
ீண்டும் தலயதூக்கும் வன்முலமகள் 

அண்மில் புயம் பபர் நாடுகரில் நமைபபற்ம சம்பலங்கரின் ப ாைர்ச்சிாக, யண்ைன் நகரில் ாற்று 
கருத்துக்கமரக் பகாண்டிருந் லர்கள், புயிகள் அமப்மபச் சசர்ந் லர்கரால்  ாக்கப்பட்டுள்ரார்கள், ஒரு ாபபரும் 
லிடு மயப்சபாாட்ைானது இப்படிாக முள்ரிலாய்க்காயில் பசன்று முடிந் து ஏன் என்பது  ிழ் க்களுக்கும், அ ன் 
சநச சக் ிகளுக்கும் இன்னமும் புரிா  பு ிாகசல உள்ரது. இந்  நிமயில் லிரிலான லிலா ங்களும், னம்  ிமந்  
உமாைல்களும் ிகவும் அத் ிாலசிானமலாகும். இந்  லி ான லன்முமமகள் இந்  உமாைல் பலரிம 
மூடுல ற்கு பிற்சபாக்கு சக் ிகள் பசய்மம் முற்சிகரின் பலரிப்பாடுகசராகும். காற்று லருல ற்குள்ர அத் மன 
க வுகமரமம் அமைத்துலிடுல ன் மூயாக ச சத் ின் ஆன்ாமல பகான்றுலிடுல ற்காக சியர் முமனகிமார்கள்.    

கைந்  முப்பது லருைாக, க்கமர சநசித்  பய சபாாரிகளும், க்களும்  து கருத்துக்களுைன் முண்பட்ைார்கள் 
என்ம ஓச காணத் ிற்காக புயிகள் உற்பை அமனத்து ஆம ம்  ாங்கி அமப்புக்கரினாலும் லன்முமம பகாண்டு 
நசுக்கப்பட்ைார்கள்: அறித்ப ாறிக்கப்பட்ைார்கள். ஆனால் இந் லி ான ஒடுக்குமுமமகள் எதுவுச புயிகமரசா அல்யது 
 ிழ் க்கரது சபாாட்ைத்ம சா பாதுகாக்க பன்பைலில்மய என்பதும், புயிகரது அறிவுக்கு ாத் ில்யாது, 
க்களுக்கு இருந் ிருக்கக்கூடி ாற்று  மயமகமரமம் இல்யாற்பசய்து, க்கமர அசில் அநாம கராக 
ஆக்கிமள்ரது. முள்ரிலாய்க்காயில் இருந்து நாம் பபமக்கூடி முக்கி படிப்பிமண இதுலாகும்.  

ஒரு ாபபரும் ச ால்லிில் இருந்து ீண்பைற முற்சிக்கும் நாங்கள், சிமயீங்கா அமச  னிமப்படுத் வும், அமனத்து 
முற்சபாக்கு, ஜனநாக, ச சபக்  சக் ிகமரமம் ஒன்றுபடுத்  எம்ாயான அமனத்ம மம் பசய் ாகசலண்டி நிமயில் 
இருக்கிசமாம். இப்படிப்பட்ை ஒரு பநருக்கடிான  ருணத் ில் ாற்று கருத்ம க் பகாண்டுள்ர சபாாட்ை சக் ிகள் ீது 
லன்முமமம கட்ைலிழ்த்து லிடுலது என்பது ீண்டும் சபாாட்ை சக் ிகமர சி மடித்து எ ிரிக்கு உள்நாட்டிலும், 
சர்லச ச அங்கிலும் சா கான நிமயமம ச ாற்றுலிக்கும் என்பம   ிட்ைலட்ைாக சுட்டிக்காட்ை லிரும்புகிசமாம்.  

சிமயீங்கா அசானது புயம்பபர்ந்   ிறர்கரால் முன்பனடுக்கப்படும் அத் மன முற்சிகமரமம் சி மடிப்பது என்ம 
ஒரு நிகழ்ச்சிநிலுைன்  ிட்ைிட்டு பசற்படுகிமது. இந்  குண்ைர்கள், ப ரிந்ச ா ப ரிாசயா,  ிழ் க்கரது ச சி 
அபியாமசகளுக்கு குறிபமிக்கும் சிமயீங்கா அசின் முற்சிக்கு துமணசபாகும் காரித்ம த் ான் இத் மக 
பசற்பாடுகள் மூயாக பசய்து முடிக்கிமார்கள். இப்படிப்பட்ை அசில் அநாம கரினால்  ிழ் க்கரது நிாான 
சபாாட்ைானது  ிமச ிருப்பப்படுலது ப ாைர்ந்தும் அனு ிக்கப்பை முடிாது. சிமயீங்கா அசின் முற்சிகளுக்கு, 
உள்ரிருந்து துமணசபாகும் இத் மக கருங்காயிகமர  னிமப்படுத்துலது அலசிானது.  

கைந்  காயத் ில் இப்படிப்பட்ை சக் ிகரினால் சற்பகாள்ரப்பட்ை பல்சலறுபட்ை  னிநபர்  ாக்கு ல்கள், படுபகாமயகள், 
ஜனநாக றுப்புக்கள் சபான்ம அமனத்ம மம் பன்படுத் ித் ான் சர்லச ச அங்கில் உள்ர பிற்சபாக்கு சக் ிகள், 
புயிகள் அமப்மப  மைபசய்வும், எது சபாாட்ைத்ம  பங்கலா  சபாாட்ைாக சித் ரிக்கவும் பசய் ன. இந்  
நாடுகரில் உள்ர பிற்சபாக்கு சக் ிகளுக்கு எது சபாாட்ம  காட்டிக்பகாடுக்கும் பசயாகசல இமல புரிந்துபகாள்ரப்பை 
சலண்டும்.  

அசில் கருத்துக்கமர கருத்துக்கரால் முகம்பகாடுக்க முடிா  பயலனீம் பகாண்ைலர்கள் எந் பலாரு 
சபாாட்ைத் ிற்குச இயாக்கற்மலர்கள்.. ாற்று கருத்துக் பகாண்ைலர்கள் ீ ான இப்படிப்பட்ை  ாக்கு ல்கமர நாம் 
லன்மாக கண்டிப்பதுைன், எது ச சத் ின் எ ிர்காயம் குமித்  அக்கமம பகாண்ைலர்கள் இப்படிப்பட்ை 
லன்முமமகமர முடிவுக்கு பகாண்டுல  ம்ால் ஆன அமனத்ம மம் பசய்மாறு சகட்டுக் பகாள்கிசமாம். 

அமனத்து முற்சபாக்கு, ஜனநாக, ச சபக்  சக் ிகளும் இப்படிப்பட்ை அர்த் ற்ம லன்முமமகமர பகிங்காக கண்டிக்க 
முன்லசலண்டும் என்று நாம் சலண்டுசகாள் லிடுக்கிசமாம். 

 

ததோல்விகரில் இருதுந்து கற்றுக் ககோள்தவோம்! 

க்கள் ீதும், ோற்றுக் கருத்தோரர்கள் ீதும் நடத்தப்படும் வன்முலமகளுக்க முடிவு கட்டுதவோம்!! 
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விரிவோன ஜனநோகத்லத உத்தவோதப்படுத்தோல் திழ் ததசத்திற்கு விடிவு கிலடோத என்பலத னதில் பதித்துக் 
ககோள்தவோம்!!! 

ததடகம் 

அலச 

த18 இக்கம். 
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