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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (28)

28. ம-க� ேபாரா.ட/ பாைதைய நிராக1%த ‘வி�தைல/�லிக�’ ஆசி1ய�!

1992� ஆ/A ஜனவ 01� திகதி �,தா/A தின,த)D இரE உணE�;�
ப�)ன�  சிைறFசாைல�;*  இ�
தவ�க*  ம(தான  கண�ெகA��  நட
த<.
அத)  ப�)ன�  Õடா�ட�’  ெமIய�ப)  எ�ேலா��;�  வழைமயான
Õப�றி�ேரா)’ ;ள2ைககைள வழ�கினா�. என�; ம�A� அ)D தரவ��ைல.
என< கா� வ�ல�;கைள காைலய�� ெவ��வ��டவாD இதிJ� ஏதாவ< 
ஒ� அதிசய� இ��;ேமா என எ/ண�ேன).

இரE  உணவ��;�  ப�)ன�  ைகதிக*  தம<  வழைமயான  ;M;M
ச�பாசைணகள2� ஈAபட, ெதாட�கின�. இ
த ச�பாசைணகள2� அ)ைறய
தின� நட
த வ�சாரைணகள2� யா� யா��; எJ��க* ெநா��க�ப�ட<
எ)ப< �த�,  ப�ேவD இய�க ��கிய$த�கள2) அ
தர�க வா4�ைக
�த� அெம� ஜனாதிபதிய�) ப�ர,திேயக வா4�ைகவைர ஆராய�பAவ<
வழைம எ)பைத� ப�)ைனய கால�கள2� அறி
< ெகா/ேட).

இரE  10  மண��;�  ப�)ன�  சிைற  வாசலி�  ஆ* அரவ�  ெத)ப�ட<.
எ�ேலா�� கிMகிM�பைத நிD,திவ��A ��;வ< ேபால� பாசா�; ெசIய ஆர�ப�,தன�.

சிைற வாசலி� வ
< நி)ற இ�வ�கள2� ஒ�வன, ைகய�� ைவ,தி�
த ேராF ைல� ெவள2Fச,ைத உ*ேள பாIFசி என< ெபயைர
அைழ,தா). இ�ப� திOெரன அைழ�ப< அ1�வமானப�யா� எ�ேலா�� கைட�க/ணா� அவதான2�பைத� க/ேட). காைலய��
கா� வ�ல�;கைள ெவ��ய<, இரவ�� வ
< அைழ�ப<, எனேவ இ< என< வ�Aதைல�;,தா) என அவ�கள2) எ/ண�க*
ஓ�ய���;� என நிைன�கி)ேற).

கதைவ, திற
< எ)ைன ெவள2ேய எA,த அவ�க*, வ�றா
ைதய�லி�
த அJமா�;* 1�� ைவ�க�ப���
த ைகதிகள2) ெசா
த
உைடகள2� எ)Qைடயைத, ேத� எA,< அதைன அண�யF ெசா)னா�க*.  இ
தF ெசIைகைய� பா�,த<� என< வ�Aதைல
நிFசயமான<தா) என சக ைகதிக* த:�மான2,ேத வ��டன�.

எனேவ Ôஎன�;, ெத5�.  காைலய�ைல ச�கிலி  ெவ��ய<� ஆS�; அJவ� பா��  ெதாட�கீ�A< எ/A.  இ�ப வ�சய�
ெத5<தாேன?” எ)ற வா�,ைதக* பலன< வாIகள2லி�
< ஏககால,தி� �ற�ப����;� எ)பதி� ச
ேதகமி�ைல.

எ)ைன அவ�க* ெவள2ேய அைழ,< வ
தேபா< ஒ� Õப��க�’ வாகன� அ�; நி�பைத5� அ�கி� கா
தி, உதய) ம�D� சில�
நி�பைத5�  க/ேட).  அவசர�  அவசரமாக  என<  க/கைள  ஒ�வ)  கD��,  <ண�ய�னா�  க��னா).  ப�)ன�  எ)ைன
அ8வாகன,தி� ஏ�றி�ெகா/A அவ�க* எ�ேகா �ற�ப�டா�க*.

இரE ேநர,தி� அFசிைறFசாைலய�Q* இ�
< ஒ�வ� ெவள2ேய அைழ�க�பAகிறா� எ)றா� அத�;� பல காரண�க* இ��;�
எ)பைத�  ப�)ன�  அறி
<  ெகா/ேட).  அேநகமாேனா�  ெவள2ேய  எA�க�பAவ<  அவ�கள<  வ�சாரைணக*  ��E�D,
த/டைன�கால,ைத  அQபவ��பத�காக  ேவD இட�கS�; அQ�ப�பAவத�காக  இ��;�.  இரவ�)  அைமதிய��  ெவ;�ர�
ெகா/A ெச�ல�ப�A அ
தகார  ெவள2கள2� இ�ள2) மைற�ப�� மரண த/டைன நிைறேவ�ற�பAவத�காக  சில�  ெவள2ேய
எA�க�பAவா�க*.  ஒ�  சில�  ஊரா��;,  ெதயாம�  அகால  ேவைளய��  அவ�கள<  வ :�A  வாசலி�  ைவ,<  வ�Aதைல
ெசIய�பAவத�காக எA�க�பAவ<� உ/A. இதி� என< Õெவள2ெயA��’ எத�காகெவன எ)னா� ஊகி�க ��யவ��ைல.

எம< வாகன� சிறி< ேநர� ஓ�ய ப�)ன� ஓட,தி� த,< நி)ற<. அ�; ைவ,< யாேரா ஒ�வ� வாகன,தி� ஏறி�ெகா/டா�
எ)ப<  �
த<.  நா)  வாகன,தி)  ப�)ப�க,தி�  நAவ��  இ�,தி  ைவ�க�ப�A,  M�றிவர  �லி�  காலாள2க*  இ�
ததினா�
ஏறியவன<� அ�கி�
தவ�கள2ன<� உைரயாட�கைள எ)னா� ெசவ�மA�க ��யவ��ைல.

சிறி< ேநர ஓ�ட,<�;� ப�)ன� வாகன� ஓட,தி� நிD,த�ப�A என< க/க* அவ�4�க�ப�ட<. க/கைள� கச�கி�ெகா/A
பா�,ேத). நா� எ�ேலா�� $ரா)லி வ :திய�லி�
த எம< �,த�கைட�; �)னா� நி)D ெகா/��
ேதா�. எத�காக இ
த இரE
ேவைளய�� இ�; வ
தி��கிறா�க* என எ/ண�ேன). ஏெனன2� எம< கைடய�� ஆ5த�கேளா அ�ல< இரகசிய ஆவண�க*
எ<Eேமா ப<�கி ைவ�க�ப����கவ��ைல. அ�ப�யானா� எத�காக இ
த வ�ைக?

ைக<ெசIய�ப�ட ப�)ன� இ
த ஒ� வார,தி� ெவள2 உலைக� பா��ப< இ<தா) �த� தடைவ. இ�ெபாW< தின�� பழகிய அ
த
இட�கைள�  பா��ைகய��,  ேவேறா�  உலக,தி�  இ��ப<  ேபா)ற  ப�ரைம  ஏ�ப�ட<.  இரE  �த�  சின2மா�  கா�சிைய�
பா�,<வ��A, ;ழ
ைதகSட) ;�கலமாக ச�பாசி,<� ெகா/A ;A�ப� ஒ)D ெச�வைத� பா��ைகய�� ஆவலாகE� ச�D�
ெபாறாைமயாகE� Xட இ�
த<. நா) தமி4 சின2மா பா��பைத நிD,தி ஆ/Aக* பலவாகிவ��டன. கைடசியாக� பா�,த பட�
Õ�திய வா���க*’ எ)D ஞாபக�. அ<E� இரE இர/டா� கா�சி. ந/ப�கள2) வ��D,தJ�காகF ெச)ற<. அைரவாசி ேநர�
��கிவ��ேட). இ�ெபாW< அ
த� ;A�ப,ைத� பா��க என�;� சின2மா பா��க ேவ/A� ேபால இ�
த<.

இைத,தா)  ஒ)D  இ�லாதேபா<தா)  அத)  அ�ைம  ெத5�  எ)D  ெசா)னா�கேளா?  Mத
திர,தி)  அ�ைம5�  அ<
இ�லாதேபா<தா) அபமிதமாக ெதகிற<. அ< நாAகS�;� ெபா�
<�. தன2 மன2த�கS�;� ெபா�
<�.

எ)ைன� X�� வ
தவ�க*, Ôஉ�கைட �,தக�கைட தா). இ
தா�ேகா திற��, உ�கைட ைகயாைல திறE�ேகா” எனF ெசா�லி
கைட, திற�ைப என< ைகய�� திண�,தன�. அவ�கள< X�றி� ேதைவ5ட) ஒ�வ�த கி/டJ� இ��பைத அவதான2,ேத).

திற�ைப  வா�கி  கைடைய,  திற
ேத).  கைடய��  மி)சார�  இ�லாதப�யா�  அவ�க*  இர/A  Z)D  ேராF  ைல�ைற�
ப��,<�ெகா/A உ*ேள வ
தன�. உ*ேள வ
த ப�)ன�தா) அவ�க* வ�� வழிய�� அைழ,< வ
த நபைர என�; அறி�க�
ெசIதன�.  அவைரF M���கா��ய கா
தி  Ôஇவ�தா) மாதவ) மா$ட�.  Õவ�Aதைல� �லிக*’  ப,திைகய�) ஆசிய�”  எ)D
M��கமாக அறி�க� ெசIதா). ெபா<வாக �லிக* தம< ஆ�க* யாைர5� ெவள2 ஆ�கS�; அறி�க� ெசIவதி�ைல. எனேவ
இ
த  அறி�க�  ெப�ைம�காகேவா  எ)D  எ/ண�ேன).  அதாவ<,  Õஇட<சாகள2ட�  இ��ப<  ேபால  எ�மிட��  அரசிய�
வ��ப)ன�கS� த,<வா�,தவாதிகS� இ��கிறா�க*’ எ)D கா�டேவா?

நா) அ�ப� எ/ண�யதி�; ஒ� காரண� இ�
த<. �லிக* Õஈழநாத�’ தினச உ�பட பல மாத வார இத4கைள ெவள2ய��A
வ
தாJ�, அவ�கள< க�,ைத� XDகி)ற உ,திேயாக1�வ ப,திைக Õவ�Aதைல� �லிக*’ தா). எனேவ அத) ஆசிய� எ)பவ�
Õ��D� ெத
த’ ஒ� ேமதாவ�யாக,தாேன இ��பா�?

உ*ேள அவ�க* நாலா �ற�� ேராF ெவள2Fச,ைத� பாIFசி எைத எைதேயா பா�,தா�க*. அ�; XAதலாக �லிகS�;� ப���காத
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சீன ெவள2ய�Aக*தா) ெப�
ெதாைகயாக அJமாகள2� அA�கி ைவ�க�ப���
தன. அவ�றி� சீன� ெப�
தைலவ� மாஓேச<�
அவ�கள2) Õேத�
ெதA,த இரா[வ� பைட��க*’ எ)ற ஆ�கில \J� இ�
த<. அைத� ைகய�ெலA,த மாதவ) மா$ட�, ÔேவD
ஏதாவ< இரா[வ� ச�ப
தமான �,தக�க* இ��;தா?” என எ)ன2ட� வ�னவ�னா). நா) அத�; Ôஇ<தா) மாஓவ�) மிகF
சிற
த \�” என� பதிலள2,ேத).

அ�ேபா< அவ) எ)ைன, தி��ப�� பா�,<வ��A மிகE� சீயஸான �ைறய��, Ôஆனா� மாஓவ�) ம�க* 5,த�பாைத எ�கைட
ேபாரா�ட,<�;F சவரா<” எ)D Xறினா). Õம�கைளF சா�
தி��காத இவ�கள< ேபாரா�ட� ஒ�ேபா<� ெவ�றி ெபறா<’ என
நா)  என�;*  எ/ண��ெகா/டாJ�  அைமதியாக  நி)ேற).  ம�கS�காக  எ)D  ெசா�லி�ெகா/A,  இவ�க*  அவ�கள<
ஹிேரா�களாக  நி)D  எ�.ஜி.ஆ�  பாண�ய��  (அதனா�தா)  எ�.ஜி.ஆ��;�  இவ�கைள�  ப��,<�  ெகா/டேதா  எ)னேவா?)
நடா,<�  ேபாரா�ட�  Õகன’  �ர,<�;  ஓடா<  என  எ/ண�ேன).  மாதவ)  மா$ட�  எம<  �,தக�கைட�;*  ேமJ�  சில
�,தக�கைள எA,<� ெகா/டா).

அ
த ேநர,தி� கா
தி திOெரன எ)ைன ேநா�கி, Ôவ�ேவகான
த) த
த ெப�� ஒ/A உ�கள2�ைட இ��கா�. எ�ைக அ<” என,
திOெரன� ேக�டா). அவ) ேக�ட ப�)ன�தா) என�ேக அ<ப�றி நிைனE�; வ
த<. இ
திய அைமதி�பைட நிைல ெகா/��
த
கால,தி�, தன< வ :��� மா��சிய �,தக�கைள (அ<E� அதி� ெப��பாலானைவ இ
திய�கS�;� ப���காத சீன ெவள2யaAக*)
ைவ,தி��ப< ந�லத�ல எ)D க�திய ேதாழ� வ�ேவகான
த) (அ)ர)), த)ன2ட� இ�
த சில �,தக�கைள ஒ� கடதாசி�
ெப��ய�� ேபா�A, அ
த வைகயான �,தக�கைள ம�Aேம வ��பைன ெசI< வ
த எம< கைடய�� ெகா/A வ
< ைவ,தி�
தா�.
அைத,தா) இ�ெபாW< இவ�க* ேக�கிறா�க*!

�லிகள< ேக*வ�ைய ைவ,< எ)னா� ஒ)ைற ஊகி�க  ��
த<.  அதாவ< அவ�க* தம< வ�சாரைணய�� வ�ேவகான
த)
வா4�ைகய�),  அவர< அரசிய� ேவைலகள2) ��கியமான வ�டய�கைள ம�Aமி)றி,  அவர< ஒ8ெவா� அைசைவ5� Xட
<�வ�, <�வ� வ�சா,தி��கிறா�க* எ)பைத� �
<ெகா*ள ��
த<. அதாவ< ��கியம�ற வ�டய�க*தாேன என நிைன,<,
�லிகள2ட�  எைத5�  அச�ைடயாக,  த)Q�  ெசா�லாம� இ��க  ��யா<  எ)பைத  வ�ள�கி�  ெகா/ேட).  அதனா�தா)
வ�ேவகான
த) Õேம� வ :���’ எ)ைன� க/டேபா< �)ெனFச�ைகயாக, Ôமண�ய/ைண உ�கS�;, ெத
த எ�லா,ைத5�
ெசா�லி� ேபாA�ேகா, இ
த அ�கைள5� சி,திரவைதகைள5� உ�களாைல தா�க ஏலா<” எ)D Xறினாேரா என எ/ண�ேன).

வ�ேவகான
தன2)  கடதாசி�  ெப���;* ஒ�சில  �,தக�கேள  இ�
தன.  அவ�றி) ம,திய��  இய�க�கள2)  ெசய�பாAகைள
வ�ம�சி,<  ெபய�  ;றி�ப�டா<  ெவள2ய�ட�ப���
த  </A�  ப�ரMர�  ஒ)D�  இ�
த<.  அைத�  பா�,<வ��A  அைத  யா�
ெவள2ய��ட< என எ)ன2ட� <�வ�,<�வ� வ�சா,தன�. அ�ப� ஒ� ப�ரMர� ெவள2வ
தேத என�;, ெதயா<. அ�ப�ய���க
நா) எ)ன பதிைல� Xற?  ப�)ன�� எ) வ�சாரைணகள2) ேபா< பல தடைவக* அ<ப�றி  வ�சா�க�ப�ட<.  ஒ� சிறிய
அநாமேதய </A� ப�ரMர,தி�; இ8வளE வ�சா�பா என அதிசய�ப�ேட). அேதேநர,தி� ஒ)D வ�ள�கிய<. யாராய��
தாJ�
இய�க�கள2) ெசய�பாAகைள வ�ம�சி�பைத அவ�க* ெபாD,<�ெகா*ள, தயாராக இ�ைல எ)பதி) ெவள2�பாேட அ<.

வ�ேவகான
தன2) கடதாசி� ெப��ைய எA�க� ேபாவத�காக கைடய�) ப�)ப�க� ெச)றேபா< இ)ெனா)ைற5� அவதான2,ேத).
பர
தைனF ேச�
த ந/ப� ஒ�வ� �லிக* எ)ைன� ைக<ெசIத தின,த)D வ�யாபார நிமி,த� வEன2யாவ�லி�
< சில ஆய�ர�
Õறிேனா��’ ம�D� Õஒெற�$’ ேபா� ெபாய�)� ேபனா�கைள� ெகா/A வ
தி�
தா�. எதி�பா�,த வ�ைல சவராததா� அவ�ைற
எம< கைடய�� ைவ,<வ��A, இர/A நா�கள2� தி��ப� வ�வதாகF ெசா�லிF ெச)றி�
தா�. அவ� ைவ,த இட,தி� இ�ேபா<
அவ�றிைன�  காணவ��ைல!  எ)ைன�  ைக<ெசIத  தின,த)D  கைட,  திற�ைப  எ)ன2டமி�
<  வா�கிய  �லிக*,  ப�)ன�
கைடைய, திற
< ஆராI
த ெபாW< அவ�ைற Õஅேப$’ ெசI<வ��டா�க* எ)ப< �
த<.

இ�ப�� பல� தம< வ�யாபார� ெபா��கைள� ெகா/A வ
< எம< கைடய�� ைவ�ப< வழ�க�. அ)D பர
த) ந/ப) ெபா�*
ம�Aேம இ�
ததா�, அைத ம�A� +ைறயா�F ெச)றி��கிறா�க* இ
த Õஉ,தம �,திர�க*’.

சிறி< ேநர� அ�; ெசலவ��ட ப�) ம(/A� க/க* க�ட�ப�A சிைறFசாைல�; அைழ,< வர�ப�ேட).

(இ
த 28வ< க�Aைர, ெதாட� ெவள2யாகி இர/A நா�கள2� நா) ைக< ெசIய�ப�ட 1991 �ச�ப� 26� திகதிய�) 20வ< நிைனE
தின� வ�கிற<. இ
த, தின,ைத அ)றிலி�
< வ�டாவ�ட� நா� ெமௗனமாக, <�க தினமாக அQ$��ப< வழைம. இ
த
இ�ப< ஆ/Aகள2� எ,தைனேயா மா�ற�க* இ
த� 1மி�ப
தி� நிக4
<வ��டன. அைச�க ��யாத ேகா�ைட என� க�த�ப�A
இ�
த �லிகS� ம/ேணாA ம/ணாகி வரலா�D அர�கிலி�
< காணாம� ேபாIவ��டா�க*. எ�லா� Õம�க* ச�திேய மேகச)
ச�தி’ எ)பதி) ெவள2�பாேட தவ�ர ேவெறா)D� இ�ைல)

ெதாட��

��ைனய பதிEக�
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