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கா
தி5� அவ=ைடய பவார�க>�; தா�க* ெகா/@வ
த Õைகதிகைள’ அ
த இட,தி� இற�கி அைட,Bவ��@, எ)ைன5�
ேதாழ� வ�ேவகான
தைன (அ)ர)) ச
தி�க ைவ,த ப�), ம(/@� பைழய இட,B�;, தி��ப� வ
தா�க*. அ�ெபாGB ேநர�
ப�)ன2ரைவ, தா/�ய��
தB. தி��ப�  வ��ேபாB ம(/@� எ) க/கைள� கH��, Bண�யா� க��வ��@, வாகன,தி)
ப�)ப�க,தி� ஏ�றி� ெகா/டா�க*. கா
திய�) அ�யா�க* எ)ைனJ K�றிவைள,B அம�
B ெகா/டன�.

நா�  ெச)ற  இட�  எBெவ)H  அ
த  ேநர,தி�  அறிய��யாவ��=�,  எனB
ப�)ைனய சிைற வா4�ைகய�) ேபாB அB எ
த இட� எ)பைத, சக ைகதிக*
Lல� வ�பரமாக அறி
B ெகா/ேட). அ
த இட� ெகா�காம,B�; அ/ைமய��
உ*ள  வரண��  ப;திய�)  எ�வ)  எ)ற  இடமா;�.  அ�;*ள
ெத)ன
ேதா�டெமா)றி�,  �லிக*  �திதாக  அ
தJ  சிைறJசாைலைய
நி�மாண�,தி�
தன�.

அ
த  இட,ைத  �லிக*  ÕேமMலக�’  என  அைழ�பB  வழைம.  அேதேநர,தி�
ைகதிக* அ
த இட,ைத Õம$ கைட’  (  இ
த சி�களJ ெசா�M�; ÕஇைறJசி�
கைட’  என  அ�,த�)  என,தா)  ;றி�ப�@வ�.  அ
த�  ;றியN�@J  ெசா�  அ
த
இட,B�;  மிகO�  ெபா�,தமானB  எ)பைத�  ப�)ன�  அறி
Bெகா/ேட).

அ8வளO �ர� அ
த இட� �லிகள2) சி,திரவைத �ைறக>�;� ெகா@ைமக>�;� ெபய� ெப�றி�
தB.

மிகO� Õபய�கரமானவ�க*’ என �லிகளா� க�த�ப@ேவாேர அ
த இட,B�; அ=�ப�ப@வB/@. (�லிகள2) க/க>�;*
வ�ரைலவ��@ ஆ��ய Õ�ெளா� சிற:’ அ
த இட,திலி�
ததா) மிக� ெக���கார,தனமாக, த�ப�ேயா�யவ� எ)பைத� ப�)ன�
அறி
ேத).  அBப�றி  ச
த��ப� வ��ேபாB  எGBேவ))  அ�; ஒ�வ�  அ=�ப�ப�டா�,  அவ�  ெப��பாM� உய��ட)
தி��ப� வ�வதி�ைல எ)பB ஒ� நியதியாக இ�
B வ
தB. (ஒ� சில� வ�திவ�ல�காக தி��ப� வ
B*ளன�) அதனா�தா)
�லிகள2) �லனாQO�  ப�வ��  மிக  ��கியமானவனாக  இ�
த  Õஅ��ேறா$’  எ)பவ),  நா) ைகBெசQய�ப�ட  ஆர�ப
நா�கள2� எ)ைனJ ச
தி,த ேபாB, Ôந:�க* இ�ெபாGB ைவ�க�ப����பB ஒ� வ�@தி ேபா)றB. எ�க* வ�சாரைண�;
ந:�க* ஒ,Bைழ�கவ��ைலெய)றா�, இத�; ேமேல உ*ள ேம� வ :�@�;,தா) ேபாக ேவ/� வ��. அ�ைக ேபானா�
அ8வளOதா)” என எ)ைன எJச,தா).

நா) இ�ெபாGB ைவ�க�ப����;� இடேம நரகேலாகமாக இ��ைகய��, அத�;� ேமலாக இ��;மிட� நிJசயமாக அவ�க*
ெசா�வB ேபால ÔேமMலகமாக’,தா) இ��க ேவ/@� எ)பைத� �
B ெகா/ேட). அ
த இட,B�; �லிக* ைவ,B*ள
அவ�களB Õஉ,திேயாக1�வமான’ ெபய� Õரா� 1’ (TANK 1 ) எ)பதா;�. ெபாBவாக �லிகள2) சி,திரவைத �கா�க* எ�லாேம
இ
த Õரா�’ எ)ற ெபய� ெகா/ேட அைம
தி��;� எ)பைத� ப�)ன� அறி
B ெகா/ேட). அ
த வைகய�� இ�ெபாGB
எ)ைன�  ெகா/@வ
B  ேச�,தி��;�  இட�  ஆைன�ேகா�ைடய�M*ள  Õரா�  2  எ)பைத5�  அறி
ேத).  ஆனா�
இைவெய�லாவ�ைற5� நா) அ�; சிைறவாச,ைத ஆர�ப�,த ப�)னேர அறி
Bெகா*ள ��
தB.

நா�க* தி��பO� ரா� - 2 �கா��; வ
தேபாB ேநர� ந*ள2ரைவ, தா/� 2 மண� ஆகிவ����
தB. அவ�க* எ)ைன�
V��Jெச)H  �த�தடைவயாக  அ
தJ  சிைறJசாைல�;*  அைட,தன�.  உ*ேளய��
த  யாைரேயா  அைழ,B  என�;
ப@�பத�;  ஒ�  இட�  ெகா@�;�ப�  உ,தரவ��டன�.  அ
த  ஆரவார,தி�  அ�கி�
த  அேநகமாேனா�  வ�ழி,B�
ெகா/@வ��டன�.  அ
த  ம�கலான  ெவள2Jச,தி�  வ
தி��பவ�  யா�  என  அறிவதி�  அவ�க*  ஆ�வமாக  இ�
தைத
அவதான2�க  ��
தB.  ஆனா�  யா�ேம  எ)=ட)  கைத�க  ��படவ��ைல.  தம�;*  ஏேதா  இரகசியமாக�  கைத,B�
ெகா*வB எ) காBக>�;� ேக�டB.

என�; சிைற வாசM�; அ�காைமய�� இர/டாவB ஆளாக� ப@�பத�; இட� கிைட,தB. Õகிழ�; அ@�கினா� ேபால’ எ)H
ெசா�வா�கேள,  அBேபால  மன2த�கைள  அ�;  ந:ள,B�;  அ@�கி  ைவ,தி�
தன�.  B�டெக�=  Vட  தமிழ�கள2)
ெந��;தலாM�,  கடலி)  ெந��;தலாM�  Vன2�;Hகி�  ப@,தா)  என  வரலா�H  ஏ@கள2�  எGதி  ைவ�க�ப�@*ளB.
ஆனா� இ
த நவ :ன Õஎ�லாள)’கள2) இட,தி�, அவ�களB ைகதிக>�; அ�ப�,த)=� Vன2�;Hகி� ப@�பத�;�Vட, ஒ�
சிH இைடெவள2 த)=� வ��@ ைவ�க�படவ��ைல.

அ)H இரO அவ�க* எனB உணO ப�றி எ8வ�த அ�கைற5� கா�டவ��ைல. என�;� சா�ப�@� மனநிைல இ��கவ��ைல.
ஆனா� வரண�ய�� ெதாட�கிய த/ண:� தாக� இ�
Bெகா/ேட இ�
தB. அ�கி� ப@,தி�
தவட� ேக�@ சிறிB த/ண:�
வா�கி� ;�,B வ��@, ெவ�H சீெம
B, தைரய�� ப@,ேத). மா�கழி மாதமாைகயாM�, ெவH� சீெம
B, தைரய�� ப@,B�
பழ�கமி�ைலயாைகயாM�,  மிகO�  ;ள2ராக  இ�
தB.  அ
த�  ;ள2ைர�  ேபா�க  நா)  ெகா/@  வ
த  க�பள2  Kெவ�றா
ெகாXச� உதவ�யாக இ�
தB.

அ)ைறய அைலJச� காரணமாக அசதிய�� சிறிB ேநர� ��கிவ��ேட). காைலய�� வ�ழி,த ேபாB, அ�கி�
த அைனவ��
அ�;*ள அைட�ப��லாத மல சல Vட,தி� காைல� கட)கைள ���கO�, �க� கGவO� �/�ய�,B� ெகா/@
நி�பைத அவதான2,ேத). பல� எ)ன�கி� வ
B எ)ைன உ�H� பா�,Bவ��@J ெச)றன�.

என�க�கி� இ�
த ஒ� வயதான மன2த� எ)ைன� பா�,B ெமBவாகJ சி,தா�. ப�)ன� Ôந:�க* �க� கGவ�ைலேயா?”
என வ�னவ�னா�. எ)ன2ட� கைத,த �த� சக ைகதி அவ�தா). நா) ÔகGOவ�” எ)ேற).

ப�)ன� அவ� சிறிBேநர� ேயாசி,Bவ��@, Ô�திசாக வ
தி��கிறிய*. காைலய�ைல வ�சாரைண�;� V�ப�@வ�ன�. �க� கGவ�
ெர�யா இ�
தா,தா) ந�லB” எ)றா�.

நா)  எG
B  ெச)H  �க�  கGவ  �ய�சி,ேத).  ப�  வ�ள�;வத�;  எ
த�  ெபா��க>�  அ�;  இ��கவ��ைல.
எ�ெபாGதாவB ஒ��ைற ப�ெபா� வழ�க�ப@வB உ/@ என� ப�)ன� ெத
Bெகா/ேட). இர/@ ேதந:�� ேகா�ைப அளO
த/ண:� �க� ÕகGவ�ேன)’. உ@,தி�
த சார,தா� �க,ைத, Bைட,B�ெகா/@, என�; ஒB�க�ப�ட இட,தி� ேபாQ
இ�
ேத).

காைல, ேதந:� எ)ற ேபJK�ேக அ�; இடமி�ைல. அேநகமாேனா� �க� கGவ�ய ப�)ன� ெவH� த/ண:ைர� ப�கியைத�
க/ேட). அB அவ�க>�;� பழகி�ேபாQவ��டB. த/ண:� இைற�;� இய
திர� இைற,B,தா) அ�; த/ண:� வரேவ/@�.
அதனா� சில ேவைளகள2� ;��பத�;, த/ண:� இ�லாமM� கா,தி��க ேந@� எ)பைத� ப�)ன� அறி
B ெகா/ேட).
காைலய�� ேதந:� அ�
தாம� இ��பB என�;� க$டமாக இ�
தB. சமாள2,B� ெகா/ேட).
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காைல 9 அண� அளவ�� �லி உH�ப�ன�க* ஒ8ெவா�வராக வ
B, உ*ேளய��
த ைகதிகள2� சிலைர� ெபய� ெசா�லி5�,
சிலைர  ஏேதாெவா�  இல�க,ைதJ  ெசா�லி5�  ெவள2ேய  அைழ,BJ  ெச)றன�.  அவ�க*  வ�சாரைண�காக  அைழ,BJ
ெச�ல�ப@கிறாhக*  எ)பைத  அறி
Bெகா/ேட).  அ�ேக  இர/@வ�தமான  ைகதிக*  இ�
தன�.  ஒ�  ப;திய�னா
வ�சா�க�ப�@� ெகா/��
தன�. இ)ெனா� ப;திய�ன� வ�சாரைண ��
B த/டைனைய எதி�பா�,B கா,தி�
தன�. சில�
வ�சாரைண ��
த ப�)ன��, இர/@ வ�ட�க>�; ேமலாகO� Vட� கா,தி�
தன�.

அரசா�கJ  சிைறJசாைலகள2�  உ*ள  ைகதிக*  ேபா)H,  இ�;*ளவ�க*  பகிர�கமாக  ந:திம)ற�கள2�  ைவ,B
வ�சா�க�ப@வதி�ைல. ;�றJசா�@க>� ெவள2�பைடயாக ச
ேதக நப�க>�;, ெதவ��க�ப@வதி�ைல. வ�சா�;� Õ�லி�
ெபா�ய)’ எ)ன ;�றJசா�@ எனJ ெசா�லாம�, K�றி வைள,B� ேக*வ��; ேம� ேக*வ�க* ேக�@� ெகா/���பா).
அவ) எ)ன,ைத எதி�பா��கிறா) எ)ற ெதயாததா�, ைகதி ேவH ஏேதேதா எ�லா� ெசா�Mவா�. Ôஎ)னடா எ�கைளJ
K,த�  பா�கிறியா?”  என�ேக�@  ப�ேவH  வைகயான  சி,திரவைதக*  அவ�  ம(B  நிக4,த�ப�@,  ஏதாவெதா�  ;�ற�
ஒ��தலாக� ெபற�ப@�.

அத) ப�)ன�� அவ=�; எ)ன த/டைன எ)H ெதவ��க�பட மா�டாB. தி[ெரன ஒ� இரவ�� அைழ,BJ ெச�ல�ப�@
த/டைன  வழ�க�ப@�  ேபாBதா),  எ)ன  த/டைன  எ)பB  ெதயவ��.  இ
த  Õவ�@தைல�  பய�கரவாத�’  எ)பB,
இல�ைக, தமிழ�களா� ெபதாக� ேபச�ப�@ வ�� Õஅரச பய�கரவாத,தி�’ இ�லாத, �லிக>�; ம�@ேம உய Õசிற�ப�ச�’

ஆ;�.

நா) அ�; கா,தி��ைகய��, எனB �ைற5� வ
தB. B�பா�கி சகித� வ
த ஒ�வ). Ôபதிசாக வ
த மண�ய� யா�?” என
வ�னவ�னா).  நா)  உட=�  வாசல�கி�  எG
B  ெச)H,  Ôநா)தா)”  எ)ேற).  அவ)  Ôெவள2ேய  வா”  எ)Hவ��@,
இ)ெனா�வைன அைழ,B கதைவ, திற
B எ)ைன ெவள2ேய V���ெகா/@ ேபானா).

எ)ைன அைழ,தவன2) (இய�க)  ெபய�  ஆதவ) எ)H�,  அவ)தா) இ
தJ சிைறJசாைல வாசலி) நிர
தர�  காவலாள2
எ)H�  அறி
B  ெகா/ேட).  அ,Bட)  அ
த  Õவாய��கா�ேபா)’  ஆவர�காைலJ  ேச�
தவ)  எனO�  ப�)ன�  ெத
B
ெகா/ேட).

ெவள2ேய  எ)ைன  அைழ,BJ  ெச)ற  அவ�க*,  நா)  வ :��லி�
B  உ@,B  வ
த  சார�,  ேச�,  ெபன2ய),  உ*ள�கி
எ�லாவ�ைற5� கழ�றி� ெப�H�ெகா/@, ைகதிக>�; என உ@�க� ெகா@�;� சிவ�� �*ள2கள2�ட சார� ஒ)ைற� க���
ெகா*>�ப�  த
தன�.  பலரா�  உ@�க�ப�@,  ந:ணட  நா�களாக  Bைவ�க�படாம�  இ�
த  அ
தJ  சார,திலி�
B  வ
த
மண,தா� என�; வய�ைற� ;ம���ெகா/@ வ
தB. ஆனா� ேவH வழிய��ைல. வா�கி உ@,தி� ெகா/ேட).

அத)ப�)ன�  அவ�க*  ெவள2ேய  அைழ,BJ  ெச)றன�.  அ�;  ஒ�வ)  பட�  ப���;�  �ைக�பட�  க�வ�5ட)  நி)H
ெகா/��
தா). அவ) எ)ைன� க/டB�, Ôஎ�ப� ஐயா மாமியா� வ :�@ வா4�ைக இ��;B?” என ைநயா/� ெசQதா).
என�;  உ*ேள  ேகாப�  ெபா,B�ெகா/@  வ
தாM�,  அவைன  Õஏமா�ற�VடாB’  எ)பத�காக  அச�@,தனமாகJ  சி,B
ைவ,ேத).

இ
த  Õவ�@தைல�  ேபாராள2க*’  ம�கைள  நடா,B�  �ைறைய�  பா��ைகய��,  தமி4  ம�க*  ெதயா,தனமாக,  த�க*
தைலய�� தா�கேள ம/ அ*ள2� ேபா�டைத எ/ண�, அவ�க* ம(B அ=தாப�தா) வ
தB. நா) எமB க�சி 1960கள2�
த:/டாைம  ஒழி���  ேபாரா�ட�கைள நடா,திய  கால,திM�,  ப�)ன�  இன�ப�ரJசிைன த:வ�ரமைட
B,  நா�  Õதமி4  ம�க*
ஜனநாயக  �)னண�’ைய  அைம,B  ேவைல  ெசQத  கால,திM�,  சில  தடைவக*  இல�ைக�  ெபாலிசாரா�  -  அBO�
ெப��பாM� சி�கள� ெபாலிசாரா� - ைகBெசQய�ப���
த ேபாதிM�, அவ�க* இவ�க* ேபால எ
த ேநர�� ேகலி5�
கி/டMமாக எ��ட) அநாககமாக நட
B ெகா*ளவ��ைல எ)பைத நிைன�க, இவ�களB ஒG�க�கள2) த)ைமைய இ�@
கவைல5� ேகாப��தா) ஏ�ப�டB.

ப�)ன� அவ�க* ஒ� ந�ப� எGதிய ேபா� பலைகைய� ெகா/@வ
B எனB கG,தி� ெதா�கவ��@ வ��@, எ)ைன� பல
ேகாண�கள2� �ைக�பட� எ@�க ஆர�ப�,தன�. சார,ைத க`�கா� வைர5� அவ�4,Bவ��@, ப�)ன� �ழ�கா� வைர5�
ம�,B� க��வ��@,  ேநராக  நி)H,  ப�கவா��� நி)H,  ப�)  ப�கமாக,  தி��ப�  நி)H என�  பல ேகாண�கள2� பட�
எ@,தன�.

பட�  எ@,B  ��
தB�,  அ
த�  பட�ப���பாள)  எ)ைன  ேநா�கி,  Ôஐயா  இB�;  �
தி  இ�ப��  ஒ�நா>�  பட�
ந�Jசி��கமா��ய* தாேன?” என ம(/@� ஒ� ெபய ÕநைகJKைவையJ ெசா�லி எ)ைன� பா�,BJ சி,தா).

ப�)ன� அவ�க* எ) கG,தி� ெதா�கவ��ட அ
த இல�க, தக�ைட (நாQக>�; கG,தி� க�@வB ேபா)ற) கழ�றினா�க*.
அைத� கழ�றியவ) எ)ைன� பா�,B, ÔஇB எ)ன ந�ப� எ/@ ெத5மா?” என வ�னவ�னா). நா) ÔெதயாB” எ)ேற).
ÔஇBதா) உ�க* ைகதி இல�க�. இைத எ�ெபாGB� ஞாபக� ைவJK� ெகா*ள ேவ`�. இ
த ந�பைரச ெசா�லி,தா)
இன2ேம� V�ப�@வ�” எ)றா).

அதி� இ�
த இல�க,ைத� பா�,ேத). R 140 என அதி� எGத�ப���
தB. ஓஸ. இன2 எ)=ைடய இ)ெனா� ெபய� ைகதி R
140.  வ��கால,தி�  த�ெசயலாக  நா)  இவ�கள2டமி�
B  வ�@தைல  ெப�H  ெவள2ேய  வ
B  வா4
B  இய�ைகயாக
மரணமைடய ேந�டா�, எனB மரண அறிவ�,தைல� ேபா@�ேபாB, என�; தாQ த
ைதய� இ�ட ெபயரான K�ப�ரமண�ய�
எ)பBட), எனB ÕேமQ�ப�களான’ �லிக* இ�ட ெபயரான R 140 எ)பைத5� ேபாட ேவ/@� எ)ற, ஒ� வ�சி,திரமான
எ/ண� அ
த ேநர,தி� என�;* ேதா)றி மைற
தB.

ெதாட��

�)ைனய ெதாட�கைள வாசி�க

��ைனய பதி>க�
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