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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (45)

45. �லிக-./% ‘த�ணி’ கா23ய �ெளா2 சிற5!

�லிகள2) யா4�பாண சி,திரவைத �கா�கள2� நா� த?,< ைவ�க�ப���
த Tank 2
என  அைழ�க�ப?�  ஆைன�ேகா�ைடய�லி�
த  இ
த  �காேம  மிக�ெபய<
எ)றப�யா�, இ�; பா<கா��� ெக?ப��கB� அதிக�. எ�ெபாD<� ஒ�வ� மாறி
ஒ�வ� ஏ.ேக.47 ரக <�பா�கி5ட) சிைறய�) வாசலி� 24 மண� ேநர�� காவI�;
இ��ப�.  அ,<ட) தினச காைலய�� 6  Ð  7  மண��; இைட�ப�ட  ேநர,திI�,
அேதேபால  மாைலய��  6  Ð  7  மண��;  இைட�ப�ட  ேநர,திI�  சிைறய��
உ*ளவ�கைள வைசயாக நிL,தி ைவ,<� கண�ெக?�ப�.

ைகதிக*  ஒ8ெவா�வ�� கண�ெக?���காக  வ�டவ�வ��  M�றி  வர  ேவ/?�.
இ���� கத>கB�; ெவள2ேய நி�;� �லி உL�ப�ன) கண�ெக?�;� வைகய��,
உ�ப�கமாக  அவ)  அ�கி�  வ��ேபா<,  தன<  ெபயைர5�  வைசயான
எ/ண��ைகi5� ெசா�ல ேவ/?�.  ைகதிகைள எ/Nபவ) கண�கி� ம
தமாக
இ�
<,  எ/ண��ைக  ப�ைழ�பதாக  அவ)  ச
ேதக�ப�டா�,  அவ)  தி��தி�ப?�
வைகய��  M�றி  வ
<ெகா/ேட  இ��க  ேவ/?�.  அ�ப�5�  எ/ண��ைக
ப�ைழ,தா�,  ைகதிகைள  தைலய�)  ேம�  ைககைள  ைவ,<�ெகா/?  அம�
<

இ��கOெசா�லிவ��?, இர/? P)L ேப� ஆ5த�கBட) உ*ேள Qைழ
< ேத?தலி� ஈ?ப?வ�.

மிக>� க?ைமயான க�?�காவ� இ�
த ேபாதிI�, த�ைம5� ம(றி திறைமமி�க சில ைகதிக* த�ப�ேயா�வ�?வா�க* எ)ற பய�
�லிகB�; எ�ெபாD<� உ/?.  த�ப�ேயா?� ச�கதிைய�  ெபாL,தவைர �லிகB�; தம< வரண�  சி,திரவைத �காமிலி�
<
த�ப�ேயா�ய Õ�ெளா� சிற:’ தா) ஞாபக,<�; வ�� ேபாI�. ஒ��ைற எ)Tட) அ��ேறா$ எ)ற சிேர$ட �லனாUவாள)
கைத,<�ெகா/? இ��;� ேபா<, �ெளா� சிற:ய�) ெக��,தன,ைத த)ைன5� மற
< சிலாகி,<� கைத,தா).

�ெளா� சிற: �தI� ஒ� தடைவ �லிகள2) சி,திரவைத �கா� ஒ)றிலி�
த த�ப�ேயா�யவ). அத) காரணமாக அவைன மி;
த
க�?�காவIட) உ*ள வரண� எ�வன2� உ*ள ÕஇைறOசி�கைட’ அ�ல< Õேம�வ :?’ எ)L அைழ�க�ப?� மிக>� ெகாVரமான
சி,திரவைத  �காமி�  த?,< ைவ,தி�
<�,  அவ) ம(/?� த�ப�ேயா�வ��டா).  இ< �லிகைள�  ெபாL,தவைரய��  மிக>�
அவமானமான வ�டய�.

அ<>� வரண� �காமி� தன�;� காவI�; நி)ற �லி உL�ப�ன) ஒ�வ) Pல� Õவா* ப�ேள�’ ஒ)ைற� ெப�L, அத) Pல�
த)ைன  அைட,<  ைவ,தி�
த  தன2யைறO  சிைறய�)  க�ப�கைள  சா<யமாக  அL,<  அவ�ைற  வைள,<  இைடெவள2
ஏ�ப?,தி�ெகா/? சிற: த�ப�ேயா�5*ளா). சிற:ய�) அ?,த அைறய�� தா) ப�.எ�.எ�.. (PLFT) இய�க,ைதO ேச�
த அ)ரT�
அைட,< ைவ�க�ப���
தா�.

த�ப�ேயா�ய  சிற:,  ெத)மரா�சிய��  தன�;  இ�
த  ெதாட��கைள�  பய)ப?,தி
ஒ�வைர  <ைண�;  அைழ,<�ெகா/?,  க/�  வ :திய�லி�
த  �,��  ச
திைய,
தா/�, ம�?வ�� ஊடாக ப�,தி,<ைற வ :திய�லி�
த �,�� ச
திைய அைட
<
உ?வ�I�;O ெச)L, அ�; சில தின�க* சில வ :?கள2� மைற
தி��கி)றா�. சிற:
த�ப�ேயா�யைத  சில  மண�  ேநர�கள2�  அறி
<ெகா/ட  �லிக*,  யா4.;டாநா?
ம�L�  வ)ன2�  ப;திெய�;�  தம<  உL�ப�ன�கைள  வ�ழி�பாக  இ��;�ப�
உசா�ப?,திய<ட),  பல  Z�L�கண�கான  �லிக*  சிற:ைய,  ேத?�
நடவ��ைகய�I� ஈ?ப?,த�ப�டன�.

சிற:,  க/� வ :திய�I*ள �,�� ச
திைய� கட
< ெச�I� ேபா< அவ� பயண�
ெசUத <வ�Oச�கர வ/�ைய சில �லிக* ேசாதைன�காக நிL,திய���கி)றன�. அ<
ஒ� �)ன2ர> ேநர�. ந/ப� ஒ�வ� <வ�Oச�கர வ/�ைய ஓ�ட, சிற: �) பா�
இ�
< பயண�,தி��கிறா�. சிற: தன< தைலைய ஒ� <ண�ய�னா� P�, ைகய��
ஒ� ேவ�பமிைல� க�?ட) இ�
தி��கிறா�.  ைச�கிைள �லிக* நிL,திய>ட),
அைத ஓ�� வ
தவ� மிகO சா<யமாக Ôஅ/ைண�; அ�மா* வ�,த�. அ<தா)
ம�?வ�I*ள ப/�,தைலOசி அ�ம) ேகாய�I�; ேந,தி ைவ�க� ேபாற�” எ)L ெசா�லிய���கிறா�.

அ8வள>தா), <வ�Oச�கர வ/�ய�� உ*ளவ��; Õெகா��ள2�பா)’ வ�,த� எ)ற<�, அவ�கைள நிL,திய �லிக* ப�)வா�கி
Ôேபா�ேகா ேபா�ேகா” என அவசர அவசரமாக அவ�கைள வழியT�ப� ைவ,தி��கிறா�க*. அத) ப�)ன� உ?வ�� ெச)L த�கிய
சிற:,  அ�கி�
<  வலிகாம�  ேம�கிலி�
த  தன<  ந/ப�க*  சிலட�  ெச)L  த�கிவ��?,  ஒ�நா*  அதிகாைல  ெபா)னாைல
கட�பர���;O ெச)றி��கிறா�. அ�; கடலி� ஆழ� ;ைற
த ப;திய�� நட
< ெச)ற சிற:, அ�கி�
< தா) ைவ,தி�
த Õவா�கி
ேரா�கி’ Pல� காைரநகலி�
த கட�பைட �கா��; ெதாட�� எ?�க �ய)றி��கிறா�. கட�பைடய�ன) ெதாட�� உடன�யாக�
கிைட�காததா�,  ேநர�  ேபாU�ெகா/��
தி��கிற<.  அேதேவைளய��  அ�; கட�ெதாழிI�;  வ
த  ம(னவ�க*  சில�,  சிற:ய�)
நடவ��ைகைய� க/? ச
ேதக�ப�?, �லிகB�;, தகவ� ெகா?,தி��கிறா�க*.

உடT� வ�ைர
< வ
த �லிக* சிற:ைய� ப��,< வ��டன�. அவைர� ப��,த �லிக* அவைர எ)ன ெசUதி��பா�க* எ)பைத, நா)
இ�; வ�வ�க, ேதைவய��ைல. அவர< மரண சாசன,ைத எDதிய �லிகள2� யாராவ< இ�ெபாD< உய�ேரா? இ�
தா�, சிற:ய�)
Õகைத’ைய ���பத�; �)ன� எ)ென)ன உட�]�றிய� நடவ��ைககைள �லிக* அ
த வ :ர ��சன2) உடலி� நிக4,தினா�க*
எ)பைதO  ெசா�ல  ��5�.  எ�ப�5�  �லிகள2)  கா�  Z�றா/?  மன2தO  சி,திரவைதக*,  ப?ெகாைலக*  எ)பனவ�Lட)
ச�ப
த�ப�ட ஒ� சிலராவ< இ)ன�� உய�� வாழ�]?�. அவ�கள2� சில� ெவள2நா?கB�;, த�ப�ேயா� மைற
< இ��க�]?�.
ேவL சில� இராNவ,தி) த?��� காவலி� இ��க�]?�.

ெஜ�மான2ய  ச�வாதிகா  ஹி�ல�ட)  இைண
<,  மன2த  ;ல,<�;  எதிராகO  ெசய�ப�டவ�க*  இ)L�]ட  பல  நா?கள2�
க/?ப���க�ப�?,  த/டைன�;*ளாவ<  ேபால,  �லிகள2�  இ8வாறான  ேநர�  நடவ��ைககள2�  ஈ?ப�டவ�க*  ேத��
க/?ப���க�ப�?  த/டைன�;*ளா�க�ப?வ<  அவசிய�.  அ�ெபாD<தா),  இல�ைகய��  இ8வாறான  சி
தைனகைள�
ெகா/���பவ�கள2) கன>கைள, தக��க ��5�. ஏெனன2� இ)ன��]ட ெவள2நா?கள2� வாD� �லிகள2) மிOசெசாOச�க*
சில�,  தமிழ:ழ  வ�?தைல எ)ற ேபா�ைவய��  இல�ைகய��  ம(/?�  �லிகள2) இ�/ட 5க,ைத  உ�வா�;�  க�பைனகள2�
P4கிய���கிறா�க*.

�ெளா� சிற:ய�) சிைற5ைட�ப�) ப�)னரான ெசய�பா?கள2�,  ;றி�பாக அவ��;� �கலிட� ெகா?,த ;�றOசா��� உ?வ��,
ச�காைன, காைரநக� என பல ப;திகைளO ேச�
தவ�கைள �லிக* ைக<ெசU< சி,திரவைத ெசUதன�. அவ�கள2� சில� நா) இ�
த
சிைறய�I� இ�
தன�. அவ�கள2� சிலைர �லிக* சி,திரவைத ெசUத ப�)ன� ெகா)Lவ��டதாக நா) வ�?தைலயாகி வ
த ப�)ன�
அறி
ேத).  அவ�கள2�  ஒ�வ�  ��ைல,த:>�  ப;திய��  எம<  க�சி5ட)  இைண
<  ேவைல  ெசUத  காைரநகைரO  ேச�
த
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இராேச
திர�  எ)ற  ேதாழ)  த�ப�யா�.  அவைர5�  அவர<  மைனவ�ைய5�  ைக<ெசUத  �லிக*,  சி,திரவைதய�)  ப�)ன�
அவ�கைள� ெகா)Lவ��டா�க*.

இ)T�  சில�  நா)  வ�?தைலயா;�  வைர  வ�சாரைண�  ைகதிகளாக  இ�
தா�க*.  அவ�க*  வ�?வ��க�ப�டா�களா  அ�ல<
ெகா�ல�ப�டா�களா எ)ப< இ)Lவைர ெதயவ��ைல. சிற:5ட) வரண� �காமி� இ�
த வ�)ச)�, ப�ரகா$ எ)ற இ� ைகதிக*,
ப�)ன� எம< சிைற�; இடமா�ற� ெசUய�ப�? வ
த ேபா< ெதவ�,த தகவ�கள2) அ��பைடய�ேலேய, சிற:ய�) வரண� �கா�
ெசய�பா?க*  ;றி,த  தகவ�கைள  இ�;  த
<*ேள).  அவ�  சிைறய�லி�
<  த�ப�ேயா�ய  ப�)ன�  ெசUத  நடவ��ைககைள,
அவ�ட) அத) ப�)ன� ெதாட�ப�லி�
< ப�)ன� �லிகளா� ைக<ெசUய�ப�டவ�க* ]றினா�க*.

இ
த வ�டய�கைள ைவ,<�பா��;� ேபா<, கா� Z�றா/? காலமாக �லிக* ெசU< வ
த மன2த ;ல,<�; எதிரான ெசய�கைள
ஆதார1�வமாக ஆராU
< ஆவண�ப?,<� ெசய�பா�ைட நிLவன`தியாக யாராவ< ஆர�ப��ப< அவசியமா;�. இைதO ெசா�வதா�,
ஏைனயவ�க*  ெசUத  அ,<ம(ற�கைள  உதாசீன�ப?,<வதாக  அ�,த�ப?,த�]டா<.  அரச  இராNவ�களாக  இ�
தா�  எ)ன,
Õவ�?தைல இய�க�கள2)’ அ,<ம(ற�களாக இ�
தா� எ)ன, அைன,<ேம ஆவண�ப?,த�ப?வ< அவசிய�.  அ
த ஆவண�க*,
எம< வ��காலO ச
ததிய�ன� ஜனநாயக உண�ைவ� ெபLவத�கான பாட Z�களாக� பய)பட�]?�.
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