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ெச�ைனய�� இய��� "கா�ேக�' தகவ� ெதாழி���ப ந��வன�த�� ந��வாக இய��ந�,

  ெதாழி���ப வ��ந�, பைட���க� மி�க இய��ந�, ெதாைல�கா�ச� ந�க��ச�� தயாரி�பாள�,

எ��தாள�, பத��பாள�, ப�த�ரிைகயாள�, த�ன�ப��ைக� ேப�சாள� என ப��க� ெகா�டவ�

கா�ேக� ேக.�வேன�வரி. 

இவ�, அ�ைமய�� ந�ைறவைட�த ெச�ைன ��தக� க�கா�ச�ய��ேபா�, த�னசரி தா� எ�த�ய

ஒ� �ைல மி��� (இ-��தக�) வ�வ�� இைணய�த�ேலேய (ெவ���வ�) ெவளிய���, எத��கால

�� ெவளி���� �ைற�� வழிகா�� இ��க�றா�. அ��ற��� அவ�ட� உைரயா�யத�����...

ேமைட ந�க��ச���� ெவ���வ� ந�க��ச���� எ�ன வ��த�யாச�? 

ெபா�வாக ந�க��ச� எ�றா� ேமைட இ����; ேப�சாள�க� இ��பா�க�; பா�ைவயாள�க�

இ��பா�க�; ந�க��ச� நைடெப�� நாளி�, அ�த� �ற��ப��ட  ேநர�த�� எ�தைன பா�ைவயாள�க�

வ�க�றா�கேளா அவ�க� ம��ேம அ�த ந�க��ச�ைய� பா�ைவய�ட ����. அத� �ஜி�ட�

ெவ�ஷைன �-��� ேசன�களி��, ச�க வைலதள�களி�� பா���� ெதரி�� ெகா�ளலா�. 

ேநர�யாக� கல��ெகா�வ�, அைனவ���� சா�த�யமி�லாத ஒ��. ஆனா� நா�

அற��க�ப��த�ய "த�ன� ஒ� ��தக ெவளி��!' எ�ற ெவ���� ந�க��ச�ய��, கா�ேக� �.வ�.��,

ச�க வைலதள�க�ேம ந�க��ச�ய�� ேமைட. ஆ�ைலனி� ெதாட�ப���ள அைனவ�ேம

பா�ைவயாள�க�. ந�க��ச�ய�� கல��ெகா�ள வ���ப� இ��பவ�க� யா� ேவ��மானா��

த�க� க��� கைள� பத�� ெச�யலா�.  

இ�த ந�க��ச�ய�� ேநா�க� எ�ன?  
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ேம�� இ�ப�ரிவ��

இ�த வ�ட� நைடெப�ற ெச�ைன ��தக� கா�ச�ைய ��னி��, த�ன� ஒ� ��தக ெவளி�� எ�ற

த��ட�ைத அற��க�ப��த�ேன�.   இத� ேநா�க� 2021 ��தக� கா�ச� நைடெப�ற 14 நா�க��

(ப��ரவரி 24 �த� மா�� 9 வைர) த�ன�� ஒ� �ைல அேமசானி� ெவளிய��வ� எ�ப�தா�.  

நா� எ�த�, எ�க� கா�ேக� ந��வன� ெவளிய��ட 14 ��க� இ�த 14 நா�களி� ெதாட��ச�யாக

மி��லாக ெவளிய�ட�ப�டன. 14 நா�களி� 14 ��க� ெவளி�� எ�பேத எ�க� ேநா�க�. 

இ�வைர 139 ��கைள எ�த�, ெவளிய�����க�ேற�.

"வா��ைகய�� அ�ப�ைடச�,   வா��ைகய�� ஓ�ப�,   வா��ைகய�� அ�ேலா�� ட��ேலா��,

  �ழ�ைதக� உலக�� ெப�ேறா��கான பா�ேவ��, எ�த� பாைதய�� உ�க� பயண�, ெப�,

மாற�வ�� மேனாபாவ�� மா�ற���கான பா�ேவ���, பாரத� ெப�மித�க�, ப�� ேட�டா -தகவ�

�� உலக�� ப�� ப�ரத�, கன� ெம��பட, இல�க�� கைர��க�, மனிதனா� வா�வத�கான

ஃபா��லா, ெகாேரானா லா�ட�னி� �த� ��� மாத�க�, வ�லைம தாராேயா?' ஆக�ய 14

��க��, இ-��தக�க�.  

உ�களா� எ�வா� த�ன�� ஒ� ��தக� ெவளிய�ட ���த�?

என� ப�� வயத�� "ேகா�ல�' �ழ�ைதக� மாத இதழி� என� �த� கைத ெவளியான�.

அ�ேபாேத, "இ�தா� உ� த�றைம' எ�� என�� த�ைச கா�ட�ப�ட�. அைத உ�த�யாக� ப�ற��

ெகா�ேட�. அதனா�தா�, �மா� 40 வ�ட�க���� ேமலாக, நா� தவறாம� ஏேத�� எ�த�

வ�க�ேற�.  

அத�காைலய��, ப�ர�ம ����த�த�� எ��வ� என� பழ�க�. ெதாழி���ப வள��ச�ய��

உ�ச�த�� இ���� இ�நாளி�, த�னசரி என� �க��, இைணயதள�, வைல�� உ�ளி�ட ச�க

வைலதள�களி� த�ன�ேதா�� என� பைட��கைள ெவளிய��� வ�க�ேற�. ெதாழி���ப

வள��ச�ைய� பய�ப��த� �ைற�த வ�ைலய�� மி��லாக என� ��தக�கைள ெவளிய�ட

��க�ற�.

இ�த மி���கைள எ�� வா��வ�? எ�ப� வாச��ப�, எ�ப� ேசகரி�ப�? 

நா�க� ெவளிய��� மி���க� அேமசா� இைணயதள�த�� க�ைட���. ஆ�ைலனி� க�டண�

ெச��த� வா�க�� ெகா�ளலா�. ெமாைப� ேபானி� க���� ஆ� எ�ற ெசய�ைய தரவ�ற�க�

ெச��ெகா�� மி���கைள வாச��கலா�. 

உ�க� ெமாைப� ேபா�, ஐேப�, ேட�ெல�, ேல�டா�, ெட��டா� க����ட�   என எத��

ேவ��மானா�� மி���கைள� ப��க ����. க���� ஆ� ெசய� ம��ேம ேதைவ. ேம��

க���� சாதன�த��� இதைன� ப��க ���� எ�க�றா� �வேன�வரி.
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