
நலக ந�கழவகள

நலக ந�றவனச ச�யறப�டகள� ம�லம பரவல�ககவதறக�க 
அணள�ய�ல ��ல ந�கழவகள மனசனடககபபடடன. 

பத�ய நலகம ச�யத��டலகள� அற�மகம ச�யயம 
ந�கழசவ�னற ய�ழபப�ணம வட�ர�ட��ய�ல ஏறப�ட 
ச�யயபபடடத.  அமதமப�ல சக�ழமப�ல நளடசபறற த��ழச 
�ஙகதத�ன��ன �ரவமத� எழதத��ர ��ந�டடன மப�த ந�னக 
ந�டகளம எ�த தனன�ரவ சத�ணடரக��ல நலகம 
சத�டரப�ன ச�யறப�டகள மனசனடககபபடடன.

ஈழதத இதழகள� ஆவணபபடததம ச�யறற�டடதத�ன 
சத�டரச��ய�க  இதவளர நலகம ��னனல�ககத த�டடதத�ல 
ஆவண��ககபபடட 400 இறகம ம�றபடட ��றற�தழகள பறற�ய 
வ�பரதளத இதழகம எனற ளகநல�க சவ��ய�டடளம��ம. அத�ல 

��றற�தழகள,  அவறற�ன ஆ����யரகள,  ஆவண��ககபபடட 
இதழக��ன எணண�களக ஆக�ய வ�பரஙகள ம�ரககபபடடள�ன. 

ம�லம பளடபப��ரகள,  ��றற�தழ ஆ����யரகள, 
சவ��யடட��ரகள எனப பலரம நலகத த�டடதத�ல த�த 
சவ��யடகள� எணண�� வடவதத�ல சவ��ய�டவதறக�ன 
அன�த�ளய வழஙக�யள�னர.  சக�ழமபத த��ழச �ஙக 
எழதத��ர வ�ழ�வ�மலமய ஏறதத�ழ 125 எழதத��ரகள த�த 
அன�த�கள� வழஙக� நலகச ச�யறப�டடல இளணநத 
சக�ணடள�னர.  பளடபப��ரகள சவ��யடட��ரகள ம�லம 
��ரதளத எடதத இதறக ஆதரவ தரமவணடம எனற மகடடக 
சக�ளக�மற�ம. 

இதவளர சவ��வநத பத�ய நலகம 12 இதழக��ன ப�ரத�களம 
பட�பப
ககப பப
தமஙகள -  எழதத
ளரகளகக
ன அற�மகம 
எனற ப�ரசரமம சக�ழமப ந�கழவகக வநதவரகளகக 
வழஙகபபடடன.  

உலசகஙகம வ�ழம த��ழமபசம �மகஙக��ன தனனல�றற 
உளழபப�ன�ல உரபசபறற�ரககம நலகம ��னனல�ககத 
த�டடதளத ப�ட��ளலகள,  பலகளலககழகஙகள,  நலகஙகள 
ஆக�யவறறகக ம�லம வ���வபடததவம ��த�ரண வ��கர 
�டடதத�றக எ�த அற�வச ம�கரஙகள� பக�ரநத 
சக�ளவதறக��ய வ�யபப�ளன வழஙகவம சத�டரபளடய 
நணபரகள ம�லம உதவமவணடம எனற மகடடக 
சக�ளக�னமற�ம. 
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வ�ழததச ச�யத�

தம�ழ வ�கக�பப�டயர இரவ�சஙகர 

நலகத த�டடம ஏழ�ம ஆணட ப�றநத ந�ள�க 
சக�ணட�டவளதயம பதத�ய�ரம நலகள� 
ஆவணபபடதத� உள�ள�ளயயம அற�நத 
சபர�க�ழச�� அளடக�மறன.

இரணட க�ரணஙகள:  ஒனற இதத�டடதத�ல 
பண�ய�றறம பலரடன �றற த�டடஙக��லம 
பஙக��தத வரவத�ல,  ஒர நணபன�க நலகக 
கழவ�ன��ன ��தளனளயக கணட �க�ழக�மறன. 
இரணட�வத �ஙகத த��ழர க�லததககப ப�றக, 
த��ழரகள -  அதவம இள�ஞரகள -   அதவம அரச 
��ர��ல -  அதவம இலஙளகய�ன தறக�ல அர��யற 
சழலல -  ச��ழ�கக�க ஒனற�ளணநத ஏத�வத 
உரபபடய�கச ச�யத�ரகக�ற�ரகள எனற எணண� 
�க�ழக�மறன.

இலஙளகத த��ழ��ன அற�ளவ ஆவணபபடததவதறக 
அபப�ல,  நலகத த�டடம பல மகக�ய��ன 
வ��யஙகளகக�க கற�பப�டததகக ஒர மயற��.

*  ந�த �மகதத�ல இனம,  ��யம,  சப�ர��த�ரம, 
சறறச சழளல மனன�டடத தனன�ரவ��கவம 
அள�பப�கவம ச�யலபடம வழககம இரகக�றமத 
தவ�ர,  வரல�றளற ஆவணபபடததல,  ச��ழ� வ�ரச�� 
ஆக�யளவ கற�ததத தனன�ரவ��கவம சத�ழ�ல 
மநரதத�மய�டம ச�யலபடவத களறவ.

*  இலஙளகத த��ழர சத�டரப�ன மயற��ய�க 
இரநத�லம உலக அ�வ�ல பரநதம தகநத 
இடஙக��ல ப�ற ந�டக��ல வ�ழம த��ழ��ன 
பஙக��பளபயம ஏறறச ச�யறபடவத 
ப�ர�டடததககத; மன��த���ய�னத.

* அரச ��ரநதம மததவரக��லம மனசனடககபபடம 
மயற��களகக இளடமய,  நலகத த�டடம மறற 
மழத�க இள�ஞரக��ல கனவ க�ணபபடட 
ச�யலவடவம சபறற�ரகக�றத.  நலகத த�டடதத�ன 
வ�யகத த�டட��டல �நத�பபகள ��லவறற�ல கலநத 
சக�ணடகக�மறன எனற மளறய�ல,  அவரகள 
எவவ�வ சத�ளல மந�ககடனம ஆழ��கவம தGர 
��நத�ததம,  அளனவளரயம கலநதளரய�ட 
சவ��பபளடய�கவம தஙகள ச�யல த�டடஙகள� 
வககக�ற�ரகள எனபளத அற�மவன.  இநதச 
ச�யறப�ட த��ழச சழலகக ��கவம பத�யத. 
ப�ர�டடததககத.  ஒர ��ல��ன படபபளறய�ல 

சத�டஙக�ய இதத�டடம ஒர மளறய�ன இல�ப 
மந�ககறற ந�றவன��க வ�ரநத ந�றபதறக இதமவ 
க�ரணம.

*  இதத�டடதத�ல ஈடபடடள� பலளர மநரடய�கமவ 
அற�மவன எனற மளறய�ல,  அவரகள எவவ�ற 
ஒவசவ�ர ந�ளம தஙகள வ�ழவ�ன கண����ன 
மநரதளத இதறக ஒதககக�ற�ரகள, இதத�டடம கற�தத 
��நதளனமய�மட ச�யலபடக�ற�ரகள எனபளதக 
கணகட�கக கணடளம�ன.  இநத அரபபண�பப 
உணரவ ��க ��க அ��த.

*  இமத த�டடதளதத த��ழகததககம வ���வ 
படததல�ம� எனற மக���ய மப�த,  தஙகள 
வ�ஙகளகக மந�ககஙகளகக உடபடட இலஙளகத 
த��ழ��ன அற�ளவ ஆவணபபடததவமத இயலம 
எனற உறத�ய�க இரநத�ரகள.  எலல�வறளறயம 
ச�யயப மப�ய மப�த�ய வ�மம கவ�யமம இலல��ல 
மதகக�ளடயம த�டடஙகள பல உள�ன எனபத�ல, 
இநத உறத�யம சத��வம நனற.

*  த��ழ எனற�மல த��ழந�ட எனற�லல��ல, 
இலஙளகத த��ழ��ன அற�ளவ ஆவணபபடததவதன 
மலம த��ழ ச��ழ�கக உள� பனமகத தனள�ளய 
சவ��பபடததவத�கவம இலஙளகத த��ழ��ன 
அற�ளவ உலக�ல எஙக�ரநதம அணகததககத�கச 
ச�யக�றத.  தவ�ர, நறற�ணடகக மனப�ரநமத அஙக 
தன�தத வ�ரநத த��ழற�வ �ரளப உணரச ச�யக�றத.

*  நலகம த�டடதத�ல உநதபபடடம வழ� 
-க�டடபபடடம இனனம ஒர ��ல த�டடஙக��வத 
மத�னறம. மத�னற�யள�ன.

…   எழத�க சக�ணமட மப�கல�ம ஆன�ல ,  சவறம 
வ�ழதத ச��லவமத�ட ந�றதத வ�ரமபவ�லளல. 
இநதத த�டடததகக எபபட அளனவரம 
பஙக��ககல�ம?

* நலக��ன ��னன�ககதத�ல உதவல�ம.
* த�தத�ன சத�ழ�லநடபப பர����பபகக உதவல�ம.
* இயனற பணதளத நனசக�ளடய�க அ��ககல�ம.
* நணபரகளகக இதத�டடம கற�தத சத��வ�ககல�ம.

ஏத�வத ஒனளறச ச�யமவ�ம�?
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நலக ந�றவனமம 
பத�ய நலகம ச�யத�மடலகளம

ச�தத�ர�ஙகன

கடநத 19.05.2012  �ன�கக�ழள� ��ளல 3.45 �ண�கக 
ய�ழபப�ணம வட�ர�ட��ய�ல சக�றற�வதளத �மக 
�ணடபதத�ல உய�ல களல இலகக�ய அள�பப�ன�ல 
இரணட  ந�கழவ ஒழஙக ச�யயபபடடரநதத.

ச.  கமணஸவன�ன படனவம பத�தம ஆயவக 
கடடட%களம ப�றவம  எனற நலசவ��யடம நலக 

ந�றவனதத�ன பத�ய நலகம ச�யத��டல அற�மகமம 

இடமசபறறன.

ப�ரமத� �டடஙக��ல நலக ந�றவனதத�ன 
ச�யறப�டகள� எடததச ச�லலம வ�த��க ஏறப�ட 
ச�யயபபட இநந�கழவகக கவ�ஞர ய�தத���கன 
தளலள� வக�தத�ர.  வரமவறபளரய�ளன ஆ����யர க. 
தர�மதவன ந�கழதத�ன�ர.

நலகம சத�டரப�ன ந�கழவ ��ரநத 
தளலள�யளரய�றற�ய ய�தத���கன;  இனற 
இளணயசவ��ய�ல சபரம பஙக�றற� வரம நலக 
ந�றவனதத�ன ச�யறப�டகள ��கநத 
கவனதத�றக��யன எனற�ர.  இனளறய 
இலதத�ரன�யல சழலல அளனவர�லம இலகவ�கப 
பயனபடததக கடயசதனவம கற�ன�ர.  பதத�ய�ரம 
வளரய�ன ஆவணஙகள� பத�மவறற� ளவததள� 
நலக வளலதத�தத�ல வட�ர�ட��ளயப 
சப�றததவளரய�ல 25  இறகம �றற அத�க��ன 
ஆளள�கள அலலத பளடபப���க��ன 
பளடபபககம� இதவளர பத�மவறறபபடடள�ள� 
அற�யமடக�றத.  இநந�ளலய�ல நலகதத�ன 
ச�யறப�டகளகக பஙக��கக மவணடய ந�ளல 
உள�த�கக கற�பப�டட�ர.

சத�டரநத இளணய சவ��ய�ல நலக ந�றவனம 
எனற சப�ர��ல  த.  அஜநதக��ர உளர 
ந�கழதத�ன�ர. அவர நலகம மத�றறம சபறறதறக�ன 
க�ரணஙகள,   தனன�ரவ சத�ணட அடபபளடய�ல 
ஓர அரச ச�யயமவணடய மவளலளய உலகச�ஙகம 
இரககம ஆரவலரகள இளணநத ச�யக�னற 
பண�கள,  ஆக�யவறளற எடததக க�டட உளர 
ந�கழதத�ன�ர.  

நலகம எவவ�ற�ன ஆவணஙகள� ளவதத�ரகக�றத 
எனறம.  அளவ எவவ�சறலல�ம பயனபடக 
கடயனசவனறம எடததக கற�யமத�ட இநதக 
க�லதத�ல ந�ஙகள எஙகள வடக��ல இரணட 
நலகஙகள� ளவதத�ரககமவணடய வ�யபப 
ககள�ப சபறற�ரகக�மற�ம.  அத�ல ஒனறத�ன 

��னனல த�டடம எனறம;  அதளன ந�ஙகள 
பயனபடதத�க சக�ள� மவணடம எனறம கற�ன�ர.

சத�டரநத ��னனர�ஜ� வ��லன பத�ய நலகம 
ப)யத�ம�லகள எனற சப�ர��ல உளர ந�கழதத�ன�ர. 

இதவளர சவ��வநத 12  ச�யத��டலகள� 
நலகதத�ன ஊட�க வ���ககக க�ளடததமப�தம 
மநரதளதக கரதத�றசக�ணட 6  மதல 12  வளரய�ன 
இதழகள பறற�மய தனத உளரளய ந�கழதத�ன�ர.  

மனனத�க அ.  மததலஙகம மதல ரவ�கக��ர வளர 
நலகம பறற� எழத�ய�ரககம தகவளலயம எடததக 
கற�யமத�ட பத�ய நலகம சக�ணடள� 
வ�டயத�னஙகள,   அளவ சக�ணடரககககடய 
ந�கழவகள பறற�ய தகவலகள,  பளடபபககள  பறற�ய 
அற�மகக கடடளரகள,  பளடபப���கள பறற�ய 
தகவலகள ��க மகக�ய��னளவ எனற கற�ன�ர. 
எத�ரக�லதத�ல ம�லம மகக�ய��ன 
பள��வ�பரஙகள�யம இளணதத�ல நலலத எனறம 
கற�ன�ர.

ந�கழவகக ப�ரமத�ம ��ரநத 10-15  வளரய�ன 
பளடபப���களம வ��கர,  �றறம ஆரவலரகள��க 
75  இறகம ம�றபடடவரகள கலநத சக�ணடனர. 
ந�கழவகக வநத�ரநதவரகளகக  7 – 12  வளரய�ன 
பத�யநலகம ச�யத��டலக��ன ப�ரத�கள 
வழஙகபபடடன.  கற�பப�க ப�ரமத�ம ��ரநத 
நலகஙகள �றறம ப�ட��ளல நலகஙகளககம 
ப�ரத�கள வழஙகபபடடன.  �றறம வரட�நத 
ஆணடற�களகப ப�ரத�கள,  எழதத��ர 
அன�த�பபடவம,  நலகதத�ல ஆவண��ககப 
படடள� வட�ர�ட��ப ப�ரமத� ஆளள�க��ன 
நலகள அடஙக�ய வ�ரபகசக�தத எனபனவம 
வழஙகபபடடன.

நலக ந�றவன சத�டரப�டல அண� உறபப�னரம 
பத�ய நலகம ஆ����யர��ன கமணஸவரன 
ஏறபளரய�ளனயம நனற�யளரய�ளனயம 
ந�கழதத�ன�ர.  ஆயவ��ரகளககம எழதத��ர 
களககம வ��கரகளககம ��ணவரகளககம பயன 
படககடய நலக ந�றவனதத�ன ச�யறப�டகள�ப 
பரவல�ககமசப�ரடட இநந�கழவ ஏறப�ட 
ச�யயபபடடத�கவம நலகதத�ன பண�கள ம�லம 
சத�டரவதறக ம�லம ஆரவ��னவரகள மனவர 
மவணடம எனறம கற�ன�ர.

இறத�ய�க ந�கழவ ��ளல 6.00 �ண�ய�வ�ல ந�ளறவ 
சபறறத.

பத�ய நலகம சத�டரப�ன உஙகள கரததககள�யம ஆககஙகள�யம 

noolahamfoundation@gmail.com எனற ��னனஞ�லகக அனபப� ளவககல�ம.
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பத�ய நலகம ச�யத�மடலகள 
ஒர ப�ரவவ

ச�. வ�மலன  

இனளறய கணன� யகதத�ல எணண�� நலகஙகள 
(Digital  Library) அ�பப��ய பஙக��பளப    வழஙக� 
வரக�னறன.  இவறளற சவர இலல
த நலகஙகள 
எனற கற�பப�டவர.  அநத வளகய�ல 
ஆவணபபத�வகள பதத�ய�ரதளதத த�ணடம 
ந�ளலய�ல உள� பத�ய நலகம ஈழதத இலகக�ய 
உலக�றக க�ளடதத ஒர வரபப�ர��தம எனற�ல அத 
��ளகய�லளல.  அபபடபபடட பத�ய நலகம 
ந�றவனதத�ல சவ��ய�டபபடட ச�யத� �டலக��ல 
என ப�ரளவகக க�டடய 7  சத�டககம 11 
வளரய�ல�ன இதழகள பறற�மய இச��றபதத� 
அள�க�னறத.

இதழ 7 இல தயர பக�ரக�னறற
ம எனற தளலபப�ல 

மபர�����யர ��வததமப� அவரக��ன ந�ளனவ�லர�க 
சவ��ய�டபபடடரகக�றத.  இத தவ�ர ஏளனய 
�டலக��ல உள� வ�டயஙகள� கGழவர��ற ஐநத 
வளகய�க மந�ககல�ம.

1. நல அற�மகஙகள 
2. கடடறற க�ஞ��ய��ன வ�கக�பபடய�வ�ல 

இரநத ஒவசவ�ர �டலலம ஒவசவ�ர 
எழதத��ர பறற�ய அற�மகககற�பப 

3. எணண�� நலக அற�மகம எனற சபய��ல 
ஒவசவ�ர ப�ட��ளலய�லம எணண�� 
நலகஙகள� அற�மகபபடததம மந�கக�ல 
நட�ததபபடட வ�ழ�பபணரவக கரததரஙக 
பறற�ய கற�பபகள

4. நலகள� ஆவணபபடததல சத�டரப�ன 
கடடளரகள   

5. ஏளனய கடடளரகள.

மபர�����யர ��வததமப� அவரகள பறற�ய கடடளரய�ல 
ஈழபமப�ர�டடம மளனபபறற�ரநத க�லகடடதத�ல 
வலசவடடததளற ப�ரளஜகள கழ,  வட�ர�ட�� 
ப�ரளஜகள கழ,  யதத ந�றததக கணக�ண�பபக கழ 
எனபவறற�ல இரநதத கற�தத பத�வகள� 
கடடளரய�����யர சல.மரகபபத� பத�வ 
ச�யதள��ர.  இககடடளரய�ல 2011  ஜனவ��ய�ல 
சக�ழமப�ல நளடசபறற �ரவமத� த��ழ எழதத��ர 
வ�ழ�வ�றக ஆரமபதத�ல கலநத சக�ளவதறக 
மபர�����யர �ம�தம சத��வ�தத�ரநததம ப�னனர 
எஸ.சப� மப�னறவரக��ன எத�ரபப�ளன சத�டரநத 
மபர�����யர ப�னவ�ஙக� இரநத மப�த மரகபபத� 
த�மன அவமர�ட சத�டரப சக�ணட அவளர அத�ல 
கலநத சக�ளவதறக பகGரதபப�ரயததனம எடததத�க 
கற�பப�டக�னற�ர.  வ��கன எனற �Gத�ய�ல 
இவவ�டயதத�ல மவறம ��ல எழதத��ரகள 
தஙகளளடய வ�ட�மயற��ய�ன�மலமய மபர�����யர 
��ந�டடல கலநத சக�ணடள��ர எனற 
உ��ள�மக��� ��ரதடடயதம ந�ளனவகக 
வரக�னறத. 

நல அற�மகம எனறவளகய�ல இர�.நடர��ன�ல 
எழதபபடட ஆய�ஷ
 நல அற�மகககற�பபம 

ச.கமணஸவரன�ல எழதபபடட ஆஸத�ற%ல�ய
வ�ல 
தம�ழபம
ழ�  கறப�ததல நல அற�மகமம ப.நகலன�ல 

எழதபபடட தம�ழ%�ன ப%வலம ம
ற
மபலதத�ன 
றத
றறமம  நல அற�மகமம இடமசபறறள�த. 

ஈழதத�ல அற�வ�யல பளனகளதகள அ��த�கமவ 
எழதபபடவதணட.  “ச�ஙளக ஆழ�ய�ன�ன  கநத�  

”  இரகக ஒர கடந�லம��றகளத சத�கபப�ல ��ல  
��றகளதகள இவவளகபபடடளவய�க இரகக�னறன. 
அதன மனனளரய�ல ஈழதத�ல த��ழ�ல அற�வ�யல 
பளனகளதகள�ப பளடததத�ல த�மன 
மனமன�டய�க வ��ஙக�யத�க பத�வ 
ச�யதள��ர.ஆன�லம த��ழ�ல அற�வ�யல 
பளனகளதக��ன மனமன�டய�க சஜ�த� 
கரதபபடவதம ய�வரம அற�நத ஒனமற. 
சஜயம��கனம;  அற�வ�யல பளனகளதக��ன 
சத�கபப�க வ�சமப எனற ��றகளதத சத�கத�ளய 

சவ��ய�டடள��ர.  இளத ஏன இஙக 
கற�பப�டக�னமறன எனற�ல இர�.நடர��ன�ல 
எழதபபடட ஆய�ஷ
 கறந�வலம;  இனளறய 

கலவ�தத�டடஙக��ல ந�லவம களறப�டகள� 
சடடகக�டடம அற�வ�யல பத�ன��கவம 
க�ணபபடக�னறத.  

கல�ந�த� ஆ.கநளதய�வ�ல எழதபபடட 
ஆஸத�ற%ல�ய
வ�ல தம�ழபம
ழ� கறப�ததல நல பலம 

சபயரநத ஆவஸமரலய�வ�ல வ�ழம 
இ�நதளலமளறய�ன��ன எத�ரக�லதளத 
கரதத�றசக�ணட பளடககபபடடள�த.  இத�ல 
த�யச��ழ�ய�க�ய த��ளழ அவரகள �றநத 
வ�டககட�த எனற ஆதஙகதத�ல நல�����யர�ல 
மனளவககபபடம கரததககள கனத�ய�னளவ.  இத 
தன�மய அவஸமரலய�வ�ல வ�ழம பலமசபயர 
இ�நதளலமளறய�னகக ��தத�ரம இலல��ல 
ஒடடச��தத��க உலசகலல�ம பரநத வ�ழம 
பலமசபயர மத�ததவரகளககம இநநல ��றநத ஒர 
ஆவண��க வ��ஙகம எனற�ல அத ��ளகய�லளல.

அடதத வ�கக�படய�வ�ல மபர�����யர ��வததமப�, 
எழதத��ரகள ��ளவ வமர�தயன,  அ.மயசர���, 
மக�க�ல� �மகநத�ரன,  அ.மததததமப�பப�ளள� 
ஆக�மய�ர எழத�ய நலகளம அவரகள பறற�ய ��ற�ய 
அற�மகககற�பபகளம இடமசபறறள�ன.  இவறற�ல 
��ளவ வமர�தயன பறற�ய கற�பப�ல அவர எழத�ய 
நல ஒனற�ன  சபயர�க வல�க
மம டமநதரகள எனற 

பத�வ�டபபடடள�த.  உணள�ய�ல அவரத 
ந�ளனவ�க மத��ய களல இலகக�ய மபரளவ 
சவ��ய�டட பததகதத�ன சபயர வல�க
மம வ�கக 
மணண�ன ம
நதரகள எனபதம ந�ளனவகக 

வரக�னறத.

அவவ�மற அ.மததததமப�பப�ளள� பறற�ய கற�பப�ல 
அவர 1897 இல சவ��ய�டட பதத���ளகய�ன சபயர 
டவதத�யவ�)
%ண� என பத�வ�டபபடடள�த. 
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அமத��யம வரமக���,  த�னககரல  பதத���ளகக��ன 
மனன�ள ஆ����யர�க வ��ஙக�ய 
ஆ.��வமந�சச�லவன மத��ய பர�தன  சவடச 
��ளலய�ல உள� படடயளல அடபபளடய�க 
சக�ணட எழத�ய ஈழதத தம�ழ பதத�%�டககள ஓர 
ஆயவ நலல அ.மததததமப�பப�ளள� அவரக��ல 

சவ��ய�டபபடட பதத���ளக ளவதத�யவ�����ன� 
எனவம அத 1898  ஆணட சவ��ய�டபபடடத�ன 
கற�பபம க�ணபபடவத �றற கழபபதளத உணட 
பணணக�றத.  எனமவ இமமரணப�டளட தGரதத 
ளவகக மவணடய சப�றபபம பத�ய நலகம 
கழ�தளத ம�ரக�னறத.

அடதத பத�ய நலகம கழ�தத�னர நலகள� 
ஆவணபபடததல சத�டரப�ன வ�டயஙகள� 
எத�ரக�ல �நதத�ய�னரகக அற�மகபபடததம 
வ�ததத�ல ப�ட��ளலக��ல  நடதத�வரம 
கரததரஙககள�யம அவரக��ல சவ��ய�டபபடம 
ச�யத� �டலக��ல ஆவணபபடததல சத�டரப�ன 
கடடளரகள� பத�த�கவம ஏளனய பதத���ளககள, 
�ஞ��ளகக��ல சவ��வநத அளவ சத�டரப�ன 
கடடளரகள�யம ப�ரச��தத வரக�னறள� 
ஆவணபபடததல பறற�ய வ�ழ�பபணரளவ 
சப�த�னஙக��ளடமய ஏறபடதத மவணடம எனற 
அவரக�த மவணவ�வ�ளனமய சடடந�றக�றத.

ம�லம இசச�யத� �டலக��ல அஜநதக��ளர 
ஆ����யர�க சக�ணட சவ��வநத பத�ய த%�)னம  

�ஞ��ளக கற�தத இர�கவன எழத�ய பத�ய த%�)னம : 
ஒர ந�டனறவ
ட� கடடளரய�ல பளடபபககள� 

ச�மள�பபடததவத�ல உள� ��ககலகள 
கற�பப�டபபடடரகக�றத.  அததடன ஈழதத�ல 
மதனமதல�க மT�ப� �கத�ய�ன பளடபளப 
அற�மகபபடதத�ய சபரள�யம பத�ய த���னதத�றமக 
ம�ரம எனக�ற�ர இர�கவன.  2003 ஆம ஆணட 
க�லபபகத�ய�ல மT�ப��கத�ய�ன றத)ததற%
க�  
��றகளததசத�கபப�றக பத�ய த���னதத�ல 
கமணஸவரன எழத�ய இர�ளனககற�பளபத த�ன 
அவர கற�பப�டக�னற�ர.  ஆன�லம 2002 
ஒகமர�ப��ல ய�ழபப�ணதத�ல நளடசபறற 
ம
ன�தத�ன தம�ழ ஒனறக�ல ந�கழவ�ல மப�ர 

இலகக�யம கற�தத கடடளர வ���தத ந�ல�நதன 
அவரகம� மT�ப��கத�ளய ஈழதத�ல 
அற�மகபபடதத�யவர�க எனககத மத�னறக�னற�ர. 

எனமவ வளரயறககபபடட எடட பககஙக��ல 
பலமவற வ�டயஙகள�யம த�ஙக� சவ��வநதள� 
பத�ய நலகதத�ன ச�யத��டலகளகக ஆரமபதத�ல 
இலகக�யம ��ரநத வ��கரகம� பயன���க��க 
இரநத மப�த�லம இனற �மகஆயவ��ரகள, 
பலகளல��ணவரகள அர��யல ச�யறப�டட��ரகள 
என பலமவற �டடதத�னளரயம அத 
ச�னறளடநத�ரகக�றத.  தறமப�ளதய நலக 
வ�த�களடன க�லகக�ர�தத�ல இனனம அகலகக�ல 
பத�தத இதத�டடம வ���வளடநத ச�யறபட மவணடம 
எனவம வ�ரமபக�னமறன. 

ஒர ��ற த"பசப�ற�

சசரன  

ச�னற வ�ரம நலகம ந�றவனதத�ன��ன  கனட�ப 
ப���வ�னர ஒழஙக ச�யத�ரநத ந�கழவ ஒனற�ல 
த��ழச சழலல ஆவணபபடததலம அத 
சத�டரப�ன ��ககலகளம பறற�ப மப� வ�யபபக 
க�ளடததத.  நலக ந�றவனம எணண�� நலகம 
எனபத �டட�லல ஈழத த��ழ ஆவணஙகள, 
நலகள ம�லம பலமவறபடட அற�வச 
��னறகள�யம மபண வ�ளழக�ற ஒர ��றபப�ன 
மயற��ய�கம.  எணண�� நலகம பறற�ய ந�கழவ�ல 
ய�ழ நலக எ��பபப பறற�ப மபசவதம தவ�ரகக 
மடய��ல மப�யவ�டடத.  அள�பப��ரக��ல 
ஒரவர கற�பப�டடத மப�ல,  “அபமப�த எ�த 
நலகம எணண�� நலக��க இரநத�ரகக��ன�ல 
எ��பப ஏறபடதத� இரககம ப�த�பபக களறநத 

”அ�வ�மலமய இரநத�ரககம.  என�னம அத மவற 
க�லம.  இத மவறக�லம.  எனளனயம எனமப�னற 
நறறக கணகக�னவரகள�யம அர��யல எனனம 
சபரஞசழலள இழததவ�டட  க�லம அத. 
இபமப�த ய�ழபப�ணதத�லரநத வரக�ற 
தகவலக��னபட,  வடபலதளத ஆளமவ�ர ய�ழ 
நலகதத�ன கண�ன�ப ப���ளவயம கழ�வப ப���வ�க 
��றறக�ற த�டர ர�வ�தம ச�யயம வலலள� 
வ�யதத�ரபபவரகள எனற�ல த��ழரகளககம 
நலகஙகளககம சப��ய அர��யல சப�ரததபப�ட 
இலளல எனமற சத��க�றத.  இநத அவலம 

எவவளகய�ன அர��யல சழ�ளயக சக�ணடவரப 
மப�க�றத எனபளத ந�ம சப�றதத�ரநதத�ன 
ப�ரகக மவணடம.

மபபதசத�ர ஆணடகளகக  மனப ய�ழபப�ணப 
சப�த நலகமம ய�ழபப�ணப படடனமம 
எ��ககபபடட மப�த இ%ண�
வத ச%�ய உதயம 
எனனம கவ�ளதளய எழத�மனன.  அநத 
ந�டக��லத�ன ய�ழபப�ணதத�ன த��ழ 
ந�ம�ட�ன ஈழந
ட பண��ளனளயயம 

அசசககடதளதயம தGகக�ளரய�கக�ன�ரகள. 
ஈழவ�டதளலப மப�ர�டடம எனற சவடகணடன 
நGணட த���ய�ன மளனய�ல அகக�ன�க கஞச 
ஒனளற வ��ய க�லம அத.  ஆன�ல,  இனற 
இனபபடசக�ளல நடநமதற�ய ப�றப�ட ��மபலன 
�Gதம பளகய�னளளம ��ததம கழமப�ய 
ந�ளலய�லரககம பலல�ய�ரககணகக�ன 
�ககளடன ம�ரநத ந�னற கடநத  ஆணடகள� 
ஆறற�ள�மய�ட த�ரமப�ப ப�ரகக�மற�ம. 
சVய�னற�ச ளVன எனக�ற அற�ஞர ஒரமளற 
ச��னன�ர:  மதலல அவரகள நலகள� 
எ��பப�ரகள. ப�னப �ககள� எ��பப�ரகள.

எஙகள வரல�றற�லம அதத�ன நடநதத.

ய�ழ.  நலகம எ��யணடமப�த ந�ன ய�ழபப�ணப 
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பலகளலககழக ��ணவன�க இரநமதன.  ந�னம 
எனனளடய நணபரகள பலரம அபமப�த 
பலகளலககழகதத�ன ப�ல��ஙகம வ�டத�ய�ல 
தஙக�ய�ரநமத�ம.  அத உயரநத ��டக கடடடம. 
சத�ளலவ�லரநத பளக அடரதத�ய�கக 
க��மபவளதப ப�ரதமத�ம.  தவககதத�ல எனன 
நடகக�றத எனற சத��ய�வ�டட�லம ��க 
வ�ளரவ�மலமய தகவல பரவ� வ�டடத.  தGவ�ர 
மயற�� எடததம எ��நத சக�ணடரககம 
இடஙகளகக அனற�ரவ எஙக��ல ச�லல 
மடயவ�லளல.  பளடய�ன��ன சவற�ய�டட 
பயஙகர��னத�க இரநதத.�றந�ள க�ளலத�ன 
ச�லல மடநதத.  ந�ஙகள அஙக ச�னற மப�த 
நலகம மறற�க எ��நத மப�யவ�டடரநதத. 
அதளனப ப�ரளவய�டட அத�ரச��ய�லம 
மக�பதத�லம ளகயற ந�ளலய�ல தடததக 
சக�ணடரநத ஆய�ரக கணகக�ன �ககள எமள�ச 
சழ ந�னறனர.  இனனம பலர சத�டரச��ய�க 
நலகதளத மந�கக� வநத சக�ணடரநதனர. 
எ��நதமப�ன நலகததரமக இரநத தளரயபப� 
வ�ள�ய�டடரஙகதத�ல த�ன சதனன�லஙளகய�ல 
இரநத அளழதத வரபபடட நறறககணகக�ன 
இலஙளக அர� பளடய�னர தஙக 
ளவககபபடடரநதனர.  வ�ள�ய�டடரஙகதத�ன 
ப�ரளவய��ர பகத�ய�ல இரநத உயரநத 
படககடடகக��ல ஏற� ந�னற எஙகள�க மகல 
ச�யதனர அர� பளடய�னர.  அவரகள ளகய�ல 
எதறகம தய�ர�கத தபப�கக� இரநதத.

“ஐமய�,  எலல�ம மப�சம�!  ”ப�வம நGஙகள 
எனற  ��ஙக�தத�ல மப��யபட எஙகள�ப ப�ரததச 
����ததச ����ததக மகல ச�யத�ரகள.  கவளலய�ல 
அழவத மப�ல மவடகளக ச�யத�ரகள.அநதச 
����பபம, மகலயம, க��ககததம சக�ணட�டடமம 
மபபதசத�ர ஆணடகளககப ப�றக இனனம 
சபர��வ�ல அவரக��டம இரகக�றத. 
இரணட�வத ச��ய உதயதத�றக அபப�ல 
எனன�டம இபமப�த இரபபத க
�
றற எனற 

பத�ய கவ�ளதக��ன சத�கத�.  ��மபலலம 
பளகய�லம கரத�ய�லம கணணG��லம அனற 
ப�றநத எனனளடய கவ�ளத �றபடயம அமத 
இடதத�ல வநத ந�றக�றத.  இனபபடசக�ளலககம 
படசக�ளலய�ன ச��ழ�ககம இலகக�யதத�னதம 
கவ�ளதய�னதம �றச��ழ� எனன எனபத 
அகறறபபட மடய�த சபர�ளலய�க ந�த 
��நதளனய�லம இதயதத�லம இரகக�றத.

இநதக க�லகடடதத�ன ��தத�யபப�டகள,  எ�கக 
ஏறபடட ஆழ��ன �ன வடககள,  கடநதக�லம 
பறற�ய �Gளப���Gலளன,  அர��யல சய வ��ர�னம, 
��னட வ�ழ��யஙக��னதம �ன�தந�க��கதத�னதம 
அடபபளடத மத�லவ� எனபன பறற�ய 
கரதத�டலகள ச�லல ச�லல ம�ல எழக�னறன. 
நலகமம,  ய�ழபப�ணமம,  ஈழந�ட இதழம 
எ��யடடபபடடள�யம அவறளறசய�டட ம�லம 
தGவ�ரம சபறற ய�ழபப�ணப பலகளலககழக 
��ணவர அர��யல,  எனத கவ�த� இயககததகக 
�டட�னற� எனத இதழ�யல ஊடகவ�யல 
ச�யறப�டடககம ஒர ��ற தGபசப�ற�ய�ய 

அள�நதத.  ‘எ��யடடபபடட �றந�ம� எ��க�றத  
’ ய�ழபப�ணமஎனற த��ழ�லம Jaffna On Fire என 

ஆஙக�லதத�லம தணடபப�ரசர வடவ�ல 
ச�யத�தத�ள�க சக�ணட வநமத�ம. 
ய�ழபப�ணப பலகளலககழக ��ணவர அளவய�ன 
��ரப�லம அவரகளளடய ஓய�த 
உளழபப�லமத�ன இத ��தத�ய��ய�றற.ம�த 
வ�பரஙகள,  நடநத ந�கழவகள பறற�ய வ���வ�ன 
ச�யத�கள மப�னறவறளறத த�ஙக� இளவ கலலசச 
(Cyclostyle) மளறய�ல தய���தத 
சவ��ய�டபபடடன.  ய�ழபப�ணதத�லள� எநத 
அச�கமம� இவறளற அச��டப பயநத மநரதத�ல 
கதமத�லககப ப�த�����ர ��லரளடய தGவ�ர��ன 
ஒததளழபப மலம� இவறளற எஙக��ல 
சவ��கசக�ணர மடநதத.  இநத ஆவணஙகள� 
இபமப�த எஙமக மப�யத மதடவத? ஈழந�ட இதழ 
�றபடயம சவ��வரத தவஙகம வளர த��ழ�லம, 
ஆஙக�லதத�லம  எ��க�றத ய�ழபப�ணம 
இதழகள� ��கநத சநரககடகளகக �தத�ய�ல இர 
ச��ழ�ய�லம சவ��கசக�ணரநமத�ம.  த��ழ ஊடக 
ச��ழ�ளயச ச�மள�பபடததவத�லம �ரபறற 
எனத ஆஙக�ல உளரநளடளயத த�ரததவத�லம 
க�லம ச�னற ஏ.  மஜ.  கனகரதன� இரவ�ரவ�க 
உதவ� ச�யத�ர.  மப�ரகக�ல ஊடகவ�யலல 
க�லபத�தத மதல�வத அனபவம அத.  எனளனப 
மப�னற பல ��ணவரகளகக அநதக க�லம 
மக�பததடன கடய ஒர சப��ய பய�லபல��க 
இரநதத.  என�னம அந�ய�ய��க அததளகய 
வரல�மற �றபட �றபட �G� வரக�றத.

இநத மயற��க��ல இரவ பகல�க எஙகம��ட 
ஈடபடடவரகளம நலகம எ��யணட இரவம 
அதறகப ப�றப�டம அயர��ல உளழததவரகளம 
ப�னனர பலமவறபடட மப�ர��� அள�பபக��ல 
இளணநத வ�டட�ரகள.  ப�றப�ட பலர 
மகக�ய��ன தளலவரக��க ��ற� வ�டடனர.  பலர 
இனற வ�டதளலப மப���ல சக�லலபபடட 
வ�டட�ரகள.  ��லர க�ண��ல மப�ய வ�டட�ரகள. 
��லர இபசப�ழத பலம சபயரநத வ�ழக�ற�ரகள. 
மவற ��லர இபமப�த ஜனந�யக வழ�ககத த�ரமப� 
வ�டட அர��யல தளலவரக��க இரகக�ற�ரகள(!!!). 
இனனம ��லர சத�டரச��ய�க அர��யல அஞஞ�த 
வ��தத�ல ஆழநதள�னர.  இவரகள 
அளனவளரயம இனற ந�ளனததப ப�ரகக��ல 
இரகக மடயவ�லளல.  அவரகள எலமல�ளரயம 
சபயர ச��லல அளழககவம மடயவ�லளல.

நலக அழ�பபககம இன அழ�பபககம இளடய�ல 
சவகதர��லளல எனபத உலக வரல�ற எ�கக 
ஏலமவ சடடக க�டடய ஒனறத�ன.  ஒனற�லரநத 
�றளறயளதப ப���கக மடய�த எனபதம 
பணப�டடப படசக�ளல,  அற�வ�யல படசக�ளல, 
ச�லல ச�லலக சக�லலம இனபபடசக�ளல என 
எலல�ம� இனபபடசக�ளலய�ன பலமவற 
மகஙகளம மக�மகளம த�ன.

என�னம �V�கவ� தனத கவ�ளதசய�னற�ல 
ச��லவத மப�ல மCணடம பத
�ஙகம ம�டகக 
எனபளததத�ன ந�ஙகளம ச��லல மவணடம.

நனற�: ஞ�ய�ற த�னககரல, 15 ஏபரல 2012
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எர�கக மடய�த நலகம

ரவ�ககம�ர 

”எனத தநளதயர ந�ட இறநதவ�டடத
அவரகள பளததத�ரகள அளத
சநரபப�ல
ந�ன வ�ழக�மறன
வ�ரதளத

“எனற என த�ய ந�டடல 

சஜர�ன�ளயச ம�ரநத மர�ஸ ஆஸமலணடர 
(1901-1988)  எனற கவ�ஞர எழத�ய இநதக கவ�ளத 
யதததத�ல ��ளதககபபடம எநதசவ�ர ந�டடககம 
சப�ரநதககடயத.  வட தகரககபபடமமப�த, 

ச��நத ந�ழலமகட எ��நதமப�யவ�டமமப�த, 

ந�சடனற உ��ள� ப�ர�டட எதவம இலல��ல 
ஆக�வ�டமமப�த ஒர �ன�தன�டம எஞ��ய�ரபபத 
ச��ல �டடம த�ன.  அவன அளதகசக�ணட 
மதலல ஒர இரபப�டதளத உரவ�ககக�ற�ன, 

�ரஙகள�யம,  கன�கள�யம,பறளவகள�யம 
வ�னதளதயம ச��றக��ல பளடகக�ற�ன. ப�னனர 
ஒர ந�டளடமய உரவ�ககவத அவனகக 
��தத�ய��க�றத.  ’ச�Xனதத�ல உளறநத�ரகக�றத 
வரல�ற,அநத வரல�றளற �Gணடம �Gணடம 
உச���ததகசக�ணமட இரகக�றத வ�ரதளத.’

பததகஙகள உரவ�ககபபடட க�லதத�லரநமத 
அளத எ��கக�ற மடததனமம இரநத 
வநத�ரகக�றத.�ததத�ன சபயர�ல,  அத�க�ரதத�ன 
சபயர�ல வரல�ற சநடக லட�ககணகக�ன 
நலகள எ��ககபபடடரகக�னறன.  இநத�ய�வ�ன 
அற�வ�றறலகக அளடய����கத  த�கழநத 
ந��நத�வ�ன நலகம அனன�ய 
ஆகக�ர��பப��ரக��ல எ��யடடபபடடமப�த 
அநதத தG பல ��தஙகளவளர அளணய��ல 
எ��நதசக�ணமட இரநதசதன வரல�றற��ரகள 
ச��லக�ற�ரகள.நலக��ன�Gத�ன சவறபப அற�வ 
கற�தத அச�தத�லரநத எழக�றத.நலகள� 
எ��பபதனமலம அற�ய�ள� இரள�ப 
சபரகசச�யயமவணடம எனபமத 
ஆத�ககவ�த�க��ன மந�ககம.  ஆன�ல ஒர நளல 
எ��ககமமப�த அத�லரநத எழம பளக 
எ��பபவன�ன சநஞசககள பகநத அவனத 
மள�ளய �ஙகச ச�யக�றத.  ஏறகனமவ அவனள 
இரககம இரள இனனம அடரநத சவ��சயஙகம 
பரவக�றத.  அத�ல ச��ய க�ரணஙகளம �ளறநத 
மப�யவ�டக�னறன.  நலகள� எ��ககம ந�டடல 
எபமப�தம இரவத�ன. ந�லவகட இலல�த இரவ.

மபபத ஆணடகளகக மனனர ய�ழ நலகம 
எ��ககபபடடத.  ஆ��ய�வ�ன ��கபசப��ய 
நலகஙக��ல ஒனற�க இரநத ய�ழ நலகதத�ல 
ச��ர ஒர லட�ம பததகஙகள ம�க��ககபபடட 
ளவககபபடடரநதன.  வரல�றற மகக�யததவம 
வ�யநத ஓளலசசவடகளம அஙக 
ப�தக�ககபபடடரநதன.  ��ஙக�ப மப��னவ�த�கள 
அளத தGய�டடக சக�ளதத�ன�ரகள.  இரபத�ம 
நறற�ணடன இனசவற�க சக�டள�க��ல 

கற�பப�டடச ச��லலமபடய�க அள�நதவ�டடத 
அநத ந�கழவ.  மனற ந�டகள அநத நலகம 
எ��நதசக�ணமட இரநதத.  அளதப ப�ரதத 
��ணவரகளம இள�ஞரகளம இன� இநத ந�டடல 
���த�னதமத�ட வ�ழமடய�த எனற 
மடசவடததத�ல வ�யபபளடய எதவ��லளல.

ஈழ �கக��ன ந�ளனவ�ல ய�ழ நலக எ��பப சடட 
வடவ�க ந�ளலசபறறவ�டடத.  என�னம 
வரல�றற�ன மரணநளக சக�டள�ய�னத. 

எநதசவ�ர அநGத�ளயப ப�ரததக  க��ரநசதழநத 
இள�ஞரகள மப�ர���க��க ��ற�ன�ரகம�� 
அமத சக�டள�ளய அவரகம� ச�யயம ந�ளல 
ஏறபடடத.  மப��னவ�த�கள நலகதளத 
எ��தத�ரகள.  மப�ர���கள எ��பபதறக நலகம 
எதவம எஞ��ய�ரககவ�லளல,எனமவ 
பளடபப���கம� த�த பளடபபகள� எ��ககம 
ந�ளலளய அவரகள உரவ�கக�ன�ரகள.

ய�ழ நலகம எ��யணடமப�த அளதக கணட 
கமற�யவரகள �Gணடம அபபடசய�ர நலகதளதக 
கடடசயழபபமவணடம எனற த�ககள 
உறத�மயறற�ரபப�ரகள.  அநத வ�ரபபம இரபத 
ஆணடகளககப ப�றக ஈமடற�யத எனற�லம, 

’இத எததளன ந�ள�கக ?’  எனற மகளவ� 
ஒவசவ�ர சநஞ��லம எழ��ல இலளல.  நலகள 
க�க�ததத�ல தய���ககபபடக�னறன.க�க�தம 
சநரபப�ன உணவ.  சநரபமப� ஆத�ககவ�த�க��ன 
ளகய�லரககம ஆயதம.

கழநளதய�ன அறககபபடட கரலவள�ய�லரநத 
சபரகம கரத�ளயபமப�ல ப�யக�றத க�லம.அத�ல 
அடததச ச�லலபபடக�றத ஏத�லக��ன 
வ�ழகளக.அவரகள நலகள�த சதபபஙக��கக� 
த�த உய�ரகள�க க�பப�றற�க 
சக�ணடரகக�ற�ரகள.  இநத அவலதத�ன 
எத�ரவ�ளனய�க எழநததத�ன நலகம எனற 
சபரஙகனவ.  எ��ககமடய�த எணவயத சத�ழ�ல 
நடபதத�ல உரவ�ககபபடடரககம இநதத 
த�டடம 2005  ஆம ஆணட தவககபபடடத.  ஈழதத 
எழதத�வணஙகள� எணவயபபடதத� 
உலக��வ�ய �Gத�ய�ல அளனவரககம 
இளணயதத�னமலம சக�ணட ம�ரககம ��சபரம 
பண� அத.  அத�ல இனற பதத�ய�ரம நலகள 
த�ரடடபபடடரகக�னறன.

எணவயத சத�ழ�ல நடபம ந�த வ�ழவ�ன 
அளனததத த�ஙக��லம வ�ய�ப�ததவ�டடத.  அத 
இலல��ல இனற களலப சப�ரடக��ன 
ப��வரததளன  ��தத�ய��லளல.  இனளறய தகவல 
சத�டரப யகதத�ல ந�ம எலமல�ரம 
எணவயதசத�ழ�ல நடபதத�ல ப�ளணககப 
படடரகக�மற�ம.  அசசத சத�ழ�லல அத 
ஏர����ன ��தத�யபப�டகள� அளடய��ம 
க�டடய�ரகக�றத.  அளதசய�டட உலக�லள� பல 
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ந�டகள இனற எணவய நலகஙகள� (டஜ�டடல 
ளலபர��கள�)  உரவ�கக�கசக�ணடரகக�னறன. 

இவறளற சவரகள இலல
த நலகஙகள  எனற 

கற�பப�டக�ற�ர நலகள�ன வ%ல
றறற�ஞர என 

அளடய��பபடததபபடம ர�பரட ட�ரனடன 
எனற ��நதளனய��ர.

�ஙமக�லய�வ�ல மத��ய எணவய நலகம 
உரவ�ககபபடடள�த;  டசசகக�ரரகள 1470  ஆம 
ஆணட மதல இனற வளர தம ந�டடல 
சவ��ய�ன அததளன அசசப ப�ரத�கள�யம 
எணவயபபடதத�க சக�ணடரகக�ற�ரகள; 

ஃபர�னஸ அர��ஙகம எணவய நலகம ஒனளற 
உரவ�ககம த�டடததகக�க 750  ��லலயன 
ஈமர�ககள� ஒதகக�ய�ரகக�றத.  ஜபப�ன 
அர��ஙகம இரணமட ஆணடக��ல த�த ந�டடல 
இரககம அளனதத நலகள�யம 
எணவயபபடததவசதன அற�வ�தத தGவ�ர��க 
இத�ல ஈடபடடரகக�றத.  ஆஸத�மரலய�,  ந�ரமவ 
எனப பலமவற ந�டகளம இநத மயற��ய�ல 
இறஙக�யள�ன.  இநத�ய அரசமகட மத��ய 
எணவய நலகம ஒனளற 
உரவ�கக�சக�ணடரகக�றத.  சபஙகள��லரககம 
‘ ’இணடயன இனஸடடயட ஆஃப �யனஸ  
ந�றவனதத�ன உதவ�மய�ட ம�றசக�ள�ப 
படடரககம அநதத த�டடதத�ல ச��ர ஆற�ய�ரம 
த��ழ நலகள தறமப�த உள�ன.   எணவய 
நலகஙகள� உரவ�ககவத�ல உலகந�டகள 
க�டடம மளனபளபப ப�ரதத அச���கக�வம 
அதறக�ன பண�கள� மவகமவக��கச 
ச�யதவரக�றத.  றநஷனல டஜ�ட�ல டலப%%� 
ஆஃப அபம%�கக
 எனற த�டடம அற�வ 

ம�கரஙகள� அச���ககரகளகக �டட��னற� 
அளனவரககம சப�தவ�ககவத எனற 
மந�ககதமத�ட தவககபபடடரகக�றத.

நலகள� எணவயபபடதத� அவறளற 
இளணயதத�னமலம வழஙகம த�டடதளத 
எநதசவ�ர அர��ஙகமம ச�யலபடததவதறக 
மனமப ககள ந�றவனம தவகக�வ�டடத.  உலக�ல 
உள� அததளன ச��ழ�க��லம அச��டபபடட 
நலகள அளனதளதயம எணவயபபடததமவணடம 
எனபமத கக��ன மந�ககம.  ச��ர ஒனறளரமக�ட 
நலகள� அத ஸமகன ச�யத எணவயபபடதத� 
ய�ரகக�றத.  ஆன�ல �டட�Gத�ய�ன ��ககலக��ல 
அநதத த�டடம ��கக�கசக�ணட இனனம 
மழள�ய�க நளடமளறகக வர��ல க�டகக�றத.

ஆன�ல இபபடய�ன அர��ஙக ஆதரமவ� அலலத 
ககள ந�றவனம மப�ல வ�ய�ப�ர மந�ககம�� 

’ ’இலல��ல ச�யலபடட வரக�றத நலகம  
த�டடம.  இத ��கபசப��ய ��தளன எனறத�ன 
ச��லலமவணடம.

எணவயத சத�ழ�ல நடபதத�ல ��ல ��ககலகள 
இரகக�னறன எனற ஆர�யச��ய��ரகள 
சடடகக�டடக�னறனர.  தறமப�த பயனப�டடல 
இரககம ஈ-�Gடரகள ��ல க�ல�வத�ய�கமமப�த 
உணட�கம ப�ரச��ளனகள� ந�ம கவனதத�ல 

சக�ள�மவணடம எனற அவரகள 
எச���கக�னறனர.  நலகத த�டடதளதச 
ம�ரநதவரகள ந�ச�யம இநதத சத�ழ�லநடபப 
ப�ரச��ளனளய உணரநத�ரபப�ரகள.

இலஙளக மப�னற,  இன மரணப�டகள 
கரள�பபடடரககம �மகஙக��ல ஒர இனம 
தனத அற�வ ம�கரஙகள�க க�பப�றற� 
அடததடதத தளலமளறய�னரககக 
சக�ணடச�லல ��கபசப��ய அ�வ�ல 
உதவககடயத எணவயத சத�ழ�லநடபம . அளதச 
���ய�கப ப��நதசக�ணட நலகத த�டடம ���ய�ன 
க�லதத�ல தவககபபடடரகக�றத.  ’ ’நலகம  
எணவய நலகதத�ல நலகள,  பதத���ளககள, 

ப�ரசரஙகள,   எழதத��ரகள,  பத�பபகஙகள, 

நலவளக,  பத�பப�ககபபடட ஆணட எனப 
பலமவற வளகய�ன பகபபகள உரவ�ககப 
படடரகக�னறன.  �ளலயக ஆவணகம,  மஸலம 
ஆவணகம,  சபணகள ஆவணகம,  தலத ஆவணகம 
எனற பகபபகளம ச�யயபபடட வ��கரகளகக 
வ�த� ச�யயபபடடரகக�றத.  எநதசவ�ர 
நளலயம எ��த�கத தரவ�றககம ச�யத 
வ���ககமடயம எனபத இதன கடதல ��றபப. 

இநத எணவய நலகம ஆரமப�ககபபடட ஐநத 
ஆணடக��ல ச��ர எழபத லட�ம 
தடளவகளககம�ல ப�ரளவய�டபபடடத. 

தவககதத�ல பலமசபயரநத த��ழரகம� அத�கம 
இநத நலகதளதப ப�ரளவய�டட�ரகச�னவம 
இபமப�மத� இநத�ய�வ�லரநதத�ன அத�க��ன 
ப�ரளவய��ரகள வரக�ற�ரகள எனவம இதன 
சப�றபப��ரகள கறக�னறனர.

நலகத த�டடதத�ல தறமப�த ஈழதத நலகள�Gமத 
அத�கம கவனம ச�லததபபடக�றத எனற�லம 
அளத ஒடடச��ததத த��ழ நலகளகக��ன 
சவ��ய�க வ���வபடததமவணடம.அதறக 
த��ழந�டளடச ம�ரநத ��நதளனய��ரகளம, 

கலவ�ய��ரகளம த�ம� மனவநத பஙக��பபச 
ச�யயமவணடம.  தறமப�த த��ழ�ல சவ��வநத 
சக�ணடரககம நடவ�நதர �றறம ��றற�தழக��ன 
எணவயப ப�ரத�கள�ப சபறற அவறளறயம 
நலகதத�ல ம�ரககல�ம. நலகள� ஸமகன ச�யத 
இளணயதத�ல ஏறறவதறக த��ழந�டடல 
இரபபவரகள தனன�ரவதமத�ட மனவர 
மவணடம.  அளத எபபடச ச�யவத எனபளத 
அவரக�த இளணயத�தத�ல எ��ள�ய�க 
வ��கக�ய�ரகக�ற�ரகள.   ஈழத த��ழ நலகள�க 
ளகவ�ம ளவதத�ரபமப�ர அளவ கற�தத 
வ�வரஙகள� நலகத த�டடதத�ன 
சப�றபப��ரகம��ட பக�ரநதசக�ணட�ல ய�ழ 
நலகதளதவ�டவம ��கபசப��ய நலகதளத 
உரவ�கக�வ�டமடயம.  தறமப�த பதத�ய�ரம 
நலகள�த சத�டடரககம  நலகம இனனம 
இரணமட ஆணடக��ல ஒர லட�ம நலகள 
சக�ணடத�க வ�ரமவணடம.  த��ழந�டடத 
த��ழரகள ஒததளழதத�ல இநதக கனளவ 
நனவ�ககவத சப��ய வ�Tய��க இரகக�த.
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