
ச�ரனகக அச�	க	 வ�ரத

நலக ந�றவனதத�ன மதனம� ச�யறப�டட 
அலவலர�ன ��வ�னநதமரதத� ச�ரன அச��க� 
ந�றவனம வழஙகம இம$சய�ரகக�ன அச��க� 
வ�ரத�மனப சபறறள$�ர.

அச��க� ந�றவனம எழபத ந�டக$�ல 3,500 ககம 
அத�க��ன தனன�ரவலரக$�ன பஙக$�பபடன 
இயஙகம சத�ணட ந�றவன��கம.  அத �மக 
��றறததகக�ன சவமலதத�டடஙகம$ மனசனட 
ககம ச�யறப�டட�$ரகளகக வழ�க�டடலம 
ந�த�யதவ�யம வழஙக� வரக�றத.  இநந�றவனம 
சத�டரப�ன ச�லத�க வ�பரஙகம$ ashoka.org 
எனம வமலதத$தத�ல க�ணல�ம.

அச��க� ந�றவனம இலஙமகய�ல மதனமமறய�க 
இம$சய�ரகசகன உரவ�கக�ய வ�ரத�மன 
ச�ரன உள$�டட ஐநத சபர சபறறள$னர. 
இதறக�ன வ�ரத வழஙகம ந�கழவ சக�ழமப 3 
இல அம�நதள$ சரணக� ச:�டடலல 03 
ஏபரல 2011  அனற நமட சபறறத.  இநந�கழவ�ல 
வ�ரத சபறசற�ர த�த ச�யறற�டடஙகள 
சத�டரப�ல சரகக��ன அற�மகவமரகம$ 
ந�கழதத�னர.

நலக கக	ழமப வடட இள�ச�	ர �நத�பப

நலகதத�ன சக�ழமப வடட இம$சய�ர �நத�பப 
09 ஏபரல 2011 அனற சக�ழமபத த��ழச �ஙகதத�ல 
இடமசபறறத.

இநந�கழவ�ல சக�ழமப வடட நலகச 
ச�யறப�டட$ரகளம சக�ழமபத த��ழச 
�ஙகதத�ன கத�ரக��ந�தன, இரகபத� ப�லஸதரன, 
த�ரசச�லவன,  ப�ஸகர� ஆக�சய�ரம நலகச 
ச�யறப�டட�$ரம ஆசல��கர��ன 
��வ�நத�ரனம கலநத சக�ணடனர.

க�மல 9 �ண�கக ஆரமப��ன இநந�கழவ�ல வ�ரத 
சபறசற�ரககம ச�யறப�டட�$ரகளகக��ன 
ப�ர�டட ந�கழவம இம$சய�ர கலநதமரய�டலம 
பத�ய நலகம ச�யத��டல அற�மகமம 
இடமசபறறன.

ந�கழவ�ன சப�த சக�ழமபத த��ழச �ஙகதத�னர 
நலகதத�றக வழஙக�ய ப�ர�டடச ச�யத�கள இநத 
இதழ�ன 2 ஆம பககதத�ல சவ$�ய�க�னறன

தம�ழ இள!� ம	ந	டடக கடடளரகள

1997 இல மதனமமறய�கத த��ழ இமணய ��ந�ட 
��ஙகபப��ல நமடசபறறத.  2010 வமர ஒனபத 
த��ழ இமணய ��ந�டகள இடமசபறறள$ன. 
2000 இல உதத�ம எனபபடம உலகத த��ழத 
தகவல சத�ழ�லநடப �னறம அம�ககப 
படடத�லரநத த��ழ இமணய ��ந�டகள அநத 
ந�றவனதத�ன�சலசய மனசனடககபபடக�னறன.

த��ழ இமணய ��ந�டக$�ல ��ரபப�ககபபடட 
ஆயவக கடடமரகள அடஙக�ய ��ந�டட �லரகள 
இமணயதத�லம சவ$�ய�டபபடட சப�த�லம 
அமனதமதயம ஒசர இடதத�ல ப�ரமவய�டவம 
இலகவ�கத சதடப சபறவம மடய�தமவய�க 
இரநதன.  அககமறமயப சப�ககவத�க த��ழ 
இமணய ��ந�டட �லரகள தகவல சத�ழ�லநடப 
கடடமரகள அமடவ எனம த$ம www.infitt.net 
எனம ஆடக$ப சபய��ல உரவ�ககபபடடள$த.

1999,  2000, 2001, 2002, 2003, 2004,  2009 ஆக�ய ஏழ 
��ந�டக$�ல 318 எழதத�$ரகள ��ரபப�தத 349 
கடடமரகள இதத$தத�ல சவ$�ய�டபபடடள$ன. 
1997,  2010 ��ந�டட �லரக$�ன கடடமரகள 
இனனமம சவ$�ய�டபபடவ�லமல.

இவவமலதத$தத�ல கடடமரகம$ எழதத�$ர 
சபயர சக�ணடம கடடமரய�ன வமக சக�ணடம 
சதடயமடயல�ம.  கடடமரகள 38  வமகக$�கப 
ப���ககபபடடள$ன.  இநத வமலதத$தத�ன 
ச�யலமய உரவ�கக�யவர  வ�ரப� த.  க�சர�ன 
எனபத கற�பப�டததககத.

இவவமலதத$தத�லரநத சபறபபடட கடடமர 
ஒனற இநத இதழ�ல �றப�ரசர��க�றத.

தம�ழ வ�கக�பப&ட�	வ�ல 30,000 கடடளரகள

கடநத ஏபரல 8,  2011 அனற த��ழ வ�கக�பபடய� 
30,000 கடடமரகம$ எடடயள$த. 2003 நவமப��ல 
ச�யறபடத சத�டஙக�ய த��ழ வ�கக�பபடய� 2005 
ஓகஸறற�ல 1,000 கடடமரகம$யம 2007 ஏபரலல 
10,000 கடடமரகம$யம 2009 நவமப��ல 20,000 
கடடமரகமலயம எடடய�ரநதத.

வ�கக�பபடய�வ�ன கடடமழபமபயம ச�யறப�ட 
கம$யம வ�ப��ககம கடடமர ஒனற இவவ�தழ�ல 
�Kளப�ரசர��க�றத.
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இவரகள ப�ரவவய�ல ...
நலகம.சக�ம ச�யயம பண� இனமறய க�லகடடதத�ல அவ��ய��ன பண�. இநதபபண�மய இனமறய 
இம$ஞரகள மனன�னற ச�யவத ��கவம �க�ழச��ய�ன ச�யத�ய�க இரகக�னறத. அவரக$�ன 
அரபபண�பப�ன இநத ஆவணபபத�வ�னத எத�ரக�ல �நதத�ய�னரகக ஒர வரபப�ர��தம எனபத�ல 
��றறக கரதத�லமல. அவரக$�ன பண�மய வ�ழதத� வணஙகக�னசறன.  

- ம.கத�ரக��ந�தன

மறற மழத�க இம$ஞரக$�ல நலகம.சக�ம ஆறற�வரம பண�கள அ$பப��யத. அமமயற��கக 
சக�ழமபத த��ழச �ஙகதத�னர�க�ய ந�மம எம��ல�ன உதவ�கள ப��நத வரக�சற�ம எனபத�ல 
சபர�க�ழச�� அமடக�சற�ம.  உஙகள மயற�� சக�ழமப வ�ழ த��ழசபசம �ககளகக �டடம பயன 
தர�த உலசகஙகம பரநதபடட வ�ழம த��ழ சபசம �ககளககம பயனபடட வரவத உவமக தரம 
ச�யத�ய�கம. தஙகள பண�கள ச�னச�லம ��றபபறற, உலசகஙகம  வ�ழம த��ழ சபசம �ககளகக 
சத�ணட�றற சவணடச�ன �ன��ர வ�ழததக�சற�ம!  

- ஆ. இரகபத� ப�லஸதரன

அழ�வகக உடபடடரககம ஓர இனதத�ன 
தடயஙகம$ த$ர�த
ஆவணபபடததம உஙகள பண� 
��றபபற வ�ழததககள  

- ச�. த�ரசச�லவன

��ற த�ய�கம ச�யத�ல
��ற�த$வ சவறற�மய சபறமடயம
ப���ய த�ய�கம ச�யயம இடதத
ப���ய சவறற�மய அமடய மடயம   

அதறகம�ய கமல, கல�ச��ரம இனதத�ன சத�னம�மய சத�மலதத எ�த த��ழ இனதத�ன 
பத�வகம$ பல த�ய�கஙகள மலம சபண சவணடய கடம�மய ச�யயம இம$ஞரகளகக எனத 
�ன��ரநத வ�ழததககள.  

- ��. ப�ஸககர�
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இத ஒர நலக ந�றவன சவ$�யட
noolahamfoundation@gmail.com

ஆ����யர கழ
இ. க�ரஷணக��ர

ச��ச��சநத�� க�ரஷணக��ர
க. ��Kவன

த�. சக�ப�ந�த

பத�பப�����யர
சக�ப�

பத�ய நலகம இதழ�ன உள$டககம  அமனததம நலக ந�றவனதத�ன ந�மலபப�டமடப ப�ரத�பலபபத�க 
இரககச�னற�லமல.  சவ$�ய�கம கடடமரக$�ன கரததககள கடடமரய�$ரகளமடயமவ.  சப�தவ�க 
இதழ�ன உள$டககம Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0) உ���ததடன சவ$�ய�க�னறத.
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நலக ந�றவன��னத இமணயதத�ல ஓர எணண�� ஆவணக க�பபகதமத ந�றவவத�ல இமடயற�த 
உமழதத வரக�னறத.  2000  ஆம ஆணடசலசய ஈழதத ஆவணக க�பபகம ஒனமற இமணயதத�ல ந�றவ 
சவணடம எனம மனச��ழ�சவ�னற த��ழ இமணய ��ந�டடல மனமவககபபடடரநதம� அணம�ய�ல 
எ�த கவனததகக வநதத.  இலஙமகத த��ழ ஆவணகக�பபகம சத�டரப�ல சப��ய மதல�வத கடடமர 
இதவ�கசவ இரககல�ம.  அவவமகய�ல கற�தத ��ந�டடக கடடமர இஙசக �Kளப�ரசர��க�றத.  �Kளப�ரசர 
அன�த�ய$�தத  கடடமரய�����யரகக  எ�த நனற�கள.

இவயதத�ல தம�ழ ஆவக க�பபகம

சவரணர�ஜ� ந�லக�ன 
இறத�ய�ணட ��ணவர

இலஙமகச �டடக கலல�� சக�ழமப 12, இலஙமக

அற�மகம

த��ழ இமணயம 2000  �ரவசத� ��ந�ட நமடசபறறக சக�ணடரககம இவசவம$ய�ல இமணயதத�ல 
த��ழ ஆவணக க�பபகம எனற தமலபப�ல ஒர சரகக��ன ஆயவககடடமரமய ��ரபப�ககம 
வ�ரபபடன இம மயற��மன ச�றசக�ளக�னசறன. எனத ஆயவமர இலஙமகய�லரநத த��ழ ஆவணக 
க�பபகம ந�றவவத�ல அ$�ககபபடககடய பஙக$�பப�மன அத�க$வ கற�ததக க�டடவத�க 
இரபப�னம,  இசத நமடமமறமய ஏமனய த��ழ கற நலலலகதமதச ச�ரநதவரகளம ப�னபறற�த 
தததம ந�டக$�லரநத உ��ய பஙக$�பமப வழஙகக கடயத�க இரககம எனபத நமப�கமக.

ஆவ!க க	பபகதத�ன மகக��ததவம

ஒர இனதத�ன இரபபக கற�ததம அதனத ச�ழ�பப�ன வ�ழவ கற�ததம தறக�ல �நதத�யம வரஙக�ல 
�நதத�யம அற�நத சக�ள$ வலலத�க வரல�றறப பத�வகம$ப சபண�மவபபத 
அதத�ய�வ��ய��னத�கம,  வரல�றமற எடததக கறவத�ல,  கல சவடடககள,  பமதசப�ரடகள, 
இலகக�யஙகள எனபவறறடன க�ககபபடட ஆவணஙகள சபரமபஙக�மன வக�பபமத ந�ம அற�சவ�ம. 
இதன சப�ரடசட ச�மல ந�டகள ஆவணக க�பபத தமறய�ல சபர�$வ நவன கரவ�கம$யம 
சத�ழ�ல நடபஙகம$யம பயனபடதத� வரக�னறன.

இவ வமகய�ல ஒவசவ�ர ந�டம,  அந ந�டடல வ�ழம ஒவசவ�ர தன�ததவ��ன அமடய�$ஙகம$ 
உமடய இனஙகளம தததம வரல�றகம$ப சபண�பப�தக�ககம வமகய�ல,  ���ய�ன மமறய�ல 
சத�கககபபடட சத�டர ந�கழச��ப பத�வகம$ப சபண�வரதல கறபமனக கமதகள வரல�ற�க ��றறம 
சபறவமதத தடகக உதவவதடன உணம�ச �மபவஙகம$ உலககக எடததக கற உதவம எனபத�ல 
இர கரதத�ரகக மடய�த. இதன க�ரணதத�ன�சல த��ழ �கக$த இரபமபயம வரல�மறயம ���ய�ன 
மமறய�ல எத�ரக�ல �நதத�கக எடததச ச�லல ஓர ஆவணகக�பபகம இனற�யம�ய�தத�க 
அம�க�னறத.

இள!�தத�ல ஆவ!க க	பபகதளத ந�றவ சவணட� அவ���ம

ஏலசவ கணன� யகதத�ல க�லட எடதத மவததவ�டட ந�ஙகள,  இரபதசத�ர�ம நறற�ணடல 
இமணயம எனற இமணயறற வ�ஞஞ�ன சத�ழ�னடப ��தனதத�ன த�ககததககள 
வ�ழசவணடயவரக$�கவம வ�ழப பழககப படதத�க சக�ள$ சவணடயவரக$�யம இரகக�னசற�ம. 
இவவமகய�ல இமணயம எனபத உலசகஙகம பரநத வ�ழம ஒவசவ�ர தன�நபமரயம 
ஒனற�மணககம ��தன��க அம�க�னறத.  இமணயதத�ல எ�த ஆவணஙகம$ப ப�தக�ததக 
சக�ளவதன மலம சப$த�க அழ�வக$�லரநத அமவ க�பப�றறப படக�னறன.

ச�லம அத�க ��ர���னற� ஆவணஙகம$ப சபறறக சக�ளவதடன சநரம,  சப�ரட ��ககனததககம 
இமணய ஆவணக க�பபகம வழ�வகககம.  இமணயதத�ல எ�த ச�க��பபகள தல சவ$�ய�ல 
சபணபபடவத�ல ஆவணக க�பபகம ஒனமற ந�றவ�ப சபணவத�ல மகக�ய ப�ரச�மனய�க இரககம 
இடப ப�ரச��மனயம சபர�$வ தKரககப படக�னறத.  இக க�ரணஙக$�ல ஆவணக க�பபகம ஒனமற 
இமணயதத�ல ந�றவவத சப�ரதத��னத�க இரககம.
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இள!� ஆவ!க க	பபகதத�ன மலம	ன ப�னகள

இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகம ப�ரத�ன��க த��ழ கறம நலலலக�ல நமடசபறம 
மகக�யததவ��கக அததமன �மபவஙகள சத�டரப�ன அமனதத ஆவணஙகம$யம இயல��ன$வ 
பரண��கக சக�ணடரககம.  இதன மலம த�யத த��ழ ந�டடலம ஈழ நனன�டடலம �டட�னற�, 
த��ழரகள ச�ற�வ�க வ�ழம �சல��ய�,  ��ஙகபபர �றறம ச����ஷ�யஸ,  ப�ஜ� தKவகள ஆக�ய 
ந�டக$�லம வ�ழம அவவத சத�ஙக$�ன ச��நதக கடக$�க வ�$ஙகம த��ழ �கக$�ன வரல�றமறத 
சத�கதத மவதத�ரககம தகவற க$ஞ��ய��க இத வ�$ஙகம.

இனற த��ழ �ககள உலசகஙகம பரநத ஏறதத�ழ அறபதககம ச�றபடட ந�டக$�ல வ�ழநத 
வரவத�ல,  இவவ�ற�க அவவத சத�ஙக$�ன ச��நதக கடக$�யலல�த,  த��ழர பறற�ய தகவலகம$ 
அற�ய வலல மலஙகள அத சத�ஙக$�ல இலல�த க�ரணதத�ல அலலலறம �சக�தரத த��ழரகள, 
இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகம மல��க இககமறமயத தKரககக கடயத�க இரககம.

இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகதத�ன �றசற�ர பயன ய�சதன�ல,  வ�ரமப�ய சநரதத�ல வ�ரமப�ய 
வ�டயம பறற�ய தகவலகம$ அற�நத சக�ள$ இத வ�த�ய$�பபத�கம.  கற�தத ஓர இடபபரபப�ல, 
கடடக கடட�ன சக�பபக$�ல ச�க��தத மவககபபடடரககம ஆவணஙகம$ சதடப ப���தசதடதத 
சவணடய தகவமலப சபறவத�ல இரககம ��ர�ஙகள நKககபபடக�னறன.

ச�லம சதமவய�ன ஒவசவ�ர தகவலகம$ப சபறவத�ல இலகவ�ன வழ�பபடததலகம$ வழஙகக 
கடயத�க இரபபத இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகதத�ன �றசற�ர வ�ச�ட அம���கம.  அத�வத 
கற�தத ஒர ஆவணதத�ல உள$ ஒர ச�யத� அலலத தகவல சத�டரப�ல�ன ச�லத�க தகவல (additional 
information) அலலத அத சத�டரப�ல�ன இமயப�ன தகவல (relevant  information) எதமனயம 
பயனசபறனர அக கற�தத ஆவணதத�மனப ப�ரமவய�டடக சக�ணடரககம சப�சத ச�னறமடயக 
கடயத�கத சத�டபபகள (links)  வழஙகபபட மடயம.  கற�தத அத சத�டபப மகவ��ய�ன ச�ல 
அழததவதன மலம சநரடய�க எநதச ��ர�மம இனற� ச�லத�க அலலத இமயப�ன தகவல ச���ககப 
படடள$ பககததககப பயனசபறனர அமழததச ச�லலபபடக�னற�ர.

உத�ரண��க,  இரபத�ம நறற�ணடல ஈழதத��ழக கவ�மதகள எனனம தமலபப�ல�ன பதத���மகக 
கடடமரசய�னற�மன வ���ததக சக�ணடரககம சப�த,  அத�ல ப�னவரம வ�கக�யம வரக�னறத என 
மவததகசக�ளசவ�ம.

ஈழத தம�ழக கவ�தத வரல�றற�ல மக�கவ�கக மகதத�ன இடம உணட. ம�வ�டடபரம கநதசவ�ம� கக�வ�ல�ல 
இடம ப#றற ஆலயப #�ரகவசம பத�டர#�ல அவர எழத�ய கவ�தத ஒனற. 

என அவ வ�கக�யம சத�டரக�றத.

இவவ�டதத�ல, கவ�மதகள பறற� அற�ய வநத ஒரவரகக, ஆலயபப�ரசவ�ம சத�டரப�ல�ன தகவலகம$ 
அற�யம ஆவல எழநத வ�டக�னறத.  ��த�ரண��க எனற�ல,  வ���ததக சக�ணடரககம கற�தத 
ஆவணக சக�பமப மடமவதத வ�டட, ஆலயப ப�ரசவ�ம சத�டரப�ல�ன �றமறய சக�பமபப பரடடத 
சதடசவணடய சதமவ ஏறபடம. ஆன�ல இமணய ஆவணக க�பபகதத�ல கற�தத வ�கக�யதத�ல ஆலயப 
ப�ரசவ�ம எனற பததத�ல மவதத அழததவதன மலம ஆலயப ப�ரசவ�ம சத�டரப�ல�ன பககஙகளகக 
உடனடய�க வ���பபவர அமழததச ச�லலபபடக�னற�ர. இத, ஆயவ மயற��க$�ல ஈடபடசவ�ரககம 
ஏமனயவரகளககம பயன$�ககம ப�ரத�ன��ன ச�லத�க அம���கம.

இள!� ஆவ!க க	பபகதளத ந�றவளக��ல கவனஞ க�லதத சவணட� அம�ஙகள 

இமணய ஆவணக க�பபகதமத ந�றவமகய�ல அதன த�ரதத��ன தகவலகம$ வழஙகம தனம�, பககச 
��ரப�னம�, உணம�த தனம� எனபமவ  கற�தத அத�க கவனஞ ச�லததபபட சவணடம. ஏசனன�ல, 
இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகம ஒர கமத ச��லலம தனம�யத�ய அனற�,  ���ய�ன வரல�றறத 
தகவலகம$ ஆயவ�$ரகளககம,  ப�ற இன ச��ழ� �ககளககம வழஙக வலலத�கக கண�ககப படதல 
சவணடய�கம.

இள!� ஆவ!க க	பபகதளத ந�றவ உதவ��	��ரகக வலல மலஙகள

இமணய ஆவணக க�பபகதமத ந�றவ வலல, மலஙக$�க, பலசவற ந�றவனஙகள,  அம�பபகள,  தன� 
நபரகள எனசப�மரக கற�பப�டல�ம.  உத�ரண��க,  இலஙமகமயப சப�றதத �டடல,  இமணய 
ஆவணக க�பபகததககத சதமவய�ன தகவலகள,  பதத���மகப ப�ரத�கள எனபவறமற இலஙமகத 
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சத��ய சவடகள கடத த�மணகக$தத�லரநத சபறறக சக�ள$ மடயம.  அர��ஙகதத�ன உததரவடன, 
அஙகள$ த��ழ ச��ழ�,  இன,  பணப�ட கற�தத தகவலகம$ வழஙக வலல த��ழ �றறம ப�ற ச��ழ�ப 
பதத���மகக$�ன மலபப�ரத�கம$ப படய�வண��கக�க சக�ள$ல�ம.

இசத சப�னற, ஏமனய ந�டக$�லம உள$ சவடக கடஙக$�ல இரநத இவ ஆவணஙகம$ப சபறறக 
கற�தத அவவந ந�டட அரசகள அலலத தகவமடய அத�க���க$�ன உதவ�மயப சபறறக சக�ள$ல�ம.

அடதத,  ஆவணக க�பபகதத�ல உள$டககப பட வலல தகவலகம$ வழஙக மனவரம 
அம�பபக$�ட��ரநத உ��ய தகவலக$�ன மலப ப�ரத�கம$சய� படகம$சய� சபறறக சக�ள$ல�ம.
தன� நபர ச�க��பபகளம இமணய ஆவணக க�பபகதத�ன உரவ�ககததகக உறதமண ப��யக 
கடயமவய�கம.  இதறக ��க நலல மனனத�ரண��க த�கழபவர இலஙமகய�ன கணட நக��ல வத�யம 
இர�.கனகரதத�னம எனப�ர�வ�ர.

இவ��டம 1900 ம ஆணட மதல சவ$�வநத த��ழரகளடன சத�டரபமடய பதத���மகச ச�யத�கள 
ச�க��பபகள ப�தக�ககபபடட மவககபபடடள$ன.  இநத ��தனம (த��ழ,  ஆஙக�லம),  ஈழசக���, 
சதநத�ரன,  த�னபத� �றறம இனறம சவ$�வநத சக�ணடரககம வரசக���,  த�னககரல,  த�னகரன, 
நவ�ண� சப�னற பலசவற பதத���மகக$�லம சவ$�வநத அர��யல,  கமல,  இலகக�யம,  �மகம 
சத�டரப�ன மகக�ய��ன �மபவஙகள பறற�ய ச�யத�கள ஒழஙக�க கதத��ககபபடட,  உமறக$�ல 
இடபபடடப சபணபபடட வரக�னறன. இலஙமகச சவடகள கடதத�ல க�மடகக�த பல தகவலகள கட 
இவர வ�ம க�ணபபடக�னறன.

இவரத ச��நத மயற��ய�லம,  சபர�தமனப பலகமலக கழகதமதச ச�ரநத சபர�����யரகள ��ல��ன 
ஊககவ�பப�ன�லம உலகத த��ழர ஆவணக க�பபகம எனற அம�பப இவர�ல ஆரமப�தத இனறம 
ந�மலததள$த.  தறசப�த இவர பல தகவலகம$ நணபட��ககம மயற��ய�லம (micro  filming) 
ஈடபடடள$�ர.  இவர வ�மள$ பலசவற தகவலகளம இமணயதத��ழ ஆவணக க�பபகதத�ன 
உரவ�ககதத�ல பயனமடய பஙக$�பமப வழஙக வலலமவய�ய�ரககம.

ச�லம இலஙமகய�லம,  இனன ப�ற ந�டக$�லம உள$ இவர சப�னற தன��ன�தரகள பல��ன 
ச�க��பபகள இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகதத�ன உரவ�ககதத�ல உதவவதடன,  இவவ�ற�ன 
மயற��க$�ல ஈடபடசவ�மர உலகத த��ழ �மகததகக அற�மகபபடதத�,  அவரகம$ ஊககவ�ககவம 
ச�யயம

இள!� ஆவ!க க	பபகதளத ந�ரவக�ததல

இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகதமத ந�ரவக�பபதறக,  ந�டகள சத�றம ப�ரத�ந�த�கள ந�ய��ககபபட 
சவணடம.  எலல� ந�டக$�ன ப�ரத�ந�த�கம$யம உள$டகக�ய உயர�டடப சப�தச �மபசய�னற�ன 
கடடபப�டடன கKழ,  ஒவசவ�ர ந�டக$�லம உப ச�யறகழககள அம�ககபபடல�ம.  அவ உப 
ச�யறகழககளளளம,  ஒவசவ�ர ப���வகளகக�க (உத�ரண��க அர��யல,  கமல,  இலகக�யம சப�னற 
சவவசவற தமறகள) தன�ததன�ப ப���வகள அம�ககபபட சவணடம.

அவவத தமறக$�ல சதரச�� சபறற ஆரவமமடய அனபவம வ�யநதவரகள இககழகக$�ல ச�ரததக 
சக�ள$பபட சவணடம.  அநதநத ந�டகள கற�தத தகவலகள சத�டரப�ல அவறற�ன நமபகததனம�, 
���ய�நதனம� எனபவறமற உறத� ச�யத சக�ளளம சப�றபமப அநதநத ந�டக$�லள$ உப 
கழககள ஏறறக சக�ள$ல�ம.  �ரசம�கள எழ��டதத,  சப�தககழவ�ல இறத� மடவ எடககப 
படல�ம.
ச�லம,  ஒவசவ�ர ந�டக$�லமள$ உபகழககம$ச ச�ரநதவரகள உடனககடன தகவலகம$யம 
ஆவணஙகம$யம இமணயதத�ல ஏறற வ�த�ய�க இதறக��ய வ�த�கள இவ இமணயத த��ழ ஆவணக 
க�பபகப சப�தககழவ�னர�ல ச�யத சக�டககபபடல சவணடம.  இதன மலம இலகவ�கவம 
வ�மரவ�கவம தகவலகம$ இமணயதத�ல ஏறற�, பயனக��களகக உச� வ�த�கம$யம பயமனயம சபற 
உதவக கடயத�ய�ரககம.

மடவளர

இமணயத த��ழ ஆவணக க�பபகம ஒனற உரவ�ககப படவதன அவ��யதமதயம,  அதன மலம 
தறக�ல �நதத�யம,  வரஙக�ல �நதத�யம சபறறக சக�ள$க கடய பயனகள கற�ததம  இதவமர 
கற�யவறற�ல வ�$ஙக�க சக�ள$க கடயத�ய�ரககம எனபத எனத நமப�கமக.  இப பண� 
வ�மரவ�கவம வ���வ�கவம ச�றசக�ள$ப படவதறக�ன ஊககதமதயம ஆதரமவயம வழஙக 
சவணடயத உலகத த��ழ�னதத�ன கடம�யம சப�றபப��கம.
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வ�கக�பப�டய� - கடடவ�பப - த�றநத பலவமசச"�தத

ம. மயரன

கறபமன ச�யத ப�ரஙகள.

ஒர கமலகக$ஞ��யதமதத த�றநத ந�மலய�ல உரவ�கக 
மடய��?

த�றநத கமலகக$ஞ��யம எபபட இரககம?

அத மறற�லம இலவ���க இரககம.  ய�ர 
சவணட��ன�லம எபசப�த சவணட��ன�லம அதமனப 
பயனபடதத மடயம.  எவரம அதமனத தமச��ட 
மவததகசக�ள$ மடயம.  கமலகக$ஞ��யம 
சக�ணடரககம கடடமரகம$ வ�ட அத�க��ன தகவலகள 
த�கக சத��நத�ரநத�ல அததகவலகம$ எவரம 
அககமலகக$ஞ��யதத�ல ச�ரததவ�டமடயம. 
தகவறப�மழகள ஏத��ரநத�ல எநதக கடடபப�டகள��னற� 
அவறமற த�ரதத�வ�ட மடயம.  எவரம த�கக சத��நத 
வ�டயஙகள சத�டரப�க எநத அ$வ�ல�ய�னம 
கடடமரகம$ அநத கமலகக$ஞ��யதத�ல பத�த�க 
உரவ�கக மடயம.  அஙசக இரககம ப�ற கடடமரகம$ 
எநத கடடபப�டகளம இலல��ல எதறகம 
பயனபடததமடயம.  அபபடசய நகசலடததத தனனமடய 
பததகம ஒனற�ல ச�ரததகசக�ள$ மடயம.  ய�ரம சகளவ� 
சகடக ��டட�ரகள.  அஙசகயள$ கடடமரகம$ எலல�ம 
சத�கததப பததக�டதத வ�றக மடயம.  எநதக 
க�பப��ம�ச ��ககலம எழ�த.  கமலகக$ஞ��யதத�ல 
பத�த�கச ச�யயபபடம த�றநத ந�மல ��றறஙகம$க 
கணக�ண�தத தக�தனவறமற எவரம நKகக�வ�டவம 
மடயம.

இபபட ஒர கமலகக$ஞ��யம ��தத�ய��?

���,  இபபட ஒர கமலகக$ஞ��யம கடட�யம 
இரககசவணட��?

ஒர பகழ சபறற ந�றவனம ஏர�$��ன அற�ஞரகம$ப 
பயனபடதத� கமலகக$ஞ��யம ஒனற�மன உரவ�ககக�றத 
எனற மவததகசக�ளசவ�ம.  அதமனப 
பயனபடததபசப�கம பயனரக$�ன நKஙகள மககள 
கடடபபடட ந�மலய�சலசய அதமன அணக 
அன�த�ககபபடவரகள.

ஒனற நKஙகள அதமன வ�மலசக�டதசத வ�ஙக சவணடம. 
அஙசக உள$ கடடமரகம$சய� அதன பகத�கம$சய� 
எகக�ரணம சக�ணடம நKஙகள சவற சதமவகளககப 
பயனபடததமடய�த.  க�பப��ம�ச �டடஙக$�ன கKழ 
நKஙகள ��மறககச ச�லலம வ�யபபள$த. 
சவணடச�னசற ச�யயபபடட,  தவறதல�க ச�யயபபடட 
தகவற தவறகம$ நKஙகள உடனடய�க த�ரதத�வ�ட 
மடய�த.  கமலகக$ஞ��யம சக�ணடரககம தகவலகள 
ஒர ��லரகக ��ரப�க இரகக�றத எனற உ��ம�சய�ட 
வ�த�டட கடடமரகம$ த�ரதத�வ�ட மடய�த.  உஙகளகக 
சத��நத பலசவற வ�டயஙகள சத�டரப�ன கடடமரகம$ 
அத�ல நKஙகள உடனடய�க சதநத�ர��கச ச�ரககமடய�த.

எபசப�தம உஙகள மககள கடடபபடசட இரககம. 
க�பப��ம� எனம �ஙக�ல எபசப�தம உஙகம$ப 
ப�மணதசத இரககம.

இநத கடடததம$கம$ அறதத,  பலம�சச��ததககம$த 
த�றநத ந�மலய�ல,  கடடறற ந�மலய�ல 
மவதத�ரககசவணடம.  பக�ரவதறக�ன சதநத�ரம 
சவணடம,  கடடமழபபகக�ன வழ�த�றககசவணடம எனற 
சக�ரம ஒர பத�ய சப�கக இமணய சவ$�ய�ல, 
��னசவ$�ய�ல ஏறபடடரகக�றத.

"தன�ய��ம�"  எனபத அநKத�,  சப�த�ககள உ��ம�ய�க 
பலம�சச��ததககள இரபபசத �ன�த கலம மனசன�கக� 
நகரவதறக�ன வழ� எனற இநத "கடடறபப"  இயககம 
உரததசச��லக�றத.

இமணய உள$டககஙகள �டட�லல,  ச�னசப�ரடகள, 
த�மரபபடஙகள,  பததகஙகள,  கமலபபண�கள அமனததச� 
"த�றநத"  ந�மலய�ல சப�த�ககள உ��ம�ய�க 
இரககசவணடம.  அமவ அமனததம �ன�த கலதத�ன 
ச��ததகக$�க,  வ�ய�பகததடன இரககசவணடச� 
அலல��ல,  தன��ன�தரக$�ன கறக�ய உ��ம� 
சக�ரலகளககள அகபபடடபசப�யவ�டககட�த எனற 
இநத எத�ரபப�யககதமத ஆத��ககம அமனவரம 
வ�ரமபக�னறனர.

இநதப பத�ய பரட��கர��ன ��நதமனபசப�கக 
ச�னசப�ரள சத�ழ�றறமறய�சலசய மதலல சத�னற�யத. 
�ககள உமடம�ய�க,  கடடமழபப�க ச�னசப�ரடகள 
த�றநத ந�மலய�ல உரவ�ககபபடசவணடம, 
பக�ரபபடசவணடம எனற ஆரமப�தத இனற எலல� 
வமகய�ன பலம�சச��ததகக$�னதம த�றநத ந�மலமய 
வலயறததக�றத. பலம�சச��ததககம$ கறகக� மடககம 
"க�பப��ம�"  ஒபபநதஙகம$க க�டட��க எத�ரகக�றத. 
க�பப��ம�கக ��றற�க பலம�சச��ததககம$ 
உரவ�ககம �ன�தரக$த உமழபப�மனயம உ��ம�மயயம 
க�தத,  அதமன பயனபடததம �ன�த கலதத�ன 
சதநத�ரதமதயம க�ககம "அ$�பப��ம�"  ய�மன 
மனமவகக�னறத.  �டட�Kத�ய�ன அ$�பப��ம� 
ஒபபநதஙகளம உரவ�ககபபடடள$ன.

பலம�சச��ததகக$�ன த�றநத ந�மலமய, 
கடடமழபப�மன,  கடடறற பக�ரதமல மனன�றததம 
இயககம,  அநத இயககதத�ன ��நதமனகம$ 
அடபபமடய�ககசக�ணட "த�றநத"  பலம�சச��தத 
உரவ�ககம இனமறய உலக ஒழஙக�ல ��தத�யபபட��? 
அலலத இசதலல�ம சவறம "அழக�ய கனவகள" த�ன�?

இநத சநறற� சரககம �நசதகஙகம$ எலல�ம த�த 
சவறற�க$�ல சடசட��ததகசக�ணட அத� சவக��ய 
வ$ரநதசக�ணடரகக�றத "த�றநத மல"  இயககம.  சபரம 
ந�றவனஙக$�ன ஆத�ககதமதசயலல�ம அடதத 
உமடததவ�ற எலல�ததமறக$�லம த�றநத மயற��கள 
சவறற�சபறறகசக�ணட வரக�னறன.

இநத �கதத�ன சவறற�ய�ன ��கச��றநத எடததகக�டட�க 
இரபபதத�ன த�றநத கமலகக$ஞ��ய��ன "வ�கக�படய�".

ஆஙக�லத�ல �டட�லல�த,  உலகச��ழ�க$�ல 
சபரமப�ல�னவறற�ல இநத கடடமழபப�ல உரவ�கம 
கமலகக$ஞ��யம சவறற�கர��க வ$ரநதவரக�றத.

ஏறதத�ழ 19,600  கடடமரகச$�ட த��ழ வ�கக�படய�வம 
இமணயதத�ல வ$ரக�றத.

ஆஙக�ல வ�கக�படய�சவ�,  இனற உலக�ன ஆகககடய 
கடடமரகம$க சக�ணடரககம கமலகக$ஞ��ய��க, 
நணகக��க ச�வமவ ப�ரககபபடட ப�ரததபப�ரதத 
வ$ரதசதடககபபடம கமலகக$ஞ��யஙகளககச ����ன 
ந�மலய�ல பலகமலககழகஙக$�லம ப�ட��மலக$�லம 
��ணவரகளககப ப��நதமரககபபடக�றத.

எவரம வநத எமதயம சத�கதத,  அழ�தத ��றறககடய 
ந�மலய�ல இரககம இநத கடடபப�டகள எதவ�றற 

6



கமலகக$ஞ��யம எபபட இவவ$வ சப��ய சவறற�மய 
சபறறத?

இதறக ஒர ��த�ரண வ�கக�படய� பயன��ன 
ச�யறப�டகம$க கரநத கவன�பபதனமலம பத�லகம$ 
சபறறகசக�ள$ல�ம.

எனத ஊமரபபறற�ய ��ல தகவலகள சதமவபபடவத�ல 
ந�ன வ�கக�படய� கமலகக$ஞ��யதமத இமணய 
சவ$�ய�ல ta.wikipedia.org  எனற மகவ��ய�ல 
அணகக�சறன.  "த�ரகசக�ண�மல"  எனற சதட 
த�ரகசக�ண�மல சத�டரப�ன கடடமரமய 
வநதமடக�சறன.  ஏறகனசவ பலர ச�ரநத உரவ�கக� 
மவதத�ரககம அநத கடடமரய�லரநத எனகக 
சதமவய�ன தகவலகம$ சபறறகசக�ளளக�சறன.

அபசப�தத�ன என கவனதத�ல படக�றத அக�சல�ப�ளம$, 
த�.  த கனகசநதரமப�ளம$,  த�.  த.  �ரவணமததபப�ளம$ 
சப�னறவரகள த�ரகசக�ண�மலய�ல த�ன 
ப�றநதவ$ரநதவரகள எனற தகவல "த�ரகசக�ண�மல 
இலகக�ய வரல�ற"  எனற தமலபப�ன கKழ 
வ�டபடடபசப�ய�ரகக�றத.

உடனடய�க அநதக கடடமரய�ன ச�றபகத�ய�லரககம 
"சத�க"  எனற வ�ம�ய�மன அழதத� கடடமரய�ல 
சதமவய�ன வ��கம$த தடசடழத�ச ச�ரததவ�டக�சறன. 
கKசழ உள$ "ச���ககவம"  எனற வ�ம�ய�மன 
அழதத�யவடன ந�ன பத�த�க ச�ரதத வ��களடன கடடமர 
தறசப�த க�ட��ய$�கக�றத.  இன� இநதகடடமரமயப 
ப�ரககம ஒவசவ�ரவரககம இநத வ��கள சதனபடம.

இநதத சத�கபப�மனச ச�யவதறக எனகக எநத பயனர 
கணககம சதமவ இலமல.  எநத வ�த��ன ��றபப 
அன�த�யம சதமவய�லமல.  எவர சவணட��ன�லம 
இதமனச ச�யயல�ம.

�றந�ள ந�ன ச�யத ��றறஙகள கடடமரய�ல இரகக�றத� 
எனற ப�ரகக ஆம�ய�ய�ரககசவ த�ரகசக�ண�மல 
கடடமரமய �றபட ப�ரமவய�டக�சறன.  அஙசக ந�ன 
ச�யத ��றறஙகள அபபடசய இரகக�றத.  அதசத�ட த�.  த. 
கனகசநதரமப�ளம$கக த.க எனற எழததபப�மழ 
வ�டடரநசதன.  அநத எழதபப�மழ ���ய�ககபபடட த,  த� 
ஆக ��றறபபடடரநதத .  இநத த�ரதததமத ய�ர 
ச�ரதத�ரகள?  எனமனபசப�ல இநத கடடமரமயப 
ப�ரமவய�ட வநத �றறவரகள த�ன.

இநத வ�டயம எனகக நமப�கமகயடடசவ பயனர கணகக 
ஒனற�மன உரவ�ககல�ம எனற மடவகக வரக�சறன. 
எனத சபய��ல பத�ய பயனர கணகமக 
உரவ�கக�ய�க�வ�டடத.  இன� எனத கடவசச��லமல 
பயனபடதத� பகபத�மக ச�யதசக�ணட ப�ன ந�ன 
ச�யயம ��றறஙகள ய�வம எனசபய��ல �றற 
பயனரகளகக அற�வ�ககபபடம.

அணம�ய ��றறஙகள பககததககச ச�னற அணம�ய�ல 
ய�ரய�ர எனன கடடமரகம$ உரவ�கக�ய�ரகக�ற�ரகள, 
த�ரதத�ய�ரகக�ற�ரகள ப�ரககல�ம எனற கவன�தத�ல, 
ச��னகவ�,  சட���ன�க ஜKவ� சத�டரப�ன கடடமர 
ஒனமற அணம�ய�ல உரவ�கக�ய�ரபபத சத��நதத. அநத 
தமலபமபச ச��டகக� கடடமரகக சப�ன�ல அஙசக 
சட���ன�க ஜKவ� சத�டரப�ன ��ற�ய கடடமர 
ஆககபபடடரகக�றத.  அஙசக �லலமக எனற ச��ல 
��வபப ந�ற எழதத�ல இரநதத.  அமத ச��டகக�ன�ல, 
�லலமக எனற தமலபப�ல கடடமர எதவம 
உரவ�ககபபடவ�லமல.  இநத தமலபப�ல கடடமர 
உரவ�கக வ�ரமப�ன�ல தடசடழத�ச ச���ககவம எனபத 
சப�னற அற�வ�ததல வநதத.  ��� �லலமககக கடடமர 
எலல�ம எழதபசப�க�சற�ச�, �லலமக பறற� இரணட வ�� 
சப�டட�ல எனன எனற ந�மனவ�ல எனகக சத��நத 
அ$வ�ல �லலமக பறற�ய இரணட வ��கம$ அநத 

தமலபப�ல ச�ரததச ச���ததவ�டட வரக�சறன.

அடதத ந�ள ந�ன பகபத�மக ச�யயமசப�த எனத 
சபசசபபககதத�ல ச��ன கவ� எனகக நனற� ச��லல 
இரபபசத�ட,  �றறப பயனரகள பலரம �லலமக பறற�ய 
சப��ய கடடமர ஒனற�மனசய வ$ரதசதடதத 
வ�டடரகக�னறனர.  பல பத�ய நடபககளம இநத கடடமர 
ஊட�கக க�மடகக�றத.

இவவ�ற த�ன வ�கக�படய� இயஙகக�றத.

��த�ர�ண �ன�தரகள பலர கட ஒர சபரம தகவற 
க$ஞ��யதமதசய உரவ�ககக�ற�ரகள.  ஒவசவ�ர 
�ன�த��டததம ஏத�வத ஒர வ�டயம சத�டரப�ன அற�வ 
இரககம.  கடடமழபப�க,  ஒர சபரம �மத�ய��க இநத 
தன� �ன�தரகள இமணயமசப�த இநத கடட �த�நடபம 
அத� �கத�வ�யநதத�க ��றக�றத.

கடடமழபபம, �மத�ய ச�யறப�டகளம த�ன இநத �ன�த 
இனதமத மனசன�கக� நகரததம. கறக�ய இல�ப சந�ககம 
சக�ணட வடடஙகள அலல.

��� த�றநதசத� எனனசவ�,  எவசர� ஒரவ��ன 
கமலகக$ஞ��ய வமலதத$ததகக ந�ம ஏன பஙக$�கக 
சவணடம?  இபசப�த த�றநத மவததவ�டட ப�னசன�ர 
ந�$�ல எலல�வறமறயம வ���சசரடடகசக�ணட 
சப�யவ�ட ��டட�ரக$�?

இத ந�கழவதறக�ன ��தத�யபப�டகள ப�னவரம 
க�ரண�க$�ல அறறபசப�க�றத.

ஒனற,  வ�கக�படய� எநத தன��ன�தரகசக�, 
ந�றவனததகசக� ச��நத��னதலல.  "வ�கக��Kடய�" 
எனபபடம ந�ரவ�க கழசவ இவவமலதத$தமதப 
பர����கக�றத.  இநந�ரவ�கககழ ��த�ரண வ�கக�படய� 
பயனரக$�ட��ரநத சதரநசதடககபபடம ஆடகம$க 
சக�ணடத.  இககழ இல�பசந�ககறற ந�றவன��க 
பத�வச�யயபபடடரபபசத�ட (அச���கக �டடஙகளக 
கம�வ�க)  நனசக�மடகளகக�ன வ��வ�லககச 
�லமகமயயம சபறறகசக�ணடள$த.  எகக�ரணம 
சக�ணடம வ�கக�படய�வ�ல வ�$மபரஙகச$�,  வ�ய�ப�ர 
வடவஙகச$� உள$டககபபட மடய�த.

அமனதத ச��ழ� வ�கக�படய� வமலதத$ஙகளகக��ன 
வழஙக�கள,  பர����பப ச�லவகள ய�வம நனசக�மடகள 
மலச� ���$�ககபபடக�னறன.  மனச��ழ�வ வழ�ச��ழ�வ 
வ�கக$�பப மமறய�ல ந�ரவ�க�கள க�லததககக�லம 
சதரநசதடககபபடக�னறனர.

இரணட,  வ�கக�படய� இயஙகம ச�னசப�ர$�ன 
�Kடய�வ�கக� எனபபடம உள$டகக மக�ம�ததவத 
சத�கத�ய�ன (CMS)  அமனதத ந�ரலகளம த�றநத மலம. 
வ�கக�படய�மவபசப�லசவ இநத ச�னசப�ர$�ன 
ந�ரல�ககமம ந�கழக�றத.  ச�னசப�ரள த�றநத�ரபபத�ல 
�மறமக��ன எநத ச�யறப�டமடயம இநத ச�னசப�ரள 
ச�யய மடய�த.

மனற,  வ�கக�படய�வ�ன உள$டககம Creative Commons 
(Atribution  Share  alike)  உ���ம மலம �டட�Kத�ய�க 
ப�தக�ககபபடக�றத.

இநத ஒபபநத��னத க�பப��ம� ஒபபநதஙகள ச�யயம 
சயநல கடடபப�டகம$ கம$நத, பலம�சச��தத �Kத�ன 
சப�த�கக$�ன உ��ம�கம$ �டட�Kத�ய�க 
ப�தக�பபதறசகன உரவ�ககபபடட உ��� ஒபபநத��கம. 
அத�வத அ$�பப��ம�.

சரகக��க கறவத�ன�ல, த�றநத ந�மல உள$டககஙகம$ 
எவரம எதறகம பயனபடததல�ம ஆன�ல,  அநத 
உள$டககஙகம$ மட மவகக மடய�த.  பக�ரம சப�த 
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நKஙகள எவரகசகலல�ம இதமனகசக�டகக�றKரகச$� 
அவரகளககம நKஙகள இசத சதநத�ரதத�மன 
வழஙக�ய�கசவணடம.

இவவ�ற�னசத�ர �டடபப�தக�பப இநத 
உள$டககஙகளகக உணட.  அதன�ல சப�த�ககள 
உரவ�ககம இநத உள$டககஙகள ய�வம 
சப�த�ககளகக �டடச� ச��நதம.  ய�ரம உ��ம�சக�ர 
வ�யபப�லல��ல சப�யவ�டக�றத.  வ�கக��Kடய� 
ந�ரவ�கககழவ�னர இநதச �டட வ�டயஙகம$க கவன�தத 
சவணடய நடவடகமககம$ ச�றசக�ளக�னறனர.

இதனக�ரணதத�ன�சலத�ன இநத வ�கக�படய�வ�மன ந�ம 
ஒவசவ�ரவரம எ�த�க உணரமடக�றத.  எவரகசக� 
சவமலச�யக�சற�ம எனற எணணம சத�னறவதறக 
��ற�க,  எலசல�ரம எனகக�க சவமல ச�யக�ற�ரகள 
எனற எணணம ச�சல�ஙகக�றத.  அதன�ல 
சப�றபபணரவம �ன�க�ழச��யம அத�க��கக�றத.

���,  த�றநத ந�மலய�ல இரககம இநத கடடமரக$�ல 
தவற�ன வ�டயஙகம$ ய�ரம பகதத�வ�டட�ல? 
கடடமரகம$ வ���ததன��க அழ�ததவ�டட�ல? 
வனச�யலப��நத�ல?

இநத �வ�ல,  தததவ�Kத�ய�கவம சத�ழ�நடப �Kத�ய�கவம 
எத�ரசக�ள$பபடக�றத.

சறற�ய�ரககம எலசல�ரககம ச��நத��ன ஒர த�றநத 
வடடல க$வகள ந�கழமடய�தலலவ�?  இநதத தததவச� 
இஙகம ச�யறபடக�றத.  எலல� வ�கக�படய� பயனரகளம 
த�த ச��நத கமலகக$ஞ��ய��ன வ�கக�ப�டய�வ�ல 
அககமறய�ய இரகக�ற�ரகள.  அணம�ய ��றறஙகள 
பககததகக ச�னற ஒவசவ�ர ந�ளம எனன ��றறம 
ந�கழக�றத எனற ப�ரததகசக�ணடரகக�ற�ரகள.  எவரம 
இநத பககதமத ப�ரமவ இடல�ம.  ஒவசவ�ர 
��றறஙகளம ஆய�ரககணகக�ன,  சக�டககணகக�ன 
பயனரக$�ல அவத�ன�ககபபடக�றத.

எகக�ரணம சக�ணடம ந�ன உரவ�கக�ய கடடமரக$�ல 
தKசச�யலகள ந�கழ ந�ன அன�த�கக��டசடன.  எநத ��ற 
ச�யல வ�கக�படய�வ�ல ந�கழநத�லம அத அடதத கணச� 
அமனதத பயனரக$�ன ப�ரமவககம வநதவ�டம.  இத 
த�ன த�றநத ந�மலய�ன ப�தக�பப.  உலக�ல தKயவரகள 
��கச��லசர.  அவரகள ��க இலகவ�க 
��டடபபடடவ�டவ�ரகள.  இவவ�ற�ன வ�கக�படய� 
கறறஙகள ப��யபபடட�ல அமவ உடனடய�க 
கம$யபபடடவ�டம.

சத�ழ�நடப�Kத�ய�க இநதச �வ�ல பல வழ�க$�ல 
எத�ரசக�ள$பபடக�றத. அழ�ககபபடட கடடமர ஒனற�மன 
�Kடசடடககம வ�த�.  ஒவசவ�ர ��றறஙகளம எநத IP 
மகவ��ய�லரநத ச�யயபபடக�றத எனபமதக கணடற�நத 
கற�தத மகவ��மய வ�கக�படய� சத�கததலலரநத தமட 
ச�யயம வ�த�.  கடடமரகம$த தறக�லக��க 
படடமவககம வ�த� சப�னறன உணட.
அதசத�ட ஒவசவ�ர ச��ழ� வ�கக�படய�வ�றகம 
அதறசகன ந�ரவ�க�கள,  அத�க���கள உள$�டட 
கணக�ண�பப�$ரகள உள$னர.  இவரகள ��த�ரண 
வ�கக�படய� பயனரக$�ட��ரநத அவரவர இயலமக, 
அககமற சப�னறனவறற�ன வ�ய�ல�க 
சதரநசதடககபபடபவரகள.  இவரகள இததக பர����பப 

சவமலக$�ல ஈடபடக�னறனர.  வ�கக�படய�வகசகனற 
ஒழகககசக�மவயம உணட.

இநத �மத�ய உமழபப ��னசவ$�ய�ல �டட�லல,  ச�ய 
உலக நடவடகமககளககம ��கச��றநத மன��த���.

இநதத தததவ அடபபமடய�ல வ�கக�படய�மவ ஒதத பல 
�சக�தர ச�யறற�டடஙகளம உள$ன.  த�றநத 
அகரமதலய�ன வ�க�ன��,  த�றநத பததகஙகள 
எழதவதறக�ன வ�கக�பததகஙகள,  த�றநத ச�யத� 
வழஙகலகக�ன வ�கக�ச�யத�கள சப�னற அவறறள ��ல

இநதத த�றநத கமலகக$ஞ��யதமதத த��ழரகள தஙகள 
அற�வ�மனச ச�க��ததமவககம ம�யபபடததபபடட 
க$ஞ��ய��க கரதவத�ல எனன தமட இரககமடயம?

சத��றற, ந�ல�றற, ப�தக�பபககம உய�ரவ�ழவதறக��ன 
உ��ம�யறற இநத இனம சப��னவ�ததத�ல 
எ��ததவ�டமடய�த ��னசவ$�மயததவ�ர சவசறநத 
இடதமதத த�த தகவலகம$ச ச���கக 
பயனபடததமடயம.  தன�ய��ம� சயநலததகக ��றற�க 
இவவ�ற�ன த�றநத உனனத��ன இடதத�மனதத�சன 
த��ழச�மத�யம தனத அற�வகக$ஞ��ய��க 
சத��வச�யதசக�ளளம?

த��ழ வ�கக�படய� அத�சவக��க வ$ரக�றத. உலகச�ஙகம 
பரநத�ரககம த��ழரக$�ன இமணயமல��ன 
கடடமழபப�ல ஆய�ரககணகக�ன கடடமரகம$த 
சத�டட வ$ரக�றத.  தனமனபபறற�ய 
எலல�ததகவலகம$யம இநத கமலக$ஞ��யதத�ல 
ஆவணபபடதத�கசக�ள$ இநத இனம ஆரமப�ததவ�டடத. 
இநதத தகவலகள அமனததம சப�த�ககளககச ச��நதம. 
ஒவசவ�ரவரம த�த�க உணரககடய உள$டககஙகள. 
எவரம எநத கடடபப�டகம$யம வ�த�கக மடய�த.

எலல�ததமறய�னரம இநத கமலகக$ஞ��ய 
உரவ�ககதத�ல பஙசகடததகசக�ணட�ல�டடச� 
பனமகததனம�சக�ணட ��றநத அற�வகக$ஞ��ய��க இத 
உரவ�கம.  ந�ம ��ரநத தகவலகள இஙசக 
ஆவணபபடததபபட��ல வ�டபடடபசப�க 
அன�த�ககல�க�த.  படஙகம$,  ஒலவடவஙகம$, 
ஒ$�பபடஙகம$க கட அ$�பப��ம� அடபபமடய�ல 
இஙசக ச���ததமவககமடயம

ஒர சபரம வ�கக�படயர �மத�யதமத ந�ம எஙகள 
இடஙக$�ல உரவ�கக�கசக�ளவதனமலம இதமன 
��தத�யபபடததல�ம.  அரக�லரககம வ�கக�படய� பறற� 
சத��நத ஒரவமர அணக�,  அவரத உதவ�சய�ட பயனர 
கணகசக�னமற ஆரமப�தத தகவலகம$த சத�ககக 
ஆரமப�ககல�ம.  ��ற சதனKர வ�ரநதகளடன 
வ�கக�படயரகள �நத�ததக கரததககம$ப 
ப����ற�கசக�ள$ல�ம.  சத�ழ�நடப�Kத�ய�க இவறமற 
ச�யய மடய��லரபபவரகளகக �றறவரகள உதவல�ம.

எமம�பபறற�ய எலல�ததகவலகம$யம ப�தக�பப�க, 
அடதத தமலமமறகக சக�ணட ச�னற ச�ரபபதறக 
இதசவ ��க ஆசர�கக�ய��ன வ�மனதத�றன ��கக வழ�.

"From each according to her/his abilities, to each according 
to her/his needs" - Karl Marx 

நனற�: http://tamilwikipedia.blogspot.com

இககடடமர 2007 �லலமக ஆணட �லரகக�க மதலல எழதபபடடத.  இககடடமரய�ன இலகக 
�லலமக வ��கரகச$ எனக கடடமரய�����யர கற�பப�டடள$�ர.  அககடடமர த�ரதத�ய �Kளபத�வ�க 
2009  ஒகசர�ப��ல த��ழ வ�கக�பபடய� வமலபபத�வ�ல சவ$�ய�னபடய�ன வடவச� இஙசக �Kணடம 
ப�ரசர��க�யள$த.  அவவமகய�ல கடடமர எணண�கமக சப�னற தகவலகள இபசப�ழத 
��றற�மடநத�ரககம எனபத கவனதத�ல எடககபபட சவணடம.
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