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ஆ$த%க� உ�பட அைன�ைத$ பிரபாகர	 

()விட ஒ�பைட��வி�, ம-கைள 

அணிதிர�, ேவைலகளி� நா%க� ஈ,பட 

ேவ2, எ	பதி� நாகராஜா, சா"த	, (மண	, 

ந"த	 ேபா	ேறா� மிக� உ5தியாக- (ர� 

ெகா,�தன�. 7"தர, க2ண	 ேபா	றவ�க� 

ஆ$த%கைள ைவ�தி8-க ேவ2, எ	பதி� 

வி�,-ெகா,�பி	றி� ேபாரா9னா�க�. இவ�க� 

இ8வ8ேம பி	நாளி� �ெளா� அைம�பி� 

;-கிய ேபாராளிகளாக� ப%காறியவ�க� 

எ	ப� (றி�பிட�த-க�.

ஒ8வாறாக ராகவ<டாக அைன�� 

உடைமக= பிரபாகர	 ()வின!ட 

ஒ�பைட-க�ப,கிற�. ஆ$த%க� 

ஒ�பைட-க�ப�ட பி	ன�, பிரபாகர	 சாராத அைனவ8 ()வாக இய%(வதாக� 

த>�மானி-கிேறா. ;	னேம ;	ைவ�த ;	ெமாழி�களி	 அ9�பைடயி� ஒ8 ()ைவ 

உ8வா-கி- ெகா�கிேறா. ம-கைள அணிதிர�, ேவைலகைள ;	ென,�ப� எ	பைத 

;த	ைம ேநா-கமாக- ெகா298"ேதா. அத�காக எைம ;)ைமயாக அ��பணி�பதாக� 

த>�மானி��-ெகா2ேடா.

எ� எ?வாறாயி@ சில (றி�பனவ�கைள� தவிர அைன�� உ5�பின�களிட; விர-தி 
மன�பா	ைம ேமேலா%கியி8"த�. யா8 இ?வாறான பி!ைவ எதி�பா�-கவி�ைல. 

ெசய�()ைவ அைம�பத�(� பிரபாகர	 சமத ெத!வி�த ேபா� அைன�� இய-க� 

ேதாழ�க= அளவ�ற மகி�Aசியைட"தி8"தன�. ெசய�() உ8வா-க�ப�, ம-க� ேவைல 

எ	ற அரசியைல ;	ைவ�த ேவைளயி� எம-ெக�லா வி,தைலேய கிைட�த� 

ேபாலி8"த�.

ம-கைள� ெபா5�தவைர ஆ$த� ேபாரா�ட (றி�ேதா, பாரா=ம	ற அரசியB-( அ�பாலான 

அரசிய� (றி�ேதா கிCசி�� சி"தி�திராத காலக�டம�.

அர7-( எதிரான எதி���ண�� ேமேலா%கியி8"த�. வடப(திைய இராDவ மய�ப,�� 

தி�ட�ைத ெஜயவ�தன அர7 ஆரபி�தி8"த�. யா��பாண�தி� பி!ேக9ய� வ >ர�%க எ	ற 

இராDவ அதிகா!யி	 தைலைமயி� ம-க� மீதான அட-(;ைற சிவி� நி�வாக 

வைர;ைறக=-( அ�பா� ெச	5 இராDவ வழி;ைறயாக மா�றமைடய ஆரபி�தி8"த�. 

வட-கிB கிழ-கிB இைளஞ�க� காரணமி	றி- ைக� ெசGய�ப�டன�.

Thursday 8th July

Home அரசிய�
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தி8ேகாணமைலயி� தி�டமி�ட சி%கள- (9ேய�ற%க� சிறி� சிறிதாக 

ஆரபி-க�ப�98"தன. கிழ-( மாகாணெம%( இராDவ ெபாIJ K�, நடவ9-ைகக� 

ஆரபி�தி8"தன.

ெத�கி� ஜயவ�தன அரசி	 நிைறேவ�5 அதிகார;�ள ஜனாதிபதி ஆ�சி;ைற எதி�-க�சிகைள 

அட-க ஆரபி�தி8"த�. பல தடைவக� நா�9	 ஒ8ைம�பா�ைட$, �லிகைள$ காரண 

கா�9ேய ெத	னில%ைகயி� அரச பாசிச வள�Aசியைடய ஆரபி�த�.

அரச சா�� தமி�� பாரா=ம	ற உ5�பின�க= அரசிய� வாதிக= உ!ைம� ேபாரா�ட�தி�( 

எதிராக அபிவி8�திைய ;	ைவ�தன�. வட-கி� �ைரய�பா ;	ைவ�த அபிவி8�தி� 

தி�ட%க� ேபாலேவ கிழ-கி� ேப!னவாத அர7ட	 இைண"தி8"த ேதவநாயக தன� 

தி�ட%கைள ;	ைவ�தா�. இவெர�லா தி�டமி�ட சி%கள- (9ேய�ற%க� ெதாட�பாக 

LA7-Kட வி�டதி�ைல. தமி� இைளஞ�க� ைக� ெசGய�ப�டா� பய%கரவாத 

ஒழி-க�ப,கிற� எ	றா�.

இைவ அைன��-( ம�தியி� எ)ப�களி	 ஆரப�தி� ஏ�ப�ட கலாAசார மா�ற�தின�, 

�திய ம�தியதர வ�-க�தின� எ)Aசி அத	 எAச ெசாAச%கைள- ெகா298"த�. உலக 

;)வ� ஏ�ப�98"த தாராளவாத மா�ற%களா� பாதி-க�ப�98"த ெத�காசிய நா,களி� 

இல%ைக$ பிரதானமானதாக அைம"தி8"த�. ெபா�பிைச$, ��ளிைச$, ெப2களி	 மினி 
ஆைடக= தமி�� பழைமவாத- கலாAசார வர�கைள உைட��� பறீி�, எ)"தி8"த�.

இைளஞ�கைள� ெபா5�தவைர அத	 தா-கதிலி8"� வி,வி��-ெகா2, ேபாரா�ட�ைத- 

(றி��A சி"தி�ப� எ	ப� மிக- க9னமான ஒ	றாகேவ அைம"தி8"த�.

7கேபாக%கைள அ@பவி�பத�ேகா அ�ல� க�விைய Lலதனமா-கி அத�காக� தைம� 

தயா�ப,�தி- ெகா�வேத ெப8பாலானவ�களி	 இ5தி ேநா-கமாக இ8"த�.

உலகளாவியOதியி� எ)ப�களி� ஏ�ப�ட மா�ற%க� மனிதைனA 7யநல மி-க வில%காக 

மா�றி-ெகா298"த�. ஒ?ெவா8 உலக மா�ற�தி	 ேபா� இ?வா5தா	 மனித�க� 

மா�றமைடவா�கேளா ம5ப9 நிக) இ	ைறய மா�ற%க� சி"திக� P2,கி	றன.

இவ�றி	 தா-க�தி�( அ�பா� ;) ேநரமாக� தா	 சா�"த சLக�தி�காக� ேபாராட ;	வ"த 

ஐபதி�( ேம�ப�ட இைளஞ� (ழாைம- ெகா298"த தமிழ>ழ வி,தைல� �லிக� 

இர2டாக� பிள��றைமைய யா8 எதி�பா��தி8-கவி�ைல.

அ�� பைக ;ர2பாடாக மா�றமைட$ேமா என அAச ெகா�கி	ற அளவி�( இ"த� 

பி!விைன உ8வா( என ெசய�() உ8வாக ேவ2, எ	ற தி�ட�ைத ;	ைவ�த நா	 

உ�பட எவ8ேம எதி�பா��தி8-கவி�ைல.

ஆ$த%கைள ராகவனிட ஒ�பைட�த ேபா� அவ!	 ;க�திB இன�!யாத ேசாக 

இைழேயா9யி8"தைத- காண-K9யதாக இ8"த�.

இ�ேபா� ஆ$த%கேளா பணேமா எ��மி	றிய ெவ5 உண��மி-க சில ;) ேநர 
உ5�பின�கைள- ெகா2ட ()வாக நா எம� ேவைலகைள ஆரபி-கிேறா.

அ,�த ேவைள உணவி�( எ	ன ெசGவ� எ	ப� எம-( நாளா"த� பிரAசைனயாகியி8"த �ய� 
ப9"த காலக�டம�. பல நா�கைள ப%கி�,-ெகா�ள உணவி	றி பசி�த வயி�ேறா, 

நக��தியி8-கிேறா. அைனவ8 நா� Kலி-(A ேவைல ெசGேவா. அைம�பி�கான ெசல�, 

உ5�பின�களி	 உைட, உண�, பிரயாணA ெசல� எ	5 எ�லாேம எம� நா� Kலியிலி8"ேத 

திர�9-ெகா2ேடா. ெகா�ைள ;ய�சிகளி� ஈ,ப,வதி�ைல என மிக உ5தியாக இ8"ேதா.

நாகராஜா, (மண	, நி�மல	, சா"த	, 7"தர, மாதி, க2ண	, ந"த	, சிவ அழக	, 

ெநேபாலிய	 ேபா	ற ேதாழ�க� எேமா, இ8"தன�. அேதேவைள ம5ப-க�தி� பிரபாகர	, 

ராகவ	, ப29த�, மேனாமாJட�, மா�ைதயா, அ	ர	, தனி, ஆசி�, கலாபதி, ச%க� ேபா	ேறா� 
தனியாக இய%க ஆரபி�தன�.

தவிர, இ	ெனா8 (றி�த ப(தியின� இ8 ப(தியிட;மி8"� ஒ�%கி� தம� ெசா"த 

வா�-ைகயி� ஈ,ப,கி	றன�. ெச�ல-கிளி, சி�த�பா, ேஜா	, (மர�பா, கா�தா	 ேபா	ேறா� 
ஒ�%கிA ெச�கி	றன�. இ%( பிரபாகரனி	 த	னிAைசயான ெசய�பா,க=-( எதிராக� 

ேபாரா9யவ�க� சில� பிரபாகரேனா, இைண"� ெகா2டைம விர-கிதிைய$ ெவ5�ைப$ 

ஆAச!ய�ைத$ ஏ�ப,�தியி8"த� ஏேதா உ2ைம தா	.
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பல காத Pர%கைள நட"ேத கட"� ெச	5 இய-க ேவைலகளி� ஈ,ப,
ேவைளகளி� எ�லா ெவளி உலகி�(� ெத!யாம� எம-(�ேள நட"த
அணிேச�-ைக ம5ப9 ம5ப9 நிைன�களி�( வ"�ெச�B.

நா தனி- ()வாகA ெசய�பட ஆரபி�த பி	ன� அத	 ;தலாவ�
நடவ9-ைகயாக ‘�திய பாைத’ எ	ற ப�தி!ைகைய ெவளியிட
ஆரபி-கிேறா. (மண	 நாகராஜா, ந"த	, சா"த	 ேபா	ேறா� இ"த�
ப�தி!ைகயி� எம� ேநா-க%கைள எ)த ஆரபி�தன�. 7"தர �9�பான

இய%( ச-தியாக� ெதாழி�ப�டா�. அழக	, ந"த	, ெந�ேபாலிய	 ேபா	ற அைன��
உ5�பின�க= எதி�கால (றி�த ஆேரா-கியமான விவாத%கைள$
க8���ப!மாற�கைள$ நட��ேவா.

அேத ேவைள பிரபாகரேனா, இைண"தவ�க� ‘உண��’ எ	ற ப�தி!ைகைய ெவளியிட
ஆரபி-கி	றன�.

இர2, ()வி�(மிைடேய ெப!யளவிலான ெதாட��க� இ8"தி8-கவி�ைல. ஆனா�
ஆதரவாள�க� பல� சமரச ;ய�சி-( ;ைனகி	றன�.

ஆதரவாள�க=-( உ5�பின�க=-(மாக ேரானிேயா ெசGய�ப�ட �2,�பிர7ர ஒ	5
பிரபாகர	 ()வினரா� வினிேயாகி-க�ப,கிற�. இ"த� பிர7ர�ைத ெவளியி,வதி� ெவ(ஜன
ேவைலக� (றி��� ேபசியவ�க=இ இட�சா!ய (றி��� ேபசியவ�க=
ப%களி�தி8"தைம ேவதைனயளி�பதாக அைம"தி8"த�.

அ�பிர7ர வ8மா5:

“எம� இய-க�தி� ஒ8 சதிA ெசய� நைடெப�5
;றிய9-க�ப�டாB ஒ8 சி5 பாதி�� ஏ�ப�ேட
வி�ட�. இைத ந>-( ;கமாக எமிய-க� ேதாழ�க�
அயரா�ைழ-கி	றா�க�. 

பதவி ஆைச, ெதளிவ�ற அரசிய� ஞான, 

க�,�பா�,-( அைமயாத த	ைம, ;�கி� (��
;ய�சிக�இ இய-க� ேதாழ�கைள (ழ�ப�, 

தனிமனிதைனA ச�வாதிகா!யாக- கா�ட�, இய-க
நடவ9-ைககைள� பழி�த�, பய%கரவாதிக� என
வ�ணி�த� எ	பன சதிA ெசய�களி�
அைம"தி8"தன. 

ெதாட�"� பழிவா%க- கா�தி8-(த	ைம
ச"ேதக%க� நபி-ைகயி	ைம தவறான
அD(;ைறயினா� ஏ�ப�ட பிைழயான
நடவ9-ைகக� பிைழயான விள-க%களா� ஏ��ப�ட
ெகா"தளி��-க� சதிA ெசயலி	 உAச-க�டமாக
அைம"த�. அைம�� மா�ற எ	பைத
அ9�பைடயாக- ெகா2, சில கைல��வாதிக�
இய-க�ைத அட-( ச"த��பவாத�ைத

ேம�ெகா2டன�. அதாவ� ெவ(சன அைம��ட	 K9ய இராDவ�ைத க�9ெய)��வைதஇ
�திய அைம�பாவைத இ"தியாவி� நி	ற க!கால@ சதிகார�களா� வ�ணி-க�ப�ட
க!காலனி	 வி7வாசிக= தைடெசGவா�க� எ	ற பிரAசார: இய-க ஆரப கால%களி�
இய-க�தி� நைடெப�ற கைளெய,��-க=-( க!காலேன காரண எ	ற பிரAசார;இ
இய-க� ேதாழ�க� ம�தியி� விசம�தனமாக பர�ப�ப�ட�. 

இல%ைக�த>விேல எம� ப2ைணக=-( �திய அ%க�தவ�க=-( ெபா5�பாக இ8"த ஐயா, 
(மண	 ேபா	ற ெபா5�பான உ5�பின�க� ெபா5�ப�ற ;ைறயி� தனிநப� தா-(தைல
(க!கால	) ெதா,��இ இய-க�ைத� ப�றிய தவறான எ2ண%கைள$ வள��� வ"தன�. 
இவ�க� க!கால	 ேபா	ேறா� இ"தியாவிலி8"� வர;	ன� ஓ� சதி-()ைவ- K�9 �லி
அைம�ைப ேச��� அழி��வி�,இ ம-க� இய-க எ	5 Kறி இல%ைக� த>வி� ெப8பாB
இட�சா!களி	 வழியி� சிவ��Aசாய- க�சிைய உ8வா-க� தைல�ப�டன�. 
எம� கட"தகால இராDவ நடவ9-ைகக� ேதைவய�ற�, பயன�ற�, இதனா� ம-க=-(
த>ைமேய விைள"த� ேவ5 பயனி�ைல எ	றன�. கட"தகால நிக��க� பAைசயான
பய%கரவாத எ	5 வ�ணி�தன�. எம� () மா�வியா (ப�, கா�ேலாJ ேகாR9 என-
Kற�ப�ட�. 

ஆனா� இ�ப9 விம�சி�தவ�க=-( மா�வியா, கா�ேலாJ ேபா	றவ�கைள�ப�றி ெத!யா�. 
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�லியைம�� ேதைவயி�ைல என� நா%க� ம-க� அைம�பாக மாறி �லி அைம�ைப இ�லம� 

ெசG� விட ேவ2,ெம	5 ��பா-கிக� ஏ	? ெவ5 ம-க� இய-கமாக மாறினா� ம-கேள 

சமாளி��- ெகா�=வா�க� எ	5 Kறின�. 
க!காலனி	 வி7வாசிக� என அவ�களா� Kற�ப�டவ�க� மீ� தனிநப� விம�சன காரசாரமாக 

நட"த�. அ�தைன$ அவ�களி	 ;�(-(� பி	னா� நிக�"த�. இய-க�தி	 சில 

சபவ%கைள ஆ%கா%ேக ெபா5-கிெய,�� இAசபவ%களி	 வரலா�5� பி	னணிைய$ 

S�நிைலகைள$ ஆராயேவா, ;	ென,�� ைவ-கேவா ெசGயா� அAசபவ%க� இய-க� 

ேதாழ�க� ம�தியி� ெவ5மேன P-கி� ேபாட�ப�ட�. இேத அ%க�தவ�கைள- (ழ�பி 
அவ�களிைடேய ச"ேதக�ைத வள�-க� ெதாட%கிய�. இA ெசயலி	 ஊேட வ�ெவ�9��ைற 

வாத ;	ைவ-க�ப�, வ�ெவ�9��ைற ம-கைளேய இழி"�ைர-( அளவி�( பிரAசார 

ேம�ெகா�ள�ப�ட�. 

க!கால@ அவ�ேபா	ேறா8 ம-க� ம�தியி� இற%கி ேவைல ெசGவைத அ@மதி-க 

மா�டா�க�என� ; ெவ5 இராDவ ெவறிபி9�த பய%கரவாத- ()வாகேவ இ8-க 

வி8�வா�க� என� அ9��- Kற�ப�ட�. 

இய-க�தி	 ேபா-ைக விமாசி�தவ�க�இ இய-க�தி	 ;-கிய ப(திகளி� இ8"தா�க�. 

இவ�க� ம�திய ()வி	 மீ� (�ற 7ம�தாம� க!காலேன ;)�ெபா5��-( உ!யவ� எ	5 

எ,��- Kறின�. 
இ�வைர கால; எ இய-க ம�திய ()வி	 க�,�பா�9ேலேய இய%கி வ8கிற�. 

தனிமனிதனி	 ஆ=ைம-(�ப�, அ�ல. 

ஆனா� க!கால	 அ%க�தவ� ம�தி� ெச�வா-( ெப�றி8"தா� எ	ப� உ2ைம. ஆனா� தனி 
மனித வழிபா, ெசGய�படவி�ைல. இய-க�தி	 ஆரபகால உ5�பின� எ	பதாB இய-க 

ெசய�பா,களி� ;	நி	5 ெசய�ப�டதாB இய-க�தி	 சகல அச%களிB தைலைய- 

ெகா,�� ேவைல ெசGததாB அயராத உைழ�பாB இய-க� ேதாழ�க� ம�தியி� தனிA 

ெச�வா-(� ெப�ற� இய�பானேத. 

சம உ!ைம ெகா2ட ம�திய() அ%க�தின�க� பல� ெசயலா�ற� அ�றவ�களாக� 

இ-க�டான நிைலயி� பிரAசைன ேதா	றினா� அைதA சமாளி-( ஆ�றேலா உடன9� 

த>�ைவ- ெகா,-( த	ைமேயா இ�லாதி8"தன�. இதனா� எத�ெக,�தாB க!காலைனேய 

அDகின�. 
இய-க ஆரப வள�Aசி இ�த	ைம$ட	 K9யதா� ஏைனய ம�திய () உ5�பின�க� 

இ"நிைலைய� ெதாடர வழிவி�டதா� க!காலனி	 அேனக ;9�க� இய-க;9�களாயி�5. 

இ"நிைல-( இய-க ம�திய ()வி	 ெசயல�ற த	ைமகேள காரண. இய-கA 7�றாடலி� 

அைம��-களி	 த	ைமேய க!காலனி	 த>�மான%கைள இய-க� த>�மான%க� ஆ-கியைத 

மற"� அவ�க� க!காலைன அ8வ8-க�த-க ச�வாதிகா!யாக இய-க� ேதாழ�களிட 

படபி9��- கா�9ன�. இவ�கைள நபிய �திய அ%க�தவ�களிட; இய-க�தி� உ�ள 

வி7வாசமான அ%க�தவ�களிட; ெப!ய (ழ�ப ஏ�ப�ட�. 

7ய விம�சன எ	ப� கட"தகால வரலா�ைற ஆராய- K9ய ;ைறயி� ஆராG"� அத	 Lல 

இய-க�ைத ேமB உ5தியாக வள��ெத,-( இல�சிய�ைத� ெப�றி, வழி;ைறகைள- 

K�ைம�ப,�த�ேம உதவ ேவ2,ேம ஒழிய இய-க�தி� (ழ�ப%கைளேயா, அழி�கைளேயா 
ஏ�ப,��வத�காக அ�ல. 

அ��ட	 7யவிம�சன எ	ற ேபா�ைவயி� வழைமயான க�,�பா,கைள மீறி எ�ேலா8 

க	னா பி	னா எ	5 கைத-க� அ@மதி�தா�க�. அ?வா5 கைத-க அ%க�தவ�க=-( 

ெபா5�பி� இ8"த ஐயாஇ (மண	 ேபா	ேறா� விள-க அளி-க ;9யாம� அவ�களி	 

கைதகைள ேமB சி-கலா-கி (ழ�ப நிைலைமைய ேமாசமா-கி வி�டா�க�. இ-(ழ�ப 

நிைலயி	 உAச- க�ட�தி� நா ஒ	5 K,த� தவி�-க ;9யாததாயி�5. இதனா� 

ெபா�Aசைப K�ட�ப�ட�. 

சதி-()வின� தம� ெவ5ைமயான ம-க� அைம���தி�ட�தி�( ;ர2பட- K9யவ�கைள 

ஒ�-கி�த�ள தி�டமி�டா�க�. Kட� ேபா( ெபா�Aசைபயி� த க8��ட	 இைணய- 

K9யவ�கைள$ ஆதரவாள�கைள$ அம��த இ8"தன�. 
ம�திய ()ைவ- கைல�பத	 Lல அதிB�ளவ�கைள அதிகாரம�றவ�க� ஆ-கி அத�(�ேள 

ஐயா, சிவன9யா� இ8"தாB க!கால	 ேபா	ேறாைரேய ஒ�-க- (றி பா�-க�ப�ட�. 

அத	ப9 ஐயா, சிவன9யா� அதிகார பி	னணியி� இ8-க� த-க வைகயி� �திய () 

அைம-க� தி�டமிட�ப�ட�. இத	ப9 யாவ8 இல%ைக�த>� வ"தைட"த� ம�திய () K9 

சில ேபாலியான 7யவிம�சன ெசG� த	ைன� தாேன கைல��- ெகா2ட�. 

ெபா�-() K9 ஐயா ேபா	ேறா!	 சிபா�சி� �திய த�காலிக ெசய�() ெத!� ெசGய�ப�ட�. 

இைத- க!காலேனா உ2ைமயான இய-க� ப�5ைடய ேதாழ�கேளா எ?வித ச"ேதக- க2 

ெகா2, ேநா-கா� அவ�களி	 உ�ேநா-க%கைள அறியா� சமதி�தன�. 
இத	பி	 இவ�க=ைடய ���பிரசார விடய%க= இய-க�ைத� ப�றிய �ேராக�தனமான 

விம�சன%க= உ2ைமயான இய-க� ேதாழ�க=-( எ�9ய�. சதிகளி� ப%(ப�றிய �திய 
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அ%க�தின�க� க!காலைன� ப�றி- Kற�ப�ட வாத%க� பிைழயானெதன- க!காலனி	 

ெசா�லிB ெசயலிB க2, ெகா2டன�. 
இய-க�ைத பிைழயான வழியிலி8"� உ2ைமயான பாைதயி� இ�,A ெச�ல�ப,வதாக 

க8திய �திய அ%க�தின� நாளைடவி� தா தவ5 ெசG� வி�டைத உண�"தன�. சதிகார!	 

ஒ8 ப-க நியாய%கைள ேக�, ஏமா"தைத உண�"தன�. இ"நிைலயி� நிைலைம ேவ5விதமாக 

ெகா"தளி-க ெதாட%கிய�. 

�திய அைம�பின� ஆ$த%கைள நிராக!�� இராDவ ;)ைமயாக சிைத-க ஆரபி�தைத- 

க2, ெகா2டன�. அவ�க� ஒ8 அரசிய� க�சிைய உ8வா-கி பிற( அத	 Lல ஒ8 

இராDவ அைம�ைப உ8வா-க� ேபாவதாக� இ�ேபா��ள அைம�ைப ;�றாக கைல-க� 

ேபாவதாக� Kற� தைல�ப�டன�. 
இ� அ%க�தின�களிைடேய ேசா�ைவ$ அவநபி-ைகைய$ ஏ�ப,�திய�. இதனா� 

அவ�க� �திய அைம�பி	 மீ� நபி-ைகயி�லா� த>�மான�ைத$ சதிகார�காளா� Kற�ப�ட 

ெபாGயான விம�சன%கைள அபல�ப,�த ேந8-( ேந� எ�லா அ%க�தின�க= ெத!"� 

ெகா�ள மீ2, ெபா�Aசைப K�,மா5 வலி$5�தின�. 
க!கால@ த	ைன�ப�றிய பிைழயான (�றAசா�,க=-( �திய அைம�பி	 த�காலிக 

ெசய�()விட ந>தி ேக�டா�. (�றவாளிெயனி� த29-( ப9$ இ�ைலெயனி� இத�( 

ெபா5�பானவ�கைள அ�தவறான பிரAசார%கைள அ%க�தின� ம�தியி� இ8"� ந>-( ப9$ 

ேகா!னா�. ஆனா� சதிகார� ெபா�Aசைபயி� ச"தி-க ம5�� வி�டன�. 
தைல-( ேமேல ெவ�ள ஏறிய நிைலைய- க2ட சதிகார� இய-க இரகசிய இட%களி� இ8"� 

ஆ$த%கைள- ைக�ப�ற ;ைன"தன�. அ?வா5 சில இட%களி� இ8"� த �திய 

அதிகார%கைள� பய	ப,�தி அ�பாவி அ%க�தினைர ஏமா�றி ஆ$த%கைள ைக�ப�றின�. 
இ-(�, அபலமாகேவ எ�ேலா� ம�தியிB (�றவாளிகளாயின�. 
இதனா� இய-க�திலி8"� ெவளிேயறி த��வ� ஒேர வழிெயன- க2டன�. ைக�ப�றிய 

ஆ$த%கைள தி8�பி- ெகா,-க ேவ29ய நி��ப"த நிைல-( �லி அைம�ைப அழி-கவி8"த 

அவ�க� இய-க உைடைமகைள எ,��A ெச�ல ;9யாத நிைல-( ஆளாகின�. 
இ"நிைலயி� தா	 தா ைக�ப�றிய உைடைமகைள இய-க�திட தாராள ேநா-(ட@ 

ெப8"த	ைம$ட@ வி�,A ெச�வதாக ெசா�லி- ெகா2டன�. எம� ெவளி அைம�பி	 ஆரப 

ேவைல�தி�ட%கைள- ைக�ப�ற ;ைன"� ேதா�வியைட"தன�. கட"த எ�, மாத காலமாக 

இய-க��-(� இ8"� ெகா2, பல நாசேவைலகைள ெசG� ெவளிேயறி வி�ட பதி	 Lவ!� 

எ)வ� �தியவ�களா(. 

இ��தியவ�க� ஆரப கால ெதா�ேட ஐயா, (மண	 ேபா	ேறா!டேம ெதாட�� 

ெகா298"தா�க�. ேமB அவ�களி	 Lைள சதிகார!னா� ந	( க)வ�ப�, ெபாGக� 

திணி-க�ப�ட�ள�. அ��திய விலகிA ெச	ற அ%க�தின�க� த நிைலைய உண8 கால 

அதிக Pர�தி� இ�ைல. 

விலகிA ெச	றவ�களி	 விலகைல நா அ%கீக!-கவி�ைல. அவ�களி�லாமேல 

அவ�கைள�ப�றிய விசாரைண ேம�ெகா�ள ேவ29யி8-கிற�. (�றவாளிக� தவி�"த 

பிைழயான வழியி� இ�,A ெச�ல�ப�டவ�க� மீ2, வ"� இய-க நிப"தைன$ட	 

அ@மதி�ேபா. ேமB இAசி-க�களா� சில� மிக� மன;ைட"தா�க�. அவ�கைள மா�றி 
உ�சாக��ட	 ேவைலெசG$ ெபா5�� எமிட உ2,. 

ேமB ெபா5�� வாG"த இய-க� ேதாழ�க� விலகிA ெச	றவ�கைள தி8ப� இைண-க 

;ய�சி ெசGதா�க�. இத�( நா ஆதர� அளி�தேதா, சமாதான-கார!ட; ெபா�-() 

K�ட�பட ேவ29ய அவசிய�ைத$ அைத விட ேவ5 நிப"தைனக� இட�ேபாவதி�ைல 

ெய	5 Kறிேனா. ம�திய ()ைவ கைல�� ெபா�-()ைவ K�ட ம5�� ;த�K9ய 

ெபா�-()வி	 ப9 ெத!� ெசGய�ப�ட த�காலிக ெசய�()ைவ அ%கீக!�� ெதாட�"� 

ெசயலா�ற உட	ப�டா� இைணவதாக Kறின� சதிகார�. 
நா அ�த�காலிக ெசய�()ைவ அ%கீக!�� ெபா�-() Kடேவ29ய அவசிய�ைத 

வ��5�திேனா. சில விடய%களி� அவ�க=-( வி�,-ெகா,�� நட"� Kட ஒ�5ைம 

ஏ�பட ;9யாம� ேபாG வி�ட�. 

இ?வள� (ழ�ப ஏ�ற�ட பிற( ெபா�-() ச!யான விள-க அளி-கா� இய%க 

;9யாெத	பேத எம� வாத. இதனா� இைண�ைப ஏ�பட�த ;	 நி	ற இய-க அ%க�தின� 
கைல�� வாதிகளி	 சதிA ெசய�கைள$ (த�-க வாத%கைள$ உ� ேநா-க%கைள$ க2, 

ெகா2டன�. இதனா� அவ�க� ஒ�5ைம ;ய�சிைய- ைகவி�டன�. எ!மைல ெவ9�த�. 

வழி"� ஓG"� உ�ள�. 

எ!மைல ெவ9�பி	 காரண%கைள அறி"� ஆராG"� ேதா	றியத�கான நிைலைமகைள ெத!"� 

ெகா�ள ;ய�கிேறா. இ ;ய�சி இய-க�ைத உ5தியாக வள��ெத,-க� இ?வாறான 

சபவ%க� ஏ�படா� தவி�-க� வாG�பாக இ8-(. ெமா�த�தி� எம� ேதாழ�களி	 

அரசிய� சி�தா"த வ5ைமேய எ�லாவ�5-( காரணமாக இ8-கிற�. இதனா� அரசிய� 

ெதளி�ட	 அைனவ8 ெசய�ப�, இராDவ அைம��ட	 இைண"� ெகா�வா�க� எனி	 
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உ2ைமயான வி,தைல வ >ர�களாக மா5வா�க�. இ�தயா!��-களி� ஈ,பட�; ெசய�பட�, 

சீரைம-க� , ம�திய ()வி�காக த�காலிக ெசய�() ெத!� ெசGய�ப�,�ள�. ேமB 

ெவ(விைரவி� ம�திய() ெசய�பட� ெதாட%(. 

த�காலிக ெசய�()

(ெசய�() சா�பி�)”

இ%( ஐயா எ	ப� எ	ைன$, க!கால	 எ	ப� பிரபாகரைன$, சிவன9யா� எ	ப� 

நாகராஜாைவ$ (றி�பி,வதா(.

இ��2,� பிர7ர ெவளியிட�ப�, 13 வ8ட%களி	 பி	ன� 90 களி� கனடாவிலி8"� 

ெவளியா( தாயக இதழி� பிர7ரமாகியி8"த�.

ம-க� அைம��-கைள உ8வா-(வ� (றி�த மா�-சிய வழி;ைற ெதாட�பாக� ேபசிய 

எைமேய இட�சா!க� வழியி� சிவ��Aசாய- க�சிைய உ8வா-( ;ய�சி எ	5 

(றி�பி,கி	றன�. தவிர, ஆரப கால�தி� (மண@ பி	னதாக 7"தர; மாபியா- (ப�, 

க�ேலாJ (ப� எ	5 பிரபாகர	 சா�"தவ�கைள- (றி�பிடன� எ	ப� �ரதி�Jடவசமான�. 

;தலி� சLக வர�கைள எ�லா மீறி ம-களி	 வா�வல%கைள- க2, ேகாபெகா2, 

இைண"� ெகா2டவ�களி	 ஒ8 ப(தியின!	 வழி;ைற தவறான� என விம�சிபைத அவ�க� 

மீதான தனிமனித தா-(த�களிலி8"� ஆரபி-க ;9யா�.

இத	 இ	ெனா8 �ற�தி� வ�ெவ�9��ைற ஆதி-க (றி�த க8��-க= 

;	ைவ-க�ப�டன. ம�திய ()வி� நா@, சிவன9யா� என- (றி-க�ப, நாகராஜா�, 

பிரபாகர	 மீதான விம�சன�ைத ;	ைவ-க அதைன ஆழ�ப,�திய 7"தர ேபா	ேறா� அவ!	 

மீதான தனி�ப�ட தா-(தலாக ;	ென,�தன�. ம�திய ()வி�( ஆரபகால- ‘கைளெய,��’ 
களி�( ெமௗனமாக இ8"த ெபா5ைப நா%க� 7யவிம�சன ெசG�ெகா�ளவி�ைல எ	ப� Kட 

ம5ப-க� தவ5.

அ�ேபா� 7"தர �திய உ5�பின� எ	பதா� பிரபாகர	 சா�"த ()வின!	 ;)ைமயான 

ேகாப எ	ப� எ	மீ�, நாகராஜா ம�5 (மண	 மீ� தா	 அதிகமாக 

ஒ8ைம�ப,�த�ப�98"த�. அத	 ெவளி�பா�ைட� �2,�பிர7ர�திB காணலா. 

பிர7ர�தி� Kற�ப�98�ப� ேபால இனிவ8 சில மாத%க� எம-கிைடேயயான சமரச 

;ய�சிகளி	 காலமாக- கட"�ேபான�. பல தடைவ இைண�க= பி!�க= வ"� 

ேபாயின.சமரச ;ய�சிகளி	 ேபா� நட"த சபவ%க� இ	ைறய வரலா�5 மீ�சிேயா, ஒ�� 
ேநா-க� த-கைவ.

பல� எமிைடேயயான சமரA ;ய�சிகளி� ஈ,ப,கி	றன�. அவ�க=� இ�ேபா� �ள� 

இய-கதி	 தைலவராக இ8-( சி�தா�த@ ஒ8வ�. 
(இ�	
வ�
..)

(றி��: ேமலதிக ஆவண%க=ட	 அA7 Wலாக ெவளிவரவரவி8-( இ� ெதாட�,இ	@ சில 

பதி�களி	 பி	ன� ;9�5. அ"த- கால ெவளி-(� க�,ைரயாள� ஐய!	 ேந�காண� 

ஒ	ைற ெவளியிட ஆேலாசி���ேளா. இ"த ேந�காணலி	 ஒ8 ப(தி அA7�பதிவா(  Wலி	 

பி	னிைண�பிB  இனிெயா8விB  சில நா�களி� பதிய�ப,. இனிெயா8 வாசக�க�, 

ஆ�வல�க�, பைட�பாளிக� இ"த ேந�காணB-கான வினா-கைள இ%ேக பி	<�டமாக� 

பதிவிடலா.
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proffessor

1 Comment

Posted on 07/02/2010 at 9:20 am 

நாகராஜா, (மண	, நி�மல	, சா"த	, 7"தர, மாதி, க2ண	, ந"த	, சிவ 

அழக	, ெநேபாலிய	 ேபா	ற ேதாழ�க� எேமா, இ8"தன�. அேதேவைள 

ம5ப-க�தி� பிரபாகர	, ராகவ	, ப29த�, மேனாமாJட�, மா�ைதயா, அ	ர	, 

தனி, ஆசி�, கலாபதி, ச%க� ேபா	ேறா� தனியாக இய%க ஆரபி�தன�.

ஜய� அவ�கேள;நா	 1980 X	 மாத திகதியி�ட �லிகளி� இ8"� பி!"த 13ேப!	 

ைகெய)�திட க9த�தி	 பிரதி பா����ேள	. அதி� சசி எ	பவ!	 ெபய8 

இ8"த நிைன��ள�. அ��ட	 ரவியி	 ெபய8 இ8"த�. ெபய8 

இடெபறவி�ைல. சசி கனடாவிB; ரவி அெம!-காவிB உ�ளன�. இதி� 

(றி�பி, தனி எ	ப� ப�கைல கழக�தி� ேவைலெசGத தனிநாயக�ைதயா 
(றி�பி,கிற>�க�?

த%களி	 க�,ைரயி� (றி�பி, ேஜா	 எ	பவ8 ேயாக	 எ	ற பாசி எ	ற 

ம�ட-கள�� ேபாராளி$ ஒ8வரா அ�ல� ெவ?ேவ5 ஆ�களா எ	பைத$ 

ெவளி�ப,�த�. ேயாக	 பாத� எ	ற பாசி(பா.சி	ன��ைர) ;�ளிவாG-கா� 

வைர$ �லிக� இய-க�தி� இய%கியவ�. பி	ன� அவ8-( எ	ன நட"த� 

எ	ப� ெத!யா�?
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