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ஆன்லைன ரம்மி்ை  
ஆளுநர்  

ஆதரிக்கிறாரா!
 வழக்கறிஞர் இராம.வவரமுத்து

உண்மை்ை 
உரக்்கச் 
ச�ான்ன 
்க்லைஞன!
மா.உதயகுமார்

அண்ாமை்லையின 
குளறுபடி!
தவையங்கம்

சுப.வீரபாணடிைன

பா.ஜ.க.வின் ந�ாககம்
தி.மு.்க. ் ை 
எதிர்்பபதும்,  
அ.தி.மு.்க. ் ை 
அழி்பபதும்!
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பா.ஜ.க.வின் ந�ாககம்
தி.மு.்க. ் ை எதிர்்பபதும்,  
அ.தி.மு.்க. ் ை அழி்பபதும்!

சுப.வீரபாணடிைன

திமுகவை எதிர்ப்பது, அதிமுகவை அழி்ப்பது  

என இரண்டு ைழிகளில் தஙகள் வைவைவைத் 

தமிழ்நாட்டில் முடுக்கிவிட்டிருக்கிறது ்பநாரதிை 

ஜனதநா கட்சி!  

அதிமுகவை அழி்ப்பது என்னும் வ்நாக்கில் 

அைரகள் ஓரளவு வைற்றி வ்பற்றிருக்கிறநாரகள் 

என்றுதநான் வ�நால்ை வைண்டும். 2016 டி�ம்்பர 

5ஆம் ் நாள் முன்னநாள் முதைவைச�ர, அதிமுகவின் 

அன்வறை வ்பநாதுச வ�ைைநாளர வஜைைலிதநா 

ைவறநதநார. ஆறு ஆண்டுகள்தநான் நிவறைவைநது 

இருக்கின்றன. அதற்குள் கட்சி ஆறு துண்டுகளநாக 

உவைநது கிைக்கிறது. 

அறிஞர அண்்நா அைரகள் இறநது அவர 

நூற்றநாண்டு ைவரயிலும் கூை, கட்சிக்கு 

எநத்ப ்பநாதி்பபும் இல்ைநாைல் ்பநாரத்துக் 

வகநாண்ைைர தவைைர கவைஞர!  அைர 

இறநது ் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு்ப பிறகு, இன்று 

முன்பு இருநதவதவிைக் கட்சி ைளரநது 

நிற்கிறது. அதற்குக் கநார்ைநாக இரு்ப்பைர 

தள்பதி மு.க. ஸைநாலின்! 

ஆனநால் அதிமுகவைக் கநா்ப்பநாற்ற அஙகு 

ைநாரும் இல்வை. அவத அழி்ப்பதற்கு ்பநாஜக 

்பக்கத்திவைவை இருக்கிறது! 

 தஙகளின் அடுத்த ஆவ�வையும் நிவறவைற்றிக் 

வகநாள்ள வைண்டும் என்று அைரகள் 

விரும்புகிறநாரகள். திமுக அரவ�க் கவைத்து விை முடியுைநா 

என்று கூை்ப ்பநாரக்கிறநாரகள்.  அநத வ்நாக்கத்தில்தநான், 

கைநத ் ைம்்பர 29ஆம் வததி ்பநாஜகவின் ைநாநிைத் தவைைர 

அண்்நாைவை, ஆளு்வரச �நதித்து, ் நான்கு ைநாதஙகளுக்கு 

முன்பு பிரதைர தமிழ்நாட்டிற்கு ைநதிருநத வ்பநாது ்பநாதுகநா்பபு 

�ரிைநாக ைழஙக்ப்பைவில்வை என்று கூறி இருக்கிறநார!  ் நான்கு 

ைநாதஙகள் அைரும் அைர கட்சியினரும் வைளி்நாடு வ�ன்று 

இரு்ப்பநாரகள் வ்பநால் இருக்கிறது!  இ்பவ்பநாதுதநான் அவதக் 

கண்டுபிடித்து இருக்கிறநார அண்்நாைவை. அநத்ப புகநார 

ைனுவை்ப வ்பற்றுக் வகநாண்ை ஆளு்ர,  தவைவைச வ�ைைநாளர 

அல்ைது தவைவைக் கநாைல்துவற அதிகநாரியிைம் 

அது குறித்துக் வகட்டிரு்ப்பதநாகச சிை வ�ய்திகள் 

கசிகின்றன!  

ஆண்டுக் க்க்கில், தமிழ்நாடு அரசின் 

�ட்ைைன்றத்தில் இைற்ற்ப்பட்ை தீரைநானஙகவளக் 

கிை்பபில் வ்பநாட்டு வைத்திருக்கும் தமிழக 

ஆளு்ர,  அண்்நாைவை வகநாடுத்த புகநாருக்கு 

மூன்வற ்நாள்களில் ்ைைடிக்வக எடுக்கத் 

வதநாைஙகி இரு்ப்பதநாக ைரும் வ�ய்திகள்  

அைரகளின் உள்வ்நாக்கத்வத ்ைக்கு்ப 

புை்ப்படுத்துகின்றன 

�ட்ைம், ஒழுஙகு தமிழ்நாட்டில் வகட்டுவிட்ைது 

என்னும் வ்பநாய்ச வ�ய்திவைத் திரும்்பத் 

திரும்்பச வ�நால்ைதன் மூைமும், வ்பநாய்ைநான 

்பை குற்றச�நாட்டுகவள அடுக்கிக் வகநாண்வை 

வ்பநாைதன் மூைமும், ஆட்சிவைக் கவை்ப்பதற்கு 

அைரகள் முைற்சி வ�ய்ைக் கூடும்!  

ஒரு ் நாடு எ்ப்படி ஜன்நாைகைற்று்ப வ்பநாய்க் 

வகநாண்டிருக்கிறது என்்பதற்குத்தநான் 

இதுவைல்ைநாம் �நாட்சிைநாக இருக்கிறது!  

அண்்நாைவையின் ்ைைடிக்வககளும், 

அதற்கு ஆர. என். ரவி துவ் வ்பநாகும் 

விதமும் ைக்களிவைவை இைரகளுக்கு எதிரக் 

கருத்வதத்தநான் உருைநாக்கும்.  

திமுக அல்ைது அதிமுக வதநாளில் ஏறி 

அைரநது, ்நான்கு ்நான்கு இைஙகவளச �ட்ைைன்றத்தில் 

அைரகள் வ்பற்றிருக்கிறநாரகள். தனிைநாகத் தஙகள் கநாலில் 

அைரகளநால் நிற்க முடியுைநா என்று வகட்ைநால், கநால் 

இரு்ப்பைனநால்தநான் அது முடியும். ்பநாஜகைநால் ஒரு்நாளும் 

தமிழ்நாட்டில் தனித்து நிற்க முடிைநாது. 

எனவை அடுத்தைவன அழித்தும்,  ் ைக்கின்ற ் ல்ை ஆட்சிவைக் 

கவைத்தும்,  தநாஙகள் ்பதவிக்கு ைநது விை வைண்டும் என்று 

கருதும் ்பநாஜகவிற்கு ைக்கள்தநான் �ரிைநான ்பநாைத்வத்ப புகட்ை 

வைண்டும்!!

‘‘ திமுக அல்லது அதிமுக 
த�ோளில ஏறி அமர்ந்து, 

நோன்கு நோன்கு 
இடஙகளைச் சடடமன்்றத்தில 

அவர்கள் 
பெற்றிருக்கி்றோர்கள். 

�னியோகத் �ஙகள் கோலில 
அவர்கைோல நிற்க முடியுமோ 

என்று தகடடோல, கோல 
இருபெவனோல�ோன் அது 
முடியும். ெோஜகவோல 

ஒருநோளும் �மிழநோடடில 
�னித்து நிற்க முடியோது.” 
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ஆன்வைன் ரம்மி உள்ளிட்ை 

சூதநாட்ைத்தில் ்ப்த்வத 

இழநதைரகள் கைனநாளிைநாகி, 

ைன உவளச�ல் கநார்ைநாக 

இரு்பதுக்கும் வைற்்பட்ைைரகள் 

தற்வகநாவை வ�ய்து 

வகநாண்ைனர. இதனநால், 

அரசிைல் கட்சிகள், �மூக 

ஆரைைரகள், வ்பநாதுைக்கள் 

என ்பல்வைறு தர்பபினரும், 

ஆன்வைன் ரம்மி உள்ளிட்ை 

்ப்ம் ்பறிக்கும் சூதநாட்ை 

விவளைநாட்டுகவளத் தவை 

வ�ய்ை வைண்டும் என்று 

வகநாரிக்வக விடுத்தனர.

இவதைடுத்து, 26.09.2022 

அன்று முதல்ைர மு.க.ஸைநாலின் 

தவைவையில் ்வைவ்பற்ற அவைச�ரவைக் 

கூட்ைத்தில் ஆன்வைன் சூதநாட்ைத்திற்குத் 

தவை விதிக்கும் அை�ரச �ட்ைம் இைற்ற 

ஒ்பபுதல் அளிக்க்ப்பட்டு 01.10.2022 அன்று 

அை�ரச �ட்ைம் வகநாண்டு ைர்ப்பட்ைது. 

இச�ட்ைத்திற்கு ஆளு்ர உைனடிைநாக ஒ்பபுதல் 

அளித்ததநால் 03.10.2022 அன்று அரசிதழில் 

வைளியிை்ப்பட்ைது.

அநத அை�ரச �ட்ைத்திற்கு ைநாற்றநாக நிரநதர 

�ட்ை ைவ�நாதநாவை �ட்ைத்துவற அவைச�ர 

ரகு்பதி �ட்ை்பவ்பரவையில் 19.10.2022 அன்று 

தநாக்கல் வ�ய்தநார.

�ட்ை ைவ�நாதநாவிற்கு ஆறு ைநார  

கநாைத்திற்குள் கைரனர ஒ்பபுதல் அளிக்க 

வைண்டும் என்்பதநால் ஆன்வைன் ரம்மி தவை 

�ட்ை ைவ�நாதநாவிற்கு ஒ்பபுதல் அளி்ப்பதற்கநான 

கநாைைவரைவற 27 ஆம் வததியுைன் நிவறைவைை 

இருநத நிவையில், இது குறித்து “உள்துவறச 

வ�ைைநாளரும், �ட்ைத்துவறச வ�ைைநாளரும், 

்நானும் ஆளு்வர �நதிக்க வ்ரம் வகட்டிருக்கிவறநாம். 

இது ைவர அனுைதி ைழஙக்ப்பைவில்வை” என்று �ட்ைத்துவற 

அவைச�ர ரகு்பதி 24.11.2022 அன்று வைளி்ப்பவைைநாக 

ஊைகஙகளில் வதரிவித்தநார. அநத அழுத்தம் கநார்ைநாக 

ஆளு்ர ைவ�நாதநாவில் விளக்கம் வகட்டுக் கடிதம் அனு்பபினநார. 

அதற்குத் தமிழ்நாடு அரசு முவற்ப்படி ்பதில் அளித்த்ப பின்னரும் 

ஆளு்ர ஒ்பபுதல் தரநாததநால் ஆன்வைன் ரம்மி �ட்ை ைவ�நாதநா 

கநாைநாைதி ஆகி விட்ைது.

ஆளு்ரின் இநத ் ைைடிக்வக 

அைர ஆன்வைன் ரம்மிவை 

ஆதரிக்கிறநாவரநா என்ற ஐைத்வத 

ைக்களுக்கு ஏற்்படுத்துகிறது. 

அை�ரச �ட்ைத்திற்கு ஒ்பபுதல் 

அளித்து விட்டு, �ட்ை  

ைவ�நாதநாவிற்கு ஒ்பபுதல் 

அளிக்கநாைல் வதவைைற்ற 

விளக்கஙகவளக் வகட்டு கநாைம் 

தநாழத்திச �ட்ை ைவ�நாதநாவைக் 

கநாைநாைதிைநாக்கி இரு்ப்பது 

ைக்களநாட்சி ைநாண்வ்பக் 

குவைக்கும் வ�ைைநாகும்.

ஆன்வைன் ரம்மி தவைச 

�ட்ை ைவ�நாதநா வ்பநாகிற  

வ்பநாக்கில் அை�ர கதியில் 

வகநாண்டு ைர்ப்பட்ைதல்ை. 

ஓய்வு வ்பற்ற உைரநீதிைன்ற நீதிைர�ர �நதுரு 

தவைவையில் ஆவ்ைம் அவைக்க்ப்பட்டு, 

அவனத்துத் தர்பபினரின் கருத்துகவளக் 

வகட்ைறிநது அவத்ப ்பரிசீலித்து ்பரிநதுவரக்க்ப்பட்ை 

அம்�ஙகவள உள்ளைக்கிைவத இநதச �ட்ை 

ைவ�நாதநா. இவத ஆளு்ர கைனத்தில் வகநாள்ளநாைல் 

கநாைைதிைநாக்கி இரு்ப்பது கடும் கண்ைனத்திற்குரிைது.

ஆன்வைன் ரம்மிக்கு 28% ைரி விதிக்க 

இரு்ப்பதநாக ஒன்றிை நிதி அவைச�ர நிரைைநா 

சீத்தநாரநாைன் கூறி இருநதவத ் நாம் இதனுைன் 

வதநாைரபு்ப ்படுத்த வைண்டி உள்ளது.  

ைக்கள் இதனநால் ்படும் அைதிவை கருத்தில் 

வகநாள்ளநாைல் ஒன்றிை அரசு இவத வைத்து 

வ்பநாருள் ஈட்ை நிவனக்கிறது. அதற்குத் துவ் 

வ்பநாகத்தநான் ஆளு்ர இம்முடிவை எடுத்துள்ளதநாகத் 

வதரிகிறது.

வ்பநாகிற இைவைல்ைநாம் �னநாதன தரைத்வதத் 

தூக்கி்ப பிடிக்கிற ஆளு்ர ைகநா்பநாரத்தில் ைருைது 

வ்பநால் அவனைரும் சூதநாை வைண்டும், 

அ்பவ்பநாதுதநான் �னநாதன தரைத்வத ைலு்ப்படுத்த 

முடியும் என்று எண்ணுகிறநார வ்பநாலும்.

“அல்லற்பட்டு ஆற்றாது அழுதகண் ணீரன்்
 செல்வத்தத ்தய்க்கும் ்ப்ை” 

என்ற  திருைள்ளுைரின் ைநாக்குக்வகற்்ப குடிைக்களின் 

கண்ணீருக்கு ஆளு்ர ்பதில் வ�நால்ை வைண்டிைது கநாைத்தின் 

கட்ைநாைம்!

ஆன்லைன ரம்மி்ை  
ஆளுநர் ஆதரிக்கிறாரா! 

 வழக்கறிஞர் இராம.வவரமுத்து

பபாகிற  
இடசமைலலைாம்  

�்னாத்ன தர்மைத்தத 
தூக்கி்ப பிடிக்கிற 

ஆளுநர் மை்காபாரததில 
ைருைது பபால 

அ்்னைரும் சூதாட 
பைணடும், 

அ்பபபாதுதான 
�்னாத்ன தர்மைத்த 
ைலு்பபடுதத முடியும் 
எனறு எணணுகிறார் 

பபாலும்.
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க�ோவை மோைட்டம் வீரபோண்டியில் 26-11-2022 அன்று ‘சோதி ஒழிப்பு 
மோவீரர் நோள்’ வீரைணக�ப் பபோதுககூட்ட நி�ழ்வு நவ்டபபற்றது. மோைட்ட 
அவமப்போளர் �ல்பனோ தவைவம ஏறபில், பசயறகுழு உறுப்பினர் 
வீரபோண்டிபோபு அவனைவரயும் ைரகைற்றோர். கபரவைப் பபோதுச் பசயைோளர் 
சுப.வீரபோண்டியன் சி்றப்புவரயோற்ற,  துவணப் பபோதுச் பசயைோளர்�ள்  
ஆ.சிங�ரோயர், சிறபி பசல்ைரோசு, அவமப்புச் பசயைோளர் �ோசு. ந�ரோசன், 
தி.மு.� மோைட்டச் பசயைோளர் பதோ.அ.ரவி, ந�ரச் பசயைோளர் அ.அறிைரசு, 
கபரூரோடசித் தவைைர் வீ.பத்மோைதி ஆகிகயோர் �ருத்துவரயோறறினர். மோைட்டப் 
பபோறுப்போளர்�ள் தம்புரோசு, ைழக�றிஞர் சிைம்பரசன், க�சைன், �ோளப்படடி 
பெ.பி, ஆவை க�ோபிநோத், பசந்தில், வீரபோண்டி விெய், ைசந்த், சரத் 
ஆகிகயோர் முன்னிவை ைகிக�, கூட்ட முடிவில் திரோவி்ட நடபுக �ழ�ப் 
பபோறுப்போளர் விெயரோணி நன்றி பதரிவித்தோர்

திரோவி்ட இயக�த் தமிழர் கபரவையின் பசன்வன மோைட்ட ஆகைோசவனக 
கூட்டம், கபரவைத் தவைவம அலுைை�த்தில் 27-11-2022 அன்று 
நவ்டபபற்றது. கூட்டத்தில் தவைவம நிவையச் பசயைோளர் எடவின் 
உள்ப்ட கதோழர்�ள் �ோர்த்தி, மதிைோணன், கைோ� போைன், தீபன், 
நன்முகில், புைைர் தி.�.சு, இவசமதி, விைன் உள்ளிடக்டோர் �ைந்து 
ப�ோண்்டனர்.

îIöó£Œ «õ˜ H®! àôªèô£‹ A¬÷ MK!

அண்ணாமலையின் குளறுபடி!
குறைறைச் சுட்டிக் காட்டுவது என்பது வவறு, இது 

வரவவறகத்தக்கது. குறைறைப் வ்பால இட்டுக்கட்டிச் சசாலவது 
என்பது வவறு, இ்தறை அறரவவக்காடு என்பார்கள்.

பிர்தமர் வமாடியுடன சகாள்றக அடிப்்பறடயில முரண்பட்டு 
இருந்தாலும, அவர் பிர்தமர் என்பற்த நாம மைக்கவிலறல.

பிர்தமர் ்தமிழநாடு சசஸ் ஒலிமபிைாட் வ்பாட்டியின வ்பாது 
்தமிழகம வந்தார். அப்வ்பாது அவருக்குத ்தமிழக அரசு 
சகாடுத்த ்பாதுகாப்பில குளறு்படி இருந்த்தாகத ்தமிழக 
்பா.ஜ.க ்தறலவர் அண்ாமறல சசாலகிைார். எனை 
குளறு்படி? வநரு விறளைாட்டு அரங்கில சமட்டல டிசடக்டர் 
கருவி வவறல சசயைவிலறல எனகிைார்.

இ்தறகுக்  காவலதுறைத ்தறலவர் றசவலநதிர்பாபு, 
பிர்தமர் நவரநதிர வமாடி ்தமிழநாடு வருறகயினவ்பாது 
எந்தவி்தமாை ்பாதுகாப்புக் குளறு்படியும ஏற்படவிலறல எனறும, 
வநரு உள்விறளைாட்டு அரங்கததில சரிைாை முறையில 
்பாதுகாப்பு அளிக்கப்்பட்ட்தாகவும, ்தமிழகததில காவலதுறைக்கு 
வழங்கும உ்பகர்ங்கள் ்தரமாை்தாக உள்ள்தாகவும, நவீை 
ச்தாழிலநுட்்பததுடன அதிக எணணிக்றகயில ்பாதுகாப்பு 
உ்பகர்ங்கள் இருப்்ப்தாகவும, மறை மாநிலங்கள் ்தமிழநாடு 
காவலதுறையிடம உ்பகர்ங்கள் வகட்டு வாங்கும அளவுக்குத 
்தரமாக உள்ள்தாகவும விளக்கம அளித்தார்.

பிர்தமரின ்பாது்பாப்பு என்பது ஒனறிை அரசின ்பாதுகாப்புக் 
குழுவின கீழ இருக்கிைது. அற்தத ்தாணடி மாநில அரசின 
காவல கூட நுறழை முடிைாது எனறு தி.மு.க நாடாளுமனை 
உறுப்பிைர் டி.வக.எஸ்.இளங்வகாவன கூறுகிைார்.

ச்பாறுப்பு வாயந்த காவலதுறைத ்தறலவரும, நாடாளுமனை 
உறுப்பிைரும ்தநதுள்ள இந்த விளக்கங்களுடன, ்தமிழநாடு 
அரசும பிர்தமரின ்பாதுகாப்பு விசைததில மிகக் கவைமாகச் 
சசைல்பட்டது என்பற்த நாவட அறியும.

 முனைாள் காவலதுறை அதிகாரி அண்ாமறலக்கு இது 
கூடத ச்தரிைா்தா?

அண்ாமறல அரசிைல சசயை வவணடாம எனறு 
சசாலலவிலறல.

வ்பாலி, பித்தலாட்ட அரசிைல சசயைாமல இருப்்பது 
நலலது.

ச�ன்்ன மைாைடடக் கூடடம்

ப்கா்ை மைாவீரர் நாள்!



4 è¼…ê†¬ìˆ îIö˜ டிசம்பர் 03 2022

Published By Dravida Iyyakka Tamilar Peravai.   Editor Suba. Veerapandian 

இநதிைாவில கறல, இலக்கிைம, இறச வ்பானை துறைகளில 
்பார்ப்்பைர்கள் ்தங்களுக்கு வலலுைர் பிம்பங்கறள வலிநது 
உருவாக்கிக் சகாள்ளுவார்கள். அவர்கவள ஒருவருக்சகாருவர் 
்தங்கறளப் புகழநது ்பாராட்டிக் சகாள்வர். அவர்களுக்குள்வளவை 
வாயப்புகறள வழங்கிக் சகாள்வர். இவர்களுறடை ஆதிக்கதற்த 
மீறி இததுறைகளுள் ஒருவர் வளரமுடிைாது என்ப்தால, அவர்கறளப் 
புகழநது ்பார்ப்்பைர் அலலா்த சிலரும வ்பசுவற்த நாம ்பார்க்கிவைாம. 
அற்தயும மீறிப் ்பார்ப்்பைர் அலலா்த சமூகதற்தச் வசர்ந்தவர்கள் 
சிைந்த ்பறடப்புகறள உருவாக்கிப் புகழ ச்பறும வ்பாது, 
்பார்ப்்பைர்கள் அவர்கறள சமௌைமாகக் கடநது சசலவற்தவைா 
அலலது ்பார்ப்்பைர் அலலா்த அக்கறலஞர்கள் ்பார்ப்்பனிைததிறகு 
அடி்பணிநது விடுவற்தவைா நாம ்பார்க்கிவைாம.

்பார்ப்்பைர்களின இந்தப் வ்பாலி பிம்பமும, வ்பாலி வ்தசப்்பறறு 
உ்ர்ச்சியும ஒனறு வசர்தது உருவாக்கப்்பட்ட ஒரு திறரப்்படம்தான 
“தி காஷ்மீர் ற்பலஸ்” என்பது.

இததிறரப்்படதற்த இநதிைாவில ஒனறிை, மாநில அரசுகளின 
ஆ்தரவவாடு ,  மூறள முடுக்கு எங்கும ்பரப்பிைார்கள் . 
இஸ்லாமிைர்களுக்கு எதிராை சவறுப்புப் பிரச்சாரதற்த 
முனசைடுத ்த ா ர் க ள் .  இ ்தறை ஜைந ா ை க வ ா தி களும 
முறவ்பாக்காளர்களும, ச்தாடர்நது சவளிப்்படுததிக் கணடிதது 
வந்தைர். இந்த நிறலயில வகாவாவில நறடச்பறை 53ஆவது 
சர்வவ்தசத திறரப்்பட விழாவின நிறைவுநாளில வ்பசிை நடுவர் 
குழுவின ்தறலவர் நடவ் லபிட்  ‘propaganda’ எனறும ‘a vulgar 
film’ எனறும இததிறரப்்படதற்தப் ்பறறி குறிப்பிட்டுப் வ்பசிைது உலக 
அரங்கில இநதிைாவிறகுத ்தறலகுனிறவ ஏற்படுததி இருக்கிைது. 

சர்வவ்தச அளவில சில ஆவ்ப் ்படங்களும, திறரப்்படங்களும 
ஒரு ்பக்க நிைாைங்கறள மட்டுவம முனறவதது, பிரச்சாரங்கறள 
முனசைடுதது இருக்கினைை. நாடு, சமாழி, இைம, ம்தம வ்பானை 
அறடைாளங்கறளக் கடந்த கறலஞர்களின கணடைங்கறள 

உண்மை்ை உரக்்கச் ச�ான்ன ்க்லைஞன!
மா.உதயகுமார்

அப்்படங்கள் ச்பறறிருக்கினைை. ஆைால அணறமயில சவளிைாை 
“தி காஷ்மீர் ற்பலஸ்” எனனும திறரப்்படம வ்பால ச்பாயைாை, 
வனமம நிறைந்த திறரப்்படதற்த நாம எங்கும கா் முடிைாது. 
்பார்ப்்பனிைத்தால, இநதிைாவிறவக அவமாைம ஏற்பட்டிருக்கிைது.

இநதிைா-இஸ்வரல உைவு, ்பாலஸ்தீை மக்களின விடு்தறல, 
இவறறில இருக்கக்கூடிை சர்வவ்தச அரசிைல வ்பானைவறைால நடவ் 
லபிட்டுகு சில சநருக்கடிகள் ஏற்பட்டிருக்கலாம. ஆைால மனி்த 
வநைதற்தப் வ்பாறறும கறலஞைாக உணறமறை உரக்கச் சசாலலி 
இருக்கிைார் லபிட்.

அவர் இஸ்வரல  நாளி்தழ ஒனறிறகு அளித்த வ்பட்டியில, இவ்த 
வ்பானை ஒரு திறரப்்படம இஸ்வரலில இருநது ஒளி்பரப்்பப்்படும 
வ்பாது,  சவளிநாட்டு  நடுவர் உணறமறை உரக்கச் சசாலவற்த 
நான மகிழச்சியுடன வரவவறவ்பன எனறும,  இது ்தைக்குக் 
சகாடுக்கப்்பட்ட ச்பாறுப்பிறகாை கடறம எனறும ச்தரிவிததிருக்கிைார்.

இநதிைாவில இருக்கும கறலததுறை என்பது ்பார்ப்்பை 
ஆதிக்கத்தால சீரழிநது சகாணடிருக்கிைது. இங்கு லபீட் வ்பானை 
கறலஞர்கள் ்தங்கள் கடறமறை உ்ர்நது உணறமறை உரக்கச் 
சசாலவது என்பது அரிதிலும அரிது, ஒரு சிலறரத ்தவிர.

 எ்தறகும ்தைங்காமல, உணறமறைச் சசானை ம்தம, சமாழி, 
நாடு கடந்த அந்தக் கறலஞனுக்கு நமமுறடை நனறி!

தமிழ்நோடு அரசின் பகுத்தறிவுத் 
திரோவி்ட மோ்டல் ஆடசிககு எதிரோ�ச் 
சனோதன ஆரியச் சகதியோ�ச் பசயல்படும் 
ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிககு எதிரோ� 
பசன்வன, கிண்டி - சின்னமவையில் 
30-11-2022 அன்று திரோவி்ட இயக�த் 
தமிழர் கபரவை ந்டத்திய  
“திரோவி்டமோ ? ஆரியமோ?” விளக�ப் 
பபோதுக கூட்டத்தில் பபோதுச் பசயைோளர் 
சுப.வீரபோண்டியன், திரோவி்டர் �ழ�ப் 
பிரச்சோரச் பசயைோளர், ைழக�றிஞர் 
அருள்பமோழி ஆகிகயோர் �ண்்டன 
உவரயோறறினோர்�ள். உ்டன்  
கபரவைத் கதோழர்�ள் ஆ.சிங�ரோயர், 
சிறபி பசல்ைரோசு, �ோசு.நோ�ரோசன்,  
‘பபல்’ ரோென், பசல்வின், மு.மோ்றன், 
இரோ.உமோ,  எடவின், ம�ோைடசுமி, 
முத்வதயோ குமரன், �ோர்த்திக, 
இளமோ்றன்,  அம்பத்தூர் ரோெூ, 
சூரியோ உள்ளிடக்டோர்.

“திராவிடமா ? ஆரியமா?” விளக்கப் ப�ாதுக கூடடம்


