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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (37)

37. ‘கைர.சைல’ ெகா�� வ1த ெவளிநா3�4 க5த6க�!

சாதாரணமாக தி�ைல இரகசிய�கைள ெவள2ய�>பவர�ல. ஆனா� �லிகள2) க>ைமயான
சி,திரவைதக* அவைர நிைல;ைலய ைவ,<வ��டைத ஊகி�க ��
த<.  நா) அவைர
சிைறAசாைல�;*  க/டெபாB<  அவ�  இ�
த  ேகால��  இ
த  உ/ைமைய
�C�ப>,<வதாக இ�
த<.

தி�ைல  ைக<  ெசDய�ப>வத�;  சில  மாத�க*  �)பதாக  எ)ன2ட�  இ�
த  சில
��கியமான  ஆவண�கைள5�,  �,தக�கைள5�  அவர<  வ :���  பா<கா�பாக
ைவ,தி��;�ப�  ெகா>,தி�
ேத).  அத�கான  காரண�,  சில  ேவைளகள2�  �லிக*
எ)ைன� கட,த�F>� எ)ற எதி�பா���  எ)ன2ட�  இ�
< வ
த<தா).  ெப��பாG�
எ�லா  இய�க�கைள5�  ேச�
தவ�க*  யா4�பாண,ைதவ��>�  பா<கா��,ேத�
ெவள2ேயறிவ��ட +4நிைலய��, எ)ேபா)ற ஓ�வ�தா) அ�; த�கிய��
ேதா�. எனேவ
எ)ைன� ேபா)றவ�க* Fட ஏ) அ�; இ��க ேவ/>� எ)ற சி
தைன �லிகள2ட�

உ�வாக�F>� என எ/ண�ேன).

எ)ைன� ைக<ெசDத 1991 �ச�ப� 26� திகதி�; ஒ� மாத� �)னதாக நா) ெகாB�� ெச)O வ
தி�
ேத). �லிகள2ட� அPமதி
சீ�> (பா$) ெப�ேற ெச)ேற). அ�ெபாB< ெகாB�� பயண� ேகரத:T Ð ச�;�ப��� பாைத#டாக 1நகைய, ெதா�ேட ெச�ல
ேவ/>�.  நா)  ெச)ற  வாகன,ைத�  1நக�  வழிமறி,த  �லிக*,  அதி�  பயண� ெசDதவ�கள2)  அைடயாள  அ�ைடகைள,
<�வ�,<�வ�  ஆராD
த<ட) ச
ேதக,தி)  ேப�  சில  இைளஞ�கைள F��A  ெச)றா�க*.  அ
த�  பாைதயா� வ
த  எ�லா
வாகன�கள2G� இ< நட
த<.

1990� இ
திய அைமதி�பைட இல�ைகைய வ��> ெவள2ேயறிய ப�)ன�, அ�ேபாைதய ஜனாதிபதி  ஆ�.ப�ேரமதாசவ�) ஆதரTட)
�லிக* �B வட�; கிழ�; மாகாண�கைள5� ஆ�கிரமி,<� ெகா/டன�. அ)ேற அவ�க* மா�O இய�க உO�ப�ன�க*, அவ�கள<
உறவ�ன�க*, இ
திய அைமதி�பைட5ட) சாதாரண �ைறய�� பழகியவ�க* என ப�லாய�ர�கண�காேனாைர� கட,தி தம< வைத
�கா�கள2� ைவ�க, ெதாட�கிய��
தன�. அ
த �கா�கள2� மிக�ெபய< <Y�காD வைத�கா�. அ�; Cமா� நா)காய�ர� ேப�
வைர  த>,<  ைவ,<  சி,திரவைத  ெசDய�ப�டன�.  அ�;  த>,<  ைவ�க�ப���
தவ�கள2�  மிகA  சிலேர  உய��  த�ப��
ப�ைழ,தா�க*.

அ��ேறா$ எ)ற �லிகள2) �லனாDவாள) எ)Pட) ஒ��ைற கைத�;� ேபா<,  Ôந:�க* அதி$டசாலி.  நா�க* எ�கைட
நி�வாக�கைள ஒB�;ப>,தி, �ைற�ப�யான சிைறAசாைலகைள அைமAச ப�ற; ைக<ெசDய�ப����கிறிய*. அ<�; �த�ைல
ப��ப���
தா�  <ண�காய�ைலதா)  கிட
தி��ப�ய*”  எ)O  Fறினா).  இ�ெபாB<  நா)  இ��;�  �காேம  இ�ப�ெய)றா�,
<Y�காD �கா� எ�ப� இ�
தி��;� எ)O க�பைன ெசD< ெகா*ளலா�.

நா)  நவ�ப�  ெகாB��  ெச)ற  ேபா<  �லிக*  யா4�பாண,தி�  தம�;
எதிரானவ�கைள வைகெதாைகய��லாம� ைக< ெசDகிறா�க* எ)ற ெசDதி  அ�;�
பரவ� இ��பைத� க/ேட). எனேவ பல� Ð ேதாழ�க* ம�>மி)றி சாதாரணமானவ�க*
Fட எ)ைன, தி��ப�  யா4�பாண� ெச�ல ேவ/டா� என எAச�ைக ெசDதன�.
ஆனா� நா) இ)ெனா�வைர� ப�ைண ைவ,< �லிகள2ட� அPமதிA சீ�>� ெப�O
வ
ததா�,  நா) தி��ப��  ேபாகாவ��டா� அவைர� ைக<ெசD< ைவ,<வ�>வாhக*
எ)பதா�,  நா) எ�ப�5� தி��ப�� ேபாகேவ/�ய நிைலய�� இ�
ேத). அ,<ட)
என< மைனவ�ைய5� ;ழ
ைதைய5� யா4�பாண,தி�  தன2ேய  வ��>வ��>,  நா)
ம�>� பா<கா��,ேத�, த�ப�ய���க ��யா<. எனேவ தி��ப� யா4�பாண� ெச)O,
�லிகள2) ைககள2� சி�கி� ெகா/ேட).

�லிகள2ட�  சி�கி�ெகா/டப�யா�,  இன2  நா)  அவ�க*  என�;  �)னேர  ைக<ெசDத  ேதாழ�கள2டமி�
<  ெப�O�ெகா/ட
தகவ�கைள ஒள2�க ��யா<. நா) எதி�பா�,ததி�; மாறாக அவ�க* தி�ைல, ெச�வ� ேபா)றவ�கைள� ைக<ெசDதி�
தப�யா�,
;றி�பாக, தி�ைல5ட) நா) ெகா/��
த ெதாட��க* ;றி,< அவட� நிைறய வ�டய�கைள� Õகற
தி��ப<’ ெத
த<.

நா) தி�ைலய�ட� பா<கா�பத�காக� ெகா>,தி�
த �,தக�கள2� கிைட�பத�கய சில மா��சிச� �,தக�க\� இ�
தன. அ,<ட)
ஆவண�கள2� க�சிய�) ��கிய அறி�ைகக\ட) சில க�த�க\� இ�
தன. அதி� ஒ� க�த� யா4.ப�கைல�கழக,தி� இய�கி
வ
த �லிக\�;A சா�பான ÕமOமல�Aசி� கழக’,தி) ��கிய$த�கள2� ஒ�வரான சிவர]சி, எ)பவ� என�; எBதிய க�த�. அவ�
நா�ைடவ��> ெவள2ேயறி  ேநா�ேவய�� ;>�ப,<ட) வா4
< வ
த +ழலி�,  சாதாரணமாக  எ)ன2ட� Cக� வ�சா,< அ
த�
க�த,ைத எBதிய��
தா�.

சிவர]சி,  �லிகள2)  ஒ�  த:வ�ர  ஆதரவாளராக  இ�
தேபாதிG�,  அவ��  அவர<  <ைணவ�யா�  ரதி5�  எ)Pட)  அ)�ட)
பழகியவ�க*. அத�ெகா� காரண�, வழைமயான �லிகள2) பாண�ையவ��> சிவர]சி, எ�ேலா�டP� சகஜமாக� பழகியைமயா;�.
சிவர]சி,தி)  இ
த�  ேபா�;�  காரணமாகT�,  �லிகள2)  சில  ெகா*ைகக\ட)  அவ�  ஒ,<�  ேபாகாததாG�,  �லிக\�;�
அவ��;� க�,< �ர/பா>க* ஏ�ப�>, அவைர அவ�க* ஒ<�கி ைவ�;� ஒ� +ழG� ஒ� க�ட,தி� உ�வான<.

சிவர]சி,ைத �லிக* ஒ<�கிய ப�)ன�, சிவர]சி, த�பதிய�ன� வாடைக�;� ;�ய��
த ந�^� ப/டார�;ள� வ :தி வ :�ைட5�
�லிக* உளT பா�,< வ�வதாக நா) ேக*வ��ப���
ேத). ஒ��ைற சிவர]சி,தி) <ைணவ�ய�) உறவ�னரான ச/ எ)பவ� ம(<
�லிக*  தா�;த�  நடா,தி5�  இ�
தன�.  சிவர]சி,  மOமல�Aசி  கழக�  ெபாO�பகள2லி�
<  வ�>வ��க�ப�ட  ப�)ன�,  அவர<
ெந��கிய ந/பரான தி�ைல ேபா)றவ�க\ட) இைண
< இ)ெனா� ெவள2ய_�ைட� ெகா/> வ
தி�
தா�.  அ< �லிக\�;�
ப���கவ��ைல.

;றி�பாக Ôேபாரா�ட,<�;* ேபாரா�ட�’ எ)ெறா� ப�ரCர,ைத அவ�க* ெவள2ய����
தன�. அதி� தமிழ:ழ ேதசிய� ேபாரா�ட,ைத
நடா,<கி)ற  அேதேநர,தி�,  தமி4  ச�தாய,<�;*  நிலTகி)ற  சாதி�ப�ரAசிைன,  சீதன�ப�ரAசிைன,  ெதாழிலாள�  ப�ரAசிைன
ேபா)றவ�O�காகT� ேபாராட ேவ/>ெம)பேத அ
த� ப�ரCர,தின சாரா�ச�. இ
த� க�,< �லிக\�; ஏ��ைடயத�ல. தமிழ:ழ�
அைம�பத�கான ேபாரா�ட� நைடெபOைகய��, ேவO எ
த� ப�ரAசிைனக\�காகT� ேபாராட�Fடா< எ)பேத �லிகள2) நிைல�பா>.

தமிழ�க* தமி4 ேதசிய,<�காக ம�>�தா) ேபாராட ேவ/>�, ம�ெற
த� ேகா�ைகக\�காகT� ேபாராட�Fடா< எ)ற க�,<�,
தமிழ�க\�; ஒேரெயா� அைம��தா) தைலைமதா�க ேவ/>� எ)ற க�,<�, �லிகளா� உ�வா�க�ப�< எ)ற க�,< பலட�
உ*ள<. ஆனா� உ/ைமய�� அ
த� க�,ைத �தலி� உ�வா�கியவ�க* �லிக* அ�ல.

தமிழரC�க�சி  தைலவ�  எ$.ேஜ.வ�.  ெச�வநாயக�  தா)  அ
த�  க�,தி)  ப�தாமக�  எ)பைத,
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இல�ைகய��  க�#ன2$�  இய�க  �)ேனா�கள2�  ஒ�வரான  ேதாழ�  �.கா�,திேகச)  `ல�
ஏ�ெகனேவ அறி
தி�
ேத). ேதாழ� கா�,திேகச) 1940கள2) ந>�ப;திய�� யா4�பாண,தி� க�#ன2$�
க�சிய�) அைம��கைள உ�வா�;� ெபா��> க�சியா� அP�ப�ப�> அ�; ெச)O க�சி ேவைலகைள
�)ென>,த  ேபா<,  ெதாழிலாள�க\�  வ�வசாய�க\�  தா4,த�ப�ட  ம�க\�  உைம  மO�க�ப�ட
ெப/க\� தம< உைமக\�காக தம< ச`க,<�;*ேளேய ேபாரா>வ< அவசிய� எ)ற க�,ைத
வலி5O,தி வ
தா�.

நில�ப�ர�,<வ பழைமவாத,தி) ப��ய�� சி�கி�கிட
த யா4�பாண,தி� ேதாழ� கா�,திேகச) வ�ைத,த
இ
த� �<ைம� க�,<�க*, அவைர எ�ேலா�� தி��ப�� பா��க ைவ,த<. அ
தA ச
த��ப,தி� �த�
தடைவயாக  ெச�வநாயக,ைத  ஒ�  ெபா<  நிக4Aசிய�)  ேபா<  கா�,திேகச)  ச
தி�;�  ச
த��ப�

ஏ�ப�ட<. அ
த நிக4Aசிைய ஒB�;ப>,திய நி�வாகிகள2� ஒ�வ� கா�,திேகசைன ெச�வநாயக,<�; அறி�க�ப>,திய ேபா<,
Ôந:�க*தா)  தமிழ�கள2�  இர/> வ�தமான  தமிழ�கைள�  ப�றி�  ேபசி,தி5�  கா�,திேகசனா?”  என  ெச�வநாயக�  த)ன2ட�
ேவ/டா ெவO�பாக� ேக�டதாக கா�,திேகச) ஒ��ைற எ)ன2ட� Fறினா�.

தமி4 ம�க* ம,திய�� அரசிய� ேவைல ெசDபவ�க* தமி4 ேதசிய� ம�>�தா) ேபச ேவ/>� எனப<�, ஏக�ப�ரதிநிதி,<வ,
தைலைமதா) இ��க ேவ/>� எ)ப<�, ப��கால,தி� �லிகளா� <�பா�கி �ைனய�� நைட�ைற�ப>,த�ப�டேத தவ�ர, அ<
�லிக\�; �)னேர அவ�கள< ப�தா மக�களா� (Õத
ைத’ ெச�வா) உ�வா�க�ப�ட ஒ)O எ)ப<�, அ< �லிக* அழி
த ப�)ன��
இ)O�  ெதாட�கி)ற<  எ)ப<�  தா)  உ/ைம.  அ�ப��  பா��ைகய��  ப)ைம�  க�,<�க\�,  ப�வைக,  தைலைமக\�
நிலTகி)ற  சி�கள  ச`க,தி)  ஜனநாயக,  த)ைம,  தமிழ�க\ைடயைதவ�ட  பலப�  �)ேன�றகரமான<  எ)Oதா)  ெசா�ல
ேவ/>�.

இ
தA +4நிைலய��, �லிக\�;� ப���காத சிவர]சி,, என�; ேநா�ேவய�லி�
< எBதிய க�த� தி�ைலய�டமி�
< �லிகள2)
ைகக\�;�  கிைட,ததா�,  கா
தி  அ
த�  க�த�  ;றி,<�  என�;�  சிவர]சி,<�;�  இைடய�லான  ெதாட��க*  ;றி,<�
<�வ�,<�வ� எ)ன2ட� வ�சா,தா). அவன< ச
ேதக� சிவர]சி, ேநா�ேவ ெச)ற ப�)ன� நா),  தி�ைல ேபா)றவ�க\ட)
ெதாட�� ைவ,< த�க\�; எதிராக ேவைல ெசDகிேறா� எ)ப<தா). அதி� எ
தவ�த உ/ைம5� இ�ைலெய)O எ8வளேவா
நா) வ�ள�கி5� கா
தி அைத ந�ப, தயாராக இ��கவ��ைல.

ஆனா�  சிவர]சி,  ப�)ன�  இல/ட)  ெச)O  வாழ,  ெதாட�கிய  ப�)ன�,  ெதாட�
<�  �லிகள2)
அைம��க\ட) ேச�
< ேவைலெசDததாகT�, �லிக\�;A சா�பான இல/டன2லி�
< ஒலிபர�பா;�
ஐ.ப�.சி வாெனாலி�; ெபாO�பாக இ�
ததாகT� ேக*வ��ப�ேட). அ�;� சில க�ட�கள2� �லிக\ட)
�ர/ப�டதாகT� Fட அறி
ேத). நா) 1993 #) மாத� �லிகள2) சிைறய�லி�
< வ�>தைலயாகி
வ
த  ப�)ன�,  இல�ைக�;  தன<  ;ழ
ைத5ட)  வ
த  சிவர]சி,தி)  <ைணவ�  ரதி  $ரா)லி
வ :திய�லி�
த எம< �,தக�கைட�; வ
< எ)ைனA ச
தி,த<ட),  யா4.அ,திய� �< வ :திய�லி�
த
எம< வ :�>�;A ெச)O என< மைனவ� மக\டP� அளவளாவ�வ��>A ெச)றா�. இ< அ
த� ;>�ப�
எ)ம(< ெகா/��
த உ/ைமயான அ)ப�) நிமி,த� என எ/Yகிேற).

அேதேநர,தி� தி�ைலம(< மிகT� ப�ய� ைவ,தி�
த சிவர]சி,, தி�ைல �லிகளா� கட,தபப�டேபா< மிகT� மன� ெநா
<
ேபாய��
ததாகT�,  ப�)ன�  தி�ைல  �லிகளா�  ப>ெகாைல  ெசDய�ப�டைம  அறி
<  கதறி  அBததாகT�  ேக*வ��ப�ேட).
�ல�ெபய� நா>கள2� த�ெபாB< வா4
<வ�� தி�ைல5ட) பழகிய ேவOபல�� அ8வாO மன� ெவ<�ப�யதாகT� அறி
ேத).

ஆனா�  எ)PடP�  தி�ைல5டP�  மிகT�  ெந��கமாக�  பழகி,  தா)  நா�ைடவ��>  ெவள2ேயOவத�;  �)ன�  எ�க*
இ�வைர5� அ
த ெந��க�யான ேநர,தி� ெகாB���; அைழ,< அளவளாவ�ய, பல��;� பAசயமான த�ேபா< இல/டன2�
வா4
< வ�கி)ற �லிகள2) த:வ�ர வ�Cவாசியாக மாறி�ேபாDவ��ட ப,மநாப ஐய�, தி�ைலய�) ப>ெகாைல ;றி,< எ)ன க�,<�
ெகா/��
தா� என அறிய நா) பல வழிகள2G� �ய)O� அ< ��யவ��ைல. எ)PடP� அ
த� ெகாB��A ச
தி�ப�) ப�)ன�
ஒ�ேபா<� ெதாட�� ெகா/ட<� கிைடயா<. �லிக* இய�க,தி) வ�Cவாசிகளாக இ�
த இ� ெவௗ;ேவறான நிைல�பா>கைள,
ெதய�ப>,தேவ இைத இ�; ;றி�ப��ேட).

தி�ைலய�டமி�
< �லிகள2ட� சி�கிய இனெனா� க�த�, ெச�ல,<ைர எ)ற என< ந/பெரா�வ� கனடாவ�லி�
< என�; எBதிய
க�தமா;�.  ெச�ல,<ைர5� �லிக\�;�  ப���காதவ�  எ)பதா�,  அ
த�  க�த�� என�;�  ெப�� தைலவலியாக  (தைலம(<
அ�யாகT�) மாறிய<.

ெதாட��

��ைனய பதிGக�
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