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இ�தைல��� �. ம�ர�� ெதாட�க�ைர�ட� இட� ெப�ற 

கல��ைரயாட�� ���க� வ�மா�,

ச�க�ைத தம�ேக�றப�யான அ�கார� ப��ைல அைம��� �� 

ெகா��வர �ல� ����� ேபா�, அ�த அ�கார�ப��ைலைய� 

க���கா�பத�� ஏ�வான "அற�கைள" ேபா��ப�. அ�வா� 

ேபா��க�ப�� அற�கைள வ� ெமா�பைவேய இல��ய�களாக இ��க 

ேவ��� என எ��பா��ப�. கால�ேபா��� இ�வா� பைட�க�ப�ட 

"வ�ெமா��" இல��ய�கேள மரபா��ேபா��. இ����ற ச�க 

அைம�ைப எ����� ேக�� ேக�க எவ�� ��ய மா�டா�க�. 

இ��கமான ���ப அைம��, அர�ய� அைம��,  

ெப�ண�ைம�தன�, சா� அ����ைற, மத அ��பைடவாத�க� 

ேபா�ற ��ேபா�கான அ�ச�கைள எ����� ேக�� ேக��� 

இல��ய�க�� அ�வ�ேபா� எ���றன. அ�வா� எ��த ஓ� 

இல��யேம "த�ைத �� ��" ஆ��. 

இ��� 33 ெச���கைள�ெகா�ட �� இல��யமா��. இதைன 

��ேகாணமைல த. சரவண������ைள அவ�க� இய����ளா�க�. 

இ�ைற�� 120 ஆ��க��� ��ன�, அதாவ� 1892� ஆ�டள�� 

இ��� இய�ற�ப���ள�. இ� பார�யா� 

ெப���தைல�க����கைள எ�த�ெதாட��ய கால����� 

��ப�டதா��. 

சரவண������ைள அவ�க� தன� காத� ேதா�� அ�பவ�ைத 

அத� ச�க���ன�ேயா� ஆ�� ெச�� ேவதைன உண���, ச�க� 

ெப�கைள அட�� ைவ��� த�ைம�� எ�ரான ��ைமயான 

�ம�சன�� கல�ததாக த�ைத �� ��ைன ஆ����ளா�. 

* ��ச��க�ப�ட ��மண� எ�� அைம�ைப �ராக��த�

* ெப�ேறா� ேமலா��க�ைத� ேக�����ப���த�

* ெப� க��ைய வ�����த�

* ெப�கைள அட�� ஒ���� க�டைம�க�ப���ள ஆணா��க 

ச�க அைம�ைப� ��ரமாக �ம���த�

ேபா�ற பர���க�� த�ைத �� �� தன� ச�க �ம�சன�ைத� 

ெச��ற�. 

அ���தள��� ��� ெப� ��தைலைய� காணாம� 

உண���தள��� ��� அ��வதா� ��றா���� ��ப�ட த�� 

ெப���தைல இல��ய�க�� த�ைத �� �� மா�ப��ற�. 

காத� ேதா�� எ��ற த�ம�த� �ர��ைன�� மனவ��த�கைள த� 

நப�க� �தான ��ற�சா�டாக��,  "ெப�கேள இ�ப��தா�" எ�ப� 

ேபா�ற ெவ�� ேப���களா�� ப�வா�க� �ய��களா�� 

எ��ெகா�ள �ைன�� �ைல இ��� காண�ப��ற�. 

சரவண������ைளேயா, எ�லா �டய�க�� அதனத� அர�ய� 

��ன�ேயா�� வரலா�����ன�ேயா�� ச�க��ட�� ச�க 

அர�ய�ட�� ெபா����பா��க�படேவ��� எ��ற அ��ய� 

பா�ைவ�ைன�ெகா�����றா�. த��ைடய காத� ேதா���கான 

காரண�ைத ச�க அைம���, �ற��ழ�� ேத��க�டைட�றா�. 

ச�க� ��ேபா���தன�க�� ஆணா��க அைம��மான 

அ�த�காரண�ைத �க���ரமாக �ம����றா�.

பாட�க�� ேபச�ப�� க����க� ஒ���ெகா�� �ர�படா� ெப� 

��தைல ப��ய ஆழமான ����ண�ைவ ஆ��ய� ெப�����றா� 

எ�பைத �ற�பாக ெவ��ப�����றன. 

இ�ய க�ைத நய�� காத� நய��  ச�க �ம�சன��� ��ர�� 

ெகா�டதாக அைம�� த�ைத �� �� ����ப� ஆ��க��� 

��ப�ட இல��யமாக இ��தேபா�� இ�� ேதைவ�ப��ற, இ�� 

உ���பான, இ��� ��ேபா�கானதாக இ���ற ஒ� �லா��. அ�ேவ 

அத� த���ற��மா��. த�ைத �� ��  இ�கலா��� த�� 

நைட�� ப�� வய�ன�� இல�வாக� ப���� ����ெகா�ள�த�க 

�தமாக ெபா���ைர எ�த�ப�� �� வ��� ெவ��ட�பட 

ேவ��� எ�� கல��ைரயாட�� ேபா� வ����த�ப�ட�. 

04-08-2011
¾¨ÄôÒ : '¾ò¨¾ Å¢Î àÐ' ÀüÈ¢Â «È¢Ó¸õ 

எ¾ி÷ÅÕõ ÅாÃí¸Ùì¸ாÉ 
¾ைÄôÒì¸û
____________________________________________

11 - 08 -2011

��ேகாணமைல உ��ரா�� ேத�த� 

அ�பவ�க�
- ச��யேதவ� ச��ண�

____________________________________________

18 - 08 -2011

ெப�ய�ராண�� அத� அர�ய��
- சபா த�ஜ�

____________________________________________

25 - 08 -2011

வரலா��� ெபா���த�வாத�
- �. �வேசகர�

____________________________________________

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ 
§¾º¢Â ¸¨Ä Äì¸¢Âô §ÀÃ¨Å,

571/15. ¸¡Ä¢ Å£¾¢,
¦ÅûÇÅò¨¾

0772307807
0772260165

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼õ

ºÁ¸¡Ä «Ãº¢ÂÄ¢Öõ ºã¸ Å¡úÅ¢Öõ 
¦¾¡Æ¢ÑðÀò¾¢Öõ ¿¢¸Øõ Óì¸¢Â 
¿¼ôÒì¸¨Ç ¬ÆÁ¡¸ì 
¸üÈÈ¢óÐ¦¸¡ûÙÓ¸Á¡¸ Å¡Ãõ §¾¡Úõ 
Å¢Â¡Æì¸¢Æ¨Á¸Ç¢ø À¢üÀ¸ø 5.30 Á½¢ìÌ 
ºã¸ Å¢ï»¡Éì ¸ü¨¸ Åð¼õ ÜÎ¸¢ÈÐ.

ÓüÚÓØ¾¡¸ ¾¢Èó¾ ¸ÄóÐ¨ÃÂ¡¼ø ÅÊÅ¢ø 
«¨ÁÔõ ìÜð¼í¸Ç¢ø «¨ÉÅÕ§Á 
¸ÄóÐ¦¸¡ûÇ ÓÊÔõ. 

¿¡õ Å¡Øõ ó¾î ºã¸ò¨¾ì ¸üÈÈ¢óÐ 
ÒÃ¢óÐ¦¸¡ûÇ×õ «ôÒÃ¢¾Ä¢Ä¢ÕóÐ 
îºã¸ò¨¾ ÅÇ÷òÐî ¦ºøÖõ À½¢Â¢ø 
¨½óÐ¦¸¡ûÇ×õ ¯í¸û «¨ÉÅ¨ÃÔõ 
ºã¸ Å¢ï»¡É ¸ü¨¸ Åð¼õ «¨Æì¸¢ÈÐ. 

�ட� கா��ேரா 

(Fidel Castro, �ற��: ஆக�� 13, 1926) 

��பா�� ��யர�� தைலவ� ஆவா�. 1959 

இ� �ர��ைய வ�நட�� ��ெஜ��ேயா 

பா����டா�� அரைச ம�க�ட� 

இைண�� ����னா�. 

1976 இ� ��யர�� தைலவரா� 

(சனா�ப�யாக�) பத�ேய�றா�. ��பா�� 

ெபா��ைடைம� க���� �த� ெசயலாளராக 

1965 இ� பத�ேய�ற இவ� ��பாைவ  

ேசாச�ச� ��யரசா��னா�.
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த�ழக��� அர�ய� அைம�ெபா��� உ���ன�க� அ� மா�ல����� 

���லா�பயணமாக� ெச����த ��கள� ெபா�ம�க� �� இனெவ�� 

தா��தைல நட������றா�க� எ�ற ெச�� ஆ��த மனவ��த�ைத�� 

ேகாப�ைத�� ஏ�ப����ற�.

��கள ம�க��� த���ட�கைள வழ�க ேவ�டா� எ�ற ேகா��ைகைய 

��ைவ�� "நா� த�ழ�" அைம�� நட����ள ஆ��பா�ட��, 

ெதாட���யாக ��கள ம�க� �� அவ�க� பய�ப���வ�� இனவாத� 

ெசா� பய�பா�� க���க�த�க��.

இல�ைக�� வா�� ��பா�ைம� ேத�ய இன�க�� அர�ய� உ�ைமக� 

ெதாட�பாக��, �� இல�ைக ம�கள�� ந�வா���கான 

ேபாரா�ட���� அ�கைற ெகா���ள எம�� இ�ெச�� 

அ�வ�����வ�ட�  இல�ைக�� அர�ய� எ��கால� ���த 

அ�ச�ைத�� ஏ�ப����ற�.

இல�ைக� த�� ம�க�� அர�ய� உ�ைமக��கான ேபாரா�ட� எ�ப�, 

இல�ைக ��கள ப��த ம�க��ேக ெசா�தமானெத��� ம�ைறய ேத�ய 

இன�க� இர�டா�தர� ��ம�க� எ��� வ�����வ�� ��கள ப��த 

ேப�னவாத ச��க��� எ�ரானதாக அைமய ேவ���.

ேப�னவாத ச��கேளா� உட�ப���ெகா�� த�� ம�க� �தான 

ஒ����ைறைய அரச இய��ர��� �ல� ெச��வ�� ஆ�� வ��க���� 

எ�ரானதாக அைமய ேவ���.

இ��வைர த�� ம�க�� ஏைனய ��பா�ைம ேத�ய இன�க���� 

�யாயமான அ�கார� ப��ைவ�� அர�ய� ��ைவ�� வழ�க ம��� 

இ��த���வ�� அரசா�க�க���  எ�ரானதாக அைமய ேவ���.

த�� -��கள �ர�பா�ைட ஊ��ெப��� சாதாரண ம�கைள வைத�தப� 

தம� நல�க��காக இல�ைக�� தைல�ட �ைன��� ெவ�நா��� 

ச��க��� எ�ரானதாக அைமய ேவ���.

த�� ம�கள� அர�ய� ேகா��ைகக� ஒ�ேபா�ேம ��கள� 

ெபா�ம�க��� எ�ரானதாக இ��க��டா�.

ஆனா� வ��தம���� �தமாக த�� ம�க�� அர�ய� 

உ�ைம�ேபாரா�ட�ைத ��கள ம�க��� எ�ரானதாக�� ��கள ம�க� 

�தான வ��ைறயாக�� தட� மா���ெகா��ேபா�� ���ய இனவாத� 

க�ேணா�ட�ைதேய ப�ேவ� த�ழ� அைம���க� ெகா����தன, 

ெகா������றன.

இல�ைக��ர��ைனைய ச�யாக� ����ெகா�ளாம� ெவ�� வா��ேப��� 

உண���வச�ப�த�� �ர��யதாக உ�ைம�ேபாரா�ட�ைத மா�� அதைன� 

ேக����யதாக மா����றன.

இ� இன�பைகைய ேம�� ேம�� ���வத� �ல� .  ம�க��� 

எ�ரான ச��க��� ந�ைம ெச�வதாக மா��ேபா��.

இ�தைகய அைம���கைள இன�க�� �ற�க��க�� ேதா�க��க�� 

த�� ம�க� அைனவ�� ��வரேவ���.

��கள ப��த ேப�னவாத ச��கைள� �ற�க���� ��கள ம�கேளா�,  

இ�த நா��� அைன��ம�க�� சமமான அ�கார�கேளா�� சம 

வா��ேபா�� வாழேவ��� எ�� ேந�ைமயாக �����ற ��கள 

ம�கேளா� இைண�� ேபாராட �ய�� ெச�யேவ���.

இ�தைகைய ேபாரா�டமான� இல�ைக�� வா�� அைன�� ம�கள�� 

ந�வா���கானதாக அைம��. ெகா�ைள�கார உ�நா��, ெவ�நா�� 

ச��கைள� ேதா�க��� இல�ைகய�க���  �ற�பான எ��கால� 

ஒ��ைன அைம���ெகா����.

த�ழ� �� நட�த நட��வ�� ேப�னவாத வ��ைறைய ஒ�ெவா� 

த�ண��� தவறா� க���� வ��றவ�க� எ�ற �ைற��, அேத 

�யாய��� அ��பைட�� த�ழ�� ேபர� நட��� ெவ�யா�ைட�ைத� 

க����� கடைம�� உ�ைம�� நம���� எ�� நா� க���ேறா�.

��கள ம�க� �� த�ழக��� இட�ெப�ற இனெவ� ெகா�ட 

வ��ைறக��காக த�ழ� எ�ற அ��பைட�� ��கள ம�க�ட� 

ம���ைப� ேகா��ேறா�.
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• ��ேகாணமைல�� ேத�த�க� எ�வா� 

ேநா�க�ப���றன. உ��ரா�� சைப� ேத�த�க�� 

ம�க� ப�ேக�க ேவ��யத� அவ�ய�க� எ�ன?

• இ�த ேத�த�� ச�க ச��க�ட� ேவைல ெச��� 

நா� ஏ� ேநர�யாக ப��ப��ேனா�? அைத ���ய 

அக �ற� �ழ� எ�ென�ன?

• ேவ�பாள� ெத��க� எ�வா� ெச�ய�ப�டன? 

க��க�� எ��பா��� எ�ன? ேவ�பாள�க� 

ேபா����டத� காரண�க� எ�ன? ேவ�பாள� 

ெத��க�� பா� சம��வ�, வ��க �ைல�பா�க� 

த�� தர��க�� எ�த�ைமயானதாக இ��த�? 

க��களா� ேவ�பாள�க��� வ�த அ��ல�, 

ேவ�பாள�களா� க��க��� வ�த அ��ல� எைவ?

• ேமெல��த ேத�ய க���ய�கைள� தா�� 

உ��ரா��த ேத�த�க�� ெச�வா�� ெச���ய 

உ��� த�ைமகளான இன��வ சா�, க��, 

உற��ைறக�, �ரேதச�, பா��ைல ேபா�றைவ 

த���க ��யாத ச��யாக ெதா��ப�டைம ம��� 

�� �க ���ய கார�யாக ேத�த�� ெசய�ப�டைம.

• �னா��� ��ன� அர�சார ��வன�களா� அர�ய� 

��க� ெச�ய�ப�ட ��தைன�ைற���ப�ட �ராம 

ம�ட ச�க அைம��க� இ�ேத�த�� எ�ன 

ெச�தன? எ�வா� ேநா��ன. அர�சார ��வன�க� 

இ�ேத�த� ெதாட��� எ�வா� ெசய�ப�டன?

• வா�காள�க�� ெப��பா�ைமயாக இ��த 

ெப�க�� �ைல, ெவ��பா�க� இ�ேத�த�� 

எ�வா� இ��தன.

• ேம�ெகா�ள� ப�ட �ர�சார உ��க� எைவ? 

�ர�சார��� ேபா� நா� எ�� ெகா�ட சவா�க� 

எைவ?

• ேத�த� க�கா��� அைம���க�, ெபா��, 

அ�கா�க�� ெசய�பா�க� எ�தைகயதாக இ��த�.

• ேத�த� ���க����� நா� க��� ெகா�ள 

ேவ��ய பாட�க� எைவயாக இ��தன? ேத�த� 

���கைள நா� எ�வா� ேநா�க ேவ���.

• எ��கால��� ேத�த� அர�ய�� ஈ�ப�வெத�றா� 

நா� எ�வா� ேத�தைல எ��ெகா�ளலா�.

¾¢Õ§¸¡½Á¨Ä ¯ûÙÃ¡ðº¢ §¾÷¾ø - 
¸Ç «ÛÀÅô À¸¢÷×¸û
11-08-2011 அ�� உைரயாட�பட��ள 

�டய�பர��  - ச��யேதவ� ச��ண�

ºã¸ Åிï»ாÉ Åð¼ò¾ிý ெºö¾ி Á¼ø¸ைÇô 
ÀÊெÂÎì¸×õ «îºிðÎô À¸ிÃ×õ «ைÉÅÕìÌõ 
¯ÃிைÁÔñÎ. ¾ிø ெÅÇிÅÕõ ¬ì¸í¸ைÇ 
ãÄòை¾ì ÌÈிôÀிðÎ எíÌõ ÀிÃÍÃிì¸Äாõ. 

º¢í¸Çî ÍüÚÄ¡ô ÀÂ½¢¸û Á£¾¡É É¦ÅÈ¢ò ¾¡ìÌ¾ø

ºã¸ Åிï»ாÉ ¸üை¸ Åð¼ò¾ிý ºã¸ ÅைÄÂைÁôÀிø À¸ிÃôÀðÊÕó¾ 
ÀிÃÍÃõ.  


