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54. ப.தி�ைக4� ஒலிெப��கி4� வள��� நா4� அைடயாள� கா!�ய �லிகள3+ சிைற அைமவ�ட�!

நா� சிைற ைவ�க�ப!���த Tank Ð 2  எ+ற வைத �கா� ஆைன�ேகா!ைடய�லி��த;.
இ�த வைத �கா� 24 மண� ேநர�� இய�கி� ெகா1���:� ஒ� சிைறயா:�. தின��
இ�:,ளவ�கள3�  சில�  இர>  ேநர�கள3�  ெவள3ேய  அைழ.;F  ெச�ல�பGவ;�,  சில�
�திதாக உ,ேள வ�வ;மாக இ��:�.

அேநகமாக இர> உண> ��>�I ைகதிக, எ�ேலா�� பG�க�ேபான ப�+ன�, ந,ள3ரைவ
அ1மி.த  ேநர.தி�  சில  �லி�  �லனாJவாள�க,  ைகய��  ேரா�F  ைல�Iட+  வ�;
பG.தி��பவ�கைள எK��வா�க,. எ�ேலா�� எK�;ெகா1ட ப�+ன�, �தலி� ைகதிய�+
இல�க.ைத  அைழ.;�  ப�+ன�  ெபயைர4�  அைழ�பா�க,.  ந,ள3ரவ��  திLெர+I
அைழ�பதா�,  அைழ�க�ப!டவ�க,  ப�ேவI  மனநிைலய��  இ��பா�க,.  எ+ன.;�காக
அைழ�கிறா�க, எ+ற மன�:ழ�ப� அவ�கைள அைல�கள3�:�.

ஏெனன3�  அவ�க,  வ�சா��க�ப!ட  �ைற  அ�ல;  சி.திரவைத  ெசJய�ப!ட  வ�த.ைத
ைவ.;, �லிக, தம�: எ+ன த1டைனைய வழ�:வா�க, எ+ற வ�டய.ைத அவ�க, ஓரள> ஊகி.; ைவ.தி��பா�க,. அைத
ைவ.; தம�: மரண த1டைன நிைறேவ�ற அைழ.;F ெச�கிறாhகளா,  வ�Gதைல ெசJய அைழ.;F ெச�கிறா�களா அ�ல;
அவ�க, நடா.;� ப1ைணகP�: வ�ட�கண�கான உடQைழ���காக அைழ.;F ெச�கிறா�களா எ+பைத ைகதிக, ஓரள>�:
ஊகி.; வ�Gவா�க,.

அைழ�க�ப!ட  ைகதிக,  இ����  கத>�:  அ�ேக  ெச+ற;�  ெவள3ேய  எG�க�பGவா�க,.  ப�+ன�  அவ�க,  உG.தி��:�
சிைறFசாைல�:�ய சார� கைளய�ப!G, �+ன� அவ�கள3டமி��; வா�கி  ைவ.தி��த அவ�க, உG.; வ�தி��த உைடக,
அ�ல;  �திய  உைடக,  வழ�க�பG�.  அத+ப�ற:  அவ�கள;  க1க,  கI�ப.  ;ண�களா�  க!ட�ப!G,  வா+கள3�  அ�ல;
ைச�கி,கள3� ஏ�றிF எ�ேகா ெகா1G ெச�ல�பGவ�.

இ�த மாதி�  ெவள3ேய ெகா1G ெச�ல�பGபவ�க, வ�Gதைல�காக.தா+ ெகா1G ெச�ல�பGகி+றன� என நிைன.;,  உ,ேள
இ��பவ�க, அவசர அவசரமாக. தம; வ 9GகP�:F சில தகவ�கைள இரகசியமாகF ெசா�லி வ�Gவ�. ஆனா� அவ�க, வ 9G ெச+I
ேச��தா�தாேன தகவ�க, உ�யவ�கP�:� ேபாJF ேச�வத�:?

எ+Sட+ ஒ+றாக உ,ேள இ��த ஆைன�ேகா!ைடையF ேச��த ஓJ>ெப�ற அதிப�  ஒ�வ� இ7வாI ந,ள3ரவ�� அைழ.;F
ெச�ல�ப!ட பல�ட� தன; வ 9!G�:. தகவ� ெசா�லிவ�!டதாக>�,  ஆனா� தா+ வ�Gதைல ெசJய�ப!G வ 9G வ�தப�+ன�
அ;ப�றி.  தன;  மைனவ�ய�ட�  வ�சா�.த  ேபா;,  அ�ப�  யா��  வ�;  தன�:  எ7வ�த  தகவQ�  ெசா�லவ��ைலெய+I�
ெசா+னதாக எ+ன3ட� Tறினா�. நா� இ�வ�� வ�Gதைலயாகி ெவள3ேய வ�தப�+ன� ஒ��ைற கைத�:� ேபாேத இதைன அவ�
எ+ன3ட� ெசா+னா�. இதனா� ஆ.திரமைட�த அ�த ஓJ>ெப�ற அதிப�,  தா+ தகவ� ெசா�லிவ�!ட நாவா�;ைறையF ேச��த
சிலைர. ேத� அவ�கள; வ 9GகP�:F ெச+I வ�சா�.த ேபா;, அவ�கள; வ 9!டவ�க, �லிக, தம; அ+��: உ�யவ��: அவ�
ெசJத :�ற.;�காக மரண த1டைன நிைறேவ�றிவ�!டதாக த�மிட� வ�; அறிவ�.தாகF ெசா�லி அK; :ழறியதாக� ப�+ன�
ெசா+னா�.

அவ�  இ+ெனா�  Uவாரசியமான  தகவைல4� எ+ன3ட�  ெசா+னா�.  அவைர  வரண�ய�Q,ள  ÕஇைறFசி�கைட’  �காமி�  Õஉ�ய’
�ைறய��  வ�சா�.த  ப�+ன�,  ஆைன�ேகா!ைட  �கா��:�  ெகா1G  வ�;  இIதி  வ�சாரைணைய  நடா.தி4,ளன�.  அவ�
ஆைன�ேகா!ைடையF ேச��தவ� எ+றப�யா�, அ�த இட.ைத அைடயாள� ப���கிறாேரா எ+I அறிவத�காக அ�த இட�ப�றி 
அவ�ட� வ�சா�.தி��கிறா�க,. அவ� Õெத�யவ��ைல’ என� பதிலள3.தி��கிறா�.

ஆனா� ப�+ன� சில நா!க, அவைர வ�சாரைண�காக சிைற�T1G�: ெவள3ேய அைழ.; வ�; வ�சா�.த ேநர�கள3�, நாJ ஒ+I
அவ��: அ�ேக வ�; பG.;�ெகா,வ; வழைமயாக இ��தி��கிற;. �தலி� அைத�ப�றி ெப�தாக� கவன3�காத அவ� ப�+ன�
T��; கவன3.த ேபா;, அ; தா+ வள��:� தன; வ 9!G நாJ எ+ப; ெத�ய வ�தி��கிற;. அைத ைவ.; தன; நாJ உலவ�.
தி�4� மிக>� கி!�ய "ர.திேலேய தா+ சிைற ைவ�க�ப!���பைத அவ� ���; ெகா1டா�.

எ+ைன �த+�தலி� அ�ேக ெகா1G ெச+ற ேபா;�, இேதமாதி� அ�த இட� எ; எ+I ெத�கிறதா என �லிக, வ�சா�.தன�.
நா+ சாவகFேச�யாக இ��கலா� என அவ�கைள. திைசதி���வத�காகF ெசா�லிய���ேத+. எ+ைன� ெகா1G வ��ேபா; என;
க1க, க!ட�ப!���தாQ�, அவ�க, எ+ைன ஏ�றிF ெச+ற ைச�கி,க, ெச+ற திைசைய ைவ.; ஓரள>�: அ�த இட.ைத
அSமான3.தி��ேத+. என; ஊக� ச�ெய+பைத ப�+ன� இர1G ச�பவ�க, நிWப�.தன.

நா+ அ�ேக தG.த ைவ�க�ப!���த 6 மாத.தி+ இIதி வார�கள3� ைகதிகP�: வாசி�பத�காக சில ப.தி�ைகக, தர�ப!டன.
(அ;  எ7வாI  சா.தியமாய��I  எ+பைத�  ப�+ன�  வ�ள�:ேவ+)  அ�ப�  வ�த  ப.தி�ையெயா+றி+  ப�+�ற.தி�  ஒ��ைற
Õநாயகபால+  (ேரா�(  -  மான3�பாJ’  என  �.திைர  (சீ�)  பதி�க�ப!���த;.  இ�த  நாயகபால+  (ேரா�(ைச4�  அத+
உ�ைமயாளைர4� என�: ந+: ெத�4�. அவ� மான3�பாJ வ 9திய�� :ள�ப�!�ய�லி��; ெச�Q� வ 9தி ச�தி�:� இட.தி� ஒ�
சிறிய ப.தி�ைக வ��பைன நிைலயெமா+ைற நடா.தி வ�தா�. அவ� மாத�ேதாI� எம; Õயா
 �.தக நிைலய’.;�: வ�த சீன
ச]சிைககைள4� எG.; வ��பைன ெசJ; வழ�க�. அவ�ைடய கைட�: அ�கி� இ�தF சிைறFசாைல இ��பதா�தா+ �லிக,
தம�:. ேதைவயான ப.தி�ைககைள அ�: எG�கி+றன� எ+ப; ���; ேபாய��I.

இ+ெனா� வ�டய�, எ+ைன� �லிக, ைக;ெசJத; 1991ஆ� ஆ1G �ச�ப� மாத� 26ஆ� திகதி. அைத அG.; வ�த ெப�ரவ�
மாத.தி�  சிவரா.தி�  தின�  வ�த;.  ெபா;வாக  வடப:திய��  உ,ள  ைசவ  ஆலய�கள3�  சிவரா.தி�ைய மிக  வ�ம�ைசயாக�
ெகா1டாGவ;  வழைம.  எனேவ  அ�த  வ�ட  சிவாரா.தி�  தின.த+I�  ஆைன�ேகா!ைட�  ப:திய��  உ,ள  ஆலய�கள3�
சிவாரா.தி�; அமா�களமாக� ெகா1டாட�ப!ட;. அ;ப�றிய ஒலிெப��கி அறிவ��ைபF ெசJத வ1ண� வாகன� ஒ+I நா� தG.த
ைவ�க�ப!���த  சிைறFசாைல�:  அ�கா�  ெச+றேபா;,  நா�  ஆைன�ேகா!ைடய��தா+  இ��கிேறா�  எ+ப; நிWபணமாகி�
ேபான;.

இ�தவ�தமான அவதான3��க, aல� நா� எ�ேக தG.; ைவ�க�ப!���கிேறா� எ+ற தகவ� எ�மி� சில��:. ெத��தாQ�,
சிைற�:, இ��த  எ�ேலா��:� அ; ���தி��கவ��ைல.  நா+  அ�: ெச+ற  சில  நா!கள3ேலேய  எ�மி�  சில�  இைண�;
Õஉய�ம!ட�:K’ ஒ+ைற உ�வா�கிய���ேதா�. அதி� நா+ அ�: ெச�வத�: �+ேப இரகசியமாக� T�� கைத.;�ெகா1���த
வ�ெவ!�.;ைறையF ேச��த �லிகள3+ �+னா, பட: ஓ!� பா1�ய+,  �லிகள3+ �+னா, கிள3ெநாFசி  நிதி�ெபாI�பாள�
ெச�தி�, Õத9�ெபாறி’ இய�க ேநாேப�! (ேகசவ+ - ேகாவ��த+), இைட�கா!ைடF ெச��த என; உறவ�ன� ஒ�வ� உ!பட இ+S�
சில� இ��ேதா�. எம�:� கிைட�:� தகவ�க, எ�லாவ�ைற4� நா� சிைற�:, உ,ள எ�ேலா��:� ெசா�லி வ�Gவதி�ைல.
ஏெனன3� சிைற�:, �லிக, தி!டமி!G அS�ப�ய உளவாள3கP� இ��கி+றன� என நா� ச�ேதகி.தேத அத�:� காரண�.

அ��யான ஒ�வ� - இ+I�Tட நா+ அவைர �லிகள3+ உளவாள3ெய+ேற  க�;கி+ேற+ - ஒ�நா, அ�: வ�; ேச��தா�.
அவர;  ெபயைர நா+ இ�: :றி�ப�ட  வ���பவ��ைல.  அவ�  காைர  நகைரF  ேச��தவ�.  9  வ�ட�களாக �லிக,  இய�க.தி�
இ��பதாக�  ப�+ன�  எ+ன3ட�  :றி�ப�!டா�.  அவ�  வ�த;�  வராத;மாக  என; ெபயைர  வ�சா�.; அறி�;  ெகா1G,  என�:
அ�கிேலேய  தன;  இ��ைகைய  அைம.;�  ெகா1டா�.  தா+  ஒ�  சி+ன�  ப�ரFசிைன  ச�ப�தமாக  வ�சாரைண�:  வ��ப�
�லனாJ>�  ப��வ�னரா�  அைழ�க�ப!டதாக>�,  எனேவ  தானாகேவ  அ�த  �கா��:  வ�;  இய�க  சீ�ைடைய4�,  இய�க�
வழ�கிய���த ேமா!டா� ைச�கிைள4�, தன; பா;கா���காக வழ�க�ப!���த ைக.;�பா�கிைய4� அ�:,ள ெபாI�பாள�ட�
ஒ�பைட.;வ�!G, ைகதிகP�:�ய சார.ைத வா�கி� க!��ெகா1G சிைற�: உ,ேள வ�தி��பதாக எ+ன3ட� ெசா+னா�.
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(�லிகள3+ தைலவ� ப�ரபாகரSடS� ெந��கமாக�  பழ:� உய�ம!ட உI�ப�ன�கள3� தாS� ஒ�வ� என� :றி�ப�!ட அவ�,
ப�+ெனா� சமய� கைத�:� ேபா;, ப�ரபாகர+ தா+ ஏதாவ; தவI ெசJ;வ�!டதாக உண�� சமய�கள3�, தானாகேவ தன�:.
த1டைன ெகாG�:� ெபா�!G தன; இ��ப�ட.தி� உ,ள ப;�: :ழி�:, சில நா!க, த�கி. த+ைன வ�.தி�ெகா,வ;
வழ�க� எ+ற Uவாரசியமான தகவைல4� ெசா+னா�!)

ெபா;வாக சிைற�:, வ�பவ�க, த�கைள எ+ன :�ற.;�காக� �லிக, ைக;ெசJதா�க, எ+பைத. தம; வ�சாரைண ��4�
வைர ெசா�வதி�ைல. அேநக� வ�சாரைண ���தாQ�TடF ெசா�வதி�ைல. சிலைர� ெபாI.தவைர வ�சாரைண ���;�Tட தா+
எ+ன.;�காக� ைக;ெசJய�ப!ேட+ எ+ப; ெத�வதி�ைல.

ஆனா� எ+ைன. ேத�வ�த அ�த� �லிகள3+ உய�ம!ட நப� வ�த>டேனNேய தன; :�ற� எ+ன எ+பைத அவ�
.;வ�!டா�. அவ�
ெசா+ன தகவலி+ப� தன; ெப�ய தாயா�+ கணவ� (ெப�ய தக�பனா�) உG�ப�!�ையF ேச��த இ+ெனா� :G�ப� ெப1bட+
ெதாட�� ைவ.தி��ததாக>�, அ;ப�றி. தன; ெப�ய தாயா� த+ன3ட� ெசா�லி அKததாக>�, இய�க ெச�வா�ைக� பய+பG.தி
அ�த.  ெதாட�ைப  ;1�.;வ�G�ப�  ேக!G�  ெகா1டதாக>�  ெசா�லிய  அவ�,  அத+ப�  தா+  இய�கF  சீ�ைட4ட+,
உG�ப�!��:F  ெச+I  ச�ப�த�ப!ட  ெப1ைண எFச�.ததாக>� ெசா+னா�.  அவ�  இைத  இய�க.  தைலைம�:. ெத�யாம�
ெசJதி��தாQ�, அ�த� ெப1ண�+ கணவ��:� அவ�க, ப:திய�Q,ள �லி இய�க.தவ�கPட+ ெதாட�� இ��ததா�, இவர;
மிர!ட�  :றி.;  அவ�க,  ெசJத  �ைற�பா!�+  ேப��  இய�க.  தைலைம  த+ைன வ�சாரைண�:  உ,ளா�கிய���பதாக>�
ெசா+னா�.

அ.;ட+ தா+ இய�க.தி� அரசிய� வ:��க, எG�ப; உ!பட பல ��கியமான ெபாI��கள3� இ��பதா�, த+ைன அ�:,ள
சாதாரண �லனாJவாள�க, ம!Gமி+றி, அ�:,ள ெபாI�பாள� கா�தி Tட வ�சா��க ��யா; எ+I� ெசா+னா�. ெப��பாQ�
�லிகள3+ ப�ரதி. தைலவ� மா.ைதயா தா+ த+ைன வ�சா��க வ�வாh எ+I� ெசா+னா�.

அ.;ட+ தா+ இ�: வ��ேவைளய�� �லிக, மாணவ�கP�காக நடா.;� Õசாளர�’ எ+S� மாத ச]சிைகய�+ ெபாI�பாளராக
இ��ததாக>�,  அதி�  �+�  எம;  க!சிய��  இ��தவ��,  எ+Sட+  U+னாக�  (க�தவேராதயா�  க�c�ய��  க�வ�
பய�+றவ�மான அ.ெகௗ�கா�தS� ��கிய ெபாI�� வகி�பதாக>� ெசா+னா�. அ;மா.திரமி+றி நா+ ைக;ெசJய�ப!ட ப�+ன�,
என;  மைனவ�  ைக�:ழ�ைதயான  என;  மகPட+  என;  வ�Gதைல�:  உதவ�  ெசJ4�ப�  ேகா�  Õசாளர�’  கா�யாலய.;�:
ெகௗ�கா�தைனF ச�தி�க வ�ததாக>� ெசா+னா�.

இ�த இட.தி� ஒ+I ெசா�ல ேவ1G� நா+ �லிகளா� ைக;ெசJய�ப!ட ப�+� உைட�;ேபான என; மைனவ�,  க1ண9��
க�பைல4மாக எம; ைக�:ழ�ைதயான மகPட+ இய�க.தி� ��கிய ெபாI��கள3� இ��த, எம�: உதவ� ெசJய�T�யவ�க,
எ+I க�திய  பல�ட�  ெச+I என; வ�Gதைல�:  உத>�ப�  ேவ1�ய���கிறா�.  (ஒ� ேசாதிட�+ ஆேலாசைன�ப�,  என;
வ�Gதைல�காக ஒ� இல!ச� தடைவக, Õeராம ெஜய�’ எ+ற ெசா�ைல4� என; மைனவ� எKதி� பா�.தி��கிறா�!)

அ7வாI என; மைனவ�யா� அbக�ப!டவ�கள3� ஒ�வ� �லிகள3+ அ�ேபாைதய அரசிய� ெபாI�பாள� a�.தி. (ப��கால.தி�
�லிகள3+ அரசிய� ெபாI�பாளராக இ��த தமி
F ெச�வன3+ Tட�ப�ற�த அ1ண+) a�.தி  �+� எம; க!சிய�� (ப�+ன� அவ�,
அ.ெகௗ�கா�த+ ேபா+ேறா� காமின3 யா�பா தைலைமய�லான Õகீைழ�கா�I இய�க.’திQ� இைண�; ேவைல ெசJதன�) இ��தவ�
எ+றப�யா�,  அவ�  ஏதாவ;  உதவ�  ெசJய�TG�  எ+ற  gதிய��  அவைர  என;  மைனவ�  அbகினா�.  நா+  ஏேதா  :�ற�
ெசJதப�யா�தா+ ைக;ெசJய�ப!G,ேள+ எ+I�, அதனா� த+னா� இதி� எ;>� ெசJய ��யா; எ+I� a�.தி ைகைய
வ��.;வ�!டா�.

என; மைனவ�  அbகிய  அG.தவ��  �+�  எம; க!சிய��  இ��தவ�தா+.  அவ�  ேவI  யா�ம�ல.  �லிகள3+  ஆ(தான�
கவ�ஞராக>�,  கைல  ப1பா!G�  கழக�  ெபாI�பாளராக>�  இ��த  (இIதி4.த  ேநர.தி�  இராbவ.திட�  சரணைட�ததாக�
Tற�பG�) �;ைவ இர.தின;ைர. அவ� என; மைனவ��:F ெசா+ன பதிேலா, a�.தி ெசா+ன பதிைலவ�ட ேமாசமான;!

ெதாட��

��ைனய பதிHக�
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