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14 

கரைவயா� DPLF ேவ
பாளராக மைலயக�தி� 
நி���வத�� �
� வ�த ஆ� அ���ள ஒ  பிரபல 
ேக�யா�". ஒ  க�பழி$% வழ&கி'" சிைற ெச+� 
தி "பி வ�தவ+. மைலயக�தி� ெதாட�ைப வி
- 15 
வ ட�தி�� ேமலாகி வி
டதா� அவைன$ப�றிய 
விடய�க� அவ &�� ெத/யா�.  

 

ஆனா� %ெளா
-&காக ேவைல ெச0த மைலயக 
உ�$பின�க� மைலயக�ைதேய உ�$பின�களாக 
ெகா2டவ�களாதலா� அவன� 345 ச/�திரேம 
அவ�க6&�� ெத/�தி �த�. அவ7ட+ ெதாட�% 
ைவ�தி �தாேல ம&க� த�கைள8" அவைன$ 
ேபா+றவ�க� எ+� நிைன��வி-வா�க� எ+� 
அவ�க� பய�தா�க�. அ�ேதா- இ$ப�$ப
ட 
ஆ
க6ட+ ந;�க� ெதாட�% ைவ�தி �தா� நா�க� 
உ�க6&� ேவைல ெச0யமா
ேடா" எ+�" 
கதிரவனிட" ெசா+னா�க�.  

 

கதிரவ+ கரைவய &� ச/யான ேடா= ெகா-�� 
இனி ந;�க� ஒ+�" ஆ� பி�&க ேவ2டா" நா�கேள 
பா���& ெகா�கி+ேறா" எ+� ெசா�லி 
அ7$பிவி
டா�.  
 

அத+பி+ மைலயக�தி� ேபா
�யி-" 3�ைவ 
வி
-விடலா" என கதிரவ+ நிைன�த ேபா� 
மைலயக� ேதாழ�க� அைத ம��� ச�திரேசகரைன 
அ>�"ப� ஆேலாசைன ெசா+னா�. 
 

த�ேபா� சிறில�கா அைம5சரைவயி� அைம5சராக 
இ &�" ச�திரேசகர+ 3+% ெதா2டமான�, 

இல�ைக� ெதாழிலாள� கா�கிரசின� இைளஞ� 
அணியி+ 3+னணி உ�பபின�. ஆனா� இ5ச"பவ" 
நட�த கால�தி� அைம5ச� ெதா2டமா7&�" 
அவ &�" ெப/ய க �� 3ர2பா- ேதா+றியி �த�. 

 

ெதா2டமா+ அைம5ச� பதவி&காக அரசா�க��ட+ 
ேச��தி �� மைலயக ம&க6&� ச'ைககைள$ 
ெப��& ெகா-��& ெகா2� &கி+றாேர அ+றி 
மைலயக ம&களி+ உ/ைமகைள$ ெபற ேபாரடவி�ைல 
எ+ப� ச�திரேசகரன� எ2ண". 

 

Solar Energy Charity 
Helping Relieve Poverty Though The Provision of Solar Energy. Join Us! 
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மைலயக ம&க6&� அைம5ச� ெதா2டமா+ பிரஜா 
உ/ைமைய$ ெப��& ெகா-�தா'" அ� 
அவ�க6&�$ ேபா�மானதாக இ�ைல. ேதா
ட� 
ெதாழிலாள� ��யி &�" எ
ட�& �5D லய" �ட 
அவ�க6&�5 ெசா�தமி�ைல. அவ�க� ��யி &�" 
நில" அவ�க6&�5 ெசா�தமி�ைல. நா
�+ 
பிறப�தியிேல வா4கி+ற ம&கைள$ ேபா� கிராம" 
வ
டார", கிராமேசவக�, உதவி அரசா�க அதிப�, 
பி/Aக� எ+ற அ�$பைடயி� இ�லாம� 
ேதா
ட��ைரமா/+ ேநர� நி�வாக$ பி/Aக6&� 
உ
ப
ட நவ ;ன ெகா�த�ைமகளாகேவ அவ�க� வாB�� 
வ கி+றா�க�. ேதா
ட��ைர ேதா
ட�ைதவி
- 
விர
�வி
டா� அவ�க� ந-�ெத வி�தா+ நி�க 
ேவ2�ய நிைல பிரஜா உ/ைம கிைட&காம� 
நாட�றவ�க� எ+ற நிைலயி� இ &�" 
ெதாழிலாள�களி+ நிைல இ+ன3" ேமாச". 

இவ�ைறெய�லா" ந;&�வத�� அைம5ச� 
ெதா2டமா+ 3யலவி�ைல எ+ப� ச�திரேசகர+ 
தர$%வாத". 

 

 

வட&� கிழ&கிேல நட�� ெகா2n &�" 
ஆ8த$ேபாரா
ட�தி+ தா&க" “உ/ைமகைள$ 
ேபாரா��தா+ ெபறேவ2-"” எ+ற மன$பா+ைமைய 
மைலயக இைளஞ�க� ம�தியி� அ "ப5 ெச0த�.  

 

70களி� �
டணி� தைலைமயி+ மீ� வடப�தி 
இைளஞ�க6&� அதி $தி ஏ�ப
டைத$ ேபால 
மைலயக இைளஞ�க6&� இ.ெதா.க. தைலைம மீ�" 
அதி $தி ஏ�பட� ெதாட�கிய�. 

 

அைம5ச� ெதா2டமா7" ச/, ம�ைறய இ.ெதா.க. 
தைலவ�க6" ச/, இ�த அதி $தி&கான காரண�ைத 
அவ�றி+ நியாய�த+ைமைய& க2டறி�� அவ�ைற 
ந;&�வத��$ பதி� அதி $தி&��ளான இைளஞ�கைள 
வடப�தி$ பய�கரவாதிகளி+ ைகயா
க� 
இ.ெதா.க.வி+ ஒ��ைமைய �ைல&க 3ய'" 
சதிகார�க� எ+ெற�லா" பகிர�கமாக வைசமா/ 
ெபாழி�தா�க�. 

 

 

மைலயக ம&களி+ வா&�$பல�ைத சிதறி$ேபாகாம� 
த&கைவ�� அத+Gல" பதவி&� வ " 
அரசா�க�கைள த+ைன5 சா��தி &�"ப� ெச08" 
அைம5ச� ெதா2டமானி+ த�திேராபாய" 50, 60களி� 
யாB$பாண தமிB தைலைமக� ெச0தைத$ 
ேபா+ற�தா+. இ� மைலயக ம&க6&� த�காலிகமாக 
சில ந+ைமகைள8", பா�கா$ைப8" ெப��& 
ெகா-�தா'" ெதா2டமானி+ மைறA&�$பி+ 
அவ/+ இட�ைத நிர$ப&��ய அவைர$ ேபா� 
மைலயக ம&கைள ஒ+�ப-�தி ைவ�தி &க&��ய 
%திய தைலைம உ வா&க$படவி�ைல எ+ப�", இ� 
அ�த ம&கைள மிக ேமாசமான இன ஒ-&� 
3ைற&�", நி�கதியான நிைல&�" த�ளிவி-" 
எ+�" மைலயக இைளஞ�க� கவைல$ப
டதி'" 
நியாய" இ �த�. 
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இ�த இைளஞ�க6&� ச�திரேசகர+ ஒ  ந"பி&ைக 
ந
ச�திரமாக� ேதா+றினா�. அவைர வடப�தி 
இைளஞ� தைலைமக6ட+ ஒ$பிட 3�யா�. அவ &� 
வடப�தி இைளஞ� தைலவ�கைள$ ேபா� 
அரD&ெகதிரான ஆ8த$ ேபாரா
ட" நட�த 
ேவ2-ெம+ற எ2ணேமா, அத�கான �ணி5சேலா 
கிைடயா�. மைலயக�தி�� ஏதாவ� ெச0ய ேவ2-" 
எ+ற ஆ�வ3" இைளஞ�கைள& கவ " வசீகர3" 
அவ/ட" நிைறய இ ;த�. �றி$பாக5 ெசா+னா� 
அைம5ச� ெதா2டமா+ ச/யான3ைறயி� அவைர 
வழிகா
�யி �தா� அவர� பாணியிலான அைச&க 
3�யாத அரசிய� வா/சாக ச�திரேசகர+ 
இ �தி $பா�. 
 

பாரா6ம+ற ேத�த'&கான ேவ
பாள� நியமன� திகதி 
அறிவி&க$ப
ட நிைலயி'" ச�திரேசகர+ 
இ.ெதா.க
சிைய வி
- வில�வதா? இ�ைலயா? 
ேத�தலி� தனி�� ேபா
�யி-வதா அ�ல� 
இ.ெதா.க
சிைய தன&� ெதா�தி ஒ�&கி� த "ப� 
நி�$ப�தி$பதா எ+� ஊசலா�&ெகா2� �தா�. இ�த5 
ச�த�$ப�தி� ஈ.பி.ஆ�.எ�.எ$, ஈேரா=, %ெளா
 ஆகிய 3 
அைம$%&க6" அவைர� த�க� அணியி� ேபா
� 
ேபாட ைவ&க 3ய+றன. 

 

ஈ.பி.ஆ�.எ�.எ$., ஈேரா=, இர2-" த�கள� அக2ட 
ஈழ" வைரபட�தி+ கீB மைலயக�ைத த�கள� 
வட&� கிழ&� நடவ�&ைகக6&� பண" ஈ
ட 
ெகா�ைளயி-" தளமாக பய+ப-�தியி �தன. 

மைலய�தி� நட�த இவ�கள� ெகா�ைள ம��" 
�2- ைவ$% 3ய�சிக� காரணமாக 
K��&கண&கான மைலயக இைளஞ�க� ைக� 
ெச0ய$ப
- வ ட&கண&காக சிைறயி� 
வா�&ெகா2� �தா�க�. இ� யாB$பாண�தா�க� 
வ�� ந"மைட பி�ைளகைள சிைற&� 
அ7$பியி
டா�க எ+ற �ேவச மன$பா+ைமைய 
மைலயக�திேலேய வள��தி �த�. இ�த5 
ச�த�$ப�தி� இ.ெதா.கA" யாB$பாண பய�கரவாதிக� 
மைலயக�ைத சீ��ைல&க சதி ெச0கிறா�க�. 

எ5ச/&ைகயாயி �க� எ+� பகிர�கமாக$ பிரசார" 
ெச0த�. 

 

எனேவ, ச�திரேசகர+ ஈேரா=, ஈ.பி.ஆ�.எல.எ$. ஆகிய 
இர2- க
சிகளி'" ேபா
�யிட 3�யாெத+� 
ம���வி
டா�. %ெளா
�+ சா�பி� கதிரவ+ அவைர 
அ>கிய ேபா� அவரா� அைத ம�&க 3�யவி�ைல. 

ச�திரேசகர7&� உமாமேக=வரைன$ ப�றி ந�ல 
அபி$பிராய3" ெப/ய தைலவ� எ+ற எ2ண3" 
இ �த�. ெபா�வாகேவ அ&காலக
ட�தி� பிரபாகர+, 

உமாமேக=வர+ ஆகிய இ வ ேம மைலயக ம&க� 
அறி�த வடப�தி இைளஞ� தைலவ�களாக இ �தா�க�. 

ம�றவ�கைள அவ�க� ெகா�ைள& 
ேகா=�களாக�தா+ நிைன�தா�க�. %ெளா
�ன� 
உ
Lச�க6", பிளA" அ�ேக அவ�க6&�� ெத/யா�. 

 

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க" 14  

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க" 13  

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க"-12  

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க" -11  

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க" -10  

கா�திேதச�தி+ 
ம�ப&க"-09  

கா�திேதச�தி+ 
ம�ப&க"-08  

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க"-07  

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க"-06  

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க"-05  

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க" 1  

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க" 4  

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க" 3  

கா�தி ேதச�தி+ 
ம�ப&க" 2  

►  août (1)  

►  2007 (14)  

►  2006 (11)  
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 12 
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என� பதி�க
 10 

Page 3 of 6என� பதிAக� -வரலா�" வாB&ைக8": கா�தி ேதச�தி+ ம...

01/04/2010http://sivasinnapodi1955.blogspot.com/2008/09/14.html

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ச�திரேசகர+, �.பி.எ�.எ$ சா�பி� Mவெரலியா 
மாவ
ட�தி� ேபா
�யிட ச"மதி$பத��3+ சில 
நிப�தைனகைள 3+ ைவ�தா�. 
 

அதாவ� நா+ ஈ.பி.�.பி.எ�..எ$. சி+ன�தி� 
ேபா
�யி
டா'" மைலயக�தி� மைலயக ம&க� 
3+னணி எ+ற அைம$ைப உ வா&�ேவ+. அ�த 
அைம$% %ெளா
-&ேகா, �.பி.எ�.எ$.&ேகா 
க
-$ப
டத�ல. இைத ந;�க� ஏ��& ெகா�ள 
ேவ2-" எ+பேத அ�. 

 

கதிரவ+ இ�தவிடய�ைத உமாமேக=வர7&� 
ெத/வி�த ேபா� அவ� அத�� ஒ��&ெகா2டா�. 
 

இ�த இட�திேல உமாமேக=வர7&� ஏ�ப
ட Dடைல 
ஞான" ப�றி வாசக�க6&� ெத/வி$ப� ந�லெத+� 
எ2>கி+ேற+. 

 

உமாமேக=வர+ எ+னதா+ %லிகளி+ நடவ�&ைகைய 
தனிநப� பய�கரவாத" எ+� விம�சி�� பி��� 
வ�தா'" %லிகளி+ இரா>வ& க
-$பா- 
அைம$%&காகA", நா
- வி-தைல&காகA" அவ�க� 
ெச'��கி+ற உ2ைமயான அ�$பணி$% இைவ 
இர2-" அவ� மனைத உ��தேவ ெச0த�. 

%ெளா
�ன� சீரழிவி��" ெதாட�5சியான 
ேதா�விக6&�" இைவ இர2-" இ�லாைமேய 
காரணெம+� அவ� நிைன�தா�. உ2ைமயிேலேய 
இய&க�தி��", ேபாரா
ட�தி��" விDவாசமான 
அ�ம
ட உ�$பின�கள� தியாக�க� உைழ$% 
எ+பைவெய�லா" �ட சாதிய பிரேதச ம��" ��கிய 
Dயநல" ெகா2ட நப�களி+ �
-& கத"பமாக 
இ &�" %ெளா
 எ+ற அைம$%&�� 
வ ;ண�&க$ப-வதாக அவ� நிைன�தா�. யாB$பாண 
ைசவ ேவளாள� எ+ற தன&கி �த ஒேர த�தி&காக 
த+ைன ேநா&கிஅணிதிர2ட �
ட" த�க6ைடய 
சாதிய, பிரேதச நல+கைள த&கைவ��&ெகா�ள 
த+ைன ஒ  க வியாக பய+ப-�தி& ெகா2-வி
ட� 
எ+பைத அவ� உண��தா�. த+7ைடய தைலைம மீ� 
ந"பி&ைக ைவ�த இய&க�தி�காக உயிைர&�ட& 
ெகா-�த சGக�தி+ கீB நிைலயி� ம��" பி+த�கிய 
பிரேதச�களிலி �� வ�த உ2ைமயான 
ெதா2ட�களி+ உ2ைமயான உைழ$ைப&�ட தா+ 
தன� ச�த�$பவாத ேபா&கா� அைனவைர8" 
அரவைண��$ ேபாக ேவ2-" எ+ற சமரச 
எ2ண�தா� மதி&க� தவறிவி
டதாக அவ� 
வ �த$ப
டா�. 
 

ம&க� வி-தைல, ம&க� ேபாரா
ட" எ+பெத�லா" 
யாB$பாண�� ேம
-&��யின� ேபாரா
ட�தி+ 
ேபாரா� த�களி+ நல+கைள த&கைவ��&ெகா�ள 
ேபா
-&ெகா2ட ேவச" எ+� அவ &�$ %/�த�. 

த+7ைடய தவ�களிலி �� தா+ மீள 
ேவ2-மானா� %ெளா
ைட %லிக� ேபா� க
-$பா- 
மி��த அைம$பாக மா�ற ேவ2-" எ+� 
எ2ணினா�. ஆனா� அ� நைட3ைற&� 
சா�தியமி�ைல எ+�" அவ &�� ெத/�த�. 
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ஏென+றா� பல ப��&கண&கானவ�கைள� த
�னா� 
தா+ அ� 3�8". எனேவ, %ெளா
-&�$ பதிலாக 
இரகசியமாக க
-$பா- மி��த ேவ� ஒ  அைம$ைப 
உ வா&கி அ�த அைம$% நிைல ெப�ற�" 
%ெளா
ைட& கைல�� அதிலி &�" உ2ைமயான, 

ேந�ைமயான ேபாராளிகைள அ�த அைம$%&�& 
ெகா2- ேபாவத+ Gல" அைத5 ெச0யலா" என 
அவ� நிைன�தா� 
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