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  இ�ேக எ�.க ேத'க

 

எ�. (ெப-1பி�க - சி%1பி�க)

ஒர3தநா8 கா2யாலயதி3 அரசிய3 வ�14 ஆர�பித.. அ1ேபா. எ 6ட  பல�  இைண7. ெகா8டன�. 
இ�காலதி3 ேநா:�றவ�க��, அ�� த�கியி-7தவ�க��, அரசிய3 வ�14களி3 கல7. ெகா�வா�க�. 

இவ�களி3 பல� அரசிய3 வ�14களி3 அதிக நா)ட�� கா)<னா�க�. 

  

 

இ�காலதி3 தா  ஒரதநா)' கா2யாலயதி  மல��ழி நிர�பி, அ�� மல� கழி� �<யா. ேபான.. 

அ��ழிைய .1பரவா�க ேவ8<ய க)டாயதி3, க2யாலய1 ெபா%1பாள�க� த�ள1ப)டன�. அ��ழிைய
.1பர� ெச�ய அ ைறய அைன. �கா� ெபா%1பாளரான வா> (வா>ேதவ )��, ம�ைறய 
பலவிவகார�கைள கவனி7. வ7த ெப2ய ெம <?>� (பாலேமா)ைட சிவ�) இைத த@�� காண 
ேவ8<யி-7த.. அவ�க� தலி இனதவ� ஒ-வைர அைழ. வ7தன�. அவ� அைத1 பா�. அத�கான 
விைலைய1 ேபசி� ெகா8<-7தன�. அரசிய3 வ�14 எ'. ெகா8<-7த ேதாழ� த�கராஜ எ�மிட�, ஏ  
இைத நாேம ெச�ய�Cடா. எ % ேக)டா�. அவ�க� ெச�:� ேவைலைய நா� ெச�தா3 எ ன? இ. 
ேபா ற பல ேக�விகைள எ�ைம ேநா�கி எ�1பினா� அ1ேபா. எ��ட  இ-7த ஆன7த  எ பவ�, நா� 
இைதD ெச�ேவா� எ றா�. இ.�� ஒ-வித பயி�சி தா  எ றா�. பி ன� எ ன, நா� எ3ேலா-ேம அைத 
.1பர� ெச�ேதா�. நா  இDச�பவைத இ�� �றி1பிட� காரண�, சாதிக� இ3ைல அவ�ைற ஒழி�க நா�
பா'படேவ8'� எ % Cறிய தைலைம உ%1பின�க�, எ ன ெச�கி றன� எ பைத விள�கதா . அவ�க� 
தம�� இ�வாறன பிரDசைனக� எ�7த�ட , அவ�களி  சி7தைன எ�� ெச ற.. அ. சாதி��டாகேவ 
த@�ைவ காE� வழி�ைறைய நா<ய.. 

 

ஒ-சில நா)களி3 கா2யாலயதி3 த��பவ�களி  எ8ணி�ைக அதிக2த.. இவ�க��� அரசிய3 வ�14 
எ'1பத�� எ % தனி ஒ- �கா� அைம1ப. எ % எ8ண� இ-7ததா3, தனி �காைம அைம�க1ப)ட.. 

அ��காமி�� �தலி3; அரசிய3 வ�14 எ'தவ�கேள, �தலி3 அ61ப1ப)டன�. அ��காமி3 பல-� 
த�க� C<ய வைகயி3, ப�க.� கிராம ம�களி  உதவி:ட  வ<வைமேதா�. அ7த �காமி�� அ ரனி 
எ பவ�, �கா� ெபா%1பாளராக நியமி�க1ப)டா�. அ��காமி�� ஏD �கா� என ெபய� ைவ�க1ப)ட.. 

பி�காலதி3 அைத சி� கா� எ %� அைழதா�க�. அ�ேக நா� அைனவ-மாக, கி)டத)ட 70 ேதாழ�க� 
வைர அ1ேபா. இ-7ேதா�. அ.ட  ந@8ட நா)க� >கயீன1ப)ேடா�, ேவ% �கா�களி3 இ-7. 
வ-பவ�கைள:�, இ7த �காமி�� மா�றினா�க�. இவ�கைள விட ெபா�கழி1பா , சி ன�. ேபா ற 
ெதா�% ேநா:�ளவ�கைள:� எம. �காமி�� அைழ. வ-வா�க�. அ�வா% வ-பவ�களி3 பல� 
தி-�பிD ெச3ல ம%தன�. அதனா3 எம. �காமி  எ8ணி�ைக அதிக2�க ெதாட�கிய. என. 
நிைன��� எ)<யவைர 112 ேப� வைரயி3 இ%தியாக இ-7ேதா�. 

  

இ7திய இராEவதி  :1பியி3 பயி�சி ெப�ற உதய , ஜி�மி இ-வ-ேம எம�கான ெவளி ேவைலகைளD 
ெச�தன�. ஓரதநா)' �கா��� ஒ�ெவா- நா�� ெச % வ-வ. அவ�களி  வழ�க�. இவ�கைள 
எவ-� எ.�� ேக)க �<யா.. காரண� தா� ேநர<யாக அைன. �கா� ெபா%1பாள2  க)'1பா)<3 
இய��வதாக Cறி நி�பா�க�. அ1ேபா. எம. �கா� ெபா%1பாளராக அ ரனி இ-7த ேபா.�, எம. 
�காைம வழிநட.வ. ேதாழ� த�கராஜாேவ. அவ� எம. �காைம >ய க)'1பா)' �காமாக மா�றினா�. 
அதாவ. சைமத சா1பா)ைட ம�றவ� ப2மாறா., ஒ�ெவா-வ-� தம�� ேதைவயான உணைவ தாேம 
எ'. சா1பி'வ.. இ%தியாக சா1பிடாத ேதாழ-��� ேதைவயான உண� இ-�க ேவ8'� எ %�, 

உண�க� ேதைவய�ற �ைறயி3 விைரய� ெச�யாத வைகயி3 ப��வ1ப'ைத ஏ�ப'தினா�. சில� 
ேதைவய�% உணைவ விைரய� ெச�தா3, அவ� தாமாகேவ அத�கான >யவிம�சனைத � ைவ. 
அத�கான த8டைனைய:� இர�ேநர ஒ %Cடலி3 ெசய�ப'.வா�க�. இ�வா% பல பிரDசைனகைள
விம�சன�, >யவிம�சன� எ ற வைகயி3 4திய �ர8பா'க� எழாதவா% த@�. ைவ., எ�க��� 
அரசிய3 ேபாதி1பைத:� அவ� ெதாட�7தா�. 

  

இ1ப<தா  ஒ-�ைற ேதாழ� ேசாசலிச� சிறி, எம. �காமி�� அ-காைமயி3 வசித இ7திய1 
ெப8ைண� காதலிதா�. இ. �காமி3 உ�ளவ�க��� ெத2யவ7த., அ. ெதாட�பான விம�சனைத எம. 
ேதாழ�க� அவ2ட� � ைவத.ட , அவ2  >ய விம�சனைத ேகா2ன�. அவ-� அதைன ஏ�%�ெகா8'
>யவிம�சன� ெச�த ேவைளயி3 வி�மிவி�மி அ�தா�. இவ2  >யவிம�சனைத ஏ�%�ெகா8ட நா�, 

இ�விைடய� அைன. �கா�களி  ெபா%1பாள-�ேகா அ3ல. ஒரதநா)'�ேகா ெத2ய வ7தா3 இவ� 
வைத�காமி�� அ61ப1படலா� எ ற ஐபய� ஏ�ப)ட.. இ� விடயைத நா� அைன. �கா� 
ெபா%1பாள-�� உடன<யாக ெத2வி�க� Cடாெதன �<ெவ'ேதா�. மாறாக எம. �காமி3 நட�கி ற 
அைன. விடய�க��, நா��� நா� ஓரதநா)' �கா��� ெத27தவ8ணேம இ-7த.. 

 

எம. �காமி�� வ-� ேதாழ�க� �கா�களி3 நட�� ெகா'ைமகைள ப�றி C%வ.ட , சிலர 
த னிDைசயான ெசய�பா'கைள:� எ�மிட� Cறின�. இ. ெதாட�பாக நா� எ ன ெச�வ. எ ற 

சாதி��டாகேவ த@�ைவ காE� வழி�ைறைய நா<ய தைலைம - 
(4ளா)<3 நா  ப�தி - 07) 
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ேக�விைய, இர� ேநர ஒ % Cடலி3 எ�1பின�. அ�காலதி3 வ3ெவ)<.ைறயி3 இல�ைக விமான1 
பைடயா3 �8'க� வ @ச1ப)' வ-வைத ெச�திக� Hல� அறி7. ெகா8ட நா�, இத��� நா� எ ன 
ெச�வ. எ % ேக)ேடா�.  ஏ  பயி�சி �<7. ெலபனானி3 இ-7. தி-�பியவ�க��, :பியி3 இ-7. 
தி-�பியவ�க� உ)பட பல-� இ�� த2. நி�பைத வி'., தளதி3 இற�கி ேபாரா<னா3 எ ன எ ற 
ேக�வி:� எ�1ப)ட.? இத  ேபா. பல-� பலவிதமான க-.�கைள � ைவதன�. அத  �<வாக 
நா� இதைன எதி�. ேபாராட ேவ8'� எ % �<ெவ'�க1ப)ட.. அத  அ<1பைடயி3 நா� நட��� 
விைடய�கைள தா�கிய வ8ண� ஒ- மகஜ� ஒ % எ�தி அ61ப1டேவ8'� எ % �<ெவ'�க1ப)ட.. 

  

இ�வா% நா� இ�� விவாத�கைள நட.� ேவைளயி3, எம. �காைம தவி�7த பல இட�களி3 ஒ- 
வி'தைல1 ேபாரா)டதி3 அரசியலா இராEவைத க)'1ப'.வ. அ3ல. இராEவமா அரசியைல� 
க)'1ப'.வ. எ ற பிரDசைன எ�7. நி ற.. இ. ெதாட�பாக எம. �காமி3 ஒ- விவாத� 
நடதிேனா�. 

 

இதி3 எ ன ேவ<�ைக எ றா3 ஒ- சHக வி'தைலைய ேபD> Jதியாக அ�கீக2த வி'தைல 
இய�கதி3, இ�வாறான பிரDசைன எ��பிய. எ பேத ெவ)க.��2ய விடய�. பி தளதி3 இ-7த பல 
அரசிய3 ஆசா கேளா அ3ல. த.வா�த விKஞானிகேளா, இைவகைள1 ப�றி கவைல1படவி3ைல. 

மாறாக >த இராEவ� க8ேணா)தி3 ம�ைறய �கா�களி3 இ-7த சிவ14 4தக�கைள அக�றி, 
அரசிய3 ேப>வைதேய தைடெச�தன�. (த@1ெபாறியின� த1பிDெச ற பி 4, அவ�க� ெவளியிட1ப)ட 
அரசியலா இராEவமா எ ற 4தக� இத  அ<1பைடயிேலேய ெவளியாகி இ-�க ேவ8'� என 
எ8Eகி ேற ) 

  

6.நா  ேதாழ� ச7ததியைரD ச7திேத  - (4ளா)<3 நா  ப�தி - 06) 

5.ேதச வி'தைல எ %�, பா)டாளி வ��க 4ர)சி எ %� ேபசியப<… - (4ளா)<3 நா  ப�தி - 05) 

  

4.த8டைன �காைம எ3ேலா-� "நாலா� மா<" எ பா�க� - (4ளா)<3 நா  ப�தி - 04) 

3.H ேற மாததி3 பயி�சிைய �<.�ெகா��� கன�ட … (4ளா)<3 நா  ப�தி - 03) 

  

2.1983 இ3 இய�கதி3 இ-1பெத ப. கீேராதனமா�� - (4ளா)<3 நா  ப�தி 2) 

  

1.தா� ம)'� த1பிதா3 ேபா.� என நிைனத த@1ெபாறியின� - (4ளா)<3 நா  ப�தி - 01) 
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5க9�0�, :பாச�தி�0�, பிரா�சில தலி3திய� கைத�கிற.............  

பதி7தவ� த@வா  , May 07, 2010  

வண�க� ேதாழ� !  
கிழைம�ெகா-�கா ெதாட�7. எ�திறிய� வாL.�க�!  

ேதாழ� சீல ; இ7த பதிவி3 "தலி இனதவ�" ஒ-வைர அைழ. வ7தன�, என எ�திறிய�. இ. 
தவறான ெசா�பிரேயாக�.  

உ�கட பைழய ந8ப-�, இ7நா� இல�ைக அரசி  பிரசார பீர�கி:மான >க6���, Mபாச�தி���, 

பிரா சில தலிதிய� கைத�கிற ஒ)'8னிய���� ேவ8'மானா3 தலி இன� என அைழ1ப. 
ச7ேதாசமான விடயமாக இ-�கலா�. ஏெனனி3; இவ�க� தமிL ேதசியைத ம%., சாதி 
அ<1பைடயி3 உ2ைம ேக))பவ�க� . ஆனா3 ச2யான அரசிய3 பா�ைவ ெகா8ட ந@�க��; 

ராஜஹர  ேபா றவ�க�� இ1ப<யான ெசா� பிரேயாக�கைள எ�.வ.�, பிர>21ப.� எதிகால 
அரசிய3 � எ'1பி�� ந3லத3ல. இதவ% ந@�க� ெத27. ெச�ததாக நா  க-தவி3ைல. ஆகேவ, 

இதவைற தி-.மா% ேக)' ெகா3கிேர .  

 

த@வா   

ெபய� 

மி�ன%ச� 

இைணய �கவ; 

தைல,� 
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