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59. ெபா�ம-கைள அ./0%த வைத �கா� ைகதிகைள- கா1சி3 ெபா4ளா-கிய �லிக�!

நா+  :றி�ப�!ட  வரண�  ÕஇைறBசி�கைட’  �காமிலி��;
ெகா1@வர�ப!ட நா�வ��:� அ�: நட�த சி.திரவைதக,
ெகாCசநCசம�ல.  அவ�Eட+ ஒ�ப�@ைகய�� என�: நட�த
சி.திரவைதக, :ைற> எ+Eதா+ ெசா�ல ேவ1@�.

இ�த  நா�வ��  வ�+ச+�,  ப�ரகா(  ஆகிேயா�  எ��ட+
இ��தன�.  ப�ரகா(   எ�ெபாH;�  அHவ;�,  எைதயாவ;
ெவE.;�  பா��ப;மாக.தா+  கால.ைத�  கழி.தா�.
மேக(வரI�  ப(  நட.;ன��  அ�கிலி��த  அைறய��
அைட�க�ப!���தப�யா�, அவ�க, நிைல எ+ன என அறிய
��யவ��ைல.  ஆனா�  மேக(வர+  வ�சாரைண�காக

ெவள3ேய அைழ.;B ெச�ல�ப@ைகய�� சில ேவைளகள3� எ+ைன� கா1ைகய��, அவர; பா�ைவ Õஇ�ப�யாக
வ�; மா!@�ப!@ வ�!ேடாேம?’ எ+E ெசா�வ; ேபால இ��:�. ஆனா� அ�த ப( நட.;ந� எ�ெபாH;�
எத�:� அCசாதவ� ேபால ெநCைச நிமி�.தி� ெகா1@தா+ ெச�வா�.

வ�+ச+� எ+பவபைர� ெபாE.தவைரய��, அவ� �லிக, ம*; க@� ேகாப.;டI� ைவரா�கிய.திய.;டI�
இ��தா�. Õஇவ�க, எ�கK�:B ெச?த அநியாய.;�: பதிL�:� பதி� ஏதாவ; ெச?ய ேவ1@�’ எ+பா�.
அவ�  எ�ேலாைர4�  ந�ப��  கைத�கமா!டா�.  எ+IடI� ேவE ஓ��வ�டI� ம!@ேம  இரகசியமாக�
கைத�பா�. அத�:� அ�த� �திதாக வ�த �லிகள3+ ��கியமான நபரா� இைடய+E வ�;வ�!ட;. அ�த நபைரB
Pலபமாக அைழ�பத�காக இ�ேபாைத�: அவரத ெபயைர Õவரத+’ என ைவ.;�ெகா,ேவா�. ஆனா� -
நிைல
ச�யாக அைம�; வா?��� கிைட.தேவைளய�� வ�+ச+� எ+Iட+ கைத�:� ேபாெத�லா�,  Õச�த��ப�
கிைட.தா� ப1ைண� கடைல� கட�; ம1ைடத9வ�� உ,ள ஆமிய�ட� ெச+E பா;கா��� ேகார ேவ1@�’
எனB ெசா�வா�.

சாதாரணமான ம�கைள தம; ெகாQரமான சி.திரவைதக, �லிக, Rல� எ�ப� இராSவ.தி�  ந�ப��ைக
ெகா,ளB  ெச?கிறா�க,  எ+பத�:  இ; ஒ�  உதாரண�.  இ+ெனா�  உதாரண.ைத4�  இ�:  :றி�ப�@வ;
அவசிய�. P+னாக� ஐயனா� ேகாவ�ல�ையB ேச��த ேசாதி எ+ெறா�வ� எ��ட+ �லிகள3+ வைத �காமி�
ஒ+றாக  இ��தா�.  ஏேதா  ஒ�  மா�E  இய�க.;ட+  ெதாட��ைடயவ�  எ+பத�காக  ைக;ெச?ய�ப!@
க@ைமயான சி.திரவைத�:� ப�ற: எ��ட+ அைட�க�ப!���தா�. சி.திரவைத காரணமாகB ச�யாக நட�க
��யாத நிைலய�� இ��தா�. அவ� ஒ��ைற எ+Iட+ கைத�:�ேபா;, Õஇவ�கKைடய சி.திரவைதைய
அIபவ��பைத�  கா!�L�,  இவ�க,  எ�கைள�  ைக;ெச?ய  வ��  ேநர�கள3�  இவ�கைட  ைகய�ைல
அக�படாம� த��வத�: த�ெகாைல ெச?வத�காக ம�ய�ைல எ�ப>� ஒ� ெபாலிேடா� (நCP) ேபா.திைல
ைவBசி��க ேவS�’ எ+E ெசா+னா�.

உ1ைமதா+. �லிகள3+ ஆ!சிய�� ஒ�வ� வா
வதானா�, அ�தB ேசாதி ெசா�வ; ேபால, ஒ7ெவா�வ��
ஒ� நCP� ேபா.தLட+ வா
வ;தா+ �.திசாலி.தனமாக இ��:�. எம; வைத �கா��:, இ��பவ�க,
ம.திய��  ஒ�  நைகBPைவ  கைத  உலாவ�ய;.  அதாவ;,  Õ�லிகள3+  Õதமிழ9ழ.’தி�  உ,ள  ஒ7ெவா�வ��
எ+றாவ; ஒ�நா,,  ஏதாவ;  ஒ� காரண.;�காக�  �லிகள3+  வைத  �கா�  வா
�ைகைய�  க!டாயமாக
அIபவ�.;.தா+ ஆக ேவ1@�.  எனேவ த,ளாத வயதி� �லிகள3+  வைத �கா��: வ�தா�,  �லிக,
ெச?4� Õஉபசார�கைள’. தா�கி�ெகா,ள இயலா;. எனேவ இளைமயாக இ��:� ேபாேத எ�க, �ைறைய
�லிகள; வைத �காமி� கழி.;வ�@வ; ந�ல;’ எனB ெசா�வா�க,.

அ�த நா�வ�� ஒ�வரான வ�+ச+� ைச�கி,  கைட ைவ.தி��தவ�  எ+றப�யா�,  �லிக, தா� �திதாக
வா�கிய (அவைர� பய+ப@.தி� ெகா,வத�காக.தா+ வா�கினா�கேளா ெத�யா;) Pமா� 20 ைச�கி,கைள
அவைர�ெகா1@  கHவ��2!@வ�.தா�க,.  வைத  �கா��:  ெவள3ேய  இ��த  வ�றா�ைதய��  ைவ.;
அவைர�ெகா1@  அ�த  ேவைலையB  ெச?வ�.தா�க,.  அ�த  ேநர�கள3�  உ,ேள  உ,ள  வைத  �கா�
ைகதிகK�: வழ�க�படாத ேதந9ைர�Yட �லிக, அவ��: வழ�கியதாக அவ� ெசா+னா�.

அ.;ட+,  Õவ�@தைலயாகி  ெவள3ேய  ேபானப�+ன�  எ+ன ெச?வதாக  உ.ேதச�?’  என>� �லிக,  அவ�ட�
அ��க�  வ�னவ�4,ளன�.  அ�ப�  �லிக,  வ�னவ�யைத  ைவ.;�,  த+Iட+  அ�நிேயா+யமாக  �லிக,
கைத.தைத ைவ.;�, �லிக, த+ைன எ+ேறா ஒ�நா, வ�@தைல ெச?;வ�@வா�க, என அ�த அ�பாவ�
மன3த+ நிைன.தி��கிறா�. சில நா!கள3� தன�:� தன; சகா�கK�:� எ+ன நட�க� கா.தி��கிற; எ+ப;
அவ��:. ெத��தி��கவ��ைல.

இ�தமாதி�� பல�ட� �லிக, ேக!���கிறா�க,. யாைரயாவ; த9�.;�க!@வ; என அவ�க, த9�மான3.தா�,
அவ�கைள  ெவ:வ�ைரவ��  வ�@தைல  ெச?வ;  எ+ற  ந�ப��ைகைய  அவ�கK�:  ஊ!@�  வைகய��
அவ�கKட+ கைத�பா�க,.  இ�த  மாதி�யான  கைதகைள  ப�.எ�.எ�.�.  (PLFT)  ம�E�  எ+.எ�.எ�.�.  (NLFT)
இய�க�கைளB ேச��த வ�ேவகான�த+ (அ+ர+),  Õத9�ெபாறி’  ேநாேப�! (Õ�தியேதா� உலக�’எHதிய ேகசவ+)
ஆகிேயா� உ!பட� பல�ட+ கைத.தைத நா+ அறிேவ+. ஆனா� அவ�க, எவ�ேம இ+E உய��ட+ இ�ைல.

வ�+ச+� ைச�கி, கHவ��2!@� ேவைல ���த சில நா!கள3+ ப�+ன� ஒ� நா, காைல �லிக, தி[ெரன
எம;  வைத  �கா��:  வ�தன�.  எ��ட+  இ��த  வ�+ச+�,  ப�ரகா(  ஆகிய  இ�வ��:�  Õல�(’
சவ��கார��,  �திய  சார� ேச�!@� ெகா1@ வ�; ெகா@.;,  அவ�கைள� :ள3.; �ற�ப!@ நி�:�ப�
�லிக, ெசா+னா�க,. இ�த நடவ��ைக அவ�கK�: ம!@மி+றி, சிைற�:, இ��த எ�க, அைனவ��:�
ஆBச�யமாக�  ேபா?வ�!ட;.  அ�கி��த  அIபவ(த�க,  சில�  வ�@தைல  ெச?ய�ப@பவ�கK�:.தா+
அ7வாறான ;சீ�வ�ைசக,’ நட�ப;1@ எ+E�, எனேவ அவ�க, இ�வ��:� வ��> கால� வ�;வ�!ட;
எ+E ெசா+னா�க,. இ+I� சிலேரா, �லிக, ஒ�வ��: மரண த1டைன வழ�:வதானாL�, வ�@தைல
ெச?வதானாL�  அ�ல;  ேவE சிைற  ஒ+E�:  மா�EவதானாL�,  எ�ெபாH;ேம  இரவ��  ெச?வ;தா+
வழைம எ+E�, எனேவ இ; ேவE ஏேதா ஒ� நடவ��ைக�காக இ��கலா� எ+E� ெசா+னா�க,.
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வ�+ச+�E�  ப�ரகாP�  �லிக,  ெசா+னதி+  ப�ரகார�  :ள3.;  �திய  உைடகைள  அண��;  தயாரான;�,
அவ�கைள4� ப�க.; அைறய�� இ��த மேக(வர+,  ப( நட.;ந�  ஆகிேயாைர4� சில  �லிக, வ�;
ெவள3ேய  அைழ.;B  ெச+றன�.  மாைலய��  அவ�க,  தி��ப>�  சிைற�:,  ெகா1@  வ�;  வ�ட�ப@�
வைர4�,  சிைற�:,  இ��தவ�கள3+  அ+ைறய  ேபPெபா�ளாக  அ�த  நா�வ��   எ�ேக  அைழ.;B
ெச�ல�ப@கிறா�க, எ+ற வ�டயேம இ��த;. மாைலய�� அவ�க, நா�வ�� கைள.;B ேசா��த நிைலய��
வ�; ேச��; ேபயைற�தவ�க, ேபா� யா�டI� ேபசாம� இ��தேபா;தா+, அவ�க, ஏேதா வ�ப^த.தி�
சி�கிய���கிறா�க, எ+ப; எம�:� ���த;.

சில மண�.தியால�கள3+ ப�+ன� வ�+ச+� தா+ எ�மி� சில��:. தா� அ+ைறய தின� எ�ேக ெகா1@
ெச�ல�ப!ேடா�, எ+ன நட�த; ேபா+ற வ�டய�கைள ெம;வாக� Yற.ெதாட�கினா�.

வ�+ச+� Yறியதி+ ப�ரகார�, �லிக, அ�த நா�வைர4� யா
.:டாநா!�+ சில ப:திகK�:� Y!�Bெச+E,
ஏ�ெகனேவ தா� தயா�.; ைவ.தி��த ேமைடகள3� ஏ�றி நிE.திய���கிறாhக,. அத+ ப�+ன� �லிகள3�
ஒ�வ+  அ�:  Y�ய���:�  ம�க,  �+னா�  வ�;  நி+E,  அ�த  நா�வ��  �லிக,  இய�க.;�:�,
Õதமிழ9ழ.’தி�:�  எதிராக  இைழ.த  :�ற�கைள  வாசி�பா+.  அ�த  நா�வ��  இராSவ.;�:  எ+ென+ன
Õகா!��ெகா@��’ ேவைலகைளB ெச?தா�க, எ+ப; அ�த� :�றBசா!@கள3� ப!�யலிட�ப!@ இ��:�. அத+
ப�+ன� அ�த �லி ம�கைள ேநா�கி இ�ப�யான ;ேராகிகK�: எ+ன த1டைன வழ�கலா� என� ேக!பா+.

ஏ�ெகனேவ  ெபா;ம�கKட+  ெபா;ம�களாக  நி�:�  �லிகள3+  எ@ப��க,  Ôஇ�த.  ;ேராகிகK�:  மரண
த1டைனதா+ வழ�க ேவ1@�” என உர.;�  YEவா�க,. �+ேன ஓ� ஆ@ ேபானா� ப�+னா� எ�லா�
தைலைய� கவ�
�; ெகா1@ ேபா:� ெச�மறி ஆ!@�Y!ட� ேபால, அ�கி��பவ�க, எ�ேலா�� அைதேய
தி��ப�� YEவா�க,. ஏெனன3� Õ;ேராகி’ எ+E ெசா+னா� அவI�: மரண த1டைன தா+ ஒேர த9���
எ+ப; அ+E� இ+E� தமிழன3+ அகராதிய�� அழியா; இட� ெப�E,ள வா�.ைத அ�லவா?

இ�த ;ேராகி ப!டமள3�� Õேதசிய. தைலவ�’ ப�ரபாகர+ கால.தி� ஆர�ப�.த; அ�ல. தமிழ�கள3+ Õேதசிய.
த�ைத’  எ(.ேஜ.வ�.ெச�வநாயக� கால.தி� ஆர�ப�.த ைவ�க�ப!ட;. Ôஈழ.;� கா�தி’ Ð  Õஅகி�சா R�.தி’
ெச�வநாயக.ைத ேமைடய�� ைவ.;�ெகா1ேட, Ô;ேராகிகைள இய�ைகயாக மரண��க வ�ட�Yடா;”  என.
தமி
  இைளஞ� ேபரைவ வ1ைண ஆன�த+ ேபா+றவ�க, ேபசிய ேபா;,  அ�த வ+�ைறைப;  ேபBைச�
க1��கா;  இரசி.தவ�  அ�லவா  Õத�ைத’.  அ�த.  ைத�ய.தி�தா+  ப�ரபாகரI�  அவர;  :Hவ�ன��
யாழ.;மாநகர  �த�வ�  அ�ப�ர!  ;ைரய�பாைவ  P!@�ப@ெகாைல  ெச?தேபா;,  அ�த  ப@ெகாைல�
கலாBசார.ைத  ெதாடர  ஊ�கமள3.தவ�க,  அ�லவா  அ+ைறய  தமிழ�  வ�@தைல�  Y!டண�.  தைலைம!
(ப�+ன� அேத வ+�ைற� கலாBசார.;�: அ.அமி�தலி�க� ேபா+ேறா� பலியான; ேவE கைத)

எனேவ இ�த நா�வ��:� மரண த1டைனதா+ வழ�க�பட ேவ1@� என ÕதமிழிPழ’ ம�கள3+ அப��ப�ராய�
ெசா�கிறா�க, என� ப�ரBசார� ெச?வத�காகேவ இ�த நாடக� அர�ேக�ற�ப!ட;. அ@.த இர1@ வார�க,
இ�த� கா!சி யா
.:டாநா!�L� வ+ன3ய�L� அர�ேகறிய;. சில இட�கள3� Õெபா;ம�க,’ இ�த நா�வைர4�
க�லா�  தா�கி4�,  காறி.  ;�ப�4�  தம;  மி�க�  :ண.ைத  ெவள3�ப@.தி�  ெகா1டன�.  கிள3ெநாBசி�:
இவ�க,  நா�வ��  �லிகளா�  ெகா1@ ெச�ல�ப!@,  வ�+ச+�  ைச�கி,  கைட  ைவ.தி��த  இட.;�:
அ�கிL,ள க�தசாமி  ேகாவ�L�: �+னா� நிE.த�ப!டன�. அ�ேபா; வ�+ச+�E�: ைச�கி, தி�.திய
Yலி�:�ய  பண.திைன  ந91டகாலமாக  ெகா@�காம�  �மி�கி  ெகா@.;.தி��த,  அவரா�  க@ைமயாக�
க1��க�ப!ட ஒ�வ+, �+னா� வ�; நி+E த�ெயா+றினா� வ�+ச+�ைர தாEமாறாக வ�ளாசிவ�!@B
ெச+ற ச�பவ�� நிக
�;,ள;.

இ�த  நா�வைர4�  பா��பத�காகேவ  ஏராளமான  ம�க,  அவ�க,  காடசி�ப@.த�ப!ட  இட�கள3�
Y�ய���கிறா�க,.  ஆனா� ஒ�வராவ; �லிக,  ெச?வ; மன3த  நாக^க.;�: அ�பா�ப!ட ெசய� என�
க1��கேவ  இ�ைல.  அ7வாE  Y�யவ�கள3�  என;  :@�ப.தின�க,,  உறவ�ன�க,,  ேதாழ�க,,
ந1ப�களகK� இ��தி��கிறா�க, எ+பைத, நா+ வ�@தைலயாகி வ�த ப�+ன� அறி�; ெகா1ேட+. அவ�க,
அ�த இட�கK�:B ெச+ற; ேவ��ைக பா��பத�க�ல. எ+ைன4� அ�: அ�ப�� ெகா1@ வ�கிற�களா
எ+E அறிவத�காகேவ!

ெதாட��..
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