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உலக ந&தி ம*ற, 
 
 
 

!"வா% 2020 
 

 
 
 
உலக பஹா,க-./,  

 
அ%2 ந4ப5கேள, 
 

ெவள9:ப;< இர4; ெம,ைமகளாA இBெச,திைய" தGக-./ 

அH:பIட நாGகK L4ட:பM;Kேளா<. Oதலா< ெம,ைமயானQ, 

ெகாேரானா நBRயI! ெதாST ஏSப;"Q< அBRT"தA மST< திகிலி% 

அபாய"தாA உலெகG/< ஏSப;< அதிக!"த வIழி:2ண5X. பல 

நா;கள9A, இYத: ேப!டைர. கM;:ப;"த QணIBசலான மST< 

உTதியான ZM; நடவ[.ைககK ேமSெகாKள:பMட ேபாதி\< 

]^நிைல க;ைமயாகேவ இ_:பேதா; /;<பGக-./< 

தன9நப5க-./< அவல"ைத ஏSப;"QவQட% ஒM;ெமா"த 

சaகGகைளேய ெந_.க[./ இM;B ெச%TKளQ. Q%ப மST< Qயர 

அைலகK ஓ!ட"ைத" ெதாட5YQ இ%ேனா5 இட"ைத" 

தா.கிவ_கி%றQ. ெவdேவT சYத5:பGகள9A, ெவdேவT வழிகள9A, 

ெவdேவT நா;கைள: பலவ eன:ப;"Q<. 
  

 
 இர4டாவQ ெம,ைம, தினO< மிக" ெதள9வாக" ெத!கி%ற  

நமQ வா^நாள9A இQேபா%T இAலாத அளX எதி5வIைனயாSற 

மGகாத வ e!ய"Qட% பஹா, சaக< சYதி.கி%ற சவாலா/<. 

உGகK நடவ[.ைககK தன9Bசிற:பா," திக^கி%றன. ஒ_ 

மாத"திS/ O%2 நd_g ெச,தியIA நாGகK எhதியI_YதQ 

ேபாA, தGகK வழ.கமான நடவ[.ைககள9% OைறைமயIA 

இைடiT ஏSபMட ேபாதி\< சaகGகK மனைத. கவர.Z[ய 

த%ைமகைள ெவள9:ப;"தியைத நாGகK ஆ5வ"Qட% 

வலிkT"திேனா<. அதிக!"தி;< க;ைமயான தைடகைள மதி"Q 

நடYத காலகMட"திA ந4ப5கK பல5, இdவாரGகள9A ேமSெகா4ட 

நடவ[.ைககK எGகள9% ேபாST< உண5வIைன அதிக:ப;"தியQ. 

உலகி% மSற ப/திகள9A கிைட"த அHபGகள9% அ[:பைடயIA, 

ம.கK ம"தியIA ெபாQ Rகாதார ேதைவகள9A வIழி:2ண5வIைன 

ஏSப;"த சில சaகGகK பாQகா:பான 2"தா.கமி.க வழிகைள. 
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க4டறிYதன5. நBRயI!யாA அதி ஆப"தான நிைலயI\Kேளா5./< 

அத% பரவலாA ஏSப;< ெபா_ளாதார சி.கAமlQ< சிற:2 கவன< 

வழGக:பM;வ_கி%றQ; உலக பஹா, ெச,திB ேசைவயIA, 

/றி:பIட:பM[_Yத நடவ[.ைககK அத% ெதாட5பIA ேம\< 

ேமSெகாKளவI_./< எ4ணIலடGகா நடவ[.ைககA ெவT< 

ைகயளேவயா/<. இdேவைளயIA மிகX< ேதைவயா, இ_.கி%ற 

ப!Mசா5":பMட, ேம<ப;"த:பMட OயSசிகளா\< ேபணI 

வள5.க:பMட ஆ%மlக ப42களா\<  இைவ Ohைமயா.க:ப;<. 

இ:ப[:பMட OயSசிகK /;<ப அளவI\< தன9ைமயI\< 

ேமSெகாKள:பM; வ_கி%றன. ஆனாA, எGெகAலா< ]ழA 

சாதகமாக அAலQ ெதாட52 சாதனGகK சா"தியமாக இ_.கி%றேதா 

அG/ இேத ேபா%ற வசதிகைள. ெகா4ட ஆ%மா.கள9% 

தன9"த%ைமயான ZM; OயSசி தeவIரமாக ேமSெகாKள:ப;கிறQ. 

ZM; O%ேனSற"திS/ மிகX< O.கியமாக" திகh< சaக 

இய.கவIயAகK அட.க:பட.ZடாQ.   
 
 
 ஒள/ பைடய4ன6* சைள8கா தளபதிகளான ேதசிய ஆ*ம<க= 

சைபக>, இAத ெநC8கD காலEதிF த8க நடவD8ைகைய 

ேமHெகா>ள எJஙன, தJக> சLகJகைளE திற,பட வழிநடEதி 

உCNபOEதிP>ளன எ*பைத8 காQைகய4F எJக> உ>ள, 

மகிRகி*றS. அவVகW8X ஆேலாசகVகW, அவVகள/* Sைண 

வா6ய உZNப4னVகW, தJகள/* அ*பான ேசைவE தரEதிைன 

வ &ரESட* ேம\யVEதி எNெபா]S, ேபாலேவ, வ\வான ஆதரைவ 

வழJகிP>ளனV. தJக> நாOகள/F அD8கD மாHற, கா^, 

_ழFகைளN பHறி ந*X அறிAS>ளேதாO சைபக>, சமய 

கா6யJகைள நிVவகிEதிட ேதைவயான ஏHபாOகைள= ெசaS>ளன. 

XறிNபாக எJெகFலா, சாEதியமாக இC8கி*றேதா அJXE 

ேதVதைல நடEத ஏHபாOக> ெசaயNபbO>ளன. அD8கD 

ேமHெகா>ளNபbட ெதாடVcகளாF, dதாபனJகW, 

eகவாQைமகW, வ4ேவகமான ஆேலாசைனகைளP, ஆZதலான 

உZதி வாVEைதகைளP, ெதாடV=சியான உHசாகEைதP, 

வழJகிP>ளனV. அவVக>, பல சAதVNபJகள/F, தJக> 

சLகJகள/F நிக], அVEதe>ள உைரயாடFகள/னாF ஏHபO, 

ஆ8ககரமான கCNெபாC>கைள8 கQடறிய ஆர,ப4ES>ளனV. 

மன/தXலEதி* சகிNcEத*ைம8கான இ=ேசாதைனயானS அதHX 

மாெபC, உbபாVைவைய வழJXெமன நfCd ெசaதிய4F நாJக> 
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ெவள/NபOEதிய எதிVபாVNc இNெபா]S உணரNபbOகி*றS. 

தைலவVகW, ப4ரபல சிAதைனயாளVகW, வVணைனயாளVகW, 

சம<ப காலEதிF, ெபாS அரJகிF ெபC,பா\, ேபசNபடாத 

Lலாதாரமான கCESNபDவJக> XறிES இNெபா]S ஆராய 

eHபbO>ளனV. தHசமய, இைவ ஆர,ப ெதாைலE ேதாHறJகேள. 

ஆய4g,, ஒC hbO வ4ழிNcணVi ஏHபட8hO, எg, 

சாEதியEைத அ8கCESக> ெகாQDC8கலா,. 
 

பஹா, உலக< ெசயலிA காM[;< மlMெடhBசிைய. 

கா4ைகயIA நாGகK அைடYதி;< அYத ஆTதA, மன9த/ல< 

ேநா,"ெதாSறினாA எதி5ேநா./< பI%வIைளXகளாK எGகள9% 

கவைல அYத ஆ_தைல" தணIயBெச,கிரQ. அYேதா, 

ந<பI.ைகயாள5க-< அவ5கள9% ந4ப5க-< இேத மனநிைலயIA 

இ_:ப5 எ%பைத நாGகK உண5கி%ேறா<. ெபாQஜன பாQகா:2. 

க_தி ந4ப5கK மST< உறவIன5கள9டமி_YQ கைடபI[./< Lர<, 

பல5 அைத பI%பSTகி%றன5, ஆனாA, சில_./ அQ நிரYதரமான 

பI!ைவ ஏSப;"திkKளQ. ஒdெவா_ அதிகாைலயI\< வIழி"தQ<, 

அ%ைறய ]!ய அgதமன"திS/ O%ன5, தாGெகாணா" Qய5கைள 

எதி5ெகாKள ேவ4[வ_< எ%பQ உTதியாகி%றQ. தGகK 

அ%2./!யவ5கைள இழYதவ5க-./ நி"திய இராoய"திA மl4;< 

சYதி:ேபா< எH< வா./Tதி ஆTதலாக இ_./மாக. அவ5கK 

உKள< நிவாரண<ெபறX< கAவI, வா^வாதார<, வ e;கK, அAலQ 

ஒ_ ேவைள உணX./< சிரம"ைத எதி5ேநா./< அைனவைரk< 

இைறவன9% க_ைண ]ழX< நாGகK பIரா5"தி.கி%ேறா<. 

உGக-./< நeGகK ெநpசார ேநசி:ேபா5./<, உGகK ேதச"தவ5 

அைனவ5.காகX< பஹாXAலாவIட< ேவ4;வேதா; அவ5 

ஆசி5வாதGகைளk< தயவIைனk< ெகpசி. ேகMகி%ேறா<.   
 

 
 பயண48X, பாைத எESைண ந&Qடதாகi, சிரமமானதாகi, 

இCNப4g, உJக> பயணEைத ெவHறிகரமாக eDEதிட ந&Jக> 

ெகாQO>ள மன உரEதி\, மன உZதிய4\, நாJக> அத&த 

ந,ப48ைகெகாQO>ேளா,. ந,ப48ைக, வ4jவாச,, 

களkசியJகள/லிCAS ேதைவைய8 காbD\, மHறவV 

ேதைவகW8X e*g6ைமயள/ES, ஆ*ம<க உணவ4ைன ெபறE 

தவறிேயாV8X வாaNப4ைனயள/ES, அதிக6Eத அறிi 

தாகeHேறாைரE திCNதிNபOEதி, இfiலகிைன ேம,பOEத 
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ஏJXேவாV8X வாaNப4ைன வழJகிOJக>. cன/தN ப6lரண6* 

ப8திP>ள ந,ப48ைகயாள6டமிCAS இைதவ4ட Xைறவாக நாJக> 

எதிVபாV8க eDPமா? 
  
 

உலக நeதி ம%ற<. 
 

 
 
 
 
 


