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61.இ.திய/ கா.தி0�, ஈழ%தி� அவர� வா34களாக நாமகரண� ெச7� ெகா�ட ெகாைலகார�க8�!

என; வா
நாள3� A+Bவ�தமான கா�திகள3+ த�சன.ைத நா+
ெவ,ேவB �ைறகள3� ெப�B,ேள+.

அதி�  ஒ�வ�  இ�தியாவ�+  ேதசப�தா  என>�,  அகி�ைச.
த.;வ.தி+  த�ைத  என>�,  மகா.மா  என>�  வ�ண��க�ப@�
ேமாக+தா(  கா�தி.  இவைர  நா+  க1ட;  கிைடயா;.  நா+
ப�ற�பத�:  16  நா!க,  �+னதாக  அவைர  இ�;.;வ
ெவறிய�கள3+  ப�ரதிநிதியான  ந;ரா�  வ�நாய�  ேகா!ேச  தன;
;�பா�கி� :1@கH�: இைரயா�கிவ�!டா+.

கா�தி  ப�றி  என;  ஆர�ப�  க�வ�ய�ேலேய  பல  வ�டய�க,
என�:� க�ப��க�ப!டன. அ.;ட+ அ�த� கால�கள3� யா
�பாண.திI,ள அேநக�+ வ 9@கள3� கா�தி, ேந�,
Jபா( ச�திரேபா( ஆகிேயா�+ உ�வ� பட�கைள மா!� ைவ�ப; ஒ� வழ�கமாக இ��த;. அவ� இற�;
Jமா� 15 வ�ட�கள3+ ப�+ன�, என; 16வ; வயதி� நா+ அரசியலி� ஈ@பட.ெதாட�கிய கால.தி�, கா�தி
ப�றி இர1@ வ�தமான வ�ம�சனL ெசா�ெறாட�கைள� ேக!ேட+.

ஒ+B, எ�த ப��.தான3ய ஏகாதிப.திய.திடமி��; இ�தியாவ�+ ேதசிய Jத�திர.ைத ம*!க கா�தி ேபாரா�னாேரா,
அ�த  -�ய+ அ(தமி�காத  ப��.தான3ய சா�ராNய.தி+ தைலவ�க, கா�திைய� பாh.;,  அைர நி�வாண�
ப�கி� என ேகலியாக>�, அக�கார.;டO� ெசா+ன வா�.ைதக,.

இர1டாவ;,  மாெப��  பா!டாள3வ��க  �ர!சி.  தைலவ�களான  ெலன3+,  (டாலி+  ஆகிேயாரா�
உ�வா�க�ப!ட  உலகி+  �தலாவ;  ேசாசலிச  நாடான  ேசாவ�ய.  'ன3யன3+  ெசா�களPசிய.தி�
(Rnஉலஉடழியநனைய) கா�திய�+ ெபய��: வைரவ�ல�கண� வழ�:ைகய��, அவைர ைவத9க� ப��ேபா�:வாதி
என� :றி�ப�!���த வ�டயமா:�.

அதாவ; ஒ+B கா�தி ப�றிய த9வ�ர ஏகாதிப.திய ேநா�:. ம�ற; அவ� ப�றிய த9வ�ர க�'ன3ச ேநா�:.

நிLசயமாக  கா�தி  இ�திய  நில�ப�ர�.;வ  ச�திகள3ன;�,  �தலாள3.;வ  ச�திகள3ன;�  ப�ரதிநிதி  எ+பதி�
ச�ேதகமி�ைல.  ஆனா�  அவ�  அ�தL  ச�திகள3ன;�,  இ�தியாவ�+  பர�;ப!ட  ெவ:ஜன�கள3ன;�  ேதசிய
Jத�திர ேவ!ைகைய� ப�ரதிபலி.; நி+றதா�, தன�: அரசிய� Uதிய�� எதிராக நி+ற Jபா( ச�திரேபாைச4�,
க�'ன3(!@கைள4� ப�+த,ள3 இ�தியாவ�+ ேதசப�தாவாக>�, ேக,வ��க�பா�ப!ட தைலவராக>� ேதா�ற�
ெப�Bவ�!டா�.  அவர;  அரசிய�  நிைல�பா@,  தன3�ப!ட  வா
>  எ+பனவ�B�:  அ�பா�,  இ+B  அவ�
இ�தியாவ�+ ேதசப�தாவாக ம!@மி+றி, உலகளாவ�ய அகி�சா த.;வ.தி+ ப�தாமகராக>� ெகா1டாட�ப@கிறா�.

இர1டாவதாக  நா+  :றி�ப�@�  கா�தி,  நம;  இல�ைக.  தமி
  அரசிய�வாதிகளா�  :றி�ப�ட�ப@�
ஈழ.;�கா�தி, அ�ல; த�ைத சா�ேவ� ேஜ�( ேவI�ப�,ைள ெச�வநாயக� அவ�கைள ஆ:�. இ�திய�
கா�தி இ@�ப�� ஒ� ;1@. ;ண�4ட+ வல� வ�; அைர நி�வாண� ப�கி� என� ெபய� ெப�றா� எ+றா�,
நம; ஈழ.;�கா�தி  ேகா�!@� -!@� அண��; பவன3 வ�;,  கா�ச!ைட� கா�தி  எ+ற ெச�ல� ெபயைர�
ெப�B� ெகா1டா�. இவ�� அகி�ைச வழிேய தன; ெகா,ைக என� Vறி�ெகா1@, ச.தியா�கிரக� ேபா+ற
ச�பாண�� ேபாரா!ட�கைள4� நடா.தினா�.

அேதேநர.தி�, 1970� தமி
 தைலவ�கH�: ெச+ம.திI� ப���காத சிற9ல�கா Jத�திர�க!சி தைலைமய�லான
இட;சா�கHடனான  V!டரசா�க�  A+றி�  இர1@  ெப��பா+ைம4ட+  பதவ��:  வ�த>ட+,
ெச�வநாயக.தி+  தமிழரJ�க!சி,  அத�ெகதிராக.  தமி
  இைளஞ�கைள  வ+�ைற�  ேபாரா!ட�கள3�
"1�வ�!ட;. இ�த ேநர.தி� இ�தியா தன; எதி� நாடான பாகி(தாைன உைட.;, அத+ கிழ�:� ப:திைய
ப�களாேத( எ+ற �திய நாடாக உ�வா�கிய;.

அைத�க1@ 2�.;�ேபான தமிழரJ�க!சிய�ன�,  யா
�பாண� ��றெவள3  ைமதான.தி� ஒ� ெப�� வ�ழா
நடா.தி,  அதி� ெச�வநாயக� தைலய�� ஒ� மல� கி�Pட.ைதL -�, அவர; ெபய��: �+னா� இ��த
ஈழ.;�கா�தி எ+ற அைடெமாழிைய மா�றி, அவர; ெபய��: �+னா� ஈழ.; �ஜ9�� ரNமா+ எனற �திய
ெபயைரL -!�� ெகா1டன�. அத+Aல� அ;வைர கால�� அகி�சாவாதியாக� கா!சியள3.த ெச�வநாயக�,
ப�களாேதசி+  ேதசப�தா,  ஆ4த�  ேபாராள3  �ஜி��  ரNமான3+  ெபயைரL  -��ெகா1@,  வ+�ைற
அரசிய�வாதியாக� கா!சி�ப@.த�ப!டா�.

அதாவ; கா.தவராய+ V.தி� வ�� ��கா.தா+, ப��கா.தா+ எ+ப; ேபால, ெச�வநாயக� தன; அரசிய�
வா
வ�+  ��ப:திய��  அகி�சாவாதியாக>�,  ப��ப:திய��  ஆ4த�  கலாLசார.தி+  ப�ரதிநிதியாக>�
அ�.தநாU(வரராக மாறிவ�!டா�. இ�திய� கா�திய�னா� உ�வா�க�ப!ட கா�த9ய� எ+O� த.;வ�, இல�ைக
தமி
 அரசிய�வாதிகளா� இ7வாB (வ+�ைற Uதியாக) ப�ணாம வள�Lசிைய அைட�த;.

இ�திய� கா�தி  Jர1@� வ��க�கள3+ ப�ரதிநிதியாக>�,  சில சமய�கள3� ப��.தான3ய ஏகாதிப.திய.;ட+
சமரச� ெச?பவராக>� இ��த ேபாதிI�, அவ� ேதசிய Jத�திர�ேபாரா!ட வ 9ர� எ+பதி� ச�ேதக� இ�ைல.
ஆனா� ஈழ.;�கா�தி  ெச�வநாயகேமா தமி
 ப��ேபா�: Jர1@� வ��க�கள3+ ப�ரதிநிதியாக இ��த;ட+,
�[�க �[�க ஏகாதிப.தியதாசராக>� இ��தா�. அவ� தமி
 ம�கள3+ உ1ைமயான எதி�யான ெவள3நா!@
ஏகாதிப.திய�கைள  எதி��காம�,  சி�கள  ஏகாதிப.திய�  எ+O�  �திய  ஏகாதிப.திய�  ப�றி�  ேபசி,  தமி

ம�கைள இனவாத� பாைதய�� இ[.;L ெச+றா�.

அதிI�  உ1ைமயான  சி�கள�  ேப�னவாத  ச�திகைள4�,  �தலாள3.;வ  -ஏகாதிப.திய  ச�திகைள4�
ப�ரதிநிதி.;வ� ெச?த ஐ�கிய ேதசிய� க!சி�: வ�திவ�ல�கள3.;, அவ�கHட+ ந!��21@ெகா1@, சி�கள
ம.திய�லி��த  ஏகாதிப.திய  எதி���  ம�B�  இட;சா�L  ச�திகH�:  எதிராக.  தன;  ஈ!��ைனையL
ெசI.தினா�. இ�திய� கா�தி  ெவ,ைளயேன ெவள3ேயB என ேகாசமி!டா�.  ஆனா� நம; ஈழ.;�கா�திேயா
ெவ,ைளயேன  ெவள3ேயறாேத  என�  ேக!@�ெகா1டா�.  (1956�  ப1டாரநாய�க  அரசா�க�
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தி�ேகாணமைலய�I�  க!@நாய�காவ�I�  இ��த  ப��.தான3ய  கட�பைட,  வ�மான�பைட.  தள�கைள
ெவள3ேய�றிய  ேபா;,  அவ�கைள  ெவள3ேய�ற  ேவ1டா�  என,  ெச�வநாயக�  ப��.தான3ய  எலிசெப.
மகாராண��: த�தி அO�ப�னா�!)

இ�த  ஈழ.;�கா�;தி  ெச�வநாயக.தி+  கால.தி�  அவர;  ஏகாதிப.திய  சா��,  தமி
  ேம!@�:ழா�  சா��த
ெகா,ைககH�:  எதிராக�  ேபாரா�ய  க�'ன3(!  க!சிய��,  எ+ைன4�  ஒ�வனாக  இைண.;�ெகா1@,
அ�ேபாரா!ட.தி� ப�ேக�றத�காக நா+ வா
நா, �[�க� ெப�ைம�பட ��4�.

அ@.ததாக நா+ த�சி.த கா�தி, �லிகள3+ சி.திரவைத �கா�கள3� ைவ�க�ப!���த ப�லாய�ர�கண�கான
ைகதிகH�:�  ெபாB�பான  எம;  சிைறLசாைல�  ெபாB�பாள�  கா�தி  அ1ைண.  இவO�:  கா�தி  எ+ற
ெபயைர. தி!டமி!@.தா+ �லிகள3+ தைலைம ைவ.தி��கிற; என நிைன�கிேற+.  இவO�:� கா�திய�
ெகா,ைககH�:� ;ள3 ம��;�:� எ7வ�த ஒ!@ற>� கிைடயா;.

இ�திய� கா�தி அகி�ைசைய� ேபாதி.தா�. ஆனா� இBதிய�� ஆ4த பலா.கார.;�:� பலியானா�. இவேனா
கா�தி  எ+ற  ெபயைர  ைவ.;�ெகா1@  உLச�க!ட  வ+�ைறய��  ஈ@ப!டா+.  தன;  இய�க.தா�
ைக;ெச?ய�ப@� அ�பாவ�� ெபா;ம�கைள அ�.; உைத.;L சி.திரவைத ெச?வ;, ைககா�கைள �றி�ப;,
இBதிய��  ெகாைல  ெச?வ;,  இைவதா+  இவ+  நாளா�த�  ேம�ெகா1ட  பண�க,.  தினச�  சிலைரயாவ;
ெகாைல ெச?யாம� இவO�, இவன; தைலவ�களான ப�ரபாகர+, ெபா!ட�மா+ ேபா+றவ�கH� ச�ேதாசமாக.
"�கிய; கிைடயா;.

இ�திய அைமதி�பைட இல�ைக வ�தேபா;, அதOட+ வலி�; ச1ைடைய. ெதாட�கி,  அ�பைடய�+ Aல�
தமி
� ெபா;ம�கH�:� பல ;+ப�கைள வரவைழ.த �லிகள3+ தைலைம, ேகா!ேச கா�திைய� ெகா+றா+.
ஆனா� ராஜ9ேவா கா�திய.ைதேய ெகா+றா+ என Jவ�கள3� எ;ைக ேமாைனயாக வசன� எ[தி�ெகா1@,
மBப�க.தி�  கா�திைய  அவம�யாைத  ெச?வத�காக.  தம;  ெகாைலகார�கள3�  ஒ�வO�:  கா�தி  என�
ெபய�!@,ளன� எ+றா�, �லிகள; நயவPசக.தனமான நடவ��ைகைய� ���; ெகா,ளலா�.

இ�த� கா�தி4�, அவO�: இ�த� ெபயைர நாமகரண� ெச?த அவன; தைலவ�கH�, உ1ைமய�� தமிழ�;
பாசிச.தி+  Aலக�.தா�களாவ�.  இ�திய�  கா�திய�+  அகி�ைச.  த.;வ.ைத  எ�ப�  ஈழ.;�கா�தி
ெச�வநாயக��  அவர;  சீட�கH�,  உ�மா�றி  அகி�ைசய�லி��;  ஆ4த  பலா.கார.;�:�  ெகா1@
ெச+றா�கேளா, அ�த ஈழ.;�கா�திய�+ வா�சாக. ேதா+றிய �லிக,, அைத ேமI� உ�மா�றி ��B�[தான
பாசிசமாக வ�.ெத@.தா�க,. இைத� க[ைத ேத?�; க!ெடB�பான கைத எ+B ெசா�வதா? அ�ல; ஈழ.;.
தமிழ�கள3+ வரலா�றி� எதி�மைறயான ப�ணாம வள�Lசி எ+B ெசா�வதா?

என; க!@ைர. ெதாட�� �லிகள3+ சி.திரவைத நடவ��ைககHட+ ேநர�யாக. ெதாட��படாத இ7வைகயான
சில வ�டய�கைள நா+ ெதா!@L ெச�வதி+ ேநா�க�, �லிகள3+ இ�த� பாசிச நடவ��ைககள3+ நதி Aல� �சி
Aலமான அரசிய� அ�.தள� எ+ன? அ; எ+ன வ��க அ��பைடைய� ெகா1@ ெசய�ப@கிற; எ+பைத
என; இ�த. ெதாட�ைன வாசி�பவ�கH�: வ�ள�க ைவ�:� ஒ� �ய�சியாகேவ.

இ�ெபா[; நா+ கா�திய.தி+ (உ1ைமயான கா�தி எ+ைன ம+ன3�பாரா:க) எம; காலக!ட வள�Lசிய�+ ஒ�
உ�வமான �லி� கா�திய�+ �+னா� ம*1@� நிB.த�ப!���கிேற+. அவ+ எ+ைன ம*1@� அைழ.ததி+
ேநா�க� எ+னெவன. ெத�யாத ேபாதிI�, எ+Oட+ ெதாட�பான ஏேதா சில வ�டய�க, அவன3ட� �திதாக�
கிைட.தி��பத+  பயனாகேவ,  நா+  அவO�:  �+னா�  நிB.த�ப!���கிேற+  எ+ப;  ம!@�  என�:�
���த;.

நா+ நிைன.த; ேபாலேவ கா�தி  தன; மிர!@� �ழி�க1களா� எ+ைன உ�!� உ�!�� பா�.;வ�!@,
Ôஇ+O� எ+ென+ன வ�சய�க, ெசா�லாம� ஒள3LJ ைவLசி��கிறா??” எ+B ஒ� அத!டIட+ எ+ைன�
ேக!டா+.

நா+ பதி� ெசா�வத�: �+ன�, அவ+ வழைமயாக� ைகய�� ைவ.தி��:� ெகா!ட+ என; ேதா,A!ைட�
பத� பா�.;வ�!ட;.

ேமI� ெதாட��.

��ைனய பதிFக�
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