
  

தீம் ததொலைக்கொட்சினில் கருத்துச் தசொன்வர் 
நீது புைிகள் டத்தின தொக்குதல்!! 

 

அபசு ட்டும் தால்யாதலர க ால்யலில்ரய, தாக் லில்ரய. புயிபம் அரதத் தான் 
கெய்தது, கெய் ின்மது. பள்ரிலாய்க் ால் படிந்தபின் யா ன்று கொல்யிப் 
புயம்பி புயி ள், இனி தாங் ள் அப்படிச் கெய் ாட்யடாம் ன்று யலளம் யபாட 
பரன, இடதுொரி யலளம் யபாட்டலர் ளும் கூடி ஆாம் யபாட்டனர். 

லயதும் இடதுற்ம திழ் யதெி அெில் அனுெரைபடன் தான், 23.06.2011 அன்று 
இயண்டன் லதீிில் க ாரயகலமி ஆட்டம் யபாட்டது புயிக் கூட்டம். இரும்புக் 
 ம்பிபம், யபாத்தலுா , க ாரயகலமிபடன் அலர் ள் பாய்ந்தனர். பள்ரிலாய்க் ால் 
லன்னிில் ட்டுல்ய, இயண்டன் லதீிிலும் தான் நி ழ்ந்தது . து அரப்பு (புதி 
ஜனநா  க் ள் பன்னைிின் யதாறர் ளுக்கு) இதற்கு பன்பா யல, யநார்யல – 

பாரிஸ் – இயண்டன் லதீி ரில், இது யபான்ம யலறுபட்ட லன்பரமர 
திர்க ாண்டிருந்தது. 

ஆம் யற் ில் கூட,திறர் ரா ி து  ருத்துக்கு இன்னும் சுதந்திம்  ிரடாது. 
இப்படிிருக்   ிந்த குடும்பம் தரயரதாங் ி நடத்தி யபார்க்குற்மம் பற்மிப் 

யபசு ின்ம கலட் க்ய டான அெிலுக்கு ட்டும், இங்கு குரமச்ெல்  ிரடாது. 
07.06.2011 தீபம் கதாரயக் ாட்ெிில் புயிக்க ாடி பிடிப்பது ெரிா? பிரறா? ன்ம 
லிலாதம் நடந்தது. இந்த லிலாதம் படிந்த பின், புயி ள் ொர்பா   ரதத்தலர், ாஜ் 
ன்பலர அயத லிலாத அங் ில் ரலத்து துயா ி ன்மார். இப்படி துயா ிாக் ி 
ாஜ்ரெத்தான் 23.06.2011 திட்டிட்ட லர ில் புயி ள் தாக் ினர். இதற் ா  லதீிில் 
பன்கூட்டிய க ாரய கலமிபடன்  ாத்திருந்தார் ள். 

இந்த நி ழ்ச்ெியா புயிரப் பாது ாக் , புயி ரின் யலறுபட்ட ய ாஸ்டி ரின் அெில் 

லிருப்பு கலறுப்பு ரர உள்ரடக் ி தரயங் த்திற்குள் தான் தீபம் நடத்திது. 
அத்துடன் இந்த நி ழ்ச்ெி தாரிப்பு பரமரய, லன்பரமர அடிப்பரடா  

க ாண்டது. புயி அல்யாத ஆனால் அசு உட்பட்ட அரனலரபம் ஏய திைிா  
அ ரலத்து, அலர் ள் அரனலரபம் புயிின் துயா ிா  பத்திர குத்திக் 

 ாட்டுலதில் இருந்து இந்த லன்பரம  ருதங் ம் கதாடங்கு ின்மது. 

இந்தச் ெம்பலத்தின் பின், இது பற்மி துவும் யபொத தீபம் கதாரயக் ட்ெிின் ஊட  

தர்ம் கௌனம் ொதிக் ின்மது. தீபம் கதாரயக் ாட்ெிின் ஊட  உரிரக் ா  குல் 

க ாடுத்தலர் ள், இந்த கௌனத்ரதக்  ண்டிக் ாது  ள்ர கௌனம் ொதிக் ின்மனர். 
இப்படிகல்யாம் ெந்தர்ப்பலாத அெில் ங்கும் தாாரா  நரடகபறு ின்மது. 
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இந்தத் தாக்குதல் அங்ய மி பின், இரதக்  ண்டிப்பதா க் கூமிக் க ாண்டு திரெதிருப்ப 

நடத்தும் தாக்குதல், நடந்த தாக்குதரயலிடக் க ாடுரானது, க ாடூானது. 

1.  ிந்த அசு தான் இரத  ம்ொ பயம் கெய்தார் கெய்லித்தார் ன்றும், ன் இரத 
அலர் ள் கெய்து இருக் க் கூடாது ன்றும் எரு கூட்டம் லக் ரிக் ின்மது. இப்படி 

இதற்குள் ப ம் கதரிாத பஞ்ரெ ள்  ரத ரர  ட்டலிழ்க் ின்மார் ள்.  இப்படி கூமி 
புயி ள் இரதப் யபான்மலற்ரம கெய்ாத, அப்பளுக் ற்ம அப்பாலி ள் ன்று  ரத 

கொல்ய பற்படு ின்மனர். 

2. இது யபால் ற்கமாரு தப்பு தாக் ிலர புயி ரின் ஆதலாரர், அது ொர்ந்த 

கெற்பாட்டாரர் ன்று கூமி இரத திரெ திருப்ப பற்படு ின்மனர். இது புயிின் 

அெியல்ய ன்று, இதன் பயம்  ரத கொல்ய பற்படு ின்மனர். இந்த ல்ரயக்குள் 

இரத பூெி கழுகு ின்மனர். உைர்ச்ெி லெப்பட்ட புயி ஆதவு நடத்ரதா , அது ொர்ந்த 
கெற்பாட்டாரர் ரின் உதிரி நடலடிக்ர  ன்றும் கொல்யால் கொல்லும் அெில் 
ய லயத்ரத அங்ய ற்று ின்மனர். ஆ  தாம் கூட்டு அெில் நடத்தும் புயித் தரயர 
அப்படில்ய, அதன் ஆதலாரர் ள் தான் அல்யது அதன் ாற்றுக் குழுதான் இரத 
கெய்ததா  புரனந்து  ாட்ட பரன ின்மனர். இப்படி புயத்துப் புயித் தரயரபடன் 
கூடி ெந்தர்ப்பலாத அெில் நடத்தும் இடதுொரி ள் ன்று கூமிக் க ாள்ளும் கூட்டம், 

இப்படி இரதக்  ட்டலிழ்த்துக்   ண்டிக் ின்மது. ார் புயி, ார் ஆதலாரன் ன்பரத 
 ருத்து தரத்தில் இருந்து லன்பரம லர, அெில் நீக் ம் கெய்த அெில் 
அடித்தரத்தில் இருந்து புயி அெிரய நிாப்படுத்தப்படு ின்மனர். புயி அெிரய 
றுக்  புயி ஆதலாரனின்  ருத்து, நடத்ரத ன்பயத, இதன் பின்னுள்ர இலர் ரது 
ர அெில் ொாகும். 

இப்படிக்  ண்டிப்பதில் கூட லன்பரமக்கு ஆதலான அெில் அங்ய றுலதுடன், 

லயதுொரி யதெித்துக்கு குரட பிடிப்பு. லயது இடதுற்ம சூனித்ரத க ாண்டு 
அெில் ெந்தர்ப்பலாதம். புயி அெிரய றுத்து நிா ரிக்  யலண்டி தருைத்தில், 

அரத அனுெரித்து அதன் தலில் அெில் நடத்தும் அெில் தான் ீண்டும் ீண்டும் 

அங்ய று ின்மது.  ருத்தாடல் ன்ம கபரில்,  திழ் க் ரின் அெிலுக்கு புரத குறி 
யதாண்டு ின்மனர். 

திழ் க் ரின் உண்ரான லிடுதரயப் யபாாட்டத்ரத 80  ரின் ஆம்பத்தில் 
இருந்து அறிக் த் கதாடங் ிலர் ள், 2009 பள்ரிலாய்க் ாலுடன் தங் ள்  ரதரய 

படித்தனர். இது ட்டுல்யாது திழ்க் ரின் சுநிர்ைத்ரத அடகு ரலத்தலர் ள், 

தாம் திழ் க் ரின் உரிரக் ா ப் யபாாடுபலர் ள் ன்று கூமிக் க ாண்டு 
அகரிக் ா உள்ரிட்ட யாப்பி  ாதிபத்திங் ரிடம்  அரதக்  ாட்டிக் க ாடுத்தனர், 

க ாடுக் ின்மனர். பிரிலிரன தான் சுநிர்ைம் ன்று கூமிக் க ாண்டு, ெிங் ர 
க் ரர திழ் க் ரின் திரிாக் ினர். காத்தத்தில் னிதத்ரதப் புரதத்தனர். 

இப்படி க் ளுக்கு துயா ம் கெய்த, கெய் ின்ம கூட்டம் தான், இன்று தங் ள் லன்பரம 

பயம் அரதத் கதாடரு ின்மனர். 80 ரில் இருந்து இன்று லர திழ் 

புத்திஜலீி ரரபம், ாற்றுக்  ருத்துக் க ாண்யடாரபம் அறித்கதாறித்தலர் ள், 

சுநிர்ைம் ன்மால் பிரிலிரன ன்று கூமி ெிங் ர க் ரரபம் துயா ி ன்ம 

அெில் லரரமக்குள் திரிாக் ினர். சுநிர்ைம் ன்மால் பிரிலிரன ன்ம 

அெில் லரரமதான், குறுந்யதெித்துக் ான பாெிெ அெில் அடிப்பரடாகும். 
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இதன் பின்னைிில் தான் து க் ரர பைக் ர தி ராக் ி பத்தபரனில் 

நிறுத்தினர். ந்த க் ளுக் ா  யபாாட புமப்பட்டதா   கூமினயா, அந்த க் ரர தாய 
பயி க ாடுத்து க ான்கமாறிக்   உதலினர். இப்படி தாங் ள் திறினத்துக்கு கெய்த 
துயா த்ரத படி ரமப்பதற் ா , புயத்தில் இங்கும் புயி ள் ீண்டும் திா ி ள், 

துயா ி ள் ன்ம தங் ள் அெிரயத் கதாடர்ந்து பன்கனடுக் ின்மனர். 

ாற்றுக்  ருத்ரத எரு யபாதும் அங் ீ ரிக் ாத இந்தக் கூட்டம், லதீிில் ரலத்து 

தாக்கு ின்மது. 2009ம் ஆண்டிற்கு பிற்பாடு புதி ஜனநா  க் ள் பன்னைிர 

பன்று தடரல ள் தாக்  பற்பட்டனர். கடன்ார்க் ில் எரு பல் ரயக் ற  

ாைலிின் ஆய்வுக் ட்டுரர கூட ாற்மி ழுதும்படி ிட்டினர்.  தீபம் 

கதாரயக் ாட்ெிின் நி ழ்ச்ெித் தாரிப்பாரர் அனரெ ிட்டு ின்மனர். இப்படி பற்பய 
ெம்பலங் ள். 

அலர் ள் இதன் பயம் கூறுலது, க் ரரத் கதாடர்ந்து பார்ரலாரர் ரா  
இருக்கும்படி தான். ந்ரதா  தரயாட்டும்படி. இரதத்தான் இந்தக் கூட்டம் தன் 
லன்பரம பயபம் ய ாரு ின்மது. இரத எரு  ைம் நீங் ள் ெிந்தித்துப் பாருங் ள். 

க்கு சுதந்திம் யதரல ன்மால் நாம் தான் யபாாடிப் கபமயலண்டும். இதனால் 
உண்ர ரர கதரிந்து க ாள்ரயலண்டி உள்ரது. ாமா  எரு ெியர் யபாாடி க்கு 
சுதந்திம் லாங் ித் தருலதற்கு, இது  ரடயா அல்யது ெந்திில் லிற்கும் எரு 
கபாருயராலல்ய. க் ரா ி நாம் து லிடுதரயர நாய கலன்கமடுக்  
யலண்டும். ந்ரத ரா  நாங் ள்  லாற, ற்மலன் இரதப் கபற்றுத படிாது. பதயில் 
து யபாாட்டத்தில் உண்ரான பங் ாரர் ரா  ாம யலண்டும். 

இரதத் தடுக் யல கதாடரும் லன்பரமபம், ிட்டல் ளும். இது ந்தலிதத்தில் இன்று 

கலரிப்பட்டாலும் அரதக்  ண்டிக்  பன்லாருங் ள். இரதத் கதாடர்ந்து 

அனுதிக் ாதீர் ள். பார்ரலாரர் ரா  இருப்பரத லிடுத்து பங் ாரிா  ாறுங் ள். 

புதின ஜொனக நக்கள் முன்ணி  

(துண்டுப்ிபசுபம் 24.06.2011) 
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