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ஊடக அறி�ைக

அ�பான தமி�ேப�
 ம�கேள,

�ல
ெபய! நா�கள#$ இ�& தமி�'ேதசிய'(�கான ேபாரா*ட�பர�ப�ேல
வ��தைல��லிக� அைம�� ெதாட!பாக நிலவ�வ+
 ஐய-கைள - .றி�பாக மாவ �ர!
நா� நிக�/ ெதாட!பாக நிலவ�வ+
 .ழ�பநிைலைய' ெதள#/ப�'(
 ேநா�.ட�
இ0வறி�ைக தமிழ�ழ வ��தைல� �லிகளா$ ெவள#ய�ட�ப�கி�ற(.

தாயக'தி$ எம( அைம�� 23ைமயான நி!வாக'திைன 

நடா'தி�ெகா45+6தேபா( எம( ேபாரா*ட'ைத� பல�ப�'தெவன �ல
ெபய!
நா�கள#$ இய-கி� ெகா45+6த க*டைம�ைப� ேச!6த .றி�ப�*ட சில
ெசய7பா*டாள!க8
, ஒ+சில இய�க உ&�ப�ன!க8
 த7ேபா(
த�ன#�ைசயாக/
 எம( ேபாரா*ட'ைத ம3-க5�.
 வ�த'தி;

ெசய7ப�கி�றன!.

தாயக'தி$ எம( அைம�� ஆ=த-கைள ெமளன#'த நிைலய�$ இவ!கள#�
தா�ேதா�றி'தனமான ெசய7பா�க� எம( வ��தைல� ேபாரா*ட'தி7.

இய�க'தி7.
 பாதகமான வ�ைள/கைள' தர�>5யவைகய�$ அைமவேதா�
ம�க8�.
 எம( அைம���.மிைடய�$ இைடெவள#ைய அதிக?�க ைவ�கி�றன.

2�ள#வா@�காலி� ப��ன! த�ைன'தாேன இய�க'தி� தைலவரா�கி ேக.ப�.
(.மர� ப'மநாத�) இய-க 2ய7சி'தேபா( அ( எ
மா$ த��க�ப*ட(. அத�
ப��ன! இய�க� க*டைம���க� அைன'(
 ஒ�&>5 .3 நிைலயான
25ெவ�'த;ட� ெசய7பா�கைள ேம7ெகா�வ( என' த�!மான#�க�ப*ட(.

ெந+�க5கால
 வ+
ேபா( இ0வாறான ஒ3-.ப�'த$க� நைடெப&வ(
வழைமயானெதா�ேற. இ6த ஒ3-.ப�'த$கள#� கீ�தா� 2009 ஆ
 ஆ4�
மாவ �ர! நா� சிற�பாக அB*5�க�ப*ட(. இத�ேபா( இய�க'தி�
தைலைம�ெசயலக'தினா$ மாவ �ர!நா� அறி�ைக ெவள#ய�ட�ப*ட(
, அ(
�லிகள#� .ர$ வாெனாலி வழியாக வழைமேபா�& ஒலிபர�ப*ட(
, �ல
ெபய!
நா�கள#$ நிக�6த மாவ �ர!நா� நிக�/கள#$ அ0ெவாலிபர�� ஒலி�கவ�ட�ப*ட(

அைனவ+
 அறி6தேத.

2�ள#வா@�கா$ ேபரழிைவ'ெதாட!6( ப$ேவ& நி!வாக� சீரைம���க� எம(
அைம�ப�$  நைடெப7& வ6தன. .றி�பாக, அைன'(லக' ெதாட!பக'தி7.
அ(வைர இைண�பாளராக இ+6த ெந5யவ�, தா� தமிழ�ழ வ��தைல��லிக�
அைம�ப�லி+6( ஒ(-கி� ெகா�வதாக >றி� ெச$லேவ, அவ?� சிபா?சி� ேப?$
ெசய7பா*டாள! ஒ+வைர இைண�பாளராக நியமி'( அைன'(லக'
ெதாட!பக'ைத' ெதாட!6(
 இய�கி வ6ேதா
. ஆனா;->ட இ�ப5
நியமி�க�ப*ட இைண�பாள!க� தாமாகேவ கால'(�.� கால
 ஒ0ெவா+வராக
ஒ(-கி� ெச�&ெகா45+6த நிைலய�$ நாேம ேபாராள#ெயா+வைர
இைண�பாளராக நியமி'( அைன'(லக' ெதாட!பக'ைத' ெதாட!6(

இய-.நிைலய�$ ைவ'தி+6ேதா
.

2�ள#வா@�கா$ ேபரழிவ��ப��ன! பாதி�க�ப*ட எம( ம�கைள=
, ேபாராள#க�,

ேபாராள# -  மாவ �ர! .�
ப-கைள=
 பராம?�.
 ெப+
ெபா&�� அைன'(லக'
ெதாட!பக'தி7ேக இ+6த(. அ�க*டைம�� த�கைவ�க�ப�வத� Dலேம எம(
ேபாரா*ட2
 த�கைவ�க�ப�
 எ�ற ந
ப��ைகய�ேலேய நா
 அ�க*டைம�ைப'
ெதாட!6(
 இய-கைவ�க ெப+மள/ 2ய7சி'ேதா
. ஆனா$ ெபா&��
நிைலய�லி+6த சில?� தவ&களா;
 ெம'தன'தா;
 அ�க*டைம�� ெசயல7ற
நிைல�.� ெச$ல, சில நா�கள#� கிைளக� த�ன#�ைசயாக தாேம ெசய7ப�

நிைல�.� ெச�றன.

இதன#ைடேய வ��தைல அைம�ப�� ஊடக-களாக ம�க� ம'திய�$ அறிய�ப*ட,

அைன'(லக' ெதாட!பக நி!வாக'தி� கீ� இய-கிவ6த ஊடக-க� சிலவ7றி�
ேபா�. எம( ேபாரா*ட'ைத ம3-க5�.
 வைகய�$ அைம6தன. கீ�'தரமான
வச/க�, �ைன/கைள உ4ைமேபா�& எ3தி�ெகா45+6தைம உ*பட எம(
ேபாரா*ட மரைபேய மE&
வைகய�$ ெசய7ப*��ெகா45+6த அ0Fடக-கைள�
சீரைம�.
ப5 நா
 ெதாட!6(
 ேக*��ெகா45+6ேதா
. க*��பாட7ற
2ைறய�;
 அ5�பைட ஊடக�ப4ேப அ7றவைகய�;
 இய-கி� ெகா45+6த
அ0Fடக-கைள� க*��ப�'(
 நிைலய�$ அ�ேபாைதய அைன'(லக'
ெதாட!பக இைண�பாள! இ+�கவ�$ைல.

இ6நிைலய�$ அைன'(லக' ெதாட!பக'தி7.
 அத� ெசய7பா*டாள!க8�.

இ0Fடக-க� Dல
 ஏ7ப*ட கைறைய� ேபா�.
 வைகய�$ அ0Fடக-கைள
நி!வகி'( வ6தவ!க� இ+வைர=
 ேந?$ ெதாட!�ெகா4� அவ!க8�.'
ெதள#/ப�'தி அவ!கள#டேம ேநர5யாக நா
 எம( நிைல�பா*ைட'
ெத?ய�ப�'(
 25/�. வ6ேதா
. அ0வா& எம( நிைல�பா*ைட'
ெத?ய�ப�'தியேபா( அவ7&�. ஒ'(ைழ�க ம&'(, தா
 அ0Fடக-கைள
அைம�ப�ட
 ஒ�பைட'(வ�*� ஒ(-கி� ெகா�வதாக அவ!க� இ+வ+

ெத?வ�'(� ெச�றன!.
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2க��

அறி�ைகக	

ெதாட!�க8�.

நிக�/க�

1982-1990

1991-2000

2001-2010

 

தமிழழ�
ேதசிய�
தைலவ�
அவ�களி�
சி�தைனயிலி���

உலக வரலா7றி$
எ-.
, எ�ெபா3(

நிகழாத அ7�தமான
தியாக-க8
,

அதிசயமான
அ!�பண���க8

இ-., எம( தாயக
ம4ண�$
நிக�6தி+�கிற(.

சா/�.
 அHசாத
வ �ர'தி7.
,

ஈக'தி7.
 இல*சிய�
ப7றி7.
 எம(
மாவ �ர+�. நிக!
எவ+ேமய�$ைல என
நா� ெப+மித'(ட�
>&ேவ�.

இ�ப5யானெதா+
மகிைம=
,

ேம�ைம=
 வா@6த
ஒ+ மக'தான
வ �ரகாவ�ய'ைத எம(
மாவ �ர!க� பைட'(�
ெச�றி+�கிறா!க�.

எம( ேபாரா*ட
 ஒ+
உ6(ச�தியாக, ஒ+
2�Bதாரணமாக, ஒ+
வழிகா*5யாக'
திக�கிற(.
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ஆனா$ சில மண�'(ள#கள#ேலேய எம( க*டைம�ைப� க�ைமயாக வ�ம!சி'(

அவJ&கைள ேம7ெகா4�
 ஓ! அறி�ைக அ0Fடக-கள#$ ெவள#ய�ட�ப*ட(.

அதி$ எம( ேபாராள#கள#� வ�பர-க�, அவ!கள#� இ+�ப�ட-க� ேபா�ற
தகவ$கைள=
 ெவள#ய�*� ெவள#�பைடயான கா*5�ெகா��ெபா�ைற=

ெச@தா!க�. எ0வ�த'தி;
 ேபாராள#க� ெச@ய 25யாத கீ�'தரமான ெசயைல=

(ேராக'ைத=
 இவ!கள#+வ+
 நிக�'தினா!க�.

இய�க'தி� க*��பா*5$ ம*�ம�றி தா
 ெசய7ப�
 அைன'(லக'
ெதாட!பக'தி� க*��பா*57.�>ட நி7காம$ த�ன#�ைசயாக�
ெசய7ப*��ெகா45+�.
 இ6த ஊடக' தாதா�கள#� நடவ5�ைகக� இ�&வைர
எம( தமி�ம�கைள ேவதைனய�$ ஆ�'தி� ெகா45+�கி�றன.

இ6த நப!க� தன#ேய ஊடக-க8ட� ம*�
 நி�&வ�டாம$ சில நா�கள#�
கிைள�க*டைம���கைள=
 க*��ப�'(
 2ய7சிய�$ இற-கியதா;
, சில
நா�கள#லி+6த ெசய7பா*டாள!க� சில! தம( �யநல'(�காக இவ!க8ட�
இைண6( ெசய7பட' ெதாட-கியதா;
 நிைலைம ேம;
 ேமாசமைட6த(.

இ6நிைலய�$ இவ!கைள த7காலிகமாக ஒ(-கி இ+�.
ப5 எ
மா$
பண��க�ப*ட(ட� .றி�ப�*ட இ6த நப!க8ட� ெதாட!�கைள� ேபண
ேவ4டாெம�&
 ெசய7பா*டாள!க8�. அறி/&'த�ப*ட(.

ஆனா;
 தம( இ+�ைப' த�கைவ�க/
, �யநல அரசியைல' ெதாடர/
 சில!
ெதாட!6(
 .ழ�ப-கைள ஏ7ப�'தி� ெகா45+6தன!. வ��தைல அைம�ப��
இ+�ைப ஏ7&�ெகா�ளாம;
 க*டைம�� Lதியான >*� 2ய7சிகைள
வரேவ7காம;
 தா
 ம*�ேம எ$லாவ7ைற=
 த�!மான#�ேபா
,

க*��ப�'(ேவா
 எ�ற நிைல�பா*�ட� சில! சிலநா�கள#�
கிைள�க*டைம���கைள' த�ன#�ைசயாக வழிநட'த' ெதாட-கின!. தா

தாயக'திலி+6( தைலைமயா$ வழிநட'த�ப�வதாக உ4ைம�.� �ற
பான
க*��கைதைய அவ��'(வ�*�� ெகா4� தம( நா*டாைம'தன'ைத'
ெதாட!6தன!. இய�க'தி� வழிநட'தைல ஏ7&�ெகா�ளாத( ம*�ம�றி
இய�க'தி� ேபா�.�. எதிரான நிைல�பா�கைள=
 பல ச6த!�ப-கள#$ எ�'(
எம( ேபாரா*ட�பயண'தி$ ெப+6தட-க$கைள ஏ7ப�'தி� ெகா45+6தன!.

இத� ெதாட!�சியாக 2010 ஆ
 ஆ4� மாவ �ர! நாள#;
 இ6த� .ழ�பவாதிக�
வழைம�. மாறாக  நவ
ப! 26 இ$ தைலவ! ப�ற6த நாள�& ‘மாவ �ர!  நா� அறி�ைக’

என ஒ�ைற எ3தி ெவள#ய�*ட(ட� மாவ �ர!நா� நிக�/க� சிலவ7றி;

வாசி'தன!.  சிலவ�ட-கள#$ ச?யான வ�ள�கமி�ைமயா$ தவறான2ைறய�$
ெவள#யான அ0வறி�ைகைய மாவ �ர!நா� நிக�வ�$ வாசி�.
 நிைல�.�
ெசய7பா*டாள!க� த�ள�ப*டன!.

தமிழ�ழ வ��தைல� ேபாரா*ட'தி� அ�சாண�யாக/
 ஆ�மாவாக/
 எம(
இன'தி� வரலா7ைற' த�கைவ�.
 உ�னதமானவ!களாக/
 திக3

மாவ �ர!கைள=
, அ'ெத@வ-கைள நிைன/>+
 மாவ �ர! நாைள=

ெகா�ைச�ப�'தியத� Dல
 இவ!க� மிக�ெப+
 தவைற� ெச@(�ளா!க�.

சி-கள� ேப?னவாத அர� எம( காவ$ ெத@வ-கள#� க$லைறகைள�
சிைத'தத7. ஒ�பான இழிெசயைல இ6த� .ழ�பவாதிக� ெச@(�ளா!க�. இத7.
ேம;
 இ�ேபா�ைக' ெதாடரவ�ட 25யா( எ�ற 25/�. வ6த ப��னேர எம(
அைம�� .றி�ப�*ட நா�க8�.� ேபாராள#கைள அB�ப� அ-ேக ேபாரா*ட�
ெசய7பா�கைள ெநறி�ப�'த' ெதாட-கிய(.

அ0வ5�பைடய�$, தவறானவ!கள#� க*��பா*5$ மாவ �ர!நா� நிக�/க�
நைடெப&வைத' தவ�!�கேவ ெபா(வான ஒ+ க*டைம�ப�ைன அைம'(�
ெசய7ப�மா& எ
மா$ >ற�ப*ட(. ந�4டகாலமாக' ேதசிய�பண�$ ஈ�ப*ட
உண!வாள!கைள� ெகா4ேட இ�க*டைம���க� அைம�க�ப*��ளன.  ஆனா$
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