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15. �லிகளிட� வா-கிய இர�டாவ� உைத!

ேநர�  மாைலயாகி  வ� �#�தB.  நா-  ேந�ைறய  தின�  ைகBெசDய�ப �#�த
ேநர�� கட�B, 24 மண�0தியால�க. ஆகி வ� �#�தன. வ�சாரைண�காக அைழ0BH
ெச�ல�ப �#�த  ைகதிக.  ஒ#வ�  ப�-  ஒ#வராக  J�Kய�#�  Jைல<ய�#மாக
சிைறHசாைல�J தி#�ப4� அைழ0BH ெச�ல�ப L� ெகா2�#�தன�. இ�த0 திகி�
கா சிய�� நாM� ஒ#வனாக வ�ைரவ�� மாற இ#�பB நிHசய� என எனB மன�
ெசா�லியB.

ெபாNB க#J� ேநர� எ-ன9ட� வ�த �லி உK�ப�ன- ஒ#வ-, த-Mட- வ#மாK
எ-ைன அைழ0தா-. நா- த L0தLமாறி எN�B அவMட- �ற�ப ேட-. எத�காக
அைழ0BH ெச�கிறா- எ-பைத� ேக க ��யாத நிைல.

சிைறHசாைல� க �ட0B�J (இ�த வ 8 ைட� பல கன4கPட- க �ய �2ண�யவா-,
இ�த ம2ண�Q� தனB வ 8 �Q� வ#�கால0தி� தமிழ� ெபயராேலேய இர0த ஆK ெப#�ெகL0ேதாL� என கனவ�Q�
நிைன0தி#�கமா டா�) �-னா� உ.ள ��ற0தி� கா�தி ஒ# கதிைரய�� அம��தி#�பB ெத��தB. அவM�J அ#கி�,
அவைன� ேபால ெந ைடயான இ-ெனா#வM� ஒ# கதிைரய�� உ கா��தி#�தா-. அவ�கைளH )�றி ேவ ைட நாDக.
ேபால ஐ�தாK �லிக. நி-K ெகா2�#�தா�க.. கா�தி ) L வ�ரைல� கா �னா� ேபாB�, இல�கி- ம,B பாD�B க�0B�
Jதறிவ�L� ேதாரைணய�� அவ�க. நி-K ெகா2�#�தன�.

அவ�கP�J அ#கி� ெவKைமயாக இ#�த இ-ெனா# கதிைரய�� எ-ைன இ#�J�ப� கா�தி Tறினா-. நா- தய�க0Bட-
அதி� இ#�ேத-. தி#�ப4� ம�யாைத ெகாL0B இ#�க ைவ0Bவ� L,  உைத�பத�J0தா- இ�த நாடகேமா என எனB
உ.ள� க#தியB.

கா�தி�J அ#கி� இ#�த ெந ைடய- எ-ைன ஏற இற�க� பா�0Bவ� L, Ôஎ-ைன0 ெத�<மா?” என வ�னவ�னா-.

நா- Ôெத�யாB” எ-ேற-.

Ôஉ�கைட �0தக� கைட�J நா- கன தர� வ�தி#�கிற-. �0தக� வா�க அ�ல. �0தக� பா�J� சா �� உ�கள9 ைட ஆ�
ஆெர�லா� வ�B ேபாகின� எ2L பா�கிறB�காக. அB ச� தி�ைல வ�தா� ந8�கP� அவM�; கைட�J� ப�-னா� ேபாD
இ#�B கன ேநரமாக எ-ன கைத�கிறன9�க.?” என அவ- வ�னவ�னா-.

Ôஅ�ப� ஒ2L� வ�ேசசமாக� கைத�கிறதி�ைல, )�மா பல வ�சய�கP� கைத�ப�” என� பதிலள90ேத-.

Ôஎ-னடா எ�கP�JH )0த� பா��கிறியா? எ�கP�J எதிரான தி ட�க. தாேன ேபாLறன9�க.?” எ-K ஆேவசமாக� க0திய
அவ-, எ-ம,B ஒ# உைத வ� டா-. அவMைடய பலமான உைதயா� நா- கதிைர<ட- ச��B வ�N�ேத-.

ப�-ன� ஒ#வாK சமாள90B� ெகா2L எN�B நி-ேற-. அ�ெபாNBதா- அவதான90ேத-. அ�த ெந ைடயன9- இL�ப��
ப�'ட� ஒ-K உைற<ட- ெதா�கி� ெகா2�#�தB. Õஓ! இவ- இய�க0தி� ஒ# ��கியமான ஆ.’ எ-பB வ�ள�கிவ� டB.
இ�ப�யானவ�கைள  ஊ�Q.ள  சன�க.  Õப�'ட�  காD’  எ-K  அைழ�பB  வழைம.  Õேதசிய0  தைலவ�”  ப�ரபாகர-
இ�ப�யானவ�கள9- ÕதJதி’ க2Lதா-, இவ�க. ப�'ட� ைவ0தி#�க அMமதி�பB வழைம.

கா�தி தி#�ப4� எ-ைன அ�த கதிைரய�� இ#�கH ெசா-னா-. நா- அ�த யம கி�கிர�க. �-னா� தய�க0Bட- ம,2L�
உ கா��ேத-.  இ�ெபாNB  நா-  எமB  வ#�கால0  (Õதமிழ8ழ’)  தமிழின0தி-  ஒ#  Jறிய\டாக,  அவ�கP�J  �-னா�
Tன9�JKகி அம��தி#�ேத-. நிHசயமாக இ�த ெகாைலகார� �லிகளா�, தமிழின� வ#�கால0தி� Tன9� JKகி அவல�பட
ேவ2�ய ஒ# நிைல வ#� எ-ற ஒ# எ2ண�, அ�த ேநர0தி� என�J. ேதா-றியB.

கா�தி  த-ைனH )�றி  நி-ற Õேவ ைட நாD’கள9� ஒ-ைற அைழ0B ஏேதா காB�J. ெசா-னா-. ப�-ன� தன�க#கி�
இ#�த ெந ைடயைன ேநா�கி Ôஉதய- ந8#� எ�கPட- வாற8� தாேன?” என வ�னவ�னா-.

என�J இ�ெபாNB அவனB ெபய� ெத��Bவ� டB. (அவ- ப#0தி0BைறையH ேச��தவ- எ-K�, �லிகள9- �லனாD4�
ப��வ�� ��கியமானவ- எ-K� ப�-னாள9� ெத��B ெகா2ேட-)

கா�தியா� இரகசியமாக உ0தரவ�ட�ப டவ-, தி]ெரன அ�J தி�ைலைய அைழ0B� ெகா2L வ�B நி-றா-. தி�ைல கா�
ச�கிலி<ட- த0தி0 த0தி நட�B வ�B கா�திய�- �-னா� நி-றா�.

கா�தி தி�ைலைய� பா�0B ந�கலாகH சி�0Bவ� L, Ôஎ-ன தி�ைல, உ-ைர மண�ய2ைணைய<� உன�J0 Bைணயாக�
T �� ெகா2L வ�தி#�கிற�. ச�ேதாச� தாேன?” என� கி2டலாக� ேக டா-. தி�ைல எB4� ேபசாம� ெமௗனமாக நி-K
ெகா2�#�தா�.

Ôஎ-னடா மய�ரா2�, நா- ெசா�லிறB ேக கிறதா?” என கா�தி உKமினா-.

Ô�..” என தி�ைல அM�கியB ம L� ேக டB.

சிறிB ேநர0தி� அ�த �லி உK�ப�ன- தி�ைலைய தி#�ப4� சிைற�J. அைழ0BH ெச-Kவ� டா-.

சிறிB  ேநர  அைமதி�J�  ப�-ன�  எ-ன9ட�  தி#�ப�ய  கா�தி,  ÔஅB  ச�  அ�த  அH)�Tட  சமா-கைளெய�லா�  எ�ைக
ைவHசி#�கிறாD?” என0 தி]ெரன� ேக டா-.

நா- Ôஎ�த அH)�Tட சாமா-?” என அவன9ட� வ�னவ�ேன-.

ÔேடD  எ�கள9 ைட )0தின9ேயா,  ப�றJ  ேநேர  ைகலாய�தா- ேபாகேவ2� வ#�.  இ_ைச  வாற  எ�லா#� எ�கைளH
)0தி�ேபா L ேலசாக0  த�ப��  ேபாகலா� எ2L நிைனH)0தா- வாறவ�க..  ப�றJ ேபாக�ேபாக0தா- ெத�<� நா�க.
ஆெர2L. ம�யாைதயாக உ2ைமையH ெசா�லி�ேபாL.  இ�ைலெய2டா� ப�றJ எ�கைட ெபா�ய-க. உ-ைர உட�ப�ைல
இ#�கிற எQ�� எ0தைன எ2L எ2ண ேவ2� வ#�” என� க0தி எHச��ைக வ�L0தா-.

என�JH சிறிB ேயாசைனயாகி வ� டB. ஏெனன9� எ�கள9ட� �திதாக அHசக� ெதாட�Jவத�கான தி ட� ஒ-K இ#�தBட-,
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அத�காக கட�த சில வ#ட�களாக தயா���கள9Q� ஈLப �#�ேதா�.

�தலி�  நா�  ைவ0தி#�த  Õெநாேத�2  ப�றி-ேர�'’  எ-ற  அHசக0தி�தா-,  ஆர�ப  கால�கள9�  எ�லா  ப�ரதான
இய�க�கள9- ெவள9ய\Lகைள<� அHசி L உதவ�ய�#�ேதா�. ஆனா� �லிக. இய�க0தி� ப�ள4 ஏ�ப L, உமா மேக'வர-
தன9யாக  Õ�ெளா ’  இய�க0ைத  ஆர�ப�0த  ப�-ன�,  ஏக  கால0தி�  �லிகள9-  Õஉண�4’  ப0தி�ைகைய<�,  �ெளா �-
Õ�தியபாைத’ ப0தி�ைகைய<� அHசிட ேவ2�ய ஒ# நி��ப�த� எம�J ஏ�ப டB.

ஆர�ப0தி�  இ#  பJதிய�ன#�  எமB  அHசக0B�J  வ#�  ேநர�கள9�   ப�ரHசிைனக.  ஏBமி-றி  )bகமாக  நட�B
ெகா2டாQ�, ப�-ன� அவ�கP�கிைடய�� �Kக� நிைல அதிக�0B ேநர�யாக ேமாதி� ெகா.P� ஒ# நிைல உ#வாகி
வ�தB. அத�காக இ# பJதிய�ன#� ஒேர ேநர0தி� அHசக0B�J வ�Bவ�டாதப� ேநர அ டவைணைய நா� வJ0தBட-,
த�ெசயலாக ஒேர ேநர0தி� வ�தாQ� ேநர�யாகH ச�தி0B வ�டாதப� இ#�க, அHசக0தி� இ# ேவK பJதிகைள<� அவ�க.
எ��ட-  அம��B  ேப)வத�J  வசதியாக  ஒB�கி  ைவ0தி#�ேதா�.  இ#�தாQ�  நிைலைம  நாP�J  நா.  ேமாசமாகி�
ெகா2ேட வ�தB. எனேவ அவ�கP�கிைடய�லான ேமாத� எ�க. அHசக0தி� நட�Bவ�ட�TடாB எ-பத�காக, அHசக0ைத
b�வ�ட0 த8�மான90ேதா�.

இத�J வசதியாக 1981 ய+- 4ஆ� திகதி நட�B ���த யா; மாவ ட அப�வ�#0திH சைப0 ேத�தலி- ேபாB, அ-ைறய
ஐ�கிய ேதசிய� க சி  அரசி- J2ட�க. யா; நகைர0 த8�கிைரயா�கி  ெசDத அ fழிய0ைத� காரணமாக ைவ0B, எமB
��ைவH ெசய�பL0த0 த8�மான90ேதா�.   யா;�பாண0தி� எமB அHசக� ம Lேம த8வ�ரவாத தமி; இைளஞ� இய�க�கள9-
ெவள9ய\Lகைள அHசி L�  ெகாL0தி#�தப�யா�,  அைதH  சா�காக�  ெகா2L,  ஐ.ேத.க  J2ட�க. எ�ைம�  Jறிைவ0B0
தா�கலா� எ-ற காரண0ைத �-ைவ0B,  நா� எமB அHசக0ைத b� ேவK இட0B�J� ெபா# கைள அ��ற�பL0தி,
ப�-ன� அைத ேவK ஒ#வ#�J வ��Kவ� ேடா�.

எமB அHச� நியாயமானB எ-பைத, Õ�திய பாைத’ைய ெவள9ய� L வ�த )�தர0ைத சி0திரா அHசக0தி�
ைவ0B ) L� பLெகாைல ெசDததி- bல�,  ப�-ன� �லிக. நிhப�0B வ� டன�.  நா� அHசக0ைத
வ��காB  இ#�தி#�தா�,  அ�த�  ெகாைல  எ�க.  அHசக0தி�தா-  நிக;�தி#�J�  எ-பதி�  எ@வ�த
ச�ேதக�� இ�ைல.

அB  நட�B  ெவJ  கால0தி�J�  ப�-ன�தா-,  நா�  ம,2L�  அHசக�  ெதாட�J�  �ய�சிய��
இற�கிய�#�ேதா�.  அத�காக  அH)ய�திர0ைத0  தவ�ர  ஏைனய  அைன0B�  ெபா# கைள<�
இ�தியாவ�லி#�B ேதாழ� ஒ#வ� bல� ெப�றி#�ேதா�.

அ�த0 ேதாழ� ேவK யா#ம�ல. அ-ைறய காலக ட0தி�, தமி; ம�க. ம0திய�� ெசய�ப L� ெகா2�#�த அ0தைன
ேபாராள9கP�J� ந-J ப�Hசயமான ேதாழ� வ�.வ�)வான�தேதவ- அவ�கேள அவ�.

வடமரா சிய�Q.ள க�Qவ� கிராம0ைத� ப�ற�ப�டமாக4�, ேபராதைன� ப�கைல�கழக ெபாறிய�ய� ப\ட� ப டதா�<மான
அவ�, பாடசாைலய�� ப��J� கால0திலி#�ேத இடBசா�� க#0Bகள9� ஈLபாL ெகா2ட ஒ#வராவா�. எமB �-ைனய
�ர சிகர க�&ன9'  க சிய�� இைண�தி#�த அவா, க சிய�- ெபாBH ெசயலாளராக இ#�த  நா.ச2�கதாசன9- தவறான
ேபா�JகP�J எதிராக நட�த உ.க சி� ேபாரா ட0தி� எ��ட- உKதியாக நி-றBட-, அத- காரணமாக ப�-ன� உ#வான

எமB  மா��சிச  Ð  ெலன9ன9ச�  க�&ன9'  க சிய�-  ��கியமான  'தாபக  உK�ப�ன�கள9�
ஒ#வராக4� இ#�தா�.

1970கள9�  இன�ப�ரHசிைன  T�ைமயைட�த  ப�-ன�,  அேநகமாக  எ�லா  இடBசா��  க சிகP�
ச�த��பவாத நிைல�பா �� ெச-K ெகா2�#�த ேபாB, எமB க சி ம Lேம அதி� வ�ேசட கவன�
ெசQ0தியB. இன�ப�ரHசிைன ச�ப�தமாக எமB க சி ெகாN�ப�� இர2L நா. வ�ேசட மாநாL நடா0தி
ஆராD�தBட-, தமி; ம�கள9- ேதசிய Ð ஜனநாயக உ�ைமகP�J� ேபாராLவத�காக, Õதமி; ம�க.
ஜனநாயக �-னண�’ எ-ற ெவJஜன அைம�ைப<� 1975ஆ� ஆ2�ேலேய உ#வா�கிய�#�தB.

அ�த  அைம���J�  ெபாK�பாக�  க சியா�  நியமி�க�ப �#�த  ேதாழ�கள9�  வ�)வான�தேதவM�
��கியமான ஒ#வராவா�. ப�-ன� அ�த தமி; ம�க. ஜனநாயக �-னண� தா-, வ�)வான�தேதவன9-
�-�ய�சியா� Õதமிழ8ழ  ேதசிய  வ�Lதைல �-னண�’  (NLFT)  என� ெபய�  மா�ற� ெசDய�ப L,
ெசய�ப L வ�தB. அB ேவK கைத.

இ�ெபாNB கா�தி  எ-ன9ட�  ேக டB,  ேதாழ�  வ�)வான�தேதவ- ந8ணடகால ேநா�கி�,  எமB அரசிய�  ேவைலகP�J�
பய-பL� வைகய�Q�, ெபா#ளாதார வ#வாைய ஈ Lவத�காக4�, எம�காக� பல சிரம�க. ம0திய�� இ�தியாவ�லி#�B
ெகா2L வ�B த�த அ�த அHசக� ெபா# கைள0தா-. அ�த வ�)வானமான மன9த-, �ன9த ைக�க�ய0B�காக� ெகா2L
வ�B த�த  அ�த  அHசக�  ெபா# கைள,  யா#�  அபக�0Bவ�டாம� இ#�பத�காக,  கட�த  பல  வ#ட�களாக  -  இ�திய
அைமதி�பைட இல�ைக�J வ�த கால0திலி#�B நா� எL0B வ�த �ய�சிகேள ஒ# ச�0திர� ஆJ�.
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