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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!��
அ#பவ%ெதாட� (60)

60. �லிகளி� வி-�.பி/01� த2திர��, ச5தி �ைறயிலான த�டைன% தி-ட7க8�!

�லிக, நா+: ைகதிகைள ம!@�தா+ இ7வாA ம�க, �+னா�
கா!சி�ப@.தினா�க,.  �லிக,  வச�  பல  C�A�கண�கான
ைகதிக, இ��தேபாதிD�, இவ�கைள ம!@� கா!சி�ப@.தியதி+
ேநா�க�,  ஒ�  :றியGடாக  ம�கைள  எHச�.;�
பய�A.;வத�காகேவ.  இைதவ�ட  ேவA  வைகயான  சில
தி!ட�கI� �லிகள3ட� இ��தி��கிற;.

நா+  ஒ+றைர  ஆ1@க,  �லிகள3+  வைத  �கா�கள3�
இ��;வ�!@  1994  ஜூ+  மாத�  வ�@தைலயாகி  வ�த  ப�+ன�,
என; மிக>� ெந��கிய உற>�கார� ைபய+ ஒ�வ+ எ+ைன�
பா��க  வ�தா+.  அவ+  �லிக,  இய�க.தி�  சில  ஆ1@களாக

இ��; வ�தா+. ப�ரபாகரன3+ பா;கா���:� ெபாA�பான Oமா� 1000 ேப� வைர ெகா1ட ைசப� (0) :Sவ��
அவ+ இ��தா+. அவ+ ெசா+ன தகவ�கள3+ப�,  ப�ரபாகர+ எ�: த�கிய���தாD� அவைரH O�றி  ஏS
பா;கா�� வைளய�க, இ��:மா�.

பல வ�டய�கைள4� கைத.த ப�+ன� அவன3ட� நா+, ப�ராபாகரU�:� �லிகள3+ ப�ரதி. தைலவராக இ��;
ப�ராபாகரனா� ைக; ெச?ய�ப!@. த@��� காவலி� ைவ�க�ப!���த மா.ைதயா>�:� உ,ள ப�ரHசிைன
ப�றி சாைடமாைடயாக வ�சா�.ேத+. �தலி� அ;ப�றி� கைத�க. தய�கிய அவ+, ப�+ன� தா+ ெசா+னதாக
எவ��:� Vற ேவ1டா� எனH ெசா�லிH சில தகவ�கைள� Vறினா+.

அவ+ ெசா+ன தகவ�கள3+ப�  மா.ைதயா>�: இ�திய  உள> அைம�பான Õேறா’  (RAW)  >ட+ ெதாட��
இ��ப; நிXப��க�ப!���பதாக>�, அவ� இ�திய உள>�ப��>ட+ ேச��; ப�ரபாகரைன� ெகாைல ெச?ய.
தி!ட�  த9!�ய���ததாக>�,  எனேவ  அவைர  யா
�பாண�  ��றெவள3  ைமதான.தி�  நிA.தி,  அவர;
:�ற�கைள� ெபா;ம�கI�:� பகிர�க�ப@.தி, சYதி அேரப�யாவ�� ெச?வ; ேபால ெபா;ம�கேள க�களா�
எறி�; அவைர� ெகா�வத�:. தைலவ� ப�ரபாகர+ ஏ�பா@ ெச?தி��பதாக>� அவ+ ெசா+னா+.

ஆனா� அவ+ ெசா+ன; ேபால� ப�+ன� எ;>� நட�கவ��ைல. ஆனா� �லிக, ம.திய�� இ�ப�யான ஒ�
பய�கர. தி!ட� இ��தி��கிற; எ+பைத அவ+ ெசா+ன தகவ� உAதி�ப@.திய;. மரண த1டைன எ+ற
த1டைன �ைறேய இ��க�Vடா; என� பல நா@கள3D� அ; ந9�க�ப!@,ள இ+ைறய நாகZக உலகி�,
இ�த  வைகயான  கா!@மிரா1�.தனமான  ஒ�  த1டைன  �ைறைய�  �லிக,  தமி
  ம�க,  ம.திய��
அறி�க�ப@.;வத�:  எ1ண�ய���தி��கிறா�க,  எ+பைத�  பா��:�  ேபா;,  த�ெசயலாக  �லிக,  ஆ!சி
அதிகார.ைத� ைக�ப�றிய���தா� எ�ப�யான ந9தி நி�வாக� இ��தி��:� எ+பைத� ���;ெகா,ள ��கிற;.

தம; ப�ரதி. தைலவராக இ��தவ��ேக இ7வைகயான த1டைன எ+றா�, சாதாரணமானவ�கI�: எ�ப�
இ��:�?  மா.ைதயா>ட+ ச�ப�த�ப!ட  பல C�A�கண�கான இய�க  உA�ப�ன�க,  ைக;ெச?ய�ப!@.
தன3யான �கா�கள3� அைட.; ைவ.;H சி.திரவைத ெச?ய�ப!ட;�, அவ�க, எ�ேலா�� ெப��பாD�
�லிக, 1995 அ�ேடாப�� வ+ன3�: இட� ெபய��; ெச�வத�: �+ன� ெகா�ல�ப!@வ�!டா�க, எ+ப;�
ஓரள>�: உ�ஜித�ப@.த�ப!ட ெச?தி.  இ�த�  ப�ரHசிைனய�� இய�க உA�ப�ன�க, அ�லாத சில��Vட�
ைக;ெச?ய�ப!���தன�.

அ7வாA  ைக;ெச?ய�ப!ட ெபா;ம�கள3�  ஒ�வ�  என; சிைறய��  அைட�க�ப!���தா�.  தி�ெந�ேவலி
ப�கைல�கழகH ச�தி�: அ�காைமய�� வசி.; வ�த அவைர Õமகா+’ எ+A ஊ�D,ளவ�க, அைழ�பா�க,.
அவ�  ஏ�ெகனேவ என�: ந+: பழ�கமானவ�.  தி�மண� ெச?; ெகா,ளாத  அவ�,  வாடைக�கா�  ஒ+A
ைவ.தி��தா�.  ஊ�D,ள எ�லா  ந+ைம தி+ைமகள3D� அவ� �+U�: நி�பா�.  ம�க, ம.திய�D,ள
ப�ண�:கைள� Õப_சாய.;’ ெச?; ைவ�பவ�� அவ�தா+.

இ�த மகா+ :றி�ப�!ட எ�தெவா� இய�க.ைத4� சாராதவ�. ஆனா� எ�லா இய�க.தவ�கIடU� பழ:வா�.
இ�திய  அைமதி�பைட  இல�ைகய�+  வட�:�  கிழ�:�  ப:திகள3�  நிைல  ெகா1���த  கால.தி�,
மா.ைதயாவ�+ ப�,ைள ஒ+A�: ஒ��ைற Oகவ 9ன� வ�தேபா; தி�ெந�ேவலிய�� ப�கைல�கழக� அ�கி�
(பரேம(வைர ச�தி) இ��த Õெச+ற� ேந�சி� ேஹா�’ இ� சில நா!க, ைவ.தி��தா�க,. அ�த ேநர.தி�
Õெச+ற� ேந�சி� ேஹா�’ இ�: அ�கி� இ��த மகா+ வ 9!�லி��; சில உதவ�க, ெச?ய�ப!டன. அ�தH
ச�த��ப.தி� மா.ைதயா>� ஓ���ைற மகா+ வ 9!@�:� ேபா? வ�;,ளா�.

இ�த. ெதாட�ைப, மா.ைதயா>�:� இ�திய இராaவ� �லனா?வாள�கI�:� இைடய�லான உற>�: மகா+
தா+  பாலமாக  இ��தா�  என�  �லிகள3+  தைலைம  அ�.த�ப@.தியதி+  காரணமாகேவ  மகா+  ைக;
ெச?ய�ப!���தா�.  இ�த.  தகவ�க,  மகா+ எ+ன3ட�  சிைற�:, ைவ.; இரகசியமாக.  ெத�வ�.தைவ.
இைத.தவ�ர அதி� உ,ள உ1ைமக, ெபா?க, நா+ அறியாதைவ.

ஒ��ைற �லிகள3+ உள>�ப��>. தைலவ� ெபா!ட�மாேன ேநர�யாக எம; சிைறHசாைல�: வ�; மகாைன
வ�சாரைண ெச?தா+. ம�ைறய ேநர�கள3� ேவA �லனா?வாள�க, அவைர வ�சாரைண ெச?தன�. ஒ�நா,
வ�சாரைணய�+ ப�+ன� மகான3+ க1கைள� கA��. ;ண�  ஒ+றினா� க!�வ�!@,  ைகக, இர1ைட4�
சிைற�  கத>�  க�ப�கள3�  ப�ைண.;  பல  மண�  ேநர�  நி�க  ைவ.தா�க,.  மகா+  பசியாD�  த1ண9�
தாக.தாD� தவ�.தேபா;�  எ;>�  வழ�க�படவ��ைல.  இAதிய��  மகா+  நி�க  ��யாம� பல  தடைவ
;வ1@ வ�S�;, ப�+ன� மய�கமான ப�+ேப மகான3+ ைகக, அவ�
�க�ப!@ ப@�க ைவ�க�ப!டா�.

இ�த மகா+ நா+ வ�@தைல ஆகி வ�த ப�+ன�, ஒ��ைற தி�ெந�ெவலிH ச�தி�:H ைச�கிள3� ெச�D�
ேபா;,  வழைமயாக  அவ�  நி�:�  ப�கைல�கழகH  ச�திய��  நி+A  ப@  உ�சாகமாக  Ôமண�ய1ைண”  என
எ+ைன� Vவ� அைழ.தா�. நா+ அவா அ�கி� ெச+ற;�, த+ ம*தான :�றHசா!@க, எ�லா� ெபா? எ+ப;
நிXப��க�ப!@. த+ைன வ�@தைல ெச?;வ�!டா�க, எ+A ெசா+னா�. அத�: நா+ Ô�லிகைள ந�பாத9�க,ஸ
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�லிக,  வ�@வ;  மாதி�  வ�!@வ�!@.  தி��ப�  ப���பா�க,.  எ�த  ேநர��  நா�  எHச��ைகயாக  இ��க
ேவ1@�.  சிைறய��  �லிக,  எ+ென+ன  வ�சா�.தா�க,  எ+பைத4�  யா��:�  ெசா�லாத9�க,”  எ+A
ெசா�லிவ�!@H ெச+ேற+.

இ�தH  ச�பவ� நட�; சில  நா!கள3+ ப�+ன�,  நா+ :றி�ப�!ட; ேபாலேவ மகாைன தி��ப>� �லிக,
ைக;ெச?;  ெகா1@ேபா?வ�!டதாக  அறி�ேத+.  �லிக,  வ�!@�  ப��.தப�யா�  ஏேதா  ேநா�க.;ட+தா+
தி��ப>� ப��.தி��கிறா�க,, எனேவ இன3 அவைர வ�டமா!டா�க, என எ1ண�ேன+. அ.;ட+ எ+ைன4�
தி��ப>�  ப���பா�கேளா  எ+ற  அHச��  எ+U,  எS�த;.  இ�ப�ேய  அHச.;ட+  சில  மாத�க,
கழி�;வ�!டன.

ஒ�நா,  நா+  யா
.ஆ(ப.தி�  வ 9தியா�  ைச�கள3�  ெச+A  ெகா1���:�ேபா;,  அேத  மகா+  ப@
உ�சாக.;ட+ எ+ைன� Vவ� அைழ.தா�. நா+ ஆHச�ய.;ட+ அவ� அ�கி� ெச+றேபா;, என; ைககைள�
ப��.;�ெகா1@, சில ச�ேதக�க, இ��ததா�தா+ த+ைன. தி��ப>� �லிக, ப��.ததாக>�, இ��ைற
ெபா!ட�மாேன த+ைன ேநர�யாக வ�சா�.ததாக>�, ப�+ன� தா+ :�றவாள3 அ�லெவன வ�!@வ�!டதாக>�
:றி�ப�!ட அவ�, இன3ேம� தா+ எ7வ�த ப�ரHசிைன4மி�லாம� நி�மதியாக இ��கலா� என>� Vறினா�.

ஏேனா இ�; �ைற4� என; மனதி� அவ� ெசா+ன; ச�யாக இ��:� என. ேதா+றவ��ைல.  எனேவ
Ôமகா+  அ1ைண  உவ�கைள�  கைடசிவைர4�  ந�ேபலா;.  எத�:�  கவனமாக  இ��ேகா”  என  நா+
ெசா�லிவ�!@ வ�ைடெப�AH ெச+ேற+. இ�தH ச�தி�� நிக
�; சில நா!கள3+ ப�+ன�, தி��ப>� மகாைன
�லிக, ப��.;H ெச+Aவ�!டா�க, என அறி�ேத+. இ��ைற ஏேனா இ; அவர; இAதி� ைக; என எ+ மன�
ெசா�லிய;. த1ண9�� d+A �ைறதா+ ெபாA�:� எ+A ெசா�வா�க,. மகா+ d+றாவ; �ைறயாக�
ைக;ெச?ய�ப!���கிறா�.

நா+ நிைன.த; ேபாலேவ மகா+ ப�+ன� வ�@தைல ெசய?ய�படேவ இ�ைல.  அவ� ெதாட��;� த@.;
ைவ�க�ப!���;,  �லிக,  வ+ன3�:  இட�ெபய��த  ேபா;  அ�:  ெகா1@  ெச�ல�ப!@�  ப�+ன�  ஒ�
க!ட.தி� �லிக, அவைர� ெகாைல ெச?;வ�!டதாக அறி�ேத+.

இ7வாA பலைர �லிக, வ�!@� ப��.;. த9�.;�க!�ய���கிறா�க,.

இத�கிைடய��  �திதாக  வ�த  Õவரத+’  எ+ற  நப�  என;  வாைய�  கிளAவதி�  அ��க�  �ைன�;
ெகா1���தா�. சிைற�:, இ��த பல��: இய�பாகேவ அவ�ம*; ஒ� ச�ேதக� பா�ைவ வ�S�;வ�!ட;.
நா+ அவைரH ச�ேதகி�காத; ேபால நட�; ெகா1ேட+. வரத+ ெதாட��; எம; க!சிய�+ ெசய�பா@க,,
என�:� இய�க�கI�:� இைடய�லான ெதாட��க,, நா+ எதி�கால.தி� ெச?ய உ.ேதசி.;,ள வ�டய�க,,
என; தன3�ப!ட :@�ப வ�டய�க, என எைதயாவ; கிளறி�ெகா1ேட இ��பா�.

Opல  ேவைளகள3�  ேசாவ�ய.  -  சீன  சி�தா�த  ேவAபா@க,,  சீன  -  இ�திய  எ�ைல  4.த�,  அெம��க
ஆ�கிரமி�ப�� இ��; வ�@ப!ட ப�+ன� வ�ய!நா��:� க�ேபா�யா>�:� இைடய�� ஏ�ப!ட தகராAக,,
க�ேபா�யாவ�� ெபா�ெபா!�+ ஆ!சி கவ�
�க�ப!ட;, ேஜ.வ�.ப�ய�+ ஆயத� கிள�Hசிக, என ப�ேவAப!ட
வ�டய�கைள4� எ+Uட+ அலOவா�. ஒ�நா, இர> ெவ:ேநர� வைர நா� இ�வ�� உைரயா�ய ச.த�
வாசலி� காவலி� நி+ற �லி உA�ப�னU�:� ேக!@வ�!ட;. அவ+ அ;ப�றி கா�தி�:. தகவ� ெத�வ��க,
கா�தி எ+ைன ெவள3ேய அைழ.; நட�த; ப�றி வ�சா�.தா+.

நா+ வரதUட+ கைத.த வ�டய.ைத. ெத�வ�.ேத+. அத�: கா�தி என�: ஏதாவ; த1டைன (அ�, உைத)
தர�V@� என எதி�பா�.ேத+.  ஆனா� அவ+ என; பதிைல�  ேக!@வ�!@,  வரதUட+ ம!@� ஏதாவ;
வ�டய�க, கைத�கலா� என>�, அைத4� ம�றவ�க, ேக!காதவாA கைத�க ேவ1@� எ+A�, சிைற�:,
உ,ள  ம�ற  எவ�டU�  அரசியேலா  ேவA  வ�டய�கேளா  கைத�க�Vடா;  என>�  என�:H  ெசா�லி
அU�ப�னா+. அவன; வா�.ைதக, என�:H ச�A நி�மதியாக இ��த;. அேதேநர.தி� இ�த வரத+ யா�
எ+ப;�, அவ+ எத�காகH சிைற�:, அU�ப�ப!@,ளா+ எ+ப;� ஓரள> ���த;.

மAநா, காைல வழ�க� ேபால ஒ� �லி உA�ப�ன+ வ�; என; ைகதி இல�கமான R140 எ+பைதH ெசா�லி
எ+ைன அைழ.தா+. அ7வாA அைழ�பவ+, என; வ�சாரைணயாள+ தயாபரன3ட� எ+ைன� V!�Hெச�வ;
வழைம. ஆனா� வழ�க.;�: மாறாக எ+ைன அவ+, தன; வ!ட� ெகா!�D�: �+னா� ேவ�பமர.;�:�
கீ
 இ��த கா�திய�+ �+னா� ெகா1@ ெச+A நிA.தினா+.

ம*1@� ெதாட�ம◌்
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