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அரச தலைவர் ரணில் விக்கிரமசிங்க 
தனது அலமசசரலவலை விரிவாக்கி 
யுள்ார். 37 ராஜாங்க அலமசசர்்கள 
பதவியைற்றுக்்்காண்டுள்னர். 
அவர்்களில் மூவர் ்கடுலமைான 

மனித உரிலம்கள மீறல் குற்றசசாட் 
டுக்்களுக்கு உள்ானவர்்கள. ரணில் 
விக்கிரமசிங்கவின் ஆட்சி மனித உரி 
லம்கல்ப் பாது்காப்பதற்்கான அர்ப் 
பணிப்யபாடு 

ரடாஜடாஙக அமமச்சர்கள் நியமனம் குறித்து 
மனித உரிமமகள் கண்கடாணிபபகம் எச்சரிகமக
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இைஙல்கலை மீ்க் ்கட்டி்ைழுப்புவதற்்கா்க 
உை்கம் முழுவதும் இருந்து மக்்களிடம் நிதி 
யச்கரிக்கும் திட்டதலத ஐக்கிை நாடு்கள அபி 
விருததித திட்டம் ் தாடஙகியுள்து. இலை 
ைத த்ம் மூைம் இந்த நிதி யச்கரிப்பு இடம் 
்பறவுள்து.
்பாரு்ாதார ்நருக்்கடிைால் பாதிக்்கப்பட் 
டுள் இைஙல்கலை மீ்க்்கட்டி்ைழுப்புவ 
தற்்கான வாய்ப்பு இதன் மூைம் உை்க மக்்கள 
அலனவருக்கும் கிலடக்கும் என்று ஐ.நா. 
அபிவிருததித திட்டம் ் தரிவிததுள்து.
மி்கவும் பாதிக்்கப்பட்டுள் மக்்களுக்்கான உை 
வுப் பாது்காப்பு மற்றும் மருந்துப் ்பாருட் 
்கள என்பவற்லற உறுதிப்படுதத இந்த நிதி 
அவசிைப்படுவதா்க 

ஆசிை அபிவிருததி வஙகியிடமி 
ருந்து அவசர ்கடனா்க 200 மில்லி 
ைன் அ்மரிக்்க ் டாைலரப் ் பறுவ 
தற்்கான உடன்படிக்ல்கயில் இைஙல்க 
ல்கசசாததிட்டுள்து. யமைதி்கமா்க 
்சழிப்பான மற்றும் ்நகிழவான 
ஆசிைா திட்டததின் கீழ ஜப்பான் 3 
மில்லிைன் அ்மரிக்்க ் டாைர் நிதி 
உதவிலை வழஙகுவதற்்கான ஒப்பந் 
தததிலும் ்்காழும்பு ல்க்ைழுத 
திட்டுள்து.

''இைஙல்க அரசு உைவுப் பாது 
்காப்பு மற்றும் வாழவாதார மீட்சிக் 
்கான அவசர உதவித திட்டம் என்ப 
வற்றுக்்கா்க ஆசிை அபிவிருததி 
வஙகியிடமிருந்து 200 மில்லிைன் 
்டாைலர ்கடனா்கப் ்பறத திட்ட 
மிட்டுள்து'' என்று ் வளிை்க வ்ங 
்கள திலைக்்க்ம் ் வளளிக்கிழலம 
தனது அறிக்ல்கயில் ்தரிவிததுள 
்து.
்பாரு்ாதார 

இஙகிைாந்தின் மா்காராணிைான 2ஆம் 
எலிச்பத தனது 96ஆவது வைதில் 
்காைமானார். அவரது மலறலவ்ைாட்டி 
இைஙல்கயின் யதசிைக் ் ்காடி ் வளளிக் 
கிழலம அலரக் ்கம்பததில் பறக்்க 
விடப்பட்டது. அயதயநரம் எதிர்வரும் 
19ஆம் தி்கதிலை துக்்க தினமா்க 
அறிவிக்குமாறு ் பாது நிர்வா்க மற்றும் 
உளதுலற அலமசசுக்கு அரச தலைவர் 
ரணில் விக்கிரமசிங்க அறிவுறுததியுள 
்ார்.
ராணி எலிச்பத ஸ்திரததன்லமயினதும் 
சகிப்புததன்லமயினதும் சின்னமா்க 
இருந்தவர், 

ைங்கா ச்தாச விற்பலன 
நிலைைங்களில் ் வளல் 
அரிசி, ் வளல் நாட்ட 
ரிசி, சிவப்பு பருப்பு, 
்வளல் சீனி மற்றும் 
்நததலி உள்டங்க்ா்க 
7 உைவு ் பாருட்்களின் 
விலை்கள ்வளளிக்கி 
ழலம முதல் குலறக்்கப் 
பட்டுள்ன.
்்காழும்பில் உள் ைங்கா 
ச்தாச தலைலமை்கத 
தில் 
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வெள்ளிக்கிழமை ஊடகவியலாளரகமளச் சந்தித்த லஙகா 
சவ்தாச நிறுெனததின் ்தமலெர பசந்்த யாபபா அபபெர 
்தன இ்தமனத வ்தரிவித்தார.
இறக்குைதி வசயயபபடும் வெள்மள அரிசி ஒரு கிபலா 
கிராமின் விமல 10 ரூபாவினாலும், இறக்குைதி வசயயப 
படும் நாடடரிசி ஒரு கிபலா கிராமின் விமல 4 ரூபாவி 
னாலும், ஒரு கிபலாகிராம் வெள்மளச் சீனியின் விமல 
19 ரூபாவினாலும், ஒரு கிபலா கிராம் சிெபபு பருபபின் 
விமல 31 ரூபாவினாலும், இறக்குைதி வசயயபபடும் 
வநத்தலி ஒரு கிபலா கிராமின் விமல 25 ரூபாவினாலும், 
ஒரு கிபலா கிராம் வெள்மள பூண்டின் விமல 155 ரூபா 
வினாலும், ஒரு கிபலா கிராம் கடமல பருபபின் விமல 
60 ரூபாவினாலும் குமறக்கபபடடுள்ளன என்றார அெர.
குமறந்்த ெருைானம் வபறும் ப்தாடட வ்தாழிலாளரகள் 
உள்ள பிரப்தசஙகளில் உள்ள சவ்தாச விறபமன நிமல 
யஙகள் ஊடாக ஒரு கிபலா கிராம் பகாதுமை ைாவிமன 
310 ரூபாவுக்கு விறபமன வசயய உரிய நடெடிக்மக 
எடுக்கபபடடுள்ளது என்றும் அெர வ்தரிவித்தார. 

சத�ோசவில்...

இலஙமகயில் ஆடசி ைாற 
றததிறகு விததிடட அமை 
திப பபாராடடக்காரரகமள 
ஒடுக்கும் ெமகயில் ஆடசி 
யாளரகளால் கடடவிழ்தது 
விடபபடும் அடக்குமுமற 
கமள உடனடியாக முடிவுக் 
குக் வகாண்டுெர ெலியுறுத 
தும் பரபபுமர ஒன்மற பன் 
னாடடு ைன்னிபபுச்சமப 
்தனது இமையப பக்கததில் 
வ்தாடஙகியுள்ளது.
இலஙமக ஆடசியாளரகள் 
அமைதிப பபாராடடஙகள் 
மீது அடக்குமுமறகமளப 
ஏவுெதுடன் பபாராடடக் 
காரரகமள ஒடுக்கும் ெமக 
யிலும் வசயறபடுகின்றனர. 
இமெ அமைதிப பபாராட 
டக்காரரகமளப பாதுகாபப 
்தறகு அரசு ்தெறியுள்ள 
ம்தபய காடடுகின்றது 
என்று சுடடிக்காடடியிருக்கி 
றது பன்னாடடு ைன்னிபபுச் 
சமப.
பபாராடடக்காரரகளுக்கு 
எதிரான பமடயினரின் 
பயன்பாடமட முடிவிறகுக் 
வகாண்டுெருெ்தன் மூலம் 
அமைதியான முமறயில் 
ஒன்றுகூடுெ்தறகான உரி 
மைக்கு ைதிபபளிபபதுடன் 
அ்தமனப பாதுக்கபெண் 

டும், பபாராடடஙகளில் 
கலந்துவகாண்படாருக்கு 
எதிராக முன்மெக்கபபட 
டுள்ள அமனததுக் குறறச் 
சாடடுக்களும் நீக்கபபடு 
ெதுடன் மகதுவசயயபபடட 
அமனெரும் விடு்தமல 
வசயயபபடபெண்டும், 
பயஙகர ொத்தமடச்சட 
டதம்த முறறாக நீக்குெது 
டன் அதுெமரயில் அச் 
சடடததின் பயன்பாடு 
உடனடியாக இமடநிறுத்தப 
படபெண்டும் என்ற 3 
விடயஙகமளத ்தனது 
பரபபுமரயில் முன்மெத 
துள்ளது ைன்னிபபுச் சமப.
அ்தறகுரிய நடெடிக்மக 
கமள அரச ்தமலெர ரணில் 
விக்ரைசிஙக முன்வனடுக்க 
பெண்டுவைன ெலியுறுததி 
சரெப்தச ைன்னிபபுச்சமப 
அ்தன் உததிபயாகபூரெ 
இமைய ப ப க் க த தி ல் 
ைனுவொன்மற வெளியிட 
டுள்ளது. ்தைது வபயர, 
மின்னஞசல் முகெரி, ெசிக் 
கும் நாடு ஆகிய விபரங 
கமள ெழஙகுெ்தன் மூலம் 
அம்ைனுவில் மகவயழுத 
திடுைாறும் ைன்னிபபுச்சமப 
பகாரிக்மகவிடுததுள்ளது.

ரணில் அப்படித்தான்!
அரச ்தமலெர ரணில் விக்கிரைசிஙகவின் ஆடசியில் 
ைனி்த உரிமைகள் மீறல்களில் ஈடுபடட மூெருக்கு இரா 
ஜாஙக அமைச்சு நியைனம் ெழஙகபபடடுள்ளமை குறிதது 
அவைரிக்காமெத ்தளைாகக் வகாண்டியஙகும் ைனி்த 
உரிைகள் கண்காணிபபகம் கடுமையான கண்டனஙக 
மளத வ்தரிவிததுள்ளது. ைனி்த உரிமைகள் வ்தாடரபில் 
இந்்த ஆடசி அரபபணிபபபாடு வசயறபடபபபாெதில்மல 
என்ப்தறகான ஆபத்தான அறிகுறி இது என்றும் அது 
வ்தரிவிததுள்ளது.
2015ஆம் ஆண்டு ஆடசிக்கு ெந்்த மகபயாடு ஐக்கிய 
நாடுகள் ைனி்த உரிமைகள் சமபயில் இலஙமக வ்தாடர 
பான தீரைானததிறகு இமை அனுசரமை ெழஙகியெர 
ரணில் விக்கிரைசிஙக. அந்்த அடிபபமடயில் பாரக்கும் 
பபாது அெரது ்தறபபாம்தய குததுக்கரைம் ைனி்த உரி 
மைகள் கண்காணிபபகததிறகு அதிரச்சியளிபப்தாக இருக் 
கலாம். ஆனால் அது ரணிலின் இயறமகச் சுபாெம்.
்தமிழீழ விடு்தமலப புலிகள் இயக்கததுடன் நடததிய 
அமைதிப பபச்சின்பபாது உள்ளக சுயாடசி என்கிற 
தீரவுக்கு இைஙகியெர ரணில் விக்கிரைசிஙக. பநாரபெ 
நாடடின் அனுசரமையுடன் முன்வனடுக்கபபடட அந் 
்தப பபச்சில் அரசியல் தீரவுக்கான இைக்கபபாடமட 
வெளிபபடுததிய அப்த ரணில் விக்கிரைசிஙக்தான் பபார 
முடிவுக்கு ெந்்த பின்னர கூடடாடசி (சைஷ்டி) என்கிற 
வசால்மலக்கூட அரசமைபபில் இடம்வபறச் வசயய 
முடியாது என்று மகவிரித்தெர.
்தான் ஆடசிமயப பிடிக்கும்ெமர காலி முகத திடல் 
பபாராடடஙகமள ைக்களின் உளக்கிடக்மக வெளிபபாடு 
என்றெர ஆடசிக்கு ெந்்த பின்னர அந்்தப பபாராடடங 
கமளப பயஙகரொ்தம் என்றெர. அதப்தாடு அந்்தப 
பபாராடடஙகளால் ்தான் பயனமடந்்த உடபனபய அ்த 
மனக் காடடிக்வகாடுத்தெர. அப்தபபான்று பயஙகர 
ொ்தத ்தமடச் சடடதம்த நீக்கபெண்டும் என்று ்தனது 
முந்ம்தய ஆடசியில் வ்தரிவித்தெர இபபபாது பபாராட 
டக்காரரகமள ஒடுக்குெ்தறகு அப்த பயஙகரொ்தத 
்தமடச் சடடதம்தப பயன்படுததுபெர.
இபபடித ்தனது அரசியல் ெரலாறு முழுெதும் வகாள் 
மகக் குததுக்கரைஙகளால் முழுமையாகச் சூழபபடட 
ெரான ரணில் விக்கிரைசிஙக இபபபாது ைனி்த உரிமை 
கள் மீறல் குறறச்சாடடுக்களில் ஈடுபடடெரகமள இரா 
ஜாஙக அமைச்சரகளாக நியமிததிருபபதில் ஆச்சரியம் 
ஏதும் இருக்கமுடியாது. ்தனது ப்தவிமயத ்தக்க மெப 
ப்தறகு வபாது ஜன வபரமுன கடசியின் வசாறபகடடு 
நடபபம்தத ்தவிர அெருக்கு பெறு ெழியில்மல. அ்த 
னால் அந்்தக் கடசியின் வசாறபடி பிள்மளயான், வலாகான் 
ரதெத்த, சனத நிசாந்்த ஆகிபயாருக்கு இராஜாஙக 
அமைச்சுப ப்தவிகமள ெழஙகியுள்ளார.
சுய நலததிறகாக ைக்கள் நலன்கமள அடகுமெபப்தறகு 
ஒருபபாதும் ்தயக்கா்த ரணில் விக்கிரைசிஙக பபான்ற 
அரசியல்ொதிகளிடமிருந்து இந்்த நாடு இம்தவிடப 
வபரிய தியாகஙகமள எதிரபாரபபது வீண்வசயல்.  சந் 
்தரபபொ்த அரசியல் ைடடுபை அெருக்குக் மகெந்்த 
கமல. அெரிடம் ைாறறதம்த எதிரபாரபபது முடடாள்்தனம். 
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செயற்படவில்லை என்ப்ையய அவர்களின நியமனங் 
்கள் எடுத்துக்ககாட்டுகின்றன எனறு எசெரித்துள்்ளது 
மனிை உரி்ம்கள் ்கண்ககாணிப்ப்கம்.
''ரணிலின புதிய ஆட்சி மனிை உரி்ம்க்்ளப ்பகாது்ககாப 
்பைறகும் குற்றவகாளி்கள் ைணடிக்ககாது விடப்படும் ய்பகாக்்க 
முடிவுககுக ச்ககாணடுவருவைறகும் ெட்டத்தின ஆட்சி்ய 
நி்லைநகாட்டுவைறகும் அரப்பணிபய்பகாடு செயற்படகாது 
என்பைற்ககான ஆ்பத்ைகான அறிகுறியகா்க நியமிக்கப்பட்ட 
வர்களில மூவர ்கடு்மயகான மனிை உரி்ம்கள் 
மீ்றல்களில ஈடு்பட்டவர்கள்'' எனறு ்கண்ககாணிப்ப்கம் 
வியகாழககிழ்ம விடுத்ை அறிக்்கயில சைரிவித்திருக 
கி்றது.
அ்னத்துக ்கட்சி ஆட்சி ஒன்்ற அ்மப்பைற்ககான 
ரணிலின முயறசி்கள் ்படுயைகாலவியில முடிநை்ைத் 
சைகாடரநது ச்பரும்்பகாலும் ஆளும் ச்பகாது ஜன ச்பரமுன 
்கட்சி மறறும் சிறிலைங்்ககா சுைநதிரக ்கட்சி்யச யெரநைவர 
்க்்ளக ச்ககாணட 37 ரகாஜகாங்்க அ்மசெர்கள் ரணில 
விககிரமசிங்்கவகால நியமிக்கப்பட்டனர. அவர்கள் 
அ்னவரும் சவள்ளிககிழ்ம ்பைவியயறறுகச்ககாணடனர.
பிள்்்ளயகான என அ்ழக்கப்படும் சிவயநெது்ர ெநதி 
ர்ககாநைன நியமிக்கப்பட்ட இரகாஜகாங்்க அ்மசெர்களில 
ஒருவர. அவர மீது சிறுவர்க்்ளக ்கடத்தியது உள்ளிட்ட 
மனிை உரி்ம்கள் மீ்றல குற்றசெகாட்டுக்கள் உள்்ளன என 
கி்றது ்கண்ககாணிப்ப்கம்.
விடுை்லைப புலி்கள் இயக்கத்தில முனனர இ்ைநதிருநை 
பிள்்்ளயகான ்கருைகாவின பிரிவுடன அரெ ைரபபுககு 
ஆைரவகான ஆயுைக குழுவகா்க இயங்்கத் சைகாடங்கினகார. 
அவர சிறுவர்க்்ள ்ப்டககு ஆட்யெரபபு செயை 

குற்றசெகாட்டுக்களுககு உள்்ளகாகியவர, நகாடகாளுமன்ற 
உறுபபினர யஜகாெப ்பரரகாஜசிங்்கத்தின ச்ககா்லை சைகாடர 
பில குற்றசெகாட்டப்பட்டிருநை பிள்்்ளயகான மீைகான குற 
்றசெகாட்டுக்க்்ள ெட்ட மகா அதி்பர தி்ைக்கம் விலைககி 
யிருநைது
மறச்றகாரு ரகாஜகாங்்க அ்மசெர சலைகா்ககான ரத்வத்ை. இவர 
ைமிழ் அரசியல ் ்கதி்க்்ள சி்்றயில ் வத்து துப்பகாகி 
மு்னயில அசசுறுத்தியவர என்ற குற்றசெகாட்டுககு உள் 
்ளகானவர. இைனகால சி்்றத்து்்ற இரகாஜகாங்்க அ்மச 
ெர ்பைவியிலிருநது விலைகியவர.
மூன்றகாவது அ்மசெர ெனத் நிெகாநை. அரசுககு எதிரகா்க 
்ககாலி மு்கத்திடலில ய்பகாரகாட்டம் நடத்தியவர்கள் மீது 
ைகாககுைல நடத்தியைகா்க ்ககாவலது்்றயினரின விெகார்ை 
யின கீழ் இருப்பவர. ் வ்ககாசி (யம) 15ஆம் நகாள் அவர 
்்கது செயயப்பட்டு வி்ளக்க மறியலில ் வக்கப்பட்டிருந 
ைகார. ஒரு மகாைம் ்கழித்து அவருககுப பி்ை கி்டத்ைது.
அ்மசெர்கள் நியமனம்  சைகாடரபில மட்டுமலலை, 
இலைங்்்க ஆட்சிககு ்கதிரகான ய்பகாரகாட்டக்ககாரர்க்்ள 
ரணில விககிரமசிங்்க அடககி ஒடுககிய விைம் குறித்தும் 
்கண்ககாணிப்ப்கம் ்கவ்லை சைரிவித்துள்்ளது.
அரெ ை்லைவர ரணில விககிரமசிங்்க எதிரப்பகா்ளர்க்்ள 
வலுக்கட்டகாயமகா்க ்க்லைக்க ்ப்டயின்ரப ்பயன்படுத்தி, 
ஆரப்பகாட்டத்தில ஈடு்பட்டகார்கள் எனறு குற்றஞெகாட்டப 
்பட்ட ஏரகா்ளமகானவர்க்்ளக ்்கது செயைைன மூலைம் 
்கடு்மயகான ஒடுககுமு்்ற்ய வி்ரவகா்கத் சைகாடங்கி 
னகார. ச்ககாடூரமகான ்பயங்்கரவகாைத் ை்டச ெட்டத்்ைப 
்பயன்படுத்தி எநைக குற்றசெகாட்டுக்களும் இனறி ைடுத்து 
்வத்துள்்ளகார எனறும் ்கண்ககாணிப்ப்கம் சைரிவித்துள்்ளகார. 

ரணிலின்...

அவரது இழபபு ஈடுசெயய முடியகாைது எனறு ைனது 
இரங்்கல செயதியில அரெ ை்லைவர ரணில விககிரமசிங்்க 
சைரிவித்துள்்ளகார.
நகாடு பிரிட்டிஷிடமிருநது விடுை்லை ச்பற்ற பினனரும் 
1952 முைல 1972 வ்ர இலைங்்்கயின ரகாணியகா்கப 
்பைவி வகித்ைவர இரணடகாம் எலிெச்பத்.

இலைங்்்க நகாடகாளுமன்றம் சவள்ளிககிழ்ம ைனது கூட் 
டத் சைகாட்ர சைகாடங்குவைறகு முனனர ரகாணியின 
ம்்றவிறகு 2 நிமிடங்்கள் அஞெலி செலுத்தியது. எதிரக 
்கட்சித் ை்லைவர ரணில விககிரமசிங்்க, முனனகாள் அரெ 
ை்லைவர மகிநை ரகாஜ்பகெ ஆகியயகாரும் ரகாணியின ம்்ற 
விறகு அஞெலி செலுத்தியுள்்ளனர.

எலிசபெத்....

சநருக்கடியகால ்கடு்மயகா்கப ்பகாதிக்கப்பட்டுள்்ள ச்பண 
்கள் மறறும் குழந்ை்களின உைவு மறறும் வகாழ் 
வகாைகாரத்்ைப ்பகாது்ககாப்பைற்ககான யநகாக்கத்யைகாடு இநைக 
்கடனுைவி ச்ப்றப்படுவைகா்கத் சைரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.
இநைத் திட்டத்திற்ககான நிதி உைவியகா்கயவ ஜப்பகான 3 
மிலலியன சடகாலை்ர வழங்குகின்றது. ஆ்க சமகாத்ைம் 

203 மிலலியன அசமரிக்க சடகாலைர நிதி அவெரமகா்கக 
கி்டக்கவுள்்ளது. இதில அரசின ்பங்்ககா்க 0.36 மிலலி 
யன சடகாலைர வழங்்கப்படும்.
்பகாதிக்கப்பட்ட மக்களின வகாழ்வகாைகாரத்்ை யமம்்படுத்து 
வைற்ககா்க குடும்்பங்்களுககு இநைத் திட்டத்தின கீழ் 
யநரடியகா்க நிதி உைவி்கள் வழங்்கப்படவுள்்ளது.

200 மில்லியன்...

ஐ.நகா. அறிக்்கயில சைரிவிக்கப்பட்டுள்்ளது.
நிதி உைவி செயய விரும்பு்பவர்கள் உைவு மறறும் சு்ககா 
ைகாரத்து்்ற ஆகியவறறில ஒன்்ற அலலைது இரண்டயும் 
சைரிவு செயது உைவ முடியும். இநைத் திட்டத்தின கீழ் 
ச்ப்றப்படும் ்பைம் எவவகாறு செலைவிடப்படுகின்றது 

என்பது முழு்மயகான சவளிப்ப்டத் ைன்மயுடன 
சவளிப்படுத்ைப்படும் எனறு ஐ.நகா. உைவிப ச்பகாதுச 
செயலைகா்ளர நகாய்கமும் ஐ.நகா. அபிவிருத்தித் திட்ட 
பிரகாநதியப ்பணிப்பகா்ளருமகான ்கனி விகனரகாஜகா சைரி 
வித்ைகார.

இலங்கை்ய...
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நிலவழகி

உலகம் முழுதும் தனது சாம்்ாஜ்யத்த விரிவுபடுததி நிர்வகம் 
நடததி்ய நாடு பிரிததானி்யா. சூரி்யன் அஸதமிககாத சாம்்ாஜ 
ஜி்யம் என ்வரணிககபபடடது. பிரிததானி்யாவின் 
ஆளு்கககுடபடட ஏதா்வது ஒரு பி்ததசம் 
பகலாக இருந்துககாணதடயிருககும் என் 
பதத அதன் அரததம். தனது காலணித 
து்வததின் கீழ் உலக நாடுக்ை அடி 
்ை்யாககி அ்வற்றின் ்வழஙக 
்லச் சு்ணடி ்வைரச்சி 
கணட அதிகா்மிகக 
நாடடின் 2ஆம் எலி 
சகபத ைகா்ாணி 
்யார தனது 96 
ஆ்வது ்வ்யதில் 
காலைாகியிருககி 
றார. 70ஆணடுகள் 
முடிககுரி்ய சீைாடடி்யாக 
்வ ாழ்ந்திருககிற ா ர . 
2ஆம் உலகபதபாரக 
காலததில் பிரிததா 
னி்யா தபாரில் ஈடு 
படடது. அந்த நாட 
டின் த்ல்ை 
அ்ைச்சர வின் 
சர தசரச்சில் 
இ ந் த ப 
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ப�ோரில் மிகப் ப�ரிய �ங்க வகித்ோர். அந்ப் ப�ோர் 
கோரணமோகப் பிரித்ோனிய உயர் குலோததினரும் ஏ்னய 
மககளும் பிரித்ோனியோ்வ விட்டு பவளிபயறியப�ோது 
அரச குடும்�ம் மோததிரம் ் மது நோட்்டையும் மகக்ையும் 
விட்டு பவளிபயறோது அஙபகபய இருந்து. அ்றகோன 
மதிப்்�ப் பிரித்ோனிய மககள் அரச குடும்�ததுககுத 
ப்ோடைர்நதும் வழஙகி வருகினறனர். ஜனநோயக ஆட்சிககு 
மதிப்�ளிப்�துப�ோல அரசோட்சிககும் அரச வர்ககததி 
னருககும் மதிப்�ளிககிறோர்கள்.

அரண்மனை வாழ்கனகை
அரச குலததினரின பிற�ட்டை கோல அரணம்ன வோழ் 

க்க என�து மறறவர்கள் நி்னப்�துப�ோல சு்நதிர 
மோன்ல்ல எனறு அரசகுடும்�ஙக்ைச் சோர்ந்வர்கைோல் 
�ல சந்ர்ப்�ஙகளில் பவளிப்�டுத்ப்�ட்டிருககிறது. சட்டை 
திட்டைஙகள், பநறிமு்றகள், நடைத்்கள், மதிப்பு, ் னித 
துவம், சடைஙகுகள், சம்பிர்ோயஙகள் எனப் �ல ்னித 
துவஙகளுடைன சம்�ந்ப்�ட்டைது அது. இ்னோல் திரும்புப் 
இடைபமல்லோம் சு்நதிரமறற ்ன்ம, யோரோவது �ோர்தது 
விடைககூடைோது எனற �யம், நம்பிக்கயோனவர்க்ைபய 
அரணம்னப் �ணியோைர்கைோக ்வததிருப் �து, 
யரோவது பநறி ் வறினோல் ் ணடிககும் நி்ல 
என அரணம்ன வோழ்க்க பவறு 
�ட்டை்ோக இருந்து.

இ்்விடை துககததினப�ோது அழோ 
மலும் மகிழ்ச்சியினப�ோது சிரிககோ 
மலும் எப்ப�ோதும் உணர்ச் சிக்ைக 
கம்பீரமோக ் வததி ருககபவணடிய 
ப்்வயும் இருந்து. ரோணி 
யின மருமகைோன டையோன 
அரச குடும்�த்்ச் பசரோ 
்வரோக இருந்்ோல் 
இந் விடையஙகளுககு 
திருமணததுககு முனன 
்ோக சிறப்புப் �யிறசிகள் 
�லவற்றப் ப�றறோர் 
எனற கருததுணடு. சோ்ோ 
ரண வோழ்க்க்ய விடை 
பசயற்கயோன அரச வோழ் 
க்க டையோனோவுககு ஒததுவர 
வில்்ல என�து டையோனோவுககுச் 
சிகக லோக அ்மந்து.  அந் வ்கயில் 
ஓர் அரச குடும்�ததுககுரிய (பறோயல் 
ப�மிலி) கட்டை ் மப்புகக்ை 70வருடைஙகைோகத 
்னது ் கயில் ் வததிருந் ப�ரு்ம 2ஆவது 
எலிசப�த மகோரோணிககு உணடு.

குருதி ககைாணடு கெல்லும் நினை
''பிபைட் இஸ் சிககப்ன பவோட் 

டைர்'' - ்ணணீ்ரவிடை குருதி ்டிப் 
�ோனது எனகிற ஆஙகிலப் �ழபமோழி 
ஒனறுணடு. அ்ோவது குருதி வழி 
யுறவு வலுவோனது என�ப் இ்ன 
அர்த்ம். இ்னோல் ் மது உறவுக 
குள் - வம்சததுககுள் பவறு வழிக 
குருதிப் பி்ணப்்� இலோவக 
மோகத ்விர்த்ோர் மகோரோணி. 
அந் வ்கயில் மகோரோணி 
அரணம்ன்ய  விட்டு 
பவளிபய �யணிககும்ப�ோது 

அவரது மருததுவர்கள் மகோரோணியின உடைலிலிருநது 
ப�றப்�ட்டை குருதி்யயும் கூடைபவ எடுததுச்பசல்வோர்கள். 
மகோரோணிககு வி�ததுகள் நிகழ்ந்ோல் பவறு யோரோவது 
ந�ர்களின குருதி்ய அவரது உடைலில் பசலுததுவ்்த 
்விர்ததுத ் னது குருதி்ய ஏறறிகபகோள்ளும் திட்டைபம 
அது. பவறு குருதிக கலப்�ோல் அரச குடும்�ததின ் ரத 
தில் கு்றவு அல்லது இழுககு ஏற�ட்டுவிடும் என�ப் 
மகோரோணியின எதிர்�ோர்ப்�ோக இருந்து. அ்்த ் னது 
வோழ்நோளில் ப்ோடைர்நதும் க்டைப்பிடித்ோர் எனறு பசோல் 
லப்�டுகிறது.

ப�ண அரசியோக 20ஆம் நூறறோணடின அ்ரநூற 
றோணடு கோலத்்யும் 21ஆம் நூறறோணடின கோல்ப்�குதி 
்யயும் ்னது கீரிடைத்ோல் கட்டுககுள் ்வததிருந்ோர். 
பிரித்ோனியோ சோம்ரோஜ்ஜியக கட்டை்மப்பிலிருநது சரிநது 
ப�ோனப�ோதிலும் மோட்சி்ம ப�ோருநதிய மகோரோணி ஒரு 
வர் அ்ன எச்சஙக்ைப் ப�ணியிருந்ோர் என�தில் 2ஆம் 
எலிசப�த மகோரோணிககுப் பிரித்ோனிய வரலோறறில் மட்டு 
மல்லோது உலக வரலோறறிலும் ்னி யிடைம் இருககபவ 
பசய்யும். அவர் ஒரு சிறந் ப�ண ஆளு்ம என�தில் 

உலகப் ப�ணகள் அ்னவரும் 
ப�ரு்ம பகோள்ைவும் 

முடியும்.
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புகை வண்டி கைள்விப்பட்டிருக்கிக�ோம். நீரோவி, 
நிலக்ைரியில் இயஙைத் த�ோடஙகிய த�ோடருந�ோனது 
அதிைளவில் புகைகய தவளிகயற்றுவ�ோல் புகை வண்டி 
என�ோனது. அ�ன இயநதிரம் த்பரி�ோை இறியருப்ப�ோல் 
எரித்போருள்ைகளப ்போவித்து இயஙகும் இந�க் ைோலத் 
திலும் அதிை புகைகய தவளிகயற்றுவ�ோல் புகை வண்டி 
எனகி� த்பயர் அ�ற்கு நீடிக்கி�து. ஆனோல் ரயிகல 
விட நம்்மவர்ைளின சிறிய சிறிய வோைனஙைள் ்பலவும் 
அளவுக்ைதிை புகைகய தவளிகயற்றிப புகைவண்டி 
க்போல ஓடித் திரியும் அவலத்க� ஊர்ைளில் ைோணலோம். 
ஏன அப்படிச் சிறிய ஊர்திைள் அதிை புகைகய தவளி 
கயற்றுகின�ன...? அகவ புகை வண்டிைளோன�ற்குக் 
ைோரணம் எனன...? அக�த் �டுப்ப�ற்கைோ, புகைக்குத் 
தீர்வு ைோண்்ப�ற்கைோ வழியிருக்கி��ோ...?

நம்்மவர்ைள் ்பயன்படுத்தும் சிறிய சிறிய வோைனஙைள் 
எல்லோம் அதிை புகைகய தவளிகயற்றுவ�ற்குக் ைோர 
ணம் அகவ சரிவரப ்பரோ்மரிக்ைப்படோ்மல் க்போனக� 
ஆகும். வோைனஙைகளப ்பயன்படுத்தும்க்போது அவற் 
றின ்பரோ்மரிபபு முக்கிய்மோனது. சோ�ோரண்மோைகவ வோை 
னஙைள் ைோற்க�யும் தவப்பத்க�யும் தவளிகயற்றும் 

த�ோழில்நுட்்பத்துடன உருவோக்ைப்பட்டிருக்கும். க்மோட் 
டோர் வோைனத்தின இயநதிர்மோனது எரித்போருகள ்மோத் 
திரம் உள்தளடுத்து இயஙகுவதில்கல. எரித்போருளு 
டன ைோற்க�யும் உள்வோஙகிகய இயஙகும். இதில் 
ைோற்று, எரித்போருள் ஆகியன உள்தளடுக்கும் அளவு 
எந� விகி�த்தில் இருக்ைகவண்டும் என்பது இயநதிரஙை 
களப த்போறுத்து அக்மநதிருக்கும். இந� இரண்டில் 
ஏக�ோனும் ஒனறு அதிைளவிகலோ, குக�ந� அளவிகலோ 
இயநதிரத்�ோல் உள்வோஙைப்படும்க்போது இயநதிரத்தில் 
கைளோறு உண்டோகிப புகை தவளிகய�த் த�ோடஙகும்.

ைோற்க� வடிைட்டி இயநதிரத்துக்கு வழஙகுவ�ற்ைோை 
வோைனஙைளில் எயோர் பில்டர் எனப்படும் ைோற்று வடி 
ைட்டி த்போருத்�ப்பட்டிருக்கும். அந� வடிைட்டியோனது 
குறிபபிட்ட அளவோன ைோலப ்போவகனகயக் தைோண்டி 
ருக்கும். அ�ன பினனர் அந� வடிைட்டியோனது தூசு, 
துணிக்கைைளோல் நிக�நது ைோற்க� வடிைட்டி இயநதி 
ரத்துக்குள் அனுபபும் தி�கன இழநதுவிடும். இ�னோல் 
இயநதிரத்துக்குத் க�கவயோன ைோற்றுக் கிகடக்ைோ்மல் 
க்போைக் ைோற்றுக்குப ்பதிலோை எரித்போருகள இயநதிரம் 
நுைரத் த�ோடஙகும். இ�னோல் அதிைளவு எரித்போருள் 
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உள்ளெடுக்கப்படுவதுடன் 
அது தேவவககு அதி்கமா்க 
இயந்திரத்துககுள ் ெலவோல 
எரிதிறன் அதி்கரித்து எரி 
்்பாருள அளெவுககு அதி்கமா்க 
எரிக்கப்படும். இேனால வண்டி 
புவ்கவய ்வளிதயற்றும். 
எனதவ வா்கனங்களில 
்்பாருத்ேப்பட்டுளளெ ்காற்று 
வடி்கட்டிவய அேன் ்பாவ 
வனக ்கால முடிவுடன் மாற் 
றிக்்காளளெதவண்டும். குறிப 
பிட்டளெவு கிதலா மீற்றர்க 
ளுககு ஒருேடவவதயா, அல 
லது வருடத்துககு ஒரு ேட 
வவதயா அேன் ்பாவவனத் 
ேரத்வே அறிந்து  எயார பில 
டவர மாற்றிக்்காளளெதவண் 
டும். சிலர எயார பிலட்வரச் 
சுத்ேம் ்ெய்து ்்பாருத்திக 
்்காளவதும் உண்டு. அவ் 
வாறு ் ்பாருத்தும்த்பாது அேன் 
ேரம் குவறயாமல இருப 
்பவேப ்பாரத்துக்்காளளெ 
தவண்டும். ேனககுரிய ்பணி 
வயச் ் ெய்யாே எயார பிலட 
ரால எவ்விே ்பயனுமிலவல. 

இவவ ேவிர வா்கனப 
புவ்கககு வண்டி ஒயில (உரா 
ய்வு நீககி எண்்ணெய்) மற்றும் 
வா்கன இயந்திரங்கவளெக 
குளிரவிப்பேற்கு இடப்படும் 
திரவம் ஆகியனவும் ்காரணெ 
மா்க இருககின்றன. ்காற்று 
வடி்கட்டியில ஏற்்படுகின்ற 
பிரச்சிவனயால ்கறுபபு 
நிறத்தில புவ்க ் வளிதயறும். 
குளிர ்பருவத்தில ் வளிபபுற 
்வப்பநிவலவய ஈடு்ெய்யும் 
்்பாருட்டு ் வளவளெ நிறத்தில 
புவ்க ்வளிப்படுவது அதி 
்கம். இவேவிடச் ொம்்பல, 
நீலம் ஆகிய நிறங்களிலும் 
புவ்க ்வளிதயறுகின்றது. 
இயந்திரத்தின் உளளெ்கத்தில 
ஏற்்படுகின்ற உராய்வு்கள, 
மற்றும் ்வடிபபு்களொல குளி 
ராககித் திரவக ்கசிவு ஏற்்பட்டு 
இந்ே நிறங்களில புவ்க்கள 
்வளிதயறுகின்றன. எனினும் 
இந்ேப புவ்க ்வளிதயற்றம் 
அரிோ்கதவ இடம்்்பறுகிறது. 
்காற்று வடி்கட்வயச் ெரியா்கக 
்கவனிக்காவமயினாதலதய 
நம்மவர்களின் வா்கனங்கள 
அதி்கம் புவ்கககின்றன.....!

சிங்களெவர மத்தியில மி்க 
நீண்ட ்காலமா்கச் ் ெலவாக 

குப ் ்பற்றிருந்ே ்கட்சி்களில ஐககிய 
தேசியக ்கட்சி, சிறிலங்கா சுேந்திரக 
்கட்சி ஆகியன முககியமானவவ. 
ோய்க ்கட்சி்கள என்று த்பாற்றப 
்பட்ட இவவதய ்காலங ்காலமா்க 

மாறி மாறி ஆட்சியும் அவமத்ேன. 
ராஜ்பகொக்கள ோமவர ் மாட்டுச் 
சின்னத்தில ் ்பாது ஜன ் ்பரமுன 
என்ற ்கட்சிவய ்ோடஙகினார 
்கள. 2018ஆம் ஆண்டில நடந்ே 
உளளூரட்சி ெவ்பத் தேரேலில 
அந்ேக ்கட்சி அதமா்க ்வற்றி 
வயப ் ்பற்றது. 2019இல அந்ேக 
்கட்சியின் அரெ ேவலவர தவட் 
்பாளெரா்கக த்காத்ோ்பய ராஜ்பகெ 
நியமிக்கப்பட்டார. 69 லட்ெம் 
வாககு்கவளெப ்்பற்றார. 2020 
்்பாதுத் தேரேலில அந்ேக ்கட் 
சிதய அதி்க ஆெனங்கவளெப ் ்பற் 
றது. இந்ேத் தேரேலில ஐககிய 

தேசியக ்கட்சி ஓர ஆெனத்வேக 
கூடப ் ்பறவிலவல. அதேதவவளெ 
சிறி லங்கா சுேந்திரக ்கட்சியும் 
்்பருமளெவு நலிவவடந்ேது.

புதிய கட்சிகள்
ோய்க ்கட்சி்கள நலிவவடந்தி 

ருந்ே நிவலயில மக்கள புரட்சியால 
த்காத்ோ்பய ்பேவி துறந்ோர. இே 
னால ்்பாது ஜன ்்பரமுனவும் 
நிவலயிழந்ேது. இந்ே நிவலயில 
புதிய ்கட்சி்கள ்பல சிங்களெ மக்கள 
மத்தியில எழுச்சி ்்பற்றுளளென. 
தோலவிவயச் ெந்தித்ே ஐககிய 
தேசியக ்கட்சி மீளெவும் ேவல்யடுத் 
ேது. சிறி லங்கா சுேந்திரக ்கட்சியி 
லிருந்து விலகிய குமார்வல்கம, 
ெந்திரி்கா குமாரதுங்க ஆகிதயார 
நவ லங்கா சுேந்திரக ்கட்சி என்ற 
்்பயரில ஒரு ்கட்சிவயத் ் ோடஙகி 
னார்கள. விமல வீரவன்ெ ேவல 
வமயில இன்தனார ்கட்சி உருவாகி 
யுளளெது. தஜ.வி.பி. புற்மாதுக்கப 
்பட்டிருககிறது. ெந்திரி்கா அரெ 
ேவலவர ஆனத்பாது தஜ.வி.பி. 

ெந்திரி்காவுடன் கூட்டுச் தெர 
ந்து தேரேலில இறஙகிய 
த்பாது ேமது ்ெலவாககுப 
்பகுதி்களில ேமது தவட்்பாளெர 
்கவளெ மி்க நுட்்பமா்கப ்பட்டி 
யலிட்டோல தஜ.வி.பி. முேற் 
ேடவவயா்க 22 நாடாளு 
மன்ற ஆெனங்கவளெப ் ்பற் 
றிருந்ேது. அேன் பின்னர 
அந்ேக ்கட்சியின் மக்கள ் ெல 
வாககு அதி்கமா்க இருந்ே 
திலவல. தஜ.வி.பி, சிறி 
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லங்கா சுதந்திரக் ்ட்சி, ஐ.தத.் 
ஆகியன இபதபகாது நலிவடைந்திருக் 
்ப புதிதகா்ப பல ் ட்சி்ள் உருவவ 
டுத்துள்்ளன.

இனவாத நீட்சி
இதுவடர ்காலமும் இலஙட் 

அரசியலில் இனவகாதத்டத அதி்ம் 
்க்கிய ்ட்சி தே.வி.பி ஆகும். 
அந்தக் ் ட்சியின் பரபபுடரப பீரஙகி 
யகா் இருந்த விமல் வீரவன்்சடவ 
அந்தக் ் ட்சியிலிருந்து பிரித்வதடுத்து 
மகிந்த அணியினர் தம்முைன் இடைத் 
துக்வ்காணைதகால் தே.வி.பிடயவிை 
அதி்்ளவில் இனவகாதக் ் ருத்து்ட்ளச் 
சிங் மக்்ள் மத்தியில் பரபபுவதில் 
மகிந்த அணி முன்னணிக்கு வந்தது. 
அதனுைன் தபகாட்டி தபகாை முடியகாத 
நிடல தே.வி.பிக்கு ஏறபட்ைதகால் 
நகாைகாளுமன்்றத் ததர்தலில் பின்னடை 
டவச் ்சந்தித்தது. 

2009இல் மகிந்த அணி 30 வருை 
்கால ஆயுதப தபகாரகாட்ைத்டத முடி 
வுக்குக் வ்காணடுவந்ததகால் மகிந்த 
ரகாேபக்்ச இரணைகாம் துட்ைட்முனு 
என்்ற தபகார்டவயில் எழுச்சியடைந் 
தகார். அந்த இனவகாதத் வதகாைர்ச்சியகால் 
தகான் பின்வந்த ் காலங்ளில் சிங்்ள 
மக்்ளின் வ்சல்வகாக்ட் அதி்ம் 

வபற்ற அந்தக் ்ட்சி அரசியலில் 
த்காதலகாச்சியது.

தறதபகாது சிங்்ளவர் மத்தியில் 
பல ்ட்சி்ள் ததகான்றியுள்்ளன. 
அவறறின் அடிபபடையும் இனவகாத 
மகா்தவ இருக்கி்றது. அவவகாறு 
இருந்தகால் மட்டுதம சிங்்ளவர் 

மத்தியில் வ்சல்வகாக்குப வப்ற முடியும் 
என்்ற நிடலதய இதறகுக் ்காரைம் 
ஆகும். அவவகா்றகான ் ட்சி்ளுக்த் 
வபௌத்த மதத்தின் ஆசீர்வகாதமும் 
உணடு. தறதபகாடதய புதிய ்ட்சி் 

ளில் முஸ்லிம்்த்ளகா, தமிழதரகா த்சர்த் 
துக்வ்காள்்ளபபைவில்டல என்படத 
யும் ்வனிக்் தவணடும். சிங்்ள 
மக்்ளின் ்ட்சி்்ளகா்தவ இடவ 
முன்வனடுக்்பபடுவதகால் எதிர் 
்காலத்தில் சிறுபகான்டம இனங்ள் 
மீதகான அழுத்தங்ள், வநருக்கீடு்ள் 

அதி்ரிக்் வகாய்பபுணடு. 
சிங்்ளத் ததசிய மயபபடுத்தல் 

என்்ற விையம், மதம், ்லகா்சகாரம், 
வபகாரு்ளகாதகாரம், அரசியல் என்பவற 
்றகால் மீளுருவகாக்்பபட்டு வருகி்றது. 
இது ஏற்னதவ இருந்த சிங்்ளப 
தபரினவகாத நீட்சியகா்ச் சிங்்ள 

மக்்ள் மத்தியில் தவரூன்றியுள்்ளது. 
இதில் வ்காமினிஸ்ட் ்ட்சி்ளும் 
்ரம்த்கார்த்துள்்ளன. இந்தப புதிய 
்ட்சி்ள் ஊழடல இல்லகாது வ்சய்ய 
தவணடும், குடும்ப ஆட்சிடய 

இல்லகாவதகாழிக்் தவணடும் ஆகிய 
தடலபபு்ளில் முழக்்மிடும் ் ட்சி் 
்ளகா் இருபபினும் அடிபபடையில் 
இனவகாதத்தின் நீட்சியகா்தவ பரி 
ைமித்திருக்கின்்றன. இந்தக் ் ட்சி்ள் 
வபௌத்த பரவலுக்கு எதிரகா்தவகா, 
படை மயமகாக்்லுக்கு எதிரகா்தவகா, 

தபகார்க்குற்ற விையங்ளிதலகா, 
சிங்்ளக் குடிதயற்ற விையங் 
ளிதலகா எதிர்த்து நிற்ப தபகாவ 
தில்டல. புதிதகா்ப தப்சபபடும் 
கூட்ைகாட்சித் தத்துவத்தில் கூை 
இனவகாத நீட்சிக் ் ட்சி்ள் பல ஒன் 
றிடைந்து வ்சயறபை வகாய்பபுணடு.

இதுவடர ்காலமும் முன்வன 
டுத்துச் வ்சல்கின்்ற அரசியலகாலும், 
நல்லகாட்சி தபகான்்ற தமக்குச் ்சகாத 
்மகான ஆட்சி நிலவிய ்காலத்தி 
லும் தமிழ்த் தடலவர்்்ளகால் 
தமிழருக்்கான அடிபபடை விை 
யங்ட்ளக் கூைப பூர்த்தி வ்சய்ய 
முடியகாவில்டல. இத்தட்ய அர 
சியல் அறிவுள்்ளவர்்்ளகால் இனி 
வரும் இலஙட் அரசியல் சூழடல 
இலகுவகா் வவறறி வ்காள்்ள 
முடியகாது. சிங்்ள இனவகாதத்துக்கு 
எதிரகா் மறுத்தகான் வ்காடுக்கும் 
வட்யில் வைக்குக் கிழக்கில் 
தமிழ்க் ் ட்சி்ள் தமிழர் மத்தியில் 
இனவகாதத்டதக் ்க்கிதய தமிழ் 
மக்்ளின் வகாக்கு்ட்ளப வபறு 

கின்்றன. அவவகாறு வபறறு நகாைகாளு 
மன்்றம் வ்சன்று ஆட்சியடமபதபகாருக் 
குச் ்சகார்பகா் முடிவவடுக்கும் நிடலதய 
வதகாைர்கி்றது. இடவவயல்லகாம் இனி 
இலஙட்யில் இனவகாதச் சிந்தடன்ள் 
மலிந்திருக்கும் என்படததய ்காட்டு 
கின்்றன.

தற்பாது சிங்களவர் மத்தியில் பல ்கட்சி்கள் 
்தான்றியுள்ளன. அவறறின் அடிபபடையும் 
இனவாதமா்க்வ இருக்கிறது. அவவாறு 
இருநதால் மட்டு்ம சிங்களவர் மத்தியில் 

செல்வாக்குப சபற முடியும் என்ற நிடல்ே 
இதறகுக் ்காரணம் ஆகும். அவவாறான 

்கட்சி்களுக்்்க சபௌத்த மதத்தின் 
ஆசீர்வாதமும் உண்டு.
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இலங்கையில் நிகைழும் ப�ொருளொதொரப் ப�ரிடரகை்ள 
எதிரபகைொள்வதற்குத் தமிழரகைள அதன் வியொ� 

கைத்்த ்வகுத்து அறிதல் இன்றிய்ையொதது. இநதப் 
�ொதிப்புககை்ள பின்்வரும் ்வ்கைப்�டுத்தல் ஊடொகை அறி 
யலொம்.

1) அன்்ொடப் பிரச்சி்ைகைள
2) சமூகைப் பிரச்சி்ைகைள
3) ைருத்து்வப் பிரச்சி்ைகைள
4) ்வரத்தகைப் பிரச்சி்ைகைள
5) அரசியல் பிரச்சி்ைகைள
6) இரொணு்வப் பிரச்சி்ைகைள
7) ைனித உரி்ைப் பிரச்சி்ைகைள
8) பூபகைொள அரசியல் பிரச்சி்ைகைள

1. அன்றாட வறாழ்வியல் பிரச்சினைகள்
ப�ொருடகைளின் வி்லபயற்்ம், சம்�ளப் �ற்்ொககு்், 

கைடன் அதிகைரித்தல் என்�ை ைககைளுககு அன்்ொடப் 
பிரச்சி்ைகைளொகை இருககின்்ை. வீடுகைளில் 3 ப்வ்ள 
உணவு கி்டத்தல் அரிதொதல், 2 ப்வ்ள உணவு கி்டத் 
தல் அரிதொதல், ஒரு ப்வ்ள உணவு கி்டத்தல் அரிதொ 
தல் எைப் �சியும் �டடினியும் அதிகைரிககும் தன்்ை 
கைொணப்�டுகின்்து. ப�ொசொககுளள உணவுகி்டத்தல் அரி 
தொகின்்து. வி்கு, எரிப�ொருள கி்டத்தல் அரிதொகின்்து. 

ப�ொககு்வரத்துச் பசலவீைம் அதிகைரிககின்்து. �ொடசொ்ல 
ைொண்வரகைள உணவுத் தடடுப்�ொடடொல் �ொதிககைப்�டு்வது 
டன் �ொடசொ்ல இ்டவிலகைல்கைளும் அதிகைரித்துக 
கைொணப்�டுகின்்து. ப�ற்ப்ொர தைது பிள்ளகைளுககு 
பைலதிகை கைல்வியூடடச் சிரைப்�டுகின்்ைர. ப�ொருடகைளின் 
வி்லபயற்்ம்,  ைருநதுகைளின் வி்லபயற்்ம் என்�ை 
சிகிச்்சச் பசலவீைஙகை்ள அதிகைரித்துளளது. நீரககைடடண 
அதிகைரிப்பு, மின்சொரக கைடடண அதிகைரிப்பு, பதொ்லப�சிக 
கைடடண அதிகைரிப்பு எை இன்பைொரன்ை கைடடண அதி 
கைரிப்புககைளும் ஒவப்வொரு குடும்�த்்தயும் �ொதிககின்்ை. 
அன்்ொட ப்வ்ல ்வொய்ப்புக குன்றுகின்்து. இத்த்கைய 
்வொழ்வொதொரப் பிரச்சி்ைகை்ள எதிரபகைொளள குடும்� 
ைடடத்தில் நம்பிக்கையி்ை உரு்வொககை ப்வண்டும். உற் 
�த்தி சொரநத ப்வ்லத்திடடஙகைள அ்வசியம். கூடடு்வு 
அ்ைப்புககைள ஊககுவிககைப்�டல் ப்வண்டும்.

2. சமூகப் பிரச்சினைகள்
குடும்� ்வன்மு்்கைள, உயிரைொய்ப்புகைள, ப�ொ்தப் 

ப�ொருள �ொ்வ்ை என்�ை அதிகைரித்த ்வண்ணம் உள 
ளை. சமூகைத்தில் ப்வ்ல்வொய்ப்பு ்வழஙகைககூடிய 
பதொழில் முயற்சிகைள கு்்்வ்டநது கைொணப்�டுகின்்ை. 
�ொடசொ்ல விலகைல்கைள அதிகைரித்துச் சிறு்வரகைள ப்வ்லக 
குச் பசல்லும் நி்ல உரு்வொகியுளளது. சிறு்வரகைள ப�ொ் தப் 
ப�ொருளுககு அடி்ையொகும் வீதமும் அதிகை ரித்துளளது. 
இலங்கையின் ்வடைொகைொணம் பதன்கிழககைொசி யொவில் 
பிரதொை ப�ொ்த வியொ�ொர ைத்திய நி்லயைொகை ைொறும் 
ஆ�த்துளளது. ப்வ்ல்வொய்ப்பு இன்்ையும் �ொடசொ்ல 
விலகைலும் ப�ொ்த ்வரத்தகைத்்த ஊககுவிககும் நி்ல 
யி்ை ஏற்�டுத்தும் ஆ�த்து உளளது.

ப�ொருளொதொரப் �ொதிப்புக்களள 
எதிரப்கொளளல்...!

மருத்துவர் சி. யமுைறாநந்றா
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3. மருத்துவப் பிரச்சினைகள்
மக்களின் மந்த ப�ோசனை த்தோற்று ப�ோய்த் ்தோக 

்கத்ன்த அதி்கப�டுத்தும். மருநது்களின் வினைபேற்்றம், 
அத்திேோவசிேமோை மருநது்களிற்கும், மருத்துவ ஆய்வு 
கூட இரசோேைங்களுககும் ்தட்டுப�ோட்னட ஏற்�டுத் 
தியுள்ளது. மருத்துவ நிபுணர்கள, மருத்துவர்கள, துனண 
மருத்துவ உத்திபேோ்கத்்தர்கள புைம்த�ேரும் நினைனம 
உருவோகி உள்ளது. இ்தைோல் சு்கோ்தோர பசனவ வழங்கல் 
மட்டுமல்ை சு்கோ்தோரக ்கட்டனமபபும் ்த்ளர வனடயும் 
ஆ�த்து உள்ளது.

4. வரத்்தப் பிரச்சினைகள்
த�ோருட்்களின் வினைபேற்்றம், த�ோருட்்கள �ற்்றோக 

குன்ற வரத்்த்க �டவடிகன்க்களில் �ோதிபன� ஏற்�டுத் 
தியுள்ளது. அத்திேோ அவசிேப த�ோருட்்களின் வினை 
மனைபேறியுள்ளது. �ஙகீட்டு அடிப�னடயில் அத்திேோ 
அவசிேப த�ோருட்்கன்ள �கிரந்தளித்்தல், மோனிேங்கள 
வழஙகு்தல் வரத்்த்கம்சோர த�ோரு்ளோ்தோர த�ருக்கடியில் 
ன்கேோ்ள பவண்டிே �டவடிகன்க்க்ளோகும்.

5. விவசாயப் பிரச்சினைகள்
விவசோே பமன்னம �ட்டினிச் சோவினைத் ்தடுககும். 

்தற்ப�ோன்தே சூழலில் ்கமத்த்தோழில் விஸ்தரிபன� வலு 
வூட்ட பவண்டும். வின்ளச்சல் ்தரும் த�ல்லிைங்கன்ளப 

�யிரிடல் பவண்டும். குரக்கன், சோனம, தினை சோகு�டி 
யில் ஈடு�ட பவண்டும். மரவளளி தசய்ன்கனே ஊககு 
விக்க பவண்டும். விவசோேச் சங்கங்கள, கூட்டுப �ண் 
னண்கள என்�ை உருவோக்கப�ட பவண்டும்.

விவசோயி்களுககு மோனிே அடிப�னடயில் உரம், 
கிருமி�ோசினி,  வின்தத�ல் மற்றும் விவசோே உளளீடு்கள 
அளிக்கப�டல் பவண்டும். விவசோே உற்�த்தி்கன்ள அதி 
்கரிககும் இைககு ப�ணப�டல் பவண்டும். வின்ள 
த�ோருட்்கன்ள உரிே வினை்களில்சநன்தப�டுத்்தல் 
பவண்டும். 

ப்கோழி வ்ளரபபு, ஆடு வ்ளரபபு, மோடு வ்ளரபபு 
என்�ை ஊககுவிக்கப�டல் பவண்டும். ்தற்ப�ோன்தே 
த�ோரு்ளோ்தோர த�ருக்கடியில் அரச உத்திபேோ்கத்்தர்கள 
சம்�்ள உேரனவ எதிர�ோரத்துக ்கோத்திரோது விவசோேம், 
�ண்னண்கள என்�வற்ன்றயும் பமற்த்கோள்ளல் பவண்டும். 
பமலும் சிறுன்கத்த்தோழில்்கள, ஆனடத் த்தோழில், மீன் 

பிடித்்தல் ப�ோன்்றனவ்களும் கிரோமக ்கட்டனமபபுக்கள 
மூைம் ஊககுவிக்கப�டல் பவண்டும். பமலும் ஆடம்�ரச் 
தசைவு்கள, ப்களிகன்கக த்கோண்டோட்டங்கள என்� 
வற்ன்றத் ்தவிரத்து உணவு உற்�த்தியில் மு்தலீடு தசய்்தல் 
மி்கவும் அவசிேமோை்தோகும்.

6. அரசியல் பிரச்சினைகள்
த�ோரு்ளோ்தோர த�ருககீட்டிைோல் அரசிேல் பிரச்சினை 

்கள உருவோ்கைோம். அரசிேல் பிரச்சினை்க்ளோல் த�ோரு்ளோ 
்தோர த�ருககீடு்கள அதி்கரிக்கைோம். இது ஒரு விசச் 
சக்கரம்ப�ோல் த்தோடரும். இைஙன்கயின் த�ோரு்ளோ்தோரப 
ப�ரிடருககு இைஙன்கயின் அரசிேல் பிரச்சினை்களுககுத் 
தீரவு ்கோணோனமயும் பிர்தோை ்கோரணமோகும். குறிப�ோ்க 
இைஙன்க அரசு ்தமிழர்கன்ள அடககுவ்தற்்கோ்க த�ரும 

்ளவோை �னடச் தசைவீைங்கன்ளத் 
த்தோடரநது தசய்து த்கோண்டுள்ளது. 
வடககுக கிழககுப பிரப்தசங்களில் �னட 
ஆககிரமிபபு வோ்தம் �ோரிே த�ோரு்ளோ்தோர 
�ட்டத்ன்த இைஙன்க அரசுககு ஏற்�டுத்தி 
உள்ளது.

இநநினையில் இைவோ்தம், ம்தவோ்தம் 
என்�வற்ன்ற பிரபேோகித்து �னடப 
பிரசன்ைத்ன்த உறுதிப�டுத்துவது த�ோரு 
்ளோ்தோர மீட்சிககு உ்தவோது. மோ்றோ்க 
வன்முன்ற அரசிேலும், நினைேற்்ற 
அரசிேலுபம ஏற்�டும்.

7. இராணுவப் பிரச்சினைகள்
இைஙன்க அரசிடம் மி்கப த�ரிே 

ப்தனவேற்்ற இரோணுவ ஆ்ளணி உள்ளது. 
ஆைோல் அன்த இேககுவ்தற்குத் 
ப்தனவேோை தமோத்்தத் ப்தசிே உற்�த்தி 
குன்றவோ்கபவ உள்ளது. இ்தைோல் சோ்தோ 
ரண த்தோழிைோளி்கள தசய்யும் த்தோழில் 

்களிற்கும் அதி்கோரி்களின் இடத்திற்கும் இரோணுவ ஆ்ள 
ணியினைப �ேன்�டுத்தும் சூழல் உள்ளது. த�ோரு்ளோ்தோர 
த�ருக்கடி நினையில் இரோணுவ ஆ்ளணி ்கட்டுப�டுத்்தப 
�டோவிடில் சமூ்கத்தில் ்கட்டம் ்கட்டமோை வன்முன்ற்கள 
அதி்கமோகும்.

பமலும் சிறு�ோன்னம மக்கள த்தோடரநதும் அடக்கப�டு 
வர. இ்தனை அண்னமக ்கோைங்களில் எரித�ோருள வழங 
்கலில் ்கோணலுற்ப்றோம். இரோணுவ ஆ்ளணியினை மட்டுப 
�டுத்்த �ன்ைோட்டு ஆபைோசனை இைஙன்க அரசுககு 
ப்தனவ.

8. மனி்த உரினமகள் பிரச்சினைகள்
த�ோரு்ளோ்தோர த�ருக்கடி நினையில் அடிப�னட 

மனி்த உரினம மீ்றல்்கள �ை இடங்களில் அவ்தோனிக்கைோம். 
மருத்துவ வசதி, உணவு வசதி, வதிவிட வசதி உட்�ட 
வோழவ்தற்்கோை உரினம்கள ப�ணப�டல் பவண்டும். 

இலஙனக அரசிடம் மிகப் பெரிய 
த்தனவயற்ற இராணுவ ஆளணி 

உள்ளது. ஆைால் அன்த 
இயக்குவ்தறகுத் த்தனவயாை பமாத்்தத் 
த்தசிய உறெத்தி குன்றவாகதவ உள்ளது
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கமலநாதன்

அத்தியாவசியப் ப�ாருட்க 
ளைப் ப�றுவதற்கான வரி 
ளை்களில் ்கலவரங்கள் உரு 
வாதல், மக்களுககு இளையய 
முரண�ாடு்களை ஏற�டுத்து 
கின்றது. இவறறினய�ாது 
மனித உரிiளம மீ்றல்்கள் ஏற 
�டும் ைாத்தியம் �லவாகும்.

அணளமயில் இலஙள்க 
யில் ஆடசி மாற்றத்ளத ஏற 
�டுத்திய ய�ாராடைங்களை 
அைககுவதறகு மனித உரிளம 
மீ்றல் நைவடிகள்க்கள் யமற 
ப்காள்ைப்�டைன. ப�ாருைா 
தாரச் சீர்குளலவால் ைடைம், 
நீதி, மனித உரிளம என�ன 
வும் சீர்குளலவது இயல்ய� 
யாகும்.  ப�ாருைாதாரம் தாழ் 
வளையாமல் �ார்த்துகப்காள்ை 
யவணடும்.

9. பூககாள அரசியல்
பிரச்சினைகள்
எரிப�ாருள் ்கப்�ல் தாம 

தித்து வரும்ய�ாது ஏற�டை 
குழப்�நிளல அரசியல் மாற 
்றத்ளத ஏற�டுத்தியது. இலங 
ள்கயில் முதலீடு பைய்கின்ற 
சீனா, இந்தியா, யமறகுல்க 
நாடு்களுககு இளையிலான 
ய�ாடடித்தனளம இலஙள்க 
யின ப�ாருைாதாரத் தாழ் 
நிளலயில் அதி்க முதலீடு்களை 
எதிர்�ார்த்து நாடடின சுயாதீ 
னத்ளத இழககும் நிளலககு 
இடடுச் பைனறுள்ைது. இந் 
நிளலயில் இலஙள்க அரசு 
சீன அரசின முதலீடு்களுககு 
அதி்க முககியத்துவம் ப்காடுத் 
ததால் இலஙள்கயின தமிழர் 
�குதி்கள்  இந்தியாவின யநர 
டிக ்கண்காணிப்பிறகுள் வரு 
வது தவிர்க்க முடியாததாகி 
விடும்.

தறய�ாளதய ப�ாருைா 
தாரப் ய�ரிைர் இலஙள்கயில் 
�னனாடடுப் ய�ாடடி நிளலளய 
ஏற�டுத்தாது இருத்தல் 
அவசியம். அனய்றல் அப் 
ய�ாடடி நிளலயானது இலங 
ள்கயில் இனரீதியான பிரிவி 
ளனயிளன நிரந்தரமா்க 
ஏற�டுத்தி விடும். எனயவ 
ஈழத்தமிழர்்கள் இலஙள்கயின 
தறய�ாளதய ப�ாருைாதாரப் 
ய�ரிைர் வள்கநிளல்களை 
அறிந்து அறிவாந்த நிளலயில் 
பையற�ைல் யவணடும்.

யைன்க குமாரசிங்க என�வர் 
்காவல்துள்றக குற்றத்தடுப்பு 

விைாரளைப் பிரிவின மூத்த புல 
னாய்வு அதி்காரியாவார். இரத்தினபு 
ரிளயப் பி்றப்பிைமா்கக ப்காணை 
இவர் இரத்மலாளன �குதியில் வசித் 
தார். ப்காழும்பு - இசுப்�த்தாளன 
பதஸைன ்கல்லூரியில் ்கல்வி ்கறறுப் 
பின ்காவல்துள்றயில் யைர்ந்தார். தல 
தாமாளிள்க மீதான குணடுபவடிப்புத் 
பதாைர்�ான விைாரளைப் பிரிவுககுத் 
தளலளம தாஙகினார். தலதாமாளிள்கக 
குணடுத் தாககுதலுைன பதாைர்புளைய 
வர் எனறு விைாரளை்கள் மூலம் 
அறிந்த தர்மலிங்கம் என�வளர புலி 
்களின ்கடடுப்�ாடடிலிருந்த மூதூர் - 
்கடளை�றிச்ைான �குதிககுள் பைனறு 
ள்கது பைய்து யமலதி்க விைாரளை 
்களை நைத்தினார். பவனை யூரியூப் 
தைத்துககு அவர் வழஙகிய பைவ்வி 
பினவருமாறு.

இரத்தினபுரியில் பி்றந்த நான 5ஆம் 
வகுப்புவளர அஙகு ்கல்வி ்கற்ற பின 
னர் இரத்மலாளன �குதியில் வசித் 
யதன. ப்காழும்பு - பதஸைன ்கல்லூரி 

யில் உயர்தரம்வளர ்கறய்றன. அந்தக 
்கல்லூரியின ர்கர் விளையாடடுக 
குழுவில் விளையாடியனன. அந்தக 
்கல்லூரியில் ்கல்வி ்கற�வர்்கள் 
ப�ரும்�ாலும் இலஙள்கப் �ளை மற 
றும் ்காவல்துள்றயில் உயர் அதி்காரி 
்கைா்கப் �தவி வகித்தார்்கள். எனது 
�ாைைாளலக ்காலத்தியலயய ்காவல் 
துள்றயில் இளைய ஆளைப்�டயைன. 
1979 ஒகயரா�ர் மாதத்தில் ்காவல் 
துள்றயில் யைர்ந்யதன. �யிறசியின 
பினனர் சி்றப்புக குற்றத் தடுப்புப் பிரி 
வின புலனாய்வு அதி்காரியா்கக 
ப்காழும்பில் ்கைளமயாறறியனன.

தலதாமாளினகத் தாக்குதல்
1998 ளத 25ஆம் தி்கதியனறு 

்காளல 6.02 மணிககு தலதாமாளிள்க 
மீது புலி்கள் பலாறிக குணடு ஒனள்ற 
பவடிக்க ளவத்தார்்கள். இது பதாைர் 
பில் சி்றப்பு விைாரளைப் பிரிவில் 2 
குழுக்கள் அளமக்கப்�டைன. அவற 
றின தளலவரா்க நான நியமிக்கப்�ட 
யைன. எமது அணி உைனடியா்கக 
்கணடிககுச் பைனறு விைாரளை்களைத் 
பதாைஙகியது. குணடுபவடிப்பின 
பினனர் அஙகு கிளைத்த தையங்களை 
மி்க நுணுக்கமா்க ஆராய்ந்யதாம். அது 
உைனடியா்க முடிக்கககூடிய ்காரிய 
மா்க இருக்கவில்ளல. நானகு ைைலங 
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கள், காயப்பட்ட சிலரை அங்கிருந்து 
மருத்துவமரைக்கு அனுபபியிருந் 
தாரகள். அது்பற்றியும் ததடிபத்பா 
தைாம். குண்டுவவடித்த ்பகுதி முழு 
தும் ததடுதரலத் வதா்டங்கிதைாம். 
சம்்பவம் ந்டந்த இ்டத்திலதான் அத 
ற்காை த்டயங்கரைத் தத்ட முடியும் 
என்்பது எைக்கு வழங்கப்பட்ட 
்பயிற்சிகளில கற்பிக்கப்பட்டது. நான் 
அவமரிக்காவின் எவ்.பி.ஐ. உைவு 
நிறுவைத்திலும் சிறபபுப ்பயிற்சி 
வ்பற்றிருந்ததன்.

வாகனத்தைப் ப�ாருததிப்
�ாரதததைாம்.
குண்டுவவடிபபுக்குப ்பயன்்படுத் 

தப்பட்ட வாகைத்தின் சிரதந்த 
்பாகங்கரை ஒன்றுதசரத்துக் கண்டிக் 
காவலதுரறயிைரின் உதவியு்டன் 
அதத ைா இசுஸ் எலவ் வாகைம் ஒன் 
ரறக் வகாண்டுவந்து சிரதந்த 
நிரலயில கண்வ்டடுத்த சிரதவுகரை 
ரவத்து அரவ அந்த வாகைத்தின் 
எந்தப ்பாகம் எை அர்டயாைம் 
கண்த்டாம். வசசி வரைந்த நிரல 
யில அதன் இலக்கத்ரதத் தத்ட 

முடியாத்படி சிரதந்திருந்தது. அதன் 
பின் ையர ஒன்று எரிந்த குரறயாகக் 
கிர்டத்தது. அதிலிருந்த த்டயங்கரை 
ரவத்துக் கண்டியில இருந்த ையரக் 
கர்டகளில ஆய்வு வசய்தத்பாது 
அந்த ையரில மஞசள் நிற ஸ்ரிக்கர 
மற்றும் சில இலக்கங்கரைக் கண்டு 
பிடித்தாரகள். அதன்பின் அவரகள் 
கூறிைாரகள் இந்த ையர றீ - பில 
(மீள்நிைபபு) வசய்யப்பட்டது என்று. 

அதன்த்பாதுதான் குறித்த இலக்கமும் 
மஞசள் நிற ஸ்ரிக்கரும் இ்டப்பட்டது 
என்று. ையர றீ - பிள் வசய்யப்படும் 
இ்டங்கரைத் ததடிதைாம். அந்த 
ையர நிக்கவவைடடியாவில உள்ை 
ஓரி்டத்தில றீ-பிள் வசய்யப்பட்டது. 
இைண்டு ையரகரைக் குறிபபிட்ட 
வாகைக்காைர ஒருவர ஒப்பர்டத்தார 
என்றும் அறிய முடிந்தது.

அந்தக்  கர்டயில அந்த 
வாகைத்தின் இலக்கம் கிர்டத்ததால 
வகாழும்பு தமாட்டார வாகைத் 
திரைக்கைத்தில அந்த வாகைம் 
வதா்டர்பாை தகவரலப வ்பற்தறாம். 
அது ஏழாவது உரிரமயாைைாை 
திருதகாைமரலரயச் தசரந்த 
ஒருவருக்கு நிக்கவவைடடியாவிலி 
ருந்து விற்கப்படடுள்ைது.

காவல்து்ையில் �திவு
கண்டி நகருக்குள் சகல வாகைங் 

கரையும் ்பதிவு வசய்த பின்த்ப 
காவலதுரறயிைர அனுமதிக்கின் 
றைர. அந்தப ்பதிவில தரமலிங்கம், 
ைவீந்திைன் ஆகிதயார அந்த வாக 
ைத்ரதக் கண்டிக்குள் வகாண்டு 

வசன்று இந்து கலாசாை மண்்ட்பத்தில 
நிறுத்தி ரவத்தைர என்று வதரியவந் 
தது.

அந்த வாகைத்தில வந்த ைவிச் 
சந்திைன் என்ற உ்ட த்பைாதனிரயச் 
தசரந்த ந்பரைக் ரகது வசய்ததாம். 
திருதகாைமரல - கண்டி எை 
எலலாச் தசாதரைச் சாவடிகளிலும் 
அந்த வலாறி வந்துத்பாைதற்காை 
்பதிவுகரைப வ்பற முடிந்தது. ைவிச் 

சந்திைனுக்குத் திருதகாைமரலயில 
வசாந்தக்காைரகள் இருந்தைர. அவ 
ரு்டன் வந்தவருக்கு ஒரு ரகயில 
வ்பருவிைல நீைமாக இருந்தது என்று 
அறியமுடிந்தது. அவர திருதகாை 
மரல - நீரப்பாசைத் திரைக்கைத்தின் 
விடுதியில இருந்தார என்்பரத 
அறிந்ததாம். அவரின் சதகாதைன் 
குஞசன் என்்பவர புலிகள் இயக்கத் 
தில இருந்தார. இந்த வி்டயங்கரை 
அறிந்துவகாள்வதற்குத் திருதகாை 
மரலப புலைாய்வுக் காவலதுரறயி 
ைைாை ்பயதுலலா, கப்டன் நிலாம் 
ஆகிதயார உதவிைாரகள். நிலாமின் 
உதவியாைரகள் புலிகளின் கடடுப 
்பாடடுப ்பகுதிக்குள் த்பாய் வரு்ப 
வரகள். இதுவி்டயத்தில திருதகாை 
மரலக் காவலதுரறயில எச்.குரவ 
(வகட குவாட;்டரஸ்) ஆகவிருந்த 
மதகந்திைனும் உதவிைார. நிலாம் 
தசகரித்த தகவலின் ்படி உயரந்த 
ததாற்றமுர்டய ஒருவரும் இைண்டு 
வ்பண்களும் மூதூரப ்பாலத்தினூ 
்டாகப புலிகளின் கடடுப்பாடடுப 
்பகுதியாை கடர்ட ்பறிச்சானுக்குச் 
வசன்றிருப்பது வதரியவந்தது.

புலிகளின் கட்டுப்�ாட்டுப்
�குதிக்குள் பென்தைாம்
கிர்டத்த தகவலகரை அடிப 

்பர்டயாக ரவத்துப புலிகளின் 
கடடுப்பாடடுப ்பகுதிக்குள் த்பாக 
முடியும் என்று நிலாம் கூறிைார. 
அது சுல்பமாை வி்டயமாக எைக்குப 
்ப்டவிலரல. சிலதவரை நாம் 
எதிர்பாரத்த்படி ந்டக்காவிட்டால 
அங்கிருந்து உயிரு்டன் திரும்்ப 
முடியாது என்று எைக்குத் வதரியும். 
புலைாய்வுப பிரிவில தமிழர, சிங்க 
ைவர, முஸ்லிம்கள் எை 3 இைத்த 
வரகளும் இரைந்து ஒற்றுரமயாகச் 
வசயற்்படத்டாம். நிலாம் கடர்ட்பறிச் 
சானுக்கு இைகசியமாகச் வசலவதற் 
காை ்பாரதரய எமக்கு விைக்கிைார. 
அது்பற்றி ஆய்வு வசய்ததாம். இது 
வி்டயமாகத் திருதகாைமரலப 
்பர்டப பிரிவுப பிரிதகடடுக்கும் 
வதரியப்படுத்திதைன். அவரகள் 
இந்த ந்டவடிக்ரகரய அவ்வைவு 
ஆதைாக்கியமாைதாக எடுத்துக் 
வகாள்ைவிலரல. எமது இந்த 
முன்வைடுபபுக்கு முன்ைர மூதூரப 
்பாலத்தடியில ரவத்து தமஜர 
அஷாடடின் அணி மீது புலிகள் 
தாக்குதல ந்டத்தியதில அவரகள் 
வகாலலப்பட்டைர. ஆைாலும் எப 
்படியாவது அந்த இ்டத்துக்குப 
த்பாயாகதவண்டும் என்ற மைநி 
ரலதய எைக்கிருந்தது.

   (வதா்டரும்)

கி்ைததை தைகவல்க்ை அடிப் 
�்ையாக ் வததுப் புலிகளின் 

கட்டுப்�ாட்டுப் �குதிக்குள் த�ாக 
முடியும் என்று நிலாம் கூறினார. 

அது சுல�மான விையமாக 
எனக்குப் �ைவில்்ல. சிலதவ்ை 

நாம் எதிர�ாரததை�டி 
நைக்காவிட்ைால் அங்கிருந்து 

உயிருைன் திரும்� முடியாது என்று 
எனக்குத பதைரியும்
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சிறை	க்குள்...

த
ர்ம
ரா
சா

மட்டக்களப்புச் சிறைககுள் உணவு தவிர்ப்புப் ப�ோரோட 
்டதறதத ததோ்டங்கியப�ோது மட்டக்களப்பு நோ்டோளு 
மனை உறுப்பினர் ப�ோசப் �ரரோ�சிங்்கம் ்கோறை 9 
மணியளவில் சிறைச்சோறைககுள் வநதோர். எமது 
ப்கோரிகற்க்கறளயும் பிரச்சிறன்கறளயும் ப்கட்டறிந 
தோர். அங்கு அவர் ப�சும்ப�ோது, தமிழ் அரசியல் 
ற்கதி்களின விடுதறை �ற்றி நோன தனிப்�ட்ட முறை 
யில் முககிய தறைவர்்களு்டன ப�சியிருககிபைன. நோன 
உங்்கறள மைநதுவிடப்டன எனறு நிறனக்க பவண் 
்டோம். உங்்களில் ஒருவரும் உங்்களின தசோநதப் பிரச்சி 
றனக்கோ்கச் சிறையில் இருக்கவில்றை, இனிவரும் 
சூழல் உங்்கள் விடுதறைறயத துரிதப்�டுததும் என 
நம்புகிபைன. வரும் சிததிறரப் புதுவரு்டததுககு முன 
னர் உங்்களில் த�ரும்�ோைோபனோர் விடுவிக்கப்�டடு 
விடுவீர்்கள். விறரவில் பிரிததோனிய நோ்டோளுமனைக 
குழுவினர் சிைர் மட்டக்களப்புச் சிறைககு வரவிருககி 
ைோர்்கள். அவர்்கறள 10 நிமி்டமோவது உங்்களு்டன 
உறரயோ்ட ஏற்�ோடு தசய்கிபைன. அவர்்களி்டம் ற்கய 
ளிக்க ஒரு மனுறவத தயோரிததுத தருகிபைன. அதில் 

நீங்்கள் ற்கதயழுததிடடு அவர்்களி்டம் ற்கயளிக்கைோம் 
- எனைோர். எமககுக ற்ககுலுககிவிடடுப் ப�ோனவர்தோன 
அதன பின எதுவும் ந்டக்கவில்றை. எனினும் அவர் 
எம்றமச் சநதிதத ஒரு மணி பநரததுககுள் தனியோர் 
வோதனோலிச் தசய்தி்களில் அவரது மட;்டக்களப்புச் 
சிறை வருற்க �ற்றியும் ற்கதி்கள் உணவு தவிர்ப்புப் 
ப�ோரோட்டததில் ஈடு�டடிருப்�து �ற்றியும் தசய்தி்கள் 
தவளியி்டப்�ட்டன. அவரது வருற்க மூைம் அது 
ஒனறுதோன எமககுத பதறியது.

அனறு மோறை மட்டக்களப்பு மோவட்ட மனித உரி 
றமக குழுத தறைவர் எம்றம வநது சநதிததோர். எமது 
பிரச்சிறன்கறளக ப்கட்டறிநதோர். த்கோழும்பில் சட்ட 
மருததுவ அதி்கோரியின மருததுவ அறிகற்க கிற்டக 
்கப்த�ைோதவர்்களின த�யர், அவர்்கள் எப்ப�ோது 
�ரிபசோதறனககு உட�டுததப்�ட்டோர்்கள் ஆகிய விவ 
ரங்்கறளப் த�ற்றுகத்கோண்்டோர். ஒரு வோரததுககுள் 
மருததுவ அறிகற்கறயப் த�ற்றுகத்கோள்வதற்்கோன 
ஒழுங்ற்கத தோன பநரடியோ்கக த்கோழும்பு தசனறு ்கவ 
னிப்�ோர் எனறு உறுதியளிததோர். மருததுவ அறிகற்கக 
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காகக் காத்திருந்தவரகளில் நானும் ஒரு 
வன். அதில் எவருக்குமே ேருத்துவ 
அறிக்்க கி்ைக்கவில்்லை.

்கதிக்ைச் சநதிக்க வருமவார எந்த 
வி்த ்தயார்ப்படுத்்தலுைனும் சி்ைக்கு 
வருவதில்்லை. ்கதிகள் கூறும் பிரச்சி 
்ைக்ைக் மகட்டுவிட்டு அவரக்ைத் 
திரு்பதி்ப்படுத்்தக்கூடிய ்பதில் ஒன்்ை 
ேட்டும் கூறுவர.

11.02.2001 அன்று களுத்து்ைச் 
சி்ையில் இருநது ேட்ைக்கை்பபுச் சி்ை 
க்கு ஸ்காட் ஒன்று வந்தது. அதில் பூசா 
நண்பரகள் சிலைர அைங்கியிருந்தாரகள். 
அதில் மசரனும் வந்தார. அவர ஒரு விை 
யத்்்த எைக்குக் கூறிைார. ்ேன்சன், 
்சல்வம் என்ை இரணடு ் கதிகள் 5 வரு 
ைங்கைாகச் சி்ையில் இருக்கிைாரகள். 
குருநக்ரச் மசரந்த அவரகள் ேச்சான் 
மு்ையாைவரகள். 1.2.2002 ் ்தாைக்கம் 
உணவு ்தவிர்பபு்ப ம்பாராட்ைத்தில் ஈடு 
்பட்டிருக்கிைாரகள். 10ஆம் திகதி மசரன் 
அங்கிருநது களுத்து்ைக்கு்ப புை்ப்படும் 
ம்பாது அவரகள் இருவரும் குருதியாக 
வாநதி எடுக்கத் ்்தாைங்கிைர என்றும் 
உைைடியாக நைவடிக்்க எடுக்கா விட் 
ைால் இைநதும்பாய்விடுவாரகள் என்றும் 
மசரன் ்சான்ைார. ்சால்லிவிட்டுச் 
சி்ைச்சா்லையின் மேல்ோடிக்கு்ப ம்பாய் 
விட்ைார.

்சல்வம், ்ேன்சன் ஆகிய இருவ 
ருக்கும் திருேணோகி்ப பிள்்ைகளும் 
இருந்தாரகள். குருதியாக வாநதி எடுக் 
கும் ஆ்பத்்தாை ்சய்தி்ய ்வளிக் 
்காணர என்ை ்சய்யலைாம் என்று 
சிநதித்துக்்காணடிருந்தம்பாது அன்றிரவு 
பி.பி.சி. ்தமிழ்ச் ் சய்தியில் இது ்பற்றிக் 
கூறிைாரகள். அந்தச் ்சய்தி ்பற்றிச் 
மசரனிைம் ேறுநாள் கா்லையில் கூறி 
மைன். ்தாம் ஸ்காட் வரும்ம்பாது ் வலிக் 
கந்்தயில் சி்ைச்சா்லை்ப ம்பருநது 
நிறுத்்த்ப்பட்டிருந்த இைத்தில் முஸலிம் 
குடும்்பம் ஒன்று வான் ஒன்றில் வநதிருந 
்தது என்றும் அவரகளிைம் ்ேன்சன், 
்சல்வம் ஆகிமயாரின் நிலைவரத்்்த 
முடிந்தால் ஊைகங்களுக்கு அறிவிக்கு 
ோறு சிறிய கை்தாசித் துணடில் எழுதிச் 
சி்ைச்சா்லை ஊழியரகளின் கணணில் 
்பைாேல் அவரகளின் வான் இருக்்கயில் 
எறிநம்தாம் என்றும் மசரன் ் சான்ைார. 
அவவாறு எறிந்தம்பாது வானுக்குள்மை 
இருந்த ஒருவர அந்தக் கை்தாசித் 
துணடின்மேல் ்தைது ் கக்குட்்ை்ய்ப 
ம்பாட்டு ே்ைத்து யாருக்கும் ் ்தரியாேல் 
அ்்த எடுத்்தார. அவரகைால் அனு்ப 
்ப்பட்ை ் சய்தி்தான் ் வளியிை்ப்பட்டிருக் 
கிைது என்றும் ் சான்ைார.

      (்்தாைரும்)

இ்பம்பாது ்பைாட் 
டுக் காலைம். ்ப்ைகள் 
்ப ரவியிருக்கின்ை 
இ ைங் களிலுள்ை 
்பலைரும் ்பைாட்டு 
ஊற்ைத் ் ்தாைங்கியி 
ரு்ப்பாரகள். ்பைம் 
்பழச்  ச ா ற்்ை்ப 
பிளிந்்தடுத்து அ்்த 
உலைர ் வத்து்ப ் ்பை்ப 

்படுவம்த ்பைாட்டு. 
்பழச் சாற்்ை இயற்்க 

மு்ையில் ்ப்த்ப்படுத்தி 
்வத்து்ப ்்பறும் உணவு 

எ ன் று ம் ்பைாட்்ைச் ்சால்லைலைாம். ்பச 
்ைமயா, உரங்கமைா, எவவி்த ் சயற்்கமயா மசரா்த ்ப்ை மூலைம் 
கி்ைக்கின்ை ்பைாட்ைால் உைலுக்குக் கி்ைக்கின்ை நன்்ேகள் 
ஏராைம். அதிலுள்ை ஊட்ைங்க 
ளும் அதிகம். அத்்த்கய 
்பைாட்்ை்ப ்பழங்கஞ்சியுைன் 
சு்வக்கும்ம்பாது ருசி தூக்கலைாக 
இருக்கும். ஆகமவ இந்த வாரம் 
்பைாட்்ை எவவாறு ்தயாரி்ப்பது 
என்று ்பார்பம்பாம்.

தேவையான ப�ாருள்கள
்பைம்்பழங்கள் 5, ்ப்ை 

ஓ்லை்ப ்பாய் 1, ்வள்்ைத் 
துணி 1 மீற்ைர, ்்பரிய ்தாச்சி 
ஒன்று - ஆகிய ்்பாருள்கள் 
ோத்திரம் ம்பாதுோை்வ.

எவைாறு ேயாரிப�து...?
்பைம் ்பழங்கள் நல்லை நி்லையில் இருக்கின்ைைவா என்று ்பாரத் 

துக் ் காள்ைமவணடும். ்ப்ையிலிருநது நிலைத்தில் வீழ்நது இரணடு 
நாள்களுக்கு மேற்்பட்டிருந்தால் அவற்றுக்குள் வணடுகள் புகுநதி 
ருக்கும். அத்ம்தாடு அ்வ புளித்து வாச்ை வரும். அவவாறில் 
லைா்த ்பைம் ்பழங்க்ைத் ்்தரிந்்தடுத்துச் சுத்்த்ப்படுத்திவிட்டு 
அவற்றின் ம்த்லை உரித்து வி்்தக்ை்ப ்பாத்திரம் ஒன்றுக்குள் 
ம்பாைமவணடும். பின்ைர ேற்்ைாரு ்பாத்திரத்துக்குள் ஒவ்வாரு 
வி்்தயாக எடுத்து அ்ர ைம்ைர நீர மசரத்து வி்்தயிலுள்ை களி 
்யக் ் ககைால் பிளிநது - பி்சநது எடுக்கமவணடும். ் ்தாைரநது 
ேற்்ைய வி்்தக்ையும் பிளிந்த பின்ைர. களி்யக் ்காஞ்சம் 
்காஞ்சோக ் வள்்ைத் துணிக்குள் ஊற்றி தும்புகள் ்தனியாகுோறு 
முறுக்கி்ப பிளிநது்காள்ைமவணடும். பின்ைர அ்்தத் ்தாச்சியில் 
ஊற்றிக் அடு்பபில் ் வத்துக் காய்ச்சிக்்காள்ைமவணடும். காய்ச்சிய 
களி்ய்ப ்பாயில் ஊற்றி 2 அல்லைது 3 நாள்கள் வ்ர ்வயிலில் 
உலைர ் வக்கமவணடும். கு்ைந்தது 3 ்தை்வகள் இவவாறு களி 
்ய்ப ்பாயில் ஊற்றி்ப ்பைாட்்ைத் ்தடி்ப்பாை்தாக ஆக்கலைாம். 
நன்கு உலைரந்ததும் ்பைாட்்ை்ப ்பட்்ைம்பாலை உரித்து்ப ்பத்தி 
ர்ப்படுத்தி ் வத்துச் சு்வக்கலைாம்...!

சமையல்
சமையல்
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எஸ்.வி.ஆர்.துரை

மிகெய்ல் கெோர்பகெவ் இறந்துவிட்ோர. அவர உயிக�ோடு இருந்்தக்போது 
அகெரிகெோவிலும் கெற்கு நோடுெளிலும் ஜப்போனிலும் அவர�ப புெழ்ந்து 

வந்்தவரெளில் க்பரும்்போக�ோர இபக்போது  இ�ஙெல் க்தரிவித்தனர. 
அவ�து ்தோய் ெண்ோன �ஷ்ோவிக�ோ ஆளும் வரகெதர்தச் 
கெரந்்த புதின் ெடடுெல்�ோது, ்பரை் கெோவி்த ஒன்றி் ெம்யூ 
னிஸ்ட ெடசியின் இ�ஙெத்தகெ எச்ெெோெவும் புதினின் �ஷி் 
க்பருந்க்தசி்வோ்ததர்த ஆ்தரிததுவரும் இ்கெெோெவும் 
உள்ள �ஷ் ெம்யூனிஸ்ட ெடசியினரும் க்பரும் 
்போ�ோன ெோெோனி் ெகெளும்கூ் கெோவி்த 
ஒன்றி்ம் ்தெரந்துவிடுவ்தற்ெோன 
முழுப ்பழிர்யும் இபக்போதும் 
கூ் அவர மீக்த சுெததுகின் 
றனர. அக்தக்போ�த்தோன் உ� 
கிலுள்ள ெம்யூனிஸ்ட ெடசிெ 
ளில் க்பரும்்போ�ோனரவயும் 
கூறுகின்றன.

கெோர்பகெவ் கெோவி்த 
ெம்யூனிஸ்ட ெடசியின் 
க்போதுச் கெ்�ோ்ள�ோனவு்ன் 
க்தோ்ஙகி் - க்பக�ஸ்த 
க�ோய்ெோ (க்போரு்ளோ்தோ�ம், 
அ�சி்ல் சீரதிருத்தஙெள) ,  
- கி்ளோஸ்கனோஸ்ட (கவளிப்ப 
ர்த ்தன்ரெ) ஆகி்ரவ 
கெோவி்த ஒன்றி்ததில் இருந்்த 
அதிெோரி வரகெ கெோெலிஸததிற்கு 
ெோற்றோன ஜனநோ்ெத்தன்ரெ 
கெோண், ெகெளின் விெரெனஙெ 
ளுககு கெவிெடுககின்ற, ஒரு  புதி் 
கெோெலிஸ கெோவி்த ஒன்றி்தர்த 
உருவோககும்  என்ற நம்பிகரெர் 
உ�கெஙகுமுள்ள ்பல்�ோயி�கெ்கெோன 
கெோெலிஸ ஆ்த�வோ்ளரெளிர்க் உருவோக 
கியிருந்்தது. -கி்ளோஸ்கநோஸ்ட, ெருததுச் 
சு்தந்தி�தர்த உத்த�வோ்தம் கெய்து, அ�சின் 
ெ்ந்்த ெோ�, நிெழ்ெோ�க குற்றஙெர்ளயும் 
்தவறுெர்ளயும் கவளிப்பர்்ோெ விவோதிப 
்ப்தற்கும் க்பசுவ்தற்கும், கி்ளோஸ்கநோஸ்ர் 
எதிரத்தவரெளின் ெருததுெளுககும்கூ் 
வோ்ப்பளித்தது. ெ்ந்்த ெோ�ததில் க்போய்க 
குற்றச்ெோடடுெளின்க்பரில் - ெஙெோரு  கெோரட 
- முரறயில் ்தணடிகெப்பட் க்போல்ஷ 
விககுெள, எழுத்தோ்ளரெள, சிந்்தரன்ோ்ளரெள, 
்பர்த ்த்ள்பதிெள, சிறு்போன்ரெ இனக குழு 
வினர ஆகிக்ோருககு அஙகீெோ�மும் 
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மறுவாழ்வும் தரப்பட்டன.
ஆஃப்ானிஸதானில் தலையிட்டதன் 

மூைம் எநத ச�ாவியத் ்பல்டத்துலை ்பாசி 
ஸத்லத முறியடிப்பதில் பு்ழ் ப்பற்றிருந 
தசதா அசத ச�ாவியத் ்பல்ட, ச்பரிழபபு 
்லையும் அவமானத்லதயும் �ம்்பாதித் 
திருநத நிலையில் அநத ்பல்ட்லை 
ச்ார்பப�வ் திரும்்ப அலழத் துகப்ாண் 
்டது மக்ைால் வரசவற்்ப்பட்டது. அசத 
ச்பாை, அணு ஆயுதங்ைால் ஏற்்ப்டக 
கூடிய அ்பாயங்லை உணரநது அணு 
ஆயுதக குலைபபு ஒப்பநதங்லை அபம 
ரிக்ாவு்டன் அவர ப�ய்துப்ாண்்டதும் 
உை் �மாதானத்லத விரும்பியவர்ைாலும் 
அநத ்பல்டத் தலையீடடினால் ச�ாவியத் 
ப்பாருைாதாரத்திற்கு ஏற்்பட்ட ச்பரிழப 
பு்லை ஓரைசவனும் ஈடு ப�ய்துவி்டசவண் 
டும் என்று விரும்பிய ச�ாவியத் மக்ைாலும் வரசவற் 
்ப்பட்டது. ச�ாவியத் ஒன்றியத்தில் ்டசிகச்ா, ஆட 
சிகச்ா ்டடுப்ப்டாத வல்யில் சுயாதீனமுளை நீதித் 
துலைலய உருவாககிய ப்பருலமயும் அவருககு இருந 
தது. ச�ாவியத் ஒன்றியத்திற்கும் சீனாவுககும் இருநதுவநத 
்பல்ைாண்டு ் ாைப ்ப்லமலமககு முற்றுபபுளளி லவத்து 
சீனாவு்டன் நல்லுைலவ உருவாககினார ச்ார்பப�வ்.

ச்ார்பப�வின் சீரதிருத்தங்ள ஏற்்படுத்திய சிை குழப 
்பங்லைப ்பயன்்படுத்தி ்பால்டிக நாடு்ைான ஆரமீனியா, 
ச�ாரஜியா ஆகியன பிரிநது ப�ல்ை முடிபவடுத்தன. 
அஙகுளை சுரண்டும் �கதி்ளுககு அநதநத நாடடு 
சதசியவாதம்  மடடுமின்றி  நீண்்ட ்ாைம் நீடித்திருநத 
பவளலை ரஷயர்ளின் ஆதிக்மும் ்ாரணமா் 
இருநதன. ஆனால், லித்துசவனியாவில் ச�ாவியத் ்பல்ட 
நுலழநது வலுக்ட்டாயமா்ப பிரிவிலனச் �கதி்லை  
ச�ாவியத் ்பல்டயின் மூைம்  ஒடுககுவலத ச்ார்பப�வ் 
விரும்்பவில்லை. அசதச்பாை, அப�ர்பய்�ானிலும் 
ஆரமீனியாவிலும் இருநத சதசிய பவறிக கும்்பல்்ைால் 
அநத நாடு்ளின் �ாமனிய மக்ள சதசியவாதத்தின் 
ப்பயரால் ப்ால்ைப்படுவலதப ப்பருமைவில் ் டடுப்படுத் 
தினார ச்ார்பப�வ். சமலும் கிழககு ப�ரமனி, ருசம 
னியா, ச்பாைநது முதலிய கிழககு ஐசராபபிய நாடு்ளில் 
இருநத 'ச�ா�லிஸ ஆடசி்ள' மீது பவறுப்பல்டநதிருநத 
அநத நாடு்ளின் மக்ள அநத அரசு்ளுககு எதிரா்க 
கிைரச்சி ப�ய்தச்பாது, அதில் ச�ாவியத் ஒன்றியம் தலை 
யிடுவலதத் தவிரத்து்டன், கிைரச்சி ப�ய்யும் தங்ள 
ப�ாநத நாடடு மக்ள மீது ஒடுககுமுலைலய ஏவககூ்டாது 
என்று அநத நாடு அரசு்ளுககு அறிவுலரயும் வழங 
கினார.

அபமரிக்ா லமயத்தில் இருநத - சநடச்டா - அலமப 
புககு எதிரா்  உருவாக்ப்பட்ட - வாரஸா ஒப்பநதத்லதயும் 
- பபரஸபனவ் ப்ாளல்’ என்று ப�ால்ைப்பட்ட 
ச�ாவியத் ்பாணிலய ஏற்் மறுத்த கிழககு ஐசராபபிய 
நாடு்ளில் ்பல்டத் தலையீடு ப�ய்வதற்கு ச�ாவியத் 
ஒன்றியத்துககு இருநத அதி்ாரத்லதயும் உரிலமலயயும் 
நீககினார. இநத அதி்ாரத்லதக ப்ாண்டுதான் ச�ாவியத் 
முன்மாதிரிககு மாற்ைா் ப�கச்ாஸசைாகிய அரசு 
உருவாக்த் பதா்டஙகிய புதிய ச�ா�லிஸ முன்மாதிரிலய 
ச�ாவியத் ஒன்றியம் 1968இல் நசுககி ஒழித்தது.

சறுக்கல்கள்
ப்பாருைாதாரத் துலையில் 'ப்பபரஸத்பராய்்ா' 

பதா்டக்க ்ாைத்தில் சிை ஆதாயங்லை மக்ளுககு 

ஈடடித் தநதது என்ைாலும்,   எண்பணய், இயற்ல் வாயு 
ஆகியவற்றின் உை் விலை திடீபரன �ரிநததால் 
ஏற்்பட்ட ப்பாருைாதார பநருக்டி அநத பவற்றி்லை 
மங்ச் ப�ய்தது.

ச�ாவியத் ஒன்றியத்தில் - நாமன்கிசைச்சுரா - என்ை 
லழக்ப்படடுவநத அதி்ாரி வரக்த்தினர ்பல்சவறு 
துலை்ளில் அனு்பவித்துவநத ஆதிக்த்லத அ்ற்ை ச்ார 
்பப�வ் முயற்சி ப�ய்தச்பாதிலும்  நாடடில் நிைவிவநத 
ஆழமான ப்பாருைாதார  பநருக்டிலய அவர �ரியா்ப 
புரிநதுப்ாளைவில்லை. ்ாைஞப�ன்ை மாரகஸிய அறி 
ஞர எரிக ஹாபஸ்பாம் கூறியதுச்பாை, "ச�ாவியத் ஒன்றி 
யத்தில் இருநத ப்பாருைாதார  பநருக்டிலயக ் ்டநது 
வருவதற்்ான வாய்பபு்ள ஸ்டாலின் இைநததற்குப 
பிநதிய முதல் சிை ஆண்டு்ளில் மடடுசம இருநதன." 
ஆனால், ச�ாவியத் அதி்ாரி வரக்ம் தான் அனு்பவித்து 
வநத �லுல்்லையும் அதி்ாரத்லதயும் சிறிதும் விட 
டுகப்ாடுக்ாததால், அநத வாய்பபுக ல் நழுவிபச்பா 
யிற்று.

உளைாடசித் சதரதல்்ளிலிருநது ச�ாவியத் நா்டாளு 
மன்ைத் சதரதல் வலர ஒரு ்டசிலயச் ச�ரநதவர்ள 
மடடுசம ச்பாடடியிடும் நிலைலமலய மாற்றி  ் ம்யூனிஸட 
்டசி சவட்பாைர்ளு்டன் சவறு ் டசியினரும் ச்பாடடி 
யி்டைாம் என்ை முலைலய ச்ார்பப�வ் ப்ாண்டுவநதது 
�னநாய்ச் ப�யல்்பாடு என்ைாலும், அது அப்பட்டமான 
நவதாராைவாத முதைாளியத்லதக ப்ாண்டுவர முடிவு 
ப�ய்திருநத பயல்டசில்ன் ச்பான்ைவர்ள ஆடசிலயக 
ல்ப்பற்றுவதற்்ான வழிலயத் திைநதுவிட்டது.

ச்ார்பப�வின் சீரதிருத்தங்ளின் ் ாரணமா்  மனித 
மு்ம் ப்ாண்்ட ச�ா�லிஸத்லதக ் டடும் ப்ாளல்்லை 
யும் ச்ாட்பாடு்லையும் ப்ாண்்ட ்பை மாரகஸிய 
சிநதலனயாைர்ள உருவாகினர. ஆனால் ்டசியிசைா 
ஆடசியிசைா எவ்விதச் ப�ல்வாககும் இல்ைாதிருநத 
அவர்ைால் மக்ள மீது ப்பரும் தாக்த்லத ஏற்்படுத்த 
முடியவில்லை.

ஒரு்பக்ம் பயல்டஸின் ச்பான்ை அப்பட்டமான 
முதைாளிய ஆதரவாைர்ளுககும் மறு்பக்ம், ச�ாவியத் 
ஒன்றியத்தில் உருவான அரசியல், ப்பாருைாதார, நிரவா 
்க ்ட்டலமபபு்லை  ச்பால்ஷவிஸத்தின் ப்பயரால் 
அப்படிசய ்டடிக ்ாக் சவண்டும் என்று விரும்பிய 
அதி்ாரி வரக் �கதி்ளுககுமில்டசய மாடடிகப்ாண்டு 
தவித்த ச்ார்பப�லவக ல்விடடு விைகினார ்ம்யூ 
னிஸட ்டசியில் ப�ல்வாககு மிகுநதவரும் ப்பரபரஸ 
டபராய்்ாவின் முதல் ் ட்டம் பவற்றி்ரமா் நிலைசவறுவ 
தில் ச்ார்பப�வுககு துலணயா் நின்ைவருமான 
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லிகாசெவ். அது செசெஸ்சொகாவின் 
இெண்ாவது க்்ம் சொெலிஸ குறிக் 
சகாளகளிலிருந்து விலகத் ச�ா்ங் 
கிய�றகான ச�ா்க்கமாக அமமந் 
�து.

துர�ோகஙகள்
இபெடிபெ்் சூழலில் சகாரெ 

செவ்  சமறகு ஐசொபபிய சொெலிஸ 
ஜனநாயகவாதிகமைப பின்ெறறி, 
சமலிருந்து க்டுபெடுத்�பெடும், 
அதிகாரி வரக்க சொருைா�ாெத்துக்கு 
மாற்ாக மு�லாளிய அம்ெங்கள 
சகாண் ஒரு புதிய சொருைா�ாெக் 
சகாளமகமய நம்மும்பெடுத்�த் 
ச�ா்ங்கினார. அ�ன் சொரு்டு 
அவரும் அவெது ஆ�ெவாைரகளும் 
அசமரிக்காவின் உ�விமயயும் உலக 
வங்கி, ெரவச�ெ நிதியம் ஆகியவற 
ம்யும் அணுகும் நிமலக்குச் சென்று 
வி்்னர.

சகாரெசெவ் என்ன�ான் உலக 
ெமா�ானக் சகாடிமய ஆ்டிவந்� 
சொதிலும் அசமரிக்காசவா, பி் 
சந்ச்ா நாடுகசைா �ங்கள ெம்க் 
கூ்்மமபபுகமைக் கமலக்க முன் 
வெவில்மல. சந்ச்ா அமமபபு 
கிழக்கு ஐசொபொ சநாக்கி விரிவ 
ம்யாது என்் வாக்குறுதிமய சகார 
ெசெவ் அன்ம்ய  அசமரிக்க அதி 
ெரி்மிருந்து  செற்து உணமம�ா 
சனன்்ாலும், அபெடிபெ்் வாக்கு 
றுதி ஏதும் �ெபெ்வில்மல என்் 
ெச்மெப சொயமய அசமரிக்க 
ஆ்சியாைரகளும் ஊ்கங்களும் 
இன்று அவிழ்த்துவி்டுக்சகாணடி 
ருக்கின்்ன.

மறுபு்ம், சொவியத் ஒன்றியத்தி 
லிருந்து பிரிந்துசொன (இந்�ப பிரி 
விமனமய ஊக்குவித்�வர சயல்் 
சின்) குடியெசுகள நீங்கலாக சொவியத் 
ஒன்றியத்தில் இருந்� மற் எ்டுக் 
குடியெசுகளில் சொது வாக்சகடுபபு 
ந்த்தி மிகப செரும்ொன்மமயான 
மக்கள புதிய வடிவத்தில் சொவியத் 
ஒன்றியம் நிலவுவ�றகு வாக்களிபபு 
செயய மவத்�ார  சகாரெசெவ்.   
ெஷிய குடியெசின் குடியெசுத் �மலவ 
ொகத் ச�ரந்ச�டுக்கபெ்் சயல்் 
சினாலும்கூ் அந்� வாக்சகடுபமெத் 
�டுக்க முடியவில்மல.

அந்� வாக்சகடுபபு 1991 ெங்குனி 
மா�ம் ந்ந்�து. அந்� எ்டுக் குடி 
யெசுத் �மலவரகளும் அந்� வாக் 
சகடுபமெப பின்ெறறி சில புதிய 
நிெந்�மனகளு்ன் இம்யாணமம 
செற் சொவியத் குடியெசுகளின் 
ஒன்றியம் என்் புதிய அமமபமெ 
உருவாக்க அச� ஆணடு ஆவணி 
மா�ம் ஒரு ஒபெந்�த்தில் மகசயழுத் 

தி் முடிவுசெயதிருந்�னர.
ஆனால், அ�றகுள இரு நிகழ்ச்சி 

கள ந்ந்�ன. சொவியத் ஒன்றியத்தின் 
ெமழய க்்மமபபு  அதிகாெம், 
நிரவாகம் மு�லியவறம் சொல்ஷ் 
விெத்தின் செயொல் �க்க மவத்துக் 
சகாளை முடிவு செய� ெமழமமவா� 
அதிகாரி வரக்கத்தினர (ெம்த் �ை 
ெதிகள, உைவுத் தும்யினர, ஆ்சித் 
தும்யினர), அபசொது கிரிமியாவில் 
ஓயசவடுத்துக்சகாணடிருந்� சகாரெ 
செமவ வீ்டுக் காவலில் மவத்து 
வி்டு சநருக்கடிநிமலமயப பிெக 
்னபெடுத்தி ெஷ்ய நா்ாளுமன்்த் 
ம�க் மகபெற்வும் சயல்்சிமனக் 
மகதுசெயயவும் ஒரு  ெம்ப புெ்  
சித் தி்்த்ம�த் தீ்டினர. சொவியத் 
ஒன்றியம்  கம்யூனிஸ் க்சியில் 
இருந்� ல்ெக்கணக்கான உறுபபினர 
கமைசயா, சகாடிக்கணக்கான சொது 
மக்கமைசயா திெ்்ாமல் ந்ந்� 
அந்� ெம்த்தும்ப புெ்சி  இெ 
ணச் இெணடு நா்கள ம்டுசம 
நீடித்�து.

ெஷ்ய நா்ாளுமன்்க் க்்்த்ம� 
சநாக்கிச் சென்் ஒரு ெம் ்ாங்கி 
யின் மீது ஏறி நின்று அந்� ெம்த் 
தும்ப புெ்சிமய எதிரத்து முழங்கிய 
சயல்்ஸின் செரும் வீெொக ெஷ்ய 
மக்கைால் ொரக்கபெ்்ார. சொவியத் 
ெம்களின் மிகப செரும் ெகுதி 
அந்� ெம்ப புெ்சியாைரகளு்ன் 
ஒத்துமழக்க மறுத்�து. மகதுசெயயப 
ெ்் அவரகள விொெமணக்குப 
பி்கு �ணடிக்கபெ்்னர.

இது ஒருபு்மிருக்க எ்டுக் குடிய 
ெசுகள செரந்� புதிய ஒன்றியம் ஏற 
ெடுவம�த் �டுக்க சயல்்சின் ெந் 
�ரபெவா� உக்செயன், மெசலாெ 
ஷியா  குடியெசுத் �மலவரகளு்ன் 
கூ்டுச் செரந்து சு�ந்திெ அெசுகளின் 
கூ்்மமபபு என்் அமமபமெ 
உருவாக்கி சொவியத் ஒன்றியம் 
ெரிந்து விழுவ�றகுக் கால்சகாள இ் 
்ார. எந்� ஆ�ெவும் அதிகாெமும் 
இல்லாமல் சொன சகாரெசெவ் 
சொவியத் நா்ாளுமன்்த்தின் 
கம்சிக் கூ்்த்தில் ஒன்றியத்ம�க் 
கமலத்துவிடுவ�றகான தீரமானத்ம� 
நிம்சவற் சவணடியவொனார.

இச�சவமை, சொெலிஸ நா்ம் 
உருவாக்க எத்�மனசயா இன்னல் 
கமையும் தியாகங்கமையும் செய� 
அந்� நா்டு உமழக்கும் மக்கள 
உருவாக்கிய செல்வங்கமைக் சகாள 
மையடிக்கவும் ச�ா்ங்கினர, சயல்் 
சினும் அவெது தீவிெ ஆ�ெவாைரக 
ளிசலாருவருமான புதின் சொன்்வரக 
ளும்.

அெசியல் செல்வாக்கு அமனத் 

ம�யும் இழந்திருந்�, சொவியத் 
சொருைா�ாெம் ெந்திந்திருந்� சநருக் 
கடிக்கு ெந்ம�ப சொருைா�ாெத்தில் 
தீரவு ச�டிய சகாரெசெவுக்கு அந்�க்  
சகாளமையடிபபுகமைத் �டுத்து 
நிறுத்தும் ெக்தி சிறிதும் இருக்க 
வில்மல. எனினும், எந்� ல்சியத்ம� 
முன்னி்டும் சொவியத் ஒன்றியத்தில் 
உளநா்டுப சொருக்கான ொத்தியப 
ொடும் குருதிச் ெகதியும் நிகழ்வ�றகுத் 
�ான் எவ்வமகயிலும் சொறுபொ 
னவொக இருக்கக்கூ்ாது என்ெதில் 
உறுதியாக இருந்�ார அவர. சயல்் 
சினின் �மலமமயிலிருந்� தீவிெ 
வலதுொரி மு�லாளியப ொம�யா 
ைரகள,  ெம்ப புெ்சிமய ந்த்தித் 
ச�ால்வியம்ந்�வரகள ஆகிசயா 
ரும் செரந்து�ான் சொவியத் ஒன்றியத் 
தின் �கரமவ உத்�ெவா�பெடுத்தினர.

சொவியத் ஒன்றியத்ம� எ்டுக் 
குடியெசுகள ம்டுசம சகாண் புதிய 
ஒன்றியமாக மாறறும் சகாரெசெவ் 
தி்்ம் நிம்சவறியிருந்�ால் அந்� 
ஒன்றியம் அசமரிக்காவும் சந்ச்ா 
நாடுகளும் இன்று உக்செயன் மூலம் 
ெஷ்யாவுக்கு எதிொக ந்த்தி வரும் 
மாற்ாள சொருக்கு (proxy war) 
வாயபபிருந்திருக்காது.

கம்யூனிஸ்டுகளுக்கான சகளவி
சொவியத் ஒன்றியத்தின் சொெலிஸ 

முயறசிகள ச�ால்வியம்ந்�றகும் 
அந்� மாசெரும் நாடு சி�றுணடு 
சொன�றகுமான அெசியல், சொருைா 
�ாெ, வெலாறறுக்  காெணங்கமை 
ஆழமாகக் கறறுணரவது சலனின் 
�மலமமயில் ந்ந்� மாசெரும் 
நவம்ெர புெ்சியின் ல்சியங்கமை 
எதிரகாலத்தில் நிம்சவற் விரும்பும் 
இன்ம்ய கம்யூனிஸ்டுகள செயய 
சவணடிய முக்கிய க்மம. வெலாற 
றில்  சில �னிமனி�ரகள முக்கியப 
ொத்திெம் வகிக்கின்்னர. ஆனால், 
அவரகள ம்டுசம வெலாறம் உரு 
வாக்குவதில்மல அ�ன் திமெ மாரக் 
கத்ம�த் தீரமானிபெதில்மல என் 
ெம� உணரவச�ாடு,  சொவியத் 
ஒன்றியம் இெணச் இெணடு நாளில் 
�கரந்து விழுந்�து எவ்வாறு, அந்�த் 
�கரவுக்கு எதிொக அந்� நா்டு மக் 
கள ஏன் ஒரு சிறிய எதிரபபுப சொொ் 
்த்ம�க்கூ் ந்த்�வில்மல என்் 
சகளவிகளுக்கும்  விம் காணெது 
சமலும் முக்கியமானது.

சொவியத் ஒன்றிய �கரவு்ன் வெ 
லாறு முடிந்துவி்வில்மல. முடிந்து 
வி்்து என்று கூறிய பிொன்ஸிஸ 

ஃபுகயாமாகூ் அந்�க் கருத்ம� நிொ 
கரித்துவி்்ார. சகாரெசெவ் வெ 
லாறறில் ச�ான்றி மம்ந்� ஓர அவல 
நாயகரகளிசலாருவர. அவ்வைவு�ான்!



அவர் ஒரு தனியார் வங்கியின் மேல்நிலை 
நிர்வாகி. வயது 50 இருக்கும். பணி நிமிததோக 

அடிக்கடி வவளியூர்களுக்குச் வென்றுவகாண்டிருபபார். 
அபமபாவதல்ைாம் உடல் அெதி வாட்டியது. அதற்கு 
மவலைப பளுதான் காரணம் என்று நிலைததுக்வகாண்டார். 
அடுதது, அவர் ேைம் கழிக்கும்மபாது மைொகக் குருதி 
கசிநதது. பயணததால் ஏற்படும் உடல் சூடு என்று அவ 
ராகமவ முடிவு வெய்துவகாண்டார். ெேயங்களில் இது 
குறிதது நண்பர்களிடம் வொன்ைமபாது மூை மநாய் இருந 
தாலும் அபபடி ரததம் வவளிமயறும் என்்ார்கள்; ேருதது 
வலரப பார்ததுக்வகாள்வது நல்ைது என்்ார்கள்.
ஆைாலும் ேருததுவலரப பார்க்க மநரமில்ைாேல் அவ 

ருக்குத வதரிநத லக லவததிய முல்கலைக் லகயாண்டார். 
ேைததில் குருதி வவளிமயறுவது ேட்டும் குல்யமவ இல்லை. 

மபாகபமபாக பசி குல்நதது. உடல் எலடயும் குல்யத வதாடங்கி 
யது. அெதி அதிகோைது. மவலைமய வெய்ய முடியவில்லை.
ஒருமுல் அவர் வங்கி மவலையாக வநதிருநதமபாது என் உள்ளூர் 

நண்பரின் துலணயு டன் என்னிடம் வநதார். எளிய ேைக்குடல் பரிமொதலையிமைமய அவருலடய 
பிரச்சிலை எைக்குப புரிநதுவிட்டது. என்்ாலும், குருதிப பரிமொதலை, சி.டி.ஸமகன் பரிமொதலை ேற்றும் 
திசுப பரிமொதலைகலை மேற்வகாண்டு அவருலடய பிரச்சிலைலய உறுதி வெய்மதன்.

ஆம், அவருக்கு ேைக்குடலில் புற்றுக்கட்டி மூன்்ாம் நிலையில் இருநதது. அவலர வென்லையில் உள்ை 
புற்றுமநாய் லேயததுக்கு அனுபபி சிகிச்லெ வப்ச் வெய்மதன். இபமபாது அவர் நைோக இருக்கி்ார். ஆைாலும் 
அவர் புற்றுமநாயிலிருநது மீண்டுவர பை ோதங்கள் சிரேபபட்டார். காரணம் அவர் வெய்த காைதாேதம். 
ேருததுவரிடம் பரிமொதலைக்கு வரத 
தயக்கம் காட்டுவதுதான் இநதக் காைதா 
ேதததுக்கு அடிபபலட காரணம். இநதத 
தாேதம்தான் புற்றுமநாய் ேருததுவததில் 
சிக்கலை உண்டுபண்ணும்.

வங்கி நிர்வாகி ேைததில் குருதி கசியத 
வதாடங்கியதுமே ேருததுவலரப பார்ததி 
ருநதால், புற்றுமநாலய முதல் நிலையி 
மைமய கட்டுபபடுததி இருக்கைாம்; 
சிகிச்லெயில் சிரேங்கள் இருநதிருக்காது. 
புற்றுமநாய் விஷயததில் படிததவர்கமை 
இபபடித தவறு வெய்யும்மபாது பாேர ேக் 
களின் நிலைலேலயச் வொல்ைத மதலவ 
யில்லை. புற்றுமநாய் இல்ைாத உைகம் 
பலடக்க மநாய் குறிதத உண்லேயாை புரி 
தலும் தகுநத விழிபபுணர்வும்தான் மிகவும் 
முக்கியம்.

எது குடல் புற்றுந�ோய்?
குடல் பைதரபபட்ட ெவ்வு அடுக்குகைால் ஆைது. இங்கு வதாடக்கததில் சிறிய புண் மபால் மதான்றி, தடிபபு 

உண்டாகி, கட்டியாக ோறுவதுதான் குடல் புற்றுமநாய். வதாடக்கததில் இதில் வலி எதுவும் இருக்காது என்பதால் 
அமநகரும் இலத அைட்சியபபடுததுவது நலடமுல். மநாயாைது பை கட்டங்கள் கடநத பி்குதான் ேருதது 
வரிடம் வருவார்கள். ஒரு சிைருக்கு வயதுக்கு ஏற்ப மேற்வகாள்ைபபடும் வழக்கோை ோஸடர் வெல்த வெக் 
அபபின்மபாது குடல் புற்றுமநாய் இருபபது அறியபபடுவது உண்டு.
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என்னெனனெ காரணஙகள்?
குடல் புற்றுந�ோய் பெருமெோலும 50 வயதைக் கடநை 

வரகளுக்கு ஏற்ெடுகிறது. விதிவிலக்கோக, APC, K-RAS, 
DCC, P53 ஆகிய புற்று மரெணுக்கள் கோரணமோகக் 
குடலில் ெோலிப் (Polyp) எனப்ெடும குடல் விழுதுக் 
கட்டிகள் இருப்ெவரகளுக்கு 40 வயதிநலநய குடல் 
புற்றுந�ோய் வருகிறது. அதிலும முக்கியமோக அடிநனோமோ 
(Adenoma) எனும கட்டிகள் இருக்குமோனோல் இவரக 
ளுக்கு அதவ புற்றுக்கட்டிகளோக மோறிவிட வோய்ப்புகள் 
அதிகம. குடலில் அழற்சிப் புணகள் (Ulcerative colitis) 
மற்றும கிரோன் குடல் அழற்சி ந�ோய் (Crohn’s colitis) 
நைோன்றுெவரகளுக்கு �ோளோக ஆக அதவ புற்றுக்கட்டி 
களோக மோற வோய்ப்புணடு.

குடுமெத்தில் யோருக்கோவது குடல் புற்றுந�ோய் வநதி 
ருநைோல் அவரகள் வோரிசுகளுக்கும புற்றுந�ோய் வரும 
வோய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. புதகபிடிக்கும வழக்கம உள்ள 
வரகளுக்கு இநைப் புற்றுந�ோய் வருவைற்கோன வோய்ப்பு 
கூடுைலோகிறது. குடி குடிதய மட்டுமல்ல, குடதலயும 
அழிக்கும என்ெதை இன்னும புரியோைவரகள் �மமிடம 
அதிகம.

ைமிழக மக்கள் சிறுைோனிய உணவுகளுடன் கோய்கறி 

கனிகள் மிகுநை ெோரமெரிய உணவுகதளச் சோப்பிட்டு 
வநைநெோபைல்லோம குடல் புற்றுந�ோய் இருநை இடம 
பைரியவில்தல. இன்தறய �ோகரிக உலகில் ெலைரப்ெட்ட 
பசயற்தக நிறமூட்டிகளும மணமூட்டிகளும மசோலோக்க 
ளும நகோதுதமயும கூடிக்குலோவி குமமியடிக்கும துரிை 
உணவுப் ெழக்கம மக்கள் மத்தியில் வழக்கமோன 
பிறகுைோன் குடல் புற்றுந�ோயின் ைோக்கம வலுவோனது; 
அதிகமோனது. உணவு அறிவியல் உணரத்தும உணதம 
இது.

என்னெனனெ அறிகுறிகள் ் ெரியும்?
ந�ோயின் பைோடக்கத்தில் அடிக்கடி மலச்சிக்கல் 

நைோன்றும. இது ஒரு சோைோரண அறிகுறி என்ெைோல் அதை 
அலட்சியப்ெடுத்துவது வழக்கம. பிறகு மலக்கழிச்சல் 
உணடோகும. இநை அறிகுறி குடலில் அழற்சிப் புணகள் 
இருநைோலும ஏற்ெடும என்ெைோல் இப்நெோதும புற்றுந�ோய் 

குறித்ை புரிைல் ஏற்ெடோது. அடுத்து மலத்தில் குருதி கசி 
யும. உடல் அசதியோக இருக்கும. ெசிக்கோது. எதட குதற 
யும. குருதிச்நசோதக கோணப்ெடும. நீடித்ை குருதிச்நசோதக 
புற்றுந�ோய்க்கு முக்கிய அறிகுறி.

இப்நெோைோவது விழித்துக்பகோள்ள நவணடும. அவசி 
யம மருத்துவதரப் ெோரத்து ஆநலோசதன பெறநவணடும. 
இநை அறிகுறிகளில் முக்கியமோக மலத்தில் குருதி 
வருவது, உடல் அசதி உள்ளிட்ட ெலவும மூலந�ோயிலும 
மலவோய் பவடிப்பிலும ெவுத்திரத்திலும கோணப்ெடும 
என்ெைோல், வநதிருப்ெது மூலந�ோயோ, ெவுத்திரமோ, குடல் 
புற்றுந�ோயோ என்ெதை ெரிநசோைதனகள் மூலம உறுதி 
பசய்துபகோள்வது �ல்லது.

என்னெனனெ பரிச�ாெனனெகள்?
மருத்துவர தகயுதற அணிநை விரலோல் மலக்குட 

தலப் ெரிநசோதித்ைோநல மலக்குடலில் உள்ள புற்றுந�ோய் 
பைரிநதுவிடும. பிரக்டோஸநகோப் மற்றும பகோலனோஸநகோப் 
வழியோக மலக்குடதல ெரிநசோைதன பசய்யுமநெோது 
கீழ்க்குடலில் கட்டிகள் இருப்ெது பைரிநதுவிடும. வயிற் 
றுக்கு அல்ட்ரோ சவுணட் ஸநகன், சி.டி.ஸநகன், எம.
ஆர.ஐ. ஸநகன் ஆகியவற்தற எடுத்துப் ெோரத்ைோல் 

நமல் குடலில் கட்டிகள் இருப்ெது பைரிநதுவிடும. 
பெட் - சி.டி. ஸநகன் (PET - CT Scan) எடுத்துப் 
ெோரத்ைோல் குடல் புற்றுந�ோதய மிகவும பைோடக்க 
கோலத்திநலநய பைரிநதுபகோள்ள முடியும.

கட்டி இருப்ெது உறுதியோனோல் திசுப் ெரிநசோ 
ைதன (Biopsy) மூலம அது புற்றுக்கட்டியோ என்ெ 
தையும எநை வதக புற்றுந�ோய் என்ெதையும 
பைரிநதுபகோள்ள முடியும. மோரபு எக்ஸ-நர மற்றும 
எலுமபு ஸநகன் மூலம அநைப் புற்றுந�ோய் 
உடலுக்குள் நுதரயீரல் மற்றும பிற இடஙகளில் 
ெரவியுள்ளைோ என்ெதை அறிய முடியும. சிகிச்தச 
தயத் பைோடஙகுவைற்கு வழக்கமோன குருதிப் 
ெரிநசோைதனகளும நைதவப்ெடும.

குடல் புற்றுச�ானைச் 
சினை பிடிகக எனனெ வழி?
குடுமெ வழியில் குடல் புற்றுந�ோய் வரும வோய்ப் 

புள்ளவரகள் 15 வயதுக்கு நமல் 5 வருடஙகளுக்கு 
ஒருமுதற பகோலனோஸநகோப்பி ெரிநசோைதனதய 
நமற்பகோணடோல் குடல் புற்றுந�ோதய பைோடக்கத் 
திநலநய கவனித்துவிடலோம. அதுநெோல், �ோற்ெது 
வயதுக்கு நமற்ெட்டவரகளும குடல் அழற்சி 
ந�ோயோல் ெோதிக்கப்ெட்டவரகளும புதக மற்றும 

மதுப்ெழக்கம உள்ளவரகளும ஆணடுநைோறும பகோல 
னோஸநகோப்பி ெரிநசோைதனதய நமற்பகோணடோல், குடல் 
புற்றுந�ோதய பைோடக்கத்திநலநய சிதறபிடித்துவிடலோம.

நமலும மலத்தில் மதற குருதி  (Occult blood test) 
ெரிநசோைதன மூலமும இதை அறியலோம. டியூமர 
மோரக்கர (Tumor marker) எனப்ெடும மரெணுப் 
ெரிநசோைதனகள் சிலவும இைற்கு உைவுகின்றன. CEA 
ெரிநசோைதன (Carcinoembryonic antigen test) அதில் 
முக்கியமோனது.

சிகிச்ன�கள் என்னெனனெ?
அறுதவ சிகிச்தச: பைோடக்க நிதலயில் உள்ள மலக் 

குடல் புற்றுந�ோய்க்கு அறுதவ சிகிச்தச நமற்பகோள் 
ளப்ெடும. கட்டி உள்ள இடத்தைப் பெோறுத்து மலப்தெ 
(Colostomy bag) நைதவயோ, இல்தலயோ என்ெது முடிவு 
பசய்யப்ெடும. �தடமுதறயில் மலப்தெதயத் ைனியோ 
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கப் ப�ொருத்தப்�டுவது்தொன் 
�லருக்கும் பிரச்சினையொகத த்தொன் 
றும். ்தனியொக மலப்ன� த்தனவயில் 
லொ்த வனகயில் அறுனவ சிகிச்னசை 
தமறபகொள்ளப்�டுகிற நவீை முனற 
கள இப்த�ொது வந்துவிட்டை. அறுனவ 
சிகிச்னசைக்குப் பிறகு த்தனவப்�ட்டொல் 
மருந்து சிகிச்னசை / கதிர்வீச்சு சிகிச்னசை 
தமறபகொள்ள தவண்டி வரலொம்.

ப�ருங்கு்டல் புறறுதநொய்க்கு பூஜ் 
ஜிய நினலயிலிருந்து 3ஆம் நினல 
வனர மு்தலில் அறுனவ சிகிச்னசை 
தமறபகொள்ளப்�டும். அருகில் உள்ள 
பநறிக்கடடிகளும் அகறறப்�டும். 
அ்தறகுப் பிறகு மருந்து சிகிச்னசை / 
கதிர்வீச்சு சிகிச்னசை அளிக்கப்�டும். 
நொன்கொம் நினலக்கு மடடும் மு்தலில் 
மருந்துசிகிச்னசை அளிக்கப்�டும். பிறகு 
அறுனவ சிகிச்னசையும் கதிர்வீச்சு 
சிகிச்னசையும் �ரிந்துனர பசைய்யப் 
�டும். ப�ருங்கு்டல் புறறுதநொய்க்கொை 
அறுனவ சிகிச்னசையில் மலப்ன� 
ப�ொருத்தப்�டுவது த்தனவப்�்டொது.

மருந்து சிகிச்னசை: �ொதிக்கப்�ட்ட 
வரின் ப�ொதுவொை உ்டல்நினல, வயது 
மறறும் தநொயின் நினல ஆகியவற 
னறக் கருததில் பகொண்டு மருந்து 
சிகிச்னசை அளிக்கப்�டுகிறது. முக்கி 
யமொக கூடடு மருந்து சிகிச்னசை நல்ல 
�யன் ்தருகிறது. ப�ரும்�ொலும் அறுனவ 
சிகிச்னசைக்குப் பிறகு்தொன் மருந்து 
சிகிச்னசை அளிக்கப்�டும். விதிவிலக் 
கொக சிலருக்கு இது அறுனவ சிகிச் 
னசைக்கு முன்ைரும் த்தனவப்�்டலொம்.

்டொர்பகட ப்தரபி (Targeted 
therapy): புறறுதநொய் பசைல்கன்ள 
மடடும் குறினவதது அழிக்கும் மருந்து 
சிகிச்னசைக்கு ்டொர்பகட ப்தரபி என்று 
ப�யர். சைொ்தொரண மருந்து சிகிச்னசை 
யில் புறறுபசைல்கத்ளொடு இயல்�ொை 
பசைல்களும் அழியக்கூடிய வொய்ப் 
புகள உண்டு. இந்்தப் பிரச்சினை 
்டொர்பகட ப்தரபியில் இல்னல. புறறு 
தநொய் மருததுவததில் இப்த�ொது பவகு 
வொக முன்தைறறம் கொணும் மருத 
துவம் இது.

கதிர்வீச்சு சிகிச்்சை: ப�ருங்கு்டல் 
புறறுதநொய் மருததுவததில் கதிர்வீச்சு 
சிகிச்னசையின் �ங்கு குனறவொைது்தொன். 
அத்ததநரததில் மலக்கு்டல் புறறு 
தநொய் மருததுவததில் கதிர்வீச்சு 
சிகிச்னசையின் �ங்களிப்பு மகத்தொைது. 
லீைொக் அல்லது தகொ�ொல்ட கருவி 
யில் கதிர்வீச்சு ்தரப்�டுகிறது. நொப்ளொ 
ன்றுக்கு ஒருமுனற, வொரததுக்கு 5 
நொடகள வீ்தம், 5 வொரததுக்கு பமொத 
்தம் 25 முனற ்தரப்�டுகிறது.

த�ொடர் கணகொணிப்பு த�்ை
கு்டல் புறறுதநொனயப் ப�ொறுத்த 

வனர மு்தன்னம சிகிச்னசைகள முடிந்்த 
பிறகு அடுத்த 3 வரு்டங்களுக்கு மருத 
துவர் கூறும் இன்டபவளியில் மருத 
துவப் �ரிதசைொ்தனைகள பசைய்து பகொள 
வதும் ப்தொ்டர் கவனிப்பும் கண்கொ 
ணிப்பும் அவசியம். அப் த�ொது்தொன் 
புறறுதநொய் மறு�டியும் ்தனைக்கொமல் 
�ொர்ததுக்பகொள்ள முடியும். மலப்ன� 
�ரொமரிப்பும் முக்கியம்.

பிறந்்த குைந்ன்த மு்தல் முதியவர் வனர 
அனைவனரயும் இழுததுப் பிடிதது 

இனணதது னவததிருக்கும் ப்தொழில்நுட�ம், 
இனணயம். கணினியும் இனணயமும் சைர்வ நிச்சை 
யமொகக் கறதற ஆக தவண்டிய கட்டொயததில் 
இருக்கிறொர்கள இன்னறய சிறொர். கல்வி, கனல 
வின்ளயொடடு, ்தனிததிறன் வ்ளர்ப்பு எை எல்லொ 
வனககளிலும் அவர்களுக்கு உ்தவும் இனணயத 
தில் சில த�ரொ�ததுகன்ளயும் அவர்கள க்டந்து 
வரத்தொன் தவண்டியிருக்கிறது.  

ஆம், னசை�ர் குறறவொளிகள சிறொனரக்கூ்ட 
விடுவதில்னல. அவர்கன்ள இனணயததில் பின் 
ப்தொ்டர்ந்து, அவர்கன்ள அச்சுறுததி உ்ளவியல் 
மறறும் உ்டல்ரீதியொக மிகப் ப�ரும் ்தொக்கு்தனல 
ந்டததுகிறொர்கள.

சிறொர் மீ�ொன ்சைபர் குறறஙகள் அதிகரிகக 
கொரணம் எனன?

மிக நிச்சையமொக இனணயப் �யன்�ொடும், 
ஸமொர்ட சைொ்தைங்களின் உ�தயொகமும்்தொன் முக்கியப் 
�ங்கு வகிக்கின்றை. பிளன்ளகள என்று வந்துவிட்டொல் 
பசைலவழிக்க நொம் ்தயங்குவதில்னல. க்டந்்த இரு வரு 
்டங்களில் ஒன்னலன் கல்வி, அ்தறதகற� ப்தொ்டர்ந்்த 
அதிதவக இனணயம், ப�ரிய தினர பகொண்்ட கணினி 

அல்லது னகத�சி எைச் சைமூகததில் அனைதது வர்க் 
கமும் அவர்க்ளொல் முடிந்்த வசைதிக்கு இன்த உறுதி 
பசைய்்தொர்கள. அ்தன் இலவசை இனணப்�ொக குறறங்களும் 
அதிகரிக்க ப்தொ்டங்கியுள்ளை.

சிறொர் டிஜிட்டல் வின்ளயொடடுகன்ளக்கூ்ட ்தனிந� 
ரொக வின்ளயொ்டொமல் ஒன்னலனில் குழுவொக இனணந்து 
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விளையாடுகிறார்கள். புதிய நண்பர்கள், அவர்களிடமி 
ருந்து வரும் இன்பாக்ஸ் செய்தி்கள் அவர்களுக்கு ஓர 
ஆரவதளதை உருவாக்குகிறது. தைங்களைப் ்பற்றிய தைனிப் 
்படட தை்கவல்களை அறியாததைாரிடம் ்பகிரத சதைாடஙகு 
கிறார்கள். இதைன விளைதவ ளெ்பர சிக்்கல்களில மாட 
டிக்ச்காள்வது.

சைபர் குற்றவாளிகள் எபபடி 
சி்றார்கசை அணுகுகி்றார்கள்?
சிறாளர அணுகுவதைற்கு ளெ்பர குற்றவாளி்கள் 

அதி்கம் ததைரந்சதைடுப்்பது ெமூ்க வளைதைைங்களைததைான. 
ததைடுதைல வெதிளயப் ்பயன்படுததி, ஸ்ள்படரதமன, 
தடாரா, பிரினெஸ் எனச் சிறாரின ்பயனர ச்பயர மற்றும் 
வயளதை யூகிததுத ததைடுவர. பிறகு அவர்களைப் த்பாைதவ 
தைங்களையும் சிறார எனக் ்காடடிக்ச்காணடு செய்தி்கள் 
அனுப்புவர. உனக்குப் பிடிததைதுதைான எனக்கும் பிடிக் 
கும் என ஒருமிததை ரெளனளய உருவாக்குவர. நாம் 
நண்பர்கைா்க இருக்்கைாமா எனக் த்கள்வி எழுப்பி 
நம்பிக்ள்களயப் ச்பறுவார்கள்.  

ெமூ்க வளை தைைங்களுக்கு அடுததை்கடடமா்க, ஒன 
ளைன விளையாடடு்களில இளைந்து விளையாடும் 
குழுக்்களில, சிை ெமயங்களில எலதைாருக்கும் ்பகிரப் 
்படும் ்பாடொளை ஒனளைன வகுப்பின இளைப்பு்களைப் 
்பயன்படுததியும் இவர்கள் சிறாளர அணுகிறார்கள்.  

குழந்ளதையின நடள்பப் ச்பற்ற பிறகு அவர்கைது 
ச்பற்தறார, குடும்்ப சூழ்நிளை குறிததை தைனிப்்படட தை்க 
வல்களைப் ச்பறுவர. அவற்ளறக் ச்காணடு குழந்ளதை 
்களை மிரடடத சதைாடஙகி, ்பாலியலரீதியா்க அவர்களைத 
துனபுறுததுவது, மிரடடிப் ்பைம் ்பறிப்்பது, அவர்கைது 
உடளைப் புள்கப்்படமா்க எடுததுத தைரச் சொலவது, உயி 
ருக்கு ஆ்பதது விளைவிக்கும் ெவால ்களில ஈடு்படச் 
சொலவது என அச்சுறுததைல்களை நி்கழ்ததுவர.

தவிர்்கக என்ன சைய்ய வவண்டும்?
ச்பற்தறார மி்க நிச்ெயமா்க குழந்ளதை்களின இளைய 

உைள்கக் ்கண்காணிக்்க தவணடும். ததைளவயிலைாதை 
்படெததில ஒனளைனில அதி்க தநரம் செைவிட அனு 
மதிக்்கக் கூடாது. அவர்களுக்கு வரும் குறுஞசெய்தி்கள், 
புள்கப்்படங்கள், மினனஞெல்களை ஒரு நண்பளனப் 
த்பாை அருகில இருந்து ்கவனிக்்கதவணடும்.

எப்த்பாதும் இலைாமல திடீசரன அவர்கள் அளமதி 
யா்க இருப்்பது, ்பயம் ச்காள்வது, உறக்்கமினளம த்பான 
றளவ இருக்கிறதைா எனக் ்கவனிக்்க தவணடும். அறியா 
தைவர்களிடமிருந்து ்பரிசுப் ச்பாருட்கள் அவர்களுக்கு 
வருகிறதைா, புதிய ந்பரிடம் ர்கசிய வாரதளதை்களில 
த்பசிக்ச்காள்கிறார்கைா எனக் ்கண்காணிக்்க தவணடும்.

யார த்கடபினும் உனது உடளைப் புள்கப்்படம் எடுக் 
்கக் கூடாது, அது தைவறு என அறிவுறுததை தவணடும். 
குடும்்பததினரின இதைர புள்கப்்படங்களையும் ்பகிரவ 
ளதைத தைவிரக்்க தவணடும். ளெ்பர குற்றங்கள் அளவ 
சதைாடர்பான ெமூ்க நி்கழ்வு்களை அவர்களிடதததை த்பெ 
தவணடும். ெமூ்க வளைதைைங்களில எது செய்யைாம், 
எது கூடாது எனற விழிப்புைரளவப் ்பள்ளியில 
இருந்ததை அவர்களுக்கு ஏற்்படுததை தவணடும்.

மி்க முக்கியமா்க எது நி்கழ்ந்தைாலும் அளதைத தைனது 
ச்பற்தறாரிடம் மளறக்்காமல சொலலும் நம்பிக்ள்களயப் 
ச்பற தவணடும். ஒருதவளை, உங்கள் பிள்ளைக்கு 
ளெ்பர அச்சுறுததைல்கள் நி்கழ்வது சதைரிந்தைால சிறிதும் 
தைாமதிக்்காமல ்காவல துளறளய அணு்க தவணடும்.

ஏலியன்களுக்கும் மனிதைர்களுக்குமான த்பாரில இறுதி 
யில சவனறது யார என்பதுதைான 'த்கப்டன' திளரப் ்படம். 
செக்டார 42 எனற மனிதை நடமாடடதம இலைாதை வனப்்பகு 
திளய மனிதைர்கள் உைவும் ்பகுதியா்க மாற்ற நிளனக்கிறது 
அரசு. அதைற்்கா்க அனுப்்பப்்படட ்பளடயினர குழுவினர 
மரமமான முளறயில ச்காலைப்்படுகிறார்கள். அளதையடுதது 
சவற்றிச்செலவன (ஆரயா) தைளைளமயிைான மற்சறாரு 
குழுவும் அப்்பகுதிக்கு அனுப்்ப்படுகிறார்கள். அஙத்க ஏலி 
யன்களின ஆதிக்்கம் இருப்்பளதை அந்தைக் குழு உறுதி செய்கி 
றது. இறுதியில அப்்பகுதியில உள்ை ஏலியன்கள் ச்கால 
ைப்்படடதைா, சவற்றிச்செலவன தைளைளமயிைான குழுவுக்கு 
ச்காடுக்்கப்்படட மிஷன சவற்றியளடந்தைதைா என்பது தைான 
்படததின ்களதை.

்கம்பீரமான உடல, மிள்கயிலைாதை நடிப்பு, குழுளவ விடடு 
ச்காடுக்்காதை ்பணபு என வழக்்கமான தைனனுளடய நடிப்ள்ப 
இந்தைப் ்படததிலும் ்பதிய ளவக்கிறார ஆரயா. இருந்தைாலும், 
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'சார்பட்டா ்பர்ம்பரை' ்படத்தில் நடிப்பில் ஸ்கார 
சசய்த ஆர்ாவுக்கு இந்தப் ்படத்தில் அப்்படி 
்ான நடிப்புக்கு தீனிப்்்பாடு்ம காட்சிகள் ச்பரி் 
அளவில் இல்ரலை. ஐஸ்வர்ா லைக் ஷ்மி 
ச்ப்ைளவில் வநது சசல்கிறார. சவறு்ம கா்த 
லுக்காக மட்டு்ம ்ப்ன்படுத்்த்படு்ம ஒரு க்தா 
்பாத்திை்ம.

ஆர்ா மீது அவருக்கு கா்தல் வை சசால் 
லு்ம காைண்ம ்படு்மாச்ம. விஞ்ானி க்தா 
்பாத்திைத்தில் சி்மைன. அவைது க்தா்பாத்திைத்ர்த 
இனனு்ம ச்தளிவாக எழுதியிருக்கலைா்ம. பின 
புலை்ம சரி்ாக இல்லைாமல், அந்தக் க்தா்பாத்திை்ம 
குழப்்பமாக்வ வடிவரமக்கப்்பட்டுள்ளது. 
மறற்படி ்தனனுரட் நடிப்பில் கவன்ம ஈரக்கி 
றார சி்மைன. இவரகரள ்தவிரத்துவிட்டு காவ்்ா 
செட்டி, ஹரிஷ் உத்்தமன, ் காகுல்நாத், ஆதி 
த்்ா ் மனன ் ்தரவ்ான நடிப்ர்ப சகாடுத் 
துள்ளனர.

'மிரு்தன', 'டிக்டிக்டிக்', 'சடடி' ்படஙகரள 
இ்க்கி் சக்தி சசௌந்தரைாஜன இந்தப் ்படத் 
ர்தயு்ம இ்க்கியிருக்கிறார. 'மிரு்தன' ்படத் 
தின மூலை்ம ஜா்மபிரை ்தமிழ் சினிமாவிறகு 
அரழத்து வந்தவர. ்தற்்பாது '் கப்டன' ்பட்ம 
மூலை்ம ஏலி்னரை அரழத்து வநதுள்ளார. 
புது மு்றசி வை்வறக ் வண்டி்து. ஆனால், 
ஹாலிவுட்டில் அடித்து துரவத்து கா் ரவத்்த 
கர்தர் எடுத்து புது சமருகூட்டி நமக்கு 
சகாடுக்க மு்னறிருக்கிறார.

இருப்பினு்ம அந்த சமருகூட்டலில் ்பலை 
சுருஙகஙகள் சவளிப்்பரட்ாக ச்தரிகினறன. 
இந்தச் சூழலுக்கு ்தகுந்தாற்்பாலை ்படத்ர்த 
எளிரம்ாக்க மு்னறச்தல்லைா்ம சரி. ஆனால், 
அந்த எளிரமர் விஎஃப்எக்ஸில் காட்டி் 
து்தான பிைச்சிரன. ் மாசமான விஎஃப்எக்ஸ 
காட்சிகள் ்படத்திறகான ஆனமாரவ குரலைப்்ப 
்்தாடு ்பாரரவ்ாளரகளுக்கு சுத்்தமாக ஒட்ட 
்வயில்ரலை. ்படத்தின உயி்ை ஏலி்னைஸு்ம, 
அர்தச்ாட்டி நிகழு்ம கர்தயு்ம ்தான எனு்ம 
்்பாது, அர்த சீரகுரலைத்திருப்்பது ச்பரி் 
்பா்தக்ம.

அத்்தரன ் மாசமான காட்டுப் ்பகுதியில் 
ஆர்ா ்தரலைரமயிலைான 4 ்்பர சகாண்ட 
குழு்வ திரு்ம்பத் திரு்ம்ப ்ப்ணிப்்பது, இநதி 
்ாவில் ்பரட வீைரகளுக்கு ்பஞசமா எனற 
்கள்விர் எழுப்புகிறது. ்படத்தில் சுவாைஸ 
்்ம எனறால், அது அந்த எலி்ன மட்டு்ம்தான. 
அர்தத்்தாண்டி காட்சி்ரமப்பில் எந்த சுவா 
ைஸ்மு்ம இல்ரலை. நா்கனுக்கு்ம ்வறறு 
கிைக உயிைனத்திறகு்ம இரடயிலைான காட்சிகள் 
விறுவிறுப்ர்ப கூட்ட ்தவறிவிட்டன.

அ்்த்்பாலை, நா்கனின குழு எதிரசகாள் 
ளு்ம சவால்கள் ்பாரரவ்ாளரகளுக்கு எந்த 
்பாதிப்ர்பயு்ம ஏற்படுத்்தவில்ரலை. அந்த ் வறறு 
கிைக உயிரின்ம இங்க வந்த்தறகான காைண்ம 
சசால்லைப்்படா்தது, குறிப்்பாக க்ரளமாக்ஸ 
காட்சியில் அதுவரை பில்டப் சகாடுத்திருந்த 
வித்தி்ாசமான உயிரின்ம காட்டு்ம்்பாது 
ஏமாறற்ம ் மசலைாஙகுவது, அர்தத் ச்தாடர 
நது வரு்ம ் மாசமான விஎஃப்க்ஸ சகாண்ட 
சண்ரடக்காட்சிகள் ச்பரு்ம ்பலைவீன்ம.
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்ாழ்ப்்பாண மக்கள் மத்தியில் ் ்பசப்்படுகினற ் ்பச்சு வழக் 
குத் ்தமிழ்ச் சசாறகள் ்பலைவறரறச் சச்மமண் ் ா்பகப்்படுத்்த மு்ற 
சிக்கிறது. இத்்தரக் சசாறகரள முதி்வரகளு்ம கிைாமஙகளில் 
வாழு்ம பூரவீகத்தினர சிலைரு்ம இனரறக்கு்ம ்ப்ன்படுத்தி 
வருகினறனர. பிை்்தச வாரி்ாகவு்ம ச்தாழில் ரீதி்ாகவு்ம ்பண் 
்பாட்டு விழுமி்ஙகளின வழி்ாகவு்ம ் ்பசப்்படு்பரவ்ாக இரவ 
இருக்கினறன.

்்பச்சு சமாழியில் இருநது வருகினற இத்்தரக் ் ாழ்ப்்பாணத் 
்தமிழ்ச் சசாறகள் ்பலைவு்ம ்தற்்பாது அருகி வருகினறன. அ்தற 
குப் ்பதிலைாக ஆஙகிலைச் சசாறகளு்ம இநதி்ப் ் ்பச்சு சமாழிச் 
சசாறகளு்ம ்்பசப்்படுவது அதிகரித்து வருகிறது. ஆனாலு்ம 
்ாழ்ப்்பாணப் ்பாை்ம்பரி்ப் ் ்பச்சு சமாழிச் சசாறகரள அழி் 
விடாது ்பாதுகாப்்ப்தறகாகவு்ம, நிரனவு ்படுத்துவ்தறகாகவு்ம 
வாை்ம ஒரு சசால் எனற அடிப்்பரடயில் அவறரற சவளிக் 
சகாணை இருக்கி்றா்ம.

இவ்வாறான அருகிவரு்ம சசாறகரளச் சச்மமண் ்பத்திரி 
ரகக்கு உள்நாட்டிலு்ம சவளிநாடுகளிலு்ம வசிக்கினற நீஙகளு்ம 
அனுப்பி ரவக்கலைா்ம. அ்தறகான விளக்கத்ர்தயு்ம - அது எடுத் 
தி்்மபு்ம கருத்ர்தயு்ம விரிவாகக் குறிப்பிடலைா்ம. அவ்வாறு 
அனுப்புவ்தனமூலை்ம எதிரகாலைத்தில் இந்தச் சசால்வளத்துக்கான 
ஓர அகைாதிர்த் ்த்ாரித்து அந்தப் ்பாை்ம்பரி்ச் சசாறகரளப் 
்்பணவு்ம ்தமிழ் மக்களின பூரவீகத்ர்த உறுதிப்்படுத்்தவு்ம அடுத்்த 
சந்ததியினருக்குக் கடத்்தவு்ம முடியு்ம.

இந்தச் சசாறகரள அறிமுகப்்படுத்து்பவரகள் அந்தச் சசால் 
எந்த அரத்்தத்தில் ் ்பசப்்படுகிறது எனற கருத்ர்த முழுரம்ாகத் 
்தருவதுடன அது ச்ப்ரச் சசால்லைாகவா அல்லைது விரனச்சசால் 
லைாகவா அல்லைது எவ்வரகச் சசால்லைாகப் ்ப்ன்படுத்்தப்்படுகிறது 
என்பர்தயு்ம குறிப்பிடுவது சிறந்தது - வை்வறகத்்தக்கது. அத் 
்்தாடு ்ாழ்ப்்பாணத்்தவரகளின ்்பச்சு வழக்கிலுள்ள ்தமிழ்ச் 
சசாறகரள மட்டுமல்லைாது மட்டக்களப்பு, வனனித் ்தமிழ்ச் சசாற 
கரளயு்ம இந்தப் ்பகுதியில் குறிப்பிடலைா்ம. அந்தச் சசாறகரளயு்ம 
சச்மமண்ணுக்கு அனுப்பி ரவயுஙகள். இது அருகிவரு்ம ஈழத் 
்தமிரழக் காக்கு்ம ஒரு சிறு மு்றசி்்.

இந்த வாைச் சசால்

விடுப்பு
இந்தச் சசால் ச்ப்ைாகவு்ம விரன்ாகவு்ம ்ாழ்ப்்பாணப் 

்்பச்சு வழக்கில் ் ்பசப்்பட்டு வருகிறது. ''திருமணத்துக்காக 5 
நாட்கள் விடுப்புக் ்கட்டனான'' எனறு ச்ப்ரச் சசால்லைாகப் 
்ப்ன்படுத்துவர. ்பணிபுரியு்ம அலுவலைகத்தில் 5 நாள்கள் வரை 
லீவு ் காரி்்தாக இது அரத்்தப்்படு்ம. இர்தவிட ''அஙக்்பாய 
விடுப்புப் ்பாரக்கப் ்்பாறி் '்', எனறு விரனச் சசால்லைாகப் 
்ப்ன்படுத்துவர. இதில் வரு்ம விடுப்பு என்பது புதின்ம ்பாரப் 
்பது எனற அரத்்தத்தில் ் ்பசப்்படுகிறது. இர்தவிட ''அஙக்்பாயத் 
்தஙக முடி்ாது. அந்த மனிசி விடுப்புப் புடுஙகிப்்்பாட்டுத்்தான 
விடு்ம'' இதில் விடுப்பு என்பது ஒருவரின ்தனிப்்பட்ட விட்த் 
ர்தக் ் கள்விகள் மூலை்ம ஆைாயவது எனறு அரத்்தப்்படு்ம. 

ச்பாதுவாக ் ாழ்ப்்பாண மக்கள் புதி்தாக ஒருவரைச் சநதிக் 
கு்ம்்பாது, ஊர எது, ச்தாழில் எனன, ்படித்்த ்பள்ளிக்கூட்ம எது, 
குறிப்பிட்ட ந்பரின சாதி எனன என்பர்த அறிவ்தறகு விடுப்புக் 
்கட்்பது வழக்க்ம. ் ்பருநது, ையில் ்ப்ணஙகளின ் ்பா்்தா, ஓரி 
டத்தில் ்தஙகியிருக்கு்ம்்பா்்தா இவ்வரக விடுப்புகள் பிடுங 
கப்்படுவது அதிக்ம. இது ்பலைருக்குத் ்தரலையிடி்ாகவு்ம இருக்கு்ம.
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அறிவுப்புலங்கள் ஆஙகிலத்தில்தான் பெருகிவரு 
கின்்றன. அ்ற்கு ஈடு ப்கதாடுக்கும் வக்கயில 

்மிழில ப�தாற்்ககை உருவதாக்கிக்ப்கதாள்ை வவண்டியிருக் 
கி்றது. ஆஙகிலத்தில ப�தாலலப்ெடும் ்கருத்க்த் ்மி 
ழுக்கு இக�வதா்க ப�தாழிபெயரக்்க வவண்டியிருக்கி்றது. 
ஆனதால, அவற்றிபலலலதாம் வெதா்தாக� நிலவுகி்றது. 
ஊட்கங்களிலும், �மூ்க வகல்ைங்களிலும், புத்்்கங்களி 
லும் நதாள்வ்தாறும் இந்ப் வெதா்தாக�கயப் ெதாரக்்க 
முடிகி்றது. இக் நதாம் வெசித்்தான் ஆ்க வவண்டும்.

தமிழ் லிபியில் ஆங்கிலம்
ஆஙகிலச் ப�தாற்்ககை அப்ெடிவய ் மிழில எழுதுகி்ற 

ெழக்்கம் ெரவலதா்க இருக்கி்றது. இ்ன் �று்கலயும் (்கன் 
பவரஸ் - converse) உண்க�்தான். அ்தாவது ஆஙகில 
எழுத்துருக்்களில ்மிகழ எழுதுவது. புத்்தாயிரப் பிள் 
கை்கள் �மூ்க வகல்ைங்களில �ரை�தா்கப் ெயன்ெடுத் 
தும் அவவக்க எழுத்துக்கு - ் ஙகிலீஷ் - என்று பெயர. 
எனில, நதாம் இஙவ்க �று்கலகயப் ெற்றியலல, வ்ற்்றத் 
க்ப் ெற்றிவய வெ�ப் வெதாகிவ்றதாம். எழுத்்தாைர சுஜதா்தா 
வின் ்கட்டுகர ஒன்றிலிருநது எடுக்்கப்ெட்ட வதாக்கியத் 
துடன் இந் உகரயதாடகலத் ப்தாடங்கலதாம்.

"நலல கிரதாஃபிக் ஆரட்டிஸ்ட்டதா்க இருந்தால �தாக் 
கின்வடதாஷ் ்கணிப்பெதாறி வதாங்கலதாம். அக் வதாஙகி 
கவத்து, பலட்டர அடிக்்கவும் வ்கம்ஸ் விகையதாடவும் 
ெயன்ெடுத்துவது முட்டதாள்்னம்."

இப்வெதாது ்கணினி என்கி்ற ப�தால நிகலபெற்றுவிட்டது. 
சுஜதா்தா இக் எழுதிய ்கதாலத்தில ்கணிப்பெதாறியும் 
ெயன்ெதாட்டில இருந்து. நலலது. அடுத்து, �தாக்கின்வடதாஷ் 
என்ெது பெயரச்ப�தால, ப�தாழிபெயரக்்க வவண்டியதிலகல. 
�ரி. அடுத்து, கிரதாஃபிக் ஆரட்டிஸ்ட் எனும் ப்தாடர. 
்மிழில வகர ்ககலஞர, �ரை�தா்கப் புழக்்கத்தில வரவில 
கல்தான், ஆனதால புழஙகினதால்தாவன ெயன்ெதாட்டுக்கு 
வரும்? வெதா்கட்டும். ஆனதால, பலட்டருக்கும் வ்கம்்ஸுக் 
கும் கூடவதா சுஜதா்தா ஆஙகிலத்க் நதாடவவண்டும்?

இது ெகழய ்கட்டுகர. �மீெத்தியச் ப�ய்திபயதான்க்றப் 
ெதாரக்்கலதாம். ப�ன்கனயில �துரங்கப் வெதாட்டி நடநது 
முடிந்து. அது ெற்றிச் ப�ய்தி பவளியிட்ட பெரும்ெதாலதான 
ஊட்கங்கள் ப�ஸ் வெதாட்டி என்வ்ற கூறின.

�துரங்கம் யதாவரும் அறிந் ெழந்மிழ்ச் ப�தால. ஆனதால 
எந் ஊட்கமும் அக்ப் ெயன்ெடுத்திய்தா்கத் ப்ரிய 
விலகல. வெதா்கட்டும். ப�ன்கனயில நடந் வெதாட்டி்களில 
இரண்டு பிரிவு்கள் இருந்ன. இரண்டதாவது பிரிவு 
�்களிருக்்கதானது. மு்ல பிரிவு ஓென் (Open) எனப்ெட்டது. 
இதில ப்தாழிலமுக்ற ஆட்டக்்கதாரர்கள் �ட்டு�லல, 
ப்தாழில�தாரதா (அப�ச்சூர) வீரர்களும் விகையதாடலதாம். 
்மிழில பெதாதுப்பிரிவு என்்றகழக்்கலதாம். ஆனதால, ெல 
்மிழ் ஊட்கங்கள் ஓென் என்வ்ற அகழத்்ன. அகவ 
ப�தாழிபெயரப்ெ்ற்கு ப�னக்ப்கடவிலகல.

அடுத்்து அவ் வெதாட்டி ப்தாடரெதான �ற்ப்றதாரு ப�ய் 
தியில ப�ன்கனயில ெயன்ெடுத்்ப்ெட்டகவ ''ப�ன்�தார 

ப�ஸ் வெதாரட்டு்கள்'' என்று கூ்றப் 
ெட்டிருந்து.

இந்ச் ப�ய்தியில 'ப�ன்�தார' 
(censor) என்று ஒரு ப�தால வருகி 
்றது. எந் ்ணிக்க்கத் துக்றயும் 
வெதாட்டி நடந் அரஙகிற்குள் வர 
விலகல. அது - ப�ன்�ர - (sens-
er). உணரி என்ெது அ்ன் ் மிழ்ச் 
ப�தால. 'ப�்கதா'விற்கும் 'வெதாரடு' 
க்கும் ் மிகழத் வ்டதா் நதாளி்ழ், 
ப�ன்�ருக்குத் வ்டும் என்று எதிர 
ெதாரப்ெது ப்கதாஞ�ம் அதி்கம்்தான்.

ம�ொழிக்கு ஒவ்ொத
ம�ொழிமெயர்ப்பு
இப்ெடி வநரடியதா்க ஆஙகிலச் 

ப�தாற்்ககைப் ெயன்ெடுத்துவது 
ஒருபு்றம். அடுத்து, ஆஙகிலத்க்த் 
்மிழில ப�தாழிபெயரக்கும்வெதாது 
்மிழுக்கு இக�வதா்க ப�தாழிபெயரக் 

jkpopy ; 
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காமல் இயந்திரத்தனமாகப் பெயரப்ெது இனபனாரு 
புறம். இந்்த வாக்கியத்்தப் ொருஙகள்.  

''கட்டுநாயக்கா வானூரதி நி்ையம் ஆண்டுக்கு 2 
ககாடிப் ெயணிக்ைக் ்கயாண்டு வருகிறது'' இதில் 
ஓர அனனியத்தன்ம ப்தானிக்கிறது. ''கேண்ட்லிங 
ொசஞசரஸ்'' (Handling passengers) எனகிற பசாறபறாடர 
வாரத்்தக்கு வாரத்்த பமாழிபெயரக்கப்ெட்டு இருக்கி 
றது. உயிரும் உடலும் உள்ை மனி்தரக்ைக் '் கயாள்வ 
்தாக' எழுதுவது ்தமிழ்க் கைாசசாரததிறகு இ்சவான 
தில்்ை. இ்்தத '்தமிழ் மரபின உடல்பமாழி' எனகிறார 
ஆர.ொைகிருஷ்ணன.

்தனது 'கேரனி ஒஃப் எ சிவி்ைகசஸன: இண்டஸ் 
டூ ் வ்க' (Journey of a Civilization: Indus to Vaigai) 
(கராோ முத்்தயா ஆய்வு நூைகம், 2019) புத்தகததின 
மூைம் அறிவுைகததில் பெரும் அ்ச்வ ஏறெடுததியிருப் 
ெவர ொைகிருஷ்ணன. ்தனது சமீெததிய முகநூல் 
ெதிபவானறில், அவர இப்ெடி எழுதியிருந்்தார: ''்தமிழ் 
மரபின உடல்பமாழி்ய உ்ணரா்தவரகள் ்தமிழ் பமாழி 
்யக் கறெது கடினம்'' இதக்தாடு, ்தமிழ் மரபின உடல் 
பமாழி்ய உ்ணரா்தவரகள் ்தமிழ் பமாழி்ய பமாழி 
பெயரப்ெது கடினம் எனறும் கசரததுக்பகாள்ைைாம்.

்தமிழ் மரபு மனி்தரக்ைக் ் கயாள்வதில்்ை. ஆககவ 
்தான, அந்்த பமாழிபெயரப்பு ்தமிழுக்கு அனனியமாக 
ஒலிக்கிறது. அந்்த வாக்கியத்்த இப்ெடி எழுதியிருக் 
கைாம் "கட்டுநாயக்கா வானூரதி நி்ையத்்த ஆண் 
டுக்கு 2.2 ககாடிப் கெர ெயனெடுததி வருகிறாரகள்." 
இப்கொது இது ்தமிழ் வாக்கியமாக மாறிவிட்டது.

கை நிகையக் ைாசு, எனைாலும் ைடன
இனனுகமார அநீதியும் நடக்கிறது. ஆஙகிைததில் 

இருந்து ்தமிழில் எழுதும் சிைர, ஏறகனகவ அ்தறகு 
இ்்ணயான பசால் ்தமிழில் இருப்ெ்்த அறியாமல் புதி 
்தாக ஒரு பசால்்ை உருவாக்குகிறாரகள். பகாகரானாவின 
ப்தாடக்க காைததில் அ்தறகான நதிமூைத்்த அறிவியா 
ைைரகள் ஆராய்ந்்தனர. கள்ைச சந்்்தயில் விறகப்ெடும் 
விைஙகுகளின வழியாக இந்்த கநாய் உருவாகியிருக்க 
கவண்டும் எனகிற முடி்வப் ெைரும் வந்்த்டந்்தனர. 
ககாவிட், பவௌவாலிருந்து மனி்தனுக்குத ப்தாறறியிருக் 
கைாம் எனெது ெரவைான கருதது. ஆனடீடர (Anteater) 
எனும் சிறு விைஙகிலிருந்தும் இது ப்தாறறியிருக்கைாம் 
எனறும் சிை அறிவியைாைரகள் கருதினாரகள். இந்்தச 
பசய்தி்ய பவளியிட்ட ்தமிழ் ஊடகஙகள் எறும்புத தின 
னிகள் எனறு எழுதின. இந்்த விைஙகு ்தமிழுக்குப் புதிய 
தில்்ை எனெதும் அைஙகு எனறு அ்வ அ்ைக்கப்ெடு 
கினறன எனெ்்தயும் பமாழிபெயரத்த ஊடகஙகள் 
அறிந்திருக்கவில்்ை.

இ்்தப் கொைகவ மாஙகுகராவ் காடுகள் எனகிற பசாற 
பறாடர. இது மாஙகுகராவ் காட்டின (Mangrove Forest) 
பமாழியாக்கம். இ்வ கடலின க்ரகயாரஙகளில் உள்ை 
சதுப்பு நிைஙகளில், உவர நீரில் வைரும். ெள்ளிக்கர்்ண 
சதுப்பு நிைததில், மனி்தக் கரஙகளின கெரா்சக்கு இ்ர 
யானது கொக, இ்வ இனனும் மீ்தமிருக்கினறன. இ்தற 
குத ்தமிழ்ப் பெயர இருக்கிறது ''அ்ையாததித ்தாவரங 
கள்''. அ்்த அறியா்த பசய்தியாைரகள்்தான மாஙகுகராவ் 
காடுகள் எனகிற பசாறபறாட்ர இறக்குகிறாரகள்.

இந்்த இடததில், 'அருவி்ய நீரவீழ்சசி எனறு யாகர 
னும் பசானனால் மனம் ெ்தறுகிறது' எனகிற விக்கிரமாதித 
யனின கவி்்த வரி நி்னவுக்கு வருகிறது. உயிரினஙகள் 
ெறறியும் சூைலியல் ெறறியும் நமக்குப் கொதிய விழிப்பு 
்ணரவு இல்ைா்த்தால் ெராம்ெரியமான பசாறக்ை இைந்து 

வருகிகறாம். எல்ைாத து்றகளிலும் இந்்த நி்ை்தான. 
அ்தனால்்தான அரு்மயான ்தமிழ்சபசால் இருக்க, ஆங 
கிைத்்த எடுத்தாளு்தல் அறிவீனம் அல்ைவா? ''கரும்பி 
ருக்க இரும்்ெக் கடிப்ொர உண்கடா?'' எனறு ககட்டார 
பசால்லின பசல்வர இரா.பி.கசதுப்பிள்்ை. ''கனியிருக்கக் 
காய் கவரந்்தறறு'' எனறு பசானன ொட்டனின க்தாள்க 
ளில் ஏறி நினறுபகாண்டு்தான அவர இந்்தக் ககள்வி்யக் 
ககட்டிருக்ககவண்டும்.

ைகைச்சாலைாக்ைம்
பசால் வஙகியில் இருக்கும் பசாறக்ைப் ெறறிய கொ்த 

மில்ைாமல் புதிய பசாறக்ை இறக்குவது ஒரு பிரசசி்ன 
எனறால், புதிய க்ைசபசாறக்ை உருவாக்கிக்பகாள்ைா்தது 
இனபனாரு பிரசசி்ன. ஒரு சமீெததிய எடுததுக்காட்்டப் 
ொரப்கொம்.

ப்தாறறுகநாய்ப் ெரவலில் மூனறு நி்ைகள் உள்ைன. 
அ்வ 'எண்படமிக்', 'எபிபடமிக்', 'கெண்டமிக்' (en-
demic, epidemic, pandemic) எனென. ெரந்துெட்ட ெகுதி 
யில் ெரவும் கநாய் - எண்டமிக்’ (endemic) எனப்ெடும். 
நிகமானியா, அம்்ம மு்தைான கநாய்கள் இந்்தப் பிரி 
வின கீழ் வரும். குறுகிய காைததிறகுள் பெரும் நிைப் 
ெரப்பில் ெரவும் கநாய் 'எபிபடமிக்' (epidemic).  சாரஸ் 
(2003), பமரஸ் (2012), நிப்ொ (2018) மு்தைான கநாய் 
கள் இந்்தப் பிரிவில் வரும். ‘எபிபடமிக்’ (epidemic) 
கவகமாகப் ெரவும். உசசத்்த எட்டும். பின க்தய்ந்து 
இல்ைாமைாகும். மாறாக 'எண்டமிக்' (endemic) எந்்தக் 
காைததிலும் வரும். மீண்டும் மீண்டும் வரும். கவி வாக் 
்கப் கொை, அது நிரந்்தரமானது, அ்தறகு அழிவில்்ை.

கமலும், எபிபடமிக் பெரிய பிராந்தியததில் ெரவும். 
சாரஸ் சீனாவிலும் ோஙகாஙகிலும் சிஙகப்பூரிலும் கால் 
ெரப்பியது. பின பமல்ைக் கா்ணா்தாயது. அக்தகொை, 
பமரஸ்ஸின வீசசு மததிய கிைக்்கயும், நிப்ொவின வீசசு 
ககரைத்்தயும் ்தாண்டவில்்ை. மாறாக 'கெண்டமிக்'’ 
(pandemic) நாடுகளுக்கும் கண்டஙகளுக்கும் கட்டுப்ெ 
டாமல் எல்்ைக் ககாடுக்ை முறிததுக்பகாண்டு உைகம் 
முழுதும் ெரவும் வலுவு்டயது. ஸ்ொனியக் காய்சசல் 
(1918-20), ஆசியக் காய்சசல் (1957-58), ெனறிக் காய்ச 
சல் (2009), ககாவிட்-19 (2019-2022) மு்தைான கநாய்கள் 
உைபகைாம் ்தம் இருப்்ெ நி்ை நிறுததின. கெண்டமிக் 
கும் எபிபடமிக் கொை ஒரு கட்டததில் க்தய்ந்து இல்ைா 
்த்தாகும்.

கநாயின தீவிரமல்ை, அது ெரவும் கவகமும் நிைப் 
ெரப்புகம அந்்தத ப்தாறறு எபிபடமிக்கா அல்ைது கெண் 
டமிக்கா எனெ்்தத தீரமானிக்கும். சாரஸால் ொதிக்கப் 
ெட்டவரகளில் ெததில் ஒருவரால் பி்ைக்க முடியவில்்ை. 
மாறாக, ககாவிட் தீண்டிய ெைரும் மீண்டுவந்்தாரகள். 
எனினும் முனனது எபிபடமிக், அ்தன வீசசு கிைக்காசியா 
்வத ்தாண்டவில்்ை. பினனது உைகம் முழுவ்்தயும் 
ஆக்கிரமித்தது.

்தமிழில் இந்்த மூனறு பசாறகளுக்கும் இ்்ணயான 
க்ைசபசாறகள் ஆக்கப்ெடவில்்ை. எல்ைாவறறுக்கும் 
பெருந்ப்தாறறு்தான. பகாள்்ை கநாய் எனகிற ெ்தமும் 
புைக்கததில் இருக்கிறது. பிகைக், காைரா, அம்்ம, 
சாரஸ், ககாவிட் எல்ைாம் நமக்கு பகாள்்ை கநாய்்தான. 
மனி்தரகள் பகாததுக் பகாத்தாக மடிந்்த காைததில் உரு 
வானது பகாள்்ை கநாய் எனகிற பசால். இனறு மருத 
துவம் வைரந்து, குறுகிய காைததில் ்தடுப்பூசிகள் உரு 
வாக்கப்ெட்டு கநா் யச சக்திகயாடு எதிரிட முடிகிற காைம். 
ஆனாலும், நாம் பகாள்்ை கநாய்க்கு விசுவாசமாக 
இருக்கிகறாம்.
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க�ோவிட்-19, வூ�ோனில் த�ோடங்கி சீனோவில் பரவிய 
கபோது அது 'எணடமிக்' (endemic) என்றும், பிறபோடு 
�ணடங்�ளையும் சமுத்திரங்�ளையும் �ோணடியகபோது, 
'கபணடமிக்' (pandemic) என்றும் அறிவித்�து உல� சு�ோ 
�ோர ளையம். இபகபோது க�ோயின் வீரியம் குளைந்துவிட்டது. 
இந்தியோவில் போதிக்�பபடுக�ோரின் எணணிக்ள� 
�ோதைோன்றுக்கு 10,000க்குக் குளை�ோ�வும், ைரிபகபோரின் 
எணணிக்ள� 30க்கும் குளை�ோ�வும் ஆகிவிட்டது. 
உலத�ங்கும் இபபடியோன நிளல �ந்துவிட்டது. ைறை 
கபணடமிக் கபோல இது ைளைந்துகபோ�ோது என்கிைோர�ள் 
அறிவியலோைர�ள்.

அ�ோ�து, க�ோவிட்டுடன் �ோம் �ோழப பழகிக்த�ோள்ை 
க�ணடும். ஆனோல், ஊரும் உல�மும் ஸ�ம்பித்து நின்ை 
நிளலயிலிருந்து �ோம் மீணடு, த�குதூரம் �ந்துவிட்கடோம். 
இனியும் இள� 'கபணடமிக்' (pandemic) என்று அளழக்� 
க�ணடோம். ஆனோல், இது எணடமிக்�ோ� நீடிக்கும் என்று 
பல அறிவியோலோைர�ள் தசோல்லி�ருகிைோர�ள். உல� சு�ோ 
�ோர அளைபபு இள� ஏறறுக்த�ோணடோல் இனிகைறத�ோணடு 
க�ோவிட் கபணடமிக் அல்ல, எணடமிக் என்று அறிவிக் 
கும்.

க�ோவிட் சீனோவில் எபிதடமிக்�ோ� த�ோடங்கியது. 
கபணடமிக்�ோ� �ைரந்து உலள�கய உலுக்கியது. அ�றகு 
அழிவில்ளல. இனி இது எணடமிக்�ோ� ைோறும். இள�த் 
�மிழில் எபபடிச் தசோல்�து? க�ோவிட், தபருந்த�ோறைோ�த் 
த�ோடங்கி, தபருந்த�ோறைோ� �ைரந்து, தபருந்த�ோறைோ� 
ைோறும் என்ைோ? ஆங்கில ஊட�ங்�ளிலும் ைருத்து�த் 
துளையிலும் க�ோவிட்டின் குண ைோறைம் குறித்து �ோத்திர 
ைோன உளரயோடல் �டந்து�ருகிைது. �மிழில் �ளடதபறு 
��ோ�த் த�ரியவில்ளல. அ�றகு ஆர�க் குளைவு ைட்டும் 
�ோரணமில்ளல. இந்� மூன்று தசோற�ளுக்கும் முளையோன 
�ளலச்தசோற�ள் ஆக்�பபடோ�தும் ஒரு �ோரணம். இது 
�மிழ் �ோச�ர�ளுக்கு எத்�ளன தபரிய இழபபு?

"துளைச் தசோற�ள் புழக்�த்தில் �ரோ�து தபரும் குளை. 
துளைச் தசோற�ள் இல்லோைல் அள�ப பறறிப கபசு�து 
ஆ�ோயத்க�ோடு சிலம்பைோடு�து கபோன்ைது" என்கிைோர 
திகயோடர போஸ�ரன். அ�ர சூழலியளலக் குறித்துப பகிரந்து 
த�ோணட இந்� ஆ�ங்�ம் எல்லோ அறிவுத் துளை�ளுக்கும் 
தபோருந்தும்.

சிக்கல்கள் மூன்று
�ளலச்தசோற�ளை உரு�ோக்கும் தபோறுபபு பல்�ளலக் 

�ழ�ங்�ளுக்கும், ஆய்வு நிறு�னங்�ளுக்கும் உள்ைது. 
அ�ர�ள் அள�ச் தசய்கிைோர�ள். ஆனோல், அதில் பிர�ோ 
னைோ� மூன்று பிரச்சிளன�ள் இருக்கின்ைன. மு�லோ��ோ�, 
கபோதிய க��த்தில் �ளலச்தசோற�ள் உரு�ோக்�பபடு� 
தில்ளல. இரணடோ��ோ� �ல்லு�ர�ள் ஆக்கும் தசோற�ளில் 
பல புழங்�த்�க்�ன�ோ� இருபபதில்ளல. மூன்ைோ��ோ�, 
�மிழில் �ளலச்தசோற�ளைப பயன்படுத்து�தில் சீரளை 
இருபபதில்ளல.

வே்கம்: மு�ல் பிரச்சிளன க��ம். �மிழில் துளை 
சோரந்� �ட்டுளர�ளை எழுதுப�ர�ள் �ோங்�கை தசோற 
�ளை உரு�ோக்குகிைோர�ள். அந்�ச் தசோற�ள் ஏறபுளடய�ோ� 
இருந்�ோல் பல்�ளலக்�ழ�ங்�ளும் ஆய்வு நிறு�னங்�ளும் 
அள�ப தபரு�ழக்கிறகுக் த�ோணடு�ர க�ணடும். இள�க் 
குறித்துத் துளை சோரந்� அறிஞர�ளும் �மிழறிஞர�ளும் 
உளரயோடும் ஒரு த�ளி உரு�ோக்�பபட க�ணடும். ள�கய 
டு�ளும் நூல்�ளும் பதிபபிக்�பபட க�ணடும்.

புழக்கம்: இரணடோ��ோ�, �மிழறிஞர�ள் உரு�ோக்கும் 
தசோற�ள் எபபடி இருக்கின்ைன? சோபட் டிரிங்ள� (Soft 
drink) இன்குடிநீரைம் என்கிைோர�ள். ளசக்கிளை ஈருருளி 

என்கிைோர�ள். இந்�ப பணடி�ர�ளுக்குத் �னித்�மிழில் 
அக்�ளை இருக்கிைது. ஆனோல், அந்�ச் தசோல்லின் புழங்கு 
ைதிபளபப பறறி அ�ர�ளுக்கு அக்�ளை இல்ளல. 
இபபடியோன �ளலச்தசோற�ளை உரு�ோக்குகிை�ர�ளைப 
பறறிப கபரோசிரியர �ங்�.தெயரோைன் இபபடிச் தசோல்கிைோர: 
"�ோசிபப�ளரயும் க�ட்ப�ளரயும் குளைந்�பட்சம் �றபளன 
தசய்துத�ோணடோ�து ஒரு�ர �ளலச்தசோற�ளை உரு 
�ோக்குகிைோரோ என்பது சந்க��கை. அ�ர ைனி�க்கூட்டத்தில் 
இல்லோைல் �னிளையில் தசயல்படுகிைோர."

சீர்மை: மூன்ைோ�து பிரச்சிளன துளை சோரந்� தசோற� 
ளைப பயன்படுத்து�தில் சீரளை இல்ளல. டோய்லட் என் 
கிை தசோல்லுக்குக் �ழி�ளை என்கிை தசோல் பர�லோ�ப 
பயன்படுத்�பபடுகிைது. கபச்சு �ழக்கில் இன்னும் �க்கூஸ 
இருக்கிைது. ஒபபளன அளை என்கிை த�ோடரும் புழக் 
�த்தில் இருக்கிைது. எனில், இது�ோறும் யோரும் பயன் 
படுத்�ோ� ஒரு தசோல்ளல தசன்ளன �ோனூரதி நிளலயத்தில் 
போரத்க�ன்- ஒதுங்கிடம்.

இபபடி தைோழிதபயரத்��ளர என்னோல் புரிந்துத�ோள்ை 
முடிகிைது. கிரோைத்தில் த�ளிக்கிருக்� சில ஒதுக்குபபுைைோன 
இடங்�ளை ள�த்திருந்�ோர�ள். ஒதுங்�ப கபோகிகைன், 
த�ோல்ளலக்குப கபோகிகைன் என்தைல்லோம் தசோல்�ோர�ள். 
�ோனூரதி நிளலயத் �மிழறிஞர அந்� �ழக்�த்திலிருந்து 
இந்�ச் தசோல்ளல உரு�ோக்கி இருக்� க�ணடும். த�ோல் 
லிடம் என்கிை ப�த்ள�யும் அ�ர பரிசீலித்திருக்�க்கூடும். 
அந்�ச் தசோல் சுட்டும் �ன்முளைளயக் �ருத்தில் த�ோணடு, 
�ல்�ோய்பபோ�, அள� அ�ர �விரத்திருக்� க�ணடும்.

ஆனோல், திைந்�த�ளியில் ைலங்�ழிபப�ன் சு�ோ�ோரக் 
க�டு�ளை பிர�ைகர பரபபுளரத்து�ரும் ஒரு �ோட்டில், 
அந்�ப பழக்�த்தின் அடிபபளடயில் ஒரு தசோல்ளல உரு 
�ோக்கு�து அறிவியலுக்கும் அரசியலுக்கும் முரணோனது 
இல்ளலயோ?

கூறு்கள் நான்கு
ஆ�, �மிழில் எழுது��றகு ஆங்கிலத்துடனோன 

ஊடோட்டம் �விரக்� முடியோ��ோ� இருக்கிைது. ஏதனனில், 
அறிவுத் துளை�ள் அளனத்தும் �ைக்கு ஆங்கிலம் �ழி 
யோ�க� அறிமு�ைோகின்ைன. இது�ோறும் �ோம் கபசிய�றளை 
�ோன்கு கூறு�ைோ�த் த�ோகுத்துக்த�ோள்ைலோம்.

ஆங்கிலச் தசோற�ளை அபபடிகய �மிழில் எழுதும் 
�ழக்�ம் பர�லோ� இருக்கிைது. இது �ம் தைோழி �ைரச் 
சிக்கு உ��ோது. �மிளழப பின்கனோக்கித் �ள்ளிவிடும். 
இள� �ோம் ��னைோ� இயன்ை�ளர �விரக்� க�ணடும்.

ஆங்கிலத்திலிருந்து �மிழில் 

து்ைச் ச�ாற்கள் புழக்கத்தில 
ேராதது செரும் கு்ை. 

து்ைச் ச�ாற்கள் இல்ாமைல 
அ்தப் ெறறிப் வெசுேது 

ஆ்காயத்வதாடு 
சி்ம்ெமைாடுேது வொன்ைது
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ம�ொழிமெயர்க்கும்ெொது, 
அது தமிழுக்கு இசைவொக 

இருக்க்வண்டும.
தமிழ் மைழுச�யொன 

ம�ொழி. சூழலியல், கொட் 
டுயிர் ் ெொன்ற துச்றகளில் 
ந�து மைொல்வங்கி நிரமபி 

வழிகி்றது. சகயிருப்பி 
லுள்ள மைொறகச்ளப் 

ெயனெடுதத ் வண்டும. 
புதிய மைொறகச்ள ஆக்கு 
வது அவசிய�ற்ற ெணி.
எல்லொ அறிவியல் துச்ற 
களிலும புதிய கசலச் 
மைொறகச்ள உருவொக்க 
்வண்டும. அவறச்ற 
விசரவொகச் மையய 

்வண்டும. அநதச் மைொறகள 
�க்களின புழங்கு ம�ொழிக்கு 

மநருக்க�ொக இருக்க 
்வண்டும. புதிய 

மைொறகச்ளப் 
ெயனெடுததுவதில் சீர்ச� 

இருநதொல் அசவ 
விசரவில் புழக்கததிறகு 

வரும. இநதச் மைொறகச்ள 
உருவொக்குகி்றவர்களுக்கு 

துச்ற ைொர்நத அறிவும, இரு 
ம�ொழிப்புலச�யும இருக்க 

்வண்டும.
இநத நொனகு 

கூறுகச்ளயும �னதில் 
மகொண்டு முனசக எடுததுச் 

மையல்ெட ் வண்டிய 
அவசியம �ததிய அர 

சுக்கு �ட்டு�னறி �ொகொண 
அரசுக்கும உண்டு. மதொடர்பு 

சடய துச்றகளுக்கும 
ெல்கசலக்கழகங்களுக்கும 
ஆயவு நிறுவனங்களுக்கும 

இருக்கி்றது. அசவ 
மதொடர்ச்சியொன 

உசரயொடசலப் ெல்்வறு 
த்ளங்களில் 

நிகழ்தத்வண்டும. 
சக்யடுகளும, 
அகரொதிகளும, 

கசலக்க்ளஞ்சியங்களும 
ெதிப்பிக்க ் வண்டும.

இசவமயல்லொம 
மையயப்ெடும்ெொது தமிழ் 
உசரநசடக்கு ஆங்கிலம 

எனும இரவல் கொல் 
்தசவப்ெடொது. தமிழ் 

மைொநதக் கொலில் நிறகும. 
தமிழ் அதறகொன 
தகுதியுசடததது. 

வல்லுநர்களும அரசும 
அக்கச்ற்யொடு 

மையல்ெட்டொல் இது 
ைொததிய்�.

நொம ்ெொதசனக்கு உட்ெடுததப்ெட்டு எ�க்குள்்ள திணிதது 
அசடயப்ெட்ட சுவர்க்கம நரகம மதொடர்ெொன �னப்ெதிவுகளதொன 

து்றவ்றம அல்லது ைநநியொைம எனெசத வழிப்ெடுததுகின்றனவொ? ைரி 
ைநநியொைம எனெது எனன? அதிமலொனறு்� இல்சல. எநதமவொரு 
ெயனுறுதிப்ெொடொன மையலுமினறி ஓயநதுவிடுதல் எனறு மகொள்ளமுடியும. 
அப்ெடியொனவர்கள குறிப்பிடுவது்ெொல இச்றவசன (நிசனததிருததல், 
தியொனிததல் எனெமதல்லொ்� இல்லொத 
ஒனச்ற) அசடதல் எனெதறகொக இருப்ெ 
வறச்றத து்றததல் எனெ்த, அப்ெடியொ?

அப்ெடியொயின அசனதசதயும து்றத 
தல் எனெது ைொததிய�ொனதொ? எனெதற 
கப்ெொல் அப்ெடி முடியு�ொயின அவவொ 
்றொன உறுதியுள்ள ஒருவன ஏன அசனத 
திலிருநதும ஒதுங்கியிருக்க்வண்டும? 
அசனதசதயும து்றததல் எனெதொனது 
எனன? ஆசைகச்ளயொ ் தசவகச்ளயொ 
ஒதுக்கி சவததுக்மகொளவதொகக் கருதுகி 
்றொர்கள? ''�னதிறகுள்ளொக்வ ஆலயம 
கட்டி ் �ொட்ை�சடநதொர் பூைலொர்''  என 
நமெசவக்கப்ெட்டதில் அது பூைலொர் 
மகொண்டது ஆசையொ? ்தசவயொ? நம 
பிக்சகயொ?

வொழ்தல் எனெதறகுள்்ள ் தசவகள 
தவிர்க்கப்ெட முடியொதசவ. இது யதொர்த 
த�ொனது. உணவு, உசட, உச்றயுள என 
வகுததிருக்கி்ற அடிப்ெசடத ்தசவ 
கச்ள அசடதல் எனெதறகொன உசழப்பு 
அவசிய�ொனது. �ட்டு�ல்ல யதொர்தத�ொக 
உள்ள உலகில் உள்ளது. கறெசனயொல் 
புசனயப்ெட்டு �னதினது ெகுததுணரும 
ெகுதிசய அழிததசடததிருக்கும இச்ற 
வனடி, மைொர்க்கம ் ெொன்றவறச்ற நிசன 
தது அசதயசடயப் ்ெரொசை மகொள 
ளுதல்தொன து்றவொ?

மைொர்க்கம, நரகம, இச்றவனடி எனெ 
தறகப்ெொல் �ன அச�திக்கொனதுதொன து்றவு எனக்மகொண்டொல் �ன அச�தி 
எங்்கொ மதொசலவிலொ இருக்கி்றது? ஆசைகள வழி அசலயும �னசத 
துனபுறுததி ஒடுக்கி ஒரு நிசலப்ெடுததுவது எவவொம்றனெசத கடச� 
கச்ளத தவ்றவிட்டு ஒதுங்கியிருநதுதொன எண்ண்வண்டு�ொ? எ�க்குள 
்்ள்ய இருக்கி்ற �னசத அச�திப்ெடுதத எமச�்ய வருததுவது ைரி 
யொன வழிதொனொ? மதொசலநது ் ெொயிருப்ெதொக எண்ணிக்மகொண்டு இருக் 
கி்ற அச�திசயயும மதொசலதது அசலவது புததிைொலிததன�ொனதொ?

75
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செய்யும் ச�ொழில் நேர்த்திவழி பிறரும் 
பயனசபறத்�க்க வழி்கள் எதுவுமில்்லையொ? 
செய்கிற ்கருமம் மீ�ொ்க பற்று ் வத்து வி்ைத் 
திறநைொடு அ�்ைச் செய்வ்�விடுத்து 
அ�ைொசலைழும் ஒருவி� அ்மதி்ய அனு 
பவிக்கத் ச�ரியொமல் ஓய்ந்து, ஒதுங்கியிருப் 
பது மைதுககு அ்மதி்யத் �ரும் எனப 
�ொைது சுயபுத்தியுள்்ள ஒருவைொல் எண்ணிச் 
செய்யப்படும் ஒரு செயலைொகுமொ? ேொம் ஏற் 
்கைநவ பகிர்ந்துச்கொண்்ட்�ப் நபொலை செய 
சலைொன்ற ்கவைககுவிநவொடு செய்து வி்்ள 
வின மூலைமொை திருப்தி்ய அ்்டய முடி 
யொது �விககும் ஒருவன துறவறத்தின மூலைம் 
அ்்டயலைொசமை எண்ணுவ்� நி்ைக்கச் 
சிரிப்பொ்க இல்்லையொ?

ஒன்றச் செய்வ�ற்்கொை பககுவத்்�த் 
�னனுள்ந்ளநய ஏற்படுத்�லைொசமை எண்்ண, 
செயற்ப்ட முடியொ� ஒருவன எல்லைொம் துற 
ந்து இ்றவ்ை அ்்டயப்நபொகிநறன 
எனறு எண்ணிச் செயற்படுவ்� ஏமொற்று 
வித்்�சயனறு�ொன செொல்லைநவண்டும். 
''கூ்ைநயறிக ந்கொழி பிடிக்க முடியொ�வன 
வொைநமறி ் வகுண்்டம் நபொ்க முற்படு�ல்'' 
எனப�ொ்கநவ ேொம் ்கரு�நவண்டும். நவசறொன 
றுமில்்லை. �ன்ைப்நபொலைநவ எம்்மயும் 
சிந்திக்க முடியொ� ஒருவைொ்கக ்கருதும் ஒரு 
வைொநலைநய துறவு எனப்�ப் சபரு்ம 
யொ்கக கூறித்திரிய முடியும்.

நேர்்மயொ்க வருந்தி உ்ைத்துப் சபறு 
கிற மை அ்மதி்ய உண்்மயில் அறி 
யொ� ஒருவன�ொன அ�்ை மந்திைத்�ொல், 
பூ்ெ்கள் வழிபொடு்கள், �வம் நபொனறவற் 
றொல் சபறலைொம் எைக ்கருதுகிறொன. அ�ன 
உச்ெமொ்க துறவு எனப�்ை ேம்புகிறொன. 
ஆ்ெ்யத் துறத்�ல் எனபந� ஒரு உச்ெ 
நி்லை ஏமொற்று�ொன எனப்� உ்ணர்ந்து 
ச்கொள்்ள நவண்டும். அந்� உ்ணர்வு ச்கொண்்ட 
ஒருவன இயலைொ்மயிைொல் துவண்டு செய் 
வ�றியொது �ன்ைச் ெமூ்கத்திலிருந்து விலைக 
கிகச்கொண்டு துறவறம் எனகிற ம்றப்்பத் 
�ஞெம்்டகிறொன.

சுரி துறவு எைகிற ஒனறு ெரியொைச�னநற 
ச்கொண்்டொலும் அது அ்மதி்யத் �ருமொ? 
ஒதுங்கியும் ஒதுககியும் வொழ்கினற வொழ் 
விைது ெொைம் எனை? அங்ந்க எந்� இ்டத் 
தில் அவைது அ்மதி்ய அவன ்கண்்ட 
்்டவொன? அவனி்டம் ய�ொர்த்�த்தில் உள்்ள 
ஓரி்டம் ஏச�னறறியொ� நி்லையில் அந்� 
இ்டத்்� எப்படித்�ொன ்கண்்ட்்டவொன? 
ேொம் ்கருதுகிற அ்மதி இருககும் இ்டம் எமது 
மைநம எனப்�த் ச�ளிவொ்க அறிந்துச்கொள் 
்ளத் �வறி எங்ச்கங்ந்கொ ந�டித் திரிகிநறொம்.

துறவு எனபந� சிக்கலுககுள் செனறு 
மொள்வ�ற்்கொைவழி�ொன எனப்� மு�லில் 
உ்ணர்ந்�ச்கொள்வது அவசியமொைது. ேொம் 
்கற்பித்து ் வத்திருககிற செொர்க்கம் ேை்கம், 
பொவம், புண்ணியம், ேன்ம, தீ்ம எை 
எ�்ையும் ெந்திப்ப�ற்்கொை அச்ெந்�ொன 
ெந்நியொெமொ? சிந்திப்நபொம்.

சுப்பிைமணியம் மொஸைர் ைண்டு மூண்டு ேொ்ளொய் ஏந�ொ ்கொச்ெ 
சலைண்டு ஆஸபத்திரியி்லை இருந்து வந்திருந்�ொைொம். அப்ப 

�ொன ந்கள்விப்பட்டைொன. உ்ட்ைநய அவற்்ற வீடடுககுப்நபொைன. 
இங்்்க மொஸைர் ஆறு�லைொய் ெொய்ம்ைக ்கதி்ையி்லை இருந்�ொர். 
அங்்கொ்லையொய் முருந்கெர் அ்மதியொய் இருந்�ொர். சு�ன ந�ொய்ச்ெ 
உடுப்பு்க்்ள ச்கொடியி்லை ்கொயப்நபொடடுகச்கொண்டிருந்�ொன. அவன 
�ொன மு�லி்லை என்ைக ்கண்டிடடு ''வொங்ந்கொ மொமொ...'' எண்டு கூப் 
பிட்ட குைலுககு மொஸைரும் முருந்கெரும் ்கண்டு இருக்கச் செொல்லிச்சி 
ைம்.

''எனை மொஸைர், எனை ே்டந்�து?'' எண்டு ேொன ந்கட்டதுககு ஒரு 
சிரிப்நபொ்்ட ''ஓ.. �்லையிடிநயொ்்ட ்கொய்ச்ெல், வொய்க்கச்ெல் நமலு 
்ைவும், இஞ்ெ ஆஸபத்திரிககுத்�ொன நபொைைொன.. அ்வ எனை 
்கொச்ெநலைொ ச�ரியொது, ்கைவ்்கயி்லை வருத்�ங்்கள் உலைொவுற�ொ்லை 
சபரியொஸபத்திரிககு அனுப்பிப்நபொடடிைம், பயந்� மொதிரி ஒண்டுமில் 
்லையொம்'' எண்்டொர்.

''ஓநமொம்.. மொஸைர் இப்ப புதிசு புதிெொயல்நலை வருத்�ங்்கள் வருகு 
து்கள்'' எண்டு ேொன முடிக்கயில்்லை ''வடிவொய்ச் நெொதிககிற பஞசியி 
்லையும் புதுப் புது வருத்�சமண்டுமல்நலை செொல்லுகிைநமொ எண்டு 
மல்நலை ஒரு ்க்�'' எண்டு வைக்கம் மொதிரி நிப்பொடடிைொர் முருந்கெர். 
அதுககுள்்்ளயும் ஏ�ொலும் இருக்கத்�ொன செய்யும் வில்லைண்்டமொை 
்க்�யள். ேொன வொ்யக கி்ளறொமல் இருந்திட்டன.

சு�னும் வந்து அங்்கொ்லை இருந்து ்க்�ககுள்்ள நு்்ளஞெொன. ''இப்ப 
எனை ஒரு வருத்�த்்� நி்ைச்சு ஆஸபத்திரிககுப் நபொைொல் அது 
கும் பி்றநவற்சைண்்டொல் ்கை வருத்�ங்்க்்ளக ்கண்டுபிடிககிைம். 
ஆக்களுககும் ஆநைொககியமில்்லை, வருத்�ங்்கள் வருந்�ொன'' எண் 
்டொன சு�ன சபொதுப்ப்்டயொய். ''�ம்பி செொல்லுறதி்லை முழுக்க உண் 
்மயிருககு. நெொதி்ையளும் வலு கூ்டவில்நலை? ஒவசவொண்டி்லையும் 
ஒவசவொரு வருத்�ம் பிடிப்டத்�ொநை செய்யும்?'' எண்்டொர் முருந்கெர்.

்க்� சிக்கலுக்்க நபொற மொதிரிக கி்டக்க மொஸைர் சேளிஞெொர். ேொன 
''அதுெரி�ொன ஆஸபத்திரிப்பொடு்கள் எப்பிடி?'' எண்டு ந்கட்டதுககு 
மொஸைர் ''்கவனிப்பு்கள் வலு திறம்.. பொ்ெயள் ச�ரியொமலுகந்க வடி 
வொய்ப் பொககுது்கள், எனி ச்டொகைர்மொரும் மிைகச்கடடு பொககிைம்'' 
எண்்டொர். ''அ்வ �ங்்க்்ட முழுச் ெகதி்யயும் பொவிககிைம் எங்்க 
்்டயொக்கள்�ொன பிைச்ெ்ை, ்கடடுப்பொடு்கள்.. பைக்க வைக்கங்்கள் எண்டு 
ஒண்டுமில்்லை'' எண்்டொன சு�ன எரிச்ெநலைொ்்ட.

''ம்ம்.. ்கண்்டபடி துப்புறது, ்கஞெல் நபொடுறது, செய்யொ்�சயண்்ட 
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தைதைதான் செய்யிறது எண்டு எங் 
கதை பரவணிச் செதாததுகள் இருக் 
கல்லதா?'' எண்டு நதான் செதாலல 
எலலதாரும் சிரிச்சினம். ''ெதாரதாயத 
ைவறதைதயத ைவிர வரிதெ 
யிதல ் பதாறபழக்கம் ஒரு இைமும் 
இலதல. பதாஞ்சு விழுந்து இடிபடு 
கிறது'' எண்டு சுைன் புறுபுறுதைதான்.

''அங்தக விடுதியளின்தர 
குளிபபதற, கழிபபதற எலலதாம் 
படுகிறபதாடு! இரவிதலைதான் எண் 
டிலதல பகலிதல்ய ைவறதை 
ைதான். குபதபக்கூதைதயத ைவிர 
்பதாததிலும் சிகரட் கட்தையும்ைதான் 
அங்தக. கக்கூஸ் குளீக்குள்தளை 
ெதாபபதாட்டு கட்டின ் பபபருகதளைப 
்பதாடுறது, சிய்க்...'' எண்ைதார் மதாஸ் 
ரர். ''துபபரவதாக்கிற ஆக்களும் 
எததிதன ைரசமண்டு கூட்டுறது 
அள்ளுறது, எங்களைதாதலைதான் 
எலலதாப பிரச்ெதனயும்'' எண்டு 
மதாஸ்ரர் சகதாஞ்ெம் ்கதாவமதாச் 
செதாலலி நிபபதாட்டினதார்.

''அதுக்தக கன்ரீனிதல வரிதெ 
யும் நிக்கும் குறுக்தகயும் பூரும்.. 
சீசயண்டு்பதாகும் ஒரு ெதாமதான் 
வதாங்கிறசைண்ைதால'' எண்டு மதாஸ் 
ரர் முடிக்கயிலதல சுைன் ''சுடுைண் 
ணிக்குச் ெனம் படுகிறபதாடு'' எண்டு 
வதாய் மூைக்கு முை்ல ''ஏன் கன்ரீ 
னிதல எடுக்கலதாமல்ல?'' எண்டு 
்கட்ைதார் முரு்கெர். ''எடுக்கலதாந் 
ைதான் பதது மணிக்கும் பிறகுைதான்'' 
எண்ைதான் சுைன் எரிச்ெ்லதாதை. 
''ஏன் அதுக்கும் வரிதெயள் இடி 
பதாடுக்ளைதா?'' எண்டு நதான் ் கட்ை 
துக்குச் சுை்னதாதை ்ெந்து மதாஸ் 
ரரும் சிரிச்ெதார்.

நதானும் முரு்கெரும் அதவ 
யின்தர சிரிபதப குழபபத்ைதாதை 
பதாக்க மதாஸ்ரர்ைதான் ''பதது மணிக் 
குப பிறகுைதான் சுடுைண்ணி குடுக் 
க்வ சைதாைங்குவினம். வரிதெ 
இடிபதாடிலலதாமல ஒண்டு நைக் 
கு்மதா?'' எண்டு பிலதைதாச் சிரிச் 
ெதார். ''அபப வருதைக்கதாறர் விடிய 
சவள்ளைைததிதல சூைதாய் ஒண்டும் 
குடிக்்கலதா்ைதா? ்கதாைதாரி இர 
வதான் ைண்ணி சுடுைண்ணிப ் பதாதை 
சலண்ைதாலும் ஆறியல்ல ் பதாகுது? 
ஒருதைரும் உதுகதளைக் கவனிக்கி 
்றலதல்யதா?'' எண்ைதார் முரு்க 
ெர் ஆைங்கத்ைதாதை.

''ஆரதாவது சபரிய இைதைதாக்கள் 
இன்னும் அனுபவிக்்கலதலப 
்பதாதல, அபபைதான் உதுகதளை 
வடிவதாய் ் யதாசிபபங்கள், கவனிப 
பங்கள்'' எண்ைபடி எழும்பி வந் 
திட்ைன்.

அரசியல தூக்கி எறிந்துவிட்ைதாலும், இறுதிவதர சைதாைர்ந்து மக்க 
்ளைதாடு எழுதியபடி, ்பசியபடிைதான் இருந்ைதார் ்கதார்பசெவ். 

உலக்ம ஓரணியில திரளை ் வண்டும் என்ப்ை அவர் எழுதிய கதைசிக் 
கட்டுதரயின் அடிநதாைம். சகதா்ரதானதா சபருந்சைதாற்று ெமயததில 'தைம்' 
பததிரிதகக்கதாக அவர் எழுதிய இந்ைக் கட்டுதரயிலும்கூை பதைததுதறக் 
கதான செலதவக் குதறதது, மக்கள் நலனுக்கதான நிதி ஒதுக்கீட்தை உலக 
நதாடுகள் அதிகரிக்க ் வண்டும் என்று வலியுறுததியிருந்ைதார். அந்ைக் கட் 
டுதரயின் சமதாழியதாக்கததை இங்்க ைருகி்றதாம்.

நதாம் வதாழும் இந்ை உலகமயமதாக்கபபட்ை தவயகம், சபதாலசபதாலசவன 
சநதாறுங்கி வீழத ைக்கைதாக எதைதன பலவீனமதாக உள்ளைது; சபருங்குழபப 
பதாைதாளைததில ெரிந்து வீழ்கிற ் பரதாபதது அைதன எவ்வதாறு அச்சுறுததிக் 
சகதாண்டிருக்கிறது என்பதை இந்ைப சபருந்சைதாற்று கதாலததில கண்்ைதாம். 
சகதா்ரதானதா தீநுண்மி உண்ைதாக்கியிருக்கும் சகதாள்தளை ்நதாய் எலலதா 
நதாடுகளுக்கும் சபதாதுவதான அச்சுறுதைலதாகக் ் கதாரமுகம் கதாட்டி நிற்கிறது. 
எந்ை நதாடும் இதைத ைனியதாக எதிர்சகதாள்ளை முடியதாது.

இந்ைப புதிய, சகதாடிய எதிரிதய முறியடிக்க ் வண்டிய்ை இன்தறய 
உைனடிச் ெவதால. அ்ைெமயம், சகதா்ரதானதாவுக்குப பிந்தைய வதாழ்க்தக 
குறிததும், இன்்ற நதாம் சிந்திக்கத சைதாைங்குவது அவசியம். 'உலகம் இனி 
ஒரு்பதாதும் இ்ை மதாதிரியதாக இருக்கதாது' எனப பலரும் இப்பதாது செதால 
கிறதார்கள். ஆனதால அது எதைதகயைதாக இருக்கும்? அது, நதாம் என்ன பதாைங் 
கதளை கற்றுக்சகதாள்ளைப்பதாகி்றதாம் என்பதைப சபதாருதைது ஆகும்.

அணு அச்சுறுத்தலுக்குத தீர்வு
நதாங்கள் 1980களின் மததியில, அணு ஆயுை அச்சுறுதைலுக்கு எபப 

டித தீர்வு கண்்ைதாம் என்பதை இங்்க நிதனவுகூர விரும்புகி்றன்.  அது, 
நமது சபதாது எதிரி அது, நம் எல்லதாருக்குமதான அச்சுறுதைல என்பதை 
நதாங்கள் புரிந்து சகதாண்ை்பதாதுைதான் ைதை ைகர்ந்து முன்்னற்றம் ஏற் 
பட்ைது.

அணு ஆயுைப ் பதாரில எவரும் சவலல முடியதாது என்றும், என்வ 
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ஒருப�ோதும் அணு ஆயுதங்களைக் 
க்கோண்டு ப�ோரிடக் கூடோது என்றும் 
ப�ோவியத் ஒன்றியம், அகெரிக்்கோ 
ஆகிய இரு நோடு்களின் தளைவர்க 
ளும் பிர்கடனம் க�யபதோம். பின்னர 
கரயக்்ோவிக் ப�ச்சு நளடக�ற்றது. 
அணு ஆயுதங்களை ஒழிப�தற்கோன 
முதல் ஒப�நதங்கள் ஏற�டடன. 
அதில் 85% �தவீத அணு ஆயுதங 
்கள் இபப�ோது ஒழிக்்கப�டடுவிடட 
ப�ோதிலும், அநத அச்சுறுத்தல் இன் 
னும் இருநதுக்கோண்டுதோன் இருக் 
கி்றது.

இன்னும் வறுளெ, ஏற்றத்தோழ்வு, 
சுறறுச்சூழல் சீரப்கடு, பூமி வைங்க 
ளும் ெோ்கடல்்களின் வைங்களும் 
வறறிபப�ோதல், புைம்க�யரபவோர 
கநருக்்கடி ப�ோன்்ற உை்கைோவிய 
�வோல்்கள் கதோடரகின்்ற நிளையில், 
அளவ இபப�ோது மி்கவும் அவ�ர 
்கவனத்துக்கு உரியளவயோ்க ெோறியி 
ருக்கின்்றன.

இதுவரை கண்டிைாத 
ககாடூை அச்சுறுததல்
அடுத்து இபப�ோது, ஒரு உை்க 

ெயெோன ளவய்கத்தில், நோடு்கள் 
ஒன்றுக்க்கோன்று பின்னிபபிளைநத 
உை்கத்தில் பநோய்களும், க�ரும் 
கதோறறுக்்களும் இதுவளர ்கண்டிரோத 
பவ்கத்தில் �றறிப�ரவும் என்�ளத 
உைரத்துகின்்ற இன்கனோரு க்கோடூர 
அச்சுறுத்தல் ஏற�டடுள்ைது.

இநதப புதிய �வோளை ஒவகவோரு 
நோடும் தன் அைவில் ெடடுபெ எதிர 
க்கோண்டு �ெோளித்துவிட இயைோது. 
இதளன எதிரக்கோள்வதற்கோன முடி 
வு்களை உை்க �முதோயம் முழுவதுபெ 
இனி எடுக்்க பவண்டியிருக்கும்.

ெனிதகுைம் அளனத்துக்கும் 
க�ோதுவோன வியூ்கங்களை, இைக்கு 
்களை உருவோக்கிச் க�யல்�டுத்து 
வதறகு இதுவளரயில் நோம் தவறி 
விடபடோம். ்கடநத 2000ஆவது 
ஆண்டில் ஐ.நோ. �ள� நிள்றபவறறிய 
புத்தோயிரம் ஆண்டு வைரச்சி இைக் 
கு்களை பநோக்கிய முன்பனற்றம் 
க�ரிதும் �ரி�ெெற்றதோ்கபவ இருநது 
வருகி்றது. இநதக் க்கோள்ளை பநோயும் 
அதன் விளைவு்களும் குறிப�ோ்க ஏளழ 
ெக்்களை ்கடுளெயோ்கத் தோக்கி, ஏற 
்றத்தோழ்வு விளைவித்த புண்ணில் 
பவல் �ோயச்சியுள்ைது.

�ோது்கோபபு குறித்த ்கருத்பதோடடம் 
முழுவளதயும் ெறுசிநதளனக்கு 
உள்ைோக்்க பவண்டியபத இபப�ோது 
நெக்கு அவ�ர அவசியத் பதளவ 

ஆகும். �னிப ப�ோர முடிவுக்கு வநத 
பி்றகும்கூட, உை்க நோடு்களின் �ோது 
்கோபபு என்�து க�ரிதும் �ளடத் 
துள்றக் ்கண்பைோடடத்திபைபய 
�ோரக்்கப�டுகி்றது. �ோது்கோபபு என் 
்றோபை, நம் ்கோதில் விழு�ளவ எல் 
ைோம் ஆயுதங்கள், ஏவு்களை்கள், 
விெோனத் தோக்குதல்்கள் என்கி்ற 
ப�ச்சுக்்கள்தோன்.

ஈரோன், ஈரோக் ெறறும் சிரியோவில், 
இநத ஆண்டில் வல்ைரசு்கள் ஈடு 
�டக்கூடிய ்கடும் பெோதல்்கள் ஏற�ட 
ைோம் என்்ற அைவுக்கு உை்கம் ஏற 
க்கனபவ பெோதல்்களின் விளிம்புக்ப்க 

க�ன்றுவிடடது. அதில் �ஙப்கற்ற 
வர்கள் இறுதியில் பின்வோஙகி விடட 
ப�ோதிலும், இது ப�ோருக்குப ப�ோ்கோ 
ெலும் அபதபவளையில் ப�ோரின் 
எல்ளை வளரயிலும் இழுத்துச் க�ல் 
லும் அ�ோய்கரெோன, சிறிதும் பயோசிக் 
்கோெல் க�யல்�டுகி்ற அபத க்கோள் 
ள்கதோன்.

பணதரத விையமாக்கும் 
ஆயுதப் பபாட்டி
ப�ோர்களும், ஆயுதப ப�ோடடி்க 

ளும் இன்ள்றய உை்கப பிரச்சிளன 
்களைத் தீரக்்க முடியோது என்�து 
இன்னுெோ கதளிவோ்கவில்ளை? ப�ோர 
என்�து பதோல்வியின் அளடயோைம்; 
அது, அரசியலின் வீழ்ச்சி ஆகும்.

உைவு, தண்ணீர ெறறும் தூயளெ 
யோன சுறறுச் சூழளை வழஙகுதல், 
ெக்்களின் உடல் நைத்தில் அக்்கள்ற 
என ெனித குைத்தின் �ோது்கோபள�பய 
ெற்ற எல்ைோவறள்றக் ்கோடடிலும் முன் 
னுரிளெக்குரிய இைக்்கோ்கக் ்கருத 
பவண்டும். இவறள்ற அளடவதறகுத் 
திடடமிடடு வைங்களைச் ப�மிப 
�தும் உருவோக்குவதும், வியூ்கங 
்களை வகுப�தும் அவசியம். ஆனோல், 
ஆயுதப ப�ோடடிளயத் தூண்டுவதறகு 
அரசு்கள் கதோடரநது �ைத்ளத வீை 
டிக்கும் என்்றோல் அளனத்து முயறசி 
்களும் பதோல்வியுறும். ஒரு விஷ 

யத்ளதத் திரும்�த் திரும்� வலி 
யுறுத்திச் க�ோல்வதறகு நோன் ஒரு 
ப�ோதும் தைரவளடய ெோடபடன். 
உை்க விவ்கோரங்கள், �ரவபத� அர 
சியல் ெறறும் அரசியல் சிநதளனயில் 
இருநது �ளடெயம் என்�ளத அ்கற்ற 
பவண்டியது அவசியம்.

�ளடத்துள்றச் க�ைவு்களைக் 
குள்றநதது 10% முதல் 15% வளர 
குள்றக்்க பவண்டும் என உை்கத் 
தளைவர்களை அள்றகூவி அளழக்கி 
ப்றன். புதிய விழிபபுைரளவ பநோக்கி, 
புதிய நோ்கரி்கத்ளத பநோக்கி அடிகய 
டுத்து ளவக்கும் முதல் நடவடிக்ள்க 
யோ்க, இபப�ோளதக்கு குள்றநத�ட�ம் 
இளதயோவது உை்கத் தளைவர்கள் 
க�யதோ்கபவண்டும்.
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