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�� அ��க� ����
இல�ைக�� வா�� த��ன ம�க�� �தான இல�ைக அர�� ஒ����ைறயான�,
2009 ஆ� ஆ�� பா�ய ��த����� ��ன� ஓரள� க���பா����� ெகா��
வர�ப�டத� ��ன� ேப�னவா�க�� பா�ைவயான�, இல�ைக�� வா���வ��
��பா�ைம�ன�தவரான ���� ம�க� �� ��������ற�. ேப�னவாத�����
�ைண ேபா�� இல�ைக அரசா�க�தா��, ேப�னவா�களா��, அவ�கள�
இய�க�களா�� 2014 ஆ� ஆ���� ��ைதய கால�ப���� இல�ைக�� வா��
��பா�ைம இன�தவ�க��� ஏ�ப�ட இ�ன�க� ���� இ� ���
இட�ெப���ள ஆர�ப� க��ைரக� ெத��ப����.
ெதாட��� வ�� ��ட க��ைரயான�, 2014 ஆ� ஆ�� ஜூ� மாத���
இல�ைக�� வா�� ���� ம�க��ெக�ராக இட�ெப�ற இன� கலவர வ��ைற
���த உ�ைம� ச�பவ�கைள��, கள �லவர�கைள��, �ைக�பட�கைள��
ெகா�ட ��ைமயான ஆ��� ெதா��பாக அைம�ற�.
–

எ�.�ஷா� ெஷ��

31.08.2014
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ந�� !
இன வ��ைறக� ���த இ� க��ைரக�, ஆ�வாள�க�, மாணவ�க�,
ம�தா�மா�க�, வ��கால ச�த�க� எ� அைனவ���� உதவ� ��� எ�ற
வைக�� இ� �ைல இலவசமாக� தர �����ேற�. அத�� உத�ய Creative
Commons, Free Tamil Ebooks தள�க���� !
இ� ெதா���� இட�ெப���ள �ைக�பட�கைள எ��ட� ப����ெகா�ட
அைனவ���� ம��� இ� க��ைரகைள� �ர���த கால��வ�, உ��ைம,
��ெவ��, எ�க� ேதச�, இ�ெயா� ஆ�ய இத�க����, அைன��
இைணய�தள�க���� !
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சம��பண� !
வ��ைறகளா� உ��ழ�த ம��� பா��க�ப�ட
அைனவ����!
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உ�ேள…
1.

‘���‘ ம�த�க�� ம�ம உலா – இல�ைக��
எ�ன நட��ற�?

2.

எ��கால��� இல�ைக��
ெப��பா�ைம�னராக ����க� !

3.

இ�ப�ேதாரா� ��றா��� �த� ��கள–
���� கலவரமாக இல�ைக�� ப�வான
மாவன�ைல நகர� கலவர� !

4.

க��� ஜூ� 2014 –����க� ��
க�ட���� �ட�ப�ட வ��ைறக��,
அவ���கான ��ன��� !
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1

'���' ம�த�க�� ம�ம உலா – இல�ைக��
எ�ன நட��ற�?

��� ம�த�� மா��� ேதா�ற�
அவ�க� க��� �ற��� உைடய��தவ�க�. �க���� க��� �ற ��� ���
ெகா�டவ�க�. �ர�க�� ��ய ேபா� நக�கைள அ�����பவ�க�. ெப�கைள�
தா��பவ�க�. அ�ேதா� ந�றாக ஓட� ��யவ�க�. எ�த உயர������� ���க�
��யவ�க�. இ�ப�� பல கைதக� அ� ம�ம ம�த�கைள� ப�� அ�றாட�
�ள��� ெகா�ேட இ����றன. பல ெப�க� இ� ம�ம ம�த�களா�
காயமைட������றன�. சா��களாக அவ�கள� உட�க�� நக� �ற� காய�க��
��ய ஆ�த�களா� தா�க�ப�ட காய�க�� இ����றன. தா��த����ளா���,
ேந�� க�� பய�த காரண��னா�� ைவ��யசாைலக�� அ�ம��க�ப�டவ�க�
இ��� ���ைச ெப��� ெகா�����றா�க� எ��ேபா� அவ��� ஏேதா
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�டய� இ����றெத�ேற எ�ண� ேதா���ற�. இதைன வத�� எ�� ெசா��
��வ�மாக அ��ற�ப��� �ட�� ��யா�. ஒ� �� வத��யான�,
இல�ைக���ள ��பா�ைம இன ம�க� ெச��� வா�� ப��ெய���� ஒேர
ேநர��� ஒேர அ�ச�ைத ஏ�ப��� �ட வா����ைல அ�லவா?
அ�ைம�� இட�ெப�ற ெபா���� கலவர��� ��ன���� இ�ேவ இ��த�.
த�ேபாைதய �ழ�� ம��� மைலயக� �ரேதச�க�� அைம�ய�ற �ழ����
இ�ேவ காரணமா�����ற�. அ�ேதா� ம�ம ம�த�க� ஒ�����த பாழைட�த
���������� காவ��ைற ��ைடக�, ெஹ�ம���க�, இ��� பல ெபா��க�
க�����க�ப������றன. எ�� இ� வத���� ��ன��� நா� இ���
அ��� ெகா�ளாத ஏேதா ஒ� ச����, ெச���� இ��க�தாேன ெச��ற�? அ�
எ�னெவ�� க�����க இ�த வத��ைய ஆராய�தாேன ேவ���?
இவ�ைற ஆரா��� ெசா��� என ��வ�மாக இ� அரைச ந��� பய��ைல.
அ� ெதாட��� ம�கைள ஏமா��வைத�தா� ெச�� ெகா�����ற�. எ���
இத�காக ச�ட�ைத தம� ைக�� எ���� ெகா�வதான� பல �ர��ைனக���
வ�வ���� என ெபா�ம�க� அ����றன�. அ�ேதா� அக�ப�� ஒ�வைர�
����, ஊ�ம�க� �� ேப� ேச��� தா��வ� எ�ப� ம�தா�மானம�ற ெசய�
எ�பதா�தா� காவ��ைற�ட� ெகா�� ேபா� ஒ�பைட���றன�.
ஒ�பைட�க�ப�� நப�கைள ��தைல ெச�����, ச�ேதக நப�கைள� ெகா��
வ�தவ�கைள� தா��� நடவ��ைகைய காவ��ைற இல�வாக� ெச�� வ��ற�.
இ�வைர��� இ�வாறான ச�ேதக நப�க� 40 ேபரள�� ஒ�ெவா� ஊ�
ெபா�ம�க�ட�� அக�ப�����றா�க�. அவ�க�� அேனகமாேனா�
காவ�பைடைய� ேச��தவ�களாக இ��தைம ����ட�த�க�.
இைவெய�லாவ�ைற�� ைவ��� பா����ேபா��, அரசா�கமான�
இைவெய�லாவ�ைற�� வத�� என� ெசா��� த���க� பா���� ேபா��,
மைறவாக ஏேதா உ�ேள இ����ற� எ�பைத� ெத�வாக உணர ���ற�. அ�
எ�ன எ�பத�கான ேதட�தா� எ� தர������� இ��� உ��யான �ைற��
ஆர���க�பட��ைல. காரண�, அ�வா� ஆர���க�ப�வத� �த� எ��
அரசா�கமாக இ��ப�தா�. எனேவ ஒ��ெமா�தமாக ம�க�� ச�ேதகமான�
அரசா�க��� �ேத எ������ற� எ�ப� ெவ��பைடயான�.
அரசா�க��� �தான இ� ேபா�ற �யாயமான ச�ேதக�க� எழ� காரண�க��
இ�லாம� இ�ைல. ஊ�ம�க� இர�க�� ������� ����� ெகா��த ச�ேதக
நப�கைள காவ��ைறயான� எ�த நடவ��ைக�� எ��கா�, ��தைல
ெச�����ற�.
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சாதாரண ஒ� �ைற�பா���ேக ச�ேதக நப�கைள அ��� உைத�� �சா����
இல�ைக� காவ��ைறயான�, ஒ� ஊேர ேச��� ெகா��த �ைற�பா�ைட�
க��ெகா�ளாம� ச�ேதக நப�கைள ����தெத��, ெபா�ம�க��� ச�ேதக� யா�
ேம� எ��? அ��� எ�லா ஊ�க��� இேத நைட�ைற எ��ேபா� இ�வாறான
ச�ேதக� எ�வ� �யாய�தாேன?
இ�த ம�ம ம�த�க� ���� பல�தமான எ�ண� க��க� ம�க� ம����
உ�ளன. அவ��� �ரதானமாக�� �யாயமானதாக�� எ���� ெகா�ள� ��ய ஒ�
எ�ண� க�ைவ �த�� பா��ேபா�.
��த கால��� கள���� அ��ப ேவ��, இல�ைக இரா�வ���� �ைறய
ஆ�க� ேதைவ�ப�டன�. அத�காக �ராம�க� ேதா��, உடன�யாக��
அவசரமாக�� இைளஞ�கைள� �ர�� எ��தன�. அவசர கால��� இ�வா�
ேச���� ெகா�ள�ப�ட இரா�வ �ர�க��� ெப�தாக க��ய�� இ��க
ேவ��ய ேதைவ இ��க��ைல. ச�பள�� அ�க�. �ராம�க�� அ� ேநர�
இரா�வ��ன� �க�� ெகௗரவ�����யவ�களாக� க�த�ப�டன�.
எனேவ ேவைலய�ற �ராம�� இைளஞ�க� அேனக�ேப� உடன�யாக இரா�வ���
இைண�தன�. அ� �ராம�� இைளஞ�க�ட� இரா�வ����� ேதைவய�ற��
�ழ�ப�கைள ஏ�ப��த� ��ய�மான ‘ம�தா�மான�‘ �ைற����த�. அவ�கைள
�ைள� சலைவ ெச�யாம� கள���� அ���னா� எ�ரா�ைய� ெகா�ல�
தய��வ� எ�பைத உண��த இரா�வ�, அவ�கைள �ைள� சலைவ ெச�த�. ேபா��
�ரேதச ம�கைள�� எ��களாக� பா���� மன�ைலைய அவ�க����
ேதா����த�.
�ைள� சலைவ ெச�ய�ப�ட இைளஞ�களா� ���� ம�தா�மானம�ற �ைற��
ெபா�ம�க� ெகா�ல�ப�டன�. ��த� �ைற��ற�. பல ஆ��களாக ���த ேபா��
அரசா�க� ெவ�� மா�த��� ெகா�ட�. இரா�வ��ன� ெகா�டாட�ப�டன�.
கால�க� ெச�றன. இரா�வ��� ேதைவ��� அ�கமாக இரா�வ �ர�க�
ெச�����தன�. �ரதான ��க����த இரா�வ� காவலர�க�� அக�ற�ப�டத�
��ன�, அவ�க���� ெச�யெவன எ�த ேவைல�� இ�ைல. அவ�கைள ம�க��
ெப�தாக� க��ெகா�ள��ைல. கா�க�க�, ேத�கா�கைள ��க��, ���
ெச�ப�ட� ப�க���, ைமதான� ���த ேவைலக��� அவ�கைள�
பய�ப���� ெகா�ட� அரசா�க�.
இ� �ைல�� ஆ�ர� கண�கான இரா�வ �ர�க� த��� ெச�றன�. அரசா�க�
அைத� ெப�தாக� கவன��� ெகா�ள��ைல. ெவ�மேன ச�பள� ெகா���
ைவ����பைத �ட�� த��� ெச�ற� ந�லெதன அரசா�க� க�����க� ���.
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த��� ெச�றவ�க��� ப�ர�கமாக ேவ� ெதா�� ேதட ��யா�. அரசா�க�
வழ��ய ஆ�ர�கண�கான �பா�கைள� ெகா��, ெச��பானெதா� வா��ைக���
பழ����த அவ�க��� ���� த�ேபாைதய வ�ைம �ைல ெப�� ச�கட�ைத
ஏ�ப��������. எனேவ அவ�களா� ெச�ய ���மான இல�வான ேவைலயாக
���ைட��, பண���காக எைத�� ெச�வைத�� த���� ேவெற�ன இ��க
����? அ��� �ைள�சலைவ ெச�ய�ப�ட அவ�க�ட� ம�தா�மான��
இ��கா�. அ�வாறானவ�க�தா� இ�வா� ��பா�ைம இன ம�க� ெச��� வா��
ப��க�� இர� ேநர�க�� உல���றன� என ம�க� க����றன�.
அ�ேதா� இ��ெமா� எ�ண�, ப��தவ�க� ம���� உல��ற�. ��த�
�ைற��றத��� �ற� அவசர கால� ச�ட�ைத �ல�க� ேகா� பல ம��க� அரைச
ேநா�� வ�த வ�ண� உ�ளன. அ� ச�ட�ைத ���னா� பல ந�ட�கைள� ச���க
ேந�ெம�ற அ�ச� அரசா�க��ட� உ�ள�. எனேவ ஊ�க� ேதா�� ஒ� பத�ற
�ைலைய ஏ�ப���னா� அ� ச�ட�ைத ��க ேவ��ய ேதைவ���கா� என
அரசா�க� எ�����கலா� என�� பல� க����றன�.
அேத ேபால அ�ைம�காலமாக அர���� பல ெந��க�க� ெபா�ம�க� �லமாக
ஏ�பட� ெதாட����ளன. க��நாய�க�� அரசா�க�ைத எ���� ��ற ஊ�ய�க��
ஆ��பா�ட�, ேசன� 4 �ள��ய ��க�க�, கல�பட� ெப�ேறா� இற��ம�யா�
எ��த �ர��ைனக�, த�ேபாைதய கல�பட �ெம�தா� எ����ள �ர��ைனக�,
�ைலவா� அ�க��பா� எ����ள ெகா�த����க�, நா��� ஏ�ப���ள வ�ைம
�ைல என� பல �ர��ைனகைள எ��ேநா�க ேவ����ள �ைல�� த�ேபா�
அரசா�க� உ�ள�. இ� �ர��ைனக�� உ�ைம �ைலைய அ�யெவன ம�க�
�ள��னா�, த�ேபாைதய ஆ���� அ� ப�க� �ைள����. எனேவ இவ���
���ள ம�க�� கவன�ைத� �ைச ���பேவ����, இ�வாறான ம�ம
நடவ��ைகக�� அர� ஈ�ப����க� ��� எ�ப��� அர�ய�� ஈ�பா�
ெகா�ட ெபா�ம�க�� க��தாக இ���ற�.
‘எ�லாள ம�னைன� ேபா�� ெவ�ற ��டைக�� ம�ன���� ெசா�தமான
ேபா�வாைள� க������� த�னக�ேத ைவ������ அரச�� ஆ�� �����‘
எ�ற ஆ� ந���ைக��ண��, ஜனா�ப� ஒ�ெவா� ஊ���� இரா�வ��னைர
இர�� அ��� அ� வாைள� ேத��றா� எ�ப� பாமர ம�க�� க���.
எ�வாறா��� எ�ேலாைர�� ���� ஆ�������� இ� ம�ம ம�த�க� அரைச�
சா��தவ�க� எ�ப� ம��� எ�ேலார�� ஒ���த ஏக க��தாக இ���ற�.
அ�வா��ைலெய�� அதைன ����க ேவ��ய���, ச�ப�த�ப�ட ம�ம
ம�த�க� யாெரன� க�����ப��� அர�� அ��யாவ�யமான கடைமயாக
உ�ள�. அைத� த������� ம�க�� ேதாழனாக இ��கேவ��ய அரசா�கமான�,
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��றவா�க�� ேதாழனாக மா���ெம�� பய��, பத�ற�� ���த வா���
��ன�ேய நா�� ம�க��� வச�ப��.
-10.08.2011
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எ��கால��� இல�ைக�� ெப��பா�ைம�னராக
����க� !

இல�ைக�� இ��ெமா� இன� கலவர�ைத� ��ட� ��ய, ���ைன வாத ச��க��
����க� ��� ��தாக ��ென��க�ப��� ெகா�ேட வ���றன. இ�த இன�
கலவர�, இ�லா�ய�கைள�� அவ�கள� வள���ைய�� �� ைவ�����ற�.
இல�ைக�� வா�� ���� ம�க�� எ���ைக த�ேபா� அ�க���� ெகா�ேட
வ��ற�. இ� �ைல ெதாட�மானா�, இ��� �ல தசா�த கால�க���� இல�ைக��
ெப��பா�ைமயாேனாராக ����க� ஆ���வா�க� எ�ற அ�ச� இனவாத ச��கைள
ெப�மள�� அ���������ற�. இ� �ைலைமைய� க���பா����� ெகா��
வர��, ����கைள அட�� ைவ�க�� ப�ேவ� �தமான ெசய�பா�க�
��ென��க�ப��� ெகா�ேட வ���றன.
����க��� எ�ராக இன� �ேவஷ�ைத� �ள��� ப�பல நடவ��ைகக� கால�
காலமாக இல�ைக�� நைடெப��� ெகா����த ேபா���, அ�ைம��
ப�களாேத�� ெபௗ�த�க��� எ�ராக �க��த �ல வ��ைறக�, இல�ைக���ள
����கைள�� ப�ர�கமாக எ���பத�� ஏ�வாக அைம�தன. இல�ைக��,
ப�களாேத� வ��ைறக��கான எ���� நடவ��ைகக� ‘ெபா� பல ேசனா இய�க�‘
எ�� ெபௗ�த அ��பைடவாத அைம��னா� ��ென��க�ப�டன. இ�த இய�க���
தைலவராக�� உ���ன�களாக�� அ�கள�� ெபௗ�த ���கேள உ�ளன�.
ஒ�ெவா� மாத��ன�� ெபௗ�ண� �னமான�, ேபாயா என�ப�� ெபௗ�த�க�� ��த
�னமா��. இ� �ன��� ெப��பா�ைமயான ��கள ம�க� ஆ��, ெப��மாக
ெபௗ�த �காைரக�� நைடெப�� மத� ேபாதைன �க��க�� ெவ��ற ஆைட�ட�
கல��ெகா�வ�. ெபௗ�த ���களா� �க��த�ப�� ேபாதைனக���� ���� இன
ெவ��ைப ஏ�ப����ப�யான பல �டய�க� ெப��பா�ைமயான ��கள
ம�க�ைடேய ��� ��தாக ஊ�ட�ப���றன. இ�வாறாக �ைத�க�ப�� ந��
�ைதக�, எ��கால��� ெப����ச�களாக மா�, ெவ��ைர�� இல�ைக��
����க��� எ�ராக இன�கலவர�க� ஏ�பட அைவ காரணமாக அைம��.
கட�த �ல �ன�க��� ��ன� ெகா���� உ�ள ����க�� எ���ைக அ�க���
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வ�வதாக ப���ைகக�� ெச�� ெவ�யானைத� ெதாட���, இல�ைக ��சன ம�����
����பர� �ைண�கள� ெவ���ட அ��ைக�� ‘ெகா��� நகர��� வ����
ம�க� ெதாைக�� அ�களவாேனா� ��களவ�க� எ�ற ேபா��� அ�த எ���ைக 24%
�தமாக� �ைற���ள�‘ என� ����ட�ப���ள�. 2012.12.11 ஆ� �க� ெவ�யான
�வ�ன எ�� ��கள நா�த�� ‘2012 இ� ��சன ம����� அ��ைக�� இண�க
ெகா��� நகர ம�க� ெதாைக�� 24% ��களவ�களாக��, 33% த�ழ�களாக��, 40%
����களாக�� உ�ளன�‘ என �ர���க�ப����த�.
இ�வாறாக இல�ைக�� ����க� உ���ட ��பா�ைம�ன�� எ���ைக
அ�க��� வ�வ�, ெபௗ�த அ��பைடவாத அைம��ைன� ��ப��ேவா��� ெப��
��ைய� �ள����ள�. எ��வ�� கால�க��, இ�த எ���ைக அ�க���� ெச��
இ�லா�ய�க� ெப��பா�ைம இன�தவ�களாக ஆ� ��வா�கேளா எ�ற எ�ண�
அவ�கைள� த�மா�றமைடய� ெச���ள�.
ஒ���டள�� பா����ேபா� ����க�� ���ப�கைள� ெபா��த வைர��,
அவ�க� ெப��� ெகா��� �ழ�ைதக�� எ���ைகயான� இல�ைக�� அ�க���
வ�வதாக ஆ��க� ெத�����றன. ��கள ம�க�, ���ப ெபா�ளாதார �ைலைமைய�
க����ெகா�� ஒ� த�ப��ன� ஓ�� �ழ�ைதகேளா� ����� ெகா�ைக��,
இ�லா�ய� மா��ர� எ�த� க���பா�க���� தம� இன ��தாசார�ைத� ����
ெச�வ�, அ�த அைம��ைன� ��ப��ேவாைர பா�ய அள�� ����க� ெச���ள�.
இ� �ைலைமைய �ர�ப���� �தமாக, பா�கா�� அைம��� ெசயலாள� ேகாதாபய
ராஜப���, ‘ெகா���� ��களவ�க� ��பா�ைம�னரா� ����, த�� ச�க�க�
ெப��பா�ைமயா���ளைத நா� வ����த ேவ��ய �ைல உ�ள�‘ என அவர�
அைம�� கா�யாலய��� நைடெப�ற ���� �ர�க�க��டனான ச����� ேபா�
ெத���தைம இதைன� ெத��ப����ற�.
“பா�கா�ைப ப�� ����க� அ�ச�பட ேதைவ��ைல. ����க��� எ�ராக
ஒ�ட�ப�� ேபா�ட�கைள உடன�யாக அக��வத�� நா� நடவ��ைக எ����ேள�.
அேதேவைள ����க��� எ�ராக நட�த�ப�� ஆ��பா�ட ேபர�கைளேயா
ஊ�வல�கைளேயா த��க ��யா�. அ�வா� த��ப� ஜனநாயக �ேராத ெசய�பாடாக
உ�ளதா� அரசா�க�ைத அ� ெந��க��� உ�ளா���. ����களா�ய ��க� உ�க�
தர�� �யாய�கைள எ��ட� �� ைவ�ப� ேபா� ‘ெபா� பல ேசனா’ எ�� அைம���
‘ெவ�நா�க�� ����க��� ப�தா அ��� �க� ��� ெச�வத�� அரசா�க�தா�
தைட ���க�ப���ள�. ஆனா� ��க� அத�� அ�ம� அ������க�. ���
ப�கைல�கழக�க�� �க� �ற�� ப�தா அ�யாம� வ�தவ�க� இ�ேபா� அ�வா�
வ���றா�க�.ஆகேவ அைத த��க�‘ எ�ப� ேபா�ற பல �டய�கைள ����கா��
எம�� பல அ��த�கைள �ரேயா����றா�க�” எ�� பா�கா��� ெசயலாளர�
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ெதாட���யான க���, �ல எ����ற�கைள ��ைவ�பதாக அைம�ற�.

இ�வாறான ���� எ���� ச��க�, ப�தா �வகார�ைத� ேபாலேவ ����க���
எ�ராக� �ள��������� இ��� இர�� �ரதான �டய�க�, ����கள�
க����, வ��தக ���� அவ�க� பய�ப���� ஹலா� நைட�ைறக�� ஆ��.
க�� நடவ��ைகக�� �க�� ���ைல�� ����க� இ��ப� இ� �ய ச��கைள
உ��� ������ற�.
அ�ைம� கால��� நைடெப�ற ச�ட� க��� அ�ம�� ப��ைச�� ����
மாணவ�க� அ���ய அள�� ��� ெப����ப� பல ஆ��பா�ட�கைள� �ள���ட
ேபா�மானதாக அைம�����ற�. அ�வாேற இல�ைக ����க� ஹலா� சா��த�
வழ�க�ப�� ெபா��கைள மா��ரேம ெகா�வன� ெச�வதான�, ��களவ�கள�
வ��தக�ைத� பா���ற� எ�� க���ைன பர�� வ��ற� இ�த அைம��. இதனா�
எ�வள�தா� அவசர� ேதைவக� ஏ�ப�டா�� �ட, ����களா� நட�த�ப��
எ�தெவா� வ��தக �ைலய���� எ�த� ெபா��கைள�� ெகா�வன� ெச�ய
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ேவ�டாெமன� க�டைள�ட�ப���ள�.
2013 ஆ� ஆ�� ஜனவ� மாத� �தலா� �க�ய�� இல�ைக����� ெவ�வ��
‘�வ�ன‘ நா�த�� ��ப�க ெச��யான� இ� நைட�ைற�� ஒ� ப��ைய�
�ர�ப���ற�. ‘வ��தக� ெபா��க��� ஹலா� சா��தைழ வழ��வத�காக
அற�ட�ப�� க�டண�க� ச�வேதச ��ரவாத இய�க�க��� வழ�க�ப�� வ��ற�‘
என �ச�ப� மாத� 31 ஆ� �க� நைடெப�ற ஊடக ச����� ேபா�, ‘ெபா� பல ேசனா‘
இய�க� ெத�����ள க���ைன அ� நா�த� தன� �ரதான ெச��க�ெலா�றாக
த����த�.
‘அ�ைகதா‘, ‘ஹமா�‘ ேபா�ற இ�லா�ய இய�க�கைள நட��� ெச�வத�ேக இ�த�
க�டண�க� ெச�வதாக��, இதைன ஜனா�ப���, பா�கா��� ெசயலாள��
உடன�யாக� கவன��� ெகா��, ஹலா� சா��த� வழ��� நைட�ைறைய தைட
ெச�ய ேவ��ெமன�� அ�த இய�க� ெத���த க���� �லமாக வ�������ள�.
அ�வா� நைடெபற சா��யமா? ச�வேதச இய�க�களான அைவ, இல�ைக�����
அ��ப�ப�� �க�� ெசா�பமான பண� ெதாைக�லா இய���? எ�ப� ேபா�ற எ�த
��தைன���லா� அ�த அைம�� ��வைத அ�ப�ேய ஏ��� ெகா��� ��கள ம�க�
ெப�� வ��றா�க�.
2013 ஆ� ஆ���காக இல�ைக அர� ெவ�������� கால�ட� �ட, இ�த
அைம�ைப ேம�� உ��� ������ற�. ஒ�ெவா� வ�ட�� அரசா� வழ�க�ப��
கால�ட��, மாத�ேதா�� ெபௗ�ண� நா�க�� வ�� ெபௗ�த�க�� ��த �னமான
ேபாயா �ன�ைத அரச, வ��, வ��தக ���ைற �னமாக அர� அ��������. ஆனா�
இ�த வ�ட� ெவ��ட�ப���ள கால�ட��, மாத�ேதா�� வ�� ெபௗ�ண� ேபாயா
�ன�க� அரச, வ�� ���ைற �ன�களாக மா��ரேம அ���க�ப���ளன. இதனா�
ெகா�த����ற ‘ெபா� பல ேசனா‘ அைம�பான�, ‘����கள� ெப�நா�கைள அரச,
வ��, வ��தக ���ைற �னமாக அ���க ���மானா�, ஏ� ெபௗ�த�க�� ��த
�ன�கைள அ�வா� அ���க ��யா�?’ என இ��� இ�லா�ய�கைள
வ���������பைத� காண� ��யதாக உ�ள�.
இல�ைக�� ெப��பா�ைமயான ��கள ம�க�� ����கைள� ேபாலேவ
�ைலவா�, வ��க�டண�க�� அ�க��பா� ெப�மள�� பா��க�ப�����றா�க�.
எ�றேபா��� ���� ம�கைள �ட�� ��கள ம�க�� இத� தா�க� அ�கமாகேவ
உ�ள�. காரண� அவ�க� சா������� ப�ேவ� �தமான கட� �ைமகளா��.
க��, ��, ��மண�, வாகன�, ம���வ� என அைன�� �ரதான அ�ச�க���மாக
வ��கைள��, கட� ெகா���� ��வன�கைள�� அ�� கட�கைள� ெப���
ெகா��� இவ�க� தவைண �ைற�� வ���ட� அவ�ைற� ெச���� ெச���ேய
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ேசா��� ேபா�றா�க�. கட�க��கான வ��க�� த���ராத இ�லா�ய�� வா��ைக
ெந��ைற ��கள இன�தவ�க��� �ய��ைன ஏ�ப�����ளேதா�,
ெபாறாைமைய��, இ�லா�ய�� வ��தக �ைறைம�� ச�ேதக�ைத�� �ள����ள�.
இதைன சாதகமாக� பய�ப���� ெகா���ள ‘ெபா� பல ேசனா அைம��‘ ப�ேவ�
�தமான �ஷம� �ரசார நடவ��ைககைள ேம�ெகா�� வ��ற�.
கட�த �ல மாத�களாக இல�ைக�� �ரதான நகர�க� பலவ��� இ�த இய�க���
தைலவரான கலெகாட அ�ேத ஞானஸார ���னா� பல ��ட�க� ஏ�பா�
ெச�ய�ப��, அத�கான �வெரா��க� நகெர���� ஒ�ட�ப������றைமைய�
காண� ��யதாக உ�ள�. இ�வாறான ��ட�க�� ஒ�றாக, கட�த நவ�ப� மாத�
��பதா� �க� மஹரகம நகர��� நைடெப�ற ��ட���காக ப�ர�ப�ட �வெரா����
இட�ெப����த க����க� �ஷம�தனமானைவயாக உ�ளைம ����ட�த�க�.
அைவ இ�வா� ��கள ெமா��� அைம����தன.

‘என� தா�நா�! இ�� என���ய�, நாைள உ�க����ய�. ��களவ�கேள! ��கள
ச�க��� அ�� கால� ெதாட����ட�. ஏென�றா�, ��கள ச�க�����, ெபௗ�த
மத������ பல சவா�க� இ����ேபா� ��கள ெபௗ�த�க� ����
ெகா�����றா�க�. �ழ�� மாகாண���, ���� ��ரவா�க� �ராதன
��ன�கைள��, பார�ப�ய�கைள�� அ���� ெகா�����றா�க�. இ�த ெசய�க�,
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எ�த�த ���� இ�லாம� ெதாட��� ெகா������ அேத �ைல��, நா��� ம�ற
பாக�க���� இைவ பர�� ெகா������றன. இ�த� கயவ�க� இ�ேதா�
�����ெகா�ளாம�, ெபா�ளாதார�ைத��, ேவைலவா����கைள��
ஆ��ர����ெகா�����றா�க�. இ�த� சவா�க� இ�ேதா� ����ட��ைல.
���தவ�க�, அவ�க�� �ர�சார ேவைலகைள�� ஆர�����ளா�க�. இ�த�
கயவ�க�� ெசய�க���� ��னா� ஒ������� உ�ைமகைள, 30 நவ�ப� அ��
உ�க��� ெத��ப��த ���� என நா� ந����ேறா�. உ�க� நா�ைட��,
இன�ைத��, மத�ைத��, பா�கா�க �ைர�� வா��க�!‘
இ�த� ��ட��� இ�த இய�க��� தைலவரான கலெகாட அ�ேத ஞானஸார ���னா�
�க��த�ப�ட உைர��, இ�லா�ய� �தான அவ�கள� ேகாப�ைத��, ����கைள��
ெவ��ப���வதாக அைம����தன. உதாரண���� அவர� உைர����� �ல
ப��கைள இ�� த�வத� �ல� இல�ைக�� ����க� எ��ேநா�������
�ர��ைனக�� ��ர�ைத உணரலா�.
“��கள ச�க�ைத பா�கா�பத�� நா�க� நடவ��ைக எ��க ேவ���. ஒ�
ப��வாய��� க� எ�வதனா� எைத�� சா����ட ��யா�. ஒ� ������ ����
அ��பத� �ல� எைத�� நா� அைட���ட ��யா�. நா�க� �க� �ற�த �ைற��
��ட���, அவ�க�� ஆ��ர��ைப �ர�தரமாக த��� ���த �ய���க ேவ���.
இ�� இல�ைக��, நா�� ஆ�த� தா��ய ���கைள� ேச��த, 12000 ஆ�த� தா��ய
�ஹா�க� உ�ளன�. அவ�க� �க �ைர�� இல�ைக� �ைவ அ�கார��� �ல�
ைக�ப�� ��வா�க�. இ�த அ����தைல எ�� ேநா��வத�� இ�� உ�ள அைனவ��,
24000 ��கள வா�ப�கைள� ெகா�ட ஒ� இரா�வ�ைத உ�வா�க ெவ�� �ள�ப
ேவ���. நா� அவ�க�� வ��� ெச��தா�, அவ�கைள ேதா�க��க ேவ���.
ஆ�யா�� உ�ள அைன�� ���� தைலவ�க�� மாநாெடா�� அ�ைம��
மாைல��� நைடெப�ற�. இல�ைகைய� ேச��த ��� நப�க� இ�� கல��
ெகா�டன�. அ�� அவ�க�, இல�ைக 2050 ஆ� ஆ�டள�� ����கைள
ெப��பா�ைமயாக�ெகா�ட ஒ� நாடாக இ���ெம�� வா����ய��தன�.
த��யா�க� எ�க��ெக�ராக ��ட��ட �ைற�� இய���ெகா�����றா�க�.
இ�த� பா�ய அ����தைல எ��ெகா�வத�� நா�க� தயாராக ேவ���.”
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என அவ� ���������� க����க��, ��களவ�க�, இ�லா�ய�கைள�
���வத��� பய�ப���� ெசா�லான ‘த��யா‘ எ�� ெசா�ைல ப�ர�கமாக� ��
சா����ப��� ����க� எ��கால��� ச���க����� இன� கலவர�க��கான
எ��� �ற�க� எ�பதைன� ெத��ப�����றன.
இ�வாறான �ஷம� �ரசார�க� ேம�ெகா�ள�ப�� வ�� ��ட�க��
கல��ெகா��� ��கள இன�தவ�க�� எ���ைக அ�க���� ெகா�ேட வ��ற�.
அைத� ேபாலேவ இ� ேமாசமான க����கைள ஆத���� ெபௗ�த�கள�
இைணய�தள�க��, ச�க வைல�தள�க�� த� ப�க� ம�கைள� ேச���� ெகா�ேட
வ���றன.
இல�ைக�� �தலாவ� ��கள – ���� இன� கலவரமான�, 1915 ஆ� ஆ���
க�பைள நக�� வ��தக�ைத ைமயமாக� ெகா�� நைடெப���ள�. அத��ற�
நாெட���� இ�வாறான பல அச�பா�த� ச�பவ�க� நைடெப���ள ேபா���
இ�ப�ேதாரா� ��றா��� ஆர�ப���, 2001 ஆ� ஆ�� மாவன�ைல நக��
இ�லா�ய�க�� வ��தக�ைத ைமயமாக� ெகா�� இட�ெப�ற இன� கலவர�
�ரதானமான�.
அ�வாறான ஒ� கலவர�ைத, இல�ைக�� �த� இன� கலவர��� 100 ஆவ� ஆ��
�ைறைவ �����, எ��வ�� 2015 ஆ� ஆ��� ஏ�ப���, கலவர��� ேபா�
����க�� எ���ைகைய� �ைற�ப� இ�வாறான ���� எ����
அைம���க�� ேநா�கமாக உ�ள� எ�ப� ��கள ச�க நல ஆ�வாள�கள�
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க����களாக அைம���ளன.
பரவலான �ைற�� நைடெபற� ேபா�� இ� கலவர�க��காக ��கள இனவாத
அைம���க��� ஆ� �ர��� நடவ��ைககேள �ராம�க�, நகர�க� ��யாக��,
இைணய�தள�க� வா�லாக�� ெதாட���யாக நைடெப��� ெகா�� வ���றன.
ெபௗ�த மத� ேபாதைனகேளா� இ�வா� பர�ப�ப�� �ய க����க� ����
ச�தாய���� ெப�� அ����தலாக அைம���ளைமைய இ�லா�ய�க� அைனவ��
உணரேவ���. மைற����பைவ �ஷ� ப�க� அக�ற�ப�ட பா��க� அ�ல. எ�
ேநர���� ெவ���, �யா�� பர�, எ��� �ட� ��ய எ�மைலக�. எ�ெபா��� அைவ
ெவ��கலா�.
இல�ைக�� ��கள இனவா�க� �லரா� க�ட���� �ட�ப�ட கலவர�க�,
இ��ெமா� ��பா�ைம இனமான த��ன ம�க�டனான ��த���� எ�வா�
வ�ேகா�ய� எ�பதைன கட�த கால�க�� �க�� அ�கமாக� காண ���த�.
அ�வாறான �ைலைம ���� ம�க���� வர� ���.
����க� எ�ெபா��� அ��ய மத�தவேரா� ஒ��ைமேயா� இ��பதனா��, ��
�� கலவர�க�� ேபா� ���� ெகா��� நட��, ெபா�ைம�ட� நட�� ெகா�வத�
�ல�ேம இ�வாறான ெப�ய கலவர�கைள ஆர�ப��ேலேய அட�� �ட� ��யதாக
இ����. எனேவ இ�லா�ய�க� எ�ேலா�� ��ைமயான அவதான��ட��, ச�க
ந��ற�ட��, ஒ��ைம�ட��, இைற ந���ைக�ட�� இ��பத� �ல� மா��ரேம
இ�வாறான ச��கைள� ேதா�க��க ���� எ�பதைன� கவன��� ெகா�ள ேவ���.
-03.03.2013
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3

இ�ப�ேதாரா� ��றா��� �த� ��கள –
���� கலவரமாக இல�ைக�� ப�வான
மாவன�ைல நகர� கலவர�

இல�ைக, பல கலவர�கைள� ெதாட���� க�����ற�. இ�� ச���ர��� க����
�� என� �ற�பட� ��ய அள���, இ� நா�� ம�க�� �யரான� பலரா��
அ�ய�ப�ட ஒ��. கட�த கால�க��� இ��� அட���ைற���, அ��க����,
அ���ற�க���� ஆ�ப��� ெகா����ேக����ற� ந� ச�க�.
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2001 ஆ� ஆ�� ேம மாத� இர�டா� �க�, இல�ைக வரலா��� இ�ப�ேதாரா�
��றா��� �த� ��கள– ���� கலவரமாக� ப�வான, மாவன�ைல நகர���
இட�ெப�ற கலவர�ைத� ���� இ�� �����ேட ஆக ேவ���.
இன ேவ�பா��ைன மன�� ெகா�� நட�த ெப��பா�ைம இன�தவ�க�
பலைர�� ெவ��பைடயாக� கா��� ெகா��த இ� கலவர�ைத� ப��,
ஊடக�யலாள� ��. ரா�� ஹச� ஒ� ��வான க��ைரைய எ������றா�.
அவர� க��ைர�� �ல ப��க��, �ைக�பட�க�� பல உ�ைமக�� சா�றாக
இ�� ப�வா��றன.

மாவன�ைலைய ���ைரயா�ய ‘க��� ேம’
இல�ைக வரலா��� ��பா�ைம ம�களான த��, ���� ம�கைள இல�காக ைவ��
ெப��பா�ைம�ன�தவரா� ேம�ெகா�ள�ப�ட பல வ��ைறக�, மற�க ��யாத
கைறகளாக வரலா��� ப�����பைவ. அ��� ���பாக ����க� ெச��� வா��
மாவன�ைல நக��, 2001 ஆ� ஆ�� ேம மாத� �தலா�, இர�டா� �க�க��
�க��த�ப����த வ��ைறக� ஒ�� ெமா�த இல�ைக வா� ����க�ன��

‘க��� ேம‘ என அைடயாள� ப��த�ப���றன. மாவன�ைல இன� கலவரமான�,
����க�� ெபா�ளாதார�ைத ஒ���வத�காக, ��கள ேப�னவா�க�னா�
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ேம�ெகா�ள�ப�ட ��ட�ட�ப�ட ச�யா��.
ெபா�பல ேசனா அைம��� ெபா�� ெசயலாள� ஞானசார ேதர�� அடாவ�
வா��ைதக�� �ைளவாக அ��கம,ேப�வைள நகர�க� எ�வா� ��கைரயானேதா,
அேத ேபா�� 14 வ�ட�க��� ��� ேசாம ேதர� எ�ப�� இனவாத� க����க�
மாவன�ைல கலவர���� ����டன எ�பைத பல�� அ�� ���� கா�����தன�.
��ட�ட�ப�ட கலவர�
பல வ�ட கால �ய���னா� த�கா நக�, ேப�வைள நகர�க�� ெபா�பலேசனா
அைம��னா� அர�ேக�ற�ப�ட கலவர� ேபா��, 1998ஆ� ஆ�� �த�,
மாவன�ைல��� ��கள ேத�ய வாத அைம��க�, எ�ப�யாவ� ஒ� கலவர�ைத
ஏ�ப��� ����கைள அட�� ஒ��க ேவ��� எ�ற �ய��ைய ேம�ெகா��
வ�தன.
இ�ைற�� கலெகாட அ�ேத ஞானசார ேதரைர� ேபா�� அ�� க�ெகாட�ல ேசாம ேதர�
எ�பவ� �ரபல ��கள ேத�யவாத� ெகா�ைக�ைடயவராக இன�காண�ப����தா�.
அவ� 1999.09.27ஆ� �க� இர� �.எ�.எ�. ெதாைல�கா�� �க���ெயா��� கல��
ெகா��, ����க��� எ�ரான ப�ேவ� �தமான க����கைள ெத������தா�.
‘மாவன�ைல, ேப�வைள ம��� �ழ��� ெப�� ப��க�� �ஹா� அைம��க�
இ����றன. அ� த�ர ��தள��� ப��வாய� ஒ��� ஆ�த� �ட�ெகா��
இ����ற�’ ேபா�ற அ����கரமான தகவ�கைள� ெத���� சாதாரண ��கள
ெபா�ம�கைள �ழ�ப�����ளா�����தா�.
இதனா� மாவன�ைல��� ��கள ேத�யவாத� ச�� தைல��க ஆர���த�ட�, பல
��கள ம�க� இத� பாைத�� வ� நட�த�ப�டன�. அ�ேபா� மாவன�ைல நக��
ஆ� ேவராக ஊ�����த ���� ம�க�� அ�கார�ைத �ைட�ெத�ய ேவ���
எ�ற �ைல�பா��� பல� இய�க� ெதாட��ன�.
இத� காரணமாக மாவன�ைல��, ��களவ�களா� அ��க� ��ேப ��ட��ட ச��
��ட�க� அர�ேக�ற�ப�� வ�த�ட� ����க� தா�க�ப�ட பல ச�பவ�க�
ப�வா�� ெகா�ேட���தன.
அவ��� �ல,

1998.10.18 – மாவன�ைல, ���ேலாயா ஜு�மா ப��வாச� க�� ெமளல�.
சா��, ஓவ�ைத எ�� ஊ����� வ�� ேபா�, நாெத�ய பால� அ��� 3
��களவ�க�னா� தா�ைய� ���� இ��� தா�க�ப�ட�ட� அவ�� ஆைட��
���க�ப�ட�.
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2000.01.06 – இல�ைக ேபா��வர�� சைப மாவன�ைல� �ைள��
ேம�பா�ைவயாளராக� கடைமயா�� வ�த ��.ரா��, சக ஊ�ய�க�னாேலேய
க�ைமயாக� தா�க�ப�டா�.
2000.04.24 – ��. ஹ�� எ�பவ��� ெசா�தமான Citycom Communication
அ��� ெநா��க�ப�ட�.
2000.08.12 –கடைல �யாபா� ��. அ�தா� எ�பவ��� நக�� �யாபார�
ெச�யா� த��க �ர�ட� ���க�ப�ட�ட�, அவ�� கடைல வ����
உைட�க�ப�ட�.
2000 ஆ� ஆ�� ஹ� ெப�நா� �ன இர�, பழ �யாபா� ��.ரா�� எ�பவைர,
த��ட� பழ� ெகா�வன� ெச�வ��ைல என� �� தா��ய�ட� அவ��
கைட��� ேசத� �ைள�����தன�.
2000.11.29 – ‘City Point’ ஜ��� கைட உ�ைமயாள� ��.�பார� இ��யா
ெச����த ேபா�, கைட��� ���த காைடய�க� ��.வ�� எ�பவைர
தா��ய�ட� கைடைய�� அ��� ெநா������தன�.
2000.12.20 (ேநா�� 24) – ப� த���ட �ைலய��� ைவ�� ��.க��
எ�பவைர� தா��, ெதா��ைய ேச��� �� ஏ��� காலா� ���தன�. இதைன�
த��� ேக�ட ��னா� ெபா�� அ�கா� ��. ஹா�� எ�பவ�� க��ைத
காைடய�க� ெவ��ன�. ��ன� அவ� உ�� �ைழ�தா�.
Muhammadia Night Hotel இ� கட��� �கர� ேக�� ெகா��காததா�,
உ�ைமயாள� தா�க�ப�ட�ட� கைட�� உைட�க�ப�ட�. அ�� �த� அ�
கைட �ட�ப�ட�.
ம��ெமா� Night Hotel இ� ெகா������� வ�த ���� �ரயா�க� �ல�
உணவ���� ேபா� ேக� ெச�� வ���� இ��த காைடய�க�, அவ�கள�
வாகன��� �� க�ணா�ைய அ��� ெநா��� �ர��ய��தன�.
இைவ ேபா�ற பல அ�தமான ச�பவ�கைள��, வ��ைறகைள�� �க���யேதா�
ேப�னவாத காைடய�க�, ���� �யாபார �ைலய�க�, ���� ��ச�கர வ��
சார�க�ட���� பலவ�தமாக க�ப� ெப�� வ�தன�. அ��ட� ெபா� இட�க��
���� ெப�கைள அவமான�ப���� �ய��க��, அவ�கள� ஆைடகைள இ��த
ச�பவ�க�� �ைறயேவ ப�வா�� ெகா����தன.
இ�வாறான அைன�� ச�த��ப�க�� ேபா�� ���� தர��ன� ‘பார�ரமான
�ைள�க� ஏ�ப��’என அ�� அட��� ேபானா�க�. இ�த� ச�பவ�க� ெதாட���
ெபா��� �ைற�பா� ெச�த� த�ர, அவ�க� ேவ� வ�கைள நாட��ைல.

26

அ�வாேற, ��கள ேத�யவாத� ���� ������த �ல உ��� அர�ய�வா�க��
அ�சரைன�னாேலேய இ�வாறான ச�பவ�க� இட� ெப���றைம�னா�,
ெபா�ஸா�� இவ���ெக�ராக நடவ��ைக எ��கா� ச��� ��வா�����தன�.
ச�ட�ைத�� ஒ��ைக�� �ைல நா�ட ேவ��ய ெபா�ஸாேர இ� �டய���
��வா����றைம�னா� அவ�க� �� ைவ����த ந���ைகைய ����க�
இழ����தன�. இ��ைல��, 2001 ஏ�ர� மாத�, 30 ஆ� �க� இட�ெப�ற ஓ�
ச�பவ��னா� ���� ம�க� ெபா�ைம இழ�� �யாய� ேகா� பாைத இற�க

ேவ��ய �ைல ஏ�ப�ட�. ச�த��ப�ைத பய�ப���� ெகா�ட இனவா�க�, இண��
வா��த ம�க�ைடேய �ண�ைக ��� ��� ேவ��ைக பா��தன�.
ெபா�ைம��� ஓ� எ�ைல உ�� எ�பா�க�. காைடய�க�� அ�டகாச���� ���
க�ட ேவ���! ெபா�ஸா�� அசம�த� ேபா�ைக இ�லா� ெச�ய ேவ���!
பா��க�ப�ட ���� தர��ன��� �யாயமான ��� �ைட�க ேவ���! எ�ற
�ைல�பா��� ���� ம�க� உ��யாக இ��தன�.
நட�த� எ�ன?
����க�� ெபா�ளாதார� தைல��க� �டா�, மாவன�ைல நக�� அ�
ம�க����ள அ�கார�ைத இ�லாெதா��க ேவ��� எ�ற இல�ைக அைடவத�காக,
ேப�னவாத அர�ய� வா�க�� அ�யா�களாக பய�ப��த�ப�ட காைடய�க�
�ல�, 2001 ஏ�ர� மாத�, 30 ஆ� �க� இட�ெப�ற ச�பவ�ைத� ேபா�ற ஒ�
த�ண���காகேவ கா����தன�.
��க� �ழைம, வழைம�� மாறாக மாவன�ைல நக�� ஜன நடமா�ட� �ைறவாகேவ
காண�ப�ட�. நாைளய �ன� (ேம 1) ���ைற �ன� எ�பதா� இ� �ைலைம
காண�ப�ட�ட� �யாபார�� ச�� ம�த க��ேலேய இட�ெப��� ெகா����த�.
இ�����, ெவசா� �ன�கைள �����, ஒ� வார கால� ம�பான சாைல
�ட�பட ேவ�����தைம�னா� அ�� மா��ர� ��ட� கைள�க�����த�.
��ேபாைத�� வ�த �ல காைடய�க�, வழைமைய� ேபா�� ���� கைடக��
க�ப� ெப��� ெச�ல வ�தன�.
மாவன�ைல, ப� த���ட���� ��னா����� 24 ஆ� இல�க ேஹா�ட������
காைடய�க� ���தன�. �யாபார� ம�த க��� நைடெப���
ெகா����தைம�னா�, இர� 8.45 ம�யள�� ேஹா�டைல ����� எ�ண���,
ஊ�ய�க� உ�பட உ�ைமயாள�� �����பாக ெசய�ப��� ெகா����தன�. இ�
�ைல��, காைடய�க� க�ப� பண�ைத� த�மா� உ�ைமயாளைர அ�����ன�.
அத�� அவ� ‘இ�� �யாபார� இ�ைல. அதனா� தர ��யா�’ எ�� �ற, வ�த
காைடய�க�� ஒ�வ� �����தவா� 20 �பாைவ ேஹா�ட� உ�ைமயாள��
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�க��� எ��� �கெர� ஒ�ைற� ேக���ளா�. அத�� உ�ைமயாள�, அவ� ேக�ட
�கெர� இ�ைலெயன��, ேவ� ரக �கெர�தா� உ�ள� என�� �ற, அைத� ேக��
வா��� ெகா�ட காைடய�க�, ேஹா�ட� உ�ைமயாள� ��� பண�ைத� ெகா��த
ேபா�, �சண வா��ைதகளா� அவைர ஏச� ெதாட��ன�. உ�ைமயாள� ‘ஏ�, எத�காக
ஏ����க�’ எ�� ேக�ட�� அவைர� தா�க� ெதாட��ன�.
ேஹா�ட� உ�ைமயாளைர� தா�க� ெதாட��ய��, அவைர� பா�கா�க வ�த சக
ஊ�ய�க� இ�வைர�� �ட காைடய�க� க�ைமயாக� தா�க� ெதாட��யேதா�,
ேஹா�டைல�� அ��� ெநா��க ஆர���தன�. அ�ேதா� ��� �டா�,
உ�ைமயாளைர மாவன�ைல நகர ப� �ைலய��� அைம���ள ம�� ���
ேகா�ர���� ��பாக இ���� ெச��, அ�� அவைர க��ெயா��� க�� ைவ��,
ெப�� �ரளான ம�க� ம���� அ��� ���ரவைத ெச�தன�.
‘���மா�� எ�த ���மாவ� வ�� இவைன� கா�பா�� அைழ��� ெச�..
பா��கலா�’ எ�� காைடய�க� சவா� ��ட�ட�, அவ�� �க��� க��யா�
ெவ��ன�. ச�பவ இட���� �ைர�த ெபா�ஸா� அவைர ைவ��யசாைல��
அ�ம���ட� இ�த� ச�பவ� ெதாட��� ெப�தாக அல��� ெகா�ள��ைல.
‘இ�வள� கால�� அட���ைறக��� உ�ப��த�ப�ட எ�ைம இ��� ஒ��க
��யா�. இ�த� ச�பவ� ெதாட��� ெபா�ஸா� �யாயமான �சாரைணைய ேம�ெகா�ள
ேவ���!’ என� �� ஒ��ப�ட மாவன�ைல ����க�, 2001, ேம மாத�
�தலா� �க� மாைல ஆ��� ெபா�ஸா� ��றவா�கைள ைக� ெச�யாைம�� எ�����
ெத����, மாவன�ைல ப� �ைலய���� ��னா� எ�ேலா�� ஒ�� �ர�டன�.
இத��ைட��, இ�த �டய�ைத ���ப���ய ��கள ேப�னவா�க�, ‘����க�
எ�ேலா�� ஒ��ைண�� ��களவ�கைள� தா�க ஆய�தமாவதாக��, தா� நா�ைட
பா�கா�க ��களவ�க� ஒ��ைண�மா��‘ சாதாரண ��கள� ெபா�ம�க�ைடேய
வத��கைள� பர�����தன�.
�� ேக�� ����க� எ�ேலா�� ஒ�றாக� �����த இட���� வ�த ெபா�ஸா�,
‘நாைளய �ன� (ேம 2) ��வத�� ��ன� ச�ேதக நப�க� ைக�

ெச�ய�ப�வா�க�’எ�� ����க�ட� வா����ய��தத� �ற�, இ� தர��ன��
கைல�� ெச�றன�. எ���, ��றவா�க� தைலமைறவா����தைம�னா�, இ�த�
ச�பவ��ட� ெதாட��ைடய எவைர�� ெபா�ஸா� ெகா��த வா�����கைமய ைக�
ெச�ய ��யா� ேபான�. இ� �ைல��, 2001, ேம மாத� இர�டா� �க�, ெபா�ஸா�
வா����ய��தப� நட��ெகா�ள��ைலயாதலா�, அவ�க� �தமாக நட�க ேவ���
எ�பைத வ����� அைம�யான ேபாரா�ட� ஒ�ைற ��ென��க, ����க� ��
வ�தன�.
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இ� �ைலைமைய ச�யாக� பய�ப���� ெகா�ட ��கள� ேப�னவா�க�, நக��
அைம������ ��கள� பாடசாைல�� ���ற�����த ஒ�����றமான
இடெமா���, ஆ�த�க�ட� �லைர� தயா�ப��� ைவ������ள�ட�,
��களவ�க� தா��த��� தயாரா�மா� பல இட�க���� தகவ�கைள அ����
ெகா����தன�.
இத��ைட�� நகர ம���� ����க� �����த இட�����த ��த� �ைலைய
�����த க�ணா�ைய, ேப�னவா� ஒ�வ� தா�� ��� ஓட, இதைன
����க�தா� ெச�தா�க� எ�� ��களவ�க� ம���� வத��கைள� பர��,
அவ�கைள �ழ�� கலவர�ைத� �வ�� ��டன� ேப�னவா�க�.
எ��ம�யா� நக�� �����த ����க� �� ��ெரன ெபா�ஸா� ��பா��� ��
நட�த ஆர���க, ெபா�ஸா�ட� இைண�� ��கள ம�க��, ����கைள� தா�க
ஆர���தன�.
இத��ைட�� ����க�� கைடகைள அ��� ெநா���� ேவ�ைட�� இற��ய
இனவா�க�, � ைவ���, ெகா�ைளய���� ����க�� ெபா�ளாதார�ைத
�ைறயா�� படல�ைத ெபா�ஸா�� எ��ேலேய அர�ேக��ன�. நக����த
ப��வாச�க��, ����க�� �யாபார �தல�க�� ப��ெய��தன.
த�க�ைடய உ��கைள�� உைடைமகைள�� பா�கா��� ெகா�வத�காக
����க�� த�பா�கா�� நடவ��ைகக�� ஈ�ப�டன�. மாவன�ைல நக��
உ�வான வ��ைறக� �க ேவகமாக, அத�� அ��ய ���� ஊ�களான அரநாய�க,
�����ய, ெஹ�மா�தகம, கேன�த�ன, ப�தா����ய ேபா�ற ப��க���� பரவ�
ெதாட��ய�. இதனா� ���� ம�க�� பா�கா���, ெபா�ளாதார��
ேக�����யா�ன.
இ� �ைல��, ேப�னவா�க� ���� �ராம�க���� ஊ���வைத� த��க
ஒ��ைண�த ���கெத�ய �ராம�ைத� ேச��த இைளஞ�க�, ஊ��
�ைழவா��க�� ஒ�றான Thalib Drive க��ட� ெதா���� ஒ��ைண��,
��களவ�க� நக���� ��ேனறாம� த���� வைக�� க�க�னா� தா��த�கைள
ேம�ெகா�டேதா�, நக�� ஏைனய ப��க��� பல ���� இைளஞ� ���க�
இ�வாறாக� ��, தம� ஊ�கைள� பா�கா�க ��ப�டன�.
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ஆ�ட� க�ட அர�
ஒ� �ல ம���யால�க���� இ� ச�பவமான�, இல�ைக மா��ரம�லா� உலக
நா�க� பலவ��ன�� கவன���� ெகா�� ெச�ல�ப�ட�.
இதனா� அ�ேபாைதய ச����கா அர�, இதைன� த��பத�கான அ�ர�
நடவ��ைகக�� இற��ய�. �ேஷட ெபா�� �� ெகா�������
அ��ப�ப�ட�ட�, �� ேநர ஊரட��� ச�ட� அ�லா�க�ப�� இரா�வ��ன��
க���பா����� மாவன�ைல நகர� ெகா�� வர�ப�ட�. உடன�யாக
பாரா�ம�ற� ��ட�ப�டேதா� கலவர� ச�ப�தமாக, �ேசட கல��ைரயாட�க��
ேம�ெகா�ள�ப�டன. அ�ேபாைதய ஜனா�ப� ச����கா ப�டாரநாய�க �மார��க,
ெதாைல�கா�� �லமாக நா�� ம�க��� ேநர� �ேசட உைரெயா�ைற �க���,
நா�� ம�க�ைடேய அைம�ைய��, ந��ண�க�ைத�� வ������னா�.
இேதேவைள, அைம�ச�க� ர�� ஹ���, ெபள� உ���ட ���� அர�ய�
தைலைமக� பா��க�ப�ட ப��க��� �ைர��, ம�க��� ப�கபலமாக இ��த�ட�,
ஆ�த� வா��ைதகைள�� �����தன�. அ�ேதா� பா��க�ப�ட மாவன�ைல
ம�க��காக, �ழ�� மாகாண��� ஹ��தா� அ����க�ப�ட�ட� �ற ப��க��
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ஆ��பா�ட�க� ெச�ய�� �ைன�தன�. பா��க�ப�ட ம�க��காக பல ப��க��
�ேசட �ஆ �ரா��தைனக�, ேநா��க� எ�பன �ைறேவ�ற�ப�டன. இதைன இ���
மாவன�ைல ம�க� ந���ட� �ைன� ����றன�.
உ�நா��� ப���ைகக��� �கராக, ெவ�நா��� ப���ைக��� இ� ச�பவ�
���� �ர���க�ப����த�. இதனா� இ��லா��, அ���ேர�யா உ���ட பல
நா�க�� ஆ��பா�ட�க� ��ென��க�ப�����ட�, இத�காக பல நா�க�� �ர�
ெகா�����தன.
இதனா� அர�, இ�த� ச�பவ� ெதாட��� �ேசட கவன� ெச��� �யாயமான
�சாரைணெயா�ைற ��ென��க��, பா��க�ப�ட ம�க��கான �வாரண�கைள
வழ�க��, இழ���கைள வழ�க�� ��வ�த�.
ஈ�ெச�ய ��யா இழ���க�
����க�� ெபா�ளாதார�ைத ஒ��க ேவ���. நக�� அவ�க�ட��ள அ�கார�ைத
இ�லா� ெச�ய ேவ��� ேபா�ற காரண�க�னா� பல வ�ட�களாக ��ன�ப�ட ச�
வைல�� ����ட மாவன�ைல ���� ம�க� இ�த வ��ைற�னா� இழ�தைவ
ஏராள�.
ெபா�ஸா�� ��பா��� ���னா� இ�ப���� ேம�ப�ட ����க�
ப�காய�க����ளானேதா�, ஒ�வ� மரணமைட����தா�. அ� த�ர பல ����க�
ெபா�� ��ற�சா��� �ைற ���க�ப�� �ல கால��� ��ன� ����க�ப�டன�.
மாவன�ைல நகர�, இனவா�க�� அ���ய��னா� �ைறயாட�ப����த�ட�
��கைரயா�கப�����த�. அ�� ����க���� ெசா�தமான ெப�ேறா� �ைலய�,
வரேவ�� ம�டப�க�, அ�� ஆைலக�, இற�ப� ெதா��சாைல,
ஆைட�ெதா��சாைலக� என ����ப���� ேம�ப�ட �யாபார �ைலய�க� எ���
நாசமா�க�ப�டன. இதனா� ேகா��கண�கான ந�ட�க� ஏ�ப�டன. அ�ேபா� ெவ�
வ�த ச��ைகெயா��� �மா� 30 ேகா� �பா���� அ�கமான ெசா���க�
அ��க�ப����தன என ெத���க�ப����த�.
ேம��, கேனத�ன ஜு�ஆ� ப��வாச� உ�பட இர�� ப��வாச�க� பல�த
ேசத�க��� உ�ளா�க�ப����த�ட�, அ����த ��ஆ� �ர�க� எ���
சா�பலா�க�ப����தன. ப���� ��� தா���� ���� க��க�ப�� அ��க�
ெச�ய�ப����த�. அ�ேதா� அ� ப��வாச�க�� இ��த வரலா�� �ற����க
ஆதார�க� அ��க�ப����தைம ����ட�த�க�. இைவ த�ர ��கள� �ராம�க��
எ�ைலக�� அைம������ ப��வாச�க� பல, தா��த�க��� உ�ளா����தன.
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இ�வாறாக, இ�த� கலவர��� ���� ����க� அைனவ�� பல �த����,
ெப��� பா��க�ப����தன�. எ��கால� ேக������ட� த��� ��ற�. ச����கா
அர�, அ��க�ப�ட ெசா���க��� ந�ட ஈ�கைள வழ�� ஆ�த�ப��த �ைன�த�.
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அர�ய� தைலைமக�� அ�ேபாைதய க����க� !

அ�ேபாைதய ஜனா�ப� ச����கா ப�டார நாய�க �மார��க (�ரேகச�
ப���ைக – 06.05.2001) :
‘அ�ைம�� இட�ெப�ற மாவன�ைல வ��ைற� ச�பவ�க� ��ெரன �க��த
ச�பவ�க� என� �ற ��யா�. இைவ �ல ச��களா� ��ட���
ெச�ய�ப����பதாகேவ எ�ண� ேதா���ற�.’

அைம�ச� ர�� ஹ��� (�ரேகச� ப���ைக – 07.05.2001) :
‘……. ச�பவ�க� ��ட��ட அ��பைட�ேலேய நட������றன. எனேவ, இ��
ச�ம�த�ப�ட யாராக இ��தா��, அவ�க� அைம�ச�களாக இ��தா��, அவ�க���
எ�ராக க�� நடவ��ைக எ��க ேவ��ய கட�பா� அர��� உ��.’

அைம�ச� அல� ெமளலானா (�னகர� 03.05.2001) :
‘ெபா�ஸா� த�க�ைடய கடைமகைள ெபா���ட� ெச�ய� தவ�யதாேலேய
மாவன�ைல�� கலவர�க� ேமாசமைட�தன.’
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இல�ைக - க��� ஜூ� 2014 ����க� ��
க�ட���� �ட�ப�ட வ��ைறக��, அவ���கான
��ன��� !

கட�த ஜூ� மாத��� க�ட�����ட�ப�ட
இன� கலவர வ��ைறக�� ெந����� ��ைய� ெகா��� ��ட� ஜூ�
மாத��ல�ல. அ� இல�ைக�� ��த ������ ��ன� ப��ப�யாக�
��ட�ட�ப�� க�ட�க�டமாக ��ென��க�ப�ட ஒ� ச�� ��டமா��.
ேப�னவாத வ��ைறயாள�க�� ‘ெபா�பலேசனா‘ எ�� இய�கமான�, ஊ� ஊராக
��ட�க� �க��� ‘இல�ைகயான� ��த�� ேதச�, இ� நா����ள சகல��
ெபௗ�த�க��� மா��ரேம உ��தான�‘ எ�ற ெகா�ைகைய� பர�� ஆ� �ர��ய�.
ெபௗ�த ேபாதைனகைள பல �தமாக �ேவச�ேதா� பர��ய�. எ�வாெற��, ‘ஒ�
ெபௗ�தைன வள��ெத��பேத உ�க� கடைமயா��. எனேவ த��, ����
இன�தவ�கள� வ��தக ��வன�க���� ெச�லா��. அவ�கள� வாகன�க��
பயண� ெச�யா��. அவ�கள� ெபா��கைள வா�கா��‘ எ�ப� ேபா�ற ேமாசமான
�டய�கைள� பர��ய�.
��த ெபௗ�ண� �ன�க�� ெபௗ�த �காைரக�� ெபௗ�த ேபாதைனகேளா�
ெசா�ல�ப��, ெபௗ�த ��� ஞானசார ேதர�� வ�க���� �ேவஷ� ேப�சா�
மய��யவ�க� அவைர� ��ப�� அவ�� ��னா� ெச�ல� ெதாட��ன�. அவைர�
��ப��� ��ட� இல�ைக ��வ�� ப��ப�யாக அ�க��த�. இ� �ைல��
ெபா�பலேசனா இய�க���கான உ��ேயாக��வமான அ�வலக�க�, இல�ைக
பா�கா�� அைம��� த�ேபாைதய ெசயலாள��, ஜனா�ப� ம��த ராஜப���
சேகாதர�மான ேகாதாபய ராஜப��� தைலைம�� நா��� �ரதான நகர�க��
�ற�� ைவ�க�ப�டன. இ�, ெபா�பலேசனா எ�� ேப�னவாத இய�க����
இல�ைக அர� அ��கார� வழ��யைமையேய பைற சா���ற�.
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இ� �ைல�� இல�ைக��, 2009 ஆ� ஆ��� ��த ������ ��ன� நா��� பல
இட�க��� ஆ�கா�ேக ���� ம�கள� வ��தக �ைலய�க� தா�க�ப�ட
ச�பவ�க��, ���� ம�க��, ���� ெப�க�� ேப�னவா�களா�
இ�ன�க����ளா�ய ச�பவ�க�� ப�வா�� ெகா�ேட���தன.
ஹலா� உண�க� ெதாட�பான ச��ைசக� ��ென��க�ப�டன. ேப�னவா�க�
����கைள வ���� இ��தன�. ெபா�யான வழ��க�� ��க ைவ�தன�.
����க���� ெசா�தமான வ��தக �ைலய�கைள எ��தன�. ெபௗ�த
�ரேதச�க�� இ��த ப��வாச�கைள இய�க அ�ம��கா� �ட� ெச�த�.
ஏைனய �ரேதச�க���ள ப��வாச�க�� ஐேவைள� ெதா�ைக�காக
ஒ�ெப���க�� அதா� ஒ��பத��� தைட ���த�.
இ�வாறான �ைல�� ெபௗ�த ேதச��� எ�� ேபானா�� ���� ம�க��� ��
��ட��ைல. எனேவ ���� ம�க� ச�சர�க� என வ��ேபா� ெபா�ைம
கா�க��, ஒ���� ெச�ல��, �தானமாக�� அைம�யாக�� நட��ெகா�ள
ஆர���தன�. எ�த� ச�சர�க���� வ���லாத �ைல�� ஏேத�� ��
ெபா�யாவ� ��டாதா என ெபா�பலேசனா இய�க� கா����த�. இ�வாறான
���ைல��தா� கட�த 2014 ஆ� ஆ�� ஜூ� மாத� வ�த�.

ஜூ�12, 2014 – �யாழ��ழைம
– கலவர��� அ��வார�
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த�கா நக�, அ��கம, ேப�வைள ஆ�யன ���� ம�க� ெச��� வா��
�ரேதச�க� ஆ��. இைவ இல�ைக�� ேம�மாகாண���, க���ைற மாவ�ட���
அைம���ள கட�கைரேயார �ரேதச�க� ஆ��. இ���ள ����க�� �ரதான
ெதா�லாக �யாபார�ைத� ெசா�லலா�. இர��ன�க� �யாபார��� �க��
அ�பவ� வா��த ����க� இ�� வ����றன�. ச�வேதச அற�� க���யான
ஜா��யா ந���யா க��� இ�����ற�. �ராதன ெப�ைம வா��த பல
ப��வாச�க� இ������றன. இ� �ரேதச�க� ��� ப�க�� கடலா�
�ழ�ப�டைவ. ஏேத�� தா��த�க� நட�த�ப�டா�, த��� ெச�ல ஒ� தைர வ�
மா��ரேம உ�ள �ரேதச�க� எ�பதா� இ�� வா�� ���� ம�க� ��
தா��த� நட��வ� எ��.
எனேவ ெபா�பலேசனா இய�க� இ�த ஊ�கைள� �� ைவ�த�� ஆ�ச�ய��ைல.
இ�த� கலவர� ஆர����� ��னேர ெபா�பலேசனா இய�கமான�, அ��கம
�ரேதச��� ���� வ��தக �ைலய�கைள எ����, ேசத�ப�����, ��
வ�������� �ர��ைன���ளா�க �ய���த�. எ��� ����க�� ெபா�ைம
காரணமாக ேப�னவா�க�� �ய��க� சா��ய�ப����க��ைல.
இ� �ைல�� 12 ஆ� �க� �யாழ��ழைம, ெபௗ�த�க�� ��த �னமான
ெபாெஸா� ெபௗ�ண� �ன� வ�த�. த�கா நக�, � �ஜயராம �காைர��
���வான அயகம ச��த ேதர� பக� ேநர�, ேமா�டா� வாகனெமா��� தன�
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சார��ட� ஒ� ெத��� பய���� ெகா�����றா�. ��கலான ெத�. எ�ேர
���� இைளஞ�க� இ�வ� ���� ��� கைத��� ெகா������றன�.
வ���� சார�யான ��களவ�, அ�த இைளஞ�கைள �ஷண ெமா��� ேமாசமாக�
����றா�. ப���� ���� இைளஞ�க�� ேகாபமாக� ��ட ச�த� ேக��
ேம�� ���� இைளஞ�க� அ�� வ�� சார�ைய சமாதான�ப���, சார�ைய��
���ைவ�� ப��ரமாக அ����� அ��� ைவ���றன�.
அ����� ெச�ற சார�, மாைல ேநர� ேப��வா��� ெபா�பலேசனா உ���ன�
ஒ�வ�ட� பக� நட�த �க�ைவ �வ����றா�. ����க�டனான
�ர��ைனெயா�� எ�ெபா�� வ�� என� கா��� ெகா����த ெபா�பலேசனா
இய�க���� அ� ேபா�மானதாக இ��த�. உடேன ச�ப�த�ப�ட ெபௗ�த
���ைவ� ���� ெகா�� ேபா� அரச ைவ��யசாைல�� அ�ம��த�.
காவ��ைலய� ெச�� ���� இைளஞ�க� நா�வ� ேச��� ஒ� ெபௗ�த
���ைவ ேமாசமாக� தா��ன� எ�� �ைற�பா� ெச�த�. ��கள ஊடக�க���
இ� �டய�ைத� ெத���த�.
அைவ�� இ� ெச���� ����ைம வழ��, ��� ைவ��யசாைல� க����
ப������� கா��ைய�� கா��, �� இல�ைக��� �டய�ைத�
ெத��ப���ய�. நா� ��வ����ள ேப�னவாத இய�க உ���ன�கைள ஒ��
ேச��க அ� ெச�� ேபா�மாக இ��த�.
தவேற���லாம� �ணாக த� �� ப� �ம�த�ப���ளைத அ��த ����
இைளஞ�க� உடன�யாக காவ� �ைலய� ெச�� உ�ைம �ைலைய
எ���ைர�தன�. எ�றேபா��� ேபா�� அவ�கைள� ைக� ெச�� ����
அைட�த�. ச�ப�த�ப�ட இைளஞ�க� ைக� ெச�ய�ப�டதாக ��கள ஊடக�க�
ெச��ய���கேவ ெபா�பலேசனா இய�க உ���ன�க��, இ��ெமா� இனவாத
இய�கமான இராவண பலய இய�க உ���ன�க�� ேச��� அ��கம காவ�
�ைலய�ைத� ��� வைள�தன�. அ�த நா�� இைளஞ�கைள�� உடன�யாக�
த��ட� ஒ�பைட��மா� ேகா� ஆ��பா�ட� ெச�ய ஆர���தன�.
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ஆ��பா�ட� ெச��� ஆ�க�� எ���ைக அ�கமா�� ெகா�ேட ெச��
இ���� ெகா��� – கா� �ரதான ���� ேபா��வர�� நா��
ம���யால�க���� ேமலாக �த��தமைட�த�. பத�றமான �ழ� எ���
�ல�ய�.
�ைலைம தம� க���பா�ைட ��� ெச�வைத அ��த அர�, �ல அைம�ச�கைள
அ��� �ைலைமைய� க���பா����� ெகா�� வர� பா��த�.
ஆ��பா�ட�கார�க�, அைம�ச�க�� வாகன�க���� தா��த�க� நட�தேவ,
உடன�யாக இல�ைக ேபா�� மா அ�ப� எ�.ேக. இல�கேகா� ச�ப�த�ப�ட
காவ��ைலய���� �ஜய� ெச�தா�. க�������� �ரேயாக�ைத� பய�ப���
�ைலைமைய� க���பா����� ெகா�� வ�மா� காவ��ைறைய� ப��தா�.
ஆ��பா�ட�கார�க� �� க���� ���� �ரேயாக� நட�த�பட
ஆ��பா�ட�கார�க� கைல�� ஓ�ன�.
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ஆேவச� ெகா�� கைல�� ெச�ற ஆ��பா�ட�கார�க� த�கா நக�� ����க����
ெசா�தமான கைடகைள இல�காக� ெகா�� க�கைள �� ேசத�ப�����ேட
ெச���ளன�. ���� ம�க� கலக����� ெச�லா� ெபா�ைம கா�கேவ, �ைலைம
இர� 10.30 ம�யள�� ��றாக �ரைட�ததாக��, க���பா����� ெகா��
வர�ப�டதாக�� ேபா�ஸா� ஊடக�க��� அ���க�ப�ட�.

ஜூ�13, 2014 – ெவ����ழைம
ைக� ெச�ய�ப�� �ைற�ப��த�ப����த ���� இைளஞ�க� ��ம�ற���
ஆஜரா�க�ப���றன�. அவ�கைள 25 ஆ� �க�வைர �ள�கம�ய�� ைவ���ப�
�தவா� க�டைள���றா�. இைளஞ�க�� சா�பாக ஆஜரா����த ச�ட�தர�க�,
இைளஞ�க� �ைற�� ைவ�� காவ��ைற�னரா� தா��த�க����ளா�யைத
���� கா����றன�. எனேவ �தவா�, அவ�கைள த�� த�� ���லைட��மா�
க�டைள����றா�.

ஜூ�14, 2014 – ச���ழைம
���� �ரேதச�க�� ஒ� �த பத�ற �ைலைம பர�����ற�. ����க���
ெசா�தமான வ��தக �ைலய�க� �ட�ப��� �ட���றன. ���� ��ைளக�
க�� �ைலய�க���� ெச�லாம� ��க���� அ�ச�ேதா� �ட���
�ட���றன�. நா��� ஏைனய �ரேதச�க�� கடைமயா��பவ�க�� ���ைற
�ன� காரணமாக தம� ஊ�க��� வ�� த�������றன�.

ஜூ�15, 2014 – ஞா�����ழைம
– இன� கலவர��� �த� நா�
��த ெபாெஸா� ெபௗ�ண� �ன�த�� ெபௗ�த ��� தா��த����ளானைத�
க����, ெபா�பலேசன இய�கமான�, அ�ைறய �ன� அ��கம �ரேதச��� ஒ�
மாநா��, ேபர��� நட�த���பதான தகவ� க��ற�. ���� �ரேதச�க��
அ�ச ���ைல பர��ற�. உடேன ெசய�ப�� ���� தைலைமக�
‘ெபா�பலேசனா உ���ட எ�தெவா� அைம���, த�ேபாைதய ���ைல�� இ�
�ரேதச��� ��ட�கைள��, ேபர�ைய�� நட��மானா�, அ� ஆப��ைன
ஏ�ப����‘ என� ெத��ப���, இ� ��ட�ைத நட�த அ�ம��க ேவ�டா� என�
ேகா� ேபா�� மா அ�ப� எ�.ேக.இல�கேகா�ட� மகஜெரா�ைற�
ைகய����றன�.
இ� க�த��� ���� க����, வ�� சைப, ெகா��� ெப�ய ப��வாச� என
பல அைம���க� ைகெய�������தன. எ�றேபா�� அ�� அ� ��ட���ேகா,
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ேபர��ேகா தைட���க�பட��ைல. அ�ேற அவ����� தைட ������தா� பல
அ��கைள��, ேசத�கைள�� த������கலா� என ேபா�� மா அ�ப� ��ன�
ஊடக�க�ட� ���������றா�.
ெகா��த க�த���� ப�ல���� �தமாக இல�ைக�� ேம� மாகாண����ள 22
காவ��ைலய�க����� ேபா�ஸா� வரவைழ�க�ப�� த�காநக�� காவ�
கடைமக�� ஈ�ப��த�ப���றன�. அ�ேதா� கலக� த���� ேபா�ஸா�� கவச
வாகன�கேளா� தயாராக இ����றன�.

ஏ�ெகனேவ ��ட��டத�ப� இராவண பலய, ��த சாசன க��� ம���
ெபா�பலேசனா இய�க� ஆ�யைவ ஒ�� ேச��� ��ட�ைத நட���ற�.
நா���வ������ �ர�� வ����த ேம�ப� இய�க உ���ன�க��
���ைல�� ெபா�பலேசனா இய�க��� ெசயலாளரான கலெகாட அ�ேத ஞானேசர
ேதர� இன� கலவர�ைத� ���� �தமாக �க� ெகா�ைசயான ெமா���
உைரயா���றா�. அ�த உைர ��ட�ைத உ��ேப���ற�. (��ேயா

http://www.youtube.com/watch?v=-fPMWD8f9lE)
��ட ����, ��� ைவ��யசாைல�� அ�ம��க�ப�டதாக ஊடக�க� ��த��த
��த ��� த������� �காைர��, ���� �ரேதச�க��டாக ேப�னவாத
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உ���ன�க� அைனவ�� ஊ�வலமாக� ெச���றன�. ஊ�வல� ெச���
��ேயாரமாக அைம������ ப��வாச� ���, அ�� ெதா�ைக�காக வ����த
����க� ��� ஊ�வல��� வ�த ேப�னவா�க� �� �ஷண வா��ைதகளா�
���� ெகா�ேட க�களா��, த�களா�� தா�க� ெதாட���ற�. (ஆதார ��ேயா –
http://www.youtube.com/watch?v=FAoDWGmX0gA )
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அ������ற ���� இைளஞ�க� ப��வாச� ேசத�றாத வ�ண�, தா��தைல�
சமா��க அரணாக ��� காயமைட��றன�. அத�� ேம�� ெபா�ைம கா�க
இயலாத ���� இைளஞ�க� ப���� ஆ�த�கேள�� இ�லாத �ைல��
க�கைள� ெகா�� ����� தா����றன�. இதனா� ெவ��ேடா�� ேப�னவாத
ெபௗ�த இைளஞ�க� நக������ ����க���� ெசா�தமான வ��தக
�ைலய�கைள இல�காக� ெகா���றன�.
கைடகைள உைட�� ெப�ம�யானவ�ைற எ���� ெகா��, �தமானவ�ைற
ேசத�ப��� கைடகைள �����தாக எ��� ����றன�. �ைலைம�� ��ர�
க���கட�காம� ேபாகேவ அ� �ரேதச��� மாைல 6.45 ம�யள�� ஊரட���
ச�ட� அ��ப��த�ப���ற�.
ஊரட��� ச�ட� வ��ைறயாள�க��� சாதகமாக அைம�த�. ப��வாச�
தா�க�ப��ற� எ�பைத� ேக���ப�ட�ேம ஊ����த அைன�� ����
ஆ�க�� ப��வாச�� ஒ�� ேச�����தன�. இ� �ைல�� ஊரட��� ச�ட�
அ���க�ப�ட�� அவ�களா� த� ��க��� உடேன ெச�ல ��ய��ைல.
���� ெப�க��, �ழ�ைதக�� மா��ர� தம� ��க�� த���
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�ட�ப�டன�.
எனேவ எ���க யா�ம�ற வ��ைறயாள�க� �த��ரமாக தம� வ��ைறகைள�
க�ட�����ட ஆர���தன�. ப�ர�கமாக ைகக�� ஆ�த�கேளா� ேப�வைள
நகர�ைத ேநா��� ெச�ல ஆர���தன�. ெச��� வ��� காண ேந�� ப��வாச�,
���� ��க�, ���� வ��தக �ைலய�க� எ�லாவ�ைற�� அ��� ெநா���
���� ர��தன�. இ�வா� ெச�� அ��த ���� �ரேதசமான ேப�வைள
நகர���� தம� அ�டகாச�கைள� ��ர�ப��தேவ அ��� இர� 8 ம���
ஊரட��� ச�ட� அ��ப��த�ப�ட�.

����

�ரேதச�களான

அ��கம,

ேப�வைள,

ம�தாைன,
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ஊரட���
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க�ட���� �ட�ப����தன. ����

��க�

ெகா�ைளய��க�ப�� எ��க�ப�டன. தம� �ரேதச�க������ ப��வாச�க��
எ��க�படேவ, கலவர�கார�க�� வ��ைறக����� த��ய ���� ெப�க��
�ழ�ைதக��
த����
வ��
ஞா�����ழைம
ந��ர�
ெவ�����ய
ப��வாச��

த�ச�

���தன�. ப��வாச���

ெவ�ேய

����

ஆ�க�

காவ��� ��றன�.

ஜூ�16, 2014 – ��க��ழைம –
இன� கலவர��� இர�டா� நா�
ஞா�� ந��ர� 12.30 ஐ� தா��யேபா� வ��ைறயாள�க� �� ெவ�����ய
ப��வாச��� வ�� த� தா��தைல ஆர����ற�. ப��வாசைல��, த�ச�
������த ெப�கைள��, �ழ�ைதகைள�� பா�கா�க ேவ�� அரணாக ����
ஆ�க� எ�ேலா�� ப��வாச��� ெவ�ேய ைகேகா��� ����றன�. அவ�க� ��
��பா��� �ரேயாக� ேம�ெகா�ள�ப��ற�. காவ��� இ��த ஆ�க� எவ��
��வா�� ஓட��ைல. இதனா� இைளஞ�க� �ல� உ��ழ���றன�.
����கண�காேனா� காயமைட��றன�.
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���த�� ெப�க�� �ழ�ைதக�மாக �மா� 2500 ேப� �த���த ஆ�களா�,
ேப�வைள ஜா�யா ந��யா க����� ெகா�� வ�� �ட�ப���றன�. அ���
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பா�கா�ப�ற ���ைல காண�ப�டதா�, ந�பகலா�� ேபா� ேப�வைள ஹுைமஸரா
க����� அ��� ைவ�க�ப���றன�. த�கா நக� ப���� பா��க�ப�டவ�க�
ெதாட���� ப��வாச�க���, பாடசாைலக��� த�க ைவ�க�ப���றன�.
��வத���ளாக கட�த ஒ� இர�� ம��� ����க���� ெசா�தமான நா�ப����
அ�கமான ��க��, இ�ப���� அ�கமான வ��தக �ைலய�க��,
எ���ைக�லட�காத வாகன�க��, ேமா�டா� ைச���க��, ஆ�ேடா�க��
ேசத�ப��த�ப��� எ��க�ப��� காண�ப���றன. இ�� ேபா�� ம��� �ேஷட
காவ�பைட�� ���ைல�ேலேய கலவர�கார�க� வ�� வ��ைறகைள �க���யைம
����ட�த�க�.
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அ�ைறய �ன� ��வ�� ஊரட��� ச�ட� அ������ற�. ப���ேயா��,
காயமைட��� இ���� ம�க��காக நா� ��வ����ள ����
�ரேதச�க����� உல� உண�� ெபா��க��, ம���� ெபா��க��, ஆைடக��
ேசக��க�ப�� அ��ப�ப���றன. எ�றேபா�� அைவ எைவ��
பா��க�ப�டவ�கைள� ேபா�� ேசர��ைல.
வ��ைற�� பா��க�ப�ட �ரேதச�க��� �வாரண� ெபா��கைள ஏ�� வ�த
வாகன�க� கலவர�கார�களா� இைடம��க�ப��, கலவர�கார�களா� ெபா��க�
ப��க�ப���றன. இ�தைன��� ஊரட��� ச�ட� ����க��� மா��ர�
அ������ற�. வ��ைறயாள�க� ஆ�த�கேளா� �த��ரமாக நடமா��
ெகா����தன�.
அேத �ன� பக��, ெவ��ப�ன எ�� �ரேதச��� ���� ஒ�வ���� ெசா�தமான
ஆைட� ெதா��சாைல ���ைரயா�க�ப�ட�. �மா� 350 ���� ���ப�க� வா��
பல��ய �ரேதச��� பல ��க� ேசதமா�க�ப�டன. இ�வா� அ��கம, ேப�வைள,
த�காநக� ேபா�ற �ரதான நக�கேளா�, அ� �ரேதச�கைள� �����ள ��ய ����
�ராம�க������ அ�ைறய �ன� ��வ�� வ��ைற� ச�பவ�க� ப�வா��
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ெகா�ேட���தேதா� பத�றமான ���ைல�� �ல�ய�.
த�கா நக�� இட�ெப�� அச�பா�த�க�� ��ன��� இரா�வேம ெசய�ப��
வ�வைத எ�ேலா�� க��ெகா�ட ேவைள�� நக�� �ைல ���� ெகா��� ெப�ய
ப��வாச��� அ����, ப��வாச� ��வாக� பா�கா�� அைம��ட� ேப�யேபா�,
‘���� �� இரா�வ�ைத அ��� பா�கா�� த��ேறா�‘ எ�� பா�கா�� அைம��
ப�� அ��த�.
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ஜூ�17, 2014 – ெச�வா���ழைம – இன�
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கலவர��� ��றா� நா�
��க��ழைம ந��ர����� பத�றமான ���ைலேய ெதாட���� �ல�ய�. ம�க�
தா� த�ச� ������த இட�க�ேலேய அ�ச�ேதா��, ப���ேயா�� ெபா�ைத�
க��தன�. ந��ர� தா��ய�� ���� ெவ��ப�ன �ரேதச��� ����க� �தான
ேப�னவா�க�� தா��த� உ��ரமைட�த�. அரசா�க� பா�கா���காக அ������த
நா�� ேபா�ஸா�� த�மா� எ��� ெச�ய இயலாத �ைல��ளதாக� �� ைக
������ட �ைல�� ெவ��ப�ன �ரேதச��� இ���� ப��களான ����
ெகால� ம��� ��ரா மாவ�ைத இர���� ����� அ�கமான காைடய�க�
ஆ�த�கேளா� கள�ற��ன�. ���� ஒ�வ���� ெசா�தமான ப�ைணெயா�����
�ரேவ��� காவலா�யாக ��ற த�� இன ��யவைர� ெகா����� ப�ைணைய
எ��தன�.

ேம�� ெவ��ப�ன ப��வாச� தா��த����ளா� உ�ளேதா�, ����க��
��க��, கைடக�� எ���ட�ப�டன. இதனா� பத�ற �ழ� ெம�ேம�� அ�க��த�.
���த�� அ�� �ேஷட அ�ர��பைட வ�� ேசர, �ைலைம க���பா�����
ெகா�� வர�ப�ட�.
எனேவ, காைல எ�� ம� �த� பக� 12 ம� வைரயான கால�ப���� ஊரட���
ச�ட� தள��த�ப�ட�. நா��� பல ���� �ரேதச�க������ ேசக��க�ப�ட
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உண�, உைட ம��� ம���� ெபா��க� அட��ய வாகன�க�
பா��க�ப�டவ�க���� ேபா�� ேச��தன. ஊடக�யலாள�க�� பா��க�ப�ட
�ரேதச�க���� அ�ம��க�ப�டன�. அத��ற�தா� த�கா நக� �ரேதச����� ெச�ற
ச�வேதச ஊடகமான அ� ஜ�ரா�� ஊடக�யலாள�க� �� தா��த�
ேம�ெகா�ள�ப���ள�. அவ�க� பய��த வாகன� ேசத�ப��த�ப�ட�. அ�
�ரேதச�க�� ���� ஊரட��� ச�ட� அ��ப��த�ப�ட�.

இ� �ைல�� ����க� ெச��� வா�� மாவன�ைல நகர���� ெபா�பலேசனா
இய�கமான�, அ�� மாைல ஒ� ஆ��பா�ட� ேபர�ைய �க���வத�காக தன�
���� �ர�ர�கைள ��ேயா��� ஆ�கைள� �ர��ய�. உடேன ெசய�ப�ட
மாவன�ைல வா� ���� �ரதா�க�, மாவன�ைல ��ம�ற�ைத அ�� அ�
ேபர��� தைட உ�தரைவ� ெப��� ெகா�ட�. எ�றேபா��� ேப�னவாத இய�க
உ���ன�க�� வ�ைக ெதாட���� மாவன�ைல�� அ�க��த வ�ண� இ��த�.
கலக� த���� ேபா�ஸா��, �ேஷட அ�ர��பைட�� மாவன�ைல�� அ��ர�
��வ�� காவ���ததா� அச�பா�த�க� எ��� �கழாம� மாவன�ைல நகர�
பா�கா�க�ப�ட�. கட�த ேம மாத� இ��� கலவர�ைத ஏ�ப���� �கமாக ����
ஒ�வ���� ெசா�தமான வ��தக �ைலய� ேப�னவா�களா� எ��க�ப�டைம
����ட�த�க�.
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ஜூ�18, 2014 – �த��ழைம – ெதாட���� பத�ற
���ைல
அ��கம, ேப�வைள, த�கா நக� �ரேதச�க�� அ�����த ஊரட��� ச�ட�
��ைமயாக ��க�ப�ட�. ஆனா� இ��ெமா� ���� �ரேதசமான ெகா��யா���ர,
��னாெகாட �ரேதச��� ����க��� எ�ரான �வெரா��க� ஒ�ட�ப��, ����
�ர�ர�க�� ��ேயா��க�ப����தன. இ�த� �ரேதச����ள ��ய ��த�
�ைலெயா�� இன�ெத�யாத நப�க�னா� ந��ர� ேசதமா�க�ப����தேதா�, இ�த�
தா��த� ����க�னா� ேம�ெகா�ள�ப���ள� என ��த���� �ய����
ெபா�பலேசனா உ���ன�களா� ேம�ெகா�ள�ப�ட�. �தா���� ெகா�ட அ� �ரேதச
���� �ரதா�க�, ��கள மத� தைலவ�கேளா� கல��ைரயா� எ��த
அச�பா�த�� ேநராம� பா���� ெகா�டன�.
வ��ைறகளா� பா��க�ப�� ேப�வைள, அ� ஹுைமஸரா க����� எ��� ெச�ல 66

வ�ய�� த�சமைட����த ���� ம�கைள உடன�யாக அ����� ெவ�ேய��ப�,
அ�� வ�த அரச உயர�கா�க� க�டைள��டா�க�. ஒ��� ெச�ய வ�ய�ற ம�க�
ெச�ல ம��கேவ அ�� சலசல�� உ�டான�. ��� பத�றமான ���ைல உ�வான��,
உடேன அரச உயர�கா�க� ����� ெச�றன�.
அதைன� ெதாட���, அ�� மாைல ஜனா�ப� ம��த ராஜப�, தன� அைம�ச�க�
�லேரா� ேப�வைள�� �ஜய� ெச�தா�. இ�லா�ய ம��� ெபௗ�த மத�
தைலவ�கைள�� �ர�க�க� �லைர�� வரவைழ�� வழைம ேபாலேவ ‘�சாரைண�
க�ஷ� �ய��க�ப��‘ எ�ற ப�ைல அ������ தன� இ���ட����� ����
��டா�. பா��க�ப�டவ�கைள ச���க���ைல. பா��க�ப�ட இட�கைள� ெச��
பா��க���ைல.
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அ��� �பர�க�
இ� க��ைர எ�� ���க�ப�� வைர��, நைடெப�ற வ��ைறக�� ேபா� �க��த
உ�� அ�� ம��� ேசத �பர�க�� ��ைமயான தகவ�க� �ைட�க� ெபற��ைல.
ச�பவ இட��� நா�� ேப� மரணமா���ளேபா��, இ��� பல� ைவ��யசாைல��
அவசர ���ைச� ���� அ�ம��க�ப���ளன�. அவ�கள� �ைல�பா� எ�வா��
அைமயலா�. அ�ேதா� ������ அ�கமான காய��ற ம�க� ைவ��யசாைலக��
அ�ம��க�ப�� ���ைச ெப�� வ�வேதா�, இட� ெபய��த ம�க� இ���
க����ேலேய த�������றன�. ெமா�தமாக ேசதமா�க�ப�ட வ��தக �ைலய�க�,
��க�, வாகன�க� எ��லட�காதைவ.

பா�ய இன� கலவர����� ��னரான அச�பா�த
ச�பவ�க�
இ� கால�ப���� நா� ��வ�� ���� �ரேதச�க�� பல அச�பா�தமான
ச�பவ�க� நைடெப���ளன. அ��கம, த�கா நக�, ேப�வைள �ரேதச�க�� வ��ைற
நட�� ெகா������ேபா� ெகா���, ெத�வைள �ரேதச��� ���� வ��தக����
ெசா�தமான ம��தக� �� தா��த� ேம�ெகா�ள�ப�ட�. அேத ேபால ப�ைள,
கஹ�ேடா��ட , ����வ�த, வர�காெபால, பாண��ைற நகர�க��� தா��த�
ச�பவ�க� ப�வா���ளன.
ெபா�பலேசனா�� ஆ��பா�ட� ேபர���� தைட ���த காரண�தா�, மாவன�ைல
��ம�ற வளாக���, காவ� கடைம�� ஈ�ப��� ெகா����த இர��
ேபா��கார�க� �� ஆ�� தா��த� இன�ெத�யாேதாரா� �க��த�ப�ட�.
ப�காய�ப�ட �ைல�� ேபா�ஸா� இ�வ�� ைவ��யசாைல�� அ�ம��க�ப�டன�.
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��றவா�க� க�����க�பட��ைல.
அேத நா�� ����க��� ஆதரவாக �ர� ெகா��� வ�த ம�ய�கைன �ரேதச சைப
உ���ன��, ஜா�க பலேசனா அைம��� தைலவ�மா�ய வ�டர�க ��த ேதர� எ��
���, கட�த�ப�� ைக,கா�க� க�ட�ப�� �க ேமாசமாக� தா�க�ப��, ெகா�� வ��
��ெய�ய�ப�ட �ைல�� பாண��ைற, �ரண பால���க������ ��வாணமாக
��க�ப�டா�.
அவ� ����க��� ஆதரவாக� �ர� ெகா��ததா� தா��யவ�க�, அவ��� க�னா
(��ன�) ெச�ய �ய�����ளைம ைவ��ய ப�ேசாதைனகைள ைவ���, காய�கைள
ைவ��� ெத�வான�. அத�� ��ன�� �ட ெபா�பலேசனா இய�க��னா� பல
தடைவக� இவ� அ����த����, ெகாைல �ர�ட�க���� ஆளா����தா�.
காய�ப�� ைவ��யசாைல�� அ�ம��க�ப�ட ��ன�� �ட இவ��� மரண
அ����த� இ��� வ�ததா� ைவ��யசாைல��� இவ��� ெபா�� காவ�
வழ�க�ப�ட�.
அ�வாேற ெபா�பலேசனா இய�க�தா� ெதாட���� அ����த����ளா� வ�த ‘NO
LIMIT – ேநா ���‘ எ�� ெப�ய ஆைட ��பைன �ைலயமான�, 21.06.2014 அ��
��காைல ��� ம��� இன� ெத�யாேதாரா� � ��� �����தாக எ��க�ப�ட�.
���� வ��தக���� ெசா�தமான NO LIMIT , ெவ�நா�க��� �க�ெப�ற ��ன�
ஆைட ��பைன �ைலய�க�� ஒ�றா��. இ� ��வன��� �ைளக� இல�ைக��
�ரதான நகர�க� எ�லாவ���� �யா����ளன. �யைண�� வ��க� �ைய�
க���ப��த �ய�றேபா���, காைல 6 ம�யா��ேபா� ����மாக எ��� ���த�.
�யான�, க��ட� ��வ�� பர����ததாக��, அைண�க� ேபா�மான த���
த��ட� இ��க��ைலெயன�� �யைண��� ��� ெத���த�.
இ�வாறாக நா� ��வ��, ப��வாச�க�, ����க�, ����க�� ��க� �தான
க����� தா��த�க��, க�� எ�ெண� ���� தா��த�க�� ெதாட���� ப�வா��
ெகா�ேட�����றன.

கலவர கால��� இல�ைக�� ���ய
தைலைமக�� க����க�
இ�வாறாக கலவர� ேதா��, நா��� அைம�ைய ����� அைன�� இன ம�க��
அ�ைமய வ��ைற �க��க�� காரணமாக மன�ேசா���காளான �ைல���,
ெகா�த��த �ைல��� காண�ப�ட ேபா� இல�ைக�� ���ய தைலைமக� ��ய
க����க�, ம�கைள ெம�ேம�� அெசௗக�ய�����, எ��கால� ���த
ந���ைக��ைம��� ஆளா��ன.
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இல�ைக�� �லவர��� உடன�யாக� ப��ெகா�� அைம�ைய �ைலநா�����க
ேவ��ய ஜனா�ப� ம��த ராஜப�, ெபா�பலேசனா இய�க��, அத�
ெசயலாள�மான ஞானசார ேதேராதா� ��றவா� என ப�ர�கமாக� ெத��த �ற�� �ட
“இ�த வ��ைறகேளா� ச�ப�த�ப�ட ��றவா�ைய இன� க�டா� உடன�யாக ச�ட
நடவ��ைக எ��க� தயா�“ என� �����ப���, இல�ைக�� ெபா�பலேசனா
இய�க�ைத� தைட ெச�ய� ேகா� பல�� ஆ��பா�ட�கைள ��ென��த �ைல��,
தைட ெச�ய ம��� அ�� உ��யாக ��ப��� இ�த� ச�பவ�க�� ��ன��� அவ�
இ��பாேரா என அவ� �� பல���� ச�ேதக�ைத ஏ�ப��த ஏ�வா�����ற�.
அேத ேவைள, ����க��காக �ர� ெகா�����க ேவ��ய ேத�ய� ப��ய�
பாரா�ம�ற உ���ன�� ��த அர�ய�வா��மான ஏ.எ�.எ�. அ�வ� “அ��கம
கலவர� �ர���டமான�. இ��ைல�� வ��ைறகைள ச�க வைல�தள ��� தகவ�க�
ஊடாக ச�வேதச மய�ப���� நடவ��ைகக�� ஈ�ப�� அரசா�க�ைத ����வத��
உ��� �ய ச��க� �ய����றா�க�. எனேவ, இ�த �ைல�� ஜனா�ப�ைய� பா�கா�க

ேவ���.” ( ெச�� �ல� �ன��ர� 17-06-2014, ப�க� 02) என அ���த�� ����
ம�க� த� தைலைமக� ��� ந���ைக இழ�தன�. கலவர��� பா��க�ப�ட
�ரேதச�கைள� பா�ைவ�ட� ெச�ற ஜனா�ப��� ெச�ல� ��ைளயாக
அ�ய�ப������ ெபா� சன உற�க� ம��� ெபா� �வகார�க� அைம�ச� ேம���
��வா “ஒ� ���� ெப�ைண� ��மண� ெச�� த�தா� இன� �ர��ைனைய
������ ெகா�� வர நா� தயா�.” என� ப�ர�கமாக ேமைடக�� �ழ��னா�.
பா��க�ப�ட �ரேதச�களான த�கா நக�, ேப�வைள �ரேதச�க���� ெபா��பான
ஒேரெயா� ���� பாரா�ம�ற உ���ன� எ�.எ�. அ�ல�, தன��� ெபா��பான
�ரேதச�க�� வ��ைறக� க�ட���� �ட�ப�ட ேபா�� அ� �ரேதச�க����
ெச�லாம� ெகா���� த�����தா�. காரண� ேக�டேபா� “���� கா��ர�
க���� ேவைலக� காரணமாக எ�னா� ஊ� ெச�ல��ய��ைல. இ�ேம�தா�
ெச�லேவ���“ (ெச�� �ல� ��ய� 17-06-2014 17:58 ) எ�றா�.

இல�ைக�� வா�� ���� ச�க���� ஏேத�� அச�பா�த�க� நைடெப�றா�,
உடேன எ�த �ய�� எ��ேத�� அைத� த��கேவ��யவ��, ���� கா��ர��
தைலவ��, ��யைம�ச�மான ர�� ஹ���� இ�த வ��ைறக�� ���ைல��
ெமௗன� சா��தா�. வ��ைறக� நைடெப�ற �ரேதச�க��� உடன�யாக இவ�
ச�கம��க��ைல. இதனா� நா��� ���� ச�க�, அவைர தன� பத������
இரா�னாமா ெச�ய வ�����ய�. இல�ைக வா� ����க� ‘இ�க�டான சமய���
கா�பா�றாத, எ�த �தமான உத��� ெச�ய �ய���காத ஒ� தைலவ� நம���
ேதைவ��ைல‘ என� �� அவைர பத�ைய ��� �ல��ப� ேகா��ைக ���தன�. இ�
�ைல�� ��யைம�ச� ர�� ஹ���, ‘ஜனா�ப� ம��த ராஜப� ச�வேதச
�ர��ைனைய எ��ேநா������� த�சமய��� ����க� �ர��ைன ப��� ேப�
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அவ��� ேம�� அ��த�ைத� ெகா��க ���ப��ைல‘ எ��� ‘���� ம�க��
பா�கா���� அர� உ�தரவாத� வழ��னா�, தா� த� பத�ைய இரா�னாமா ெச�ய�
தயா�‘ என�� ��, தன� பத�ைய பா�கா��� ெகா�டா�.
அர� ஒ�ேபா�� ��பா�ைம இன�தவ�� பா�கா���� உ�தரவாத� வழ��ய��
இ�ைல. வழ�க� ேபாவ�� இ�ைல எ�ப� உ��யாக அவ���� ெத������ற�.
இ�வாறாக இல�ைக வா� ���� ச�க�ைத, அவ�க� ந�����த எ�லா�
தைலவ�க�� �ட இ���� ைக ��டன�.

இன� கலவர நா�க�� இல�ைக ஊடக�க��
அைம�
வ��ைற �க��த நா�க�� இல�ைக�� �ரதான ஊடக�க� எ�லாேம கலவர�
ெதாட�பான உ�ைமயான ெச��கைள ெவ��ட ம��தன. அத�� ��� �� ��
�ப��� ெச��கைள� �ட Flash News, Breaking News என ���� ெகா�� த��
ெச��� ேசைவக� எைவ��, வ��ைற ���த எ�த� தகவ�கைள�� இல�ைக
ம�க��� வழ�காம� �� மைற�தன.
இ� �ைல�� Facebook, Twitter ேபா�ற ச�க வைல�தள�க�� வ��ைற ���தான
தகவ�கைள��, ச�பவ�கைள�� உடன�யாக� ப���� ெகா�டதா� பல ேசத�கைள�
த����� ெகா�ள ���தேதா�, இல�ைகைய� தா�� ச�வேதச ����� �ட இ�த
அ��ைய உடன�யாக� ெத�ய�ப��த ���த�.

ச�வேதச அ��த��, ஆ��பா�ட�க��,
ஹ��தா��
ச�க வைல�தள�க�� ஊடாக வ��ைற �க��க� உலக� ��வ�� ெவ��ச����
கா�ட�ப�ட �ைல�� இ��யா, ல�ட�, �ைவ�, �ரா��, மேல�யா உ���ட பல
நா�க�� இல�ைக�� இன வ��ைறக��ெக�ராக ஆ��பா�ட�க� ம�நாேள ப��
ெச�ய�ப�டன. ச�வேதச� ��வ�� இல�ைக�� த�ேபாைதய இன� கலவர
வ��ைற� ெச��க� பர�ய��, ெவ�நா�� ஊடக�க� பல�� ெச��கைள
ெவ���டன. இதனா�, பல இ�லா�ய நா�க� ‘உடன�யாக வ��ைறகைள� த���
���த��ைலயானா�, இல�ைகய��கான �சா நைட�ைறக�� மா�ற� ெகா�� வர
ேந���‘ என அரைச அ�����ன.
அ�ேதா� ப�களாேத�, ஈரா�, ஈரா�, எ���, இ�ேதாேன�யா, மேல�யா, மாைல��,
ைந��யா, பா��தா�, பால���, ����, �பா�, ச�� அேர�யா, க�தா�, �ைவ� ஆ�ய
நா�க� ����க��� எ�ரான வ��ைறகைள உடன�யாக �����ப� பலமாக�
ேகா��ைக ���தன. ேகா��ைக �ராக��க�ப�� ப�ச���, த� நா�க�� ப� ���� 71

��� ல�ச����� அ�கமான இல�ைகய�கைள த� நா�க�����
����ய���வதாக அ�����ன. அ�ப� ஏேத�� �க��தா� நா��� அ��ய
ெசலாவ� வ�மான� பா��க�ப�� என அரசா�க� பய�த�. பா�யள�லான
வ��ைறக� உடன�யாக ���த�ப�டத�� இ��� ஒ� ���ய காரண� எனலா�.
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இல�ைக��� த��, ��கள, ���� என எ�லா இன�தவ�� இைண�� ெகா���,
ேகா�ைட �ைக�ரத �ைலய���� ��னா� ஆ��பா�டெமா�ைற ேம�ெகா�டன�.
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அ�ேதா� 19 ஆ� �க� �யாழ��ழைம, நா� ��வ����ள ���� �ரேதச�க��
ஹ��தா��, கைடயைட���, ஆ��பா�ட�க�� ேம�ெகா�ள�ப�டன.
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இ��� ெத�� ம��� ம��ய ஆ�யா��கான உத� இராஜா�க� ெசயலாள� �ஷா
��வா�, அெம��க� �தரக�, ஐ.நா. ம�த உ�ைம ஆைணயாள� நவ�த���ைள, அ�
ஜ�ரா, ��� ேபா�ற ச�வேதச ஊடக�க� ம��� இ��யா, த�ழக��� பல தைலவ�க�
என� பல�� தம� வ�ைமயான க�டன�ைத� ெத����� ெகா�டேதா�, உடன�யாக
வ��ைற�ெக�ரான நடவ��ைககைள எ����ப� இல�ைக அரசா�க�ைத� ேகா�ன�.

வ��ைறக����, அச�பா�த ச�பவ�க����
காரணமானவ�க� யா�?
இ�ெபா�� உலக� ��வ������ இல�ைகைய ேநா��� ேக�க�ப�� ேக��யான�
‘வ��ைறக����, அச�பா�த ச�பவ�க���� காரணமானவ�க� யா�?’ எ�பதா��.
இ�� ������� ெசா�ல ேவ��ய�, அர�� ஒ��ைழ�ேபா� இட�ெப�ற இ�த
வ��ைறக���� காரணமானவ�க� ெபா�பலேசனா இய�க�, இராவண பலய இய�க�
ம��� ஜா�க ெஹல உ�மய க���� உ���ன�கேளய�� நா��� ஒ��ெமா�த
��களவ�க�ம�ல.
ஏென�� வ��ைற�� ேபா� ����கைள� கா�பா�ற �ய���த எ�தைனேயா ��கள
இன ம�க�� �ட ேப�னவா�களா� ப�ேமாசமாக� தா�க�ப�� ைவ��யசாைல��
அ�ம��க� ப������றன�. ���� ���ப�கைள� தன� வாகன��ேல�� வ�� 81

கா�பா��ய, எ���க��யான ஐ��ய ேத�ய� க���� பாரா�ம�ற உ���ன� பா��த
ெதவர�ெப�ம ஒ� ��களவ�. ����கைள� கா�பா�ற� ேபா� இவ��, இவர�
வாகன�� �ட பல�த தா��த��� உ�ளா���ளன�. நட�த அச�பா�த �க����
�க�� மன� வ���ய பல ��களவ�க� ெபா�பலேசனா அைம�ைப இல�ைக�� தைட
ெச���ப�ேய ேகா��ைக ����� ெகா������றன�.
��கள இன�தவ�க� பலரா��, ெபௗ�த�ைத� கா�பதாக� ெசா��� ெகா�� ெபௗ�த
ெகா�ைககைள �ர��கெவன உ�வா���ள ெபா�பலேசனா இய�க��, அத�
ெசயலாளரான ஞானசார ேதேரா�� ெதாட���� ���க�ப�� �ைல��, த� ��
இ�வாறாக ெதாட���� அ��த� ���க�ப�மானா� தா� எ��வ�� ஜனா�ப��
ேத�த�� ேபா����ேவ� என ெபா�பலேசனா இய�க��� ெசயலாள� ஞானசார ேதேரா
எ�ச��ைக �������றா�.
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இல�ைக�� ேப�னவா�க� எ�ேலா�ேம ஞானசார ேதேரா�� அ�மா�களாக
இ��பதா�, அவ�� இ�த அ��ைக��� பய�ேதா எ�னேமா ஜனா�ப� ம��த
ராஜப��� ெபா�பலேசனா இய�க�ைத� தைட ெச�யேவா, ஞானசார ேதேராைவ ைக�
ெச�யேவா ��யாெத�ேற ெசா��� ெகா�����றா�.

ஏ�ெகனேவ ��ட�ட�ப�ட ச�
��ட�த�ட 20 ���ய�க� அளவான ம�க� ெதாைகைய� ெகா�ட இல�ைக��,
���� ம�க�� எ���ைக 10% அளேவயா��. இ� �ைல�� ��த ������
��ன� இல�ைக ���� ம�க� �� ேப�னவாத இய�கமான ெபா�பலேசனா இய�க�
����� அ��த� ெசா�� மாளா�.
இ�லா�ய� ெபய�க�� இ���� ��க�� ெபய�� பலைககைள, பைடேயா� ெச��
அ��� ��கள� ெபய�க��� மா��வ�, ����க��� ெசா�தமான உைடைமகைள
ேசத�ப���வ�, ப��வா��க���� அ��த�கைள எ�வ�, பயண�கைள
ேம�ெகா��� ����கைள� தா��வ�, ஹலா� எ���� நடவ��ைக என�
பலவ�ைற�� எ�த� தய�க���� ����க� �� �ரேயா���� ெகா�ேட���த�.
இ� �ைல�� கட�த ேம மாத� ����க�� ைக�ெதாைலேப��� ஒ� ��� தகவ�
வ�த�. அ� ஒ� எ�ச��ைக� ெச��. ‘ேம மாத� 16 ஆ� �க� ஜனா�ப� நா��� இ�லாத
ேநர��� ���� ெப�கைள� கட�த� ��ட�ட�ப���ள�. கவனமாக
இ���ெகா���க�‘ என அ� ���ெச�� ெசா�ன�. யாரா� அ��ப�ப�ட� என�
ெத�யாத ேபா��, இ� ெச�� நாெட���� ����க�ட��� ஒ� �த பத�ற�ைத�
ேதா����த�. இரக�ய� தகவ� ெவ�யானைத அ��த பா�கா�� அைம�� உடன�யாக
அ� ���ெச�� ஒ� வத�� என அ���த�. (ஆதார� – ��ெவ�� வார� ப���ைக,
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தம� ��ட� ���த தகவ�க� க��� ��டைமயா� அ�ேபா� ெபா�பலேசனா அைம��
எ��த ெசய�பா���� இற�காம� அைம�யாக இ��த�. ஆனா� அத�� ச�யாக ஒ�
மாத� க���, ���தகவ�� ெசா�ன� ேபாலேவ ஜனா�ப���, அவ�� சேகாதர��
பா�கா�� அைம�ச�மான ேகா�தாபய ராஜப��� நா��� இ�லாத ேநர��� தன� இன
அ��� ேவைலைய ெவ��கரமாக ேம�ெகா�ட� ெபா�பலேசனா இய�க�.
அ�ெபா�ேத ��� தகவைல� கவன��� ெகா�� ����க� எ�ச��ைகயாக��,
பா�கா�பாக�� இ�����தா� பல அ��கைள� த�����கலா� எ�ப� பலர��
க��தாக அைம�����ற� .
கலவர �ன� அைம�� ேபர����, மாநா����� நா� ��வ������� வ��
கல��ெகா�ட ேப�னவா�க� த�ேமா� க�கைள��, த�கைள��, ெப�ேறா�
���கைள�� எ��� வ�� தா��யைமயான�, அவ�க� இ�த வ��ைறைய �க��த
ஏ�ெகனேவ ��ட�����தைத� ெத��ப����ற�.

இல�ைக ஜனா�ப�ம��தராஜப��� அ��ைக
இ� �ைல��, ஜனா�ப� ம��த ராஜப�, 21.06.2014 அ�� ���� அைம�ச�கைள
ச���த�� , ஊடக�க� ஊடாக��, தன� TWITTER வ�யாக�� அ��ைககைள
ெவ���டா�. இன,மத ��யாக த��ப�டவ�கேளா அ�ல� ���கேளா நா���
�ழ�ப�கைள ஏ�ப���வா�களானா� அவ�க��� எ�ராக �க� க�ைமயான
நடவ��ைகக� எ����ப� ெபா�சா��� தா� உ�தர����ளதாக ஜனா�ப�
ெத�����ளா�.
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அ�ேதா� �ல ெவ�நா���
ச��க� தம� நல��காக
இ� ச�த��ப��ைன�
பய�ப��த �ைன��றன.
ச�ட� ஒ��ைக யா��
தம� ைக�� எ���
ெசய�பட ��யா�.
இ�வாறானவ�க���
எ�ராக க�ைமயான
நடவ��ைக எ���� ப�
உ�தர����ேள� என��
ஜனா�ப� ெத�����ளா�.
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5

இ��யாக...

ஜனா�ப� ம��த ராஜப� ேம�ெசா������� அ��ைகக� எ�லா� ��பா�ைம
இன�தவ� �� மா��ரேம ெச��ப�யா��. ��பா�ைம இன�தவ� �ேத
�ரேயா��க�ப��. ��பா�ைம இன�தவ� மா��ரேம த�டைன���ளாவ�.
��பா�ைம இன�தவ� மா��ரேம ��றவா�களாக அைடயாள� காண�ப�வ�.
கட�த�ப�வ�. ைக� ெச�ய�ப�வ�. காணாம� ேபாவ�.
��ன� இல�ைக வா� ���� ம�கைள அ���� ேபா�டா� �ட ேக�பத�� ஆ��ைல
எ�ற க����, �ைல�பா�� ேப�னவாத தைலைமக�ட� இ��த�. இதனா� எ�லா�
ெகா�ைமக����, வ��ைறக����, அ��க���� அவ�கைள ஆளா��ன�. ஆனா�,
அ�ைமய வ��ைறக�� ேபா�, தா� தன� நா�� ஊடக�கைள ெமௗ��க� ெச�த
��ன�� �ட, ச�க வைல�தள�க� �ல� வ��ைற� ெச��க� உலக� ��வ��
பர�, ச�வேதச அ��த�க� �ள��, ஜனா�ப�ைய� கலவர�����ளா����ள�.
இல�ைக ��த�ைத ெவ�ற இ�மா���, ெவ��� க��ேபா� எ�லா நா�களா��
ேநா�க�ப�� ஜனா�ப� ���, இல�ைக ��� ச�வேதச ச�க��� பா�ைவக� இ�
கலவர�க� �லமாக ���� ������ளன.
இ� �ைல�� உல�� எ�லா நா�க���� ெச��, அ� நா��� தைலவ�கைள ச����,
ஞாபகா��த மர�கைள ந��, ெகௗரவ�கைள� ெப�� வ�� ஜனா�ப�ைய, அ� நா���
தைலைமக� அைழ�� வ��ைறக� ெதாட��� ��ரமாக �சா����ேபா�
எ����லாதவா� ெவ�க�����ளா�றா�. தன� ����க� ெவ��ப����டனேவ
என ச�கட�����ளா�றா�. அவ� எ�வா�� ேபாக���.
கலவர��� மா�ட உ��க� ��� வரா�. ���ப �ள� க��ெய��ப ��யாத
ேசத�க�. ��யமா�� ேபான வா��ைகக�. எ�ேலாைர�ேம அ�ச�ேதா��,
ச�ேதக�ேதா�� பா��க� ேபா�� பா�ைவக�. ஒ� ஜனநாயக நா���, இ���
��பா�ைம இன ம�க� இ�ப��தா� �யர�ேதா� வாழ� ேபா�றா�க�. வா��ைக��,
இ���ட�க��, தம���ய மத வ�பா��� தல�க�� என எ��ேம �ர�தரம��,
அவ�கைள அ�ல�ற� ெச�ய� ேபா�ற�.
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இல�ைக �லவர� இ�வா���ைக��, 16.06.2014 கலவர �னம�� ஜனா�ப�ைய
ெபா��யா நா���� அைழ��, இரா�வ ம�யாைதேயா� ஒ� ��ைத��
வழ������றா�க�. அ� ‘இல�ைக�� சமாதான� ம��� ஜனநாயக���காக வழ��ய
ப�க��ைப பாரா��� வைக�� ெபா��ய நா��� அ��ய� ெகௗரவ ��� !’
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�லா��ய� ப��…

எ�.�ஷா�ெஷ��, இல�ைகைய� ேச��த த�� எ��தாள��, க�ஞ��,
ஊடக�யலாள�� ஆவா�. ெமாற��வ ப�கைல�கழக�, ெகா���
ப�கைல�கழக�, இல�ைக ெதாைல�கா�� ப���� க��� ஆ�யவ���
ப���� ப�ட� ெப���ள இவ� க�ைத, ��கைத, ஓ�ய�, க��ைரக�,
ெமா�ெபய���, �ைக�பட�க�, ���பட�க�, ஆவண�பட�க�, �றனா��
ேபா�ற பல �ைறக��� ப�க��� ெச�� வ��றா�.
ெதாட���� – mrishanshareef@gmail.com
இ�வைரெவ�வ���ளஇவர�ெதா����க�
‘��த�� �ழ�‘ (க�ைத� ெதா���, கால��வ� ப��பக�, �த�ப��� –
2010, இர�டா� ப��� – 2013)
‘அ�மா�� ரக�ய�‘ (ெமா�ெபய��� நாவ�, கால��வ� ப��பக�, 2011)
– 2011 இ� ெவ�வ�த �ற�த ெமா�ெபய��� நாவ��கான அரச
சா���ய இல��ய ���.
‘தைல�ப�ற தா��ல�‘ (ெமா�ெபய���� க�ைத� ெதா���, எ�நா –
�க� ப��பக ெவ���, 2013) – க�ஞ� ஃப�மா ஜஹா�ட�
இைண�� ெமா�ெபய��த, ��கள� க�ஞ� ம��ள ெவ�வ�தன��
��கள� க�ைதக�� ெமா�ெபய���� ெதா���.
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FreeTamilEbooks.com - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன.
அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� ��
இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-�
உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக�
ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க�
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ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய �ல
ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர���
அ�த ����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��,
இலவசமாக வழ�கலா�.
எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த
����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம
நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம���
�� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�
அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
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வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.
ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க
உத�� க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� ��ன�ச�
அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
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இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.
ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ�� எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட�
ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக
அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
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இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான
ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support
ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க��
ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ
“Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.
கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர�
ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய �����
ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
Alagunambi Welkin alagunambiwelkin@fsftn.org
Arun arun@fsftn.org
இர�
Supported by
Free Software Foundation TamilNadu, www.fsftn.org
Yavarukkum Software Foundation http://www.yavarkkum.org/
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3

உ�க� பைட��கைள ெவ��டலாேம

உ�க� பைட��கைள ���லாக இ�� ெவ��டலா�.
1. எ�க� ��ட� ப�� – http://freetamilebooks.com/about-the-project/
த��� காெணா� – http://www.youtube.com/watch?v=Mu_OVA4qY8I
2. பைட��கைள யாவ�� ப��� உ�ைம த�� ��ேய��� காம�� உ�ம�
ப�� –
��ேய��� காம�� உ�ைம – ஒ� அ��க�
http://www.kaniyam.com/introduction-to-creative-commons-licenses/
http://www.wired.co.uk/news/archive/2011-12/13/creative-commons-101
https://learn.canvas.net/courses/4/wiki/creative-commons-licenses
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�ைத இ�ேக ேத��ெத��கலா�.
http://creativecommons.org/choose/
3.
ேம�க�டவ�ைற பா��த / ப��த ��, உ�க� பைட��கைள ���லாக
மா�ற
��வ�� தகவ�கைள எ�க��� அ��ப��.
1.
2.
3.
4.
5.

��� ெபய�
�� அ��க உைர
�� ஆ��ய� அ��க உைர
உ�க� ���பான ��ேய��� காம�� உ�ம�
�� – text / html / LibreOffice odt/ MS office doc வ�வ�க��. அ�ல�
வைல�ப�� / இைணய தள�க�� உ�ள க��ைரக�� ெதா���க� (url)

இவ�ைற freetamilebooksteam@gmail.com �� ��ன�ச� அ��ப��.
�ைர�� ���� உ�வா�� ெவ���ேவா�.
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—————————————————————————————
��க�� ���� உ�வா��ட உதவலா�.
���� எ�ப� உ�வா���ேறா�? –
த��� காெணா� – https://www.youtube.com/watch?v=bXNBwGUDhRs
இத� உைர வ�வ� ஆ��ல��� – http://bit.ly/create-ebook
எ�க� ��ன�ச� ���� இைண�� உதவலா�.
https://groups.google.com/forum/#!forum/freetamilebooks
ந�� !
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