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  இ�ேக எ�6க ேத2க

 

எ�6 (ெப5'பி�க - சி1'பி�க)

எம9 பிர9சைனகைள மகஜராக அ&'-வ6 எ 1 �/ெவ2�க'ப,ட6 அ6 எ�வா1 தயா;'ப6 எ 1� 
அைத யா� யா5�� அ&'-வ6 எ ற விவாத�� ஆர�பமான6. என6 நிைன��� எ,/யவைர, ஒ5நாளி#
இ�விவாத�க� �/யவி#ைல. மாறாக ம1நா�� இ6 ெதாட�?த6. 

   

இ1தியி# �காமி# நிர?தரமாக த�கியவ�க� ஏ� ���களாக' பி;�க'ப,டன�. அ����க� தம��� 
விவாத�கைள நடதி, தா� � ெமாழி)� விடய�கைள அறி�ைகயாக எ�தி சம�'பி�க ேவA2� எ 1 
Bற'ப,ட6. அ�வறி�ைகக� �றி'பி,ட தின�களி# �காமி  ஒ 1Bடலி  ேபா6 வாசி�க'ப,2, 

அவ�ைற தி5தி, அதி# எைவ ��கியமானைவ எ 1 எ#ேலாராC� �/ெவ2�க'ப2� ப,சதி# 
அவ�ைற மகஜராக தயா;6 அ&'-வ6 எ 1 �/ெவ2�க'ப,ட6. 

  

தனியாக அைம�க'பட, ஏ� ���க�� பல விவாத�கைள நடதின�. இதி# நா  இ5?த ��வி# 
எ னா# இரA2விடய�க� � ைவ�க'ப,டன. அைவயாவன 

  

1. தமிழDழ� இல�ைக இராEவதா# எ;�க'ப2கி ற6 இத�� நா� எ ன ெச�யேவA2�, எ�கனேவ 
பயி�சி �/தவ�கைள நா,2�� அ&'பி, தமிழDழைத பா6கா�க ேவA2�. இ�வா1 ெச�யாம# “ேரா� 
நகர� ப�றி எ;)� ேபா6 அ?த நா,2 ம ன  பி/# வாசித6 ேபால, தமிழDழ� ப�றி எ;)� ேபா6 
உமாமேகFவர  எ ன மனிசிேயா2 இ5�கிறாரா” எ 1 அதி# ேக,ேட . (இ?த� ேக�வி�� பதி# எ'ப/
இ5?த6 எ 1 இனிவ5� ெதாட�களி# பா��கலா�) 

  

2. அைன6 அட���ைறகைள)� உைடெதறிேவா� எ 1, எம6 சி னதி# இ5�கி ற6. ஆனா# இ�� 
நா� அட�க'ப,2 ஒ2�க'ப2கி ேறா�. 

  

  

இைத� Bற எம6 ��வி# இ5?த சA எ பவ�, அைத இ ன�� விள�கமாக அைன6 
அட���ைறகைள)� உைடெதறிேவா� எ 1 ேபா,ட6, இ��வ5� ேதாழ�கைள உைட6 எறி�� 
ேவைலைய' பா��கி றா�க� எ 1� இ &� அைத ெம5B,/னா�. அவைர)� பி ன� அவ�க� ந றாக 
ெம5B,/னா�க�. 

  

இ�வா1 ஒ�ெவா5 ���க�� தம6 அபி'பிராய�கைள)� ஆதிர�கைள)� ெகா,/தD�தன�. ஒ5 
மகஜ� தயா;�க'ப,ட6. மகஜ� தயா;�க'ப2வைத, ஒ5 எதி�'-ர,சி நட'பதாக��, இவ�க� இய�கைத 
உைட�க' ேபாகி றா�க� எ 1�, நா��� நா� ஒரதநா,2��9 ெச 1 வ?த ஜி�மி)� உதய&� 
Bறியி5�கி றன� இதி# எ ன ேவ/�ைக எ றா#, இ?த மகஜ� தயா;'ப6 ப�றிய விவாத�களி# 
அவ�க�� எ?தவித எதி�'-� இ றி கல?6 ெகாAடன�. இவ�க� எ�ைம உள� பா��கி றன� எ 1 எம�� 
ெத;யவ?தாC� Bட, இவ�கைள' ெபா5,ப2தா6 நா� ெச�யேவA/ய ேவைலகளி# ���ரமாக 
இற�கிேனா�. இதன/'பைடயி# தயா;�க'ப, மகஜைர கீேழ பா��கலா�. 

  

மகஜ� அறி�ைக 

  

�க'- 

 

ப�க� ஒ 1 

ப�க� இரA2 

  

இ�வா1 நா� ஏ�நா,க� கால�ெக2 ெகா26, இைத ஜி�மி, உதய  $ல� அ&'பிைவேதா�. 

ஏ�நா,களி# பதி# தரா6 வி,டா# எ ன ெச�வ6 எ 1� எம6 �காமி# விவாத� எ��பிய6. அ'ேபா6 
ேசாசலிச� சிறியா# இவ�க� பதி# தராவி,டா# நா� ம1நா� �காைமவி,2 ெவளிேயறி பாதயாதிைரயாக 
ெச#வ6ட , இ6 ெதாட�பாக தமிழக ெபாலிசிC� �ைறயி2வ6 என �/வி�� வ?ேதா�. 

  

மகஜ� அ&'பி தைலைம)ட  ேபாரா,ட�(-ளா,/# நா  ப�தி - 
08) 

பதிேவ�றிய6 தமிழர�க� Tuesday, 11 May 2010 19:51 அரசிய#_ச$க� சீல  

 

  

 

  

 

வ��க�, அரசிய#, சாதிய�, ெபAணிய�, ேதசிய�, 
(Pause)
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தAடைன �காைம எ#ேலா5� "நாலா� மா/" எ பா�க� - (-ளா,/# நா  ப�தி - 04) 

  

$ ேற மாததி# பயி�சிைய �/6�ெகா��� கன�ட … (-ளா,/# நா  ப�தி - 03) 

  

1983 இ# இய�கதி# இ5'பெத ப6 கீேராதனமா�� - (-ளா,/# நா  ப�தி 2) 

  

1.தா� ம,2� த'பிதா# ேபா6� என நிைனத தD'ெபாறியின� - (-ளா,/# நா  ப�தி - 01) 
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