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56. இட�சா/ ஓ�காலிகைள1 �லிக� ைவ%தி23த இட�!

ேவ? இ+@� சில�ட�� என; வ�Aதைல ச�ப�தமாக என; மைனவ� ெச+? உதவ� ேகா�னா�. அவ�கள3� ஒ�வ�
அ.ெகௗ�கா�த+ (கா�த+). அவ�� நா+ G+னாக� (க�தவேராதயா� க�H�ய�� க�வ� க�ற கால.தி� அ�: க�வ�
க�ற;ட+,  எ+ைன4�  நா.ேயாேக�திரநாதைன4�  (அவ��  அ�:தா+  க�வ�  க�றாh�)  ேபால,  ப��ைப  இைடய��
;ற�;வ�!A �ர!சிகர க�'ன3(! க!சிய�� �Jேநர ஊழியராகL ேச��தவ�தா+.

நா�க,  Mவ�ேம  1966  ஜனவ�  �த�  �Jேநர  ஊழிய�களாகL  ெசய�பட.  ெதாட�கிேனா�.  நா+  கிள3ெநாLசி�
ப�ரேதச.ைத. ேத��ெதA.ேத+. என; ெசா�த ஊரான �காவ�� (இய�கLசி) கிள3ெநாLசி� ப�ரேதச.தி�   அட�கிய���தேத
அத�கான காரண�. ேயாேக�திரநாத+ ஒ� வ�ட� G+னாக.தி� க!சி� கா�யாலய� எA.; அ�: ெசய�ப!Aவ�!A�
ப�+ன� கிள3ெநாLசி� ப:தி�: வ�; ேச��தா�. ெகௗ�கா�த+ வ>ன3யா� ப�ரேதச.ைத. ேத��ெதA.தா�. அத�:� காரண�
வ>ன3யா 2வரச�:ள.ைதL ேச��த வ�.பர�ேசாதி எ+ற ஒ� ேதாழ� எ��ட+ (க�தவேராதயா� க�H�ய�� க�வ�
க�றதனா�, அவ�ைடய ெதாட�ைப� பய+பA.தி ெகௗ�கா�த+ வ>ன3யாைவ. ேத��ெதA.தா�.

ஆனா� 1971� ேஜ.வ�.ப�ய�+ �தலாவ; கிள�Lசி ஏ�பAவத�: �+னேர, அதாவ; 1969 வா�கி� ெகௗ�கா�த+ ேதாழ�
காமின3 யா�பா (வ�ம� ரணசி�க) அைம.தி��த Õகீைழ�கா�? இய�க’.தி� ேச��; ேவைல ெசVய ஆர�ப�.தி��தா�. இ�த
காமின3 யா�பா எ+பவ� எம; க!சிய�+ ம.திய :J உ?�ப�னராக>�, க1� மாவ!டL ெசயலாளராக>� இ��தவ�. சிறி;
கால� க!சிய�+ Õக�க?வா’ எ+@� சி�கள� ப.தி�ைக�: காமின3 யா�பா ஆசி�யராக>� இ��தவ�. அ�காலக!ட.தி�
க!சிய�+  ேவைல  �ைறக,  :றி.;�,  க!சி�  ெபா;Lெசயலாள�  நா.ச1�கதாசன3+  நைட�ைறக,  :றி.;�
வ�ம�சன�கைள  �+ைவ.ததா�,  ச1�கதாச+  :Jவ�னரா�  காமின3  யா�பா  க!சிய�லி��;  ெவள3ேய�ற�ப!டா�.
அத+ப�+ன� அவ��, க!சிய�லி��; ெவள3ேய�ற�ப!ட இ+ெனா�வரான ஹி�:ரா+க�றைவL ேச��த ேதாழ� வ�ம�
வ�ஜய�X+ எ+பவ�� ேச��; கீைழ�கா�? இய�க� எ+ற அைம�ைப உ�வா�கி ேவைலெசVய. ெதாட�கின�.

ஆனா� ெகௗ�கா�த+ அவ�கYட@� ந9�.; இ��கவ��ைல.  அ�த இய�க.தி+ அதித9வ�ர  இட;சா�� ேபா�:களா�
அ7வ�ய�க� அட�:�ைற�:,ளாகி, பல ெந��க�கைளL ச�தி.; (த�ப�த நிைலைய அைட�த காலக!ட.தி�, ேதசிய
இன�ப�ரLசிைன X�ைமயைட�;, தமி
 இைளஞ�கள3+ ச!ட வ�ேராத� ேபாரா!ட�க, எJLசியைட�; ெகா1���தன.
எனேவ ெகௗ�கா�த+ கீைழ�கா�? இய�க.திலி��; ெவள3ேயறி  �ெளா! இய�க.தி� இைண�; ÕG�ைபயா மா(ட�’
எ+ற ெபய�ட+ ேவைல ெசVய. ெதாட�கினா�. அ�த இய�க.தி� ஒ� க!ட.தி� �.சிவரா��, ெகௗ�கா�த@� அ�த
இய�க.தி+ த.;வ ஆசி�ய�க, ேபாலL ெசய�ப!டா�க,. அேசா� (ேயாக+ க1ண�.;) தள.தி� ��கியமானவராக
இ��த  கால.தி�  நைடெப�ற  தள  மாநா!�+  ேபா;,  �.சிவரா�,  அ.ெகௗ�கா�த+,  வ.ஐ.ச.ெஜயபால+  ஆகிேயா�
தமி
நா!�லி��; வ�; ப�ர�க�களாக ஓ�.தி��தைத� பல� அறிவ�.

இ��;� ெகௗ�கா�த+ �ெளா!�]� அதிககால� ந9��கவ��ைல. ப�+ன� கீைழ�கா�? இய�க.தி� த+@ட+ �+�
ஒ+றாக ேவைலெசVத M�.தி (தமி
 ெச�வன3+ அ1ண+) எ+பவ� �லிகள3+ அரசிய� ெபா?�பாளராக இ��தைத�
பய+பA.தி,  �லிகYட+  இைண�;  ேவைலெசVய.  ெதாட�கினா�.  ஆனா�  அ�:  அவ�  �+ைவ.த
ேவைல.தி!ட�கைள� �லிக, ஏ�காத;ட+, அவ�ம*; ச�ேதக�� ெகா,ள. ெதாட�கின�. அவ� �லிகளா� த9வ�ரமாக�
க1காண��க�ப!ட;ட+,  அவர;  நடமா!ட.ைத4�  அவ�க,  க!A�பA.தி,  அவைர  Õவ 9!A�ைகதி’  ேபால  ைவ.தன�.
அதிலி��;  ஒ�வா?  ம*1ட  ெகௗ�கா�த+,  :A�ப.;ட+  இ�தியா>�:   Õஓ�.’  த�ப�னா�.  இ?தியாக�  கிைட.த
தகவ�கள3+ப�  அ�: அவ�  ஈ.எ+.�.எ�.எ�  இய�க.;ட+  இைண�; ேவைல ெசVவதாக.  ெத�ய  வ�த;.  ஆனா�
அ1ைமய�� கிைட.த �திய தகவ� ஒ+றி+ப� அ�த இய�க.தி]� அவ� இ�ைல என. ெத�கிற;.

இ�த ெகௗ�கா�த+ �லிகYட+ இைண�தி��த கால.தி�, அவ�க, மாணவ�கY�ெகன ஆர�ப�.; நடா.திய Õசாளர�’
எ+ற மாத ச^சிைகய�+ ஆசி�ய :Jவ��; சிறி;கால� பண�யா�றினா�. அ�ெபாJ;தா+ என; வ�Aதைல ச�ப�தமாக
மைனவ� அவ�ட�� ெச+றா�. ஆனா� அவரா� என; வ�Aதைல ச�ப�தமாக ஒ� சி? ;��ைப. த+@� "�கி� ேபாட
��யா; எ+ப; என; மைனவ��:. ெத��தி��கவ��ைல எ+றா]� என�:. ெத�4�.

என; மைனவ� அ`கிய இ+ெனா�வ� G+னாக� க�தேராைடையL ேச��த �.பா(கர:மா� ஆ:�. Õசி+ன1ைண’ என
நா+ எ�ெபாJ;� அைழ�:� அவ�ட� என; மைனவ� ெச+றதி�:� காரண�, நா+ (க�தவேராதயா� க�H�ய�� க�ற
M+? வ�ட கால�� அவர; வ 9!�� த�கிய���ேத க�வ� க�ேற+. ப�+ன� அவ� �லிக, இய�க.தி� ஒ� ��கிய
ப�ர�கராக இ��த;ட+, �லிக, ந9�ேவலி� ப:திய�� அைம.தி��த மிக�ெப�ய நில�கீ
 ப;�: :ழி ச�ப�தமான சில
ெபா?��கைள4� வகி.; வ�தா�.

அவ�கள; வ 9A  க�தேராைடய��  �+னா,  உAவ��  -  மான3�பாV  ெதா:திகள3+  பாராYம+ற உ?�ப�னராக  இ��த
வ�.த�மலி�க�  (எ+@ட+  (க�தவேராதயா�  க�H�ய��  ஒேர  வ:�ப��  பய�+ற  �ெளா!  தைலவ�  சி.தா�.தன3+
த�ைதயா�) அவ�கள3+ வ 9!A�: ேந� எதி�� அைம�;,ள;. த�மலி�க� அவ�கள3+ :A�ப�� பா(கரன3+ :A�ப��
மிக ெந��கிய உறவ�ன�க,. அதனா� பா(கரன3+ :A�ப.தின� த9வ�ர தமிழரG�க!சி வ�Gவாசிகளாக இ��த ேபாதி]�,
எ+ம*; அவ�க, எ�ேலா�� தம; :A�ப அ�க.தின�கள3� ஒ�வ+ ேபால� ப�?� பாசம� ைவ.தி��தன�. பா(கர+
என; மைனவ�ய�ட� சில வா�:?திகைள வழ�கினாராய�@� அவரா]� ெப�தாக எைத4� ெசV;வ�ட ��யவ��ைல.

அ;மா.திரம�ல,  நா+  வ�Aதைலயாகி  வ�த  ப�+ன�  அவைரL  ச�தி�பத�காக
க�தேராைடய�லி��த அவர; வ 9!A�:L ெச+ற ேபா;, அவைர� �லிக, ைக;ெசV;
தA.;  ைவ.தி��கிறா�க,  எ+ற  அதி�Lசி.  தகவைல  அவர;  மைனவ�  என�:L
ெசா+னா�.  அ�ெபாJ; �லிக,  இய�க.தி� அத+ தைலவ� ப�ரபாகர@�:� ப�ரதி.
தைலவ�  மா.ைதயா>�:�  இைடய�லான  �ர1பாA  உLச�க!ட.ைத  அைட�;,
மா.ைதயாைவ4� அவர; சகா�கைள4� ப�ரபாகர+ ைக;ெசV; ைவ.தி��த கால�.
அ7வாறான சில� எ��ட@� சிைற ைவ�க�ப!���தன�. மா.ைதயாவ�+ ெந��கிய
ஆதரவாள�க, ம!Aமி+றி, அவ�ட+ பழகியவ�க, சில�� ைக;ெசVய�ப!���தன�.
அ�ப�யானவ�கள3�  இ�த  பா(கர@�  ஒ�வ�.  சில  மாத�கள3+  ப�+ன�  அவ�
வ�Aவ��க�ப!Aவ�!டா�.

என;  வ�Aதைல�:  தானாகேவ  �ய�சி  எA.ததாக�  ப�+ன�  எ+ன3ட�
ெத�வ�.தவ�கள3� ஒ�வ� நா.ேயாேக�திரநாத+.  �+� எம; க!சிய�� எ+@ட+ கிள3ெநாLசி� ப�ரேதச.தி� ஒ+றாக
ேவைல ெசVத அவ�, 1971 ேஜ.வ�.ப� கிள�Lசிய�+ ப�+ன� எம; க!சிய�லி��; வ�லகி, அ�த� காலக!ட.தி� கிள3ெநாLசி.
ெதா:தி�கான  சிற9ல�கா  Gத�திர�க!சி  அைம�பாளராக  நியமி�க�ப!���த  அைமLச�  ெச�ைலயா  :மார-�ய�ட+
இைண�; ேவைல ெசVதா�.

ப�+ன� தமி
 ஆ4த� ேபாரா!ட இய�க�க, உதயமான;� �லிக, இய�க.;ட+ இைண�; ெசய�பட. ெதாட�கினா�.
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அவ�  கிள3ெநாLசிய�லி��;  �லிக,  சில  கால�  ெவள3ய�!ட  Õஈழநாத�’  ப.தி�ைக�:  ஆசி�யராக  மா.ைதயாவா�
நியமி�க�ப!ட;ட+,  அவ�கள; கைல ப1பா!A� கழக.தி]� இைண�; ெசய�ப!டா�.  மா.ைதயா வ+ன3ய�லி��;
ெசய�ப!ட கால.தி� அவ�ட+ மிக ெந��கிய ெதாட��கைள� ேபண� வ�தா�. அ�த. ெதாட�ைப ைவ.;�ெகா1A என;
வ�Aதைல ச�ப�தமாக மா.ைத4ட+ தா+ கைத.ததாக>�, என; உய���: எ�தவ�த ஆப.;� இ�ைலெயன>�, ஒ�
:றி�ப�!ட த1டைன� கால.தி+ ப�+ன� நா+ வ�Aதைல ெசVய�பAேவ+ என மா.ைதயா த+ன3ட� ெத�வ�.ததாக>�,
நா+ வ�Aதைலயாகி வ�தப�+ன� ேயாேக�திரநாத+ எ+ன3ட� ெத�வ�.தா�.

உ1ைமய�� இவ�கள3� சிலேரா அ�ல; எ�ேலா�மாகேவா என; வ�Aதைல�காக
ஒ�  சி?  �ய�சிைய.  த+@� எA.தி��தா�,  நா+  அவ�கY�காக  இ+?�Xட
ந+றி  ெத�வ��க�  கடைம�ப!���கிேற+.  ஏெனன3�  �லிக,  இய�க.தினா�  :றி
ைவ�க�பAபவ�க, :றி.; ெவள3ய�� உ,ளவ�க, ம!Aமி+றி, அவ�க, இய�க.தி�
ெச�வா�கான  நிைலய��  இ��பவ�க,  Xட  ேபGவ;  எ+ப;
த�ெகாைல�ெகா�பானதா:�.  அ.;ட+  எம;  க!சிய�லி��;  �லிக,  இய�க.தி�
இைண�; ெகா1டவ�கைள� �லிகள3+ தைலைம எ7வா? ைவ.தி��த; எ+ப;�
என�:.  ெத�4�.  அத�:  ஒ�  உதாரண�தா+  1995�  �லிக,  வ+ன3�:
இரா`வ.தா� ;ர.த�ப!ட ேபா;, அவ�கள; கைல ப1பா!A.;ைற� ெபா?�பாள�

�;ைவ இர.தின;ைர அ�: வ 9A எA�க ��யா; தி1டா�ய அவல�.

�லிகைள� ெபா?.தவைர, அவ�கள; அதிகார அA�கி� ச�வ வ�லைம ெபா��திய நப� Õேதசிய. தைலவ�’ ப�ரபாகர+
தா+.  அத�கA.த அதிகார  ைமய� அவ�கள; �லனாV>� ப��>.  அத�கA.த; அவ�கள; இரா`வ�.  இைவ தவ�ர
அரசிய�ப��>, கைல ப1பா!A� ப��> எ+பெத�லா� �லிகள3+ தைலைம ெசV;வ�த மன3த :ல.;�: வ�ேராதமான
ெசய�கY�: ெவ,ைள அ��பத�காகேவ உ�வா�க�ப!டைவயா:�. அதி]� அவ�றி� இட;சா� இய�க.தி� இ��;
ெச+றவ�க,  ெபா?�ப��  இ��தா�  ெசா�ல.  ேதைவய��ைல.  ஹி!ல�+  கால.தி]�  சில  இட;சா�  ஓAகாலிக,
அவ@ைடய அரசிய� - ப�ரLசார� ப��>கள3� இைண�; ேவைல ெசVத வரலா? உ1A.

எனேவ  என;  வ�Aதைல  ச�ப�தமாக  என;  மைனவ�  தன;  ஆத�க.தினா�  �ய�சிக,  எA.த  ேபாதி]�,  பல.த
சி.திரவைதகY�:� ப�+ன� அவ�க, என�: வழ�கிய த1டைன� கால� �Jவைத4� அ@பவ�.த ப�+னேர நா+
வ�Aதைல ெசVய�ப!ேட+ எ+பேத உ1ைமயா:�.  இ+? �லிக, ��?�Jதாக இல�ைக ம1ண�� அழி�க�ப!A,
அவ�கள3� ப�லாய�ர�கண�காேனா� அரச பைடகள3ட� சரணைட�த நிைலய��, அவ�கY�: அரசா�க� �ன�வா
வள3.;
ப��ப�யாக  வ�Aதைல  ெசV;  வ�கி+ற  நிைலய�]�  Xட,  அவ�கைள  எ7வ�த  வ�சாரைண4� இ+றி  �Jவ;மாக
உடன�யாக வ�Aதைல ெசVய ேவ1A� என� ேகா�கி+ற இல�ைகய�],ள சில அரசிய�வாதிகைள4�, ச�வேதச மன3த
உ�ைம அைம��கைள4� பா��ைகய��, கா� c�றா1A காலமாக �லிகள3+ பாசிச இரா`வL ச�பா.;கள3+ கீ
 தமி

ம�க, நG�க�ப!ட ேபா; இவ�க, எ�ேலா�� எ�ேக ேபானா�க, எ+?தா+ ேக!க. ேதா+?கிற;.

ெதாட��

080712 http://www.thenee.com/html/080712.html

2 of 2 13/08/2012 14:38


