
�த�ப�க�
அதிர�
ஆன�தச�க�
ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�
ஈ.ப�.�.ப�
ஈரஅன�
கவ�மல�
தாயக�
�ெளா 
!
ெந#��
ெடேலா நி&' 

ப�.ஈ.ஓ.�.)வ�'
இல�ைகெந�       

ம,-மக.
 /0திர�               

மகாவலி            
உ2ைமக.                         

  அறி4ட-               

கி#0திய� ெப2ண�ய�
�தியபாைத    
அைல                

7�வ 8க�             

7�தள9�          
எ�க.ேதச�        

சலசல��        
ேநாய�நேடச-    

வ��ெவ.ள9        
எ�க.7மி             
:வைட
இைணய�           

தமி;<ேக                    
�ய�                

�ெளா <ேக      யாழ
◌்�'ல,�     

�2ண�யாம,- 

ய@னா #ேட                

எ'.ஆ�.ெல�ப       

பஷ8�                      
தமி;&எ-       

கவச�கைளத�     

!�காத க2க.

 

Asientribune

Lines-Magahzine

The lka academic

Tamil Week            sldf

Uthr                         

Online Newspaper in Tamil                                 Vol.10                                                         18.09.2011

�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட�
(14)

14. தி�ைல, ெச�வி, மேனாகர� ைகதி� பி�னணி!

எ-ைன�  ைகBெசCவத�D  சில  மாத�கE�D  �-ன�  �லிகளா�  வ 8திகள9F�
வ 8Gகள9F�  ைவ0B�  ப��0BH  ெச�ல�ப ட  தி�ைல,  ெச�வ�,  மேனாகர-
ஆகிேயாைர�  ப�றி  இ�த  இட0தி�  சிறிB  வ�ள�கமாக�  Dறி�ப�GவB  அவசிய�.
ஏெனன9�  அ�த  Lவ#�  இ-M  உய�#ட-  இ�ைல.  இவ�களB  ெபய�க.
அ@வ�ேபாB  ஆ�கா�ேக  Õ�லிகளா�  ெகா�ல�ப டா�க.’  எ-M  மா0திர�
�O�O�க�பGகி-றன.  அ@வள4தா-.  எவ#ேம  இவ�களB  ப�-னண�ைய
சிறிதளேவP�  அறி�தவ�களாக  இ�ைல.  தமி;  ேதசியவாத�  எ-ெற-ைற�D�
ெவ கி0தைலDன9ய  ேவ2�ய  பல  ஆய�ர�கண�கான  ெகாைலகைள�ேபாலேவ,
ெபMமதிமி�க அ�த Lவ�னB� உய��கைள� �லிக. மிக4� ஈன0தனமானமாக4�,
கவைலயள9�D� வ�த0திF� பறி0ெதG0B வ� டா�க..

இ�த Lவ#� யா;�பாண� ப�கைல�கழக0தி� க�வ� க�றவ�களாவ�. இவ�க. ைகBெசCய�பG� ேபாB, தி�ைல தனB
ப ட�ப��ைப  ��0B�ெகா2G  வ4ன9யா  மாவ ட0திF.ள  பாவ�Dள�  4ஆ�  &ன9�றிF.ள  பாடசாைலெயா-றி�
ஆசி�யராக�  பண����B  ெகா2�#�தா�.  தி�ைலைய�ேபா-ேற  யா;.  ப�கைல�கழக  க�வ�ைய  ப�-�லமாக  ெகா2ட
ெச�வ�<� மேனாகரP� �லிகளா� ைகB ெசCய�பG�வைர ம�க.சா��த ெபாBேவைலகள9ல த�ைம ஈGபG0தி இ#�தன�.
இ�த  Lவ�னB�  ைகB  நடவ��ைகய�-  ப�-னண�ய��  அரசிய�  காரண�கைள�ேபாலேவ  ேவM  சில  காரண�கE�
இ#�B.ளன.

தி�ைல யா;�பாண நகர� பDதிய�� ப�ற�B வள��தவராவா�. அவரB DG�ப� மிக4� வMைமயான ஒ-M. தக�பனா� தH)
ேவைல ெசC<� ஒ# ெதாழிலாள9.  தி�ைலேய DG�ப0தி� L0தவ�. அவ#�D� கீேழ பல த�ப�கE� த�ைககE� என
ெப�யெதா# DG�ப�. தக�பனா� ஒ# ேநாயாள9யாைகயா�, தி�ைலய�- ஆசி�ய0 ெதாழிலா� வ#� வ#மானேம DG�ப0ைத
ஒ#வாM ஓ �H ெச-றB.

தி�ைல இடBசா� சி�தைனகள9� மிக4� ஈGபாG ெகா2�#�தா�. இவ� ம�க.சா�� இடBசா� நிைலைய எG0ததி�D, ேவM
பல காரண�கEட-,  அவரB DG�ப� ப�-னண�<� ஒ# காரணமாD�.  கM�ைபயா எ-ற அவரB தாய�- மாம- ஒ#வ�
(யா;.சிவ- ேகாவ�ல�ய��  மர�காைல ஒ-M நடா0தியவ�)  க�&ன9'  க சிய�-  த8வ�ர  ஆதரவாளராகH  ெசய�ப டவ�.
ேதாழ� �.கா�0திேகச- ேபா-ற ��கியமான க சி0 ேதாழ�கEட- அவ� ெந#�கிய ெதாட��க. ெகா2�#�தவ�. அதனா�
அவரB அரசிய� ெகா.ைகய�- பாதி�� அவரB சேகாத�யான தி�ைலய�- தாயா�- DG�ப0திF� ப�ரதிபலி0தB.

இ-M யா;.ப�கைல�கழக0தி� சிேர'ட வ��4ைரயாளராக  இ#�D� தி�ைலய�- தாCவழி  மாமP� ஒ#காலக ட0தி�
இடBசா�H  ெச�வா�D�D  உ ப ட  ஒ#வராவா�.  தி�ைல<ட-  சமகால0தி�  யா;.ப�கைல�கழக0தி�  க�வ�  க�ற
தி�ைலய�- ம�ெறா# தாCமாமP�, த8வ�ரமான இடBசா� அரசிய� ஈGபாG ெகா2�#�த இ-ெனா#வராவ�.

இ�த�  ப�-னண�யா�  தி�ைல<�  இடBசா�  சி�தைனயா�  ஈ��க�ப �#�ததி�  வ�ய�ேபBமி�ைல.  தி�ைல  அரசியலி�
ஈGபாG ெகா.ள ஆர�ப�0த கால0தி�, ஓரள4 ஏகாதிப0திய எதி���, ேசாசலிச ஆதர4 ேபா-ற ெகா.ைககைள0 தனB ஆர�ப
கால0தி� ெகா2�#�த �ெளா  இய�க0Bட- அவ#�D0 ெதாட�� ஏ�ப டB. ஆனா� ப�-ன� �ெளா  இய�க0திP. க#0B
�ர2பாGக. உ#வாகி, அத- ஒ# ப��வ�ன� ச�ததியா� தைலைமய�� தன9 அண�யாக4�, ப�-ன� Õத8�ெபாறி  DV’ எ-ற
ெபய��  ெசய�ப டேபாB, தி�ைல<� அ@வண�<ட- த-ைன இைண0B� ெகா2டா�. (இ�D வரலா�M நிக;4க. ப�றி�
Dறி�ப�ட�பGகி-றேதெயாழிய,  �ெளா  இய�க0தி�  ஏ�ப ட  க#0B  �ர2பாGக.  ப�றி  க#0BH  ெசா�வB  எனB
ேநா�கம�ல) அ�காலக ட0தி� தி�ைல�D� எம�Dமான ெதாட�� ெந#�கமாக ஏ�ப ட காரண0தா�, தமி; ம�கள9னB�
அைன0B உைழ�D� ம�கள9னB� ப�ரHசிைனகE�கான த8�ைவ, மா��சிய வழி ெசய�பG� ஒ# அைம�பா� ம Gேம அைடய
��<� எ-பைத உண��தா�. ெதாட��B� தமி; ேதசியவாத இய�க�க. எB4டP� இைணயாB, க#0B�ப�மா�ற�கEட-
எ��ட- த-ைன இைண0B�ெகா2G ெசய�பட0 ெதாட�கினா�.

இ�த  இட0தி�  Õத8�ெபாறி’  இய�க0தின#�D  ேந��த  B-பகரமான  நிைலைய<� Dறி�ப�GவB  அவசியமானB.  Õத8�ெபாறி’
இய�க0தின� ேதா-Mவத�D �-ன�, அ�த ப��வ�னரB �-ேனா�யாக4� தைலவராக4� க#த�ப ட ச�ததியா� உ பட
பல� ெகாைல ெசCய�ப டன�. அவ�க. அரசிய� ேபா �யாள�களா� ெகா�ல�ப டன� எ-ற அப��ப�ராய� இ-M� பரவலாக
உ.ளB.

அேதேவைளய��  �லிகE�  Õத8�ெபாறி’  ப��வ�ன��  பலைர�  ெகாைல  ெசCB.ளன�.  Õத8�ெபாறி’  இய�க0B�காக
யா;.ப�கைல�கழக0தி�  த8வ�ரமாகH  ெசய�ப டவ#�,  தி�ைலய�-  ெந#�கிய  ந2ப#�,  எ-PடP�  பழகியவ#�,
யா;.ப�கைல�கழக மாணவ#மான ைகத�ையH ேச��த த�மலி�க� எ-ற மாணவைர<�, Õத8�ெபாறி’ இய�க0B�D ஆதர4
வழ�கி வ�த யா;�பாண0தி- ப�ரபல தமி; ம#�B� கைடயான Õ)�தர� ப�றத�'’ நிMவன உ�ைமயாள�- மகP� எனB
ந2ப#மான ேயாக)�தர� (ேயாக-) எ-பவைர<� �லிக. ப��0BH ெச-M ெகாைல ெசCதி#�தன�. இவ�களB ெகாைலக.
தி�ைலைய� ைகBெசCB ெசCவத�D �-ன� நிக;�தன எ-பB இ�D Dறி�ப�ட0த�கB.

அBமா0திரமி-றி, ச�ததியா�- மரண0தி- ப�-ன�, அ�த இய�க0B�D தைலைமதா�கி வழி நடா0திய ெடாமின9� அ�லB
ேகசவ- அ�லB ேகாவ��த-  (இ�த�  ெபய��தா-  அவ�  �ெளா  இய�க0தி�D.  எV�த  �ர2பாGகைள �-ைவ0B
Õ�தியேதா� உலக�’ எ-ற நாவைல எVதினா�) எ-ற இய�க� ெபய�கைள� ெகா2�#�த ேதாழ� ேநாேப�  அவ�கைள<�
�லிக. ைகBெசCB,  இ# வ#ட�க. சி0திரவைத �காமி� ைவ0தி#�B ப�-ன� ெகாைல ெசCதன�.  (அவ#ட- )மா�
ஒ-றைர ஆ2Gக. �லிகள9- சிைறய�� ஒ-றாக இ#�த எனB அPபவ0ைத� ப�-ன� Dறி�ப�Gேவ-.)

தி�ைலைய� ெபாM0தவைர,  அவ� தனB இMதி� கால0தி� எG0த உMதியான இடBசா� அரசிய� நிைல�பாேட, �லிக.
அவைர�  ைகBெசCவத�D�  ெகாைல  ெசCவத�D�  ப�ரதான  காரணமாக  இ#�B.ளB.  ம�ைறய  காரண�கைள�  ப�-ன�
பா��ேபா�. (இ�த இட0தி� இ-ெனா# ��கிய வ�டய0ைத<� இ�D Dறி�ப�GவB அவசிய�. யா;.ப�கைல�கழக மாணவ�<�,
கவ�ைத Ð நாடக� ஆகிய Bைறகள9� த8வ�ர ஈGபாG ெகா2�#�தவ#�, தி�ைல - ெச�வ� ந � வ ட0தி� ��கியமான
ஒ#வராக0  திக;�தவ#மான சிவரமண�  த�ெகாைல ெசCB  ெகா2ட  நிக;4,  இ-Mவைர  பலைர<�  உF�கிவ#�  ஒ#
ச�பவமாD�. அவரB த�ெகாைல�D Õயாைன பா�0த D#ட�க. ேபால’ பல#� ப�பல காரண�கைளH ெசா�லி வ#கி-றன�.
ஒ# ப�க0தி� தமி; சLக0தி- ம,தான இராOவ� ெகGப��<�, மMப�க0தி� தமி; சLக0தி- ம,B ஏ�ப ட ெவM��ேம,
அவரB த�ெகாைல�D� காரண� எ-M ெபாBவாகH ெசா�ல�பGகிறB. ஆனா� அவ� மரண�0த அ-M தி�ைல எ-ன9ட�
வ�B,  மிD�த  கவைல<ட-  ெவB�ப�ய  வ2ண�  ெத�வ�0த  காரண�  ேவM.  Õயா;�பாண�ய’0தா�  இர2டா�  தரமாக�
கண��க�பG�  இ�திய  வ�சாவழிய�னராகிய  தி�ைல�D�  சிவரமண��D�  இைடய��  இ#�த  இல சிய7�வமானB�
ஆ0மா�0த:தியானBமான காதைலH சகி�க ��யாத, அ�த Õயா;�பாண�ய’� ெகாG0த B-�M0த� தா�க ��யாமேல, உள
:தியாக� பாதி�க�ப G, இ�த0 தவறான ��4�D சிவரமண� வ�தி#�கலாெமன தி�ைல க2ண8� ம�க எ-ன9ட� Yறினா�.)
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ெச�வ�ைய� ெபாM0தவைர, அவ� வ-ன9ய�- ேசமமG வ�வசாய� D�ேய�ற0ைதH ேச��த ஒ# சாதாரண வ�வசாய�ய�- மக..
அவ� தனB க�வ�0 திறைமயாF�, 1970 ஆ2�� சிறிமாேவா ப2டாரநாய�க அரசா�க0தா� அறி�க�பG0தி, 1977 ப�-ன�
ேஜ.ஆ�  அரசா�  சில  மா�ற�கEட-  ெதாடர�ப ட  ப�-த�கிய  பDதிகE�D  வாC��  வழ�D�  Õதர�பG0த�’  க�வ�
�ைறயாF�, ப�கைல�கழக� �D�த பல�� ஒ#வராவா�.

அவ� �ெளா  இய�க0தி- மகள9� அண�ய�- ��கியமான ெசய�பா டாளராவா�. ஆனா� அ�த இய�க0தி- க2L�0தனமான
இய�க வ�)வாசி அ�ல. தமி; ேதசியவாத இய�க�க. பல உ#வான ப�-ன�, அைவ ஆர�ப��க�ப ட இல சிய�கைள மற�B,
தம�D. � � ேமாத4�, ம�க. ம,B அராஜக�கைள� ப�ரேயாகி�க4� ஆர�ப�0த ப�-ன�, எ�லா இய�க�க. ம,B� ஒ#
ெவM��� வ�ர�தி<� அைட�த நிைலய�� ெச�வ� இ#�B வ�தைத நா- ந-D அறிேவ-. எனேவ உ2ைமயான எ�லா
இய�க�கள9- உM�ப�ன�க. ேபாலேவ, ெச�வ�<� ஒ# ேதடலி� ஈGப �#�தா�. இ�ப�யான பல� யா;.ப�கைல�கழக0தி�
உ#வாகி வ�தBட-, அவ�க. இடBசா�� க#0B�களாF� ஈ��க�பட0 ெதாட�கிய�#�தன�.

ெச�வ�ய�- இ�த வைகயான ேபா�D�, �லிகள9- பாசிச� ேபா�D�D எதிராக அவ#�, அவரB ந2ப�கE� ேம�ெகா2ட
Bண�Hசலான வ�ம�சன�கE�, இன9ேமF� இ�ப�யானவ�கைள வ� G ைவ�க�YடாB எ-ற ��வ�ைன �லிக. எG�க0
!2�ய ப�ரதான காரண�கள9� ஒ-M. எனேவதா- �லிக. அவைர� ைகBெசCதB ம Gமி-றி, நா� ப�-ன� ேக.வ��ப ட
அளவ�� ெப2 �லிக.  அவ�  ம,B  வ�ண��க  ��யாத ெகாG`சி0திரவைதகைள ேம�ெகா2G,  அவைர�  D�Mய�ரா�கி�
ெகாைல ெசCதன�.

மேனாகரைன� ெபாM0தவைரய��, அவைர நா- அறி�தி#�ேத-. ஆனா� ெந#�கமான ெதாட��க. எB4� இ#�கவ��ைல.
அவ� அ�த� காலக ட0தி� இய�க�க. ேம�ெகா2ட அராஜக�கE�D எதிராக, Dறி�பாக �லிகள9- பாசிச ெசய�பாGகE�D
எதிராகH  சில  மன9த  உ�ைம அைம��கEட- ெந#�கிH  ெசய�ப G�  ெகா2�#�தா�.  இBதவ�ர  அவ�  ஒ# த8வ�ரமான
அரசிய�  ெசய�பா டாளர�ல.  அவைர�  �லிக. ைகB  ெசCB சி0திரவைத  ெசCB ெகாைல ெசCததி�D,  அவரB மன9த
உ�ைமH ெசய�பாGகேள ப�ரதான காரணமாD�.
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