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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (26)

26. என� அரசிய� பிரேவச%�/கான காரண%ைத அறிய �ய�ற �த�க0ட விசாரைண

தயாபர) நடா,த ஆர�ப�,த �த�க�ட வ�சாரைணைய ைவ,<, எ)ன  ;�ற?சா���
எ)ைன� ைக<ெச@<*ளா�க* என அறியலா� என நா) க�திேன).

ஆனா�  அத�;  மாறான  �ைறய��  அவன<  வ�சாரைண  ஆர�பமான<.  அவ)
�தலி� என< அரசிய� வா4வ�) ஆர�ப� ப�றி? ெசா�B�ப� எ)ன2ட� ேக�டா).
அதாவ<  எ
த  ஆ/��  நா)  அரசியலி�  ஈCபட,  ெதாட�கிேன)  என�  ேக�C,
அதிலி�
< வ�சாரைணைய, ெதாடர வ����வ< ேபால, ேதா)றிய<.

நா) 1963� ஆ/C, என< 15வ< வயதி�, I)னாக� $க
தவேராதயா� க�Jய��
க�வ� க�பத�காக? ெச)றேபாேத அரசிய� ஈCபாC ஏ�ப�டதாக� Lறிேன). அரசிய�
ம�Cமி)றி, நவ :ன இல�கிய,<டM� இ�காலக�ட,திேலேய ப?சய� ஏ�ப�டைத5�
Lறிேன).

அவ)  உடM�  எ)ைன  இைடமறி,<,  Ôஅ�பO�  இன�ப�ர?சிைன  கCைமயாக
இ�
ததா?” என வ�னவ�னா).

நா) அத�; ச�Q வ�ள�கமாக� பதிலள2,ேத). 1956� எ$.டப�*#.ஆ�.R.ப/டாரநாய�கவ�) ஆ�சி  அைம
தைத, ெதாட�
<,
தன2?சி�கள? ச�ட� ெகா/C வர�ப�டைத5�, அைத எதி�,< தமிழரI� க�சி நடா,திய ேபாரா�ட,ைத5� எC,<� Lறிேன).
ப�)ன� 1957� தமி4 ம�கள2) ப�ர?சிைன�;, த:�வாக உ�வான ப/டாரநாய�க Ð ெச�வநாயக� உட)ப��ைகைய5� ப�றி�
Lறிேன).

அ
த  ஒ�ப
த,ைத  நைட�ைற�பC,தவ�டாம�,  அ�ேபாைதய  ஐ�கிய  ேதசிய�க�சி,  தைலவ�  ேஜ.ஆ�.ெஜயவ�,தன  ெபௗ,த
ப��;கைள5� அைழ,<� ெகா/C ெகாY�ப�லி�
< க/��;� பாத யா,திைர ெச)றைத5� ;றி�ப��ேட). ப�)ன� ஐ.ேத.கவ�)
ஏ�பா���, ெபௗ,த ப��;க* ெகாY�ப�� ேரா$ம(� ப�ேளசிலி�
த ப/டாரநாய�கவ�) வ :�ைட ��Qைகய��டைத5�, அத)
காரணமாக ப/டாரநாய�க அ
த ஒ�ப
த,ைத�; கிழி,ெதறி
தைத5� எC,<� Lறிேன).

ப/டாரநாய�கவ�)  த:வ�ர  ஏகாதிப,திய  எதி���  நடவ��ைககைள  வ�ள�கி,  அத)காரணமாக  1957�  உ*நா�C  ெவள2நா�C
ப��ேபா�; ச�திகள2) ஏ�பா��� அவ� பCெகாைல ெச@ய�ப�டைத5� Lறிேன). அைத, ெதாட�
< ெத)ன2ல�ைகய�� ஐ.ேத.க
கிள�ப� வ
த சி�கள இனெவறி காரணமாகO�, வட�; கிழ�கி� தமிழரI�க�சி க�கி வ
த தமி4 இனவாத� காரணமாகO�, 1958�
இல�ைகய�� �தலாவ< இன�கலவர� அர�ேகறியைத5� ெசா)ேன).

ப/டாரநாய�க  ெகாைலெச@ய�ப�ட  ப�)ன�,  அவர< மைனவ�  சிற:மாேவா  ப/டாரநாய�க  ப�ரதமரானைத5�,  அவர< ஆ�சி�
கால,தி� தமிழரI�  க�சி  வட�; கிழ�கிலி�
த  க?ேசகள2) �)னா� ச,தியா�கிரக�,  மறிய� ேபாரா�ட� எ)பனவ�ைற
நடா,தி, அரச நி�வாக,ைத $த�ப��க ைவ,தைத5�, அத) ஒ� அ�கமாக அரசா�க,தி�;� �ற�பாக ÕதமிழரI தபா� தைல’ எ)ற
ெபய�  �,திைர  ெவள2ய��C,  சில  நா�க*  ச�ட,தி�;�  �ற�பாக  தபா�  ேசைவ நடா,தியைத5�  வ�ள�கிேன).   அத)
காரணமாக, சிற:மாேவா அரசா�க� தமிழரI� க�சி, தைலவ�கைள சில மாத�க* பனாெகாட இரா]வ �காமி� தC���காவலி�
ைவ,தைத5� ெசா)ேன). இ
த ச,தியா�கிரக,தி� வடப;தி பாடசாைலகள2லி�
< தின�� மாணவ�க* ெலாறிகள2� ஏ�றி?
ெச�ல�ப�C,  யா4�பாண�  க?ேச  வாசலி�  ;
த  ைவ�க�ப�டைத5�,  அ8வாறான  ஒ� ச
த��ப,தி�  இைட�காC  இ
<�
க�Jய��  (இ�ெபாY<  மகாவ�,தியாலய�)  எ�டா�  வ;�ப��  ப�,<�  ெகா/��
த  நாM�  ெலாறிய��  ஏ�றி?
ெச�ல�ப�டைத5� ;றி�ப��ேட). அ�; எம�; வய�Q நிைறய� ;��பத�; இளந:��, மதிய ேபாசனமாக யா4�பாண� மலாய)
கேப (மலாய) கேப அ
த நா�கள2� ெகா�க��� பற
த<) வழ�கிய ேசா�Q� பா�ச� த
தைத5� வ�ப,ேத).

என< I��கமான வ�ள�க,ைத ெசவ�மC,த தயாபர), Ôஅத�காகவா அரசியலி� இற�கின :�க*?” என எ)ைன வ�னவ�னா).

அவ) இ
த� ேக*வ�ைய� ேக�ட ப�)ன�தா), அவ) எ)ன2ட� எ�ெபாY<, எ)ன காரண,<�காக நா) அரசியலி� ஈCப�ேட)
என  வ�னவ�யத�கான  காரண�  �
த<.  அதாவ<  தயாபர)  ேபா)ற  இ)ைறய  கால  தமி4  இைளஞ�க*,  ஐ.ேத.க  அரI
ேஜ.ஆ�.தைலைமய�� 1977� ஆ�சி�; வ
த ப�)ன� இன�ப�ர?சிைன த:வ�ரமைட
<, இன ஒC�;�ைறயாக மாறிய +4நிைலய��,
ஆய�ர�கண�கி�  இய�க�கள2�  இைண
த<  ேபால,  நாM�  அ)ைறய  காலக�ட,தி�  ஏேதாெவா�  இன�ப�ர?சிைனய�)
தா�க,தா�தா) அரசியலி� ப�ரேவசி,தி��க�LC� என அவ) எ/]வ< இ�ெபாY< என�;� �
த<.

தமிழ�க* அரசியலி� ஈCபCவ< தமிழ�கள2) இன�ப�ர?சிைன எ)ற ஒ�ைற� காரண��காக  ம�Cேம எ)ற ;Qகிய  பா�ைவ,
இ)ைறய தமி4 சaக,தி) ெப�வாயான ம�கள2ட� ;�ெகா/���பைத5�, அதனா� ஏ�ப�C*ள வ�பbதமான ேபா�;கைள5�
பா��ைகய��, தயாபர) ேபா)ற க�வாள� இட�ப�ட Õ�லி� ெபா�ய)’ அ8வாQ க�<வதி� ஆ?சய�பட ஏ<மி�ைல

எனேவ நா), Ôநா) அரசியலி� ஈCப�ட கால,தி�, த:வ�ரமான இன�ப�ர?சிைனேயா ேவQ ப�ர?சிைனகேளா இ��கவ��ைல” என�
பதிலள2,ேத).

என< பதி� அவM�; வ�ய�பாக இ�
தி��க ேவ/C�. எனேவ அவ), Ôஅ�ப��ெய/டா� ஏ) அரசியலிைல இற�கினன2�க*?”
என வ�னவ�னா).

Ôநா) ேச�
த< தமிழரI� க�சிய�� இ�ைல. அத�; எதிரான ெகா�#ன2$� க�சிய��” என� Lறிேன).

Õந:�க* ஒ� தமிழனாக இ�
<ம,; ஏ) தமி4 க�சிய�� ேசராம� சி�கள� க�சிய�� ேச
தன2�க*?” என அவ) வ�னவ�னா).

அவ) க�#ன2$� க�சி ப�றி ைவ,தி�
த �தைலய��C நா) ஆ?சய�படவ��ைல. அ8வளO �ர� இ)ைறய இள� தமி4
ச
ததி  தமி4  இனெவறி#�ட�ப����ப<  என�;,  ெத5�.  அ<ம�Cமி)றி,  தமி4  ம�க*  ம,திய��  என<  கால,தி�Lட,
க�#ன2ச� எ)றா� மிகO� தவறான க�ப�த�கேள இ�
தைத நாேன அMபவ1�வமாக உண�
தி��கிேற).

என< சிQ  வயதி�,  என�; அரசிய�  ப�ர�ைஞேயா  சaக நல  ேநா�ேகா  உ�வாகாத  கால,தி�,  தமிழ) எ)றா� தமிழரI�
க�சிய��தா) ேசர ேவ/C� எ)ேற க�திய��
ேத). எம< ஊ� தமி4 கா�கிர$ க�சிைய ஆத,தவ�க* Lட, அவ�கள2�
சில� ஆசிய�களாக இ�
<�, ச�Q வ�,தியாசமாகேவ ேநா�க�ப�டா�க*.

இ,தைகய ஒ� +4நிைலய��  க�#ன2$� க�சி  ப�றி  வ�ள�கேவ  ேதைவய��ைல.  சிQ  வயதி�  என�;,  க�#ன2ச�  ப�றி
எ)ைனவ�ட வய< a,ேதாரா� வ�ள�க�ப�டைத இ)Q நிைன,தா�, சி�� வ�வ</C. அதாவ< க�#ன2$�Cக* ஆ�சி�;
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�லிகளி� வைத
�கா�களி� ஒ�றைர
ஆ��க� ����ற
ேதாழ� மணிய� எ!��
அ#பவ%ெதாட�

சி1களவ�க� ஆகிய
நா1க�

யா34பாண%தி�

ப5சி� ப6திமீ�
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ேபாரா0ட� (ப8தி-1)

ப5சி� ப6திமீ�

ேம�ெகா�ள4ப0ட தா/8த�:

�லிகளி� உ�ளக அதிகார4

ேபாரா0ட� (ப8தி-2)

ராஜ>? ெகாைலயாளிகளி�
8�ற4 பி�னணி!

தமி3 ம/க� இழA�
சAத�4ப1க�
ெறாேப0 பிேள/,
தயBெசC� Dல1கா
ம/கE/84 பதி�
ெசா�F1க� (1)
ெறாேப0 பிேள/,
தயBெசC� Dல1கா
ம/கE/84 பதி�
ெசா�F1க� (2)
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வ
தா�,  அவ�க* ெச@ய�ேபா;� Õத:ய  நடவ��ைககள2�’  ப�ரதான a)Q வ�டய�களாவன:  55  வய<�;  ேம�ப�டவ�களா�
நா�C�;�  ப�ரேயாசனமி�ைலெய)Q,  அவ�கைள?  I�C�  ெகா)Qவ�Cவா�க*!  கடOைள  வண�;வத�;  யா��
அMமதி�க�படமா�டா�க*!! சாதிக* இ��க அMமதி�க�படமா�டா<!!! இவ�ைற அ)Q நா) ேக*வ��ப�ட<�, யா4�பாண,தி)
ஒ� சராச, தமி4 சிQவனான என�;, க�#ன2ச,தி) ம(< அளO கட
த ெவQ��,தா) ஏ�ப�ட<.

என< பா�ய ப�வ,< இ
த நிைலைய நா) தயாபரM�; வ�ள�கி? ெசா)ேன).

Ôஇன�ப�ர?சிைனேயா ேவQ ப�ர?சிைனகேளா காரணமி�ைலெய/டா�, ப�ற; ந:�க* ஏ) ெகா�#ன:$� க�சிய�ைல ேச
தன2�க*?”
என அவ) ம(/C� வ�னவ�னா).

நா) அவன< ேக*வ��; வ�ைடயள2�க, ெதாட�;ைகய��, ப�ேவQ வ�சாரைண� ;��கள2� இ�
த வ�சாரைணயாள�க*, மதிய
உணவ��;�  �ற�ப�C?  ெச�வைத�  பா�,த  அவ),  Ôப�)ேனர�  கைத�ப�”  எ)Q  ெசா�லிவ��C,  எ)ைன  சிைற?சாைல�;
அைழ,<? ெச�ல, தயாரானா). இ)Q �<வ�டமாைகயா�, அவ�கf�; ஏதாவ< வ�ேசட ைவபவ�கf� உணO வைககf�
தயாராக இ��;� என எ/ண��ெகா/ேட அவMட) �ற�ப�ேட).

நா) சிைற?சாைல�;* ெச)ற சிறி< ேநர,தி�, எம�;� நா) அ<வைர அ�; பா�,திராத வ�ேசட உணO வ
< ேச�
த<.

ெதாட��

��ைனய பதிBக�
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