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  இ�ேக எ�.க ேத'க

 

எ�. (ெப-1பி�க - சி%1பி�க)

கா8த�, ேநாேபா) ம�%� இவ�க�ட  இ-2தவ�க�, இ2தியாவி3 4ள)5  ெகாைலகார தைலைம�� 
அ6சி 7)டாக ஒழி. ஓ5, எ .எ3.எ�.9. ஊடாக  அைட�கல� ெப�றன�. ேநாேப)5  இ2திய 
வ-ைகயினாேலேய இ2த தைலமைற� ச�பவ� ஏ�ப)ட.. இ3லாவி5  அ. நட2ேதறியி-�கா.. 

இ�� கா2த  ஏ  எத�காக ேநாெப)'ட  ேச�2. ஓ5னா� எ பத�� அ1பா3, �காமி�� பயி�சி எ'�க 
வ-பவ�களி3 ஒ- சில� பயி�சியி  க5னதா>�, அவ�க� எதி�பா�. வ2த வைகயி3 பயி�சி �கா� 
இ3லாததா>� த1பி ஓ5னா�க�. அ�வா% ஓ5யவ�களி3 பல� பி5ப)' சிதிரவைத�� உ)ப)டன�. 
மீ@'� க)டாயமாக பயி�சியி3 இைண�க1ப)டா�க�. ஒ- சில� சிதிரவைதயி  ேபா. மரண�� 
எ�தின�. கா2த  ேநாேப) ஏைனயவ�களி  த1பிேயா)டதி  பி ன�, எவ� த1பி ஓ5னா>�
பி5ப)டா�களாயி  அவ�க��� மரணத@டைன வழ�க1ப)ட.. பி தளதி3 கழகைத வி)' 
த1பிதவ�கைள எ .எ3.எ�.9. யின� தளதி�� அைழ.A ெச றன�. இவ�க��, அ�� ஏ�கனேவ 
கழகதி�காக ேவைல ெச�தவ�க�� இைண2. தB1ெபாறி எ ற அைம1ைப உ-வா�கின�. இ1ப5 த�ைம
அைடயாள1ப'தியவ�க�,  தைலமைறவாக இய�க ெதாட�கினா�க�. 

இவ�கள. தைலமைற�� கால�களி3 இவ�க��கான பா.கா14 �த3 அைன. உதவிகைளC� 
ெச�தவ�க� � 4 4ள)53 ேவைல ெச�த ேதாழ�கேள. �றி1பாக தளதி3 இய�கிய பல ேதாழ�க�, 

4ள)5  ெசய�பா'க� மீ. அதி-1தி ெகா@' ஒ.�கி இ-2தன�. இவ�களி3 பல� தB1ெபாறியின-�� 
ப�கபலமாக ெசய�ப)டன�. அ� கால�களி3 பல� கழகதி3 இய�கிய வ@ணேம, தB1ெபாறியின-�� தம. 
ஆதரவிைன ெவளி�கா)5ன�. பி ன� தB1ெபாறிCட  இைண2தன�. 

இவ�க� (ேநாேப), கா2த .....) பி தளதி3 த1பியி-2த காலதி3தா , 4தியேதா� உலக� எ ற 4தக� 
ேகசவனா3 (ேநாேப)) எ�த1ப)ட.. அ� காலதி3 ச2ததியா� ஒ.�கி இ-2தா�. அவ� தன. அரசிய� 
ெசய�பாடாக எ . எ3.எ�.9. Cட  ேபசியப5 இ-2தா�. தன. Eயவிம�சன.ட  எ .எ3.எ�.9யி3 
இைண2. ேவைல ெச�வ. எ ற நிைல�� வ2தைட2தி-2தா�. 

தB1ெபாறியின� த�ைம 4தியேதா� உலக�, தB1ெபாறி பதிFைக-01 ேபா றவ�றிைன ெவளியி)' ஒ- அைம14
வ5வ� ெப�றன�. 4தியேதா� உலக� நாவலி  Gலமாக 4ள)53 நட2த பல ச�பவ�கைள ெவளி�ெகா@' 
வ2தன�. அேத ேபா % தB1ெபாறி பதிFைகயி>� 4ள)5  உ)ப'ெகாைலக� ப�றி அ�பல1ப'தின�. இ. 
வரேவ�கத�க விைடயமாக இ-2த ேபா.�, இ2த ெசய�பா' அ ைறய காலதி3 பலF  உயி�கைள 4ள) 
ெகாைல� ��ப3 பறி�க�� காரணமாக�� இ-2த.. ச2ததியாைர ெகாைல ெச�ய இ.�� ஒ- காரணமாக 
அைம2தெதனலா�. 4ள)5  தைலைமயிலி-2த ேநாேபா), கா2த  ேபா றவ�க� த1பிA ெச %, அைம1பி  
பல விைடய�கைள (உ)ப' ெகாைலகைள) ெவளி�ெகா@' வ2தி-2தன�. இதி>� பா��க அதிகமான 
விைடய�கைள ெதF2த ச2ததியாைர உயி-ட  வி)' ைவதா3, தம�� ெப-� ஆபதிைன விைளவி��� 
எ ற நிைலயிேலேய அவைர ெகாைல ெச�வ. எ ற தி)டைத தBவிர1ப'தினா�க�. � 4 இதி)ட� 
இ-2தா>� அைத அச)ைடயாக வி)5-2தன�. இத  அ51பைடயிேலேய ச2ததியா� கடத1ப)', க@க�
ேதா@ட1ப)' ெகாைல ெச�ய1ப)டா�. இவF  ெகாைலயி3 ச�கிலி, இ5அமீ , வாம , ...... ேபா ற பல� 
ச�ம2த1ப)டன�. 

தB1ெபாறியின-�� சகலதி>� ப�கபலமாக�� உதவியாக�� இ-2தவ�க� எ .எ3.எ�.9. யினேர. இவ�க� 
தா  பண உதவி உ)பட பலவ�ைற தB1ெபாறியின-�� ெச�. வ2தன�. இ�� ஒ- விைடயைத ��கிய�
பா��கேவ@'� அதாவ. தB1ெபாறியின� தளதி�� வ2த.�, அவ�க��� உதவியவ�க� கழகதி3 � 4 
ேவைல ெச�தவ�கேள. அேதேபா % பல ந3ல ச�திக�, கழகதி3 இ-2. உ)க)சி ேபாரா)டைத நடதி� 
ெகா@5-2த ேபா., அவ�கைள அHகா. அவ�கைள ேநா�கி வைச பா5னா�க�. தமிழBழ வி'தைல1 
ேபாராளிக� எ ற தB1ெபாறியினF  பிரEரதி3 ெச3வ , அகில  ேபா றவ�க��� அ6சலி ெச>திய 
அேத ேவைளயி3, உ)க)சி ேபாரா)டைத நடதியவ�கைள ெகாAைச1ப'தினா�க�. 

கா2த , ேநாேப), ... தைலைமயி3 இ-2தவ�க� 4ள)5  அரசிய>ட  ேச�2. ெசய�ப)டவ�க�.

இவ�க��� �ர@பா' எ ப., அரசிய3 9தியானதாக இ-�கவி3ைல. இவ�க� த1பித., த�க� இ-14 
சா�2த காரண�களி�காகேவ. இ�வா% த1பிதைத அரசிய3 சாய� ேபா)' கா)'வ. தா  தவறான.. 

இவ�க���� 4ள)'��� எ2த வைகயான அரசிய3 ேவ%பா' இ-2த. எ பைத, அைம1பி3 ஒ- ேபா.� 
�  ைவ�கவி3ைல. த1பிய பி  4ள) அைம1ைப மாதிர� தா�கியப5, பதிFைகைய� ெகா@' 
வ2தா�க�. இைத அதிகமாக விநிேயாக� ெச�த. 4லி தா . 4ள) அைம1ைப உைட�க��, அத  
ெசய�பா)ைட ம��க5�க��, 4லிகளா3 பல �ய�சிக� எ'�க1ப)ட ேபா., தB1ெபாறியினF  பதிFைகC� 
4தியேதா� உலக� நாவ>� அவ�க��� .ைணயாக இ-2த.. 

இ�வா% ெசய�ப)ட தB1ெபாறியின�, இவ�கைள ந�பி பி தளதி�� வ2த 3000.�� ேம�ப)ட 
ேதாழ�கைள1 ப�றி எ2த� கவைலC� ெகா�ளவி3ைல எ ேற 7ற ேவ@'�. தா� ம)'� இ2த 
அராஜகதி3 இ-2. த1பி பா.கா1பாக இ-2தா3 ம)'� ேபா.� எ ேற நிைனதன�. இவ�க� த�2த 
�ைறயி3 ஒ- உ)க)சி1 ேபாரா)டைத � ென'தி-2தாேலா அ3ல. பைழய தைலைமைய மா�றி 
அைம�க ��ப)5-2தாேலா, இவ�களிடமி-2. த1பி ஓ5ய பி  ெகா3ல1ப)ட அ@ணளவாக 150�� 
ேம�ப)ட ேதாழ�க��, ச2ததியா�, அகில , ெச3வ  ேபா றவ�கைளC� கா1பா�றி இ-�க�5C�. 

4ள)5J� நட2த அராஜக�கைள ெவளி�ெகா@' வ2த இவ�க�, தா� ேச�2. இய�கிய காலதி3 மா�% 

த�க� கட2த காலைத Eயவிம�சன� ெச�யாத தB1ெபாறி (4ள)53 
நா  - ப�தி 16) 
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Content View Hits : 5854135 

Visits [+/-]

Today:

Yesterday:

Day before yesterday: 

2819

3197

1680
+1517

This week:

Last week:

Week before last week: 

9385

15769

11813
+3956

இய�கதின�கைள ெகாைல ெச�தைத1 ப�றி எ2த விம�சனைதC� � ைவ�கவி3ைல அதாவ. 06.12.84 

அ % உA எ பவ-�, 14.12.84 ேசக� எ ற ெரலா உ%1பின�க� கழகதினரா3 ப'ெகாைல ெச�ய1ப);டன�. 
இைத1 ப�றிேயா அ3ல. Eழி4ர� ப'ெகாைல ப�றிேயா, ெகா)ட5 இைளஞ�க� ெகாைல ப�றிேயா ஏ  
மணிய� ேதா)ட1 ப'ெகாைல ப�றிேயா எைதC� இவ�க� 7றவி3ைல. ஏ  எ றா3, இவ�க� 
இைவகைள1 ப�றி வா�திற2தா3 இவ�களி  ெபா)'�க)' அ�பலமாகிவி'� அ3லவா? இதனா3 அரசிய3 
ப'ெகாைலக� ம�னமாக பா.கா�க1ப'கி ற.. 

இ�வா% எ2த உ)க)சி1 ேபாரா)டைதC� நடதா. ஓ5 ஒழிதவ�க� தா  பி�காலதி3 த�ைம ஒ- 
அைம1பாக பிரகடன1ப'தி ெசய�பட ஆர�பிதன�. இவ�க� ேம3, 4ள)53 இ-2த பல-�� ஒ- 
ந�பி�ைக இ-2த.. இத�� காரண�, இவ�க� 4ள)5  அராஜகைத ெவளி�ெகா@' வ2தவ�க� எ பதா3 
சில� இவ�க�ட  இைண2. ெசய�ப)டன�. அ1ேபா.� தம. இ-1பி�� ஆப. ஏ�ப'கி ற. எ % 
அறி2த.�, கீLம)ட ேதாழ�கைள அைழ. உ�க� பா.கா1பி�� நB�கேள ெபா%14 எ % 7றி அைம1ைப 
கைல1பதாக�� ெசா3லி பகிர�கமாக அைம1ைப� கைலதன�. ஆனா3 மைற�கமாக தம. பா.கா1ைபC� 
பல1ப'தி, ெகா��4 ெச % ப.�கி ஒ- ��வாக ெசய�படலானா�க�. இ�காலதி3 தா , ேநாேபா) 
4லிகளா3 ைக. ெச�ய1ப)' ெகாைல ெச�ய1ப)டா�. இவF  ைக. எ ப. த�ெசயலான. எ % இவ�க� 
தம��� கைத 7றி வ-கி ற ேபா.�, அைத1 ப�றி எ2தவித தகவைலC� ெவளிCலகதி�� ெகா'�கா. 
ெமௗனமாக இ-1ப. பலத ேக�விகைள � ைவ�கி ற.. இவ�க� தம��� ேநாேப)5  ைக. 
ெதாட�பாக த-� விள�க�, தம. ஆCத�கைளC�, எ .எ3.எ�.9. யினரா3 ெகா'�க1ப)ட பணைதC� 
எ'. மீ@'� இய�க ேவ@'� எ ற ஒ- விவாத� தம��� ஏ�ப)டதாக��, அ�விவாததி  ேபா. 
பல� இைத ம%த ேபா.� ெப-�பா ைமயி  �5வி�� இண�க யாராவ. ஒ-வ� மீ@'� யாL 
ெச3வ. எ %� �5��� வ2ததாக� 7%கி றன�. அ1ேபா. அத�� ஏ�றவரான ேநாேப) தானாக 
� வ2. ெச றா�. இவ-ட  ஒ- ெப@H� ெச றதாக� ேக�வி. இவ�கைள இர@' ேவ% இட�களி3 
த�க ைவததாக��, அ�ேவைள ேநாேப) த�கிய தB1ெபாறியினF  ஆதரவாள� வ B)53 ஒ-வ� 4லி 
உ%1பின� எ பதா3, ேநாேப) அ�� வ2. நி�பைத 4லிக��� தகவ3 ெகா'ததா3 தா  ைக. 
ெச�ய1ப)' 4லிகளா3 ப'ெகாைல ெச�ய1ப)டா� எ %� 7%கி றன�. இைத இவ�க� எ2த இடதி>� 
ெவளி1பைடயாக �  ைவ�கவி3ைல. இ. ஏ  எ ற ேக�வி, பலரா>� எ�1ப1ப)' வ-கி ற.. 

இேத ேபா % தB1ெபாறியின� தா� ஏ  எத�காக 4ள)53 இ-2. த1பிேனா� எ % � ைவத 
Eயவிம�சன�, த�மிட� உ�ளதாக�� 7றிவ-கி றன�. ஆனா3 அைத இ % வைர ெவளியிடவி3ைல. 

தம. அரசிய3 ந@ப�க��� மாதிர� ெகா'.�ளனரா�! இைத ெவளியி'வ. அவசிய� இ3ைல எ ற 
ேபா�� உ�ள.. தB1ெபாறியினரா3 பாதி�க1ப)ட. ஒ-வ� இ-வ� எ றா3 தம��� ெவளியிடலா�. ஆனா3 
தB1ெபாறியி  த1பி ஓ5யதினா3 பாதி�க1ப)ட., ஒ)'ெமாத 4ள)5  பயி�சி �காமி3 இ-2தவ�க�� 
தளதி3 அரசிய3 ேவைலக� ெச�தவ�க�மா��. எனேவ தB1ெபாறியினர. Eயவிம�சன� அைனவர. 
பா�ைவ��� ைவ�க1ப'வ. அவசியமானதா��. 

நா  � 4 7றிய. ேபா %, இவ�க� த1பி ஓ'� வைர �காமி3 இ-2. த1பியவ�க��� 
மரணத@டைன விதி�க1படவி3ைல. மாறாக இவ�களி  த1பி ஓ)டதி பி  மரணத@டைன 
விதி�க1ப)ட.. இ�வா% த1பி ஓட �ய�சி. பி5ப)' ெகாைல ெச�ய1ப)டவ�களி3 என�� 
ெதF2தவ�க� ஜி�மி, கனடா, ......... ேபா றவ�க�.  

இ�வா% தB1ெபாறியின� த�ைம ஒ- அைம1பாக ெவளி�கா)5ய ேபா.�, இவ�க��� பல உதவிகைள 
ெச�த. எ .எ3.எ�.9 யினேர. அ ைறய காலதி3 இட. நிைலயி3 இ-2த இ2த அைம14ட  தா , பல 
இய�க�களி3 இ-2. ஒ.�கியவ�க�� பிF2தவ�க�� ேச�2. இய�கினா�க�. ஈ.பி.ஆ�.எ3.எ� இ  
தாO- ெசழிய  �P1 எ .எ3.எ�.9Cட  இைண2. இய�கினா�க�. ஆனா3 தB1ெபாறியின� அவ�களிட� 
பண�, ஆCத� ேபா ற பல உதவிகைள1 ெப�ற ேபா.�, அவ�க�ட  ேச�2. இய�கேவா அ றி ஒ- ெபா. 
ேவைலதி)டதி3 இைணயேவா தயாராக இ-2தி-�கவி3ைல. இத�� நா  க-.� காரண� 
எ .எ3.எ�.9. யின� இவ�களிட� Eயவிம�சனைத எதி�பா�தன�. இைத இவ�க� ெச�ய தயாராக 
இ3லாததனா3, இ. சாதியம�%1 ேபான.. இ%தியாக எ .எ3.எ�.9 ெசய�பாட�ற அைம1பான ேபா., 

அதி3 இய�கிய ஜய� (வி'தைல1 ேபாரா)டதி  Gத ேபாராளி) தன. ெபா%1பிலி-2த கணிசமானள� 
எ .எ3.எ�.9 பணைத தB1ெபாறி�� ெகா'. உதவினா�. 

இவ�க� 4ள)53 இ-2த கால�களி3, 4ள)5  மதிய �� உ%1பினராக இ-2த இ2திய� ேசக� மாOர� 
ஒ- இ2திய உளவாளி எ ப. இவ�க��� ெதFயாம3 ேபாயி-�க வா�1பி3ைல. இ�வா% ஒ)'ெமாத 
கைட2ெத'த பி�ேபா��தன�கைளC� ெகா@ட 4ள)5  மதிய ��வி3 இ-2த ஒ- சில�, 
தB1ெபாறியி3 அ�க� வகிதன�. ஆனா3 இவ�க� 4தியேதா� உலக� எ ற நாவ>�� அ1பா3, 4ள)5  
மீதான விம�சனைத � ைவ�கவி3ைல. அ ைறய காலதி3 தம. அரசிய3 பாதிர�க� ப�றிC� 
கைத�கவி3ைல. ��% ��தாக ச2த�1பவாத அ51பைடயிேலேய இவ�களி  நடவ5�ைகக� 
அைம2தி-2தன எ பைத, இ % உண�தி நி�கி றன�. 
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