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  இ�ேக எ�'க ேத2க

 

எ�' (ெப%&பி�க - சி1&பி�க)

என9 ெபய� சீல . நா  இ 1 ஐேரா&பாவி#, என�கான �கவ9க� ெதாைல:தவனா� வா;:'வ%� ஒ% 
ஈழதமிழ . வட�ேக என' பிற&பிடமா��. அ:த> சிறிய வயதி# ெப9தாக> ெசா#ல ஒ 1மி#ைல. அதனா# 
அவ�ைற ஒ%+ற� ைவ'வி2ேவா�;. இனி என' ேபாராளி வா;�ைகயி#, நா  ேநாயாளியாகி& ேபாரா.
ெதாைலத ேபாராளியி  வா;�ைக��� ேபாேவா�. 

ஏேதா ஏகா:தமான, அதிமிதவாத அரசியலா# ெபா%மி வ A�க ெதாட�கிய காலமான 1983இ#, என' இளைம� 
கால� இய�க கீேராதனைத நா.ய'. ஈழ மBணி  வி2தைல�கான ஆDத& ேபாரா-ட வ.வ�க���� 
நா� கவர&ப-ேடா�. சிறிய பாடசாைல �த# ப#கைல�கழக மாணவ� வைர வைகெதாைகயி றி, இய�கதி# 
இைணய ஆர�பித கால� அ'. அ�காலதிேலேய நா  "தமிழAழ ம�க� வி2தைல� கழக�' எ ற 
அைம&பி#, எ ைனD� இைண'� ெகாBேட . உBைமைய> ெசா#ல&ேபானா#, என��� வி2தைல 
உண��க� அ 1 இ%:தெத 1 ெசா#லமா-ேட . மாறாக எேதா ேபாராடேவB2� எ ற உண�>சி 
ேவ-ைகேய எ E� இ%:த'. அதாவ' சி�களவ� எ றாேல அவ�க� மீ' ஒ%வித கா;&+ண�>சி எ னிட� 
இ%:த'. அ' எ ைன எ னேவா ெச�த'. அத�கான காரண�க��, என' ஆ;மனதி# பதிவாகி� கிட:த'. 

  

அ ைறய காலதி# என' த:ைத இல�ைக� காவ#'ைறயி# கடைமயா�றினா�. அவ%�� ெதாைலGர 
இட�க��கான மா�ற�க� வ%�ேபா', அவேரா2 வ A-டா%� ேச�:' ெச#லேவB.ய நிைல. அ&ப.தா 
ஒ%�ைற அ&பாவி�� +திய இடமா�ற� வ:த'. அ' 1977ஆ� ஆB2. தி%ேகாணமைல�� இட� 
மாறிேனா�. என�� அ&ேபா' 11வய' ெகாBட சி1வ . 

  

அ:த� காலதி# "தமிழ� வி2தைல� H-டணி"ைய> சா�:ேதா�, தி%ேகாணமைல �தெவளியி# ெப9ய 
அளவிலான H-டைத� H-.ன�. அத�காக& பல H-டணி& பிர�க�க�, ேப>சாள�க� வ%ைக த:தன�. 
அவ�கைள தி%மைல இைளஞ�க�, மாைல I-. வரேவ�றன�. அத  � னணியி# நி ற சில� ஏேதா 
�1�ெக2&பவராக��, உண�>சி வச&ப-டவ�களாக�� என�� ெத9:த'. நாE� ைவத கB வா�காம#
அவ�கைளேய பா�ேத . சி1 கண&ெபா�தி# அவ�க� தம' ைககைள தாேம சவர தக2களா# ெவ-.� 
காய&ப2தின�. சிலர' ைககளி# மிக ஆழமாக ெவ-2&ப-டதா# நர�+க� அ1ப-2, அவ�களி  இரத� 
அ:த மBணி# நAரா� ஓ.ய'. அ:த& பிர�க�க� ஒ% வைகயான திைக&+ட  கல:த + சி9&+ட  ஏறி-2 
நி றன�. இவ�கேளா ஒ%வைக ஆேவச'ட  அ�ேக வ%ைக த:த பிர�க�களி  ெந�றிகளி# அ:த 
இரத�கைள ெதா-2 ெதா-2 ெபா-2& ெபா-டா� திலகமி-டன�. ஏேத ஏேதா ேகாச�க� ேவ1. இ'ேவா 
எ மனதிலி# ஆழ& பதி:'ேபான'. 

  

அ 1 அவ�களி  மிட���, அவ�களி  வசீகரமான வ A9ய& ேப>Jக�� இைண:', இ' எ ைன� கவ�:த'. 

எ�க� தமிழினைத தின�� அழி�கி ற சி�கள அரைச உைட�கேவB2� அழி�க ேவBட� எ 1
அைறHவின�. இ' எதி9> சி�களைர எதி�' தா�கேவB2�, அழி�கேவB2� எ ற உ:'தைல, எ E� 
ஏ�ப2தி எ ைன எ9யைவத'. 

  

1983 ��ப�தியி# இய�க�களி  ெசய�பா2க� ஒரள� '9தமைட:த காலக-ட�. அ�காலதி# தா  பல 
இய�க& +தக�க�, பதி9ைகக� என' ைகயி# கிைட�க&ெப�றன. அவ�ைற வாசி��� ேபா' உண�சிக� 
தானகேவ வ%�. அ'ம-2மி றி யா; ப#கைல� கழகதி# மாணவ�களி  உBணாவிரத& ேபாரா-ட��, 

இத�� பாடசாைலகளிK�, ஊ� ம�க� மதியிலி%:'� அதிக வரேவ�+ கிைடத'. இைத வழிப-ட எம��, 

ேபாரா-ட& +தக�கைளேயா அ#ல' பதி9ைககைளேய த%பவ�கைள, ஏேதா ஒ% கிேரா�களாகேவ 
பா�ேதா�. இ&ப. எ#ேலா%� பா�தன�. அ&ப. பா��க ைவதன�. அ ைறய காலக-டதி#, இய�கதி# 
இ%&பெத ப' ஒ%வைக கீேராதனமா��. அ' அ ைறய Iழலாக�� இ%:த'. அ�வா1தா  அ ைறய 
இய�க�களி# இ%:தவ�க��, த�ைம தா� கா-.� ெகாBடன�. ம�கேளா2 ம�களாக நி 1 ம�கைள 
அணிதிர-ட ேவB.யவ�க�, த�ைம ஒ% ேமதாவிக� ேபா# கா-. நட:தன�. ம�க� மதியி# தா� உய�
நிைலயி# உ�ளவ�க� ேபால�ேம, கா-.� ெகாBடன�. இத  விைளவேலேய, ம�க� தமிழAழ வி2தைல& 
ேபாரா-டதி  உBைம த ைமைய விள�கம1தன�. பல� இ 1� இய�க�க� ம�க� மதியி# ேவைல 
ெச�தன எ 1 Hறவரலா�. அவ�களி  ேவைல �ைற, ம�கைள ேபாரா-டதி�� ஏ�ப வள�' எ2�கா', 

மாறாக உண�>சிகளி  அ.&பைடயி# ம�கைள திர-ட ��ப-டைதேய இ�� �றி&பி2கி ேற . 

 

அ�காலக-தி# தா  என�� என' உறவின9# ஒ%வரான Jக:த  எ ப� தமிழAழ ம�க� வி2தைல�
கழகதி# ேவைலெச�தா�. அவ� $ல� எ ைன தமிழAழ ம�க� வி2தைல� கழகதி# ெபய�& பதிவ�ற 

1983 இ# இய�கதி# இ%&பெத ப' கீேராதனமா�� - (+ளா-.# 
நா  ப�தி 2) 

பதிேவ�றிய' தமிழர�க� Sunday, 04 April 2010 20:33 அரசிய#_ச$க� சீல  

 

க%' ம�கைள& ப�றி� ெகாBடா# அ' 
மாெப%� ச�தியாக உ%ெவ2���   

 

(Pause)
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Day before yesterday: 
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3197

1680
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9400

15769

11813
+3956

அ.நிைல உ1&பினராக இைண'� ெகாBேட .  ஒ% ெகாMச� கால� என' ஊ9ேலேய 'B2& 
பிரJர�கைள எ2'> ெச 1 ம�களிட� பர&+கி ற ஆர�ப ேவைலகைள ெச�'வ:ேத . அ'ட  தமிழAழ 
ம�க� வி2தைல� கழகதா# நடத&ப2� ெபா'� H-ட�கைள, ம�க� மதியி# பர&+வ'ட , 

அ�H-ட�களிK� தவறா' கல:' ெகாBேட . அ'ட  ஆர�ப& ேபாராளிக��காக நைடெப1� 
பாசைறகளிK�, தவறா' கல:'ெகாBேட . 

 

இ�� ��கியமாக பாசைற ப�றி என' அEபவைத Hற�ைனகி ேற . பாசைற எ ப' ஆர�ப 
ேதாழ�க��� நடத&ப2� அரசிய# வ�&பாகேவ இ%:த' இதி# ஆர�பம-ட உ1&பின�கைள அணிதிர-., 

அரசிய# �தி�>சி ெப�ற ஓ%வரா# அரசிய# வ�&+ நடத&ப2�. அ�� மா��சிய�, ெலனினிய�, 

க%'�த# வாத�, ேதசிய இன&பிர>ைன, ம�ைறய இய�க�கைள �ைறH1வ' எ ற பத�களி  கீ; தா  
அதிகமாக அரசிய# வ�&+க� இட�ெப1�. இதி# ேதசிய இன&பிர>சைன �றி' இ ைறய என' 
பா�ைவயி  அ.&பைடயி#, அ 1 வ�&+ நடதியவ�க��� ஒ% ச9யான'� அ'ட  இய�கியலி  
அ.&பைடயிலான +9:'ண�ேவா அ#ல' விள�கேமா இ%�கவி#ைல. மாறாக சி�கள அரJ�� எதிராக 
ேபாராடேவB2� எ ப'ட  ம�ைறய இய�க�களி  பா�ைவயி# இ%:' நா� எ�வா1 
விலகிநி�கி ேறா� எ பேத அவ�க� மதியி# இ%:' நா� க�1�ெகாBட'. ேதசியவாதமான' ஒ% 
�தலாளி'வதி  அ.&பைடயிேலேய உ�ள' எ பைத ம1ேத, அைத ேசாசலிச ெகா�ைகக�ட  
ேபா-2� �ழ&பினா�க�. மா��சிய� எ றா# எ ன எ பத�� பதிலாக, தா� த� இய�க'�� எ�ப எைத 
மா��சியமாக (ேசாவிய N#களி#) க�றனேரா, அைத அ&ப.ேய அ.ம-ட ேதாழ�களான எ�க��� 
� ைவதன�. என�� இவ�களி  இ> ெசா�பத�க� எ'�ேம விள�கவி#ைல. உதாரணதி�� �-. 
O�Jவா, K�ப , ேபா ற பாத�க�. இவ�ைற எ னெவ 1 விள�க� ேக-க �.யா'. இ&பாசைற எ ப' 
இரB2 $ 1 நா-க� நட���. சில ஒ% வாரதி�� ேமலாக நட���. இ:த ஒ% வாரதிேலேய பல� 
தம�� அரசிய# அறி� வ:' வி-ட' எ 1, அவ�க�� பிர>சாரதி�� +ற&ப-2வி2வா�க�. எ ன 
பிர>சார� எ றா# தம' ெகா�ைககைள விள��வைத விட��, ம�ைறய இய�க�கைள �ைறH1வேத 
பிர>சாரமாக இ%:த'. பி�காலதி# பாசைற எ ற ெபயரா# பல தி#K�#K�க� நடததாக, 

ெகா��விைல> ேச�:த ஐD& எ ற நBப� பி தளதி�� வ:த ேபா' பல9ட� �றி&பி-டா�. 

 

இ�� இதி# ேவ.�ைக எ னெவ றா# அ 1 அரசிய# �தி�>சிெப�றவ�க� எ 1 Hற&ப-டவ�க�, 

இ 1 தா� எைத அ றி%:த அ.ம-ட ேதாழ�க��� Hறினா�கேளா அத�� எதிரான ஆ�க�கைள 
எ�'வ'ட  பிர>சார�கைள ெச�' வ%கி றன�. உBைமயி# இவ�களி  இ:த சம�டைம 
த'வதி�கான அ.&பைட எ னெவ றா#, ஒ% வித கீேராயிசமாகேவ இ%:த'. 

  

ெதாட%� 

  

1.தா� ம-2� த&பிதா# ேபா'� என நிைனத தA&ெபாறியின� - (+ளா-.# நா  ப�தி - 01) 
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