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ஊடக அறி�ைக ப��தான�ய தமிழ� ேபரைவஊடக அறி�ைக ப��தான�ய தமிழ� ேபரைவஊடக அறி�ைக ப��தான�ய தமிழ� ேபரைவஊடக அறி�ைக ப��தான�ய தமிழ� ேபரைவ....    
தி�தி�தி�தி�. . . . ெசெசெசெச....பமநாத� கடத� பமநாத� கடத� பமநாத� கடத� பமநாத� கடத� ––––    எ�ைல கட#த இல%ைக அரசி� எ�ைல கட#த இல%ைக அரசி� எ�ைல கட#த இல%ைக அரசி� எ�ைல கட#த இல%ைக அரசி� 
பய%கரவாத&பய%கரவாத&பய%கரவாத&பய%கரவாத&....    
    
இல%ைக ேப�னவாத அரசான' சனநாயக அர( எ�ற கவசைத அண�#'ெகா*+ , 
தமி- ம�கள�� ம/' க0டவ�-' வ�01��2& ச0டவ�ேராத ஆ0கடத� , 
காணாம�ேபாத� 4தலாய மன�த உ�ைம ம/ற�கைள த6ேபா' எ�ைலகட#' ச�வேதச 
7திய�� நிக-த ெதாட%கி89ள'. 
 
ச�வேதச ச0ட%கைள8& , நியதிகைள8& மதி�கா' இல%ைகய��  ெசய6ப+கி�ற 
இல%ைக  இரா:வ நி�வாக& த6ேபா' அதைன ச�வேதச 7திய�� நடா'வத62&  
அ;மதி�க<ப01��கி�ற' ேபா=&. 
 
தி�. ெச�வராசா பமநாத� கடத� ெதாட�பாக ெவள�யாகி89ள ெச>திக9 , இல%ைக 
அர( ச�வேதச நியம%கைள ?ற#த9ள� ெசய6ப+கி�ற' எ�பதைன� கா0+கி�ற'. 
 
ச0டவ�ேராதமாக� கடத<ப0ட தி�. பமநாத� அேத வ�தமாக ஒ� நா01லி�#' 
இ�;ெமா�  நா0162 ெகா*+ ெச�ல<ப0டவ�த& ஜனநாயகைத ேநசி<பவ�களா� 
ெவB�கத�கேதா+ ச0டதி�4� நிBத<படேவ*1ய'மா2&. இCவாறான 
நா+கடத�க9 ஐ�கிய நா+கா9 சைபய�� சிதிரவைதகE�ெகதிரான ப�ரகடனதி� 3& 
ப��வ�62 4ரணான'. 
 
 
ஐ�கிய நா+க9 சைப , ெபா'நலவாய நா+க9 4தலாய ச�வேதச சGகதி� 
பாரா4கமான' இCவாறான ப0ட<பக� கடத�க9 ச�வேதசதி� ஏ6B�ெகா9ள<ப0ட 
நடவ1�ைகயாக ேம=& ெதாட�வத62 வழிவ2�2&. 
அ<ப1 ஏ6ப1� ச�வேதச நியம%கE& , ச0ட%கE& , ப�ரகடன%கE& ம/*+& 
ஒ�4ைற எIதேவ*1 ேந�+&.  
 
ஈழதமிழ�க9 ம/தான இன<ப+ெகாைல தி0டதி62  ச�வேதச சGகதி� ஆதரைவ 
மிகK& சாம�தியமாக ெப6B�ெகா9கி�ற' இல%ைக அர(.  ெதாட�#'& 
ச�வேதசதி� அIத%கைள< ?ற#த9ள� 300,000�2& அதிகமான ம�கைள நாசிகள�� 
வைத4கா%கE�ெகா<பான 4கா%கள�� அைட'ைவ'9ள'. 
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மிகK& ெபாB<? வா>#த ச�வேதச ஊடக%க9 நட#த ச0டவ�ேராத� கடத=�2 நMதி 
ேக0காைம8& இCவ�டயதி62 4�கிய'வ& ெகா+�காைம8& கவைல அள��கி�ற'. 
 
 
தமிழ�க9 ம/' (மத<ப0ட ஆ8த<ேபாரா0டைத நிBதி , ஆ8த%கE�2 
ஓ>Kெகா+' , இ<ேபாரா0டைத அகி&சாவழிேபாரா0டமாக உ�மா6ற& ெச>வத62 
தி�. பமநாத� அவ�கள�� ப%2& ப�ரச�ன4& மிகK& 4�கியமான'. 
 
தமிழMழ வ�+தைல< ேபாரா0டைத 4Iைமயான அகி&சாவழி<ேபாரா0டமாக 
4�ென+�க 4ைன8& மிதவாததைலவைர அ<?ற<ப+'வதான' , இல%ைக அரசி� 
அரச பய%கரவாதைத O*+வேதா+ , அதி தMவ�ர ச�திகள�� ெச�வா�ைக ேமேலா%கP 
ெச>ய வழிவ2<பதா8& அைம#'வ�+&. 
 
தி�. பமநாத� அவ�க9 தா& வாI& நா01� ச0ட%கைளேயா அ�ல' ச�வேதச 
ச0ட%கைளேயா ம/றி ெசய6ப01�#தா� அவ� ச0டதி� 4� நிBத<ப0+ மிகK& 
ெவள�<பைட த�ைமேயா+& , ச�வேதச நியம%கE�2 அைமவாகK& வ�சாரைனக9 
நடாத<பட ேவ*+&. 
 
தி�. பமநாத� அவ�க9 ஒ� நா01� ப�ரஜா உ�ைம ெப6றவ� எ�ற அ1<பைடய�� 
அவ� வாI& நா0+ம�க9 தம' நா01� ச0டதி0ட%கE�2 எதிராக ஒ�வ� 
கடத<ப+& ேபா' அத62 எதிராக பகிர%கமான வ�சாரைண நடாத� ேகா�வத62 
உ�ைம8ைடயவராவா�க9. 
 
அ*ைமய�� , '�?Bத=�2& த+'ைவத=�2& எதிரான ப��தான�யாவ�� 
அ�<பண�<? 2றி' ேக9வ� எI#த ேபா' ெவள�வ�வகாரP ெசயல� தி�.ேடவ�0 
மிலிபா*0 அவ�க9 ப��தான�யாவ�� அ�<பண�<ைப ம/*+& ஒ�4ைற உBதி 
ெச>தா�. இ' பய%கரவாததி62 எதிரான ேபா� எ�ற ேபா�ைவய���Qட ம�க9 
'�?Bத<பட� Qடா' எ�ற ப��தான�ய ம�கள�� வ��<பைப ப�ரதிபலி�கி�ற'. 
 
அCவாறி��க , ெபா'நலவாயதிலி�#' ஒ� நா0ைட அக6ற ேவ*+மாய�� 
அ#நா01� ஜனநாயக& நைட4ைறய�� இ�ைல எ�ற நிைல வ#தா� ம0+ேம 
சாதியமா2&, அCவாறான 26றPசா0+ இல%ைக ம/' இ�ைல என வாதி+கி�ற' 
ப��தான�ய ப�ரதம� அ=வலக&. அைனவ�& ச0டதி62 உ0ப0டவ�க9 எ;& நிைல 
வ�& ேபா'தா� ச0ட& ஒI%2 சீரான 4ைறய�� நைட4ைற<ப+த<ப+&. 
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இCவாறான வ�சாரைண�2 , 4� உதாரண& இ�ைல எ�ற காரணதினா� ச�வேதச 
ச0ட%கைள ம/றிய 26றவாள�க9 த*டைனய�லி�#' த<ப�<பதைன அ;மதி�க 
41யா'. 
 
ேம6Qறிய வ�டய%கைள� க�தி6ெகா*+ ப��தான�ய தமி- ம�க9 ப��வ�& 
ேகா��ைககைள 4�ைவ�கி�றன� : 
 

1. தி�. ெச.பமநாத� அவ�க9 உடன1யாக நMதிம�றதி� 4� நிBத<ப0+ , 

அவ�ம/' 26ற& ஏ'& சா0ட<ப1� நMதியான ,4ைற<ப1யான வ�சாரைனகைள 

நட'வத62 , இல%ைக அரசி62 ப��தான�ய அரசா%க& அIத& ெகா+�க 

ேவ*+&. 

2. ச�வேதச ெசVசி=ைவP ச%கதின� ெதாட�Pசியான 4ைறய�� தி�. பமநாத� 

அவ�கைள ச#தி<பத6கான ஏ6பா+கைள ெச>வேதா+ , சிதிரவைதகE�2 

எதிரான ச�வேதச ப�ரகடனைத இல%ைக அர( மதி' நட�க அIத& ெகா+�க 

ேவ*+&. 

3. ச�வேதச ச0ட%கள�� அ1<பைடய�� தி�. பமநாத� அவ�க9 ச0ட 

ஆேலாசைனைய< ெபற அ;மதி�க<பட ேவ*+&. 

4. இPச0ட வ�ேராத ஆ0கடதலி� ஈ+ப0ட அர( அ�ல' அர(க9 , அைம<?�க9 

அைன'& வ�சாரைண�2 உ0ப+த<பட ேவ*+&. 

5. ெபா'நலவாயதி� , ச�வேதச ச0ட%கைள ம/B& உB<? நா+கைள 

இைடநிB'வத62 ஆதரK வழ%2& தம' ெகா9ைகைய ப��தான�ய 

ெவள�வ�வகார அைமP( ம/9 ப�சீலைன ெச>ய ேவ*+&. இ�ெகா9ைக ச�வேதச 

ச0டைத ம/B& நா+க9 த*டைனய�� இ�#' த<ப�<பத62 வழிவ2�க� 

Qடா'. 

6. இCவாறாக ஒ� நா0+ அரசான' ச0டவ�ேராத நடவ1�ைககள�� ஈ+ப+& ேபா' 

அதைன ெவள��ெகாணர ஊடக%க9 4�வரேவ*+&. 

ந�றி 
ப��தான�ய தமிழ� ேபரைவ 

 
  

 
 

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;

www.tamilarangam.net


