
ேச�ேவரா (அெம��க
உள���ைற�� ரக�ய�
����க�� ��ன���)

உலைக� �ர��� ெந��ேகா� ம�க�டேம இ���ற� எ�� ந���ற-
வ�,ேகாப�,ச�ேதாஷ� ம��� கன�கைள� �ம�த- ஒ� ம�த��

ப�க�க� இைவ. �ர�டலா�… வா��க�.

மாதவரா�.

��ன�ச�: jothi.mraj@gmail.com

RangaRakes tamilnavarasam.com



�த� அ��யாய�

ஆனா� ���னா சாதாரண� ெப�. ேச�� �� சாதாரணமான அ�ைப
ைவ����தா�. ��மண����� �� ேச த�ேனா� இ��க ேவ���. த�

க���பா��� இ��க ேவ��� எ�ெற�லா� �ைன����தா�.
ெவ��லா� கா�க���� ெச�� ெதா� ேநாயா�க���� ���ைச

அ��க ேவ��� எ��ற ேச�� ��ட� அவ��� உ�னதமானதாக��,
ெந�ச�ைத� ெதா�வதாக�� இ��த�. யதா��த���� �ற�பான

க�பைனயாக�� ப�ட�. உ�னத ல��ய�����- �கேபாக வா��ைக���,
க�ைத���-வா��� சாதாரண உைரநைட��� இைடேய இண�க�

காண��யாத ேமாத� ெவ��த�. இைத சமரச� ெச�� �����ட ��யா�.
த�த� �ைலைய ���� ெகா��க ������ ��வர��ைல. எனேவ

இ�வ�� சமாதானமாக ���தன�. அவ� ெவ��கரமான ��மண வா�ைவ
ேநா����, அவ� ���� ���பேவ ��யாத பாைத��� பயண�

�வ��ன�.

(1)

“அவ�க� �ைன�த� ேபா��லாம� �
வா��� ெகா�� இ���றா�, ேச ”
வாேல�ரா�ேட�� அவ� �ைத�க�ப�ட
இட��� அ��� ஒ� ெபா� ெதாைலேப�
ஆ�� �வ�� இ�ப� எ�த�ப��
இ���ற�. அ�த ெச���� மக�தான

க��ர��, ந���ைக��, வரலா�� ெவ��ப��� ெகா�����ற�.
இல��ய� ���த கா�ய� ஒ�� எ�ேலா� ���� கா����பதாக உணர
���ற�. இ�த அ��த�கைள� த��ற வா��யமா�� இ��ப� ேச எ���
ஒ�ைற வா��ைத. உ�� ஊ�ட���யவரா� ேச�வாரா இ���றா�. 9
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இர�� வ�ட�க��� ��� ேச�வாரா�� உட� ேதட�ப�ட�����
வாேல�ரா�ேட கவர�ப����த�. 1995 நவ�ப�� ேச�� ச�ைத எ��ய
அெம��க எ��தாள� ஜா� � ஆ�ட�ச� பல இட�க���� ெச�றா�.
ேசைவ அ��த ம�த�கைளெய�லா� ச���தா�. ெகா�றவ�கைள��
ச���தா�. அ�ப� ஒ� ேவைள�� தா� ெபா��ய இரா�வ������
ஒ�� ெப�ற ெஜனர� ேம�ேயா வ�கா� ேச�வாராைவ �ைத�த இட�
தன��� ெத��� எ�றா�.  வாேல �ரா�ேட இரா�வ �மான தள����
அ��� ேச�� அவர� ஏ� ேதாழ�க�� �ைத�க�ப�டன� எ�பைத
ெசா�னா�. அவ�கைள �ைத�த�� ப�ெக��த ��ேடாசைர ஓ��யவ��
இதைன உ�� ெச�தா�.

இற�� ேபான ெகா��லா�க�� ���ப�தா� ெதாட��� ெபா��ய
அர��� ஏ�கனேவ ெந��க� ெகா���� ெகா����தன�. த���க
��யாம� அர� க�����க உ�தர��ட�. அ�ெஜ��னா, ��பா��
இ��� வ����த தட�ய� ம��� உட��� ��ண�க��, ெபா��ய
��பா�க�� நா�� எ������கைள க�����தன�. அ�� ேச�வாரா
இ�ைல.

ம��� அவைர�

ேத��றா�க�

ேபான வ�ட��� கைட��� ���ப�� ��ப�க� த�க� ேதடைல�
ெதாட��தன�. 1967� வாேல�ரா�ேட ெப�டா�ய�� ப�யா��ய
��பா�கைள��, ������ ேம�ப�ட �ராம�� ம�த�கைள��
�சா��தன�. ப�தா�ர� ச�ர ��ட� பர�பள��� ம� ப�ேசாதைனக�
நட��, ��ேடாசரா� ���க�ப�ட �ல�ைத ேதட ஆர���தா�க�.

இரா�வ �மான� ஓ��ற பாைதேயார��� இ���ற அ�த ெபா��ய
�ராம��� அ�ேக ேச�வாரா�� எ������க� இ����றதா
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இ�ைலயா எ�ப� �ைர�� ெத��� ���. ஏராளமான சா��க�
�சா��க�ப������றன�. “�ைட�த தகவ�க� உ�ைமயாக
இ���மானா� நா�க� ேதா�ட���ய இட� ச�யானதாகேவ இ��கலா�”
என உட��� ��ண� அேலஜா��ேரா எ�சா�ேக ெசா��றா�.
�ர�க�க��� பய�ப��த� ��ய ந�ன ேரடா�க�
பய�ப��த�ப���றன.

எ�லாவ�ைற�� க�கா���ற ெஜனர� அ�ெம�ேடா அ�காச���
இ�ப� ேதா��வ� ஒ��� ���தமான கா�யமாக இ�ைல. 28
வ�ட�க��� ��� இற�� ேபான ம�த��, அ��� ஒ� எ����
உட�� ��ச�கைள பா��பத�� எ�த ஆவ�� இ�ைல.

ஆனா� வாேல�ரா�டா�� உ�ள ம�க�� உண��க� ேவ� மா��
இ����றன. ஒ� வயதான அ�மா�, “ேச�வாரா உட�
க�����க�ப�டா� ேவ� எ��� ெகா�� ெச�ல� �டா�. அவ� இ�த
ம���ேக ெசா�த�. இ�� �ர�� நட�தேவ அவ� வ�தா�.”எ��றா�.
இ�ெனா� ம�த� ��ெனா�நா� அ�� கா���� ைவ�க�ப����த
ேச�வாரா உட�� ேபா�ேடா ஒ�ைற இ��� ���� பா�கா�� வ��றா�.
அவ�� ேச�வாரா�� உட� க�����க�ப�டா� அ��தா� இ��க
ேவ��� என ஆைச�ப��றா�.

ஒ�னகா

��பா�� ���களா� �ைள�ெத��க�ப�ட ேச�வாரா�� உட�
ெகா�� வர�ப�ட அ�த ம��யான�ைத ெந�தா� ஒ�னகாவா�
மற�க��ய��ைல. அ�ேபா� அவ��� வய� 19. வாேல�ரா�ேட
ஆ�ப����� ேராஜா� ெச�கைள ெவ�� ஒ��� ப����
ெகா����தா�. பத�ற�ேதா� ��பா�க� ஆ�ப����� ���ய�
க��ட���� ���ற� உ�ள ��க� சலைவ ெச��� ப���� ெகா��
வ�� �ட��னா�க�. “அவர� க�க� அகல� �ற����தன. காய�க�
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இர�த�தா� �ட�ப����தன” எ�� ெசா��ய ஒ�னகா���
ேச�வாராைவ� ப��ேயா, ெபா��ய மைலக�� ��� �ர��கர அர�
அைமய ேபா��டைதேயா ப�� அ�ேபா� அ�கமாக ெத�����க��ைல.
ஆனா� இரா�வ� பய�� ேபா���தைத ம��� உணர �������ற�.
“அ�� இர� அவ� ெகா�� ேபாக�ப�டா�. எ�லா� ரக�யமாக நட�த�”
எ�� எ�ேகா ெவ��� பா��தப� ���றா�.

��லாேடா

ேச�வாைர �ைத�த ம�த� அைம�யாக நட�பைதெய�லா� பா����
ெகா�� இ���றா�. அவ��� உ�ைமக� எ�லா� ெத���.
க��ேடாேவா ��ேலாேடா. அெம��கா�� ஒ� �ைல�� ரக�யமான
இட��� மா�ேதா�� ப�ைண�� இ���றா�. ேச�வாராைவ ேவ�ைடயாட
அைல�தவ� அவ�. �.ஐ.ஏ�� ஏஜ��டான அவ��� ேச�வாராைவ��,
கா��ேராைவ�� ப�வா�க ேவ��� எ�ப� அ�யாழ��� இ��த�.

1959 ஜனவ� 1� ேத� ��பா�� பா��டா அர� ���த�ப�ட �ல நா�க��
��ேலாேடா ைக� ெச�ய�ப�� ப�� நா�க� �ைறைவ�க�ப��றா�. உ��
பாக�கைள வா�� கா�கைள உ�வா���ற அவன� த�ைத��
க�ெப������ ப���க� ெச�ய�ப�ட ஒ�வ�� �ைற���னா� அர�
இதைன ெச�த�. அ��� ெகா�ச நா�க�� ��ைதய பா��டா
அர�ட���� �ைறய�ற ச�ைகக� ெப����பதாக �� அ����த 360
கா�கேளா� க�ெப�ைய�� அரேச எ���� ெகா�வதாக ேச�வாரா
அ����றா�.

��ரவ� 16� ேத� ��ேலாேடா�� த�ைத ஏராளமான ��க மா��ைர
சா���� இற�� ேபா�றா�. கா��ேராைவ��, ேச�வாரைவ�� ப��
��ற�சா��க� �ம�� �ைறய எ��ைவ����தா�. 29 நா�க� க���
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��ேலாேடா ��பாைவ ��� ெவ�ேய��றா�. க���ச���� எ�ராக
�யா��� இ��த அக�கேளா� ேச��� ெகா��றா�. அெம��க
���தலா� கா��ேரா அரைச எ���� ��பா�� �தான �� வைள�டா
தா��த�� ப��ெப��, அபாயகரமான �ழ�� உ���ைழ��
�கார�வா��� ெச��றா�. அெம��க இரா�வ��� ேச���
ெகா��லா�க� ம��� அதைன எ��ெகா�வ� ப���மான ப���க�
ெப��றா�. 1964� �.ஐ.ஏ�� ேச��தா�.1959���� 1970��� நா�ப�
தடைவ�� ேம� ��பா���� ரக�யமாக �ைழ�� �.ஐ.ஏ�� ப�கைள�
ெச����பதாக ���றா�. எ� த�ைதைய அ��த அைம�ைப நா�
����� எ����ேற� எ��றா�.

1965� கா��ேரா�� �ர��ைய இதர நா�க���� பரவ�ெச�ய ேவ���
எ�� ேச நடவ��ைகக�� இற�����பதாக தகவ� வ�த��, �.ஐ.ஏ
��ேலாடாைவ��, இதர ��ப அெம��க�கைள�� கள��� இற��ய�.

ெடா��� ��யர�� ேச இ��பதாக தகவ� �ைட�த�� ��ேலாேடா அ��
ரக�யமாக ெச�றா�. அ�� அவ� இ�ைல எ�ப� ெத�வா�ய�. �ற�
அேத வ�ட��� கைட��� ��ேலாேடா கா�ேகா ெச�றா�. அ��
கலக�கார�கைள அர� ��ய��த�� ேச த�� ��டதாக அ��தா�. �.ஐ.ஏ
அவ��� இ�ட ப� ேச எ�� இ���றா� எ�பைத க�����க ேவ���
எ�பேத. ேசைவ உ�ேராேடா அ�ல� உ�ர�ேறா ���க ேவ��� எ�பேத
��ேலாடா��� �ைன�பா���த�.

எ��ெகா��� ஒ�ெவா�

ச�த��ப����, ஒ� நாைணய�ைத

����ேபா�� அ���ட�ைத

ந��வைத� ேபால அபாய�ைத

எ��ெகா��றா�. ஒ� ெகா��லா�

ேபாரா���, ஒ� ேமாதைல�

ெதாட��� அவ� உ�ேரா�

இ���றானா, இ�ைலயா எ�ப�

���ய��லாம� ேபா����ற�.-ேச

கா�ேகா��� �ற� ேச மாத�கண��� மைறவாகேவ இ��தா�.
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எ����தா� என யா���� ெத�யாம� இ��த�. �த� எ�� மாத�க��
ெகா��லா� தா��த��கான தயா����� ��ட� ���வ��மாக இ��தா�.
நா�� மாத�க� அெம��க இரா�வ�தா� ப���ய��க�ப�ட ெபா��ய
இரா�வ��ட� �ைட�காம� இ��தா�. ��ேலாேடா, ெரா������,
��யா கா��யா ஆ�ய ��� ��ப அெம��க�கைள  ெபா��யா���
ேசைவ க�����க �.ஐ.ஏ அ���ய�.

��ேலாேடா ெபா��ய இரா�வ உைடகைளேய அ�����தா�.
ெபா��ய இரா�வ அ�கா�க��ேக அவ� ஒ� �.ஐஏ �� ஆ� எ�ப�
ெத�யாம� இ��த�.  ெபா��ய கா�க�� ேச�வாராேவா� இ��த
�ெர�� ேசாச��� ��ேரைவ இரா�வ� ���த�. அவைர
��ேலாேடாதா� �சாரைண ெச�����றா�.

ேச�� உட� வாேல�ரா���� ெகா�� வர�ப�� இர�� ம�
ேநர��� ��ேலாேடா அ�ேக ெச�����றா�. ����கன���
ப����ைகயாள�க��, அ�த நகர��� ம�த�க�� அ�ேக ���
இ��தன�. “நா� ேசைவ உ�ேரா� பா��க��ைல. அவ�ட� ேபச
ேவ��� எ�� அ�கைற���ைல” எ��றா� ��ேலாேடா. ேம��,”
அவ� எ� த�ைத�� மரண���� காரணமானவ� எ�ற ேபா��� என��
அ� ஒ� ப�. அ�வளேவ” எ��றா�.

அ�ேடாப� 10� ேத� வாேல�ரா�ேட�� உ�ள ஒேர ���யான இர��
மா�� க��டமான ெடர��டா�� ெபா��ய இரா�வ உய� அ�கா�க��,
�.ஐ.ஏ அ�கா�க�� ேச�� உடைல எ�ன ெச�வ� எ�� ��ட��டன�.
ேச�� உற�ன�க� ேச�� உடைல ெபற வாேல�ரா�ேட��� வ��
ெகா����பதாக தகவ� வ����த�. ��ேலாடா உடைல காணம� ேபாக�
ெச�ய ேவ��� எ�� ெசா�� இ���றா�. “கா��ேரா��� ேச��
எ���க� �ைட�க� �டா� எ�ப�� கவனமா���ேதா�. அைத ைவ��
ெப�ய �ைன�ட� எ��� ��தா�த வ�சைன ெச�ய��டா� என
�ைன�ேதா�” எ��றா� ��ேலாேடா.

யாேரா ஒ�வ� எ��� �டலா� எ�� ெசா�� இ���றா�க�. அத��
��ேலாேடா “அ�ப� எ��தா�� நா� ெவ��பைடயாக� ெச�ய ��யா�.
ரக�யமாக எ��ப� எ�ப� கால� காலமாக ெபா��ய இரா�வ�ைத
இ�வாக ேப�வ��தா� ����”. எ�� ெசா�� இ���றா�. ெஜனர� 14
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ஒவா�டா யா���� ெத�யாம� ேச�வாராைவ �ைத��� ெபா��ைப
��ேலாடா�ட� ஒ�பைட�����றா�. ம���வ ப�ேசாதைன ெச�த ேபா�
டா�ட�க�� ேதா�க��� ��னா� ��� எ�� பா��தப� இ��தா�.
ப����ைகயாள�க� ெச�ற �ற� ேச�வாரா�� ைகக�
அைடயாள���காக ெவ�ட�ப�டன. ��ேலாேடா ேச�வாரா�� ��கைள
ெகா�ச� ெவ�� ைவ���ெகா�டானா�. இ�ேபா�� யா���� ெத�யாம�
ைவ�����றானா�.

��ேலாடா��� ஒ� ெம�கா�பாள��, ெகா��லா�க�� உட�கைள
எ���� ெச�ல ஒ� �ர�க� �ைரவ��, ம�ைண� ேதா�� �ட ஒ�
��ேடாச� �ைரவ�� உத�யாக அ���ைவ�க�ப�டன�. ��காைல 1.30
ம��� ��ேலாேடா �ற�ப�டா�. அவ�க� இரா�வ �மான� பாைத
வ�யாக ெச�றன�. ஒ� இட���� வ�த�� ���த� ெசா�� ��ேடாசரா�
ம�ைண� ேதா�ட� ெச�தா�. �� �ர�க� வ��ைய அ�த ����
�ைன வைர� ெகா�� ���� சடல�கைள உ�ேள ேபாட
ைவ�����றா�. ��ேடாச� �ைரவ�ட� அ�த ��ைய ���ட� ெசா��
இ���றா�.

ேச�வாரா�� அவர� ேதாழ�க�� எ�த ம��� ��தைல�காக
வ�தா�கேளா அ�த ம��ேலேய த�கைள ��வ�மாக கைர���
ெகா�� ��டன�. அ�ைற�� ��ேடாச� ஒ��ய �ைரவ�ட�
�சா������றா�க�. ேச�வாராைவ��, அவர� ேதாழ�கைள�� �ைத��
�ட�� மைழ ெப�ய� �வ��யதாக� ெசா��றா�.

உலைகேய ேந��த அ�� உ�வ�

��ப� வ�ட�க���� �ற� இ�ேபா� எ�லா� ெவ��ச���� வ��ற�.
�� 28� ேத� அ�த எ������கைள �ல������ ���� ெவ�ேய
எ��தா�க�. உட��� ��ண�க� அ�த எ������க�� ��
ப������� ���ைய� �ைட���றன�. இர�டா� ந�ப� எ��
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அைடயாள��� ைவ�க�ப��ற அ�த எ������ைட� பா��த��
ஒ�னகா��� �����ற�. 1967 அ�ேடாப�� அ�த க����ேதா� ெப��ைட
அ�����த ெகா��லா� தைலவ� அவ�தா�. “அ�த கண��ேலேய
என��� ெத��� ��ட�. அ� ேச�வாராதா�” எ��றா�. இர�� வ�ட�
ேதட���� �ற� ெகா��லா�க�� எ������கைள க�� ���த��
ஒ�னகா����, அ��� இ��பவ�க���� ெகா�டா�டமாக இ���ற�.
கட�த 30 வ�ட�களாக ஒ� �ைல�� இ��த அ�த மைல��ரேதச
�ராம���� ேச�வாரா ஒ� ��� ���த வ�வமா����தா�. அவ�
�ைத�க�ப�ட இட� ����� ஏராளமான கைதக� ெசா�ல�ப��
ேம�ைம���யவரா���தா�. “அவ� ஒ� மக�தான ம�த�. கட��.”
எ��றா� ஒ�னகா இ�ேபா�.

அ�ேபா� ேச�வாரா இ� ேபால� ெத�ய��ைல. 1967 மா������
அ�ேடாப���� இைட�� உ��� ம�க� ெகா��லா ��த��� காரண�
அ�யாம� அவ��� உண� ெகா��க� �ட ம��தா�க�. பய���
அவ�க�ட���� �ல� அவர� அைச�கைள இரா�வ��ட� ெசா���
ெகா��தா�க�. ஆனா� லா��வார����� உட� ெஹ�கா�ட��
ெகா�� ேபாக�ப�ட �ன������ ேச�வாரா அவ�க� ம���� வளர
ஆர���தா�.

வான� பா��தவ�

���� ேபான ஆைடகேளா��, இர�த� கைறகேளா�  இ��த அவர�
ேதா�ற� ��ைவ�� அைறய�ப�ட ஏ�ைவ� ேபா���ததாக �ராம��
ம�த�க� ெசா���றன�. ‘சா�ேடா எ�ன�ேடா’ எ�� வ�பட��
ெச���றன�. அவ�ட� மைழ வர��, ப��க� ந�றாக �ள�சைல தர��,
ேநா�கைள� ���க�� ேவ���றா�க�. ெதாட��� இ��த வல�சா�
அர�களா� ெபா� இட�க�� ேச�வாராைவ ெகா�டாட
தைடெச�ய�ப����தா�� அ���ளவ�க� ரக�யமாக ேச�வாரா��� 16
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வ�பா� நட�த��, ேச�வாரா�� �ைனவாக ெம��வ���க� ஏ�ற��
ெச�தா�க�.

இைளஞ�க� அவர� எ����கைள ��டமாக உ�கா��� ப��க��,
ெபா��யா�� அவ� கா��ய �ர�ைத ேபா�ற�� ெச�தன�.லா��வாரா
இ��� அ�ப�ேய இ���ற�. ப��க��, எ�ைமக��, ேகாேவ�
க�ைதக�மா� அைல��றன. ��சார� இ�லாத ��க�
காண�ப���றன. மேல�யா��, ேதா� �யா�க�� அ�த ம�க�ட�
��ெகா������றன.

வாேல�ரா�ேட����� 250 �.� த�� இ���� சா�தா ����
ஜ�பா�ய�களா� நட�த�ப�� வ�� ஆ�ப����� எ������க�
�ைட�க�ப�� உேலாக� த���க�� ைவ�க�ப�� இ����றன. ����
ைந�� ேபான ஆைடக�, ெப���க�, ��க� எ�லா� ��த�
ெச�ய�ப�� அ�த�த எ������க�� கால��� ைவ�க�ப����தன.

ஒ� உட��� வ��ன� க���ட� �ைர�� ெகா�ல�ப�வத�� ���
எ��க�ப�ட ெகா��லா�க�� ேபா�ேடா�கைள ெப�தா��,
எ������கேளா� ஆரா��� ெகா����தா�. ம�றவ�க�
��பா��களா� �ைத�த எ���க�� எ��ேர�கைள ப�ேசா��� 1967�
ெபா��ய இரா�வ�தா� தயா��க�ப�ட காய�க� ப��ய அ��ைகேயா��
ஒ���டன�.

இர�டா� எ��ட�ப�ட எ��������� இர�� ைகக�
இ�லாம���த�. ���யமான தடய�. ப�க�� ப�ேசாதைன எ�லா�
����� ெபா��தமா���க ேச�வாரா அைடயாள� காண�ப�டா�.
வாேல�ரா�ேட ��த ��யா����த�. ேச�வாராைவ ��பா���
ெகா�� ெச�ல ஏ�பா�க� ெச�ய�ப���றன.

0

“அவ�க� �ைன�த� ேபா��லாம� � வா��� ெகா�� இ���றா�, ேச”
இ�த வ��� �ைறய ேக��க� �ைத������றன. யா� அ�த அவ�க�?
எ�ன �ைன�தா�க� அ�த அவ�க�? அவ� எ�ப� ெகா�ல�ப�டா�? ேச
எ�ப� வா��� ெகா�� இ���றா�? இைத ெத��� ெகா�வ��
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வரலா��� ��� ஒ�ைற அ����ற �வரா�ய� இ���ற�. உ�ைமகைள
அ��� ம�த� ���� இ���ற�. அ�தா� வாேல�ரா�ேட��
�ைத�க�ப�ட ேச�� உடைல ம������ ���� ெவ�ேய ெகா��
வ�����ற�.

ேச�வாராைவ ப�� ப���ற ேபா�, ம�றவ�க� ெசா�� ேக��ற ேபா�,
ந�ச��ர� அ��த ெதா��ேயா� பா���ற ேபா� ����� ஏ�ப��ற�.
மனெவ��� ஒ� அைலவ�ைச�� அவர� அசா��யமான கன�க�
���� ெகா�ேட இ����றன. ேபாரா��றவ�க����, ந���ைக
��கவ�க���� ேச�வாரா ஆத�சனமாக இ���றா�. அவ�ைடய
எேதாெவா�� ம�த�க�� இதய�������, �ைள����� கல��
������ற�. அ� ைத�ய�ைத��, ச��ைய�� ����ெகா�ேட இ���ற�.

ேச�வாரா �ர��கைள உ�வா�க�  ��யவரா���தா�. ஒ��, இர��,
��� என �ய�நா�கைள உ�வா��ேவா� என அைற�வ� ���தா�.
�ய�நா�� நட��� ேபா� நம� ேபா� என உண����வமாக ம�கைள
����க ைவ�தா�. 1960க�� ேச�வாரா�� இ�த��ர� உலகெம���
உ�ள இைளஞ�கைள வ�க��த�. ����� பா��தா�க�. ேச�வாரா ஒ�
ச�வேதச �ர��யாளராக கா��ய���றா�. ஏகா�ப��ய���� எ�ரான 
எ�ைலகள�ற ேபாரா�ட�க��� அைற�வ� ���தா�. ெகா��லா�
ேபாைர ம�க�� ேபாரா�டமாகேவ பா��தா�. ம�க�� ேபராதரேவா��,
ஆனா� �ைறவான ஆ�த�கேளா�� நட��� ேபாரா�ட� இ�ப��தா�
இ��க ���� எ�றா�.

நைட�ைற� ேபாரா�களா�ய நா�க�

எ�க� பாைதக�� அ�ெய���

ைவ�தேபா� மா��� எ��ற

அ�ஞ�� பா�ைவேயா�

நட�����ேறா�.-  ேச

ெவ�� சாகச�க� �ைற�தத�ல அவர� வா��ைக. ேதட�. பயண�.
இல��ய�. கன�க�. ��ர�. உ��. எ�லா� �ைற�த�. ேச�வாரா எ�றா�
��தைல. ேச�வாரா எ�றா� ஏகா�ப��ய���� எ�ரான ேகாப�.
ேச�வாரா எ�றா� ந��க�ப�ட ம�த�க�� இதய�.அ�த இதய�ைத�தா�
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அவ�க� ���� ெகா�றா�க�. கா�� இைலக�� ப�ைச வாசைன��,
���க�� ��கார�க�� ப��� ேபான ேச�� ெபா��ய� நா�����க�
ஒ�நா� ��ெமன ��� ேபா�ற�. ேச�வாராேவா� அவர� மரண�ைத
ப��ய உ�ைமகைள�� அவ�க� �ைத�� மைற�தா�க�.

ேச�வாரா �ர���� அைடயாளமா��ட� �டா� எ��ற பய�
ஏகா�ப��ய����� அத� அ�வ��க���� இ��த�. ஆனா�
எ�லாவ�ைற�� �� அவ� ம�க�� மன�� எ���ெகா�ேட இ��தா�.

ெபா��ய�கா�க�� ெகா��ல�ேபா�� ேச�வாராேவா� இ��த இ��
ெப�ேடா எ���றா�.”�க� கனமான சா�� ஒ�ைற �ம��ெகா�� ேச
ெச�� ெகா����தா�. வ��� வ��� ���தா�. உடன�யாக சமா���
���ப�� பயண�ைத ெதாட��தா�” இ�தா� ேச�வாரா. ெதாட���
ெச��ற ெவ�ப� அவ�ட� இ��� ெகா����த�. எ��� அவைர த���
����ட��ைல. “நம� ஒ�ெவா� நடவ��ைக�� ஏகா�ப��ய����
எ�ரான ேபா���ரலாக, ம�த ச�க��� �ேரா�யான அெம��க
ஏகா�ப��ய���� எ�ராக ம�கைள ஒ��ப���� அைற�வலாக
இ��க���’ எ�� அவ� ��ேன�� ெகா����தா�.

இ��ட� ��� ேபாக��ைல. ஆரா���க� இ�ன�� நட��
ெகா��தா� இ����றன. ேச�வாரா�� �� ந���ைக
ைவ����பவ�க��, �ர��கர ��தைன உ�ளவ�க��,
ம�தா�மா�க�� �ைறய எ���ெகா�� இ����றன�. அவைர�
���பவ�க�� எ��� த���றா�க�. ஆனா� அவர� மரண�ைத
எ��யவ�க�� ����க� �ைறய ெசா���றன. அைவ ேச�� மரண�
ப�� ம��� ேபச��ைல. வரலா��� மரண�ைத�� ேயா��ப� ெத��ற�.

ேச�� மரண� நட�த இட�ைத அ��றேபா�, வரலா��� எ�த இட���
அ�த மரண� �க������ற� எ�ப�� ��ய வ��ற�. ெகா�ச�
அ���ட� இ�����தா�, ஏகா�ப��ய��� மரண�ைத இ�த ம�த�
எ�����பாேரா எ�� ஆ�ச�ய�பட�� ைவ��ற�. அவ�களா�
த��ப�ட �ைற��� �ட  ��றேவ ��யாத அவர� வா��ைக

��ைமயான மைழ�� ��ைய� ேபால ந��� ெசா��� ெகா��
இ���ற�.
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�.ஐ.ஏ �� ����கைள��, ேச�� மரண� ���த அவ�கள�
தகவ�கைள�� ப���றேபா� ஏகா�ப��ய��� பய� ந���ேன
�ழலா��ற�. அவைர வ�ட���� பற�த க��� க�க�����

ேசைவ� பா��க ���ற�. அவைர� ��ட ��பா�� �ைன����� இதய�
����கைள� ����கைள� ேக�க ���ற�. ேச இற��ேபாகாம�
இ���றா�. அ�தைன க��ரமானவ� அவ�.

ரா�சச ��கமான ஏகா�ப��ய�ைத க� கல�க ைவ�த ஒ� ம�த� ந�
��ேன அ�த வ�க����� உ���ெத��றா�. ரக�யமா�
பா�கா�க�ப����த அ�த ஆவண�க����� அ���கைள
ஏ�ப���யப� ெவ�வ��றா� ேச�வாரா.
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2� அ��யாய�

“ேதாழேர! ப�டவ��தனமாக ெசா�வெத�றா� �ெப���
எ�த�ப������� என� �தாைதய�க� வ�தன� எ�பைத நா�

அ�ேய�. ��ட கால���� ��ேப அவ�க� த�க� ���க ��ைட ���
�ற�தேம�ேயா� ெவ�ேய���டன�. வச�யாக இ�ைல எ�ற ஒேர
காரண���காக நா� அ�ேபால �ள�ப மா�ேட�. நா� ெந���ய
உற�ன�க� இ�ைல என �ைன��ேற�. இ�த உலக��� அ��

தைலெய���ற ேபாெத�லா� ேகாப�� ெவ���� ெகா�� � ���
ந���வாயானா� நா� இ�வ�� ேதாழ�க�. அ�தா� ���யமான

�ஷய�.

-ம�ேயா ேராச�ேயா �வாரா எ�பவ��� 1964� ஆ�� ேச எ��ய
க�த���.

(2)

அவ�க� த�க� எ��ைய ஏ�கனேவ அைடயாள�
க����தா�க�. அெம��க உள���ைறயான �.ஐ.ஏ

ேச�வாராைவ�ப�� தகவ�கைள ேசக��� ஒ� வா��ைக
���ைப தயா��������த�. �.ஐ.ஏ�� க��� க�க�
�டாம� ெதாட��� ெகா�ேட இ�������றன. அவர�
அைச�க� ப�� ெச�ய�ப�� இ����றன. அவ�க��

வா��ைதக��, பா�ைவ�� ேச�� வா��ைக இ�. �.ஐ.ஏ ��
ப�லா�ர�கண�கான ரக�ய ஆவண�க�� இ��� ஒ��. 1964 ஆக���

தயா��க�ப�ட�.

=====

ேச�வாரா
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ெபா�ளாதார��� ஜாரா�ய ேச�வாரா த�ேபா�
��ப அர�� ெபா�ளாதார ��ட� ம���
ஒ���ைண�� வா�ய��� ெசயலாளராகக��,
எேத�ச�காரமாக உ�ெவ������� ��ப க����

ேத�ய இய��னராக��, �ட� கா��ேரா�� ச�� ��க ஆேலாசகராக��
இ���றா�. 1956� �ரா�மா இல��ய�பயண��� உ���னராக இ��த
அவ�, மைலக�� இரா�வ கமா�டராக உய���, �ற� ��ப
ெபா�ளாதார��� ஆ��க� ெச���� �ரலாக உ�ெவ������றா�.
��தமான ெதா��மய���� ஆதரவாளரான அவ�, ச�ப���
�க�ெபா��க� கவன��� தன� �ைலைய மா��� ெகா�ள
ேவ���������ற�. ��பா�� ெபா�ளாதார எ��கால�
ெதா��மயமாவ�� இ���ற� எ��� அவர� �ைலபா�����, ��பா
தன� �வசாய வள�கைள ெப��க ேவ��� எ��ற �வசாய ம��ரைம��
அைம�சரான கா�ேலா ரேப�� பா�ைவ��� இைட�� �ர�பா�க�
ேதா����றன. த�சமய� கா�ேலா அ�� ெவ����பதாக ெத��ற�.
��பா �வசாய ேம�பா��� கவன� ெச����ற�. ேத�யமயமாவத��
உ��த� அ��தவ��, ெபா�ளாதார��� ப��க�த�ைமகைள
ைமய�ப���யவ�மான ேச�வாரா அெம��கா�� ��ர
எ���பாளாராக��, அெம��க ெபா�ளாதார��� ேநா�க�கேளா�
�ர�ப�� ேப�பவ��, ��பா ேசா�ய�ைத� சா��� இ��பத�� உ��
ச��யாக�� இ���றா�. ேம�� பலதடைவ அவ� ேசா�ய���� ெச��
வ��தக ஒ�ப�த�க� ���� ேப�����றா�.  ��பா�� ��ய வ��தக
��ட�கைள உ�வா�க ஆ����க, ஆ�ய, ஐேரா��ய நா�க����
ெச�����றா�.

ெபா�ளாதார உத�க�� ேசா�ய� ர�யாைவ சா������ற ேச�வாரா
த��வா��த �ைலபா�க�� �ன க���ச க��ைய ��ப���றா�. மா ேச
��ைக ேந���ற அவ� ��பா�� �ர��ைய ல��� அெம��கா
��வத��� பரவ�ெச�ய ேவ��� என ெதாட��� ேபாரா��றா�.
ெகா��லா ��த��� அவர� �றைம ல��� அெம��க நா�க� �ரா��
�ர�சார� ெச�ய�ப�� இ���ற�. மா�� 1959� ைஹ�����, �� 1959�
�கர�வா���, நவ�ப� 1959� க�தமாலா��� நட�க இ��த
பைடெய���க��� ���ய உ�வமாக இ������றா�. உ��ேவ���,
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�ேர����, அ�ெஜ��னா��� �ர���காக ம�கைள ெதாட���
உ�சாக�ப����ெகா�ேட இ���றா�.

க��� நா�க�� க����� எ�� ��ற� சா�ட�ப�ட ேபாெத�லா� தா�
எ�த க���ச க��ேயா�� இைண�த��ைல எ�ேற ெசா��
வ�����றா�. 1959� ஒ��ைற இ� ேபால ��ற� சா�ட�ப�ட ேபா�
“நா�க� ெச�வெத�லா� க����� ேபால உ�க���� ேதா��னா�
நா�க� க������க�தா�” எ�� ப�� ெசா�� இ���றா�.
அ�ெஜ��னா, க�தமாலா, ெம��ேகா�� உ�ள க�� உ���ன�கேளா�
ெந��கமான உற�க� ைவ����த ேபா�� க����� க��ேயா�
இைண�தத�கான எ�த ஆதார�� இ�ைல. எ�ப����தா��
உண����வமாக அெம��கா��� எ�ராக இ���� அவ�,
க���ச���பா� அ�தாப பா�ைவ ெகா�����றா�. �க ���யமாக,
1954� க�தமாலா�� க���ச���� ஆதரவாக இ��த அ�ெப��
அரைச அெம��கா இரா�வ� கலக� ஏ�ப��� ����யைத க�ைமயாக
க�������றா�.

எ�ன�ேடா ேச�வாரா அ�ெஜ��னா�� ேராச�ேயா�� 1928 �� 6�
ேத� �ற�தா�. வச�யான ந��தர� ���ப��� ஐ�� �ழ�ைதக��
��தவ�. க��� நா�க��, அவர� தா�� த�ைத�� ������தா�க�.
ேச�வாரா�� த�ைத எ�ன�ேடா ேச�வாரா ��� ச�ேவயராக��,
க��ட� கைலஞராக�� இ��தவ�. ஆர�ப��� கா��ேரா�� இய�க�ைத
ஆத��தவ�. தா� ெச�யா � லா ெச�னா க����டாக த�ைன அ�����
ெகா�ளாத ேபா���, ல��� அெம��க மக�� கா��ர�� த�ைன
ஈ�ப���� ெகா�� ��ப �ர��ைய ஆத��� ேப�னா�. ��வய����ேத
ஆ���மா�னா� அவ��ப�டா��, த�ைத�� ஆேலாசைன�� ேப��
ேச (அ�ெஜ��னா ெமா��� ெமா�� எ�� அ��த�) உட�ப���,
ேவ�ைட, �� ���த�, மைலேய�த� ேபா�றவ���, ���த ஈ�பா�
ெகா�டவராக இ��தா�. ( இ����� எ�ேநர�� ஆ��ஜ�
இ�ேஹலைர ைவ����பா�.)

1947� ேச�வாரா ��ேனா� எ�ர� பலகைல�கழக��� ம���வ� ப��க�
ெச�றா�. 1952� ம���வ� ப�ட� ெப�றதாக தகவ�க� ����றன.
மாணவ� ப�வ��� அர�ய�� ஈ�ப�� ெபேரா� ஆ���� எ�ராக
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�ர��கர நடவ��ைகக�� ப�ெக������றா�. ம���வ�க���
இ��யா��� ந�ப� ஒ�வ�ட� க��� ���லா எ�� ெவ�ேய
ெச�����றா�. அ�ெஜ��னா ரா�வ���கான
ம�த�ேதைவக����� த���கேவ அ�ப� ெச�றா� எ�� ெத�ய
வ��ற�. இ��தா�� அ�த பயண�ைத அவ� சாகச�க� �ைற�ததாக
ேம�ெகா�����றா�. ேமா�டா� ைச���ேலேய அ�ட�, ��, ெப�,
அேமசா�� ேம��ற�, ெகால��யா, ெவ��லா ெச�����றா�. இ��யாக
�யா��� இ��� அெம��க அ�கா�களா� ���� அ��ப�ப��
இ���றா�. ம���வ� ப�ட� ெப�ற ���� இேத ேபா�� ஒ� பயண���
க�தமாலா��� ெச�� உ�நா�� அர�ய�� ப�� ெப�����றா�.

க���ச ஆதரவாளரான ேஜ�கேபா அ�ெப�� ��மா��
ஆ����(1951-54) ேச�வாரா�� ப�� �ர�பா�கேளா� இ���ற�.
����கரமான ����� வர��ய��ைல. அ�ெப�ேஸா� அவ���
பழ�க��ைல எ�றா��, ெபா�ளாதார ேதைவக��காக அ�ெப���
கைட� நா�க�� (�� 1954)க�தமாலா அரசா�க��� ஒ� ம���வ�
ேசவகனாக ப��������றா�. க�தமாலா அர�ய�� அவர� ப��
எ�னவாக இ��தா��, அ�ெப�� ஆ��ைய ெதாட���
ஆத������றா�. அெம��காைவ �க ேமாசமாக �ம�������றா�.

அ�ெப�� அர� ���த �ற� ேச�வாரா ெம��ேகா���
நக������றா�. மா����� பா��ல� ேசாஷ��� க���� தைலவரான
��ெச�� ெலா�ப�ேடா ேடாெலடேனா�ட� ெதாட��
ைவ��������றா�. ெலா�ப�ேடா ேச�வாரா��� இர�� ெபா���கைள
ெம��ேகா�� ெப�� த�ததாக உ��ய�ற தகவ�க� ெத�����றன.
ஒ��, அர� ெபா� ம���வமைன�� டா�ட�. இ�ெனா�� ேத�ய
ப�கைல�கழக��� ம���வ� ���� ஆ��ய�. 1956 ேகாைட�கால���
ஒ�நா� ெத��த ஒ� ந�ப� ���� கா��ேரா ேச�வாராைவ
எேத�ைசயாக ச����றா�. கா��ேரா த��ைடய அர�ய�
��தைனகைள��, ��பாைவ ஆ��ர��ப� ���த ��ட��ைன��
ேகா��� கா�������றா�. ெகா��லா� ேபா�� ஈ��க�ப�ட ேச�வாரா
ம���வ� த���� ேப�� ெகா��லா� பைட�� இைணய ஒ���
ெகா�டா�. �பா�ய ��யர�� ெஜனர� அ�ெப��ேடா பேயா �ெர�
ேம�பா�ைவ�� ெகா��லா� ப��� ெப�றா�.
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�ைல 1956�, அ�ேபாேத �க ���யமானவரா� க�த�ப�ட ேச�வாரா
உ�பட கா��ேரா�� ச�கார ��டா�க� ��ப அரசா�க�ைத
அ��ற�ப���� கா�ய��� ச�ப�த�ப�டதாக ெம��க� பா�கா��
காவலா�களா� ��� வைள�க�ப�டன�. �ைல 25� ேத� அவ�க�
��தைல ெச�ய�ப�டன�. அ�ேவ �ச�ப� 1956� ேத� �ரா�மா இல��ய
பயண�����, �ர���கான அைற�வ���� காரணமா���. 82
ம�த�கேளா� ��பா�� கால� எ��� ைவ�த அவ�க�� 12 ேப�
ெகா�ல�படேவா, ��படேவா ெச�தா�க�. த���தவ�க�� ஒ�வரான
ேச�வாரா காய�ப����தா��, உ�சாக��ட� ெசய�ப�����றா�. �ய�யா
ேம���ரா இய�க� பல� ெப�ற�. ேச�வாரா ேபாரா�யாக��, இரா�வ
தளப�யாக�� உ�ெவ��தா�. ெதாட��� கலக�பைட�� உய��த பத�ைய
அைட�தா�. எ�ேபாதாவ� அ�ல� ேதைவ�ப�டா� ம��ேம ம���வராக
ெசய�ப�டா�. கலக�கார�க�� ெப�ய ���� கமா�டராக உய��� �ட�
கா��ேரா��� அ��த �தான��� இ��தா�. 1958� ஓ�ய��
மாகாண������ ம��ய லா���லா� மாகாண���� அவ� தைலைம
தா�� நட��ய பயண�தா� தைலநகரான சா�தா �ளாராைவ ைக�ப�ற
���த�.

1959 �ர����� �ற� ேச�வாரா ��பா�ேலேய இ��பத�� ����ைம
அ��க�ப�டா�. ��ய அரசா�க��� ேச�வாரா வ��த �த� ெபா���
ஹவானா�� உ�ள லா கபானா �ைற�க��� கமா�டராக இ��த�.
அவ�ைடய அ�கார��� �� ேமாசமான ேபா��ைக�க��கான
�சாரைண நைடெப�ற�. 600��� ேம�ப�ட ெபா�ம�க��, இரா�வ
அ�கா�க�� ெகா�ல�ப�டன�. �ர��கர ேகா�பா��லான ����
அ��பைட�� யாைர�� ைக�ெச�ய��, த�டைன ெகா��க��
ேச�வாராவா� ���த�. க���ச நடவ��ைககைள ஒ���� ெபா���
��ைதய பா��டா அர�� ெசய�ப�டவ�க� �தான �சாரைண��
த��ப�ட ����கேளா� ெசய�ப�டா�. ேத�ய இரா�வ�ைத  ம�க�
�ர���கான ���ய ஆ�தமாக உ�வா��வ�� கா��ேரா��� �ைணயாக
இ��தா�. இரா�வ உ�தர� �ற����� �ைற�� தைலவராக இ��த
ேச�வாரா க���ச ��தா�த��� அ��பைட�� அர�ய� ேகா�பா�ைட 
ஏ�ப���வ�� கவனமா���தா�. ��பா�� ெபா�ம�கைள ேபாரா�யாக
உ�வா��ய ெப�ைம அவைர� சா��.
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இரா�வ� அ�லாத �ைற�� அவ� வ��த �த� ெபா��� ெதா��
�ைற�� தைலவராக இ��த�. �ல������த��� ��ரமாக
இ��தேபா��� அ�த� பத��� இர�ேட மாத�க�தா�(ெச�ட�ப�-
நவ�ப� 1959) இ��தா�. 1959 நவ�ப�� ேத�ய வ���� தைலவராக
�ய��க�ப�டா�. அத�கான த��க� இ�லாத ேபா��, �றைமயான
ஆேலாசக�கைள ைவ���ெகா�� �க �ைர�� அத� ��பமான
�ஷய�க��� தைல��� �ற�பட ��வ��தா�. ேத�யமயமா��வ���,
ெபா�ளாதார��� ப��க�த�ைமகைள ைமய�ப���வ��� ேவக�
கா��னா�. பண�ழ���ைன 62 சத�த���� உய���, பண��க�ைத
க���ப��� �ர���� �ைளைவ ம�க��� கா�ட �ைன�தா�.

1961� அவ� வ��தக அைம�சரா� ேதச��� ெபா�ளாதார
நடவ��ைககைள அர�� க���பா����� ெகா�� வர �ய��கைள
எ��தா�. த�யா� �லதன� ���� �டாம� த���ட ஏ�பா�க� ெச�தா�.
இற��ம�கைள �ைற�பத�� க���பா�க� ��க ைலெச�� �ைறைய�
ெகா�� வ�� டால�� நடமா�ட���� க�வாள� ேபா�டா�. உய�தர
ம��� ந��தர ���ன�� �� வ�ைய க�ைமயா�� ெதா�லாள�கைள
அரவைண��� ெகா�டா�.

�ற� ��பா�� ெபா�ளாதார �ஷய�க�� ேச�வாரா�� ெச�வா��
�தானமாக அ�க��த�. 1960� ஆ��� ��ப���� ஐேரா�பா ம���
ேசா�ய���� ெபா�ளாதார �� ஒ�ேறா� ெச�றா�. ��பா�� �லதன�
ெபா��க��கான வ��தக உட�பா�க�� ெவ�� ெப�றா�. ேம�� பல
நா�க��� வ��தக ��யான பயண�க� ேம�ெகா�டா�. 1961� நட�த
ப��டா ெட� எ�ேட ச���� ம��� 1964� நட�த வ��தக� ம���
��ேன�ற� ���த ஐ��ய நா�க�� மாநா� உ�பட பல ச�வேதச
மாநா�க��� கல�� ெகா�டா�. இர�வ��� எ�த ெபா���� இ�லாத
ேபா��  ேச�வாரா ரா�வ உைடையேய அ��� ெகா��றா�. 1963
�ச�ப�� �னா� ெட� �ெயா மாகாண��� உ�ள இரா�வ����
தைலைம தா�� ஒ� பைடெய��� நட�த இ��ததாக ெத�வ�ற தகவ�க�
ெத�����றன. இர�கம�ற, ஆதாய�கைள ேநா��� ம�தரான ேச�வாரா
ேம�க��ய கலா�சார���� பழ�கமா���தா�. �ய�யா ேம��ரா நா�க��
�ர�க��� சா�ல� ��க��, �ெர�� எ��தாள� அ�ேபா�� ெடெட�,
��பா�� �ர��கர க�ஞ� மா��� ம��� �� நா�� க���ச க�ஞ�
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பா�ேலா ெந�டா�� எ����கைள வா���� கா��வாரா�. ந�ல உண�,
�ரா��, �கெர��க��� ��ய� ெகா�டவராக இ������றா�.
ெம�ைமயாக ேபச���யவராக இ������றா�. இ��தா�� ���ப�
���காம�, உதா�னமான ேதா�ற�ேதா�தா� கா��ய��பா�.

ெப��ய நா�� ��டா ெக�யா அ�ேகா�டாேவா� நட�த அவர� �த�
��மண� �வாகர��� ���த�. �ற�த ஒ� �ழ�ைத தாேயா� இ���ற�.
அெல�டாேவா� �லகால� ேச��� வா��த �ற� 1959 �� 3� ேத�
ேச�வாரா அவைர ��மண� ெச�� ெகா�டா�. �ர�� நட�த சமய���
அெல�டா க�சமான கால�ைத �ய�யா ேம��ரா�� க������றா�.
1959 ெச�ட�ப�� க���ச ெச�வா�� உ�ள ல��� அெம��க மக��
கா��ர�� உ���னரானா�. ம�ற இட�சா� அைம��க��� அவர� ேப�
அ�ப��ற�. 1960� ஒ� �ழ�ைத �ற�த�. ேச�வாரா �ெர�� ம���
ெகா�ச� ஆ��ல� ேப�வா�.

=====

ஆவண� ��வைட�ற�.

இ�த ஆவண��� ேச�வாரா�� நடவ��ைககைள� ப�� ம��ேம
ெசா�ல�ப�� இ���ற�. அ����� அவ�ைடய ��தைனக�� ��
ெவ�ப�ைத ம��ேம �ப���க ����. உைரக�, எ����க�,
அைற�வ�க� எ��� ����ட�பட��ைல.

அெம��க ஏகா�ப��ய���� ேச�வாரா�� �� ஏ�ப����த எ��ச�
ெத��ற�. கா��ேரா�� �� உ�ள வ�ம� ெத��ற�. ��பா�� ���ள
ெவ� ெத��ற�. எ�லாவ����� ேமலாக க���ச��� ���ள �ர����
ெத��ற�. இ�த ����கேளா� ேச�வாராைவ� ப�� �.ஐ.ஏ இ�ெனா�
தகவைல�� ேச��� ைவ����த�. அ� உ�ைமயான�. ேசவா� ஒ�
இட��ேலேய ெதாட��� இ���ட ��யா� எ�ப�தா� அ�.

ேச�வாரா���� எ�ன ஓ�� ெகா����த� எ�பைத ஓரள��� ����
ைவ����தவ� கா��ேரா ம��ேம. அவரா�� ேச�வாராைவ த��த
����ட ��யா�.

1964 �ச�ப� 9� ேத� ��பா�� தைலநகரான
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ஹவானா����� �ற�ப�� ��யா�� ெச�றா�. ஐ.நா சைப�
��ட��� கல�� ெகா�டா�. ஏகா�ப��ய���� எ�ராக
ஆ��ய உைர உலைக ����� பா��க ைவ����த�. “நா�
ஒ� ��ப�. நா� ஒ� அ�ெஜ�ைட�. நா� ய����
�ைறயாத ல��� அெம��க ேதச ப�த�. இ�ேக வ������

ல��� அெம��க ���ய ம�த�க� யா�� த�கைள நா� அவம���
��டதாக �ைன��� ெகா�ள ேவ�டா�. ல��� அெம��க நா�க��
எதாவ� ஒ��� ��தைல�� எ�த பல�� ேக�காம�, யாைர�� ப�
ேக�காம� நா� எ�ைனேய த�வத�� தயாராக இ���ேற�” எ���
�ரகடன��� ���கமான ல��ய� இ��த�.

எ�� நா�க� அ����த ேச 17� ேத� �ற�ப�� கனடா வ�யாக அ���யா
ெச�றா�. ஆ�ய ஆ����கா நா�க�� ஒ��ைம�கான அைம���
இர�டாவ� ெபா�ளாதார� க��தர��� ப�ேக�றா�. அ����� கா�ேகா,
��யா, கானா, தாேமா ஆ�ய நா�க���� ெச�றா�. பா�� வ�யாக
தா�சா�யா ெச�றா�. ெதாட��� ெக�ேரா���� ����
அ���யா���� ெச�றா�. ���� ெக�ேரா ெச�� அ�����
��பா��� �������தா�. ெமா�தமா� ��� மாத�க�.

ஏராளமான அ�பவ�கைள அவ� ெப����தா�. ஆ�யா���,
ஆ����கா���, ல��� அெம��கா��� உ�ள �ர��கர ச��கைள��,
அ���ள �ைலைமகைள�� ப�� அ���ெகா����தா�. கா�ேகா��
���பா�� ெகாைல��� �ற� அவர� ஆதரவாள�க� நட���ற
ெகா��லா நடவ��ைகக�, அ���ய �ர�க� த�க� ம������
�ரா�ைஸ �ர��ய��த நா�க�, ல��� அெம��கா�� இய��வ�த
ெகா��லா ���க� எ�லா� அவ���� ேம�� ேவக�ைத
உ�வா�����த�.

இ�ெனா� ��பாவாக ஒேர ஒ� ல��� அெம��க நா� ������
ெகா�டா� ேபா��. அ�ேவ ெபா�யா� ���. ஏகா�ப��ய�ைத ��� �
பரவ� ெச�ய ேவ��� எ��ற ேவ�ைக அவைர� �ர��� ெகா��
இ��த�.

வ�ட���� ெகா�����ற க��� பா�ைவைய அவ� உண���,
அ����� த�ைன மைற��� ெகா��றா�. ெகா��லா�� �த� 28
நடவ��ைக அ�தா�.
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3� அ��யாய�

“நா� அ�த �ல�கைள ��க ேவ���. அவ�களா� வா�க ��யாத ேபா�, உ�ப��ைய

அ�க���� வைக�� நா� அவ�க��� கட�க� வழ�� �ல�கைள வா�க� ெச�யலா�.”

” இ� �க�� ��ேபா���தனமான க���’. எ�� ேச எ��ச�ட� ெதாட��தா�. “நா� 

�ல�கைள எ�வா� உ�பவ�க�ட� ��க ����? சமெவ��� வா��ற ம�த�கைள�

ேபாலேவ ��க�� ேப����க�.”

நா� என� ெபா�ைமைய இழ�ேத�. “��க� எ�ன ெச�ய ேவ��ெம�� �������க�.

அவ�க��� �ல�கைள இலவசமாக ெகா��க ேவ��ெம�றா? ெம��ேகா�� ெச�த�

ேபால இ�ேக�� ெக��� ���� �வ� ஆ�க��� எ�றா ����வா�க�. ஒ� ெபா�ைள

�ைல ெகா��� வா��னா�தா� அத� அ�ைம ம�த�க���� ����”

“�..ேதவ�யா மகேன” ேச க��னா�. அவர� க��� நர��க� �ைட�� ெத��தன.

-தன���, ேச���� நட�த உைரயாட� ப�� எ��தாள�� அர�ய� �ர�க�மா� �யாரா.

(3)

எ�லா� இய�பா� நட��ெகா����பதாக ேதா��னா�� ஒ� �ச�த�

இ��த� ��பா��. ெம�ல ெம�ல எ�ேலா� க����

���யாசமானதா� த���பட ஆர���த�. ெவ�நா�க��� பயண�

ெச����� மா�� 14� ேத� ��பா��� ����ய ேச�வாராைவ அத���

�ற� எ��� பா��க ��ய��ைல. நா��� உய��த ெபா���க����த

ம�த� அவ�. நடவ��ைககளா��, ��தைனயா�� உலக ம�க��

கவன�ைத த� ப�க� ைவ����த �ர���கார�. அவ� இ�லாத இட� எ�ப� ெத�யாம�

ேபா��. இ���ற இட�தா� ெத�யாம� த���� ேபானா�க�.
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��படாத ேச�� �ணா�ச�க� அவைர� ப�� ��ரமாக ேயா��க ைவ�தன. ேச எ�ன

ஆனா� எ�பைத ஆரா�வ��, எ�ன ெச�� ெகா�����றா� எ�பைத ெத���

ெகா�வ�� எ��� �ழ�ப� இ��த�. ல�ட�� ஈ��� ேபா�� ப����ைக ேச �னா��

இ���றா� என எ��ய�. உ��ேவ வார�ப����ைக மா��சா�� ேச ஒ�ய�ேட மா�ல���

ஓ�ெவ���� ெகா�� எ���றா� என ெச�� வ�த�. �ய�நா�� இ���றா�,

க�தமாலா�� இ���றா�, ெவ��லா�� இ���றா�, ெகால��யா�� இ���றா�,

அ�ெஜ��னா�� இ���றா�, ஆ����க நா�க� ஒ��� இ���றா� எ�ெற�லா�

ெச��க� ெவ�யா�ன. அவ� ஒ� நா���� ம��ேம ெசா�தமானவ� இ�ைல எ�ப��, ஒ�

ச�வேதச �ர���கார� எ�ப� ம��ேம இ�த தவறான ெச��க�� இ���ற உ�ைம.

ெப�வத�� ஒ���

இ�ைல. இழ�பத��

�ைறய

இ����றன.-ேச

உ�ைம எ�ன என ெத��� ெகா�வைத� கா���� இ�தா� ச�த��ப� என ஏகா�ப��ய�

�ர�க� வத��கைள��, அவ��கைள�� ேவகேவகமாக ��பா����, �ட���� எ�ராக

பர�ப ஆர���தன. ‘ேச, ைக� ெச�ய�ப�� ��டா�’, ‘ேச ெகாைல ெச�ய�ப�� ��டா�’,

‘க�ைமயான ேநாயா� பா��க�ப�� இ���றா�’ எ�ெற�லா� சரமா�யாக ேபச�ப�டன.

எ�த�ப�டன. ‘��ப ரக�ய�கைள ப�� ���ய� டால��� ������ ேச தைலமைற�

ஆ���டா�’ எ�� அெம��க ப����ைக ����� 1965 �ைல 9�ேத� எ��ய�. ��ப

ம�க��� அ����யாக இ��த�. �� 17� ேத� �ட�ட� ேச�வாரா�� இ���ட� ப���

ேக�க�ப��ற�. “எ�ேக இ���றா� எ�� �ற��யா�. ஆனா� ஆேரா��யமாக

இ���றா�” எ�றா�. அவைர�ப�� தகவ�க� எ�ேபா� ெத��� எ�� ேக�டத��

“ேச�வாரா எ�ேபா� �����றாேரா அ�ேபா� ெத���. இ�� நா�க� எ�ன ெசா�ல

����. ேச எ�ேபா�� �ர��கர வ��� வ�தவ�. அேதவ���தா� ப�யா��வா� என

�ைன��ேறா�” எ�றா�.

���� ப����ைகக�� ேவெறா� ேகாண��� இ��� தா��த�க� ஆர���தன.
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‘ேச���� ��ப தைலவ�க���� ேமாத�’, ‘ெபா���க����� ��க�ப�� ��டா�’,

க���ச ஆ���� ம�த�க� தட� ெத�யாம� அ��� ேபாவா�க�’ ‘அ����� �ள�க��

தர மா�டா�க�’ எ�ெற�லா� ���� ���� க�ைமயான �ம�சன�க� எ��தன.

வத��கைள உ�ப�� ெச��ற, எ��� ��� ���ற ஒ� அைம�� இத�� ��னா�

இ���ற�. அ� ரக�ய ச�ேவைலகைள எ�ேபா�� ெச��ெகா�ேட இ���ற�.

ேச�வாராைவ� ப�� �.ஐ.ஏ�� அ��த ஆவண� தயாரா�ற�. இ�லாத� ெபா�லாத�

எ�லா� ேப���றன அ�த கா�த�க�. ேச�� இ���ட�ைத அ�ய��யாத க��க�

ஆ��ர��� இைர��றன.

 =====

�.ஐ.ஏ
உள���ைற
1965 அ�ேடாப�, 18.

‘ேச�வாரா�� ������, மா�� ��ப �ர����
�க��’

எ�ன�ேடா ேச�வாராைவ ��ற��வ� எ��� கா��ேரா�� ���ப�,
கட�த வ�ட������ ��பா அத� ெகா�ைகக����� மா��ெகா��
இ��பைதேய கா���ற�. அ�றாட நடவ��ைக�� ேசா�ய� ெசா��ற
ஆேலாசைனகைள �டாம� எ����� ெகா�� வ�ததா�தா�
அ�கார������ அவ� ����க�ப�����றா�. ேசா�ய� ��
அவ����ள ெவ��� ��பா�� ெபா�ளாதார� ம��� ெவ��ற��
ெகா�ைகக�� �ர�ப������ற�.

��பா�� ��ர �ர��கர �ர�சாரகராக இ��த ேச�வரா, �னா����
ேசா�ய����� உ�ள �ர��ைன�� கா��ேரா ேசா�ய��� ப�க�
சா�வ� ���க��ைல. ல��� அெம��கா ம��� ஆ����க நா�க��
�ர��க��� ஆதரவ��க ேவ��� எ��� ��பா�� ���ப�
�ைற�� ெகா�ேட வ�வைத�� அவ� ெவ��தா�. இ� ேபா�ற
�ர�பா�க� இ��� ெகா�ேட இ����றன. இ�த ஆவண� அ�த
இர�� ம�த�க��� இைட�லான �ர�பா�க�� கவன�
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ெச����ற�.

கா��ேரா��� ஆதரவாக இ���� வைர���, ேச�வாரா ��பா��
ெபா�ளாதார�ைத வ�வைம��ற ���யாக க�த�ப�டா�. அவர�
ெபா�ளாதார� ��ட�க� தவ� எ�� ��பணமா�ன. ம�ற ெகா�ைகக�
க�ைமயான ேசாதைனகைள ச���க ேந��தன.
அ���த�ைம ெகா�ட ேச�வாரா�� ��ட�கைள ச�ெச�ய ேவ��ய
ெபா��� இ�ேபா� கா��ேரா��� வ�� ேச������ற�.

ஆர�ப�����ேத ேச�வாரா ேவகமான ெதா��மயமா�கைல��,
எ�லாவ�ைற�� ேத�ய மயமா��வைத�� ஊ�க�ப��� வ�தா�. ஒ�
ப���ய��க�ப�ட ெபா�ளாதார ��ணராக இ�லா��டா�� கா�ேலா�
ேபா�றவ�க�� ஆ�ேசபைணகைள�� கட��, கா��ேராைவ ச�ம��க
ைவ�� ெதா��மயமா�கைல ��த�ப��� இ���றா�. அெம��கா��
ெபா�ளாதார� தைடைய உைட�பத�காக �வசாய உ�ப�������
ெதா��சாைலக��கான �த��க��� ��பா�� ெபா�ளாதார�ைத
�ைச ���� இ���றா�. ேச�வாரா�� இ�த ெகா�ைககளா� ��பா��
ெபா�ளாதார� எ�ேபா�� இ�லாத அள��� �ர������ற�.

ேச�வாரா��� �ரா�� நா�ைட� ேச��த க���ச ��தா�த அ��பைட
ெகா�ட ெபா�ளாதார ��ணரான சா�ல� ெப�த�ேஹ� ���ய எ��யாக
இ���றா�. கா��ேரா அைழ�தத� ேப�� ெப�த�ேஹ� பல�ைற
��பா��� வ�� ெபா�ளாதார நடவ��ைகக� �வசாய�ைத� சா���தா�
இ��க ேவ��� எ�� வ����� இ���றா�. ஆனா�� ேச�வாரா தன�
�ைலபா�க�� உ��யாக இ���றா� 1964 மா����, ேச�வாரா �க�
ெத�வாக� ெசா��றா�. ைமய�ப��த�ப�ட ெபா�ளாதார� ேகா�பா�கைள
அைன�� �ைனக��� ��� பா�கா�ப� நம� �க ���ய கடைம
எ��றா�. ��பா தன� த��வா��த ெகா�ைக����� �ல��டாம�
இ��பத�� இ�த ைமய�ப���த� ேதைவயானதா� ேச�வாரா க���றா�.
ஆனா� ெப�த�ேஹ� அைன�� �ைனக��� ேதைவ��ைல, த�ம�த
உ�ப��ைய ெப���வத�� ெகா�ச� தாராளமாக இ��ப�
ச�யானதா����� எ��றா�.

=====
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இ�த ஆவண� இ�ப�ேய ���ற�. ெபா�ளாதார� �ர��ைனக�, ெவ��ற�� ெகா�ைகக�

���� �ைறய ேப����, ேச�வாரா�� இ���ட� அ�ய ��யாத எ��சேலா� ெதாட��ற�.

=====

ேச�வாரா மா�� 13� ேத� ஹவானா வ�தா�. கா��ேரா �மான �லய���� ெச��

வரேவ�றா�. ஹவானா ப����ைகக�� �ல� அவ� மா�� 20� ேத� ஒ� ெபா� இட���

ேப����பதாக ெத�ய வ��ற�. அத��� �ற� யா� க���� த���பட��ைல. இ�த

அ�கார� ேபா���� �த� ��ச� �� மாத��� ெத�வாக ெத�ய ஆர���த�.

ேச�வாரா�� ஆதரவாளரா���த  ேத�ய வ���� இய��ன� ச�வாட� அ�����

அக�ற�ப�� ஹவானா ப�கைல�கழக���� அ��ப�ப��றா�.

�ைல 27� ேத� கா��ேரா�� ேப�� ��பாைவ ேச�வாரா�� பா�ைவ����� 

அ�ப�ேய ����வதாக இ���ற�. ேச�வாரா�� இ��கமான ெகா�ைகக����,

ெப�த�ேஹ�� ெந����த�ைமயான ெகா�ைகக���� இைட�� �ர�பா�க�

வ��ேபா� கா��ேரா ேச�வாராைவேய ஆத��� வ�தா�. ஆனா� அவ� இ�ேபா� தன�

�ைல�� ெப�� மா�ற�கைள ெகா�����றா�. பைழய �ைற����� ��ைமயான

மா�ற�க��, �����த�க�� ெகா�� வரேவ��� எ��றா�. அ�கார�ைத

ைமய�ப���ய ேச�வாரா�� நடவ��ைக����� அ�கார�பரவ��கான ெகா�ைககைள

கா��ேரா ��ெமா��தா�. “மாகாண��� ஒ� நகர��� ��� ஒ� நா� ேச�ைடக� ெச��

ெகா�����மானா�, அ�ேக ெபா���� உ�ளவ�க� அைத அக��ேய ஆக ேவ���”

எ�ேற ெசா�னா�.

ெச�ட�ப� 28� ேத� கா��ேரா�� ேப�� இ��� ெத�வாக இ���ற�. “நா� உ���

வள���ைய��, ��வாக�ைத�� ம��ேம ஆத���ேற�”. ேச�வாரா�� ��ரமான

ெகா�ைகக��� இ� ேந� எ�ரான�.

அ�ேடாப�� நட�த ��பா க����� க���� ம��ய� க����� ��ட� ேச�வாரா��

ெகா�ைகக����, ஆதரவாள�க���� சாதகமானதாக இ�ைல. ெந����த�ைம��ள

��ய ெபா�ளாதார ெகா�ைகக��� ஆதரவான ேவ� ெபா��பாள�கைள �ய���ற�.
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அ�ேடாப� 2� ேத� ��டெமா��� ேச�வாரா எ��ய க�த� ஒ�ைற கா��ேரா

வா���றா�. அத� ���ய சாரா�ச� ேச�வாரா தன� �ர��கர� த�ைமகைள

ேவெற�காவ� உபேயாக�ப��த�ேபாவதாக ெசா�����ப�தா�. ஒ� இட��� ேச�வாரா

இ�ப� எ���றா�: “��பா�� தைலவராக ��க� இ��பதா� உ�க��� ம��க�ப�டைத

நா� ெச��ேற�”. இ����� ஒ�� ெத�வா�ற�. �ர��ைய ஏ��ம� ெச���

கா��ேரா�� ��ட��, ெபா�ளாதார� ெகா�ைகக�� மா�ற�க�� ேச�வார��

������ காரணமா� இ���ற�. இ� உ�நா�� ம��� ெவ��ற�� ெகா�ைகக�� ��பா

ேசா�ய��� ���ம�க��ப�தா� நட�� ெகா���.

இ�த ��ய அ�ேச��ைகயா� ��பா���� �னா���� ஏ�கனேவ இ��த உரச�க�

ேம�� அ�க����. ெகா�ைக ��யான க����� க��கைள இ� ஆத���� எ��� ���

ஆதர� ெப�ற ேபாரா�����கைள ஆத��கா� எ��� ேபான நவ�ப�� ல��� அெம��க

க����� க��க�� �ர���க�ட� ��பா ெசா������ற�. இ�����

�ள��வத�காகேவ ேச�வாரா இ�த ��ரவ��� �னா ெச�� வ�ததாக�� ெத��ற�.

எ� எ�ப� இ��தா�� �னா, ��பாைவ இ� ���வா�க� எ�ேற அைழ���. இ�வைர

ெவ��பைடயாக அ�ப� அ���த��ைல. ேச�வாரா�� ����ேயா� ��பா�� �ர��

��ய ப�ணாம� ெப��ற�. ��பா�� ெவ��ற��ெகா�ைக�� ���ய மா�ற� ஏ�ப�வ��

ேபா� ���ற�.

=====

ஆவண� ���ற�.

இ�த ஆவண� ஏகா�ப��ய��� அ�லாைசகளா� �ர�ப�ப��

இ���ற�. ஒ� ��ன��� நா�, அ��� தன�� �க அ���

இ���ெகா�� �ர�� நட�� ேசாஷ�ச பாைத�� கால�

எ��� ைவ�ப� தா�க ��ய��ைல. ��பா�� ேசாஷ�ச�ைத

எ�ப� ���� க��வ� எ��ற ச��� ைகக� இ�த 35
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ஆவண��� ஒ�������றன. �ர�� நட��, பைழய

உல����� ஒ� ��ய உல��� கால� எ��� ைவ��ற ேபா� ஏ�ப��ற �ரம�கைள

ெகா�ைச�ப����ற�. தாேன அ�த நா���� தைடகைள ���� ��� அைத அ�த நா�

சமா��� எ��� ��பைத பா��க ��யாம� ெபா���ற�. தைலவ�க����,

ெகா�ைகக���� �ர�பா�க� எ�� அதைன ஊத ஆர����ற�. ��ப �ர����� �ற�

�.ஐ.ஏ பல�ைற கா��ேரா�� ஆ��ைய க���பத�� தா��த�க� நட������ற�.

ஹாவானா�� �� �மான��� பற�� ���க� �ச�ப������றன. அத� ஏஜ��க�

��பா���� �ைழ�� நாசேவைலக�� ஈ�ப�� இ����றன�. இ�த ஆவண��

அ�ப��ப�ட ஒ��தா�.

கா��ேரா���� ேச�வாரா���� இைட�� �ைழ�� ேசா�ய�����, �னா����

இைட�� உ�ள �ர�பா�க� வைர அ�பா���� ேப��ெகா�ேட இ���ற�. தா�

எ�ெவ�லா� நட�க ேவ��� எ�� ஆைச�ப��றேதா அைதெய�லா� ைப��ய� ���த�

ேபால எ�� த������ற�.

ஏகா�ப��ய�ைத ���ல�ப��த

ேவ���. அத�� ஒ�ெவா�றாக, ��

�� க�டமாக ம�கைள ����க

ேவ���. எ��ைய அவ� ����

இ��� ெபய��ெத��� க�ைமயான

ேபாரா�ட���� அைழ�க ேவ���.

அவ���� சாதகமான ப��கைள��

�கா�கைள�� அ��க ேவ���. -ேச

ைப��ய� எ�� ெசா�வத�� காரண�க� இ����றன. ேச�வாராைவ ேசா�ய���

எ���பாளராக ��த���ற� இ�த ஆவண�. ஆனா� அெம��கா�ேலேய இ��� ெகா��

1964 �ச�ப� 11� ஐ.நா சைப�� ேச�வாரா ேப�யைத எ�ேக ெகா�� ேபா� ஒ���ைவ�க�

ேபா�றா�க� எ�� ெத�ய��ைல. அெம��காைவ ����கா�� உலக�ய ெசா�னா�

“…நா�க� மா���ய ெல��யவா�களாக இ��தா�� எ�கள� நா�� ந��ைல நா� எ��
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�ரகடன� ெச��ேறா�. ஏென�� ந��ைல நா�க�� ஏகா�ப��ய�ைத எ����

ேபாரா���றன. நா�க� எ�கள� ம�க��� உ�னதமான வா��ைகைய அைம��� தர

�����ேறா�. ஏகா�ப��யேமா ஆ��ர���� ெகா�� இ���ற�…” அெம��கா சா�பாக

ேப�ய ��வ�ச� ேச�வாராைவ தா�� ேப�னா�. அெம��க ���த தைடயா� ��பா���

ேந��த ெபா�ளாதார� க�ட�கைள ப�� ேப�யத�காக��, க����டாக இ��பத�காக��

��ற� சா��னா�. ேச�வாரா ப�� ெசா�னா�. “��பா��� எ�ரான அெம��க�

ெபா�ளாதார� தைட�� உ�ைம வரலா�ைற நா� ���� �ற�ேபாவ��ைல. ேசாஷ�ச

நா�க�� சேகாதர உத�யா�, ���பாக ேசா�ய� ��ய� உத�யா� நா�க� அெம��க

ெபா�ளாதார� தைடகைள ெவ�� வ��ேறா�. எ��கால���� ெவ��ேவா� எ�� ���

ெகா��ேற�”. ேசா�ய� ��ய� �� அ�வள� ந���ைக ைவ����த ஒ� ம�தைர�தா�

�.ஐ.ஏ ஆவண� த� இ�ட� ேபால �ைத�க �ய����ற�.

�ர�� ப��ய �ல �ம�சன�க� எ��� தன� க��ைர�� ேச எ���றா�… “��பாைவ

ம���ட� ெச�ய ேவ��ெம�� ����ய எ��க� ��பா��� எ�ெண� வழ��வைத

����ய ேபா� ேசா�ய� �ைற�க�க�� இ��� ேதைவயான அள��� எ�ெண�

ஏ���ெகா�� ேசா�ய� க�ப�க� ��பா ேநா�� �ற�ப�டன. ��பாைவ அ�ப�ய� ெச�ய

ேவ��ெம�� ����ய எ��க� ச��கைர வா�க ம��த ேபா� ேசா�ய� வா���

ெகா�ட�. அெம��க ம������ ெச��த�ப�ட பைடெய��� ஆய�த�கைள

ேசா�ய��� எ�ச��ைக த��� �������பதா�தா� ��பா இ�� இைறயா�ைமேயா�

இ��க ���ற�”. ேச�� இ�த வா��ைதக� �.ஐ.ஏ�� வா��ைதகைள ��� ������றன.

ேச�வாராைவ நா� எ�ப� ேபால �ட� ெசா�னதாக

எ���ற�. அ�த இர�� உ�ள�க��� இைட��

�க�����த அ��� உற�க� ���� உளவா�க��� எ�ன

ெத���? “�ட� எ�ைன�ட �ற�த �ைள�ைடயவைன

க������ �டலா�. ஆனா� அவர� க����கேளா�

அ�க� ஒ��� ேபா�ற ஒ�வைன அவ� க�����ப�

அ�வள� �லபமான கா�யம�ல” எ�� ேச�வாராேவ ெசா��றா�. ேசா�ய� எ��தாள�

அன�ட� இ�ேனா�� �ேகா�� இ��� அ��தமாக� ெசா��றா�. “�ரண பர�பர

ம�யாைத, பர�பர ��த� எ�ற �ண�க� த���ய அ�த �ற�த ந�ைப� க��ெகா�ள

என�� வா���� �ைட�த�. இ�த இர�� �ர���கார�க�� த��ப�ட �ண�க� �����37
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மா�ப�டைவ. ஆனா� ஒ�வ� �� ஒ�வ� உய��த க����கைள உைடயவ�களா�

இ��தன�.”

அ��தமான அ�த ேதாழைமைய ேச�வாரா எ�� ெகா�����தா�. ேமேல ப��த இ�த �.ஐ.ஏ

�� ஆவண��� �ட அ�ேடாப� 2� ேத� ஒ� ��ட��� கா��ேரா அைத வா��ததாக ஒ�

தகவ� வ�����ற�. அ�� ஒ� வ�ைய ம��� ெசா�� கயைம�தன�ேதா� அ��த�

ெசா��ற�. அ���, ம�தேநய�� ெகா�ட இதய���� அத� அ��த�க� யா��

ெசா�லாமேலேய �ள���. ேச�வாரா �க அைம�யான �ர�� இதய������ ேப��றா�.

உலைக ேந��த அவர� கன�க� அ�� வ��க�ப����தன. எ�ேப��ப�ட கா�ய���காக,

த�ைன அ��ப��க இ���றா� எ�பைத ெசா��றா�. ��த கள���� �ற�ப����ட அவ�

��யா �ைடேயா� �ட��� எ��ய க�த� அ�.
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4� அ��யாய�

�ட��� ம��� அவ� எ�����க��ைல. தா� த�ைதய����, �ழ�ைதக����,

மைன���� க�த�க� எ������றா�. அைவக�� ப��ரண �யாக� �ைற�����ற�.

1965���� 1967��� ேவ� ேவ� த�ண�க�� எ�த�ப�டைவயா���த ேபா��

எ����க�� அேத உ�� ப������ற�. ��தகள���� �ற�ப����ட ஒ� �ர���கார��

இதய� �ட�� ����� ெகா�����ற�.  மரண�ைத அைழ��� ெகா�� அவ� டா�

���சா��� ேரா�னா�ேட ��ைர�� ெச�� ெகா�����ற கா�� க���ேன ���ற�.

உலைக �����ற ெவ�� ச�த�ைத அவர� ��பா�� அைடகா�� ெகா�����ற�.

�ட��� எ��ய க�த� :

 =====

ஹவானா

�ட�,

இ�த ேநர��� என�� பல �ஷய�க� �ைன��� வ���றன. உ�கைள ம�யா

அ�ேதா�யா�� ���� ச���த�, உ�க�ட� வர எ�ைன ��க� அைழ�த�, �ற�பட

தயாரானேபா� ஏ�ப�ட பரபர��. இற�� ேபானா� யா��� தகவ� ெகா��க ேவ��� எ��
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ேக�க�ப�ட ேபா�தா� உ�ைம உைற�த�. �ற� எ�லா� ���� ேபான�. �ர���� ேபா�

ஒ�வ� இற�க�� ெச�யலா� அ�ல� ெவ���� ெபறலா�. ெவ���கான பாைத�� பல

ேதாழ�க� இற�� ேபானா�க�.

இ�� நா� ப��வ�ப����பதா� அைவெய�லா� அ�தைன உண���கரமாக இ�லாம�

இ��கலா�. அ�த �க��� �����ற�. ��ப �ர���� என�� அ��க�ப����த

கடைமகைள �ைறேவ�� ��ேட� என �ைன��ேற�. நா� உ�க�ட�����,

ேதாழ�க�ட�����, எ��ைடயவ�களா���ட ம�க�ட����� �ைடெப��ேற�.

க���� தைலைம�� எ��ைடய ெபா���க������, எ��ைடய அைம�ச�

பத�������, கமா�ட� ெபா��������, ��பா�� �ரைஜ�கான உ�ைம������

நா� �ல��ேற�. ��பா�ட� ச�ட��யாக என�� எ�த ெதாட��� இ�ைல. ஆனா�

இைவகைள� ேபால �ல�கேவ ��யாத ேவ� உற�க� இ����றன. அைவகைள எ�னா�

உத��ட ��யா�.

�ர���� ெவ��ைய ஒ���ைண��ற அ��ப��ேபா��, �� ஈ�பா�ேடா�� நா� கட�த

கால��� ப��������ேற� என ந���ேற�. எ��ைடய ேமாசமான தவ� ஒ��தா�.

�ய�யா மா��ேரா�� ஆர�ப நா�க�� உ�க� �� ேம�� ந���ைக ைவ�காம����

��ேட�. தைலைம���, �ர��கர�த�ைம��� த��யான உ�க� �ணநல�கைள

உடன�யாக ����ெகா�ள��ைல.

அ��தமான நா�க�� நா� வா������ேற�. க��ய ��க� எ��த ேசாகமான ஆனா�

ேவகமான த�ண�க�� உ�கேளா� ேச��� ம�க�� ப�க� ��ற ெப�ைமைய

உண��ேற�. அ�த சமய��� உ�கைள� ேபால எ�தெவா� தைலவ�� அ�வள�

�ரமாதமாக ெசய�ப����க ��யா�. அபாய�கைள��, ெகா�ைககைள�� ச�யாக

எ���ைர�த உ�கைள ச�யாக ���� ெகா�� எ�த தய�க���� ��ெதாட��தத��

ெப�ைம�ப��ேற�.
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எ��ைடய எ�ைமயான �ய��க�� உத�க�� ேவ� நா�க���� ேதைவ�ப���றன.

��பா�� தைலவராக ��க� இ��பதா� உ�க��� ம��க�ப�டைத எ�னா� ெச�ய

����. நா� ��வத�கான ேநர� வ����ட�.

ச�ேதாஷ�ேதா��, வ��த�கேளா��தா� நா� இதைன ெச��ேற� எ�பைத ��க� ����

ெகா�ள ேவ���. அ�ைமயான உலக�ைத க�� எ���வா�க� எ��ற ��ைமயான என�

ந���ைககைள இ�� ���� ெச��ேற�. த�க� மகனாக எ�ைன வரேவ�ற ம�கைள நா�

���� ெச��ேற�. இ�தா� உ�ைர ேவதைன�ப����ற�. ��ய ேபா��கள�க��� ��க�

க��� ெகா��த ந���ைகைய ெகா�� ெச��ேற�. ம�க�� �ர��கர�த�ைமகைள�

ெப�� ெச��ேற�. எ����தா�� ஏகா�ப��ய���� எ�ராக ேபா��� ��தமான

கடைமைய �ைறேவ���ற உண�ைவ ஏ��� ெச��ேற�. இ�தா� என� பல����

ஆதாரமாக இ���ற�. ஆழமான காய�கைள ச�ெச��ற�.

��பா ஒ� ���தாரணமாக �ள��யைத� த�ர எ� கா�ய�க��� ேவ� எ�த அ��த��

�ைடயா�. ேவேறா� வான��� �ேழ எ��ைடய கைட� ேநர� இ���மானா�, அ�ேபா��

இ�த ம�கைள��, ���யமாக உ�கைள�� �ைன��� ெகா�ேவ�. ��க� என�� க���

ெகா��தத���, ��கேள ���தாரணமா� �ள��யத��� ந��. எ��ைடய ெசய�க��

�ைள�களா� உ�க��� உ�ைமயாக இ��ேப�.

ந��ைடய �ர���� ெவ��ற�� ெகா�ைகேயா� அைடயாள� காண�ப�டவ� நா�.

எ����தா�� அ�ப�ேய இ��ேப�. ��ப �ர��யாள����ய ெபா��ைப உண��ேத

இ���ேற�. அ�ப�ேய நட�� ெகா�ேவ�. எ��ைடய மைன����, �ழ�ைதக����

எைத�� ���� ெச�ல��ைல எ�� எ�த வ��த�� �ைடயா�. ச�ேதாஷ�தா�.

வா�வத�� ேதைவயானவ�ைற��, க��ைய�� ெகா��பத��மான ஒ� அர� இ���ற�.

உ�க�ட��, நம� ம�க�ட�� ெசா�வத�� �ைறய இ��தா�� அைவ ேதைவ��ைல என

�ைன��ேற�. வா��ைதகளா� �ைன�பைதெய�லா� ெசா���ட ��யா�. கா�த�க�

�ணாவைத� த�ர ேவ� ஒ��� �க����ட� ேபாவ��ைல.
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நம� கால�க� எ�ேபா�� ெவ��ைய ேநா��ேய. ெவ�� அ�ல� �ர மரண�.

என� ��ைமயான �ர��கரமான உண��� ேவக��ட� உ�கைள ஆர� த���

ெகா��ேற�.

ேச

=====

ெப�ேறா��� எ��ய க�த� :

=====

அ�����யவ�கேள!

���� எ� கா�க��க��� ேரா�னா�ேட�� �லா எ���கைள உண��ேற�.

ேகடய�ைத ைகக�� ஏ��� ெகா�� பயண�ைத ஆர����ேற�. ப�� வ�ட�க���

���� இேத ேபால �ைடெப�� ஒ� க�த�ைத எ�����ேத�. அ�� நா� ஒ� �ற�த

பைட�ரனாக��, �ற�த ம���வராக�� இ�லாம� இ��தத�காக வ��த�ப����ேத�.

இ�� நா� அ�வள� ேமாசமான பைட�ர� அ�ல.

ேம�� ந���ைக��ளவனாக நா� இ��பைத� த�ர ேவ� ஒ� மா�ற�� இ�ைல.

எ��ைடய மா���ய� இ��� ஆழமானதாக��, ��ைமயானதாக�� ஆ�����ற�.

த�கைள ������ ெகா��� ெபா��� ேபாரா�� ம�க��� ஆ�த� தா��ய ேபாரா�ட�

ம��ேம ��� எ�� ந���ேற�. அத�ப�ேய நட��ேற�. பல� எ�ைன சாகச�காரனாக

அைழ�கலா�. ஒ� ���யாச�. த��ைடய ந���ைககைள உ�ைமெய�� கா�ட த�ைனேய

பணய� ைவ��ற சாகச�கார�தா� நா�.
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இ�ேவ ��வாக� �ட இ��கலா�. நா� ���பா��டா�� �ட, எ� ேவ��மானா��

நட�கலா�. அ�ப����தா� உ�கைள கைட� �ைறயாக த���ெகா��ேற�. உ�கைள

�க�� ேந���ேற�. அைத ெவ��ப��த என��� ெத�ய��ைல. நா� என� ெசய�க��

�க�� உ��யானவ�. பலசமய�க�� ��க� எ�ைன ���� ெகா�ள��ைல. இ��க���.

இ�� எ�ைன ந���க�.

ெநா��� ேபான எ� கா�கைள��, ஓ��� ேபான என� �ைர�ர�கைள�� மனவ�ைமயா� 

ஒ� கைலஞ�� ��ப�ேதா� ச� ெச�� ைவ�����ேற�. இ�பதா� ��றா��� இ�த

��ய ேபாரா�ைய அ�வ�ேபா� �ைன��� ெகா���க�. ��யா, ராப��ேடா, மா���,

����, ம��� அைனவ���� என� ��த�க�.

எ� அ�� தா� த�ைதேய, உ�க��� ��ப�யாத, இ�த த�தைல� ��ைள�� த�வைல

ஏ��� ெகா���க�.

-எ�ன�ேடா

=====

மைன��� எ��ய க�த�:

=====

1966,நவ�ப� 11

��யமானவேள!

உ�ைன� ��வ� க�டமாக இ���ற�. ஏகா�ப��ய�ைத அ���� ��தமான

கா�ய���காக எ�ேபா�� �யாக�க� ெச�ய �����ற ம�த� எ�� எ�ைன � ����

ெகா�வா�.
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ைத�யமாக இ�. ஒ�ேவைள ��த��� நா� இற�� ேபானா�, என� �ழ�ைதக�

ெப�யவ�களா� என� கடைமைய ெதாட��� ெச�வா�க� எ�� ந���ேற�. ம�க��

��ப�கைள��, அவ�க� அ�ப���� வ�ைமைய�� க�� ந�ைம� ேபாலேவ அவ�க��

ேகாப� ெகா�வா�க� என ந���ேற�.

உன�� அ��த க�த� எ�த ��ட கால� ஆகலா�. கால�� �ர�� ந�ைம� ���தா��

எ�ண�தா� உ�கேளா� இ��ேப�.

என� அ�����ய ம�த�கைள,  உ�ைன, �ழ�ைதகைள ��ய ேந��றேத எ�� ேவதைன�

ப��ேற�. �றநா�க�� ேகா��கண�கான ம�கைள� �ர��� எ��ேயா� ேபா�ட�

ேபா�ேற� எ�ப� ேவதைனைய �ைற��ற�.

உட�நல�ைத கவ���� ெகா�. �ழ�ைதகைள பா���� ெகா�. எ� தா�நா���

�ற�தைத��, உ�ைன மைன�யாக ெப�றைத�� எ� வா��ைக�� அ��த �ஷய�களாக

க���ேற�.

இ�த� ேபாரா�ட��� இற�க ேந�மானா� சா�� த�வா�� உ�ைன� ப���தா�

�ைன��� ெகா����ேப�.

-ேச

=====

�ழ�ைதக��� எ��ய க�த� :

=====

அ���ள ���டா, அெல�டா, கா�லா, ��யா, எ�ன�ேடா ஆ�ேயா���
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இ�த� க�த�ைத ��க� ப���ற ேபா� நா� உ�கேளா� இ��க மா�ேட�.

எ�ைன� ப�� உ�க��� அ�க� �ைன���கா�. உ�க� த�ைத தன� ந���ைகக���

உ�ைமயாக ெசய�ப��றவ�. தன� த��வ���� ��வாசமானவ�.

��க� ந�ல �ர���கார�களாக வரேவ���. க�ட�ப�� ப��க ேவ���. ெதா����ப

ஞான� ெபற ேவ���. அ��தா� இய�ைகைய நம� க���பா����� ெகா�� வ��.

த��ப�ட �ைற�� நா� ���ய� அ�ல. �ர�� ஒ�ேற �க ���யமான�.

எ�லாவா�ைற�� �ட, எ�ேபா�� உலக��� எ�ேக�� யா��காவ� நட��ற

ெகா�ைமக��� வ��த�ப��றவ�களாக இ��க�.

�ழ�ைதகேள, �ைட ெகா��க�. ���� உ�கைள நா� கா�ேப� என ந���ேற�.

அ�� ��த�க��, அரவைண���.

-ேச

=====

��த மக��� எ��ய க�த� :

=====

அ�ைமயான ���டா
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இ�ேபா� எ��� ெகா�����ற இ�த� க�த� உன�� ெரா�ப கால���� �ற� ெப�வா�.

உ�ைன�ப����, ச�ேதாஷமான உன� �ற�த நாைள ெகா�டா�வைத�� �ைன���

ெகா�����ேற�. � இ�ேபா� ெப�யவளக இ��பா�. ஒ� �ழ�ைதைய� ெகா��வ� ேபால

எ�த ��யா�.

ெதாைல�ர��� நம� எ��கேளா� ச�ைட���� ெகா�� இ���ேற�.  இ� ஒ���

மக�தான �ஷயம�ல. எேதா ஒ�ைற ெச��ேற�. நா� உ�ைன� ெப�ைமயா�

�ைன�பைத� ேபால ��� எ�ைன ெப�ைமயாக �ைன�பா� என ந���ேற�.

இ��� �ைறய கால� ேபாராட ேவ������ற�. வள��த �ற� ��� இ�த ேபாரா�ட���

ப�ெக��க ேவ���. அத�� உ�ைன தயா� ெச�� ெகா�. �ர��கரமானவளா� இ�.

உ��ைடய வய�� �ைறய ப��ப��, �யாய�கைள ஆத��ப��தா� அைவக�. அ�மா

ெசா��றப� ேக�. உன�� ���ரேம எ�லா� ெத������ என �ைன�காேத.

காலாகால��� அைவ உ�ைன வ�� ேச��.

ப���� � �ற�தவளாக இ��க ேவ���. �ற�தவ� எ�றா� எ�லா அ��த����.

ப��ப��, �ர��கரமா� இ��ப��தா�. ெசா�ல�ேபானா�, ந�ல நட�ைத, அ��ப���,

ேதாழைமயான ேநச� ேபா�றைவக�தா� அைவ. உ��ைடய வய�� நா� அ�ப� இ�ைல.

ேவேறா� ச�க��� வா��ேத�. அ�� ம�த� ம�த��� எ��யாக இ��தா�. �

இ�ெனா� அ��யாய��� வா��றா�. அத�� � ெபா��தமானவளாக இ��க ேவ���.

���� ம�ற �ழ�ைதக� ப��ப���, ந�றாக நட�� ெகா�வ��� கவன� ெசச��த

ேவ���. ���யமாக அெல��டா. அ�கா எ�� உ��ட� அ�கமாக அ��

ைவ�����றா� அவ�. ச�. ெப�ய ம��ேய! ���ப�� உன�� எ� �ற�தநா�

வா����க�. அ�மாைவ��, �னாைவ�� அைண���ெகா�. உ�ைன� �������ற கால�

எ�லாவ����� ேச��� உ�ைன ஆர�த���ேற�.
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அ�பா.

=====

எ�ேபா�ேம அவ�கைள ஆர�த��� ெகா�ளேவ ��யாம� ேபா���ட�. எ�ேலா����

அ��ைன ெகா������� ெச�����றா�. ந�பனாக, த�ைதயாக, மகனாக, கணவனாக,

உலக ம�க�� ேசவகனாக இ��தா�� ஏகா�ப��ய�ைத எ���த ேபாரா� எ��� ஒ�

�க�ேதா� ம��ேம இ��தா�. அ� உ��ெச�ய�ப��ற�. மரணேம அவைர த���

ெகா��ற�. ெதாைல�ர��� ெபா��யா�� ஒ� ப����ட��� அைற�� ெவ��த

��பா�� ���க� உலைகேய கதற ைவ���றன.
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5� அ��யாய�

1967 அ�ேடாப� 10� ேத�.

“��க� இைத ந�����களா? அவ� உ�ைம�ேலேய இற����க மா�டா�

தாேன?” சா��ர���ேகா மா�ல�க����� அ�த மாண� ேபரா��ய�

ஜா� ேகர�ட� ேக��றா�. ‘ெவ�� நமேத’ என ேச�வாரா��

பைட��கைள��, உைரகைள�� ��னா�� ஜா� ேகர� ெதா������றா�.

அ�� வ��� ��வ�� ேச�வாரா ப��, அவர� ெகா��லா� ேபா� ப��,

அவ�ைடய த��ப�ட �றைமக� ப�� ேப�����றா�க�. அ�த வ����

இ��த அ�ப� மானவ�க�� ேச�வாரா இற�� ேபான ெச��ைய ந�ப ம������றா�க�.

அெம��கா�� அவ� �� ஈ�பா� ெகா�டவ�க�, ல��� அெம��க ம�க�, ஐேரா�பா��

மாணவ�க� அைனவ�ேம �ைக��� ேபா� இ���றா�க�.

கா��ேரா�� அ�த ெச��ைய �த�� ந�ப ��யாம� இ��தா�. ��பா�� உள���ைற

அ�கா� மா�ேவ �ைனேரா அ�த கா���ைன ஒ� ேப���� �வ���றா�. 1967 அ�ேடாப�

10� ேத� அவ��� அ�த ேர�ேயா ேபா�ேடா �ைட�����ற�. உடேன கா��ேரா���

ெச�� அ��� வர�ெசா�� இ���றா�. எேதா ஒ� �ராம�� சலைவ அைற�� ஒ�

ேமைஜ�� ேச�வாரா�� உட� �ட�� ைவ�க�ப�� இ���ற�. ேச�வாராவா எ�� ச�யாக

ெத�யாம� இ���ற�. கா��ேரா அவர� ����� ெச����� ெச�யா சா�ெசேஸா�

���ப�� வ��றா�. அத��� ேர�ேயா ேபா�ேடா �ல� இர�டாவ� ேபா�ேடா

�ைட��ற�. இ�ேபா� ெத�வாக ெத��ற�. ேச�வாராேவதா�. அ�த அைற�� கன�த

ெமன� ���ற�.

ேச�� மைன� அெல�டா எ�����றா� எ�� அ���

உடேன அைழ�� வர�ெசா��றா� கா��ேரா. எ�க�பேரா

மைலக�� ஆரா������ ெச����த அெல�டா
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�மான��� அைழ�� வர ஏ�பா� ெச�ய�ப��ற�.

க���தைலவ�கைள அைழ�� ெச��ைய ெசா��றா�.  காய�� வ��� எ�ேலா� �க����

ெத��ற�. ம�க�ட� இ�த� ெச��ைய எ�ப� ெசா�வ� எ�� ேப��றா�. இ�த� க�ைமயான

ெச��ைய தா��வத�� ம�கைள எ�ப� தயா� ெச�வ� எ��� �வா���றா�. அ�ேகேய

அெல�டா�� வ�ைக�காக கா��ேரா அைம�யாக கா��� ெகா�����றா�.

மா�ேவ �ைனேரா தன� ேப����, ேச�வாரா�� மரண�ெச�� ��பா��� வ��

ேச��தைத இ�ப� ெசா�� �����ெகா��றா�. அெல�டா�� , �ழ�ைதக��, ��ப

ம�க�� �ட�� த��தைத, எ��� அ�ைக�� ேகாப�� �ைற�� ேபானைத அ�த அைம�

உண����ற�. அ�த ம��� �ற�கா��டா�� த�க� நா��� �ர���� ��ன�

வ��த அ�த அ��த ம�தைர, ���த அ�த �க�ைத, ெச��க�� வ�த அைம�சைர, த�க�

�ர� �த�வைர இழ�� ��ற� ��பா.

  மா�ேவ �ைனேரா ேபா�ேடா�� பா��த கா��ைய

அெம��கா�� கா��ய� ப����ைக�� ��ப� ��ச��

ேகா� ேந�� பா���றா�. வாேல�ரா�ேட��� அ���

உ�ள அ�த மைல��ரேதச �ராம���� அ�த ெஹ�கா�ட�

காைல 5 ம��� வ��ற�. ேவ��ெம�ேற ம�க� ��டமா� ���� இட����

ெதாைல�ேலேய அ� தைர�ற���ற�. ��ெர�ச����� அ�த உட� இற�க�ப��ற�.

இரா�வ உைட����த ஒ� ம�த� அதைன ����றா�.  அ����த அ�தைன

ப����ைகயாள�க���� அவைர� ெத��ற�. அெம��க உள���ைற�� ம�த�. 

உட� உடன�யாக ேவ��� மா�ற�ப��ற�. ப����ைகயாள�க� அ�த ேவைன

ெதாட��றா�க�. ஆ�ப����� கத�க� அல��ப�யாக �ற�க�ப���றன. ேவ�����

ெவ�ேய வ�த அவ� “நா�க� ேபாக ேவ���. த��� ெதாைல��க�’ எ�� ேபா����ச�

ேபா��றா�. “��க� எ����� வ����க�’ எ�� ஒ� ப����ைகயாள� ேக��றா�.

“எ������ அ�ல” எ��றா�. சலைவ அைற ேபா����� அ�த� ��ன� ��ைசைய

ேநா�� உட� ெகா�� ேபாக�ப��ற�. ஆ�� ப�ைச�லான உைட, அ�த உடைல ேச�வாரா

எ�� ெசா��ற�. ��ச�� ேகா� 1963� ��ப �தரக��� ேசைவ பா������றா�. ��ன�
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�த� ேபா�ற க��� தா�, ஒ��� �ட�த ��ட ��ேயா� இ��தா�. க����� �ேழ இர��

இட�க���, வ���� ஒ� இட���� ��ட� ப�ட காய�க� ெத��தன. ேச ஒ��யாக��,

��னதாக�� ெத��தா�. மாத�கண��� கா�க�� வா��த ம�த� தன� இய�பான

உ�வ�ைத��, ேதா�ற�ைத�� இழ����க ேவ���.

அ�த அெம��க ஏஜ�� ��ட�ைத �ர��வ�ேலேய கவனமா� இ���றா�. அவர�

�ைச�� கா�ரா�க� பட� எ���� ேபாெத�லா� பத�ற�ேதா� காண�ப�டா�.

ேச�வாராைவ� ேபால அவ�� ��பா����� வ�தவ�தா�. ேநர�யாக ேச�வாரா���

எ�ரான ேபா�� இற��னா� ல��� அெம��கா ��வ�� தன�� எ�ரான ேகாப�ைத

உ�வா����� எ�பதா� அெம��கா, ��ப� �ர��யா� பா��க�ப�ட இ�ேபா�ற

நப�கைள ெபா��யா�� இற�����த�.

ம�க� ��ட� �ர�� ேச�வாராைவ� பா��க அ�ம��க ேவ��� எ�� அ�ேபா�

ஆேவச�ேதா� ச�த� எ����ெகா����தன�. அ�த� �ர�க� இ��வைர அட�காம�

இ����றன. பா��, �ேர�, ெப��ேர� நகர�க�� ‘ேச வா��றா�’ �ர�க� எ�ெரா��தன.

���� 85000 ேப� கல�� ெகா�ட ம�க� கட����� அெம��க ஏகா�ப��ய����

எ�ராக அைலக� எ���ன.

ேச�வாரா�� மரண� ���த �ர�ப�ட ெச��க� வ�� ெகா����தன. அ�ேடாப� 8�

ேத�ேய ெபா��ய இரா�வ����� ெகா��லா�க���� நட�த ச�ைட�� அவ�

ெகா�ல�பா�� ��டதாக ஒ� தகவ� ெவ�யா�ற�. ேச�வாராைவ ைக� ெச�� அ�ேடாப�

9� ேத�தா� ெகா�ல�ப�� இ���றா� எ�� இ�ெனா� தகவ�� ெசா�ல�ப�ட�.

ேச�வாரா�� உடைல ��பா��� ெகா�� வ�வத�� �ய��க� ேம�ெகா�ள�ப�டன.

ஆனா� வாேல�ரா�ேட�� எேதா ஒ� இட��� ெகா��லா ேபாரா�கைள ெமா�தமா�

�ைத�� ��டதாக ெசா�ல�ப�ட�. எ�����டதாக�� ெசா�னா�க�. அவர� உடைல�

தர�� ம��தா�க�. ��பா�� ம�க� அ�த மக�தான ம�த�� ஆ�மா��� அ�ச�

ெச����றா�க�.
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6� அ��யாய�

அ�ேடாப� 18� ேத� ��பா�� ஒ� �க� ெப�ய
அ�ச�� ��ட� நைடெப�ற�. மா�����
�ைன����ன���� �ேழ ேமைட ேபாட�ப����த�.
�ட� கா��ேரா, உத� �ரதம� ரா� கா��ேரா, அ�ப�
ேடா���கா�, ��ப க����� க���� ெசயலாள�
ஆ�ம�ேடா ஹா�� ம��� அைம�ச�க�

அம������றா�க�. ல�ச����� ேம�ப�ட ம�க� அ��
�ர����தா�க�. ��பா�� ெகா�க� அைர�க�ப��� ெதா���
ெகா������றன.

��ப க�ஞ� ��ேகால� ���ல� ேச�வாரா��� அ�ச� ெச���
க�ைத வா��க �க��� ஆர�பமா�ற�. �ளாசா�� ெப�ய �ைர��,
���ய �க���க�� ப�� ெச�ய�ப����த ேச�வாரா�� அைச�க�
கா���க�ப���றன. ��ன��� அவர� ேப�� இட� ெப���
ெகா�ேட இ���ற�. அெம��க ஏகா�ப��ய�ைத எ���� ெவ��
ெகா�ட �ய�நா�� ெவ��கைள, இதர நா�க�� ��தைல
ேபாரா�ட�கைள அவ� ேப��றா�. ப����ைகக�� வ�த அவைர� ப��ய
ெச��க� கா�ட�ப���றன. ���� ேச�வாரா�� �க� �க
ெந��க��� கா�ட�ப��ற�. ��ட� உைற�� ேபா����ற�. 21 ���க�
�ழ�க அ�த �ச�த� ேம�� அட���யா�ற�.

�ட� கா��ேரா எ��� வ��றா�. ைம��� �� ��� ேபச
ஆர����றா�.

“1955� ஆ��, �ைல�ேலா, ஆக��ேலா ஒ�நா� நா�க�
ேசைவ ச���ேதா�. ��னா�� நட�த �ரா�மா பயண���
த�ைன�� ஒ�வராக அவ� அ�த ஒ� இர�� இைண���
ெகா�டா�. க�பேலா, ஆ�த�கேளா, ேபாரா�கேளா அ�ேபா�
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இ�ைல. இ�ப��தா� ரா� கா��ேரா�� அவ�� நம�
பயண��� இைண�த �த� இ�வராக இ��தன�.

12 வ�ட�க� ஓ���டன. ேபாரா�ட�க��, வரலா��
���ய��வ� ��க ஆ��க�. ம�����க, ஈ�ெச�ய ��யாத
பல ேதாழ�கைள மரண� இ�த கால��� ந��ட����
�������ற�. இேத கால�க�ட��� �ர��யா� வா��க�ப�ட
பல அ��தமான ேதாழ�க� நம�� �ைட�����றா�க�.
அவ�க����, நம� ம�க���� இைட�� ந���, ப���
மல������ற�. அைவகைள ெவ��ப���வ� எ�ப� �க��
க�டமான�.

இ�� ��க��, நா�� இ�� அ�ப�ெயா� உண�ைவ
ெவ��ப��தேவ ������ேறா�. ந� எ�ேலா���� �க��
பழ�கமான, �க�� ���தமான, �க�� ��யமான ம�த� அவ�.
நம� �ர���� ேதாழ�க�� ச�ேதகேம இ�லாம� மக�தானவ�
அவ�. வரலா��� ஒ�ெபா���ய ப�க�ைத எ������ற அ�த
ம�த����, அவேரா� இற�� ேபான ச�வேதச பைட��
நாயக�க���� நம� உண��கைள ெவ��ப���ேவா�.

எ�ேலா���� ேச�வாராைவ உடேன �������. அவர�
த��த�ைமக� ெவ��ப�� ��னேர எ�ைமயா�, இய�பான
த�ைமயா�, ேதாழைமயா�, ஆ�ைமயா� �������. ஆர�ப
கால��� நம� ேபாரா�க��� ம���வராக இ��தா�.
அ�ப��தா� நம� உற� மல��த�. உண��க� �ற�தன.
�ைர�� ஏகா�ப��ய எ���� உண�� அவ����
க��ெகா�ள ஆர���த�. இத�� ப��வ� ெப����த அர�ய�
பா�ைவ ம��� காரணம�ல. க�தமாலா�� �ர��ைய ந���ட
ஏகா�ப��ய� பைடைய அ��� தைல��டைத ேநர�யாக
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பா��தவராக இ��தா�.

அவைர� ேபா�ற ம�த�க��� �வாத�கேள ேதைவ��ைல.
அேத ேபா�� ��பா இ��த� எ�பேத ேபா�மான�. அேத
ேபா�� ம�த�க� ைகக�� ஆ�த�தா�� ேபாராட
��வ�����றா�க� எ�பேத ேபா�மான�. அ�த ம�த�க�
�ர��கரமானவ�களாக��, ேதச ப�த�களக�� இ��பேத
ேபா�மான�. இ�ப��தா� அவ� 1955� ந�ேமா� ��பாைவ
ேநா�� �ற�ப�டா�. பயண���ேபா� அவ���� ேதைவயான
ம���கைள� �ட அவ� எ��� வராததா� �க�� �ரம�ப���
ேபானா�. ெமா�த பயண��� ேபா�� ஆ��மா�னா�
க�ைமயாக பா��க�ப�டா�. �� ������ �ட அ�����
அவ�ட� இ�ைல.

வ�� ேச��ேதா�. �த� அ�வ��ைப நட��ேனா�.
��னைடைவ ச���ேதா�. த����ைழ�த நா�க� �ல
வார�க���� �ற� ���� ச���ேதா�. அெத�லா�
உ�க��� ெத�������. ெவ��கரமான �த� ச�ைட
நட�த�ப�ட�. அ�ேபா� ேச ேபா��ரராக உ�ெவ��தா�.
இர�டாவ� ெவ��கரமான ச�ைட நட�த�. ேச எ��� அ�த
ம���வ� �க� �ற�பான ேபா��ரரா� இ��தா�. ஒ� த��ப�ட
ம�த�ட� சகல �றைமக�� ெவ��ப�டன.

நம� வ�ைம ெப��ய�. �க ���ய��வ� ெப�ற ச�ைடக�
நட�தன. �ைலைம மா�ய�. வ�த தகவ�க� பல வைக���
தவறாக இ��தன. கட�கைர�� ���த ஆ�தபல�ேதா��,
பா�கா�ேபா�� இ��த எ���� �காைம ஒ� காைல��, ந�ல
ெவ��ச��� தா�க ��ட��ேடா�. எ�க��� ��னா�, �க
அ��� எ���� ����க� இ��தன. �ழ�பமான �ைலைம��,
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நம� ஆ�க� த�க� ��� �றைமைய�� ெவ��ப���யாக
ேவ���. ேதாழ�.ஜா� அ�ைமடா ேதைவயான ஆ�க�
இ�லாதேபா��, க�னமான பாைதைய தன�� ேத��ெத����
ெகா�டா�. தா��த��கான பைட இ�லாம� எ�க� ��ட�
ஆப�����த�.

ம���வரா���த ேச ��� அ�ல� நா�� ஆ�கைள தன��
ேக�டா�. அ�� ஒ�வ�ட� தா�ய�� ��பா�� இ��த�. �ல
�னா�க�� தா��தைல ஆர���க அ�த �ைச�� ெச�றா�.
காய�ப�ட நம� ேதாழ�கைள ம��ம�ல, எ�க�� �ர�கைள��
அவ� கவ���� ெகா�டா�. அைன�� ஆ�த�கைள��
ைக�ப��ய �ற� எ��க�� க�கா������� ேவ�
இட���� ெச�ல ேவ�� இ��த�. காய�ப�டவ�கேளா�
யாராவ� இ��க ேவ�� இ��த�. ேச அ�� �ல �ர�கேளா�
த��� ெகா�டா�. ந�றாக பா���� ெகா�டா�. அவ�க��
உ�ைர� கா�பா�� எ�கேளா� �ற� வ�� ேச��� ெகா�டா�.

அ�த சமய������ �ரமாதமான, த��யான, ைத�ய� ���த
தைலவராக �ள��னா�. எ�தெவா� க�டமான ���ைல���, 
� ேபா� இைத ���க ேவ��� எ�� ேக�பத�� கா����க
மா�டா�. உேவரா�� நட�த ச�ைட�� இைத� ெச�தா�.
இ�ெனா� ச�த��ப���, ஒ� �ேரா�யா� கா���
ெகா��க�ப�� எ��க� ��ெர�� �மான� தா��த� நட��ய
ேபா�� இைத� ெச�� கா��னா�. த�� ெகா�ச�ர� வ�த
�ற�தா� எ�கேளா� இைண�� ேபா��ட �வசாய� ேதாழ�க�
த�க� ���ப�கைள� பா��க அ�ம� ேக�� ெச�றேபா�
��பா��கைள�� எ���� ெச�� ��டன� எ�ப� ெத��த�.
��பா��கைள இழ�� ��ேடா� எ�ேற �ைன�ேதா�.
ெகா�ச��ட தாம��காம� ேச �மான�க�� ���மைழ��
அ��� தானாகேவ ஒ��ேபா� ��பா��கைள ���ப� ெகா��
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இ�த ம��� �ற�காதேபா�� எ�கேளா� இைண��
ேபாரா�னா�. ெத��த க����கைள ெகா����தா�.
க�ட��� இதர ப��க��� ��தைல ேபாரா�ட கன�கேளா�
இ��தா�. ெகா�ச��ட �யநல��லாம� இ��தா�. ெதாட���
தன� உ�ைர பணய� ைவ��றவராக இ��தா�. இதனா� அவ�
�தான ம���� ம�யாைத�� ���ெகா�ேட இ��த�.
இ�ப��தா� அவ� �யரா�� அைம�க�ப�ட நம� பைட��
இர�டாவ� ����� கமா�டராக உய��தா�. இ�ப��தா�
அவர� �க� ��ய�. இ�ேவ ேபா� நட�� ெகா������ ேபா�
அவைர உய��த பத�க�� ெகா�� ேபா� ேச��த�.

ேச ேதா�க��க ��யாத �ர�. கமா�ட�. ஒ� இரா�வ���
பா�ைவ�� அவ� �க ைத�யமான ம�த�. அசாதாரணமாக
தா��த� நட��பவ�. அவ�ைடய மரண������ எ��க�
���கைள எ��க �ய�����றன�. ேச ேபா��கைல��
�ற�தவ�. ெகா��ல�ேபா�� ஒ� ��பமான கைலஞ�. இைத
அவ� எ�தைனேயா �ைற கா�� இ���றா�. �க ���யமாக
இர�� தடைவக�. ஒ��ைற ெகா�ச��ட பழ�க��லாத,
சமெவ�யான ஒ� இட��� கா�ேல எ��� அ��தமான
ேதாழ�ட� ேச��� ஆ�ர�கண�கான எ��� பைட�ர�கைள
தா�� அ��தா�. லா �லா� �ரேதச��� நட�த
தா��த��ேபா�� அைத ����தா�. டா��க�, ஏராளமான
ஆ�த�கைள ைவ����த ஏழா�ர� தைர�பைட �ர�கைள 300
பைட�ர�கைள ம��ேம ைவ��� ெகா�� சா�தா �ளாரா��
நட��ய தா��த� மக�தான�.

இ�ப��ப�ட ஒ�வ�� �ர மரண����� �ற�, அவ��
ெகா�ைகக�, ெகா��ல� ேகா�பா�க�� �� ���வா�
இைற�க �ல� �ய�� ெச��றா�க�. அ�த� கைலஞ�
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ேவ��மானா� இற����கலா�. ஆன� எ�த கைல�காக தன�
வா��ைகைய�� அ�ைவ�� அ��ப���� ெகா�டாேரா, அ�
ஒ� ேபா�� அ��� ேபாகா�.

இ�ப��ப�ட கைலஞ� ேபா�� இற�தா� எ�ப�� எ�ன
����ர� இ���ற�. நம� �ர��கரமான ேபாரா�ட��� இ�
ேபால பல�ைற தன� உ���� ஆப�தான கா�ய�க�� இற��
இ���றா�. அ�ேபாெத�லா� இற�காம� இ�ேபா�
இற�த�தா� ����ர�. ��ப ��தைல�கான ேபாரா�ட���,
���ய��வம�ற கா�ய�க�� ஈ�ப�� ஆப�ைத �ைல��
வா�க ��வ�த பலசமய�க�� அவைர த��� ���த
ெப��ய�� ெச�ய ேவ�� இ��த�. அவ� ேபாரா�ய
எ�தைனேயா ேபா��கள�க�� ஒ��� உ��ழ�����றா�. எ�த
�ழ�� இற�தா� எ�பைத அ���ெகா�ள ந��ட� சா��க�
இ�ைல. ஆனா� ஒ�ைற ���ப�� ெசா��ேற�. உ�ைர�
��சமா� ம���� எ�ைல ��ய அவர� ேபா���ணேம
காரணமா� இ�������.

இ�த இட���தா� அவ�ட� ஒ��� ேபாக ��ய��ைல.
நம��� ெத���. அவ�ைடய வா��ைக, அவர� அ�பவ�,
அவர� தைலைம, அவர� �க�, அவர� வா��� ���யமான
எ�லா� �க�� ம�����கைவ எ�ப� நம��� ெத���. அவ�
அவைர� ப�� ைவ����த ந���ைகைய� கா���� அைவ
ஒ��ட��யத அள��� உய��தைவ. த�ம�த�க���
வரலா��� �க� ��ய பா��ரேம உ�ள� எ�ப���, ம�த�க�
�������ேபா� அவ�கேளா� ேச��� அவ�கள�
ெகா�ைகக�� ���� ���ற� எ�ப�� ந���ைக
இ�லாததா��, ம�த�க� ��வதா� வரலா��� ெதாட���
������வ��ைல எ�பைதய��ததா�� அவ� இ�ப� நட��
ெகா�����றா�. இ� உ�ைம. ச�ேதகேம ேதைவ��ைல.
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இ� ம�த�ல��� ������ அவர� ந���ைகைய கா���ற�.
��தைனக�� இ��த அவர� ந���ைகைய கா���ற�. ஒ��ல
நா�க��� ��� ��யப� அவர� தைலைம�� ��, அவ�
கா��ய �ைச�� ெவ��க� வ�� ��ய மன���வமாக
����ேனா�. அவ�ைடய அ�பவ��, த���றைம��
அ�ப��ப�ட�. அவ�ைடய ���தாரன��� ��ம���ைன��
நா� பாரா���ேறா�. �ரணமான ஈ�பா��ட� �க�� அவர�
���தாரண�, அவைர� ேபா�ற ம�த�கைள ச�க������
உ��ெதழ�ெச���.

அ�ப��ப�ட அ��த �ண�க� எ�லா� ஒ� ம�த�ட� ஒ�ேசர
�ைற����பைத காண��யா�. தானாகேவ அைவகைள
தன��� வள���� ெகா�ட ஒ� ம�தைன காண��யா�.
அவ��� ஈடாக நைட�ைற�� த�ைன வள���� ெகா�வ�
எ�தான �ஷய� அ�ல. த�ைன ேபா�ற ம�த�கைள
உ�வா��வத�கான ஆத�ச ��ஷ� அவ� எ�பைத�� ெசா�ல
ேவ���.

ேச ஒ� ேபாரா� எ�பதா� ம��� நா� அவ� �� ம���
ைவ�க��ைல. அசாதாரண சாதைனகைள ெச�� கா�ட�
��யவ�. ஏகா�ப��ய�தா� ப���ய��கப��,
ஏகா�ப��ய�தா� உ�வா�க�ப�ட ஒ�நா��� ஆ��க����
இரா�வ�ைத �ர���� எ�ண���ய ஒ� �லைர
ைவ���ெகா�� எ���த ெசயேல அசாதாரணமான�.
வரலா��� ப�க�க�� இ�வள� �ைறவான ேதாழ�கைள
ைவ��� ெகா��, இ�வள� ���யமான கா�ய��� ஈ�ப�ட
ஒ� தைலவைன பா��க ��யா�. இ� அவர� த�ன���ைக��
அைடயாள�. ம�க� �� அவ� ைவ����த ந���ைக��
அைடயாள�. அவர� ேபாரா�க�� �றைமக� �� ைவ����த
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ந���ைக�� அைடயாள�. இதைன வரலா��� ப�க�க��
எ�� ேத�னா�� �ைட�கா�.

அவ� ���� ��டா�. எ��க� அவர� க����கைள
ேதா���ற� ெச�� ��டதாக ந���றா�க�. ெகா��லா�
ெகா�ைககைள ேதா���ற� ெச����டதாக ந���றா�க�.
ஆ�த�தா��ய �ர���� க�ேணா�டைத ேதா���ற�
ெச����டதாக �ைன��றா�க�. அவர� உடைல அ�����ட�
ம��ேம அவ�க��� �ைட�த அ���ட�. ��த��� அவ�க�
எ��பாராத ஒ� சாதக�ைத ஏ�ப���ெகா�ட� ம��ேம ��ச�.
ஒ� ��த��� இ� நட�க� ��யேத. ஆப�ைத ��சமாக
ம��க���ய ேச�வாரா�� �த���ய ேபா���ண�
அவ�க��� எ�வள� �ர� உத�ெச�� இ���� எ�ப�
ெத�ய��ைல. நம� �த��ர� ேபாரா�ட���� இ� ேபால
நட�த�. டா� �ேயா�� அவ�க� அ�ேபா�டலைஸ�
ெகா�றன�. ����கண�கான கள�கைள� க�ட அ�ேடா�ய
மா�ேயாைவ� ெகா�றன�. நம� தைலவ�க� பல��
ேதசப�த�க�� ெகா�ல�ப�டன�. அதனா� ��பா�� �த��ர�
ேபாரா�ட� ��னைட�� ேபாக��ைல. அ���ட���
���களா� ெகா�றவ�கைள� கா���� அவ� ப�லா�ர�
மட�� ேம�ைமயானவ�.

இ��தா�� இ�தைகய க�ைமயான ��னைடைவ
�ர��யாள�களா�ய நா� எ�ப� எ��ெகா�வ�? ேச
இ�����தா� அவ� எ�ன ஆேலாசைனக� ெசா�����பா�?
ல��� அெம��க ஒ�ைம�பா� ���த க��தர�� ஒ��� ஒ�
க��� ெத���� இ��தா�. ‘நம� ேபா���ர� இ�ெனா�
ம�த�� கா�� ��மனா�, நம� ஆ�த�கைள இ�ெனா� ைக
எ����ெகா��மானா�, நம� இ���சட��� 
இய��ர���பா���� உ�ம�கேளா�� ��ய
ேபா���ர�கேளா�� இ��� பல� 58
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கல��ெகா�வா�கேளயானா� மரண� ��ெரன
ஆ�ச�ய�ப���� ேபா� �ட, நா� அைத வரேவ�கலா�”. இ�த
�ர���� அைற�வ� ஒேர ஒ� காைத ம��� அைடய��ைல.
ேகா��கண�கான கா�கைள அைட�����ற�. அவ� ைகக��
இ��� ���த ஆ�த�ைத எ��க ஒேர ஒ� கர� ம���
�ள��ைல. ேகா��கண�கான கர�க� ����ளன. ��ய
தைலவ�க� எ��� வ�வா�க�.

அவர� அைற�வ��� ெச�சா��த சாதாரண ம�க�ட�
இ��� ��ய தைலவ�க� வ�வா�க�. உடேனேயா அ�ல�
�றேகா ஆ�த�தா�� ேபாராட� ேபா�ற ேகா��கண�கான
கர�க��� ெசா�த�கார�க�ட���� அ�த தைலவ�க� எ���
வ�வா�க�. �ர���� ேபாரா�ட��� �ல ��னைட�கேளா,
மரணேமா ஏ�ப�� எ�பைத நா�க� உணராம� இ�ைல. ேச
ஆ�த�ைத ���� எ��த ேபா� உடன� ெவ�� ����
����க��ைல. ஏகா�ப��ய ச��க��� எ�ராக ஒ� ேவகமான
ெவ�� ���� அவ� ����க��ைல. ஒ� அ�பவ� வா��த
ேபாரா�யாக ஐ��, ப��, ப�ைன��, இ�ப� வ�ட�க���
ெதாட��� ேபாரா��ற ப��� ெப����தா�. அவர� வா��ைக
��வ�ேம ேபாரா�வத�� தயாராக இ��தா�.

அ���ட�ைத ந��பவ�க� �ட அவர� அ�பவ� ம���
தைலைம�� �றைமேயா� அைத� ெபா���� பா��க ��யம�
ேபாவா�க�. ேசைவ �ைன���ேபா� நம�� அவர�
ரா�வ��றைம �த�� ����� வ�வ��ைல. ��த
நடவ��ைக ஒ� வ��ைறேய. அ� ��வ�ல. ேபாரா�க���
��த நடவ��ைக ஒ� சாதன�. ���யமான� �ர��, �ர��கர
க����க�, �ர��கர உண�� ம���  �ர��கர ப��க�. இ�த
�ஷய�க�� நா� எ�வள� ெப�ய இழ�ைப ச�������ேறா�
எ�பைத உணர���ற�. அவ���� ஒ� ெசய��ர��,
��தனாவா��� �ைற����தா�க�. 59
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��ைமயான ேந�ைம ெகா�டவராக, ஒ��க ெந�கைள
ம��பவராக, �க�� உ�ைம��ளவராக இ��தா�. அ�ப��க�ற
நட�ைத ெகா�டவராக �ள��னா�. �ர���கார� இ�ப��தா�
இ��க ேவ��� என வா��� கா�� ��டா�. ம�த�க�
இற��� ேபா� அவ�கைள� ப����, அவ�கள� �ற��க�
ப���� ேபச�ப��ற�,. ஆனா� ேசைவ� ேபால ஒ� ம�த�ட�
இ���� ந�ப��கைள� ப�� ���யமாக ேபச ��யா�.

அவ� ேவேறா� �ணா�ச�� ெப����தா�. அ� அவர�
ெம�ைமயான இதய�. அசாதாரண ம�த ேநய� ெப�றவராக��,
�க ��பமான உண��க� ெகா�டவராக�� இ��தா�.
இதனா�தா� அவர� வா�ைவ�ப�� ��� ேபா�, எஃ� ேபா�ற
உ����க ெசய��ற�� இ� ேபா�ற அ��தமான ப��க��,
��தைனக�� கல�த �க அ�தான ம�தராக நா� பா���ேறா�.
வ��கால� தைல�ைற�ன��� அவர� அ�பவ�ைத ம���
���� ெச�லாம� ேபாரா��� அ�ைவ��, ���சா���
ப�கைள�� ���� ெச�����றா�. ெமா��� ���ள
ஆ�ைமேயா� எ�� இ���றா�. ��தைன�� ஆழ� ஈ��க�
��ய�. ேபா� ���த அவர� வ�ணைனக� ஒ��ட ��யாதைவ.
எைத�� ஒ� ��ர�த�ைம இ�லாம�� ஆழ� இ�லாம��
எ��ய��ைல. �ர��கர ��தைனக��� அவர� பல
எ����க� �க��ற�த ஆவண�களாக இ����. அவ� ����
ெச�����ற எ�ண�ற �ைன�க��, கைதக�� அவர� இ�த
�ய�� இ�லா��டா� அ��� ேபா�����.

இ�த ம���காக அவ� ேநர� கால� இ�லாம�
உைழ�����றா�. ஒ� நா� �ட அவ� ஒ�� எ���� ெகா�ட�
�ைடயா�. பல ெபா����க� அவ�ட� ெகா��க�ப�டன. ேத�ய
வ����� தைலவ�. ��ட����� இய��ன�. ெதா���ைற
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அைம�ச�. ரா�வ கமா�ட�. அ�கார ��வமான அர�ய�
ம��� ெபா�ளாதார ���க�� தைலவ�. எ�த ேவைல
ெகா��தா�� அைத �க உ��ேயா� ெச��� அசா��ய
அ�வா�ற� அவ��� இ��த�. பல ச�வேதச மாநா�க�� நம�
ேதச�ைத �க� �ற�பாக �ர�����வ�ப��� இ���றா�.

அவர� அைற�� ஜ�ன� வ�ேய பா��தா� இர� ��வ��
�ள��க� எ��� ெகா����பைத��, அவ� ேவைல ெச��
ெகா����பைத��, ப���� ெகா����பைத�� பா��க����.
அைன��� �ர��ைனகைள�� ஒ� மாணவைன� ேபால
அ��யதா� கைள�பைடயாத ப��பா�யாக இ��தா�.
க���ெகா�ள இ��த தாக� த��க ��யாததா� இ��ததா�
அவ� தன� ��க��� இ��� ேநர�ைத ��� ப��தா�. ேவைல
இ�லாத நா�க��� தானாக ��வ�� ேவ� ேவைலக�
ெச�வத�� பய�ப��� ெகா�டா�. பல��� ��� ேகாலாக
இ��தா�. நம� ம�க� ேம�� ேம�� �ய�� ெச���
ெசய�பா�கைள ��� ��டா�.

��பா ம��� ல��� அெம��க நா�க��� அவர� அர�ய�
ம���, �ர��கர ��தைனக� எ�ெற��� ம�����கைவயாக
இ����. இ�த ெகா��லா� ேபாரா�ைய ெகா�� ��டதாக
அவ�க� எ�காள���றா�க�. ஆனா� ஏகா�ப��ய
வா�க���� ெத�யா�. அ�ல� ெத�யாத� ேபால ந���றா�க�.
அ�ேபாரா��� பல �க�க�� ஒ��தா� அ�த ெசய��ர��
�க�. ஆனா� அ�த ெசய��ற��ள ம�தைன இழ��
��டதா� ம��� �யர� ெகா�ள��ைல. உய� நட�ைத ெகா�ட
ஒ� ம�தைன இழ�� ���ேறா�. உ�னத ம�த உண��க�
ெகா�ட ம�தைன இழ�� ���ேரா�. இற��� ேபா� அவ���
39 வய�தா� எ��ற �ைன�பா� �யர� ெகா��ேறா�. இ���
அவ�ட� இ��� நா� �ைறய ெப����க ���ேம எ�ற
ஏ�க�தா� �யர� ெகா��ேறா�. 61
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���ட ெவ�க��லாதவ�க� எ�பைத அவ�க� ெவ�����ள
ெச�� ெத����ற�. ேமாத�� ேபா� ��ரமாக காயமைட�த��
அவைர ெகாைல ெச���ளைத அவ�க� ெவ�க���
ஒ���ெகா���ளன�. க�ைமயாக காயமைட������ ஒ�
�ர���ைக�ைய ���� ெகா�ல ஒ� ���ப�டாள����,
ெபா���க��� உ�ைம இ���ற� எ�ப� ேபால அவ�க�
ெச�� ெவ�����ளன�. ேச�� வழ�� உலைகேய உ���
��� எ�பைத��, அவைர �ைற��� அைட�ப� இயலாத
கா�ய� எ�பைத�� அவ�க� ஒ���ெகா�� ��டன�. அவர�
இற�த உடைல� �ட அவ�க� ��� ைவ�க��ைல.
உ�ைமேயா ெபா�ேயா உடைல அட�க� ெச�� ��டதாக
ெத�����றன�. உ�ைர அ��பத� �ல� அவர�
ெகா�ைககைள அ����ட ��யா� எ��ற பய� அவ�க���
இ������ற�.

ேச ேவ� எத�காக�� இற�க��ைல. இ�த க�ட��� உ�ள
ந��க�ப�ட �ர�ட�ப�ட ம�க��காக இற����டா�.
இ����� ����ைம இ�லாதவ�க��காக��,
ஏைழக��கா�� இற�� ��டா�. �யநலம�� ேபாரா�
இற����டா� எ�பைத அவர� எ��கேள ஒ���ெகா�வா�க�.
இ�ப��ப�ட அ��ப��� ெகா�ட ம�த�க� வரலா���
ஒ�ெவா�நா�� உய��� ெகா�ேட ேபா�றா�க�. ம�க��
இதய�க�� ஆழமாக ப��� ெகா�ேட இ���றா�க�. அவர�
மரண� எ��� �ைத����� ஏராளமான ம�த�க� ேதா��
அவர� வ�ைய ��ப��வா�க�. இ�த க�ட��� �ர��கர
நடவ��ைக இ�த ��னைட����� ��� எ��.

அவர� ��ய எ����கைள நா� ���� பா��க ��யா�தா�.
அவர� �ரைல நா� ���� ேக�க ��யா�தா�. அனா� அவ�
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இ�த உலக���� மாெப�� ெச�வ�ைத ���� ெச���ளா�.
�ர��கர ��தைனகைள ���� ெச���ளா�. �ர��கர
�ண�கைள ���� ெச���ளா�. அவைரேய ஒ� உதாரணமாக
���� ெச���ளா�.

நா� நம� ேபாரா�க�, நம� ம�த�க� எ�ப� இ��க ேவ���
எ�� ெசா�ல ����னா� தய�க��� ேச ேபால இ��க
ேவ��� எ�� ெசா�ேவா�. நம� எ��கால� தைல�ைற�ன�
எ�ப� இ��க ேவ��� எ�� ெசா�ல ����னா� அவ�க�
ேச ேபால இ��க ேவ��� எ�� ெசா�ேவா�. நம�
�ழ�ைதக� எ�ப��ப�ட க��யாள�களாக இ��க ேவ���
எ�� ெசா�ல ����னா� ேச�� ஆ�மாைவ�
ப��தவ�களாக இ��க ேவ��� எ�� ெசா�ேவா�. நம�
கால�ைத சா������ற ம�த�� ��மா�� ேவ��ெம�றா�,
வ��கால�ைத� சா��த ம�த�� ��மா�� ேவ��ெம�றா�
நா�  அ�ப��க�ற அ�ம�த� ேச எ�� எ� இதய���
ஆழ��� இ��� ெசா�ேவ�.

�ர��கர அ��ப��ைப, �ர��கர ேபாரா�ட�ைத, �ர��கர
ெசய�பா�ைட ேச �க உ�னத �ைல�� எ���� ெச����டா�.
மா���ய-ெல�ய ேகா�பா�ைட அத� ���ண��� ��க, �க�
��ைமயான �ைல�� எ���� ெச�� ��டா�. நம� கால���
ேவ� யா�� இ�வள� உய��த �ைல�� அைவகைள எ����
ெச�ல��ைல. வ��கால��� பா�டா� வ��க
ச�வேத�யவா��� உதாரண� ப�� ேப�� ேபா� ம�ற
எ�ேலாைர�� ��� அ�ேக ேச இ��பா�. ேத�ய� ெகா�க�,
ந��ைலய�ற த�ைம, ���ய ேத�ய ெவ� ஆ�யைவ அவர�
இதய�������, எ�ண�க������ அ�ேயா� மைற��
�����தன.
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ேபாரா�ட��� காயமைட�� இ�த ம��� அவ� இர�த�
கல�����ற�. ஒ��க�ப�டவ�க�� ��தைல�காக ேபாரா�
ெபா��ய ம��� அவ� இர�த� கல�����ற�. அ�த
இர�த� ல��� அெம��க ம�க��காக ��த�ப�ட�.
�ய�நா�� உ�ள ம�க��காக ��த�ப�ட�. ேதாழ�கேள,
எ��கால�ைத உ��ேயா��, ந���ைகேயா�� எ��ேநா�க
ேவ���. ேச�� உதாரண� நம�� உ�ேவகம���ற�.
எ��ைய ��ேடா� அ��பத�கான உ�ேவக�. ச�வேதச
பா�ைவைய வள���� ெகா�வத�கான உ�ேவக�.

மன�� ப��� ேபான இ�த �க��� ����, அ��ப����
க���பா�� ��கதா� மக��வ� ெப�ற மாெப�� ம�த�
��ட��� அ�ச��� �ற� இ�த இர�, நா� உண��
��வமானவ�க� எ�� கா�� ���ற�. ேபா�� இற�� ேபான
ஒ� ைத�ய ��ஷ��� அ�ச� ெச���வ� எ�ப� எ��
உண��த பாரா�����ய ம�த�க� எ�� கா�� ���ற�.
த�க��� ப����தவ��� அ�ச� ெச���வ� எ�ப� எ��
உண��த ம�க� இவ�க� எ�� கா�� ���ற�. �ர��கர
ேபாரா�ட�ைத எ�ப� இ�த ம�த�க� ஆத���றா�க� எ�பைத
கா�� ���ற�. �ர��கர ெகா�ைகைய, பதாைககைள எ�ப�
��� ���ப� எனபைத அ��த ம�க� இவ�க� எ�� கா��
���ற�. இ�� இ�த அ�ச��� நா� நம� ��தைனகைள
உய���� ெகா�ேவா�. ந���ைகேயா�, �� ந���ைகேயா�
இ�� ெவ�� ���� ேச�ட�� அவேரா� ேச��� இற�� ேபான
நாயக�க�ட�� ெசா�ேவா�. எ�ேபா�� ெவ�� ேநா��ேய நம�
பயண�. தா�நா� அ�ல� �ர மரண�. ெவ�� நமேத.

கா��ேரா வரலா���� உ�� ெகா������றா�.

ம�றவ�க� �ைறய ேப�� ெகா��
இ���றா�க�. ெபா��யா�� ெகா��லா� ேபா�
ேதா�றத�� பல காரண�க� ��ைவ�க�ப�டன.
ேச�வாராேவ தன� ெபா��ய நா�����க�� 64
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���� ைவ����பைத�� கா���றா�க�.
�வசா�க� ெம�ல ெம�ல�தா� எ���

ெப�வா�க�. அவ�க� ஆதர� ெப�வத�� நாளாகலா�. �தானமாக
கா����க ேவ��� எ��றா�. அத��� ஏகா�ப��ய� அவைர
���������த�. ெபா��ய க���ச க���� உ��யான தைலவ�க�
இ�லாம� ேபானதா� அவ�க�ைடய ஆதர�� ெபற��யாம�
ேபா���டதாக �ல ஆரா���யாள�க� ெசா���றன�.

ேச�வாரா�� மரண��� �ைள�க�� பல�தமான ேபச�ப�டன. “ஆ�
மாத����� �ைறவான  இ�த� ெகா��லா� ேபா�னா�, ஒ� ம�த��
ேதா��யா� ல��� அெம��க நா�க�ைடேய மா���ய �ர��கர
ேபாரா�ட� பல�னமைட����ட�” எ�றன�.”அர�ய� ��யான ��ைவ
��� ��� வ��ைறையேய ��வா���ெகா�டா�. அத� ேதா��”
எ�றன�. இ��தேபா��� அவ�க� அைனவ�ேம ேச�வாரா�� மரண�
�க�ெப�ய ��னைட� எ�பைத ஒ��� ெகா����தன�.

பா���, ெஜ�ம���, �ேர���, ஆ����கா��, ல��� அெம��க
நா�க�� என உலக� ��வ�� ேச�வாரா��  பட�ேதா� அெம��க
�தரக�க� ��பாக ஆ��ப��த இைளஞ�க�� �ர�க� அ�த ம�த�
எ�வள� மக�தான ெவ��யைட�����றா� எ�பைத பைறசா��ய�.
ேச�வாரா இற�க��ைல எ�றா�க� அவ�க�. கா��ேரா ேச�வாரா���
அ�ச� ம��� ெச��த��ைல. எ��க� ெசா��� ெகா����த� ேபால
ேச�வாரைவ த�யாக ����டாம� எ�லாவ����� ெபா��ெப���
ெகா��றா�. ஏகா�ப��ய���� எ�ரான ேபாரா�ட�ைத ேம�� உ��
ெச�� ெகா��றா�. உலகேம கா��ேரா�� இ�த அ�ச��ைரைய ேக�ட�.
�.ஐ.ஏ�� ேக�� த�க� ����க�� ப�� ெச�� ெகா��ற�. ம�த�ல
எ��க� �����பாக இ���றா�க�.

(இ��� இ���ற�….)

இ � வ ைர….
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7� அ��யாய�

அெம��க உள���ைற �.ஐ.ஏ தன� அ��த
ஆவண�ைத தயா���ற�. ேச�வாரா�� மரண�
ல��� அெம��கா�� எ�ன �ள�க� ஏ�ப���� 
எ�� எ���றா�க�. அ���ள ஒ�ெவா� நா�
����� அல��றா�க�. வரலா�ைற தா�கேள எ�த
ேவ��� எ��ற ெவ� அவ�க��� இ��ப� 
ெத��ற�.

இற�த �ற�� ேச அவ�கைள ப����ற பா� எ�தாமேலேய �ள���ற�.
அவ�களா� ெவ��ைய ெகா�டாட ��யாத த��ைப  கா���ற�. ேச��
மரண� வரலா��� எ�த� ����� �க������ற� எ�பைத
�க�ச�யாக உண���வேதா� ஏகா�ப��ய�����, ேசாஷ�ச  �கா����
நட��ற ��த��� எ��கால �ைசைய� ேத��ற�.

=====

ேச�வார�� மரண�- ல��� அெம��கா��கான
அ��த�

ேச�வாரா�� மரண� ெபா��யா�� ெகா��லா
இய�க�ைத ���� ��ட�. ெசா�ல�ேபானா� மரண
அ� ெகா������ற�. ஏற�தாழ அைன��  ல���

அெம��க நா�க��� வ��ைற �ல� �ர�� நட�த ேவ��� எ���
�ட� கா��ேரா�� ந���ைகக��� க�ைமயான ��னைடைவ 
ஏ�ப��� உ�ள�. இ�த உலக��� உ�ள �க பல�னமான ஒ�
இரா�வ��ட�, ��ப �ர���� தைல�ற�த த��ர�கார� ேதா��
ேபா���ப�  ��பாைவ� ேபா�� ெகா��லா� ேபா� ெதா��க
ேவ��ெம�� தயாரா� வ�� க�����கைள��, ம�றவ�கைள��
ெகா�ச கால���காவ�  ேசா��� ேபாக ைவ������. கா��ேரா�� 66
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அவைர ��ப��பவ�க�� ல��� அெம��க நா�க�� கலக�கார�கைள
ஆத��பத�� ��தள�  வா���கேள உ�ளன. ஒ�ேவைள த��ர�க��
�ல மா�த�க� ெச�� நட�தலா�.

�ட� கா��ேரா�� வல� கரமாக �ள��ய ேச�வாரா 1965� மாயமா�
மைற�� ேபானா�. அவ� ேநா�வா��ப�� ��டதாக��, கா��ேராவா� 
ெகா�ல�ப�� ��டதாக��, ெடா��� ��யர�� இ��பதாக��,
�ய�நா�ேலா, கா�ேகா�ேலா இ��பதாக�� வத��க� உலா�ன.
கைட�யாக  கா��ேரா 1965 அ�ேடாப�� அ���தா�. ேச�வாரா
��பா�� ����ைமைய �ற�� ��டதாக��, அவ� ம�ற நா�க��
�ர��கர நடவ��ைகக��  ஈ�பட� ேபாவதாக�� ெசா�னா�. அவ�
எ�ேக����றா� எ�ப� ���� வத��க� ெதாட��தன. �க� ச�ப கால�
வைர��� அவ� உ��ட� இ��தா�  எ�பத�� உ��யான ஆதார�க�
இ�லாம� இ��த�.

கா��ேரா வ��ைற �ர���� தன� ெதா�ைய �ைற���ெகா�ட
ேநர���, ேசா�ய� ஆதரவான ல��� அெம��க க�����
க��கேளா�  �ர�பா�கைள ச�ெச�ய �ய�����ற ேநர��� 1965
மா���� ேச�வாரா காணாம� ேபானா�. ஆனா� ச�ப��� கா��ேரா
��பா �ர���� அவ��  ேச�வாரா�� ேச��� வ��த �ர�� ���த
பா�ைவைய ���ப�� ெவ��பைடயாக ேபச ஆர�������றா�. 1966
ஜனவ��� நட�த ���  க�ட�க��கான மாநா��� தன� இ�த
பா�ைவைய ேம�� ��ரமா��� ெகா�� �ெர�� மா���ய அ������,
கா��ேரா�� ெகா�ைகைய  ஆத��பவ�மான  ��ய� ��ேர (இ�ேபா�
ெபா��ய �சாரைண�� இ���றா�)  எ��ய ‘�ர���� �ர��’ எ���
��தக�ைத ��� ����  ேப�����றா�. ‘அைம�யான வ��� அ�கார�’
எ��� பைழய க�����கைள, ���பாக ெவ��லா க�����
க��ைய��, ம�ற ேசா�ய�  சா��ைடயவ�கைள�� ெவ��� ஒ���ய
கா��ேரா�� ��ேர�� ல��� அெம��கா�� இ�ேபா� கலக�
ெச�வத�� த��த ேநர� எ�� ெசா��  இ����றன�. நகர��� உ�ள
க����� க��ைய�ட ம�ற ���கைள �ட �ராம��ற�� ெகா��லா
இய�க�கேள �ர���கான தைலைம�ட�களாக  இ��க ���ெம��
அ��த�ேதா� ெசா�� இ���றா�க�. த��வ�ைத ெசய�கேள அைழ���
ெச�ல ���ெம�� அ�������றா�க�. மா���ய  ெல��ய க����
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ெகா��லா இய�கேம ைமய���� எ��� அ�தா� ெவ���� �ைள���
இ��� ெச�ல���ய �ற��ழைல உ�வா��� என��  �வசா�கைள
த�ப�க� இ���� என�� ெசா�� இ���றா�க�.

ஏபர� 17� ேத� கா��ேரா- ேச�வாரா-��ேர க����கைள ��ைவ��ற
ேச�வாரா�� க��ைர ஒ�ைற ��ப ப����ைகக� ெவ���� 
�ரமாத�ப��� இ����றன. இர�� நா� க��� கா��ேரா அைத
�க��� த������றா�.              ல��� அெம��க ஒ��ைம�கான �த� 
மாநா��� �ற�ப�சமான� மரபா��த க�����க�� ம���தா�. இ�த�
ேகாைட�� ஹவானா�� நைடெப�ற அ�த மாநா��� கா��ேரா�� 
க����கைள அவ�க� ஒ���ெகா�ள��ைல. ஒ��ல ல��� அெம��க
நா�க�� ம��ேம த�சமய� வ��ைற �ர�� நட��வத�கான �ழ� 
இ���ற� எ�றன�. அ�த�த நா��� இ��க���ய க����� க��கேள
அவ�க� நா��� எ�த ெகா�ைககைள, எ�த த��ர�கைள ைகயா�வ�
எ��  ��மா��க ேவ��� எ��� இ�� ��பாேவா, ம�றவ�கேளா
தைல�ட� �டா� எ��� வா��டன�. ேச�வாரா இ�லாமேலேய, ெகரவ�
தைலவராக  ேத��ெத��க�ப�ட அ�த மாநா� �ர���க�ைடேய இண�க�
இ��ப�ேபால ெவ�ேய கா��ய��தா�� உ����� மா�ேகா
அ�மா�க����,  உடன�யாக �ர��ைய ஏ�ப��த
�ைன�தவ�க����ைடேய இைடெவ�ைய அ�க�ப��� இ���ற�.
ெபா��யா�� ஏ�ப�ட ெகா��லா�க��  நடவ��ைகக� 1967 மா��
மாத��� ெவ��ச���� வ�த�. ல��� அெம��கா�� ெகா��லா
இய�க�க�� �� ஒ� ச�வேதச ஆ�வ�ைத  ஏ�ப���ய�. க�தாமாலா
ெகா��லா�க� ��தைல�கான ேபாரா�ட����  தயாரானதா�
ெத�ய��ைல. ெவ��லா���, ெகால��யா����ள  ெகா��லா
ச��க� அைம�யாக இ��தா�க�. ��ய இ�த ெகா��லா நடவ��ைகக�
ந���ைகய��பதாக இ��த�. கா��ேராேவா��, ல���  அெம��கா��
உ�ள அ���ர க�����கேளா� இண�க� ஏ�ப����ெகா���
�ய��யாக மரபா��த க����� க��க�� ெபா��ய  ெகா��லா�கைள
ஆத��தன�. ��ேர ெபா��ய இரா�வ��ட� ��ப�ட��, ேச�வாராதா�
ெகா��லா�கைள இய���றா� எ�� அவ� ெசா��ய��  �ைறய
ஆ�வ�ைத ஏ�ப��� இ���ற�.

மா�� ம��� ஏ�ர� மாத�க�� ெகா��லா�கேளா� நட�த ஆர�ப
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ச�ைடக� ேபா�ய ப���ய��க�படாத, ேமாசமான ஆ�த�க�ைடய
ெபா��ய  இரா�வ���� ெப�� ேசத�கைள��, அ��கைள��
ஏ�ப��� இ��த�. ைக�ர�களா� எ���ட���ய அள���
�க��லேர இ��த  ெகா��லா�க�ட� இரா�வ� ேதா��� ேபான�
ெமா�த ெபா��ய அரைச�� அ�������ளா��ய�. ப�தாபமாக
அெம��கா�� உத�ைய ேக�ட�.  ப�க�� நா�க� தா�க� எ�ன
நடவ��ைக எ��ப� எ�� ேயா��க ஆர���தா�க�. ெகா��லா�க�
தவ� ெச�யாதவ�களாக��,  ெவ�ல��யாதவ�களாக�� இ��தா�க�.
�ைல மாத��� ெகா��லா� ������த ம��� அவ�கேளா�
ெதாட��ைடய ��ேர ம��� �ல�  ��ப�டன�. அவ�க� ெசா��ய
வா���ல�தா��, ெபா��ய அர��� ��வாசமாக இ��த �வசா�க��
ஒ��ைழ�பா�� இரா�வ�  ெகா��லா�க��� �ல ேசத�கைள
ஏ�ப��த ���த�. ஆக�� மாத��� இரா�வ��� ��� தா��தலா�
ெகா��லா�க�� ரக�ய �கா� ஒ��  ����மாக அ��க�ப�ட�.
அ�ேடாப� 8� ேத� ெகா��லா�க�� ���ய ��ேவா� நட�த
ெவ��கரமான ச�ைட�� இரா�வ� ேச�வாராைவ  ெகா�� த�ைன
த�க ைவ��� ெகா�ட�.

ேச�வாரா�� மரண� ெபா��ய அ�ப� பா�ய�ேடா���  ���யமான
சாதைனயா��. அர��� ெகா��லா இய�க� ���த �ர�ட�� ��வாக 
இ��கலா�. பா�ய�ேடா��� �க உ��ைணயாக இ���ற, ெரா�ப
காலமா� �வ�� �ட�த இரா�வ��� த�ன���ைகைய��,
வ�ைமைய��  இ� அ�க����. ஆனா� ெகா��லா�க��� எ�ராக
ேநர�யாக ஈ�ப�ட இரா�வ அ�கா�க� �ல��� அர�ய� அ�லாைஷக�
ஏ�ப�� அவ�கேள  ��யர�� கா�பாள�களாக த�கைள �����த��
���.

உண��கைள உடன�யாக ஏ�ப����ற அள��� ��பா�� உ�நா��
ப����ைகக�� ேச�வாரா�� மரண�ைத� ப�� அ�கமாக ெசா�ல 
��ய��ைல. ஹவானா ம�க�� ெபா�வான மேனா�ைல ���ற�.
�ரமரண� அைட�த ேச�வாரா �ர���கார�க�� உதாரண ��ஷராக 
க�த�ப��றா�. ல��� அெம��க நா�க���, உலெக��� இ���ற
எ��� ெச�யாத, பைழய க����� க��க�� ெகா�ைகக���
�யா��யான�  த��ற, வற���தனமான �ர���கார�க��� ேச�வாரா
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����� மா�ப�� கா��ய��க� ���. கா��ேரா-ேச�வாரா
ெகா�ைகக� ����  ���க�ப��. ஆ�த�தா��ய ேபாரா�ட�க���
���ய��வ� அ��க�ப��. ேச�வாரா�� மரண���� வழ�க�ேபால
அெம��கா�����  �.ஐ.ஏ�� ��� ப� �ம�த�ப��. ���� ��ட
தைலவ�� பதாைககைள� ���� ���� இ�� ெவ��யைடய ��ய
ேச�வாரா�க��� அைற�வ�  �ட�ப��.

இ��தா�� கா��ேரா��, அவர� சகா�க�� த�க���� இ�த ‘�ர��
ஏ��ம�’ ����� அத� �ைள�க� ����� அல�வா�க�.
ேச�வாரா��  மரண��னா� ம�ற நா�க�� �ர��  ஏ�ப���வ� ���
ேபாகா�, ேம�� வ��ெப�� எ�� ��ப ம�க�ட� கா��ேரா
��ைர�கலா�. அ�தா�  அவர� �ணா�ச�. அ�ல� �ைலைமகைள
ஆரா��� ஒ�ேவைள இ� ேபா�ற அ��ய �ய��கைள ����
ைவ�கலா�. அ�ல� ேச�வாரா��  �ய��கைள ஆரா��� ெகா��லா
இய�க��� �ல மா�த�கைள� ெச�� ெதாடரலா�. ெமா�த���,
ேச�வாரா�� �யாக�ைத ������, �ல  மா�ற�கேளா� கா��ேரா
தன� �ய��ைய� ெதாட�வா� எ��தா� ெத��ற�.        �ைர�� த�க�
நா���� �ர�� ஏ�ப����� என  பய��ெகா����த இட�சா�க�
அ�லாத ம�ற ல��� அெம��க�க��� ேச�வாரா�� மரண� ெப��
��ம�ைய� ெகா�������. ைகேத��த அ�த  �ர���கார�� மரண�,
�ல ல��� அெம��க�க��� இ�த கலக�க� ம��� அத�கான ச�க
காரண�க� ���த ��ர�ைத �ைற�க�� ெச�யலா�.  அத�� ேந�
எ�ராக, எ�த வைகயான இட�சா�களா���தா�� க�����க�
ேச�வாராைவ �க��� ெகா�ேட இ��பா�க�. ���பாக ��ப �ர���� 
அவ� ஆ��ய ப��ைன எ����ெசா�வா�க�. அத�கான காரண�க�
கைளய�ப�� வைர �ர�� ெதாட�� எ�பா�க�.

கா��ேராேவா� ��ைமயான �ர�பா�க� ெகா�����ற, ெகா��லா
ேபாரா�ட�ைத வாயள�� ம��� ஆேமா���� ெகா�� இ���ற ல��� 
அெம��கா�� உ�ள ெப�ய க����� க��க� கா��ேரா-ேச�வாரா-
��ேர ெகா�ைககைள எ���� இ��� வ�ைமயாக வாத�க�
ெச�வா�க�.  �ர���� த��த �ழ� உ�ள ஒ� நா���, �க� �ற�� வா��த
ஒ� ெகா��லா �ர���கார� ேதா���ேபானைத அவ�க�
����கா��வா�க�.  ேச�வாராைவ ��ைமயாக �ைற���
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ேபசா��டா��, ெபா��ய ெகா��லா� ேபாரா�ட���� ெபா��ய�க�
அ�லாதவ�க� தைலைம தா��யதா�  அ���ள �வசா�க��
ஆதரைவ� ெபற ��யாம� ேபா���ட� என ��ற� �ம��வா�க�.
அ���ள இட�சா� க��கேள �ர���� த��த  த�ண�ைத அ�ய����
எ��� அ�த ம��� உ�ளவ�களா�தா� �ர�� நட�த�பட ����
எ��� ெசா�வா�க�. ேச�வாரா�� ெபா��ய  �ய��க�����
கா��ேரா த�ைன ������ெகா�ள ��யா�. நா�க� ஏ�கனேவ
ெசா�ேனா� எ��ற �ர�கைள ேக�க ேவ�� வ��.  ��பா��
ெகா�ைககைள ஆத��தவ�க� அைத ம�ப��லைன ெச�தா��
கா��ேரா���  இள� க�����க�ட� ெச�வா�� �ைற�� �டா�.

=====

அ�ேடாப� 8� ேத� நட�த ேபா�� ேச�வாரா ெகா�ல�ப�டா� எ�� இ�த
ஆவண���� ����ட�ப��ற�. ெபா�ைய ெசா��� ெகா�ேட 
இ���றா�க�. கா��ேரா அைத அ����றா�.

இ�த ஆவண����� அவ�க� ஏ�கனேவ எ��ய ஆவண�க���� ஒ�
���ய ���யாச� ெத��ற�. கா��ேரா���� ேச���� உ�ள 
�ர�பா�க� ேபச�பட��ைல. அவ�க� இ� அைத ேபச�� ��யா�.
��பா ம�க� கா��ேராேவா� இைண�� ��� அவ�க� வாைய
அைட��  ��டா�க�.

ஆனா� உல�� உ�ள �ர��கர ச��க��� ��னா� ஒ� ேக��ைய
அவ�க� ைவ�� ��டா�க�. ேச�� மரண� எ��������  ேக��
அ�தா�. கா��ேராேவ அத��� ப�� ெசா��றா�.
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8� அ��யாய�

அவ� ெபா��யா�� இற�� ேபானா� எ�ப�
ெத��ற�. ெபா��யா��� எ�ேபா� ெச�றா�.
அ�� எ�ன ெச�தா�. எ�ப� இற�� ேபானா�
எ��ற ேக��க��� �ைடக� இ�ைல. கால�
ெகா�ச� ெகா�சமா� அைவகைள அ����ற�.

பா�ய�ேடா�� ந���ைக���ய சகா��, �.ஐஏ
ஏஜ�டாக�� இ��த அ�ேடா�யா அ��யா
எ�பவ� தன� தவ�கைள உண���
�ராய���தமாக �.ஐ.ஏ ைக�ப��ய
ேச�வாரா�� ெபா��ய நா�����கைள
��பா��ேக  1968� அ��� ைவ�ததாக

வரலா��� ����க� ����றன.

கா��ேரா அ�த ைட�ைய அ�ச��� அத�� ஒ� ‘அவ�யமான ���ைர’
எ�� ��பா ம�க��� இலவசமாக ெவ���� ��டா�. ெபா��ய
நா�����கைள �ைத�� ேச�� ���, ��பா ���, கா��ேரா ���,
�ர��கர ச��க� ��� அவ��கைள பர�ப இ��த ��ட�க�
��ய��க�ப�ட�. �.ஐ.ஏ�� ைகக����த ைட��� ப�க�கைள ெவ��
நக�களா�� ��டா�. ெபா��ய நா�����கைள, �.ஐ.ஏ��, ெபா��ய
அர�ேம ெவ��டாம� இ��தத�� ேவெறா� காரண�� இ��த�. �க�
�லேபைர ைவ��� ெகா�� ெபா��ய ரா�வ�ைத மா� மா�
ேதா�க��த நா�க� அ�� இ��தன. அ�த அவமான�ைத ெவ�ேய�
ெசா�ல ���ப��ைல அவ�க�. அ� ெகா��லா� ேபாரா�க���
ந���ைகைய ஊ��� எ�� பய�� இ��த�.

கா��ேரா தன� ���ைர��, �ர�தரம�ற நா�க�� �����
உ�கா��� ஒ�ெவா� �க�ைவ�� �ய �ம�சன�கேளா� எ������ற
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ேச�� ெத�� க�� �ய�� ேபா�றா�. கா�க�� ஓ���� ஏ���
உட�� அச� அ�த� ப�க�க�� எ��ேம ெத�பட��ைல. ஒ�ெவா�
�ர���கார���� �ைலம��ப�ற ெபா��ஷமாக இ���� எ��
‘ெபா��ய நா�����கைள’ அ����றா�. ேச�� மைன� அெல�டா��
ப��� இ�� மக�தான�. த��� கல�த ��யமான ேதாழ�� கைட�
அ��யாய�கைள அவர� எ����க�� ப��� எ�ேலா���� ��ய
ைவ�தவ� அவ�தா�.

ேச�வாரா�� இ�பதாவ� �ைன� �ன�ைத ஒ�� அ�ேடாப� 8, 1987�
‘நா� ேச�வாராைவ �ைன��� ேபா�’ எ�� ஒ� டா�ெம��� பட�
எ��க�ப��ற�. �ட� கா��ேரா இ�தா�ய ப����ைகயாள� �யா�
��னா எ�பவ��� ெகா��த ேப���ைன அ��பைடயாக ைவ��
தயா��க�ப��ற�. அ�த� ேப���� தா� அ��தவ�ைற மன� ���
ேப��றா�. �ல ேக��க� உைடப���றன. �ல ேக��க� உ�வா��றன,

ேச இற����டா� எ�பைத எ�னா� ந�பேவ ��ய��ைல.
கன�� வ�� எ�ேனா� ேப�� ெகா�� இ���றா�. அவ�
உ�ேரா� இ���றா�. அவர� வ�வ�, நட�ைத, ெகா�ைககளா�
�ர�தரமான கா��யா� இ���றா�.

நடவ��ைகக�� ���ய��வ�ைத ெபா��� நா� ெசய�
�ர�கைள பய�ப���ேவ�. ஒ� ெதா�ட� �றைமகைள��,
அ�பவ�ைத�� வள���� ெகா����டா� ��யவ�கைள
பய�ப���ேவ�. அ�ேபா�தா� அவ�க�� க���
ெகா�ள��,, த�கைள வள���� ெகா�ள�� ����.
அபாயகரமான நடவ��ைகக�� ெதாட��� ஒ�வைரேய
பய�ப���னா�, ஒ�தடைவ இ�ைல, ம�ெறா� தடைவ நா�
அவைர இழ�க ேந���. ெசய��ர�கைள பா�கா�க ேவ���. 
அவ�கைள மா��� ெகா�ேட இ��க ேவ���. இ�த �ைறைய
��ப�� இ��கா��டா� ேச�வாராைவ எ�ேபாேதா இழ�க
ேவ����������.
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அவ� ெத� அெம��கா��� ேபாக ேவ���. அ� அவ�ைடய
பைழய ��ட�. அவ� எ�கேளா� ெம��ேகா�� ேச��தேபா�,
எ�த �ப�தைன�� ������க��ைல. ஆன�� அவ� ஒ��
ேக�டா�. �ர�� ெவ��கரமாக நட�� ���த�ற� அவ� தன�
�ற�த ��யான அ�ெஜ��னா��� ேபாக அ�ம��க ேவ���
என ேக��� ெகா�டா�. நா� உ��ய��ேத�. அத��
ெவ��ர� ேபாக ேவ�� இ��த�. �த�� ேபா�� நா�க�
ெவ�� ெபற ேவ���. �ற� யா� யாெர�லா� உ��
�ைழ�����றா�க� என பா��க ேவ���. அவ� உ�ேரா�
இ��பத�கான வா���க� �க� �ைறவாகேவ இ��தன.
ஏென�றா� �ைள�கைள� ப�� ேயா��காத மன�
அவ�ைடய�. ஆனா�� அ��க� த��ைடய ேவ��ேகாைள
ஞாபக�ப���� ெகா�ேட இ��பா�.

�ய�யா ேம����யா�� அ�பவ�கைள� ெப�ற �ற�, ெத�
அெம��கா�� �ர��கைள ஏ�ப��த ேவ��� எ��� தாக�
ேம�� வளர ஆர���த�. எ�கேளா� ேச��� �க ேமாசமான
த�ண�கைள பா��த �ற�, எ�க� ேபாரா�ட�ைத ��ென����
ெச�ல இரா�வ�ைத பல� வா��ததாக உ�வா�க
ேவ�����தைத ���� ெகா�டா�. ெத� அெம��கா��
�ர��கர இய�க���கான சா��ய�க� இ��பைத ந��னா�.
ெத� அெம��கா எ�� நா� ெசா�வ�, ெத� அெம��கா��
ெத�� ப��கைள. நா�க� அவர� ��ட���� ம��ப��ேதா�.

�ர�� ெவ��யைட�த��, �ைறய ெபா���க��, �ர��ைனக��
�� வ�� ��றன. அர�ய���யான �ர��ைன. இய�க�ைத
ேம�� ஒ��ப��� ��க ைவ�க ேவ��ய �ர��ைன. ��வாக�
ம��� ெபா�ளாதார� �ர��ைன. ��ைதய அர�� எ���
இ�லாத ெவ�ைம�� ��� எ�லாவ�ைற�� எ��ெகா�ள
ேவ�����த�.
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ெதா���ைற�� அைம�சராக ேச �ய��க�ப�டா�. �க�
��ட��� ெதா�லா� அவ�. அவ� ேம�� பல ெபா���கைள
வ��தா�. எ�ேபாெத�லா� எ�க��� ���ய ெபா���கைள
கவ��பத�� ��ரமான ஒ� ம�த� ேதைவ�ப��றாேரா
அ�ேபா� அவ� �� வ�வா�. அ�ப��தா� ேத�ய வ����
அவ� தைலவரானா�. அ� ���� ேக���, ��ட�க��
உ��. எ�கனா���ைட ேக�டா� இவ� வ�����றாேர எ��
ேப�னா�க�. இ� ���� அவ�ட� ேக�டேபா�, நா�
எ�கனா��� இ�ைல. க����� எ�றா�.

ேதச����� அ�ேபா�தா� நா�க� எ�க� ப�கைள
ஆர������ேதா�. வல�சா�க� அவைர க����� எ��
��ற� சா��ன�. இ��தேபா��, ேச அவ��� ெகா��க�ப�ட
ப�கைள �க ���சா��தனமாக��, �ற�பட�� ெச��
���தா�. உ�ப��ைய ெப���வ���, க���பா�கைள
ெசய�ப���வ��� க�னமாக உைழ�தா�. அவ� ெச�த
எ�லாவ���� அவ� ஒ� ��மா��தா�.

இ�ப��தா� �ர������� �த� வ�ட�கைள அவ� ச���தா�.
�ற� ஏ�கனேவ அவ�ட���த பைழய ��ட�கைள��
��தைனகைள�� ெசய�ப��த ேவக� ெகா�டா�. அ�த ேவைள
அவ��� ச�யானதா� ப�����ற�. �ற�பான உட��ைல
அவர�நடவ��ைகக���� ேதைவ. அ�ேபா� உ�ைமயாகேவ
அவ� மேனா ��யாக��, உட� ��யாக�� ஆேரா��யமான
�ைலைம����தா�. நம� நா������ ெப��� ெகா�ட
ப���ைனக� அவ�ட� இ��தன. எைத�ெச�ய ேவ��� எ�ற
��தைன இ��த�.

அ�த ேநர���தா� இ�� ேஜய� எ�ற�ய�ப�� கா�ேகா��
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தைல�� வ�த�. ���பா இற�� ேபானா�. ஆ�த�தா��ய
இய�க� ஏ�ப�ட�. �ர��கர இய�க� எ�க� உத�ைய நா�ய�.
ஏ�கனேவ நா�ைட��� ெவ�ேயற ��� ெச����த சமய���,
அவ� அ�� ெச�வ� அவ��� ேம�� அ�பவ�கைள த��
என ஆேலாசைன ெசா�ேன�. அவ� தைலைம�� 100 ேப�
ெகா�ட �� கா�ேகா��� அ��� ைவ�க�ப�ட�. அவ�க�
அ�� பல மாத�க� இ��தா�க�.

அ�� ெச�� ேபா� ெதா��ப� எ�க� ��டம�ல.
ஆ����க�க��� ப��� அ��ப�� உத�வ��தா� ேநா�க�.
அ�� இய�க� அ�ேபா�தா� ஆர������த�. வ�ைமேயா,
ஒ��ைமேயா �ைடயா�. நம� ஆ�கைள அ����� ���ப
அைழ��� ெகா�ளலா� என ேச ெசா�னா�. அவர�
க����கைள ஒ���ெகா�� நா�க� எ�க� ேதாழ�கைள
அைழ���ெகா�ேடா�. ேபாரா�ட�ைத ��ென���� ெச�ல
ேபா�மான �ழ� அ���ைல.

ஆ����கா�� த�����பைத த�கா�கமான ஒ�றாக�தா� ேச
��ட�����தா�. ெத� அெம��கா��� ெச�வத�� த��த
ேநர�ைத ேச எ��பா�����தா�. ஆனா� எ�க��� ச�கடமான
�ைலைம ஏ�ப����த�. ேச ஏ�கனேவ ‘ேபா� வ��ேற�” எ��
ெசா�����தா�. அவ� ��பாைவ��� ெவ�ேய�வத��
��ன� க�த�ைத ெகா�����தா�. �க அைம�யாக ெச��
�����தா�. இ��� ெசா�ல�ேபானா� அ� ஒ� ரக�யமான
���. நா�க� அவர� க�த�ைத ைவ����ேதா�. ஆனா� �க
ேமாசமான, தர�ெக�ட வத��க��, அ��ைகக�� �ச�ப�டன.
‘ேச, மைற����டா�’, ‘ேச, இற����டா�’ ‘என��� அவ����
இைட�� �ர�பா�க�’ எ�ெற�லா� ேபச�ப�டன. நா�க�
எ�லாவ�ைர�� எ�க� ெமன��� �ைத��� ெகா�ேடா�.
அவர� இய�க�ைத கா�பா�ற��, அவைர�� அவேரா�
ெச������ ம�த�கைள�� பா�கா�கேவ அ�ப� இ��ேதா�. 76
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கா�ேகாைவ ��� ெவ�ேய�ய �ற� ேச தா�ேச�யா���
ெச�றா�. அ��ற� ஐேரா�பா�� உ�ள ஒ� ேசாச�ஷ நா����
ெச�றா�. ��பா��� ���ப ���ப��ைல. நா�க�
அைம�யா���த ேநர��� ெச�ய�ப�ட �ர�சார� எ�கைள
காய�ப���ய�. எ�க��� ேவ� வ���ைல. அ�த� க�த�ைத
ெவ��ட ேவ��ய ச�த��ப� வ�த�.

த���க ��யாம� அ�த� க�த�ைத எ�ேலா����
ெத���ததா�, ேச��� இ��� த�மச�கடமான �ைலைம
ஏ�ப�ட�. ‘�ைட ெப��ேற�’ எ�ற அவர� வா��ைதகைள
ெத���த �ற� அவரா� ��பா��� ���பேவ ��யா�. அ�
அவர� �ேசஷமான �ண�. நா� அவேரா� ெதாட�� ெகா��
��பா��� வரேவ��� என ெதாட��� அைழ�ேத�. அவ�
எைத� ெச�ய �ைன�தாேரா அத�ேக�ற ஒ� நடவ��ைகயாக
இ��த�. அவ� வ�தா�. ���ப�� யா���� ெத�யாம�
ெச�றா�. �க க�னமான மைலக��� ப����காக ெச�றா�.

உத�� ெபா��� அவர� பைழய ேதாழ�கைள��, பைழய
ெகா��லா ேபாரா�கைள��, ம��� �ல ��ய �ர�கைள��
ேக�டா�. அவ�கேளா� ேப�, அவேர ேத��ெத���� ெகா�டா�.
அ�பவ� வா��த ேதாழ�க�� �� ஒ�ைற அவேரா� ெச�ல
அ�ம��ேதா�. �ல மாத�க� அவ�கேளா� ப��� ெப�ற அவ�,
ெபா��யா�� ேதைவயான ��வா�க ேவைலக� ���த��
அ�த� ��ேவா� அ�� ெச�றா�.

ேச எ�கைள ��� ெச�ற அ�த �ன� சக ேதாழ�கேளா� ஒ�
�ளயா�� நட��ேன�. ஒ� ந�ல கா�ய���காக ேச ெச�வதா�
�க ெந���ய ேதாழ�கைள ம��� அைழ�� இர� உணைவ ஒ�
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�ற�� ����ன��காக ெகா��ேத�. ேச அ�த �ற�� ����ன�.
மா�ேவட��� இ��தா�. யா�� அைடயாள� காண��ைல.
நா�தா� அவ�க��� ேச எ�� ெசா�ல ேவ�� இ��த�.

எ�ைலகைள ேத��ெத��� அவேர ��ட� வ��தா�.
அ�ெஜ��னா�� �ர�� ஏ�படேவ��ெம��தா�
����னா�. அ�த நா�கேளா� எ�த�தமான ெதாட���
அர�ய� ��யாக ைவ����காததா� அ����� நா�க� 
��வா��ேனா�. ேம�� அ�த நா�க� ��பாைவ எ���த
அெம��கா�� நடவ��ைகக��� ஆதர� த����தன.

��னதாக அ�ெஜ���ய�கைள இைண�த ஒ� ��ைவ ேச
அைம����தா�. அ�� ஒ�வ� அ�ெஜ��னா ��ப� மாெச��
எ�பவ�. ேச�� ஏ�பா���ப� மாெச�� வட��
அ�ெஜ��னா�� ச�யா� ப���� ஒ� ��ன�
ஏ�ப������தா�. அ�த நடவ��ைக�� மாெச�� இற��
ேபானா�. த�னா�தா� �ல ேதாழ�கைள இழ�ேதா� எ���
உண���� ஆ�ப�� உடன�யாக கா�ய��� இற�க ேவ���
எ�� அவைர ������க ேவ���.

ேச அ�த ப��ைய� ப�� ஏ�கனேவ அ�����தா�. அ�
அ�ெஜ��னா�� எ�ைலைய ஒ�� அைம����த�. ெபா��ய
�வசா�கைள� ப���� ெத�����தா�. அவ�க� அைம�யான,
ந���ைகய�ற ம�த�களா���தன�. ��ப �வசா�க�����
ேவ�ப�டவ�க� எ�ப�� ெத���. க��� நா�க�� ேமா�டா�
ைச���� அ�த� ப��க���� ெச����தா�. அேமசா�
ப��க����, இ��� பல ப��க���� ெச����தா�.
பலதடைவக� அவ�கைள�ப����, அவ�க��� உதவ எதாவ�
ெச�ய ேவ��ெம��� எ��ட� ெசா�����தா�. அ�த
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ேவைல க�னமான� எ�பைத ெத��ேத ைவ����தா�.

ஆனா� �த�� ஏ�ப�ட ��ைட�க���� �ற� ந�பேவ
��யாத எ�க� அ�பவ�க����� ேச �ைறயேவ க���
ெகா����தா�. க�னமான �ைலைமக�� ஒ� ��ன� ��
ேபாரா�ட�ைத எ�ப� ��ென���� ெச��ற� எ�பைத
பா�����தா�. இ� ேபா�ற ேபாரா�ட�க���, அத�
சாதக�க��� ேச��� �ைறய ந���ைக இ��த�. எனேவ
ேபாரா�ட� எ�ேக அைமய ேவ��� எ�பைத
ேத��ெத�����தா�. அ�� எ�த தவ�� ஏ�பட��ைல.
அைம�பாக உ�ெவ�����த அர�ய� ச��க�� ஆதர�ைன
ெபற �ய�� ெச�தா�. ெபா��ய� க���ச க����
ஆதர�ைன�� கண��ெல���� ெகா�டா�. ெபா��ய�
க����� க���� �ல �ள�க� இ��தன. �ைறய தைலவ�க�
இ��தன�. க����� க���� ெபா��ெசயலாள� ேமா�ேசைவ
ச���� தன� ��ட�ைத �வ��தா�. இ�த இய�க��� ேவ� �ல
தைலவ�க�� இ��தன�. ேமா�ேச��� அ� �ல
�ர��ைனகைள ஏ�ப���ன. ேமா�ேச���� ேச�வாரா����
�ர�பா�க� ேதா��ன. ஒ� அைம�பாக உ��ெப�வத���
அவ�க� க�����க�ப�� ��டன�. வரலா�� ��யாக
ெபா��ய� க���ச க��ைய இத�� �ைற ���ட ��யா�.
�ைறய க�����க� ேசேவா� ேச��தன�. �ர�பா�க�
இ��தேபா�� �க�� உத�கரமாக �ள��ன�. யாைரயாவ�
��ற� ெசா�ல ேவ��ெம�றா� ேமா�ேசைவ�தா� ெசா�ல
ேவ���.

ெபா��ய இரா�வ� எேதா நட��ற� எ�� பா��த�.
அேதேநர��� ம�ற கா�ய�க�� நட�� ெகா����தன. ெப�ய
��ேவா� ெச�� ஒ� இட�ைத தக��க ேச ��ட��டா�.
�ைறவான அ�பவ� ெகா�டவ�க��, ��யவ�க�� அ�த
பயண��� ��னா� இ��தன�. பல வார�க� ���த�. ெப�ய 79
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���க��, ெவ�ள��, �க�க�� ெகா�ட �ரேதச�
எ�வள� க�னமாக இ��த� எ�பைத ேச ெபா��ய
நா�����க�� �வ���றா�. �லைர இழ�க�� ேந��ட�.

பல வார�க� க��� ���ப�� த�க� இ���ட����
கைள�பைட�த �ர�க� ����ய ேபா� அ�� ஒ����ைம
உ��ட �ல �ர��ைனகைள ேச பா��தா�. பல�னமா����த,
கைள�பைட����த �ர�க� ஒ�ெவ��க அவகாசேம��ைல.
அ��த �ல நா�க�� இரா�வ��� �த� தா��த� நட�த�.
ெகா��லா�க� அ�பவ��கவ�களாக இ��ததா� இழ��க�
எ��� ஏ�பட��ைல. ப���, ச�ெடன ����� தா��
ஆ�த�கைள ப���� ெகா�டேதா� ெப�ய ேசத�கைள��
இரா�வ���� ஏ�ப���ன�. இைவெய�லா� �க�
���ரமாகேவ நட�� ��ட� எ��தா� நா� ெசா�ேவ�.

�த� �க���க��� �ற� அ��த தா��த� ��ட�ட�ப�ட�.
இர�� ���களாக ���� ெகா�டன�. �ற� ஒ�ேபா��
அவ�க� ச���கேவ��ைல. ேதைவயான ம���கைள�� ேச
எ���� ெச�ல��ைல. அ� அவ��� �ரம�ைத அ�������.
�ரா�மா�� நட�த �ஷய� ���ப�� நட�த�. பல மாத�க�
இரா�வ�ைத எ���� ேபா��டன�.

��கள�ற ேபா��ைறைய ேச ந��னா�. அவ��� அ� ந�றாக
ெத���. இ�த� ேபா� �ைற�� ேபாரா�க� ஒ�வைரெயா�வ�
சா��� ம��ேம இ��க ����. ெவ������ அவ�க���
ஆதரேவா, உத�ேயா எ��பா��க ��யா�. அ� ஏ�கனேவ
சா��யம�றதா����த�. ரக�யமாக ெவ������ �ைட�த
உத�க�� அ��க�ப����த�. இ�ப� ேபேர
ெகா����தா��, அ�த ேநர���� ேபாராட ���� எ�ப�
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ேச��� ெத���. ந�றாக பழ�க�ப�ட இட�கைள�
ேத��ெத���� ெகா�ள ேவ���. அ�த �ைச��தா� ேச
தைலைமேய�� நட��� ெகா����தா�. அனா� நட�தைவகைள
ேச�� ைட��� �லமாக ம��ம�ல, இரா�வ���
�வர�க������ட �வ��ப� எ�ப� ந�ப ��யாதைவகளாக
இ����றன. இரா�வ�ேதா� ஏ�ப�ட ேமாத�க�
உ�ைம�ேலேய கா�யமா� இ���ற�.

இ�ெனா� �� ����� அ��� ேபான� ேசைவ க�ைமயாக
பா�����க ேவ���. அ�த� ���� மரண�ைத ெவ�நா��
ப����ைக� ெச��க����� அ�ய ���ற�. ேச அைத ந�ப
ம��தா�. இரா�வ��� இ�ெனா� ெபா�ெய�� �ைன�தா�.
அவ�ைடய ைட��� ெரா�ப கால� க����தா� அ�த�
���� மரண�ைத எ���றா�. �ற� ேச ம�க� வா�� ஒ�
ப��ைய அ��தளமாக அைம���ெகா�� பயண�
ேம�ெகா��றா�. இத��� பல ந�ல ெபா��ய நா�� �ர�க��
அவ��� �ைட����தா�க�. இ�த நடவ��ைக �க� ச�யான
ஒ��. இ��� ேபாரா�வத�� வா�����த�.

அவ� ��ேன� ெகா����தா�. ஒ� ந�ல ெவ��சமான
ேநர��� ஒ� �ராம���� வ���றன�. கா�யா� இ��த
�ராம� ஏேதா நட�பத�கான அைடயாளமா���த�. ச�ைட
நட�க� ேபா�ற� எ�பைத ம�க� உண�����க ேவ���.
பாைத�� கா����ப�தா� எ�லா இரா�வ�க�� ெச���
கா�ய�. ெவ��ச��� ேபாரா�க� ெவ�������த மைலகைள
ேநா�� ெச�றன�. இரா�வேம அ�� இ�லாத� ேபால நட��
ெகா������றன�.

��� தா��த��� ேபாரா�க� உ�ளா�ன�.  பல�
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ெகா�ல�ப�டன�. உட�நல� ���ய �ல ம�த�கைள ��
ெகா�� ெச�ற�. ெப�� �ரம�ைத அ��தா�� அவ�கைள
ெகா�� ெச���டேவ ேச வ�����னா�. நா�க� இ� ேபால
பல தடைவ ெச�����ேறா�. அவ�கைள ���� ெச�ல ஒ�
இட�ைத பா��ேபா�. ேச�� அ�ப��தா� �ைன����க
ேவ���. தா� �� ைவ�க�ப�� ��ேடா� எ�பைத
அ�����தா�. ெவ�ட ெவ��� இ��தா�. ந�ல ெபா��ய�
ேதாழ�கைள இழ����தா�. மாத� கண��� இரா�வ�ைத
எ���� �ர� ெசய�கைள ������த அவ��� இ�த �ைலைம
�க க�டமான ஒ��. அவ�ைடய ��பா�� அ��க�ப�ட�.
ைக�யா�க�ப�டா�.

எேதாெவா�� அவைர க�ைமயாக பா�����க ேவ���.
மரண�ைத ப��ய �ர�ைஞய�ற த�ைம�� இ�����க
ேவ���. பல தடைவக� இ� ேபால மரண�ேதா� சவா�
������றா�. அவ�க� எ�ச��ைகயாக ��ேன����க
ேவ���. சாைலகைள உபேயா�����க� �டா�. ேவ�
வ�கைள ஆரா��� இர�� ெச����க ேவ���. எ��கைள
அவ� ��பா�����க ���� அ�ேபா�.

அவ� எ�ன ெச�தாேரா அதைன நா�க� ந���ேறா�. நா�
அ��க� ெசா�வ���. ெவ���� ேதா���� நம� பாைதகைள
ச�ெய�ேறா, தவெற�ேறா ��மா��ப��ைல. எ�க�
ேபாரா�ட��� அைனவ�ேம ெச����க� ���. பலதடைவ
மரண�ைத ெந�������ேறா�. இற�� ேபா���தா�, நா�க�
தவறான பாைதைய ேத��ெத���� ெகா�டதா� இற��
ேபாேனா� எ��தா� பல� ெசா�����பா�க�. மரண�
பாைதைய தவறானதாக அ��த�ப���ட ��யா�. பாைத
ச�யானெத�� ந���ேற�. அவர� வ��ைறக�� என�� எ�த
ச�ேதக�� இ�ைல. எ�ன ெசா�ல வ��ேறென�றா�,
ேபாரா�ட��� ஆர�ப� க�ட�க�� அவ� த��ேய 82
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இ�����தா� �ற�பானதா� இ�������. ேபாரா�ட���,
அர�ய� ம��� இரா�வ தைலவராக ம��� அவ�
இைண����தா� ச�யானதா� இ�������.

ேச���� என��� அ��தமான உற�க� உ��. ந�ல
ந�ப�களா���ேதா�. ஒ�வைர ஒ�வ� ந��ேனா�. என�
க����க��� ���த கவன� ெகா��பா� ேச. ஆனா� அவ�
�ல இல��ய�கைள ைவ����தா�. அவைர� த��ப� எ�ப�
எ�களா� ��யாம� ேபா���ட�. க����கைள அவ� ��
���க ��யா�. ெச�ய ���த� அவ��� உத�வ�தா�.
���த அள��� உத�ேனா�. அவ�ைடய இல��ய�
அசா��யமானதா���தா� உத����க ��யா�. அ�ப�
இ�����தா�, இ� ��யா�, எ�க� ேதாழ�கைள �யாக� ெச�ய
��யா� எ�ேற ெசா�����ேபா�. ஆனா� அவ� எ�ன
ெச�தாேரா, அைத ெச�தா�. அவ� ெச�த�� நா� ந���ைக
ைவ�����ேற�.

ேச�� உடைல அவ�க� எ�ன ெச�தா�க� எ�� இ���
ெத�ய��ைல. அவர� சடல� எ�����ற� எ��
ெத�ய��ைல. உபேயா��த ெபா��க� �ைட������றன.
எ�ன நட�த� எ�ப� இ� தர��க� �லமாக�� ெத�ய
வ��ற�. ஆனா� ேச எ�ேக �ைத�க�ப�டா� எ�ப�
ெத�ய��ைல. அவ� காணாம� ேபாக ேவ��� என அவ�க�
����னா�க�. இ��த ேபா��� ேச இ�த உல�� �க� ெப�ய
��னமாக இ���றா�. �ர��கர�த�ைம���, ைத�ய�����,
உய��த ப��க���� உதாரண ��ஷரா� ��டா�.
��றா� உலக��� ேபா���ண��க �ர���கார���
�ர�ேயகமான அைடயாளமா� ��டா�.
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�ட�� ேப�� ��வைட�ற�.

ேச ெபா��யா���� ெச�ற��, அ�ேக
நட�தைவக�� ஓரள��� இ�ேபா� ��ப���றன.

அவ� மரண� �க��த�த� ம��ேம இ��� அ�ய�பட ��யாம�
இ���ற�. அைத�� அவ�க� எ�� ைவ����தா�க�.
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9� அ��யாய�

ேச�வாரா�� ��பதாவ� �ைன�
�ன�ைதெயா�� ��ப அர�� ேத�ய
பா�கா��� �ைற����� அவர� மரண�
���த ஆவண�கைள ேசக��� ��ைமயான
தகவ�கைள ெபற �ய�� எ��க�ப�ட�. �.ஐ.ஏ,
அர�, ம��� ெப�டக����� �ல
ஆவண�க� �ைட�தன. ஏராளமான
தகவ�கைள ேசக��� அெம��க
எ��தாள�க� ேச�வாராைவ� ப�� இர��
��தக�கைள எ�����தா�க�.
����ெகா�ல�ப�� வைர அ��� இ��த

�.ஐ.ஏ எஜ�� ெரா������ அ��ைக �ல �ஷய�கைள� த���றன.
�.ஐ.ஏ பா�கா�� வ�� இ��� ஏராளமான ஆவண�க� ரக�யமாகேவ
இ��தன.

�ைட�த ஆதார�க�� இ��� உ�ைமக�� ஒ� ப�� ம��ேம ெத�ய
வ��ற�. ெவ�ைள மா�ைக��� ேச�வாரா ப��ய தகவ�க� ெச��
வ�வைதெய�லா� பா��க ���ற�. உல�� ச�� ��க �டமாக க�த�ப��
அ�த� க��ட� ேச�வாரா�� மரண�ைத எ��பா��� ���ற கா��
ெத��ற�.

“��ப �ர���� என�� அ��க�ப����த கடைமகைள
�ைறேவ�� ��ேட� என �ைன��ேற�. நா�
உ�க�ட�����, ேதாழ�க�ட�����,
எ��ைடயவ�களா���ட ம�க�ட����� �ைடெப��ேற�.”

என க�த� ���ற�. 1965, அ�ேடாப� 3� ேத� ஒ� ��ட��� கா��ேரா
ஏ�ர� மாத��� எ�த�ப�ட ேச�வாரா�� அ�த க�த�ைத ப���றா�.
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க�த���, ��பா அரசா�க��� தா� வ��� வ�த அைன��
ெபா���க������ அவ� ரா�னாமா ெச����தா�.

ேச�வாரா�� இ�த ��� ���� 1965 அ�ேடாப� 18� ேத� �.ஐ.ஏ
ஆரா��ற�. இதர ��பா�� தைலவ�க� உ�நா�� �ர��ைனக�ேலேய
அ�க கவன� ெச���� ெகா����க, ேச�வாரா ம�ற ல��� அெம��கா
நா�க���, ஆ����க நா�க��� ��பாைவ� ேபா�� �ர�� நட��ட
ேவ��� என ����யதாக அ�ய�ப��ற�. �ச�ப� 1964� ேச�வாரா
ஐ��ய நா�க�, ஆ����கா ம��� �னா��� ��� மாத கால� பயண�
ேம�ெகா�ட �றேக இ�த ����� வ�ததாக �.ஐ.ஏ க���ற�.

ேச�வாரா 1966� ஆ�� ெச�ட�ப� இர�டா� வார�����, நவ�ப� �த�
வார����� இைட�� ெபா��யா��� ெச�றதாக தகவ� �ைட��ற�.
ேபா� பா�ேபா��� தயா��� க���ச ெகா��லா இய�க� நட�தேவ
அ�� �ைழ�����றா� எ�ப�� ��சயமா�ற�.   அெம��கா��
பா�கா�� �வகார�க�� ெபா��யா ஒ��� ���யமானதாக
க�த�பட��ைல. ெபா��யா�� ச�க �ைலைமக��, வ�ைம�� 
�ர��கர த��வ���� ஏ�றதாக இ���ற�. இ��யாக ெபா��யா��
எ�ைல��ற� ஐ�� நா�கேளா� ஒ������ற�. எனேவ ெபா��யா��
�ர��கர நடவ��ைக ெவ�� ெப�றா� இதர நா�க���� எ�தாக அ�
பர��ற வா��� இ���ற�. இ�த ��� காரண�களா� ெபா��யா��
ெகா��லா இய�க� நட�த ேச�வாரா ��மா�����கலா� எ�ற �����
�.ஐ.ஏ வ��ற�.

1967� ஆ�� ஏ�ர� 28� நா� ெபா��ய இரா�வ��� ெஜனர�
ஒவா�டா����, அெம��க இரா�வ��� ஒ� �ைண�ப�����
ஒ�ப�த�  ைகெய��தா�ற�. ெபா��ய இரா�வ��� இர�டா� ேர�ச�
ெப�டா�ய��� ப���ய��ப� அ��ப� அ�த ஒ�ப�த��� ���ய
அ�சமா��. அெம��க அ�ப� ��ட� �.ஜா�ச�� �ரதம
ஆேலாசகரான வா�� ேரா��ேடா� ஒ� தகவ� அ����றா�. ேச�வாரா
ெத� அெம��கா�� இய�க� நட��� ெகா����பதாக ந�பகமான
தகவ� �ைட����பதாக ெத����றா�. இ��� ஆதார�க�
ேதைவ�ப�வதாக�� ெசா��றா�. இ� நட�த� 1967 ேம 13� ேத�. இத���
�ற� கா�ய�க� ேவக ேவகமாக நட�க ஆர�����றன.
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�� மாத��� ஒ� நா� ��பா�� �ற��, �ர���கால��� த��ேயா�
அெம��க �.ஐ.ஏ ஏஜ�டாக இ���ற ெப��� ெரா�������� �.ஐ.ஏ
ஆ�ஸ� எ�.லா��ட���� ேபா� ெச�� வ��ற�. ெரா������� ெத�
அெம��கா�� ஒ� ���ய ேவைல இ��பதாக��, ெகா��லா ��த���
நடவ��ைககைள ��ய��பத�� அவ� தன� �றைமகைள உபேயா��க
ேவ��ெம��� ேயாசைன ��ைவ�க�ப��ற�. ேச�வாராைவ��
அவர� ��ட�தாைர�� ��ைவ�� ���பத�� ெபா��ய இரா�வ����
உத�வேத  ப� எ��� அவ���� �ைணயாக எ�ரேடா ேகா��ல�
இ��பா� எ��� ெத���க�ப��ற�.

1967, ஆக�� 2� ேத� ெரா����� ெபா��யா��� வ��றா�.
ேகா��லைஸ லாபா�� ச����றா�. ெபா��யா�� இட�ெபய�த��கான
அ�கா��� �.ஐ.ஏ ஏஜ���மான ���� அவ�கைள ச����றா�.
�.ஐ.ஏ��கான இ���ட�ைத லாபா�� ஜா� ���ட� எ�பவ� நட��
வ��றா�. கா��ேராைவ ெவ���ற, ��பா�� �ற�த அெம��க �.ஐ.ஏ
ஏஜ�� க��ேடாவா ��ேலாேடா�� அவ�கேளா� இைண��
ெகா��றா�.

ஆக�� 31� ேத� ெபா��ய இரா�வ���� �த� ெவ�� �ைட��ற�.
ேச�வாரா�� ம�த�க�� ஒ� ப�ைக அ������ற�. பேகா
எ�ற�ய�ப�� ேஜா� கா���ேலா சாெவ�  ��ப��றா�. ெகா��லா�க�
ப�����றன�. ேச�வாரா�� உட�நல� ெக��ற�.

ெபா��ய அர� ெச�ட�ப� 15� ேத� �மான��� �ல� �ர�ர�கைள
���ற�. அ�� ேச�வாராைவ ���� ெகா��பவ�க��� 4200 டால�க�
ச�மான� அ��க�ப�� எ�� அ���க�ப�����ற�. ��� நா�க�
க��� 18� ேத� ெத��ழ�� கா�க�� ெகா��லா �ர�க���
அ��பைட� ேதைவகைள ெச�� ெகா��த 15 க�����க� ைக�
ெச�ய�ப���றன�.

ெச�ட�ப� 22� ேத� ெபா��யா�� ஆ�ேடாெசெகா �ராம����
ேச�வாரா�� ெகா��லா �ர�க� ெச���றன�. இ�� ெப�ேடா எ���
�ர� அ�த �ராம��� உ�ள ம�க��� ெகா��லா இய�க���
ேநா�க�க� ப�� எ���ைர��றா�. அ�த இர�� ��ப���� அ�த
�ராம������ ேதைவயான உண�ைன ெப��� ெகா�� 87
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�ள����றன�.

அேத நா�� ெபா��ய அய��ைற அைம�ச�, ெபா��யா�� ேச�வாரா
ெகா��லா ��த� தைலைம தா�� நட��வத�கான ஆதார�கைள
ெவ����றா�. அ�த இய�க��� ��பா, ெப� ம��� அ�ெஜ��னாைவ�
ேச��தவ�க� இ��பத�கான சா��ய�கைள �ள�� “ெபா��யாைவ
ம�றவ�க� யா��, எ�ேபா�� ����ெச�ல அ�ம��க மா�ேடா� என
��ைர��றா�.

ெச�ட�ப� 26� ேத� ெகா��லா�க� லா��வரா எ��� �ராம����
ெச���றன�. அ�� யா�� இ�லாதைத அ���றன�. ெகா��லா�க�
அ��� இ��பதாக��, தகவ� அ��தா� உடேன வாேல�ரா�ேட���
ெத���க ேவ��ெமன அ�த �ராம�� ம�க��� ெபா��ய
இரா�வ�தா� ஏ�கனேவ எ�ச��ைக �ட�ப����த�. அ��� உ�ள
ஜா�ேய நகர���� அைனவ�� �ழா� ெகா�டா�ட�க���
ெச����பதாக ெசா���றன�. அ�ேபா� ேநர� ம�ய� ஒ�� இ����.
ெகா��லா�க�� அ�த நகர���� ெச�ல எ�த��தேபா� சாைல�����
���க� ச�த� ேக�ட�. அ�த �ராம��ேலேய இ��� த�கா���ெகா�ள
ேவ�����த�.  ேச�வாரா��� �க ெந��கமான ேராெப��ெடா
ெப�ேடா, ��ேயா ம��� அ�ேடா�ேயா ஆ�ய ��� ெகா��லா�க�
ச�ைட�� இற�� ேபானா�க�. �ேயா �ரா�ேட�� ேபா�� சாைல
வ�யாக த���க ேச�வாரா க�டைள���றா�. ெபா��ய இரா�வ����
இ� �க� ெப�ய ெவ��யாக க�த�ப��ற�.

ேச�வாரா�� அ���தா� இ��க ேவ��� எ�பைத அ�ேடா�யா��
மரண� அைடயாள� கா���ற�. �.ஐ.ஏ ஏஜ�� ேரா������ ேர�ச��
ெப�டா�யைன உடன�யாக வாேல�ரா�ேட��� நக�மா�
ேவக�ப����றா�. ெப�டா�ய� தைலவரான ெஜென�ேடா இ���
ேர�ச�� ெப�டா�ய�� ப���க� ��ய��ைல எ�� வா���றா�.
ேச�வாரா�� அ��த அைச�ைன எ���� ெசா�� ெஜென�ேடாைவ
ச�ம��க ைவ��றா�.

இத��ைட�� ‘க�பா’ எ�றைழ�க�ப�� ெகா��லா ��ப��றா�. �க
ேமாசமான உைட��� உட�நல���மாக அவ� இ��தா�. இரா�வ����
உ�சாக�ைத த�த�. தா�க� �ைன����தைத� ேபால ெகா��லா�க� 88
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பல� வா��தவ�களாக இ�ைல எ�� ைத�ய� வ�த�. ெகா��லா�
������� வ�த����டதாக��, ேச�வாராைவ பா��பத�காக ெச��
ெகா����பதாக�� க�பா ெசா�னா�.

ெச�ட�ப� 26� ேத� ெஜென�ேடா இர�டா� ேர�ச�� ெப�டா�யைன
வாேல�ரா�ேட��� அ����றா�. இவ�க�தா� அெம��க �ற��
பைட�னரா� ப���ய��க�ப�டவ�க�. ெச�ட�ப� 30� ேத� ேச�வாரா��
அவர� ���� �ரா�ேட ந��� ெத�ப���� வா�ேல ெசெர�ேனா��
உ�ள க�யா� கா�க�� இ��பதாக க������றா�க�. ேர�ச��
ெப�டா�ய� நக��ற�.

அ�ேடாப� 7� ேத�. ெபா��யா�� ெகா��லா இய�க� ஆர����
ப�ேனா� மாத�க���� �ற� ேச�வாரா தன� ைட��� கைட�யாக
எ��ய� இ��தா�.  ஆ�கைள ேம���� ெகா������ ஒ� வயதான
அ�மா�ட� ெகா��லா�பைட�ன�, இ�த� ப�க� ��பா�க� யா��
வ�தா�களா எ�� ேக���றன�. உ���பா��தவ�ட�, ெசா�னா� பண�
த�வதாக�� ெசா���றன�. ேச�வாரா தன� ைட��� அவ� அ�ப�
ெசா�வா� எ�� ெகா�ச�தா� ந���ைக இ��ததாக எ���றா�. அ��
மாைல ேச�வாரா�� அவர� ம�த�க�� �வ�ராடா ெட� �ேரா�� ஒ�
ெச���தான ���ய ந��கைர�� த�� ஓ�ெவ����றன�.

அ�ேடாப� 8� ேத� இரா�வ��ட� ஒ� வயதான அ�மா� ந��கைர��
ச�த�க� ேக�டதாக ��� ெகா���றா�. ேச�வாரா�� அவ� ேதாழ�க��
ேந�� இர� ஓ�ெவ��த அேத இட�ைத ெப�டா�ய� ெந����ற�.
ச�ைட நட��ற�. பக� 12 ம�யள�� இர�� ெகா��லா�க�
ெகா�ல�ப���றன�. பல� காயமைட��றன�.

ம�ய� ஒ�றைர ம��� அ�த இ�� ச�ைட நட��ற�. ���
எ�றைழ�க�ப��  ெபா��ய �ர�க�ெதா�லா� சர�யா
ெகா��லா�க��� தைலைம தா���றா�. ேச�வாரா அவ���� ��னா�
இ���றா�. கா�� �ட�ப�����றா�. ேச�வாராைவ� ����ெகா��
சர�யா அ�த இட������ ெச�ல �ய�� ெச��றா�. ��பா��க�
ெதாட��� ����றன. ேச�வாரா�� ெதா�� ���த�ப��ற�.
ேச�வாராைவ �ேழ உ�கார ைவ�� ��� சர�யா ��வத�� தயாரா�றா�.
ப�� அ�க���� அவ�கைள ��� வைள�� ��ற� ெப�டா�ய�. 89
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ைக�யாக..

இரா�வ�கார�க� ���கைள �ர�� ��பா��களா� �� பா���றா�க�.
ேச�வாரா ஒ� ைகயா� ��பா�� எ��� ��வத�� ேபாரா��றா�. அவர�
வல� கா�� ���� �ட�ப��ற�. வல� ��ைக�� ��� ஒ��
�ைள��� ெச�ல ��பா�� ���ற�. பைட�ர�க� ேச�வாராைவ
ெந����றா�க�.  சகல�ைத�� இழ�த �ைல�� சர�யா “இவ� எ�க�
கமா�ட� ேச�வாரா. ம�யாைத�ட� நட�த ேவ���” எ�� ெசா��றா�.
ேச�வாரா ைக� ெச�ய�ப�டா�. அ�ேபா� ம� ச�யாக மாைல 3.30.

ேக�ட� �ரேடா�� ��� அவ�க� ெகா�� ெச�ல�ப���றன�.
ேர�ேயா ஆபேர�ட� �ல� ேச�வாரா ��ப�டா� எ�ற தகவ�
அ��ப�ப��ற�. ந���ைகய�� ெஜென�ேடா ���ப�� ேர�ேயா
ஆபேர�ட� �ல� உ���ப���� ெகா��றா�. ேச�வாராைவ உடன�யாக
லா��வாரா��� ெகா�� வர �ரேடா��� உ�தர���றா�.
வாேல�ரா�ேட�� ேரா��������� தகவ� ேபா�� ேச��ற�.

ேச�வாரா ப��க ைவ�க�ப�� நா�� ��பா�களா� லா��வரா���
���� ெச�ல�ப��றா�. ைகக� இர��� ���றமாக க�ட�ப�ட சர�யா
��னாேலேய நட��வர ைவ�க�ப��றா�. இ���ய �ற� லா��வாராைவ
அைட�றா�க�. ஒ� ப����ட��� அைற�� அைட��
ைவ�க�ப���றன�. ���ர�� ேம�� ஐ�� ெகா��லா�க� ெகா��
வர�ப���றன�.

அ�கார��வமான இரா�வ� ெத��ழ�� ெபா��யா�� நட�த
ச�ைட�� ேச�வாரா ெகா�ல�ப�டதாக��, அவர� உட�
ைக�ப�ற�ப�டதாக�� தவறான தகவைல அ����ற�. இரா�வ���
உய� அ�கா�க� இதைன உ�� ெச�ய��ைல.
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அ�ேடாப� 9� ேத� வா�� ��ேடா� அெம��க அ�ப��� ஒ� ����
அ����றா�. ெபா��ய�க� ேச�வாராைவ ���� ��டதாக��, அ�த
பைட������ அெம��கா�னா� ப���ய��க�ப�ட� எ��� அ��
இ���ற�. அேதநா� காைல ஆேற கா� ம��� ேரா������
ெஹ�கா�ட�� ெஜென�ேடாேவா� வ��றா�. ச�� வா��த ேர�ேயா��,

கா�ரா�� ெகா�� வ����தா�. ‘இேதா… என� சக ம�த�க� பலைர
ெகா�� ���த ஒ�வைன பா��க ேபா�ேறா�’ எ�� ேரா������
உ�ேள �ைழ�தா�. ஆனா� ேச�வாராைவ பா��த ேபா�  �யரகரமாக
இ��த�. ைகக� ��னா� க�ட�ப��, கா�க�� க�ட�ப��, சக
ேதாழ�கேளா� அ��தமான இட��� �ட�த ேச�வாராைவ பா��தேபா�
�ைலைம �க ேமாசமாக இ��த�. ���� ���த ��, க�தலா����த உைட,
���� ���� ேபா���த ேதாலாலான ��கேளா� ேச�வாரா இ��தா�.

ேரா������ ப����ட��� �ல�ய �ழைல��, �ைட�த
ஆவண�கைள�� அைம�யாக பா�ைவ��டா�. தன� ேர�ேயா
�ரா����ட�� �.ஐ.ஏ �ைலய���� ச�ேகத வா��ைதகளா� ெச��
அ���னா�. ேச�வாரா�� ெபா��ய ைட��� ப�க�கைள  பட�
���தா�. �ற� ேரா������ ேச�வாராேவா� ேப��ெகா��������
அவேரா�  ேச��� பட� எ���� ெகா�டா�. அ�� வ��
ெச�றவ�கைளெய�லா� உ��� பா���� ெகா����தா� ேச�வாரா.

ேநர� ஆ�� ெகா����த�. காைல ப�� ம��� ேச�வாராைவ எ�ன
ெச�வ� எ��ற ேக�� எ��த�. அவ� �� �சாரைண ேம�ெகா�ள
ேவ��� எ�ப� �ராக��க�ப�ட�. ஏென�றா� அ� ேச�வாரா�� ��
உலக��� கவன�ைத ஈ��� அவ� ��� ��பா�� ��� அ�தாப�ைத
உ�வா��� எ�� �ைன�தா�க�. ேச�வாராைவ உடன�யாக ெகா�ல
ேவ��� எ�� ��� ெச�ய�ப�ட�. அேதேவைள�� ச�ைட�� ஏ�ப�ட
காய�களா� அவ� இற�� ேபானா� எ�� அ�கார ��வமாக ெத���ப�
என�� ஒ���த க����� வ�தன�.

ேரா�������� வாேல�ரா�ேட����� ெச�� வ�த�. அ��
‘ஆபேரஷ� ஐ�� அ���’ எ�� ெசா�ல�ப����த�. ஐ�� எ�றா�
ெபா��ய� ச�ேகத வா��ைத�� ேச�வாராைவ��, அ��� எ�றா�
ெகா� எ��� அ��த�. ேரா������  அதைன ெஜென�ேடா���
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ெத����றா�. அேத ேநர��� அெம��க அர� ேச�வாராைவ உ�ேரா�
���� வர ேவ��� என� ெசா�னதாக�� ெத����றா�. ேச�வாராைவ
பனாமா��� ெகா�� ெச�� �சாரைன நட�த அெம��க அர�
ெஹ�கா�ட�கைள அ���யதாக ெரா������ ெசா��றா�.ெஜென�ேடா
த�க� ��ைவ அம�ப���வ�� உ��யாக இ��தாக ெசா�ல�ப��ற�.

ஒ� ப�� ஆ��ைய ேச�வாரா�� மரண�ைத ேர�ேயா�� ேக�டதாக
ெசா�ன��, �ைலைமைய ேம�� ���க ��யா� எ�பைத ேரா������
உண��� ெகா�டா�. ேச�வாரா இ��த ப���� அைற��� ெச��
ெபா��ய அர�� ேம�ட� எ����ள ���ைன ெசா�னா�.”

பரவா��ைல…நா� உ�ேரா� ��ப�� இ��க� �டா�” எ��
ெசா�னாரா�. �ட���� தன� மைன����  தன� ெச���ைன

ேரா������ட� ெகா������றா�. “�ட�ட�…ந���ைகயாக இ��க�
ெசா���க�. ல��� அெம��கா ��வ��� �ர�� ெவ�� ெப�� நா�
வ��’  “அெல�டா ம�மண� ���� ெகா�� ச�ேதாஷமாக இ��க
ேவ���” எ�பைவகேள அ�த ெச��களா���தன. ேரா������ அ�த
அைறைய ��� ெவ�ேய�னா�.

லா��வாரா�� இ��த உய� அ�கா�க� ேச�வாரைவ யா� ெகா�வ�
எ�� ��� ெச��றா�க�. சா�ெஜ�� ெட�ர�ட� அத�கான ஆைண
�ற���க�ப��ற�. ெட�ர� ேச�வாரா�� அைற��� ெச��றா�.
ேச�வாரா �வ�� ைககைள  அ���ெகா�� அத� பல��� ெம�ல
எ�����க �ய�� ெச��றா�. “ெகா�ச� ெபா� நா� எ��� ���
ெகா��ேற�” எ��றா�. ெட�ர��� ந��கெம��த�. ���ப
வ����டா�. ெஜென�ேடா அவைன ���ப�� உ�தர��� உ�ேள
அ��� ைவ��றா�. அத��� இ�ெனா� சா�ெஜ�� ��� இ����
அைற��� �ைழ�றா�. ேச�வாரா��� ப�� ��ட� த�� இ��த� அ�த
இட�. �ல �னா�க�� ��பா���� ச�த� அ�த� �ரேதச�ைதேய
அலறைவ��ற�. சகேதாழ�� உ�� ெவ��த ச�த� ேச�வாரா���
ேக����க ேவ���.

ெட�ர�
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இ� ெட�ர�� �ைற. ம� அ������ ���ப�� உ�ேள �ைழ�றா�.
ேச�வாரா அ�த வ���� எ��� ���றா�. “� எத�� வ�����றா� எ��
ெத���. நா� தயா�. ஒ� ம�தைன�தாேன ெகா�ல� ேபா�றா�. ேகாைழேய
��.” எ�றாரா�. ெட�ர� ேச�வாரா�� ெந���� ேநேர ��பா���ைன�
����� ெகா��, ேச�வாரா�� �க�ைத பா��க ��யாம� ேவ� ப�க�
த� �க�ைத ����� ெகா�� ஆ� ���க� ��டா�. ேச�வாரா �வ��
சா��� ���தா�.

ேச��மரன� �க��த �த�ைத அவ�கள� இ�ப��தா� ����க�
ெத�����றன.

கன� க�ட அழ�ய ஒ� உலைக அைடகா�தப� ேச�வாரா ����க�
அட���ேபானா�. வ���க�ப�ட ம�க��காக ெப���ர� ெகா��த
ேச�வாரா தன� இர�த��� �த�� �ட�தா�. ெவ����ட க�க��
பா�ைவ ெதாைல�ர��� �ைல��� இ��த�. ஏகா�ப��ய�ைத ைவ�த
�� அ�ப�ேய �ைல�� இ��த�.

உய� அ�கா�க�� ேரா������� வாேல�ரா�ேட�� உ�ள இரா�வ
தைலைமயக���� ெஹ�கா�ட�� ����னா�க�. கா��ேரா�� ஆ�க�
யாராவ� த�ைன� பா����ட���� எ�பதா� ேரா������ ெபா��ய
இரா�வ �ர�� ெதா��ய��� �க�ைத மைற��� ெகா��
ெச�����றா�. ��� ேநர��� ேச�வாரா�� உட�� ெஹ�கா�ட��
வாேல�ரா�ேட��� ெகா�� வர�ப�����ற�. அ�� அவர�
ைகேரைகக� எ��க�ப���றன.

அ�ேடாப� 10� ேத� காைல ேமாச� ஆ�ரஹா� பா��டா ம��� ேஜா�
மா��ன� கேசா எ��� இர�� டா�ட�க� வாேல�ரா�ேட��� வ��
ேச�வாரா�� மரண ச����ேக�ைட அ����றன�. “ெந��� ���க�
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பா��� 40 வயதான எ�ன�ேடா ேச�வாரா மரணமைட�����றா�” என
அ�த ச����ேக��� எ�த�ப�� இ��த�. அ�� இர�தா� ேச��
உடைல �.ஐ.ஏ ஏஜ�� ��ேலாேடா யா���� ெத�யாம� �ைத����தா�.

அ�ேடாப� 11� ேத� ேச�வாரா வாேல�ரா�ேட�� �ைத�க�ப�டதாக
�வா�டா அ����றா�. அேத �ன� அ�ப� ��ட� ஜா�ச���
“ேச�வாரா 99 சத�த� இற�� ��டதாக இ�� காைல உ���
ப��த�ப���ள�” எ�� ஒ� தகவ� ெவ�ைள மா�ைகைய ேபா��
ேச��ற�. அவர� மரண� ���த ெத�வான ெச��க� இ��� இ�ைல.
�.ஐ.ஏ �� ����க���, இதர அ�கா�க�� வா���ல�க��� �ைறய
�ர�பா�க� இ����றன.

�தலாவதாக ேச�வாரா�� மரண� சா��த�� அவ� இற�த ேநர�
����ட�பட��ைல. �� காய�கேளா�தா� அ�ேடாப� 9� ேத� ��ப�டா�
எ���, ஆேரா��யமாக இ��த அவ�ட� நட��ய �சாரைண��  எ�த
உபேயாகமான தகவ�க�� �ைட�காம� ேபான �றேக ெகா�றன� எ���
ஒ� தர��� ெசா�ல�ப��ற�. அ�ேடாப� 8� ேத�ேய ச�ைட�� இற��
ேபானா� எ��ற கமா�ட� ெஜென�ேடா�� தகவ����, அ�ேடாப� 9�
ேத� ேச�வாரா இற�தா� எ��ற இரா�வ�தளப� �வா�டா��
தகவ���� இைட�� �ர�பா�க� இ����றன. ேச�வாரைவ ெகா�ல

ெபா��ய அர� ��ெவ��க��ைல…. �.ஐ.ஏ தா� அ�த ��ெவ��த�
எ��� ெசா�ல�ப��ற�. ஆனா� ஒ� �ஷய� மைற�க�பட ��யாம�
ெத��ற�. மரண��� கைட� த�ண�ைத�� ேச�வாரா தன�
வா��ைகைய� ேபாலேவ க��ரமாகேவ எ��ெகா�����றா�.
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10� அ��யாய�

த�க� தா�நா��� ம��� ேச�வாரா��
உட� ெகா�� வர�பட ேவ��� எ���
��பா�� ெதாட��த �ய��
��பதா��க���� �ற�  �ைறேவ�
இ���ற�.

ெப�க� அ��ெகா�� ����றன�.
�ழ�ைதக� உ�� பா����றன�. இள�ெப�ேறா�க� அவ�க���
��பா�� ெகா� பற��ற ேச�வாரா��  எ���க� அட��ய ெப��ைய
கா���� ெப�ைமேயா� ெசா��� ெகா�� இ����றன�. “அவ�
அ�ேபா� எ�கைள எ�வள� ேந��தாேரா, அ�வள�  நா�க� இ�ேபா�
அவைர ேந���ேறா�.” ��பா�� ேச�வாரா�� எ���கைள� பா���
அ�தப� 67 வய� ரா�� பேராேசா ெசா��றா�. ேச�வாரா��  எ���க�
���� அட�க� ெச�ய�ப���றன.

“ந�� ேச�வாரா, உன� வரலா�����, வா��ைக���, உதாரண�����
ந��. க�ைமயாக ேபாரா�ய உன� ��தைனகைள பா�கா�பத�� நா�க� 
நட��� ேபாரா�ட��� எ�க��� உ�ேவகம��க ���� � வ�தத��
ந��” எ�� �ர�� ��� அ�ச� ெச���ய ம�க�� சா��� 1997
அ�ேடாப�  18� ேத� ஹவானா�� �ட� கா��ேரா ேப��றா�.

கா��ேராைவ �ம���பவ�க� இ�ேபா�� ��மா���க��ைல. ‘அவ�
�ைன����தா� எ�ேபாேதா ேச�வாராைவ ��பா��� ெகா�� 
வ����கலா�. ேசா�ய� ���த �ற� அவ� ���� ���த த��வ�
அனாைதயா�� ேபா���த�. அ����� ��கேவ அவ� ேச�வாராைவ
ேதா��  எ��� வரேவ�� இ������ற�’ எ���றன�. கலா�சார
��யாக �ர��� இளஞ�க��� ��� ேச�வாராைவ ஒ� இல��ய
��ஷனாக ���த  ேவ��ய அவ�ய� கா��ேரா��� ஏ�ப�����ற�
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என த�க� ஆரா���கைள ெவ�����றன�.

ேச�வாரா�� மக� அெல�டா�ட� “��க� உ�க� த�ைதைய� ேபால 
இ��க �������களா” எ�� ஒ� ��ப� ேக��றா�. நா� ம��� 

இ�ைல…��பா�� இ���ற அைனவ�� அ�ப��தா� இ���றா�க�
எ��றா�.

ெபா��யா�� ேச�வாரா�� வ�கர� இ��� அ�கமா����ற�.
ேச�வாரா த�க� நா������ ெகா�� ெச�ல�ப�ட�� ெபா��ய
ம�க���  வ��த�. ெபா�கா��யா ேகா��ட� எ��� �வசா���
த�ைன ெதா��� பா��த ேச�� �க�ைத மற�கேவ ��ய��ைல.
இர�� �ைறதா�  அவ� ேசைவ பா�����தா�. ேபாரா�கேளா�
லா��வாரா �ராம���� வ�த ேபா� ேகா��ட� ச�யான கா��ச��
இ������றா�. ேச�வாரா  ைவ��ய� பா��� �ணமா�� இ���றா�.
இ�ெனா� �ைற ேகா��ட� பா��த�, ேச ��ப�� அ�த�
ப����ட���� அைழ��� ெச�ல�ப��ேபா�.  அவ��� ஒ���
ஆக��டா� எ�� ேவ���ெகா����தா�. “எ�ேப��ப�ட

மகா�…எ�க�� ��தைல�காக அவ� இ�� வ�தா�” எ�� ெசா�� 
மா��� ேபா�றா�. இ�ேபா�ற ம�த�க� ெபா��யா�� ெத��
ப��க�� �ைற�����றா�க�.

ேச ���� ெகா�ல�ப�ட அ�த� ப����ட�
ெப�ய �ன����னமாக மா���� எ�� பய��
ேபான ெபா��ய அ�ப� பா�ய�ேடா�
அ�ேபா� ப���  �ட�ைதேய தைர
ம�டமா���ட� ெசா�னா�. ஒ� ��

ம���வமைனைய க�����தா�. இ�� எ�லா� மா��ேபா����ற�.
���ப�� அ��  ஒ� ப����ட� எ��ப�ப�� இ���ற�. ����
ெகா�ல�ப�ட நா�� ேச�வாரா “உ�ேரா���தா� இ�� ஒ� ந�ல
ப����ட� க��� த��ேற�”  எ�� அ�த ப����ட�� ஆ��ைய
கா��ட�ட� ெசா�ன வா��ைதக� �ைன��� வ������.

அ�த மைல� �ரேதச�க�� ரக�யமா� ேச நட�த பாைத ��வைத��
பா�கா��றா�க�. ‘ேச�� கால�கைள ெதாட��க�’ எ�� ���லா��ைற 
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அ����ற�. அவ� ெச�ற அ��� ைம� ெந���� இ�ேபா�
உலெக�����ளவ�க� பயண� ெச�� ெகா�����றா�க�. அவ�
உ�கா���  இைள�பா�ய மர�த�க� இ�� ��த� ெப������றன. ேச
���ய��� ெபா��ய� கா�க�� அவ� உபேயா��த ெபா��க��
அ�யாம�  இ����றன. �ட�ப�வத�� ��� கைட�யாக உ�கா�����த
நா�கா�  எைதேயா ெசா�ல �ய����ற�. அ�த இர�� ேசைவ� �����
ெகா��  வ�தவ�க� ெவ�ேய ம����, ஆ�ட பா�ட�க�� ������த
ேபா� உ�ேள த�ைம�� �ட�த ேச�வாரா�� மன�� எ�னெவ�லா� 
ஓ������ எ�பத�� ஒ� ���� அ�த நா�கா�.

இைவெய�லா� ேச��� எ�த ம������ அ��கா�. தன� கால�கைள
ம�க� ெதாடர ேவ��� எ�� ஆைச�ப�ட� உ�ைமதா�. ஆனா�
இ�ப�  அ�ல. ஏகா�ப��ய�ைத எ���த ேகாப�ேதா� வர�ெசா��
இ��தா�. தா� ஒ� கா�� ெபா�ளாகேவா, கா�ய�தைலவராகேவா
அ�ய�ப�ேவா� எ��  ெத�����தா� �ைசகைள ேவ� �தமாக� �ட
ேயா�����க� ���. எ�ேபா�� த�ைன ஒ� எ�ய ேபாரா�யாக ம��ேம
வ���� ெகா����தா�.

ேச�வாரா�� ந�ப�� ��னா� அ���ய அ�ப�மான அகம� ெப�
ெப�லா�� வா��ைதக� அ��த�ேதா� ெவ��ப���றன.”ேச நம� 
மனசா��ைய ேக�� ேக�����றா�. ெவ��த அவர� கைட� பா�ைவ நம�
ஆ�மன���� ெச�� ெகா�ேட இ���ற�”.ேச�� வா�ைவ�� 
மரண�ைத�� அ��தவ�க� த�க�ைடய வா�ைவ சாவகாசமாகேவா,
சாதாரணமாகேவா எ���� ெகா�ளேவ ��யா�. ெத��க�� 
���ெய�ய�ப������ எ�ய ம�க��காக அ�வா�க�. ப���
ேவதைன�� அ�வ������� ��� �ழ�ைத�� ைககைள ஆதரேவா� 
ப���ெகா�வா�க�. இவ�கைள ம�த�களாகேவ க�தாத
ஆ��யாள�கைள��, அைம�ைப�� எ���� ஆ�த� ��க
ேவ��ெம�� இ�ைல, ஆனா�  எதாவ� ெச�ய ேவ��� எ��ற
உ��ர��, ��ர�� அவ�கைள ப��� ெகா���. அ� சா�� வைர �டா�.

ஒ� ��ட��ட ��மா இ��க�டாத ேவக�தா� ேச�வாரா. கா�க��
ஒ�நா� எ�த �க������லாம� க��� ேபானா� அைத ���த
ேவதைனேயா�  தன� நா������ எ�� ைவ��றா�. ஒ�ெவா� கண��
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ெசய�களா��, ��தைனகளா�� �ர�����க ேவ��� என வா���
கா������றா�.  ம���வராக, ேமா�டா� ைச��� பய�யாக, ெச�
�ைளயா�பவராக, ேபா�ேடா�ராபராக, மைலேய�பவராக, ெகா��லா�
ேபாரா�யாக, �மான  ஓ��யாக, ப����ைகயாளராக, எ��தாளராக,
வ����ைற�� தைலவராக, ெவ��ற� ம���யாக இ��தவ�. இ���
இ���ற�. க��� வய�க��  அ�வைட இய��ர�ைத இய��பவராக,
இய��ர�க� ப�� பா��பவராக, �ர�க� ெதா�லா�யாக, க��ட
ேவைலயாளாக, ஆைல� ெதா�லா�யாக எ��  ெசா��� ெகா�ேட
ேபாகலா�. கால�ைத ��ைமயாக தனதா��� ெகா��� அட�காத ெவ�
ஓ��ெகா�ேட இ������ற�.

ந�ைய� ேபால பயண�க�ேலேய வா��ைகைய அைம��� ெகா�டவ�.
ஒ� இட��� ��றவ��ைல. நா�கைள� தா��, ெமா�கைள� தா��, 
இன�கைள� தா��, மத�கைள� தா��� ெச�றவ�. அ�தா� ேச
த�க�ைடயவ� எ�� எ�ேலாரா�� ெசா�ல ���ற�. ���� �ல�பர�� 
��வைத�� ஆர�த���ெகா�ள அவர� ைகக� �������றன.
ச�வேத�ய� எ�ற ெசா���� உ�வ�ைத ெகா������றா�.

கட�ளா��னா��, கா��� ெபா�ளா��னா��, ��பைன�
ெபா�ளா��னா�� அைவக�� அைடபடாம� இர�த�� சைத�மா�
ெவ�வ�� ���ற  ச�� அ�த ம�த��� உ��. அ�ப�ெயா�
உ�ைம�� வ�லைம�� ெப�����ற�. கா�க���� ெச�� ஞான�
ெப�� ம�த�க�ட� ���� வ��  உபேதசேமா, �ரச�கேமா ெச�தவ�
அ�ல. ம�த�க�ட���� ஞான� ெப�� கா�க���� ெச�� ேபாரா��
கா��யவ�. ம�த�கைள உ���  அவ�க�ட� �ைத�����ற �ர��கர�
த�ைமகைள ெவ��ெகா�� வ�� ஆ�ற� அவ�����.  ஏகா�ப��ய�
���� ஒ��ைற அவ�ட�  ேதா���ேபாக இ���ற இட� இ�தா�.

அவ� இ��� �ைன�க�ப�வத�� அவ�க� ஆ�ர� அ��த�க�
க���கலா�. தா� வா��த கால��� ம�த�ல எ��கைள �க� ச�யாக
அைடயாள�  க�டதா�தா� ேச இ��� �ைன�க�ப��றா� எ�ப�தா�
உ�ைம. ச�வ வ�லைம ��க ரா�சச ��க�ைத ���த ந���ைகேயா�
ேவ�ைடயாட�  ெச�றதா�தா� �ைன�க�ப��றா�. அவ�கைள கைட�
��� வைர எ���� ேபாரா�யதா�தா� �ைன�க�ப��றா�. அ�த�
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ேபாரா�ட���� அவ� ����  ���ய�ல எ�பதா�தா�
�ைன�க�ப��றா�.

ேச�� மரண����� �ற� ல��� அெம��கா�� ெகா��லா இய�க�க�
���� �ட��ைல. �ர��கர ச��க�� ஓ��� ேபாக��ைல. த�க� 
ஆ��யாள�க����, அெம��க ஏகா�ப��ய����� எ�ராக ம�க�
ேகாப�க� இ��வைர ெவ��ப��� ெகா�ேட இ����றன.
அெம��கா��� �ராத  தைலவ�யாகேவ இ����றன. “��க� ��கைள
ெவ�� ப��� �டலா�. ஆனா� வச�த�ைத அ� ���� �டா�” என
ல��� அெம��க நா�க��  ��� �வ�க�� ேச�வாரா�� பட�ேதா�
எ�த�ப�� இ����றன. ஒ�ெவா� அ�ேடாப� 9� ேத��� த�க�
�தரக�க���� ��னா� உலக�  ��வ�� ம�க� ��� க�டன�
ெத���பைத அெம��கா பா���� ெகா�����ற�.

பால��ன��� ஆ��ர��க�ப�ட ப��க��, அக��கா�க��,
������ ெத��க��, ெகால��ய மைலக��, உ�ேடாைவ எ���த 
ேபாரா�ட�க��, ஈரா� ��த�ைத எ���த மக�தான ேபர�க��
ேச�வாரா�� �க�க� �த�� வ���றன. ��பா�� �ழ�ைதக�
�ன��  ப���� பற�� ெகா�����ற த�க� ெகா�ைய பா��தப�
ேச�வாராைவ�ேபால இ��ேப�” என உ�� எ���றா�க�.

ேசேவா� ெபா��ய� கா�க�� ேதாேளா� ேதாழனா� ��ற இ��
ெப�ேடா ேச�� மரண� அ��� ����� ேபானா�. அ�த� கைட� நா��
அவ�  அேத ெபா��ய� கா�க�� இ�ெனா� ெகா��லா� ��ேவா�
இ��தா�. ��பா��� ����ய இ�� ெப�ேடா ேச�� க�க��
ேக����  ப��ெசா�ல ���� ெபா��ய� கா�க���� ெச�றா�.
ேபாரா�க��கான அவர� அைழ�� ேச�� ஆ�மாேவா� கல�� ���
ஒ��த�.

“ெபா��யா�� ெகா��லா� ேபா� இற�� ேபாக��ைல.
இ�ேபா�தா� ஆர�������ற�.

ஒ��க�ப�ட ம�க�� �க� ெப�ய தைலவ� ேசைவ நா�க�
இழ�தா��, இ��� ேபா�� கள�ைத இழ�க��ைல.
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எ�கள� ேபா� ெதாட��ற�. அ� ஒ�ேபா�� ��கா�.
ஏென�றா� நா�க�, ம����த� எ��ற வா��ைதையேய
அ��க��காத ேச�வாரா�� ப�க�  ��� ேபாரா�யவ�க�.
எ�க� ேபாரா�கேளா� அவர� இர�த�� ெபா��ய ம���
�வ�ப�����ற�. அ�த ��தைல�� �ைதக��� நா�க� 
உ�� ெகா��ேபா�. இ�த க�ட�ைதேய எ�மைலயா��ேவா�.
அ�த ெந���� ஏகா�ப��ய�ைத எ��� அ��ேபா�.

ேச ேந��த �ய�நாைம�ேபால நா�க�� ெவ�� ெப�ேவா�.
இ�த ல��ய�க��காக ெவ�� அ�ல� மரண� என உ��
ெகா����ேடா�.  ��பா�� ேதாழ�க� இற�����றா�க�.
ெப��� ேதாழ�க� இற�����றா�க�. அ�ெஜ��னா
ேதாழ�க� இற�����றா�க�. ெபா��யா ேதாழ�க� 
இற�����றா�க�.

ைக�� ஆ�த�ேதா� இற�� ேபா���ட ஒ�ெவா�வைர��
ேபா�� வா���ேவா�. தா�யா, ப�ேலா, ேமா�ச�, வ����,
ெர�னகா  அைனவைர�� ேபா�� வா���ேவா�. எ�க� ெகா�
�வ�� ேபாகா�.

ல��� அெம��கா�� ��ய ெபா��யரா�ய ேச�வாரா��
���தாரண�����ய வா�சாக ேத�ய ��தைல� பைட
வ��ற�. அவைர ெகா�றவ�க�  அவ� ���தாரணமாக
இ��பைத ஒ�ேபா�� ெகா�ல ��யா�.

ஏகா�ப��ய��, அத� அ�வ��க�� ெவ���� �த�கைள
பா�வைத ����� ெகா�ள���. ேபா� இ��� ��ய��ைல.
இ�ேபா�தா�  ஆர����ற�.

நா�க� மைலக��� �����ேறா�.

‘ெவ�� அ�ல� �ரமரண�’ எ�க� �ர�கைள ெபா��யா
���� ேக���.”

இ�� ெப�ேடா�� �ரமரண� அைட�றா�. ஆனா� ெவ�� ேநா��ய
பயண� ெதாட��ற�. மைல�க�க�� இ��� ேச�வாரா உலக�ைதேய 
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அைழ��றா�. காலெவ��� அ�த� �ர� எ�ெரா���� ெகா�ேட
இ���ற�.

��ப�ேத� வ�ட�க��� ��� ெபா��யா�� எ�ேகா ஒ�
�ைல��, ஒ� இர�� யா���� ெத�யாம� ெகா�ல�ப�டவ��
கைட�  ����கா�ைற, க�ட�கைள� தா�� இ�ேபா��
�வா���� பா��க ���ற�. உ����த அ�த
����கா�ேறா�தா� ����ேடாப� ���� இ�த�  க�ைத
எ�த�ப����க ேவ���.

“ப�பட��த கா�� க�ணா���
நா� எ��ேன�
‘ேச வா��� ெகா�����றா�’
கால� கட�� வ�த பறைவக�
த�க� �ற�கைள சடசடெவ�� அ���� ெகா�டன”.

“அவ�க� �ைன�த� ேபா��லாம� � வா��� ெகா�����றா�
இ���றா�, ேச “

(�ைற� ெப��ற�)
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