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ஒழிதத இலங்்கக்கு, வ்காவரானா் வ 
ஒழிப்பவதலலாம் சும்மா ஜுஜுபி 

வவ்ல என்று மார் தட்டியவர்்களுக்கு வ்காவரானா 
தன் ் ்கவரி்ை்ய ்காட்டிக்வ்காண்டிருக்கிறது. 
புததாண்டுப ்பண்டி்்கக் ்காலததிற்குப பின்னான 
வ்காவரானாவின் ்பரம்்பல முன்்னய வ்காததணி 
்க்ைவயலலாம் தூக்கிச் ைாபபிட்டு விட்்டது. 
இநத நி்லயில, தற்வ்பாதுளை நி்ல்ய 
ைமூ்கதவதாற்று என்று கூறி ைங்க்டப ்ப்டாமல 
புததாண்டு வ்காததணி என பூச்ைாண்டி ்காட்டி 
விட்டு வ்பார்ட் சிற்றி விவ்காரததில பிஸியாகி 
யிருக்கிறது அரசு.

நாைாநதம் அதி்கரிததுவரும் வதாற்றாைர்்களின் 
எண்ணிக்்்க, ்வததியைா்ல்களில உளை 
வைதிப ்பற்றாக்கு்ற்கள, வ்பாதுமக்்களின் அக்்க 
்றயீனமான வ்பாக்கு என்்பவற்றுக்கு அப்பால 
தடுபபூசி வழங்கலில உளை திட்்டமி்டா்ம மற் 
றும் ஒழுஙகீனங்களும் நாட்டு மக்்க்ை இக் 
்கட்்டான நி்லக்கு அ்ழதது வைலகின்றது.

தடுப்பூசியேதான் தீர்வு!
உல்கைாவிய வ்காவரானா வதாற்றுப ்பரவலி 

லும் ைரி உளளூர் வதாற்றுப ்பரவலிலும் ைரி தடுப 
பூசிவய தற்வ்பா்தக்கு இருக்்கக்கூடிய தடுபபு 
மு்ற்களில வி்னததிறனானதா்கக் ்கணிக்்கப்படு 
கின்றது. அதுவும் தடுபபூசி்ய ஏற்றிக்வ்காண்டு 
அத ்னவய மாததிரம் நம்பியிராது ஏ்னய 
வதாற்றுப ்பரவல தடுபபு ்பழக்்கவழக்்கங்க்ையும் 
பின்்பற்றினாவலவய இபவ்பா்தக்கு வதாற்றிலி 
ருநது தப்ப முடியும்.

தடுபபூசிவயதான் வ்காவிட்-19 வதாற்றுக்்கான 
இறுதிததீர்வு எனும் ைாரம்ைத்த வ்காண்்ட 
ஊ்ட்கக்குறிபவ்பான்றிலும் அரசுத த்லவர் 
இ்தவயதான் வலியுறுததியிருநதார்.    

வ்காவரானா நுண்தீமிக்கு (் வரஸ்) இருக்்கக் 
கூடிய வீரியம், மனிதரு்்டய ்கவனமின்்ம 
மற்றும் ்காற்றினூ்டா்க ்பரம்்பல்்டயக்கூடிய 
அதன் ைாததியம், வவளிக்குணஙகுறி்கள இலலா 
மலும் ஏற்்ப்டக்கூடிய வநாயதவதாற்று என்்பன 
்காரணமா்க உலவ்கஙகிலும் வநாய ்பரவல்்டய 
மருததுவ அறிவியலது்ற திக்குமுக்்காடிப 
வ்பாயிருக்கிறது.

நாட்டு மககளுககு விரைவாக தடுப்பூசி வழஙக 
யவண்டிே நிரையில், முரைேறை திட்டமிடல் மறறும் 
சரிோன யமறபார்ரவயின்ரம காைணமாக விடேம் 

இழுததடிககப் பட்டு வநதது. அதறகப்பால், 
ஒக்யபார்ட் - அ்ைா ஸெனீகாவின் ஸகாவிஷீல்ட் 

வரகயின் 2ஆம் கட்ட மருநதளவு கிரடககுமா என்ை 
நிசசேமறை தன்ரமயும் கறுப்புசசநரதயில் 

தடுப்பூசிகரள ஸபறறுகஸகாளள வழி சரமததிருநதது
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க�ொக�ொனொ ந�ொய்க்ொற்று சிகிச்சை 
மு்ை�ளிநே �வனம் கசைலு்தி வந் 
மரு்துவ உேகு, ந�ொ்ை முனனந� 
்டுக்கும் மு்ைக்குரிை ஆயவு�்ை 
முடுக்கிவிட்டது. அ்ன வி்ைவொ�, 
�ண்டறிைப்பட்ட ் டுபபூசி�ள் அவசை��ொே 
்பைன்பொடடுக்கு அனுமதிக்கும் மொரக்� 
மூ்டொ� மனி் ்பைன்பொடடுக்கு வி்டப 
்பட்டன.

்டுபபூசிக்�ொன உே�ைொவிை ந�ள்வி 
சைடுதிைொ� உசசை்்் க்ொடடிருந்து. 
்மது மக்�ளில் �ரிசை்னயுள்ை �ொடு�ள், 
்டுபபூசி�்ை ஆயவு நி்ேயிநேநை 
முற்்பதிவு கசையது அனுமதி கி்்ட்்தும் 
உ்டனடிைொ� ்டுபபூசி ஏற்றும் ்பணி்ை 
வி்�வு்படு்தின. கசைல்வந் �ொடு�ள் 
எனன வி்ே கசைலு்திநைனும் க�ொக�ொனொ 
்டுபபூசி்ை க�ொள்வனவு கசையை் ் ைொ 
�ொ� இருந் நி்ேயில், வறிை �ொடு� 
ளுக்கும் அ்்ன கி்்டக்�ச கசையயும் 
வ்�யில் ஏற்்பொடு�ள் நமற்க�ொள்ைப 
்பட்டன.

்ொம்மொ�நவ இேங்�க்கு ்டுபபூசி 
கி்்டக்கும் என �ம்்பப்பட்ட நி்ேயில், 
இநதிை அ�சின உ்வியில் எதிர்பொர் 
்்்யும்வி்ட நவ�மொ� ் டுபபூசி கி்்ட் 
திருந்து. சீனொவினொலும் ்டுபபூசி�ள் 
�னக�ொ்்டைொ� வழங�ப்பட்டன. �ஷை் 
்ைொரிப்பொன ஸ்புடனிக் ்டுபபூசி�ளும் 
இேங்�க்கு க�ொணடுவ�ப்படடு 
்பொவ்னக்கு வி்டப்பட்டன.

்ம்மிக்�வின ்பொணி க்ொ்டரபில் 
�ரிசை்ன கசைலு்திவந் அ�சு, க்ொ்டக் 
�்தில் ்டுபபூசி வி்டை்தில் �டும் ஆர 
வம் �ொணபி்திருக்�வில்்ே. மற்்ைை 
�ொடு�ள் ந்பொடடிந்பொட்ட ந்பொது்ொன 
இேங்�யும் �ை்தில் இைஙகிைது.

கறுப்புச் சந்்ேயில் ேடுப்பூசி
�ொடடு மக்�ளுக்கு வி்�வொ� ் டுபபூசி 

வழங� நவணடிை நி்ேயில், மு்ைைற்ை 
திட்டமி்டல் மற்றும் சைரிைொன நமற்்பொர்வ 
யின்ம �ொ�ணமொ� வி்டைம் இழு்்டிக்�ப 
்படடு வந்து. அ்ற்�ப்பொல், ஒக்ஸ்ந்பொரட 
- அஸ்�ொ கெனீ�ொவின க�ொவிஷீல்ட 
வ்�யின 2ஆம் �ட்ட மருந்ைவு 
கி்்டக்குமொ எனை நிசசைைமற்ை ் ன்மயும் 
�றுபபுசசைந்்யில் ்டுபபூசி�்ை 
க்பற்றுக்க�ொள்ை வழி சை்ம்திருந்து.

்�வல்�ளின பி��ொ�ம், க்பொதுச 
சு�ொ்ொ� ்பரிநசைொ்�ர�ளின அனுசை�்ண 
யு்டன 5000 ரூ்பொவிற்கு ்டுபபூசி 
ஏற்ைப்பட்ட ் �வல்�ள் ஊ்ட�ங�ளுக்குக் 
�சிநதிருக்கினைது. இந் வி்டை்தி்ன 
அ�சை மரு்துவ அதி�ொரி�ள் சைங�மும் 
்பகி�ங�மொ�் க்ரிவி்திருக்கினைது. 
்பதிலுக்கு அ�சை மரு்்வ அதி�ொரி�ள் சைங 
�்தின மீது க்பொதுச சு�ொ்ொ�ப ்பரிநசைொ் 
�ர�ளும் குற்ைசசைொடடுக்�்ை அள்ளி 
வீசியிருக்கிைொர�ள்.    

அ�சை மரு்துவ அதி�ொரி�ள் சைங�்்் 
நசைரந் சிேர ் மது க்பற்நைொர உள்ளிட்ட 
்மது குடும்்ப்தினர�ளுக்கு ் டுபபூசி்ைப 
க்பற்றுக் க�ொடு்திருக்கும் சைம்்பவம் 
இ்டம்க்பற்றிருப்ப்ொ� மு்ையிடும் 
க்பொதுசசு�ொ்ொ� ்பரிநசைொ்�ர�ள், குறி்் 
�்டவடிக்்�க்கு �டும் எதிரப்்பயும் 
க்ரிவி்்னர.

்டுபபூசி நி�ழ்சசி்திட்ட ஒழுஙகு 
மு்ைக்குப புைம்்பொன வ்�யில் இ்டம் 
க்பற்றுள்ை்ொ� கூைப்படும் இந்ச 
கசைைற்்பொடு ஏற்றுக்க�ொள்ைப்படுமொனொல், 
சு�ொ் ொ�் து்ை சைொரந் ஏ்னை ்பணிைொைர 
�ளுக்கும் அ்்்�ை வசைதி ஏற்்படு்்ப 
்ப்டநவணடுகமன க்பொதுசசு�ொ்ொ� 
்பரிநசைொ்�ர�ள் சைங�ம் ந�ொரியிருக்கிைது.

தே்ைநிறுத்ே முனனறிவிப்பு
்டுபபூசி் திட்ட்தில் ் மக்கும் முனனு 

ரி்ம அளிக்�ப்ப்டநவணடும் எனறு 
ந�ொரி கி�ொம நசைவ�ர�ளும் நவ்ே 
நிறு்்ப ந்பொ�ொட்ட்தில் இைஙகியிருக்கி 

ைொர�ள். �ொ்டொைொவிை ரீதியில் ்பணிைொற்றும் 
சுமொர 12,000 கி�ொம அலுவேர�ள் இந்ப 
ந்பொ�ொட்ட்திற்கு ஆ்�்வ க்ரிவி்திருக் 
கிைொர�ள்.

சு�ொ்ொ�் ் �பபினருக்கும் ்பொது�ொபபு் 
து்ையினருக்கும் வழங�ப்பட்ட்்ப 
ந்பொே, க�ொக�ொனொ ் டுபபூசி ்படடிைலில் 
்மக்கும் முனனுரி்ம வழங�ப்ப்ட 
நவணடும் எனறு ந�ொரியி ருக்கும் 
அவர�ள், ்மது உறுபபினர�ளில் மூவர 
க�ொக�ொனொ க்ொற்றினொல் இைநதிருக்கி 
ைொர�ள் எனவும் ஐம்்பது ந்பர வ்�யில் 
க்ொற்றுக்குள்ைொகியிருக்கிைொர�ள் எனவும் 
பிறிக்ொரு நூறுந்பர ்னி்மப்படு்்ப்ப
டடிருக்கிைொர�ள் எனவும்  க்ரி வி்திருக்கி 
ைொர�ள்.

நி்ே்ம இவவொறு இருக்�, �்டந் 
27ஆம் தி�தி கவளியி்டப்பட்ட அதி 
சிைபபு வர்்மொனி மூேமொ� நசை்வ�ள் 
்பேவற்்ை அ்திைொவசிை நசை்வ�ைொ� 
அறிவி்திருக்கும் அ�சு, கி�ொம நசைவ�ர 
�ளின நசை்வ்ையும் அ்ற்குள் அ்டக்கியி 
ருக்கிைது.

்டுபபூசி க�ொள்வனவில் அ�சு �வனம்
�ொடடு மக்�ளுக்கு ் டுபபூசி்ை இேவ 

சைமொ� வழஙகி வரும் அ�சு, ்டுபபூசி 
வழங�ல் திட்ட்தி்ன க்ொ்டரநது முன 
கனடு்ந் கசைல்கிைது. அதி� க்ொற்ைொ 
ைர�்ை க�ொண்ட மொ�ொணமொன நமல் 
மொ�ொண்தில் க்பொதுமக்�ளுக்�ொன ் டுபபு 
மருநது வழங�்ே க்ொ்டஙகிை அ�சு, 
்ற்ந்பொது அ்்ன �ொலி, மொ்்்ை மற் 
றும் குரு�ொ�ல் மொவட்டங�ளுக்கும் விரி 
வொக்கியிருக்கிைது. இநதிைொவி்டமிருநது 
க்பற்றுக்க�ொள்ை எதிர்பொரக்�ப்பட்ட 
்டுபபூசி�ள் கி்்டக்�ொ்மயினொல் க�ருக் 
�டி்ை எதிரக�ொண்ட அ�சு, ஏ்னை 
மொரக்�ங�ள் ஊ்டொ� ்டுபபூசிக்�ொன 
ஒதுக்கிக்க�ொள்ை �்டவடிக்்� எடு்தி 
ருக்கினைது.

மநதிரி்் நீர க்ொ்டரபிலும் ்ம்மிக்� 
வின ்பொணி க்ொ்டரபிலும் அக்�்ை �ொண 
பி்் சு�ொ்ொ�ம் சைொர அ�சிைல் ் �பபுக்�ள், 
்டுபபூசி நி�ழ்சசி் திட்டம் க்ொ்டரபில் 
மு்ைைொன திட்டமி்ட்ே க�ொணடிருக்� 
வில்்ே என்பந் ்பேரு்்டை குற்ைசசைொட 
்டொ� இருக்கிைது. ்டுபபூசி ஏற்றும் 
்மைங�ளில் ஏற்்படுகினை குழறு்படி 
க்ொ்டக்�ம் உரிை �ொே்தில் ்டுபபூசி 
வழங�ப்ப்டொ்து வ்�ைொன சை�ே கு்ை 
்பொடு�ளுக்கும் அ�சை இைநதி�்தின 
அசைமந்்தி்னநை குற்ைஞசைொடடுகிைொர�ள் 
மக்�ள்.

ப�ானதசகா அப்ப�ாழுதே
சுட்டிககாட்டினார்
�்டந் �வம்்பர மொ்ம் ்பொதீடடின 

மீ்ொன விவொ்ம் �ொ்டொளுமனறில் இ்டம் 
க்பற்ைந்பொது அதில் ்பஙந�ற்றுப ந்பசிை 
சை�் க்பொனநசை�ொ, ்பொதீடடில் ்டுபபூசி 
நி�ழ்சசி் திட்ட்திற்க�ன ஒதுக்கீடு�ள் 
எதும் நமற்க�ொள்ைப்ப்டவில்்ே என்ப 
்்ப ்பற்றிச சுடடிக்�ொடடியிருந்ொர. 
அகமரிக்�ொ ்னது �ொடடில் ்டுபபூசி 
வழங�லுக்�ொ� நிதி ஒதுக்கிை்ம ்பற்றி 
குறிபபிட்ட அவர, ்டுபபூசி வழங�ல் 
திட்ட்தி்ன இேங்� ஒரு இேகுவொன 
நவ்ே்திட்டமொ� �ருதிவி்டக்கூ்டொது 
எனவும் கூறியிருந்ொர.

அ்� மு்டக்�்தில் �ொடு ் வக்�ப்பட 
டுள்ை நி்ேயில், இபந்பொது க�ொக�ொனொ 
வின ்ப�வும் நவ�ம் கு்ைவ்்டநதி 
ருக்�ேொம். ஆனொல், ்பைணக்�டடுப்பொடு 
்ைர்்ப்படும் �ொட�ளில் நி்ே்ம 
எதிரமொைொன்ொ�நவ இருக்கும். இந் 
நி்ேயில், இனிவரும் �ொட�ளிநேனும் 
்டுபபூசி வழங�லுக்�ொன சைரிைொன திட்டம் 
வி்�வொ� �்்டமு்ைப்படு்்ப்பட்டொநே 
க்பருநக்ொற்்ை கவற்றிக�ொள்ை முடியும். 
இல்்ேநைல், அ்ண �்டந் க்பருந 
க்ொற்று �ொ�ணமொ� ந்பரி்டர ஒன்ை 
இேங்� சைநதிக்� ந�ரிடும்.
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ஏழை மக்கள் மீது
்கவனிப்பு அவசியம்
க�ொந�ொனொ �டடுப்பொடு�ள் இறுக்�மொ� 

ஆனி (ஜூன) மொ்ம் 7ஆம் �ொள் வ்�யில் 
நீடிக்�ப்படடுள்ைன. இ�ணடு வொ�ங�ள் 
்பைண் ்்்ட. நவ்ேக்குச கசைல்வ்ற்கும் 
்்்ட. க�ொந�ொனொ்வக் �டடுப்படு்் 
இதுந்பொனை �டடுப்பொடு�ள் அவசிைம்்ொன. 
அதில் மொற்றுக் �ரு்தில்்ே. இந்க் �டடுப 
்பொடுகூ்டப ந்பொ்ொது, �ொட்்ட முழு்மைொ� 
மு்டக்கி ஈ, �ொக்�ொயகூ்ட அ்சைைொமல் ்பொர் 
துக்க�ொண்டொல்்ொன ஓ�ைவிற்�ொவது நிே்ம 
்ைக் �டடுப்படு்் முடியும் எனறு மரு்துவ் 
து்ையினர ஒற்்ைக் �ொலில் நிற்கினைனர 
என்பதும் உண்மைொனது்ொன.

இருந்ொலும் இந் மு்டக்�ம், ்பைண் 
்்்ட, �டடுப்பொடு�ள் எல்ேொமும் ஏற்�னநவ 
்பொதிக்�ப்படடுள்ை ஏ்ழ மக்�்ை்்ொன 
நமலும் நமலும் ்பொதிக்கினைது. ந்பொரின 
்பொதிபபுக்�ளில் இருநது மீணக்டழுநதுவி்ட 
அவர�ள் முைனறு க�ொணடிருந்ந்பொது்ொன 
க�ொந�ொனொ மு்ேொவது அ்ே வநது 
அவர�்ை நமலும் கீநழ ் ள்ளிவிட்டது.

இபந்பொது அதிலிருநது சு்ொ�ரி்துவி்ட 
முைற்சிப்ப்ற்குள் மூனைொவது அ்ேயின 
்ொக்�ம் அவர�்ை மீணடும் பு�டடிப 
ந்பொடுகினைது. �ொைொந்ம் கூலி நவ்ே�ளுக்குச 
கசைல்்பவர�ளும் விவசைொயி�ளும் சிறு �்்டக் 
�ொ�ர�ளும் சிறு க்ொழில் முைற்சிைொைர�ளும் 
என ்பொதிக்�ப்படு்பவர�ளின ்படடிைல் நீைமொ 
னது. இருந்ொலும் �ொைொந் உ்ழபபில் 
வொழும் குடும்்பங�ளின நி்ே்மநை இந்க் 
�ொே �ட்ட்தில் மி�ப ்பரி்ொ்பமொனது.

க�ொந�ொனொவின மு்ேொவது அ்ேயின 
ந்பொது க்பருமைவில் உ்வி�ள் அ�சைொலும் 
்னிைொ�ொலும் க்ொணடு அ்மபபுக்�ைொலும் 
வழங�ப்பட்டன. ஆனொல், இபந்பொது அ்ற் 
�ொன சைொ்திைங�்ை அதி�ம் �ொணமுடிை 
வில்்ே. ஒரு சிே ஆேைங�ள், ் னி�்பர�ள் 
்ங�ள் சைக்திக்கு உட்படடு உ்வி�்ைச 
கசைய்ொலும் எ்்்ன �ொ்ைக்கு அவர�ைொலும் 
்ொக்குபபிடிக்� முடியும் என்பந் ந�ள்வி.

்வ�ொசி (நம) 28ஆம் �ொள் உே� ்பட்டனி 
தினம். இந் உே�ம் ஏற்�னநவ ்படடினிைொல் 
அதி�ம் உயிர�்ை இழநது வநதிருக்கிைது. 
க�ொந�ொனொ அ்்ன இனனும் நவ�மொ� அதி 
�ரிக்�ச கசையதிருக்கினைது. அந் நி்ே்ம 
இேங்�யிலும் வநதுவி்டொமல் ்பொர்துக் 
க�ொள்வது ஆடசிைொைர�ளின ்்ேைொை 
�்ட்ம.

க�ொந�ொனொ்வக் �டடுப்படு்துவ்ற்�ொன 
்டுபபூசி �்டவடிக்்��ளில் �வனம் கசைலு்தும் 
அந்நவ்ை ஏ்ழ மக்�ளின வொழ்வின 
மீதும் ஆடசிைொைர�ள் அதி� �வனம் 
கசைலு்் நவணடிைதும் அவசிைம். 



மனம் ஒரு குரங்கு என்பதில் எந்தவி்தமான ஐயப்பாடுகளும் 
இருகக முடியாது. அது ்தாவிக்காண்டே இருககிறது. எ்தறகாக 
ஏன எப்படி எப்்பாது ் ்பானற வினாககளை எழுபபி விளடேகளை 
சுயமாகக கணடேளடேநது ்்தளிவு்்பறும்்வளர அது ஓரிடேத்தில் 
ஆறியிருககும் ்வாயபள்பத் ்த்வறவிடே்்வ ் ெயகிறது. ் ெயயும். 
மனம் ்்தளி்்வாடிருககுமாயின எம்முன எமது ்ெயலூகக்ம 
முன்ெல்லும் ஒரு ்்தரந்த ்வழிகாட்டியாக. அல்்ா்தவிடேத்து 
அள்்பாய்்வ ் ெயயும்.

மனள்த ஒருமுகப்படுத்து்தல் 
என்ப்தறகான்்த இளற்வழி்பாடு 
எனும் கூறளற க்வனத்துடேன 
்பாரகக்்வணடியுளைது. ெமயம் 
இளற நம்பிகளக, ெடேங்குகள 
எனற ்வலிநது ்வடி்வளமககப 
்பட்டே விடேயங்கள ்தற்ெயல் 
களின அல்்து இயறளகயினது 
க ட் டேள மவு டேன  அ்தன 
துளை்யாடு எமது நிளன்வ 
கங்களுககுள கா்த்துககுக 
கா்ம் புகுத்்தப்பட்டிருககிறது. 
புகுத்்தப்பட்டுக்காணடும் 
இருககிறது. ்வடி்வளமபபுகளின 
ஆதிகக்ம எல்்ாம்.

மனஒருளமப்பாடு என்பது 
இளற்வழி்பாட்டினால் ொத்தியமாகிற்தா? அள்த எனது மனத்ள்த 
எனனா்்்ய ஒருளமப்படுத்திக்காளை முடியவில்ள் 
என்பதிலிருநது ்்தாடேங்க்்வணடியுளைது. எனது மனம் எனது 
கட்டுககுள இல்ள் என்ப்தறகாக அள்தக கட்டுககுள ் காணடு 
்வரும் முயறசியாக கடேவுளை நம்பு்தல் என்பது உளைது. 
இங்்க்தான எமது ்பரி்தா்பநிள் உளைது. ெடேமாக உளை எமது 
உடேள் விடேவும் எமககுளளிருநது எம்ளம இயககும் 
சிந்தளனயின ்வலிளமளயவிடேவும் கறபிககப்பட்டே யா்ரா 
கணடே்தாகச் ் ொல்லிய கடேவுளை நம்புகி்றாம்.

நம்பு்தல் என்பது எமககான தீரள்வ, அது மன அளமதியாகட்டும் 
அல்்து பிற ் ்பௌதீகத் தீரவுகைாகட்டும் பிற்னாரு்வனிடேமிருநது்தான 
்்பற்்வணடுமா? ் ்பாைதீகத் தீரவுகள விடேயத்தில் பிறரமூ்மாக 
அள்வ கிட்டு்வ்தறகுச் ொத்தியப்பாடுகள இருககினறன. 
இருகக்ாம். எனது மன அளமதிளய எப்படி பிறரிடேம் 
எதிர்பாரப்பது? நாம் ்்தளி்வாக இல்ள். குறித்்த்்வார 
விடேயத்தில் நாம் திருபதியளடேயவில்ள். அந்தத் திருபதியீனம் 
எவ்வாறு உரு்வானது? குறித்்த விடேயத்ள்த ெரி்வரக ளகயாைத் 
்த்வறியிருககி்றாம். எதிர்பாரத்்த விளைள்வ எட்டேமுடியவில்ள். 
அவ்வைவு்தான விடேயம்.

அந்த எட்டேமுடியா விடேயத்திறகாக நாம் ்ெ்வு ்ெய்த 

முயறசி, கா்ம், ஆர்வம் ் ்தாடேர்பாக க்வன்மதும் எடுத்திருக 
கி்றாமா? ்த்வறுகளிலிருநது கறறுக்காணடே ்பாடேங்களுககூடோக 
மறுமுயறசி்யதும் ்ெயதிருககி்றாமா? அள்தச் ெரி்வரச் 
்ெயதிருந்தால் எதிர்பாரத்்த விளைள்வ அளடேந்்தா அல்்து 
அணமித்்்தா இருகக்ாம். அப்படி்யதும் எப்்பா்தா்வது 
்ெயதிருககி்றாமா? ஆறறிவு ்பளடேத்்த்வரகள எனறு ் ்பருளம 
்்பசும் நாங்கள எப்்பா்தா்வது அந்த ஆறாம் அறிள்வப ்பயன 
்படுத்தியிருககி்றாமா?

நாம் எமது ் ெயலுககு அருகிருககும் ஒரு்வளன அளைப்பள்த 
விடுத்து கற்பளனயான ஒனறிடேம் முழுளமயாகப ் ்பாறுப்பளித்
துக்காணடிருககி்றாம். இங்்க்தான நாம் நம்பிகளகயுளை்வரகள 
எனகினற விடேயம் ் களவிககுரிய்தாகிறது. அயலில் ளகக்கட்டிய 
கணகளுககுத் ்்தரிகினற ்்தாட்டுைரமுடிந்த ஒனளற 
நம்்பவில்ள .் இது்தான உணளம. நம்பிகளகயீனம் என்பள்தத்்தான 
நம்பிகளக எனறு ்காணடோடும் ்பரி்தா்பநிள்யில்்தான 
உள்ைாம். ்பல்்்வறு சுய வினாககளுககூடோக அறி்தல் மறறும் 
்்தளி்தல் எனகினற ஒப்பறற இரு விடேயங்களை அறியாமல் 
அல்்து நம்்பாமல் எமது மனள்த அள்ய விடுகின்றாம். 
அவ்வைவு்தான.

நம்பிகளக எதிர நம்பிகளகயீனம் எனுமிரு அந்தங்களுககிளடே்ய 
அல்்ாடி அள்நது ்காணடிருககி்றாம் என்பள்த உைரநது 
்காளை்்வணடியுளைது. இருககிற ஒனளற நம்பு்வள்தவிடே 
இல்்ா்த ஒனளற நம்பு்வது்தான எமது ்வைககமாகிவிட்டேது. 
கற்பளனயாக ்வடி்வளமககப்பட்டே ஒனளற நம்பி ளகயி்்ட்டும் 
ஏராைமான்வறளற நழு்வவிட்டுவிடுகி்றாம். நிளனத்்தது எப்படிக 
கிளடேககும்? மனம் எப்படி நிம்மதியளடேயும்? அள்தவிடே எமது 
எணைம் ்தனது ்ெயலில் அல்்து முயறசியில் ்த்வறவிட்டே 
விடேயங்களுககுப ்பதி்ாக ்தனனுள புகுத்்தப்பட்டிருககும் 
நம்பிகளக எனும் ் ்பய்ராடிருககும் நம்பிகளகயீனத்ள்த ஆராய 
முற்படுகிறது.

கா்க ் காைாறு ் ்தய்வககுறறம் அ்தறகுமப்பால் விதி எனற 
விடேயங்களுககுள அமுங்கிப்்பாய ்பரிகாரம் ்்தடியள்கிறது. 
்பரிகாரத்ள்த ்தனபுளளியிலிருநது தூர்வாகி கற்பளனபபுளளியி 
லிருநது ்்தடே முயல்கிறது. நிள்யான ்தனபுளளிளய ஒதுககி 
ள்வத்துவிட்டு நிள்யறற இருப்பறற ஒரு புளளிககுள ்்தடிக 
களைத்து இறறுப்்பாகிறது. ்தன ்ெயல் மீ்தான நம்பிகளகளய 
நம்பிகளகயீனமாககிக்காளகிறது. கற்பளனச் ெரககு மீது 
நம்பிகளகயீனத்துககுப ்பதி்ா நம்பிகளக ள்வககிறது.

நம்்ப்்வணடியள்த நம்்பாமல் நம்்பககூடோ்ததில் நம்பிகளக 
ள்வககிறது. ஆக மன அளமதி்யன்பது கிளடேகக ்்வணடும் 
என ்வழி ்்தடு்வள்தவிடே, அது ்்தாள்ந்தளமககான 
காரைத்ள்தக கணடேளடேய ்வழி ் ்தடு்வதும் ் ்தாள்யாமலிருகக 
்வழி்்தடு்வதும் நாமாக இருகக அ்வசியம். சிநதிப்்பாம்.
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ஒனறளர ஆணளடேக கடேநதும் தீவிரமாக 
உலுககி ்வரும் ்கா்ரானா நுணதீமி (ள்வரஸ்) 
எங்கிருநது எப்படி உரு்வானது எனகிற 
ெரச்ளெககு இனனும் முடிவு கிட்டேவில்ள். 
்்தாடேககத்தில் சீனாவின வுகான மாகாை 
உயிரச் ெநள்தயில் விறகப்பட்டே ் ்வௌ்வால்களில் 
இருநது நுணதீமி ்பரவியிருகக்ாம் எனறு 
அறிவிககப்பட்டே்்பாதும் நீணடே ஆயவுகளுககுப 
பினனர அந்தக கருது்காள ்த்வறு எனறு சீனா 
அறிவித்்தது. உ்க சுகா்தார நிறு்வனமும் 
அ்தளன ஏறறுக்காணடேது.

்கா்ரானாவின ்பர்வலுககான காரைம் 
திட்டே்வட்டேமாக, ்பககச்ொர்பறற ்வளகயில் 
கணடேறியப்படோவிட்டோலும், சீனாவின வுகான 
மாகாைத்தில் உளை ெரெ்்தெ நுணதீமி (ள்வரஸ்) 
ஆயவு ளமயத்தில் சீனா்வால் உற்பத்தி 
்ெயயப்பட்டே்்த இந்தக ்கா்ரானா எனகிற 
குறறச்ொட்டும் ஆய்வகத்தில் ஏற்பட்டே கசிவு 
காரைமாக்்வ ் கா்ரானா ் ்வளி்ய ்பரவியது 
எனகிற குறறச்ொட்டும் சுமத்்தப்பட்டு ்வருகினறன.

ெந்தரப்ப சூைல் ொட்சியங்களின அடிப்பளடே 
யில் இந்தக குறறச்ொட்டு முனள்வககப்பட்டோலும் 
அ்தளன நிரூபிப்ப்தறகு இனனும் ்்பாதியைவு 
ஆ்தாரங்கள எள்வயும் முனள்வககப்படேவில்ள .் 
குறிப்பாக அ்மரிககா ்்தாடேரநது இந்தக 
குறறச்ொட்ளடே ்வலியுறுத்தி ்வருகினறது. இந்தக 

கு ற ற ச் ெ ா ட் டின 
் ்த ா டே ரச் சிய ாக 
இப்்பாது மீணடும் 
இ ந ்த  விடேயம் 
வி ்வ ா ்த த் தி ற கு 
்வநதிருககிறது.

அ்தறகுக கார 
ைம், சீன அரசு 
்கா்ரானா நுண 
தீமி ்்தாடேரபில் 
உத்தி்யாகபூர்வ 
மாக ்்வளி உ் 
கிறகு அறிவிப்ப 
்தறகு முன்பாக 
வுகான நுணதீமி 
ஆயவுகூடேத்ள்தச் ்ெரந்த மூனறு ஆராயச்சி 
யாைரகள ்கா்ரானா அறிகுறிகளுடேன மருத் 
து்வ சிகிச்ளெககாக ள்வத்தியொள்களை 
நாடியிருககினறனர எனகிற ்தக்வள் 
அ்மரிககாவின ் ்வால் ஸ் ரீட் ் ேரனல் ்பத்தி 
ரிளக ் ்வளியிட்டேது.

இது்வளர ்பகிரங்கப்படுத்்தப்படோ்த அ்மரிக 
கப பு்னாயவு அறிகளக ஒனளற ்மற்காள 
காட்டி அது இந்தச் ் ெயதிளய ் ்வளியிட்டுளைது. 
எத்்தளன ஆராயச்சியாைரகளின உடேல்நிள் 
்பாதிககப்பட்டேது, ெரியாக எப்்பாது அ்வரகள 

உடேல்நிள் ்பாதிககப்பட்டேது, மறறும் எப்்பா 
்்தல்்ாம் அ்வரகள மருத்து்வமளனளய 
நாடினாரகள என்பது ்பறறியும் அந்த அ்மரிககப 
பு்னாயவு அறிகளக புதிய ்தக்வல்களை 
அளித்துளை்தாக `்வால் ஸ்ட்ரீட் ேரனல்’ 
கூறியிருககிறது.

இது வுகான ள்வரா்ஜி ஆய்வகத்தில் 
இருநது்தான ்கா்ரானா ்பரவியது எனகிற 
குறறச்ொட்டுககு ் மலும் ்வலுச் ் ெரப்பது்்பானறு 
உளை்தால் ெரச்ளெ ் ்தாடேரகினறது.

க�ொர�ொனொ: மீண்டும் சர்ச்ச
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''5436 ரூவாய் மிஸ்'' கவுண்டரில் நின்ற பெண கூறினாள்.
பெஹிவளை  பூட் சிட்டியின கண்ாடிச் 

சுவரகள் வழியே பவளியில் பெய்யும் 
கனதெ மளைளே ரசிதெ வண்ம் 
நினறுபகாணடிருநெ நான, அக்குரல் 
யகட்டுத திரும்பியனன. மயில் 
யொளக அலஙகாரம் யொட்்ட யெரஸ் 
ளைத தி்றநது, HNB atm அட்ள்டளே 
எடுதது நீட்டியனன. இள்ேததின 
வழி ெ்ம் ெரிமா்றபெ்ட சில வினாடி 
கள் ொமெமானது. பமௌனம் நிரபபிே 
அநெ நிமி்டஙகளில், அநெ கவுண்டரில் நின்ற பெணணின முகததில் 
பெரிநெ விரக்திளேயும் யகாெதளெயும் கவனிதயென.

வரிளையில் பினனால் நின்ற ஒருவன, அவளை ொரததுக்பகாணடி 
ருநெயெ அென கார்ம். அைளக ரசிபெளெ ெவப்றனறு உளரக்க 
முடிோது, ஆனால் அவள் கணகளில் பவளிபெள்டோகத பெரிநெ 
பவறுபளெ, மறுபளெ மதிக்காமல் அவன ொரளவ அததுமீறிேது 
நிச்ைேம் ெவறு. ஆனால் இவளை பவறும் ைளெோகப ொரக்கும் 
அவன ொரளவளே யகாபிக்கும் இவள், ஒரு விளல மகளையோ, 
ஆொைப ெ்ட நடிளகளேயோ ெனளனபயொல் ஒரு பெண்ாக 
ைமமாகப ொரபொைா? ென யவளலளேப யொனறு ொலிேல் பொழி 
ளலயும் பவறும் யவளலோகப ொரபொைா? இவவா்றான எண்ஙகள் 
என மனதில் ஓடின.

அபபொழுது அவள் பெேளரக் கவனிதயென ''மாெவி இைஙயகா 
விநென'', அபபெேயர அக்யகள்விக்கு ெதில்கூறிேது. மனிென 
விலஙகுகளின விரிவாக்கம், க்டவுளின பொ்டக்கம். விளலபெட்டிேளலக் 
கிழிதது என ளகயில் பகாடுததுவிட்டு, வ்ஙகிே வண்ம் வழி 
அனுபபினாள். நானும் புனனளகயும் நனறியும் உளரதது விட்டு அநெ 
இ்டதளெ விட்டு நீஙகியனன.

இரு ளககளில் நானகு பெரும் ளெகள்.  பினனால் நிற்கும் ‘அவ 
ளனயும்’ வ்ஙகி புனனளகயு்டன வழிேனுபெயவணடிே அநெ 
பெணணின யவளலயின நிரபெநெதளெ நிளனததுப ொவபெட்ய்டன. 
பி்றர க்டவுைாகக் கருதும் யவளலயில் நான இருபெளெ நிளனதது 
ைநயொஷபெட்ய்டன. என முகக் கவைம் யவறு மூக்கிற்கு கீழ் இ்றஙகி 
வி்ட, ெட்டித ெடுமாறி அளெ ைரிபைய்துபகாணடு ெடிகளில் ெ்டக்கி 
விைாமல் ெள்ைாடி ொெைாரிகள் நள்டயமள்டக்கு வநயென.

மளையிலிருநது ெபெ ஆெதொண்டவராக ஒரு முச்ைக்கரவணடி 
கிள்டக்காொ என சுற்றும் முற்றும் ொரதயென. பநருஙகிவநெ ஒனறும் 
ோயரா முற்ெதிவு பைய்ெ ‘ஊெர’ முச்ைக்கரவணடி.  என நல்லயநரம் 
காலிவீ தியின மறுபு்றம் அநெக் களர பைனறுபகாணடிருநெ ஒரு 
முச்ைக்கர வணடி, எனளனக் கணடு ஒலிபெருக்கியில் ைமிக்ளக 
பைய்துவிட்டு குடுகுடு என, வீதிளேக் க்டக்கும் ஒரு எலிளேபயொல் 
ைறுக்பகனறு இநெக்களர யநாக்கி வநது, பைன.யமரிஸ் யெவாலேம் 
முனபு லாவகமாக ஒரு ‘U’ பவட்டு பவட்டி, அளர நிமி்டததின உள் 
யையே பூட் சிட்டி வாைலில் வநது நின்றது. ஒரு சில மளைக்குணடுகளை 
மட்டும் முதுகில் ொஙகிக்பகாணடு யகாளைளேபயொல் முச்ைக்கர 
வணடிக்குள் யவகமாய் நுளைநது அமரநதுபகாணய்டன.

மளை கார்மாக கருபபு ்றபெர திளரச்சீளலகள் இ்றக்கிவி்டப 
ெட்டிருநென. பகாயரானா கார்மாக 
எனக்கும் ைாரதிக்கு நடுவில் ஒரு ஒளிபுகும் 
ப ெ ா லி த தீ ன  தி ள ர  ப ெ ா ங க 
வி்டபெட்டிருநெது. அெனுள் கசியும் வீதி 
விைக்பகாளி, சுகம் விைாரிததுச் பைல்லும் 
பி்ற வாகனஙகளின ஒளி, அதது மீறும் 
மினனலின ஒளி, இளவ ெவிர பி்ற 
பநாடிகளை இருள் நிரபபிேது.

''டிலிகனஸ்'' ஆள்டக்கள்ட ொணடிே 
ஓரிரு பநாடிகளில் முச்ைக்கரவணடி திடீர 
என வலபபு்றம் திரும்பிேது.

''அண் யநரதொயன யொகணும்.''
''இதுல ஒரு சினன யவளல இருக்கிம்மா, 

்டக்கினனு முடிச்சிட்டுப யொய்டிலாம்.''

ெேம் ெற்றிேது. நான பகாழும்பிற்கு 
வநது ஒரு சில மாெஙகயை ஆகின்றன. 
தி்றனயெசிளே எடுதது ெம்பிக்கு என 
இருபபி்டதளெ ெகிரநதுவிட்டு அவனி்டம் 
களெததுக்பகாணடு வநொல் ொதுகாபொய் 
இருக்கும். என தி்றனயெசிளே ைட்ள்டபளெ 
யினுள் யெடியனன. கா்வில்ளல. மளைக் 
காக முதுகுப ளெயினுள் ளவதெது ஞாெகம் 
வநெது. வாஙகிே பொருள்களில் ெலதிளன 
முதுகுப ளெயினுள் அள்டநதிருநயென.

இருைால் ளெயினுள் ளகளே விட்டு 
குதது மதிபொகத யெடியனன. ெேததில் 
ளகயவறு யலைாக நடுஙகிே மாதிரி இருந 
ெது. பைெஸ் ஸ்யகாபொன மறுெடி மறுெடி 
ளகயில் மாட்டிேது. அளெ எடுதது கழுத 
தில் யொட்டுவிட்டு, கிைறிக் பகாட்டி ஒரு வழிோகத தி்றனயெசிளே 
எடுதயென. ஆனால் அதில் ைாரஜ் இல்ளல. வாயில் பகட்்ட பகட்்ட 
வாரதளெோக வநெது. யொொெற்கு இடி யவறு இள்நது எனளன 
ெேமுறுததிேது. ைரி, இஙயகயே இ்றஙகி மீணடும் காலிவீதிக்கு ந்டநது 
யொயவாம் என எணணி பவளியில் ைற்று எட்டிபொரதயென.

வலக் களரயில் காலிவீதியின அளர அைவு அகலம்  உள்ை நீண்ட 
பெரும் கால்வாய், பெரிே அயனாபகாண்டாப ொம்பிளனபயொல் 
வளைநது பநளிநது ஓடிேது. வீதியும் அளெ ஒட்டி வளைநது பநளிநது 
ஓடிேது. முச்ைக்கரவணடி எயொ அநெப ொம்பின வயிற்றுக்குள் 
முழுஙகுபெட்்ட எலியொல் ெேணிதெது. 

இ்டக்களரயில் பநருபபுக்குச்சிகளை அருகருயக அடுக்கி ளவதொற் 
யொல் சினனச் சினன வீடுகள், அவவீடுகளின வாைலும் வீதியும் ஒனய்ற. 
வேொன பெணமணிகள் சிலர வீதிக்களரயில் கதிளரகளைப யொட்டு 
விட்டு இருநது அரட்ள்ட அடிததுக்பகாணடிருநெனர. சில இளைஞரகள் 
முக்கால் காற்ைட்ள்ட, ைரம் மட்டும் அணிநதுபகாணடு பெரும் மரதெடியில் 
இருநது பீடி பிடிததுக்பகாணடிருநெனர. சில சிறுவரகள் வீட்டு வாைல்களில் 
நினறு பகாணடு மளை நீரில் காளல எட்டி நளனதது, மளை நீளர ஏநதி, 
எததி விளைோடிக்பகாணடிருநெனர. ஒரு குைபெடிகாரக் குைநளெ, 

அக்காவின யெச்ளைக் யகட்காமல் 
மளைக்குள் ஓடி வர, பினனாயலயே ஒரு 
இ ை ம் ப ெ ண  வ ந து  அ டி த து 
இழுததுக்பகாணடு யொனாள். மளையின 
யைாவு்டன அவனின அழுளகயும் 
கலநெது. ோயரா சிலர காேபயொட்்ட 
துணிகளை எடுக்க ம்றநதுவி்ட அளவ 
மளையில் நளனநெெடி கம்பி யவலி மீது 
பகாடிகளு்டன உ்றஙகிக் கி்டநென. 
வீதியின முளனயில் ஒரு பெணமணி 
பொதுக்குைாயில் நீராடிக்பகாணடிருநொள். 
விளிம்பு நிளல மக்களின வாழ்வில் 
ெனிளம எனெது ஆ்டம்ெரம் ஆக்கபெட்்ட 
அததிோவசிேம். ஒரு நளரதெ மீளைக்கா 
ரர மளை நீளர மீணடும் வீதிக்குக் 
கூட்டித ெள்ளிவிட்டு, ஒரு அஸ்ெஸ்்டஸ் 
கூளர சீற் துணள்ட வாைலில் ளவதது 
அள் கட்டினார.

முச்ைக்கரவணடி அஙகு ஒரு வீட்டின 
முன நின்றது. ஓட்டுநர ஒரு குட்டி பஷாப 
பிங ளெளே எடுததுக்பகாணடு அநெ 
வீட்டிற்குள் ஓடினார. அபபொழுது அநெ 
வீட்டிலிருநது ஒரு ஆறுவேது மதிக்கத 
ெக்க பெண பிள்ளை ஓடி வநது அநெ 
முச்ைக்கரவணடியின ைாரதி இருக்ளகயில் 
ஏறியிருநது கற்ெளனயில் ஓடுவதுயொல் 
விளைோடினாள்.

கற்ெளனயில் அவள் எஙகு பைனறுவி்ட 
முடியும்? லண்டனிற்கா? அவுஸ்தியரலிோ 
விற்கா? மிஞ்சி மிஞ்சிப யொனாள் இநெ 
வீதியின முளனவளரொன. மருததுவபீ்டம் 

யொகமுடிேவில்ளல எனறு நான மனமு ள்டநது யொய்வி்டக்கூ்டாபெனறு 
என அபொ எனளன ரஷோ அனுபபிப ெடிப பிதொர. ஆனால் இவளின 
அபொவால் இவளிற்கு இநெக் பகாரானாக் காலததில் இள்ேவழிக் 
கல்விளேக்கூ்ட ஏற்ொடு பைய்துபகாடுக்க முடிோது. அநெ முச்ைக்கர 
வணடியில்கூ்ட இள்ேவழி ''ஊெர'' பைேலி ெேனெடுதெபெடுவொய்த 
பெரிேவில்ளல.           (23ம் ெக்.ொரக்க) 

ரதிதேவி, மானிப்ாய்



இலங்கையில் ககைொர�ொனொ 3ஆம் க�ொற்றின் 
பொதிப்புடன் �டுப்பூசி�ொன் அதிலிருந்து 

மீள்வ�ற்கைொன ஒர� ்வழி என்கிற விழிப்புணர்வு 
மககைளிடம் ஏற்பட்டிருககின்றது. இ�ற்கு முன்னர் 
�டுப்பூசி ரபொடு்வ�ொல் ஏற்படும் பொதிப்புககை்ை 
மு�ன்்மப்படுத்தி �டுப்பூசி ரபொடு்வ்�த் �ளளி 
்்வத்து ்வந்�்வர்கைளும்கூட இப்ரபொது �டுப்பூசி 
்ைப் ரபொட்டுகககைொள்வ�ற்குத் �ைொ�ொகி விட் 
டொர்கைள. இருந்�ொலும் �டுப்பூசி க�ொடர்பொன சந்ர� 
கைஙகைளும் ஐைஙகைளும் இல்லொமலில்்ல. அ்வற்றில் 
சில ரகைளவிகை்ையும் அ்வற்றுககைொன வி்டகை 
்ையும் இஙரகை பொர்ககைலொம்.

"க�ொர�ொனொ தடுப்பூசி எதிர�ொலத்தில் குழந் 
ததப் ரேறதறைப் ேொதிக்குமொ?"

"�டுப்பூசி குழந்்�ப் கபற்றுக ககைொளளும் 
�ன்்ம்ைப் பொதிககும் என்ப�ற்கு எந்� ஆ�ொ 
�மும் இல்்ல. இது முற்றிலும் 
�்வறொனது"

" � ர ப் பிணிப் க ேண� ள் 
க�ொர�ொனொ நுணதீமி (தை�ஸ்) 
தடுப்பூசி எடுத்துக்க�ொள்்ளக் 
கூடொதொ?"

அகமரிககைொவின் ர�ொய் �டுப்பு 
்மைத்தின் �கை்வலின்படி பிற்�க 
கைொட்டிலும் கைர்ப்பிணி கபணகை 
ளுககு ரகைொவிட்-19 க�ொற்று 
ஏற்பட்டொல் அதிகைமொன உடல்�லக 
கு்றவு ஏற்பட ்வொய்ப்புளைது. 
நீஙகைள கைருவுற்றிருந்�ொலும் 
ரகைொவிட்-19 �டுப்பூசி எடுத்துக 
ககைொளைலொம் என்று அந்� 
அ்மப்பு கூறுகிறது.

இ�ன் மூலம் ககைொர�ொனொ 
க�ொற்று ஏற்பட்டொல் தீவி�மொன 
பொதிப்பிலிருந்து கைர்ப்பிணிப் 
கபணகை்ை கைொப்பொற்ற முடியும் 
என்கிறது அந்� அ்மப்பு.

"ர�ொவிட்-19 தடுப்பூசி ரேொடு 
ைதொலும் க�ொர�ொனொ கதொறறு ைருமொ?"

ககைொர�ொனொ �டுப்பூசி ரபொட்டபின் ககைொர�ொனொ 
வின் அறிகுறிகைைொன கைொய்்சசல், சளி, உடல்்வலி 
ரபொன்ற்்வ சிலருககு ஓரிரு �ொட்கைள இருககும். 
ஆனொல், அ்்வ ககைொர�ொனொ க�ொற்று கைொ�ணமொகை 
உணடொன்்வ அல்ல.

இவ்வொறு க�ன்படும் அறிகுறிகைள �ொனொகைர்வ 
ம்றந்துவிடும். ககைொர�ொனொ க�ொற்று உணடொன 
்�ப் ரபொல சிகி்ச்ச ர�்்வப்படொது.

"க�ொர�ொனொ தடுப்பூசி ரேொட்டபின் குருதி 
உதறைதல் மறறும் இதய ேொதிப்பு ைருமொ?"

ஒகஸ்ஃரபொர்டு - ஆஸ்ட்�ொகசனிகைொ �டுப்பூசி 
எடுத்துகககைொணட்வர்கைளில் பல லட்சம் ரபரில் 
ஓரிரு்வருககு இவ்வொறு குருதி உ்ற�ல் ஏற்பட்டு 
இறந்துளை�ொல், அ்வர்கைளுககு இ�ணடொம் ரடொஸ் 
ர்வறு �டுப்பு மருந்து ்வழஙகைப்படும் என்று சில 
�ொடுகைள கூறியுளைன.

இலங்கையில் இது்வ்�யில் அவ்வொறு ைொரும் 
குருதி உ்ற�ல் பி�்சசி்னைொல் உயிரிழந்�ொர்கைள 
என்று �கை்வல் இல்்ல. ககைொர�ொனொ �டுப்பூசி 
ரபொட்ட�ொல் ஒரு்வருககு இ�ை ர�ொய் 
உணடொன�ொகைவும் இது்வ்� உலகில் எஙகும் 
நிரூபிககைப்படவில்்ல.

"தடுப்பூசியில் ேன்றி இதறைச்சி இருக்கிறைதொ?"
பல �டுப்பு மருந்துகைளில் ரபொர்க கெலடின்கை்ை 

நி்லப்படுத்தும் ர்வதிப் கபொருளகை்ைப் 
பைன்படுத்து்வொர்கைள. ரகைொவிஷீல்டு, ஸ்புட்னிக-v 
மற்றும் ரகைொர்வகசின் ஆகிை ககைொர�ொனொ �டுப்பு 
மருந்துகைளின் உட்கபொருட்கைளில் ரபொர்க கெலடின் 
இல்்ல. ஃ்பசர் மற்றும் மொடர்னொவின் 
ககைொர�ொனொ �டுப்பு மருந்துகைளின் உட்கபொருட்கை 
ளிலும் ரபொர்க கெலடின் இல்்ல என்பது 
குறிப்பிடத்�ககைது.

"க�ொர�ொனொ தடுப்பூசி ரேொட்டபின் இதறைச்சி 
உண்ணலொமொ?"

ககைொர�ொனொ �டுப்பூசி கசலுத்தி ககைொணட்வர்கைள 
இந்� உண்்வத்�ொன் உணணர்வணடும் என்று 
கைட்டுப்பொடுகைள எ்�யும் உலகை சுகைொ�ொ� நிறு்வ 
னரமொ, உலகை �ொடுகைளின் அ�சு அ்மப்புகைரைொ 
விதிககைவில்்ல.

ஒரு குறிப்பிட்ட உண்்வ உணப�ொல் �டுப்பூசி 
பைனளிககைொமல் ரபொய்விடும் என்ப�ற்கைொன 
அறிவிைல் ஆ�ொ�மும் இது்வ்� இல்்ல. 
எனர்வ ரகைொவிட் �டுப்பூசி ரபொட்டுக ககைொணட 
்வர்கைள இ்ற்சசி உணப�ற்கு �்டயில்்ல.

"க�ொர�ொனொ தடுப்பூசி ரேொட்டுக் க�ொணடபின் 
மது, புத�ப் ேழக்�ம் இருக்�லொமொ?"

மது உடலில் ர�ொகைதிர்ப்பு மணடலத்்� 
எதிர்ம்றைொகை பொதிககிறது. எனர்வ உடலில் 

ஆல்கைஹொல் அைவு அதிகைமொகை இருந்�ொல் �டுப்பூ 
சியின் ர�ொகைதிர்ப்பு கசைல்திறன் எதிர்பொர்த்� 
அைவிற்கு இல்லொமல் ரபொகை ்வொய்ப்புளைது. 
பு்கைப் பழககைத்துககும் இர� நி்ல�ொன். ஆனொல் 

இ்வற்்ற நிரூபணம் கசய்்வ�ற்கைொன அறிவிைல் 
ஆய்வுகைள எதுவும் இது்வ்� �டத்�ப்படவில்்ல.

ரகைொவிட் க�ொற்று ஏற்பட்டுளை சமைத்தில் மது 
மற்றும் பு்கைப் பழககைம் இருந்�ொல் அது உடல் 
நி்ல்ை ரமலும் ரமொசமொகை பொதிககைககூடும்.

"அகமரிக்�ொ, பிரிட்டனில் க�ொர�ொனொ தடுப் 
பூசிதயப் ே்ணம் க�ொடுத்துப் ரேொட்டுக் 
க�ொள்்ளலொம்"

இலங்கையில் ககைொர�ொனொ �டுப்பூசி இல்வசம். 
அ�ரச ஒழுஙகு கசய்து அ்ன்வருககும் ்வழஙகு 
கின்றது. எனர்வ உஙகைள மு்ற ்வரும்ரபொது 
�்வறொமல் �டுப்பூசி்ைப் ரபொட்டுகககைொளளுஙகைள. 
பணம் ககைொடுத்து அ்வச�ப்பட்டு ரபொலிைொன 
மருந்துகை்ைப் கபற்றுகககைொளைொதீர்கைள.

"கபணகைள மொ�விடொய் கைொலத்தில் கபணகைள 
ககைொர�ொனொ �டுப்பூசி எடுத்துகககைொளைலொமொ?

இந்�க கைருத்துத் �்வறொனது 
என்கிறொர்கைள மருத்து்வர்கைள. மொ� 
விடொய் கைொலத்திலும் கபணகைள �டுப் 
பூசி்ைப் ரபொட்டுகககைொளைலொம். 
மொ�விடொய் சுழற்சி என்பது உடலில் 
இைல்பொகை �டப்பது. அது எந்� 
திகைதியில் ர்வணடுமொனொலும் ்வரும். 
ஒருர்வ்ை உஙகைளுககு �டுப்பூசி 
கி்டககும் ர�திைன்று மொ�விடொய் 
இருந்�ொலும் எடுத்துக ககைொளைத் ஸ

"ர�ொவிட் தடுப்பூசி ரேொட்டபின் 
னும் க�ொர�ொனொ கதொறறு ைருமொ?"

ககைொர�ொனொ �டுப்பூசி எடுத்துக 
ககைொணட பின்னரும் சிலருககு 
ககைொர�ொனொ க�ொற்று ்வரு்வ்� 
ரகைளவிப்பட்டிருப்பீர்கைள. ஆனொல், 
அ்வர்கைளுககு ரலசொன ககைொர�ொனொ 
அறிகுறி மட்டும் க�ன்படும். 
வீட்டிரலரை சுை �னி்மப்படுத்�ல் 
அல்லது சில �ொட்கைள மருத்து்வ 
சிகி்ச்சயிரலரை குணம்டயும்.

�டுப்பூசி ரபொடப்பட்ட ஒரு்வ 
ருககு மீணடும் க�ொற்று ஏற்பட்டொலும் 

அ்வ�து உயிருககு ஆபத்�ொன நி்ல ஏற்படொது. 
ஒருர்வ்ை �டுப்பூசி ரபொடொமல் இருந்�ொல் 
க�ொடககைரம ஆபத்�ொகும் நி்லகூட ்வ�லொம். 
க�ொற்று மி�மொன அைவில் மட்டுரம உணடொகி 
குணமொகை �டுப்பூசிரை கைொ�ணம்.

"இ்ளம் ையதினர மறறும் குழந்தத�ளுக்கும் 
க�ொர�ொனொ தடுப்பூசி ரததையொ?"

ககைொர�ொனொ மு�ல் அ்ல ரபொல் அல்லொமல் 
உருமொறிை ககைொர�ொனொவின் அடுத்�டுத்� அ்ல 
கைள இ்ைஞர்கை்ையும் �ொககுகின்றன. அ�னொல் 
இ்ைஞர்கைளுககும் �டுப்பூசி அ்வசிைம். அ�னொல் 
�ொன் 18 ்வை்�க கைடந்� அ்ன்வர்ககும் �டுப் 
பூசி ர�்்வ என்று ்வலியுறுத்�ப்படுகிறது.

சில �ொடுகைள குழந்்�கைளுககும் �டுப்பூசி்ை்ச 
கசலுத்தி ்வருகின்றன. அகமரிககைொ, 12 - 15 
்வைதுளை குழந்்�கைளுககு ககைொர�ொனொ �டுப்பூசி 
்ை்ச கசலுத்�த் க�ொடககிவிட்டது. அடுத்� 
ஆணடு 12 ்வைதுககுக கீழ் உளை குழந்்�கைளுககு 
ககைொர�ொனொ �டுப்பூசி கசலுத்� ரபொதுமொன 
பொதுகைொப்பு ��வுகை்ை ரசமித்து ் ்வககை உளைது 
அகமரிககைொ.

பிரிட்டன் கபரிை்வர்கைளுககு அதி வி்�்வொகை 
ககைொர�ொனொ �டுப்பூசி கசலுத்தி ்வருகிறது. இந்� 
ஆணடின் ெூ்ல மொ�த்துககுள இ்வர்கைள 
அ்ன்வருககும் ககைொர�ொனொ �டுப்பூசியின் மு�ல் 
ரடொஸ் கசலுத்�ப்பட்டு விடும். ஆனொல் 
குழந்்�கைளுககு �டுப்பூசி கசலுத்து்வதில் ஒரு 
தீர்மொனம் எடுககைப்படவில்்ல.

குழந்்�கைளுககு ்வரும் ககைொர�ொனொ ் ்வ�ஸ் 
மிகைவும் ரலசொகைவும், அறிகுறிகை்ை க்வளிக 
கைொட்டொ��ொகைவுரம இருககிறது. இ�ற்கு ர�ர்மொ 
றொகை, ்வை�ொன்வர்கைள ககைொர�ொனொ்வொல் அதிகைம் 
பொதிககைப்படுகிறொர்கைள. அ்வர்கைளுககு ககைொர�ொனொ 
�டுப்பூசி கசலுத்�ப்படு்வதில் முன்னுரி்ம 
ககைொடுககைப்பட்டு ்வருகிறது.
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இ�ணடொைது முதறை 
தொக்கும் க�ொர�ொனொ 
தை�ஸ், ம�ேணு 

மொறறைமதடந்த ரைறு 
ஒரு திரிேொ� 

இருந்தொல் முதலில் 
கதொறறு 

உணடொனரேொது 
உடலில் உணடொன 
ர�ொய் எதிரப்ேொன்�ள் 
இ�ணடொைது முதறை 
கதொறறு ைரும்ரேொது 
உடலுக்குள் ைந்த 

கிருமி�த்ள எதிரத்து 
சிறைப்ேொ� கெயல்ேடும் 
என்றும் கூறை முடியொது
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முஸ்லிம்களுக் ்கனத் 
தனியான ்கட்சி ஒன்றை 

எம.எச்.எம.அஷ்ரப் ்தாடக்க 
விருநதப�ாது அமிரதலிங்கம 
த்ை்ையிைான தமிழர விடுத்ைக 
கூட்டணியினர அவ்்ரச் சநதித்து, 
நீங்கள் புதிதா்க ஒரு ்கட்சி்யத் 
்தாடக்கபவண்டிய அவசியம 

இல்ை. இ்ைநத 
வடககுக கிழக 

கில தமிழ்-
மு ஸ் லி ம 
்கள் எனறை 
அ்டயா 
ளத்துடன 
சுதநதி்ர 
ை ா ்க 
வ ா ழ் வ 
த ற் கு 
நாங்கள் 
உ த் த ்ர 
வ ா த ம 
த ரு கி 

பறைாம-எனறு கூறினர. 
முஸ்லிம ைக்களின பி்ரச்சி்ன 

்க்ளக ்்கயாள்வதற்கு முஸ்லிம 
்களுககுத் தனியான ஒரு ்கட்சி அவ 
சியம அ்த ்தாடஙகிபய ஆ்க 
பவண்டும. பினனர சை்ரசம ் சய்து 
்்காள்ளைாம என�தா்க இதற்குப் 
�திைளித்தார அஷ்ரப். 

அமிரதலிங்கம குழுவின்்ர 
வழியனுப்பி ்வத்த ்்கபயாடு 
1981ஆம ஆண்டில தனியான ்கட்சி 
ஒன்றையும ்தாடஙகினார. அது 
வ்்ர அஷ்ரப் தமிழ் அ்ரசுக ்கட்சி 
யிபைபய இருநதார. அவர புதிதா்க 
ஒரு ்கட்சி்ய அ்ைத்தது என�து 
கிழககில தமிழ் அ்ரசுக ்கட்சிககிருநத 

ைக்கள் ஆத்ரவுத் தளம உ்டக்கப் 
�ட்டு அஙகு முஸ்லிம அ்ரசியல 
தி்ச திருமபிய சம�வைாகும. 

இதற்கு முனனுதா்ரைைா்க 
இருநதவர பைற்குப் �ாகிஸ்தா்ன 
இநதியாவில இருநது பிரித்்தடுத்த 
மு்கைது அலி ஜினனா.

வட்டுக்கோட்்டைத் 
தீர்ோனத்்ோல் ் ோற்றம்
முஸ்லிம்கள் இைங்்கயில தன 

னிச்்சப்�டுவதற்கு 1976ஆம 
ஆண்டில ்்காண்டுவ்ரப்�ட்ட 
வட்டுகப்காட்்டத் தீரைானபை 
்கா்ரைைா்க அ்ைநதது. இநதத் 
தீரைானத்்தத் தமிழ் அ்ரசுக ்கட்சி 
எடுத்தப�ாது ''இநத விடயத்தில 

நான உங்களுடன ஒத்துப்ப�ானால 
எனது ைக்களான ை்ைய்கத் 
தமிழ்்ர இலைா்தாழிககும 
்சயைாகிவிடும'' எனறு கூறி 
ை்ைய்கத்தின முன 
னணித் த்ைவ்ரான 
் ச ௌ மி ய மூ ர த் தி 
்தாண்டைான விைகிக 
்்காண்டார. 

வட்டுகப்காட்்டத் 
தீரைானம என�து 
வடககுக கிழககுத் 
தமிழருககுப் �ைம 
ப ச ர க ்க க கூ டி ய 
இ்ரண்டு சிறு�ான்ை 
இனங்க்ளச் சிங்களத் 
பதசியத்தின�ால சாய 
்வத்தது. தந்த 
்சலவா,  அமிரத 
லிங்கம ப�ானறைவர்க 
ளின தீரக்க தரிச 
னைற்றை முடிவா்கபவ 
இ்தக ் ்காள்ளமுடியும. 2000ஆம 
ஆண்டில அஷ்ரப் சாவ்டநதப�ாதி 
லும அவ்ரால உருவாக்கப்�ட்ட 
முஸ்லிம்களுக்கான அ்ரசியல �ா்ரம 
�ரியம இனறுவ்்ர ் தாடரகிறைது.

்ேரம் ் ேசும் அரசியல்
அஷ்ரப் தனிக்கட்சி ஒன்றைத் 

்தாடககித் தனககுக கி்டககும 
நாடாளுைனறை உறுப்பினர்களின 
�ைத்்த ்வத்துப் ப�்ரமப�சும 
அ்ரசிய்ைத் ் தாடககினார. ஐககிய 
பதசியக ்கட்சி, சிறீைங்கா சுதநதி்ரக 
்கட்சி ஆகிய இ்ரண்டு ்கட்சி்களின 
ஆட்சிக்காைத்திலும முககிய 
அ்ைச்சுப் �தவி்க்ளப் ் �ற்றைார. 

தான விருமபிய து்றைமு்க 
ைற்றும ்கப்�லது்றை அ்ைச்்சக 
்்கப்�ற்றியதால பவ்ை வாய்ப்பு, 
இறைககுைதி ைற்றும ஏற்றுைதி 
வரத்த்கத்தில முஸ்லிம்க்ளப் 
புகுத்தினார - �ைப்�டுத்தினார. 

முஸ்லிம்கள் தமிழ்்ரச் சாரநது 
நினறு சிங்களவ்்ரப் �்்கத்துக 
்்காள்ளாது, சிங்களவ்்ரச் சாரநது 
வாழ்வ்த ந்டமு்றை அ்ரசிய 

ைாககினார. 
சட்டத்த்ரணியான அஷ்ரப் �ை 

முஸ்லிம சட்டத்த்ரணி்க்ள 
அ்ரசியலுககுக ் ்காண்டுவநது (்ரவூப் 
ஹககீம  ப � ானறைவ ர்க்ள) 
முஸ்லிம்களின அ்ரசியல தளத்்தப் 
�ைப்�டுத்தினார. இதற்்்கலைாம 
ைாறைா்கத் தமிழ்த் த்ைவர்கபளா 
தைது ைக்க்ளப் �ைப்�டுத்தாது 
தம்ைப் �ைப்�டுத்திக ் ்காண்டார 
்கள்.

ரிசோத் ேதியுதீனின் அரசியல்
1990ஆம ஆண்டில வடககிலி 

ருநது புலி்களால முஸ்லிம்கள் 
்வளிபயற்றைப்�ட்டப�ாது  ் வளிபய 
றிய அவர்கள் புத்தளத்்த ் ையப்� 
டுத்திக குடிபயறினர. இதில ரிசாத் 
�தியுதீனும ஒருவர. அதன பினனர 
்ைா்ரட்டுவப் �ல்க்ையில அவர 
்கலவி ்கற்றைப�ாது ஒரு முககிய முஸ் 
லிம அ்ரசியலவாதியின  
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தாவ்ர வளரப்பு குறித்த புதிய சவா்ை நடி்்க ஆண்ட்ரியா 
தனது இனஸ்டாகி்ராம �க்கத்தில ் வளியிட்டுள்ளார.

இநதியாவில ்கடநத ஆண்டு ்்காப்ரானா ்�ாது முடக்கத்தின 
ப�ாது தமிழ் நடி்்க, நடி்கர்கள் �ைரும ச்ையல, இ்ச, ஓவியம 

உள்ளிட்ட �லபவறு ்�ாழுதுப�ாககு்களில ஈடு�ட்டு வநத 
னர. அத்னப் பு்்கப்�டம ைற்றும வீடிபயாக்களா்கவும 
தங்கள் சமூ்க வ்ைதள �க்கத்தில ் வளியிட்டனர.

அநத வ்்கயில பி்ர�ை நடி்்கயும, �ாடகியுைான ஆண்ட் 
ரியா தன வீட்டு ைாடியில தாவ்ரங்கள் வளரப்�து குறித்து 
�திவிட்டு வநதார.

இநத ஆண்டும ஊ்ரடஙகு பந்ரத்தில தாவ்ரங்கள் வளரப்� 
தா்க தனது இனஸ்டாகி்ராம �க்கத்தில ஆண்ட்ரியா �கிரந 
துள்ளார. இது குறித்த தனது �திவில அவர கூறியிருப்�தாவது:

்கடநத ஆண்டு ்�ாதுமுடக்கத்திலிருநபத நான 
எனனு்டய வீட்டுககு உள்பளயும, வீட்்ட சுற்றியும 
�சு்ையான தாவ்ரங்க்ள வளரத்து வருகிபறைன. எவவளவு 
சிறிய தாவ்ரைா்க இருநதாலும சரி, நாம வாழும இடத்்த 
உயிரப்புடன ் வக்க இது ஒரு எளிய வழி.

இநத தாவ்ரங்கள் எனனு்டய வீட்டுககு உள்பளயும, வீட்்ட 
சுற்றியும பநரை்றை ஒளி்ய உருவாககுகினறைன எனறு உறுதி 
யா்க நமபுகிபறைன. அதுதான இநத இருண்ட ்காை்கட்டத்தில 
மி்கவும பத்வயான ஒனறு. ்கடநத ஊ்ரடஙகினப�ாது 
எலுமிச்்ச வி்த்க்ள ்வத்பதன, தற்ப�ாது அது ஒரு 
அழ்கான எலுமிச்்ச ் சடியா்க வளரநதுள்ளது.

இ்த நாம அ்னவரும ஒரு சவாைா்க ஏற்றுக ்்காள்ளைாம. 
இநத வா்ர இறுதியில உங்கள் வீட்டில ஒரு �சு்ை மு்ன்ய 
உருவாக்க முயற்சி ் சய்யுங்கள்.

நடிகை ஆண்ட்ரியா விடுக்கும் சவால்!

20ஆவது திருத்்த்்் 
மூன்றில் இரண்டு 
பேரும்ேோன்்் 
வோககுகளோல் 
ேலபேடுத்து

வ்றகோக முஸ்லிம் 
நோடைோளு்ன்்ற 

உறுபபினரகள் எண்்ர 
அரசுகக ஆ்ரவளித்து 
அ்் நி்்ற்வற்றச் 
பசய்னர. இது ் மிழ் 
அரசியல்வோதிகளுககு 
முஸ்லிம்கள் விட்டை 

சவோல்

வி.அருணோசலம்

(08ம �க்கம �ாரக்க)
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க�ொழும்புத் துறைமுகத்தில் அறைககப் 
படுகினை புதிய நகரைானது 

இலஙறகயின புவியியல் அறைப்புககு வேைாகக 
கடலுககுள் ைண் நிரப்பிச் செயறறகயாக உரு 
ோககப்படுகினை நிலப்பரப்பு. இது இலஙறகத் 
தீவுடன ஒட்டிகசகாண்டிருந்ாலும் ஒரு நாட்டில் 
சேளிநாட்டுத் தூ்ரகம் ஒனறு அறைககப்பட்டி 
ருககும் நிலம் அந் நாட்டுகவக சொந்ைாேற்ப் 
வபானை்ாக இருககிைது. உ்ாரணைாக இலஙறக 
யில் அசைரிககத் தூ்ரகம் அறைநதுள்்ள நிலம் 
அசைரிககாவுககுச் சொந்ைானற்ப்வபால 
(அஙகு பணியாறறும் பறட, காேல், புலனாய்வு 
அதிகாரிகளும் அசைரிகக நாட்டேரக்ளாகவே 
இருப்பர). அவ்வேற்ள அசைரிககாவிலுள்்ள 
இலஙறகத் தூ்ரக நிலம் இலஙறகககுச் 
சொந்ைான்ாக இருககும். இவ்வபானைச்ாரு 
முறையில்்ான சகாழும்புத் துறைமுக நகர 
விடயமும் இருககிைது. இதுவிடயத்தில் ்மிழ் 
அரசியல்ோதிகள் சேளியிடுகினை கருத்துகள் 
துறைமுக நகர குறித்் புரிநதுணரவில்லாைல் 
அேரகள் இருப்பற்க காட்டுகினைன. 

துறைமுக நகரம் அறைநதுள்்ள நிலம் ்னிப் 
பட்டேரகளுககுச் சொந்ைான்ல்ல எனபதும், 
இ்றகு முனனர இப்படிசயாரு நிலறை இருகக 
வில்றல எனபதும் இஙகு கேனிககப்பட வேண்டி 
யறே. இனறு ்மிழ் ைககள் எதிரவநாககி ேரு 
கினை பிரச்சிறனகற்ளப் பட்டியலிட்டால்கூட 
இந்த் துறைமுக விேகாரம் அந்ப் பட்டியலில் 
இறுதியில் இருப்ப்றகாேது ோய்ப்பிருககிைவ்ா 
எனபது ெநவ்கைானது.

தமிழ் அரசியல்வாதிகளின் கருத்து
இந் அரசு ் மிழரகற்ளப் பறகத்துகசகாண்டு 

அதிகம் சேளிநாட்டுக கடனகற்ளப் சபறுகிைது. 
்மிழரகளுடன இறணநது செயறபட்டால் ்மிழ் 
மு்லீட்டா்ளரகள் இதில் அதிக மு்லீடுகற்ளச் 
செய்திருப்பாரகள். அவ்வேற்ள துறைமுக நகரில் 
்மிழ் சைாழி புைககணிககப்பட்டுள்்ளது. சிஙக்ளம், 
ஆஙகிலம், சீன சைாழி ஆகியனவே வி்ளம்பரப் 
படுத்்ப்பட்டுள்்ளன. இ்னால் ்மிழரகள் 
புைககணிககப்பட்டிருககிைாரகள் - எனறுள்்ளார 
சி.வி.விகவனஸேரன.  

இந்த் துறைமுக நகரம் எழுச்சி சபறைால் ் ற 
வபாதுள்்ள ்மிழ் முஸலிம் ேரத்்கரகள் பாதிக 
கப்படுோரகள். இப்வபாது அேரகளிடமிருககும் 
வியாபார மு்னறை வேறு நபரகளின றககளுககு 
ைாறிவிட ோய்ப்புண்டு. இது சிறுபானறை இனங 
கற்ளப் பாதிப்ப்ால் இற் அனுைதிகக முடியாது 
- எனகிைார ொணககியன.

்மிழருககு ேடககுக கிழககில் ஒரு நிரோக 
அலறகத் ் ர ைறுககும் இந் அரசு சீனாவுககுத் 
்னியான ஒரு நிரோகக கட்டறைப்றப 
ஏறபடுத்திக சகாடுத்திருககிைது - எனகிைார 
செல்ேம் அறடக கலநா்ன.

சீனாவுககு அதிகாரஙகற்ளத் ் ாறர ோரககும் 
அரசு 70 ேருடம் வபாராடிய ்மிழரகளுககு 
அதில் எற்யும் ேழஙகவில்றல - எனகிைார 
்ரைலிஙகம் சித்்ாரத்்ன.

இந் நால்ேரின குறைச்ொட்டுககும் ேடககுக 
கிழககுத் ்மிழர ்ாயகத்துககும் எந்வி் 
ச்ாடரபும் இருப்ப்ாகத் ச்ரியவில்றல. வபார 
முடிநது 12 ஆண்டுகள் கடநதும் அஙகு ோழும் 
ைககளின சூழறலச் செனறு பாரகக முடியா் 
நிறலயில் ெம்பந்ர, விகவனஸேரன ஆகிவயார 
உள்்ளனர. அேரகளுககுத் ்மிழ் ைககள் எவோ 
ைான நிறலயில் இருககிைாரகள் எனறு ச்ரியாது. 
இந் நிறலயில், துறைமுக நகரம் எதிரகாலத்தில் 
்மிழருககு எனன செய்யும் எனறு ் ான சகாழும் 
பில் நிறபற் நியாயப்படுத்தி சேறும் அறிகறக 
விடுகிைார விகவனஸேரன.

்ட மவாகவாண சபை நிர்வாகம்
2013ஆம் ஆண்டில் கிறடத்் நல்ல ோய்ப்பு 

ேட ைாகாணெறப. அ்ன 5 ேருட காலப்பகுதியில் 
எநசோரு ்மிழ் மு்லீட்டா்ளரகற்ளயும் மு்ல 
றைச்ெர விகவனஸேரனால் சகாண்டுேர முடிய 
வில்றல. அரசு ஒதுககிய நிதிறயககூடத் ்னது 
செயறபாடினறை காரணைாகத் திரும்பச் செய்்ேர 
அேர. 

இேருககுப் பதிலாகத் திைறையான ஒருேர 
மு்லறைச்ெராக இருநதிருந்ால் (ெமூக அககறை 
யுள்்ள ஒருேர) 9 ைாகாணஙகளில் மு்னறை 
ைாகாணைாக ேடகறகக சகாண்டுேநதிருகக 
முடியும். அத்வ்ாடு ொணககியன கூறுேற்ப்வபால 
இந்ப் புதிய துறைமுக நகர ேரத்்க நடேடிக 
றககளில் ் றவபாது ் மிழ் முஸலிம் ேரத்்கரகள் 
வைறசகாள்ளும் வியாபாரம் நடேடிகறககள் 
இடம்சபை ோய்ப்பில்றல. இதில் மிக நவீனைான 
ச்ாறலத் ச்ாடரபு, கசிவனா, நே நாகரீக உறட 
கள், முக அலஙகாரம், விபச்ொரம்கூடச் ெட்டபூரே 
ைாககப்பட்டு நடககவிருககிைது (சீன அரொல் 

துபாயில் அறைககப்பட்டுள்்ள நவீன நகரத்ற் 
ஒத்்வ் இது).

தமிழ் மமவாழிப் புறககணிப்பு
பண்டா - செல்ோ ஒப்பந்ம் இடம்சபறை 

பினனர 1958 ற் மு்லாம் திகதி ோகனத் 
்கடுகளில் இருந் சிஙக்ளச் சிறி எழுத்ற் நீககி 
''சிறி'' என இரண்டு ் மிழ் எழுத்துகளில் எழு்ாது 
''ஸரீ'' எனச் ெைஸகிரு் உச்ெரிப்புக குறியீட்டு 
எழுத்ற்ப் பயனபடுத்தினர. 1972ஆம் ஆண்டில் 
இலஙறக குடியரொககப்பட்டவபாது ேடககுக 
கிழககு அரெ திறணகக்ள வி்ளம்பரப் பலறககளில் 
இருந் சிஙக்ள எழுத்துகளுககு கழிவு ஒயில், 
ொணம், ்ார எனபேறறைப் பூசி எதிரப்புத் 
ச்ரிவித்்து ் மிழ் அரசுக கட்சி. 

அரபு நாடுகளின நிதிப் பஙகளிப்புடன 
இலஙறகயில் வைறசகாள்்ளப்பட்ட அபிவிருத்திப் 
பணிகளினவபாது கிழககு ைாகாணத்தில் அறைககப் 
பட்ட பல வி்ளம்பரப் பலறககளில் அரபு 
சைாழிகவக முனனுரிறை சகாடுககப்பட்டது. 
ஆனால் ் மிழரகள் அதுகுறித்து எதிரப்பு எதுவும் 
சேளியிடவில்றல. இது ்மிழர ்ாயகத்தில் 
இருப்பது. ஆனால், ேடககுக கிழககுடவனா 
்மிழர ்ாயகத்துடவனா எந் ேறகயிலும் 
ச்ாடரபுபடா் துறைமுக நகரில் ்மிழ் எழுத்து 
இல்றல என ோதிடுகினைனர. அஙகு ்மிழ் 
எழுத்துகற்ளப் வபாட வேண்டிய அேெர வ்றே 
இலஙறக அரசிடம் இல்றல. 

சீனவாவுககு முதல ம்ற்றி
இந்த் துறைமுக நகரம்; 2014இல் அப்வபாற்ய 

்றலேர ைகிந் ராஜபகெோல் ச்ாடககி 
றேககப்பட்டது. நல்லாட்சி அரசின காலத்தில் 
இ்ன பணிகள் ெறறுப் பினனறடோக இருந் 
வபாதிலும் ் றவபாது சீனா நிறனத்்ோறு நாடாளு 
ைனறில் சபரும்பானறையுடன அனுைதி சபைப்பட் 
டுள்்ளது. ைாறலதீவுககுக கிழகவகயுள்்ள பகுதியில் 
டியாவகா காசியா எனை தீறே அசைரிககா ் னது 
பறடத் ் ்ளைாக ஆககியிருப்பற்ப்வபானறு சீனா 
வும் ் னககு உரிைம் உறடய ஒரு பகுதியாக இந 
்த் துறைமுக நகரத்ற்ப் பயனபடுத்திக (இராணு 
ேத்்்ளம் அல்ல) கண்காணிப்பு வேறலத்திட்டஙக 
ளில் ஈடுபட ோய்ப்புண்டு. 

சீனாவின பட்டுப் பாற் ேரத்்கத் வ்றேககு 
இலஙறகயில் நடந் வபார ் றடயாக இருந்து. 
இ்னாவலவய இறுதிப்வபாரினவபாது சீன அரசு 
ைகிந் அரசுககு அதிக ஆயு்ஙகற்ள ேழஙகிப் 
வபாறர முடிவுககுக சகாண்டுேந்து. ஒரு 
நாட்டில் சபரிய்ளவு மு்லீடுகற்ளச் செய்பேரகள் 
அந் நாட்டில் குழப்பைறை ஸதிரைான அரசியல் 
சூழல்  இருப் பற ்யு ம்  ச ேளி ந ா ட் டு 
மு்லீடுகளுககான இறுககைான ெட்டஙகள் 
இல்லாதிருப்பற்யும் எதிரபாரககினைனர. அதுவே 
சீனாவின எதிரபாரப் பும்.

அதிக ேரிறயச் சிஙக்ள ைககள் செலுத்துகினைனர
இலஙறகயின சபரும்பானைறைச் சிஙக்ளேரின 

ச்ாறக 80 வீ்த்துககு வைல் இருப்ப்ால் அேர 
கவ்ள ் ைககுத் வ்றேயான   (17ம் பக.பாரகக) 
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நியூடடன்

மவாபைதீவுககுக 
கிழக்கயுள்ள ைகுதியில 
டியவா்கவா கவாசியவா என்ற 
தீப் அமமரிககவா தனது 

ைபடத் த்ளமவாக 
ஆககியிருப்ைபதப்

்ைவான்று சீனவாவும் தனககு 
உரிமம் உபடய ஒரு 
ைகுதியவாக இநதத் 

துபறமுக நகரத்பதப் 
ையன்ைடுத்திக 
கணகவாணிப்பு 

்்பைத்திடடஙகளில 
ஈடுைட ் வாய்ப்புணடு
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''வெளியாலை ஒருக்ாப் ப�ா்வர முடியாதது மணலடை 
வவடிககிறமாதிரியாயலபை கிடைககுது'' எணடு புைம� 

மனிசியும பமளும ''ப�ானா நிலைலமயலயப் �ாக் மணலடை 
விலறககும… ப�ா்ாட்டி வவடிககுபமா?'' எணடு சிரிககுது்ள் 
�ாருஙப்ா!

''பறாட்டிலை சனந் திரியுது்ள்தாபன'' எணடைதுககு ''அது்ள் 
பவலையாய்ப் ப�ாகுது்ள்'' எணடு வசாலலுது்ள். ''அப்�... சண 
மு்த்தினலர வ�டி மணவவட்டிபயாலடை எனன பதாட்டைஙவ்ாத்தபவ 
ப�ாகுது? உஙல் வம�ளக்வலபை ப�ாகுது… வ�ாலிஸ் ஆமியள் 
ப்ட்டைா பவலைவயணடு ் லதவிட்டுகவ்ாணடு... உப்பிடிப் �ாருஙப்ா 
்னப�ர் நிலைலமலய விளங்ாமலுககு திரியினம''

''சனிககிழலம, மீலனககீலன வாங்ைாம, உதிலை ் ாகல்தீவுககு...'' 
எணடு வதாடைஙகினலத முடிக்யிலலை மனிசி பமள் கூட்டைணி வ்ாதிச்சு 
வவடிக்த் வதாடைஙகி வ�ாரிஞ்சு தள்ளத் வதாடைஙகிவிட்டுது்ள். நலை 
்ாைத்துககு ்ன்ன ப்ாவைடுத்து எனலன அதுககுள்ளாலை 
விடுவிச்சிட்டைான.

''எனன ்திபரசணலணை நாட்டு நடைப்பு எப்பிடிப்ப�ாகுது? நலைா 
இறுகுமப�ாலை கிடைககுது?'' எணடைான. நானிருந்த எரிச்சலிலை ''இனி 
உலடையத்தான இடைஙகிடைககு'' எணடைன. அது �ாவத்துககு விளஙப்லலை. 
''எனனணலணை வசாலலுறியள்?'' எணடு திருமபிகப்ட்டுது. ''அடை ் னகு 
இறுகுகிறதுககு எனன கிடைககு? நலைாய் இறுகிப்ப�ாச்சுது… எனி 
உலடையத்தான இடைஙகிடைககு'' எணடு சிரிச்சன. ் ன்னும சிரிச்சான.

''அது சரிதானணலணை, நாட்டு நிலையிலை ஒருத்தரும ் வனமாய் 

தலை விலைக்கிை 
மாதிரிக் கிடக்குததா?

கதிரேசன் காத்தவோயன் இலலை. ப�ாககுவரத்துக தலடை எணடுறது சிரிப்�ாயலபை கிடைககுது. 
நானிணலடைககு ்ாகல்தீவுககு மீன �ாப்�வமணடு ப�ானால தில்ச் 
சுப்ப�ானன. அவவளவு சனம. மீன வாங் இடி�ாடுதான'' எணடுது ் னகு.

''உணணைாலணை நீயுவமாரு மூலளவ்ட்டை பிறவிதானப்�ா… நாடு 
கிடைககிற கிலடையுகல் மீனவாங்ப் ப�ாயிருககிறாய்… சனஙகூடுற 
இடைங்ளுககுள்ள ஏன ப�ாறாய்?'' எணடு ப�சிப்ப�ாட்டு பவலற்லதயலளக 
்லதச்சிட்டு லவச்சிட்டைன. அதிலை வசய்தியலளச் வசாலலுற சனவைாணலடை 
மருபமான �ாத்துகவ்ாணடிருந்தார். நானும �ாத்தன.

அதிலை சு்ாதாரத்துலறப் வ�ரியவர் வானிலை அறிகல் மலழக 
்ணைககு வசாலலுற மாதிரி முதலநாளான வ்ாபரானாக ்ணைகல் வலு 
நிதானமாச் வசாலலிகவ்ாணடிருந்தார். அதுககுள்லள ஒணடு ் ாகல்தீவு 
மீன சந்லதயிலை வசய்த எழுமாத்துப் �ரிபசாதிலனயிலை நாலு ப�ருககு 
பநாயிருந்தது எணடைலதக ப்க் நம�முடிபயலலை.

வ்ாபரானா ்ணடு பிடிச்சது உணலமபயா? ்ன்ன மீன வாஙகினது 
உணலமபயா? சனஙகூட்டைமாய் நிணடைது எணடு ்ன்ன வசானனது 
எனனத்லத? குழப்�மாய்க கிடைந்துது.

்ன்னுககு ப்ாவைடுத்தன உடைலனபய எடுத்துப் ப�ாட்டைான. வீட்டிலை 
அமளியாய் ரணடுமூணடு குரல ஆலரபயா ப�சிற மாதிரிக ப்ட்டுக 
வ்ாணடிருந்துது… ் ன்னதான குரலிலை ஒரு �யத்பதாலடை ''அணலணை 
நீங்ள் வசானனமாதிரித்தான மூலளவ்ட்டை முட்டைாள் பவலைலயப் 
�ாத்திட்டைனனணலணை… இஞ்ச வீட்டிலை மனிசியும பிள்லளயளும 
வநருப்வ�டுககுது்ள்… சந்லதயிலை வ்ாபரானாவாம எணடு வசய்தியிலை 
வசாலலுறாங்ள்? �யமாய்க கிடைககுது'' எணடு �தறியடிச்சுது.

அப்� எலைாபம உணலமதான… முதைநாள் ப்ாபரானா ் ணடுபிடிச் 
சலவககு சந்லதலய மூடை பநரம வரயிலலைபயா அலைது மூலள 
பவலைவசய்பயலலைபயா? எணடை புதுககுழப்�ம வந்திட்டுது. ''் னகு 
பயாசிச்சுப் �யப்பிடைாதயப்�ா… உதுககுள்லள ஏபதா குழப்�ங கிடைககுது 
ப�ாலைககிடைககுது… சந்லதலய மூடுறதுககு ஒணடும வசய்யாத�டியால….'' 
எணடு நான முடிக்முனனபம ்னகு ''அணலணை அவங்ள் ்ணடு 
பிடிககிறது்லள அறிவிககிறது பிந்தித்தானாம. அதுககுப் பிறகுதானாம 
அந்த இடைத்லதப்�ற்றி முடிவவடுககிறதாம…'' எணடுது.

அதுகும உணலமதாபன. ்ணடு பிடிககிறது ஒராள். தீர்மானிககிறது 
இனவனாராள். அலத நலடைமுலறப்�டுத்துறது மற்வறாராள். உடைனடியாச் 
வசய்யிற பவலையள் இப்பிடிவயணடைால வதாத்துவருத்தம �ரவாமலுககு 
உலவயலளப்ப�ாலை �ாத்துகவ்ாணடிருககுபம? ப்ாயிலலையும 
வ்ாபரானா? சந்லதயிலையும வ்ாபரானா.. ''் னகு �யப்பிடைாலத எலைாம 
வழலமதான'' எணடுப�ாட்டு லவச்சிட்டைன.

K] ;ypk ; murpaYk ;...
உதவியாளரா்ச் வசயற்�ட்டைார். அந்த அரசி 

யலவாதி புத்தளத்தில தற்்ாலி்மா்த் தஙகியிருந்த 
முஸ்லிம மக்ளுககு வழஙகிய உதவிப் வ�ாருள் 
்லளப்  �கிர்ந்தளிககும �ணியில ஈடு�ட்டைார் 
ரிசாத். அதலனப் �யன�டுத்தி அந்த மக்ள் 
மத்தியில தனது வசலவாகல் உயர்த்திகவ்ாணடைார்.

பிற்்ாைத்தில அந்த மக்ளின வாககு்லளப் 
வ�ற்று நாடைாளுமனறம வசனறார்.  ''முஸ்லிம்ள் 
வடைககிலிருந்து வவளிபயற்றப்�ட்டைாலும அவர்்ள் 
அயல நாடைான இந்தியாவுககுச் வசலைவிலலை. 
சிங்ள மக்லள நமபி வந்பதாம'' எனறு 
நாடைாளுமனறத்தில �கிரங்மா் உலரயாற்றினார் 
ரிசாத்.

முஸ்லிமகள் காணிகளைப் பெற்றளை
முஸ்லிம ஒருவர் வசாத்து ஒனலற வாஙகிவிட் 

டைால எதிர்்ாைத்தில அலத முஸ்லிம அலைாத 
ஒருவருககு விற்்ாலம என�லதப் ப�ணுவது 
வழலம. தமது வ�றுமதியான வசாத்து ஒனலற 
இனவனாரு முஸ்லிமுககு இைவசமா்க வ்ாடுப் 
�லத அலைாவுககுச் வசய்யும ஒரு புனிதக 
்டைலமயா் நமபுகினறனர். 

வடைககிலிருந்து அ்தியா்ச் வசனற முஸ்லிம்ள் 
அனலறய அரச தலைவர் பிபரமதாசவின 
அனுசரலனயுடைன (வடைககுக கிழககில தமிழருககு 
எதிரா் முஸ்லிம்லளக ் ட்டி வளர்த்ததில பிபரம 
தாச மட்டுமலைாது ஏலனய சிங்ளத் தலைவர்் 
ளும அக்லற வசலுத்தினார்்ள்) புத்தளம, 
அனுராதபுரம �குதி்ளில ் ாணி்லளத் தமவசப்� 
டுத்தினர். 

இந்த அரசியல ந்ர்வுககும அடித்தளம 
இட்டுக வ்ாடுத்தவர் அஷரப்தான. அம�ாலறயில 
சீதவாபி புத்தப்ாவிலை அணமித்த �குதி்ளில 
�ை முஸ்லிம குடிபயற்றங்லளயும உருவாககினார். 

முஸ்லிம மக்ள் எத்தல்ய வசதி்ளற்ற 

�குதி்ளிலும குடிபயறி அஙகு நிலைவ�ற்று 
விடுவர். �ை வதாழில முயற்சி்ளிலும வவட்், 
துக்ம �ராது இறஙகிச் வசயற்�டுவர். இலவ 
தமிழ் மக்ளிடைம இருககினற வ�ருங குலற்ள்.

ரம�ாவ எனுமிடைத்துககு அருகில (மதவாச் 
சிககும ரம�ாவ சந்திககும இலடையில ) இககிரிக 
வ்ாலைாவ �குதியில முஸ்லிம்லளக குடிபயற்றி 
னார் ரிசாத். வில�த்துக ்ாடைழிப்பு, அரச 
்ாணி்ளில முஸ்லிம்லளக குடிபயற்றுவது என 
மனனாரில மட்டும 3ஆயிரம ஏக்ர் ் ாணி்ளில 
முஸ்லிம்ள் குடிபயற்றப்�ட்டைனர் எனறு ரிசாத் 
மீது குற்றச்சாட்டு்ள் உள்ளன. 

அபதபவலள முலலைத்தீவு - முள்ளியவலளலய 
அணமித்த �குதியிலும, ்ற்பூரப் புலவவளிப் 
�குதியிலும ் ாணி்லளக ல்ய்ப்�டுத்த அவர் 
எடுத்த முயற்சி மக்ளின எதிர்ப்�ால ல்விடைப் 
�ட்டைது. இலவவயலைாம முஸ்லிம தலைவர்்ள் 
தமது இனத்திற்்ா் தனனத்பதாடு கூடியதானாலும 
ஆற்றிய �ணி்ள். நலைாட்சி அரலசககூடை தமிழ்த் 
தலைவர்்ள் தமலம வளப்�டுத்தப் �யன�டுத்திய 
அபதபவலள முஸ்லிம தலைவர்்ள் தமது சமூ 
்த்லத வளப்�டுத்த �யன�டுத்திக வ்ாணடைனர். 

அபதபவலள மட்டைக்ளப்பில ஹிஸ்புலைா, 
முஸ்லிம்ளுககுக ்ாணி்லள வழங்வும 
முககிய ப்ந்திர லமயங்லளக ல்ய்ப்�டுத்தவும 
முஸ்லிம்ளுக்ான ஒரு �ல்லைக்ழ்த்லத 
அலமககும முயற்சியிலும இறஙகியிருந்தார்.

நாடைாளுமனறப் பிரதிநிதித்துவம, வடைககுக 
கிழககிலுள்ள முஸ்லிம ்ட்சி்லளவிடைப் வ�ரும 
�ானலமக ்ட்சி்ளான ஐககிய பதசியக ்ட்சி,  
சிறீ ைங்ா சுதந்திரக ்ட்சி, வ�ாது மக்ள் முன 
னணி ஆகியவற்றிலகூடை முஸ்லிம்ள் அங்ம 
வகிககினறனர். இதனால, இைஙல் முழுவதுமி 
ருந்து முஸ்லிம பிரதிநிதி்ள் நாடைாளுமனறம 
வசலலும வாய்ப்ல� உருவாககியிருககினறனர். 

உயிர்த்த ஞாயிறுத் தாககுதலின பினபுகூடை நீதி 
அலமச்சரா் அலி சப்ரி நியமிக்ப்�ட்டிருககிறார்.

்தமிழ் அேசியலவாதிகளுக்குச் சவால
அரசலமப்பி  20ஆவது திருத்தத்லத மூனறில 

இரணடு வ�ரும�ானலம வாககு்ளால �ைப்� 
டுத்துவதற்்ா் முஸ்லிம நாடைாளுமனற உறுப்பி 
னர்்ள் எணமர் அரசுக் ஆதரவளித்து அலத 
நிலறபவற்றச் வசய்தனர். இது தமிழ் அரசியலவாதி 
்ளுககு முஸ்லிம்ள் விட்டை சவால. அவர்்ள் 
எப்ப�ாதும சிங்ளவலரச் சார்ந்பத முடிவு்லள 
எடுப்�ார்்ள் என�தற்கும நலை எடுத்துக்ாட்டு. 

2012ஆம ஆணடில நடைந்த கிழககு மா்ாணைத் 
பதர்தலினப�ர்து தமிழ்ப் பிரதிநிதி்ளுககு அதி் 
ஆசனங்ள் கிலடைத்தப�ாதிலும தமிழருககு 
இலடையில நிைவிய ஒற்றுலமயினலம ் ாரணைமா் 
முஸ்லிம முதைலமச்சர் ஒருவர் அஙகு �தவி 
பயற்கும நிலை ஏற்�ட்டைது. அஷரப் வதாடைககி 
லவத்த இந்தப் புதிய அரசியல �ாரம�ரியம 
முஸ்லிம மக்லள அரசியல ரீதியா் அதி்ம 
�ைப்�டுத்தியிருககிறது. அலதவிடை முஸ்லிம்ள் 
இந்த நாட்லடைவிட்டு ஒருப�ாதும வவளிபயறாது 
இருப்�தாலும இனனும �ை ்ாரணைங்ளாலும 
வவகுவிலரயில இைஙல்யின இரணடைாவது 
வ�ரிய இனமா் மாறவிருககிறார்்ள். 

எதிர்்ாைத்தில தமிழர்்ள் சனத்வதால் 
அடிப்�லடையில 3ஆவது தரப்�ா்வும ஒற்றுலம 
யினலமயின உச்சத்தால 3ஆம தரப் குடிமக் 
ளா்வும மாறுவது தவிர்க் முடியாத ஒனறு. இனி 
முஸ்லிம்ளின அரசியலைத் தமிழ் அரசியலவாதி 
்ளால ஒருப�ாதும ்ட்டுப்�டுத்திவிடைமுடியாது.  
அஷரப் 1981இல தனிக ் ட்சிலயத் வதாடைஙகிய 
்ாைத்திபைபய தமிழ்த் தலைவர்்ளின அரசியல 
ராஜதந்திரம �ைவீனப்�ட்டுவிட்டைது.
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பெருந்தேசமான அமமரிக்ாவைக ்ண்டு 
பிடிததே ம்ாலம்பவைக ்ாணவிலவல...! 

அைவைத ் தேடி அவலகிறார்ள்...! நமபுைது ் டினமா் 
உள்்ளதோ...? ஆனால, அதுதோன் உண்வம. 

ைைலாற்றில மறக்ப்பட முடியாதேைரும, 
முககியமானைரும என்று ம்ாலம 
்பவைக ம்ாண்டாடுகிறார்ள். 
அமமரிக்ா என்கிற ் தேசதவதேக 
்ண்டுபிடிததே அைவைப பு்ழ் 
கிறார்ள். ஆனால, அைர 

குறிததே அடி முடி மதேரியாதே ்பல 
சுைாைசியங்ள் இன்றும இருககின்றன.

ஐ்ைாபபியக ் ட்லாடியும, நாடு்ாண் ்பய 
ணியுமான அைர ்டலைழி்ளிலும தேவைைழி 
்ளிலுமா் அவலநது திரிநதே்்பாது அமமரிக 
்ாவைக ் ண்டுபிடிததோர என்றும அதேன் பின்  
னர ஐ்ைாப்பாவிலிருநதே மக்ள் அைர ் ண்டு 
பிடிததே  அநதேப புதிய ்தேசததில குடி்யறி, 

இன்வறககு அமமரிக்ாவை மாநிலங்்ளாககி 
ஆண்டும ைருகின்றனர என்்பதும ைைலாறு. 

ம்ாலம்பஸ் ்ண்டுபிடிககும ைவை அமமரிக்ா 
மதோவலநது்்பா்யா அலலது யாரும இன்றிய ்தேச 
மா்்ைா இருநதேதோ என்றால அப்படியுமிலவல. 
அஙகு ைாழ்நதே பூரவீ் மக்வ்ளக ம்ான்று குவித 

துததோன் ஐ்ைாப்பாவிலிருநது மசன்ற ஆஙகி 
்லயர்ள் குடி்யறி, அவதே ஆண்டு, ஆட்சி 
அதி்ாைம மசலுததி அநதேத ்தேசதவதேத 
தேமதோககிக ம்ாண்டுள்்ளனர. ஆ், ஏல்ை 
மக்ள் ைாழ்நதே நிலதவதே அ்ப்ரிததே முதேலா 

ைது ஆஙகில மனிதேன்தோன் இநதேக ம்ாலம்பஸ் 
என்று எதிரத தேைபபினர மசாலகின்றனர. 

அமமரிக்ா அைைால ்்பளீ்ைம மசயயப 
்பட்டதேன்றிக ் ண்டுபிடிக்ப்பட்டதேலல என்்பது 

இைர்ளின் ைாதேம. அஙகு ைாழ்நதே 
மசவ்விநதியர்வ்ள எறுமபு்வ்ளக 
ம்ாலைது்்பால ம்ான்று குவிதது 
அநதேத ்தேசதவதேக வ்ய்ப்படுத 
திகம்ாண்டு அமமரிக்ாவைப 
புதிதோ்க ்ண்டு பிடிததேது்்பால 
பீததிகம்ாள்கிறது இநதேக ம்ாலம்பஸ் 
ைழி ைநதே குழு என்கிறார்ள். 

இநதியாவில குடி்யறிய ஆரியர 
்ள் தோங்்்ள இநதியப பூரவீகி்ள் 
என்று ைாதிடுைவதேப்்பாலதோன் 
அமமரிக்ாவைப புதிய ்தேசமா்க 
்ாட்டுகிறது ம்ாலம்பஸ் தேவலவமயி 
லான குழு என்்பதும ஒருசாைாரின் 
்ருதது. அதேற்குததோன் ஏல்ை மக்ள் 
ைசிததே அமமரிக்ாவைத தோ்ம 
்ண்டுபிடிததேதோ்க ம்ாலம்பஸ் குழு 

புதுக்வதே விட்டு ைைலாற்றில ம்பாயவய நுவைததுள்்ளது என்கி 
றார்ள். 

எது எப்படியிருபபினும அமமரிக்ாவில குடி்யறிய முதேல 
ஆஙகி்லயன் இநதேக ம்ாலம்பஸ்்ை...  இன்வறககு அைர 
்ண்டுபிடிததே அமமரிக்ா அப்படி்ய இருநதோலும அைர 
இலவல... அைர குறிததும அைைது பூரவீ்ம குறிததும ்பல 
குைப்பங்ள் உள்்ளன. ம்ாலம்பஸ் ஐ்ைாப்பாவின் எநதேப ்பகுதிக 
குரிய ஆஙகி்லயன்? அைர ஆஙகி்லயனா? ஆஙகி்லயனலலா 
தேைைா? என்றுகூடக குைப்பங்ள் உள்்ளன. 

அநதேக குைப்பதவதேத தீரப்பதேற்குக ம்ாலம்பஸ்ஸின் மை்பணுக 
்வ்ள ஆைாய்ைண்டியிருககிறது. அநதே ஆைாயச்சியில ்பலர 
இறஙகியும விட்டார்ள். இநதே ஆைாயச்சி முடிவு ம்ாலம்பஸ் 
என்கிற மனிதேன் ஏற்்படுததிச் மசன்ற ைைலாற்றுச் சுைடு்வ்ளயும 
அைற்றிலுள்்ள குைப்பங்வ்ளயும மதேளிவு்படுததும என்கிறார்ள் 
ஆைாயச்சியா்ளர்ள். ஆனால, அதுவும முடிவிலலாமல நீள்கிறது.

மனித குல மீறல்கள்
அமமரிக்ாவைக ் ண்டவடநதே பு்ழுககுரியைைான (அதுவும 

்்பாலியானதுதோன்) ம்ாலம 
்பசின் உருைச் சிவல்வ்ள 
நிறுவி அைவைக ம்ாண்டா  
டுகிறார்ள் அைர ைழிைநதே 
அமமரிக்ர்ள். ஆனால, 
அமமரிக்ர்ள் தேவிரநதே 
மனிதேர்வ்ளப ம்பாறுததே 
ைவை ம்ாலம்பஸ் முைண் 
்பாடுவடயைர.  ஐ்ைாப்பா 
வின் சுைண்டல்ாைன் என்று 
ம்ாலம்பவசப பூரவீ் 
அமமரிக்ர்்ளான மசவ் 
விநதியர்ள் சாடுகின்றனர. 
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அமமரிக்ாவைச் ் சரநதே பிை்பல ்பாடகி 
பிரிட்னி பியரஸ். ்பாடகியா் மட்டுமன்றி 
வி்ளம்பைங்ள், ்்ளிகவ்்ள், இவச அல 
்பங்ள் எனப ்பல்பரிமாணம ம்பற்றைர 
அைர. 

சிறுையதி்ல்ய ம்பாது நி்ழ்ச்சி்ளில 
்பாடத மதோடஙகிப பின்னர மதோவலக்ாட்சி 
நி்ழ்ச்சி்ள் மற்றும வி்ளம்பைங்ளில நடிதது 
16 ையதில மதோழிலமுவறப ்பாட்ைானைர. 
1999ஆம ஆண்டில மைளியாகிய அைரு 
வடய முதேல இவசதமதோகுப்பான ''் ்பபி ஒன் 
்மார வைம'' சகவ்ப்்பாடு ் ்பாட்டு ம்பரு 
ைை்ைற்வ்பப ம்பற்றது. 

இதுைவை ஏழிற்கும ்மற்்பட்ட இவசத 
மதோகுபபு்வ்ள மைளியிட்டுள்்ளார. இைைது 
இவசத மதோகுபபு்ள் 100 மிலலியன் பிைதி 
்ளுககு ்மல விற்றுள்்ளன. இவ்ை்ளவு 
பு்ழுககுரிய அைர அண்வமயில ்ண்ணீர 
ைடிததுள்்ளவதேப ்பன்னாட்டு ஊட்ங்ள் 
்பலவும ்படமபிடிததுச் மசயதியாககின. 

அதேற்குக ்ாைணம என்னமைன்று 

்தேடிய்்பாது,  அைைது ைாழ்கவ்வயப 
்்பசும விதேததில அண்வமயில எடுக்ப்பட்ட 
்படதவதேப ்பாரததுததோன் அைர அழுதுள்்ளார 
என்று மதேரியைநதேது. ைாழ்கவ்யில அைர 
்பட்ட ்ஸ்ைங்ள், தோண்டிய தேவட்ள், 
்பவடததே சாதேவன்ள், இன்வறய நிவல என 
நீளும ''ஹப்ைமிங பிரிட்னி ஸ்பியரஸ்'' 
என்கிற அநதே ஆைணப ்படதவதேப ்பாரதது 
அைர இைண்டு ைாைங்்ளா் அழுது தீரததி 
ருககிறார. 

்படததில அைருவடய ைாழ்கவ்யில 
அைரின் ை்ளரச்சிப ்பாவதேவயயும, அைருககு 
ஏற்்பட்ட தேவட்ள், அைரின் தேநவதேயின் 
்பவைவமைாதே விைாதேங்்ளால ஏற்்பட்ட 
பிைச்சிவன்ள் ்ாட்சிப்படுததேப்பட்டுள்்ளன. 
்பலைால நான் தேைறா் நடததேப்பட்்டன், 
அைமதிக்ப்பட்்டன், ஊட்ங்்ளால 
சங்டப்படுததேப்பட்்டன். ஆனாலும, நான் 
இன்றுைவை இருககி்றன் என்று ம்பருவமப 
்பட்டுள்்ளார 39 ையதுவடய பிரிட்னி 
ஸ்பியரஸ். 

கண்ணீர் சிந்தும் பாடகி
காரணம் என்ன...?



இந்த வாரம் சமையல் பகுதியில் பழமை மிக்க 
ஓர் உணவு குறித்துப் பார்க்கப்்பாகி்�ாம். 
''பழந்தண்ணி'' என்கி� ்தமைப்மபப் பார்த்்ததும் 
பழங்களால் ஆக்கப்படுகின்� பானம் என்கி� 
எண்ணம் உங்களுககுள் ஏறபட்டிருந்தால் அது 
்தவ�ானது. பழந ்தண்ணி என்பது பமழய 
்தண்ணீர் ஆ்காரம் என்று பபாருள் ப்காள்ளத்்தக்கது. 
பமழய்தாய்ப் ்பானாலும் அந்த ஆ்காரம் 
ஆ்ராககியைானது. ஊட்்டங்கள் நிம�ந்தது. 
அ்தன் முககியம் ்கருதி எைது முன்்னார்்கள் 
அம்த அன்�ா்டம் அருநதி வந்தார்்கள். 
அ்தனாலும் அது்பான்� பைவுணவு்களாலும், 
உணவுப் பழக்கங்களாலும்்தான் ஆயுளில் ப்காடி 
நாட்டினார்்கள் - ் நாய் பநடியின்றி வாழந்தார்்கள்.

மு்தல் நாள் ைதியம் சமைககின்� ்சாறு 
எஞ்சிப்்பாகும் பட்சத்தில் அம்த வீணடிக்காைலும், 
அதி்காமை ்வமை்கள் ்காரணைான அவசர 
உணவா்கவும் பமழய ்சாறம�ப் பிமசநது 
்கமரத்்த இந்த நீர் ஆ்காரம் முன்்னார்்களால் 
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சமையல்சமையல்
சமையல்சமையல்

அதி்கம் உள்வாங்கப்பட்்டது. ஆனால், 
இன்ம�யவர்்கள் ைத்தியில் இ்தன் 
பாவமன அருகி வருகி�து.  

பழந்தண்ணி அல்ைது பழஞ்்சாத்துத் 
்தண்ணி என்�மழக்கப்படுகின்� இந்த நீர் 
ஆ்காரத்துககுத் ் ்தமவயான பபாருள்்கள் 
என்ன? என்கி� பட்டியல் ் ்தமவயற�து. 
மு்தல் நாள் சமைத்்த எஞ்சிப்்பான 
்சாறம�யும், சமையைம�ககுள் தினமும் 
்க ாணப்படுகின்�  ' ' பவங்க ாயப் 
பபட்டிககுள்'' இருககின்� பவங்காயம், 
பசமச மிள்காய், உப்பு ஆகியன்வ 
இம்தத் ்தயாரிக்கப் ்பாதுைானமவ. 
அத்்்தாடு  ்்தங்காய்ப்பாலும் ்்தமவ. 
இமவயிருந்தால் அவசர உணவான 
இம்தத் ்தயாரிக்கத் ்தம்ட்களிராது.

சுவையாகத் தயாரிப்பது எப்படி?
ைதியம் சமைத்துண்டு எஞ்சிப்்பாகின்� 

்சாறறுககுள் அ்தறகு ஏற�ளவு நீமர 
ஊறறி மூடிமவக்க ்வண்டும். ைறுநாட் 
்காமையில் அந்தச ்சாறறுப் பாமனக 
குள்ளிருககின்� பமழய ்சாறறு்டனான 
நீர்க ்கைமவககுள் சின்ன பவங்கா 

யங்காயங்கள் சிைம்தயும், ஒன்றிரண்டு 
பசமச மிள்காய்்கமளயும் குறுக்கா்க 
நறுககிப்்பாட்டுச சிறி்தளவு உப்பிட்டுத் 
்்தங்காய்ப்பாமைக ்கைநது ்கைககிக 
ம்க்களால் பிமசந்தால் பழந்தண்ணி 
்தயாராகிவிடும். சிைர் ்தயிர், ்ைார் 
ஊறறிப் பிமசநது ஊறு்காய் ப்தாட் 
டுகப்காண்டும் குடிககும் வழக்கத்ம்தக 
ப்காண்டிருககி�ார்்கள். 

பபரும்பாலும் ்காமையுணவா்க்வ 
இந்தப் பழந்தண்ணிமய அருநதுவது 
வழமை. பழஞ்்சாறு என்கி� பமழய 
்சாறம� உண்ப்தால் கு்டல் வ�ட்சிமய 
நீககி உ்டல் குளிர்சசி பபறுவம்தப் 
்பாை்தான் இந்தப் பழந்தண்ணியின் 
பயனும் இருககி�து. பைமும் இருககி�து.  
ம்கககுத்்தல் அரிசிச ்சாறு அல்ைது 
தீட்்டல் எனப்படுகி� சிவப்பு அரிசிச 
்சா்� இ்தறகு உ்கந்ததும் சி�ந்ததும். 
இந்தப் பமழய உணவில் எவவள்வா 
நன்மை்களும், ஊட்்டங்களும் இருநதும் 
பாமணயும், பணிமையு்ை அதி்காமை 
யில் நாடும் ்தமைமும� உருவாகியிருப்பது 
்கவமைககுரியதில்மையா...?

nfhyk ;gi]f ;. . .
பசவவிநதியர்்களுககுக ப்காைம் 

பஸ் பசய்்த ப்காடுமை்கமளப் பறறி 
பார்த்்த ் ைாம் டி ைாஸ் ்காசாஸ் என் 
கி� சையத் ்தமைவர்  எழுதியிருக 
கி�ார். அவரது ஏ்காதிபத்தியம், 
அககி ரைங்கள், அடிமைப்படுத்்தல், 
இனப் படுப்காமை, பண்பாட்டுச 
சிம்தப்பு்கள் ஆகியன குறித்தும் பை 
குறிப்பு்களுள்ளன. அரசுககு ஆ்தரவ 
ளித்்த வாறும், ஆளுநரா்க இருநதும் 
இனப்படுப்காமை்கமள நி்கழத்தினார் 
என்� குற�சசாட்டு்கள் ப்காைம்பஸ் 
மீது உண்டு.

யாரிநதக் ககாலம்பஸ்?
1492ஆம் ஆண்டில் அத்திைாநதிக 

்க்டமைக ்க்டநது ஸ்பபய்ன் நாட்டுக 
ப்காடியு்டன் அபைரிக்காமவச பசன் 
�ம்டந்த ்க்ட்ைாடி்தான் ப்காைம்பஸ். 
இவர் இத்்தாலியின் தும�மு்க 
ந்கரான பெ்னாவாவில் 1451ஆம் 
ஆண்டில் பி�ந்தவர் என்கி�ார்்கள் 
வரைாற�ாய்வாளர்்கள். 

வணி்கக ்க்டறபயணியா்கக 
்கப்பல்்களில் திரிந்தவர். அந்தக 
்காைத்தில் தீவு்கள், நாடு்கள் என 
ஒன்றுவி்டாைல் முழு உைம்கயு்ை 
சுறறி வந்தார். ஆனாலும், ப்காைம் 
பசின் ்தாய் நாடு பறறிக குழப்பங்கள் 
நிைவ்வ பசய்கின்�ன. ஸ்பானிய 
பைாழியில் ்்தர்சசி பபற� அவர், 
ஏ்்தா ஒரு ைர்ைத்ம்தக ்காப்ப்தற்கா 
்க்வ, ்தன் ்தாய் நாடு பறறிய விவ 
ரங்கமள இர்கசியைா்க மவத்திருந்தார் 
என்றும் பசால்கி�ார்்கள். 

கிறிஸ்்தவ சையத்துககு ைாறிய 
ஸ்பபய்மனச ்சர்ந்த யூ்தர் என்று 
அவமரக ்கருது்வாரும் உண்டு. 
்வறு சிைர், அவர் பெபனாவா ஆட் 
சியின் கீழ இருந்த, ்்தச எதிர்ப்பு 
ந்டவடிகம்க்களுககு பபயர் ்பான 
்்கார்சி்கா தீமவச ் சர்ந்தவர் என்கி 
�ார்்கள். அவர் ்கட்்ட்ைானியா, 
கி்ரக்கம், ்பார்த்துக்கல்மைச 

்சர்ந்தவர் என்று கூறுபவர்்களும் 
உண்டு. இ்தனால் ப்காைம்பஸ் பறறிய 
பூர்வீ்கம் இன்னமும் சரிவர அறியப் 
ப்டாைல்்தான் இருககி�து. இவவாறி 
ருக்க, ்ை 20, 1506ஆம் ஆண்டு 
மவ்காசி ைா்தம் 20ஆம் தி்கதியன்று 
அவர் இ�ந்தார். இ�ந்த பின்னர் 
ஏறபட்்ட குழப்பத்்தால் அ்டக்கம் 
பசய்யப்பட்்ட அவரும்ட உ்டல் 
குறித்தும் அறியப்ப்டா்த பை ைர் 
ைங்கள் உருவாகின.

ககாலம்பஸின் உடல் எங்க?
5 4ஆவது  வயதின்்ப ாது 

ஸ்பபய்னிலுள்ள வல்ைா்்டாலிட் 
எனுமி்டத்தில் இ�ந்த ப்காைம்பசின் 
உ்டல் வல்ைா்்டாலிடி்ை்ய நல்ை 
்டக்கம் பசய்யப்பட்்டது. பின்னர் 
ப்தறகு ஸ்பபய்னின் ஆளுநரா்க 
இருந்த ப்காைம்பசின் ை்கன் 
டியா்்காவின் உறுதிபைாழிக்்கறப 
பசவீயாவின் ைா ்கார்துொவிலுள்ள 
ஒரு ் ்தவாையத்திறகுக ப்காைம்பசின் 
உ்டல் ைாற�ப்பட்்டது. 1542ஆம் 
ஆண்டில் அது ப்டாமினிக்கன் 
குடியரசுககு ைாற�ப்பட்்டது. 1795 
ஆம் ஆண்டில், ப்தறகு ஸ்பபய்மனப் 
பிரான்ஸ் ம்கய்கப்படுத்திய்பாது 
அந்தச ச்டைம் கூபாவின் அவானா 
வுககு ைாற�ப்பட்்டது. 1898ஆம் 
ஆண்டில்  கூப ா  விடு்தமை 
பபற�்பாது மீண்டும் அந்தச ச்டைம் 
ஸ்பபய்னுககுக ப்காண்டு பசல்ைப் 
பட்டு அஙகுள்ள பசவீயா என்கி� 
பபருங்்காயிலில் நிர்ைாணிக்கப்பட்்ட 
பீ்டத்தில் மவக்கப்பட்்டது. 

இவவா�ா்கக ்க்ட்ைாடியா்க 
அமைநது திரிந்தம்தப்்பாை்வ 
ப்காைம்பசின் ச்டைமும் நாடு நா்டா்க 
அமைசசல்பட்்டது. ஒரு ்கட்்டத்தில் 
1877ஆம் ஆண்டில் சான்்்டா 
ப்டாமிங்்காவில் '்டான் கிறித்்்தாபர் 
ப்காைம்பசு' என்று குறியி்டப்பட்்ட 
ஒரு சவப் பபட்டி கிம்டத்்தது. 

அ்தனுள்்ள எலும்புத் 
துண்டு்கள் சிை இருந்தன. 
இ்தனால் ஸ்பபய்னில் 
மவத்துப் ் பணப்படுகின்� 
ச்டைம் ப்காைம்பசின் உம்ட 
யது ்தானா? என்கி� குழப் 
பம் எழுந்தது. அது நீடித்்தது. 

அம்த முடிவுககுக 
ப்காண்டுவரும் ்நாககில் 
2 0 0 3ஆம் ஆண்டில் 
ஸ்பபய்னில் இருந்த 
ச்டைத்திலிருநது டி. என். 
ஏ. கூறு்கள் பப�ப்பட்டுக 
ப்காைம்பசின் ்தம்பி, ை்கன் 
ஆகி்யாரின் டி. என். ஏ. 
கூறு்களு்டன் ஒப்பி்டப் 
பட்்டது. ப்காைம்பசின் 
வயதுககும் உ்டற்கட்டுககும் 
ஏற�்தா்க இந்த எலும்பு்கள் 
இல்மை, அதிலி ருநது  டி.என். ஏ 
கிம்டப்பதும் ்கடின ைா்க இருககி�து 
என்று ப்தரிவித்து அதிலிருநது 
பபற� இமழைணி்களின் டி ஒகசி-
மர்பாநியூகலியிக ்காடியின் சிறு 
கூறு்கமளக ப்காண்்்ட ஆராய்சசியில் 
ஈடுபட்்டனர். முடிவில் ப்காைம்பசின் 
அந்தச ச்டைமும் ச்்கா்தரர்்களின் 
ச்டைங்களும் பபாருநதிப்்பாவது 
உ று தி ய ா ன து .  இ ்த ன ா ல் 
ப சவீய ாவிலுள்ள எச சங்கள் 
ப்காைம்பசினும்டய்்த எனப்பட்்டது.  
ஆனால், சான்ட்்்டா ப்டாமிங்்காவில் 
கிம்டத்்த ச்டைத்ம்த ஆய்வு பசய்ய 
அனுைதிக்கவில்மை. இ்தனால் அது 
குறித்்த ஆய்வு்கள் எமவயும் 
ந்டக்கவில்மை.

அணவமைய ஆய்வு
ஸ்பபய்னிலுள்ள எசசத்தின் 

ஆய்வு முடிவு்கள் ப்காைம்பசினும்டய 
ச்்கா்தரர்்களின் எசசங்களு்டன் 
ஒ த் து ப் ் ப ா கின் �ன  என்று 
ப்தரிவிக்கப்பட்்டாலும் டி.என்.ஏ 
மூைைான ஆய்வா்க அது இருக்கா 

்த்தாலும் சான்்்டா ப்டாமிங்்காவி 
லுள்ள சந்்த்கத்துககி்டைான உ்டல் 
குறித்து ஆராயப்ப்டாைலிருப்ப்தாலும் 
ப்காைம்பஸ் குறித்்த இந்தச சர்சமச 
நீடிக்க்வ பசய்கி�து. 

இ்தறகு முடிவு்கட்டும் ஆய் 
பவான்ம� ஸ்பபய்ன் ஆராய்சசி 
யாளர்்கள் முடுககிவிட்டிருககி�ார்்கள். 
ஸ்பபய்னின் கிரனா்டா பல்்கமைக்க 
ழ்கத்தின் டி.என்.ஏ. ஆய்வின் 
முன்னணி அறிஞர் ் ொஸ் அன்்்டா 
னி்யா ் ைாபரன்ட் என்பவர் இ்தற 
குத் ்தமைமை வகிககி�ார். ப்காைம் 
பஸ், அவரது ை்கன் பபர்னாண்்்டா 
ைறறும் அவரது ச்்கா்தரர் டியா்்கா 
ஆகி்யாரின் எசசங்கள், ைாதிரி்களின் 
டி .என் .ஏக்கமள ஆராய்நது 
அவறம� ஐ்ராப்பாவிலும் அபை 
ரிக்காவிலும் உள்ள ஆய்வ்கங்களால் 
சுயாதீனைா்க பகுப்பாய்வு பசய்யப் 
பட்டு எதிர்வரும் ஐப்பசி ைா்தத்துககு 
இம்டயில்  முடிவு பவளியி்டப்ப்ட 
்வண்டும் என்கி� முமனப்பில் 
பசயறபடுகின்�னர். பபாறுத்திருநது 
பார்ப்்பாம் ப்காைம்பஸ் பறறி 
்ைலும் அறிவ்தறகு...

வாரமலர் 29மம - 04 ஜூன் 202110



11வாரமலர் 29மம - 04 ஜூன் 2021

என்றுமில்லாதவலாறு சங்கரன் ஆழ்நத 
ய�லாசனையில மூழகியிரு்நதலான். அவன் 
மைனத ஏயதலா ஒன்று குனை்நது 
க்கலாண்டிரு்நதது. நீண்ை யேர தனினமன� 
்கன்த்துவிட்டு விறுவிறுகவன்று 
முற்றத்திறகு வ்நது யசர்நதலான். க�ௌர்ணமி 
நி்வு முற்றத்னத கவளிசசத்தில மிதக்க 
னவத்து க்கலாண்டிரு்நதது. 

சுறறியுள்ள அனைத்து வீடு்களிலும் 
மின்குமிழ்கள அன்ணக்கப�ட்டு இருக்க, 
அனமதி அ்நத சூழன்ய� மூழ்கடித்து 
க்கலாண்டிரு்நதது. இ்நத ய�ரனமதின�ககூை 
இரசிககும் அ்ளவிறய்கலா அல்து அ்நத 
அனமதிய�லாடு தலானும் சங்கமித்துக 
க்கலாளவதறய்கலா அவைது மைம் த�லாரலா்க 
இலன்.

முற்றத்திறகு வ்நதவன் அண்்ணலா்நது 
நி்னவப �லாரத்தலான். இரசித்தலான். 
புன்ைன்கத்தலான். தன்ன�க ்கவிழத்தலான். 
மு்கத்னதக ன்க்க்ளலால மூடித் தி்ற்நதலான். 
மீண்டும் நி்னவ அண்்ணலா்நது �லாரத்து 
ஏக்கத்யதலாடு புன்ைன்கன�யும் அதயைலாடு 
யசரத்து க�ரு மூசகசலான்ன்றயும் 
விட்கைறி்நதலான். 

இனையினைய� முகில்க்ளலால நி்வு 
முழுனம�லா்கவும் ,  �குதி�லா்கவும் 
மன்றக்கப�ட்டு க்கலாண்யை இரு்நதது. 
ஓ டி க க ்க லாண்டிரு ்ந த  முகில ்கள 
தற்கலாலி்கமலா்க என்ைதலான் நி்னவ 
மன்றத்தலாலும், அ்நத நி்வின் வடிவயமலா 
பிர்கலாசயமலா குன்ற்நத�லாைலாயிலன்.

முற்றத்தின்  ேடுயவ  கவட்டி 
வீழத்தப�ட்ை யவப�மர அடி குறறியிய் 
ய�லாய் கமதுவலா்க அமர்நதலான். தறித்து 
வீழத்தப�ட்ைலாலும் அதன் வலாசம் விட்டுப 
ய�லா்கவிலன். வீட்டுகய்க நிழ்லாய் 
இரு்நத யவப�மரம் இன்று தனரயில 
அேலாதரவலாய் கிைககின்்றது. அ்நத 
யவப�மர குறறியிய் சங்கரனும் 
அேலாதரவலாய் அமர்நதிரு்நதலான் . 
இனைககினை முகி்லால மன்றக்கப�ட்ை 
நி்னவப �றறிய�லா, கவட்டி வீழத்தப�ட்ை 
யவப�மரத்னதப �றறிய�லா அவன் 
சி்நதனை்கள கசல்விலன். எஙய்கலா 
கதலான்க்கப�ட்ை அவன் மைனததலான் 
அவன் யதடிகக்கலாண்டிரு்நதலான்.

சங்கரன் அன்று ்கலான்யில எதிர�லாரலாத 
விதமலா்கப �திகைலாரலாம் வகுபபு �ளளி 
யதலாழி ரவீைலானவ ச்நதித்து இரு்நதலான். 
�லாரத்த உைன் அவைலால இைங்கலா்ண 
முடி�விலன் என்்றலாலும் ரவீைலா 
அவனை அனை�லா்ளம் ்கண்டு தன்னை 
அறிமு்கப�டுத்தி க்கலாண்ைலாள. �ளளின� 
விட்டு வி்கி எட்டு ஆண்டு்கள ஆகி 
யிரு்நதது. இ்நத எட்டு ஆண்டு்களுக 
குளளும் இருவருககுமலாை கதலாைரபு 
துண்ை்றயவ இரு்நதிருக்கவிலன். 
ஆைலாலும் ஒன்்றலா்க �டித்தவர்கள எனும் 
இருவரின் �ட்டி�லிலும் இருவரும் 
இைம்க�றறிரு்நதைர. 

ச்நதித்து க்கலாண்ை இருவரும் ன்க 
குலுககி ே்ம் விசலாரித்த பின் கதலான்ய�சி 
இ்க்கங்கன்ள �ரிமலாறி க்கலாண்டு வினை 
க�றறுச கசன்று விட்ைைர. அ்நத ஒரு 
ச்நதிபபுதலான் இ்நத அரத்த ரலாத்திரியிலும் 
சங்கரனை முற்றத்திறகு இழுத்து வ்நது, 
க ்க லா ட்டும்  �னியிலும்  உட்்க லா ர 
னவத்திருககி்றது.

"எங்கய்ளலாை �டிசச ரவீைலாவலா அது? 
அப�ப�ப�லா. . . எவவ்ளலா வடிவலா 
வ்நதுட்ைலாள... �டிகய்கக்க ஒரு யேலாஞசலான் 
க�ட்னை�லாதலாயை இரு்நதலாள... இபய�லா 
ஹீயரலாயின் மலாதிரிக�லய்லா ஆயிட்ைலாள" 
தைககுளய்ளய� ய�சி க்கலாண்டிரு்நதலான் 
சங்கரன். 

ன்கத்கதலான்ய�சின� எடுத்து 
வ லா ட் ஸ் அ ப பி ல  அ வ ளுன ை � 
பகரலான�ன் எடுத்து �லாரத்தலான். பூவில 
யதனிக�லான்று உட்்கலார்நது இருப�னத 
ய� லான்்ற  ஒரு புன்கப�ைம்தலான் 
பகரலான�்லா்க விைப�ட்டிரு்நதது. அதனை 
இரசித்து க்கலாண்டிரு்நத அவைது மு்கத்தில 
திடீகரை யசலா்கம் கதலாறறி க்கலாண்ைது.

"இ்நத சலாமத்திலும் இவள எதுககு 
ஒன்ன்னில இருககி்றலாள? ஒருயவன்ள 
்கமிட்கைட் ஆகியிருப�லாய்ளலா?" 
அவனுககுள விைலாக்கள துளிரவிைத் 
கதலாைஙகி�து.

அவய்ளலாடு சலாட் கசய்து ய்கட்்கவும் 
முடி�லாமல, அவள ஏன் இ்நத யேரத்திலும் 
ஒன்ன்னில இருககி்றலாள என்�னத 
புரி்நதுக்கலாள்ளவும் முடி�லாமல தவித்து 
க்கலாண்டிரு்நதலான். முற்றத்தில பிர்கலாசித்து 
க்கலாண்டிரு்நத நி்வின் ஒளியும் 
மங்க்லா்கத் கதலாைங்க, சலா்றத்னத மடித்து 
்கட்டி க்கலாண்டு அன்றககுள கசன்று 
்கட்டிலில சலாய்்நதலான்.

"�னியி் இவ்ளலா யேரமும் என்ைைலா 
கசஞசிட்டு இரு்நதலா?"

"ஒண்டுமிலன்�ம்மலா"
"சரி சரி ன்ட்னை நிப�லாட்டிட்டு 

நித்தினரன�க க்கலாள "
"அம்மலா!"
"கசலாலலுைலா... யதத்தண்ணி ய�லாட்டு 

தரயவலா?"
"இலன் யவ்ணலாம்மலா"
"அபய�லா என்ைைலா யவணும் "
"ஒண்டுமில்ம்மலா ேலான் தூஙகி்றன்"
"சரி �டு " என்று விட்டு சங்கரனின் 

தலாய் சரஸ்வதி அனமதி�லாைலாள. கவளியில 
அனமதி�லாைலாலும் சங்கரனின் திடீர 
ேைத்னத்கள  அவளின் உளய்ள 
அனமதின� வினதக்க மறுத்துவிட்ைது.

"சரி என்ையமலா ேலான்ளககு ய்கப�ம்" 
என்று சு�மலா்க தன்னை சலா்நதப�டுத்தி 
க்கலாண்டு அ�ர்நது ய�லாைலாள. ஆைலாலும் 
சங்கரைலால நித்தினரககு ய�லா்க முடி� 
விலன். அவன் நினைவு்கள �லாவும் 
ஒன்ன்னில இருககும் ரவீைலானவ 
சுறறிய� இரு்நதது.
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1
குளிர தூஙகும் முன்னிரவு
சிறு ்கலாறறு குன்ற நி்வு
நினைகவன்னும் நீள ஆறன்ற
எவவலாறு ்கைபய�ன்
நீ  இன்றி தூங்கலாது என் ்கண்
விடிவதறகு இன்னும் இருப�து எட்டு  

   மணித்தி�லா்ம் 12 நிமிைம்....

2
யசன்யில ேலான் சின் என்்றலாய்
சிறு நி்வு என்்றலாய்
யம்கம் மூடும் மனழ இரவில பிரிவு கசலான்ைலாய்
ஐ்நது மனழக்கலா்ங்கள ்கை்நயதன்
ஆயினும் குளிரலா என் உைல
�ஙகுனி �லான்�லாய் சுடும்.
என்ை கசய்� ய�லாகி்றலாய்
நீ இபய�லாது ஏசின� கூட்டினவ

3
யமலா்கம் க்கலால
அன்பு இலன் என்றுனர
ேை்நதனவ ேை்நதனவ தலான் என்றும்
இனி ஒரு ய�லாதும் இ்ணய�லாம் என்றும்
சத்தி�ம் கசய்
்கனைக்கண்ணில துளிரககி்ற
ஒரு துளி நீனர  சுண்டி எறி
எரி�ட்டும் எதறகு
்கலாதல வைம்.
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வேலணையூர்-தாஸ்.
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இநத 
சாமததிலும் 
இேள் எதுக்கு 
ஒன்ணலனில் 
இருக்கிறாள்? 
ஒருவேணை 
கமிட்டெட 
ஆகியிருப் 
பாவைா?" 

அேனுக்குள் 
வினாக்கள் 
துளிர்விடெத 
்தாடெங்கியது
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குமார் ப�ான்னம�லம, அப�ாத்துரை 
விநாயகமூர்த்தி, சிறிகாந்ா, ்வைாசா 

ஆகிய சட்டத்்ைணிகள் முனனிரலயாகின்ற 
வழக்குகள் மிகச் சிறியரவயாக இருபபினும 
அரவ ப�ரிய வழக்குகளாக இருக்கக்கூடும எனறு 
சிஙகள நீதியைசர்கள் நிர்னப�தும, அவர்களின 
ம்னநிரலயில் அது ப்ரிவதும ய்ார்த்்ம. 

இது �ல ரகதிகளின விடு்ரலரயத் 
்ாம்மாக்கியர் நர்டமுர்றயில் காணமுடிந்து. 
திரு மாஸைரின வழக்கில் வா்ாடுவ்ற்கு அப�ாத் 
துரை விநாயகமூர்த்தி முனனிரலயா்ன்ால் அவ 
ைது வழக்குக்குத் ப்ா்டர்நதும நீண்ட ் வரணகள் 
ப�ா்டப�ட்ட்ன. வழக்கில் வா்டுவ்ற்காக 
நீதிமன்றத்துக்கு வந்ால் �ணத்து்டன்ான திரும� 
பவணடும என்ற எணணத்து்டன சில சட்டத்்ை 
ணிகள் வருவார்கள். �ணம வாஙகுவ்ற்காக 
வாயில் வருகின்ற ப�ாயகரளக் ரகதியின 
உ்றவுக்காைர்கள் நமபும�டியாகக் கூறுவார்கள். 
சட்ட மற்றும நீதிமன்ற நர்டமுர்றகள் மற்றும 
உணரமயா்ன வி்டயஙகள் ப்ரியா்வர்கள் இதில் 
ஏமாற்்றப�டுவார்கள்.

2002ஆம ஆணடு மாசி மா்ம 5ஆம திகதி 
யனர்றய �த்திரிரகச் பசயதியில் �யஙகைவா்த் 
்ர்டச்சட்டத்தின கீழ் வழக்குத் ் ாக்கல் பசயயப 

�டடுள்ள குற்்றப �த்திரிரககரளச் சட்டமா 
அதி�ர் திரணக்களம மீள் �ரிசீலர்ன பசயய 
வுள்ளது எனறு பசயதி பவளியாகியிருந்து. எனி 
னும நான விடு்ரலயாகுமவரை (2002.ஆடி.22) 
அந் அறிவிபபுக் குறித்் உருப�டியா்ன 
ந்டவடிக்ரககள் எரவயும எடுக்கப�டடிருக்க 
வில்ரல.

மு்ல் ்்டரவயாகக் குற்்றம இரழத்்வர்கள் 
என்ற அடிப�ர்டயிலாவது சில சலுரககரளத் 
்மிழ் அைசியல் ரகதிகளுக்கு இலஙரக அைசால் 
வழஙகியிருக்க முடியும. அந் அைசியல் ரகதிக 
ரளப பிரண எடுப�்ற்கா்ன ஏற்�ாடர்ட அல் 
லது அவர்கள் பவளி அச்சுப ப�றுவ்ற்கா்ன 
வாயபபுகரளயாவது ஆடசியாளர்கள் முன 
பமாழிநதிருக்கலாம. 

கர்ப�வதிகள், ரகக்குழநர்யுள்ள ப�ணகள், 
அைச ஊழியர்கள், வபயாதி�ர்கள், மாணவர்கள், 
தீைா்  பநாயுள்ளவர்கள் ப�ான்ற ரகதிகளுக்குக்கூ்ட 
நி�ந்ர்னயு்ட்னா்ன பிரண வழஙகாமல் 
சிர்றக்குள் ரவத்திருந்ார்கள். இலஙரக அைசின 
சட்டஙகள் ்மிழரை ஓர் அநதிய குடிமக்களாக 
ந்டத்தியர் இ்னமூலம காணமுடிந்து.

்மிழரை இைண்டாம்ைக் குடிமக்களாக நிர்னத் 
்்ன �ய்னாக பமற்குறிபபிட்ட மனி்ாபிமா்ன 

ந்டவடிக்ரககரள அைசால் முனப்னடுக்க முடிய 
வில்ரல. இ்்னால் ரகதிகளாக இருந்வர்கள் 
நாளுக்குநாள் அைசின மீது நமபிக்ரக இழநதுப�ாவ 
்ற்கும, வனமம பகாள்வ்ற்கும வழி ஏற்�ட்டது. 

ரக்ா்ன அர்னவரையும புலிகள் என்ற அடிப 
�ர்டயில் ந்டத்் முற்�ட்ட்ால் அவர்கரளத் 
்்னது �க்கம மாற்றி எடுக்க  அைசால் முடியாமல் 
ப�ாயிற்று.

ஐ.நா. பசயலரின ப�ணகளுக்கு எதிைா்ன வன 
முர்றகரளப �திவுபசயயும அறிக்ரக யாளைாகக் 
க்டரமயாற்றுகின்ற வாயபபு அபப�ாது இலஙரகத் 
்மிழ்பப�ணணா்ன கலாநிதி ைாதிகா குமாை 
சுவாமிக்குக் கிர்டத்திருந்து. ஆ்னப�ாதிலும 
பவலிக்கர்டச் சிர்றச்சாரலயில் ் டுத்து ரவத்தி 
ருந் ப�ண சிர்றக் ரகதிகள் �ற்றிபயா, நாடடின 
சகல ப�ாலிஸ நிரலயஙகளிலும ் டுத்து ரவத்துத் 
துனபுறுத்்ப�ட்ட ்மிழ்ப ப�ணகள் �ற்றிபயா 
அவர் எந் அறிக்ரகரயயும �திவு பசயயவில்ரல. 
மா்றாக இலஙரக அைசு குற்்றம சாடடிய்ற்கு 
முைணாக எர்யும கூ்றாது அர் அவவாப்ற 
அவர் ஏற்றுக்பகாண்டர்யும காணமுடிந்து. 
அைசு்டன ஐக்கியப�டடியஙகிய அவரின பமௌ்னத் 
துக்கும அர்த்்ம இருந்து.
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இளம மருத்துவரும கர்ப�வதியுமா்ன கார்த்திகா என�வர் பகாபைா்னா 
ரவைஸ ப்ாற்்றால் அணரமயில் இநதியாவின பசனர்னயில் 
இ்றநதிருக்கி்றார். மருத்துவைாகக் க்டரமயாற்றிவந் இவர் க்டந் ஒரு 
வரு்டகாலமாகப �ைவி வருகின்ற பகாபைா்னா ரவைஸ ப்ாற்றிலிருநது 
்னர்னப �ாதுகாத்்வாறு ் ்னது �ணிரயத் ப்ா்டர்நது வந்வர். ் ்னது 
ஏழுமா்க் கருரவயும �ாதுகாத்துப �ணியாற்றிவர். 

அவைது மருத்துவ நிரலரயயும மீறி அவருக்கு அணரமயில் குடும 
�த்தி்னைால் வரளகாபபுச் ச்டஙகு ந்டத்்ப�டடுள்ளது. அந்ச் ச்டஙகுக்கு 
வருரக ்ந்வர்களாபலபய கார்த்திகாவுக்குத் ப்ாற்று ஏற்�டடுள்ளது 
எனறு கண்டறியப�டடுள்ளது. அ்ன பின்னர் சிகிச்ரச �யனினறி அவர் 
சாவர்டந்ார்.

வரளகாபபு என்ற ச்டஙகு பசயயப�டுவ்ற்குப �ழஙகாலத்தில் ஒரு 
பநாக்கமிருந்து. அந் பநாக்கம இனர்றய நவீ்ன மருத்துவம வளர்ச்சி 
யர்டநதுள்ள நிரலயில் ப்ரவயற்்றது. முனர்னய காலத்தில் ப�ணகள் 
�லர் இ்றக்கும சந்ர்ப�ம மகபப�ற்றின ப�ாப் அதிகம ஏற்�ட்டது. 
கிைாம மருத்துவிச்சிகளால் பிைசவம �ார்க்கப�டுவ்ால் கிருமித் ப்ாற்று, 
குருதிபப�ாக்கு, குழநர்ரயப பிைசவிக்கும ் ாயக்கு பவ்ர்ன ப்ரியா 
மல் இருப�்ற்காக மது�ா்னத்ர் அருந்க் பகாடுப�து எ்னப �ல்பவறு 
காைணிகள் இத்்ரகய மகபப�ற்று இ்றபபுக்கரள ஏற்�டுத்தி்ன. இந் 
இ்றபபுகரள ரமயமாக ரவத்து ஒரு ப�ண 7 மா்க் கர்ப�வதியாக 
இருக்குமப�ாது ப�ண வீட்டார் அவரளப புகுந் வீடடிலிருநது அரழ 
த்து நல்ல உர்டயுடுத்தி, நரககள் ப�ாடடு, இைணடு ரககளிலும வணண 
வணண வரளயல்கரள அணிவித்து, நல்ல விருநது ரவத்து, �ரிசுப 
ப�ாருள்கரள வழஙகி அந்த் ்ாரய மகிழ்விப�்ன ஊ்டாகச் சில 

பவரள பிை 
சவத் தின 
ப�ாது அந 
்த் ் ாய இ்ற 
க்க பவண 
டிய சூழல் 
ஏற்�ட்டால் 
ஏழாவது மா் த்தில் பசயயப�டும இந் வரளகாபபுச் ச்டஙகின காைணமாக 
இ்றந் பின அவள் பசார்க்கத்ர் அர்டவாள் எனகி்ற நமபிக்ரக இருநது.  

அவளது குடும�த்தி்னரின நமபிக்ரகயும எதிர்�ார்பபும இதுவாகபவ  
இருந்து. இவவாறு ஒரு ் ாய வயிற்றில் குழநர்யு்டன இ்றந்ாள் அவள் 
சுரமயு்டன இ்றநதிருக்கிநாள் என்ற நமபிக்ரகயு்டன கட்டப�டும 
நிர்னவுச் சின்னபம சுரம்ாஙகிக் கற்கள். ஒவபவாரு சுரம்ாஙகிக் 
கல்லுக்கும ஒரு ் ாயின பின்னணிக் கர் இருக்கும.

ஒரு ப�ண மருத்துவர்கூ்ட வரளகாபபு என்ற ச்டஙரகத் ்விர்க்க 
முடியா் அளவுக்கு ம்ம சார்ந், சமூகம சார்ந் பிற்ப�ாக்குத் ் ்னமா்ன 
பசயற்�ாடுகள் ்மிழர்கரள ஆக்கிைமித்திருக்கின்ற்ன என�ர் இஙகு 
கவ்னத்தில்பகாள்ளபவணடும. ்ற்ப�ார்ய பகாபைா்னாத் ப்ாற்றுப 
�ைவல் சூழலில் மக்கள் ஒனறுகூடும எல்லாச் ச்டஙகுகரளயும ் விர்ப�ப் 
மிக மிக அவசியமாகும. ஒரு சிலரின வி்டாபபிடியா்ன பசயற்�ாடுகள் 
குறிப�ாக வய்ா்னவர்கள் கூறும காைணஙகள் வாழவிருக்கும மருத்துவர் 
கார்த்திகா ப�ான்ற இரளயவர்கரளயும அழித்து அவர்களின சந்தி 
ரயயும அழிக்கபவ பசயயும. எல்லாவற்றுக்கும பமலாக ஒனறுகூடுவர்த் 
்விர்ப�ப் இனறுள்ள முக்கியமா்ன ப்ரவயாகும.

rlq ;Ffshy ; ngUFk ; njhw ;W...!
ஆன்காலின

11வாரமலர் 29மம - 04 ஜூன் 2021



இலங்கைக் கைாவல்து்ை, இராணுவம், சி்ைச் 
சா்ல நிரவாகைம், நீதிமனைம் என எல்லாப் 
ப�ாறிமு்ைகைளும் தமிழ் அரசியல் ் கைதிகை்ை 
வவற்று நாப�ானறில் இருந்து இலங்கை்யத் 
தாக்கை வந்தவரகைைாகைவவ ந�த்தின. இலங்கை 
ஒரு நாடு எனறு சிஙகைை ஆட்சியாைரகைைால் 
பசால்லப்�ட்டு வருகினை வ�ாதிலும் இந்த 
அ்மப்புகைளின பசயற்�ாடுகைள் தமிழரின பிர 
வதசம் சிஙகைை ஆட்சியாைரகைளின ஆளு்கைக்கு 
உட்�ட்�தல்ல என�்தத் பதளிவாகைக் கைாட்டின. 

ஒரு ்கைதிக்குப் பி்ை வழஙகிய பினனர 
அந்த ந�ர புலிகைளின கைட்டுப்�ாட்டுப் �குதிக்குள் 
தப்பிவயாடிவிட்�ால் எதுவும் பசயயமுடியாது 
எனை �யமும் இவரகைளி�ம் இருந்தது. இதனால் 
தான தமிழ் அரசியல் ்கைதிகைள் இரண�ாவது 
குடிமக்கைைாகை ந�த்தப்�ட்�னர.

2002ஆம் ஆணடு சித்தி்ர மாதம் முதலாம் 
திகைதியனறு 5 ்கைதிகை்ை பகைாழும்பின பவவ் 
வவறு நீதிமனைஙகைளில் விடுத்ல பசயதிருந்தனர. 
இந்தச்  ப சயதி ஏ்னய ்கைதிகை்ை 
உற்சாகைப்�டுத்தியது. ஏபனனில் இதற்கு முனபு 
15 வ�ருக்கு வமல் வழக்குக்கைாகை நீதிமனைம் 
பசனைாலும் ஒருவரகூ� விடுவிக்கைப்�டுவதில்்ல. 

சீலன எனை ஒருவர மனனாரில் ்கைது 
பசயயப் �ட்டிருந்தார. வவுனியா வமல்நீதிமனறில் 
அவரது வழக்கு விசார்ைக்கு வந்தவ�ாது 
அவருக்குப் பி்ை வழஙகைப்�ட்�து. அவரது 
குடும்�த்தினர எல்வலாரும் அஙகு வந்திருந் 
தாரகைள். பி்ை வழஙகைப்�ட்�பின ஏவதா ஒரு 
வத்வக்கைாகைச் சிறிது வநரம் அவ்ரக் கூணடுக் 
குள் அ்�த்தவ�ாது அவர அழத்பதா�ஙகை 
அவரது தாய பச�மா்ல்யக் ்கைகைளுக்குள் 
பி்சந்த, உருட்டியவாறு அழுதுபகைாணடு நின 
ைார. அவரது தந்்த பசயவதறியாது பமௌனமாகை 
நினைார. 

ஒரு ் கைதி மீணடும் வீட்டுக்குப் வ�ாவபதன�து 
அவர மறுபிைவி எடுப்�தற்கு ஒப்�ானதாகை 
இருந்தது. அதன வவத்னயும் மகிழ்ச்சியும் 
அவன சாரந்த குடும்�த்துக்வகை புரிவதாகை 
இருந்தது.

சில சந்தரப்�ஙகைளில் வழக்கு விசார்ை 
முடிந்த பினபும் தீரப்புக்கைாகைப் �ல த�்வகைள் 
நீதிமனைத்துக்கு அ்லயவவணடிய நி்ல 
ஏற்�டுகிைது. இந்த வி�யத்தில் நான நானகு 
த�்வகைள் நீதிமனைம் பசல்லவவணடிய நி்ல 
ஏற்�ட்�து.

ப�ாதுவாகை மட்�க்கைைப்பு, திருவகைாைம்ல 
ஆகிய வமல் நீதிமனைஙகைளில் வழக்குகைள் 
விசாரிக்கைப்�ட்�வரகைளுக்கு இந்தப் பிரச்சி்ன 
அதிகைம் எழுந்தது. இந்த இரணடு இ�ஙகைளிலும் 
இருவவறு நீதிமனைஙகைள் இருந்தவ�ாதிலும் ஒரு 
நீதி�திவய அவ்விரு நீதிமனைஙகை்ையும் 
ந�த்தவவணடியிருந்தது. 

ஒரு மாதம் மட்�க்கைைப்பு நீதிமனைம் ந்� 
ப�ற்ைால் மறுமாதம் திருவகைாைம்ல நீதிமனைம் 
ந�க்கும். இதனால் ஏதாவது ஒரு நீதிமனறில் 
அடுத்த தவ்ை வ�ா�ப்�டும்வ�ாது இ்�யில் 
ஒரு மாத இ்�பவளி கைட்�ாயமாகை இருக்கும். 
எனக்கு மட்�க்கைைப்பு வமல்நீதிமனறில் பதாடுக் 
கைப்�ட்டிருந்த வழக்கில் �ல த�்வகைள் என்ன 
முனனி்லப்�டுத்தியவ�ாதும், எனது எதிரத் 
தரப்பும் அரச தரப்புச் சாட்சியுமாகிய உதவிக் 
கைாவல் அத்தியட்சகைரான ஆரியப் ப�ரும 
ப�ான �யானந்த சமரவீர சமூகைமளிக்கைவில்்ல. 
எனது வழக்கின முக்கிய சாட்சியாகைச் சட்�மா 
அதி�ர தி்ைக்கைைத்தால் எனக்குக் ்கையளிக் 
கைப்�ட்� குற்ைப்�த்திரி்கையில் இவரது ப�யவர 
குறிப்பி�ப்�ட்டிருந்தது. 

என மீதான இந்த வழக்்கைத் திருவகைாைம்ல 
வமல் நீதிமனைத்துக்கு மாற்றினால் தனனால் 
திருவகைாைம்ல வமல் நீதிமனறில் முனனி்ல 
யாகை முடியும் என எழுத்து மூலம் நீதி�தியி�ம் 
வகைட்டிருந்தார அவர (வ�க்குக் கிழக்குத் 
தவிரந்த �குதிகைளில் ் கைதான �லருக்கு மட்�க் 
கைைப்பில் வழக்குத் பதா�ரப்�ட்�ால் சாட்சிகைள் 
யாருவம அஙகு வருவதில்்ல).

மட்�க்கைைப்புக்கு அம்�ா்ையூ�ாகை அல்லது 
ப�ாலனனறு்வயூ�ாகைப் �யணிக்கும்வ�ாது 
விடுத்லப் புலிகைளின தாக்குதலுக்கு உள்ைாகை 
வநரிடும் எனை �யம் உயர கைாவல் அதிகைாரிகைளுக்கு 
இருந்தது. அரசுக்கும் புலிகைளுக்கும் இ்�யில் 
2002ஆம் ஆணடு புரிந்துைரவு ஒப்�ந்தம் 
்கைச்சாத்தான பினபும்கூ� எனது வழக்கு�ன 
சம்�ந்தப்�ட்� எந்தச் சாட்சியும் மட்�க்கைைப்புக்கு 
வருவதற்கு முனவரவில்்ல.

(பதா�ரும்...)

சிறைக்குள்...

யாழ்ப்�ாைத்்தச் வசரந்த ஓர இ்ை 
ஞன பவளிநாடு பசல்வதற்கைாகை இந்தியாவின 
பசன்னக்குச் பசனறு சிலகைாலம் அஙகு 
தஙகியிருந்தான. அந்தக் கைாலத்தில் 
அவனது உைவுக்கைாரர சிலர பவளிநாட்டி 
லிருந்து திருமை ் வ�வம் ஒனறுக்கைாகைச் 
பசன்னக்குச் பசனைவவ்ை இந்த 
இ்ைஞ்னச் சந்தித்தாரகைள். இரணடு 
வரு�ஙகைளுக்கு வமலாகை  அவன 
இந்தியாவில் தஙகியிருந்ததால் இந்தியாவின 
�ல இ�ஙகை்ையும் அறிந்து ்வத்திருந் 
தான. �ல இ�ஙகைளிலும், ந�ரகைளு�னும் 
அதிகை பதா�ரபுகை்ையும் அவன 
ஏற்�டுத்தியிருந்தான. 

இந்த நி்லயில், பசன்னயில் ஒரு 
வீட்்� வி்லக்கு வாஙகும் எணைத்்த 
பவளிநாட்டில் இருந்து வந்தவரகைளுக்கு 
அவன ஏற்�டுத்தினான. அவரகைள் நீண� 
கைாலமாகை பவளிநாட்டில் உ்ழத்ததால் �ல 

வகைாடி ரூ�ா பசாத்து ஒன்ை வாஙகும் 
வல்ல்மயும் அவரகைளுக்கு இருந்தது. 

ஆனால், இந்தியாவில் பசாத்து ஒன்ை 
வாஙகுவதற்குக் கு்ைந்தது 6 மாதஙகைைாவது 
அஙகு வசித்திருக்கைவவணடும். பவளிநாட்டி 
லிருந்து அஙகு பசல்வவார உ�னடியாகை 
அவ்வாைான பசாத்்த வாஙகை முடியாது 
என�தற்கைான இந்தியாவின சட்� ஏற்�ாடு 
இருந்தது. குறிப்பிட்� இ்ைஞன பவளிநாட் 
டுக்குச் பசல்லப் �ல மாதஙகைள் ஆகும் 
என�தால் அந்தச் பசாத்்தத் தற்கைாலிகைமாகை 
அவனது ப�யரில் எழுதிபயடுத்துவிட்டுப் 
பினனர தஙகைளின ப�யருக்கு மாற்று 
வதற்கைான ஏற்�ாடுகை்ை அவரகைள் பசயத 
னர. 

பசாத்துக் ்கைமாற்ைப்�ட்டுவிட்�து. 
வந்தவரகைள் பவளிநாட்டுக்குத் திரும்பி 
விட்�னர. ப�ரிய வீடு அதனு�ன கூடிய 
வசதி வாயப்புகைள் என அவரகைளின ப�ரும் 
பசாத்துகை்ைக் கைவனித்து வந்த அந்த 
இ்ைஞன திடீபரன அந்தச் பசாத்துகை்ை 
வவறு யாருக்வகைா விற்று விட்�ான. �ல 
வகைாடி ரூ�ா �ைத்து�ன �ம்�ாயிவலா, 
டில்லியிவலா பசனறு ஒளிந்து பகைாண�ான. 
பவளிநாட்டு உைவினரகைளின நி்ல 
்கையறுநி்லயாகியது.

பவளிநாடுகைளில் நீண� கைாலம் வாழ் 
கினை நம்மவரகைளில் �லர தாஙகைள் ஊ்ர 
விட்டுச் பசனைவ�ாது தமது உைவினரகைள், 
ஊரவரகைளி�ம் நிலவிய கைணணியம் தற் 
வ�ாதுள்ை இ்ைஞரகைளுக்கும் இருக்கும் 
என நம்புகினைனர. அதன வி்ைவவ 
இந்தப் ப�ரிய பசாத்திழப்புக்கு வித்திட்�து.

தற்வ�ாது தமிழ்ச் சமூகைம் தமது பசாந்தக் 
கைாரரகை்ைவய நம்� முடியாத நி்லக்குத் 
தள்ைப்�ட்டிருக்கிைது. 

இவ்வாைான சம்�வஙகைள் �லவற்்ை 
அறிந்த பவளிநாட்டிலுள்ை தமிழரகைளில் 
சிலர இஙகுள்ை தமது �ாழ்�ந்த, 
கைவனிப்�ாரற்ை பசாந்த வீடுகை்ைச் பசாந்தக் 
கைாரரகைளுக்குத் தற்கைாலிகைமாகை இருப்�தற் 
குக்கூ�க் பகைாடுப்�தில்்ல. இஙகுள்ை �ல 
பசாந்தக்கைாரரகைள் பவளிநாட்டிலுள்ை தமது 
உைவுகைள் தஙகைள் ஒருவருக்கும் உதவுவ 
தில்்ல எனறு �ழி சுமத்துவ்தயும் கைாை 
முடிகிைது. இத்த்கைய நம்பிக்்கையீனம் 
இனத்்தத் தாணடி இனறு குடும்�ஙகை 
ளுக்குள்ளும் புகுந்துள்ைது. இது மிகைவும் 
பகைாடு்மயானது. எதிரகைாலத்தில் தமிழரகைள் 
நம்பிக்்கையீனத்துக்குப் ப�யரவ�ானவரகைள் 
எனறு ஏ்னய இனஙகைள் கூறுமைவுக்கு 
நம்மவரகைளி்�வய சுத்துமாத்துகைள் அதிகை 
ரித்து வருகினைன.

நம்மவூர் சுத்து்மாத்து
சென்னையில் நம்மவரின திருகுதாளம

க�ோப்ோயிலிருந்து �ண்ணதோசன்
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எமது சமமயலில் முக்கிய இடம்பெறும 
தேங்காய், நமது தே்தமே அழ்கா் மைததுக் 
்்காள்ளவும உேவுகிறது. ேமை முேல் பெகாேம 
ைமை ்மனமம, பெ்ளபெ்ளபமபெ தேங்காய் ஏற் 
பெடுதேம எனறகால் நமபுவீர்்ளகா?

தேங்காய் எவைகாறு மு் அழகிமை பெகாது்காக் 
கினறது எனறு பெகாரக்்ைகாம. முேலில் நல்ை 
ைழுக்்ல் தேங்காமய எடுதது நனகு அமைததுக் 
்்காள்ளதைண்டும. அேனுடன சிறிே்ளவு இ்ளநீர 
்ைந்து மு்ததில் கீழ் இருந்து தமல்தநகாக்கி பூசி 
சிறிது தநைததின பினைர அது உைரந்ேதும 
நீர்்காண்டு சுதேம ்சய்து்்காள்ளதைண்டும. 
திைமும இபபெடி ் சய்து ைந்ேகால் மு்ததிலுள்ள 

அழுக்கு்ள நீஙகி, மு்ம மிளிரும. ்ரும 
புளளி்ள இருந்ேகால் கூடிய விமைவில் அமை 
்காணகாமல் தபெகாய்விடும.

தமலும, ்ையில் ்காைங்ளில் சூரியஒளி 
பெட்டு மு்ம ்றுபபெகாைது ைழமம. மு்ம 
்றுபபெகாைமே ேடுக்்வும தேங்காய் உேவுகிறது. 
தேங்காய் பெகால் இைண்டு ்ைண்டி, ்டமை மகா 
ஒரு ்ைண்டி எடுதது இைண்மடயும ்ைந்து 
பெமசதபெகாை ஆக்கிக்்்காள்ளதைண்டும. பினைர 
இந்ேப பெமசமய மு்ததில் பூசிக்்்காண்டு, 
உைரந்ேதும ேண் ணீர ்்காண்டு ்ழுவிவிட 
தைண்டும. ைகாைம இருமுமற இபபெடிச் ் சய்து 
ைந்ேகால் மு்ம பிை்காசமகா்த தேகானறும..

முகத்தை பிரகாசமாக மாற்றும் ததைஙகாய்..!!

இனனும எனை
்சய்ய தபெகாகிறகாய்
்்காதைகாைகா? - ையது
இைண்டகாகுது உைக்கும.
்ண்டங்ள அபபெபபெ
முடமகாகுது - நீ மட்டும
எபபெவும அடங்காமதை
்டல் அமைதபெகாைதை!.

சமததுைம ேந்ேகாய்!
சமயங்ம்ள ் ைனறகாய்!
சனிஸைைன கூட
சங்டம ் ண்டகார உனைகாதை!
மங்்ள்மல்ைகாம ் மௌைமகா்
அமங்்ளம மட்டுதம
அமந்ேமறயகா் அகிை்மைகாம
அடங் ேகாண்டைம ் ்காண்டகாய்.

எஙத்கா ் ேகாடஙகி..
எமமூக்கு ைமை ைந்துவிட்டகாய்
நகாட்டுக்குள்ள நகாமும
நகாட்டு மைததியைகாதைகாம
்சகாயம ் ேகாட்டு தைபபெம
குருததும தினறு்மல்லுதறகாம.
பெக்்தது வீதடனறகாலும பெழ்
மறுக்கிதறகாம பெயதேகாதை
இந்ே உைம்தய ் ைறுக்கிதறகாம.

தபெகாது்மனறு எபபெ
சகாது்்காளைகாய்? இல்மை
நிைந்ேை ைதிவிடமினி
அகிைதம எை இமறதபெகால்
்ண்ணுக்கு ் ேரியகாமதை
மண்ணுயிரிலும மகானிடரக்கு
எமதூேைகாய் எனமறக்கும
நிமறந்திருபபீதைகா? நீ.
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தடுப்பூசிக் குற்றங்கள்...!
்்காதைகாைகா நுண்தீமிக்கு (மைைஸ) எதிைகாை சக்திமயத தூண்டுகினற 

்ைம்டசிவிர எனகிற ேடுபபூசி மருந்மேப பெதுக்கி மைதது அதி் 
விமைக்கு விற்ற சமபெைம ஒனறு இந்தியகாவில் பெதிைகாகியிருக்கிறது. இந்ேக் 
குற்றதமே இமழதேைர்்ளகாை இைண்டுதபெர குண்டர ேடுபபுக் ்காைல் 
சட்டததில் அஙகு ம்து ் சய்யபபெட்டுள்ளைர. 

்்காதைகாைகாத ்ேகாற்றுக்குரிய ேடுபபூசி்ள இதுைமையில் ்ைளிச் 
சந்மேக்த்கா, விற்பெமை நிமையங்ளுக்த்கா ைந்திருக்்காே சூழலில் இந்ேச் 
சமபெைம நடந்துள்ளது. அைச சு்காேகாை நிறுைைங்ள, அலுைை்ங்ள, 
திமணக்்்ளங்ளின ் ட்டுபபெகாட்டில் மகாததிைதம இருந்து ைருகினற இந்ேத 
ேடுபபூசிக்குரிய ேட்டுபபெகாட்மடயும, மக்்ள மததியில் நிைவுகினற 
எதிரபெகாரபபு மற்றும த்ளவி்ம்ளயும பெயனபெடுததிச் சட்டவிதைகாேமகா் 
அமே விற்பெமை ்சய் 
ைதும, தபெகாலியகாை விற் 
பெமை மு்ைர்ள அதி் 
ரிததிருபபெதும, தபெகாலித 
ேடுபபூசி்ள உைகாவுைதும 
எனறு பெை சமபெைங்ள 
இந்திய காவில்  ஆங 
்காஙத் நடக்் ஆைமபித 
திருக்கினறை. 

இேைகால், ்பெகாது மக் 
்ள இந்ேத ேடுபபூசி 
மருந்மே  இமணய 
ைரதே்ம மூைமகா்தைகா, 
சமூ் ைமைே்ளத ே் 
ைல்்ளின மூைமகா்தைகா 
ைகாங் தைண்டகாம எனறும முற்பெணம ் சலுததி ஏமகாற தைண்டகாம எனறும 
்காைல்துமறயிைர அறிவிபபும விடுததுள்ளைர. 

இதுைமை இந்தியகாவில் ்ைம்டசிவிர மருந்மேப தபெகாலியகாை ஆை 
ணங்ள ் ்காடுதது ைகாஙகிப பெதுக்கி மைதது, அதி் விமைக்கு விற்பெமை 
்சய்ே 34 தபெர ம்து ் சய்யபபெட்டுள்ளைர. 14 ைழக்கு்ள இந்ேச் சமபெைம 
குறிததுப பெதிைகாகியிருக்கினறை. 

இந்ே நிமையில்ேகான இபதபெகாது இருைர ம்து ்சய்யபபெட்டுள்ளைர. 
இைர்ளிடமிருந்து 123 ்ைம்டசிவிர மருந்து்ள, 6 பெங்்ளகாதேஷ் 
்ைம்டசிவிர மருந்து்ள மற்றும 140 நிைவீர மருந்து்ள உட்பெட 269 
மருந்துப தபெகாதேல்்ள ம்பபெற்றபபெட்டுள்ளை.  மருந்து விற்பெமை ் சய்யும 
நிறுைைததின உரிமமயகா்ளைகாை  புைதைஷ்ைர (ையது36) எனபெைரும 
இைருடன ்ேகாடரபிலிருந்ே மற்்றகாரு மருந்து விற்பெமை நிறுைைததின 
உரிமமயகா்ளைகாை நிஷித பெண்டகாரி, (ையது32) ஆகிய இருைருதம இபதபெகாது 
ம்து ் சய்யபபெட்டிருக்கிறகார்ள. ் ்காதைகாைகாத ேடுபபூசிக்குத ேட்டுபபெகாடு 
நிைவுகினற ் காைததில் உமழபபுததேட முற்பெட்டு மகாட்டிக் ் ்காண்டிருந்ேகாலும 
இைர்ம்ளபதபெகாை பெைர இவைகாறு இயங்காமலில்மை. ேடுபபூசி ்ைளிச் 
சந்மே்ளில் கிமடக்் ஆைமபிக்குமகாைகால், இவைகாறு பெை திருகுேகா்ளங்ள 
நடக்்காமல் விடுமகா...? எனை?



க�ொர�ோனோ நுண்தீமியோல் (வை�ஸ்) உலகரே முடங்கிக் 
கிடக்கின்ற தருணத்தில் போலஸ்தீனத்தின கோசோவில் 

நடக்கின்ற ரபோர் கைவலக்குள் தள்ளுகி்றது. பல ேனிதப் ரப�ைலங்கள் 
அங்கு அ�ங்ரகறுகின்றன. அவைப்ரபோது தோக்குதல்கள் நிறுத்தப்படடோலும் 
இனனும் பதற்றம் தணியோத பகுதியோகத்தோன இருக்கி்றது கோசோ. 

இவைோறிருக்கக் ககோர�ோனோ நுண்தீமிவய எதிர்த்துத் தி்றம்படச் 
கசயலோற்றக்கூடிய புதிய ைவக ேருநகதோனவ்றக் கடநத ேோசி ேோதத்தில் 
கண்டுபிடித்திருநதது இஸ்ர�ல். கோசோவை உக்கி�ேோகத் தோக்கி ைருகின்ற 
இஸ்ர�ல் தன மீதோன தோக்குதல்கவையும், தோக்குதல் வியூகங்கவையும் 
சி்றப்போன முவ்றயில் முறியடித்து ைருைதுடன ேறுபு்றம் புதிய ேருநதுக் 
கண்டுபிடிப்வபயும் நிகழ்நதியிருக்கி்றது. 

புதிய ேருநவத ேடடுேல்ல அகேரிக்கோ, சீனோ, �ஷயோ ேறறும் ஐர�ோப் 
பிய நோடுகள் பலவுடனும் ரபோடடி ரபோடடு - அைறறுக்கு ஈடுககோடுக்கத்தக்க 
விதத்தில் ககோர�ோனோ நுண்தீமிக்குரிய தடுப்பூசி ேருநதுகள் பலைறவ்றக் 
கண்டுபிடித்திருக்கி்றது இஸ்ர�ல். 

இவைோறு ேருத்துைத்திலும், ரபோரிடலும் கைகு முனரனற்றக�ேோகச் 
கசயறபடுைது ேத்திய கிழக்கில் இஸ்ர�லோகத்தோன இருக்க முடியும். 
ைைர்ச்சியவடநத அதிகோ�மிக்க நோடுகளுக்கு இவணயோகவும் சிலரைவை 
களில் ரபோடடியோகவும்கூடப் பல தைங்களில் பயணிக்கி்றது இஸ்ர�ல். 

அகேரிக்கோவின ஆத�வுத்தைத்தில் இயங்கி ைநதோலும் இஸ்ர�லின 
இநத ைைர்ச்சிகளுக்கு இஸ்ர�ரல முழுக் கோ�ணமுேோக இருக்கி்றது. 

ரேர்ேனியச் சர்ைதிகோரி ஹிடல�ோலும் அைருவடன நோசிப் பவடக 
ைோலும் நசுக்கப்படட யூதர்களின உலகிலுள்ை ஒர�கயோரு தோய் நோடு 
இநத இஸ்ர�ல்தோன. போலஸ்தீனத்தின கபரும்பகுதிவயக் வகய கப்படுத்தி, 
அரதரபோல கலபனோன ரபோன்ற அயலிலுள்ை அ�பு நோடு களின 
நிலங்கவையும் அபகரித்து உருைோக்கப்படடதுதோன இநத இஸ்ர�ல் 
எனகி்ற புதிய ரதசம். மிகச் சிறியரதசமும்கூட. கிடடத்தடட 1947ஆம் 
ஆண்டைவில்தோன நோடு என்ற அங்கீகோ�ம் அதறகுக் கிவடத்தது.

புதிய தனிநாடு
1947ஆம் ஆண்டில் தனிநோடோக அங்கீகோ�ம் கபற்ற நிலரே இனவ்றய 

இஸ்ர�ல். அதறகு முனனர் பு�ோண, இதிகோச, ை�லோறறுக் குறிப்புகரை 
இஸ்ர�ல் எனறு பவழய ரதசம் ஒனறு இருநதவத ஆதோ�ப்படுத்தக் 
கிவடத்தன. ேறறும்படி அப்படிகயோரு அங்கீகரிக்கப்படட நோடு 
இருக்கவில்வல. கதோல்லியல் சோனறினபடி, கி.மு. 1211 கோலப்பகுதிக்குரிய 
எகிப்திய நடுகல் ஒனறில்தோன இஸ்ர�ல் என்ற கசோல் கோணப்படடது. 

3 ஆயி�ம் ஆண்டுகளுக்கு ரேலோக 'இஸ்ர�ல்' எனனும் நிலத்வதத் 
தோயகேோகக் ககோண்டு நோம் ைோழ்நது ைநரதோம் எனறு இவைோ்றோன பல 
ஆத�ங்கவை யூதர்கள் முனவைக்கி்றோர்கள். ை�லோறறுக் குறிப்புகளினபடி 
போர்த்தோல், கிடடத்தடட கி.மு. 11ஆம் நூற்றோண்டு கோலப்பகுதியில் இநத 
இஸ்ர�ல் உருைோக்கப்படடது. பினனர் பபிரலோனியோ, அசிரிய, போ�சீக, 
கிர�க்க, உர�ோேோனிய, வபசோநதிய அ�சுகளின பவடகயடுப்புகைோல் 
யூதர்கள் இஸ்ர�வல விடடு கைளிரயறினர். இது ை�லோறறுக் கவதச் 
சுருக்கேோகச் கசோல்லப்படுகி்றது. 
தவி�, 1947இல் தோன இஸ்ர�ல் 
தனிநோடோனது.

ப�ாரிட்டுப் �றிதத நிலம்
போலஸ்தீனத்வதத் துண்டோக்கித் 

தோன இது நிகழ்நதது. அவத இ�ண் 
டோகப் பிரிப்பது எனும் இஸ்ர�லின 
திடடத்வத ஐ.நோ. ஏற்றோலும் 
போலஸ்தீனம் உடபட ஏவனய 
அ�பு நோடுகள் இவத எதிர்த்தன. 
புதிதோக யூதர்கள் வகயகப்படுத்திய 
அநத நிலம் மீது அநத நோடுகள் 
ரபோர் கதோடுத்தன.  உள்நோடடுப் 
ரபோர்கள் உக்கி�ேவடநதன. இத 
னோல் பிரித்தோனியரிடமிருநது 
1948ஆம் ஆண்டில் அநத நிலப் 
பகுதி விடுபடுைதறகுச் சில ேணி 
ரந�ங்களுக்கு முனனர� தேது 
புதிய நோடு உருைோன அறிவிப்வப 
இஸ்ர�ல் விடுத்தது. 

எகிப்து, சிரியோ, ரயோர்தோன, ஈ�ோக் நோடுகள் இஸ்ர�ல் மிது ரபோர் 
கதோடுத்தோலும் இஸ்ர�ல் தனியோக நினறு சேோளித்தது. கூடரை ஐ.நோ. 
அகேரிக்கோவின பினபுலம் இருநதது. பல ேோதப் ரபோருக்குப் பினனர் 
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ரயோர்தோனின நதிக்கு ரேறரகயுள்ை 
நிலப்பகுதிகள் சிலைறவ்றக் வகயகப் 
படுத்தியது இஸ்ர�ல். 

இவதயடுத்து  பல அ�பு ேக்கள் 
புதிய இஸ்ர�லில் இருநது கைளிரயற 
்றப்படடனர். அரதசேயம் யூதர்கள் 
அ�பு நோடுகளிலிருநது து�த்தப்படடனர். 
இன அழிப்பிலிருநது பிவழத்த யூதர் 
களும் அ�பு நோடுகளிலிருநத கைளி 
ரயற்றப்படட யூதர்களும் இஸ்ர�லில் 
ஒனறு தி�ண்டனர். இதனோல் இஸ்ர� 
லின ேக்கள் கதோவக ஒர� ைருடத்தில் 
இ�ண்டு ேடங்கோகியது. இதன பினன 
ரும் அ�பு நோடுகளுக்கும் இஸ்ர� 
லுக்கும் இவடரய ரேோதல்கள் நடந 
தன. 1967ஆம் ஆண்டில், சிரியோ, 
ரயோர்தோன, எகிப்து நோடுகளுடன 
ரபோர் மூண்டது. அ�பு நோடுகள் 
இவணநது இஸ்ர�வலத் தோக்கின. 

ஆறு நோள்கரை நீடித்த இநதப் ரபோரில், அ�புப் பவடகவைத் ரதோறகடித்தது 
இஸ்ர�ல். 

கிழக்கு கேருசரலம், ரேறகுக்கவ�, கோசோ, வசனோய் (எகிப்திலுள்ை 
தீபகறபம்), ரகோலன சிக�ங்கள் ஆகிய பகுதிகவை அ�பு நோடுகளிடமிருநது 
வகப்பறறியது. இதன பினனரும் இஸ்ர�ல், சிரியோ, எகிப்து ஆகிய நோடு 

களுக்கிவடரய பறபல சண்வடகள் நிகழ்நதன. 
அவை எைறறிலிருநதும் இஸ்ர�லிடம் இழநத 
நிலங்கவை அ�பு நோடுகைோல் மீடக 
முடியவில்வல. ைடக்கில் கலபனோன, கிழக்கில் 
சிரியோ, ரேோர்தோன, ேறறும் ரேறகுக் கவ�, 
கதனரேறகில் எகிப்து ேறறும் கோசோ கவ�, 
ரேறகில் கடலும் கதறகில் அக்கோபோ விரி 
குடோக் கடறகவ�யுேோகப் பல எல்வலகள் 
சூழ்நத நோடோதலோல் பல ரேோதல்கள் - மு�ண் 
களுக்கிவடயில் உருைோகியிருக்கி்றது யூதர்க 
ளின இநதத் தனித்ரதசம்.

�ல்துறை வளர்ச்சி
இஸ்ர�லியர்களின தி்றவே கருதி அகே 

ரிக்கோவின பல நிறுைனங்கவை அைர்கள் 
நிர்ைகிக்கி்றோர்கள், பல துவ்றகளில் பணி 
புரிகி்றோர்கள், அகேரிக்க இவணய ைழிச் 
கசயறபோடுகளிலும், புலனோய்வு விடயங்க 
ளிலும் வகரதர்நதிருக்கி்றோர்கள் எனக்றல்லோம் 
போ�ோடடப்படுகி்றோர்கள். இதனோரலோ எனனரைோ 
அகேரிக்கோவின ஆத�வு எப்ரபோதுரே 

அைர்களுக்கு இருக்கி்றது. 

ப�ானவண்டு

15வாரமலர் 29மம - 04 ஜூன் 2021

1947ஆம் ஆண்டில் 
தனிநாடாக 

அங்கீகாரம் ப�றை 
நிலபே இனறைய 
இஸபரல். அதறகு 
முன்னர் புராண, 

இதிகாச, 
வரலாறறுக் 
குறிப்புகபள 

இஸபரல் எனறு 
�றைய பதசம் 

ஒனறு இருநதறத 
ஆதாரப்�டுததக் 

கிறடதத்ன. 
ேறறும்�டி 

அப்�டிபயாரு 
அங்கீகரிக்கப்�ட்ட 

நாடு 
இருக்கவில்றல. 

பதால்லியல் 
சானறின�டி, கி.மு. 

1211 
காலப்�குதிக்குரிய 
எகிப்திய நடுகல் 

ஒனறில்தான 
இஸபரல் எனை 

பசால் 
காணப்�ட்டது.

(16ம் பக்கம் போர்க்க)



1990ஆம் ஆண்டில் எனக்குப் பதினனொரு 
வயதொகியிருநதது. அப்்பொனதல்்ொம் 
பொடசொல்க்குப் ்பொய்விட்டு வீடு திரும்பும் 
வழியில் நண்பர்களுடன் உ்ொவித் திரிநது 
மொங்கொய்்கள், நறுவுளிப் பழங்கள், ன்கொவலவப் 
பழங்கள் பறித்துண்பதும் விழுநது கிடக்கின்்ற 
நுஙகு்கலை வொயொல் உரித்துக் குடிப்பதும் 
(இவவொறு பற்கைொல் நுஙகு உரித்துக் குடிப்பலத 
னநொஙல்கக் ்கொரநது குடிப்பது என்று னசொல் 
்வொம்) அவர்களுடன் அல்நது திரிநதுவிட்டுப் 
பசிலய ஆறறிக்ன்கொண்டு ்நரநதொழ்த்தி வீடு 
னசன்று அம்மொ, அப்பொவிடம் ஏச்சுக்்கலை, அடி 
்கலை வொஙகுவதும் வழலமயொ்க இருநதது.

''பொடசொல் முடிநததும் ்நரொ்க வீட்டுக்கு 
வநதுவிட்வண்டும், ்கொடு, ்மனடல்்ொம் 
திரிநது உடுப்லப ஊத்லதயொக்கிக் ன்கொண்டு 
வரக்கூடொது'' என்்ற ்கண்டிப்புத் தினமும் விடுக் 
்கப்பட்டு வநதொலும் நொம் அலதப் னபொருட் 
படுத்துவதில்ல். மொங்கொய்்கள் ்கொய்க்கும் 
பருவத்தில் மொங்கொய்்கலையும், நுஙகுப் பரு 
வத்தில் நுஙகு்கலையும், இன்னுமின்னும் பருவ 
்கொ்ங்களுக்கு ஏறப ்கொய்க்கின்்ற ்கொய், ்கனி்க 
லைப் பறித்துண்பலத எம்மொல் தவிரக்்கவும் 
முடியவில்ல். 

எமது இநதச் னசயல்்கைொல் பொடசொல் 
னவள்லை ஆலட்கள் அழுக்்கொகி வநதன. 
அவறல்றத் தினமும் துலவக்்க ்வண்டிய 
்கட்டொயம் அம்மொவுக்கு ஏறபட்டது. அவவொறு 
துலவத்தொல்கூட அதிலிருக்கின்்ற அழுக்ல்கப் 
்பொக்்க அவரொல் முடியொதிருநதது. ''னநடு்கலும் 
்கயர பிரட்டிக் ன்கொண்டு வொ்ற்த உனக்கு 
்வல்யொப் ்பொச்சுது'' என்று அவறல்றத் 
துலவக்கும்்பொனதல்்ொம் அம்மொ திட்டித் 
தீரப்பொர. அவர என்னதொன், எப்படித்தொன் 
னசொன்னொலும் நொ்மொ னசொல்லுக்்்கட்பதொய் 
இல்ல். எமது ்சட்லட்கள் குல்றவில்்ொது 
னதொடரநதன. 

பொடசொல் முடிநது வீடு திரும்பும்்பொது 
மொத்திரமல்்ொமல் பொடசொல் விடுமுல்றக் 
்கொ்த்திலும் நண்பர்களுடன் கூடி இவவொ்றொன 
்வல்்களில் ஈடுபடுவது வழலமயொகியது. 
ஊரிலுள்ை நொவல் மரங்கள் ்கொய்த்துப் பழுத்துக் 
ன்கொட்டியலம எங்களுக்கு இன்னும் ஊக்்கம 
ளித்தது. இலதத் தடுப்பதறகு அம்மொ ஓர 

கவனம் கவனம் 
இது இது 

பேய்க் கதைபேய்க் கதை
உத்திலயக் ல்கயொண்டொர. ''மத்தியொன ் நரத்தி் 
மரங்களுக்குக் கீழ நிற்கக்கூடொது. மரங்களில் 
ஏ்றவும்கூடொதடொ தம்பி! நொவல் மரத்தில் 
மத்தியொனத்தில் ்பய் நிறகுமடொ... அது 
அடிக்கும்;'' என்று எச்சரித்தொர. மதியத்தில் 
மரத்தில் ்பய் நிறகும் என்்றதும் எங்களுக்கு 
உள்மனதில் ஒருவித இனம்புரியொத பயம் 
ஏறபட்டது. இலதயறிநத எனது நண்பர்களின் 

னதொல்கயும் நொைலடவில் குல்றநது்பொனது.
இவவொறிருக்்க ஒரு தடலவ எங்களில் மூவர 

மொத்திரம் நொவல் பழம் பிடுங்கச் னசன்்்றொம். 
அப்்பொது நொவல் பழப் பருவம் குல்றவொகி 
விட்டதொல் நி்த்துக்குச் சமொநதரமொ்க சற்்ற 
உயரம் குல்றநதவொறு நீண்டு வைரநதிருநத ஒரு 
நொவல் மரக் கிலையில் இருநதவொறு ்கலதத்துக் 
ன்கொண்டிருந்தொம். கீ்ழ மணல் தலர ஆத்ொல் 
அநதக் கிலையிலிருநது குதித்து விலையொடும் 
எண்ணம் எழுநதது. மூவரும் குதிப்பதும் பின்னர 
மீண்டும் ஏறுவதும் குதிப்பதுமொ்கத் னதொடஙகி யொர 

மி்கத் தூரமொ்கக் குதிப்பது என்பதுவலர 
நீடித்தது. இதனொல் நொவல் கிலையில் 
எழுநது நின்று ல்க்கலை விசுக்கியவொறு 
தூரமொ்கக் குதிக்்கத் னதொடஙகி்னொம். 
அநத முயறசியின்்பொது தவறுத்ொ்க 
நொன் மரத்திலிருநது கீ்ழ விழுநது 
விட்்டன். மணல் தலர ஆத்ொல் பொதிப் 
பு்கள் அதி்கம் ஏறபடவில்ல். ஆனொலும் 
எனது மூக்கு, ல்க, ்கொல் என்பன மரத்தில் 
உரொய்வலடநத ்கொரணத்தொல் ்கொயங்க 
ளுக்கு உள்ைொகிவிட்டன. னபொன் மூக்கு 
லடநது குருதியும் னவளி்யறியது. வீட் 
டுக்குச் னசன்்ற்பொது அம்மொ திட்டித் 
தீரத்தொர. அடிக்்கவும் னசய்தொர. ''னசொல்்ச் 
னசொல்்க் ்்கட்டொல்தொ்ன.... இப்ப 
பொத்தி்ய ்பய் அடிச்சுப் ்பொட்டுது'' 
என்று ஒப்பொரி லவத்தொர. அவரிடம் அடி 
வொங்கொமல் இருப்பதற்கொ்க அப்்பொது 
வொய் தி்றக்்கொமல் இருக்்க்வண்டியிருநதது. 
ஆனொல், என்லன நொவல் மரப் ்பய் 
அடித்துவிட்டது என்்்ற ்கலத முடிநதது. 
எனக்கும் எனது இரண்டு நண்பர்களுக்கு்ம 
நடநத விடயம் னதரியும். எங்கைது 
குழப்படி்கலைக் ்கட்டுப்படுத்துவதற்கொ 
்கத்தொன் நொவல் மரத்தில் மதிய ் நரங்களில் 
்பய் நடமொட்டம் இருக்கும் என்று 
அம்மொ னசொல்கி்றொர என்று அப்்பொது 
எங்களுக்குத் ்தொன்்றவில்ல். எனது 
இநத அனுபவத்தின் பின்னரதொன், 
பட்டுக்்்கொட்லட ்கல்யொணசுநதரத்தொரின் 
''சின்னப் பய்், சின்னப் பய் '்' என் 
கி்ற பொடல் எமக்்கொ்க்வ எழுதப்பட்டி 
ருக்கி்றது என்று புரிநதது. 

''்வப்ப மர உச்சியி்் ்பய் ஒன்று 
ஆடுனதன்று, விலையொடப் ் பொகும்்பொது 
னசொல்லி லவப்பொங்க - உநதன் வீரத்லதக் 
ன்கொழுநதி்்்ய கிள்ளி லவப்பொங்க - 
அநத ்வல்யற்ற வீணர்களின் முலை 
யற்ற வொரத்லத்கலை ்வடிக்ல்கயொ்கக் 
கூட நம்பி விடொ்த - வீட்டுக் குள்்ை 
பயநது கிடநது னவம்பி விடொ்த'' 
இதுதொன் அவரது அநதப் பொடலில் வரும் 
்கருத்து்க்ை.

நாவல் மரப் பேய்...!

க�ொடி�ொமத்திலிருந்து சுதொ�ரன்
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அனமரிக்்கொவின் ஆதரவுடன் 
னசயறபட்டொலும் மி்க னநடுங்கொ் 
மொ்க ஒடுக்்கப்பட்டு வநததில் 
இருநது ்கற்ற பொடமும், நி்மில்்ொ 
மல் அல்நத அவ்ங்களும் 

எனப் ப் அனுபவங்களில் இருந 
தும் வைரநதவர்கள்தொன் இநத 
இஸ்ரலிய யூதர்கள் என்பது 
ப்ரின் ்கணிப்பு. சுறறிலுமுள்ை 
நொடு்களுடன் ்பொரிட்டுத் தமக் 

குரிய இருப்பிடத்லதத் 
தக்்க லவத்துக்ன்கொண்டி 
ருப்பதொல் ்பொரிடலில் 
தி ்ற ல ம ய  ல ட ந தி 
ருக்கி்றொர்கள். ஆனொல், 
இநதப் னபருநனதொறறுக் 
்கொ்த்தில் அவர்கள் 
்கண்டு பிடித்திருக்கின்்ற 
மருநது அவர்களின் 
மற்்றொர வைரச் சிக்கு 
எடுத்துக்்கொட்டு.  

மருத்துவ வளர்ச்சி
ம ொ சி  ம ொ த த் தில் 

இஸ்ரல் ்கண்டுபிடித்த 
ன்கொ்ரொனொ மருநதுக்குப் 
ன ப ய ர  சி . டி . 2 4 . 
அப்்ப ொ ்த  அலத 
முதற்கட்டம ொ்க  3 0 

்பருக்குச் னசலுத்திய்பொது அதில் 
29 ்பர மூன்றிலிருநது 5 
நொள்்களுக்குள் னதொறறிலிருநது 
மீண்டிருக்கி்றொர்கள். ் நொனயதிரப்பு 

சக்திலய அதி்கப்படுத்தும் இது 
னடல் அவொவிலுள்ை இச்சி்்ொவ 
என்கி்ற மருத்துவ ஆரொய்ச்சி 
லமயத்தில் உருவொக்்கப்பட்டது. 

ஆஸதுமொ்க எனப்படுகின்்ற 
சுவொச ்நொய்க்கு வொய் வழியொ்க 
மருநது  எடுத்துக்ன ்க ொள்வ 
லதப்்பொ் சுவொசப் பொலதக்குள் 
னசலுத்தும் விதமொ்க இநத மருநது 
தயொரிக்்கப்பட்டிருக்கி்றது என்கி்ற 
னசய்திலய இஸ்ரலிய ஊட்கங 
்களில் ்கொணமுடிகி்றது. 

இப்்பொது அநத மருநது 
ஆரொய்ச்சிக் ்கட்டங்கலைத் 
தொண்டிப் னபொதுப்பொவலனக்கு 
வரவிருக்கி்றது. ப் நொடு்கள் 
அலதப் னபறுவதறகு இஸ்ரலுடன் 
ஒப்பநதங்கலைச் னசய்துள்ைன.  
இலவனயல்்ொ்ம இஸ்ரலில் 
அசுர வைரச்சி மட்டுமல்். இஸ 
்ரலும் அதி்கொரமிக்்க நொடு்க 
லைப்்பொ் அசுரத்தனமிக்்கது 
என்பலதக் ்கொட்டுபலவ்ய.
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எந்நாளும் எந்நாளும் 
   ்லம் வநாழ   ்லம் வநாழ

உணவே மருந்தாகும் என்பது சித் 
மருததுேததின அடிப்படை அம்்சங்களில் 
ஒன்தாகும்.

்பததியம் என்டைக்கப்படும் ஒழுங்க 
டமக்கப்படை உணவுத திடை முட் ்பதாரம் 
்பரியமதா்க சித் மருததுேததில் ேலியுறுத்ப 
்படுகி்து.ஒவ்ேதாரு வ�தாய் நிடைடமகவ்கற் 
்பவும் வ�தாயதாளியின ் னடமடயப ் ்பதாறுத 
தும் இந் ்பததிய உணவு்கள் தீரமதானிக 

்கப்படுகின்ன.
இப்்பதாழுது ்்கதாவரதானதா ்பரவி 

ேருே்தால் ்சதா்தாரண ்கதாய்்ச்சல் ேந்தால் 
கூை ்பயப்பைவேண்டியிருககி்து.அவேதாறு 
்கதாய்்ச்சல் ஏற்்படும்வ்பதாது எனன உணவு 
்கடை எடுததுக்்கதாள்ைைதாம்? ்பதாரம் ்பரி 
யமதா்க குறிபபிைப்படுகின் ்பததிய உண 
வு்கள் ்பற்றி இஙகு வ�தாக்கைதாம்.

்கதாய்்ச்சலினவ்பதாது உைல் ்ேப்பநிடை 
அதி்கரிககி்து இ்னதால் நீரிைபபு ஏற்்படுகி 
்து இட் ஈடு்்சய்ய நீரதா்கதாரங்கடை 
அதி்கைவு அருந்க ் ்கதாடுக்கவேண்டும்.

்கதாய்்ச்சல் அதி்கமதா்க உள்ை ்்தாைக்க 
�தாட்களில் மூனறு மணிககு ஒரு ்ைடே 
நீரதா்கதாரங்கடைக ் ்கதாடுக்கைதாம்.   இைநீர, 
எலுமி்சட்ச , வ்தாடை, ்பப்பதாளி என்பேற் 
றின ்பைர்சங்கள் சி்ந்்தா்க்ச ் ்சதால்ைப்படு 
கி்து. இது ்கதாய்்ச்சலினவ்பதாது ஏற்்படும் 
விடைமின்கள் ்கனியுபபு்களின இைபட்பயும் 
ஈடு ் ்சய்கி்து.

யதாழப்பதாண ்பதாரம்்பரிய மருததுேததின 
்படி ்கதாய்்ச்சல் வ�தாய்ககு ்கதாடை உணவிற்கு 
்கஞ்சி சி்ந்்தா்கப ்பரிநதுடரக்கப்படுகி்து. 
்பதால் விைதாது ்கதாய்்ச்சப்படும்  உபபுக ்கஞ்சி  
அல்ைது தூதுேடை, ேல்ைதாடர வ்பதான் 
கீடர்கடை வ்சரதது ்கதாய்்ச்சப்படுகின் 
இடைக்கஞ்சி மி்க்ச சி்ந் ்கதாடை உண 
ேதாகும்.

்கதாய்்ச்சலினவ்பதாது ஏற்்படும்  நீர 
இைபட்ப ஈடு ் ்சய்ேவ்தாடு ்பதாதிக்கப்படை 
ேருடைய வ்பதாஷதாகட்கயும் இது உறுதி 
்்சய்கி்து .

இட்விை சிை �தாட்களில் இடியப்பம், 
இடலி வ்பதான் ஆவியில் வே்க டேத் 
உணவு்கள் ்கதாடை உணேதா்கக ் ்கதாடுக்கப்பை 
ைதாம். இடியப்பதட் உணேதா்க எடுககி் 
வ்பதாது ்கதாரமதான குைம்பு ேட்க்கள் ் விரக 
்கப்பைவேண்டும் ்ேண்டிக்கதாய், பீரக 
்கங்கதாய், முருஙட்கப பிஞ்சு என்பேற்றில் 
டேக்கப்படுகின் ்பதால் ்கறி அல்ைது ் ்சதாதி 
சி்ந்்தா்க்ச ் ்சதால்ைப்படுகி்து.

்கதாய்்ச்சலினவ்பதாது ்்சரிமதான வ்கதாைதாறு 
்கள் ஏற்்படுேது இயல்்பதானது என்ப்தால் 
எளிதில் ்சமி்பதாைடையககூடிய உணேதா்கவே 
்பரிநதுடரக்கப்பைவேண்டும்.மதிய வ�ரம் 
அளிக்கப்படும்  வ்சதாறும் �ன்தா்க அவிந் 
குடைந்  வ்சதா்தா்க இருககும்்படி ்பதாரததுக 
்்கதாள்ேது �ல்ைது.

முருஙட்கக்கதாய் பிஞ்சு ்கத்ரிக்கதாய் 
புைைங்கதாய் ்பருபபு வ்பதான் மரக்கறி்கள், 
சிறிய மீன என்பேற்ட் ்்கதாண்டு ்யதா 
ரிக்கப்படை அதி்கம் ்கதாரமில்ைதா் ்கறி 
ேட்க்கள் மதிய வ்சதாற்றுைன ேைங்கப்பை 
ைதாம்.

சீர்கம், மிைகு, மல்லி, உள்ளி ் ்கதாண்டு 
அடரததுத ் யதாரிக்கப்படுகின் யதாழப்பதா 
ணததுகவ்க உரிய ்பததியக்கறி மி்க்ச 
சி்ந்்தா்கப ்பரிநதுடரக்கப்படுகி்து.

்கதாய்்ச்சல் சிறிது குணமதான பின யதாழப்பதா 
ணததிற்வ்க உரிய ்பதாரம்்பரிய உணேதான 
ஒடியற்கூழ சி்ந்து. ்கதாய்்ச்சலினதால் 
ஏற்்படை உணவின ்ேறுபட்ப நீககி 
வ�தாயதாளிககு சி்ந் வ்பதா்சதாகட்க  இது 
ேைஙகும்.

அதி்க ்கதாய்்ச்சலினவ்பதாது புர்ம் மற்றும் 
்கனிஉபபுக்களும் இைக்கப்படுகின்ன. 
இட் ஈடு்்சய்ய  முடடை, ்பதால், ்பருபபு 
ேட்க்கள் உணவில் வ்சரததுக ்்கதாள்ைப 
்பைவேண்டும் .

்கதாய்்ச்சல் அதி்கம் இருககின் �தாட்களில் 
கூடு்ைதா்க நீர ஆ்கதாரங்கள் சி்ந்்தா்க்ச 
்்சதால்ைப்படுகி்து, ்கதாய்்ச்சல் குட்ேடைய 
்சத்தான மி்மதான ்கதாரம் இல்ைதா் உணவு 
ேட்க்கடை ் ்கதாண்டு ்கதாய்்ச்சல் வ�தாயதாளி 
டயப ்பரதாமரிக்கைதாம்.

வ�தாயதாளி விடரவில் குணமடைய மருந 
து்கடை அடுதது உணவு முககிய இைதட்ப 
்்பறுகி்து. அதி்க ்கதாரம் நிட்ந் ம்சதாைதா 
மற்றும் ்்கதாழுபபு அதி்கமுள்ை இட்்சசி 
உணவு்கள் ்கதாய்்ச்சல் வ�தாயதாளிககு ேைங 
்கப்படைதால்  ேயிற்வ்தாடைம் ேயிற்றுடைவு 
ேதாநதி வ்பதான் வேறு ்பை வ�தாய்்கடையும் 
அேர ்சநதிக்க வேண்டி இருககும்.
அனவ்பதாடும் ்பரிவேதாடும் ேைங்கப்படுகின் 
உணவு வ�தாயதாளி குணமதாேதில் ்்பரும் 
்பஙகு அளிககி்து.

மருத்துவர் -கந்தையா -ம�ாதிதைா�ன்
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ஆடசியதாைர்கடைத ்்ரிவு 
்்சய்கின்னர. துட்மு்க �்கரம் 
்பற்றிய அதி்க ேதா்ப பிரதி ேதா்ங 
்களும் எதிரபபு்களும் ஊை்கங்களில் 
்ேளியதான வ்பதாதிலும் �தாைதாளுமன் 
ேதாக்்கடுபபில் 148 உறுபபினர்கள் 
ஆ்ரேளித துள்ைனர. 150 வ்பர 
எனகி் மூனறிலிரண்டு ்்பரும் 
்பதானடம உறுபபினர்கள் ஆ்ரே 
ளித்னர எனகி்து ஆடசித ் ரபபு  

்ேளி�தாடடுப ்படு்கைன்கடை 
ேடடியுைன மீை்ச ்்சலுததும் 
விையததில் ்்பதாதுமக்களின ேரிப 
்பணவம அ்டன ஈடு்்சய்யப்ப 
டுகி்து. இதில் ்்பரும் ்பகுதி 
ேரிப்பணதட்்ச சிங்கை மக்கவை 
்்சலுததுகி்தார்கள். ஆனதால் அேர 
்கள் அது ்பற்றிப வ்பசுேட்விை 
சிறு்பதானடம இனங்கடை்ச வ்சரத் 
்மிழ, முஸ்லிம் ்டைேர்கவை 

அதி்கம் அைடடிக ் ்கதாள்கின்னர.
எந்க வ்கதாணததில் ்பதாரத்தாலும் 

சீனதாவின துட்மு்க �்கர விையததில் 
்மிைரின ேகி்பதா்கம் குட்ேதா்கவே 
உள்ைது. ்மிழ அரசியல்ேதாதி்கள் 
அரசியல் திடைம் ஒனட் எதிரப்ப 
்ன மூைம் ் மிைர மததியில் ் ம்டம 
வீரர்கைதா்கக ்கதாடடிக ் ்கதாள்கின்னர. 
ஆ்கத, ் மிழத ் டைேர்கள் வ்கதாவில் 
்பரபபுடரக்கதாரர்கடைப வ்பதாை 

்கட்ப்பதார்கவை ்விர ்்சயற் 
்பைபவ்பதாகி்ேர்கள் இல்டை. 
வேலுபபிள்டை பிர்பதா்கரன ஒருேர 
மடடுவம சிங்கை ேருககு நி்கரதா்கத 
்மிைர முனவன் வேண்டும் என்ச 
சிநதிதது அ்ற்்கதான ்கடைடமபபு 
்கடை உருேதாககியேர. அ்னதால் 
்தான எல்வைதாரும் வ்சரநது அேடரக 
்கைததிலிருநது அபபு்ப்படுததி 
விடைதார்கள்.

JiwKf efUk ;... 

தமன்னாவுக்கு
வநத புரிதல்!

டிஜிடைல் ஸ்டரீமிங ் ைங்களின ேைர்சசி 
யதால் �ட்சததிர அந்ஸ்தின ் னடம வே்கமதா்க 
மதாறி ேருகி்து எனறு �டிட்க ்மனனதா 
கூறியுள்ைதார.

்மிழ மற்றும் ்்லுஙகுத திடரயுைகில் 
முனனணி �ட்சததிரங்களில் ஒருேரதா்க ேைம் 
ேரு்பேர �டிட்க ்மனனதா. ்ற்வ்பதாது 
‘�ேம்்பர ஸ்வைதாரி’ மூைம் ் மிழ ் ேப சீரிஸ் 
்ைததிலும் ்கதால்்பதிததுள்ைதார. ஆனதால் 
சினிமதாேதா, ஓடிடியதா இரண்டில் எது என்பட்த 
வ்ரவு ்்சய்யும் பிர்சசிடன ்னககில்டை 
எனகி்தார ் மனனதா.

"வ்ரவு ் ்சய்ய ஒனறுமில்டை. ஏ்னன்தால் 
என ட்கே்சம் இரண்டும் உள்ைன. ஆனதால், 
்பதது ேருைங்களுககு முனனதால் ஒருேர 
்்பற்் ரசி்கர கூடைதட் இனட்ய ்டை 
முட் �டி்கர்கள் ்்பறுேது ்கடினமதா்க 
இருககும் எனறு நிடனககிவ்ன. ஏ்னன்தால் 
்ற்வ்பதாது நிைவும் ்்தாற்று ்�ருக்கடியில், 
ஒரு திடரப்பைதட்்ச சுற்றியுள்ை உணரவு்கள் 
மதாறியுள்ைன.

இனி திடரப்பைங்கடைப ்பதாரககும் 
வி்வம மதாறும். எனவே �ட்சததிர அந்ஸ்தின 
்னடமவய வே்கமதா்க மதாறி ேருகி்து. ஒரு 
்னி �்பருக்கதா்க மடடும் யதாரும் ஒரு 
்படைபட்பப ்பதாரக்க விரும்புேதில்டை. 
அ்ன ் ரததுக்கதா்கப ்பதாரககி்தார்கள். ஆனதால், 
எனக்்கனறு ஒரு ரசி்கர கூடைம் ்்ப் 
முடிந்து என அதிர்ஷைவம.

'�ேம்்பர ஸ்வைதாரி' ்பற்றிப வ்ப்ச வேண்டு 
்மன்தால் இ்ற்கு முன �தான ஒரு கடரம் 
தரில்ைரில் �டிக்கவில்டை. எனவே, அந்க 
்கைவம எனககுப புதிது. ம்கள் - அப்பதா 
உ்வின ் னடமடயப ்பற்றித ் ்ரிநது்்கதாள்ை 
இந் அனு்பேம் உ்வியது. மி்கவும் ்சேதாைதான 
்க்தா்பதாததிரமதா்க இருந்து" எனறு ்மனனதா 
வ்பசியுள்ைதார.
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முன்னணி இசை 
யசைப்பா ளரபா்ன 
யுவன ைங்கர் ரபாஜபா 
2014ஆம் ஆண்டு 
இஸ்பாம் ைததசதத 
தழுவி்னபார். மைலும், 
அபதுல் ்கபாலிக் 
எனறு த்னது ப்ய 
சரயும் ைபாற்றி்னபார். 
2015ஆம் ஆண்டு 
ஷபாஃபரூன நிஷபா 
என்வசரத திரு 
ைணம்  ப ை ய்து 
ப்கபாண்்பார். இவர் 
ஆச் வடிவசைப 
்பாளரபா்க உளளபார். 
இநதத தம்்தியி்ன 
ருக்கு ஒரு ை்கள 
இருக்கிறபார்.

யுவனின ைச்னவி 
ப்ரிதபா்க எநத 
பவபாரு திசரயு்்க 
நி ்க ழ் ச் சி க் கு ம் 
வ ரு வ தி ல் ச ் . 
ஆ்னபால், இனஸ்பா 
கிரபாம் ்க்்கததில் 
ப த பா ் ர்ச் சிய பா்க 

எங்கள் பேச்சு வழக்கு ம�ொழி
ஈழத் தமிழர் பேொல இருக்கும்
இசையசமப்ாளர் யுவனின் மசைவி ம்ட்டி

''உங்களுக்குள் நடந்த அபத்தமான விவா்தம் எனன?''
''எங்கள இருவரின ம்ச்சு வழக்கும் விததியபாைைபா்னது. 

எங்கள ை்கள ஸியபாவுக்கு என்ன தமிசழச் பைபால்லித தர 
மவண்டும் எனறு வபாதிடுமவபாம். நபான ரபாமைஸவரததுக்கு 
அருகில் கீழக்்கசரசயச் மைர்நதவள. எங்கள தமிழ் 
விததியபாைைபா்க, இ்ஙச்கத தமிழின தபாக்்கதமதபாடு 
இருக்கும். தி்னைரி ம்சும் வபார்தசத்கள முற்றிலும் 
விததியபாைைபா்ன தனிததுவைபா்னதபா்க இருக்கும். எ்னது 
ம்ச்சுவழக்கு நபாட்டுபபுறம் எனறு அவர் பைபால்வபார். நபான 
அவருச்ய ம்ச்சு வழக்ச்க அப்டிச் பைபால்மவன. 
இதுதபான வழக்்கைபா்க எங்களுக்குள விவபாதம். இதில் 
முக்கியைபா்ன விஷயம் எனறபால் எங்கள ம்ச்சு வழக்கு 
்கசள என ைபாை்னபார் கிண்்ல் பைய்வது நச்கச்சுசவயபா்க 
இருக்கும்.''

''உங்களை அதி்கம் எரிச்சலூட்டுவது எது?''
''மதபாற்றதசத ைட்டும் சவதது ஒரு விஷயதசதப 

்ற்றித தீர்ைபானிப்து. இநத ஒட்டுபைபாதத உ்்கதசதயும் 
நபாம் ்பார்க்கும் ஜன்னல், நபாம்தபான. இநதப ்ழபைபாழி 
எ்னக்குப பிடிக்கும். நைது ஜன்னல் அழுக்்கபா்க இருநதபால் 
நபாம் ்பார்க்கும் உ்்கமும் அழுக்்கபா்கததபான இருக்கும் 
என்துதபான என எண்ணம். இனப்னபாரு விஷயம் 
்பார்ட்ைம்.

ைற்றவர்்கசள முன தீர்ைபா்னதமதபாடு அணுகுவது. 
ைற்றவர்்களின வபாழ்க்ச்கயில் ம்பாரபாட்்மைபா, பிரச்சி 
ச்னமயபா இல்ச் எனறு ம்சுவது. என ப்யர் ஸஃபரூன 
நிஸபார். உருது, இநதி ம்பானற பைபாழி்கசள நபான 
ம்சுமவன எனறு எ்னது ப்யசர சவதது ைக்்கள 

நிச்னப்பார்்கள. உண்சை என்னபவனறபால் நபான ஒரு 
தமிழச்சி. தமிழ் என தபாய் பைபாழி.''

''உங்களுக்குப் பிடித்த இள்சயளமப்பாைர் யார்?''
''இசளயரபாஜபா''
''யுவனிடம் இருநது நீங்கள் ்கற்றுக்்்காணடது?''
''எதற்கும் அதி்கம் எதிர்விச்னயபாற்றுவதில்ச். 

யபாரபாவது ம்கபா்ப்டுததி்னபாம்பா அல்்து சீண்டி்னபாம்பா 
கூ் அதற்கு அவர் எதுவும் ் தி்ளிப்தில்ச். 

இயஙகி வநதபார். ஊ்்கங்களுக்கு ப்ரிதபா்கப ம்ட்டி 
யும் அளிதததில்ச்.

இநத நிச்யில், முதன முசறயபா்க யூரியூப 
பதபாச்க்்கபாட்சிக்கு அவர் ம்ட்டி அளிததுளளபார்.

''உங்களுக்குச ்்சாந்தமான எது ்தற்்பாது 
யுவனுக்குச ் ்சாந்தமா்க மாறியுள்ைது?''

''என குடும்்ம். விசளயபாட்்பா்க ஏதபாவது வபாதி 
டும்ம்பாதுகூ் என குடும்்ததி்னர் அவர் ்க்்கமை 
நிற்்பார்்கள. அவர்்கள வீட்டு ை்கச்னப ம்பா் 
அவரி்ம் அவவளவு இயல்்பா்க இருப்பார்்கள. என 
குடும்்ம் அவரது குடும்்ம் ம்பா் இபம்பாது 
ைபாறிவிட்்து.''

''யுவனின மளனவியா்க இருப்பதில் சிறந்த 
விஷயம் எனன, ் மா்சமானது எனன?''

''யுவனின ைச்னவி என்தபாம்மய எ்னக்கு நனறபா்கப 
்பா்த பதரியும், இசைசயப ்ற்றி நனறபா்கத பதரியும் 
எனறு நிச்னததுக் ப்கபாளகிறபார்்கள. ஆ்னபால் அதில் 
உண்சையில்ச். உண்சை இதற்கு மநரதிரபா்னது. எ்னமவ 
இதுதபான மைபாைைபா்ன விஷயம்.

சிறநத விஷயமும் இசைதபான. ஏப்னனறபால் அவர் 
உருவபாக்கும் இசைசய ைற்றவர்்கள ம்கட்கும் முன்னபால் 
நபான முதலில் ம்கட்டு அனு்விக்கும் வபாய்பபு எ்னக்குக் 
கிச்க்கிறது.''

எனினும், குழநசத்களுக்கு ப்கபாமரபா்னபா 
தடுபபூசி பைலுததுவதன மூ்ம், ைற்றவர்்களின 
உயிசரக் ்கபாக்்க்பாம். குழநசத்களுக்கு பதபாற்று 
்பாதிபபு அதி்கம் இல்்பாவிட்்பாலும், அவர்்கள 
பதபாற்றுக்கு உளளபாகி, அக்குழநசத்கள மூ்ம் 
பிறருக்கு ் ரவபாைல் தடுக்்க தடுபபூசி உதவும்.

"ஏற்்க்னமவ ப்கபாமரபா்னபாவபால் ்பாதிக்்கப்ட்் 
வர்்களும் தடுபபூசி ம்பாட்டுக்ப்கபாளள மவண் 
டுைபா?"

ப்கபாமரபா்னபாவபால் ்பாதிக்்கப்ட்்வர்்களுக்கு 
அடுதத சி் ைபாதங்கள வசர மீண்டும் ப்கபாவிட் 
உண்்பாவதற்்கபா்ன வபாய்பபு குசறவபா்க இருப்தபா 
்கமவ ்கருதப்டுகிறது. ஏப்னனறபால் முதலில் 
ப்கபாவிட் உண்்பா்னம்பாது அதற்கு எதிரபா்ன மநபாய் 
எதிர்ப்பான்கசள (antibodies) உ்ல் உற்்ததி 
பைய்து விடும்.

இத்னபால் மீண்டும் பதபாற்று உண்்பாகும் 
ப்பாழுது இநத மநபாய் எதிர்ப்பான்கள ப்கபாமரபா்னபா 
சவரசஸ எதிர்ததுப ம்பாரிட்டு அழிக்கும். 
ஆ்னபால் இநத எதிர்ப்பாற்றல் ஆயுள முழுவதும் 
நீடிக்்கபாது. அடுதத சி் ைபாதங்கள ைட்டுமை 
நீடிக்கும். எ்னமவ ப்கபாமரபா்னபாவபால் ் பாதிக்்க்ட்் 
வர்்களும் தடுபபூசி எடுததுக் ப்கபாளவது அவசிய 
ைபாகிறது.

ஒருமவசள இரண்்பாவது முசற தபாக்கும் 
ப்கபாமரபா்னபா சவரஸ, ைர்ணு ைபாற்றைச்நத 
மவறு ஒரு திரி்பா்க இருநதபால் முதலில் பதபாற்று 
உண்்பா்னம்பாது உ்லில் உண்்பா்ன மநபாய் 
எதிர்ப்பான்கள இரண்்பாவது முசற பதபாற்று 
வரும்ம்பாது உ்லுக்குள வநத கிருமி்கசள 
எதிர்தது சிறப்பா்க பையல்்டும் எனறும் கூற 
முடியபாது.

"தடுபபூசி எடுததுக் ப்கபாண்டு பினபு மு்க 
்கவைம் அணிதல், ைமூ்க வி்்கல் என்வற்சறக் 
்கச்பிடிக்்க மதசவயில்ச்யபா?"

ப்கபாமரபா்னபா தடுபபூசி எடுததுக் ப்கபாண்்வர்்க 
ளுக்கு ஒருமவசள ப்கபாமரபா்னபா சவரஸ பதபாற்று 
ஏற்்ட்்பால் அது ம்கபாவிட்-19 மநபாயபா்க ைபாறபாைல் 
தடுபபூசி ் பாது்கபாப்ளிக்கும். எனினும் அவர்்களது 
உ்லில் இருக்கும் சவரஸ பிறருக்கு ்ரவி 
அவர்்களுக்கு மநபாசய உண்்பாக்்க வபாய்பபுண்டு. 
எ்னமவ தடுபபூசி ம்பாட்டுக் ப்கபாண்்பாலும் மநபாய் 
்ரவச் ்கட்டுப்டுததுவதற்்கபா்க ைமூ்க இச் 
பவளிசயப பின்ற்றுதல், மு்கக் ்கவைம் அணிதல், 
அடிக்்கடி ச்க்கசளக் ்கழுவிக் ப்கபாளளுதல் 
ம்பானறவற்சற முசறயபா்கப பின்ற்றமவண்டும்.

ம்கொப�ொனொ...

்்தாற்றதள்த 
மட்டும் 

ளவதது ஒரு 
விஷயதள்தப் 
பற்றித தீர்மா
னிப்பது. இந்த 

ஒட்டு
்மாத்த 

உல்கதள்தயும் 
நாம் பார்க்கும் 
ஜனனல், 
நாம்்தான.

நமது ஜனனல் 
அழுக்்கா்க 
இருந்தால் 

நாம் பார்க்கும் 
உல்கமும் 
அழுக்்கா
்கத்தான 
இருக்கும்

(21ம் ் க்.்பார்க்்க) 



19வாரமலர் 29மம - 04 ஜூன் 2021

பிரான்ஸின் அதிபர் எமானுவல் 
மக்ரான் றுவாண்ாவுககு 

பயணபபட்டுள்ார். க்ந்த இருபது 
வரு் காலத்தில் அங்கு சென்றுள் 
மு்தலாவது பிசரஞ்சுத் ்தலலவர் 
அவ்ர ஆவார்.

்தலலநகர் கிகாலியில் அவர் 
நிகழ்த்திய முககியத்துவம் மிகக 
உலரயில், 1994 இல் அங்கு நிகழ்ந்த 
இனபபடுசகாலலயில் பிரான்்ஸுககு 
உள்  "ச ப ாறுபபு  கல்" 
(responsabilit's) ஏற்றுகசகாண்ார்.
ஆனால் படுசகாலலகளில் பிரான் 
் ஸுககு  ் நரடிய ான  பங்கு 
("complicity") இருபபல்த மறுத்்த 
அவர்,  ்தனது நாட்டுககுள் 
சபாறுபபுககல் அங்கீகரிபப்தற் 
காக்வ இங்கு வநதுள்்ன்" என்று 
அறிவித்்தார்.

சவளிபபல்யாக மன்னிபபுக 
்காருவல்தத் ்தவிர்த்்த அவர் 
"எங்களுககு நாங்க்் மறநது மன் 
னிபலப (forgive) பரிெளிப்பாம்" 
என்று கூறி பிரான்ஸின் வருத்்தத்ல்த  
சவளியிட்்ார். 

படுசகாலலகள நிகழ இருபப 
ல்தத் ச்தரிநதுசகாணடும் பிரான்ஸ் 
அ்தலனத் ்தடுககத் ்தவறியது 
என்பல்தயும் அந்த உணலமலயப 
பரி்ொதிபபதில் நீண் காலம் 
நீடித்்த "சமௌனம்" றுவாண்ா 
மககளுககு ் மலும் துன்பங்கல்க 
சகாடுத்்தது என்றும் மக்ரான் 
ஒபபுக சகாண்ார்.

"படுசகாலலயில் ஒரு பங்காளி 
யாக இல்லாவிடினும் றுவாண்ாவில் 
பிரான் ் ஸுககு ஒரு முககிய பாத்தி 
ரமும், ெரி்தமும்,அரசியல் சபாறுப 
புகளும்  இருககின்றன. என்வ 
அ்தற்கான ஒரு க்லம இருககிறது. 
வரலாற்றுககு முகம் சகாடுபபதும் 
றுவாண்ா மககளுககு அது ஏற் 
படுத்திய வலிகளின் அ்லவ 
அங்கீகரிபபதும் அந்தக க்லம 
ஆகும் "-என்று மக்ரான் ்தனது 
உலரயில் குறிபபிட்்ார்.

படுசகாலலகள நிகழ்நது 27 
ஆணடுகளுககுப பிறகு றுவாண்ா 

சென்றுள் அதிபர் மக்ரான் அங்கு 
்தலலநகரில் Gisoz i என்னும் 
பகுதியில்  இரணடு லட்ெத்து 50 
ஆயிரம் ் பரது எசெங்கள அ்ககம் 
செயயபபட்டிருககின்ற நிலனவி்த் 
தில் (Genocide Memor ial) 
அந்தநாட்டின் அதிபர் ்பால் 
கஹ்மயு்ன் (Paul Kagame) 
்ெர்நது அஞ்ெலி செலுத்தினார். 
பிறகு அங்கு உலர நிகழ்த்தினார். 

ெமீப வரலாற்றில் உலலக உலுக 
கிய  றுவாண்ா இனபபடுசகாலலக 
ளில் பிரான்ஸின் பங்கு என்ன 
என்பது ச்தா்ர்பில் நீடித்துவருகின்ற 
ெர்சலெகளுககு மத்தியில் சகாலல 
கள ந்ந்த மணணில் பிசரஞ்சு 
அரசுத் ்தலலவர் ஆற்றிய உலர 
முககியமான ஒன்றாகப பார்ககபபடு 
கிறது.

ஆனால் சுமார் எட்டு லட்ெம் 
துட்சி மகக்து படுசகாலல கல்த் 

்த டு ப ப தி ல் 
அ ன் ல ற ய 
பிரான்ஷூவா 
மி த் ் ர ா ன் 
அரசு இலழத்்த 
்தவறுக க ா க 
பி ர ா ன்ஸின் 
உத்தி்ய ாக 
பூர்வ ரீதியான 
ஒரு மன்னிபபு 
வ ா ர் த் ல ்த 
லய ப  ப டு 
சகாலலயில் 
உயிர்்தபபிய 
சிலர் நீண் 
க ா ல ம ா க 
எதிர்பார்த்துக 
க ா த் தி ரு க 
கின்றனர்.

அ வ ர் க 
ளுககு மக்ரா 
னின் இன்லறய 
உலர ஏமாற் 
றமாக அலமந 
திருககிறது . 
எ னி னு ம் 
மக் ர ானின் 

வார்த்ல்தகள "மன்னிபலபக 
காட்டிலும் மதிபபு மிககலவ" என்று 
றுவாண்ா அதிபர் ்பால் கம்ஹ 
வர்வற் றுள்ார். சபாறுபபுகல் 
ஏற்றுக சகாண் அவரதுசெயல் 
துணிகர மானது என்றும் கம்ஹ 
குறிபபிட்டுள்ார். 

பிரான்ஸின் அரசுத் ்தலலவர் 
ஒருவர் 2010ஆம் ஆணடுககுப 
பின்னர் றுவாண்ாவுககு பயணப 

படுவது இது்வ மு்தல் முலறயாகும். 
அங்கு நிகழ்ந்த சகாடூர இனபபடு 
சகாலல ெம்பந்தமாகக க்ந்த 
மார்சசிலும் ஏபபிரலிலும் சவளியா 
கிய இரணடு விொரலண அறிக 
லககளின் முடிவுக்் மக்ரானின் 
முககியத்துவம் வாயந்த கிகாலி 
பயணத்திற்கு வழி்யற்படுத்தின.

1994 இல் றுவாண்ாவில் படு 
சகாலலககு முன்னரும் பின்னரும் 

அது நிகழ்ந்த்பாதும் பிரான்ஸ் 
வகித்்த பங்கு என்ன என்பல்த 
ஆராயநது அறிகலக ெமர்பபிப 
ப்தற்காக அதிபர் மக்ரான் நியமித்்த 
வரலாறுத்துலற நிபுணர்கள அ்ங் 
கிய ்தனிக குழு அ்தன் ஆயிரம் 
பககங்கள சகாண் அறிகலகலய  
க்ந்த ஏபரலில் எலி்் அதிபர் 
மாளிலகயி்ம் லகயளித்திருந்தது.

துட்சி இனபபடுசகாலலயில் 
பிரான்்ஸுககு ்நரடியான பங்கில் 
லாவிடினும் தீவிரமான சபரும் 
ச ப ா று ப பு  ( h e a v y  a n d 
overwhelming responsibilities) 
இருககிறது என்றும்-இனவா்தமும் 
ஊழலும் மிகுந்த ஹஸுட்டு இன 
அதிபர் ஜஸுவனல் ஹபரிமானாவின் 
அரசுககு "அரசியல்" வழிமுலறகளில்  
"கணமூடித்்தனமாக" வழங்கிய 
ஆ்தரவின் மூலம் பிரான்ஸ் படு 
சகாலலகளுககான சபாறுபலபச 
சுமபப்தாகவும் அந்த அறிகலக 
தீர்பபளித்திருந்தது.

100 நாட்களில் சுமார் எட்டு 
லட்ெம் துட்சி இன மககள படு 
சகாலல செயயபபட்் ெமயத்தில் 
பிரான்ஸில் ஆட்சியில் இருந்த 
அதிபர் பிரான்ஷூவா மித்்ரானின் 
றுவாண்ா ச்தா்ர்பான சகாளலக 
கல் அந்த அறிகலக ்தத்துவ 
ரீதியில் "குருட்டுத்்தனமானது" 
(ideological ly blind) என்று 
குறிபபிட்டிருந்தது.

ஆபிரிகக நா்ான றுவாண்ாவில் 
1994 இல் எட்டு லட்ெம் துட்சி இன 
மககள  சவட்டிக  ச க ான்று 
குவிககபபட்் சபரும் படுசகாலலக 
களுககுப பிறகு பிரான்்ஸுககும் 
அந்த நாட்டுககும் இல்யிலான 
உறவுகள முறிந்தன. படுசகாலலகள 
நிகழ்ந்த ெமயம் பிரான்ஸில் அதிகா 
ரத்தில் இருந்த அதிபர் பிரான்ஷூவா 
மித்்ரானின் அரசு  துட்சி மககல்ப 
படுசகாலல செய்த  ஹஸுட்டு இன 
ஆட்சியா்ர்களுககு ஆ்தரவளித்து 
வந்தது. இ்தனால் படுசகாலலகளில் 
பிரான்்ஸுககும் பங்கு உள்து என்ற

குற்றசொட்டு நீண் காலமாக 
உள்து. ஆனால் பிரான்ஸ் ்தனது 
பங்கு பற்றித் ச்தா்ர்நதும் சமௌன 
மாக இருநது வந்தது. படுசகாலல 
களுககாக மன்னிபபுக ்கார 
்வணடும் என்று விடுககபபட்டு 
வந்த ் வணடு்காளகளுககும் அது 
செவிொயககவில்லல. 

றுவாண்ா படுசகாலலகல் 
இனபபடுசகாலலயாக உலகம் 
அங்கீகரித்்த ்பாதிலும் அதில் 
பிரான்ஸின் பங்கு என்ன என்ற 
்களவி ெர்சலெககுரிய ஒன்றாக 
இருநது வருகிறது. இந்த நிலலயில் 
அதிபர் மக்ரான் ப்தவிககு வந்த 
பி றகு  றுவ ாண் ாவு்ன ான 
உறலவயும் இரு ்தரபபு நம்பிகலக 
கல்யும் மீ்வும் கட்டிசயழுபபு 
வ்தற்காகப பல ந்வடிகலககல் 
எடுத்து வந்தார். அவற்றில் ஏற்பட்் 
முன்்னற்றங்க்் அவரது ்தற்்பா 
ல்தய பயணத்துககான பால்தலயத் 
திறந்தது.

Wthz ;lh ,dg ; gLnfhiyiaWthz ;lh ,dg ; gLnfhiyia

jLf ;fj ; jtwpaJ gpuhd ;] ; ehLjLf ;fj ; jtwpaJ gpuhd ;] ; ehL
ஏற்றுக்கொண்ார் அதிபர் மக்ரான் 

பாரிஸிலிருந்து குமாரதாஸன்

படு்கொலைகெள் நிகெழ்ந்து 27 
ஆணடுகெளுககுப் பிறகு றுவாண்ா 
்ென்றுள்்ள அதிபர் மக்ரான் அங்கு 

தலைநகெரில் Gisozi என்னும் 
பகுதியில்  இரணடு ைடெத்து 50 
ஆயிரம் ் பரது எசெங்கெள் அ்ககெம் 
்ெய்யப்படடிருககின்ற நிலைவி்த் 

தில் (Genocide Memorial) 
அந்தநாடடின் அதிபர் ் பால் 
கெஹ்மயு்ன் (Paul Kagame) 
்ெர்ந்து அஞெலி ் ெலுத்திைார்
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கரிகாலன்

க�ொர�ோனோ பெருநபதோற்றின் மூன்்ோம் அலை தனது 
வீரியதலத இைஙலகையில் கைோட்டியலதத 

பதோடர்நது ஒட்டுப�ோதத �ககைளும் ஆடிபரெோயிருககி்ோர்கைள். 
இதுவல�யில் பகைோர�ோனோலவக கைடநதுவிடைோம் அல்ைது 
அதரனோடு வோழ்நதுவிடைோம் என்கி் அசட்டுத துணிசசரைோடு 
இருநதவர்கைள்கூட இபரெோது அடககை ஒடுககை�ோகை இருபெதற்கு 
முயற்சிககி்ோர்கைள்.

இநதப ரெ�ோெததில் இருநது தபபுவதற்கைோன தடுபபூசிகைலை 
அ�சு முதலிரைரய பகைோண்டுவ�ோ�ல் விட்டல� தவறு என்று 
குல்பசோல்ைவும் குற்்ஞசோட்டவும் பதோடஙகியிருககி்ோர்கைள். 
இநத நிலையில்தோன் ஏற்கைனரவ வநத தடுபபூசிகைள் �ருதது 
வர்கைைோல் முல்ரகைடோகைத 
த�து குடும்ெததவர்கைளுக 
கும் உ்வினர்கைளுககும் 
ஏற்்பெட்டிருககின்்ன 
என்கி் குற்்சச ோட்டு 
எழுநதிருககின்்து.

பகைோழும்பு படலிகி�ோப 
இலையத தைம் இநதக 
குற்்சசோட்லட சு�ததி ஒரு 
கைட்டுல�லய பவளியிட் 
டுள்ைது. இைஙலகை அ�ச 
�ருததுவ அதிகைோரிகைள் 
சஙகைததின் உள்ரைரய 
இருநது சிை�ோல் வழஙகைப 
ெட்டலவ என்று அநதத 
தைம் பதரிவிககும் சிை 
ஆவைஙகைலையும் இதற்கு 
ஆதோ��ோகை அது பவளியிட்டுள்ைது.

அநத ஆவைஙகைளில் �ருததுவர்கைள் த�து �லனவி, 
பிள்லைகைள், தோய், தநலதயர், �லனவியின் தோய் தநலதயர் என்று 
ெைருககு�ோகை தடுபபூசிலயப பெற்றிருககின்்ோர்கைள் என்று 
பதரிவிககைபெட்டிருககின்்து.

அதிலும் தடுபபூசியின் முதைோவது ரடோலை எடுததுகபகைோண்ட 
வர்கைளுககுப ரெோடுவதற்கைோகை வழஙகைபெட்ட இ�ண்டோவது ரடோஸ் 
தடுபபூசிகைள் உரியவர்கைளுககுப ரெோடபெடோ�ல் �ருததுவர்கைளின் 
குடும்ெததினர் �ற்றும் உ்வினர்கைளுககுப ரெோடபெட்டிருபெதோகை 
பகைோழும்பு படலிகி�ோப பதரிவிககின்்து.

தடுப்பூசித் திட்டம்
இைஙலகைககு பகைோர�ோனோ தடுபபூசிகைலை இநதியோ முதலில் 

வழஙகியிருநதது. அது ஒகஸ்ரெோர்ட் ெல்கைலைககைழகைததோல் 
உருவோககைபெட்டு இநதியோவில் தயோரிககைபெட்ட அஸ்ட�ோ 
பைரனககைோ தடுபபூசி. இது இரு கைட்டஙகைைோகைப ரெோடபெடரவண்டிய 
தடுபபூசி.

இநதியோ பகைோடுதத தடுபபூசிகைலை பகைோர�ோனோ ரெோ�ோட்டததில் 
முன்கைைப ெணியோற்றி வருெவர்கைைோன �ருததுவர்கைள் �ற்றும் 
சுகைோ தோ�ததுல்யினருககு ஏற்றுவது என்று ஆட்சியோைர்கைைோல் 
பகைோள்லகை முடிவு எடுககைபெட்டது. அதன் பின்னர் வயதோனவர்கைளுக 

கும் முதலில் தடுபபூசி ஏற்றுவது என்றும் தீர்�ோனிககைபெட்டது. 
அதன்ெடி தடுபபூசிச பசயற்றிட்டம் பதோடஙகைபெட்டது.

தடுபபூசி ஏற்றும் நடவடிகலகை பதோடஙகைபெட்ட நிலையில் 
இநதியோவில் திடீப�ன பகைோர�ோனோ ெோதிபபு அதிகைரிததலத அடுதது 
அஙகு தடுபபூசிகைளுககைோன தட்டுபெோடு ஏற்ெட்டது. இதனோல் இநத 
இைஙலகைககு உரிய ரந�ததில் அடுததடுதத கைட்ட தடுபபூசிகைள் 
கிலடபெது சிககைலுககுள்ைோனது.

அதற்கிலடயில் 9 ைட்சதது 50 ஆயி�ம் ரெருககு அஸ்ட்�ோ 
பைரனககைோ தடுபபூசிகைள் ரெோடபெட்டிருநதன. அவற்ல் ஏற்றியவர் 
கைளில் பெரும்ெோைோ னவர்கைள் 
நோட்டின் வயது முதிர்நத 

குடி�ககைள்.
தடுபபூசித திட்டம் பசயற் 

ெடுததபெட்டுகபகைோண்டி 
ருநதரெோரத மீதி தடுபபூசிகை 
லைப பெ்முடியோத சிககைல் ஏற்ெட்டதோல் அதுவல� ரெோடபெடோது 
இருநத தடுபபூசிகைலை நிறுததி லவதத சுகைோதோ� அல�சசு 
அவற்ல் ஏற்கைனரவ முதல் ரடோஸ் ஏற்றிகபகைோண்ட வர்கைளுககைோன 
இ�ண்டோவது ரடோைோகைப ெயன்ெடுததத தீர்�ோனிதது.

இவவோறு இ�ண்டோவது ரடோைோகைப ரெோடுவதற்பகைன 
வழஙகைபெட்ட தடுபபூசிகைரை �ருததுவர்கைளின் குடும்ெததினருககும் 
உ்வினர்கைளுககு�ோகை எடுககைபெட்டிருககின்்ன என்ெரத இபரெோது 
எழுபெபெட்டுள்ை குற்்சசோட்டு.

பெோது�ககைளுககு சீன �ற்றும் �ஷய தடுபபூசிகைலை வழஙகி 
விட்டு த�ககும் குடும்ெததினருககும் �ட்டும் அஸ்ட்�ோ பைரனககைோ 
தடுபபூசிகைலை ஏற்றிகபகைோள்வதற்கு �ருததுவ அதிகைோரிகைள் 
சஙகைததினர் முற்ெடுவது எநத வலகையில் நியோய�ோனது என்று 
பகைோழும்பு படலிகி�ோப ரகைள்வி எழுபபியிருககின்்து.

�ருததுவர்கைளின் குடும்ெஙகைள் �ட்டும் ெோதுகைோபெோகை இருநதோல் 
ரெோது�ோனதோ என்றும் அது ரகைள்வி எழுபபியிருககின்்து.

தடுப்பூசியின் 
முதலாவது ட்டாஸை 

எடுத்துக்காண்ட 
வரகளுககுப் 

ட�ாடுவதறகாக 
வழஙகப்�ட்ட 

இரண்டாவது ட்டாஸ் 
தடுப்பூசிகள் 

உரியவரகளுககுப் 
ட�ா்டப்�்டாமல் 
மருத்துவரகளின் 

குடும்�த்தினர மறறும் 
உறவினரகளுககுப் 

ட�ா்டப்�டடிருப்�தாக 
்காழும்பு ் ்டலிகிராப் 

்தரிவிககின்றது

அமேசானில் அடங்கிய 
எம்.ஜி.எம்.

உைகை இலையவழிச சநலதலய ஆட்சி பசய்துவரும் அர�சோன் நிறுவனம், 
ஓடிடி துல்யிலும் ரகைோரைோசசி வருகி்து. இநநிலையில் 4 ஆயி�ம் ஹோலிவுட் 
தில�பெடஙகைள், 17 ஆயி�ம் �ணிரந� பதோலைககைோட்சி பதோடர்கைள், நிகைழ்சசிகைலை 
தன்வசம் லவததிருககும் எம்.ஜி.எம். நிறுவனதலத 8.45 பில்லியன் அப�ரிககை 
டோைர்கைளுககு விலைரெசி முடிதது அதிகைோ�பூர்வ�ோகை அர�சன் வோஙகிவிட்டதோகை 
அறிவிததுவிட்டோர்கைள். இனி ரேம்ஸ் ெோண்ட் ெடஙகைலையும் ‘12 ஆஙகிரி ப�ன்’ 
ரெோன்் அட்டகைோச�ோன ஆக ஷன் கைோவியஙகைலையும் அர�சோனில் �சிகைர்கைள் 
கைோைைோம். இநத டீல் , பநட்ஃபிளிகஸ், டிஸ்னி + ஹோட் ஸ்டோர் ஆகிய நிறுவனங 
கைளுககு ெைவீனம் என்று கூவுகி்ோர்கைள் ஓடிடி மீடிரயட்டர்கைள்.
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மகேந்திரத்தாரினர வீட்டு வளவுக்குளள 
நதான நுழைந்்க�தாது வதாழைக்குத 

்ண்ணி ேட்டிக் கேதாண்டு நிண்்தார் அவர். ''என்ன 
்ம்பி உந்்க் கேதாகரதா்னதா என்ன க�தால்லுது? 
ஊர்ங்கும் எடுக்ேமதாட்்தாங்ேள க�தாலக் கி்க்கு, 
�்னங்ேளும் �தாப�தாட்டுக்கு என்ன க�ய்யிறக்ண்டு 
க்ரியதாமல் நிக்குதுேள… அடுத் ேட்்ம் என்ன 
க�ய்யப க�தாறகமதா க்ரிகயல்ல..'' எனறு 
க�தால்லிய�டிகய வந்்மர்ந்்தார்.

ேதாறகறதாட்்மதாே நதாளேதாலியில் அமர்ந்் உ் 
க்னகய ேள நிலவரதழ்ப பிய்தது உ்றத 
க்தா்ங்கிவிட்்தார்.

''உந்்ச் �ண்ழ்யில எங்ேழ்யதாக்ேள�ட்் 
ேஸ்தழ்வி் உந்்க் கேதாகரதா்னதாவதால �டுற 
ேஸ்ம் அதிேமதா வரபக�தாகுது க�தால கி்க்குது, 
என்ன ் ம்பி? உபபிடிகய க�தா்னதால் எல்லதாறழற 
�தாடும் ேழரச்�ல்்தான.. என்ன்தான �ணக்ேதாரரதா 
இருந்்தாலும் வருத்ம் எண்டு வந்திட்்தால் 
எல்லதாரும் �மம்்தான ் ம்பி..

�தது வரு�ததுக்கு முனனுக்கு �ண்ழ் ந்ந் 
திச்சுது. அந்்ச் �ண்ழ்யில துவக்குச் சூட்டுக்கும், 
க�ல்லடிக்கும் �தாகிறதாக்ேள �தாே மிச்�ம் இருந்் 
துேள ் பபி ஓடி வந்திச்சுதுேள. அபபிடி வந்்து 
ேள ேழ்சி கநரம் ழேயில ஒண்டும் இல்லதாம 
லுக்குப �ட்டினியதால ேஸரப �ட்டுதுேள. அதுக் 
குப பிறகு ஒரளவுக்கு எல்லதாம் �ரியதாகி நிம்மதியதா 
வதாைகவளிக்கி் இப� உந்்க் கேதாகரதா்னதா வந்து 
நிக்குது. கேதாகரதா்னதாவும் எங்ே் �்னதழ்ப 
�ட்டினியதாக்ேப க�தாகுக்தா எண்டு்தான �யமதாக் 
கி்க்குது.

நதான ்னியதா எங்ே் நதாட்ழ்யும் எங்ேழ் 
பிரக்�தழ்யும் �றறிக் ேழ்க்ேகூ்தாது. 

ஏக்னன்தா இண்ழ்க்கு க�ரிய க�ரிய நதாடுேள 
குடுததி கேதாகரதா்னதாழவ ேட்டுப�டுத் முடியதாமல் 
�்தா்�தாடு �டுகி்னம்.. அபபிடிப �தாக்ேப 
க�தா்னதால் உந்் மு்லதாவது அழல, இரண்்தாவது 
அழல எண்டு வகரக்ே எங்ேழ் நதாடு ஒரளவுக்கு 
எண்்தாலும் ேட்டுப�தாட்டுக்குளள வச்சிருந்்து 
எண்்து க�ருழம்தான. இருந்்தாலும் இப� 
வந்திருக்கிற மூண்்தாவது அழலயில நதாளுக்கு 
ரண்்தாயிரம், மூவதாயிரம் எண்க்ல்கலதா க்தாறறு 

ேண்டுபிடிக்கி்னம், உபபிடி நதாளுக்கு நதாள கூடிக் 
கேதாண்டு க�தா்னதால் என்ன க�ய்யிறது எண்்து்தான 
�்னததுக்குப �யம்.

்ங்ேளில எததிழ்ன க�ருக்கு கேதாகரதா்னதா 
இருக்குது எண்டு �ந்க்ேதக்தாழ்்தான �்னம் 
அழலயிது. ஆ்னதாலும் க�தாய்ச் க�தாதிக்ேப 
�யபபிடுதுேள, பிடிச்சு அழ்ச்சுப க�தாடுவதாங்ேள 
எண்்து்தான ேதாரணம். அண்ழ்க்குச் �ந்ழ்க்குப 
க�தாேகவ �யமதாக் கி்ந்்து அங்ே. ஆர் ஆருக்கு 
வருத்ம் இருக்குக்தா எண்டு நிழ்னச்சுப �தாக்ே. 
என்ன க�ய்யிறது கி்க்கிறதுேழள கேதாண்டுக�தாய் 
குடுத்தால்்தான ேதாசு வரும் 
எண்டு க�தாட்டு வதாழைக்கு 
ழலழய கேதாண்டு க�தா்னதான. 
அங்ே ேழ்ச்�தாங்ேள �ண் 
்த்ரிபபுச் �ந்ழ்யிலயும் 
ஆருக்கேதா கேதாகரதா்னதாவதாம் 
எண்டு.. நதான அதுக்குப 
பிறகு ஒரு நிமி�மும் நிக் 
கேல்ல வந்திட்்ன.

இதுக்கு மு்லும் க்ங்கு, 
சிக்ேனகுனியதா, மகலரியதா, 
கேதாகலதாறதா எண்டு ே்ன 
வருத்ம் வந்்து்தான 
ஆ்னதாலும் உந்்க் கேதாகரதா்னதா 
மதாதிரி ஒரு வருத்மும் 
இதுக்கு மு்ல் வகரல்ல. 
அதுேள வந்து கேதாஞ�க் 
ேதாலம் உலுபபி்னது்தான எண் 
்தாலும் கேதாகரதா்னதா எங்ே் 
�்னதழ்ப க�தாட்டு உலுபபுமதாப க�தால இல்ல.

கேதாகரதா்னதா கேதாஞ�ம் கூடி்னதும் எங்ேழ் 
ஆட்சியதாளர்ேள ஊர்ங்கு, �யணத்ழ் ேட் 
டுப�தாடு எண்டு அடிக்ேடி க�தாடுகிழ்ன. அபபிடிப 
க�தாடுறது எங்ே் �தாதுேதாபபுக்ேதாே இருந்்தாலும், 
அது க்தா்ர்ந்து இருக்கேக்ே �தா்தாரண 
வதாழக்ழேய வதாழுற ஒரு குடும்�ததினர நிலழம 
�ரியதா்ன ேஸரம்்தாக்ன ் ம்பி. இருக்கிறழ் வச்சு 
ஒரு கிைழம ரண்டு கிைழம �மதாளிக்ேலதாம். 
க்தா்ர்ந்து உபபிடிகய க�தா்னதால் என்ன 

க�ய்யிறது?
க � தா ்ன மு ழ ற 

ஊர்ங்கு க�தாட்டி 
ருக்கேக்ே வீடு வீ்தா 
�தாமதானுேள குடுத 
்ழவ. அதுவும் எத 
திழ்ன நதாளுக்கேண்டு 
ேதாணும்? �ரி �தாப�தாட்டு வி�யதழ் ஒரளவுக்கு �மதா 
ளிக்ேலதாம் எண்டு �தார்த்தாலும், விவ�தாயம் க்தா் 
ங்கி வியதா�தாரம் வழரக்கும் இலதா�ம் கிழ்க்கும் 
எண்டு நம்பி ஆயிரக்ேணக்கில இருந்து லட்�க் 
ேணக்கு வழரக்கும் ேதாழ� மு்லிட்்ழவயினர 
நிழலழம என்னதாகிறது ் ம்பி?

சிததிழர முடிஞசு ழவேதாசி க்தா்ங்கேக்ே 
்தான க�ரும்�தாலும் எங்ேழ்யதாக்ேள கவங்ேதாயம், 
மிளேதாய், ் க்ேதாளி எண்டு �ல �யிர்ேழளயும் நடு 
விழ்ன. ஆ்னதால் உந்்க் கேதாகரதா்னதா வந்து இந்் 
கநரததில்தான க�தா்னமுழறயும் ஒண்டுமில்லதாமல் 
�ண்ணிச்சுது, இந்் முழறயும் வந்து நிக்குது. 
உ்தாழல விவ�தாயதழ்கய நம்பி குடும்�தழ் 
கேதாண்டு க�தாறழவக்கு க�ரிய இைபபுத்தான. 
வியதா�தாரங்ேள க�ய்யிறழவயும், ே்ன �ட்க்தா 
இல்லதாட்டிக்கு வட்டிக்கு ேதாசு வதாங்கிகயதா சின்ன 
மு்ல் க�தாட்டு �தாமதானுேழள வதாங்கி வியதா�தாரம் 
க்தா்ங்கி்ன �லக�ரும் கேதாகரதா்னதா வந்்்தால 
�தாமதானுேள விக்கேலதாமலுக்கு ேழ்ழயப 
பூட்டி்ன்தால என்ன க�ய்யிறது எண்டு க்ரியதாமல் 

நிக்கி்னம். உபபிடிப �லரும் 
்ங்ே் நிலழமழய நிழ்னச் 
சுக் ேவழலப�டுகி்னம்.

ஒரு �க்ேத்தால வருத்ம் 
கூடிக்கேதாண்க் க�தாகுது. 
அழ்க் ேட்டுப�டுததிறதுக்கு 
என்ன க�ய்யிறது எண்டு 
க்ரியதாமலுக்கு அர�தாங்ேம் 
முழிக்கி்னம். அக்க�தால 
�்னததினர �தாடும் ேஸரமதாக் 
கி்க்கு. ஒரு�க்ேம் இனிவரப 
க�தாற நதாளேழள �சியில் 
லதாமலுக்கு எபபிடி கேதாண்டு 
க � தா பக � தா றம்  எண்டு 
நிழ்னக்கிற ஏழை மக்ேள 
இருக்கி்னம். அக்க�தால 
்ங்ேழ் ே்ன, வட்டி எண்டு 
அதுேழள என்ன க�ய்யிறது 
எண்டு மு்லதாளிமதாரும், 

வியதா�தாரம் க�ய்யிறழவயும் கயதாசிக்கி்னம். இது 
எல்லதாததுக்கும் ே்வுளதாப �தாதது நல்ல வழி 
ஒண்ழ்க் ேதாட்டி்னதால்்தான உண்டு, இல்லதாட்டிக்கு 
நதான மு்கல க�தான்ன மதாதிரி அடுத் ேட்்ம் 
என்ன க�ய்யிறது எண்டு க்ரியதாது!

மூச்சு வி்தாமல் மளமளகவனறு க�தால்லி 
முடித்தார் மகேந்திரத்தார். எதிர்ேதாலம் குறித் 
கேளவிக்குறி அவர் முேததில் இருக்கும் 
வைக்ேமதா்ன உற�தாேதழ்த க்தாழலததிருந்்து.   
           (க்தா்ரும்)
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வெளுத்துொங்கும் 
மகேந்திரத்்ார்

என்.குமரன்

நதான கூ்ப �ல ்்ழவேள 
நீங்ேள என்ன �தாமியதாரதா எனறு 
அவழரக் கேட்டுக்கேதாண்டிருக் 
கினகறன. ஆ்னதால் ேதாலப க�தாக்கில் 
அவரி்மிருந்து அந்்க் குணதழ்க் 
ேறறுக்கேதாளவ்றகு முயறசிக்கின 
கறன.''

' 'உங்ேழள ேடுழமயதாேப 
�தாதித் �தா்ல் எனறதால் எழ்ச் 
க�தால்வீர்ேள''

' 'க�ரனபு �்ததில் வந்் 
க�ததுப க�தாச்சு ம்னசு எனகிற 
�தா்ல்்தான. மிேவும் ம்னச்க�தார்வதா்ன 
ஒரு நிழலயிலிருந்து க்தா்ங்கும் 
இந்்ப �தா்ல் பின்னர் ஒரு கநர்ச் 
சிந்்ழ்னகயதாடு முடிவுறும்.''

''யுவனின ரசிேர்ேழள வியக்ே 
ழவக்கும்�டி அவழரப �றறி 
நீங்ேள க�தால்லக்கூடிய இரேசியம்?''

''விழரவில் யுவனின ் யதாரிபபில் 

்னிப�ட்்வர்ேள �லழரயும் அறி 
முேப�டுத்வுளளதார். அ்றேதாேத 
்தான யுவன கரக்கேதார்ட்ழஸைத 
க்தா்க்கியுளளதார். அது அவழரயும் 
அவரது ரசிேர்ேழளயும் இனனும் 
கநருக்ேமதாேக் கேதாண்டுவரும் 
எனறு நிழ்னக்கிகறன.''

''யுவன அப�தாவித்்னமதாே 
கமறகேதாளளக்கூடிய ் வறு என்ன?''

''அவருக்கு மிே கநருக்ேமதா்ன 
வர்ேளி்ம் வம்பிழுப�தார். கவடிக் 
ழேக்ேதாேத்தான அப�டிச் க�ய்வதார். 
அடுத்வர் அழும் வழரக்கும் 
வம்பிழுப�தார். ேழ்சியில் சிறிய 
�ண்ழ்யில் அது முடியும். ஆ்னதால் 
்்னக்கு மிே கநருக்ேமதா்னவர்ேளி்ம் 
மட்டும்்தான அவர் இழ்ச் 
க�ய்வதார். இது எல்கலதாருக்கும் 
க்ரியதாது.''

''யுவனி்ம் நீங்ேள ேண்் மிேச் 

சிறந்் கவடிக்ழேக் 
குணம் எனறதால் 
எழ்ச் க�தால்வீர் 
ேள?''

''நிழறய உண்டு. 
இந்் மு்க்ே ேதாலத 
தில் எல்கலதாரும் 
கவளிகய க�தாே 
முடியதாதிருந்்க�தாது 
ஒருநதாள ட்ரிம்மழர 
ழவதது  ்ழல 
முடிழயச் �ரியதாக் 
கிக்கே தாண்டிருந் 
்தார். திடீகர்ன என 
க�யழரச் க�தால்லி 
ேததி்னதார். நதான 
என்னகவதா ஏக்தாகவனறு �்றிப 
க�தாய்ப �தார்த்தால், ட்ரிம்மழர 
�ரியதாேப பிடிக்ேதா்்தால், அது ஒரு 
�க்ேதது முடிழய அப�டிகய 

வழிதக்டுதது விட்்து. பிறகு 
அவன, இவன �் ஆரியதா மதாதிரி 
சிழே அலங்ேதா ரதது்ன கேதாஞ� 
நதாள சுறறிக் கேதாண்டிருந்்தார்.''

கடைசி நேரம் டகயில 
ஒண்டும் இலலலாம 

லுக்குப் பட்டினியலால 
கஸரப்பட்டுதுகள். அதுக் 
குப் பிறகு ஒரளவுக்கு 
எலலலாம் சரியலாகி 

நிம்மதியலா 
வலாழவவளிக்கிை இப்ப 
உந்தக் வகலாநரலானலா 
வநது நிக்குது.
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சி ற ப் பு த் 
தினங்களைய�ொட்டி 

இறந்தவர்களுக்கு உணவு வள்க்களைச் 
சளைத்துப் பளை�ல் ஆக்குகினற நமைவர்களின 
நமபிக்ள்கச் சைஙள்கப்்பொல்தொன, யைக்சிக்்்கொ 
ைக்்கள் ைத்தியிலும இறந்தவர்களை நிளனநது 
ருகும யபொதுவொன நொயைொனறு உள்ைது. 
ஆடி அைவொளச, சித்திரொப் யபௌரணமி்பொல 

எனறு அள்த எண்ணிக்ய்கொண்ைொலும ்தவ 
றில்ளல. அத்்தள்க�ய்தொரு இறந்்தொர நொள் 
குறித்்த பொரமபரி� விை�த்துைன 
இனனுமபல  ச ம பவங ்களை க் 
்்கொரத்துத் திளரக்்கள்த�ொக்கி�தில் 
அது ஒஸ்கொர உட்பைப் பல விருது்க 
ளையும யவனறிருக்கிறது. அதுவும 
அனி்ைசன எனகிற அளசவூட்ைத் 
திளரயைொழி�ொல். 
அந்தத் திளரப்பைம்தொன ் ்கொ ் ்கொ. 

அளசவூட்ைத் திளரப்பைைொன இள்த 
இ�க்கியிருக்கிறொர லீ அனகிறிச்.
இறந்தவர்களை நிளனநதுருகும 

நொைனறு மிய்கல் எனற 12 வ�துச் 
சிறுவன ்தறயச�லொ்க இறந்தவர்களின 
உலகுக்குச் யசனறு விடுகிறொன. அஙகு 
அவன எப்படிச் யசல்கிறொன எனபது 
பைத்தின பிர்தொன ்கள்தயுைன 
யபொருநதியிருக்கினற விை�ம. அஙகு 
அவன ்தனது மூ்த ொள்த�ரும 
இளசக்்களலஞருைொன எரனஸ்ைொ 
எனபவளரத் ்்தடுகிறொன. அஙகு 
அவளரக் ்கண்டுபிடித்்தொனொ? அஙகு 
நைந்த திருப்பங்கள் - ைொறறங்கள் 
�ொளவ...? அவன ்கண்ைறிந்த உண்ளை 
எனன? பினனர அவன உலகுக்குத் 
திருமபினொனொ இல்ளல�ொ? எனப்்த 
மீதிக் ்கள்த. 
இள்தச் சுவொரசி�ம மிக்்க்தொ்கவும, 

இளச�ொல் இலயித்துப்்பொ்க ளவக்கும 
திறனுைனும அளசவூட்ைத்தில் அசத்்த 
லொ்கச் சித்திரித்துள்ைொர்கள் திளரப்பைக் 
குழுவினர. இ்தனொல் ்தொன சிறந்த 
அளசவூட்ைத் திளரப்பைம ைறறும 
சிறந்த பொைல் என இரண்டு ஒஸ்கொர்கள் 
இ்தறகுக் கிளைத்திருக்கினறன. 
பைத்தின ்கள்த ்ேசன ்கொட்ட்ஸ, 

ஆல்ட்ரிக் ஆகி்�ொரின சிறு ்கள்தள� 
அடிப்பளை�ொ்கக் ய்கொண்ைது. இ்தறகு 
திளரக்்கள்த�ொனது, யைொனினொ ைறறும ைத்்்தயு 
ஆல்ட்ரிக் ஆகி்�ொரொல் எழு்தப்பட்டுள்ைது.  
ஒஸ்கொர ைொத்திரைனறி சிறந்த அனி்ைஷன, 
குரல் ் ்தரவு, இளச, பொைல்்கள், உணரச்சிபூரவ 
ைொன ்கள்த, யைக்சிக்்கன ்கலொச்சொரத்துக்குரி� 
ைரி�ொள்த ஆகி�வறறொல் விைரச்கர்கைொல் 
பொரொட்ைவுமபடுகிறது.

்கொலணி்கள் 
்த�ொரிப்பது மிய்கல் 

குடுமபத்தின பரமபளரத் ய்தொழில் 
ஆனொலும மிய்கல்லுக்குப் பிரபல யைக்சி 
்கன இளச�ளைப்பொைரொன எரனஸ்ைொ 
ளவப்்பொல்வ பொை்கரொ்கவும கிறறொர 
இளசக் ்களலஞரொ்கவும ஆ்க்வண்டு யைனறு 
ஆளச. அந்த ஆளசயின பினனொல்்தொன 
அவனது குடுமப்ை இளசக்குப் பிரபலமயபறறது 
எனகிற ைளற ்த்கவலும இருக்கிறது. அள்தத் 
்தொன அவன ைறு உலகில் ்கண்ைறிகிறொன. 
ஆனொல், இங்்கொ, (உலகில்) அவனது 
குடுமபத்தினருக்கு இளச எனறொல் பிடிக்்கொது. 

�ொருக்கும ய்தரி�ொைல் 
கிறறொர வொஙகி, பயிறசி 
யசய்கிறொன. இவனுக்கு 
‘ைொன்ை’ எனற நொய் 
நண்பனொ்க இருக்கிறது.
இ ற ந ்த வ ர ்க ளி ன 

உலகுக்கும நிே உலகுக்கும 
இளை்� ஒரு பொலம 

இருக்கிறது. முன்னொர்களின தினத்்தனறு 
அவர்களின ்கல்லளறயில் பூக்்களை ளவத்து 
அனபுைன நிளனவு கூரந்தொல், அவர்கள் அந 
்தப் பொலத்ள்தக் ்கைநது நம உலகுக்கு வரமுடியும 
எனபது யைக்சிக்்்கொ ைக்்களின நமபிக்ள்க. 
அப்படி ஒரு முன்னொர்களுக்்கொன தினத்தில் 
மிய்கல்லின பொட்டியின பொட்டி�ொன ்்கொ்்கொ 

வீட்டுக்கு வருகிறொர. அப்்பொது பளை� 
பைத்தில் ஒருவரது ்தளல கிழிக்்கப்பட்டி 
ருப்பள்தக் ்கொண்கிறொன மிய்கல். அவர 
அவனது ்தொத்்தொவுக்கும ்தொத்்தொ எனப 
ள்தயும, அவர்தொன பிரபல இளசக்்களல 
ஞர எரனஸ்ைொ எனபள்தயும 
்கண்டுபிடிக்கிறொன. 
அ்்த ்நரத்தில், மிய்கல்லின கிற 

றொளர அவனது குடுமபத்தினர 
்கண்டுபிடித்து, உளைத்துவிடுகிறொர்கள். 
்்கொபத்துைன யவளி்�றும மிய்கல், 
எரனஸ்ைொவின அருங்கொட்சி�்கத் 
துக்குள் நுளைகிறொன. அங்்க ஒரு 
பொலத்தில் ஏறி, இறந்தவர்களின 
உலகுக்குச் யசனறுவிடுகிறொன. அவ 
னுை்ன அவனது நொ�ொன ைொன்ைவும 
நுளைநதுவிடுகிறது. அங்்க, யெக்ைொர 
எனபவரின உ்தவியுைன ்தனது 
மூ்தொள்த�ரொன எரனஸ்ைொளவத் 
்்தடுகிறொன. முன்னொர்களின தினம 
ஒ்ர ஒருநொள் ைட்டும ்களைப்பிடிக் 
்கப்படுவ்தொல், விடிவ்தறகுள்ைொ்க 
அவன ைறுபடியும பொலத்ள்தக் ்கைநது, 
நைது உலகுக்கு வந்தொ்க்வண்டும. 
இல்ளலய�னறொல் அந்த உலகி்ல்� 
்தஙகிவிை ்நரும எனப்தொல், மிய்கல் 
விளரவொ்கச் யச�ல்படுகிறொன . 
இறுதியில் எனன ஆனது எனப்்த மீதி 
்கள்த. 
உல்கப் பு்கழயபறற - ைளறந்த 

கிறறொர இளசக் ்களலஞரின ்பொலி 
மு்கம யவளிச்சத்துக்கு வருவதுைன 
அது நிளறவளைகிறது.
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சூரியனில் இரண்டு நிம்மதி அற்ற 
ஐதரசன் அணுக்கருக்களை இளைத்து நிம்மதியான 
ஹீலியம அணுக்கருளை பி்றப்பிப்்பதன் ப்பாருட்டு 
பைளிப்்படும அதீத சகதியில் ஒரு துளியய இவ் 
ஜ்கத்தின் பதாடக்கம. 

ஆனால் இதுைளர ய்பாது்மானைவு பைறறி்க 
ர்மான அணுகக்கரு இளைப்ள்ப எம்மால் பூமி 
யில் உருைாக்க முடியவில்ளலை.

அதாைது ஒரு குட்டிச் சூரியளன உருைாக்க 
முடியவில்ளலை. எம்மால் பசயயமுடிநதபதல்லைாம 
அணுக்கருப் பிைப்பில் பசயற்படும அணுகுண்டும 
அணுமின்னிளலையமும ்மட்டுய்ம. இவ்ைாறு 
அைைற்ற சகதிப்காண்ட இள்றவி இன்னும ஏன் 
இத்தளன ஏற்றத்தாழ்வு்களை சகித்துகப்காள்கி்றாள். 
ஒன்று இநதச் சிறுமிககும ளைத்தியர் ஆகும 
ைாயப்புக கிட்டயைண்டும. இல்ளலை துப்்பரவுத் 
பதாழிலைாளியும ளைத்தியத் பதாழிலைாளியும 
ச்ம்மா்க இநதச் சமூ்கத்தினால் ்மதிக்கப்்படயைண்டும.

''ஹீ ஹீ ஹீ  ரஷயாவில் ்மருத்துைம ்படித்த 
உன்ளனயய இங்கு ்மருத்துைம ்படித்தைர்்கள் 
ச்ம்மாய ்மதிக்க ்மாட்டார்்கள். இதில் நீ துப்்பரவுத் 
பதாழிலைாளிககு ைக்காைத்துககுப் ய்பாறியா?'' 
என்்மனககுரல் சிரித்தது.

அைளைத் தூககி முத்தம ப்காடுத்து வீட்டிறகுள் 
விட்டுவிட்டு மீண்டும முச்சக்கரைண்டிளய 
எடுத்தார். அறியாத அவ்வீதியிலிருநது ்பரீட்ளச 
ய்மான ‘ஹமடன்’ வீதியில் பசன்று மிதநதது. 
்பயம நீங்கியது.

''உங்்கட படாகடர்்மார் என்னதான் பசயயினம 
ப்காய ர ானாககு?  ஒண்ணும பசயயா்ம 
ப்காயரானாைாலை சாகி்ற எண்ணிகள்க கூடிட்யட 
ய்பாகுயத?'' அைர் என்னிடம ய்பச்சுகப்காடுத்தார்.

''ஹ்ம, இப்்ப உங்்கட பிள்ளையத் தூககி 
முத்தம குடுத்தீங்்கயை, நீங்்கயைா ய்றாட்டு 
ய்றாட்டா திரியிறீங்்கள்...''இருநத ய்கா்பம 
பைறுப்ப்பல்லைாம என் ைார்த்ளத்களில் உளரக்கத் 
பதாடங்கியது.

''அது ்காலைமபுர நல்லைா அடிச்சுப்ய்பாட்டன்்மா 
…''

அைளர ய்பசவிடா்மல் பதாடர்நயதன்.
''ைருமுன் ்காப்ய்பாம எண்டு அநத்காலைத்திலை 

பசான்னபதல்லைாம சும்மாயைா? இங்கு எத்தளன 
ய்பர் சு்காதார முள்ற்களை ய்பணு்றம? தளலையிடியும 
்காயச்சலும தனககு ைநதாதான் பதரியும என்்றது 
எவ்ைைவு உண்ள்ம? எனககு என்ன இன்னும 
ைரலைதாயன என்்றதுதான் ்பலை ய்பயராட நிளனப்பு... 
அதாலை நாங்்க எப்்படியும திரியலைாம. மு்கக்கைசம 
யதளையில்ளலை, யதளையற்ற ஒன்றுகூடல்்கள்... 
நீங்்கள் ப்காயரானா பதாறறுககுள்ைாைதற்கான 
்காலைம பைகு பதாளலைவில் இல்ளலை.. நீங்்கள் 
பசயயயைண்டியத பசயயா்மல் விட்டிட்டு சு்காதார 
ஊழியர்்களிடம ய்கள்வி ய்கட்்பதிலை அர்த்தமில்ளலை.

உங்்களுககு பதாறறு ஏற்பட்டால் உங்்கட 
்பக்கத்திலை ப்பாஞசாதி பிள்ளை்கயை ைரத் தயங்கு 
கி்றய்பாது தம ்பணிக்காய பதாறறுககுள்ைானைர்்களை 
்பரா்மரிப்்பதற்கா்க PPE kitம ய்பாட்டுகப்காண்டு 
அநத உஷைத்ளதயும தாண்டி ்பரா்மரிப்்பது 
என்்பது சின்ன விஷயமில்ளலை... ஏபனன்டா 
ஒவ்பைாரு சு்காதார ஊழியருககும அம்மா 
அப்்பா ்கைைன் ்மளனவி பிள்ளை்கள் என 
குடும்பம இருககு. தங்்களிட்டயிருநது தங்்கட 
குடும்பத்துககு ்பரவிடுய்மா என்்ற ்பயத்யதாடதான் 
ஒவ்பைாரு நாளும யைளலை பசயயி்றார்்கள்'' .

''ஐயயா நான் சும்மா முசுப்்பாத்தியாக ய்கட்டன் 
தங்்கச்சி, நீங்்கள் ய்காபிக்காதீங்ய்கா!''

''பசாறி அண்ைா, யநட்டு முழுக்க கிளினிககி 
ைதான், நித்திளரயும இல்லை, அதான் ்கண்ட்படி 
்கத்திப்ய்பாட்டன், ்மன்னிச்சுடுங்ய்கா''

''அது ்பரைாயயில்லை தங்்கச்சி, நானும உப்்படித் 
தான், ட்ராபிககிலை நிககுமய்பாது ்பத்திகப்காண்டு 
ைரும, அநத யநரம ய்றாட்டுலை ய்பா்றை்றை 
னுகப்கல்லைாம பூளசதான். உநத பலைாகடவுன் 
ய்பாடா்ம ச்மாளிகய்கைாயதா?''

''்கஷடம அண்ை, நாளைககு ய்பாடு்றப் 
்படியாத்தான் ப்காஞசம ச்மாளிக்கலைாம.''

''பலைாகடவுன் ய்பாட்டா எங்்கட ்பாடு சிரிப்்பா 
சிரிச்சிடும. நான் ய்பய்மாறி ஓட்யடா ஓடி, ்மனுசி 
யும உங்்க ஒரு ப்பரிய ப்காமப்பனிலை கூட்டு்ற 
்கழுவு்ற யைளலைககு ய்பாயயய ள்கயுலை ்காசு 

நிககுது இல்லை. இப்ள்பயும ்பாருங்ய்கா, பிள்ளைண்ட 
்பால்்மா இப்்பதான் ப்காண்டுய்பாயக குடுத்துட்டு 
ைர்்றன்''

''ப்காஞச நாளைககு ய்பாட்டுத்தான் ஆய்கா 
ணும, இல்லைாட்டி இநதியாண்ட நிளலைள்ம தான் 
ைரும''

''அதுவும எண்ட ்மனுசின்ட ப்காமப்பனிக்காரன் 
ஒரு ்கஞச ்பயல், ய்பானமுள்ற பலைாகடவுன ்காட்டி 
அநத ைருஷம குடுககி்ற சம்பைககூட்டுத்பதாள்க 
யக குடுக்கல்லை, அதுயை ஐநூய்றா ஆயிரய்மாதான். 
இநத ைருசமும அயத ்பாட்டுத்தான் ்பாடப் 
ய்பா்றான். எயதா ்கடவுள் விட்ட ைழி''

''அட ய்பாங்்கண்ைா, கிருஷைர், புத்தர், 
்ம்காவீரர், எல்லைாரும பி்றநத இநதியாவிளலையய 
எவ்ைைவு அழிவும அட்டூழியமும. நாங்்கயைா 
பைறும  ்ம ாம்பழத்தீவு ,  முரு்கனும 
பிள்ளையாரும உனக்கா எனக்காண்டு 
ய்பாட்டிய்பாட்டுக ்காப்்பாத்தினாத்தான் உண்டு, 
இரக்க்பட்டு எநதச் சாமியும ்காப்்பாத்தப்ய்பா்ற 
்மாதிரித் பதரியல்லை. நல்லைா பிக்பாஸ் 
்பார்த்த்மாறி நம்மை அழவிட்டு யைடிகள்க 
்பார்ககினம ்கடவுள்்மார்.''

''தங்்கச்சி எத்தின ையசு?''
''இரு்பத்யதழண்ை''
''்கல்யாை்மாயிடுச்யசா?''
''எங்்கண்ை, நாங்்கல்லைாம 90ஸ் கிட்ஸ், 

சிங்கிள்தான் ப்கத்து''
''நாளைககு ்கல்யாைம ஆகிக குழநளத 

குட்டின்னு ைநதாத்தான் ்கடவுளும யைணும 
்கடன்ப்காடுககி்றைனும யைணும''

''ச்யசய, இல்லை நான் பதரியா்மத்தான் 
ய்கககி்றன், இப்பிடி ப்காயரானாளை 
ைர்பண்ைதுககு, ப்காளலை ்பண்்றைளனயும 
யரப் ்பன்்றைளனயும ப்கால்்ற்மாறி ஒரு 
ளைரஸ உருைாககிவிட்டிருக்கலைாய்ம, 
நல்லைைங்்கைாைது நல்லைா இருநதிருப்்பாங்்கயை''

''எநதக ப்கட்டைன் எப்்ப நல்லைைனா 
்மாறுைான், எநத நல்லைைன் எப்்ப ப்கட்டைனா 
்மாறுைான் எண்டு ்கடவுளுகய்க பதரியாது 
ய்பாலை''

''சரி அப்பிடியய இருக்கட்டும, ஆனா 
ப்காளலை்பண்ைப் ய்பாகுமய்பாதும யரப் 
்பண்ை ய்பாகும ய்பாதும அைன் மூளைலை 
சிலை இரசாயனங்்கள் சுரககும. அளை சுரக 
குமய்பாது ்மட்டும அைன் ்மயங்கி விழு்ற ்மாறி 
அைன் நரமபு ்மண்டலைத்திலை ஒரு ளைரஸ 
்பரப்பியிருக்கலைாய்ம, அைன் நல்லைைனா 
இருககும ைளரககும அநத ளைரஸும 
பைளிப்்படா்ம அஸிமபடாட்டிக்கா இருககும''

''அஸிமபடா.. இண்டா என்னம்மா?''
''பைளிப்்படா்ம, இப்்ப ்பலைய்பருககு 

ப்காயரானா இருநதும ்காச்சல் தளலையிடி 
எண்டு எநத அறிகுறியும இல்லைா்ம இருகய்க, 
அப்பிடி''

''என்னய்மா, நீங்்க பசால்்றயத எனககுப் 
புரிய்மாட்டன்குது, இதுலை ்கடவுயைாட 
்காரைத்ளத புரிஞசுககி்ற அைவுககு எனக 
ய்கதம்மா புத்திசாலித்தனம. ்கண்ைமூடிட்டு 
நம்பயைண்டியதுதான்.''

வீடு ைநதது. மீட்டர் 108 ரூ்பாய ்காட்டியது. 
என்னிடம நூறு ரூ்பாயத் தாளும 20 
ரூ்பாயத்தாளும, இரண்டு 50 ரூ்பாயத்தாளும 
மூன்று ஆயிரம ரூ்பாயத் தாள்்களும ஒரு 
ஐயாயிரம ரூ்பாய தாளும இருநதன. அைரின் 
ள்கத்பதாளலைய்பசி பைளிச்சத்தியலையய 
அைறள்றத் யதடியனன். நூறு ரூ்பாயத் தாளை 
யும இரு்பது ரூ்பாயத் தாளையும எடுத்துக 
ப்காடுத்யதன்.

''இல்லை தங்்கச்சி , வீட்டடிலை பையிட் 
்பண்ைதிலை, உண்ள்மயா நூறுதான் ைரும'' 
என்று கூறி இரு்பது ரூ்பாயத்தாளை திருப்பித் 
தநதார்.

அநத யநர்ள்மயும நாளைய பலைாகபடௌனும 
என்ளன ்பயம யசர்நத ப்மௌனத்திறகு 
அளழத்துச்பசன்்றது. ஒரு ஆயிரம ரூ்பாயத் 
தாளை எடுத்துக ப்காடுத்யதன். அைர் ஏற்க 
்மறுத்தார். ைறபுறுத்திக ள்க்களில் திணித்து 
விட்டு இ்றங்கியனன். முச்சக்கரைண்டியின் 
சி்கப்பு நி்றம இருளிலும, இயநதிரச் சத்தம 
்மளழயிலும நசுக்கப்்பட்டது.

்படளலைளயத் தி்றநதுப்காண்டு வீட்டிறகுள் 
ய்பாகுமய்பாது என் ்கால்்களை உரசிகப்காண்டு 

ஏயதா ஓடியது. ்பயநது ்பாயநதடித்து ைாங்கிய 
அத்தளன ப்பாருட்்களையும ய்பாட்டடித்யதன். 
அளனத்தும நிலைத்தில் ்பரநது கிடநதது. 
ப்பாதிபசயயப்்பட்ட பைங்்காயச் சம்பல் ய்பாத் 
தில், 7 ய்கால்ட் ்மாரி பிஸ்்கட் ்பகப்கட்டு்கள், 
சாண்ட்விச் ்பாண், சீனிப் ்பகப்கட், 5 ச்மய்பாசாப் 
்பகப்கட்டு்கள், 4 ளலைப் ்பாய, ஒரு கிழள்மககுப் 
ய்பாது்மான ்கத்தரிக்காய, மிை்காய, ய்பாஞசி, 
தக்காளி, அரிசி, ்கரட், கிழங்கு, ்பட்டர், முட்ளட, 
்பருப்பு , புடிங் ்பகப்கட்டு்கள் ... பலைாக்கடவுன் 
என்ன, உலை்கப்ய்பாயர ைநதாலும ்பார்த்துக 
ப்காள்ைலைாம. அப்ப்பாழுயத ்கைனித்யதன், 
வீதியின் முளனயில் ்மளழயில் நளனநத்படி ஒரு 
எலி ஓடிகப்காண்டிருநதது.  
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இலங்கையின் மேற்குக் கைடலில் தீ விபத் 
துக்குள்ளான எம்.வி.எக்ஸ்பிரஸ் மபர்ள 

கைபபலில் இருந்து கைடலில் விழுந்்த பபளாருளகை்ளால் 
கைடல்்ளாழ் உயிரிகைளுக்கும் கை்ரம�ளாரத்திற்கும் 
பபரும் சுற்றுச்சூழல் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்து.

பகைளாழும்புத் து்ைமுகைத்திற்குள நு்ழ்்தற் 
கைளாகைத் ்தரித்து நின்ை சே�ம் கைபபலில் ஏற்ைபபட்டி 
ருந்்த ் ைத்திரிக் அமில பகைளாளகைலனில் ஏற்பட்ட 
கைசிவு இந்்தத் தீ விபத்துக்குக் கைளாரணம் என்று 
பசளால்லபபடுகின்ைது.

சிஙகைபபூ்ரச் மசர்ந்்த நிறு்னம் ஒன்றுக்குச் 
பசளாந்்தேளான மபர்ள கைபபல் 1486 பகைளாளகைலன் 
கைளுடன் ப�ணித்துக்பகைளாண்டிருந்்தமபளாது தீ 
விபத்துக்குள்ளாகி இருக்கின்ைது. புதி்தளாகைக் 
கைட்டபபட்ட இந்்தக் கைபபல் விபத்துக்குள்ளாகும் 
மபளாம்த ்தனது மூன்ைளா்து கைடல் ப�ணத்தில் 
ஈடுபட்டிருந்்தது.

கைபபலில் ஏற்பட்ட தீ்� அ்ணக்கை இலங்கை 
ேற்றும் இந்தி� கைடற்ப்டக் கைபபல்கைள ப�ன் 
படுத்்தபபட்டன. இரண்டு ைளாட்கைள மபளாரளாட் 
டத்திற்குப பின்னர் வி�ளாழக்கிழ்ே தீ கைட்டுப 
பளாட்டுக்குள பகைளாண்டு ்ரபபட்டது. ஆனளால் 
அ்தற்கி்டயில் கைபபலில் இருந்து விழுந்்த 
பபளாருளகைள பகைளாழும்பின் கை்ரம�ளாரஙகை்் 
்ந்்த்டந்்தது.

முக்கி�ேளாகை பைகிழி (பி்ளாஸ்ரிக்) பபளாருட் 
கை்்த் ்த�ளாரிபப்தற்கைளான அடிபப்ட மூலப 
பபளாருள பகைளாளகைலன் கைபபலில் ப்டித்்த்்த 
அடுத்து அது கைடலில் பகைளாட்டி கை்ரம�ளாரத்்்த 
மூழ்கைடித்துள்து. கைபபலில் ்தலளா 26 ஆயிரம் 
கிமலளா நி்ைபகைளாண்ட பைகிழி மூலக்கூறுகைள 
மூன்று பகைளாளகைலன்கைள இருந்்த்தளாகைத் ப்தரிவிக் 
கைபபடுகின்ைது. எனினும் மூன்று பகைளால்கைலன்கை 
ளுமே ப்டித்துச் சி்தறி பைகிழி மூலப பபளாருட் 
கைள கைடலில் பகைளாட்டின்ளா இல்்ல�ளா என்பது 

அதிகைளாரிகைளுக்கு உறுதி�ளாகைத் ப்தரி�வில்்ல.
மபர்ள கைபபலின் இந்்த விபத்்தளால் இலங்கை 

யின் 42 கிமலளா மீற்ைர்கைள நீ்ேளான கைடற்கை்ர 
சுற்றுச்சூழல் பளாதிபபுக்கு உள்ளாகி இருக்கின்ைது 
என்று கைடல்சளார் சுற்றுச்சூழல் பளாதுகைளாபபு அதிகைளார 
ச்ப அறிவித்திருக்கின்ைது. கைபபலில் இருந்து 
சி்தறி கை்ரம�ளாரத்தில் ஒதுஙகியிருக்கும் 
பபளாருளகை்் அகைற்றும் பணி்� அதிகைளார 
ச்ப உடனடி�ளாகைத் ப்தளாடக்கி யுள்து.

கைபபலில் 300 பேற்றிக் ப்தளாண் எண்பணய் 
இருந்துள்து. அடுத்்த கைட்டேளாகை 
அதுவும் கைட லில் கைசியுேளா என்கிை 
அச்சத்ம்தளாடு அதிகைளாரிகைள தீவிரேளாகைக் 
கைண்கைளாணித்து ்ருகின்ைளார்கைள. 
இது்்ர எண்பணய் கைசிவு ஏற்பட் 
ட்தற்கைளான ஆ்தளாரஙகை்்க் கைளாண 
வில்்ல என்று ப்ளளிக் கிழ்ே 
்்ர அதிகைளாரிகைள ப்தரிவித்்தனர்.

அபபடி எண்பணய் கைசிவு ைடந் 
்தளால் அது மிகைப பபரும் சுற்றுச்சூழல் 
பளாதிப்ப இலங்கைக்கு ஏற்படுத்தும் 
என்று சுற்றுச்சூழலி�லளா்ர்கைள 
கூறுகின்ைனர். 2012ஆம் ஆண்டு 
பகைளாஙபகைளாங கைடலில் ைடந்்த இது 
மபளான்ைப்தளாரு விபத்்்த அ்தற்கு 
உ்தளாரண ேளாகைக் கைளாட்டுகின்ைளார். முத் 
துப பளாதுகைளாபபு என்கிை சுற்றுச்சூழல் 
அ்ேபபின் ஒருஙகி்ணப பளா்ர் 
முடித்்த கைட்டு்ளா்ல.

பைகிழி மூலக்கூறுகை்ளால் சுற்றுச் 
சூழலுக்கு ஏற்படக்கூடி� பளாதிபபும் பளாரதூர 
ேளானது என்கிைளார் அ்ர். பகைளாஙபகைளாஙகில் ஏற் 
பட்ட பளாதிபபு 9 ்ருடஙகைள கைடந்து இன்றும் 
ப்தளாடர்்்தளாகைவும் அ்ர் ப்தரிவித்்தளார். 
கை்ரப�ளாதுஙகும் பைகிழி மூலக்கூறுகைள 

அடஙகி� பபளாதிகை்் ேக்கைள எடுத்துச் 
பசல்்்்தத் ்தவிர்க்கைம்ண்டும் என்று கூறி� 
அ்ர், அ்் குடிே்னகைளுக்குள எடுத்துச் 

பசல்லபபடு்்தன் மூலம் சுற்றுச் சூழலுக்கு 
மேலும் பளாதிபபு ஏற்படும் என்ைளார்.

கைடலில் பகைளாட்டபபட்டுள் பைகிழி மூலக்கூறு 
கை்ளால் கைடல்்ளாழ் உயிரிகைளுக்கும் பபரும் 
பளாதிபபு என்று ப்தரிவித்்தளார் மபர்ள பளாதுகைளாபபு 
பகைளாள்கை பரபபு அ்ேபபின் ஒருஙகி்ணபபளா 
்ரளான ேலிஷளா குண்ர்த்்தன. கைடலில் கிடக்கும் 
பி்ளாஸ்டிக் மூலக்கூறுகை்் உண்ணும் மீன், 
ஆ்ே, கைடல் பை்்கைள அ்ற்்ைச் பசரிக்கை 
முடி�ளாேல் அம்தமைரம் பசியும் எடுக்கைளாேல் 

பட்டினி கிடந்ம்த இைக்கைப மபளாகின்ைன 
என்று எச்சரித்திருக்கின்ைளார்.

இந்்த பைகிழி மூலக் கூறுகைள 
கைடலில் மி்தக் கும்மபளாது அது ம்று 
எண்பணய் ்்கைகைள எல்லளா்ற்றும் 
்தன்னுள ஈர்த்துக்பகைளாளளும் என்றும் 
அ்ர் ப்தரிவித்்தளார். இது நில்ே்� 
மேலும் மேளாசேளாக்கும் என்றும் 
ப்தரிவித்்தளார்.

இ்தனளால் மீன்பிடித் து்ை பபரும் 
பளாதிப புக்குள்ளாகும் என்பது அ்ரது 
எதிர்்கூைல். நீர்பகைளாழும்பில் இருந்து 
இந்்தப பகுதிக்கு மீன் பிடிக்கைச் 
பசல்்து ்த்ட பசய்�பபட்டுள்து.

இவ்்வு மேளாச ேளான சுற்றுக் 
சூழல் பளாதிப்ப ஏற்படுத்தி யுள் 
மபர்ள கைபபல் உரி்ே�ளா்ர்கைளிடம் 

இருந்து அ்தற்கைளான ைட்ட ஈட்்ட பபறு 
்்தற்கைளான ைட்டிக்்கை கை்் அரசு ப்தளாடஙகி 
யுள்து.

பேர்ள் கபேலின் இந்த 
விேத்ததால் இலங்கயின் 

42 கிபலதா மீற்றர்கள் 
நீளமதான கடறக்ை 

சுறறுச்சூழல் ேதாதிபபுக்கு 
உள்ளதாகி இருக்கின்்றது 

என்று கடல்்தார் 
சுறறுச்சூழல் ேதாதுகதாபபு 

அதிகதாை ் ்ே 
அறிவிததிருக்கின்்றது. 

கபேலில் இருநது சி்தறி 
க்ைப�தாைததில் 
ஒதுஙகியிருக்கும் 

பேதாருள்க்ள அகறறும் 
ேணி்� அதிகதாை ் ்ே 
உடனடி�தாகத ப்ததாடக்கி 

யுள்ளது
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