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46. தைலைய- .�றி /0ைக% ெதா1ட விசாரைணக�!

வரலா�றி� உலக நா?க* பலவ�றி@� அ
த நா?கள2) அரசா�க�கA�, சில
நா?கள2�  வ�?தைல  இய�க�க*  எ)பைவ5�,  தம�;  எதிரானவ�கைள�
ைக<ெசCவ<�, அவ�கைளD சி,திரவைத ெசCவ<�, ��5மானா� ேபாலியான
;�றDசா�?கைள  ைவ,<  அவ�கA�;,  ��;,த/டைன  உ�பட  ப�ேவE
த/டைனகைள  வழ�;வ<�  ந:/டகால  நைட�ைறயாக  இ�
<  வ
<*ள<.
பாகி$தான2) �க4ெப�ற ப�ரதம� G�ப�கா� அலி 1�ேடா,  ஈரா�கி) ஜனாதிபதி
சதா� ஹ_ேச) உ�பட உ/ைமயான �ர�சிகர வ�?தைல� ேபாராள2 ேச;ேவரா
வைர இ
த நாடக�க* அர�ேக�ற�ப�? வ
<*ளன.

ஆனா�  அ�ப��  ைக<  ெசCய�ப�டவ�க*  தா�  எ)ன  ேநா�க,<�காக�
ைக<ெசCய�ப�ேடா� எ)பைத ஓரள>�;, ெத
ேத இ�
தா�க*. ெஜ�மான2ய
ச�வாதிகார�  ெகா?�ேகால)  ஹி�ல)  ெக$டாேபா  உள>  பைடய�னரா�
ைக<ெசCய�ப�?  மரண�கிட�;கள2�  L/ேடா?  ெகாைல ெசCய�ப�டவ�க*
Lட,  தா�  எ)ன  காரண,<�காக�  ைக<ெசCய�ப�ேடா�  எ)பைத  அறி
ேத

இ�
தன�.

ஆனா� �லிகள2) ைக< நடவ��ைகக* அ�ப�யானைவ அ�ல. அவ�க* ஒ�வைர� ைக<ெசCவத�; �)ன�, எ)ன ;�றDசா���
அவ� ைக<ெசCய�ப?கிறா� எ)ப< ச�ப
த�ப�டவ��;, ெதய�ப?,த�ப?வதி�ைல. எ)Nட) சிைறய�� இ�
த பலைர நா)
அவ�கள2) ைக<�கான வ�சா,த ேபா<, Ôஐயா, ஒ� சி)ன வ�சாரைண. ெகாQச ேநர,திைல தி��ப� வரலா�” எனD ெசா�ல�ப�ேட
தா� �லிகள2) �லனாC>� ப�வ�னரா� ப��,< வர�ப�டதாக, ெதவ�,தன�.

சில ேவைளகள2� அவ� ம(தான Õவ�சாரைண’  1�,தி  ெசCய�ப�? த/டைன வழ�க�ப�ட ப�)ன��Lட, அவ� தா) எத�காக�
ைக<ெசCய�ப�டா� கைடசிவைர ெதயாமேல ேபாCவ�?வ<� உ/?. ேநர�யாக� ;�றDசா�ைட, ெதவ��காம�, G�றி வைள,<
ஏதாவ< Ð சில ேவைளகள2� ச�ப
தா ச�ப
தமி�லாத ேக*வ�கைள5� ேக�டவ/ண� இ��ப�. அ�ப�� ேக*வ�க* ேக�;�ேபா<,
வ�சாரைண�; உ�ப?பவ� அ�பாவ�யாக இ�
தா�, ஏதாவ< இட�; மிட�காக எைதயாவ< ெசா�ல�ேபாC, ஏதாவ< ேவE �திய
ப�ரDசிைனகள2� மா��� ெகா*வா�.  ப�)ன�  அ
த வ�வகார�க* ;றி,<� வ�சாரைண ெதாட��.  ேதைவயானா� அைதெயா��
ேம@� சில� ைக<ெசCய�ப?வா�க*.

என< வ�சாரைண5� இ�ப�,தா) நா�கண�கி� ெதள2வ��லாம� G�றி� ெகா/��
த<. ஒ� ேநர� பா�,தா�, �லிகள< வ�சாரைண
எ).எ�.எ�. இய�க,<ட) என�; உ*ள ெதாட���கA�காக� ைக<ெசCய�ப�ட< ேபால, ேதா)E�. இ)ெனா� ேநர� பா�,தா�,
நா)  ஒ�  க�#ன2$�  க�சி�கார)  எ)ற  காரண,<�காக  ைக<ெசCய�ப�ட<  ேபாலி��;�.  சில  ேவைளகள2�  மன2த
உைமகA�கான யா4�பாண� ப�கைல�கழக ஆசிய� ச�க� ேபா)ற மன2த உைம அைம��கAட) ெதாட�ப�� இ�
ததி�காக
ைக<ெசCய�ப�ட<  ேபால  இ��;�.  ம�E�  சில  ேவைளகள2�  கா
தி  ேபா)றவ�க*  ெபாUைத�  ேபா�;வத�காக  எ)ன2ட�
ேக*வ�க* ேக�ப< ேபால>�Lட இ��;�.

ஆனா@� ஒ8ெவா�வட�� நடா,த�ப?� இ
த வ�சாரைணக* சில அ��பைட ேநா�க�கைள� ெகா/��
த< �
த<. அதாவ<
ைக<ெசCய�ப�டவ�  �லிகA�;  எதிரான  ேவE  இய�க�கAட)  ெதாட��*ளவரா?  இ
திய  அைமதி�பைட5ட)  ேச�
<
இய�கியவரா?  ஆ5த�கைள�  iயாள�L�யவரா?  ஆ5த�க*  எவ�ைறேயN�  ப<�கி  ைவ,தி��பவரா?  ஏதாவ<  ெகா*ைளD
ச�பவ�கAட) ெதாட��ப�?,  அதி� கிைட,த பண�,  ப>/ நைகக* ேபா)றவ�ைற ைவ,தி��பவரா? எ)ற வ�டய�க* பல
ேகாண�கள2� <�வ�,<�வ� ஆராய�ப?�. ஏதாவ< ஒ� சிE ச
ேதக� ஏ�ப�டா@� ேபா<�. அ8வள>தா). ஆைள நா� நாராC
கிழி,< எ?,<வ�?வா�க*.

எ)ைன� ெபாE,தவைர, இ
தவ�தமான ;�றDசா�?க* எவ�ைற5� எ)ம(< Gம,த��யாத நிைலய�� நா) இ�
ேத). ஆனா@�
�லிகA�; எதிரான பலவ�தமான ச�திகAட) நா) ெதாட�� ைவ,தி�
ேத), அவ�கள2� சில��; ஆேலாசைனக* வழ�கி வ
ேத)
எ)ற ச
ேதக அ��பைடய�லான ேக*வ�க* பல எ)ன2ட� ேக�க�ப�டன.

நா) ஒ� இட<சா அரசிய�வாதி எ)ற வைகய�@�, தமி4 ம�க* ம(< ேஜ.ஆ�.ெஜயவ�,தனவ�) ஐ�கிய ேதசிய� க�சி அரG அ<
ஆ�சிபWட� ஏறிய 1977� ஆ/? �த� இரா[வ \திய�லான ேதசிய ஒ?�;�ைறகைள� க�டவ�4,< வ
த ேபா<, அத�ெகதிராக
�தலி� எதி��;ர� எU�ப�ய ஒ� அரசிய� அண�ையD ேச�
தவ) எ)ற வைகய�@�, யா4�பாண� ப�கைல�கழக,<�; �)னா�
�,தக�கைட ஒ)ைற நடா,தி� ப�ேவE தர�ப�ன) வாசி��, ேதைவைவைய நிவ�,தி ெசC< வ
தவ) எ)ற வைகய�@�, �லிக*
உ�பட  எ�லாவ�தமான  தமி4  இைளஞ�  இய�க�கAடN�  நா)  பழகி  வ
த  ேபாதி@�,  �லிக*  ம�?�  எ)ைன,  தம�;
எதிரானவனாக ேநா�கிய<, அவ�க* ம�ைறய இய�க�கைளவ�ட அரசிய� \தியாக>�, நைட�ைற \தியாக>� ேவEபாடான ஒ�
நிைல�பா�ைட� ெகா/��
தைத உண�,திய<.

�லிக* எ)ன2ட� அரசிய� \திய�லான ேக*வ�கைளேய L?தலாக� ேக�டா@�, சில ேவைளகள2� பண�, ஆ5த�க* ச�ப
தமான
ேக*வ�கைள5� ேக�க, தவறவ��ைல.  உதாரணமாக,  எ).எ�.எ�. இய�க� யா4�பாண� ஹ�ட) நாசன� வ�கி�  கிைளய��
ெகா*ைளய��ட பண�, நைகக* எ)பன யாட� இ��கிற< என, தி��ப, தி��ப எ)ன2ட� <�வ�ன�. அதி� ேவ��ைகயான
வ�டய�  எ)னெவன2�,  அ
த�  பண,திலா  நா)  என<  �,தக�  கைடைய  நடா,<கிேற)  என�  ேக�டதா;�.  என<�  என<
கைடய�ன<� தா�பய,ைத அறி
தவ�க* இைத�ேக�? உர,<D சி�பா�க* எ)E என�;, ெத5�. �லிகA�;� இ< ந);
ெத5�. இ�
<�  வ�சம,<�காக அ�ப�� ேக�டன�.

நா) என< ெபா�ளாதார நிைலைமைய ஒ)E� ெதயாத அ�பாவ�கA�; வ�ள�;வ< ேபால அவ�கA�; வ�ள�க�ப?,திய<�,
Õஅ�ப�யானா� எ8வ�தமான உ��ப�யான வ�மான�� அ�ற நிைலய��,  இ�ப� ஒ� கைடைய அ
த இட,தி� நடா,<வத)
ேநா�க� எ)ன?’ எ)ற இ)ெனா� ேக*வ� எ)ைன ேநா�கி� பற
< வ
த<. அதாவ< ஏதாவ< ஒ� இய�க,தி) பண,தி� அ
த
இட,தி�  ெவள2�பா�ைவ�;  ஒ�  கைடைய  நடா,தி�ெகா/?,  மைற�கமாக  ேவE  ஏேதா  அரசிய�  நடவ��ைககள2�  நா)
ஈ?ப����கிேற) என �லிக* ச
ேதகி�ப< ெத
த<.

எ�ெபாU< எ) வா4�ைகய�� தரமான �,தக�கைள வாசி�க, ெதாட�கிேனேனா, அ)E �த� என< ம�கA� அவ�ைற வாசி,<�
பய)ெபற ேவ/?� எ)ற ஒ� தண�யாத ெவறி என�;* இ�
< வ�கிற< எ)பைத, ஆ5த�கAட) ம�?� வா4
< வ�� அ
த
Õெபா�ய)கA�;’ எ�ப� நா) வ�ள�;ேவ)? அத�காக என< உைழ�ப�� எ8வளைவ நா) இழ
< வ
<*ேள) எ)பைத, எ)Nட)
ெந��கி� பழகியவ�க* ந)கறிவ�.

�லிகள< வ�சாரைணகள2) ேபா< இ)ெனா� ெகா*ைளD ச�பவ� ;றி,<� எ)ன2ட� வ�சா,தன�. அ< ெத�லி�பைழ <��ைக
அ�ம) ேகாவ�லி� உ*ள வ��கிரக�கள2� ேபாட�ப���
த நைகக* ெகா*ைளய�ட�ப�ட ச�பவமா;�. ெத�லி�பைழ� ப;திய��
எ).எ�.எ�.  இய�க,<�;  ச�E�L?தலான  ெச�வா�;  இ�
தப�யா�,  அ
த�  ெகா*ைள  அ
த  இய�க,தினராேலேய
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ேம�ெகா*ள�ப�ட< எ)ற ப�ரDசார� ஒ)ற �?�கிவ�ட�ப���
தைத நா) அறி
தி�
ேத).

இ
த, தி�டமி�ட ப�ரDசார� அ
த�ப;தி எ).எ�.எ�. இய�க இைளஞ�கள2) ெப�ேறா�க* கா<�;� எ��ய<. அைத� ேக*வ��ப�?
அ
த�  ெப�ேறா�க*  பதறி�ேபாCவ��டன�.  ஏெனன2�  தம< ப�*ைளக*  இைண
தி��;�  இய�க� ம�ைறய இய�க�கைளவ�ட
;ணா�ச\திய�� தர� மி�க<, ப�,த இைளஞ�கைள அதிக� ெகா/ட<, ம�க* வ�ேராத நடவ��ைககள2ேலா, ம�கள2) கலாDசார Ð
ஆ)ம(க ந�ப��ைககA�; எதிராகேவா ஈ?படாத< என அ
த� ெப�ேறா� ந�ப�ய��
தன�.  எனேவ அ
த� ப�ரDசார,ைத அவ�க*
ேக*வ��ப�ட<�, அைத� ெப<�  ந�பாவ��டா@�, உ/ைம நிைலைய அறி
<வ�ட வ���ப�ன�.

எனேவ அ
த� ெப�ேறா� சில�, <��ைக அ�ம) ேகாவ�லி) ப�ரதம பபாலக� ெச�வ� த�க�மா அ�பா�;�� அவ�கைள ேந�
அ[கி,  அ
த�  ெகா*ைள  ச�ப
தமான  அவர<  அப��ப�ராய,ைத�  ேக�டன�.  ெப�ேறா�  சில�  ேநர�யாகேவ  எ).எ�.எ�.
இய�க,<�;� அ
த�  ெகா*ைள�;� ச�ப
த�  இ��கிறதா  என அவட�  வ�னவ�ன�.  அத�;�  பதிலள2,த  ெச�வ�  த�க�மா
அ�பா�;��, எ).எ�.எ�. இய�க� அதி� ச�ப
த�ப����;� என, தா) க�தவ��ைல எ)E�, தம< க�,<�ப� Õெபய’ (அ
த�
காலக�ட,தி� �லிக* இய�கேம ÕெபG’  என� ெபா<ம�களா� அைழ�க�ப?வ</?) இய�க� ஒ)ேற அைதD ெசCதி��கலா�
என>� ெதவ�,தி�
தா�. அவர< க�,< சயான< எ)ப< ப�)ைனய நா�கள2� நி`பணமான<.

எனேவ �லிக* ேக�ட அ
த� ேக*வ��; அ< ப�றி என�; எ<>� ெதயா< எ)E பதிலள2,ேத). எ).எ�.எ�. இய�க� அ
த�
ெகா*ைளையD ெசCயவ��ைல நா) மE,தா�, Õஎ�ப� அ< உன�;, ெத5�?’ என வ�சாரைண ெதாட��. அ,<ட) நா) அ
த
இய�க,ைதD சாராதவ) எ)றப�யா�, அ< ப�றி� க�,<D ெசா�@� உைம5� என�; இ�ைல. இ�
<� அவ�க* எ)ைன
ேம@� சினமைடய ைவ�பத�காக, Õஎ).எ�.எ�. இய�க,தி) ஆேலாசகராக இ��;� உ�கA�;, ெதயாம� எ�ப�� இ
த வ�சய�
நட
தி��க ��5�?’ என� ேக�டன�. ப�)ன� அைத அ,<ட) நிE,தி� ெகா/டன�.

அ
த�  காலக�ட,தி�  பல  இய�க�கைள�  ெபாE,தவைர,  தா�  ெசC5�  சில  ம�க*
வ�ேராத  நடவ��ைககைள  ஏைனய  இய�க�கள2)  தைலய��  ேபா�?வ�?வ<  ச�வ
சாதாரணமாக நட
< வ
த<. உதாரணமாக இ)ெனா� ச�பவ,ைத5� இ�; ;றி�ப�டலா�.
அளெவ��ையD  ேச�
தவ�கA�,  தமி4  இைளஞ�  ேபரைவய�)  ��கிய$த�கAமான
இைற;மார),  உைம;மார)  ஆகிேயாைர  சில�  அவ�கள<  ஊ�  ைவ,ேத  ெகாைல
ெசC<வ��டன�.  ெகாைல ெசCய�ப�ட ேநர,தி� அவ�க* இ�வ�� தமிழ� வ�?தைல�
L�டண��;  எதிராக,  த:வ�ரமாகD  ெசய�ப�?�  ெகா/��
தன�.  ச�பவ�  நைடெப�ற
அ)E�,  அவ�க* யா4�பாண� ப�கைல�கழக� வ
<,  அ�; அ)ைறய தின� அ�;
வ�ைக த
த  சில தமிழ� வ�?தைல� L�டண� பாராAம)ற உE�ப�ன�கA�; எதிரான
ப�கைல�கழக மாணவ�கள2) ஆேவச� மி�க ேபாரா�ட,ைத� பா�,<வ��?, எ)NடN�
உைரயா�வ��?D ெச)றி�
தன�.

இைற;மார) அ�ெபாU< தமிழ� வ�?தைல� L�டண�ய�லி�
< ப�
<, தமிழ:ழ வ�?தைல
அண� எ)ற அைம�ைப உ�வா�கிய��
த டா�ட�  எ$.ஏ.த�மலி�க�,  ேகாைவ மேகச)
ேபா)ேறா�டN� ெந��கமான ெதாட��கைள� ெகா/��
தா�. எனேவ அவ�கள< மரணD
சட�;க* நைடெப�ற அ)E, கா�ேகச)<ைற ப��ன சைப ம/டப,தி� நைடெப�ற தம< க�சிய�) ப�ரDசார� L�டெமா)றி�
உைரயா�றிய டா�ட� த�மலி�க�, அ
த� ெகாைலகைள தமிழ� வ�?தைல� L�டண�ய�) ெசயலாள� நாயக� அ.அமி�தலி�கேம
ெசCவ�,ததாக� பகிர�கமாக� ;�ற� சா��னா�.

அேதேநர,தி� இைற;மார), உைம;மார) ஆகிேயாைர எ).எ�.எ�. இய�கேம  ெகாைல ெசCததாக அ
த�கால,தி� ேவE ஒ�
ப�ரDசார� ேவகமாக� பர�ப�ப�ட<. அத�;� காரண� அ
த� ெகாைலக* நட
த அளெவ��� ப;திய�� எ).எ�.எ�. இய�க,தி�;�
ஆதரவாள�க* இ�
ததா�, அ
த� ெகாைலகைளD ெசCத இய�க� தி�டமி�? இ
த� ப�ரDசார,ைத க�டவ�4,<வ��ட<. ஆனா�
அதி@� ப�)னாள2� உ/ைம அ�பல,<�; வ
<, ெகாைலய�) +,திரதாக* யா� எ)பைத ம�க* அறி
< ெகா/டன�.

இ<ேபா)Eதா) எ)Nட) ெந��கமாக� பழகிய வ�ெவ��,<ைறையD ேச�
த மேனா மா$ட� ெகாைல ெசCய�ப�ட ேபா<�
நிக4
த<.  மேனா  மா$ட�  ெரேலா  இய�க,தி�  ெசய�ப�டா@�  அ
த  இய�க,தி)  சில  ேபா�;கள2@�,  ெபா<வாக  எ�லா
இய�க�கள2) ேபா�;கள2@� அதி��தி  ெகா/��
தா�.  ஒ� சயான, �திய வழி�ைறைய, ேத?� ஆவலி� இ�
தா�.  தமி4
ேதசிய� ேபாரா�ட,ைத மா��சிச  வழிய�� �)ென?�க ேவ/?� என� க�திய  அவ�,  அ< ச�ப
தமான �,தக�கைள, ேத�
அ��க� எ)ன2ட� வ�வ</?. அ�ப�யான நா�கள2� திbெரன ஒ�நா* அவ� ெகாைல ெசCய�ப�டா� எ)ற ெசCதி  எ)ைன
அதி�Dசிய�� ஆ4,திய<. தன�; பல ப�க�கள2� இ�
< ெகாைலயாள2க* இல�; ைவ,தி��கிறா�க* எ)பைத� �
<ெகா/ட
அவ�, கவனமாக, த)Nைடய நடமா�ட�கைள ேம�ெகா/��
தா�.

இ�
<�,  ெகாைலயாள2க*  தமத  ேநா�க,ைதD  சா<யமாக  நிைறேவ�றிவ��டா�க*.  அவ�  ெரேலா  இய�க,  தைலைம5ட)
ெகா/��
த  �ர/பா�ைட  �)ன2E,தி,  அ
த  இய�க,  தைலைமதா)  அவைர�  ெகாைல  ெசCத<  எ)ற  ப�ரDசார�
க�டவ�4,<வ�ட�ப�ட<. ஆனா� தம�; சவாலாக அைமய�L�ய மேனா மா$டைர� ெகாைல ெசC<வ��?, ெரேலா இய�க,தி)
ம(< அ
த� பழிைய� ேபா�டவ�க* �லிக*தா) எ)ப< ப�)னாள2� அ�பல,<�; வ
த<.

இைற;மார),  உைம;மார),  மேனா  மா$ட�  ேபா)றவ�க*  ெகாைல  உ�பட,  பல  ெகாைலக*  ப�றி5�  Lட  �லிகள2)
வ�சாரைணயாள�க* ெதாட�
< எ)ன2ட� ேக*வ�க* ேக�டவ/ணேம இ�
தன�.  அ,<ட) ஆ5த�க* ப�றி5� எ)ன2ட� பல
வ�சாரைணகைள  ேம�ெகா/டன�.  நா)  அவ�Eட)  ச�ப
தமி�லாதவ)  எ)E  ெத
<  ெகா/?�,  �லிக*  இ
த  வ�தமான
வ�சாரைணகைள ெதாட�
< ேம�ெகா/டத) ேநா�க�, எ)ைன� பல வழிகள2� சி�க ைவ�பத�கா;�.

1966 Ð 70 வைரயான காலக�ட,தி�, எம< க�சி வட ப;திய�� தைலைமதா�கி நடா,திய த:/டாைம�; எதிரான ேபாரா�ட,தி)
ேபா<, தா4,த�ப�ட ம�க* தர�ப�@� சாதி ெவறிய�க* தர�ப�@� சில� உய�ழ
தன�. அ
த� ேபாரா�ட,தி� தா4,த�ப�ட ம�க*
தர�ப�� பய)ப?,த�ப�ட ஆ5த�க* ;றி,ேத எ)ன2ட� வ�சாரைணைய ஆர�ப�,தன�.

ெதாட��

��ைனய பதிFக�
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