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16. எ�ைன எ�.எ�.எ../ இய1க%தி� ‘அ�ர� பாலசி4க�’ ஆ1கிய �லிக�!

கா�தி<� உதயB� எ-ைன� CD�C வ�சாரைண ெசEF ெகா2�#�ைகய��,
இர4 7  மண�யளவ��  ஒ# சிறிய  மின9வா-  அ�C வ�F நி-றF.  அைத0
ெதாட��F அ�C நி-ற �லிக. எ�ேலா#� )D)D�பானா�க.. அத-ப�- கா�தி
எK�F  எ�ேகா  ெச-Dவ� டா-.  அவBைடய  L டாள9  உதய-  ெதாட��F
எ-ன9ட� வ�சாரைண நடா0தி� ெகா2M இ#�தா-. அவBைடய வ�சாரைணக.
ெப#�பாN�  எ-.எ�.எ�.�  (NLFT  Ð  தமிழ8ழ  ேதசிய  வ�Mதைல  �-னண�)
இய�க0ைத� ப�றியதாகேவ இ#�தன.

என�C� எ-.எ�.எ�.� இய�க0F�C� அரசிய� :தியாகேவா அ�லF 'தாபன
:தியாகேவா  எ�த0  ெதாட���  இ�ைல எ-பைத  அவB�C  தி#�ப0தி#�ப
வ�ள�க �ய-ேற-.  அவ- எனF வ�ள�க0ைத ஏ�C� நிைலய�� இ�ைல.
எ-.எ�.எ�.�  இய�க0தி-  �-ேனா�  அைம�பான  Õதமி;  ம�க.  ஜனநாயக
�-னண�’ எ-ற அைம�ைப எமF இல�ைக மா��சிச Ð ெலன9ன9ச க�&ன9' 
க சிேய  உ#வா�கிய�#�ததா�,  நா�  தா-  எ-.எ�.எ�.�  இய�க0ைத<�
ப�-னண�ய��  இ#�F  இய�Cகிேறா�  எ-பேத  �லிகள9-  க#0F  எ-பைத,
அவனF உைரயாடலிலி#�F வ�ள�கி� ெகா.ள ���தF.

தமி; ம�க. ஜனநாயக �-னண�, இல�ைக க�&ன9'  க சி 1954� நிைறேவ�றிய, தமி; ம�க. ப�ரYசிைன�C அவ�க.
ெசறி�F வாK� வட�C கிழ�கி� அைம<� ப�ரா�திய )யா சிேய த8�4 எ-ற, மிகY ச�யான த8�வ�- அ��பைடய�� (இ-D
வைர<�  அFதா-  ப�சக�ற  த8�4),  ஐ�கிய  இல�ைக�C.  தமி;  ம�க.  ப�ரYசிைன�C0  த8�4  எ-ற  ெகா.ைக<ட-
உ#வா�க�ப ட ஒ� அைம�பாC�. ஆனா� எ-.எ�.எ�.� எ-ற அைம�ேபா தனF ெபய�ேலேய Õதமிழ8ழ’ எ-ற ெசா�ைல�
ெகா2M, நா M� ப��வ�ைனைய வலி<D0F� வ�த0தி� இ#�கிறF. க�&ன9' Mகளான நா� ஒ#ேபாF� நாM ப��வைத
ஏ�கமா ேடா�.  எனேவ  எ-.எ�.எ�.�  இய�க0ைத  நா�  ஆத��பத�கான  எ�த  �கா�திர��  இ�ைல எ-பைத  உதய-
எ-பவB�C  வ�ள�க  �ய-ேற-.  எ-.எ�.எ�.�  ேதாழ�க[டனான எனF  உற4 ம�ைறய  இய�க�க.  (�லிக.  உ பட)
பலவ�Dட- உ.ளF ேபா-ற ந � அ��பைடய�லானF என� Cறி�ப� ேட-.

அ0Fட-  எ-.எ�.எ�.�  இய�க�  ம Mமி-றி,  ப�-ன�  க#0F  �ர2பாMகளா�  அ�த  இய�க�  ப�ள4ப M  ேதாழ�
வ�)வான�தேதவ- தைலைமய�� உ#வான ப�.எ�.எ�.� (PLFT - தமிழ8ழ ம�க. வ�Mதைல இய�க�) இய�க�� Lட தனF
ெபய�- �-னா� Õதமிழ8ழ’ எ-ற ெசா�ைலேய ெகா2M.ளF எ-பைத<� Cறி�ப� ேட-. (எ-ைன� ைகFெசEவத�C சில
வ#ட�க[�C �-ன� ேதாழ� வ�)வான�த ேதவன9- அைழ�ப�� ேப�� நா- தமிழக� ெச-D, எ-.எ�எ�.� இய�க0தி-
கட�தகால0 தவDக. ச�ப�தமாக வ��வாக� கல�Fைரயா� இ#�ேத-. ப�-ன� அவ� யா;�பாண� தி#�ப�ய4ட- அத-
ெதாட�Yசியாக  ேமN�  சில  நா க.  க�Nவ�  கிராம0திN.ள  அவரF  வ 8 ��  L�  ஆராE�F,  எதி�கால0தி�  எமF
க சிைய<�, தமி; ம�க. ஜனநாயக �-னண�ைய<� எ@வாD ம,2M� ச�யான �ைறய�� �னரைம0F �-ெனM0FY
ெச�வF என நா� எM0த த8�மான�க. Cறி0F நா- இ�த உதயன9ட� எF4� ப�ர'தாப��கவ��ைல)

இFதவ�ர,  உதய- எ-.எ�.எ�.�  Ð  ப�.எ�.எ�.�  இய�க�கள9�  அ�க�  வகி0த  ப�ேவD  நப�கைள�  ப�றி<�  எ-ன9ட�
F#வ�0F#வ��  ேக டா-.  ஆனா�,  உ2ைமய�� அ�த இய�க�கள9- உD�ப�ன�கள9�  ��கியமான ஓ�#வைர0 தவ�ர,
அேநகமாேனாைர  என�C0  ெத�யாF.  எ�க.  க சி,  ேதசிய  இன�ப�ரYசிைன  Õெகாதி’  நிைலைய  அைட�தி#�த  அ-ைறய
/ழN�C�  ெபா#0தமான  �ைறய��  ெசய�பட�  L�ய  அள4�C0  திறB.ள  க சி  அ�ல  எ-D  க#தியதினாேலேய,
வ�)வான�தேதவ- எமF க சிைய வ� M ஒF�கி0 தன9யான அைம�ெபா-ைற உ#வா�கினா� எ-பைத அவB�C வ�ள�க
�ய-ேற-.

அ0Fட- வ�)வான�தேதவ- எ�ம,தான ந�ப��ைகைய<� இழ�தி#�தா�. அ0Fட- அவ�களF இய�க� தமிழ8ழ ேதசிய0ைத
ஒ# த�திேராபாய அ]C�ைறயாக� பய-பM0தி, வட�C� கிழ�C� பCதிகள9� வ�Mதைல� ப�ரேதச�கைள நிDவ�, அைத�
ப�-தளமாக�  ெகா2M  ெத-ன9ல�ைக  ம�கள9-  ேபாரா ட0F�C  உதவ�,  �K  இல�ைகய�N�  �திய  ஜனநாயக  ம�க.
அரசா�க� ஒ-ைற நிD4வைத� Cறி�ேகாளாக� ெகா2M ெசய�ப டதா�, தமF பாFகா��, தன90Fவ� எ-பன க#தி, பைழய
க சிய�னராகிய எம�C தமF உD�ப�ன�கைள அறி�க� ெசEவF இ�ைல எ-பைத<� உதயB�C ) �� கா �ேன-.

வ�)வான�தேதவன9- இய�க0தின� இ�தியாைவ� ப�-தளமாக� ெகா2M ெசய�ப டாN�, இ�திய ெப# �தலாள90Fவ0தி-
எேதYசாதிகார�, ேதச வ�'த���� ெகா.ைகக. ப�றி ெதள9வாக இ#�தFட-, இ�திய உள4 அைம�பான ேறா உட- ெதாட��
ைவ�கேவா  அ�லF  இ�திய  அர)  ம�ைறய  இய�க�க[�C  வழ�கிய  ேநர�யான  ஆ<த�  பய��சிையேயா  ேவD
உதவ�கைளேயா  ெபறவ��ைல  எ-பைத<�  ெசா-ேன-.  அ0Fட-  ஏைனய  இய�க�க.  ெசEதF  ேபால  தமி;  நா �-
திராவ�ட�  ப�ைழ��வாத  க சிக[ட- ெதாட��  ைவ�பைத  வ�M0F,  இ�தியாவ�-  மா��சிச  Ð  ெலன9ன9ச  இய�க�க[ட-
ெதாட�� ைவ�பதி� அவ�க. அதிக அ�கைற<ட- ெசய�ப டதாக4� Cறி�ப� ேட-.

அFம Mமி-றி,  ேதாழ� வ�)வான�தேதவ- தன9�ப ட �ைறய�� �ய�சி எM0F, இ�தியாவ�- வட�C கிழ�கிN.ள ஏK
மாநில�கள9� )ய நி�ணய உ�ைம�காக� ேபாராM� அைம��க[ட- - Cறி�பாக மண��7� ம�க. வ�Mதைல� பைட<ட-
ெதாட��கைள ஏ�பM0த �ய-றைத<�, அத- எ�ைலய�N.ள ப�மாவ�- க�&ன9'  க சி<ட- ெதாட�� ெகா.வத�C
�ய�சிக.  எM0F.ளைத<�,  பாகி'தான9-  ஆ�கான9'தா-  எ�ைல  மாகாண  நகரான  ெபசவா#�கY  ெச-D,  அ-D
ஆ�காைன  ஆ�கிரமி0தி#�த  ேசாவ�ய0  ச^க  ஏகாதிபதிய0F�C  எதிராக�  ேபாரா��  ெகா2�#�த  ஆ�கா-  வ�Mதைல
இய�க�க. சிலவ�Dட-  ெதாட��கைள ஏ�பM0தியைத<� நா- அறி�தி#�ேத-. (இைவ ப�றி நா- உதயB�C எF4�
Lறவ��ைல)

அதாவF  ேதாழ�  வ�)வான�தேதவ-  தனF  இய�க0தி-  ெபய��  Õதமிழ8ழ’  எ-ற  ெசா�ைல  த�திேராபாயமாகY
ேச��தி#�தாேரேயாழிய, அவரF ேநா�க� CDகிய தமிழ8ழ அரெசா-ைற அைம�பF அ�ல எ-பைத நா- ந-கறிேவ-. ஆனா�
த�திேராபாயமாக0  த-B�  ஒ#  தவறான  ெகா.ைகைய�  ப�னப�DவF  எ-பF,  ப�-ன�  பல  தவறான  நிைலைமகைள
உ#வா�C� எ-பைத நா� பலதடைவ வ�)வான�தேதவB�C எM0F� Lறிேனா�. Õதமிழ8ழ�ேகா��ைகைய த�திேராபாயமாக�
பய-பM0த�’  எ-ற  தவறான  ெகா.ைகயா�.  அ�த  இய�க�  ப�ள4ப ட  ப�-ன�  ச�யான  த0Fவா�0த  வள�Yசிய�-றி
அைரேவ�காMகளாக  அதி�  ேச��தி#�த  பல  உD�ப�ன�க.,  தமி;  ேதசியவாதY  ேச�றி�  �ைத�F  ேபான  எ-எ�.எ�.�
அண�<ட-  ேச��F  நி-றFட-,  ப�-னாள9�  அவ�கள9�  பல�  �லிகள9-  வ�)வாசிகளாக4�  சீரழி�F  ேபான  நிைலைம
ஏ�ப டைத நா� இ-D� க2Lடாக� கா2கி-ேறா�.

இ�த வ�டய�க. �Kவைத<� நா- உதய- எ-பவB�C வ�ள�கிY ெசா�லாவ��B�, ��கியமான சிலவ�ைற எM0FY
ெசா-ேன-. ஆனா� அவB�C இைவப�றி அதிக� அ�கைற இ#�கவ��ைல. அவB�C அரசிய�:தியான வ�டய�கைளவ�ட,
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ஏதாவF  F�பறி<�  நாவலி�  வ#வF  ேபா-ற  தகவ�கேள  ேதைவ�ப டன.  என�C�  எ-.எ�.எ�.�  இய�க0F�Cமான
அ�நியமான நிைலைய<� அவ- ஒ#ேபாFம ஏ�க4மி�ைல, ந�ப4மி�ைல. �லிக. ஒ# வ�டய0ைத� ப�றி ஒ# ��4�C
வ�Fவ� டா�, ப�-ன� அைத #)�பM0தேவ இDதிவைர வ�டா�ப��யாக இ#�ப� எ-பைத ப�-ன� ேபாக� ேபாக0 ெத��F
ெகா2ேட-.

�லிகைள� ெபாD0தவைர எ-.எ�.எ�.� Ð ப�.எ�.எ�.� இய�க�கைள� ப�றி எ-ன9டமி#�Fதா- அறிய ேவ2Mெம-றி�ைல.
ஏெனன9� அ�த இய�க�கைளY ேச��த ��கியமான உD�ப�ன�களான அ-ர-,  ரமண�,  ஞான� உ பட பலைர அவ�க.
ைகFெசEF தமF சி0திரவைத �கா�கள9� ைவ0தி#�தன�. (அவ�க. அைனவ#� ப�-ன� �லிகளா� ெகாைல ெசEய�ப M
வ� டன�)

நிYசய� அவ�கள9டமி#�F பல வ�டய�கைள� கற�தி#�பா�க.. ஆனா� அவ�கள9� ஒ#வன�லாத எ-ைன� ைகFெசEதF�,
C�றYசா MகைளY )ம0FவF� ேவD ேநா�க0F�காக.  ஏெனன9� சில இய�க உD�ப�ன�கைள அழி�பதா� ம M� அ�த
இய�க� அழி�Fவ�டாF. இF வரலாD ெசா�N� பாட�. எனேவ அ�த இய�க�கைள ம,2M� ம,ணM� உ#வா�C� ச�திகைள
அழி�பத-  ^லேம,  வ#�கால0தி�  அF  ேதா-றிவ�டாதப�  அழி�க  ��<�.  அத�காகேவ  அவ�க.  எ-ைன�
ேபா-றவ�கைள<� ைகFெசEகிறாhக..

அ�த வைகய�� நா- எ-.எ�.எ�.�  இய�க0தி-  ��கியமான ஒ# வழிகா � எ-ற �லிகளF க#0F,  எ@வள4 !ர�
பார!ரமாக இ#�தி#�கிறF எ-பைத, ப�-ைனய நா கள9� அ�த �கா��C வ#� ��கியமான �லி  உD�ப�ன�க[�C
எ-ைன  அறி�க�பM0F�  ேபாF,  Ôஇவாதா-  எ-.எ�.எ�.�  இய�க0தி-  அ-ர-  பாலசி�க�”  எ-D  அவ�க.
வ�ண�0ததிலி#�F ெத��F ெகா2ேட-.

உதயBட- நா- கைத0F�; ெகா2M இ#�ைகய��, சிைற�C.ள9#�த பல ைகதிக. க2க. கD��0 Fண�களா� க ட�ப M,
ஒ#வ� ேதாைள ஒ#வ� ப�றி� ப��0தப� ஒ# �ைகய�ரத0தி- ெப �க. அண� வC�ப� ேபால அைழ0F வர�ப M, அ�த
மின9வான9- ப�-ப�க0தி� ஏ�ற�ப டன�. அவ�கள9� தி�ைல<� இ#�பைத அவதான90ேத-. ப�கைல�கழக மாணவனான
தி�ைலய�- ந2ப- மேனாகரB� அதி� இ#�ததாக� ப�-ன� அறி�F ெகா2ேட-.

சிறிF  ேநர0தி� திdெரன� காணாம� ேபான கா�தி<� அ�C வ�F ேச��தா-.  கா�திய�- �லி  ேவ ைட நாEக. அ�த
வாகன0ைதY )�றி� ைககள9� F�பா�கிY சன9ய-க[ட- காவ� நி-றன. ப�-ன� ஒ# கD��0 Fண� ெகா2Mவர�ப M
எனF க2க[� க ட�ப M, அ�த வாகன0தி- �-ப�க0தி� கா�தி, உதய- ஆகிேயா#ட- ஏ�ற�ப ேட-. வாகன� எ�க.
எ�ேலாைர<� ஏ�றி�ெகா2M எ�ேகா ஓ�ட0ைத ேநா�கி பயண��க ஆர�ப�0தF
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