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 ”ெக�ட ேபா��� உலகிைன ேவெரா� சா��ேபா�!” 

 

கா மீ� சி"கைலெயா�$ இ&தியா�"'� பாகி(தா)"'� 

இைடயி+ ேபா� ,ரச-க. ஒலி"க� ெதாட-கி0.ளன. 

இர��� அ4வா�த வ+லைம ெகா�ட அர க. எ5பைத 

மன�தி6ெகா�டா+ ேபா� எ5ற வா��ைப எ�ணி� 

ேதச�தி� �ர
: 
அ4வா�த� ேபா�5 க9நிழ+ படர விேடா�! 

               

ேதாழ� தியா�வி� அறி�� �ர
 ேக�க https://www.youtube.com/watch?v=NaMbPqrXqPo&feature=youtu.be 

  

உ�ளட�க� 
1. ேதச�தி5 'ர+ –1 
 

2.   >லதன� >ல,த+ ஆன@ ஏ5? -5 
 

3.   மா�"சிய� அனா ஆனா — 8  
 

4.    கள� கால� - 9 
 

5.   ெப9-'Hம� ேபராைசகI"'� 
          தJனிேபா��அரசாைணக. –13 
 

6.   கா மீ�ய,� தமிழிய,� 
    Mதிய கா மீர,� Mதியதமிழக,� –17  
               
 7.    இ&திய அரசைம�Mேதசிய 
    இன-களி5 அ$ைம ,றிேய! -27 
 

8.   அ4 மி5சார� ேபா�ைவயி+ 
    அ4 ஆ0தமா? - 35 
 

6.   நாட6றவ�களாக ,கா�களி+  
    உ.ள மைலயக� தமிழ�கI"' 
    இ&திய" '$0�ைம ேவ���! - 49 
 
9.   தமிழக,� தமிழJழ,� P��Q            
    சாைலயி+ தமி	� ேதச-க.  - 54 
 

 10.     ேதாழ� ெப. மணியரச)"'     
    மRெமாழி  இ@ வைர  9"கமாக—60 
 
11.  Tக�பமாக ைஹ�ேராகா�ப5      
    தி�ட� –62 
 
12   ந�மவ. -70 
 

13.  நா5 ஏ5 தமி	� ேதசியவி�தைல      
    இய"க�தி+ ேச�&ேத5? -78 
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பா�"கேவ பைத�பாக உ.ள@. 

 

1998இ+ வாVபா� தைலைமயைமQசராக இ9"க அ4வா�த ஆ�� நட�த�ப�டைத ஒ�$ 

அ4வா�த�ைத ’,தலி+ பய5ப��த மா�ேடா�” எ5ற ெகா.ைகைய இ&திய அர  

அறிவி�த@. பாகி(தா)� இேத ேபா+ உRதியளி�த@. அதாவ@ பதில$யாக ம��� 

அ4வா�த�ைத� பய5ப��த இ9 நா�கI� அணியமா� இ9"'�. இ@ேவ ஆப�@தா5. 

எ@ ,தல$ எ@ பதில$ எ5பைதேய ேக.வி"'�யதா"க இ&த அர களா+ ,$0�. இ&த 

உRதிெமாழிைய எ�ேபா@ ேவ��மானாX� ைகவி�வத6'" காரண� க��பி$�ப@� க�ப 

Y�திரம5R. ,தலி+ பய5ப��@வதி+ைல எ5ற உRதிெமாழி அ4வா�த ஆ�ைவ0� 

ெப9"க�ைத0� க���ப��தி விடா@. 

ஆ�த�ெப9"க� அத6ேக0�ய அரசியX"' வழிேகாX� எ5பைத0� மற&@ விட" Pடா@. 

அெம�"காவி+ பைட�@ைற-ெதாழி+@ைற P�$ைண�� (military-industrial complex) ேசாவிய�@ 

நா�$+ பைட�@ைற அதிகார�@ைற P�$ைண�� எ5ன விைள�கைள ஏ6ப��தின என" 

க��.ேளா�. அரசியX"காக ஆ�த� 

எ5ற ஏரண�தி5 இட�ைத 

ஆ�த�@"காக அரசிய+ எ5ற ஏரண� 

பி$�@" ெகா.I�. ஆ�த� ெப9"கேம 

இ�ப$ எ5றா+ அ4வா�த� ெப9"க� 

எ5ன வைகயான விைள�கைள 

ஏ6ப��@�! 

 

ேமாதி அைமQசரைவயி+ பா@கா�M� @ைற அைமQசராக இ9&த மேனாக� பா�"க� 2016ஆ� 

ஆ�ேட ”,தலி+ பய5ப��த மா�ேடா� எ5ற ெகா.ைக ேதைவய6ற@” எ5R ெசா+ல� 

ெதாட-கி வி�டா�. அ�ைமயி+ இ�ேபாைதய பா@கா�M�@ைற அைமQச� ராVநா� சி-'� 

,தலி+ பய5ப��த மா�ேடா� எ5ப@ ேதைவய6ற ெகா.ைக எ5R Pறி0.ளா�. அதாவ@ 

பாகி(தா5 மீ@ அ4'�� வ Jச� தய-க மா�ேடா� எ5R ேமாதி அர  எQச��பதாக� 

M�&@ ெகா.ள ேவ���. 

இ&தியா இ�ப$ அQ R�தினா+ பாகி(தா5 ம��� வாளாவி9"'மா? அ-ேக இ�ரா5 

கா5 ”இ9 நா�களிட,� அ4'�� இ9�பதா+ ேபா� எ5ற வா��M"ேக இடமளி"க" 
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Pடா@” எ5Rதா5 ெசா+லி" ெகா�$9&தா�. பிற', ேபா9"' வ&தா+ ச&தி"க அணியமா� 

இ9�பதாகQ ெசா5னா�. ஆனா+ அ4வா�த-கைள ,தலி+ பய5ப��த மா�ேடா� எ5றா�. 

இ�ேபா@ அ�ப$ெய+லா� உRதியளி�பத6கி+ைல எ5R அ&த அர  ெசா+லி வி�ட@. 

சி5னQ சி5ன அளவி+ @+லியமாக� பய5ப��@� ப$யான n�ணள� அ4வா�த-க. 

பாகி(தானிட� இ9�பதாக அ&நா�� அைமQச� ஒ9வ� Pறியி9"கிறா�. 

 

அ4வா�த-க. ப6றிேயா அவ6றி5 பய5பா�, விைள�க. ப6றிேயா இ&திய 

நாடாIம5ற�திேலா பாகி(தா5 நாடாIம5ற�திேலா இ9 நா��� ெபா@ெவளியிேலா 

எoவித விவாத,� நைடெப6றதி+ைல எ5ப@ 'றி�பிட�த"க@. நாடாIம5ற�தி+ 

ம��ம5R. அைமQசரைவயி+ Pட இ@ 'றி�@ விவாதி�பதி+ைல. இ9வ�, >வ�, நா+வ�, 

ஐவ� ெகா�ட சிR 'H எ+லா ,$�கைள0� எ�"கிற@. சிலேநர� தைலைமயைமQசரான 

ஒேர ஒ9வ� ,$ெவ��@ வி�� ஆப�@� உ.ள@. '$யா�சிய�தி5 இ5றியைமயா" 

Pறாகிய ெவளி�பைட�த5ைம ம9&@"'� இ+ைல. விவாத,� இ+ைல, ெவளி�பைட� 

த5ைம0� இ+ைல! எ+லாேம பரம இரகசிய�! பிரதம இரகசிய�! உ�ைமயான 

'$யா�சிய� இ+லாத ேபா@ அைமதியி5 தைல"' ேம+ க�தி ெதா-கி" ெகா��தா5 

இ9"'�. அ4'�ேட ெதா-கி" ெகா�$9"'�. இ@ இ&தியா�"'� ெபா9&@�, 

பாகி(தா)"'� ெபா9&@�! 

 

'$யா�சிய" ெகா.ைகக. அ$�பைடயிX� ப5னா��Q ச�ட-க. அ$�பைடயிX� 

எளிதி+ தJ��காண" P$ய கா மீ� சி"க+ 'றி�@� ேபா�ெவறி" PQச+ கிள�Mவ@தா5 

ெகா�ைம கல&த ேவ$"ைக. கா மீ� ேதச�தி5 த5தJ���ைம, ேபா� தவி��த அைமதி, 

பைடவில"க�, ெபா@வா"ெக��M ஆகிய வழிகைள இ&தியா, பாகி(தா5, கா மீ� ஆகிய 

,�தர�MகI� அறி&ேத6றா+ ேபா@�. சி"கைல� தJ�"'� வழி பிற&@ வி��. கா மீ� ேதச� 

@�டாட�ப�� இ&தியா�� பாகி(தா)� ஆI"ெகா9 ப-ைக� பி$�@ ைவ�@.ளன. இ9 

பைடகI� ெவளிேயறினாேல ேபா@�, வாகா எ+ைல திற&@ கா மீ� ேதச� ஒ5Rகல&@ 

வி�� -- ெப�லி5  வ� உைட&@ ெஜ�ம5 ேதச� ஒ5றான@ ேபா+! 

 

கா மீ� ம"களி5 ேதசிய ஓ�ைமையQ சிைத�@.ள இ&தியா�"ேகா பாகி(தா)"ேகா 

த�தம@ நா�களி5 ேதசிய ஒ9ைம�பா� ப6றி� ேபச அ9கைத இ+ைல. 
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எHபதா��களாகி0� தJராத ேநாயாக" கா மீ� சி"க+ நJ$�பத6' அ$�பைட" காரண� 

அர க. '$யா�சிய�ைதேயா மனித��ைமகைளேயா கிsசி6R� மதி�பதி+ைல எ5பேத. 

மனித உ�ைமகைள0� மதி�பதி+ைல. மனித உயி�கைள0� மதி�பதி+ைல. ேபா�5 அழிேவ 

ெப�ெத5றா+, ெப9&திர. ேபரழி�" க9விகளான அ4வா�த-களா+ ஏ6பட" P$ய 

விைள�கைள எ�ணி� பா�"க�� ,$யா@. 

 

இ&தியாேவா பாகி(தாேனா அ4வா�த�ைத� பய5ப��தி� ேபா�+ ெவ6றி காண 

,$யா@ எ5பதா+ இ@ ெவR� மிர�ட+தா5 எ5ற க9�@� உ��. ேமX� இ&தியாேவா 

பாகி(தாேனா சீன�, அெம�"கா, உ9சியா ேபா5ற நா�களி5 அ"கைறகைள" கண"கி+ 

ெகா.ள ேவ�$ வ9�, ஓ� அ4வா�த� ேபா� >.வதாX� வி�வைடவதாX� உலகளவி+ 

ஏ6பட"P$ய விைள�கைள ,6கணி�M ெச�ய ,$யாத நிைலயி+ எ&த நா�� 

அ�ப$ெயா9 பிரளய�ைத� தவி�"கேவ க9த" P�� எ5ற எ�ண,� உ��. இoவாறான 

க9�@க., எ�ண-கைள மதி"கிேறா�. எ�ப$யாவ@ ேபா�, அதிX� 'றி�பாக அ4வா�த� 

ேபா� தவி�"க�ப�டா+ மி"க மகி	Qசி! ஆனா+ – 

 

ஆனா+ நம"'.ள ஓரQச�! ஒ9 ேபா� >��, அதி+ ஒ9 தர�M ேதா6'� நிைல 

ஏ6ப�டா+, அ&த� ேதா+விைய ஒ�M" ெகா.ள ,$யாம+ அ4� ெபா�தாைன அH�@� 

சபல� வரா@ எ5பத6' யா� உRதி ெகா��ப@? ஏவி வி�ட அ4"ெகாைலயா�ட�ைத" 

க���ப��@வ@ யா�? ஒ9 க�தி ைவ�தி9�பவ5 Pட ஏேதா ஒ9 க�ட�தி+ த5ைன0� 

மீறி அைத" ெகாைல" க9வியாக� பய5ப��@� ஆப�@ உ.ள ேபா@ வ+லரசாக" 

காண�ப�வத6ெக5ேற அ4வா�த� த��@.ள அர  எ&நிைலயிX� அைத� பய5ப��தா@ 

எ5R எ�ப$ ந�ப ,$0�? 

 

ேபா� Pடா@! அ4வா�த� ேபா� Pடேவ Pடா@! இ&த ,ழ"க�ைத ம"க. ,ழ"கமா"க 

ேவ���! மீ��� ஒ9 ஹிேராசிமா நாகசாகிைய இ&த உலக� தா-கா@! அ4வா�த� 

ேபா�+ நா�ட� ெகா�ட எவ9� மனித'ல� பைகவராக" க9த�ப��� 

ெபா@வா	விலி9&ேத அக6ற�ப�� நிைல ஏ6படQ ெச�ய ேவ���!அ4வா�த-க. 

அைன�@� ைபய�ைபய அழி"க�ப�� நிைல ேநா"கி, அ4வா�த-க. ெச�0� வா��Mக. 

(Continued on page 5) 
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அைன�@� ஒழி"க�ப�� நிைல ேநா"கி இ&த உலக� ,5ேனற ேவ���. அ@ ேபா�கI� 

ேபா�"க9விகI� இ+லாத M�@லக� பைட"'� திைசயி+ ,5ேனRவத6கான 

,த6ப$யாக அைம0�. 

 

 

 

கா�
 மா��( தம) வா*�ைக, 

ெப/�பைட,ைப� த� தா0ெமாழி ஆகிய 

’ைட3’ எ�கிற ெஜ�ம� ெமாழியி
 எ6தி Das 

Kapital எ�? அத@�, ெபயA�டா�. இைதேய 

ஆDகில�தி
 CAPITAL எ�? ெமாழிெபய��) 

ெவளியி�டன�. இத� தமிழா�க�)�� 

Nலதன� எ�? ெபயAட,ப�ட). நா� 

ம�Pம
ல, ேதாழ� ஜமத�னிR� இSவாேற 

ெபயA�டா�. T6ைமயாக இ
லா வி�டாU� 

Vலி� சில ப�திகைள ம�P� தமிழா�க� 

ெச0தவ�கW� Nலதன� எ�ற 

ெசா
ைலேய பய�பP�தின�. ரா. 

கி/Xைணயா, ராமநாத� ஆகிேயாைர� 

�றி,பி�P3 ெசா
லலா�. தமிழி
 வZ)�ள 

மா��சிய, பைட,[க� அைன�திU� 

Nலதன� எ�?தா� உ�ள). இத@� 

வில�காக, அ�ைற�ேக CAPITAL Vைல� 

தமிழா�க� ெச0) ெதாடராக ெவளியிட� 

ெதாடDகிய ேதாழ� ேஜாதி,பிரகாச� 

ம�P�தா� Nலதன�)�� மா@றாக Tத
 எ�ற ெசா
ைல, பய�பP�தினா�. 

இத@கான ெப/ைம அவ/��Aய). 

 

 

 

 

 

 

இய
 ஒ�? (^ய தமிழா�க�)  

T�ெவளியீ�P� தி�ட�  

T�ெவளியீ�P� தி�ட�தி
 ேசர பa 
ஒ�?�� 600 உ/வா0 ெசU�)Dக�!  

ந�ெகாைடR� தரலா�! 

ந�ெகாைட ஆனாU� T�ெவளியீ�P� 
க�டண� ஆனாU�, உDக� பDகளி,ைப, 
பி�வ/� ைவ,பக� கண�கி
 ெசU�தி 

வி�P� ெதAய,பP�)Dக�.  

          K. THIAGARAJAN,     

     SB A/C No. 20654748511,      

 ALLAHABAD BANK / AMBATTUR BRANCH,  

CHENNAI - 53.                           

IFSC: ALLA0211909  

கா�
 மா��சி� ெப/�பைட,[  

NலTத
  
  Nலதன� NலTத
 ஆன) ஏ�? 
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ெச�ைன, ப
கைல� கழக�தி� ஆDகில�-தமி*3 ெசா@களfசிய� capital எ�பத@�3 

சமனாக Tத
, Nலதன� எ�ற இ/ ெசா@கைளR� த/கிற). அP�) எ6Zத ேக�வி: 

Nலதன� தமிழா�மா? Nல�+தன� = Nலதன�. Nல� தமி*தா�. ஆனா
 தன� 

தமி*தானா? தமி*தா� எ�? ெசா
ல� jaய சில தமிழறிஞ�க� உlP. தன� எ�றா
 

தன) ெச
வ� எ�? இவ�க� விள�கமளி�கி�றன�. ஆனா
 தன� சம@கி/த3 ெசா
 

எ�ற வUவான க/�) உ�ள). ெசா
லா0வறிஞ� அ/ளியாA� அய@ெசா
 அகராதி 

தன� ச�@கி/த� என3 m�a, ெச
வ� Tதலான ெபா/Wைர�கிற). Nலதன� எ�ற 

ெசா
லி
 Nல� தமிெழ�?� தன� சம@கி/த� எ�?� பிA�)� கா�Pகிற). 

Nலதன� இைடயி
 தமி6�� வZதி/�கலா�, ஆனா
 Tத
தா� ^ய தமி*3ெசா
 

எ�ற அ/ளியாA� க/�ைத நா� ஏ@?� ெகா
கிேற�. 

தி/��றளி
 ”ஆ�க� க/தி Tத
 இழ���.ெச0விைன” (�ற�463) ப@றிய �றி,[ 

உ�ள). ெசSவிய
 தமி* இல�கிய� எதிU� தனேமா Nலதனேமா இ
ைல. 

இ/ZதாU� ^ய தமி* ேநா�கி
 Tத
 எ�ற ெசா
ேல சிற,[ எ�ற Ta��� வZேத�. 

Nலதன� இSவா? எ�னிட� Tத
 ஆயி@?. 

ஆDகில�தி
 capital எ�பைத Nலதன� எ�? ெசா�னாU� capitalist எ�பவைர 

Nலதனவாதி அ
ல) Nலதன அதிப� எ�? ெசா
வதி
ைல. Tதலாள� அ
ல) 

Tதலாளிய� எ�?தா� ெசா
கிேறா�. கைல3 ெசா
லா�க�தி
 இSவாறான 

TரlபாPகW�� இடமி
ைல. Capitalist Tதலாள� எ�றா
 capital Tதலாக�தா� இ/�க 

TaR�. 

ஆனா
 Tத
 எ�? ம�P� ெசா
வதி
 ேவ? பல சி�க
க� தைல ^�கின. 

ஒ�றாவ) எ�ற வழ�கமான ெபா/ளிU� Tத
 வ/வைத� தவி��க Taயா). ஒேர 

ஒ/ ெதாட�, ஒெர ஒ/ ெசா
லிய� (வா�கிய�), ஒெர ஒ/ க�Pைர எ�றா
 

சமாளி�கலா�. இய
 ஒ�? ம�Pேம ஆயிர� ப�க� வர�jaய ஒ/ Vலி
 Tத
 

எ�பத@� ேம
 ஒ/ ெசா
 ேதைவ எ�? என��� ேதா�றி@?. TதoP, இPTத
 

ேபா�ற மா@?3 ெசா@க� சA,படவி
ைல. ஏென�றா
 மா��( capital எ�பத@�� த/� 

விள�க� அa,பைடயிேலேய [தியெதா�?. அ) ெவ?� TதoP, T�னpP அ
ல) 

ெசலவ pP அ�?. இ?தி ேநா�கி
 capital எ�பெதா/ �Tக உற� எ�பைத அவ� 

ெம0,பி,பா�. இ) வழ�கமான capital அ
ல எ�பதா
தா� ெஜ�ம� ெமாழியி
 Das Kapital 



                                          உ�ைம� தமி	� ேதச�| ெச�ட�ப� 2019| 7 

                                                                  பதி� எ� :R.Dis. No. 1964/2014 

எ�?�, பிெரfm ெமாழியி
 Le Capital எ�?� ெசா
ல,ப�ட). ெஜ�ம� ெமாழியி
 Das, 

பிெரfm ெமாழியி
 Le எ�ப@?�� நிகரான ஆDகில3 ெசா
 The எ�ப). ஆDகில�தி
 a, 

an, the எ�பைவ articles என,பP�. ஆக, THE CAPITAL எ�பேத சAயான ெபய�. ஆDகில, 

ெபயA
 the ெதா��நி@பதாக� ெகா�ள ேவlP�. இDேக das, le அ
ல) the ெச0R� 

ேவைல பலவ@றி
 ஒ�ற
ல, த� வைகயி
 ஒ�ேற ஒ�? எ�பைத� �றி,பதா��. 

ெவ?� Tத
 எ�பதா
 இZத3 சிற,பிய
ைப T6ைமயாக உண��த Taயா) எ�ற 

Ta��� வZேத�. Nலதன�தி
 தன�ைத ம�P� நp�கி வி�P Tதைல3 ேச��) 

NலTத
 ஆ�கி அைசேபாடலாேன�. 

மா��( கlடறிZத Capital எ�ப) வரலா@? வழி,ப�ட). இ)�� வ�Wவ� கால�திய 

TதU� ஒ�ற
ல. இZத ேவ?பா�ைட உண��த�� Tத
 அ
லாத, ஆனா
 TதU� 

அடDகிய ஒ/ ெசா
 ேதைவ என� க/திேன�. இ,பa�தா� NலTதU�கான ெபாறி 

த�a@?. 

ப�P�ேகா�ைடயி
 தமி* அற� அைம,பி� நி?�ந� / தைலவ� ேதாழ� இரமசாமி 

அைழ�) ஒ/ நிக*3சி��, ேபாயி/Zேத�. அD� வlண�த�a ஒ�றி
 பாவலேர? 

ெப/fசி�திரனாA� எ63சி, பாட
 எ6தி ைவ�கப�a/Zத). அதி
 ஒ/ வA 

”அய
நா�P வ
லரசி� NலTதoP�” எ�றி/Zத). எ� உத�a
 [�னைக! 

“ேவெற�ன ேவlP�” எ�? மன�)��� பா�P வZத). கனி3சா? N�றா� 

ெதா�தியி
 “[ய
ேவக, [ர�சிெயா�? [ற,ப�டதிDேக!” எ�ற பாடலி
 இZத வA இட� 

ெப@றி/,பைத, பிற� ெதAZ) ெகாlேட�. 

Nலதன� இ,பa�தா� NலTத
 ஆயி@?. இ,ேபா)� jட வா0,[�ள இடDகளி
 

Tத
 எ�?� m/�கி3 ெசா
கிேற�. ^ய தமிழா�க� பa��� ேபா) நpDகேள ெதAZ) 

ெகா�ளலா�.  

 

 

உ�ைம� தமி	� ேதச� மி5னித	 ஆயிர"கண"கானவ�கI"' இலவயமாகேவ 

அ)�பி வ9கிேறா�. ைகேபசி எ� அ+ல@ மி5னsச+ ,கவ� அ)�பினா+ 

உ-கI"'� அ)�Mேவா�. M@ைவ, வி+லிM���, ம@ைரயி+ 

உ�ைம�தமி	�ேதச� ,க�பி5  அைடயாள அQ  ெவளியிட�ப�ட@, வ&தி9&த 

அைனவ9"'� மி5னித	 அ)�பி ைவ"க�ப�ட@. மி5னித	 ப$�பைத 

வழ"கமா"கி" ெகா.I-க.. ம6றவ�கI"'� அ)�பி0த�-க.   

                       

                            -தியா',ஆசி�ய� 
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தமி	நாெட-'� (தி9ெவா6றி��, ஆவ$, தி9வா��, 

ப��"ேகா�ைட, தஞசா��, M@ைவ, ேகாைவ, 

தி9�@ைற�T�$, பரம"'$, தி9வி+லிM���, 

ம@ைர ஆகிய ஊ�களி+ மா�"சிய� அனா 

ஆவ5னா அறி,க/ெவளிய�ீ� நிக	�க. 

நட&@.ளன. ெமா�த� ஆயிர� ப$க. 

வி6R� தJ�&@  வி�டன. மீ��� அQசி�� 

பணி நைடெப6R வ9கிற@.  

தமி	� பதி�M. க9�தாழமி"க பி5னிைண�M" 

க��ைரகIட5. ெக�$ அ�ைட. தரமான 

தா.களி+ 130 ப"க-க.. விைல உ�.150. 

�+கைள� ெபற... 

ேதாழ� தியா' 

Krishnasami Thiagarajan 

8939154752. 

.>ல,த+ ,5ெவளிய�ீ�� தி�ட�தி+ இைண&@.ேளா�"' விைல உ� 100 ம��ேம. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

ேதாழ� தியா�வி�  

மா��சிய� அனா ஆவ�னா... 

ேகாைவ  

Gnatppan Siva  

9944952893. 

ேதனி 

Mathiyavan Irum-

porai 

9600039031  

ம@ைர 

Kathir Vel 

9894913820 

ெபா.ளாQசி 

ஆ.ச�தியபிரM 

9865995396 

ப��"ேகா�ைட 

ேதாழ� இராமசாமி 

9751072143 

உ�ைம� தமி	� ேதச� மி5னித	 ஆயிர"கண"கானவ�கI"' இலவயமாகேவ 

அ)�பி வ9கிேறா�. ைகேபசி எ� அ+ல@ மி5னsச+ ,கவ� அ)�பினா+ 

உ-கI"'� அ)�Mேவா�. M@ைவ, வி+லிM���, ம@ைரயி+ 

உ�ைம�தமி	�ேதச� ,க�பி5  அைடயாள அQ  ெவளியிட�ப�ட@, வ&தி9&த 

அைனவ9"'� மி5னித	 அ)�பி ைவ"க�ப�ட@. மி5னித	 ப$�பைத 

வழ"கமா"கி" ெகா.I-க.. ம6றவ�கI"'� அ)�பி0த�-க.   

                       

                            -தியா',ஆசி�ய� 
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காவி� ெட+டா உ.ளி�ட 200"'� ேம6ப�ட இட-களி+ ைஹ�ேரா கா�ப5 எ�"க ம�திய 

அர  அ)மதி அளி�த@.ள நிைலயி+ ேபரழி�M"' எதிரான ேப�ய"க� சா�பி+ 2019 ஜூைல 

12ஆ� நா. ைஹ�ேரா கா�ப5 தி�ட�@"' எதிராக� தsைசயி+ ப�$னி� ேபாரா�ட� 

நட"க இ9&த@. காவி� ெட+டா மாவ�ட-களி+ ைஹ�ேரா கா�ப5 எ�"'� தி�ட�ைத" 

ைகவிட ேவ���, காவி� ெட+டா மாவ�ட-கைள� பா@கா"க�ப�ட ேவளா� ம�டலமாக 

நட�M ச�ட� ேபரைவ" P�ட� ெதாட�ேலேய அறிவி�@�  தJ�மான� இய6ற ேவ��� 

எ5ற ேகா�"ைககைள வலி0R�தி இ&த� ப��$னி� ேபாரா�ட� நட"க இ9&த@.  

இத6' அ)மதி மR�த காவ+ @ைறயின�, உ�ணாவிரத� ேபாரா�ட�தி+ ஈ�பட மாவ�ட 

ஆ�சிய� அXவலக� வ9ேவாைர வழிமறி�@" ைக@ ெச�தன�. தமி	� ேதசிய வி�தைல 

இய"க� ெபா@Qெசயலாள�  ேதாழ� தியா', ேபரழி�M"' எதிரான ேப�ய"க�தி5 தைலவ� 

க.க.இரா.ெலனி5, தமிழ� அற� நிR�ந� ப��"ேகா�ைட இராமசாமி உ.ளி�ட ேதாழ�கைள 

வழிமறி�@" ைக@ ெச�த ேபா@  அவ�க. அ&த இட�திேலேய அம�&@ பதாைககைள 

ஏ&தியப$ ேகா�"ைகைள வலி0R�தி ,ழ"கமி�டன�.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Pட-'ள� அ4"கழி� அபாய� - எQச�"ைக மாநா� 2019 ஜூைல 12ஆ� நா.  ெச5ைன 

நி9ப�க. ச-க�தி+ நைடெப6ற@. இதி+ ப+ேவR இய"க-க. ம6R� க�சிக. ப-ேக6R� 

த-க. எதி��பிைன0� அ4"கழி� ைமய�தி5 அபாய� 'றி�த எQச�"ைகைய0�. தமி	� 

ேதசிய வி�தைல இய"க�தி5 சா�பி+  ெபா@Qெசயலாள� ேதாழ� தியா' தைலைமயி+ 

கல&@ ெகா�ேடா�. அ4வா�த� ேபரழி�" க9விேய தவிர மரMசா� ேபா�" க9வி ஆகா@, 

உலெக-கிX� அதைன நா� எதி��தாக ேவ��� எ5R�, அ4"கழி� ைமய�தி5 தJைம 

ப6றி0� ேதாழ� தியா' உைரயா6றினா�. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ச>க�தி6காக� ேபாரா�பவ�க. மீ@ "ெபா� வழ"'" ேபா�வைத க�$�@�, தமிழக� 

,Hவ@� ( ெத9,ைன" P�ட�, ெபா@"P�ட�, ஆ��பா�ட� என அைன�தி6'� 

அ)மதி மR�M) க9�@�ைம"' எதிரான நடவ$"ைகைய க�$�@� - 17.07.2019 அ5R 

     கள� கால� 

ெச�திக. வழ-க+:ேதாழ� மகிழ5 
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"ம"களதிகார�" ஒ9-கிைண�த ஆ��பா�ட�தி+ தேதவிஇ ெபா@Qெசயலாள� ேதாழ� தியா' 

க�டண உைர நிக	�தினா�. ேதாழ�க. ம9ைதய5 (மகஇக), ராஜு (ம"களதிகார�), ெச&தி+ 

(இள&தமிழக�), தியா' (தேதவிஇ) உ�பட �6R"கண"கேனா� தைள�ப��த�ப�� 

மாைலயி+ வி�வி"க�ப�டன�. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 'ழ&ைத ேநய� ப.ளிக. P�டைம�M சா�பாக *ேதசிய க+வி" ெகா.ைக 2019* வைர� 

ப6றிய க9�தர-க� ெச5ைன MSSW க+��யி+ 14.07.2019  அ5R நைடெப6ற@. தேதவிஇ 

சா�பி+ ெபா@Qெசயலாள� ேதாழ� தியா' ெமாழி ேநா"கி+ க+வி" ெகா.ைக ப6றி" 

க9�@ைர வழ-கினா�. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

பா�Mல� ஃ�ர5� ஆ� இ&தியா சா�பி+ 27.07.2019 அ5R ெச5ைனயி+ நைடெப6ற NIA, UAPA 

ச�ட-கI"' எதிரான க�டன ஆ��பா�ட�தி+ தமி	� ேதசிய வி�தைல இய"க� ச�பி+ 

ேதாழ�.ேவ.பாரதி கல&@ெகா�� உைரயா6றினா�.இ&தQ ச�ட-க. 'றி�பாக இ லாமிய�க. 

ம6R� தமிழ�கI"' எதிராக பய5ப��த� ப�கிற@ எ5R�, இதைன� தமிழ�க. நா� 

வ Jதியி+ இற-கி� ேபாரா$ தடா, ெபாடாைவ� ேபா+ விர�$ய$"க ேவ��� எ5R� 

ேபசினா�. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

சனநாயக மீ�M" P�டைம�M சா�பி+ ெபா.ளாQசியி+ 2019 ஆக(� 2ஆ� நா. NIA ச�ட� 

தி9�த�தி6' எதிராக" க�டன ஆ��பா�ட� நைடெப6ற@. இதி+ நம@ இய"க� ேதாழ� 

பாரதி கல&@ெகா�� ேபசியேபா@ ஒ9 தனிமனிதைன பய-கரவாதியாக சி�த�"க இ&த� 

தி9�த� வழிவைக ெச�கிற@,அ&த வைகயி+ நா� இதைன ,த5ைமயாக எதி�"க 

ேவ��ெமன� ேபசினா�. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ேதசிய� Mலனா�� அைம�M (NIA) ம6R� ச�டவிேராத நடவ$"ைகக. த��MQ ச�ட� 

(UAPA) ச�ட� தி9�த-க. ஏ5 ம"கI"' எதிரான@ எ5ற தைல�பி+ NCHR அைம�M சா�பி+ 

03.08.2019 அ5R ெச5ைனயி+  ேபராசி�ய� அ. மா�"( தைலைமயி+ நைடெப6ற 

க9�தர-கி+ ஓ��ெப6ற நJதிய� அ� பர&தாம5, தேதவிஇ சா�பி+ இய"க� 

ெபா@Qெசயலாள� ேதாழ� தியா' க9�@ைர வழ-கின�. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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[)ைவயி
 தமி*� ேதசிய விPதைல இய�க� ெதாட�க�  

05.08.2019 மாைல 6 மணி"' ேதாழ� ெச+வ,9க5 தைலைமயி+ நைடெப6ற P�ட�தி+ 

ேதாழ� தி�ப5 வரேவ6Mைர ஆ6றினா�. பி5M இய"க�தி5 ெகா$யிைன� ெபா@Qெசயலாள� 

ேதாழ� தியா' வழ-க M@ைவ அைம�பாளராக அறிவி"க�ப��.ள ேதாழ� ெச+வ,9க5 

ெப6R"ெகா�� தைலைம0ைர நிக	�தினா�. ேதாழ� மகிழ5 மா�"சிய� ஆனா ஆவ5னா 

�ைல அறி,க�ப��தி� ேபசினா� .பி5M இய"க�தி5 இதழான உ�ைம� தமி	� ேதச� 

மி5னிதைழ அத5 ஆசி�ய� ேதாழ� தியா'  ெவளியிட M@ைவ ேதாழ�க. 

ெப6R"ெகா�டன�.பி5M ெகா.ைக விள"க�ைரைய ேதாழ� தியா' நிக	�த அத5மீதான 

விவாத-கI� நைடெப6றன. இRதியாக ேதாழ� (டாலி5 ந5றி0ைர ஆ6ற P�ட� 

நிைற�6ற@. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

13.08.2019 மாைல மதி,க தைலவ� ைவேகா தைலைமயி+  ெச5ைனயி+ நைடெப6ற அ4 

உைல எதி��M" க9�தர-கி+ தமி	� ேதசிய வி�தைல இய"க� ெபா@Qெசயலாள� ேதாழ� 

தியா' கல&@ ெகா�� க9�@ைர வழ-கினா�.இ&த க9�தர-கி+ அ4 உைல அபாய� 

ப6றி விவ�"'� ஒ9 ெகா�ய� திைர�பட,� (PANDORA) கா�சி�ப��த�ப�ட@. ஆ-கில 

வ�கேளா� திைரயிட�ப�ட இ�பட� அ4 உைல அபாய� 'றி�@� ேப கிற@. இ&த� 

பட�ைத ம"களிைடேய பர�Mைரயாக ெகா��ெச+ல ேவ��� எ5R P�ட�தி+ 

வலி0R�த�ப�ட@. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

அ4"கழி�, ைஹ�ேரா கா�ப5, எ��வழிQசாைல�  தி�ட-கI"' எதிரான க9�தர-' 

10.08.2019 அ5R ெச5ைன ப�தி�"ைகயாள� ம5ற�தி+ நைடெப6ற@. ம"களதிகார� 

ஒ9-கிைண�த இ&த" க9�தர-கி+ தமி	� ேதசிய வி�தைல இய"க� ெபா@Qெசயலாள� 

ேதாழ� தியா'  க9�@ைர வழ-கினா�. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

எழி+ ெகாs � அ�திெவ�$-பிQசினி"கா�$+ (ப��"ேகா�ைட-வ�ட�,) ேபரழி�பி6' எதிரான 

ேப�ய"க�தா+ ஒ9-கிைண"க�ப�ட ேபரழி��தி�ட-கைள எதி��ப@ எ�ப$ எ5ற� 

தைல�பிலான இர�� நா. கல&தா��  (17,18.8.2019 சனி,ஞாயிR) இனிேத நைடெப6ற@. 

ேதாழ�க. உ6சாக�@ட5  கல&@ெகா�டன�. தமி	�ேதசிய வி�தைல இய"க�தி5 

ெபா@Qெசயலாள�,ேதாழ�.தியா' ேபரழி��தி�ட-கைள எதி��ப@ எ�ப$ எ5ற 
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அறி,க�ைர0ட5 நிக	ைவ� ெதாட-கினா�, அைத� ெதாட�&@ கா மீ�  சி"க+ 'றி�@�, 

அ4ஆ0த� ேபரழி� 'றி�@� சிற�Mைரஆ6றினா�.ேமX� ேதாழ�களி5 வி9�ப�தி5 ப$ 

மா�"சிய வ'�ெப��@ மா�"சிய அறி,க�, இய-கிய+ ெபா9.,த+வாத�, 

வரலா6R�ெபா9.,த+வாத� 'றி�த விள"க�ைரகைள0� அளி�தா�.ேதாழ�. 

சம&தாேபரழி��தி�ட-களானஅ4"கழி�ைமய�, ைஹ�ேராகா�ப5தி�ட�, எ��வழிQசாைல, 

சாக�மாலா, ப ைம�Mர�சி, மரப4மா6ற�பயி�க. 'றி�@விள"க�ைரஆ6றினா�. நிக	Qசி 

ஒ9-கிைண�பாளரான ேதாழ�.கா.கா.இரா.ெலனி5 ேபரழி�பி6' எதிரான ேப�ய"க" 

ேகா�பா�க., ஒ9-கிைண�@ ெச�ய ேவ�$ய�பணிக., இல"'க. 'றி�த வி��ைர0ட5 

ந5றி0ைரயளி�தா�. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ேவதரlய�தி
 சாதி ெவறிய�களா
 நிக*�த,ப�ட அ�ேப�க� 

சிைல உைட,[��� தமி*� ேதசிய விPதைல இய�க� 

கlடன�! அlணU�� மAயாைத! 

 

27.08.2019 அ5R காைல 10 மணி"' ேகாட�பா"க�தி+  இய"க� 

ேதாழ�க. Yழ ெபா@Q ெசயலாள� ேதாழ� தியா' அ�ண+ 

அ�ேப�க� சிைல"' மாைல அணிவி�தா�. சிைல தக��M"'" 

க�டன ,ழ"க-க. எH�ப�ப�டன. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++T�லகி5 ந�ப�க. ம6R� அ)ச"தி"' எதிரான ம"க. இய"க� ஒ9-கிைண�த 

”மா6ற�ப�� இ&திய அ4 ஆ0த" ெகா.ைக:அழிைவ ேநா"கிய பயணமா?” எ5ற 

தைல�பிலான க9�தர-க� 30.08.2019 அ5R ெச5ைன ப�தி�"ைகயாள� ம5ற�தி+ 

நைடெப6ற@. ேபராசி�ய� அQசி5 வைன", ஏ எ( ப5ன J�ெச+வ�, ப. உதய'மா�, ேதாழ� 

தியா'  க9�@ைர வழ-கின�.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

நா�கட&த தமிழJழ அரசா-க� சா�பி+ 31.08.2019 அ5R ெச5ைன ப�தி�"ைகயாள� 

ம5ற�தி+”அைன�@ ேதச வலி&@ காணாம+ ஆ"க�ப�ேடா� நா.” க9�தர-க� 

நைடெப6ற@. இய"க� ெபா@Qெசயலாள� ேதாழ� தியா' கல&@ ெகா�� 

உைரயா6Rைகயி+, சி-கள அரசினா+ தமிழJழ ம"களி5 ேபாரா�ட-கைள� த�"கேவா, 

அவ�கI"' ஏ6ற மா6R� தJ�ைவ ,5ைவ"கேவா ,$யவி+ைல எ5பதா+ சிறில-கா 
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எ5ற க9�திய+ ேதா+வியைட&@ வி�ட@, இ@ தமி	 ம"களி5 ேபாரா�ட�@"'" கிைட�த 

ெவ6றி எ5R ேபசினா�. 

உலெக-'� ெபா9ளிய+ ம&த நிைலயி+ உ.ளைத ெபா9ளிய+ வ+Xந�க. ஒ�M" 

ெகா.கிறா�க., நா,� க�Pடாக" கா�கிேறா�. இ&தியாவி+ தி�� பணமதி�MநJ"க�, தி�� 

ஜிஎ($ ேபா5ற அர  பய-கரவாத நடவ$"ைககளா+ ம"களி5 ெபா9ளாதார� க�ைமயாக 

பாதி"க�ப�� நா�$5 ெபா9ளிய+ ேத"க� ப�ேமாசமாக உ.ள நிைலயி+ இ&திய� 

தி9நா�$5 நிதியைமQச9"' ம��� இ&திய� ெபா9ளிய+ சீராக�� சிற�பாக�� 

ெத�வத5 மாய� எ5ன! 

காஃபி ேட நிRவன� வி.ஜி. சி�தா��தாவி5 மைறைவ� த-கI"' சாதகமா"கி" ெகா�� 

ெப9-'Hம-க. (கா��பேர��க.) ெப9மளவி6'" P"'ரலி�டன�. த-க. இலாப�ைத� 

பா@கா"க ’கா��பேர� வ�’ எ5)� ெகா�&@5ப�தா+ தா-க. ெப�@� 

பாதி"க�ப�வதாக��, கா��பேர� வ� ெபRவேத தJவிரவாத�. என�� ெப9,தலிய�க. 

,தைல" க�ண J� வ$�@, நிைன�தைதQ சாதி�@� ெகா�டன�. >5R இல�ச� 

விவசாயிக. த6ெகாைல ெச�@ ெகா�ட ேபா@ இவ�க. 'ரெலH�பேவ இ+ைல. அர � 

அைவெய+லா� '��ப� பிரQசிைனகளா+ ேந�&தைவ என� ெபாR�ேப6காம+ அர  

அறி"ைககளி+ அவ6ைற� தட&ெத�யாம+ அழி�த@.  

 

உைழ"'� ம"களி5 Pலிையேய ெப9மள�  ர��� மைற,க வ� விதி�M வ� 

தJவிரவாத� இ+ைலயா? அர  தர ேவ�$ய க+வி, ம9�@வ�, ேவைலவா��ைப, உண�� 

பா@கா�ைப� தனியா�ட� அதிக விைல"'� ெபRமாR ம"கைள நி��ப&தி�@ அவ�கைள� 

ப�$னியா+ ெகா+வ@ அர  ம"க. மீ@ ஏ�� ெபா9ளாதார� ேபா� இ+ைலயா?... 

ேமாதி அரைச� ெபாR�த வைர உைழ"'� ம"க. நா�$5 வள-கைள உ9வா"கவி+ைல. 

உைழ�பி6'� @ளி0� ெதாட�பி+லாத ெப9-'Hம-கேள நா�$5 வள-கைள 

உ9வா"'கிறா�களா�. நா�$5 வள�ைத உ9வா"'� ெப9-'Hம-கைள மதி"க 

ேவ��மா�! வள� உ9வா"'பவ�கைள ச&ேதக�@டேனா, தா	வாகேவா பா�"க" Pடாதா�! 

  ெப/D�6ம, ேபராைசகW��� தpனி ேபாP� அரசாைணக�  

                                    சம&தா 
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வள� ஆ"கபடவி+ைலெயனி+ வள�ப-கீ�� இ+ைல. பைட�Mகைள உ9வா"'பவ�கைளேய 

தா5 ேதச�தி5 வளமாக�  பா��பதாக�� ேமா$ உைரயா6றி0.ளா�. ெப9-'Hம� 

ேப�வழிக. எ�ேப�ப�டவ�க.! ச>க�தி5 இலாப-கைள ம��ேம தமதா"கி" ெகா��,  

ந�டேமா இழ�ேபா ஏ6ப�டா+ அைத ச>கமயமா"கி வி�� தயாள�க.! ச>க 

ெசா�@"கைள, வள-கைள, மனிதவள-களி5 உைழ�ைப ஒ�ட  ர��ப�கைளேய ேதச�தி5 

வள�Qசியாள�கெளன அ�ப�டமானெதா9 ெபா�ைய பகிர-கமாக� பர�Mைர ெச�கிற@ ேமாதி 

அர . 

 

ெப9-'HமQ ச>க� ெபாR�M ெநறிகைள (CSR) மீRவ@ கி�மின+ '6றமாக க9த�படா@. 

வள� உ9வா"'பவ�கைள மதி�பதாக��, ம�யாைத ெசX�@வதாக�� நிதி அைமQச� 

Pறி0.ளா�. ெப9 நிRவன ச>க� ெபாR�பி5 ப$ 1000 ேகா$"' ேம+ ஆ�� வ9மான� 

ெகா�ட ெப9 நிRவன-க. இலாப�தி+ 2% அளவி6' ச>க நல� தி�ட-களி+ 

ெசய+ப��த ேவ��� .இைத அவ�களி5 கா��பேர� வ�களி5 >லமாகேவ P�தலாக� 

ெப6R அரேச இ&த� தி�ட-கைள ேநர$யாக ெசய+ப��தலா�. ஆனா+ அ�ப$Q 

ெச�வதி+ைல. ஏென5றா+ இ&த ஏ6பா�$5 ேநா"கேம  ெப9-'Hம" ெகா.ைளய�கைள 

ச>க ேசவக�களாக" கா�$ ச>க�தி+ அவ�களி5 மதி�ைப உய��த ேவ��� எ5ப@தா5. 

எ5ன தா5 அர  ’கா��பேர��’கைள ச>க� ெபாR�M.ளவ�களாக" கா�ட ,ய5றாX� 

அவ�க. அoவாR நட&@ ெகா.வதி+ைல, இலாப�ைத" 'ைற�@ கா�பி"க� ப+ேவR 

உ�திகைள" ைகயா.கிறா�க.. இ&த� தி�ட�ைத ெசய+ப��@வதி+ ெதாட�&@ ப+ேவR 

,ைறேக�களி+ ஈ�ப�கிறா�க.. அoவாR ேமாச$ ெச�0� ெப9-'Hம-க. யா�? 

ெபா9ளிய+ '6றவாளிக.தாேன? '6ற�தி6'� த�டைன விதி�ப@தாேன ,ைற? ஆனா+ 

அ@ '6றமாக" க9த�படா@. நா�$5 வள�ைத உ9வா"'� ’கா��பேர��’கைள மதி�@ 

ம�யாைத0ட5 ெகௗரவமாக நட&@ ெகா.ள ேவ��� எ5றா+ எ5ன ெபா9.? 

'6ற�தி6'� @ைணயாக ஆ�சியாள�க. இ9�ேபா� எ5Rதாேன ெபா9.? இ�ப$�தாேன 

இவ�க. விஜ� ம+ைலயாைவ0�, நJரo ேமாதிைய0� மதி�M ம�யாைத0ட5 

பா@கா�தா�க.! 

 

கா��பேர��களி5 @ய�@ைட"க� ெப9-'Hம வ� 30% லி9&@ 25% ஆக" 'ைற"க�ப�� 

என நி�மலா சீதாராம5 உRதியளி�@.ளா�. ஏ6ெகனேவ இ&தா�� நிதி நிைல அறி"ைகயி+ 
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400 ேகா$ வைர வ9மான� ெபR� 99.3.% க�ெபனிகளி5 வ�ைய 25% 'ைற�@.ள நிைலயி+ 

மீத,.ள 0.7% ெப9-'Hம-களி5 கா��பேர� வ�ைய0� 30% லி9&@ 25% ஆக" 'ைற"க� 

ேபாகி5றன�. ெமா�த கா��பேர� வ� வ9வாயி+ 80% இ&த 0.7% நிRவன-களிடேம 

ெபறேவ�$ய நிைலயி+, அதி+ 5% 'ைற�தா+ அதனா+ 1.2 ல�ச� ேகா$ நிதிவ9வா� 

'ைற0�. 

நிதியைமQச� கா��பேர��களி5 'ைறகைளQ ச�ெச�ய நா� ,Hவ@� பயண� 

ேம6ெகா.வதாக வா"களி�@.ளா�. ெப9-'Hம ,தலாள�க. த-க. இ9"ைகயி+ 

இ9&தவாR 'ர+ ெகா��தாேல அர  ெசவி சா�"'�. நிதியைமQச� ேநர$யாகQ ச&தி�@ 

அவ�களி5 'ைறக. அைன�ைத0� தJ��@ ைவ�பா�. அவ�க. அணிேசரேவா ேபாராடேவா 

ேதைவயி+ைல, காவ+@ைறயி5 த$ய$"ேகா, க�ண J� Mைக" '��"ேகா ேவைலயி+ைல, 

ேதச@ேராக வழ"கி6ேகா, ெபா� வழ"'கI"ேகா இடமி+ைல, ஏென5றா+ இ@ அவ�களி5 

அர . 

உைழ"'� ம"க. த-களி5 நியாயமான ேகா�"ைககIட5 எ�தைன ,ைற 

நாடாIம5ற�@"'� ேபரணியாகQ ெச5றாX� அவ�கைள ேமாதிேயா, நிதியைமQசேரா 

க��ெகா.வேத இ+ைல. ம"களி5 அைமதியான அற� ேபாரா�ட-க. அைன�@ 

வழிகளிX� ெகா�ரமாக அர  வ5,ைற யா+ ஒ�"க�ப�கி5றன. எ�ேப�ப�ட ,ர� இ@! 

இ-' நட�ப@ ம"களா�சி அ+ல, ெப9,தலாளிகளி5 ஆ�சி எ5பேத இ&த ,ரணி5 

ெபா9.. 

 

நிதிநிைல அறி"ைக ெவளிய�ீ$6'� பிற' 3.2 பி+லிய5 டால� அ&நிய நிதி >லதன� 

நா�ைட வி�� ெவளிேயறியதா+ கல"கமைட&த ேமா$ அர  அ&நிய நிதி ,த��களி5 

மீதான P�த+ வ�ைய நJ"கி0.ள@. இ@வைர ப-'Qச&ைத ஒH-கா6R வா�ய� 

(SEBI).அ&நிய நிதி ,த��கைள >5R வைகயாக� பி��தி9&த@, த6ேபா@ அ&நிய நிதி 

,த��கைள ஊ"'வி�பத6காக அதிக ெநறி,ைறகைள" ெகா�ட >5றா� பி�ைவ 

நJ"கி0.ள@.(III category FPI), ேமX�  அ&நிய நிதி ,த��கைள� பதி� ெச�தைல மிக�� 

எளிைம�ப��தி ெநறிகைள� தள��தி0.ள@. இ&த நக�� நிதிக. ெவளிேயறாம+ 

நிைலநிR�த உ�தரவாத� அளி"கா@. இ&தியாவி5 நிதிநிைலைய ேமX� பலவ Jனமா"கி 

ஊக,த��கைளேய ஊ"'வி�@" கட5-'மிழி� ெபா9ளியலா"'�. 

நா�$5 ெமா�த� ேதைவ0� nக��� ெதாழி+ ,த��கI� ெப9மளவி+ 'RகிQ 
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 9-கிவி�டன. இ9�M, சிெம�� ஆ"க� (உ6ப�தி) 'ைற&@.ள@. ெபா9ளா"க, க��மான� 

பணிகI� நசிவைட&@.ளன. ேமா�டா� வாகன-களிலி9&@, ெரா�$ வைர nக��� 

ப�ட-களி5 வி6பைன ெப�@� 'ைற&@.ள@. 

 

வ-கி நிதிெந9"க$, பணQ  6ேறா�ட ெந9"க$களா+ வ-கி" கட5களி5 அளேவ 

'ைற&@.ள நிைலயி+, கிைட�த கட5கைள0� ச�யாக� பய5ப��த ,$யாத நிைல 

உ.ளதாக��, 18 ,"கிய� ெதாழி+ @ைறகளி+ ேசைவ� @ைற உ�பட 14 

ெதாழி+@ைறகளி+ வ-கி" கட5 ெபRவ@ 'ைற&@.ள@ என� தைலைம வ-கி 

அறிவி�@.ள@. 

தைலைம வ-கி மலி�" கட5 கிைட"க வ-கி" கட5 வ Jத�ைத 5.4%ஆக" 

'ைற�தி9&தாX� அத5 இRதி� பய5பா�ைட nக�ேவா� அைட0� விதமாக வ-கிக. 

அைத� ப�மா6றி வ�$ வ Jத�ைத" 'ைற"கவி+ைல. 

அ�ப$ேய 'ைற�தாX� அ@ ம��ேம இ5ைறய ெபா9ளிய+ ெந9"க$"'� தJ�வாகா@. 

நவ Jன� தாராளிய� பண" ெகா.ைகயி+ ம��� மா6ற� ெகா��வ9வதாேலேய அைன�@ 

ெபா9ளிய+ ெந9"க$கைள0� ச�ெச�ய,$0� எ5கிற@.ஆனா+ ஒoெவா9 ெபா9ளிய+ 

ெந9"க$0� அ@ ெபா� எ5பைதேய ெம��பி"கிற@. 

>ல,தலி5 இலாப�தி6'�, Pலி வ Jத�தி6'� இைடயிலான ஏ6ற�தா	� வரலாR 

காணாத அளவி6' உQச�தி+ இ9�பேத இ&த� ெபா9ளிய+ ெந9"க$"' அ$�பைட" 

காரணமாக உ.ள@. Pலி வள�Qசி வ Jத� மிக�� 'ைற&ததா+, தனிநப� வ9மான� 

'ைற&@, ேசமி�M� 'ைற&@ ஒ��ெமா�த nக��� ேதைவைய" 'R"கி0.ள@. 2017+ 176 

�பாயாக இ9&த 'ைற&தப�ச அ$ம�ட" Pலிைய ெவR� 2 � ம��� உய��தி 178 � 

நி�ணயி�த இ&திய அர , 17 ெதாழிலாள� ச�ட-கைள இர�� ெதாழிலாள� சீ�தி9�த 

மேசாதா"களா"கி, ,�தர�M ேபQ வா��ைத இ+லாம+, ெதாழி6ச-க-கைள ஆேலாசி"காம+ 

,தலாளிகI"' சாதகமாக அவசர அவசரமாக நிைறேவ6றிய இ&திய அர  இ&த� 

பிரQசைனயி5 தJவிர�ைத க�� ெகா.Iமா? 

 

இ&த� ெபா9ளிய+ ெந9"க$யிலி9&@ மீ.வத6'அரேச ேநர$யாக� பய).ள 

ெபா9ளா"க�தி+ ,த�� ெச�@ ேவைல வா��Mகைள உ9வா"க ேவ���. அoவாR 

ெச�தா+ ச>க�தி+ ெப9,தலாள�கI"கான இ9�ேப ேக.வி"'றியாகிவி�� எ5பதா+ 



                                          உ�ைம� தமி	� ேதச�| ெச�ட�ப� 2019| 17 

                                                                  பதி� எ� :R.Dis. No. 1964/2014 

நவ Jனதாராளமய�தி+ இத6கான ெவளி மிக�� 'R"க�ப��.ள@. ெபா9ளிய+ 

,த��கI"கான கடைன� தனியா� நிRவன-கI"'� ெப6R� த9வேத அரசி5 பிரதான 

ேவைலயாகி� ேபான@. 

 

இ&திய அர  நிதி� ப6றா"'ைறைய" க��"'. ைவ�பதாக" Pறி ெபா@�@ைற 

நிRவன�தி5 ப-'கைள தனியா� மய�ப��@வத5 >ல� 1.03 இல�ச� ேகா$ வ9வா� 

ெபற��, தைலைம வ-கியி5 இலாப�ைத� தனியா� நிRவன-கI"'� தாைர வா�"க��, 

P�த+ கட5கI"' அ&நிய" கட5 ச&ைதைய ந�பி0.ள நிைலயி+, அரேச ேநர$யாக� 

Mதிய ச>க நல� தி�ட-களி+ ,த�� ெச�ய வா��பி+ைல. 

ச>க�தி5 ெமா�த� ேதைவ0�, nக��� 'ைற&@.ள நிைலயி+, உ6ப�தியான 

ெபா9.கேள வி6க�படாத ேபா@, இலாப�ைத" ைகயா�வத6கான Yழ+ இ+லாத நிைலயி+ 

ெப9,தலாள�க. எoவாR ,த�� ெச�வா�க.. >	'� க�பலி+ ,த�� ெச�ய 

அவ�க. எ5ன ,�டா. ச>க ேசவக�களா? 

 

 

 

 

காmமீ� ப@றி ஒSெவா/ நாW� ேவளாேவைள�� நம��, பAமாற,பP� ெச0திகளி
 

ெபா0கேள ெப/fேசாறாக�� உlைமக� ெவ?� ஊ?காயாக�� இ/�கி�றன.  

காmமீ� ப@றிய ெபா0களி
 N�த ெபா0 காmமீ� இZதியாவி� பிA�கெவாlணா, ப�தி 

எ�பேத. இZத, ெபா0ைய ஏ@?� ெகா�வ)தா� ேதசப�தியா�! ஏ@க ம?,பவ�க� 

’ஆla-இlaய�சா’�! 

பிA�கெவாlணா, ப�தி எ�றா
 எ�ன? ஆDகில�தி
integral part. அதாவ) 

மனித|��� தைல ேபால! ஒ/DகிைணZத ப�தி! தைலTa ேபாலேவா நக� ேபாலேவா 

ெவ�aெயறிய� jaய ப�திய�?. தைலயி
லாத மனித� ெவ?� Tlட�! தைல 

இ
லாவி�டா
 மனித� இ
ைல. அேத ேபா
 காmமீ� இ
லாவி�டா
 இZதியாேவ 

இ
ைல எ�றாகிற). பாரதிய சனதா Tதலான இZ)�)வ ஆ@ற
கW� காDகிர( 

Tதலான இZதிய� ேதசிய அைம,[கW� மா��சி(P Tதலான இZதிய� ேதசிய 

இட)சாAகW� காmமீ� இZதியாவி� பிA�கெவாlணா, ப�தி எ�? தி/�ப� தி/�ப3 

  காmமீAயT� தமிழியT� 

[திய காmமீரT� [திய தமிழகT�  

தியா� 
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ெசா
கி�றன. இராமெஜய� ேபா
 இைத யா� jPதலான தடைவக� ெசா
வ) எ�? 

ேபா�aயிPகி�றன�.  

ச�யேமவ ெஜயேத! வா0ைமேய ெவ
U�! காmமீ� இZதியாவி� பிA�கெவாlணா, 

ப�தி எ�? தைலயிலa�) ச�திய� ெச0கி�றன�. ஆனா
 உlைம எ�ன? 

பிA�டனிடமி/Z) mதZதிர� எ�? ெசா
லி இZதியா அதிகார� ைகமா@ற� ெப@ற 1947 

ஆக(P 14-15 ந�ளிர� ேநர� ”ஊ6ட� உட�பa�ைக” (Tryst with Destiny) �றி�) பlaத 

ேந/ TழDகிய ேபா) அவர) ச�ைடயி
 ேராசா, } இ/Zதி/�கலா�. அ) காmமீர�) 

ேராசா, }வாக�� இ/Zதி/�கலா�. ஆனா
 இZதியாவி
 காmமீ� இ
ைல. காmமீ�தா� 

பாரத மாதாவி� ”சிரm” எ�றா
 அவ� தைலயி
லாத Tlடமாகேவ பிறZதா� எ�? 

ெபா/�. அவ� க�னியா�மA எ�|� பாதT� இ
லாமேல பிறZதா� எ�பைதR� 

ேச��)� ெகா�ளலா�. இ) இZதிய ேநய�கW��� கச,பாக இ/�கலா�, ஆனா
 

உlைமகW�� இர�கமி
ைல.  

க�னியா�மA அ,ேபா) தி/விதாDj� சம�தான�தி� ப�தியாக இ/Zத). 1947 

அதிகார� ைகமா@ற�)�கான உட�பa�ைகயி� பa பிA�தானிய இZதியா இரlடாக, 

பிA�க,ப�P, இZதியா, பாகி(தா� ஆகிய இ/ நாPக� பிறZதன. ஆனா
 சம�தான 

இZதியா இSவா? பிA�க,படவி
ைல. சம�தானDக� (ெமா�த� 552) வி/,ப� ேபா
 

இZதியா�டேனா பாகி(தா|டேனா ேச�Z) ெகா�ளலா�, அ
ல) தனியரசாக�� 

நpa�கலா� எ�? உAைமயளி�க,ப�ட).  

ேதசிய இய�கDகளி� �aயா�சிய உ�ளட�க� (the democratic content of the national movements) 

எ�? தைலவ� இெலனி� jறிய க/�) இZதிய� ேதசிய இய�க�)��� ெபா/Z)�. 

பிA�தானிய� காலனியாதி�க�)�� எதிரான ேபாரா�ட� சம�தான ம�கைளR� எ63சி 

ெகா�ள3 ெச0த). அவ�க� அயலா�சி�� எதிராக ம�Pம
லாம
, ம�னரா�சி�� 

எதிராக��, �aயா�சிய� ேகாAR� ேபாராaனா�க�.Tத
 உலக, ேபா/��� இரlடா� 

உலக, ேபா/��� இைட,ப�ட கால�தி
 இZதிய விPைம�கான இய�க� பா03ச
 

கlட அேதேபா*தி
 இZதிய� �aயா�சிய�தி� ஓ� இ�றியைமயா� j? ெமாழிவழி� 

ேதசியமாக அைமZத). நவ�ப� [ர�சி��, பி� உல�த6விய அளவி
 ேதசிய 

விPதைல�கான ேபார�டDக� வ p?ெகாlட வரலா@?, பைக,[ல�ைத மற�க 

ேவlடா�.  

தமிழக�தி
 1938ஆ� ஆlேட இZதி எதி�,[, ேபாரா�ட�தி� Taவி
 பிறZத) 
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”தமி*நாP தமிழ/�ேக!” எ�ற Tழ�க�! தZைத ெபAயா/� 

தமிழறிஞ�க� மைறமைலயaகளா/� ேசாமmZதர பாரதியா/� 

ெச,ெட�ப� 11ஆ� நா� ெச�ைன� கட@கைர, ெபா)�j�ட�தி
 

எ6,பிய Tழ�க� தமி*� ேதசிய�தி� Tத
 அரசிய
 

Tழ�கமாயி@?. ஒ/[ற� இZதிய விPதைல�கான 

ேபாரா�ட�தி� உ/வி
 இZதிய� ேதசியT�, அZத இZதிய� 

ேதசிய�தி� பி@ேபா�கான ேமலா�சிய� j?கைள ம?�) 

எ6Zத தமி*� ேதசியT� இைணயாக வள�Z) வZதன. Tத
 

ெமாழி, ேபாைர வழிநட�திய ெபAயாA� இய�க� அa,பைடயி
 

சாதிெயாழி,ைபR� சNக நpதிையR� �றி�ேகாளாக� ெகாla/Zத).  

1947 ஆக(P 15��,பி� நடZத வட�ெக
ைல, ெத@ெக
ைல, ேபாரா�டDக�அ�ைறய 

தமி*� ேதசிய எ63சியி� ெவளி,பாPகேள. இSவைகயி
 க�னியா�மAைய� 

தமிழக�)ட� இைண,பத@கான ேபாரா�ட� இZத  வரலா@?, ேபா�கி� எ
லா� 

j?கைளR� த�னக�ேத ெகாla/Zத). அ) Tத�ைமயாக இZதிய� ேதசிய  

இய�க�தவரா
 T�ெனP�க,ப�ட). தி/விதாDj� தமி*� காDகிர( எ�ப) எ
லா 

வைகயிU� காDகிர( க�சிைய, ேபா�றேத. ஆனா
 தமிழ� நல� கா��� காDகி(! 

அவ�க� தி/விதாDj� ம�னரா�சிைய எதி��தா�க�. தி/விதாDj� அரசாDக�தி� 

மைலயாள� திணி,ைப எதி��தா�க�. அZத சம�தான�தி� தமி*, ப�திகைள 

மைலயாள ஆதி�க�திலி/Z) விPதைல ெச0) தமி*நா�ேடாP இைன,பத@காக, 

ேபாராaனா�க�. அவ�க� அZத, ேபாரா�ட�ைத� �மA விPதைல, ேபாரா�ட� எ�ேற 

அைழ�தா�க�. ெமாழிவழி இனவழி உட�பிறZத தமி6ற�கேளாP ேச�வத@கான 

ேபாரா�ட� எ�ற அளவி
 அ) தமி*�ேதசிய உ�ளட�க� ெகாlaலDகி@?.  

�மA விPதைல, ேபாரா�ட�தி� இ�ெனா/ தனி3சிற,[ அ) சNகநpதி�கான 

ேபாரா�டமாக�� அைமZத) எ�பதா��. ந�}திA நாய� ெகாPDேகா�ைமயா
 

)ய/@ற நாடா� உ�ளி�ட ஒP��lட ம�கேள அ,ேபாரா�ட�தி� வUவா@றலாக� 

திக*Zதன�. விPதைல, ேபாரா�ட�தி� தைலவ� மா�ச
 ேநசமணி தமதிய�க� 

ெகாaைய� ேத�� ெச0த Tைற க/�)��Aய). நாடா� ம�க� அ�கால�தி
 

காணாைம உ�ளி�ட தplடாைம��� �Tக, பா�பா�P��� ஆளா�க,ப�a/Zதன�. 

அ��ல,ெபlக� ேசைல அணிய�� மாைழ� �ட� (உேலாக� �ட�) mம�க�� 
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Taயாத பa �Tக� தைட நிலவி@?. இத@� எதி�,[� கா�P� வைகயி
தா� ப3ைச� 

ெகாaயி
 ெபா@�ட�ைத இட�ெபற3 ெச0தா� ேநசமணி.  

ஒ,பி�டறிR� ெபா/�P ெதலDகானாவி
 எ�ன நடZதெத�? பா�,ேபா�. ைநஜாமி� 

ஆWைகயி
 இ/Zத ஐதராபா�தி� ெதலDகானா ப�தியி
 ெபா)ைமய� 

(க��னி(Pக�) தைலைமயி
 நடZத வ pர� ெதலDகானா ஆ0தேமZதிய ம�க� 

ேபாரா�ட�தி� Tழ�க� ”விசாலாZதிர�தி
 ம�க� ரா�ய�” எ�ப)தா�. ெபா�a 

சிறிராTUவி� உயி�கT� ெதUD�� ேதசிய உண�ெவ63சியி� ெவளி,பாேட. வ pர� 

ெதலDகானாவி
 ம�னரா�சி��� நில�கிழாAய�)��� சாதிய�)��� எதிராக��, 

இZதிய� ேதசிய�)��� ெதUD�� ேதசிய�)��� ஆதரவாக�� Nlெட6Zத 

ேபாரா�டDக� ஒேர [�ளியி
 ைமயDெகாlடைத� காlகிேறா�.  

1948 ெச,ட�பA
 “ேபாலி( நடவa�ைக” எ�ற ெபயA
 ேந/ ஏவிய  இZதிய 

இரா�வ� ஐதராபாதி
 �ைழZத). ைநஜா� ம�ன� சரணைடZதா�. அவ� ஐதராபா� 

மாநில ’ராஜ பிரTக�’ (ஆWந�) ஆ�க,ப�டா�. ெபா)ைம� க�சியி� தைலைமயிலான 

ம�க� ேபாரா�ட� அட�கிெயாP�க,ப�ட). 1956ஆ� ஆlP ெதUD� ம�களி� தாயக� 

ெமாழிவழி ஆZதிர மாநிலமாக அைம�க,ப�ட). 

சம�தான�) ம�களி� �aயா�சிய ேவணவாைவ, பய�பP�தி அவ@ைற இZதிய� 

�ைடயி� கீ* ெகாlPவ/� Tைன,பி� அைடயாளமாக� க/த,ப�டவ� அ�ைறய 

)ைண� தைலைமயைம3ச� ச�தா� வ
லபா0 பேட
. சம�தானDகளி� �?நில 

ம�ன�கைள வழி��� ெகாlPவர அவ� ’சாம ேபத தான தlட’ வழிகைள, 

பய�பP�தினா�. ெப/�பாலான ம�ன�க� ராஜ பிரTக�களா�க,ப�P, அவ�கW��, 

ெப/� வசதிகW� சUைககW� அரச மானியT� வழDக,ப�டன. 

ெஜ�ம� ேதச�ைத ஓ�ைம ெச0) ஒ�?பP�திய பி(மா���ட� பேடைல 

ஒ,பிPேவா� உlP. பி(மா��கி� ெஜ�மனி ெஜ�ம� ெமாழி ேபm� இய@ைக� ேதச�. 

இZதியா அ,பaய�?. இ) பல ெமாழி ேபm� பல ேதசDகைள உ�ளட�கிய 

)ைண�கlட�. இZதியா ஒ/ ேதசம�?. இ) ேபரரசிய நல� க/தி ேதா@?வி�க,ப�ட 

ெசய@ைக� க�டைம,[. பேடைல இ/�[ மனித� எ�பா�க� சில�. ஆ�, ம�க� 

ேபாரா�டDகைள ஒP�கியதி
 இ/�[ மனிதேர. இZதிய ஒP��Tைற3 சிைறயிலி/Z) 

விPபP� ேதசிய இனDகளி� ேபாரா�டDக� வளர வளர பேடலி� இ/�[ )/,பிa�க� 

காணலா�.   
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தமிழக�திU� ஆZதிர�திU� இZத, ேபாரா�டDக� நைடெப@ற ேபா) காmமீர�தி
 

எ�ன நடZத)?  

இZதிய விPைம�� T� )ைண�கlட�தி� இ�ெனா/ ெபAய சம�தானமாக 

இ/Zத) ஜ�T-காmமீ�. ஐதராபாைத, ேபா
 அ
லாம
 இ) இZதியா-பாகி(தா� 

எ
ைலயி
 இ/Zத). ெப/�பா�ைம ம�க� 77 வி6�காP எ�|மள��� 

இmலாமிய�களாக இ/Zதன�. ஆனா
 மகாராஜா அAசிD ஓ� இZ) ம�ன�. 

ம�க�ெதாைக வி6�கா�a� அa,பைடயி
 காmமீ� இய
பாகேவ பாகி(தா|ட� 

இைணZதி/���. 

காmமீ/ட� ஒ,[ேநா�க�த�க) �சரா�தி� ஒ/ ப�தியான ஜூனாகா� சம�தான�. 

அD� ம�ன� Tmo�. ெப/�பா�ைம ம�க� இZ)�க�. அ) பாகி(தானி� 

எ
ைலேயார�தி
 இ/Zத). ம�ன� பாகி(தா|ட� இைணய வி/�பிR� 

இZதியா�ட�தா� இைணய ேவlP� எ�? வலிR?�தினா� பlaத ேந/. 

ெப/�பாலான ம�க� இZ)�க� எ�பேத அவ� ெசா�ன காரண�. ஜூனாகா� நவா, 1947 

ெச,ட�ப� 15ஆ� நா� பாகி(தா|ட� இைண,[ ஒ,பZத�தி
 ஒ,பமி�டா�. ம�க� 

இZத இைண,ைப எதி��)� கிள�Zெத6Zதா�க�. இZதிய அரm� இZத இைண,ைப ஏ@க 

ம?�) வி�ட). 1947 திச�பA
 ெபா) வா�ெகP,[ நட�த,ப�P இZதியா�ட� 

இைணவத@� 99 வி6�கா�P�� ேம
 ம�க� ஆதரவளி�தன�. ஜூனாகா� இZதியாவி
 

இைணZத).  

ஜூனாகாதி
 நடZதவ@ைற காmமீA
 நடZதவ@?ட� ஒ,[ேநா�கினா
 இZதிய அரசி� 

அ��Tைற எ,பa இர�ைட அள�ேகாUைடய) எ�பைத அறியலா�. ஜூனாகா� 

அள�ேகாலி� பa காmமீ� பாகி(தா|ட� எளிதி
 இைணZதி/�க TaR�. அ,பa 

நட�காம
 ேபான) எ�றா
 அத@கான Tத@ெப/� காரண� காmமீ� ம�களி� சமய3 

சா�ப@ற உண��� விPதைல ேவ�ைகRேம.  

பிA�தானிய, ேபரரசிய�)��� காmமீA� Taயா�சி��� நில�கிழாAய�)��� 

எதிரான �aயா�சிய, ேபாரா�ட�தி
 Tகி*�தேத காmமீAய� (காmமீர�)வ�) என,பP� 

காmமீ�� ேதசிய�. இராச[�திர ேடா�ரா அரச வழி�ேதா�றலாகிய  மகாராஜா அAசிDகி� 

ஆ�சி ஒளி�மைறவ@ற இZ) வ�,[வாத ஆWைகயாகேவ இ/Zத). �றி,பாக3 

ெசா�னா
 காmமீ� ப�ள�தா�கி� Tmலி� அa�த�P ம�கைள அட�கிெயாP�கி@?.  

ம�னரா�சி�� எதிரான ேபாரா�டDகளி� உ3சமாக 1931ஆ� ஆlP காmமீA
 ஒ/ 
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ேபெர63சி உ/வாயி@?. ��-ஆைன அவமதி�த) ெதாட�பான சி�கU�, இ) �றி�) 

Tைறயி�டவ�கைள, பணிநp�க� ெச0த)� இSெவ63சி��� ^lPேகாலாயின. இZ) 

மகாராசாைவ� ^�கிெயறிR�பa� ^laயதாக அ,)
 காத� எ�ற இைளஞைர� 

தைள,பP�தி சிறிநக� சிைறயி
 வழ�� உசாவU�� உ�பP�தியைத எதி��) ம�க� 

கிள�Zெத6Zதா�க�. 1931 ஜூைல 13ஆ� நா� காவ
)ைற நட�திய ),பா�கி3 ��a
 17 

ேப� உயிAழZதன�. இ�? வைர காmமீ� ப�ள�தா�� எDகிU� ஜூைல 13 ஈகிய� 

நாளாக� ெகாlடாட,பPகிற).  

அ,ேபாேத காmமீ� ம�னரா�சி�� இZ)�)வ ஆ@ற
க� T�P�ெகாP�) நி�றன. 

சா�றாக, இZ) மகாசைப 1931 ஆக(P 15 த�ேகாலா மாநா�a
 “காmமீ� மகாராஜா��� 

எதிராக நைடெப@? வ/� கPைமயான பர,[ைர �றி�) அ3ச� ெகா�வதாக”� 

தp�மான� இய@றிய).  

1931 ேபாரா�ட�ைத இZ)-Tmo� சி�கலாக� க/த� jaய ஒ/சில� இ/ZதாU�, 

காmமீர�) இmலாமிய ம�களி
 ெப/�பாலா� இZ) வ�,[வாத�)�� எதி�விைனயாக� 

jட Tmo� வ�,[வாத�தி
 வ p*Z) விடவி
ைல. இZதியா����  பாகி(தா|��� 

சமய3 சா�பி�ைமைய� க@?�த/� Tதி�3சி உைடயவ�க� காmமீAக� – அ�?� 

இ�?�! இZ)�)வேமா ேவ? மத ெவறி�தனேமா காmமீAகளிட� எPபடவி
ைல, 

தமிழ�களிடT� எPபடவி
ைல – அ�?� இ�?�! 

1938இ
 Tmo� மாநா�P� க�சியிலி/Z) ேச� அ,)
லா தைலைமயி
 பிAZ) 

வZதவ�க� அைன�) ஜ�T-காmமீ� ேதசிய மாநா�P� க�சி (AJKNC) அைம�தா�க�. 

இ�க�சி 1931 ேபாரா�ட�ைத ‘அட��Tைறயாள�கW�� எதிரான 

அட��lட ம�களி� ேபா�’ என வைரய?�த).  

“நpதிையR� நியாய�ைதR� நிைலநா�Pவேத இ,ேபாA� 

�றி�ேகா�. ஆWேவா� Tmo�களாக இ/Z) ஆள,பPேவா� 

இZ)�களாக இ/Zதி/ZதாU� இ,பa�தா� நிக*Zதி/���.”  

ேச� அ,)
லா தைலைமயிலான ேதசிய மாநா�P� க�சிேய 

காmமீ�� ேதசிய�தி� Tத
 அரசிய
 இய�க�. காmமீ�� 

ேதசிய�ைத Tறியa�க வி/�பிய ம�ன� சாதி மத 

அa,பைடயி
 ேதா�றிய அரசிய
 இய�கDகைள வரேவ@? ஊ�க,பP�தினா�. காmமீ� 

காmமீAகW�ேக எ�ற காmமீAய உண��� தமி*நாP தமிழ�கW�ேக எ�ற தமிழிய 
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உண��� ச@ெறா,ப ஒேர கால�தி
 ேபாரா�ட� கள�தி
 Tகி*�தைவ எ�ப) 

�றி,பிட�த�க).   

பlaத ேந/ எ�பதி
 பlaத� எ�ப) காmமீ�, பா�,பனைர� �றி��� சாதி, 

ெபயரா��. பlaத�களி
 ஒ/ ப�தியின� ேச� அ,)
லாவி� ேதசிய மாநா�P� 

க�சிைய ஆதA�தன�. ேவ? சில� காmமீ� பlaத மாநா�P� க�சிைய� 

ேதா@?வி�தன�. ஜ�T ப�தியி
 இZ) சபா ெதாடDக,ெப@ற). ச�ீகிய�கW�ெகன 

சிேரா�மணி க
சா த�பா� அைம�க,ப�ட). ேம@ெசா�ன சாதிமத� க�சிகW�� 

எதிராக ம�Pமி�றி, இmலாமிய நில�கிழாAய�, வ�,[வாத� ஆகியவ@ைற எதி��)� 

ேதசிய மாநா�P� க�சியி� உ/வி
 காmமீ�� ேதசிய� வள�Zத).  

காmமீ�, ப�ள�தா�� Tmo�க� ஒP�க,பPவத@� ம�னA� இZ)மத3 சா�ேப 

காரண� எ�? jறிய Tmo� மாநா�P� க�சி இத@�� தp�� இ(லாமிய இைறயரேச 

எ�ற). ேதசிய மாநா�P� க�சிேயா நில�ைடைமைய ஒழி�) சNக, ெபா/ளிய
 

விPதைல ெப?வேத �றி�ேகா� எ�ற). 

அைன�)லக அரDகிU� ேதசிய மாநா�P� க�சி ேசாவிய�) �Tகிய (ேசாசலிச) 

ஒ�றிய�)�� ஆதரவாக நிைலெயP�த). 1942 மீ�}� மாநா�a
 ேசாவிய�) 

ெசfேசைன�� வா*�)� ெதAவி�)� பாசிச எதி�,[, ேபாரா�ட�)ட� ேதாழைம 

ெகாlP� தp�மானDக� இய@ற,ப�டன. 

�aயரm ஏ�a� ெதாட�க� எ�ப) தமி*� ேதச� த�ைன�தாேன இனDகா�� 

இய�க, ேபா�கி� ெதாட�க�ைத� �றி�த) எ�பா� இ.எ�.எ(. �aயரm ஏ�a� 

ெதாட�கேம mயமAயாைத இய�க�தி� பிற,ைப� �றி�த). mயமAயாைத இய�கT� 

�aயரm� எZத அள��� ’சமத�ம�’ எ�|� �Tகிய� ெகா�ைகைய, பர,பின எ�ப) 

அரசிய
 மாணா�க�கW��� ெதAயாமலி/�க Taயா). இதி
 

ேதாழ�க�சிDகாரேவல/� ஜpவனZதT� வகி�த பD� அZத வரலா@றி� 

இ�றியைமயா, ப�தி ஆயி@?. அேத ேபா
 ேசாவிய�) ஒ�றிய�தி� பா
 

mயமAயாைத இய�க� ெகாla/Zத ப@?தலி� ஒ/ ெவளி,பாPதா� தZைத 

ெபAயாA� ேசாவிய�) நா�P, பயண�.  

mயமAயாைத இய�க�)���, ெபா)ைம இய�க�)��� ெவளிேயR� jட தி/,வி.க. 

ேபா�ற பல தமிழறிஞ�க� -- தமி* ம?மல�3சி�� வி�தி�ட ெப/ம�க� – �Tகிய, 

ப@?� ேசாவிய�)ட� ேதாழைமR� ெகாlடவ�களாக விளDகினா�க�. இZத வைகயி
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காmமீAயT� தமிழியT� இைணேகாPகளாகேவ பயண� ெச0ய� காlகிேறா�.   

ஈேரா�P� தி�ட� எ�? ெபய� ெப@ற ஒ/ சமத�ம� தி�ட�ைத ெபAயா/� 

சிDகாரேவல/� 1932 திச�பA
 எ6தி ெவளியி�டா�க�. இத|ட� ஒ,[ேநா�க�த�க) 

1944ஆ� ஆlP ேதசிய மாநா�P� க�சி ெவளியி�ட [திய காmமீ� (நயா காmமீ�) எ�ற 

ெகா�ைக அறி�ைக! இZதிய, பிAவிைன நடZதாU� நட�கா வி�டாU� காmமீ�விPைம 

(mதZதிர) அரசாக� திகழ ேவlP� எ�ற ேநா�க�ைத இZத அறி�ைக பைறசா@றிய). 50 

உ?,[க� ெகாlட வைர� அரசைம,[3 ச�டT� ெவளியிட,ப�ட). இத�பa 

அரசைம,[���ப�ட Taயரச� அரm� தைலவராக இ/�கலா�. பா)கா,[, அயUற� 

ெதாட�பான அதிகாரDக� ேதசிய, ேபரைவ எ�|� நாடாWம�ற�திட� இ/���. 

காmமீர�)�ெக�? தனி� �aRAைம இ/���. ”தா0நா�ைட� கா,ப) அைன�)� 

�aம�கW��� தைலயாய [னித� கடைமயா��” எ�? இZத அரசைம,[3 ச�ட� 

ெசா
U� ேபா) தா0நாP எ�ற ெசா
 காmமீைர� �றி��ேம தவிர இZதியாைவேயா 

பாகி(தாைனேயா �றி�கா) எ�ப) ேநா�க@பால).  

’[திய காmமீ�’ ெகா�ைகயறி�ைகேயாP ெதாழிலாள� ஆவண�, உழவ� ஆவண�, ேதசிய 

நலவா*� ஆவண� ஆகியைவR� ெவளியிட,ப�டன. ெகா�ைகயறி�ைக�கான 

T�|ைரயி
 ேச� அ,)
லா ேசாசலிச ேசாவிய�) நா�ைட, ேபா@றினா�: 

“ேசாவிய�) ேசாசலிச� �aயரmகளி� ஒ�றிய�ைத3 ேச�Zத ெவSேவ? ேதசிய 

இனDக�, ம�களினDக� அைடZ)�ள ம?மல�3சிைய� கா�� ேபா) ஊ�க� 

பிற�கிற).” 

Tmலி� மாநா�P� க�சிைய ேதசிய மாநா�P� க�சியாக மா@றியைத 1939இ
 Tmo� 

o� �ைற jறிய ேபா) Tகம) அலி ஜி�னாேவாP ேமாதி� ெகாlடா� ேச� அ,)
லா. 

”காmமீ�Tmo�கைள வி�P விPDக�, உDக� ேவைலைய, பா/Dக�” எ�றா�. 

1944இU� ேச� அ,)
லா���� ஜி�னா���� கP� ேமாத
 ஏ@ப�ட). பாகி(தா� 

அைமR� ேபா) அதி
 காmமீைர இைண,பத@� ேச� அ,)
லாேவ தைடயாக 

இ/,பதாக ஜி�னா நிைன�தா�,  

1946-47இ
 அைன�திZதிய Tmo� o� பாகி(தா� அைம��� Tய@சிகளி
 

ஈPப�a/Zத ேபா), காmமீைர பாகி(தா|ட� இைண,பத@காக Tmo� மாநா�P� 

க�சி ஜ�T-காmமீA
 வAெகாடா இய�க� நட�திய). இZத இய�க� ெகாaய Tைறயி
 

அட�கிெயாP�க,ப�ட). அேத ேபா) ேதசிய மாநா�P� க�சிேயா “காmமீைர வி�P 
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ெவளிேய?” எ�ற Tழ�க�)ட� ம�னரா�சிைய எதி��), ேபாராaய).  

ேச� அ,)
லாைவ, ெபா?�த வைர, காmமீA� தனி�த�ைமைய வி�P�தராமேல, 

ேதைவயானா
 த�னா�சி� த�நிைலRட� இZதிய� j�டா�சி� �aயரசி
 

இைணZதி/�கலா� என நிைன�தா�. காmமீைர பாகி(தா|ட� இைண��� எlண� 

ம�P� அவ/�� இ
லேவ இ
ைல. ேந/ ேபா�ற இZதிய� தைலவ�களி� சமய3 

சா�பி�ைமயி
 அவ� ந�பி�ைக ெகாla/Zதா�. அவர) ந�பி�ைக�� அவ�க� 

இரlடக� ெச0தா�க� எ�பேத வரலா?.   

இைணவ) இZதியா�ட� எ�றாU� சA, பாகி(தா|ட� எ�றாU� சA, Taயா�சி 

மிfசா) எ�ப) மகாராஜா அAசிD���� ெதAR�. ெநPநா� தனி�) நpa�க�� 

இயலா). ம�களி� எதி�,[� வU�) வZத). இZ)�)வ ஆ@ற
க� தவிர ம�னைர 

ஆதA,பா� யா/மி
ைல. எனேவ பாகி(தா|ட� இைணR� ேப3m�ேக இடமி
ைல. 

இZதியா�ட� இைணவதிU� காmமீ� ம�கW�� வி/,பமி
ைல. காmமீ� ம�கW�� 

அ�? Tத
 இ�? வைர Tத@ெப/� ேத�� ’ஆசாதி’ என,பP� விPதைலதா�. 

1947 ெச,ட�ப� 29ஆ� நா� ேச� அ,)
லா சிைறயிலி/Z) விPதைல ெச0ய,ப�டா�. 

அP�த சில நாளி
 அறிவி�தா�: 

“ஜ�T-காmமீA
 வா6� நா@ப) ல�ச�ம�கைள, [றZத�ளி பாகி(தா|டேனா 

இZதியா�டேனா இைணவதாக அரm அறிவி��மானா
 நா� [ர�சி� ெகாa 

உய��)ேவ�. எDக� mதZதிர� ேகாA�ைக எD� அDகீகA�கப,Pகிறேதா அZத அரmட� 

நாDக� இைணய வி/�[வேத இய
[.” 

இZதிய இைண,[�� ம�ன� அAசிD ஊசலாa�ெகாla/Zத ேபா) அவைர இணDக 

ைவ�க ேந/ அரm )ைண� தைலைமயைம3ச� வ
லாபா0 பேடைல ஆ�எ(எ( 

தைலவ� ேகா
வா
கAட� அ|,பிய). ேகா
வா
க� 1947 அ�ேடாபA
 அAசிDைக, 

ேபா0, பா��) இைண,[�� உட�பட ைவ�தா�. 

அAசிD இZதிய இைண,[�� உட�பட,ேபாவைத அறிZத பாகி(தா� காmமீA� 

வடேம@�, பழD�aகளி� பைடெயP,[�� ஆதரவளி�த). அ
ல) அ)ேவ 

அ,பைடெயP,ைப� ^la நட�தியி/�கலா�. மிர�சிR@ற அAசிD இZதியாவிட� 

இரா�வ உதவி ேக�டா�. உடனaயாக இைண,[ ஒ,பZத�தி
 ஒ,பமிட ேவlP� எ�ற 

நிபZதைனேயாP இZதிய, பைட காmமீர�தி
 �ைழZத). அ�? �ைழZத)தா� இ�? 

வைர ெவளிேயற வி
ைல. 
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1947 அ3ேடாப� 26ஆ� நா� இைட�கால அரm அைம��� பa ேச� அ,)
லா ேக�P� 

ெகா�ள,ப�டா�. அேத நாளி
 அAசிD இைண,[ ஒ,பZத�தி
 ஒ,பமி�டா�. அP�த 

நாேள இZதிய,பைட காmமீ/��� அ|,பி ைவ�க,ப�ட). N�? நா� கழி�) 

ெந/�கa�கால ஆ�சி� தைலவராக ேச� அம��தப�டா�.  

இZதிய இைண,[�� எதிராக காmமீ� ம�க� கிள�Zெத6Zதா�க�. அAசிD 

ஓa,ேபானா�. இZதியா�ட�காmமீைர இைண��� ஒ,பZத�ைத� த,பிேயாP� ம�ன� 

ஒ,பமி�ட ஒ,பZத� எ�? வரலா? ெசா
வ) இதனா
தா�.  

காmமீ� இZதியாவி� பிA�கெவாlணா, ப�தி எ�? அ?தியி�P3 ெசா
ேவா� 

எ
லா� அத@� இZத ஒ,பZத�ைத�தா� சா�றாக� கா�Pகி�றா�க�. ம�ன� 

வி/�பி, ேபா�டாேரா, ேவ? வழியி�றி ெந/�கaயி
 ேபா�டாேரா அவர) ஒ,ப�ைத� 

கா�a ம�கைள எ�ெற�?� அaைம,பP�தி ைவ�தி/,ப) �aயா�சிய�)�� 

Tரண
லவா?  

அAசிD ைகெயா,பமி�ட இைண,[ ஒ,பZத� தவிர காmமீ� இZதியாவி� ப�தி 

எ�பத@� ேவ? சா�? இ/Zதா
 ெசா
UDக�. 

ஏரண Tைறயி
 பா��தா
, இZதியா ேவ?, காmமீ� ேவ? எ�? இ/Zததா
தாேன 

இைண,[ ஒ,பZத� எ�ற ஒ�ேற ேதைவ,ப�ட)? இZத இைண,[ ஒ,பZதேம காmமீ� 

இZதியாவி� பிA�க Taயாத ப�திய
ல எ�பைத�தா� கா�P�. தமி*நாP� jட 

இZதியாவி� பிA�க Taயாத ப�தி இ
ைலதா�. ஆனா
 இZதிய� )ைண� 

கlட�திேலேய இZதிய அரm��3 சில க�P�தி�டDகைள விதி�) ஒ,பZத� ெச0) 

இைணZத ஒேர மாநில� ஜ�T-காmமீ� ம�Pேம. தமிழ�களி� இைச� ெபறாமேல 

தமிழக� இZதியா�ட� இைன�)� ெகா�ள,ப�ட), தமிழ�க� மீ) தி
லி ஆWைக 

நி?வ,ப�ட) எ�ற உlைமைய, ெபAயா� ம�P� இ?தி வைர m�a�கா�a� 

ெகாlேட இ/Zதா�.   

இைண,ைப ஒ�a காmமீ� ம�கW�� இZதிய அரm ெகாP�த உ?திெமாழி: 

இZதியா�ட� காmமீ� இைண,[ இ?தியானத�?, இZத இைண,[ �றி�), 

ெபா)வா�ெகP,[ நட�தி காmமீ� ம�களி� வி/,பமறிZேத இ?தி TaெவP�க,பP� 

எ�பேத. .  

 1948 ஜனவA Tத
 நா� காmமீ� ெதாட�பான }சைல ஐ�கிய நாPக� அைம,[�� 

இZதியாேவ எP�)3 ெச�ற). ேபா�நி?�த�, )/,[கைள வில�கி� ெகா�Wத
, 
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காmமீ� ம�களிைடேய வா�ெகP,[ நட�தி காmமீA� 

வ/Dகால�ைத� தp�� ெச0த
 எ�ற அa,பைடயி
 ஐநா 

பா)கா,[ ம�ற�தி
 தp�மான� (39/1948) இய@ற,ப�ட). 

வா�ெகP,[ நட�)வத@கான ஐநா ஆைணயT� 

அைம�க,ப�ட).  

 காmமீ� இZதியாவி� பிA�கெவாlணா, ப�தி எ�றா
 

இZதிய அரm ஐநா���3 ெச�ற) ஏ�? வா�ெகP,[ நட�த 

ஒ,[�ெகாlட) ஏ�?  

 காmமீ� இZதியாவி� பிA�கெவாlணா, ப�தி எ�ப) வரலா@? உlைமR� 

அ
ல, அரசிய
 நpதிR� அ
ல. காmமீ� மீதான இZதியாவி� உAைம எ�ப) தி/�P, 

ெபா/� மீ) தி/ட|���ள உAைமேய தவிர ேவற
ல. இZத உlைமைய� காmமீAக� 

ெதளிவாக உண�Z)ெகாlடா�க�. ஆனா
 இேத நிைலயிலி/Z)� தமிழ�க� 

உணரவி
ைல எ�ப)தா� வ/�த�)��Aய ேவ?பாP.   

 இைண,[��, பி� இ�தைன ஆlPக� கழி�)� காmமீ� ம�க� 

இZதியாவிடமி/Z)  அய�ைம,ப�a/,பைத இZதிய அரசாேலேய ம?�க இயலவி
ைல. 

காmமீ� ப�ள�தா�� T6வைதR� சிைற�jடாக மா@றி�தா� காmமீைர 

இZதியா���� ைவ�தி/�க TaRெம�றா
, காmமீ� இZதியாவி� பிA�க Taயாத 

ப�தி எ�? ெசா
வ) ேபா
 ெகாPைம ேவ? எ�ன?   

ேக.வி: கா¤மீ� சி"க+ எH&த@�, இ&திய அரசைம�MQ ச�ட�ைத� ப6றி� பல9� 

பலவிதமாக� ேப கிறா�க.. க��னி(�கI� ேவR சில9� இ&திய அர  இ&தியாவி5 

P�டா�சி� த�@வ�தி6' எதிராக நட&@ெகா.கிற@ எ5கிறா�க.. P�டா�சி மா�Mகைள� 

பா@கா�ேபா� எ5கிறா�க.. ப5ைம�@வ�ைத அரசைம�MQ ச�ட� அ-கீக�"கிற@ 

எ5கிறா�க.. திராவிட இய"க�தின� இ&திய அரசைம�MQ ச�ட�ைத அைர" P�டா�சி (quasi-

federal Constitution) எ5கிறா�க.. தமி	� ேதசிய�கேளா ேதசிய இன-களி5 உ�ைம 

பறி"க�ப�கிற@ எ5கிறா�க.. நJ-கI� உ-கIைடய பதிவி+, கா¤மீ� கா¤மீ�கI"ேக! 

தமி	நா� தமிழ9"ேக! எ5கிறJ�க.. இ&திய அரசைம�MQ ச�ட�ைத ேதசிய இன-களி5 

       இZதிய அரசைம,[ ேதசிய இனDகளி� அaைம Tறிேய!  

                          மதியவ5 இ9�ெபாைற 
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அ$ைம சாசன� எ5கிறJ�க.. இoவள�� இ&திய அரசைம�MQ ச�ட� ெகா��த 

ேபQ �ைமயி+தாேன ேப கிறJ�க.? உ-க. க9�@ எ5ன? இ&தியா P�டா�சியா? 

அரசைம�MQ ச�ட�தி+ எ5ன இ9"கிற@ அ+ல@ எ5ன இ+ைல? எத6காக அதைன 

அ$ைம சாசன� எ5கிறJ�க.? தமி	நா� தமிழ9"ேக எ5ப@ சா�தியமா? அரசைம�MQ ச�ட� 

அ)மதி"'மா?  (--- திராவிட ெச+வ5, ேதனி) 

இ&திய அரசைம�பிைன மா�Mகெள5R� மரMகெள5R� மானசிகமாக அ4'வ@ 

மா�"சிய�கI"' அழக5R. அரசைம�M உ9வா"க�தி5 ேபா@, அைவயி+ P�டா�சி" 

ெகா.ைக 'ேநா"கமாக' இ9&@ விவாதி"க�ப�ட@ எ5ப@ உ�ைமதா5. இ&த" 

காரண�தி6காகேவ இ&திய அரசைம�M P�டா�சி அைம�M எ5R ஏ6க இயXமா? Mறவய 

ெம��ைம எ5னெவ5R பா�"க ேவ�டாமா?  

ேசாசலிச" ெகா.ைகக. Pட இ&திய அரசைம�பி5 இல"'களாக��, உ.ளட"கமாக�� 

இட�ெப6றி9�பதாக அ�ேப�க� PRகிறா�. "இைறைம0.ள ேசாசலிச மதQசா�ப6ற 

சனநாயக" '$யர " எ5R அரசைம�பி5 ,க�Mைரயிேலேய Pட 'ேசாசலிச�ைதQ ேச��@� 

வி�டா�க.. அத6காக, இ&தியா ேசாசலிச" ெகா.ைக0ைடய ேதச� எ5R Pற ,$0மா? 

அ@ ம"கைள ஏ��பதா'�தாேன? ேசாசலிச�தி6' அறிவிய+ அ$�பைடயி+ 

ெபா9.ெகா.I� மா�"சிய�க. P�டா�சி"' ம��� மானசிகமாக� ெபா9.ெகா.ள 

,$0மா?  

 

எ&தேவா� அரசைம�M� ஆI�வ�"க நல5கைள ேநர$யாக ெவளியி�வதாகேவா, 

ஆI�வ�"க நல5கைள ம��ேம ெவளியி�வதாகேவா அைம&திடா@. கட&தகால� ேபாரா�ட 

வரலா6ைற0�, ச>க விழி�Mநிைலைய0� ெபாR�@, ஆI�வ�"க நல5கI"' உ�ப��, 

ப+ேவR வ�"க-களி5 நல5கைள0� ெவளியி�வதாகேவ அைம0�. இ9�பி)�, இRதி 

ேநா"கி+ ஆI�வ�"க நல5கI"'� பய5ப�வதாக��, ஆI�வ�"க நல5கைள 

உRதிெச�வதாக�ேம அைம0�. அoவைகயி+ இ&திய அரசைம�பி5 P�டா�சிQ சாயX� 

Pட, ப+ேவR ேதசிய இன-க. க����.ள ெம�ைம எதி�மைறயாக ெவளி�ப�� 

தவி�"கவியலாQ  வ� தாேன தவிர, சாயேல சாறமாகி விடா@. இ&திய அரசைம�M 

இRதிேநா"கி+ அ�ப�டமான இ&தி ேமலாதி"க, இ&திய வ+லாதி"கQ ெசய+தி�டேம ஆ'�. 

இைத மைற�@ இ&திய அரசைம�M P�டா�சி� த5ைம0ைடய@, P�டா�சி மா�Mக. 

ெகா�ட@, ப5,க� த5ைமைய ஏ6கிற@ எ5R ெசா+லி, இ&திய" க�டைம�பி5 
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ப�பிைன0�, அரசைம�பி5 சாற�ைத0� மைற�@ த�ெப�ண-க. விைத�ப@ இ&திய 

ஆI�வ�"க�தி6' வா+பி$�பேத ஆ'�. 

 

இ&திய அரசைம�Mதா5 என"' (நம"') ேபQ �ைம வழ-கிய@ எ5கிறJ�க.. இ@ 

அதனளவி+ ,H உ�ைமய5R. எ@ெவா5ைற0� கட&த கால வரலா6R� ெதாட�Qசியாக� 

பா�"க� தவறினா+, நிக	 கால�ைத� M�&@ெகா.ள�� இயலா@, எதி�கால ேநா"க�தி6'" 

கள� அைம"க�� இயலா@. இ&திய அரசைம�M இய6ற�ப�வத6' ,5 ேபQ �ைம 

இ9&தி9"கவி+ைலயா? பி��தானிய ஆ�சியி+ மாநா�� ேமைடகளி+ வாைய� 

ெபா�தி"ெகா�� மணி"கண"கி+ அம�&@வி�� எH&@ ெச5றா�களா? எ5R தி9Qசி 

ெச+ேவ&திர5 அவ�க. ேவ$"ைகயாக" ேக�ட@தா5 நிைன�"' வ9கிற@. ஒ9ேவைள 

அரசைம�M ேபQ �ைமைய மR�தாX� Pட, நா� ேபா��தி"ெகா�� ப��தி9"க மா�ேடா� 

எ5R ந�Mகிேற5.  

அக�ட பாரத" கன� ேபால, இ&தியாவி+ P�டா�சி எ5ப@ மா�Mகளாக�� 

மரMகளாக�� இ9"கிற@ எ5R ந�Mவத6'� ேப வத6'� அரசிய+ ெச�வத6'� 

எவ�"'� உ�ைம உ��! அ@ தமிழ�களி5 தாலியR"'� அரசிய+ எ5R ெசா+வத6' 

நம"'� உ�ைம0��!  

 

அரசைம,பி
 எ�ன இ/�கிற)? 

இ&திய அரசைம�M ஒ9 "எHத�ப�ட அரசைம�M" ஆ'�. அதாவ@, எHத�ப�ட அரசைம�M 

எ5ப@� எHத�படா அரசைம�M எ5ப@� ச�டவியலி+ அரசைம�M வைகக. ஆ'�. எHதா 

அரசைம�M எ5ப@, ெப9மளவி+ வரலா6R வழியி+ பழ"கவழ"க-களாக�� மரMகளாக�� 

மானசிகமாக�� நைட,ைறயிலி9"'� ச>க விதிக., ெவoேவR கால-களி+ 

நைட,ைற"' வ&த ஒ�ப&த-க. சா6Rைரக. ச�டவிதிக. ஆகியவ6ைற உ.ளட"கிய 

ெதா'�பா'�. எHத�ப�ட அரசைம�M எ5ப@ தி�டமி�� இய6ற�ப�� 'றி�பி�ட 

நாளிலி9&@ நைட,ைற�ப��த�ப�� ச�டவிதிகளி5 அைம�M ஆ'�. இ@ ெதளிவான@. 

ஆவணமாக இ9�ப@. எHத�ப�ட இ&திய அரசைம�பி6' மானசிக விள"க� 

ெகா��பெத+லா�  �பிரமணிய5  வாமிகளி5 ேவைல. நா� அைதQ ெச�ய ேவ�டா�.  

 

P�டா�சி"கான இல"கண�ைத0�, P�டா�சி" ேகா�பா�$5 விள"க-கைள0� ச6R 
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வி�வாக�� உதாரண-கIட)� பா��தா+தா5, இ&திய அரசைம�பி+ எ5ன இ9"கிற@, 

எ5னவாக இ9"கிற@ எ5பைத� M�&@ெகா.ள இயX�. அரசைம�பிய+ வ+Xந� 

ேக.சி.விய� P�டா�சி அைம�M"கான இல"கணமாக" PRவ@ "ைமய அர � மாநில 

அர கI� த-கI"'. ஒ�@ைழ�Mட)�  த&திரமாக�� இய-'� வைகயி+ 

அதிகார-கைள� பி��@"ெகா.I� ஆ�சி,ைற" எ5பதா'�. ேக.சி.விய�தா5 இ&திய 

அரசைம�ைப quasi-federal Constitution எ5R ,த5,தலி+ க9�@ைர�தவ9� ஆவா�. Quasi-federal 

Constitution எ5பத5 ெபா9. அைர" P�டா�சி அரசைம�M எ5பத5R. P�டா�சிQ 

சாயXைடய அரசைம�M எ5பேத ஆ'�.  

ஒ9 ந+ல P�டா�சி அரசைம�M எ5ப@, ஒ5றிய அரைச விட அதாவ@ ைமய அரைச விட 

மாநில அர கI"'Q சாதகமானதாக அைமய ேவ���. P�டா�சி அைம�பி+ ைமய அர �, 

மாநில அர க. ஒoெவா5R� தன"ெகன� தனியானெதா9 அரசைம�ைப" ெகா�$9"'�. 

'$ம"க. இர�ைட" '$0�ைம ெகா�டவ�களாக இ9�ப�. அதாவ@ P�டரசி5 

'$0�ைம0� த-கள@ மாநில அரசி5 '$0�ைம0� ெப6றி9�ப�. மாநில அரசா-க� 

தன@ '$ம"கI"' ,5)�ைம வழ-'� அதிகார� P�டா�சி அரசைம�பிேலேய 

உRதிெச�ய�ப�$9"'�. அெம�"க ஐ"கிய நா�க.தா5 இத6' மிகQ சிற&த 

எ��@"கா��. ச6ெறா�ப இேத வ$வி+  வி�ச�லா&@� ஆ(திேரலியா�� ஒ5R"'� 

ேம6ப�ட '$0�ைம ,ைற0�, அரசைம�Mைடய மாநில-கI� ெகா�ட P�டா�சி 

அைம�Mகளா'�. (ேசாசலிச" P�டா�சி" ேகா�பா�$5 அ$�பைடயி+ அைம&த ேசாவிய� 

அரசைம�M இத5 உய�&த வைகயாக இ9&த@) 

இ&தியாவி+ நிைலைம எ5ன? இ&திய அரசைம�பி+, ஒ9 மாநில� தன"ெகன� 

தனியானெதா9 அரசைம�Mட5 இய-க அ)மதி0�டா? இ+ைல! இ&திய வி�தைல"'� 

பிற' இ&தியா�ட5 இைண&த ஜ�,-கா மீர�தி5 அரசைம�ைப0� Pட. ப$�ப$யாக 

இ&திய அர  தன@ ைமய�ப��த�ப�ட அதிகார�ைத� பய5ப��தி விH-கிவி�ட@. 

மணி�T�5 அரசைம�ைப� @ைட�ெதறி&@வி���தா5, மணி�T� இ&திய ஒ5றிய�தி+ 

இைண"க�ப�ட@.   

 

இ&தியாவி+ இர�ைட" '$0�ைம உ�டா? "இ&தியா எ5ப@ ப+ேவR ேதசிய 

இன-கைள"ெகா�ட ஒ5றிய�" எ5R நாைள ரஜினிகா&� PறினாX� விய�பத6கி+ைல. 

தமிழ�களி5 நJ�ட ெந$ய ேபாரா�ட-களி5 விைளவாக 'இ&த உ�ைம' சில 
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க+Xளிம-க5கைள� தவிர அைனவராX� அறி&ேத6க�ப�$9"கிற@. ஆனா+, இ&திய 

அரசைம�M இ&தியாவி+ உ.ள ம"களின-கைள ேதச-களாகேவா ேதசிய இன-களாகேவா 

Pட ஒ�M"ெகா.ளவி+ைல. ஒ9வ� எ&த� ேதசிய இன�ைதQ ேச�&தவராக இ9&தாX� 

இ&திய� எ5ற '$0�ைமேய வழ-க�ப�கிற@. இ&தியாவி+ உ.ள ப+ேவR ேதசிய 

இன-க., இ&திய� எ5ற ஒ6ைற அைடயாள�தி6'. கைர"க�ப�� இ&திய வ+லாதி"க� 

உ9�ெபற�� வX�ெபற�ேம இ&திய அரசைம�M @ைணெச�கிற@. 

 

P�டா�சி அைம�பி+ ஒ9 மாநில�தி5 எ+ைலைய ைமய அரசா+ தி9�தியைம"க 

இயலா@. மாநில அரசி5 அதிகார-களி+ அத6' இடமி+ைல. இ&தியாவி+ ஒ9 மாநில அர  

தன@ மாநில� த'நிைலையேயா, தன@ ச�டம5றைதேயா, தன@ அரைசேயா Pட 

கா�பா6றி"ெகா.ள இயலா@. கா மீரQ சி"கலி+ பா��@" ெகா�$9"கிேறா�. 

இ&தியாவிX.ள மாநில அர க., அெம�"கா ேபா5ற P�டா�சி அைம�பி+ இ9"'� 

மாநில அர கைள� ேபா5ற அர கள+ல. அர க. எ5ற ெம�யான ெபா9ளி+ இைவ 

அர கேளய5R. அதாவ@, இவ6R"' இைறைம (இைறயா�ைம) கிைடயா@. ைமய அர  

மR�தா+, தமி	நா� எ5ற ெபயைர" Pட தமிழக அரசா+ கா�பா6றி"ெகா.ள இயலா@. 

தமி	நா��"'� தமி	நா� எ5R ெபய� Y�$ தமிழக ச�டம5ற�தி+ நிைறேவ6ற�ப�ட 

தJ�மான�தி6' 'ைமய அர  ஏ6பளி�ததா+தா5' தமி	நா� எ5ற ெபய� நைட,ைற"' 

வ&த@, ெதாட�&@வழ-கி0�வ9கிற@எ5பைத" க9�தி+ ெகா.க! கQச�தJவி6கானாX� 

கதிராம-கல�தி6கானாX� தமிழக அர  தJ�மான� ம��ேம நிைறேவ6ற ,$0�. ைமய 

அர  மன@ ைவ�தா+தா5 எ@�� ச�டமா'�.  

 

மாநில� ப�$யலி+ அதிகார-க. உ.ளனேவ? எ5R ேக�கலா�. மாநில அர களி5 

அதிகார-க. எ5R இRதியாக எ@�� இ+ைல! ைமய அரசி5 அதிகார� ப�$ய+ 

@ைறகளிX�, மாநில அரசி5 அதிகார� ப�$ய+ @ைறகளிX�, ைமய மாநில அர கI"' 

இைடயிலான ெபா@ அதிகார� ப�$ய+ @ைறகளிX�, இைவய+லாத எsசிய 

அதிகார-களிX� ைமய அரசி5 அதிகாரேம இRதியான@ ஆ'�. மாநில� ப�$யலி+ உ.ள 

ெசா6ப� @ைறகைள" Pட ைமய அரசினா+ எளிைமயாக ைக�ப6றி"ெகா.ள இயX�. 

மாநில-களைவ"' அ&த அதிகார� உ��. 
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க+வி நம"ேகா� அ�ைமய உதாரண�. மாநில� ப�$யலி+ இ9&த க+வி�@ைற ெபா@� 

ப�$யX"' எளிைமயாக மா6ற�ப�ட@. ெபா@�ப�$யலி+ உ.ள @ைறயி+ ைமய அர  

ச�ட� இய6றினா+, மாநில அர  இய6R� ச�ட� ெச+லா@. எனேவ நJ� ேத�ைவ ந�மா+ 

ச�ட வழியி+ விர�ட ,$யவி+ைல. ைமய அர  ஒ�"க ேவ��� எ5R 

நிைன�@வி�டா+, இ�@ைணQ சிரம�பட ேவ�$யதி+ைல. மாநில� ப�$யலிேலேய 

இ9&தாX� Pட ஆIந� ஒ�Mதலளி"கவி+ைல எனி+ ச�டம5ற�தி+ இய6ற�ப�வ@ 

ச�ட� ஆகா@! மாநில� ப�$யலாக இ9&தாX�, இRதி அதிகார� ைமய அரசி6ேக எ5ப@ 

நம"'� M�கிற@தாேன? இதி+ P�டா�சி எ-ேக இ9"கிற@? 

 

P�டா�சி அைம�M 'றி�@ நம@ ஆசா5 எ-ெக+சி5 க9�ைத0� பா��@வி�ேவா�. 

தனிெயா9 அரசிலி9&@ P�டர  ேவRப�� இர�� விடய-கைள எ-ெக+( இ-ேக 

'றி�பி�கிறா�. ",தலாவதாக, P�டரைசQ ேச�&த உR�M அர  ஒoெவா5R�, அதாவ@ 

மாநில� ஒoெவா5R�, அத6'�ய '$ைம ம6R� '6றவிய+ ச�ட அைம�M� நJதிம5ற 

அைம�M� உைடயதாயி9"'�. இர�டாவதாக, ம"களைவ0ட5 Pடேவ, ெப�யதாயி)� 

சிறியதாயி)� ஒoெவா9 மாநில,� தனிெயா5றாக வா"களி"'� P�டர  அைவைய0� 

உைடயதாயி9"'�" எ5கிறா�.  

இதிX.ள ச�ட ம6R� நJதிம5ற அைம�Mக. 'றி�@ பி5னா+ பா��ேபா�. இ-' நா� 

பா��@"ெகா�$9�ப@ இர�டாவ@ க9�ைத� தா5. ஒ9 மாநில� சிறியதாயி)� 

ெப�யதாயி)� தனிெயா5றாக வா"களி"'� P�டர  அைவ ெப6றி9"க ேவ��� 

எ5கிறா� எ-ெக+(. அ@ேவ ேமலைவ அ+ல@ மாநில-களைவ ஆ'�. அதாவ@, 

மாநில-கI"கிைடயி+ நில�பர�பி5 அளவிX�, ம"க.ெதாைக அளவிX� எ�@ைன 

ேவRபா�க. இ9�பி)�, ஒoெவா9 மாநில,� மாநில-களைவயி+ சம 

எ�ணி"ைகயிலான பிரதிநிதிகைள� ெப6றி9�பேத P�டா�சி" ெகா.ைக ஆ'�. அெம�"க 

ஐ"கிய நா�களி+ உ.ள ெசன� என�ப�� ேமலைவயி+, ஒoெவா9 மாநில�திலி9&@� 

சமமாக இர�� பிரதிநிதிகேள இட�ெபRகி5றன�.  

 

இ&திய மாநில-களைவயி5 நிைல எ5ன? மணி�T�, ேமகாலயா, மிசேரா�, நாகாலா&@, 

தி�Mரா, அ9ணாசல� பிரேதச� ஆகிய மாநில-க. ஒoெவா5R� ஒேர ஒ9 பிரதிநிதிைய 

ம��ேம மாநில-களைவ"' அ)�ப ,$கிற@. ெப9ம அளவி+ உ�திர�பிரேதச�திலி9&@ 
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31 பிரதிநிக. இட�ெபRகிறா�க.. '$யர � தைலவரா+ நியமி"க�ப�� பிரதிநிதிகளி5 

எ�ணி"ைக ம��ேம 12 ேப�. மாநில-ளைவ� பிரதிநிதிகேள இ+லாத ஒ5றிய� 

பிரேதச-கI� உ��. இவ�க. சைம�தி9"'� அரசைம�பி+ ேதசிய இன-கI"கிைடயி+ 

உ�M�Mளி"ேக)� சனநாயக� உ�டா? இைத" P�டா�சி எ5R ெசா+ல இயXமா?   

 

எ-ெக+சி5 P�டர " க9�தி+ ,த6PR, மாநில அர க. ஒoெவா5R� அத6'�ய 

''$ைம ம6R� '6றவிய+ ச�ட அைம�ைப0� நJதி�@ைற அைம�ைப0� ெப6றி9"'�' 

எ5ப@. இ&திய அரசைம�பி+ இ@�� இ+ைல. இ&திய நJதி�@ைற ஒேர க�டைம�பாக�தா5 

இ9"கிற@. இ&தியா ,Hைம"'� ஒேர '6றவிய+, '$யிய+ ச�ட அைம�Mதா5. இைவ 

ம��ம5R. அரசைம�பி+ ெந9"க$நிைல பிற�பி"க வழிவைக ெச�ய�ப�$9�ப@�, I.A.S.,  

I.P.S  ேபா5ற ஆ�சி�@ைற அதிகா�கைள ஒ5றிய� ெபா@� பணி" கழகேம ேத�� ெச�வ@�, 

இவ6றி+ Mதிய பணியிட-கைள உ9வா"'� அதிகார� மாநில-களைவ"' 

அளி"க�ப�$9�ப@�, ைமய அர "' மாநில அர கைள" கைல"'� அதிகார� வழ-'� 

356ஆவ@ உR�M�, இ&திய அளவிலான ேத�த+ ஆைணய� எ5ப@�, '$யர �தைலவ� 

ம6R� ஆIந� பதவிகI� P�டா�சி"' ,ரணானைவேய ஆ'�. சாறமாகQ ெசா5னா+ 

இ&திய அரசைம�ேப P�டா�சி"'�, ேதசிய இன-கI"கிைடயிலான சனநாயக�தி6'� 

விேராதமான@ ஆ'�. 

 

பிற ேதசிய இன-களி5 மீதான இ&திய�தி5 ஒ�"',ைற0�, இ&தி� திணி�M�, இ&தி 

ேமலாதி"க,� ஆ�சியாள�களி5 எ�ண-க. ெதாட�பானைவ ம��ம5R. இ&திய 

அரசைம�ேப இ�த5ைமயிலான@தா5 எ5பேத உ�ைம. கா�டாக, இ&தியா இ&திைய இ&தி 

ேபசாத பிற ேதசிய இன-களி5 மீ@ அரசைம�பி5 வழியாகேவ திணி"கிற@! ஆ�, இ&திய 

அரசைம�பி5 17ஆவ@ ப'தி இ&திதா5 இ&தியா ,Hைம"'� ஆ�சி ெமாழி எ5கிற@! 

இ�ப'தியி5 பிற உR�Mக. சகல வழிகளிX� இ&திைய� திணி�பத6' வழிெச�கிற@. இ&தி 

ேபசாத பிற ேதசிய இன-களி5 'சிRம அளவிலான' 'அ$�பைட' உ�ைம"ேக எதிரான@ இ&த 

17ஆ� ப'தி. இ&த� ப'திைய� தி9�@வதாேலேய இ&தி ேமலாதி"கேமா, இ&திய 

வ+லாதி"கேமா ஒழி&@விட�ேபாவதி+ைல எ5றாX� தி9�த ,$&ததா? இ&த 17ஆ� 

ப'திைய� தா5 தி.,.க தJயி��" ெகாI�தி� ேபாரா$ய@. இ&த 17ஆ� ப'தி"' 

எதிராக�தா5 தமிழ�க. மக�தான ெமாழி�ேபா� நட�தினா�க.. இ&த 17ஆ� ப'தி"' 
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எதிராக�தா5 தமி	 ஆசி�ய�க., மாணவ�க., இைளஞ�க., சிRவ�க., பா�டாளிக. எ5R 

500"' ேம6ப�டவ�க. தJ"'ளி�@� '�ட$ப��� ெச�தா�க.. ஆனா+ இ5R வைர இ&த 

17ஆவ@ ப'தியி5 கா6M.ளிேயா அைர�M.ளிேயா Pட மா6ற�படவி+ைலேய!  

 

இoவள� ஏ5... ெச5ைன உய�நJதிம5ற�தி+ தமிைழ வழ"கா� ெமாழியா"க, 

ெப9�பா5ைம எ@�� ேதைவயி+ைல. '$யர � தைலவ� இைச�ட5 ஆIந� அதிகார� 

ெகா��தா+ ேபா@�. தமிழ5ைன மீ@ இ&திய� ேப� அ$�தி9"'� இ&த  .ளாணிைய� 

பி�-க ,$&ததா? ,$யவி+ைலேய! ஒ9 ேதசிய இன� தன@ ச�டம5ற�தி+ ஒ9மனதாக 

,$ெவ��பைத" Pட நைட,ைற�ப��த ,$யாத ஒ9 க�டைம�ைப" P�டா�சி எ5R 

Pற இயXமா? ம9&@"ேக)� இதி+ P�டா�சி� த5ைம உ�டா? சனநாயக� உ�டா? 

 

இ&திய அரசைம�M இய6ற�ப�ட ேபரைவயிேலேய சனநாய� பிரநிதி�@வ� 

இ9&தி9"கவி+ைலேய. அரசைம�M� ேபரைவயி5 உR�பின�கைள� ேத�&ெத��தவ�க. 

அ5ைறய மாகாணQ ச�டம5ற உR�பின�க. ஆவ�. இ&தQ ச�டம5ற உR�பின�க. 

எ�ப$� ேத�&ெத�"க�ப�டன�? 1935 (பி��தானிய) இ&தியQ ச�ட�தி5 அ$�பைடயி+ 

வ�ெசX�@� நில�ைடைமயாள�க. ம��ேம வா"களி"'� ேத�தலி+ 

ேத�&ெத�"க�ப�டவ�க.. இஃத+லாம+, அரசைம�M அைவயி+ இ9&த 93 ேப� 

சம(தான-களா+ நியமி"க�ப�டவ�க.!. "இ&திய ம"களாகிய நா�, ...இ&த அரசைம�MQ 

ச�ட�ைத இய6றி நம"' நாேம வழ-கி"ெகா.கிேறா�" எ5ற அரசைம�பி5 ,க�Mைர 

வாசக�தி6' ஏேத)� ெபா9I�டா? அரசைம�M உ9வா"க�தி+, இ&தியா எ5ற 

க�டைம�பி+ இைண"க�ப�ட ம"களின-களி5, ேதசிய இன-களி5 பிரதிநி�@வ� 

இ9&ததா? அவ�களி5 ஒ�Mத+ ேக�க�ப�டதா? இ+ைலெயனி+, இைத" P�டா�சி எ5R 

அைழ"க இயXமா?. 

 

இ&திய அரசைம�பி+ 'ஒ5றிய�' எ5ற ெசா+X"'� பதிலாக 'P�டர ' ெசா+ைலQ ேச�"க 

,5ெமாழிய�ப�ட ேபா@ அ�ேப�க� அைத மR�தா�. இ&தியா ஒ9 P�டரசாக இ9"க� 

ேபாகிற@ எ5றாX�, அரசைம�பி+ 'P�டர ' எ5R 'றி�பிட இயலா@ எ5றா�. ஏென5றா+ 

"இ@ மாநில-கI"கிைடயிலான ஒ�ப&த�தி5 அ$�பைடயிலான P�டரச5R. எனேவ இ&த" 

P�டரசிலி9&@ எ&த அர � பி�&@ ெச+ல ,$யா@. ... இ&த" P�டரைச அழி"க ,$யா@ 
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எ5பதா+ ஒ5றிய� எ5றைழ"க�ப�கிற@" எ5றா� அ�ேப�க�.  

 

அதாவ@, அர களி5 வி9�ப�தி5 அ$�பைடயி+ க�ட�படாத அைம�ேபா, 

அர கI"கிைடயி+ அதிகார-க. தி�டவ�டமாக� ப-கி��"ெகா.ள�படாத அைம�ேபா 

P�டா�சி அைம�பாகா@. அேத ேபால, அர க. பி�&@ெச+X� உ�ைமைய மR"'� 

அைம�ைப ஒ6ைறயா�சி அைம�ெப5ேற @ணி&@ ெசா+லலா�. எனேவதா5 "இ&திய 

அரசைம�M ,H" P�டா�சி0ம5R, அைர" P�டா�சி0ம5R! P�டா�சிQ சாய+ெகா�ட 

ஒ6ைறயா�சி அைம�M எ5கிேறா�!"  

 

இ&தியா ேதசிய இன-களி5 சிைற"Pட� எ5R ேதாழ� தமிழரச5 Pறிய@ ச�திய 

வா��ைதக. இ+ைலயா? இ&தQ சிைற, இ&தியQ சிைற எ5ைற"காவ@ ந�ைம 

வி�வி"'மா? 'வி�வி"கா@' எ5Rதாேன அ�ேப�க9� ெசா+கிறா�! அ@ தாேன நம@ 

ப�டறி�� Pட!  

இ&திய அரசைம�M ேதசிய இன-களி5 'அ$ைம ,றி' எ5R இ&த� ெபா9ளி+ தா5 

PRகிேறா�! தமி	நா� தமிழ9"ேக எ5பைத 'Mர�சி' ,ழ"கமாக� தா5 ைவ"கிேறா�! 

 

 

 

 

அ4வா6ற+ ேதைவயான தJ-' எ5R� �ய எ�ெபா9. என�� மீ���, மீ��� 

வலி&@ ந� தைலயி+ க�ட�ப�கிற@. 

ப ைமயழி�M ெவ�ப வா0"கைள உ9வா"காததா+ ம��ேம அ4வா6றைல� �ய ஆ6ற+ 

என" PRவ@ மிக� தவறான ெசா+லாட+. இ&தியாவி5 அ4 உைலகளி5 ஆ0�கால� 

ெவR� 35 ஆ��க.தா5. ஆனா+ அ4வா6ற+ உ6ப�தியி+ உ9வா'� அ4" 

கழி�களி5 ஆ0�காலேமா ஒ�ப�ீடளவி+ நிர&தரமான@, அைவ ஆயிர"கண"கான 

ஆ��க. ெதாட�&@ கதி�ய"க�ைத உமி	&@ ெகா�ேட இ9"'�. ஆைகயா+ அவ6ைற� 

பா@கா�பாக ,தலி+ த6காலிகமாக  75-100 ஆ��கI"' ேசமி"க ேவ��� (Interim storage), 

பிற' நிர&தரமாக Tமி"' அ$யாழ�தி+ ஆ	நிைல" க9�ல�தி+ (Deep geological repository) 

Mைத"க ேவ���. ஆயிர"கண"கான ஆ��க. மனித�கI"' அபாய� ஏ6ப��தாத 

        அ� மி�சார, ேபா�ைவயி
 அ� ஆRதமா? 

                           சம&தா 
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வைகயி+ அ4" கழி� கைள� பா@கா�ப@ நைட,ைறயி+ சா�தியமி+லாத@. அ4 

உைலக. உ.ள நா�க. யா�� வள�&த நா�க.. எoவாR அ4" கழி�கைள� 

பா@கா"கி5றன என� ெபாR�தி9&@ பா�"'� ெகா.ைகையேய ெகா��.ளன (wait and see 

policy). உலகளவி+இ@வைர ஃபி5லா&தி+ ம��ேம உலகி5 ,த+ ஆ	நிைல" க9�ல�  

2004இலி9&@ அைம"க�ப�� வ9கிற@, Tமி"' அ$யி+ 450 மீ ஆழ�தி+  6றிX� 70கிமீ 

 ர-க� பாைதகைள0�, பலஅ�"'� பா@கா�M அர�கைள" ெகா�ட இ&த" க9�ல�  100 

ஆ��கI"கான அ4" கழி�கைள 1 ல�ச� வ9ட-கI"' ேசமி"'� வைகயி+ 27 

ஆயிர� ேகா$ ெசலவி+ க�ட�ப�� வ9கிற@. இoவள� ஆட�பரமான ஆப�ைத அவசிய� 

விைல ெகா��@ வா-க ேவ��மா?  ஃபி5லா&திேலா, ம6ற ேம6க�திய நா�களிேலா 

ம"க. அட��தி 'ைற�, அ-ேக ம"க. வசி"காத ப'திகளி+ அ4" கழி� கைள ேசமி"க 

,$0� என ைவ�@" ெகா�டாX�, ம"க. அட��தி அதிகமாக உ.ள இ&தியாவி+ அ4" 

கழி� கI"' எ-ேக இட� இ9"கிற@? 

ஒ9 Mற� ெநகிழிகளி5 பய5பா�ைட" 'ைற"க ேவ��� எ5R ெசா+லி" ெகா�ேட, 

மRMற�  அ4 ஆ6றைல0� அ4 உைலகைள0� ஆத��ப@ ,ர� இ+ைலயா? 

ெநகிழிகைள" கா�$X� அதிக அழிேவ6ப��@� அ4" கதி�ய"க" கழி�க. 

அபாயகரமானைவ. 

ந� ,5ேனா�க. ச-க இல"கிய-கைள� த&@ ந�ைம� ெப9ைமயைடயQ 

ெச�@.ளா�க.. ந�,ைடய வ9-காலQ ச&ததியின9"' நா� எ5ன வி��Q ெச+ல� 

ேபாகிேறா�? ேபராப�தி6'�ய அ4" கழி� கைளயா? அoவள� ெபாR�ப6றவ�களாக�தா5 

நா� அறி,கமாக ேவ��மா? 

ச�. இoவள� ஆப�தான ெதாழி+n�ப�தா+ நா�$5 மி5ேதைவயாவ@ கணிசமான 

அளவி6' நிவ��தி ெச�ய�ப�கிறதா எ5றா+ அ@�� இ+ைல. 

நா�$5 ெமா�த மி5 ேதைவயி+ 3.22% ம��ேம 6780 ெமகாவா� அ4வா6ற+ அளி"கிற@. 

ம6ற மி5சார உ6ப�தி ,ைறகைள" கா�$X� அ4 மி5சார�தி5 உ6ப�திQ ெசல� 

'ைறவா எ5றா+ அ@�� இ+ைல. பா@கா�M வசதிக. அதிகமாக அதிகமாக நவ Jன அ4 

உைலகI"கான ெசல�� மிக அதிகமாகிற@. Pட-'ள� அ4 உைலகளிலி9&@ 

தயா�"க�ப�� ஓரல' மி5சார�தி5 விைல�.3.50-4.00. நவ Jன உைலகளி+ ஒoெவா9 

ெமகாவா��"'� �.15-20  ேகா$ஆவதா+ 7�-"' 'ைறவாக வி6பைனெச�ய,$யா@. 

இ&தியாவி+ மி5கட�திகளி5 மி5தைடயா+ ஏ6ப�� மி5 இழ�ைப� தவி�"க ெம+லிைழ 
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மி5கட�திகைள� தைர"க$யி+ Mைத�தாேல 30-40%  மி5சார�ைத ேசமி"க ,$0�. 

அ4வா6ற+ M@�பி"க" P$ய ஆ6ற+ அ+ல. இ5R உ6ப�தி ெச�0� வ Jத�தி+ அ4 

ஆ6றைல உ6ப�தி ெச�தா+ இ5)� 160 ஆ��களிேல அ4 ஆ6றலி5 பிரதான >லமான 

0ேரனிய வள� தJ�&@ வி��. 0ேரனிய வள� உலகிேல அதிக� காண�ப�� 

ஆ(திேரலியாவி+ ஒ9அ4 உைல Pட இ+ைல எ5ப@  ஆQச�யமளி"கிறதா?  

 வி�ச�லா&@ 2034"'. எ+லா அ4 உைலகைள0� >ட� தி�டமி��.ள@. ஆனா+ 

இ&தியாேவா 2027+ இ5R ேபா+ இ5)� 117% அ4வா6றைல அதிக�ப��தேவ 

தி�டமி��.ள@. 

அ� உைலக� இ
லாத நாPக�:  

ஆ(திேரலியா, ஆ(தி�யா, ெபலிஸி, க�ேபா$யா, ெகால�பியா, ெகா(டா�கா, கி¨(, 

அய�லா&@, இ�தாலி, ல�வியா, லி@ெவனியா, ேநபாள�, நி�சிலா&@, ெப9, 

லிQெட5(ெட�5 

அ4 உைலகைள >ட இ9"'� நா�க. அ+ல@  

அ4 ஆ6றX"' விைடெகா�"க உRதிெய��த நா�க.:                             

ெப+ஜிய�, ெட5மா�",ெஜ�மனி, ஜ�பா5, (கா�லா&@, (ெபயி5, (வ Jட5, 

 வி�ச�லா&@. 

�aசா� அ�வா@ற
 ஒ,பZதDக�? 

இ&தியா ஆ"கவழியி+ அ4 ஆ6றைல ஊ"'வி�பதாக� ப+ேவR நா�கIட5 M�&@ண�� 

ஒ�ப&த-க. ேம6ெகா�� இற"'மதி ெச�0� அ4 உைலக. ம"கI"' ஆ6றைல விட 

அQ R�தைலேய த9கி5றன. சமீப�தி+ இ&தியா அெம�"கா�ட5 இைண&@ 6 Mதிய அ4 

மி5நிைலய-கைள" ெகா��வர ,$� ெச�@.ள@. 

இ&திய அர  இ@வைர அெம�"கா, பிரா5(, ரஷியா, கனடா, ஐ"கிய,$யர , வட"' 

அய�லா&@, ஃபிர5(, அ�ெஜ�$னா, சிறில-கா, கஜக(தா5, வடெகா�யா, ப-களாேத¤, 

விய�நா�, ஜ�பா5, ம-ேகாலியா, நமீபியா,  ெத5ெகா�யா ஆகிய நா�கIட5 அ4வா6ற+  

ஒ�ப&த� ெச�@ ெகா��.ள@. 

  2008இ+ ஐ"கிய அெம�"க நா��ட5 ேம6ெகா�ட ’123’-அ4வா6ற+ ஒ�ப&த�தி6'� 

பிற' இ&தியாவி6'� பிற நா�களிடமி9&@ அ4வா6ற+ ெதாட�Mைடய எ�ெபா9. ம6R� 

ெதாழி+n�ப வணிக�தி6' ஒ�Mத+ அளி"க�ப�ட@. இதனா+ அ4வா0த� பரவ+ தைட 

ஒ�ப&த�தி+ ைகெயா�பமிடாத ேபா@� அ4வா6ற+ வணிக� ெச�ய அ)மதி"க�ப$9"'� 
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,த+ அ4வா0த நாடாக இ&தியா அறிய�ப�கிற@. 

இ&தியா அ4வா6ற+ வழ-'ேவா� 'Hம�தி+ உR�M நாடாக�� ெதாட�&@ ,ய6சி 

ெச�@ வ9கிற@. 

அ4வா6றலா+ ந5ைம எ5பைத" கா�$X� தJைமகேள ஓ-கி நி6கி5றன.  

Mதி�பி"க�த"க மி5னா"க� ெதாழி+n�ப-களா+ Y�யஒளி, கா6றாைல,  இைவ 

இர�ைட0� ஒ9-கிைண�த Mதிய ெதாழி+n�ப� (Solar-wind hub), கடலைல, க�ம" கழி�க., 

எ�வா0, என� ப+ேவR மி5னா"க >ல-க. உ.ள ேபா@ ஏ5 இ&த" காலாவதியான 

ஆப�தி6'�ய அ4 மி5சார� ெதாழி+n�ப�ைத" க�$"ெகா�� அழ ேவ���?. 

அத6'� ஒ9 ,"கியமான காரண� இ+லாம+ இ+ைல. இ&தியா அ4வா6ற+ 

தி�ட-கைள அதிகமாக ஊ"'வி�பேத அ4ஆ0த� தயா��பி6காக�தா5 எ5பதி+ எoவித 

ஐய,� இ+ைல. 

இZதியாவி� அ�வாRத� ெகா�ைக: 

1957இ+ ஜவஹ�லா+ ேந9 ,தலி+ அ4ச"தி ஆரா�Qசி நிைலய� ெதாட-கிய ேபா@ 

அைமதி ேநா"க�@"காகேவ அ4வா6ற+ பய5ப��த�ப�� என உRதிெமாழி ெகா��தா�.  

ஆனா+ இ&நிைல அதிக கால� ெதாடரவி+ைல எ5பைத அ��@ நிக	&த அ4வா0த 

ேசாதைனகேள ெம��பி�@ வி�டன. அைமதிைய வி9�M� அணிேசரா நாடாக� த5ைன" 

கா�$" ெகா�ட இ&தியா அ4வா0த ேசாதைன ெச�ய ேவ�$ய அவசிய� எ5ன? 1971 

,த+ அ4ெவ$ ேசாதைனயி5 ேபா@ பா@கா�M ேநா"க-கI"காகேவ அ4வா6ற+ என 

இ&திராகா&தி அறிவி�தா�. ேமX� அ4வா0த� தயா��பி6காக�தா5 அ4" கழி�  (spent 

fuel) மீ.பதன J�$6' (reprocessing) உ�ப��த�ப�வதாக�� ெத�வி�தா�. இ&தியாவி5 ேம+ 

ேவR நா�க. இரா4வ� தா"'த+ நட�தாத ேபா@ அ4வா0த ேசாதைனைய 

ேம6ெகா�� அைத இ&தியாவி5 பா@கா�பி6காக�தா5 ெச�ேதா� என நியாய� க6பி�பதி+ 

ஏதாவ@ ஏரண� உ.ளதா? 

1974இ+ ராஜ(தானி5 ெபா"கரானி+ M�த� சி��தா� என அ4ெவ$ ேசாதைன ெச�@ 

மீ��� ஒ9 ,ைற M�த� ெகா+ல�ப�ட ேபாதிலி9&ேத M�த�5 நா� அ4வா0த 

நாடாகேவ அறிய�ப�கிற@. பிற' மீ��� அேத ெபா"கரானி+  1998இ+ பாஜக ஆ�சியி+ 

ச"தி எ5ற ெபய�+ அ4வா0த ேசாதைனக. ேம6ெகா.ள�ப�டன. 

அ4வா0த ேசாதைனக. ேம6ெகா�ட ேபாதிX� அ4வா0த� தா"'தைல ,தலி+ 

ெதா�"'� நாடாக இ&தியா இ9"கா@. இ&தியாவி5 அ4வா0த-க. அQ R�@� ேநா"க� 
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ம��ேம ெகா�டைவ. தா"க�ப�டா+ தி9�பி� தா"'வ@ எ5ற ெகா.ைகைய இ&தியா 

கைட�பி$"'� எ5பேத இ&தியாவி5 அ4வா0த" ெகா.ைகயாக இ9&த@.. 

அ�ைம" காலமாக, அ4வா0த" ெகா.ைகயி+ மா6ற� ெகா�� வ9வத6' பா.ஜ.க அர  

,ைன�M" கா��கிற@. இத6கான ,5ென��M மேனாக� பா�"க� பா@கா�M� @ைற 

அைமQசராக இ9"'� ேபாேத ேம6ெகா.ள�ப�ட@. ”இ&தியா�"' எத6' இ&த ‘,தலி+ 

அ4வா0த-கைள� பய5ப��@வதி+ைல’ எ5ற ெகா.ைக” எ5R அவ� 

ேக.விெயH�பியி9&தா�. இ&தியாவி5 அ4வா0த" ெகா.ைகயான " ,த+ 

பய5ப��தாைம" ெகா.ைகைய பி5ப6Rவதி+ைல" எ5R� ெத�வி�தா�.  

த6ேபா@ பா@கா�M� @ைற அைமQசராக உ.ள ராVநா�சி- அ4வா0த�ைத ,தலி+ 

பய5ப��த மா�ேடா� எ5ற இ&தியாவி5 ெகா.ைகயி+ மா6ற� வரலா�. எதி�கால�தி+ 

Y	நிைல"' ஏ6றவாR அ4வா0த" ெகா.ைக மாறலா� எ5R ெசா+லி� ெத6காசிய� 

பிரா&திய�தி+ அ4வா0த� ேபா9"கான அQ R�தைல ஏ6ப��தி0.ளா�.  

இ&தியாவி+ அ4வா0த�: 

இ&தியா அ4வா0த ேசாதைன� தைட ஒ�ப&த�திேலா, அ4வா0த� ெப9"க�தி6' 

எதிரான ஒ�ப&த�திேலா இ@ வைர ைகெயா�பமிடவி+ைல. 

இ&தியா 0.54 ட5)"' ேம+ அ4வா0த�தர M¬ேடானிய� ைவ�@.ள@. இ@ 'றி�த 

விவர-க. ேதசிய� பா@கா�MQ ச�ட�தி+ வ9வதா+, நா� ெவளி�பைடயாக அறி&@ 

ெகா.ள வா��ேப இ+ைல. 

உய�நிைல அ4" கழி�களி5 மீ.பய5பா�$+ M¬ேடானிய� ெப6R அ4வா0தமாக� 

பய5ப��த ,$0� எ5ப@ மிக�ெப9� அQ R�தலாகேவ இ9&@ வ9கிற@ 

இ&தியாவி+ இர�� அ4வா0த உைலக. உ.ளன.   

சிர( – 1963இலி9&@ 2010 வைர ெசய+ப�ட இ&த அ4வா0த உைலயி+ ஆ��ேதாR� 4 

- 7 கிகி M¬ேடானிய� உ6ப�தி ெச�ய�ப�ட@.  

@9வா – 1988இ+ ஏ6ப��த�ப�ட இ&த அ4வா0த உைலயி+ ஆ��ேதாR� 11 - 18 கிகி 

M¬ேடானிய� உ6ப�தி ெச�ய�ப�கிற@. 

ேமX� விசாக�ப�$ன�தி+ >5றா� அ4வா0த உைல அைம"க� தி�ட� உ.ள@. 

அ�வாRத நp�N*கி� க,ப
க�: 

இ&தியாவிட� ஐ.எ5.எ(. அ�ஹ&�, ஐ.எ5.எ(. ச"ரா எ5R இர�� அ4வா0த 

நJ�>	கி" க�ப+க. உ.ளன. ேமX� அ��த தைல,ைற அ4வா0த நJ�>	கி" 
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க�ப+கைள� தயா�"க இ&திய அரசா+  1 ல�ச� ேகா$ ஒ@"க�ப��.ள@. 

இர�டா� உலக� ேபா�+ – 1945இ+ - அெம�"காவா+ ஜ�பானி5 ஹிேராசிமாவி+ 

ேபாட�ப�ட ‘சி5ன�ைபய5’ 'எ5ற 0ேரனிய அ4'�டாX�, நாகசாகியி+ ேபாட�ப�ட 

‘'��மனித5' எ5ற M¬�ேடானிய அ4'�டாX� அ&த இட-கேள மயானமாயின, 

இர�� ல�ச�@"' ேம6ப�ட ம"க. ெகா+ல�ப�டன�, த�பி� பிைழ�தவ�க. க�ைமயான 

உட+நல" ேக�களா+ வைதப�டன�, 'ழ&ைதகI� ஊனமாகேவ பிற&தன. இ@ ேபா5ற 

ேபரழி� இ5ெனா9 ,ைற ஏ6படாம+ த�"க ேவ�$ய@ ந� ஒoெவா9வ�5 கடைம என 

உRதிேய6ேபா�. 

அ��ைலக�: 

அ4வா0த�தா5 ேபரழி� ஏ6ப��@�, அ4�ைலக. பா@கா�பானைவ எ5R 

ஒ9வராX� உ�தரவாத� ெகா�"க ,$யா@. ந�மிடமி9&@ ெதாைல�ர�தி+ உ.ள 

Y�ய5 ம��ேம பா@கா�பான அ4�ைலயாக அறிய�ப�கிற@. இ@ வைர உலெக-'� 11 

ெப�ய அ4�ைல விப�@க. ேந�&@.ளன. அ4�ைல விப�@கைள� ப6றி அறி0,5 

அ4�ைலகைள� ப6றிQ  9"கமாக� பா��ேபா�. 

கதிAய�க�: 

,தலி+ கதி�ய"க�ைத� ப6றி� பா��ேபா�. நிைற எ� அதிக� ெகா�ட தனிம-க. 

இய6ைகயிேலேய கதி�ய"க� தனிம-களாக உ.ளன. இ�தனிம-களி5 அ4"க9 

நிைல�த5ைமய6R அ4"க9� பிள� ஏ6ப�� அதிக அள� ெவ�ப�ைத0� 

கதி�ய"க�ைத0� (ஆ+ஃபா, ப�ீடா, காமா கதி�க.) ெவளியி�கிற@. எ��@"கா��: 

0ேரனிய�, ேதா�ய�, ேர$ய�. 

அ� மி�சார� எSவா? தயாA�க,பPகிற)? 

அ4"க9� பிளவி5 ேபா@ ஏ6ப�� ெவ�ப ஆ6றலிலி9&ேத அ4 மி5சார� 

தயா�"க�ப�கிற@. அ4 மி5சார� ெப9மளவி+ 0ேரனிய எ�ேகா+களிலி9&ேத 

ெபற�ப�கிற@. 

இய+ 0ேரனிய� 0ேரனிய ஐேசாேடா�Mகளி5 (0ேரனிய� 235, 0ேரனிய� 238) கலைவயாக 

உ.ளன. 0ேரனிய� 235 கதி�ய"க� த5ைம ெகா�ட@. 0ேரனிய� 238 கதி�ய"க� த5ைம  

அ6ற@. அ4 உைலயி5ெதாட�விைனயி5ேபா@, 0ேரனிய� 238 ஒ9 நி��ராைன ஏ6R 

MIேடானிய� 239 ஆக மாRகிற@. MIேடானிய� 239ஐ� பி��ெத��@ அ4வா0த� 

தயா�"கலா�. அ4 உைலயி5 எ�ேகா+களி+  அ4"க9� பிளைவ நி��ரா5 >ல�தி5  
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>ல� ஊ"'வி"'� ேபா@ ெவ�ப,� Mதிய நி��ரா5கI� உ9வா'� அைவ மீ��� 

அ4"க9� பிளைவ0�, நி��ரா5கைள0� உ9வா"கி� ெதாட�விைனயா'�. இதனா+ 

கிைட"'� அப�தமான ெவ�ப� நJராவியா"க�ப�� மி5 உ6ப�தி ட�ைப5கைள இய"கி 

மி5சார�ைத உ6ப�தி ெச�கிற@. அ4 உைலயி5 ெவ�ப�ைத0�, நி��ரா5களி5 

எ�ணி"ைகைய0� ெதாட�&@ க�காணி�@" க��"'. ைவ"க ேவ���. இ+ைலேய+ 

அ4 உைல ெவ$�@ வி��. இத6காக ெவ�ப� தணி�பா5கI� (ெவ�ப"கட�தி), நி��ரா5 

தணி�பா5க. (மிதவா"கி), நி��ரா5 அழி�பா5கI� பய5ப��த�ப�கி5றன.  

N�? க�ட அ�வா@ற
 தி�ட�: 

ேஹாமிபாபாவா+ இ&தியாவி+ அதிக� கிைட"'� ேதா�ய�ைத ஆ6ற+ >லமாக� 

பய5ப��த ேவ��� எ5ற இல"கி5 அ$�பைடயி+ >5R க�ட அ4வா6ற+ தி�ட� 

1950களி+ உ9வா"க�ப�ட@ 

Tத
 க�ட அ� உைலக�:  

இ&தியாவி+ பய5பா�$+ உ.ள எ+லா அ4மி5 உைலகI� 0ேரனிய�ைத 

எ�ெபா9ளாக" ெகா�ட ,த+ க�ட அ4 உைலகேள. 

இரlடா� க�ட அ� உைலக�: 

,த+க�ட அ4 உைல" கழிவி+ கிைட"'� MIேடானிய�ைத0�, இய+ 

0ேரனிய�ைத0� எ�ெபா9ளாக� பய5ப��@� ேவக� ெப9"க உைலக.. 

N�றா� க�ட அ� உைலக�: 

இர�டா� க�ட அ4 உைலயிலி9&@ கிைட"'� M¬ேடானிய,�, ேதா�ய,� 

எ�ெபா9ளாக� பய5ப��த�ப��. 
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இ&தியா >5R க�ட அ4வா6ற+ தி�ட�தி5 ,த+ க�ட�தி+தா5 உ.ள@. இர�டா� 

க�ட�தி6கான ப��சா��த ,ய6சிக. ,Hைமயாக ெவ6றியைடயவி+ைல. 

இ&தியாவி+ த6ேபா@ 7 அ4மி5 நிைலய-க., 24 அ4 உைலக. (22 அ4மி5 

உைலக., 2 அ4வா0த உைலக.) உ.ளன. இவ6ைற நா5' வைகயாக� பி�"கலா�.  

1.ெகாதிநp� அ�மி� உைல (boiled water reactor)  

இைவ ,த+ தைல,ைறையQ ேச�&தைவ. இoவைக அ4 உைலேய அெம�"காவி5 

உதவி0ட5 தாரா�T�+ ,தலி+ நிRவ�ப�ட@. இதி+ எ�ெபா9ளாக 2% ெசறி��ட�ப�ட 

0ேரனிய எ�ேகா+க. பய5ப��த�ப�கி5றன. சாதாரண நJேர மிதவா"கியாக��, ெவ�ப" 

கட�தியாக�� பய5ப��த�ப�கிற@. இதி+ உைலயிேல ேநர$யாக நJராவி உ9வாவதா+ 

கதி�ய"க�தி6' உ.ளாக அதிக வா��M உ.ள@. 

2. கனநp� அ6�த உைல (pressurized heavy water reactor)  

இoவைக அ4 உைலக. கனடாவி5 உதவி0ட5 ராஜ(தானி+ உ9வா"க�ப�டைவ.  

இதி+ எ�ெபா9ளாக இய+வள 0ேரனிய எ�ேகா+கI�, மிதவா"கியாக��, ெவ�ப" 

கட�தியாக�� கனநJ9� பய5ப�கிற@. இ&த வைக அ4 உைலகேள க+பா"க�தி+ உ.ளன. 

3. அ6�த ெம� நp� உைல (pressurized light water reactor)  

இoவைக அ4 உைலகளி+ >5றா� தைல,ைறையQ ேச�&த விவிஇஆ� (vver) வைக 

அ4 உைலகேள Pட-'ள�தி+உ.ளன. இதி+ ெசறி��ட�ப�ட 0ேரனிய எ�ேகா+க. 

பய5ப��த�ப�கி5றன. இதி+ சாதாரண நJேர ெவ�ப"கட�தியாக��, மிதவா"கியா�� 

உ.ள@. இதி+ ெகாதிநJ� அ4மி5 உைலயி+ உ.ள@ ேபா+ உைல"கலனி+ ேநர$யாக 

நJராவி உ9வாகாம+, அத6'� Mற�ேத உ.ள ெவ�ப" கட�தியி5 >ல� 

உ9வா"க�ப�வதா+ கதி�ய"க�தி6' உ.ளா'� (direct contamination) வா��M" 'ைற�. 

ெவ�ப� தணி�பானாக அH�த�தி6'�ப��த�ப�ட நJைர� பய5ப��@வதா+ நJ� 

ஆவியாகாம+ த�"க�ப�கிற@. 

4.ேவக,ெப/�க உைலக� (fast breeding reactors): 

இoவைக உைலகளி+ ேவக நி��ரா5க. பய5ப��த�ப�கி5றன.  நி��ரா5 

மிதவா"கிக. பய5ப��த�ப�வதி+ைல. ேசா$ய�, 'ளி��பானாக� பய5ப�கிற@. ேசா$ய� 

எளிதி+ தJ�பி$"க" P$ய@ ஆைகயா+ மி'&த எQச�"ைக0ட5 பய5ப��த 

ேவ���.இைவ அதிக ஆ6ற+ த9� திற5 வா�&தைவ. இoவைக ேவக�ெப9"க 

,5மாதி� உைலக. க+பா"க�தி+ இர��� Pட-'ள�தி+ ஒ5R�உ.ளன. ேமX� 
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நா5' Mதிய ேவக�ெப9"க உைலகைள உ9வா"க அர  தி�டமி��.ள@. 

2004இ+ க+பா"க�தி+ ஆர�பி"க�ப�ட ,5மாதி� ேவக�ெப9"க உைல இ5)� ,HQ 

ெசய+பா�$6' வரவி+ைல. Pட-'ள�திX� ,த+ மாதி� ேவக� ெப9"க உைல 

ெதாழி+n�ப� பிரQசைனகளா+ ெசய+பா�$6' வரவி+ைல. 

அ�� கழி�க�: 

அ4 உைலயிலி9&@ ெவளிவ9� கழி�களி+ M6Rேநாைய ஏ6ப��@� 0ேரனிய�, 

MIேடானிய�, இர�த" கசிைவ ஏ6ப��@� சீசிய�, எX�ைப உ9"'� (�ரா5சிய�, க�� 

உட+நல" ேகாளாRகைள ஏ6ப��@� ஆ"$னா��க. உ.ளன. 

அ4 உைலயி5 ஆ0�கால� 35 ஆ��க.தா5 

அ4" கழி�களி5 அைர ஆ0�கால�ைத� பா9-க.: 

0ேரனிய� 235 - 704 மி+லிய5ஆ��க. 

0ேரனிய� 238 - 4.47 பி+லிய5ஆ��க. 

M¬ேடானிய� 239 - 24000 ஆ��க. 

M¬ேடானிய� 240 - 6560 ஆ��க. 

ேதா�ய�232 - 14.05 பி+லிய5ஆ��க. 

தp�Zத எAேகா
க� (spent nuclear fuel): 

அ4வா6ற+ உ6ப�தி"'� பி5 எsசிய எ�ேகா+க. தJ�&த எ�ேகா+க. (spent fuel) 

என�ப�கி5றன. அைவ அதிக" கதி�ய"க,�, ெவ�ப,� (8000 பாைக) ெகா�ட வ J�யமான 

உய�நிைல" கழி�க. (high level waste). 

தJ�&த எ�ேகா+க. >5R நிைலகளி+ ேசமி"க�ப�கி5றன. 

அ� உைலகளிேலேய ேசமி�த
 (At reactor): 

தJ�&த எ�ேகா+கைள 5 - 7 ஆ��க. வைர உைலயிேலேய அத6கான நJ�" 'ள�தி+ ஆற� 

ேபாட ேவ���. இ&த அைம�M ெதாட�&@ நJ�னா+ 'ளி��ட�ப��. ஓரள� ெவ�ப� 

தணி&த பி5Mதா5 அவ6ைற உைல"' ெவளிேய எ��@Q ெச+வா�க.. 

 

அ� உைல�� ெவளிேய த@காலிகமாக ேசமி�த
 (Away from reactor): 

அ4 உைலயி+ ேசமி"க�ப�ட தJ�&த எ�ேகா+கைள� த6காலிகமாக அத6கான 

க�டைம�பி+ 70 ஆ��கI"'Q ேசமி"கலா�. இதி+ இ9,ைறக. உ.ளன. 
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ஈரநிைல3 ேசமி,[: 

அதிக ெசலேவ6ப��@� இ�,ைறயி+ தJ�&த எ�ேகா+க. ஆழமான உேலாக 

நJ�"'ள-களி+ ேசமி"க�ப��. இைத" 'ளி��ட, ெவளியிலி9&@ மி5சார�, த�ண J� 

ேதைவ. இ�,ைறயி+ உேலாக� @9�பி$"க அதிக வா��M உ.ள@, இைத இட� ெபய�Qசி 

ெச�ய ேவ��ெம5றா+ ேவR கல)"' மா6ற ேவ��� அதனா+ கதி�ய"க� பரவ 

வா��M.ள@. ேமX� த�ணJ�5 ��ைம, ெவ�ப� ஆகியவ6ைற� ெதாட�&@ க�காணி"க 

ேவ��� 

உல�நிைல3 ேசமி,[: 

இ�,ைறயி+ தJ�&த எ�ேகா+க. உேலாக ப�ீபா� அ+ல@ கா5கி¨� ப�ீபாயி+ 

ேசமி"க�ப��. ெவ�பQ சலன ,ைறயி+ 'ளி��ட�ப�வதா+ த�ண Jேரா, மி5சாரேமா, 

ேதைவயி+ைல எ5பதா+ @9�பி$"க வா��பி+ைல. ப�ீபா�கைள அ�ப$ேய இட� 

ெபய�"கலா�, ேவR கலனி+ மா6ற ேவ�$யதி+ைல எ5பதா+ கதி�ய"க அபாய�  

'ைற�,  இத6கான ெசல�� 'ைற�. 

 

அ� உைல�� ெவளிேய ேசமி���  ைமயDக� (AFR): 

இ&தியாவி+ தJ�&த எ�ேகா+கைள அ4 உைல"' ெவளிேய ேசமி"'� அ4" கழி� Q 

ேசமி�பக-க. இர�� இட-களி+ உ.ளன. ஒ5R தாராT�X�, இர�டாவ@ 

ராவ�ப�டாவிX� உ.ள@. ராவ�ப�டாவி+ இ5ெனா9 ேசமி�பக� க��மான� பணியி+ 

உ.ள@. 

 

ஆ*நிைல�க/�ல� (Deep geological repository): 

உலகி5 ,த+ ஆ	நிைல" க9�ல� ஃபி5லா&தி+ க�ட�ப�� 2020+ ெசய+பா�$6' 

வ9கிற@. இ�,ைறயி+ அ4" கழி� க. மனித�கI"' ேநர$யாக ஆப�@ ஏ6ப��தாத 

வைகயி+ Tமி"' அ$யாழ�தி+ பல பா@கா�M அர�கIட5 நிர&தரமாக� 

Mைத"க�ப�கிற@. 

 

தp�Zத எAேகா
களி� மீ�பதனpP:  

இ&த ,ைற அதிகQ ெசலைவ ஏ6ப��@�. தJ�&த எ�ேகா+கைள மீ.பதன J�$6' உ�ப��தி 

அதி+ உ.ள MIேடானிய,�, 0ேரனிய,� பி��ெத�"க�ப�கிற@. இைத ஆ6றX"'�  



                                          உ�ைம� தமி	� ேதச�| ெச�ட�ப� 2019| 45 

                                                                  பதி� எ� :R.Dis. No. 1964/2014 

அ4வா0த�தி6'� பய5ப��தலா�. 

இ&தியாவி+ க+பா"க�, �ரா�ேப,. பாபா அ4 ஆ�� ைமய� ஆகிய >5R இட-களி+ 

தJ�&த எ�ேகா+ மீ.பய5பா�� ைமய-க. உ.ளன. 

அ� உைல விப�)க�: 

N�?-ைம
 தp� விப�) 

1979இ+ அெம�"காவி+ அ4 உைலயி5 'ளி����  6றி+ ஏ6ப�ட சிறிய பிைழயா+, 

ெவ�ப� அதிகமாகி அ4 உைல தானாகேவ ெசய+பா�ைட நிR�திய ேபா@�, ஒ9 வா+� 

>டாதைத க�காணி�M" க9வி கா�டாததா+, ,த5ைம" 'ளி�வி�பா5 ஆவியாகி, 

உைலயி5 அதிக ெவ�ப�தா+ 0ேரனிய எ�ேகா+க. உ9கியதா+ விப�@ ேந�&த@. 

 

ெச�ேனாபி� விப�):  

1986இ+ ேசாவிய� ர¤யாவி+ ெச�ேநாபி. அ4 உைலயி+ மி5ெவ�� ஏ6ப�டதா+ அ4 

உைலயி5 ெவ�ப�ைத� தணி"க� ேதைவயான மி5சார�ைத அத5 மி5னா"கியிலி9&ேத 

ெபRவத6கான ேசாதைன ,ய6சிைய� தானிய"க" க���பா�ைட ,Hவ@� நJ"கிய 

நிைலயி+ ெச�ததா+ ேந�&த@. நி��ரா5 மிதவா"கியாக திர.க�யி5 அதிக ெவ�ப�, 

நJ�லி9&@ ெவளிவ9� ைஹ�ரஜ5 தJ�ப6றி ெவ$"க" காரணமான@. அ4 உைல"' 

கா5கி¨� அர� இ+லாததா+ கதி�ய"க�  6Rெவளிெய-'� பரவிய@. இ&த விப�தா+ 4 

இல�ச� ேப� பாதி"க�ப��.ளன�. 60,000 ேப� இற&@.ளன�. 

[�ஷிமா விப�):  

2011இ+ ஜ�பானி+ 9 �"ட� நிலந�"க�தாX�, 

 னாமி� தா"'தலாX� M"'ஷிமாவி+ இ9&த 4 

அ4 உைலகI� நிR�தமாகி, அபாய ெவ�ப� தணி�M 

நJ�5றி >5R உைலகளி+ 0ேரனிய எ�ேகா+க. 

உ9கின. நJராவியி5 ைஹ�ரஜ5 வா0வா+ 

ெவ$�M�டாகி அ4 உைலயி5 ேம+தள-க. 

ெநாR-கின. ேமX� தJ�&த எ�ேகா+க. ேசமி"க�ப�ட 

'ள�தி5 நJ�ம�ட� 'ைற&ததாX�, தJ0� ெவ$�M� ேந�&தன. இ&த விப�தி+ 1600 ேப� 

உயி�ழ&@.ளன�. 

ெவளிேய அ4வா6ற+ ஆ"க� தி�ட-கI"காக�தா5 ெசய+ப��த�ப�� எ5R 
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PறினாX� உ�ைமயி+ அைவ அழி�� தி�ட-கI"' வழிவ'�பனவாகேவ அைமகி5றன. 

ேபாதி ச�@வ�5 ைகயிலி9&தா+ ம��� அ4'�� ெவ$"காம+ ேபா� வி�மா எ5ன? 

ந+ல ேநா"க-களி5 அ$�பைடயி+ ம��� தி�ட-கைள ெசய+ப��தினா+ ந+ல 

விைள�கேள ஏ6ப�� எ5ற க9�திய�  பா�ைவயி+ ச>க� தி�ட-கைளQ 

ெசய+ப��@வ@ அறிவியலா'மா? விைள�கைள அ$�பைடயாக" ெகா�� ேநா"க-கைள 

ெசய+ப��@வேத ெதாைலேநா"'. அ4 மி5சார�தி5 மRப"க� அ4வா0தமாகேவ 

அQ R�@கிற@. ஒ9 ப"க� அ4 உைலயாக�  பா��தாX� ச�, மR ப"க� அ4'�டாக� 

பா��தாX� ச�, அதி+ எs � அ4"கழிவாக� பா��தாX� ச�, எ+லா� ப"க�திX� 

அ4வா6ற+ அழிவா6றலாகேவ அQ R�@கிற@. எ�டாத கால�ைத எ�$� பா��தாX� ச�, 

கி�ட� பா��தாX� ச�, ஆ"க அ4வா6ற+ ந�ைகமீறி அழி�அ4வா6றலாகேவ 

விைளகிற@ . இ&த அ$�பைடயி+அ4வா6றைல நா� M�&@ெகா�டா+தா5 

ேபரழி�களிலி9&@ ந�ைம, ந� Mவிைய, ந� வ9-கால ச&ததிகைள� பா@கா"க ,$0�. 

 

jடD�ள� அ�� கழி� ைமய�: 

தி9ெந+ேவலி மாவ�ட� Pட-'ள�தி+ ம"களி5 க�� எதி��ைப0�, அற� 

ேபாரா�ட-கைள0� மீறி ர¤ய� ெதாழி+n�ப�தி+, இர�� அ4 உைலக. 

ெசய+ப�கி5றன. இ5)� நா5' அ4 உைலக. அைம"க�ப�� வ9கி5றன. 

அ4வா6ற+ ஒH-கா6R வா�ய�திட� உ�ய உ�ம� ெபRவத6' ஆR மாத-க. 

,5பாகேவ Pட-'ள� அல' 1இ5 வ��தகQ ெசய+பா�ைட� ெதாட-'வதாக இ&திய 

அ4வா6ற+ நிRவக� தைலைமயக� $ச 31, 2014இேலேய அறிவி�@.ளதாக� தணி"ைகய� 

அறி"ைக PRகிற@. 

Pட-'ள� அ4 உைல1,2இ+ உ9வாகிய அ4" கழி�க. இ@வைர அ4 உைலஅ9கிேல 

ேசமி"க�ப��.ளன.  த6ெபாH@ அ&த அ4" கழி�கைள அ4 உைல வளாக�திேலேய 75 

ஆ��க. த6காலிகமாக ேசமி�பத6கான அ4" கழி� ேசமி�பக�ைத 538 ேகா$ ெசலவி+ 

க��வத6' அர  தி�டமி��.ள@. ஒ9 ெதா�$"'. அைம&த உேலாக� Tசிய த�ண J�� 

ெதா�$யாக இத5 வ$வைம�M இ9"'�. இ&த� த�ண J�� ெதா�$யிேலேய தJ�&த 0ேரனிய 

எ�ேகா+க. ேசமி"க�ப��. அ&த வளாக�திேலேய 0.35 ெஹ"ேட� பர�M நில�தி+ இ&த 

ேசமி�பக�ைத அைம"க� தி�டமிட�ப��.ள@. 

5.4 கிமீ நJள,�, 2.5 கிமீ அகல,� ெகா�� 13.5 ச.கிமீ ெமா�த�பர�M ெகா�ட Pட-'ள� 
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அ4மி5 நிைலய வளாக�தி+ ஏ6ெகனேவ 6 அ4 உைலக., உ�M நJ"க ஆைலக., நி�வாக 

அXவலக-க. உ.ளன. ,த+ இர�� அ4 உைலகI"'� அ��த இர�� அ4 

உைலகI"'� இைடேய 804 மீ. இைடெவளிேய உ.ள@. அேதேபா+ 3 - 4 உைலகI"'� 5 - 

6 உைலகI"'� இைடேய 344 மீ. இைடெவளிேய உ.ள@. இ&த ெந9"க$யி+ அ4" கழி�  

ேசமி�பக� ேவR க�ட எ-ேக இட� உ.ள@ எ5R அ4 உைல"' எதிரான ேபாரா�ட" 

'Hவின� ேக.வி எH�பி0.ளன�. 

,தலாவ@ அ4 உைல 2013இ+ெசய+பா��"' வ&ததா+ அ��த ஐ&தா��கI"'. 

(2018) த6காலிக அ4" கழி�  ைமய� அைம"க�ப�$9"க ேவ���. 2018ஆ� ஆ�$6'. 

அ4" கழி�  ைமய� அைம"க�படாதத6' காரண� எ5ன? எ5R 2018 ஏ�ர+ 23ஆ� ேததி 

உQசநJதிம5ற� ேக�ட ேபா@, ம�திய அரசி5 P�த+ தைலைம வழ"கறிஞ� @ஷா� ேம�தா 

Pட-'ள� அ4மி5உைலக. ெம5நJ�+ இய-க" P$யைவ எ5பதா+ த6காலிகஅ4" 

கழி� ைமய�தி6கான ெதாழி+n�ப� மிக�� சி"கலான@, அ@ இ5)� எ-கI"' 

,Hைமயாக" கிைட"கவி+ைல எ5ேற Pறியி9"கிறா� என� T�லகி5 ந�ப�க. 

ெத�வி�@.ளன�. 

உQச நJதிம5ற� 2022"'. அ4" கழி� க. ேசமி�M ைமய�ைத"க�$ ,$"க இRதி" 

ெக� விதி�@.ள@. Pட-'ள� வளாக�தி6' உ.ேளேய, அ4" கழி�க. ேசமி�M ைமய� 

க�ட ஆக(� 10இ+ ராதாMர�தி+ க9�@" ேக�M P�ட� நட"'� என மா " க���பா�� 

வா�ய� அறிவி�தி9&த@.  

இ�தி�ட�ைத" க�ைமயாக எதி��@" க9�@" ேக�M" P�ட�ைத ம"க. 

Mற"கணி�@.ளன�. ம"கI"'" க9�@" ேக�M P�ட-களி+ ந�பி"ைக இ+ைல, 99%

ம"க. Pட-'ள� அ4மி5 நிைலய� அைமவத6' எதி��M ெத�வி�@� Pட, ஆIந� 

ம�திய அர "' இைசவளி�@ அறி"ைக அ)�பியைதQ  �$"கா�$, அதனாேல அ-'.ள 

ம"களி+ ஒ9 பி�வின� எ+லா அரசிய+ க�சி� பிரதி நிதிகI� க9�@" ேக�M 

P�ட-களி+ ப-ேக6R ம"களி5 நிைல�பா�ைட� ெத�வி"க ேவ��� எ5R�, ம"க. 

க9�@ Mற"கணி"க�படாம+ இ9�பைத உRதி ெச�ய ஒ9 ப5னா�� ேநா"க9� ேதைவ 

எ5R� ேகா�"ைக வி��ததாக அ4 உைல"' எதிரான ேபாரா�ட" 'Hவி5 தைலைம 

ஒ9-கிைண�பாள� உதய'மா� ெத�வி�@.ளா�. 

இ&தியாவி5 ம6ற அ4 உைல" கழி�கைள0� Pட-'ள�தி+ ேசமி"க�படலா� என 

ம"க. அs கிறா�க.. இ�தி�ட� தி9ெந+ேவலி, ��@"'$,க5னியா'ம� மாவ�ட 
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ம"கI"' அபாய>��வதாகேவ அைம0� எ5R� ,தலி+ அர  எ-' நிர&தர" கழி� 

ைமய�ைத அைம"கவி9"கிற@ எ5பைத அறிவி"க ேவ��� எ5R� உதய'மா� 

ெத�வி�@.ளா�. 

இ&த� தி�ட�ைத எதி��பேதா�, Pட-'ள�தி5 அ4 உைல வி�வா"க� பணிகைள0� 

எதி��@ நிர&தரமாக உைலகைள >ட� ெதாட�&@ அ-'.ள ம"க. ேபாரா�கிறா�க.. 

நிர&தர அ4" கழி�  ைமய�ைத க�நாடக மாநில� ேகாலா� த-கவயலி+ உ.ள 

 ர-க-களி+ அைம"கலா� என 2012ஆ� ஆ�� தJ�மானி"க�ப�ட@. ஆனா+, அத6' மிக" 

க�ைமயான எதி��M எH&த நிைலயி+, அ-' நிர&தர ைமய� அைம"'� தி�ட� 

ைகவிட�ப�ட@. அத5பி5 Mதிய இட� இ5)� ேத�&ெத�"க�படவி+ைல  

 

2011இ+ ெவளியிட�ப�ட Pட-'ள� அ4 உைலயி5 பா@கா�M 'றி�த அறி"ைக அ4 

உைல விப�@களி+ ஏ6ப�ட இழ�Mகைளெய+லா� மைற�ேத எHத�ப��.ள@. M6R 

ேநாைய உ9வா"'� ப+ேவR காரணிகளி+ கதி�ய"க,� ஒ5Rதாேன தவிர அ@ேவ 

M6Rேநா�"கான காரணமாகா@ எ5R�, அ4 உைல மிக�� பா@கா�பான@. அ4 

உைலகI"' அ9கி+ உ.ள இட-களி+ M6R ேநா�� தா"க� அதிகமானத6கான சா5Rக. 

ஏ@� இ+ைல என அ�ப�டமாக�  ெபா� ெசா+கிற@. க+பா"க�தி+ அ4 உைல 

அைம"க�ப�டத6'� பி5னா+ அத5  6R�Mற�தி+ கதி�ய"க� 'ைற&த@ ேபா5ற 

தர�கைள� த9கிற@. அ&த அறி"ைகைய வாசி�பவ9"' ம6ற இட-கைள" கா�$X� அ4 

உைலேய வசி�பத6'� பா@கா�பான இட� எ5ப@ ேபா5ற ேதா6ற�ைத ஏ6ப��@�5 

வித�திேல அ&த அறி"ைக தயா�"க�ப��.ள@. 

அ&த அறி"ைகயி+ இ&திய அ4வா6ற+ தி�ட� >$ய எ�ெபா9.  ழ6சிைய� 

பி5ப6Rவதா+ (closed fuel cycle)  தJ�&த எ�ேகா+கைள" கழி�களாக" க9தா@ எ5R�, அைவ 

ேசமி"க�பட ேவ�$ய ெசா�@"க. எ5R� 'றி�பிட�ப��.ள@. ேமX� Pட-'ள�தி+ 

அ4" கழி� க. த6காலிகமாகேவ ேசமி"க�ப�� எ5R� பிற' மீ.பதன J�� ைமய�தி6' 

அ)�ப�ப�� எ5R� 'றி�பிட�ப��.ள@. ஆனா+ த6ேபா@ Pட-'ள� அ4" கழி�  

ேசமி�M ைமய�தி6கான தி�ட அறி"ைகயி+ (2019) Pட-'ள�தி5 அ4" கழி�க. 

மீ.பதன J�$6' உ�ப��த�ப�� எ5பைத� ப6றிேயா, எ&த மீ.பதன J�� ைமய�@"'" 

ெகா��ெச+ல�ப�� எ5பைத� ப6றிேயா 'றி�பிடேவயி+ைல.. இ@ 'றி�@  2011 

அறி"ைகயி+ உ.ளைத  2019 ெசய+பா��� தி�ட�தி+ வி�வாக எ��@ைர�@� 
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ெதளி�ப��தாம+, அைத� ப6றி ெமௗன� கா�பத5 ெபா9. எ5ன? அ4" கழி�கைள� 

த6காலிகமாகQ ேசமி�பத6'�, மீ.பதன J�$6'" ெகா��ெச+வத6'� உல�ேசமி�M 

,ைறேய சிற&ததாக��, சி"கனமானதாக�� ப�&@ைர"க�ப�� ேபா@ எத6காக ஈரநிைல 

ேசமி�ைப� ேத�&ெத�"க ேவ���? எ5பன ேபா5ற விைடெத�யா பல ேக.விக. உ.ளன. 

இ&தியாவி5 அ4வா6ற+ ெகா.ைகயி5 ப$ Pட-'ள�தி+ உ9வா'� அ4" 

கழி�கைள மீ.பதன J� ெச�யாம+ அ�ப$ேய நிர&தரமாக� Mைத"க வா��பி+ைல. 

இ&தியாவி+ க+பா"க�, �ரா�ேப, பாபா அ4 ஆரா�Qசி ைமய� ஆகிய >5R இட-களி+ 

உ.ள தJ�&த எ�ேகா+ மீ.பதன J�� ைமய-களி+ எ-ேக Pட-'ள�தி5 அ4" கழி� 

கைள" ெகா��ெச+ல� தி�டமி��.ளன� எ5பைத0� ம"கI"'� ெத�வி"க ேவ���. 

அ4" கழி�கைள உைல"' ெவளிேய ஈரநிைலயி+ ேசமி"'� தி�ட�ைத0�, அ4 உைல 

வி�வா"க� பணிகைள0� அர  ைகவிட ேவ���. நிர&தரமாக அ4" கழி�கI"கான 

ஆ	நிைல" க9�ல� எ-ேக அைம"க�பட�.ள@ எ5பைத0� ெத�வி�@ அ�ப'தி 

ம"களி5 க9�தி5 அ$�பைடயிேல இ�தி�ட�தி5 அ��த க�ட நக�� அைமய ேவ���. 

அ4 உைல"' எதிரான Pட-'ள ம"களி5 அற� ேபாரா�ட�தி+ நா,� இைண&@ 

வலிைம ேச��ேபா�. அ4அழி�� தி�ட-கI"' விைடெகா��@ ந� T�லைக" கா�ேபா�. 

  

 

 

சி�மா-சா(தி� உட5ப$"ைக எ5ப@ இல-ைக மைலயக� தமிழ� வா	வி+ மற"க 

,$யாத ஒ5R. 1948ஆ� ஆ��,த+ 1964ஆ� ஆ�� வைர நாட6ற நிைலயி+ இ9&த 

ப�@ல�ச� தமிழ�களி5 '$0�ைம� பிரQசைனைய� தJ��பத6காக 1964ஆ� ஆ�� 

அ" ேடாப� 30ஆ�  நா. இல-ைக� பிரதம� சி�மாேவா ப�டாரநாய"கா�� இ&திய� பிரதம� 

லா+பக�� சா(தி�0�  ெச�@ ெகா�ட ஒ�ப&தேம அ@.   

இல-ைகயி+ 1948ஆ� ஆ�� ‘வி�தைல’"'� பி5 ,தலாவதாக நைடெப6ற ,த+ 

ெபா@�ேத�தலி+ இ&திய வ�சாவளியினரான ஏH உR�பின�க. மைலயக�தமிழ�களா+ 

நாடாIம5ற�தி6'� ேத�� ெச�ய�ப�டா�க.. 

காலனி ஆதி"க�திலி9&@ இல-ைக வி�தைல ெப6ற பி5M, ஆ�சி அதிகார�தி6' வ&த 

அர , 1948ஆ� ஆ�� ஆக(� மாத� '$0�ைம ெதாட�பான ச�ட மேசாதாைவ 

   நாட@றவ�களாக Tகா�களி
 உ�ள மைலயக� தமிழ�கW�� 

இZதிய��aRAைமேவlP�! 

T.சி.கZைதயா  
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நாடாIம5ற�தி+ நிைறேவ6றிய@.  இ&திய வ�சாவளி மைலயக� தமிழ� ப�@ல�ச� 

ேப�களி5 '$0�ைம� பறி�M"' இ&தQ  ச�ட� வழிவ'�த@..  

ப�ெதா5பதா� �6றா�$5 ெதாட"க,த+ தமிழக�தி5 ப+ேவR மாவ�ட-கைளQ 

ேச�&த கிராம-களி9&@ இல-ைகயி+ உ.ள மைல� ப'திகளி+ Mதிதாக உ9வாகவி9"'� 

காபி� பயி� உ6ப�தி"காக இல�சகண"காேனா� அைழ�@Q ெச+ல�ப�டா�க..தமிழக�தி+ 

நிலவிய ெகா�� பsச�ைத காலனிய ஆ�சியாள�க. பய5ப��தி" ெகா��,.த-களி5 

அதிகார�தி+ உ.ள காலனி நா�கI"'" Pலிகளாக இவ�கைள அைழ�@Q 

ெச+ல�ெதாட-கின�. தா�ம�ணிலி9&@ '$ெபயர நி��ப&தி"க ைவ�த அவலநிைல 

இ9பதா� �6றா�$5 ெதாட"க� வைர0� நட&@.ளைத வரலாR பதி� ெச�@.ள@.  

ெதாட"க" கால�தி+ ெச5ற பல9� தம@ தா�ம�4"'� தி9�பேவ இ+ைல. அ&த 

ம�ேணா� ம�ணாகி� ேபானதா+ இவ�களி5 ச&ததிக. மைலப'திேயா� இர�டற 

மானா�க.. ெப9& ேதா�ட உ9வா"க�தி6காக��, ெந�sசாைல நி�மாண�பணிகளிX� 

த-கள@ உைழ�ைப0� உயிைர0� வழ-கியவ�களி5 ச&ததிக., �R ஆ��க. கட&தபி5, 

த-களி5 ேதசிய�ைத�ப6றிய ேக.விக., ேப�னவாத அரசிய+ கள�தி+ உ9ெவ��@.ளைத 

எதி�ெகா�டன�.  

1 9 2 7ஆ� ஆ��அைம"க�ப�ட ெடான>� 'Hவின� ,5ெமாழி&த ச�வசன 

வா"'�ைமைய இ&திய வ�சாவளியினரான மைலயக� தமிழ�கI"' வழ-க" Pடா@ என 

சி-கள� தைலவ�க. க�ைமயாக எதி��தன�. நா�$5 ெபா9ளாதார�தி6' ,ெகX�பாக 

உ.ள ப+லாயிர"கண"கான இ&திய வ�சாவளியின9"' வா"களி"'� உ�ைமைய 

ெடான>� 'Hவழ-கிய@  

1880களி+, ெபௗ�தமத மRமல�Q சி இய"க�தி5 >லமாக� ெதாட-கிய மதவாத�, சி-கள 

ெப9�பா5ைமவாத�தி6'�, ஏைனய மதQசிRபா5ைம இன-கI"ெகதிரான உண��கைள 

உ9வா"க�� காரணியான@. 

1 9 2 0களி+ ெவளி�ப�ட சி-கள� ெப9�பா5ைம இனவாத� ஒ��ெமா�த� 

தமிழ�கI"ெகதிரான ெசய+பா���தட�ைத  வ$வைம"க ெதாட-கிய@.ெபௗ�த மRமல�Q சி 

இய"க�தா+விைத"க�ப��.ள இனவாத வி�@"களி5 ேவ�க. இைடயR&@ேபாகவி+ைல 

எ5பைத,1936ஆ� ஆ�� சி-களவ�கைள ம��� உ.ளட"கிய ம&தி� சைபயின�5 

நடவ$"ைக ெவளி�ப��திய@. 

1936ஆ� ஆ��"'� பி5M, இனவாத� தJவிர�த5ைமைய� ெப6ற@. தமிழ�களி5 
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உ�ைமகைள பறி"'� ச�ட-க. நா� வி�தைலயைடவத6' ,5ேப  ெதாட-கிவி�டைத, 

1920 கால� ,த+ ெதாட�&@வ9� இன¨தியிலான ஆதி"க நிக	�க. அரசிய+ கள�தி+ 

ெதாட�&@ அர-ேகறி வ&@.ளைத" காணலா�..  

1956ஆ� ஆ�� நட&த ெச+வா-ப�டாரநாய"க உட5ப$"ைகைய எதி��@, ெபௗ�த 

பி"'க. நட�திய ேபாரா�ட-கI�, ப�டாரநாய"கா ப�ெகாைல0�, ெபௗ�த மத 

அைம�MகI"'. இனவாத� உ.வா-க�ப��.ளத5 உQச�ைத இ@ ெவளி�ப��திய@.. 

மைலயக� தமிழ�களி5 '$0�ைமைய� பறி�பத6"கான ச�ட விதிகைள, அரசிய+ 

அைம�MQ ச�ட�ைத உ9வா"கிய ேசா+ப� ஆைண" 'Hவின9ட5 ெந9"க�ைத 

உ9வா"கி" ெகா�ட $.எ(.ேசனநாய"கா, ”இல-ைகய9"கான '$0�ைம ச�ட�ைத 

இல-ைக நாடாIம5ற� உ9வா"கி" ெகா.I�” எ5R, அரசிய+ அைம�M. ச�டவிதிகளி+ 

இட�ெபR�  வா��ைப ேசா+ப� ஆைண" 'Hவின9ட5, ஏ6ப��தி" ெகா�டா�.  

நாடாIம5ற�தி+ ெமா�த,. ள 90 ெதா'திகளி+ 42ெதா'தி களி+ ெவ6றி ெப6ற ஐ"கிய 

ேதசிய"க�சி,  ேயQைசகளி5 ஆதரேவா� அதிகார�ைத" ைக�ப6றிய@. 

'$0�ைம மேசாதா நாடாIம5ற�தி+ நிைறேவறிய@�, '$0�ைம� பறி�M ஒ��ெமா�த� 

தமிழ�கI"ெகதிரான@ எ5R Pறிய த&ைத ெச+வா, “இ5R மைலயக� தமிழ�கI"' 

நாைள நம"'” எ5R எQச��தா�.  

சி�மா – சா(தி� உட5ப$"ைக எ5ப@, ச�ப&த�ப�ட ம"களிட� களஆ�� நட�தாம+ 

இ9 நா�கI"கிைடயி+ நிைறேவ6ற�ப�ட ப�ட மா6R உட5ப$"ைகைய� ேபா+ 

நட&ேதறிய@.  

இ&த உட5ப$"ைகயி5ப$ 9,75,000 ேப�க. நாட6றவ�களாக இன-காண�ப�டன�. இதி+ 

5,25,000 ேப�கைள இ&திய அர  ஏ6R"ெகா.வெத5R�, 3 ல�ச�ைத இல-ைக அர  

ஏ6R"ெகா.வெத5R� தJ�மானி"க�ப�� உட5ப$"ைக நிைறேவறிய@. மி'தியாக�.ள 

1,50,000 ேப�களி5 '$0�ைமைய� பி5வ9� கால-களி+ தJ�மானி�@"ெகா.ள இ9 

அர கI� இண-கின. 

1974 ஆ� ஆ�� நட&த இ&திரா - சி�மா உட5ப$"ைகயி5 ப$, 1964 ஒ�ப&த�தி+ 

உ�ப��தாத 1,50,000 ேப�கைள இ9 நா�கI� 75,000 ஆயி� வ Jத� ஏ6R" ெகா.வெத5R 

,$வான@.  

1966ஆ� ஆ�� ,த+ம5னா9"'� இராேம(வர�@"'� இைடயி+ நைடெப6ற 

க�ப+ேபா"'வர�@ >ல�, தாயக� தி9�Mேவா� எ5ற அைடயாள�ப��தXட5 .இவ�க. 
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தமிழக� வர�  ெதாட-கினா�க...1976ஆ� ஆ��களி+ ெதாட-கிய தனி ஈழ� ேகா�ய ஆ0த� 

ேபாரா�ட�. 1983ஆ� ஆ�� கால�தி6'� பி5M, தJவிரமைடய� ெதாட-கிய@. 

மைலயக�ப'தியிலி9&@ ம5னா� வைர0� ெதாட�&த ெதாட�வ�$ ேசைவைய 1984ஆ� 

ஆ�$+ அர  நிR�தி" ெகா�ட@. அ@ வைர நட�த�ப�� வ&த ம5னா�-இராேம(வர� 

க�ப+ ேபா"'வர�@� நிR�த�ப��நிைல உ9வானதா+, . உட5ப$"ைகயி5ப$ தாயக� 

தி9�Mேவா�5 பயண,� நிR�த�ப�ட@.   

உட5ப$"ைகயி5ப$ இ&தியாவி6' வரேவ�$ய ஆR ல�ச� ேப�களி+, 1984 ஆ� ஆ�� 

இRதி வைர0� 4,45,591 ேப�க. ம��ேம தாயக� தி9�பி இ9&தன� (1964,த+ 1984 

வைர0� இவ�க. ம�தியி+ உ9வாகி0.ள இன�ெப9"க� ெதாைக0� இதி+ அட-'�) 

எ5ற M.ளிவிவர� உ.ள@.  

இ&தியா வ&@ேசர ேவ�$ய 6,00,000 ேப�களி+ 1,54,409 ேப�கI� இல-ைகயி+ 

த-கிவி�டன�.(இன�ெப9"க�ைத ,ைறயாக" கண"கி�டா+ இ&த எ�ணி"ைக அதிகமா'�)  

1989ஆ� ஆ�� நாடாIம5றதி+ ெகா��வர�ப�ட ச�ட� தி9�த�தி5 >ல� 

நாட6றவ�களாக இ9&த அைனவ9� இல-ைகய�கI"கான '$0�ைமைய� ெபR� 

வா��ைப இல-ைக அர  உ9வா"கிய@.  

1977 ,த+ 1983 கால�ப'திவைர0� ெதாட�&@ நட�த�ப�ட இனவ5,ைறயா+ 

பாதி"க�ப�ட மைலயக� தமிழ�கைள வட"' கிழ"கி+ '$ேயR�ப$, ஈழ� தமிழ� 

தைலவ�க. ேகா�னா�க.. இைத ஏ6R, வ�னியா, ,+ைல�தJ�, தி9ேகாணமைல, 

ம�டகள�M ேபா5ற ப'திகளி+ ஆயிர"கண"காேனா� '$ேயறினா�க.  

ெதாட"க�தி+ இ�ப'தி பா@கா�பான நில�ப'தியாக ேதா5றிய ேபா@� சில ஆ��களி+ 

இ@�� பா@கா�ப6ற ப'தியாக மாறிய@. இ�ப$" '$ேயறியவ�களி+ இ&திய" 

'$0�ைம"' வி�ண�பி�தவ�கI� இ&திய கட�Qசீ��� ெப6R.ளவ�கI� 

அட-கியி9"க" P��. '$ேயறிய இட-களி+, த-கள@ இ9�ைப� ெதாட�&@ த"கைவ�@ 

ெகா.ள ,$யாம+ ேபான பல� தமிழக�ைத ேநா"கி� பட'க. >ல� வர� ெதாட-கின�. 

இ�ப$ வ&தவ�களி5 எ�ணி"ைக பல ஆயிர-கைள" கட&த@.  

1983ஆ� ஆ��களி+ நட&த இனவ5,ைறயி+ த-கைள� த6கா�@"ெகா.வத6காக, 

இல-ைக அர  வழ-கிய ‘அவசரகால’ க��சீ�ைட� ெப6R விமான >லமாக தமிழக�தி6' 

வ&த பல� ப+ேவR மாவ�ட-களி+ '$ேயறி0.ள@� 'றி�பிட�த"க@.  

கட&த ,�ப@ ஆ��கI"' ேமலாக அகதிக. எ5ற அைடயாள�ேதா� தமிழக 
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,கா�களிX� ெவளியிX� இவ�க. (மாவ�ட காவ+தைலைம நிைலய-களி+ இ9�M"கான 

அ)மதிைய நJ$�@"ெகா��) வா	&@ வ9கிறா�க. 

ஈழ�தமிழ�கIட5 ,காமி+ உ.ள இ&திய வ�சாவளி மைலயக�தமிழ�களி+ சில� ம@ைர 

உய�நJதிம5ற� தி6'Q ெச5R த-கள@ '$0�ைம ெதாட�பாக வழ"'� ெதா��@.ளன�. 

நJதிம5ற,� இவ�களி5 பிரQசைனைய மனிதேநய�ேதா� அ4'�ப$ அரைச ேக��" 

ெகா��.ள@.  

நJதிம5ற�தி6' இ&த வழ"ைக எ��@Q ெச5றவ�களாX� ேபாதிய ஆவண-கைள 

ேசக��@ வழ-க,$யாம+ ேபான@ வ9&த�த"க@.  

சி�மா – சா(தி� உட5ப$"ைகயி5ப$ ச�டT�வமாக இ& நா��"' வ&@ ேசரவி9&த 

பல9� த-கள@ ஆவண-கைள வ5,ைறயி5 ேபா@ இழ&@ வி� டதாக" PRகி5றன�. 

இவ�க. 1964ஆ� ஆ�� உட5ப$"ைகயி5ப$ இ&திய" '$0�ைமேகா9வ@ ,ைறயா'�. 

ஆனா+,,ைறயான ஆவண-க. இவ�களிட� இ+லாத நிைலயி+, எ�ப$" ேகா9வ@.?  

“இல-ைக பாராIம5ற ெதாட� இல 6. தமி	நா�$+ அகதி ,கா�களி+ உ.ள  இ&திய 

வ�சாவளியினரானஆ�கI"' இல-ைக பிரசா உ�ைம வழ-'� ெபா9�� 2003ஆ� 

ஆ�$+ 35ஆ� இல"க பிரசா உ�ைம ச�ட�ைத தி9�@வத6'� ஏைனய வசதிகI� 

ஏ6பா� ெச�வத6'மான பாராIம5ற ெத��" 'Hைவ (அரசிய+ க�சி� பிரதிநிதிகைள" 

ெகா�ட22 ேப�அட-கிய 'Hைவ) இல-ைக நாடாIம5ற� கட&த 2007 ஆக(� 21ஆ� நா. 

அைம�த@.”  

இ&த" 'Hவி5 அறி"ைக “இல-ைகயி+ பிரசா உ�ைம ெபற ,$யா@.ளவ�கI� எம@ 

நா��� பிரசா உ�ைம"காக" ேகா�"ைக வி��@.ளவ�கI�  த6 ேபா@ “நாட6றவ�களாக” 

உ.ளவ�கIமான ஏற�தாழ28,500 ேப�கI"' பிரசா��ைம வழ-க இயXமாக" P$ய 

வித�தி+” என" 'றி�பி�கிற@. 

“2008 ெப�ரவ� 14 அ5R உ.ளவாR தமி	 நா�$X.ள 117 ,கா�களி+ 95,219 இல-ைக 

அகதிக.வசி�@ வ9வதாக�� அவ�கI. 28,489 ேப�க. நாட6றவ�களாக அைடயாள� 

காண�ப��.ளதாக�� ெச5ைன"கான இல-ைக� பிரதி உய� (தானிக�, இ"'H 

,5னிைலயி+ ெத�வி�தா�” (பாராIம5ற� ெதாட� இல.06 ப.8) தமிழக�தி+ உ.ள அகதிக. 

,கா�களி+ உ.ள 28,489 ேப�க. நாட6றவ�க. எ5பைத இல-ைக நாடாIம5ற�தா+  

அைம"க�ப�ட பிரதிநிதி" 'Hவா+ இன� காண�ப��.ளைத அறியலா� . 

சி�மா- சா(தி� உட5ப$"ைக"' உ�ப�டவ�கI� தமிழக ,கா�களி+ த6ெபாH@ 
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அகதிகளாக உ.ளன� எ5பைத இ&த அறி"ைக உRதிப��தி0.ள@. இ&த 

உட5ப$"ைகயி5ப$ இ&திய" '$0�ைம ெப6R இ&தியா வரேவ� $ய 6,00,000 ேப�களி+ 

4,45,519 ேப�க. ம��ேம வ&@.ள நிைலயி+, ஆவண-க. ஏ@மி5றி ,கா�களி5 உ.ள 

இ&திய வ�சாவளி இன மைலயக� தமிழ�களி5 '$0�ைம 'றி�த ஆ�ைவம�திய மாநில 

அர க. 1964ஆ� ஆ�� உட5ப$"ைகேயா� இைண�ேத அ4கேவ���. 

இவ�களி5 '$0�ைம 'றி�த வி9�ப�ைத அறிவத5 >ல�. நாட6றவ�களாக ,காமிX�, 

,காமி6' ெவளியிX� உ.ளவ�கைள சி�மா-சா(தி� உட5ப$"ைக"' உ�ப��தி, தாயக� 

தி9�பியவ�க. எ5ற அைடயாள�@"'. இவ�கைள, ந�வ� அர  ெகா��வரேவ���. 

இத5 >ல� நாட6றவ�களாக உ.ள இவ�கI"'� நJதி கிைட"'� எ5R ந�பலா�. 

 

 

இ&திய� @ைண"க�ட�தி+ ேதசிய இன எHQசியி+ கா மீர�, வட கிழ"' நJ-கலாக� 

தமி	� ேதச�தா5 எ�ேபா@ேம ,5னணியி+ இ9&@ வ&@.ள@. இ&தியாவி+ 

பி��தானிய" காலனியாதி"க�தி5 ேபாேத ஒ9Mற� ,6ேபா"கான இ&திய� ேதசிய�தி5 

உR�பாக��, மRMற� பி6ேபா"கான இ&திய� ேதசிய�தி5 மR�பாக�� தமி	� ேதசிய� 

,கி	�த@.  

இ&தி� திணி�M"' எதிரான ,த+ ெமாழி� ேபாரா�ட�தி5 ேபா@ தமி	நா� தமிழ9"ேக! 

எ5ற ,ழ"க� பிற&த@. இ@ேவ தமி	� ேதசிய�தி5 ,த+ அரசிய+ ,ழ"க�. 

இைட"கால�தி+ திராவிட� எ5ப@ தமி	� ேதசிய�தி5 உ9�தி�&த ெவளி�பாடாகேவ 

இ9&த@. தமி	� ேதசிய இன�தி5 த5தJ���ைம ( ய நி�ணய உ�ைம), வி�தைல எ5ற 

'றி"ேகா.கேளா� பிற&த இய"க-க. பதவி அரசியலி+ சி"கி இ&திய�திடேமா 

திராவிட�திடேமா அைட"கலமாகி� ேபாயின.  

1965 தமிழக மாணவ�கI� ம"கI� நட�திய ஈகsெசறி&த இ&தி எதி��M� ேபாரா�ட� 

எ5ப@ உ�ைமயி+ தமி	� ேதசிய எHQசியாகேவ அைம&த@. இ&த எHQசியைலயி5 

விளி�ேபறி�தா5 தமி	நா�$5 மாநில ஆ�சிைய தி,க ைக�ப6றிய@. அ�ேதா� தமி	 

ம"களி5 ேதசிய எHQசி0� வ6ற-க�ட@. அ@ மீ��� ஏ6ற-க�� எழ" காரண� 

ஈழ�தி5 1983 கR�M �ைலதா5.  

   தமிழகT� தமிழpழT� 

j�P3 சாைலயி
 தமி*� ேதசDக�  

ெசDகா�டா� 
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தமிழJழ�திலி9&@ வ9� ெச�திக. எ�ேபா@� தமிழக�தி+ எதிர$�ப@ இய+Mதா5. 

1972இ+ சி-கள� ேப�ன ேமலா�சிய�தி5 ச�ட வ$வமாக� Mதிய அரசைம�M இய6ற�ப�� 

சிறில-க"  '$யர  அறிவி"க�ப�ட ேபா@ த&ைத ெச+வா தமி	நா��"' வ&@ த&ைத 

ெப�யாைர ச&தி�த@� அ�ேபா@ ெப�யா� “நா-கI� அ$ைமயாக�தா5 இ9"கிேறா�” 

எ5R Pறிய@� வரலா6R வழியி+ ெபா9.ெபாதி&த நிக	�களா'�.  

1976 வ��"ேகா�ைட தJ�மான,�, 1977 ெபா@� ேத�தலி+ தமிழJழ� தனியர " 

'றி"ேகாI"' ம"க. த&த '$யா�சிய" க�டைள0� தமிழக�தி+ P�&@ கவனி"க�ப�ட 

நிக	�க.. தமி	ம"களி5 அரசிய+ ேவணவா�"'Q சி-கள அர  ஆறா� ச�ட�தி9�த 

வ$வி+ தைட ேபா�� அற�ேபாரா�ட வழிக. அைன�ைத0� அைட�@� T�$ வி�ட ேபா@ 

ஆ�த� ேபாரா�ட� தவி�"க ,$யாததாயி6R. சி-கள அரசி5 அட"',ைற ஒ9Mற� 1983 

கR�M �ைலயி+ உQச� க�� அரச� திகிலியமாக (அரச� பய-கரவாதமாக) ,6றிய@ 

எ5றா+, மRMற� ஆ�த� ேபார�ட ஊழி ,Hைமயாக வ&@ வி�ட@ எ5பைத 

தமி	ம"கI"' உண��@வதாக" கR�M �ைல அைம&த@.  

இ&திய� @ைண" க�ட�தி+ ஒ9 ேதசிய இன�, அதிX� தமிழின� வி�தைல ெபR� 

வா��ைப இ&திய� ேபரரசா+ ஏ6க ,$யவி+ைல. அேதேபா@ ெத6காசிய� ப'தியி+ ஈழQ 

சி"கைல� த5 Mவிசா� அரசியX"'� பய5ப��தி" ெகா.I� ஆைச அத6' எ�ேபா@� 

இ9&த@, இ�ேபா@� இ9"கிற@. இ5)-Pட ,கைமயான ஒ9 காரணி தமிழக�தி5 

எHQசிைய0� அதனா+ விைள0� அH�த�ைத0� இ&திய அரசா+ அல�சிய� ெச�ய 

,$யவி+ைல. ேபாராளி" 'H"கI"'� பயி6சி உ.ளி�ட உதவிக., அேத ேபா@ 

உள��@ைற வழியாக ஊ�9�� ,ய6சிக., எ&நிைலயிX� ஒ5Rப�ட இல-ைக எ5ற 

ெபய�+ ஒ6ைறயா�சி"'� பணி&@ ேபா'� க9�ைத வலி0R�@த+… இ&த� ேபா"ைக 

இ&தியா ெதாட�&@ கைட�பி$�த@.  

1985 தி�M ேபQ  வாயிலாக ஒ5Rப�ட ஒ6ைறயா�சி இல-ைக"'. ஒ9 சரணாகதி� 

தJ�ைவ� திணி"க ,ய5R ேதா6ற@ இ&தியா. மRMற� தமிழJழ அரசியX"' 

ஒ5Rப�டெதா9 ெகா.ைக அ$�பைட தி�Mவிலி9&@ கிைட�த@. தமிழJழ ம"கைள� ேதசிய 

இனமாக�� வட"' கிழ"ைக அoவின�தி5 வரலா6R� தாயகமாக�� ஏ6R" ெகா.ள+, 

அ�ம"களி5 த5தJ���ைமைய அறி&ேத6ற+, இல-ைக� தJ� எ-கிX� தமிழ�களி5 

உ�ைம" ேகா�"ைககைள ஏ6ற+ எ5ற நா5' சிRம" ('ைற&தப�ச) ேகா�"ைகக. 

அ$�பைட" ெகா.ைககளாக வைரயR"க�ப�டன. வ��"ேகா�ைட தJ�மான�, 1977 ேத�த+ 
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,$� எ5ற வ�ைசயி+ தி�M" ெகா.ைகக. தமிழJழ�@"கான க9�திய+ உRதி�பா��"' 

அள�ேகா+க. ஆயின.  

1987 இ&திய-இல-ைக ஒ�ப&த� உ�பட ஒoெவா9 தJ��� ெபாதி0� ேபாரா�� 

ஆ6ற+களி5 ெகா.ைக0Rதி"'� ேத�� ைவ�த ேபா@ பிரபாகர5 தைலைமயிலான 

வி�தைல� Mலிக. ம��ேம அ&த வரலா6R� ேத�வி+ ெவ6றி0ட5 ெவளி�ேபா&தன�. 

இ&த உ�ைமைய" கால�ேபா"கி+ மா6றா9� ஏ6க ேவ�$யதாயி6R.  

அைமதி� பைட எ5ற ெபய�+ இ&தியா ஈழ ம�ைண வ5கவ�� ெச�த ேபா@, 

ெபா@வாக� தமிழக ம"க. Mலிகளிடேம ப�� ெகா�$9&தா�க.. இ&த ஒ9 ேந�வி+ 

ம��ேம ஒ9 ேபா�+ இ&திய� பைட ேதா6க ேவ��� எ5R தமிழக ம"க. 

உ�ைமயிேலேய வி9�பினா�க.. இ&தியாவி5 ெதாட�Qசியான ெபா��பர�Mைர தமிழக 

ம"களிட� எ�படவி+ைல. தி�பனி5 ஈ$ைணய6ற ஈக� தமிழக�தி+ ெகா�ட தா"க� 

ெசா+லி+ அட-கா@.  

இைடயி+ நட&த இராசிo ெகாைல எ5)� அ&த� @5பிய+ நிக	Qசி தமிழக�தி+ தமிழJழ 

ஆதர� இய"க�@"' ம��மி5றி, ெபா@வாக� தமி	�ேதசிய இய"க�@"ேக ெப9� 

பி5னைடைவ� ேதா6Rவி�த@. இ5றள�� ந� இன� பைகவ�க. இராசிo ெபயைரQ 

ெசா+லி அரசிய+ ெச�வ@ ,$யவி+ைல. இராசிo ெகாைல"'� பி5 ெபா�யான 

காரண-கI"காக� தமிழJழ வி�தைல� Mலிக. மீ@ விதி"க�ப�ட தைட (இ5றள��) 

ெதாட�&த ேபாதிX� இ&த� தைடைய0� மீறி� தமிழக ம"க. ஈழ வி�தைலைய0� 

வி�தைல� Mலிகைள0� ஆத��ேத வ&தா�க.. 2002 ,தலான ேபா�நிR�த" கால�தி+ 

தமிழக�@"'� தமிழJழ�@"'மான உற�க. வX�ெப6R ந�ைமெய+லா� உவைக 

ெகா.ளQ ெச�தன.  

ஆனா+ சி-கள ஆ�சியாள�கI� இ&திய ஆ�சியாள�கI� தமிழJழ வி�தைல� 

ேபாரா�ட�ைத0� அத5 ,5னணி� பைடயாகிய வி�தைல�Mலிகைள0� ந "கியழி"க� 

தி�டமி�� அணியமாகி" ெகா�$9&தா�க.. 2008-09இ+ இராசப�ேச நட�திய இனவழி�M� 

ேபா� 'றி�@Q ெசா+ல ேவ�$யதைன�@� ெசா+லியாகி வி�ட@. ”ேபாைர நிR�@!” எ5ற 

ஒ6ைற" ேகா�"ைக"காக� தமிழக�தி5 அைன�@� பி�� ம"கI� கிள�&ெதH&@ 

ேபாரா$னா�க.. வ Jர�தமிழ5 ,�@"'மா� ெதாட-கி 18 தமிழ�க. தJ"'ளி�@ மா�டா�க.. 

இ&திய அர  அைச&@ ெகா�"கேவ இ+ைல எ5ப@ ம��ம+ல, சி-கள அர "'� 

பி5னாலி9&@ ேபாைரேய நட�திய@. மாநில அர  ேபாைர நிR�த" ேகா9� தமி	ம"களி5 
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ேபாரா�ட-கைள அட"கி ஒ�"கியேதா�, அ5ைறய மாநில ,த+வ� நயவsசகமாக 

நாடகமா$ சி-கள, இ&திய" ெகாைலகார�கI"' உட&ைதயாக�� இ9&தா�.  

,.ளிவா�"கா+ ,5)� பி5)� எ5ற தைல�பி+ தமிழிX� ஆ-கில�திX� ஒ9 

'R�+ 2010இ+ எHதிேன5. ,.ளிவா�"காலி+ தமிழJழ�@"கான வரலா6R� ேதைவ 

>	கி� ேபா� விடவி+ைல. பா�"க� ேபானா+ அ&த� ேதைவ ப5மட-' ெப9கிேய உ.ள@. 

ஆனா+ அ&த� ேதைவைய நிைற� ெச�வத6கான அ$�பைட ஆ6றலாகிய தமிழJழ ம"க. 

இனவழி�பா+ சிைத&@ சி5னாபி5னமாகி" கிட"'� நிைலையQ  �$ இ&த 

,ர�பா��"'� தJ�� கா�ப@ 'றி�@ அ&�லி+ விவாதி�தி9&ேத5.  

கட&த ப�தா�� கால�தி+ இனவழி�M"' ஈ�ெச� நJதி ேகா9� ேபாரா�ட�தி+ நா� எ&த 

அள�"' ,5ெச5R.ேளா�? ஐநாேவா உலக நா�கேளா நட&த@ இனவழி�M எ5ற 

உ�ைமைய அறி&ேத6கேவ இ+ைல. தமிழக ம"களாகிய ந�மா+ இ&திய அரைச" Pட 

இoவைகயி+ ெந9"கியH�தி இனவழி�M எ5ற உ�ைமைய ஏ6கQ ெச�ய ,$யவி+ைல. 

இ�ப$� பா��தா+ இ@ ேதா+விதா5. ஆனா+ இ5ைறய உலக ஒH-கி+ நJதி"கான 

ேபாரா�ட� எளியத5R. அ@ மைலேய6ற� ேபா+ க$னமான@. அ9�பா�ப�� சில 

ெவ6றிகைள� ெப6R.ேளா�. ஐநா மனித��ைம� ேபரைவயி5 2009, 2012 அம��கI"'� 

பி5 2013 அம�வி5 ேபா@ தமிழக� விழி�@" ெகா�ட@. பாலQச&திர5, இைச�பி�யா 

பட-கேளா� மாணவ�க. இைளஞ�க. ெத9விலிற-கி� ேபாரா$னா�க.. இ&த� 

ேபாரா�ட-க. Mல�ெபய� தமிழ�களி5 ேபாரா�ட-கேளா� ேச�&@ தாயக�திX� ம"க. 

ேபாரா�வத6' வழி0� ெவளி0� அைம�@" ெகா��தன. நா�கட&த தமிழJழ அரசா-க� 

சிறில-காைவ� ப5னா��" '6றவிய+ நJதிம5ற�தி+ P�$ேல6ற" ேகா� நட�திய 

ைகெயா�ப இய"க�தி+ உலெக-'� 14 இல�ச� ைகெயா�ப-க. ெபற�ப�டன. தமிழக�தி+ 

ம��� ப�@ இல�ச�!  

சி-கள அர  ெபாR�M" PறX"ேகா மீளிண"க�@"ேகா சிறிதள�� ,5வரவி+ைல 

எ5பைத உலக� க�ட@. 2014இ+ ,கைமயான ஒ9 ,5ேன6ற� காண ,$&த@. ஐநா 

மனித��ைம உயராைணய� அXவலக� சிறில-கா 'றி�@� Mலனா�� ெச�ய� 

ேபரைவயி+  தJ�மான� இய6ற�ப�ட@. இ&த� Mலனா�வி+ விைள&த அறி"ைக (OISL Report 

என�ப�வ@) தமிழ�களி5 ேபாரா�ட�தா+ கிைட�@.ள அ9ைமயானெதா9 பைட"கல5! 

நJதி"'� வி�தைல"'மான பைட"கல5!  

இ&த அறி"ைக"'� பிற' ப5னா�� அர-கி+ நட&தி9�பைவ மிக�� அ�ைமய வரலாR 
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எ5பதா+ வி�வsசி� தவி�"கிேற5, ஐநா மா&த��ைம� ேபரைவயி+ சிறில-காவி5 நிைல 

MைதQேச6றி+ கா+ைவ�த யாைனயி5 நிைலைய� ேபா5ற@. த5ைன ஒ�M"'" 'ைற 

ெசா+வ@ ேபா5ற தJ�மான-கைள" Pட எதி��@ வா"களி�@ வ&த அ&நா� 2015 அ"ேடாப� 

ெதாட-கி தா)� ம6ற அர கேளா� ேச�&@ P�டாக� தJ�மானமிய6Rவ@ (co-sponsor) எ5ற 

வழிைய" ைகயாள� ெதாட-கி6R. இ�ப$�தா5 2015 அ"ேடாப� தJ�மான�தி+ ”நிைலமா6ற 

நJதி�ெபாறி,ைறகளி+ காம5ெவ+� உ.ளி�ட அய+நா��� ப-ேக6ைப” ஏ6R" ெகா.ள 

உRதியளி�த@. ஆனா+ அ@ இ&த வைகயி+ உ9�ப$யாக எ@�� ெச�யவி+ைல 

எ5பத6' ஒoெவா9 ,ைற0� ஐநா மனித��ைம உயராைணய� அளி�@.ள அறி"ைககேள 

சா5R. இ�ேபாைதய உயராைணய� மிேச+ பசேல ெஜ�யா அ�ைமயா� கைடசியாக இ&த 

ஆ�� அளி�த அறி"ைகைய மதி"காம+தா5 உலக நா�டாைமகளான வ+லர க. 

சிறில-கா�"' ,��" ெகா��@.ளன. சிறில-கா தா)� ேச�&@ P�டாக� தJ�மான� 

ெகா��வ9வதா+ அைத மதி�@ நட"'� எ5R க9தேவ�டா�. இைத ஐநா மனித��ைம� 

ேபரைவயிேலேய அ&த நா�$5 அயXற� அைமQச� ெவளி�பைடயாக அறிவி"கிறா�, 

ஏென5றா+ ப5னா��� ப-ேக6Mடனான நJதி�ெபாறி,ைற"' சிறில-காவி5 ச�ட 

அைம�பி+ இடமி+ைலயா�. இனவழி�MQ ெச�வத6'� ேபா�"'6ற-க. M�வத6'� 

'ழ&ைதக. உ.ளி�ட சரணைட&தவ�கைள" காணாமல$�பத6'� ெப�கைள� பாலிய+ 

வ5ெகா�ைம ெச�வத6'� அ&தQ ச�ட அைம�பி+ இட,�டா எ5R ேக�க அ&த� 

ேபரைவயி+ ஒ9 நாதியி+ைல.  

இனவழி�MQ ெச�@� ேபா�"'6ற-க. M�&@� நில�பறி�@� ேபா�"ைகதிகைள 

சிைறயிலைட�@� பி$ப�டவ�கைள0� சரணைட&தவ�கைள0� காணாமல$�@� 

பைடகைள" 'வி�@ ைவ�@� சி-கள அர  சாதி�த@ எ5ன? தமி	 ம"க. ேபாரா�ட�ைத 

ஒ�"க அதனா+ ,$&ததா? இ+ைல. இ+லேவ இ+ைல. தமி	� தைலைமகைள 

ேவ��மானா+ த5ன"க�டலா�, தமி	 ம"கைள� த5ன"க�ட ,$யா@ எ5பைத 

ஒoெவா9 நாI� பா��@ வ9கிேறா�. தாயகமாக�� Mல�ெபய� தமிHலகமாக�� பி�&@ 

கிட"'� தமிழJழ� ேதச� விடாம+ ேபாரா$ வ9கிற@. Mதிய YழX"ேக6ற Mதிய '$யா�சிய 

(ஜனநாயக) அைம�M வ$வ-கைள அ@ வா��@" ெகா��.ள@. தமிழக� த"க M�தேலா� 

இ&த� ேபாரா�ட ,ய6சிகளி+ ேதாழைம ெகா�� நி6கிற@.  

சிறில-காைவ ப5னா��" '6றவிய+ நJதிம5ற�தி+ P�$ேல6R� ேகா�"ைக அைடய 

,$யாத இல"க5R. ஐநாவி5 ைகயிலி9"'� சா5Rக. உலக� த5 ம$யி+ க�$ 
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ைவ�தி9"'� '��கைள� ேபா5றைவ. அ$ேம+ அ$ெகா��@� ேபாரா�� உRதி0� 

ெதளி�� நம"கி9&தா+ ேபா@� நJதி"கான ேபாரா�ட� ெவ6றி ேநா"கி ,5ேனR�.  

ேபாரா�ட-கைள இ+லாம6ெச�ய ,$யவி+ைல எ5ப@ சி-கள அரசி5 ,த+ ேதா+வி 

எ5றா+, ஏ6Mைடய அரசிய+ தJ�� எைத0� ,5ைவ"க ,$யவி+ைல எ5ப@ இர�டா� 

ேதா+வியா'�. இ9ெப9� சி-கள" க�சிக. P��Q ேச�&@ ேதசிய அரசா-க� அைம�@ 

வி�டதா+ அரசிய+ தJ�� இேதா ெதா�� வி�� �ர�தா5 எ5R வி�ைத கா�$யவ�க. 

ஏமா&ேத ேபானா�க.. Mதிய அரசைம�Mவழி ’சம¤$’� தJ�� எ5பெத+லா� பக6கனவாகேவ 

கைர&@ ேபா� வி�ட@. சி-க�தி5 வாைல நிமி��த ,$யா@ எ5R மீ��� 

ெம��பி"க�ப�� வி�ட@. ஈழ� தவிர எ+லா� த9வதாகQ ெசா5னவ� இரணசி-க 

பிேரமதாசா. அவராX� ச�, எ&த சி-கள� தைலவராX� தமி	ம"க. ஏ6'� ப$யான எ&த� 

தJ��� தர ,$யவி+ைல. தாயக�, ேதசிய�, த5னா�சி எ5ற ,�ெப9� ��கைள வி��@ 

ேவR ஏேதேதா ’நா5' ��’ ெகா.ைக ேபசியவ�க. காணாம+ ேபா� வி�டா�க..  

இ�ேபா@ இ&தியாவி5 தயவி+ தJ�� விைரவி+ எ5R தமி	�ேதசிய" P�டைம�பி5 

தைலவ� ஆைச கா��கிறா�. எ@ தJ�� எ5பைத அவ� ,தலி+ ெதளி�ப��த���. அைத 

இ&தியா எ�ப$ எ-ேக வா-கி" ெகா�"'� எ5பைத0� விள"கிQ ெசா+ல���. அரசத&திர� 

எ5பத5 ெபா9. வ+லர கைள" கா"கா� பி$�பத5R. இல-ைக இ&திய� ெப9-கடலி5 

ந�வி+ உ.ளெத5றா+ தமிழJழ,� தமிழக,� Pட அேத இட�தி+தா5 உ.ளன. 

ெத6காசியாவி+ எவ�5 ஞாயமான Mவிசா� அரசிய+ நல)"'� தமிழJழ�தா+ ேக$+ைல 

எ5கிேறா�. ெபாR�M"PறX� நJதி0� சா�&த மீளிண"க�@"'� தமி	ம"க. எதிரானவ�க.  

அ+ல. இனவழி�பி5 வழியில5R, இனவழி�M"' நJதி கிைட"கQ ெச�வத5 வழியி+தா5 

உ�ைமயான மீளிண"க,� அைமதி0� வய�ப��. 

தமிழJழ�@"' மா6R எ5R எைத0� ,5னிR�@வதி+ சி-கள� தைலைம ேதா6R வி�ட 

நிைலயி+ தமி	�ேதசிய இன� த5 வா	ைவ�தாேன தJ�� ெச�@ ெகா.I� 

த5தJ���ைமைய� பய5ப��தி ஒ9 ெபா@வா"ெக��பி5 ஊடாக� தன"' ேவ�$ய 

அரசிய+ தJ�ைவ தாேன அைட&@ ெகா.ள� ப5னா��லக� வழிெச�ய ேவ���. இ&த" 

ேகா�"ைக"கான ேபாரா�ட�ைத பா"' நJ�ைணயி5 இ9 Mற,� ம��ம5R, தமிழ� வாH� 

Mவி� பர�ெப-'� ,5ென��ேபா�. 

தமிழJழ� ம��ம5R, உலெக-'� அர கள6ற ேதச-க. இைறைம மீ�M"காக� ேபாரா$ 

வ9கி5றன. இ&தியாவி+ தமிழக,� அ&த வ�ைசயி+தா5 வ9கிற@. ஆ6RநJ� உ�ைம, 
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கா6R� ��ைம"கான உ�ைம, க+வி0�ைம, ச>க நJதி0�ைம, ெமாழி0�ைம, 

ப�பா���ைம … ஒoெவா5R"காக�� ஒoெவா9 நாI� தமிழக ம"க. ேபாரா$" 

ெகா�$9"கி5றா�க.. தமிழJழ� ப6றி நா-க. ெத�&@ ைவ�தி9�ப@ ேபா+ தமிழக� ப6றி 

நJ-க. ெத�&@ ைவ�@.ள J�களா? எ5R ஈழ�தமிழ� ஒoெவா9வ�ட,� ேக�ேப5. 

தமிழக� எ5ப@ ெவR� திைர0லக� அ5R, தமிழக� எ5ப@ வான�ைதேய வி+லாக 

வைள"'� ெசா+வி�ைத"கார�களி5 ேத�த+ அரசிய+ கள� ம��ம5R. Pட-'ள,� 

ெந�வாசX� கதிராம-கல,� ��@"'$0� தமிழக�தி+தா5 உ.ளன. நா-க. 

ேகா�ப�பில� ேபாரா�ட� ப6றி அறிேவா�. நJ-க. Pட-'ள� ேபாரா�ட� ப6றி 

அறிவ J�களா?  

தமிழJழ,� தமிழக,� ஒேர தமி	"ெகா$யி+ T�த இ9 மல�க.. இர��ேம கன+ 

மண"'� T"க.. இ&த �6றா�$5 ,த+ இனவழி�M"' ந� தமிழின� 

,க-ெகா��@.ள@, இனிேயா� இனவழி�M இ�Mவியி+ நிகழ"Pடா@ எ5பைத 

உRதிெச�0� ெப9-கட5 ப�� நி6கிேறா�. இoவைகயி+ Mவி0லகி6ேக M@வழி கா�ட  

ந�மி9 ேதச-கI"'� வா��@.ள@. நம@ ேதாழைம எ5ப@ T-காவி+ கா6R வா-'� 

ேதாழைமய5R, ேபாரா�ட� Mய+ வ JQசி+ ைகேகா�@Q ெச+X� ேதாழைம. நா� ஒ9 

P��Qசாைலயி+ நி6கிேறா�. இ-ேக ந�,5 இ9வழிக.: நJதி"'� வி�ைம"'மான 

ேபாரா�ட� ஒ9 வழி. ஆ�ைடகளிட� அைட"கலமாகி இ�கா�$5 அைமதிைய� தHவி" 

ெகா.வ@ மRவழி. எ5ன ெச�ய� ேபாகிேறா�? 

 

 

 

ேதசிய� எ�றா
 எ�ன? தமி*� ேதசிய� எ�றா
 எ�ன? 

ேதசிய� எ5பத5 அ$�ெபா9ைள� ேதாழ� ெப.ம. க9�தி+ ெகா.ளவி+ைல. ேதச 

வி�தைல அ+ல@ இைறயா�ைம ேகா9வைத� ேதசிய�தி5 இ5றியைமயா" Pறாக அவ� 

வைரயR"கிறா�. ேதசிய� எனபத5 அ$�ெபா9. நா� எ5கிற மனநிைலைய" 'றி"'�; அ@ 

வள�&@ ெச5R ேதசிய வி�தைல எ5)� அரசிய+ 'றி"ேகாைள வ��@" ெகா.I� 

ேபா@ ,Hைமயைட&@ ேதசிய� எ5)� அரசிய+ க9�தியலாக மல�கிற@.  

 

ேதாழ� ெப. மணியரச|�� ம?ெமாழி  

இ) வைர m/�கமாக… 

தியா� 
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ேதசிய�: கைல�களfசியDகW� ேபரகராதிகW� வ��தளி��� இல�கண� 

ேதசிய� எ5பைத ஒ6ைற� ெபா9Iைடயதாக� பா�"கிறா�. நா5 'ைற&த@ இர�ைட� 

ெபா9Iைடயதாக� பா�"கிேற5. வி"கிப$ீயா கைல"களsசிய�, ம�ய� ெவ�(ட� 

அகர,தலி, ெகால�பியா எல"�ரானி" கைல" களsசிய�, (தா5ஃேபா�� ெம�யிய+ 

கைல"களsசிய�, தி ஃபி¨ $" சன� கைல"களsசிய�, ேசாவிய�@� ெப9-கைல"களsசிய� 

ஆகியைவ ேதசிய� எ5ற ெசா+X"'� த9� இல"கண விள"க-க. எ5 க9�@"' 

ஆதரவாக உ.ளன.  

ேதசிய இன3 சி�கலி
 (டாலி� ெச0த ேகா�பா�P, பDகளி,[ 

ேதச� எ5பத6'�ய இல"கண வைரயைற ெதாட�பாக (டாலி5 PRவைத ெப.ம. ஏ6R" 

ெகா.கிறா� ,நா)� ஏ6R" ெகா.கிேற5.  இைத அ�ப$ேய நJ�$ ,ேதச�திலி9&@ ேதசிய�ைத 

வரவைழ�@ ,அத6'� (டாலிைன சா�சியா"'வ@தா5 சி"க+. ஏென5றா+ ேதசிய� 

எ5பத6' ெப.ம. ெசா+வ@ ேபா5ற வைரயைறைய (டாலி5 ஒ9ேபா@� ெசா5னதி+ைல. 

ெபா@�ப�பா�$+ விைள0� உள�திய+ அைமைவ�தா5 (டாலி5 ேதசிய� த5ைம 

எ5கிறா�. ேதச� இ+லாத ேதசிய� இ9"கலா�. ஆனா+ ேதசிய� இ+லாத ேதச� இ9"க 

,$யா@.  

ஆ0வி� ெபயரா
 அவ^? 

”சNக வள�3சி வரலா@றி
 ெமாழி, ேதசிய இன உ/வா�க�, ேதச உ/வா�க� 

ஆகியைவ வகி�த �றி,பிட�த�க பா�திர�ைத மா��சிய� உAயவா? கண�கி
 எP�)� 

ெகா�ளவி
ைல” எ�? ெபம ெசா
வைத நா� ம?�கிேற�. ேதச வி�தைல� ேபாரா�ட�, 

ேதசிய� த5)�ைம, (Self-Determination) ஆகியவ6ைற எ&ெத&த" க�ட�தி+ ஆத�"கலா�, 

எ&ெத&த" க�ட-களி+ ஆத�"க" Pடா@ எ5R இெலனி5  ெசா5னா�” எ5R ெப.ம. 

ெசா+வத6'Q சா5R ஏ@மி+ைல. இ@ அவ�R எ5கிேற5. ெமாழி0� ெமாழிவழி� 

ேதசிய,� ச>க வள�Qசி வரலா6றி+ வகி�த ப-கிைன மா�"சிய� உ�யவாR கண"கி+ 

ெகா�ட@ எ5பேத உ�ைம. ேதாழ� மணியரச5 ஆ�� எ5ற ெபய�+ அவ�R ெச�கிறா�. 

இZதிய� ேதசிய� ெபா0யா? 

இ&தியா ச>க அறிவிய+ப$ ஒ9 ேதசமாகா@ எ5R ெப.ம. ெசா+வ@ ச�யான@. ஆனா+ 

இைதேய இ&திய� ேதசிய� ெபா� எ5பத6கான சா5றாக அவ� ,5ைவ�பதி+தா5 சி"கேல 

உ.ள@. ேதச�@"'� ேதசிய�@"'மான இய-கிய+ உறைவ அவ� கண"கி+ ெகா.ளேவ 

இ+ைல. தமி	� ேதசியேம தமி	� ேதச�@"' ,6ப�ட@தா5. ேதசம+லாத ேதசிய�@"' 
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ெத5 ஆ�பி�"க� ேதசிய� ஓ� எ��@"கா��. அரM� ேதசிய�, சி-கள� ேதசிய�, தமிழJழ� 

ேதசிய� எ+லாேம ேதச�@"' ,6ப�ட ேதசிய-க.தா�. இ&திய� ேதசிய� வரலா6R 

வழியி+ பி6ேபா"கான@ எ5R� அ@ ெபா�� ேதசிய� எ5R� ெப.ம. ெசா+வ@ 

த5,ர�பாடா'�. இ&திய� ேதசிய�தி+ ,6ேபா"'� உ�� பி6ேபா"'� உ��.  த&திர� 

ேபாரா�ட" கால�தி+ தமி	 ம"களிட� இ&திய� ேதசிய�, தமி	� ேதசிய� ஆகிய இ9 

ேபா"'கI� காண�ப�டன.  

(ேசாவிய� ேதசிய� எ5ற ஒ5R வரலா6றி+ இ9&த@�டா? எதி�வைக� ேதசிய� எ5ற 

ஒ5R இ9"க ,$0மா? ேதாழ� ெப.ம. ேக�கிறா�. அ��த ப'தியி+ மRெமாழி. ஆறா� 

ப'தி அ��த இதழி+ - தியா')  

ஒ9  நா�$5  இய6ைக வள-க. அ&நா�� ம"கI"ேக 

ெசா&த�. ம"களி5 வா	வி6' பாதி�M ஏ6ப��தாம+ 

 6RQYழைல0� தா"காத வ�ண� அoவள-கைள 

,ைறயாக வர�ேபா� பய5ப��த ேவ�$ய@ ஒ9 

ம"க.நல அரசி5 கடைம. இ&திய ஒ5றியேமா ம"கைள 

ெவளிேய6றி,  ம"களி5 வள-கைள� ெப9,தலாளிக. 

வர�பி5றி" ெகா.ைளய$"க ஏ@வான ம"க.விேராத� தி�ட-கைளேய ம"க.நல� 

தி�ட-களாக" க�கவ� வ�ண-களி+ விள�பர�ப��தி அர-ேக6Rகிற@. அத5 ெப9� 

நJ�சியாகேவ வ&@.ள ஐ�ேராகா�ப5 தி�ட� ந�ைம அQ R�@கிற@. 

 

உலக அளவி+ இ&தியா கQசா எ�ெண�, ெப�ேராலிய� ெபா9�கைள அதிக� nக9� 

>5றாவ@  நாடாக உ.ள@. எ�ெண� ம6R� எ�வா0விலி9&ேத 34.4% எ�ெபா9. 

கிைட"கிற@. .கQசா எ�ெண� இற"'மதி 2015-16இ+ 78.5%இலி9&@ 81%ஆக உய�&த 

நிைலயி+,இ&தியாவி5 மரMசா� எ�ெபா9�களி5 உ6ப�தி 'ைற&@.ள நிைலயி+ 2022"'. 

10% கQசா எ�ெண� இற"'மதிைய" 'ைற"'� ேநா"க�@ட5 இ@வைர 

நைட,ைறயிலி9&த Mதிய @ர�பண உ�ம� தி�ட�தி6' (NELP) பதிலாக ஐ�ேரா கா�ப5 

@ர�பண உ�ம� தி�ட� (HELP)  மா�Q 2016இ+ அ)மதி"க�ப��.ளதாக அர  தர�பி+ 

   }க�பமாக ஐ�ேராகா�ப� தி�ட� 

                     சம&தா 
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Pற�ப�கிற@. 

இ&தியாவி5 ெமா�த� ப$ம� பர�M 3.14 மி+லிய5 ச@ர கிமீ. 

ஐ�ேரா கா�ப5 எ5ப@ ைஹ�ரஜ5, கா�ப5 ெகா�ட க�மQ ேச�ம-க. அைன�@"'மான 

ெபா@� ெபய�. மீ�ேத5,-சைமய+ எ�வா0, நில"க�, களிம� பாைற வா0, கQசா எ�ெண� 

அைன�@ேம ஐ�ேரா கா�ப5க. எ5ேற அைழ"க�ப�கி5றன. 

மர[சா� எAெபா/�க�: கQசா எ�ெண�, நில"க�, இய6ைக எ�வா0 ேபா5ற --- இ@வைர 

ெப9மளவி+ பய5பா�$X.ள எ�ெபா9�க.. 

 

மர[சாரா எAெபா/�க�: களிம� பாைற வா0 (Shale gas), களிம� பாைற எ�ெண�, வா0 

நJ�ம�, இRகிய வா0 ேபா5ற --- அ�ைம" காலமா�  எ�ெபா9ளாக� பய5ப��த�ப�� 

வ9� எ�ெபா9�க.. 

 

)ர,பண� தி�டDக�: இ&தியாவி+ 1970க. வைர எ�ெண� எ�வா0 @ர�பண� 

பணிகI"கான உ�ம-க. ேதசிய எ�ெண� நிRவன-களான எ�ெண� இய6ைக எ�வா0 

நிRவன� (ONGC) ம6R� இ&திய எ�ெண� (OIL) அம��த,ைற அ$�பைடயி+ 

வழ-க�ப�ட@.  

இதனா+ இ&த" காலக�ட� அம��த,ைற" கால� என  அைழ"க�ப�கிற@.  

1980-1997 கால�தி+ ஐ�ேராகா�ப5 வள-கைள" க�டறிவத6காக 28 ஆ�� ம�டல-க. 

தனியா�நிRவன-கI"' வழ-க�ப�டன, ஐ�ேராகா�ப5 க�டறிய�ப�ட பி5 அ&த 

ம�டல-களி+ இைண&@ ெசய+பட ஓ.எ5.ஜி.சி. ம6R� ஆயி+ நிRவன-க.உ�ம� 

ெப6றி9&தன. இதி+ 5 ெபா@�@ைற நிRவன-க., 15 தனியா� நிRவன-க., 15 ெவளிநா�� 

நிRவன-க. என  ெமா�த� 35 நிRவன-க. ஈ�ப�டன. 

1991ெபா9ளாதாரQ சீ�தி9�த�தி6'� பிற' நவ Jன தாராளமய�தி5 அ$�பைடயி+ எ�ெண�, 

எ�வா0 @ர�பண� பணிகைள� தனியா�ட� தாைர வா�"க��, அ&நிய ,த��ைட ஈ�"க�� 

1997+ Mதிய@ர�பண உ�ம�  தி�ட� ெகா��வர�ப�ட@ (HELP). 1999இ+ ெசய+ப��த�ப�ட 

இ�தி�ட�தி+ ம�திய ஐ�ேராகா�ப5 இய"'நரக� எ�ெண� வய+கைள அைடயாள� 

ெச�@, அைத அர  அ+ல@ தனியா� நிRவன-கI"' ஏல� வி�ட@. 9 ஏலQ 6Rகளி+ 254 

@ர�பண ம�டல-கI"' ஒ�ப&த-க. அளி"க�ப�டன. இதி+ �ைலய5(, எ(ஸா�, 

ஜுபில�� ேபா5ற 58 தனியா� நிRவன-கI�, 48 ெவளிந�� நிRவன-க., 11 ெபா@�@ைற 
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நிRவன-க. என 117 நிRவன-க. ப-ேக6றன.  

 

Mதிய @ர�பண உ�ம� தி�ட�தி+ கQசா எ�ெண�, இய6ைக எ�வா0, நில"க�� ப�ைக 

மீ�ேத5, களிம�பாைற வா0,களிம�பாைற  எ�ெண�  என ஒoெவா9 வைக ஐ�ேராகா�ப5 

எ�"க�� தனி�தனி உ�ம� ெபற ேவ��� 

 

அம��த,ைற" கால�தி5 28 ம�டல-க., Mதிய @ர�பண உ�ம� தி�ட�தி5 254 

ம�டல-க., க�டறி&த வய+க. என ெமா�த,.ள 311 ம�டல-களி+ த6ேபா@ 178 

ம�டல-க. ம��ேம ெசய+பா�$+   உ.ளன. Mதிய @ர�பண உ�ம� தி�ட�தி+ உ6ப�தி 

பகி��� அ$�பைடயி+ நிRவன-க. @ர�பண� பணிகைள ேம6ெகா�டன. இத5ப$ 

தனியா� நிRவன-க. த-க. உ6ப�தி >லதன�ைத ,Hவ@� ஈ�$ய பிறேக அர ட5 

வ9வா� பகிர�ப�ட@. இதி+ தனியா� நிRவன-களி5 ,ைறேக�களினாX� உ6ப�தி 

>லதன�ைதஊதி�ெப9"கி" கா�$ அதிக லாப� ெப6றதாX� அர "'� ெப9� வ9வா� 

இழ�M ஏ6ப�ட@. அ&நிய ,த��� அர  எதி�பா��த அளவி6' கிைட"கவி+ைல. 

 

இ&நிைலயி+ நா�$5 ப$ம வள-கைள தனியா� ம6R� அ&நிய நிRவன-க. வி9�ப� 

ேபா+ ெகா.ைளய$"க��, வி9�பிய விைலயி+ வி6க��, ச&ைதப��தி லாப� ெபற�� 

ஏ@வாக விதிகைள ேமX� எளிைமயா"கி தள��தி அ&நிய ,த��கைள அதிக� ஈ��பத6காக 

ெகா��வர�ப�ட ஐ�ேராகா�ப5 @ர�பண உ�ம� தி�ட�தி6' மா�Q 2016இ+ 

அ)மதியளி"க�ப�ட@, அரசா+ க�டறிய�ப�ட ம�டல-கைள, வ9வா� ப-கீ� 

அ$�பைடயி+ தனியா�ட� வி6'� திற&த ெவளி உ�ம� தி�ட� 2017 ஜூனி+ 

ெகா��வர�ப�ட@. 

ஐ�ேராகா�ப5 @ர�பண உ�ம� தி�ட�தி+ மரMசா�, மரMசாரா எ�ெபா9�க. என 

Tமி"க$யி+ உ.ள கQசா எ�ெண�, இய6ைக எ�வா0, நில"க�� ப�ைக மீ�ேத5, 

களிம�பாைற எ�ெண�, களிம�பாைற வா0, வா0 நJ�ம-க. என எ+லா வைக 

ஐ�ேராகா�ப5கைள எ��பத6'�, தயா��பத6'� ஒ6ைற உ�ம�.ெப6றாேல ேபா@�. 

 

நிRவன-க. நா�$5 எ�ெபா9. வள-க. 'றி�த இ9ப�மாண, ,�ப�மாண  

வைரபட-க. ெகா�ட ேதசிய தகவ+ ெதா'�பக�ைத (National Data Repository), ,Hைமயாக� 
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பய5ப��தி" ெகா�� வி9�பிய  இட-கைள� ேத�&ெத��@ அரசிட� உ�ம� ெபRவத6' 

வி9�ப�ைத ெத�வி"க ேவ��� (EOI), பிற' அ@ ஏல�தி6' விட�ப��, எ&த நிRவன� 

அதிக� ப-ைக அர "' அளி"கிறேதா அ&த நிRவன�தி6' உ�ம� வழ-க�ப��.. 

 

)ர,பண� தி�டDகளா
 சரீழிR� தமிழக�: 

 

நாக�ப�$ன�, தி9வா��, தsசா�� என தமி	நா�$5 ப+ேவR ப'திகளி+ எ�ெண� 

உ6ப�தி நடவ$"ைகக. ேம6ெகா.ள�ப�� வ9கிற@.  6RQYழ+ விதி,ைறகைள 

ஓ.எ5.ஜி.சி ச�யாக" கைடபி$�பதி+ைல.தமி	நா� மா " க���பா�� வா�ய,� அைத 

ச�யாக அ,+ப��தவி+ைல. ஓ.எ5.ஜி.சி நிRவன�தி5 எ�ெண� கிணRக. ச�யாக� 

பராம�"க�படாம+ நில�தி6' அ$யி+ Mைத"க�ப�ட 'ழா�களிலி9&@ எ�ெண� கசி&@ 

வய+ ெவளிகைள0� பாசன" கா+வா�கைள0�, நில�த$ நJைர0� பல ,ைற 

ேசத�ப��தி0.ள@. இ&த நில-கைளமR சீரைம"க ,$யவி+ைல, பல ,ைற ,ைறய�ீ 

ெச�@� மிக" 'ைற&த இழ�ப�ீ�� ெதாைகேய கிைட�த@. விைளநில-க., நJராதார� 

அைன�@� பாழா"க�ப�ட நிைலயி+ எ�வா0 கசி�, தJ�ப6R� அபாய� என ம"க. க�� 

அQ R�த+கI"' ம�தியி+ வா	கி5றன� 

. 

ெநPவாச
: 

2015 ஃபி�ரவ�யி+  அர  சிR க�டறி&த வய+ உ�பட எ+லா ஐ�ேராகா�ப5 

தி�ட-கI"'� அ)மதி வழ-கிய@. சிR க�டறி&த வய+கI"கான ஏல�தி+ 

தமி	நா�$5 ெந�வாச+ (10 ச.கிமீ), M@Qேச�யி5 காைர"கா+ (10.4 ச.கிமீ) உ�பட 31 

இட-கI"கான ஒ�ப&த-க. 22 நிRவன-கI"' (15 Mதிய நிRவன-க.) வழ-க�ப�ட@. 

ெந�வாச+ தி�ட�தி6கான Yழலிய+ தா"கீ@  ேம6ெகா.ள�படவி+ைல..காவி� ெட+டாவி+ 

ெசய+ப��த�ப�� தி�ட-க. ப6றி ெவளியிட�ப�ட Yழலிய+ தா"கீ@ அறி"ைககளி+ 

ெந�வாச+ இட�ெபறேவயி+ைல.. 

ெஜ� எ5ற தனியா� நிRவன�திட�, ெந�வாசலி+ ஐ�ேராகா�ப5 ப$ம-களிலி9&@ 

எ�ெண�, எ�வா0 எ�"'� ஒ�ப&த� வழ-க�ப�ட@. ம"களி5 க�� ேபார�ட�தி6'� 

பிற' ெஜ� நிRவன�, தி�ட�ைத" ைகவி�வதாக அறிவி�த@. 
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கதிராமDகல�: 

2002இ+ ம�திய அரசி5 நிRவனமான ஓ.எ5.ஜி.சி, எ�ெண� எ�"'� தி�ட�ைத" 

கதிராம-கல�தி+ ெசய+ப��திய@. 9 இட-களி+ இத6கான 'ழா�கைள அைம�@� தி�ட� 

ெசய+ப��த�ப�ட@. அ-கி9&@தா5 '�தால�திX.ள எ�ெண�வய+கிட-'"' 

எ�ெண� எ��@Q ெச+ல�ப�கிற@. 

அoவ�ேபா@ Tமியி+ Mைத"க�ப��.ள 'ழா�க. ெவ$�@ விப�@ ஏ6ப�கிற@. 

இ�தி�ட� ெசய+ப��த�ப�டதிலி9&ேத அ�ப'தியி5 நJராதார� க�ைமயாக"  'ைற&@,  

எ�ெண� கல&@ மாசைடவதா+ ம"க. க�ைமயாக பாதி"க�ப��.ளன�. 

2017இ+ கதிராம-கல�தி+ விைளநில-களி+ ஐ�ேராகா�ப5கைள ெவளிெய�"க ஓ.எ5.ஜி.சி. 

நிRவன� எ�வா0 'ழா�கைள பதி�தைத எதி��@ ம"க. ெதாட� ேபாரா�ட-களி+ 

ஈ�ப��.ளன�. 

 

ஐ�ேராகா�ப� தி�ட�: 

ஐ�ேராகா�ப5 @ர�பண உ�ம� தி�ட�தி5ப$ நா� ,Hவ@� Mதிய எ�ெண� வள� 

ப'திகைள அைடயாளமி��, அ-' ஆ�� ம6R� @ர�பண� பணிகைள ேம6ெகா.வத6கான 

ச�வேதச ஏல அறிவி�M, ஐ�ேராகா�ப5 இய"'நரக� (DGH) >லமாக கட&த ஜனவ� 19ஆ� 

ேததி ெவளியிட�ப�ட@.  

 

தமிழக�தி5 >5R ம�டல-க. உ�பட ெமா�த� 59,282 ச@ர கி.மீ. பர�M" ெகா�ட 55 

Yழலிய+ ,"கிய�@வ� வா�&த ம�டல-களி+ ,த+க�டமாக 1000-"'� ேம6ப�ட 

கிணRக. அைம"க ஏல� விட�ப�ட@. 

 

தமி	நா�$+ இ�தி�ட�ைத" காவி� வ$நில�ைதQ ேச�&த >5R ம�டல-களி+ 

ெசய+ப��த�.ளன�. 

1) ,த+ ம�டல�தி+, '.ளsசாவ$ ,த+ தர-க�பா$ வைரயிலான 731 ச@ர கிேலா 

மீ�ட� நில�பர�பி+ஐ�ேரா கா�ப5 எ��பத6கான உ�ம� ஓ.எ5.ஜி.சி நிRவன�@"' வழ-க� 

ப��.ள@. 

2) மர"காண� ,த+ கட�� வைரயிX� 

3) பர-கி�ேப�ைட ,த+ ேவதார�ய� வைரயிXமாக இர�� ம�டல-க. 
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பி�"க�ப��.ளன. ெமா�த� 2, 574 ச@ர கிேலா மீ�ட� கட6பர�ைப" ெகா�ட இ&த 

ம�டல-கI"'. ஐ�ேராகா�ப5 எ�"'� உ�ம� ேவதா&தா நிRவன�@"' 

வழ-க�ப��.ள@ 

 

. இ�தி�ட�தா+ விவசாய�ைத0�, மீ5பி$�ைப0� ம��ேம ந�பி0.ள இ�ப'தி 

ம"களி5 வா	"ைகேய ேக.வி"'றியா'�. இதனா+ விைள நில-கI�, நில�த$ நJ9� 

நsசாகி ேவளா� ம�டல-க. பாைலவனமாகி கட+வள� அழி0� அபாய� உ.ள@. 

 

அபாயகரமான நpர6�த விAச
 Tைற: 

மரMசா� எ�ெபா9�களான எ�ெண�, 

எ�வா0 தயா��பி6' 1500 ,த+ 6000 மீ 

@ர�பண� பணிக. ேம6ெகா.ள�ப��. 

Tமி"' மிக ஆழ�திX.ள மரMசாரா எ� 

ெபா9�களான ப$ம மீ�ேத5, களிம� 

பாைற வா0, களிம� பாைற எ�ெண�, 

வா0 நJ�ம-க., இRகிய வா0 ஆகியைவ 

அபாயகரமான நJரH�த வி�ச+ ,ைறயி+ பி��ெத�"க�ப�கிற@.  9"கமாகQ ெசா+ல 

ேவ��மானா+ இ@ Tமி"'. ஒ9 Tக�ப�ைத- நில அதி�ைவ ஏ6ப��@� ,ைற. நJரH�த 

வி�ச+ ,ைறயி+ 10 ஆயிர� மீ�ட9"'� கீேழ Tமி"'. ஆழமாக @ைளயிட�ப��, 

பி5ன� அ-கி9&@ ப"கவா�$+ 2 கிேலா மீ�ட� வைர@ைள ேபாட�ப��. பி5ன� Tமியி5 

ேமலி9&@ மி'&த அH�த�தி+ ேவதி n�@க.க. கல&த நJ� @ைள"'. ெசX�த�ப��. 

பி5M Tமியி5 ேமலி9&@ மி'&த அH�த�தி+ ேவதி n� @க.க. கல&த நJ� @ைள"'. 

ெசX�த�ப��. அoவாR ெசX�@�ேபா@ ப"கவா�� @ைளகளி+ ெச+X� நJரான@ அ&த 

@ைளகளி5 ேமX� கீH� வி�ச+கைள உ�டா"'�. அ&த வி�ச+க. வழிேய அைடப�� 

கிட&த எ�வா0 நJ�+ ஒ5றாக" கல"'�. அவ6ைற உறிsசி Tமியி5 ேம+பர�M"' எ��@ 

வ&@ நJ� தனியாக, வா0 தனியாக  �திக�"க�ப�� பி��@ எ�"க�ப��. ஒ9 ,ைற 

ைஹ�ராலி" ஃபிரா"ச�- ெச�ய 15 ேகா$ லி�ட�லி9&@ 20 ேகா$ லி�ட� வைர த�ண J� 

ேதைவ�ப��.  

நJரH�த வி�சX"' உபேயாகி"'� திரவ�தி+ 0.5 - 2% வைர ட5 கண"கி+ எதிலி5 



                                          உ�ைம� தமி	� ேதச�| ெச�ட�ப� 2019| 68 

                                                                  பதி� எ� :R.Dis. No. 1964/2014 

கிைளகா+, ெமதனா+, ஐ�ேரா 'ேளா�" அமில�, ஃபா�மா+$ைஹ�, அ"ரலைம�, உயி�" 

ெகா+லிக. என  மா� 600 வைகயான ரசாயன-கைள0� பய5ப��@கிறா�க.. 

 

அத5 கழி�நJ�+ ஆ�சனி" கா¨ய�, பாதரச�, ேக�மிய�, 'ேராமிய�, ேப�ய� ேபா5ற 

உேலாக-கI�, (�ரா5சிய�, 0ேரனிய�, ேர$ய� ேபா5ற கதி�ய"க� தனிம-கI� 

காண�ப�கி5றன. 

இைவ M6Rேநா�, நர�பிய+ 'ைறபா�, ஆ(@மா ேபா5ற ேநா�கைள ஏ6ப��@கிற@. 

'ழ&ைத� பிற�ைப0�, வள�Qசிைய0� க�ைமயாக� பாதி"கிற@. 

 

நில ம�ட�தி+ ஓேசா5 அதிக� ெவளி�ப��த�ப�வதா+ தாவர-களி5 வள�Qசிைய 

ெப�@� பாதி"கிற@. நில�, நJ�, கா6R அைன�@� நsசா"க�ப�கிற@. 

 

இதனா+ நிலQச�� ஏ6ப�� ஆப�@� உ.ள@. பாைற அ�"'களிைடேய உ.ள நJ� 

எ�ெண�, வா0"கைள நJ"'� ேபா@ அH�த� 'ைற&@, நிலQச�ைவ0�, 

நிலந�"க�ைத0�, ஏ6ப��தி" கட+ ம�ட� உய9� அபாய� உ.ள@. 

 

நில�த$ நJ�X�, வளி ம�டல�திX� மீ�ேத5 கல"'� அபாய� உ.ள@. 

மீ�ேத5 சிறிய அளவி+ ெவளிவ&தா+ Pட ெப9மளவி+ உலக ெவ�பமயமாதைல 

அதிகமா"'� .கா�ப5ைட ஆ"ைஸைட விட 21 மட-' அதிகமாக� ப ைம" '$+ 

விைளைவ ஏ6ப��@�. மீ�ேத5 வளிம�டல�தி+ கா�ப5 ைட ஆ"ைஸைட விட 220 

மட-' 'ைறவாகேவ உ.ள@. 

 

இ&த� ெதாழி+n�ப� காலநிைல மா6ற�ைத" க���ப��@வத6' உ9வா"க�ப�ட பா�( 

ஒ�ப&த நியதிகI"' ,6றிX� Mற�பான@. 

 

பா�( ஒ�ப&த� :இ&த �6றா�$6'. உலகி5 ெவ�ப�ைத� ெதாழி+ மயமா"கX"' 

,5 இ9&த ெவ�ப�ைத விட 2 பாைக"'. க��"'. ைவ"கேவ���. 
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ேபரழிைவ ஏ@பP�)� ச�3ைச��Aய இZத� ெதாழி
��ப�ைத எதி��) உலெகD�� 

ம�க� ேபாரா�ட� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அெம�"காவி5 மி(ஸி(பி ம6R� மி(ேஸா� நJ��ப�ைககளி5 கைரேயார� வசி"'� 

அெம�"கவா	 பழ-'$யின ம"க..அ&த ப'திகளி+, டேகாடா ைப�ைல5 நிRவன� 

இய6ைக எ�வா0 எ�"'� ,ய6சிகI"' எதிராக� ெதாட�&@ ேபாரா$ வ9கி5றன�. 

நpர6�த விAசU��� தைட: 

ஃபிரா5(, ப+ேக�யா, இ�தாலி, அய�லா&@, ஆ(திேரலியாவி5 வி"ேடா�யா 

மாகாண�திX�, ஐ"கிய அெம�"க நா�களி+ நி�யா�", ேம�லா&திX� 

தைடெச��ப��.ள@. 

 வி�ச�லா&@, (ெபயினி5 சில ப'திகளிX�, இ&த ,ைற தைட ெச�ய�ப��.ள@. 

இ�தாலியி+ இர�� தி�ட-க. ைகவிட�ப�டன. 

நி�ெஜ�சி இ�தி�ட�தி5 கழி�கைள� த5 ப'தி"'. விடாம+ தைட ெச�த@. 

 

நிலநP�க அபாய�: 

நJரH�த வி�சலா+ ஐ"கிய ,$யரசி+ 2 இட-களிX�, ஐ"கிய அெம�"க நா�களி+ 

ஒகலஹாேமாவி+ அ�"கா�ச( மாகாண�திX� நிலந�"க� ஏ6ப��.ள@. ஒகிேயாவி+ 

ம��� ஒ9 மாத�தி+ 77 நிலந�"க-க. ஏ6ப��.ளன. தின,� ஐ"கிய அெம�"க 

நா�களி+ இ@ ெதாட�பான ஒ9 விப�@ நட&@ ெகா��தா5 உ.ள@. மா�ெச+ஸி+ 

ெப9மளவி+ இய6ைக எ�வா0 உ.ளதா+ இய6ைக ேவளா�� ப'திகளான அைவ 

ெதாட�&@ நாசமா"க�ப�� வ9கிற@. 
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Tமி"' ேமேல மீ�ேத5  வா0ைவ� தயா�"க� ப+ேவR வழிக. உ.ள ேபா@ Tமி"'. 

Tக�ப0000-கைள ஏ6ப��@� நJரH�த வி�ச+ ஒ9  காலாவதியான ெதாழி+n�ப�. ேமX� 

காலநிைல மா6ற�ைத� த�"க M@�பி"க" P$ய ஆ6ற+ வள-கI"கான 

Mதியெதாழி+n�ப-கேள இ5ைறய கால�தி6'க&த ெதாழி+n�ப-களாக அைம0�. 

ேபரழிைவ ஏ6ப��@� இ�தி�ட-கI"' விைடெகா��@ ந� Tமி� தாைய" கா�ேபா�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 வ Jட5 ெப6ற சி��"'9வி 

Mவிைய" 'ளி�வி"'� அ"னி" 's  

Tமி� தாயி5 ெச+ல" '�$ கிெரடா 

காலநிைல மா6ற�ைத 8 வயதி+ ேக.விப�டா. 

ப.ளியி+ பல பட-கைள� பா��தவ. 

ப�$னியி+ பனியிலா பனி"கர$ பா��@9கினா. 

ெநகிழியா+ அH� கட+ க�� ெநகி	&தHதா. 

பட-க. ,$&த@�  பல� அைத மற&தன�-எைத0� 

எளிதி+ கட&@ ெச+X� மனநிைலைய" கட&தவளான 

கிெரடா ெப9-கவைலயா+ ெப9-ேகாப�@ட5 த-கினா. 

ெபா�ைமகேளா� விைளயா�� வயதி+ ேபாராளியானா. 

        ந�மவ� :  கிெரடா ���ெப�� 

                                                       ெச�ேபா�@ 
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ெபாR�ப6ற ெப�ேயா�ட� ேபச மR�தா. 

11வயதி+ இ9 மாத� ேபசாம+ சா�பிடாம+ 

ப�$னி� ேபாரா�ட�தா+ ப�@கிேலா இழ&தா. 

காலநிைல ப6றிேய ஆறா�� ஆ�&தா.--ப�ட�தி6கா? 

பதவி"கா?பண�தி6கா? இ+ைல Mவிைய� பா@கா"க 

Mவிைய பாதி"'� அைன�ைத0� @ற&தா. 

 

 யா9மறியா ேபசாQசிRமி த5னா+ 

 எ5ன ெச�ய ,$0� என வ9&தியவ. 

  வாத�தா+ த� ெப6ேறாைரேய இைசவி�தா. 

  வ9&@வைத  வி�� ெசயலா+ சீ�ப��தலா� 

 என ஆ�$ச�ைதேய ஆ0தமா"கினா. 

  ெப9sசின�ைத ெப9sெசயலா"கினா. 

  தா� த&ைதைய த5 வழி"' மா6றினா. 

 ப -'$+,கா�கறி�ேதா�ட�,மிதிவ�$,மி5)&@  

 என" '��ப�ைதேய ப -'��பமா"கினா. 

 

  வ Jட5  ,6ேபா"கான காலநிைல ச�ட-கIட5 

 ெப9ைம ெகா�$9&த ேபா@� ேத�த+ அரசியலி+ 

 ேபச�படாத வடஐேரா�பிய ெவ�ப அைல,அ-கி9&@  
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பரவிய கா���தJ கிேரடாைவ� ப6றிய@ 

 பா�"லா&� ப.ளி" 'ழ&ைதகளி5 ேபாரா�ட�ைத� 

பா��தவ. Mற�ப�டா.! ப.ளி"கா? அ+ல.. 

ேபாரா�ட�தி6',பதாைக0ட5 நாடாIம5ற�தி5 ,5 

>5R வார� ெதாட� ேபாரா�ட�ைத� ெதாட-கினா. 

பா�( ஒ�ப&த�ைத ெசய+ப��@-க. -2050ஐ�  

தா�$� பா�"காத  வ Jட5 ,5மாதி�யா? 

ப -'$+ வா0"கைள 80% 'ைற�தாகேவ��� 

தைலவ�கேள உ-க.அரசிய+ ேதா6Rவி�ட@ 

காலநிைல நJதி"கான அரசியைல ெசய+ப��@-க. 

எ-க. எதி�கால�தி+ ஏ5 எQசமி�கிறJ�க. 

'ழ&ைதகைள வி9�Mவதாக" Pறி எ-க. 

எதி�கால�ைத ஏ5 க� ,5ேன தி9�கிறJ�க. 

எ5R கிெரடா ெப�ேயாைர சிறிேயாரா"கினா. 

கிேரடாவா+ கதிகல-கிய ஆ�சிய�களிட� 

'ழ&ைதயி5 ேக.விகI"'  பதிலி+ைல 

ேத�த+ ,$�"'� பி5 ப.ளி ெச5R 

ப.ளிகைள0� ேபாரா�ட" களமா"கினா. 

சிறிேயாைர� ெப�ேயாரா"கினா., ப.ளி� பைட0ட5 

 ெவ.ளி" கிழைமகளி+  ேபாரா�ட-கைள� ெதாட�&தா. 

  ெவ.ளி" கிழைமகைள வ9-கால�தி6கா"கினா. 

 

காலநிைல"' நJதி ேக�ட� ேபாரா�ட� பனியிX� 

 மைழயிX�, ெவயிலிX�, வி�,ைறயிX� ெதாட�&த@ 

ப.ளி வ'�Mக. வ Jணாகிறேத  எ5கிறJ�கேள 

பல ப�தா��கைள ெசயலி5ைமயா+ வ Jணா"கிய 

ஆ�சியாள�கைள நிைன���கிேற5 

எ-கI"' எதி�காலேம இ+லாத ேபா@ 

வ9-காலேம வராத காலமாகிய ேபா@  
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ப.ளிக. எத6'? ப$�ெபத6'? 

ப$�ப@ ஒ5R ேந�+ பா��ப@ ஒ5R 

ப$�தைத ச>க� ெசய+ப��தாத ேபா@ 

 ப.ளி ெச+வதி+ எ5ன ெபா9.! 

இ9"ைகைய� ேத�"கவா க+வி 

அறிவியலி5 பி5னா+ அணி திரI-க. 

ப.ளி வார�தி+ ஒ� நா. 'ைறவதா+ 

Tமி ,$�"' வர� ேபாவதி+ைல-நா-க.  

வ J���பாட�ைத ெச�@வி�ேட� ேபாரா�கிேறா�,  

அவ�கேளா வ J��� பாட-கைள ெச�யவி+ைல 

அறிவியX"' இண-கி எதி�கால�ைத" ெகா�-க. 

அ��த ெநா$ேய ப.ளி"'� தி9�Mகிேறா�  

என வா"' ெகா��தா. கிெரடா 

 

 

 

 

 

 

 

ெசயைலேய சிற&த ெசா+லாக" க9@� 

கிெரடாவி5 கவனெம+லா� காலநிைலயி+ 

2030"'. 50% ப -'$+ வா0"கைள 'ைற"காவி$+  

ந� க���பா�ைட மீறி அழிவி6கான மீள,$யாத 

 ெதாட�விைனயி+ சி"கி" ெகா.Iேவா�, 

அ@ மனித'ல�தி5 ெப9� ேதா+வியாகிவி�� 

 ந� சாதைனக. ஒ5Rமி+லாம+ ேபா'� 
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தைலவ�கேள உ-க. தைலைம ேதா6Rவி�ட@ 

நJ-க. உ�ய கால�தி+ ெசய+படவி+ைல.  

அல�சிய�ைத, ெசயலி5ைமைய� ேத�� ெச�ததா+  

எ"கால�திX� மாெப9� வி+ல5களாகேவ 

நJ-க. நிைன� Pற�ப�வ J�க. -2030"'.. 

 வள�&@ ெபாR�ேப6'� நிைல"' 

 நா-க. வ9� வைர கால�  கா�தி9"'மா  

வள9� 'ழ&ைதகளி5 வ9-கால�ைத� 

பா@கா"க உ� இல"'க. ேபாதா@எ5கிறா. 

 

எதி�மைறகேள" Pற"Pடா@ எ5கிறா�க.  

ேந�நிைறேய இ+ைலெயனி+ ெபா�ந�பி"ைகைய� 

 பர�பலாமா? உ�ைமைய ெசா+ேவா�- ெந9"க$கைள  

 ெந9"க$யாக" க9தாம+ தJ�� இ+ைல- எ5பவளிட� 

 இ&திய ஆ�சியாள�க. க6R" ெகா.வா�களா? 

 

த5 மீ@ ெகா�ட�ப�� ெவR�ைப0�  

மா6ற�தி5 ெதாட"கமாக� பா��பவ. 

அவ�கைள விம�சி"'�  ேபா@ எ5ைன 

அவ�க. பாரா��வ@ விசி�திர� தா5 

 எைத0ேம ெசய+ப��தவி+ைலேய? 

எ5பவைள ேநாப+ப�சா+ ஏமா6ற ,$யா@ 
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எ�ப$ம-கைள நில�@"'.ேள ைவ�பத6' விதிகளி+ைல 

விதிகைள மா6றி Tமிைய" கா�பா6R-க. 

மா6ற ,$யாவி$+ அைம�ைபேய மா6Rேவா� எ)� 

அவைள" க�� ஒ�பாறி ைவ"கிற@ ஓெப"  

விமான பயண�ைத வில"க வி9ைதேய வில"கியவ. 

காலநிைல" க9�தர-கி6' தனிவிமான�தி+ வ&தவ�கைள 

சா$யவ. விமான பயண�ைத அவமான சி5னமா"கினா. 

கிெரடா விைளவா+  வ Jடனி+ விமான� பயண-க. 'ைற&தன 

 வ Jடனி+ ஒoெவா9 வ J�$X�, அவ. ெபய9�, 

காலநிைல மா6ற,� ேப ெபா9ளாகி0.ள@ 

க�ம வா0வி5 ப -'$+ விைளைவ க�டறி&@ 

ேநாப+ ப�  ெப6ற  வ&ேத அ¨னியஸி5 ேப�தி கிெரடா 

ந� அ5ைப ஆI�  அ�யா ந�மா	வா�5 ேப�தி0� தாேன! 

 

ச>க நாக�க�ைத பண�தாைச"'" கா� ெகா��@.ள 

 சில�5 ஆட�பர-கI"'  பல�5 இ5ன+கேள விைலயான@  

அவ�க. உ9வா"கிய '�ைப"' அவ�கேள ெபாR�ேப6க��� 

விைலமதி"க,$யாதைவ  கா� ெகா�"க� ப��" ெகா.ைள 

லாப�தி6' எ-க. எதி�கால� வி6க�ப��.ள@ எ5கிறா. 

 

ந� அரசிய+ தைலவ�க. ந�ைம� ேதா6கைவ�@.ளன� 

ந� இ9�ேப அQ R�த�ப��.ள@.இ&த மடைமயான  

வழியி+ ெதாட�&@ ேபாக" கால� இ+ைல என 

உலக� தைலவ�களி5 ெசயலி5ைமையQ சா$ 

ஐநாைவேய அதிர ைவ�தா. கிெரடா 

ப5னா�� அைம�Mக., நாடாIம5ற-க.  

உதவா"கைர ெபா�ைமகளா� அவ. கால$யி+ 
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எ-க. எதி�கால�ைத ெதாட�&@ அQ R�த ,$யா@ 

உலக� தைலவ�களி5 ஆதர�"'� பிQைசேக�� 

நா-க. இ-' வரவி+ைல,நJ-க. எ-கைள� 

Mற"கணி�தJ�க.. மீ��� Mற"கணி�ப�ீக. 

உ-க. சா"'ேபா"'க. ,$&@ேபாயின 

எ-க. கால,� ,$ய�.ள@. 

வி9�MகிறJ�கேளா இ+ைலேயா மா6ற� வ9கிற@ 

உ�ைமயான அதிகார� ம"கI"ேக! 

மனித�களி5 விதிைய மா6ற�ேபாகிேறா�  

காலநிைலநJதி" கிைட"'� வைர மீ��� எHேவா� 

 

நா� விதிகளி5 ப$ Tமிைய கா�பா6ற ,$யா@ 

ஏென5றா+ விதிகேள மா6ற�பட ேவ�$யைவ 

விதிகைள மா6றி Tமிைய� ேபரழிவிலி9&@ கா�ேபா� 

அைன�ைத0� மா6ற ேவ���, அைத 

 இ5றிலி9&ேத ெதாட-க ேவ���! 

சின-ெகா.ேவா�!  ெசய+ப�ேவா�! 

 

விழி�ெதH-க. ெப�ேயாேர மா6ற�தி5 வழியி+ 

ேவRபா�கைள� த.ளி ைவ�@ ஒ5R ப�-க. 

அறிவியX"'� பி5 அணிேச�&@ ெசய+ப�-க. 

எ-க. கன�கைள, ந�பி"ைகைய மீ��� தா9-க.! 

ப$ம எ�ெபா9. இ+லா Mவிைய� ேபரழிவிலி9&@ 

கா"'� ம"க. நல அரேச ந�  இல"'! 

 மா6ற�ைத உ9வா"க எவ9� சிறியவ� அ+ல எ5பத6' 

 எ��@"கா�டாக ப.ளி�ேபாரா�ட�ைத� பா�ய"கமா"கினா. 

110 நா�களி+ 2 ேகா$ ம"க. இ5R அவ. வழியி+ 
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உண�வரசியலி+ உலேக ஊR� ேபா@ ெசய+ப�� 

அரசியைல ெசயலா"க ,5னணியி+ ,த+ ஆளா� 

 உலக�தைலவ�கைள உX"கி�ேபா�கிறா. கிெரடா 

ேமா$0� அதானி0� ேடேவாஸி+ வழி&த ேபா@ 

கா��பேர��கைள" கsசி கா�Qசினா. கிெரடா 

இ5ைறய ெப9,தலிய அரசிய+ ேதா6Rவி�ட@ 

அைன�@ அதிகார,� ம"கI"ேக என அைறP�கிறா. 

 

'ழ&ைதகைள அரசிய+ப��@வ@ ெப9-'6றமாக 

க9த�ப�ைகயி+ உலகி+ ,த5 ,ைறயாக ஒ9 'ழ&ைதயா� 

 'ழ&ைதகைள உலகளவி+ ஒ�@ைழயாைம இய"க�தி6' 

 ஒ�@ைழ"கQ ெச�@  ெப�ேயா�கைள0� ஒ9-கிைண�@ 

ெப9sசாதைன பைட�த கிெரடா ந�மவ. அ+லவா!  

ந�மவைள வா	�@ேவா�! வண-'ேவா�! 

கிெரடாவிட� க6R" ெகா.ேவா�! கைடபி$�ேபா�! 

கிெரடா விைளவா+ Mவிைய" 'ளி�வி�ேபா�! 

 

ந�பி"ைக ந�ச�திர-களா� ப.ளி" 'ழ&ைதக.! 

ெவ+ல��� காலநிைல"கான ப.ளி� ேபாரா�ட�! 

ெவ.ளி"கிழைமக. வ9-கால�தி6காக! 

ந� அவளி5 வழி ந� வழி அ+லவா! 
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,.ச.  &தரராV ஆகிய நா5 05.06.1986இ+ பிற&ேத5. நா5 இ9"'� ஊ� வா	வா-கி, 

அ9�M"ேகா�ைட வ�ட�, வி9@நக� மாவ�ட�. இராமநாய"க5ப�$யி+ ,.சி.M. 

M5ைன,�@ நாடா� உய�நிைல�ப.ளியி+ ப�தா� வ'�M வைர ப$�ேத5. அ�பா 

,னிய"காைள நாத வர" கைலஞ�. அ�மா ச&திரா இ+ல�தரசி. என"' இர�� 

அ�ண5க.; >�தவ� ப�தா� வ'�M வைர ப$�தா�. இைளயவ� ஆறா� வ'�பி+ 

இைடநிR�த� ெச�@ வி�டா�.  

'��ப வRைம காரணமா� எ5னா+ ப�@"' ேம+ ப.ளி� ப$�ைப� ெதாடர 

,$யவி+ைல. ேவைல"'Q ெச5ேற5. உணவக�தி+ எQசி+ இைல எ��ப@, ெப�ேரா+ 

நிர�Mவ@, ெச9�M� ைத�ப@… எ5R நா5 ெச�யாத ேவைல இ+ைல, என"'. ஓ� அறி� 

ெவறி இ9&@ ெகா�ேட இ9&த@. ப$"க ேவ���, க6க ேவ���! ேவைல ெச�@ 

ெகா�ேட மி5ன4விய+ (எல"�ரானி"() ப$�ேத5. ெதாைல"கா�சி, வாெனாலி பH@ 

நJ"க� ெச�ய" க6R"ெகா�ேட5. இைடயி+ விள�பர� பா��@ 50 �பா� க�டணQ 

சXைகேயா� ஒ9 பயி6சி நிRவன�தி+ கணினி" க+வி ப$�@ ,$�ேத5. மRMற�, 

ேவைல ேத�� ஆைசயி+ ெச5ைனயிX� ேகாைவயிX� ேவைலவா��M� தரக�களிட� 

பண� பறிெகா��ேத5.  

நா5 ப$"'� கால�தி+ Mஇ, ேதாழ�க. எ-க. ப'தி"' வ&@ அறி�ெசறி&த M�தக-க. 

ப$"க" ெகா��பா�க.. எ5 வாசி�M� பழ"க� விைர&@ வள�&த@. தா�, நிைன�க. 

நா� ஏ� தமி*� ேதசிய விPதைல இய�க�தி
 ேச�Zேத�? 

 &த� ( .ரா.), வா	வா-கி. 
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அழிவதி+ைல, கா�+ மா�"( ப6றிய M�தக-க. ப$�ேத5.  

சிRவயதிலி9&ேத கவிைத எH@ேவ5. ைகெயH�@ ந5றாக இ9�பதா+ ப.ளி விழாவி5 

ேபா@ க9�பலைகயி+ எ5ைன எHதQ ெசா+வா�க.. என"' அ@ ெப�ய உ&@தலா� 

அைம&த@. வRைம காரணமாக நகர�தி+ Pலி ேவைல"'Q ெச+ல ேந��டாX�, கணினி� 

@ைறயி+ ,தலி+ ச�பளமி+லாமேல, பிற' தின"Pலி 30 �பா� ெதாட-கி. மாத� 8,000 

வைர ஏழா�� கால� ேவைல ெச�ேத5. 2012இ+ எ5 அறிைவ� பய5ப��தி  யெதாழி+ 

ெதாட-கி, இ5R வைர ெதாட�கிேற5.  

இ&தQ ச>க�@"காக ஏதாவ@ ெச�ய ேவ��� எ5ற மன"கிள�Qசி என"'. இ9&த@. 

ெதாட"க" கால�தி+ Mஇ,வி+  வ� விள�பர� ெச�வ@, @�டறி"ைக ெகா��ப@ எ5R 

ேவைல ெச�ேத5. அர "' எதிராக  வ� விள�பர� ெச�0� ேபா@ கி� பி�� அதிகா�க. 

ஊ� ேப� ேக�� விசா�"'� ேபா@ சமாளி"க ேவ�$யி9"'�.  

அ�Mற� என"'� பண� ச�பாதி�@  ய ம�யாைதேயா� வாH� ஆைச வ&த@. ஊ9"'. 

எ5ைன ந"சைல� எ5பா�க.. அரசிய+ க�சியி+ ேச9� எ�ண�தா+ 2004ஆ� ஆ�� 

தி,கவி+ உR�பினராகQ ேச�&ேத5. அ9�M"ேகா�ைட ெத6' ஒ5றிய இைளஞரணி @ைண 

அைம�பாள� எ5ற பதவி0� கிைட�த@. எ5 ெதாழிைல0� மற&@ வி�� ேநர� கால� 

பா�"காம+ க�சி ேவைல ெச�@ வ&ேத5.  

எ5 பாைத மாறிய@. ச�ட� ேபரைவ உR�பினேரா� ெந9"கமாக இ9&ேத5. எ�ேபா@� 

ேபா+ எH�@�பணிதா5, க�சி" P�ட ’மினி�(’ எH@ேவ5. ேபாக� ேபாக கைலஞ� மீ@ 

வி9�ப� வள�&த@. அ9&ததிய9"' 3 விH"கா� உ. ஒ@"கீ� அவர@ ஆ�சியி+ 

தர�ப�ட@. இ@ என"'� பி$�த@. இதைன அவ� வழ-கிய சXைகயாக� பா�"காம+ 

அ�ம"க. ேபாரா$�ெப6ற உ�ைமயாக� பா�"க ேவ��� எ5R பிற' ெத�&@ ெகா�ேட5. 

தி,க ெசய+பா�கைள� ப�டறிவா+ ெத�&@ ெகா.ள� ெத�&@ ெகா.ள அ"க�சியி5 மீ@ 

ெவR�M வள�&த@.  

எ� ம"க. மீதான அ$ைம,ைற அவ�கைள ச�யாக உ�கார" Pட வி�வதி+ைல என" 

க�ேட5. ச�டம5ற உR�பினேரா� அம�&@ உ�பைதேய ச>கநJதி எ5R� சம�@வ� 

எ5R� ந�பி வ&தவ5, எ� ம"கைள� பா��த ேபா@ எனெத�ண� தவெறன� M�&@ 

ெகா�� விலக� ெதாட-கிேன5. சிறி@ கால� M�தக-க. ப$�ப@� இல"கிய 

நிக	�கI"'Q ெச+வ@மாக இ9&ேத5.  

இ&நிைலயி+தா5 தி9ெந+ேவலி மாநா�$+ ,த+ ,ைறயாக� ேதாழ� தியா'ைவ" 
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க�ேட5, அவர@ உைர ேக�ேட5. அ@ என"'. ஒ9 தனிவித மனமகி	ைவ� ��$ய@. 

இவைரQ ச&தி�ேத ஆக ேவ��� எ5R தJ�மானி�ேத5. ,க�லி+ ேத$ அைழ�M வி��@ 

ந�பாேன5. ெதாைலேபசியி+ ேபசிேன5. ம@ைரயி+ ச&தி�@ “அரசியலி+ உ-கேளா� 

பயணி"க வி9�Mகிேற5” எ5R ெசா5ேன5. அவ� ெசா5னா�: நம"' வலிைம 'ைற�. 

க9�@ வலிைமைய�தா5 ந�பி0.ேளா�. நJ-க. ெதாட�&@ எH@-க.. கால� 

தJ�மானி"க���.” 

உ�ய கால�தி+ நா5 தமி	� ேதசிய வி�தைல இய"க�தி+ ேச�&ேத5. ெச5ைன 

அ�ேப�க� ம�டப�தி+ இய"க�தி5 ெபா@�ேபரைவ நைடெப6ற ேபா@ கல&@ ெகா�� 

இய"க�தி5 ெகா.ைகக., அைம�M ெநறிக. ெசய+பா�க. அைன�ைத0� M�&@ ஏ6RQ 

ெசய+பட� ெதாட-கிேன5. தமிழ� வி�தைல� ேபா�,ழ"க� ச>கநJதி� தமி	�ேதச� எ5ற 

,ழ"க�தி5 ெபா9ைள� M�&@ உ.வா-கி, இ@தா5 நா5 பயணி"க ேவ�$ய பாைத எ5ற 

உRதியான ந�பி"ைகேயா� இய-கி வ9கிேற5. மனித  த&திர�, சம�@வ�, ச>க நJதி 

காண�� சாதி�பா'பாட6ற தமிழக� பைட"க�� ெபா@Qெசயலாள� ேதாழ� தியா'வி5 

வழிகா��தலி+ தமி	� ேதசிய வி�தைல இய"க� கா��� வழியி+ ெதாட�&@ இய-கி 

வ9கிேற5. தைட பல கட&@ கடலி+ கல"'� ஆ6றிைன� ேபால இ5ப@5ப-கைள" 

கட&@ இRதியி+ இல"ைக அைடேவா� எ5ற ந�பி"ைக0ட5 இய"க�தி+ ெதாட�&@ 

பணியா6றி வ9கிேற5.  

 

 

 

  

உ�ைம� தமி	� ேதச� மி5னித	 ஆயிர"கண"கானவ�கI"' இலவயமாகேவ 

அ)�பி வ9கிேறா�. ைகேபசி எ� அ+ல@ மி5னsச+ ,கவ� அ)�பினா+ 

உ-கI"'� அ)�Mேவா�. M@ைவ, வி+லிM���, ம@ைரயி+ 

உ�ைம�தமி	�ேதச� ,க�பி5  அைடயாள அQ  ெவளியிட�ப�ட@, வ&தி9&த 

அைனவ9"'� மி5னித	 அ)�பி ைவ"க�ப�ட@. மி5னித	 ப$�பைத 

வழ"கமா"கி" ெகா.I-க.. ம6றவ�கI"'� அ)�பி0த�-க.   

                       

                            -தியா',ஆசி�ய� 


