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52. இரா.வ%தினைர% தா0கிய த1ம�ர இைளஞ�க�!

ெபா<வாகேவ  ம�க,  ெசறி�<  வா?�  ப;திகள3�  பைட  �கா�க,  அைமவைத  உலக
நா@க, பலவ�றிA� வா?� ம�க, வ����வதி�ைல. மா��சிய  Cலவ�களான மா��(,
ெலன3+  ேபா+ேறா�  ெதள3வாக�  ;றி�ப�!ட<  ேபால,  ஆ5த�பைடக,  எ+பைவ  அரE
இய�திர.தி+ அFசாண�யா;�. அ< �தலாள3.<வ அரசாக இ��கலா� அ�ல< ேசாசலிச
அரசாக  இ��கலா�.  அ��பைட  உ1ைம  அ<தா+.  இல�ைக  ேபா+ற  �தலாள3.<வ
அைம��  �ைறைய�  ெகா1ட  நா!��,  ஆ5த�பைடக,  எ+பைவ  அ�த  அைம�ைப�
பா<கா�கேவ ெசய�ப!@ வ�<,ளன. அதிA� ;றி�பாக ெப� �தலாள3கள3+ க!சியான
ஐ�கிய  ேதசிய�  க!சி  ஆ!சிய�லி��த  ேநர�கள3�,  அ�த�  க!சிய�+  அரசா�க�க,
ஆ5த�பைடகைள ெபா<ம�கH�; எதிராக தாராளமாக� பய+ப@.தி வ�<,ளன.

1970�  அ+ைறய  ஐ�கிய  ேதசிய�  க!சி  M!டரசா�க�  �திதாக  வ�Eவம@வ��  அைம.த
இராNவ �கா�� ச�ேதக.<�;�ய ஒ+றாகேவ இ��த<. இ+P வட�; கிழ�கிலி��<
ஆ5த�பைடகைள ��றாக  அக�ற ேவ1@� என� ப�ரFசார�  ெசQ<வ��  ப��ேபா�;
இனவாத.  தமி
   தைலைமய�+  (தமி
  ேதசிய�  M!டைம��)  �+ேன��  க!சிகளான

அ+ைறய தமிழரE Ð தமி
 கா�கிர( க!சிக,,  அ+ைறய அரசா�க� வ�Eவம@வ�� �திதாக இராNவ �காைம அைம.தேபா<
எ8வ�த ஆ!ேசபைனைய5� ெத�வ��கவ��ைல எ+ப< ;றி�ப�ட.த�க<.

தமி
 க!சிகள3+  இ�த நிைல�பா@ ஆFச�ய.<�;�ய ஒ+ற�ல. ஏகாதிப.திய வ�ேராத சிற:ல�கா Eத�திர�க!சி ஆ!சி�; வ��
ேவைளகள3� அரE�; எதிராக� பலவ�தமான ேபாரா!ட�கைள நடா.<வ<�, ஏகாதிப.திய.<�; வ�Eவாசமான ஐ�கிய ேதசிய� க!சி
ஆ!சிபVட� ஏP� சமய�கள3� தமி
 தைலைமக, அ8வரEட+ M��;லா>வ< அ�ல< ெமௗன� கா�ப<� கட�த 60 ஆ1@களாக
அைவக, மிக ஒ?�காக� ப�+ப�றி வ�� நைட�ைறயா;�.

வ�Eவம@வ�� அரசா�க� �திதாக இராNவ �கா� அைம.த< ;றி.< தமி
 க!சிக, அச!ைடயாக இ��தாA�, அ�த� ப;தி
ம�க, ம.திய�� ெப�� அFச�� பத!ட�� உ�வாகி இ��த<. அவ�க, அYசியப�ேய நிைலைமகH� உ�வாக. ெதாட�கின.

இராNவ.தின�  �காமி!ட  ப;திய��  ேபாதிய  த1ண:�  வசதி  இ��கவ��ைல.  ;�ந:ைர  அவ�க,  அ�;,ள கிணPகள3லி��<
ஒ�வாP ெப�P�ெகா1டாA�, ;ள3�பத�;� இதர ேதைவகH�;� ேபாதிய த1ண:� அ�; இ��கவ��ைல. எனேவ அவ�க, உழ>
இய�திர� ஒ+றி� ெபா�.த�ப!ட த1ண :� தா�கி  (ப>ச�) Cல� த1ண:� எ@.<வர ஆர�ப�.தன�. அவ�கH�;. ேதைவயான
ேபாதிய  த1ண :�  அ�கிA,ள  வ�Eவம@  அ�ல<  உைடயா�க!@�  ;ள.தி�  இ��தேபா<�,  அவ�க,  த�ம�ர�  -  வ�Eம@
எ�ைலய�A,ள ெந.தலி  ஆ�றி�  த1ண:�  எ@�க ஆர�ப�.தன�.  உ1ைமய�� ெந.தலி  ஆ�றி�  எ�ேபா<ேம ேபாதிய  த1ண:�
இ��பதி�ைல எ+றேபாதிA�, அவ�க, அ�;தா+ இல�; ைவ.< வ�தன�.

இராNவ.தின�  இ8வாP ெந.தலி  ஆ�றி�  த1ண:�  எ@�க.  த:�மான3.ததி�; ஒ� காரண� இ��த<.  �?�க �?�க Mலி
வ�வசாய�க, நிைற�த த�ம�ர� ;�ேய�ற� கிராம.தி� ஒ8ெவா�வ�ட�� தன3.தன3யாக� கிணPக, கிைடயா<. ;��பத�கான
த1ண:ைர அவ�க, அயலி� உ,ள வ :@கள3லி��< ெப�P� ெகா1டாA�, ;ள3�பத�; அவ�க, ெப��பாA� ெந.தலி ஆ�ைறேய
பய+ப@.தி வ�தன�. அவ�கள3� ெப��பாேலா� Ð ;றி�பாக வேயாதிப  ம�P�  இள� ெப1க, தம<  ேவைல  ��வைட�த<�,
ெந.தலி  ஆ�P�;  வ�<  ;ள3.<வ�!@,  தம<   அ+ைறய  Mலி�பண.தி�  அ+P  சைம�பத�;.  ேதைவயான  ெபா�!கைள�
கைடகள3� வா�கிF ெச�வ< வழ�க�.

எனேவ மாைல ேவைளகள3� ெந.தலி ஆ�ற�கைர ஒ� த:�.த�கைர ேபாலேவ கா!சியள3�;�. அ�த ேநர.தி�தா+ இள� இராNவ
வ :ர�கH� அ�த ஆ�றி� த1ண:� எ@�பத�; வ�வைத வழைமயா�கி� ெகா1டன�. இராNவ.தின� த�க, பா!�� த1ண :ைர
எ@.<�ெகா1@  ெச+றா�  பரவாய��ைல.  ஆனா�  இராNவ.தினர<   வய<�ேகாளாP�,  அதிகார  மி@�;�  ேதைவய��லாத
ேவைலகள3� ஈ@பட. "1�ய<.

த1ண:�  எ@�க  வ��  இராNவ  வ :ர�க,  அ�;  திற�த  ெவள3ய��  பல
ச�கட�கH�; ம.திய�� ;ள3.<� ெகா1���;� இள� ெப1கைள� ேகலி
ெசQவ<�, அ�த ெப1க, ம*< த1ண:� எ.தி வ�ைளயா@வ<மாக நிைலைமக,
ேமாசமாகி� ெகா1���தன. இராNவ வ :ர�கள3+ இ�த அ.<ம*றிய ெசய�க,
த�ம�ர�  இைளஞ�க,  ம.திய��  ெப��  ேகாப�கனைல�  கிளறிவ�!ட<.
ஏெனன3�  அ�;  ;ள3�;�  இள�  ெப1க,  அ�த  இைளஞ�கள3+
சேகாத�களாகேவா  உறவ�ன�களாகேவா  இ��தன�.  இைளஞ�க,  சில  நா!க,
ெபாPைம கா.<� இராNவ.தின�+ ெசய�பா@க, நி+றபாடாக இ�ைல.

இ�த  நிைலைமய�� ஒ�நா, மாைல வழைமேபால இராNவ.தின�  த1ண:�
எ@.<�ெகா1@,  அேதேவைளய��  தம<  வழைமயான  Õதி�வைளயாட�கைள’
ெப1கHட+ ேம�ெகா1���தன�. சராச� யா
�பாண தமி
 இைளஞ�கைள� ேபால�லா<, வா
�ைகய�� பல ெப�� க(ட�கைள�
கட�< வ�த அ�த� Mலி வ�வசாய  இைளஞ�க,, அந:திைய� க1டா� தய�கா<� பய�படாமA� நியாய� ேக!க�M�யவ�க,.
எனேவ அவ�க, ெப�� ெதாைகய��  Eயமாகேவ அண�திர1ட<ட+, த+ன3Fைசயாக>� ெசய�பட. ெதாட�கின�.

தா� ெசQய�ேபா;� ெசய� எ+னவ�தமான ப�+வ�ைள>கைள ஏ�ப@.த� ேபாகிற< எ+பைத� ப�றி அறியாத அ�ல< கவைல�படாத
அ�த  இைளஞ�க,,  ஊ�வலமாக  ெந.தலி  ஆ�ற�கைர�;F  ெச+P,  அ�;  த1ண:�  எ@.<�ெகா1���த  இராNவ வ :ர�கைள
இ���� க�ப�களா� தா�கி காய�ப@.தின�. தா�;தA�;,ளான இராNவ.தின� ஒ�வாP சமாள3.<�ெகா1@ த�ப� ஓ�வ�!டன�.
அேதேவைளய��  ெபா<ம�கH�  தம<  ப�,ைளக,  ெசQத  வ�ப_த  ெசயலா�  அFசமைட�<,  அ�கி��<  வ�ைரவாக.  தம<
வ :@கH�;F ெச+Pவ�!டன�.

இல�ைகய��  ம!@மி+றி,  உலகி+ எ�த நா!�லாவ< பைடய�ன� ம*< யாராவ< தா�;த� நடா.தினா�, தா�;த� நடா.தியவ�க,
நிரா5தபாண�யான ெபா<ம�களாக இ��தாA�Mட, எ+ன நட�;ேமா,  அ�த நிைலைம அ�;� உடன�யாக ஏ�ப!ட<. தம< சக
வ :ர�க, தா�க�ப!டைத அறி�< ெப�� ஆ.திர.<�;,ளான இராNவ.தின� வ�ைர�< நடவ��ைகய�� இற�கின�.

ெபா<வாக அ+ைறய காலக!ட.தி� வ�Eவம@ வ�வசாய�க, ம.திய�A�, அவ�கள< ேதா!ட�கள3� ேவைல ெசQத த�ம�ர� Mலி
வ�வசாய�க,  ம.திய�A�  ஏககால.தி�  ெப��  ெச�வா�;�  ெகா1���த  �ர!சிகர  க�'ன3(!  க!சிய�ன�  தா+  த�ம*தான
தா�;தA�;� காரண� என இராNவ.தின� தவறாக எைடேபா!ட<ட+, அவ�கைள. ேத� இராNவ.தின� தம< ேவ!ைடைய
ஆர�ப�.தன�.  இராNவ.தின�+  தவறான  அ`மான.<�;  அ�;  அ�க!சி�;  எதிரான  சில�தா+  காரண�  எ+ற  வ�டய�
ப��கால.தி� ெத�ய வ�தேபாதிA�, இராNவ.தின�+ தா�;த� அ�த� க!ட.தி� மிக ேமாசமாகேவ இ��த<. இராNவ.தின�
த�ம�ர.தி� தா�;த� நடா.தியைத� கா!�A�, வ�Eவம@வ�� இ��த அ�த� க!சி உP�ப�ன�கைளேய ேமாசமாக. தா�கின�.

இராNவ.தின�ட�  அக�ப!ட  சில�  மிக>�  ேமாசமாக  இராNவ.தினரா�  தா�க�ப!டன�.  பல�  த�ப�வ�!டன�  எ+றேபாதிA�,
அவ�கள< உடைமக, ேசதமா�க�ப!டன. வடமரா!சி  க�Aவ� கிராம.ைதF ேச��த மேக�திர� எ+ற ேதாழ�+ வ :!�� �;�த
இராNவ.தின�,  அ�; அவ� இ�லாம� ேபாகேவ,  அவ�ைடய உ�ப.தியான மிளகாQ ெச.த� CைடகHட+ ேச�.< அவர<
வ :!ைட. த:ய�!@� ெகாH.தின�. பல�+ வ :@கைள5� மிளகாQ ெச�கைள5� ேசத�ப@.தின�. கரெவ!�ையF ேச��த ஆP�க�
எ+ற C.த ேதாழ�  ஒ�வைர.   ேத�Fெச+ற இராNவ.தின�,  அவ�  அக�படாம� ேபாகேவ,  அவ�ட+ த�கிய���<  ேதா!ட
ேவைலகள3� ஈ@ப!@ வ�த மைலயகF சிPவைன� ப��.<F ெச+P அவன< மல வாசலி� த��;Fசிைய ெசA.திF சி.திரவைத
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தயGெசH� Iல6கா
ம0கJ0>9 பதி�
ெசா�K6க� (2)
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ெசQதன�. இ��<� அவ�கள< ெவறி அட�கவ��ைல.

வ�Eவம@வ�� வ�வசாய� ெசQ< வ�த பல� அFச� காரணமாக அ�கி��< ெவள3ேயறி, யா
�பாண.திA,ள தம< கிராம�கH�கF
ெச+P த�கின�.  க�'ன3(!  க!சிையF  ேச��தவ�க, ெப��பாA� ெவள3ேயறவ��ைல.  அவ�க,  �தலி�  தம�;�  பலமான
ÕநாFசி�;டா’  எ+றைழ�க�ப@�  வ�Eவம@  10�  க!ைட�ப;தி�;�  ப�+வா�கி  அ�;  த�கிய���தன�.  ஒ� ப;திய�ன�  ெந.தலி
ஆ�றி+ ெத+ ப;திய�லி��த கா@கH�;F ெச+P த�கின�.  அவ�கH�; த�ம�ர.ைதF ேச��த ெப1க, த�மா� ���தள>
உண>கைள சைம.< வ�< வழ�கின�. சில நா!களாக த�ம�ர� ம�க, வ�Eவம@>�; Mலி ேவைல�;F ெச�வைத5� நிP.தின�.

ஆனா�  இராNவ.தின��  தம<  ேத@த�  ேவ!ைடைய.  தள�.தவ��ைல.  த�மா�  ேதட�ப@பவ�க,   கா@கH�;, 
ஒள3�தி��கலா�  எ+P  க�திய  அவ�க,,  வட  ப;திய�+  வரலா�றி�  �த�தடைவயாக  கவச  ேமா!டா�கைள5�,
ெஹலிெகா�ட�கைள5� ெகா1@ வ�< கா@கள3A� ேத@தைல ஆர�ப�.தன�.   நிைலைம நாH�;நா, ேமாசமாவைத� க1ட
ேதாழ�க, வ�Eவம@ைவவ�!@ த�காலிகமாக ெவள3ேயற. த:�மான3.தன�.

அ�த  ேதாழ�க,  ஒ�நா,  இர>  ேவைளய��  வ�Eவம@வ�லி��<  ெவள3ேயறி  கா�  நைடயாக   க�ம@�  ;ள�க!�+  ஊடாக
இராமநாத�ர� ெச+றைட�தன�. அ�; இ+ெனா� ேதாழ�+ வ :!�� இர> உணைவ ��.த ப�+ன�, ெதாட��< நட�< வ!ட�கFசி,
ேகாவ��த+ கைடFச�தி  எ+பனவ�றி+  ஊடாக  கிள3ெநாFசி  நகைர  அைட�தன�.  அ@.த நா,  கிள3ெநாFசி  ப!�னசைப. ேத�த�
நைடெபற இ��ததா�, கிள3ெநாFசிய�� ெபாலி( ெக@ப�� அதிகமாக இ��த<. இ��ப�`� சா<�யமாக க1� வ :திைய� கட�<
கிள3ெநாFசிய�+ ேம�;��றமாக �+ேனறி  கனக�ர� (ேகாழி�ப1ைண),  �றி��  எ+பனவ�றி+ ஊடாக அ�கிராய+ ேகாணாவ��
ப;திய�� ம.தியதர வ�வசாய�க, ;�ேய�ற.தி� 70� இல�க.தி� அைம�தி��த  �ர!சிகர க�'ன3(! க!சிய�+ அரசிய� பய��சி
�காைமF ெச+றைட�தன�.

இ�த இட.தி�, இ�த� பய��சி �கா� ப�றிF சிறி< ெசா�லிவ�!@ ேமேல ேபாவ< பய`,ளதாக இ��;�.

ெதாட��

��ைனய பதிGக�

100612 http://thenee.com/html/100612.html

2 of 2 13/08/2012 14:35


