
ஒட்�ெமாத்ததஅதமக்ர வதாதஅக்்தமனர ்தாலவவ�்

ப்�தமைல!:்�ஹக்அ்��்பக்்  தம்ன 

தமிழகம் நக்ிறத்மத த்�த ம�்மச் ெசயலசபாசத்மளந்ி்ெஹனெந் றதே்
னெசாசயலட் கபகதி ் �லனப்  ்றத இ�் ்கவட்ெ்� ் �நதம  �சம்
 லறதத?்மசச கி்சஇ்மளந ி்்ெஹனெந�்
்

தைெதஅயமத் ஆகமப ாத் த�ஸ ைலட் ஆைல்  தஅ  எ ் ்பமகமடஸம் ப ப�்

காதவத்கய ன் ஸ ல்ந� தஅ�வதஅ்்த? 

 றதே் னெசாசயலகவட்் 1994-�ி்றவ் சதகதிாம்  ்டகி்வ�் கலறத் 99்  சயகபசக்

 லறத் னெசாசயலம் மதி ் ிடகி்மசத் ய்் கயலமமநட் மசச ன ந�்

கிாசமஙகப �ம்  காஙகப �ம் மி்றத் ம மதிஅலந் க�ட�்மசக்  லகதேெயல்

னெசாசயலம் வ�்மதஅ்்�தசாடமசக்மசஇ�்24-ம்னததி்2்�யசம்னெஇ்ரெ்�றத்

மசமெச �திம்  ிகழசம ் ய்் னெசாசயலக த்  லகத் ிெஅம் �நெ த்

்கவட்ெ் மடகல்  ி்ெ�கதசஇகல�் ரதச ் சிேகசயனலச,் தமிழ சா்

மச�டகயாேெசயா்  சத்னமச,் மச யல்  ிஇ சகனமச் னெசாசாெ இகரலந் ய்்

னெ�� சஇக தரல்  லகதசம ் ம இக பே்  ெகதி்டகசாஇக பே் னெச�்

 லகதித�்   த் மா�்  ிஇ சககதிந் ின ம்சத் னதச  �் �நன்் மசச ன ந�்

மகவலந் ன அட் ிநதிதம் திா�ல் னொட�்� ் மடகப ந் னகசெக த் ிந்

�டா�ம் மச ி�் மாசிந் கச  ் வ ்,் �ப�க் வ ்,் மகதி்் மாசிந் �ப�்

ம மே்கல்த ி் �யலத�்

ஆனமன,  மகவ் மடத்வவ்நகன , ெமரடஸ் அ ரமதம்ஒ�்்ப ேரம ாைத்

 ஸாதஅயல்தனலரம? 

ஜ �ிடகயா் னெசாசயலக த் �ேெெட்  க்ச�லசஇகனபச் மனத்

 ழிி ் ்கதசந் தி�ம் க்ச�லதஇ�்னெசாசயலடகசாட்்னடகரட்ல்சி�்

ம மே்க பே் னெ�� சஇக தட்் ம ழகவே் ெ�தகதசரம் �ழ�சி்� ்

ஈாெயலதஇ�் ம இகரட்ல் ்அெயல் ிா�ெசய லே் ெசஇகவ் கச  ்

வ ்்�த்ம்  ிஇ சகிம் சிதகவடமகச�ெ்றததஇ�்  ் ப�் மெத்் �திஇே்்

மடகப லம் �் சகி ்மனெசவ் ரயசி்சபஇகல் மதஅ்த்் ிடகி்கவ க தக்

தறவ்மஅக்ன �ாமச,்   �்ச?்

்பக் ்  த் ெயாதஅன்ரகநை்யமனல? 

னெசாசயலட் கபகதி ்  ்றத் �தவ் மஎெ கதி�ி்றவ் மசச கின்ந�் னொட�்

மதசலஙகி்்  லகதி�ி்றவ் கச  ் வ ்்�தஇ் ்ச்ம் மடக பக் தாடகன ்

   ��் மனதனெச�,் னெசாசயலடகசாஇகரம்  நி ்் மத ி �்� ்    ��்

மசஅடகதி்தசப கல,் தி் ங க்இ் �த் ெ�் தாேெ�த்ம் ம மதிஅலந்

க�றவமகச�ல தே் ெசஇகனதந�் ேநட்  ம ் ெச�கவட்் ம்கி ் கச  ்

வ ்்�தஇ் திிமாநட் தெ்ெ்  லகதிதசஇகல�் ரதச�ம,் மடகல் திா�ா்

னொட� ்க் மதசலஇறதசஇகல�் மடகல் ரெடமகச�னல்  ்றதசஇகல�் ரயசி்இ்

ம� �கம் ிந்தசந் வேெசடகி��ா்  லகதேெயலவ�் ரஙகசஙனக் வேெசடகி��ா்

 லடகக் மதசலஙகி்வமதசந்  நி ்் மதசலஙகி்வ�் ரல்  றத இகல்



வேெசடகி��யெ ் கச்ம லறத தஅம,்  ்றத தஅம் மடகல் ெசஇகதனெசவ்

க� ாம்ம ெகதவ�்

்பம�ஸம ் ெவதை் ் ே்ம் தம�்மலஅ் தர தஅ்   த் ர தஅதை்வம்

�பம�டப்ாதர னைல்  க்் வ்்  மடைஸ் ச�ரமவதஅய �வதஅ்லய் தமரன்

லை்்ததஅதமகதஅ்பைத்ெமவதஅ்ம தஅய் கன் ஸ தல? 

னெச��ஸ் சச் ல்� ்   �சத் னெச��ாசஇ் ெ� ச,் மஞசல் சய லகரலந்

னெச��ஸ்  சகதகதிந் னம ்  ிநட் �யெ்டகி்சஇகல�் வேெசடகி�் �ா்

 லகதேொ தஅ்் ிந் னெசாசயல்  லகதி ் ய�ிேமெ்டகி் ே�ம் ��சதட ககல்

ம ப ்�லேெல்ன �ாம�்

னெசாசயலம் மசெஅம் மடக பட் க �றவனெசக�் மசச �் ன �ாம�் ரதச ,்

மேெெ்சத்�றத்  லி ்கரம்ெ�நெஅ்ேெல �  ��்ெயலச�்ம ெேெவனெச�்

ம் ப�் ம�யசி்மசக் மடக பட்  க்ச�லசஇகல�் மச யல் ரயசி்இ்

னகச � ெயெ்� ்  ்றததசக�் மசச கி்சஇகல�் சமெ ்  லகதி ்  ா�ா் ெ ஜி,்

ய்்  ஜி்  ்றததசக�் மசச கி்சஇகல�் ரதச ,்  சஙகல் ய்கத ாடரலே்

ெசஇடக �  ��் மடகல் ஜத ச்க் ி ்்� ் னெசாசா  தஅம் திால  தஅம்

மெேெ ல் �த ம்சக்  றதி்் மாசி்� மே்் மஎமதிகவலபவ�் னெசாசயலம்

�நெவ் ஜத ச்ககதிந்  ெ ம�் ரதச ,்  நட்  ம ம் ரலெ இகரட்்

ஜத ச்ககதிந் ம�வ் �றத்  மெ�ட கஅம்    ��் மமததச் கலஅக ா ்் ்ந்

 கத த் ்த தமசகே் ெசவகசடகி்சஇகல?் �்இ்  நதிமந்னம்   தட் னகல �்சகட்

னகயா �யலவ�்

ரஅதஙகப ந்ி் ம மதி்சகே் னெசாசா தஅ்் ்ந்  கத த் மகாெ�ெக ப் மா�்

  கவலபவ?் மசஇ�் 24- ் ராமெ�கத் ஸமலஇ �ய் னெசாசயலகதி ் ஈாொம்

மடகப லம் ்ட்  சயகரம் னெசசம ் ம தே் ொமகச �கல் ே�ம்

ிெகவ  கதவ் மதிகசா இடககதிந் யயாமமசகத் னதச  ��் ரயசி்இ்

ம� �ககவட்ே் ெடககதின�ன்் ம மதி்சத் ி ்்� ் னெசாசயலகவட்்

மஎமதி் மகசாகதி்றதச ்  றத் மசமெச �தஙகல்  லறதி்டகசவ�் ்கவட்ெ்

மச யல் ரயசி்்ம,் கச  ் க�கசட�ேெசப்மதசந்  தஅ்ே் ெதி ் மசச �்

ன �ாம�்

சய ்  நதஅெக்ம் ‘த�ஸ ைலட் ஆைலய க் பக்ஸமரல் தலைதா் தஅ்வதவ்

�ஸமல’  கம்் ்ம்சாதகர ட��வதஅ்்த? 

 வ் மதசலஇெசத் மெசவ்  �சசா டட்ம் �்இ்  நதிமந்ம் �கதா �யாலபவ�்

 றதே் மெசவ்  �சசா ட்� ் மெசவமடகல் ித� ம�ச்ட்ம்  றத் ரயசிட்ம்

ெசலம் கஅெ�ேெசஇகல�் ித� ம�ச்ட்் �� ம்�ன�ன்்  றத்  �ய்கதி ்

மடக ்்  ்றதச ,் மறத் ர �்�ந் ித ் ம� க் ேல் ம னா்  ல ெட க்

�ாடக் ன �ாம�் ்கவட்ெ்� ் மதசலஇறவ்   லமெடம் கச  ் வ ்்

 நி ்க ப்�லதெ்சக் ிடகவ தஅ்்தமிழக்மா�்�கதா �ல்ன �ாம�்
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