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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (34)

34. மீ��� கா.தியி� /வரச� ெகா1ட� விசாரைண!

�லிக* எ)ன2ட� வ�சா,த நப�களான ேசர), ெஜயபால), த�மலி�க� மா$ட� ஆகிய @வ��
எ)Aட)  ந);  பழகியவ�க*தா).  இவ�கள2�  உ.ேசரA�,  வ.ஐ.ச.  ெஜயபாலA�
யா4.ப�கைல�கழக,தி� க�வ� க�றவ�க* எ)ற வைகய�D�, கைல இல�கிய ம�E� அரசிய�
ஈFபாFக*  உ*ளவ�க*  எ)ற  வைகய�D�  எ)Aட)  பல  ச
த��ப�கள2�  கைத,<
பழகிய���கி)றன�. அதிD� ெஜயபால) த)ைன ஒ� இட<சாயாகH� இன� கா��� ெகா/டவ�.
அவர< ெப�ேறாh ெநF
த:ைவI ேச�
தவ�க* எ)ற வைகய�D� (ெநF
த:வ�� அ
த� காலக�ட,தி�
எம�;  நிைறய,  ேதாழாக*  இ�
தன�)  அ
த  வழிய�D�  அவ�ட)  பIசய�  இ�
த<.  அவ�
�தலி� ேதாழ� வ�Lவான
தேதவன2) த�ைகயான சாரதாேதவ�ைய, (சாரதாேதவ� 2008 ஆ/��
திPெர)E இல/டன2� காலமானா�) தி�மண� ெசQதி�
தவ� எ)ற வைகய�D� இ)ெனா� வழி,
ெதாட��� இ�
த<. இர/ெடா� தடைவ ெஜயபால)  என< அைறய�� வ
< த�கி இரவ�ராக�
கைத,த<�  உ/F.

ஆனா�  ப��கால,தி�  ேசரA�  ெஜயபாலA�  நா�ைடவ��F  ெவள2ேயறிவ��டதனாD�,  தமி4  ேதசியவாத  அரசிய�  ேச�றி�
அவ�க*  த�ைம  அமி4,தி�  ெகா/டதனாD�,  அவ�கRடனான  என<  ெதாட��  அ�E�ேபாQவ��ட<.  2004�  ஆ/டளவ��
ெஜயபாலைன ம�F� ஒ��ைற ெகாT�ப�� ச
தி,ேத).

Õஈழநாத�’ ப,திைக ஆசிய� ெஜயராஜி) ைம,<ன� த�மலி�க� மா$டைர� ெபாE,த வைரய��, அவ� ெஜயராஜி) ைம,<ன�
எ)ற வைகய�� ம�Fமி)றி, நா) �,தக� கைட ைவ,தி�
த யா4.ப�கைல�கழக,<�; அ�காைமய�� உ*ள ஆ,தி+� வ :திய��
அவர< வ :F இ�
ததி) காரணமாகH� என�; அவ� பழ�கமாக இ�
தா�. ஆ,தி+� வ :திய�� அவ�க* நடா,தி வ
த சனச@க
நிைலய,<�; என< கைடய��தா) ப,திைகக* வா�;வ< வழ�க�. அேநகமாக அவேர தினச ப,திைக எF�க வ�வதா�,
சிறி< ேநர� உைரயா�வ��FI ெச�வா�. அவ� ஒ� சிற
த நாடக, தயா�பாள�� ந�க�� ஆவா�. திைர,<ைற, ெதாட��கR�
இ�
த<.

அவர< ஆ,தி+� வ :���தா) ெஜயராV த�கிய��
< யா4.ப�கைல�கழக,தி� க�வ� க�றா�. யா4.ப�கைல�கழக� ெதாட�க�ப�ட
ப�)ன�  அதி�  க�வ�க�ற  �த�  ெதா;தி  மாணவ�கள2�  ெஜயராV  ம�E�  �லிகள2)  ஆேலாசக�  ேபாலI  ெசய�ப�F
�*ள2வாQ�கா� இEதி5,த,தி) ப�)ன� இ
தியாH�;� படகி� த�ப�I ெச)ற �.தி�நாH�கரL ஆகிேயா� இ�
தன�. அவ�க*
இ�வ�� கைடசிவைர இைணப�யா ந/ப�களாக இ�
த<ட), தமி4 ேதசியவாத,ைத �)ன2E,தி W�டாக சில ப�ரLர�கைள5�
எTதி ெவள2ய��F*ளன�. த�மலி�க� மா$ட) அ
த வ :���தா) �லிகள2) ப�ரதி, தைலவ� மா,ைதயா சில ேவைளகள2� வ
<
ெஜயராைஜ5� தி�நாH�கரLைவ5� ச
தி,< உைரயா�I ெச�வ< வழ�க�.

ெஜயராV,  தி�நாH�கரL  ஆகிய  இ�வ��  எ)AடA�  சில  ேவைளகள2�  அரசிய�  வ�டய�க*
அலLவ</F. இ
திய அைமதி�பைட இல�ைக�; வ
த ப�)னா �லிக* அவ�கள2ட� ஆ5த�கைள�
ைகயள2,த  ைவபவ�  யா4.ப�கைல�கழக,<�;  அ�கிலி�
த  என<  கைட�;  �)னாேலேய
நைடெப�ற<. �லிகள2) ஆ5த�கைள ஏ�றிய வாகன�க* என< கைட�; �)னா� உ*ள வ :திய��
ந:ள,<�;  நிE,தி  ைவ�க�ப���
தன.  பல  உ*நா�F  ெவள2நா�F  ஊடகவ�யலாள�க*  ெசQதி
ேசக�பத�காக அ�; ;Tமிய��
தன�. அதி� ஒ�வராக அகில இ
திய வாெனாலிய�) ப�ரசி,தி ெப�ற
நி�ப�  ெப�மாR�  என<  கைட  வாசலி�  நி)E  ெகா/��
தா�.  அ
த  ெப�மாRட)  ெஜயராV,
தி�நாH�கரL ஆகிய இ�வ�� அ�யாத ;ைறயாகI ச/ைட ேபா�ட<� நா) வ�ல�;� ப��,<வ��ட<�
இ)E�  என<  நிைனவ��  பLைமயாக  உ*ள<.  அ
த  அளH�;  அவ�க*  இ�வ��  �லிகள2)
வ�Lவாசிகளாக இ�
தவ�க*. ஆனா� த�மலி�க� மா$ட� அ8வாறான ஒ�வ� அ�ல.

நா) ைக<ெசQய�ப�F ஆைன�ேகா�ைட �காமி� தF,< ைவ�க�ப�ட ப�)ன�, ஒ�நா* த�மலி�க� மா$டைர என�; அ�கி�
ைவ,< �லி ஒ�வ) வ�சா,<� ெகாண���பைத� க/ேட). ப�)ன� அவ� வ�Fதைல ெசQய�ப�Fவ��டதாக அறி
ேத).

�லிக* எ)ன2ட� வ�சா,த நப�களான ேசர), ெஜயபால), த�மலி�க� மா$ட� ஆகிய @வ� ப�றிய என�; ெத
த ப�)னண�
இ<தா). உ/ைமய�� அவ�க* @வ�� Õம�க* ;ர�’ வாெனாலிய�� நிக4Iசிக* ஏதாவ< நடா,தினா�களா எ)ப< என�;,
ெத
தி��கவ��ைல. ஆனா� அவ�க* @வைர5� என�; ந); ெத5� என� Wறிேன).

ஆனா�  �லிக*  �)ன�  Wறியப�  இ
த  @வன<�  பதிH  ெசQய�ப�ட  ;ர�க*  எதைன5�  என�;�  ேபா�F�கா�ட
ைவ�கவ��ைல. ஆனா� அவ�கள2� ஒ�வரான த�மலி�க� மா$ட� தி��பH� ைக<ெசQய�ப�டதாகH�, வ�சாரைணய�) ப�)ன�
�லிக* அவ��; மரண த/டைன நிைறேவ�றிவ��டா�க* எனH� ஒ� ெசQதி �லிகள2) வைத�கா��;* இரகசியமாக வல�
வ
த<. அ< உ/ைமதா) எ)பைத நா) ஒ)றைர வ�ட�கள2) ப�)ன� வ�Fதைலயாகி ெவள2ேய வ
த ப�)ன�, எ)ைனI ச
தி,த
Õஈழநாத�’ ஆசிய� ெஜயராV @ல� அறி
< ெகா/ேட). அ<ப�றி எ)ன2ட� க�,< ெவள2ய��ட ெஜயராV, இய�க� எ)றா�
அ�ப�,தா), இ
த வ�டய,தி� த)னா� தன< ைம,<னைர�Wட கா�பா�ற ��யவ��ைல என� கவைல5ட) Wறினா�.

தயாபர) எ)ைன வ�சா�;� ேபா<, தி�டமி�ட �ைறய�� ேக*வ�க* தயா�க�ப�F ேக�க�பFவதாக ேதா)றிய<. ேக*வ�கைள
எT
தமான,தி� ேக�காம�,  ஒ� கடதாசிைய� பா�,< ேக�பதி� இ�
< அைத� �
< ெகா/ேட).  யாேரா என< தினச
வ�சாரைண அறி�ைகைய� பா�,< அF,த நாைள�கான ேக*வ�கைள, தயா� ெசQ< ெகாF�கிறா�க* என எ/ண�ேன). அத)
அ��பைடய��தா) என< �த� நாைளய அறி�ைகைய� பா�,< திைச5� இ)ெனா�வA� எ)ம(< தா�;த� நடா,திய<�
�
த<.

தயாபர) எ)ைன வ�சா�;� சில நா�கள2�,  Õஅ��ேறா$’  எ)ற ஒ�வ) வ
தி�
< என< வ�சாரைணைய அவதான2�பா).
வ�சாரைண நட�;� இட,தி� அவ) எ<H� ேபசமா�டா). இவ) �லிகள2) @,த �லனாQH உE�ப�ன�கள2� ஒ�வ) என�
ப�)ன�  அறி
<  ெகா/ேட).  ம
திைகையI ெசா
த  இடமாக�  ெகா/ட அவ),  ப�,தி,<ைற ஹா�லி�  க�[ய�� க�வ�
க�றவ). ந); கி�ெக� வ�ைளயாட� W�யவ) எ)றப�யா�, ப�ரபல கி�ெக� வ :ர) அ��ேறாசி) ெபயைர இய�க� ெபயராக
ைவ,தி�
தா). அவன< ேதா�ற,ைத ைவ,< அவ) ஒ� �லி உE�ப�ன) என யா�� அைடயாள� காண ��யா<. வழைமயாக
நா� பா��;� க)ன�க* உ<�ப�ய, தைலமய�� க�ைடயாக ெவ��ய, உ�/F திர/ட ேதா�ற�ைடய �லிக* ேபால அவ)
இ��கமா�டா). மிகH� க�ைம நிற�*ள அவ), எ�ெபாT<� சாதாரண ஒ� சார� அண�
< ஒ� Wலி, ெதாழிலாள2 ேபால,தா)
ேதா�றமள2�பா).

இ
த அ��ேறா$ சில ேவைளகள2� தயாபர) எ)ைன வ�சா,< ��
த<�, தன2யாக எ)ைன அைழ,<I ெச)E கைத�ப</F.
அ
த  ேநர�கள2�  அவன<  உைரயாட�கள2�  எ�லா  இய�க�கள2ன<�  உ*  வ�வகார�க*,  இட<சா  அரசிய�,  ச�வேதச
வ�வகார�க*,  இல�ைகய�)  ேதசிய  அரசிய�,  இ
தியாவ�)  ந�சைல�  ;T�க*,  ஆ�கான2$தான2�  ேசாவ�ய,  #ன2யA�;
எதிராக� ேபாராF� இய�க�க* என ப�ேவE வ�டய�க* ;றி,< உைரயாFவா). சிைற�;*ேள ப,திைகக* எ<H� பா��க�
கிைட�காதாைகயா�, அ��ேறா$ எ)ைன� W��I ெச�D� ேநர�கள2� ெவள2ேய சில ேவைளகள2� ப,திைகக* வாசி�க,
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த�வா). சில ேவைளகள2� வாெனாலிய�� ெசQதி  ேக�கH� ஒT�; ெசQவா). இ
த அ��ேறா$ தா) தயாபர) எ)ன2ட�
ேக�;� ேக*வ�கைள, தயா� பF,<பவ) என எ/ண�ேன).

ஒ�நா* தயாபர) எ)ைன வ�சா,<� ெகா/���ைகய�� அ�; திPெரன, ேதா)றிய கா
தி, எ)ைன எT
< த)Aட) வ��ப�
Wறிவ��F,  ேவகமாக  �)னா� நட
தா).  அவன< ைகய��  1வரL  மர�  ெகா�ட) ஒ)E இ�
த<.  அவன< வழைமயான
இ��ப�ட,ைத அைட
த<� க/கைள உ���யவாE �க,ைத க\ரமான ேதா�ற,தி� ைவ,<�ெகா/F,

Ôெச�வ��;� உன�;� உ*ள ெதாட��க* எ)ன?” என� ேக�டா).

Ôெச�வ� க�பசி� ப��பதா� அவைர, ெத5�” எ)ேற).

Ôஅ<ம�F� தானா?” என வ�னவ�னா).

Ôஓ�” எ)ேற).

Ôஅ�ப�� ேவைற ெதாட�� ஒ/F� இ�ைலெய/டா�ஸ ஏ) ெச�வ��;� தி�ைல�;� ந:  ப�ேயா) ேவைல பா��கிறன2?” என
உEமினா).

அவன< ேக*வ�ய�) அ�,த� �யாம�, Ôஎ)ன ப�ேயா) ேவைல?” என அவன2ட� நா) ேக�ேட).

ÔேடQ அைவய* தாற க�த�கைள ந:தாேன ெகாT���; அA��றன2?” என கFைமயான ேகாப,<ட) கா
தி ச,தமி�டா).

Ôஎ)ன க�த�?” என நா) ம(/F� தய�க,<ட) ேக�ேட).

ÔேடQ  ெசQய�றைத5�  ெசQ<ேபா�F  L,திறியாடா?”  என  உEமியவாE  அ
த�  ெகா�டனா�  எ)ம(<  சரமாயாக,  தா�க,
ெதாட�கினா).

ெதாட��..
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