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பெகாசஸ் - 
உளவுொர்ப்பு

பெற்று 
முழககஙகள்?

மா.உதயகுமார் தலையங்கம்

 பா.ம.க ககாரிக்க்ை                                                       
ஏற்றது தமிழக அரசு!

சுப. வீரபாண்டியன் 

தினமலரும் 
பகாஙகு 
நாடும் 

சாரதா ததவி
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 2013 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுகளில், 
பாமகவின் சார்பில், முன்்ாள் அதிமுக 
அமமசசர்கள் மீதா் 200 பகக ஊழல் 
பட்டியமை ஆளுநரிடம் அககட்சியின் 
தமைவர் ஜி.கக. மணி அளித்திருநதார். 
அதம் ஆளுநர் 2016 ஆம் ஆண்டு 
தமிழநாடு அரசின் தமைமமச சசயைருககு 
அனுப்பி மவத்தார். ஆ்ால் முநதிய அரசு 
அதன் மீதா் எநத நடவடிகமகமயயும் 
எடுககவில்மை. இத்ால் பாமகவிற்கும் 
அககட்சித் சதாண்டர்களுககும் சபருத்த  
ஏமாற்்றம் ஏற்பட்டது. 

அநத ஏமாற்்றத்மதப் கபாககும் வமகயில் 
அநத மனுவின் மீது உரிய நடவடிகமக 
எடுககப்படும் என்று தமிழக அரசின் 
சார்பில் கநற்று வழககறிஞர் சண்முகசுநதரம் 
உயர்நீதிமன்்றத்தில் சதரிவித்துள்்ார்.  

பாமக எதிர்ககட்சி வரிமசயில் 
உள்்து என்று பார்ககாமல், அதன் 
ககாரிகமகமய இன்ம்றயத் தமிழக அரசு 
எடுத்துள்்மம, அரசின்  ஜ்நாயகப்  
கபாககிம்க காட்டுவதாக உள்்து! 
இநத நடவடிகமகமயப் பாமக வாழத்தி 
வரகவற்கும் என்று எதிர்பார்ககைாம்!

திமுக தமைவர் மு.க.ஸடாலின் 
தமைமமயிைா் தமிழக 
அரசின் ஒவசவாரு 
நடவடிகமகயும் ஜ் நாயகத் 
தன்மமயும், இ் உணர்வும், 
ச ப ரு ந த ன் மம யு ம்  
உமடயதாக உள்்து. 

சபாது மற்றும் மறுவாழவுத்  
தும்ற ஆய்வுக கூட்டத்தில் 
கநற்று கைநதுசகாண்ட 
முதமமசசர்,  ஈழ மககளின் 
துயர் துமடககத் தனி 

வழிகாட்டுதல் குழு ஒன்று அமமககப்படும் 
என்றும், அகதிகள் முகாமில் அடிப்பமட 
வசதிகள் கூட்டப்படும் என்றும் அறிவித்துள்்ார். 
குடிநீர், கழிவம்ற, சதருவி்ககு, மின்வசதி 
ஆகியவவற்ம்றச சரியாகப் பராமரிப்பதுடன், 
அவர்களுககா் மாதாநதிரக சகாமடமய 

உயர்த்திக சகாடுககவும், 
துணிகள், சமமயல் பாத்திரஙகள் 
வழஙகுவதற்கா்  நிதி ஒதுககீட்மட 
உயர்த்திடவும் கூறியுள்்ார். 

ஈழ மககளுககு இனிய 
சசய்தியாகவும், ஈழத்திற்கு 
நாஙகள்தான் சமாத்தக 
குத்தமகதாரர்கள்  என்று கூறித் 
திரிகவாருககுப் கபரிடியாகவும் 
இசசசய்தி அமமநதுள்்து! 

இவவாண்டில், கூட்டு்றவுச 

சஙகஙகளின் மூைம் விவசாயிகளுககு 
11,500 ககாடி ரூபாய் கட்ாக 
வழஙகுவசத்வும் தமிழ நாடு 
அரசு முடிவு சசய்துள்்து. 

மகாத்மா காநதி கதசிய 
ஊரக  கவமைத் திட்டத்தில் 
பணிபுரியும்பணியா்ர்கள் 
ஊதியத்மத ரூ.275 லிருநது 
ரூ. 300 ஆக உயர்த்திடவும் 
முடிவு சசய்துள்்து தமிழநாடு 
அரசு!

தமிகழ தமிழநாட்டில் 
ஆட்சிசமாழி என்பது சவறும் 
ஏட்ட்வில் இல்ைாமல், 
நமடமும்றககு அதம்க 
சகாண்டுவர அம்த்து 
முயற்சிகளும் எடுககப்படும் 
என்்ற அறிவிப்பும் வநதுள்்து. 

பத்தாண்டு காை இருள் 
நீஙகித்  தமிழநாட்டின் சபாற்காைம் 
சதாடஙகியுள்்து!

 பா.ம.க ககாரிக்க்ை                                                       
ஏற்றது தமிழக அரசு!

சுப. வீரபாண்டியன் 
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உ்வு பார்ப்பது அல்ைது கவவு பார்ப்பது 
என்பது காைஙகாைமாகத் சதாடர்நது வரும் 
ஒன்்றாகும். ஒரு நாட்மட இன்ச்ாரு 
நாட்டிடம் இருநது காத்துகசகாள்் 
உ்வு பார்ப்பது என்பது மன்்ர்கள் 
காைநசதாட்டு நடநது வருவமத நாம் 
பார்ககிக்றாம். மற்்ற நாடுகளில் உள்்ச 
சூழமை உ்வு பார்ப்பது என்பமதயும் 
தாண்டிச சசாநத நாட்டின் குடிகம்யும் உ்வு 
பார்ககககூடியச சசயல்களும் எப்கபாதும்  
நடநது வருகின்்ற். அரசாள்பவர்கம்க 
கடநது சாமானிய மககளும்கூட கவவு 
பார்ககி்றார்கள். கணவன் மம்விமய உ்வு 
பார்ப்பது, சபற்க்றார்கள் குழநமதகம் 
உ்வு பார்ப்பது என்பதும் இநதச சமூகத்தில் 
நிகழககூடிய ஒன்்றாகத்தான் இருககி்றது. 
எல்ைாவற்ம்றயும் ஒகர மாதிரியாக அ்விட 
முடியாது என்பதும் உண்மமயாகும். சிை 
சமயஙகளில் அ்றம் தவறி சசயல்படுபவர்கள் 
சசய்யும் குற்்றஙகம்ககூட இப்படித்தான் 
கண்டுபிடிகக முடிகி்றது. அதற்காகத்தான் 

அரசாஙகம் உ்வுத்தும்ற என்று தனியாக 
ஒரு தும்றமய மவத்திருககி்றது. இருநதும் 
அரசாள்பவர்கள் இன்று சதாழில்நுட்ப 
வ்ர்சசியின் துமணசகாண்டு 
யாமர கவண்டுமா்ாலும் எப்கபாது 
கவண்டுமா்ாலும் கண்காணிகக முடியும் 
என்கி்ற நிமை உருவாகியிருககி்றது. இது 
உைக்ாவிய ஒரு சபரும் விவகாரமாக 
இன்று உருசவடுத்திருககி்றது. இது ஒரு 
கண்ணுககுத்சதரியாத உைகமாக இயஙகி 
வருகி்றது.

 சபகாசஸ கபான்்ற உ்வு பார்ககும் 
சசயலிகள் (spyware) உருவாககப்பட்டு, 
கவவு பார்ப்பதற்காக உைகம் முழுவதும் 

பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்்ற் 
என்பமதயும், அதில் யார் யார் கவவு 
பார்ககப்பட்டிருககி்றார்கள் என்கி்ற  50 
ஆயிரம் சதாமைகபசி எண்கள் சகாண்ட 
ஒரு பட்டியமையும்  ‘தி கார்டியன்’ இதழ 
சவளியிட்டிருககி்றது. ‘மசபர் சர்சவயைன்ஸ’ 
என்று சசால்ைப்படும் இமணயத் சதாழில் 
நுட்பச சசயல்பாடுகம்க கண்காணிககக 
கூடிய இநத மும்ற உைகம் முழுவதும் 
தவ்றாகப் பயன்படுத்தககூடியப் கபாககுகக் 
நாளுககு நாள் அதிகரித்துக சகாண்டு 
வருகின்்ற்.

எப்படி, தற்காத்துகசகாள்்ப் 
பயன்படுத்தககூடியக கருவிகம் அழிவு 
காரியத்திற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்்ற்கவா, 
அகத கபான்றுதான் இநத சபகாசஸ 
கபான்்ற சசயலிகள் தீவிரவாதத்திற்கு 
எதிராகவும் குற்்றச சசயல்களுககு எதிராகவும் 
மட்டுகம பயன்படுத்தப்படும் என்கி்ற 
உறுதிப்பாட்டுடன் உருவாககப்பட்டு 

பின்்ர் தனிமனிதர்கம், இயககஙகம், 
கட்சிகம், பத்திரிமகயா்ர்கம், 
சமூகச சசயற்பாட்டா்ர்கம், மனித 
உரிமம ஆர்வைர்கம் கவவு பார்ககப் 
பயன்படுத்தப்படுகின்்ற். 

நாம் சாதாரணமாக ஸமார்ட்கபான் 
பயன்படுத்தி்ாகை அதில் உள்் மற்்ற 
சசயலிகள் (softwares) கபால் இது கபான்்ற 
உ்வு பார்ககும் சசயலிகளும் (spy-
wares) சசயல்படுத்தப்பட்டு, நம்முமடய 
சதாமைகபசியில் இருககககூடிய அம்த்துத் 
தகவல்கம்யும் எடுத்துகசகாள்்வும் முடியும், 
இல்ைாதவற்ம்ற இடம்சப்றச சசய்யவும் 
முடியும். அகதகபால் அதுகவ ஒரு இரகசிய 

ஒலிவாஙகியாகவும் சசயல்பட்டு நாம் 
கபசககூடிய அம்த்தும் இன்ச்ாருவர் 
ககட்கும் வசதியும் சகாண்டது. 

ஆம்ச்ஸடி இன்டர்கநஷ்ல் 
இநத சபகாசஸ சசயலி மூைம் கவவு 
பார்ககப்பட்டவர்கள் பட்டியமை 
ஊடகஙகளுககுக சகாடுத்திருககி்றது. 
இதில் அதிகமாகப் பாதிககப்பட்டிருப்பது 
Financial Times, CNN, The New York Times, 
France 24, The Economist, Associated Press, 
Reuters கபான்்ற உைகின் முன்்னிப் 
பத்திரிகமககளின் ஆசிரியர்களும் 
பத்திரிகமகயா்ர்களும் தான். 

இநதப் கபாககு என்பது உைமகச 
சர்வாதிகாரிகளின் மககளுககுள் 
சகாண்டுகபாய்ச கசர்ககக கூடிய ஒன்்றாக 
இருககி்றது. அவர்கள் மகயிலிருககும் 
சதாழில்நுட்பம் அணுஆயுதஙகம்விட 
நூறு மடஙகு ஆபத்தா்து. இநதிய 
அ்வில் இஙகக நமடசப்றககூடிய 
பாசிச ஆட்சிககு இதுகபான்்ற உ்வு 
பார்ககககூடிய ஸமபகவர் எவவ்வு சபரியக 
சகாமடயாக அமமநதிருககும் என்பமத 
நாம் சசால்லித் சதரியகவண்டியதில்மை. 
நாசடஙகும் மூடநம்பிகமகமயயும், 
கும்பல் கைாசசாரத்மதயும், பிற்கபாககுத் 
த்த்மதயம் வ்ர்த்சதடுககும் இவர்கள் 
அறிவியல் சதாழில்நுட்ப வ்ர்சசிமய 
எவவ்வு சாதகமாக மும்றயற்்ற வமகயில் 
பயன்படுத்திக சகாள்கி்றார்கள் என்பமத 
இநத நாட்டு மககள் உணர கவண்டும். 

ஒரு பககம் நாடாளுமன்்றத்தில் ஆம்ச்ஸடி 
இன்டர்கநஷ்ல் சகாடுத்த அநதப் 
பட்டியகை சபாய்யா்து என்றும்  இது 
மககளின் பிரசசிம்மயப் கபசவிடாமல் 
இநதியாவில் குழப்பத்மத விம்வித்து 
அரசின் கவ்த்மதத் திமச திருப்புவதற்காகச 
சசய்யப்படுகி்றது என்றும் சசால்லிக 
சகாள்கி்றார்கள். இன்ச்ாரு பககம் 
ஒரு அரசுககு அம்வமரயும் உ்வு 
பார்கக உரிமம இருககி்றது என்றும் இதில் 
ஒன்றும் தவறில்மை என்றும் பதிவிட்டு 
வருகி்றார்கள்.

பா.ஜ.கவி்ர் இப்படிசயல்ைாம் 
சசய்யவில்மை என்்றால்தான் நாம் 
வியப்பமடயகவண்டும். அசமரிககாவின் 
வாட்டர் ககட் ஊழமை, இநத கநரத்தில் 
நிம்த்துப் பார்ககாமல் இருகக முடியவில்மை. 
கதர்தலில் எதிர்த்தரப்பி்ர் வியூகஙகம் 
உ்வு பார்த்து சவற்றி சபற்்ற அதிபர் 
நிகசன், பின்்ாளில் அவர் உ்வு பார்த்தது 
கண்டுபிடிககப்பட்டு வாட்டர் ககட் 
ஊழைாக உருசவடுத்து அவர் பதவி 
விைகி்ார் என்பது வரைாறு.

பெகாசஸ் - உளவுொர்ப்பு
மா.உதயகுமார்
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அதிமுகவின் இரட்டைத் த்ை்ையின் ஒருங்கி்ைப்பாளர்  
ஓ.்ன்னீர் செல்வம், இ்ை ஒருங்கி்ைப்பாளர் 
எடைப்பாடி ்ழனிெபாமி ஆகிய இரு்வரும் இ்ைந்து 
கூடடைபாக ஓர் அறிக்க ச்வளியிடடு இருககிறபார்கள்.

அந்த அறிக்கயில நீட ததர்்்வ ரத்து செயயத்வண்டும் 
என்றும் ச்டதரபால, டீெல  வி்ை்யக கு்றகக 
த்வண்டும் என்றும், ெ்ையல எரி்வபாயு சிலிண்டைருககு 
ரூ.100 ைபானியம் தரத்வண்டும் என்றும் தகபாரிக்க்ய 
்்வத்து அதறகபாக 28ஆம் தததி கபா்ை 10 ைணிககு 
க்வன ஈர்பபு முழககங்க்ள முழங்கப த்பா்வதபாகவும் 
கூறியிருககிறபார்கள்.

கடைந்த 10 ஆண்டுகள் தமிழ்பாடடில ஆடசிப ச்பாறுபபில 
இருந்த முன்னபாள் முதல்வர்களபான ஓபிஎஸ், இபிஎஸ் 
இரு்வருககும் எங்தக என்ன தகடகத்வண்டும் என்்து 
கூடைத் சதரியபாைல இருப்து வியப்பாக இருககிறது. 

கடைந்த ஆடசியில நீட ததர்்்வத் தமிழகத்திறகுக 
சகபாண்டு ்வந்ததத எடைப்பாடி த்ை்ையிைபான அதிமுக 
அரசுதபான். இன்று நீட ததர்்்வ ரத்து செயயத்வண்டும்  
என்று அ்வர்கள் செபால்வது ஒரு ஏைபாறறு ் பாடைகைபாகத் 
சதரிகிறது. 

ச்டதரபால, டீெல வி்ைக்ள ்பாசளபாரு தைனி, 
ச்பாழுசதபாரு ்வண்ைைபாக ஏறறிகசகபாண்தடை த்பா்வது 
ைத்திய அரசு, எண்சைய நிறு்வனங்கள். 

ஆகத்வ, ைத்திய அர்ெப ் பார்த்து ் ்வககத்வண்டிய 
தகபாரிக்க்ய ைபாநிை அரசிடைம் ் ்வப்து தகலிககுரியதபாக 
இருககிறது. 

அது த்பாைத்வ  ெ்ையல எரி்வபாயு வி்ையும் 
ைபாதந்ததபாறும் ஏறிகசகபாண்தடை இருககிறது, ைத்திய 
அரசின் ‘தய்வபால’ . 

இன்று இ்வர்கள் ் ்வககும் தகபாரிக்க முழககங்க்ள 
கடைந்த கபாைங்களில இ்வர்கள் செயயவும் இல்ை, 
ைத்திய அர்ெ ்வறபுறுத்தவும் இல்ை. 

ஆடசிககு ்வந்த திமுக அரசின் ைககள் ் ைத்திடடைங்களும் 
அதுகுறித்தச் செயல்பாடுகளும் ைககளிடைம் அதைபாக 
்வரத்வற்்ப ச்றறு ்வருகின்றன என்்து உைகறிந்த 
செயதி.

இரட்டைத் த்ை்ையபான அதிமுகவின் முழககங்கள் 
ைககளிடைம் எடு்டைபாது.

வெற்று முழக்கங்கள்...?

18.7.2021 அன்று திண்டுக்கல் மாெட்ட திராவி்ட இயக்கத் தமிழர் 

பபரலெயின் அலமப்புககூட்டம் நல்டவபற்்றது. கூட்டம் மாெட்டத் தலைெர்  

இனியன் தலைலமயில் நல்டவபற்்றது. கூட்டத்திற்கு மாெட்டச் வெயைாளர்  

ஆனநதராஜ் முன்னிலை ெகித்தார். 

 இககூட்டத்தில், எதிர்ெரும் ஆ்கஸ்டு மாதம், ்காைம் வென்்ற வபரியார் 

வபருநவதாண்்டர் அயயா பெ.ஆலனமுத்து அெர்்களின் நிலனபெநதல் 

நி்கழ்ச்சி ந்டத்துெவதன்றும், ்கருஞெடல்டப்பதிப்ப்கத்தின் இரண்டு 

புதிய நூல்்களின் அறிமு்கக ்கருத்தரங்கம் ந்டத்துெவதன்றும், 

வெப்்டம்பர் 17 அன்று தநலத வபரியாரின் பி்றநதநாலளச் சி்றப்பா்கக 

வ்காண்்டாடுெவதன்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. 

திண்டுக்கல் அமைப்புக கூட்டம்
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ைாநில அமைப்புச்செயலாளர் 
சுற்றுப்்பயணம்:

 
நாள் : 25.07.2021 ஞாயிறு 

்காலை 10 மணி: வபரம்பலூர் 
பிற்ப்கல் 3 மணி: திருொரூர் 
மாலை 6 மணி: தஞலெ

பபரலெயில் இலைெதற்கு முன் ெநதுள்ள பதாழர்்கலளச் 
ெநதிக்கவும், புதிய வபாறுப்பாளர்்கலள நியமிப்பது வதா்டர்பா்கவும் 
இச்சுற்றுப்பயைத்லத பமற்வ்காண்டு ெருகி்றார் அலமப்புச் வெயைாளர் 
பதாழர் புபைநதிரன். பபரலெத் பதாழர்்கள் ஒத்துலழப்புத் 
தருமாறுக ப்கடடுகவ்காள்கிப்றன்.

 சுப.வீரபாண்டியன்,
 வபாதுச்வெயைாளர்
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தினைலரும் ்்காங்கு நாடும்  
ஊதிப் ்பற்்ற மைத்த்தா?

2021 சட்டசமபத் கதர்தலில், திருப்பூர் மாவட்டம், 
தாராபுரம் சதாகுதியில் நின்று தி.மு.கவின்  
கவட்பா்ர் திரு. கயல்விழி அவர்க்ால் 
கதாற்கடிககப்பட்டவர் பா.ஜ.க.வின் 
முன்்ாள் தமிழநாடு மாநிைத் தமைவர் 
திரு.எல்.முருகன். 

அவருககு இமண அமமசசர் பதவி 
சகாடுத்து, ஒன்றிய அமமசசரமவககு 
எடுத்துகசகாண்டது அவருமடய கட்சி! அவர் நன்றியுடன் 
திட்டமிட்டுத் சதாடஙகியதுதான் சகாஙகு நாடு சைசைப்பு! 
அவர் தன் சுய விவரத்தில் மாநிைப் சபயராக சகாஙகு நாடு 
என்று குறிப்பிட்டமத, அடுத்த நாள் சிரகமற்சகாண்டு பை 
கண் காது மூககுகளுடன் தி்மைர் நாக்டு சசய்தியாககியது!

ஆம்! 10.7.2021 அன்று தமைப்புச சசய்திகய ஒன்றிய அரசு 
தமிழநாடு, சகாஙகு நாடு எ் மாநிைத்மத இரண்டாகப் 
பிரிககும் திட்டத்மத உருவாககிவிட்டது கபாைவும், தமிழநாட்டு 
முதல்வருககு சசக என்றும் ஒன்றிய அரசின் விம்யாட்டு 

சதாடஙகியதாகவும் அது சசய்தி கபாட்டது. 

அன்று இரபெ ஒரு பேர்்காணலில் அயயா சுேவீ அெர்்கள் 

குறிப்பிடடவதப் போல எல்வல மாெடடங்களில் வமாழிப்ேற்றுக 
குவைொ்க இருககும், அஙப்க மதவெறிவயயும், போலி 
பதசப்ேற்வையும் விவதத்துவிடலாம் எனக ்கணககிடடு ோ.ஜ.்க 
தன் ேரிொரங்கவை இைககி ெடககு, வதற்கு, பமற்கு 
என எல்லாத் திவச்களிலும் எல்வலபயார மாெடடங்களில் 

பெவல வசயகிைது. 

அதற்கு மூட்மடப் சபாய்களும், சிை கைவரஙகளும், 
கற்பம் எதிரியும் கதமவ! அதுகவ நாட்டில் ஒன்றிய அரசின் 
கதால்விகம் மககள் ம்றககச சசய்யும் சிற்்றாயுதமாகவும் 
பயன்படும். அநத சிண்டு முடியும் கவமைமயத்தான் தி்மைர் 
முயன்்றது. அதுவும் கமலிடத்தின் அணுகக உத்தரவின் 
படிகய நடநதது என்பமத, அவவிதழின் நிருபர் ஒரு 
வாசகருட்ா் சதாமைகபசி உமரயாடலில் தில்லியிலிருநது 
கிமடத்த தகவல்களின்படிகய அசசசய்தி கபாடப்பட்டதாக 
உ்றியதிலிருநது அறிய முடிகி்றது.

கமற்கு மாவட்டஙகளில் கணிசமா் அ்வில் பி்ற 
மாநிைத்தவர் இருப்பதாலும், இன்னும் சிை அடிப்பமடவாத, 
சாதியக கருத்துருவாககஙக்ாலும் கமற்மகக மகப்பற்றிவிடும் 
எண்ணம் பா.ஜ.க. வில் உருவாகி உள்்மத யாராலும் மறுகக 
இயைாது. அநத ஆபத்மத உணர்நது சகாஙகு மண்டைத்தில் 
க் ரீதியாக பை மாற்்றஙகள் நிகழவமதயும், சபரியாரிய 
இயககஙகள் கூடுதைாக ககாமவ உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 
கவ்ம் சசலுத்த முயற்சிகள் எடுப்பமதயும் பார்ககிக்றாம். 

இம்ய சமுதாயம், கட்டாயம் இநத அடிப்பமடவாதஙகம் 
உமடத்துகசகாண்டு முற்கபாககுச சிநதம்யுடன் சாதிய, 
வட்டாரப் பிரிவிம்கம்த் தமிழ மண்ணில் கதாற்கடிககும்! 
பா.ஜ.க. வின் இநதச சதி முயற்சிமய, தமிழநாடு கதறி வரும் 
இவகவம்யில் ஊதிப் பற்்றமவகக எண்ணி, உள்்படிகய 
ஊற்றி அமணத்திருககி்றது தி்மைர்!  

இரண்டு நூல்கலை  
முதல்வர் 

பெற்றுகப்காண்்ார்!

21.7.2021 அன்று சவளியிடப்பட்ட 
கபராசிரியர் சுபவீ அவர்களின் 
‘‘திராவிடக கூட்டம்’’ என்்ற நூலும் 
கபராசிரியர் புரூக்ா சதாகுத்துள்்  
சுபவீ அவர்களின் சதாகுப்பா்,  
‘‘கமைஞரின் சநஞ்சுககு நீதி’’  
ஆகிய 2 நூல்களின் முதல் படிகம் 
முரசசாலி அலுவைகத்தில் 
தமிழநாட்டின் மாண்புமிகு  
முதைமமசசர் மு.க. ஸடாலின் அவர்கள்  
சபற்றுகசகாண்டார்.  

ொரதாபதவி


