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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (36)

36. மா�ைள மர%தி� க-./ பா�கா%த க.த�!

கா
திய�) ேக*வ�கள2லி�
< ஒ� வ�டய� �
த<. அதாவ< தி�ைல மிக�
க@ைமயாகA  சி,திரவைத  ெசBய�ப����கிறா�  எ)ப<  ெத
த<.
சாதாரணமாக  �லிகள2ட�  ெசா�லாம�  தவ���க�C�ய  வ�டய�கைள�Cட
தி�ைலய�ட� கற
தி��கிறா�க*.

இரகசிய  வ�டய�க*  ஏதாவ<  அட�கிய  எ
தெவா�  க�த,ைத5�  ெச�வ�
எ)ன2ட�  த
தேதா  அ�ல<  நா)  ெச�வ�ய�ட�  ெகா@,தேதா  கிைடயா<.
அ�ப�ய���க கா
தி  அ�ப�ெயா� ேக*வ�ைய� ேக�டதி) ேநா�க� ஓரளF
�
த<.

தி�ைலய�ட�  நா)  பமாறிய  ஒ�  க�த  வ�வகார,ைத  ைவ,<�ெகா/@,
ெச�வ��;�  என�;�  இைடய�H�  Cட  ஏதாவ<  க�த�  பமா�ற�
நிக4
தி��;மா  என ஒ� ேபா@  ேபா�@�  பா�,தி��கிறா) கா
தி  எ)ப<
வ�ள�கிய<.

�லிக* யா4�பாண,தி� �Iைமயான த��பா� நடா,திய கால,தி� அவ�கள< அடாவ�,தன�க*, மன2த உைம ம(ற�க* ;றி,<
சில மன2த உைம அைம��க* தகவ�க* திர�� வ
த< ப�றி அரச� �ரசலாக நா) ேக*வ��ப���
ேத). அதி� ஒ)J மன2த
உைமகK�கான ப�கைல�கழக ஆசிய�க* (UTHR)  எ)ற அைம��.  சில கிறி$தவ மத ;�மா�� அ8வாறான தகவ�கைள,
திர��யதாக� ேக*வ��ப�ேட). அவ�கள2� ஒ�வ� என< இன2ய ந/ப��, யா4.ப�கைல�கழக,தி� வ�Fைரயாளராக இ�
தவ��,
இன�கK�கிைடய�� ந:தி�;� சம,<வ,<�;மான இய�க,தி� (MIRJE)  ��கிய ெசய�பா�டாளராக இ�
தவ�மாவா�.

அ8வாறான ஒ� +4நிைலய��தா) யா4�பாண� அ,திய� �<வ :திய�� இ�
த என< வ :�@�; என�;� தி�ைல�;� ெத
த
ந/ப� ஒ�வ� க�த� ஒ)Jட) வ
< ேச�
தா�. அவ� இட<சா� ேபா�;ைடய தமி4 ேதசியவாத இய�க� ஒ)Jட) இைண
<
ேவைல  ெசBபவ�.  அேதேநர,தி�  சில  மன2த  உைம  அைம��கKடN�  ெதாட��க*  ெகா/��
தா�.  தி�ைல  �ெளா�
இய�க,திலி�
<� த:�ெபாறி இய�க,திலி�
<� வ�@ப�ட ப�)ன�, இ
த இய�க,தின�ட) சில ெதாட��கைள ைவ,தி�
தைத5�
நா) அறி
தி�
ேத).

அ�ெபாI<  தி�ைல  தன<  ப�கைல�கழக�  க�வ�ைய  ��,<�ெகா/@  வFன2யா  மாவ�ட,திலி�
த  பாவ�;ள�
;�ேய�ற,திலி�
த 4ஆ� #ன2� பாடசாைல ஒ)றி� க�ப�,<� ெகா/��
தா�. ஓ� தடைவக* நா) அ�ேக ேபாய���கிேற).
நா) 1970  Ð  71ஆ� ஆ/@ கால�ப;திய�� வFன2யா  ப�ரேதச,தி� எம< �ர�சிகர  இல�ைக க�#ன2$� க�சிய�) அைம��
ேவைலகள2�  ஈ@ப���
ததி)  காரணமாக,  அ�;*ள பல  கிராம�கள2�  என�;,  ெதாட��க*  இ�
தன.  அ
த,  ெதாட��கைள
தி�ைல�;  ஏ�ப@,தி�  ெகா@�பத�காகேவ  ெச)J  வ
ேத).  1988�  இ
திய  அைமதி�பைட  இ�
த  கால,தி�,  நா)  �)�
வFன2யாவ��  த�கி  க�சி�  பண��
த  �<�;ள�  கிராம,தி�  நாN� தி�ைல5� ேச�
<  அ�;*ள ஒ� ேதாழ)  வயலி�
ெந�ெசBைக5� ெசBதி�
ேதா�.

இ
த  நா�கள2�  ெப��பாH�  வாராவார�  தி�ைல  யா4�பாண�  வ
<  தன<  ப�கைல�கழக,  ேதாழ�கKடN�  எ)ைன�
ேபா)றவ�கKடN� அளவளாவ�A ெச�வ< வழைமயாக இ�
த<. தமி4 ம�க* ஜனநாயக �)னண� தன< அரசிய� சாரா�ச,ைத
மா�றி�ெகா/@,  தமிழ:ழ  ேதசிய  வ�@தைல  �)னண�  (N@;F)  யாக  உ�மாறிய  ப�)ன�,  எம<  க�சி  $த�ப�த  நிைலைய
அைட
தி�
த<.  மJப�க,தி�  �லிக*  ம�ைறய  இய�க�கைள,  தைடெசB<  தாேம  ஏக�ப�ரதிநிதிகளாக  மாறிய��
தன�.  இ
த
ெந��க�யான +4நிைலகள2� எம< க�சிைய �லிகள2) பாசிச� ேபா�கி�; எதிரான ஒ� �ர�சிகர அைம�பாக ம(/@� சீரைம�;�
பண�கள2� எ�மி� சில� ஈ@ப���
ேதா�. அதி� தி�ைலைய5� உ*ளட�கிய��
ேதா�.

ஆனா� நா) ;றி�ப��ட அ
த இட<சா தமி4 ேதசியவாத இய�க,தின�டN� தி�ைல சில ெதாட��கைள ைவ,தி�
தா�. அ
த
இய�க,ைதA ேச�
த ஒ�வ�தா) தி�ைலய�ட� ஒ�பைட�;�ப� ஒ� க�த,ைத அ
த இரவ�� ெகா/@ வ
< த
<வ��@� ேபானா�.
அ
த� க�த,ைத அதிகாைல �ைகய�ரத,தி� வFன2யா ெச�H� தி�ைல எ@,<A ெச�வா� எனA ெசா�லிய��
தா�.

அ
த  மாதியான க�த�  பமா�ற,தி� தி�ைல ஈ@ப@வ< ந�லத�ல எ)ப< என< க�,தாக  இ�
த<.  �தலாவ<,  அ
த�
க�த,தி� எ)ன இ�
த<, யா��;A ெச�கி)ற< எ)ப< என�;, ெத
தி��கவ��ைல. இர/டாவ<, அ
த� க�த வ�வகார�
�லிகK�;, ெதய வ
தா� நா) உ�பட அதி� ச�ப
த�ப���
த Xவ��;� ஆப,<. இ�
தாH� க�த� ெகா/@ வ
தவன<�
தி�ைலய�ன<� ந/பராக நா) இ�
த காரண,தா�, அ
த� ெபாJ�ைப ஏ�J�ெகா/ேட). இ< ஒ� ெதாட�கைத ேபால என<
வா4�ைகய��  நட
<  வ
தி��கிற<.  என<  சிJ  வய<  �த�  ம�றவ�கள2)  �க,ைத  �றி�க�Cடா<  எ)பத�காக,  சில
வ�டய�கள2� எ)ைன ஈ@ப@,தி ெதா�ைலகள2� மா��ய அNபவ� நிைறய உ/@.

க�த,ைத  தி�ைலய�ட�  ஒ�பைட�பதாக  ெப�J�ெகா/டாH�,  அ)றிரF  �Iவ<�  என�;,  ��க�  வரவ��ைல.  என<
மைனவ��;� வ�டய� ெத5� எ)றப�யா� அவ�� அAச,திலி�
தா�.  க�த,ைத எ�; ஒள2,< ைவ�ப< எ)J ெதயாம�
தி/டா�ேன).  ஏெனன2�  இர/டா�  உலக  5,த,தி�  ஹி�ல)  நாஜி�பைடக*  ஆ�கிரமி,தி�
த  ேபால
<,
ெச�ேகா$சிேலாவா�கியா ேபா)ற நா@கள2� உ*ள ;�ம�கள2) வ :@கள2� நாஜி�பைடக* திZ� திZெரன� �;
< ேசாதைனய�@வ<
ேபால, ப�ரபாகரன2) �லி�பைடகK� தம�; எதிரானவ�க* எனA ச
ேதக�ப@� வ :@கள2� திZெரன� �;
< ேசாதைனய�ல(@ப@� ஒ�
நிைலைம அ)J இ�
த<.

எனேவ  �தலி�  நா)  ேபா�@�  ப@�;�  தைலயைண  உைற�;*  அ
த�  க�த,ைத  மைற,<  ைவ,ேத).  ஆனா�  அ<
தி��தி�படாம� ேபானதா� ப�)ன� சைமய� அைற�;* இ�
த தகர ட�பா ஒ)J�;* ேபா�@ ைவ,ேத). அ�ப�5� என�;,
தி��தி  வரவ��ைல.  ஏேதா  இ
த�  க�த,ைத,  ேத�  நிAசய�  �லிக*  வ�வா�க*  எ)ப< ேபாலF�,  அ8வாJ வ
தா�  வ :@
�Iவ<� ச�லைட ேபா�@, ேத@வா�க* எனF� மன� ெசா�லிய<. எனேவ எ
த� காரண� ெகா/@� க�த,ைத வ :�@�;*
ைவ�க�Cடா< என எ/ண�ேன).

அ
த�  கால,தி�  என�;  சிகர�  �ைக�;�  பழ�க�  இ�
ததா�,  ேயாசைன காரணமாக  நா)ைக
<  சிகர�@கைள ஊதி,த*ள2
வ��ேட). நா� அ�ெபாI< வள�,< வ
த ெற�$ நாB ஒ� சி)ன �னக� ெசBதாH�, அAச,தா� உய�� ேபாB வ
த<. ந*ள2ரவ�)
ப�)ன� ஒ� திZ� ேயாசைன ேதா)றிய<.

எம< வ :��� இ�
த மா<ைள மர�  அ
த ேநர,தி�  நிைறய� காB,தி�
த<.  அ
த�
காBகைள அண��க* வ
< ேகாதிவ�டாம� இ��பத�காக  ஒ8ெவா� காையA \�றி5�
ெபாலித:)  ைபகளா�  க��ய��
ேத).  அ�ப��  க��ய��
த  ஒ� காய�)  ெபாலித:ைன�
கழ�றி அதN* அ
த� க�த,ைத பா<கா�பாக ைவ,<வ��@, ம(/@� அ
த ெபாலி,த:ைன
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காையA\�றி�  க��யப�)னேர,  அனறிரF  ச�J  ேநர�  எ)னா�  நி�மதியாக,  ��க
��
த<.

இ�
தாH�  அதிகாைலய��  தி�ைலய�)  வரைவ  எதி�பா�,<  ேநர,ேதாேடேய
வ�ழி,ெதI
<  காவ�  இ�
ேத).  அ��க�  ேக�ற��;A  ெச)J  தி�ைலய�)  வரைவ
ேநா�டமி�ேட).  இJதிய��  ஒ�வாJ  தி�ைல  வ
<  ேச�
தா�.  அவர<  ைககள2�
அவசரமாக அ
த� க�த,ைத, திண�,த நா), இ
த மாதியான ேவைலகள2� ஈ@ப@வ< ஆப,தான< என அவைர ச�J� கா�டமாக�
க�
< ெகா/ேட).

அவ� என�;, த
த வ�ள�க,தி)ப� வFன2யாவ�� ைவ,<, தபாலி� இ@வத�காகேவ தா) அ
த� க�த,ைத எ@,<A ெச�வதாக�
Cறினா�. ஏெனன2� அ
த ேநர,தி� �லிக* தம< �லனாBF� ப�வ�ன� Xல� யா4பாண,<�; ெவள2ய�ட�கள2� இ�
< வ��
சில க�த�கைள5�, அேதேபால ெவள2யட�கK�;A ெச�H� க�த�கைள5� ப�ரதம தபா� க
ேதா�கள2H*ள தம< ைகயா�க*
Xல� ப�,<� பா��பதா�, அ
த ��கியமான க�த,ைத யா4�பாண,தி� தபாலி� இடா< வFன2யாவ�� ைவ,< இ@வத�காக
எ@,<A ெச�வதாக� Cறினா�. அவர< பதிலி� என�;, தி��தி வராத ேபா<� அ
த வ�வகார� அ,<ட) ��
<வ��டதாகேவ
எ/ண�ய��
ேத). ஆனா� அ< எ�ப�ேயா நா) எதி�பா�,தவாJ சில வ�ட�க* கழி,< கா
திய�) வ�வ,தி� என�; �)னா�
ேக*வ�யாக வ
< வ�I
தி��கிற<. இைத வ�திெய)பதா சதி எ)பதா?

கா
திய�)  அ�கைள வா�கிய  ப�)ன�  நா) அவைன ேநா�கி,  Ôெச�வ��;� என�;�  இைடய��  ஒ� கால�� எ
தவ�தமான
க�த�கK� பமாற�படவ��ைல. அ�ப� அ
த� ப�*ைள ெசா�லி  இ�
தா�,  தன�; ஏ�ப�ட ஏேதா ஒ� வ��ல�க,திலி�
<
த��ற<�காக ெபாB ெசா�கிற< எ/@ நிைன�கிற). என�; �)னாைல அவைவ� ெகா/@ வ
< ெசா�லA ெசா�H�ேகா. அ�ப�
அ
த� ப�*ைள ெசா)னா� ந:�க* தாற எ
த, த/டைனைய5� நா) ஏ�க, தயா�” எ)J Cறிேன).

நா) Cறியைத� ேக�ட கா
தி உர�கA சி,தா). ப�)ன� அ
த மர� ெகா�டனா� ஓ�கி என< தைலய�� ஒ� த�@, த��னா).
ப�)ன�, Ôஎ)ன இ�
தாH� உ�கைட Xைளய* பFணாைலதா) ெசBதி��;. ெச�வ� எ)ன ேகால,திைல எ�ப�� இ��கிறா எ/@
பா�கிற<�; வழி ப/ண� பா�கிறாB. எ)ன?” எ)Jவ��@ ேமH� ஒ� த�@, த��னா). அவன< த�@ என< Xைளைய ஒ�
தடைவ ெபாறி கல�க ைவ,த<.

நா) எ
தவ�த உ*ேநா�க�� இ)றி ெசா)ன க�,< அவN�; ச
ேதக,ைத உ/@ப/ண�வ��ட<. அவன< ச
ேதக வா�,ைதக*
ஒ� உ/ைமைய, ெதள2வா�கிவ��ட<. அதாவ< ெச�வ�ைய என�; �)னா� ெகா/@வர�C�ய நிைலய�� அவர< நிைல இ�ைல
எ)ப<  ெத
த<.  பAைசயாகA  ெசா)னா�,  �லிக*  இய�க,தி)  ெப/  ரா�சசிக*  (சில  ேவைளகள2�  ஆ/ மி�க�கKமாக
இ��கலா�) ெச�வ�ைய ;தறி�க�,< ;�Jய�ரா�கி இ��பா�க* எ)ப< வ�ள�கிய<.

ப�)ன� கா
தி ேநர�யாகேவ வ�டய,<�; வ
தா). அவன< கைதகள2லி�
< தி�ைலய�ட� நா) ஒ�பைட,த க�த� ச�ப
தமாக
அவ�  ெசா�லிவ�����ப< ெத
த<. எனேவ இன2 அ< ச�ப
தமாக ஒள2�பத�; என�; எ<F� இ��கவ��ைல. அ<மா,திரமி)றி
ேவJ சில வ�டய�கைள5� தி�ைல வ�சாரைணகள2� ெசா�லி��ப< கா
திய�) ெதாட�
த வ�சாரைணகள2லி�
< ெதய வ
த<.

ெதாட��
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