸ்டிக்
பயிற்சிகள் ேமற்ெகாண் கடினமான பயிற்சிகள்
ெசய் ம் ேபா அைத ைகப்படமாக எ த்
பகிர்கின்றனர் நடிைக சம் க்தா ேஹக்ேட உயிைர
பணயம் ைவத் சாகச பயிற்சிகள் ெசய்கிறார்
சமீபத்தில் காட் பகுதிக்கு ெசன்றவர் ஒ
மரத்திலி ந் இன்ெனா மரத் க்கு கயிற்ைற
கட்டினார்
பிறகு தன இ ப்பில் பக்கில்ஸ−டன்கூடிய
ெபல்ட் அணிந் அதிலி க்கும் இ ம்
வைளயத்ைத உயரத்தில் கட்டிய காற் க்குள்
ைழத் பைன மர உயரத்திற்கு நடந்

கயிற்றிேலேய அமர்ந்தபடி நகர்ந் ெசன் அந்தரத்தில் பல்டியடித் ஆபத்தான பயிற்சி
ெசய்தார் சம் க்தாவின் இந்த சாகச பயிற்சிக்கு சில நடிகர்க ம் ரசிகர்க ம் பாராட்
ெதரிவித்தி ப்ப டன் அக்கைற டன் கவனமாக பா காப் டன் பயிற்சி ேமற்ெகாள்ள ம்
என் அட்ைவஸ−ம் ெசய்தி க்கின்றனர்

பை மர யரН Х
பХſயſНத ேரா П

УН ேர Ж
ைர Х Ϊமணமா

தமிழ் ெத ங்கு ெமாழிகளில் ன்னணி
நடிைகயாக இ க்கும் ர்த்தி சுேரஷ−க்கு
விைரவில் தி மணம் நடக்க இ ப்பதாக
ெசய்திகள் ெவளியாகி ள்ள
தமிழ் ெத ங்கு என இரண் ெமாழியி ம்
ன்னணி நடிைகயாக வலம் வ பவர் ர்த்தி

சுேர ெதாடர்ந் பிசியாக நடித் வ ம் இவர்
அ த்ததாக ெத ங்கில் மேக பா விற்கு
ேஜாடியாக ஒ படத்தில் நடிக்க உள்ளார்
இந்த நிைலயில் ர்த்தியின் அப்பாவான

சுேர குமார் அவ க்கு தி மணம் ெசய்
ைவக்க டி எ த்தி ப்பதாக ம் பாஜகைவ
ேசர்ந்த ெதாழிலதிபர் ஒ வரின் மக டன் தான்
ர்த்திக்கு தி மணம் நடக்க இ ப்பதாக ம்
ெசய்திகள் ெவளியாகி ள்ள
ஆனால் ர்த்தி சுேர தரப்பிலி ந் இ

குறித் எந்தவித விளக்க ம் வரவில்ைல

பாலி ட்டில் ன்னணி நடிைகயாக
இ க்கும் கங்கனா ரணாவத் ேபாைதக்கு
அடிைமயாகி பின்னர் மீண்ட குறித்
விளக்கம் அளித் ள்ளார்

பிரபல இந்தி நடிைகயான கங்கனா
ரணாவத் தற்ேபா தைலவி படத்தில்
ெஜயலலிதா ேவடத்தில் நடித் வ கிறார்
டிேயா ஒன்றில் இளைம கால வாழ்க்ைகைய

நிைன கூர்ந் அவர் ேபசி இ ப்பதாவ
எனக்கு அல்ல வய இ க்கும்ேபா
ட்ைடவிட் டிேனன் நட்சத்திரத்ைத

பிடித் விட டி ம் என் அப்ேபா
நிைனத்ேதன் அதன்பிறகு சினிமாவில்
நடிக்க ஆரம்பித்ேதன் ேபாைத
பழக்கம் ஏற்பட்ட ஒன்றைர ஆண்
தல் இரண் ஆண் கள் வைர

ேபாைதக்கு அடிைமயாக இ ந்ேதன்
சில வைகயான மனிதர்கள் வந்தனர்

அவர்களிடம் இ ந் மரணத்தால்
மட் ேம என்ைன காப்பாற்ற
டி ம் என்ற நிைல இ ந்த

இந்த க டங்கள் என ன் ஏஜ்
வாழ்க்ைகயில் நடந்தன அதன்
பிறகு நல்ல நண்பர் ஒ வர் வந்
ேயாகாைவ ெசால்லி ெகா த்தார்
ராஜேயாகா த்தகம் ஒன்ைற ம்
வழங்கினார் சுவாமி விேவகானந்தைர
கு வாக ஏற் என்ைன
வளர்த் க்ெகாண்ேடன்
என வாழ்க்ைகயில் அந்த

சவாலான ேநரங்கள் வராமல்
இ ந்தி ந்தால் கூட்டத்ேதா
காணாமல் ேபாய் இ ப்ேபன் எனக்கு
மன உ தி ம் திறைம ம் உ வாக
ஆன்மிகம் வழிகாட்டிய ேமாசமான

ேநரங்கள்தான் உண்ைமயில் நல்ல ேநரங்கள்
இவ்வா டிேயாவில் ேபசி உள்ளார்

ேபாைதЖ அſைமயாź
МடΤ பſ

கЗக ா ரணாவН

தமிழில் காற் ெவளியிைட
ெசக்க சிவந்த வானம் ைசக்ேகா
படங்களில் நடித்த அத்தி ராவ்
ரசிகர் ஒ வ க்கு கூலாக
பதிலளித் ள்ளார்
தமிழில் காற் ெவளியிைட

ெசக்க சிவந்த வானம் ைசக்ேகா
படங்களில் நடித்தவர் அதிதி ராவ்
ைஹதரி பாலி ட் நடிைகயான
இவர் தமிழ் ெத ங்கு படங்களில்
கவனம் ெச த்தி வ கிறார்
டிவிட்டரில் ரசிகர் ஒ வர்

உங்கைள பார்த்தால் ஏலியன் ேபால
இ க்கி ர்கள் ேராயி க்கான

கம் உங்க க்கு
இல்ைல என
பதிவிட்
இ ந்தார்
இைத பார்த்த
அதிதி அடடா
எப்படி இைத
ஊகித்தீர்கள்
என
ேகட்டி க்கிறார்
உலகம்

வ ம்
ேதடிப் பார்த்
விட்ேடன் யா ம்
அைதப் ேபால
ேதான்றவில்ைல
உங்கைள
பார்த்தால் அப்படி
ேதான்றிய
என மீண் ம்
அந்த நபர் டிவிட்

ெசய்ய நீங்கள் ெசால்வ எனக்கு
ஆச்சரியமாக இல்ைல நீங்கள்
ெசால்வ ேபால் கூட இ க்கலாம்
என கூலாக பதில் ெசால்லி
இ க்கிறார் அதிதி
வழக்கமாக ரசிகர்கள் இ ேபால்

கிண்டல் ெசய் ம்ேபா அதற்கு
நடிைககள் பதிலடி ெகா ப்பார்கள்
ேகாபம் அைடவார்கள் ஆனால்
அதிதியின்கூல் ரியா ன் பார்த்
ெநட்டிசன்கள் பல ம் அவைர
பாராட்டி ள்ளனர்

źМடலſНத ரżகУ
லாக ப Х ெசாП அ ரா
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ைக பிடிப்பவர்க க்கு ெகாேரானா 
ைவரஸால் மிகப்ெபரிய ஆபத்  என்  
உலக ம த் வ ைற வல் னர்கள் 
அைனவ ம் பதில் அளித் ள்ளனர்.

‘ ைக நமக்கு பைக’, ‘ ைக 
பிடிக்காதீர்கள்’ என்ற விளம்பரம் 
சிகெரட் ெபக்ெகட் தல் திைரயரங்கம் 
வைரயில் இடம்பிடிக்கிற . ஆனால், 
ைக பிடிப்பதால் உடல்நலத்திற்கு 
ஏற்ப ம் தீங்ைக விளக்கும் இந்த 
விளம்பரங்கள், இன்  ஒ  நைகச்சுைவ 
மற் ம் ேகலிெசய்வதற்கான வசனாமாக 
மாறிவிட்ட . 
ைக பிடித்தல் பல வழிகளில் நம  
ைரயீரைல பாதிக்கிற  என்ப  
அைனவ ம் அறிந்த . ைரயீரல் 
ெதாற் , ஆஸ் மாவில் ஆரம்பித்  
ைரயீரல் ற் ேநாய் வைரயில் 
பலேநாய்கள் அதில் அடங்குகிற .
இ ெதாடர்பாக எத்தைன விழிப் ணர்  

ெசய்யப்பட்டா ம், ைக பிடிக்கும் 
மன்னர்கேளா விளம்பரம் ெசய்பவர்கள் 
அதைன ெசய்யட் ம், நாம் நம் ைடய 
பணிைய ெதாடர்ேவாம் என ெதாடர்ந்  
ைகத் க்ெகாண் தான் இ க்கிறார்கள். 
அவர்கள், தங்க க்கு மட் மல்ல 
தங்கைள சுற்றியி ப்பவர்க க்கும் 
ேநாயிைன பரப் கிறார்கள் ஒ  ெகாேரானா 
ெதாற்  ேநாயாளிைய ேபான் . என்ன 
ெகாேரானா ெதாற்  ேநாயாளி ேபான்றா? 
என்ற ேகள்விைய ேகாபமாக ேகட்கலாம். 
ஆனால், உண்ைம அ தான்.
ெகாேரானா ேநாயாளி க 

கவசம்அணியாமல் ம்மினாேலா, 
இ மினாேலா ைவரஸ் 
சுற்றியி ப்பவர்கைள தாக்கும். இ , சில 
ேநரங்களில் அவர்க க்கு ெதரியாமல்கூட 
நடந் விடலாம். ஆனால், ைக 
பிடிப்பவர்கள் அவ்வா  ெசால்ல டியா . 
நம்ைம சுற்றியி க்கும் சி வர்கள், 
தியவர்கள் என அைனவ க்கும் 

தீங்கு விைளவிக்கும் என அறிந் ம், 
ைகப்பவர்கள் ேநாயிைன பரப்பி 
வ கிறார்கள். இ ேபாக மற்ெறா  
ஒற் ைம ம் இ க்கிற . உலகம் 

வ ம் பரவி மக்களின் உயிைர 
குடித் வ ம் ெகாேரானா ைவரஸ், மனித 
உடலில் தாக்குதல் நடத் ம் பகுதி 
ைரயீரலாகும். வாய், க்கு வழியாக 
உட க்குள் ெசல் ம் ெகாேரானா 
ைவரஸ் மனித ெசல்க க்குள் ைழந்  
சுவாச மண்டலம் வாயிலாக ைரயீரல் 
பகுதிக்கு ெசல்கிற . அங்கு அைடகாத்  
தன் ைடய எண்ணிக்ைகைய 
அதிகரித்  ைரயீரலில் ெதாற்ைற 

ஏற்ப த்தி நிேமானியாவால் மனிதர்கைள 
ெகால்கிற .
ைக பிடிப்பதி ம், 

ைகப்பவர்கள் மற் ம் அவர்கைள 
சுற்றியி ப்பவர்க க்கு தலில் 
பாதிக்கப்ப வ  ைரயீரல்தான். 
என்ன ஒன்  ெகாேரானா உடனடியாக 
தீவிரத்ைத காட் கிற . ைக 
காலதாமதமாக தீவிரத்ைத காட் கிற . 
இப்படியி க்ைகயில், தன் ைடய 
நண்பைன விட்  விலகிச்ெசல்ல 
ெகாேரானா ைவரஸ் வி ம் மா என்ன?.
ைக பிடிப்பவர்க க்கு ெகாேரானா 

ைவரசால் மிகப்ெபரிய ஆபத்தா? என்ற 
ேகள்விக்கு ேயாசிக்க சிறி  ேநரம்கூட 
எ க்காமல் ‘ஆம்’ என்  உலக ம த் வ 
ைற வல் னர்கள் அைனவ ம் 
பதில் அளிக்கிறார்கள். இதில் மற்ெறா  
விஷய ம் அடங்கியி க்கிற . அதாவ , 
நான் எப்ேபாதாவ தான் சிகெரட் 
ைகப்ேபன் என்  ெகாேரானாவிற்கு 

‘டிமிக்கி’ ெகா க்க டியா  என்ப தான்.
ைக பிடிப்பவர்கள் மற் ம் ைகயிைல 

பயன்ப த் பவர்கள் ெகாேரானா 
ைவரஸ் ெதாற்றில் அதிக ஆபத்தில் 
உள்ளார்களா? என்ற ேகள்விக்கு பதில் 
அளித் ள்ள உலக சுகாதார அைமப் , 

“அவர்கள் ெகாேரானா ைவரஸ் ெதாற்  
பாதிப் க்குள்ளாக அதிகமாகேவ 
வாய்ப் ள்ள . ஏெனன்றால், விரல்களில் 
சிகெரட் கைள ைவத் க்ெகாண்  வாய் 
பகுதிக்கு ெகாண்  ெசல்வதால், ைவரஸ் 
ைகயிலி ந்தால் வாய்க்கு ெசல்வதற்கான 
வாய்ப்  அதிகமாகிற . ேம ம் ைக 
பிடிப்பவர்க க்கு ஏற்கனேவ ைரயீரல் 
ேநாய் இ க்கலாம் அல்ல  அதன் 
ெசயல்திறன் குைறந்  இ க்கலாம். 
இ  ேநாய்க்கான அபாயத்ைத ேம ம் 
அதிகரிக்கச்ெசய் ம்” எனக் கூறி ள்ள .

“ ைக பிடிப்பவர்களின் சுவாச 
மண்டலத்தில் ஏற்கனேவ பாதிப்  
ஏற்பட்டி க்கும். இந்நிைலயில் 
ெகாேரானா ைவரஸ் தாக்குதல் என்ப  
மிக ம் ஆபத்தானதாகேவ இ க்கும். 
எப்ேபாதாவ தான் ைகப்ேபன் 
என்பவர்க ம் இதில் தப்பிவிட 
டியா . ஏெனன்றால், அவர்க ைடய 

சுவாச மண்ட ம் பாதிப்ைப 
சந்தித்தி க்கும். உங்கள் சுவாச மண்டலம் 
ஏற்கனேவ ேசதமாகியி க்கும்ேபா  
ெகாேரானா ைவரஸ் ஆபத்  என்ப  
ெதாடர்ச்சியாக அல்ல  அவ்வப்ேபா  
ைகப்பவர்க க்கு சமமாகேவ உள்ள . 
ைக பிடிப்பவர்கள் அதைன ைகவிட 

இ ேவ சிறந்த ேநரமாகும். குைறந்தபட்சம் 
ைவரஸ் ெதாற்ைற கட் ப்ப த் ம் 
வைரயிலாவ  அப்பழக்கத்ைத 
நி த் ங்கள்” என இந்திய சுவாசப்பிரி  
ம த் வர்கள் கூ கிறார்கள்.
ெகாேரானா ைவரஸ் பாதிப்பில் ைக 

பிடிக்காதவர்கைள காட்டி ம், ைக 
பிடிப்பவர்கள் க ைமயான அபாயத்தில் 
உள்ளனர் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் 
மிக ம் அதிகமாக உள்ள .
ெகாேரானா ைவரஸ் ேவகமாக 

பரவ ெதாடங்கிய பிப்ரவரியில் “நி  
இங்கிலாந்  ஜர்னல் ஆப் ெமடிசன்” 
இதழில் ெவளியான ஆய்  கட் ைரயில், 
னாவில் ஆய் க்கு எ க்கப்பட்ட 1099 
ெகாேரானா ெதாற்  ேநாயாளிகளில் 173 
ேப க்கு மிக ம் க ைமயான பாதிப்  
இ ந்த . 
அவர்களில் 16.9 சத தம் ேபர் 

தற்ேபாைதய ைக பிடிப்பவர்கள் என் ம், 
5.2 சத தம் ேபர் ைக பிடித்தைல 
ைகவிட்டவர்கள். இரண்டாவதாக 
க ைமயான பாதிப்ைப எதிர்ெகாண்ட 
ேநாயாளிகளில் 11.8 சத தம் ேபர் 
தற்ேபாைதய ைக பிடிப்பார்கள் என் ம் 
1.3 சத தம் ேபர் ைகபிடிப்பைத 
ைகவிட்டவர்கள்.
கவைலப்படக்கூடிய விஷயமாக 

சுவாச க விகள் (ெவண்டிேலட்டர்) 
உதவி டன் தீவிர சிகிச்ைச பிரிவில் 
அ மதிக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல  
இறந்தவர்களில் 25.5 சத தம் 
ேபர் அப்ேபா  ைகபிடிப்பைத 
பழக்கமாக ெகாண்டி ந்தவர்கள்” என 
ெதரிவிக்கப்பட்டி ந்த .

 ெகாேரானா ைவரஸ் கு ம்பத்ைதச் 
ேசர்ந்த மற்ற ைவரஸ் பரவலின்ேபா ம் 
ைக பிடிக்காதவர்கைள காட்டி ம் 
ைக பிடித்தவர்கள் ெதாற் ேநாய்களால் 
ேமாசமாக பாதிக்கப்பட் ள்ளனர் 
என்பைத ஆய்  டி கள் காட் கிற . 
ெமர்ஸ் ைவரஸ் பரவிலின்ேபா  
ெதன் ெகாரியாவில் குைறந்த 
எண்ணிக்ைகயிலான ேநாயாளிகளிடம் 
ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட ஆய்வில், 

பாதிக்கப்பட்ட ைகபிடித்த ேநாயாளிகள் 
உயிர்தப்பிய எண்ணிக்ைக குைற  என 
ெதரிவிக்கப்பட் ள்ள .
இ குறித்  அெமரிக்காவின் மேயா 

கிளினிக் ம த் வக் கல் ரியின் 
ம த் வ ேபராசிரியர் ேஜ. ெடய்லர் ேஹஸ் 
ேபசுைகயில், “ னாவில் ெகாேரானாவினால் 
க ைமயாக பாதிக்கப்பட்டவர்களில் 
ைக பிடிப்பவர்கள் அதிகமாக உள்ளனர்” 
எனக் கூ கிறார். தற்ேபா  இச்ெசய்திைய 
படித் க்ெகாண்டி க்கும் நீங்கள் 
ைகபிடித்தால், அதைன நி த்த யற்சி 
ெசய் ங்கள்; உங்க க்கு ெதரிந்த 
யாராவ  ைகபிடித்தால் அவர்கைள ம் 
த த்  நி த் ங்கள்.

“ஒ  கு கிய காலத்திற்கு ைக 
பிடிப்பைத வி பவர்களின் ைரயீரலின் 
ஆேராக்கியத்தில் ன்ேனற்றம் 
ஏற்பட வாய்ப்  உள்ள . ஏற்கனேவ, 
க ைமயான ைரயீரல் பாதிப்  இல்லாத 
ெப ம்பாலான ைக பிடிப்பவர்கள் 
அதைன நி த்தினால் உடல்நலத்தில் 
ன்ேனற்றங்கைள காண்பார்கள். 

ேம ம், ெகாேரானா ைவரஸ் உள்ளிட்ட 
க ைமயான ைவரஸ் ெதாற் க்கு வாய்ப்  
குைற ம்” எனக் ேஜ. ெடய்லர் ேஹஸ் 
கூறி ள்ளார்.
ைக பிடித்தைல ைகவி ம் திட்டத்ைத 

ேமற்ெகாள் ம் ஆஸ்திேரலியாவின் 
விக்ேடாரியா ற் ேநாய் க ன்சில், 
“ ைக பிடிப்பைத நி த் வ  சில 
மாதங்க க்குள் உங்கள் ைரயீரல் 
ெசயல்பாட்ைட ேமம்ப த் கிற  என்ப  
உ திப்ப த்தப்பட் ள்ள . 
உங்கள் உடல்நலத்திற்கு நீங்கள் 

ெசய்யக்கூடிய மிகச் சிறந்த விஷயம் 
என்னெவன்றால் ைகப்பிடிப்பைத 
நி த் வதாகும்” என்கிற . உங்கைள ம், 
உங்கைள சுற்றி ள்ளவர்கைள ம் 
பாதிப் க்கு உள்ளாக்கும் ைக பிடித்தைல 
ைகவிட ெகாேரானா ைவரஸ் பர ம், 
இந்த காலத்ைதவிட சிறந்த காலம் இ க்க 
டியா . ைக பிடித்தைல ைகவிட்  

ஆேராக்கியமான வாழ்ைவ வா ங்கள்.

கЦ ைக ǼſРபவரா ?  
ெகாேரானா ைவர ாХ கРெபǿய ஆபНΤ காН ΪЖźறΤ

ெகாேரானா ைவரஸ் மிக ம் 
ண்ணிய , ஒ  டியின் 
அகலத்தில் 900ல் ஒ  பங்கு 
அகலம் மட் ேம ெகாண்டி ப்ப . 
இ  எளிதில் பரவக்கூடிய . 
உலகெமங்கும் மனிதர்களிைடேய 
பரவிக்ெகாண்டி க்கிற . ெகாேரானா 
எப்படிப் பர கிற  என்பைதப் பற்றி 
உலகெமங்கும் உள்ள நி ணர்கள் நமக்கு 
இங்ேக விளக்குகிறார்கள்.
ெகாேரானா ெ ா  ட்    
ா  கிட் ா  ன  ெ ா  

ா?
ெநரிசல் மிகுந்த கைடப் 

பகுதிெயான் க்கு நீங்கள் ெசல்கி ர்கள். 
அங்ேக வ ம் வாடிக்ைகயாளர் ஒ வ க்கு 
ெகாேரானா  ெதாற்  இ க்கிற . அந்த 
நபரால் உங்க க்கு எ  ெதாற்ைற 
ஏற்ப த் ம்? இதில் நான்கு காரணிகள் 
உள்ளன: எவ்வள  ெந க்கமாக 
நீங்கள் ெசல்கி ர்கள், எவ்வள  ேநரம் 
அந்த நப க்கு அ கில் இ க்கி ர்கள், 
ெகாேரானாைவக் ெகாண்டி க்கும் அந்த 
நபரின் ைவரஸ் ளி ஏதாவ  உங்கள் 
மீ  பட்டி க்கிறதா, உங்கள் கத்ைத 
எந்த அள க்கு நீங்கள் ெதா கி ர்கள். 
இைவதான் அந்த க்கியமான காரணிகள். 
கூடேவ உங்கள் வய ம் உடல்நல ம் 
க்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன.
ர   ா  ன?

உடலிலி ந்  ெவளிப்படக்கூடிய 
திரவத் ளிகள் ைவரஸ் கி மிகைளக் 
ெகாண்டி ந்தால் அைவ ைவரஸ் 
ளிகள் என்றைழக்கப்ப கின்றன. 
ைவரஸ் என்ப  சார்ந்  வாழக்கூடிய மிக 
ண்ணிய கி மி. அ  ஒ  ெசல் டன் 
தன்ைன இைணத் க்ெகாண்  
பல்கிப் ெப குகிற . பிறகு அ த்த 
ம் யிரிைய (host) ேநாக்கி நகர்கிற . 
இ தான் அதன் வாழ்க்ைகச் சுழற்சி 
என்கிறார் அெமரிக்காவின் கார்ெனல் 
பல்கைலக்கழகத்தின் ேபராசிரியர் ேகரி 
விட்ேடக்கர். “ெவற்  ைவரஸால் எங்குேம 
ெசல்ல டியா . அ  சளித் ளியிேலா, 
எச்சில் ளியிேலா ெதாற்றிக்ெகாண்டால் 
மட் ேம அதனால் எங்கும் ெசல்ல 
டி ம்” என்கிறார் ெஹாங்ெகாங்கில் 

உள்ள னப் பல்கைலக்கழகத்தின் 
ேபராசிரியர் கின்ஆன் க்ேவாக்.
இந்த சளித் ளிக ம் எச்சில் ளிக ம் 

நாம் இ ம்ேபா ம் ம் ம்ேபா ம் 
சிரிக்கும்ேபா ம் பா ம்ேபா ம் 
சுவாசிக்கும்ேபா ம் ேபசும்ேபா ம் 
வாயிலி ந்  ெவளிப்ப கின்றன. அப்படி 
ெவளிப்பட் க் காற்றில் பயணிக்கும் 
ளிகளின் கு க்ேக ஏ ம் வராவிட்டால் 
தைரயில் ேபாய்த் தஞ்சமைடகின்றன.
நம் ெசல்க க்குள் ெசல்ல ேவண் ம் 

என்றால் அந்த ைவரஸ் ளிகள் நம் வாய், 
க்கு, கண்கள் வழியாகத்தான் ைழய 

ேவண் ம். ம்ம ம் இ ம ம்தான் 
ெகாேரானா  பர வதன் க்கியமான 
காரணிகள் என்  சில நி ணர்கள் 
க கிறார்கள். ஒ வ க்ெகா வர் 
கத் க்கு எதிராகப் ேபசுவ ம் உணைவப் 

பங்கிட் க்ெகாள்வ ம்கூட அபாயம்தான் 
என்கிறார் க்ேவாக்.

“ஒ வர் மதியம் என்ன சாப்பிட்டார் 
என்பைத அவர் வாய் வாசைனயிலி ந்  
நீங்கள் உணர்கி ர்கள் என்றால் அவர் 
ெவளியில் விட்ட ச்சுக்காற்ைற 
நீங்கள் சுவாசிக்கி ர்கள் என்  அர்த்தம். 
அவர்கள் ச்சில் உள்ள ைவரைஸ ம் 
ேசர்த் தான் நீங்கள் சுவாசிக்கி ர்கள்” 
என்கிறார் இங்கிலாந்தின் ெசஸ்டர் 
பல்கைலக்கழகப் ேபராசிரிய ம் 
ெகாேரானா ைவரைஸப் பற்றி 
ஆய் ெசய்பவ மான ஜ லியன் ேடங்.
ெதாற்  ெகாண்ேடா டன் ெந க்கம் 

என்ப  எவ்வள  ெதாைல ?
ேநாயாளியிடமி ந்  ன்  அடிகள் 

விலகியி ப்ப  நல்ல  என்கிறார் 
உலக சுகாதார நி வனத்தின் ெசய்தித் 
ெதாடர்பாளர் கிறிஸ்டியன் லிண்ட்மீயர். 
ஆனால், ேவ  சில நி ணர்கள் ஆ  அடித் 
ெதாைலவில் நின்றா ம் ஆபத்ேத என்  
அச்சு த் கிறார்கள்.
ே ாய்  ெ ா  ெகா  

 ே ர  ா   
ெ ா ?
அ குறித்  இன் ம் ெதளிவில்ைல. 

ஆனா ம், நாம் அதிக ேநரம் இ க்க 
இ க்க ேநாய்த் ெதாற்றின் சாத்தியம் 
மிக ம் அதிகம் என்  நி ணர்கள் 

எச்சரிக்கிறார்கள்.
 ெகாேரானா ெ ா  

ெகா கி ாரா  ா ே  
க க ா?
அவ்வள  எளிதில் கண் பிடித் விட 
டியா . நீங்கள் ேநாய்த் ெதாற் க்கு 

உள்ளா ர்கள் என்றால் ஜலேதாஷம், 
ப்  காய்ச்சல் ேபான்ற 

ெப ம்பா ம் சிறிய அளவிலான 
அறிகுறிகேள ெதன்ப ம்.  ெகாேரானா 
ெதாற் க்குள்ளான இன் ம் சிலர் நல்ல 
உடல்நலத் டேன காணப்படலாம். இதில் 
பாதகமான அம்சம் என்னெவன்றால் 
ெகாேரானா  ைவரைஸப் பரப் ேவார் யார் 
என்  கண் பிடிப்ப  சிரமம் என்ப தான். 
ஏெனனில், ெகாேரானா  ெதாற்  ெகாண்ட, 
ஆனால் அறிகுறிகள் ஏ ம் இல்லாதவர்கள் 
மற்றவர்க க்கு அந்தத் ெதாற்ைறப் 
பரப் வ  அதிகரித் க்ெகாண்ேட 
வ கிற .
ே   க , ெ ே  லிய 
ா னங்க  ெ ா ர,  ர க  
ே ா  ர  ா?
ஆமாம்! ெஹாங்காங்கில் உள்ள த்த 

ேகாயி க்குச் ெசன் வந்த பல ம் 
உடல்நலம் குன்றியைத அ த்  அந்த 
நகரத்தின் ‘சுகாதாரப் பா காப்  ைமயம்’ 
அந்தக் ேகாயிலிலி ந்  மாதிரிப் 

ெபா ட்கைள எ த் ச் ெசன்  
ஆய் ெசய்த . அந்தக் ேகாயிலின் 
கழிப்பைறக் குழாய்கள், த்த 
ல்களின் ணி அட்ைடகள் 

ேபான்றவற்றில் ெகாேரானா 
ைவரஸ் இ ப்ப  ெதரியவந்த . 
உேலாகம், கண்ணாடி, 
பிளாஸ்டிக் ேபான்றவற்றி ம் 
இரண்  மணி ேநரத்திலி ந்  
ஒன்ப  நாட்கள் வைர 
கேரானா ைவரஸ் ஒட்டியி ந்  
தாக்குப்பிடிக்கக்கூடியைவ 
என்பைத மற் ெமா  ஆய்  
ெதரிவிக்கிற . ஒ  பரப்  சுத்தமாக 
இ க்கிறதா, அசுத்தமாக இ க்கிறதா 
என்பெதல்லாம் பிரச்சிைன 
இல்ைல. ேநாய்த் ெதாற்  ெகாண்ட 
ஒ வர் ம்மி, அந்தத் ம்மலில் 

ெவளிப்பட்ட ளிகள் ஒ  பரப்பில் 
வி ந் , அந்தப் பரப்ைப ேவ  ஒ வர் 
ெதாட்டால் அவ க்குத் ெதாற்  ஏற்பட 
வாய்ப்  இ க்கிற .
ெகாேரானா ைவரஸ்கைள அழிப்ப  
ரள க்கு எளி  என்கிறார் ேபராசிரியர் 
விட்ேடக்கர். நாம் வழக்கமாகப் 
பயன்ப த் ம் கி மி நாசினி, ேசாப்  
ேபான்றவற்ைறக் ெகாண்  ஒ  
பரப்ைபத் ைடத்தால் அந்த ைவரைஸ 
டியி க்கும் ட்பமான உைற 

உைடந் வி ம். அதற்குப் பிறகு அந்த 
ைவரஸால் ஒன் ம் ெசய்ய டியா . 
வாய், க்கு, கண் ேபான்ற உ ப் கைளத் 
ெதா வதற்கு ன்  நாம் ைககைளக் 
க வியி ந்தால் எந்தப் பிரச்சிைன ம் 
இல்ைல. ஏெனனில், ேதாைல 
ஊ விக்ெகாண்  ைவரஸ் ளிகளால் 
ெசல்ல டியா .
ெகாேரானா  பாதிக்கப்பட்ட 

நாட்டிலி ந்  ெகாண் வரப்பட்ட 
ெபா ெளான்றில் யாராவ  ேநாயாளி 
ம்மி, ேநாய்க் கி மிகள் அதில் 
ஒட்டியி க்கும் என்  நீங்கள் 
அச்சப்படலாம். னாவிலி ந்  
ெபா ட்கள் லமாக நம் ஊ க்கு 

வ ம் வைர ெப ம்பா ம் ெகாேரானா 
ைவரஸால் தாக்குப்பிடிக்க டியா . 
அப்படிேய உங்க க்கு அச்சம் இ ந்தால் 
கி மி நாசினிையக் ெகாண்  அந்தப் 
ெபா ைளத் ைடத் வி ங்கள்.
ே ா   யா  ா  
ய கிே ா   கிய ா?
அப்படி ஏ ம் இல்ைல என்ேற 

ெப ம்பாலான வல் நர்கள் 
கூ கிறார்கள். நாம் பயன்ப த் ம் 
எந்த ேசாப்ைபக் ெகாண் ம் ைககைளக் 
க விக்ெகாள்ளலாம்.

ய அ  ட் ா  
கி ா . அ  ா  
கயாக க ே ா?

ைவரஸ் கி மி சுவர்கள் வழியாக ம் 
கண்ணாடி வழியாக ம் ஊ ம் 
என்பதற்கு எந்த ஆதார ம் இல்ைல 
என்கிறார் ஹார்வர்ட்  பல்கைலக்கழகப் 
ேபராசிரியர் ஆ  ேக. ஜா. சுற் ச்சுவர் 
மீ  அண்ைட ட்டார் ம்மி, அந்த 
இடத்ைத நாம் ெதாட ேநரி ம்ேபா தான் 
ெகாேரானா பர வதற்கு வாய்ப்  
இ க்கிற .

  ன  ெகாேரானா 
ெ ா  ா?

த்தமி வதன் லம் ெகாேரானா  
பர வதற்கு வாய்ப்பி க்கிற  
என்ேற வல் நர்கள் க கிறார்கள். 
அேத ேநரத்தில், உட ற  லம் 
ெகாேரானாபர ம் என்பதற்கு இ வைர 
எந்த ஆதார ம் கிைடக்கவில்ைல 
என்கிறார்கள்.
ெகாேரானா ெ ா  ெகா க  

   ா  
 ெ ா  ா?

ேநாய்த் ெதாற்  ெகாண்டவர்கள் 
உண  பரிமா ம்ேபா ம், அதிக 
அளவிலாேனார் ப ேபயில் (buffet) 
கலந் ெகாள் ம்ேபா ம் ஆபத்  அதிகம். 
ஆனால், உணைவச் சூடாக்கினால் 
உணவில் உள்ள கேரானா ைவரஸ் 
அழிந் வி ம் என்கிறார் ேபராசிரியர் 
விட்ேடக்கர்.

ெகாேரானா: ХேலாΪЖ С С żல ேகЦ˙கЦ
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