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எம� தைலவ� வி���ெச�ற கைடைமைய பா�காக
ேவ#$ய கட%பா�$& இ
கிேறா' : ெச.ப�மநாத�

≡ Category: ேந.காண1க�, ம,பிரJர�க� | ≅

தமிழ. தாயககள�தி1 இன�ப!ெகாைல அர�ேக)ற�ப�ட அ5த இ,தி�
கண�தி1 நட5த� எ&ன எ&ப� <றி��� தமி� ம�க� �&R�ள த)ேபாைதய
அவசரமான பணி எ&ன எ&ப� <றி��� தமிழ7ழ வி!தைல� �லிகளி& அைன��லக
உற$க;�கான ெசயலக�தி& ெபா,�பாள. ெச1வராஜா ப�மநாத& விள�கமளி���ளா.. 
அ$4திேரலிய தமி� ஒலிபர��� P�!�தாபன�தி1 ேந), ெசSவாL�கிழைம
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ஒலிபர�பாகிய ‘ெசLதியைலக�’ நிக�=சி�< அவ. வழ�கிய ேந.காணலி& விபர�
வ
மா,:

தமிழ*ழ    வி�தைல%    �லிகளி�    அரசிய&�ைற%    பி.வின�    கட0த 17  17  17  17 ஆ'    நா�
ப�ெகாைல    ெச�ய%ப�'    அ0த    �யரமான    ேவைளயி2'    உ�க4ட�    ெதாட�பி&
இ
0��ளன�. . . . அவ�க�    இ�தியாக    எ�ன    விடய�ைத    உ�க4ட�
பகி�0�ெகா#டன�????

என� அ ண& நேடச&, த�பி �லி�ேதவ& இவ.களி& மரண� எ&ைன மிக$� ஆழமாக
பாதி�த�. எம� ம�க� மிக$� ெகா!ைமயாக எதி�களா1 J�!வ 7��த�ப�டேபா� -
ஒSெவா
 கண�� எம� உட&பிற��க� J�!வ 7��த�ப�டேபா� - நா� எ&ன ெசLய
ேவ !� எ&ப� <றி�� இவ.க� இ
வ
� எ&Rட& கல5�ைரயாCனா.க�.

ேபா. நி,�த�ைத ஏ)ப!��வத)காக சிறில�கா அரசா�க��ட& நா� ேபசிேனா�.
சிறில�கா அரசா�க�தி& ��கிய அைம=ச. ஒ
வ�& ஊடாக - சிறில�கா அரச தைலவ�&
ஒ��தலி&பC - நேடச&, �லி�ேதவ& ஆகிேயா. இராTவ �கா��< ெச&,
கல5�ைரயா!வத)காக ெவ�ைள� ெகாC8ட& ெச&,ெகா C
5தேபா� சிறில�கா
இராTவ�தினரா1 J�!�ெகாைல ெசLய�ப�டா.க�.  அேதேபா&, ெபா�ம�க� சில
�
ெவ�ைள� ெகாC8ட& ெச&றேபா� சிறில�கா அரசா�க� தன� வா�<,திைய கா)றி1
பற�கவி�! அவ.கைள J�!�ெகாைல ெசLத�. இ�தா& உ ைம.

நேடச�, , , , �லி�ேதவ�    ஆகிேயா�    5��ெகாைல    ெச�ய%ப�ட    பி�னேர    அவ�க�
சரணைடவ�    7றி�த    தகவ&    தம7    கிைட�ததாக    சிறில�கா    இரா8வ�    தளபதி    சர�
ெபா�ேசகா    9றியி
கிறா�. . . . இ�    7றி��    எ�ன    9�கிற*�க�????

சரணைட$ <றி�� 24 மணி ேநர�தி)< �&னதாகேவ சிறில�கா தர��ட& ேபச�ப�ட�.
�த)க�ட நடவC�ைகயாக ��கிய அைம=ச. ஒ
வ
� எம� தமி� நாடா;ம&ற
உ,�பின. ஒ
வ
� இர ! க�ேதாலி�க ஆய.க;� அ�< ெச1வதாக இ
5த�. அ5த
ச�பவ� ஏேதா காரண�தினா1 நைடெபறாம1 ேபாLவி�ட�.  எனிR� நா� ெதாட.5�
ேப=Jவா.�ைத நட�திேனா�. �லிகைள ேநரCயாக வ5� ேபசலா� எ&, சிறில�கா தர�பி1
எம�< Pற�ப�ட�.

சிறில�கா இராTவ� தளபதி�< இ5த தகவ1 அறிவி�க�ப�டதா? இ1ைலயா? எ&ப�
எம�< ெத�யா�. ஆனா1 சிறில�கா அரச தைலவ�& உ�தர$�பCேய இ5த சரணைட$
நைடெப)ற� எ&ப� அ�ப�டமான உ ைம.

இ�தி    நா�களி&    ஆயிரகணகி&    மக�    ப�ெகாைல    ெச�ய%ப���ளன�. . . . அ0த
மகைள    பா�கா7மா�    அைன��லக    ச:க�திட'    ேகா
'    நடவ$ைகயி&    ந*�க�
இ�தி    நா�களி&    மிக;'    த*விரமாக    ஈ�ப�$
0த*�க�. . . . இத�7    ஏேத>'    சாதகமான
சமிைஞக�    கிைட�தனவா????

அைன��லக Uதியி1 நா�க� ப1ேவ, �ய)சிகைள ேம)ெகா C
5ேதா�. ஆனா1
சிறில�கா அரJ ப1ேவ, காரண�கைள Pறி எம� �ய)சிகைள த�C�கழி���ெகா ேட
வ5த�. கைடசி� த
ண�தி1 அதாவ� ேம 16 ஆ� நா;� நா�க� ேபா.நி,�த� <றி��
ேபJவத)< �ய)சிக� எ!�ேதா�. அவ.க� அதைன8� த�C�கழி�தன.. அைன��லக
அரJக� Pட எSவளேவா அ?�த�கைள� ெகா!��� சிறில�கா அரJ அத)<
ெசவிசாL�கவி1ைல.

சிறில�கா    பைடயினரா&    த�%�    @கா'களி&    த���ைவக%ப��    சி�திரவைத7
உ�ப��த%ப�'    மக4காக -  -  -  - அ�ேக    நாளா0த'    உயி.ழ7'    @தியவ�க4காக - - - -
அ�ேக    கட�த%ப��    காணாம&    ேபா7'    எம�    உற;க4காக -  -  -  - நா�க�    உடன$யாக
ெச�ய    ேவ#$ய    நடவ$ைக    எ�ன????
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எம� இன� ஊனமா�க�ப�!வி�ட�. சிறில�கா அரJ அ5த �ய)சிகைள ெதாட.5��
ேம)ெகா ! வ
கிற�. �ல�ெபய. வா� தமி� ம�களி& ைககளி1தா& எம� இன�தி&
தைலவிதி இ&, த�கியி
�கி&ற�. நா� ஒ
 அரசிய1 Jனாமிைய ச5தி��, அ5த அழிவி&
வ
�த�தி1 இ
�கி&ேறா�. எனேவ �ல�ெபய. வா� ம�க� தம� உட&பிற���கைள
கா�பா)ற ேவ Cய கடைமயி1 இ
�கி&றா.க�.  �ல�ெபய.5��ள தமி� ம�க�
உடனCயாக அ5த5த நா!களி1 அ�<�ள ச�டதி�ட�க;�< உ�ப�! - எ5தவித
வ&�ைறைய8� ெதாடாம1 - ேபாரா�ட�கைள ேம)ெகா !, எம� ம�க;�< உத$�பC
அ5த நா!களி& அரJகைள ேக�க ேவ !�. அ5த அரJகளி& அRதாப�ைத நா�க�
ெப),�ெகா�ள ேவ !�. இ5த ேபாரா�ட�தி)< �ல�ெபய. வா� தமி� ம�க� த�களா1
இய&ற உதவிகைள வழ�க �&வர ேவ !�.

ஐ�கிய நா!க� சைப8டR� அைன��லக ெசWசி:ைவ= ச�க��டR� நா�க�
ெதாட.5�� ேப=Jவா.�ைத நட�தி�ெகா ! இ
�கிேறா�. எம� ம�க;�<�ய உண$�
ம
5�� ெபா
�க;� ெச&றைடய ேவ !�. இ5திய அரசா�க��டR� இ� <றி��
ேபசி�ெகா ! இ
�கிேறா�.

எம� தைலவ. வி�!=ெச&ற கைடைமைய பா�கா�க ேவ Cய கட�பா�C1
இ
�கிேறா�. எனேவ, அைனவ
� ேவ,பா!கைள மற5� �&வ5� எம� இன�ைத
கா�பா),�க�. ��ேவலிக;�< இைடயி1 அக�ப�!�ெகா C
�<� எம�
உற$கைள� கா�பா),�க� எ&, உ�க� அைனவைர8� மிக$� தா�ைம8ட&
ேவ C�ெகா�கிேற&.

தாயக�தி&    தமிழ*ழ    வி�தைல%    �லிகளி�    நிைல    ெவ�றிடமாகிA�ள    நிைலயி& -  -  -  - தமிB
மக4கான    அரசிய&    தைலைம    ஒ�ைற    உ
வாக    ேவ#$ய    ேதைவ    எD0��ள�....
அதைன    எEவா�    ந*�க�    @�ென���    வ
கிற*�க�????

மிக$� க!ைமயாக அ5த �ய)சியி1 ஈ!ப�!� ெகா C
�கிேறா�. உ ைமயி1 இ5த
ெவ)றிட� எ&ப� எதி.பாராத நிக�=சியாக அைம5�வி�ட�. நா� அைன��
தர�பின
டR� <றி�பாக சகல அரசிய1 க�சிக;டR�, இய�க�க;டR� இ� <றி��
ேப=Jவா.�ைத நட�தி வ
கிேறா�. மிகவிைரவி1 அ5த �ய)சி ெவ)றிெப,�.

தமிB    இன    அழி%பி�    இ�திக�ட    ேபா.&    ப�ெகாைல    ெச�ய%ப�ட    மக�    7றி�த
ஆதார�கைள    ேச���    அவ�ைற    மனித    உ.ைம    அைம%�க47    வழ�க    ேவ#$ய
வரலா��    ெபா�%�    ஏ�ப���ள�. . . . இதைன    எ%ப$    பா�கிற*�க�????

இ5த நடவC�ைக அ�தியாவசியமான�. �ல�ெபய. வா� நா!களி1 உற$க� வசி��
வ
கி&றன.. எ�களிட� த�கள� உற$க� <றி�� நல� விசா��கி&றன.. அைன��லக
ெசWசி:ைவ= ச�க�தி& ஊடாக இ5த தகவ1கைள ெப),�ெகா�ளவத)< நா�க�
�ய)சி�தேபா�� அத)< சிறில�கா அரசா�க� ம,�� ெத�வி���ள�. எனேவ அ!�த
க�டமாக ச�ட XT�க�கைள ஆராய ேவ Cய ேதைவ உ�ள�. தமி� நாடா;ம&ற
உ,�பின.களிட� நா& இ� <றி�� ேபசி8�ேள&. அவ.க;� இத)கான �ய)சியி1
இற�கி8�ளன..

ஐ�கிய நா!க� சைப பிரதிநிதிகளிட�� இ� <றி�த உதவிகைள நா& ேக�C
�கிேற&. சில
அரசா�க�க;டR� இ� <றி�� ேபசி வ
கி&ேற&. �C5தவைர அவ)ைற
ெவ<விைரவி1 ெசLயேவ !� எ&, வி
��கி&ேற&.

ஆனா1, அத)< �&ன. எம� ம�க� பசியா1 வாடேவா அ&றி உணவி&றி இற�பைதேயா
நா�க� அRமதி�க �Cயா�. ஏ)கனேவ அவ.க� ப�ட �&ப� ேபா��. இனியாவ�
அவ.க;�< ஒ
 ந�பி�ைகைய ெகா!�க�.

என� அ&� உட& பிற��கேள! அைன��லக நா!களி1 வா?� தமி� ம�கேள!! அ�<�ள
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உற$க;�< ஒ
 ந�பி�ைகைய ெகா!�க�. அ�ேவ அவ.கைள வாழ ைவ�<�.

நா�க�    எ0த    உதவிைய    ெச�வதானா2'    சிறில�கா    அர5ட�    ஊடாகேவ    ேம�ெகா�ள
ேவ#$A�ள�. . . . மாறாக    எம�    மகைள    இ0த    உதவிக�    ேநர$யாக�    ெச�றைடய
9$ய    ேப�5வா��ைதக�    எைதயாவ�    ந*�க�    ேம�ெகா�கி�ற*�களா????

சிறில�கா அரJ இ5த� ேபா�1 ஒ
 ெவ)றிைய� க C
�ப� உ ைம. ஆனா1, அவ.க�
அைன��லக நி,வன�கைள அ�ேக அRமதி�க தய�<கி&றன.. எம� ம�க;�<
ேநரCயாக ெபா
�க� அ�< அR�ப�பட �Cயாவி�டா:� - இ5திய அரசா�க��டR�
தமிழக �த1வ
டR� இ� <றி�� கைத��� ெகா C
�கி&ேறா�. எனேவ எ5த
வழியி1 ெச&றா:� அ� ம�கைள ெச&றைட5தா1 அ� ேபா�� எ&ேற நா&
க
�கி&ேற&.

தமிB    மகளி�    வி�தைல%    ேபாரா�ட�ைத    ெபா��தவைர    அைன��லக    நா�க�    தமிB
மகைள    ைகவி��வி�டன    எ��    க
தலாமா????

அைன��லக நா!க� சிறில�கா அரJ�< ஓரள$�< அ?�த�� ெகா!�தி
�கி&றன.
எனிR� சீனா, ர4யா, ஈரா&, பாகி4தா& ேபா&ற நா!களி& ஆசி8ட& இ5த நாடக�ைத
சிறில�கா அரசா�க� ஆC �C�தி
�கிற�.

மக4கான    த*�;    7றி��    ஏதாவ�    சி0தைனக�    உ�ளதா????

எம� இன� மான��டR� ெகௗரவ��டR� வா�வத)< ஒ
 த7.$ அவசிய�. இ� <றி��
நா� எம� பலதர�ப�ட பி�வின.க;ட& கைத��� ெகா C
�கி&ேறா�. எம� ம�களி&
அரசிய1 அபிலாைசைய ஓரள$�ேகR� நிைறேவ)ற�PCய தி�ட�ைத ெசயலா)ற
ேவ Cய� இ&ைறய கால�தி& க�டாயமா<�. விைரவி1 இ� <றி�த �? விபர��
ெவளியிட�ப!�.

அைன��லக�தி�7'    தமிB    மக47'    இைடயிலான    உறைவ%    பல%ப���'
எ0தவைகயிலான    @ய�சிகைள    ந*�க�    எ�கி�ற*�க�????

அைன��லக நா!களி1 உ�ள தமி�ம�களிட� நா�க� ேக�!�ெகா�வ� யாெதனி1 -
பா�ய Jைமகைள எ1லா� எம� ேதாளி1 ம�!� Jம�தாத7.க�. ஒSெவா
 தமி�
மகR�<� உ�ய கடைம அ�. அ5த5த நா!களி1 அ5த5த அரJக;ட& ந1ல உறைவ�
ேபT�பC ேக�!�ெகா�கி&ேற&.

இ0திய    அரசா�க�தி�    கவன�ைத    எ'பக'    தி
%�'    கா�திரமான    நடவ$ைகக�
எ�க%ப�கி�றனவா????

�த1 ேவைலயாக அத)< ��கிய��வ� ெகா!�� அ5த ேவைலகைள ெதாட.5��
ெசL�ெகா C
�கி&ேறா�. சிறி� கால அவகாச� ேதைவ�ப!கி&ற�. இ� <றி�த
ேமலதிக விபர�கைள த)ேபா� ெவளி�ப!�த �Cயா�.

ந*�க�    த�ேபா�    @Dகவன�ைதA'    ெச2�தியி
7'    விடய'    எ�ெவன
9ற@$Aமா????

இராTவ �கா�க;�<� அைட�க�ப�C
�<� எம� உற$கைள� கா�பா),வத)<�
பிCப�ட ேபாராளிகைள அைன��லக ச�ட�தி)< அைமவாக நி,�த ேவ !� எ&,�
அரசிய1 த7.$ <றி��� நா� அதிக கவன� ெச:��கி&ேறா�. பிள$கைள மற5�
அைனவ
� ஒ&,ேச.5� ஒ
 <ைடயி&கீ� அரசிய1 த7.$�காக நி)க ேவ !�. அ�தா&
என� வி
�ப�. அத)கான �ய)சிகைள ெதாட.5�� எ!�� வ
கி&ேற&.

�ல'ெபய�    வாB    தமிB    மக�    �ய
7'    ேசா�;7'    ம�தியி2'    ெதாட��சியாக
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ேபாரா�ட'    நட�த    ேவ#$யத�    அவசிய'    7றி��    எEவா�    பா�கிற*�க�????

நா� கனவி1 Pட எ ணியிராத ஒ
 Dறாவளி எம� இள� தைல�ைறைய அC��
ெச&,வி�ட�. அதி1 இ
5� மீ�வத)< நா�க� மிக$� க!ைமயாக உைழ�க ேவ Cய
கால� இ�.

கவனயீ�%�    ேபாரா�ட�களி�    ஊடாக    அ0த0த    நா�களி&    உ�ள    ஊடக�க�    ம��'
மக47    நா�க�    எ�ன    ெச�திைய    9ற    ேவ#�'????

சிறில�காவி& பைட �கா�க;�<� எம� இன� ப!� சி�திரவைதகைள - எம�
த�ைககைள பைடயின. ெகா!ைம�ப!��வைத - எம� இள� சிறா.க� ெப)ேறா
ட&
ேசரவிடாம1 பி��க�ப�C
�பைத - �தலி1 நா�க� அைன��லக�தி& க களி1 நி,�த
ேவ !�.

உ�கைள%    ப�றிய    வத0திக�    வ0�ெகா#$
கி�றன. . . . 7றி%பாக    இ0தியாவின ‘ ‘ ‘ ‘ேறா’’’’
உ�கைள    பய�ப���வதாக    9ற%ப�கிற�. . . . இத�கான    உ�கள�    பதி&    எ�ன????

எம� ேதசிய� தைலவ
ட& நா& �&, தசா�த�க;�< ேமலாக, அவ
ட& ஆ�ம Uதியாக
கல5�ெகா டவ&. இதைன எம� ேபாரா�ட�தி1 ச�ப5த�ப�ட அைனவ
�
அறி5�ெகா�வ.. எம�< இைடயி1 எ5தவித அ�ப?�க)ற ந�ைப ேபணி�ெகா ேடா�. இ�
சாதாரண <!�ப - மனித - வா��ைக�< ச), ேமலான உற$.

அைன��லக இராஜத5திர நடவC�ைகக;�< ெபா,�பாக எ&ைன நியமி�த அ5த
தைலவ
�< ெசLய�ப!� �ேராகமாக�தா& நா& இதைன எ Tகி&ேற&. எம�
தைலவ. எம� ம�களி& இதய�களி1 <Cெகா டவ.. நா& பண�தி)காகேவா அ1ல�
பதவிக;�காகேவா விைலேபாக� PCயவனாக இ
5தா1 எ&ைன அவ. இ5த ெபா,�பி)<
நியமி�தி
�க மா�டா.. இ� எம� ேபாராளிக;�< ம�!ம1ல, அைன��லக நா!க;�<
வ5� வசி�� வ
� ேபாராளிக;�<� ெத�8�. எனேவ எம� தைலவ. அ�பCெயா

தவைற ெசLய மா�டா..

என� தைலவ. Pறிய அவர� கனவான - எம� ம�க;�< ெகௗரவமான, சமனான,
ம�யாைத8ட& வாழ�PCய த7.ைவ எ!��� ெகா!�பத)< - என� வாழ�ைகைய
அ.�பணி�தி
�கி&ேற&.

சிறில�கா அரJ த)ேபா� ெதாட�கி8�ள ேபாரான� அைன��லக நா!களி1 வா?� தமி�
ம�களி& க�டைம�ைப உைட�பதாகேவ உ�ள�. அ�தா& அவ.களி& அ!�த இல�<.
தி
மதி அ&ர& பாலசி�க�ைத நா! கட��வத)<� அவைர �ேராகியா�<வத)<�
சிறில�கா அரJ �ய)சி எ!�தி
�கி&ற�. எனேவ அவ.க� நிைன�பைத ெசLவத)< தய$
ெசL� �ைண ேபாகாத7.க�. நா� க
��களி1 ேவ,படலா�. ஆனா1 இல�சிய�தி1
ஒ&,ப�டவ.க�.

எனேவ அ&� த�பிகேள! உற$கேள!!

என� அ ண& வி�!= ெச&ற கைடைமைய ெதாட.5�� ெசLேவா�. 

�ல'ெபய�    வாB    தமிB    மக�    த�ேபாைதய    நிைலயி&    க
��    ேவ�பா�கைள    மற0�
த*விரமான    ேபாரா�ட�கைள    ேம�ெகா�ள    ேவ#$யத�    அவசிய'    7றி��    9ற
@$Aமா????

நா& ஏ)கனேவ Pறியத&பC இ5த Jனாமியினா1 மன� ெநா5தி
�<� எம� உற$க�
மீ !� எழ ேவ !�. மீ !� நா� எம� கைடைமைய ஆ),வத)< தயாராக ேவ !�.
அதைன உடேன ெசLய ேவ !�. கால� தாமதி�தா1 எம� உற$க� எம� நா�C1 மிக$�
ெகா!ைமயான நிைல�< த�ள�ப!வா.க�. நா� தா�ெகாணா �யர�ைத இதய�தி1
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தா�கி� ெகா C
�கிேறா�. எம� ெநWச� ெவC�கி&ற�.

இ
5தா:� எம� உற$க;�காக ந�பி�ைக8ட& இ
�கி&ேறா�. �ல�ெபய.5��ள தமி�
ம�க� அ5த கைடைமைய ெசLய ேவ !�. அைனவ
� ஒ&றாக வா
�க�. ஒSெவா

நா�C:� வசி�<� எம� உற$க� ஒ&,ேசர ேவ !�. உ�க;ைடய கைடைம பா�ய�.

�த)க�டமாக அைனவ
� ஒ&,PC எ�க� உற$கைள� கா�பா),வத)< நா�க�
இ
�கி&ேறா� எ&ற ந�பி�ைகைய ெகா!�க�. அ5த ந�பி�ைக அவ.கைள வாழ ைவ�<�.
எனேவ அதைன= ெசL8�க� எ&, அ&�ட& ேக�!�ெகா�கிேற&.

இ�ைறய    நிைலயி&    தமிB    ஊடக�களி�    ப�7    எ0தள;7    கா�திரமானதாக    இ
க
ேவ#�'    எ�ப�    ப�றி    9ற@$Aமா????

ஊடக�களி& ப�< மிக$� ��கியமான�. அ�<�ள ம�கைள கா�பா),வத)காக
இ�ேக8�ள ம�கைள ஒ&,திர�!� பணிைய இ5த ஊடக�க� ெசLய ேவ !�.
ேவ,பா!கைள மற5� ஒ&, ேச
�க�. எம� பல�ைத கா�!�க�. நா�க� ஒ&, ேச.5�
இ�< எம� பல�ைத கா�Cனா1 அ�ேக8�ள எம� ம�க� க ண 7. சி5த மா�டா.க�. இ5த
ஊடக�க� அதைன மிக$� ெபா,��ட& ெசLய ேவ !�.

« தமி�� ேதசிய� P�டைம�� அரJட& இைண5� அரசிய1 த7.$ ஒ&ைற எ�ட
�&வரேவ !� - எ4.பி.திஸநாய�கா | Home | தமிழ. ப!ெகாைலயி1 ந�பியா.க� சதி-
நடவC�ைக ேகா
� ராமதா4 »

Related posts:

Will be added soon here...

உ�க� க
��

This entry was posted on Wednesday, June 3rd, 2009 at 1:34 pm and is filed under ேந.காண1க�, ம,பிரJர�க�. You can follow any
responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

18 Comments so far

பா.�திப& on June 3, 2009 1:45 pm

//எம� தைலவ. வி�!=ெச&ற கைடைமைய பா�கா�க ேவ Cய கட�பா�C1
இ
�கிேறா� : ெச.ப�மநாத& //

எம� தைலவ. வி�!=ெச&ற “அைச8� ம),� அைசயா ெசா��கைள” பா�கா�க
ேவ Cய கட�பா�C1 இ
�கிேறா� எ&, ெசா1ல வ5� மாறி= ெசா1லி வி�\ர.க�
எ&, நிைன�கி&ேற&. இத)காக� தாேன “�ல&” ெபய.5த �லி�பினாமிகளிட�
இ�ேபா� <��ெவ�ேட நட�கி&ற�.

1.

ச5தன� on June 3, 2009 3:12 pm2.
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�ல�� தமிழ.கேள தய$ ெசL� யதா.�தமாக சி5தி�� எனிவ
� கால�தி1
ெசய1ப!�க� அ!�� �க� ெத�யாத தைலவ.கைள உ
வா�க உ5�ச�தியாக
இ
�கேவ டா�. ம�கைள வாழவி!�க�. இ5த அறிவழக& எ�ேக???

thevi on June 3, 2009 3:46 pm

“நா� கனவி1 Pட எ ணியிராத ஒ
 Dறாவளி எம� இள� தைல�ைறைய அC��
ெச&,வி�ட�. அதி1 இ
5� மீ�வத)< நா�க� மிக$� க!ைமயாக உைழ�க
ேவ Cய கால� இ�.”

அ!�த இள5தைல�ைறயி1 க  ைவ�கிற7.க�. உ�க;�< இளJக� எ&றா1
அSவள$ ேபராைச.

மிக$� க!ைமயாக “உைழ�க” ேவ Cய� உ ைமதா&.

3.

<J�ப& on June 3, 2009 4:24 pm

/நா� தா�ெகாணா �யர�ைத இதய�தி1 தா�கி� ெகா C
�கிேறா�. எம� ெநWச�
ெவC�கி&ற�. இ
5தா:� எம� உற$க;�காக ந�பி�ைக8ட& இ
�கி&ேறா�.
�ல�ெபய.5��ள தமி� ம�க� அ5த கைடைமைய ெசLய ேவ !�. அைனவ
�
ஒ&றாக வா
�க�. ஒSெவா
 நா�C:� வசி�<� எம� உற$க� ஒ&,ேசர
ேவ !�.ஒ&, ேச.5�,எ1ேலா
� “ச& Cவி,ேக Cவி,கைலஞ. Cவி ஆகியவ)ைற
பா.�க ேவ !�/– இதி1 “இல�ைக� தமிழ.களி&” சாய1 Pட இ1ைலேய!.
எேதா,கைலஞ. க
ணாநிதி, ேசானியா கா5தி�<, “எ�பC வாசி�க ேவ !�” எ&,
எ?தி� ெகா!�த� ேபா1 அ1லவா இ
�கிற�!!.

4.

thurai on June 3, 2009 4:39 pm

�லிகைள ந�பி Pட�பிற5த சேகாதர.கைள8� மதி�காம1 இ
5தவ.க�, இ�ேபா
தைலைய நிமி.�தி யாைர8� பா.�க �Cயாம1 இ
�கிறா.க�. இவ.களி)< �தலி1
யாராவ� ஆ,த1 P,வ 7.களா?

�ைர

5.

<J�ப& on June 3, 2009 5:37 pm

�லிகளி& ஆ8த� ேபாரா�ட� �Cவி)< வ5�வி�ட�. இ5த உ ைமைய
�ல�ெபய.5��ள தமிழ.க� ஏ),� ெகா�ள ேவ !�. �ல�ெபய.5��ளவ.களி&
ேபாரா�ட�க� தமிழின�தி& பிர=சிைனகைள இ&, உலகறிய ெசLதி
�ப� உ ைம.
ஆனா1 தாLநா�Cேல வா�கி&ற தமி� ம�களி& வரலா),� ேக�விக;�< �லிகளி&
ஆ8த� ேபாரா�ட�� அைத= சா.5த �ல�ெபய.5த தமிழ.களி& கவன ஈ.��
ேபாரா�ட�க;� விைடகைள ெகா ! வரவி1ைல எ&ற கச�பான உ ைம ��5�
ெகா�ள�பட ேவ !� என ஜனநாயக ம�க� �&னணியி& தைலவ. மேனா கேணச&
எ�.பி. ெத�வி���ளா..தாL நா�Cேல வா?� ம�களி& ம�தியி1 இ
5� ெசய)ப!�
தமி� அரசிய1 தைலைமக;�< �ைண ச�தியாக மா�திரேம �ல�ெபய.5த
தமிழ.களி& எதி.கால நடவC�ைகக� அைமய �C8�. இைத �ல�ெபய.5த தமி�
�&ேனாCக� ��5� ெகா�ள ேவ !�.

6.

BC on June 3, 2009 6:30 pm

தைலவ. அறிவழகனி& ேப�Cைய8� ஆவ:ட& எதி.பா.�கிேற&.

7.

Poddu on June 3, 2009 6:54 pm

//�ல� ெபய.5��ளவ.களி& ேபாரா�ட�க� தமிழின�தி& பிர=சிைனகைள இ&,

8.
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உலகறிய ெசLதி
�ப� உ ைம.// <J�ப&

<J�ப& இ� அ�ப�டமானெதா
 ெபாL. �ல�ெபய.5தவ.களி& ேபாரா�ட�க� தமி�
ம�களி& பிர=சிைனகைள உலகறிய= ெசLயவி1ைல. இ5த� ேபாரா�ட�க�
மைற�கமாக �1ைல�த7வி1 மாெப
� மனித அவல� ஒ&, ஏ)பட வழிேகாலிய�.
இ5த ம�களி& அவல� தா& உலகி& பா.ைவைய தமி� ம�க� மீ� தி
�பிய�.

ம,தைலயாக� Pறினா1 தமி� ம�க;�< அவல�ைத ஏ)ப!�தி உலகி& பா.ைவைய
தமி� ம�களி& மீ� தி
�பியதி1 �ல�ெபய.5தவ.களி& ேபாரா�ட�க;�< ��கிய
ப�< உ !.

இதைன அ&ர&ஸ& சீ�ேக.4 எ&, ஆ�கில�தி1 ெசா1வா.க�. சில. ம)றவ.களி&
கவன�ைத ஈ.�பத)காக ேவ டாத ேவைலகளி1 ஈ!ப!வா.க�. சில சமய�களி1
த�க� <ழ5ைதகைள�ெகா&, Pட ம)றவ.களி& கவன�ைத ஈ.�<� தாLமா.க�
இ
5��ளன.. இ� ஒ
 வைக மனேநாL.

�ல�ெபய.5த தமிழ.க� இவ)றி1 இ
5� த�கைள வி!வி�க ேவ !�.

KUNALAN on June 3, 2009 9:28 pm

தமி�= சன�ைத இ&R� எ&னெவ1லா� ெசLய நிைன�தி
�கிறா.க� இவ.க�…?

ெச.ப�மநாதனி& இேத ேப�Cைய பிரJ��த �லிகளி& இைணய�தள�
இ&ெனா&ைற8� இ&, ெவளியி�C
�கி&ற�. அதி1 சில…

“தி
மண�தி)< பி& ெபச&� நக�1 உ�ள ஒ
 வ 7�C1 பிரபாகர&- மதிவதனி
த�பதியின. <Cயி
5தன.. இ5த த�பதிய
�< �தலி1 பிற5தவ.தா& சா.�4
அ&ரனி. இேத சமய�தி1 பிரபாகரனி& ெந
�கிய உற$�கார ெப  ஒ
வ
�<�
அழகான ஆ  <ழ5ைத பிற5த�. இதி1 விேசஷ� எ&ன ெத�8மா? அ5த <ழ5ைத�<�
சா.�4 அ&ரனி எ&, ெபய. D�ட�ப�ட� தா&!

இர ! சா.�4 அ&ரனி�க;� ஒ&றாகேவ பிரபாகர& வ 7�C1 வள.5தா.க�. இ�
பரம இரகசியமாக பா�கா�க�ப�ட�.
இர ! சா.�4 அ&ரனி�க� இ
�பைத எ�ேபா��, யா�ட�� ெவளிேய
ெசா1ல�Pடா� எ&, இ
 <!�ப�தின
�<� க�டைளயி�C
5தா. பிரபாகர&.அ5த
சா.�4 அ&ரனிைய�தா& இல�ைக இராTவ� கட5த மாத� J�!�ெகா&ற�.
அ�பCயானா1 நிஜமான சா.�4 அ&ரனி? அவர� �ைக�பட�ைத Pட இ�வைர யா
�
பா.�தி
�க �Cயா�.

அெம��காவி& ேநசநா! ஒ&றி1 பிரபாகரR�, சா.�4 அ&ரனி8� மிக பா�கா�பாக
இ
�கிறா.க�. வ
கிற நவ�ப. மாத� 27-5ேததி வி!தைல��லிகளி& வ 7ர வண�க நா�
அ&, அவ.க� இ
வ
� உலக C.வி.�களி1 ேதா&,வா.க�.

கி�ட�த�ட இ&R� 20 ஆயிர� வி!தைல��லிக� ஆேவச��ட& ேபா
�<
கா�தி
�கிறா.க�. அவ.களி& �திய தைலவராக தன� வா�J சா.�4 அ&ரனிைய
அ&ைறய தின� பிரபாகர& அறிவி�பா.”
உலகேம மிக ஆவலாக கா�தி
�க ெதாட�கியி
�கிற� வ
கிற 27-11-2009 அ&,
ெதாைல�கா�சிகைள காண!”

ய�பா… க ண� க�!ேத சாமீ…
இ�பCெய1லா� ெகா�தணி�< ! வ 7சி எ�கள= சி�திரவைத ப Tறா�கேள�பா…
இ5த� ெகா!ைமகள� ேக�க நாதியா இ1ைலயா..?

<ணாள&
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<J�ப& on June 4, 2009 2:33 am

<J�ப& இ� அ�ப�டமானெதா
 ெபாL. �ல�ெபய.5தவ.களி& ேபாரா�ட�க� தமி�
ம�களி& பிர=சிைனகைள உலகறிய= ெசLயவி1ைல. இ5த� ேபாரா�ட�க�
மைற�கமாக �1ைல�த7வி1 மாெப
� மனித அவல� ஒ&, ஏ)பட வழிேகாலிய�.
இ5த ம�களி& அவல� தா& உலகி& பா.ைவைய தமி� ம�க� மீ� தி
�பிய�.//
–ெபா�!, இைத நா& Pறவி1ைல, மேனாகேணச& Pறியி
�கிறா.. ந7�க� P,வ�
ச�. “தமி�!,தமி�!”, எ&, க?ைத மாதி� கட5த 50 வ
ட�களாக க�தியவ.க;�<
உ ைமயி1 அத)கான தா.மீக உ�ைமக� இ1ைல. பல இட�களி1 உண.=சிகைள
உJ�ேப)றி வி�!, பண�ைத� பிரா C, வ 7�C1 <மி���ளா.க�. இவ.க� வி�ட
விைளயா�டா1, தமிழ. எ&ற பத�, தனி�ப�ட உ .$களி& “இ
�� வி
���<”
விட�ப�!�ள�, இ�கால ேபா�கி1, அவசியமானதி)<, அவசியமானவ.க;�<,
ம�!� பிரதிபலி��, ப1ேவ, ப�மாண�களி1, எ� ச�தாய�ைத �கி�வி�கிறேதா
அSவாேற அ.�த� ெகா�ள�ப!�- “ெச&�ரைல4” ெசLவ� இ�ேபா� <ழ�ப�ைத
த
கிற�. இ5த நிைலயி:�Pட இ5த “எ�ேடகா1 இல�சண�க�(க?ைதக�)” தி
5த
மா�ேட& எ&கிறேத!!… -தமி� ேபJ� பல. தமிழர1ல, தமி� ேபசாத பல. தமிழ.
எ&பதாலா?,அ1ல� Fேகால Uதியாக சி5தி�க ேவ !மா?…

10.

ந ப& on June 4, 2009 12:34 pm

// அ&ர&ஸ& சீ�ேக.4 எ&, ஆ�கில�தி1 ெசா1வா.க�. சில. ம)றவ.களி&
கவன�ைத ஈ.�பத)காக ேவ டாத ேவைலகளி1 ஈ!ப!வா.க�. சில சமய�களி1
த�க� <ழ5ைதகைள�ெகா&, Pட ம)றவ.களி& கவன�ைத ஈ.�<� தாLமா.க�
இ
5��ளன.. இ� ஒ
 வைக மனேநாL.

�ல�ெபய.5த தமிழ.க� இவ)றி1 இ
5� த�கைள வி!வி�க ேவ !�. - Poddu on June
3, 2009 6:54 pm //

உ ைம இ�தா&. இ�தா& �லிகளி& திய�.

11.

Anonymous on June 4, 2009 1:53 pm

பிரபாகரைன ஒழி�� க�ட ேவ !� எ&ற ெவ�ளாள.களி& ந7 ட நா� வி
�ப�. அ�
இ�ேபா� தா& ைக PC உ�ள�. பிரபாகரனி& மரண� மாெப
� சதி..எ�க;�<
எதி��கைள விட இன �ேராகிக�தா& அதிக�………எ&பவ. அதி1 ஒ
வ..

12.

ெவ�ைளவாகன& on June 4, 2009 5:07 pm

��பா�கிகளி& ெபயைர ெசா1லிேய ெகௗரவமாகி�ேபான எ� தாLநா�C1 எ&,
தமி�ெவறி அக&, ஆ டதமிழ. எ&ற அக�பாவகாமாைல ெதளி5� இல�ைகய.
எ&ற தாLநா�!ப), எ�க;�< எ1லா� வ
கிறேதா அ&,தா& நா�
ச�யானபாைதயி1 ச�யானபா.ைவேயா! ெச&, விC$� வி!தைல8� அைமதி8�
அைடேவா�.

ெகா!ரமான ெகாைலெவறிவி�! அ&� சேகார��வ� கா
 ய� ெகா டவ.களாக
வாழ �றப!கிேறாேமா அ&,தா& உ ைமயா& சமாதான�� ச5ேதாஷ��
கா ேபா� ப�$, ேநச�, சக மனிதைர மதி�த1 ேபா&ற ந1ல பழ�க வழ�க�க;�<
ப�<வ�பட ேவ Cய நிைலயி1 இ&, இல�ைக�தமிழ. இ
�கி&றா.க�
–ெவ�ைள�ெகாC ெவ�ைளவாகன&

13.

ெவ�ைளவாகன& on June 5, 2009 3:36 am

Tamils of Tamil Nadu are not happy about Hindis and Hindi. They point out that the central government of India

compels Tamils to learn Hindi for central government jobs even in Tamil Nadu. True, Hindi being the official and
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national language of India, fluency in Hindi is a must to secure jobs at the center. Being chauvinists as they are,

Tamils do not see the benefit of learning the language of the majority or being a part of big power.

Tamils of Tamil Nadu say, Hindi is spoken only in the northern belt of India by a 30% of the population and yet

Hindis impose Hindi throughout India. They ask; what is the point painting our name boards in Hindi when vernacular

languages and not Hindi are spoken everywhere other than the Hindi belt. Forgetting that they are just 7% of the total

Indian population, Tamils want Tamil to be in par with Hindi. But, how could 7% equal to 30%. Pannikar, a Tamil

that aspired to be the Prime Minister of India after Nehru said it all in few words. He is said to have said; Hindis had

sidetracked him from premiership because he spoke no Hindi. Had he change his stance and learn a bit of Hindi, he

would have been the Prime Minister of a powerful country. Is it not the same attitude that put most Tamil speaking Sri

Lankans in a Pandora’s Box?

Tamil is an official as well as a national language of Sri Lanka. What is more, Sri Lanka is the only country in the

world that a government issues its official reports in Tamil. Tamils could correspond in Tamil with government

officials anywhere in Sri Lanka. No doubt, Tamils have a better deal in Sri Lanka than India. If usage of Tamil is a

criterion for happiness of Tamils, then Tamils of Sri Lanka should be the happiest.

85 % of Sri Lankans speak fluent Sinhala, while another 5% could use it in their daily life. That is a much higher

percentages than Hindis and Hindi of India. A mare 10% does not speak Sinhala at all. We are told that the cause for

Tamil terrorism is the Sinhala, the language of the majority being the official language of Sri Lanka.

Muslims and Estate Tamils do not object to learn Sinhala. As much as Tamils of Tamil Nadu object to learn Hindi,

only Jaffna Tamils object to learn Sinhala. However, Jaffna Tamils could go to France and learn French; they could go

to Germany and learn German; they could go to Norway and learn Norwegian; they could learn Malay in Malaysia

but they resist learning Sinhala in Sri Lanka. Where is the logic or sense behind Tamils not learning Sinhala, the

language of the majority by far?

The NGO dollar sharks that put on funny accents, and the old bureaucrats that boast the glory of yesteryear, and the

wogs that brag they speak better English than Englishmen go beyond and blame the Sinhala language for all our

economic predicaments as well. In spite of the present-day set backs, many consider Japan, Korea, Thailand,

Malaysia and Singapore are successful countries. Of these only Singapore uses English as a national language of the

country. Reasons are many and have to be discussed separately at length. One thing we ought to understand is that Sri

Lanka cannot be a Singapore but a Malaysia. Anyway, the said English wallah must be told that all those countries

other than Singapore had used their own languages to reach where they are today.

I am not suggesting for a moment that English should not be thought at our schools. Indeed, it must be thought to

everyone if at all possible. However, the path to progress is effective communication. Moreover, the language of the

majority is the best language to communicate down the line as has been proved by the aforesaid countries.

Although English wallah wants English to be the official language, many of us want it only as a link language. Even

so, less than 10% could use it fluently. Of them, not many could give a meaningful speech in English or write it

effectively. Have you observed many of us have lost for words or use Sinhala words in the middle of a discussion? On

TV debates in English, I have often noticed most speakers cannot articulate a topic in English as good as they could in

Sinhala. That shows the futility of using English to communicate with the masses in Sri Lanka.

Sinhala being a very rich language one could use to articulate any subject as good as in any other language. No

wonder, most Sinhalese prefer to discuss and deliberate thing in their mothertong than in English. That is not abnormal

or nothing to be ashamed of. It is interesting to note that most Muslims and Tamils speak fluent Sinhala than English.

So only a hypocrite could fault the government for conducting its business in Sinhala?

I have no doubt that Tamil language has similar qualities to that of Sinhala. But the fact remains; less than 20% of Sri

Lankan population speaks Tamil fluently while another 5% may understand it. It is important to note that at least 75%

do not understand Tamil at all, whereas only 10 percent do not understand Sinhala at all.

In spite of the impracticality to use Tamil language effectivily all over the country, the government has made it a

national language to please the Tamils. That means, all government notifications, vacancies, gazettes etc. are

published in Tamil as well. Though not many officers of all the Divisional offices of the government and the Police

speak Tamil, one could write to them and get an answer in Tamil. In a country where 75% do not speak Tamil at all, is

it not a gesture of goodwill for Tamils. Where in the world that Tamils are gestured better?

Let me give some more examples. In Sri Lanka, regardless where they live, Tamils are encouraged to educate their

children in Tamil language from the kindergarten to the University. In Padukka 99.5% of the population is Sinhalese.

However, there is a Tamil medium government school for that 0.5% with Tamil mother tong. Do the Tamils in Delhi

in India or Penang in Malaysia get similar rights? Lack of willingness to accept the reality by Tamils is the crux of

the matter.

ெவ�ைள�ெகாC ெவ�ைளவாகன&

ெவ�ைளவாகன& on June 5, 2009 3:44 am

தர�ப!�த1 அ�:�< வ5த பி& தா& வ&னி, �1ைல�த7$ ம&னா. �I.
க1�ைன ெபா��வி1 ேபா&ற இட�களி1 இ
5� தமி� ேபJ� மாணவ. ம
��வ�
ெபாறியிய1 க)க ப1கைலகழக� �க �C5த�. தர�ப!�தலா1 சில யா��பாண
மாணவ. பாதி�க�ப�ட�� அவ.கைள ந�பி சீதனசீ�! க�Cய ெப)ேறா�& கன$
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உைட5த�� உ ைமதா&–ெவ�ைள�ெகாC ெவ�ைளவாகன&

thevi on June 5, 2009 7:45 am

க1வி ேவைல வாL���களி1 ப1�ைன �ைறகைள அறி�க� ெசLயாம1 டா�ட.
எWசினிய. எ&றா1 தா& ந1ல ெபா
ளாதார வ:ைவ அைடய �C8� எ&ற
நி.�ப5த�ைத ைவ�தி
5த பCயா1 தா& தர�ப!�த1 ெப
� பிர=சைனயாக உ
�
ெப)ற�. ஒ
 வைகயி1 அரசி& தவ,தா&.

16.

ெவ�ைளவாகன& on June 5, 2009 11:26 am

யா��பாண ெப)ேறா. பி�ைளகைள சிவி1ெபாறியிய1 ம�!� பC�க ேவT� எ&,
பிCவாத� �&ன. பிC�த��< காரணேம சிவி:�<தா& சீதன� ெவ< அதிக�. பி1C�
அ1ல� ைஹேவ திைண�கள�களி1 ந1லா காJ களவாC நிைறய ெசா�� ேச.�ப.
எ&ற எ1ைலத�ளி ேவலித�ளி வா�வேத தியானமாக இ
5த யா��பாண
ெசா��ேச.�ப�தா& வா��ைக எ&, இ
�<� <
�! Jயநல வாதிக�
தர�ப!�தலா1 ஓரள$ பாதி�க�ப�டனேர தவிர யா��பாணியி& நிைன�� தவேற தவிர
அரசி& தவ, அ1ல–ெவ�ைள�ெகாC ெவ�ைளவாகன&

17.

palli on June 5, 2009 12:20 pm

எ&ன�பா இ� வCேவ:ைவ விட இ5த யா� ம�கைள ேபா�! ஆ;�கா� அC�கிறிய�;
ஓேகா வட�ைக ப)றி இ�பC எ?தினா1தா& இைவ�<� ஏேதா விடய� ெத�8�
எனநிைனபா.கேளா; எ&னமாL பிளா& ப ணி அC�கிறா�க�(எ?�தா1)

18.

Name (required)

Email (required)

Website

உ�க� க
�ைத பகி.5� ெகா�;�க�
 English  பாமினி  உ=ச���

வைகக�.......: 
எ?�பவ.க�:  

பழயைவ

May 2010 (87)

April 2010 (229)

ேதச� | ேதச� http://thesamnet.co.uk/?p=12447
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