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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (44)

44. �லிகைள ஓட ஓட விர-.ய ெபா�ம/க�!

இைட�கா= ச�பவ,தி� ஈ=ப�ட அைனவ�ேம ஒ�வ��ெகா�வ� ெந��கிய உறவ�ன�க*. அவ�கள2�
சாமி எ)ற ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ� ேதாழைர� �லிக* ஈவ�ர�கிமி)றி ெகாைல ெசAதன�. இ8வளவ��;� சாமி
ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ� இய�க,தி) ெவள2�பைடயான ஒ� �)னண� உB�ப�ன� அ�ல. மிகC� அைமதியாக
இ�
<ெகா/=,  ப�)னண�ய��  இ�
<  ெகா/=  வ�EவாசமாகF  ெசய�ப�ட  ஒ�வ�.  அவர<
ெகாைல�;�  பதில�யாக,  அ
த�  ெகாைல�;�  ப�)னண�ய��  இ�
தவ�க*  என  ச
ேதகி�க�ப�ட
ேவ���க),  E�ப�ரமண�ய� (E�� - இவ� எ)Iட) ஒ)றாக� க�வ�  க�றவ�)  எ)ற இ�வைர
ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�  இய�க,ைதF  ேச�
தவ�க*  ெகாைல  ெசAதா�க*.  அ
த  இ�வைர5�  ெகாைல
ெசAதவ�க*  எ)ற  ச
ேதக,திேலேய  இ�வ�  ைக<ெசAய�ப�=  எ��ட)  சிைறய��
அைட�க�ப���
தன�.

இ
தF  ச�பவ�கK�;�  ப�)னண�ய��  இ�
< ெசய�ப�டவ�,  இ)ெனா�  உறவ�ன�� ைவ,திய�
கலாநிதி5மான இைட�கா�ைடF ேச�
த ஒ� ெப/. இவ� �லிகள2) ம�ட�கள�� மாவ�ட� ப�ரதான
தளபதிகள2� ஒ�வைர, தி�மண� ெசAதி�
தா�. அ,<ட) �லிகள2) தைலவ� ப�ரபாகரன2ட� ெப��

ெச�வா�ைக5� ெகா/��
தா�. ப�ரபாகரI�;� அவர< ;=�ப,தின��;� சிகிFைச அள2�பவராகC� இ�
தா�. பல ��கியமான
நிக4Cகள2� ப�ரபாகர) உ�பட �லிகள2) உய�ம�ட, தைலவ�க* ப�ேக�;� ேபா<, இவ�� �லிகள2) இராLவF சீ�ைட5ட)
அவ�கள2� ஒ�வராக நி�பைத� காண ��5�.

நா) �லிகள2னா�  ைக<ெசAய�ப�ட  ப�)ன�,  என< ெந��கிய  உறவ�னரான இ
த�  ெப/ டா�டைர,  இவர< சேகாதர�  எம<
ேவ/=ேகா*க* எ<Cமி)றிேய, என< வ�=தைல�காக ப�ரபாகரன2ட� தன< ெச�வா�ைக� ப�ரேயாகி�;�ப� அLகியதாக நா)
வ�=தைலயாகி வ
த ப�)ன� அறி
ேத). அவ� அ8வாறான �ய�சிகள2� ஈ=ப�டாரா எ)பைத அறி
< ெகா*ள ��யவ��ைல.

�லிகள2) உB�ப�ன�கைள� ெகாைல ெசAதவ�க* எ)றா� அவ�கK�;� �லிகள2) சிைறய�� எ,தைகய Õசீ�வைசக*’ வழ�க�ப=�
எ)பைத  நா)  வ�வ�க,  ேதைவய��ைல.  அ,<ட)  அ�ப�யானவ�கK�;  எ)னவ�தமான  உFசப�ச  த/டைனைய  அவ�க*
வழ�;வா�க*  எ)ப<�  எ�ேலா��  ந)கறி
த  வ�டய�.  இ��ப�I�  அவ�க*  இ�வ��  மிகC�  உBதியாக  இ�
தைத
அவதான2,ேத). நா) சிைற ைவ�க�ப���
த ப;திய�� அைட�க�ப���
த அவ�கள2� ஒ�வ�, த�ெசயலாக நா) வ�=தைலயாகி
ெவள2ேய ேபானா�, தன< ெபய� Ð ந�ச,திர� எ)பனவ�B�; ந�P� க
தசாமி ேகாவ�லி� ஒ� அ�Fசைன ெசA5�ப� எ)ன2ட�
ேவ/��ெகா/டா�. அைத நிைன�;� ேபாெத�லா� �லிகளா� வா4�ைக மB�க�ப�ட அவைர எ/ண� மன� வ�
தாம� இ��க
��வதி�ைல.

இ
த இ� Õெகாைலயாள2’க* (இ
த வா�,ைதைய கி/டலாக, த)I� பய)ப=,<வத�காக அவ�க* எ)ைன
ம)ன2�பா�களாக. ஏெனன2� �லிகளா� ;�ற�சா�ட�ப=பவ�க* எ,தைகயவ�க* எ)ப<, எ�ேலா�� ந)கறி
த
வ�டய�) ;றி,<� நா) வ�ேசடமாக� ;றி�ப�=வத�;� காரண�, ெபா<வாக ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ� இய�க,தின� ;றி,<
ெதவ�,< வ�� ஒ� வ�ம�சன,ைத மB மதி�பR�=�; உ*ளா�;வத�காகேவ. ப�ரதான தமி4 ஆ5த�ேபாரா�ட
இய�க�கைள�  ெபாB,தவைர,  �லிக*,  �ெளா�,  ெரேலா  ேபா)ற  இய�க�கள2ட�  உ*ள  Õேபாரா�ட,’

(இராLவவாத,)  த)ைம  ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�  இய�க,திட�  இ�ைலெய)ற  ஒ�  க�,<  ெபா<வாக  இ�
<
வ
<*ள<.

ஆ5த�ேபாரா�ட� ஆர�பமான கால,திலி�
< அேநகமாக எ�லா இய�க�கள2ன<� ��கிய$த�க* எ)Iட) ெந��கமாக� பழகி
வ
<*ளன�.  அ
த வைகய�� ஒ8ெவா� இய�க�� ம�ைறய இய�க�கைள� ப�றி  எ)ன க�,<கைள� ெகா/���கி)றன<
எ)பைத நா) ஓரளC அறிேவ).  இ
த இய�க�கள2� ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�.,  �ெளா� எ)பன தம< க�,<�கைள ம�க* ம,திய��
ெகா/= ெச�வத�; பலவ�தமான �ய�சிகைள எ=,< வ
<*ளன�. அவ�க* ப,திைகக*, ெவள2யR=க* என பலவ�ைற அFசி�=
ம�க* ம,திய�� வ�நிேயாகி,< வ
<*ளன�. ஆனா� �லிகைள� ெபாB,த வைரய��, ஆர�ப,தி� உமா மேக$வரI� ப�ரபாகரI�
ஒ)றாக இ�
த ேநர,தி� எம< அFசக,தி� அFசி�ட Õஉண�C’ ப,திைகைய, தவ�ர, ேவB ெவள2யR=க* எதைன5� ெவள2ய��ட<
கிைடயா<. (ப��கால,தி� ம�ைறய இய�க�கைள, தைடெசA< Õஏக�ப�ரதிநிதிகளாக’ மாறிய ப�)ன� நிைறய ெவள2ய��டா�க*)

இ<ப�றி ஒ��ைற �லிகள2) ��கிய$த� ஒ�வ� எ)Iட) உைரயா=� ேபா<, ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�, �ெளா� ேபா)ற இய�க�க*
காைச  கடதாசிகள2�  கயா�;வதாகC�,  தா�க*  ஒ8ெவா�  சத,ைத5�  ேதா�டா�கK�; ம�=ேம  (அ<C� ஒ� வைகய��
கயா�;த�  தாேன?)  ெசலவழி�பதாகC�  ெசா)னா�.  இ)ெனா��ைற,  1981�  ஆ/=  எ)B  நிைன�கிேற).  யா4�பாண,தி�
நைடெப�ற  உ*ள+ரா�சி  சைப, ேத�த� ஒ)றி) ேபா<,  க
த�மட� ைசவ�ப�ரகாச  வ�,தியாசாைலய�� அைம
தி�
த  வா�;F
சாவ��; காவ� கடைமய�லி�
த ெபாலிசாைர �லிக* E�=�ப=ெகாைல ெசA<வ��=, நா) தி�ெந�ேவலிய�� த�கிய��
த வ :�=
வளC�;*ளா� த�ப�ேயா�ன�. (நா) த�கிய��
த அ
த வ := யா4.ப�கைல�கழக மாணவ�க* சிலரா� வாடைக�; எ=�க�ப�=�
�லிகள2) மைறவ�டமாக�  பய)ப=,த�ப�=  வ
ததாக�  ப�)ன�  அறி
ேத).  அவ�கள<  ச�ேகத�  ;றியாக  அ
த  வ :=  Õ13’  என
அைழ�க�ப�டதாகC�,  தி�ெந�ேவலி  பரேம$;வரா  ச
திய�லி�
த  ம�க*  வ�கி�  ெகா*ைளய�)  ேபா<,  அதி�  ேநர�யாக�
ப�;ப�றிய ப�ரபாகர) �த� நாள2ரC அ
த வ :���தா) த�கிய��
தா� எனC� ப�)ன� அறி
< ெகா/ேட))

ெபாலிசாைர� �லிக* E�டைத, ெதாட�
<. ெப�மளC ெபாலிசா� அ8வ�ட,தி� ;வ��க�ப�=, அவ�க* காL� ெபா<ம�கைள�
க/[�,தனமாக, தா�கிய<ட), க
த�மட� பழ� வ :திய�லி�
த, ெப��பா\� ஏைழ, தா4,த�ப�ட ம�க* வா4
< வ
த ஓைல�
;�ைசகைள5� த:ய��= சா�பரா�கிவ��டன�. ப�)ன� யா4.ப�கைல�கழக மாணவ�கK�, ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�. ேபா)ற இய�க�கK�
அ
த� நிதி  ேசக,<, அ
த� ;�ைசகைள ம(ளைம,<� ெகா=,தன�.  இ<ப�றி,  நா) அ=,த சில நா�கள2� ச
தி,த ஒ� �லி
உB�ப�னட� ப�ர$தாப�,ேத). அதாவ<, Õஇ8வாB ந:�க* ெசAவதா� ெபா<ம�கK�;,தாேன க$ட�’ என வ�வ,ேத).

அத�; அ
த� �லி உB�ப�ன�, Õேபாரா�ட� எ/டா� அ�ப��,தா) அ/ைண இ��;�. எ�கைட ேவைல எதிையF E=கிற<தா).
அதாைல ெபா<சன,<�; வாற பாதி���; நிவாரண� ெசAய ேவ/�ய< ஈ.ப�.ஆ�.எல.எ�. ேபா)ற இய�க�கள2) ேவைல. அைவதா)
கி=;க*  க���ெகா=�க  ேவL�’  என�  பதிலள2,தா�.  அதாவ<  ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�  ேபா)ற  இய�க�க*  ேபாரா=வத�காக,
ேதா)றியைவ  அ�ல  எ)பேத  அவ�  ெசா)ன  பதிலி)  சாரா�ச�.  சயாகF  ெசா�வதானா�,  ேபாரா�ட�  எ)ற  ெபய�
ெபா<ம�கK�; இழ�ைப ஏ�ப=,தி வ
த ேதைவய�ற வ)�ைறகைள ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�. ேபா)ற இய�க�க* தவ��,< வ
தைதேய,
அ
த �லி உB�ப�ன� ேவBவ�தமாக� ;றி�ப��டா�.

இ
த  நிைலைம ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�  ஒ� ேபாரா�ட,த)ைம ;ைற
த,  வ :யம�ற  ஒ�  இய�க� எ)ற ப��ப,ைத  ம�க* ம,திய��
ஏ�ப=,திய��
த<. ஆனா� எ�லாவ�ைற5�,தா)  எ�லா ேநர�கள2\� சகி,<�ெகா/���க ��யா< எ)பைத ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�
இய�க�  நி]ப�,த  ச�பவமாகேவ,  இைட�கா���  �லிகK�;  அ
த  இய�க�  ெகா=,த  ÕமB,தா)’  திக4கி)ற<  எ)B
நிைன�கி)ேற).

அ<ம�=ம�லா<, இ)ெனா� ச�பவ�� இேத இைட�கா��� நிக4
த<. �லிகளா� ஏைனய இய�க�க* தைட ெசAய�ப�ட ேபா<,
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இைட�கா��� ஈ.ப�.ஆ�.எ�.எ�. இய�க,<ட) இைண
< ெசய�ப�டவ�கைள அFEேவலிய�� உ*ள �லிகள2) காயாலய,தி� வ
<
சரணைட5�ப�, அவ�கள2) அFEேவலி� ெபாB�பாளராக அ�ேபாதி�
த அ�த) எ)பவ� உ,தரC ப�ற�ப�,தா�. ஆனா� யா�ேம
அ8வாB சரணைடய �)வரவ��ைல. சரணைடயாதவ�கைள� ப���பத�காக அ�த) தைலைமய�� �லிகள2) ;^ெவா)B வா)
ஒ)றி� இைட�கா= ெச)ற<.

அ)B தி�ெவ�பாைவ� 1ைசக* ேகாவ��கள2� நைடெப�B� ெகா/��
தப�யா�, ம�க* அ8வ�ட�கள2� _�ய��
தன�. �லிக*
தம< ப�*ைளகைள� பலவ
தமாக� ப��,<F ெச�வத�காக வ
தி��கிறா�க* எ)பைத� ேக*வ�5�ற ெபா<ம�க*, ைகய�� கிைட,த
உல�ைகக*, த�க*, அலவா�;கKட) �லிகள2) வாகன,ைதF E�றி வைள,தன�. ெபா<ம�கள2) எதி����; ஈ=ெகா=�க ��யாத
�லிக*, த�ப�ேனா� ப�ைழ,ேதா� என அ�கி�
< ஓட ேவ/�யதாய��B.

ப�)ன� �லிக* வ�=,த மரண அFEB,த� காரணமாக, ெப�ேறாேர தம< ப�*ைளகைள ேநர�யாக� �லிகள2) �கா��; அைழ,<F
ெச)B, வ�சாரைண ��வைட5� வைர அ
த இட,ைத வ��=நகர மB,< காவ� இ�
< ைக5ட) தம< ப�*ைளகைள ம(�=
வ
தன�.

இ,தைகய ச�பவ�க* ஒ� வ�டய,ைத உண�,<கி)ற<. அதாவ< எதி எ,தைகய ெகா�யவனானா\�, பய�கர ஆ5த�கைள
ைவ,தி�
தா\�,  ம�க*  ஐ�கிய�ப�=  ஓரண�ய��  நி�பா�களானா�,  அவ�களா�  எ,தைகய  ெந��க�கைள5�  ெவ�றிகரமாக
எதி�ெகா*ள ��5� எ)பேத அ<. �லிகள2) பாசிச� ேபா�; உ�வாகி வ
த ேநர,தி�, அத�; எதிராக ம�கைள ஏைனய இய�க�க*
சயாகC�, தி�டமி�ட �ைறய�\� அண� திர�� ேபாரா�ட�கைள �)ென=,தி�
தா�, ஒ� மகி
த ராஜப�சவ�) அரE வ
<
�லிகைள ஒழி,<�க�=� வைர கா,தி��க ேவ/�ய ேதைவய��
தி��கா<. ெப�� அழிCகK� தவ���க�ப����;�

ெதாட��.

��ைனய பதிDக�
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