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32. தமி- ேதசியவாத� வழ/கிய ப0ேச எ�மீதான தா34த�!

என�;  மய�க�  ெதள2
தேபா<  சிைற�;*  ப>,தி��பைத  உண�
ேத).  ப��ப�யாக
நிைன@க* ம(/> வ
தன. தயாபர) எ)ைன வ�சா,<�ெகா/> இ�
தேபா< இ�வ�
வ
< எ)ன�கி� நி)ற<�, ப�)ன� அவ�க* எ)ைன ேநா�கி� ேகலி ேபசிய<�, அத)
ப�)ன� அவாக* எ)ைன� ெகா�ட)களா� தா�கிய<� நிைன@�; வ
தன. அத) ப�)ன�
எ)ன நட
த< எ)ப< நிைனவ�� இ�ைல. யாேரா  எ)ைனB சிைற�;* ெகா/>வ
<
ப>�க ைவ,தி��க ேவ/>�.

க/ வ�ழி,தாC� எD�ப�  இ��க இயலவ��ைல.  தைல E�றிய<.  தைலய�C� உட��
�DவதிC� வலியாக இ�
த<. ப>,தி�
தவாேற தைலைய, தடவ�� பா�,ேத). ம/ைட
உைட
த  இட,தி�  பFசி�  ம�
<  ேதாG,<  ப�ளா$ர�  ேபாட�ப���
த<  ெத
த<.
ஆனா� உட�� ேநா@�; எ8வ�த நிவாரண�� ெசGய�படவ��ைல.

தயாபரன2) ேக*வ��; நா) ெசா)ன பதி� ப���காததா�தா) அவ�க* அ�,தி��கிறா�க*
எ)ப< வ�ள�கிய<. இ8வளவ��;� நா) அவ�கள< �லிக* இய�க,ைத, தா�கி எ<@�
ெசா�லவ��ைல. தமி4 ேதசியவாத� ப�றிேய என< க�,ைதB ெசா)ேன). அத�ேக இ
த,
தா�;த�  எ)றா�,  எ)ைன�  ைக<  ெசGதைம�கான  ;�றBசா�>க*  (?)  ;றி,<
வ�சா�க�ப>�ேபா< எ)ென)ன சி,திரவைதக* நட�;ேமா என எ/ண�ேன).

அவ�க* த�க* இய�க,ைத நா) தா�கி� ேபசாவ��டாC�, தமி4 ேதசியவாத� ;றி,<
வ�ம�சன� ெசGதாேல ெவறி ெகா/டைத� பா��;� ேபா<, எதி�கால,தி� இ< ச�ப
தமாக
எ)ென)ன வ�பKத�க* நட�க�  ேபாகி)றனேவா  எ)ற  அBச�  ஏ�ப�ட<.  இ
த  தமி4

ேதசியவாத�, அத) பா<காவல�க* ப�றி நா) ெம,தனமாக எ/ண�வ��ட< �
த<. இ< தமி4 கா�கிர$ - தமிழரE க�சிகளா�
உண�Bசிகரமாக வள��க�ப�> வ
தாC�, அைத அைடவத�காக அ< ஆ5த�ேபாரா�டமாக மாறிவ��ட ப�)ன�, ெவறிெகா/ட ஒ�
ேபா�காக அ< மாறிவ��டைத உணர ��
த<. �லிக* அதிகார,ைத ஏகேபாகமாக� ைக�ப�றி�ெகா/> வ��டதா� அ�ப� நட
<
ெகா*கிறா�க*.  �லிகள2)  இட,தி�  இ)ெனா�  தமி4  ேதசியவாத  இய�க�  இ�
தாC�  இ<தா)  நட
தி��;�  எ)பதி�
ச
ேதகமி�ைல.

உலக வரலா�றி� ஹி�ல) ேஜ�ம) ேதசியவாத,திலி�
< எ�லா, ேதசியவாத�கைள எ>,< ேநா�கினாC�, அ�ேக ஒ�
பாசிய  ெவறி  ஊழி�  R,தா�யைத�  காண  ��5�.  இ<  ேதசியவாத,தி)  ஒ�  ெபா<�  ;ணா�ச�.  பா�டாள2  வ��க,தா�
தைலைமதா�க�படாத  எ�லாவ�தமான ெவS� ேதசியவாத�  ேபாரா�ட�கள2C� ஜனநாயக� எ)ப< ம�
<�;�Rட இ�
த<
இ�ைல எ)பைத பல வரலா�S உதாரண�கள2) Tல� ெலன2) அ��க� எ>,<� Rறியைம நிைன@�; வ
த<. அத) ஒ�
ெவள2�பா>தா) த�ேபாைதய எ)ம(தான தா�;த�.

என�;  மிக@�  கைள�பாக  இ�
ததா�  த/ண:�  த��ப�  அ�கி�  இ�
த  ெபயவட�  ேக�ேட).  என<  ேதைவைய
உண�
த@ட) பல� ஓேடா�B  ெச)S த/ண:�  ெகா/> வ
தன�.  சிைற�;* இ�
த பல�  எ)ன�கி� வ
< அVதாபமாக
எ)ைன� பா��பைத அவதான2,தேபா< ச�S� RBசமாக@� இ�
த<. அவ�கள2� பல� எ��ட) த/டைன அVபவ��;� �லி
உS�ப�ன�க*. அவ�கW� ப�ேவS ;�றB ெசய�கW�காக எ��டேனேய ஒ)றாக அைட,< ைவ�க�ப���
தன�. இ�; எதி��
�தி�மான ெவ8ேவS இய�க�கைளB ேச�
தவ�க* இ�
தாC�, தா� எ�ேலா�� ைகதிக* தாேன எ)ற ஒ� ெபா< உண�@
இ��பைத அவதான2,ேத). அதனா� ஒ� �லி உS�ப�ன�க*Rட, தன< சக ைகதி தன< இய�க �லனாG@ நபனா� தா�க�ப>�
ேபா<, தா�க�ப�டவ) ம(< அVதாப� ெகா*வைத� காண ��
த<.

இ
த உண�@ ெபா<வான< என நிைன�கிேற). இ�; தா� எ
த இய�க� ப�)னண�ய�� இ�
< வ
ேதா� எ)பைத வ�ட, தா�
அைனவ�� பாதி���;*ளான மன2த�க* எ)ற ெபா< உண�@தா) ேமேலா�கி நி�கிற<. இ< மன2த இய��.

சில  ைகதிகள2) உதவ�5ட) ைக,தா�கலாக  மலசல Rட� ெச)S வ
ேத).  ஒ�வ�  ஒ� ;வைளய�� உ���  கைரசைல�
ெகா/>வ
< உட�� �Dவ<� ேதG,<வ��டா�. அ< ச�S இதமாக இ�
த<. அைத�Rட சிைற� காவலV�ேகா, ேவS �லி
உS�ப�ன�கW�ேகா ெதயாம�தா) ெசGதா�க*. அவ�க* அறி
தா� அத�; ேவS த/டைன கிைட�;�.

இ
த உ��� கைரச� எ�ப� சிைற�;* ஒ� ச�வேராக நிவாரண�யாக மாறிய< எ)பைத எ/ண�யேபா<, ம/ைடத:ைவB ேச�
த
என< ந/ப� ஒ�வ� Rறிய ஒ� வ�டய� ஞாபக,<�; வ
த<. வ�ட�கBசிய�� வா4
< வ
த அவ� அ�; எம< வ�வசாய ச�க
ேவைலகள2) ேபா< அறி�கமாகி� ப�)ன� எம< ெந��கிய ந/பராக இ�
தவ�. அவ� ஊ� ஒ� ச/�ய) என அறிய�ப�டவ�.
ஆனா� அவ�ட) ெந��கி�  பழகிய  ப�)ன�தா) ெத
த< அவ�  ெவS� ச/�ய) அ�ல எ)ற வ�டய�.  நியாய,<�காக
கைத�க� ேபாG பல வ��கள2� மா���ெகா/ட ஒ�வ� அவ�.

அவ� தன< வா4நாள2� 52 வழ�;கள2� சி�கி5*ளா�. ஆனா� ஒ� வழ�ைக, தவ�ர
ஏைனய  வழ�;க*  எ�லாவ�றிC�  ;�றம�றவ�  என  நி[ப��க�ப�>
வ�>தைலயானவ�.  இ�
தாC�  அவ�  ைக<ெசGய�ப>�  ஒ8ெவா�  �ைற5�
அேனகமாக�  ெபாலிசாரா�  தா�க�ப>வ<  வழ�க�.  அத)ப�)ன�  ேகா�ைடB
சிைற�காைல�;* வ�ள�கமறிய� ைகதியாக ைவ�க�ப>வ<� வழ�க�. ெபாலிசா)
அ�  ேநா�கW�;  ம�
<க*  எ<@�  த��  வழ�க�  கிைடயா<.  ேகா�ைடய��
மறியலி� இ��;�ேபா< அ�;*ள கிண�S ந:� ;ள2,தா�, அ� ேநா@ எ�லா�
தானாக� பற
<வ�>� என அவ� RSவா�. அத�; அவ� RS� காரண�, அ
த ந:�
உ��,  த)ைம5*ள  த/ண:�  எ)ப<தா).  அத)  காரணமாகேவ  இ
த  உ��  ந:�
ைவ,திய� இ
தB சிைறய�V*W� வ
தேதா எ)னேவா?

அத) ப�)ன� Eவ� சாG
தவாS என�காக ஒ<�கி ைவ,தி�
த மதிய உணைவ சிறி< உ/ேட). உணைவ வ�ட ச�S ேநர�
ஆEவாசமாக� ப>,தி��க ேவ/>� எ)ற வ���ப�தா) R>தலாக இ�
த<. ம(/>� ப>,<, ��கிவ��ேட). அ)S மாைல
என�; வ�சாரைணக* எ<@� நைடெபறவ��ைல. ஆனா� தயாபரV� ேமC� சில �லிகW� சிைற வாசலி� வ
< நி)S எ)ைன
எ��� பா�,<வ��>B ெச)றன�. அவ�க* வ
ததி) ேநா�க� நிBசயமாக அVதாப� ெதவ��பத�காக இ��கா<. எ�ப� வலி5ட)
ேபாரா>கிேற) எ)பைத ேவ��ைக பா�பத�காக இ��;�!

எ)ைன�  பா��க  வ
தவ�கள2�  ஒ�வ),  எ)ைன  ெகா�ட)களா�  தா�கியவ�கள2�  ஒ�வ)  எ)பைத  அைடயாள�  க/>
ெகா/ேட). அவ�க* வ
< ேபானப�)ன�தா) அவன< ெபய� திைச என அறி
ேத). எ��ட) ைகதியாக இ�
த வ@ன2யாைவB
ேச�
த ெசௗ
தரராஜ) எ)ற ஒ�வ� Tலேம அவன< ெபயைர அறிய ��
த<. அவ) இ
த �காைமB ேச�
த வ�சாரைணயாள)

Yarl TV Live

�லிகளி� வைத
�கா�களி� ஒ�
ஆ��க� ����
ேதாழ� மணிய� எ
அ#பவ%ெதாட�

சி/களவ�க� ஆகிய
நா/க�

யா-7பாண%தி�
அவல�!

ப8சி� ப0திமீ�

ேம�ெகா�ள7ப9ட தா

�லிகளி� உ�ளக அதிகார

ேபாரா9ட� (ப4தி-1)

ப8சி� ப0திமீ�

ேம�ெகா�ள7ப9ட தா

�லிகளி� உ�ளக அதிகார

ேபாரா9ட� (ப4தி-2)

ராஜ>?
ெகாைலயாளிகளி�
4�ற7 பி�னணி!

தமி- ம3க� இழA�
வB� சAத�7ப/க
ெறாேப9 பிேள3,

தயCெசD� Eல/
ம3கF347 பதி�
ெசா�G/க� (1)

ெறாேப9 பிேள3,

தயCெசD� Eல/
ம3கF347 பதி�
ெசா�G/க� (2)
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அ�ல எ)ப<� ெதய வ
த<.

அவ) கிள2ெநாBசி கனக�ர,திலி�
த �லிகள2) வைத �கா��;� ெபாS�பானவ). அத�; �த� அவ) இ
திய அைமதி�பைட
நா�ைடவ��>  ெவள2ேய�ற�ப�ட  ப�)ன�  �லிக*  <^�காய��  அைம,தி�
த  மிக�ெபய  வைத  �காமி�,  அ
த  �காமி)
ெபாS�பாள)  Õம�லி’  எ)பவV�;�  கீ4  ெசய�ப�டவ).  அ
த  <ண�காG  �காமி�  Eமா�  4,000  ேப�வைர  த>,<
ைவ�க�ப���
த<ட), மிக@� ேமாசமாகB சி,திரவைத5� ெசGய�ப�டவ�க*. அ�; த>,< ைவ�க�ப�டவ�கள2� ஒ� சிலேர
வ�>தைலயானா�க*. ஏைனேயா� அைனவ�� �லிகளா� த:�,<� க�ட�ப�>வ��டா�க*. (இ
த ம�லி தா) மணலாS ப;திய��
ேவ@ பா��கB ெச)றேபா< இரா^வ,தா� ப���க�ப�> தைல </��க�ப�டவ). �லிக* அரEடனான ேபBEவா�,ைதய�) ேபா<
அவன< தைலைய, த)V� த��ப� ேவ/�ய��
தன�. இவைன நா) உ*ேளய��
த ேபா< ஒ��ைற ச
தி�;� ச
த��ப�
ஏ�ப�ட<)

ம�லிய�ட�  பய��சி  ெப�றப�யா�  திைசய�)  ெசய�பா>கW�  அத�ேக�ற  வைகய��தா)  இ�
த<.  திைசய�)  �காமி�
ைவ�க�ப���
த ைகதிக* அVபவ�,த ெகா>ைமகைள அ
த ெசௗ
தராஜ) எ)ற வாலிப� வ�ப,தேபா<, இ�; நா� கா
திய�)
சிைறய�� இ��ப< ச�S� பரவாய��ைல எ)S ேதா)றிய<.

ெதாட��

��ைனய பதிCக�
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