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டால� நகர�

எ�லா க���க�� ��
ஆ��ய�ைடயைவேய.
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Main Body

அ��க�
வண�க�. ேஜா�� எ�ற ெபய��
‘ேத�ய� இ�ல�’ எ�ற வைலப���
2009ஆ� ஆ�� �த� எ��
வ���ேற�. த��நா��� உ�ள
காைர��� எ�ற ஊ��� அ�ேக உ�ள
�ராம��� �ற�த நா� கட�த 1992�த�
ெதா�� நகரமான ������
���ப��ட� வா��� வ���ேற�.
ஆ��த ஆைடக� ஏ��ம� ெதா���
இ����ேற�.
என� தள��� த�ழ�க�, த�ழ�க��
வரலா��� �வ�க�, என� �����
வா��ய� ���த அ�பவ�க� ����
பல க��ைரக� எ��� ெகா�� வ�த
ேபா� 2009 ஆ� ஆ�� நட�த ஈழ
நா�கா� க�ட ேபா���� ��
��தைல���க� இய�க� ����, அத�

தைலவ� ேவ����ைள �ரபாகர� ����
த��நா��� வ�த ஏராளமான
��தக�கைள வா��க வா��� �ைட�த�.
ஒ�ெவா� ��தக���� எ��யவ�
அவரவ� �றைமகைள� கா�����தா�க�.
���பாக வ�க ��யாக அ�த ��தக�க�
அ�க� ��பத�கான சா��ய���கைள
உ�வா�����தா�க�. இ�த சமய���
ஈழ� ���� அ�க� ெத��� ெகா�ள
ஆ�வ� எ�பட பல �� ��தக�கைள
ப��க வா���க� உ�வான�.
நா� ெதா�� ��யான எ��தாள� அ�ல.
ஆனா� நா� ப��த ��தக�க� வா�லாக
நா� அ��த ஈழ� ���த �பர�கைள
தவறாம� எ� வைலப��� எ���
ெகா�ேட வ�ேத�. பல தர�ப�ட
�ம�சன�க� என�� �ைட�த�.
இத� காரணமாக ேம�� ேம�� நா�

வா��த பலதர�ப�ட ��தக�க� �ல�
எ�னள�� �ல ��த�கைள உ�வா���
ெகா�ேட�.
ஆனா� எ� வைலப��� நா� ஒ�ெவா�
ெதாட� ெதாட��� ெபா��� அதைன
வா��தவ�க� இதைன ��தகமாக ெகா��
வர� ேபா����களா? எ�� ேக�டன�.
ஆனா� வரலா� எ�ப� �க�� கவனமாக
ைகயாள�படேவ��ய ஒ��. அத�
த��க� என�� இ��பதாக
ெத�ய��ைல. இ�வைர��� நா�
ஈழ����� ெச�ற�� இ�ைல.
ேம�� த�க�� த��ப�ட வ�க
லாப���காக ஈழ�ைத ைவ��
ெசயலா��யவ�க� ேபால என��
ெசய�பட ேவ��� எ�� ேதா�றாத
காரண�தா� ����� ���� நா� எ��ய
“டால� நகர�” �� ���ச�லா���

இ��� ெசய�ப�� இைணயதளமான
http://www.4tamilmedia.com/��ம���
சா�பாக ��. மைலநாட� அவ�க��
ேந���யான ைகவ�ண��� �ல� என�
�த� பைட�பாக வ�த�. என�� அத�
�ல� பாரா��க�� அ��கார��
�ைட�த�.
�கட� ��ம��� �ல� அ� அைனவ�
ைக��� ேபா�� ேச��த�.
ந�மா� இ� எ�த ���� எ�ற
ந���ைக வ�த ��� நா� வைலப���
எ����ள ஈழ� சா��த க��ைரக��
உ�ள ���ய ப��கைள க��ைரகளாக
இ�த �� ��� மா�� உ�க��
பா�ைவ�� ெகா�� வ���ேள�.
இ� ��ைமயான ஈழ வரலா� அ�ல.
ஆனா� இ�த �ைல ��ைமயாக வா���
����� ெபா�� உ�க� மன�� உ�ள

ஈழ� சா��த பல ேக��க��� ப��
�ைட���.
இ�� வைர��� த��நா��� ஈழ�
���� ��ைமயாக அ��தவ�க��
எ���ைக ெவ� ெசா�பேம. ஆனா�
ஒ�ெவா�வ�� அவரவ� அ���
ைவ���ள �பர�க�� அ��பைட��
ஈழ� சா��த �ர�சைனகைள� ப�� ேப��
��� ேக��கைள எ�����றன�.
�ைழ�க�ேபான இட��� இவ�க� ஏ�
உ�ைம ேக���றா�க�?.
ஏ� ரா�� கா��ைய ��தைல���க�
ெகா�றா�க�?
2009 ஆ� ஆ�� நட�த ஈழ� ேபா�� ஏ�
ேவ����ைள �ரபாகர� அவ�களா�
ெவ�ல ��ய��ைல?

இைத ம��ேம ைமயமாக ைவ�� இ�த
�� �ைல உ�வா����ேள�.
���� ெசா���ேற�. நா� ெதா��
�ைற எ��தாள� அ�ல. எ��யவ���
வரலா��� �ைழக� இ��கலா�.
���தவைர��� நா� வா��த
பலதர�ப�ட ��தக�கைள, எ��மைற,
ேந�மைற க����கைள ஆதாரமாக�
ெகா�� அத� அ��பைட�� எ��
உ�ேள�. இத�� ேமலாக த��நா���
ஒ�ெவா� காலக�ட���� நா� வா��த
ப����ைக� ெச��க��
அ��பைட��� இ�த க��ைரகைள
எ����ேள�. உ�க� ��தைல அவ�ய�
என��� ெத�ய�ப����க�.
எ�����ைழக� இ��தா� அ�
எ��ைடய தவறாக எ����
ெகா���க�. எ��யவ��� தவ�

ஏேத�� இ���மானா� தைய ���� எ�
�� அ�ச� வா�லாக என���
ெத�ய�ப����க�. பல���� ெகா��
ேச��க உத��க�.
இ�த க��ைரக�� உ�ள பலவ�ைற பல
இட�க�� ப��� இ��கலா�. பலவ�ைற
ெச� வ�� ெச��யாக ேக���ப�� �ட
இ��கலா�. ஆனா� இவ�ைற எவராவ�
ஆவண�ப���வா�களா? எ�ற எ�ண�
உ�க��� உ�வா����க����. அ�த
எ�ணேம எ����� இ��த�. என��
இதைன ஆவண�ப��� ைவ�� �டலா�
எ�� உைழ�க ைவ�த�. எ��த
லாபேநா�க��� நா� ஈழ� சா���
க�றைத�� ெப�றைத�� �� �லாக
மா�� உ�க���� த���ேள�. இ�த
�� �� உ�வாக காரணமாக இ��த எ�
ந�ப� ��. ��வாச�
(FreeTamilEbooks.com)அவ�க��� எ�

ந��.
நா� வைலப��� எ�த� ெதாட��ய
கால� �த� இ�� வைர��� எ� ேம�
த��ப�ட அ�க அ�கைற ெகா�ட ந�ப�
��. இராஜராஜ� என� ஈழ� சா��த
ேதட��� ேதைவ�ப�ட பலதர�ப�ட
��தக�கைள எ��ட� ெகா�� வ��
ேச��பைத ஒ� கடைமயாகேவ
ைவ����தா�. அவ��� எ�க� ேத�ய�
இ�ல��� அ�ைப�� ��ய�ைத��
இ�ேக எ�� ைவ�க
கடைம�ப���ேள�. வா�க வள�ட�.
ந��ட�
ேஜா�� �����
19.12.2013
�� அ�ச� �கவ�
powerjothig@yahoo.com

வைல தள �கவ� http://deviyarillam.blogspot.in/
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அக�யா? அவலமா?
ஒ�ெவா� �ைற�� இல�ைக��
�ர�சைன, கலவர�க�, ேகார�க� எ��
�னச�க�� வா��� ����� ேபா�
அ�ேபா� என�� உடன�யாக �ைன���
வ���றவ�க� எ��ட� ஆர�ப�
ப���� ப��த எ� ஈழ ந�ப�கேள.
1980 ஆ� ஆ�� தா� பல ந�ப�க�
என�� அ��கமானா�க�. ஈழ��� நட�த
கலவர�க�னா� அ�����
இ��யா��� வ�� பல இட�க��
வா��� ெகா����தா�க�. நா� வா��த
�ராம���� அ�ேக பல�� வ��
ேச�����தன�.
இ�� வைர��� எ� பைழய ந�ப�கைள
�ைன��� ெகா�வ���.

ஒ�ெவா� சமய���� த��நா��
ப����ைகக�� ஈழ��� நட�த
ேபா�கைள� ப�� ெச��களாக வ��
ெபா�� இவ�க�� மேனா�ைல எ�ப�
இ���� எ�� �ைன��� பா��ப���.
எ�தைன வ�ட�க� எ�றா��
அவ�க�� “ெதா��� ெகா� உற�க�”
���� �ைன��� பா��பா�களா? அ��
த�க� ெசா�த�க� எ�ப� இ��பா�க�?
எ�ற பைதபைத�� அவ�க�ட�
இ���மா? எ�� ேயா��ப���.
ஆனா� நா� ப��த ப���� ெதாட�க
வ���க�� ஒ� நா� ��� எ��
பச�க�� ெபா��க��
����ெவ�� அ�தைன ெப��க���
வ�� ஆ�ர��தன�. ந�ல உயர��
ேவகமான ேப��� இ��த காரண�தா�
ேத�� ஏ�� இ�லாமேல வ����
தைலவ�க� ஆனா�க�. அவ�க�� த��

உ�ச��� ம��� ச�� ���யாசமாக
இ��த�. நா�� அவ�க�� ��ட���
கல�� ��ட �ற� என�� �வார�ய
ப��� ப�வமாக அைம�த�.
அவ�க� உ�வா��� க�பைன கா��க�,
எ�.�.ஆ� �ைர�பட சாகச�க�
அ�தைன�� ேச��� எ�ைன அவ�க��
��னா� ெச�ல ைவ�த�. அவ�க�
அ�தைன ேப�க���� அ�� எ�.�.ஆ�.
தா� கட��.
�வா�ைய�ப�� ேப�னா� �ட� ேப��
���. அ�� அவ�க� அ�தைன
ேப���� எ�.�.ஆ�. ஆத�சன கட�ளாக
ஏ� இ��தா�? எ�ப� என�� அ��
��ய��ைல. இ�� ெமா�த இல�ைக
வா� த�ழ�க�� வா��ய�� ம�க�
�லக��� ப�க��� ���� அ���
ெகா�ட �ற� ஆ�ச�யமாக உ�ள�.

எ� அ�மா ��ெர�� ஒ�நா� எ��ட�
ேக�டா�. எ�� பா��தா�க�? எ�ப�
ெத��� ெகா�டா�க� என���
எ�பெத�லா� ெத�யா�?
” எ�னடா இல�ைக அக�க� அ�கமாக
ப����ட��� வ�த ேச���
இ���றா�க� ேபால”? எ�� ேக�ட ேபா�
�ட இல�ைக ச�ம�தப�ட �சய�க�
எ��� ��ய��ைல.
எ�ேபா�� ேபால இல�ைக எ�றா�
அ��� ஹ��, ராஜா, �ைர�பாட�க��
ெதா���, ந�ல த��, கரகர�� இ�லாத
அைல ேசைவ எ�� �க உய�வான
எ�ண��� வா��த காரண�� ஒ��.
க��� ப��� ����, ����� வ��
ேச��ேத�. ஏ��ம� �ைற�� ப�யா���
ெகா������ ேபா� க�� ெதாட��
வ�ேய ��� எ�� ஈழ�த�ழ�க� உ�ேள

வ�� ேபா� அவ�க� அ��க� ெச��
ெகா�வத�� ��ேன அவ�க��
ஆழகான த��� ெபய�க� அவ�க� எ�த
நா�ைட� ேச��தவ� எ�பைத உணர
ைவ�����. காரண� அ�த மா��யான
த�� ெபய�க�.
த��நா��� த�ழ�க� �ைன�ேத பா��க
��யாத த��.
ஈழ��� ஒ�ெவா� காலக�ட���� நட�த
அல�ேகால வா��ைக த�த பய���
ப�தாபமா� த��நா���� வ�த எ�
ந�ப�க�� ���ப� இ�ைறய
�வெக�ைக ���ேகா�ைட மாவ�ட��ற�
ந��� ேகா� ����� இட��� வா���
ெகா������றா�க�. அவ�க��� அர�
வ���ட� அைம�� ெகா��� இ��த�.
அதைன ெதாட�க��� கால� எ��
அைழ�தா�க�. �ற� �த��ர�ர� எ��

ெபய� மா�ய�.
அ�தைன ேப�க�ட�� கால� எ�றா�
அ��க வ�வா�க�. ���ய கால���
அத�� �த��ர�ர� எ�� ெபய� ���
இ�� ேபர� ேப�� �ட நா�ப�
வய���� ெப�� பல�� தா�தவாக
மா���ளன�.
எ��� ேபாக ���ப� இ�லாம� அேத
இட��� இ�� வைர��� உழ��
ெகா�����றா�க�.
எ�க� வ����� தைலவனாக இ��த
ைவ.�த�பர�ைத ஒ�ெவா� �ைற��
ஊ���� ெச��� ேபா� பா��ேப�.
“எ�ன�பா? எ�பவாவ� உ� தா�தா ஊைர
�ைன�� பா��ப��டா” ? எ��
ேக�ேப�.

அவ� எ�க� ஊ�� உ�ள அ��
ஆைலக����� அ�� வா��
த��நா��� உ�ள பல ஊ�க���
அ���� ெகா����பவ�. ஊ��
இ��� அ�� ேலா� ஏ�� �������
அ��ப ஆவண�கைள ச�
பா����ெகா����தவ�, “������
நா� கைட ெத��சா
அ��க�ப���டா�னா இ�ப� ேபா��
அ��� எ����ேய” ? எ�றா�.
இ�� அ���ட� மர�க�ைட ெதா���
ெச�� ெகா�� இ����றா�.
ஊ��ப�க� உ�ள கா�க� ம���
�க���� மர�கைள ெமா�தமாக
�ைலேப� அவ�ைற க�ைடகளாக மா��
லா��� பல ஊ�க��� அ����
ெகா��� இ����றா�. ��தைககாரராக
ந��தர வ��க வா��ைக வா���
ெகா������றா�.

நா� �����ட �த�பர� ம��ம�ல.
என��� ெத��த ����கண�கான ஈழ���
இ��� வ�த இைளஞ�க�, பழ�க���
இ�லாத அ�த� ப���� வா���
ெகா������ ஐ����� ேம�ப�ட
���ப�க� அ�தைன ேப�க��
அவ�க�� �ன�ேதா�� உ�டான
வா��ைக ேபாரா�ட��� தா� கவன�
ெகா�� வா��� இ����றா�க�.
எ�க� ஊ�� இ��த ������ ேம�ப�ட
அ�� ஆைலக�� தா� ஒ�ெவா�
���ப��ன�� ப����தன�.
ெதாட�க��� இ�த அர� ஆைலக�
அவ�க� அ�தைன ேப�க����
வ�மான� த�� ெகா����த�.
இ�� ந�ன சாதன�க� உ�ேள வ��
அ�தைன அ�� ஆைலக�� ெவ�நா��
இற��ம� சாதன�க� �ல� சர��

வாகன�க�� ஆ�ர�கண�கான அ��
��ைடகைள �ன�ேதா�� பல ஊ�க���
அ���� ெகா������றா�க�.
பல���� ேவைல �ைற�� �ைட�த
ேவைலகைள� ெச��
ெகா������றா�க�. “மாட�� ைர�
��” எ�ற ந�ன ��தா�த� அவ�க��
வா��ைகைய�� அழ ைவ���ெகா��
இ����ற�.
ஊ�� இ��� நா�� ைம�க� �ர���
அவ�க� வா��த �த��ர�ர� இ��தா��,
அ�காைல�� அவசர அவசரமாக வ��
ஆைலக��� ��னா� வ�ைச��
��ப��, அ�றாட ேவைல�� த�ைன,
த�கைள ேத��ெத��க ேப��
ெகா����பைத�� பா���� ேபா�
அவ�க� கைத�த கைதக� க���
வா��யலாக என��� ெத���.

ஆனா�� அவ�க��� எ�த �ர�சைன��
ெப�தாக இ�ைல. காரண� ெப�தான
ஆைசக�� இ�ைல. அேத �த��ர�ர���
இ�� எ�லா ந�க�க���� ர�க� ம�ற�
இ���ற�.
அவ�க�� ெமா�த வா��ைக �ைறக��
மா���ட�. �ற���ற �ழ�ைதக��
ெபய�க�� மா��ெகா�ேட வ�� இ��
��சா ெதாட�� � �� ����ற�.
��� ேவைள�� ��ம�யாக உண�
�ைட�காதா? எ�� ஏ��� வா��ைக
அைம�தவ�க� எ�ேக ேபா�
வா���ைமைய� ப�� ேயா��க ����?
இவ�க� வா��ைக பரவா��ைல. ஆனா�
த��நா��� அக�க� �கா� எ�ற
ெபய�� �ன�ேதா�� உ�ேள ெவ�ேய
எ�� ஆ�ட� கா���ெகா������
அ�கார வ��க��� நடவ��ைகக�னா�

�ன�ேதா�� நரக வா��ைக வா���
ெகா������ எ�தைனேயா �க�
ெத�யாத ஈழ�த�ழ�க�� வா�வாதார�
���� எவ� ����க ����?
ஈழ��� உ�ள த�ழ�க�� அ����
அ�ேக உ�ள ஆ��யாள�க� தா�
காரணெம�� த��நா���� வ��
ேச��தவ�க��� கா� ��றா�� கால�
ஆன ேபா��� ந�லெதா� வா��ைகைய�
�ட அைம��� ெகா��க இ���ள
ஆ��யாள�க��� மன� இ�லாம�
இ��ப� தா� ெகா�ைம�� உ�ச�. எ�த
��ம�ற��� ேபா� �ைற�ட ����?
த��நா����� வா��� ெகா������
ஒ�ெவா� த��ப�ட ஈழ� த�ழ��
சா�பாளனாக� தா� �த�பர�ைத�
பா����ேற�.
வா��ைக�� �த�சன���காகேவ இைத

�������ேற�. இவ�க�� அ�ைட�
��வாகேவ வாழ பழ��ெகா�டன�.
ச�வேதச அள�� அக�க��
ஓ�ப�த��� இ�� வைர��� இ��யா
ைகெய��� இடாம� இ���� ெகா��
வ�� ெகா�����ற� எ�ப� இ��
����ட�த�க�.
காரண� எ�ன? இ��யா�� �ெப���
இ��� வ�தவ�க� ராஜவா��ைக வா���
ெகா�� இ����றன�. ஆனா�
ஈழ�த�ழ�க��� ம��� இய�பான
வா��ைக �ட அைமய��ைல.
அர�ய�, �ைர உலக�, எ��தாள�க�,
ப����ைக உலக�, ப�� உலக� எ��
ஐ�� �ைனக�� ஈழ� �ர�சைனைய
ப�� அவரவ��� உ�டான காரண
கா�ய�கேளா�, அ�கைறேயா�,
அ�கைற��ைமேயா� அ���ெகா��

இ��தா�� இ�� வைர��� எ�த
ந���ைக �ைன�� ஈழ� த�ழ�க���
�ைட�தபா��ைல.
த�ழ�க�ட��� ஒ��ைம��ைல.
ஒ��பட��ைல.
��தைல���க� நட��ய
ஆ�த�ேபாரா�ட� எ�பைத
ேமேலா�டமாக பா��பவ�க����,
ஈழ�ைத ��ைவ�� த�க�� வ�க
லாப���� க�� பா�ைவ பா����
ெகா������ ச�வேதச நா�கைள�
ப���� இ�த க��ைரக�� வா�லாக �ல
தகவ�களாவ� உ�களா� ெத��� ெகா�ள
���� எ�ப�� என�� ம����ேய.
ஏ�? எ�ன காரண�க�? யா� ��னா�
உ�ளவ�க�? ெவ�ேய ெத�யாதைவக�
எ�ன? ��ய ைவ�த� எ�ன?

இ�த ஐ�� ��யாத �த�கைள� ப��
ெத��� ெகா�ள பய��பேத இத�
ேநா�க�.
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பாக� ஒ��

1. வ�தா�க� ெவ�றா�க�
ேம 16 2009. ேஜா�டா� நா�.
இல�ைக அ�ப� ம��த ராஜபே�, உ��
மாநா��� கல�� ெகா�ள ேஜா�டா�
நா��� இ��தவ���� �ைட�த ெச��
அவ� வா�நா�� மற�க ��யாத �க���.
ஒ� ேவைள இ� உ�ைமதானா? எ��
பல�ைற ேக�� உ��ப��� இ��கலா�.
த��ைடய சேகாதர� ேகா�தபய
ராஜபே�ைவ ந�பாம� இ��க ���மா?
இல�ைக ��பைடக�� �த�ைம
ெபா���� இ��� ெகா��
வ�கா���ெகா�� பா�கா��
ெசயலாளராக�� இ��பவ�.
அவ�ைடய க� அைச�� நட�த�ப���
ெகா����த இ�� ரா�வ

நடவ��ைக�� ��� ேஜா�டா� நா���
இ��த அ�ப� ராஜபே�����
ெத���க�ப��ற�. எ�லாவைக���
உ��ப��த�ப�ட �ற� இ����
அ����ேதப�ேய அ��ைக ��டா�.
“இ��யாக ��தைல���க�
ேதா�க��க�ப�டா�க�.
��தைல���க�ட���� ��ைமயாக
��தைலயான நா���� நா� நாைள
�����ேற�”
#-#-#
ேம 17 2009. ெகா��� ச�வேதச �மான
�ைலய�.
தா� பய��� வ�த �மான���
ப��க��க�� இ��� இற��யவ�
���கா��� ம�ைண� ெதா��

வண��, ெவ��� ெப��த��ட�
�����தவ�கைள� பா��த பா�ைவ
����� ��தான�. இ�வைர���
ஆ�� ���� ெச�ற ப��
�ரதம�க��ேகா, நா�� அ�ப�க��ேகா
�ைட�காத வா���. அ�ேபா� ராஜபே�
பா��த பா�ைவ எ�ப� “��ரவாத���
இ��� நா�ைட ��ெட��� ��ேட�”.
���தவ�க���� ெத���
அ� ச�வேதச���கான அைழ��ம�.
இத�காக இவ� உைழ�த உைழ��
அசாதாரணமான�, காரண� ேம 2009��
�� 33 மாத�க� ப��ப�யாக உைழ�த
உைழ����� �ைட�த� இ�த ெவ��, ஈழ
நா�கா� ��த� எ�� ெசா�ல�ப�ட
��தைல���க� இய�க��ட� ��ய
��த� ����� வ�� இ��த�. கட�த
ஒ� ��றா�� காலமாக, த�ழ� – ��கள�

எ�ற இர�� இன�க��� இைடேய
நட�� ெகா����த அர�ய�
ேபாரா�ட�க� ������
ெகா��வர�ப��, இ� எ�ேபா��
இல�ைக எ�ப� “��கள�க�� ேதச� ”
எ�பைத� ெசா�லாம� ெசா��ய�.
ம���� எ�ற வா��ைத�� ேமேல ேவ�
எ�த வா��ைதகளாவ� இ���மா? எ��
மன���� ேயா��தப� அவ�� வாகன
வ�ைசக� ெகா������ அ�வ����
ெச�ற�.
#-#-#
ேம 18 2009. அைம���� ேபரைம�
பர��ைரக�� வத��க�� இற�ைக
இ�லாமேலேய பற�� ெகா����த�;
ேவ����ைள �ரபாகர� ���த
ெச��க�. உ���ப���பவ�க� எவ��

இ�ைல. அ�ப� மா�ைக உ�வா��
இ��த மயான அைம� ச�வேதச
த�ழ�கைள வா��த நா�க�� அ� �ரள
ைவ�த�. அவ�க�� க���, ���ர�,
ேகா��ைகக� எ�லாேம ெவ��
ேவ��ைக� ெபா�ளாக, ஊடக ெச��யாக
ம��� இ��த�.
#-#-#
ேம 19 2009 ச�வேதச���கான ச��ைஞ
உைர
அ�ேமத� ம��த ராஜபே�
பாரா�ம�ற��� தன� உைரைய�
ெதாட��னா�.
இல�ைக ஆ��ேலய�க�ட����
�த��ர� வா��ய ���
ேத��ெத��க�ப�ட �த� �ரதம�
ேசனநாயகா ேபாலேவ த��� தா�

ராஜபே��� தன� உைரைய�
ெதாட��னா�.
இல�ைக�� எ���க��யான (Sri Lanka
Freedom Party) �த��ர க���� ��றா�,
இர�டா� க�ட தைலவ� பத�க��
இ��� ப��ப�யாக� த�ைன வள���,
எ��பாராத அ���ட �����ைன��
அ�பராக உ�ேள வ�தவ� தா� ம��த
ராஜபே�.
அ�பராக இ��த ச��ரகா �மார��கா��
ஒ��ைழ�� இ�லாத ேபா�� �ட�
த�ைன �ைல ����� ெகா�டவ�.
ச���கா�� ந���ைகைய� ெப����த
ெவ��ற���ைற அைம�ச��� அ�த
வா��� த�ழ� எ�பதா� ம��க�ப�ட�.
அவ� ெபய� ல�மண� க��காம�. அவ�
அமர ேவ��ய பத�ைய� த���ப���
உ�ேள வ�த ராஜபே� இ�� ��கள

ம�க�� ஆத��ண கட��.

அ�ேபா� அ���த அவ�� பாரா�ம�ற
உைர இல�ைக வா� ம�க��கான�
அ�ல.
“ச�வேதச �யாபார ச�கேம ��க� இ�

தய�க� இ�லாம� உ�ேள வரலா�.
இல�ைக எ�ப� இ� இர�ேட இன�தா�
ஆன�. ஒ�� இல�ைகைய ேந����
இன�. ம�ெறா�� ெவ���� இன�”.
அர�ய�வா�க��ேக உ�ய வா��ைத
ஜால�க�ட� அவர� ��ட உைரைய
���த ேபா�� அ�தைன ேப�க��
ஆவ�ட� எ��பா��த ேவ����ைள
�ரபாகர� ���� எ�த அ�����
இ�ைல.
அ� தா� ராஜபே� அர�ய�.
எைத� ெசா�ல ேவ���. அைத��
எ�ேபா� ெசா�ல ேவ��� எ�பைத
உண��தவ�. ஆனா� ��கள ம�கைள�
ெபா��தவைர��� அ�ைறய நா�
அரசா�க� அ�கார���வமாக அ���த
ெகா�டா�� �ர ேவ��ய ���ைற
�ன�.

ஆரவார�க�. ��ெய��� ���ழா.
அைச���ெகா�� ெச�ல அரசா�க���
சா�பாக வழ�க�ப�ட, ��க�ெகா����
�ட� ெகா����� வா��த த��
�யாபா�க� தா� ேதைவயா�
இ��தா�க�. ெகா����� வா�� த��
ம�க��� ஒ�ெவா� நா�� ஒ�ெவா�
�க� தா�.
கதைவ ���ெகா�� ���� உ�ேள
�ட��� �ட�தா�� கதைவ�த�� ����
வரவைழ��� ��கள இனவா�க��
ெகா�டா�ட �ன�ைத� பா����
����லாம� பய�ேதா� தா�
இ��தா�க�.
�� வ�� எ�� ெதாட��
ஆ��பா�ட��ட� அவ�க�
ெகா�டா�ன�. அ��யா� ���க�ப�ட
ஒ� இன��� வா���ைம�

ேபாரா�ட�கைள� ப�� ெவ�ஜன ��கள
ம�க��� எ��� ெத�யா�. இ���
த�ழ�க�� �ர�சைனகைள உ�ைமயாக
உண��த எ�தைனேயா ��கள�க� உ�ேள
வா��� ெகா�� தா� இ���றா�க�.
த�ழன�ைத� ேபாலேவ இவ�க��
��வாள� ெபா�ஜனேம. இவ�கைள ம�த
���யாக�� ெகா�ர இனவாத எ�ண�
உ�ளவ�களாக�� மா�� வள��தவ�க�
��கள� தைலவ�க� ம��ேம..
“இ� ��கள�க�� ேதச�. ��கள�க�
ம��ேம ஆள ேவ��ய ேதச�”.
இ�வா� ெசா�� ம�கைள ெவ����
வா�� ேக�� வ�தவ�க��, கட�த
கால��� உ�வா��ய பல
இன�கலவர�க�மா� மா� மா�
ஒ�ெவா�வ�� ஆ���� வ��
அம��த��, அவ�களா� நட���கா��ய

இனவாத அர�ய�� இ�ைறய �ன�
ராஜபே��� ப��. அத��
உ���ப���� �தமாக நட�த
எ�தைனேயா ெகா�டா�ட�க�� இ��
நட�ப� ெமா�த� இல�ைக வரலா����
���யமான �ழா.
ஈழ நா�கா� ��த�ைத ������
ெகா�� வர இல�ைக அ�ப���
ஆதர��கர� ��� ெவ�ேய����
பய�� படபட����
பா����ெகா����த ச�வேதச
ச�க���� இ�ேபா� ��ம� ெப����.
இ� “பய�ெகா�ள� ேதைவ��ைலய�
பா�பா” எ�� பாடலா� ேபா���த�.
காரண� ெகா��க�ப�ட ஆ�த�க��,
வழ�க�ப�ட ப�����, அ�கைறயா�
நட���கா��ய ப��� வ���க����
உ�டான பல� இ�� ந�ல �ைற��

�����ள�. இல�ைக���
ெகா��க�ப�ட கட�க��� ஈ�க���
�தமாக உ�ேள கைட���ைப நட��யாக
ேவ��ேம?
�னா�� ��னா� ேபாகாேத எ��
இ��யா��, இ��யாைவ �ட� தவைண
�ைற�� உ�க� இட��ேலேய வ��
ஆ�த�கைள� ெகா�� வ�� த���ேற�
எ�ற �னா�� ெவ�ேய ��� ெகா��
இ���ற�.
இ� நா�க�� ���ய����ெகா��
ெச�த உத�கைள� ெப�ற ராஜபே�
ம�ற� ��கள தைலவ�கைள� கா����
அ���ட�கார� தா�.
பா��தா�, ர�யா, இ�ேர�, அெம��கா,
���ட� எ�� ேநச நா�� ��ட��ட�
இ��ய� பைடக� ஒ�ெவா� ேவைலைய�
ெச�� ���க ����� வ�த� ஈழ

நா�கா� ��த�.
அ�ப� பாரா�ம�ற��� உைரயா��ய,
ேம 19 2009 உட� ராஜராஜேசாழ�, ச���
ம�ன�, ப�டார வ��ய�,
வ��ேதா�ற�கைள ர�த�� சைத�மாக�
���� �லெம��� ர�தமாக மா��
��டா�க�. எ�தைன ேப�க� இற�தா�க�?
எ�ப� இற�தா�க�?
எ�லாவ����� ��தைல���க�
இய�க� ம��� தா� காரணமா?
ேவ����ைள �ரபாகர� தைலைம��
இ��த இய�க�ைத அ��க இ�தைன
நா�க� உ�ேள வர ேவ��ய ேதைவ தா�
எ�ன?
ஆ��ேலய�க�ட���� �த��ர�
ெப�ற� �த� இல�ைகெய�ப�
“��கள�க�� நா�” எ�� பல ேப�க�
கன� க�டா�க�. இத�காகேவ த�கைள

இனவாத தைலவ�களாக மா�� எ�த
அள��� இல�ைக�� ச���ர
ப�க�கைள� ேகவலமாக மா�ற ���ேமா
அ�த அள��� வா��த ஒ�ெவா�
ஆ��யாள�க�� வா��� கா��னா�க�.
த�கைள�� ப�ெகா���� அ�பா�
ெபா�ம�கைள�� ப�யா��,
உணராமேலேய அ��தவ���
வ�கா��யா� வா��� ���� இ��தன�.
வா��த அ�தைன ேப�க�� இல�ைக
எ�ற நா��� ேதச அர�ய� தைலவராக
ம��� இ��தவ�க�. ஆனா� இ��
சா���� கா�� ச�வ ேதச�ைத�� தன���
சாதகமாக மா��ய அ�ப� ம��த
ராஜபே� இ�� ��கள�க���
மாம�ன�.
அ�ப��தா� இ���க�ட ேபா���� ��
நட�த ெவ���ழா ெகா�டா�ட���

ேபா� ��த ���க� அ�பைர வரேவ��
உய�ய ��கள ��த���� ேப�னா�க�.
“மகாேசன��, ��டைக ����
ெச�யாதைத நம� மாம�ன� ராஜபே�
ெச����டா�”
காலச�கர�ைத ச�� ��ேனா�� ����
�டலா�.
ெதாட�ேவா�……..

2. ச�வேதச க��க�

3. இல�ைக�� நட�ேத
ேபா�டலா�
இல�ைக �த��ர� ெப�ற�� �த�
�ரதமராக� பத��� அம��த ேசனநாயகா
உ�வா��ய அரசா�க�ைத நட���
ெகா����தவ�க� அ�ேபா� வா���
ெகா����த ேதா�ட �தலா�க��,
ெவ�ைள �ைரமா�க�ேம ஆ��.
ஆனா� அ�ேபா� க�� ��யாக உ�ேள
இ��த க������க��, த��
தைலவ�க�� பத��� இ��தா�கேள
த�ர ெவ�ைளய�க�� அவ�க��
சா�பாள�க�� தா� ஆ��ைய நட���
ெகா�� இ��தன�.
இவ�க���� பத� ஒ� ெபா��ட�ல.
ேம����ய நா�க��� அ��� இ���

எ��� ெசய�ப����ெகா�ள ேவ��ய
ஆ�க� ம��ேம ேபா�மான�. அ�ேவ
தா� இ�� ராஜபே� அரசா�க�
வைர��� ெதா�� ெதாட��� வ��
ெகா�����ற�.
��கள இனவாத�, த�ழ� ��பா�ைம
ேபா�ற வா��ைதகெள�லா�
�யாபா�க���� ெத�யேவ��ய
அவ�ய��ைல, இவ�க� உ�வா���
ச�வேதச அர�ய�� அத� ெகா�ைகக��
சாதாரண� ெபா�ம�க���� ெத��தா�
எ�ன ெத�யா��டா� தா� எ�ன?

�த��ர� ெப�ற ேபா� இ��த 33 சத��த

த�ழ�க� �� ���யாக மா�ற�ப�டன�.
இன�கலவர����� ��ய அ��யாய�
வ����ெகா��தவ� ��னா� ஆ����
வ�த ேஜ.ஆ�. ெஜயவ��ேன ஆவா�. அவ�
ஆ��ைய ���த ேபா� �த� தடைவ
�ரதமராக�� இர�டாவ� �ைற
ஆ���� வ�த ேபா� அ�பராக��
இ��� உ�வா��ய ஆ�ட� ெமா�தமாக
இ�� ������ ெகா��
வர�ப���ள�.
இல�ைக த�ழ�க�� வா���ைமக��,
ஆ�த� ஏ�� ேபாரா�யவ�க�� ’த��
த���’எ�ப�� ஏ� இ�� ��யமா��
ேபா� ��� ெத�யாம� ���ற�.
இல�ைக �த��ர� ெப�வத�� ��னா�
உ�வான இனவாத ��கள அர�ய��
இ�ைறய வய� 200 ஆ��க�.
அனா�கா த�மபாலா

1810 அ�� உ�வா��ய �� ���ய�.
அ�ேவ இ�� ப��ப�யாக வள���
வ�த�. ஒ�ெவா�வ�� ஆ���� வ��
ேபா� த�க� பத�ைய� கா�பா���
ெகா�ள� ெச�ய�ப�ட ஒ�ெவா�
கா�ய�க���� ��னா��
பா��க�ப�ட� த��னேம.
“இல�ைக எ�ப� த�ழ� ��கள�
இ�வ�� ேச��� வாழ ேவ��ய நா�.
நா� அைனவ�� ேச���
ஆ��ேலய�கைள ெவ�ேய�ற ேவ���”
எ�பத�காக �த� தைல�ைற த��
தைலவ�க� ேபாரா�னா�க�.
அர�ய� அ���வ�ைய த�ழ�க�ட���
ெப��� க���ெகா�ட ��கள�கேள
இ���� த�கைள ஈழ��� ம���
ைம�த�களாக��, தா�க� ம��ேம
ஈழ�ைத ஆ�� ெச�ய

ேவ��யவ�களாக�� மா���
ெகா�டன�. அ�� �த� இ�� வைர���
த�ழ�களா� ���� ெகா�ள�பட ��யாத
ஒ�றாகேவ இ�த அர�ய� இ����ற�.
ஆனா� இல�ைக
ஆ��ேலய�க�ட���� �த��ர� ெப�ற
ெபா�� ��கள தைலவ�க� த�க�
த��ர�களா� பலைர�� �ைல��
வா��ன�. �ைல�� வா�க�ப�ட த��
தைலவ�கைள ைவ�ேத �த�
அரசா�க�ைத உ�வா��னா� ேசனநாயகா.
ேசனநாயகா கா��ய வ� இ�.
ெதாட�க��� ��கள தைலவ�க� வா�
வா��ைதகளாக இனவாத�ைத வள����
ெகா����தா�க�, அ�ேபா� ஆதர�
ெகா��த த�� தைலவ�கைள ைவ�ேத
கைட��� அ�கார��வமாக� ச�டமாக
உ�வா��னா�க�. ச�ட� உ�வாக உத�

���த த��� தைலவ�க� �ர�ப��
���� ��றா�க�.
ஒ�ெவா�வ���� த��த� கண��.
�� ெபா�ன�பல�, த�ைத ெச�வா
வைர��� அர�ய� ச��யாக
வள��தா�க�.
த�� ம�க� ெகா��த வா��கைள��,
ெப�ற பாரா�ம�ற பத�கைள��,
ஆதர�கைள�� ��கள�க��ேக தாைர
வா��தா�க�. ��கள தைலவ�க�
வச�யாக அம��� ெகா�டா�க�. ��ய
ைவ�� ��த�� ெச�தா�க�. ����
இ��த ேபா�� �ட ெவ�க�படாம�
ைகேய�� பா��தா�க�. ஒ�ெவா�
காலக�ட���� இ���� ெஜ��த�
��கள�க�� த��ர அர�யேல.
இல�ைக�� ேதச அர�ய� ேபா� இ��

ச�வேதச அர�யலாக மா� ��ட�. இ��
ச�வேதச அர�யேல �ரதான ப�கா�
இல�ைகைய நாக�க ��ைச�கார நாடாக
மா�� உ�ள�.
அதனா� எ�ன?
����யப� 3000 ஆ��க�
பார�ப�ய��ள ஒ� இன�ைதேய அ���
���தா� ��ட�.
ெபௗ�த நா�ைட� ��கள�க� ஆ�டா�
எ�ன? �னா ஆ�டா� எ�ன?
ெமா�த��� இல�ைக எ�ப�
த�ழ�க��கான நாட�ல.
இல�ைக��� இ��த ��கள த�ழ�
அர�ய� எ�ப� மா� �னா அர�ய�,
இ��யா அர�ய� எ�� ெதாட�� உலக
அர��� பாவமா� ���� பா��தா�

அர�ய� வைர��� உ�ேள �ைழ��
இ�த� ���� �ைவ ெக��யாக� ����
ைவ�� இ���ற�.
இய�பாகேவ உண��� ெப����
உலகெம��� வா�� த�ழன�����
ச�வேதச அர�ய�� வைல ��ன�கைள
���� இ�த சமய��லாவ� உண��ேத
ஆகேவ���. சராச� பா�ைவ
ெகா�டவ�க� ��தைல���க��
ஆ�த� ேபாரா�ட�ைத ெவ��பைத�
ேபால “ெசா��க ேதச�” எ�� ப�ைடய
த�� இல��ய�க� வ���த இ�த
ஈழ����� ஏ� இ�தைன �ராத
�ர�சைனக�.?
கா��ெகா�ைட��, ப�ைச ேத�ைல�
ெச�க�மா�� ப�ைமயா��
ேபா������த இ�த இல�ைக� �ைவ
இ�� க��ெவ� ���� இர��

இன�கைள�� கதற ைவ���ள�. நா�
இவ�ைற ��ைமயாக அ�ய ஈழ
வரலா��� ப�க�கைள ��ேனா��
பாரப�ச� இ�லாம� பா��க ேவ���.
அத� �ல� இனவாத அர�ய�
உ�வா��ய பாைதக��, �ைட�த
வா���கைள ந�வ ��ட ெமா�த த��
தைலவ�கைள�� நா� ���� ெகா�ள
����.

ஒ��ைம��லாம� வா�� எ�த
இன����� இ���� �ைட��� அ�ைம
வா��ைகைய அ�ேபா� தா� நா�

��ைமயாக உண��� ெகா�ள ����.
ஆனா�� அ��� உ�ள இ�த� க����
���� ஒ� கால��� நட�ேத
ேபா�டலா��� ெசா�னா ��க
ந����களா?
ெதாட�ேவா�……………….

4 ��த ��� ெப�ைம
ெமா�த இ��ய�க���� இ��ய
வைரபட��� �ேழ இ���� �ம�
�ைனைய ���யமான�. அைத�
ேபாலேவ, த��நா��� உ�ள
இராேம�வர�, ெமா�த இ���க����
ஒ� ந���ைக �ைன. இல�ைக
த�ழன���� இ�த ��றா��� மற�க
��யாத ���வா��கா� ேபா� வா��த
ெமா�த ��றா�� கால���� ம��க
��யாத இட� இராேம�வர��� உ�ள
ம�டப �கா�.
வாழ� ெச�ற இல�ைக�� வ� அ���ய
இடமாக��, வா��ைகைய� ெதாைல��
வ�� இற��� ெகா���பவ�க���
வரேவ��� இடமாக�� இ���� இ�த
இராேம�வர� ேபா� ேவ� எ�த
இன����� ஒ� இட� இ���மா? எ�ப�

ச�ேதேம.
இர�� ��றா��க��� ��
த��நா��� உ�வான ப�ச��� வாழ
வ���லாம� ேபானவ�க��
கால��தட�கைள� ப�� ெச��
ெகா�டைத� ேபாலேவ வ��
இற��பவ�க�� அவல�கைள�� உ�
வா���ெகா�ட இ�த� கட� அைலக�
வ�� ேமா�� இராேம�வர� ��ஞான�
கால மா�ற��� ெரா�பேவ மா���ள�..
ஆனா� எ�த� கால மா�ற�� இல�ைக�
த�ழ�க�� அவல வா��ைகைய��,
அவ�க�� வா���ைம�
ேபாரா�ட�கைள ������ ெகா��
வர��ைல.
ஒ� ��றா����� ேமலாக ���
இ�லாம� ெதாட���
ெகா�ேட����ற�.

த��நா������ �ல� ெபய���
இல�ைக��ைவ ேநா�� நக��தவ�க�,
அ�ேகேய தைல�ைறயா� வா��தவ�க�
என அ�தைன ேப�க��, ஒ�ெவா�
�����ட காலக�ட�க��� பா�
உ�ைர� ைக�� �����ெகா�� இ��
வைர��� இ�ேக வ��
இற���ெகா�ேட����றா�க�.
இ��யா��, த��நா��� 1980�� ��
��க� �ற�� இ��தா� இல�ைக��
இ��� ஒ�பர�பான த�� �ைர இைச
பாட�கைள� ேக���ெகா�� ��ய
ெச��களாக வ�� ெகா����த இ�த
இல�ைக� த�ழ�க�� வா���ைம�
ேபாரா�ட�கைள ப��� இ��கலா�.
கால�ேபா��� ��� ��டாக�
�ைத�க�ப�ட த�ழ�க�� உட�ைப
ர�த�� சைத�மாக� தா�� வ�த ஊடக�
ெச��க� ெமா�த�� உ�கைள

உ���ைல������.
அ��� இ��� த��நா��� இ� ெவ��
ெச��க� ம��ேம. ஆனா� த�கள�
வா��ைகைய, ெசா�த�கைள,
ெசா���கைள இழ�� வ�தவ�க�,
வ�ல���, பட��,ேதா��� வ��
ேபா�� த���� ��� இற�தவ�க�,
�ட�ப�� இற�தவ�க� எ��
எ�தைனேயா க�க���� ெத�யாத
ேசாக�க� இ�� வைர��� ெதாட���
ெகா�ேட தா� இ���ற�..

உ�வான ந�ன ��ஞான மா�ற���,
ம�த உ�ைம எ�ன எ�பேத ெத�யாம�
இ�� வைர த��நா��� கைரைய ேநா��
வ�� ெகா������றா�க�. வாழ�ேபான
இட��� வா�வாதார உ�ைமக�

ம��க�ப�� அக�யாக��,
வா��ைகைய� ேத� வ�த த��நா����
அக�யாகேவ மா�ற� ெப�ற இவ�க��
க��� எ�த� ெத�வ�க����
எ�ட��ைல?
ெச��க�, அ��ைகக�, ேபாரா�ட�க�
எ�� ெதாட��, ெதாட��� வ�த
இ���க�ட தா��தலான ���வா��கா�
(ேம 2009) ேகார��வ��� இ���� வ��
���ற�. ஆனா� ஏேதா ஒ� வ���
இ�ன�� ெதாட��� ெகா����க�தா�
ேபா��ற�..
ஒ� இன��� ����ைய, அ�ைவ,
த�கள� ெவ��யாக� க���ெகா��
இ�த நாைள ெகா�டா�� ���க ேவ���
எ�� ���ைற ெகா��த ஜனநாயக
அரசா�க� உலக��� இல�ைகைய� த�ர
ேவ� எ��� இ���மா?

ெவ��� ெகா�டா�ட�களாக�
ெகா�டா�ய ��கள�கைள� ப��
அவ�க� வா��� வ�த வரலா�ைற ��க�
உணர ேவ��ெம�றா� ��க� �ண���
வ�த அ�த� ��கள�க�� கைதைய�
ெத��� ெகா�ள ேவ���.
இ� த�ழ� எ�ெறா� இன��� கைதேயா,
அவ�க�� க��� வரலா��� �வ�க�
ம��ம�ல. த�ேபாைதய ச�வேதச
ச�க���, த�கள� அர�ய� ெவ���காக,
ஆ�ைமைய �ைலநா��வத�காக
ஒ�ெவா�வ�� எ�தைன �ர�
பய��பா�க� எ�பைத நா�
உண�வத�காக� த�க� வா��ைகைய
இழ�� உலக���ெக�� வா��� கா��ய
இன� தா� இல�ைக�� வா��த
த��ன�.
25, 332 ச � � பர�பள�� நா�� �ற��

�� ���த இ�த� ���� �ைவ ப�ைடய
த�� இல��ய�க� ெசா�கேதச� எ��
அைழ�த� எ�� ெசா�னா� ந����களா?
ெதாட�க வரலா��� த�ப�ப��
எ���, ��னா�� ஈழ�, இல�ைக, எ��
மா�ய ெபய�க� ேபா�����ய�க�
உ�ேள வ�� �ேலா� (�லா�) எ��
மா�, இ���� சம���த கல��ட�
�ல�கா எ�� மா�ற� ெப�ற இ�ைறய
இ�த இல�ைக ஜனநாயக ேசாச�ச�
��யரைச ( Democratic Socialist Republic
of Sri Lanka) )அ��� ெகா������
த��ேகா� ேபா� ��� ெகா��
�ர��� க�க���� �� ���யாக�
ெத�யவா��� இ���மா? எ��
ஆரா��� பா��க �ைன�தா� ��� வ��
ேரா�� க�ப�க��� ��க�
��ரவா�யாக� ெத�ய வா�����.

இல�ைக எ�ற நா���, ��கள� த�ழ�
எ�ற இன�க�� அ��பைட�
�ர�சைனக�, ெமா�த அர�ய� ம���
அவ�க�� வரலா� எ�பெத�லா�
தா�� இ�த� க���� ��� கைதைய
நா� ெத��� ெகா�ள ஒ�ெவா�
ஒ�ெவா� ச�ர அ�யாக நட��
பா�கா��ட� ��ேன�� ெச�ல
ேவ���.

இ�� வைர��� ��கள�க� நா�க�
தா� ��வ�� எ��றா�க�? இ�� வாழ

வ�தவ�கேள த�ழ�க�. த�ழ�க�
எ�ேபா�� ��கள மர��� ப��� பட��
ஒ����க� எ�� அக�பாவ��ட�
ேப��றா�க�. அ�ேவ இ��
ெப��பா�ைம�ன� ��கள�க��
���ப�கேளா� ��பா�ைம�னராக�
த�ழ�க�� நல� ����� ����ேபா�
எ��ற அள�� ச���ர ப�க�க�
ெமா�தமா� மா�ற� ெப���ள�.
இ�த� ��கள�க� ெசா��� அவ�க��
��வ��கைள நா� ஆராய� ெதாட��னா�
அவ�க�� ��வா�ரம�ைத��
பா��க�தாேன ேவ���?
உலக� ச���ர வரலா���
��ல�����ற� ேகார�ைத ெமா�தமாக
ைவ��� ெகா�� ஆ�� நட���
ெகா������ இல�ைக�� வா��த
த�ழன�ைத� க�லைறயாக மா��ய ம��த

ராஜபே� வைர��� வ�� ேச�� ேபா�
தா� இ�ைறய ஈழ ம�க�� க���,
��னா� உ�ள ெமா�த அர�ய�
ச�கைள�� ந�மா� உணர ����.
உல�� அ��ேத ��ட� எ��
க�த�ப�ட �த� இன� �ட இ�� தைல
����� வா�வேதா� பல நா�க��
தைலெய��ைத ��ண��பவ�களாக
இ���றா�க�. “�� ேதா�றா ��த ��”
எ�ற ெப�ைம ெப�ற ெமா�த த�ழன
வரலா� ெதாட��ய ச���ர ப�க�க��
கைட�� கால� க�ட��� வ�தவ�க� தா�
அெம��க�க� இ�� ெமா�த உலைக��
த�க� ஆ�ைம��� ைவ���ளா�க�.
ேம� நா�� கலா�சார�க�� அவ�க��
ஆ��க�� இ�� உலக அர��� ��நைட
ேபா��� ெகா�����ற�, அ��ட�
வள��� ெகா������ நா�கைள��

த�க�� ஆ��க��� ைவ��� ெகா��
பல�த�க�� அவ��ைத
ப����ெகா�����றா�க�.
இ�த ��த �� ம��� �ல���
��யாகேவ இ����ற�. �ல� ெபய���
வா��� ெகா������ ஒ�ெவா�
நா���� ����ெகா������
��யாக�� உ�ள�. �ல�
ெபய��தவ�கைள �ைற�ப�யாக நா�
����ெகா�ள ேவ��ெம�றா�, 175
ஆ��க��� �� ஆ��ேலய�க�
இ��யாைவ ஆ��� ெகா����த ேபா�
உ�வான உ�வா�க�ப�ட ப�ச���
இ�� வாழ ��யாம� ப�ேவ�
நா�க��� வா�� ெச�றைத பா��க
ேவ���.
அ�ேபா� இல�ைக��� ேபா��
ேச��தவ�க� இ��ய வ�சாவ��

த�ழ�க�.
அத�� ��னா� அ�ேக வா���
ெகா����பவ�க� ��வ�� த�ழ�க�.
ெதாட�ேவா�………………..

5. இன����க�
3000 ஆ��க��� �� இல�ைக��
நாக�க� உ�வாகாம� ��வாக வா��த�
�த� க�லைணைய� க�� ��ய ெதா��
��ப�ைத உலக���� உண����கா��ய
க�கா�ெப�வள�தா� ெதாட��, ேசர
ேசாழ பா��ய ம�ன�க� இல�ைக��
ஆ�� ���த� வைர��� நா� பா��க
ேவ���.
15 ஆ� ��றா��� ேப�����ய�க�
வ�த ேபா� ஆ��� ெகா����த ச���
ம�ன�, ப�டார வ��ய� ேபா�ற த��
ம�ன�க� ஆ�� ���� வா��த அ�த
இல�ைக�� ச���ர �வ�க�� இ��
எ�ேகேயா மைற�� ேபா���ட�.
ெதாட�க� �த� இல�ைக�� வா��த
த�ழ�க� தைல ����� வா��த
வரலா��� ப�க�க� கவனமாக� ப��

ெச�� உ�ள�. ஆனா� இ�ைறய 21 ஆ�
��றா��� இ�ன�� அ�� வா���
ெகா������ த�ழ�க�
��கள�க�ட��� உ�����ைச��
அ�கார� ��ைச�காக�� வாழ ேவ��ய
���ைல.
ெதாட�க��� இ�� ேபா� பல
க�ட�களாக� ��யாத �ைல�� இ��த
ேபா��, க�ட��� த���க� நக��த
நக���, அ�ைறய காலக�ட���
இ��யா���� இல�ைக��� இைட��
இ��த� கட�� ெச��� �ர�தா�.
இ�ேபா� அைழ��� பா�, ��ைணேயா,
ம�னா� வைள�டாேவா அ�ல.
ப��ல�ச� ஆ��க�� எ�� ல�ச�
ஆ��க� ஒ��ைண�த ப��யாக� தா�
இல�ைக இ��யா�ட� ேச���
இ��தைத� ச���ர சா��க� �ல� நா�

ந���தா� ஆகேவ���. கட�� ெச���
அள��� இ��த இ�த� ���
��ேய�யவ�க�, ெதாட�க���
ேவட�களாக நாக�களாக இ��யாக
இன����களாக வா���
ெகா����தா�க�. இல�ைக ���
உ�ேள ெச�றவ�க� அ�தைன
ேப�க�ேம இ��யா�� இ���
���பாக� ெத����யா��
வ�யாக�தா� ெச�றா�க� எ�ப�
ெதா��ய� த�� ஆதர���வமான
சா��க� ஆ��.
கால�ேபா��� ப��ப�யாக உ�வான
இட�ெபய���க�� ��ேய�ற�க��
இல�ைக�� உ�வாக ஆர���த�..
க�ட���� நக��� அ�ேபா� ���த
மால��� �ரமா�� ேபானதா� அ���
��ேய�ற� �ைற�.

இல�ைக�� ெதாட�க� கால� ப�தா�ர�
ஆ��க��� ��ேப ம�த நாக�க�
இ��ததாக அ�ய�ப���ள�. அ���
ப�ேவ� இட�க�� இ���
ெபய���யா� உ�ேள வ�� வா���
ெகா����த க�� ெகா�ள ��யாத
வைக�� ப�ேவ� இன�களாக� பர��
���த ��ட��ன� ஒ� இட��� இ���
ம�ெறா� இட���� நக�� ேபா��,
��னா�� கால மா�ற��னா� ெதா��,
ெதாட��, வா�க� எ�� ��னா�
வள��� ��ய ப�பா�� கல��ன
கலா�சார�க� ேதா��ய�.
3000 ஆ��க��� �� தா�
��ைமயான மா�ற�க�� இன� க��
ெகா�ள���ய ���க�� ேதா��ன..
இ�ைறய இல�ைக 7000 ஆ��க���
��னா� �ட அ�ெவா� த� நா� அ�ல.

அ��� ஏற��ைறய த��நா�ைட ஒ��ய
ஒ� �ல�ப��. இல�ைக��� இ�ைறய
த��நா����� இைடேய உ�ள
������கைள�� ஆழ� இ�லாத
கட�ப��கைள�� நட�� ெச��
அைட�� �டலா� எ�றா� உ�க���
எ�ப������?.
யா�பாண� �பக�ப� பா� ��ைணைய�
கட�� வ�பவ�க���� தைலவாச�
ேபால இ��த�. ச�க�த�� ெச���க��
மா�ல�ைக ெதா�மா�ல�ைக எ��
காண��ைட��� ெசா�கைள� ேபால�
ெதாட�க��� ெத��ல�ைக எ�� தா�
த��நா��ட� ேச��� அைழ��றா�க�.
ெதாட�க� கால இல�ைக�� கட� சா��த
ஒ�ெவா� வ�க� சா��த ெதாட��க��,
இ�ைறய ேம�� வ�காள� ெதாட��
க�நாடகா, ேகரளா, த��நா� எ��

கட�கைர ஓ��ய ப��க�, இ�� வா���
ெகா����த ம�க��, தா�க�
உ�வா��ய வ�க� ெதாட���,
உ�வா��ய �யாபார ப�வ��தைனக��
இல�ைகேயா� ஒ� ந�ல ெதாட�ைப
உ�வா�க காரணமாக இ��த�.
இல�ைக�� ஒ�ெவா� ப����� வ�த
வ�க� ெதாட��க� ஆ��க� ெச��த
ெதாட��ய�. அ�ேவ தா� ெதாட�க�
கால நாக�க மா�ற�களாக இ��தன.
ம�னா� வைள�டா ����க��,
ச��,ம�,�� ம��� கட� சா��த
அ�தைன ெபா��க�மா� இல�ைகைய�
ெதாட�க��� “இர��ன���”
எ�றைழ��� அள��� வ�க�
�ற��ட� ��ேனற� ெதாட��ய�.
ம��ய, ேம��, வட�� இல�ைக எ��
���க�படாம� உ�ேள ஒ�ெவா�

ப����� இ��த ��
நக��ப��க���� இ��யா��
கட�ப��ைய ஒ��யவ�க� வ�க���
வா�லாக உ�ேள வர காலமா�ற��
கல��ன மா�ற�� நட�க� ெதாட��ய�.
அ�ேவ உ�ேள இ��தவ�க� ���களாக
மா�, ஒ�ெவா� ���க�� அ�த�த
ப��கைள ஆ��க� ெச���� அள���
வள��த�.
��ஞான அ��பைட எ�பேதா�
ந��ைடய ப�ைடய இல��ய� சா��க�
�ல� இ�த� ெத��ல�ைக எ�வா�
அைழ�க�ப�ட� எ�பைத நா� உணர
����. ஏழா� எ�டா� ��றா��க��
��ஞான� ச�ப�த� பா�ய ேதவார���
இல�ைக�� வடேம��� உ�ள
மாேதா�ட நக�� ���ேக��சர�ைத
����� பா���ளா� (ெத��ல�ைகய�
�லப� மைலந��ெத��தவ�….)

ஆனா� 3000 ஆ��க��� ��னா�
இ�ைறய இல�ைக�� த�ழ� ��கள�
எ�ற எ�த� ���� இ�ைல.
ப�ேவ� இன����க�. ேப�ய ெமா�
எ�ன? வா��த வா��ைக எ�ன?
எ�பெத�லா� பா� ெமா���
ெசா�ல�ப�� ஒ� �ல சா��கைள
ைவ���தா� ஓரள��� ந�மா�
ஊ����ெகா�ள ����. ��கள
ெமா�ெயா�� அ�ேபா� இ�ைல.
ெமா�தமாக� பா� ெமா��� எ�த�ப�ட
வரலா��� ச�பவ�கைள ைவ�� தா�
��றா� ��றா��� இ�� வைர���
ஒ� வைரயைற��� ெகா��வர
����ற�.
பா� ெமா� வரலா��� �க� பைழைம
வா��த கா��ய� �பவ�ஸ ��.
அதைனெயா�� எ�த�ப�ட� மகாவ�ஸ

��. இ�த ��கேள இ�� வைர���
��கள�களா� ேபா��� பா�கா�க�ப��
��த �லான �பவ�ச�, மகாவ�சமா��
இத� �ல� அ�ராத�ர� அர� ப��ய
தகவ�க��, ெபௗ�த ச�க� ���த
�பர�க�� ெபற����ற�.
இன����� இ��ததாக� ெசா�ல�ப��
த�ழ�க� ���த தகவ�க� இ�� �க�
�ைற�. ��னா�� வ�த உய� ���ன�
பய�ப���ய �ரா��த ெமா��� �ல�
க�ெவ���க��, மைல��ைக��
எ�த�ப�ட வா��ைதகைள� ெகா��
த�� ெபௗ�த�க�, அவ�க�� தான�க�
���� ஓரள����
����கா�ட�ப���ள�.
கலா�சார,ப�பா�க� ேதா�ற� ெபற�
காரணமாக இ��த வ�க� ெதாட���
�ல� ஏற��ைறய 2500 ஆ��க���

�� இ�ைறய இல�ைக�� ேதா�ற
வா�லான நாக���, கள�, த�ப�ப��
ஆ�ய இட�க�� ���ல அர�க��
ேதா�ற� ெப�ற�.
கால�ேபா��� அ�ராத��ர��� ெபௗ�த
சமண �வ மத�க�� எ�����, அேசாக
ம�னர� வ�ைக����ற� �ரா��த
ெமா��� எ����மா� மா�ற� ெப�ற�.
அ�ேவ அ�ராத�ர�ைத ஆ���
ெகா����த ம�ன� ெபௗ�த மத�ைத�
த�����த ஒேர காரண��னா� ம��ேம
அ�ேபா� �ரா��த ெமா� ஆ�ைம��
இ��த�.
ஆனா� வ�க� ெதாட��� வ��
இற���ெகா����த த�ழ�க�� த��
ெமா��� ஆ��க� ெச��த இ� ேவ�
���களாக� ���� �����ட
இட�க�� ஆ�ைம ெச�ய�

ெதாட��ன�. இ�த இ� ேவ� ���க��
அ�வ�ேபா� ேதா��ய எ��� எ�ப�
இல�ைக�� ெவ�ேய���� உ�ேள
வ�� ெகா����த வ�க� ெதாட���
காரணமாக ��ேன�வ��
��ேன�வ�மாக நட�ேத�ய�.

6. எ��தவ�க��
ெகா��தவ�க��
இல�ைக�� ேபா�����ய�க�
ஆ�டேபா�, 17 ஆ� ��றா���
க�ேதா��க மத� ��வான ெப�ணாஓ த
ெக�ேரா� (FERNAO DE QUEYROZ)
ேபா�����ய ெமா��� �த�ைமயான
இல�ைக ���த வரலா� எ�த�ப�ட�.
��னா�� வ�த ஆ��ேலய�களா�
உ�வா�க�ப�ட ெமா�த வரலா�க��
ஏ�கனேவ பா� ெமா��� எ�த�ப�ட
��� அ��பைடகைள� ெகா��
உ�வா�க�ப�ட�. ந�ப ��யாத
�சய�கைள ைவ��� பைட�க�ப�ட
மகாவ�ச�, �பவ�ச� ��க� உ�வான�.
.
இன���வாக இ��தவ�க��

��கள�கேள �ைறயான ��வ�� ம�க�
எ�� ��தாக� க�����க�ப�ட
உ�ைமக� எ�ற ெபய�� ���
வரலா�ைற� ெதாட�� ைவ�தன�.
இ�த வரலா��� �ைழக���� ச���ர
சா��களாக அ�ேற பல �த�க���
உ�வா�க�ப�ட�. இ�த� ச�க� பல
��றா��க� கட��� மா�ற ��யாம�
ெதாட��� ெகா�ேட இ��த�. இ����
மற�க ��யாத ச�பவ�களாக இ��
வா��� ெகா������ எ��ய
த�ழ�க���� ெகா��� ��ட�.
உலக� ச���ர ப�க�க�� ��கேவ
��யாத அள��� இட� ெப�ற
��ல�� நா�� ெகா�ைகக����
சா�பாக ெமா�த வரலா�ைற� ��� எ��
ெசா��� அள��� உ�வா��ய
ெஜ�மா�ய வரலா�றா��ய�க� ேபாலேவ

இல�ைக�� ெமா�த வரலா���
ப�க�க��� இ�த� ��� தா� அ�கமாக
உ�ள�.
இைத�ேபாலேவ ம�ெறா� ஆ�ச�ய�,
அ�� �த� இ�� வைர���
இல�ைக�� வா��� ெகா������
த�ழ�க� த�கைள� தா�கேள ����
ைவ���ெகா�� தா� வா���
ெகா������றன�.
��வ�� த�ழ�க�, இ��ய வ�சாவ��
த�ழ� கைட�யாக இல�ைக ����க�.
இ��� �ைழ��� ேத��ேபான
ெகா���� ெச��க� எ�ற �� ���ன�
என ஒ�ெவா�வ�� த��த�யாக
இ����றன�.
இல�ைக� த�ழ�க� எ�ற இ�த ஒ�
வா��ைத��� ��னா� பல ���களாக

ஜா�, இன�, மத� எ��� நா� ெப�யவ�
� ��யவ� எ��� வா��தன�. த�க���
�க� தா�கேள எ�� ேவ� எவ�ட��
ேசராம�, கைட� வைர���
ம�றவ�கைள� த�க�ட� ேச��காம�
த���வமா� வா��த� �த� ெகா�ைம
எ�றா�, ஒ� இனேம அ��� ேபான
இ�ைறய ���ைல�� �ட த�கைள
மா��� ெகா�ளாம� வா���
ெகா����ப�� இ�� ����ட�த�க�.
இ�� �டார வா�களாக, இ���டம�ற
அைல�� பைழய கால நாேடா�களாக
மா�ய ேபா�� இ��� உணராம�
இ��ப� அ��த மக�தான ேசாக�.
�வா�ர� ஆ��க��� ேம� வா��த
இன� எ�� ெப�ைம ெப�றதாக�
ெசா�ல�ப�� த�ழ� எ�பவ����
த�யாக� �ண� உ�� எ�பைத� ேபால

இல�ைக�� வா��த த�ழன�ைத அ���
���கெவ�� உ�வான அர�ய� ச�க�
உ�வான� இ�� ேந�ற�ல.
இத� ெதாட�க� ஆ��ேலய�க�
உ�வா��ய�.
அவ�க� அ�� உ�வா��யைத ெதாட�க�
�தேல ெக��யாக� ���� ெவ��
ெப�றவ�க� ��கள�க�. த�ைன��
உண��� ெகா�ளாம�, த��ன� எ�பைத
�ட� த�க� இன� ஜா� எ�ற ���ய
எ�ண� ெகா�டவ�களா� ெதாட��ய�
இ�த� த��ன��� ����.
இத� ��� இ�ைறய �ன���
இல�ைக�� ச�வேதச அர�ய��
எ���யா� வ�� �����ள�. தவறான
அர�ய� ெகா�ைகக� எ�த அள���
ெமா�த ச�க�ைத�� ���ைல���
எ�பைத� ேபால தவறானவ�க� ஆ����

வ�தா� நா� எ�த அள��� ேமாசமான
பாைத��� ெச��� எ�பத��
இல�ைக�� ஆ�� ���தவ�கேள �க�
�ற�த உதாரண�.
இல�ைக�� ெமா�த வரலா���
பாைதகைள� பா��ேதாெம�றா�
ஒ�ெவா� காலக�ட���� ��கள
ச���ர�ைத �ற�பானதாக
மா��வத�ெக�ற பல தைலவ�க�
உைழ���ளன�.
உைழ�தவ�கைள� ேபால� த�ழ�க��
தட�கைள�� கவனமாக அ����ளன�.
அ�ேவ மற�க�ப�� அள��� அவ�க�
உைழ�த உைழ�� ஆ�ச�யமாக உ�ள�.
நம��� த�ழ�க�� வரலா�
க���ெகா���� வா��ைக� பாைதைய
�ட ம�ெறா� ஆ�ச�ய�ைத� கவ��தா�
நம��� ����. ஒ�ெவா�

காலக�ட���� மா�ற�க� உ�வான�
மா�ற�க�� �ல� உ�வான அர�ய�
கண��கைள உண��� ெகா�ளாதவ�க�
எ�ப�� தைலவனாக மா�ற� ெபற����?
எ�பைத� கால�க�ணா� ேபா�
த�ழ�க�� கட�� வ�த பாைதக� நம��
உண����ற�.
காரண� அ�� �த� இ�� வைர அர�ய�
எ�ப� ஒ��க�ைத அ��பைடயாக�
ெகா�ட� அ�ல. கண��கைள
அ��பைடயாக� ெகா�ட�.
எ�லாேம சா��ய�. அ� எ�ேபா��
அர�ய�� மா��ரேம எ�பைத ந�மா�
ஈழ வரலா��� �ல� ���� ெகா�ள
����..
இல�ைக�� வா��த ��வாள� அ�பா�
த�� ெபா�ஜன� �த� எ�க��கான
உ�ைம ேவ��� எ�� அர�ய� �லமாக

அ��ைச வ��� ேபாரா�யவ�க� வைர
ேக�ட� ஒ�ேற ஒ�� தா�.
எ�கைள வாழ �� எ�ப� தா�.
ம��க�ப�ட ேபா� தா� “எ�க��
உ�ைமகைள� ெபற ஆ�தேம��வைத�
த�ர ேவ� வ���ைல” எ�� ஆ�த�
பாைதைய� ேத��ெத��தன�. த�க��
�ரைல ேவ��தமாக உய���னா�க�.
இவ�க� அ�தைன ேப�க�� ஆ������
ெகா����தவ�க�ட� ேக�ட�
“எ�க� த��த�ைமயான கலா�சரா��ட�
நா�க� வாழ எ�க��கான இட�ைத�
ெகா�” எ�� ேபாரா�� பா��தா�க�.
இ���� ம�ேணா� ம�ணா� கல��
மா�ர�களாக� ேபானா�க�.
“எ�க� �ல�ைத எ����ெகா�டா�.
எ�க�� �ண�ைத எ��� ெகா��

�ைத�க� ேபா�றா�?” எ��
ேக�டவ�க�� த�� த���
எ��கால��� ெவ�ல���ய சா��ய
��க� உ�ளதா?

7. ��க� �ண���
வ�தவ�க�
ெத��ழ�� ஆ�யா �த� இ��யா,
ெத����யா வைர��� சம���த�
ஆ�� ��ய� ெதாட��ய ேபா� ெமா�த
வரலா��� ேபா��� ேவெறா� �ைச��
பய��க� ெதாட��ய�.
ஒ�ெவா� ஆ��யாள�க� த�க�ைடய
வ�ச�ைத உய��ததாக� கா���ெகா�ள�
ப� ேவ� �ைன�கைதகைள உ�வா��
பர�ப� ெதாட��ன�.
இத� ெதாட�பாக உ�வான� தா�
��கள�க� “��க� �ண��� வ�தவ�க� ”
எ�ெறா� அ��க� கைத�� �ைலெபற�
ெதாட��ய�.
��கள�க�� ��த �� எ�ற

ெசா�ல�ப�� மகாவ�ச���
ெசா�ல�ப�� அ�த� �ைன�
கைத��ப� �ஜய� எ�ற இளவரச�
த�ேபாைத இ��யா�� உ�ள ேம��
வ�க மா�ல� ப������� இல�ைக��
உ�ேள ெச�ற�� இ��� ெதாட���ற�.
அ�ேபா� இ��யா�� இ��
����ட�ப�� வ�க மா�ல ப����
ஆ��� ெகா����த ம�ன�� மக�
ெபய� �பேத�.
இவைள வனராஜா ��க� கட���ெகா��
ெச�� �ைக�� அைட�� ைவ����த�.
��க� �பேத��ட� ���ப� நட��
ஆ� �ழ�ைத, ெப� �ழ�ைத எ��
இர�� �ழ�ைதக� �ற�தன.
�ற�த ஆ� �ழ�ைத கா�க�� ைகக��
��க�ைத� ேபா�� ேதா�ற�ைத ெப��
��ஹபாஹ எ�ற ெபயரா��, ெப�

�ழ�ைத ��ஹவ� எ���
அைழ�க�ப�டன�.
�ைக��� அைட�க�ப�ட தன�
தாைய�� த�ைகைய�� அைழ���
ெகா�� த���� ெவ�ேய�ய
��ஹபாஹ, த��ைடய சேகாத�யான
��ஹவ�ையேய ��மண� ெச��
ெகா�� ��ஹ�ர� எ�ற நகைர
உ�வா���ெகா�� ஆ�� ��ய�
ெதாட��னா�.
�னஹவ��� �ற�த இர�ைடயரான ஆ�
�ழ�ைதக�� ��த ஆ� �ழ�ைத��
ெபய� �ஜய�. இர�டாவ� ���தா.
வள��� ெகா����த �ஜய�� �ய
�ண�கைள அட�க ��யாம� ம�ன�
��ஹபாஹ, �ஜயைன�� �ைணயாக
இ��தவ�கைள�� நா� கட��னா�.
இவ�க� மர�கல��� வா�லாக

இல�ைக�� வ�� இற��ன�.
இவ�க� வ�த ேபா� இல�ைக��
அ�ேபாைதய ெபய� த�ப�ப��.
இவ�க� ������ ெமா�த இ�த�
கைத�� �ல��� இ��யா�� ஓ��ஸா
ம��� ேம��வ�காள��� (க��க�,
வ�கேதச�) இ��� ெதாட���ற�.
இவ�க� உ�ேள வ�த ேபா� ��த�
மரணமைட�தா� எ��� ��த��
வா�சாக� த�கைள அ�����ெகா��
ஆ�� ��ய� ெதாட��னா� எ�� இத�
அ��க� �ைற�த பல ச�பவ�க�
இ�ன�� ெதாட��� ெகா�� ெச��ற�.
இ�ைற�� 2300 ஆ��க��� ��னா�
�ட இ�ைறய இல�ைக�� �ரேதச
எ�ைலக� எ�� எ��� இ�ைல.
அ�� உ�வா����த வ�க�

ெதாட��க� தா� எ�லாவைக��� ஆ��
��ய� ெதாட��ய�. அ�ேவ ஒ�
அள��� ேம� கட�� த��நா���
ஆ��� ெகா����த ���ல ம�ன�க�
இல�ைக�� இ��த �� இன����க��
ேம� ஆ��க� ெச��த ��ப���
பரவலா�கமாக மாற� ெதாட��ய�.
அ�ெகா��� இ�ெகா��மாக�
த�ழ�க�� ெமா�த ஆ��க
இன����க� வளர� ெதாட��ய�.
��கள�க�� �பவ�ச ��� ெதாட�க�
த�� ம�ன�க� எ�� ����ட�ப��
ேஸன,��தக எ�ற அ�ராத�ர
ஆ��யாள�கைள��, த�ழ�க� அ�கமாக
வா��த வ��யா ( ெப�ய ����ள�),
ம�ட�கள�� (ேஸ��ல), அ�பாைற
(����) மாவ�ட �பர�க� �ல�
வா��� ெகா����த
இன����கைள��, அ�� வா���

ெகா����த ம�ற இன����க�� ேம�
இவ�க� ெச���ய ஆ��க�க�
����கா�ட�ப���ள�. .
��றா� ��றா��� ம��ம ப����
வட இ��யா�� பாட��ர�ைத ஆ��
���� ெகா����த க��க ேபரர���
ம�னரான (இ�ைறய பா�னா) அேசாக
ெப�ம�ன� த��ைடய சா�பாளராக
ம��த மகாேதர� எ�ற ��த���ைவ
அ��� ைவ�தா�.
காரண� அ�ேபா� நட����த
க��க�ேபா� ம�னைன ��ைமயாக
மா�����த�. ேபா���� ��னா�
ெபௗ�த மத� தா�க��னா� அைம�
வ�ேய ெச�ல ����ய அேசாக
ம�ன�� சா�பாக� ெச�றவ�, ஆ���
ெகா����த �ஸ எ�ற (�ைசய�)
ம�ன� வ�த ������னைர வரேவ��

அேசாக ம�ன�� ஆ�ைமைய
ஏ���ெகா�ட�� நட�ேத�ய�.
அேசாக ம�ன�� சா�பாக� ெசய�ப��
ஆ�� ���தவ�க���� ��னா� வ�த
த�� ம�ன�க�� ெபய� எ�� �பவ�ச�
��வ� எளார எ�றைழ�க�ப�� த��
ம�னனா�ய எ�லாள�. ஏற��ைறய 44
ஆ��க� �� வ�வா� ஆ�� ����
இ�த ம�ன�� தயாள, ஈைக
�ண�கைள�ப�� உ�சமாக� �க���
எ�� உ�ளன�,
உ�சக�டமாக எ�லாள� எ�ற
த��ம�னைர� ப��, அவர� ஆ����
ெப�த மைழ�ட இர�� ம��� ெப�த�
எ��ற அள�� எ�� ைவ���ளன�.
பய� எ�பைத� பய� ெகா�ள
ைவ�தவ�க�� மர�� வ�தவ�கைள
இ�ைறய இல�ைக அர� கைட�

வைர��� ேந��� ேந� ���
ேபா�ட��ய��ைல..
இ���� எ�லாள�, ��டகா��
எ�றைழ�க�ப�� காம� அபய எ�ற
ெத�� இல�ைக ��கள ம�னரா�
ேதா�க��க�ப�ட ேபா� எ�லாள� எ�ற
த�� ம�ன�� வய� 73,
ேபா��ட ��கள ம�னேனா இைளஞ�.
ஆனா� அ�ைறய ���ைல��
எ�லாள� ஆ���னா� பலனைட�த
��கள த�� தர��ன�க� ைவ����த
ம��ைப மா�ற ���பாத ��கள ம�ன�
எ�லாள� சா�பாக �ைன� ��� ஒ�ைற
உ�வா�� வ�ப�வத� �ல�
அைனவைர�� ����ப���னா�.
இ�ேவ இல�ைக �த��ர����� �ற�
��னா�� ஆ���� வ�த ெஜயவ��ேன
இ�த ���ைய ��கள இனவாத

அைடயாளமாக� கா�ட�ப��,
அைம�சராக இ��த அ�ல� �த�
ெதா��ய� ஆரா���யாள�க���
�ர�ட� ��� அள��� அவ�� த�ழ�
எ���� உ�ச��� இ��த�.
ஆனா� ெமா�தமாக� ��கள வரலா��
ஆ��ய�களா� தர�ப�� ெமா�த
சா��க�� அ�ராத�ர�ைத ைவ�ேத
ெகா��க�ப�வதா� அ�த நக�� �ற���
ெதாட�க� �த� ேம�ப�� இ��பைத
உணரலா�.
இைத� ெதாட��� வ�� ஆ��யாள�க��
பல� வ�� ேபா��ெகா����தா��
��கள அ�லா எ�ற அர��� ஆ����,
அவர� ஒ��க�ெக�ட நடவ��ைகக��,
கணவ�, காதல� எ�ற ெபய�� த��டன
வா��தவ�கைள ந�� ெகா��� ெகா�ற
கா��க�� உ�ள�.

இ�ேவ கால� ேபா��� ஒ�ெவா�
இன����� ஆ��க� ெச���
இல�ைக�� வட��� த��ெமா���
ெச�வா��� ைசவ சமய��, ெத���
��கள ெமா��� ெபௗ�த�� எ��
மா�ற� ெப�ற�. ெமா�தமாக நாக�க�
வா��த நாக��� எ�ேற பா� ெமா�
வரலா� ெத�����ற�.
��னா� உ�வான ��கள ெமா� எ�ப�
ஒ� இய�பான ெமா�ய�ல. க��க�
ேபரரைச அேசாக ம�ன� ஆ�ட ேபா�,
அவ�� சா�பாள�க� இல�ைக��� ெச�ற
ேபா� வழ��� இ��த சம���த���
ெதாட��, பா�, க��க�, த�� எ�ப�
வைர��� பல ெமா�க� கல��
உ�வா��ய ���� கலைவ அ�.
அேசாக ம�னர� இல��ைனயான
��க�� எ� எ�பத� எ�சமாக�

க�த�ப�வ�� ேச��� ��கள� எ��
மா�ற� அைட�ததாக வரலா���
����க� ெத�����றன.
த��நா��� ஆறா� ��றா�����
�ற� உ�வான சமய மா�ற�க��,
����யைட�� ெகா����த ெபௗ�த��
கைரேய� பய��க� ெதாட��ய�,
அ�ேபாைதய த�ழ�க��, த��
ம�ன�க�� ைசவ, ைவணவ எ�ற
���� ப�க� சாய� ெதாட��யதா�
மகாநாம ேதர� எ�பவரா� ெபௗ�த
����ைய� த���� ெபா���
எ�த�ப�ட �ேல இ�ைறய ��கள�க��
��த �லாக ம��க�ப�� மகாவ�ச�.
கால�� ���ைல�� ���கைள��
இ��ட� ெகா�� வ�� ேச��க �� 972
ஆ� ஆ�� நா�கா� ம��த� எ�ற
��கள ம�னரா� இைத� த�ழ�

எ����ண��� எ�ற ேநா�க��� எ����
ெச�ல�ப�ட�.

8. ��கள�க��
த�ழ�க��
ஆறா� ��றா��� இ�������னா�
தா� இல�ைக�� �க�ெப�ய மா�ற�க�
உ�வாக� ெதாட��ய�.
இ��யா�� இ��த ப�லவ ேபரர���
எ����னா� வ�க ��யான மா�ற�க�
ெமா�த�� இல�ைக��� ெச�றைட�த�.
அ�ேபா� இ��த கட� வ�க� அதைன�
சா��ய�ப���ய�. ெத����ய
வ�க�க� �ல� இல�ைக���
ெத��ழ�கா�யா,
ேம��ழ�கா�யா�ட�� ெந���ய
வ�க உற�க� ஏ�ப�டன.
இ�த� காலக�ட��� உ�வான க����
ப�மா�ற�க� தா� உ�ேள உ�ள ச�க
அைம�ைப�� �ர���ேபா�ட�. ��பாசன

வள���க��, �வசாய
��ேன�ற�க�� ெதாட��� ��ய
��ேன�ற�ைத உ�வா��ய�.
ஒ�ெவா� காலக�ட���� வ�க� எ�ற
ேநா�க��னா� உ�ேள வ��
ேச��தவ�களா� த�� இன��� ஆ��க�
ெச��த� ெதாட�� வளர��
ெதாட��ய�.
ஒ�ெவா� காலக�ட���� இல�ைக��
ஆ��� ெகா����த இன�����
ஆ�ைம�� இ��தவ�க� (��கள த��)
பாரப�ச��லாம� த�கைள, த�க�
ஆ�ைமைய, த� சமய ெகா�ைககைள,
ெசா���கைள� பா�கா�க
ெத����யா�� இ���
பா�கா�பாள�க�, �ராமண�க�, ஒ�ய
��ப� கைலஞ�கைள ெகா�� வ��
ெகா�ேட இ��தன�. த�� இன�����

எ���ைக �க அ�கமா��ெகா�ேட
ேபான�. ஒ� க�ட��� க��ப��த
��யாத ���ைல�� உ�வாக� த��
இன��� எ��� ஆ��க� ெச��த
ெதாட��ன�.
ம�ெறா� �ற�ப�ச� ெபௗ�த
ஆ�ைம�� இ��தவ�க� உ�வா��
ைவ����த உய� பத�க�� �ட� த��
இன��� இட� ெப�� இ��தன�.
இன���வாக இ��� ெகா���,
த�க���� ேதைவயான உத�கைள,
பைடபல�கைள� ெத����யா��
ெப���ெகா�� த�க� ஆ�ைமைய
�ைலநா���ெகா����தவ�க��
அர�ய� உ� �வகார�க�� ஏழா�
��றா��� ��பா��� ெதா�ைட
ம�டல��� ஆ�����த ப�லவ ேபர�
உ�வான ேபா� மேக��ர வ�ம� �த�,

�தலா� நர��மவ�ம� ெதாட��� என
இல�ைக�� உ� �வகார�க�� கல��
ெகா�ள� ���ைல உ�வான�. �த�
�தலாக உத� ���� ேநா�க�ேதா�
(680/720) பைடெய��� இ���� வ�த
மானவ�ம� அ�ராத�ர��� ம�னராக
����ட�பட எ�� ெதாட�க� ெப�ற
இ�த� ச���ர ப�க�க� மா� மா�
அைல�க��� உலக� ேபரர���
வ�கா��யாக இ��த இராஜராஜ ேசாழ�
வைர��� ெதா�� ெதாட��� ெகா��
பயண� ெச��ற�.
ச�க கால� எ�� வழ�க�ப��
வரலா���ப�க�க�� ���
��றா��கைள� ெகா�ட ேசர, ேசாழ,
பா��ய ேபரர�க�� எ�����,
������ எ�� எ�லா�த�க���
இல�ைகைய� பா��க, பரவலா�க�
இ�லாம� அ�க�ேக ஆ��க� ெச����

ெகா����த த��த� இன����க��
ஆ�ைம��� மா�ற� வ�த�.
ஆறா� ��றா����� ப�தா�
��றா����� இைடேய வ�க�க�
�ல� உ�வான
கலா�சார�க�,உ�வா��ய ேகா��க�,
பா�கா�பாள�க�, �ராமண�க�, ெபள�த
���க� எ�� ெமா�தமாக ராஜராஜ�
�ைழ�� வைர��� இன����க�
எ�பைத�� தா�� ேவெறா� ��ய
ப�ணாம���� வ�� இ��தன�. இ�த�
காலக�ட��� நட�த ���ய மா�த�க�
அ�தைன�� ��னா�� ப�தா�
��றா�� கால��� த�� இன�����
��கள இன��� எ�றைழ�கப�� ெஹௗ
இன����� எ��கால���
உ�வா�க�ப�� �ைலைம எ�வா�
இ��க�ேபா��ற� எ�பைத
உண���வதாக இ��த�.

ஆறா� ��றா�� �த� ஒ�பதா�
��றா�� வைர��� த��நா���
ஆ�ைம�� ேமேலா�����த
ப�லவைர��, பா��ய ேபரரைச��
������ ெகா�� வ�த�
����ற��ய��� ேபா�.
இ� த��நா��� �����ைனைய
உ�வா�� ேசாழ� ேபரரைச உ�வா�க
காரணமாக இ��த�. ஓ�பதா�
��றா��� உைற�� �ரேதச��� இ���
ெதாட��ய �ஜயாலாய� ேசாழ�
த�சா�ைர� ைக�ப�� ஒ� ��ய
சா�ரா�ய�ைத உ�வா��னா�
இவர� மக� ஆ��த ேசாழ�, அத���
�ற� (907) �தலா� பரா�தக� ேசாழ�
ஆ���� அ�யைண�� அம��த ேபா�
உ�வான எ���� வட��� ரா��ர�, ேசர�
இவ�க�ட� இைண�த ��கள ம�ன�க�.

������த ����ைய��,
வ�ைம��லாத ேசாழ�ேபரர�� ெமா�த
�கைழ�� ��� எ��த ராஜேகச�
அ��ெமா�வ�ம� எ�றைழ�கப��
ராஜராஜேசாழ� கால��� உலக�ேபரர�
எ��ற அள���� த��நா���
ெதாட��ய அவர� ஆ�ைம மால���,
ல�ச���, இல�ைக, எ�� ெதாட��ய�
அவர� மக� ராேஜ��ர ேசாழ�
(1012/1044) �ழ��� கட�கைரேயாரமாக,
க�ைக கைர வைர ெவ�� ெவ���ட�
க�ைக ெகா�ட ேசாழ� எ�ற வரலா���
�கைழ ெப�றா�. அ�ேவ அ�ைறய
காலக�ட��� �னா வைர��� வ�க
ேநா�க�கைள� சா��ய�ப���ய�.
இவ�க� கால��� இல�ைக�� வ�க�
�த� சமய� வைர��� ெமா�தமாக
மா�ற� ெப�ற�. ���பாக ���பாசன

ேநா�க�க� அ�தைன�� இ�த�
காலக�ட��� ��ய பாைதைய அைட��
��ெதா� ெபற�ெதாட��ய�.
50 ஆ��களாக� த�க�� ஆ�ைம���
ைவ����த இவ�க�� இல�ைக ஆ��
எ�ப� ��னா�� வ�த ��கள
ஆ��க�தா� �ட அ�� இவ�களா�
உ�வா�க�ப�ட �க��கைள�
��னா�� ��ைமயாக
மா�ற��ய��ைல எ�ப��
ச���ர�ப�க�க� த�� ஆ�ச�யமான
தகவ�க�.
ஆனா� ��ட கால ேநா�க� எ���
இ�லாத ேசாழ அர�� ேநா�க�க�
இல�ைக�� ��ைமைய��
த�க�ைடய ஆ��க��� ெகா�� வராத
காரண�தா� அ�க�ேக ��கள
இன����� ஆ�ைம இ��வைர���

இ��� இ�ேவ ேசாழ�ேபரர� ����
அைட�� வைர��� ��னா�� பல
�ப�த�கைள�� உ�வா��ய�. ேசாழ�
ேபரர�� ஒ� அ�க� தா� இல�ைக
எ�பதாக� ����ப��� ெகா�டா�க�.
இவ�க� கால��� த�க� ஆ�ைம��
இ��த இல�ைகைய� ேசாழ ��வாக
ம�டலமாக ைவ���ெகா��
ஆ�����தன�.
இத�ெக�� ேசாழ இளவரச�கைள
அ�க�ேக அ��� ைவ�தன�. இ��க�
உ�வா��ய �வ� ேகா��
(மாேதா�ட��� ���ேக��வர�)
��ேகாணமைல�� ேகாேண�வர��
��னா�� வ�த 17 ஆ� ��றா��ய�
உ�ேள வ�த ேபா�����ய�களா�
உைட�க�ப�� அவ�க� ��வாக�
ப�பாலன���காக உ�வா�க�ப�ட

ேகா�ைட�� உத�ய�.
ேம�கா�யா����� வ�க ��யாக
உ�ேள வ�த (பார�க�, ஈரா�ய�,
அேர�யா) இ�லா�ய�க�� வ�ைக��,
அவ�க�� கட�கைர�� அ�ேக உ�ேள
������கைள உ�வா��னா�க�.
இ�ேவ இ��வைர��� ெமா�த ����
ம�க�� கட�கைர ஓரமாகேவ த�க�
வா��ைகைய அைம�� வா��� வ�தன�.
இவ�கைள� ப��ய ெமா�த ��த�க��
ஒ�பதா� ��றா��க���� �ற� தா�
ச���ர� ப�� ெச���ள�.
ஒ�ெவா� காலக�ட����
இட�ெபய���யா� ப�ேவ�
ேநா�க���காக உ�ேள ெச�றவ�க� எ�த
இன����ட� கல�� ேச��றா�கேளா
கால�ேபா��� அவ�கேள ��னா��
��கள ெமா� ேப�ய ��கள�களாக

மா�ற� ெப�� ����றன�.
அ�ேவ தா� த�� இன����ட� வ��
ேச�பவ�க� த�� ம�களாக இ��
வைர��� வா���றன�. இ�த� ���ைல
ஐேரா��ய�க� உ�ேள �ைழ�� 1505
வைர��� இ�ப��தா� இ���ற�.
15 ஆ� ��றா��� ேபா�����ய�க�
உ�ேள �ைழ�த ேபா�, அ�ேவ அவ�க�
ஆ�ைம��� இல�ைகைய� ெகா��
வ�த ேபா� க�ேதா��க� ����வ
மத���� மா�ற க�டாய�ப���ய��,
மாறாதவ�க� ������ சாக��ப�� எ�
இல�ைக�� வரலா��� ப�க�க��
����வ� ஆ��க� ெச��த�
ெதாட��ய�
அ�ேவ ��னா�� ட�� அைத�
ெதாட��� ஆ��ேலய�க� எ�� உ�ேள
வ�தவ�க� வ�க ேநா�க�ைத�� தா��

கலா�சார� �ர�� ெதாட��� பல க���
வரவைழ��� வா��ைக �ைறைய��
உ�வா��ன�.
இ�ைறய ெப��பாலான இல�ைக
ஆ��யாள�க� அ�தைன ேப�க��
����வ��� ெதாட��, அத�
உ����� மா�, இ���� ��கள
கா�பாளராக மா� ஒ� ��ய �ற�பாக�
த�கைள� �ரகடன�ப���� ெகா�ட
பா�யசா�கைள� ெப�ற� தா� இல�ைக
அரசா�க�.
ேசாழ�க� ெமா�தமாக 1070 ஆ� ஆ��
வைர��� வட இல�ைகைய�
த�க�ைடய ஆ�ைம�� ��ைமயாக
ைவ����தன�.
இ�� ஆ��க�� ச��� ெகா����த
ேசாழ�ேபரரைச, ����க��
இ��தவ�கைள ெவ��� ெகா��

�ஜயபா� எ�ற ��கள ம�ன� ஆ����
வ�த (1053) ெபால�ன�ைவ��
���னா�.
மத மா�ச�ய� இ�லாத ம�க� தைலவனாக
இவர� ஆ�� �ற��ட� இ��ப�
ம�ெறா� மக�தா� ஆ�ச�ய�.
இ�ைற��� �ரப�யமாக இ���� மத
ந��ண�க�ைத அ�ேற சா�ய�ப����
ெசயலா�க��� கா��யவ�. இவ�
கால��� ��கள த�ழ� இைண��
சா�யமான�.
எ�த அள��� எ�றா� வ��ழ�த
ேசாழ�க�ட� ேசர ���பாத இவ� தன�
த�ைக ���ராைவ பா��ய
இளவரச��� மன� ���தா�.
இவ�க���� �ற�த �தலா�
பரா��ரமபா� �ஜயபா� கால��� தா�
��கள த�� இன�கல��� உ�வாக�

ெதாட��ய�.. இ�த இன�கல�� எ�ப�
ச�ப கால இல�ைக ஆ��யாள�க�
வைர��� ெதாட��� வ�� ெகா�ேட
இ���ற�, ஆ���� இ��த ப�டாரா
நாயகா, ெஜயவ��ேன வைர��� த��
மர�� வ�தவ�க� தா� எ�பைத
ஆதார�க� �லமாக ந�மா� ����
ெகா�ள ����.
த�� ம��� ��கள எ�� ெவ�ேவ�
இன����களாக இ��தா��, ெமா�,
கலா�சார�, வ�பா�� �ைறக� எ��
எ�லா�த�க��� ேவ�ப�ட வா��ைக
வா��� ெகா����தா�� வட�� ெத��
எ�� ெமா�த இல�ைகைய��
இய�ைகயாக உ�வா����த �க� ெப�ய
கா� இவ�கைள� ���� ைவ����த�
�த� ஆ�ச�ய�.
14 ஆ� ��றா��� வ��தக�

வள���யைட�த ேபா� லவ�க� எ�ற
ப�ைடைய உ��க� கா�க�� ��தலாக�
ெதா�லாள�க� ேதைவ�ப�டன�. ��கள
ம�ன�க� த��நா��� வா��த சா�ய�
(ெநச�� ெதா��) எ�ற ச�க� ��ைவ�
ேச��தவ�கைள அைழ�� வ�தன�.
இவ�க� ��கள இன����� ஐ��யமாக,
இவ�கேள கால�ேபா��� த�யாக� த��
ச�க� ��வாக� ேச���� ெகா�ள�ப��
இ���� ��கள இன���வாக மா�ன�.
இ��கால� வைர��� இவ�க� ��கள
ச�க��� தா��த�ப�ட
ச�க���வாகேவ உ�வா����தன�.
வட�� ஆ��க� எ�ப�
த�ழ�க�ட����, ெத��� ப�� ��கள�
எ��� உ�வா��ய�. . ஆனா� இ��
ம�ெறா� ����ட�த�க ம�ெறா� அ�ச�
எ�னெவ�றா� அ�த�த இன�����,

ஆ�ைம�� இ��தவ�க��
அைம�யாக� தா� வா��� உ�ளன�.
ஐேரா��ய�க� உ�ேள �ைழ��
வைர��� இ�த இர��
இன������ைடேய உ�வான பர�பர
ேபா�க� எ�பெத�லா� த�க�ைடய
ஆ�ைமைய �ைலநா�ட� ��ய
வைக�� தா� இ����ள�.
இர�� இன���வாக இ��தவ�க�
த���� உ�ேள வ�த மலா�, (��னா�
வ�� த�ைத ெச�வா மேல�யா��
ஈ�ேபா�� �ற�� இல�ைக�� வ��
க�ேதா��க� ����வ மத���� மா�
த�ழ�க�� த�ைதயாக மா�ற� ெப�றவ�)
ஐேரா��ய�க� எ�� த�க�ைடய
���ப�க� த���� இ�ேக�� மண�
���� ��தான ���கைள உ�வா��ன�.
பல த��� தைலவ�க� வ��

ெதாட�க��� ஆ��� ெகா����த
ஐேரா��ய�கைள� ��மண� ெச��
�ற��� ச�ைகக� ெப�� அள����
��ய ேம�த�� கலா�சார
வா��ைகைய�� ெதாட�� ைவ�தன�.
இல�ைக�� ெதாட�க� கால� த��
தைலவ�க� ெப��பாேலாேனா�
ஐேரா��ய ெப�ம�கைள மண��
ேம�த�� வா��ைக�� த��
ெபய�கைள�� ெகா�� வா��தன�.
ேபா�����ய�க� எ��பாராத �தமாக
இல�ைக�� எ�த ேநா�க�� இ�லாம�
உ�ேள வ�தன�. உ�ேள வ�தவ�க�
���ைலைய� ���� ெகா��, ஒ��ைம
இ�லாம� இ��தவ�கைள த�க�
ஆ��க����� ெகா�� வ�� த�க�
வ�க ேநா�க�ைத சா��ய�ப����
ெகா�டன�.

வ�க ேநா�கேம அ��பைட ம�க��
வா�வாதார�ைத� பா���� அள���
ஆ�ைமைய�� உ�வா��ன�. ெமா�த
ம�க�� வா��ைகைய மா�ற��
ெச�தன�. இல�ைக�� இ�த�
காலக�ட�க�� தா� ����வ�
அ�கமாக ஆழமாக ஊ���ய� அ�ேவ
இ�� வைர��� கவனமாக� பா�கா��
உ�ேள இ��ப�� சம கால இல�ைக
வரலா��� ப�க�க� வைர���
இ��ப�� ெமா�த���� ஆ�ச�யமான
ஒ��.
த�ழராக� �ற��, கல��ன��� உ�வா�,
����வ� ���� �ைழ��,ெபௗ�த
கா�பாளராக மா��� கல�� க��ய
சம��வ�ர�களாக த�கைள மா���
ெகா�ட ஒ�ெவா� ��கள தைலவ�க��
த��ப�ட வா��ைக எ�ப� அர�ய�
அ�கார�ைத� ���க எ�த அள���

ேவ��மானா�� ெச�ேவா�
எ�பதாக�தா� உ�ள�.
ஆனா� ��த�� ெகா�ைக�ப�
வா��ேறா� எ�� ெசா�ன அ�தைன
��கள தைலவ�க�� மற��� �ட�
��த�� ெகா�ைககைள�
��ப�ற��ைல.
ஆைச�� எ�ைல எ� எ�ப� உண���
வா��� கா��ய அவ�க�� வரலா� எ�த
வா��ைதகளா�� வ���க ��யா�.
��த�� “ஆைசைய� �ற” எ�ற ேபாதைன
இ�� இல�ைக� ��� ெத�ைன மர�
��ட�க���ைடேய கா��� அைல��
ெகா�����ற�.
����வ� ��கள�� ம���க� தயாராக
இ�ைல. இனவாத�ைத ெபௗ�த ��கள��
மற�க ���பாத காரண�தா� இ��

பாவம���� த�� ��த ஆலய���
�வ�க�� ஒ�ெவா� ப�����
��க��யாத அள��� ர�த�கைற
ப����ள�.
�யலாப�ேதா�, இ�ெவ�
ெகா�ைகேயா� வா���, வா���
ெகா������ இ�ைறய
ஆ��யாள�க�� ெவ�� எ�ப�
இல�ைக�� வா��� ம��த ெமா�த
அ�பா� ��கள த�ழ�க�� சமா���
ேம� க�ட�ப���ள�.
ெதாட��� பய��ேபா�.

9. வ�தவ�க��
���தவ�க��
இல�ைக� ��� ஆ��ேலய�க�
ப�ேனழா� ��றா��� ����
த�ண��� தா� உ�ேள வ�தன�.
ெதாட�க��� �ழ����ய ��வன� தா�
உ�ேள வ�த�. இ��யா���� வ�த�
ேபா� எ��பாரத�தமா� அ�ல.
ெசா��க���� வளைமைய� ����
ெகா�டவ�க� கா����� க��தமாக�
கா� நக��� உ�ேள வ�தா�க�.
இ��யா�� இ��� ெகா�ேட
இல�ைக�� நட�� ெகா����த
ஒ�ெவா�ைற�� கவன��ட� கவ����
ெகா����தன�. ெதாட�க���
�ழ����ய ��வன� இல�ைக���

�ைழ�த ேபா��� �ைற�ப� இல�ைக
எ�ப� ���ட�� ம�ன��
சா�ரா�ய����� உ�டான ஒ� ப��
எ�பதாக அவ�க� அ���க இர��
ஆ��கைள எ����ெகா�டன�.
இவ�க��� ��னா� இல�ைக� ���
அ��ய �த� வ�ைகயாள� எ�ற
ெப�ைமைய� த���ெகா��
ெச�வபவ�க� ேபா�����ய�க�.
ப�ைன�தா� ��றா��� (1505)
ெதாட�க��� ேபா�����ய�க�
இல�ைக�� கா� ைவ�த� ஒ�
எ��பாரத� �����ைன.
டா� �ர�ேகா � அ�ெம�யா
தைலைம�� வ�த அ�த� க�ப�,
எ��பாரத�தமாக அ��த �ய�கா���
��� த��� இ��ய ெப��கட����
�ைழ�த�. அவ�க� ெச�ல ேவ��ய

பயண� ��ட�ைத ����� மா��ய
ச�பவ� இ�. அ�ேபா� அவ�க� பயண�
ெச�� வ�த க�ப� இல�ைக� �� இ��த
ப�க� நகர ேபா�����ய�க�� வ�க�
பயண� எ�ப� இல�ைக�� வரலா���
ப�க�க�� இட� ���க� ெதாட��ய�.
இவ�க�� க�ப� வ�� ��ற இட�
இல�ைக வைரபட��� ��ப����
ெந�����வ� ேபா����� கா� எ�ற
ப��.
வரலா�� ஆ��ய� மா�ேகா ேபாலா
எ�பவ� வ���த வா��ைதக�� ப�
இல�ைக எ�ப� ���� ெசா��க� ��.
ஆனா� இவ�க�� �ைழ���� �ற�
த�க�� வ�பா�கைள��, அ�றாட
வா��ைக� பா�கைள��
பா����ெகா�� வா��� ெகா����த
இன�����, அவ�கைள ஆ�ைம��
ைவ����த ���ல ம�ன�க��

வா��ைக�� ேவ� �ைச�� பய��க�
ெதாட��ய�.
எ�டா�ர� ைம�க��� அ�பா����
வ�தவ�க��� இ�ெவா� எ��பாராத
�����ைன, உ�ேள���த அ�தைன
ேப�க�� அ��பைட வா��ைக
�ைறகைளேய இவ�க� �ைச ���ப�
ேபா��றா�க� எ�பைத அ��
உண��தவ� எவ�� இ�����பா�களா
எ�ப� ச�ேதகேம?
��கள�க�, த�ழ�க� எ�� இ� ேவ�
�ைசயாக, ெவ�ேவ� கலா�சார�க�ட�
வா��� ெகா����தன�.
ஒ��ைம��லாம� அ�க�ேக �த�
���களாக வா���
ெகா����தவ�கைள� பா��த�� வ��
இற��யவ�க��� வச�யாக�
ேபா���ட�. பா�� பயண��� வ��

இற��ய� ேபா�����ய�க�� அ���ட
நா�கேள.
ேபா�����ய�க�� �ர ேதச வ�க
ேநா�க பயண��� இ�த� �� அவ�க��
ப��ய�� இ�ைல. 1498 ஆ� ஆ���
கட�பயண��� �லமாக வா�ேகாடகமா
இ��யாைவ க�� ���த ��� தா�
உலகெம�க� அ�ைறய காலக�ட���
ேதச�க�� வ�க வரலா� ேவ�
�ைச�� ெச�ல� ெதாட��ய�.
எவ�ட���ேதா வா�� ��பவ�க��
வ�க ேநா�க�க�� அ��த� க�டமாக
ேந�ைடயான ெகா��த� எ�ற
ேநா�க��� ஒ�ெவா� நா��னைர��
கட� கட�க ைவ�த�. ���தவ�க� கட�
கட�� ெச�� தா�க� ����யைத
சா����ெகா�ட காலக�ட��.
�ழ����ய க�ெப� இ��யா����

வ�த�� இைத�ேபால ேந�ைடயான
வ��க���ேக.
ஆனா� ேபா�����ய�க��� அ���ட
ப�� ேபா� எ��பாரத�தமா� இல�ைக�
�� அைம�த�.
அ�ேபா� இல�ைக�� �ரப�யமாக
இ��த லவ�க�ப�ைட உ�ப�� ெச��
ெகா�ள� ெகா���ைவ ஆ���
ெகா����த ��கள ம�னரான �ர
பரா��ரமபாஹ உட� ஒ� ஒ�ப�த�ைத
உ�வா��� ெகா�டன�.
ெமா�தமாக உ�ேள இத�ெக�� ஒ�
ெதா��சாைலைய உ�வா���ெகா�வ�.
அேத சமய� உ�நா����� ேதைவ�ப��
இலவ�க�ப�ைடைய�� அ��ப�
எ�ப� தா� இ�வ� ேபா���ெகா�ட
ஒ�ப�த��� சரா�ச�.

இவ�க��� அ���ட� கா�� இ���
பலமாக ம�ன� இற�� �ல� உ�வான�.
ம�ன��� �ற� யா� ஆ�வ� எ�ப��
ம�ன�� இர�� மக�க����
ேதா��ய வா��� ேபாைர
ேபா�����ய�க� த�க���� சாதகமாக�
பய�ப����ெகா�டன�.
ஏ�கனேவ ேபா����த ஒ�ப�த�ைத
ம�ப��� மா�� அைம�� உ�ேள
�ைழ�� 13 ஆ��க���� �ற� (1518)
இல�ைக�� கடேலார�ப��
ெமா�த�ைத�� த�க� ஆ�ைம��
ெகா�� வ�தன�. வ��தக ேமலா�ைம��
எ�� ெசா���ெகா�� ெகா�����
ஒ� ேகா�ைடைய�� க��� ெகா�டன�.
உ�நா��� �ழ�ப�கைள �க�
ெத�வாக� ���� ெகா�� த�க����
சாதகமாக� பய�ப���� ெகா�ட

ேபா�����ய�க�� கவன�
யா�பாண��� ேம� ���த�.
�த�� ���தவ� க�ேதா��க மத�ைத�
பர��வத�காக� �� 1544 ஆ� ஆ���
ெத����யா�� இ��� �ரா���
ேச�ய� எ�ற பா��யாைர
யா�பாண���� வரவைழ�தன�. �த��
இவ�க� யா�பாண��� உ�ள ம�னா��
பல ���ப�கைள மத� மா�ற� ெதாட�க
அ�ேபா� ஆ��� ெகா����த ச���
ம�ன�, மா�ய அ�தைன ேப�க���
மரண� த�டைண ���தா�.
இைத� காராணமாக ைவ���ெகா��
ேகாவா�� இ��� வ�த பைடக��
�ைணேயா� ம�னா� ப��ைய��,
இ��யாக யா�பாண� ��ைமைய��
த�க�ைடய ஆ�ைம��� ெகா��
வ�தன�. 1591 ஆ� ஆ�� அ��ேர

ப�டாேடா தைலைம�� நட�த ேபா��
இ���� த�க� சா�பாக ஒ� ெபா�ைம
��கள ம�னைன உ�வா�� ஆ�� ��ய
ைவ�� ைத�யமாக� ����வ மத
மா�ற�ைத ெசய�ப���னா�க�.
இைத� பா����ெகா����த
��கள�க��� இர�� �த��� பய�ைத
உ�வா��ய�. ��கள�கைள� ெபௗ�த
மத��� இ��த� ����வ���� மா�ற
எ�ற காரண�கைள ைவ��� ெகா��
�����த ெதாட��ன�.
ேம�� இவ�க�ட� இ��த ந�ன ரக
ஆ�த�கைள� பா��� ேவ� பய��
ெகா�� இ� இவ�கைள இ�����
எ�ப� நக���வ� எ�� ேயா��க�
ெதாட��ன�.
வான��� இ��� யாராவ� வ�� ����
ந�ைம� கா�க வரமா�டா�களா? எ��

கா���ெகா����தவ�க��� அ�த
நா�� வ�த�. வ�த�
ேதவ�மார� அ�ல. ட��� கட�பைட
தளப� வ���.
ேபா�����ய�க� இல�ைக�� உ�ேள
�ைழ�த ேபா� உ�ேள ஆ���
ெகா����த த�� ம�ன�� ெபய�
ச��� �மர�.
அ��ய�க� உ�ேள வ�வத�� ��ேப
இல�ைக எ�ப� க�ப� �ல� ெச���
வா�ப��� அ�டகாச பாைத��
பய����ெகா����த�.
�� 1344 பய�யாக வ�த ேம�நா��
பயண அ�ஞ�க� அ�ேபா� இல�ைக��
உ�ேள ெவ� �ற�பாக நட��
ெகா����த க�ப� வ�க�ைத�
பாரா�� எ����ளன�. அவ� எ��ய

பயண�����க��ப� 100 க�ப�க�
அ�வ��� வ��
ேபா��ெகா����பதாக� ������
அள��� இல�ைக�� ஒ�ெவா� கால�
க�ட வள������ கட� வ�க� பல
�ற��கைள உ�வா��� ெகா����
ெகா�� இ��த�. இ���� வ�ணா�
ெபா�ைன எ�ற இட��� நட�த ேபா��
ைக����� கா���ெகா����
காரணமாக� ச��� �மர�
ேபா�����ய�க�ட� ேதா�றா�.
உ�ேள வ�� இற��ய� �த�
ஏற��ைறய 150 ஆ��க�
ேபா�����ய�க� இல�ைகைய� த�க�
ஆ�ைம��� ைவ�� இ��தன�.
இ�ேக ஆ�� ���த க�கா�ெப�வள�தா�
ெதாட��, ராஜராஜேசாழ�, அத���
��னா� பா��ய ம�ன�க� எ�ற

ெமா�த த�� ம�ன�க� இல�ைக��
உ�வா��ய கால�தா� அ��க ��யாத
கைல� ெபா��ஷ�கைள��,
ஆலய�கைள�� ேபா�����ய�க�
அ��தேதா� ம��ம�லாம�,
அ��க�ப�ட இ�பா� ெபா��கைள
ைவ��� த�க� ��வாக�����
ேதைவயான ேகா�ைடகைள��
உ�வா��� ெகா�டன�.
வரலா��� �வ�க� இ��தா� வ�த
பாைதைய �ைன�� ஏ��வா�க�
அ�லவா? �ணாக ஏ� பைழயவ�ைற
�ைன�க ைவ�க ேவ��� எ�ற
ந�ெல�ணமாக இ�����கலா�.
இல�ைக�� ெதாட�க��� உ�ேள வ�த
த�� ம�ன�க� க�ட�ப��� க�ப�
�ல� ெகா�� வ�� ேச��த
ெபா��களா� உ�வா�க�ப�ட ஒ�ெவா�

கைல���ன�கைள�� இவ�க�
இ�ட�ப�� அ���� ��கனமா��
�ற�பா� த�க����
ேதைவயானைவகைள உ�வா��னா�க�.
��கள�கள�க�� ெபௗ�த ஆலய�க��
அ��க�ப�ட�.
ெதாட���யாக ம�ெறா��ற� க�டாய மத
மா�ற�.
����வ� க�ேதா��க மத����
மாறாதவ�கைள� �����த ெதாட�க
ெசா��க���� ம�க� வா��ைக
�ைற�� நரக� எ���பா��க��
ெதாட��ய�. இ�த மத மா�ற����
ம�ெறா� காரண� அ�ேபா� இ��யா��
ேகாவா ப���� ேபா�����ய�க� ஆ��
���� ெகா����தன�.
அ�� நட�� ெகா����த மதமா�ற�க�

இ��� வர� �வ�க த�ழ�, ��கள�,
��னா�� வ��தக� �ல� வ�த
இ�லா�ய�க� எ�ற ��றாவ�
இன������ற� ����வ� எ�ப�
நா�காவ� �ைசயாக மாற� ெதாட��ய�.
ம�க�� வா��ைக�� நாற�
ெதாட��ய�.
ெப��பா�ைம இன���வான ��கள
த�ழ�க� எ�� இர�� ேவ� �றாக
அவரவ� �ைச�� அ�ேபா� ����
வா��� ெகா����தா��, இ�த இர��
��கைள�� பல ��களாக ைவ��
�ைளயா�� ெகா����த
ேபா�����ய�கைள ெவ�ேயற அ���
உ�ேள �ைழபவ�க� ட��.
இவ�கைள இ�� வைர��� இல�ைக��
வரலா��� ப�க�க� ஓ�லா�த�
(ஹாலா��) எ�� அைழ���ற�.

1602 ஆ� ஆ�� ட�� நா�� க�ப�
பைட�தளப� ேஜா�� ���ெப�� தா�
ெகா��� கட�கைர�� உ�ேள
�ைழ�தவ�,
இவ�க� �ைழ�த ேபா� யா�பாண�
ம��� ேகா�ைட அர� ��ைமயாக�
ேபா�����ய�க�� வச� இ��த�.
அதைன உண��� ெகா�� அ�ேபா�
அவ� ேந�ைடயாக� க�� வ�� ஆ���
ெகா����த ம�னைர ச���தன�.
க�� ம�ன� ��ண�ப��� ேப��
ட��� பைடக�, உ�ேள இ��த
ேபா�����ய�க�ட� ேமாத�
ெதாட��ன�. ேபா�����ய�க�� ேமா�
ெவ�ற ப��கைள ஒ�ப�த�ப� க��
ம�ன�ட� ெகா��காம� தா�கேள ைவ��
ஆள� ெதாட��ன�.
ஏற��ைறய 138 ஆ��க� (�� 1658

�த� �� 1796 வைர) யா�பாண�
ேகா�ைடைய ஹால�� த�க� வச�
ைவ�� இ��தன�.
இவ�க��� ��னா�
ேபா�����ய�களா� க�ட�ப�ட ச�ர
வ�வ ேகா�ைடகைள இ��� ���
ஐ�ேகாண வ��� ேகா�ைடகைள
யா�பாண��� க��னா�க�. இ�த�
காலக�ட��� இ�த� ப�� ��வ��
த�ழ�க�� ஆ�ைம�� இ��த�.

���பாக வ��� ப���� வ��ய�
எ�ற த�� ம�ன�� ஆ�� நட���

ெகா����தா�.. ேபா�����ய�க��,
ட�ச�கார�க�� த�கைள இ�த ம���
�ைலநா���ெகா�ள� ச�ைட����
ெகா�டா�கேள த�ர� த�க� நா����
அ����ெகா����த இய�ைக
வள�க��, �ைறயாட�ப�ட
ெச�வ�க�� நா���� நா� அ�கமாக�
தா� இ��த�.
அ�ேபா� �ட இல�ைக��
உ�ேள���த ��யா���� உ��
இ��த� எ�ப� ஆ�ச�யேம..
ப�ேனழா� ��றா��� இ��� ப����
(1799) ஆ��ேலய�க� உ�ேள வ��
வைர��� ட�� ம�க� இல�ைக��
ெமா�த ம�கைள�� ���� ப�தா�னா�க�.
இவ�க� உ�வா��ய மதமா�ற� ஒ�
ப�க�. ேபா�����ய�கைள அட�கெவ��
ெதா��க�ப�ட ேபா�க��

ேகார��வ�க�.
இ���� ட��� பைட���
ேபா�����ய�கேள பரவா��ைல எ��ற
அள���� ெகா�ரமாக நட��
ெகா�டன�.
த�க� மத�ைத� த�ர ேவ� எ�த
மத�ைத�� இவ�க�� அ�ம��க�
தயாரா� இ�ைல. ெபௗ�த, இ��, ����
ம�க� �� இத�ெக�� �ற�� வ�க�
எ�� ேபா�டன�.
ேப��� பய�� �சா�� வா�க�ப�ட
���ைல.
ஆனா� இவ�க� கால��� நட�த
ம�ெறா� �ற��,
ஏ�கனேவ இ� ேவ� கலா�சார���,
ெமா��� அ��பைட�� வா���

ெகா����த ��கள த�� ம�கைள
(இன����க�) எ�த வைக���
அ��பைட க��மான��� ேம� ைக
ைவ�க��ைல.
இவ�க� உ�வா��ய ஆ�� �ைறக� �ட
இ� ேவ� ம�க��ெக�� த��த�யாக
உ�வா�க�ப�டதாகேவ இ��த�.
த�க�ைடய வ�க���காக, த�க�
ஆ�ைமைய �ைலநா���ெகா�ள எ��
அவ�கைள வா�� ைவ�தனேர த�ர
அவ�க�� அ��பைட உ�ைமகைள எ�த
வைக��� ���ைல���
நடவ��ைகக�� இற�க��ைல எ�ப�
இ��� ����ட�த�க�.
அ�ேபா� இவ�க� உ�வா��ய� தா�
இல�ைக�� ெமா�த கட�கைர ஓர�
ப��கைள ஆ� மாவ�ட�களாக�
���த�.

யா�பாண�, ��ேகாணமைல,
ம�ட��ள�� எ�ற ��� ப��க�
த�ழ�க��ெக���, ெகா���, ��தள�,
க���� எ�ற இ�த ��� ப��க�
��கள�க��ெக��� ���� ைவ��
ஆ�டன�.
�த� ������ தைலநகர� யா�பாண�.
��கள� ப��க���� ெகா���.
அ�ேபா� இவ�க� உ�வா��ய� தா�
யா�பாண� ப���� ம��� த�யாக ஒ�
கவ�ன�, ம��� அத�ெக�� ��யாசமான
அர�ய� அைம��. இல�ைகைய ஒ��
ெமா�தமாக ��வாக� ெச�ய� கடேலார�
ப��கைள ��� ப��களாக� ���தன�.
ெகா���, யா�பாண�, க�ெல எ��
���� அத�ெக�� ��� �ைண �ைல
கவ�ன�கைள �ய��தன�.

யா�பாண���ெக�� உ�வா�க�ப�ட
ச�ட�க� ெகா�� அ�த� கவ�ன�
த�யாக ஆ�ைம ெச��
ெகா����தா�க�.
ெதாட��� பய��ேபா�…..

10. ெவ�� த��த� ��
�பா��, ட��, ேபா�����ய�க� எ��
ஒ�ெவா�வ�� த�க� வ�க
ேநா�க���காக ஒ�ெவா� நா�����
ெச�றா�� ��ய� அ�த���காத நா�
எ�ற ெப�ைமைய� ெப����த ���ட�
ம��� ம�றவ�க�ட� இ��� ேவ�ப��
இ��தைத இ�ேக �����ேட ஆக
ேவ���.
ம�றவ�க� வ�க ேநா�க�ைத�� ��,
ச�யான �ைல ெகா��காம�
ஏமா��யேதா� ம��ம�லாம�,
எ���தவ�கைள ந��கட�� ெகா��
ேபா�� த�� அ��ப� வைர���
ெச�தன�. இதேனா� த�க� மத� சா��த
அ�தைனைய�� வ��க�டாயமாக ம�க�
�� ���தன�.

ஆனா� ஆ��ேலய�க��� வ�க�
���ய�. அ��ட� மத� எ�ப�
அ�ெவா� �ைளந�. உ�ேள
அ�பா����� த�யாக ேவெறா�
பாைத�� ேபா�� ெகா�ேட இ����.
எ��ேம ெவ��பைடயாக� ெத�யா�.
உலக���ேக இ�� வைர அவ�க� �க�
�ற�த ராஜத���களாக ஏ�
இ����றா�க�? எ�பத�� இைத �ட
ேவ� உதாரண� நம��� ேதைவயா?
ெதாட�க��� இல�ைக�� உ�ேள
ஆ��ேலய�க� �ைழ�த ேபா� அ�ேபா�
���ட��� ஹால����� ேபா� நட��
ெகா����த�. இத� (1782)
எ�ெரா�யாக ஆ��ேலய�க�
ெச�ைன�� இ��� அ��ப�ப�ட
பைட�� �ல� ��ேகாணமைல��
இற�� ைக�ப��னா�� ���� 1795

ஆ� ஆ��� தா� உ�ேள �ைழ�தன�.
இல�ைக�� இ��த ெபா��ஷ �ைதயைல
இைறவ� ம�றவ�க��காகவா
பைட�தா�?
அ� ேபாக இய�ைக ெகாைடயாக�
பைட�� இ���� ��ேகாணமைல
�ைற�க�. ேயா��தவ�க� ெசய��
இற��ன�.
1796 ஆ� ஆ��� ����ஷா�
இல�ைக�� ட���கார�க� ����
ைவ����த ��� ப��கைள��
ைக�ப��யேதா�, ம�ற� ப��கைள��
(�� 1776 ��ரவ�) ��ைமயாக�
ைக�ப��னா�க�.
ைக�ப�ற�ப�ட ப��கைள� �ழ����ய
க�ெப��� ெச�ைன�� கவ�னராக
இ��த ேஹாப�� �ர� எ�பவ��
க���பா��� �� ெகா�� வர�ப�ட�..

ஆ��ேலய�க� த�க�ைடய
ஆ�ைம��� ெமா�த இல�ைகைய��
ெகா�� வ�தா�� �ைற�ப�யான
��வாக அைம�ைப ெகா�� வ�வ��
அவசர� கா�ட��ைல.
அ�ேபா� ஐேரா�பா�� �ெர�� மா�ர�
ெந�ேபா�ய� பைடெய��ெப�ப�
அ�ைறய ���ைல�� ��ைய �ள���
ெகா�����.
ெப�ய நா�க� த�கைள� கா�பா���
ெகா�ள� ப�ர��ரய�தன��� இ��தன.
த�க�ைடய ஆ�ைம�� இ��த
ெநத�லா�ைத ெப���ெகா��
இல�ைகைய� ெகா��� �டலா� எ�ற
எ�ண� இ��த�.
இ� ெதாட�பாக உ�வா��
ெசல�ன�க��காக �ைற�ப� ஆ��

அ�கார� ஆ�ைமைய உ�வா�காத
ஆ��ேலய�க�, ேதைவ�ப�� ���காக
இல�ைக�� உ�ேள ஒ� ��வாக
அைம�ைப ஏ�ப���னா�க�. ஏேதா ஒ�
வைக�� உ�ேள இ��� ��ைய
�ர��வ�. ப�ைம����� ேவ� எ�ன
இ��க ����?
அ�ைறய ���ைல�� ெத�ைன மர�க�
தா� அ�கமாக இ��த�.
ெத�ைன ைவ����தவ�க� ேம�
மர���� வ� (1796) எ�� ஒ� ��ய
கண�ைக ெதாட�� ைவ��� கைட���
ேதா���� ���� ஒ� வ�ட���
அைத� ���ப� ெப�றன�. இல�ைக��
ெமா�த ஆ�ைம� ெபா��ைப��
இ��லா�� ம�ன� வச� (1798)
ஓ�பைட�க�ப�ட�.
��வாகெம�ப� ம�ன�� �ர���க�

வச� ஒ�பைட�க�ப�டா��, வ��தக�
ெதாட�பாக� ேதைவ�ப��
அ�ம�ெய�ப� ெச�ைன�� இ����
�ழ����ய க�ெப� �ல� ெபற
ேவ��� எ�� அ����த�ப�ட�.
ஹால�� நா��ட� (1802) ஏ�ப��த�ப�ட
ஒ�ப�த உட�ப��ைக�� ப� ட��
ஆ��க��� இ��த ம�ற அ�தைன
ப��க�� ���ட� ��ேய�ற�ப��யாக
அ���க�ப�� ஆ��ேலய�க��
ராஜபா�ைட� ெதாட��ய�.
ெதாட�க��� ஆ��ேலய�களா� (1803)
உ�வா�க�ப�ட வைரபட��� ப� அ�ேற
ஈழ� த�ழ�க�� தாயக� எ�பைத
வட��� �லா�, �ழ��� மடா���,
ெத��� பட���ள��� இ���
��ேகாணமைல மாவ�ட�, ம�ட��ள��
மாவ�ட� எ�ப� வைர���

����ட�ப���ள�.
இ� இல�ைக�� வட��� �ழ��
மாகாண�க�ட� ��தள� கைரேயார�
ப��ைய�� உ�ளட��ய ப��யா��.
இ� இல�ைக�� ெமா�த �ல�பர��� 32
சத��த� ஆ��. ேம�� இல�ைக��
ெமா�த� கட�பர��� 60 சத��த� இ�த�
த�ழ� தாயக��� அட�����த�.
இல�ைக�� �ழ�� மாகாண���
����க� ஆ�, வடேம�� மாகாண���
மகா ஓயா��, அத� இ� எ�ைலகளா�
கா�ட�ப�� மகாவ� க�ைக, ப��பைன
ஆ�, க�தளா���ள�, ஜா� ஓயா, அ��
ஆ� ேபா�ற ஆ��� ப�ைகக�� அத�
எ�ைல� �ரேதசமாக� கா�ட�ப���ள�.
இ� தா� ��னா�� ��கள�க� ைக��
ஆ��ேலய�களா� ஓ�பைட�க�ப�ட�.
ஆனா� ஆ��ேலய�க� ஆ�ைம���

ெமா�த இல�ைக�� வ����டா�� �ட
உ�ேள அ�ேபா�� �ட உ�ேள
��யா�� இ��த� �த� ஆ�ச�ய�
எ�றா� ��கள ம�னராக இ��த அவ�
உ�ைம�ேலேய த�ழ� எ�ப� அ��த
மக�தான அ�சய�
ஹால�� பைடக�ட� ேமா� அவ�கைள
ெவ��, ஆ��ேலய�க� ஆ���� வ�த
ேபா�� அவ�க���� ��ம
ெச�பமனமாக இ��த (1790) �லேசகர
ைவர��� ப�டார வ��ய� எ�ற த��
ம�ன� �ற��ட� இ��ப��
ெமா�த���� ம��க��யா வரலா���
தட�க�.
இவ� தா� ��னா� வ�த ெகா��லா
ேபா�� த��ர�க�� �தாமக�.
ெதாட��� பய��ேபா�…

11. ம�ன�க�� மா��ைம
தா��யவ�க��
க�� எ�ப� இல�ைக�� ம��ய
மைலநா��� ப��. �� 14 ஆ�
��றா�� கால� �த� த� ரா�யமாகேவ
ம�ன�களா� ஆள�ப�� வ�த�.
ஆ��� ெகா����தவ�க� ��கள த��
ம�ன�களாக இ��தா�� இ� இன
ம�க�� ஒ�றாக�தா� வா��தா�க�.
இேத �ைலைம தா� ெமா�த ���
ப����� இ��த�. ெப��பா�ைம
��பா�ைம எ�ற வா��ைதக� ��னா�
வ�தவ�க� த�க� வச�க��காக
உ�வா��ய�. ஆ��க� ெச��த
����யவ�க�, இ���� அ��
ெஜ��� வ�வ�க�� தாேன ஆ����
அமர ����?.

��கள�க�� கைட� ம�னராக�
க���ப���� இ��தவ� � ���ரம
ராஜ��ேக. இவ�ைடய உ�ைமயான
ெபய� க���சா�. ��களராக மா�யவ�.
இவ� ம�னராக வ�வத�� ���
��ைதய ம�னராக இ��தவ� � ராஜா�
ராஜ��க. இவ�� ெத����யா�����
ெச�றவ�. ஆ��த �லைம��, �ற�த
அ��ட� இ��பவ�க��� ஏேதா ஒ�
�ைற இ��ப� தாேன உலக �ய�.
�ழ�ைத பா�ய� இ�லாத � ராஜா�
ராஜ��ேக�� மரண�, எ�ேபா�� ராஜா
ரா� கைதக�� வ�வ� ேபா� அ��
அ�கார� ேபா���� ஆர�பமான�.
ம�ன� இற��� த�வா�� தன��� �ற�
வரேவ��யவைர ேத��ெத����
ெபா��ைப� தைலைம அைம�சராக இ��த
��ம�தலா�ட� ஒ�பைட����தா�..

வா�� யாெர�� ேத��ெத���� படல�
ஆர�பமான ேபாேத உ�ேள �����
ச�ைட�� ெதாட��ய�. இற�த ம�ன��
மைன� உேப��ர�மா�� சேகாதர�
ேகாதா�� ���தா�.
ஆனா� தைலைம அைம�ச� இ��யாக
ம�னராக� ேத��ெத��த� க���சா�
எ�ற ேமேல ெசா�ன � ���ரம ராஜ
��ேகைவ.
இவ� ெத����யா�� இ��த நாய�க�
இன�ைத� ேச��தவ�. எ�ேபா�� ேபால�
ப�ட� ���ய�� தன� ெபயைர
மா���ெகா�� ��ைமயான ��களராக
மா�னா�. இவ�� அ���ட கத�க�
�ற�த ேபாேத அவ��ைதக�� ஜ�ன��
வ�யாக� �ைற�கா�றாக உ�ேள வர�
ெதாட��ய�.
ஆ�� கால� ���க� ச�க�ட� ஓயாத

ேபாரா�ட�க� தா�.
வா��� �ைட�காதவ�க� ஒ� ப�க�.
இவ�� வ�ச� ேகாளாைர ஆரா���
அவ��ைத ெகா�டவ�க� ம�ப�க�.
க�� �த� கைல வைர��� ெமா�த���
���சா�யாகேவ வா��த இவ����
ச�கார�கைள ெவ��� அள����
ச�த��ப ���ைலக� சாதகமாக
அைமய��ைல. ேபாதாத �ைற��
அ�ேபா� ����� ேவ� ��யா��ைய
����� க��� ேநா�க��� அைல��
ெகா����தன�.. இவைர� க���ேத ஆக
ேவ��� எ�� க�கண�
க��ெகா����த எல�ேபாலா எ�பவ��
��னா� இ��த ��கள ��ட�கைள
ேவ� சமா��க ேவ���.
ம�னைர �����க�ட ேவ��� எ�ற
வா����காக� கா���

ெகா����தவ�க�� வாச� கத��
அ�ேக வ�� ��றா�க� ஆ��ேலய�க�.
ஆ��ேலய�க�ட� எல�ேபாலா ��ட�
அைம�க ம�ன� தைலமைறவா� க��
கா�க���� த�ச� ���தா�.
எல�ேபாலா�� நாசகார�பைடக�
ம�ன�� மைன�ைய� க�� ெகா�ள
இ���� ம�ன�� சர� அைடய
த��நா�� ேவ�� �ைற�� சா��
வைர��� அைட�க�ப�டா�.
இவ� உ�வா��ய ��க� ெபா��த ெகா�
தா� இ�� வைர��� இல�ைக
அரசா�க��� ேத�ய ெகா�.
��னா�� இல�ைக �த��ர� ெப�ற
ேபா� எ�த� ெகா�ைய இல�ைக���
பய�ப���வ� எ�ற ேக�� எ��த
ேபா� இ�த� ெகா�ைய ��கள� தைலவ�
�ரதமராக வ�த ேசனநாயகா ����

கா��ன�.
��� இன�க���� ெபா�வான ��ன�
ெபா��த ெகா� ேவ��ெம�� எ�� வ�த
ஆேலாசைனகைள �ற�க��தா�.
அ�ேபா� ேசனநாயகா “இ�ேபா� இ�த�
ெகா�ைய ஏ���ெகா�ேவா�. �ற�
மா�ற�ைத� ப�� ேயா��ேபா�” எ�றா�.
அத�� அ�ேபா� ஒ� ச�ைப�க�� ேவ�
ெசா�னா�க�.
கைட�� க�� ம�ன� ��களராக
வா��தா�� அ��பைட�� அவ� ஒ�
த�ழ� தாேன எ�பதாக� ெசா��
����யைத சா����ெகா�டா�க�.
க�� ம�ன� �� ����� இரா�வ
நடவ��ைக எ��க� காரணமாக இ��த
ப��� ேப�க�� ந�மா� அைடயாள�
காண���ய ஒ�வ� உ��.

அவ� ெபய� ர�வ�ேட.
��னா�� ��கள தைலவராக
வர�ேபா�� ச��ரகா �மார ��கா��
கணவ� வ� பா�டனா�.
ஆ��ேலய�க��� உத�� ேபாேத இ�த
ேநச���ட��ன� ப�� க�டைளகைள
ெகா��� இ��தன�.
� ���ரம ராஜ��ேகைவ க�� ம�ன�
பத��� இ��� ��க�ப�வ�,
அவ���� �� யா�� அ�த உ�ைம
ேகாராம� இ��ப�, ம�ன� சா��த
அ�தைன ேப�கைள�� நா�
கட�த�ப�வ�.
இத�ெக�லா� ேமலாக க���� உ�ேள
வா��� ெகா������ ெமா�த
த�ழ�கைள�� ெவ�ேய��வ�,
அவ�க� ம�ப��� ���� உ�ேள

வ�தா� அபதார� ���ப�
எ�� ஏ�நாத�� க�டைளக� ேபா�
ேபா�� ெகா�ேட இ����ற�.
கைட�யாக அவ�க� ெசா�ன
“��தமத�ைத அரசா�க மதமாக
அ��க��ப�” எ�ற க��� வா��ைதக�
தா� ��னா�� இல�ைக எ�ப�
�லெம�லா� ர�தமாக மா�ற�ேபா�ற�
எ�பைத அ�� உண��தவ� யா���ைல.
அ�ைறய �ன� ஆ��ேலய�க��
பா�ைவெய�ப� இ� இல�ைக���
��யா�� எ�� எவ�� வா��
�ற�க��டா�.
��கள�க��ேகா ஆ��ேலய�க�
ஆ�டா�� பரவா��ைல. “இ�த நா�
��கள நா�. மத� எ�ப� எ�ேபா�
ெபௗ�த�” எ�பதாக இ��க ேவ���

எ�ற அ�கைற.
�ைன �ைத�தவ� எைத அ��க����?
���சா� ஆ��ேலய�க��� உத�ய
எல�ேபாலா எ��யாக மா�ற� ெபற
உ�ேளேய அ�ேபா� உ�வான ஒ�
கலவர� காரணமாக இ��த�.
உ�வான கலவர�தா� இ�த எல�ேபாலா
நா� கட�த�ப�� ெமா��ய� ���
அைட�க�ப��, கைட��� �ளா� �ய��
ேபா�� ேச��தா�.
ஏ�கனேவ உ�ேள வ�த
ேபா�����ய�க��, ஹால��
ஆ��யாள�க�� உ�ேள���த ெச�வ
வள�ைத� த�க� நா����� ெகா��
ேபாக�தா� �ைன�தா�கேள த�ர
ஆ��ேலய�க� ேபா� ��ட கால�
��ட�க� எ��� ைவ����தா�களா?

எ�ப� ெத�ய��ைல.
ஆனா� ெவ�ைளய�க� அ�ேபா� ���த
நா�க�� எ���ெகா����த க����
ப�க�கைள இ�ேக�� �ய���க
உ�வான� தா� ���தா�� ����க��
��னா� உ�வான இன�க� சா��த
எ�����.
அ��ய�க� எவ�� இ�ைல. உ�ேள
இ��த� கைட�� ��கள
��யா��ைய�� ���தா� ��ட�.
கா��� ெகா��பத���, க����
��வத��� ேவ� ��லா ேபா�� ேதட
ேவ���?
கைட��� கா���ெகா��தவ�க��
க��� ��� த�ைம� �ைற�����
ேபா�� ேச��தா�க�. ��கள ப�க�க���
ம�கள� பா�யா� ��ட�.

அ��� ��த�� ஒ�� பா�� உ�ளேத?
அவ� தா� த�� ம�ன� ப�டார
வ��ய�.
இல�ைக�� உ�ள வ���ப����
ம�ெறா� ெபய� அட�கா�ப��, ந�ல
மா�பாணா� (1790) எ�ற ம�ன����
�ற� ஆ���� வ�தவ� தா� ப�டார
வ��ய�. ெவ�ைளய�க� (1803) க��
��கள ம�ன�� ேம� பைடெய��த
ேபாேத இவ� ஆ�� ெகா����த
ப��க�� ேமேல�� பைடெய��ைப
�க���ன�. ஆனா� அ�த� சமய���
பைடெய��ைப சமா��� ெவ��
ெகா�டேதா� ம��ம�லாம� அ�ேபா�
ஆைன�ற�, இய�க��ைப�,
ெவ��ைல�ேக� ஆ�ய
ேகா�ைடகைள�� ைக�ப��
வ�தவ�க���� ����� ைவ����தா�.

ஆ��ேலய�க��� ��னா�
வ�தவ�க���� இ�த� க�தா� நட�த�.
ஆைள��டா� ேபா�� எ�ற ேநா�க���
அ�� அவ�க� கா�த அைம�, இ�ேபா�
உ�ள ஆ��ேலய�க�ட�
ெச��ப�யா�மா?
த�ழ�க�� ெமா�த வரலா��� கைட��
பா��ய ரா�ய�க� வைர��� ஆ�கா��
தாேன ெமா�த த�ழன ச���ர
ப�க�கைள� த���ர ப�கமாக
மா����ள�.
கா�ைக வ��ய� எ�பவனா�
கா���ெகா��க�ப�� (1811) உைடயா��
ேந�ைட� ேபா�� ப�டார வ��ய�
ெகா�ல�ப�டா�.
ஆ�ட� இ�ேபா� ����� வ��
��ட�.

எ���பவ�க� யா���ைல.
எ��கைள��ட ஏற��ைறய ஒ��தா�
��ட�.
இ�ேபா� ��யா�� இ�ைல.
�ன��பவ�க� �ட யா���ைல. ராஜா,
ரா�, ம��� எ�� ெமா�த� ெபா����
��ய� அ�த���காத நா���
ஆ�ைம��� வ�� ��ட�.
ஆனா�� இவ�க� ெதாட�க���
ேகா�ைட அர�, யா�பாண அர�, க��
அர� எ�� ���� ைவ���ெகா��
அ�ேபாைதய ெச�ைன�� மகாண
க���பா��� �� ெகா�� வ�� ஆ��
���தன�. த�ழ�க� வா��த ப����
(1797) ஆ��ேலய�க��� எ�ராக ஒ�
கலக� உ�வான�.
ஒ�ெவா��� ெச�ைன மகாண கவ�ன�
உ��ர��காக� கா����ப� பல

�ர�சைனக���� காரணமாக
அைம���ட இல�ைகைய� கால� நா�
எ�ற அ�த�� ெகா��� த� ஆ�நைர�
ெகா�� ஆ�வ� எ�� ��ெவ��தன�.
இல�ைக�� �த� ஆ�னராக (1798)
�ைரெட�� நா�� எ�பவ� ��
ெத�ைன���� வா��ைக �ைற
����� மாற� ெதாட��ய�.

12. ப�ைச���
நா� இ�ேபா� இ��யா�ட� ேச���
இல�ைகைய�� ஆ��� ெகா������
ஆ��ேலய�கைள� ப��� ச�� ����
ெகா�ள �ய���ேபா�.
16 ஆ� ��றா��� வ�க���காக
இ��யா���� வ�தா�க�.
வ�தவ�க��� இ��யா எ�ற நா���
���ைல,த�பெவ�ப �ைல ப�� எ���
ெத�யா�. உ�ேள ேப��ெகா����த
ெமா�த ெமா�ைய� ப��� �ட�
ெத�வாக அ�����பா�களா எ�ப��
ச�ேதகேம. �ழ����ய க�ெப���
ைத�யேம அவ�கைள இ��� ெகா��
வ�� ேச�����க ேவ���.
ேந�ைடயான ெகா��த� எ�பேதா�
இ��யாைவ� ப��ய அ�ேபாைதய பல

�ைன�கைதக�� ேம����ய நா�க��
உல�� ெகா����த�� ஒ� காரணமாக
இ��த�. இ���ள ம�க���
ெச�வ��� அ�ைம ெத�யாதவ�க�.
இர��ன�க� ஆ�கா�ேக ��ய�
��யலாக �ட�தா�� ம�க��� அத�
அ�ைம ெத�ய��ைல. இ� ேபா�ற
அவ�க� ெச� வ�ேய ேக��� ப�ட பல
ெச��கேள அவ�கைள இ��யா���
ெகா�� வ�� ேச��த�.
அ�� ந���ைக�ட� வ�தவ�கைள
அவ�க� பா��காத இ��ய ெவ�� தா�
வரேவ�ற�.
அ�� ெவ�ைல ெவ�� ��றவ�க�
ெமா�த இ��யாைவ�� த�க�
ஆ�ைம��� ெகா�� வ�� கண���லா
ெச�வ�கைள�� த�க� நா�����
ெகா�� ேபா�� ேச��தன�.

அ�� வ�� இற��யவ�க��
எ���ைக��, அ�ேபா� இ��யா��
உ�ேள வா��� ெகா����தவ�க��
எ���ைகைய�� இ�� நா� ேயா����
பா��தா� �ய���, �ர���ேம
இய�பா� ேதா���.
ஒ� வைக�� பா��தா� அ��தவ�ட�
அ�ப��� �ண� எ�ப� நம��
இய�பானதாக இ������ேமா எ��
ேதா���ற�.
� எ�ன எ��பா���றா�? நாேன அத��
�� உ� ��னா� ம����� ���
����ேற� எ�பதாக� தா�
ெதாட�ககால இ��ய இல�ைக ச���ர
ப�க�க� கா���ற�.
ஆ��ேலய�க� இ�ேபா� எ�ப�
இல�ைக��� இ��யா���� ெபா�வாக
இ��� ெகா�� த�க� ஆ�ைமைய

�ைல���� இ���றா�கேளா
இைத�ேபாலேவ ெதாட�க� த��
ம�ன�களான க�கா� ெப�வள�தா�
ெதாட�� 13 ஆ� ��றா���
ஒ��ைம��ைமயா� ச��த பா��ய
சா�ரா�ய�க� வைர��� இ�த இல�ைக
எ�ப�� ெபா�வானதாக� தா� இ��த�.
அ�ைறய ���ைல�� ��கள�
எ�ெறா� ெமா�ேய இ�ைல.
இ��� ெசா�ல�ேபானா� அ�ைறய
இல�ைகெய�ப� த�ழ�க�� ம�ெறா�
��யாக�தா� இ��த�.
த��நா������ ெச�� ஆ�ட
ம�ன�க� அ�தைன ேப�க��
ெதாைலேநா��� பா�ைவ எ�பைத�
ெதா�ைல ேநா�கமாக� க�����பா�க�
ேபா��.
வா��� ���� ெச�ற ெமா�த ம�ன�க�

கால��� ��ச��� எ�சமாக� �ட
இ���� எ�த� தடய��
�ைலெபற��ைல.
உ�ேள வ�த ேபா�����ய�க� ெதாட��
1983 ஆ� ஆ�� நைடெப�ற க���
ஜுைல கலவர��� வைர��� இ��த
��ச� �� அ�தைன�� த�ழ�க��
ஆவண�கைள�� ஆ��க
மன�பா�ைம�� ��கள ஆ��யாள�க�
���� ம���தா�க�.
�த� 13 ��றா��க�� ேச��� ைவ�த
அ�தைன கைல� ெபா��ஷ�க��
அ��� வ�த எ�� ��றா��க����
ஏ���� ��க�ப��� ��ய
க���கைதக� �ல� வரலா�
மா�ற�ப�ட�.
இல�ைக�� உ�ேள அ�ேபா� இர��
இன����களாக இ��தவ�க�

ெமா�தமாக ஒ��ைம��� வா��த��,
வ�த அ��ய�க� த�கைள
ஆ���பைட��றா�க� எ�� ெத��த
ேபா�� �ற ��யாம� த��த��,
அ��ய�க� ஒ�வ� �� ஒ�வராக உ�ேள
வ�� அம� ���யான ேபா�� �ட
அ�கைற��லாம� வா��த� எ�ப� ஒ�
மக�தான ஆ�ச�ய�.
ேபா�����ய�க� (�� 1505 �த� 1658
வைர) ��ைமயாக 150 ஆ��க� இ���
���, அவ�கைள� ெதாட��த வ�த ட��
ஆ��க� (�� 1658 �த� 1796 வைர)
எ�� இ�வ�� ��� ��றா��க�
��ைமயாக உ�ேள இ��தா�க� எ�றா�
எ�த அள��� உ�ேள வா��தவ�க�
வா��� இ��பா�க�?
16 ஆ� ��றா�� வைர��� ேம�ப�ட
க�ப� வா�ப��, �ேர�க, ேராம��

வ�க� ெதாட��� ேச��� அ�ைறய
அவ�க�� வா��ைக தர�ைத
ேம�ப�டதாக�தாேன மா�����க
ேவ���.
ஏ� மாறாம�, த�கைள
மா���ெகா�ளாம� இ��தா�க�?
ந�ன ஆ�த�க�, அவ�க� உ�வா��ய
அ�ச�க� எ�� ஆ�ர� காரண�க�
அ�வ��� ந� ��னா� ��றா�� ஏ�
ஒ�� ேசர��ைல? அ�� அவ�கைள
ஒ�றாக� ேசர �டாத காரண�
எ�னெவ�� ேயா���� பா��தா�
ெமா�த ������� காரண� அவ�க�ட�
இ�லாத ஓ��ைம��ைம தா� எ��
ெசா�ல� ேதா���ற�. ம�ன�களாக
இ��தவ�க��,ஆ�ைம�� �ல� சகல
ச�ேதாஷ�கைள�� அ�ப����
ெகா����தவ�க�� அ�ைறய

���ைல�� அவ�க��� அ�ெவா�
அ�கார� ேபா��.
அ�வள� தா�.
த�க�� இ��ைப �ைல ����வ�.
ம�றவ�கைள ��ேன� வர �டாம�
த��ப�.
அதனா� தா� �� ����� ெகா��
கா���� அ�த�ப�க� �, இ�த�ப�க�
நா� எ�பதாக� த�க� வா��ைகைய��
எ�ண�கைள�� �����ெகா��
வா��தா�க�.
கட� பயண��� �ல� வ�தவ�க���
இவ�க� கா���ெபா�ளாக மா�ய��
ஆ�ச�ய��ைல.
இ�� வைர��� ஏ� ேமைல நா�க��
ஆ��க�ைத ந�மா� ���த

��ய��ைல?. க��ய��, த�க�
எ�ண உய�� எ�பெத�லா� ��
அவ�க�� ஒ�ெவா� பா�ைவ�� ஒ�
கண��� பா�ைவ தா�.
ஆ�பவ�க����, ஆள வர
�ைன�பவ�க���� அ�த� கண��
ெத�ய��ைல எ�றா� அேதாக� தா�.
ஆ��ேலய�க� ஒ�ெவா�
நா������� அ� எ��� ைவ���
ேபாேத இ�த எ��கால� கண��கைள,
வ�க� சா��த �சய�கைள�� மன��
ைவ���ெகா�� தா� த�க�ைடய
ஆ�� அ�கார�ைத, ஆ�ைம ச�ட
��ட�கைள�� உ�வா��னா�க�.
இய�ைக வள� இ���� நா���
ெப�தான க�ட� இ�ைல. இ�லாத
நா��� எ��கால� த�க�� வள���கான
அ�தைன ��ேன�பா�கைள� ெதாட�க�

�தேல ெச�ய� ெதாட��ன�.
ஆனா� இ��யாைவ� ேபால இல�ைக
ெசா�தமான ��ய�ல.
வய�� வய� சா��த இட��, மைல��,
�க�க��,�����
�க�ப����ெகா������ கட��, கட�
சா��த �சய�க�� தா� அ�� இ��தன.
இத�� ��னா� உ�ேள வ�தவ�க�
���தவைர �����ெகா��,
�ர���ெகா�� இ��தவ�க�. அத��
ேம� அவ�க� ஆைச�ப�டா�களா இ�ைல
க��த� ஊ�ய��� ம��� கவனமாக
இ��தா�களா எ�பைத நா� ஆராய
ேவ��ய��ைல.
ஆனா� இ�ேபா� உ�ேள
வ����பவ�க� ெவ�ைள மன�
பைட�தவ�க�. அவ�க�� ��ட� எ�ப�

��னா� வ�� இற��யவ�கைள� ேபா�
ம�டமாகவா இ����?
அ�ைறய இல�ைக�� ���ைல��,
���� ேபானா� ஒ� இள�� ����
��� அ�ப�ேய ெமா�த இல�ைகைய��
ஒ� ��� ��� வரலா�. கா�� இதமாக
இ����.
ப��த ஆ��ல� க�ைதகைள
�������ெகாண� உ�சாகமாக நைட
ப�லலா�. ப��தா� ெர�� ��கைள�
����� ���� சா��டலா�. ெமன�ெக��
இ�தைன �ர� உ�ேள வ�தவ�க� கா��
வா�கவா வ����பா�க�.?
அவ�க� எ�த �ைன�த க�ைதக��
�ைதக� இ�ேபா� ெவ��
பாறா�க�லாக, மைலயாக, பய�ப��த
��யாத ��யாக இ��த�. அவ�க��
அ�ைறய ��ககத�சன� பா�ைவ தா�

��னா�� இல�ைகைய உல��
தைல�ற�த ேத�ைல, கா��ெகா�ைட
�ைள�� ��யாக மாற� காரணமாக
இ��த�.

ச�க இல��ய�க� ெசா��� ���� ��
��னா�� ��ைமயாக� ப�ைச� �வாக
மா�ய�. அவ�க�� அ�ைறய
��தைனக� தா� மைலயக� த�ழ�க�
எ�ெறா� �� இன�ைத உ�வா��ய�.
அவ�க� தா� இ��யா�� இ���
இல�ைக�� ேத�ைல ேதா�ட�ைத
உ�வா��வத�ெக�� அைழ���
ெச�ல�ப�டவ�க�. இல�ைக ச���ர�
ப�க�க�� கால�ேபா���
�ைதெபா�ளா� மா�யவ�க�.
இ��யா�� இ��� ஏ� ெச�றா�க�?

13. பரேத��� கைத�கள�
ஆ��ேலய�க� இ��யா����
�ழ����ய ��வன� எ�ற ெபய��
உ�ேள வ�த (�� 1600/1700) கால���,
�ழ����ய ��வன��� ேகய� எ�பவ�
கவ�னராக இ��தா�.
இவ� தா� �த� �தலாக
இ���ளவ�க�� வ�ைமைய�
பய�ப���� த�க� ஆ�ைம�� இ��த
நா�க���� ��யாக அைழ��� ெச���
��த� ப�ைய� ெதாட�க��� ெதாட��
ைவ�தவ�.
�� 18,19 ஆ� ��றா��க��
இ��யா�� ெதாட���யாக 24 ப�ச�க�
தா��ய�. இத� காரணமாக அ��பைட
ம�க�� வா�வாதார� �க� க�ைமயாக�
பா��க�ப�ட�. ஆ��ேலய�க�

வ�வத�� �� இ��யாைவ� ப�ேவ�
ம�ன�க� அ�க�ேக ஆ���
ெகா����த ேபா� அவ�க� ம�க����
ேபா�ட வ� எ�ப� �ைள�� �ல���
ஆ�� ஒ� ப�� அ�ல� ���� ஒ�
ப�� ம��ேம.
ஆனா� ��னா� வ�த
ஆ��ேலய�க��� இ�த� ப�செம�ப�
ஒ� ெபா��ேட அ�ல. ஆ��ேலய�க�
�ைளயாத �ல����� ேச��� வ�ைய
ேபாட ெதாட��னா�க�. அ�த வ�கைள�
க�ட ��யாதவ�க� த�கைள�
கா�பா���ெகா�ள எ�ேகயாவ�
பயண�பட ேவ��ய ���ைல
இய�பாகேவ உ�வான�.
அ�ேபா� தா� �ல� ெபய��த பயண�க�
அ�கமாக� ெதாட��ய�. உலகெம���
ேதைவ�ப�� ேவைல��� �ள�ப�

ெதாட��னா�க�. ���பாக அ�ேபா�
ெத����யா�� தா� அ�க
ெவ�ேய�ற� நட�த�. ஜா�யா�
ஒ��க�ப��, அ��பைட வா�வாதார�
�ர�சைனக�ட� வா���
ெகா����தவ�க�, தா��த�ப�டவ�க�
எ�� ெமா�தமாக� ��ட� ��டமாக�
ெத� ஆ���கா, �����, ெமா��ய�,
இல�ைக, மேல�யா, ��க���, ப�மா,
�ய�நா�, எ�� ெதாட�� எ�ெக��
வா��� இ���றேதா அ�ேகெய�லா�
பயண�பட� ெதாட��னா�க�.
ெத����யா�� கட�கைர ஓ��ய
�ராம�க��� அ�ைறய காலக�ட���
அ�ேக ெத��த இல�ைக� ��
உ�ைம�ேலேய ெசா��க� �வாக� தா�
ெத�����க ேவ���.
க�� ��யா��ைய ������ ெகா��

வ�த�� ஆ��ேலய�க� ��தள���
இ��� க�� வைர��� ேதா�ட�கைள
உ�வா��� ெகா����தா�க�. க��ைய
த�க� ஆ�ைம��� ெகா�� வ�த
அ��த ஐ�� வ�ட�க���� �ற� (1820)
கா� ப�� ெச�வத�கான ��வா�க
ேவைலைய� ெதாட�க ஆர���தன�.

ெதாட�க��� அவ�க�� �ய�� ெவ��
அ��த ேபா��� ��ைமயான பல�

�ைட�க��ைல.
பா�ன� எ�ற ஆ��ேலய� ேபராதைன�
��கா��� அ��� க�ெனா��� எ�ற
இட��� கா� ப���ெக�� ஒ�
ேதா�ட�ைத அைம�தா�.
க�பைள (1823) ��க���ய ப����
இரா�வ ேசைவ ெச�� ெகா����த
ேக�ட� ெஹ�� ப�� எ�பவ�
இ��யா����� ெகா�� வர�ப�ட 14
���ப� ெதா�லாளா�கைள�
பய�ப���� கா��� ெச� வள��� 600
ப��ட ச�பா��தா�.
இத� தா�க��� உ�வான� தா� 1880
வைர��� மைலயக� ��வ�� கா���
ப�� ம��� எ�ற �ைல உ�வான�.
கர� �ரடான பாைறக��, மைல��
க�கைள ��� சமதளமா�� ேதா�டமாக

மா�� மக�தான சாதைனகைள
உ�வா��யவ�க� அ�தைன ேப�க��
க�� அ�� இ�லாத, த�க�� உைழ��
ஒ��னா� ம��ேம சா����
கா��யவ�க�. இவ�க�� உைழ�ேப,
ப��ப�யாக இல�ைக எ�ற
கால�யா��க நா��� ெப��த
வ�மான����� காரணமாக அைம�த�.
அ��பைட வச�க� �ட இ�லாத எ����
ப�� எ�ற லய� ��க� தா� கைட��
கால� க�ட��� அவ�க� ெப�ற ெப��
வச�க�. இ�த இட��� இ��� ெகா��,
த�கைள�� அ����ெகா��
ஆ��ேலய�க�� வ�க லாப���காக�
த�க� வா��ைக ெதாைல�தவ�க� தா�
இ�த மைலயக� த�ழ�க�.
மைலயக த�ழ�க�� வரலா� எ�ப�
��வா�கமாக 1824 �த� ெதாட���ற�.

ெதாட�க��� உ�வா�க�ப�ட 5,000
ஏ�க�� 10,000 ேப�க� ெகா��
உ�வா�க�ப�ட இ�த� பண� ெகா����
ேதா�டமான� வள��� 1881 வைர���
உய��த 2,60,000 ஏ�கராக மா�ற� ெப�ற�.
இ�த� ேதா�ட� ��ைம�� அ�ேபா�
இல�ைக�� உ�ேள இ��த
ஐேரா��ய�க�ட�, ேம� த��
வ��க��ன�ட�� இ��த�.
ெதாட�க��� ஆ��ேலய�களா� 6
���� எ�ற அள���� ேதா�ட�
உ�வா�க �ைன�பவ�க��� இட�க�
���க�ப�ட�,
ந�ன கட� பயண�க� உ�வாகாத
கால��,
இல�ைக��� பய��க ேவ��யவ�க�
இராேம�வர����� ெச��

த��ேகா��� இ��� ��பட�,
வ�ல��� �லமாக� தைலம�னா�
�ைற�க����� ேபா�� ேசர ேவ���.
இற��� இட��� இ��� பல ைம�க�,
பல நா�க� நட�� ேபா�� �����ட
இட����� ெச�றைடய ேவ���.
ச�த��ப ���ைல�ேக�றப�, ேதா�, ��
பட�, க�ப� எ�� மா� மா� இவ�கைள
அைழ��� ெச�� ெகா����தா�க�.
பா�கா�� இ�லாத காலக�ட��� ெச���
க�ப�க� �ப�����ளாவ��, அ�த�
பயண� ப�தாபமா�� பா��� ��வ�
அ�றாட �க���யாக இ��த�. இ�த�
�� க�பைல அைழ���ெகா�� ெச�ற
ஆ�ெல��� எ�ற க�ப� ��� அ��
பய��த அ�தைன ேப�க�� இற�தன�.
இ�த� காலக�ட��� ேமைல நா���
ைட�டா�� க�ப� ���ய�� நட�த�.

அ�த� க�ப���� ��னா�� �ைட�த
�க� �ட� த�ழ�க� பய��த
க�ப���� �ைட�க��ைல.
இல�ைகைய� ப�ைம ��யாக
மா��யவ�க���� உ�ைமயான
அ��கார� இ�� வைர��� �ைட�காத�
அழ �ட� ேத���லாம� வா��தவ�க��
ேசாக வரலா�..
இ�த மைலயக� த�ழ� எ�ற �ைள ந�
�ல� தா� ஆ��ேலய�க�� வ�மான
ந� ெவ�ள� ெப��ெக��� ஓ�ய�.
தைலம�னா�� இற��பவ�க�
கா�நைடயாகேவ மைலயக� ேபா�� ேசர
ேவ���. மைலயக� ேபா�� க��
ேபா�� ேச�வத�� ஒ� மாத� கால
அவகாச� �ட ஆகலா�. அ�ேபா� �ைண
கெல��� ெபா��ைப வ��த ���� ஏ
ட�பள� தயா��த அ��ைக��ப� 1867

ஆ� ஆ��� �ற�ப�டவ�க��
எ���ைக 639 ேப�க�.
மைலயக� ேபா�� ேச��தவ�க� 186.
ம�றவ�க� அ�தைன ேப�க�� ெச���
வ��ேலேய இற�தன�.
ேபா�� ேச��தவ�க� அ�� உ��
�ைழ�� வா�வ�� அ��த மக�தான
சாதைன. 1841 ��� 1846���
இைட�லான ஆ� ஆ��க�� ெச��
அைட�தவ�க�� ெமா�தமாக 90 ஆ�ர�
ேப�க� இற�� ேபானா�க�.
உலக நாக�க� வளர� ெதாட��ய ேபா�
ம�த நாக�க�� வளர� ெதாட��ய�.
இத� ெதாட���யாக ம�த�கைள
அ�ைமயாக ைவ�� ேவைல வா��த�
எ�ெறா� ேகவல நாக�க�� வளர�
ெதாட��ய�. ம�த�கைள அ�ைமயாக
ைவ���ெகா��� அெம��க நாக�க��,

க���ன ம�க�� அவ��ைதக�� நா�
ப��த ெமா�த ச���ர ப�க�க��
உண���யதாக இ��பதா� அ� இ�ேக
ேதைவ��ைல .
க���ன ம�கைள ����க அ�ெறா�
��க� உ�வானா�.
ஆனா� இ�த மைலயக ம�க��
வா��ைக�� இ�� வைர��� எவ�ேம
அவ�க�� ந�வா�� எ�ற ேநா�க���
அ��ய��ைல. இல�ைக �த��ர� ெப�ற
ேபா��, அத��� �ற��
பா��க�ப�ட�� இவ�கேள
�த�ைமயானவ�களாக இ����றா�க�.
உல�� �� எ�ற ெசா� அ��கமானேத
����� நாடா�ம�ற�தா�
இய�ற�ப�ட (1833) அ�ைம ஒ����
ச�ட����� �ற� தா�. அத� �ற� தா�
அ�ைம எ�ற வா��ைத மா� �� எ�ற

ெசா� உ�வான�.
ெவ�ைள ம�க��� அ�ைறய
காலக�ட��� இ��ய�க� எ�பவ�க�
அ�தைன ேப�க�ேம ��க� தா�.
மகா�மா கா�� பா��ட� ப�ட� வா��ய
ேபா�� அவ�க� அைழ�த ெபய�
பா��ட� ��.
க�பேலா��ய வஉ��� க�ப���� ��
க�ப� எ�� தா� அைழ�தா�க�.
இல�ைக�� ேத�ைல� ேதா�ட
உ�வா�க���காக ஆ��ேலய�க�
��ேன�பா�கைள� ெச��
ெகா����தைத� ேபாலேவ ப�க��
மேல�யா �பக�ப�ைத�� ர�ப� காடாக
மா�ற �ய����� ெகா����தன�.
அ�ேபா� ர�ப� உ�ப��� �ேர��

உல�� �த�ைமயான நாடாக இ��த�.
1877 ஆ� ஆ��� ச� ெஹ�� ��ரஹா�
எ�ற ஆ��ேலய� �ேர������ 20
ர�ப� மர� க��கைள� �����தனமாக�
ெகா�� வ�� மேல�யா ���� ந�டா�.
20 ர�ப� மர�க��க� எ�ப� ெச�ற
த�ழ�க�� உைழ�பா� ��கால���
மேல�யா ���க ர�ப� காடாக மா�ய�.
ேபா�����ய�க�� ஆ�ைம��
இல�ைக இ��த ேபா� எ�ப�
இ��யா�� இ��� வ�த ேபா�����ய
பைடக� வ�� உத�யேதா அேத ேபா�
ஆ��ேலய�க�� ஆ���� இ��த
ப�க�� நா�க�� இ�த� �� ப�டமா�ற
�ைற�� ெதாட�� ைவ�க நா�� �ற��
த��� எ�ப� ேபால
ஆ��ேலய�க��� நா�� �ைசக�ேம
சாதகமாக இ��த�..

ஏ� இல�ைக�� உ�ேள வா���
ெகா����தவ�கைள� ேதா�ட
ேவைல��� ெகா�� ெச�ல��ைல?
�த�� ���யமான காரண� அைழ���
ெச�ல�ப�ட ���கான ச�பள� எ�ப�
�ல ேத�கா�க�, மர�கா� அ��,
த��வத��� ��யா�,ெத�ன���றா�
ேவய�ப�ட �டார�.
அ��� ச��த ஏேதா ஒ�
மைல����க�� ஓர��� அைம��
இ����. ெதா�� ேநா�, �ஷ�கா��ச�,
ம�மேநா�க�,����க�க� எ��
ெதாட�� அ�தைன அவ��ைதகைள��
அவ�க�� அ�றாட வா��ைக
எ��ெகா�ட�.
�ைழ�� உைழ�தவ�க� பா�யவா�க�.
அ�ேபா� இற�தவ�க� ���யவா�க�.
இ�த மைலயக���� நட�� வ�� ேபா�

இற�தவ�க�� �ண�ைத� �ட எ��க
ஆ� இ��கா�.
அ�ப�ேய ம���ேபா�, நட�� ெச���
பாைத�ேலேய எ������க��,
அ�ேவ ெம�வாக� ��ணா�� ேபா�
மா� அ�த� தட� மா����ப�� கட��
ெச�வபவ�க� இய�பாக� கா��
கா��யாக இ��த�.
ஆனா� இவ�கைள இ��� ெகா�� வ��
ேச��க��, அத��� ��னா� இ��த
ஆ��ேலய�க�� வைல��ன� ��வாக
அைம���, அத�ெக�� பா�ப�ட
ந�லவ�க��� ஆ��ேலய�க�
ைவ����த ெபய� க�கா�க�.
க� கா��பவ�க� எ�ப� தா�
க�கா�க� எ�� மா�ய�.
த��நா��� இ��� ெச�� க�கா�

ேவைல பா��தவ�� மக� தா�
��னா�� ேதா�ட� ேதா�லாள�க��
தைலவராக இ��த ெதா�ைடமா�.
இ�� வைர��� ஆ��ேலய�க�
எ�பவ�க� இ��யா�� வ��
இ��கா��டா� நா� இ�த அள���
நாக�க� ெப�றவ�களாக மா����க
மா�ேடா� எ�ற ஒ� க��ைத�ேபால,
ஆ��ேலய�க�� ���சா�தன�ைத��
த�க�ைடய �ர�ட� மன�பா�ைம�காக
எ�த அள���� ெச�வா�க� எ�பைத
உ�ேள �ைழ�� பா��ேபா�.
அ�ேபா� த��நா��� உ�வா����த
ப�ச�, ஆ��ேலய�க� வ�����
ரய��வா� வ�� ெகா�ைமக� எ�� வாழ
��யாம� வா��� ெகா����தவ�கைள
ஆ��� ��ட� அைல�� ����
இவ�கைள� ெபா�டல� ேபா� மா��

ஏ���ெகா����த�.
” உ�க� ந�வா�� இல�ைக��
இ���ற�. உண� உைட, த���ட�,
ேபா��வர��� ெசல� இலவச��ட� ந�ல
ச�பள� ” எ�� ����� இ�த�
��ட�ைத� கட� கட�க
ைவ���ெகா����தன�. இத�ெக��
ஏ�கனேவ இல�ைக ேதா�ட�க��
ப����� ஓரள��� அ�பவ�
உ�ளவ�கைள� க�கா�க� எ��
ெபய���� த�� நா� ���க அ���
ைவ����தன�.
இவ�க� தா� அ�ைறய ஆ���க�.
இத�ெக�� த��நா� ��வ��,
ெச�க�ப��, வட ஆ�கா�,
ெத�னா�கா�, ேசல�, ேகாய����,
����ரா�ப��,���ேகா�ைட,
த�சா��,��ெந�ேவ�, இராமநாத�ர�

எ�� அ�தைன ப��க��� அ�வலக�
�ற�க�ப�ட�.
இத��� ெபய� எ�ேட� ேமேன�ெம��
ஆ�� எ�றைழ�க�ப�ட�.
ேத��ெத��க�ப�டவ�கைள அ�த�த
ப��க�� இ���� �ராம ����,
��வாக வ�வா���ைற ஆ�வாள�க�
�ல� சா��த�க� வழ�க�ப��.
ெச�பவ�க�� ���ப ���பர�க�
ேசக��க�ப�� அ�த�த ப�� காவ��ைற
ஒ��ைழ��ட� ெப��பா�� ர��
�லமாக ம�டப� �கா���� ெகா��
வ�� ேச��க�ப�வா�க�.
ம�டப� வ�� ேச�பவ�கைள�
த��ேகா� மா��கமாக�
தைலம�னா����, ��ெந�ேவ���
உ�ள வா�� ம�யா���� உ�ள
இைட�த�க� �காமான த�ட�பாைற��

இ��� ������ வ�யாக�
ெகா�����, ��தள� ப����� ெகா��
ெச�ல�ப�டன�.
இல�ைக��� ெகா�� ெச�வத�� ��
உ�வா�க�ப���ள இைட�த�க�
�கா�� இ���� ஆ��ல அ�கா�க�
வ�தவ�கைள� ப�ேசா���, த���
ஊ�க� ேபாட�ப��� கவனமாக
அவ�க�� உட� ஆேரா��ய�ைத�
கண��� எ����ெகா��
���பவ�கைள ம��� அ���
ைவ���ெகா�� இ��தன�.
ஒ�ெவா�வ�� அவரவ� ெசா�த ஊ��
இ��� ஒ�ெவா� இடமாக மா�
கைட�யாக �கா��� வ�வ� வைர���
ஒ�ெவா�வ���� ஒ� அைடயாள எ�
வழ�க�ப�� இ��வைர��� அ�த
ம�த�க� உ�ர�ற ஜடமாக�தா�

க�த�ப�� நக����ெகா�� வ�தன�.
இல�ைக�� �ேதா�ண �ைல��
காரணமாக� ெச�வத�� ��
ஒ�ெவா�வ���� ஒ� க���, ேவ��,
ச�ைட, ேசைல வழ�க�ப��.
இல�ைக�� எ�த� ப���� ேபா�
இற���றா�கேளா, அ����� �����ட
ேதா�ட���� நட�� தா� ெச�ல
ேவ���.
இைடேய ��ட�க�, �ல��க�,
��யாசமான ப�வ�ைல, உண�, ��
இ�லாம� வற�ட நா���, ெம��த
ேதக�மா�� ேபா�� ேச�பவ�க� �க�
�ைற�. உைழ�க� ெதாட��யவ�க�
இைட�� ���� வர ��யா�.
அத�ெக�� �ற��� க���பா�க�.
அ�ப��� த���� வர �ைன�பவ�க�
இத�ெக�� வள��க�ப�� நா�க��

க�க�� இ��� அ�தைன எ�தாக� த��
ெவ�ேய வ�� �ட ��யா�.
இத�ெக�லா� �கர� ைவ�தா� ேபா�
ஊ�� இ��� �ள��ய� �த�
ேதா�ட���� வ�� ேச��� வைர���,
உண�, ெப�ற உைட, அைழ�� வ�த
க�கா�க�� �� அ�தைன��
இவ�க�� உைழ��னா� �ைட�த
ச�பள��� இ��� எ����ெகா�ள�ப�ட
ெகா�ைம�� நட�த�.
கா� ப���� �ற� உ�வான ேத�ைல
ேதா�ட�க��, இத� ெதாட�பாக
அைம�க�பட ேவ��ய சாைல ம��� �ற
வச�கைள ஈ�க��� ெபா���
இ��யா�� இ��� ேம�ேம�� ஆ�க�
த���க�ப�டன�.
ஆ� �ைட�காத ப�ச��� அ�க�ேக
ஆ��ேலய�களா� ெசய�ைகயாக�

ப�ச�ைத உ�வா�க�ப�ட�. ஆ��ரா��
(1833/34) ���� ப����
உ�வா�க�ப�ட ப�சா�தா� 30 �த� 50
சத��த அ��பைட ம�க� இற��
ேபானா�க�. 1876 �த� 78 வைர���
த��நா��� த�சா�� ப���� 40 ல�ச
ம�க� இ�த� ப�ச�தா� ெச�� ம��தன�.
மைலயக���� வ�� ம�க��
எ���ைக�� நா��� நா�
அ�கமான�.
1869 ஆ� ஆ�� உ�வான ��ய
ேநா�னா� (ெக��யா ெவ��தா ����)
ெப�மள� கா� ப�� சா�ப�
பா��க�ப�டதா� பா����
ேம�ப�டவ�க� ப�சைட�த க�க�ட�
���� வ�தன�.
இத� காரணமாக மா�� ப�ராக� ேத�ைல
உ�வா�க�ப�� அத� �� கவன�

����ய�. 1867 ஆ� ஆ�� ேஜ��
ெர�ல� ெத�ெதா�ைட�� அ��� ��
��தர� ேதா�ட��� �தலாவ� வ��தக
��யான ேத�ைல� ேதா�ட�ைத
அைம�தா�. இவ� தா� இ�ைறய இல�ைக
ேத�ைல ேதா�ட��� த�ைத எ��
அைழ�க�ப���றா�.
1877 ஆ� ஆ����� 1.46.000 ேப�க�
ெகா�� வ�� ��யம��த�ப�டன�.
ேகரளா�� இ��� ெச�ற மைலயா�க�
ேதா�ட�ப���� உ�ேள ேத�� கைட
உ�ைமயாள�களாக��, ம�ற
மைலயா�க� �� ஆைலக���
ப����தன�. �த� உ�ள ஆைலக��
ப����தவ�க�� ���� ஒ� ப��ன�
அ���ள ஏ�ைமயான ��கள�க�.
ேதா�ட� ெதா�ளால� க�� இ��த
த�ழ�க�� எ���ைக ம��� 1951

ஆ� கண���ப� 6,25,000 ேப�க�.
ேதா�ட��� ப� ���தவ�க� ஒ�
ேதா�ட��� இ��� ம�ெறா�
ேதா�ட����� ெச�ல ��யா�. அவ�க�
ேவைல ���த�� அவ�க��
��������� தா� �ட���ெகா�ள
ேவ���.
ப�க�� ேதா�ட����� ெச�ல
ேவ��ெம�றா� �ட அ�ம� ���
வா��� தா� ெச�ல ேவ���.
ெப��பா�� அ�ம� அ��க�படா�.
����� �வாக �ட�க�ப�டன�. உ�ேள
வா��� ெகா����த ம�ற ம�க����
இவ�க���� ெதாட�க� �தேல எ�த�
ெதாட��� இ�லாத அள��� �க�
ெத�வாக �தலா� �ைரமா�களா�
உ�வா�க�ப�ட�. இவ�க� ����க�
ெதாட��னா�, ���ைல�� மா����

அ�லவா?
இ�பதா� ��றா��� இ�� வைர���
உ�வான ம�தமான ெபா�ளாதார�, �ைல
ேபாகாத ேத�ைல எ�� ேதா��ய
அ�தைன �ர�சைனக�� இ���� அைர
வ�� க�� ����� ெகா����த
இவ�க�� வா��ைகைய� தா� வ��
தா��ய�.
அ�த� சமய��� இவ�கைள
இ��யா���� ����
அ��ப�ப�வா�க�. ஒ�ெவா�
சமய���� இ�த உ�ேள ெவ�ேய
ஆ�ட� நட�� ெகா�ேட இ��த�.
��கைள ஏ��ம� இற��ம� ேபா�
ைகயா�� ெகா����தா�க�.
இவ�கைள� தா� ��னா�� இ��ய�
த�ழ�க� எ���, ேம�� ப�ேவ�
அைடெமா�� ெபய�க�ட� அைழ�தன�

உ�ேள வா��� ெகா����த ��வ��
த�ழ�க�.
ெதாட��� பய��ேபா�…..

14. க������
இ�ேபா� ஆ��ேலய�க� உ�ேள
�ைழ�� அைர ��றா����� ேம�
ஆ���ட�. உ�ேள இ��த ெமா�த
ம�க�� பழ�கவழ�க�க� ச��
ேம�ப�டதா� ��ட�. ஆ��ல� எ�ப�
வா��ைக ெமா�யாக மா�ற� ெபற�
ெதாட��ய கால��. எ�ெக�� கா���
����வ� �ட ஒ� சமயமாக
ஏ���ெகா�டதா� ��ட�.
இன���வாக இ��தவ�க� இ�ேபா�
த�க�ைடய இன� சா��த ��தைன
எ��ற அள���� ச�� ேம�ப�� உ�ேள
உழ�� ெகா�����றா�க�.
ஒ�ைற ந�றாக �ைன�� ைவ���
ெகா���க�.

அ�ேபா� உலகெம��� ெபௗ�த�
வள��� இ��த�. வள��� இ��த
நா�க�� இ��தவ�க� ��கள�க�
அ�ல.
ஆ��ேலய�க� இல�ைக�� உ�ேள
வ�த ேபா�� இ�த� த�� ெமா���,
ெபௗ�த�� இ��த�.
�� 112. �த� 134 வைர��� ஆ�ட
��கள ம�னராக இ��த ெஜயபா� �த�
�� 1815 வைர��� ஆ�ட � ���ரம
ராஜ ��கேக ம�ன� வைர��� அவ�க��
மத� ெபௗ�தமாக இ��தா�� ெமா�
எ�ப� த�� ெமா� தா�.
இ�ைறய ��கள ெமா��� ெதாட�கமான
எ� எ�ப�� எ�ச�� ��ச�� �டாம�
��� ��தாக� பல ெமா� கல��க�ட�
மா��ெகா�ேட வ�த�.

ெதாட�க� காலக�ட��� இல�ைக��
ெபௗ�த மத�ைத� த��ய�க� அ�தைன
ேப�க�� த�ழ�கேள. அ�ேபா�
அவ�கைள� ெபௗ�த த�ழ�க�
எ�றைழ�க�ப�டன�. ��னா�� ��கள
வரலா�� ஆ��ய�க� எ��ய அ�தைன
�ைன�க�� �லமாக� ெபௗ�த
சமய�ைத� த��ய�க� ��ைமயான
��கள வ�ச�ைத� ேச��தவ�கேள எ��
���� எ�தாக ஒ� ������ ெகா��
வ�� ��டா�க�.
இல�ைக �த��ர� வா��� வைர���,
��னா�� உ�வாக� ேபா�� பல ��கள
சா�பாள�க�, தைலவ�க� வைர��� த��
ெமா�ைய� ேப�ய��, எ��ய��,
���ய ஆவண�க�� த��ேலேய
ைகெய���� ேபா�ட�� இ���
�����ேட ஆக ேவ���.

க�� ��யா��ைய ���� ைவ�க
உத�ய ��கள ��ட��� ���
ேப�கைள� த�ர� ச���கா �மார ��ேக
கணவ� வ� பா�டனா� ர�வ�ேட
வைர��� அ�� ஆ��ேலய�க�ட�
உ�வா��ய ஒ�ப�த��� த��� தா�
ைகெய��� ேபா�� இ����றன�.
ஆவண�க��, ஓைல��வ�க��
பா�கா�பாக இல�ைகைய ���
ெவ�ேய ெச�� இ��லா��� உ�ள
ஆவண� கா�பக��� ைவ�� காவ�
கா��� ெகா�����றா�க�.
ஆனா� ெதாட�க� �தேல இல�ைக
ம��ம�லா� உலக� ���க�
த�ழ�க�� உ�ைமயான வரலா�ைற,
சா��கைள ஆவணமா��வ�� எவ����
அ�கைற�� இ��க��ைல.
அத�கான அவ�ய�கைள��

ம�றவ�கைள� பா��� ேயா��க��
இ�ைல எ�ப� இ�� வைர���
மக�தான ஆ�ச�ய�. இ�வைர���
ெமா�த இல�ைகைய�� ஆ��ேலய�க�
��� ப��களாக ைவ���ெகா�� தா�
ஆ�� ���� வ�தன�.
��வாக� �ரம��� ெபா���� ேகா����
எ�ற ஆ��ேலய� (1833) தைலைம�� ��
�� அைம�� ஆேலாசைன
ேக�க�ப�ட�.
ஆ��ேலய�க� உ�ேள �ைழ��
இ�ேபா� 35 வ�ட�க� ஆ���ட�.
காரண� ��வாக����� ேதைவயான
உ�ைமயான பண�ப�� ேதா�ட�க�
ெம�வாக உ�வா�� ெகா�����.
உபகரண�க� எ��ேம இ�லாம�
ம�த�கைள� ெகா�ேட ��தாக
உ�வா�க�ப�ட �ல� ச�ட�ைத

ைவ���ெகா�� உ�ேள வா���
ெகா����பவ�க�ட����
���க�ப�ட �ல�கைள� ெகா��
ஆ��ேயலய�க�� வச��காக அ�தைன
அ��வார�க�� உ�வா�க�ப�ட�.
���க�ப�ட �ல�க� ெமா�த�� வ��
இற��� �ைரமா�க� ைக��
ெகா��க�ப�ட�. இ�� �������
கா�டேவ��ய ���ய அ�ச� ஒ��
உ��.
இவ�க� உ�ேள �ைழ�த ஐ��
வ�ட����� (1803) த�ழ�க��
எ�ைலக�, ��கள�க�� எ�ைலக�
எ�� அ�ேபாேத வைரபட� உ�வா��
ெவ���டா�க�. உ�ேள ெவ�ேவ�
கலா�சார�, ெமா� ெகா�� வா���
ெகா�� இ��பைத உண���
ஒ�ெவா�ைற�� ஆ��ேலய�க�

ஆவணமா��னா�க�.
ஆனா� ஏ� ெமா�தமாக� ேச��� இ�
ஆள ேவ��� எ�� ேயா��தா�க�?.
�ேர�க ��யாள� தால� �த�
இல�ைகைய ��� ஆ��ேலய�க�
ெவ�ேய�ய� வைர��� ெமா�த
ஆவண�க��� த�ழ� ��கள�க�
வா��த �� அைம��� ெமா�த�ைத��
ஆவண�ப��� இ����றா�. ேகா����
ப���ைர��� �ற� ெதாட�க��� 5
மகாண�களாக மா�ற�ப�ட�.
இ�ேவ ��னா�� 9 மகாண�களாக��
�ற� 20 மாவ�ட�களாக�� ஆன�. இத�
�ல� த�ழ�க�� ப���� ப��ப�யாக�
��கள�கைள� ��ேய��வ�� நட�க�
ெதாட��ய�. அ�ேபா� த�ழ�க��
தாயகமாக இல�ைக�� ெமா�த
�ல�பர��� 26500 ச�ர �ேலா ��ட�

இ��த�.
ஆ��ேயல�க� ���தா�� �����காக
ராஜத��ர �ைளயா���கைள ெதாட��
ைவ�தன�. �ைள� கைட��� (1948)
�ழ�� மகாண��� 7000 ச�ர �ேலா
��ட��, வட�� மகாண��� 500 �ேலா
��டைர�� த�ழ�க�� எ���ைப�� ��
ெகா��� அர� அ��கார� ெகா���
��கள ��ேய�ற�ைத �ைறேவ��ய��
���த�.
ேகா���� ப���ைர��� �ற� தா�
இல�ைக எ�ற ச���ர ப�க�க��
உ�ைமயான ஆ�ட� பா�ட�
ெகா�டா�ட� ெதாட�கமான�.
நாக�க�, ேவட�க�, நாேடா�க�,
இன����க�, ம�ன�க�,
���லமனன�க�, த��, ��கள�
எ�பெத�லா� அ��� ஒ�ெவா� த�

ம�த������ அ�வைர���
வளராம� இ��த வ��ர�� �ைரவாக
வளர� ெதாட��ய�.
உ�வா��யத�� ���ய� காரண�
ஆ��ேலய�க� தா� எ�றா��
இ��வைர��� அைத உண��தவ�க�
யா���ைல. ஆனா� ஆ��ேலய�கைள
எ���� உ�வான ெதாட�க கால
த���தைலவ�க� த�� ��கள ஒ��ைம
எ�ற ேநா��� தா� பா�ப�டா�கேள த�ர
��கள�க�� த��ர�கைள ����
ெகா�ள� ெத�யாம� அத�ேக ப�யான�
தா� த�ழ�க�� ������ ெதாட�க�.
அ�ேவ இ�ைறய இனவாத ெபௗ�த
ஆ��யாள�க�� ெகா�ைக ��யான
அ��பைடயாக மா���ள�.
இத��� �ற� உ�வானைவக� தா�
ெசா��க� ��� கைத எ�ப� க����

��� கைதயாக மா�ய�
(����)

3

ப�� இர��

1. ��காத ரா (RAW) �க�

ஈழ� - இ��ய அைம��பைட
இ��யா உ�வா��ய ஒ�ப�த���ப�
இல�ைக�� அைம�ைய �ைலநா�ட
எ�ற ெகா�ைக�� ப� அைம��பைட
�ர�க� உ�ேள �ைழய� ேபா�றா�க�.
இ� இல�ைக த�ழ�க�� வா���ைம�
ேபாரா�ட��� ���ய �க��.
சமகால��� ெவ� வ�த ெமா�த
�ரபாகர� ���த ��தக�க�,
��தைல���க�� எ���� ���ப�
சா��த அ�தைன ��தக�க��� இ�த
�க��கைள�� ேம�ேபா�காகேவ
எ�த��ப�� இ���ற�.
ெசா�ல�ேபானா� ெச�றா�க�
ேதா�றா�க� எ��ற அள��. இ�த IPKF
(INDIAN PEACE KEEPING FORCE) ����
எ�� உ�ளன�. அைம��பைட
இல�ைக�� �ைழ�த� �த�

ெவ�ேய�ய� வைர��� ��ைமயான
��த�கைள நா� க��ணர ேவ���.
காரண� ெதாட�க�ேபா�� அ��த
அ��யாய� எ�ப� ஐ�ேகஎ� �த�
ரா�� கா�� இற�� ம��� அத�
�லனா�� ப�க�க� வைர��� உ�வா�க
ேவ��ெம�றா� �த�� இ�த�
�வ�கைள�� நா� கட�� ெச�ல
ேவ���. ஆனா� அத�� ��னா� ேவ�
�லவ�ைற�� உ�வா���ெகா���க�.
��தைல���க� ஏ� �ற�பானவ�க�?
ம�றவ�க���� அவ�க�� எ�ன
ெப�தான ேவ�பா�க� எ�ன? எ�பைத
நா� ���� ெகா�ள ேவ��ெம�றா�
இ��யா�� த�����ைள��, ரா �ற���
கவன� ெச���ய ெடேலா
இய�க�ைத�ப�� அ�ேபா� ைட� இத�
(ஏ�ர� 3 1989) ��ய வாசக� �ைன�

�ற�த�க�.
” உள� ம��� ���ைல� ேவைலக��
ப��� அ��பத�காக� ெகா�� வ�த
ெடேலா இய�க��� ெத�வ�ற நப�க��
எ�ன ெகா�ைக எ�ன ��தா�த�
எ�பைத� ப��ய ��த�க� இ�லாம�
�ைற����தன�. ��சபாெர��ன�
தைலைம�ெபா���� ெசய�ப��
இ��தா�� அ�ேபாைத ெடேலா இய�க�
எ�ப� ஐ�தா� �� ���க� ேபா� தா�
ஒ��க�ற இய�கமா�
இய���ெகா����தன�. எ�த�த
இல���, ேநா�க�� இ�லாத ரா ���
ஏ�ற, ரா ����ய �ற�பான
���பைடயாக� ெசய�ப���
ெகா�����ற�.
இ� எ�க� த��ப�ட க��� அ�ல.
ப��� ெகா����ெகா������ இ��ய

அ�கா� ெகா��த தகவ��
அ��பைட�லான�”
ஓேர காரண� அ�ேபா� த��நா�� ரா
அ�வலக� ெபா��பாளராக இ��த
அ�கா�க� த�ழ� ர� எ�பவ�� ம�ற
அவ���� �ைணயான ேமன�
எ�பவ�� இ��தன�.
இவ�க�ட� ச��ரஹாச� ���த
ெந��க�� ெச�வா�� உ�ளவராக��
இ��த இ�த ஒேர காரணேம ெடேலா
ம��� த�����ைளயாக ரா
��க����ெகா�ட�.
ெதாட�க��� ரா ேந�ைட�பா�ைவ��
இவ�க��� ஆ�த�ப���
ெகா��க�ப�ட இட�க� ம�டப�,
��பேகாண�, ம���ப��ண�.

இ� ேபாக� ெச�ைன ச�வேதச �மான

�ைலய� அ����, அ�ணா நக���
��ய �கா� ேபா�ற அ�வலக�
வா�லாக அவ�க���� ப���
அ��க�ப�ட�. ெதாட�க� ப���க��
�ற�பா� ��ேன�யவ�கைள உய�தர
ரா�வ� ப����காக வட நா�����
ெகா�� ெச�ல�ப�டன�.
இமயமைல அ�வார��� உ�ள
�கா���� ெகா�� ெச�ல�ப�டன�.
இ���ள “��வன� 22″ �ல�
இவ�க���� ப��� அ��க�ப�ட�.
இ� ப�க��� உ�ள �ெப� ஆ��
க����, உ� நா��� கலவர�க�
ேபா�றவ���� எ�ேற உ�வா�க�ப�ட
அைம��. ேம�� �ைண ரா�வ
ப�����ட�க� �லமாக� காலா�பைட
ப���, �ர�� தா��த�க�, எ�கைண,
ரா�ெக�, க��ெவ�க�,தகவ� ெதாட��,

வைரபட� ேபா�றவ��ட� ெகா��லா
தா��த�க� ேபா�ற ேபா� த��ர�கைள�
ப�����க�ப�டன.

ப��� ெப�றவ�க�� 600 ேப�க�

ெடேலா இய�க��ன�. ம�ற�
ேபாரா�����ன� 50 �த� 100 ேப�க�
எ�ற அள�� இ��தன�.
��னா� �ைழ�த ��தைல���க��
இர�� தைலவ�க�� ப��� ெப�றன�.
ஒ�வ� மா�ைதயா ம�ெறா�வ� ���.
ரா ���� இ��த அ�கா�
உ�����ண� �ல� ஒ�ெவா�
�க��க�� இல�ைக��� தகவ�க�
ேபா��ெகா����தைத இ���
�����ேட ஆக ேவ���.
����பர�க�, ெபய��ப��ய�க�
ேபா�ற அ�தைன �பர�க��
கனேஜாரா� ெச�� ெகா����த�.. இ�த
அ�கா� �.ஐ.ஏ எெஜ�� எ��
க�����பத�� ஒ� வ�ட���� ��
நட�த �க��� இ�. இவ�ைடய இ�த�
��கள பாச�ைத இவ�ட� ப����த

�ைரவ� ெசா�ன ேபா� ெமா�தமா��
�தா����ெகா�� இவைர உள� பா��க
ஆர���தன�.
காரண� ராஜபே� ஆ���� வ�த�ற�
ச�பகால��� �����வாக�
ெச�றவ�க�� கா��ர� க��ைய�
ேச��த அழ�� ெசா�ன ஒ� �சய�ைத�
ேக�� ஆ�ச�ய�படா��க�.
” இ��யா�ட� இ���� �பர�கைள �ட
இல�ைக�� அவ�க�ட� இ����
ெமா�த ��தைல���க� ���த
தகவ�க� ���த ஆ�ச�ய� அ��பதாக
இ����ற�. காரண� த��நா��� உ�ள
ஊ��த�, ச�� ெபா�� வைர���
��தைல���க�� ஆதரவாள�க��
ெபய� ப��ய� �த� அவ�க� சா��த
அ�தைன �பர�க�� �ர� ����
ைவ�� இ���றா�க�” எ�� ஒ�

ேப���� ����ளா�.
��தைல���க� இ��யாைவ� சா���
இராம� த��த�ைமயாக வள��த� ஒேர
நா�� நட�� �ட��ைல. எ�த�த
இய�க�க��� ெவ�நா���
உ�ளவ�க�� ஆதர�
�ைட���ெகா����தேதா அவ�கைள�
க�� உண��த� அவ�கைள� த�க�
வ���� ெகா�� வ�� ெமா�த ��
ஆதார�கைள�� த�க� பாைத�� வ��
வைர��� ஒ�ெவா�வைர�� அ�க�ேக
இ��பவ�க� �ல�
க�கா��க�ப�டன�. த��நா���
க�ணா���� ெச�ல���ைளயான
ெடேலா ேபால எ�.�.ஆ�� வள��� மக�
ேபா� �ரபாகர� இ��த ம�ெறா�
காரண�� அவ�க�� �ைரவான
வள����� உத�ய�.

அ�ேபா� ��தைல���க��� உதவ
எ�� ெசய�ப�ட பல ேப�க�
எ�.�.ஆ��� ��னா� இ��தா�க�.
அ��� ���பாக ஓ�� ெப�ற ேமஜ�
ெஜனர� மகாேதவ� எ�ற அ�கா�
அ�கார� ��வ ரா�வ ஆேலாசைன
நபராக �����ட� ெசய�ப���
ெகா����தா�. ெடேலா இய�க� ெப�ற
ப��� ேபால ��தைல���க� ெச�த
ம�ெறா� கா�ய� அ�ேபாைதய
���க�படாத ெத�னா�கா�,
��ெந�ேவ� மாவ�ட�கைள� ேச��த
ஓ�� ெப�ற இரா�வ அ�கா�க�,
�ர�க� எ�� ேத��ெத��� அவ�க����
ச�பள� எ�ற அ��பைட�� �ய���
��தைல���க� த�கள� �ர�கைள
அ��� அவ�க� �ல�� ப��� எ��க
ைவ�தன�.
1985 ஆ��� ெச�ைன�� ����

அைட�த ��ண� சாதன�க� �ைல
எ�ப� இல�ைக�� இ���
ெகா��வர�ப�ட கட�த�க��
அ��பைட�� நட�த �க���. அ� ேபாக
அ�ேபா� ேபாைத� ெபா��க��
�டாரமாக� ெச�ைன �ள�க �ளா�
இய�க��� இ��தவ�க� ����
�ைளயா�ன�. ஒ�ெவா��� ேகா���
மாைலயாக மா�ற� ெபற �� �ரா��
ெமா�த ��தைல��� ேபாரா�கைள��
ெச�ைனைய ��� 1986�
ெவ�ேய�றவ�� ���கவன�
ெச���ன�.
ம�ெறா� ெகா�ைம�� உ��.
ேபாரா�����க� ஒ�ெவா�வைர��
த��த�யாக� ����, ஒ�வ��ெகா�வ�
பா��காத வைர��� ���தா��
����ைய கைட���தன�. ���சா��

தனமாக� ெசய�ப�ட ரா உள���ைற
இவ�கைள� ப�� ெமா�த
ஆவண�ேகா�பாக மா�ற காலதாமத�
ெச�த காரண�தா� �����ட
கால����� �ற� அ�கார
வ��க��ன��ேக �ழ�ப� உ�வா� ேவ�
�ல ேவ�டாத �க��க�� நட�த�.
ஒ�ெவா� நா��� உள���ைற��� எ��
உள� ( Counter – Intelligence) ெரா�ப
���ய�. த�க�ைடய ஆ�கைள�
ச�ம�த�ப�ட இட�க��� அ���
அவ�க� �ல� ஒ�ற�த�. ஆனா�
இ��� ெகா�ைம.
இவ�களா� அ��ப�ப�டவ�க�
யா�பாண�, ம�ட�கள��,
��ேகாணமைல�� எவ� ஆ��க� ெப��
இ��தா�கேளா அவ�க�ட� ேச���
ெகா�� அவ�க� ெகா���� “ப��” க��

மன� மய�� ெமா�த�ைத�� ேகா�ைட
��ட�� நட�த�.
ரா உள���ைற�ன� �ைன�தவா�
இவ�களா� ெசய�பட ��ய��ைல.
இத� காரணமாக ரா அைம��ன� இவ�க�
�ல� �ர�ட ��யாத சமா�சார�கைள��
ப����ைகயாள�க� �ல� ெப��
ேகா��கைள �ர��ன�.
இ��ய இல�ைக ஒ�ப�த�
�ைறேவற�ேபா�� இ�த� காலக�ட�
வைர��� அல��ய மன�பா�ைம உ�ள
இ��ய ஆ��க வ��க��� ெசய�பா�க�
இ�த அள�� தா� இ��த� எ�பைத��
நா� கவன��� எ���� ெகா�ள
ேவ���? ேபாரா�கைள
வளர�ட��டா� எ�ப�� கவனமாக
இ��தன�. ஆனா� இவ�கேள வள����
���ைல�� உ�வான�. ஆனா��

ஒ�ெவா� சமய��� ேபாரா�கைள
அ����ட ேவ��� எ��
ஆைச�ப�டன�.
ஆனா� ஒ�வைர அ��க எ��
அ��ப�ப�டவ�கேள “ஆைச�ப��”�
க�� மா�ய�� நட�த�.
ஒ�ெவா� நா��� �����, வ��தக�
�ர���க� எ�� இ��யா���� வ�த
ெச��கைள நா� அ�றாட� ப����
ெச��க��� ��னா� பல �சய�க�
இ�ேக ��மானமா� ெசய�ப��த�ப��
இ����.
ஒ�ப�த கா��க� எ�ப�
ெவ��பா�ைவ�� ம��ேம.
ெசா�ல�ேபானா� அ�� ைகெய���
ேபா�� ைவபவ� ம��� தா�
நட�ேத��. இ� ேபால�தா� இ�த
இல�ைக�� நட�ேத�ய ெஜயவ��ேன

ரா�� கா�� ஒ�ப�த��. இ�த ஒ�ப�த�
எ�ப� �ரபாகர� �ல� நட�த�ப�ட
ேபர�க�, ெஜயவ��ேன �ல�
ெகா��க�ப�ட அ��த�க� எ�பைத��
தா�� பல �க��க� க�����
ெத�யாம� நட�ேத�ய�.
1987 ஆ� ஆ��� ெதாட�க��ேலேய
இல�ைக� �ர�சைன�� இ��யா
தைல��வ� எ�� ��� ெச�ய�ப�ட�.
இத� ெதாட���யாக� ெதாட�க� ெப�ற
ேப��வா��ைத�ெக�� உ�ள ����
இ��தவ�கைள ேத��ெத��தவ�க� யா�
எ�� உ�க���� ெத��மா?
அ�பராக இ��த ெஜயவ��ேன
அைம�சரைவ�� இ��த கா��
�சநாயகா, ெகா���� இ��த ெதா��
அ�ப� �.�.ஏ.�கா�ெட� கைட�யாக
இ��யா�� சா�பாக� � �����

அ�ேபா� �ைண ஆ��யராக இ��த
எ�.ரா�.
இ� எ�ப�� ெதாட��ய�?
அ�ேபா� கா�� �ச நாயகா இல�ைக
���ெக� வா�ய தைலவராக�� இ��க�
����ண��� அ��பைட�� இ��ய
(அ�ேபாைதய) ���ெக� வா�ய தைலவ�
எ�.ேக.�. சா�ேவ �ல� இ��ய
அரசா�க��ட� ெச��க� கட�த�ப�ட�.
இ�த இட��� ம�ெறா� �சய�.
இ��ய இல�ைக அ�கா�க�
அ�கார���வமாக ஒ�� ேச��� ேப�ய
ஆ�� ஜுைல 12 1987. ஆனா� அத��
��னா� பல இ��ய ஜவா�கைள (ஜு�
25) ஐேல�� �ைர� க�ப�� ஏ�ற�ப�ட
�வாரண�ெபா��க�ட� ஒ�றாக�
கல�� வ�� மைற�ட��� த�க

ைவ�க�ப�டன�. ம�ெறா� ெகா�ைம
வ�தவ�க� த�����த இட�க�� ெச�த
ெகா�ைமக��, ேபா�ட பா���
���க�� அவ�கைள ெவ��பைடயாக�
கா��ெகா��� ��ட�.
அ�� �த� இ�� வைர��� இ��யா��
உ�ள அ�காரவ��க��ன��� இ����
ஆைசக��, ெச�� ெகா������
ெசய�பா�க���� ச�ம�த� எ�பேத
��க� காண��யா�. ���கமான
பா�ைவேயா, ��மானமான ெகா�ைகேயா
ஏ�� இ�ைல. ேநா�க� தவறாக
இ��கலா�. ஆனா� பாைதக� ெத�வாக
இ��தா� தாேன ெகா��த ெபா��ைப
�ைறேவ�ற ����?
இ�த� ெகா�ைம தா� இல�ைக���
ெச�ற இ��ய அைம��பைட���
ெதாட��த�.

ேதா��� ேபா� ����
அைழ���ெகா�ட ேபா�� இ����
ரா�� மரண� வைர��� �டா� க���
ேபா� ெதாட��� ெகா����த�. அ�ப�
எ�றா� இ�ேபா�? இவ�கைள
��ைமயாக ந�����தா� ஏ� ேசா�யா
கா�� த� மகைள ���� �ைற�சாைல��
ந��ைய ச���க ஏ�பா� ெச����பாரா?
ரா�� கா�� �லனா��� ஈ�ப�ட ஒ�
அ�கா�ைய எ�காரண� ெகா�� இ�
எ����� ப�க� வரா��க� எ��
ெசா�� �ர�� அ��� இ��பாரா?

2. ரா�� ெஜயவ��ேன
ஒ�ப�த� ெதாட�க
ரக�ய�க�
த��நா��� ��தைல���க���,
இல�ைக�� ேபாரா��ெகா����த
ம�ற� ேபாரா� ���க��� இ��த
ஆதர� ெமா�த�� ப�ேபானத��
���ய� காரண� த��நா���
�ெப������ ம�தெவ� ��� �ல�
ப�ெகாைல ெச�ய�ப�ட அமர� ரா��
கா�� எ�� தா� பல��
�ைன���ெகா�����ேறா�. ஆனா�
ஈழ��� 2009 ஆ� ஆ�� நட�த ேபா��
இ��யா இல�ைக��� ��னா�
��றத�� ேவ� பல காரண�க�� உ��.

ெசா�ல�ேபானா� ரா�� மரண� எ�ப�
அ��� ஒ� காரண�.

அ�ேவ ���ய� காரண� அ�ல. ப���
காரண�க�� அ��� ஒ��. ��னா�
வ�� அ��யாய�க�� பா��கலா�.
�டேவ ரா�� கா�� ப�ெகாைல���
��னா� உ�ள ம�ம�க� ���� �.ஆ�.
கா���ேகய�� �லனா��� ப�க�கைள
ஆற அமர பா��க ேவ���.
காரண� ��தைல���க�� ெமா�த
ஆ�ைம��, ந��ைடய அ�கார
வ��க��� அல��ய மன�பா�ைம��
அ�த� �ைள�ெதாட�� �ல� நம�� �க�
ெத�வாக� ெத���.
ஒ�ெவா� இ��யனாக� �ற�தவ��
ரா�� மரண� எ�பைத எ�த �த����
ேம�ேபா�காகேவா, �யாய�ப��தேவா
��யா�. அ� �ரபாகர� த�ழ�
எ�பதாேலா, ப�ட ேவதைனக���
உ�டான ப�வா�க� எ��

எ�லா�த�க��� எ����ெகா�டா��
இல�ைக�� கைட�� த�ழ� வா��
வைர��� இ�த அவ�ெபய�� இ���
ெகா�ேடதா� இ����. ம���கேவ
��யாத ��ற� தா�. ச�ேதக� எ�பேத
இ�ைல.
ஆனா� ஏ� ரா�� கா�� இ�தைன
அவசர�ப�டா�? எ�ன தா� நட�த�?
ெஜயவ��ேன ப�க��� எ�ன? யா����
�ரேயாஜன�? எ�� ஒ�ற��� ஒ�றாக
அைலஅைலயா� ஆ�ர� ேக��க�.
அவைர� ெகா��� அள��� உ�டான
�க��க� எ�ன எ�� பா��க�ேபானா�
ெதாட�க� �த� அ�� உ�ேள �ைழய
ேவ���.

�த�� ரா�� ெஜயவ��ேன ஒ�ப�த�
எ�ன ெசா��ற�? எ�பைத� பா��பத��
�� அத� ந� �ல� ���ல�ைத�
பா����டலா�.

இத�கான �� ஒ�வ� ம��ேம.
ஒ�வைக�� பா��க�ேபானா� இவ� தா�
ரா�� கா�� ��தைல���களா� ெகாைல
ெச�ய�பட� காரணமாக இ��த அ�த
ஒ�ப�த�ைத உ�வா��யவ�.
அம�ப���ேய ஆகேவ��� எ��
ம�றவ�கைள�� �ட� ���ேபா�
ெசய�ப�டவ�. த��ப�ட அ�கார����
அ�பா�ப�ட ெமா�த ராஜத��ர
ேவைலகைள�� �� ��� நட��யவ�.
கைட� வைர��� ரா�� கா�� மன�
மா��ட��டா� எ�ப�� �க� கவனமாக
இ��தவ�. ஒ� வைக��
பா��க�ேபானா� மேனாவ�ய ெபா�ைம
ேபால� தா� இ�த ஒ�ப�த��� ரா��
கா���� ப�க���.
ேஜ.எ�.����.

இவ� உ�வா��ய� “இல�ைக
த�ழ�க�� �ர�சைனக��� அர�ய�
��யான ���” எ�ற நாடக�. ெவ�
கவனமாக� கா�க� ஒ�ற� �� ஒ�றாக
நக��த�ப�ட�.
ஈழ��� வடமரா��� ப�����,
��ைல� ���� இல�ைக இரா�வ�
ெகாைல ெவ�யா�ட� நட���
ெகா����த ேபா� ெஜயவ��ேன
அைழ��� ேப�� எ��
ெசா���ெகா�� ச�ம�த� இ�லாம�
(ஜுைல 16) ���� ெஜயவ��ேன
��ட�ப�ட (12 இல�ைக அைம�ச�க�)
��ட��� ��ட�ைத �� ைவ�தா�.
அ�ேபா� ம�றவ�க��� அ�த�
��டமான� ெஜவ��ேனவா�
உ�வா�க�ப�ட� எ�ப��
பர�ப�ப�ட�. ஆனா� உ�வா��ய��,

வ� நட��ய��, �� ெமா��த��
இவேர.
ஒ� வைக�� அ�� ெஜயவ��ேன����
ெகா��க�ப�ட மைற�க ���ப�த�.
இல�ைக�� வட��� �ழ��
மகாண�கைள இைண�� த�ழ�
�ரேதசமாக அ��க���� ��ய ��ட�
உ�வா� இ��பதாக வத��க�
பர�ப�ப�ட�. ஈழ ம�க�� ெமா�த
வா���ைமைய� ச�ம�த�ப�டவ�க��
ஆேலாசைன இ�லாம� ெகா��� ம���
ெட���� உ�கா��� ெகா��
வ�வைம�க�ப�ட�.
வ��க�டாயமாக� �ரபாகரைன இ��ய
ரா�வ ெஹ�க�ட� �லமாக
யா�பாண��� இ��� ெட����
அைழ�� வர�ப�டா�. ெட����
அேசாகா ேஹா�ட�� ஏற��ைறய �ைற

ைவ�க�ப�ட� ேபா� இ�கடான
���ைலைய உ�வா�� அத��றேக
அவ��� உ�தர� ேபால
ெகா��க�ப�ட�.
“��� ெச�தா� ��ட�. ம�ற அ�தைன
ேப�க�� ஒ���ெகா�டா�க�. ��க��
இ�� ைகெய���� ேபா���தா� ஆக
ேவ���” எ�� �ர�ட� ���க�ப�ட�.
அ�ேபாைதய ���ைல�� எ���ைப
கா��னா�� �ரபாகர��� ேவ�
வ���ைல. �ரபாகர� வா���
ெச�ைன�� உமா மேக�வர�ட�
நட�த�ப�ட ��பா��� ��
ச�பவ����� �ற�, அ�ேக � நக��
நட�த ச�பவ�க� �ல� காவ��ைற ச�ட
ஏ�பா����� �ற� ெமா�தமாக
ம�றவ�க�ட� ப��த� இ�� தா�.
அவ�� ெமா�த வா���� இ�த இர��

ச�பவ�க� ம��ேம?
த��நா�� �த� அைம�ச� எ�.�.ஆ�
�ட அ�� ஒ� ேவ��ைகயாளராக� தா�
இ��க ���த� எ�ப� ம�ெறா�
ஆ�ச�ய�. அ�த அள��� அ�கார
ம�ட��� ெத�வாக� கா�
நக��த�ப�ட�. ஜுைல 26 அதாவ�
ச�யாக� ப�� நா�க�� ஒ�ப�த நகைல
உ��ப���� ேவைல. ஆமா�
���க�ப�ட� எ�ப� தா� ச�யான
வா��ைத.
இ� ெஜயவ��ேன உ�வா��ய ��டம�ல.
அவைர�� �ர�� ���ப�த�ப��த�ப�ட
ஒ�ப�த�. ைகெயா�ப��� அ��த எ��
நா�க�� ெமா�த ஆ�த�ேபாரா�க��
ஆ�த�கைள ஒ�பைட�க ைவ��
அவ�கைள �ரா�தபா�யாக ஆ��வ�.
ஒ�ப�த இ�� நக�� ரா�� கா��

ெஜயவ��ேன ம��� தா�
ைகெய����வா�க�.
ஈழ� ேபாரா�க�� எவ� ஏ���ெகா�ள
ம���றா�கேளா உடன�யாக� �ைற��
அைட�ப�.
அைம��பைட எ�ற ெபய�� த�ழ�க��
வா��ைகைய ேம�ப��த இ��ய
இரா�வ �ர�க� இல�ைக�� ஒ�ப�த�
அமலா�� வைர��� ெமா�த ச�ட
ஒ��ைக பா�கா�ப�.
ஒ�ப�த ஷர���கைள
ஏ���ெகா�ளா��டா� ��ய நாடான
இல�ைக�� �� இ��யா பைடெய����
எ�� ெஜயவ��ேன��� அ��ட� ��ய
�ர�ட�.
இ�த �த� க�ட� ெட���� இ�வா�
ெதாட�க, இத� அ��த� க�ட�

ெச�ைன�� நட�த�. EPRLF ம��� TELO.
PLOT எ�பவ�கைள ஒ� ��ட�யாக��,
ENTLF எ�ற ம�ெறா� ��ட�கைள��
த��த�யாக� ���� ைவ�� இ�த
ஒ�ப�த�ைத ஏ���ெகா�வதாக�
ைகெய��� வா�க�ப�ட�.
இ�த இர�� ��ட�கைள�� ஏ�கனேவ
ரா உள� அைம�பா� �ரபாகர��
��தைல���க� இய�க���� எ�ராக
ஏ�கனேவ மா�� ைவ�� இ��தன�.
ெச�ைன சா�ேதா�� உ�ள ரா
அ�வக��� தைலைமய�கா� நாராயண�
�ல� ேந�ைடயான க�கா����
ஒ�ெவா��� �க� �ற�பாக� ��ட���
நட�த�ப��� தைலயா�� ெபா�ைமயாக
மா�� ைவ�� இ��தன�. அ�ேபா� இ�த�
��ட��� நாராயண� �ட உட�
இ��தவ� அ�ேபாைதய இல�ைக�கான

இ��ய �த� ேக�ட� ��தா. ஒ�ப�த
�ர�கைள எ�த� ேபாரா�����க����
வழ�க�பட��ைல.
ைகெய��� வா��ய��, வா�வ�ேய
ெசா�ன�� ம��� தா�. இ� ேபாக
அ��த��க� த�யாக ஒ�ப�த நக��
ைகெய��� ேபா�� ெகா��� ���
அைம�யா�� ேபானா�.
அ�ேபா� கா�க� ரணமா� எ���
நடமாட ��யாத �ைலைம�� இ��த
EROS பால�மார� ����க�டாக�
���� ேபாக�ப��, ���ப�த�
ெச�ய�பட� ெதாட�க��� �ரபாகர�
ேபாலேவ �ர�� ���தவ�
���ைலைய� ���� ெகா�� அவ��
ைகெய��� ேபாடேவ��யதா� ��ட�.
அைடயாள அ�ைட��, �னச� ேப�டா��
வழ�க�ப�� ஒ�ெவா�வ��

க�கா���� இ��தன�.
ஆ��க� ெச���வ�� ���ய� ப��
வ��த �ரபாகர��� ம��� இ��ய
அரசா�க�தா� மாத� 50 ல�ச�
வழ�க�ப�� எ�ெறா� மைற�க
ஒ�ப�த� ஒ�ைற�� வா� வா��ைதயாக
ெசா�����தன�. காரண� அ�ேபா�
��வாக வச��காக வ� வ�� �ல�
��தைல���க� ஆ��
ெச����ெகா����தன�. ஒ�ப�த�
அமலான�� இ�த� ெதாைக�� ஒ� மாத�
ம��ேம ைக��� ேபா�� ேச��த�.
அ��ற� பணா�.
ெதாட�க��� இ�த ஒ�ப�த� ���� ஏ��
ெத�யாம� �ரபாகர� ெசா�ன வாசக�
இ�. ” 30 ஆ��களாக ���� வ�� இ�த
இல�ைக �ர�சைனக� இ��� ஒ�
வார��� ��� காண�ப�� ���”

அேத �ரபாகர� ெமா�த�� ���த ேபா�
ெசா�ன�,
“த�ழ�க�� உ�ைமைய� �ற�க����
எ�த ஒ�ப�த�� ெவ�� கா�தமாக�தா�
இ����. இ� த�ழ�க�� ேம�
���க�ப�ட ஒ�ப�த�. அளவ�ற
��ப�கைள அ�ப����ெகா������
ம�கைள ��� ��� இ��ய அரசா�க�
ெமா�தமாக இல�ைக�ட� இைண��
ெசய�ப�வ� ேபா� தா� இ���ற�.
�ல தவறான ��த�கைள� கைள��
ெச�வத�காக� �ரதம�ட� ேபச வ��ப�
த��ரமாக அைழ�� வர�ப�ேட�. அத�
�ற� ����ய�ற இ�த ஒ�ப�த�ைத
இ�வ�� ேச��த நாடக� ேபா� நட��
ஏமா�ற�ப�டைத �ைன�� வ����ேற�.
�வாத� எ�ப� இ�லாம� தைலயா�ட
ேவ��� எ�பைத ம��� மன��

ெகா�� அவ�க� �ைன�தைத�
சா����ெகா�டா�க�”
அேசாகா ேஹா�ட�� நட�த உைரயாட��
�ரபாகர� �ர�ட�ப�ட��,
உ�ணா�ரத� இ��க�ேபாவதாக
அ���த �ரபாகர� �ைலைம க��,
ைவேகா, ெந�மாற� தைல��ட�� இத�
ெதாட���ேய. ெவ�ேய வ�� எ�தைன
தா� �ல��னா�� “எவ� எ���தா��
இ�த ஒ�ப�த� �ைறேவ��ேய ��ேவா�”
எ�� ��ைர�� இ����
ெசய�ப����� கா��ன�.
ெதாட�க��� ��கள இரா�வ
��பா�ட� �� ம�ைட�� ரா�� கா��
வா��ய அ�, இ���� �ெப������
ெமா�த உட��� உ���ைல�� வ���
அ��� அள��� அவ���� �ைட�த
ப�� தா� ெமா�த உலக�ைத�� கதற

ைவ����ட�.
அ��த ��றா���� ெச�றா��
அ�யாத கைறயா�� ேபான�. அ��
அ�காரவ��க��ன� உ�வா��ய
அல�ேகால��� �த�ய ���யா� ந�
மன�� ம��� இ��� வா���
ெகா�����றா�.

3. இ��ய
அைம��பைட(IPKF)
ேவ�� ���க��
ேகாண� �����, ���� வ���
எ�ேகயாவ� ெஜ��� இ���றதா?
ெஜ��தா�� அ� ����� பா���
இ�����களா?
���� இ��தா�� �த�சமான
ெவ��கைள அைட�� இ���றா�களா?
ெவ�� �ைட��ேமா இ�ைலேயா ெவ�
அ�கமா��. உ�வா��� ெவ�
ெவ��ைய�� தரா�. இ�� வைர���
ெவ��� அட�கா�.
இ� இல�ைக��� இ��யா����
ெபா����.
ஆட�பர மண�ழா ���� ��ட�. உலக

ஊடக� �� எ�ேபா� ���காத ���
ெஜயவ��ேன��, எ�தைன �ர�சைனக�
இ��தா�� மல���யான �க�ைத� ெப�ற
ரா�� கா���� மன� ெகா�ட
ம����ைய� �ைக�பட ஆவணமா��
இ��ய இல�ைக ஒ�ப�த���
ைகெய���� (29 ஜுைல 1987) ேபா�டா�
��ட�.
வ�த ����னைர ��மா அ���
��டா� இல�ைக ம�யாைத எ�னவா��.
அ�வ��� ம�யாைத�� வா�லாக�
ெப�ற அ�தைன ம�யாைத�� ரா�� கா��
�ட (அ��த கட�பைட �ர�� ெபய�
�ஷய�� ��தா ேராகண � ��வா)
தைல���� த�� ��டா�.
ஒ�வ� தா� ��ப�கமாக அ��க
உய���னா�. அ��த க�ைட�� ��
இ��த க�� படாம� இ��த� ேந� ெச�த

���யமா? அ�மா இ��ரா கா�� ெச�த
தவமா? இ�ைல தா� க�� ைவ����த
ப��� ெகா��த �� எ����ைகயா?
அ�த� ��ட��� இ��த ம�ற �ர�க�
அைம�யா� இ��த காரண� நா� ெச�த
���ய�. இ�லா��டா� அ�ேற
��கள ெவ� எ�த அள��� இ����
எ�பைத இ��யா ம��ம�ல உலகேம
பா��� இ����?
ெமா�த��� ���� ��ட�.
எ�ேபா�� ேபால� �����ெகா�ேட
அைத�� மற�� ��டா� ந�ம ரா��
கா��. ��தைல���க� அெம��க
அ�பைர இ� ேபா� ெவ����
தா��த�கைள ��தைல���க� ெகா��
இ��தா� எ�னவா�����? �ைட��
இ��பா�க�. அைதேய ச�� மா��
ேயா���� பா��க�? அெம��க

அ�ப��� இ� ேபா� அ�வ���
ம�யாைத�� நட�� இ��தா�?
ேவ�டா�? எ�லாவ�ைற�� ேயா����
�ழ���ெகா�ள ேவ�டா�. காரண�
ரா�� ம��� ����ய ஒ�ப�த� இ�.
ெமா�த��� ஆ�யா�� கன� ஒ�ப�த�.
உலக� ���க இ�� தா� ����ய
அள��� ஒ� தா�க�ைத உ�வா��யா�
��ட�. இ� ஒ�ேற ேபா��. கா�� ேதச�
அ�லவா? வ��� க��ைர
�ைட���ெகா�� மற�ேபா�
ம���ேபா�.
ஆனா�� �ல ேக��கைள இ�ேபா� நா�
உைர��� பா��க ேவ���. இ��ய
அைம��பைட இல�ைக��� ெச�ற�
���� உ�க� க��� எ�ன?
��க� ச�தா� எ�பவரா? இ�ைல
ெமா�த�� தவ� எ�பவரா? �ரபாகர�

எ�ற ச��ைய இ�ேபா� மற�� ���க�.
அவ� பாவ�. மன���றேலா� �த�
�ைறயாக ம�க���� ெத���க
ேவ��ய ெச��கைள� த��நா��
அர�ய�வா�க� ேபா� தா��
எ���ெகா�� இ���றா�.
காரண� ��மைல �ரகடன� எ�ற �த�
ெபா����ட�ைத நட�த� ேபா�றா�.
ெசய� ம��� தா� ���ய� எ��
ேப��பழ�க��லா அவ��� உைரயா�ற
ேவ��ய உைரைய அ��த�
���த���� ப���� பா���� ப���
எ����ெகா�����றா�.
எனேவ இ�ேபா� ��க� இைத�� கட��
வா��க�.
ஆ��� ெகா����த ெஜயவ��ேன���
ேவ� வ���ைல.

�ழ��� �ைச�� இ��ய ரா உள��பைட.
��ய� உ���றேதா இ�ைலேய
இவ�க�� ெதா�ைலேப���,
சவடா�க�� அ�க�. ேம��� ப�க�
த��ழ� ம��� தா� ேவ��� எ��ற
ேபாரா�க�.
��ய� மைற�றேதா இ�ைலேயா
�ன�ேதா�� எ�தைன இல�ைக இரா�வ
�ர�க� ��தைல���களா� ம�����
ேபாவ�க� எ�பைத உ��தமாக� ெசா�ல
��ய��ைல.
ெத��� �ேரமதாசா ம��� ேஜ�� ம���
அரசா�க எ��பாள�க�.
�� ஒ� ப�க� தா� இ���ற�.
��த ���க�. ” ப�டாராநாயகா எ�ப��
ேபா�� ேச��தா� எ�பைத மற��

��டாயா?” எ�ப� ேபா� �ன�ேதா��
ஆ��வாத� ேத� வ�� ெகா��� ேபா��
ெகா������றா�க�.
“���க��ைல ஆனா� �����
அள��� நட�� ெகா�ள�தா� ேவ���
” எ�� ெஜயவ��ேன ேவ� வ���லாம�
இ�த ஒ�ப�த�ைத ஏ���ெகா�டா��
அவ� உ�வா��ய பாைத தா�
இ��யா���� ேபாரா�க���� உ�ள
எ��கால ெமா�த ��த�கைள��
த��ெபா�யா��ய�.
ஆனா� இத�� ேம�� ஏ� இ�த
ஒ�ப�த�ைத ெஜயவ��ேன
ஏ���ெகா�டா�?
எ��� ம�ய���யவரா? அத�����
ஒ� காரண� இ���ற�.
அ�ைறய �ன இல�ைக�� பைடபல

பல�ன��, ��தைல���க��
வள�����, ஆ�� எ�த ேநர����
க���க�படலாெம�ற அ�ச�� ஒ�
காரண�. அவ��� எ�த அள���
எ���� இ��த� எ�றா� உ�ேள இ��த
ெமா�த அைம�ச�க�� ஒேர எ����
அ��� �ர�ட�� ஒ� காரணமாக
இ��த�. �டேவ அ��� பத��� கா���
ெகா����த �ேரமதாசா ” அ�ண� எ�ப
இட� ��வா� ” எ�� கா���
ெகா����தா�.
ேவ� வ�. ம�தள���� இர�� ப�க��
அ�.
1. இல�ைக�� உ�ேள ெச�ற
அைம��பைட எைத ேநா�� இ�த�
பயண�? எ�பைத� ெத��� ெகா�ளாம�
�ைழ�த ஆ�� 30 ஜுைல 1987. ேபான
ம�சா� ���� வ�தா� � மண�ேதாட

எ�� ���� வ�த ஆ�� மா�� 24 1990.
ெமா�த கால�ைத�� கவன��� ைவ���
ெகா���க�.
2. அைம��பைட இல�ைக��� ெச�ற
ேபா� ெட���� ஆ��
ெகா����தவ� ரா�� கா��. ����
வ�த ேபா� �.�.�� (VISWANATH
PRATHAP SINGH).
3. ெச�ற இ��ய அைம��பைட���
தைலைம தா�� ���ேபா� ெச�றவ�
ெஜனர� �ேப��ர ��. ���� வ�த
ேபா� வா��ேபான �க�ேதா� மன����
��றேலா� தைலைமேய�� வ�தவ�
ெஜனர� அம��� ��.
4. “இவ��க ெபா�ய�க�. இவ�கைள�
���தா பய�ப���க. ��மா ஊ��
த���டலா� ” எ�ற ெமா�த
எ�ண�க�� த��ெபா�யா�� உ��

இழ�த அ�பா� இ��ய இரா�வ �ர�க�
அ�க��ைல ெஜ���ேம�,
பா��தா�ட� ேமா� ப�களாேத� எ�ற
��ய நா�ைட உ�வா�க பா�ப�ட ேபா�
நட�த ேபா�� உ�� இழ�த இரா�வ
�ர�கைள �ட அ�க�.
5. இல�ைக�� உ�ேள �ைழ�த ேபா�
எ��ச�ட� வரேவ�ற� ெஜயவ��ேன.
க��ைத ����� த�ளாத �ைறயாக
ெவ�ேய அ���ய� �ேரமதாசா.
6. த��நா��� ெதாட�க��� எ�.�.ஆ�.
அ�ேவ �ைற�க��� அவமான�ேதா�
வ�� இற��ய ேபா� ” இ�
அைம�பபைட அ�ல. அ���பைட”
எ�� த��ைடய ��ைமயான
த��ர��லா எ���ைப�கா��ய ஆ����
இ��த �த� அைம�ச�. கைலஞ�
�.க�ணா��.

ஒ� வைக�� பா��க�ேபானா� ெமா�த
அைம��பைட�� ���� அைழ�க�பட�
காரணமாக இ��தவ� கைலஞ�. இவ�
ெகா��த அ��த��, ம��ய
அரசா�க���� இவ�
ெகா����ெகா����த ஆதர��
���ய� காரண�. ேத�த�� அ�ேபா�
�� �� ேத�த�� ேபா� த��நா��
வா�காள�க���� ெகா��த ���ய
வா������ �ட. அ�த அள��� இ�த
அைம��பைட த��நா��� ���ய
�வாத ெபா�ளாக இ��த� எ�ப��
இ��� ����ட�த�க�.
7. இ�த இட��� ம�ெறா� நைக��ைவ.
�ேவக� அ�க� ெப�ற, உ�ைம�ேலேய
இல�ைக�த�ழ�க���� பா�பட
எ�லாவைக��� �ய���த இ��ரா
கா�� கால��� ெசய�ப�ட �த� த�ழ� �.

பா��தசார�ைய� க�டாேல
ெஜயவ��ேன��� எ��� ெகா���
�க��� ெவ����.
அத� �ற� ��னா� �ரதமாக இ��த
நர��மரா� இ�த� �ர�சைன�� �ைழ�த
ேபா� இ��ய �தராக �. பா��தசார�
இல�ைக��� ெச�ற ேபா� ெகா���
�மான �ைலய��� இ��� அவ���
அைழ��� ெச�ல�பட ேவ��ய வாகன
வச�க� �ட அ��க�படாம�
அவமானப���ய��, அவ� அைம�யாக
அைத� ெபா����ெகா�� எ�ேபா��
ேபால� ���காம� ேபா� அவ�க� ��
அம��த�� நட�த�. கா��யவா�க�
எ�ேபா� க��யமாக�தா� நட��
ெகா�வா�க�.
ஆனா� இ�ேபா� �. பா��தசார����
�ற� ���ய� கதாநாயக� ேஜ.எ�.

����.
ஒ� வைக�� இவைர நா� பாரா�டலா�.
அ�டகாசமாக� கா� ேம� கா�
ேபா���ெகா�� �.எ�. �ர�பா ேபா�
ெஜயவ��ேன �� அம��� ெகா��
����� �ைகைய ����ெகா��
ெமா�த இல�ைக அ�காரவ��க�ைத��
ட���� ஆ���ெகா����தா�. அ��
ெஜயவ��ேன �க� எ�ப� இ�������?
8. ெபா�ய�கைள� சமா��க ��யாத
வ�லர� ெகா�� ேபா�� ேச��த ஆ�த
தளவாட�க�� ப��ய� சரவணபவ�
ப��யைல �ட �ளமான�. பய��
�டா��க�. இ� அ�தைன��
இல�ைக�� அைம�ைய �ைலநா�ட
ம��ேம?
ந�ன AVF கவச வ��க�,
ர�யா�ட���� வா��ய 45 ட�

எைட��ள T 72 ரக அ�ேவக ந�ன
ேபா��ைன (வட�� மகாண கா�����
ெச�வத�� ஏ�ற) டா��க�, உ�ேள
இ��த ெகா��லா ேபாரா�கைள அ��க
எ�� �ர�ேயாக ப��� ெப�ற 31 வ�
ஆ�த ��சைன� ேச��த 65வ�
ெர�ெம�� பைட �ர�க�. இ� ேபாக 20
ட� எைட��ள ர�ய தயா��பான BMP 2
ஆ�த கவச வ��க�. இ�த வ��க�ட�
பராம��க, பா�கா�க, ஈ�பட, ம�ற
ஏ�பா�க��ெகன ஒ� பைட
ப�டாள�க�.
இ�த� ப��ய� இய�பா� ��னேம
ேபா�� ேச��தவ�க�ட� ேச���
�டா��க�.
இவ�க� த�. அவ�க� த�. ஏ��த �ற��
ம�க�?
��க� உ�வா�� ைவ����த க��

ெவ�க� எ�ப� நம� �ர�கைள�
ேத�கா� ேபாடாத ச�� ேபா� ர�த�
சக�ைய அ��க�ப����ெகா����தத
காரண�தா� �ன�ேதா�� ெச��
��ணா�பா�� ெகா����தா�க�.
ப��ய� ��ய��ைல.
ேபா�� உ��ர� ெதாட�க ��ட �ைற
ெதா�ட �ைறயாக� தைர�பைட,
வா�பைட, கட�பைட�ட� அ� ந�ன
ஆ�த�க�ட� �ெர�� ஜா�வா� ம���
ர�ய தயா��பான �� 25 ரக�
ேபா��மான�க�,அ�ேபா� தா� ��தாக
வா�க�ப�ட ர�ய MI 25 ரக ெஹ�கா�ட�,
ஒ� இட��� இ��� ம�ெறா� இட����
ஆ�க� பய��க MI 8 வைக
ெஹ�கா�ட�.
இ�த இட��� ம�ெறா� ஆ�ச�ய�.

இ� ேபா�ற ெஹ�க�ட� அ�தைன
வைக��� எ�ேபா� ேவ��மானா��
ெசய�பட���ய எ�கைண தா��த���
உத� ��ய���ய எ��ர அைம��க�
எ�� எ�லா�த���� ��ய ெதா��
��ப�ேதா� உ�வா�க�ப�� இ��த�.
இ��ய இரா�வ ெதா�� ��ப ம�க�
இர� பகலாக உைழ��� ெகா����தன�.
இ��� ���கமாக�
ெசா�லேவ��ெம�றா� உல��
நா�காவ� ெப�ய ரா�வ பல� உ�ள
இ��யா�� ெமா�த பைடபல���
�����ட சத��த�ைத இல�ைக��
ெகா�� ேபா�� ���� இ��த�. ேபா�
உ��ர� அைடய ஒ� நாைள���
ெசல���த ெதாைக உ�ேதசமாக இ��ய
�பா� 300 ேகா� �பா�. ெமா�த
கால���� ெசலவ��த ெதாைக அரசா�க
கண���ப� ஆ�ர� ேகா�. ஆனா�

ஊடக��� வ�த கண���ப� 2000
ேகா���� ேம�.
காரண� அைம�ைய �ைலநா�ட?
நா��னா�களா?
நா த�த��க, �க� ெவ�� ேம� ����
�� ��� வா�க ைவ�த� தா� ��ச�.
பணமா நம�� ���ய�.
கா�� ெசா������ ேபான அைம��
பாைத�� இ��� �ட� ெசலவ��கலா�
அ�லவா?
ஏ��த அவமான�? யா� ேம� தவ�?

4. �ரபாகர� ெபா����ட�
��ட���கான தைல��
” நா� இ��யாைவ ேந����ேறா�”
யா�பாண��� உ�ள ��மைல அ�ம�
ேகா�� வளாக��� நைடெப�ற
ெபா����ட��� �த� �ைறயாக ல�ச
ம�க��� ேம� �ர����த
ெபா����ட��� �னவ�மா�
உைரயா��னா�.
அ����� ம������ய த��ழ ம�கேள,
” இ�� எம� ��தைல� ேபாரா�ட
வரலா��� ஒ� மாெப�� ���ப�
ஏ�ப�� இ���ற�. நம� ச����
அ�பா�ப�ட, உ�வா�க�ப�ட இ�த
�க��� இ�� எ�ப� சாதகமா இ�ைல
பாதகமா? எ�பைத நா� ெபா��� இ���

தா� பா��க ேவ���.
இ�த ஒ�ப�த� எ�க� இய�க�ைதேயா,
ேபாரா� ���கைளேயா கல��
ஆேலா��காம� ��ெமன ���ப�த���
உ�வா�க�ப�ட ஒ��. ெட����
எ�ைன வரவைழ�த ேபா� �ட
��ைமயான �பர�க� ெத�யா�.
ெமா�த �பர�கைள�� ெசா�ன ேபா�
இ��ய அர�� த��ர� எ�க����
���த�. ந��ைடய நல�ைத �ட
இல�ைக இ��யா�� �ரா��ய நல�ைத�
ெகா�� வ�வைம�க�ப�� இ��பைத
உண��த நா�க� எ���பைத த�ர ேவ�
ஒ��� எ�க���� ேதா�ற��ைல.
ஆனா� எ�க�� எ���� ெமா�த��
அ��தம�றதா�� ேபா���ட�.
அவ�க�� ஆ��க���� நா�க�
அ�ப��ேத ஆக ேவ��ய ���ப�த�.

ேவ� வ� எ��� இ��பதாக�
ெத�ய��ைல.
இ�த ஒ�ப�த� எ�க� இய�க
வ��ைறகைள, ேநா�க�கைள, கட��
வ�த ெமா�த ெசய�பா�கைள��
பா����ற�. 15 வ�ட�களாக�
பா�கா�� பய��� வ�த பாைத இ��
ேக������� வ�� ���ற�. எ�கைள
�ரா�தபா�களாக மா��வ�� இ��யா
ெவ��� க�����ற�.
இனவாத ��கள அர�� �� எ���
எம�� ந���ைக வர�ேபாவ� இ�ைல.
ஆனா� பாரத��ரதம� அத�ெக�� �ல
த�யான வா����க� த���ளா�. எம�
ம�க�� ந�வா��� அ�கைற
இ��பதாக� ெத�����ளா�. ��கள
பைடக� இ� த�ழ� அ��� எ�ற
ேநா�க��� இற�கா� எ�ப�� ந���ைக

ைவ���ேளா�. இத� அ��பைட��
எ�க� ஆ�த�கைள இ��யா�� இ���
வ���ள அைம�� பைட�ட�
ஒ�பைட�க எ�� ��� எ��ேதா�.
எம� ம�க�� பா�கா���காக
ந�வா���காக நா� எ��ைண�
ேபாரா�ட�கைள, இழ��கைள�
ச�����ேளா� எ�பைத ��க�
அ���க�.
நம� ம�க�� பா�கா���காக ைவ���ள
ஆ�த�கைள�� இ��யா�ட� நா�
ஒ�பைட���ேறா� எ�றா� ெமா�த
பா�கா��� இ� இ��யா�� ெபா���
எ�� அ��த�. இ�த �க�� எ�க��கான
��னைட� எ�றேபா��� ந� ம�க��
���கால� எ�ப�� உ��யாக
இ��பதா� நா�க� ஏ��ய ஆ�த�கைள
இ��யா�ட� ஒ�பைட���ேறா�.

நா�க� இ�த ஆ�த�கைள
ஒ�பைட�காம� ேபானா�� இ��ய
ரா�வ��ட� ேமாத ேவ��ய ��பா�ய
�ைலைம ஏ�ப��. இைத நா�க�
���ப��ைல. நா� இ��யாைவ
ேந����ேறா�. இ��ய �ர��� எ�ராக
எ�க� ஆ�த� ேபாராடா�. இ� எ�க�
ம�கைள� பா�கா��� ெமா�த ெபா����
இ��ய �ர�க���� ெசா�தமா��ற�.
ஈழ� த�ழ� ஒ�ெவா�வ� உ�����
உைடைம��� இ� இ��யாேவ ெபா���.
இ�த� ���ைல�� நா�க�
இ��யா�ட� ஒ��ைழ�பைத� த�ர
எ�க��� ேவ� வ� இ��பதாக�
ெத�ய��ைல.
” த��ழ த�யரேச த��ழ ம�க���
�ர�தர இ�� ��வாக இ��க���� ”
எ�ற எ��ைடய அைசயாத ந���ைக
எ��� மாற�ேபாவ� இ�ைல. இ�த

ேநா�க���காகேவ இ��வைர நா�
ேபாரா�ேவ� எ�பைத இ��
அ��தமாக� ெத�ய�ப��த
�����ேற�.
ேபாரா�ட கள� மாறலா�. ஆனா� எம�
ல��ய�க� மாற�ேபாவ� இ�ைல. இ�த
ல��ய� நா� அைடய ேவ��ெம�றா�
உ�க� அ�தைன ேப�க�� ஒ��ைழ��
அவ�ய� ேதைவயா� இ���ற�.
த��ழ ம�க�� நல� க�� இைட�கால
அர�� ப�� ெபற, அ�ல� ேத�த��
ேபா��ட ேவ��ய அவ�ய� எம�
இய�க���� ஏ�படலா�. ஆனா� நா�
எ�த� கால���� ேத�த�� ேபா���ட�
ேபாவ��ைல. �தலைம�ச� பத�ைய��
ஏ�க� ேபாவ� இ�ைல. இைத நா�
உ��யாக� ெசா�ல �����ேற� “
�ரபாகர� எ��� உண��� வச�ப�பவ�

அ�ல. உண��க�� அ�தைன ���ரமாக
அவைர� பா��ப�� இ�ைல. ஆனா�
அ�ைறய ெபா����ட� ����� ேபா�
எ�த மேனா�ைல�� இ��� இ��பா�
எ�பைத ெமா�த ��ட உைரைய�
ப���� ேபா� ��ன��ழ�ைத��� �ட�
����?
�க�ெப�ய ஆ�ச�ய�
உலக ஊடக�க��, இ��ய
ப����ைகக�� இ�த� ேப�ைச
ெவ�வாக� பார��ன. ���யவ��வ�
ெகா��� �த� ப�க��� ெவ���டன.
ஏற��ைறய �ரபாகர��� இர��
ப�க�� ����ெகா�� உ�ேள
அ����ெகா�� உண��கைள ெவ�ேய
கா���ெகா�ள ��யாத இ�க�டான
���ைல.
இ�த� ெபா����ட� எ�ப� �ட

அ�ேபா� அவ���� இ��த
உண��க��� வ�கா� ேபால� தா�
இ�����க ேவ���.
இ� ேபா�ற ���ைல�� சராச� ம�த�
���ைசயா� ���� ��� ���ைல
தா� அ�கமாக இ����. அைம�ச� பத�
���க�ப�ட அ��தநாேள இதயவ�
வ����� �யா�க���� 15
ஆ��களாக உ�� ெவ��� ேபாரா�ய,
களமா�யவ���� உ�ள இ�த �க�ைவ
உ�களா� ��யாச� ெகா�� பா��க
����றதா?
ஆனா� �ரபாகர��� ம��ம�ல ஆ�த
ஒ�பைட�� எ�ற சட��� நட�த
�க��� ேபா� ம�ற� ேபாரா�க��
ஆ��ர��, அவந���ைக�� ெவ�ேய
கா��வதாக இ��த�. அ�த அள���
ஒ�ெவா�வ���� உ�ேள இ��த

உண�வைலக�. ஏற��ைறய சா�� சட��
ேபா� தா� அ� நட�த�.
ெவ�ேய ����. உ�ேள அ�ைக.
�ரபாகர�ட� ெட���� பய��தாேர
ேயா�, �த� �தலாக� தா� ைவ����த
��பா��ைய ஒ�பைட�க வ�த கா����த
(இல�ைக பா�கா�� ெசயலாள�, இ��ய
�ேப�த� ��, ம�ற� பல
அ�கா�க�)வ�க�ட� ைக��
ெகா��காம� ேமைஜ �� ைவ�� ���
அ��� இ��த நா�கா��� அம��தா�.
இத�ெக�� வரவைழ�க�ப�ட ெமா�த
உலக ஊடக ம�க���� ஏமா�ற�.
ேவெற�ன ெச�ய����?
அ�காரவ��க��ன� எ�ேபா�� ேபால
ஜா�ேயா ��கானா தா�.
�ரபாகர� தா�க� ைவ����த ெமா�த

ஆ�த�கைள�� ஒ�பைட�� இ��பா�
எ�றா க�����க�? ெலா�கடா, ட�கடா
இ��ய வைக ஆ�த�க� அத�ெக��
ெபா��� எ��� ைவ����பா�.
இவ� ப�க� இ�த மா�� அ���
ஆ�ட�.
இவ�க� ஒ�பைட�த இ�த
ஆ�த�க�ட�, ரா உள��பைட ெகா��
வ�� ேச��� இ��த ம�ற
ஆ�த�கைள�� ேச��� தான த�மமாக
உ�ேள வ��ழ�� வா��� ெகா����த
EPRLF,PLOTE.TELO ேபா�ற ம�ற�
ேபாரா�����க���� கனேஜாராக
இ��ய அைம��பைட
வழ���ெகா����த�.
இ� அ�த� ப�க� க�ணா���
ஆ�ட��� ெதாட�க�.

அ�ப�ெய�றா� ந��ைடய அர�ய�
ஞா� ெச�� ெகா�����றா�?
ரா�� கா�� ெசா�னப� ” இைட�கால
��வாக அர�” எ�ேபா� உ�வா�க�
ேபா���க�? எ�ற ��தைல���க�
ேக�ட ேபா� ெகா�டா� ��� ��க
கல�க��� எ��தவ� ேபா�
இ��யாைவ�� ��தைல���கைள��
பா���� ��� ��ெவ�� ���தா�.
��தைன அ�க� ெப�றவ� மற�ப�
இய�ப� தாேன?
�� ர�த� பா��ச�ப�ட ம�ற
ேபாரா�����க���� வ�த
ம����ைய� பா��க ேவ��ேம?
இர� ேவைளக�� ரக�யமா�� �ழ��
மகாண கைரேயார� ப��க�� ெகா��
ேபா� இ��யா�� உத�ேயா�

இற�க�ப�டன�. ம�னா� மாவ�ட
கட�கைர �ராம��� ப�க� ெடேலா
இய�க��ன� பறபறெவ�� ப�ைல
க����ெகா�� கா����தன�.
தைலவ�, கா��ச�, வ����ேபா��,
ப�வ�ேயா� இர�� கா��
������தா� ஒ�வ���
எ�ப������? அ�த �ைலைம�� தா�
�ரபாகர� இ��தா�.
��ர�த� பா��ச�ப�டவ�க�ட� இ���
��தைல� ��கைள� கா�க ேவ���. ரா
உள���ைற ���ைளயாடைல ம� ப�க�
சமா��க ேவ���. எ�ேபா�
ேவ��மானா�� ர�த� ���க�
கா������ இல�ைக இரா�வ�.
இ�ேபா� இ��ய �ர�க� ேப�� (���)
ெமா��� ��ய��ைல. அவ�க��
ஆதர�� �ைட��மா எ�ற ச�ேதக�.

ெவ��ட� வா��தவைர � ஒ� ெவ��?
எ�ப� ேபா� எ�சமாக �ைன�த வ�லர�
தா� வைகயாக
மா���ெகா�ள�ேபா�ேறா� எ�பைத
அ�யாமேல வைல ��ன� ெதாட��ய�.
வைகவைகயான வைல��னைல பா���
வள��த �ரபாகர� அவசர�பட��ைல.
ஏ� வ�த ஆ��ர�ைத��ட உ�ேளேய
அட���ெகா�ள ேவ��ய ���ைல.
த� ��னா� ���ர� ேபாக
அ��யவ�க� �ட இ�� ர��� க��
அ��க� கா���ெகா����ப� க�
��ேன ெத��ற�. அவ�களா�
�லைர��ட இழ�தா� ��ட�. நா�
ைகைவ�தா� ெமா�த�� ந�மா� தா�
நட�த� எ�� �ப� ேபா�� ����
��வா�க�.
அவ�க�� ைத�ய� எ�ப� ��னா�

உ�ள இ��யா ெகா���� ைத�ய�.
நா� எ�ன தவ� ெச�ேதா�? இ��யா
����ய அ�தைன இ������ தாேன
ேபா�� ெகா�����ேறா�? இ�ன��
ந�ைம ���பாம� ஏ� அவ�கைள
வள��க ஆைச�ப��றா�க�?
ம�க� ��னா� ேப�ய ேப��
மா���ேமா எ�ற அ�ச� அவைர
அைல�க��த�.
இ�ேபா� எ��ேத� க���ேத� எ��
எைத�� ெச�� �ட��யா�.
உலக� ���க� கவ����
ெகா�����ற�.
எ�ன ெச�யலா�? எ��
ேயா����ெகா����த ேபா� ��ப�
த��ைடய உ�ணா ேநா��

ேபாரா�ட�ைத� ெதாட�� ��டா�.

காரண� ��ப��� ெட���� நட�த
ெமா�த ” Gentlemen Agreement ”
��ைம�� ெத���. ஏமா�ற���
ெதாட�க� ���� ��ட�.
ஒ� வைக�� உ�ணாேநா�� இ����,
இற�த ��ப� மரண� எ�ப� எ�த�த
தா�க�ைத உ�வா��ய� ெத��மா?
வ�லர� தைல�� எழைர பகவா� வ��
அம��த த�ண��.

5. அைம��பைட
ெதாட�க�� ந��க��
இ��யா இல�ைக�� உ�ேள �ைழ�த
ேபா��, அத�� ��னா�� ஊடக���
ெசா�ன வாசக� இ�.
“72 ம�ேநர� எ�க���� ேபா��.
ெமா�த �ர�சைனக���� ��� க��
அைம�ைய �ைலநா�� ��ேவா�”
ஆனா� அ�� ெமா�த
அ�காரவ��க��ன���� �� இ��த
சவாலான ேநா�க� எ�ன ெத��மா? ப��
ல�ச� எ�� �ரபாகர� தைல��
ைவ����த ெஜயவ��ேன ��ட���ப�
ஒ�� ெமா�த ��தைல���கைள��
�ரா�தபா�யாக ஆ�க ேவ���.
ம�ெறா��,

���பாக� �ரபாகரைன
த�ைம�ப��தேவ���. இ��ட�
ெஜயவ��ேன உ�வா����ள
ஒ�ப�த�ைத �ைறேவ�� இ��யா��
�ரா��ய நல��� எ��கால��� எ�த�த
�ர�சைனக�� வ�� �ட��டா� எ�ற
இ�த ேநா�க�க� தா� ���ய�
கடைமகளாக இ��த�. அைம��பைட
உ�ேள வ�த��, ஆர�பரமாக �ழா நட��
பர�பர ����ண��கைள
உ�வா���ேறா�, அைம�ைய
ெமா�தமாக �ைலநா���ேறா� எ�பத�
அ��பைட�� க�ணா��� ேர ேர
எ�ப� ேபா� ஆ�த ஓ�பைட��
ைவபவ�� நட�� ���த�.

இத��ைட�� ��தைல���க�ட�
இ��� ெபற�ப�ட ஆ�த�க�, ம���
இ��யா ெகா�� ேபா���த ஆ�த�க�

எ�� தர� வா�யாக� தராதர� இ�லாத
���பாக� �ரபாகர��� எ�� அ���
உ�ளவ�க�ட�
ஒ�பைட���ெகா������ �க�����
கனேஜாராக ம��ற�
நட�ேத��ெகா����த�.
கா�� இ��தவ�க�, வா��ைப
எ��பா��� ஆவ�ட� இ��தவ�க�,
மன� ���க� ெசா�ல��யாத
ெவ��ன��ட� இ��தவ�க� எ��
ெமா�தமாக� ���க� ேபாடாத
�ைறயாக� ேத��ெத��� அவ�கைள ரா
உள��பைட�� ��தா�த அ��பைட��
உ�வா��� ெகா����தன�.
�னெவ��த ேதா�க� எ�ன ெச���?
இ� இ�த�ப�க�?
ஒ�ப�த ஷர���ப� வட��� �ழ��

மகாண�க� உ�வா�கப��,
�ைற�ப�யான ம�ற ேவைலக�
ெதாட�க�பட ேவ���. அத��� �ற�
த�ழ�க�� �ர���க� ேபா�ற சட��
சமா�சாரேவைலக�.
இ� இ�த�ப�க�.
இத�� ேம�� உ�ேள இ��த ம�ற�
ேபாரா�����க� உ� ப�� எ� ப��
எ�தைன? எ�� கண���க�. ரா ��
ஆ��வாத வா��ைதக� அவ�க� அ�தைன
ேப�கைள�� ெமா�தமாக மா�� இ��த�.
ெதாட�க� �த� ம�ற�
ேபாரா�����கைள ஒ���� ேபா�
EPRLF ப�பநாபா ெசா���ெகா���
அள��� �க� �ற�பாக� ெசய�ப���
ெகா�� இ��தா�.
ஆனா� இ��ய அைம��பைட��,
அ�கா�க� உ�வா��ய ����ண���

அவைர�� இ�த மாைய�� ���
அள��� மா��னா�க� எ�ப� ���த
ஆ�ச�ய�.
அ�வைர��� யா�பாண�
��தைல���க�� க���பா���
இ��த�. ஆனா� இ��ய அைம��பைட
உ�ேள வ�த�� ��கள ��ேய�ற�க�
அ�டகாசமாக உ�வா�� ெகா����த�.
எ�லா� சாைலக�� ேரா� ேநா�� எ�ப�
ேபால எ�லா� �ர�சைனக�� �ரபாகர�
ேநா�� எ�ற ேபா��� �ட அவரா�
அ�த� ���ைல�� அைம�யா�
இ��பைத� த�ர ேவெறா��� ெச���
அள��� இ�ைல.
ஆனா� ெதாட�க� �தேல இ��யா����
ெத�வான பா�ைவ? �ரபாகர� எ�த�
கால����, எ�ேபா�� நம��� சாதகமாக
இ��கமா�டா�?

அைம� ஒ�ப�த���ப�
ஒ�ெவா�ைற�� வ�ைச� �ரமமாக
இ��யா தா� உ�வா���, ேந�ைடயாக
ெஜயவ��ேன�ட� எவ�� ேபச��டா�.
இ��யா உ�வா�����த ெவ���
ெசா�லாத ச�ட� இ�. வட��� �ழ��
மகாண �ர���க� எ�� ேதைவ�ப�� 12
ேப� அட��ய ப��ய�� �ரபாகர�
ெகா��த ஏ� ேப�க� ேந�ைடயாக
ெஜயவ��ேன ைக��� ெச�ற�.
காரண� இ�த ேநர� �க ���ய�.
ம�ற� ேபாரா�����க�� ஆ��க�
அ�க� இ����ப�ச��� எ��கால�
�ர�சைனகைள உ�வா�கலா�. தா�
ேத�த�� ��கமா�ேட� எ�� ெதாட�க�
�தேல �ரபாகர� அ���த காரண�தா�,
தா� ேத��ெத���� ஆ�கைள� சைப��
உ�வா�க ேவ��ய அவசர அவ�ய�க�

அவ���.
இதைன�க�ட இ��யா ” இ��யா
இல�ைக ஒ�ப�த����
��தைல���க� ��தக� �ைள��தா�
இ��யா க�� நடவ��ைக எ����” எ��
�ர�டேலா� வாெனா���
(2.10.1987)��தைல���கைள�
������த�.
வ�த� அைம�ைய �ைலநா�ட.
ஆனா� அைம�ைய உ�வா��வைத�ட ,
உ�வாகாம� இ��க எ�ன�ன காரண�
கா�ய�க� ேதைவேயா அ�தைன��
ெதாட��� நட���ெகா����த�.
எ�ன காரண�?
�ரபாகர� ஒ� ச��. இ��யா ம�ெறா�
�க�ெப�ய ச��.

ஒேர ேநா�க�
�ரபாகர��� இ� நா� ப��� தா�
ஆகேவ���. ேவ� வ���ைல. ஆனா�
இ��யா��ேகா எ�ேபா�� இ��யா���
இல�ைக அ�ப��� இ��க ேவ���.
எ�லா� ச�தா�.
�ரபாகர� தன� �ர�க���
க�டைள��டா� அ�கப�ச� ப��
��ட�. ��� ெத��� ���.
ஆனா� இ��யா���?
ரா�� கா�� �த� கைட� இரா�வ �ர�
வைர��� �க�ெப�ய ஜனநாயக
வைல��ன�.
இய�பான வைல��ன� எ�றா��
பரவா��ைல. �ரதம�, �ரதம�� த��
ெசயலாள�, ம�ற� ெசயலாள�க�, ரா�வ

ெசயலாள�க�, தைலைம� தளப�,
அய�ற��ெகா�ைக அ�கா�க�,
பா�கா����ைற ச�ம�த�ப�ட அ�தைன
நப�க� எ�ற ��ட த�டவாளமாக�
ேபா��ெகா�ேட இ���ற�.
�ரபாகர� ரா�� கா�� எ�ற இ�த
இர�� த�டவாள�க� ம��� இ���
இ���ேமயானா� ��சய� அ�ேற ஒ�
����� வ�� இ����.
ஆனா� இைட�� ம�ெறா�வ�?
அவ� தா� ேஜ.எ�.����.
ெமா�த வைல��ன�கைள�� தன���
சாதமாக மா��ய��, இரா�வ
அ�கா�க�� ��னா� ெசா�ல�ப�ட
ேப��க� வா�லாக நா� உணர�ேபா��
�சய�க�� எ�த அள��� ஒ� த�
ம�த ஈேகாவா� ஒ� இன� அ��க�பட�

காரணமாக இ��தைத� ெதாட�� ேபா�
உ�க���� ����?
அ�ைறய ���ைல�� இ��யாைவ �ட
ெஜயவ��ேன�ட� அ�ச��� ெமா�த
�ர���கைள உ�வா���டலா� எ�ற
�ரபாகர� மன���� ெகா����த
ந���ைக�� இ��யா த��ெபா�யா���
ெகா�� இ��த�.
ெஜயவ��ேன மன�� எ�தைன எ��கால�
��ட�க� இ��� இ���ேமா? அ�தைன
��ட�க� �ரபாகர� மன��� இ���
இ��க�தா� ேவ���. காரண�
இ�ேபாைதய ���ைல�� சா��கார�
கா�� ��வைத �ட� ச�ைட�கார�
கா�� ���� ெதாைல�� �டலா�
எ��ற மேனா�ைல.
அைம� எ��றா�க�.

அைம�ைய� த�ர அ�தைன
அல�ேகால�கைள��
நட���ெகா�����றா�க�. ேப�னா�,
உ�கா��தா�, நட�தா� ��ற�? எ�ன
ெச�யவ�? ஆ��ர�கார���� ��� ம��
எ�ற பழெமா� அ�ைறய �ன���
இ��ய நடவ��ைகக�� தா� அ�க�
ெத��ற�.
சமாதானமா �ேலா எ�ன �ைல? எ��
ேக��� ெகா����பவ� ைகைய�
����ெகா�� �� வர ஐேயா � ைகைய�
���ய�� தவ� எ�பதாக இ��யா��
நடவ��ைகக�?
இ� ேபா�ற காரண� கா�ய�கைள� ���
��தமாக �ைறேவ�ற தா� ேத��ெத���
ைவ����த PLOTE இய�க��ன�. ெச�வ�
தைலைம�� இ��த TELO. ப�பநாபா
தைலைம�� இ��தவ�க�, EPRLF

ேபா�றவ�கைள ம�ெறா� ப�க�
அ�க�ேக கள�
இற���ெகா����தா�க�.
இவ�க� உ�வா��ய �ழ�� மகாண
ப���� நட�த ெமா�த ���க��,
ெதாட�க��� இவ�க� ேபா�ட
வ���ச�ைடக�� அ��க�ப�ட
��தைல���கைள� பா���� த�ைன�
த�கைள ஒ�ெவா�வ�� உய�வாக�
க�த� ெதாட��னா�க�.
காரண� ��னா� இ��யா இ���
ெகா�� ெகா�� ���ெகா�����ற�.
ேம�� த�க� ��த�ப�கைள�
ெதாட��ன�.
இத� உ�ச�க�ட� அ�ேபா� PLOTE
அைம��� இ���
ெசய�ப���ெகா����த

மா��கதாச��, எ�.கா��ேரா��
ெகா��த அ��ைக இ���
����ட�த�க�.
” ��தைல���க� அைம�� இ��ய
இல�ைக ஒ�ப�த�ைத ஏ���ெகா�ள
வர��ைலெய�றா� நா�கேள
அவ�கைள� ெகா�� அ��பைத� த�ர
எ�க��� ேவ� வ���ைல”
இவ�க� �ல� நட�த ச�ைட��
அ�ேபா� ஏற��ைறய 200
��தைல���க� இற�தன�. இவ�க�ட�
த���க ஓ�யவ�கைள அைம��பைட
�ர�� அ��த�. ெதாட���யான
வ��ைற. கலவர�க�, வ��ைறக�.
ெதாட�க��� ெதாட��ய� அவ�க�.
ஆனா� ெமா�த�ைத�� இ���� ����
ைவ�த� �ரபாகர�. பாதகமான
���ைலைய உ�வா��ய� அவ�க�.

ஆனா� சாதகமா���ெகா�டவ�க�
��தைல���க�.
இத� ெதாட���யாக� �ன�ேதா�� ஒ�
ம� ேநர� “அைம� �க���” எ��
வாெனா��� �ன�ேதா��
��தைல���கைள இ��யா ���
���த�.
ெபா��� பா��த �ரபாகர� இ��யாக ”
இ��யா தன� உள��பைடைய
ைவ���ெகா�� ேதைவ��லாத
நப�கைள வள��� அவ�க���
அ�த��� ெகா��� எ�க� வா���ைம
ேபாரா�ட�கைள �ட�க �ைன���ற� ”
எ�றா�.
ஒ�ப�த�ப� ெச�ட�ப� 10� ேத�
��வா�க ேவைலக� ெதாட�க�பட
ேவ���. ஆனா� அைத�ட யா�பாண�
அைம��கான ���ைல�� த�ேபா�

இ�ைல எ�� ஆ�� அ�கார�ைத� தா�
ைக�ப��� ேநா�ேகா� இ��யா
�ய���க ஒ�ெவா��� ேகா��� ����
ச��� ெகா�� ேபா� ����ய�.
ெவ����ேபானவ�க�� ��ப��
ஒ�வ�.
அவ� உ�ணா ேநா�� ேபாரா�ட�
ெதாட��ய��, அைத இல�ைக��
இ��யா�� ேவ��ைக பா��த��,
இ���� அவ� இற�த ேபா� இ��யா��
இ��� ெச�ற அைம��பைட��
தைல�� ஏழைர பகவா� த��ைடய
�த� ��ைற� ெதாட�����தா�?
��ப� ஏ� இற�தா�?

6. கா��ய பாைத��
அ���பைட
இ��யா ேப�யப� எ��� நட�த
பா��ைல. �ரபாகர��ேகா இ�ேபா�
அைம�யா� இ��பைத� த�ர ேவ� எ�த
வ��� இ�ைல. ஆனா� �ன�ேதா��
பல�தமான வ�க�.
இத��ைடேய த�கைள ���க������
ம�ற� சேகாதர ேபாரா�����க�.
நாெளா�ேம��� ெபா�ெதா�
வ�ண�� �ர�சைனக�
�தாகரமா��ெகா����த�. இ�த
�ைலைம�� தா� ��ப� ” நா�
உ�ணா�ர� இ��க� ேபா��ேற�.
இ��யா ந�ைம ஏமா�� ��ட� ” எ��
(ெச�ட�ப� 15) சா�� வைர���
உ�ணா�ரத� எ�� கா��ய பாைதைய�

ேத��ெத��� ெதாட��னா�.
இவ�� உ�ைமயான ெபய� இராைசயா
பா���ப�. இவ� அ�ேபா�
��தைல���க�� அர�ய� ����
ப�யா���ெகா����தா�. ெமா�த
ஒ�ப�த�ைத��, ��னா� ேபச�ப�ட
ரக�ய ேபர�கைள�� ந�றாக அ��தவ�.
��னா�� �ப. த��ெச�வைன ஆ�ட�
பால��க� தன�� உத�யாக
வள��ெத��தைத� ேபாலேவ இ�ேபா�
இ�த� ��ப� பால��க�தா�
வள��க�ப��� ெகா����பவ�.
அைம��பைட உ�ேள �ைழ�த� �த�
ெமா�த �க��கைள��
பா����ெகா����த ேஜ.எ�.����
��ப� உ�ணா�ரத� ெதாட��ய��
பற�� வ�� �ரபாகரைன �ர�ட�
ெதாட��னா�. “உ�களா� ெமா�த

அைம��� ���ைல�� ��ேமா? ” எ��
அ���ேற� எ�றா�.
ஆனா� அ�ேபா� இவ� �ரபாகரைன
பா��பத�� �� அைம��பைட
தளப��� இ�ட க�டைள ” �ரபாகரைன
ைக� ெச�� ���க�. ���தா� ேப��
வா��ைத�� வ�� ேபா� ����ெகா��
���க�”. எ�றா�.
அவ�� க�டைள ம��க�ப�ட�.
�த� காரண� �ைற�ப�யான அ����
இரா�வ தைலைம தளப��ட� இ���
வர��ைல.
ம�ெறா�� அைம��கான ேப��
வா��ைத�� ஈ�ப���ெகா������
ேபா� தா� ேதா���தனமாக�
ேகாைழ�தனமாக� ����ெகா�வ��
���பாத அைம��பைட தளப� ����

ெகா��த க�டைளைய ேமேல
அ���னா�.
அ�ேவ அ�ேபா� இ��ய ரா�வ உய�
அ�கா�க� ம�ட��� ஒ� சலசல�ைப
உ�வா��ய�. இ�த �க��க�
அ�தைன�� ��னா�� தளப�
ஊடக��� ெசா�ன ேபா� தா� அ�ைறய
���� ேகார �க� அைனவ����
���த�.
ஏ�கனேவ ேபாரா��ெகா����த �தவாத
தைலவ�கைள இல�ைக ஆ��யாள�க�
ேப��வா��ைதக�, ஒ�ப�த� எ��
ப�ெய����ெகா����தா�க�.
ந��யவ�க��, ந�பைவ�தவ�க��
இ�ேபா� இ�ைல.
ஆனா� ெமா�த ேநா�க�ைத�� இ��யா
ேவெறா� பாைத�� ���� எ�ெறா�
ஆ�ைம�� ேக�����யா�

மா���ெகா����த�.
இ�ேபா� இ��யா �ரபாகரைன
வ����ெகா����த�
�ரபாகர� ஆ�த�பாைத��� ����ய
நா� �த� இ�� தா� �த� �தலாக
இய�க��� உ�ளவ� கா��ய பாைத��
வ�ேய ெச�� உ�ணாேநா�� (ந���
க�தசா� ேகா��) ேபாரா�ட�
ெதாட��ய� இல�ைக�� ம��ம�ல,
இ��யா���� எ�த� பா��ைப��
ஏ�ப��த��ைல.
ெச�ட�ப� 26 த��� �ட அ��த ம���
உ�� �ற�தா� ��ப�.
இல�ைக�� எ�ேபா� இ� ����
அ�கைற��ைல. காரண� அவ�க� அைர
இ�� ஆ�ட�ைத எ��பா���� கா��
ெகா�����றா�க�. ஆனா� கா��

ேதச���ேகா எ�ேபா�� ேபால “இ���
கட�� ேபா��” எ�ப� ேபா� அல��ய�.
ம�க� ம���� ேக����� உ�வாக�
ெதாட��ய�.
இ� �த� ேகாண�.
��ப� ேக�ட உடன� ��கள
��ேய�ற�கைள� த��த�, ஒ�ப�த�ப�
�ைரவான நைட�ைறக�, ெதாட���யாக�
��கள அரசா�க� ேபா���
ெகா������ ேபா��தனமான
��ற�சா��கைள ����த�,
பய�கரவா�க� எ�� ெசா���ெகா��
உ�ேள �ைற�� அைட��
ைவ����பவ�கைள ��தைல ெச�த�,
த�ழ� ப���� �ர�தரமாக ����
ைவ�க�ப������ ரா�வ �கா�கைள
��த�.

ஆனா� அவைர� சவ����� தா�
இ���� ��னா�க�.
ஆனா� இவ�ைடய சா� எத�� உத�ய�
ெத��மா?
அ�த ��ட� வைர��� ஏ�கனேவ ேப�ய
அைம� உட�ப��ைக ப��� ேப�
����ண��கைள உ�வா�க பலா�
இரா�வ தள���� வ�மா�
�ரபாகர��� அைழ�� ���க�ப�ட�.
ஒ� ேவைள ��ப� சாக��ைல எ�றா�
ெதாட�க���� �ட� ெதாட�காம�
அ�ேற �������யா� ����
இ����.
��தைல���க�� இய�க��� உ�வான
இ�த இற�� ம�க� ம���� ஒ�
சலசல�ைப��, இ��ய அைம��பைட
���த தவறான எ�ண�கைள��
உ�வா�க� காரணமாக ம��� தா�

இ��த�. ��ச ெசா�ச� எ��
ந���ைகக� ���தான எ�ண�க�
ம�க� ம���� இ��� இ��கலா�.
அைத�ேபாலேவ �ரபாகர� மன���
ஊசலா�ட� ெதாட�����தேத த�ர அ�
��ைமயாக ெவ��� எ�� மா�ற�
ெப�ற� எ�ேபா� ெத��மா?
��தைல���க� இய�க��� இ��த
�மர�பா ம��� �ேல��ர� இற�த ேபா�.
இவ�க� அ�ேபா� கமா�ட�க� எ�ற
பத��� இ��தவ�க�. இல�ைக
இரா�வ����� ��ம ெசா�பனமாக
இ��� பல தா��த�க����
காரணமானவ�க�. ராேம�வர��� இ���
இவ�க� இ�வ�� ம�ற� ப�ைன��
ேப�க� எ�� ெமா�தமாக 17 ேப�க�
இல�ைகைய ேநா�� வ��
ெகா����தன�.

இ�ேபா� இல�ைக இரா�வ��ன�
அ�தைன ேப�� ஹாயாக
ஓ�ெவ����ெகா����க ெமா�த
பா�கா�� இ��ய அைம��பைட��
ைகக��.
எ�ெக�� கா��� இ��ய ரா�வ�
தைலக�. பய����ெகா�� வ�த
��தைல���க��� அலா�யான
ந���ைக. இ�ேபா� ெமா�த பா�கா���
அைம��பைட�� ைகக�� இ���ற�.
நம�� ஏ�� ேநரா�?
�� அ����� தா�
�ைளயாட�ெதாட��ய�.
பகவா� ேந�ைட� பா�ைவபட� ப�டா�
ெவ��க� கால� பா�����த ேநர�
உ�வான கால� அ�.

வ�தவ�கைள அைம��பைட ைக� ெச��
�ட� தகவ� ப�சா� பற��
ெஜயவ��ேன���� ெச�ற�. ேபாதாதா?
பா�கா����ைற அைம�ச� ல�� அ�ல�
�த� த��ைடய அ�றாட� கடைமகைள
அ�தைன�� அ�கட ஒ���ைவ�� ���
இவ�கைள� ெதாடர ஆர���தா�. பலா�
எ�ற இட��� இ��� அவ�க�
ெகா������ ெகா�� வர ஆைண.
இ�த இட��� ம�ெறா� ����ட�த�க
அ�ச�.
அைம��பைட��� தைலைம தா�� வ�த
தைலைம�தளப��� �ணா��ய�க�.
அவ���� ெகா��க�ப�ட க�டைள
இல�ைக�� உ�ேள உ�வா�க�பட
ேவ��ய அைம�.
ஆனா� உ�ேள வ�த� �த� நட��
ெகா������ ெமா�த அர�ய� ம���

அைத� சா��த ேதைவ��லாத
�ம�சன�க� அவ���� க�கைள� க��
கா��� ��ட� ேபா� இ��த�. ேபா�
எ�றா� ெவ�ேய ெச�� ேபாராடலா�.
ஆனா� ேபா� ெச�ய��டா�. ஆனா�
ேபாராட தயாரா� இ��க ேவ���.
இைத�ேபா�ற �ேனாதமான
மேனா�ைல�� எ�த �ரைன எ�ப��
தயா� ப���வ�.
அவேர அ�� �ழ���ேபா���தா�
எ�ப� தா� ச�யாக இ����.
இ� ேபாக� ���� க�டைள எ�ப�
அ�யா��� இட�ப�வ� ேபா�.
�ைற�ப� ெப�ற ப��� எ�பத���
ச�ம�த� இ�லாம� அ�றாட� ஒ�ெவா�
க�டைள�� மா��ெகா�ேட இ��த�,
இ�த� ேபா��கள� எ�ப� இ�� அவ��
ேபாதாத கால�ைத �ைன� ப���வதாக

இ��த�. இவ�� ��ர �ய����
ப��க��ைல. ��ப�ட �ர�கைள
ெகா��� ெகா�� ெச�ல�ப�வ�� எ�த
மா�ற�� இ�ைல.
இ��யா �ய�� ெச�தேத த�ர ��ைம
இ�ைல.
இ�த இட��� ந�றாக �ைன��
ைவ���ெகா�ள ேவ��ய ஒ��. ெமா�த
அ�கார�� ெஜயவ��ேன ைக��
இ��தேத த�ர உ�ேள உ�ள ஆ�ைம
அ�தைன�� அைம��பைட�ட��,
அத� �ேமா� இ��யா�ட�� இ��த�.
உ�ைமயான அ�கைற���� இ��தா�
அ�ைறய �க�� ேவ� �தமாக மா�ற�
ெப�றதாக இ��த� இ����.
ஒ�ப�த�ப� உ�டான வா����க� �ட
அ�த� சமய��� கா���
பற�க�ட�ப�டன. ��ப�டவ�க�

ெகா��� ெச�றா� எ�ன நட���?
ெகா��� நாலாவ� மா� ��ரவைத
எ�ப� இ�� வைர��� �க�ெப�ற�.
ர��� ����� ��கள�க� ெச���
அலா�யான ேவைல�பா� �ைற�த
���கமான ��ரவைத��ட�. இவ�க�
��க� ேவ�. ெகா�டா�ட�����
ெசா�லவா ேவ���.
அ�ைறய ெமா�த ஆ��யாள�க�� இ�த
17 ேப�க� ேம� தா� கவன��� ைவ��
இ��தா�க� எ�றா� அ� �ைகய�ல.
ெகா��� ெச�ல�ப�வத�� ��
�ரபாகர� ெகா��� அ���ய 17
சயைன� ���க� அவ�க� �ரமரண�ைத
உல��� உண��� அ����யைலைய
உ�வா��ய�. இ��யா��� ஆயாச�ைத
ஏ�ப���ய�. இல�ைக�� ஆேவச�ைத
உ�வா��ய�.

�ரபாகர� ெந���க� ேவைல ெச�ய�
ெதாட��ய�. ஆ�ட���
ப�ெக����ெகா����த இ��ய
அைம��பைட�� தாய�க�ைட தவறாக
���� பா�� வா�� ��� �ேழ இற�க�
ெதாட��ய�. அைம� கா�க ேபானவ�க�
அ���பைடயாக மாற வா�க ராசா எ�ற
வரேவ�ற ெபா�ம�க� அ�தைன ேப��
��தைல���க�� ��னா� அ��ரள�
ெதாட��ன�.
ேகா��� உ�ள ����பர�கைள
ந���ெகா�� ரா�� கா�� ஒ� ப�க�.
இ��ய இரா�வ தைலைம தளப� ��த��
பா�ைவயாளராக ம�ப�க�.
இவ�க� ந��� ���� இவ����
�ைணயாக ரா உள���ைற.
அ��� எ�ன நட��� எ�ற எ��பா����

ெஜயவ��ேன. எ�ப�� சாதகமாக�
பய�ப����ெகா�ளலா� எ�ற அவ��
��யேகா�க� ம�ப�க�.
��றால �றவ�� ெகா�டா�ட���
இல�ைக இரா�வ��ன�.
இ�த இ� அ�க���� இைடேய
�ரபாகர�.
இவ��� ெவ�ேய ஆ�ட���
ேகா���� அ�ேக கா���ெகா������
ம�ற� ேபாரா�����க�.
காரண� இவ�க� ஆ�ட���
ப�ெக��பைத �ட ெவ���ேகா�ைபைய
எ�ப�� ைக�ப�றலா� எ�ற எ�ண���
ம��� இ��தன�. காரண�
நட�க�ேபா�� ேத�த�� த�க�ைடய
ஆ�ைமைய எ�ப� �ைல���தலா�
எ�ற எ�ண��� தயாராக இ��தன�.

�� ப��தா� ��ைல உ��மா?
�ரபாகர� அ�ேபாைதய ���ைல��
உ��� ���ைல�� இ��க ைவ�த�
��யா?
அவ� ந�பாத ச��யா?

7. ெதாட��யவ��
இழ�தவ�க�� (IPKF)
ேபா� எ�றா� பர�பர அ��.
அ� ���� எ�ேபா�� யா���� எ�த
அ�கைற�� இ��க�ேபாவ��ைல.
பைழய ம�ன�க� �ர�ைத பைற சா�ற�
ெதாட��னா�க�. பைடெய��பாள�க��
ேநா�க� ேவ��தமான�.
மத�ைத �ைல�ப��த, வள�ைத�
�ைறயாட ம�ற இலவச ப�சாக� தா�
����� மனேநா��� ஒ�பான� ேபா�ற
பலதர�ப�ட ��ரவைதகைள ம�க� ேம�
���தா�க�. ஆ��ேலய�க� ேநா�க�
ெமா�த���� ெபா�ளாதார� சா��த�.
ஆனா� எ��� ஊ���க� வ�றாத
�வந��கான ஆதார�ைத�

ெதாட�க��ேலேய உ�வா��
ைவ�தா�க�. ப�க��� இ��பவ�க�
ேச��� �ட��டா�. ேச��தா�� �ராத
�ர�சைனகைள� ெகா�� தா� வாழ
ேவ���.
நா� ம��ேம கால� ���க ஆள
ேவ���. வள��த நா�க� ம��� உல��
ெப�ய�ண� அெம��கா�� அர�ய��
இ�� வைர��� இ�தா�.
இ��யா���� ம��ம�ல.
உலக��� ம�ற நா�கைள ஆ�� வ�த
ஸபா�� ம�க� �த� இ��யா����
வ�த ெமாகலாய�க� வைர��� ஊ��
கவ���� பா��தா� த� ம�த வ��ர�
தா� அ�கமாக ெவ�ேய ெத��ற�.
ஆனா� இ�த� த� ம�த வ��ர� தா�
இ�த இல�ைக அைம��பைட �ர�க�

அ�யாயமாக� சாவத��� காரண�
எ�றா� அ� தா� உ�ைம�� �ட.
��தைல���க�� ெந��க� �ற�க
ெமா�த காரண� இ��யா.
��மா �ட�த ச�ைக ஊ�� ெக��த
கைதயா� உ�ேள �ைழ�த� �யநல����
ம��ேம.
எ�� ேவ��மானா�� ச�தமாகேவ
ெசா�ல ����. ேக�ட, ����ய
அ�தைன��� ஒ���ெகா�டவ�கைள
வ���� இ��ப� ேபா� ஒ�ெவா���
நட�� ெகா�ேட இ��க� கைட��� அ�
நட�கேவ ஆர���� ��ட�. ��த�
ெதாட��ேய ��ட�.
ஆ�ட���� நா�க� ெர�? ��க� ெர�யா
எ�ப� ேபா� ெதாட�க� ெப�ற�.

அ�க�ேக த�க�ைடய ெமா�த
ஆ��க�ைத�� அைம��பைட �ைல
���� இ��த�. ஆனா� இ� ேபா�ற
இட�க�� தா� �ரபாகர� ���த
உ�ைமயான ��த�க� நம���
ேதைவ�ப��. ஒ�வ� ேம� ச�ேதக�
எ�� ெதாட����டா� அ� சாவாக
���� வைர��� ச�ேதக� தா�.
��னா� வர�ேபா�� �ேரமதாசா , ரா��
கா�� மரண� வைர��� அ�த� ��ட�ட�
����� �����ேட ஆக ேவ���.
தவ� ச� எ�பைத� ��னா�
பா����ெகா�ளலா�.
” யா�� ேபா�� இ��யா ெவ�ற�” ”
யா�பாண�ைத இ��ய இரா�வ�
ைக�ப��ய� / ��தைல���க� த��
ஓ�ட�” இ�ப��தா� ெதாட�க��� நட�த
15 நா� ேபாரா�ட��� ெதாட�க���

பர��ைரக� உலா வர�ெதாட��ன.
ஆனா� அ�� 2000 ��தைல���க�ட�
ேபா��ட இ��ய ரா�வ �ர�க��
எ���ைக 15,000 �ர�க�. க��
ேபா����, ெப�� இழ����� �� தா�
யா� நகைர ைக�ப��ன�.
யா� ப���� ெபா��ேப�� இ��த
இ��ய� தளப� ���த��� ” ேபா�
ஓய�ேபாவ� இ�ைல” எ�பைத�
�சகமாக� ெத�ய�ப���னா�. அவ�
ெசா�ன ம�ெறா� வாசக� ” ேபா�
ெதாட��ய�� 1200 ��தைல���
ெகா��லா �ர�க� யா� நகைர ���
ெவ�ேய���டன�. அவ�க�
ஒ�ெவா�வ�� ப�� �ர�க�� உ�ைர�
���க� ேபாரா�பவ�க�”
ேபா� ெதாட��ய�� இ��யா ெச�த
உடன� ெசய� ��தைல���க��

வாெனா� �ைலய�கைள� தக��தேதா�
ம��ம�லாம�, யா� நக�� இ���
ெவ�வ�� ெகா����த இர�� த��
ப����ைக அ�வலக�கைள��
அ��தன�.
ஏ�கனேவ ேஜ�� எ�ற ��கள
இட�சா��� இ��ய அைம��பைட
உ�ேள வ�த� �த� க��ேபா க���.
அவ�க� த�க� ப���� வா���கைள
எ��பா��� கா���ெகா����தன�.
இ�ேபா� அைம��பைட ஒ�ெவா�றாக�
ெச�ய� ெதாட��ன�. த�க��� எ�ராக,
உ�ேள நட��� உ�ைம �லவர�கைள�
கள��� இ��� ேசக���� உ�நா��,
ெவ�நா�� ஊடக ம�கைள� கவனமாக�
பா��� ெபா��� எ���
ெவ�ேய��னா�க�. தா�க� ெகா����
ெச��கைள இ��யா ம��� ெவ�நா���

பர�ப இ��ய அைம��பைட�ன����
��னா� பல ஜா�பவா�க� அ��த
ப�கா���ெகா����தன�.
உ�ேள எ�ன நட��ற�? எ�ேற
பல���� அ�த ேநர��� ��யேவ
இ�ைல.
இ��ய அைம��பைட�ன� ெமா�த
இட�ைத�� ைக�ப�� ��டதாக, ெவ���
ெப�றதாக� த�ப�ட� அ��காத
�ைறதா�.
அ�ப��தா� இ��ய ஆ��ல ஊடக�க�
பைறசா��ன. ஒ�� ஊ��ழ� ேபா�
அ�க�ேக அ����க�� அ��த
உைரயாட� த�யாக� பர��ைரயாக�
பர�ப�ப�ட�. ஆனா� எ�ன தா� நட��
ெகா�����ற�.

” நா�க� சாக� தயா�. ஆனா� நா�க�
ெகௗரவமாக� சாேவா�. �ய�நா��

அெம��கா��, ஆ�கா��தா��
ர�யா�� ேபால இ��யா பாட�
க���ெகா�ள ேவ���. நா�க� ெமா�த
ேப�க�� இற�தா�� இ��யா��
இழ�� எ�ப� ெப�ய எ���ைக��
இ����”
எ�� ��ைர�தா� அ�ேபா� ெபா����
இ��த மா�ைதயா.
இேத மா�ைதயா ெதாட���யாக அ�த�
சமய��� ெசா�ன வா��ைதக� இ�.
” இ��யாைவ ஒ���� ேபா� நா�க�
�க� ��ய இய�கேம. இ� எ�க� நா�.
எ�க� ���� ஒ�ெவா�
அ��ல�ைத�� நா�க� அ�ேவா�.
எ�க� �த��ர�ைத ����யதா�
��கள�கேளா� நா�க� ேபா��ேடா�.
எ�னதா� இ��தா�� ��கள�க��

இ�த ம��� ைம�த�கேள. இ��
வர��, எ�க���� க�டைள�ட��
இ��யா��� யா� உ�ைம ெகா��த�”
எ�� ேகாப��� உ�ச��� ேபா�
��க�கைள உ�வா���
ெகா����தா�க�.
அ�ேடாப� 6� ேத�����ற� தா� ெபா�
பற�க ஆர���த�. அ�த ஆ�ட�ைத��
ெதாட�� ைவ�த� இ��யா தா�.
ஏற��ைறய இேத �ன��� தா� ரா��
கா�� ���த அ��ைக�� வாசக�.
” அ��த 24 ம� ேநர��� இ��ய
அைம��பைட க�� நடவ��ைக எ����.
பய�கரவா�கைள� ைக� ெச��
ஆ�த�கைள� ப����” எ�றா�.
அ�ேடாப� 8,9 �ேத�க�� �ழ��
மகாண��� இ��த 15��� ேம�ப�ட
ேபாரா� �கா�கைள� ���� ெகா��

ெமா�த ஆ�த�கைள��
ைக�ப��யேதா�, 500 ேபாரா�கைள��
ைக� ெச�த�.
இ� ேபா�ற நடவ��ைகக�� இல�ைக
இரா�வ�� ேச��� ெகா�டன�. இத��
” இ� �ழ�க நடவ��ைக ” எ�� ெபய�
ைவ�தன�. இத�� ேம�� இ��ய தளப�
���த��� மா�ைதயா, பால��க�
இ�வைர�� வரவைழ�� ” ஒ�ப�த�
உ�களா� இைட�� எ�றா� ெமா�த
நப�கைள�� ����� க�� ��ேவா� ”
எ�� எ�ச��தா�.
ெத�வான தா��த� எ�� இர��
தர��� ேமா��ெகா�ட நா� அ�ேடாப�
10.
ஆனா� இத��� காரண� எ�� அ�ேபா�
அைம��பைட ��ய�.

“�ரபாகர� ெமா�த இ��ய
தளப�கைள�� தா�க உ�தர��ட
ெச��க� �ைட�க�ெப�ேறா�. அத�
காரணமாக�தா� இ�த� தா��த�க�’
எ�றா�க�.
ஆனா� இ�வ� ஆ�ட�ைத�� ேவ��ைக
பா����ெகா����த ெஜயவ��ேன
அ�ேடாப� 4�ேத� �� ��சாக�
��ேகாணமைல�� இ���
தா��த�கைள� ெதாட�க
அைம��பைட�� உய� அ�கா�க���
மைற�க உ�தர��� இ��தா�.
�ைற�ப�யான ஒ��த� ெபற ����
உடன�யாக ெட�� பற�தா�. இ�த
மைற�க� ச��ைஞ �ைட�க�ெப�ற
இல�ைக இரா�வ��ன� ேசா�ப��
இ��� ��ப�� த�கள� ேவ�ைடைய�
ெதாட��னா�க�.

இத� ெதாட���யாக இழ�த
��தைல���க�� எ���ைக��
காரணமாக, ��னா� இ��� ெசய�ப���
ெகா����த அைம��பைட�� ெமா�த
ெசய�பா�கைள�� பா����
ெகா����த �ரபாகர� அ�ேபா� தா�
ம� அ���� ெதாட�காத �ைறயாக�
தன� ஆ�ட�ைத� ெதாட��னா�.
200 இல�ைக இரா�வ �ர�க�
ெகா�ல�ப�டன�. ேபாதாதா?
இைத� தாேன எ��பா���
கா���ெகா����தன�.
அைம��பைட�� ஆ�ட�ைத�
ெதாட��ன�.
ந�றாக� கவ����ெகா���க�. 4�
ேத� ெஜயவ��ேன உ�வா��ய மாய
வைல இ�. ���� பற�� ேபா�
ெட���� ெப�ற அ�ம� காரணமாக 8�

ேத� தைலைம� தளப� ��த��
இல�ைக�� உ�ேள வ��
ெமா�த�ைத�� ேக�� ���,
அ�ேபாைதய இ��ய இரா�வ அைம�ச�
ேக.�. ப�� உட� ெகா��� ெச��
ெமா�தமாக �� ���� ேபா�டன�.
ேப�� அைம� �ைலநா��வ� ����?.
ஆனா� நட�த ேப�ேசா இ��� இர��
நா�க� க���� ெதாட�க�ேபா��
�ைற�ப�யான ச�ைட�கான அ�சார�.
இ�தைன�� உ�ேள ைவ��� ெகா��
அைம��பைட�� சா�பாக, ” அ�ேடாப�
10� ேத� யா� நக�� மாைல 2,45 ம���
ெந���பாைல�� 4,30 ம����
��தைல���க� ந�ன ரக ஆ�த�கைள�
ெகா�� தா�க� ெதாட��னா�க�. இத�
ெபா���� தா� எ�க� தா��த�கைள�
ெதாட��ேனா�” எ�றா�க�.

இ�ேபாக அைம�பபைட உ�வா��ய
ம�ெறா��� ஆ�ச�ய�
வரவைழ�க���ய�.
யா�வைள�டா ப���� EPRLF.
TELO.PLOTE ேபா�ற இய�க நப�கைள ”
��� ந�ச��ர ��ட�யாக ”
ைவ���ெகா�� அவ�கைள உ�ேள
�த��ரமாக� ெசய�பட ைவ�தன�.
ெமா�த ��தைல���க��
ெசய�ப�கைள�� தைடெச�தன�. இ�த�
சமய��� இ�த இய�க�க��� இ���
���� ேபான ெமா�த �� ��
���கைள�� ஒ�றாக இைண�� ENTLF
எ�� (இ�ேபா� இ����) ட�ள�
ேதவான�தா தைலைம�� ைவ��
உ��ர�ரேதச மா�ல��� ப��� அ���
உ�ேள இற��னா�க�.
ஆனா� இ�த� சமய��� இல�ைக

எ���க�� தைல� ப�டார நாயகா
ெசா�ன வாசக�ைத ��க� ெத���
ெகா�ேட ஆகேவ���.
” இ��� ெதாட���யாக இ��ய ரா�வ�
இ��ப� ��ரான�. ஆப�தான�� �ட.
அவ�க� ெகா�� வ���ள ஆ�த�க�,
கனரக ஆ�த�க�, ேமா�டா� வைக�லான
தா�ய�� ஆ�த தளவாட�க�
அ�தைன�� இல�ைக�� ���.
ந��ைடய இைறயா�ைமைய நாேம
ெக���� ெகா�ள� ேபா�ேறா� எ�பத�
ெதாட�க� இ�”

8. ேபனா ேபா� ெகா�ச�
அவல�
இ��ய அைம��பைட
��தைல���க�ட� ெதாட��ய
ேபா�� �த� 15 நா�க� ப���
பா��கலா�.
சாதகமான ப����ைகயாள�கைள� த�ர
இ��ய அைம��பைட இல�ைகைய ���
ெவ�ேய��னா�� ப����ைக ம�க�
சாதாரணமானவ�களா?
ஒ�ெவா� ப����ைக�� ஒ�ெவா�
ேபா� கால���� உ� ப�� வைர���
ஊ��� ெச�� ேசக��த �க��க�
எ�லா� நா� கன��� ந�ப ��யாத
ஆ�ச�ய�க�. இ�ைறய இல�ைக��
ெமா�த �க��கைள�� இ�� வைர���
உலக� ஊ�� கவ����ெகா����க

இ�த ஊடகேம காரண�.
ஆனா� அ�� ெமா�தமா�
அவ��ைத�ப�டவ�க� இவ�க� தா�
எ�றா� அ� ஆ�ச�யம�ல.
இவ�க��ேகா ெச�� ேவ���.
அைம��பைட�ேகா தா�க�
ெப���ெகா������ அவமான�க�
கா��� பற�� �ட��டா� எ�ற
ேநா�க�. ஆனா� அ�தைன�� ��
கா��� பற�க�தா� ெதாட��ய�.
அ�ேபா� ஊடக��� வ�த
ஒ�ெவா�வ�� அ�பவ�� ஒ�ெவா�
வைகயான�.
பாலச�த� (��� ைட�)
இ��ய ரா�வ� இ�� எ���ைல.
இ��� எ�தைன நா�க� இ��

இ��தா�� ��கைள
அட���ட��யா�. ேகாபமா� இ����
யா� ம�க���� ேசா��, ம����
ெகா���� சா�த�ப��� �டலா� எ�ற
த���கண�� ேபா���
ெசய�ப���ெகா����ப� இ����
ேதா���� தா� ����. இ���ள
ஒ�ெவா� த� ம�த�க�� �க�
ெத�வாக� ���சா��தனமாக
இ���றா�க�. ��ட நா�க���� �ற�
த�க�ைடய வா��ைக�� இ� அைம�
������ட� எ�� எ�ண� ெகா��
அைம��பைடைய வரேவ�றவ�க� இ��
அ�ப�ேய ���� அ��க� ெதாட��
��டா�க�.
ேக.�. நாராயண� (UNI)
�ய�நா�� �ட எ�க�� ெசா�த ����
ெச�� வ���ேளா�. ஆனா� இ�� யா�

ேகா�ைட வா�ேலா� எ�கைள� த���
����ய� ெமா�த���� ெகா�ைம.
அவ�க�� வா��ைதகைள� ேபால�
ேபாரா�� ெகா����த இரா�வ
���க�� வா��ைதக� ெமா�த����
ெகா�ைம��� ெகா�ைம.
” ேபா� ெதாட�� இர�� வார�க� தா�
�����ள�. எ�த ��த���� இ�த
அள��� நா� �ர�கைள இழ�த�
இ�ைல. இ� வைர��� 153 ேப�க�
இழ���ேளா�. 538 ேப�க� ப�காய���
சா���� ேபாரா��ெகா��
இ���றா�க�.
47 �ர�க� காணாம� ேபா��ளன�. இ�
நா�க� ேயா��தைத �ட� க�ைமயாக�
ேபா��ெகா�����ற�. கட�த ஐ��
நா�களாக ஒ� �நா� �ட� ��காம�
ேபாரா��ெகா�����ேறா�. எ�கைள

ேநா�� வ�� ��வ� ���ய� �ட�
ைக������ க��ெவ�ைய எ�க�
வாகன��� உ�ேள ����� மைற��
����றன�.
வ�� ெப�க� அ�தைன ேப�க��
�டைவ�� உ�ேள இ��� ��� எ��
ெவ����கைள எ��� எ�கைள ேநா��
�� ��� ெச���றன�. இ�த
��யாசமான ���ைலைய எ�ப��
சமா��க�ேபா��ேறா� எ�பேத
��ய��ைல “
இ�த இட��� ம�ெறா� �சய�ைத��
கவ���� ெகா�ள ேவ���. இ��ய
அைம��பைட�� அ��பைட
ஒ�ப�த���ப� ெமா�த இல�ைக
இரா�வ�� அவரவ� �கா��
இ��பா�க�. ெமா�த ஆ�ைம��
அைம��பைட�� ைக�� தா� இ����

எ�ற�. ஆனா� ��த� ெதாட�க
காரணமாக இ��த அைம��பைட��
ேமேல உ�ளவ�க�� த��ப�ட
ஈன������ காரணமாக� ேபா��
ஈ�ப�ட ேந�ைடயான இ��ய இள�ைல
ரா�வ அ�கா�க� ெதாட�க� �தேல
அ�கமாக� பா��க�ப�டன�. ேம��
அ�ேபாேத ஒ�ப�த�� ஒ�ெவா�றாக
�ற�ப�ட�. ஒ�ெவா� �க����
இல�ைக இரா�வ��னைர��
��ட��� ேச����ெகா�டன�.

ஒ�ப�த���ப� �ழ�� மகாண ப����
இ��த ��கள �ராம�க��
அைம��பைட ெச�லா�. அ� ேபாலேவ
அைம��பைட இ���� இட�க���
இல�ைக இரா�வ��ன�
ெச�லமா�டா�க� எ�பெத�லா�
அ�ப�டமாக �ற�ப�ட�. ��கள �ராம
������க� ப��ரமாக� பா�கா�க
ந��ைடய �ர�க�� உட�ைதயாக
இ��தன�.
கனரக ஆ�த�க� பய�ப���வ��ைல,
ெஹ�கா�ட� �ல� தா��த�க�
இ��கா� ேபா�றைவக�� ��
ேம���� ������க� �த� ெமா�த
இட�க��� சரமா�யாக� ���மைழ
ெபா�ய�ப�ட�.
ேநா�க� ��க�.
பா��க�ப�ட� அ�பா�

வா�வாதார�க�.
அைம��பைட ேபா�ட �������
க���ைகைய� பட�����
��தைல���களா� உ�வா�க�ப�ட
�ர���கா��க� எ��
ெதாைல�கா���� கா�ட�ப�டைத
அ�ேபாைதய � �� ��ப� ��ெச��
�ெசௗஸா ேபா�� உைட�தா�.
யா�பாண��� இ��� பய��
ெச�ைன�� அக�களாக வ�தவ�க� ”
��கள�க�� தா��த�கைள �ட
அைம��பைட�� தா��த�க� ேகாரமாக
இ���ற�” எ�றன�.
ெதாட�க��� �மான� தா��த�கைள
ம��த அைம��பைட �ற�, ��க��
ேகா�ைடயான யா� ப��ைய ைக�ப��
��ேடா�. இ� எ�க� ேநா�க�
சாவக�ேச� ம��ேம. இழ��கைள� த��க,

�ைர�ப���� ெபா��� வா�
தா��த�கைள� ெதாட��ேனா� எ��
உளற ஆர���தன�. ச�ைட�னா�
��னா��னமான யா� நக�� ��க��
�த� �ைறயாக ஊடக ம�கைள
அைழ���ெகா�� ெச�ற ேபா�
�ைக��� ேபா���டன�.
ஏற��ைறய மயான அைம�. ���ைல��
ம�க� நடமா�ட� இ�லாத இடமாக�
கா��ய��த�. ம��ய த�� அ�வலக�,
�ைற�க ��வாக அ�வலக�, எ�� அ��
இ��த அ�தைன ���ய ��வாக
�தல�க�� அ��க�ப��� ���ைல��
ேபா� இ��தன. அ�தைன�� க�கைள
���ெகா�� நட�த�ப�ட வா�தா��த�
காரணமாக உ�வான கா��க� இ�.
���வா��கா� கைட�க�ட ேகார
கா���� உலகெம�க� ஊடக ஒ�பா�

ைவ�த ஒ� வசன� ந��ைடய
அைனவ�� க�க���� வ�� ேச���
இ����.
அதாவ� ” ��க� ெபா�ம�கைள ஆ�த
ேகடயமாக ைவ���ெகா�� அவ�கைள
ெவ�ேய �டாம� இ�����றா�க� ”
எ�ற�.
இேத வசன�ைத அ�ைறய
அைம��பைட�� ஊடக��� பர��ய�.
“ெத��� ெமா�தமாக� ��டமாக
வ���றா�க�. ��யவ�க�, ெப�க�,
��வ�க� எ�� அவ�க� ��னா�
இ��� ெகா�� எ�கைள�
தா���றா�க�. எ�களா� ஒ��ேம
ெச�ய��ய��ைல”
ஆனா� ெபா�ம�க� அ�தைனேப��
��க� ��னா� ��றத�� ���ய�

காரண� எ�ன ெத��மா?
ஒ� �����ட இட��� ேபா� ெதாட�க�
ேபா�ற� எ�றா� �த� நாேள வ�� அ�த
இட��� உ�ளவ�கைள ஒ��ைண��
அவ�க� அ�ம��ட� ேபா�ட�
ெதாட��ன�. ேபா�ட� ெதாட��� ேபா�
ெபா�ம�கேள த�களா� ஆன
உத�கைள�� ெச�ய� ெதாட��னா�.
இ�ேவ ெமா�த அைம��பைட���
ஒ�ெவா� ���ைல��� சவாலாக
இ��க� ெதாட��ய�.
காரண� எ�த� ேபாரா�����க�� ஒ�
தடைவ இர�� தடைவ ேவ��மானா�
வ��க�டாய�ப���� ெபா�ம�கைள�
ப�கடா ஆ�க ����. ஆனா� ஒ�ெவா�
நா�� இேத ேபா� நட���ற� எ�றா�
ெபா�ம�க� அ�ம� இ�லாம� நட�க
வா��ேப இ�ைல. ஆனா� இைத�� ��

அைம��பைட தன� ேவக�ைத�
�ைற�தபா��ைல. இ��ய �ர�க��
மேனா�ட� �ைறய� �ைறய அ� தவறான
பாைதைய��, வ��ர பாைதைய��
உ�வா�க� ெதாட��ய�.
இத� ெதாட���யாக� தா� பாரா����
இ��� இற��ய இ��ய �ர�கைள�
�ரபாகர� தா��த� நட�� வ�� இற��ய
அ�தைன இ��ய �ர�கைள�� ����
ெகா�ல�ப�டா�க�. இ�ேவ �க� ெப�ய
���� �ைனயாக உ�வா�க�ப��
“இல�ைக��� ெச�ற� அைம��பைட
அ�ல. ெமா�த பைட�� அ���பைட”
எ�� த��நா��� ���ர� ெதாட�க�
ெப�ற�.
ஏ� இ�த அள���� �ரபாகர�
உ�ம�த� ���� அைல�தா� எ�பத��
ம�ெறாெமா� ச�பவ�. அ�ேபாைதய

��ஐ ��ப� ெசா�ன வாசக� இ�ேக
����ட�த�க�.
“ெபயைர ����ட ���பாத இர��
ேபாரா�����க�� ேத��ெத��க�ப�ட
�லைர �ரபாகரைன ெகா�வத�� எ��
�ற��� ப��� ெகா��க�ப�ட
உள���ைற அவ�கைள ��������
ெகா����த�. அவ�க� �னச�
ேவைலேய �ரபாகர� ���னைர
கவ��ப� ம��ேம” இ�தைன ெப�ய
இ��ய இரா�வ��� �ர� எ�ப� ஏ�
ேக�யாக� ேபான�?
ஒேர காரண� �யநல�.
ெப�ய நா���� த��ைடய
இைறயா�ைம�காக� �யநலமாக இ��ப�
�ட� பராவா��ைல. ஆனா� ஈ�ப�ட
அ�தைன ேம�ம�ட அ�கா�க����
ஒேர ேநா�க� �ரபாகரைன அ��� �ட

ேவ���. காரண� அ�வா� அ�த ெமா�த
அ�கா�கைள�� மன� மா�� ைவ��
இ��தா�க�. ெட�� அர�ய� லா��� ரா
�� தவறான வ�கா��த�க��.
�ரபாகரைன அ��� ��டா� ெமா�த��
ஒ� ����� வ�� ��� எ�� ந��ய�,
அ�த ந���ைகேய அவ�கைள வ�
நட��ய�,
அத� ப�ேய ந�பைவ�த�
ம��ம�லாம� ப�லா�� கால� ப���
ெப�ற அ�கா�கைள�� . �ர�கைள��
இழ�க ைவ�த� தா� ேசாக��� உ�ச�.
அைம��பைட�� இல�ைக இரா�வ�
எ�ப� ஒ��ைழ�� எ�ப�
உ��ச���லாத�. ெசா�ல�ேபானா�
அ�ைறய ���ைல�� அவ�க� ஆைள
��டா� ேபா�மடா சா��ற அள���
இ��தவ�க� தா�.

ஆனா� நம� அைம��பைட�� ேமேல
இ��தவ�க� க�டைள��டவ�க�
அ�தைன ேப�க�� நைட�ைற
ெத�யாம� த�� ேம� த��� ெச��
ெகா����தா�க�. இ�� உ�சக�ட�
எ�ன ெத��மா?
�ைற�ப�யான ேபா� ெதாட�க�
ெப�வத�� ��ேப அ�ேடாப� 8�
ேத�ேய இ��யா�� இ��� ஆ� ஐ ஏ
எ� அ�கா�கைள�� இர�� ஐ � எ�
அ�கா�கைள� ெகா�� ேபா�
உ�வா�க�ேபா�� (?) ��வாக�
ப�பாலண���காக� தயா� ப���
ைவ�தன�.
அதாவ� �த� இர� நட�க� ேபாவத��
��ேப �ற�க�ேபா�� ��ைள���
ெபய� ேத��ெத��த ���சா� ம�க�. .
இ� ேபாக� ெபா�ம�க��

வா�வாதார�க� ேக�� ��யா�க�ப�ட
அ�த ஒ� காரணேம ெமா�த ம�க��
�ரபாகர� ப�க� ேசர� ெதாட��ன�.
அ�ேவ �ரபாகர� ெதாட�க ெவ�����
காரணமாக இ��க� ெதாட��ய�.
இ� த�ர இல�ைக�� உ�ேள உ�ள
அ��பைட ���ய� அ��
ெப�றவ�க���� அ�த அ��
ம�றவ�க� �ல� க�றவ�க���� நட�த
ேபா� எ��� ெகா�� வ�� �����.
�ய�நா�� அெம��கா ெப�ற பாட� ,
ஆ�கா��தா�� ர�யா ெப�ற� ேபால
இ�� இ��யா ெப�ற� �க வ��தமான
�சய�.
ஆனா� ெவ� அட��வதாக இ�ைல.
ெவ��ட� ம��� வா���
ெகா����தவ�கைள அவ�க� �����
ஒ� ேவ���� ெகா�� வர��

��ய��ைல.
ேபாக�ேபாக� ��க� வைல��னலா�,
அ���க ��யாத ��னா��னமா��ய�.
மைழ ��டா�� �வான� ��க��ைல.

9. அைம��பைட(IPKF)
உ�வா��ய பாைத
��ப� இற�த சமய��� நா� அ���
பயண�ப�ேட�. அ�த� ெச�� அ�ேபா�
தா� ெபா� ம�க� ம���� தா�க�ைத��
இ��யா�� �� ெசா�ல��யாத
எ��சைல�� அ�க�ப������த�.
��தைல���க� ைக��
ஒ�பைட�க�ப�ட ப�ட�த��� எ�ற
இட��� ம�க� ஏராளமாக�
�����தன�. அவ�க� இற��
�க������ ��னா�க� எ�பைத �ட
அ��� எ�ன நட�க�ேபா��றேதா? எ�ற
அ�ச� தா� ���யமாக இ��த�.
ஆனா� அ��த நா� ��க� தர���
ம�கைள� ��� ஒ� ெபா����ட�
ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�.

��ட��� இ���� அைம��பைட
அ�கா�க�ட� மகஜ� அ��க ஏ�பா�
ெச�ய�ப����த�. ஆனா� அ�கா�க�
அைத வா�க ம��தன�. பலா����
ெச��� அ�தைன பாைதக���
இரா�வ �கா��, �ர�க�� தைலகைள�
தா���தா� அ�வலக�ைத� ெச��
அைட�தன�. அ�கா�க� எவ�� ம�க��
தா��க ேகாப�ைதேயா, அவ�க� ெகா��
வ�த மகஜ� ���� அ�கைற ஏ���� ”
உ�கைள� கா�பத��� தா� நா�க�
இ�� வ���ேளா�. மகஜ� ேதைவ��ைல
” எ�� ம��க ஆேசமைட�த ெபா�ம�க�
க����� இற��ன�. அ�ேக
ேதைவ��லாத பத�ட ���ைல
உ�வான�.
��க���� இரா�வ��ன����
ச�ைட ெதாட�க� ெப�ற ேபா�
இ�தர��� க�ைமயான ேசத� உ�வான

ெச��க� வர�ெதாட��ய ேபா� கய��
���� வ�� ��ேட�. �ளா����,
காைரநக� கட�பைட�தள����� இைடேய
இ��த கட�பால�ைத� ��க� தா��
அ��� இ��தன�. அ�ேபா� ��கள
இரா�வ��ன� அ�த� பால�ைத
உ�வா��வ��
ஈ�ப���ெகா����தன�. காரண�
அ�ேபா� அ��� க�ைமயான உண��
ப�ச�. �ைலக� ��� மட�காக�
தா�மாறாக ஏற� ெதாட��ய�.
ஒ� மைழ ஓ�����த ேபா� ��� எ��
வ�� இற��ய இ��ய இரா�வ��ன�
ெஹ�கா�ட�� இ��தப�ேய காைரநக�
தள��� இ��� ��� �ச� ெதாட��ன�.
அைரம� ேநர����� �ற� தா� அ�த�
�ைக��ட��� இ��� த�கைள�
கா�பா���ெகா�ள ம�க� ஓட�
ெதாட��னா�க�. த�கைள�

கா�பா���ெகா�ள அ��� இ��த
ேகா����� ெச�ற ெமா�த ம�கைள��
��� வைள��, ப�ேசாதைன ெச�ய�ப��
இ���� 35 ேப�கைள� �����
����ெகா�றன�.
���� இ��த ெப� க�ப��க�ப�ட��,
அவ� அ�ேற ���� ெதா��ய�� ம�க�
ம���� ெகா�த��ைப ஏ�ப���ய�.
இ�த இட��� இ��த ��க� ��த�
ெதாட��ய ேபாேத ெவ�ேய�
��டா�க�.
ெவ�ேய�யவ�கைள, உ�ேள தா�
இ���றா�க� எ�றப� வ�தவ�க�
அைட�த ஏமா�ற�� அ�ேவ இ����
வாெனா��� �� ைக�ப�ற�ப�ட�
எ��� ஒ�பர�ப�ப�ட�.

ெமா�தமாக ஒ�ெவா� இட�����
கமா�ட�க� வ�வ��, ெமா�த
ம�கைள�� ��ட�ைத ஒ� இட���
���� ” உ�க�� ��க� எவராவ�
இ��தா� எ�க�ட� ஒ�பைட��
���க�” எ�ற ேக�� இ����
ஏமா�ற��ட� �லைர வ��க�டாயமாக
இ���� ெகா�� ேபா� அ��� உைத��
பா� வ��� ������ ெச��
��வ�� ெதாட���யாக நட��
ெகா����த�.
ந� இர�� வ� ெத�யாம� வ�த ஒ�
இரா�வ ��பா�, ேப�ய ��� ெமா�
��யாம� ெமா�த ம�க�� ����
ெகா�� கா�பா��� ெகா�� வ��
ேச��தன�. அவ� ேப�யேத ப�தாபமாக
இ��த�. ��� நா�களாக� சா��ட வ�
இ�லாம�, ம�ப��� �கா��� ேபாக
வ��� ெத�யாம� இ��தவைர ம�க�

பா��க� ெச�ற ேபா� அவ� பய�� ேபா�
வான�ைத� பா��� �ட ஆர���தா�. இவ�
இ��பைத� ேக���ப��� ��க� வ��
ேசர அவ�கைள� சமாதான�ப����
ெபா�ம�க� அ��� ைவ�தன�.
அவ� ேப�ய ஆ��ல���, இல�ைக
இ��ய ரா�வ��� ெமா�த பய��,
இ��யா���� ����� ெச�ல
எ�ேபா�� ெச�ல தயாரா� இ���� �யர
வா��ைக�� ���த�.
க��� ��� உண��ப�ச� க�ைமயாக
இ��க யா�பாண� ெச�� �டலா� எ��
�ைன�ேதா�. ெந���� ம�க�
ப���யா� ெச���ெகா����தா�க�.
அ�ேபா� இல�ைக கட�பைட�ன�
த�க�� உண�கைள� ��தள� ெகா���
உத�னா�க�. அ�ேபாைதய ���ைல��
யா�பாண� ���க இ��ய இரா�வ�

ைவ�தேத ச�ட�. அவ�கைள�
பா��த�ட� ைச���� ெச�றா��
இற�� நட�� ெச�ல ேவ���.
�����ட �ர��� இ��� ைககைள�
���யப�ேய ெச�ல ேவ���.
ஆ�, ெப� எ�ற ேபத� இ�லாம�
அவ�கேள உட�� ���க� ேசாதைன
எ�ற ெபய�� அவ�க� ெச���
வ��ர�கைள வா��ைதகளா�
வ���க��யா�.
��கைள� ����ேறா� எ�� ைகக��
பட�கைள ைவ���ெகா�� ஒ�ெவா�
�டாக �ர�க� உ�ேள வ�� ேபா� ம�க�
ெமா�தமாக� பய�� ெகா�� ����
���ற� வ�யாக� த�� ஓ� மைற��
அ�றாட �க���யா� இ��த�.
யா�பாண� ���க� க�ைமயான ப�ச�
�ல�ய�. எவ�� அ�றாட�

ப�கைள��ட� ெச�ய ��யாம�
��ப�ப�டன�. ம�ைட ���� அ�ேக
இ��யா ஒ� ெப�ய ேபா��க�பைல
������ளன�. �னவ�கைள ������
அ�ம��ப� இ�ைல.
யா�பாண��� இ��� ��ெநா����
வ�� ேச��ேத�. வ�ெய��� இரா�வ
�கா�க��, அவ�க�� ேசாதைனக��
தா�� வர ேவ��யதா� இ��த�.
யா�பாண��� ஒ� இட��� இ���
ம�ெறா� இட����� ேபாக
ேவ��ெம�றா� க�ேச� எ�ற இட���
ேபாட�ப�� இ��த இரா�வ �கா��
ேபா� அ�ம���� வா�க ேவ���.
த�க வச�க� இ�லாத காரண�தா�
ச����� அைட�கல� �ைட�த�.
காைல�� வ��யா ெச�ல
��ட��ேட�.

��ெநா���� ENTLF ( THREE STARS
CAMP) த�யாக �கா� அைம���ளா�க�.
��க��� எ�ரான ம�ற இய�க�கைள
ஒ�றாக இைண�� இ��ய இரா�வ���
பா�கா��ட� ெமா�த ேசாதைனக��
அவ�க� �ல� நட�� ெகா����த�.
அவ�க� தா�� எவ��
ெச���ட��யா�. வ��யா��� வ��
வ��� மா��ள���� அ�ேக �மா�
1500 ���ய�க� ெகா�ட �கா� இ��த�.
இ� ேபாக ெமா�தவ���� இரா�வ
தைலகளாகேவ ெத�ப�ட�. உட�
இ���� இல�ைக காவ��ைற���
இ��ய இரா�வ��ன�க���� ��ட�
ேமாத� ெதாட��� ெகா�ேட இ��தைத�
பா��க���த�.
ேப��� வ�� வ��� ஓம�ைத
�ராம��� இ��த ெமா�த ��கைள��

இ��ய இரா�வ��ன� ஆ�ர����
��ேய����தன�. அவ�க� ேக���
ப�ேசாதைனக� எ�ற ெபய�� ஆ�
ெப� ேபத� இ�� ஆைடக����
ைகைய ��� வ�ர�ைத
�ைறேவ���ெகா����தன�. வ��யா
நகைர வ�தைட�த ேபா� ஏ� �ைற
ப�ேசாதைனக��, இைட�� ����
அைடயாள ேக��க�� ���� ேச��த
ேபா� ��� �ண�ய�. வழ�கமாக இர��
ம��� ச�� �ைறவாக வ�தைடய
ேவ��ய �ர�ைத ப�ேசாதைனக�
காரணமாக 6 ம��� ேமலாக� கட��
வ�� அைட�த ேபா� ஆயாசமாக
இ��த�.
வ��யா நக��, இ��ய இரா�வ��ன�,
இல�ைக இரா�வ��ன�, இ��ய ம��ய
�ச�� ேபா��, இல�ைக ேபா��, இ�
ேபாக ��தைல���க��� எ�ரான ��

�டா� ேபாரா�����க�� ேக�� எ��
எ��� பா��தா�� இவ�க�� தைலக�
தா� அ�கமாக� ெத��த�. மாைல 4 ம�
�த� ம� நா� காைல 6 ம� வைர���
ெமா�தமாக இ�� ஊரட��� ச�ட� ேவ�
அம�� இ��த�.
வ�� வ��� �� �டா�
ேபாரா�����க� ப�ேசாதைன ���த�
ஒ�ெவா�வ�ட���� க�டண� எ��
வா�� அ�ப�டமாக� ெகா�ைளய����
ெகா����தன�. இல�ைக காவ��ைற
ேபா� இ�த �� �டா�
ெசய�ப���ெகா�����ற�.
��கள �ராம��� இ��த
��கள�க���� இ��ய இரா�வ��ன�
�� பயமாக இ��தன�. ” உ�கைள� கா�க
வ�தவ�கேள இ�� உ�கைள� ெகா��
����றா�கேள? இவ�க� எ�கைள��

ெகா�� ��வா�கேளா? ” எ�� �ழ��
மகாண ��கள ம�க� ெசா�ன பய�
ெபா�வாக அ���ள எ�ேலா�ட����
இ��த�.
��க� �� ம����, இ��ய
இரா�வ��ன� அ�பா� ம�கைள�
தா��வதா� தா� ��கைள அவ�கைள�
����� தா���றா�க� எ�ற ஆத�க�
ெபா�ம�க� ம���� இ��த�.
அ�ேவ ��க��� மைற�க ஆதரவாக
மா��ெகா����த�.
யா�பாண� ெபா�ம���வமைன��
ப����த ம���வ�க�, தா�ய�க�,
ேநாயா�கைள இ��ய இரா�வ��ன�
ெவ�யா�� ����ெகா�ற� ம�க�
மன�� ஆழமான வ�வா��
ேபா���ட�.

ெகா����, உ���ரா� ப��க��
ெப��பாலான ��க� தைரம�டமா�
இ��த�. அ��ய சடல�கைள எ��க ஆ�
இ�லாம� நா��ெகா����த�.
இல�ைக இரா�வ��ன� �ட�
��கைள� பா���, அவ�கைள� ேத�
ேபா� ெச�தன�. ஆனா� இவ�க����
த�� ம�க� எ�ேலா�ேம ��களாக�
ெத��தன�.
யா�பாண� ப�கைல�கழக வளாக�
இ�ேபா� ெமா�தமாக இ��ய
இரா�வ��ன� க���பா���. இவ�க�
உ�வா��ய �ர�சைனயா� ெமா�தமாக
இ�த� ப���� ெபா�ளாதாரேம இ���
25 வ�ட�க� ��த��ட�ேபா��ற�
எ�ற அ�ச� அைனவ�ட���� இ��த�.
�����ட ேநர� ம��� தா� ��சார�.
எ�த அ��பைட வச�க��

இரா�வ��ன� க�டைள��ப� நட�த�.
இத��ைடேய அ�ல இ��ய
வாெனா��� ெதாட���யான
ெபா��தகவ�க�.
ஈழ�ர� தா�க�ப�� அ��க�ப�டைத�
ெதாட���, �ல நா�க�ேலேய ��ய
அள�க�� �ர�ரமாக ெவ��ட�
ெதாட��னா�க�. காரண� அ�ல இ��ய
வாெனா� ஆகாச ����யாக
ஒ�பர���ெகா����த�.
ெமா�த��� ம�க� அ�தைன ேப�க��,
இ��ய இரா�வ� அைம� எ�ற ெபய��
உ�ேள வ�� ��ட�. இ� இவ�க�
இைத��� நகர இ��� 25 வ�ட�க�
ஆ�� எ�� அவரவ� ��மானமாக ந��
எ���க� ெதாட��னா�க�.
(ேபா� ெதாட��ய கால��� அ���

பயண�ப�ட ெப�ணா�ட� எ�ற
ப����ைகயாள�� ெமா�த அ�பவ���
���க� ப���.)

10. அைம� ெவ���
ஆ�மாத��
ம�ற� ேபாரா�����க� வ�ைம
இழ�த��, ��தைல���க� ம���
ம�க� ஆதர� ெப�ற�� ஏ�? எ�பைத
ஊ���கவ���� பா��தா� இ��ய
அைம��பைட உ�ேள இ��தேபா� நட�த
ஒ�ெவா��� நம��� பல �சய�கைள
உண����.
�ரபாகர� ச�வா�கார�, ச�த��பவாத�
எ�ற எ�தைனேயா ��ற�சா���கைள�
ப�க��� ைவ��� பா��தா�� �ட
இ��ய ” அைம� பைடேய ெவ�ேய� ”
எ�� ேபாரா�ய ��தைல���க�ட�
ெபா�ம�க� தா�களாகேவ ��வ��
ேபாரா�ய கா��க��, வய�
����ேதா�க� �ட� த�களா� ���த

ப�க��ைப பா��ேதாேமயானா�
அவ�கைள� ேபால� த�� ம�க� எ�ற
ெசா��� த�கைள அட���ெகா��
வா��� ெகா������ த��நா���
எ�ேபாதாவ� நட��மா எ�ப�
ச�ேதகேம?
�ல �க��கைள� பா��க�.
இ��ய இரா�வ� ��பா�கைள ஏ���
ெகா�� லா�க� வ�ைசயாக�
�ற�ப���றன. நக�� எ�ைல�� ஒ�
���ய வைள�� �����ற�. ச���
�ர��� ஒ� ���� ���ற� வாச��
�ழ� ஒ�வ� ெவ��ைலைய� பா��ட�
அைம�யாக இ���� ெகா�����றா�.
�த� இரா�வ லா� அவைர� கட��
ெச��ற�.
உடேன தன��� ��னா� ைவ����த
ஒயைர ம�ெறா� ஒய�ட� ேச���

இைண�� ��� ���� தன�
ேவைலைய� பா����ெகா��
இ���றா�. ��னா� வ�த அ�தைன
லா�க�� பல காத �ர� ���ழ��ட�
ெவ���� �த��ற�. ெமா�த �ர�க��
த���ேதா� �ைழ�ேதா� எ�� இற��
ஓ�ட� ����றா�க�.
ெப�க�, ��வ�க� இரா�வ �ர�கைள
ேநா�� வ�வ� ேபா� இ�லாம�
ேவ��ைக பா���� ேநா�க� ேபால�
கட�� ெச��றா�க�. எ�ேபா� த�க�
உட��� மைற�� ைவ����த
���கைள இரா�வ வாகன���
��னா�க� எ�� ேயா��பத��� வ��
�த��ற�. இவ�கைள� ேபால ம�ற�
ெப�க� ேவெறா� பாைத��
ேபாரா��ெகா����பைத��
பா����டலா�.

அ�ன�மா ேட��, ேநச�மா வ�ேவ�
ஆ�ய இ� தா�மா�க� ம�ட��ள��
��க� ேகா��� சா�� வைர
உ�ணா�ரத� எ�ற ேபாரா�ட�ைத�
ெதாட���றா�க�. அவ�க�� ேகா��ைக
” இ��ய அரேச ேபாைர ����.
��தைல���க�ட� ேப��
வா��ைதைய� ெதாட��” .

��னா�� ெச�ைன�� வ�� இற��ய
ஒ�ெவா� இ��ய �ர�க��,
அ�கா�க�� மைற�காம� பல
உ�ைமகைள ெவ��ெகா�� வ�தன�.
” நா�க� �ைன��� ெச�ற� ேபா�
��தைல���க� சாதாரணமானவ�க�
அ�ல. அவ�க�� �ர� �ய�����ய�.
ஆ�ச�யமாக அ��யமாக இ���ற� ”
எ�றா�க�.
காரண� அவ�க� ச���த அ�றாட
ஒ�ெவா� �க��க�� அவ�க���
உண���ய� ஒ�ேற ஒ�� தா�.
ேபாரா�����க� எ�பெத�லா� தா��,
�ர� எ�பைத �ரனாக ஒ�ெவா�
த��ப�ட ��தைல���க�� தா�
களமா�ய� �ல� ������
கா��னா�க�. இ��யா�� ந�ன
உபகரண�க� அ�தைன�� அவ�க��

�ேத� ��தைனக� �ல�
உ�வானைவக�� ��னா� க�
��னாேல ெபா�� ெபா�யாக உ���த�.
உதாரணமாக இரா�வ வாகன�க� கட��
ெச��� ேபா� ெத�ைன மர��� இ���
வ�� அ���� ெவ����க��,
�தா��பத��� வாகன�க� �க���
பா���� க�� ெவ�க���� காணாம�
ேபா�ன�.
க��ெவ� ைவ�ப�� ��ய உ��கைள�
ைகயா�டன� ��தைல���க�.
க��ெவ�கைள� க�����க இ��ய
ரா�வ� உேலாக சாதன�கைள�
பய�ப���னா� அவ�க� தா�க�
உ�வா�� ைவ����தைவகைள ந�ன
உபகரண�க� க�����காத அள����
�ரவ� க�� ெவ�கைள�
பய�ப����றா�க�. இ�� இ���

த����� ேநா�க��� அ�ேபா�
�ரா��� இ��� �ற�� ேமா�ப
நா�கைள� ெகா�� வ�தன�. இ���
ேதா���ேபா� �� �டாக உ�ேள ����
��தைல���கைள� ேத��ேறா� எ��
ெதாட��� ெகா�ைள� ச�பவ�க��
ஈ�ப�ட ேபா� இத�ெக��
தயா��க�ப�ட ெப��கைள ைவ��
�ர�கைள ����� வரவைழ�க, அ�த�
ெப��ேய ெவ���டாக அவ�க��
உ�ைர� ப��த�.
��தைல���க� அ�� �த� கைட�
வைர��� ேபாரா�ட கள���
ெவ�ெற��க ���ய� காரண�க� பல
எ�றா�� இ�த� க��ெவ� ��ப�
தா� அவ�க� ேம� பல���� பய�
ெகா�ள ைவ�த�.
அ�ேவ ம�த ெவ���� தா��த�க�

எ�� ெதாட�க� ெப�ற ேபா�
ஒ�ெவா�வ�� உ�����ைச எ��
ேக��� அள��� ஆன�.
�ேரமதாசா���� �ற� ஆ��
அ�கார���� வ�� வா���
இ��தவ�க� �ட� பய�� ஒ���ய��
நட�த�.
இைவெய�லா� ேகார�, ெகா�ைம எ��
எ�தைன வா��ைதக� ேபா�� நம��
நாேம சமாதான�க�
ெசா���ெகா�டா�� ��கள ெவ�
எ�ப� ெகா�ைமயான�.
அ��� ��கள ஆ��யாள�க�� �ல�
��ட�ப�ட த�ழ� ேவ�ைட எ�ப�
ெமா�த���� ெவ�க� ேகடான�. த�ைத
ெச�வா அைம� வ���
ேபாரா���ேற� எ�ற 1949 ஆ� ஆ���
ெதாட�க� ெப�ற த�ழர� க�� உ�வா� 9

ஆ��க���� 1958 ஆ� ஆ��
ெவ��பைடயாக� ��கள�க� உ�ேள
ைவ����த வ�ம�ைத க�ட���த ேபா�
அ�� ேபாரா��ெகா����தவ�களா�
அைத ���த�� ெத�ய��ைல. ம�கைள�
கா�க�� வ� ெத�யாம� மா�டவ�க�
பல ேப�க�.
த��னேம அ�� தா� சா����ைய
ேநா�� பயண�பட� ெதாட��ய�. அ��
�ரபாகர��� நா�� வய�.
இதனா� உ�வான இய�க� எ�பைத�
�ரபாகர� ெதாட�க���
ெசா�னேபா��� �க� ெத�வாக
அவரா� உ�வா�க�ப�ட� எ�ன
ெத��மா? பய�. ஆமா� பய� ஒ�ேற
��கள�கைள� ப�யைவ���. ேப��
வா��ைதக� எ�ப� அவ�கைள�
ெபா��தவைர��� �ைளயா��.

அ� ேபால�தா� பாரா�ம�ற�����
அ�ப�� இர�த� ெசா�ட� ெசா�ட உ�ேள
வ�த அ��த��க�ைத� காய� பலேமா?
எ�� ��ட�ட� வரேவ�றன�. இ�
ேபா�ற பல ெச��கைள, நட�த
�க��கைள� ேக�� ப���, பா��� வ�த
�ரபாகர� உ�வா��ய பயெம��ப��,
பய�தவ�கைள ேம�� ேம��
ப�யைவ�க அவ�ட� இ��த ���க�
உத�ய�.
அ�ேவ அவ��� இ��வைர���
�கவ�யா�� ேபா���ட�.
ஆனா� ��கள�க��� எ�� ெதாட�க�
ெப�றேத த�ர இ��யா�ட� ெகா��
ேபா� இ�ேபா� இைத ைவ���ெகா��
�ைளயாடலா� எ�� �ைன�ேத இ��க
வா��� இ�ைல. இவ�க� உ�வா��ய
பாைத ெமா�த�� ��கள�க� உ�வா��ய

சா����ைய �ட �க ேமாசமாக�
சா�கைட ��யாக� ேபா��ட
அ�வைர��� உ�ேள ����
ெகா����த ��க� ெவ�ேய வ�த�.
�ரபாகர� ேம� இ���ள அ����க�
ெசா��� அ�தைன �ற�காரண�கைள��
ஒ��� ைவ�� ��� பா��தா�
இல�ைக�� உ�ேள வ�த இ��ய
அைம��பைட�ட� ேபாராட ேவ���
எ�� ���ைல�� வ�வத�� �� ஒ�
தடைவ அ�ல �ைட�த �ைட�காத
அ�தைன வா���கைள� பா���
�ய���தவ� �ரபாகர� எ�பைத�
கவன��� ெகா�ள ேவ���?
நா� உ�க�ட� இ� அட���
ேபா�ேற� எ�� �ரபாகர�
ெஜயவ��ேன�ட� ெகா��த மகாண சைப
நப�கைள ைவ�� அ�ேற இ��யா

ேமலா��க� ெச�� ஒ� ������
ெகா�� வ����க ����? அ�ேபா��
இ��யா���� ச�டா���ைள�தன�
தா� ��னா� வ�� ��ற�. நா�
இ���� ேபா� � ஏ� ����ெகா��
அவ�ட� ெச��றா�? � வா���
��வாயா பா��கலா�? எ�ற அ��க
ஒர�க நாடக� அர�ேகற பல
அண��த�க�� தைழ�ேதா��ய�.

“��கைள ஒ�����ேடா� ” எ��
ஊடக��� அ��ைக ெகா����ெகா�ேட
பல இழ��கைள�� ெதாட���யாக�
ச�����ெகா�ேட இ��தன�.

இ��யா அ�ேபா� தா� ர�யா��
இ��� �.எ�.� 2 அ� ந�ன ஆ�த
வாகன�ைத இ��� பய�ப���ன�.
இத� �ற�� அ�ச� இர���ட�
ெத�வான பா�ைவ��, எ��� ஒ�
இட��� இ��� ம�ெறா� இட�����
ெகா�� ெச�ல���ய வச���, இத��
ேம�� ெஹ�கா�ட�� �க எ���
ெபா��� ெசய�பட���ய, இத�க�பா��
அ� ஆ�த ேபா� நட�தா��
பா�கா�பா� ப��ைன தா��த�க�
நட�த���ய பல�த ��ேன�பா�க�.
ஆனா� இ� ேபா�ற ஐ�� ஆ�த
வாகன�கைள� ��க� தக��� அ��தன�.
அ��க� அ�கமான ேபா�, இழ��க�
இ��யா���� ெதாட��� வ��
ெகா����த ேபா� இைத ேவ� �தமாக�
ெசா�� ஊடக��� கவன�ைத� �ைச

����னா�க�.
” 1971 ஆ� ஆ�� வ�க ேதச
ேபாரா�ட����� �ற� கள����� �ற�
இ�ேபா� தா� நா�க� கள���
இற���ேறா�. ேம�� இத�� ம�ெறா�
���ய� காரண� ஏ�கனேவ ெகா��த�
ெச���ள, தர��லாத ஆ�த�க� தா�
���ய� காரண�” எ�றன�.
இைதேய காரண� கா�� அைம��பைட
அ�கா�க� கைட� வைர���
ச�ைப�க�� க���ெகா����தா�க�.
இ��ய �ர�க�� ேகாரமான
நடவ��ைகக��, இத�� ேமலான
க�ப��� �க���க�� �ரபாகர� ப�க�
ேவெறா� வைக�� அ���ட கா��
அ��க� ெதாட��ய�. ெப�க� அ�கள�
ேபாரா�களாக மா�ற� ெபற�
ெதாட��ன�. இத�� ேம�� ��வ�,

���ய� எ�� ெதாட�� ��யவ�க�
வைர��� உண�, ஆ�த�க�, ெச���
ெதாட�� எ�� எ�லாவைக��� உத�
��ய� ெதாட��ன�.
ஒ�ெவா� இட����
��தைல���க�� ��பா��� ����
இற��� இ��ய �ரைர� பா��த ம�ற
இ��ய �ர�க� பைடப�டாள��ட� வ��
���� ���றா�க�. யா� நக�
கைட��ைய ெமா�தமாக
���ைக��டன�. அ�த� �����ட
ப���� வா��த அ�தைன ம�கைள��
ெவ�ட ெவ��� ���� ெவ��� நா�
���க ��க ைவ�� வா�� எ��தன�.
ெமா�தமாக எ���� �ள��ய�� ைக��
ப�டவ�கைள அ���� ��ரவைத
ெச����� கைல�� ேபா�ன�.
��தைல���கைள�� ���க

��ய��ைல. அவ�க�� தா��த�க��
இ��� த���க�� ��ய��ைல. ெபா�
ம�க� ஆதரைவ�� ெபற ��ய��ைல.
ஆனா� �ன�ேதா�� வாெனா� ம���
சகஜ�ைலைம ������ட� எ�ற ஒேர
ப�ல�ைய� பர��� ெகா�ேட���த�.
�த� ஆ� மாத�க�� எத�காக இ��ய
அைம��பைட இல�ைக��� ெச�றேதா
அத� �த� அ�ைய� �ட எ���
ைவ�க��ைல எ�பைத �ட அ�
ெதாட�பாக எ�த�த
��ேன�பா�கைள��ட ஏ�பா� ெச�ய
���ப��லாம� நாெளா�ேம���
ெபா�ெதா� வ�ண�� தா� ெகா�ட
ெகா�ைக�ேலேய
��ேன��ெகா����த�.
�ரபாகர� தவறானவ�. அவைர
ஒ��க�பட ேவ��யவ�. எ��கால

இ��யா�� இைறயா�ைம��
அ����தலாக இ��க� ேபா��றவ� எ��
எ�தைன கண��க� தன���
ைவ���ெகா�டா�� அைத அ�ேக
ெசய�ப���� கா���ெகா������
�த� தா� நா��� நா� ேகார���
வா��� ேபா� ��� ெகா�ைம��
�ைழ� வா�ைல இல�ைக த��
ம�க��� அ��க� ெச�த�.
��தைல���கைள ���பாதவ�க�, ��
�டா� எ�� இ��யா வள���� ஏைனய
ம�ற� ேபாரா�����கைள
ெவ��பவ�க�, எ�த� ேபாரா�ட�����
நா�க� ச�ம�த� இ�லாதவ�க� எ�ற
இ� ேபானற ��வாள� ெபா�ஜன� ஏேதா
ஒ� வைக�� அைம��பைட�� உ�ள
�ர�க�� அ��ரம�தா� பா��க�ப��
இ� ேவ� வ�ேய இ�ைல.

இவ�கைள �ர�ட ��தைல���கைள
ஆத���தா� ஆக ேவ��� எ��
ஒ�ெவா� நா�� ��தைல���கைள
ஆத���� ம�க�� எ���ைக
அ�க���� ெகா�ேட இ���.
��� எ�� யா� ���ைக�ட�ப�ட�.
ெதாட���யாக ஐ�� நா�க� ஊரட��
அ��.
இர�� ல�ச����� �ைறவான ம�க�
ெதாைக ெகா�� ெமா�த அ�த� பர���
இ�த� ெதாைக�� நா�� ஒ� ப��
இரா�வ ���ைப� ெகா�� ேபா�
����ன�. ெமா�த ம�கைள�� ெவ�ேய
வர�ெச��, தா�க� உ�வா��
ைவ����த �� �டா� ஆ�கா��கைள
ைவ���ெகா�� ஒ�ெவா�வைர��
அைடயாள� காண அ�வ��� ேபர�
நட��னா�, இ���� ���யவ�க�

ெகா�� ெச�ல�ப�� ”
கவ��க�ப�டன�”.
அ� உ�ைமயான ��தைல���களா?
இ�ைல ஆ�கா��க���� ���காத
ஆ�களா?
எவ���� ெத���.
இ��யா��� ��தைல���க� ஒ���
�ட ேவ���. ஆ�கா��க����
தன��� எ�ராக எவ�� உ�ேள இ���
�ட��டா�.
ேநா�க� ஒ��. அண��த�க� பல�பல.
த��ம�க��� ம��ம�ல. நாளாக�
��கள ம�க���� ெப��த ச�ேதக�
எழ� ெதாட��ய�. இவ�க� இ�
ெமா�தமாக இல�ைக ���க ஊ���
ந�ைம இவ�க� ஆள�ேபா�றா�க�?

எ�� உ�வான அ�ச� பல �ர�சைனகைள
உ�வா�க� ெதாட��ய�.
த��நா��� உ�வான �ைலவா�
உய���, ெகா�� ேபா�� ெகா���
ெகா������ ரா�வ ஓ����க��,
ெச�ைன�� இ��� ெகா��
ேபா��ெகா������ கா� �த�
அ��பைட ம�ைக சாமா�க� வைர���
இ��� சராச� பாமர� தைல�� �ழ
ரா�� கா���� எ���� எ�ப� இய�பாக
உ�வாக ஆர���த�.
�த� ஆ� மாத�க�� ெசலவ��த�
எ�� 600 ேகா�க� எ�� இ��யா கண��
ெசா�னா�� எவ�� ந�ப� தயாராக
இ�ைல. ஆ�ர� ேகா�ைய
தா������� எ�� பரவலாக� ேப��
வ��ெபற பைடய� ���ப� ெப� எ�ற
ேகாஷேம ஒ� வ�ட��� இ�����,

மகாணசைப ேத�த� ����க� எ��
ரா�� கா�� ேவெறா� கண��� ேபா��
கா� நக��த ெதாட��னா�. தன��
வச�யாக� த��நா��� கவ�ன�
ஆ���� ����க�ப�ட�.
“ஆ�கா��தா�� ர�யா ெப�ற
பாட�க�, �ய�நா�� அெம��கா ெப�ற
பாட�க� ேபால அ�ல. இ� உ�ைமயான
அைம�ைய �ைலநா��வத�கான
அ�கைற” எ�� எ�தைன சமாதான�க�
ெசா���ெகா�டா�� அ�ைறய ெபா��
இ��யா��� ஒ� அ� அ�ல ஒ� இ��
�ட ��ேன�ற� இ�ைல எ�ப� தா�
ச�யாக இ����.
இ�தைன அ�வா���ெகா������
ேபா� ஏ� ரா�� கா�� ேயா��க மற�தா�?
எ�ப� ���ய� டால�
ேக���கான ப�� ஒ�ேற ஒ�� தா�.

ெத�கா�யா�� த� ஆ�ைம �ைல நா�ட
ேவ��ய அவசர�, வ�கேதச�, �டா�,
பா��தா�, �ய�ம� ேபா�ற நா�க�
த�க� தைலைமைய ஏ���ெகா�ள
ேவ��� எ�� உண��த ேவ��ய
அவ�ய�. இரா�வ�, உள���ைற
ெகா���� ெகா������ ந���ைக
��� �பர�க�, இத�� ேம�� உ�
நா��� எ��த ெச�வா�ைக ேமேல
ெகா�� வர���ய அவசர அவ�ய�க�
எ�� ஒ��ட� ஒ�ற ேகா��� மாைலயா�
அ�ேவ இ���� இல�ைக அ�பா�
ம�க�� �ண��� ேம� ேபா��
சவமாைலயாக மா�ற� ெப�ற�. 1983
அ�� ��கள�க� உ�வா��ய க���
ஜுைல கலவர���� எ�ராக ஒ�� ேச��த
த�� ம�க� ேபால நா��
வ�ட�க���� �ற� ெமா�த
ம�க�ட���� ஒ� ��ய எ���
ேதா��ய��, அ�ேவ இ��ய

அைம��பைட�� எ�ராக வ��ெபற�
ெதாட��ய�� �த� ஆ�ச�ய� எ�றா�,
யா� நகர ����, ஒ�ெவா� �ைன���
இர�� எ�� ப��� �� �ல� இ��ய
இரா�வ ����க� காவ� கா�த��, உ�
நா�� ம�கைளேய அ�ம� ��� பா���
அவ�கைள நடமாட அ�ம��க ைவ�த��
அ��த உ�ச க�ட ேசாக�.

11. �டா� �ர��ய க���
���வா��கா� வைர���
ேத�த� ேத� அ���க�ப�� ��ட�.
ேவ� வ�ேய இ�ைல.
இ��யா ஓ�ப�த� �ல� ெசா�னா��
ெஜயவ��ேன ேவ�வ����
ஒ���ெகா�� இ��த ேபா��� இ�த�
ேத�த� நட�த�தா� ேவ��மா? எ��
இ�வ�ேம �ைன��� அள����
த��� பா��தா�க�.
ஆனா� ெமா�தமாக எ�ைல ���
ேபா���ேமா? எ�ற அ�ச���
அ���ேத ஆக ேவ��ய ���ைல��
இ��தா�க� எ�ப� தா� ெபா��தமாக
இ����.

இ� வைர��� இ��ய
அைம��பைட�ட� �ரபாகர� ���த
�ர�ர சாகச�க�, ம�ற�
ேபாரா�����கைள இ��யா
ஒ��ைண�� �� �டா� எ�� ெபய��
��� த�க���� �ேழ ைவ��� ெகா��
பல ��த ேசைவகைள இவ�க� �ல�
உ�வா���ெகா����தைத��
பா��ேதா�.
ஆனா� இ�ேபா� ேத�த� கால�.
ெமா�தமாக இவ�க�� தராதர� �����
பா��க ேவ���. அ�ேபா� தா�
�ரபாகர� ����� �ல �சய�க�
நம��� ����.
எ�னதா� ெமா�தமாக இல�ைக
அரசா�க����� �ரபாகர� எ�ற
ஆ�ைம ��ம ெசா�பனமாக இ��தா��
�ட யா�பாண��� �ழ��� ப����

ம�க� ெச�வா��� ெப�றவ�க� EPRLF
ம��� EROS ேபா�றவ�க�� தா�.
காரண� மைலயக ம�க�� ஆதர��,
���� ம�க�� ஆதரைவ�
ெப�றவ�க�.
இத��� பல காரண�க�.
யா�பாண ேமலா��க�, �ரபாகர� ����
அ�ச�க� எ�� ெதாட��� ெகா�ேட
இ���ற�. இத�� ேமலாக�� ேம�
சா��கார�க� எ�ற வைக��
வ�பவ�க���� �ரபாகர� எ�றாேல
அல��. அ�த அள��� இவ�� ��தைல
உ�வா�க��ைல. உ�வா���
���ைல�� கால�� அவ���
அவகாச� வழ�க��ைல.
இ�ேவ தா� ��னா�� க�ணாைவ
ெபா������ ெகா�� வ�� வைர���
நட�த�. க�ணா ஆ�ைமைய� �ைற

ெசா�னா�� நா� இ��� ���க
ேவ��ெம�றா� உள���ைற தைலவ�
ெபா�� அ�மா�, அர�ய� ெபா��பாள�
நேடச� இ�வைர�� ��க ேவ��� எ�ற
ேபா� தா� அவ�� உ� மன ஆைசைய�
�ரபாகர� அ�� ��ைமயாக� ����
ெகா�டா�.
தாமதமான க�ணாைவ�ப��ய இ�த �த�
��த� �த� ஆ�ச�ய�.
�ல� ெபய��தவ�க� எ�பைத�� தா��
பரவலாக ம�ற நா�க��� ேவ� வ�ேய
இ�லாம� �ரபாகர���� ெதாட�க�
�த� ஆதரைவ வழ�� வ�தவ�க�,
மனதார ����யவ�க�, ஆத��ணமாக�
க�� வண��யவ�க� எ�� ெதாட���
ெகா�ேட வ�� ��ட��� இ�த� ��ட
ம�கைள�� நா� க���� ெகா�ள�தா�
ேவ���. அ�ச� எ�ப� ப�ய

ைவ��ேம த�ர அ�ைப உ�வா��மா?
எ�ற ேக��ைய இ�த இட���
ேக���தா� ஆகேவ���.
ஆனா� அைத�� உ�வா�� க�ணா
இ���� ���� ேபா� ெசா�ன வாசக� ”
ஒ�ெவா� மாத�� �ரபாகர�
தைலைம�� 50 ஆ�ர� ேகா� வ�மான�
வ�� ேச��ற�. எ��ைடய ப���� ஒ�
ேகா� தா� ெகா���றா�க�. நா� எ�ப�
இ�� ��ட ����” எ�ப�� இ��ேத
கைட�க�ட 5 ஆ��க�� த�ைத
ெச�வா��� அ�கப�சமாக இல�ைக
த�� ம�க� ெகா��த 16 ����க� ேபால
உ�சப�ச ��வாக� ப�பாலண ��வாக�ைத
உ�ேள நட���ெகா����தா�.
ெசா�ல�ேபானா� �ல� ெபய��தவ�க�
�ைர�� த�� த�� ஈழ��� நா� வாழ
���� எ�ற ந���ைக ெச�யாக மரமாக

மா��ெகா����த�.
��தைல���க� அ��த ��
சபாெர��ன�ைத, இவ�கேள அ��காம�
இ��� இ��தா�� அவ�ைடய TELO
இய�கேம அ���� தா� இ����.
காரண� ெடேலா இய�க� எ�ப� ெபய�
ஒ�ேற த�ர� �� �� ���க�
ேபால�தா� ெசய�ப�� ஒ�ெவா�வ��
ஒ�ெவா� பாைத��
பய����ெகா����தன�. த��ைடய
க���பா� எ�ப� இ� ெச��ப�யாகா�
எ�பைத உண��த �� சபாெர��ன�
அட�காதவ�கைள அ��த��, அ��க
��ப�ட ேபா� சபாெர��ன��ட� இ���
த��யவ�கேள இவைர�
�ர���ெகா����த�� ஒ� ப�க� நட��
ெகா��தா� இ��த�.
யா� தளப� ��� ����ெகா�டா�.

���தவ�க� ��தைல���க� எ�ற
ெபய�� உ�வா���ட�.
எ�ன லாப�?
ம�றவ�க�ட� ” இ� இ�� நா�க� தா� .
ஜா��ரைதயாக இ��க� ” எ�ற பய�ைத
உ�வா�க பய�ப�ட�. இத�
ெதாட���யாக ஈரா� பால�மா� �ட�
ேபா��டா சா� எ�� �ரபாகர� ப�க�
சா��� ��டா�.
அ�ேபா�� �ட ஈ�ஆ�எ�எ ப�பநாபா
ெத�வாக�தா� இ��தா�. ெஜயவ��ேன
அர�� இ��த அ��த��க�ைத ம�க�
நல� இ�லாதவ� எ�� த�க�ைடய ஈழ�
ேபரா� எ�ற ப����ைக��
ேக�����ர� �ல� த�க� எ���ைப
கா��னா�க�.
கால��� ேகால��� அைம��பைட

உ�ேள வ�த�� பத� ஆைச�� ெமா�த
ெகா�ைகக�� மா�ற� ெப�ற�. இ���
��� உ�வா� ட�ள� ேதவனா�தா
ேவெறா� �வனாக மா����தா�. க�ணா
ேபா� இவ�� த��� �ைழ�த�� இ��
வைர��� உ��ட� இ��ப� அ��த
ஆ�ச�ய�.
த��ைடய ஆ��க�ைத ம���
�ைலநா��பவ� எ�� �ரபாகர� �����
ெசா�ன இவ�க�� அ�தைன
வா��ைதக�� இவ�கேள ஒ�ெவா�வ��
���� த�க�ைடய ஆ��க�ைத
�ைலநா�ட நட�த�ப�ட
ேபாரா�ட�க��, ���த தைலக��,
ர�த�� இவ�க����ேள எவைர��
����ப��த��ைல. ���த�� தயாரா�
இ�ைல.
�ரபாகர� இவ�கைள ஒ���� ேபா�

பரவா��ைல. ஆமா�. நா� இ�ப��தா�
எ�� ெவ��பைடயாக அ����� த�
ேமலா��க�ைத �ைல ����யவ�.
இவ�க� க���ெகா�� ெவ�ேய வ��
ஒ�வ��� ஒ�வ� ச�ைட ேபா���
ெகா�� அ���� ெகா��
வா��தவ�க�. சா��த ம�கைள��
சாக��தவ�க�.
இ�ன�� ெத�வாக� ��ய
ேவ��ெம�றா� EPRLF ஆ�� அ�கார�
எ�� வ�த�� தா�க� உ�வா��ய
அ�யா� ப�டாள��, இ��ய
அைம��பைட �ல� உ�வா�க�ப�ட ”
��ம�க� பைட” எ�ற ஆ� ���க��
எவ���� இ��� �ைன�� இ����.
எவைர� பா���� ச�வா�கார� எ��
ெசா�னா�கேளா இவ�கேள
அ�த� ச�வா�கார�ைத��, த��நா��

அர�ய�வா�க� ேபால�தா� த�க�
ைக�� ஆ�� அ�கார� எ�� வ�த��,
��தமான அர�ய�வா�யாக வா��தா�க�.
ம�க� நல� எ�ப� அ�த�ப�க�
எ�பதாக� தா� ெசய�ப�டா�க�.
�ரபாகர� �ல� ப�பநாபா ெகா�ல�பட
���ய� காரண� �ேரமதாசா�ட�
ெவ�ேய ெத�யாத ஒ�ப�தேம ���ய�
காரண� ஆ��. �ேரமதாசா இல�ைக��
உ�ேள���த ச�க� எ�பவ� �ல�
ப�பநாபாவா� �ரபாகரைன அ��க எ��
உ�வா�க�ப�ட�. இவ�க��� ��ேப
அைத உண��த �ரபாகர� ேவ� வ�ேய
இ�லாம� ப�மநாபாைவ�� ெசல�
கண��� ெகா�� ேபா�� ேச��தா�.
அைம��பைட ெவ�ேய�ய��,
ெபா�ைம அர�� இ��த �த� அைம�ச�
வரதராஜ�ெபா�மா��, ப�பநாபா��
ெச�ைன�� அைட�கல� ஆக ேவ��ய

���ைல�� தா� �ரா� �ர�களாக
உ�ேள வா��தன�. ��தைல���க�
ர��� க�� த�க� தா��த�கைள�
ெதா��தன�. இவ�க�
��தைல���க�ட� இ��� த�����
�ள��� ெச�றவ�க� இ���� இட���
அைம�யாக� ��ளாம� இ��தா�
பரவா��ைல.
ஆைச யாைர ��ட�?
ெச�ைன�� இ��� ெகா�ேட
�ரபாகரைன ��ள� ெதாட��ய��
ேவேரா� சா��க�ப�டன�. அ��
இ���� த��யவ� வரதராஜ� ெப�மா�.
ரா�� கா�� மரண���� ��ேப இவைர�
க�� ���க ��தைல���க�� �ய��
இ�� வைர��� ேதா���� தா�
���த�. வட நா��� ஏேதா ஒ�
�ைல�� இவைர இ��ய

உள��பைட�ன� ெபா�� ெபா��
ைவ����தன�.
ராஜ�தா�, ெட�� வைர��� அைல�த
ேபா� �ட ��தைல���க��
சா�பாளராக வ�தவ�க� இவ��
�ழைல��ட� க�� ���க ��ய��ைல.
காரண� அ�த அள���
உள���ைற�ன� த�க� ம�க�
ேசைவைய� �ற�பட� ெச��
ெகா����தன�. இ��வைர���
அரசா�க ெசல�� வா��� ெகா��
மகைள ந�ைகயா�� கைல�ேசைவ
��யைவ�க ஆைச�ப�வ� தா� இ�த
��னா� ம�க� ேசவக�.
�த���ட�த ெந���கா�க� ேபா�
இ��த �ளா� இய�க�� அைம��பைட
உ�ேள வ�த ேபா� ���தவைர���
ேபாரா��தா� பா��தா�க�.

உமா மேக�வர� �ட இ��யாைவ�
பைக���ெகா�� ” வ�க� த�த பாட� ”
எ�ற இ��ய உள���ைற�� எ�ராக
ெவ���கைள ெவ���ட ேபா��,
இ��யா ெதாட�க��� அைம��பைட
உ�ேள வ�வத�� ��� இல�ைக��
நட�த�ப�ட தா��த�க���� ��னா�
இ��தவ�க� எ�� ரா உள���ைற தா�
எ�ற உ�ைமைய� ேபா�� உைட��
ஊடக��� ேப��யாக� ெசா�ன ேபாேத
அவ�� �� ��மானமா� ��� பாைத��
வ�� இ��த�. ெமா�த ரக�ய�கைள��
ெவ���ட �ல �ன�க�� தா� அவ�
இய�க��� இ��தவ�களா�
ெகா�ல�ப�டா�.
உட� இ��தவ�க� ெகா�றா�க� எ��
அ�த� ேகா�� ����� வ�த�.
ஆனா� அத��� ��னா�� �ைரமைற�

ரக�ய�க� உ�� எ�பைத
உண��தவ�க� பல ேப�க�. அ�ேபாைதய
���ைல�� உ�ேள �ரபாகரைன
பைக���ெகா�டா� சா� எ�ப� ேபா�
ரா உள���ைறைய
�ைற���ெகா�டா�� சா� தா�
எ�பைத உண����கா��ய ச�பவ�க�
இ�.
�ரபாகரேனா எவராவ� எ�க��
வா���ைம ேபாரா�ட����� ெதா�தர�
ெகா��தா� இ� தா� ��� எ�றவ�.
உள���ைற�னேர ��க� ஆதர�
ெகா��தா� இ� தா� க� எ�பைத� கா��
க�கல��யவ�க�.
ம�தள���� ெர�� ப�க�� இ� எ�ப�
இ� தா�.
யா�பாண ேமய� ஆ�ப�� �ைரய�பாைவ
�ரபாகர� ����ெகா�ற �த�

ச�பவ��� ேபா� அவ�� வய� 21.
அ�ேபா� �த� ம�றவ�க�ட� பய�ைத
உ�வா�� ைவ�� த��ைடய
�றைமயா�, ெகா�� வா��த
த�ன���ைகயா�, த�ைன ம��� ந��
த� ஆ�ைமைய வள���� ெகா�ட
�ரபாகர� அவைர அ�யாமேல �ல
தவ�கைள� க��� காணாம� த��டேம
ைவ����தா�,
த�ைன ஏ��� ெகா�ள ம����
இல�ைக�� �ழ�� மகாண ம�க�
���� அ�கைறேயா, அதைன மா���ட
ேவ��� எ�ற எ�ணேம இ��ததா?
எ�� ெத�ய��ைல. இ�ேம� ��க�
மா��தா� ஆக ேவ��� எ�ற
த�ன���ைக ஒ� காரணமாக இ���
இ��கலா�. இைத�த�ர யா�பாண�
எ�றா� ம�ற மகாண ம�க��� ஒ�
�லக� எ�ேபா�ேம இ��த� எ�பைத

இ��� �����ேட ஆக ேவ���.
ெதாட�க� �தேல சா�ய� பா�ைவ,
ேமலா��க எ�ண�க�, ேம�த��
வா��ைக எ�� அவ�க�� வா��ைக
�ைறக��, அரசா�க பத�க�� �ல�
ெப�ற ெபாறாைம�ப��� தா� �ர
ேவ��ய வா��ைக அைம��� ஒ�
காரணமாக இ��கலா�.
இத�ெக�லா� �� ஆ�ச�ய�பட
ேவ��ய சமா�சார� ஒ�� உ��.
இல�ைக�� ஒ� ப��யான யா�பாண�
�பக�ப����� இல�ைக வைரபட���
�ேழ ேலசான ��வ ெந�� ேபா� இ����
கா� (இ�த இட��� தா� �த� �ைறயாக
ட�� பைட�ன� வ�� இற��ன�) எ�ற
இட� வைர��� உ�ேள வா���
ெகா����த ெமா�த இல�ைக வா� த��
ம�க�� வா��ைக �ைற�� ந�பேவ

��யாத ஆ�ச�ய� அ�சய�.
யா�பாண ம�க�� வா��ைக �ைறக��,
வ�பா�, கலா�சார�, உண� �ைறக�
அ�தைன�� ம�னா� மாவ�ட��� ���த
ேவ�பா�. இர�� வ��யாக இ����
வ���ப���� அைத�ட இ�த இர��
வா��ைக �ைற�� ெமா�த ேவ�பா�க�.
தைலநகர� ெகா����� வா�பவ�க�
ெமா�த���� ேவெறா� தள��� தா�
வா��தா�க�.
கட�கைரேயார ெமா�த இல�ைக��
வா��� ெகா����பவ�க�, த�� ெமா�
ேப��ெகா�� த��நா��� கலா�சார�ைத
�ைன� ப���� �தமாக இ����
����க�� வா��ைக �ைற��
ேவறான�. உ��, ேவ� �ல ெமா�க�
எ�� வா�� ����க� எ�� அவ�க�
ஒ� த� அ��யாய�.

ெமா�த��� ஜா�யா�, மத�தா�,
இன�தா�, கலா�சார� ��ப��த� எ�ற
�ைறகளா� �ைற���ெகா��
அ�ெகா��� இ�ெகா��மா�� ����
வா��� ெகா����த ஒ��படாத த��ன
ம�கைள� �ரபாகர�� அ�ச� கல�த
ஆ�ைம தா� ஒ� ����� ெகா��
வ�� ����ய�.
ேவ� வ���ைல எ�பதாக ஒ� �����
ெகா�� வ�� ����யதாக��
இ��கலா�. இ� ேவ� வ���ைல
எ�பதாக�� இ��கலா�..
காரண� இல�ைக �த��ர� ெப�� நா�ப�
ஆ��க� ஆன ேபா�� �ட ஜா�யா�
��ட�தகாதவ�க�, ெவ��க�பட
ேவ��யவ�க� எ�பவ�க� அைனவ��
��தைல���க�� இய�க��� ேச��
அள��� �ரபாகர� உ�வா��னா�.

��னா�� ஜா� இ�லாத த�ைமைய
�ரபாகர� ெம�ெம�வாக உ�வா��யைத
இ�ேக �����ேட ஆகேவ���.
யா�பாண��� ைசவ ேவளாள� எ�ற
இனேம ேமலா��க� �ைற�தவ�க�.
த��நா�ைட� ேபால� �ராமண�த�ைம
இல�ைக�� இ�லாத ேபா�� �ட
ெந��கமான அ��தவ�க� �ைழய
��யாத அள��� இவ�க��
க���ேகா�� ம�றவ�கைள �ல��
ைவ����த�. இத�� அ��த� ����
வ�� �ரபாகர� ���� இ�த ஆ��க
ம�க� கைட� வைர��� த�க�
பா�ைவைய மா���ெகா�ள�� தயாரா�
இ�ைல �ரபாகர��� ஆதர�
ெகா��க�� ��வர��ைல.
� எ�ைன �����றா�? ���ப��ைல?
எ�ப� என�� ���ய��ைல.
��தைல���க�� ெகா�ைகக�

உன��� ���க��ைல? ����ற�?
எ�ப� என��� ேதைவ��ைல.
உ��ைடய த��ப�ட ெகா�ைகக�
ேநா�க�க� ���ப�க� எ��� என��
���யம�ல. ���� ஆ� ��ைளக�
எ�தைன ேப�க� இ���றா�க�?
ஒ�வைர இய�க����� த�� ��? எ�ன
வ�மான� வ��ற�? வ�யாக�
��மா��க�ப���ள ெதாைகைய�
ெகா��� தா� ஆக ேவ���. பணமா
இ�ைல நைகயா இ�ைல ேவ� ஏேதா ஒ�
வ��� ��� இ�� ப�ெக��� தா� ஆக
ேவ���.
நா� ஜா� மத� இன� எைத�� பா��ப�
இ�ைல?
என��� ேதைவ த�� த�� ஈழ�.

அைத நா� அைடய இ�த� பாைத தா�
�ற�த� எ�� ஏ�கனேவ ��மா���
��ேட�. உ��ைடய ஆேலாசைன
இ��க���.
வ� ெப�றவ��� வ� ெத�யாமலா
இ����.
நா� ேக�டைத ���தா� ெகா���
உத�யா� இ�. ெவ�நா���
இ���றா�களா?
அவ�க�ட� ெசா�. இ�லா��டா� எம�
ஆ�க� அவ�கைள� ெதா�தர�
ெச�ய����.
எ�த வைக��� � ����னா��
���பா��டா�� ஆதர� ெகா��� தா�
ஆக ேவ���.
ஏ�கனேவ இ��தவ�க� அ�தைன

ேப�க�� உ�வா��ய உ���ைல�த
பாைதகைள� ேப� உ�கா��� ��மா���
ஒேர ேந�ேகா��� அைனவைர�� இ�
நா� ெகா�� வர ேவ��ெம�றா�
என�� அ��த ��றா�� ஆ� ���.
உன�� அ� ��யா�?
ச�வா�கார� தா�.
கார�ைத �����தா� ஆக ேவ���.
ச� ெபா�ன�பல� அ�ணா�சல�, ச�
ெபா��பல� இராமநாத�, த�ைத ெச�வா
பாைதேபால இ� ேவ����ைள
�ரபாகர� பாைத.
ஆனா� இைவ அ�தைன�� இ�த இ��ய
அைம��பைட உ�வா��ய
அல�ேகால�க�� காரணமாக உ�ேள
உ�ள ��தைல���க�� இய�க���
ஆ�வ� இ�லாத ம�க�� மன�ைத

மா��ய�� உ�ைம. த�ழ�க��
வா��ைகைய ��� எ��க ேவ���.
�ரபாகர� எ��பா��காத ெமா�த ம�க��
ஆதர�� ஒ��ேக ெப�ற�� இத�
ெதாட���ேய.
உ�வா�க�ப�ட ஒ�ப�த���ப�
ேத�தைல அ���க எ�தைன காரண�க�
இ��தேதா அ�தைன ரக�ய�க��
இ��க�தா� ெச�த�. இல�ைக
ேத�த�க�� இ��யா தைல�டா� எ�ற
���� ஊடக��� �����ைள� ேபா�
ஒ����தா�� அவ�� ��ைமயான
ேவைலேய ேபர�க��, ரா ைவ
������வ�� தா�.
ெமா�த ��த�ட�ப� இவ�க�
����யப�ேய யா�பாண��� வட���
ப���� ஈ�ஆ�எ�எ� ெவ���
ெப�றதாக அ���க�ப�ட�.

ேத�தைல �ற�க��க� ெசா�ன
��தைல���க�� ேகா��ைகைய ��
ஒ�ெவா��� இ��ய உள���ைற��
ேம�பா�ைவ�� நட�ேத��ெகா��
இ��த�. ஆனா� ம�க�� ஓ���
சாவ��� வ�� ஓ�ட��தன�. காரண�
ம�க� ஓ�ட��த பல இட�க�� இ��ய
அைம��பைட�� தா�க� எ�ப� எ�த
அள��� இ��த� எ�ப� ப�� ெத�யாத
���ைல�� வா��த காரணேம இத��
���ய�.
இ��யா ெதாட�க� �தேல ேபா������
ேத��ெத��க�பட ேவ��� எ�ற
காரண� எ�ப� ஏ� எ�� இ���� தா�
���த�? இ�ப��தா� நட��� எ��
ஏ�கனேவ ���� ெகா�ட �ரபாகர�
ேத�தைல �ற�க����ேறா� எ��
ெசா�ன வா��ைதக� ஆ�ச�யம�ல.

வட�ேக ��தைல���க��� அ��
ேத�த� ப� ெச�ய எவ��
��வர��ைல. இ��ய ரா�வ
�மான�க� ��ைமயாக
ஈ�ப��த�ப�ட�. ெகா����� இ���
ெஜயவ��ேன எ����கைள �� ேத�த�
அ�கா�கைள� ��� வ��, ம��தா�க�
ேபா�ற ச��ரதாய�கைள மா���
�ழ��� ப����� ரா�வ ” பா�கா���
” ேத�த� நட�த�ப�ட�.
���க EPRLF ஆ�ைம�� நட�ேத�ய�.
64 இட�கைள ” ெப�� ”
அ���ெப��பா�ைம �ைட�ததாக
அ���க�ப�ட�.
ேபா���ட வ�� ���� ேவ�பாள�க�
�ர��ய��க�ப�ட��, வா���
சாவ�கைள EPRLF த�க�ைடய
ஆ�ைம��� ைவ����த��, அவ�க�

எ�தைன �ர� இ�த வா����காக� கா��
இ��தா�க� எ�பைத நா� ���� ெகா�ள
����.
இ��ய ெவ��பைடயான அரசா�க
கண���ப� ஆ�ர� ேகா�க��� ேம�
ெகா�� ேபா� இல�ைக�� உ�ேள
அைம�ைய �ைலநா���ேறா� எ��
ெசா�� ெகா��னா�க�.
����யப�ேய ெபா�ைம
அரசா�க�ைத�� ���னா�க�.
���ய அரசா�க�ைத�� இ��யா
ெவ�ேய�ய �ற� ெஜயவ��ேன க��
ெகா�ள��ைல.
��னா� வ�த �ேரமதாசா��� இைத
ைவ���ெகா�� எ�ப� ஆ�ட�ைத�
ெதாட�கலா� எ�ற த�� கண��. இ��யா
ஒ�ப�தப�, ேப�யப� அ�கார�க�

வழ�க�பட ��ைல.
அவ�க�� ச�யான �ைற�� நட��
ெகா��றாரா? எ�பைத� கவ��க
இ��யா���� அத����ற�
அ�கைற�� இ�ைல.
பத��� வ�தவ�க�� த�க�ைடய
ஆ�ைமைய �ைலநா��� அள���
அவ�க�ட� வ��� இ�ைல.
அவமான��ட� �ர�க� ����னா�க�.
எத�காக இற�ேதா�? ஏ��த அவமான�
எ�� ஆறாத ரண��ட�� இ��யா����
���� வ�� இற��ய �ர�கைள
வரேவ�க யா���ைல. பைட �லக�
எ�� ப��ப�யா� மா� ெமா�த��
�ல� ��றாவ� நா�� இர�டாவ�
�ைறயாக அ�தா �ரதா� எ�ற
ெச��யாள��� �ரபாகர� ��ட ேப��

அ��தா�.
ேப�� ���த�ேம அ�ைறய அவர�
�ற�த நாளான 26� ேத���
எ����ெகா�ட ஓ��� ஒ� ேவைள
ரா�� கா�� ” கண�� ” ����� �����
இ��கலா�?
த��ைடய த�ன���ைக த�ர ேவ�
எைத�� ந�ப ம����ற �ரபாகர�
ெதாட�க� �த� ைவ����த ெகா�ைக
ெதாட�க� ேத�யான 8 ��� எ��
வர���ய 8 வர���ய எ�த நா�க���
தன��� சாதகமாக வர��ைல எ�பைத�
க���� ெகா�� அ�த நா�க�� அவ�
எைத�� ெச�வ��ைல.
ஆனா� இ�த� கண�� எ��� ெகா��
வ�� ����ய�. ���வா��கா� ேம 17
வைர��� ெகா�� வ�� ����ய�.
ஒ�ெவா� �ர����� ஒ�ெவா� கண��.

நா� ந�ப ம����ற கால����� அ�
ேபா�� ைவ����ப�� த�� கண��.
�ல சமய� கால�க� ேதா�� ஓ���
���. அத��� ந� ��னா�
உதாரணமாக� கா��ய��தவ� யாச�
அரபா�, �ட� கா��ேரா.
�ைறக� ேவ�. �ய��க�� ெவ�ேவ�.
ெஜயவ��ேன �ட இ� ேபா��டா சா�
எ��ற மேனா�ைல�� ஓ�ெவ��க�
தயாரா� இ��க� �ேரமதாசா உ�ேள
�ைழ�� த�ண� இ�.

12. வழ��ய ��வ�
வா��ய �ரபாகர�
947 �த� ெதாட��ய இ��ய ஜனநாயக�
பாைத இ�ைறய ���ைல��
இல�ைக�� ெப�ற அவமான� எ�ப�
�ைன�ேத பா��க ��யாத�. இ��ய
அ�காரவ��க��� உ�க�டைம�� எ�த
அள��� இ��த� எ�� உலக� ���க
�ர� அ���காத �ைறதா�.
ஏ�?
���ய� காரண� உள�� �ைற��
ேமாசமான ெசய�பா�க�. அ�ேவ தா�
இ�� வைர��� ெதாட���
ெகா�����ற�. �ரா��ய நல�
���ய� எ�ற அள��� அைத ���
எ��க உபேயா��த �ைறக� தா�
ெமா�த���� அவமான�ைத� ப�சாக�

ெப��� த�த�.
உ�ேள �ைழ�� ��வா�க ஏ�பா�கைள�
கவ��காம� இ��க அ�ேவ ��ப�
மரண� வைர��� ெகா�� வ��
����ய�.
அைத� த��� ���த ேவ��ய
ெபா��பாளராக���த ������
அ�ேபா� உள���ைற ெகா��த
ேகவலமான அ��ைக, ” இத��� �ற�
��க�� அர�ய� த��ர� இ���ற�”
எ�பதாக இ��த�.
ெமா�த அைம���� ச�ட
ஒ����ைறக��� இ��ய
அைம��பைட தா� இ� ெபா��� எ�ற
���ைல�� பட�� இல�ைகைய ேநா��
பய��� வ�த 17 ��தைல���கைள�
ைக� ெச�த� �த� தவ� எ�றா�,
அவ�கைள இல�ைக�ட� ஒ�பைட�த�

���ய� தவறாக�� ���� ��ட�.
அைம��பைட �ைன�� இ��தா� அ�த�
ைக� ச�பவ� ெவ�ேய ெத�யாம�
அ�ேபாேத அைத ���� இ��கலா�.
ேமா�ப� ���த ெஜயவ��ேன ����
���� வ�த��, இைதேய காரண� கா��
பா�கா�� அைம�சராக இ��த அ�ல�
�த� ” அவ�கைள ��தைல ெச�ய�
காரணமாக ��க� இ��தா� நா��
எ�ைன� சா��தவ�க��
அைம�சரைவ�� இ���
ெவ�ேய���ேவா� ” எ�� �ர�ட�
ெதாட�க ெஜயவ��ேன அைம�யா�
�டேவ��ய ���ைல. உ��யான ���
எ��க ேவ��ய ���� அ�ேபா��
அைம� கா�க, ெகா��� ெச�றா�
��ரவைத�� ஆளாக ேந��� எ��
சயைன� �ைவ�� ��ப����த 17
ேப�க�� மரணமைடய �ர�சைனக�

���ப� எ��த�.
அ�ேபா� தா� �மர�பா, �ேல��ர����
��மண� ஆ����த�. இவ�க���
எ�ப� இ��� இ����. இல�ைக
ரா�வ����� ��ம ெசா�பனமாக இ��த
இவ�க�� மரண� �ரபாகர��� எ�தைன
பா���கைள உ�வா�������?
ஆனா� இைத� த��க �ய���த இ��ய�
��வ�, தளப� ெஜனர� ஹ��ர� ��,
ேபா�றவ�க�� ெமா�த உைழ���
அ�ல� �த��� க�ைமயான
��வாத�தா� ேதா����ட�. அவ�க�
ெஜ��தா�க� எ�பைத �ட இவ�க�
அத��� காரணமாக இ��தா�க� எ�ப�
தா� இ�� ���ய�.
இ�த� �ழ�ப����ைடேய இ��ய
அைம�பைட��� தைலைமேய�� வ�த
தளப���� அரசா�க� சா�பாளரான

������� ச�யான ����ண�� இ�ைல.
மைற�கமாக இ�வ�� பைகைம��
வள��� ெகா�ேட���த�.
������ நா� ெசா�வைத � ேக�? எ�ற
மேனாபாவ�. தளப��ேகா என���
க�டைள�ட � யா�? எ�ற �யாயமான
ேகாப�,
அ�ைறய ���ைல�� ேந�ைமயான
வ��� அைம��பைட��
ெசய�பா�கைள� ெகா�� ெச�ல
அ�தைன �ய��கைள எ��தவ� எ�றா�
இ�த� தளப� தா�. ைக� ெச�ய�ப�ட
��கைள ஒ�பைட�தா� ����� ேவ�
பாைத��� பய��க ேவ�������
எ�� அவ� கத�ய� எவ���� அ�ேபா�
��ய��ைல. ���தேபா� ெமா�த��
ைக�����த�.
ெஜயவ��ேன எ��பா����ெகா����த

கலவர� ெவ��க அ�வைர���
��க���� ெகா��க�ப����த
ெபா�ம���ைப �ல�க அ� ேம��
எ��� ெந���� எ�ெண� ஊ��ய�
ேபா� ஆ���.
கலவர�கைள இ��யா���� ெத���க,
நட�த ம��ர ஆேலாசைனக���� �ற�
��தைல���க�� ைக�� உ�ள
ஆ�த�கைள வ��க�டாயமாக� ���க
உ�தர� வர ெபா�����த பாைனைய�
தைர�� ேபா�� உைட�தா���ட�.
�றெக�ன? அவசர�. அல�ேகால�,
இ���� அவமான�.
உ�சக�டமா� இ� இ��யா�ட�
ேபா����தா� ஆக ேவ��� எ��
�ரபாகர� ��மானமா� ந��வத�� ��
அவ� தர�� �சய�கைள, ரா�� கா����
(12.10.1987 �த� 13,01,1988) வைர���

க�த� வா�லாக� ெத�ய�ப��த
ஒ�ெவா� க�த�� ரா�� ைக���
�ைட�த ேபா� அவ��� உள���ைற
ெகா��த தகவ� ” அவ�க� வ��ழ��
ெகா�����றா�க� ” எ��ற
அ��பைட�� இ��த காரண�தா� ரா��
அ�த� க�த�கைள� ெபா��ப��தாம�
இ��க ���ய� �ரா� பைக.
ம�கைள �ர��த�, தா��த�, எ�கைண
���, அ�பா�க� சா�, எ�� ெதா���
ெதாட�� ெசா�த�க� ேபா� ம�க�
ெமா�த அைம�ைய�� இழ�த ேபா�
பாரப�ச� இ�லாம� ��தைல���க��
��னா� அ��ரள� ெதாட��ன�.
கா���பாைத ���. ேமேல இ��� வ��
க�டைளக�� �ேனாத�.
எவைர அ��ப�? எவைர ���ப�?

இ��ய �ர�க� மா�� ேபானா�க�.
உள���ைற ெகா����ெகா������
தகவ�க����, ேபாைர தைலைமேய��
நட���ெகா����த தளப� �ல�
அ��ப�ப�ட, உ�ேள நட��
ெகா������ எதா��த ���ைல
அ��ைக��� �ர�பா�க�� ெமா�த
வ�வமா� இ��த�. ஆ��யாள�க�
உள���ைற��� ெகா��த ம���
எ�பைத� கைட� வைர��� உ�ைம
�லவர����� ெகா��� இ��தாேல ��ய
பாைத அ�ேற �ைட�� இ����.
ெகா��க எவ�ேம இ�ைல எ�பைத �ட
அ�த அ��ைகக� ரா�� கா�����
ெச���ட��டா� எ�ப��� கைட�
வைர��� உ��யா� இ��தன�.
தைலைம� தளப� �ேப�த� ��
��னா�� இைத அவ� ��தக���

ெசா�� வ��த�ப�����றா�.
ேத�த� �ல� ேத��ெத��க�பட ேவ��ய
ெபா�ைம அர� எ�பைத இ��யா ம���
எ��பா��க��ைல. ெஜயவ��ேன�� அ�
ேபா�ற ஒ� ெபா�ைமைய� தா�
எ��பா���� கா���ெகா����தா�.
வ�வானவ�க� வ�தா� அ�ேவ
எ��கால���� �ப�த�ைத
உ�வா����� அ�லவா?
��கள த��ர��� அ�ைறய இ��ய
ஆ��� ெபா�ைமக� எ�ன ெச�வா�க�?
எ�ன ெச�ய ���� எ�பைத��ட
உள���ைற உணர� தயாரா� இ�ைல
எ�ப� ெமா�த��� ேசாகமான
ஆ�ச�ய�.
இ�த� ெபா�ைம அர� �ல�
�தலைம�சராக� ேத��ெத��க�ப�ட
வரதராஜ�ெப�மா� த�க�ைடய ஆ��

அ�கார அ�வலக�ைத�
��ேகாணமைல�� ைவ�� ஆள
����ன�. இ�� ���ப� இ�லாத
ெஜயவ��ேன அ�� அவ�க����
ேதைவ�ப�� க��ட�க� ெகா��க
ம��க� ேத��ெத��தவ�க�
ெநா�தவ�களாக இ��தன�. ஒ�ப�த�ப�
அ�கார� ப���� ெகா��க� தயாரா�
இ�ைல.
ெஜயவ��ேன அர�ய� ஓ�� ெப�ற 1988
இ�� வைர��� இ�ப��தா�
ேபா��ெகா���த�. இவ�கைள ஆ��
எ�ற ெபய�� உ�ேள அமர ைவ�க
ேவ��� எ�பைத ����ய இ��யா
அவ�க� வ�வானவ�களாக மா�ற ஏ�
�ய���க ��ைல எ�பைத �ட�
�ேரமதாசா உ�ேள வ�த ேபா� �ட இ��
எவ�� அ�கைற ெச��த�� தயாரா�
இ�ைல.

இ��ய வ��பண�ைத� ெகா�� ேபா��
ெகா�� ���� ஆ� அல�ேகால�ப���
அவமான�ப�� இ���� இ� ேபா�ற
�ைற�ப�யான �சய�க�� �ட ரா��
கா���� ெத�வான �ைற�� எவ��
��ய ைவ�க� தயாரா� இ�ைல.
இ��யா எ�ற இைறயா�ைம ��க
நா��� ெகௗரவ� எ�பைத சா�கைட��
ெகா�� க���த அ�கார வ��க��ன�
ரா�� கா���� வா�நா� ���க� ேபா�க
��யாத கள�க�ைத உ�வா�����தன�.
��னா� வ�த �ேரமதாசா�ட��
�ர�ப�� ��� ேமா��ெகா��
இ��தன�. பல �த�க��� த��ைடய
ெச�வா�ைக இழ�� இ��த ரா�� கா��
அ�ேபா� இ��யா�� ெதாட�க�
ேபா��ற ேத�த� அ����� காரணமாக�
த��ைடய ேதா�� ெமா�த�� ெவ�ேய

ெத��� ��ேமா எ�� அைம��பைட
இல�ைக�� இ��� ெவ�ேயறேவ��ய
�லகைல த���ேபா��� ெகா�ேட
வ�தா�.
இ�த� �ர�சைனக�� ெதாட�க� �த�
பா��தவ�க� இ��ய உள���ைற�ன�.
இவ�க��� ேமேல வானளா�ய
அ�கார� உ�ளவராக� பா��ச�
கா��யவ� ����.
இ���� ப�கடா
ஆ�யெத�னேவாஅமர� ரா�� கா��.
ஆனா� இ�தைன �சய�க��� ேதா�ற
உள���ைற�ன� ஒ� வைக�� அ�ேற
�ல அவ�க� பா��லான ந�ல
�சய�கைள� ெச�ய� ெதாட��ன�.
�ரபாகர���� சமமாக இ��த
மா�ைதயாைவ வைள��� ேபா�ட��,
��தைல���க�� உள���ைற

தைலவ� ெபா�� அ�ம� பய��த கா��
ெவ���� ைவ��� அள��� அவைர
மா��ய��, ��� ேம� ெவ���� ��
அவ�� காைல� ேபா��ய�� நட�த�.
அ�ேவ இ�� வைர��� மா�ற�
ெபறாம� ஆ�த�ெகா��த� ெச�����,
��� பய��� வ�த க�பைல மா�ைதயா
�ல� க�� ெகா�ட இ��ய க�ப�பைட
���வைள�க ஆ�த�க�பைல��
த�ைன�� அ����ெகா��
��தைல���க�� வரலா��� ���
�ரமரண� எ��னா�.
அ�� தா� இ��ய உள���ைற�ட�
�ைல ேபா���த மா�ைதயா��
�ேராக�ைத� க�� உணர காரணமாக
அைம�த�. இ� ேபா�ற ��றா�தர�
கா�ய�க�� ெக��யாக இ��தவ�க�
ரா�� கா�� மரண���� இ���

இ��கலாேம?
ஆனா� இைத �ட ெமா�த��� ெகா�ைம
இ��ய அைம��பைட�� ெதாட�க�
�த� கதாநாயக� ேபா�
கா��ய��தவ��, �ரபாகரைன
அ��காம� ��� ��ேவனா எ��
ெட�� அேசாகா உண� ��� �த�
இ�� பைட �ல�க� வைர���
உ���ெகா����த ����, ��னா�
அவ� எ��ய ��தக��� நட�த
�க��கைள�ப��, �ரபாகரைன� ப��
எ�ப� எ����ளா� ெத��மா?
“நா� பா��தவைர��� ம�ற�
ேபாரா����க�� தைலவைர �ட
எ�லா�த�க��� �ரபாகர�
ேம�ப�டவராக� காண�ப�டா�. இவைர�
ப��� த�பாக� ����
ைவ������ேற�. இவர� ஆழமான

ல��ய�, அர�ய� அ��, ரா�வ
ேபா��த��ர�க�, ேபா���றைமகைள
நா� ஏ���ெகா�ள�தா� ேவ���.
இவ�ைடய ம���ப� �ைற�� பல
சாதைனகைள� ேபா�ற�தா� ேவ���.
அைம��பைடக�� ேபா���� தா���
����� ெதாட��� ேபாரா�ட�ைத ��
நட��ய காரண�தா� இவ� ம�க��
ஆத��ண நாயகனாக ம��ைப� ெப�றா� “
” த��ழ ல��ய��� �ரபாகர�ட���த
த�யாத ேவ�ைக, �ராத ெவ�, ெதாட��த
ேபாரா�ட�க� அ�தைன��� இழ�காத
மன உ�� ஆ�யவ�ைற நா�க� �ைறவாக
ம���� ெச�தைமேய இ��யா ெச�த
மாெப�� தவறா�� “
வ��ட� வாயா� �ர�ம�� எ�ற ப�ட�
ேபால?
காரண� இவ�� �� ���தவ�

ேபால�தா� எ�ேபா��
ேகாப�பா�ைவயா� வா��தவ�. இவ�
எ�தாக� பாரா��ைர வழ�� ����
ேபா���டா�.
இவ� உ�வா��ய இவரா�
உ�வா�க�ப�ட உ���ைல�த அ��பைட
இல�ைக த�ழ�க�� வா���ைம
ேபாரா�ட�க�� எ�ச�� ��ச�மா�
உலைக �த���க ைவ�த கா��, இ��ரா
மரண������ற� ரா�� கா�� மரண�
வைர��� ெகா�� வ�� ����ய�.
அவ��ெக�ன ேபா���டா�?
அக�ப�டவ� ரா�� கா��?
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1. �� ரா�� ம� �ரபாகர�

�ல�களா� அ�ய�ப�� அ�தைன
�சய�கைள�� நம�� ��ஞான�
உண����ற�. ��ஞான�ைத� ெபா��த
வைர�� இ�� ��� எ�பைத�
��மானமா� கா�� ���.
இ�ைலெய�றா� அைத� ���� எவ��
கவைல�ப�வ��ைல. அ��த
ஆரா����� அவ�க� நக���
��வா�க�.
காரண� �ைட��� ��� ���ய�.
ெவ�ஜன� ஏ���ெகா�வ� அைத�ட
���ய�.
வள��த வள�� ��ஞான���
அ��பைடேய இ� தா�. ��ஞான�தா�
�க� ெத�யாமேல ��க�� நா��
உறவாட ����ற�. ெம�ஞான���
பாைத எ�ப� ����� ேவறான�.

���தவைர��� அ�ைப எ�ண�களா�
கட�த ����. அ�� �� உலக� எ�பைத
நா� உ��ற உண��தா� ம��ேம உணர
����.
எதைன�� அ�வா� பா���
ஒ�ெவா�ைற�� உணராம� உளற
����. உ���ைல���� ந�மா�
����. வா��ைக�� பா��� எ�ப�
ேசாதைனக� வ�தா� ம��ேம ெத���.
அத� பா���க� நம�� உண����.
உண��தவ�க� அ�பவசா�க�. வா��
வைர��� உணராதவ�க� தா�
ம��ம�லா� த�க��
தைல�ைறகைள�� மன�� வ�ைமைய,
ச��ைய உணராதவ�களாக மா��
����றன�.
ேமைல நா�க���� இ��யா����
உ�ள ேவ�பா� எ�பேத இ����� தா�

ெதாட���ற�. �ல�க��� அ�பா�ப�ட
�சய�க�� கவன� ெச���யவ�க�
இ��யா�� தா� அ�க�.
ப�லா�ர� ஆ��க��� ��னாேல
இ��யா�� உ�வான கலா�சார� எ�ப�
ேம����ய நா�க� ஒ�ெவா���
உ�வாவத��� ��னாேல உ�வான�.
இ��யா ஒ�ெவா���� உ�ச���
இ���. ெபா�ளாதார���, கைலக��,
ப�பா���, நாக�க��� ேம�ப��
இ��தா�க�.
பைடெய���க��, ேபா� எ�ற ெபய��
இ��யாைவ ஆ��க� ெச��� இ�����
���� ெச�ற ெச�வ�களா� ம��ேம
இ�ைறய ஒ�ெவா� ேமைலநா�க��
வள��த நா�களாக இ�� மா� உ�ள�.
ேமைல கலா�சார��� ெதாட�கெம�ப�
ஒ�� எ�ண�கைள இ����� கட�

ெப�� இ��பா�க� அ�ல� வ�� க��
இ��பா�க�. ஆனா� இ�� ெமா�தமாக
மா���ள�. த��ப�ட ெகா�ைகயாக
இ��தா��, ெதா�� ��யான
��தைனகளாக இ��தா�� ேம�க��ய
நா�க�� இ��� இ��யா��� வ�தா�
ம��ேம ம�யாைத எ��ற ���� அ�ைம
மேனாபாவ��� ந� ��தைனக�
மா���ள�.
பாரத� ப�பா�ைட ைவ�� இ�த நா�ைட
ஆ��க நா� எ�� அைழ�தா�க�.
உண��தவ�கைள ��க�, ஞா�க�,
��வ�க�,ேயா�க�, ��த�க� எ��
ப�ேவ� ெபய�க�� அைழ�க�ப�டன�.
அவ�களா� உல��� உண��த�ப�ட
அ�தைன �சய�க�� ந�ன கால
��ஞான����� ச�ம�த� இ�லாத�.
��ஞான� எ�ப� ம�த��

�றவா��ைகைய� ப�� ேயா����ற�.
ெம�ஞான� எ�ப� ம�த�க�� அக
வா��ைகைய� ப�� க���
ெகா����ற�.

இ��யா�� உ�வான ஒ�ெவா�
த��வ�க�� �த�� உ�ைன � உண�
எ�பதாக�தா� இ���ற�.
ஒ�ெவா� காலக�ட����
இைட�ெச�க� உ�வா� இ��
ஒ�ெவா�வ�� நா� கட��. நாேன
கட�� எ�� ேவட� ேபா���ெகா���
அள��� உ�மா�ற� அைட���ள�.
உண��தவ�க� உ�வா������ ெச�ற
வான�ய� சா��ர� எ�ப� அ��பைட
ம�க�� �ல���. அவ�க� பண�
ெசலவ��காம� மன� எ�ற பாைத��
ெச�� க�ட��தவ�க�.
இ�� அ�தைன�� ம��க�ப�ட
�ட�க�ப�ட ெவ�� �ட ந���ைக
எ�பதாக மா���ள�.
ஒ�ெவா� த��வ�க�� ஏ�களாக,
�வ�களாக� ��யாத அ��த��� இ��த�.

இ���� �ைதெபா�ளாக��
மா���ட�. இ�� ப��த�வா�
ஒ���ெகா�ள ��யாத� எ�ப�� வ��
����ற�. இைட�� பல� உ�வா��ய
�ட ந���ைகக�� ேச��� அத�
��ச��ள ��ைச�� �������
���ைல��� ெகா�� வ��
������ள�. உ�வா��யவ�க��
அைத ஊ���� ெசா�ல ேவ��ெம�ற
எ�ண� ெகா�டவ�க�� ��ச��ைல.
அவ�க� ெசா������ ேபான
�ல�கைள அட��யாள ேவ��� எ�ப�
இ�ேபா� எ�த வ�வ��� வ���ள�?
ந�ன ேயாகா எ�� ெபய� மா�ற��ட�
ச�வேதச சா�யா�க� எ�ற காம
அவதார��� வ�� �����ள�.
ந��ைடய கைலைய ந��டேம ��� கா�
பா���� ெகா�� இ���றா�க�.

இதனாேலேய இ�ைற�� ெம� ஞான�
எ�ற வா��ைத ேக�����யாக�
மா���ள�.
ஒ�ைற ந��வ�க��� வா��ைக
��வ�� எ�ேபா�ேம �ர�சைனக�.
ந�லேதா ெக�டேதா எைத�� ந�மபாம�
த� �ய��ேய இ���� ெவ�� த��
எ�பவ�க� �ல� தா� இ�த உலக�
மா���ள�. இவ�கைள ச�க� �ர��
நாயக� எ��றா�க�. இவ�க� �ல�
ஒ�ெவா� காலக�ட���� ம�க�
அைம� இழ�� அ� தா� வா��ைக
எ�பதாக�� மா���ள�. வா��� நா�
அைட�� ெபா�ளாதார ��யான ெவ��
எ�ப� ேவ�. நா� ெப�� மன அைம�
எ�ப�� ேவ�. இர��ேம ெவ�ேவ�
�ைனக�. ஒ�ெவா�வ�� தா�க�
ெகா���ள வா��ைக�� வா�லாகேவ
இதைன அைட��றா�க�.

” ரா�� கா�� ப�ெகாைல ” எ�ற இ�த
வா��ைதக���� ��னா� இ�� வைர
ந��ைடய க�க���� �லனாகாத
ச�வேதச அர�யைல� ேபால அ����
எ�டாத பல �சய�க�� கல�ேத உ�ள�.
இ��யா�� கட�த அைர ��றா��க��
ப�க��� நட�த மகா�மா கா��, இ��ரா
கா�� ப�ெகாைலக��� அ��� ரா��
கா�� ேகார மரண�.
����ெகா�ல�ப�டா� எ�பைத ெச���
தா�� ப��� ��� நக���
����ேறா�.
மாணவ�க��� ���ைற,
ப����ைகக��� அத� �லனா��
அ��ைகக�, தைலவ�க��� அ�கார�
ேபா��. ஆனா�? இ��யா�� நட�த
����� ஏராளமான ஓ��ைமக�.

ஏற��ைறய ஒ��. பாைதக� ேவ�.
ேநா�க� ேவ�. ��� ஒ��.
கா�� �ட�ப�வத�� ���, இவைர�
�ட�ேபா�றா�க� எ�� உ�
வ�டார����� இ��த அ�தைன
ேப�க���� ெத���. கா���ேக
எ��ைடய இ�� ேநர� ெந��� ��ட�
எ�பைத அவ� உ� மன� உண���
��ட�. அவேர அவர� �னச� �����
�ட எ�� ைவ�� ��டா�.
அ�ேபா� இைத உண��தவ�க��
கா�பா��பவ�க� எவ�� தயாரா�
இ��க��ைல எ�பைத �ட� கா��
எ�ேபா� சாவா� எ�பைத�தா�
எ��பா��� கா��� ெகா����தா�க�.
அவைர உ�ைம�ேலேய கா�பா�� �ட
ேவ��� எ�� �ைன�தவ�கைள� �ட�
��லா மா�ைக�� இ��க ” ���ைல ”

அ�ம��க��ைல. ����� அவ��
காரண�. �ய�றவ�க�� ேநா�க��
காரணமாக இ��த�.
இ��ரா கா�� �ட�ப�வத�� ���,
உள���ைற அ��ைக �ன�ேதா��
கத�ய�. உ� வ�டார��� பா�கா���
சமா�சார��� ���ய�க� எவ��
ேவ�டா�. ஒ�ெவா� �க�ைவ��
உ��� கவ���க� எ��.
ஆனா� அ�� ” நா�க� ேம�சா��ைப
ெகா�ல� ��யவ�களா?” எ�� க���
���� ேக�டவ�கைள ந��
ஆ�.ேக.தவா� அ�ம��த அ�ம�
எ�ப� இ���� இ��ரா கா�����
கால�ட� ெச�ல ெகா��த அ�ம�
��டாக மா�ய�.
எ�ேறா ��மா��க�ப�ட ஒ�ெவா���
�����ட காலக�ட��� வ�� ����

���ற�. இ�ெவா� �ல�ப� எ��
எ����ெகா�வைத �ட இற�பத�� �த�
நா� ��ைதய வார� ����
வயதானவ�க� நடவ��ைககைள உ���
கவ���� பா��க�. ந��ட� அ�ேபா�
அவ�க� ெசா�னைத இ�� �ைன��
ெகா�� வா��க�. ” நாைள நா� இ��க
மா�ேட� ” எ�� ைத�யமாக�
ெசா����� அேத ேபா�
தைலசா��தவ�க�� இ���றா�கேள?
எ�ப�?
அ�த மேனா��யான காரண�க�, உ� மன
ேவக� எ�� எ�தைனேயா நம���
சாதகமான ��ஞான வா��ைதகைள�
ேபால� சமாதான�ப����ெகா�டா��
��மா��க�ப�டைவக� �ைச
���பாமேல அத� பயண�ைத� ெதாட��
���� ேநர��� ��வா� வ�� ���ற�.

இ�த ” ���ைல” தா� ரா�� மரண����
இ���ற�. ெகா�வத�கான காரண�க�,
ெகா�ல ேவ��� எ�� �ைன�தவ��
�யாய�க� எ�ற இ� ப�க�ைத�� �ட
�ெப����� எ�ற இட���� இவைர�
ெகா�� வ�� ேச��த� �த� ஆ�ச�ய�
எ�றா�, அவ�� இ�� வ�� தா�
��ேப� எ�� ��வாதமா� வ��
��ற�� அ��த ஆ�ச�ய�.
ரா�� கா�� இற�த �ன� ேம 21 1991
இர� 10.20. ேத�த� ெபா����ட���காக
ெட���� இ��� �ள��ய� ேம 20 .
பயண�ைத ���� ��� ெட����
���� வ�� ேச�வத�காக� ���க�ப�ட
�ன� ேம 22.
அவ�ைடய ெமா�த வா��ைக�� �� 48
ம� ேநர����� ���க�படேவ���
எ�� எ�த�ப�ட ���ர� எ�ேபா�

ெதாட��ய� ெத��மா?
இத� ஏ�பா� வ�ட ெதாட�க���
ெதாட�����தா�� ஏ�ர� 30 1991
ந��ர�� க�ள�ேதா� �லமாக�
ேகா�ய�கைர கட�கைர ப���� உ�ேள
வ�� இ���ய �வராச� எ�பவ� �ல�
த��ைடய பயண�ைத� ெதாட��ய�.
ரா�� கா�� இற�பத�� 20 நா�க���
���. ெச�ைன�� �வராச� வா���
இ��தா��, ஏ�கனேவ ஒ�பைட�க�ப�ட
ப�பநாபாைவ ெகா�� அ��த ப�
�ைற��� வர, இல�ைக ெச��
பாரா��ைர வா�� ந���ைக நாயகனாக
மா�, ஓ�பைட�க�ப�ட அ��த� ப���
உ�ேள வ�� இற��ய �ன� இ�.
அ�ைறய �ன� அ�ேகேய த�� ���
ம�நா� தா� ெச�ைன��� �ள��
வ�தன�.

��ட��ன�� உைழ�ெப�ப�
உைழ�பாள� �ன��� இ��� தா�
ெதாட��ன�.
�வராச��� இற��� வைர��� எ�த�
தட�க�� இ�ைல. வ���ற ேதா�
கைரைய� ெதா�� ��� எ�ேபா��
ேபால� கைர�� இ��பவ�க� ெகா����
ச�ேகத பாைஷ தா� அவ�க�� ெமா�த
அ�ம��கான கட�����. அ�ம�
இ�ைலெய�றா� அைலைய
ர����ெகா�� ந� இரெவ�றா��
�த�� ெகா�ேட இ��க ேவ��ய�
தா�. கைர�� இ��தவ�க� ச�ேகத
பாைஷகைள� தாமதமாக� ����
ெகா�டவ�களா� உ�வான தாமத� ஒ��
ம��� தா� ேதா� கைர�� வராம�
�ர��� ��� ெகா����த�.
ஆனா� �வராச� அத���ேள அ�����

��� கைர�� வ�� �ட� பட��
இ��தவ�க�� கைர ேச��தன�.
�ரபாகர� பா�ைவ�� ப�ட
���பானவ�க� எ�றா� அவ�க��
�றைம�� ��ள� ெகா�ச�
அ�கமாக�தா� இ����. கைட���
கடைம��� க�ணா� இ���
கா�ய���� ெஜ��தன�.

ெட���� இ��� ேத�த�
�ர�சார���காக கா��ர� க��யா�
வாடைக�� அம��த�ப�ட “�� ஏ�”
�மான��� �ல� �த�� ஓ��ஸா,
ஆ��ரா �ற� த��நா� கைட�யாக�
க�நாடகா.
இ� தா� பயண���ட�.
ஆ��ரா�� �சாகப��ன��� இ���
த��நா����� ெச�ைன வ�� ேசர வர
பயண���ட�. �ள�ப �ைன�த ேபா�
�மான��� இ��த க���பா��
அைற�ட� ெதாட�� ெகா��� ேரடா�
க�� ப�தைட�� ��ட�.
��னா� �மான ஓ��யான ரா��
�ய��� ச� ெச�ய ��ய��ைல. நாைள
�ள�பலா� எ�� ����ன�
மா�ைக��� ���ப அத��� �மா� ச�
ெச�� �ட அவ�� ���� வர ��யாத

இ�� பயண�ைத அ����� தா�
ெதாட��னா�.
உ�வான தட�க�கைள �� ச�யான
ேநர��� ச�யான நப�க�ட� ெகா��
வ�� ேச��த ஆ�ச�ய�க� �ைறய உ��.
அ�� ம�னமாக� ���த ��ைய�
ேபாலேவ ெவ�றவ�க��
������பா�க�.
வாழ�பா� இராம���� இ�� ��க�
வரேவ�டா� எ�� இ�� வைர ேபாரா��
பா��தவ�. அவ��� இர�� காரண�க�.
வ�வான ��ட�. இ� ேபாக
இய��ேலேய ேபாரா�ட��ண� �ைற�த
அவ�� ஆ�ைமைய �� ரா�� கா����
இ���� பா�கா�� அ����த�க�.
ஆனா� ��பனா� ரா�� கா�� வ�� தா�
ஆக ேவ��� எ�� ����னா�
எ�பைத �ட ரா�� கா���� வ�ைக��

���ய� காரண� ேவெறா��� இ��த�.
�ெப����� பாரா�ம�ற ெதா��
ேவ�பாள� மரகத� ச��ரேகச� எ�ற
அ�மா வயைத ஒ�த ெப�ம��� ந��
கட� கா��� �தமாக வ�� த�ைனேய
கடனாக� ெகா��� ேபா� மைற�தா�.
மரகத� ச��ரேசக� இ��ரா ���ப���
உ� அைற வைர��� ெச�� உலா����
வ�பவ�. ரா�� கா��யா� ஆ��� எ��
அைழ�ப�பவ�.
அத��� ேமேல அவ� ேமேல ைவ����த
பாச��� காரணமாக ஆ��ரா�� இ���
�ள��ய ேபா� உ�வான
தட�க�கைள�� �� வ�� ேச��தா�.
ரா�� கா�� ெட���� இ���
பயண�ைத ெதாட��ய ெபா�ேத தன�
பயண� ��ட��� த��நா��� உ�ள �
ெப����� இ����றதா? எ�பைத

���� ஒ� �ைற ேசா���� பா����
ெகா�� தா� தன� பயண�ைத
ெதாட��னா�.
அவைர� ெபா��தவைர��� தா�
கா��ர� க���� ெவ���காக எ�பைத
�ட� தா� ம�யாைத ைவ����தவ���
வா�� ேசக��க எ�ற ���� தா�
�ெப����� ெபா����ட���� வ��
ேச��தா�.
அவ�� வா��ைகைய� ெபா��தவைர��
��� ெபற ேவ��ய இ���க�ட� இ�.

2. ரா�� ப�ெகாைல
�லனா�� பாைத
ரா��கா�� ப�ெகாைல எ�பைத�
த�யாக ஒ� �� அைம�� �சா��க�பட
ேவ��� எ�� ெட�� உய� அ�கார
வ�ட��� ��மா��க�ப�ட�.
ப�ெகாைல எ�பைத �ட� ேகாரமான
�ைற�� நட�ேத�ய� ஒ� �ற�. மகா�மா
கா��, இ��ரா கா�� ேபால ேந�ைடயான
சா��க�, ச�பவ�க� ஏ�� இ�ைல.
இ�ேவ ெமா�த அ�காரவ��க��ன����
ஏராளமான ��ைய ஏ�ப�������.
அ�ேபா� ��ஐ இய��நராக இ��தவ�
�ஜ�கர�. இ�த வழ��� ��ஐ �லேம
�ல� �சாரைன ெச�ய�பட ேவ���
எ�� அரசா�க� ��மா��த�ட�,
ப�ேவ� ஆேலாசைனக���� �ற�

இ��யாக� தைலைம ெபா�����
அைழ�க�ப�டவ� ெபய�
�.ஆ�.கா���ேகய�.
இவைர�ப�� �த�� ெத��� ெகா�ள
ேவ���.
அைம��பைட இல�ைக�� இ��த
இ��கால� க�ட��� அ�கார வ�ட���
இ��த �.எ�.ேச
ஷ � �ல� இல�ைக��
அ��ப�ப�டவ�. அ�த ��ட�
வைர��� ெட��ைய�
ெபா��தவைர���, த�ழ�
அ�லாதவ�க� தா� இ�த இல�ைக�
�ர�சைனைய� ைகயா��
ெகா����தன�.
இ��ராகா�� கால��� இ��த
பா��தசார���� �ற� கா���ேகய�.
இ��ய அரசா�க��� சா�பாக

இல�ைக��� ெச�றவ�. இல�ைக��
உ�ேள நட��� உ�ைமயான �க��க�
���� ம��ய அர� இவ�ட�
அ��ைகயாக� ேக�ட�. அ�ேபாைதய
இ��ய அரசா�க��� அ�ம� இ�லாத
காரண�தா� இவரா� அ�ைறய
���ைல�� ��தைல� ��க�ட�
ம��� ேபச���ய வா���
அைமய��ைல.
இ� ேபா�ற இ�க�டான ���ைல���
இல�ைக�� உ�ேள���த ���ய
அ�கார வ��க��ன�ட� ம��� ேபசாம�
இல�ைக�� உ�ள ம�க�ட� அவ�க��
இ���ட�க��ேக ெச��
ஆேலா��தவ�.
�����ட இட�க��
��தைல���க���� இ��ய
ரா�வ��ன���� ேபா� நட��

ெகா����த ேபா� �ட� த��ைடய
உ�� ேபா� ��� எ�ற பய��� சகல
இட�க��� �ைழ�� ெவ�வ�தவ�.
அ�� அவ� ெகா��த அ��ைக��
சரா�ச�
” ��தைல���க�� ஒ��ைழ��
இ�லாம� உ�ேள நட�� ெகா������
�ர�சைனகைள ������ ெகா�� வ��
�ட��யா�”.
அ�ைறய ெட��
அ�காரவ��க��னர����
��தைல���க� ���� அ��ராய�
ேபத� இ��த ேபா���, மா���க���
இ��தவ�க� �ட இவ�� அ��ைகைய
�ைற ��பவ� எவ�� இ�ைல எ�ப��
����ட�த�க�.

அைனவ���� ெத��ேத தா� இ��த�.

ஆனா� யா� �ைன�� ம�ைய�
க��வ�? எ�ற லா��� காரணமாக�
தா� இவ�� அ��ைக�� அ��
கா�த�தாளாக மா�ய�.
கா���ேகயைன� ெபா��தவைர��
எ�ேபா�� ேபால� த��ைடய
கடைமைய� ச�வர� ெச�த ����.
அ��ட� அ�� அ�� இ��� ஒ���
��டா�. த��ட� இ�த� �லனா��
ெபா��ைப ஒ�பைட�த ேபா� அவ�
மன���� �ைன�� இ��த ேயாசைன
இ��� �ய�����ய�.
“இ�த� ப�ெகாைல�� எ�த �ைல���
��தைல���க� ச�ம�த�ப����க�
�டா�”.
ஆனா� கால� ெச�த ேகால�
அல�ேகாலமா�� ேபா���ட�.

ஒ� த�ழ� எ�ற �த���
��தைல���க�� எ�த�
ெகா�ைககைள�� த��ைடய
த��பா�ைவயா� �ம���காதவ�. தா�
ப����� ெகா����த கடைமைய�
க��� க���மா� ேந�ைமயான
�ைற�� ெகா�� ெச�றவ�.
ேகாய������ �ற�தவ�. �வசாய�
ம��� ச�ட��� ப�ட� ெப�றவ�.
த��ைடய 35 வய�� இ��ய காவ�
�ைற ப��� ேச��தவ�. க�நாடக
மா�ல��� ப��� ேச��� உ�சக�டமாக
�த� அைம�சராக இ��த ���ரா�
ந���ைகைய� ெப�� அவ�� க� இைம
ேபா� இ��தவ�.
கைட� வைர��� �ைறய�ற வா��ைக
வாழாம�, �ட ந���ைகக� இ�லாத
ஆ��க�ைத�� வள��� ெகா������

��ஞான அ�ைவ�� த� இ�
க�களாக� பா��தவ�. இவ�ட�
�லனா�� ெபா��ைப ஒ�பைட���
��� இவ��� ேம� இ��� அ�தைன
அ�கா�க�� பய�� ஓ���ய
காரண��னா� ம��ேம இ�த� ெபா���
இவ�ட� வ�� ேச��த�. வ�� ேச��த
ெபா��ைப�� பல�� அ�ச����ய
வா��ைதக�� இவ�� மனஉ��ைய
ஆ�ட� காண ைவ�த ேபா��� உ��யா�
��றவ�.
இ���� ெஜ��தவ�.
தைலைம�ப���� உ�ய அ�தைன
�ண�க�� ெப�றவ�. இ��ய
ஜனநாயக��� உ�ள அர�ய� ���கைள
உண��த காரண��னா� எ�த அள����
த�னா� ���ேமா? ���தவைர���
�ய����� பா��தவ�.

இ�த� �லனா�ைவ ������ ெகா��
வ�த ேபா� இவ� ேம�� �ம�சன�க�
எ��த�. த��நா��� ைவேகா, அவ�
த�� ர��ச��ர�, ரா�� கா�� இற�த
நா� அ�� ஏ�பா� ெச�� இ��த
அ�ைறய ெபா����ட�ைத ர�� ெச�த
��க அத� ெதாட�பான தைலவ�க� எ��
��ட ப��ய�� உ��.
எ��த ச�ேதக��� ேபா� �சா��க
ேவ��யவ�கைள �சா��காம�
��ட��, அத�� ேம�� அவ�கைள
�சா��க அ�ம� அ��காம� ேபான��
எ�� ���வா�க� இ�� வைர���
உ��.
அ� ���� இ���� பா��கலா�.
இவ�ைடய �லனா�� ���ன���
மா�� ஏ�பாடாக ரா�� கா���� �ய���
இ��த பா�கா�� ஏ�பா�க�� எ�ன

�ள�ப�க� நட�� இ��த�? எ�பைத�
க�டத�வத�காக உ�வா�க�ப�ட� தா�
வ�மா க�ஷ� ம��� ெஜ�� க�ஷ�.
இத� க�டன�க� எ�� த�யான பாைத
ஒ�� உ��.
�ைற நா� ��ற�� நா� எ�� எ����
பா��தா� இ��யா�� உ�ள ஓ�ைட
ச�ட�க���ைடேய, பண�, பத�,
அ�கார� ெப�றவ�கைள�� தா��,
அவ�க�� ெதாட���யான �ர�ட�க�,
அ����த�கைள �� கா���ேகய�
ெவ�றா�. இவ� �ல� �ைட�த �ைடக�
எ�ப� �ய�����ய� ம��ம�ல ஒ�
���ன�� சாதைன எ�ப�� மா���
க��� இ�ைல.
கா���ேகய� �லனா�� ����
தைலைம� ெபா���� வ�� அம��த
ேபா� அ�ேபா� பா����ெகா����த

ப� ம��ய �ச�� ேபா�� ஐ.�
ெபா���� இ��தா�. அர� வழ��ய
��ய ெபா���� வ�� அம��த ேபா��
�ட� தா� தா� வ��த பைழய பத����
இ��ேப� எ�� அர�ட� �ற�� அ�ம�
ெப�� இர�� பத���� இ��தா�.
இவ� ��ஐ�� �ைள அ�வலக�ைத�
ெச�ைன�� உ�வா��ய ேபா� அத���
ேதைவயான அ�கா�கைள CPRF.
NSG.TAMIL NADU POLICE ேபா�ற
ப�ேவ� �ைறக�� இ��� த��,
ேந�ைம�� அ��பைட��
ேத��ெத��தா�. அ�வலக க��ட�
ப�ேவ� ேபாரா�ட����� �றேக
அர�ட���� �ைட�த�. ெச�ைன
���ேவ� சாைல�� எவ��
பய�ப��தாம� இ��த ” ம��ைக”
இ�ல�ைத� �ரைம��� த�க���
உ�யதாக மா��னா�க�.

அ�வலக� உ�வா��ய� �த�
�லனா�� ���ன���� ேதைவயா�
அ�தைன உ� க�டைம�� வச�கைள��
���த ேபாரா�ட��� �லேம சா��க
���த�.
அ�கார��� இ���வ�க�
அைனவ�ட���� பய��
ஓ����ெகா��� அள���
“��தைல���க�” ���தான பயேம
அ�� �ல�ய�.
உ�சக�டமாக இ��ய இரா�வ��ன
அ�கார வ��க� �ட “��தைல���க�
���த எ�த �சய�கைள�� எ�க�ட�
ச�ம�த�ப��தா��க� ” எ��ற
அள���� தா� ஒ���னா�க�. அவ�க�
ெப�� இ��த கட�த கால� பாட�க�
அ�வா� அவ�கைள� ேபச ைவ�த�.
� ெப������ இ��ைச �க���

நட��ய ச�க� கேண� ���ன� �ல�
எ��க�ப�ட பட�கைள� ேபாலேவ
கவனமாக� ைக�ப�ற ஹ�பா� எ��த
�ைக�பட�க� ம��ேம அ�ைறய
���ைல�� இவ�க���� �ைட�த ஓேர
ஆதார�.
அ�த� �ைக�பட�க�� �லனா��
���ன� ைக�� வ�� ேச�வத���
��� ப����ைக��� தடய�ய�
�ைற�ன� �ல� ெச�� அ��� ம�நா�
ப����ைக��� வ�� �ட வழ���
ெதாட�கேம ����� பாைத�� ேபாக�
ெதாட��ய�. ெகா��� ெச�� தகவ�க�
�ர��த�, ச�பவ� நட�த இட��� நட�த
�க��கைள �சா��த�, �க���க��
கல�� ெகா�� த����ைழ��
இ��தவ�கைள அைழ�� ேவ� ஏதாவ�
தடய� �ைட��மா? எ�ற அலச� எ��
எ�தைன �ைற ��� ��� வ�தா��

�ைக�பட��� பா��த �வராச� த�
ந�� ���� எ��� ேசக��க
��ய��ைல.
�ைக�பட��� ச�தன மாைல�ட� ���
ெகா���த த� தா� ெவ���டாக
மா�யவ� எ�பைத� �ைத�த வ���
�ர�ட�ப�ட உைடக��, அ��
ஒ�����த ���கைள��, இற�� �ட�த
த� உட��� உ�ள ���கைள��
ஒ���� (ைஹதராபா� ெச�ட� பா�
ெச��ல� அ�� மா���ல� பயாலா�)
உ���ப���ய ேபா� தா� த� எ�பவ�
தா� இத��� பய�ப�ட ���ரதா�
எ�பைத �த�� ���� ெகா�டன�.
அத� ெதாட���யாக� பட�க��
த��ட� இ��த �வராச� ம��� அவ�
அ��� இ��த ந�� ேபா�றவ�க�
பா�ைவ�� வ�தன�. இத��� ��னா�

உ�ள ” வ�ட� ” எ�� அ�ேபா� தா�
�லனா�� பா�ைவ உ�வான�.
உ�வா�க� ெபற இவ�க�� க�பைன
ம��ேம அ�ேபா� �த�டாக இ��த�.
ஆனா� உ�ைமக� எ�ப� ெவ�
ெதாைல�� இ��த�?
ேம 22� ேத� உ�ேள வ�த கா���ேகய�,
வழ�ைக ப�� ெச�த 24�ேத� இர��
நா�க���� உலக� �த� உ��� வைர
உ�ள ஊடக�க� ப�டா� ெவ����
பரபர�ைப ஆர���� இ��த�. எ�
உ�ைம? எ� ெபா�? எ�பைத இன�
���� ம�க��� ந���ைகைய
உ�வா��வேத ெப��படாக இ��த�.
ஆனா� அ�ேபா� இவ�க� எ��பா��காத
ஹ�பா� அ�பா ெகா��த ச�ம�த�
இ�லாத அ��ைகயான
” எ� மக���� ��தைல� ��க��

ெதாட�� இ�ைல.” எ�ற ெச��
ப����ைகக�� வர அ�ேபா� தா�
ச�ேதக� எ�ற ����� பயண�
ெதாட��ய�.
இ�த� ெகாைல��� ��னா� சா���
இ��த ���ய� ���கைள ேநா��
பய��க ஆர���த�. த�க� ைக��
இ��த �ைக�பட�கைள� ப����ைக��
ெவ����, இவ�கைள� ப���
ெத��தவ�க� எ�கைள� ெதாட��
ெகா�ளலா� எ�� ெச�� ெவ�ேய வர,
வ�த அைழ��க�� ����� உதவ���ய
���யமான அைழ�� ���வா�க���
இ��� வ�த�.
” எ�க� ����� அ��� வ��தவ�
இ�த� �ைக�பட��� உ�ள ந��.
அவ�கைள� பா��க வ�பவ� இ�த
ஒ�ைற�க� ம�த�. ந���ட�

த�����தவ�க� ம�ற இ� ெப�க�.
ப�ெகாைல நட�� ���த அ��த இர��
��� �ன�க�� இ�ேக இ��தா�க�.
ந�� அைடயா�� ப����தவ�.
இவ�கைள� பா��க தா� எ�பவ�
வ�வா�. ேம 26� ேத��� ேம� எவ��
வ�வ��ைல”
பாைத �ல�ப�ட�?

3. �வராச� த� ம���
பல�
ரா�� கா�� ப�ெகாைல��� ெசய�ப�ட
������ தைலைம தா��ய �வராச��
உ�ைமயான ெபய� பா��ய� ச��ர�.
யா�பாண��� உ����ைய� ேச��தவ�.
இவர� த�ைத ஆ��ய வ��க��
ப����ட���� ஆ��யராக இ��தவ�.
இவ�� சேகாதர� ெபய� ர��ச��ர�.
இவ� ��க� இய�க மாணவ� ����
ெசய�ப��� ெகா��
இ��தவ�.ர��ச��ர�� ம�ெறா� ெபய�
��ைல அ�பல� �த��ர ராஜா.
இ��ய அைம��பைட இல�ைக��
இ��த ேபா� அவ�களா� இ�த ராஜா
��ப�� �ைற��� ெச�றவ�. �வராச�
இல�ைக�� ��வா�ய���

ம�ட�கள��� ப����த அர� ஊ�ய�.
�த�� தா� ஈ�ப����த ெடேலா
இய�க��� இ��� �ல�
��தைல���க�� இய�க����
வ�தவ�. ெதாட�க��� இ��யா ேபாரா��
���க��� ஆ�த�ப��� வழ��ய
ேபா� அ�� ப��� எ��தவ�க��
இவ�� ஒ�வ�.
இல�ைக ரா�வ��ன�ட� (1987)
ேபா��ட ேபா� தன� ஒ� க�ைண
இழ�� ��னா�� ஒ�ைற�க� �வராச�
எ��� பா��யச��ர�� ���கமான பா�
அ�ணா எ�� இய�க���
அைழ�க�ப�டவ�. �லனா�� ப�க�க��
�வராச� எ�ற ர�வர� எ�ற
ெபயைர�ெப�றவ�.
ெதாட�க��� ��தைல���க��
இரா�வ ப��� ெப��� ��னா��

ெபா�� அ�மா� தைலைம�� இ��த
உள�� ������ ேத��ெத��க�ப�டவ�.
இ��ய அைம��பைட ��ைமயாக�
பைட �ல� இ��யா���� ���ப�
ெதாட��ய 1990 ��ரவ� மாத���
�வராச� வ�கா�ட��ப� �த��ர ராஜா
��� பயண��� �ல� ெச�ைன வ��
ேகாட�பா�க��� உ�ள ெதா�� ��ப
க����� ேச��தா�. இ�த� க�����
இல�ைக� த�ழரா�
நட�த�ப���ெகா����த�.
அ�ேக உ�ள ஒ� ������ வளாக���
இ��தவ�க� ப�பநாபா தைலைம��
இ��த ஈ�ஆ�எ�எ� அ�வலக�
இய��� ெகா����த�.
�த��ர ராஜா���� ெகா��க�ப�ட
ேவைல எ�ப� EPRLF அ�வலக�
ெச�வ�, அவ�க�ட� பழ�வ��,

அவ�க�� ந���ைகைய� ெப��
அவ�க�� ஒ� நபராக மா����ப�
ம��ேம. ெகா��க�ப�ட உ��ர��ப�
�க� ெத�வாக நட�� அ����தவ�க��
ந���ைக�� ராஜா ெப�� இ��தா�.
ஜு� மாத இ���� EPRLF ப�மநாபா
யா�பாண� பாரா�ம�ற உ���ன�
ேயாக ச�க��ட� ேச��� ெச�ைன��
��ட� நட�த� ேபாவைத ராஜா
இல�ைக�� இ��த �வராச�ட�
ெத���க� கட��� ���ன�ட�
ெச�ைன�� வ��, ��ட��ட��டப�
உ�ேள ெவ����, ஏ.ேக.47 உட�
�ைழ�� 13 ேப�கைள� ெகா��
அ��தன�.
அ�ேபா� �� எ��த ெவ��காத ஒ�
���� �த���ட�த �தற� ��ச��
எ�� அ��� �ைட�த ெவ����க��

உ� க�டைம��� ரா�� கா��
�லனா����� �ற�பான �ைற��
உத�ய�.

அ�ேபா� த��நா��� ��க அர�

ஆ���� இ��த�. ரா�� கா��
ப�ெகாைல ெச�ைன�� நட�த ேபா�
கைலஞ� ����� இ��தா�.
பா��க�ப�ட� ���க ���க அவ�
ம��ேம, இைதேய காரண� கா���தா�
கவ�ன� ஒ��த� இ�லாமேல அவ�ைடய
ஆ���� �ற� கைல�க�ப�ட�.
ேகாட�பா�க��� இவ�க�� கா�ய�
���த�� த��� ெச�ல பய�ப���ய
அ�பா�ட� கா� பா��� ம�க� ெச�ய�
சாைல�� வ�த மா�� ஆ��ைய �ர��
ைக�ப�� ம���ப��ன� ெச�� ஒ�
நா� ஓ�ெவ��� ம�நா� இல�ைக���
பயண�ப�டன�.
இைட�� ம��த காவ��ைற அ��
அவ�க��� ஒ� ெபா��ேட அ�ல.
அ�ைறய அரசா�க��� இல�ைக த�ழ�
ஆதர� எ�ற ெகா�ைக அ�த அள���

இவ�க���� பய�ப�ட�.
த��நா��� இ��� �ள�� இல�ைக
ெச�றவ�க���� �ைட�த பாரா�ைட�
ேபாலேவ �வராச� ேம� அ�ேபா� தா�
�ரபாகர�� �த� ந���ைக பா�ைவ
உ�வான�. இத� ெதாட���யாக� தா�
�வராச�ட� ரா�� கா�� ெபா���
ெபா�� அ�மா� �ல�
ஒ�பைட�க�ப�ட�. 1991 ஏ�ர� 28 அ��
மதக� எ�ற இட��� ெபா�� அ�மா�
தைலைம�� �� ஒ�� ��ய�.
அ�ேபா� ெப���க�� தைல�யான
அ�லா �ல� �பா, த�ைவ அைழ��
வ�� நட�த ��ட���
அ��க�ப���னா�.
ஆனா� அ�ேற அவ�க� இ��யா���
வ�� ேசர ��யாத பயண� ��ட
மா�ற�தா� ெமா�த ���ன�க�� ஏ�ர�

30 அ�� ேகா�ய�கைர வ�� ேச��தன�.
இ��யா��� வ�த �வராச� இ�த�
ெபா����� �த��ர ராஜாைவேய
(இவ��� ேவ� ெபய�க�� உ��)
உத�யாளராக ைவ���ெகா�� ேம 1
�த� அ��த 20 நா�க� ேவைல�காக�
��ட�ட� ெதாட��ன�. �வராச� ப��ய
ெமா�த �சய�க�� �லான�� ���ன�
�ர��ய� உ��ட� ��ப�ட இ�த ராஜா
�லேம.
��தைல���க���� ெதாட�க� �த�
எ�லா வைக���
உத��ெகா����தவ� ேகா�ய�கைர��
இ���� �ரா�தா� ச��க�.
கட�கைரேயார� ப���� ஒ� த��
கட�த� சா�ரா�ய�ைதேய ைவ��
ஆ��� ெகா����தவ�.இவ�ைடய
மாமனா�� இேத ெதா��� தா�
இ��தா�. ��தைல���க����

ேதைவயான ெப�ேரா�, �ச�,
எ�ெபா��க� �த� இய�க�����
ேதைவ�ப�� அ�தைன ெபா��கைள��
த��ைடய இல�ைக�த�ழ�க���
உத� ம��� பண� சா��த ஆைச�னா�
ப�க பலமாக இ��தவ�.
இவ� ஆ�ைம�� இ���� ப����
ம�க� உ�ேள ெச�ல�� அ��வா�க�.
காவ� �ைற�� அ�த அள��� உ�ேள
ெச�ல ��யாத அள��� அவ�ைடய
ெச�வா�� ெகா� க�� பற�த�.
��தைல� ��க�� ��ட கால� ��ட�
எ�றா� அக�யாக இராேம�வர� வ��
த�கைள� ப�� ெச�� ெகா�� உ�ேள
இ��� கள�ப� ஆ��வ�.
வ�� ேபாவ� எ�றா� ேகா�ய�கைர
�த� இராேம�வர� இைட�� உ�ள
அ�தைன கட�கைரேயார�ப��க��

அவ�க�� ஆ�ைம�� தா� 1983
����ற� இ��த� வ�த� எ�ப� இ��
����ட�த�க�.
இர�� அ�ல� ��� யமஹா எ���
ெபா��த�ப�ட ைபப� ஆ��� பட�
எ�ப�� அத� உ�� �ைச எ�ப��
ஏற��ைறய ஓ�ைய� ேபால�தா�.
த��ைர �����ெகா�� வ��
எ�பைத �ட� க� இைம��� ேநர���
மாயமா� மைற�� ��� உய� ெதா��
��ப� உைடய�. ெபா��த�ப�ட
எ���க� த�� ேவக� எ�ப� பற��
வ�� ��பா�� ேதா�டா �ட� ேதா��
���. ��தைல���க� இ��யா����
எ�தாக வ�� ேபான காலக�ட���
இல�ைக இரா�வ��ன�� எ�த�
தா��த�க�� இ��ய �னவ�க� ேம�
நட�த�ப�ட��ைல எ�பைத ����ட

����. ேகார�சா�க�� ெகா�ைமயான
அ�பவ�க�� �க �க� �ைற�.
காரண� அ�த அள��� இல�ைக
கட�பைட�ன�
��தைல���க�ட���� த�கைள�
கா��� ெகா�வ�� க���ட� இ��தன�.
த��நா��� �����ட காலக�ட���
��பைனயான யமஹா ேமா�ட�க�
அ�தைன�� ��தைல���களா�
த��த�யாக� கழ�� த�க����
ேதைவயான பாக�கைள ம���
எ����ெகா�வ�� ������
���வ�டார �ராம��ற �வசா�க�ட�
அ�த மாவ�ட யமஹா எ��� ெமா�த
��பைனயாள�க� �ய��ட� வ��
�சா��த� வைர��� இத��� ��னா�
பல கைதக� உ��.
ெதாட�க� கால��� த��நா��� ெத�

மாவ�ட�க�� ெகாைட�கான� ப��ைய
த�க�� ப����காக� ேத��ெத���
ைவ�� இ��தன�.
த��நா��� உ�ள ம�ற
மாவ�ட�க��� ��தைல�
��க��காக� ப����தவ�க� பல
ேப�க� உ��. ���பாக� ெதா��
நகர�க� அவ�க���� பல �த�க���
உத�ய�.
ேகா�ய�கைர எ�ப� அவ�க���
ம�ெறா� யா�பாண� அ�ல�
வ���ப��.அ��த ��� மாத�க�
அ�ல� �����ட காலக�ட� வைர���
ேதைவ�ப�� அ�தைன ெபா��க��
ேகா�ய�கைர ச��� �ல ���க���
உ�ள பா�கா��� ப����
பா�கா�க�ப��. இல�ைக�� நட���
���ைல�� த��தவா� ஒ�ெவா���

அத� பயண�ைத� ெதாட���.
ச�வேதச ச�ைத�� ஆ�த தளவாட�க�
ெகா��த� ெச�� �ரபாகர���
ந���ைகயாக இ��தவ�� ெபய� ேக�
எ�றைழ�க�ப�ட �ழ� ம�த�. இவ�
�ட� கைட�� கால��� �ரபாகர�
ந���ைக இழ�� ேபா� ேவ� நப���
அ�த� ெபா��ைப மா��ய� �ட நட�த�.
ஆனா� இ�த� ச��க� �லனாய�
���ன� வ�� ��� வைள�த ேபா�,
ேவ� வ�ேய ெத�யாம� த��ைடய
மாமனா�, “ேதச �ேராக� ெச��
��டாேய” எ�� ேப�ய ேப���
காவ��ைற�ன�ட� இ��� த����
ஓ�� ேபா� அ��� �ைட�த க��ைற�
பய�ப��� மர��� ��� ேபா��
த�ெகாைல ெச�� ெகா�lடா�. சா��
வைர��� ��தைல���க�� ெமா�த

ந���ைகைய�� ெப�� இ��தா�
எ�ப�� ம��க��யாத உ�ைம.
��தைல���க� த�க�� ���ய�
கா�ய�க� ம��� ெகா��த�க��காக
�த�� ேகா�ய�கைர��� தா�
வ�வா�க�. இ�� அவ�க� வ��
இற��வத��� ����ய� தயாரா�
இ����.
வ�வ�� ேபாவ�� எவ���� ெத�யா�.
இைத� ேபால� தா� இய�பாக அ��
கைர�� வ�� ேச��தவ�க� ரா��
கா���� ப�ெகாைல���ட����
வ�தவ�க� எ�� ச��க���ேக
ெத�யா�. காரண� ��தைல���க�
சா�பாக ெச�ைனைய� தளமாக
ைவ���ெகா�� இ�ேக ப�ேவ�
���க� இய��� ெகா�����.

ஒ�ெவா�வ���� ஒ�ெவா� ப�.
அ�சக� ப�, உள�, அர�ய� �த�
அ�ச�ைத� த�� ெவ����க����
ேதைவயான �ல�ெபா��கைள�
ேகா��ப� வைர���. பல சமய�
��ைமயான ெவ����களாக��
இ����� ெகா�� ெச�வ�.
ேகாய����� ஒ� சாதாரண ேல�ைத
ெவ���� தயா���� ெதா��சாைலயாக
மா�� ��ட நா�களாக ைவ�� இ��த��
�ற� தா� க�� ���க ���த�.
இய�க��� ���ய� ெகா�ைக ஒ�ைற
இ�ேக ����ட ேவ���. எ�த ���ய�
கா�ய�� நட�� ���� வைர��� அத�
ெமா�த�� ெத��தவ�க� �ரபாகர�,
ெபா��அ�மா� இ��யாக�
ப�ெக���� நப�க�.
இைத�தா� பலெம�� கைட� வைர���

�ரபாகர� ந��னா�. இய�க உள���ைற
எ�றா�� அவ�க��� ��� உ��.
���� ெசய�ப�பவ�க� அவ�க�� ப�
எ�ப� உ�தரைவ �ைறேவ��வ�
ம��ேம.
ஏ� ? எத�காக? எ�ப� இவ�க�� சா��
வாச�� ���� ேபா� �ட� ெத��மா
எ�ப� ச�ேதகேம?
அத�� ேம� �ரபாகரைன ச����
இ��பா�களா எ�ப�� அைத �ட
ஆ�ச�ய�.
�த� க�ட� எ�ப� �ரபாகர� எ�ற ஒ�
நப� ம��ேம. இர�டா� க�ட���
அர�ய� ��, உள����, ��ட��த�,
ெச��� ெதாட��, கா�ய���காக கள���
இ��பவ�க� ேபா�ற பல ேப�க�.
இர�டா� க�ட��� உ�ளவ�க���

�����ட �ல� ம��ேம �ரபாகரைன
ச���க ����.
இ� வண�க�த�க உ�வமாக
ைவ����தா�களா இ�ைல ெவ�ேய
உ�ள எ��க�ட� இ��� த�க�
தைலவைர கா�க உ�வா��னா�களா
எ�ப� �ைன��� பா��க ��யாத
அ�சய�.
இ�த� ெசய�பா� பல �த�க���
�ரபாகரைன பா�கா�க உத�னா�� பல
தவறான ��த�க�� ெதாட�கமாக��
இ��த�. இ�த ெகா�ைகேய ச�வேதச
ச�க��ட� ெந��க ��யாத அள����
�ரபாகரைன ஒ��� ைவ����த�.
2009 ஆ� ஆ�� நட�த கைட�க�ட
ேபா�� ேபா� இ��யா�� உ�ள வட
நா�� ஊடக ம�க� அ�தைன ேப�க��
ராஜபே� ஊ��ழ� ேபா� ஒ��ேக

��றத��� பல காரண�க�� இ���
ஒ��.
�ரபாகரைன ேந�ைடயாக ேப�� க�ட
ெப� ப����ைகயாள� அ�தா
�ரதா����� �ைட�த வா����
த�க���� �ைட�க��ைல எ�ற
ஆத�கமாக��ட இ�����கலா�.
பரபர�ைப ம��� �த�டாக ைவ��
வா��� ெகா����பவ�க���
வா�நா� ���க� படபட��ட�
வா��தவ�� த��க �யாய�க� எ�ப�
����?
�வராச�ட� பய��� வ�த ���ன�
ச��க��� �ர�ேயாக கா�ேட�� த��
ஓ�ெவ��� ��� ம�நா� ெச�ைன��
வ�� ேச��தன�. ரா�� கா��
ப�ெகாைல�� எ�� ��தைல���களா�
ஓ��க�ப�ட �� எ�ப� ெவ�� ஐ��

�ேலா த�க�க�� ம��ேம. அைத
����தா� �ைட�த பணமான 17.25
ல�ச� ெப�� தா� த�க�ைடய
கா�ய�கைள� ெதாட��னா�க�. இ�த
இட��� ம�ெறா� ����ட�த�க அ�ச�
எ�னெவ�றா� �ரபாகர� எ��பா���
எ�ப������ எ�பைத உண���
ைவ����த �வராச� தா� ெசல�
ெச��� ஒ�ெவா����� ெதாட�க�
�த� ���ேப��� எ���ெகா��
வ�தா�.
“ரா�� கா�� ப�ெகாைலைய� ெச�த�
நா�க� அ�ல, தா��தைல நட��யவ�க�
இல�ைக த�ழ�க� அ�ல ரா�� கா��
மரண� எ�ப� ெவ�� ���ய� ச�பவ�
அத��� எ�க���� ச�ம�த� இ�ைல”
எ�� அ��ைக வா�லாக
��தைல���க� இய�க� ���
ெகா�ேட இ��த�.

ஆனா� கா���ேகய� ���ன� �ர��ய
ஆதார�க� அ�தைன�ேம ேமைலநா�க�
�ட �ைன��� பா��க ��யாத�.
�ரபாகர� தா� ைவ����த த�ன���ைக
சா��த எ�ண�கைள� ேபாலேவ
�லனா������ன� த�க� �றைமகைள
ம��ேம ைவ���ெகா�� கள���
இற��ன�. அ�த� த����ட ப�ெக��த
ஒ�ெவா�வ�� �றைமேய அ��வான
கா��� நட�த ேகார��� ெமா�த
��ண�ைய ெவ� உலக�����
ெகா�� வர உத�ய�.
உ�ணா ேநா�� இ��� இற�� ேபான
��ப� இர�டா� ஆ�� �ைன� �ன�
யா�பாண��� உ���� எ�� ��ய
ஊ�� நட�த ேபா� அ�� இர�டாவ�
நபராக� ேபச அைழ�க�ப�டவ� பா�
எ�ற பா�யச��ர� எ�ற �வராச�. அவ�
அ�ேபா� ேதா�� ெதா��ய

��பா���ட� ேப�ய�
” என��� ேபச ெத�யா�. ேப��
பழ�க��ைல. நா� ேப��ேப�ேய
இ�வைர கால�ைத �ண��� ��ேடா�.
எனேவ ேப��� நா� ந���ைக இழ��
��ேடா�. ஆகேவதா� ஆ�த�கைள�
ைக�� ஏ�� இ���ேறா�. ஆ�த�
ேபாரா�ட��� �ல� ம��ேம நா� வளர
����. இ��யாைவ நா� ந�� இ��தா�
எ�ேபாேத ந�ைம அ��� இ��பா�க�.
ந� கன� நன� ஆ�� நா� ெவ�
ெதாைல�� இ�ைல
இ�த ஒ� ஒ� நாடா எ�ற வ�வான
ஆதார� �லனாய� ���ன��� �ைட�த
��ேப பல �ழ�ப�க� ���த�. இ��
வைர��� பல ெவ��கைள�� ெவ���
�ல�ைத�� காண உத�ய�.
இைத� ேபாலேவ ம�த ெவ���டாக�

ெசய�ப�ட த� எ�பவைர� ப��
��ைமயாக� ���� ெகா�ள உத�ய�
��தைல� ��க�� ” ம� ����ேக
உ�� ��த மா �ர�க�� ���ேப� ” எ�ற
��தக��� �ல� �ைட�த�. ஒ�ெவா�
�ர�க�� இற�ைப��, அவ�கைள�
ப��ய ����� ���த ெபா��ஷமாக
ஆவண��� ஏ��� ��தைல���க�
இவ�� இற�ைப இல�ைக
ரா�வ��ன�ட� ேபா��ட நா�க��
உ�ள கண��� கைலவா� ராஜர��ன�
எ��ற ேக�ட� அ�ேனா எ�� வர�
ைவ����தன�.
ஆனா� ��தைல� ��களா� த��ப�ட
�ைற�� ����க� ஏ�� ெகா��காத
ேபா�� �ட� ப��� ���� ��ைட��
ெகா� ���� நைட ப��� வ�� �த�
ஆளாக வ�தவ� இ�த� த�.

ரா�� எ�ற ��ட��� �ைற�ப�யான
��ட��த� எ�ப� இ����
ெவ��ைய� த�� எ�ற ந���ைக
�வராச� மன���� இ��தா��
அத�காக அவ� எ���� ெகா�ட �ல
��ென���கைள�� நா� பா��க
ேவ���. அ�த� ��ட��த� எ�த
அள��� இ��த� எ�றா� ரா�� கா��
��ட��� கல�� ெகா�வத�� ��பாக
ஒ��ைக எ�� த�ைன ஒ�
ப����ைகயாளராக மா���ெகா��
�வராச� �� �� (1991 ேம 7)��ட���
�த� வ�ைச�� அம��� இ��தைத�
�ற� �லனா�� ���ன� க��
���தன�. காரண� ெச�ைன�� நட�த
அ�த� ��ட�ைத ஒ� ப����ைகயாள�
��� படமாக எ��� இ��தா�. அைத�
க�� ���த ேபா� தா� இத�
��ட��த�� அத�காக இவ�க� உைழ�த
உைழ��� ���த�.

�த�� ரா�� கா���� மரண� எ�ப�
ெட���� ைவ�� நட�த�ப�வதாக�
தா� ��ட��ட�ப�ட�. ஆனா� அ��
ெமா�, ஒ� இட��� இ��� ம�ெறா�
இட����� ெச�வ�� உ�ள �ர�சைன,
வாகன� ஓ��வ�� உ�ள சாைல
ேபா��வர��� ��க�க� எ�ற பல இ��த
ேபா��� அ��� ெச�� ெதாட�க���
அ��பைட ஏ�பா�கைள
உ�வா��னா�க�.
அ�ேகேய ஒ� வய�ெல� ெதாட��
உ�வா�� அைம��� வைர���
உைழ�தன�. அ�ேபா� �ன��
ெவ�வ�� ெகா������ �னம�
ெச��கைள� பா��� இத� �லேம ரா��
கா���� அ��த� க�ட நக�ைவ ����
ெகா�� த��நா��� உ�ள
�ர�சார���ட�ைத ைமயமாக
ைவ���ெகா�� கா�ய��� இற��ன�.

இ�த இட��� ம�ெறா� ����ட�த�க
ச�பவ� ெபா�� அ�மா�
ெபா��தவைர��� இ�த�
ப�ெகாைலைய� த��நா���
உ�ளவ�கைள ைவ�� �ைறேவ��
�டலா� எ�பதாக இ��த�. ஆனா�
�ரபாகர� பா�ைவ�� “வ�ைய
ெப�றவ�க� உ�வா��� வ� எ�ப� ஒ�
ெப� �லமாக இ��க ேவ���”
எ�பதாக இ�த ��ட�ைத உ�வா��னா�.
��தைல���க�ட� உ�ள பல
�றைமக�� வய�ெல� சாதன ெதாட��
எ�ப�� அ�� அவ�க� ைகயா�ட ���
எ�ப�� இ�ேக ����ட�த�க�.
யா�பாண��� ெபா�� அ�மா�
க���பா��� உ�ள ெதாட�� எ� 91.
ெச�ைன�� �வராச� க���பா���
ெதாட�� எ� 95. இ�� ம�ெறா�
ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா� 1991

ெதாட�க� �த� இ��ய உள�
��வன�க� ம�ைடைய�
�����ெகா��� அள��� இ��த�.
ெச�ைன�� இ��� ெவ�ேய ஏேதா ஒ�
ச�ேகத பாைஷ வய�ெல� ெச��யாக
ெச�� ெகா������ற� எனபைத
க�����தன�. ஏேதா ஒ� ெதாட��
உ�ேள இ���ற�. ஆனா� அவ�களா�
அதைன இைட ம��� ேக�க
��ய��ைல.
ேகா�ைவயாக�� இ�ைல. எ�����
ேபா��ற� எ�பைத உணர ��யாம�
ேகா�ைட ���� ெகா����தன�. அ�த
அள��� ��தைல���க� ெதா��
��ப அ�ைவ க�� ைவ����தன�.
ம�ெறா� ஆ�ச�ய�
�வராச��ெக�� த�யான ெதாட��

எ�பைத� ேபால ம�ற ப�க�� இ��த
ஒ�ெவா�வ���� இைத� ேபாலேவ
த��த� அைலவ�ைச.
உ�தர� ஒ�வ�. இய��பவ�க� பல�.
ேநா�க� ஒ��. பாைதக� ெவ�ேவ�.
�ரபாகர���� த�� ெதாட�� எ� 14.
ெசய�ைகேகா� �ல� ேபச���ய ைகேப�
�ற� வ�த�.
இ�த வய�ெல� ெதாட��கைள��ட ரா��
மரண����� �ற� �ட� பா�
அள����தா� க�� ெகா�ள ���த�.
ம�ெறா� ஆ�ச�ய� இைத�� நடமா��
வய�லா� க���பா�� எ�பதான
அைம��� ைவ����தன�. இ� ேபா�ற
ெதா�� ��ப��� ஒ� �ர�சைன.
ெதாட�� ெகா��� ேபா� அ��� உ�ள
��க�� உ�ள ெதாைல�கா��

�க���கைள� பா���� ெகா��
இ��பவ�க���� க� �� எ�� கா��
மா� க�த� ெதாட�� ���.
�ல சமய� ெத�வ�ற �ர�க� ேக�கலா�.
ஆனா� ��ைமயாக� பட�� ெத�யா�.
கட��� வா��ைதக�� ��யா�.
ெதாட��� வ�� இைட�டாத ச�த�க�
ச�ம�த�ப�ட �ைற சா��தவ�க���
இன� க�� ெகா�ள ைவ�����.
ெபா�� அ�ம� பல �ைற இவ�க�ட�
பக� ேநர��� பய�ப���னா�
ெபா�ம�க� இன� க�� ெகா�வா�க�.
கவனமாக இ��க� எ�� �����த
அ��ைரைய�� �� அவசர��� இவ�க�
பய�ப���ய ேபா� இவ�கைள
அ�யாமேல �லனா�� வைல�� மா�ட�
ெதாட��ன�.
�ல� �சாரைன ��ர� பாைத�� வ��

ெகா������ ேபா� ஒ�ெவா� இடமாக
மா��ெகா�� த���� வ�தா�க�.
ேகாய����� எ�ைல� ப����
(��ய��) ���� இ��த ேபா� பக�
ேநர��� யா�பாண��ட� ெதாட��
ெகா�ட ேபா� ஏ�கனேவ �லனா��
���ன� ெசா�� ைவ����தப� ம�க�
அ��� உ�ள காவ��ைலய��� �கா�
ெச�ய அ����� �ள���ப� ஆ���.
�ர�த�க� ஒ� ப�க�.
��க� இழ�தா�� இய�க�����
ெதா�ைல வ�� �ட��டா� எ�� ல��ய
ேவ�ைக ம�ப�க�.

4. �வராச� உ�வா��ய
ஐவ� ��ட�
இ��ய அைம�பைட இல�ைக�� இ��த
ேபா� ம�ற� ேபாரா�����கைள �ட�
�ரபாகர�� ��தைல� ��க� எ�ற
இய�க� ம��� த��த�ைமேயா�
இ��தத��� பல காரண�க� இ��தா��
அ�ேபா� நட�� ���த பல
�க��க���� �ற� இல�ைக��
வா��� ெகா������ பல
இைளஞ�க���� �ரபாகர� எ�பவ�
ஆத�ஷணமாக மா����தா�,
இல�ைக�� இ��தவ�க� ம��ம�லா�,
�ல�ெபய�ந� வா�� த�ழ�க�
எ�பவ�கேளா� த��நா��� �ட�
�ரபாகர� எ�பவ� அத��� �ற� தா�
த��த�ைமயாக� ெத�ய ஆர���தா�.

��தைல���க�� �த� பல� ஊடக�.
இய�க� வ�வைடய� ெதாட��ய கால�
�த� �ரபாகர� ஒ�ெவா�
�க��கைள�� ஆவணமா��வ��
���த கவனமாக இ��தா�. �ரபாகர�
ஊடக� ெதாட���� எ��
உ�வா�����த நப�க� உலக
ஊடக�க�ட� இய�க� சா��த ெமா�த
�சய�கைள�� ெகா�� ேச����
ெகா����தன�. �ரபாகர� எ��பா��ைப
�ைறேவ��� அள��� �க� �ற�பாக�
ப�கா��� ெகா����தன�.
ராஜபே� ஆ���� வ�த ேபா� இல�ைக
அரசா�க��� ஊடக� ெதாட�� அ�த
அள���� ப�தாபமாக� தா� இ��த�.
உ�ேள நட�த ெமா�த �க���கைள��
சாதக அ�ச�கைள அள��� அ�கமான
ெவ��� பா�ைவ��� பாதக அ�ச�கைள

ேலசாக� ேகா��� கா���� உலக� த��
ம�க�ட� ெகா�� ேபா�� ேச��த��
த�� ெந� எ�ற ��தைல� ��க��
ஆதர� தள� ���ய� ப�� வ��த�.
இ�த� தள��� �ல� ம��ேம த��
ம�க� ம��ம�லா� ெச��யாள�க��
ெத��� ெகா�ள ���த�.
ேகா�தபய ராஜபே� ��பைடக��
தைலைம� ெபா��ைப ஏ���ெகா�ட��,
இைத ������ ெகா�� வர
த��த�ைமேயா� பல ��ய �சய�கைள
உ�வா�க� ெதாட��னா�. ஒ�ெவா�
நா�� இல�ைக இரா�வ� ெப�ற
ெவ��கைள� ெகா�� ஊடக� �ல�
ச�வேதச ச�தாய� ெத��� ெகா�ள
ேவ��� எ�� ����னா�.
ஊடக��ைற��� ���� ச�ம�த�
இ�லாதவைர ஏற��ைறய ஓ�� �ைல��

இரா�வ��� ப�யா��யவைர
இத�ெக�� தைலைம� ெபா����
�ய��� ��தைல���க�� பா���
ஒ�ெவா�றாக உ�வா�க�
ெதாட��னா�க�. அத� �ற� தா�
இல�ைக�� ரா�வ ெவ��� ெச��க�
ெவ�வர� ெதாட��ய�.
ெதாட�க��� இல�ைக ஆ��யாள�க�
�ய���தா�� ��தைல���க��
இய�க��ட� ேபா�� ��யாத
காரண�தா� கைட�யாக உ�வா��ய�
தா� அ��� ேவைல.
அ�த �சய��� ம�றவ�கைள �ட
எ�ேபா�� ��கள�க��ென��
�ற�பான த�� அ�க� உ��. ��தைல�
��க�� ஊடக தள�ைத அ��தேதா�,
ஆதரவாக� ெசய�ப���ெகா������
அ�தைன �சய�கைள��, நப�கைள��

கைளெய��க� ெதாட��னா�க�. அத�
�ற� தா� ஒ� ������ ெகா�� வர
���த�.
இத� காரணமாக� தா� இல�ைக��
உ�ேள இ��த பல ஊடக ம�க� காணாம�
ேபாவ��, ைக��, ���� வராமேலேய
ேமேலாக� ெச�ற�� ேகா�தபய
ராஜபே� �ல� நட�ேதற� ெதாட��ய�.
அ�ேபா� ேகா�தபய ெசா�ன வாசக�
இ�� �ைன��ற� த�க��.
இர�ைட�ேகா�ர தா��த���� �ற�
அெம��கா ஆ�கா��தா� ேம� ேபா�
ெதா��க ஆ��த ஏ�பா�க� ெதாட��ய
ேபா� அெம��க உ��ைற அைம�ச�
கா�� பாெவ� ெசா�ன� ேபா�
“எ�க��� ஒ��ைழ�� ெகா��க ��ைல
எ�றா� � எ�க��� எ��யாக
இ���றா� எ�� அ��த�”.

ச�வா�கார மன�பா�ைம தா� ேகா�தபய
ராஜபே���� அவரா� உ�வா�க�ப�ட
��வாக� க�டைம�ைப ஒ� ஒ���
ெகா�� வர ���த�.
இல�ைக�� நட�த த�ழ�
ேபாரா�ட�க�� ெதாட�க கால���
ஆ�த� பாைதைய� ேத��ெத��த
�வ�மர� �த� �ரபாகர���� சமமாக
வள��த எ�தைனேயா ேப�க� ஏ�
த��ைடய ஆ�ைமைய� ெச��த
��ய��ைல எ�பைத�� நா� இ�த
சமய��� ���� ெகா�ள ேவ���?
த�க��� சமமாக உ�ேள எவ� எ�த
இய�க�� இ��� �ட��டா� எ�ற
ேநா�க��� உ�ேள இ��த ம�ற
இய�க�கைள அ��ெதா��க
��தைல���க�� இய�க� ��ரமாக
ஈ�ப�டேபா��� த��ைடய
ெகா�ைக�� எ�ப�� ��வாதமாக

இ��தாேரா அ�த அள���� தா��
ேந�ைமயான ம�தராக ெசா�த வா��ைக
ெகா�ைக �த� இய�க ெகா�ைகக�
வைர��� �ரபாகர� இ��தா�.
�ரபாகர� அ�க� ேப�வ�� இ�ைல.
ஒ�ெவ�றா� �����ட கால� வைர���
�ரபாகர���� ��தக வா��� தா�
அ�கப�ச ���பமாக இ��த�.
�ரபாகர� ���ப வா��ைக வா��தாேர
த�ர அ�த வா��ைகைய எ�த அள���
அவ�ைடய �பாவ� வாழ ைவ������
எ�பைத ேயா���� பா��தா� அ� �க�
ெப�ய ெவ��டமாக� தா� இ����.
�ரபாகர� மைன� மைன� ம�வத�
தா� �யாக��� உ�சக�ட�.
இவைர� ேபாலேவ இல�ைக
அரசா�க��� ேகா�தபய ராஜபே�.
இவ�� த��ப�ட வா��ைக எ�ப�

எவ�ட�� இர�� வா��ைதக���
அ�கமாக��ட� ேப�� பழ�க� இ�ைல.
சா�தெசா�� எ�ற அ��த� அ�ல.
கா�ய��� க�.
��பைடக�� தைலைம� ெபா��� எ�ற
இ�த� பத� எ�ப� அவ� ���� வ�த�
அ�ல. அெம��கா�� ேபரா��ய�
ெபா���� ேபா� அைம�யாக வாழ
ேவ��� எ�� �ைன�� அ�ேகேய
வா��� ெகா����தவைர
வ��க�டாய�ப��� தான ம��த
ராஜப� இல�ைக�� அைழ�� வ�தா�.
ஏற��ைறய ஒேர மேனாபாவ��� தா�
இ�வ�� இ����றா�க�. இ�வ����
அ�க� ேப�� எ�பேத �டா�. ெசய�
ம��� தா� ���ய�. ஒ�வ���� த�ழ�
எ�ற ஒ� இனேம உ�ேள இ��க��டா�.
இவ��ேகா த�ழ�க��� ஒ�� எ�றா�

��கள ஆ��யாள�க� ஒ�வ� �ட
இ��க��டா�.
�ரபாகர� பா�ைவ�� ��கள ெவ���
எ�றா� அ� கைட� வைர���
ஆ��யாள�க� ம��ேம.
ேகா�தபய பா�ைவ�� த�ழ�க�
ஒ�ெவா�வ�ேம ஒ� �ரபாகரனாக� தா�
ெத��தா�க�.
���வா��கா� ேபா� எ�ப� 2009 ேம
எ�� நா� அைனவ���� ெத���
இ��தா�� அத� ந� �ல� �� �ல�
எ�� பா��தா� அத�� ��ைதய ���
வ�ட�க�� அத�காக உைழ���ளன�.
ஏற��ைறய ராஜபே� பத��� வ��
அம��த�ட� அைம� ஒ�ப�த� எ��
வா� ��ய ேப�னா�� அ�ேபாேத அவ�
உ��ற எ��த ��� அ�.

�ட���த அவ�� இர�� த�க
க��க��� ம��ேம ெத��த ரக�ய�.
அ� ����� ��னா� பா��கலா�.
காரண� ஆ�� ���� ேபான
ம�றவ�கைள �ட ராஜபே��� �க�
ெப�ய பல� எ�ப� அவ�ைடய
சேகார�க�. ஆனா� �ரபாகர�� ��த
சேகாதர� இ�� வைர��� ஊடக�தா�
ெவ�� ெகாணர�படேவ��ைல. அவர�
ெபய� மேனாகர�. ெட�மா����
இ��பதாக ம��� ெவ�ேய ெத��றேத
த�ர ��ைமயாக �பர�க� இ��
வைர��� எவ���� ெத�யா�.
�ரபாகர� ந�����த� த� க���
ஒ�தவ�கைள ம��ேம. அ��� தா�
ெசா�வைத� ேக�பவ�கைள ம��ேம.
��தைல���க� இய�க����
வா��ைக�� பா��பைட��,

���ப�ப��, ���ப�தமாக எ�� பல
�தமான வ��� இைளஞ�க�
இய�க��� உ�ேள வ�தா�� இ����
பல�தமான கைளெய���க��
ேசாதைனக���� �ற� ம��ேம
வ�தவ�க� இ��பா�களா? இ�ைல
இற�பா�களா? எ�பைத� ��மா��க
����.
அவரவ� த���றைமைய� ெபா���
உ�வா�க�ப�டட வ�ட����� தா�
இய�க ப�க� ெச�ய ����.
இ��வைர��� �ரபாகர� எ�பவ��
த��த�ைம எ�ப� �றைமைய ைவ��
ம��� ைவ�ேத ஒ�வைர ம����வ�.
அ�ம�ட �ைல�� உ�ள ெதாட�க�
ேபாரா�யாக இ��தா�� ச�,
ஆ�ைம�� இ��பவ�களாக இ��தா��
ச�.

அவ�க�� �றைம ஒ�ேற �லதன�.
இர�டா� ��றா� உ�வ�ட���
�ைழ�� த�க� உைழ��கைள� கா�ட
வா���� �ைட��ேமயானா�
�ரபாகரைன ச���க வா���
உ�வாகலா�. அ�த அள��� இ����
�ல ேப�க�� உள���ைற� தைலவ�
ெபா�� அ�மா� ���யமானவராக�
க�த�ப��றா�.
�ரபாகர�� �ைள எ�� ெசா�னா�
�ைக��ைல.
பல ேபாரா�ட� கள��� இல�ைக��
உள���ைற�ேல ஊ��� அவ�க��
வய�ெல� ெச��கைள இைடம���
இவ�க� ேக���ெகா�� அத���
த��தா� ேபா� கள� மா��ய கா��க��
உ��. ��கள இரா�வ���
இ��பவ�கேள இவ�க���� சாதகமான

�ஷய�கைள� ெச�த�� உ��.
அவ�க�� ஊழ� ஒ� ப�க�. இவ�க�
ேம� ெகா���ள பய� ம�ப�க�. இ�த�
பய� எ�ப� எ�த அள���
ஒ�ெவா�வ���� இ��த� எ�றா� ச��
�ய�பாக இ����.
இல�ைக வரலா��� �த� �ைறயாக ஒ�
த�ழ� ஆ���ெபா���� அல�க��க
ேவ��ய ���ைல�� வ�தவ�
ல�மண� க��காம� எ�ற த�ழ�.
ச���கா �மார��கா�� வல� இட�
ைகைய� ேபாலேவ இ��தவ�. ச���காேவ
இவ� ெபயைர ப���ைர�தவ�.
�த��ரகால� த�� தைலவ�கைள�
ேபாலேவ ���த ���சா�. இவ� த�ழ�
எ�ற ஒ� ேநா�க�ைத ைவ���ெகா��
இ�த வா��ைப த���ப��� ஆ��ைய�
���தவ� தா� ராஜபே�.

இ�ைறய ��தைல���க�� ச�வேதச
தைட�� ���ய� காரணமாக இ��தவ��
இைத ம��ேம மன�� ெகா��
உைழ�தவ�� ல�ம� க��காம�
ம��ேம. ஆனா� இவேர தா� சாவத��
�� ����ெகா�ல�ப��� தா�
சாக�ேபா��ேற� எ�� வா���ல�
ெகா��� அத�ப�ேய ��ச� �ள���
இ��� ெவ�ேய வ�� ேபா� ேமேலாக�
அ��ப�ப�டா�.
அவ� உ�வா��ய ச�வேதச வைல��னா�
��னா� வ�தவ�க����
பல�த�க��� உத�யா� இ��த�.
ஆனா� இவ� உைழ��க� அைன���
ஒ�ெவா� காலக�ட����
��கள�க���� சாதகமாக இ��தேத த�ர
த��ப�ட �ைற�� �ட த�ழ�க���
ெச�ததாக� ெத�ய��ைல.

இ�தைன �றைம உைடயவ�க�
உ�வா��ய ரா�� கா�� ப�ெகாைல
��ட��த� எ�ப� �வராச�ட�
ஒ�பைட��� ��ேப பா� வ�வ�
அைட�� இ��த�. ஒ� வைக��
ெசா�ல�ேபானா� �வராச� எ�ற நப�
ஏ�கனேவ உ�வா����த
�க��க���� ��ைவ வ�
நட��பவராக வ�தவ�. ம�த
ெவ���டாக மா�� ைவ����த த�ைவ
ெகா�� ேபா� இல��� ேச��க ேவ��ய
ெபா����� வ�தவ�. த���� ஏேதா
ஒ�� எ�றா� உட� வ�த �பா. �பா��ேக
ஏேதா ஒ� �ர�சைன எ�றா� �வராசேன
அ�த� ெபா��ைப �ைறேவ�ற தயாரா�
இ��க���யவ� எ�ப�� எ�த�
ச�ேதக�� இ�ைல.
�வராசைன�ப��� த�யாக �ைறய நா�
���� ெகா�ள ேவ���.

எ�த வைக��� ேதா�� எ�ப�
��தைல���க�� இய�க அகரா�
���பாத வா��ைத.
இ�த� ப�ெகாைல�� �லனா��
���னரா� ��ற�சா�ட�ப�ட ெமா�த
நப�க�� எ���ைக 41.
ேவ����ைள �ரபாகர�, ெபா��
அ�ம�, அ�லா (ெப�
ேபாரா�����க�� தைலைம) எ�ற
ேம�ம�ட அைம�� �த� ப�ெக��த
�வராச�, த�,�பா எ�� ெதாட��
இத�� உ��ைணயா� இ��த
இ��ய�களான �பா ��தர�, பா�யநாத�,
�ைக�பட� எ��� இற�� ேபான ஹ�பா�
எ�� ெதாட��ய ஒ� ெப�ய ��டேம
இ��த�.
இவ�க� அ�தைன ேப�க�� உ�வா��ய
��ட��த� எ�ப� ���த

அ����ைய�� ஆ�ச�ய�ைத��
தர���ய�.
�வராச�ட� ஏ�ர� (1991) மாத���
இ�த� ெபா��� ஒ�பைட�க�ப�� இ��
����சாக ேம 2 �த� உைழ�க�
ெதாட��னா�� இத� ெதாட�பாக
ஆ��� ெதாட�க� �தேல இத�கான
அ��வார�ைத உ�வா�� இ��தன�.
ஆனா� அ�ேபா� இத�காக
உைழ���ெகா����தவ�க� எவ����
இத�காக� தா�? எ�� எவ���ேம
ெத�யா�. ப�ெக��த இ��ய�க����,
��தைல���க�� ம�ற
உள�����ன���� ��� ப�ணாம�
ெத�யா�.
ஆனா� அபேபா� அவ�க� உண��த�
இ�ேபா� �க� ெப�ய ஏேதா ஒ��. அ�த
அள���� தா� அவ�க� உ� மன�

ெசா��ய�. எ�ேபா�� ேபால அவ�க��
அ�ப����� அ�த� ேக��ேய
ேதைவயா� இ��க ��ைல.
இ�த� ��ட��� ேச��� இ��த �பா
��தர� ெச�ைன�� �ரபலமான
�ைக�பட�கார�. அவர� ��வன��,
அவ� பழ� ைவ���ள அர�ய�
�ைர�பட��ைற சா��த �ரபல�க��
கண��� அட�கா. அவைர�
ெத�யாதவ�க� எவ�� இ�ைல எ��ற
அள���� �ரப�யமான நப�.
ெதாட�க� கால� �த� இவ�
��தைல���க��� ஆதரவாக
இ��தவ�. இவ� இல�ைக ெச��
�ரபாகரைன ச���� வ�தவ�. இவைர�
ேபாலேவ ேப� ��ரம�ய� எ�பவ�
த��நா��� ��தைல� ��க��ெக��
பல� வா��த ம�க� ெதாட�பாள�.

இ�வ�� ெந���ய ந�ப�க�.
1980�� �ற� �பா ��தர��ட�
ேவைல��� ேச��த பா�யநாத�, ேப�
��ரம�யட��ட� ெதாட��
உ�வா���ெகா�� அத� �ல�
த��நா���� வ��
��தைல���க�ட� ந�ல ெதாட�ைப
உ�வா��� ெகா�டவ�. �பா ��தர��ட�
�ைக�பட�காரராக� ப�யா���
ெகா����தவ� ஹ�பா�.
இவ� வா��ைக�� ந��ைய� ேபாலேவ
எ��பாராத �����ைன. அவ� வா��ைக
�ைற��� ெகா�� வ�த�. இவ�
வா��ைக ������� ேபா�
உ������ைய ேமேல பற�க ைவ��
��ட�.
கா��ைய� ப��� ேப�� வைர���
ேகா�ேச எ�ற ெபய� இ��ப� ேபால

ரா�� கா�� ப�ெகாைல�ப��� ேப��
ேபா� இவ�� இவ� பய�ப���ய
�ைக�பட� க���� ேபச�ப��.?
பா�யநாதைன� ேபாலேவ ��� ராஜா
எ�பவ�� ��தைல���க�
இய�க���� ஆதரவாக இ��தவ�.
இவ� ேம�� மா�பல���
��தைல���க�� ஆதரேவா�
எ��க�ப�ட ���� இ��� ெசய�ப���
ெகா����தா�. இ�த ���� ஒ�
அைறைய� தா� ேப� ��ரம�ய�
த��ைடய அ�வலக� ம��� �டாக�
பய�ப���� ெகா����தா�.
இ�� தா� ��தைல���க����
ேதைவயான �ர�ர�க�, ஒ� ஒ� நாடா,
ம��� அவ�க� �ர�சார�����
ேதைவ�ப�� அ�தைன சமா�சார�க��
தயா� �ைல�� இ����. ேதைவ�ப��

சமய��� இல�ைக��� ெச��
ெகா������.
�வராச� த��நா��� உ�ேள �ைழ��
ேம மாத��� ெச�ைன�� இ��த
��தைல� ��க���� ெசா�தமாக
அ�சக� �க� �ைற�� �ைல���
பா�யநாத��� ��க�ப�ட�.
��தைல���க�� ேவைல��
���ய��வ� ெகா��க� படேவ���
எ�ற ஒ��த�ட�. பா�ய நாத��
சேகாத� தா� ரா�� கா�� இற�� அ��
எ��க�ப�ட �ைக�பட��� உ�ள ந��.
ந�� த� தாயா�ட� வ��� வ�த
���� இ��� அவ�ட� ச�ைட
����� ெகா�� த�யாக ெவ�ேய
வ�தா�. ெவ�ேய வ�தவைர ��� ராஜா
த� அ�மா ம��� சேகாத��ட� த�க
ைவ�தா�. இத� ெதாட���யாக� ெப�க�

த��� த��� ��� எ�� கைட�யாக
���வா�க��� ைஹேகா�� கால���
ெகா�� ேபா�� ��யம���னா�.
ந�� ���வா�க��� இ���
அைடயா�� உ�ள அனபா�� ��க�
�ைரேவ� ��� எ�ற த�யா�
��வன���� (ச�பள� மாத� 1700)
ேபா�� ெகா�� இ��தா�. ��க
ஆ��ைய ��தைல��� ஆதர�
ேநா�க��� கைல�க�பட உ�ேள இ��த
��தைல��� ஆதரவாள�க��,
த��நா��� த�����த ��தைல�
��க�� ைகதா�� ெகா����தன�.
ெக��� அரசா�க ��வாக����
��தைல���க� த��நா��� வ��
இற�� அவ�க����டான
ேவைலகைள� பா����ெகா�� தா�
இ��தன�. இத� ெதாட���யாக

இல�ைக�� இ��� உள������
இ��� அைழ�� வர�ப�ட ��க� இ�த
வ�ட����� இ��த ந��ைய ச����
ந�பா��� ெகா�டா�.
ஆ��ல� க�க ேவ��� எ�� ெசா��
��க� ��ேடா�ய� க�����
ேபா��ெகா����தேபாேத ந���ட�
ெந��கமாக� பழ�ய��, தா� ஒ�
��தைல��� எ�ற உ�ைமைய
ந���ட� ெசா�� இ��ய
அைம��பைட இல�ைக�� ெச�த
அ�டகாச�கைள நாெளா�ேம���
ெபா�ெதா� வ�ண�� ெசா���
ெசா��ேய ந��ைய ஒ� மா��யாக
மா�� ைவ����தா�.
தன�� உத�யாள� ஒ�வ� ேதைவ எ��
ெசா�� அ�ேபா� �பா ��தர��ட�
ப����� ெகா���ந� ஹ�பா�ைவ

ைவ���ெகா�டா�.
��க� ந���ட� ைவ����த ெதாட�க
ந�� காதலாக மா�ய�. காத� கைட���
க��ப��� ���த�. க��ப��� ���த
ேபா� ���ப���� ெச�� ��மண�
ெச�� ெகா�ட� வைர��� ெச�ற�.
எ�ேபா� ெச�றா�க�?
ரா�� கா�� இற�த ேபா� ேவ��த�
�ைறேவ��ய ����.
��ைட ��� ���� த�யாக இ��த
ந���� ����� ��க�ட� ேப�
ைவ����த ப� �வராச� த��ட�
அைழ�� வ�த �பா த�ைவ ந���ட�
ேச��� த�க ைவ�க இ�த இர��
ெப�கைள�� ந���� ���� ��ட�.
இ��ய அைம��பைட இல�ைக��
ெச�த அ�தைன �சய�கைள��

வ�தவ�க�� ��ய ைவ�க ந��
ஏற��ைறய இல�ைக த�ழராகேவ
மா����தா�. ��க�,�பா,த��ட�
���ய ��ற�� ேப�ய ேப��� �ல�
ந��ைய �ைள� சலைவ ேபா� மா��
ைவ����தன�.
�வராச� ���ன� ேகா�ய�கைர��
இ��� ெச�ைன�� உ�ேள வ�த��
ெதாட�க��� ���ன� த��வத�� ��
ெகா��ைக��� ��த�� நக�� தயாராக
இ��த�. �ற�பான ஏ�பா�ைட� ெச��
இ��தவ� ெஜய��மா�.
இவ� 1990 �ச�ப� மாத��ேலேய இ�த
��ைட ���� ைவ�� இ��தா�. ஆனா�
ெஜய��மா� 1984 ஆ� ஆ�� �த�
ெச�ைன�� இ��பவ�. த��நா��
ெப�ணான சா��ைய மண� ெச��
ெகா�� யா�பாண� ெச�றவ� ம�ப���

1987 ���� வ�� ெச�ைன வா�யானவ�.
இவ�� சேகாத� கணவ� ராப�� பய�.
ராப�� பய�, ெஜய��மா� இ��ய
அைம��பைடயா� ���க�ப���
�ைற�� இ��தவ�க�. இவ�க�
இராமேம�வர� வ�யாக� த�கைள
அக�யாக� ப�� ெச�� ெகா�� உ�ேள
வ�� கள�ப�
ஆ���ெகா����பவ�க�.
இவ�க�� ெமா�த ெசல�கைள��
கவ���� ெகா�டவ�க�
��தைல���க�. த�க�ைடய உள�
ேவைல�காக ��ச� எ�பவைர��
அவ�க�ட� இைண���ட உ�வான�
��ச� தைலைம�லான INTELIGENCE
GROUP.
�ரபாகர�� ெதாட�க� கால� ேதாழரான

கலாப� எ�பவ� ேபா��� வ��� வ�தா�.
இவ�ைடய ���ய� ப� அக�களாக
வ�பவ�க��� �� ����� ெகா��ப�.
இத�� இவ��� உத� ெச�ய உத�யா�
இ��தவ� ம�ைக�கைட ைவ���
ெகா�� த�யாக� தரக� ேவைல
பா����ெகா����த ம�ெறா�வ��
இ��தா�.
இவ� �ல� ெஜய��மா� ெபய��
எ��க�ப�ட �� இ�த உள� ம�க� ���
இடமாக இ��த�. �வராச�, ��ச�,
கா�த�, ஒய�ெல� ஆ�ேர�ட� ரமண�
ேபா�றவ�க�� அ��த� க�ட
ஆ��த�ப�கைள இ����� தா�
உ�வா��னா�க�.
ஆனா� �வராச� உ�ேள வ��
இவ�க�ட� ேச��� இ��தா�� தா�
ெச�ய�ேபா�� கா�ய� எைத��

இவ�க�ட� கல�� ஆேலா��க��ைல.
காரண� ெபா�� அ�ம� உ�தர�� ப�
இ�த� ��ட� எ�ப� உ�ேள
கள�ப�யா���ெகா������ ம�ற
எவ���� ெத�ய� �டா�.
அ�த அள��� இ�த� ��டெம�ப�
ரக�யமாக பா�கா�க�ப�ட�.
அவ�க� ப� த�. இவ�ைடய ேநா�க�
ேவ�.
இய�க��� ெகா�ைக எ�ப�
அைனவ���� ெத��த ஒ�றானதா�
எவ���� எ�த� கால���� �ர�சைனக�
வ�வ��ைல.
�வராச� இ�த� ��ட��� இ���
ெவ�ேய� த�யாக� த��ைடய
��ட����� ெதா�தர� இ�லாத ேவ�
ஒ� �� இ��தா� வச�யாக இ����

எ�� அத� �ற� ���க�ப�ட �� தா�
ெகா��ைக�� ��. இ�ேவ தா�
�வராச�� அ�வலகமா���.
இ�த ���� ெஜய��மாைர�� அவ�
மைன�ைய�� ம���
அைழ���ெகா�� ெச�� ���ப�
ேபா� ெவ�ேய ெத��� ப� உ�வா��
�ட �த� �ர�சைன ����� வ�த�.
ேம�ெகா�� ச�ேதக� வராம� இ��க�
கா��ெகா�ைட அைற��� இய��ர�ைத
��தைல� ��க�� இய�க� சா�பாக
அைம���ெகா��க அத� �ல�
ெதாைலேப� இைண��� வா�க ���த�.
�ற�பான ஏ�பா�க� ���� ��ட�.
�பா, த�, �த��ர ராஜா, ராப�� பய�
எ�� உ�க�டைம��� �ர�சைன��
����� வ�� ��ட�. ஆனா� ��க�
�ல� ந�� அ��க��� இ����

���வா�க� வ�� ேசர �வராச�,
�பா,த�,ந�� எ�ற நா�வ� ��ட���
நட��� �க���ைய� �ைக�பட� எ��க
ேவ��� எ�� அைழ��� ெச�ல�ப�ட
�பா ��தர� அ�வலக���
ப�யா���ெகா����த ஹ�பா� எ�ற
ஐ�தாவ� நப�� �ெப�����
��ட����� ெச��� �டாக ந����
�� அைம�� ��ட�.
அ�மாைவ ��� ந�� ���த ேபா�
�� எ�த� ெதாட��ய�. ��கைன
���ப ஆர���த ேபா� ���க, �பா
த�ைவ�� ேந��க நாச�பாைதைய�
ெகா�� ேபா�� கா�� அ��த 20
வ�ட�கைள ஆ� அரவம�ற இ������
ெகா�� வ�� ����� ��ட�.
வ�ட�க� கட��� இ�� வைர���
��� வர ��யாத� மக�தான ேசாக�.

5. ெவ��� ெவ�� �த�ய
ரா�� கா��
ெச�ைன�� �வராச� ����� ேக�ட
இர�� ச�கர வாகன� (காவாஸ� பஜா�)
உ��� இ��தவ� ெபய� ைவ��
வா��யா� ��ட�. இத� �ல� இர��
பல�. �ைன�த இட���� �ைரவாக�
ெச�ல ����. ம�ெறா�� ேதைவ�ப��
ேபா� இத� ேப�ட�ைய பல �த�க���
பய�ப����ெகா�ள ����. இ��ட�
இலவச இைண�� ேபா� த�யாக வா��ய
கா� ேப�ட� எ�ப� வய�ெல� ெதாட��
இய��வத��� பய�ப���� ெகா�ள
���த�.
மன�� ைவ����தப�ேய ெமா�த
��வா�க ஏறபா�கைள�� ���தா�
��ட�.. இல�ைக எ�றா� எத���

ஒ��ைக ேதைவ��ைல. ெவ���� �த��
கா�� உ��யா� ஊடக��� ெத�யவ��.
இ� இ��யா. ஓ��ைக ேவ��� எ�ற
�ைண�த �வராச� ந�தன��� �� ��
ேப�ய ெபா����ட���� ேம 7 (1991)
இ�த ஐவ� ��ட��ட� ெச�றா�.
�வராச� எ�ேபா�� ேபால� ��தா
உைட�� ப����ைகயாள� வ�ைச��
அம��� இ��தா�. இத�ெக�� ஏ�கனேவ
நகலாக உ�வா�க�ப�ட பல ஆ��ல�
த�� ப����ைகக�� �கவ� ஒ��ய
அைடயாள அ�ைட ைப�� தயாராக
இ��த�.
ஏ�கனேவ ேப� ைவ����த ��ட�ப�
�பா, த� இ�வ�� �� �� அ�ேக
ெச�� ெகா�� ேபா���த மாைலைய�
ேபாட ேவ���.
இைத ந�� �ைக�படமாக

எ��க�படேவ���.
ஆனா� ��ட ெந�ச�� இ�வ�� ��
�� அ�ேக �க அ�ேக ெச�ல ���த
ேபா��� அைத ந��யா� �ைக�படமாக
எ��க ��ய��ைல. ஆனா� அ�ேபா�
�வராச� ந�� �ல� உண���
ெகா�ட� ���யமாக � ெப������
பய�ப�ட�.
த��நா��� ெபா�� ��ட���� வ��
தைலவ�க� அ��� ெச�ல
ேவ��மானா� அத�ெக�� த�
உைழ��� உ��� சா�கைள� கவ����
இ��க ேவ��� எ�பைத உண���
ெகா�டா�, இ�ேபா� வ��த�ப�� எ�ன
ெச�ய ����?
ஆனா� அ�ேற அவ�க��� உ��யா�
ெத��� ��ட�. நா� ேபா�� பாைத
ெவ���பாைத தா�. ச�ேதக� எ�பேத

ேவ�டா�. க����லா தகவ� ெதாட���
ஒ��ைக�� ெவ��ைய உடன�யாக�
ச�ம�த�ப�டவ�க��� �ட�
ெத���தா� ��ட�.
அவ�க� அ�ேபா� யா�பாண���
ெசா�ன� ���யமான ஒ��.
ஈழ�தவராக இ�லா��டா�� ஆ�ஸ�
ெப�ம� (ந��) ஒ��ைழ�� �க
அ��த� எ�ற ெச��ைய
கட�����தா�க�.
இ� எ�ன?
ேந�ைடயாக ேம 21 ெச�ல ேவ��ய�
தா�.
ேம 20 �வராச� ச�ம�தப�ட ெமா�த
��ட��னைர�� பா�யநாத� �����
வரவைழ�� ��ய ��ட�ைத ஏ�பா�

ெச�� இ��தா�. எ�ன ெச�ய ேவ���?
எ�ன ெச�ய��டா�? எ�பைத�
ெத�வாக �ள���ட� ��ட� கைல�த�.
இ�த இட��� ந��ைய� ப�� நா�
���� ெகா�ளேவ���. காரண�
ந��ைய �லனா�� ���ன� ைக�
ெச�த ேபா� இர�� மாத க��பவ�.
�ைற�ேலேய �ற�த �ழ�ைத, ��னா�
�ல� ெபய��� வா���
ெகா����தவ�க� �ல� ெவ�நா����
�ழ�ைத வளர அ��ப�ப�ட�. வள��த
�ழ�ைத�� �க�ைத� �ட� பா��க
��யாம� �ைற��ட���
வா��ெகா����பவ�.
அ�த� �ழ�ைத�காகேவ த��ைடய ��
நா�க� ந�றாக அைமயேவ��� எ��
த�ைன ஆ�த� ப���� ெகா��
வா��ைகைய வா��� ெகா��

இ��பவ�.
ஒ� ம�த வா��� பா� நா�கைள�
�ைற�ேலேய க��தவ�. த��நா���
நட�த ெவ���� வழ��க�� �ட
எ�தைனேயா அ�பா� ம�கைள�
ெகா�றவ�க� �ட அரசா�க ���ைற
�த� ம�ற அ�தைன ச�ைககைள��
கண��� ெகா�� 9 �த� 10
வ�ட�க�� ெவ�ேய வ���ளன�.
ஆனா� இவ� இ�ன�� ெவ�ேய வர
��ய��ைல.
ெவ�ேய ெகா�� வர வா��� இ����,
இவ��� வழ�க�ப�ட ���� த�டைன
ஆ�� த�டைனயாக மா��ய க�ைண
�ட இவ�� க��� வா��ைகைய
����� இ�ன�� ெகா��
வர��ய��ைல..
இவ� ெச�த ேவைலெய�ப� ��க�ட�

உ�வான காத� காரணமாக வ�தவ�க���
அைட�கல� ெகா��த�. அவ�க�ட�
உட�ைதயாக இ��தாேர த�ர
உ�ைமயான ��றவா� அ�ல. இவ�
ைக���� �ற� தா� ��ட���
அ��தளேம �லனா�� ���ன����
���த�.
ேம�� ��ப�டவ�க� ஒ�ெவா�வ��
���ைல��� த��தா� ேபால வா��
�ல� ெகா��தா�கேள த�ர ந��
அள��� ��ைமயாக ஒ����தவ�
எவ���ைல. இ�ேகா ெசா���
உட�ைத�� உ�டான த�டைன
எ�பைத� ச�ட� ��ண��தைத�ட
அ�க�ப�யாகேவ ெப��� ��டவ�.
ஆனா� இ�ன�� ந���ைகைய ம���
�ம�� ெகா�� ெந��� நா�கைள�
க����ெகா����பவ�.. தன���

�ைட�த த�டைன� கால�ைத��ட
�ணா�காம� பல ப�டய ம���
ப�ட�ப���கைள� ப��� �����
சாதைன ���தவ�.
ந�� ெச�த �த� பாவ� ��க�ட�
மனைத ப�ெகா��த�. ��கனா� �ைள�
சலைவ ெச�ய�ப�டவ�. தா�ட� இ���
ெவ�ேய வ�தவ� ேத�ய அ�� ��க�
�ல� �ைட�ததா� த�ைன மற�தவ�.
��க� ேம� உ�வான காதலா� �வராச�,
�பா, த��ட� பழ�யவ�. இ�த
�ைள�சலைவ தா� ேம 21 அ��
�வராச� ” ��க� இ�� உ�க�
அ�வலக���� ���ைற ெசா�����
வ�� ���க� ” எ�ற�� அேத ேபா�
அைர நா� அ�வலக ���ைற எ��க
ைவ�த�.
இவ�� அ�மா ப�மா ெச��யராக

(NURSE) ேவைல�பா��தவ�. ப����த
ம���வ மைன�� �ைக�பட ��வன�
நட��� ெகா������ �பா ��தர�
மைன� (இ�� ��னா� வர�ேபா��
�ரப�ய��� மைன�) �ழ�ைதேப��காக
வ�த ேபா� ந���� அ�மா அவ�ட�
ெந��கமாக பழ�னா�.
அ�த� ெதாட�� �ல� த��ைடய மக�
பா�யநாதைன 1987 ெதாட�க��� �பா
��தர� ��வன��� ேச��� ��டா�. �பா
��தர� ��தைல���க�� ஆதர�
எ�ப� அைனவ���� ெத��த ஒ��.
அ��� பா�யநாத��� உ�வான
��தைல���க�� வ�ைசயான ெதாட��
கைட��� த�யாக� ���� வா���
ெகா����த ந�� �� வைர���
ெகா�� வ�� ேச��த�. ��தைல���
இய�க ெதாட��கைள உ�வா��யவ�

சேகாதர� பா�யநாத�. அத� �ல�
ந���� ����� உ�ேள வ�தவ�
��க�. ��தைல���க�� இய�க
உள���ைற ேவைல�காக இல�ைக��
இ��� வ�தவ� ��க�. ��க� ந��
ேம� ெகா�ட காத� �வராச����
பல�த�க��� உத�ய�.
ெப������� ந��ைய உட� ����
ெச�லேவ��� எ�ப� �வராச��
ப�ேவ� ��ட��த�� அ��பைட��
�ட இ��கலா�. ��ட�ைத ��ைமயாக�
ெத��தவ� கா�ய� ���� த�ண���
ெவ��� இ��தா� தவறாக ��யலா�
எ�ற எ�ணமாகேவா, அவ�க�� ெமா�த
��ட���ப� எவைரேயா ஒ�வ�
மா���ெகா�ள ைவ�க எ�பதாக��
இ��கலா�.
ஆனா� ெதாட�க� �த� ந���ட�

�வராச� எ��பா��த� ஒ�ேற ஒ�� தா�.
�பா, த� இ�வ�� ��ட� ����
வைர��� எவ�ட�� ேப��ட��டா�.
ேப�னா� அவ�க�� இல�ைக�
த��ெமா� கா��� ெகா������. ���
எ�� ��ட��� எவராவ�
ேப��ப�ச��� ந��ைய ைவ���
சமா���� ெகா�ளலா� எ�பதாக�தா�
இ��த�. .
ேம 21 இர�,
பா�யநாத� அ�� இர�டா� ஆ�ட
�ைர�பட����� ெச�� ��டா�. ��க�
இர� சா�பா� ���� உற�க� ேபா�
��டா�. ஆனா� ந���� �� �பா
வாயா� ேபச ைவ�த�. “�ேரா� ரா�ைவ
ெகா�� இ�� த� ��ய ச���ர�
பைட�க� ேபா�றா�. ��க��
வா��கேள� ” எ�� �பா அைழ���

ச�� �ட ேயா��காம� அவ�க�ட�
�ள��னா�.
ஆனா� �ள��வத�� �� �பா
மா����ட த��� உைட�� உ�ேள
இ��த ��ய ��யாசமான ஆைடகைள�
பா��தவ�. அத� �� ��ய� அ�ேபா�
உண��தாரா எ�ப��, அத� தா�க� எ�த
அள��� இ���� எ�பைத��
ேயா��காம� �ள��னா�. “இள�க��
பயம�யா�” எ�ப� எ�த அள���
உ�ைமேயா அ�த அள����
“காத���� க� இ�ைல” எ�ப�� இ�த�
��க� ச���ர��� ெதாட�கமாக�
ேபா���ட�.
ந�� ���வா�க� ���� இ���
���ன� �ள��ய ேநர� ��பக� 3 ம�.
நா�வ�� பா��ைன�� வ�த ேநர� 4.30,
அ�� இவ�க� வ�ைக�காக� கா����த

�ைக�பட� எ��க� தயாரா� இ��த
ஹ�பா� ���கா� கைட�� வா��ய
ச�தன மாைல�ட� �ெப����� வ��
இற��ய ேபா� ேநர� ஏற��ைறய 7.30 (?).
�ெப����� அ��வான ெபா�ட�கா�.
ெச�க�ப�� மாவ�ட� �த� கா���ர�
வைர��� இ�� பர���ள ெவ�நா��
வ�க� ெதாட�� ��வன�க� எ���
வராத கால�. இவ�க� வ�� இற��ய
ேபா� ஏற��ைறய இ��டாக� தா�
இ��த�..
தைலவ� ேப�� ��ட���� ��ட� வ��
ேசராதா? எ�� கா���
ெகா����பவ�க��� வ�பவ�க�
ஒ�ெவா�வ�� ச�ேதாஷம��பவ�க�
தாேன.
வ�த இ�த ஐவ� ��ட��னைர

அ�ேக���தவ�க� க�� ெகா�ள
வா���� இ�ைல.. அைர� �ைற இ����
அ�ேபா� இவ�க���� சாதகமாகேவ
இ��த�. இத�ெக�லா� ேம� பல
��ரவாத அ����த�க� உ�ள ��னா�
�ரதம� ரா�� கா���� அ��
உ�வா�க�ப�ட பா�கா���
சமா�சார�க� அ�தைன�� நைக��ைவ
ேபால�தா� இ��த�.
���வா��கா� இ�� க�ட ேபா����
த�னா� ஆன �� ஒ��ைழ�ைப��
வழ�� த��ைடய ப�க��ைப��
அ��த அ�ேபாைதய ஐ.� உய� அ�கா�
நாராயண� �ைற �ல� வழ�க�ப�ட
ரக�ய அ��ைக�� ��தைல���க�
���� எ�த� ����ண���
உ�வா�க��ைல எ�ப�� இ���
�����ேட ஆக ேவ���.

உ�ேள வ�த�� த�,�பா,ந�� �வ��
�த�� ெப�க��ெக�� ஒ��க�ப�ட
இட����� ெச�றா�க�. �வராச�,
ஹ�பா� ேவ� ப�க� ���� ேபா�
��டன�.
ரா��கா�� பய��த �மான� ெச�ைன
�ன�பா�க� �மான �ைலய�ைத வ��
அைட�த ேநர� 8.20, ரா�� கா���ட�
��� �ைள�காத கா�, �ன�பா�க�ைத
��� ெவ�ேய வ�� ரா�� பய��த
கா�� பயண� ெச�தவ�க�, வாழ�பா�
ராம����, ேவ�பாள� மரகத� ச��ரேசக�
�ர�ேயாக பா�கா�� அ�கா�
இவ�க�ட� ேப�� ேக����த க��
���, ��யா�� ைட��
ப����ைகயாள�க�.
�ெப����� ��ட�ைத ஏ�பா� ெச��
ெமா�த ெபா��ைப�� ஏ����தவ�

மரகத� ச��ரேசக�� �ர�ேயாக
உத�யாள� ஏ.ேக.தா�. எவெர�லா�
ரா�� கா���� மாைல அ���க�பட
ேவ��� எ�ப�� ெதாட��, நட��
வ�� ேபா� அவ�ட� அ��க�
ப��த�பட ேவ��யவ�க�, மாைல ேபாட
அ�ம��க�பட ேவ��யவ�க� எ�ப�
வைர��� �க�� பரபர�பாக� ப��ய�
தயா��� அைல�� ெகா����தா�.
அத��� ேமேல அ��� ேச��� இ��த
��ட�ைத �ைல ����வத�காக ஏ�பா�
ெச�ய�ப����த ச�க� கேண�
இ��ைச �க��� நட�� ெகா����த�.
ரா�� கா�� �ெப������ வ��
இற��ய�� ��ட��டப� சாைல��
ெதாட�க��� இ��த இ��ரா கா��
�ைல�� மாைல அ���க�பட
ேவ���. அதைன� ெதாட��� நட��

வ�� தைர�� ேபா����த �வ���
க�பள� வ�ேய நட�� ேமைட��� ெச�ல
ேவ���. ெச��� ேபா� க�பள���
ஓர��� ��� ெகா������
���யமானவ�கைள� ச���ப��,
அவ�க� அ����� மாைல ம�யாைத
ஏ���ெகா�� ெபா����ட ேமைடைய
அைடயேவ���. ஓரமாக� ேபா����த
த���� க�ைடக���� ��னா�
ெபா�ம�க� ��ட�.
ேவ�பாள� மரகத� ச��ரேசகர�� மக�
லதா ��ய�மா�. இவ� உத�யாள� ெபய�
லதா க�ண�. லதா க�ண�� அ�பா
ஒ� க�ைத எ�� அதைன �����
ெமா�ெபய��� ைவ����தைத மக�
ேகா�லா �ல� வ�� ரா�� கா���ட�
வா����கா�ட �ற�� அ�ம� ெப��
வ�ைச�� கா����தன�.

ெமா�த 23 ேப�க�� இ�த� ேகா�லா த�ர
ம�ற அைனவ�� ஆ�க�. த� இ�ேபா�
இ�த� ��ட��� இ�ைல. இ�த 23
ேப�க�� �வ� ம��� மாைல ேபாட
அ�ம� ெப�றவ�க�. ம�ற அைனவ��
உைரயாட��� அ�ம� ெப�றவ�க�.
இ�த� சட��கைள ���� ��� ரா��
கா�� ேந�ைடயாக ேமைட��� ெச�ல
ேவ���.
உ�ேள பா�கா��� ப��� இ��த
த��நா� காவ� �ைற தைலைம அ�கா�
ராகவ��ேகா எ��� ெகா���
ெவ���� ெகா����த�. பா�கா���காக
ஈ�ப����த காவ��ைற�ன��
எ���ைக ெவ�� 300 ம��ேம.
அ��வான கா��� அ�ேபா�
உ�வா�����த ��� ெவ��ச� ம��ேம
உ��ைணயாக இ��த�.

இ��� ��� எ�� ��� ேபானா�
������ தா�. இத��ைடேய
ெதா�ட�க� எ�ற ெபய�� பா�கா��
ஏ�பா�கைள� �ள�ப� ெச��
ெகா����தன�. எவைர�� ����ப��த
��ய��ைல. அ����த எவ�ேம
காவ��ைற�ன� உ�தர�க����
��ப��� ���ைல�� இ�ைல.
ச� இ��ெப�ட� அ��யா
தைலைம�ெபா���� ப��� இ��தவ�.
இவ��� ேம� அ�கா� ராேஜ��ர�.
ரா�� கா��ைய ச����� ��ட�ைத
ஒ���ப���� ச���ைப ���� ைவ�க
ேவ���. அவ��� அ�����
மாைலகைள� ���கைள ெம�ட�
�ெட�ட� �ல� ேசாதைன ெச�ய�பட
ேவ���. �ைற�ப� ��ைமயாக
அ��� நட�க��ைல. வ�ைச��
��பவ�க�� ெபய�க� ேசா��க�ப��

ஆவணமாக� ெச����க ேவ���.
இ��� ெச�தபா��ைல. ரா�� கா��
�ெப������ வ�� இற��ய ேநர�
இர� 10.10
உ�ேள நட�� வ�� ெதாட�க��� உ�ள
இ��ரா கா�� �ைல�� மாைல ேபா��
���பத��� ஓரள��� ஓ���
ப������த ��ட�� ெமா�த��
கைல�� அவரவ� ���ய���� ெகா��
ரா�� கா��ைய ேநா�� ��ேன�ன�.
ெபா���� இ��த தா� ெகா��த
ப��யைல ைவ���ெகா�� ஒ� �லைர
ெம�ட� �ெட�ட� �ல� ேசா��தன�.
ஒ���ப��த�ப�ட ��ட�
����ெம�� �ைசமா� த�ண�ைத�
பய�ப����ெகா�� ��ேன�ன�.
அ�ேபா� க�ைத ப��க� கா����த
ேகா�லா ��னா� வ�� த� ���

ெகா�� இ��தா�. இ�த� ச�ேதாஷ
த�ண��� இ��த ேகா�லாேவா அவ�
அ�மாேவா த�க� அ�ேக ���
ெகா����த த�ைவ கவ����
���ைல�� இ�ைல.
த���� ெமா�த�� சாதகமா� ��ட�.
ரா�� கா�� த� அ�ேக வ�வத���
கா��� ெகா����தா� த�. கவ����
�ர��� �வராச�. அத��� ச���
ெதாைல�� �பா, ந��. இவ�க�
அ�தைன ேப�கைள�� ேவெறா�வ��
அ��� கவ����ெகா����தா�.
அவைர� �பா, த�,ஹ�பா� எவ���ேம
ெத�யா�.
உட� வ�த அய�நா��
ப����ைகயாள�க���� ேப��
ெகா��� ���� ��� பய��� வ�த
காைர ��� இற��ய ரா�� கா��

அவ�கைள ேவெறா� கா�� அ���
��� நட�தா�. உட� வ�த வாழ�பா�
ராம���� ேமைடைய ேநா�� ��ேன��
ெச�� ��டா�. வ�� இற��ய ேபா�
வரேவ�ற க��ைபயா ��பனா� இ��ரா
கா�� �ைல�� மாைல��ட �க���
���த��, ரா�� கா��ைய மரகத�
ச��ரேகசர�ட� அ��� ��� ெம�வாக
நட�� வ�� ெகா����தா�.
ரா�� கா���ட� வ�� ெகா����த
மரகத� ச��ரேசக� வ�ைச�� ���
ெகா���த ஒ�ெவா�வைர�� அ��க�
ெச�� ெகா�ேட வ�தா�. சா�ைவ ேபா�ட
ெதா�ட� ஒ�வ� ரா�� கா�� ைகைய�
பலமாக� ப���ெகா�� �ட ம��க
அ�ேபாைதய அ�த� ���ைல ச���
த�மச�கட�ைத உ�வா��ய�. அ����த
��ேயா �ைக�பட� கார�க����
ேதைவ�ப�� ��சார� ேமைட��

இ��� வ�� ெகா����ததா�, ��சார�
இ�லாத ���ைல�� எவ�� இ�த
�க��கைள� �ைக�பட� எ��க
��யாம� க��கைள ���� ���
அைம�யாக இ��தன�.
ஆ�க� ப���� அ��க� ���த��
இ�ேபா� ரா�� கா��ைய ெப�க�
வ�ைசயாக ��� ெகா������
ப���� மரகத� ச��ரேகச� அைழ��
வ�� அ��க�ைத� ெதாட�����தா�.
அ�ேபா� நட�த �ல ��யாசமான
ச�பவ� ரா�� கா�� உட� நட��
வ��ெகா����த மரகத� ச��ரேசக�
ைகைய ம�ெறா�வ� �����ெகா��
அவைர ேமைடைய ேநா�� அைழ��
ெச�� ெகா����தா�. க�ைதைய
வா��� ���த ேகா�லாைவ தா��ய
ரா�� கா�� த�ைவ ெந������தா�.

அ�ேபா� தா� பா�கா��� ப���
இ��த ச� இ��ெப�ட� அ��யா
த�ைவ� பா��க, ப��ய�� இ�லாத
இவைர ஒ����த�ள ��னா� வர பா�
���ய ச�தனமாைல�ட� ��ற த�ைவ
ஒ��க ேவ�டா� எ�ற சாைடயா�
கா����� அவ� ேபா�ட
ச�தனமாைலைய� க����
வா���ெகா�டா�.
அ�ேபா� பா���� ெதாைல�� ���
ெகா����த �வராச� க� ஜாைடயா�
நகர� ெசா����� இ���� க�����த
ெப���� உ�ள �த� ெபா�தைன
அ������ ரா�� கா��ைய
வண��வ�ேபா� ��ய இர�டாவ�
ெபா�தா�� அ��த�ப�ட�.
நட�த �க��கைள� பட�களாக எ����
ெகா����தா� ஹ�பா�. கைட�யாக

அவ� எ��பா���� ெகா����த இ�த�
பட�ைத எ��க� தயாராக இ��தா�. தன�
பா�ைவைய� �ைக�பட�க���� உ�ள
ெல�� வ�ேய ��ைம�ப���னா�.
அ�ேக உ�வா����த ��ட ெந�ச��
ச�யாக எ��க�படாம� ேபா���ேமா
எ�ற அ�ச� உ�வாக ��ேன� உ�ேள
வ�தா�.
த� எ�ற ம�த ெவ���� ெவ��த�.
அ�த கா��� இ��த இ���� அ�ேபா�
��� எ�� உ�வான ���ழ�ைப��,
ம�த கதற�கைள�� ெமௗனமாக
உ�வா�� ���� அைம�யான�.

க��ய கதற�க��, அல�ேகால��,
�ைத�த உட�க��, க��ய வாசைன��,
உ���ைல�த சடல�க���� இைடேய
ரா�� கா�� எ�ேக? எ�� ேதட�
ெதாட��ன�.
��ேப ேமைட�� ேபா�� ேச�����த
வாழ�பா� ராம������ �ர��� நட��
வ�� ெகா����த க��ைபயா
��பனா�� கத��ெகா�� வ�� ேதட�
ெதாட��ன�.

6. ரா�� எ�ெறா� சைத
����க�
�வராச� ���ன� எ��பா��தப�ேய
ரா�� கா�� ப�ெகாைலெய�ப� ம�த
ெவ���� �ல� �க���யா���ட�.
இ�ப� அ� உயர���� எ���ய
�ைக��ட��, உ�வான ��ச��
�ழ�ப�� அ�� எ�ன நட��ற�?
எ�பேத பல���� ��ய��ைல.
காவ��� இ��த பல ேபா��கார�க�
அல� அ��� ஓ��ெகா����தன�.
ைத�யமான காவ� �ைறைய�
ேச��தவ�க��, க���கார�க��
மேனா�ட��ட� அ�ேகேய ���
ெகா����தன�.
ேத� வ�த வாழ�பா���, ��பனா��
�த�� �ட�த சைத ��ய�� ரா��

கா���� உடைல ேத�ன�. அ�த�
���ைல�� அ�தைன �லபமாக இ�ைல.
ஐ�� ��ட���� �� உ���ள
ம�த�களாக ��� ெகா����தவ�க�
அ�தைன ேப�க�� இ�ேபா� சைத
����களாக, தைல ைக கா� ேவ�
ேவறாக� �த�� �ட�தா�க�.
அைடயாள� கா�பத�காக ”
ஒ�ெவா�ைற�� ” �ர��� பா��க
ேவ�����த�.
இ��யாக மன����ட� பா��தவ�க�
க�க�� ���ய� ரா�� கா�� அ���
வ�த ேலா�ேடா �. அத� �ல� ம��ேம
அவர� உடைல க�� ���க ���த�.
அர��� ெகா����த ��பனா�
மன����ட� ���றவா��� �ட�த
உடைல ����ய ேபா� சைத
����களா� ேகாரமா� இ��க

உ���ைல�� �ட�த உட��� ��ைய�
ேபா�� ��னா�. ேம�ெகா�� எ���
���க� ெவ���ேமா எ�� உட�
இ��தவ� ��பனாைர அ����� நக��த
��பட அ�ேபா� அவ� ெசா�ன வாசக�. ”
தைலவேன ேபா��டா� இ�ேம�
எ�ன����” எ�றா�.
அ�த ��ட� வைர��� க�பள� எ���
ெகா����த�.
லதா க�ண�, ேகா�லா, ஹ�பா�,ரா��
கா���� �ர�ேயாக காவ�
அ�கா�,மாவ�ட காவ��ைற அ�கா�
இ�பா� உ�பட ஒ�ப� காவ��ைறைய�
ேச��தவ�க�� த��ட� இற����தன�.
அ��� இ��த பல���� பல�த காய�.
அரசா�க அ��ைக எ�ப� ��னா��
வ�� ச��ராதய� கண��கைள�
ெசா�னேத த�ர உ�ைம�ேலேய

அ�பா�க�, பா��க வ�தவ�க�, உ�ேள
இ��தவ�க� எ�தைன ேப�க�
இற�தா�க� எ�ப� ேபா�� ேச��த ரா��
கா�� ஆ�மா���� தா� ெத���?
�ர��� ��� பா����ெகா����த
�வராச���� ���� மன����
இ��தா�� அ�த� ���ைல�� இ���
த�கைள� கா�பா��� ெகா���
படபட�� தா� உ�வா����த�.
அ�த� ���ைலதா� அ�ேபா�
அவ�கைள �ைரவாக இ�த இட�����த
ெவ�ேயற ேவ��� எ�� உ���
த��ய�.
�பா, ந��ைய அைழ��� ெகா��
���ய சாைல�ப��ைய ேநா��
�ைர�தன�.
அ��� இ��த ���� படபட�ைப

அட�க� த��� வா��� ���� ���
ஆ�ேடா, ேப��� �ல� ெச�ைன
வ�தைட�தன�. இ�தைன ெத�வாக�
�ற�பாக ஒ�ெவா�ைற�� ��ட���
ெசய�ப��� ெஜ��த �வராச�
எ��பா��காத� ஹ�பா� மரண�.
ஆவண���காக அ�த� �ைக�பட�
ேவ���.
எ�த அள��� ெவ����� தா�க�
இ����?. எ�த இட��� ��� ெகா��
�ைக�பட�ைத எ��க ேவ��� எ�ற
உ�தரைவ �� ஹ�பா� ெச�றாரா?
அ�ல� அவ�� ���� அவைர�
ெகா�� ேபா�� ேச��ததா? எ�ப�
ேபா�ற பல ேக��க��� ப�� இ�ைல.
ஆனா� ெமா�தமா� அ�� �ெப�����
இ���� ��� ெகா�� ���த ��
உ�வா��ய மாய வைல ேவ� ஒ�ைற��

உ�வா�����த�. ஹ�பா�
பய�ப���ய �ைக�பட�க��
சைத���ய� ேம� �ட�த� �த�
ஆ�ச�ய�. எ�த� �ர�சைன�� இ�லாம�
எ��க�ப�ட �ைக�பட� ல�டாக�
�லனா�� ���ன� ைக���
�ைட�தெத�ப� அ��த அ�சய�.
அ�த இ�க�டான ���ைல��� கடைம
தவறாத காவ��ைற அ�கா� ராகவ�
ச�ம�த�ப�ட இட�ைத வைள���
கவனமாக� காவ� கா�த�� அ�த�
�ைக�பட� க�� வ�� ேசர ேவ��ய
இட���� �க� கவனமாக வ�� ேச��த��
���ய� காரணமாக இ��த�.
இத�ெக�லா� �கர� ைவ�தா�ேபா�
அ�ேபா� அ�ேக உ�வான அ���ழ��
அ�த� �ைக�படக���� எ�த�
ேசதார�ைத�� உ�வா�காத காரண�தா�

அத� �ல� எ��க�ப�ட �ைக�பட�க�
தா� ��தைல���க� ேம� ைவ����த
ெமா�த ம���� த��நா�� ம�கைள
ெவ��பாக மா�ற உத�யத�
ெதாட�க���� அ�.
காரண� அ�ேபா� வைர���
��தைல���க� இய�க�ைத
����வ�க��, ெவ��பவ�க��
த��நா��� இ��த ேபா���
அ�தைன�� �� ஒ� ெமா�தமான ந�ல
பா�ைவ அவ�க� ேம� இ��த� எ�ப�
ம��க ��யாத உ�ைம. அ����க��
லாவ� அ�� �த� இ�� வைர ஒேர
மா��யாக இ��தா�� ரா�� கா��
மரண����� �ற� அவ�க�� க�ேச�
எ�ப� ��� ��தமா� ஒ��க�
ெதாட��ய�.
அவசரமா� வரவைழ�க�ப�ட ��ர�ச��

�ைத�த ரா�� உடைல ஏ�� ெச�ைன
அர�ன� ெபா� ம���வமைன�� அ��ப
ஏ�பா� ��தக��� நட�த� காவ��ைற
வ���� ஏ�ற�ப�� அ��ப�ப�ட�.
இ�த இட��� ரா�� கா��ைய
ப�ெகாைல ெச�ய�பட ேவ��� எ�ற
��ட���� அ� எ�வா� �க��த�பட
ேவ��� எ�� உ� க�டைளகைள நா�
���� ெகா�ள ேவ���. ெவ�மேன சா�
எ�பைத �ட இைத ஒ� ெப� �ல�
ம��ேம நட�த�பட ேவ��� எ�பத��
ஒ� காரண�� இ��� இ��க ேவ���.
அ�த� சா�� �க� ேகாரமான சாவாக�தா�
இ��க ேவ��� எ�� ��மா��தவ�க�
அத�ப�ேய உ�வா�� இ��தா�க�.
ரா�� கா���� �க���� அ�ேக ����
த�ண��� ெவ���� ெவ��தா�
ம��ேம எ��பா��த ெவ��. காரண�

உ�வா�� மரண �ைள� எ�ப�
�ப�த��� உ�சமாக இ��க ேவ���.
அ�த அள���� தா� இ���� நட��
���� இ��த�.
������த ��� ����க�,
பாக�கைள� ெபா�டலாமாக� க��
ெகா�� ேபா�� ேச��� இ��தா��
ேபா�மா�ட� ெச�த ம��தவ�� (டா�ட�
ெச��யா ���) அ��ைக�� ப����
பா��க�தா� ேவ���.
” தைல�� கபால�ப�� எ���க�
ெநா��� ெப��த ேசத��� �ைள
�த������த�. �க��� உத�க��,
����, க�க�� நாசமா� இ��தன.
�கவா�ைட எ���க� ெநா���
இ��தன. வ���� ப����� �ட�க�
க��ர� ெவ�ேய வ����தன. இட�
�ைர�ர� �க� �ைத�� காண�ப�ட�. ைக

ெப��ர��, ஆ�கா�� �ர�� ேசதமாக
இ��தன. எ��ேர ெச�� பா��த��
உட�� இ��த ��ட�த�ட எ�லா
எ���க�� உைட�� இ��தன. உட�
��வ�� �� �� ���களா�
�ைள�க�ப�� இ��த� “
இேத ேபா� ெவ���� �த�ய த���
தைல, �ைத�த ைக கா�க� ேபா�றைவக�
பா��பத��� ேகாரமாக� ெகா�ைமயாக
இ��த�. அவ� அ��� இ��த
ெப��ேகா� ேபா�ற உ�ளாைட ஜா�ெக�
வ�வ��� இ��கமாக� ைத�க�ப��
இ��த�,
உ�ேள உ�வா�க�ப�ட
ெவ����க�ட� இைண�க�பட
ேவ��ய ஓய�க� ெச�ல ேவ��ய
பாைத��� �ழா� ேபா�ற வ�வ���
ெவ�ேய ெத�யாத அள���� �ற�பான

�ைற�� ைத�க�ப�� இ��த�.
�ற�பான ைதய�கைல வ��ன�
ேதா���ேபா�� அள���� ைத�க�ப��
இ��த�. ��ய� ��க ம����கைள� ��
���களாக மா�ற�ப�� ெமா�தமாக�
ேகா��க�ப�� உ�வா�க�ப�� இ��த�.
�க� �றய அள�லான ���கைள
ஒ�ற��� ஒ�றாக ேகா��க�ப��
உ�வா�க�ப�ட இ�த ஜா�ேக�
இ��கமாகேவ இ��த�. இ��க�
தளராம� இ��க� ெப�� வ�வ அைம��
�ேழ உ�வா�க�ப�� இ��த�.
அ�பவ�� உட� ப�ம� எ�ப�
நப��� நப� மாற����. ஆனா� ெப��
இ��பதா� எவ� அ��தா�� ஒ�
உ�வ����� ெகா�� வ�� �ட
����.
ெப��ைட இ��� மா���ெகா�டா�

ெமா�த�� ஒ� ஒ����� வ�� �ற�பாக
உட�ட� ெபா����ெகா�ள ����.
ஜா�ெக����� வ�ைச�ரமமாக
ைவ�க�ப�ட ெவ� ���கைள� ெகா��
ஜா��ரைதயாக� ைத�க�ப�ட ெமா�த
அைம�ைப��, ெவ��க ைவ�க�பட
ேவ��ய ஓய�க��கான க���பா���
ெபா�தா� எ�ப�� இ����� �ேழ
வ��ப� உ�வா�க�ப�� இ��த�.
இத� ேநா�கெம�ப� ���� ேபா�
ைக�� எ��� உயர�. உ�ளாைட��
உ�ேள ெமா�த ெவ����கைள��
க���ப���வ� இர�� ெபா�தா�க�.
�த� எ�ப� இய��� �ைசெய�ப�
ஏ�� தவ�தலாக அ��த�ப�� ப�ச���
ெமா�த இய�க�ைத�� ����வத���
பய�ப��. இர�டாவ� எ�ப� ெவ��க�
ெச��� ��ய�. இ�தைன�� ந�ன

ெதா�� ��பேமா, ெவ�நா��
இற��ம�ேயா அ�ல.

இ� ��கள�க��ெக�� �ரபாகர�
மன�� உ�வா�க�ப�ட அைம��
�ரபாகர� ��பா�� �ட க���ெகா�ட�

�த� இ� ேபா�ற ெவ�ெபா��க�,
��னா� வ�த ந�ன ரக ஆ�த�க�
அ�தைன�� ப��� எ��� க���
ெகா�ட� அ�ல.
��தக�க� ப���� க���ெகா�ட�.
த� மா�����த ெவ���� அைம��
அெம��கா�� ெட�டரா�� நக��
ெவ��ட�ப�ட ��தக� �ல�
உ�வா�க�ப�ட�.
ஆ� ெப� க����க� எ�ப� ���க
���க� �ரபாகர� ��தைன��
உ�வான�. .
க����க��ெக��
உ�வா�க�ப�டவ�க� இ�� த�கைள
அ�ப��தவ�கைள இய�க��� உ�ள
ம�றவ�க�ட��� இ��� த�யாக�
ேத��ெத��ப� �த� அவ�க��ெக��

உ�வா�க�ப�ட ப��� வ���க�,
பாட�க� வைர��� ��யாசமான
���ைல�� இ����.
உ�ேள��ள ம�ற அைம��க�ட�
ச�ம�த� இ��கா�. எவரவ� இ��
இ��பா�க�? ம�றவ�க���� ெத��மா
எ�ப�� ச�ேதகேம.
க����களாக இ��பவ�க����
அவ�க�� இல�� எ�ப��, எ�த நா�
வைர��� இ�த உ�� உட�� இ����
எ�ப�� அவ�க�ேக ெத�யா�.
நாைள, ம�நா�, அ��த வார�, அ��த
மாத� எ�வாக ேவ��மானா��
இ��கலா�. மேனா�ட��� உ�ச�. ம�ற�
��ரவாத அைம�����
��தைல���க�� அைம����� உ��
�க�ெப�ய ���யாசேம இ� தா�.

இ��� தா� ஆர�பமா�ற�..
ம�ற இய�க�க� ஒ� ���ப��� உ�ள
ஏ�ைமைய� பய�ப��� அவ�க��
���ப���காக� ெகா��க�ப�� ��
எ�பத� �ல� ஒ�வைர
ேத��ெத���றா�க�. அ�த� ���ப���
எ��கால வா���காக ஒ�வ� இ�த ம�த
ெவ���டாக மா���றா�.
ஆனா� இ�ேக எ�ன தா� �ைள�சலைவ
எ�� ெதாட��னா�� ஒ� அள���
ேம� இய�க��� ெவ���காக த�களா�
ஆன ��ேன�பா� எ�ற அள���
க����களாக மா���றன�. அவ�க��
மேனா �ட� இ�த� பாைத�� ெகா��
வ�� அவ�கைள ��������ற�..
��மா��க�ப�ட நா��� �� அ�ல�
அவ�க�� இல��ய���கான பயண�
ெதாட�க�ப�வத�� �� �ரபாகர�

உட� உண� அ���� ைவேபாக��ட�
அவ�க���� ��தைல���
இய�க����� உ�ள உற� ����
����ற�.
அ�ேபா� ெதாட��� அவ�க��
பயணெம�ப� அவ�க�� இ��
வா��ைக பயண��� ெதாட�க� பாைத.
கைட�யாக “அ����ழ�ைதக�” எ���,”
ம� ����காக உ�� ��த மா��க�”
எ�ற உ�வா�க�ப�� ஆவண� ெபய��
வ�� ���றா�க�. ��கள�க��ெக��
உ�வா�க�ப�ட க����க� இ�� ரா��
கா���� எ�� மா�ற�ப�ட ெகா�ைம
எ�ப� இ��யா��� ேம 22 அ��
�ல��த காைல எ�ப� கத�� நாளாக
இ��த�.
ச�க �ேரா�க���� ெசா���கைள�
�ைறயா�த� ெதாட���

���காதவ�கைள� ேபா��� த���
ைபபவ� வைர��� ெகா�� ெச���ய�.
அ�ைறய �ன� அ�கமாக� பா��க�ப�ட
�ரா�ட ��ேன�ற கழக அ�ம�ட
ெதா�ட�க��, இய�க���
இ��தவ�க�ேம ஆவா�க�. த��நா���
வா�வாதார� ����� பா��க�ப�ட�.
��ைவ��� ெசா���க�
�ைறயாட�ப�ட�. ெச�க�ப�� ேத�ய
ெந��சாைல�� பய����
ெகா����த ெமா�த வாகன�க��
���த�ப�டன. கலவர���� நா��
ெம�வாக ��ேன��ெகா����த�.
வ�ைசயாக ��� ெகா����த
ஆ�ர�கண�கான ேப���க��
���த�ப�ட�.
�ட�க�ப�ட� எ�ற வா��ைத தா�
ச�யாக இ����. எவ���� எ���

ெத�ய��ைல. அவரவ���� ெத��த
வா��ைதக� ெகா�� ேப��
ெகா����தன�.
எவ� வா�� இ��� ரா�� கா�� ம�த
ெவ���� �ல� ப�ெகாைல
ெச�ய�ப�டா� எ�� வரேவ��ைல
எ�ப� �க� ெப�ய ஆ�ச�ய�. காரண�
நா� அ�ேபா� ெச�ைன�� இ���
ஊ��� பய��� வ�� ெகா��
இ��ேத�. நா� பய��த ேப��� ரா��
கா�� ப�ெகாைல நட�� ���த இட���
இ��� நா�� �ேலா��ட� ெதாைல��
சாைல�� ��� ெகா����த�.
எ� ேப����� ��னா� ��னா�
எ�தைன ஆ�ர� ேப���க� ���
ெகா����த கண�� ெசா���ட
��யா�? அ�� ெச�க�ப��� ந� இர�
2 ம���� �ற��� ேசைவயாக �ட�ப�ட

ர�� �லமாக� �� ��ைடயாக ஒ�வ�
ேம� ஒ�வ� உ�கா��� இ���� ெகா��
���� ெச�ைன�ேக ���� வ�ேத�.
ெச�ைன�� ���� வ�� ேச��த ேபா�
ர�� �ைலய��� ைவ�� ��பைன
ெச�� ெகா����த �த� பா�� ப�க
ெச��க� க��� எ���� ரா�� கா��
மரண�ைத� ெசா�ன�.
அ�� அ�த அலற ைவ�த ெச��யைத
பா��த ப��த பலதர�ப�ட ெச��க�
�ல� உண��தவ� இ� ேபா�ற ஒ�
ெதாட� எ�தேவ��� எ�ப� ��
தாேன?
த�ழக� கவ�னராக இ��த ��ம
நாராயண� இ�த ப�ெகாைலைய ம��ய
��ஐ அைம��ன� �லனா�� ெச�ய
ேவ��� எ�� அ��ைக வா�லாக�
ெத���தா�. த��நா�� ம�க�

மன�க�� ரா�� கா�� ப�ெகாைல
எ�ப� ஆறாத ரண�ைத
உ�வா�����த�.. காரண�
இ��யா���� �த��ர� ெப�ற� �த�
இ�த ம�த ெவ���� தா��த� எ�ப�
���. ஊடக�க� அவரவ���� ெத��த
ெத�யாத பரபர��� ச�பவ�கைள அ���
ெத���� ேகா��� ேசைவ ���தா�க�.
ஆனா� �ற�� �மான� �ல�
வரவைழ�க�ப�ட ேசா�யா, ��ய�கா
��ச� �� இ��த உடைல��, �ேரத
ப�ேசாதைன����ற� �ைட�தவ�ைற�
ெப���� ேபா��� ெகா�� ெட�����
ெகா�� ெச�றா�க�. அ�ைறய �ன�
இ�த� ப�ெகாைல��� ��னா� உ�ள
காரண�க� எவ���� ெத�ய��ைல.
ப�ேவ� �க�க�. இ�� மத� ��ரவாத�,
���ய�க�� ேகாப�, கா���
��ரவாத�,�ஐஏ �த� எ�த�த வைக��

க�பைன� ��ைரகைள� த���ட
���ேமா அ�த அள���� ெச��க�
த�ெக��� பற�த�.
உ�வா�க�ப�ட �லனா�� ����
தைலைம� ெபா����� வ�தவ�க�,
அ�� ப�ெக��� இ��தவ�க� �த�
இ��ய இரா�வ உய� ம�ட�, இ��ய
�லனா�� ���க� வைர��� எவ�ேம
இைத ��தைல���க� இய�க� தா�
ெச�� இ���� எ�பைத ந�ப�தயாரா�
இ�ைல எ�ப� இ��� �����ேட ஆக
ேவ���. ஆனா� இத��� காரணமாக
அவ�க� அ�தைன ேப�க�� ெசா�ன
வா��ைதக� அைத�ட �த�சனமான
உ�ைம.
” இ��யாைவ எ�ேபா�� சா��� இ��க
ேவ��ய அவ�க� இ� ேபா�ற ��டா�
தனமாக� கா�ய�ைத� ெச�ய� ���ச�

வரா� ” எ�றா�க�.
அ�ேவ ��னா�� �ைற�ப�யான
�சாரைண��� �ற� ெத�ய வ�த ேபா�
உ�வான க�ைம எ�ப� ஒ�ெவா�
த�ழ�க�� மன�� கல��ய மனமாக
மா�ய�.
�ரபாகர� மன� எ�ப� எ�ப� இ���
இ���� எ�ப� அவ� �����
இய�ைக�� ம��� தா� ெத���
இ����?
அவ� ����� ப���� வரலா�
எ��கால��� அவைர�ப�� எ�ன
ெசா��� எ�பைத உண��� இ��பாரா?
அவேர ெசா�����ப� ேபா� ”
எ��ட� உட� இ��பவ�க�.
பழ�யவ�க�, உ�ராக நா�
�ைன�தவ�க� எ�� அ�தைன ேப�க��

ப�ேவ� ேபாரா�டகள��� வா�லாக
நா� இழ�த ேபா� அைட��
மன�தள����� அளேவ இ�லாம�
இ����. இ�� இ��� நா� ��� வ��
தா� ஆகேவ��� எ�� எ�ைன�
ேத���ெகா�� ��� வ�வ���”.
ஆனா� இ�த� ேகார �க��� இ���
எ�ேபா� அவ� மன� ��� வ�த�
எ�பைத இ��வைர��� ெசா�ல��ைல
எ�பைத �ட ரா�� கா�� மரண� எ�ப�
” ���ய� ச�பவ�” எ�� எ�தாக
நக��� அ��த ேவைல��� ெச��
��டா�.

7. �வராச� வைல��ன�
த��நா�� காவ� �ைற Q branch
ெதாட�க� �த� ��தைல���க�
�சய�க�� ���த ��ேன�
பா�கைள�� ���த அள���
ஆதார�கைள�� �ர�� ைவ����தா�க�.
த��நா��� ஒ�ெவா� சமய����
ஆ�� மா�� ேபா� அவ�க��
ெதாட���யான ப��� அல�ேகாலமா�
���� ம�ப��� ெதாட�க��� இ��ேத
ெதாட�க ேவ��ய ���ைல��
இ����.
அவ�க�� ப�ெய�ப� எ�ப�
ெச��கைள, ஆதார�கைள� �ர��வ�
ம��ேம. ��� எ��கக�பட
ேவ��யவ�க� அவ�ேபா� வ��
அம�� ஆ��யாள�க�. ஆ����
வ�பவ�க�� ெகா�ைகக�, ேநா�க�க�,

த��ப�ட ���ப�த�, ெத���� ந�வ�
எ�ற ெகா�ைக�னா� அ�வ�ேபா� அ�
ெவ�� கா�தமாக� ேகா��க�� உற���
ெகா�� இ����.
அ�ப� உற��ய ஒ�� ப�பநாபா
ெகாைலவழ��.
அவ�க�� ப� இ�ேபா� ச�� ேவக�
���� இ��த�. இ�தைன���
�லனா��� ���ன����
அவ�க���� ச�ம�த� இ�ைல.
இ��யா�� உ�ள ஒ�ெவா�
மா�ல���� எ�ன �ர�சைனக�
நட�தா�� அைனவ�� ஒேர �ர��
ேக�ப� உடேன ��ஐ �சாரைண
ேவ���.
அ�ப� எ�றா� மா�ல��� உ�ள
காவ��ைற ம��� மா�ல உள���ைற
எ�ன ெச�� ெகா����பா�க�?

அவ�க� பல� பல�ன� எ�ப� தா�
எ�ன?
இ�த� �ைற�� இ���� உ�ைமயான
ேந�ைமயான அ�கா�க� வ��த�தா�
ெச�வா�க�.
காரண� ம��ய ��ஐ ஒ��� ெகா��
�ைள�த �ேனாத ��க� அ�ல. ��ஐ
மா�ல����� வ�தா�� அவ�க��
த�க�ைடய ெதாட�க� �லனா��
பாைதகைள உணர ேவ��ெம�றா�
இவ�கைள� சா��� தா� இ��க ேவ���.
பா� ப�பவ�க� எ�ேபா�� ேபால� �ேழ
தா� இ��பா�க�. ப�ட���� வ��
இளவரச� கண�கா� ��ஐ ேமேல வ��
அம��� ெகா�� ேநாகாம� ேநா��
��� �ழ�ெக���� ெகா��
இ��பா�க� .
ஆனா� இ�ேபா� உ�வா�க�ப�ட ��ஐ

(எ�ஐ�) ச�� ��யாசமான�. ���பாக
இத� அ�வலக� ெச�ைன��.
தைலைம� ெபா���� ஒ� த�ழ�.
அர�ய� ���ப�த� இ�லாத அள����
ெத�வான �ைற�� உ�வா�க� ப�ட�.
ெதாட�க� �த� கா���ேகய� ேபா�ட
ஒ�ப�த� எ�பேத இ� தா�.
Q branch ேபாலேவ ரா�� கா��
ப�ெகாைல �க����� �ைக�பட�
எ��த ஹ�பா� ���� �லனா��
���ன�� ���� ெச��
ேசாதைன��டா�க�. அவ�ைடய
ஏ�ைமயான ���� ஒ��� �ைட�காத
ேபா�� அ�� அ���ட� அவ�க� ப�க�
இ��த�.
ஹ� பா��� ���� ���ற�
ெச�றவ�க� எ��பா��காத வைக��
அவ� அ�ேக ைவ����த க�ைத

க�த�க� மைற� ப���� இ���
ைக�ப��னா�க�.
ைக�ப��யைத �லனா������ன���
உத�யா� இ��கலா� எ�� ம��ைக
இ�ல���� அ���ன�. அ�����
ைக�ப�ற�ப�ட கா�த ��ைபக�
அ�தைன�� ெபா��ஷ�. பல �தமான
க�த ப�மா�ற�க�.
பல க�த�க�ட� ஹ�பா�
�����ெகா����த ெப���
ெக�ச� க�த�� இ��த�. ஹ�பா�
��தைல��� இய�க��ட� ைவ����த
ெதாட��, அவ� ஈ�ப����த
அபாயகரமான ப� எ�� ெமா�த��
அத� �ல� ���� ெகா�ள உத�யா�
இ��த�. இ�� தா� த� ரா�� கா��ைய
ெகா�வத�� உபேயா��த ச�தன மாைல
���கா� ��பைன அ�கா��� வா��ய

ர��� இ��த�.
இ�ேபா� ஹ�பா�ைவ�ப��� ச�� ����
ெகா�ேவா�.
இவ� ஒ� ��வாள� அ�பா�.
இளவய����ய ����� சாகச��
�ைற�த எ�ண�க� அவைர இ�த�
����� த��ய�. இவ� ெச�த �த�
தவ� �பா ��தர��� ��வன���
ேவைல��� ேச��த�. இர�டாவ�
��தைல��க�� யா�பாண� ேபா�
இ��த �பா ��தர��� அ�வலக����
வ�� ேபானவ�களா� ஹ�பா���
எ�ண�க�� மாற� ெதாட��ய�.,
அ�ேபா� ஏ�ப�ட ெதாட��களா�
கவர�ப��� தா�� இல�ைக�த��
ம�க��� ஏதாவ� உத� ெச�ய
ேவ��� எ�� எ�ண�ைத��, சாரச�
த��நா�� இைளஞ� ேபாலேவ

�ரபாகர� எ�ற ��ப��� ேம� ஒ�
கவ����� வ�த�.
ரா�� ப�ெகாைலைய� ெதாட��� �பா
��தர� ெச�த அல�ேகாலமான அவசர
���ைக ச�பவ�க� ஒ��ட� ஒ��
ெதாட���லாம� ேபா� இ����
அவைர� ைக� ெச��� அள���
உ�வா��ய�.
அவ� ஹ�பா� த��ட� ேவைல
ெச�ய��ைல எ�ப�� ெதாட��,
���ப��ன��� ந�டஈ� வா�கலா�
எ�ற ேநா�க��� ஹ�பா��� அ�பாைவ
அ��ைக �ட� ெச�த� வைர���
அவைர� ெகா�� ேபா� மா�� ��ட�.
இத��ைடேய �ற��� �லனா��
���ன�� ஒ� ப���ன� �ர���
ெகா����த ேசாதைனக� �ல�
��தைல���க���� த��நா���

இ��� ெகா�� அ�சக ப�ைய
�ைறேவ�� ெகா���� ெகா��
இ��தவ�கைள ���ைக��டன�. அத�
�ல� 1987 �த� 1990 வைர���
இல�ைக�� இ��ய அைம�� பைட�ன�
நட��ய ெமா�த �க��கைள��, அ�
���த உலக ஊடக�க� ெவ���ட
க��ைர� ெதா��ைப அ��பைடயாக
ைவ�� ” சா�தா�� பைடக�” எ�ற ��தக
வ��� தயாராக இ��த ெமா�த
�ர�க�� ைக�ப�ற�ப�ட�. அ���டவ�
தைலமைறவான�.
அ�ேபா�, த��நா�� காவ� �ைற
த�சா��� ைவ�� �ேசா எ�ற ச�க�
ேகாேண�வர� எ�ற ��தைல���ைய
ச�ேதக��� அ��பைட�� ����
இ��தன�. அவ�ட� இ���
ைக�ப�ற�ப�ட ���� ெச�ைன��
இ��த ந��, தா� எ�பவ�க��

ெதாைலேப� எ�க��, ேபா��� இ��த
எ�ேசன� ம�ைக�கைட ெதாைலேப�
எ��� �ைட�த�.
ந���� எ� �ல� அவ� அைடயா�
அனபா�� ���க� �ைரேவ� ��ெட�
எ�ற ��வன��� ப����தவ� எ�ற
உ�ைமைய� க�� ���க�ப�ட�.
ேம�� ��ப�ட ச�க� �ல� ெபற�ப�ட
தகவ�, ����ைற������ உ�ள ஒ�
கட�த� ���ைய ெந��க ���த�.
அவ� �ல� �வராச� ப��ய உ�ைமக�
ெவ�வர ஆர���த�.
ஹ�பா��� ந�ப� �ல�
தைலமைறவான அ�சக� நட�� வ��
பா�யநாத� ப��ய உ�ைமக�
�ைட�க�ெப�ற�. பா�யநாதைன �சா��த
அ�கா���� �ைக�பட��� இ��த
ந�� இவ�� சேகாத� தா� எ�ப��

���த�.
ஆனா� இர�டா� �ைற பா�யநாதைன
�சா���� ேபா� தா� ந��ைய தன�
��த சேகாத� எ�பைத�� ெத���தா�.
ச�க� �ல� ெதாட�க���
ைக�ப�ற�ப�ட ந�� ெதாைலேப� எ�
�ல� அைடயா� ெச�ற ேவெறா�
���ன� அ�� ந���ட� �சா��தன�.
அ�ேபா� ந�� ச�ேதக�ப��ப�
எைத�� ேபச��ைல.
அவ�ட���� உ��ப�யான தகவ�
இ�ைல எ�பேதா� ந���� இ��
ச�ம�தப�����றா� எ�பைத அ��
ெச�றவ�களா� ���க ��ய��ைல.
ஆனா� ���வா�க��� இ��த வ�த
ெதாைலேப� அைழ��� �ல� ந��
��ைட ெச�றைட�த �லனா��
���ன���� ���ய �� தா�

வரேவ�ற�. ந�� த�� ��டா�. ைக�
ெச�ய�ப�ட பா�யநாத� �ல� இ�த�
ச����ட����� ��னா� உ�ள
அ��பைட �சய�க� ��ய ஆர���த�.
��ட� ச�யாக �ைறேவ�ய�� �வராச�
���ன� ெகா��ைக�� வ�� ேச��தன�.
ம�நா� எ�ேபா�� ேபால ந��
ேவைல��� ெச�� ��டா�. ஆனா�
�லனா�� ���ன� ஊடக��� (ேம 24)
த��� �ைக�பட�க� �த�
ஒ�ெவா�றாக ெவ��ட� ெதாட�க
�வராச� ��ட��ன�� ஒ�ட��
ெதாட��ய�.
ேம 25 பா�யநாத� ஏ�பா� ெச��
ெகா��� இ��த டா���� ���ப�
ெச�ற��, அ�� ��க� ந��
��மண� ���த��, ���� ஒ� �ைற
��க� ந�� ம��� த�யாக� ���ப�

ெச��, ��க� ெமா�ைட
ேபா���ெகா�ட� வைர���
ெவ�வ�த�.
பா�யநாத�ட� ைக� ெச�ய�ப�ட
அவர� தயா� ப�மா �ல� ேம�� �ல
���க��கான �ைடக� �ைட�த�. ப�மா
ப����� ெகா����த
ம���வமைண�� உ�ேள
ப����தவ�ட� ெகா��� ைவ�த ரக�ய
கவ� �ைட�க�ெப�ற�.
ப�மா�� ைக� �க��த��,
ம���வமைன�� ப�மா�ட� ப����த
ம�ெறா� ந�� ெப�ேண �லனா��
���னைர அைழ�� ஒ�பைட�க உ�ேள
இ��த �த� பல�த�க��� �லனா��
���ன��� உத�ய�. ஓய�ெல�
����க�, எ��� எ���� அட��ய
ச�ேகத பாைஷக�, ��க�� ம�ெறா�

ெபயரான இ�� மா�ட� ேபா�ற பல
�பர�க� �ைட�தா�� ���� ���
வ�ட����� வ�தா�� இத�� ைமய�
���யான �வராச� ���ேதா அத��
ேம� உ�ள ���ய� ��� ���ேதா
தகவ� ஒ��� �ைட�தபா��ைல.
��ட�� ���ன�� �ைக�பட�
ெவ�யான�� த��நா� �த�
இ��யா�� ம�ற மா�ல�க� வைர���
ச�யான தவறான தகவ�க� ம��ைக
இ�ல���� வ�� ெகா�ேட இ��த�.
இ�த� ெச��க���ைடேய ��மண�
���� ெமா�ைட தைல ��க�ட�
ந�� ���ப��� இ��� வ��
ம�ைர�� ந���� ேதா� ������
ெச�றன�.
அ�� ம��க�பட� க�நாடகா�� உ�ள
தாவ�ெகர இட����� ெச�ல அ���

உத� ெச�ய ம��க அ����� �ள��
����ர� வ�யாக� ெச�ைன வ��
இற��ய ேபா� வ�த தகவ�க�
அ��பைட�� அவ�கைள�
�ர���ெகா����த �லனா�� ���ன�
ைசதா�ேப�ைட ேப��� ���த���
இ��� இற��ய ேபா� இ�வைர��
ைக� ெச�� ம��ைக இ�ல�����
ெகா�� வ�தன�.
அ�ேபா� தா� ந�� இர�� மாத
க��பபமாக இ��த� ெத�யவ�த�.
ைக� ெச�ய�ப�ட ��க� �ல�
ம��பா�க��� உ�ள ���� உ�ள
ம�ற� ேபா� ஆவண�க�
ைக�ப�ற�ப�ட�. ���ப�ட
ஒ�ெவா��� வா���ல� ெவ�ேவ�
�ைச�� இ��� பல �சய�கைள��
��யைவ�தா�� இ�ன�� ��ேனற

��ய��ைல.
ஆனா� ப����ைகக�� ெகா��க�ப��
இ��த �ள�பர� �ல� �ைட�த
ம�ெறா� அ��த ஆவண� �வராச��
உ�ைமயான �ைக�பட�. �ன�பா�க�
வ�டார ேபா��வர�� அ�வலக�
�வராச��� இர�� ச�கர ஓ��ந�
உ�ம� வழ�����த�. அத� �ல�
�வராச�� �ைக�பட�ேதா�, ராப��
பய�,மேக�வர� �ைக�பட�க�� இ�
ெதாட�பான வழ�க�ப�ட அ�தா��
சா��த�க�, ஆவண�க� எ��
ெமா�த�� �ைட�க�ெப�ற�.
இத� �ல� ராப�� பய�� ேபா��
�கவ� ெத�யவ�த�. த�சா���
��ப�ட ச�க� எ�ற ��தைல��� �ல�
ெபற�ப�ட ெதாைலேப� எ� எ�ப�
ராப�� பய� ����� அ��� இ��த

ம�ைக�கைட�கார���� ெசா�தமான�.
வ�ட� இ��ய�.
அ��, ராபா� பய�,ெஜய��மா� என
ெமா�த�� ��� வைள�க�ப��� ைக�
ெச�ய�ப�டன�.
இத��ைடேய ெச�ைன�� இ���
வய�ெல� �ல� ெச��க� கட�த�ப���
ெகா����த ேபா���
உள���ைற�னரா� ��ைமயாக
ஊ��வ ��ய ��ைல.
க�னமான ச�ேகத வா��ைதக� ஒ� �ற�,
ந�ன ெதா�� ��ப� ம��ற�.
ஐ�ப� சத��த� உ�ேள �ைழ�தா�
ெச��ைய கட���ெகா����பவ�க�
அ��த அைலவ�ைச�� மா� ம�ற�
ெச��க� வழ�க� ேபால�
ேபா��ெகா����த�.

�லனா������ன� எ��பா���� ந�ன
உபகரண�க� �ைட�காத� ஒ� �ற�,
இ��யா�ட� ��தைல���க�
ைவ����த உபகரண�க���� சமமான
ெதா�� ��ப� அட��ய உபகரண�க�
இ�ைல எ�ப� ஆ�ச�ய�� ேசாக��
�ட. ெதாைல ெதாட���ைற�� �ற�பாக�
ப�கா��� ெகா������ சா���ேராடா
வைர��� ெதாட�� ெகா�� ெபற
��யாத� அ��த ஆ�ச�ய�.
அ�த அள��� ��தைல���க�
இய�க� உலக ந�ன�கைள அ�ைற��
உ�ளப� மா��ைவ���
பய�ப����ெகா�� இ��தா�க�.
ஆனா� ெச�ைன�� த��ப�ட
�ைற�� ெசய�ப����ெகா����த
ேஹ� அைலவ�ைச பய�ப���ேவா�
உதவ ��வ�தா�� இ�� ெவ��

�ைட�க��ைல.
அ�ேபா� �லனா�� ���ன� ந�ன
உபகரண�க� ேக�� ெதாட�� ெகா�ட
�ைறைய�� பா��� �டலா�.
DEFENCE ELECTRONIC RESEARCH LAB/
CHENNAI TELEPHONE
DEPT./INTERNATIONAL MONITAR
CENTER/WIRELESS PLANNING AND CO
ORDINATION UNIT/ INIDAN MILITRARY
SIGNAL REGIMENT.
அ�ைறய காலக�ட��� இ�லாத வச�க�
ந���ைகைய ம��� ைவ���ெகா��
�லனா�� ���னைர ேபாராட ைவ�த�.
இவ�க� ����ய க�� HIGH
FREQUENCY DIRECTION BINDER.
ஆனா� இவ�க��� அ�ேபா�
ைஹதராபா��� இ��� �ைட�த க��
HIGH FREQUENCY COMMUNICATION

RECEIVER , இத� �ல� எ�த� �ைச��
இ��� ெச��க� ெச���ற� எ�பைத
ம��ேம உணர ����. எ�த இட���
இ��� வ���ற� எ�பைத உணர
��யா�.
இத�ெக�� உ�வா�க�ப�ட வ��ந�
�� இ�த� க��ைய ைவ���ெகா��
ெச�ைன�� ��கா� ஏ�, �யாச�பா�
ேபா�ற ப��க�� ��� ெகா�� பல
நா�க� கா�� இ��த ெச��க�
ஊடக��� வ�த�� த�கா�கமாக�
கட���ெகா����த ெச��க�� ���
ேபான�.
ஆனா� இ�தைன �ர���ட����
ம����� �ட அ�ேபா� இைடம��த
ஒ� ெச�� �ல� ெச�ைன எ�டா��
சாைல�� உ�ள ஒ� இல�ைகைய� சா��த
ெபா��ய� வ��ந� ���� நட�க

இ���� ச���� எ�ற ெச��
�ைட�க�ெப�ற�.

அ��� �வராச��, உள�� �ைற��
உ�ள சா�த�� ச���க இ��பதாக�

�ைட�த ெச���� அ��பைட��
�����ட இட�ைத� க�கா��தன�.
அ�த� ெபா��ய� வ��ந�
��தைல���க�� ஆதரவாள� எ��
ஏ�கனேவ உள���ைற�ன� �த�
�லனா�� ���ன� வைர��� ெத���.
ேம�த�� ம�க� வ���� அ�த�
ப���� பல நா�க� கா�� இ����,
���� வ�கா� வா�ய ஆ�க� ேபால�
�லனா�� அ�கா�க� ������ உ�ேள
ேபா� வ��� எ�த உ��ப�யான
தகவ�கைள�� ெபற ��ய��ைல.
இவ�க� இ��� கா����த� �வராச�
ம��� சா�த��காக. ஆனா� �����
வ�� க�த� ெகா��� ��� ெச�றவ�
ஒ� ெப�ம�, அ�த� க�த� வா�க
வ�த� �வராச� சா�பாக� ெப�ம�.
சா�த� சா�பாக ��ச� எ�பவ�.

அவ�கைள� ெபா��தவைர�� கா�ய�
ெவ��. இைத எ��பாரதவ�க����
பல�த அ����. அ�ேபா� தா� ம��ய
உள���ைற�� இ��� ��ச��
�ைக�பட�ைத� �லனா�� ���ன�
வா��ன�.

8. நாகப��ண�
இராேம�வர� வ� ெட��
ெகா��க�ப�ட �ள�பர�க�,
ச�ேதக�ப�வ�க�� அ� வ���,
த��நா��� உ�ேள வா���
ெகா����த ஈழ�த�ழ�க� எ��
எ�தைனேயா வ�க�� த�க�ைடய
பா�ைவைய� �லனா�� ���ன�
ெச���னா�� எ�த ��ேன�ற��
இ�ைல. ெமா�த வைல��னைல
��ைமயாக� ெத��� ெகா�ள
ேவ��மானா� இவ�க� இற��ய
இட��� இ��� தா� ெதாட�க ேவ���
எ�� ��தைல���க� கைர இற��ய
நாகப��ண� வ�� ச��க�ைத� ேதட�
ெதாட��ய ேபா� அவ��
தைலமறவானா�.

ஆனா� அவ�ட� ��ட நா�களாக�
படேகா��யாக� ப����� ெகா����த
(இவ�� யா�பாண�ைத� ேச��த
ஈழ�தவேர) மகா��க� எ�ற �னவைர
���தன�. இவ� தா� ��தைல���க�
ச�ம�த�ப�ட அ�தைன ேவைலக����
1984 �த� ச��க��ட� ப����த
த��ப�ட ���ய� படேகா��.
�லனா�� ���ன� ேத��ேபான
ச��க�ைத �ட இவ���� ெமா�த��
ெத��� இ��த�.
�லனா�� ���ன��� அ�ேபாைதய
���ைல�� ��தைல��� இய�க�
தா� இைத �க���ய� எ�� ெத���
இ��தா�� ��ப�ட இட�க� �ைறய
இ��த�. வைல��னைல ெந���
இ��தா�� அ� அ�தைன �ர�
��ைமயைட�த பா��ைல.

ைக� ெச�ய�ப�ட சா��க� உ��.
ஆனா� ச�ட� எ��பா���� அ��தமான
ஆதார�க� இ�ைல எ�பைத �ட�
���யவ�க� எவ�ேம அவரவ�
ப��கைள� ெசா�னா�கேள த�ர
��ைமயாக எைத�� ெசா�ல��ைல.
ஒ�ெவா� சா���� அவ� ெதாட���
இ��த ம�றவ�க� ���ய�ட� தா�
ஓரள���� க��னா�க�. �வராச� எ��
இ���றா� எ�பேதா? எ�ப�� த��னா�
எ�பேதா எவ�� ெசா�ல��ைல.
காரண� உ�ேள இ��தவ�க����
�வராச� இ���� இட� �த� த��ய�
வைர��� ெத��� இ��த ேபா��� ���
�ட��ைல.
ஆனா� படேகா�� மகா��க�
���ய�ற� தா� ��ட��� ���
ப�ணா�� ��ய ஆர���த�.

��தைல���க� இ�த� ப�ெகாைல���
காரண� எ�ப�� அவ�க�� ெமா�த
ெதாட�க வைல��ன�� �லனா��
���ன��� ��ைமயாக� ���த�.
இவ�க� ரா�� கா�� ப�ெகாைல
�சாரைண�� இ��த ேபா� உ�ேள
இ��த இய�க�தவ�க� �ல� இத��
��னா� ேவெறா� ��ப����த
ப��கான ஆ��த ஏ�பா�க� நட��
ெகா����த�� அ�ேபா� தா� ���த�.
ப�பநாபா ப�ெகாைலைய� ேபாலேவ,
��தைல���க� ம�ெறா�வைர �ர���
ெகா����தன�. அவ�க�
�ர���ெகா����த� இல�ைக
வட�ழ��� �தலைம�சராக����
இ��யா�� உள���ைற
ேம�பா�ைவ�� த�ச� ���� இ����
வரதாஜ� ெப�மா�. அவ� இ��த இட�
ராஜ�தா� மா�ல��� �வா�ய�

ப����.
ேமா�ப� ���தவ�க� இ�த� படேகா��
ச��க�ைத அைழ���ெகா��
ெச�வதாக� ��ட�. வரதராஜ�
ெப�மா�� ஆ�� ெக��யாக
இ������� ேபால. பல �த�க���
இவ�க�� பயண� த��� ேபான�.
அ�ேபா� படேகா�� மகா��க� �ல�
ெபறற�ப�ட வா���ல�,
1990 ஜு�� �வராச� ம��� கட����
தைலவ� ேட�� ேபா�றவ�க�ட�
த��நா���� வ�� ப�பநாபாைவ
ெகா�� ���தவ�கைள இல�ைக��
ெகா�� ேபா�� ேச��த�� இ�த
மகா��கேம.
இர�டாவ� ��ட� வரதாஜ�ெப�மா�.
வடஇ��யா�� இத�ெக�� ஒ� கள�

அைம�க �ய���தன�.ெட��ைய
தைலைம�டமாக ைவ��� ெகா��
ெசய�பட� �வராச� வ�வத�� ���
ஆ�ைர எ�ற ெப��� உ�ேள வ��
இ��தா�.
அத��� ரா�� கா�� ப�ெகாைல�காக�
�வராச�ட� வ�த �பா த��ட�
இ��� ஐ�� ேப�க� ஆக ெமா�த�
எ��� ேப�க� உ�ேள வ�தன�.
ம�ற ஐ�� ேப�க� �ேசா, ����, ேந�,
�த��ர ராஜா, �ேர� �மா� எ�ற �வ�ப�
(இவ� ஒ�ைற�கா�ட� வா��தவ�).
ஏ�கனேவ ��ப�ட ��க� கா��ய
ம��பா�க� இ�ல��� ைக�ப�ற
ஆவண��� ஒ�� �ேர� �மா� ேகா�ட�
ேஹா�ட� ெஜ��� எ�� ஒ�� இ��த�.
ராஜ�தா�� இ��த �ேர� �மா� தா�
த�����த ேஹா�ட�� இ��� ேவ�

இட���� மாற �ய���த ேபா� ைக�
ெச�ய�ப�டா�.
இ�த ஒ�ைற�கா� �ேர� �மா� ைக�
ெச�ய�ப�டேபா� ைக�ப�ற�ப�ட
ஆவண��� இ��த இர�� ெதாைலேப�
எ�க� �ல� ெச�ைன�� ராப�� பய�
ைக� ெச�ய�ப�டா�.
இவ� �ல� த��நா����� ��தாக வ��
����ெவ�� ����� ெகா����த
�ேசா த�சா��� ர�� பயண�
ெதாட�க��� ேபா�� வைள�க�ப�டா�..
எ�ேபா�� ேபால� �லனா������ன�
ெதாட���யாக அ�க�ேக
உ�வா�����த ெதாட� ேசாதைன��
ேபா� ேபா� �ஜயான�த� எ�பவ��
ைக� ெச�ய�ப�டா�.
இ�த �ஜயான�த� �ல� அவ�
த�����த ம��பா�க ����

உ�ைமயாளைர �லனா�� ���ன�
�சா��த ேபா� �வராச�� அ��த� க�ட
நடவ��ைக ���க� ���� ேபான�.
காரண� ெட���� ஒ� �� ���த
த�கேவ��� எ�ப��, அ����தப�
ெச�ய ேவ��ய ம�ற ேவைலகைள��
������� ேநபாள� வ�யாக� த���
எ�ண� எ�பைத�� ���� ெகா�டன�.
ஆனா� ���தவைர��� ம�றவ�க�
ேநபாள� வ�யாக� த�ப ைவ���
எ�ண� இ��தா�� �பா,ந��,�வராச�
ேபா�ேறா�கைள இல�ைக��� ����
அைழ���ெகா�ள ேவ��� எ�ற
��தைல���க�� �ய����
��ய��க�ப�ட�.
ரா�� கா�� ப�ெகாைல��� �ற�
ெவ��ட�ப�ட �வராச� �ைக�பட�ைத
ம��பா�க ���� உ�ைமயாள��,

ெட���� �� ���க ஏ�பா� ெச��
ெகா����த சபாப� ��ைள எ�பவ��
ெச��தா�க�� பா��த�� ������
ேபா�ன�.
த�க� ������த �வராசைன ேவ�
எ�ேகயவா� ேபா����க� எ��
எ�ச��க� �ைளேம��� இ��த
ஈழ�த�ழ� ���� த�ச� அைட��
இ��தன�. இ�த இ�வைர�� �லனா��
���ன� �ர�� ���பத��� இவ�ேம
த����டன�. ேத��ெகா����த
இ�வ�� உற�ன�கைள�� �ர��ய
�லனா�� ���ன��� ேவெறா� தகவ�
�ைட�த�.
த��நா���� �வராச� ���ன���
��னா� வ�� உ�ள இ��த ஆ�ைர
எ�ற ெப� ��தைல��� ெட��ைய
ேநா�� �ரா�� எ���ர� �ல�

பய���� ெகா����த� ெத�யவ�த�.
பய���� ெகா����தவ� ெப�
எ�ற�� ��சய� த��ட� இ��த
�பாவாக� தா� இ��க ேவ��� எ��
இ��யா�� உ�ள அைன��� ��ஐ
அ�வலக���� தகவ� ெத���தன�.
வ��� அவ�க� பய��த இ��ைகைய�
க�� அவ�க�ட� பய��� ெட����
இற��ய ேபா� ைக� ெச�தன�. பயண�
ெச�� ெகா����ப� �பா எ��
ேத��ேபானவ�க��� �ய��. ஆ�ைர
ெப�ணாக இ��தா�� எ�த
வாகன�ைத�� எ�த இட���� �ற�பாக
ஓ��� ஓ��ந� ப��� ெப�றவ�.
இத�� ேமலாக ஓய�ெல� ச�ேகத
பாைஷயான ����லா���
ைகேத��தவ�. ஆனா� ெதாட�க��� இ�த
ஆ�ைர �ல� ெட���� ைவ�ேத ரா��

கா��ைய ெகாைல ெச�ய� ��ட�க�
உ�வா�க�ப�� இ��த�� அத� �ற�
க�����க�ப�ட�. இ�ேபா�
த�பைவ�க எ�ற ேநா�க��� �வராச�
உ�வா�� ைவ����த சபாப� ��ைள
ம��� ���� உ�ைமயாள� இ�வ��
ெட����� பயண� ெச�� அ���
ேபா�யான கட������க� �ல�
ெவ�நா���� ஆ� அ����
நப�க�ட� ����ண�� ஒ�ப�த�ைத
உ�வா�� ைவ����தன�.
�ர�த� ெதாட��� ெகா�ேட���த�.
ஜு� மாத இ���� ��ப�ட பா�கர�
�ல� கைட�யாக� �வராச� த�����த
��� க�����க�ப�ட�. �வராச�
���ன� ெவ�ேய�ய�� அ�த ����
�ஜய� எ�பவ� த� மைன��ட�
வ��� வ�தா�. �லனா�� ���ன�

��� �சா��த �சாரைண�� மைன�
சைமய� அைற�� �ைத�� ைவ����த
வய�ெல� ெச�ைட கா��� ெகா��தா�.
�லனா�� ���ன� இவ�க� எ�த�
�ைச�� இ��� ெச�� கட���
ெகா������றா�க�? எ�� ம�ைடைய
உைட��� ெகா����தா�கேள? அ�த�
ெச�� ம��ைக இ�ல���� �க
அ��ேலேய ெகா��ைக��� எவெர�
கால��� இ��� கட�த�ப���
ெகா����தைத அ�ேபா� தா�
க�����தா�க�. ேதச�ப��த�ப�ட
அ�த உபகரண�கைள ைவ�� ஒ���
க�����க ��ய��ைல எ�ப�
����ட�த�க�.
ெட���� ைவ��� ��ப�ட ஆ�ைர
�ல� ���யமான தகவ� ஒ��
ெபற�ப�ட�. �வராச��� உத�யாக�

ெதாட�க� �த�
ெசய�ப���ெகா����த �த��ர
ராஜாைவ உ��ட� ���தன�. அ���
எ�ப�? ஆ�ைர ெசா�ன தகவ��ப�
ப�லாவர� அ��� உ�ள ப�ம� எ�ற
ப���� �த��ர ராஜா அைழ��� ெச�றா�
எ�பைத�த�ர ேவ� ஏ�� அவரா�
ெசா�ல� ெத�ய��ைல.
ஆனா� அ�த ����� அ��� ப����
�ழ�ைதகைள� ப��� ெசா�ல��, அ�த�
�ழ�ைதக� ேபா����த ப�����ைட
�ல� ப��ைய க������, �ழ�ைதக�
�ல� �த��ராஜா த�����த ��ைட
அைட�தன�.
����ெகா����தவ� இவ�கைள�
பா��த�� சயைன� ���ைய க��க
�ய���க, த��� ைக� ெச�தன�. இவ�
ைகதான�ற� தா� �வராச� ப��ய

��ைமயான அ�தைன �சய�க��
�லனா��� ���ன���� ெத�யவ�த�.
காரண� இவ� தா� ெதாட�க� �த�
�வராச��� உத�யாளரா�
ெசய�ப�டவ�

9. �வராச� �பா ��ட�
அ�ர��பைட இ���க�ட�
பய�� ப�தாபமா� ர�கநா� மைன�
���ளா ெப�க�� நகர�
காவ��ைற�ட� ேப� ���த��, �ைண
க�ஷன� ஒ�வைர கா��
அைழ���ெகா�� �ர��� இ��தப�ேய
�வராச� ���ன� த�����த
த�க�ைடய ��ைட அைடயாள�
கா��னா�. �வராச�, �பா�ட�
������ இ��� த���த ர�க�, ம���
�ேர� மா�ட� ��ட��ன� உ�ேள
இ��தன�.
ேகானன��ேட�� அவ�க� த�����த
������ எ�ன நட��ற� எ�பைத அ�த
���� �க அ��� ஓ�����த ����
��ய� அைற�� இ��தப�ேய பா��க

����. �ைண க�ஷன� ம��� �ல
காவ��ைற�ன�ட� ேச��� அ�த
��ைட� க�கா��தப� இ��தன�.
இவ�க� மைற�ட��� �������த
வாகன�ைத ெவ�ேய வ�த ர�க�
பா������ ��வா��யப�ேய ேபா��
த����டா�.
இர� ���க� ����� பா�கா��
பைட�ன�ட� க�கா��க�ப�ட�.
��ைமயாக உ���ப��த ேவ���.
மைன�ைய� காவ��ைற�ன�
�����ட� பய�� ேபான ர�கநா�
லா��� த�� ��� ம�நா�
ேகானன��ேட��� வர ெபா�ம�க�
அைடயாள� கா�� ����� ெகா���
��டன�. அவ� சயைன� ���க
�ய���� அ�த �ய����
��ய��க�ப�ட�.

இர� பக� பராம�, ���ப வா�ைக மற��
ெமா�த ���ன�� ஒேர ல��யமான
�வராசைன �ர���ெகா�� வ�தவ�க�
இ�ேபா� எ�ேர உ�ேள ������
இ���றா� எ�� ெத���� ஒ���
ெச�ய��யாம�
த�மா��ெகா����தன�. உ�ேள
உடன�யாக �ைழய அ�ம�
�ைட�க��ைல.
ெட�� அ�கார ம�க� ���த ���சா�.
இ�த இட� தா� கைட� வைர���
�லனா�� ����
ப����தவ�க����, SIT எ��
உ�வா�க�ப�ட �ற��� �லனா��
���னைர தைலைம�ெபா���� இ���
வ�நட��� ெகா����த
கா���ேகய��� ���த அய���ைய��,
த�மச�கட�ைத�� ெகா��த� எ�றா�

அ� �ைக��ைல.
ஏ� உடன�யாக உ�தர� வர��ைல?
ெகா��க�பட��ைல? எ�பத�� இர��
�தமாக ேயா����பா��கலா�.
த���ெச�ல ���ைல அவ�க����
�ைட�தா� ந�ல�. ���� அவ�கைள�
���க ���� எ�ப� உ�தர� ெகா��க
ேவ��யவ�� வாத�. அ�ல� எதனா�
அவ� அ�வா� ெகா��க��ைல எ�ப��
அவைர இய��ய ச�� அ�ேபா�
எ�னவாக இ������� எ�ப� இற�த
ரா�� ஆ�மா���� தா� ெத���.
காரண� ஏ�கனேவ நட�த �க���
உ�வான ஒ�ெவா� ��ட தாமத��
������ இ��த �வராச� ���ன�
சயைன� �ைவ�க உ�வா��ய த�ண�க�
அ�.

அவ�கைள� ெபா��தவைர�� உ�ைர
�ட� ெகா�ைக ெப��. ெகா�ைகைய �ட
இய�க� அத� க���பா� அ�தைன
உ�னதமான�. உண��� எ�ன
�ரேஜாயன�? ஜனநாயக க���பா�
க���கைள� தா� ேபா�� இ��த�?
ெமா�த ���ன�க�க�ட�
ெபா�ம�க�� ���� அ�த� ப��ேய
ஒ� �தமான அசாதரணமாக� ���ைல
�ல��ெகா����த�. அ�ர�யாக
உ�ேள �ைழ�� �டலாமா? எ��
ஆேலா��க�ப�ட�. பா�கார
ெப�ம�ைய அ��ப ேயா��தா�க�.
அவைர�� உ�ேள ����
ைவ���ெகா�டா�?
���� உ�ேள ெச��� �ழா�� மய�க
ம��� கல�கலாமா? வாத��ர� வாத�க�.
உ��� ேபா��வர�� மா���ட�ப�ட�.

அவசர ஊ�� உடன�யாக ஏ�பா� ெச��
இ��தன�. ஏ�கனேவ நட����த சயைன�
மரண�க� காரணமாக ம���வ��
எ�லா� வ�� இற��ய �ற� ��ஐ
இய��ந�� வ�� ச�பவ இட���� வ��
இ��தா�. அ�தைன�� அவ�
ேம�பா�ைவ�� நட�� ெகா����த�.
அ�ர��பைட�ன� தயாராக இ��தன�.
1991 ஆக�� 19 அ�காைல ேவைள.
அ�த� ெத��� வ�ேய வ�த �ர�
எ��பாரத�தமாக� ப�தா� �க� ச�யாக
அ�த ����� �� ��� ெகா��
அவ�க� ச� ெச�ய� ெதாட�க ச�ம�த�
இ�லாத ���ைலைய உ�ேள
இ��தவ�க� தவறாக� ���� ெகா��
�ட� ெதாட��ன�. �லனா�� ���ன�
ஓ��� இ��� பா��த ��யைலைற
ேநா�� ���க� சரமா�யாக

வர�ெதாட��ன.
அ�ேபா� �லனா�� ���ன� அ�ேக
இ�லாத காரண�தா� எவ���� �ர�சைன
இ�ைல. அ�ர�� பைட�ன�� �ட
ஆர���க, ���� உ�ேள���� வ��
ெகா����த ���க� அ�ர��பைட��
உ�ள ஒ� �ர���� ஒ� காவ��ைற
அ�கா�ைய�� வ�� தா��ய�.
அ��த அைர ம� ேநர��� ������
இ��� வ�த ெகா����த ���
�ழ�க� ஓ��த�.
கட�த 24 ம�ேநரமாக ெவ�ேய
கா���ெகா�ட��த அ�ர��பைட�ன�,
உ�தர� �ைட�க�ெப�� காைல
ஆ�ம��� �ைழ�தன�. �க���கைள
�த�ஷ� ேந�ைடயாக� பட�
�����ெகா����த�. உ�ேள
இ��தவ�க� அ�தைன ேப�க�� இற��

�ட�தன�. சயைன� சா�, ெவ��த
���க�, இத�� ேம�� �வராச� தா�
ைவ����த ��பா��யா� த�ைன�
����ெகா�� இற�� �ட�தா�.
�வராச�, �பா, ேந�, �ேர�
மா�ட�,அ�ம�, �ைரவ� அ�ணா,�த�
நா� வ�� ேச��� இ��த ஜ�னா. இ���
�ட�தன�. ேகா�ய�கைர�� வ��
இற��யவ�க�� எ��ேப�க� வ��
இற��ன�. அேத ேபா� ேவ� வைக��
உ�வானவ�க� ஒ��ைண�தவ�க�
உ�ேள இற�� �ட�தன�.
அ�ர�பைட�ன� தாமதமாக உ�ேள
�ைழய எ�லா� ���� ேபா���த�..
ச�யாக அ�ைறய �ன� ஆக�� 20. ரா��
கா���� �ற�த �ன�.

ம��ைழ�� அ����� ெவ�ேய
த�����த ர�க� ��ட��ன�
உ�தர�ப� ெவ�ைள�றமாக மா�ற�ப�ட
மா�� ����� ெச�ைன��
வ����தா�. ஆவ��� த�����தவ�

�����ட �ராவ� ஏெஜ���� வர
அ��� கா�� இ��த �லனா��
���னைர பா��த��, சாைல�� ஓட�
�வ�க, �ைர�பட� சாகச கா�� ேபால�
�ர��� ெச�ல சயைன� ���ைய க��க
��ப�� ேபா� த��� அவ� �ல� ெப�ற
தகவ� தா� �வராச� ���ன� ேட�க�
லா��� உ��ற� ஒ��� த��நா���
இ��� க�நாடகா��� ெச�றைத
க�����க ���த�.
இ�ேபா� ெமா�த�� ஒ� ����� வ��
��ட�.
ச�வேதச இ�ட�ேபா�, அய�நா���
�தர�க�, இ.�.ேகா, தடா, ெபாடா,
ேதைவ��� ஆவண�க�, த� ம�த
வ�கா�ட�, ���ன�� �யாக
மன�பா�ைம, உற�க� மற�த நா�க� என
ெவ�� ெவ�ைள கா�த� ேபா� இ��த

ச�வைலைய இத��� ��னா�
ேந�ைடயாக மைற�கமாக�
ெசய�ப�டவ�க� என அ�தைன
ேப�கைள�� ர��� க�� வ�ட�����
ெகா�� வ�� ����யா� ��ட�.
�லனா�� ���னைர, ெச��தா�க�,
த��ப�ட அ�கார வ��க�,
பாரா��ைரக� வழ��யைத� ேபால
இத��� �னனா� நா� இ�ேபா� ேபச
ேவ��ய�?
ஏ� ரா�� கா�� ப�ெகாைல நட�த�?
�லனா�� ���ன� ���த ெமா�த
��த�க� எ�ன?
��ைமயாக� கா���ேகய� ம���
அவர� ���ன�� ெஜ���
��டா�களா?

5

ப�� - நா��

1. தயா�� மாற� -மைலயா� மா�ய
(�ெப��ர�) அைல
மைழ�கால�, ெவ�� கால� எ�ப�
ேபாலேவ இ�ேபா� இ��யா�� நட��
ெகா����ப� �ெப��ர� கால�.
��க�� ஆ��ைய� கா� வா��ய
காரண�க�� ஒ�றாக இ��த இ�த
�ெப��ர� ஊழைல� ப�� நாெளா�
ேம��� ����� வ�ண��ட�
ெச��க� வ�� ெகா�ேட����ற�.
ஒ�ெவா� ெச������� ஓரா�ர� ம�ம
����க�. �த�� �ஹா���� த�யாக�
ேபான ராசா �ைண�� ஒ� ��ட�ைதேய
ேச��� அைழ��� ெகா�டா�.
இ�ேபா� ‘ ெம��ய மல� வா���ற�’
எ�ற த��வ�ைத� கைலஞ� உ�����

அள���� க�ெமா� ேப�� ெமா�
�ஹா� ெமா�யாக மா� �ப�தைன
ஜா��� ெவ�ேய இ����றா�. ஆனா�
இ��ய �லனா�� அைம�பான ��ஜ��
வைல�� ���ய� அ�தைன ெக�ைட
ெக�ைவ ��க� ம��ேம. இ��� �றா
��க� ���யபா��ைல. ஆ����
இ���� வைர��� ச�ம�த�ப�ட
கா��ர� தைலக���� கவைல��ைல..
இ�� ��ட�ைற ெதா�டகைற ஒ��
உ�ள�.
அவ� தா� ��வாள� தயா�� மாற�.
ெதாைல�கா�� �ைற�� ெதா��
ெதாட��ய ���ய கால����� மாற�
���ப� ெப�ற வள��� அசாதரணமான�.
15 வ�ட�க���� உலக� பண�கார�
வ�ைச�� ேகாேலா��யவ�க� ெச�த

உ��� தாதாதன�க� இ�ேபா� தா�
ெம�வாக வ�� ெகா�����ற�. தயா��
ேசா�யாைவ ஆ�� எ�றா�� அ�மா
தாேய எ�றா�� �ட உ�ச�� ம�ற�தா�
ஏ�கனேவ ��மா��க�ப�ட ஆ�ைப
கழ�ட ��யா� ேபா����. அவ��
அதளபாதாள� க����� ெத�வதா�
அ�ணா�ேத � எ�ைற��? எ�ப� ேபா�
�லவர� �டா� ேபா�� ெகா�����ற�.
நா� இ�ேபா� பா��க� ேபாவ� கா��ர�,
��க, மாற� வைகயறா�கைள� ேபால
இ�வைர��� ெவ�ேய ெத�யாத ஒ�
நப�� உ��. �ெப��ர� ஊழ� எ�ப�
அைல�க�ைற �ல� இ��யா��
கஜானா��� �ைற�ப� ேசர ேவ��ய
பண�ைத� ���யவ�க�� கா�ய கைத.
ஆனா� ச� ��மம�தா� ெதா��
ஒ�ப�த� ேபா������ மேல�ய
��வனெம�ப� (ASTROI) ஒ���ைண�த

இ��யாைவ எ��கால��� ��டா��
�ட���ய �ன உள� ��வன���
ைக�பாைவயா��. அத� �தலா�
ெவ�ஜன ஊடக� எ��� இ�வைர���
����கா�ட�படாத மேல�ய ெதா��
அ�ப� த�ழ� ஆன�த���ண�.
இவ�ட� ச� ெதாைல�கா�� ேபாட�ப�ட
ஒ�ப�த�க��காக� ப��டா
ஆ�க�ப�டவ� தா� இ�ேபா�
பரபர�பா� ேபச�ப��� ெகா������
�வச�கர�.
யா��த ஆன�த���ண�? .
இவ���� ஈழ��� நட�த கைட�� க�ட
ேபாரா�ட �க����� ச�ம�த�
உ�ெட�றா� ந�ப���மா?
இவ�� ைக�க�ய� ெவ�மேன த��நா�,
இ��யா எ���லாம� ெத�கா�யா
���க� பர���ள�. ���பாக ஈழ�

சா��த அ�தைன ெபா�ளாதார
உட�ப��ைகக���� �ன அர� இவைர
������ேய ெசய�ப���
ெகா�����ற�. ேம�ேபா�கான
பா�ைவ�� இவ� �க� ெப�ய ெதா��
சா�ரா�ய��� ச�ரவ���. மேல�யா��
அைச�க ��யாத ஆ�ைம. மேல�யா��
எ���க�� ஆ��க�� எ�த� க��
ஆ���� வ�தா�� இவ�� தய��
ேவ���. ஆனா� இவ� அ��பைட��
�னா�� ெபா�ளாதார அ�யா�.
இ�� வைர��� ேவ����ைள
�ரபாகர� ���த �ம�சன��ற�
ப�ச��ைல. ஏ� ��தைல���க�
இய�க� ேபா�� ேதா�ற�? எ�ப��
ேதா�க��தா�க�? ஏ� இ�தைன நா�க��
ஒ�றாக� ேச��� இல�ைக�� உத�
ெச�த�? இ��யா���� �ரபாகர�
ம��� தா� �ர�சைனயா? ேபா�ற

ஏராளமான ேக��க��� நா� ப��
ேத�னா� அ�� ���ய இட�ைத�
���பவ� இ�த மேல�ய ெதா�� அ�ப�
ஆன�த ���ண�.
ம��த ராஜபே� ஆ���� வ�த�ட�
ஒ�ெவா� நா�� இல�ைக�� ேம�
ைவ����த க���, எ��பா����
கா����த த�ண�க� ேபா�ற
அ�தைன�� அன�த ���ண� வா��ைக
வரலா�ைற நா� ேதா��� ேபா� க��
வாைட ந� ��ைக �ைள���.
ம�த உ�ைம �ற�, அனாைத ஆ�க�ப�ட
ஈழ�த�ழ�க�, �கா�� உ�ளவ�க�
எ�� ேத��� ேபான வா��ைதக����
��னா� இ��ப� ஒ�ெவா��� ச�வேதச
ஒ�ப�த�க�� அத�காக அ����
ெகா������ ச�வேதச நா�க�ேம
ஆ��. 2005 ஆ� ஆ����� �ற�

ஈழ����� ெகா�� வர�ப�ட ஒ�ெவா�
�ன ஒ�ப�த�க���� ��னா�� அன�த
���ண�� ப�க���� உ��.
இவைர� ப��� ெத��� ெகா�வத��
��� ��கடா ேவட��� ����காக
அ����ெகா������ இவ�கைள�
பா��� �டலா�.
ெதா�� அ�ப� �வச�கர� யா�?
��வ�ணாமைல ப���� �ற�த 54
வயதான �.ஈ ப�டதா�. ெதாட���யாக
எ�.�.ஏ ப�ட�ைத அெம��கா�� உ�ள
ஹா�வ�� ப�கைல�கழக��� ெப�றவ�.
உலக� ���க� பர������ இவ��
ெசா�� ம��� ஏற��ைறய 20 ஆ�ர�
ேகா� �பா�. இ�� உலக� ���க
இ����ெதா��� ச�ரவ���யாக�
ெகா�க�� பற�� ெகா������
இ��யரான ��� ��ட�� ெதா��

த��வ�ைத� ேபாலேவ �வச�கர��
ந��த ��வன�கைள வா��, அதைன
வள���, ச�ைத�� ந�ல லாப����
������ அ��த� ெதா�ைல ேநா��
நக��� ேபா� ��வ� எ�ற ெகா�ைகைய
ைவ����பவ�.
இவ� ைவ�காத �ைறேய இ�ைல எ��ற
அள���� ெதா�� �ைளைய�
ெகா�டவ���� ேத�� ெகா�ட ெதா��
��யான எ��க�� அ�க�. க��,
கா�றாைல �த� பாமா��, ��
��ட�க� வைர��� அ�தைன
�ைறக��� ஆ�� ெச����
ெகா����பவ�. ��லா�� �த�
இ�ேதாேன�யா வைர��� இவ��
ேவ�க� பரவாத நா�கேள இ�ைல எ��ற
அள��� ம�� ���யன�. இவ�� ம�ற�
�ய�றைமகைள� பா��பைத �ட
இவ���� மாற� சேகாத�க����

உ�வான ேமாத�� ஆ� ேவைர
பா����டலா�. இவ��� ேவெற���
உ�வாகத �ர�சைனக� இவ���
இ��யா�� ம��� உ�வாக� காரண�
எ�ன?
ச� ெதாைல�கா�� ேச��ைல� �ைற��
கால� ைவ�பத�� ��ேப இ�த�
�ைற�� இ��பவ�க� � ( ZEE ) ��ம�.
இ�த� ��ம��� தைலவ� �பா� ச��ரா.
இவ�க� தா� மாற� சேகாதர�க���
ேந�ைடயான ேபா��யாள�க�. ஆனா�
இ�� வைர��� த��நா��� �
ெதாைல�கா�� அரசா�க� நட���
ெபா�ைக ேபாலேவ ெபய��ெக�� தா�
ஓ�� ெகா�����ற�. . காரண� ச�
��வன��� ஆ��க�ைத .த�����
ந��லக���� ந�றாகேவ ெத���.
மாற� �வச�கரைன �ர�� �ர��

ப�வா�� நா�ைட��ேட ஓட ைவ�த
ச�பவ�க� எத�காக? .
ஜனவ� 5 2005 �த� �வச�கர� �பா�
ச��ரா�ட� ைகேகா��� ��ெந�
��வன�ைத நட�த த�க�� ெதா��
எ���ட� ேச��த �வச�கர� ச�
��வன���� �ர�தர எ��யாக
மா��ேபானா�. �ரெசா� மாற���
ந�பராக இ��த �வச�கர� மக�க���
�ர�தர எ��யாக மாற மாற� சேகாத�க��
அர�ய� ெச�வா��� �வச�கரைன நா�
��� ஓ�� அள��� உ�வா�க�
ெதாட��ய�. �வச�கர� இ��யா��
நட��� ெகா����த ெதா��க���
உ�டான பா���க� ஒ� ப�க�. �
��ம��ட� தா� நட�� வ�த ��ெந�
ெதா���� உ�வான இைட�ச�க� எ��
ச� ��ம�தா� உ�வாக� தா�� ���க
��யாம� த�மாற� ெதாட��ன�.

இைத�தா� ��ஜ வச� �வச�கர�
வா���லமாக� ெகா����ளா� எ��
ந�ப�ப���ற�.
தயா�� மாற� �ர�ட�� �ல�
�வச�கர�� ஏ�ெட� ��வன��ன
ப��கைள� ெப�ற அ��ேரா
��வன��� உ�ைமயாள�
ஆன�த��ஷண� ப����, ஈழ���
ராஜபே� ஆ���� வ�வத�� ���,
வ�த �ற� நட�த ச�வேதச
ஒ�ப�த�கைள�ப���� இ� பா��கலா�.
இத� தா�க� எ��கால இ��யா���
எ��தமான அ����த�கைள
உ�வா���??? அ�ேவ நம�� இ��ய
உள���ைற�� “�ற��” அ�ச�கைள��
நம��� ��யைவ���.
ேதாழ� பாமர� அவ�க� ��க� எ�பவ�
எ��ய அ��� ����� த��ன�

(���ைக��� இ��யா) எ�ற ேகா�ைப
என�� அ������தா�.
அ���காக� தயாராக இ��த அ�த� ��எ�
ேகா�� ஏராளமான அ����கைள� த�த�.
இல�ைகைய ������ �ன ெச��
வ�� அ�தைன ��லால�க�
ேவைலகைள�� ஆதார���வமாக�
ப�ேவ� தகவ�க�ட�, இைணயதள�க�
உத��ட� எ�����தா�.
ஒ� வ�ட���� ேமலான ேபா�� இ�த�
��தக� ெவ�வ���ளதா எ�ப� �����
தகவ� இ�ைல. இ� வ��
ெப��பா�ைமயான தகவ�க� அவ��
ேகா������ எ��தாள�ப���ற�.

2. �னா�� ெபா�ளாதார
அ�யா� ஆன�த���ண�
-1
“எ�ேலா�� ெச�வைத நா�க�
ெச�வ��ைல. பண� ப�ண
ேவ��ெம�றா� நாைள�கான ெதா�ைல
நா� இ�ேற க�ட�ய ேவ���.
நாைள�கான பண�ைத இ�ைற�ேக
ச�பா��க ேவ���. இ���கான
ெதா�ைல ெச�� பண� ச�பா��க
�ைன�தா� அ�� �ைட��� லாப� ���.
நாைள�கான ெதா�� வள�வத���
ெபா�ைமயாக� கா����க ேவ���.
ஆனா� �ைட�க� ேபா�� லாபேமா �க�
ெப��.”
2006 ஆ� ஆ�� BUSINESS TIMES
ப����ைக�� ஆன�த ���ண�

ெகா��த இ�த� ேப����ப� தா� கட�த
36 வ�ட�களாக� தன� ெதா��
வா��ைகைய நட��� ெகா�����றா�.

1938 ஆ� ஆ��� சாதாரண அர�

ஊ�ய�� மகனாக� �ற�தவ�
த�பாரன�த� ஆன�த ���ண�. ஆனா�
2000 ஆ� ஆ��� ெதாட�க��� அவ�
அைட�த உயர� மேல�யா��
இர�டாவ� பண�கார�. இ�ேபா�
உ�ச��� இ��பேதா� உலக�
த�ழ�க�� பண�கார� வ�ைச��
�த�ைம இட��� இ��பவ�� இவேர.
எ���க�� ஆ��க�� எ�ற ���
ம��� தா� மேல�ய அர�ய��
இ���ேம த�ர இவ� இர�� ப�க��
���யமான நபராக இ��பவ�. 1976 ஆ�
ஆ�� மேல�யா�� �� ம���யாக
இ��த � � எ�றைழ�க�ப�� ராஜேல
ஹ�சா��� ஆேலசகராக�
ெசய�ப�டேதா� 1981 �த� 2003 வைர
ஆ���� இ��த மஹா�� �க�ம���
வல�கரமாக�� ெசய�ப�டவ�.

இ�� மக�தான ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா�
� � ம��� மஹா�� இ�வ�� ெவ�ேவ�
��வ�க�. ந��� ெஜயல�தா,
க�ணா�� ேபால. இ�வ�ட� ��ய
உறைவ எ�ைல வ��� ேவ� தா�டாத

ெவ�ளா� ேபாலேவ இ��� இ�வ�
�ல�� அ�தைன ஆதாய�கைள��
ெப�றவ�. இ� எ�த அள��� இ��த�
எ�றா� இ�த இ� அர�ய�
தைலவ�க���ைடேய ச��ைசக��,
ச�ைடக�� அ�கமான ேபா�
இ�வைர�� தன� ���ேக வரவைழ���
����ண�� ஒ�ப�த�ைத உ�வா�� ��ய
ெக���� வா��யராக� ெசய�ப�டவ�.
மஹா����� �ற� வ�த அ���லா
அகம� படா��ட� பைசயாக
ஒ���ெகா�� தன� ெதா��
வா��ைக�� ����ைட �ைன���
பா��கேவ ��யாத அள����
ெச���தாக உய���� ெகா�டவ�.
1984 ஆ� ஆ��� தன� ஷ
உ ா ெடக�
(USHA TEGAS) எ�ற த�யா� �த���
��வன��� �ல� ெப�ேரா�
��வன�கைள� ேதா��வத���ய

உபகரண�க� ம��� பல ��ய
ெதா��கைள� ெச�� வ�தா��
இவ���� ப�ப� லா�ட� அ��க�
ெதாட��ய� மஹா�� �க�ம� ெதாட��
உ�வான ேபா� தா�.
அத� �றேக 1980 � மேல�ய அர���
ெசா�தமான .BANK NEGARA ம���
மேல�யா�� ெப�ேரா�ய ��வனமான
PETRONAS எ�ற இர�� ��வன�க���
இய��நராக அம��த�ப�டா�. இவ�
வ��த இ�த இர�� ��வன பத�க��
இவ�� ெசா�த ெதா��க��� வா��கா�
ேதா�ட அவ�ய��லாம� பாலா�ைற�
பா��� ெகா����த�. 1987 �த�
இ�ேவ இவ�� ெதா�� வா��ைக��
உ�ச�ைத� ெதாட ைவ�த�. ஓ� ேவைள
அ�த� சமய��� தா� இவ���� ���ர
பகவா� ப�கா�யா���பா� ேபால?

1980 �த� இவ� ெச�� வ�த
ெதா��க�� ஒ�� லா�ட� ���. அத�
ெபய� PAN MALAYSIA SWEEPS. மஹா��
�க�ம��� கைட�க� பா�ைவ�னா�
மேல�ய அரசா�க� நட��� ெகா����த
BIG SWEEP எ�ற ��வன�ைத�� ஆன�த
���ண�ட� ஓ�பைட�க அ��த� பண
ஆ� இவ�� வா��ைக�� கைர கட�க�
ெதாட��ய�. இ�� ம�ெறா� ஆ�ச�ய�
எ�னெவ�றா� மேல�ய அரசா�க�
நட��� ெகா����த லா�ட� எ�ப�
மேல�யா�� உ�ள ச�க� ெபா� நல
��ட�க��� ந�ல �ைற��
பய�ப��� ெகா����ததா��.
ஆனா� ஆன�த ���ண� ��வாக����
வ�த�ட� அரசா�க லா�ட� ��வன�க�
த�ளாட�ெதாட��ய�. இ�த� சமய���
தா� மகா�� மக�தா� ஆ�ச�ய அ����
ஒ�ைற (இவ� ��ேனா�க� ேகரளா��

இ��� ெச�ற இ��ய�க�) ெவ���டா�.
“இ�லா�ய ெகா�ைக��ப� லா�ட�
ெதா�ைல அரசா�க� ெச�யா�. ஆனா�
த�யா� ��வன�க� இைத� தராளமாக�
ெச�யலா� “
ேவெற���?
மேல�ய லா�ட� ெதா��� த��ெப��
ஆ�ைமயாக ஆன�த ���ண�
உ�வானா�. இ� த�ர மேல�யா��
உ�ள ��ைர� ப�தய� ெதா����
ெவ��� ெகா� நா�ட உத�யவ��
மஹா�� �க�ம�ேவ.
இ�த இட��� ஒ� இைட� ெச�க� உ��.
ஆன�த ���ண�ட� ெதா�� ஒ�ப�த�
ேபா���ள ச� ெதாைல� கா��
��வன�ைத� ப�� ஏராளமான

கா���ண���க� இ��தா�� கலா��
மாறைன� ெபா��தவைர��� எ�த
இட��� எ�த� பத��� எவைர அம��த
ேவ��� எ�ப�� ��யாக இ��பவ�.
ஒ� ெதா�� ��வன��� த��ப�ட
ெகா�ைக எ�ப� ேவ��மான��
இ��கலா�. ஆனா� அவ�க��
வள����� ��ெக��பாக�
ெசய�ப�பவ�க� இ�த� த��ைசயான
��வாக��னேர. இ�� வைர��� ச�
��ம� ெப�ற ெவ��க� எ�ப� அர�ய�
அ�கார�தா� �ைரவாக உயர���தேதா
அேத அள���� கலா�� மாறைன
�����ள ேபா��பைட தளப�க��
���ய� காரணமாக இ��பவ�க�.

இ�த இட��� இவ�ைற�
����ட�காரண� ஆன�த���ண��
வள������ �னனா��,ஒ�ெவா�
இ����� இ�த அர�ய� அ�கார�க�
தா� அ�க அள��� உத���ள�.
இத�� ேம�� இவ� ஒ�ெவா�
ெதா����� �ய��த ந�ப�த��த
�ன�க��, அவ�க��� இவ� ��வன�
வழ��ய �����ட ப��க�� ���ய�
காரணமாக இ��த�. இ�ேவ இவ��

��வன ப��கைள� ச�ைத��
வா��பவ�க��� ந�ல ப�கா�யாக
இ��க �க �ைர�� உ�ச�ைத எ��னா�.
மஹா�� இவ���� ெச�த உபகார�க�
எ�த அள��� இ��த� எ�பைத ஒேர
ஒ� உதாரண� �ல� பா��கலா�.
��க��� ம��� மேல�யா�� இ��
வைர��� ஒ� ��யாசமான �தா�ட�
உ��. அ� எ�க� அ��பைட��
இ����. நா� எ�த எ�கைள�
ெசா��ேறாேமா அ�த எ�க�� ேப��
நா� பண� க�� வா�க ேவ���.
�ன�க��� இய�பாக இ�த� ��� அ�க
ஆ�வ� உ��. 1989 �த� மஹா��
உ�தர��ப� ��ைர�ப�தய�ைத��,
இ�த� �தா�ட�ைத�� ஆன�த
���ண�� ��வன����� தாைர
வா��தைத ேமேல பா��ேதா� அ�லவா?

ஆனா� இத��� ��னா�
அரசா�க����� இவ�� ��வன�����
உ�ள உட�பா� எ�ப� இ��த�
ெத��மா?
ெமா�த வ�வா�� இவ��� 45 சத��த�
��ைர� ப�தய நலவா�ய���� 5
சத��த� ����ள 50 சத��த� ��ைர
ப�தய� �ள��க���. அரசா�க�
உ�வா����ள அைம��� நா�டாைம
ெச�வத�� இவ���.
அ�கார�ப� பா��� பா�.
இ� த�ர� கண��� வராத� எ�ேபா�ேம
ம�றவ�க�� க�க���� ெத�யாத�
தாேன? அர�ய�வா�க� எ�றாேல எ�லா
நா�க��� மண�,�ட�,�ண� ஒ��
தா� ேபா����.
ஓேர காரண� மஹா��.

ஆன�த���ண� அைட�த லாப�����
�னனா� இ�த இவ�� ப�� சத��த�
எ�ெக�� பா�� எ�பைத நாேம எ���
���� ெகா�ள ����.

மேல�ய நா����� ம��� ��லா�யாக

இ��த ஆன�த ���ண�� ெதா��
பா�ைவ ேவெறா� ப�க� ����ய�.
அத�� இவ� உ�வா��ய த��ர� ெதா��
உலக��� இ��த ெமா�த ம�கைள��
தாவா�க�ைட�� ைகைய ைவ��
ஏ�க�ேதா� இவைர� பா��க ைவ�த�.
அ� ����…………….?

3.�னா�� ெபா�ளாதார
அ�யா� -- 2
இ�� அெம��கா�� ெபா�ளாதார���
ஆ�ேவராக இ���� �த�கைள�
ேபாலேவ ெத�கா�யா�� ெப��பாலான
ெதா��க���� ெசா�த�கார�க�
�ன�கேள. இவ�க� வா�� நா�க�
ேவ��ெம�றா� ெவ�ேவறாக�����.
ஆனா� அ��பைட�� த� இன�, ெமா�
எைத�� ���� ெகா��காம� கலா�சார�
��மான�ேதா� வா��� ெகா��
இ��பவ�க�. .
மேல�யா, ��க��� ெதாட�� ஹா�கா�
வைர��� உ�ள அ�தைன நா�க���
வா�� �ன�க�� ெதா�� ��யான
அ�தைன ஆ� ேவ�க�� �னா�� தா�
இ���ற�. �ன�க� எ�� வா��தா��

�ன�களாக�தா� வா�வா�க�
இ��பா�க�. இவ�க� தா�க� ெச���
ெதா�� லாப���காக எ�த எ�ைல���
ெச�ல���யவ�க�. ஆனா� ஆன�த
���ண� மேல�யா�� ெவ��� ெகா�
நா��� ெகா����ப�� இ�த�
�ன�க��� ம���� தா� எ�பைத��
இ�ேபா� �ைன�� ெகா�ளேவ���.
இ�� வைர��� �ட ஆன�த ���ண�
த��ைடய த��த�ைமைய ������
ெகா����பவ�.
இ�ேபா� இவ� �ன� ஒ�வ���� ெப�ேப
கா��ய ��லா�க� ஆ�ட�ைத� பா����
ேபா� தா� இவ�� ெதா�� �ைளைய
ந�மா� எ��� ���� ெகா�ள ����.
TANJONG எ�ப� மேல�யா�� உ�ள
ெபா���ைற ��வன�. இத� ெசய�பா�
எ�ப� ��தைள �ர�க�ப���

ஈ�ப�வதா��. 1980 ஆ� ஆ�� வா���
இத� �ர�க அ�ம� ���� ��ட
காரண�தா� ெசயல��� ேபா� இ��த�.
ஆன�த ���ண� ஆ�ய ெதா��
�ைளயா��� இ�த ��வன�� இவ��
க���பா����� வ�த�. ஆனா� இ�த
��வன�ைத� ைக�ப�ற ஆன�த
���ண� ஆ�ய �ைளயா�� தா�
ம�றவ�க��� அ�க ஆ�ச�ய�ைத�
ெகா��த�. ���பாக� �ன�க���.
TANJONG TIN DREDGING LTD எ�ற ���
ெபய� ெகா�ட இ�த� �ர�க ��வன���
70 சத��த ப��கைள ைவ����தவ�
ெபய� ராப�� �ேவா �� (ROBERT KUOK).
ஹா�கா��� வ����
ெகா����தவ�ட� ேந�ைடயாக� ேபா�
��� ” என�� உ�க�ட��ள ப��க�
ேவ��ெம��” ேக�டா� க��ைத�
���� ெவ�ேய த����வா�. காரண�

�ன�கைள� த�ர அ�த� ப��கைள ேவ�
எவ���� ��க மா�டா�. இைத� ெத���
ைவ����த ஆன�த ���ண� தன� �ன
ந�பரான KHOO TEIK CHOOI �
உத�ேயா� Marlestone Investment Ltd.
எ�ற ��வன�ைத உ�வா��
ஹா�கா��� ப�� ெச�தா�. �ன ந�பைர
���ைல�ப��� 1991 ��ரவ� 13
அ�� ராப�� �ேவா��ட� இ��த 70
சத��த ப��ைள�� எ�தாக�
ைக�ப��னா�. �த� �ர�சைன �����
வ�த�.
ெசயல��� ேபா����� ��வன���
ப��� �ைல ச�ைத�� எ�ப������?
ெவ�� கா�தமாக�தா� இ����. இ�
ேபா�ற ��வன�க�� ப��கைள
வா��வதா� ஆன�த ���ண���
எ�ன லாப�? அ�� உ�ள ��சம���
�ல� தா� இவ�� உ�ைமயான ெதா��

�ைளைய ந�மா� ���� ெகா�ள
����?.
அ��� அதளபாதள��� இ���� இ�த�
ப��க��� உ���ட ேவ��ம�லவா?
த��ைடய �ரதான ��வனமான உஸா
ெடக� �ல� ஏ�கனேவ எ� �தா�ட
ப�தய���ெக�� உ�வா�க�ப�ட Pan
Malaysian Pools எ�ற ��வன�ைத
இத�காக� பய�ப���� ெகா�ள� ��ட�
��ட�ப�ட�. ஏ�கனேவ இ�த� �தா�ட
��வன��� �ல� ��� ேபாக
�ைள�ச� ேபால ஆன�த ���ண�
அ�������� ெகா����த பண�ைத
இ�ேபா� ந� �ைன�� ெகா�� வர
ேவ���. ஹா�கா��� தன� �ன
ந�பைர ������ உ�வா�க�ப�ட
Marlestone Investment Ltd.
��வன����� தன� �தா�ட
��வன��ற�� ��� எ�� ஒ�

����ண�� ஒ�ப�த� உ�வா�க�ப�ட�.
உ�வா�க�ப�ட ஒ�ப�த��� �ல� தன�
�தா�ட ��வன��� �ல� 9 ேகா� டால�
ஏ�பா� ெச�ய�ப�� ட��யாக ஏ�பா�
ெச����த ேம��ேடா� ��வன��ட�
இ��� ெமா�த 70 சத��த ப��கைள��
தன� �ரதான ��வனமான உஸா
ெட���� மா��� ெகா�டா�.
ெவ��கரமாக இர�டாவ� ப��க���
ஏ�யவ� அ��த� ப��க��� ஏற
ேவ��ய அவ�ய��லாம� �� �ல�
வ�� ெகா����த பண� இ�த�
ப��கைள அைழ��� ெச�ல ஆர���த�.
.
இ�ேபா� TANJONG ��வன��� ெமா�த
க���பா�� ஆன�த ���ண� ைகவச�
வ�� ��டத�லவா? இ��ட�
ஹா�கா��� உ�வா�க�ப�ட
ேம��ேடா� ��வன�� இவ�� ���ய

��வன��� அ�க��னராக மா�ய�.
�தா�ட ��வன��ட� இைண���
ெகா�ட TANJONG ��வன��� ப���
�ைல�� இ�ேபா� வானேம
எ�ைலெய�� தா�மாறாக� பற�க�
ெதாட��ய�. 1991 ஆ� ஆ�� இர��
�பாயாக இ��த ப��� �ைல அ��த
ஒ� வ�ட��� ஆ� மட�காக உய���
��ட�. இ�தைன��� ெசயல���
ேபா���த ��வன��� ப�� இ�ப��
பற�க ஒேர காரண� ஆன�த ���ண�
ைவ����த �தா�ட ��வன���
அ�கமாக மா����தேத ���ய�
காரண� எ�பைத� கவன��� எ����
ெகா�ள ேவ���.
அதள� பாதாள��� �ட�த ப��கைள
வள��க இ� ேவ� எவ�� ெசா��யா
தரேவ���. ச�ைத�� இ�த� ப��க��
���ய��வ� ெபற இதைன� ெதாட���

ஆன�த ���ண�� பா�ைவ
மேல�யா�� ��சார உ�ப��� �ைற��
இற��னா�. �க� ���ய கால���
TANJONG ��வன��� �ல� (ப��க��
ம��� உயர ேவ��ம�லவா?) ���
ெமகா �� �ைலய�க�
உ�வா�க�ப�ட�.
இ�ேபாைதய ���ைல�� ஆன�த
���ண�� வா��ைக��
ெதா�டெத�லா� ெபா�னா�� கால�.
அதனா� தா� இ�ேபா� ம� �ட�
ெபா�னாக மா�ய�. மேல�ய
ச�ட��கைளேய உைட�� அரசா�க���
�ல�ைதேய வா�� அைத
அரசா�க��டேம ��� லாப� பா��த
ெக���கார� எ�றா� இவ��� எ�ன
ப�ட� ெகா����க?.
ேகாலால���� உ�ள ஒ� ப��

�லா���. இ�ேக �லா��� ��ைர�
ப�தய ைமய� ஒ�� ெசய�ப���
ெகா����த�. இ� அரசா�க���
க���பா��� இ��த அைம��. இவ�க�
ைகவச� இ��த 240 ஏ�க� பர��ள�
உ�ள இட� இ��த�. ேகாலால���
ப���காக ஒ� ெப�ய ��கா ஒ��
உ�வா���தர ேவ��� எ�� மேல�யா
அரசா�க� (1982) இ�த அைம��ட�
ெசா�����த�. இ� ேபா�ற
அரசா�க��� இட�கைள� த�யா�க�
எவ�� வா�க ��யா�.
ஆனா� ஆன�த ���ண� ச�ட
��கைள� ப��� கவைல�படாம� இ�த
(1989) இட�ைத� ைக�ப��னா�.
அரசா�க����� அரசா�க�
உ�வா�����த ��ைர� ப�தய
ைமய����� இைடேய இ��த அ�தைன
��க�� கா��� பற�க ஆன�த

���ண���� ெசா�தமான SERI KUDA
எ�ற ��வன� 150 ேகா� �பா� ெகா���
வா��ய�. ஆனா� அ�ேபாைதய ச�ைத
ம��� எ�ப� ேவ�.
இ� அ�ேபா� பல�த ச��ைசைய
உ�வா��ய�. இ�ேபாைதய
காலக�ட��� ஆன�த ���ண��
ெச�வா�� எ�த அள��� இ��த�
ெத��மா?
வா��ய இட�ைத அல�க��� அ�ப�ேய
மேல�யா�� PETRONAS ��வன����
இ�த �ல���கான 51 சத��த உ�ைமைய
��� ��டா�. வா��� ேபா� 150 ேகா�.
�ல�ைத அல�க��க 430 ேகா�. ��ற�
900 ேகா�.
மேல�யா அரசைவ�� �ரதம� மஹா���,
அ�ைறய �� அைம�ச� அ�வ� இ�ரா��
(ஓ�ன� ேச��ைக ��ற�சா��� �ல�

தன� அர�ய� வா��ைகைய இழ�தவ�)
ஆன�த ���ண�ட� இ��� PETRONAS
வா��ய� ச�தா� எ�� வ�கால��
வா��� ச��ைச�� ���� ���
ைவ�தன�. ஆன�த ���ண� ம�ச��ள
ஆ��ைல. உட�� ���கேவ ம�ச��ட�
ெபாற�த ஆளாக���பா� ேபால?

இ�த �ல�ைத வள��ெத��க� ேகஎ���
(Kuala Lumpur City Center – KLCC) எ�ற
��வன� 1992 � ெதாட�க�ப�ட�, இத�
�ல� தா� உல�ேலேய உயரமான

(அ�ேபாைத��) க��ட� எ�ற 85
மா�கைள� ெகா�ட இர�ைட� ேகா�ர�
க�ட�ப�ட�. இத�� ���ய� காரண��
ஆன�த ���ணேன. இ�த� ேகஎ���
�� த��ட� இ��த 48 சத��த
ப��கைள�� ெப�ேரானா�
��வன���ேக ��ற வைக�� 1900 ேகா�
�பா� லாப�� �ைட�த�. இ�த�
காலக�ட��� தா� மேல�ய நா�����த
அ�தைன அ�கார வ��க��ன����
ஆன�த ���ண� எ�றா� பய� கல�த
ம�யாைத உ�வாக� ெதாட��ய�.
அ��� ஆன�த ���ண� �ைழ�த �ைற
ெச�ேபா� �ைற.
தைர�� �ட�த ப��கைளேய
தா�மாறாக� பற�க ைவ�த ஆன�த
���ண��� ேவ�ைட ஆர�பமான�.

4. �னா�� ெபா�ளாதார
அ�யா� 3
��க� ச����� உ�க� ந�ப� ��தாக�
ெச�ேபா� ஒ�� வா�� இ���ேற�?
எ�� ெசா�னா� உ�க� எ�ண�
எ�ப������? எ�ன மாட� எ��
ேவ��மானா� ேக���க�? காரண�
இ�� ேரா�ேராட கா�க��கைட
பா��ய�மா �ட� ேப��ெகா������
ெச�ேபா��� எ�த ம�����ைல.
ேவ��ெம�றா� ந�மா� ஒ��காக
அ�ப��க ��யாத 2� 3� வைகயான
ைகேப�கைள ைவ����பவ�கைள�
பா��� ேவ��ெம�றா� கா�� �ைகவர
பா���� ெகா����ேபா�.

ஆனா� ஆன�த ���ண� இ�த
அைலேப� �ைற�� கால� எ��� ைவ�த
ஆ�� 1993. இ�ேபா� ெதாட�க
அ��யாய��� ஆன�த ���ண� தன�
ெதா�� ெகா�ைகயான அ�க
லாப���காக� கா����க ேவ��ய
அவ�ய�ைத��, அத�காக� ேத��ெத��க
ேவ��ய ெதா�ைல�� ப�� அவ�
ெசா�ன சமா�சார�கைள�� இ�ேபா�

உ�க� மன���� ெகா�� வர
ேவ���.
மேல�யா�� 1983 ஆ� ஆ�� வா���
ெதாைலேப�� �ைற�� த�யா�
மயமா�க� நட�தா�� இ� �� ��சாக�
ெசய�பட�ெதாட��ய ஆ�� 1990. 1993
�த� 1995 வைர �ைல�த ெதாைலேப�
அைம��கைள (FIXED LINE TELEPHONE)
��வ ஐ�� உ�ம�க� மேல�ய
அரசா�க�தா� த�யா���
வழ�க�ப�ட�. இ�த ஐ�� உ�ம�க��
ஆன�த ���ண���� ெசா�தமான
Maxis Communications ��வன��
ஒ��.
இ�த உ�ம�க�� �த� உ�ம� 1985 ஆ�
ஆ���� இர�டாவ� உ�ம� 1989 ஆ�
ஆ���� மேல�ய அரசா�க���
ெவ��ட�ப�ட�. ஆனா� ேம���

��வன� ��றாவ� உ�ம�ைத
ைக�ப��ய ஆ�� 1993. இ�த ேம���
��வன� தா� இ�ேபா� ச� ��ம��ட�
ஒ�ப�த� ேபா��� �வச�கர�ட�
இ��� ஏ�ெச� ��வன�ைத�
ைக�ப����ள�மான ��வன�)
இ�த ேம��� ��வன� �ைற�ப� 1995
�த� ெசய�பட� ெதாட��ய�. இத�
வள��� 2000 ஆ� ஆ��� மேல�யா��
ெதாைல ெதாட��� �ைற�� இர�டாவ�
ெப�ய ��வனமாக�� 12 ல�ச� எ��ற
அள��� வா��ைகயாள�கைள�
ெகா�டதாக�� இ��த�. இ�ேபா� தா�
இ�த ��வன��� ெசய�பா�க�
ேவெறா� பாைதைய ேநா�� ����ய�.
த��ைடய �ரா�ேப�� ேசைவகைள
உ�நா��� �ர�சைனக� அ�க��ள
ப��க��, நா�க�� தன� ��வா�க

ேசைவைய �ைர� ப���ய�. அ���
தா� ைக�ப��ய ஏ�ெச� �ல�
இ��யா�� வட�ழ��� ப��க��
ம��� �னா�� ேந�ைடயான
க�கா��� உ�ள ப��க��
த��ைடய வா��ைகயாள�கைள� கவ��
ேவைலைய� ெதாட��ய�. இ�ேபா�
இ�த இட��� �ைள�கைதயாக�
�வச�கர� வட�ழ�� மா�ல�க�� தன�
ஏ�ெச� ��வன��றகாக உ�ம� ேக�ட
ேபா� தயா�� மாற� ெநா��� சா���
ெசா�� �ட��� ேபாட�ப�ட�� அ�ேவ
.
ஏ�ெச� ஆன�த ���ண� ��வனமான
ேம��� ைகவச� வ�த�� எ�த�
ேக��க�� இ�லாம� ச�ெட��
�ைர�ல� கா��க� மா� உடன� ஒ��த�
�ைட�தைத�� நா� �ைன�� ெகா��
வரேவ���. ஏ�? எத�காக?

எ�பெத�லா� ேம��� ��வன���
பர�த சா�ரா�யதைத�� அத� �ல� ச�
��ம� எ�னெவ�லா� சா��க ����
எ�பைத�� உண�� ேபா� ந�மா�
���� ெகா�ள ����.
���கமாக� ெசா�ல ேவ��ெம�றா�
��தைல���க�ட� ��ய கைட��
க�ட ஈழ ேபாரா�ட��� ேபா�
த��நா��� உ�ள ெதாைல�கா��
ஊடக�க��, வடநா��� உ�ள எ����
ேபா�ற இ��� பல ��வன�க��
ஆன�த ���ண���� ெசா�தமான
சா��ைல� �ல� தா� த�க� ஒ�ஒ�
பர�ைப ெச�� ெகா����தா�க�. ��
உ�க� ������ இ�ேபா� ���
����ேற�. ெதாட��� ��னா� ேவ�
�ல �சய�கைள� பா��கலா�.
ஏ�? எதனா�? எ�ப�? எ�பைத�

பா��பத�� ��� இ�ேபா� வ��ைய
�வ�� எ��� இல�ைக ப�க� நா�
இ�ேபா� ெச�ல ேவ���.
இ��ய ேத�ய பா�கா�� ெசயலாள�
�வச�கர ேமன� ம��� நாராயண��
ராஜபே���� உட��றவாத த��க�
ேபால�தா� ெதாட�க� �தேல
ெசய�ப��� ெகா����பவ�க�.
இவ�கைள� ெசா�����ற��ைல.
காரண� இ� ேபா�ற அ�கா�கைள
இய��வ��, ேபசைவ�ப�� யா� எ��
ெத��தா� நம�� இ��� பல �சய�க�
����. ஆனா� அத�கான கள�
இ�வ�ல..
இவ�க� இ�வ�� இல�ைக ����
ேப�� ேபா� தவறாம� ஒ�ைற
�����வ�.
“நா� இல�ைக �வகார��� ெரா�ப

ெந��க� ெகா��தா� ந� இட�ைத� �ன
அர� எ���� ெகா���” எ�பா�க�.
இவ� ம��ம�ல. ம��ய அரசா�க���
உ�ள ஒ�ெவா� அ�கா��� இ�த
ஈழ��ர�சைனைய� ப��� ேப�� ேபா�
கண�கா �னாைவ �ைன��� ெகா�ேட
பா���� ஒ� ேம�ப�ட ��தைன இ��
ம�ேமாக� �� அரசா�க��� உ�வா��
உ�ள�.
இ�ேவ தா� இ�� ராஜபே����
இ��யாைவ� பா���� ேபா�
�����ைரயாக� ெத���ற�. அவ��
ெவ�ல�க�� ேபால இ���� பல
ப�க�� நா���ெகா� �தமாக ந����
ெகா�� இ�� வைர��� த�
�ைளயா�ைட� கா��� ெகா�����றா�.
இ�வைர��� ஆன�த���ண� எ�ற
த�ம�தைர அர� ஊ�ய�� மகனாக�

�ற�த� �த� அவேர மேல�ய
அரசா�க��� ���த ெச�வா�கான
ஆளான� வைர��� பா��ேதா�. ஆனா�
இவ� இ�ேபா� �னா��� எ�த அள���
���ய ஆளாக இ���றா� எ�பைத�
பா��க ேவ���?
�னா இவைர ைவ�� எ�த�த
கா�ய�கைள� சா���� ெகா�����ற�?
இத� �ல� இ��யா எ��கால���
எ��தமான �ர�சைனகைள� ச���க
ேந�� எ�பைத�� நா� பா��க ேவ���.
ஆன�த ���ண� எ�பவ� ெவ��
ெதா�� அ�பராக இ���� வைர���
அவ�� சராச�யாக� ��� ��ட�,
அ�பா� ேபா�ற ஒ� மகா ேகா��வர�
வ�ட��� தா� வ�� ��பா�. ஆனா�
நம�� ���யெம�ப� ஆன�த���ண�
ெச�� ெகா������ ெதா��� அத�

�ல� இ��யா�� நட�� ெகா������
�ஷய�க�ேமயா��.
அ� ெத��தா� தா� ராஜபே� இ�ேபா�
கா��� ெகா������ பட�கைள� ப��
ஓரள��� ந�மா� ���� ெகா�ள
����? நா� பா���� ெகா������
ஆன�த ���ண� ப�ைச த�ழ� தா�.
அ�� எ�த�த ச�ேதக�� இ�ைல.
ஆனா� ெதா�� அ�ப�க��� இன�,
ெமா�, ப�ைச, �வ�� எ�ற பா�பா��
இ��கா�.
ெச�ய� ேபா�� ெதா�� �ல� ெப��த
லாப� உ�டா இ�ைலயா? இ� தா�
���ய�.

அ��� இவைர� ேபா�ற ெதா��
�ைள��ளவ�க�� லாப� எ�ப�
���ய� எ�பைத ைமயமாக� ெகா��
தா� ஒ�ெவா� ெதா���� ெவ���
ெகா� நா��� ெகா�����றா�. இவ�
ெதாட�க� �தேல பல ெதா��கைள�
ெச�� ெகா������ �னா ேபா�ற
நா�க�� இவ��� எ�த� �ர�சைன��
இ�ைல. காரண� இ�ைறய �ன
அரசா�கேம தன� ெமா�த நா��

ம�கைள�� அ�ைமயாகேவ ைவ���ள�.
உன��� �ர�� ேவ��மா? இ�ைல
பண� ேவ��மா?
இர�ேட ேக�� தா�.
இ�த எ�ண�ைத உ�வா�� ஒ� ேபா��
ச�க�ைத உ�வா����ள�.
ஒ�ெவா� �ைற��� ப��� வ��
இைளஞ�க����, ெதா��
�றைம��ளவ�க��ெக���,
அவரவ���� த��த அ�தைன
வா���கைள�� அரசா�கேம அ��
உ�வா�� ெகா����
ெகா�ேட���பதா� இ�� �ன�
ெபா��க� இ�லாத நாேட இ�ைல எ��ற
அள���� �னா உலக� ச�ைத�
ெபா�ளாதார��� ச�ைக� ேபா� ேபா���
ெகா�����ற�. �ைழ�க வ����க

வா��� இ���� ேபா� யாராவ�
�ர��ைய� ப�� ேயா��பா�களா?
இத�� ேம� அ�ேக��ள க���ச
��வாக அைம��.
ெவ�ேய இ��� பா��தா� �ன
அரசா�கெம�ப� க���ச நா�. ஆனா�
உ�ைம�ேல இ�ேபா� அ�மா��
�தலா���வ நா�. அெம��காைவ�
பா���� ேபா� அத� �தலா���வ�
ெவ��பைடயாக உலக�����
ெத���ற�. அ� ேபா�� நா� �னாைவ
ெசா���ட ��யா�.
இ� ஒ�� தா� ���யமான ���யாச�.
கட�த 30 ஆ��க�� �னா ெப�ற
வள���ெய�ப� ம��ரவா� ைவ���ள
ம��ர�ேகா� �ல� ெப�ற வள�����
ஒ�பான�.

இ��� ���க �றேவ��ெம�றா�
இ�ைறய �னா அெம��கா�� �த��
ெச���ள பல ����ய� டால�க�தான
இ�ைறய அெம��காைவ கா���
ெகா�����ற� எ�றா� ேயா����
ெகா���க.
இ�� வைர��� �னா �தலா�கைள
ம��ேம வள���� ெகா������
நாடாக�� மா���ள�. இ�ைறய
�னாவா� �ைன�த ேநர��� ஒ� நகைரேய
கா� ெச�� ம�கைள ேவ� ப�க� நக���
�ட ����.

அரசா�க ��ட�க��ெக�� எ�க��
�ல�க� இ���றேதா அ�தைன��
ெநா�� ெபா��� எ���� ெகா�ள
����. எவ�� ஏ� எ�� ேக�க

��யா�. ேக�டா�� ேக�ட ஆ�
இ��பா�ரா? எ�ப�� ச�ேதகேம. ஆனா�
ஈழ��� ம��� அ�த வா��� இ�லாத
காரண�தா� ஒ� இன�ைதேய கா� வா��
ர�த� சக��� நைன�� இவைர� ேபா�ற
பல ெதா�� அ�ப�க� த�க� ெதா�ைல
வள��க ேவ��யதா� ��ட�.
பண� அ�கமாக� ேச��� ��டா�
பண�கார�க� எ�ன ெச�வா�க�?
தன� ெச�வா�ைக கா�ட அர�ய�
�ைற�� �ைழ�� நா�டைமயாக மாற
எ��வைத� ேபால இ�ேபா�
�னா���� அ�த ஆைச தா� ேமேலா���
ெகா�ேட����ற�. இத�
காரணமாக�தா� ெத�கா�யா ���க�
தன� ஆ�ேடாப� கர�கைள அகல ����
இ�� அஸஸா�� �ர�ம���ரா ந�ைய
இ�ட���� வைள��� அள���

அ�ச���� ஆ�ைமயாக
இ��யா���� பட� கா���
ெகா�����ற�.
ஆனா� இ��யா?
இ�ேபா� ராஜபே� இ�த அள���
ஆ�ட� ேபாட காரண� எ�ன? இவ����
��னா� யா� இ���றா�க�?
அ�ப�ெய�ன ஈழ��� பா�� ேத�� ஒட
அைத அ������க� �னா�� அைத�
பா��� இ��யா�� ���� ெகா��
ஓ��றா�க�?
��தைல���க�ட� ��ய ஈழ
இ���க�ட ேபா��, ேபா��� ��னா�
இ��யா�� ெசய�பா�க�
எ�ப����த�.
ேக��கைள� �ர�� ஓ�ேவா�?

5. ���ைக��� இ��யா --1
நா� இ�ேபா ஒ� ப�� வ�ஷ� ��னால
ேபாக ேவ���.
அ�ேபா� தா� இ�ேபா� நட��
ெகா������ கைத�� ஒ� ���� ேபாட
����. இ� வைர��� நா� பய�பட
ேவ��ய ஒ� ஆைள� ப��� பா����
ெகா�� வ�ேதா�. இ�ேம ெகா�ச�
ல�வா ேப����ேட ேபாகலா�.
இ�த இல�ைக எ�ற நா���� யா� யாேரா
உ�ைமயாக உைழ����� ெச�ல இ��
ஆன�த ���ண� அவ���� �னனா�
�னா, �னாைவ �ர�ட இ��யா,
இவ�கைள� பா���� ெகா������
அெம��கா���� ��டாக� ���ட�
எ�� ஒ� ப�க�� ம�ெறா� �ற�
“நாைள��� ��சா ஒ� ��பா�� வ��?

ெர�� த�ழ�கைள� ����
பா���றாயா?” எ�� இ�ேர��,
ர�யா�� இல�ைக�� இ�� �����
���� ெகா�����றா�க�.
��ட�ைற ெதா�ட �ைறயாக ந�ம
ப�களா� பா��தா�.
ஏ�? எ�ற ேக���� ஒேர காரண�
இ��யா.
இ��யா�� ஜனநாயக�.
உலக நா�க���� ேதைவ�ப��
ம�தவள�, க�மவள� இத��ேமலாக
ஒ�ெவா� நா�க�� �����
ச�ைத�ெபா�ளாதர வா���க�
இ��யா�� ம�வாக� �ைட�பேத
���ய� காரணமா��.
ஆனா� �னாவா� ேந�ைடயாக

இ��யாைவ எ����� ெகா�ள ��யா�.
காரண� அெம��கா. அெம��காவா�
இ��யா��� ஓரள��� ேம� ெதா�தர�
ெகா��க�� ��யா�. காரண�
த�ேபாைதய ���ைல��
அெம��கா��� இ��யா�� ச�ைத��,
இ��யா�� ேம� வ�ய �����
ெப���ெகா�ள ேவ��ய
ஆதாய�க�ேம ���ய� காரணமாக
இ���ற�.. ஆனா� �னா����
அெம��கா���� இ��யா�� ச�ைத
���யமானதாக� ெத���றேதா அ�த
அள��� இ��யா�� �ைல�த�ைம
எ�ப� எ�ேபா�� ேக�����யாகேவ
இ��� �ட ேவ��� எ�ப��
��யாகேவ இ���றா�க�. உல��
ஆ�ச�ய�பட���ய இ��யா��
ஜனநாயக அைம���, அ��தா��
���தா�� அ�ண� த�� ���
நா��டா எ��ற கனைவ ெம�ெம�வாக�

ெச�ல��க ைவ�க ேவ���.
அைத�தா� இபேபா� இவ�க� ெச��
ெகா�����றா�க�.
இ�ைறய ���ைல�� இ��யாைவ�
�����ள வைள�டா நா�களாக���,
ெத�கா�யா�� �ற நா�களாக���
எ��� இ��யாைவ� ேபால
�ைல�த�ைம இ�லாத ஒ� த�மா�ற
���ைல�� தா� உ�ள�. அ���
பா��� ேம�ப�ட நா�க� அெம��கா��
நா�டாைம�� ெபய��ெக�� இ���
ெகா�����ற�.
ஆனா� இ��யா�� �ைல�பா�
����� ேவறான�. அெம��கா இ��யா
ேம� ெச���� ஆ��க� ெத��தேத.
ஆனா� ��ைமயான அ�ைமயாக இ��க
மா�ேடா� எ�� �டாம� நக���

ெகா�ேட����ற�. இ��ய நா�ைட
ஓ�� எ�ற உ�ைம�� �ல� ஜனநாயக�
எ�ற ச�கர�ைத 120 ேகா� இ��ய�க��
ெத��ேதா ெத�யாமேலா ��ற ைவ���
ெகா�ேட����றா�க�.
அள� கட�த ச����த�ைம, வா��ைக
���த ����ண�� எ�� கால� காலமாக�
க���க�ப�� வ�த கலா�சார� எ�ற
மாைய இ��ய�கைள ஒ���ைண��
ைவ���ள�.
எ�னதா� �யநல�, ல�ச�, ஊழ�,
அ�கார���ரேயாக� எ��
அ��க��கான ��றா�சா��க�
இ��யா�� ஆ�ேவைர அைச���
பா��தா�� நா� ஓ��கான �ைற��
இ�� வா��தா� இ�த இ��ய �� எ���
ெசா��க��ேய எ�பைத உண��� தா�
ஒ�ெவா� இ��ய�� அைம� கா���

ெகா�����றா�க�.
ஆனா� இல�ைக�� கைதேயா
க����� ப�ச��லாத நா�. காரண�
இல�ைக எ�ற நா� இ�ைறய
���ைல�� ��க��� ேபாலேவ ஒ�
ந�ல ெபா�ளாதார வள��க நாடாக வ��
இ��க ேவ��ய நா�. ெசா�ல�ேபானா�
வா�� ��க ம��ேம உத�� ��க��ேர
இ�த அள��� வள����ள� எ�றா�
இல�ைக�� உ�ள இய�ைக வள�,
�ைற�க�, ���லா, ம�தவள� எ��
எ�லாவைக��� எ�வள� �ர�
�ற�பாக ��ேன����க ேவ���.?
ஆனா� இல�ைக ���ட�ட����
�த��ர� ெப�வத�� ��னாேல
அத�கான வா���க� ேபா� ��ட�
எ�� தா� ெசா�ல ேவ���.
இல�ைக�� �த� �ரதம� ேசனநாயகா

ம��� அவ� பத��� வர உத�ய அவ�
சேகாத�க� வள�����ட ��கள� த�ழ�
எ�ற இனவாத� தா� இ�� வைர���
பாடா� ப��� இ�� இல�ைகைய�
��ைச�கார நாடாக மா����ள�.
உலக��� பா�ைவ�� இ�� பா��தா�
எ�வள� பாவமான நாடாக�
ெத���றேதா அைத�ட ெமா�த உலக
மா�ட ச�க� பா�ைவ�� ஒ�
அ�வ��ைப உ�வா�க���ய நாடாக
இ�� இல�ைக உ�ள�.
நம�� அ�வ��பா ���ய�. அ�வைட
தா� ���ய� எ�� ராஜபே���
ெமா�த ���ப�� ����ய� ேபாக
வ�தவ�க� ேபானவ�க� எ��
���தவ�க� �����
ெகா�����றா�க�.
உலக��ேல �க� பாவமான ம�க�

இர�� ேப�க�.
ஒ�� ஈழ��� உ�ள ��கள ம�க�.
ம�ெறா�� த��நா��� உ�ள த�ழ�க�.
காரண� இல�ைக�� உ�ள
��கள�க���� ேதைவயான ேபா�
ெவ�ேய�த ��கள இனவாத� அ���ள
அர�ய�வா�க� ைக�� இ���ற�.
இைத ைவ��� ெகா�ேட இ��� 50
வ�ட�கைள ஓ����வா�க�.
இ���ள த�ழ�க���� �ைர�பட��,
அர�ய� ���ைனக�� இத�ெக��
��ஜா� அ��க ஒ� ெப�ய ��ட��
இ��க� கைட� வைர��� இ�த�
த�ழ�க� மய�க��ேல இ��� ெச�� �ட
ேவ��ய�.

இ�ெபா�� நா� ��ேனா�� பய��க
ேவ��ய ஆ�� ர�� ��ரம��ேக
பத��� வ�த ஆ��.
2002
�ரதமராக வ�தம��த ர�� ��ரம��ேக
ேவ��ேகா��ப� நா�ேவ நா� சமாதான
�ய��கைள ��ென��க� ெசா�ல ��ய
பாைத உ�வான�. இைத�தா� ர��
பாரா�ம�ற உைர�� ெத���தா�.
” 2001� ேபா��காக �பா� 8 ஆ�ர�
ேகா���� அ�கமான ெதாைக
ெசலவ��க�ப�����ற�. கட�த 19
ஆ��க�� 50 ஆ�ர� ேகா�
ேபா��காக� ெசல�ட�ப�� நா���
ேவைல��லா� ��டா�ட�க�
க���பாட�� வள��� நா�ைட� �ர��
�ைல��� ெகா�� வ�� ������ள� ”
எ�றா�. ர�� ��ரம��ேக����

��தைல��� இய�க����� நைடெப�ற
சமாதான� ேப�� வா��ைதக� ஆ�
��றாக� தா�லா��� ெச�ட�ப� 16 2002 �
ெதாட�� ஜ�பா� நா��� ஹ�ேகாென
நக�� 2003 மா�� மாத� ���ைட�த
ேபா� ேவெறா��� உ�ேள நட��
������த�. .
ெவ�ேவ� �ைச�� ��� ேமா��
ெகா����த ச���கா�� ர��
��ரம��ேக�� ஒ�� ேச���
உ�வா��ய ச�வேதச ஒ�ப�த�க�
அெம��கா�ட� �த��ர வா�ெவ�
ஓ�ப�த�,. இத� �ல� அெம��கா��
சகல �மான�க�� எ�த�
ேதைவக��காக�� இல�ைக��
வா�ெவ� எ�ைல��� பற��
ெச�லலா�. எ�த �மான �ைலய�ைத��
பய�ப���� ெகா�ள�� எ�ெபா��

�ர�ப�� வ�வைக� ெச�ய�ப���ள�.
��ேகாணமைல �ல�த��� உ�ள 100
எ�ெண� �த�க�� 15 ஐ இ��ய�
ெப�ேரா�ய�க��� பா��
�தாபன���� ெகா��க�� இல�ைக��
100 ெப�ேரா� �ர�� ��பைன
�ைலய�கைள நட�த�� ��ெட����
ைகெய��� இட�ப�ட�.

இல�ைக�� பய�கரவாத ஒ����க

இரா�வ ஒ��ைழ�� தர���ய கட�
�ரா��ய ஒ�ப�த� அ��ட�
இல�ைக�� கட�பர��� ஆ�கட� ��
���பத��� �னா�ட� ஒ�ப�த�, .
ஐேரா��ய நா�க�� இ��� வ��
இல�ைக அக�கைள� ����
அ���வத�கான ஒ�ப�த� ெப��ய���
தைலநகரான �ரெஸ����
ைக�சா��ட�ப�ட�. .
அெம��கா�ட� பா�கா�� ஒ�ப�த�.
இத� �ல� இரா�வ ஆ�த வழ�க�
ம��� ப��� ஆேலாசைனக�
அெம��கா�ட� இ��� ��டவ�டமாக�
ெபற�ப��.
இ��யா�� இல�ைக�� அ�ர��பைட�
ேபா�சா��� �ேசட ப���, . இத�
�ல� வட �ழ��� ப��க�� இ���
வ�� அ�ர��பைட� ேபா�சா� ந�ன

ப����� பைட�கல�க�� ெப�வா�க�.
ஏ�கனேவ ெச�� ெகா�ள�ப����த
இ��ய இல�ைக வ��தக ஒ�ப�த�க� ��
ஆ�� ெச�ய�ப��
தைலம�னா���� த��ேகா����
இைடேய ெப�ய பால� அைம�க�ப���
��ேகாணமைல�கான தைரவ�
ெந��சாைல அைம�க�ப��.
��ேகாணமைல ��ய ��மாண�
ெச�ய�ப��. இ� இ��யாவா�
ேம�ெகா�ள�ப��.
கா�ேகச��ைற �ெம�� ெதா��சாைல
இ��யா�ட� ெகா��க�ப�� அத�
�ல� கா�ேகச� �ைற�க��
இ��யா�� ெபா���� �ட�ப��.
அெம��கா ஐேரா��ய ��ய� ஜ�பா�
ஆ�யவ��ட� ேம�� ��வான

ெபா�ளாதார வ��தக ஒ�ப�த�க�
ைகசா��ட�பட ஏ�பா� நட�த�.
எ�த அள��� இ�த ஒ�ப�த�க�
எ��கால��� இல�ைக அரசா�க���க
உதவ� ேபா��ற� எ�பைத உணராத
��தைல���க� உ�ேள அைம��
கா�ைற� �வா���� ெகா����தன�.
அ�ப� ச���கா�� �ரதம� ர���
அெம��க� பயண� அ��த��� பற��
அெம��க அ�ப� ��ைஷ ச������
����ய� ேசல�� ��ட��� ��
பலேகா� டால� உத� ெபற வ�வ��தன�.
ஆனா� இ�த� ச�வேதச ஓ�ப�த�க��,
ச�வேதச�கைள இல�ைக��� ெகா��
வ�ேத ஆகேவ��� எ�� ��யா�
���தவ� ேஜ.ஆ�. ெஜயவ��ேன.
இவ� அ�� உ�வா��ய பாைத�� ���
தா� இ�ேபா� ர�� ��ரம��ேக���

உத�ய�. ெஜயவ��ேன
��தைல���க� இய�க��� ��னா�
ெமா�த ம�க�� ஒ�� ேசர ேவ���
எ�� மைற�கமாக� ெச�� கா��யவ�.
1983 ஜுைல கலவர� எ�ப� இவைர
“இனவாத��� த�ைத” எ�ேற
உலக����� கா��ய�. இவ�
ச�வேதச�கைள�� இல�ைக���
ெகா�� வ�ேத ஆகேவ��� எ�ற
ஆ�வ����� காரண� இ��யா. ெமா�த
இ��யாைவ ெவ��பாக� பா��தைத�
ேபாலேவ த�ழ�க� எ�றாேல அள�
கட�த �ஷ�ைத க��ய இவ��
அ��பைட�� த�ழேர.
இவைர�ப��ய ஆதார���வமான
தகவ�கைள� பா��� ��� ச�வ ேதச
ஒ�ப�த�க���� ��னா� இ����
ம�ம� கட���� ஓட�ைத நக���ேவா�.

ஓட�ைத நக���ேவா�………..

6. ���ைக��� இ��யா 2
இல�ைக�� �ரதமராக 1978 ��ரவ� 4
அ�� பத��� வ�தவ� ேஜ.ஆ�.
ெஜயவ��ேன.
�த�� இவைர� ப��� ����
ெகா�ேவா�.
இவர� ��ேனா�க� 17 ஆ� ��றா���
த��நா��� இ��� இல�ைக��
��ேய�ய ெச��யா� வ�ச�ைத�
ேச��தவ�க�. 18 ஆ� ��றா��� ��கள
வ�சமாக மா� ���ப� ெபயராக
ஜயவ��ேன எ�ற ெபயைர� ெப��
அ�ேவ த�கள� ���ப� ெபயராக��
ைவ��� ெகா���றன�. 19 ஆ�
��றா��� ெதாட�க���
ஆ��ேலய�க���� ேசவக� ����
ெகௗரவ� ெப�ற ெடா� ஏ��ய�

�ேஜ��ஹ ஜயவ��ன 1830 � இற�த
ேபா� த�� �த�யா� எ���
அைழ�க�ப�டா�. இவர�
வ��ேதா�ற�� வ�த ெஜயவ��ேன
அர�ய�� �ைழ�த ேபா� த�ைன�
ெபௗ�தராக மா���ெகா�டா�.
இவ�� ���ெபய� (Junius Richard
Jayewardene ) ஜு�ய�
��ச��ெஜயவ��ேன. இவர� த�ைத
இல�ைக ���� ேகா���� ��ப�யாக
இ��தவ�. ேசனநாயகா உ�வா��ய �த�
அைம�சரைவ�� ெஜயவ��ேன ��
அைம�சராக இ��தவ�. ��ப�
வ�ட�க� கா����� இ�த� பத�ைய
அைட�தவ�.
அர�ய�� �ர��டசா�யாகேவ
கைட�வைர��� வா��த ட��
ேசனநாயகா���� �ற� ஆ��ைய�

���தவ�. ஆ��ைய� ���த��
த�ழ�க� ���� எ�த� �கா� ப��ய�
வ�தா�� உடேன “அ�கார�கைள�
பய�ப���� ெகா���க�” எ�� தா�
ெதாட�� ைவ�பா�. உ�வா��
கலவர�க� ����� வ�� ேபா�
த�ழ�க�� ெசா���, வா�வாதார��
�ைறயாட� ப�� இ����.

ஒேர பாைத. ஒேர ெகா�ைக.
இவ� இர�� �ைற ஆ���� இ��த
ேபா�� த�ழ� எ���� எ�ற தன�
ெகா�ைகைய மா���ெகா�ளேவ இ�ைல.
இல�ைக�� ஆ���� வ��
அர�ய�வா�க� தா�க� ெகா���ள
இனவாத ெகா�ைக�� எ�த� பாரப�ச��
கா�ட��டா� எ�பைத ம�றவ�க���
உண�� ��வமாக வா��� கா��யவ�.
கைட� வைர��� த�ைன� �ற�பான
��கள� தைலவராக� கா��� ெகா�ட
இவைர� ேபால இல�ைக வரலா���
ேவ� எவ�� இ��பா�களா எ�ப�
ச�ேதகேம?
ஈழ அர�ய� வரலா��� ஒ�ெவா�
காலக�ட���� ஒ�ெவா� த�ழ��
ேந�ைடயாக மைற�கமாக� ��கள
தைலவ�க���� த�களா� ���த

அ�தைன உத�கைள�� ெச��
அவ�கைள வள����ளன�.
இல�ைக �த��ர� ெப�ற�� �த�
�ரதமராக வ�த ேசனநாயகா அரசா�க���
தன� அ�த�ப�� ெகா�ைக�� �ல�
அைம�சராக இ��த த���தைலவ��
ெபய� ��.ெபா�ன�பல�.
இவ� தா� இ�ைறய அர�ய�வா�க���
��ேனா�.
ேசனநாயகா ெகா�� வ�த மைலயக�
த�ழ�கைள நா�ைட��� அ��ப
உத�ய ��மான���� இவ��
ஒ��ைழ���� �ர� உபகாரமாக�தா�
அைம�ச� பத�ைய� ெப��� ெகா�டா�.
ஒ�ப�த� அ�கார���வமாக மா�ய��
இல�ைக�� வா��� ேதா�ட�
ெதா�லாள�கைள இ��யா��� அ���
ைவ��� ப� ெதாட��ய�. இல�ைக��

வா��� த�ழ�க�� எ���ைக��
�ைறய� ெதாட��ய�.
ெஜயவ��ேதேன இர�டாவ� �ைறயாக
அ�பராக ஆ���� வ�த ேபா�� ஒ�
த�ழ� ெஜயவ��ேன���� ெச�த உத�
மக�தான�. அ��� இல�ைக
த�ழன��� த�ைதயாக� ேபா�ற�ப��
த�ைத ெச�வா�� ம�மக�� கனடா
ப�கைலகழக��� அர�ய� �ைற
ேபரா��யாக� ப����� ஏ.ெஜ.��ச�
�ய���னா� இல�ைக�� ெமா�த
அர�ய� அைம��� மா�ற�ப�ட�.
இவ���� ��னா� அ�த� ப�ட�ைத�
த��� ெகா�� ெச�பவ� ச���கா
�மாரண��ேக��� வல�கரமாக இ��த
ல�ம� க��காம�. �ரபாகர� ������
���ய� ப�கா��� ச�வேதச�ைத��
��தைல���க��� எ�ராக ஒேர

அ��� ெகா�� வ�தவ�� இவேர
ஆவா�.
ஏ.ெஜ.��ச� உ�வா��� ெகா��த ��ய
அர�யலைம�� ச�ட���ப�
இ�வைர��� இல�ைக�� �ரதமராக
இ��� ஆ�� ���தவ�க�� ம����
இர�டாவ� �ைறயாக ஆ���� வ�த
ெஜயவ��ேன வானாளா�ய அ�கார�
பைட�தவராக�� மா�னா�. இத� �ல�
இல�ைக அர�ய� வரலா��� அ�ப�
பத� உ�வான�. ெஜயவ��ேன அ�பராக
ஆ���� வ�த ேபா� இல�ைக�� ேதச
அர�ய� எ�ப� மா� ச�வேதச
அர�ய��� நகர� ெதாட��ய�.
காரண� ஏ.ெஜ.��ச� �ல� உ�வான
அர�ய� அைம�� எ�ப� �����
ேவறான�. இல�ைக�� ச�ட அைம��
இ��லா�� ச�ட��ட���ப� தா�

இ��த�. அைத� �ரா�� நா�� அர�ய�
அைம���ப� மா��னா�.
பல அ����த�கைள� த�ழ�க���
வழ�க காரணமாக இ��த ��களக���
ம��ேம த�ைதயாக இ��த ேசனநாயகா
ேபா� இ�ேபா� ��கள இனவாத அர�ய�
ஞா�யாக ெஜயவ��ேன தன�
ஆ�ட�ைத� ெதாட��னா�.
1956 ஆ� ஆ�� �த� 1977 வைர
ேத�யமயமா�க�ப�ட அர���ைற
��வன�க�� அ��பைட�� அைம�த
ெபா�ளாதார�ைதேய இல�ைக
கைட���� வ�த�. இத� காரணமாக ம�ற
நா�க�� ெதாட�� அ�க அள�
உ�வாகாமேலேய இ��த�. 1977 ஆ�
ஆ�� ெஜயவ��ேன த�கள� ஐ��ய�
ேத�ய க�� �ல� ஆ��ைய�
ைக�ப��னா�. இவ� ஆ���� வ�த

ேபாேத இ��யா ���� ஒ� ��ேவா�
வ����பா� ேபால.
அத��� த��தா� ேபால ேம����ய
நா�கைள இல�ைக�� �த��க� ெச�ய
அைழ�க ஒ�ெவா� ��வனமாக உ�ேள
வர� ெதாட��ய�. த�ழ�க��� எ�ராக�
ேதைவ�ப�� ரா�வ உத�கைள��
ராஜத��ர உத�கைள��
ெதாட������� நா�கைள� ெகா�ேட
சா���� கா� நக��த ெதாட��னா�.
இல�ைக��� யா� ேவ��மானா��
வரலா�? எ�னெவா��? இ��யா���
மா�� ஏ�பாடாக இ��க ேவ���
எ�பதான அவ�� ெகா�ைகைய இ��யா
கவ���� ெகா�ேட���த�.
ெஜயவ��ேன ���ய�தா� நட�த�ப�ட
ஜுைல கலவர��� �ல� ஏற��ைறய
ப�� ல�ச����� அ�கமான த�ழ�க�

�ல� ெபய��தன�. இ� ேபாக
இல�ைக�� உ�ேள இ���� ����ள
த�ழ�கைள அட�� ைவ����க
ேவ��ய� அவ�யம�லவா?
1983 ����ற� அெம��கா��
உத�யா� இ�ேர�� பா�கா��
பைடயான �� ெப� (SHIN BETH)�,
பால��ன ம�கைள� ெகா�வ��
ைகேத��த இ�ேர�� உள��பைடயான
ெமாஸா���� (MOSSAD) அைம�ைப��
இல�ைக இரா�வ���� ப���
அ��பத�காக அைழ�� வ�தா�.
இ�த� சமய��� ெஜயவ��ேன
உ�வா��ய மக�தா� �சய� ஒ��
உ��. இ�ேர�� இ��� இல�ைக��
வ�� எவ���� எ�த �சா��
ேதைவ��ைல எ�பத� �ல� இ�ேர��
��� ேதா�தாக மா�னா�. இ� த�ர

இ��லா�� நா��� BRITISH SPECIAL AIR
SERVICE எ�ற அைம��� �ல� த�ழ�க�
வா�� இட�க��� அ�ேக ��� ��
ப��� எ��க�� அ�ம��க�ப�ட�.
இ��லா�� நா��� உத�யா�
இல�ைக�� அைழ�� வர�ப�ட �� ��
ச��ஸ� (KEENIE MEENIE SERVICES
(KMS) ) எ�ற அைம����� த�யான
�ற�ப�ச� உ��. அதாவ�
அரசா�க�தா� அ��க��க�ப�ட த�யா�
ெகாைல ��வன�. ேதைவ�ப��
சமய��� ேதைவ�ப�� நப�கைள ேநா��
ெச��த உத�� இ�த ��வன� தா�
இல�ைக இரா�வ��� �ற���
பா�கா�� பைட�� (SPECIAL TASK FORCE)
ப��� அ��க�ப�ட�.
இ�த அைம��� ���ய� ���ேகா�
வள��� ெகா������ த�ழ�

அைம��கைள எ�ப� ந���வ�
எ�பைத� பாட� எ��பேத ஆ��. இேத
சமய��� தா� ெத� ஆ���கா��
இ��� ெப�வா�யான இரா�வ�
தளவாட�க� இற��ம� ெச�ய
ஆர���தன�.
ெமா�த��� இ�ேபா�
ெஜயவ��ேன���� தைலகா�
��ய��ைல. ஆகா இ��யா��� எ�ரான
நா�க�ட� நா� ஒ�� ேச�����ேடா�.
நம�� இ��யா�� தய� ேதைவ��ைல.
இவ�க� ெசா�வைத�� நா� ேக�க
ேவ��ய��ைல எ�ற எ�ண���
ெப�ய இ� ���த�.
1987 ஆ� ஆ�� ஜு� மாத�
யா�பாண�ைத இல�ைக இரா�வ�
���ைக��ட ேபா� இ��யா ���த
ேகா��ைக எைத�� ெஜயவ��ேன கா��

வா��� ெகா�ள� தயாராக��ைல. இேத
சமய� ச�வேதச அள�� த�
ெசய�பா�க� இ��க ேவ��� எ��
ரா�� கா�� �ைன��� ெகா����த
த�ண�� �ட. யா�பாண ம�க����
ேதைவயான உண� ெபா�டல�கைள
இ��ய இரா�வ �மான�க� வா��
இ��� ேபா�ட�. இ��ட� இ�ேனா�
க�டைள�� இ��யா�ட� இ���
ெஜயவ��ேன��� அ��ப�ப��
இ��த�.
“மகேன இ��ய இரா�வ�ைத எ���தா�
ெதாைல�����ேவ�. �� ஏதாவ�
ஏடா�ட� எ�றா� இ��யா ேபா�
ெதா��க�� தய�கா�?”
ேவெற�ன ெச�ய ����. ெஜயவ��ேன
க���. அ� ேம� அ� ைவ��
ஒ�ெவா��� இ�யா� நக��� ஒ�

வ�யாக� �ரப�யமான (1987 ஜு� 27)
இ��ய இல�ைக ஒ�ப�த� ெஜயவ��ேன
ம��� ரா�� கா���� இைடேய
ைகெய��தான�.
இைத�ப�� ஏ�கனேவ �பரமாக பா��த
ேபா��� த�ெபா�� ���கமாக பா���
�டலா�.
1. இல�ைக��� இ��யா தன�
இரா�வ�ைத அ����.
2. உ�ேள இ���� ேபாரா�க��
ஆ�த�கைள இ��ய இரா�வேம
கைள�� ப��� ஈ�ப��.
3. ���யமாக இல�ைக இ��யாைவ�
த�ர ேவ� எ�த நா��
பைடக�ட�� ெதாட�� ைவ���
ெகா�ள��டா�.

4. உ�ேள இ���� ம�ற நா���
பைடகைள�� உடன�யாக அ���
ைவ���ட ேவ���.
இ� தா� இ��யா�� ���ய அ�ச�க�.
இத��� �றேக உ�ேள உ�ள த�ழ�க�
நல�, இைண��, ெவ�காய�,
க�ேவ���ைல, ெகா�தம�� ேபா�ற
ம�ற அ�தைன��.

அ�ேபா� தா� ெஜயவ��ேன ����
ெகா�டா�. இ��யா காைல� ���ய
பா�ப�ல. க��ைத �����ள பா��.
இ�த இட��� ம�ெறா� உ�ைமைய��
ெஜயவ��ேன அ�ேபா� தா� உண���
ெகா�டா�. இ��யா தைல�ட
ஆர���த�ட� ம�ற நா�க�
அ�தைன�� ��வா�க ஆர���க
இ��யா�� தைலயா�� ெமா�ைமயாக
ெஜயவ��ேன மா��ேபானா�.
ஆனா� இ���� ெவ�ற� ெஜயவ��ேன
தா�.
1990 ஆ� ஆ�� இ��ய அைம��பைட
இல�ைகைய ��� ெவ�ேய�ய��
இல�ைக அர� 1957 ஆ� ஆ�� �த�
�னா�ட� ெகா����த ந��
காலக�ட�கைள� �� த�ட�
ெதாட��ய�. 1993 ஆ� ஆ��� ெத�

ேம�� இல�ைக�� உ�ள க�ேல
ப���� உ�ள க�ப�பைட தள���
�னா�� ேநா���ேகா ��வன� [China
North Industries Corporation
(NORINCO)] �க� ெப�ய ஆ�த��ட��
ஒ��ைன �ற�பத�கான ஒ�ப�த�
ைகெய���ட�ப�ட�. இ�த ஒ�ப�த���
இல�ைக��� ேதைவயான அ�தைன
ஆ�த�கைள�� இ�த� �ட������
வா��� ெகா�ளலா�.
இ�த� �ட�ைக� த�ர இல�ைக ேவ�
எவ�ட�� ேவெற�த ஆ�த�க��
வா��� ெகா�ள��டா�. ேம��
அவ�யமாக ���யமான ஆ�த�க�
ெவ�ேய வா�க ேவ��ெம�றா�
எ���� ��வ அ�ம� ெப����க
ேவ���. ேம�� இர�� வ�ட����
ஒ� �ைற இ�த ஒ�ப�த�ைத�
�����தாக ேவ���.

இ�த இட��� நா� ேயா��க ேவ��ய
ஒ� �டய� உ��. எத��� ���காத
அ�ேபா� ம���� ஆ��� ெபா����
இ��த �ரதம� நர��மரா� இைத� க��
ெகா�ளேவ��ைல எ�ப�
����ட�த�க�.
இ�த ேநா���ேகா ��வன�ைத
இல�ைக��� ெகா�� வ�த �த���
ெஜயவ��ேன வா�நா� சாதைனயாக�
���� ெகா�டா�. இத� அ� ந�ன
சாதன�கைள� �னா�ட���� இல�ைக
ெப�� ��தைல���க��� எ�ரான
தா��த�க�� ஈ�ப�ட ேபா��� 1990
வா��� �ரபாகர� ைகேய ஓ�����த�
எ�பைத இ�ேக �����வ��
தவ��ைல.
ஆனா�…….?
ெதாட�ேவா�………………
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1990 வா��� ��ைல���க� �ர��ட�
ேபா��� அ��த� ப�தா��க� பல
கள�கைள ெவ��� ெப����தா�� �ட
இ�த� காலக�ட��� ெமா�த உலக��
ேவெறா� பாைத�� தன� பயண�ைத�
ெதாட�����த�.
1990 ஆ� ஆ���� ��னா� இ��த
உலகளா�ய இரா�வ அர�ய�
���ைல�� ெவ�வாக மாற�
ெதாட��ய�. காரண� அ�வைர��� �
அ�த�ப�கமா? இ�ைல இ�த�ப�கமா?
எ�� இர�� தாதா�க� இ��தன�. ஒ��
அெம��கா ம�ெறா�� ேசா�ய� ��ய�
எ�ற இ���வ�க�� ேசா�ய� ��ய�
��வ� �������� ேபாக
உலகெம��� உலகமயமாத�

தராளமயமா��த� எ�ற வா��ைதகைள
உலக�ைத ஆ�� ��ய ஆர���த�.
அ�வைர��� இல�ைக ச�ைத�� அ�க
அள� இற��ம�யா�� ெகா����த
ஜ�பா� ெபா��கைள �ட இ��யா
இற��ம�க� ஆ�� ��ய� ெதாட��ன.
1990 /1996 ஆ� ஆ��� காலக�ட���
இல�ைக�� இ��ய� ெபா��க�
ஏற��ைறய 556 ���கா� �����த�.
ஆக இ��யா�� பா�ைவ�� ெகா�ச�
ெகா�சமாக மாற� ெதாட��ய�.
1994 ஆ� ஆ�� ஆ���� வ�த ச���கா
ஒ�ெவா�ைற�� ���� க����
கண��� ேபா�� ஒ�ெவா� காயாக
நக��த� ெதாட��னா�. காரண� இேத
காலக�ட��� ��தைல���க� ச���கா
க�க�� ம��ம�ல உட�� ���க �ர�
��� ஆ��� அள���� பலமா�

இ��தன�. இல�ைகைய ேநா��
பைடெய��� வ�� ெகா������
இ��ய �தலா�கைள� ெகா�� கா�
நக��த அவ���� சாதகமான அ�ச�க�
வ�� ேசர� ெதாட��ய�.

1998 ஆ� ஆ�� அ�ேபா� இ��த
வா�பா� அர�ட� ச���கா அரசா�க�

இ��ய இல�ைக �த��ர �யாபார
ஒ�ப�த� ((Indo Lanka Bilateral Free
Trade Agreement – ILBFTA)
ைகெய��தான�,
இ�த ஒ�ப�த���ப� இ��யா�� இ���
இல�ைக�ேகா, இல�ைக�����
இ��யா��ேகா ஏ��ம�யா��
ெபா��க��� ��ைமயான
வ��ல�ேகா, அ�ல� �ைற�தப�ச
வ�ேயா இ� நா�� அர�களா�
���க�பட ேவ���.
ேம�� ெதா�� ��வன�க�
ெதாட���ப�ச��� ��த�
வ��ச�ைகக� வழ�க�பட ேவ���.
இேத காலக�ட��� உலகெம��� ஆ��
ெச���� ெகா����த GATT ம�ற� தராள
ெபா�ளாதர ஒ�ப�த�க��� உ��ைண
���த நா�க���ைடேய இ��த
����ண�� ஒ�ப�த �சய�க�� உத�

���தன.
2001 ஆ� ஆ�� �த� இ� ேபா�ற
ஒ�ப�த�க�னா� இ� நா�க��
�யாபார வள����� ெச���தாக உயர�
ெதாட��ய�. இல�ைக�� ெதாட���
�த��கைள� ெகா�� வ�� �����
ெகா������ இ��ய ெதா��
அ�ப�க��காகேவ இல�ைக அர� 2005
ேம மாத� ெப�க��� இல�ைக �த���
வா�ய��� ( BOARD OF INVESTMENT
–Bol) �ற��� �ைள ஒ��
ெதாட�க�ப�ட�.
சமகால��� இல�ைக� ெபா��கைள�
த���ேபா� எ�ற ெகா�ைக அ�க�ேக
எ��� ம�ப��� மைற�� ����ற�.
ஆனா� நா� எ�த�த ��வன�க�
இல�ைக ச�ைத�� வ�வாக� கா���
இ���ற� எ�ற ப��யைல ம��� இ�த�

ப��� பா��� ��ேவா�. இ� ேபால
இல�ைக ��வன�க��
ப��ய�கைள�� நா� அவ�ய� ெத���
ெகா�ள ேவ���.
இல�ைக�� உ�ள இ��ய ��வன�க�.
1. ஐ.�.ஐ.�.ஐ. வ��
2. எ�,ஐ,�,
3. அர��� ��
4. பா�� ஏ�ெட�
5. அ�சா� ��� வச� ��வன�.
6. �ெய� டய� ��வன�
7. அ�ேபா�ேலா ம���வமைன
8. ஏ�ய� ெப����

9. தா� ேஹா�ட�, டாடா �,
�.எ�.எ�.எ� டாடா ��ம�
10, ��ட� நா��� ேஹா��� �ெம��
(ஏ.�.�. ம��� �ஜரா�
அ��ஜா �ெம���� ��ய �தலா�)
11. ரா�ேகா ��ம�
12. அ��ரா ெட� �ெம��, கா�ப� �ளா�
ெதா��சாைல (��லா ��ம�)
13. இ��ய� ஆ��
14. மேக��ரா அ�� மேக��ரா ேமா�டா�
வாகன ��வன�
15. �ராம� க�ணா� ��வன�
16. ேக�லா ம���� க�ெப�

17. எ�ைஸ� ேப�ட�
18. ���டா�யா ��ெக� ��வன�
19. �.�.எ� ��ம�
20. ெஜ� ஏ�ேவ�
21. �.�.ஐ. ��வன�
22. சஹாரா ஏ�ேவ�
23. CAIRN INDIA ( PETROL COMPANY)
இ� த�ர உ�ள ��ய ��வன�கைள
இ�த� ப��ய�� ெகா��வர��ைல.
இ��யா�� உ�ள இல�ைக ��வன�க�.
1. MAS HOLDINGS ஆய�த ஆைடக�
2. த�ேரா (DAMRO க���, நா�கா�க�
3. Ceylon Chocolates Pvt. Ltd., சா�ேல�

��வன�
4. Maliban ��க� ��வன�
5. Edina சா�ேல� ��வன�
6. Keels – ஆயதத உண�க�
7. Milesna – ேத�ைல� ெபா��க�
8. DSI – ர�ப� ெச���க� ர�ப�
ெபா��க�
9. Gloves Lanka Pvt.Ltd – ��ன�
ைக�ைறக�
10. Lanka Walltiles – ெசரா�� ைட�க�
11. Eclar Toys – மர� ெபா�ைமக�
12.Tandon Associated Lanka Pvt.Ltd – Dual
Inline Memory Modules

13. Skyspan Asia Ltd – substitute to
conventional roofing systems
14. Tantri Trailers – Trailers / Long Vehicles
15. Link Natural – ஆ��ேவத ம���க�
16. Sri Lankan Airways
(ப��ய�க� ���க�ப���ள�)
இ� ேபா�ற ��வன�க�� �ல� 1998
ஆ� ஆ�� இல�ைக�� இ��யா��
�த�� 40 ல�ச� அெம��க டால�.
இ�ேவ 2006 ஆ� ஆ��� 1500 ல�ச�
அெம��க டால�.
இ�ேபா� ெசா���க?
ஈழ������ எ���� ெகா����த
லாப�க� ���யமா? இ�ைல, ஒ�
கால��� இ��யா�� இ��� ேபான

அ�� வா�� ஈழ� த�ழ�க�
இ��யா��� ���யமா?
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ெச�ற அ��யாய��� இ��யா
இல�ைக�� உ�வா��ய ெதா��
ஒ�ப�த�க� �ல��, அ�ேக ெகா��
ேபா�� ேகா� ேகா�யா� ெகா��ய
ெதா�� �த��க�� �ல�
அ������த லாப�கைள� பா��ேதா�.
இய�பாகேவ நம�� ஒ� ச�ேதக� வர
ேவ���. ந� நா� தா� அ�ேக பலமான
ப�டைறைய� ேபா����ேக?. அ��ற�
எ��� இல�ைக �னா ஆதரைவ� ேத�
ஓ���ற�?
நா� ஏ� பய�படேவ���?
அ�ேகதா� ��ல�கேம
ெதாட����ற�.

உல�� பா�ைவ�� அ�பா�யாக�
ெத��� ர�� ��ரம��ேக எ�ப��
த��ரமாக� கா� நக���� க�ணாைவ
��தைல���க� இய�க�ைத ���
ெவ�ேய ெகா�� வ�தாேரா
அைத�ேபாலேவ அவ�� ஆ���� தா�
பல �சய�கைள மைற�கமாக� ெச�ய�
ெதாட��னா�. ச���கா அ�பராக��
ர�� �ரதமராக�� வ�த ேபா� இ�வ��
ெவ�ேவ� க��க� ெவ�ேவ� பாைதக�
எ�� ெச�� ெகா����தா��
இ�வ���� ஒ� �சய��� ம��� ஒ�த
க��� உ��.
நா� ��கள�க�. இ� ��கள நா�. இ�த
நா�ைட� ��கள�க� ம��ேம ஆள
ேவ���. ெகா�ச� அச�தா�� த�ழ�க�
ந� தைலேம� ெமா�ைட அ���
�ளகாைய ����� ேபா�� அைர���
தட� �ட���� எ�ப�� �க��

கவனமாகேவ இ��தா�க�.
இ�த� காலக�ட��� தா� அ�க அள�
ச�வேதச ஒ�ப�த�கைள இ�வ�� பற��
ப��� ேபா�� ெகா�� வ��
இற��னா�க�. இத�� ம�ெறா�
காரண�� உ��. காரண� கட�த �ைற
ஆ���� இ��� ச���கா அ�ைமயா�
ேபா�ட ஆ�ட��� இ��த ெமா�த
கஜானா�� ேபா� ப�க� ெகா��
ெகா���ட, ெகா�� க���த பாைன
ேபாலேவ இல�ைக ��ய� இ��த�.
த�ழ�கைள அ��ற� பா����
ெகா�ேவா�. �த�� கட� வா�க
ேவ���. அத��� ேபா� ���த�
ேவ���. ஒ�ெவா�வ�� நா�
ெச�றாேல கதைவ சா���றா�க�.
இ�ேபாைதய ���ைல�� அத���
ேக�க�� ��யா� எ�ற இ�த எ�ணேம

ச���காைவ�� ர�ைல�� ஒேர
����� ெகா�� வ�� ேச��த�.
காரண� ெதாட�க� �த� இல�ைக��
உ�ள ஐ��ய� ேத�ய க���� இ��யா
எ�றாேல ப�ைச �ளகா� ேபாலேவ
இ���� ேபால? 2002 ஆ� ஆ���
ெதாட�க��� ர�� �ன ெப�ேரா�ய
��வனமான SINOPEC ஐ உ�ேள ெகா��
வ�� �ய���� ஈ�ப�டா�. ர���
ேநா�க� இல�ைக அரசா�க�����
ெசா�தமான (Ceylon Petroleum
Corporation – CPC) 1070 ெப�ேரா�
��ேயாக ைமய�கைள� �னா����
ெகா��பேத ஆ��.
இ�த� ��ட�ைத வா�பா� அர�
க�ைமயாக எ���த�. இ�த இட��� தா�
ரா�� கா�� ஈழ ம�க��காக�
ேபா�ட�ப�ட இ��ய இல�ைக ஒ�ப�த

வாசக�க� இ��யா��� உத�ய�.
இைத�தா� இ��ய அர� ர�����
����கா�� �ர��ய�.
��ேகாணமைல�� உ�ள எ�ெண�
கல�கைள இ��யா��ேக வழ�க�பட
ேவ��� எ�� ���ப�த� ெச�ய ர��
�னா��� ��ைமயாக� ெகா��க
எ��ய ��ட� ைக�ட�ப�ட�.
�����ட சத��த� �னா���
வழ�க�ப�ட�.
��கள�கைள ந�ப ���மா?

இத�காக ஒ�ப�த� 2002 �ச�ப� 5 அ��
இல�ைக ��� ��� இ��யா��
இ��ய� ஆ�� கா��ேர
ஷ �ட�
ைகெய��தான�. இ�த ஒ�ப�த���ப�
இல�ைக, இ��ய ம��� �னா
��வன�க� ம��� தா� அ��த
ஐ�தா��க� ெப�ேரா�ய ெபா��க�

��க ����. ேவ� எவ��
��க��யா�.
�த� ஐ�� வ�ட�க� இ��ய
��வன��� �� எ�த வ���
���க��டா�. அ���வ��
வ�ட�க�� இல�ைக�� நைட�ைற��
இ��� 35 சத��த����� ப�லாக 15
சத��த� வ�ேய ���க�பட ேவ���.
இ��யா����� ஐஓ� இற��ம�
ெச��� ெபா��க��� வ���ைல.
இத� ெதாட���யாக� ��ேகாணமைல��
�ன வைள�டா� ப���� இ��த 99
எ�ெண� கல�கைள ��வ��பத�கான
உ�ைம�� இ��யா��� வழ�க�ப�ட�.
இ�த� கல�க� இரா�டா� உலக� ேபா�
ெதாட��ய காலக�ட���
உ�வா�க�ப�டதா��. ஆக ெமா�த���
ெப�ேரா� ெமா�த �யாபார உ�ைம��,

�மா� 100 ெப�ேரா� ��ேயாக
ைமய�க�� 2003 ��ரவ��� இ��யா
வச� ஒ�பைட�க�ப�ட�.
இ� அ��த 35 ஆ��க��கான
உ�ைமயா��. இத� அ�ைறய ம��� 375
ேகா�. இ� த�ர இல�ைக��
ெப�ேரா�ய ெபா��கைள� ேச���
ைவ��� அர� ��வன��� Ceylon
Petroleum Storage Terminals Limited
(CPSTL) ���� ஒ� ப�� உ�ம��
இ��ய ��வனமான ஐஓ���
வழ�க�ப�ட�.
இ�த ஒ� ப�� உ�ம� ெகா��ப���
இல�ைக அர� ஒ� ��லால�க�
ேவைலைய� கா��ய�. ���� ஒ�
ப�ைக ெவ��பைடயாக ஏல�ட ��மப
இ��யா�� ���ப�த�தா� அைத��
���� ைவ�க�பட ேவ��யதா� ��ட�.

காரண� ெவ��பைடயாக ஏல��வத�
�ல� இ�த உ�ைமைய� �ன அர���
ெகா��� �டலா� எ�ற ர���
எ�ண�ைத�� இ��யா
த��ெபா�யா��ய�.
இ�ேபா� ெபா�வான ஒ�
�சய�ைத�ப���� ேப��டலா�.
ஏ� இல�ைக�� இ��யா ேம� கச��?
ஒேர காரண� த��நா�. இ�� வா��
த�ழ�க�.
இ��யா ேபா�ற நா��� உ�ள ஜனநாயக
ஆ���� த��நா��� பாரா�ம�ற
உ���ன�க�� �க ���யமானவ�க�.
இ��யா�� ஒ� ப�� த��நா�. இத��
ேம� த�ழ�க�. இ�த� பாழா�ேபான
த��ன� தாேன இ�ேக இ��� வா���
ெகா�� ந�ைம� சாக����

ெகா�����றா�க�. எ�தைன கலவர�க�
�க���ய ேபா��� �����ட
எ���ைக இ��� ெகா�ேடதா�
இ���ற�. ��ைமயாக அ��க��
��ய��ைல. ���� ேபா� கஜானா��
பண�� இ��ப��ைல.
இ�ேக ஏதாவ� ஒ�றா� த��நா���
�யநலமா�� ெபா�நலமா�� ��ேயா
��ேயா எ�ற ச�த� ேவ� வ��
ெதாைல�� ெமா�த�ைத��
ெக�������ற�. இ��ய அரசா�க�
ப�� ����ற�. எ�ன ெச�வ�?
இ�ேபாைதய ���ைல�� இ��யா��
ஆ��க�ைத ���த�� ��யா�. ஆனா�
இவ�கைள இ�ேக ெப�ய அள��
வள��� �ட�� �டா�.
இ��யாைவ� த�ர எ�த நா�க�
இல�ைக��� உ�ேள வ�தா�� அவரவ�

ெதா�� உ�� லாப� உ�� எ��
ெபா��ைய க��� ெகா�� ெச��
���றா�க�. ஆனா� இ��யா���
ம��� இ� ���ல�காக இ���ற�.
வா�பா�ட� எ�த உத� ேக�டா��
த��நா�ைட ஒ� பா�ைவ பா����
ெகா�ேட ெகா�ைள� �றமாகேவ
வர�ெசா��றா�?
எ�தைன நாைள�� இ�த� க�ணா���?
ேபசாம� இ��யா��� மா�றாக�
�னா�ட� உற� ெகா�டா� ெத�
வைர��� ஆ�த�கைள� ெகா�� வ��
ெகா��க� தயாராக இ���றா�க�. கட�
ேவ�. கட��� வ���� இ�ைல. �ைல
ம��� �ட. ஆனா� பாழா� ேபான
இ��யா ஒ�ெவா� �ைற�� உ� எ��
பா���க ெகா�ேட����றேத?
��சய� ஈழ�தைலவ�க� இ�ப��தா�

ேயா��� இ��யா ேம� ெவ�ேய கா���
ெகா�ள��யாத கச�ைப கைடவா��
ைவ����க����.
ஒ� ெப�ய ஆ�ச�ய� எ�னெவ�றா�
இல�ைக��� இ��யா���� �யாபார
��யான எ�தைனேயா உற�க�,
����ண��க� இ��த ேபா���
இரா�வ ��யான எ�த�த
��ேன�பா�க�, உத�க� எ�ப�
நைடெபறேவ��ைல.
இ��ய அைம��பைட ���� 1990 �த�
2003 வைர��� ெப�தான அள��
இ�ைல எ�பைத� �����ேட ஆக
ேவ���. அ��� ரா�� கா�� ேகார
மரண����� �ற�� �ட� ெப�ய
அள�� ஒ� ��ேன�ற�� இ�ைல. 1993
ஆ� ஆ�� நர��மரா� ஆ����
இ��த ேபா� ��தைல���க��

ஆ�த� க�பலான எ�.�.அஹா� �ைன
இ��ய க�ப�பைட ம��� ��க��த�
ேபா�ற ஒ� �ல �க��க� ம��ேம
நட�� ெகா����த�.
வா�பா� அரசா�க��ட� இல�ைக அர�
ஆ�த�க� ேக�ட ேபா��� �ட
இ���ள ���ைலைய� க����
ெகா�� பா��தா�ட� வா���
ெகா���க எ�� வா�பா� ஒ���ேய
இ��தா�. ஆனா� யா�பாண���
��தைல���களா� இல�ைக இரா�வ�
��� வைள�க�ப�ட �றேக ேரா��
க�பலான SLN SAYURA வழ�க�ப�ட�.
இைத� ேபாலேவ 1990 �த� 2003
வைர��� இ��ய இரா�வ�ைத� ேச��த
எவ�� இல�ைக��� ெச�ல��ைல.
�த� �ைறயாக 2003 ஆ� ஆ�� இ��ய
க�ப�பைட�� தைலவ� அ��ர�

மாதேவ��ர �� இல�ைக��� ெச�ல
��ட� வ��க�ப�ட�.
��கள� தைலவ�க� தான
ெக���கார�களா�ேச?
இேத சமய��� பா��தா� ��பைட�
தளப���, கா��� ேபா���� தைலைம
தா��யவ�மான ெஜனர� �க�ம�
அ�� கா� தன� ஏ� நா�
����பயண�ைத இல�ைக�� ஏ�பா�
ெச����தா�.
ஆனா� இ� அ�கார���வமாக
அ���க�ப���ைல. ேமா�ப� ���த
இ��யா க�ப�பைட தைலவ�
����பயண�ைத ர�� ெச�த�. அ�ேபா�
இ��யா ெகா��த �ர�ட�� இல�ைக
ஆ��யாள�க� சா��ேபா��� ெசா��
சமா��தா�� உ�ேள
க���ெகா����தா�க� எ�பேத

உ�ைம.
��கள�க� இ��யாைவ “ந�ேப�டா”
எ�றா�க�? எ�ேபா�?
ம�ேமாக� �� �ரதமராக வர “எ�லாேம”
�ற�பாக நைடெபற� ெதாட��ய�.

9. ர�த� சக��� கால��
தட�க� 1
ம�ற� �ைறகைள �ட அர�ய��
அ��ஷடெம�ப� ெகா�ச� ��தலாகேவ
ேதைவ�ப�� சமா�சார�. அ���
இ��யா�� இ�த அ���ட சமா�சார�
தா� ���ய இட�ைத வ����ற�. கா�,
அைர, ��கா�, �� அ���ட� எ��
ஒ�ெவா� வைகயாக� ���� �ட�தா��
நா� இ�ப பா��க�ேபா�� ம�ேமாக�
�� ��ைமயான அ���ட சா�ேய.
�ரணா� �க���� �ேழ ேவைல �ச��
வ�� கவ�னராக ப� ���தவ�.
இ�ெபா�� அவ��ேக க�டைள ேபா��
�ரதம� பத�? ேசா�யா��� �ரதமராக
வா��� இ��த ேபா��� �ட
உ�ேள���த ஆைசைய� கடவா����

அட�� ைவ�ேத���க ேவ��ய
���ைல.
ம�ேமாக� �� இ��யா�� �ரதம�
பத�ைய ஏ��� ெகா�ள� ச�மத�
ெத���த �சய� ேசா�யா���
ம��ம�ல ெமா�த அெம��க�
ெதா�ல�ப�க���ேம ச�ேதாஷமாக�
தா� இ�����க ேவ���.
காரண� ��வாள� ம�ேமாக� ��
ப��தவ�, ப�பாள�, �றைமயானவ�
எ�பெத�லா� �ட� தாராளமயமா��த�,
த�யா�மயமா��தைல அ�சர� �றழாம�
கைட���க �ைன�பவ�. ���கமாக�
ெசா�ல�ேபானா� கைட� ேத�காைய
எ��� வ��� பா���� ��ைளயா���
உைட��� ப�� மா�.
அ�மா�� அெம��கா ப��மா�.

உலகேம ேவெறா� பாைத��
ேபா��ெகா������ ேபா� இ��யா
ம��� ஏ� த�ைம�ப�� ��கேவ���
எ�பைத� தன� ���க த�சன பா�ைவ��
க�� ெகா�� ஆ���� வ�த ��த�.

இவ� ஆ���� வ�த ேபா� இல�ைக��
��தைல���க� இய�க��� உ�ள
கட���க� க�னா��னாெவ��
வள��� இ��தா�க�. இல�ைக��
ெப��பாலான கட� ப��க� அவ�க��
க���பா��� தா� இ��த�.
��தைல���க�� இய�க����
�வதாரமாக இ��தவ�க�.
���யமாக ��தைல���க��� வ��
ெகா������ ஆ�த�க�ப�க�
அ�தைன�� �ைன�த ேநர��� �����
இட��� ���� த�க� ப��க����
ெகா�� வ�� ேச���� அள���
வ�வானவ�களாக� கட���க�
இ��தா�க�.
இ��ய உள���ைற ெகா��த
தகவ�க�� அ��பைட�� ம�ேமாக�
�� அரசா�க� இைத�தா�

���யமானதாக எ���� ெகா�ட�.
2004 � இ��ய க�ப�பைட தைலவராக�
ப��ேய�ற அ��ர� அ�� �ரகா� த�
�த� ேவைலயாக இல�ைக���
����பயண� ேம�ெகா�டா�.
கட���கைள அட��வ� ���த
ஆேலாசைனகைள இல�ைக
க�ப�பைட�ட� ேப�� வா��ைத �ல�
பல ��ய ��ட�கைள உ�வா�க
��ெவ��க�ப�ட�. இ�ேபா� இ�த
இட��� நா� ஒ�ைற �ைன�� ைவ���
ெகா�ள ேவ���. எ�த நாடாவ�
இ��யா�ட� ஒ� ெதா�� ��யான
ஒ�ப�த� ேபா�� அ� ெச��� தா��
வ���றெத�றா� அத��� ��னா� ஒ�
ெப�ய லாப�ெசய� இ���ற� எ��
அ��த�. இர�� நா�க���ேம அ�த
லாப� இ����.

இ� தா� ஒ�ெவா� ஒ�ப�த��� ���ய
ேநா�கேம.
இ�ேபா� ம�ேமாக� �� அரசா�க�
2004 அ�ேடாப� 15� ேத�ய��
இல�ைக�ட� ஒ� ஒ�ப�த� ேபா�ட�.
அதாவ� இல�ைக�� 15 ேகா� டால�
கடனாக இ��யா ெகா��பதாக அ�த
ஒ�ப�த� ��ய�. இத� �ல� இல�ைக
இ��யா����� ெப�ேரா�ய
ெபா��கைள இற��ம� ெச��
ெகா�ளலா�.
அத� �ற� இல�ைக�� பா�கா��
ெசயலாள� ��� ெஹரா� �� ம���
இ��ய பா�கா�� அைம�சக��� ��த�
ெசயலாள� ர��� இ�ஸா�� அ�ேடாப�
18 அ�� ச���தன�. அ�ேடாப� 19
�ைன���� ெவ�ேய வ�த�.
அ� அ��ைகயாக ெவ�ேய வ�த ேபா�

��வ�மா� இ��த�.

இல�ைக இரா�வ அ�கா�க���
இ��யா�� ப���
த�� ேபாரா� இய�க�கைள� ப�� உள�
சா��த �சய�கைள இ� நா�க��

ப�மா�� ெகா�வ�.
இ�நா�கைள�� பா��க���ய
ச�ட����� �ற�பான ெசய�பா�கைள�
��� நடவ��ைகக� �ல�
க�கா��ப�.
இத� ெதாட���யாக இ�நா�க�� பல
�தமாக� ��� நடவ��ைககைள
எ��கால��� ேம�ெகா�வ�.
இ� தா� அத� சரா�ச�.
இ�த அ��ைக ெவ�யான��
இ��யா�� ரா�வ� தளப� எ�.�.��
2004 நவ�ப� 1 அ�� இல�ைக ெச��
ஊடக ம�க�ட� ெசா�ன வாசக�க� இ�.
“இ�ேபா� இல�ைக அைம�யான
காலக�ட��� இ��த ேபா��� இர��
நா�க���� இரா�வ ��யான

ப�மா�ற� அவ�ய� ேதைவ. இல�ைக
இரா�வ �ர�க���� ப���ய��ப��,
ஆ�த�ப�மா�ற�� ���யமா��”
எ�றா�
இல�ைக�� இ��� அவமானகரமாக
இ��ய அைம��பைட ����யத���
�ற� �த� �ைறயாக அ�கார���வமாக
இ��யா�� இ��� ெச�றவ� இவ�
எ�ப� இ�ேக ����ட�த�க�.
இ��யா இரா�வ� தளப� இல�ைக��
����பயண� ெச�� ெகா����த ேபா�
ச���கா ெட���� வ�� �ரதம�
ம�ேமாக� ��ைக 2004 நவ�ப� 3 -7
அ�� ச���தா�.
ஏ�கனேவ வா��ய ெதாைக�ட�
இ�ேபா� ம�ேமாக� �� தன� அ��த
அ���ப�ைச அதாவ� இல�ைக��
ஊரக வள����காக 10 ேகா� டாலைர

வழ��வதாக அ���தா�.
ச���கா இ�ேபா� வ�த� ெவ�மேன
கட� வா�க ம��ம�ல. க�கைள
உ���� ெகா�ேட����� ��க�
இய�க�ைத ஒ� ைக பா��� �ட ேவ���
எ�பத� ஆதார����ைய��
இ�ேக���� தா� ெதாட�� ைவ�தா�.
ச���கா கைர�த �த��� ம�ேமாக� ��
�ல� அ��த அ��ைக ெவ�யான�.
“இல�ைக��� ேதைவ�ப�� அைன��
�தமான இரா�வ உத�கைள இ��யா
வழ���. வட��� �ழ��� ப��க��
உ�ள �மான� தள�கைள இ��யா
�ரைம�� ெகா����.
��தைல���க�� கட�
ேபா��வர�ைத��, கட���க��
ெசய�பா�கைள�� இ��யா கவ���
இல�ைக�ட� ப���� ெகா���. இ�த

ஒ�ப�த� �ைர�� ைகெய���
இட�ப��” எ�� அ�த அ��ைக
ெசா�ன�.
ஏ� ��தைல���க�� கட���கைள�
��ைவ��� ெகா�����றா�க� எ��
உ�க���� ேக�க� ேதா���.
அ� தா� �ரபாகர�?
கட���க� வ�வாக இ��த
ப��க���� ��கள க�ப�பைட மற���
�ட �ைழ�� �ட மா�டா�க�? அ�வள�
ம�யாைத எ�றா� ��கேள �����
ெகா���க. இத� சா��த ம�ற
�சய�கைள� ��னா� பா��கலா�.
இேத சமய��� அதாவ� 2004 மா����
தா� ��தைல���க� இய�க���
இ��� க�ணா ெவ�ேய�னா�.
ஒ�ெவா� த�ழ�க�� வா�நா� ���க

மற�க ��யாத அள���� த�
�றைமைய� கா��ய ம��தா
ராஜபே��� இ�ேபா� கள���� வ��
��டா�.

10. ர�த� சக��� கால��
தட�க� 2
இ�ேபா� ராஜபே� உ�ேள வ���ள
ேநர�. இவைர�ப�� நா� ெத�வாக�
���� ெகா�ள ேவ���.
இவ� �த� �தலாக� �ரதம� பத���
வ�த �த�ைத��, �ற� அ�பராக மா�ய
��ைதகைள நா� இ�ேபா� அவ�ய�
ெத��� ெகா�ள ேவ���. . இல�ைக��
இ�வைர��� ஆ������ ெச�ற
�ரதம�க�, அ�ப�கைள �ட ம��தா �க
லாவகமாக� க�� ேம� நட���
��ைதைய� க�� ைவ���பவ�.

இல�ைக அர�ய�� ஏற��ைறய ��றா�
�ைல த���� இ��தவ�. இ�த அள���
ேமேல� வர எ�ப�� சா�யமான�?
காரண� இவ� ஆ�� அ�கார���
வ�த�றேக அ��த��த 33 மாத�க� ஈழ�
த�ழ�க�� வரலா��� மற�க ��யாத
�க��களாக இ��த�.

இ�ேபா� ச���ர பாைத��� ெச��
���� இ�ேக ���� வ�� �டலா�.
இல�ைக��� ச�வேதச ந� உத�
ேகா�வத�கான மாநா�ைட 2003 ஜு�
ஜ�பா�� ேடா��ேயா நக�� நட�த
ஏ�பாடா����த�.
இ�த ஏ�பா�ைட� ெச�� இ��தவ�க�
அெம��கா,ஐேரா��ய
��ய�,நா�ேவ,ஜ�பா� ம��� சா��
நா�க�.
��தைல���க� இய�க��ட� நா�ேவ
நா��� ���த� �ல� ர��
���ரம��ேக சமாதான ஒ�ப�த�க�
��ென���� ெச�றா� எ�� பா��ேதா�
அ�லவா? அதைன� ெதாட��� ��ட
வைர��காக அெம��கா�� வா��ட�
நக�� 2002 ஏ�ர�� ஒ� ��ட� நட�த
ஏ�பாடா����த�.

ஏ�கனேவ அெம��கா ��தைல���
இய�க�ைத� தைடெச�ய�ப�ட
பய�கரவாத இய�கமாக ைவ����த
காரண�தா� கட� ����கான அ�ம���
கல�� ெகா�ள அ�ம���
அ��க��ைல. இ� வைர ர��
அரசா�க��ட� நட�த�ப���
ெகா����த ஒ�ெவா� ��� ேப��
வா��ைத�� ேபா� உ��ய�����தப�
எ�த� ெசய�பா�க�� நைட�ைற��
வ�தபா���ைல. இ�ேவ �ரபாகர�
மன�� ஏராளமான ேக��கைள உ�வா��
அள� கட�த ெவ��ைப��
உ�வா�����த�.
��ட வைர��காக இ�ேபா�
வா�ட�ட�� நட�க� ேபா��
��ட��� ��தைல��� இய�க
சா�பாள�கைளகைள� கல�� ெகா�ள
��யாத அள��� ஏராளமான

�ர�சைனகைள உ�வா��னா�க�. ஆனா�
இத��� ��னா� இ�ந� ெசய�ப�டவ�
ரா�� ந��யா�. அ� ��னா�� தா�
ெவ�ேய வ�த�. அெம��கா��
நைடெபற� ேபா�� ��ட��� அ�ம�
ம��த �ைல�� �ரபாகர����
ேகாப�ைத உ�வா�க “ெபா��த� ேபா��.
ெபா��ெய�” எ�� �ரபாகர� சமாதான
ேப�� வா��ைத�� இ�ந� �ல��ேறா�
எ�� அ���தா�.
இத��� �ற� தா� ஒ�ெவா���
ேகாணலாக நகர� ெதாட��ய�.
��தைல���க� இய�க� சமாதான ேப��
வா��ைதக�� இ��� �ல� ��க�
ேபாவதாக ஒ�தைல ப�சமாக அ���த�.
அெம��கா�� வா�ட�ட� மாநா�
ஏ�ர� 14 /15 அ�� ��தைல���க�
இய�க� கல�� ெகா�ளாமேலேய நட�த�.

இத� காரணமாக ஜு� 9 ம��� 10
ேத�க�� ஜ�பா� நக� ேடா�ேயா��
நட�த ஈழ� �னரைம���கான உத�
வழ��� நா�க�� ��ட�ைத��
��தைல� ��க� �ற�க��தன�.
ர�� ஆ���� ��தைல���க�
இய�க��ட� நட�த�ப��� ெகா����த
ஒ�ெவா� ேப�� வா��ைத�� ேபா�
இ��யா ெவ�ேய இ��� ேவ��ைக
பா���� ெகா����த�. உட� நல�
������த ஆ�ட� பால��க�
இ��யா�� இ��� ெகா�� எ�தாக�
���ைச ெபற அ�ம� ேக�ட ேபா� �ட
ம��� ��டா�க�. இத� �ல� நட��
ெகா������ ேப�� வா��ைதக��
இ��யாைவ�� கல�� ெகா�ள ைவ�க
ேவ��� எ�� எ�����த ��கக��
ேநா�க�� அ�ப��� ேபான�.

ஆனா� ��க� இய�க����� ப�னா��
���ப�த� ேவ� வைக��
உ�வா�க�ப�ட�. ஜ�பா� ம��� நா�ேவ
�ர���க� ��க�� க���பா���
இ��த ��ெநா�� �கா�� �ரபாகரைன
ச���தன�. ேடா��ேயா மாநா��� ச���க
அைழ�� ����� �ரபாகர� அதைன
�ராக��தா�. ஏ�கனேவ நட�த பல���
ேப��வா���� ேபா� ேப�யப� வட
�ழ���கான இைட�கால� சைபைய
��ைமயாக�� உடன�யாக�� அைம�க
ேவ��� எ�ற ேகா��ைகைய ஆ�ட�
பால��க� இல�ைக �ரதம���� நா�ேவ
அர���� க�த� எ��னா�. இல�ைக���
ப�னா�� �� �ைட�தா�� �னரைம��
எ�ப� ெவ�� க��ைட�பாக இ����
எ�பைத உண��� ெகா�ட �ரபாகர�
�ற�க��� எ�ப�� �ரபாகர�
உ��யாக இ��தா�. .

51 நா�க�, 22 ச�வேதச அைம��க� ஈழ
�ணரைம�� எ�ற ெபய�� இல�ைக
ெப�ற ��ெய�ப� ��தைல���க��
மாநா��� கல�� ெகா�ளாமேலேய
எ��� �ைட�த�
இல�ைக அரசா�க� எ��பா����
ேபா���த 3000 ேகா� ெதாைகைய �ட
4500 ேகா� ��ைய ேடா�ேயா மாநா���
அ�கமாக� ெப�� ம����யாக�
����ன�. .
த�ளா�� ெகா����த இல�ைக
அரசா�க���� இ�ேபா� த��� வர��
கா��த �ல��� பா�வ� ேபால பாய�
ெதாட��ய�. ச�வேதச கர��க�
வர�ெதாட�க கா����த ச���கா
கனக��தமாக� கா� நக��த ெதாட��னா�.
ர�� ெச�வா�ைக ம���ப��த
ேவ��ெம�றா� ஆ�ட������ ��க

ேவ���. நாடா�ம�ற�ைத
உடன�யாக� கைல�க ேவ���. ஆனா�
அைத� ெச�வத�� ��� உ�ேள���த
ேஜ���ட� ��ட�ைய��
ெவ��கரமாக அைம����தா�.
ஆ���� வ�பவ�க� உ�ேள�����
த�ழ� க��கைள� க�ேவ��ைல மா��
எ�ப�� பய�ப���வா�கேளா அேத
ேபால�தா� உ�ேள����� ��கள
க��க��. இ��யா�� ைமனா���
ஓ���க� எ�தைன ���யேமா அ�ேபால
இ�த� ��கள உ���க��க��
ஓ���க�� இல�ைக ஆ��யாள�க���
ெரா�பேவ ���ய�. ர��� �ரதம�
பத� ��ய இ��� 3 ஆ��க�
இ���ற�. அ��த ��றா�� கால�ைத
������ ெகா�� வ�� ெபா���
ர�� அெம��கா ெச�ற சமய��� பா���
2004 ��ரவ� 7 அ�� ச���கா

நடா�ம�ற�ைத கைல�தா�.
ச���கா எ��பா�தைத� ேபாலேவ ஏ�ர�
2� நட�த ேத�த�� ��கள இனவாத
க��களாக ேஜ�� ம��� ஜா�க ெஹல
உறமய�ட� ��� ேச��� ெவ��
ெப�றா�.
��தைல���க� �தான க��
�ம�சன�ைத� ேத�த� வா����யாக�
ெகா��த ேபா�� ��ட� க��க��
ஆதரேவா� தா� ெவ�� ெபற ���த�.
அ�ேவ ��னா�� “ அவசர�ப��
ஆ��ைய� கைல�த� தவ�. � ல�கா
�த��ர க���� ஐ��ய� ேத�ய க����
ேச��� அைம��� பா�ப����க
ேவ��� ” எ�பைத� �சமாக அவ�
வாயாேல ெசா�ல�� ைவ�த�.
காரண� ��ட� ைவ�� ேபா����ட
ேஜ���� ��கள க���� வ�வாக�

த�க� கா�கைள ஊ�����தன�. தன�
அ�ப� பத�ைய ���� ெகா��க
���ப��லாம� த�� க���� தன�
க��ைய� ேச��த ம��த ராஜப�ேசைவ
ஏ�ர� 6 2004 அ�� �ரதமராக �ய��தா�.
ம��த ராஜபே� இல�ைக வரலா��� 13
வ� �ரதம� �டேவ எ�த நா��
அர�ய�வா�க�� ����� �ைறயான
ெந��சாைல��ைற அைம�சக ெபா����
வ�� ேச��த�. இ�ேபா� தா� த��ைடய
மாமா பா��� ேதா�� ஒ� ��ட
அ��ைய அ�ய ஆர���தா�.
தன�ெக�� ஒ� அைடயாள� ெத�ய
ேவ��� எ�பத�காக��, �வசாய�
ப�ரான வர�� ப�ைர �ைன�� ப����
�தமாக�� அ�வதாக ஊடக ேப����
ெத���தா�.
�ச�ப� 26 2004

உ�வான ஆ��ேபரைழ��
��தைல���க�� ��வாக� ப�����
இ��த 15000�� ேம�ப�ட அ�பா�
ெபா�ம�க� உ��ழ�தன�. �ரபாகர�
இற�� ேபானதாக� த��நா���
இத�ெக�� கா����த ஊடக�க�
ஒ�பா� ேபா� பா�� ெகா����த�.
�னா� ேபரவல�ைத� ேபா�க ெவ�நா��
��ைய எ��பா��� கா��� ெகா����த
இல�ைக அரசா�க�ைத
எ��பா��காமேலேய �ரபாகர�
பா��க�ப�ட அ�தைன ப��கைள��
ேந�ைட� பா�ைவ�� கள��� இற��
அவசர க�யா� ெசய�பா�கைள ����
���� ெகா����க ேவெறா� ���ய
�க��� அ�ேபா� நட�ேத�ய�.

இேத வ�ட� மா�� மாத� ��க�
இய�க��� இ��� க�ணா எ�ற
�னாயக���� �ர�தர� ெவ�ேயற
ெவ��கரமாக இர�டாவ� ேகாண�
உ�வான�.

ேடா�ேயா மாநா��� கல�� ெகா�ளாம�
�ற�க��த ��தைல� ��க��
இய�க�ைத ேமைலநா�க� பா��த
பா�ைவ��� இ�ேபா� க�ணா
இய�க�ைத ��� ெவ�ேய வர, கா���
ெகா����த இல�ைக அரசா�க�����,
க�ணாைவ ெவ�ேய ெகா�� வர
உைழ�த உள�� பைடக����
ெகா�டா�டமாக� ேபான�. க�ணாைவ
ெகா������ ெகா�� ேபா�� ேச��த
���யமானவ� ஒ� ����
அர�ய�வா�,
க�ணா �ழ�� மகாண��� தளப�யாக
இ��தவ�. க��� ஜுைல கலவர�����
�ற� இய�க��� இைண��
1984�த��நா��� ேசல��� ப���
ெப�றவ�. ��க�� �லனா�� ����
ப�யா��யேதா� �ரபாகர��
ெம�கா�பளாராக�� ப�யா��யவ�.

2004 மா���� ��தைல���க�
இய�க��� இ��� ெவ�ேய� க�ணா
த�யாக� “த�� ஈழ ம�க�
��தைல���க�” எ�ெறா�
இய�க�ைத� ெதாட��னா�. வ���
ேபரரைச �ரபாகர� உ�வா�����தா��
உ�ேள���த �ழ��� �ரா��ய�க�
��வ�� க�ணா�� க���பா���
தா� இ��த�. இத�� ேமலாக இவ�
தன�ெக�� ெதாட�க� �த� உ�வா��
ைவ����த அ��பைட க�டைம��கைள
��தைல��� இய�க�தா� ஒ���
ெச�ய ��யாத அள��� இ��த�.
இல�ைக அரசா�க��� ஆ�கா��யாக
மா�னா�.
அ�ேவ அவ�� உ�ைர� கா�பா��
இ�� அவ�� ஒ� ம���யாக வல� வ��
ெகா������றா�. ஆனா�

��தைல���க���� பய�� அவ��
ஓ� ஒ��த ஓ�ட���� உ��ைணயாக
இ��தவ�க� இ��யா�� ரா
அைம��ன�.
இ��ய உள���ைறயான ரா �ல�
ேகரளா��� மேல�யா��� இவைர
ஒ��� ைவ�� கா�பா��� அள���
இவ� ���யமானவராக� ெத��தா�.
��தைல���க� இய�க��� உ�வான
இ�த இர�டாவ� ேகாண� ��னா�
உ�வாக� ேபா�� �ப�தமான பாைத��
���ய� காரணமாக அைம�த�.
ச���கா�ட� ��தைல���க� இய�க�
�னா� நல���ட���காக�
ைகெய����� இ��தன�. �னா���
�ற� ெசயலா�க நைட�ைறகைள
��தைல��� இய�க�ேதா� ேச���
ெச�ய��டா� எ�� எ���த ��கள

க��க� ச���காைவ�� எ���க�
ெதாட��ன�.
அ�ப� பத���� கா��� ெகா����த
ம��த ராஜபே� உ�வான வா��ைப
கனக��தமாக� பய�ப���� ெகா�டா�.
��கள க��களான ேஜ��, ஜா�க ெஹல
உ�மய ேபா�ற உ���க��க�� ���ய�
ேகா��ைக ஒ�ேற ஒ�� தா�.
�னா� ேபரவல�ைத� ேபா�க வ�� எ�த
ெவ�நா�� ���� த�ழ�க� வா��
ப����� ெச���ட��டா� எ�ப��
�க� கவனமாக இ��தன�.
அைத�ேபாலேவ ��க� இய�க�
ெவ�நா��� நட���ெகா����த
சமாதான உட�ப��ைக மாநா���கைள
���� �ட ேவ���.
நா�ேவ தைல��ைட த��� ����

�டேவ��� எ�ப� ேபா�ற ப�க�
ப�கமாக அ��தா�� ேசா�� த���ற
அ�தைன ேகா��ைககைள�� ம��தா
ஏ��� ெகா�ள� ெச� 13 2005 � க����
ம��தா���� இனவாத
க��க����ைடேய உட�ப��ைக
உ�வான�.
��ம�ற��� �ல� இைட�கால உ�தர�
வர உ�வா����த �னா� �னரைம��
��வாக� ���க� காண� ெதாட��ய�.
ஆனா� இ�த ஆ��ேபரைல��
ேகார�தா�டவ�தா� பா��க�ப�ட�
���க ���க� த�ழ�க� வா��
ப��கேள. அ��� கட�கைரேயாரமாக
வா��த ���� ம�க� அ�கமாக�
பா��க�ப�டன�. ேதைவ�ப�� ����
வராம� கா�பா�ற நா����லாம�
பா��க�ப�டவ�க� �ணமாக மா�ய�
தா� ��ச�.

நவ�ப� 17 2005
நட�த ேத�த�� அ�ப� ேத�த���
�ல�கா �த��ர க���� சா�பா ம��த
ராஜபே��� ஐ��ய� ேத�ய க����
சா�பாக ர�� ��ரம��ேக��
ேபா����டன�. ப�டரா நாயகா
உ�வா��ய இல�ைக�� �ரதான
எ���க��யான � ல�கா �த��ர க����
ச���கா�� ஆ�ைமைய�� ��,
ச���கா ����ய அவ�� த��ைய��
ஓர� க�ட ைவ�� ம��த ராஜபே�

அ�ப� ேவ�பாளராக மா�னா�.
எ�� ேவ�பாளராக� ச���கா
�ைன����தா� அவ�� வல� இட�
கரமாக� ெசய�ப��� ெகா����த த�ழ�
ல�மண� க��காம� வ����க ����.
ஆனா� இல�ைக அரசா�க��� ஒ�
த�ழ� அ�ப� பத��� வர���மா?
இ�ேம� ம��த ராஜபே� ெபற� ேபா��
அ�தைன ெவ��க���� அ�ேகா�யவ�
க��காம� தா�.
அ�� எ�த� ச�ேதக�� இ�ைல.
காரண� ரா�� கா�� ப�ெகாைல எ�ற
ேநா�க��� இ��யா ம��ேம
��தைல��� இய�க�ைத� பய�கரவாத
இய�கமாக� தைட ெச�� இ��த�.
ஆனா� ச���கா�� 10 ஆ��� கால
ஆ���� இல�ைக ��� நா�� �ற��

�� எ�ப� ேபால இல�ைக�� ெவ�ேய
உ�ேள ேமைல நா�க� அ�தைனைய��
��க� இய�க���� எ�ராக மா��
ெவ��க�டவ� த�ழ� ல�மண�
க��காம�.
ஆனா� நட�த ேத�த�� �ரபாகர�
பா�ைவ எ�ப� மா�யேதா?
அ��த நா�காவ� ேகாண� உ�வான�.
��தைல���க� இய�க� அ���தப�
ெப��பாலான த�ழ�க� ஓ���
ேபாடாம� �ற�க��க ம��த ராஜபே�
ம�ரைழ�� த��� �ைழ�� அ�பராக
மா�னா�. ம��தா ெப�ற வா�� 50,29
சத��த�� ர�� 48.43 ெபற ம��தா
அ�பராக உ�ேள வ�தா�.
நா�� ேகாண�க�.

இ�ேபா� ��தைல��� இய�க����
இல�ைக� ��� நா�� �ற�� எ��க�.
இ�ேபா� இ��யா �த� ஏற��ைறய 30
நா�க� ��தைல��� இய�க�ைத� தைட
ெச�� இ��தன�.
த�ழ�க�� ஆதர� இ�லாமேலேய
ேத�த�� ெவ�� ம��த ராஜபே�
அ�பராக வ�தா�.
நவ�ப� 23 2005 � அ�ப� பத��� வ�த
ம��த ராஜபே� தன� ���ப�கைள�
ெச�ய� ெதாட��னா�.

11. ராஜா� ராஜா ம��த
ராஜா
“ெப�ய அள�லான ேமாத�க� 2006 ஆ�
ஆ�� ந��ப���� �ள��
ஆர�����ளன. ஜனா�ப� ம��த
ராஜபே��� அவர� சேகாத��
பா�கா��� ெசயலாள�மான ேகா�தபாய
ராஜபே��� ��ம�கள� பா�கா���
க�சைன ஏ����ற நா��� வட���
�ழ��� ரா�வ நடவ��ைககைள
��ென���� ெகா������றன�”
��யா���� இ��� ெசய�ப�� ம�த
உ�ைம க�கா��� அைம��
ெவ���� அ��ைக இ�.
இ�த அ��ைகைய ம�த உ�ைம� கழக�
ெவ���ட ேபா� ம��தா �த� ஆ��
ஆ���கால�ைத� �ட ����

இ��க��ைல. ம��தா ஆ���
ெபா����� உ�ேள வ�த�� �க�
ெத�வாக� ெதாட�க� �தேல ெசய�பட�
ெதாட��னா�.
காரண� இ� வைர ஆ������ ேபான
எ�த� �ரதம�க���� அ�ப�க����
இ�லாத அ��ஷட வா���கைள �ைறேவ
இ��த�. ஒ�ெவா�வ�� உ�வா��
���� பா��� ெச�ற கா�ய�கைள�
தன��� சாதகமாக மா��� ெகா��
கனக��தமாக� ெசய�பட� ெதாட��னா�.
த� மன�� ைவ����த ஒ�ெவா�ைற��
��ட��� நட�த� ெதாட��னா�.
ராஜபே��� த�ைத�� ெபய� டா�
ஆ��� ராஜபே�, ���கமாக �.ஏ.
ராஜபே�. இவ� �ல�கா �த��ர
க��ைய உ�வா��ய ப�டாரநாயகா��
வல�கர� ேபா� ெசய�ப�� �வசாய

ம��� �ல� �ைறக��� அைம�சராக
இ��தவ�. ராஜபே��� ெப�ய�பா��
�ரபல அர�ய�வா�. த�ைத இற�����
�ற� ராஜப�ே� 1969 ஆ� ஆ�� நட�த
இைட�ேத�த�� �த� �தலாக�
ேபா����� ெசா�ப ��யாச���
ெஜ���� பாரா�ம�ற����� வ�தவ�.
தன� 24 வய�� �ைழ��. �க இள�
வய� பாரா�ம�ற உ���ன� எ�ற
ெப�ைமைய� ெப�றவ�.

ராஜபே� 1976 ஆ� ஆ�� இல�ைக��
ச�ட�க����� ப��ைப ���தவ�.
���ப��னைர� ேபாலேவ அர�ய�
த��ர�க�� கைரேத��தவ�. இைட��
1977 � ெப�ற ேதா����� �ற� இவ��
அர�ய� வள��� அ�பா�ேதா�ைட
பாரா�ம�ற உ���னராக� ேத��ெத��த
1989 �த� ஏ��கமாகேவ இ��� அ�ப�
பத� வைர��� ெகா�� வ�� ேச��த�.
இவ�� மைன� ெபய� �ரா��
��ரம��ேக. 1978 ஆ� ஆ�� ��
இல�ைகயாக� ேத��ெத��க�ப�டவ�.
உலக அள�லான பல அழ��
ேபா��க��� கல�� ெகா�டவ�. 1983
ேம 13� ேத� �ர�� காத��� வ�த
ராஜபே�ைவ மண� ���தா�.
ராஜபே���� ��� ஆ� �ழ�ைதக�.
அ�� ஒ�வ� இ�ேபா� அ�பாைவ�
ேபால வள��� வ�� இள� அர�ய�வா�.

இல�ைக�� ஆ�ட அர�ய�வா�க�
நட��ய பாதயா��ைரைய� ேபாலேவ
இவ�� 1992 ஆ� ஆ���
�ேரமதாசா��� எ�ராக நட��� கா��ய
பாதயா��ைர தா� இவ�� ெபயைர
இல�ைக ���க� பர�ப உத�ய�. 1994
ஆ� ஆ��� ச���கா �மார��ேக
இவைர� தன� ம���சைப��
ெதா�லாள� ��ேன�ற� �ைற
அைம�சராக �ய��தா�. ெதாட���
��வள� �ைற அைம�சரானா�.
ஏ�கனேவ ச���கா��� உத�யா�
பா�கா��� �ைற�� இ��தவ� அவர�
மாமா.
ஆனா� பத��� வ�த ராஜபே� தன�
த�� ேகா�தபயாைவ பா�கா��
ெசயலாளராக அமர ைவ�தா�.

ேகா�தபாய ேம 1972� இல�ைக
இரா�வ��� இர�டா� �ைல
ெலஃ��ன�டாக ேவைல��� ேச��தவ�.
இவ�� ���ெபய� ஜா�� ந�தேசனா
ேகா�தபய ராஜபே�., 1980 �
ெர�ெம��� தளப�யாக உய��தவ�.

ஓ�� ெபற ேவ��ய இ�� கால���
ரா�வ ப��� க����� ேவைல���
ேச��� இள� இரா�வ �ர�கைள
உ�வா��� ெகா����தவ�. 1992�
அெம��கா�� ��ேய� அ�த நா���
����ைமைய�� ெப����தவ�.
2005 � ஆ���� வ�த அ�ண���
வா���� ெசா�ல வ�தவைர ம��தா
பா�கா��� ெசயலாளராக அமர ைவ�தா�.
த�� உைடயா� பைட�� அ�சா�
எ�ப� ேபால ஆ����
ெதாட�க��ேலேய அ�டகாசமாக
ஒ�ெவா�ைற�� ெசய�ப��த
ெதாட��ன�.

ம��தா ராஜபே� ஆ���� அம��த��
�த� ெச�த �த� ேவைல பா�கா��
ம��� ����ைற த� ைக�� ைவ���
ெகா�ட�.
அ��� யா�பாண� தளப� சர�
ெபா�ேசகாைவ ரா�வ தளப�யா��ய�.

ெபா�ேசகா 1970 � தைர�பைட �ரராக�
��ஹா ெர�ெம��� ேவைல���
ேச��தவ�. 1950 �ச�ப� 18� �ற�தவ�.
ச���கா ஆ���� ��தைல���க�ட�
நட�த பல ேபா�� ���ய� ப��
வ��தவ�. ��தைல���க��
�ர�ெச��த யா�பாண��� நைடெப�ற
சம�� ��� கா�ப�ற�ப�டவ�.
வட��� ப���� தைலைமயக
தைலவராக� ெசயலா��யவ�. ம��தா
ஆ���� வ�த �ஃ� ஆஃ� �டா�
பத��� இ��த ேபா� இவ���
��னா� வ�ைச�� இ��தவ�கைள�
த����� இவைர ம��தா ரா�வ
தளப�யாக� ெகா�� வ�தா�. இவ���
அ�த� த�� இ��த� எ�பேதா� இவ��
கட�த கால அ�பவ�க� தன���
ேதைவ�ப�� எ�பேதா� த��
ேகா�தபாய�ட� ஒ�றாக� ப�யா��வ�

எ�ற �ைற�� ம��தா இவ���
���ய��வ� ெகா��� ��னா�
ெகா�� வ�தா�.
கைட�யாக இல�ைக�� ஆ���� வ��
ஒ�ெவா� ஆ��யாள�க�� ெச���
ச��ராதய� கடைமயான இ��யாைவ
வ�� பா���� �சல� �சா��த�.
ம��த ராஜபே�, ேகா�தபயா ராஜபே�,
சர�ெபா�ேசகா.
�ரபாகர� இ�வைர�� எ��பா�ககாத
த��ர�, �ர���தன�, களமா�ய அ�பவ
ெப�ற இ�த� ��ய �வ� ��ட�
உ�வான�
�ரபாகர� ேயா��� இ��க����?
��யவரான ம��தா��� எ�ன ெத���?
எ�ன சா��க ����? எ�ற ேநா�க�

இ����� தா� அ�பட� ெதாட��ய�.
இத�� ேமலாக ம��தா��� ���ய
ஆதர� ெகா���� ெகா����ப� ��கள
இனவாத க��யான ேஜ��..
ராஜபே�வா� அவ�கைள� பைக���
ெகா�ள ���மா? நா��� அைம�ைய
அ��ற� பா���� ெகா�ளலா�.
த��ைடய மாமா�ட� க���
ெகா�டைத, ��னா� ேபா���
ெகா��� ��ைட ச�ெச�தப� உ�ேள
அல��� ெகா����பவ�கைள� கண��
எ��க� ெதாட��ன�.
இ�ேபா� இவ�க� க�க�� �த��
ெத�ப�ட� இல�ைக
பாரா�ம�ற����� வ�� ம�க� ேசைவ
ெச�� ெகா������ த�ழ�க��
ஜனநாயக காவ��க�.
ேவ�ைட நா� ேபால ேவ�ைடயாட�

ெதாட��ன�.
ம�ட�கள�� நாட�ம�ற உ���ன�
ேஜாச� பரராஜ��க� �ச�ப� 24 2005 �
ந��ர� ம�ட�கள��� ���� �ற��
நா� வ�பா��� கல�� ெகா����த
ேபா� உ�ேள ைவ�� ����
ெகா�ல�ப�� �த� ப�ைய ெதாட��
ைவ�தன�.
இவ��� அ��� வ��ய��க�
��ேன�வர� பாரா�ம�ற
ேவைல�காக� ெச��� வ��� ஏ�ர� 7
2006 ���� ெகா�ல�ப�ட ேபா� ஒ�
ப�� ����� வ�த�. நாடா�ம�ற
உ���ன� ேத�� ப��ய�� இ��த
ஆ��க� ெச���நாத�, யா�பாண
நாடா�ம�ற உ���ன� நடராஜா ர�ரா�,
அ�பாைற நாடாளம�ற ��னா�
உ���ன� ச��ர ேந� எ�� ெதாட��

இவ�க�� ேவ�ைடயாட� ெதாட���
ெகா����த�.
இ�த� கண��� ���யமான ஒ� நப�
உ��.
�ல� ெபய��த த�� ம�களா� அ�க�
ப��க�ப��� ெகா����த ��க�
ஆதர� இைணயதள�ைத நட���
ெகா����த ப����ைகயாள�
த�மர��ன� எ�ற தரா�� �வரா�.
ஒ�ெவா�வைர�� ��� வைள��
உ�வ�ட� ெவ�வ�ட� ஒ�ெவா���
கண��கைள�� பா���� பா����
ெசய�ப���� ெகா����தன�.
வட��� �ழ��� ப��க�� உ�ள ஊடக
ம�கைள �ர�ட�� ெதாட�� ஆ�
கட�த� வைர��� நட�ேதற இத��ைடேய
இரா�வ��ன�ட� ேச��� ெகா��

��தைல���க��� எ�� அ���
இ��த ஆ�த ���க�� ஆ� கா��
ேவைலகைள� ெச�� ெகா����தன�.
ேமைலநா�க�� அ��த� ெம�வாக
ேமேல வர� ெதாட��ய�.
ேகா�தபயா�� த��வ� �க
எ�ைமயான�.
எ��க� ���ய�. அைத�ட எ��க���
உத� ெகா����பவ�க� அைத �ட
���ய�.
அைதேய ெதாட�க��ேலேய ேகா�தபயா
ெத�வாக� ெச�ய ம�த உ�ைம� கழக�
அ��ைக ��� அள��� வ�� ��ற�.
தன� �ய���� மன� தளராத
��ரமா��த� ேபால� த��ைடய
கடைமகைள ஒ�ெவா�றாக ர���
����� ேகா�தபயா ெச�� ெகா��வர

உ�ேள���த ப����ைகக� �ட
ெமௗ��க� ெதாட��ய�.
இ� எ�றா� �ைறவாச�. ஏ� எ�றா�
�வேலாக பத�.
நா�ேவ ��வ� எ�� ேசா�ைக�
�ரபாகர�ட� நட��ய ேப��
வா��ைத��� �ற� ெஜ�வா��
நட�த�ப�� ேப�� வா��ைதக�� கல��
ெகா�வதாக ��தைல� ��க� இய�க�
அ���த�. ��தைல���க��
அ������ ம��தா அர� ேவெறா�
வைக�� ப�� ெகா��த�.
��தைல���க�� ேமஜ� க�ல� ����
ெகா�ல�ப�டேதா� ��தைல���க��
நட��� ெகா����த �ன�வா��
கழக��� 3 ஊ�ய�கைள��
அர�பைடக�ட� ெசய�ப���
ெகா����த ஆ�தபைடக� கட���

ெச�றன�.
ேப�யப� ெஜ�வா மாநா��� அர�
சா��� ெகா��க�ப�ட ேபா� ���த
ஒ�ப�த�ைத அர� �ைறேவ�ற��டா�
எ�� ஜா�க ெஹல உ�மய க�� ��ச�ட
அைன���க�� ��ட� ம��தாவா�
��ட�ப�ட�. பாரா�ம�ற த�� ேத�ய
��டைம�� உ���ன�க��� ம���
அைழ��� ெகா��காம� ��கள இனவாத
க��கைள ைவ��� ��ட�ைத நட��
��� த�� ���� ைவ�தா�.
��ட��� ���ரலாக எ��த அைம�
ேப�� வா��ைத எ�ற ெபய��
ப�சாய��� ெச�� ெகா������
நா�ேவைய ��க ேவ��� எ�பேதா�
����� வ�த�. ம�ெறா� அ���ட
வா��� ம��தா கா���� ெச��யாக வர
அ��த� க�ட நக��க� அ�ேபா� தா�

உ�ைம�ேலேய நகர� ெதாட��ய�..
சர� ெபா�ேசகா ெகா��த தகவலான
க�ணா உத�ேயா� ��தைல���கைள
இரா�வ ��யாக� ேதா�க��க ����
எ�� ��வாக� கா�ய�க� நட�ேதற�
ெதாட��ய�.

12. �னா -- ���மாைல
��ட�
இ�ேபா� ம��த ராஜபே�. த� த��
ேகா�தபய �ல� உ�ேள நட���
ெகா����த �ர�ைளயா��கைள�
கவ���� ெகா����தைத� ேபாலேவ
ம�ெறா� கா�ய���� கவனமாக
இ��தா�. ��தைல���கைள�
��ேடா� அ��� ���க ேவ���.
காரண� அ�த அள��� உ�ேள���த
��கள இனவாத க��யான ேஜ��
ம��தாைவ படா�ப����
ெகா����தா�க�.
��ட��� ேபா� ேபா�ட
ஒ�ப�த�கைள� ���ப� ���ப
ராஜபே���� �ைன����
ெகா����தன�.

��தைல��கைள இரா�வ ��யாக�
ேதா�க��க ேவ���.
இ� ேஜ���� ���ய� ெகா�ைகயாக
இ��த�. ேஜ��ைய �ட� ��கைள
ஒ��ேத ஆக ேவ��� எ��
ம��தா���� உ� மன�� ஆைச தா�.
ஆனா� ேபா� எ�றா� ஆ�த�க�
ேவ���. அத�� மாளாத பண�
ேவ���? எ�ன ெச�ய���� எ��
ஒ�ெவா��� சாதக� பாதக�கைள�
ப��ய���� பா��தா�.
எ�த ேம����ய நா�க�� இல�ைக��
ெபா�ளாதார அ������� எ��
ேக�டா� அைனவ�ேம பண� தர�
தயாராக����றா�க�.
ஆனா� இரா�வ ��யான
��ேன�பா�க��� ஒ�
பய��ைளக�� ����� பா��க�

தயாராக இ�ைல. ர�� கால���
ெஜ�வா ஒ�ப�த� ேபா�ட�ற�
ஒ�ெவா� நா���� ேபா� இல�ைகயா�
��ைச எ��க ���த�. ஆனா� இ�ேபா�
எ�ன ெச�வ�? எைத� ெசா�� ேக�ப�.
��தைல���கைள இரா�வ ��யாக�
ேதா�க��க ேவ��� எனறா� எவராவ�
பண� த�வா�களா?
ேபா�யா ேபா.. ேபா� உ�ேள�����
��ள���கைள� ப��கைவ�க�
பா��யா எ�� எ�� உைத��
அ�����வா�க�. இைட�ைடேய
��கைள அ��� ஒ��க ��ப�ட ேபா�
இ�த ேம����ய நா�க� தா� சமாதான�
எ�ற �றாைவ பற�க��டா�க�.
எ�ன ஆ��?
��தைல���க� ெகா��� அரசைவ��
வராத� தா� ��ச�. அ�த அள���

��ேன���டா�க�. இைத இ�ப�ேய
ைவ����க��டா�?
எ�ன ெச�யலா�?
இ��யா�� இ�ேபா��ள ம�ேமாக�
�� அரசா�க� எ�தைன உத�க� ெச��
ெகா����தா�� அத�
ஒ�ெவா����� ��னா�� ஓரா�ர�
�சய�கைள ����ெகா��� தா�
இ��யா�� உத�ைய� ெபற ����ற�.
கால� காலமாக இ��யா ந� ேம� சவா�
ெச�வைத அ�ம��க��டா�? நா� தா�
அவ�கைள� ��ய ைவ�� ��� த�ட
ேவ���. அத�� நம�� ஒேர ஆ� �னா
தா�.
பா��கலா� !
ஒ� ஆ�ட� ஆ� பா��� �டலா� எ�ற

ம��தா �ைன�தப�ேய அ��த� க�ட
நக��க� நகர ஆர���த�. த��
ேகா�தபய �ல� உ�ேள�����
ஜனநாயகவா�க� �த�
ச�ேதக�ப�பவ�க� வைர���
�ைத������ அ���� ப���
�ண�காம� ேபா�� ெகா�ேட���த�.
ஆனா� த���� ப� ெதாட���
��ேனற ேவ��ெம�றா� ஆ�த�க�
ேதைவ. அத��� �னாைவ இல�ைக��
ப�கா�யாக மா�ற ேவ��� எ��
�ைன��� ெகா�ட ம��தா அத�ப�ேய
ெசய�பட ஆர���தா�.
ஆனா� இ��யாைவ� பைக��� ெகா�ள
��யா�. 2008 ஆ� ஆ�� இ��யா��
���ப��ேக�ற இல�ைக ச�ைதைய
Comprehensive Economic Partnership
Agreement (CEPA) ��ைமயாக
இ��யா��காக� �ற�� �ட� தயாராக

இ��த ேபா��� ��சய� ஒ� அள���
ேம� இ��யாைவ� ப�க��� ைவ���
ெகா�ள ��யா�. இ��யா�� �ட
உ�வாக� ேபா�� ஒ�ப�தெம�றா��,
ேபா��, ேபா���� ��னா� உ�வான
த�ழ� அ���கைள� த��நா��� எ��
���ர� �ைச���� �ட����.
ஆனா� ��சய� ம�றவ�க� ேபால
இ��யாைவ ஓ� அள��� ேம� சா���
இ��காம� இ��க� �னாைவ
இல�ைக�� ���யமான ப�கா�யாக
மா�ற ேவ���.
ச���கா, ர�� ஏ�கனேவ ேதா�ற� ேபா�
நா�� இ�த �ைற ேதா���
ேபா��ட��டா� இ� ேபா�ற
�ர�சைனக� வராம� இ��க
ேவ��ெம�றா� �னா�� உத� நம��
ெரா�ப� ேதைவ. ேம�� 1957 ஆ�

ஆ�� �த� �னா�ட� ��ய
����ண�� இ�� வைர��� ந�றாகேவ
உ�ள�.
இ�வா� ம��தா மன�� �ைன���
ெகா����தைத� ேபாலேவ �னா��
ம�ெறா� கண�� ேபா���
ெகா����த�. அெம��கா�ட� இ��யா
ேச��� ெகா�� அ���� ���க���
அள��லாம� ேபா��
ெகா�ேட����ற�.
அெம��கா வண�க� எ�� ெசா�னாேல
இ��ய அர�ய�வா�க� சா�டா�கமாக�
�ேழேய ���� ������
ெகா�����றா�க�.
இைத இ�ப�ேய �����டா� நம���
��னா� பல �தமான �ர�சைனக�
உ�வாக����. இ��யாைவ�
ெத�கா�யா�� த�ைம�ப��த

ேவ��ெம�றா� இல�ைகைய நா�
பய�ப���� ெகா�ள ேவ���.

இத� காரணமாக� தா� �னா தன�

���மாைல எ�ற ��ட�ைத உ�வா�க
ஆர���த�.
�ன அர�� ெகா�ைகயான வ�காள ேதச�,
ப�மா, இ�ேதாேன�யா, மேல�யா,
��க��� ேபா�ற நா�க�ட� ெகா�ட
ெகா�ைககளா� ��ட��� நக��த
ெதாட��ன.
பட��� ���� கா�ட�ப���ள ந�ச��ர
����க� ��ைம�� �னா��
��டமானதாக இ���ற�.
ம��ய �ழ�� நா�கைளேய �னா தன�
எ�ெபா�� ேதைவக��காக எ��பா���
கா��� ெகா�����ற�. இ�����
�னாைவ ேநா��� ெச��� எ�ெண�
க�ப�க�� பா�கா�� எ�ப� �னா
அர��� �க ���யமானதா��. இதைன�
சா��ய�ப���வ�காகேவ �னா எ����
ெதாட��� பா��தா� இல�ைக,

வ�காளேதச�, ப�மா, தா�லா�� ஆ�ய
நா�க�� தன� கா�கைள� பலமாக
ஊ��� ெகா�ள ேவ���.
ஒ�ெவா� ெசய�பா�க�� த�கள�
க�கா��� �ல� கவ��க ����.
இத� காரணமா�க�தா� அ�த�த
நா�க�ைடய கட�பைட�ட� த��
கட�பைடைய ஒ�� ேச��� ெச��பட
ைவ�க ������ற�.
பா��தா�� (Gwadar),�வாடா�, வ�காள
ேதச��� ��டா�, ப�மா�� ���,
(Sittwe), தா�லா��� (Kra Canal) �ரா
கா�வா�, �ய�நா��� 500 ைம�
�ழ��� அைம���ள (Woody Islands)��
ஐேல�� �மான�தள�, �னா��
ைஹனா� �� ேபா�ற இட�க��
�னா�� கட�பைட �ைல ெகா�வத�காக�
ப�க� நட�� வ���ற�.

இ�த� பா�கா�� ஏ�பா�க�ட� �னா
இல�ைக�ட� ���� ேக�ப� கட�கைர
நகரமான ஹ�ப� ேதா�டா, இைத� �னா
�க� ெப�ய சர��� ெப�டமாக
வள��ெத��க ������ற� எனேவ
தா� �னா இ��ய� ெப��கட�� தன�
��ட நா� பா�கா��� ெபா��� இ�த
���மாைல� ��ட�ைத� ெசய�ப��த
������ற�. இதைன� ���� ெகா�ட
ம��தா ��சய� �னா நம�� உத�� எ��
உ��யாக ந��னா�.
ராஜபே� தன� த�� ேகா�தபய�ட�
உ� கட� ப� ெச�� �ட�பேத எ��
ஆ� வ��� ��� அ��த� ெகா��த�
ேவைல�� இற��னா�

13. �னா��
க�பா�ைவ�� இ��யா
” இல�ைக அர���� ெசா�தமான
ெசா��ைண ந�� நா�டவ���� ப����
ெகா��ேபா�. இத� �ல� அவ�க��
ந�ம��ைப�� ந�ைப�� ெப�ேவா�.
இ�வா� ெப�ற �ைணைய� ெகா��
இ��யா�� இரா�வ
தைல��க����� இல�ைகைய�
கா�ேபா�”
1977 ஆ� ஆ�� ெஜயவ��ேன ��ய
வாசக� இ�.
காரண� ெதாட�க� �தேல இல�ைக
ஆ��யாள�க��� இ��யா�� மகா
எ��ச�. அத�கான காரண�ைத�� ெச�ற
அ��யாய��� பா��ேதா�. இ��யா
இல�ைக�� உ�வா����ள ெதா��

�த��க�� �ல� அ�க லாப�ைத ஈ���
ெகா����தா�� அ�வ�ேபா� உ�ேள
வா��� ெகா������ த�ழ�கைள
ைவ��� ெகா�� �ர���
ெகா����பேத ���ய� காரணமாக
இ��த�.
2003 ெச�ட�ப� மாத��� ர��
��ரம��ேக �னா ெச����த ேபா���
��ைமயான ����ண�ைவ உ�வா�க
��ய��ைல. ஆனா� இல�ைகைய�
தா��ய ஆ��ேபரைல�� தா�க�தா�
2004 �ச�ப��� �றேக �னா�� பா�ைவ
ச�� மாற� ெதாட��ய�. இல�ைக��
�� இ�ேபா� ச�� ேம�ப�ட க�சன�
உ�வா����த�. காரண� �னா தன�
ஆ�த��ட�ைக உ�வா�����த க�ேல
எ�ற கட�கைர ப����
ஆ��ேபரைலக� உ�வா�����த

�ர�ைவ ேபா�க இல�ைக�� 14 ல�ச�
டால� வழ��ய�.
இத� ெதாட���யாக� ச���காைவ �னா
த�கள� நா���� வரவைழ�� அ��த�
க�ட���கான ெசய�பா�கைள� ெச�ய�
ெதாட��ய�.
ெத� இல�ைக�� இ��த
ஹ�ப�ேதா�டா �ைற�க�ைத
���ப���வத���, அ�� ரா�சத
எ�ெண� கல�கைள அைம�பத���,
ேம�� இல�ைக�� ��தள����
அ�காைம�� அம����ள
ேநாேரா�ேசாைல� கட�கைர �ராம���
900 ெமகாவா� �ற��ள அன� ��
�ைலய� ஒ�ைற அைம�பத���
�னா�� உத� ேதைவெய�� ச���கா
�னா ெச����த ேபா� அவ�க�ட�
ேகா��ைக ைவ�ததா�.

இல�ைக ைவ�த ேகா��ைகக� �னா���
���த ம����ைய அ��த�. ஏ� எ��
ஹ�ப�ேதா�டா �னா�� ��வ��
ப�ச��� இ��மகா ச���ர��� ம��ய
�ழ�� நா�க�� இ��� �னாைவ ேநா��
வ�� ெகா������ எ�ெபா�� �ர��ய
க�ப�கைள� க�கா��ப�
எ�தா����.
ேம�� ேநாேரா�ேசாைல�� ��
�ைலய� அைம���ப�ச��� 70 ��
வடேம�� அ�ேக��ள ேச�ச���ர
��ட��ைன� த�க� க�கா����
ெகா�� வ�� �ட����.
2004 ஏபர� �த� 2006 ஜுைல வைர���
இல�ைக இரா�வ��ன�
��தைல���க�� �� இரா�வ
��யான தா��த�கைள� ெகா�ச�
ெகா�சமாக அ�க�ப����

ெகா�ேட���த�. ர��� ஆ�ட�ைத
��� �ல� மா�யா��� இ�ேபா�
ம��தா���� ப�ப� லா�ட� ேபால
ஒ�ெவா��� பழமாக மாற�
ெதாட��ய�.
இ�ேபா� ம��தா���� �னாைவ ெவ��
ஆ�த �யாபா�யாக� பா��பைத �ட
இல�ைக�� ���யமான ��ட�யாக
மா��� ெகா�ள ேவ��ய அவ�ய�ைத
உண��� ஒ�ெவா� அ�ைய�� கவனமாக
எ��� ைவ�தா�.
இ��யா�ட� ந�பாக இ��பைத �ட�
�னாைவ �க ெந���ய ��டா�யாக
உ�ேள ெகா�� வ�� ��டா� பா��
�ர�சைனக� ������� எ��
ராஜபே� ��மானமா� ந�� அத�கான
காரண� கா�ய�க�� கவன�
ெச���னா�. காரண� �னாைவ உ�ேள

ெகா�� வ�தா� �னா�� ஆதர�
நா�க�ட���� ஏராளமான உத�கைள,
ஆ�த�கைள� ெபற வா��பாக இ����
எ�பைத உண��� ெகா�டா�.
அ�வைர��� �����க�படாம���த
�னா�� ேநா���ேகா ��வன���
ஒ�ப�த�ைத� �� த�� ���� �னாைவ
உ�ேள ெகா�� வ�� �ய����
இற��னா�.
2006 ஆ� ஆ��� க��� ஜுைல கலவர
�ைன� நா��� ��றா� நா� அதாவ�
ஜுைல 26 ஆ� ேத� இல�ைக
�மான�பைட�� �மான�க�
��ேகாணமைல மாவ�ட����ள மா��
ஆ� அைணைய� ������த
��தைல���க�� �கா� ேம�
ெதாட���யாக� ��� ேபா���
தா��த�கைள� ெதாட��ய�. ��தைல�

��க� மா�லா� அைணைய� த�கள�
க���பா����� ைவ��� ெகா��
த��� �ற�க ம���றா�க� எ�ற
காரண�த��காக இ�த� தா��த� எ��
��ய�.
இ��ட� இல�ைக அர����
��தைல���க� இய�க����� இ��த
சமாதான உட�ப��� ��ந�
ெவ��பைடயான தா��த�க� உ�வாக�
ெதாட��ய�.

14. ராஜபே� அ�வா
�யாபா�
இ�ேபா� ��தைல���க����,
இல�ைக இரா�வ����� ேபா� ெவ���
��ட�. இல�ைக��� இ��த த��
பாரா�ம�ற உ���ன�க� �த�
ஆ�கா��க� �ல� அைடயாள� க��
ெகா�டவ�க� வைர��� அ���
���பத�� இல�ைக இரா�வ�����
ெப�ய அள��� ஆ�த�க�
ேதைவ��ைல.
ஆனா� இ�ேபா� ேபாைர ெதாட��யா�
��ட�.
ெவ�ேய ெச�� வா�க�� கஜானா��
ட��� இ�ைல. 2006 ஆ� ஆ���
�னா�� ேநா��ேகா ��வன��ட� ��ய
ஒ�ப�த�ைத� �����க �ைன���

ெகா������ இ�த ேவைள��
ஏ�கனேவ �னா�ட���� வா��ய
ஆ�த�க���� கடனாக 200 ���ய�
டால� ேவ� ெகா��க ேவ����ள�.
இ�ேபா��ள ���ைல�� இ�த�
கடைன� �ட� ����� ெகா��க
��யா�. எனேவ தா� ராஜபேக
ஷ
�னாைவ ஆ�த �யாபா�யாக ம���
பா��க ���பாம� த� ேநச ��டா�யாக
மா��� ெகா�ள ேவ��ய அவ�ய�ைத
உண��தா�
இ�� வைர��� இ���க�ட ேபா�
ெதாட��வத��� காரண� மா�லா�
அைணைய ��தைல���க� த�க�
க���பா����� ெகா�� வ��
�ர�சைன ெச��றா�க�.
இைத ந�� பாசன� ெச�� ெகா������
த�ழ�, ��கள�, ���� ம�க�

பா��பைடய��டா� எ�பத�காகேவ
ெதாட��ேனா� எ�ற இல�ைக��
��ைற�தா� உலக� ந���
ெகா�����ற�. ��தைல���கேள
இ�த ��த�ைத� ெதாட�க காரணமாக
இ��தா�க� எ�� தா� இ�� வைர���
ந�ப�ப���ற�.
ஆனா� உ�ைம எ�ப� ேவ�?

இேத காலக�ட��� ஐேரா��ய ஒ��ய�
��தைல���க� இய�க�ைத� தைட
ெச�தைத� ெதாட��� இல�ைக
இரா�வ��னரா� உ�ேள நட�த�ப���
ெகா����த வ��ைற தா��த�க�
அள� கட�� ேபா�� ெகா����த�.
இத� காரணமாக இல�ைக அர�
�ர���கைள��, ��தைல���கைள��
த��த�யாக நா�ேவ ���ன� நா�ேவ
தைலநக� ஓ�ேலா�� ஜு� 8 �
ச���தன�. ஆனா� இ��யா�� �����
காரணமாக இ�வைர�� ச���க ைவ�க
��யாம� இ���� நா�ேவ��
��வா��ய�.
ஓ�ேலா�� இ��� ��தைல���க�
���� வ�� ��ெநா���� ெச�ற
ம�நா� �த� இல�ைக�� இரா�வ��,
க�ப�பைட�� ேச��� த��ம�க��
������க�� �� ெதாட���யாக�

தா��த�கைள� ெதாட��ய�. இ�த�
தா��த� ஏ�கனேவ ஏ�ர� �தேல
ெதாட�����த�. ��� ப�����
உ�ேள உண�, ம���� ெபா��க�
எ��� �ைழ�� �டாத அள��� ர���
க�� அ���� ெகா����தா�க�.
�மா� 30 ஆ�ர� ேப�க� ��������
அனாைத ஆ�க�ப�டா�க�.
ப���������, த�க�ர�,
ச�தனேவ�ைட, ��வாச�ர�, ��ன�ள�,
இ���ள�, ப�டா��ர� உ�பட 12
�ராம�க�� வா��� ெகா����த 3000
த��� ���ப�க� த����லாம�
த��தன.
இ�த� �ர�சைனகைள� ச�வேதச
நா�க�ட� ��தைல���க� �ைற��ட
ேபா� எ�த� ��மானமான உடன�
நடவ��ைகக�� எ��க�பட��ைல.

��தைல���க�� �ணா��ய�
ெத��த� தாேன? ந�ைம ேநா��
இவ�கைள வரவைழ�க ேவ��ெம�றா�
இ� தா� ஒேர வ�ெய�� மா�லா�
மதைக ��தைல���க� ��னா�க�.
ஆனா� இைத ைவ��� ெகா�ேட உ�
அர�ய� ச�ர�க கா�கைள ராஜபே�
கவனமாக நக���� தா��தைல
ெதாட��னா�. இ�� ம�ெறா�
ஆ�ச�ய�� உ��. ேபா� ���த
க�கா��� �� ���ைல��
உட�பா� ஏ�ப�� ��தைல���க��
தளப� எ�ல� மதைக �ற�க� ெச�ற
ேபா� மா�லா� அைணைய�
ைக����ேறா� எ�� ���� இல�ைக
ரா�வ� ��� ����க� �ல� �டாம�
தா��� ெகா�ேட���த�. ேபா� ���த
க�கா��� �� தைலவ� ப���
���� மைற�� உ�� த��னா�.

ெமா�த��� ��தைல���க� எத���
வ�வ��ைல எ�பைத உலக�����
பர�ப ேவ���.
அேத சமய��� உ�ேள���பவ�க�
ஓ�� ெமா�தமாக ஒ���� க���
ெகா�ேட���க ேவ���. அைத�தா�
ராஜபே� அ� ேகா ெத�வாக� ெச��
ெகா����த�.
இேத சமய��� ராஜபே� ம�ெறா�
கா�ய�ைத�� ெச�� ெகா����தா�.
பா��தா� நா��ட� அதாவ� 2006
ஆக�� மாத இ���� எ�க��� 60
���ய� அள�லான ஆ�த உத�க�
ேதைவ எ�� ேகா��ைக ைவ����தா�.

காரண� பா��தா�� இல�ைக�ட�
ெந��க ேநர� பா���� ெகா����த�.
ேவ� எ�ன காரணமாக இ��க ����?
ஏ�கனேவ இ��யா�ட� இல�ைக
ேபா���நத தைடய�ற �த��ர �யாபார
ஒ�ப�த� ேபால எ�க�ட�� ஒ�
ஒ�ப�த� ேபாட ேவ��� எ��
மைற�கமாக� ேகா��ைக ைவ����த�.
இ�த� ேகா��ைக பா��தா� அரசா� 2003
ஆ� ஆ�� �த� ேகா��ைக
ைவ�க�ப����தா�� �ட அ�ேபா�
அ� ேக�பார�� இ���. இ�ேபா�
பா��தா�� இல�ைக�� உதவ�

கா����த�. காரண� பா��தா�
ேகா��ைக��ப� 2005 ஆ� ஆ���
��ரவ� மாத��� அ�த ஒ�ப�த���
இல�ைக ைகெய�������க இபேபா�
ராஜபேக
ஷ ��� வச�யாக� ேபா���ட�.

ஒ� ேவைள �னா ச�யான சமய���
உதவா��டா� எ�ன ெச�யலா�?
அத��� அ��த ேயாசைன

ராஜபேக
ஷ �ட� தயாராக இ��த�.
�னா�� ந�� நாடான ஈரா��ட� ேபா�
��ற�.
அதாவ� ெத� இல�ைக�� உ�ள உமா
ஆ��� 100 ெமகாவா� �ற��ள ��
�ைலய� அைம�பத�காக�� ெகா���
நக��� அ�ேக��ள ச�க�க�தா
ெப�ேரா� ���க��� �ைலய��ைன
��வா�க� ெச�வத�காக� ெகா��பத�
�ல� ஈரா� அர� �ல� ேதைவ�ப��
உத�ைய� ெபற ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�.
2007 நவ�ப� மாத� இ� ெதாட�பாக
ராஜபே� ஈரா� பயணமானா�. எ�த�த
ெட�ட� இ�லாமேலேய இவ�ைற
ஈரா��� வழ�க�ப�� எ�ற த��ப�ட
உ��ைய�� ராஜபே� ஈரா� அர�ட�
ெத���தா�.
2007 நவ�ப� 29 அ�� ஈரா�ட�

இல�ைக எ�� ஒ�ப�த�க��
ைகெய����ட�.
இ�ேபா� ராஜபேக
ஷ �� ஒேர ேநா�க�
�னாைவ த� ப�க� வரவைழ�க ேவ���.
அ��� ���பாக அெம��கா�� எ����
நா�கைள� த� ப�க� ெகா�� வ�வத�
�ல� எ�தாக� �னா த�க� ப�க� வ��
��� எ�� அவ� ந�� ெதாட��ய
ஒ�ெவா� ெசய�பா�க�� அவ���
இ���� பழமாக மாற� ெதாட��ய�.
எ�த அள��� ராஜபே� இ�� ��ரமாக
இ��தா� எ�பத�� இ�த� �னன
உதாரணேம ேபா�மான�.
ஈரா� �����ட (ச�க�க�தா ���க���
�ைலய ��வா�க�) ெதாைகயான�
அ�ேபாைதய ச�ைத �லவர�ைத�
கா���� 300 சத��த� அ�கமாக�
ேக�ட�. ஆனா� இத�� உட�பா�

ஏ�ப�� ப�ச��� ஒ� ெப��ெதாைக
இல�ைக�� வள��� ���காக
வழ�க�ப�� எ�ற ஈரா� ெகா��த
உ��ெமா��� அ��பைட�� ராஜபேஷ
எ�த� ேக���� ேக�காம� ஒ���
ெகா�டா�.
இத��� ம�ெறா� ராஜத��ர�� உ��.
ஒ� ேவைள எ��கால��� இ��யா
இல�ைக�� எ�ர��� ���� ப�ச���
இல�ைக ம��� ஈரா� இ��ப� பல
வைக��� உதவ���� எ�ற கண���
உ��. இேத சமய��� ராஜபே�
உ��ய��தப�ேய �னா 2006 ேம மாத�
900 ெமகாவா� �ற�ைடய அன���
�ைலய���காக� க��மான ப�க�
ெதாட��ய�.
இ�த� ��ட�ைத ஏ�கனேவ இல�ைக அர�
இ��யா�� ேத�ய அன� ��

��ம��ட� (National Thermal Power
Corporation – NTPC) ெச�� ெகா�வதாக�
ெசா�����தைத மா����� இ�ேபா�
அைத� �னா�� ைக�� ெகா���
இ��யா��� அச� ��ெந�ேவ�
இ����கைட அ�வாைவ ப�ச��த�.
ஆனா� �ர�தரமாக இ��யாைவ�
பைக��� ெகா�ள ���மா?
இ�த இட��� இல�ைக ஆ��யாள�க��
��லால�க� ஆ�ட�ைத� ப���
�லவ�க� �ல� பா��� �டலா�.
1993 ஆ� ஆ�� அ�ேபா� இ��த
நர��மரா� அர�� எ���ைப ��
��தள��� அைமய���த அர� �ெம��
��வன�ைத யா��� ��றா�க�
ெத��மா? பா��தா�� தாவா�க�
��வன�. இ�த ��வன� பா��தா��
உள� ��வன�க�ட� ெந���ய

ெதாட��� இ��பவ�க����
ெசா�தமான�
இ�ேபா� �னா���� ெகா����ள
அன��� �ைலய���� ஒ� மா��
ஏ�பா� ஒ�ைற இ��யா���� ெகா��க
ேவ��� அ�லவா?
இ�த இட��� தா� ராஜபே�ைவ ��க�
பாரா��ேய ஆக ேவ���. ஒேர க���
இர�� மா�கா� அ��த
தாைன�தைலவ�.
எ�ப��ெத��மா?

2006 ஆக����
��தைல���க�ட���� ைக�ப��ய
�ழ�� இல�ைக�� இ��த ச���
ப��ைய (��ேகாணமைல�ப����
உ�ள ப��) இ��யா வச� ஒ�பைட�த�.
ச��� ப���� 500 ெமகாவா� �ற��ள
�� �ைலய� அைம�க இ��யா�ட�
இல�ைக ேகா��ைக ைவ�த�. இல�ைக
��சார வா�ய��, இ��யா�� ேத�ய
அன� �� கழக�� இைண�� ���வேத
இத� ��டமா��. இத� �ல� எ�ன
லாப� எ����களா?

இதைன� �����ள ப��கைள
இ��யாேவ ��தைல���க�ட����
கா��� ெகா�ள ேவ���.
��ேகாணமைல� ப�� எ�றா�
இ��யா���� ெசா�லவா ேவ���.
எ���?

15. ராஜபே� மகா
ெக��கார�
ெதாட��� வா����
ெகா����பவ�க��� ஒ� ேக��
இய�பாக எழ ேவ���? அெத�ன
�ெப��ர� �ர�சைன, தயா�� மாற�
இவ���� ��னா� உ�ள மேல�ய
ெதா�� அ�ப� ஆன�த ���ண� எ��
ெதாட�� இ�ேபா� இ�த� கள�
எ�க�ேகா ேபா�� ெகா�ேட����ற�.?
கட�த பல அ��யாய�க��
ஆன�த���ண� வ�தபா��ைலேய
எ�ற ச�ேதக� எ� ேவ���? உ�ைம
தா�. ச�வேதச ெதா�� அ�ப�க��
�த��க� ம��� கனமாக இ��கா�.
அவ�க�� ஒ�ெவா� நடவ��ைகக�ேம
ம�மமாகேவ இ����. இ�ேபா� இ�த

அ��யாய��� ஒ� இட��� ந�ம ஆன�த
���ண� தைலகா�ட வ��றா�. அ���
எ�ப� எ�பைத ��க� தா� ����
ெகா�ள ேவ���. இ� த�ர இ�த�
ெதாட�� ���ய ேநா�கெம�ப� இ��
க�ட ேபாரா�ட���காக
��ேன�பா�களாக ராஜபே� எ�ன
ெச�தா�? எைதெய�லா� ச�வேதச
நா�க�ட� ���� ெகா��� இ�த
ெவ��ைய ெப���ளா� எ�பேதா� இத�
�ல� இ��யா எ��கால��� ச���க�
ேபா��ற சவா�க� தா� நம��
���யமானதா��.
அ�� ஒ� கதாபா��ர� தா� ஆன�த
���ண�.
ேச� ச���ர ��ட�ைத�ப��
உ�க���� ெத��� தாேன?
���பாக� ��க� கட�த ம��ய அர��

அ�க� வ��த ேபா� �.ஆ�.பா�
ெதா�டெத�லா� ெபா�னா��
ெகா����த கால�. �ைரைய� �����
ெகா�� ெகா�ேடா ெகா�ெட��
அவ���� ெகா��ய�. ஆனா� இராம�,
வானர� எ�� ஆ�ர�ெத��� காரண�க�
ெசா�� அ�த� ��ட�� இ����
அேதாக�யா� பா��� ��� ��ட�.

நம�� இ�ேபா� ேச� ச���ர ��ட�
���ய� �ர�சைன��ைல. காரண� இ�

ேபா�ற �சய�கைள ���த உத�ய,
���� மாற��த ��ரம�யசா���� தா�
ெரா�ப ���ய�.
அவ� �ைன�தப�ேய �பம�கள� எ��
பா���� நக��� ��டா�. ந�மவ�க��
இ�த� ��ட��� �ல�
����யவைர��� லாப� எ��
அைத�ப�� மற�� ��டா�க�.
2005 ஜுைல 2� ேத� இ�த� ��ட�
�வ�க�ப�ட�.
�க� ெப�ய அள�� எ��பா��ைப
உ�வா��ய�.
இேத சமய��� 2006 ஆ� ஆ��
இ���� �னா ம�னா� வைள�டா��
ெப�ேரா�ய� �ைட���றதா எ�பைத
ஆரா��� பா����ேறா� எ��
இல�ைக�ட� அ�ம� ேக�ட�. 2007

மா���� எ�த �த ெட�ட�� இ�லாம�
ராஜபே� தன� �ன பயண��� ேபா�
�னா��� வழ��னா�. ஏற��ைறய
ேச�ச���ர ��ட� ெதாட�� 20
மாத�க� க��� இ�த� ��ட�
இல�ைகயா� �னா��� வழ�க�ப�ட�.
இ�த� சமய��� ேச�ச���ர ��ட���
பா� ��ைண� ப���� உ�ள
ெப��பாலான ப�க� �ைற��� வ��
இ��த�. இத� ெதாட���யாக அத�
ெத��� ப��யான ஆதா� பால��� ��
ெச�ய�பட ேவ��ய ப�க�
�வ�����த�. ேச�ச���ர க�ப�
கழக� ���ரமாக� த�க� உைழ�ைப
கா��� ெகா����த ேநர�� �ட.
�னா��� ம�னா� வைள�டா��
ெப�ேரா�ய �ர� ப�க��காக
வழ�க�ப�ட ப��ெய�ப� ேச� ச���ர

��ட பாைதக��� அ�ேக ஏற��ைறய 20
�� ெதாைல�� அைம�� இ��த�.
ெமா�த�� உ�ேள வர���ய
ெச�ல���ய அ�தைன க�ப�கைள��
�னா தன� க�கா���� ைவ���
ெகா�ள ����. இேத சமய��� ெச��
நா�� �மா� ப.�த�பர� பல�ைற
ெதாட��� ��பா� ஒ�ைற எ����
ெகா����தா�.

அதாவ� ேச� ச���ர ��ட�ைத
��தைல���க� ���ைல�க அ�க�

வா����ள� எ�பைத� ெதாட���யாக
அ��ைக வா�லாக� ெத�����
ெகா����தா�. ஆனா� அ�ேக �னா
ெச�� ெகா����த ேவைலகைள��,
அத� க�கா���� தா� இ�த� ேச�
ச���ர ��டேம நட��
ெகா����பைதேயா ப.�த�பர�
ம��ம�ல �ைற� ெபா���� இ��த
�.ஆ�.பா� �ட மற��� �ட ���
�ட��ைல.
காரண� எ�ன?
ச� ெப�ய இட�� �வகார����� நாம
ேபாக ேவ�டா�. இ�த இட���
இ�ேனா� ஆ�ச�ய�ைத�� நா� பா��க
ேவ���.
2008 ��ரவ� மாத� இல�ைக அர�
ம�னா� வைள�டா�� இ��த ���
ப��க�� ெப�ேரா�ய

�ர�ப�க��காக ெட�ட� ��ட�.
இ��யா�� சா�பாக ஓ�எ���
��வன��ட� ம�ெறா� ��வன��
கல�� ெகா�ட�.
அ�த ��வன��� ெபய� Cairn India.

ெபய�� இ��யா இ���றேத அ�ப இ�
இ��ய ��வனமா? எ�� ேயா��கா��க.
இ�த ெட�ட�� ���பாக வட��
�ழ�காக உ�ள ப��க�� ���பாக
வட��� உ�ள ��தள�ைத அ����ள
ப��ைய�தா� இர�� ��வன�க��
ைக�ப�ற ேபா�டா ேபா�� ேபா�ட�.

அத��� காரண� உ��. ஆனா�
ேபா���� இ���� 2008 ஆ� ஆ��
இ��யா ��வன���ேக இ�த ெட�ட�
�ைட�த�.
இத��� ��னா� உ�ள காரண�
��தள���� PEARL 1 எ�ற ப�����
�னா ெப�ேரா�ய ஆரா���
ெச���ேறா� எ�� ேவெறா�
ஆரா���ைய�� ெச��
ெகா����தா�க�. அதாவ� �னா
உ�வா��ய உள� நடவ��ைககைள
இ��யா கவ��� �ட��டா�
எ�பத�காகேவ ம��ேம ஒ�எ��� ��
வா��� ம��க�ப�ட�.
அ��ற� ம�ெறா� �சய�ைத�� நா�
இ�த இட��� பா��க ேவ���. இ�த
��வன� ���பாக இேத இட��� தா�
த�க� ெசய�பா�கைள அைம�க

ேவ��� எ�பத�கான காரண� எ�ன?
��தள��� இ��� இ�த ��வன�
அைம�த இட������ த��நா���
உ�ள �ட��ள���� 300 ��. இ� த�ர�
�������� 250 ��.
ெச��ைன, ��ய� ேபா�றைவக�
எ�லா� இ�ப உ�க ஞாபக����
வர�ேம?
ச�, இ�ப இ�த இ��யா எ�� ெபய�
ைவ���ள இ�த ��வன� யா�ெர��
பா����டலா�.

Cairn India எ�ற ��வன� �ைற�ப� ஒ�
இ��லா�� �தலா����
ெசா�தமான�.அவ� ெபய� �� ேக�ெப�.
(Bill Gammell). இவ� தா� இ�த

��வன��� 64 சத��த ப��கைள
ைவ���ளா�. 1979 ஆ� ஆ��� Castle
Cairn Financial Services எ�ற
��வன�ைத� ெதாட��னா�. இ�த
��வன��� ���ய� ப� எ�ப�
ெப�ேரா��� ெபா��க� எ�க��
�ைட���றேதா அ�ேக ேபா�� தன�
ெசய�பா�கைள� ெதாட��வ�. இத�
ெதாட���யாக இ�த ��வன� Cairn Energy
எ�ற ��வன�ைத� ெதாட��ய�.
1996 ஆ� ஆ�� இ��யா�� இய���
ெகா����த ஆ��ேர�ய ��வனமான
Command Petroleum Ltd ெப��பாலான
ப��கைள வா��� த� க���பா�����
ெகா�� வ�� இ��யா���� தன�
ேசைவைய ���ப��த ெதாட��ய
ேபாேத ேம�ம�ட �ைல�� உ�ள
அர�ய�வா�க�, அ�காரவ��க��ன�
ேபா�ற அ�தைன ��த ஆ�மா�கேளா�

ந��றைவ ஏ�ப���� ெகா�ட�.
இ��யா���� ெதா�� ெதாட��
அ��� ந�ல லாபகரமான ��வனமாக
வளர ேவ��ெம�றா� ���யமாக�
����வ��� ெச�றா� தாேன ����?
அைத�தா� ெதாட�க��ேல இ�த
��வன� ெச�ய� ெதாட��ய�. 2000 ஆ�
ஆ��� இ��யா�� �ழ�� ம���
ேம�� கட� ப��க�� ெப�ேரா� ம���
எ�வா� இ��பைத� க�ட��� தன�
ப�ைய� ெதாட��ய�.
2004 ஆ� ஆ�� ராஜ�தா��� அ�ேக
உ�ள கட�ப���� �க� ெப�ய
ெப�ேரா�ய வள� இ��பைத� க��
ெகா�ட�. இ�த ��வன��� மேல�ய
��வனமான Petronas ��வன���� 13
சத��த ப��க� உ�ள�. இ�த மேல�ய
��வன��ற� யா� ���யமான

ெபா��பா�யாக இ��பவ�? மேல�ய
ெதா�� அ�ப� ஆன�த ���ண�.
ச�, இ�த இ��யா�� இய��ந� யா�?

�� நேர� ச��ரா ேசகனா.���ய
ெபா���� இ��பவ�. இவைர�ப��� ��
���� வைரக?
1990 ஆ� ஆ�� இ��யா�� பா�கா��
ெசயலாளராக��, உ��ைற

ெசயலாளராக��, ேக�ன�
ெசயலாளராக��, 1992 �த�
அ�ேபாைதய �ரதம� நர��மரா���
ஆேலாசகராக�� இ��தவ�. 1995 �த�
�ஜரா� ஆ�நராக�� இ��தவ�. 1996
�த� 2001 வைர அெம��கா��கான
இ��ய �தவராக�� இ��தவ�. அ���
���பாக 1981 �த� 1984 வைர���
இல�ைக�கான ஏ��ம� ெகா�ைககான
காம�ெவ�� ஆேலாசகரா�� இ��தவ�.
ச�� ��� ���க ெகா���க.
�ைற�ப� இல�ைக ெகா��த ெட�டைர
ைக�ப��ய� மேல�யா�� ெப�ேரான�
��வன�. அத��� காரணக��தவாக
��னா� ��றவ� நேர� ச��ரா ேசகனா.
ஆன�த ���ண� யா��� ெந��கமான
��டா�? இ��யா��கா? �னா��கா?
ந� இ��யா�� மக�தான ஆ�ச�ய�

ஒ�� எ�ேபா�� உ��.
ஒ�வ� உய��த பத��� இ��தா��,
இ��யா�� ராஜரக�ய�கைள�
கா����த பத�யாக��ட இ��கலா�.
ஆனா� அவ� ஓ�� ெப�ற �ற�
அவைர�ப�� எ�த� ேக����
இ��கா�.
எ�� ேவ��மானா��, எ�த அ��ய
��வன��� �ட�� ����ண�ைவ
உ�வா��� ெகா�ளலா�. லாப����,
த�க� �ய லாப���காக இவ�கைள�
ேபா�றவ�க� ேசார� ேபாகமா�டா�க�
எ�பத�� எ�ன ��சய�?
ஒ�ேறா� ஒ�� ����� ேபா�� பா����
ெகா���க.
இல�ைகைய� ெபா��தவைர���
இந�யாைவ பைக��� ெகா�� இ�த

ெட�டைர ேந�ைடயாக� �னா����
ெகா��� �ட ��யா�. அேத சமய���
�னா ச�ம�த�ப�ட ஆன�த ���ண�
��வாக��� உ�ள ம�ெறா�
��வன����� ெகா��� ��டா�
�ர�சைன ���� ��ட�. ெமா�த���
இ��யாவா� ேவ��ைக பா��க���ய
���ைல.
அ�ப இ�த� ெதா�� �ைளயா���
ெஜ��த�?
இ��யா�� இைறயா�ைம��,பா�கா��
அ����த��� ��தைல���க�
காரணமாக இ��� ��வா�க� எ�ற இ�த
வா��ைதகைள ைவ��� ெகா�� இ��
வைர��� ஆ�ட� கா��� ெகா������
ராஜபேக
ஷ ைவ எ�ப��ப�ட நப� எ��
உ�க���� ���ேம?
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1. ேவ����ைள
�ரபாகர�

இல�ைக �த��ர ெப�ற கால� �த�
ஒ�ெவா� காலக�ட���� ��கள
ஆ��யாள�களா� அ�� வா��த
த�ழ�க��� ஏராளமான ��ப�க�
உ�வான�. த��� தைலவ�க�
ெதாட�க��� கா��ய வ��
ேபாரா�டைதேய ெதாட��ன�. அ�ேவ
ஆ�த� ேபாரா�டமாக மா�ய�. �த��ர
ேவ�ைக எ�ப� ஒ� ��ய �ைத
ம��ேம.
ெகா����� வா��த �ரபாகர�
உற�ன�க� ெப�ற ��ப�ைத �க� ��ய
வய�� ேக�� �ரபாகர� தன���ேளேய
�ல உ���பா�கைள எ���� ெகா��
அத�ப�ேய உ�வா���ெகா�ட ேவ�ைக
ஆலமரமாக� ��னா� வானளாவ உய���
��ற�.
த�ழர� க���� இ��� �ல� ஆ��ய�

ெதா�� ெச�� ெகா����த
ேவ�ேகாபா� மா�ட� உ�வா��ய�
அ�. “உ�ைம எ�ப� ேக��� ெப�வ�
அ�ல. அ���� ெப�வேத. கா����
அைம� வ� எ�ப� ��கள�க�ட���
எ��பா��தா� இ��� ஒ� ��றா��
ஆனா�� த�ழ� எ�பவ� அ�ைமேய”
எ�ற அவ�� தராக ம��ர� இைட�டா�
ஒ��க �ரபாகர�� த��பாைத
உ�வான�. அ�ேவ 1977 ஆ�
ஆ����� �ற� ��தைல���க�
இய�கமாக மா� வள��� ��ற�. கா�
��றா�� கால���� ேமலாக ஒ�ெவா�
��கள ஆ��யாள�கைள��
��தைல���க� இய�க� எ�ற
ெபயைர� ேக�டாேலா, ேவ����ைள
�ரபாகர� எ�ற ெபயைர �ைன�தாேல
அ�ச�பட ைவ�த�.
” �த��ர���காக� ேபாரா���ற ம�க��

�� யா�ேம கைட�� ேதா��ைய
ஏ�ப��� �ட ��யா�? இல�ைக
த�ழ�கைள அ��� ��யலாக மா��
�டலா�. ஆனா� �ர�தர அ�ைமயாக
மா�� ைவ�க ��யா�”
உண��தவ�க� ெஜ��க���யவ�க�.

2. ேவ����ைள
�ரபாகர� ப��க�
த�ைம����?
“என� ப���ப�வ��� எ�ைன�
கவ��த� இ��ய �த��ர� ேபாரா�டேம.
ஒ��க�ைத, க���பா�ைட ������
வள��க�ப�ட �ழ�� தா� நா�
வள��க�ப�ேட�. ெவ�யா�க�ட�
பழக அ�ம��க�பட��ைல”
ஓ��க�?
“என� த�ைத (ேவ����ைள) அவர�
நட�ைதயாேல என�� �� மா��யானா�.
அவ� உண�� க�ேவ��ைலைய��ட
உ�ண மா�டா�. அவ� அரசா�க மாவ�ட
(�ல அளைவ) அ�கா�. அவ� நட��
ெச�றாேல ��ெவ���� �ட�

காய�படாதவா� நட�� ெச�வா� எ��
எ� ப�� ம�க� ��வா�க�. எ�ைன�
��ற� சா��� ெபா���ட அ�ப��
ப�டவ��� இ�ப�ெயா� ��ைளயா
எ�பா�க�. அவ� �க�� க�ைமயானவ�.
ெமா�த ���ப �க��கைள�� காரண�
கா�ய�கேளா� ேதாழைமேயா�
உைரயா�வா�. எ�ப� வாழ ேவ���
எ�பத��� எ�ப� வாழ��டா�
எ�பத��� அவ� உ�வா��ய
����ண�� ���ய� காரண�.
அைம�யாக வா��த அவர� வா��ைக
���க ெமா�த இன�கலவர�கைள��
ெவ�� வா��ைதகளாக உைரயாட� �ல�
உண��� ெகா�ள ���த�.வா��ைக
இழ�தவ�க� இழ�� ெகா�ேட தா�
இ��தா�க�”
ேநா�க�?

இ��ய �த��ர ேபாரா�ட வரலா���
ேநதா��� ப�� எ�ைன �க��
கவ��த�. �ழ�ைத�ப�வ� �தேல
அவ�� ஆ��க� ேதட�� இ��த
ேபா�� ���� வ�த ேபா� நா�
த�ைமயாக� த� ஆளாக� ��� கானக
வா��ைக வா��த ேபா� இைவக� தா�
எ�ைன அைடகா�தன. ���பாக ” என�
கைட�� ெசா�� இர�த� இ���� வைர
எம� ம��� ��தைல�காக நா�
ேபாரா�ேவ�” இ�த வா��ைதக�
என��� உ�வா��ய தா�க� தா� இ��
வைர இ��� வ�த�”.
எ�ண�க�� தா�க�?
” அ���� எ�ராக� ���ப� தா��யவ�க�
என� பலர� வரலா�� வா��ைக��
என��� ���தமாக இ��த�.
��க��க�� ெகா�ர எ�ண�க��,

ெகா�ைமயாக (1958) தா��த�க��
�ன�ேதா�� �னச� வா�லாக�
ப����ெகா�ேட வ�த ேபா�
உ�வா��ய தா�க� ேம�� எ�ைன எ�
பாைதைய உ��ப���ய�”
கைட� வைர��� கைட���த இய�ைக
எ� வ�கா��?
“த�ழ�க�� வா��� ��கமற
கல������ மத ந���ைககைள,
பா��ரா�� உ�ேள உற���ெகா��
இ��த �ேரா�தைர ஒ� க���� க����
க�� ெமா�தமாக� ெப�ேரா� ஊ��
��கள�க� எ��த ேபா��, ம�க� அ�த
�க��கைள�� ெச��யாகேவ பா��த
ேபா� ப��த ேபா��, மத எ�ண�கைள
�ட� ���� தா�க ��யாத எ�கள�
ம�க�� எ�ண�க� என�� ேவ�
�தமான தா�க�ைத உ�வா��ய�”

வா��� வா��த அ�பவ��
வா��ைகைய ெந�� ப���யைவக��?
நட�� ெகா������
இனகலவர�கைள��, ���பாக 1958
அ�� நட�த ெமா�த ேகார�கைள��
���� ெப�ேறா�க� ேப��ெகா���
ேபா�� உ�வான தா�க�
அள�ட�க�ய�. அ�ேபா� ெச�ைன��
இ�ந� வ�� ஆன�த�கட�, க��,
��த� இத�க�� வ�� ேபா� ப��ய
ெச��கைள ஆ�வமா�� ப���� ெத���
ெகா�வ���.
ேம�� மகாபாரத� ெசா���
“ந�ைமைய� �ைம அ��� ஒ����.
இ���� ெவ���” எ�ற வா��ைதக�
எ��ைடய வ�ைமைய
அ�க�ப����ெகா�ேட இ��த�. நா�
ப���� ப���� ேபா� ேஹா� கா��

ப����காக � நவர�ன� எ�ற
ஆ��ய�ட� ப��ேற�. அவ� த��
சம�� க���� இ��� ெவ�ேய�யவ�.
பல இைளஞ�க�� அவைர� ெதாட���
ெவ�ேய�னா�க�. அவ� பல நா�க��
நட��� ேபாரா�ட�கைள�� ��வாக
எ���ைர�பேதா� பாரா�ம�ற�தா�
எ��கால��� இல�ைக�� எ���
த�ழ�க��� உ�வா�கா� எ�றவ�.
அ�ேபா� எ��ைடய வய� 15.
அ�ேபா� தா� எ��� உ�வான தா�க� ”
நம�ெக�� ஒ� த� நா� இ��
ேவ���. நா�� ����� தா�க
ேவ���”
ஆத��ண நாயக�க�?
” வரலா��� ெந�ேபா�ய� எ���,
மகாபாரத��� �ம�, க�ண� இவ�க��
�ணா��ய�கைள��, �ேவகான�த�

ெசா�ெபா�� �ல� ேகா��� ேச��த
ேபா� ெமா�தமாக இைளஞ�க�� ெமா�த
ச���� என��� ��ய ����ண�ைவ
உ�வா��ய�.”
ப�� உ�வா��ய தா�க�?
” ஊ�� ஆ��க� ெசா�ெபா��க�
(��பான�த வா�யா�) எ�� நட�தா��
�டாம� ேபா�� ேக��� ெகா�ேட
இ��ேப�. பா��த சா�ர�� நாடக���
உ�ள கதாபா��ர� வா�லாக
ஒ�����ெகா�வ���. நா� ஏதாவ�
ெச�தாக ேவ���. ஆனா� ெச�வ�
அ�தைன�� வ�ைமயாக அவ�க�
உ�வா��ய வ�ைய உ�வா��ய வ��க�
மைற�� அள��� ம�க���
வ�கா��� அள��� இ��க ேவ���
எ�� உ��ற உண�வாக மா�ற�
ெப���ெகா�ேட வள��ேத�”

ஆ�த� ம��ேம �ற�த�?
” ஆ�த�க� இ�லாம� அைம�
வ��ேலேய அவ�க�ட� வா�� எ�
ம�கைள அவ�களா� உ�வா�க�ப��
ஒ�ெவா� �ர�சைனக��
வா�வாதார�ைத� �� �ைல���ெகா��
இ��தேத த�ர வ� ெத�வதாக�
ெத�ய��ைல. ஆ�த� �ல� ம��ேம
இவ�க�� அட���ைறைய ஒ�
������ ெகா�� வர ���� எ�ப��
உ��யா� இ��ேத�”
���ப�ைத ஒ��� வா��த வா��ைக?
” 19 வய�ேலேய தைலமைற�
வா��ைகைய� ெதாட�� ��ேட�.
���ப��ட� இ��தா� அ� ேம��
ேம�� பல ேதைவ��லாத ��க�கைள
உ�வா��� எ�� உண��� 1973 �த�
1983 வைர தைலமைற� வா��ைகைய

அ��க� ெச�த�. இரா�வ���
ெவ�யான ேதட�க� அ�தைன��
எ�ைன�� எ� ெவ���கான
பாைதைய�� க���த�த�”
அர�ய� ெகா�ைக?
” 33 ஆ��க� இல�ைக
பாரா�ம�ற��� ஒ��த எ�த
வா��ைதக���� ம��� இ��ததாக
அவ�க�� ேபாரா�ட� எைத��
உண��த��ைல. ம�க� அர�ய� ேதைவ
எ�றா�� அ� ெவ�� வா��ைதகளா�
ெகா�� ேச��க�ப�� ேபா� இவ�க���
எ�க�� ம�க�� வ�ைய ����
ெகா��� �ரா� இ�லாத
காரண�க�னா� எ��ைடய
ஆ�த�ேபாரா�ட�கைள ஒ�ெவா�
காலக�ட���� வ��ப����ெகா�ேட
இ��க ேவ�� இ��த�.

மா�ற� காணாத வா��ைக அ�தைன��
இ� ப�க�� வ�ைய உ�வா���
ெகா�ேட இ��தா�� அ�வ�ேபா�
�ைட�த வ�க� ஒ�ெவா��� நா�
ேத��ெத��த பாைத என�ெகா��� தவ�
ேபா� என�� உண��த��ைல”
ேத��ெத����ெகா�ட பாைத?
” இ��ய அர�ய� �த��ர வரலா���
மகா�மா��� எ�தைன ���ய��வ�
இ���றேதா அ�த அள��� ேநதா����
���ய இட� உ��. இ�லா��டா�
இ�� �னா�க� ெட��வைர��� வ��
ஆ�ைம ���� இ��பா�க�. எ�க�
ஆ�த�ேபாரா�ட�ைத� �ைற
ெசா�பவ�க� அ�தைன ேப��, இ��யா
இ�� வள����ெகா�ட இரா�வ
ேமலா��க��னா� ம��ேம இ���
ஆ�யா நா��� ஒ� வ�லரசாக இ���ற�.

அைம� ���ய� ெசா�� எ�த� ச�வேதச
நா�க�� ஒ�ெவா� ஆ��� தன�
ஆ�த�கைள�� வள����ெகா�� தா�
வள����ள�”
இர�க� எ�ப�?
ெவ��பைடயாக� ெசா�ல�ேபானா�
உலக��� உ�ள ெமா�த இரா�வ
வா��ைக எ�பேத இய�பாகேவ ெவ�ேய
அ�தைன ���ர� ெத��� �டாத
இர�க��லாத த�ைமைய உைடய�.
எ�க�ைடய எ��களா� ெவ�ேய
பர��ைரயாக� ெசா�லப�� எ�த
�சய�கைள�� நா� ெபா��ப���யேத
இ�ைல.
காரண� உ�ைமயான �சய�க� உ�ேள
வா��த ம�க���� ெத���. பரபர��
ஊடக�க��� அ� ேதைவ��லாத
�சய�க�. க����, கதற��

அவ�க��� �யாபார�. எ�க���
அைத� ���க ேவ��ய கடைம”
சேகாதர ��த�க�?
“ஆ�த�க� ெகா�டவ�க� அ�கார����
ஆைச� ப��றா�க�. தவ� இ�ைல.
ஆனா� அவ�க�ட� அ��பைட��
இ�லாத ஒ��க� ஒ� ச�வா�கா�ைய
அ��க�ப���ேம த�ர ம�க����
ேதைவயான எ�த அ�கார�ைத�� த��
�டா�. இர�க� இ�லாதவ�க���
ம��� தா� எ�க�ைடய ஆ�த�க�
இர�க� இ�லாம� ெசய�ப��. அ�ப��
ெசய�பட��ைல எ�றா� எ�க�
வ�ைய, வ�ைமைய,எ��பா���� �த��ர
வா��ைக வ�� அைடயா�.
ெகாைல,ெகா�ைள,ேமலா��க� ேபா�ற
ெதாட�க� கால� சேகாதர�களா�
எ�க�ைடய வ�கா�டைல தவ� எ��

உண��தவ�கைள ேவ� எ�த வ���
அவ�க���� பாட� க���க ����?
எ�ைன� ச�வா�கா� எ�பவ�க�
த�க�ைடய த��ப�ட வா��ைகைய��,
எ��ைடய த��ப�ட வா��ைக��
ஓ�����ெகா�வ��ைல. எ��ைடய
ஆைச ம�க�� �த��ர�. ஆனா�
அவ�க�� ஆைச ெமா�த�� அவ�க��
இ���. எ�த� ���ைல��� சமாதான
கதைவ நா� �� ைவ�தேத இ�ைல.
எ�லா ந�ல வா���கைள�� அைடப��
சமய��� ம��ேம எ��ைடய
ெகா�ைகக� ம�றவ�க�� �ம�சன����
ஆளா� இ���ற�”
மா�ர�க�?
சயைன� �ைவ�� உ�டவ�க� அவ�க�
மைற�கமாக எ�க� ேபாரா�ட����
வ�ைம ேச������ ெச��றா�க�.

எ�க� இய�க��� ���� ப��� ேப�க�
�ட எ��க�� ைக�� ���
�டமா�டா�க�. ���னா� எ�ன நட���
எ�பைத�� அவ�க� ந�றாக
உண��தவ�க�. ேபாரா�ட��� உ�ள
தைலைம� ெபா���க� ம���
ஆராதைன���யவ�க� அ�ல. வா���
ப�ெக��த ஒ�ெவா� �ர��. அதனா�
அவ�க��� உ�டான ப�� ம�யாைத
மா�ர� �ன�. தா�க��
ம����ப��ேறா� எ�பைத உண����
�க��� இ�”
ஜனநாயக�?
எ��ைடய ெகா�ைகக�
ச���லாதைவக� எ�றா� ஜனநாயக�
பாைத�� ெச�ற த��யானவ�க�
ெவ�ெற��த �சய�கைள�� உண���
ெகா�ள ேவ���. நா�க� த��ன

கா�பாள�க� எ�� வ�தவ�க� தா�க�
�ைலேபான �க��கைள�� உ�� ேநா�க
ேவ���. ��கள ேப�னவாத த��ர
அர�ய� எ�பைத�� அவ�க��� எ�
ச�யான ெமா� எ�பைத�� ��ய
ைவ���.
நா� அர�ய�வா�ய�ல. ேப���� ��
ெசய�� கா�� நம�கான உ�ைமைய
ெவ�� அைட�த �ற� தா� ேப����
தயாராக ேவ���. காரண� ��கள�க��
ஆ�க� எ�ப� 30 வ�ட�க� கட���
ெகா�ைககளா�, இர�கம�ற �ண�தா�,
ெத�வான த��ர ��ேன�ற� ெகா�ட
ேபா�யான ஜனநாயக�ைத நா� ெவ��
எ��� நா� ��ேன�யவ�களாக
இ��தா� ம��ேம அவ�க�� நா� யா�
எ�� ��யைவ���.
எ��ைடய கால��� இ�த� �த��ர�

ேபாரா�ட� ��வைட�� எ�ற
எ�ணெம�லா� இ�ைல. நா� ஒ�வ�
�ய���� இ����ேற�.
நா� ெவ�லா��டா� என��� �ற�
ேவ� ஒ�வ� வ�� இைத� ெதாட�வா�க�.
��� எ�ப� ச�யான �ைற��
���க�படாத வைர�� இ�த�
ேபாரா�ட�க� ெதாட��� ெகா�ேட தா�
இ����?
ஆ�தமா அ�பா எ�ப� ��கள�க��
ைக�� தா� இ���ற�?

3. ேவ����ைள
�ரபாகர�--த��ழ�
எ�ெறா� �ரேதச�
“த�ழ�க��� இ� த� ஈழ� தா� ��வாக
இ����” எ�� ��மானமா�� ெசா�ன�
�ரபாகர� அ�ல.
இத� ��� இல�ைக எ�ற நா�
ஆ��ேலய�க�ட���� �த��ர�
ெப�வத�� ��ேப உ�வான�.
த�ழ�க�� �த� தைல�ைற தைலவரான
அ�ணா�சல� உ�வா��ய� ஆ��.
அவ� த� ஈழ� எ�� தா� ெதாட�க���
ெசா�னா�. அ�ேவ த��ழ� எ��
��னா� மா�ய�.
அ�ணா�சல� ப��தவ�, ப�பாள�, ச�ட
ேமைத ஆனா� ெவ�ஜன ஆதர� ��ய�.

அவ� வா��த வா��ைக ���க�
ெகா������ ேம�த�� ம�க�ட�
இ��த காரண�தா� கைட� வைர���
ம�க� ஆதரெவ�ப� அவ���
எ�டா�க�யாக இ��த�. இ���� அவ�
ெகா�ைகக�� ெகாைலயா� ெவ�ஜன
ஆதர� இ�லாம� மைற��� ேபான�.
அ�ணா�சல� �த� �தலாக உ�வா��ய
இல�ைக ேத�ய கா��ர� ��கள�க��
ைக��� ேபான ேபாேத அ�ச��ட�
எ��கால��� இ� ��கள�க�ட�
த��ன� ேச��� வாழ ��யா� எ�றா�.
அ�ேபா� இல�ைக �த��ர�
ெப�வத��� கா� ��றா�� கால�
இ��த�. அவரா�� ��யாம� அவ�
சேகாதர� இராமநாத� �ய����
ேதா��யா� ைகக� மா� கைட��� 1972
ஆ� ஆ��� ெச�வநாயக� மன� ெநா��
ேபா�� ெசா��� அள��� வ�� ��ற�.

இைதேய �ரபாகர� உர��� ெசா�ன
ேபா� ம�றவ�களா� �ேனாதமாக�
பா��க�ப�ட�.
ச�வேதச அர�ய� ��யாம� இெத�ன
அட� எ�பதாக இ�� வைர���
ேபச�ப��ற�. அ�ணா�சல� ���யா�
ெஜ��க ��யாம� ெச�வநாயக�
ச��யா�� ெவ�ல ��யாம� கைட���
�ரபாகர� பல�தா�� ெவ�ல ��யாம�
கலவர�க��, ��த�க�� ெதாட���யாக
வ�� ெமா�த த�ழ�க�� உ���
உைடைம�� இழ�� இ�� நா�க��
வா��தா� ேபா�� எ��ற அள���
வ�� ����ற�.
இ�ேவ இ�� இல�ைக��
உ���ைழ�தவ�க� நா� த�ழ� எ��
ெசா�ல பய�� வா�� �ைலைம���
ெகா�� வ���ள�. ெதாட�க� கால���

அ�ணா�சல��, இவ� சேகாதர�
இராமநாத�� எ����ள ��தக�க�
த�ழ�க��� ம��ம�ல இ�� வைர���
��கள�க��ேக பாட��தக�க�.
��கள�க��� அர�யைல
க���ெகா��தவ�க� மைற�� �ைட��
இ��க ேவ��ய ம�யாைத��� இற���
ேபானா�க�.
இவ�க�ட� க��� ெகா�ட மாணவ�க�
ஆ��யாள�களாக�� மா� ��கள
இனவாத��� ராஜாவாக�� மா��
ேபான� ச���ர ஆ�ச�ய�க�.
த�க���� �ற�பாக�
க���ெகா��தவ�க�� ெபய�கைள இ��
அவலமா� வ�� ��ற த�ழ�க���
உ�வா�க�ப�ட �ற�த ெவ� �கா����
��ட�ப�� ந���கடைனைய��
�����ளா�க�. வா��� ெச�ற த��

தைலவ�க�� அ���ட� அ�வள� தா�.
அ�ணா�சல� �கா�, இராமநாத� �கா�,
ஆன�த �மாரசா� �கா� எ��
உ�வா�க�ப�ட�. ெமா�த இல�ைக
ம�க�� �ைன�� ெகா�ள�த�க
வைக�� வா��தவ�க�� வா��ைக�
ெபய�க� இ�� ���க�யா� ��பவ�க�
வா��ைக உத�யா� உ�ள� எ�ப�
ெப�� ச���ர ேசாக�.
�ரபாகர� இவ�கைள� ேபால�
ப��தவேரா, ப�ட� வா��யவேரா
அ�ல� ��தக�க� எ��யவேரா அ�ல.
அ�� ��தா� ேபால� ெகா��த ஊடக
ேப��க�� வ�ட�ேதா�� உைரயா��ய
மா�ர� �ன ேப��க�ேம அவைர� ப��
அவ�� ெகா�ைககைள�� ந�மா�
ஓரள���� ���� ெகா�ள ����.
ேபா� ெவ�ய�,மனேநாயா�, ��ய

தைல�ைற��� பய�கரவாத�ைத�
க���ெகா��தவ�, உலக���� ம�த
ெவ���� எ�பைத அ��க� ெச�தவ�
எ�� ெசா�ல�ப�வ�� �யாய வாத�க�
எ��� இ�� எவ� கா��� ேபா�
�ழா�.
�ரபாகர� ெச�த சாதைனக�
ஒ�ெவா��� இவ��� ��ைதய
தைல�ைற தைலவ�க� எவ��
ெச�யாத� ம��ம�ல. �ைன�ேத பா��க
��யாத�.
அவ�க� ஜனநாயக� கா��ய வ���
ெச�� த�கைள ந�����த
வ�கா�டாம� மைற�தவ�க�. இவேரா
தா� ெகா�ட ெகா�ைக ச� எ�� ந��
அைதேய ெச��� கா��யவ�. த��ைடய
த�ன���ைக ம��ேம வ� கா��� எ��
கைட�வைர��� ெகா�ட ெகா�ைக��

��வாதமா� உ��யா� ��றவ�
அர�ய� ெத�யாதவ� எ��
ெசா�ல�ப�பவ�க� �ரபாகர�� மா�ர�
�ன உைரகைள� ப���� பா��தாேல
���� ெகா�ள ����.
த� வா�நா�� ந���ைகக��,
அவமான�க���� இைடேய ேபாரா��
பா��த அ�தைன �க��கைள�� நம���
��யைவ���. �ரபாகர� உ�வா��ய
த��ழ��� ச�க� க�டைம�� ெவ�
உலக�தா� அ�க� பா��க�படாத
பா�ைவக�.,
நா�� �ற�� �� எ�பதான ��� எ��
�ற�� எ��களாக இ��தவ�க�ட�
வா��தவ� உ�வா��ய ஒ�ெவா���
கைட��� அவைர� ேபாலேவ இ��
ேக�����யா� ��ய��� ���ற�?

1985 ஆ� ஆ��� த�ழ� �ன�வா��
கழக� ெதாட�க�ப�ட�. ேபா�னா�
பா��க�ப�� வ�ைம �ைலைம���
த�ள�ப�ட ம�க����, ெசா�த
இட�கைள ��� ��� வா���
ெகா����பவ�க����, அக� �கா��
ஆதரவ�� இ��தவ�க����, த�கா�க
��ைசக��� இ��தவ�கைள இன�
க�� அவ�கைள அரவைண�� வா��ைக
ெகா��ப� இத� கடைமயாக இ��த�.
இத� உ�வா�க��ற� ��னதாக�
��க�� ஊடக���� ெசய�பட�
ெதாட��ய�.
�த�� வாெனா��� ஆர����
இ���� ெதாைல�கா�� ேசைவ
வைர��� ெகா�� வ�தா�க�. ���யான
பா� உண�ைவ ���� கா��கைள�
த��ைக ெச�ய�ப�� அ��ட� ெச��
அ��ைகக�, நட�� �க��கைள�

���யமாக� கா��� அள���� கைட�
வைர��� ெதாட��� த��ழ���
ஒ�பர�� ேசைவ நட�த�ப�ட�. இ��ய
அைம��பைட உ�ேள �ைழ�த ேபா�
�த�� தா�க�ப�ட� இ�த வாெனா�
ேசைவேய ஆ��.
��த��னா� ெப�ேறாைர,
பா�காவல�கைள இழ�த ெப�
��ைளக�� பராம����காக�
ெச�ேசாைல ��வ� இ�ல�. 1991 இ�
ெதாட�க�ப�ட�. அதைன� ெதாட���
ேபா�� ெப�ேறாைர இழ�த ஆ�
��ைளகைள� பா�கா�க 1993 ஆ�
ஆ��. கா�த �ப� அ���ேசாைல
ெதாட�க�ப�ட�.
ெவ��மைன எ�ற அைம��� �ல�
நட�த ேபா�க� �ல� க� ��னா�
உற�கைள� ப� ெகா��� அைட�த மன

அ��த�களா�
பா��க�ப�டவ�க����, மன�ைல
பா��க�ப�ட வ�க���� உய�ய
���ைச அ��� அவ�கைள� பராம���
ம�வா�� அ��பத�காக
உ�வா�க�ப�ட�.
�தாள� ேபணக� எ�ற அைம��� �ல�
ேபா�னா� தம� ��ைகைள இழ��
ஆதரவ�ற �ைல��� த�ள�ப�ட
��ேயாைர��, ெசா�த ப�த� இ�லாம�
இ��பவ�கைள��, உற�ன�க� இ����
ைக�ட�ப�ட ��ேயா�கைள��
பா�கா�க உ�வா�க�ப�ட�
1992 ஆ� ஆ�� ��தைல���க� கைல
ப�பா��� கழக� எ�ற அைம���
�ல� த�ழ�க�� த�� ெமா�ைய��
அ��� ெகா������ கைல ம���
ப�பா�கைள�� ��ெட��பத�காக

உ�வா�க�ப�ட�.
�யா� ��ப� ம���வ� ேசைவ��
�ல� அரசா�க� உ�வா��ய தைடகைள
�� ஒ�ெவா� கால� க�ட����
உ�வா��ய ம���வமைனக� �ல�
அ�யாவ�யமான ம���� ெபா��கைள
வரவைழ���, ப���ய��க�ப�ட
ேபாரா�க� �ல� ���ைச
அ��க�ப�ட�.
த��ழ பைட��ைற� ப���� �ல�
வள��� ெகா������ இைளய� ��ட�
ேபா�னா� அவ�க�� க��
பா��க�பட��டா� எ�பத�காக
உ�வா�க�ப�ட�.
த��ழ ெபா���ய ேம�பா���
கழக��, இதைன� ெதாட��� 1993 ஆ�
ஆ��� த��ழ ச�ட� க���
உ�வா�க�ப�ட�. இேத ஆ���

ெபா��க�� ேத��� ேத��� ெப�ற
மாணவ�கைள� பாரா�� வ�ட�ேதா��
ப�� வழ�க த��ழ� க�� ேம�பா���
ேபரைவ ெதாட�க�ப�ட�.
1994 ஆ� ஆ��� த��ழ���
ெபா�ளாதார� க�டைம�ைப
வ��ப���வத�காக ேவளா�ைம��
ைக�ெதா�ைல�� உ�வா��
�ற�பானவ�க���� ப�� ெகா���
�ற���க உ�வா�க�ப�ட�. .
ம�க�� வ�� ேசைவ�காக� த��ழ
ைவ�பக� ச�ட� ேதைவக��காக�
த��ழ �� ��வாக��ைற, நக�
��வாக���காக� த��ழ காவ� �ைற இ�
ேபாக மாணவ�க��ெக�� �ைளயா���
�ைற�� ெதாட�க�ப�ட�.
ெமா�த��� த��ழ ப��க�� வா��த
ம�க�� ெபா�ளாதார� ச�க�

க�டைம��� �ைற�� அ�க� கவன�
ெச��த�ப�ட�.
�ரபாகர� உைரயா��ய மா�ர� உைரக�
எ�ப� பல �த�க�� பய� உ�ளதாக
இ��த�. ேபா�� இற�த �ர�க����
ெகௗரவ� ெச���� �தமாக அேத
சமய��� த�� ம�க���� த��ழ
��தைல���க�� ேநா�க�ைத��,
ச�வேதச ச�க����� ��க� இய�க�
����� ேகா��ைக எ�பதாக� பல
தள�க�� �வாத� ெபா�ளாக
அைணவரா�� உ��� கவ��க� ��ய
வைக�� இ��த�.
�ரபாகர�� ேநா�க�ைத��
���ப�ைத�� த��ப�ட
ெகா�ைககைள�� ���� ெகா�வதாக��
உ�ள�.
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எ�பைத� கண��� ெகா�� மா�ர�
�ன� எ�� உ�வா�க�ப�� �த�
�தலாக இ��ய அைம��பைட
இல�ைக�� இ��� கைட�க�ட உ��ர
தா��த�க� நட�த�ப�ட ேபா� இன�
ெத�யாத அட��த கா��� இ���
ெகா�� உைரயா��ய �ரபாகர�� உைர
எ�ப� 2008 வைர��� 19 வ�ட�க�
ெதாட��� ஒ�ெவா� வ�ட��
�����ட அேத �ன���
ஒ�பர�ப�ப�ட�.
உலக ஊடக�க��, உலக�த�ழ�க��
ஏ� ��கள ஆ��யாள�க�ேம இைத
ைவ�� தா� ��க�� அ��த� க�ட
நக�ைவ ���� ெகா��� அள���
இ��த�.
ெமா�த 19 வ�ட உைரக�� �ல�
ந���ைகக���� ���ப�க����

இைடேய ேபாரா�ட�க��, ஒ�ெவா�
கால� க�ட���� தா� மாற� தயாரா�
இ��த ேபா�� ம��காத ��கள
ஆ��யாள�க�� ேம� இ��த
அவந���ைக�� ஊசலா�ட�ைத��
நம��� பல �தமாக� ��ய ைவ���ற�.
�ரபாகர� �த� மா�ர� உைர ெதாட��ய
ேபா� ��க�� அ�கார���வமான
இற�தவ�க�� எ���ைக 1207
ேப�க�.. இ�ேவ 19 வ�ட�க����
�ற� 17,903 ேப�க� இற�ததாக மா�ர�
�ன உைர�� �����டா�.
“ஓ� இன�ைத� ெபா��தவைர���
�ர�கைள, ெப�கைள, அ�வா�கைள��
ம��காத இன� கா���ரா��யாக
அ��� ���. எம� இய�க���
இ�ேபா� �ர�க���� ப�சமாக
இ���ற�. எம� ேபாரா�கைள �ைன�
��� �ன�ைத ஒேர நா�� ைவ�பதா�

�ர�சா� அைட�த ேம�ம�ட தைலவ�க�
�த� அ��பைடயான �ர�கைள வைர
ஒேர மா�� �ைன� ெகா�ள�ப��றா�க�.
கால�ேபா��� �����ட �ல �ல
ஆ�க��ேக ���ய��வ�
ெகா��க�ப�� அ�த ம�யாைத �ல���
ம��� ேபாவைத த��பத�காக இைத
வ�ட�ேதா�� ெகா�டாட� ேபா�ேறா�.”
“நா� உ���� உ�ரா� ேந��த
ேதாழ�க�, எ��ட� ேதாேளா� ேதா�
��� ேபாரா�ய தளப�க�, நா�
ப�லா�� காலமாக வள��ெத��த
ேபாரா�க� கள��� ���த
ேபாெத�லா� என� இத�� ெவ����.
ஆ��� ேசாக�தா� நா� ேசா���
ேபாவ��ைல. இ�த இழ��க� என�
இல��ய உ���� ேம�� ேம��
உர��� இ����றன”

“நா� இன��ேவ�க� அ�ல�. ேபா�ெவ��
ெகா�ட வ��ைறயாள�க�� அ�ல�.
நா� ��கள ம�கைள எ��களாேவா
�ேரா�களாகேவ க�த��ைல. நா�
��கள ேதச�ைத அ��க����ேறா�.
��கள� ப�பா�ைட�
ெகௗர����ேறா�. ��கள ம�க��
ேத�ய வா��� அவ�கள� �த��ர���
நா� எ��த�� தைல�ட
���ப��ைல”.
“நா� எம� வரலா��� தாயக��� ஒ�
ேத�ய ம�க�ன� எ�ற அ�த��ட�
���யாக� �த��ரமாக� ெகௗரவமாக வாழ
�����ேறா�. எ�ைம ��ம�யாக
வாழ���க� எ�ப� தா� எம� ம�க��
எ�ைமயான அர�ய� அ�லாைஷக�.
இ�த �யாயமான ��யான நாக�கமான
எம� ம�க�� ேவ��ெகாைள ��கள
அர� எ�ேபா� அ��க�க����றேதா

அ�ேபா�தா� ஒ� �ர�தர� சமாதான��
���� ஏ�பட வா��� உ��.”
“ஆ�த பல�தா� த��ன�ைத அட�� ஆள
ேவ��� எ���, ��கள ெபௗ�த ேப�ன
வாத��� ஆ��க மேனா�ைல��
��தளேவ�� மா�ற� எ��� �க���
�ட��ைல. இன��ேவச அர�ய�
ேச��� ��கள ேதச� ���� �ட���
வைர த�ழ�� ேத�ய அ�லாைசக�
����யாக�. ��யான �யாயமான
அர�ய� ��ைவ நா� ��கள ஆ��
வா��க��ட� இ��த� எ��பா�கக
��யா�.”
“ம�த �� எ�� அ��� இ��லக�
�ழ��ைல எ�பைத நா� அ�ேவா�.
இ��ல�� உ�ள ஒ�ெவா� நா��
த�க� ப�க��ள �யாய�கைள ��
ைவ��ற�. இ��ல�� ஓ���

அைம�ைப ெபா�ளாதார ம��� வ�க
நல�கேள ��மா����றன. இ�ேறா சா�
���ேலா ம�க�� உ�ைம சா��ேதா
��க��ைல.
நா�க���ைடேயயான ச�வேதச
உற�க�� அர�ய� ெந�க�� இ�தைகய
ந�கைள� சா��ேத ��மா��கப���றன.
எனேவ எ�கள� அற� சா��த �யாய�க�
உடன�யாக� ச�வேதச சமக�தா�
அ��க��கப�� எ� எ�� பா��க
��யா�. ஆனா� அேத ேநர� அ�த
அ��கார���காக� ேபாரா�ேய ஆக
ேவ���. உல�� மா�ற�க� �க���
ெகா�ேட இ����றன.”
“சமாதான���கான ேபா� எ��� த�ழைர
��தைல ெச��� பைடெய��� எ���
பர��ைர ெச�� ஆர���க�ப�ட இ�த
ஆ��ர���� ேபா� த�ழ�� அைம�ய�

�ைல�� த�ழைர அக�களா�� த�ழைர
அ�ைமகளா�� த�ழ�� ச�க�
ெபா�ளாதார வா�ைவ� �ர����
த�ழ���� எ����லாத ெப��
அவல�ைத� ெகா��� இ���ற�.
சமாதான� த��வ� ேப� உலக�ைத
ஏமா��ய ேபா�� இ� த�ழ��� எ�ரான
ேபா� எ�பைத அர� நைட��
கா����ள�. இரா�வ ஆ��
நைடெப�� த�� ப��க�� �க
ேமாசமான ஒ� இன அ���� ெகா�ைக
மைற�கமாக� ெசய�ப��ற� எ�பைதேய
இ� கா���ற�.”
“நா� சமாதான���கான �ேரா�க�
அ�ல�. அ��� சமாதான வ���
�ர�சைனகைள� ���பத��
எ�ரானவ�க�� அ�ல�. தா� ேவ��வ�
உ�ைமயான சமாதான�ைதேய. எம�

ம�க� எம� ம��� ��ம�யாக�
�த��ரமாக அ��ய� தைல�ட இ��
அைம�யாக வா��� த�� அர�ய�
வா�ைவ� தாேம ��மா��க��ய
உ�ைமயான ெகாளரவமான �ர�தரமான
சமாதான�ைதேய நா� ������ேறா�.
இ�த� சமாதான வா��ைவ த�ழ���
வழ�க ��கள ெபய�த ேப�னவாத
ச��க� இன��மா எ�ப� ச�ேதக����
உ�யேத.”
“த�ழ�� தாயக�, த�ழ�� ேத�ய�,
த�ழ�� த�னா�� உ�ைம ஆ�யவ�ைற
அ��க��� அவ��� அ��பைட�� ஒ�
அர�ய� ���� ��ட� வ��பட
ேவ��ெம�ற நா� ���� கால���
இ��� வ����� வ��ேறா�.”
“��கள� ஒ� ெபள�த நா�. அ�ைப��
அற�ைத�� ஆ��க ஞான�ைத��

ேபா��த கா��ய மகாைன வ�ப��
ேதச�. த�ம��� த��வ��� தைழ�த
ெபௗ�த சமக��� இன��ேராத�� ேபா�
ெவ��� ��வ�ப� ெப�� ��ப�
எம�� �ய�பாக இ���ற�. த�ழ� ேதச�
ேபாைத�� வ��ைறைய��
���ப��ைல. அைம� வ���
அ��ைச வ��� த�ம�ைத ேவ�� ��ற
எம� ம�க� �� வ��ைற ���தவ�க�
யா�?
நா� எம� உ�ைர�� உைடைம��
பா�கா�க ஆ�தேம�� ேபாராட ேவ��ய
��பப�த ���ைலைய உ�வா��ய
��டவ�க� யா�? ��கள ெபௗ�த
��ரவாதேம த�ழ�கைள
ஆ�தபா�களா�� ேதச �த��ர
ேபாரா�ட��� ���க ைவ�த�.”
“ஆ�பல�, ஆ�தபல�, இரா�வ பல�,

ம�க� பல� எ��ற ���� சகல
பல�ேதா� நா� வ��ெப�� ��ற
ேபா�� எம� தாயக�ைத ��ெட����
ேபா�ய ச�� இ��த ேபா�� நா� சமாதான
பாைதைய� ைக�ட��ைல. உ��
அ�ைவ�� இர�த� கள�ைய�� த����
சமாதான வ��� நாக�கமான �ைற��
த�ழ�� ��கைல ��ககேவ நா�
�����ேறா�.”
“த�ழ� தாயக��� அைம� �ைல
ேதா��னா�� இய���ைல
ேதா�ற��ைல. உய� பா�கா��
வைளய�க� எ�ற ேபா�ைவ�� எம�
ம�க�� வா��ட�கைள� ச�க�
ெபா�ளாதர ப�பா�� ைமய�கைள�
��கள ஆ�த� பைடக� ஆ��ர���
����றன. ��ய அள�லான ��ய�
பர��� ��சன ெந�ச�� ெகா�ட
யா�பாண� �டாநா�ைட 40 000 பைடக�

ஆ�ர��� ����றன�. எம� ம�க� தம�
இய�ப� வா��ைக நட�த ��யாதவா�
���� �ண�� ஆ��ர��� எ��ேம
பத�ட �ைலைய�தான உ�வா����ற�.”.
“ேப�� வா��ைதக�� ெதாட�க��ேலேய
எம� ம�க�� அ��பைட �ர�சைனகைள
ஆர���தேலேய ���� �ட ேவ���
எ�பேத எ�க� தைலயாய� ேகா��கைக.”
“����லாத ஒ� ���ய� நாடகமாக�
த�ழ�� இன� �ர�சைன ெதாட��ற�.
எம� �ர��ைன��� ��� காண ஆ��
க�� �ய���ப�� எ��கக�� எ��பப��
��� எ���க�� ஆ��க��யாக மா�
��� அேத �ய���� அேத எ����மாக
இ�த� ��கள அர�ய� வரலா�� நாடக�
ெதாட���யாக ஒேர பா��� கட�த 50
வ�ட�க��� ேமலாக ேமைடேய�
வ��ற�.”

“இைட�கால� ������ �ர�தர�
������ �ைலயான அைம���
இ�லாம� ��ம�யான வா��� இ��
நா� அர�ய� ெவ�ைம��� ெதாட����
�ைறப��� �ட�க ��யா�.
��கள ேதசமான� த�ழன�ைத
அரவைண�� இைண�� வாழ��
���ப��ைல. அேத சமய�
அரவைண�� இைண�� வாழ��
���ப��ைல. அேத சமய� ����
ெச�� த��� வாழ�� ��வதாக
இ�ைல.
இர��� ெக�டா� �ைல�� ����
��தைல��� எ��கால� ���ச����
��யமாக அர�ய� இ������ நா�
ெதாட��� வாழ ��யா�. ெபா�ைம���
எ��பா������ எ�ைல ேகா�க��ளன.
அ�த எ�ைல� ேகா�கைள நா� அைட��

��ேடா�.”
“ப�ைடய இ�காச�க� �ைன�� ��ட
�ர�களா� ��கள இன� வ� தவ�
ெச�� ெகா�����ற�. ெதாட����
ேப�னவாத� சக���� ���� �ட�க�ற�.
இதனா� ��கள ெபௗ�த ேப�னவாத�
இ�ேறா� ேத�ய� ��தா�தமாக� ��கள
ேதச��� ேமலா��க� ெச��� வ��ற�.
இ�த� க��தா�க� பாடசாைலக�
ப�கைல�கழ�க�� இ���� ப����ைக
�ைற வைர ஊ��� ���ற�.
மாணவ�கேளா, �����கேளா,
எ��தாள�கேளா அர�ய�வா�கேளா
�யமாக� ����க ��யாதப� ��கள
�ல�ைத இ�த� க��தா�க� �ைற�����
ைவ�� இ���ற�. ெபௗ�த ேப�னவாத
க����க� ��கள ம�த�� மன
அைம��� ஆழ��� அ�யாத

ேகா�களாக� ெபா��� �ட�ப��
இ����றன. இதனா� ��கள ேதச� ேபா�
ெவ� ����� ேபா� �ர� ெகா���ற�.”
“ெபௗ�த� ஒ� ஆழமான ஆ��க�
த�சன�. அ�ைப�� அற�ைத��
ஆைசக� அ�ற ப�ற�ற வா�ைவ��
த�ம�ைத�� வ����� ���� தா��க�
த��வ�. இ�த� தா��க ெந�ைய 2000
ஆ��க��� ேம� கைட���பதாக�
���ெகா��� ��கள� 2000
ஆ��க��� ேமலாக இனவாத
�ச���� ���� �ட��ற�. ��கள
இனவாத �ச� இ�� ��க�தனமாக
வ��ைறயாக� ேகார�தா�டவ�
ஆ��ற�.

60 ஆ��களாக வ��ைறய�ற அ��ச
வ���� ஆ�தவ���� த�ழ�
��ேக�ட ��கள உல�ேல ����
மனமா�ற� �கழ��ைல. எ�தைனேயா

இழ��க�, அ��க�, எ�ண�ற
உ��ப�க� �க��த ேபா�� ��கள
ேதச� மன� ���த��ைல.
இத��� ச�வேதச ச�க��� ெபா�ளாதார
இரா�வ உத�க�� அர�ய� தா��க
ஆதர�� இராஜத��ர ���
ெகா���க�� ஒ� ப�க� சா�பாக�
தைல��க�� தா� காரண�.”

“எ�தைன சவா�க��� �க�

ெகா��தா�� எ�தைன இைட��கைள
எ�� ெகா�டா�� எ�தைன ச��க�
எ���� ��றா�� நா� த�ழ��
�த��ர���காக� ேபாரா�ேவா�. வரலா�
��ட வ��� கால� இ�ட க�டைள�ப�
��கள ஆ��ர��� அக�� வைர நா�
ெதாட��� ேபாரா�ேவா�.”
“எ�க� கால��� எ�க� ல��ய�ைத
அைட�� ��ேவா� எ�பைத�ட
�யாயமான ���க�
எ�ட�படாதவைர��� இ�த� ேபாரா�ட�
அ��� வ�பவ�க� ��ென���
ெச�வா�க�.”
(ேவ����ைள �ரபாகர� ேப�ய மா�ர�
உைரகைள அ��பைடயாக� ெகா��
ெதா��க� ப�ட க��ைர இ�.)

1

ந��
வா��த உ�க��� எ� ந��. வ�க
ேநா�க��� அ��பைட�� இ�த ேகா��
பய�ப��த தைட ெச�ய�ப���ற�.
ேஜா�� �����
ேத�ய� இ�ல�.
�� அ�ச� �கவ�
powerjothig@yahoo.com
���� ஆ�க��� உத� – “��”
�ேர��மா� �����
�����

ந�� – மனேம வச�ப� பட�க�
http://www.4tamilmedia.com/
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Free Tamil Ebooks
எ�கைள� ப��
����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற
ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத��
வ����டன. Kindle, Nook, Android
Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப��
வ����றன. இ�தைகய க��க��

ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா�
வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா�
இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான
����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI,
AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�,
அவ�ைற ேம���ய க��கைள�
ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா�
நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ�

உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த�
�� இ�வைர வழ����ள த��
����தக�க� அைன���
PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ
�க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ��
�ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய
“����தக�கைள� ப��க உத��
க��கைள” வா���ேபா�, அவரா� எ�த
ஒ� த�� ��தக�ைத�� இலவசமாக�
ெபற ��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ�
எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��,
ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த�

ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா,
அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க�
ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற
ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச���
த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�
Creative Commons எ�� உ�ம��� ��
ெவ��ட�ப��. இ�வா�
ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத
எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக�
ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத
ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக
வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க�
ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப���
ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������
ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற
ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர�
ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா�
ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த
����.
அதாவ� “Creative Commons” எ��
உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம

நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved”
எ�� உ�ம��� �� இ���� ப���கைள
ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ��
�ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர�
ப���கைள “Creative Commons”
உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம��
அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள
உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க�
�ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய
ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா�

அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச
����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�,
உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள�
ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப��
�கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������
ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண�
ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள
ஒ�றாக இைண�� ஒ� ��
����தக�களாக உ�வா���
ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம��
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள
“����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண�

வ�வைம��� ேவைலைய��
ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ��
வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB,
AZW3, ODT
இ�த வைலதள������ யா�
ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download)
ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download)
ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக
வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த���
எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office
ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க���
அ��ப��.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க���
அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம�����
ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட
����தக�க�� உ�ைமகைள��

தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம�
வழ�க�ப�ட தரமான
����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�

���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gma
�கவ��� ��ன�ச� அ��ப��.
இ�த� ��ட��� �ல� பண�
ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க
த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க�
எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��,
அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம���
அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள
எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ���
எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல�
எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க�
��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��
எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ��
ெவ�������� ப��கைள
எ����தா� நா� ����தகமாக
ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள���

இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��,
அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா���
ebook reader ேபா�ற க��க�� ப����
�த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த�
��ட� ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets
ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள
ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக
அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம����
வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க�
நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.

1. www.vinavu.com
2. www.badriseshadri.in
3. http://maattru.com
4. kaniyam.com
5. blog.ravidreams.net
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative
Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல
அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>
உ�கள� வைல�தள� அ�ைம
[வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப��

க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக
அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல��
நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த��
����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக��
�� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட���
ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க�
ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook,
mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண�
அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க�
support ெச��� odt, pdf, ebub, azw
ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க�
அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள�
வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல�
உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க��
க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������
ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள�
அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட
����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள�
வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம��
இைவ “Creative Commons” உ�ம��� ��
ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/

��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க��
ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail
: freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com
/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948

ந��.
</���>
ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல
உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ���
அவ�க�ட���� அ�ம�ைய�
ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative
Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம�
அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com
�கவ��� அ��� ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள�
ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள�
பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட
ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த
�ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள
நா� ���� ���� ெதா�தர� ெச�ய�

�டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������
அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய
ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள����
�ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ
வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல�
வைக�ப��த� படாமேலா இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர��
ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக�
தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள
ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய

����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற
ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான
ப��க� த���க�பட ேவ���.
www.freetamilebooks.com எ�� தள�
தயா� �ைல�� உ�ளதா?
த�சமய� இ�ைல. ��ய �ைர��
தயா��ைல�� வ�����.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள�
ெதாட�� ெகா�ளலா�.
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