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38. �ைளயி� க-கிய ‘�ளி�’!

நா) இ�; ;றி�ப�>� ெச�ல,<ைர எ)பவ� யா4�பாண� ப�கைல�கழக,<�; �)னா� நா)
ைவ,தி�
த  கைட�;  வ
த  ேநர,தி�  அறி�கமானவ�.  மிக@�  ேதாழைம5டA�
அ
நிேயா)யமாக@�  பழ;பவ�.  ப�கைல�கழக,தி�  க�வ�  பய�)ற  ெச�வ�,  தி�ைல  உ�பட
ப�ேவC  இய�க  சா�பானவ�கDடA�  ெந��கிய  ந��  ைவ,தி�
தா�.  நா)  அவ�ட)
அறி�கமான சமய,தி� அவ� ஈேரா$ இய�க,<டனா அ�ல< �ெளா� அைம��டனா ேவைல
ெசE< ெகா/��
தா� எ)ப< இ�ெபாF< என�; சயாக ஞாபகமி�ைல.

அ
த� காலக�ட,தி� ெச�ல,<ைர தன< தன2�ப�ட �ய�சியா� Õவழி’ எ)ெறா� சIசிைகைய
ெவள2ய��டா�.  இர/> இத4க* ம�>ேம அ< வ
த< எ)C நிைன�கிேற). இர/> இத4க*
எ)றாJ� கா,திரமான க�,<�கைள அ< தா�கி  ெவள2வ
த<. ;றி�பாக �லிக* இய�க,ைத
தய@  தா�சண�யமி�லாமJ�,  <ண�வாக@�  வ�ம�சன�  ெசEத<.  ;றி�பாக  �லிக*  இய�க�
வ�ெவ��,<ைற கட,த�கார மாப�யா�கள2) ப�)னண�ய�� உ�வான இய�க� எ)ற அ�,த,தி�
அ
த�கால,தி� அதி� எFத�ப���
த<. இ8வாC ெவள2�பைடயாக ஆர�ப,திேலேய வ�ம�சி,த
ப,திைக அ<தா) எ)C நிைன�கிேற).

அ
த�  ப,திைகைய  அ8வாறான  ஒ�  ெதான2ய��  ெவள2ய��டைம�காக  ெச�ல,<ைர�;
�லிகளா�  நிLசயமாக  ெந��க�  ஏ�ப����;�  எ)பதி�  ஐயமி�ைல.  இ
த  நிைலைமய��
அ��க� யா4.ப�கைல�கழக O�C வ�டார,தி� காண�ப>� ெச�ல,<ைரைய சிறி< நா�களாக�
காண  ��யவ��ைல.  நா)  பலட�  வ�சா,<�  அவ�  எ�;  ேபானா�  எ)பைத  அறிய
��யவ��ைல.  �லிகளா� அவ��; ஏதாவ< நட
தி��;ேமா  எ)ற அLச� எ�மி� சில��;
இ�
தேத எம< கவைல�;� காரண�.

இ
த நிைலைமய�� சில மாத�க* கழி,<, ப�கைல�கழக,<�; �)னா� இ�
த என< கைட
�கவ�; (�கவ சயாக எFத�படவ��ைலெய)ற ேபாதிJ� ப�கைல�கழக,<�; �)னா�
உ*ள �,தக�கைட என�  ேபா�டதா�  அ< என< ைக�; வ
< ேச�
<வ��ட<)  ஒ� க�த�
வ
த<. அ< கனடாவ�லி�
< வ
தப�யா�, யா4.ப�கைல�கழக,தி� க�வ� பய�)ற மைலயக�
ெத�ேதா�ைடையL ேச�
த ேதாழ� சி. இராதாகி�$ணன2) க�தமாக இ��;� என நிைன,ேத).

அத�;�  காரண�,  ேதாழ�  இராதாகி�$ண)  யா4.ப�கைலகழக,தி�  க�வ�க�ற  கால,தி�
எ)Aட)  மிக@�  ெந��கமாக�  பழகி,  எம<  க�சிய�)  ஒ�  ஆதரவாளராக  மாறியவ�.  அவ�
ம�>மி)றி  ேஜ.வ�.ப�ய�)  1988  Ð  89  இர/டாவ< கிள�Lசி�  கால,தி� ெகாF�ப�� ைவ,<�
காணாம�  ேபான  இராதாகி�ஸணன2)  அ/ண)  ெவ*ளா
<ைர5�  எ��ட)  ெந��கமாக
இ�
த ஒ�வ�. என�;, ெத
தவைர ேதாழ� இராதாகி�$ணேன அ�ெபாF< கனடாவ�லி�
<
எ)Aட) ெதாட�ப�� இ�
த ஒேர நப�.

ஆனா� க�த,ைத, திற
< ப�,<� பா�,தேபா< ஆLசய�ப�>� ேபாேன). மிக@� O��கமான
அ
த� க�த,தி�, Õஅ/ைண நா) கனடா வ
< ேச�
<வ��ேட). இ�; உ�கD�; எ)ன உதவ�
ேதைவெய)றாJ�  என�;  அறிய,  தர@�’  எ)ற  சார�பட  அ
த�  க�த,தி�  ெச�ல,<ைர
எFதிய��
தா�.  ந/ப� ெச�ல,<ைரய�) இ
த� க�த,தி� என�; ஆLசயமான<�, ப��,<�
ேபான<மான  வ�டயெம)னெவன2�,  என<  பல  வ�ட  அரசிய�  வா4�ைகய�J�,
யா4.ப�கைல�கழக,<�; �)னா� கைட நடா,திய கால,திJ� ப�லாய�ர�கண�காேனா�ட)
நா)  பழகிய���கிேற).  அவ�கள2�  சில�ட)  மிக@�  ெந��கமாக�  பழகிய���கிேற).  சில�
தி�ெந�ேவலிய�� நா) எ>,< ைவ,தி�
த வ :��� நா* கண�காக, த�கி�Xட இ�
<*ளன�.
(யா4�பாண,தி� அ)ன ச,திர ஒF�ைக எ)ெறா� வ :தி இ��கிற<. என< வ :> உ/ைமய�� ஒ�
அ)னச,திரமாக  இ�
தைதய��>  இ�ெபாF<  நிைன,<�  ெப�ைம�ப>கிேற))  ஆனா�
ப��கால,தி� அவ�கள2� பல� ெவள2நா>கD�;� �ல�ெபய�
< ெச)Cவ��டன�.

அ8வாC �ல�ெபய�
< ெச)றவ�கள2� எம< க�சி  ஆதரவாள�க* ஒ�சிலைர, தவ�ர  ேவC
எவ�� எ)Aட) ெதாட�� ெகா/ட< கிைடயா<. அ�ப�ய���க எம< க�சிய�லாத, எ)Aட)
ந��ட) பழகிய Õேதாச,<�காக’ இ
த ெச�ல,<ைர எ)ைன நிைன,< க�த� எFதிய<ட), Õஎ)ன
உதவ� ேவ/>�’ எ)C� ேக�> எFதியைத நிைன�க இ)C� என< மன� ெநகி4
< ேபாகிற<.

ெச�ல,<ைர  எFதிய  அ
த�  க�த��  நா)  தி�ைலய�ட�  பா<கா���காக�  ெகா>,த
Õெபா�கிச,தி�’ அட�கிய��
த<. இ�ெபாF< அ< சிவரIசி,தி) க�த,<ட) ேச�
< �லிகள2)
�லனாE@�  ப�வ�ன)  ைககள2�  இ��கிற<.  ப�)ன�  ெசா�ல@�  ேவ/>மா,  �லிகள<
ெகா/டா�ட,<�;.  ேம�ப�  இ�  ந/ப�கD�;�  என�;�  இைடய��  உ*ள  அ
தர�க,
ெதாட��கள2)  ��LOகைள  அவ�4�;�ப�,  கா
தி  பல  நா�களாக  எ)ைன  ெசா�லாJ�
ெபா�லாJ� வா�� எ>,<வ��டா). என�; உ/ைமய�� அவ�க* இ�வ�டA� ேவC எ
த�
ப�ர,திேயக, ெதாட��கD� இ�லாதப�யா�, நா) ெசா)னைதேய தி��ப, தி��பL ெசா�லி�
ெகா/��
ேத).

என< ஒேர பதிலா� எLசJ� ஆ,திர�� அைட
த கா
தி, Ôஎ)னடா எ�கD�;L O,திறியா?”

எ)ற ஒேர வசன,ைதேய அவA� தி��ப, தி��பL ெசா�லி Õப�)ன2’ எ>,<வ��டா). அ
த�
க/ட,திலி�
< த�ப@�, அதனா� ஏ�ப�ட Õவ :ர,தF��’கள2லி�
<� ÕெசF��’கள2லி�
<� நா)
வ�>பட சில நா�க* ஆகிவ��டன. இ,தைன�;� அ
த இர/> ந/ப�கள2ன<� க�த�கD�;
நா) அ
த�காலக�ட,தி� நிலவ�ய அLச� காரணமாக� பதி�Xட எFதவ��ைல.

இ<தவ�ர, இ)ெனா� வ�டய,ைத5� �லிக* தி�ைலய�டமி�
< எ>,< ைவ,தி�
தன�. வட�கி�
இட<சா�  க�சிகD�  $த�ப�,<,  மா�C  இய�க�கD�  �லிகளா�  தைடெசEய�ப�>
+ன2யமாகி�ேபான  ஒ�  +ழலி�,  �லிகள2)  பாசிச  அட�;�ைறய�)  கீ4  எ8வாC  �ர�சிகர
இய�க,ைத5�, ம�க* அைம��கைள5� உ�வா�கி ேவைல ெசEவ< என எ�மி� சில� அ��க�
X� ஆராE
< வ
ேதா�. அத�காக ஒ� க�வ� வ�ட,ைத உ�வா�கிய��
ேதா�. அ
த� க�வ�
வ�ட,தி�  மிக@�  ந�ப��ைகயான  நா�வ�  ம�>�  இைண
தி�
ேதா�.  அவ�கள2�  ஒ�வ�
யா4.ப�கைல�கழக  வ�Iஞான  ப\ட,தி�  உதவ�  வ�@ைரயாளராக  இ�
தா�.  இ)ெனா�வ�
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ஒ��O�டா) மகாவ�,தியாலய,தி� ஆசியராக� பண��
தா�. ம�றவ� ��;>த:வ�� பாடசாைல ஒ)றி� க�ப�,<� ெகா/��
தா�.
ம�ற< நா).

நா�க* �$ய �ர�சி� கால,தி� ெலன2), $டாலி) ேபா)ேறா� ஜா� ம)னன2) ெகா>�ேகா� ஆ�சிய�) கீ4 எ8வாC இரகசிய�
க�சி  அைம��கைள உ�வா�கிய<ட),  ெதாழிலாள�கைள5�  வ�வசாய�கைள5� ேபாரா�ட,<�;  அண�  திர��னா�க*  எ)பைத
�தலி� ஆராE
ேதா�. அ,<ட) இர/டா� உலக மகா5,த கால,தி� ஹி�ல) நாஜி� பைடகளா� ஆ�கிரமி�க�ப���
த கிழ�;
ஐேரா�ப�ய நா>கள2� எ8வாC தைலமைற@ இய�க�க* அவ�கD�; எதிராக ேவைல ெசEதா�க* எ)பைத5� பல ^�கள2�
ேத�� ப�,ேதா�.

எம< க�,தி)ப� இன2ேம� இட<சா அரசிய� எ)றாJ� ச, தமி4 ேதசிய அரசிய� எ)றாJ� ச, இல�ைக அரO எ)ற அைரL
ச�வாதிகார  ஆ�சிைய  ம�>மி)றி  (அ
த  ேநர,தி�  பாசிச�  ேபா�;*ள  ேஜ.ஆ�.ெஜயவ�,தனவ�)  ஐ.ேத.கவ�)  ஆ�சிய�)
ெதாட�Lசியாக இ)ெனா� ச�வாதிகார� ேபா�;*ள ப�ேரமதாசவ�) ஆ�சி வ
தி�
த<), �F� பாசிச அைம�பான �லிகைள எதி�
ெகா*வ< (அ<@� எம< ெசா
த� ப�ரேதச,தி�) ெப�� ப�ரLசிைனயாக இ�
த<.

எனேவ ெவள2நா>கள2� பாசிச Ð ச�வாதிகார ஆ�சிகD�; எதிராக எ�ப� ேவைல ெசEதா�க* எ)ற அAபவ� எம�; மிக@�
ேதைவ�ப�ட ஒ)றாக இ�
த<.

எ�லாவ�ைற5� தி��ப� �திதாக  Õஅ’வ�லி�
< ஆர�ப��க ேவ/>� என நா� க�திேனா�.  நா� இ�
த +ழலி� அCப<க*
எFப<கள2� கிராம��ற வ�வசாய�கள2ட� ெச)C ேவைல ெசEத< ேபா)C ெசEய ��யாத நிைல இ�
ததாJ�, எ�கள2� _வ�
உய�தர  ம�C� ப�கைல�கழக  மாணவ�கD�;�  க�வ�  க�ப��பவ�களாக  இ�
த  காரண,தாJ�,  மாணவ�கள2டமி�
ேத  எம<
ேவைலைய ஆர�ப��ப< என, த:�மான2,ேதா�. மாணவ�கDட) ெதாட�� ெகா*வத�; வசதியாக �லிக* ச
ேதக�படாத வைகய��,
வ�Iஞான�,  அறிவ�ய�,  கைல இல�கிய� சா�
< ஒ� சIசிைகைய மாதாமாத� ெவள2ய�>வ< எ)C த:�மான2,ேதா�.  அ
தL
சIசிைக�; Õ<ள2�’ என� ெபய>வ< என@� த:�மான2,<� ெகா/ேடா�. (இ8வாறான ஒ� சIசிைகைய Õஅறிெவாள2’ எ)ற ெபய�
ப�கைல�கழக�கள2லி�
த எம< க�சி�;L சா�பான வ�@ைரயாள�க* 1960கள2� ெவள2ய��ட<ட), அ< எம< மாணவ� ப�வ,தி�
எ�ைம மிக@� ஆக�சி,த ஒ� சIசிைகயாக@� இ�
த<)

எம< இ
த, தி�ட�க* அைன,<� எம< ச
தி�� ச�ப
தமான நிக4Lசி� ;றி�ேப��� பதிய�ப�>, தி�ைலய�) வ :��� பா<கா�பாக
ைவ�க�ப���
த<.  அைத5� �லிக* ைக�ப�றிவ��டா�க*.  �லிகைள�  ெபாC,தவைர,  �லிகள< ஆ�சியதிகார,தி)  கீ4  உ*ள
ப;திய�� நா� இரகசியமாக� X�ட� X�ய< �த� தவC. அ<ம�>மி)றி அ�X�ட,தி� ஒ� அைம�ைப (க�வ� வ�ட,ைத Ð
க�வ��;� ேதசிய, தைலவ��க� உ*ள எ�டா� ெபா�,த� எ)ப< எ�ேலா�� அறி
த<தா)) உ�வா�கிய< மகா ;�ற�. அதி�
மாணவ�கைள� ;றி ைவ,த< மக�மகா ;�ற�. எனேவ இ
தியாவ�� Oத
திர� ேபாரா�ட கால,தி� லாX� சதி வழ�;, ம(ர, சதி
வழ�; என பல சதி வழ�;கைள ேதசப�த�கD�; எதிராக ப�,தான2ய ெவ*ைள ஏகாதிப,திய� ேசா�,< நடா,திய< ேபால, எம<
க�வ�  வ�ட  வ�வகார,ைத5� �லிக*  தம�; எதிரான  ஒ� சதியாகேவ பா�,தா�க*.  பா�,தா�க*  எ)றா�,  அத) ெதாட�Lசி
�லிகைள� ெபாC,த வைரய�� ெவ*ைள ஏகாதிப,திய� ெசEத< ேபா)C ந:திம)ற வ�சாரைண அ�ல எ)ப<, Õதமி4 ஈழ’,தி) சிC
;ழ
ைத�;�Xட, ெத5�.

எனேவ  எ)ைன�  ைக<ெசEத<  எத�காக  எ)ற  வ�சாரைண  இ)ன��  பாதி  வழி  தா/டாத  நிைலய��,  வ�சாரைண�;*
வ�சாரைணயான இ
த க�த�க* ம�C� க�வ� வ�ட� ெதாட�பான வ�சாரைணக* வ
< எ)ைன மாெப�� ;�றவாள2யா�கிவ��ட<.
இத�ேக �லிக* என�; மரண த/டைன தர�X>�. இ�
தாJ� கா
தி எ)னேவா ெதயவ��ைல ச�C� ெபாCைம5ட) இ
த�
க�வ� வ�ட� ெதாட�க�ப�டத�கான காரண,ைத அ>,த நா* எ)ைன தா) வ�சா�;� ேபா< ேக�டா). அவன< வழைமயான
அ�த��  பாண�ைய  வ��>வ��>  இ
த  மாதி  ஒ�  அb;�ைறைய�  ைக�ெகா/டப�யா�,  ேந�C  இர@  இ<  ப�றி  ேவC
யா�டேனா ஆேலாசி,தி��கிறா) எ)ப< வ�ள�கிய<.

கா
திய�) வ�சாரைணகD�; ம,திய��, தயாபரன2) வழைமயான வ�சாரைண5� ெதாட�
< நட
< ெகா/��
த<. அ<மா,திரமி)றி
இைடய�ைடேய ேவC சில�� ெவள2ய�லி�
< வ
< அரசிய� cதிய�லான வ�சாரைண5�, இராbவ cதிய�லான வ�சாரைண5�
ெசE<  ெகா/��
தன�.  அ8வாC  அ�;  ஒ��ைற  ச
தி,தவ)  ெபா�ட�மா).  இ)ெனா��ைற  கப�ல�மா).  ப�)ன�
ெபா�ட�மாைன இ� தடைவ5�, கப�ல�மாைன ஒ� தடைவ5� ச
தி,ேத).

ெதாட��--

��ைனய பதிEக�
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