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4. மைனவி பி�ைளயிட� விைட ெப�ேற�!

�லிகள;. �லனா@6� ப��வ�ன� எ.ைன� ைகAெச@A ெகா3B ெச�வத�0 �.ன�, எனA �2தக� கைடைய� 9!�2
திற�ைப த��ட. எB2A� ெகா3டன�.

அவ�கள;� ெஜய�த. எ.பவ. சி.னவைன� பா�2A Ôஇவ$ைடய ைச�கிைள எ.ன ெச@ய�றA?” என வ�னவ�னா..

அவ�களA  ேபHசிலி$�A  எ.ைன  அவ�க/,  கைடசி  �ைறயாக2த.I�  எனA  மைனவ�,  ப�/ைளைய�  பா��கவ�டாA
ேநர�யாக J!�Hெச�ல�ேபாகிறா�க/ எ.பA ���தA. நா. எ�ப�=� எனA மைனவ�ைய=� ப�/ைளைய=� கைடசியாக
ஒ$�ைற பா�2Aவ�ட ேவ3B� என ஆைச�ப!ேட.. நா. அ>வாL வ�$�ப�யத�0 இர3B காரண�க/ இ$�தன. ஒ.L,
எ.ைன� ைகA ெச@தவ�க/ �லிக/தா. எ.பைத மைனவ�ய�ட� ெத�ய�பB2Aவத�0 வா@�பாக அைமயலா�.  ம�றA,
நா. இLதியாக வ :!��0 ெச�வத. Mல�, எ.ைன� காணவ��ைலெயன அவ�க/ ேத� அைலவைத தவ���கலா�. நா.
வ :!B2 ேதைவ�ெகன கைட�0 வ$�ேபாA ஏ�ெகனேவ வா�கி ைவ2தி$�த பா3 உ!பட சில ெபா$!க/ ஒ$ Jைட�0/
எனA ைச�கிள;� இ$�தA.  எனேவ நா. அைதHசா!டாக  ைவ2A,  அவ�ைற வ :!�� ெகாB2Aவ�!B�  ேபாேவா� என
அவ�கள;ட� Jறிேன..

�தலி� அவ�க/ அைத ��றாக ஏ�கவ��ைல.  வ :!B�0� ேபானா�,  எ.ைன� ைகAெச@த வ�வர� அறி�A மைனவ�,
ப�/ைள, உறவ�ன�க/ அOவா�க/ என சி.னவ. Jறினா.. Ôநா. அ�ப� எA6� நட�காA. ந:�க/ தய�காம� எ.Iட.
வா$�க/,  இ�த�  ெபா$!கைள=�  ைச�கிைள=�  எனA  வ :!��  ைவ2Aவ�!B�  ேபாேவா�”  என�  Jறிேன..  எனA
வலி=L2தP�0� ப�.ன�, அவ�க/ ஒ$வாL ஒ2A�ெகா3B, எ.Iட. எனA வ :!B�0 வரH ச�மதி2தா�க/.  ஆனா�
எனA ைச�கிைள நா. ஓ!�வர அவ�க/ அIமதி�கவ��ைல. அவ�கள;� ஒ$வ. தனA ைச�கிள;� எ.ைன ஏ�றி�ெகா/ள,
இ.ெனா$வ. எனA ைச�கிைள ஓ!� வ�தா..

அ�த Mவ$டI� நா. வ :B ெச.றA�, எனA மைனவ�=�, மாமனா$� ஒ.L� ��யாA ச�L வ�ய��டI� அHச2AடI�
அவ�கைள=� எ.ைன=� ேநா�கின�. நா. ேநராக மைனவ�ய�ட� ெச.L, அவ�க/ எ.ைன� ைகAெச@A அைழ2AHெச�ல
வ�தி$�0� வ�டய2ைத� Jறிேன..

நா. Jறியைத� ேக!டA�, மைனவ� க3கல�கி அழ2ெதாட�கினா�. என�0 அவ�களா� ெப�தாக ஒ.L� நட�Aவ�டாA
எ.L ெசா�லி, மைனவ�ைய2 ேத�ற �ய.ேற.. உ3ைமய�� என�0 அவ�க/ ம-A Aள;=� ந�ப��ைக இ�ைலெய.ற
ேபாதிP�, மைனவ�ையH சமாதான�பB2Aவத�காக அ>வாL Jறிேன..

இத�கிைடய��, சி.னவ. எனA வ :!ைடH ேசாதைனய�ட�ேபாவதாக� Jறினா.. நா. தாராளமாகH ேசாதைனய�டலா� என�
Jறிேன..  அவ. எமA  வ :!�� இ$�த  இர3B அைறகள;�,  எமA  பB�ைக  அைற�0/ ம!B�  ேநர�யாக�  �0�A,
அ�0மி�0� ேநா!டமி!Bவ�!B,  அ�கி$�த ேமைசைய2 திற�A அத�0/ இ$�த எனA நா!0றி�ைப  (டயறி)  ம!B�
எB2A�ெகா3டா.. ேவL ஒ.L� அவI�02 ேதைவயான ெபா$!க/ அ�0 இ$�கவ��ைல�ேபாP�!

அ�த நா!0றி�ைப எB2A�ெகா3டைதய�!B நா. கவைலேயA� படவ��ைல. ஏெனன;� என�0 தினச� நா!0றி�� எOA�
பழ�க�  எ.L� இ$�ததி�ைல.  ெப$�பாP� சில$ைடய �கவ�கைள=�,  சில  ெகாB�க� வா�க� கண�0கைள=�
ம!B�தா.,  நா.  அவ�றி�  எOதி  ைவ�பA  வழ�க�.  சி.னவ.  எB2த  அ�த  நா!0றி���  �2தக2தி�  அAJட
இ$�கவ��ைல. க�வ�ய�கா!�P/ள ஒ$ ந3ப�. தி$மண2A�0� ேபானA ம!Bேம, அதி� எOத�ப!�$�த ஒேரெயா$
வ�டய�!

�லிக/ எ.ைன� ைகAெச@த ச�பவ�, எனA மைனவ�ைய ெப�A� பாதி2ததி�0 நிைறய� காரண�க/ இ$�தன. எ.ைன�
ைகAெச@வத�0 சில மாத�கU�0 �.ப�$�ேத எம�0 ந.0 ப�Hசயமான பல� Ð தி�ைல, ெச�வ�, அ.ர., மேனாகர.
என� பல� Ð �லிகளா� ைகAெச@ய�ப!B, அவ�க/ ப�றிய தகவ� ஏA� ெத�யாம� இ$�தA. ெச�வ�ைய� ப�றிய தகவ�
அறிவத�காக  ெச�வ�ய�. தி$மணமான த�ைக ைக�0ழ�ைத=ட. ேசமமBவ�லி$�A யா4�பாண� வ�A,  பல  நா!க/
த�கிய�$�A, �லிகள;. �கா�கU�0�, ெச�வ� க�வ� க�L வ�த யா4.ப�கைல�கழக2A�0� அைல�A தி��A� எ>வ�த
பயI� இ�லாம� வ :B தி$�ப�ய�$�தா�. அவ� எமA வ :!B�0� வ�தி$�தப�யா�, எனA மைனவ��0� இ�த வ�டய�க/
யா6�  ந.0  ெத��தி$�தA.  எனேவ  எனA  நிைல=�  அAவாகேவ  ேபா@வ�Bேமா  என  எனA  மைனவ�  அWசியதி�
நியாயமி$�தA.

மைனவ� பய�ப!டத�0 இ.ெனா$ காரண�� இ$�தA. நா. �லிகள;. இ>வாறான ைகA நடவ��ைககள;. ேபாA அ��க�
ஒ$  வ�டய2ைத  எனA  மைனவ��0�  JLவA3B.  அதாவA,  Ô�லிக/  ெப$�பாP�  எ.ைன�  ப���கமா!டா�க/.
அ�ப�ய��லாம� அவ�க/ எ.ைன� ப��2தா�க/ எ.றா�,  ப�ற0 நா. ஒ$�காP� தி$�ப�  வரமா!ேட.”  என நா.
JLவA3B.  எனேவ  இ�ெபாOA  அவ�க/  எ.ைன�  ப���க  வ�தப�யா�,  எனA  வா46�  தனA  வா46�  அ2Aட.
���Aவ�ட� ேபாகிறA என மைனவ� கவைலயைட�தா�.

எ.ைன� ைகAெச@யமா!டா�க/ என நா. ைத�ய2Aட. Jறிவ�ததி�0 ஒ$ காரண� இ$�தA. அதி� ஒ.L, நா. எனA
17வA  வயதி�  இ$�A  எனA  ம�கU�காக,  எனA  ெசா�த  நல.கைள  *க�கைள2  Aற�A  உைழ2A  வ�தி$�கிேற..
ஆர�ப2தி� மாணவ� ப�ரHசிைன�கான ேபாரா!ட�கள;P�, ப�.ன� உய�சாதி ெவறிய�கU�ெகதிரான தா42த�ப!ட ம�கள;.
ேபாரா!ட�கள;P�, ப�.ன� வ.ன;� ப�ரேதச2தி� வ�வசாய�கள;. ப�ரHசிைனகU�காக நைடெப�ற ேபரா!ட�கள;P� நா.
த:வ�ர ப�ெகB2A வ�தி$�கி.ேற..

ப�.ன�, 1970கள;� தமி4 ம�கள;. ேதசிய இன�ப�ரHசிைன த:வ�ரமைட�A, அரசிய�<தியான ேபாரா!ட�க/ ஆர�பமான ேபாA,
அதிP� ப�0ப�றி=/ேள.. தமி4 இைளஞ�கள;. ஆ=த�ேபாரா!ட இய�க�க/ ஆர�பமாவத�0 �.னேர எமA க!சியான
இல�ைக  மா��சிச  Ð  ெலன;ன;ச  க�'ன;(!  க!சி,  Õதமி4  ம�க/  ஜனநாயக  �.னண�’  எ.ற  ெவ0ஜன  அைம�ைப
உ$வா�கிய ேபாA, அதி� �.னண� நப�கள;� ஒ$வராகH ெசய�ப!B/ேள.. நா. ப�0ப�றிய இ�த� ேபாரா!ட�கள;.
ேபாA,  சில தடைவக/ ெபாலிசாரா� தா�க�ப!டAட., ெபாலி( நிைலய�கள;� தB2A ைவ�க�ப!B� உ/ேள..  நா.
ப�.ப�றிய ெகா/ைகக/, நைட�ைறக/ காரணமாக, பழைமவாத� ப����/ள எனA உறவ�ன�க/ சிலரா� ந:ணடகால� ஒA�கி
ைவ�க!B� வ�தி$�கிேற..

இைவ  தவ�ர,  ெப$�பாலான  தமி4  ஆ=த�ேபாரா!ட  இய�க�க/  ஆர�ப�  �தேல  எ.Iட.  ெந$�கிய  உற6கைள�
ேபண�வ�A/ளன. அ�த ேநர2தி� இ�த இய�க�க/, தமA ப�ரHசார ஏBகைள அHசிBவத�0 யா4�பாண2திP/ள எ�தெவா$
அHசக�� �.வரவ��ைல. அத�0� காரண�, இ�த இய�க�க/ தமிழ� வ�Bதைல� J!டண�ைய எதி�2A தமA அரசியைல
ஆர�ப�2ததா�, அவ�களA எ�தெவா$ ப�ர*ர2ைத=� அHசி!B� ெகாB�க�JடாA என, J!டண�ய�. ெசயலாள� நாயக�
அ.அமி�தலி�க� அHசக�க/ (எ�ைம2தவ�ர) எ�லாவ�ைற=� தB2தி$�தா�.
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எனேவ, அமி�தலி�க2தி. ேவ3BேகாU�ேகா மிர!டP�0 அ�பண�யாத எமA Õெநாேத�3 ப�றி.ேர�(’ அHசக2ைத நா�,
அேநகமான இய�க�க/ உதவ� ேக!B வ�தன. ப�ரபாகரI� உமா மேக(வரI� ஒ.Lப!B இ$�த கால2தி� ஆர�ப�2த
Õஉண�6’  ப2தி�ைக,  ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�  இய�க மாணவ� அைம�ப�. Õஈழ மாணவ� 0ர�’,  இ�ெபாOA சிைறய�� இ$�0�
ேதவதாசி. Õபலிப̀ட�’,  Õஉதய1�ய.’,  Õசி�ம�0ர�’,  எமA க!சிய�. Õேபாராள;’ என பல ப2தி�ைககைள நா. அHசி!ேட..
அ2Aட. இய�க�கள;. ப�ரசார� ப�ர*ர�க/, யா4.ப�கைல�கழக2தி� ெசய�ப!ட �லிகள;. மLமல�Hசி�கழக ெவள;யB̀க/
என�  பலவ�ைற=�  அHசி!ேட..  இவ�ைற  அHசி!டதா�,  பல  தடைவக/  ெபாலி(  �லனா@6�  ப��வ�னரா�
வ�சாரைணகU�0� உ/பB2த�ப!ேட..

அ�த  ேநர2தி�  எ.Iட.  ந�ல  உற6கைள�  ேபண�யதி�  �லிகள;.  இய�க��  ஒ.L.  அ�த  இய�க2தி.  தைலவ�
ேவ.ப�ரபாகர.  தவ���த  ஏைனய  �.னண�  உL�ப�ன�களான  மா2ைதயா,  அ.ர.  பாலசி�க�,  தில-ப.,  கி!B,  M�2தி
(அ�ேபாைதய  அரசிய�  ெபாL�பாள�  Ð  தமி4ெச�வன;.  அ3ண.),  ேயாகி,  ேலாற.(  திலக�,  ச�ேதாச�,  �Aைவ
இர2தினAைர, ப3�த� என பல$� எ.Iட. பழகி வ�தன�.

இ�திய அைமதி�பைட கால2தி�, யா4.ப�கைல�கழக2A�0 �.னா� அைம�தி$�த எனA �2தக�கைட�0 அ$காைமய��
இ$�த �லிகள;. இர3B மா�2 தைலைம� கா�யாலய2தி�, ஒ$ க!ட2தி� ேம�மா�ய�� இ�திய இராaவ அதிகா�ய�.
கா�யாலய��, கீ42தள2தி� பலிகள;. கா�யாலய�� ெசய�ப!டன. இ$ ப0திய�ன$� எனA கைடய��தா. ெகாO��
தினச�கைள வா�0வA வழைம. ப2தி�ைக� ப��யரான அ.ர. பாலசி�க� (ஆர�ப2தி� பாலசி�க� வ :ரேகச� ப2தி�ைகய��
ேவைல ெச@தவ�  எ.பA  0றி�ப�ட2த�கA),  ெகாO�ப�லி$�A  ப2தி�ைககைள�  ெகா3Bவ$�  Õயா4ேதவ�’  �ைகய�ரத�
யா4�பாண� வ�Aேச$� ப��பக� 2 மண� அளவ�� எனA கைடய�� வ�A காவ� இ$�A ப2தி�ைககைள தாேன எB2AH
ெச�வA வழ�க�.  அ�த ேநர2தி� அவ� எ.Iட. ெபாAவாக உைரயாBவா�.  அத.காரணமாக அவ$ட. என�0 ந.0
அறி�க� ஏ�ப!�$�தA.

எ�ேலா$டI� நா. பழகினாP�, எ.Iைடய ெகா/ைகக/ மிக6� ெவள;�பைடயானைவ. நா. எ�ெபாOA� மா��சிச Ð
ெலன;ன;ச நிைல�பா!�லி$�ேதா, க!சி நிைல�பா!�லி$�ேதா எ.ைன வ�லகாம� பா�2A� ெகா3ேட.. தமி4 ம�கள;.
ப�ரHசிைன த:வ�ரமைட�A, ஆ=த� ேபாரா!டமாக அA ெவ�2த ப�.�, எமA க!சிய�லி$�த பல� Ð �.னண�2 ேதாழ�க/
உ!பட - ப�ேவL இய�க�கUட. இைண�A ேவைலெச@ய ஆர�ப�2தன�. எமA க!சியா� உ$வா�க�ப!ட Õதமி4 ம�க/
ஜனநாயக  �.னண�’  எ.ற  அைம���0�  ெபாL�பாக  நியமி�க�ப!ட  சில�,  அத.  அ��பைட�  ெகா/ைகயான  Õஐ�கிய
இல�ைக�0/ தமி4 ம�க/ ப0திகU�0 *யா!சி’ எ.பைத� ைகவ�!B, ப��ேபா�கானA�, அைடய ��யாதAமான Õதமிழ
ஈழ�’ எ.ற ெகா/ைக�0 மாறியAட., �.னண�ய�. ெபயைர=� Õதமிழ:ழ ேதசிய வ�Bதைல �.னண�’ (NLFT) என மா�றி�
ெகா3டன� அத.காரணமாக அ�த இய�க2AடI� நா� அரசிய� <தியான ெதாட��கைள2 A3�2தி$�ேதா�.  ஆனா�
தன;�ப!ட �ைறய�� அைன2A இய�க உL�ப�ன�கUடI� ந!�ட. உறவா� வ�ேதா�.

எமA க!சிய�லி$�த மிகHசிலேர இ>வாL நிைல தU�பாA எமA ெகா/ைகய�� உLதியாக நி.றன�. இ�த� ேபாரா!ட�
ப��ேபா�கானA,  ஒ$ேபாA�  ெவ�றி  ெபறாA  எ.ற  அைசயாத  நிைல�பா!��  நா�  நி.ேறா�.  வரலாL  அைத  இ.L
ெதள;வாக நிdப�2A/ளைதய�!B, நா� ெப$ைம=� மகி4Hசி=மைடயாம� இ$�க ��யாA.

எனேவ, �லிக/ எ�லா இய�க�கைள=� ஒ.ற. ப�. ஒ.றாக2 தைடெச@A, அ�த இய�க�கள;. உL�ப�ன�கைள ஒ.றி�
ெகா.L 0வ�2ேதா அ�லA ைகA ெச@ேதா அராஜக� வ�ைளவ�2த ேபாA, அவ�க/ தம�0 ேபா!� என�க$திய எ�தெவா$
இய�க2திP� அ�க� வகி�காத எ. ம-A ைக ைவ�பா�க/ என நா. நிைன2தி$�கவ��ைல.  அ�த2 Aண�Hசலி�தா.,
அவ�க/ எ.ைன2ேத� ஒ$ேபாத� வரமா!டா�க/ என  எனA மைனவ��0 ந�ப��ைக ஊ!� வ�ேத..

ஆனா� அவ�க/ எ.ைனேய ேத� வ�A ைகAெச@த ேபாA,  ேஜ�மன;ய�� ஹி!ல� தைலைமய�லான நாஜிக/ எ>வாL
�தலி� க�'ன;(!Bகள;� ஆர�ப�2A,  ப�.ன� ஜனநாயகவாதிக/,  'த�க/ வ���A ெச.L, கைடசிய�� தனA ெசா�த
ேஜ�ம. ம�க/ ம-ேத ைக ைவ2தா�கேளா, அேதேபால �லிக/ மா�L தமி4 இய�க�க/ எ.L ஆர�ப�2A, ஆ=த� ஏ�தாத,
அA6� அரசியலிலி$�A ச�L ஒA�கிய�$�த எ. ேபா.றவ�க/ ம-A� ைகைய ைவ2தன�.

அவ�களA ைகA என�0 ஒ.ைற2 ெதள;வாக உண�2தியA. அதாவA பாசிசவாதிக/ த�க/ ேநா�க�கைள அைடவத�0
ம�கைள இேலசாக  ஈ��0�  ெவௗ;ேவL இன,  ெமாழி,  மத  உண�6கைள�  பய.பB2Aவா�க/.  ஆனா�  0ணா�ச2ைத�
ெபாL2தவைரய�� எ�லா நா!B� பாசி(!BகU� ஒேர இன�தா. எ.பேத அA.

மைனவ� அOA 0ழற அவ�கUட. �ற�ப!ேட.. �ற�பB�ேபாA, உB2தி$�த உB��ட., என�0 ெதா@6 கBைமயா0�
ேபாA நா. வழ�கமாக அண�=� க�பள; *ெவ�றைர=�, சில ம$�A� 0ள;ைககைள=� ம!B� எB2A� ெகா3ேட..
 
ெதாட$�..
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