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 உ� அ�ப	� த�ைம� ஏ�ற �ப�, , , , உ�

ெசய�க � இ���. . . . உ� ெசய�க ��

ஏ�ற �ப�, , , , உ� வா��ைக  இ���....

சா!ர:4C (Sacrates) கி.=.  5 ஆ� D6றா3)� (கி.= 470-399) வா9-த ஒ#
கிேர!க  த��வஞானி  .  இவ�  ஏெத�C  நக>�  பிற-தா�.  உலகி�  =த�
த��வஞானி  எ�?  சா!ர:4C  ேபா6ற�ப8கிறா�.கட��  எ�பவ�  யா�?
எ�கிற  ேக�விைய  மதவாதிகைள  ேநா!கி!  ேக:டவ�.  அதனா�  இவைர
உலகி�  =த�  ப0�தறிவாள�  எ�கி�றன�.எைத(�  ேக�விக�  ேக:ேட
உ3ைமைய அறிய ேவ38� எ�பேத இவ>� 0றி!ேகாளாக இ#-த�.ெபா�
இட�களி�  ம!கைள  ச-தி��  அவ�க�  ம�தியி�  ப0�தறி�  க#��கைள
பர�@வதி� அதிக ேநர�கைள ெசலவி:டா�.ம!களி� பிர'சிைனகைள� தF�!க
அவ�களிடேம ேக�வி ேம� ேக�வி ேக:8 அத6கான காரண�ைத� @>-�
ெகா� மா? ெச+தா�.

சா!ர:4ஸி�  எ&��க �,  ெசா6ெபாழி��  இைளஞ�கைள  ெவ0வாக
கவ�-த�.  �ட!  ெகா�ைககளி�  �9கி  இ#-த  இைளஞ�கைள  சி-தி!க�
23)  அத60  எதிராக  ெசய�பட'  ெச+தா�.இைளஞ�கைள!  ெக8!கிறா�,
வான�ைத(�  ,நில�ைத(�  ப6றி  ஆரா+கிறா�  என!  06ற�  சா:ட�ப:8
மரண  த3டைன  வழ�க�ப:ட�.  சா!ர:4C  தன�  ெசயG!0  ம�னி�@!
ேகாராம� ஒ# ேகா�ைப விச�ைத சி>�த =க��ட� 0)�� உயி� �ற-தா�.
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 அைமதி!�, , , , மக ி�"சி!� இ���வைர

உ#க �� எ�ைற �� வ	�$ க ால �தா�....

பிேள:ேடா  (Plato)  ெப#�  ெச�வா!0�ள,  @க9ெப6ற  கிேர!க  த��வஞானி.
இவ�  சா!ர:)ஸி�  மாணவ�,அ>Cடா:)லி�  0#.இவ�  கணித�,  த�!க�,
த��வ� சா�-த �ைறகளி� சிற-தவராக விள�கினா�.ேம60 உலகி� =த�
க�வி!Hடமான  ஏெத�C  நக>�  அகாடமிைய  நி?வினா�.இவ�  36
@�தக�கைள எ&தி(�ளா�.அைவ ெப#�பாG� அரசிய� ம6?� அறவிய�
சா�-த�.இவ�  எ&திய  0)யர;  எ�ற  D�  பல  D6றா38களாக�
ப)!க�ப:8 வ#கிற�.

ம!கைள ஆ � அரசா�க� ேந�ைம தவறாதி#!க ேவ38�.அரசா�க�தி�
ம!களி� சா�பாக ெபா?�பி� இ#�பவ�க !0! க8ைமயான ச:டதி:ட�க�
இ#!க  ேவ38�.அவ�க !ெக�?  ெசா��க�  ைவ��!ெகா� �  உ>ைம
இ#!க!Hடா�.ச�பள=� கிைடயா�.ெபா� உண� நிைலய�களி� உண��,
அவ�க !ெக�?  ஒ�!க�ப:8�ள  அரசா�க!  க:)ட�தி�  த�க��,
2�க��  அIமதி!க  ேவ38�.அ�ப)'  ெச+தா�  அவ�களிட�  ;யநல�
இ#!கா�. லAச�க !0 விைல ேபாகமா:டா�க�.ச�க�தி� ேந�ைம எ�ற
0றி!ேகா டேன  ெசய�பட  ேவ38�.இJவா?  தன�  0)யர;  @�தக�தி�
அவ� எ&தி(�ளா�.
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 ந�'ைடய ந�ப)*க ���, , , , ந�'ைடய

அற ிவா�ற +�� ஏ�ற ப�தா� நா�

அைட!� மக ி�"சி இ���....

அ>Cடா:)�  (Aristotle  )  கி.=.384  இ�  பிற-தா�.  இவ�  ப3ைடய  உலகி�
த��வஞானி,  விAஞானி  ம6?�  ப��ைற  வ�Gந�  ஆவா�.  இவ�  170
@�தக�க !0ேம� எ&தி! 0வி�த ஒ# சிற-த எ&�தாள�. அ>Cடா:)�
எ�றா�  சிற-த  ேநா!க�  எ�?  ெபா#�.  அவ#ைடய  D�க�  அவ�
கால�தி� அறிவிய� ெச+திக� அட�கிய கைல!களAசியமாக� திக9-தன.
வானவிய�,  வில�கிய�,  க#விய�,  @வியிய�,  இய6பிய�,  உடலிய�
ஆகியைவ  0றி���,  ப3ைடய  கிேர!க�க�  அறி-தி#-த  அறி���ைறக�
அைன�ைத(� ப6றி இவ� எ&தியி#-தா�.அ��ட� கவிைத, நாடக�, இைச,
த�!க�,  ெசா�லா:சி,  ெமாழியிய�,  அரசிய�,ஒ&!கவிய�  ஆகியைவ(�
இவ>� எ&��களி� இட� ெப6றி#-தன.

Kமி  உ#3ைட  வ)வமான�  எ�பைத  தன�  ஆ+வி�  �ல�  Hறியவ�
அ>Cடா:)�.  வில�கிய�  அறிவியைல�  ெபா#�தவைர  ��லியமாக
இ#�பைத 19 ஆ� D6றா3)� சில அறிவியலாள�க� உ?தி ெச+��ளன�.
அ>Cடா:)லி�  த��வ�க�  நவ Fன  =ைற�ப)  19  ஆ�  D6றா3)�
இைண!க�ப:டன.மாவ Fர�  அெல!சா3ட�  அவ�க�  அ>Cடா:)லி�
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 MMMMylife not life not life not life not availethmemememe

in comparison to thein comparison to thein comparison to thein comparison to the

liberty of the truth.iberty of the truth.iberty of the truth.iberty of the truth.

கட��  மனிதனிட�  ேநர)யாக�  ேப;கிறா�,மத!0#!க�  ேதைவ  இ�ைல
எ�ற H6ைற ஆத>�� அத6காக பல ேபாரா:ட�கைள நட�திய ெப3 ேம>
பார:  டய�  (Mary  Barrett  Dyer)  ஆவா�.  இவ�  ஓ�  ஆ�கில  சீ�தி#�த
தி#'சைபவாதியாக��, மத';த-திர ேபாராளியாக�� விள�கினா�. இவ� 1611
ஆ� ஆ38 அெம>!காவி� மாசாNெச:C ப0தியி� உ�ள பாCட� நக>�
பிற-தா�.இவ�  வி�லிய�  டய�  எ�பவைர�  தி#மண�  ெச+�  ெகா3டா�.
இைறவனிட� ெதாட�@ெகா�ள ைபபி� ப)�தா� ேபா��.அத60 இைட�தரக�
ேபால  பாதி>யா�க�  ேதைவ  இ�ைல  எ�?  வலி(?�தி  வ-தா�.இவ#!0
ஊன=6ற 0ழ-ைத இற-� பிற-த�. அதைன தாேன தனி�ப:ட =ைறயி�
@ைத�தா�.இ�  தி#'சைப!0  எதிரான�  என!  Hறி  காலனி
ஆ:சி�ப0தியிலி#-� ெவளிேய6ற�ப:டா�.

இவ� இ#=ைற நா8 கட�த�ப:டா�.மீ38� மாசாN ெச:C தி#�பி வ-�
பிர'சார�தி�  ஈ8ப:டா�.  ைக�  ெச+ய�ப:8  அவ#!0  மரண  த3டைன
விதி!க�ப:ட�.ம�னி�@ ேக:டா� வி8தைல ெச+வதாக Hறி(� ,ம�னி�@
ேக:க  ம?��  வி:டா�.1660  ஆ�  ஆ38  ஜூ�  1  அ�?  ெபா�ம!க�
=�னிைலயி�  பாCட�  ெபா��K�காவி�  ேம>  டய�
2!கிலிட�ப:டா�.பா�ட�  தியாகிக�  என!  0றி�பிட�ப8�  2!கிலிட�ப:ட
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நா�வ>�  ஒ#வ� ேம>  டய�  ஆவா�.இவ#ைடய  மரண�  0ேவ!க�க !0
எதிரான ச:ட�கைள தள��த பி6கால�தி� உதவிய�. 
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 ஒ�    ேதச�    சி.தி�க /    ெதாட#க ிவ	0டா�,,,,

அைத எ.த" ச�தியா+� த1/2 நி3/த '�யா2....

உலக  வரலா6றி�  நட-த  பிெரA;�  @ர:சிைய  ம!க�  யா#�  மற-�  விட
=)யா�.  அ�  நில�பிர@��வ�தி60  =)�  க:)ய�.இதனா�  உலகி�
மிக�ெப>ய  மா6ற�  ஏ6ப:ட�.;த-திர�!  சம��வ�!  சேகாதர��வ�!  எ�ற
@திய  =ழ!க�  @ர:சி  =ழ!கமாக  ஒலி�த�.இ-த  பிெரA;�  @ர:சி!0
238ேகாலாக  எ&திய  மிக�  ெப>ய  ச�க  எ&�தாள�  வா�ேட�  (Voltair)
ஆவா�.இவ�  பழைமைய  உைட�தா�.இவ�  வா9-த  18  ஆ�  D6றா3ைட
வா�ேட>� (க� எ�? வரலா? H?கிற�.இவ� பிரா�C நா:)� பா>C
நக>�  1694  ஆ�  ஆ38  நவ�ப�  21  அ�?  பிற-தா�.இவ>�  ெபய�
பிரா�;வா-மாT அUேவ எ�பதா0�.இவ>� @ைனெபய�தா� வா�ேட�.இவ�
நாடக�, கவிைத, @தின�, க:8ைர, வரலா?, அறிவிய� என பல�ைறகளி�
எ&தினா�.

க8ைமயான  விதிக �,  த3டைனக �  விதி!க�ப:டேபா��
ெவளி�பைடயாக�  ேப;�  சீ�தி#�தவாதியாக  இ#-தா�.  பிரா�;  ம!க !0
க�வி  @க:8வத6காக  24  ெதா0திக�  ெகா3ட  D�கைள  எ&தினா�.
மத0#மா�க�  ம6?�  �டந�பி!ைக!0  எதிராக��  விம�சன�  ெச+�
வ-தா�.அவ�  1778  ஆ�  ஆ38  ேம  30  இ�  இய6ைக  எ+தினா�.சீ�
நதி!கைரயி�  அட!க�  ெச+ய�ப:டா�.  13  ஆ38க !0�  பிற0  க�லைற
திற!க�ப:8  அவர�  எG�@க�  அட�கிய  ெப:)  பாTஸி�
@ைத!க�ப:ட�.இ-த  இட�தி�தா�  ச�வதிகார�  உ�கைள'  ச�கிலியா�
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பிைண�த�.இ�?  அேத  இட�தி�  ம!க�  உ�க !0  வ Fரவண!க�
ெசG��கிறா�க� எ�ற வ>க� ெபாறி!க�ப)#-தன.
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 மன 5த� 6த.திரமாக /தா� ப	ற �க ிற ா�....ஆன ா�

எ#� அ�ைம"ச#க ில ியா� க 0ட�ப01�ள ா�....

பிெரA;�  @ர:சி,பழைமவாத�  ம6?�  ச�க�ைடைம!  ேகா:பா8களிG�
ெச�வா!0 பைட�த அரசிய� த��வ�ைத உ#வா!கியவ� ஜூ� ஜா!0C
Uேசா  (Rousseau)  ஆவா�.  இவ�  1712  ஆ�  ஆ38  ஜூ�  12  அ�?  இ�ைற
;வி:ச�லா-தி�  உ�ள  ெஜனிவாவி�  பிற-தா�.  சி?வயதிேலேய  மிக��
��ப�ைத  அIபவி�தா�.இ#�பிI�  பல  D�கைள  வி#�பி�
ப)�தா�.பி�ன�  பல  D�கைள(�,@தின�கைள(�  எ&தினா�.இவர�  @திய
ஏலவ FC  எ�I�  @தின�  18  ஆ�  D6றா3)�  அதிக�  வி6பைனயான�.
இவ�  18  ஆ�  D6றா3)�  @க9ெப6ற  எ&�தாள�களி�  ஒ#வராக
விள�கினா�.இவ� இைசயி� ஆ�வ� ெகா3டவ�.ெப3க !0 இைச க6?!
ெகா8!0� பணியிG� ஈ8ப:டா�.

@திய  க�வி  அறிவிய�  =ைறயி�  வழ�க�பட  ேவ38�.அ��ட�
0ழ-ைதக !0!  க�வியி�  =&'  ;த-திர�ைத  வழ�க  ேவ38�
எ�றா�.அ��ட�  ;6?'Nழ�  க�வி(�  ேதைவ
எ�றா�.பிர@!க�,ம�ன�க�,சமய  0#மா�களி�  ஆட�பர  வா9!ைகைய
எதி��� எ&தி  வ-தா�.அதனா� பா>C  நFதிம�ற=�,தி#'சைப(� இவைர
எதி��தன.அரச�  எ�பவ�  ம!களி�  நலI!காக  ம!கேளா8  ஏ6ப:ட
ஒ�ப-த�தி�  பயனா�  உ#வானவ�.ம!களி�  உ>ைமகைள!  கா�பா6?�
வைரதா�  ம�ன�.அJவிதிகைள  மீ?�ேபா�  ம!க �  த�ைம!
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க:8ப8���  ஒ�ப-த  விதி=ைறகைள  மீறலா�  என  தன�  ச=தாய
ஒ�ப-த�  எ�I�  த��வ  Dலி�  எ&தி(�ளா�.இவ�  1778  ஆ�  ஆ38
ஜூைல 2 இ� காலமானா�.
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 Male and Females citizens,Male and Females citizens,Male and Females citizens,Male and Females citizens,

being equal in the eyes of the law.being equal in the eyes of the law.being equal in the eyes of the law.being equal in the eyes of the law.

பிெரA; @ர:சி நைடெப6ற! கால!க:ட�தி� ெப3களி� உ>ைம!காக 0ர�
ெகா8�தவ�.�ணி'சலான  க#��!கைள  ெவளியி:டா�.@ர:சி  ஏ6ப:ட!
கால�தி�  �ணி'சலாக��,  ைத>யமாக��,@ர:சிகரமாக��  எ&திய  ெப3
எ&�தாள�  ஒலி�பி  )  கா!C(Olympe  de  Gouges)  ஆவா�.  இவ�  ஒ#  பிெரA;
எ&�தாள�,  நாடகாசி>ய�,  அரசிய�வாதி  ம6?�  ெப3ணியவாதிக !0
ஊ!க=� ,ஆ!க=� த-தவ�. இவ� 1745 ஆ� ஆ38 ேம 7 அ�? பிெரA;
நா:)�  மா3டாப�  எ�I�  ஊ>�  பிற-தா�.  வசதி  பைட�த  இவைரவிட
வயதி�  ��த  VயிC  ஆ�பி>  எ�பவ#!0  தி#மண�  ெச+�
ைவ�தன�.அவ� இற-ததா� இள� வயதிேலேய விதைவயானா�.

பிெரA;� @ர:சியான� 1789 =த� 1799 ஆ� ஆ38வைர நட-த�.இவ#!0
@ர:சியாள�க ட�  ெதாட�@  கிைட�த�.@ர:சியி�  பலனாக  ஆ3க !கான
உ>ைமக�  கிைட�தன.ெப3க !0�  ஆ3கைள  ேபா�  சம  உ>ைமக�
வழ�க ேவ38�,ெப3க !0 வா!களி!0� உ>ைம வழ�க ேவ38� என
கா!C  ெப3கைள�  திர:)�  ேபாரா)னா�.இவ�  ஆ3,ெப3  பாலின
பா0பா8கைள�  ப6றி  எ&தினா�.இவ�  தFவிரமாக,@ர:சிகரமாக  எ&திய
காரண�தி6காக!  ைக�  ெச+ய�ப:டா�.1793  ஆ�  ஆ38  நவ�ப�  2  அ�?
இவ>�  தைல  �3)!க�ப:ட�.இ�ைற!0�  ெப3ணியவாதிகளி�
=�ேனா)யாக க#த�ப8கிறா�.
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அெம>!காவி�  ெக3ட!கி  எ�I�  ஊ>�  ஒ#  ஏைழ!  08�ப�தி�
ஆ�ரகா�  லி�க�  (Abraham  Lincoln  )  1809  ஆ�  ஆ38  பி�ரவ>  12  அ�?
பிற-தா�.அவ�  த-ைத  ஒ#  த'ச�.லி�க�  ப�ளி!0  தின=�
கா8க !கிைடயி�  9  ைம�  2ர�  நட-�  ெச�றா�.@�தக�கைள  விைல
ெகா8��  வா�கி�  ப)!க  =)யவி�ைல.ஆகேவ  இரவ�  வா�கி�
ப)�தா�.ஒ# சமய� இரவ� வா�கிய @�தக� மைழயி� நைன-� கிழி-�
வி:ட�.@��@�தக�ைத  வா�கி!  ெகா8!க  பண�  இ�லாத  காரண�தா�
உ>ைமயாள>� நில�தி� 3 நா:க� விவசாய ேவைல ெச+தா�.ஏ9ைமயி�
காரணமாக  ப�ளி�  ப)�ைப  பாதியிேலேய  நி?�தினா�.தாமாகேவ  ப)��
வழ!கறிஞ� ஆனா�.

ஆ�ரகா�  லி�கI!0  0)�பழ!க�  ம6?�  @ைக!0�  பழ!க�
கிைடயா�.இவ� அரசியலி� ஈ8ப:டா�. 1860 ஆ� ஆ3)� அெம>!காவி� 16
வ�  அதிபராக�  ேத�-ெத8!க�ப:டா�.  அெம>!காவி�  க?�பின�தவ�கைள
அ)ைமக�  எ�ற  ெபய>�  வி6ப�,  இ#�@!  க�பியா�
க:8வ�,சா:ைடயா�  அ)!க�ப8வ�  ேபா�ற  ெகா8ைமக�
இ#-தன.லி�க� 1862 ஆ� ஆ3)� அ)ைம�தன�ைத ஒழி�தா�.  இதனா�
உலக�  தைலவராக  பிரபல�  அைட-தா�.  ம!களா�  ம!க !காக
நட�த�ப8வ�  ம!களா:சி  என!  Hறிவ-தா�.  ஜா�  வி�C  K�  எ�பவ�
��பாகியா� ;:டதா� 1865 ஆ� ஆ38 ஏ�ர� 15 அ�? மரணமைட-தா�.
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 Women must not depend upon the protection of man,Women must not depend upon the protection of man,Women must not depend upon the protection of man,Women must not depend upon the protection of man,

                  but must be taught to protect herself.                  but must be taught to protect herself.                  but must be taught to protect herself.                  but must be taught to protect herself.

எ-த  உ>ைம(�  ெப3க !0  எளிதி�  கிைட�ததி�ைல.ஆ3க !0
ஓ:8>ைம இ#�ப�ேபா� த�க !0� ஓ:8>ைம வழ�க ேவ38� என�
ேபாரா)ய  ெப3களி�  =!கியமானவ�  Nச�  பி.அ-ேதாணி(Susan  Brownell
Anthony)ஆவா�.இவ�  1820  ஆ�  ஆ38  பி�ரவ>  15  அ�?  அெம>!காவி�
ஆட�C  நக>�  பிற-தா�.இவர�  08�ப�  தFவிரமாக  அரசியலி�  ஈ8ப:8
வ-த�.அ)ைம  =ைற  ஒழி�@  இய!க�தி�  தFவிரமாக  ஈ8பா8  கா:)
வ-தா�.லி�க� நி�வாக�தி60 ஆதரவாக ெப3க� ஆதர� ச�க�ைத Nச�
உ#வா!கி  ெசய�ப:8  வ-தா�.ம�  ஒழி�@!  H:ட�தி�  இவ#!0  ேபச
அIமதி  ம?!க�ப:ட�.ெப3க !0  ஓ:8  அளி!0�  உ>ைம
இ�லாததாேலேய அவைர ேபச அIமதி!கவி�ைல.

ெப3க� உ>ைம!கான ேபரைவ எ�ற அைம�ைப உ#வா!கி� ேபாரா)னா�.
இேதேபா�  ேதசிய�  ெப3க�  வா!0>ைம'  ச�க�ைத  1864  இ�  உ#வா!க
காரணமாக  இ#-தா�.ெப3க�  உ>ைமகைள  வலியி?�தி  @ர:சி  எ�ற வார
இதைழ எலிசெப� கா) Cடா3ட� எ�பவ#ட� இைண-� நட�தினா�.இவ�
உலக� =&வ�� ெச�? ெப3க� வா!0>ைம பிர'சார� ெச+தா�.1872 ஆ�
ஆ38  அெம>!க  அதிப�  ேத�தலி�  ச:ட�ைத  மீறி  வா!களி�தா�.இதனா�
ைக�  ெச+ய�ப:டா�.ேமG�  பல�  தைடகைள  மீறி  ஒேர  ஆ3)�  20000
கிேலாமீ:ட� பயண� ெச+� 170 இட�களி� ெசா6ெபாழி� ஆ6றினா�. இவ�
1906  இ�  காலமானா�.இவ�  இற-�  14  ஆ38க�  கழி��  ெப3க !0
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 ஒ� மன 5த� தன �க ாக  ம01� உைழ /தா�,,,,அவ� ஒ�

*க �ெப�ற  வ	:ஞ ான 5யாக ேவா, , , , மாெப�� ஞ ான 5யாக ேவா,

தைல சிற .த க வ	ஞ ன ாக ேவா ஆக �=1�…..…..…..…..ஆன ா�

அவன ா� எ�3ேம உ)ைமய	� நிைற வான ,,,,

மக /தான  மன 5தன ாக  ஆக  '�யா2....

உலக� தைலவ�களி� வ>ைசயி� =�னிைலயி� இ#�பவ� கா�� மா�!C
(Karl Marx) ஆவா�.இவ� 1818 ஆ� ஆ38 ேம 5 அ�? ெஜ�மனியி� பிற-தா�.
அறிவிய�  சா�-த  ெபா��டைம!  ெகா�ைகைய  வ0�தா�  ,அரசிய�
ெபா#ளாதார  வரலா6றி�  வ�Gந�,தைலசிற-த  அறிஞ�,எ&�தாள�  ,
சி-தைனயாள�  ம6?�  @ர:சியாளராக  உலக�  =&வ��  அறிய�ப8கிறா�.
இவ#ைடய  த��வ�க�  சி-தைனக �  மா�!ஸிச�  எ�?
அைழ!க�ப8கிற�.இ!ெகா�ைக  உலக�  =&வ��  ெதாழிலாளி
வ�!க�தினரா�  பி�ப6ற�ப8கிற�.இவ#�,ஏ�ெக�;�  இைண-�
க�WனிC:  க:சியி�  அறி!ைகைய  1948  ஆ�  ஆ38  ல3டனி�
ெவளியி:டன�.

கா�� மா�!C 1867 ஆ� ஆ38 ெச�ட�ப� 14 அ�? �லதன� எ�ற Dைல
ெவளியி:டா�.இ-த  @�தக�  ெவளிவ-த  =த�நாேள  உலக�  =&வ��
ெப#�  வரேவ6ைப�ெப6ற�.உலகி�  தைலசிற-த  Dலாக  �லதன�
க#த�ப8கிற�.�லதன�  எ�ற Dலி�  �ல�  உலக�தி6ேக  ெபா#ளாதார�
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பாைதைய  மா�!C  ஏ6ப8�தி!  ெகா8�தா�.உைழ�@,உைழ�@!0  ஏ6ற
ஊதிய�,ஊதிய�  உைழ�தவைன'  ெச�?  ேசர  ேவ38�  எ�?  �லதன�
எ�I�  @�தக�தி�  மா�!C  எ&தியி#-தா�.இ�  ெதாழிலாள�களி�
வா9வி� @திய சகா�த�ைத ஏ6ப8�திய�.மா�!C  எ�I� மாமனித� 1883
ஆ� ஆ38 மா�' 14 இ� இய6ைக எ+தின�.
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 'தல ாள 5/2வ    ச>க /தி�    சி.தைன க ��,,,,ெசய�பா1க ��,,,,

ெபா�ள ாதார நல � ற ி/ேத 6�ற ி வ�க ி�ற ன ....

பிெர:>! ஏ�ெக�C (Friedrich Engels) எ�பவ� கா�� மா�!ஸி� அ#ைமயான
ந3ப�.இவ� இ�ைல எ�றா� மா�!ஸி� உைழ�@ உல0!0 =&ைமயாக'
ெச�?  ேச�-தி#!கா�.  ஏ�ெக�C  மிக�ெப>ய  அறிஞ�,  த��வஞானி,
எ�லாவ6ைற(� க6க ேவ38� எ�ற ஆ�வ� ெகா3டவ�. த� தனி�ப:ட
வா9!ைகயி� மிக!க:8�பாடான ஒ&�0 நிைற-தவ�.ஏ�ெக�C 1820 ஆ�
ஆ38  நவ�ப�  28  அ�?  @UசியாவிG�ள  ப�ம�  எ�Iமிட�தி�
பிற-தா�.சி?வனாக இ#!0�ெபா&ேத மத�களி�மீ��, =தலாளி��வ�தி�
மீ�� ெவ?�@ ெகா3)#-தா�. கா�� மா�!C உட� இைண-� க�WனிC:
அறி!ைகைய எ&தினா�.

த�ைன  =�னிைல�ப8�தாம�  மா�!ைஸ  =�னிைல�ப8�தினா�.கா��
மா�!C  �லதன�  எ�I�  Dைல  ெவளியிட  உதவினா�.மா�!C  இற-த
பிற0 �லதன�தி� 2 ஆ�,3 ஆ� பாக�க� ெவளிவர =&ப�0 வகி�தவ�
ஏ�ெக�C.பா:டாளிக� இழ�பத60 அவ�களி� அ)ைம�தன�கைள� தவிர
ஏ�மி�ைல.ஆனா�  பா:டாளிக�  ெப?வத6ேகா  ஓ�  ெபா�Iலக�
இ#!கிற�.ஆகேவ  உலக�  ெதாழிலாள�கேள  ஒ�?ப8�க�  என  மா�!C
உட�  இைண-�  0ர�  ெகா8�தா�.த�  ெசா�ைத  மா�!ஸி�  0ழ-ைத!0
எ&தி ைவ�தா�.இவ� 1895 ஆ� ஆ38 ஆகC8 5 இ� இய6ைக எ+தினா�.
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 இ�3    ந?#க �    ெந@�க ி�ற     எ#க ள 2    ரைல வ	ட,,,,எம2

ம$ன � ஆ�ற � மி�க  ச�தியாக  ெவள 5�ப1� க ால � வ��....

எ:8  மணி  ேநர�  ேக:8�  ேபாரா)  ெதாழிலாள�  வ�!க�தி6காக  தன�
உயிைர� தியாக� ெச+தவ� அகCடC CைபC (Augustus Vincent Theodore Spies)
ஆவா�.இவ� தFவிர ெதாழிலாள� ஆதரவாள�,ெதாழி6ச�க� தைலவ� ம6?�
ப�தி>ைக  ஆசி>ய�.இவ�  ம�திய  ெஜ�மனியி�  உ�ள  ெஹCஸா
மாநில�தி�  1855  ஆ�  ஆ38  )ச�ப�  10  அ�?  பிற-தா�.இவர�  த-ைத
அரசி�  வன��ைற  அதிகா>யாக�  பணி@>-தா�.அவ�  இற-தபிற0  இவ�
அெம>!காவி�  சிகாேகா  நக>�  0)ேயறினா�.ெதாழி6ச�க  நடவ)!ைகயி�
ஈ8ப:டா�.1877  ஆ�  ஆ3)�  ேசாசலிச  ெதாழிலாள�  க:சியி�
ேச�-தா�.ச�வேதச  ெதாழிலாள�  ச�க�தி�  இைண-�  ெதாழிலாள�க !காக
ேபாரா)னா�.

எ:8  மணி  ேவைல  ேநர�  ேக:8  ெதாழிலாள�களி�  ேபாரா:ட�க�
ேபரணிக� நட-தன.ெதாழிலாள�க� ஒ�? ேசராம� த�களா� ெவ6றி ெபற
=)யா�  என  ெபா�!  H:ட�களி�  ேபசினா�.  8  மணி  ேவைல  ேநர�,
ேப';';த-திர�, ெதாழிலாள� அைம�பாக திர:8வத6கான ;த-திர� ேவ3)
ேஹமா�!ெக:  ச�!க�தி�  1886  ஆ�  ஆ38  ேம  4  இ�  ெதாழிலாள�க�
ேபாரா:ட�  நைடெப6ற�.அ�ேபா�  அைடயாள�  ெத>யாத  ஒ#வரா�
வ Fச�ப:ட  038  ெவ)��  7  ேபாலிC,4  ெபா�ம!க�  இற-தன�.  இதைன
ேஹமா�!ெக:  ப8ெகாைல  எ�றன�.  இ!ெகாைல!0  சதி  தி:ட�  தF:)னா�
என  அகCடC  CைபC  ைக�  ெச+ய�ப:டா�.  பி�ன�  1887  ஆ�  ஆ38
நவ�ப�  11  இ�  2!கிலிட�ப:டா�.  இ�  உலக�ெதாழிலாள�க�  ம�தியி�
ெப>ய தா!க�ைத ஏ6ப8�திய�.
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 ேதா�வ	ைய    ஒ�*�ெக ா�ள /    தய#க ாேத.

ேதா�வ	ய	ல ி�.2 க �3�ெக ா�ள  ேவ)�ய2

நிைற ய இ��க ிற 2....

உலக� தைலவ�களி� ேதசிய வி8தைல இய!க�க !0 ஆதரவாக! 0ர�
ெகா8�தவ�களி� =த�ைமயானவ� ெலனி� (Lenin  ) ஆவா�.இவ� 1870 ஆ�
ஆ38  ஏ�ர�  22  அ�?  ரYயாவி�  வா�கா  நதி!கைர  ஓர�  உ�ள
சி�பி�ஸ!  எ�I�  நகர�தி�  பிற-தா�.இவ>�  ெபய�  விளா)மி�  இZ'
உ�யானJ.  ெலனி�  எ�ப�  ரYய�  @ர:சி!காக  அவ�  ெகா3)#-த
@ைனெபய�.பி�ன�  விளா)மி�  ெலனி�  என�  தன�  ெபயைர  மா6றி!
ெகா3டா�.கா��  மா�!ஸி�  �லதன�  எ�I�  @�தக�ைத�  ப)�த  பிற0
ெதாழிலாள�க !காக பா8பட ேவ38� என =)� ெச+தா�.

ரYய� @ர:சி!0 தைலைம தா�கி க�WனிC: ஆ:சிைய 1917 ஆ� ஆ3)�
ெகா38வ-தா�.கா�� மா�!ஸி� சி�தா-த�ைத வரலா6றி� =த�=தலி�
ெசய�ப8�தினா�.ேசாவிய�  ரYயாவி�  =த�  அதிபராக  ெலனி�  பதவி
வகி�தா�.ஆ:சி  அைம�த  ம?நாேள  நிலபிர@!களி�  விைளநில�கைள!
ைக�ப6றி  விவசாயிக !0�  பி>��!  ெகா8�தா�.ரYயாவி�  க�WனிC:
ஆ:சி வ-த பிற0 உலக� =&வ�� க�Wனிச� பரவிய�.ெலனி� நிைறய
ப)�தா�.@ர:சிகரமான  க#��கைள  @�தகமாக  எ&தினா�.அைவ  55
ெதா0திகளாக  ெவளிவ-தன.இவ�  1924  ஆ�  ஆ38  ஜனவ>  21  அ�?
காலமானா�.அவர�  பத�ப8�த�ப:ட  உட�  மாCேகா  ெசAச�!க�தி�
ம!க� பா�ைவ!காக ைவ!க�ப:8�ள�.
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 The death of one man is a tragedy.

The death of millions is a statistic.

இ#பதா�  D6றா3)�  உலக  வரலா6றி�  மாெப#�  =�திைர  பதி�தவ�
ேஜாச�  Cடாலி�  (Joseph  Stalin)  ஆவா�.ெலனினிய!  ேகா:பா8களி�  நி�?
மனித0ல�தி60  ஒ#  @திய  சகா�த�ைத  ெதாட�கி  ைவ�தா�.ேசாவிய�
ரYயாைவ  ஒ#  @திய  பாைதயி�  ெகா38  ெச�றவ�.இர3டா�
உலக�ேபா>�  இ�கிலா-��,  அெம>!கா��  அAசி  ந8�கிய  பாசிச
ஹி:லைர  வ F9�தி  பாசிச  கர�களி�  பி)ப:)#-த  ம!கைள  வி8வி�ததி�
=!கிய�  ப�0  வகி�தவ�.இவ�  ஒ#  சாதாரண  ெச#�@  ைத!0�
ெதாழிலாளி!0 மகனாக 1878 ஆ� ஆ38 )ச�ப� 18 அ�? பிற-தா�.;ெலனி�
மைற�!0�  பி�  1922  =த�  1953  வைர  ரYயாவி�  அதிபராக
இ#-தா�.இவ#ைடய  தி:டமி:ட  ெபா#ளாதார!  ெகா�ைகயா�  ரYயா
மிக�ெப>ய ெதாழி� @ர:சிைய! க3ட�.

Cடாலி� ெபயைர உ'ச>!0� ேபாேத ஒ# மி8!0�,உ6சாக=�,க�பரீ=�
க�WனிC:களிைடேய  ஏ6ப8வைத!  காணலா�.க�WனிC:  எதி>க�
Cடாலி�  ெபயைர!  ேக:டா�  அAசி  ந8�கின�.வரலா6றி�  மாெப#�
@ர:சியாள�களி� Cடாலி� தனி� ெப#ைம ெப6? விள�0கிறா�.Cடாலி�
தைலைமயிலான  ரYயாவி�  @ர:சிகர  நடவ)!ைகக�  ஒ:8ெமா�த
உலைக(�  தி#�பி�  பா�!க  ைவ�த�.அவ>�  நடவ)!ைக  மனித0ல
=�ேன6ற��!0� @திய திைசைய!  கா:)ய�.  Cடாலி� எளிைமயாகேவ
வா9-தா�.இவ� 1953 ஆ� ஆ38 மா�' 5 அ�? இய6ைக எ+தினா�.
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 ம�க ��க ாக  வா�.தவCக ள 5� மரண �

இமயமைல ையவ	ட� க ன மான 2....

ப	�ேபா�க ாள Cக ள 5� மரண ேமா,,,,

இற ைக வ	ட ேல சான 2....

ம!க�  சீன�தி�  த-ைத  என  அைழ!க�ப8பவ�  மாேச  ��  (Mao  Tse-tung)
ஆவா�.இவ� சீனாவி� ஹூனா� மகாண�தி� ஷாJஷா� எ�ற கிராம�தி�
1893  ஆ�  ஆ38  )ச�ப�  26  அ�?  பிற-தா�.ஒ#  எளிய  விவசாய!
08�ப�தி�  பிற-தா�.பகலி�  ப�ளி!0'  ெச�?வி:8
அதிகாைலயிG�,இரவிG�  விவசாய  ேவைலயி�  ஈ8ப:டா�.ப)�ைப
=)�த��  ப�ளி!Hட  ஆசி>யராக  சில  கால�  பணி@>-தா�.பகீி�
ப�கைல!கழக  Dலக�தி�  0மாCதாவாக'  ேச�-தேபா�  க�Wனிஸ!
ெகா�ைகயா� ஈ�!க�ப:டா�. சீன� ெபா��டைம! க:சிைய ேதா6?வி�த 12
தைலவ�களி�  ஒ#வராக  மாேச  ��  இ#-தா�.1935  ஆ�  ஆ38  க:சியி�
தைலைம� ெபா?�ைப ஏ6றா�.

சீனாவி� நட-த க�Wனிச� @ர:சிைய(� , அதைன� ெதாட�-த உ�நா:8�
ேபாைர(�  =�னி�?  நட�தினா�.மாேச  ��  த�  @ர:சி  பைடயின#ட�
நF3ட  நைட�பயண�ைத  (Long  March)  ேம6ெகா3டா�.  இ�பைடயி�  ஒ#
ல:ச�  ேப�  கல-�ெகா3டன�.அவ�  பயண�  ெச+த  2ர�  8  ஆயிர�
ைம�க�.இ-த  மக�தான  சாதைனயா�  ம!களி�  உ�ள�தி�  இட�
பி)�தா�.1949  ஆ�  ஆ38  அ!ேடாப�  1  அ�?  சீன  ம!க�  0)யரைச
நி?வினா�.சீன  வரலா6ைறேய  மா6றி  அைம�ததா�  இவைர  நவ  சீன�தி�
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சி6பி எ�? அைழ�தன�.இவ� 1976 ஆ� ஆ38 ெச�ட�ப� 9 அ�? இய6ைக
எ+தினா�.
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 *ர0சி    எ�ப2    மன 5த    ல /தி�    ப	@�க     '�யாத    உ@ைம.

6த.திர� எ�ப2 அைன வ@� அழ ி�க  '�யாத ப	ற �*@ைம.

ெதாழ ில ாள Cக ேள  ச'தாய/ைத உ)ைமய	� தா#க ி�

ப	�/2� ெக ா)���பவCக �. . . . ம�க � அதிக ாரேம

ெதாழ ில ாள Cக ள 5� இ3தி இல �....

பக�  சி�  (Bhagat  Singh)  இ-தியாவி�  பAசா�  மாநில�தி�  உ�ள  லாய�K�
எ�I�  ஊ>�  1907  ஆ�  ஆ38  ெச�ட�ப�  27  அ�?  பிற-தா�.  இள�
வயதிேலேய நா:8�ப6? மி!கவராக இ#-தா�.1919 ஆ� ஆ3)� ஜாலிய�
வாலாபா!  ப8ெகாைல  நட-த  சில  மணி  ேநர�தி60�ேள  அ�0  ெச�?
இர�த� ப)-த ம3ைண ஒ# பா:)லி� அைட�� த�Iட� கைடசிவைர
ைவ�தி#-த  வி8தைல  வ Fர�.இவைர  மாவ Fர�  பக�  சி�  எ�?
அைழ�தன�.இ-திய  ;த-திர�  ேபாரா:ட�தி�  ஒ#  @ர:சியாளராக
விள�கினா�.இ-தியாவி�  மா�!சிய  ெகா�ைக(�,  ேசாசலிச!  ெகா�ைக(�
பரவ� பா8ப:டவ�களி� பக� சி�0� ஒ#வராவா�.

அகில  இ-திய  @ர:சியாள�க�  ச�க�தி�  தைலவராக
இ#-தா�.ஆ�கிேலய�களி�  அட!0=ைற!0  எதிராக  பாரா ம�ற�தி�
ெவ)038  வ Fசி  ,  ம6?�  �38  பிர;ர�  ேபா:8  இ�0லா�  ஜி-தாபா�
எ�?  =ழ!கமி:டா�.கா�கிரC  தைலவ�  லாலா  லஜபதிரா+  எ�பவ>�
இற�பி60!  காரணமாக  இ#-த  காவ��ைற  அதிகா>ைய'  ;:8!
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ெகா�றா�.இத6காக பக� சி�,  ;கேதJ,  ரா\0# ஆகிய ��? ேப#� 1931
ஆ�  ஆ38  மா�'  23  அ�?  2!கிலிட�ப:டன�.2!கிலி8வத60  இர38
மணி  ேநர�தி60  =�@  @ர:சியாள�  ெலனி�  எ�ற  @�தக�ைத  பக�  சி�
ப)�தா�.
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 மத�    மன 5தைன     மி�க மா��....

சாதி மன 5தைன  சா�க ைடயா��....

ஈேரா8  ெவ�கடசாமி  இராமசாமி  எ�பவ�  1874  ஆ�  ஆ38  ெச�ட�ப�  17
அ�?  தமி9நா:)�  ஈேரா8  எ�I�  ஊ>�  பிற-தா�.ச�க  சீ�
தி#�தவாதியாக��,  சாதி  ேவ6?ைமகைள  அக6?வத6காக��,�ட
ந�பி!ைகக !0  எதிராக��,ெப3  சம��வ�தி6காக��  ேபாரா)ய  ஒ#
நா�திக�.  தமிழக�தி�  திராவிட  இய!க�ைத�  ேதா6?வி�தவ�.தமி9,
ெதG�0,  க�னட�  ஆகிய ��?  ெமாழிகைள�  ேப;�  ஆ6ற�  ெப6றவ�.
இவ#ைடய  ;யம>யாைத  இய!க=�,ப0�தறி�வாத=�  மிக��
@க9ெப6ற�.  ரYயாவி�  ெபா��டைம!  ெகா�ைக(�,இவ#ைடய!
ெகா�ைக(� ஒ�ததாகேவ இ#-த�.

1936  ஆ�  ஆ38  நவ�ப�  13  அ�?  ெச�ைனயி�  நட-த  தமி9நா:8�
ெப3க� மாநா:)� இவ#!0� ெப>யா� எ�ற ப:ட� வழ�க�ப:ட�.இவ�
த�Iைடய  ெபய#!0�  பி�னா�  வ#�  சாதி�  ெபயைர  நF!க
=�Iதாரணமாக  விள�கினா�.தமிழக�தி�  ப0�தறிைவ(�  ,=6ேபா!0
சி-தைனைய(�  வள��த  மாெப#�  மனித�.இவ>�  ச=தாய�  பணிைய�
பாரா:) (ெனCேகா நி?வன� ெத�னி-தியாவி� சா!ர4C;ச�க சீ�தி#�த
இய!க�தி� த-ைத; அறியாைம, �டந�பி!ைக, அ��தம6ற ச�பிரதாய�க�,
ம:டமான  பழ!கவழ!க�க�  ஆகியவ6றி�  க8�  எதி>  என�  பாரா:8'
சா�றித9 வழ�கி(�ள�.
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 ஆண 	� 2ைண யாக  வ	ள #� ெப), , , , ஆைண � ேபா�ேற

எ�ல ா வ	த திற ைமக ைள !� ெக ா)1�ள ாC.

மன 5தன 5� ஒEெவா� சி�ன :சி3 வ	சய#க ள 5+� ப#ேக �க

அவ�� உ@ைம உ)1....அவ�ட� இைண .2 6த.திர�

ம�3� வ	1தைல ய	� சம உ@ைம அவ��� உ)1....

வி8தைல  ெப6ற  இ-தியாவி�  த-ைத  என  மகா�மா  கா-தி  அ�@ட�
அைழ!க�ப8கிறா�.ேமாக�தாC  கர�ச-�  கா-தி  எ�ப�  இவ#ைடய
ெபய�.இவ� 0ஜரா� மாநில�தி� ேபா�ப-த� எ�I� ஊ>� 1869 ஆ� ஆ38
அ!ேடாப�  2  அ�?  பிற-தா�.இவ�  பா>Cட�  என�ப8�  வழ!கறிஞ�
ப:ட�ைத  இ�கிலா-�  நா:)�  ெப6றா�.சிறி�  கால�  இ-தியாவி�
வழ!கறிஞராக�  பணி@>-த  பி�@  ெத�னா�பி>!காவி�  வழ!கறிஞராக�
பணி@>-தா�.ெத�னா�பி>!காவி�  ஏ6ப:ட  அவல�க�  கா-திைய  ஒ#
அரசிய�  ச!தியாக  உ#வா!கிய�.ெத�னா�பி>!காவி�  1894  இ�  நா:ட�
இ-திய  கா�கிரC  எ�ற  ெபய>�  க:சிைய�  ெதாட�கி  வழி
நட�தினா�.பி�ன�  இ-தியா  தி#�பிய  கா-தி  ,இ-திய  ேதசிய  கா�கிரஸி�
இைண-� ஆ�கிேலய#!0 எதிரான வி8தைல� ேபாரா:ட�தி� ஈ8ப:டா�.

உ�@ ச�தியா!கிரக�  எ�?  அைழ!க�ப:ட ேபாரா:ட� இ-திய வி8தைல�
ேபாரா:ட  ச>�திர�தி�  ஒ#  @திய  தி#�@=ைனயாக  மாறிய�.அத�பிற0
ெவ�ைளயேன  ெவளிேய?  ேபாரா:ட�திG�  கா-தி  ப�0
வகி�தா�.இ-தியாவி� நட-த ப�ேவ? ேபாரா:ட�தி� விைளவாக நா8 1947

RangaRakes tamilnavarasam.com



ஆ� ஆ38 ஆகC: 15 அ�? ;த-திர� அைட-த�.1948 ஆ� ஆ38 ஜனவ>
30  அ�?  நா�ரா�  ேகா:ேஸ  எ�பவனா�  கா-தி  ;:8!
ெகா�ல�ப:டா�.இ-நாைள  இ-தியாவி�  தியாகிக�  தினமாக!
ெகா3டாட�ப8கிற�.
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 ப	ற .த ழ .ைத=ட அFைக  எ�� *ர0சி ெசG2தா�

த� ேதைவக ைள � HC/தி ெசG2ெக ா�க ிற 2....

fhjdfh  இ-தியாைவ  அ)ைமயாக  ைவ�தி#-த  பி>:)Y  ஏகாதிப�திய�தி60
எதிராக  ரா]வ  Tதியாக  ேபாரா)ய  மாவ Fர�  ேநதாஜி  ;பாY  ச-திர  ேபாC
ஆவா�.இவைர ம!க� ேநதாஜி(Netaji) என அ�பாக அைழ�தன�.இவ� க:டா!
எ�Iமிட�தி�  1897  ஆ�  ஆ38  ஜனவ>  23  அ�?  பிற-தா�.இ-திய!
0)ைம�  பணி  ேத�'சி  ெப6றவ�.த�  நா:ைட  அ)ைமயாக  ைவ�தி#!0�
ஆ�கிேலய>ட�  ேவைல  ெச+ய!Hடா�  என!  க#தி  த�  பதவிைய�
�ற-தா�.பி�ன� இ-திய ;த-திர� ேபாரா:ட�தி� ஈ8ப:டா�.ஆ(த� தா�கி
வ Fர  வழியி�  ேபாரா:ட�  நட�த  ேவ38�  எ�பத6காக  இ-திய  ேதசிய
ரா]வ�ைத உ#வா!கினா�.ெப3க !0 எ�? தனி�பைட பி>வாக ஜா�சி
ராணி பைடைய(� ெதாட�கி� ேபாரா)னா�.

நா:)60  என  தனி!  ெகா)ைய  உ#வா!கினா�.அ��ட�  ஜன  கன  மன
பாடைல ேதசியகீதமாக அறிவி�தா�.இ-தியா�!0 நிப-தைனய6ற வி8தைல
ேவ38�  எ�றா�.இர�த�ைத�  தா#�க�  உ�க !0  வி8தைலைய�
ெப6?� த#கிேற� எ�பேத இவ>� N ைரயாக இ#-த�.ேநதாஜி விமான
விப�தி�  இற-�வி:டதாக!  க#த�ப:டாG�  இவர�  இற�@  ம�மமாக
உ�ள�.

RangaRakes tamilnavarasam.com



21212121

��������VVVVNNNN



 G G G GBc�Bc�Bc�Bc� ��� ��� ��� �������

 நா�    க ால ன 5ய    ஆ0சிய	�    இ�.2தா�    6த.திர�

அைட.2 வ	0ேடா�....ஆன ா� ச>க Iதியாக ேவா,

ெபா�ள ாதாரIதியாக ேவா நா� இ���

6த.திர� அைடயவ	�ைல ....

;த-திர� ேபாரா:ட�தி� ஆ�கிேலய#!0 எதிராக ��பா!கி ஏ-தி� ேபாரா)ய
வ Fரா�கைன  ல:;மி  ேசக�(Lakshmi  Sahgal)  ஆவா�.  இவ�  ெச�ைன
மாகாண�தி� 1914 ஆ� ஆ38 அ!ேடாப� 24 அ�? பிற-தா�. இவ>� த-ைத
ெச�ைன  உய�நFதி  ம�ற�தி�  வழ!கறிஞராக  பணி@>-தா�.இவ�
ெச�ைனயி� ம#��வ� பயி�றா�. க�V>யி� ப)!0�ேபா� பக�சி�கி�
வழ!கி6காக  நிதி  திர:)னா�.  சி�க�K>�  ஏைழ�  ெப3க !0  ம#��வ
ேசைவ  @>-தா�.அ�0  ேநதாஜிைய  ச-தி�த  பி�  இ-திய  ;த-திர�
ேபாரா:ட�தி�  ஈ8ப:டா�.1943  ஆ�  ஆ38  ேநதாஜியா�  ெதாட�க�ப:ட
இ-திய  ேதசிய  ரா]வ�தி�  ெப3க�  பி>வான  ஜா�சி  ராணி�  பைடயி�
தைலவராக  ல:;மி  ெசய�ப:டா�.  இ�பைடயி�  1500  ெப3க�  இ#-தன�.
இ�பைடேய ஆசியாவி� ெதாட�க�ப:ட =த� ெப3க� பைடயா0�.

ேக�ட�  ல:;மியி�  தைலைமயி�  ப�மாவிலி#-�  ெப3க�  பைட
)�லிைய ேநா!கி @ற�ப:ட�.ப�மாவி� எ�ைலயி� ேபா� �3ட�.விமான
038  வ F'சிலி#-�  உயி�  த�பினா�.ைக�  ெச+ய�ப:ட  ேக�ட�  ல:;மி
அட�-த  கா:8�  ப0தியி�  ஓரா38  கால�  சிைற  ைவ!க�ப:டா�.  இ-திய
;த-திர�தி60�  பிற0  மா�!சிய  க�WனிC:  க:சியி�  மாநில�களைவ�
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பிரதிநிதியாக 1971 இ� ேத�-ெத8!க�ப:டா�. அைன�தி-திய ஜனநாயக மாத�
ச�க�தி� �ைண� தைலவராக� பதவி வகி�தா�.இவ#!0 ப�மKஷ� வி#�
வழ�கி இ-திய அர; ெகௗரவி���ள�.இவ� 2012 ஆ� ஆ38 ஜூைல 23 இ�
இய6ைக எ+தினா�.
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 மன 5த�    எ�பவ�    ஓேர    இட/தி�நி��    மரம�ல .

உண C"சி� ப	ழ �பான  ஓC அைச!� ப	ராண 	.

இய�க ி� ெக ா)ேட இ��க  ேவ)�ய2 மன 5த� க டைம,

இய#க  ம3�பவ� மன 5த� அ�ல ....

இ-தி�  பயண  இல!கிய�தி�  த-ைத  என  ரா0�  சா�கி#�தியாய�  (Rahul
Sankrityayan)  அைழ!க�ப8கிறா�.  இவ�  பல  ெமாழி  க6ற  ப��ைற  வி�தக�,
மா�!சியவாதி.அ�ம:8� அ�லாம� ஆ�கிேலய� ஆ:சி!0 எதிராக எ&திய
காரண�தா�  3 ஆ38க� சிைற�த3டைன  அIபவி�தா�.  இவ� 1893 ஆ�
ஆ38  உ�திர�பிரேதச�தி�  பிற-தா�.ஆர�ப!  க�வி  ம:8ேம
பயி�றா�.ஆனா� தாமாகேவ தமி9, இ-தி, பாலி, சமCகி#த�, அரபி, உ#�,
பாரசீக�, க�னட�, சி�கள�, பிெரA;, ரYயா ெமாழி என பல ெமாழிகைள!
க6றா�.அ��ட�  @ைக�பட!  கைலைய(�  க6றா�.இவ�
ேநபாள�,தFெப�,இல�ைக,ஈரா�,சீனா,ரஷியா  என  ெவளிநா8க !0  ெச�?
வ-தவ�.  தன�  வா9நாளி�  45  ஆ38  கால�  உ�நா8,ெவளிநா8க�
பயண�தி� ெசலவழி�தா�.

ரா0�ஜி 146 @�தக�கைள எ&தி(�ளா�.வா�கா =த� க�ைக வைர எ�ற
வரலா6?� @ைன� D� மிக�� பிரபலமான�.கி.=.6000 =த� கி.பி 1942 இ�
=)(�  வரலாறாக  இ�@�தக�  எ&த�ப:8�ள�.பல  ெமாழிகளி�
ெமாழிெபய�!க�ப:8�ள�.இவ�  சாகி�திய  அகாடமி
வி#திைன(�,ப�மKஷ�  வி#ைத(�  ெப6?�ளா�.=ைறயான  க�வி
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க6காதவ�  எ�றாG�  இவ>�  அறி��  திறைமைய!  க#தி  ேசாவிய�
Wனிய�  இவைர  ெலனி�கிரா:  ப�கைல!கழக�தி�  இ-திய  ேபராசி>ய�
பதவி ெகா8�த�.இவ� 1963 ஆ� ஆ38 காலமானா�.
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 பற ிேபான     உ@ைமக ைள �    ப	"ைசயாக �    ெபற     '�யா2.

த?Cமான #க � >ல ேமா,,,,ம�ற ா1வத� >ல ேமா,,,,

நியாய#க � ப	ற �க ா2....

இ-திய  அரசிய�  சாசன�தி�  தைலைம'  சி6பி  என  அைழ!க�ப8பவ�
அ�ேப�கா� (Ambedkar) ஆவா�.பாபா சாேக� என அைழ!க�ப8� ப�ீராJ ரா�ஜி
அ�ேப�கா� 1981 ஆ� ஆ38 ஏ�ர� 14 அ�? ம�திய� பிரேதச�தி� உ�ள
மாJ  எ�I�  ஊ>�  பிற-தா�.இவ�  உய�க�வி!காக  அெம>!கா  ெச�?
=�கைல� ப:ட�ைத(�, டா!ட� ப:ட�ைத(� ெப6றா�.அெம>!கா ெச�ற
=த�  இ-திய�.ெபா#ளாதார�,அரசிய�,  வரலா?,  ச:ட�,  த��வ�  ஆகிய
�ைறகளி�  ேத�-தவ�.  இவ�  ஆசி>யராக��  ,
இதழியலாளராக��,எ&�தாளராக��,ச�கநFதி�  @ர:சியாளராக��
விள�கினா�.  இவ� இள�வயதிேலேய தF3டாைம! ெகா8ைமயா� ப�ேவ?
��ப�கைள அIபவி�தா�.

இவ�  சாதிய  அைம�ைப(�,தF3டாைம!  ெகா8ைமைய(�  எதி����
ேபாரா)னா�.தா9�த�ப:ட  ம!க !காக  தனி  வா!காள�  ெதா0தியிைன
ெப6?�  த-தா�.இ-திய  வி8தைல!0�  பி�ன�  நா:)�  =தலாவ�  ச:ட
அைம'சரானா�.இவ�  இ-திய  அரசிய�  அைம�ைப  உ#வா!கினா�.இவ>�
இற�@!0� பிற0 பாரத ர�னா வி#� வழ�க�ப:ட�.இவ� 1956 ஆ� ஆ38
)ச�ப�  6  அ�?  )�லியி�  இய6ைக  எ+தினா�.2012  ஆ�  ஆ3)�
வரலா6?� ெதாைலகா:சி(�,சி.எ�.எ�.ஐ.பி.எ� ெதாைல!கா:சி(� நட�திய
வா!ெக8�பி� மிக' சிற-த இ-தியராக� ேத�-ெத8!க�ப:டா�.
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 இற .த ப	ற � ந?#க � மற �க �படாம� இ��க
ேவ)1ெம�ற ா�; ; ; ; ஒ�3 சிற .த பைட�*க ைள

எF2#க �, , , , அ�ல 2 ப	ற C உ#க ைள � ப�ற ி எF2�

அள $� ஓC அC/த'�ள  வா��ைக  வாF#க �....

ஐ!கிய அெம>!காைவ உ#வா!கிய ��த தைலவ�களி� ஒ#வ� ெபAசமி�
பிரா�கிளி� (Benjamin Franklin) ஆவா�.அெம>!க ;த-திர� பிரகடன�ைத� தயா�
ெச+� ைகெய&�தி:ட �வ>� ஒ#வ�.அெம>!காவி� அரசிய� ச:ட�ைத
இய6றிய  0&வி�  =!கியமானவ�.இவர�  ேம6பா�ைவயி�  உ#வான
அரசிய�  ச:ட�தா�  இ�?�  அெம>!காைவ  வழிநட��கிற�.ெபAசமி�
பிரா�!ளி�  1706 ஆ�  ஆ38  ஜனவ>  17 அ�?  அெம>!காவி� பாCட�
நக>�  பிற-தா�.  ஓரா38  ம:8ேம  ப�ளி�ப)�ைப  ப)�தா�.ஆனா�
D�கைள  வாசி�பதி�  அதிக�  ஈ8பா8  ெகா3)#-தா�.அ';!Hட�தி�
ேவைல  ெச+தேபா�  அ';!0  வ#�  @�தக�க�  அைன�ைத(�
ப)�தா�.பிற0 ஒ# அ'; நி?வன�ைத ெதாட�கியேதா8,நிைறய இத9களி�
எ&தியதா� அவ� அெம>!கா =&வ�� பிரபல� அைட-தா�.

ெபAசமி�  ஆ+�களிG�  ஈ8ப:டா�.மி�சார�தி�மீ�  ஆ+�க�
ெச+தா�.மி�ன�  இ)யிலி#-�  க:)ட�கைள�  பா�கா!0�
இ)தா�கிகைள!  க38பி)�தா�.=தியவ�களி�  எ:ட�பா�ைவ,
கி:ட�பா�ைவ!0�  ேச���  ஒேர  க3ணா)யான  ெவ�ெள&��!
க3ணா)ைய  இவேர  =தலி�  க38பி)�தா�.இவ�  ஒ#  விAஞானி
,எ&�தாள� ம6?� ஒ# சிற-த அரசிய�வாதியாக�� விள�கினா�.;த-திர�
அைட-த பிற0 அெம>!கா ெவளியி:ட இர38 அAச� தைலக� ஒ�றி�
இவ>� பட� இட� ெப6றி#-த�.இவ� 1790 ஆ� ஆ38  ஏ�ர�  17 அ�?
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 எ�ேல ா�� உல க /ைத மா�ற  ேவ)1�

எ�3 எ)Kக ிற ாCக ேள  தவ	ர ஒ�வ��

த�ைன  எ�ப� மா�ற ி�ெக ா�ள  ��������i�Ii�Ii�Ii�I

எ�3    எ)Kவதி�ைல ....

உலகி�  மிக'  சிற-த  நாவலாசி>ய�  லிேயா  டா�Cடா+  (Leo  Tolstoy)
ஆவா�.இவ�  ஒ#  ரYய  எ&�தாள�.  @தின  எ&�தாள�களி�  மிக'  சிற-த
ஒ#வராக!  க#த�ப8கிறா�.  மிக�  ெதளிவான  சி-தைனயாளராக
விள�கினா�.இவ�  1828  ஆ�  ஆ38  ஆகC:  28  அ�?  யாCனயா
எ�Iமிட�தி�  ஒ#  பிர@��வ  08�ப�தி�  பிற-தா�.ஆர�ப�தி�  சி?
கைதகைள  ம:8ேம  எ&திவ-தா�.  பி6கால�தி�
நாடக�கைள(�,க:8ைரகைள(�  எ&தினா�.இவ>�  சிற-த  நாவ�களாக
ேபா#�  அைமதி(�  (War  and  Peace)  ம6?�  அ�னா  கேரனினா
க#த�ப8கி�றன.  இ� மிக' சிற-த சாதைனயாக! க#த�ப8கிற�.இைவ 19
ஆ�  D6றா3)�  ரஷிய  வா9!ைகைய  சி�த>!கிற�.இைவ  எ�லா!
கால�திG� ேபா6ற�பட!H)ய நாவ�களாக விள�0கி�றன.

லிேயா  டா�Cடா+  ஓ�  அைமதி  வி#�பி,ச�க  சீ�தி#�தவாதி.ஒ#வ�
ஒ#வைர  ம�னி�ேபா�,அ�ேபா�தா�  அைமதியாக  வாழ=)(�
எ�றா�.இவ�  க�வி'  சீ�தி#�தவாதியாக��  இ#-தா�.தா�  க6றறி-த,
ேக:டறி-த  வா9!ைக  ெநறிகைள  த�  வா9நாளி�  பி�ப6ற
=ய�றா�.டா�Cடா+ நிேமானியா! கா+'சலா� 1910 ஆ� ஆ38 நவ�ப�
20  அ�?  அCதேபாJ  எ�I�  சி�னAசிறிய  ரயி�  நிைலய�தி�
இற-தா�.இ?தி'  சட�கி�  ம!க�  ெவ�ளமாக�  திர3டன�.இ?தி
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ேபா6றி(�ளன�.
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 ம�ெற ா�    நா0��    உதவ	ைய    எதிCபாC�க ி�ற

ம�க �    6த.திர�    ெப3வத�/    ததி    இ�ல ாதவCக �....

ஆசிய� @ர:சியி� மாெப#� தைலவ� ேஹாஸிமி� (Hochiminh) ஆவா�.��?
ெப#�  ஏகாதிப�திய�ைத எதி��� ெவ6றி க3டவ�.உலக =&ைம!0மான
க�WனிC:  இய!க�தி�  சி6பிகளி�  ேபா6?தG!0>யவ�.ேஹாஸிமி�
எ�றா�  விய:நாமி�  ஒளி  எ�?  ெபா#�.இவ�  1890  ஆ�  ஆ38  ேம  19
அ�?  விய:நா�  நா:)�  பிற-தா�.இவ>�  ெபய�  நிWெவ�  சி�  ;�
எ�பதா0�.இவ>�  ரகசிய�  ெபய�தா�  ேஹாஸிமி�.கிழி-த  ர�ப�
ெச#�@,ைந-�ேபான  ேகா:8,இ8�கிய  க3க�,  ஒ)சலான  உ#வ�
,அவ�தா�  ேஹாஸிமி�.ஆனா�  விய:நா�  நா:)�  வி8தைல�
ேபாராளி,@ர:சியாள�  ,விய:நாமி�  வி8தைல�  ேபாரா:ட�ைத  =�னி�?
நட�தினா�.பிெரA;�  பைடயின#ட�  ச3ைடயி:8  ெவ6றி
ெப6றா�.அJெவ6றியா� வட!0 விய:நா� க�Wனிச நாடாக மாறிய�.

விய:நா� ேபாைர அவர� இற�@வைரயி� =�னி�? நட�தினா�.1946 =த�
1964  ஆ�  ஆ38வைர  விய:நாமி�  அதிபராக  இ#-தா�.ேபா�  =)�!0
வ-த�ட�  இ#  விய:நா�க �  ஒ�றிைண-தன.ெத60  விய:நாமி�
தைலநகரமாக  இ#-த  சா+ேகா�  நகர�  ேஹாஸிமி�  நிைனவாக
ேஹாஸிமி�  நகர�  என�  ெபய�  மா6ற�  ெச+ய�ப:ட�.ேஹாஸிமினி�
@ர:சி  வா9!ைக  மா�!ஸிய�ைத  அ)�பைடயாக!  ெகா3டதாக
இ#-த�.இவ� 1969 ஆ� ஆ38 ெச�ட�ப� 2 அ�? இய6ைக எ+தினா�.
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 ெசய�ப1/தி '���வைர சில  வ	ஷய#க � எ�ேபா2�

சா/தியம�ற     ெதா�ற ாக ேவ    க ா0சி    த�வ2)1....

உலகிேலேய நF3ட கால� சிைற�த3டைன அIபவி�த தைலவ� ெந�ச�
ம3ேடலா (Nelson  Mandela)  ஆவா�.இவ�  1918 ஆ�  ஆ38  ஜூைல  18 அ�?
0G  கிராம�தி�  பிற-தா�.இவ�  சி?வயதி�  0��'ச3ைட  வ Fரராக
இ#-தா�.ச:ட!க�வி பயி�றா�.ெத�னா�பி>!காவி� நிறெவறி!0  எதிராக�
ேபாரா)ய  தைலவ�களி�  மிக��  =!கியமானவ�.ஆர�ப�தி�  அைமதி
வழியி� ேபாரா)னா�.ெவ�ைள நிறெவறி ஆ:சியி� அட!0=ைற ,ைக�க�
,சி�திரவைதக�  ஆகியவ6ைற!  க38,  ஆ(த�  தா�கிய  ெகா>�லா�
ேபா�=ைறைய  க�WனிC8க ட�  ேச�-�  ேம6ெகா3டா�.1961  ஆ�
ஆ3)�  ேதச�தி�  ஈ:)  எ�ற  ெபய>�  க#�பின  ம!களி�  ெகா>�லா�
ேபா� ெதாட�கிய�.ெந�ச� ம3ேடலா ைக� ெச+ய�ப:8 ,பி�ன� வா9நா�
சிைற�த3டைன  அளி!க�ப:ட�.இவ�  ேராப�  தFவி�  தனிைம'  சிைறயி�
அைட!க�ப:டா�.

ெந�ச�  ம3ேடலா  27  ஆ38க�  சிைறயி�  அைட!க�ப:டா�.உலக�
=&வ��  ெந�ச�  ம3ேடலாைவ  வி8தைல  ெச+ய  வலி(?�தி
ேபாரா:ட�க�  நைட�ெப6றன.ெந�ச�  ம3ேடலா  1990  ஆ�  ஆ3)�
வி8தைல  ெச+ய�ப:டா�.1993  ஆ�  ஆ3)�  இ?தியி�
ெத�னா�பி>!காவி�  நிறெவறி  ஆ:சி  =)�!0  வ-த�.ம3ேடலா
ெத�னா�பி>!காவி�  ம!களா:சி  =ைறயி�  =த�  அதிபராக�
ேத�-ெத8!க�ப:டா�.1999  !0�  பி�  அர;  பதவியிலி#-�
விலகினா�.அைமதி!கான ேநாப� ப>; இவ#!0 வழ�க�ப:ட�.அ��ட� 250
!0�  ேம6ப:ட  வி#�கைள  உலகளவி�  ெப6?�ளா�.இவ�  2013  இ�
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 ேவைல  ெசGய க �பைத� ேபால

ஓGெவ1�க  க �ப2� '�க ியமான 2....

இ�ைறய  உலகி�  @க9மி!க  ,ெச�வா!0  மி!க  ெப#-தைலவ�  பிட�
காC:ேரா  (Fidel  Castro)  ஆவா�.ெபா��டைம�  @ர:சியாள�  ம6?�
ெபா��ைடைம அரசிய�வாதி பிட� காC:ேரா.கிWபா நா:)� வி8தைல�
ேபாரா:ட�தி60 தைலைம தா�கி நட�தியேதா8,அ-த நா:ைட =�ேன6ற�
பாைதயி�  அைழ��'  ெச�றவ�.அவைர  க#�@  ேதச�தி�  இ#�@  மனித�
எ�?�  @க9கி�றன�.இவ�  1926  ஆ�  ஆ38  ஆகC:  13  அ�?  பிரா�
எ�I�  ஊ>�  பிற-தா�.1945  இ�  ஹவானா  ப�கைல!கழக�தி�  ச:ட�
பயி�றா�.இ�0தா�  காC:ேரா  க�WனிC:வாதியாக
மாறினா�.ேபாரா:ட�களி�  �ல=�,ேப';�  திறைமயாG�  ம!கைள!
கவ�-தா�.அெம>!காவி�  ைக�பாைவயான  பா)Cடா  அரசி�
தி�G=�Gகைள அ�பல�ப8�தி @ர:சி!0 ம!கைள திர:)னா�.

கிWபாவி�  வி8தைல�  ேபாரா:ட�தி�  ேச0ேவரா��  இைண-�
ெகா3டா�.விவசாயிகைள(�  ,இைளஞ�கைள(�  @ர:சி!0
தயா�ப8�தினா�.@ர:சி  1958  ஆ�  ஆ3)�  ெவ6றி  ெப6ற�.காC:ேரா  1959
=த�  1976  வைர  கிWபாவி�  பிரதமராக��  1976  =த�  2008  வைர
அதிபராக�� பதவிவகி�தா�.கிWபா க�WனிC: க:சியி� =த� ெசயலராக
1965  இ�  பதவி  ஏ6றா�.கிWபா  நா:)�  ஆ:சி�  பதவியி�  49  ஆ38க�
இ#-த பிற0 தாேம =�வ-� பதவிைய� �ற-தா�.அெம>!கா தன� சி.ஐ.ஏ
அைம�பி�  �ல�  பிட�  காC:ேராைவ  638  =ைற  ெகா�ல�  தி:ட�
தF:)(� அத� =ய6சிக� பலி!கவி�ைல.
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 ஒ� ேபாராள 5ய	� வா��ைக  எ�ப2 ெவ3� ச@/திர�
ம01ம�ல  ,,,,அ2 ஒ� பாட�, , , , ஒEெவா�வ��

க �3�ெக ா�ள  ேவ)�ய பாட�. . . . க �3�ெக ா)1

அத�    வழ ி    நட�க     ேவ)�ய    ஒ�    பாட�....

ேச  0ேவரா(Che  Guevara)  எ�பவ>�  @ைக�பட��ட�  H)ய  பனிய�கைள
உலக�  =&வ��  உ�ள  இைளஞ�க �,=6ேபா!0வாதிக �  அணி-�
ெகா�வைத  ெப#ைமயாக!  க#�கி�றன�.கிWபா  @ர:சியாள�க�  ேச  எ�?
ெச�லமாக  அைழ!கி�றன�.ஆ(த�  ஏ-திய  @ர:சி  �லேம  ச�க
ஏ6ற�தா9�க !0�  தF��  காண  =)(�  என  ேச  0ேவரா  ந�பினா�.
எ�ெனCேடா 0ேவரா ) லா ெச�னா எ�ப� இவ>� ெபயரா0�. இவ� 1928
ஆ�  ஆ38  ஜூ�  14  அ�?  அ�ெஜ�)னாவி�  பிற-தா�.  இவ�  ஒ#
ேசாசலிச�  @ர:சியாள�,ம#��வ�,  மா�!சியவாதி  ம6?�  அரசிய�வாதி.
கிWபா  உ�பட  பல  நா8களி�  @ர:சிகளி�  ப�0  ெப6ற  ேபாராளி.
மனித�கைள�  �ய>லி#-�  வி8வி!க  ஆைச�ப:ட  மனித�.  Kமியி�
வா9-�ெச�ற  =&ைமயான  மாவ Fர�  என  ேச  0ேவராைவ�  பல#�
@க9கி�றன�.

கிWபா�  @ர:சியி�ேபா�  @திய  (!திைய  அறி=க�ப8�தினா�.அெம>!க
ஏகாதிப�தியவாதிகைள ந8�க ைவ�த அ-த ெகா>�லா� ேபா��த-திர� தா�
இ�?வைர  பல  இைளஞ�கைள  ஈ�!0�  ச!தியாக  விள�0கிற�.அவ�
கிWபாவி� 14 ஆ38க� ம�திய வ�கியி� தைலவராக பணி@>-தா�.பிற0
அைன��  ல�தF�  அெம>!க  ஏகாதிப�தியவாதிகளாG�,ெபாலிவியா
பைடகளினாG�  சதி�தனமான  =ைறயி�  1967  ஆ�  ஆ38  அ!ேடாப�  9
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அ�? ;:8!ெகா�ல�ப:டா� .ைகதியாக அக�ப:ட ேநர�தி�Hட மரண�ைத
வரேவ6றா�.த�ைன! ெகா�ல வ-தவைன� பா��த�� ஒ# நிமிட� ெபா?
நா� எ&-� நி6கிேற�,பிற0 எ�ைன' ;8 எ�? Hறி எ&-� நி�றா�.
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 ஒ�    மன 5தன 5�    உ)ைமயான     த�ைமைய

அற ிய ேவ)1மான ா�,,,,அவ��

அதிக ார/ைத� ெக ா1/2� பா�#க �....

அெம>!காவி�  ப0�தறி�  ேமைத  என  அைழ!க�ப8பவ�  ராப�:  கிT�
இ�க�சா� (Robert G. Ingersoll) ஆவா�.இவ� 1833 ஆ� ஆ38 ஆகC8 11 அ�?
நிWயா�!  மாகாண�தி�  உ�ள  )ர�த�  எ�ற  ஊ>�  பிற-தா�.சி?
வயதிேலேய  சி-தைனதிற�  ெகா3டவராக  இ#-தா�.ஆர�ப�தி�
ஆசி>யராக� பணி@>-தா�.  மத� ேபாதக�க� இவ>ட� ஞானCநான� ப6றி
க#��  ேக:ட  ேபா�  ,ஞானCநான�ைத  விட  ேசா�@!  0ளிய�  ந�ல�
எ�றா�.அதனா� இவ� ஆசி>ய� பதவியிலி#-� நF!க�ப:டா�.பி�ன� ச:ட�
பயி�?  வழ!கறிஞ�  ஆனா�.தன�  அறிவாG�,திறைமயாG�  இ�லியா�;
மாநில அரசி� தைலைம வழ!கறிஞராக நியமி!க�ப:டா�.

இவ>�  ெகா�ைக�பி)�@,  ேந�ைமயி�  காரணமாக  இ�லியா�;
மாகாண�தி�  ஆ ந�  வா+�@  கிைட�த�.மத�  சா�-த  விம�சன�கைள
தி#�ப�  ெப6றா�  ஆ ந�  பதவி!0  ப>-�ைர�பதாக!
Hறினா�க�.இ�க�சா�  மத�  சா�-த  விம�சன�கைள�  தி#�ப�  ெபற
ம?�ததா�  ஆ ந�  பதவி  கிைட!காம�  ேபான�  ,ம!க�
�யரமைடவத60�,நா:)�  பல அநFதிக� நிக9வத60� மத�கேள  காரண�
எ�றா�.கிறிC�வ மத�தி� �டந�பி!ைகைய எதி��� 40 ஆ38க� தFவிர
எதி��@க !கிைடேய பிர'சார� ெச+தா�.இவ� 1899 ஆ� ஆ38 இJ�லைக
வி:8� பி>-தா�.
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 ந�ப	�ைக ேயா1    உ�    'தல �ைய    எ1/2    ைவ....

'F� ப��க 0ைட!� ந? பாC�க  ேவ)�ய

அவசியமி�ைல  'த� ப�ய	� ஏ3....

அெம>!காவி� க#�பான ம!களி� ச�க உ>ைம!காக� ேபாரா)ய மாெப#�
ஆ�பி>!க-அெம>!க தைலவ� மா�)� Vத� கி� ஜூனிய� (Martin Luther King
,Jr.)  ஆவா�.இவ�  அெம>!காவி�  1929  ஆ�  ஆ38  ஜனவ>  15  அ�?
பிற-தா�.இவ#ைடய  ெபய�  ைம!ேக�  கி�  ஆ0�.அ�ேபா�  ெஜ�மனியி�
@க9ெப6றி#-த  சீ�தி#�தவாதி  மா�)�  Vத�  எ�பவ#ைடய  ெபயைர
இவ#ைடயதாக  மா6றி!  ெகா3டா�.இவ�  பாதி>யாராக�  பணி@>-தா�.
அெம>!காவி�  ெவ�ைளய�களி�  நிறெவறியா�  க#�@  மனித�கைள
அ)ைம�ப8�திவ-தன�.  கா-தியி�  அற�  ேபாரா:ட  வழியி�  பல
ேபாரா:ட�கைள  நட�தினா�.இதனா�  இவைர  க#�@  கா-தி  எ�?�
அைழ�தன�.

இவ�  1962  ஆ�  ஆ3)�  ேவைல(�,  ;த-திர=�  ேவ3)  மிக�  ெப>ய
ேபரணிைய  நட�தினா�.  இவ>�  ேபாரா:ட�களி�  பலனாக  க#�பான
ம!க !0  ஓ:8>ைம  கிைட�த�.  க#�பின�தவ�க �,
ெவ�ைளயின�தவ�க �  சம�  எ�I�  மனித  உ>ைம'  ச:ட�
அெம>!காவி�  நிைறேவறிய�.வ�=ைறய6ற  வைகயி�  நிறெவறி!0
எதிராக  பா8ப:டத6காக  1964  ஆ�  ஆ3)�  இவ#!0  ேநாப�  ப>;
வழ�க�ப:ட�.1968  ஆ�  ஆ38  ஏ�ர�  4  ஆ�  நா�  ெட�னசி  எ�I�
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இட�தி�  ெசா6ெபாழி�  ஆ6ற'  ெச�றா�.அவ�  வி8தியி�  த�கியி#!0�
ேபா� ெவ�ைளயின� தFவிரவாதியா� ;:8! ெகா�ல�ப:டா�.
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 Truth is Powerful and its Prevails.Truth is Powerful and its Prevails.Truth is Powerful and its Prevails.Truth is Powerful and its Prevails.
ப�ெதா�பதா�  D6றா3)�  மிக�பிரபலமான  ெப3  ேசாேஜா�ன�  :U�
(Sojourner  Truth)  ஆவா�.இவ�  ஓ�  ஆ�பி>!க–அெம>!க  அ)ைம�தன�ைத
ஒழி!க�  பா8ப:ட  ெப3ணியவாதி.அAசாம�  மனித  உ>ைம!காக  0ர�
ெகா8�த  ேபாராளி.இவ�  1799  ஆ�  ஆ38  பிற-தா�.இவ>�  உ3ைமயான
ெபய�  இசெப�லா  ெபள�ஃ�T  (Isabella  Baumfree)  எ�பதா0�.இவ�  கானாவி�
இ#-� ெகா38 வர�ப:ட அ)ைம� ெதாழிலாளியி� மக�.இவ� பல =ைற
பல =தலாளிக !0 அ)ைமயாக வி6க�ப:டா�.இவ#ைடய =தலாளிகளி�
ஒ#வ�  ,கிழவரா+  இ#-த  ஒ#  அ)ைம!0  இவைர�  தி#மண�  ெச+�
ைவ�தா�.இவ#!0  5  பி�ைளக�.  அவ�க �  அ)ைமகளாகேவ
வி6க�ப:டன�.

இவர�  =தலாளி  இவைர  ஏமா6றி  மகைன  வி6?  வி:டா�.ெவ�ைளயைர
எதி���  நFதிம�ற�  ெச�?  தன�  மகைன  மீ:டா�.பிற0  இவ�
அ)ைம�தன�ைத எதி��� 0ர� ெகா8�தா�.மகளி>� உ>ைம!காக�� ,சமய
ந�லிண!க��!காக��  ேபாரா)னா�.  1851  ஆ�  ஆ3)�  ஓஹிேயா
மாநில�தி�  நட-த  ெப3]>ைம  மாநா:)�  கல-�  ெகா38  நா�  ஓ�
ெப3ண�லவா  எ�கிற  பிரபலமான  உைரயா6றினா�.பி�ன�  இவ�  சிற-த
ேப'சாள�  ஆனா�.  எ&த�ப)!க�  ெத>யாதவராக  இ#-தேபாதிG�  பல
@�தக�கைள  எ&தினா�.40  ஆ38  கால�  நா8  =&வ��  பயண�ெச+�
அ)ைம�தன�தி60 எதிராக 0ர� ெகா8�� வ-தா�.இவ� 1883 ஆ� ஆ38
நவ�ப� 26 இ� இய6ைக எ+தினா�.
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 ெவ�ற ி    எ�ப2    இல 0சிய/ைத�

ப��ப�யாக � *@.2 ெக ா�வ2.

ெசவிலிய�க !கான  பயி6சி�  ப�ளிைய  =த�=தலி�  �வ!கியவ�
@ேளார�C  ைந:)�ேக�  (Florence  Nitingale)  ஆவா�.ேபா>�  உயி#!காக�
ேபாரா)ய  ரா]வ  வ Fர�கைள  இரவி�  ைகயி�  விள!0ட�  ெச�?
அவ�க !0 ஆதர� ெகா8��,அ�@ட� ம#��வ ேசைவ @>-ததா� அவைர
ைகவிள!ேக-திய சீமா:) ,ைக விள!ேக-திய கா>ைக (The Lady With the Lamp)
எ�?  ம!களா�  இ�?வைர  அைழ!க�ப8கிறா�.இவ�  வசதி  பைட�த  ஒ#
08�ப�தி�  1820  ஆ�  ஆ38  ேம  12  அ�?  பிற-தா�.இவ�  ெஜ�மனி
ெச�றேபா� ெக+ச�Cவ�� எ�I� ம#��வமைனயி� ேநாயாளிக !0!
ெகா8!க�ப8�  கவனி�@�,ம#��வ  ேசைவ(�  இவைர  ெவ0வாக!
கவ�-த�.அதனாேலேய  ெசவிலிய�  ஆனா�.ெப6ேறா�க�  எதி��ைப(�  மீறி
ெசவிலிய�  ஆனா�.இ��ட�  எ&�தாளராக��,@வியிய�  அறிஞராக��
விள�கினா�.

ஏைழக�மீ�  அ!கைற  ெகா3டவராக  இ#-தா�.பி>:)Y  ஆதரவ6ேறா�
ம#��வமைனயி�  ம#��வ  வசதிகைள  ேம�ப8�த�  ேபாரா)னா�.1854-56
வைர கி>மியனி� நட-த ேபா>�ேபா� ேபா�=ைன!0' ெச�? காய�ப:8
உயி#!காக� ேபாரா)ய ரா]வ வ Fர�க !0 இர��,பகG� ம#��வ ேசைவ
@>-�  பல>�  உயிைர!  கா�பா6றினா�.அதனா�  வி!ேடா>யா  ராணியி�
ெபய#!0 அ8�த ப)யாக அறிய�ப:டவராக ைந:)�ேக� விள�கினா�.இவ�
நவ Fன  ெசவிலிய�  �ைறயி�  =�ேனா)யாக  விள�கினா�.இவ�  1910  ஆ�
ஆ3)� இய6ைக எ+தினா�.1965 ஆ� ஆ38=த� இவ� பிற-த ேம 12 ஆ�
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ேததிைய உலக ெசவிலிய� தினமாக! ெகா3டாட�ப8கிற�.
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 நம2    ப	ற �*    ஒ�    ச�பவமாக     இ��க ல ா�,,,,

ஆன ா�    இற �*    ஒ�    ச@/திரமாக     இ��க     ேவ)1�....

இ-தியாவி� தைலசிற-த விAஞானி,இ-திய ஏ�கைண நாயக� என அ���
கலா�  (Abdul  Kalam)  அவ�கைள  அைழ!கி�றன�.இவ�  ெதாழி�  a:ப
வ�Gந�,சிற-த  ஆசி>ய�  ம6?�  அைனவராG�  மதி!க�த!க  அ6@தமான
ேப'சாள�.மாணவ�கைள  ச-தி��  அவ�க ட�  அறிவிய�  உைரயா8வதி�
மி0-த ஈ8பா8 ெகா3டவ�.அ�� ப!கி� ைஜIலா@தF� அ��� கலா� 1931
ஆ�  ஆ38  அ!ேடாப�  15  அ�?  தமி9நா:)�  ராேமCவர�தி�
பிற-தா�.தன�  வி3ெவளி  ெபாறியிய�  ப)�ைப  ெச�ைனயி�  உ�ள
எ�.ஐ.).யி�  =)�தா�.1960  ஆ�  ஆ3)�  ஒ#  விAஞானியாக  தன�
ஆரா+'சி  வா9!ைகைய�  ெதாட�கினா�.இ-திய  ரா]வ�தி60  ஒ#  சிறிய
ெஹலிகா�டைர வ)வைம��! ெகா8�தா�.

இ-திய  வி3ெவளி  ஆரா+'சி  நிைலய�தி�  தன�  ஆரா+'சிகைள�
ெதாட�-தா�.1980 ஆ� ஆ3)� SLV III ரா!ெக:ைட� பய�ப8�தி ேராகினி-1
எ�ற  ெசய6ைகேகாைள  ெவ6றிகரமாக  வி3ணி�  ெசG�தியத�  �ல�
பிரபல� அைட-தா�.இவ� இ-தியாவி� 11 ஆவ� 0)யர;� தைலவராக 2002
ஆ�  ஆ3)�  ேத�-ெத8!க�ப:டா�.இவைர  ம!களி�  ஜனாதிபதி  எ�?
அைழ!0� அளவி60 ம!களிட� ெந#!கமாக� பழகினா�.இவ� இ-தியாவி�
உய>ய  வி#�களான  ப�ம  விKச�,பாரத  ர�னா  வி#�கைள�
ெப6?�ளா�.கன�  கா]�க�,அ-த  கனைவ  நிைனவா!க  பா8ப8�க�  என
இைளஞ�க !0 அைறHவ� வி8���ளா�.
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2��/��.�Ji��K����I  �Y�¥G�����K����I  �J�M�C/��.���  ����TEB  �B_s�
���XY��.�M_AT¦I  §�JBN��.���  12  m^Y��.�  F�`/��.F
  �.Y  F
@x  m^Y�I
0G�V  m���J�x].���  �J�K  ��£K���i�  ,0G�I  y��]I  ��
£  �����J�¥�
U��/��.��� ��.�s¦I §�JBN��.�N�yA�_A�¦I ,Y
/IQK.�A�¦I SH�� ��`K�
yC�I F
J.Y ¨RQ^]K ��BCA �gG
 ���G� 1968 UI UiC� �A�.� Ff`/��.
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 ழ .ைத    வள C"சி    ெப3�    உடைல !�,,,,

மல �� உ�ள /ைத!� ெக ா)ட2....

ழ .ைதய	� ந�ல  வள C"சி� அ�/தள �

அைம�ப2 க �வ	யா�....

உலகி�  ஒ#  @திய  க�வி  =ைறைய  20  ஆ�  D6றா3)�  உ#வா!கிய
க�வி'  சி-தைனயாள�  ம>யா  மா3)ேசா>  (Maria  Mantessori)  ஆவா�.இவ�
மேனாத��வ  ம#��வ�.இ�தாலியி�  =த�=தலாக  ம#��வ�  பயி�ற
ெப3.அதனா�  இ�தாலி  நா:)�  ெப3க�  ம�தியிG�,=6ேபா!காள�க�
ம�தியிG�  இட�  பி)�தா�.இவ�  1870  ஆ�  ஆ38  ஆகC:  31  அ�?
இ�தாலியி�  பிற-தா�.ம#��வராக  இ#-தவ�  க�வி  ேபாதி!0�  திைசயி�
தன�  வா9!ைக�  பயண�ைத  ெதாட�கியதா�  உலக�  @க9  ெப6றா�.சி?
0ழ-ைதக�  க�வி  க60�  @திய  =ைறைய  உ#வா!கினா�.ம-த  @�தி
உ�ளவ�க�  ேநாயாளிக�  அ�ல.அவ�க !0  க�வி  ெகா8�தாேல
ச>யாகிவி8�  எ�பதைன  நிUபி��!  கா:)னா�.ேபா!கி>களாக  இ#-த
0ழ-ைதகைள தி#�தி ப)!க ைவ�தா�.

0ழ-ைதகளி�  உளவிய�  ேதைவகைள  அறி-�  க�வி  பயில'
ெச+தா�.ஒJெவா# 0ழ-ைத(� தானாக க�வி க60� =ைறைய! ெகா38
வ-தா�.இ-த!  க�வி  =ைற  0ழ-ைதக�  தாமாக  =�  வ-�
ெசய�ப8வத60�,தன�  ேதைவகைள�  தாேன  ெச+�  ெகா�ள��  வழி
வ0�த�.இ�=ைறயி�  க�வி  க6ற  0ழ-ைதக�  சி?வயதிேலேய  சாதி!க
அதிக  ஆ�வ�  கா:)ன�.இதனா�  மா3)ேசா>  க�வி  =ைற  உலக�
=&வ�� பரவிய�.ச�வேதச அளவி� இவ>� க�வி =ைற!0 அ�கீகார�
கிைட�த�.இவ�  க�வி  சா�-த  @�தக�கைள  எ&தினா�.ெப3]>ைம
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இய!க�களிG� ப�0 ெகா3டா�.இவ� 1952 ஆ� ஆ38 ேம 6 இ� இய6ைக
எ+தினா�.
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 I love life,I Do not want to take my life,

but I want justice and peace.

2ZV©�  2�¨G^`
 �HIm  2.�  F/  �.�K�VJ�J��  n�M�I  ��O  �����  (Irom Chanu

Sharmila  )U���.�VJd`  2K��  ��.M  �2�aª�Q  F/  �.�K@
x/�.���  1972  UI
Ui� 2��� 14 �
£ 2ZV©� 2�¨G^`� ���J�� F
OI ¤1� QxXY��.2ZV©� 2�£I
�N@�Kd  2�¨G�	�  1958 UI  Ui�  yY�  U�YVJ.N  _xVm  �`JM���  �BNI  �yT�
0��].�BN S�.�V JM�21KdI �J�£Vm M�«�^`NI 0��].�BN^.Y  ¬£J������K
�H]I  aJ���¬]  M�«�I  ]VJ�K@�  W�  aN^YG�I.`2
x  U.®  ��G�2�G  A�.M�I
.�]  ��fAG�I.M�«�^]Kd  ����G�  �`��MI  �	K�VJBCHK@x].  �X�Y�VJ�I
A�.M�I cB�K ����G�I M�«�^`�d �`��MI ���VJB���].

2�G�I  F
x  �N^`�  �JHX`�  ��
x  10  JAZ�.�  2000  UI  Ui�  a�IJ�  2  �
£
M�«�I  cB�K  ���
x].�Y./  2�G�I  J����.G  F/  �VJd`  2K��  ��ZK@
x/�
.�Y/�� ���JI ���iN n�M�I ����� U�YVJ.N _xVm �`��M� �BN^.Y `HIJV �Jx
�T�£^`  0i®��MY^.Y^  �Y�N@/��.0®�  2�£I  �  U@A��.x  �HXY�2�
0i®��MYI  �Y�N@/��.���  .�]  ��fAVJB�  _.xs�
�.NK�VJBN��.�BN�AVJ�^` �K@
 �¥A�� `M� 0®.� ��¦^`/�.�� UiC�d �2�
_.xs�  .�^`HK�K  ¯N�]  F
@x  �BN^`
JC SH  a��  ��Y.G  ��fAVJB� 2£a��
yY�  °B�K���T�  .�K�VJ�@x��.  15  UiN��  0i®��MYI  �Y�N�@x].  0G@�
�]�� iN 0i®��MYV �J�M�BN2�dI.
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 ம�க ைள �    ெக 1�ப2    அதிக ார�    அ�ல ,,,,அ"ச�தா�....

அதிக ார/ைத ைவ/தி��ேபாCக � அைத இழ .2

வ	1ேவாேமா எ�ற  அ"ச� ெக 1�க ிற 2....

உலக�  =&வ��  ஜனநாயக  உ>ைம!காக��,ம!களா:சி!காக��,  மனித
உ>ைம!காக��  ேபாரா)!ெகா3)#�ேபா�!0  உ�ேவக�ைத  த-�
ெகா3)#�பவ� ஆ� சா� N கி ( Aung San Suu Kyi ) ஆவா�. இவ� 1945 ஆ�
ஆ38 ஜூ� 19 அ�? ப�மாவி� பிற-தா�.இவ>� த-ைத பி>:)Y அரசி�
கீ9  பிரதம  அைம'சராக  இ#-தா�.  1947  ஆ�  ஆ3)�  ப8ெகாைல
ெச+ய�ப:டா�.Nகி  தன�  ப)�ைப  இ-தியாவிG�,  அெம>!காவிG�
=)�தா�.ஐ.நா.ெசயலக�தி�  உதவி'  ெசயலாளராக�  பணி@>-தா�.அ�ேபா�
ம#��வமைனயி�  உ�ள  ேநாயாளிக !0  ெதா3டராக  இ#-�  ேசைவ
@>-தா�.இவ#ைடய தாயா� இற-தேபா� மியா�மா� தி#�பினா�.

ப�மாவி� ரா]வ ஆ:சி நட-�ெகா3)#-த�.ேவைலயி�லா� தி3டா:ட�,
ஊழ�,ெபா#ளாதார  ெந#!க)யி�  ப�மா  சி!கி�  தவி�த�.N  கி  1988  ஆ�
ஆ38 அரசியலி� ஈ8ப:டா�.ரா]வ ஆ:சி!0 எதிராக ம!கைள� திர:)�
ேபாரா)னா�.இத6காக  அவ�  சிைறயிG�,வ F:8!  காவலிG�
ைவ!க�ப:டா�.1991  ஆ�  ஆ38  அவ#!0  அைமதி!கான  ேநாப�  ப>;
வழ�கியேபா��  அவ�  சிைறயிேலேய  இ#-தா�.மியா�ம>�  நட-த
ேத�தலி�  அதிக  இட�கைள�  பி)�த  ேபா��  ரா]வ  ஆ:சி  அவைர
ஆ:சியி�  ஏற  அIமதி!கவி�ைல.அவ�  தன�  21  ஆ38கால  அரசிய�
வா9!ைகயி�  15  ஆ38க�  சிைறயி�  இ#-தா�.2010  ஆ�  ஆ3)�
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வி8தைல ெச+ய�ப:டா�.ம!களா:சி!காக ெதாட�-� ேபாரா) வ#கிறா�.
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 Each person must like theirEach person must like theirEach person must like theirEach person must like their
life as a model for others.life as a model for others.life as a model for others.life as a model for others.
ெப3 உலகி� க?�பின கா-தி என அைழ!க�ப8பவ� ேராசா பா�!C (Rosa
Parks) ஆவா�.இவ� நவ Fன 0)(>ைம இய!க�தி� தா+ என ஐ!கிய அெம>!க
கா�கிரசா� அைழ!க�ப8கிறா�.இவ� 1913 ஆ� ஆ38 பி�ரவ> 4 ஆ� நா�
அெம>!காவி�  மாநிலமான  அலபாமாவி�  டCகிகீ  எ�I�  நக>�
பிற-தா�.இவ� கல�@ இன�தவ�. அ!கால�தி� நிறெவறி தைலவி>�தா)ய�.
க?�ப�க� 0ைறவாகேவ க�வி க6றி#-தன�.  ேப#-�களி� =த� நா�0
வ>ைச  ெவ�ைளய�க !0  ஒ�!க�ப:)#-த�.  க?�ப�க !0  பி�
இ#!ைகக�  ஒ�!க�ப:)#-தன.  ெவ�ைளய�க�  இ�ைல  எ�றாG�
அவ�க !0  ஒ�!க�ப:ட  இ#!ைகயி�  அமர!Hடா�.  ஒ#  =ைற  ேராசா
பா�!C அம�-தேபா� ஓ:8னரா� இற!கி விட�ப:டா�.

ஒ# =ைற ேராசா பா�!C பCஸி� பயணி�தேபா� ெவ�ைளய�க� அதிக�
ஏறியதா�  பி�  வ>ைச!0  நக#மா?  நட��ன�  Hறினா�.எ&-தி>!க
ம?�ததா�  ச:ட  விதிகைள  மீறியதாக!  06ற�  சா:ட�ப:8  ைக�
ெச+ய�ப:டா�.இதைன  எதி����  ேபாரா)யேபா�  40000  க?�பின  ம!க�
ேப#-தி� ெச�Gவைத @ற!கணி�தன�.இவ� ேவைல ெச+த இட�திலி#-�
ேவைல  நF!க�  ெச+ய�ப:டா�.பல�  ேவைல  ெகா8!க  ம?�தன�.இவ>�
ேபாரா:ட�தா�  பCஸி�  க?�பின  ம!க �  சமமாக  உ:கார  உ>ைம
கிைட�த�.இவ� 2005 ஆ� ஆ3)� இற-தேபா� இவ>� நக>லி#-� ெச�ற

RangaRakes tamilnavarasam.com



ேப#-�களி� =�வ>ைசகளி� க#�@நிற >�ப�க� ைவ!க�ப:8 அAசலி
ெசG�த�ப:ட�.
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 அட#க ி�    ேபா�    த�ைம!�,,,,அF2

*ல �*� ேபா�� பயன �ற ைவ....

=தலாளி��வ�தி60 எதிராக��,ஏேகாதிப�திய அெம>!காவி60 எதிராக��,
உலகமயமா!க�  ெகா�ைக!0  எதிராக��  ேபாரா)யவ�.  உலகி�  உ�ள
=6ேபா!0 ச!திக !0 உ�ேவக �:)ய தைலவராக விள�கியவ� Wேகா
ரஃ�ெய�  சாேவC  பி>யாY(hugHugofdfhd  Hugo  Rafael  Chavez  Frias)
ஆவா�.ெவனி;லா  நா:)�  அதிபராக  இ#-தவ�  .ெத�  அெம>!க  =த�
0)ம!க�  பி�@ல�  உ�ள  =த�  அதிப�  ஆவா�.இவ�  இட�சா>�
தைலவ�.இவ� 0?கிய காலேம ஆ:சியி� இ#-தாG� பசி,ேநா+,க�லாைம
இ�லாத  சம��வ  ஜனநாயக  அைம�ைப  ஏ6ப8�த  =ய�?  ப�ேவ?
அள�ப>ய சாதைனகைள� @>-தா�.இவ� 1954 ஆ� ஆ38 ஜூைல 28 அ�?
ெவனி;லாவி� பிற-தா�.ெவனி;லா இரா]வ! க�V>யி� ப)�தேபா� ேச
0ேவராவி� ைட>,ம�!சிய D�கைள ப)�ததா� ம�!சியவாதி ஆனா�.

@ர:சிகர  ெபாலிவிய�  இய!க�ைத  ஆர�பி��  ெபாலிவியாவி�  @ர:சி
நட�தினா�.@ர:சி  ேதா�வி  அைட-தாG�  ,ம!க�  ெச�வா!0  ெப#கியதா�
வி8தைல  ெச+ய�ப:டா�.ேத�தலி�  ெவ6றிெப6?  1998  ஆ�  ஆ3)�
அதிபரானா�.பி�ன�  ெபாலிவிய  ேசாசலிச!  0)யர;  அைம�தா�.எ3ெண+
வள�கைள நா:8டைம ஆ!கினா�.உலகமய�தி60 மா6றாக மா6? உலக�
சா�திய�  எ�பைத  நிUபி�தா�.இலவச  ம#��வ�,இலவச!  க�வி,
உண��ெபா#:க�  N�ப�  மா�!ெக:  �ல�  மானிய  விைலயி�
வழ�க�ப:ட�.  ெவனி;லாைவ�  ப6றி  உலக�  ேப;�  அளவி60  அைத
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மா6றினா�.சாேவC @6?ேநாயா� தன� 54 ஆ� வயதி� 2013 ஆ� ஆ3)�
மரண� அைட-தா�. அவர� இ?தி ஊ�வல�தி� 8 கி.மீ நFள�தி60 20 ல:ச�
ம!க� கல-�ெகா3டன�.
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 ஒ�    ழ .ைத    ,,,,ஒ�    ஆசி@யC,,,,ஒ�    */தக �

ஒ� எF2ேக ா�, , , , இைவ ேபா2�

இ.த உல க /ைத 'Fைமயாக  மா�ற ....

மிக! 0ைற-த வயதி� அைமதி!கான ேநாப� ப>ைச� ெப6ற க�வி உ>ைம�
ேபாராளி  மலாலா  Wசஃ�சா+  (Malala  Youzafzai)  ஆவா�.2014  ஆ�  ஆ3)�
அைமதி!கான ேநாப� ப>; மலாலா ம6?� இ-தியாைவ' ேச�-த ைகலாY
ச�யா��தி ஆகிய இ#வ#!0� வழ�க�ப:ட�.மலாலா பாகிCதா� நா:)�
Cவா� ப�ள�தா!கி� உ�ள மி�ேகாரா எ�I� சி6b>� 1997 ஆ� ஆ38
ஜூைல  12  அ�?  பிற-தா�.இ�ப0தி  தலிபா�  எ�I�  மததFவிரவாதிகளி�
பி)யி�  2007  ஆ�  ஆ38  =த�  சி!கி�  தவி!கிற�.ெப3க�  ெபா�
இட�களி� நி�?  ேபச! Hடா�.ெப3க�  ப�ளி!0' ெச�ல! Hடா� என
தைட  விதி�தா�க�.  அ�லா  ஒ#  ேபா��  ெப3கைள  ப)!காம�  இ#!க'
ெசா�லவி�ைல என வாதி:டேதா8, மலாலா ப�ளி!0' ெச�றா�.பல ெப3
0ழ-ைதகைள(� ப�ளி!0 அைழ��' ெச�றா�.

மலாலா  2012  ஆ�  ஆ38  அ!ேடாப�  9  அ�?  தFவிரவாதியா�
;ட�ப:டா�.உயி#!0  ேபாரா)ய  மலாலா  இ�கிலா-திG�ள  ப�மி�ஹாமி�
எலிசெப�  ம#��வமைனயி�  கா�பா6ற�ப:டா�.ல3டனி�  ப)��!
ெகா3ேட பாகிCதானி� உ�ள சி?மிக� ப�ளியி� ெச�? ப)!க ேவ38�
எ�றா�.ப)!காம�  ெப3க�  இ#!க!  Hடா�  என  பிர'சார�
ெச+தா�.அ��ட�  உலக�  =&வ��  உ�ள  0ழ-ைதக�  க�வி  க6க
ேவ38�  என  ஐ.நா  சைபயி�  ேபசினா�.மலாலா  பிற-த  ஜூைல  12  ஆ�
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ேததிைய  மலாலா  தினமாக  ஐ.நா  சைப  அறிவி���ள�  எ�ப�
0றி�பிட�த!க�.
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