
 

விஜயவாடா அனல் மின் நிலையத்தின் மலையுச்சி மாளிலை வரைாற்று முக்கியத்துவம் 
உலடயதாகி விட்டது. 

பிரதமர் இந்திரா ைாந்தி ஜனவரி மாதத்தில் ஆந்திர ததர்தலில் பிரசாரம் சசய்ய வந்தத ாது 
இந்த மாளிலையிலிருந்துதான் தன் பிரசாரப்  யணத்லதத் சதாடங்கினார். இந்திராவின் 
ைட்சியிடமிருந்து ஆட்சிலயப்  றித்துக் சைாண்ட என். டி. ராமராவ், இந்திரா ைாங்கிரஸ் 
எதிர்ப்பு அணியின் முதல் ரைசிய சந்திப்புக் கூட்டத்லதயும் இதத மாளிலையில் சசன்ற வாரம் 
நடத்தினார். 

இந்தக் கூட்டத்துக்கு வந்திருந்தவர்ைள்  ட்டியலைப்  ார்க்கும் எவரும் ஒரு ைணம் ராமராவின் 
முயற்சி சவற்றியலடந்து விட்டதாைதவ கூடக் ைருதக்கூடும். அப் டி ஒரு விதநாதமான 
ைைலவ. 

தமிழை முதைலமச்சர் அ. தி. மு. ை. தலைவர் எம். ஜி. ஆரிலிருந்து ைாஷ்மீர் முதைலமச்சர் 
ஃ ரூக் அப்துல்ைா வலர 14 ைட்சிைலைச் தசர்ந்த 24 த ர் சந்தித்து 5 மணி தநரம் 
த சியிருக்கிறார்ைள், 

இத்தலன த ரும் சவறுமதன மாறு ட்ட சைாள்லைைலை, வழிமுலறைலை உலடய 
ைட்சிைலைச் தசர்ந்தவர்ைள் மட்டுமல்ை, இவர்ைளில் நாட்டு நைலனப்  ற்றிச் 
சிந்திக்கிறவர்ைளும் இருக்கிறார்ைள்.  தவி ஆலச மட்டுதம சைாண்டவர்ைளும் உண்டு; ஆட்சி 
அதிைார  ைத்லத உலடய இந்திரா ைாங்கிரசுக்கு எதிராைத் துளியும் விட்டுக் சைாடுக்ைாமல் 
த ாராடியவர்ைளும் உண்டு. சமயத்துக்தைற்ற டி இந்திரா ைாங்கிரசுக்கு வலைந்து சைாடுக்கும் 
ரப் ர் முதுசைலும் ர்ைளும் உண்டு. இந்திரா ைாந்தியின் நல்ை சைாள்லைைலைத் திலச 
திருப்பிக் சைடுத்ததத சஞ்சய் ைாந்திதான் என்று கூறி வந்தவர்ைளும் இந்தக் கூட்டத்திற்கு 
வந்தார்ைள். சஞ்சய் ைாந்தியின் சைாள்லைைலை நிலறதவற்றுவதற்சைன்தற ைட்சி 
ஆரம்பித்துள்ை தமனைாவும் வந்தார்.  

இப் டிப் ட்ட விசித்திரமான சநல்லிக்ைாய்ைலைக் சைாண்டு மூட்லட ைட்டும் என். டி. ஆரின் 
தநாக்ைம்தான் என்ன? ஆந்திராவில் ஆட்சிலயப் பிடித்தாயிற்று. அடுத்தது என்ன? அவர் 
எங்தை த ாகிறார்? இைக்கு என்ன? 

சடல்லியில் அதிைாரத்லதக் லைப் ற்றுவதும், இந்திராவுக்கு மாற்றுத் தலைவராைத் 
தன்லனத்தாதன பிற எதிர்க் ைட்சிைள் என்ற ஜாக்கி லவத்து உயர்த்திக் சைாள்வதும்தான் என். 
டி. ஆரின் தநாக்ைம் என்று சிை அரசியல் விமரிசைர்ைள் கூறுகிறார்ைள். 



இன்லறய நிலையில் என். டி. ஆருக்கு அந்த மாதிரியான தநாக்ைம் ஏதும் இருப் தாைத் 
சதரியவில்லை. அப் டிதய இருப் தானாலும்கூட முதலில் ஆந்திராவில் தன் சசல்வாக்லை 
நிலைநிறுத்திக் சைாண்டு, ஆட்சிலயத் தக்ை லவத்துக் சைாள்ைாமல், அடுத்த ைட்டத்லதப் 
 ற்றி என். டி. ஆர். தயாசித்துக்கூடப்  ார்க்ை முடியாது என் துதான் நிலைலம. 

அப் டியானால் என். டி. ஆர். எதற்ைாைத் ததசிய அைவில் இந்திரா ைாங்கிரசுக்கு மாற்று 
அணிலய உருவாக்குவது  ற்றிக் ைவலைப் ட தவண்டும்? 

இந்தக் தைள்வியிதைதய  திலும் அடங்கியிருக்கிறது. மாநிை ஆட்சியில் சதாடர்ந்து தான் 
இருப் தற்கும் கூட இந்திரா ைாங்கிரஸிலனப்  ைவீனப் டுத்திதய ஆைதவண்டும் என்ற 
நிலையில் தான் என். டி. ஆர். இருக்கிறார். மத்திய அரசு , இ.ைாங்கிரஸ் வசம் உள்ை 
நிலையில் என். டி. ஆரின் ைவலை இயற்லையானதுதான். 

இதற்கு முன்பு தமிழைத்தில் தி.மு.ை. ஆட்சியும் சரி, அ.தி.மு.ை. ஆட்சியும் சரி, இரண்டுதம 
மத்தியிலுள்ை இந்திரா ைாங்கிரஸ் ஆட்சியால் டிஸ்மிஸ் சசய்யப் ட்டிருக்கின்றன. தமிழைத்தில் 
ைாங்கிரஸ் மிைவும்  ைவீனமாை இருந்த நிலையிதைதய இப் டி நடந்தத ாது, ஆந்திரத்தில் 
ைாங்கிரஸ் அவ்வைவு தமாசமாை இல்ைாத நிலையில் எதுவும் நடக்ைைாம் என்று    என். டி. 
ஆர். ைவலைப் ட இடமிருக்கிறது. 

இலதத் தவிர மாநிைத்தில் சரியான முலறயில் ஆட்சிலய நடத்தப் த ாதுமான நிதி 
வசதிைளும் அதிைாரங்ைளும் இல்ைாத நிலையில் மத்திய அரசிடமிருந்து கூடுதல் நிதியும் 
அதிை அதிைாரமும் தைட் து ராமராவுக்கு மற்சறாரு முக்கியமான விஷயமாகும். தமற்கு 
வங்ைாைத்தில் ஆட்சிலயப் பிடித்த பிறகு மார்க்சிஸ்ட் ைட்சியும் தன் அரசின் சாதலனைலை 
டாக்குசமண்டரி  டங்ைைாைத் தயாரித்தத ாது, அந்தப்  டங்ைளின் இறுதியில், “இப்த ாதுள்ை 
அதிைாரங்ைலைக் சைாண்டு இவ்வைவுதான் சசய்ய முடிகிறது. எனதவ, தமலும் அதிைமான 
அதிைாரங்ைள் மாநிை அரசுக்குத் ததலவ என்று நாங்ைள் வலியுறுத்தி வருகிதறாம்”  என்று 
சதளிவாைப் பிரசாரமும் சசய்திருக்கிறது. 

இதத ரீதியில் தான் என். டி. ராமராவும் முன்கூட்டிதய தன் மாநிை சுயாட்சிக் தைாரிக்லைலய 
ஆரம்பித்திருக்கிறார். அவருக்குச் சாதைமான அரசியல் சூழ்நிலையும் அலமந்திருக்கிறது. 
அஸ்ஸாம் த ாராட்டமும்,  ஞ்சாப் அைாலிதைக் கிைர்ச்சியும் மாநிை சுயாட்சிக் 
தைாரிக்லைைலை அடிப் லடயாைக் சைாண்டு ஆரம்பித்தலவதான். இந்தக் கிைர்ச்சிைள் 
வலுவலடந்துள்ைன. மத்தியில் உள்ை இந்திரா ைாங்கிரலஸ எதிர்த்து அணி திரட்டவும், மாநிை 
சுயாட்சிக்கு தைாரிக்லைலயப்  ைமாை முன் லவக்ைவும் இலதவிடச் சரியான சூழ்நிலை 
தவசறன்ன இருக்ை முடியும்? 

இந்தச் சூழ்நிலைலயப்  யன் டுத்திக் சைாள்ை பிற ைட்சிைள் தயாராை இல்ைாத நிலையிலும், 
சிை ைட்சிைள் தயங்குகிற நிலையிலும், என். டி. ஆர். முந்திக் சைாண்டிருக்கிறார். 

ஆனால் இதில் அவர் ைாட்டிய அவசரம்  ை தவறுைளுக்குக் ைாரணமாகிவிட்டது. 



இந்திரா ைாங்கிரசுக்கு மாற்று அணி அலமப் து  ற்றி ஆதைாசிக்ைப் த ாவதாை முதலில் 
அறிவித்த என். டி. ஆரால் ைலடசியில் மாற்று அணி  ற்றித் சதளிவாை எந்த முடிவுக்கும் 
மற்றவர்ைலைக் சைாண்டுவர முடியவில்லை. விஜயவாடா கூட்டத்லத இன்சனாரு NAM (Non- 
Aligned Meet அல்ை ! National Alternative Meet)  என்று வர்ணித்த  த்திரிலைைளும் 
ஏமாந்தன. 

இந்திரா ைாங்கிரசுக்கு மாற்று அணிலய உருவாக்குவது என்ற விஷயத்திதைதய விருப் ம் 
இல்ைாதவர்ைளும் கூட்டத்தில் இருந்தார்ைள். எம்.ஜி.ஆலரப் ச ாறுத்தமட்டில் அவர் 
‘மாநிைங்ைளுக்கு அதிை அதிைாரம் தைாருவது என்ற விஷயத்லதத் தாண்டி தவசறதற்கும் 
சசல்ை விரும் வில்லை. 

மத்திய அரசுடன் தமாதுவலதவிட சிதநைத்ததாடு இருப் து தமல் என்ற ரீதியில் அவர் 
 ார்லவ அலமந்தது. 

கூட்டத்தில்  ங்தைற்ற தவறு சிைருக்கு இந்தச் சந்திப்பின் வாயிைாை இந்திராவுக்குப் பூச்சாண்டி 
ைாட்டித் தங்ைள் சசல்வாக்லை அதிைரித்துக் சைாள்ை முடியுமா என் தில் மட்டும் அக்ைலற 
இருந்தது. இந்தப் பிரிவில் சவவ்தவறு தரத்தில் சஜைஜீவன்ராம்,  ஹுகுணா, ஃ ரூக் 
அப்துல்ைா ஆகிதயாலரச் தசர்க்ைைாம். 

என்.டி.ஆரின் அவசரத்தால் ஏற் ட்ட முக்கியமான தவறுைள் இரண்டு. முதல் தவறு, சர்வ 
ைட்சிக் கூட்டத்தில் விவாதிப் தற்ைான விஷயங்ைலை முன்கூட்டித் தீர்மானம் சசய்யாததாகும். 
சதளிவாை விஷயங்ைலைப்  ட்டியலிட்டு முதலிதைதய எல்ைாக் ைட்சிைளுக்கும் 
அனுப்பிவிட்டுப் பிறகு விவாதத்லத நடத்தியிருந்தால் விலைவுைளும் வழவழ 
என்றிருந்திருக்ைாது. 

இரண்டாவது தவறு, இந்தச் சந்திப்புக்கு எந்சதந்தக் ைட்சிைலை அலழப் து என் து  ற்றித் 
சதளிவில்ைாமல் அலழத்ததாகும். தைரைத்தில் உள்ை   ல்தவறு மாநிைக் ைட்சிைளுக்கும், 
தமிழ்நாட்டில் தி.மு.ை-வுக்கும் அலழப்பு இல்லை. 

தி.மு.ை--லவ அலழக்ைாததற்குக் ைாரணம், இந்திரா ைாங்கிரசுடன் அதற்கு உறவு இருப் துதான் 
என்று முதலில் கூறப் ட்டது. அதத சமயத்தில்  ாண்டிச்தசரியில் இந்திரா ைாங்கிரஸ்-தி.மு.ை, 
கூட்டணி அரசின் முதைலமச்சருக்கு அலழப்பு அனுப் ப் ட்டது. அரசியல் ரீதியான 
சந்திப்பில் சதன்மாநிை முதல்வர் என்ற அடிப் லட ச ாருந்தி வரவில்லை. இதற்குப் பிறகு 
தவசறாரு விைக்ைமும் என்.டி.ஆரால் தரப் ட்டது,  “இதுவலர அந்தக் ைட்சிதயாடு சதாடர்பு 
ஏற் டாததால் அனுப் வில்லை. அவ்வாறுதான்”  என்று சசான்னார். 

ஆனால் இதுவலர சதாடர்பு இல்ைாத அைாலிதைத்துக்கு அலழப்பு எப் டிப் த ாயிற்று? 
என்.டி.ஆர். ஏற் ாடு சசய்யும் ைட்டம்  ற்றிப்  த்திரிலைச் சசய்தி வாயிைாை ைசிந்ததும், 
அவர்ைதை சதாடர்பு சைாண்டார்ைள் என் துதான்  தில். 



தமனைா ைாந்திலய என். டி. ஆர். அலழத்திருந்ததும் ஜனதா ைட்சி உட் ட  ைருக்குச் 
சங்ைடமாைதவ இருந்தது. 

இப் டிப் ட்ட சிக்ைல்ைளினால் விஜயவாடாவில் நடந்த எதிர்க்ைட்சிைள் கூட்டத்தில் 
உருப் டியான விலைவுைலைச் சாதிக்ை என்.டி.ஆரால் முடியவில்லை. அந்தக் கூட்டத்தின் 
ஆரம் த்தில் – என். டி. ஆர். நிைழ்த்திய சதாடக்ை உலரயும், கூட்ட முடிவில் எல்ைாருமாை 
இலணந்து நிலறதவற்றிய தீர்மானங்ைளும் இலத நிரூபிக்கின்றன. 

என். டி. ஆர். த ச்சில் 35 வருடங்ைைாை ஒதர ைட்சி மத்தியில் ஆட்சியில் இருந்து நாட்லடக் 
குட்டிச்சுவராக்கி விட்டதாைச் சசான்னதில் இருந்த ைடுலம, தீவிரம் எல்ைாம் இறுதித் 
தீர்மானங்ைளில் இல்லை. எதிர்க்ைட்சிைள் இருப் லததய தவறு என்ற ரீதியில் பிரதமர் த சுவது 
ச ாறுப் ற்றது என்ற வாக்கியமும் மக்ைளின் பிரச்லனக்குச் சரியான தீர்வுைலைக் ைாண 
ஆளுங்ைட்சி தவறி விட்டது என்ற வாக்கியமும்தான் இருப் திதைதய ‘ைடுலமயானலவ’. 
மாநிைங்ைளுக்கு அதிை அதிைாரம் தவண்டும். சர்க்ைாரியா ைமிஷன் விரிவு டுத்த தவண்டும் 
என்ற தைாரிக்லைைலையடுத்து வந்த தீர்மானத்தில் மத்திய அரசுடன் எந்த தமாதலும் 
அவசியமில்லை என்று கூட்டம் ைருதுவதாைத் சதரிவிக்ைப் ட்டது. 

ஆை சமாத்தத்தில், சர்வ ைட்சிக் கூட்ட தீர்மானங்ைளில் ததறக்கூடியதாை மிஞ்சியது 
மாநிை ைளுக்கு நிதிப் கிர்வு  ற்றி மறு ரிசீைலன  நடத்தவும், அதிை அதிைாரம் தருவது 
 ற்றியும் வற்புறுத்தியதுதான். இதுவும் ஏற்சைனதவ என்.டி.ஆர்.  தவிக்கு வந்ததிலிருந்து த சி 
வந்ததுதான்.  

இந்தக் தைாரிக்லைலயக்கூட நலடமுலறயில் நிலறதவற்ற ஏதாவது சசயல் திட்டம் உண்டா? 
என்.டி.ஆர்.  தில் இதுதான்:- மீண்டும் மீண்டும் கூடிப் த சுதவாம்.  

சரி, மத்திய அரசுக்கு இந்தக் தைாரிக்லைைலைத் சதரிவித்து சர்வைட்சி சார்பில் 
அதிைாரபூர்வமான ைடிதம் ஏதாவது எழுதுவீர்ைைா? 

என் .டி.ஆர். ,  தில்: ைடிதம் எதற்கு? நாலை த ப் ரில் சசய்தி வரும். அலத  ார்த்து மத்திய 
அரசு சதரிந்து சைாள்ளுதம! ஏன் ைடிதம் எழுத தவண்டும்?  

 த்திரிலைைளில் சசய்தி வரவலழப் து என்ற அைவில் என்.டி.ஆருக்கு  சவற்றி 
கிலடத்துவிட்டது. ைண்டன் சடலிவிஷன் உட் ட,  ல்தவறு சசய்தி ஸ்தா னங்ைள், 
 த்திரிலைைள் 100 த லர அனுப்பி லவத்திருந்தன. சவறும் ைட்சி மாநாடு மட்டும் 
நடத்தியிருந்தால் யாரும் வந்திருக்ை மாட்டார்ைள்.   

மாநிை சுயாட்சி என் ததா, அதிைாரங்ைலைக் குவிக்ைாமல்  கிர்ந்து சைாள்வது என் ததா, 
ஜனநாயைச் சசயல்முலறதயாடு மட்டுதம சம் ந்தம் உள்ைலவ. இவற்லற நிலறதவற்ற 
ஜனநாயைப் த ாக்கு, மதனா ாவம் ததலவ. இந்திரா ைாந்தியிடம் இந்தப் த ாக்கும் அணுகு 
முலறயும் இல்லை என்று ஆதாரங்ைதைாடு சுட்டிக் ைாட்டப் டுகிற அதத தவலையில் என். டி. 



ராமராவிடம் இந்தக் கூறுைள் இருக்கின்றனவா என் லத ஆராய விஜய வாடாவில் நடந்த 
ைட்சி நிைழ்ச்சிைள் உதவுகின்றன. 

சதலுங்கு ததசம் ைட்சி சதாடங்ைப் ட்டு ஓராண்டாகிறது. ைட்சித் ததர்தல்ைள் நலடச ற்றன. 
ஆனால் கீழ்மட்டத்துடன் ததர்தல் நிறுத்தப் ட்டது. நிர்வாைக் குழு ததர்தல் ரத்து சசய்யப் ட்டு 
என். டி. ஆரிடதம நியமிக்கும் அதிைாரம் தரப் ட்டது. ைட்சி நிர்வாகிைலைத் 
ததர்ந்சதடுக்ைாமல், நியமிப் துதான் ஏற்சைனதவ ைாங்கிரசிலும் அ.தி.மு.ைவிலும் உள்ை 
தைாைாறாகும். அதத தவறு சதலுங்கு ததசக் ைட்சியிலும் சசய்யப் ட்டுள்ைது.  

சவகு சீக்கிரத்தில் இந்த முலறயிலிருந்து மாற்றிக் சைாள்ைாவிட்டால் ைட்சிக்குள், உள் ைட்சி 
ஜனநாயைதம இல்ைாமல் என். டி. ஆதர எல்ைாம் என்றாகிவிடும். (ச ாதுக் கூட்டத்தில் த சிய 
 ை எதிர்க்ைட்சித் தலைவர்ைள் கூட 'என். டி. ஆர்-தான் சதலுங்கு ததசம், சதலுங்கு 
ததசம்தான் என்.டி.ஆர்.' என்று த சினார்ைள்! இந்திராதவ இந்தியா, இந்தியாதவ இந்திரா 
என் தற்கும் இதற்கும் துளியும் வித்தியாசம் கிலடயாது.)   

“ஊழலை ஒழித்து, ைஞ்ச ைாவண்யங்ைலை நசுக்கி தநர்லமயும் சத்தியமும் நிலை ச றச் 
சசய்வதற்ைாை”   301-வது தவடம் தாங்கியுள்ை என்.டி.ஆர். மீது ஏற்சைனதவ ஊழல் 
குற்றச்சாட்டுக்ைள் வர ஆரம்பித்திருக்கின்றன. லஹதரா ாதில் என். டி. ஆரின் மைன் 
சஜயகிருஷ்ணாவுக்கு திதயட்டர்ைள் ைட்ட அனுமதி தருவதற்ைாை விதிைதை 
மாற்றியலமக்ைப் ட்டிருப் து ஒரு குற்றச்சாட்டு. ைல்லூரிைளில் நன்சைாலடத் சதாலைைலை 
வாங்குவலத முழுக்ை ஒழிக்ைப் த ாவதாைக் கூறிய என்.டி.ஆர். இப்த ாது சிை சதவிகிதம் 
 ட்டுக்ைலைக் ைல்லூரி நிர்வாைத்தின் விருப் த்துக்கு ஒதுக்ைப் த ாவதாை மாற்றி 
அறிவித்திருக்கிறார். இலடயில் நடந்த ைஞ்ச த ரம்தான் மாற்றத்துக்குக் ைாரணம் என் து 
மற்சறாரு குற்றச்சாட்டு.  

இந்தச் சூழ்நிலையில் என் டி.ஆர். தன்லன தநர்லமயானவர் என்றும், ஜனநாயைவாதி என்றும் 
நலடமுலறயில் நிரூபிப் திதைதய அவருலடய எதிர்ைாைம் அடங்கியிருக்கிறது. 

தமிழைச் சூழ்நிலைலய ஒப்பிட்டு, என்ன சசய்தாலும் மங்ைாத சசல்வாக்குடன் எம். ஜி. ஆர். 
விைங்குவலதப் த ாை என்.டி.ஆரும் நீடிப் ார் என்று சிைர் ைருதுகிறார்ைள். இது 
சாத்தியமல்ை. சதலுங்கு ததசக் ைட்சி சதாடங்கிய த ாது ைாணப் ட்ட ஆதரவும் உற்சாைமும் 
ஆட்சிக்கு வந்தபின் அதத அைவில் சதாடரவில்லை என் து விஜயவாடாவில் சதரிந்தது. 
என்.டி. ஆரின் ஆதரவாைர்ைள் அவலரக் ைண்மூடித்தனமாை ஆதரிக்ைக் கூடியவர்ைைாைத் 
சதரியவில்லை. உண்லமயில் என் டி. ஆரின் சவற்றி எம்.ஜி.ஆரின் சவற்றிதயாடு 
ஒப்பிடக்கூடியதத அல்ை. 

 1967-ல் தமிழ்நாட்டில் ைாங்கிரசிடம் சவறுப்புற்று மாற்றுத் தீர்வாை தி.மு.ை-லவ மக்ைள் 
ஆட்சியில் அமர்த்திப்  ார்த்தது த ாைதவ, ஆந்திரத்தில் மக்ைள் என். டி. ஆலர 
அமர்த்தியிருக்கிறார்ைள். எம்.ஜி.ஆர்,  என்.டி.ஆர். ஒத்துலமைள் இருவரும் திலரயுைகில் 
சைாடிைட்டிப்  றந்தவர்ைள் என் ததாடு முடிந்து விடுகிறது. 



என்.டி.ஆர். தன் மீது மக்ைள் லவத்துள்ை எதிர் ார்ப்புைளுக்தைற்  நடக்ைாவிட்டால் நிலைலம 
தலைகீழாகிவிடும். இலத அவரும் உணர்ந்திருக்கிறார் என்ற விஷயம்தான் எதிர்ைாைத்தில் 
என்.டி.ஆர். முழுலமயான ஜனநாயைவாதியாைச் சசயல் ட்டுத் தன்லன நிரூபித்துக் 
சைாள்ளுவார் என்ற நம்பிக்லைக்கு வாய்ப் ளிக்கிறது. அப்த ாது ததசிய அைவில் மாற்று 
அணிக்கு அவருலடய தலைலமயும்  யன் டைாம்.  

அப் டியானால் விஜயவாடா விவாதத்தால்  யதன கிலடயாதா? அப் டி சமாத்தமாை, 
நிராைரித்து விட முடியாது. 

விலத த ாடப் ட்டிருக்கிறது. அைைமாை, அவசரமாைக் சைாத்தி ஆழமாை உழாமல் 
த ாட்டிருக்கிறார்ைள். இனிதமல் த ாடுகிற உரமும் தண்ணீரும் அலத விலைய லவக்ைைாம். 

                                                               ----ஞாநி 

                              

 


