
ெபா$%&' ெதாட+க- ெபா.க/0 வைர! - ம+க7 எ9:;< ேபாரா>ட-  
 
நா- கட@த எ9ப% ஆ/BகC+D ேமலாக எம% FயHIணய உLைமகC+காக< ேபாரா0 
வMNOேறா-. தRழராNய நா- இலUைக$ V&O வட+D-Nழ+D ஒMUNைண@த 
Hல<பர<ைப$ தாயகமாக+ ெகா/ட ஒM ேத;ய இன-. எUக7 தைல&Yைய$ VIமாZ+D- 
சகல உLைம\- எம+D உ7ள%. எம% இ@த< ^ற<_Lைமைய$ ெதாடI:;யாக ம`த.$% 
எ-ைம அட+N ஆ7வதbேக ;cலUகா ேதச- &ைளNOற%. அ$%டO  ;cலUகா ேபLனவாத 
அரF ெதாடI@%- தRd ம+க7 e% க>டைம+க<ப>ட இன அf<_ நடவ0+ைககைள 
ேமbெகா/B வMNOற%.  
 
இலUைக Vg ^L$தாZயா&O காலZ$%வ$Y.M@% &Bதைல அைட@த கால- hத', 
ஈழ$ தRழIகளாNய நா- எம% FயHIணய உLைமைய வ.\`$Y சா$kக hைற 
ேபாரா>டUகைள ேமbெகா/B வ@ேதா-. இ<ேபாரா>டUக7 வOhைறlmடாக 
அட+க<ப>டYனா', ஆ\த< ேபாரா>ட$Yைன hOெனB+க ேவ/0ய க>டாய$YbD$ 
த7ள<ப>ேடா-. இ@த$ தRd ம+கnO ேத;ய ஆ\த< ேபாரா>ட- ;cலUகா ேபLனவாத 
அர;னா' ெகாBUகர- ெகா/B Rக<ெபM- மZத< ேபரf<^mடாக h7nவாo+கா.' 
ெமௗZ+க<ப>ட%. இ@த இ`Y\$த$YO ேபா% இ`Y ஆ` மாதUகn' ம>B- 
எ9பYனாlர$%+D (70,000) ேமbப>ட எம% உறgக7 ெகா'ல<ப>டைத ஐநா ெசயலாளI 
நாயக$YO உ7ளக eளாog+D9&O 2012 காI$Yைக மாத அc+ைகl' ெதL&$%7ளாI. 
ைக+Dழ@ைதக7, ;`வIக7 உ>பட ஆlர+கண+கானவIக7 வ.@% காணாம' 
ஆ+க<ப>டனI. 2017 ஆ- ஆ/B மா; மாத-  உ/ைம+D-  xY+Dமான சIவேதச+  
கM$Y>டமான% (ITJP), தRd<  ெப/க7 “பா.ய' அ0ைமகளாக” ைகயாள<ப>B 
இலUைக இரா�வ$Yனரா' நடா$த<ப>ட “பா.ய' வOhைற hகாUக7” பbcய 
&பரUகைள ஐ.நா &ட- ைகயn$த%. ஐ+Nய இரா:;ய$YO ெவnநா>B மb`- 
ெபா%நலவாய அ�வலக$YO 2013 ;$Yைர மாத$YbDLய அc+ைக+D அைமவாக, தRழI 
தாயக$Y'  90,000 +D-  ேமbப>ட \$த�ல &தைவக7 உ7ளனI. இ�வா` x/ட ெந0ய 
காலமாக இனவf<_+D உ7ளாN+ெகா/0M+D- எமYனYbகான xY ெதாடI@%- 
ம`+க<ப>B வMNOற%.                       
 
\$த- Hைறவைட@% கட@த பYெனாM ஆ/Bகn' வட+D-Nழ+ைக இரா�வ 
மயமா+NவM- ;cலUகா அரசாUக- தRd ம+கnO கலாசார, ப/பா>B அைடயாளUகைள 
அf<ப%டO வட+D-Nழ+D �Ikக D0களான தRழIகnO இன<பர-ப.' மாbற$ைத 
உMவா+N, தRd$ ேத;ய$ைத: ;ைதவைடய: ெசo%, அவIகள% இM<ைப இ'லாம' 
ெசoவதbகாக  பல வைகl�- க>டைம+க<ப>ட ஆ+NரR<_ நடவ0+ைககைள 
hOெனB$% வMNOற%. இதO அ0<பைடl' ெதா'ெபாM7 Yைண+கள-, 
வன�வரா;க7 Yைண+கள-, வன< பா%கா<_$ Yைண+கள-, Hலவள Yைண+கள-, 
ெபௗ$த சாசன அைம:F  மb`- மகாவ.  அ^&M$Y அYகாரசைப ஊடாக ெபௗ$த 
மயமா+க', Y>டR>ட ;Uகள D0ேயbறUகைள ;cலUகா அரசாUகமான% hைன<ேபாB 
நைடhைற<பB$Y வMNற%. வட+D-Nழ+N' உ7ள FமாI 200 bD- ேமbப>ட ெதாOைம 
வாo@த தRd ஆலயUகைள ைகயக<பB$%வதbகான hயb;கC- நைடெபb` வMNறன. 
அ$%டO தRழI தாயக- எUN�- ெபள$த &காைரக7 அைம+க<ப>B-, 
அைம+க<பBவதbகான hயb;கC- நைடெபb` வMNOறன. இ�வாறான Hல 
அபகL<_கC-, ெபள$த ;Uகள மயமா+க'கC- உடன0யாக H`$த<படேவ/B-.       
 
தRd தாயக- எUD- Hைலெகா/0M+D- ;Uகள இரா�வ- உடன0யாக 
அகbற<பBவ%டO, இய'_ Hைல ஏbபB$த<படேவ/B-. ;&' HIவாகUகn' 
இரா�வ அYகாLக7 HயR+க<பB$த' உடன0யாக H`$த<பBவ%டO தbேபா% 
HயR+க<ப>B7ள அYகாLக7 உடன0யாக மாbற<படேவ/B-.                
 
மZத உLைம eற'கைள ெவn+ெகா/B வM- ஊடக&யலாளIக7 e%-, அதbD எYராக 
ேபாரா>டUகைள hOெனB$% வM- ;&' ச�க ெசயbபா>டாளIக7 
அ:F`$த<பBவ%டO அவIக7 ெதாடI@%- க/கா�+க<ப>B வMNOறனI. இ% 
அவIகnO ேப:FLைம, நடமாB- Fத@Yர- மb`- அ0<பைட மZத உLைமகைள e`- 
ெசயலாD-. அ$%டO தRழI தர<^' உMவாD- &Bதைல+கான தOென9:;யான அர;ய' 
ெவnlைன ஒB+DவY' ;Uகள ெபள$த ேபLனவாத அரF Dcயாகேவ உ7ள%. இ�வாறான 
அட+Dhைறக7 உடன0யாக H`$த<படேவ/B-.   
 



தRd ம+கnO வாdவாதார$ைத அf$%-, �Ikக வாd&டUகைள அபகL$% ;Uகள+ 
D0ேயbறUகைள$ ெதாடI@%- ேமbெகா/B வMNOறனI. ம>ட+கள<_ மாவ>ட 
எ'ைலl' உ7ள தRd ம+கC+D: ெசா@தமான மlல$தமB, மாதவைண ேமo:ச' தைர+ 
கா�கைள அபகL$% ;Uகள+ D0ேயbற- ஒOைற உMவா+க hயb;க7 நைடெபb` 
வMNOறன. ம>ட+கள<^' உ7ள தRd< ப/ைணயாளIகnO வாdவாதார$ைத அf+D- 
ேநா+DடO பா' தM- பF+கைள Y>டR>ட வைகl' பBெகாைல ெசo\- 
நடவ0+ைககC- நட@ேதc வMNOறன. இதO ஒM க>டமாக தRd< �Ikக HலUகn' 
வனUக7 அf+க<ப>B ;Uகள+ D0ேயbறUகைள ேமbெகா/B வMNOறனI. இ�வாறான 
தRழLO வாdவாதாரUகைள அf+D- நடவ0+ைகக7 உடன0யாக H`$த<படேவ/B-.    
 
தRd ம+கnடRM@% பc+க<ப>ட கா�க7 உடன0யாக eள+ ைகயn+க<பட ேவ/B-.   
 
தRd ம+கnO Hைனேவ@த' உLைமைய$ ெதாடI:;யாக ம`த.$% வM- இ@த ;Uகள 
ெபள$த அரசான%, தRழIகnO Hைனg$�^க7, அைடயாளUகைள அf<பY' 
hைன<பாக: ெசய'பBNOற%. இ@நடவ0+ைகக7 உடன0யாக H`$த<பட ேவ/B-.  
    
பயUகரவாத$ தைட: ச>ட$YO �d தRd இைளஞIக7 பலைர\- ைக% ெசo% பல 
வMடUகளாக$ தB$% ைவ$%7ளனI. இ�லாRய: சேகாதரIகைள\- இேத பயUகரவாத$ 
தைட: ச>ட$Yைன< பயOபB$Y தbேபா% தB$% ைவ+க$ ெதாடUN\7ளனI. 
பயUகரவாத$ தைட: ச>ட- x+க<பBவ%டO தB$% ைவ+க<ப>B7ள தRd \$த மb`- 
அர;ய' ைகYக7 அைனவM- உடன0யாக &Bதைல ெசoய<படேவ/B-. 
 
பல வMடUகளாக$  ெதாடI:;யாக< ேபாரா0+ ெகா/0M+D- வ.@% காணாம' 
ஆ+க<ப>ேடாLO உறgகC+D உடன0யாக xY வழUக<படேவ/B-.   
 
தRழI தாயக$Y' Y>டR>ட hைறl' நைடெப`- ;Uகள அYகாLகnO HயமனUக7 
உடன0யாக H`$த<பட ேவ/B-.     
 
இ�லாRய ம+கnO மத �Yயான பார-பLய சமய சடUகான ஜனாசா+கைள< _ைத+D- 
ெசயbபாBகைள இ'லாம' ெசo% ஜனாசா+கைள இ:;Uகள ெபள$த ேபLனவாத அரF 
எL�>0 வMNOற%. இதbD எYராக< ேபாராB- h��- ச�க$ைத\- அட+N ஆள 
hைனNOறனI. இ@நடவ0+ைக உடன0யாக H`$த<ப>B இ�லாRய ம+கnO 
அ0<பைட மத உLைம மY+க<பட ேவ/B-.    
 
அ$%டO மைலயக தRd ம+க7 தUகள% நாளா@த வாdவாதார$Ybகாக 1000 �பாo ச-பள 
உயIg ேக>B< ேபாரா0 வMNOறனI. அவIகnO ேகாL+ைகக7 உடன0யாக 
Hைறேவbற<பBவ%டO அவIக7 எYI ேநா+D- அைன$%< ^ர:சைனகC- VI+க<பட 
ேவ/B-. 
 
  
ேமbதர<ப>ட அைன$%+ ேகாL+ைககC- Hைறேவbற<படேவ/B- எOபYைன 
வ.\`$Y ெபா$%&' ெதாட+க- ெபா.க/0 வைர வட+D-Nழ+D ;&' 
அைம<_கC-, தRd ேபF- ம+கC- hOெனB$த தOென9:;< ேபாரா>ட- வ.\`$Y 
HbNOற%.        
 
அ$%டO ஈழ$ தRழராNய நா-, ஐ+Nய நாBக7 மZத உLைம< ேபரைவ+D ";cலUகாைவ  
இன<பBெகாைல, மZதா^மான$%+D எYரான DbறUக7, \$த DbறUக7 உ7n>ட 
DbறUகைள &சாL<பதbகாக சIவேதச Dbற&ய' xYமOற$YbD பார<பB$%வதbகான 
நடவ0+ைககைள ஐ. நா. ெபா%:சைப, ஐ. நா. பா%கா<_:சைப ேபாOறைவ எB+க 
ேவ/BெமO` இ<_Yய VIமான$Y' உ`<_ நாBக7 வ.\`$த ேவ/B-" எOற 
ேகாL+ைகlைன அ�<^ ைவ$YM@ேதா-. அதbD< ^bபாB ஐ+Nய நாBக7 சைபlO 
ஆைணயாளM- ;cலUகாைவ சIவேதச Dbற&ய' xYமOற$YbD பார<பB$%- 
ஆேலாசைனைய hOெமாf@%7ளைத வரேவbபேதாB அதைன நைடhைற<பB$%வதbD 
வ.\`$Y+ ேகாMNOேறா-.  
 
ேம�-, தRdம+க7e% _Lய<ப>ட இன<பBெகாைல  e/B- Hகழா% இM<ப%+கான 
உ$தரவாதமாக, தRdம+க7 தம+கான Hர@தர அர;ய' VIைவ ெவn<பB$%வதbகான 



சIவேதச$Yனா' நடா$Y க/கா�+க<பB- ெபா%சன வா+ெகB<ைப நட$த 
ேவ/Bெமனg- ேகாL+ைக &B+NOேறா-. 
 
ேமbப0 &டயUகைள ஐ+Nய நாBக7 சைப+D- பOனா>B: ச�க$%+D- ெபாM$தமான 
hைறl' ெகா/Bேபாo: ேசI<ேபா-. 
 
;Uகள ேதச$Y' மாc மாc ஆ>;l' அமM- அரFக7 ஒMேபா%- எம+கான உLைமகைள 
அU�கL+க< ேபாவY'ைல எOற ப>டc&' தாO இன<பBெகாைல+கான சIவேதச 
xYைய\- தRழI ேதச$Y+கான அU�கார$ைத\- ேவ/0 நா- ேபாரா0 வMNOேறா-. 
எம% xY+கான ேபாரா>ட$Yைன உலக- ஏbD- Yைசைய ேநா+N Rக$ V&ரமாக ேபாரா>ட 
அர;யைல$ தRd ம+களாNய நா- அ�Yர/B நகI$த ேவ/B- எOற YடசUகbப$%டO 
ேபாராடUகC+D அைனவM- kLயமாக ஒMUNைண@த ெசய'வ0வ- ெகாB+க 
ேவ/Bெமன  ெபா$%&' ெதாட+க- ெபா.க/0 வைர ேபாரா>ட- அO_Lைம\டO 
ேக>B+ெகா7NOற%. 
 
வட+D-Nழ+D ;&' ச�க அைம<_க7 


