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  இ�ேக எ�.க ேத'க

 

எ�. (ெப-1பி�க - சி%1பி�க)

53த இரா2வ� க3ேணா)ட.ட , �  4)5ேய த6�மானித வ ம.ட  விசாரைண ெதாட�கிய.. 

மா�% இய�க�க�ட  ெதாட�9ப�றி விசாரைண நட:த.. இத�� பி ன�, எவ-� எ�ைம அைட. 
ைவதி-:த அைற��� வரவி;ைல. இதி; பலரா<� ந�ப�5யாத ஒ- விைடய� 4ட நட:த.. எ�ைம 
விசா>�க ச�கிலிேயா, ெமா)ைட ?�திேயா வரவி;ைல. இத�� எ ன காரண� எ %, அ % எம�� 
9>யவி;ைல. 

பி னாளி; எ�ைம �தலி; விசா>த மீரா  மாAடைர ச:தித ேபா., இ. ெதாட�பாக விசா>ேத . அவ� 
அத��, எம. மகஜ� ெதாட�பாக இர3'ப)ட க-.�க� இ-:ததாக�� (ந6�க� நிைன�க ேவ3டா� மகஜ� 
அC1பிய. ச> எ ற க-. இ-:த. எ %), அதனா; தா  விசாரைண�� ச�கிலி வரவி;ைல எ றா�. 
இதனா; தா , இ:த விசாரைணயி  தா  ஆர�பிதாக �றி1பி)டா�. 

  

இத  பி  எ�ைம மீ3'� வ35யி; ஏ�றினா�க�. அ�வ35யி; பி 9றதி  நா � ?ைலயி<�, 

நா � ேப� ஏ.ேக 47 Fட , நா� த1பிG ெச;லா. பா.கா1பி�காக நி றா�க�. இவ�க� பாலAத6ன வி'தைல 
இய�கதி; பயி�சி �5. வ:தவ�க�. வ35யி  ��ப�தியி; இ-வ� இ-:தன�. அதி; ஒ-வ� 
மாணி�கதாச . இவ-� பாலAத6ன வி'தைல இய�க� ஒ றி; பயி�சி ெப�றவ�தா . 

 

பாலAத6ன வி'தைல இய�கதி; பயி�சி ெப�றவ�களி; சில�, கழகதி  தைலைம1 ெபா%1பி; 
இ-:தவ�க� எ ப. �றி1பிடத�க.. இ�காலதி; பாலAத6ன வி'தைல இய�கதி; பயி�சி �5:த 
பலைர, ஒ- �காமி; எ.�� ெச�யவிடா. ைவதி-:தன�. அ�காலதி; உதர1 பிரேதசதி; இ:திய 
இரா2வதா; பயி�சி எ'.வி)' தி-�பிய பல� தா , பயி�சி �கா�களி; �கா� ெபா%1பாள�களாக 
இ-:தன�. இதனா; இ.ேவ “இேகா” பிரGசைனயாக  அைம1பிC� உ-ெவ'த.. இைத தணி��� வைகயி; 
பல �கா�களி; �கா� ெபா%1பாள�களாக இ-:தவ�க� மா�ற1ப)', பாலAத6னதி; பயி�சி
எ'தவ�க� �கா� ெபா%1பாளராக அம�த1ப)டன�.  
இதி; இ C� ஒ- விைடயைத கவனி�க ேவ3'�. இ:திய இரா2வதி  பயி�சி�� கழக� பலைர
அC1பிய ேபா.�, வ�க� த:த பாட� எ ற 9தகைதF� ெவளியி)ட.. இ. ஒ %�� ஒ % �ரணான.. 

தன. ெகா�ைக அளவி; ஒ- க-ைத ைவதி-:தேபா.�, ெசய�பா)டளவி; அத�� �ரணாகேவ 
இய�கியத�� இ.�� ஒ- ந;ல உதாரண�. ஏ  வ�க� த:த பாட� எ ற 9தகைத, 9லிகளா; இ:திய
அரசி  பா�ைவ�� ெகா3' ெச;ல1ப)' கழகைத அவ�களிட� இ-:. அ னிய1ப'தியதாக�� ஒ- 
ெச�தி உ3' (இத  உ3ைமேயா என�� ெத>யவி;ைல) 

 

வாகனதி; ஏ�ற1ப)ட எ�ைம, ந63ட ேநர ஒ)டதி  பி 9 ஒ- �கா��� ெகா3' ெச % அைடதன�.
அ�ேக எம�காக அைம�க1ப)5-:த ஒ- 4டாரதி��� ெகா3' ெச;ல1ப)ேடா�. இ� 4டார� அ:த 
�காமி; இ-:. ச�% ஒ.��19றமாக (அ:த�காமி  கிண�%�� அ1பா;) இ-:த.. இர�ேநர� எ பதா; 
�கா� அைமதியாகேவ இ-:த.. அ�ேக தா  ேதாழ� த�கராஜா��, ைக. ெச�ய1ப)'�ளா� எ பைத 
அறி:ேதா�. ேதாழ� த�கராஜாைவF� ேச�தா; த�ேபா. நா� ப.1ேப�. எ;ேலா-� அ:த ெகா)5<��� 
ெச ற.�, ஒ-வேரா' ஒ-வ� கைத�க4டா. எ றன�. அ1ப5 கைததா; க'� த3டைன கிைட��� என 
மாணி�கதாச  மிர)5னா . ெவளிேய ெகா)5ைலG H�றி பா.கா19� கடைமயி; நி றவ�களிட�, இவ�க� 
ஏதாவ. த�க���� கைததா; என�ேகா அ;ல. �கா� ெபா%1பாள-�ேகா உடேன 4%�ப5F�
4றினா . ந6�க� எவ-� இவ�க�ட  கைத�க�4டா. எ றா . இைத மீறி அ1ப5� கைததா;, க'� 
த3டைன�� உ)ப'த1ப'வ 6�க� எ %� 4றிவி)', வ35யி; ஏறிG ெச றா�. நா� அ:த 4டார.���, 

எ.�� இ;லா. ம3ணி; உற�க ��ப)ேடா�. ஆனா; �5யவி;ைல. காரண� பய�தா . 

  

ம%நா� காைல �க� க��வத�காக வ:தவ�க�, எ�கைள விசிதிரமாக பா�தா�க�. அவ�களி  
பா�ைவயி; எ�மீ. ஒ- ேகாப� இ-:த.. ஆர�பதி; அவ�களி  அ:த1 பா�ைவ ஏென % எம��1
9>யவி;ைல. ஒ-சில கிழைமகளி; நா� அைத1 9>:.ெகா3ேடா�.. அவ�க� எ�ைம1 பா�. 
ேக)கிறா�க�, ந6�க� எம. இய�கைத அழி�க �ய�சிதவ�க� எ றன�. இய�கைத பிள�ப'த 
வ:தவ�களா எ றன�. இ�வா% தா , அ:த �காமி; எ�ைம ப�றி பிரGசார� ெச�தி-:தன�. அைம1பி  
தவைறG H)5� கா)5யவ�க��� ெகா'�க1ப)ட ெபய�, அைம1ைப உைட�க�� அழி�க�� வ:தவ�க� 
எ ப.தா . நா� மல� கழி�கேவா அ;ல. சி%ந6� கழி�க1 ேபானா<�, எ��ட  நா;வ� பா.கா1பி�� 
வ-வா�க�. அ.�� ஒ-வ� ம)'� தா  ேபாகேவ3'�. ேபா��ேபா. � னா; இ-வ�, பி னா; இ-வ� 
வ-வா�க�. எம�� பா.காவல�களாக வ-பவ�க��� க)டைள, நா� மல� கழி1பத�� ெச றா;, நா� மல� 
கழி��� ேபா. எம�� மிக அ-காைமயி; காவ; 9>F�ப5. ஆதலா; அவ�க� எம�� அ-காைமயிேலேய
எ1ேபா.� நி�பா�க�. அ1ேபா. அேதாழ�கைள பா���� ேபா. நா� மிக�� கவைல அைடேவா�. எம�கான 
உணைவ த-�ேபா. 4ட, ஒ- ெவ%19டேனேய த:தா�க�. அ % பக; ��வ.� எ�ைம எவ-� ச:தி�க 
வரவி;ைல. 

  

எ�மி; யாராவ. உயி-ட  த1பிதா;, எம�� நட:தைத 
ம�றவ�க��� 4%�ப5F�…9ளா)5; நா  ப�தி - 10) 

பதிேவ�றிய. தமிழர�க� Friday, 28 May 2010 07:26 அரசிய;_ச?க� சீல  
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இ:த இைடெவளியி; எம�கிைடேய அைமதியான ச�பாசைணக� நட:தன. ேதாழ� த�கராஜா தன. 
உயி-���, எம. உயி-��� ஏதாவ. ஆப. நட�கலா� எ ற ஐயதிைன ெவளி1ப'தினா�. எ�மி; 
யாராவ. உயி-ட  த1பிதா;, எம�� நட:தைத ம�றவ�க��� 4%�ப5F�, உறவின�க��� 
அறிய1ப'.� ப5F� ெத>விதா�. அத  அ51பைடயி; எ��ைடய �� விபர�கைளF� (உ3ைமயான 
ெபய�, ஊ�) எ பவ�ைற எ;லா� எம���ேளேய ப>மாறி� ெகா3ேடா�. அ1ேபா. அ:த �காமி  
ெபா%1பாளராக இ-:தவ� வளவ . இவ-� உதர1பிரேதசதி; பயி�சி எ'தவ� தா . இவ� இ:திய  
ஆமி இல�ைகயி;; நி��� ேபா., வி'தைல19லிக� இய�கதி; ��கிய ெபா%1பி; இ-:. இ:திய  
ஆமி�� எதிராக ேபா>)டவ�. 

 

இவைர1 ப�றி நா  விசா>ததி;, இவ� 9லியி  உளவாளி எ %�, அ�கடைமைய ெச�வத�காகேவ 
கழகதி; இைண:தா� எ %� பல� க-தின�. இைத எ னா; உ%திெச�ய �5யாவி)டா<�, இவ� தமிழ6ழ 
வி'தைல1 9லிகளி  ��கிய ெபா%1பி; தளதி; நி றைத நா  ேநராக� க3டவ . ஏ�கனேவ ஒ- 
இய�கதி; இ-:தவ�கைள, 9லி உடன5யாக ��கிய ெபா%1பி; அம�தா. எ பைத ைவ. 
பா����ேபா., இவ� ஒ- 9லி உளவாளி என நாC� ந�9கி ேற . 

 

ஒ- அைம1பி  தவைற, அத  க)டைம1பி���ேளேய ேந�ைமயான வழியி; H)5�கா)ட1 9ற1ப)ட நா� 
.ேராகியாக, அைம1ைப அழி�க வ:தவ�க� எ றன�. ஆனா; தன. கடைம�காக தன�� ெகா'த 
ேவைலைய ெச�வத�காக, எ;ேலாைரF� “கா�கா” பி5. எ;ேலா-��� ந;லவனாக கா)5ய ஒ- .ேராகி 
ந;லவனாக�� அைம1பி�� விHவாசியாக�� காண1ப)டா . 

 

அ % இர�� எவ-� எ�ைம ச:தி�க வரவி;ைல. ம%நா� பக; ��வ.� எவ-� ச:தி�க வரவி;ைல. 

 

ெதாட-� 

  

9.9ளா) அைம1ைப விம�சித எ�கைள 9லி எ றன�, .ேராகி எ றன� - 9ளா)5; நா  ப�தி - 09) 

  

8.மகஜ� அC1பி தைலைமFட  ேபாரா)ட� - (9ளா)5; நா  ப�தி - 08) 

  

7.சாதி��டாகேவ த6�ைவ கா2� வழி�ைறைய நா5ய தைலைம - (9ளா)5; நா  ப�தி - 07) 

  

6.நா  ேதாழ� ச:ததியைரG ச:திேத  - (9ளா)5; நா  ப�தி - 06) 

  

5.ேதச வி'தைல எ %�, பா)டாளி வ��க 9ர)சி எ %� ேபசியப5… - (9ளா)5; நா  ப�தி - 05) 

  

4.த3டைன �காைம எ;ேலா-� "நாலா� மா5" எ பா�க� - (9ளா)5; நா  ப�தி - 04) 

  

3.? ேற மாததி; பயி�சிைய �5.�ெகா��� கன�ட … (9ளா)5; நா  ப�தி - 03) 

  

2.1983 இ; இய�கதி; இ-1பெத ப. கீேராதனமா�� - (9ளா)5; நா  ப�தி 2) 

  

1.தா� ம)'� த1பிதா; ேபா.� என நிைனத த61ெபாறியின� - (9ளா)5; நா  ப�தி - 01) 
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