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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (24)

24. �லிகளி� �கா�க� இ./த இட0களி� அக1வாரா23சி ெச2வ� அவசிய�!

வசீகரன2டமி�
<  ம(/?�  வ�ப@த�  எ<A�  என�;  ஏ�படவ��ைல.  Ôஐயா  த�பF��ய*”  எனG
ெசா�லிவ��? அவ) அ�கி�
< அக)Hவ��டா). தயாபரன2) வ�சாரைண ெதாட�
த<.

ஆனாI�  உ/ைமயான  வ�சாரைண  இ)ன��  ஆர�பமாகவ��ைல.  அ�;  ெச)றப�)ன�தா)
�லிகள2) வ�சாரைண �ைறகைள அறி
<ெகா*ள ��
த<. �தலி� அவ�க* ஒ�வ) ;?�ப�
ப�)னண�ைய �Kைமயாக அறி
<ெகா*ள �ய�சி�கி)றன�.

அதாவ< எ)Lைடய  ெபய�,  தாN  த
ைதய) ெபய�க*,  சேகாதர�கள2)  ெபய�க*,  அவ�கள2)
<ைணவ�க* ம�H� ப�*ைளகள2) ெபய�க*, ப�*ைளக* தி�மண� ெசNதி�
தா� அ
த வ�பர�க*,
தாN த
ைதய) சேகாதர�கள2) ெபய�க*, அவ�கள< <ைணவ�க* ப�*ைளகள2) ெபய�க* என

அ< ந:/?ெகா/ேட ேபா;�.

அ<மா,திரமி)றி, நா) ப�ற
ததிலி�
< வா4
த இட�க*, ப�,த இட�க*, ெசNத ேவைலக*, ெந��கிய ந/ப�க*, தி�மண�
ெசNதி�
தா� மைனவ�ய�) ப�*ைளகள2) ெபய� ம�H� வ�பர�க*, மைனவ�ய�) ;?�ப அ�க,தவ�கள2) வ�பர�க* எ)பனA�
வ�சாைணய�� ெதவ��க�பட ேவ/?�.

ேமI� ஏதாவ< அரசிய� க�சிக* அ�ல< இய�க�கள2� அ�க� வகி,தி�
தா� அ
த வ�பர�க*, ேவH ெபா< வ�டய�கள2லான
ஈ?பா?க* என� பல வ�டய�கைள� �லிகள2) வ�சாரைணயாள�க* ஒ8ெவா� ைகதிய�ட�� �Kைமயாக வ�சா,<� பதிA
ெசN< ெகா*வ�. அத)ப� எ)ன2ட�� 1ரண வ�பர�க* ெபற�ப�டன. இ
த வ�சாரைணேய இர/? O)H தின�க* ந:�,தன.

வ�சாரைணகள2)  ேபா<  தயாபர)  எ)ன2ட�  ஓரளA  க/ண�யமாக  நட
<ெகா/டா).  �த�நா*  வ�சாரைண  நட
<  நா)
சிைறGசாைல�;* ெச)றேபா<, இரA ;�Hய��� ;ைற5ய��மாக இரA ��கிG ெச�ல�ப�ட அ
த �ெளா� இய�க வாலிப)
மரணமைட
<வ��டதாக  சக  ைகதிக*  ;Q;Q,தைத  அவதான2,ேத).  அவர<  உட�  அ
த  �கா�  இ�
த  வளA�;*ேளேய
�ைத�க�ப�? வ��டதாகA� அவ�க* ேபசி�ெகா/டன�. அ8வாH �)�� வ�சாரைணகள2)ேபா< ெகா�ல�ப�ட பல) உட�க*
அ
த வளA�;*ேளேய �ைத�க�ப�?*ளதாக� ைகதிக* Rறின�.

இ
த� தகவ�கள2� எ8வளA �ர� உ/ைம5*ள< எ)பைத அHதிய��?G ெசா�ல ��யாவ��டாI�, வ�சாரைணகள2) ேபா<
பல� இற�ப< அ��க� நிக4
< வ
தி��கிற< எ)ப< ம�?� உ/ைம. உதாரணமாக நா) அ�; ஒ� ைகதியாகG ெச)றப�)ன�
Rட,  பைள�  ப;திய�I*ள சி)ன,தாைளய� எ)ற கிராம,தி� நட
த ஒ� இள� ஆசிையய�) ெகாைல ச�ப
தமாக  சில�
�லிகளா�  ைக<ெசNய�ப�?  அ�;  த?,<  ைவ�க�ப�?  வ�சா�க�ப�டன�.  வ�சாரைணய�)  ��வ��  இ�வ��;  மரண
த/டைன நிைறேவ�ற�ப�ட<.  ஆனா� அத�; �)னேர,  அவ�கள2� ஒ�வரான என�; ந); ெத
த இய�கGசி  ம�வ��
கிராம,ைதG ேச�
த மேக
திர� எ)ற ெந�ய திடகா,திரமான இைளஞ� வ�சாரைணகள2) ேபாேத அ�,<� ெகா�ல�ப�டா�!

�லிகள2)  ைகதிகளாக  இ��பவ�கள2�  பலா  இ8வாH  ச�ட,<�;�  �ற�பாக,  மிேலGச,தனமான  �ைறய��  ெகா�ல�ப�?
வ
<*ளைத,  அவ�கள2)  பல  சி,திரவைத  �கா�கள2�  த?,<  ைவ�க�ப���
த  ஏைனய  ைகதிக*  அறிவ�.  அவ�க*
RHவ<ேபால, அ8வாH ெகா�ல�ப�ட பல) உட�க* அ
த �கா� வளAகU�;*ேளேய �ைத�க�?மி��கலா�. இ<ப�றி
அரசா�க� எ8வளA அ�கைற5ட) ஆNAகைள ேம�ெகா*கி)றேதா ெதயவ��ைல.

ெபா<வாகேவ அரச இராVவ,தின� ஒ� ப;திய�லி�
< �லிகைள வ�ர��ய ப�)ன�, அ�கி�
த �லிகள2) �கா� க��ட�கைள,
தக��பதிேலேய கவன� ெசI,தி வ
<*ளைத அறிய ��கிற<. உதாரணமாக இ�; இர/ெடா)ைற� ;றி�ப�டலா�.

1995 அ�ேடாப� 30� திகதி யா4�பாண,திலி�
< �லிகைள இராVவ� வ�ர��ய ப�)ன�, எ�ைம� �லிக* த?,< ைவ,தி�
த
ஆைன�ேகா�ைடய�லி�
த  Tank  2  எ)ற  �கா�  ப;திைய  நாL�,  எ)Lட)  அ�;  த?,<  ைவ�க�ப���
த
ஆைன�ேகா�ைடையG ேச�
த ஒ� ஓNAெப�ற அதிப�� ெச)H பா�ைவய��ேடா�. ஆனா� அ�; �கா� ஒ)H இ�
ததி�கான
அைடயாளேம ெதயாதப�, இராVவ,தின� அ
த� க��ட,ைத, தக�,< ெவH� க�;வ�யலா�கிய��
தன�.

அேதேபால வரண�  எ�வ) ப;திய�லி�
த Õேம�வ :?’  என� �லிகளா� அைழ�க�ப�ட ப;திைய5� ெச)H பா�ைவய��ேடா�.
அ<A� தைரம�டமா�க�ப���
த<. அ,<ட) சாவகGேச க�வய� ப;திய�� �லிக* வ)ன2�;, த�ப�ேயா?வத�; �)ன�,
ப�ரபாகர)  த�கிய��
தெதன  அ�கிராம  ம�களா�  தகவ�  தர�ப�ட  மி;
த  பலமான  பா<கா��ட)  க�ட�ப���
த  நில�கீ4
வ :ெடா)ைற5�  எம<  ந/ப�க*  சில�  ெச)H  ஆராN
தேபா<,  அ<A�  இராVவ,தா�  ேசதமா�க�ப���
தைத�
காண�R�யதாகவ��
த<.

�லிகள2) சி,திரவைத �கா�க* இ�
த இ
த வளAக* �ைற�ப� அக4வாராNGசி ெசNய�ப�?, அ�; மரணமைட
தவ�கள2)
உட�க* ஏதாவ< �ைத�க�ப�?*ளனவா என ஆராய ேவ/�ய< அரசா�க,தி) தவ���க ��யாத கடைமகள2� ஒ)H. அைதG
ெசNவத�;,  ேதைவயான  தகவ�கைள,  இ�ெபாK<  அரசா�க,தி)  க�?�பா���  ைவ�க�ப����;�  ��கியமான  �லி
உH�ப�ன�கள2டமி�
ேத அரசா�க� ெப�H�ெகா*ள ��5�.

அேதேநர,தி� இல�ைகய�� அரசா�க,தி) மன2த உைம ம(ற�க* ப�றி ஓயா< அறி�ைக ெவள2ய�?� ச�வேதச ம�H� மன2த
உைம  அைம��க*,  �லிகள2னா�  ைக<ெசNய�ப�?�  காணாம�  ேபான  ப�லாய�ர�கண�கான  ம�க*  ப�றி5�  அ�கைற
ெசI,தினா�, அவ�கள< மன2த உைம� பண�க* ப�கGசா�ப�)றி அைம5�. (<V�காய�� இ�
த �லிகள2) வைத �காமி�
ைவ�க�ப���
த 4,000 ைகதிகள2� `�H�;� ;ைறவாேனாேர வ�?வ��க�ப�டன�. மி;தியாேனா��; எ)ன நட
த< எ)பைத�
ப�)ைனய ெதாட�கள2� பா��ேபா�)

என< வ�சாரைணய�) இர/டா� நா*, தயாபர) நா) இ��பத�காக ஒ� இ��� நா�காலிைய வரவைழ,<, த
தா). அ�;
இ�
த Qமா�  15  வைரய�லான வ�சாரைண� ;��கள2� ஏககால,தி� வ�சாரைணக* நைடெபH�.  ஒ�வ) வ�சாரைணகள2)
வ�பர�க*  ம�றவ��;�  ேக�காவ��L�,  எேதGைசயாக  அவ�கைள�  பா��க  ��5�.  இைடய�ைடேய  ைகதிக*  ம(<
வ�சாரைணயாள�க* தா�;த� நடா,<�ேபா<, அவ�கள2) அபய� ;ர�கைள� ேக�கA� ��5�. ஆனா� எ�லா� ைகதிகU�
வ�சாரைணகள2)ேபா<,  �)னா�  உ*ள  நில,தி�தா)  ;
திய���க  ேவ/?�.  கா�கள2�  இ���G  ச�கிலியா�
வ�ல�கிட�ப���
தா�, ெசௗகயமாக உ�கார ��யாம� மரண அவ$ைத�பட ேவ/�ய���;�.

அ
த வைகய�� நா) Õெகா?,< ைவ,தவ)’ எ)Hதா) ெசா�ல ேவ/?�. ஏெனன2� என< வ�சாரைணயாள) தயாபர) என�;
ஒ� நா�காலி  உபய� ெசNதி��கிறா).  காலி�  ச�கிலிகUட) அவதி�ப�ட என�;  அ< ஒ� ெப�� ஆHதலாக  இ�
த<.
அ<மா,திரமி)றி காைலய�ேலா மாைலய�ேலா எ)ைன வ�சாரைண ெசN5� ேநர,தி� அவL�; ேதந:h வ
தால,; ஒ� ப�ளா$��
கி/ண,தி� என�;� சிறி< ேதந:� வா�கி, த
தா).

Yarl TV Live

�லிகளி� வைத
�கா�களி� ஒ�றைர
ஆ��க� ����ற
ேதாழ� மணிய� எ!��
அ#பவ%ெதாட�

சி0களவ�க� ஆகிய
நா0க�

யா17பாண%தி�

ப8சி� ப9திமீ�

ேம�ெகா�ள7ப;ட தா<=த�:

�லிகளி� உ�ளக அதிகார7

ேபாரா;ட� (ப=தி-1)

ப8சி� ப9திமீ�

ேம�ெகா�ள7ப;ட தா<=த�:

�லிகளி� உ�ளக அதிகார7

ேபாரா;ட� (ப=தி-2)

ராஜCD ெகாைலயாளிகளி�
=�ற7 பி�னணி!

தமி1 ம<க� இழ/�
ச/த�7ப0க�
ெறாேப; பிேள<,
தயFெச2� Gல0கா
ம<கH<=7 பதி�
ெசா�I0க� (1)
ெறாேப; பிேள<,
தயFெச2� Gல0கா
ம<கH<=7 பதி�
ெசா�I0க� (2)
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இ<வைர நட
த வ�சாரைணகள2� தயாபர) எ)ம(< வ)�ைறைய ெசயலளவ�ேலா ெசா�லளவ�ேலா ப�ரேயாகி�கவ��ைல. இ<
அவ�கள< வழைம�; மாறாக இ�
த<.  அ,<ட) இ< �யI�; �)ன� ேதா)H� அைமதிேயா எ)ற அGச�� ஏ�ப�ட<.
ஆனா� அ��க� அவ) எ)ன2ட�, Ôஇdைச ந:�க* ஒ/ைட5� ஒள2�க�Rடா<. எ�லா,ைத5� ஒள2�காம� ெசா�ல ேவV�.
அ�ப��  நட
திய*  எ/டா�  உ�கைட  வ�சாரைண  ெகதியாN  ��dQ,  ெகதியாN  வ :�ைட  ேபாகலா�.  இ�ைலெய/டா�
வ��ல�க,திைல மா��றேதாைட,  கனகால� த/டைன அLபவ��க ேவ/� வ��”  என எGச�ைக ெசN< வ
தா).  இ
த�
பF�ைக5� என�;* பலவ�த அGச�கைள உ�வா�கி வ
த<.

1991  �ச�ப�  26�  திகதி  எ)ைன� ைக<ெசNததிலி�
< கட
த  6  நா�களாக  தயாபர) எ)ன2ட�  நடா,தி  வ
த  ஆர�பக�ட
வ�சாரைணக* ஓரளA�; ��A�; வ
<வ��ட< ேபால, ேதா)றிய<. காைலய�� 9 மண�யளவ�� வ�சாரைண�;� ேபாவ<�,
ப�)ன� மதிய உணA�காக 1 மண� அளவ�� தி��ப� வ
<, ம(/?� 2 மண�யளவ�� வ�சாரைண�;G ெச)H 5 மண� அளவ��
அ)ைறய வ�சாரைண ��
< தி��ப� வ�வ<மாக தினச வா4�ைக கழி
< வ
த<.

இ
த நா�கள2� வ�சாரைணய�� ேக�க�ப?� ேக*வ�க* ஒ� ப�க��, வ :�ைட� ப�றிய கவைலக* ஒ� �ற�மாக மன உைளGச�
அதிக,<G ெச)ற<.  அ)ைறய அ
தG +4நிைலய�� ஏ�ப�ட உண�Aகைள, 19  வ�ட�கள2) ப�)ன� இ)H எK<� ேபா<
உண�A1�வமாக ெவள2�ப?,<வ< இயலாத காய�தா). சில வ�டய�கைள அLபவ1�வமாக,தா) உணர ��5�. அவ�றி�
சிலவ�ைற  எK,தி�  ஓரளA  ெவள2�ப?,த  ��5�.  இ)L�  சிலவ�ைற  திைர�பட�  ேபா)றவ�றி�தா)  அK,தமாக
ெவள2�ெகாணர  இயI�.  ஆனா� ஒ�வ�ைடய இ
த மாதியான <)ப�ய� அLபவ�கைள எ8வாH ெவள2�ப?,த ��5�
எ)பத�;, நிர
தரமான நிைலயான அளAேகா�க* எைவ5� இ��பதாக அHதிய��?� Rறிவ�ட ��யா< எ)பேத உ/ைம.

எ)ைன� ெபாH,தவைர, நா) ஆைன�ேகா�ைடய�I*ள �லிகள2) வைத �கா� ஒ)றி� இ��கிேற) எ)ப< என�;, ெத5�.
ஆனா�  என<  ;?�ப,தின��ேகா  நா)  எ�கி��கிேற)  எ)ப<  எ
த�  காரண,ைத�  ெகா/?�  ெதவத�;  வாNப��ைல.
அதமா,திரமி�லாம�, நா) இ)ன�� உய�ேரா?தா) இ��கிேற) எ)ப<Rட அவ�கU�;, ெதய வாN�ப��ைல. நா) இ�;
என�;� �லிக* த�� உட� உள சி,திரவைதகைள,தா) தா�;கி)ேற).  என< வ :�?�கார�கைள� ெபாH,தவைர,  அவ�க*
எ)ைனய��? ஒ8ெவா� நிமிட�� நிGசய� ேவதைன அLபவ�,<� ெகா/?தா) இ��பா�க*.

இரA ேநர�கள2� ��க,ைத, ெதாைல,< ெவ;நா�களாகிவ��டன. ��;� ெசா�ப ேநர,தி�Rட பல ெக�ட கனAக* வ
<
ேபாய�ன.  ��காத  ேநர�கள2� சிHபராய� �த� நிக4
த ச�பவ�க* மனதி� வ
< ேபாய�ன.  இரவ�� ைகதிக* ��காம�
இ��க�Rடா< எ)H க�திேயா எ)னேவா, தினச காைலய�I� மாைலய�I� நட�;� ைகதிக* கண�ெக?�� ��
த ப�)ன�,
இரA ேவைளகள2� ஒ8ெவா� ைகதி�;� க�டாய�ப?,தி இர/? இர/? Õப�றி�ேரா)’ ;ள2ைகக* தர�ப�டன. அ�கி�
த �லி
உH�ப�ன�கள2� ஒ�வனான ெமNய�ப) எ)பவேன இ
த� ;ள2ைககைள ைகதிகU�;, தினச வழ�;வா). அவைன ைகதிக*
தம�;* கி/டலாக Õடா�டா ெமNய�ப)’ எ)H அைழ,<, அ
த, <)ப,திI� இ)ப� க/டன�.

இ)H 1992�  ஆ/? ஜனவ �தலா� திகதி.  அதாவ< �,தா/? தின�.  ெவள2ேய எ�ப�ேயா,  உ*ேளய���;� எ�கைள�
ெபாH,தவைர,  வழைம  ேபாலேவ  இ)ைறய  காைல5�  வ��
த<.  வழைம  ேபால  இ)H�  வ�சாரைணக*  ெதாட��.  சில
வ�சாரைணயாள�க*  Õைகவ�ேசடமாக’  அ�த�5ட)  வ�சாரைணகைள  ஆர�ப��கA�  R?�.  என<  வ�சாரைணRட  இன2  5,த
கா/ட,தி� ப�ரேவசி�க�R?�.

கைளக�டாத �,தா/?� காைல ேநர,தி�, ெவள2ய�� தா� இ�
த கால,< �,தா/? ேவைளகைள நிைன,< ைகதிக* இைர
ம(�ப< அவ�கள< �கபாவைனய�� ெத
த<.

இ
த ேநர,தி� �லி உH�ப�ன) ஒ�வ) வ
<, கா
தி எ)ைன அைழ�பதாக� Rறி, எ)ைன ெவள2ேய எ?�பத�; சிைற� கதைவ,
திற
தா).

ெதாட��

��ைனய பதிFக�
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