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அன்டடாினாவி் திருநணம்

 க ோவி் - 19 எ் போன் ்க கத ணோ் றிதது. எ ்கு ஒய ்  ஞப்
கிக ் கபஞ்டுண் எ்று கடப்கண் ண் பி ்க தோ ஜபிட்து
பயகிக். கடபக கசி ்கி ஒய ஞப் கிக ் கபஞ்டுண்
எ்று ஏங் கிமய ்கிக்.
 ஆோலுண் எ் டச் சக ்கு ஜச்  கபஞ்டுண் எ்தி் முடிவு
ஜடிதோண் இய் கட். சிறுபததி் , அங் க ோோவி் எ் ஜ் கோ்
ஜச் கி சக ்குச் ஜச்க்;
 ஓ் அயகணதோ ஞப் கிகட்டோ்; அட்பிகு கபஜோய
சக ்குச் ஜச்  ஆண் பிட்கடோண் . ோ்கு பயங் ந் ழிட்து,
மூ்ோபடோ ஒய சக ்குச் ஜச்  ஆண் பிட்கட்.
 ஆோ் எ ்குந் நோ ஜபறுகண ோஞ் ்து. ஏகடோ ஒய குக
இய் டகட உஞ்்கட். க ் ஜசத் தி ந் எதுவுகண எ்னுகத
டி் ் போன் ்க
்கு பிகதோணோ இ் க.
 கடப் எ் ோபங் கந ண்ிட்து வி்ோோ எ்கடகூ எ்ோ்
ஜடநிபோ உஞமுடிதவி் க. எ்னுகத குஞட்கட டண் முகத
சோதலி் ணோ் றுகிோோ இ் கதோ எ்று குன் ட்தி் இய் கட்.
கணலுண் , எ் ஞப் எ்கோடு கச்்து ஆதட்தி் கு பவி் க.
 2020ஆண் ஆஞ்டு, க ோவி்- 19 ோஞணோ , ோடு முழுபதிலுண்
ஜோதுமு ் ண் அறிவி ் ் ்து. ஆதங் ந் மூ் ்; ஆத
ஆோடக நி் ் துஜ ோந் ந முடிதவி் க.
 யூ்யூ் பி் பிசங் ங் கந ் க ்ட் ோ ட் கடடிக். க
ோ்
ஜடோக ் ோ்சி ிகதட்தி் இஞ்டு ஜசப் ட்-க அ்ஜப்டிஸ்்
கோட ் ந் கசி பிசங் கந ் க ்க்.

அன்டடாினாவி் நநாற்ம்
 அ் ட ் ோஜஞோநி கந் ோ்ட்டகோது, அப் ந் ஜசோ் ஒப் ஜபோய
பசட்கடயுண் எ்னுகத கபடோ ணட்தி் ஒ் பி்டு் ோ்ட்கட்.
 அ் கோதுடோ் எ்னுகத கபடோ ண அறிவு மி வுண் குகபோ இய் டகட
உஞ்்கட். ஏனோண் ோநி் ஓத் ் திய ் கபஞ்டுண் எ்று கபடோ ணண்
ஜசோ் பது எ் பட்கட மி வுண் ஈ்ட்டது.
 பிசங் ண் ஞ்ஞித கோட ் கடிதோ எ்ிகண கசிததுகோ
இய் டது. “ீ ங் ந் தோக் பி்்  வியண் புகிறீ் ந் ? ணிட் நி்
்கந கநதோ அ் து கபடோ ணட்தி் ஜசோ் ் ்டுந் ந கடபனுகத
போ்ட்கடகததோ?” எ்று க ்ோ்.
 அ் ட ் க ந் வி எ் உந் நட்தி் ஜயண் டோ ் ட்கட உஞ்ோ ்கிதது. கடப்
டண் போ்ட்கடம் ஜசோ் லிமய் கட் பி்் ் கோகிக்” எ்று எ்
ஆனட்திலிய் து கூறிக்.
 வீ்கச் சுட்டண் ஜசத் த ஒய ஜஞ்கஞ கபக ்கு கபட்திய் கட்;
அபளுகத ஜோ ண் ப் டது. அபந் திமுண் கபக ்கு பயபோந் ; ஆோ்
ஜபந் நி ்கினகண(சோதங் ோண் ), சி ்கினகண நிலுண் கபக ்கு
பணோ்ோந் .
 சி ்கினகண நி் ஜசப் ட் -க அ்ஜப்டிஸ்் தியச்சக ்குச்
ஜச் படோ ச் ஜசோ்ோந் .
 பிகு சி ோ் ந் ழிட்து, ஆதண் ஜச் பகட ிறுட்திவி்ோந் ;
சி ்கினகண நி் வீ்டி் கு கபக ்கு ப ஆண் பிட்டோந் . ஓத் வுோநி்
மு ்கிதட்துபண் குறிட்து உஞ ஆண் பிட்டதுண் , அ் ட போலி் ஜஞ்ஞிண்
கசிக்.
 “இ் கோஜட் ோண் ீ ஆதட்தி் குச் ஜச் பதி் க. சி ்கினகண நி்
வீ்டு கபக ்கு பயகிோத் .

அங்டகாாயின் திட்டங்கள் ினடயற்றுதல்
 கபக ஜசத் பட் ோ ஆதண் ஜச் பகட ிறுட்திமய் டோ் , ீ
டோோநணோ ஆதட்தி் க ஜச் ோண் . இ்றுமுட் ீ ஜோமறு முட்
ஜபந் நி பக ண்டுகண கபக ஜசத் தகபஞ்டுண் . சி ்கினகண ிசுட்ட
ோந் ” எ்று ஜசோ்க்.
 அ் டச் சணதட்தி் ஜய் ஜடோ் று ்டு் ோடு ந் ட ்ட்ட் ். அ் ட
போலி் ஜஞ்ணுண் ஆதட்தி் குச் ஜச்  ஆண் பிட்டோந் . இ்று
ஜோஸ்ோ ஆதட்ட பகு் பு நி் ் துஜ ோஞ்டு பயகிோந் .
 ோனுண் ஓத் வுோந் ் றி அதி ணோ அறி் துஜ ோந் ந வியண் பிக். பிகு
ஆ்கி் ஓ் அ்ஜப்டிஸ்் கோட யகத ஜடோககசி எஞ்
கிகட்டது; அபகட் ஜடோ்பு ஜ ோஞ்க்.
 அப் அ்ோ ் கசிோ். போசி் ட் கு  புட்ட ங் கந அனு் பி
கபட்டோ். ஓத் வு ோ் நி் ஆோடக நி் ் துஜ ோஞ்க். 2021ண்
ஆஞ்டு ஜோஸ்ோண் ஜ் க்.
 இ்று புதித ணனுஷிதோ ணோறிமய ்கிக். எ ்குந் நோ அ் ட ணோ் ண்
ஜடோ்்து ி ன் ் துஜ ோஞ்டிய ்கிது. கடப் எ் ோபங் கந
ண்ிட்திய ்கிோ்.
 அப் டண் முகத சோதலி் எ்னுகத குஞட்கட ணோ் றிபயகிோ். எ்
ஞபயண் கடபக அறி் துஜ ோந் ந கபஞ்டுண் ; எ்கோடு கச்்து
ஆதட்தி் கு பகபஞ்டுண் . அட் ோ ஜபிட்து ்ஜ ோந் ளுங் ந் .
 அ்கோிதோ போழுண் அங் க ோோ ோ்டி் ோ்கு தி்ங் கந
ிககப் றுபட் கு இ் ட ் ோோஞ்டி் தி்மூ்ோண் போ ்
ோஞி ்க ம் ஒய குதி த்டுண் . ீ ங் ந் உடோட்துபணோ
்
ஜ ோடு் ட் ோ ்றி.
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