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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (50)

50.ஆ�ட தமிழ�, ஆ.சிைய இழ1த நிைலயி3� ஆ4ய ஆ.ட�!

ப/�த�  கா.ெபா.இர,தின�  1965  ெபா<,ேத�தலி�  தமிழரD�  க�சி  சா�ப��  கிள2ெநாEசி  ெதா;திய��
ேபா��ய��F  பாராGம)ற  உH�ப�னராகிய��
தா�.  ெபா<வாக  பாராGம)ற  உH�ப�ன�க*  தம<
ெதா;திைய ெபா�ளாதார Iதிய�� அப�வ��,தி ெசJய>�, ெதா;தி இைளஞ�கG�; ேவைல வாJ��கைள
உ�வா�கி ெகாF�க>ேம �ய�வ�. ஆனா� தமிழரD� க�சி பாராGம)ற உH�ப�ன�க* அ)றிலி�
<
இ)Hவைர அ
த �ய�சிகள2� ஒ�ேபா<� ஈFபFவதி�ைல.

அ�ப� ஏதாவ< ெசJவதானா� தம< ெந��கிய உறவ�ன�கG�; ம�Fேம ெசJவ�.  ம�H�ப� Õதமி4
தமிழ’; என QEச� ேபா�F தமி4 ம�கG�; உD�ேப,தி ெவ�றிகரமாக வா�; ேவ�ைட ெசJ<வ�Fவ�.
கா.ெபா.இர,தின�  ம�ைறய  தமிழரD�  க�சி  பாராGம)ற  உH�ப�ன�கைள5�  வ�ட  ேமR�
வ�,தியாசமானவ�. ப�ரEசார,<�காக த)Sைடய ெபய� ப,திைககள2� எ�ெபாT<� வ��ப� பா�,<�
ெகா*வா�.  அத�;  அவ�  ேத�
ெதF,த  வழி  சி�கள,தி�  தம�;  வ��  க�த�கைள,  தி��ப�
அS�ப�வ��F, அைத ெசJதியாக ப,திைககள2� வரEெசJ< வ�Fவா�.

ஆனா�  அவ�  ப�ரதானமாக  ெசJ5�  Õபண�’  அரசா�க  பண�மைனகள2R�,  ஒ8ெவா�  ஊR�  தன<
ைகயா�கைள  ைவ,<,  யாராவ<  தன�;  மாHபாடான  க�,<ட)  ெசய�பFகிறா�களா  என

அறி
<ெகா/F,  அவ�கைள�  பழிவா�;�  ேநா�;ட)  ேபா�;வர,<  வசதி  இ�லாத,  த/ண�  இ�லாத  கா�F�;  அவ�கைள
இடமா�ற�  ெசJவ<.  அ<>�  அ)ைறய  ட�லி  ேசனநாய�கவ�)  ஐ�கிய  ேதசிய�க�சி  அரசி�  தமிழரD�  க�சி5�  அ�க�
வகி,<�ெகா/F இ�
ததா�, அவ� தன< ேநா�க�கைள Dலபமாக நிைறேவ�றி� ெகா/டா�.

அவர< இ
த நடவ��ைகக* காரணமாக, கிள2ெநாEசி, ெதா;திய�� ஒ�சில தமி4 வா,திமாைர, தவ�ர, ஏைனய அரசா�க ஊழிய�க*
யாவ�� கா.ெபா.இர,தின,<�;� தமிழரD� க�சி�;� எதிராக மாறிய��
தன�. (1970 ெபா<,ேத�தலி� கிள2ெநாEசி ெதா;திய�� தமி4
கா�கிர$ சா�ப�� ேபா��ய��ட வ :.ஆன
தச�க, தமிழரD� க�சி ேவ�பாளைர, ேதா�க�,< ெவ�றிவாைக +�யதி�; இ<>� ஒ�
காரண�)  ஆனாR�  அவ�  அைத�ப�றி  எ�லா�  கவைல�படாம�  தன<  பழிவா�;�  நடவ��ைகைய  இHதிவைர  ெதாட�
த
ெகா/Fதா) இ�
தா�.

அவர< நடவ��ைகக* தன< ெதா;தி ம�ட,<ட) நி)றி�
தா� பரவாய��ைல. அவ� அைத5� மி[சி ேவH வ�வகார�கள2� தன<
அசி�க,தனமான ைகைய ைவ,த<தா) மிக>� பார�ரமான வ�டய�. அ
த வ�டய� அ�ேபாைதய க�பஹா ெதா;தி பாராGம)ற
உH�ப�ன� ேதாழ� எ$.�.ப/டாரநாய�காவ�) கிள2ெநாEசி  வ�ைக5ட) ச�ப
த�ப�F இ�
த காரண,தா�, மிக>� பார�ரமான
ஒ)றா;�. அ,<ட) அவைர அ�; அைழ,த எம< �ர�சிகர க�#ன2$� க�சி5�, அகில இல�ைக வ�வசாய�க* ச�ேமளன��
$தாபன  Iதியாக  தமிழரD  Ð  தமி4  கா�கிர$ க�சிகைள  வ�ட  கிள2ெநாEசிய��  மிக>�  பலமான நிைலய�R�,  எத�;�  �க�
ெகாF�க�Q�ய நிைலய�R� இ�
ததா�, கா.ெபா.இர,தின,தி) நடவ��ைக ஒ� �யைலேய அ�; கிள�ப�ய<.

Dத
திர இல�ைகய�� எ
தெவா� ப�ரைஜ5� நா��) எ
தெவா� ப;தி�;� த�; தைடய�)றி ேபாJவர ��5�. அதிR� அரD
அதிகார,தி) அதி உய� சைபயான பாராGம)ற,தி) ப�ரதிநிதி ஒ�வ� தன< ெதா;திய�� ம�Fமி)றி, நா��) எ�ப;தி ம�கள2ன<�
;ைறகைள அ�ப;தி�;E ெச)H ேக�க ��5�. இல�ைக Dத
திர� அைடவத�; �)ன� ெவ*ைளய�களான ப�,தான2ய)
ஆ�சி  நிலவ�ய  கால,தி�  ம�Fேம,  அவ�க* ெச�R� சில  இட�கG�; (ெபா<  1�கா�கG�;�Qட)  கH��  நிற,தவ�களான
இல�ைகய�க* ெச�ல ��யா<.

இ,தைகய ஒ� நிைல ேம�க,ைதய காலன2,<வ ஆ�சி நிலவ�ய பல நாFகள2� இ�
<*ள<. நா) ஒ��ைற சீனா ெச)றி�
த
ேபா<, 1949� க�#ன2$�Fக* தைலைமய�� �ர�சி நட
< நிைலைம மா�றமைடவத�; �)ன�, ÔநாJகG� சீன�கG� உ*
bைழய�Qடா<” என �)ன� காலன2,<வ ஆ�சியாள�களா� ெபய��பலைக ெபாறி�க�ப���
த ஒ� 1�காைவ� பா��;� ஒ�
வாJ�� என�;� கிைட,த<.

அ�ப�யான  ஒ�  நிைலைய  இல�ைகய�)  சிHபா)ைம  இனெமா)ைறE  ேச�
த  பாராGம)ற
உH�ப�னரான ப/�த� கா.ெபா.இர,தின�, ெப��பா)ைம இன,தவ� ம�Fமி)றி, தன< பாராGம)ற
உH�ப�ன� பதவ�ைய சிHபா)ைம இன�களான தமி4 - �$ல(� ம�கG�காக>�, ஒF�க�ப�ட Ð
Dர/ட�ப�ட ம�கG�காக>� எ�ெபாT<� பய)பF,தி  வ
த ேதாழ� எ$.�.ப/டாரநாய�கா>�;
எதிராக  உ�வா�க  ��ப�ட<தா),  அவர<�  அவ�  சா�
த  தமிழரD�  க�சிய�ன<�  க�சிய�ன<�
அேயா�கிய,தன,<�; உதாரணமா;�.

எ$.�.ப/டாரநாய�கா கிள2ெநாEசி வ�கிறா� எ)H அறி
த>ட), அைத, தF�பத�கான �ய�சிய��
கா.ெபா.இர,தின� த:வ�ரமாக இற�கினா�. ஆனா� அைத அவ� ேநர�யாகE ெசJய ��யா<. எனேவ
எ$�.ப/டாரநாய�கா  கல
< ெகா*G� சில  நிக4EசிகG�;  தைட  வ�தி�க  அரச  அதிகாகைள
நா�னா�.  கிள2ெநாEசி  ெதா;தி  அரச  ;�ேய�ற�க*  நிைற
த  ெதா;தியா;�.  அ
த  அரச
;�ேய�ற�கள2� ெபா<ம�கG�; காண�க* ப�கி�டள2�க�ப���
தாR�,  அைவ உHதி� காண�க* அ�ல. ெப�மி� ப,திர�க*
ம�Fேம வழ�க�ப�ட காண�க*. (அ
த� காண�கைள ச�ட�ப� ஈF ைவ�கேவா, ந:திம)ற�கள2� உHதி� ப�ைணயாக சம��ப��கேவா,
ச�ட�ப� வ��கேவா ��யா<) அ
த� காண�கள2) ெப�மி�Fகைள காண� அதிகாக* ஏதாவ< சா�;�ேபா�;E ெசா�லி எ
த ேநர��
இர,<E ெசJய ��5�.

எ$.�ய�) கிள2ெநாEசி வ�ஜய,தி) ேபா<, கிள2ெநாEசி நகைர அ/�5*ள தி�ைவயாH ப�,த வாலிப� தி�ட,<�;�, பர
த) -
��ைல,த:>  வ :திய�லி�
த  வ�DவமF  ப�,த  வாலிப�  தி�ட,<�;�  ெச�வ<�  உ*ளட�கிய��
த<.  அ,<ட)  மி�Dவ�லி�
அைம
தி�
த  ப�,த  ெப/க*  ;�ேய�ற,  தி�ட,<�;�  ெச�ல  ஏ�பாடாகி  இ�
த<.  இ
த  இட�கள2�  காண�  ெப�றி�
த
ெப��பாேலா� எம< வ�வசாய�க* ச�க,தி� உH�ப�னராக இ�
தன�.

எ$.�.ப/டாரநாய�கா  தி�ைவயாH  ;�ேய�ற,  தி�ட,<�;  வ�ைக  த�வத�;
�த� நா*,  அ�; ெபாH�பாக இ�
த ;�ேய�ற, தி�ட அதிகாய�ட� (Colonization
Officer)  ேநர�யாக  வ�ைக  த
த  அ�ேபாைதய  கிள2ெநாEசி  காயாதிகா  (D.R.O  -
இ�ேபாைதய உதவ� அரசா�க அதிப�) இ.ேயாகநாத), க�பஹா ெதா;தி பாராGம)ற
உH�ப�னரான எ$.�.ப/டாரநாய�கைவ தி�ைவயாH ப�,த வாலிப�  தி�ட,<�;*
உ*bைழய  அSமதி�க�Qடா<  என,  அ�ேபாைதய  யா4.மாவ�ட  அரசா�க  அதிப�
ேவ�ண)  அபயேசகரவ�ட�  இ�
<  தன�;  அறிவ�,த�  வ
<*ளதாக,
ெதவ�,<வ��FE ெச)றா�.

இ
தE ெசJதி அ�ெபாT< தி�ைவயாH �தலா� ப�வ,தி� ம�F� காண� ெப�றி�
த
102  வாலிப�கைள5�  ெகாதி�ேப�றிவ��ட<.  அ�ெபாT<  அ�;  ;�ேய�ற,  தி�ட
அதிகாயாக  இ�
தவ�  ஆ.<ைரராஜா.  அவ�  கரெவ��  ஆசி�வாத�  த�பதிகள2)
�த�வ�.  ேந�ைமயானவ�.  ;�ேய�ற,  தி�ட  இைளஞ�கள2)  அ)ைப�  ெப�றவ�.
அவர<  த
ைதயா��  தாயா��  இய�கEசி  அரசின�  தமி4  கலவ)  கன2$ட
பாடசாைலய��  அதிபராக>�  ஆசியராக>�  க�வ�  க�ப�,த  கால,தி�,  நா)  அவ�கள2ட�  இர/டா�  வ;��  வைர  க�வ�
க�றி��கிேற). அவ�கG�; பர
த) ப;திய�� ெந� வயR� வ :F� உ/F. அத) காரணமாக <ைரராஜா எ�ம(< அSதாபமாக
இ�
த<ட), கா.ெபா.இர,தின,தி) பழிவா�;� அரசியR�;� எதிராக இ�
த ஒ�வராவா�.
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�லிகளி� வைத
�கா�களி� ஒ�றைர
ஆ��க� ����ற
ேதாழ� மணிய� எ!��
அ#பவ%ெதாட�

சிGகளவ�க� ஆகிய
நாGக�

யாHIபாண%தி�
அவல�!

பJசி� பKதிமீ�

ேம�ெகா�ளIப.ட தாMNத�:

�லிகளி� உ�ளக அதிகாரI

ேபாரா.ட� (பNதி-1)

பJசி� பKதிமீ�

ேம�ெகா�ளIப.ட தாMNத�:

�லிகளி� உ�ளக அதிகாரI

ேபாரா.ட� (பNதி-2)

ராஜTU
ெகாைலயாளிகளி�
N�றI பி�னணி!

தமிH மMக� இழ1�
வW� ச1த�IபGக�
ெறாேப. பிேளM,

தயXெசY� ZலGகா
மMக[MNI பதி�
ெசா�3Gக� (1)

ெறாேப. பிேளM,

தயXெசY� ZலGகா
மMக[MNI பதி�
ெசா�3Gக� (2)
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அரசா�க அதிப) தைடE ெசJதிைய எF,< வ
த இ.ேயாகநாத) அவ�கG� அ�ெபாT< எ��ட) ேநசமானவராகேவ இ�
தா�.
அத�ெகா� காரண�, அவ� யா4�பாண� இ
<� க�eய�� க�#ன2$� கா�,திேகச) அவ�கள2ட� க�வ� க�றைமயா;�. ேதாழ�
கா�,திேகச) ம(< இ�
த ஈFபா��) காரணமாக ேத�த� கால�கள2� ேயாகநாதன2) ;F�ப,தவ�க* கா�,திேகசைனேய ஆத,<
வ
தன�. தி�.ேயாகநாத) அவ�க* கிள2ெநாEசி காயாதிகாயாக� ெபாH�ேப�க வ
த>ட), �த)�தலாக அவ��; அ�;*ள அரச
உய� அதிகாகளாR�, ந/ப�களாR� நடா,த�ப�ட இரா�ேபாசன வ��
<பசார,<�;, அ�ெபாT< கிள2ெநாEசிய�� க�சி Ð வ�வசாய
ச�க� பண�கG�;� ெபாH�பாக இ�
த ேதாழ� நா.ேயாேக
திரநாதS�;� என�;� Qட அைழ�� வ�F�க�ப���
த< எ)றா�,
அத�; அ
த ெதாட�ேப காரண�.

எனேவ  அரச  அதிப)  உ,தரைவ�  ெகா/Fவ
த  ேயாகநாத),  இ<  ��H�ழதாக  கா.ெபா.இர,தின,தி)  ேவைல  எ)பைத
இரகசியமாக, ெதவ�,த<ட), த
திேராபாயமாக எ$.�ய�) Q�ட,ைத ெவ�றிகரமாக நடா,தி ���;�ப�5� ெசா�லிE ெச)றா�.
(அவ� ப�)ைனய கால�கள2� பதவ� உய�> ெப�H ம�ட�கள�� அரசா�க அதிபராக>� பண� �
தா�) இ�ப�யான ஒ� இ�க�டான
+4நிைலய��, ;�ேய�ற, தி�ட அதிகா <ைரராஜா அவ�கைள எ
தெவா� க�ட,திR� சி�கலி� மா�ட நா� வ���பவ��ைல.
எனேவ Q�ட ஒT�;க* ;றி,< தி�ைவயாH ப�,த வாலிப� தி�ட இள� வ�வசாய�கGட) நா� கல
தாேலாசி,ேதா�. அவ�க*
<ண�கரமாக>� சிற�பாக>� ஒ� ஆேலாசைனைய �)ைவ,தன�. சில ேவைளகள2� Õெம,த�ப�,த’ ேமதாவ�கைள வ�ட, சாதாரண
ம�கள2) ஆேலாசைனக* பயS� ச�தி5� வாJ
தைவ எ)பத�; அவ�க* வழ�கிய ஆேலாசைன ஒ� உதாரண�.

அவ�கள< ஆேலாசைன�ப�,  அ)ைறய தின� ;�ேய�ற, தி�ட அதிகா <ைரராஜா,  எ$.�.ப/டாரநாய�கா  கல
< ெகா*G�
நிக4Eசிக*  எதிR�  கல
<ெகா*ள,  ேதைவய��ைல.  அேதேவைளய��  அ�;*ள  காயாலய,தி�  உ*ள  தளபாட�க*
;�ேய�றவாசிகG�;E  ெசா
தமான<  எ)றப�யா�,  அவ�ைற  எF,<  வ
<  �)னா�  உ*ள  வ :திய��  ேபா�F  Q�ட,ைத
நடா,<வ<. அவ�க* தி�ட�ப�ேய தளபாட�க* யா>� எF,<வர�ப�F, வ :திய�� நி)ற �திைர மர நிழலி� ேபாட�ப�F Q�ட�
சிற�பாக நடா,த�ப�ட<.

பா��க*! இ)H� gED�; gED Õசி�களவன2) அட�;�ைற’ ப�றி5�, Õதமிழன2) ெப�ைம’ ப�றி5� ேபD� இ
த தமி4 ேதசிய�
Õப/�த�கள’;, இல�ைக ம�கள2) ெப� மதி���;� க/ண�ய,<�;� உய ஒ� அரசிய� தைலவ��;, அ<>� தன< ஒ� சக
பாராGம)ற உH�ப�ன��; தன< ெதா;திய�� ெகாF,த ெகௗரவ,ைத!

அேதேநர,தி�  கா.ெபா.இர,தின,தி)  இ
த  அசி�கமான  ெசJைகைய�  ேக*வ��ப�ட,  அ�ெபாT<  கிள2ெநாEசி  ப��னசைபய�)
தைலவராக  இ�
த (அத�;  �த� அ< கைரEசி  கிராம  சைபயாக  இ�
த ேபா<� தைலவராக  இ�
த)  வ :.ஆன
தச�க,  தா)
ந:/டகால� உH��ைம ெப�றி�
த ல�கா சமசமாஜ� க�சிய�லி�
< வ�லகி தமி4 கா�கிர$ க�சிய�� ேச�
தி�
த ேபாதிR�,
அைத5�  ெபா��பF,தா<  தி�ைவயாH�;  வ�ைர
<  வ
<  அ
த�  Q�ட,தி�  கல
<  ெகா/ட<  ம�Fமி)றி,
எ$.�ப/டாரநாய�காவ�) ஆ�கில  உைரைய, தமிழி�  ெமாழிெபய�,த<ட),  எ$.�ப/டாரநாய�காைவ5� எ�மி�  சிலைர5� 
கர��ேபா�; ச
திய�லி�
த தன< வ :�F�; அைழ,<E ெச)H மதிய ேபாசன� த
த<ட), எ$�.ப/டாரநாய�கா மாைல நிக4Eசி�;
வ�DவமF ெச�வத�காக தன< ெசலவ�� வாடைக� கா� ஒ)ைற5� ஏ�பாF ெசJ< த
தா�.

ெதாட�ம
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