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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (30)

31. வாயினா� ெகா�%� உட�பினா� வா0கிேன�!

�லிகள2)  வ�சாரைணயாள)  தயாபர)  ேக�ட  ேக*வ��;  காரண  காய�கேளா>
வ�வான ஒ� பதிைல அள2�பெத)ப< சா,தியமான ஒ)ற�ல. எனேவ A��கமான
பதி� ஒ)ைறB ெசா)ேன).

Ôஎம<  க�சி  தமி4  ம�கDைடய  ப�ரBசைன�;,  த:�வாக  தமிழ:ழ,ைத  ஏ�க�ைல.
அதாைல  அ
த�  ெகா*ைக5ைடய  எ
த  இய�க,ேதாைட5�  எ)னாைல  ேச�
<
ேவைல  ெசFேயலா<.  அதாைலதா)  நா)  ஒ�  இய�க,ேதாைட5�  ேசேர�ைல”.
இ<ேவ அவன< ேக*வ��; என< பதி�.

Ôசி�கள  அரசா�க�  தமிழ�கD�;  இவளG  ெகா>ைமயைளB  ெசFத  ப�ற;�
அவ�கேளாைட ேச
< வாழலா� எ/> ந��றியேளா?” என அவ) ச�I கா�டமாக�

ேக�டா).

Ôஇ
த� ப�ரBசைன ெவ*ைள�காரனாைல உ�வா�க�ப�> இர/> ப�க,திைல5� உ*ள இனவாதிகளாைல வள�க�ப�ட வ�சய�.
எனேவ இதிைல ம�கள2ைல ப�ைழ இ�ைல” எ)I ெசா)ேன).

Ôஅ�ப�ெய/டா� தமி4 ம�கD�; ஒ� ெகா>ைம5� சி�களவ�களாைல நட�க�ைல எ/> ெசா�Jறியேளா?” என� ேக�டா).

Ôசில  ச
த��ப�கள2ைல  சாதாரண  சி�கள  ம�கD�  சில  ச�பவ�கள2�  ஈ>ப����கலா�.  ஆனா�  தமி4  ம�கD�ெகதிரான
ெப��பாலான ச�பவ�க* சி�கள இனவாத அரசிய�வாதிகளாைல5� அவ�கைட காைடய� K�ட,தாJ� தா) நட,த�ப�ட<”

எனB ெசா)ேன).

என< பதி� அவL�;, தி��தி அள2�கவ��ைல எ)ப< �
த<. ஆ5த� ேபாரா�ட� ஒ)ைற, ெதாட�கி, அ8வாI ெதாட�கிய
ஏைனய இய�க�க* எ�லாவ�ைற5� அழி,ெதாழி,<வ��>,  அத) ப�)ன�  இ
திய  அைமதி�பைட5டL� ேபா�  �
<வ��>,
தன2�கா�> ராஜாவாக இ��;� ஒ� இய�க,ைதB ேச�
தவ) அவ). அ<G� அ8வ�ய�க,தி) �லனாFG� ப�ைவB ேச�
தவ).
ெப��  பய��சிகைள�  ெப�றி��பா).  தமி4  ேதசிய  ெவறிய�)  உBச,தி�  இ��;�  அவ)  ேபா)றவ�க*  நா)  ெசா�J�
க�,<�கைள காதா� ேக�கேவ வ���பமா�டா�க* எ)I என�;, ெத5�.

Ôஅ�ப��ெய/டா� உ�கைட க�சி தமி4 ம�க* ஜனநாயக �)னண�ைய ஏ) ெதாட�கின<?” என� ேக�டா).

Ôதமி4  ம�க*  அரசா�க,தாைல  இனOதியான  பாரப�ச,<�;  உ*ளாகிறா�க*  எ/டப�யாைல  அத�;  எதிராக�  ேபாராடேவ
ெதாட�கின�” என� Kறிேன).

Ôஆமி தமி4 ம�கைள� ெகா�ேல�ைக ந:�க* எ)ன ேபாரா�ட� நட,த� ேபாறிய*?” என� ச�I� ேகலி5ட) ேக�டா). இ
த
இட,தி� நா) பதி� ெசா�ல ��யாம� அ�ல< த�க* நிைல�பா>தா) ச எ)I ஏ�I� ெகா*ளB ெசF< எ)ைன மட�கி
வ�டலா� என அவ) எ/Pவ< ெத
த<.

Ôநா�க* எ)ன வைகயான ேபாரா�ட வழிைய ப�)ப�Iவ< எ/ட< எ�கைட ைகய�ைல இ�ைல.  அ< எதிய�) ெசயைல
ெபாI,<,தா)  அைம5�.  நா�க*  வலிQA  ேபாற< தவI.  எதி  தா�;�  ேபா<  ம�க*  த�கைள,  எ
த  வ�வ,திேலL�
த�கா,<�  ெகா*வதி� தவI இ�ைல.  அத) Rல� எதி  ெசF5� அநியாய,ைத  சி�கள ம�கD�;� உலக  ம�கD�;�
கா�ேடJ�.  ஆனா� அத�;, த:�G தன2நா>தா) எ/> ேபாராட� ேபானா� எ�லா�ைற எதி��ைப5� ேதட ேவ/� வ��.
எ�லா�� ேச
< எ�கைள அழிBA� ேபா>வா�க*” எ)I ெசா)ேன).

ÔதமிழL�ெக/> தன2நா> ஒ/> இ�
தா� எ�கைட ம�கைள சி�களவனாைல ஒ/>� ெசFேயலா< தாேன? அைத ந:�க* ஏ)
எதி��கிறிய*?” என அவ) வ�னவ�னா).

அத�; நா), Ôதமிழ�கD�; ஒ� தன2நா> அைமய�றைத நா�க* எதி��க�ைல. �தலாவ< வ�சய� தன2நா> அைமய�றதாைல
தமி4 ம�கள2) ப�ரBசைனக* எ�லா� த:
தி>� எ)றி�ைல. அ�ப�� ஒ� ஆ�சி  அைமQசா� இQைச5*ள வசதி வாF��*ள
K�ட�தா) ஆ�சி அதிகார,ைத� ப���;�. அ>,த< ஸ”

அத�;* அவ) ;I�கி�>, Ôதைலவ� அ<�; வ�டமா�டா�” எ)றா).

நா) ெதாட�
ேத). Ôதன2நா> அைம5ற< ேலA�ப�ட காயமி�ைல. தன2நா�>� ேபாரா�ட,ைத இல�ைக அரA ம�>மி�ைல
இ
தியாG�  எதி��;�.  அேதாைட  இல�ைக�;  உதவ�ற  சீனா,  ர$யா,  இ$ேர�,  அெம�கா  ேபா)ற  நா>கD�  எதி��;�.
ஆனப�யாைல அ< ேலசான வ�சயமி�ைல.  அேதாைட எ�கைட சன,திைல அைரவாசி�; ேமைல அழிய  ேவ/�5� வ��.
ப�களாேத$  அைம�கிற<�;  இ
தியா  உதவ�  ப/ண�5�  எ,திைன  ல�ச�  ம�க*  ெச,த<க*?  அ�ப��  இ�
<�
இ/ைட�;வைர�;�  அ�ைக  நி�மதியான  ஆ�சி  இ�ைல.  ம�கள2)  எ
த�  ப�ரBசைன5�  த:ர�ைல.  எ�கைட  சன,ைத�
ெபாI,தவைர உ�ப�� இழ��கைள, தா�ேகலா<. அேதாைட இ
தியாைவ� பைகBA�ெகா/> எ�களாைல ஒ/>� ெசFேயலா<”

என வ�ள�கிேன).

என< ேபBைச� ேக�ட அவ) எ)ைன ஏளனமாக� பா�,<வ��>, Ôஎ�கேளாைட ேச�ைட வ�ட�ேபாF இ
திய) ஆமி வா�கி�
க���ெகா/> ஓ�ன< ெத5� தாேன?” என ப> உ�சாக,<ட) ெசா)னா).

இ
திய  அைமதி�பைட5ட) �லிக* ேமாதிய கால� �Vவ<� நா) யா4�பாண,தி� தா) இ�
ேத).  எனேவ உ/ைமய��
அ�ெபாV< எ)ன நட
த< எ)ப< என�;, ெத5�. இ
திய அைமதி�பைட5ட) �லிக* ஓரளG பல,<ட) ேமாதினா�க* எ)ப<
உ/ைமதா). ஆனா� இIதிய�� மிக� பலமான அ
த இராPவ,<ட) �லிக* நி)I ப���க ��யாம� ப�)வா�கிB ெச)I,
ப�ரபாகர)  உ�பட  ��கிய  �லிக*  அைனவ��  ��ைல,த:G  மாவ�ட,திJ*ள  நி,திைக�;ள�  கா�>�  ப;திய��  இ
திய
இராPவ,தா� �ட�க�ப�டா�க*.

ஆனா�  அ
தB  ச
த��ப,தி�  இIதி,  தா�;தைல  ஆர�ப��பத�;  �)ன�
இல�ைகய�லி�
த  இ
திய  அைமதி�பைடய�)  தளபதி  ெஜனர�  க�க,
�<��லிய�J*ள இ
திய அரச உய�பWட,<ட) ெதாட�� ெகா/டதாகG�, �லிகைள,
த�ப��  ேபா;�ப�  அ�கி�
<  அறிவ�,த�  கிைட,ததாகG�,  அத)  ப�)ன�
இ
திய�பைட தா�;த� தி�ட,ைத� ைகவ��டதாகG� ெசFதிக* கசி
தி�
தன.
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(இ
திய இராPவ� அ)ேற - 1989 இ� -  ��ைல,த:G கா��� ைவ,< �லிகைள
ஒழி,<� க��ய��
தா�, அத�;�ப�ற; 20 வ�ட அழிGகைள ச
தி,த ப�)ன�, 2009
ேம மாத� �லிகைள ஒழி,<� க�>� வைர இல�ைக அரA கா,தி��க ேவ/�ய
அவசிய� இ�
தி��கா<)

எனேவ ஒ� ெப�� க/ட,திலி�
< த�ப�ய �லிக*, ப�)ன� அ)ைறய ஜனாதிபதி ஆ�.ப�ேரமதாசGட) க*ள�K�>B ேச�
<,
இ
திய அைமதி�பைடைய ெவ�றிகரமாக ெவள2ேய�றிவ��>, ப�)ன� த�கைள இ
திய அைமதி�பைடய�ட� இ�
< கா�பா�றிய
ப�ேரமதாசைவ5� ெகாைல ெசF<, த�கைள ��ைல,த:G கா�>B A�றிவைள�ப�லி�
< கா�பா�றிய �)னா* இ
திய� ப�ரதம�
ராஜ:8 கா
திைய5� ெகாைல ெசF< தம< Õந)றி�கடைன’, த:�,<� ெகா/டன�.

இ�ப�,தா)  அவ�க*  இ
திய�பைடைய  Õஎதி�,<�  ேபாரா�  ெவள2ேயற  ைவ,த’  ெப�ைம  இ�
த<.  எனேவ  தா�
ச/ைடய��>,தா)  இ
திய  அைமதி�பைடைய  ெவள2ேய�றியதாக  தயாபர)  ெப�ைமய�,<�  ெகா/டைத5�,  ஆனப�யா�
இ
தியா  ;I�ேக  வ
தாJ� அைத �றிய�,< தமிழ:ழ�  அைம�க ��5� எ)ற அவன< ந�ப��ைகைய5� பா�,த  ேபா<,
எ)னா� அைமதியாக இ��பைத, தவ�ர ேவெறா)I� ெசFய ��யவ��ைல.

இ��ப�L� �லிகள< தமிழ:ழ கனைவ நா) ஏ�கவ��ைல எ)ப<, அவL�;� க>�பாக இ�
தைத எ)னா� அவதான2�க ��
த<.

Ôஉ�கைள� ேபா)ற ஆ�களாைலதா) எ�கைட இன� இ)L� வ�>தைல அைடயாம� இ��;” என அவ) சின
< ெகா/டா).
(எ)ைன, Õ<ேராகி’ என �,திைர ;,திவ��டாேனா எ)ற அBச� என�;* எV
த<) அத) ப�)ன�� அ
த வ�வகார� ;றி,ேத
அ)ைறய அவன< வ�சாரைணக* இ�
தன. ஆனாJ� அவ�க* எ)ைன� ைக<ெசFத<, ெவIமேன இ
த வ�வகார,ைத� ப�றி
வ�சா�பத�காக ம�>ம�ல எ)ப< என�;� �
த<. இ< பலவ�றி� ஒ)I. அ8வளGதா).

அ)I இரG �Vவ<� என< மன� சQசல�ப�>�ெகா/ேட இ�
த<. நா) தயாபரLட) அளG�கதிகமாக� கைத,<வ��ேடாேனா
என எ/ண� அBச�ப�ேட). அ>,த நா* காைலய�J� வழைமேபால வ�சாரைணக* ஆர�பமாய�ன. தயாபரன2) ேக*வ�க* �த�
நாைளய ெதாட�Bசியாகேவ இ�
தன.

வ�சாரைணக*  ஆர�பமான  சிறி<  ேநர,தி�  இ�வ�  என<  ப�)ப�கமாக  வ
<  இ�  ம��கிJ�  நி)I  ெகா/டன�.  நா)
அவ�கைள� பா��காத< ேபால ேநேர தயாபரைன� பா�,தவாI இ�
ேத).

அவ�கள2� ஒ�வ) ÔஐயாG�; கதிைர5� ;>,< ராச மயாைதேயாைடதா) வ�சா�கிறாF” எ)I தயாபரன2ட� Kறினா).

ம�றவேனா தயாபரைன ேநா�கி, Ôஐயா எ)ன ெசா�லிறா�?” என� ேகலியாக� ேக�டா).

அத�;  ம�றவ),  ÔஐயாG�;  தமிழ:ழ�  �ள2�;தா�.  சி�களவL�;  ;/�  கVவ�  வாVற<தா)  ஆைசயா�.  எ)ன  ஐயா
அ�ப�,தாைன?” எ)I ேக�டா).

நா)  அவ�கள2�வைர5�  மாறிமாறி  பா�,ேத).  ஏேதா  வ�பOத�  நட�க�  ேபாகிற<  என  மன�  ெசா�லிய<.  அ8வளGதா)
வ
தவ�க* இ�வ�� என< தைலய�J� உட�� �Vவ<� தா�  ெகா/> வ
தி�
த  ெகா�ட)களா� தாIமாறாக  அ��க,
ெதாட�கின�. நா) தைலைய� பா<கா�க ைககளா� �ய)I� பயன2�ைல. என< ம/ைட உைட
< இர,த� ஆறாக ஓ�ய<.
எ8வளG ேநர� அ�,தி��பா�கேளா ெதயவ��ைல. நா) மய�கமாகி வ��ேட).

(ெதாட��)
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