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எத�காக…? தமிழ	ழ வி�தைல�
�லிக� இய�க�ைத அழி�பத��
இ�த �� உலக��
�ைன���ெப�  நி�கி"ற$

27. 02. 2009, 23:29

க��ைரக�

 

இன அழிைவ� த���மா  தமிழ%க� ேபரணிக�
நட�த, ஆ+த,கைள கீேழ ேபா/�வி/� தமிழ	ழ
வி�தைல� �லிகைள0 சரணைட+மா  ெசா2கி"ற$
உலக�. உ3�ப4யான அரசிய2 த	%ைவ ெகா5�
வ�தா2, ஆ+த,க6�கான ேதைவேய இ3�கா$
எ"கி"றன% வி�தைல� �லிக�.

ேபா3�, இன�ப�ெகாைல+� ெதாட%கி"றன. இ�த�
பி"னணியி2 நிைலைமைய ஆரா7கி"றா% தி.வ�தி.
தமிழ	ழ வி�தைல� �லிக� இய�க�ைத அழி�பத��
இ�த �� உலக�� �ைன���ெப�  நி�கி"ற$
எ"ப$ எ� எ2ேலா3��� ந"� ெத8�த விடய�.
 

ஆனா2 - தம�� எ9வைகயி:� பய� �தலாக
அைமயாத - ஒ3 ேதசிய இன�தி" அரசிய2
பிரதிநிதிகளாக ஏ� �ெகா�ள�ப�வத�� உ8ய சகல
அ3கைதகைள+� ெப�ற ஒ3 இய�க�ைத அழி�பத��
இ�த உலக� வ8�$ க/4�ெகா5� நி�ப$
எத�காக…?
 

=3�கமாக0 ெசா2வதானா2 - உலக�ைத� ெபா �த
வைர - ‘இ$ ஒ3 தவறான �">தாரண�.’
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‘ஹ2�’ எ"ற ஆ,கில� பட�தி" ஒ3 கா/சியி2 - மிக
ந2லவனாக இ3�த ேபா$�, மனித க�பைன��
அ�பா�ப/ட ச�தி ெப�றவனாக வள%�$ வி/ட தன$
மகைன அழி�க உலக� ஏ" விடா�பி4யாக
�ய�சி�கி"ற$ எ"பைத த�ைத ஒேர வ8யி2
ெசா2கிறா%: “He is unique; this world couldn’t tolerate
him” (”அவ" தனி�$வமானவ"; இ�த உலக�தா2
அவைன� தா,கி�ெகா�ள �4யவி2ைல.”)
 

எம$ கைத+� இ$தா".

 

உலக�தி" எ,ேகா ஒ3 Aைலயி2 - ெப8$�
அறிய�படாத ஒ3 மிக0 சிறிய ம�க� இன�தி���
இ3�$ - உ3வாகிய ஒ3 இய�க�, உலக வி�தைல�
ேபாரா/ட,க� எ2லாவ� ��ேம ஒ3
�">தாரணமாக ஆகி, தனி�$வமா7 எ��$
நி�பைத இ�த உலக�தா2 தா,கி�ெகா�ள
�4யவி2ைல.
 

உலக�ைத� ெபா �தவைர - �லிக� இய�க� தம��
ேநர4 அ0= �தலாக இ2லாத ேபாதி:�, �லிகளி"
இ�த வள%0சி தம$ நல"க6�� அ0= �தைல
ஏ�ப��த�B4ய ஒ3 ‘தவறான �">தாரண�.’
 

எனேவ, வி�தைல� �லிகைள அழி�$ வி�வத��
�4C ெச7$ வி/டா%க�.
 

எம$ ப,கி��, ெவளிநா/�� தமிழ%களாகிய
நா,க6� வி�தைல� �லிக� ெதாட%பாக�
ேப=வதைன தவி%�க �4ெவ��$ வி/ேடா�.

வி�தைல� �லிகைள0 சரணைட+மா  ேம��லக�
ெசா"னைதயி/ேடா, ஆ+த,கைள� ைகவி�மா 
இ�தியா ெசா"னைதயி/ேடா அவ�றி" மீ$ என��
அ9வளவாக� ேகாப� வரவி2ைல. ேம��லகிட��,
இ�தியாவிட�� ேவ  எதைன நா� எதி%பா%�க
�4+�…?
 

கட�த ஏ� வ3ட,களாக - ப4�ப4யாக� தம$
=யEப�ைத� கா/4 எ�ைம0 சரீழி�த$ அவ%க�
தாேன.
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இ�தியா எ,க� தைலக� மீ$ நிகF�$�
தி3விைளயாட2க� ெதாட%பாக ஏ�ெகனேவ நா"
ச�  எ�திவி/டதா2, ஆ+த,கைள வி�தைல�
�லிக� ைகவிட ேவ5�� என சித�பர�
ெசா"னத�காக ஆ0ச8ய�படேவா, அ$ ெதாட%பாக
இ">� எ�தி உ,க� ேநர�ைத வ 	ண4�கேவா
வி3�பவி2ைல.
 

வி�தைல� �லிகைள சரணைட+மா  ேம��லக�
ெசா"னைதயி/�� தா" நா� ச�  ேயாசி�க
ேவ5��.
 

ேம��லக� அ9வா  ெசா"னைதயி/� தமிழ%களி2
ெப3� ப�தியின3�� ேகாப�. ஆனா2, அ9வா 
ேகாப�ப�வத�� எம�� எ9வித தா%மீக உ8ைம+�
இ2ைல.
 

நா� உ5ைமயி2 ேகாப�பட ேவ54ய$ எ� மீேத
தா".

 

ேம��லகி" ேபா�கி�� இடமளி�$ - வி�தைல�
�லிக� இய�க� ெதாட%பாக வா7 திற�$ ேப=வதைன
நா� தா" இ9வளC காலமாக� தவி%�$ வ�ேதா�.

தமிழ	ழ�தி" 80 வ 	தமான நில�ைத வி�தைல� �லிக�
ஆ6ைக ெச7த கால�தி2 - வ 	திகளி2 இற,கி,
“வி�தைல� �லிக� தா" எ� அரசிய2 பிரதிநிதிக�”
எ"  நா� �ழ,கியி3�க ேவ5��; “தமிழ	ழ�
தனியர=�கான எம$ ேபாரா/ட�ைத அ,கீக8+,க�”
என ேம��லக அர=கைள வ�� �தியி3�க
ேவ5��.
 

அதைன வி��$ வி/�, நா� எ"ன ெச7ேதா�…?
 

வி�தைல� �லிகளி" ெப3� இராGவ ெவ�றி
ஒ"றி�காக கட�த இர5� வ3ட,களாக�
கா�தி3�ேதா�.
 

ெப3� ேபா% ெவ�றிைய� பைட�$ - தமிழ	ழ�ைத
எ��$ த,க� தா�பாள�தி2 ைவ�$ வி�தைல�
�லிக� எம��� த3வா%க� எ"  நா�
பா%�தி3�ேதா�.
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வி�தைல� �லிகைள ஏேதா “ப�தய� �திைரக�”
ேபால க3தி - நா� ெகா��த பண�$�� எம�காக�
ேபாரா4 வி�தைல� �லிக� நா/ைட� பி4�க
ேவ5�� என எதி%பா%�$, வி�தைல� �லிக6��
ஆதரவாக ெவளி�பைடயாக� ேப=வத�� ம �ேதா�.
 

இ"ெனா3 ப�க�தி2 - இ�த� ேபராைசயா:�,
எதி%பா%�பா:� - வி�தைல� �லிகளி" ேபா% ெவ�றி
ஒ"  ெதாட%பான அத	த ந�பி�கைகயி2 மய,கி,
ெவ � சி2லைற ேவைலகளி2 மின�ெக/ேடா�.
 

ேபாரா/ட�தி�� அ4�பைடயான அரசிய2
விவகார,கைள� ேப=வைத ேவ5�� எ"ேற
தவி%�$ வி/��, வி�தைல� �லிக� ெதாட%பாக
ெவளி�பைடயாக� ேப=வதி2ைல எ"ற �4ைவ+�
ஒ3 “த�திேராபாயமாக” எ��$வி/��, ெவ �
“மனிதாபிமான�” பிர0சிைனகைள� ேபசி�ெகா5��
ேம��லகி2 ேபாரா/ட,கைள நட�திேனா�.
 

விைளC - 2004 ஆ� ஆ542 ேசானியா அ�ைமயா%
அதிகார�ைத எ��த பி", ேபாைர நட�$� ேவைலைய
இ�தியாவிட� வி/�வி/ட ேம��லக� -
 

இ�ேபா$ - தமிழ% சரீழி�$ ேபரவல�ப�� ேபா$ -
ந2ல பி�ைள ேவட� கா/4 - தமிழ% மீ$
அ"பானவ%க� ேபால ந4�$ - “ம�கைள�
கா�பத�காக” �லிகைள0 சரணைடய0 ெசா2கி"ற$.
 

தமிழைர0 சரீழி��� ேவைலைய ேம��லகிட� இ3�$
தா� ெபா �ெப��த இ�தியாேவா - வி�தைல� �லிக�
ஆ+த,கைள� கீேழ ேபா/டா2, தா� தைலயி/�
“ம�கைள� கா�பதாக” வா�� திக� வழ,�கி"ற$.
 

வி�தைல� �லிகைள ஆத8�த நா,கேளா -
 

80 வ 	தமான நில�ைத ஆ6ைக ெச7$ வி�தைல�
�லிக� பலமான நிைலயி2 இ3�த ேபா$ =�மா
இ3�$வி/� - இ�ேபா$, ெவ � 5 வ 	தமான
நில�தி��� வி�தைல� �லிக� �ட�க�ப/ட பி"�
ஏமா�றமைட�$ - அவ%கைள0 சரணைடய0
ெசா"னத�காக ேம��லக�தி" மீ$ ேகாப�ப�வதி2
அ%�த� எ$Cமி2ைல.
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எ,களி2 இ"ெனா3 சாராேரா - இ9வளC கால��
வி�தைல� �லிக� ெதாட%பாக �கF ெசா2லிவி/�,
இ�ேபா$ �ைறக� ேத4 �ற� ேபசC� ெதாட,கி
வி/டா%க�.
 

அ$ ம/�ம2லா$ -
 

அ�த “இ"ெனா3 சாரா%”, வி�தைல� �லிகைள
எ�ேபா$� விம%சி�தவ%க6ட" இ�ேபா$
ேச%�$ெகா5� - வி�தைல� �லிகளி" கைத இனி
�4�ேதவி/ட$ என இ�ேபா$ ந�பC�,
ெவளி�பைடயாக� ேபசC� ெதாட,கி வி/டா%க�.
 

“ஐேயா! சி,களவ" எ�ைம இன�ப�ெகாைல
ெச7கி"றா"!” எ"  Bவி இ�த உலக�தி"
��ற�தி2 நா� கதறி அ�தா2 - எ�ைம� கா�க
எ2ேலா3� ஓேடா4 வ3வா%க� எ"  ந�பC�,
ெவளி�பைடயாக� ேபசC� ெதாட,கி வி/டா%க�.
 

இ$வைர கால��, “ேநர� வ3�ேபா$” வி�தைல�
�லிக� ெதாட%பாக ேபசலா� எ"  சா/��க�
ெசா2லி வ�தவ%க� - இ�ேபா$ - வி�தைல� �லிக�
ெதாட%பாக ேபசாமேலேய தமிழ8" உ8ைமகைள�
ெப� விடலா� எ"  ந�பC�, ெவளி�பைடயாக�
ேபசC� ெதாட,கி வி/டா%க�.
 

ஐயா பரா� ஒபாமாவி" ெச2வா���, ஐ�கிய நா�க�
சைப ைவ��� ெபா$ வா�ெக���� (Referendum)
தமிழ3�� வி�தைலைய வா,கி� த�$வி�� எ" 
ந�பC� ெவளி�பைடயாக� ேபசC� ெதாட,கி
வி/டா%க�

ஆனா2 -
 

எ2லா� பழிைய+� இ9வாறாக ெவளிநா/�� தமிF0
ெசய�பா/டாள%க� மீ$ ம/�� ேபா/� விடC�
�4யா$.
 

ெவளிநா/�� தமிF0 ெசய�பா�கைள உ8ய �ைறயி2
அரசிய2 மய�ப��$� தம$ தைலயாய கடைமயி2
இ3�$, வி�தைல� �லிகளி" பர��ைர0
ெசய�பா�க� தவறிவி/டன எ"பைத+� இ,ேக
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ெசா2லிேய ஆக ேவ5��.

“ந	,க� பண�ைத ெகா��தா2 ேபா$�; ஊ82
எ2லா� பா%�$�ெகா�வா%க�” எ"  �ல� வாF
தமிழ%கைள� பா%ைவயாள%களாக ைவ�தி3�த$ தா"
இ�த0 ெசய�பா�களி" ைமய ஓ/டமாக இ3�$
வ�த$.

இ�தவிதமான அG��ைற தா" - வி�தைல�
�லிக6�� ஆதரவான அரசிய2 �"ென����க�
ெவளிநா�களி2 ேதைவய�றைவ எ"ற
எ5ண�ைத+�, ெவளிநா/�� தமிழ%களி"
ெவளி�பைடயான அரசிய2 ஆதரCக� இ2லாமேலேய
வி�தைல� �லிக� ேபாைர ெவ2வா%க� எ"ற
ந�பி�ைகைய+�, ஊ82 �லிக� ெவ�றிவாைக K4
இ�த உலக�தி" ேபா�ைகேய தமிழ%��0 சா%பாக
மா� வா%க� எ"ற மாையைய+� �ல� வாF தமிF
ெசய�பா/டாள%க� ம�தியி2 உ3வா�கி -
 

அவ%கைள ெவ மேன அரசிய:�� அ�பா�ப/ட
“மனிதாபிமான” பிர0சிைனகைள ம/�� ேபச
ைவ�$வி/ட$.
 

உலக� தமிழ% ெசய�பா�கைள ேந%�தியாக
ஒ3,கிைண�$ -
 

இராஜத�திர ம� � அைன�$லக� பர��ைர0
ெசய�பா�களி2 ெதளிவான வழி நட�த2கைள
வழ,கி -
 

இ"ைறய “மனிதாபிமான”� பிர0சிைனக� எ2லா�
அரசியைலேய அ4�பைடயாக� ெகா5டைவ
எ"பைத� �8ய ைவ�$ -
 

அரசியைல அ4�பைடயாக� ெகா5ட ேபாரா/ட,க�
�"ென��க�பட ேவ54ய அவசிய�ைத+�
அவசர�ைத+� �ல� வாF தமிF சAக�தி���
ெதளிCப��தி -
 

அைன�$லக Mதியி2 - எ2லா நா�களி:� - ஒேர
�ரலி2 தமிழ%க6�� எ"ன ேதைவ எ"ற
அ4�பைடயான அரசிய2 ேகா8�ைகைய, எ2லா
வழிகளி:� ெதளிவாக0 ெசா2ல ைவ�$ -
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தமிF� ேதசிய இன�தி" அைன�$லக� �ர:�� ஒ3
ேத%�த தைலைம�$வ�ைத� ெகா���� த� பணியி2
இ3�$ வி�தைல� �லிகளி" அைன�$லக0
ெசய�பா�க� இ$வைர தவறிவி/டன.

 

�றி�பாக - வி�தைல� �லிக� இய�க� பய,கரவாத�
ப/4யலி2 இட�ப/ட நா�களி2 - தமிF0
ெசய�பா/டாள%க� மீ$ ச/ட Mதியான நடவ4�ைகக�
எ��க�ப/டத" பி"னான கால�தி2 - ஏ�ப/ட
அரசிய2 தைலைம�$வ ெவ�றிட,க� ச8வர
நிர�ப�படாம2 விட�ப/� வி/டன.

 

வி�தைல� �லிக� இய�க� ம� � தமிழ%களி"
அ4�பைடயான அரசிய2 ேபாரா/ட� ப�றிய த%�க
Mதியான - விNஞான P%வமான - ெதளிC
ஊ/ட�படாம2, ெவ மேன “ேபா% ெவ�றி” ெதாட%பான
அத	த ந�பி�ைகக� ம/�� ம�க6�� ஊ/ட�ப/டத"
விைளC தா" -

 

$ணி�$ - எ9வித தய�க�� இ"றி - வி�தைல�
�லிகைள சரணைட+மா  இ"  ேம��லக�
ெசா2வ$�, வி�தைல� �லிக� இ2லாமேலேய
எம�� வி�தைல எ��$ விடலா� எ"  ஒ3 ப�தி�
தமிழ%க� ந�ப ெதாட,கியி3�ப$� ஆ��.

இ�ேபா$ நா,க� இர5� விடய,களி2 மிக�
ெதளிவாக இ3�க ேவ5��.
 

அ�த� ெதளிC இ2ைல எ"றா2 - நா� எ��கி"ற
�ய�சிக� எ2லாேம வ 	ணாகிவி��; அ�த� ெதளிC
இ3�$வி/டாேலா - �ழ�ப� இ2லாம2 இல��கைள
நி%ணயி�$� தமிழ%க� �"ேனற �4+�.
 

1) இ"  நட�கி"ற ேபாைர இ�த உலகி2 யா3ேம
த��$ நி �த� ேபாவதி2ைல.
 

2) வி�தைல� �லிகளி" பீர,கியி2 இ3�$ கைடசி�
�5� வ 	ச�ப/ட பி"�, தமிழ%க� ெசா2வதைன இ�த
உலகி2 யா3ேம ேக/க� ேபாவதி2ைல.
 

இ"  நட�ப$ இ$ தா"; =3�கமான, �8�$
ெகா�வத�� க4னம�ற விடய�:
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வி�தைல� �லிக� இய�க� ேம��லக�தா2
“பய,கரவாத” இய�கமாக� ப/4ய2
இட�ப/43�கி"ற$.
 

இ�த ப/4ய2கைள0 சா/டாக ைவ�$�ெகா5�, தா"
நடா�$� இன அழி��� ேபாைர சிறில,கா �லி�
பய,கரவாத�தி�� எதிரான ேபா% எ"கி"ற$.
 

அேதேவைள, ெவளிநா/�� தமிழ%களாகிய நா�
ேபாைர நி �தி ேபா3��� சி��5��ள வ"னி
ம�கைள� கா��மா  ேம��லக�திட�
ேவ5�கி"ேறா�.
 

ஆனா2, ‘பய,கரவாத’ இய�க� ஒ"றி�� எதிரான
ேபாைர நி �$� ப4 யா3ேம சிறில,காC��0
ெசா2ல �4யா$.
 

அ�ப4யானா2 ேபாைர நி �தி, வ"னி ம�கைள�
கா�க எ"ன தா" வழி…?
 

அத�� இ3��� ஒேர வழி - ஆ+த,கைள� கீேழ
ேபா/� வி/� வி�தைல� �லிக� சரணைடய
ேவ5��.
 

�லிக� சரணைட�தCட" - ேபா3� நி���, வ"னி
ம�க6� கா�பா�ற�ப�வா%க�, “நட�கி"ற$!” எ" 
நா� கத � “இன�ப�ெகாைல”+� நட�கா$.
 

- இ$ தா" இ"ைறய நிைல.
 

ஆனா2 - தமிழ%களி" அரசியலி2 வி�தைல� �லிக�
பலமிழ�$ ேபான பி"� எம$ எதி%கால� எ"ன
எ"பேத எ� �"னா2 இ"  உ�ள ஒேர ேக�வி.
 

வி�தைல� �லிகைள ஆத8�ேபா%, ெவ �ேபா%,
ஏ� �ெகா5ேடா%, நிராக8�ேபா% என யாராக
இ3�தா:� - இ"  எம��� ேதைவயான$
வி�தைல� �லிக� ெதாட%பான ஒ3 ஆழமான
�8�$ண%C.
 

கட�த கல,களி2 வி�தைல� �லிக� எ��த �4Cக�
எ2லாவ�ைற+� ச8யானைவ எ"  வாதி�வ$
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என$ ேநா�கம2ல.
 

அேத சமய� - தவி%�க �4யாத Kழ2களி" நி%�ப�த�
காரணமாகC�, “தவறானைவ” என� க3த�பட�B4ய
சில நடவ4�ைககைள �"ைனய கால,களி2
வி�தைல� �லிக� எ��தி3�தன% எ"பைத+�
மற�$விட �4யா$.

இ�ேபா$ நா� ெச7ய ேவ54ய$ - வி3��
ெவ ���கைள ஒ% ஓர�தி2 ைவ�$வி/� -
யதா%�த�ைத� பா%�க �ைனவ$.
 

பிரபாகர" எ"ற மனித% வாFகி"ற அேத
சமகால�திேலேய நா�� வாFவதா2 - அவ%
ெதாட%பான ெச7திகைள+�, அவர$ பட,கைள+�
அ4�க4 பா%�பதா2 - அ�த மனித3�� உ�ேள
இ3�கி"ற வரலா�  நாயகைன நா,க� பா%�க�
தவ கி"ேறா�.
 

சில விடய,க�, நா� வாFகி"ற அேத
சமகால�திேலேய - சாதாரண நாளா�த நிகFCகளா7
க/டவிF�$ ெச2வதா2 - அ�த நிகFCகளி" ஊடாக
வி8�$ ெச2கி"ற வரலா�றி" ப8மாண,கைள
நா,க� உணர� தவ கி"ேறா�.
 

நிகFகால நிகFCகளி" உடன4 விைளCகைள ைவ�$
அவ� ��� த	%�பளி�$, எதி%கால வரலாேற அ�த
நிகFCகளி" தா�க,கைள� த	%மானி��� எ"பைத
உணர� தவ கி"ேறா�.
 

ஆனா2 - இ�த உலக� அவ�ைற0 ச8வர உண%�$
ெகா5டதா2 தா", இ"   எ�ைம+�, எம$
ேபாரா/ட�ைத+� ம/�ம2லாம2, நா� பைட�$
வ3� தனி�$வமான இ�த வரலா�ைற+� Bட
அழி�$விட �ைன�ேபா� நி�கி"ற$.

வி�தைல� �லிக� இய�க� - தமிழ% ச8�திர�
ம/�ம2ல, இ�த உலக ச8�திரேம க54ராத ஓ%
ஆ0ச8ய உ5ைம.
 

அ�த இய�க� எ,க� இன�தி2 பிற�த$ எ"ப$�,
நா,கேள அதைன வள%�$ எ��ேதா� எ"ப$�
தமிழ%க� ஒ9ெவா3வ3��ேம ெப3ைம.
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ஓ% அர= ஆ�வத�� �"னதாகேவ - எ2லா
�/��க/ைடகைள+� கட�$ -
 

பீர,கிகைள+� சிற��� பைடயணிகைள+� ெகா5ட
ஒ3 மர�வழி� தைர�பைடைய+�, ெப3� தா��த2
பட�க6ட" B4ய ஒ3 அைர-மர� வழி�
கட�பைடைய+�, இவ�றி" ம�டமா7 ஒ3 வா"
பைடைய+�, மிக� திறைம வா7�த ஒ3
�லனா7C�$ைறைய+� ெகா543�பைத விடC� -
 

ஓ% அர=�� இ3�க ேவ54ய அைன�$ $ைறசா%
அல�க6ட>� B4ய - க5ணிய��, ஒ��க��
ேந%ைம+� மி�க - ஒ3 நைட�ைற அரைச உ3வா�கி,
பல உலக நா�கைள விடC� ேந%�தியான �ைறயி2
அதைன ஆ6ைக ெச7வைத விடC� -
 

ப2லாயிர� ஆ5� கால� பார�ப8ய� ெகா5ட ஒ3
ெப3� இன�தின$ மன� �ைக�� உ�ேளேய ஒ3
ேபாரா/ட�ைத நிகF�தி - “எ�மா2 �4+�!” எ"ற
ந�பி�ைகைய ஊ/4, $ணிேவா� நிமிர ைவ�$ - ஒ3
�� இன�தின$ சி�தைன� ேபா�ைக+�, வாFC
�ைறைய+� மா�றியைம�த$ தா" வி�தைல�
�லிக� பைட�த உ5ைமயான வரலா .

 

ேபா% �ைனயி2 ஏ�ப�� ெவ�றி��� ேதா2வி���
அ�பா2 - �"ேன�ற�தி���, பி"னைடC���
அ�பா2 - அவ� ��� பி"னா2 பைட�க�ப�கி"ற
இ�த மாெப3� வரலா�ைற நா,க� உணர ேவ5��.
 

அ�த வரலா�றி" பைட�பாளிகளாக - அ�த வரல�றி"
அ,கமாக - தமிழ%களாகிய நா� ஒ9ெவா3வ3ேம
அதேனா� இைண�தி3�பைத நா,க� உணர
ேவ5��.
 

நாேம பைட�த இ�த வரலா  சிைத�$ ேபாக நாேம
இடமளி�$ விட�Bடா$.
 

25 வ3ட,க6�� �"னதாக தமிழ%க� க�பைன
Bட0 ெச7$ பா%�தி3�காத - இனி நா,க� தி3�பி�
ேபாக �4யாத - ஓ% அரசிய2 உ0ச நிைல��
தமிழின�ைத அைழ�$ வ�$ வி/டா% தைலவ%
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பிரபாகர".

 

எம$ ேதச�தி" 24 ஆயிர� வைரயான ேபா% வ 	ர%களி"
உடல,கைள+� 100 ஆயிர� வைரயான �4ம�களி"
உடல,கைள+� கட�$ -
 

இ�த ந	5ட பயண�தி2 - அவ3��� $ைணயாக,
அவ3��� பலமாக நா� எ2ேலா3� அவேரா�
ேச%�ேத நட�$ வ�ேதா�.
 

ேசா%Cக�, ேதா2விக�, $ேராக,க�, �ர5பா�க�,
மன�கச���க� எ2லாவ�ைற+� நா,க6�
அவேரா� ேச%�ேத கட�$ வ�ேதா�.
 

தமிழின� இனி அவ3�� �"ன8:� விட
வி�தியாசமான ஒ3 ப8மாண�தி2 $ைணயி3�க
ேவ5��; �"ன8:� பலமான, உ தியான ஒ3
வழி�ைறயி2 $ைண இ3�க ேவ5��.
 

இ�த� �திய ப8மாண� - அரசிய2 ப8மாண�. எம$
ேபாரா/ட�தி���, ேபாரா/ட�தி" இல�கி��� ஓ%
அைன�$லக அ,கீகார�ைத� ேத�� ப8மாண�.
 

அ$ தா" இ"  எம$ அவசர, அவசிய� ேதைவ!

கட�த 61 ஆ5� கால தமிழ%களி" ச8�திர�ைத�
ப4�$, அவதானி�$, அத��� வாF�$ பா%�த பி"
ஒ3 விடய�ைத நா� எ�த0 சலசல��� இ2லாம2
மிக� ெதளிவாக ஏ� �ெகா�ள �4+�.
 

பிரபாகர" எ"ற தனிமனிதைர0 =�றி� தா" -

அவைர� ப�றி� பி4�த வ5ண� தா" - தமிழ%களி"
கட�த கால வரலா �, எதி%கால வாFC�
இ3�கி"ற$. இ$ ஒ% உண%0சிமயமான �ழ�க�
அ2ல; ஒ3 விNஞான Mதியான நிEபண�.
 

வி�தைல� �லிக� இய�க� தா" தமிழ%களி" ஒேர
அரசிய2 ச�தி: வி�தைல� �லிகைள� தவி%�$வி/�
தமிழ%கள$ அரசிய2 எதி%கால� ெதாட%பாக�
க�பைன ெச7வ$ Bட அறிவிலி�தன�.
 

வி�தைல� �லிக� ெதாட%பாக� ேப=வதைன
தவி%�$�ெகா5� தமிழ%களி" அரசிய2

newtamilworld http://www.newtamilworld.com/newtamil28.html

11 of 17 10/05/2010 09:15

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



உ8ைமகைள ெவ"ெற��கலா� என ந��வ$
நைக���� இடமான$.

வி�தைல� �லிக6� தமிழ%க6� ேவ  ேவ  அ2ல.

நா,க� இ�த உலக�தி" ஏேதா ஒ3 Aைலயி2
இ3�கி"ற ஒ3 சாதாரண சிறிய ம�க� �� அ2ல;
நா,க� இ�த உலகி" மிக� பழைமயான - உய%
ப5�கைள உைடய - =யம8யாைத மி�க - ஒ"ப$
ேகா4 உயி%கைள� ெகா5ட - ஒ3 மிக� ெப8ய ேதசிய
ம�க� இன�.

அ$ நா,க� ெப3ைம�பட ேவ54ய விடய�.

வி�தைல� �லிக� இய�க� தா" எம$ தமிF ேதசிய
இன�தின$ ெப3ைமகளி" �கமாக இ�த உலகி2
இ"  விள,�கி"ற$.

�லிக� இய�க�ைத� “பய,கரவாதிக�” எ"  இ�த
உலக� ெசா2:வ$ - ��� தமிF� ேதசிய
இன�ைத+ேம “பய,கரவாதிக�” எ"  ெசா2லி0
சி ைம�ப��$வ$ ேபா"றதா��.

அைத நா,க� ஏ� �ெகா�ள �4யா$ எ"பைத இ�த
உலக�தி�� நா� ெதளிCப��த ேவ5��.
 

தமிழ%க� பய,கரவாதிக� அ2ல%; வி�தைல�
�லிக� பய,கரவாதிக� அ2ல%: எம$
=த�திர�தி�காகC�, ேதச�தி�காகC�,
=யம8யாைத�காகC� ேபாரா�கி"ற ஒ3 ம�க�
இன� நா,க�. வி�தைல� �லிக� எம$ இன�தி"
=த�திர� ேபாராளிகேள எ"பைத நா,க�
ெவளி�பைடயாக இ�த உலக�தி��0 ெசா2லிவிட
ேவ5��.
 

“பய,கரவாத”� ப/4ய2களி2 வி�தைல� �லிகைள0
ேச%�$வி/�, “பய,கரவாத�தி�� எதிரான ேபா%”
எ"ற ேபா%ைவயி2 அவ%க� மீ$ நடா�த�ப/��
ேபாைர, எ� மீேத நடா�த�ப�� ேபாராகேவ தமிழ%க�
க3$கி"ேறா� எ"பைத நா,க� ஆணி�தரமாக இ�த
உலக�தி��0 ெசா2லிவிட ேவ5��.
 

இர5டா� உலக� ேபா82 - ஒ9ெவா3 நா�களாக
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ஆ�கிரமி�$ - “நாசி”� பைடக� நட�திய நில�
வி�,�� ேபா3�� நிகரானதாகேவ, தமிழ% தாயக�
மீ$ இ"  நட�த�ப�� நில ஆ�கிரமி��� ேபாைர
நா,க� க3$கி"ேறா� எ"பைத நா,க�
�ழ�பமி2லாம2 இ�த உலக�தி��0 ெசா2லிவிட
ேவ5��.
 

இ"  -

 

வி�தைல� �லிகளி" சி"ன�ைத� ெபாறி�த ெகா4
தா" தமிழ%கள$ ெகா4.

தமிழ%க6�கான உலக அைடயாளமாக, தமிழ%களி"
அரசிய2 அபிலாைசகளி" �றியீடாக, தமிழ%களி"
இ"ப,களின$� $"ப,களின$� ெவளி�பாடாக,
உலக� தமிழின� ��வைத+� ஒ"றிைண��� -
ஒ� ைமயா��� - ஒ3 �னித� ெபா3ளாக - ஒ3
தாயி��0 சமமாக, அ�த� ெகா4 தா" விள,�கி"ற$.
 

அ�த� ெகா4 - தமிழ	ழ வி�தைல� �லிக� எ"ற ஒ3
இய�க�தி" ெகா4 எ"ற � கிய வைர�ைறைய�
கட�$ - எ,க� மன,களி2 உ5ைமயா7 வா��
‘தமிழ	ழ�’ எ"ற ேதச�தி" ெகா4யாக - எம$ இன�தி"
ஆ"ம தாக�திைன இ�த உலக�தி�� எ��$0
ெசா2:� ஒ3 �றியீடாக - தமிழ%களி" க�பீரமாக
இ"  இ�த உலகி2 விள,�கி"ற$.
 

இ"  -

 

தமிழ	ழ வி�தைல� �லிக� இய�க� தா" “தமிF�
ேதசிய�”
 

தமிழ	ழ வி�தைல� �லிக� இய�க� தா" “தமிF�
ேதசிய =யநி%ணய உ8ைம.”
 

தமிழ	ழ வி�தைல� �லிக� இய�க� தா" “தமிழ%
தனியர=”
 

தமிழ	ழ வி�தைல� �லிக� இய�க� தா" “தமிழ%கள$
அரசா,க�”

தமிழ	ழ வி�தைல� �லிக� தா" இைவ
எ2லாவ�றின$� காவல%.
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தமிழ	ழ வி�தைல� �லிக� இ2லாத தமிழ%களி"
அரசியலி2 இைவ எ$Cேம இ3�க� ேபாவதி2ைல:
அ$தா" யதா%�த�.

எம$ உடன4� பணி
 

ேபாகிற ேபா�கி2 2008 ஆ� ஆ5� �4வத��
�"னதாகேவ வி�தைல� �லிகளி" கைதைய �4�$
வி�ேவா� என சிறில,கா இ�த உலக�தி��
ந�பி�ைககைள� ெகா��த$.
 

தமிழின� ப�ெகாைல ெம$வாக நட�கி"ற$ எ"ப$
ெதளிவாக� ெத8�தி3�$� - சிறில,கா ெகா��த
ந�பி�ைகைய ந�பி - வி�தைல� �லிகளி" கைதைய
�4�க சிறில,காC�� கால�ைத� ெகா��த$ உல�.
 

அதாவ$ - “இன�ப�ெகாைல” எ"ற விவகார�
Pதாகாரமாக எ��$ ெவளிேய வ3வத�� �"னதாக
வி�தைல� �லிகைள சிறில,கா அழி�$வி�� என
இ�த உலக� உ5ைமயாகேவ ந�பிய$.

வி�தைல� �லிக� அழி�$ ேபாவத���, “இன�
ப�ெகாைல” Pத� ெவளிேய வ3வத��� இைடயி2
இ3��� சிறிய இைடெவளியி2 ���$ விைளயா4 -
தமிழ%கைள� தா,க� கா�பா�றி வி/ட$ ேபால
ந4�பத�காக இ�த உலக�, தமிழ%க� ெகா2ல�ப�வ$
ெத8�தி3�$� வNசகமாக� கா�தி3�த$.
 

ஆனா2, எ2ேலா3ைடய ஆைசகைள+� �றிய4�$ -
வி�தைல� �லிக� ேபா82 நி"  பி4�$� ேபாராட -
உலக� தமிழன� ஒ"றாக� திர5�
“இன�ப�ெகாைல” Pத�ைத ெவளிேய ெகா5�
வ�$வி/ட$.

இ�த உலக�தி�� தா" ெகா��த ந�பி�ைகைய+�,
இ�த உலக�தி" எதி%பா%���கைள+� சிறில,காவா2
கா�பா�ற �4யவி2ைல.
 

வி�தைல� �லிகளி" கைத �4வத�� �"னதாகேவ
“இன�ப�ெகாைல” விவகார� ெவளியி2
வ�$வி/டதான$ இ�த உலக� எதி%பா%�திராத ஒ3
தி3�ப�.
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இ�ேபா$ - ெப3� தமிழின� ப�ெகாைல ஒ3
�ற�தி:�, ெப3� வி�தைல� ேபா% ம �ற�தி:மாக,
இர5�� ஒ3 ேசர நட�கி"றன.

இ�த உலக�தி" கவன�ைத+� நா,க� ேதைவயான
அளC�� ஈ%�தாகி வி/ட$: இ�ேபா$ - ஏதாவ$
ெச7ேத ஆக ேவ54ய நி%�ப�த Kழ:��� உலக
நா�க� த�ள�ப/�வி/டன.

 

தமிழ%களி" �"னா2 இ�ேபா$ உ�ள ஒேர பணி -
 

“இன�ப�ெகாைல” விவகார�ைத ம/�� ெசா2லி -
அதைன� த��$ நி �$மா  ம/�� ேகா8 -
அ�$ெகா5ேட இ3�காம2 -
 

“இன�ப�ெகாைல” விவகார�� ெவளிேய வ�$,
வி�தைல� ேபா3� உ0ச� ெப�  - கால� எம��
அைமவாக� கனி�தி3��� Kழைல� பய"ப��தி -
 

அ4�பைடயான அரசிய2 ேக8�ைககைள �"ைவ�$�
ேபாரா4 எம$ ேதச�ைத+� அ�த ம�கைள+�
ஒேரய4யாக மீ/க ேவ54ய$ தா".

 

நா� இ�ேபா$ - மிக�ெதளிவான �ரலி2 - =�தி
ம��பாம2 ேபசி -
 

இர5� விடய,கைள இ�த உலக�ைத ஏ� �ெகா�ள
ைவ�க ேவ5��; அ�த இர5� விடய,க6��மான
அைன�$லக அ,கீகார�ைத� ெபற ேவ5��.
 

�தலாவ$ -
 

தமிழ	ழ வி�தைல� �லிகேள தமிழ%களி" ஒேர
பிரதிநிதிக�: தமிழ% ேதசிய� ேபாரா/ட�தி�� �4C
காG� எ�த0 சமரச �ய�சியி:�, தமிழ%களி"
சா%பாக வி�தைல� �லிகேள ப,ேக�ப%; தமிழ%களி"
சா%பி2 வி�தைல� �லிக6டேனேய �"ென��க�பட
ேவ5��.

இர5டாவ$ -
 

=யநி%ணய உ8ைமயி" அ4�பைடயிலான, ��0
=யா/சி அதிகார� ெகா5ட - மா�ற�பட �4யாத
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அரசியலைம�பி��� (Constitution) உ�ளட�க�ப/ட -
ஒ3 நிர�தர� த	%C: அ�த� த	%வான$ - ஆக��ைற�த$
- நில�, இய�ைக வள�, நிதி, ந	தி-ஒ�,�,
ெபா3ளாதார ேம�பா�, ெவளிநா/� உதவிக�, வ%�தக
ம� � அபிவி3�தி0 ெசய�பா�க� அகியவ�றி2
��ைமயான அதிகார,கைள� தமிழ%க6��
வழ,�வதாக ம/�� அ2லாம2 -
 

தமிழ%க� தம$ பா$கா�ைப உ தி ெச7வத�காக,
தம�� என ஒ3 ஆ+த� பைடைய ைவ�தி3���
அதிகார�ைத+� அவ%க6�� வழ,�வதாக இ3�க
ேவ5��.

இ�த இர5� விடய,க6��மான உலக
அ,கீகார�ைத� ெப வைத ேநா�கி - தமிழ%
ெசய�பா�க� எ2லா வழிகளி:� - எ2லா
�ைறகளி:� - �"ென��க�பட ேவ5��.
 

இ$ தா" எ� �"னா2 உ�ள அவசரமான -

அவசியமான பணி.
 

அரசிய2 தைலவ%க6டனான ச�தி���க�, ெகா�ைக
வ��பாள%க6டனான கல�$ைரயாட2க�, ஆ7C�
க/�ைரக�, நிைல�பா/� அறி�ைகக�,
ப2கைல�கழக க3�தர,�க�, ஊடக� ேப/4க�,
ஆ%�பா/ட� ேபரணிக� என எ2லா வழிகளி:� -
தமிF அ2லாத ம�ைறய எ2லா ெமாழிகளி:� - இ�த
இர5� விடய,க6��மான உலக அ,கீகார� ெப �
ெசய�பா�க� உடன4யாக� ெதாட,க�பட ேவ5��.
 

ெவளிநா�களி2 உ�ள தமிF0 ெசய�பா/டாள%க�,
தமிழ% அைம���க�,  �றி�பாக - உலக ெமாழிகைள�
ேப=� வ2லைம ெப� , உலக ம�களி" வாFC
�ைறகளி2 ப80சய�� ெகா5ட தமிF இள�
சAக�தின% எம�கான இ�த அ,கீகார�ைத�
ெப வத�கான �ய�சிகைள உட" ெதாட,க
ேவ5��.
 

�4�பத�� �"னதாக ஒ"ைற வலி+ �தி0 ெசா2லி
வி�கி"ேற": “இன�ப�ெகாைல” விடய�ைத
இ�ேபா$ பா%�$� ெகா�ளலா�, அரசிய2
விடய,கைள “நாைள” �"ென��கலா� எ"  தயC
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ெச7$ ஒ�தி� ேபாடாத	%க�.
 

ஏென"றா2 - “நாைள” எ"ப$ எம�� வராமேலேய
ேபா7 விடலா�: எ,க� ைகயி2 ேநர� எ"ப$
இ�ேபா$ இ2லேவ இ2ைல.

எ�ேபாதாவ$ ஏதாவ$ ெச7வத�� நா� இ$வைர
கா�தி3�ேதா� எனி2, நா� ெசய�ப�வத�கான அ�த
ச8யான ேநர� இ$ேவ தா"!
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