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“ ந௱ரும் ஆங்கிலேயரும் அண்டை வீட்டுக்காரர்கள். 

ஆயினும், அவர்கள் நமது வீட்டில் குடி புக ஒருநாளும் சம்மதிக்க 

மாட்டோம். 

் இந்தியா, எகிப்து, அல்லது எந்த நாடாயினும் சரி--ஒரு 

சமூகத்தை அடக்கியாள வேண்டுமாலல், அந்தச் சமூகத்தில் சிலர் 

அந்நியனுக்கு உதவிசெய்து தம் சகோதரர்களை அடிமைப்படுத்த 

முன்வந்தால்தான் சாத்தியமாகும். 

* அயர்லாந்தின் நிலைமையைத் தெரிந்து கொள்ள விரும்பு 

கிறவர்கள்; அது பிரிட்டிஷ் தீவுகவில் ஒன்றன்று என்பதை 

முதலாவது அறிந்துகொள்ள வேண்டும். 

ஆங்கிலேயர் எவனைக் கலகக்காரன் என்று அழைக் 

கின்றனரோ அவனே உண்மையான ஐரிஷ்காரன். 

“ அரயர்லாந்துக்குப் பூரண சுதந்திரம் வேண்டும் என்று 

சொல்லாதவர்கள் ஆங்கில அதிகாரிகளே. 

“ மடரிட்டிஷார் நம்மைத் தங்கள் -சிறைகளிலே தள்ளட்டும்; 

நமது உள்ளத்தை மட்டும் அவர்களால் அடைக்க முடியாது. நமது 

மானிட உள்ளம் எழுந்து நின்று, டெரெள்ஸ் மாக்ஸ்வினி கர்ஜித்தது 

போல், “முடியாது 1: நாங்கள் அடிமைப் பிரஜைகளாக இருக்க , 

முடியாது 1?” என்று பிரிட்டிஷ் பிரதமமந்திரி லாயிட் ஜார்ஜிடத்தில் . 

சொல்லும்.” 

டி வேலரா
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முன்னுரை 
  

யர்லாந்தின்: விடுதலைப் போரில் மைக்கேல் காலின்ஸிண் 
வீர சரித்திரம் விசேஷமான ஒரு தனிப் பகுதி. கடைசி முறை 
யாக இங்கிலாந்துடன் போர் தொடுத்து வெற்றி பெற்று, அயர் 
லாக்தில் சுயராஜ்ய ஸ்தாபனம் செய்த தலைவர்களில் முக்கியமான 
வர் மூவர். இவர்கள் ஆர்தர் கிரிபித், ஈமன் டி'வேலரா, மைக் 
கேல் காலின்ஸ். இகிறிமித் சுதந்திரப் போரின் ஹிருதயம், 
*.வேலரா அதன் மூளை, காலின்ஸ் அதன் புஜங்கள் என்று 
“சொல்லலாம். 

கிரிபித் (1872-1992) வயது, அறிவு, அதுபவங்களில் மற்ற 
இருவரைக் காட்டிலும் முதிர்ந்தவர். வாழ்நாள் முழுதும் அயர் 
லாந்தின் விடுதலைக்காகவும், மறுமலர்ச்சிக்காகவும் அவர் 
உழைத்து வந்தார். அவர் பத்திரிகைகளில் எழுதிய வீர வசனப் 
களும், சரித்திரக் காட்சிகளும், அரசியல் ஆராய்ச்சிகளுமே பல் 
லாயிரம் வீரர்கக£ச் இிருஷ்டித்துவிட்டன ; உறங்கிக் கடந்த 
ஜனங்களை உஷாராக்கிவிட்டன. பல வருஷங்களாக அரும்பாடு 
பட்டு அவர் நிறுவிய அடிப்படையைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு 
ஐரிஷ் வீரர்கள் போராடுவது எளிதாயிருந்தது. தாய்காடு சுதக் 
தரம் அடையும்வரை அவர் உயிரோடிருந்தார். 

டி'வேலரா (1889) அயர்லாந்தின் சுதந்திரப் போரில் தாமே 
துப்பாக்கி ஏந்தித் தேசீயத் தொண்டர் படை ஒன்றுக்குத் தலைமை 
தாங்கி கின்று போராடிய தீரர். 1916-ம் ஹ், மற்றும் பல தள 
குர்த்தர்கள் அரசாங்கத்திடம் காணடைந்த : காலத்தில் கட்சிக் 
கட்டுப்பாட்டை மதித்துக் கடைசியாகச் சரணடைந்த தள 
கர்த்தர் அவரே. அவரைப் பிடிக்க முடியாமல் திண்டாடிய அர 
சாங்கம், அவர் தாமாக வந்து ஆஜரானதும், அவருக்கு மரண 
தண்டனை விதித்தது. பின்னால் இத்தண்டனை ஜன்ம தண்டனை 
யாக்கப்பட்டது. 1917-ல் ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை ஏற்பட்ட 
தால், அவர் சிறையிலிருந்து விடுதலை அடைந்தார். அதன் பின்பும், 
வெற்றி காணும்வரை அவர் இடைவிடாமல் உழைத்து வந்தார் ; 
மீண்டும். மீண்டும் இறை புகுந்தார். தீர்க்கமான யோசனை, 
சகாடுத்த கொள்கையில் உடும்புப் பிடி. போன்ற உறுதியான பிடி,
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வீரம், வினைத்திட்பம் ஆகயவை அவருடைய விசேஷ குணங்கள். 
அவருடைய உண்மையான பெருமைகளை யெல்லாம் அயர்லாக்கது. 
விடுதலை அடைந்த பிறகுதான் உலகம் தெரிந்துகொள்ள முடிந்தது. 
இன்றும் அவே அயர்லாக்துக்கும் அதன் அமசாங்கத்திற்கும் 
தலைவராக விளங்குகரூர். 

காலின்ஸ் (1890-1992) -ஓரிமத்தைப் போன்ற. தத்துவஞானி 
அல்லன் 7... ஒ"வேலசாவைம்: யபோன்ற  படிப்பாளியும் அல்லன். 
அவண் கர்ம வீரன், மகா புத்திசாலி, கிரிமித்தைப் போல் நெடு 
காள் வாழ்ந்து சுயராஜ்ய மாளிகைக்கு அவன் அஸ்திவாரம் போட 
வில்லை ; ஒ"வேலராவைப் போல் பிற்காலச் சரமைப்புகளுக்குத் 
தலைமை வஇத்து நடத்தவுமில்லை. ஆனால், 1916 முதல் கொக்களித் 
'துப் பெருகி வந்த சுதந்திரப் புரட்டி வெள்ளத்தில் நடுகாயகமாய் 
நின்றவன் அவன்தான். அதனால்தான் அவனைப். பிடித்துக் 
கொடுப்பவருக்குப் பதிஸயிரம் பவுன் பரிசளிப்பதாக.ஆமசாகங்கம்' 
விளம்பரம் செய்தது 1 

அந்தக் காலத்திலே அயர்லாந்தின் நிலைமை மிகப் பயங்கரமா 
யிருந்தது. நகரங்களில் எல்லாம் ஊரடங்குச். சட்டம்; . பெரிய 
கட்டிடங்களை எல்லாம். அம்சாங்கப் படைகள் எரித்து வந்தன், 
மூக்கியமான தேயத் தலைவர்களை ரகசியமாகக் கொலை செய்து 
வந்தன ; தொண்டர்களும். மற்ற இகைஞர்களும் Femail guid 
போலீஸ் தாணாக்களிலும் சித்திரவதை செய்யப்பட்டனர். எங்கும். 
பயங்கர ஆட்சி நிலவி வந்தது. அப்போது ஐம்பதினாயிரம் பிரிட் 
டிஷ் துருப்புகள் அயர்லாக்தில் இருந்தன. அவைகளுக்கு உதவி 
யாக, மேற்கொண்டு காற்பதினமிரம் துருப்புகளும் சேர்ச்கப்பட் 
ages. புதிதாக மேலும் ஒரு லட்சம் விசேஷத் 'துருப்புகள் 
தேவை எண்று சர்ச்சில் துளை கூறிவக்தார் ! இத்தனை விஷயல் 
களையும் ஒன்று சேர்த்துப் பார்த்தால், அயர்லாக்தில் நடந்தது 
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியா, அல்லது. பிரிட்டிஷ் -யுத்தமா' என்பது தெளி 
வாகத் தெரிந்துவிடும். . ஆட்சி ...என்.ற. பெயரால், உள்காட்டில் 
ஏஹ்யப்ட குழப்பத்தை அடக்குவதாகக் காரணம் சொல்லி. வெளி 
உலகத்தை ஏய்த்துக்கொண்டு, பிரிட்டன்" அயர்லாந்தின்்மீத;ு ஒரு 
கோ யுத்தத்தையே தொடுத்து நடத்தி வந்தது. 1989-ல் ஹிட்லர் 
போலந்தின்மீது  பாய்ந்ததற்கும் இதற்கும் அதிக வித்தியாசம் 
இல்லை. ஆனால், * பல நாற்றாண்டுகளாக அயர்லாக்தில் இப்படித் 
தானே செய்து வந்தேன் 1” என்று பிரிட்டன் ஒரு சமாதானம். 
சொல்லலாம். உண்மைதான்: அயர்லாந்தில் மட்டுமா ? இந்தியாவி 

லும், எ௫ப்திலும், தனக்கு ஒண்டுவதற்கு இடம் கடைத்த ஒவ்: 
வொரு நாட்டிலுமே, பிரிட்டன் இப்படித்தானே செய்து வந்தது !
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அந்தக் கோர யுத்தத்தையும் எதிர்த்து நின்று சமாளித்தனர் 
ஐரிஷ் தொண்டர்கள். போருக்குப் போர், கொலைக்குக் 
கொலை, நெருப்புக்கு நெருப்பு என்னு, ௬டச் சட உடனுக்குடன் 
பதில் கொடுத்தார்கள் ௮க்த வீர வாலிபர்கள். அரசரக்கமே 
உருக்குலைந்து விழும்படி. சிறு சிறு கூட்டங்களாகப் பிரிந்து 
சென்று தாக்கினார்கள். ஒத்.ஐர்களும் போலீஸ்காரரும், உடைகள் 
அணிந்து ஒய்யாரமாக தடந்துவந்தது மாறி, * காட்டிக் கொடுத்த 
துோகிகள்” என்ற அட்டைகள் கழுத்திலே தொங்க, ரஸ்தாக் 
களில் பிணங்களாகக் குவிந்து கிடந்தார்கள். தொண்டர்கள். 
அவர்களைப் படையெடுத்து வந்த பகைவர்களாகவே கருதினார்கள். 
புரட்சிக் காலம் முழுதும் தொண்டர்களுக்குத் தலைமை தாங்கி 
வெற்றியுடன் கடத்தி வந்தவன் காலின்ஸ். அதனால்தான் அவண் 
சரித்திரம் துப்பறியும் காவலைப் போல் வியப்பும் திகைப்பும் 
கிறைந்திருக்கறது. காலின்ஸ், டிவேலரா, இரிமித் போன்ற. 
தலைவர்களும், பல்லாயிரம் தொண்டர்களும், பொது மக்களும் 
இடைவிடாது செய்த போமாட்டத்தினால், 1921-ல் அயர்லாந்து 
விடுதலை பெத்தது. 

ஆதியில் இங்கிலாந்து அயர்லாந்தின்மீது முதன்முதல் படை 
யெடுத்தது 1179-ல்; அயர்லாந்துக்கு விடுதலை அளித்து விலகச் 
கொண்டது 1991-ல். 1921-ம் வூ, ஒசம்பர் 6௨ காலையில்தான் 
* ஆங்கில-ஐரிஷ் ஒப்பந்தம் ? பூர்த்தியாயிந்ு. அதன்படி. இங்கி 
ஸாந்து அயர்லாந்தை ALG விலகும்போது, அழசாங்கத்தைக் 
காலின்ஸின் கையிலேயே: ஒப்படைக்க நேர்ந்தது. இரிபித்தின். 
மரணத்திற்குப் மின், காலின்ஸே அரசாங்கத்திற்கும் ஐரிஷ் 
பட்டாளத்திற்கும் தலைவனானாண். 

  

. வாழ்விலும் வீரனாய், சாவிலும் வீரனாய் விளங்கிய காலின் 

ஸின் வரலாற்றை அவன் தோழரான பீஸ்லய் எழுதி வெளியிட் 
ருக்கிறார். அக்.நாலை ஆதாரமாய்க் கொண்டே நான் இதை 
எழுதியுள்ளேன். அது மிலப் பெரிதாய், இரண்டு பாகமா மிரும்: 
யதால், கடடியவமை முக்கிய சம்பவங்கள் விட்டுப் போகாமல் 
இங்கே சுருக்கமாக எழுதியிருக்கிநேன். 

1916-முதல் 1921-வரை நடந்த ஐரிஷ் சுதந்திரப் புரட்சியை 
யும், அத்தப் புரட்சியை நடத்திய காலின்ஸ் போன்.ற தலைவர் 
களின் வரலாற்றையும் ஈண்கூ உணர்ச்து கொள்வதற்கு, அயர் 
லாக்தின் பூர்வ சரித்திரப் போக்கையும், அச்காட்டுக்கும் 
இங்கிலாந்துக்கும் இருந்துவக்த தொடர்பையும் கெர்ஞ்சமாவது
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தெரிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம். பழைய சரித்திரத் 
தைப் பகைப்புலமாக வைத்துக்கொண்டே இந்தப் புரட்சியை 

காம் காணவேண்டும். 

ஐரிஷ் தேசபக்தர்கள் ஐந்து பேர்கள் ஓரிடத்தில் கூடிப் 
பேசிக் கொண்டிருந்தால், அந்த இடத்தில் அவர்கள் பல பழைய 
வீரர்கள், பெரியார்களைப் பற்றிப். பிரஸ்தாபிக்கக கேட்கலாம். 
ஒருவர், *ஓ'காளல் மாதிரி உழைக்க வேண்டும் 1” என்பார். 
*வுல்ப் டான் இரண்டு காதல்கள் கொண்டிருந்தார்; ஒன்று 
அருமை மனைவியிடத்தில், மற்றது அருமை அயர்லாக்திடத்தில் !* 
என்பார் மற்றொருவர். *ஓ”நீல்! ஓ*நீல்!? என்பார் மூன்றாமவர். 
* தாமஸ் டேவிஸுஈக்குப் பின்பு அவரைப் போன்று மகாவீரர்களைக் 
காணவில்லையே!' என்பார் நான்காமவர். ஐக்தர.மவர், பார்னலைப் 
பற்றியோ, டொரள்ல் மாக்ஸ்வினியைப்பத்தியோ, டி வேலரா, கிரிபித், 
அல்லது காலிள்ஸைப் பற்றியோ பேஈவார். வீடு வாசல், கடைச் 
சரக்குகள், நிலவரி, உலக நிலைமை ஆகிய எதைப்பற்றி அவர்கள் 
பேசுவதாயினும், இடையிடையே மேலே கூறிய பெரிய மனிதர் 
களின் பெயர்கள் அடிக்கடி. கூறப்படுவது நிச்சயம், அவ்வளவு 
தூரம் அந்தப் பெரியார்களின் வாழ்க்கையும் செயல்களும் நவீன 
அயர்லாந்தின் சரித்திரத்தில் ஊடும் பாவுமாய்.ப் மின்னியிருக் 

இன்றன. அயர்லாந்தின் சரித்திரத்தில் அவர்௯ள் தோன்:றிய 
கட்டங்கள் முக்கியமானவை. 

* * * 

அயர்லாந்து பசுமையான சிறு தீவு; ஜாவாவைவிடச் சிறி 

யது. அதன் நிலப்பரப்பு சுமார் இரண்டு கோடி ஏக்கர்; ஜனத். 
தொகை அரைக் கோடிகூட இல்லை--சமார் 45-லட்சம்தான். 
"இங்கிலாந்துக்கு மேற்கே அது மிகவும் சமீபத்தில் இருக்கறது. 

அதன் ஸ்தானமே அதற்கு உலகத்தில் ஒரு முக்கியத்தை அளிப்ப 
தோடு, அதன் சரித்திரத்தையும் ஓரீளவு உறுவஈக்தியிருக்கிறது. 
இழக்கே. ஐரோப்பா கண்டத்துடனும், மேற்கே யூது உலகமான 

அமெரிக்கா கண்டத்துடனும் அது தொடர்பு கொண்டிருக்இற்து. 

ஐரிஷ் ஜனங்களில் பலர் அமெரிக்காவில் குடியேறியும் வசித்து 
வருகிறார்கள். ஐரோப்பிய காகறிகமும் அமெிஃக நாகரிகமும் 
அயர்லாக்தைப் பல வழிகளிலும் பாதித்து வருகின்றன. அதே 

சமயத்தில், அது ஒதுக்கமாக இருப்பதால், இரண்டு கண்டப் 
களிண் நிகழ்ச்சிகளிலிருந்தும் ஓூளவு விலகி.8ிருக்கவும் வசதி 
ஏற்படுகிறது.
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ஐரிஷ் மக்கள் பெரும்பாலும் விவசாயிகள், வடபகுதியான 

yoni மாகாணத்தில் பெல்பாஸ்ட் ககரில் மட்டுமே கப்பல் 
கட்டும் தொழிலை மேற்கொண்ட பெரிய தொழிற்சாலைகள் உண்டு. 
தெற்கே, அயர்லாந்தின் தலைநகரான டப்ளினில் மட்டுமே சில 
தொழிற்சாலைகள் உண்டு. மற்றப்படி காடு முழுதும் விவசாய 

மும் சூடிசைத் தொழில்களுமே நிறைக்திருக்கின்றன. இவைகள் 
எல்லா மக்களுக்கும் போதிய ஊதியம் அளிக்க முடியாததாலும், 
பெரிய தொழிற்சாலைகள் இல்லாததாலும் ஜனங்கள் நாளடைவில் 
வெளிநாடுகளில் குடியேற விரும்புவது இயற்கை. வட அயர் 
லாக்தில் உள்ளவர்கள் இருக்கிற தொழிற்சாலைகளில் புகுந்து 
வேலை பார்த்துக் கொள்கின்றனர் ; தென் பகுதியிலுள்ளவர்களே 
அதிகமாக. அமெரிக்காவிலும்  இங்கலாக்திலும் குடியேறி 
யுள்ளனர். 

உலகத்தின் கலைச் செல்வத்திலும் ஐரிஷ் மக்கள். போதிய 
அளவு பக்கு கொண்டுள்ளனர். ோம்ட்ஸ்மித், டீன் ஸ்விப்ட், 
ஷரிடன், ஆல்கார் ஓயில்ட், ஸ்டீபன்ஸ். போன்ற ஐரிஷ் .ஆ௫ிரியர் 
களும் கவிஞர்களும் ஆங்கிலத்தில் எழுதிப் பெரும் புகழ் பெற்.௰. 
வர்கள். * ஆசியாவின் ஆஸ்தான கவிஞர் £ என்று உலகம் 
புகழும் நம் கவிஞர் ras ares wre iar ஈகண்பரான ஈட்ஸ் 
(1865—1939) orsrm ஐரிஷ் தேசியக் கவிஞர் ஏராளமான 
கவிகள் எழுதியிருக்கிறார். நம் கவிஞரின் ₹*தோஞ்சலி யை 
ஆங்கிலத்தில் படித்து அதுபவித்து, அதை வெளியிடுவதற்கு 
அவரே காரணஸ்தரா யிருந்தார் என்பதும் இங்கே குறிப்பிடத் 

தக்கது. ஐரோப்பாவும் அமெரிக்காவும் டாகுரின் பெராமையை 
அறிவதற்கு முன்பே அவர் தெரிந்துகொண்டுவிட்டார். ஆக்கில 
மொழியில் தவீன எழுத்தாளராகச் சிறந்து விளக்கிய ஜேம்ஸ்: 

ஜாயிஸுமம் (1889-1941), சர்வதேசப் புகழ்பெற்று விளக்கும் 
காடக.ஆசிரியரான டுபர்றர்ட்- ஷாவும், * பஞ்சம்,” * நிலம் * முதலிய 
பிரசித்தமான நாவல்களும், பல கதைகளும் எழுதியுள்ள லீயாம் 
ஓ?பிளர்ஹர்ட்டியும் அயர்லாந்தின் புதல்வர்கள். மேலும், இசை 
வாணர், விஞ்ஞானிகள், சைத்திரிகர் முதலிய கலைவாணர் பல் 
ருக்கும். அந்நாட்டில் குறைவில்லை. 

* * * 

யர்லாக்தின் பூர்வ சரித்திரத்தை மூன்று பெறும் மிரிவு 
களாகப் பிரித்திருக்கறார்கள். முதலாவது மிகப் புராதன சாலம் 
அதாவது கிறிஸ்தவ மதம் அங்கு பரவுவதற்கு முன்னால் வீர சா 

பயங்களும் போர்வீரர்களைப் பற்றிய பணிகளும் ஏற்பட்டிறார்கி
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காலம்; இரண்டாவது கஇறிஸ்தவ மதம் தஇவிரமாய்ப் 

பமவிய 5-முதல் 9-வது நூற்றாண்டுவரை ; மூன்றாவது காலம் 

இங்கிலாந்தின் கார்மன் மன்னர்கள் அயர்லாந்துமீது படை 
யெடுத்து ஆதிக்கம் செலுத்திய. 12-முதல் 14-ம் நற்ருண்டுவரை. 

இவற்றில் மூன்றாவது பிரிவில், ஆங்கில நாட்டு தார்மன் வமிசத் 

தார்கள் அயர்லாந்தை ஜயித்தார்களே அன் நி, “அக்கியர்களாக 

விலகயிருந்து அதைக் கசக்கிப் பிழியவில்லை. நார்மன் மக்களில் 

பலரும் அங்கு குடியேறி, நாளடைவில் ஐரிஷ் ஜனங்களின் கடை, 
உடை, பாவனைகளை மேற்கொண்டு, அவர்களோடு இரண்டறக் 

கலந்துவிட்டதால், ஜயித்தவர்- தோற்றவர் என்ற பாகுபாடு நீடி.த் 

இருக்கவில்லை. மேலும், இக்கிலாச்திலேயே இருந்துகொண்டு, 
நார்மன் மன்னர்கள் அயர்லாக்தின் ஆட்சியை இடைவிடாது கவ 

னித்துவரவும் முடியவில்லை. இதனால், அயர்லாந்து சுதந்திரம் 
இல்லாமலும், பூரணமான அடிமைப் படுகுழியில் ஆழ்ந்துவிடா 

மலும், சொந்தமாக வல்லமை மிகுந்த மத்திய அமசாக்கம் ஒன்றை 

அமைத்துக்கொள்ள முடியாமலும், இரி௫ங்கு நிலையில் இருந்து 
வந்தது. 

நார்மன் மன்னர்களுக்குப். பின்னால் வக்த. ட்யூடர் மண்னர்ளை 
1494-95 ல் அயர்லாந்தை மறுபடி பூரணமாக ஜயித்து ஆட்சி 
புரிய ஆரம்மித்தார்கள். 1494-ம் வறாஷல் கடைசியில் அயர்லாக் 
தின் தலைகக்ரான டப்ளினில் ஒரு * பொம்மை'ப் பார்லிமெண்டு 
அமைக்கப்பட்டது. இல்லொந்தில் அதற்கு முந்திய சமீபகாலத் 
தில் இயற்றப்பட்ட சட்டங்கள் எல்லாம் அயர்லாந்திலும் அமலில் 
இருக்கும் என்றும், ஆங்கில மன்னரும் அவரது பிரிவி கவுன்சிலும் 
அநுமதிக்காத எந்தச் சட்டத்தையும் நிறைவேற்ற டப்ளின் பார்லி 

மென்டுக்கு அதிகாரம் கிடையாது என்றும் அந்தப் பார்லிமென் 
ஒல் சட்டங்கள் செய்யப்பட்டன. அதாவது, ஆங்கில அதிகாரி 
கள், இச்சட்டங்களைத் தயாரித்து, டப்ளின் பார்லிமென்டு என்ற. 
போலிச் சட்டசபை, இவைகலை ஏற்றுக் கொள்ளும்படி. செய் 
தார்கள் ! ஐரிஷ் பார்லிமென்டு ” என்.௰ஐ பெயரால், அக்காட்டின் 

மீது இவ்வாறு கடுமையான: அடிமை விலங்குகள் பூட்டப்பெற் 
Dor. சுதந்திரம் -சொந்த அரசு என்பது பெயரளவுகட 

இல்லாமல், ஒரேயடியில் அழிக்கப்பட்டுவிட்டது. நாளடைவில் 
ஜனங்கள் அடிமைத்தனத்திலும், நீங்காத வறுமையிலும் ஆழ்ந்து 
போனார்கள். ஆனால், நார்மன் வமிசத்தார் சிலரும், பெரிய 

ஐரிஷ் மிராசுதார்கள் சிலரும், * பிரபுக்கள் * என்ற பட்டத்துடன். 
அடிமை ஜனங்களுக்குக் கொஞ்சம் மேம்பட்ட அடிமைகளாக



முன்னுரை 3௩ 

இருந்து கொண்கிருக்கார்கள். : அவர்களுடைய அதிகாரமும் 
செல்வாக்கும் வளர்ந்து வந்தன. 

பின்னால், எலிஜபெத் மகாராணியின் காலத்தில், அயர்லாம் 
தைச் சம்பூரணமாக அடிமைப் படுத்தும் வேலை பூர்த்தியாயிற்று. 
அக்காலத்தில் இரண்டு பெரிமச ஐரிஷ். தலைவர்கள் தோன்றி 
னார்கள். அவர்களில் ஒருவசசணன ஜம்ஸ் பிட்ஜ்மாரிஸ் என்பவர் 
ஆங்கில ஆட்சியை எதிர்த்து, சரித்திரத்திலேயே முதல் முறை 
யாகப் பல போராட்டங்களை நடத்தினர். அவர் காலத்தில்தான். 
ஐரிஷ் தேய இயக்கம் பிறக்குது என்று சொல்லலாம். ஜனல் 
களுக்குள் ஒற்துமை வளர ஆரம்பித்ததும் அப்போதுதான். 

பிட்ஜ்மாரிஸ் காட்டிய வழியிலே இரண்டாவது தலைவரான ஓ£நீல் 
மே, பல போராட்டங்களுஅ்குத் தலைமை வூத்து நடத்தினார். 
ஆரம்பத்தில் அவர் ஆங்கில _அரசாங்கத்திற்கு உதவியா மிருந்த 
போதிலும், பின்னால் ஐரிஷ் மக் அளின் உணர்ச்சியையும் கொதிப். 
பையும் மதித்து, அவர்களின் தலைமைப் பதவியை ஏற்றுக் கொண் 
டார். அவர் மகா சூரராக விளங்கியதால், பற்பல போராட்டங் 
களில் ஆங்கிலத் தளகர்த்தர்சலா ஒருவர்பின் ஒருவராக முறி 
யடித்து வெற்றிகொள்ள முடிஈ்௧௮. அவருடைய வெற்றிகளால், 
ஜனங்கள் தேசிய வெறியும், தந்திர வேட்கையும் மிகுந்து 
விளங்ஒனார்கள். ஆனல், SEM அடிமைத்தனத்தின் இழி 
வான சகாப்தம் முடிந்து போ வதாயில்லை. கடைச முறையாக, 
அவர் தென்னாட்டில் இருந்த ஐரிஷ் பிரபுக்களின் உதவிக்காகச் 
சென்று ஆங்கிலேயரை எதிர்த்துப் போராடியதில், அவர் தோல்வி 
யடைய நேர்ந்தது. வெற்றி கிடையாது என்று தெரிந்திருந்தும், 

ஆபத்து வேளையிலே அவர் தம் அகரக்களை ஆதரிக்க முன்வக்தார். 
1603-ம் ஞு, கெளரவமான நிபந்தனைகளின் பேரில், அவர் எதிரி 
களிடம் சரணடைந்தார், அப்பால், கான்கு வருஷம் கழிந்து, 
அவரும் அவருடைய சகாக்களும் இத்தாலியிலுள்ள ரோம் 
நகருக்குத் தப்பி ஓடிவிட்டனர். மேற்கொண்டு அவர்கள் தாய் 
நாட்டில் தங்கியிருந்திருந்தால், அதிகாரிகள் அவர்களைப் பல 
வகையில் துன்புறுத்தி ஆயுள் பரியந்தம் கிறைவைத்திருப் 
LTT Bor, 

  

PED apt சென்றதே. அரசாக்கத்திற்கு அதிர்ஷ்ட 

மாயிற்று, தட்டிப் பேசு ஆளில்லை. எதிர்த்துக் இளம்மினால் 
என்ன நேரும் என்பதை அரசாங்கம் பலமுறை தன் தண்டப் 

ப9ரயோகங்களால் காட்டியிருத்தது. * ஊர் இரண்டுபட்டால்தான். 

கூத்தாடிக்கு எளிது £ என்றபடி. அயர்லாக்தைப் பிளவுபடுத்தி



ச மூன்னுபை 

வைக்க அதுவே. தக்க சமயம் என்று அதிகாரிகள் எ.ற்பாடு செய்ய 

முன்வக்தனர். வடமாகாரணமானண . அல்ஸ்டரில் தென்பகுதியி 
வுள்ள சகுத்தோலிக்கருக்கு எதிராக ஏராளமான :பிராடெஸ் 
மாண்டு மதத்தினமைக் குடியேற் நிவைச்தனர். தோட்டங்களைப் 
பயிர் செய்வதற்காக எராளமான மூலதனத்துடன் பல ஆக்கில: 
முதலாளிகளும் அங்கு வந்து சேர்ந்தார்கள். வடக்கும் தெற்கும். 
வம்பில் மாய்க்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று ஆம்கில சாஜ 
தம்திரிகள் ௮க்காலத்திலிருந்தே ஏற்பாடு செய்ததுதான் அவர்கள் 
BOS WISH பக் தீவுக்கு இழைத்த மாபெருவ் கொடுமை 
LIT GD. 

37-ம் தாற்ருண்டிலும். ஆங்கில. ஆட்சியை எதிர்த்து இரு 
பெருவ் கலகல்கள் எற்பட்டன, அவைகளில் ஜனக்கள் ஜா.திமத 
பேதமின்.நிக் கலச்து கொண்டனர். இரத்தத்தை ஆரய்ப் 
பெருக்கி அரசாகங்கம்.இக் கலகங்களை அடக்க. வேண்டியிருக்தது.. 
விடுதலை வெறிகொண்ட சத்தோலிக்கர்களை அடக்கி நசுக்குவதற். 
காகத் தனியாகக் கொடுஞ் சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டன. ஜனக் 
கள் முதுகெலும்பு ஒடிந்து உணர்ச்சி மழுங்கித் தவிக்க ஆரம்பித் 
தார்கள். 

Geren * நேதசாபிமானிகள் கட்சி* ஒண்று தோண்றியது. 
அதன் வேலைகளின் மூலம் தேசத்திற்குச் சிறிதளவு சுதக்இரம் 
கடைத்தது. 1789-ல் டப்ளின் பார்லிமென்டுக்குக் கொஞ்சம் 
அதிகாசம் அளிக்கப்பட்டது 3791-ல் பெல்பாஸ்ட் ககரில் 

* ஐக்கிய ஐரிஷ்காரர்-சங்கம் * அமைக்கப்பெத்தது மிக. முக்கியமான 
சம்பவமாகும். அச்௪க்கம். ரகயமாகம். புரட்சிக்கு வேலை 
செய்ய முன்வந்தது. அதன்: மூலம் மூடியர௬க் கொள்கை 
சாரம் செய்யப் பெற்றது. அச்சங்கத்திற்கு வும்ப் டோன், 
விட்ஜெரால்டு என்ற தீரர்கள் தலைவர்களா மிருந்தார்கள்... இவர் 
கள் பிரான்ஸ் தேசத்தின் உதலவிபெத்து, அம்காட்டுப் படைககக் 
கப்பலில் அழைத்துவக்து அரசாங்கத்தை எதிர்க்கக் செய்யவேண் 
டும் என்று மூன்று முழை பூரதகப் பிரயத்தனனவ்கள் செய்தார் 
கன். ஆனால், மூண்று முறையிலும் வெற்றி கிடைக்கவில்லை; 
சாதிரிகள் 2,ஷாளாக இரும்துவிட்டார்கள். கடை முழைஃபில், 
பிரான்னிவிருக்து இரும்மி ஐரிஷ் கடற்கரையில்: எசசியமாக 
வந்து இறக்யை வுல்ப் டோன் அரசாங்கத்தின் கை;பில் கக்கி 
விட்டார். அவருக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. .இனல்,. 
பிரிட்டிஷ் க:ிது தம் கழுத்தில் ஏறுவதற்கு முன்னதாக, அவர்: 
இறு சத்தியால் தம் கையாலேயே எழுத்தை அறுத்துக் கொண்டு



முன்னுரை 1: 

உயிர் துறந்தார். இந்தத் தேசபக்த வீரசிகாமணி ஏழை ஜனம்: 
கப் பற்றி, * அளவில் பெரியராய், கெளரவத்தில் இறந்தவு 
மாய், சொத்துப் பற்.ற.ற்றவராய் விளங்கும் மகாஜனக்கள்' என்று 
குறிப்பிடுவாராம். இன்றைக்கும் இந்த வாக்கியம் ஐரிஷ் மக்க 
ளிடையே வழங்கிவருகிறது. 

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தார், தக்க சமயம் கிடைத்தது என்று,. 
டப்ளின். பார்லிமென்டு- அக்கத்திணர்களுக்குப் பட்டங்கள், லஞ் 
சங்கள், பதவிகள், நிலங்கள் முதலியவை கொடுத்து அவர்களைக் 
கைக்குள் போட்டுக்கொண்டு, அக்தப் பார்லிமென்டுக்கே சாவு 
மணி அடித்துவிட்டனர். அயர்லாந்தைப் பிரிட்டனோடு சேர்த்து- 
ஒே அரசாங்கத்தின் Bip இருக்கும்படி. செய்துவிட்டனர். இது 
1801-4 GR நடந்தது. இது முதல் அயர்லாந்து பிரிட்டிஷ் தீவு 
களில் ஒரு தீவு என்றாகிவிட்டது. பிரிட்டிஷ் பார்விமென்டே 
அயர்லாக்துக்கும் பார்லிமென்டாயிற்து.. பிரிட்டிஷ் கொடியில் 
அயர்லாந்தின்: சின்னமும் சேர்க்கப்பெற்று “யூனியன் ஜாக் *” 
என்ற பொதுக் கொடி இரண்டு காடுகளிலும் பறக்க ஆரம்பித்தது. 
இந்த * யூனியன் ஜாக்'கைப் பற்றித்தான் பிற்காலத்தில் எட்வர்டு: 
கார்ப்பென்டர் என்ற ஆங்கில ஞானி, 

*கொடியே! நீ சென்ற இடமெல்லாம் 

பஞ்சமும் உன்னைத் தொடர்ந்து வருகுதே 1? 

'என்று பாடினார். 

“யூனியன் ஜாக் 'கையும், இங்கிலாந்தோடு அயர்லாக்து 
* யூனிய ' னாகச் சேர்க்கப்பட்டதையும் எதிர்ப்பதற்காக டடனியல் 
கானல் (1775-1847) என்ற தலைவர் கிளம்பி வந்தார். 1807 
முதல் அவரே ஐரிஷ் மக்களின் அரும்பெருக் தலைவராக விளங் 
இனர். அவருடைய அறிவு, திறமை, ஊழியக்களைக் சுவனித்தால், 
அவரை நமது லோகமான்ய திலகருக்கு ஒப்பிடலாம் என்று 
தோன்றுகிறது. *கத்தோலிக் சங்கம் * என்ற சாதாரணமான 

ஒரு. அத் மூலமாகவே அவர் தொண்டாக்திஞார். வல்லவர்' 
கையில் லும் மத் அன் போல், அச்சங்கம் அவர் கருதிய 
கரரியங்க  கறைவேற்றி வந்தது. அவர் மிகுந்த ஆற்றலுடை 
யவர், சட்ட இணுக்கங்கள் தெரிக்தவர், கட்டுப்பாடும் தன்னம் 
பிக்கையும் உடையவர், பிரச்ங்க மாரி என்றால் மாரியாகவே 
பொழியக்கூடிய வாக்குவன்மை உள்ளவர், எல்லாவற் றிற்கும் 
மேலாகச் சிறக்த ராஜதந்திரி. அவரைப் போன்ற களர்ச்சிக்காசர்
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உலகத்திலேயே தோன் நியதில்லை என்று ஐரிஷ் ஆசிரியர் ஒருவர் 
கூறுகிறார். பல வருஷ உழைப்பினால், கத்தோலிக்கமை ந௬க்கி 
வந்த சட்டங்கள் ரத்தாகும்படி அவர் செய்து வைத்தார். பிரிட் 
ஷ் பார்லிமெண்டுக்கு உள்ளேயும், வெளியே தேசத்திலும், 
அல்லும் பகலும் பிரசாரம் செய்து, அயர்லாம்தை இங்கிலாச் 
தோடு பிணித்த “யூனியன்? முடிச்சை அறுத்துவிட வேண்டும். 
என்று அவர் மிகவும் முயன்றார். அக்காலத்தில் அயர்லாக்தில் 
நீடித்த பஞ்சம் தோன்றியதால், லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் 
மடியவும், லட்சக்கணக்கானாவர் காட்டை விட்டு வெளியேறவும் 
கேர்க்தது. ஒ£கானல் தமது மரணம் வரை ஜனக்களுக்காகவே 
உழைத்து, அவர்களுக்கு வீரமும் கம்பிக்கையும் உண்டாகுமாறு 

செய்து வந்தார். அவருடைய லட்சியம் முழுதும் உடனே கைகூட 
வில்லை என்றாலும், அந்த லட்சியத்தை விரைவில் அடையக்கூடிய 
வல்லமை ஜனங்களுக்கு ஏற்பட்டுவிட்டது என்பதுதான் அவரு 
டைய பெருமை, மேலும் மக்கள், தங்களுடைய அபார சக்தியை 
அ.றிக்துகொண்டு விட்டனர். * எவர்களோ, எய்கிருந்தோ ஆட்சி 
செய்ய வேண்டியதில்லை, நாமே ௩ம் யஜமானர்கள் £ என்பதை 

அவர்கள் உணர்ர்து கொண்டனர். 

ஒூகானலுடன் உழைத்து வத்த தாமஸ் டேவிஸ், ஜான் மிச்செல் 
போன்ற தலைவர்கள் ₹வாலிப அயர்லாந்து இயக்கம்? என்த அதி 
தீவிர தேசீய இயக்கத்தை ஆரம்பித்தார்கள். பஞ்சத்தால் துடி.த் 
துக்கொண்டிருக்த அயர்லாந்திலிருக்து அரசாங்கம் ஏராளமான 
கோதுமையை இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பி வைத்தது. (1848-ல்) 
இதை எதிர்த்துக் கலகம் செய்ததற்காக, * வாலிப அயர்லாந்து 
இயக்க”த்தினர் பலரை அரசாங்கம் கைதி செய்து, காடு கடத்தி, 

இயக்கத்தையே நசுக்க முயன்றது, ஆனால், தேசீய இயக்கம் 
உண்மையாக வேரூன்றிய மின் அடியோடு அழிந்துவிடுமா ? 
வெகு சக்கரத்தில் * மீனியன் சங்க மும், *ஐரிஷ் குடியாகச் 
சகோதரத்துவ ௪ல்க ? மும். தோன் திவிட்டன. பின்னால் ஆர்தர் 
கஇரிமித்தின் தலைமையில் தோன் திய * ஸிண்மீன் " இயக்கத்திற்கு 
இவையே உரமும் நீருமாய் விளங்கின. 

எமையிலுள்ள பார்லிமென்டில் அயர்லாந்தின் பி.ரதிநிதிக 
ளாக இருந்து அரிய தொண்டாத்நிய தலைவர்களில் தலைசிறக்தவர் 
பார்னல் (1846-1891). பொருளாதாரத் துறையிலும், அரசியல் 
அக்தஸ்திலும் அவரால் அயர்லாந்து மிகுந்த லாபம் அடைந்தது. 

அவர் மரணமடையு முன்பே அயர்லாந்து வெகு எக்கிரத்தில் 
சுதந்திரம் அடைந்தேதீரும் என்ற கிலை ஏற்பட்டிருந்தது. காட்டில்
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தேவையான தேசியக் கலாசாலைகளும், சர்வகலாசாலைகளும் 
ஏற்படுத்தப்பட்டன. காலின்ஸ்--டிவேலரர காலத்தில் சுதந்திர 
சூரியன் உதயமாயிற்று என்றால், அவர்களுக்குச். சற்று முந்திய 
பார்னல் காலத்தை உஷாகாலம் என்று கருதலாம். 

1914- GR முதலாவது உலக மகாயுத்தம் தோன்றிய 
சமயத்திலே, அயா்லாக்துக்குச் அய ஆட்சி. கொடுப்பதற்காக ஒரு 
மசோதா நிறைவேதியிருந்தது. யுத்தம் முடிந்த பிறகே அது 
அமலுக்கு வரவேண்டும் என்று குறிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், 
அக்காலத்தில் தேயத் தலைவர்களாக விளங்கிய ஆர்தர் கிரிமித், 
டி'வேலரா, கரலின்ஸ் போன்றவர்கள், யுத்த காலமே சுதந்தி 
ரப் போருக்கு ஏற்ற காலம் என்று கண்டு, சுயராஜ்யக் கொடியை 
உயசே தூக்கி, ஜனங்களை ஒற்றுமைப்படுத்திச் சங்ககாதம் செய் 
தார்கள். கூலிப் பட்டாளத்தில் சேர்ந்து ஆங்கிலேயருக்காக 
ஐரோப்பியப் போர்க் களங்களில் மடிவதைக் காட்டிலும், 
அவர்களை எதிர்த்து அயர்லாக்திலேயே அயர்லாந்துக்காக ம, 
வது மேல் என்று பெரும்பாலான ஐரிஷ் இளைஞர்கள் கருதிஞர் 
கள். 1916--ஈஸ்ட்டர் வாரம் முதல் பல போராட்டங்கள் 
தொடர்க கடந்து வந்தன. அவைகளின். முடிவாக: அயர் 
லாந்து *ஓரனவு சுய ஆட்சி! பெற்றது. அந்த * ஓூளவு சுய 
ஆட்சி.” யையே பின்னால் ஒ'வேலரா பூரண சுயராஜ்யமாக 
மாற்றிக்கொண்டுவிட்டார். 

* * * 

இக்தாலை கான் எழுதும்படி. தாண்டியவர்கள் 1992-84 ல் 
என்னோடு இழையிருந்த கண்பர்கள். அவர்கள் என்னை ஊக்கப் 
படுத்தியதையும் பாராட்டியதையும் நினைத்தால், இன்றுகூட 
எக்களிப்பு ஏற்படுகிறது. ஆங்கிலம் தெரியாத பாவத்தினால் 
(அல்லது புண்ணியத்தினால் 1) அவர்கள், இரவில் கான் நெடுகேத் 

திற்குப் பிறகு எழுத எழுத, ஒவ்வொரு தாளாக வரக்ூப் படிப் 
பார்கள். 

௮க்த நண்பர்கள் பாராட்டிப் படித்த இந்த * மைக்கேல் 
காலின்ஸ் ' சரித்திரத்தை 1988, பெப். ரவரி 16௨, முதல் பதிப்பாக 
வெளியிட்டேன். அச்சிட்ட 9,000 ம.ர.திகளும் விரைவிலே விற்று 
விட்டன. வாசசர்களும் பத்திரிகாகரியர்களும் புத்தகத்தை 
மிகவும் பாராட்டினார்கள். இக்தூலின் பிரபலத்திற்குக் காரணம் 
என்ன என்பதைப் பற்றி நானும் சித்திக்க கேர்ந்தது.
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நாள்தோறும் பெருகிவரும் ஈம் தேசீய இயக்கம் காரண 
மாக காடெக்கும் ஆறிவுத்தாகம்--இலக்கியப் பசி--ஏற்பட்டிருக் 
இறது. ஆங்கிலம் தெரிந்த பலர், அதிலுள்ள அவசியமான புது 
தூல்ககாப் படியாமல், தமிழையும் புறக்கணித்து, எல்லாம் 
தெரிந்ததாக ஒரு மயக்கமும் கொண்டு, ஆங்கிலமும் தமிழும் 
கலந்த மணிப்பிரவாள மொழியில் பேசிக்கொண்டு தஇிரிஒிருர்கள்.. 
ஆனால், கல்லூரி வாயிலையே எட்டிப் பாராது, ஆங்கிலம் படிக் , 
காத லட்சக் கணக்கான இளைஞர்கள்--தொண்டர்கள், பெண்கள், 
கடைக் கணக்குப்பிள்ளைகள், தொழிலாளர்கள், குமஸ்தாக்கள், 
இளம் மாணவர் முதலியோர்--தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அறி 
as தாகத்தினால், கஇடைத்ததை எல்லாம் அள்ளி விழுங்கிவரு 
கிறார்கள். கவைக்கு உதவாத *கற்கோட்டை ரகசியங்கள்,” 
* ஆபத்பாத்தவா !: அகாத ரக்கா !” என்று ஓலமிடும் நாவல்கள்... 

பெயர் ஊர் தெரியாதபடி. ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் தழுவல் 
களாக வரும் சப்பைக் கதைகள் ஆகியவை அவர்கள் மனத்தைக் 
கவர்வதில்லை. நாம் ஒரு யுக-சந்தியில் இருக்கிறோம் என்பதை: 

உணர்ந்து, *புது யுகத்திற்கு ஏற்ற புது தூல்களைத் தாருங்கள் 1! 
தாருங்கள் !* என்று அவர்கள் எழுத்தாளர்களைக் கேட்டுருர்கள்- 
அந்த முறையில் இந்த தால் கொஞ்சம் உதவி செய்வதாலேயே 
இதற்கு வரவேற்புக் கிடைப்பதாக கான் கருதுகிறேன். 

நம் காடு வெரு சக்கரத்தில் பூண சுயராஜ்யம் அடையப் 
போகிறது. இந்த நிலையில் உயர்ந்த தியாகியாகிய காலிண்ஸின் 
இக்தச் சரித்திரத்தை, ஒன்பது வருஷங்களுக்குப் பின், இரண்: 
டாம் பதிப்பாக இப்போது வெளியிடுகிறேன். 1982-34 ல் சை 
யில் என்னைச் Epes உட்கார்ந்து, நான் எழுதிக் கொடுத்த 
தாள்களை ஆவலோடு படித்துக்கொண்டிருந்த சைலப்ப பிள்ளை, 
சேதுப் பிள்ளை, திருமலைக்கொழுந்து *, முத்தையா தொண்டை 
மான், ராஜம்பிள்ளை, கைலாசத் தேவர் *, கடராஜபிள்ளை 
முதலிய கண்பர் பலருடைய ஆசை முகங்கள் எல்லாம் அன்று 
போல் இன்றும் என் கண்முன்பு மலர்ந்தே யிருக்கின்றன. 

இந்த இரண்டாம் பதிப்பைத் தாமே வெளியிட' வேண்டும் 
என்று உறுதிகொண்டு, உயர்ந்த முறையில் இதை அச்ூட்டுத் 
தயாரித்துள்ள தமிழ்ச் ஈடர் நிலையத்து அதிபர் ஈண்பர் ஸ்ரீ, 
கோபாலனுக்கு கான் எவ்வளவு நன்றி சொன்னாலும் தகும். 

Qe oor Sor , 

7—3—' 47 ப. ராமஸ்வாமி 

* இப்போது சுவர்க்கவாசிகள்.
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கத்தததகதத்தததககததததககதகததகதககக்கககக்கககககக்ககக்க்கக் 

அ_ம॥ர்லாக்இன் தென்பாக த்தில், ஸாம்ஸ் கிராஸ் என்னு 

மிடத்தில், ஒரு கிழவரும் குமரியும் கருத்து ஒருமித்து 
இன்பகரமாக இல்வாழ்க்கை ௩டத்திவந்தனர். மற்றை 

யோர் பழுத்து உதுரவேண்டிய௰ய வயதில் அக்இழவர் 

இடகாத்திரத்துடன் விவசாயம் செய்து வந்தார். ௮வருக் 

குக் கொற்று வேலையும் தச்சு வேலையும் மிக நன்ருய்த் 

தெரியும். அத்துடன் அவர் பெரிய கல்விமான். 

கிரேக்க பாஷை, 0,5 Gor, பிரெஞ்சு மூகுலிய 

பாஷைகளில் அவருக்குத் தேர்ச்சியண்டு. அவருடைய 

மூகஷாயைப் பல விஷயங்கள். அடங்கிய ஓர் புத்தகசாலை 

யென்னலாம். வயது முர்க்த பின்னும் அவர் படிப்பை 

நிறுத்தவில்லை. ௮வருடைய சொக் ச பாரஷையாகிய 

கெயிலிக் பாஷையையும், ஆங்கில த்தையும் (BOOT BOP ir 

குடிப்பதுபோல் தாராளமாய்ப் பேசக்கூடிய ஆற்றல் 

அவருக்கு உண்டு. * அயர்லாந்து எனது அருமைச் தாய் 

காடு. தொன்று கொட்டு இக்காட்டை ஆண்டுவந்த. 

இக்காட்டுச் சொக்்தக்காரராகய- உண்மையான கெயிலியர் 

வழிவந் தவன் நான்!” என்று அவர் அடிக்கடி. பெரு 

மிதங் கொண்டு பேசுவார். 

உண்மையில் ௮ம் பெருங் கிழவரான மைக்கேல் 

காலின்ஸ் அயர்லாந்தின் பழம்பெருங் குடிகளின் வழித் 

தோன்றல். அவருடைய வாழ்க்கைக் துணையாக விளங் 

கஇயவள் மேரி ஆன் ஒபிரியன். மேரி தன் இருபதாவது 

வயதில் அறுபது வயதாயிருந் த காலின்ஸை மணந்து 

மை--9
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கொண்டாள். Qe காதலரிடையே வயதும் பருவமும் 
வேற்றுமையையும் விகற்ப,க்தையும் உண்டாக்கவில்லை. 
மேரி, பசுமையும் அழகும் கொண்டு, நாய்கருக்குப் 

பேருதவியாய் வாழ்ந்துவந் தாள். 

இக்,௪,த் தம்ப.இகளுல்கு. எட்டுக் குழந்தைகள்: பிறந் 

கரர்சள், எட்டாவது குழந்தைதான் இச்சரித்இரத்தின் 

ரனான மைக்கேல் காலின்ஸ். 7890-ல் பி.றந்,த இக்கடைசிக் 

ஒழந்தைக்கு க் தந்ையின் பெயரே வைக்கப்பட்டது. 

குழந்தைகள் யாவரும் இடகாத்இரமும் பு,த்.இக் கூர்மையும் 

பெற்றிருக் தார்கள். காலின்ஸ் கடைசிக் குழந்தை 
பர கதலால் பெற்றோருடைய அன்பையும், உடன் பிறக் 

ரர் வாஞ்சையையும் கொள்ள கொண்டு வாழ்ந்தான். 

ஷவன் அழகஞ்ம் குணமும் ஒருங்கே அமையப் பெற்றிருக் 

தால், அவனுடைய் மூக்க. சகோதரிகள் . அவளைக் 

3வலையுடன் கவனித்து வந்தனர். வேறு எந்தக் 

நூழந்தைக்கேணும் அவ்வளவு அன்பு காட்டப்பட்டிருக் 

ஷால், அது பின்வாழ்க்கையில் பயனற்றுப் போயிருக்கும்; 

நாலரை வயதில் காலின்ஸ் சுவடிகளைக் தூக்கிக் 

கொண்டு தேசியப் பள்ளிக்கூடத்தஇுற்குச் சென்றான். 

வனுடைய உபசத்தியாயர் ஐரிஷ் குடியரசுச் சகோதரத் 

Go சங்க” கைச் சேர்ந்தவர். அவர் அயர்லாந்து 

ரண சுகந்திரம். அடையவேண்டும் என்ற. நோக்க 

மூடையவர். அவ்வாசிரியரிடம் கல்வி பெற்றது 

காலின்ஸின் பாக்யெமேயாகும். அவர் * அடியாத மாடு 

பணியாது ? என்ற கொள்கையுடையவர். என்றைக்குக் 

சூழந்தைகளை அடிப்பதை கிறு த்துகிறோமேோ அன்று 
முகுல் உலகம் பாழாகும் என்னு கருதும் பழைய 

ஆசிரியர் கூட்டத்தைச் சேர்ந் தவர். எனினும்,
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அவருடைய கண்டிப்பும் தண்டனைகளும் காலின்ஸின் 

உள்ள க்தில் வெறுப்பை உண்டாக்கவில்லை. அவரிடத் 

தில் அவனுக்கு அளவற்ற அன்புண்டு. 
பள்ளிச் சிறுவர்கள் யாவரும் காலின்ஸை நேசித 

துப்: பாராட்டி. வந்தார்கள். இவ்வாறு, சுற்றிலும் 

அன்பு வெள்ளத்திலே, காலின்ஸ் படிப்பிலும் விகா 

யாட்டுகளிலும் தேர்ச்சபெற்றுப் பிரகாசித்து வந்தான். 
ஒழிந்த கேரக்திலெல்லாம் அவன் வயது முதிர்ந்து 

பெரியவர்களிடம் சென்று பழம் பெருங் கதைகள் 

கேட்டு ஆனந்திப்பது வழக்கம். பள்ளிப் படிப்பு 

மட்டும் அவனுடைய வளம் பொருந்திய உள்ளத்திற்குப் 

போதிய தா யில்லை. அவண் தந் கல்விக் களஞ்சிய 
மாக விளங்கிய கால், விட்டிலிருந்த குழந்தைகள் 

யாவரும் படிப்பில் ஆர்வம் கொண்டிருக்தார்கள். 

அவர்கள் சரகாரண நவஷீனங்களேயன்றி மிகப் பெரிய 
ரநூல்ககாயும் படி.குதுவக்கார்கள். காலின்ஸ் இளம் 

பிராய க்தானாயினும், தாமஸ் டேவிஸ் போன்ற பெருக் தலை 
வர்களின் தேசிய இலக்கியத்தைப் பண்முறை கற்று 

வந்தான். தாய்க் இருகாட்டிற்காகச் சொல்லொணாத் 

துயருற்றுப் பெருந் இயாகங்கள் செய்கு உல்ப் 'டோன், 

எம்மெட் முதலிய வீரர்களைப் பற்றிய பஈடல்க௯க் கேட் 

பதில் அவனுக்குப் பிரியம் அதிகம். ஏராளமான 

ஆங்கலை நூல்களையும், இனிய காவியங்ககையும், கணித 

நூல்களையும், சிற்ப நூல்களையும் அவன் படித்து வந்த 

துடன், வீரச் சரித்திரங்கள், துப்பறியும் கதைகள் 

முதலியவற்றையும் சலிப்பின்றிப் படிச் துவந்தான்.  — 
அவன் படித்துவந்த நூல்களிலே தேசாபிமான த் 

ஷைகுயும் சகந்திர வெறியையும் ஊட்டக்கூடியவை 

பல இருந்தன. சின்னஞ் சிறு வயஇலேயே அவன் பல
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அரசியல்) உண்மைககா க தெரிந்துகொண்டான். : சுக்கு. 

மிளகு:: வரங்குவதுபோல் . சேசத்தின் சுதந்திரத்தை. 

வாங்க முடியாதென்று அ௮றிந்,கான். வெறும் களர்ச்சிகள் 

அவன் உள்ளதைக் கவரவில்லை. ஆர்தர் கிரிபித் என்ற 

தேசாபிமானச் செல்வர் நடத்திவற் கத *ஐக்கிய ஐரிஷ். 

காரன்? என்று பொருள்படும் *யுனைட்டெட் ஐரிஷ்மென்.* 

என்ற வார சஞ்சிகை வீரக் தொனியோடு விளவ்யெ 
தால்,  ௮வன் ,அ௮கை மட்டும் இடைவிடாது படித்து 

வந்தான். . காளுக்கு நாள் பாதிரிமார்களிடத் இல் 

அவனுக்கு அளவற்ற வெறுப்பு எற்பட்டு வளர்ந்து 

வந்தது. ..இ.குற்கு ஒரு காரணம் அவனுடைய விசேஷப். 

படிப்பு. ஆனால், இவ்வெறுப்பு வெகுகாள் நிலைக்கவில்லை. 

,தண்ணமான உடலும், ஊக்கமும் உற்சாகமும் 

பொருக்இய மனதும் காலின்ஸ் பெற்றிரும்,த,கால், இளமை 

யில் தோன்றும் பல கோய்கள் அவனைப் பிடிக்கவில்லை. 

மல் யுதுதம், ஓட்டம், தாவு,கல், குதிரையேற்றம் மு,கலிய 

விளயாட்டுகள் பலவற்றிலும் ௮வன் கலந்துகொண்டு 

உடற்பயிற்சி பெற்றான். :குதிரைகளிடதக்தில் அவனுக்கு 
விசேஷப் பிரியமுண்டு. ஒரு சமயம் மூன்று வயதான் 

பழக்கப்படாத குதிரை ஒன். றின்மேல் ஏறிக்கொண்டு, 

அது தானாகக் காத்து நிற்கும்வரை சவாரி செய் இருக் 

கருன். சாரத்தியம் செய்வதிலும் ௮வன் சமர்,க்தன். 

இன்சொல்லும் சுமுகமும் படைத்திருக் க,கால், பலர் 

அவனுக்கு சண்பர்களாமினர். இஃரஞர், மு.இயோர், 
பெண்கள்--யாவருடைய கூட்டத்திலும் ௮வன் சஞ்சலப் 

படுவஇல்லை. இய.ற்கையழகு செறிந்த கஇப்பக்கத்இலும் 
கடற்கரை ஓரத்திலும், ௮வன் தன் உடன்பிறக்தார், கண் 

பர்களுடன் ஓடுவதும், உலவுவதும், வி&£யாடுவதும்,
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கதை சொல்லுவதுமாகீப் ௩ பொழுது போக்குவது 

வழக்கம். 
சிட்டுக் குருவியைப்போல் எங்கும்: பறந்து இரிக்னு 

வாழும் வாழ்வு குழந்தைப் பருவக் திலே.கான் : அமையும். 

காலின்ஸ் .அப்பருவக்தைக் காண்டி மேலெழுந்து 

வந்ததைக் கண்ட அவன் அன்னை, அவனுடைய பிற் 

கால. வாழ்வைப்பற்றிச் சிந் இக்கலானாள். அவனுடைய 

உற்சாகமும் அடங்காக் குணமும் அவனை அற்ப வேலை 

களுக்கு லாயக்கில்லாமற் செய்துவிட்டன. ஆயினும், 

அன்னைக்கு காளுக்கு காள் பலவீனம் அதிகரித்து வக்க 

தால், தன் கண்ணுள்ளபோதேத கடைசிக் குழந்தையை 

ஒரு பதவியில் வைத்துப் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை 

மிகுந்தது. ஆங்கிலக் தபால் 'இலாகாவிலே அவனைச் 

சேர்த்துவிட வேண்டும் என்னு முடி.வுசெய்தாள். ௮தன் 

படி சாலின்ஸ் தபால் காரியாலயக் குமஸ்,தா வேலைக் 

குரிய பரீட்சைக்குப் படி.ப்ப.தற்காக குளோனகில்டி நகருக்குச் 
சென்றான். அப்பொழுது அவனுக்கு வயது பதின் 

மூன்றரை. அங்கே அவனுடைய மூத்த சகோதரியின் 

வீட்டில் தங்கிப் படி. த்துவந்து, பரீட்சையிலும் கதறினான். 

பின், தன்னுடைய பதினைந்காவது வயதில் லண்டன் 

தபால் காரியாலயத்தில் வேலை பார்ப்பதற்காகப் புறப் 

பட்டான். அங்கே ௮வனுடைய மற்றொரு சகோதரியான 

ஜோஹன்று அதே காரியாலயத்தில் வேலை பார்த்து 

வந்தாள். 

மேற்கு கென்ஸிங்டன் த.பால் காரியாலயதக்இலுள்ள 

ஸேவிங்ஸ் பாங்கில் அவனுக்கு ஒரு குமஸ்தா. வேலை 

DO GES. கென்ஸிங்டன் லண்டன் ககரின் ஒரு பாகம்: 

௮ங்கு சென்றபின் அவன் விரைவாக உருவத்தில் 
வளர்ந்து வக்ககால், சிறுவன் என்ற பெயர் மாறி
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விட்டது. ஆனால், குமஸ்.கா வேலைக்கு லாயக்கற்.றவன் 

ஒருவன் இருப்பானாகில், ௮வன் மைக்கேல் காலின்ஸ்: 

தான். பழங் காகிதத்தில். மைகொட்டிப் பிழைப்பது. 

அவனுக்கும் Desa Bi. ' அவனுடைய யர சக்இக்கு: 

அது. ஏற்றதன்னு. ஆயினும், தொழில் ஒன்று வேண்டுமே 

என்.ற கவலையினால், அதைப் ப.ற்நிக்கொண் டருக் தான். 

வேலைநேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில். அவன் தாய். 

நாட்டின் சேவையில் ஈடுபட்டு வந்தான். அக்காலத்தில் 

அயர்லாந்துக்கு மிக அவசியமாயிருக், ச விஷயங்கள் 

இரண்டு. ஒன்று அதன் பரஷையர்கய கெயிலிக். மொழி 

வளர்ச்சி; மற்றது ௮.தன். வாலிபரின் உடல் வளர்ச்சி. 

மொழி வளர்ச்சியே மற்றைக் கலை வளர்சிக்கு... அடிப்: 

படை, ஒரு காட்டார் அக்நிய பாஷையிலே சிந்இக்கவும்,, 

பேசவும், எழுதவும் செய்வது இயற்கைக்கு மாறுபாடு. 

ஒரு காட்டு இகஞர் தோல் அருங்கி, ஈரம்பு ,களர்ந்து,. 

கண்கள் குழிவிழுந்து கடப்பாரானால், அவர்களுடைய 

உடல்களினுள்ளே வயிரமுடைய கெஞ்ச கைக் காண்பது 

அரிது. ஆதலால், காலின்ஸ் மொழி வளர்ச்சியிலும், 

இகாஞர் உடல் வளர்ச்சியிலும் : சிர,தைத கொண்டான். 

கெயிலிக் பாஷைச் சங்க;த்திலும் கெயிலிக் தேகப்பயிற்கிச் 

சங்கத் இலும் சேர்ந்து உழை,த்துவக் கான். 
கபால் காரியாலயத்திலுள்ள வேறு பல ஐரிஷ். 

வாலிபர்கள் அவனுக்கு ஈண்பரானார்கள். . அவர்களுடன். 

சேர்ந்து ௮வன் தாய்மொழியைக் கற்றுவந்தகான். 

அயர்லாக்இல் பிறந்த அவன், சொந்த நாட்டில். பிற 

மொழியைப் பயின்று, வெளி நாட்டில் சொந்த மொழியைப் 

பயிலவேண்டியிருக்குது. எதையும் செய்து, எவ்வகை 

யாலும் தாய்மொழியை: மடியவிடாது வளரச் : செய்ய:
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வேண்டும் என்று ௮வன்' உறு. இிகொண்டான். ஆனால், 

அவன் ஸிவில் ஸெர்விஸ் பரிட்சைகளுக்குப் படிக்க. 

வேண்டியிருக்,௪,தால், தாய்ப் பாஷையைக் கற்பதுற்கும் 

CurGu ஓய்வு கிடைக்கவில்லை. ஐரிஷ் பாஷையான 

கெயிலிக் மொழியைப் பேசக்கூடிய ஒரு ஜில்லாவில் தங்க 

அ௮ப்பாஷையில் பாண்டித்யம் பெறவேண்டும் என்பது 

அவனுடைய பேராவல். வாழ்நாள் முழுதும் போர்க் 

களத்திலே கின்று போராடவேண்டிய இக்த இகஞன், 

இளமையில் தாய்மொழியைக் கற்க முடியாமல், பின்னால் 

கற்றுக்கொள்ள நேரம் எப்படிக் கடைக்கும் / ஆனால், 

பிற்காலத்தில் அவன் மன்னர்பிரானின் விருந் இனனாய்ச் 

சிறைக்கோட்டம் புகுந்த காலத்தில், தாய்மொழியைக் 

கொஞ்சம் கற்பதற்குச் செளகரியம் கிடைத்தது. 

விகாயாட்டுகளிலும் அந்நிய முூறைகக ஒழித்து 

விடவேண்டும் என்பது அவன் எண்ணம். அவனும் 

அவன் ஈண்பர்களும் அமைக்கும் விளையாட்டுச் சங்கங் 

களிலே அக்கியச் சங்கங்களில் அங்கத்இனரா மிருந்தவர் 

கள் சேரமுடியாது என்று விதி செய்தான். ஆங்கிலேயர் 

பந்தாடும் முறையைக்கூட ஐரிஷ் வாலிபர் பின்பற்றக் 

கூடாது என்னு அவன் போராடி. வக்.தான். 

அக்காலத்தில் அயர்லாந்தின் பூண சுதந்இரத.திற் 

காக . இரகசியமாய் உழைத்துவந்த சங்கம் “ஐரிஷ் குடி. 

யரசுச் சகோதரத்துவ சங்கம். அது 1868-ல் ஸ்.தாபிக் 

கப்பட்டது. பிற்காலத்தில் ௮ச்சங்கம் ஒன்று இருப்ப 

தாகவே. பொதுஜனங்களுக்கு த் தெரியாது. ஆனால், 

பசஷையையும் உடல் வலிமையையும் வளர்க்கவேண்டும் 

என்ற இயக்கங்கள் தேரன்றிய பொழுது அ௮ச்சங்கமும 

ஊக்கமாய் வேலை செய்ய முற்பட்டது, ஆர்தர் கிரிபித்
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போன்ற பெருந் தலைவர்கள். அச்சங்க,த்இன் அங்கத் 
,இனரா யிருந்தனர். பொதுஜனங்களிடையே வெளிப் 

படையாகப் பிரசாரஞ் செய்வதற்கு ஆர்தர் BAAS 

*ஸின்பீன்: கட்டியையும் ஆரம்பித்தார். 

2909-ம்ஷஹ் ஈவம்பர் மாகு,த்தில் காலின்ஸ் ' ஐரிஷ் 

குடியரச்ச் சகோதரத்துவ சங்க”, த்தின் உறுஇகள் அனைத் 

தையும் மேற்கொண்டு அ௮ங்கத்தினனாகச் சேர்ந்தான். 

சிறிது காலத்தில் ௮தில் சில ப.தவிகளும் பெற்றான். 

1914-0 லண்டனுக்கும் தென் இங்கிலாந்துக்குமாக 

அமைக்கப்பட்ட ககாச் சங்கத்தஇுற்கு ௮வன் பொக்கிஷ 

,தாராக நியமிக்கப் பெற்றான். மிகுந்த பொறுப்புள்ள 

இவ்வேலைகளினிடையே, அவன் தன் படிப்பையும் BOS 

துவதில்லை. சகோதரியுடன் சேர்ந்து பு,த்.ககங்கள் படித் 

தும், ஆசிரியர்கக£ப் பற்றி விவாதங்கள் செய்தும் வக் 

தான். இரவில் வெகு நேரம்வரை தூங்குவதில்லை. 

லண்டன் ஈகரில் காலின்ஸாுக்கு ௩கண்பர் பலர் 

உண்டு. ஒரு ஈண்பனின் கடமைகள் எவை OT CT LIGD G 

௮வன் நடத்தையிலேயே கற்றுக்கொள்ள முடியும். 

அவன் ஒருபோதும் நண்பர்களை மறப்பதில்லை. எங்கு 

எ.த்தொழிலில் இருந்தாலும், அடிக்கடி கண்பர்களின் HE 

செளகரியங்களை விசாரிச்து எழுதுவது வழக்கம். 

தாராள சந்தையுடையவனாதலால், தான் ஏழைமையில் 

இருப்பினும், கஷ்டப்படும் ஈண்பர்களுக்கு அவன் 

(தன்னால் இயன்ற உதவியைச் செய்துவந்தான். ஈண் 

பர்களுடைய கூட்டங்களில் அவன் தாய்ப்பாஷையில் பல 

இனிய இதங்கக£ப் பாடி அவர்கள் ம௫ழ்விப்பான். 

அவன் முகத்தில் எப்பொழுதும் புன்னகை தவழும், 

நண்பர்கள் அவனை மிக்” என்ற செல்லப் பெயரால்
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அழைப்பது வழக்கம். பிற்காலத்தில் இப்பெயர் பிர 

சித்தமாகிவிட்டது. 

7970-ம் வருஷ,த்இற்குப்- பின் காலின்ஸ் கம்பெனி 

களில் வேலைபார்க்கலானான். மு,கலில் ஹார்னர் கம்பெனி 

யிலும், பின்னர் காரண்டி டிரஸ்ட் கம்பெனியிலும் அமர்ந் 

தான். இரண்டாவது கம்பெனியில் 1975-ம் ஷ் முடிவு 

வரை வேலை பார்த்தான். அப்பொழுதுதான் சர்வ 

தேசப் பொருளாதார விஷயங்களைப்பற்றி அறிந்து 

கொள்ள' அவனுக்குச் சந்தர்ப்பம் கடைத்தது. அந்தக் 

கம்பெனி நியூயார்க் நகரைச் சேர்ந் தது. அதில் வேலை 

செய்தவர்களிற் பலர் ஸ்காட்லந்து வாலிபர்கள். 

காலின்ஸ் அவர்கள் எல்லோருடனும் இனிமையாக 

நெருங்கிப் பழகிவக்கான். கம்பெனியில் எவ்வளவு வேலை 

யிருந்தாலும் அவன் சேலிப்பதில்லை. சிரித்த முகத் 

துடன் வேலைகளை முடித்துவிடுவான். அவனுடைய 

அருமைக் காய்காட்டை யாராவது பழித்துக் கூறினால் 

மட்டுமே, முககத்இுலுள்ள புன்னகை மறையும், முகம் கடு 

கடுக்கும். இவ்வுண்மையை அவனுடன் வேலைபார்த்து 

வந்து, ஒருவரே வெளியிட்டிருக்கிருர்.
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போர்க் கோலம் 

எழுதாறு வருஷ காலமாக இங்கிலாந்து பக்கத்தி 

லிருக் த தன் சகோதரக் வான அயர்லாந்தை அடக்கி 

யாள்வதில் கண்ணும் கருத்துமாக இருந்துவந்தது.. 

AG அயர்லாந்தைப் பிடித்ததும் ஆண்டதும் உண் 

மையேயாயினும், அதைப் . பூரணமாக அடக்கிவைக்க 

முடியவில்லை. . அயர்லாந்தின். ஆன்மா: அடிமைத்தன த் 

கால் அழுகப்போகாமல் இருந்தது. அயர்லாந்தைப் 

பார்த்து, “ரீ அடிமைப்பட்டகால் இழிவடைந்தாய் * 

என்று காம் சொன்னால், Gl, ' கான் அடிமைப்பட்ட 

போதிலும், எந்நாளிலும் ௮,கற்கு இசைந்து பணிந்து 

இருக்கவில்லை. ஒவ்வெரு தலைமுறையிலும் என் விடு 

,தலைக்காக என் மக்கள் போராடிவந்்தரர்கள். அதுவே 

எனக்கு ஆதல் !/” என்று.விடையளிக்கும். 

ஐரோப்பா யுத்தம் ஆரம்பமான: காலத்தில், இரண்: 

உரை நூற்றாண்டாக அடிமையாக அல்லலுற்ற அயர் 

லாந்து, சிறிது தலைதூக்கிப் uTI FSS. ஒளிமழுங்கெ 

௮.கன் கண்களில் சிறிது ஓளி வீசிற்று. ௮.தன் அடி 

மைக் தகாககாக் தகர்த்துச் சுதந் தரக் கொடியை கிலை 

காட்டத் தொண்டர்படை என்னும் சுதந்திரப் .படை 

கோன்றியது. அப்படை பழைய கூடியரசுச். சகோத 

ர.தீதுவ சங்கத்தின் வழிக் கோன்றலாகும். குடியரசுச் 

சங்கத்இன் அங்கத்தினர் பலர் இகாஞர். அவர்கள்
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ரண ; சுதந்திர. தைகையே வேண்டி. கின்ருர்கள். .: அவர் 

களில் ஒருவனாகிய டாம். கிளார்க் பதினாறு வருடம் .சிறையி 
லிருந்து விடுதலையாகி வெளிவகந் தவன். இளமைப் பரு: 
வதை யெல்லாம் வெய்ய சறையிடையே கழித்த அவ் 

வாலிபனின் கொள்கையை ஆதரிக்கும் இதச. இளைஞர் 

களும் ஒன்றுகூடி. *ஐரிஷ் சுதந்திரம்! என்ற மாதப் ப.த.இ 
ரிகையை ஆரம்பித்.தனர். அப்ப,க்இரிகை, 'பிரிவு, பிரிவு 1: 
இங்கிலாந்தினிட்மிருந்து: பிரிவு ! ஏகாதிபத்தியத்திலிருந்து வெளிப் 
படல்1* என்ற கொள்கையை எவ்ளாம் பரப்பிவக்ுது... 
அக்.தப் பசு திரிகையின் ஆ.இக்கம் யார் கையில் இருக்க: 

வேண்டும் என்பதைப்பம்.நி.ச் கொண்டர்களுக்குள் பூசல் 
ஏற்பட்டதால், இவிரவாஇகள் சங்கத்தை விட்டு வெளி 

யேறினர். அவர்கள் வேறு பல கட்சிகள£யும் கலந்து 
கொண்டு ஐரிஷ் கொண்டர் படையை அமைகத்தனச்.. 

தேர்ந்த நிபுணர்கள் அவர்களுக்குப் போர்ப் பயிற்௪ 

கொடுத்துவக்கனர். அக்காலத்தில் ஐரிஷ் பொதுஜனங் 
கள், புரட்சியிலும் போரிலும் ஈம்பிக்கையற்று, அமைஇ 

யான முறையிலே ஆங்கலை ராஜ.தந்இரிகள் கொடுக் 
யோதும் என்று அடங்கிக் இடக்தார்கள். முன் அடைந்து 

கோல்விகளால் அவர்கள் மனம் முறிந்திருக்கனர். 
ஆ;கலால் கொண்டர்கள், * கரலம் மாறும்) ௮ப்போது 
யாவரும் கூடக் காண்பேசம்/' என்னு, கம்பிச்சையை 

'இழக்காமல் பணியாற்.றிவந்தனர். 
அயர்லாந்துக்குச் ௬யாட்சி கொடுப்பதே தங்கள் 

கோக்கம் என்னு பறைசாற்றி வந்த ஆங்கிலக் தாராளக். 

கட்சியார், ஆ.இக்கத்துற்கு வரம்.கவுடன், பழைய வாக் 
கு௮.தஇககா மறக்கனர். ஆங்கல ஆதிக்கத்தை ஆத்ரிக் 

கும் ஐரிஷ் ௮ரசியல்வாஇகளுக்கு அவர்கள் பட்டங்களும் 
பதவிகளும் கொடுத்து மழுப்பிவக்கணர்.... அவர்களிடம்.
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நம்பிக்கை கொண்ட * ஐரிஷ். கட்சியார் *? பற்பலவி, தமாக 

விலைக்கு வாங்கப்பட்டனர்.. அதுமட்டுமன்று. அயர்லாந் 

க்குள் ஆயுதங்களை... இறக்குமதி: செய்யக்கூடாது 

ஏன்று தடை செய்யப்பட்டது. ஆனால், வட அயர்லாந் 

இல் அல்ஸ்டர் வாசிகள்; ஸர் எட்வர்ட் கார்ஸன் என்பவரின் 

,கலைமையின் ழ், ஐரிஷ் சுயாட்சியை எதிர்ப்பதற்காக 

எல்லாவித ஆயுதங்களையும் வைத்துக்கொண்டு படை 

பாகத் இரண்டு பயிற்சி பெறுவதற்கு அரசாங்கம் 

அனுமதித்து வந்தது. 
கொண்டர் படை செர்க்கும் விஷயமாக முதன் 

மூகலில் டப்வின் நகரிலுள்ள் மாபெரும் மண்டபம் 

ஒன்றில் பெருங்கூட்டம் கூட்டப்பட்டது. பல்லாயிரம் 

வாலிபர்கள் கொண்டர் படையில் சேர முன்வந்தனர். 

தொண்டர் படையின் கோக்கங்களாவன 2 

். அயர்லாந்திலுள்ள ௪கல மகாஜனங்களுக்கும் 

பொதுவான உரிமைகளையும் சுதந் இரங்ககயும் பெற்றுப் 

UT SETS GO. 

3ம். மேற்கண்ட காரியத்திற்காக ஐரிஷ் தொண்டர் 

படை ஒன்றைப் பயிற்சி செய்து, ஒழுங்குபடுத்த, 

ஆயுதம் கொடுத்து கிஅவு தல். 

iii, இந்தக் காரியத்திற்காக வெவ்வேறு கொள்கை 

யுடையவர்களும், கட்சியினரும், வகுப்பினருமான சகல 

.ஐரிஷ்காரர்கக£யும் ஐக்கியப்படு,ச,தல். 

இந்து நோக்கங்களை ஆதரித்து காடெங்கும் 

தொண்டர் படைகள் தோன்றின. மாஜியுதக்த வீரர்கள் 

தொண்டர்களுக்குப் பயிற்சி கொடுத்து வந்தார்கள். 

ஸின்பின் சங்கத் இலிருந்தும் கெயிலிக்-சங்க,க இலிருந்தும் 

பலர் கொண்டர்களாய்ப் பதிவு செய்துகொண்டார்கள்
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அக்காலத்தில் அரசியல் உலஇூல் .புகழ்பெற்றிருக்,௪. 

ரெட்மண்டு என்னும் தலைவர் கம். சகாக்களுடன் கொண். 

டர் படையில் சேர்ந்து, அதை உள்ளிருந்த உடைத்து 

விட வேண்டும் என்று. வேலை செய்துவந்தார். சிறிது 

காலத்திற்குப் பின்னால், ௮.இ.தீவிரவாஇகள் அவரை 

விட்டுப் 'பிரிந்து அனிப் "படை ஒன்றை எற்படுத்இக். 
கொண்டனர். 

ரெட்மண்டு பிரிட்டிஷ் பார்லிமெண்டில் அங்க,த்இ- 
னர். ஐரோப்பா யு... ஆரம்ப,க்தில் பார்லிமெண்டு 

ஐரிஷ் சுயாட்சி : மசோதா ஒன்றை நகிஹைவேற்றும்படி... 

அவர் கட்டாயப்படுத்தி யிருக்கலாம். ௮க்து அரிய 

சந்தர்ப்பத்ைகை உபயோகப்படுத்.இக் கொள்ளவில்லை. 
அவர், ௬,தந்திரம் வேண்டுவகற்குப் பதிலாக, ஐரோப்பா, 

யூ.த்குச்இில் அயர்லாந்து . தங்கு தடையின்றி இங்கி 

லாந்தை ஆதரிப்பதாக காமன்ஸ் சபையில் உறுதி 

கூறினார். ஜனங்களில் பெரும்பாலோர் ௮வரையே ,கலைவர் 

என்னு நம்பி யிருந்ததால், காடெங்கும் ஆங்கிலேயருக்கு 

அ. நுகூலமான உற்சாகம் காணப்பட்டது. ஆனால் 

முக்கியமான ஒரு சிறுபான்மைக் கூட்டத்தார். மட்டும் 

மிக்க உறுதியுடன் விலகி நின்றனர். அவர்களுடைய 

கொள்கையை ஆர்தர் கஇரிபிக்இன் “ஸின்பீன் £ பத்திரிகை 

உள்ளங்கை நெல்லிக் கனிபோல் பிரகடனப்படுகஇயது. 
அக்கப் பிரகடனம் வருமாறு 2 

அயர்லாந்து  ஜெர்மனியோடு யுக்கஞ் செய்ய 

"வில்லை. 9506 ஐரோப்பா கண்டதக்்இலுள்ள எந்த 

வல்லரசினிடத்திலும் : சண்டை இல்லை. இங்கிலாந்து 
ஜெர்மனியோடு போராடுகிறது. இரு. ரெட்மண்டு அயர் 

லாந்கைப் பாதுகாப்பதுற்குத் ததசயக் தொண்டர்களின் 

ஊழிய த்தைக் கொடுக்க இசைக்தஇருக்கிறார். அயர்லாந்து
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TOS பாதுகாக்க வேண்டிய௰ருக்கன்றது 2 மேலும், 

அதுயாருக்கு விரேசகமாய் நின்று பசதுகாக்கவேண்டும்? 
அது: பாதுகாப்பதற்கு ஒரு சொந்த அரசியலமைம் 

“பையேச அல்லது. தேசிய அரசாங்கக்தையோ . பெற் 

நிருச்சுவில்லை என்பதை. யாவரும் அறிவர். இரு. 

ரெட்மண்டு எக்க வல்லரச௯க்குத் தசய அயர்லாந்இன் 

ஊழியர்க அளிப்ப தாய்க் கூறுகிறாரோ, அக்க வல்லர 
சால் அவை இரண்டும் (சொக்க அரசியலமைப்பும் 
59சய் அரசாங்கமும்) அயர்லாக் இடமிருந்து ப.றிக்கப்பட் 

ஒ.ருக்கின்றமன. தேசத்தின் சம்மகு,க்ைப் பெருமலே 

ரெட்மண்டு வாக்களிதக்துவிட்டார் என்பைக எல்லோரும் 

அறிவர். எந்.த ஐரோப்பிய vers eid அயர்லாக்.இன்மேல் 

, போர் தொடுக்கவில்லை. . டப்ளின் மாளிகையில் இருந்து 
கொண்டு அயர்லாந்தின்மேல் ஆதிக்கம் செலுத்தும் 

ஆங்கிலேயர் பேரில் இரண்டு ஐரோப்பிய வல்லரசுகள் 

படையெடுகத்கிருக்கன்றன. தொண்டர்களை அயர்லாசக் 

கைப் பாதுகாக்க. அழைப்பகானது ௮ம் மாளிகையி 

லேயே நிலைபெற்றிருக்கும் அதிகார வர்க்கக்தைப் பாது 
காக்கவேயாகும்...... 

“ஐரிஷ் கொண்டர்கள் .அயர்லாந்கைப். பாதுகாக்க 

வேண்டுமானால், அவர்கள், ௮பர்லாந்துக்கரக,. அயர்லாக் 

Bor கொடியின் கீழ், ஐரிஷ் களகர்ததர்களின் உத்தர : 

வின்படி,, பாதுகாக்க வேண்டும். இல்லாவிடில் அவர்கள் 

தங்கள் தேச.த்இன் அடிமைத் சன்டை கிலைபெறச் 
செய்,தவர்களாவார்கள்.” 

ஆங்கில ராஜ.ுக்.இரிகள் தங்கள் தந்இரம் முழுவைத 

யும் காட்டி. ௮யர்லாந்தைைக் இருப்்இப்படு,த்,த முன்வந்த 

னர். கருவிலேயே கிகதைந்துபோன குழந்தையைப் 

போன்ற ஒரு சுயாட்சி. மசோ,காவைவை அவர்கள் .பார்லி
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மெண்டில் நிறைவேற்றி வைக்கார்கள். ௮ம் மசோ.காவும் 

பு.கி.கு.திதுற்குப் பிறகே அமுலுக்கு வரவேண்டும் என்று 

. நிபந்தனையும் செய்யப்பட்டது. இவற்றைக் கண்ட ஜரிஷ் 

தொண்டர்கள் உள்ளம் கொடுத்தார்கள். அக்கியர் 

பூதம் சந்தைகளில் அயர்லாந்தின் பிறப்புரிமை விலை 

கூறப்படுவகாக எண்ணினார்கள். ரெட்மண்டு தேசயக் 

தொண்டர் படையை இங்கிலாந்துக்கு உதவியாக 

அனுப்ப இசைந்ததால், அயர்லாந்தின் சுதந்திரப் 

போருக்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட படை தங்ககா அடக் 

யாளும் அந்நியருக்கு உ கவி செய்யப்போவைக எண்ணிப் 
பகைகத்தார்கள். தங்களுடைய ஐரிஷ் கொண்டர் படை 
யைப் பலப்படுக்தினார்கள். அப்படையினர் வெகு 

விரைவாகக் தங்களுடைய பிரஇநிதககாக் சொண்ட 
மகாகாடு ஒன்றையும் கூட்டினர். அயர்லாக்இன் பாது 
காப்புக்காக நிரந்தரமான ஆயுதம் தாங்க தேயப் 
படையை லவைக்துக்கொள்ள அதற்குள்ள உரிமையை 
நிலைநாட்டவும், ஐரிஷ் மகாஜனங்களை ஒரு தேசிய சமூக 

மாக நிர்மாணிக்கவும், சுயராஜ்ய அரசாங்கம் ஏற்படும் 

வரை ஐரிஷ்காரர்களைப் பட்டாள,க்இல் பலவக்தமாய்ச் 

சேர்ப்ப) த எ௫ிர்க்கவும், ஆங்லை ராணுவத்தின் 
மூலமும் டப்ளின் மாளிகை முலமும் அயர்லாந்ைத 
ஆன்வகை மாற்றி சுயராஜ்ய ஸ்தாபனம் செய்யவும் 
அவர்கள் இர்மானிதது அறிக்கை வெளியிட்டனர். 

மேலும் ராணுவப் பயிற்சியையும் மிறுத்தாது நடத்து 
வந்ததுடன் புதியதொண்டர்களையும் சேர்த்து 
வந்தார்கள். 

7899-ல் போயர் ய.த,தம் நடக்மும்பொழுது Que 
லாந்து ஆப்பிரிகாவில் போர் செய்யவேண்டி யிருந்த.கால், 
அதே சமயத்தில் ௮யர்லாந்.இல் கலகஞ் செய்யவேண்டும்
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என்று பூரணசுயேச்சைவாதுகள் கருதியிருக்,கனர்.. 
ஆனால் அந்த எண்ணம் நிறைவேறவில்லை. 1974-ல் 

"இங்கிலாந்து ஜெர்மனியோடு பொருதும் 'பொழு,காவது 

அயர்லாந்து அடிமைத்தனத்தை எ௫இர்த்துத் தன் 
“ஆயுதம் தாங்கிய ஆட்சேப”, கதைத் தெரிவிக்௬. 

வேண்டும் .. என்று கொண்டர்கள் இர்மானித்தார்கள். 

ஒவ்வெரு தலைமுறையும் அக்கிய அரசுக்கு எ.இிராகம்: 

போசரிட்டி.ருக்கையில், ௮வர்கள் அலைமுறைமட்டும் வீணாய்க் 

கழியக்கூடாது என்று கருதினார்கள். ஜெர்மானியரை 

அயர்லாந்தின்மேல் படையெடுத்து வரும்படி அவர்கள் 

கேட்கவில்லை. ஆனால் அவர்களிடமிருந்து ஆயுத உதவி 

கோரினர். அச்சமயத்தில் மகத்கான தஇயாரகங்ககச் 

செய்யாவிட்டால், பூரண சயேச்சைக் கொள்கையை 

ஜனங்கள் மறந்துவிடக்கூடும் என்று அவர்கள் துணிக் 

தார்கள். அதே சமயத்தில் ஜனங்கள் எப்படி ' இருந் 

தார்கள் என்றால், ஆங்கிலக் கொடியின் சின்னங்கள் 

அணிந்து ராஜ வாழ்த்துப் பாடிக்கொண்டிருக் தார்கள் / 

அரசியல் தலைவர்கள் யு.த்,க,த்.இல் இங்கிலாந்துக்கு வெற்றி 

வாங்கக் கொடுப்பதே அயர்லாந்தின் மதக் கடமை 

என்று பறை சாற்றி வந்தனர் / பத் இரிகைகளிலெல்லாம் 

ஆங்கிலப் படைகளையும் ஆங்கலெ ஜனங்களையும் பற்றி 
ப.த்திப,த் தியாகப் புகழுரைகள் வெளிவந்தன. இந்த 

இருள்-பிழம்பினூடே தொண்டர்கள் மட்டும் உறுதி 

கலையாமல் இருந்தனர். தொழிற் சங்கத்திலிருந்து 

இருதானு தொண்டர்கள் அவர்களுக்கு உதவியாக 

வந்தனர். கொண்டர்களுச்குள்ளே எழுச்சியைப்பற்றி 

NGS பரபரப்பு ஏற்பட்டது. ஆனால், அவர்கள் தலைவர் 

களுக்குக்கூட என்ன நடக்கப்போகிறது என்படை ௮.றி 

விக்கவில்்லை. எல்லாம் இரகசியமாகவே இருக்கது.
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அமெரிக்க ஐக்கிய மாகாணம் அக் காலத்தில் யச் 
கத்தல் கலந்துகொள்ளாமையாலும், ச,தந்ர வெறி 

கொண்ட 'ஐரிஷ்காரர் பலர் அங்கு இருந்தமையாலும்? 

தொண்டர்களுக்குப் பல செளகரியங்கள் Don_g ser. 
அங்கிருந், ௪ ஜரிஷ் சங்கத்தின் மூலம் அவர்கள் ஜெர் 

மனியுடன் கடிதப் போக்குவரத்து வைத்துக்கொண் 

டனர். ஜெர்மானிய ஸ்.தானீகரும் ௮,கற்கு உதவி புரிந் 
கார். அதே சமய,த்இல் எர் ரோஜர் கேஸ்மென்டு என்னும் 
தேசபக்தர், ஆங்கிலேயரின் கையில் அகப்படாமல் 
ஜெர்மனிக்கு தப்பிச் சென்று, அங்கு ஆங்கிலம் 

புட்டாள;க்திலிருந்து ஜெர்மானியரால் கைக செய்யம் 
பட்ட ஐரிஷ் யுத்தக் கைஇகசப் புரட்சிப் படையில் 

சேருமாறு தூண்டி வந்தார். 

தொண்டர் படையின் விரோதிகள், பூரண சதம் 

தரம் வேண்டுவோர் ஜெர்மனியுடன் . சதியாலோசனை 

செய்வதாயும், ஜெர்மன் பணத்தை லஞ்சமாகப் பெற்று 

வேலை செய்வதாயும் கூக்குரல் கிளப்பினார்கள். பக் இரிகை 
களும் அ௮வர்கல£ப் பழித் தன. அக்நிலையில் உண்மை 

யான விஷயங்களை வெளியிட்டுப் பொதுஜன பிப் 
பிராயதை ஒழுங்குபடுக்தவேண்டியது அவசிய 

மாயிற்று. கிரிபித், நூற்றைம்பது பவுனை மூலதனமாகக் 
கொண்டு, ஒரு சிறு இனசரிப் பத்திரிகையை ஆரம்பித் 

தார். வெகு சீக்கர.த்.இல் அரசாங்கம் அதையும், “ஐரிஷ் 

சுதந்திரம்”, “ஸின்பீன்” போன்ற பத்திரிகைகளையும் ந௬௮இ 

விட்டது. கிரிபி.த் ஊக்கம் தளராது ₹கத்தரியும் பசையும்” 
என்ற, பக்திரிகையைக் தொடங்க, வாரம் இருமுறை 

வெளியிட்டுவந் தார். வேறு ப,தீஇிரிகைகளில் வெளிவந்த 

செய்.இகலாக் கத்தரித்து ஒன்றுசேர்த்து ஒட்டி, அதைப் 
மை--௮
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பசர்,தீது அப்படியே அசட்டுப் பக்.இரிகையாக வெளி 

மிட்டுவக்.கார். இ.தர ப,த்.இரிகைகளில் வரும் செய்இகளே 
அதில் வெளியிடப்படினும், அ௮ச்செய்இகள் தொகுக்கப் 

பட்ட முறை தேூயப் பிரசார,த்இற்கு ஏற்.ற,கா யிருக்தது- 
இரண்டு மாக காலத்தில், ௮ரசசங்கம் அ௮.தன்மேலும் 

சீறிப் பாய்ந்து, அகையும் விழுங்கிவிட்டது. தொண்டர் 

கள் அ.இலிருக்து தங்கள் ப,த்இரிகைகக£ பெல்பாஸ்டில் 

அச்சிட்டுக் கெசண்டுவந்கனர். பெல்பாஸ்ட் மிகுந்த 
ராஜவிசுவாசமுள்ள பிரதேசமான வட அயர்லாந்தின் 

தலைநகர். ஐரிஷ் வாலிபர்கள் பட்டாளத்தில் சேரக் 
கூடாது என்பகைப்பற்றியும் கொண்டர்கள் பல வழி 

களில் பிரசாரம் செய். தனர். இவற்றையெல்லாம் கண்ட 
சர்க்கரர் முக்கியமான தொண்டர்களைக் கைஇசெய்யவும் 
காடுகடத்தவும் முற்பட்டது. அதுகாறும் சிறிது சிறி 

தாக வளர்ந்துவக் க கொண்டர் படை அடக்குமுறையின் 

உதவியால் விசேஷ வளர்ச்சியை அடைக்குது. 

7975-ம் ஷ், ஆகஸ்டுமீ, அமெரிக்காவிலிருக்க 

ஐரிஷ் தேசாபிமானி ரேரஸ்ஸா எண்பவர் மூதர்ந்2. வய 

இல் காலமானார். அவருடைய பூகவுடலை,க் தாய்காட்டுக் 

குக் கொண்டுவரவேண்டும் என்று தொண்டர்கள் இர்மா 

னிக்கனர். அவ்வாறே, அயர்லாந்துக்காகவே வாழ்ந்து, 

அகுற்காகவே போராடி, அதகுற்காகவே மடிக்க ரோஸ் 

ஸாவின் உடல் தாய்காட்டுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டது. 

பல்லாயிரக் கணக்கான ஜனங்கள், ஆங்கிலச் சிறை 

களிலே பல்லாண்டுகள் இடந்து புழுங்கை அவ்வுடலைக் 
கண்டு வணக்கஞ் செய்கனர். கொண்டர்கள், ராணுவக் 

தோரணையில் அணிவகுத்து நின்று, தங்கள். ஒப்பற்ற 

தலைவருக்கு மரியாதை செய், கனர். கல்லறைக்கு அருகே
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பிரசங்கங்கள் செய்யப்பட்டன. ஒருவர், * மரணத்திலிருந்து 

வாழ்வு தவிர்க்கின்றது$; தேசாபிமானிகளாகிய ஆடவர் பெண்: 

களுடைய கல்லறைகவிலிருந்து ஜீவசக்தி பெற்றுள்ள சமூகங்கள் 

தோன்றுகின்றன. . இத்தகைய கல்லறைகளைக் கொண்டிருக் 

கும்வரை சுதந்திரமில்லாமல் அயர்லாந்து சமாதானமாக இருக்கப் 

"போவதில்லை 1” என்னு பிரசங்கிக்தார். 

  

தேசத்தில் ௩டக்த காரியங்கக£யும் யூதக.க்.கால் 

சேர்ந்த குழப்பத்தையும் லண்டனில் இருக்கு காலின்ஸ் 
உணராமலில்லை. அவன் தன் ஈண்பர்கள் பலரைக் 

தொண்டர்படையில் Cer Sg uy FS பயிற்சி கொடுத்து 
* வந்தான். லண்டஸணிலிருக்,.௪ கொண்டர் கூட்டத்தைப் 
போல் ஐரிஷ் சு.கந்இரக்இற்காக அந்தரங்க விசுவாசத் 

துடன் உழை குழாக்தைக் காண்பதரிது. அச் 
கூட்டத்துற்குக் தாய்நாட்டில் வெகு சிகரத்தில் ஏம் 
படவிருந்த போராட்டத்கதைப்பற்றி ஒன்னுமே தெரி 

யாது. ஆனால், ஏகோ ஓர் பெருவ் காரியம் கடைபெறம் 

பேசவ,தாக மட்டும் தெரியும். அக்கால,க்இல் இங்கிலாக் 
,தில் ௪கல வர்விபர்களையும் கட்டாயமாய் ரசணுவ க்இல் 

சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது. ஐரிஷ் 

கொண்டர்கள், தாய்காடு சென்று, கட்டாய ராணுவச் 

சட்டம் அங்கு அமலுக்கு வரக முறையில், தங்கள் 

கண்பர்களுடன் தோளோடு கோள் சேர்த்து கின்று 

போரசடவேண்டும் என்னு தீர்மானிக் தார்கள். 

காலின்ஸ், கண்ணுடைய விசேஷ வல்லமைக்கு 

ஏற்றகாக இங்கிலாந்திலும் அயர்லாக்குலும் ஒரு 

கொழில் கிடைக்காது என்று எண்ணி, அமெரிக்க ஐக்ய . 

மாகாண க்இற்குச் செல்லலாம் என்னு மூன்னர் கின க் 

இருந்தான். இங்கிலாந்திலிருக். கால், கட்டாய ராணுஉச்
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சட்டக் .கொடுமை / ஐக்கிய மாகாண த.இற்குச் சென்றால், 

வாழ்வு -மூழுவதையும் சூதாட்டமாகக் கர௬இ, ஆயிரம் 

ஆயிரமாகப் பொருள் சேர்க்கலாம் / ஆனால் தாய்காட்டிற் 

குப் பெரியதோர் அபாயம் ஏற்படப்போகின்ற வேளை 

யிலே, கருமேகங்கள் இடியும் மின்னலும் கொண்டு 

வான த்தில் காணப்படும் பொழுது, அவன் ௮ன்னையை 

மறக்கக் துணியவில்லை. பிறந்த காட்டில் போர்ப் பறை 

ஒலித்தது. அன்னம் ஊட்டி வளர்த்து அன்னையின் 

மணிக் கை ஆணை காட்டி அழைத்தது / கொண்டர் 

படையிலிருந்து ஆணையும் பிறந்தது / இகாஞன் 

காலின்ஸ் துடி.த்துக்கொண்டு நின்றான். ஆனால் கம்: 

பெனிதக் தொழிலை எப்படி. விடுவது? *ஐரிஷ் படையில் 

சேரச் செல்கிறேன்) விடை கொடுக்க வேண்டும்” என்று 

காரியஸ்கரை வேண்டினான். ஐரிஷ் படை என்பது 

அமயர்லாந்இன் சுதந்திரப் படையா, அன்றி அரசாங்கப் 

படையா? காரியஸ்.தர் அரசாங்கப் படை என்றே கருதக் 

கொண்டார். அவர், மிகுந்த களிப்படைந்து, காலின் 

ஸைப் பாராட்டி, கூட ஒரு மாதச் சம்பளமும் கொடுத்து 

. அனுப்பிவிட்டார். காலின்ஸ் ௮க்தப் பணத்தைப் 

போர் நிஇச்குச் சேர். த்துக்கொண்டான். இங்கிலாந்தில் 

மேற்கொண்டு அவனுக்கு வேலையில்லை. அவன், 

போர்க் கோலம் பூண்டு, 1976-ம்ஹ், ஜனவரிமி” ம,த்.இயில் 

தாய்நாட்டுக்குப் புறப்பட்டுச் சென்றான். 

 



மதககைககைககதகக்ககைககக்ககககககககககககககககக்ககககக்ககக் 

ஈஸ்ட்டர் கலகம் 

மைக்கேல் காலின்ஸுக்கு வயது இருபத்,தாறு 

ஆயிற்று. போரை எ.திர்நோக் .௮வனுடைய தோள். 

"களும் உள்ளமும் துடி.க்துக்கொண்டிருக்கன. தொண் 
ர்கள் காலங் கருஇக் காத்திருந்தனர். லண்டனில் 
காலின்ஸ.ுஈடன் கூடிவாழ்க்,ச ஈண்பர்கள் பலரும் ௮வ 
னைப்போலவே தாய்நாடு இரும்பிவந் தனர். லண்டன், 
லிவர்பூல், மாஞ்செஸ்டர், இளாஸ்கோ முகலான Care 

களிலிருந்து பலர் அயர்லாந்துக்கு வந்து, டப்ளின் நக 
ருக்கு அருகேயுள்ள கிம்மேஜ் என்னுமிடத்தில் குடி 
யேறினர். பட்டாளத்தார் போல அவர்கள் பாதுகாப்புக் 
கு.த் தலைவர்களை நியமித்துக்கொண்டிருக் தனர். பகை 
வர்கள் அங்கு புகுந்,தால், எ.இர்.த்துப் போராடவேண்டும் 
என்று களவாடங்கள் சேர்.த்துவை,த்துக் கொண்டிருக் . 
அனர். ஆங்கில காட்டில் கட்டாயமாய்ப் படையில் சேர்த்து 
விடுவார்களே என்று அவர்கள் அஞ்சி வரவில்லை. 
ஆனால், தங்கள் காட்டின் பிறப்புரிமையைப் பறித்தவர் 
களும், பல ஐரிஷ் தேசபக்.தர்ககா வகைக்தவர்களுமான 
அக்நியர்க்காகப் போராடவோ, போரில் மடியவோ, ௮வர் 
கள் விரும்பவில்லை. அவ்வாறு செய்தல் சத் 
துரோகம் என்பது அவர்கள் கருத்து, 

காலின்ஸ் வெளிப்படையாகக் தான் வேலைபார்த்து 
வருவதாகக் காட்டிக்கொள்வதுற்கு, ' இரெய்க்-கார்ட்னர்?
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கம்பெனியில் அமர்ந்திருந்தான். ஆனால், நாள் Guy sf 

இம்மேஜ.ஈக்குச் சென்று ஈண்பர்களைச் சந்தித்து 

வந்.கான். கீட்டிங் என்ற இடத்ிலிருந்,க கெயிலிக் சர் 

குத்துக்கும் அவன் அடிக்கடி. போவதுண்டு. அங்கிருக்க 

ஸீன் மாக் டயர்முடா. என்னும் வீரசிகாமணியையும் அவன் 

அடிக்கடி சந்தித்து, அந்தப் பழைய ஈண்பனுடன் 

அளவளாவி வந்.கான். அங்கு வேறு பல ஈண்பர்களும் 

அவனுக்கு அறிமுகமானார்கள். அவனுடைய வீரப் 

பார்வையும், அன்பும், ஆதரவும், ஒட்டுவாரை ஒட்டிக் 

கொள்ளும் உற்சாகமும் ஈண்பர்களைப் பரவசமாக்கி 

வந்தன. பெண்களின் கூட்டத்தில் அவனுக்கு அதி 

கக் கூச்சம் எற்படும்; ஆனால், கன்னையொச்,த. இளைஞர் 
கள் மத்இயில்.. மட்டற்ற ம௫ழ்ச்சியுடன் இருப்பான். 

அவன் சீமையிலிருந்து படையில் சேராமல் தப்பி ~ 

வந் தவனா கலால், எந்து நேரத்திலும் கைதி செய்யப் 

படக்கூடியவனா மிருந்தான். ஆ.கலால் தலைமறைவாக 

வாழ நேரிட்டது. பின்வாழ்வு முழுதும் பற்பல இடங் 

களில் மறைந்து வாழவேண்டியிருக் த அவன் அப் 

பொழுதுகான் அவ்வாழ்க்கையில் இறங்கிச் சிறிது 

பழகிக்கொள்ள நேர்ந்தது. அடிக்கடி அவன் இருப் 

Wns மாற்றிக்கொண்டான். கடைசியாக ௮வன் 

வசித்துவந்,த இடம் ராக்டெளன் ரஸ்,தாவிலிருக்தது. 

7974-ம் ஹ் யு.த.த ஆரம்பத். இலேயே அயர்லாந்தின் 

சுதந்இரத்.இற்காக ஒரு பெரும் போர் தொடுக்கவேண்டு 

மென்று தொண்டர்கள் தீர்மானித்திருக்த போதிலும், 

அ௮.குற்குரிய சமயம் வாய்க்கவில்லை. முன்னர் .7849-லும் 

7965-லும் செய்த தவறுகளும், அடைந்,த தோல்விகளும், 

மறுபடி. கோன்றக்கூடாவே என்னு பலருக்குக் கவலை.
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கொழிலாளர் இயக்கக்குன் தலைவனாயிருக்கத ஜேம்ஸ் 

கன்னேல்லி அப்படிக் கவலைப்பட்டவர்களில் ஒருவன். 
ஆனால், அரசிய சந்தர்ப்பம் வரய்க்கும் பொழுது அதைக் 

கைநழமுவ விடக்கூடாது என்னு அவன் கருஇனான். 

வெற்றி தோல்வி ஒருபுறமிருக்க, ஆட்சிழமுறையின் 

கொடுமையை ஆயுதக் காங் ஆட்சேபித்துச் 

கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது அவன் நோக்கம். : 

கொண்டர்களுடைய கருத்தும் ௮வனுடையகற்கு மாறு 

பட்டதன்று. இவர்கள் பலரும் கூடில் கலந்துபின், 

எழுச்சிக்கு வேண்டிய தேது குறிப்பிடப்பட்டது. ஆயு 

தங்கள் வேண்டி. ஜெர்மனிக்கு வேண்டுகோள் அனுப்பம் 

பட்டது. அதன்படி. ஜெர்மனியும் எழுச்சி ஏற்படும் 

இன த்தில் கப்பலில் ஆயுதங்களை அனுப்ப இசைகந்தது. 

இவ்விஷயங்களைப்பற்றிக் கதொண்டர்களிலேயே அகே 

கருக்கு மூழு விவரமும் தெரியாது. அர்கிலையில் ௮.இ 

காரிகள் எங்கனம் அ.றியல்கூடும் 2 அவர்கள் ஆயுதங்கள் 

இல்லாமையால் புரட்சி யொன்றும் கோன்றாது என்ற 

,கஇடகம்பிக்கையுடன் பேசாஇருக்கனர். 

எழுச்சிக்குக் குறிக்கப்பட்ட இனம் எஏப்பரல் மீ” 92௨ 

ஞாயிற்றுக்கிழமை. கொண்டர் . படையின் தலைமைக் 

காரியாலயக்கார் அ௮ன்அதினம் தேசம் மூழுதும் 

கொண்டர்கள் அணிவகுத்துச் சென்று சரதுரியமான 

வீரச் செயல்கள் புரியவேண்டும் என்த ௮.றிசக்கை வெளி 

மிட்டனர். 96,5 Qa. FMT விழாவாகும், ஈஸ்ட்டர் 

இருகாள் கஇதிஸ்துபெருமான் கல்லறையிலிருக்கு. 

உயிர்த்து எழுக்குகன் ஞாபகார்.த.கமாகக் கொண்டாடப் 

படுவது. அயர்லாந்து உயிர்கீது எழுவகற்கும் ௮த 

இனம் குறிக்கப்பட்டது! டப்ளின் நகரில் மட்டும் 5,000 

தொண்டர்கள் இருந்தனர். தேசம் முழுதகுலும் 78,000
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தொண்டர்கள் குழுமியிருக் சனர். அவர்கள் துணையால் 
சகுந்இரப் போரில் வெற்றி கொள்ளலாம் என்று வாலிப 

அயர்லாந்து துணிந்து நின்றது. ௮,இகாரிகள் உண்மை, 

மில் விழி த்துக்கொள்ளாவிடினும், இடையிடையே Ap 

சில கொண்டர்கக£க் கைதிசெய்து வந்தார்கள். தொண் 

டர்கள் ஆயுதங்களைப் பெற முடியாதபடி குடுத்தும் 
வந்.தார்கள். 

அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு ஜெர்மன் கப்பலில் 

ஆயுதங்கள் வருவாயும், அ௮க்கப்பல் 21, 99-ம் (தேதி 

களில் அயர்லாந்ைை அடையக்கூடும் என்றும், ஈஸ்ட்டர் 

விழாவன்று ஓர் எழுச்சி ஏற்படலாம் என்றும், எப்ரல் 

மாதம் 76-ம் த. அயர்லாந்திலுள்ள: பிரிட்டிஷ் படை 

யின் சேனாஇபதஇக்குத் தகவல் கிடைத்தது. அதனால் 

கடற்கரை முழுதும் காவல் செய்யப்பட்டு வந்தது. 

என்னவாயினும், எழுச்சியைப்பற்றி சர்க்காருக்கு நம் 

பிக்கை.ஏற்படவே யில்லை. 

எழுச்சிக்குச் சல இன்னல்களும் நேர்ந்தன. முதலா 

வதாகத் தொண்டர்படைப் பஞ்சாயத்தின் தலைவனான 

மாக்னீல் எழுச்சிக்கு விரோதமா யிருந், தான். முக்கியமான 

சில தொண்டர்கள் தங்களுக்கு - ஒரு சந்தர்ப்பம் 

கொடுக்குமாறு அவனைப் பணிந்து வேண்டினர். 

அவன் இசையவில்லை. இத்துடன் வேறொரு கவலையும் 

ஏற்பட்டது. ஜெர்மனிக்குச் சென்றிருந்த mi ரோஜர் 

கேஸ்மென்டு, போதிய ஆயுதங்கள் இல்லாமையால் எழுச்சி 

பயனற்ற, தாகும் என்று எண்ணி, ௮) அறிவிக்க ஒரு 

கீர்மூழ்குக் கப்பலில் அயர்லாந்துக்கு வந்தார். அவருடன் 

வந்த இரு ஈண்பர்கள் உள் நாட்டில் புகுந்துவிட்டனர். 

ஆனால், ஸர் ரோஜர் மட்டும் போலீஸாரால் கைகதியாக்கப்
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பட்டார். அயர்லாந்துக்கு உதவியாக ஆயுதங்க ச் 
கரங்க வந்துகொண்டிருந்த * ஒள்ட்' என்னும் ஜெர்மன் 
கப்பல், தந்இரமாக. நார்வே தேசத்துக் கொடியைப் 
ப.றக்கவிட்டுக்கொண்டிருக்் த போதிலும், ஆங்கலக் கப்பல் 
ஒன்னு அதைக் கண்டுபிடித்து கோப் துறைமுகத்தை 
கோக்கிச் துரத்திக்கொண்டு வந்துது. *ஒளட்' கப்பலில் 

40,000 துப்பாக்கிகளும், பல யந்திர. துப்பாக்கிகளும் 
் இருந்தன. இ,த,கனை ஏராளமான ஆயுதங்களும் வெடி. 
மருந்தும் ஜெர்மனியின் பகைவர்கள் கையில் சிக்கக்கூடிய 
நிலைமை ஏற்பட்டது. ஆனால், ஜெர்மன் மாலுமிகள் 
அப்படி. விட்டுவிடவில்லை. கப்பல் துறைமுகத்தை 
கண்ணியதும், அவர்கள் வெடிமருந்கைக் கொளுத்திக் 
கப்பலைக் கடலுக்குள் ஆழ்.திஇவிட்டார்கள் / பிறகு 
அலைகளின் மேலே மிதந்துகொண்டிருக்க அந்த மாலு 
மிகஃர ஆங்கிலேயர் பிடித்துச் கைஇசெய்து கொண்டு 
போயினர். 

கொண்டர்களுக்கு இக்கனை இடர் போகாகதெண்று 
டப்ளின் நகரிலிருந்து முக்கியமான ஏற்பாடுகளின் 
பொருட்டுச் சென்றுகொண்டிருக்க -மூன்று, கொண்டர் 
கள் கடலில் வீழ்ந்து மடிக் கார்கள். , அவர்கள் சென்று 
கொண்டிருக்க மோட்டார் கார் தவறுதலாகக் இருப்பப் 
பட்டுச். தலைகழாகக் கடலுக்குள் பாய்க்துவிட்டது / 
காரின் சாரதி மட்டும் உயிர் சப்பினான். 

இந்தச் சம்பவங்களால். கொண்டர்கள் கலங்க 
வில்லை. ஆனால், மாக்னில் எப்படியாவது எழுச்சியைக் 
அடுக்துவிட வேண்டும் என்னு முயன்றான். 22a, எழுச் 
இக்கு ஏற்பாடு செய்கவர்கக£க் கலந்துகொள்ளாது, 

. அவண் “ஞாயிற்றுக் சுதந்திரன் £ என்னும் பத்திரிகையில் 
அழ்க்காணும் அறிக்கையை வெளியிட்டான் :
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* நெருக்கடியான. நிலைமையினால், கர ஈஸ்ட்டர் 
ஞாயிற்௮ுக் இழமைக்காக ஐரிஷ் கொண்டர்களுக்குள் 
கொடுக்கப் பட்டிருக்கும். எல்லா உதக்தரவுகளின்படி. 
ஊர்வலங்கள் அணிவகுத்துச் செல்லல் மு,கலியவ்் தில் 

ஒன்னும் நடைபெறுது. ஒவ்வொரு கனிப்பட்ட தொண் 
டனும் இவவுச்.சரவின் ஒவ்வோர் அ௮ம்ச,க்இற்கும் கண்டிம் 
பாகக் கீழ்ப்படிய வேண்டியது." 

  

Qos அறிக்கை கொண்டர்களுக்குள்ளே பெருங் 
கலக்கத்தை யுண்டாக்கிலிட்டது. மாற்ற முடியாத சல 

காரியங்கள் மூண்டைட்டியே நிகழ்க்இருக் கன. டப்ளின் 
ஈகரில் போராட்டச் துவக்கவேண்டிய௰ ஊர்வலம் 
மனுகானள் மாலை கான்கு மணிக்கு ஏற்பாடஈ யிருக்குது. 

ஆகலால், எழுச்சியை நடத்துக ரவேண்டும் என்று 

துணிந்த முக்கியஸ்தர்கள் அகுற்கு விரேகமாயிருக்க 

தொண்டர் படையின் பொதுக் சரரியதரிசியைக் கைஇ 
செய்து, போராட்டம் ஏற்படும்வளை காவலில் வைத்து 
விட்டார்கள். தொண்டர் படையின் பல பிரிவுகளுக்கும் 
பலவிக உத்தரவுகள் பறந்தன. அதே சமயக்இல் மாக் 
னில்-கட்ட்டத் காரின் or Dir உத்தரவுகளும் பறந்தன. 
மனுகாள் காலை. எட்டு மணிக்குக் தான் எழுச்சி நிச்சய 
மென்னு முடிவு கூறப்பட்டது. 

அச்சமயம் கரலிண்ஸ் ஒரு பெருக் தேசபக்குருக்கு 
மெய்காப்பாளனாக நின்றான். அவர்தான் ஜோஸப் 

பிளங்கெட் என்பவச். அவர் மரணம் படுக்கையிலே 

கிடந்து உழன்னுவந்தார். தாய்நாட்டின் விடுதலைப் 
போரிலே கலந்துகொள்ளும் பெருமை கமக்காம் வேண்டும். 

என்னு “அவர் பிடிவாதம் செய்து எழுச்சியில் கலக்கு 
கொண்டார். அணன்றுஇனம் முழு விவரமும் அறியாது 

கொண்டர்கள் பலர் நாட்டுப்புறக் இற்கும், கடற்கரைல்
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கும், பந்தய ஓட்டங்களுக்கும் சென்றுவிட்ட) 
பேர்களே! தலைமைக் காரியாலயத்ை வ. 
அவர்களை வைத்துக்கொண்டு ஈண்பகலில் 
ஆசம்பமாகிவிட்டது. டப்ளின் ஈகரத்இலுள்ள 
கபால் காரியாலயமும் வேறு பல கட்டிடங்களும் தொண் 
டர்களால் பிடிக்கப்பட்டன. தபால் காரியாலயமே குடி. 
யரசுப் படையின் கலைமை ஸ்தலமாக்கப்பட்டது. அப் 
கிருக்து பின்கண்ட விளம்பரம் வெளியிடப்பட்டது : 

ஐரிஷ். குடியரசின் தாற்காலிக அரசாங்கம் 

அயர்லா த்தின் மகாஜனங்களுக்கு 

“கடவுளின் பெயராலும், பழைய சமுதாய உணர்ச் 
சியைக் கொடுக்கும் கழிந்துபோன தலைமுறைகளின் பெய 
ராலும், அயர்லாந்து, எங்கள் மூலமாக தன் கொடியைப் 

பாதுகாக்கத் தன் குழந்தைகளை அழைத்துச் கூதந்திரத் 
திற்காகப் போராடுகின் ருள். 

* * * 
*அயர்லாந்தைச் சொந்தமாக்கிக் கொள்வதற்கு 

அவள் மக்களுக்கே உரிமை உண்டு என்பதையும், அயர் 
லாந்தின் கதியைத் தீர்மானிப்பதற்கு அவர்களே தவிர்க்க 
முடியாத-தடையில்லாத முழு உரிமையும் - உடையவர்கள் 
என்பதையும் நாங்கள் விளம்பரப் படுத்துகின்றோம். 
நீண்ட காலமாக அந்நிய ஜனங்களும் அந்நிய அரசாங் 
கழும்$ அவ்வுரிமையை அபகரித்துக் கொண்டிருப்பினும், 
அவ்வுரிமையை அழிக்கவில்லை! ஐரிஷ் மகாஜனங்களை 
அழித்தாலொழிய அவ்வுரிமையை அழிக்க முடியாது. 

ஒன்வொரு தலைமுறையிலும் ஐரிஷ் மகாஜனங்கள் தேசிய 
சுதந்திரத்திற்கும் அதிகாரத்திற்கும் தங்களுக்குள்ள 
உரிமையை நிலைநாட்டி வந்திருக்கிருர்கள். சென்ற 500
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வருஷங்களுக்கிடையில் அவர்கள் ஆறு முறை. தங்கள் 

"உரிமையை ஆயுத பலத்தினுல் நிலைநிறுத்தி யிருக்கிருர்கள். 

*அந்த ஜீவாதார உரிமையை அடிப்படையாகக் 

கொண்டு, அதை உலகத்தின் முன்னிலையில் உறுதி 

செய்து, ஐரிஷ் குடியரசை ஒரு தனிப்பட்ட சுதந்திரமுள்ள 
ராஜாங்கமாக நாங்கள் இதன்மூலம் பிரகடனம் செய் 

கிறோம். அதன் சுதந்திரத்திற்காகவும், நன்மைக்காகவும், 

அது மற்ற நாட்டாரின் நடுவே புகழடையவும், நாங்கள் 

எங்கள் உயிர்களையும், எங்களுடன் ஆயுதம் தாங்கி 

நிற்கும் தோழர்களுடைய உயிர்களையும் பிணயாக 

வைக்கின்றோம். 

‘oie குடியரசு ஒவ்வோர் ஐரிஷ்காரனுடைய விர 

வாசத்தையும் பெறுவதற்கு உரிமையுடையதாதலால் 

அதை வேண்டுகின் றது. குடியரசு மத சுதந்திரத்தையும், 
பிரஜா சுதந்திரத்தையும், எல்லா மக்களுக்கும் வேண்டிய 

சம உரிமைகளையும் சந்தர்ப்பங்களையும் கொடுத்துப் பாது 

காப்பதாக உறுதி கூறுகின்றது. அந்நிய அரசாங்கம் முற் 
காலத்தில் பெரும்பான்மையோரிடத்திலிருந்து சிறுபாண் 
மையோரைப் பிரித்துவைத்துக் கவனமாய் வளர்த்து வந்த 
வேற்றுமைகளை மறந்து, தேசத்தின் சகல மக்களையும் 

ஒன்றாகக் கருதி, அவர்களின் சந்தோஷத்தையும் செழிப் 
பையும் பெருக்குவதாகக் குடியரசு உறுதி கூறுகின்றது. 
நம்முடைய ஆயுத பலத்தினல் ஐரிஷ் மகாஜனங்களின் 
பிரதிநிதித்துவமுள்ள ஆடவர் பெண்டிர் யாவருடைய 
வாக்கினுலும் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நிலையான தேசீய அர 
சாங்கம் ஏற்படும்வரை, இந்தத் தாற்காலிக அரசாங்கமே 
குடியரசின் ஸிவில் நிர்வாகத்தையும் ராணுவ நிர்வாகத்தை 
யும் ஜனங்களின் சார்பாக நடத்திவரும்...... > 

தாமஸ் ஜே. கிளார்க் 
ஸின் மாக் டயர்முடா தாமஸ் மாக்டொனாக்
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பி, எச். பீயர்ஸ் .. ஈமன் ஸியாண்ட் 

ஜேம்ஸ் கன்னோல்லி ஜோஸப் பிளங்கெட் 

தொண்டர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கிய பொழுது 

மூன் பின் போர்ப் பயிற்சியற்ற பலரும் உற்சாக மிகுது 

யினால் அவர்களுடன் சேர்ந்துகொண்டார்கள். இவ் 
வாறு சுமார் 7,900 பேர்கள், கிடைக்க ஆயுதங்ககா 

யெல்லாம் கைக்கொண்டு, டப்ளின் நகரின் பல பாகப் 

களிலும் - வெளிப்பட்டார்கள். ஆயுதங்கள் சுருக்கம்... 

இருக்க துப்பாக்கிகள் சிலவற்றிற்கும் போதுமான 

குண்டுகளில்லை. - துப்பாக்களும் பல வசையானவை.. 

கையினால் எறியப்படும் வெடி.குண்டுகளும் தக்க மூறை: 

யில் செய்யப்பட்டி.ருக்கவில்லை. இத்துடன் கொண்டர்க 

னிடையே, வயோசகிகர்களும் வாலிபர்களும், செல்வர் 

களும் ஏழைகளும், பல வகுப்பார்களும் கரண ப்பட்டனர். 

சாரணர் படையிலிருந்தும். - சிறுவர் பலர் வந்து 

கலந்துகொண்டனர். இச்சிறுவர் கடிதங்கள் கொண்டு. 

செல்லவும் உக்கரவுகளை அறிவிக்கவும் பயன்பட்டார்கள். 

குண்டு மழையினூடே அவர்கள் துணிந்து பாய்ந்து 

வந்தார்கள். போர்க் கோலம் பூண்டு நின்ற கொண்டார் 

களுக்கு உணவு சமைக்கவும், உடைகள் வெளுக்கவும், 

காயப்பட்டவர்களுக்குச் சிச்சை செய்யவும் பல ஸ்இரி 

கள் மூன் வந்தனர். 

மு.கன்மு சலாகச் சில தலைவர்களும் 6, தாண்டர்களும் 

தபால் காரியாலய இலிருக் த ஆங்கிலப் படை வீரரை த் 

BISBAL, அதைக் கைப்பற்றிக் கொண்டார்கள். 

குடியரசுக் கொடி. ௮. கன்மேல் பறக்கவிடப்பட்டது. தாற் 

காலிக -அரசாங்கக்இன் அ௮ங்கத்இனருள் இருவர் நீங் 

கலாக மற்ற யாவரும் அங்கே சென்று தங்கினார்கள். 

ஜேம்ஸ் கன்ஜேல்லி படைகளுக்கு, க் சலைமை வகித்து
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நடத்தினான்: ஒகானல் பாலத்தின் ' இருபுறங்களிலும்' 
இருந்த கட்டிடங்கள் யாவும் தொண்டர்கள்: கைவசமாமின. 
தொழிற்சங்கக் தொண்டர்கள் சுமார் 94 பேர்கள் டப்ளின் 

மானிகையைப் பிடிப்பதற்கு விரைந்து சென்றார்கள். 

அ௮ம்மாளிகை மட்டும் ௮வர்கள் கையில் சிக்ஒயிருக் தால், 
தேசம் முழுதும் மிகுந்த பரபரப்பு ஏஹ்பட்டிருக்கும். 
ஆனால் அங்கிருக் ச காவற்காரன், கொண்டர்கள் உள்ளே 

புகுமுன்னால், இரும்புக் கதவை அடைத்துவிட்டான். 
ஒரு போலீஸ்காரன் கொல்லப்பட்டான். தொண்டர்கள் 

வெளியேறி நகர மண்டபத்தையும் 'வேறு பல: கட்டிடங் 

காயும் பிடித்துக்கொண்டு அங்கிருந்து மூன்று. காள் 

அரும் போர். செய்தார்கள். ' தொண்டர்களிற் பலரும் 

அவர்கள் தலைவனும் களத்தில் மடிந்தனர். சாரணர்கள் 

சிலர் பீனிக்ஸ் தோட்டத் இலிருக்,த வெடிமருந்துச்சாலையில் 

,தஇவைக்க ஓடினர். மருந்தைப் பற்றிக்கொள்ளு முன் 

னால் எதிரிகள் தயை அணை த்துவிட்டார்கள். ' பல 

தண்டவாளங்களும் பசலங்களும் வெடிமருக் இனால் 

,தகர்ச்கப்பட்டன. முகுலாவது படை மாதாகோவில் 

தெருவிலும் ௮.கன் பக்கத்திலும் பலவிடங்களைப் பிடிச் 
துக்கொண்டது. இரண்டாவது படை ஒரு: தொழிற் 

சாலையையும் பல மாளிகைகளையும் பிடி,கீதுக்கொண்டது. 

மூன்றாவது படைக்கு, இப்பொழுது பெரும் புகழுடன் 

ஐரிஷ் குடியரசின் தலைவராக விளங்கும் ஈமன் டிவேலரா 

தலைமை வ.ஒத்திருந்தார். அந்தப் படை ஒரு.ரயில் 

ஸ்டேஷனையும், ரயில் பாதையின் பெரும் பாகத்தையும், 

பல ரஸ்தாக்களையும், வீடுகளையும் கைப்பற்றியது... நான் 

சரவது படையில், பின்னால் ஐரிஷ் சுதந்திர அ௮ரசசவ் 

கத்தின் தலைவராக வந்த காஸ்கிரேவ் பணியாற்றி வந்தார். 

அதே படையில் தான் கதல் புருகா என்னும் ௮சகாய சூரன்
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உப .களகர்க.கனாக நின்று போராடிவந்கான். போரில் 

அவன் உடலிலே குண்டுகள் பட்டு இருபத்தைந்து 

காயங்கள் ஏற்பட்டன. அத்தனை காயங்களுடனும் 

அவன் சண்டையை கிறு த.தவில்லை. 

கலக கெருப்பைப் பற்றவைகத்துவிட்டால் ஜெர்மன் 

ஆயுதங்ககா இறக்குமதி செய்யலாமென்பதும், அதன் 

பின் தேசம் முழுதும் போரில் கு.இ.க்துவிடும் என்பதும் 

கொண்டர்களுடைய கோக்கம். ஆனால், எதிர்பாராத 

வி. தமாக ஆயுதக் கப்பல் பிடிக்கப்பட்டுவிட்டது. மாக் 

னீல் எழுச்சிக்கு எதிராக உத்தரவுகள் பிறப்பிக். தான். 

தேச க்இன் சில பாகங்களில் கொண்டர்கள் போராடி. 

வந்து போதிலும் மொத்குக்கில் அவர்களுடைய ஏற் 

பாடுகளில் பெருங் குறைகள் இருந்குன. எனினும், 

டப்ளின் மகரில் சந்இிகளிலும் வீ. இகளிலும், மிக்க வலிமை 

யுள்ள ஆங்கிலத் துருப்புச்களைச் சிறு சிறு கூட்டத்தா 

ரான தொண்டர்கள் பல நாள் எதிர்த்துப் போராடி. 

வந்துது ஆச்சரியமாகும். கதொண்டர்களுடைய செய்கை 

sari unig sro, வெற்றி எவ்வாறாயினும், ,தாங்கள் 

.இயாகம் செய்யும் பாக்கியம் பெறவேண்டும் என்ற 

நோக்கமே கொண்டி.ருக்கார்கள் என்று புலனாயிற்று. 

ஆனால் போரில் இயாகபு,ததயும் வீரமும் மட்டும் இருந் 

தால் போதுமா? யூக்.க தந் இரம் இல்லாவிட்டால் இவை 

விழலுக்கு இறைக், த நீரல்லவா! தபால் காரியாலயத் 

தைப் பிடிக். தவர்கள் அதிலே தாற்காலிக ௮ரசாங்க த் 

தன் தலைவர்கலா நிறுக்திவைக் தது பெரும் பிஸ்ழயா 

‘Boo. இதுபோலவே, சேகவையில்லாத பல கட்டிடங் 

காப் பிடித்குகால், அவற்றைப். பாதுகாப்பதற்குக் 

கொண்டர்கள£ப் பல விடங்களிலும் சிதறி நிறுத்த
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குர்ராக், பெல்பாள்ட் லப இடங்களிலிருந்து அவர்கள் 
எசசனமசன படைன் வரவழைத்துக் கொண்டார்கள். 
இங்கிலாக்இலிரா$ஃ%. தவிப் படைகள் வக், தன. கொண் 
டார்க&ரக் காட்டிலும் இருபது மடங்கு அதிகமான 
பட்டான த்தார் அவ. எ இரத்து கின்றனர் / 

தபால் காரியம் எ.இரிகளால் மு.ற்றுகையிடப் 
பட்டது. தொளன்பூஷ துப்பாக்கெளால் ௬டுவதும் 
வெடிகுண்டுகள் ஈரிவதமாக.ச் தங்களால் இயன்ற முயற் 
சிகளைச் செய்து போராடினார்கள். இரண்டு மூன்று 
இனங்கள் Basirrype, யூகு.தம். நடந்தபின், கட்டிடம் 
இப்பற்.றிக்கொண்டது, தாற்காலிக அரசாங்கக் இன் தலை வர்கள், உயிர் தப், ௮வ்விடகைதவிட்டு வெளியேறினர். 

ஆரம்பம் ௫22 வழிசவறிப் போய்விட்ட அப் 
போராட்டச்தை 4329, தொண்டர்கள் எ.இரிகளுக்குப் 
பணிக்துவிடவேள்டம் என்று தலைமைக் கரரியாலய தக் 

கார். இர்மானித்கர், ஆங்லைக் தலைமை ௮இகா 
ரிக்ஞும் இச்செய்கேப: சொல்லியனுப்பினர். ஏப்ரல் 
29-ம் தேதி மால் பணியிலிருந்து YOO துருப் 
புக்கன் ௬டுவதை நிறத்இன. தாற்காலிக அரசாங்கக் 
கலைவருள் ஒருவர பீயர்ஸ் ௪சல. கொண்டர் படை 

களும் போராட்டத்த றுக். தவேண்டும் என்னு உக்.கர 
விட்டார்.  டப்ளிஜ் ஜனங்கள் அகியாயமாய் மேற் 

கொண்டு வதகைய்பப்படாமல் பாதுகாக்கவும், 9B 
காரிகளிடம் அடைக்கலம் புஞும்குவர்களுடைய உயிர் 
கக் காக்கவும், சரத ஊயில்லாமல் அ.இகாரிகளிடம் 
சரண டைந்துவிட வேஷ்டும் என்னு அவர் அறிவிக் கார். 

காட்டுப்பு௦52ல 0வக்ஸ்போர்டு, மீத், கார்க் மூ.தலரன 
இடங்களில் Aw Fy எழுச்சிகளுக்குப் பின்னால் தொண்
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டர்கள் அரசாங்கக் இனிடம் சரணடைக்கார்கள். டப்ளின் 

நகரச். கொண்டர்கள் பலரும், தங்கள். .ஆயு;கங்களைச் 

சமர்ப்பித்து விட்டு, அவ்வாறே. சரணடைந்தனர்... கூடி 

யரசு விள்ம்பர,த)ைக-வெளியிட்ட தாற்காலிக அரசரங்.க,த் 

தலைவர்கள் எழுவரும்: அரசாங்க க்.தஇனிடம் அடைக்கலம் 

புகுந்தனர். அவ்வெழுவரையும் கொண்டர்களுடைய 

தலைவர்கள் எழுவரையும் சுட்டுக் கள்ளவேண்டும் என்று 

ஜெனரல் மாக்ஸ்வெல் . கெசடூரமாக . உத்தரவிட்டான். 

அவ்வாறே அவர்கள் கிறு, த இவைத்துச் சடப்பட்டனர்.. 

வேறு பலருக்கு மரண கண்டனை of HSH, 

பின்னால் ஜன்ம தண்டனையாக மாற்றப்பட்டது. 192 மனி 

தர்களும் மார்கீவிக்ஸ் எண்ணும் ஒரு மாதும் ஜன்ம 

தண்டனையும் பிற தண்டனைகளும் பெற்றனர். மற்றும் 

கைதி செய்யப்பட்ட பலர் ஆங்கிலச் சிறைகளில் 

அடைத்து வைக்கப்பட்டார்கள். ஜெர்மனியிலிருக்து 

.இரும்பி வருகையில் சர்க்காரால் கைதஇிசெய்யப்பட்டார் 

என்று மேலே சொன்ன ஸர் ரோஜர் கேஸ்மென்டுக்கும் 

இக்கிலாக், கில் மாண தண்டனை அளிக்கப்பட்டது. 

  

எஸ்மட்டர். கலகம் முழுவதிலும் காலின்ஸ் தபால் 

காரியாலயப் போராட்டக். இல் கலந்து நின்றான். பிளங் 

கெட்டின் மெய்ப் பாதுகாப்பு அவனிடம் ஒப்படைக்கப் 

பட்டிருந்குது. தபால் காரியாலயம் இப்பற்றி எரியும் 

பொழுது அவனுடைய கால்களிலும் எரியூங் கட்டைகள் 

விழுந் தன. அவனுடைய தலைவர் பிளங்கெட் மரணத் 

தருவாயில் இருக்கார். அவரைக் தூக்கிக்கொண்டு 

சென்று, ஒரு வாரப் போராட்டத்துற்குப் பின்னால் ௮வன் 

மூர் கெருவை யடைந்து, பின்னர் அரசாங்கக் இனிடம் 

ஆஜரானான். அவனும் மற்றக் கைஇகளும் ரொதுண்டா 
omip—4
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ஆஸ்பத்திரியின் மூன்னாலிருந் த மைதானத்தில், ஆடு 

மாடுககா£ப் போல், அடைகத்துவைக்கப்பட்டனர். காய் 

நரட்டின் பணியே செய்தவம் என்னு கர இய இவ்விீரர் 

௬௯௭௭௪ சூழ்ந்து நாலு பக்கத்திலும் ஆங்கிலக் துருப்பு 

களின் சனியன் மாட்டிய துப்பாக்கிகள் 

பட்டிருக்கன. 

நீட்டப் 

கொக்க புண்ணிலே கோல்கெசண்டு குத்துவது 

போல், -அயர்லாக்இல் பிறக் தவனான காப்டன் லீ வில்ளன் 

என்பான், கல தொண்டர்களை நிர்வாணமாக்கியும், 
அவமானப்படுக்தியும், துன்புஅத்தியும் வந்தான். 

அகைக் கண்ட காலின்ஸ் கரை பொங்கி யெழுந்து வெஞ் 

சனத்தை அடக்கிக்கொண்டு குழுதினான். அக்க வில் 

ஸன் கான்கு வருஷங்களுக்குப் பின்னால் காலின்ஸின் 

தொண்டர்களால் விண்ணுலகுக்கு அனுப்பப்பட்டான். 
ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் கைஇகன் யாவ 

ரூம். ரிச்மண்டு படைவிடுகளின் முன்னால் கொண்டு 

வந்து நிு,ச்கப்பட்டார்கள். டப்னின் ஈகரப் போலீஸ் 

ஓ.ற்றர்கள் அக் கைஇகளைப் பார்ப்பதற்காக வந்து கூடி 

நின்றனர். அவர்கள், வளைய வளைய அங்குமிங்கும் சற்றித் 

Dis Zi, ஒவ்வொரு கை இயையும் உற்றுப் பார்த்து, ஆன் 

ரங்கே சிலரைப் பொறுக்இ யெடுத்தார்கள். பொறுக்கு 
தல் என்பது ஆங்கிலக் துப்பசக்கிகளுக்கு இரையாகக் 

குறிப்பிடுவதாகும். அச் சமயம் காலின்ஸ் கைஇகளிண் 

முன்னணியிலே விழ்.நிருக்.கான். கழுகுகள் ஆட்டுக் 

குட்டிமின் மேல் பாய்வதுபோல் கூற்.றி,ச் இரிக்௫. ஒற்றர் 
கன் அவளை BT முறை ௨ உற்றுப் பார்த்தார்கள். எனி 

னும், அவன் ஒரு பாவமும் அறியாத இகர்ஞன் என்று 

விட்டுவிட்டார்கள்.. அன்னு அவன் பொஜறுக்கப்பட்டிருக்
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STO, அயர்லாந்்இன் சரி.க.இரம் வேறு விதமாக மாதி 

யிருக்கும். அன்னு உயிரோடு விடப்பெற்.ற காலின்ஸ் 
சோன், பி.ற்கால.த்.இல் ஒ.ம்.மர்களின் வர்க்க,க்ையே ௧௫ 
வறுத்து, போலீஸ் ஆட்சியையும் ஒழிக்துவிட்டான். 
அப்பொழுது கொலை வெறியுடன் அவனை ஏறிட்டுப் 

பசர்.த்.த. ஒற்றர்கள். பிற்கால,க்இல் அவன் பெயர் கேட் 
கவே அஞ்சினார்கள். 

குண்டுக்கு இரையராவகுற்காகச் சுமார் 700 . Cur 
அனுப்பப்பட்டனர். வேறு சுமார் 200 பேர் சாடுகடதக் 
ப்பட்டு, ஆங்கிலச் சறைகளிலே கள்ளப்படுவகற்காக 

இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பப்பட்டனர். காலின்ஸ் மூக 
வில் ' ஒரு சிறையில் அடைக்கப்பட்டு, பின்னால் பிராங் 
கோச் என்னு மிடதக் இற்கு மாற்றப்பட்டான். 

4 
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சிழைக்கோட்டம் 

.. இங்கிலாந்தின் வடபாக,க்தல் வேல்ஸ். என்பது 
PG UGS. 2B பிராங்கோச் என்னும் இராமம் இருக் 
றது. அங்கே விஸ் வடிக்கும் தொழிற்சாலை 
யொன்று கைதஇககா அடைத்து வைப்பதுற்காகச் 
சறைச்சாலையாக  மாஹற்றப்பட்டிருக் குது. ஐரோப்பஈ 
யுத்தத்தில் நேச தேசப் படைகளால் ௬ செய்யப்பட்ட 

ஜெர்மன் கைஇகள் அங்கே அடைத்து வைக்கப்பட் 
ஒருக் தனர். இடையில் அயர்லாந்.இல் ஈஸ்ட்டர் கலகக்
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என்ற குட்டி .யுகு.தம் கோன்றிவிட்டதால், ௮தில் கை இ: 

யாக்கப்பட்டிருந் கவர்ககாயும் அடைக்கவேண்டி. யிருந் 

தது. ஆதலால் ஜெர்மன் கைஇகள் வேறிடங்களுக்குக் 

கொண்டு ,போகப்பட்டு, அதேயிடக்தில் ஐரிஷ் கைஇகள் 

வைக்கப்பட்டார்கள். சுற்றிலும் முள் கம்பியால் வேலி: 

போடப்பட்டி.ருக்.தது. ஈஸ்ட்டர் கலக எசம்பந்தமாய்க் 

கைதி செய்யப்பட்ட 1,800 ஐரிஷ்காரர்கள் அங்கே இருக் 

தனர். 

ஐரிஷ் .கை.இகளில் பலர் ஒரு குற்றமும் செய்யாத 

வர்கள்..ஸின்பீன் இயக்கத்தில் அனு, காப முள்ளவர்கள் 

என்னு .யார் யாரைப்பற் றி போலீஸாருக்குச் சந்தேகம் 

ஏற்பட்டதோ அவர்கள் அனைவரையும் கைகு. செய்து 

சறையிட்டது ௮ .இகாரிகளின் பெருக் தவறாக முடிக்குது. 

நிரபராஇகள் துன்புறு,த்.தப்பட்டதைக் கண்ட ஜனங்கள் 

ஆத்திரங்கொண்டு ஆட்சிமுறையை வெறுக்க ஆரம்பித் 

தார்கள். தொண்டர்களிடம் முன்னால் ௮. தாபமில்லா த 

வர்கள் படிப்படியாக அவர்களை நேசிக்கக் தொடங்இஞர் 

கள். 

சிறைக்குள்ளேயும் ௮.இகர்ரிகளின் நினைப்புக்கு கேர் 

மாறுக முடிந்தது. இவிரமான புரட்சிக்காரர்களும், மித. 

வாதிகளும், ஒன்றுமே அறியாத இகாஞர்களும் தேசத் 

Bor ue பாகங்களிலிருந்தும் கைதி செய்யப்பட்டு ஒரே 

மிடத்தில் அடைக்கப்பட்டதால், அவர்களுக்குள்ளே 

நேசப்பான்மையும் ஒற்றுமையும் வளர்ந்துவந்குது.. 

உணர்ச்சியற்றவர்கள் உணர்ச்சி மிக்கவர்களுடன் பழக 

சேர்ந்ததால், தாங்களும் ஊக்கமடைந்தார்கள். எல்லோ: 

ரம் கருத்தொருமித்து, எதிர்காலத்தில் சுதந்திரத்துக் 
காகப் பெருமுயற்சி செய்வதற்கு அடிப்படையான. ஒரு
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ஸ். சாபனதக்ைகை அமைத்துக் கொள்வதற்கும் அரிய சக் 
பதேர்ப்பம் கிடைத்தது. சிறைச்சாலை அந்தத் தேசிய 
வீரரின் உள்ள,க)க உடைப்பதை விட்டு, அவர்களுடைய 

ஊக்கத்தையும் உறுஇயையும் இடைவிடாது சோதனை 

செய்து பெருக்கி வந்தது. , ௮து அவர்களின் தேச 

பக்இக்கு உரைகல்லாய் விளங்கியது. சிறைக் கோட்டை 
“யையும், ' தனியறைகளையும்,.. இருட்டறைகளையும், கால் 

விலங்கு, கை விலங்கு, கடப்பாரை விலங்கு, நிலை 
விலங்கு முதலான விலங்குகளையும், இரக்கம்: என்பதே 
இல்லாமல் பசையறச் காய்க்கு மனக்இனரான காவலர் 
காயும் கண்டு கெஞ்சில் உரமில்லாகவர்களே கலங்கு 
வார்கள். ஆனால் உள்ள வலியுடையார் இவ.ற்றையெல் 
லாம் பொருட்படுத்த மாட்டார்கள்... இடுக்கண் வரும் 
காலத்தில் அவர்கள் ஈகுவார்கள். ஆதலால், ஐரிஷ் 
கைஇகள் சிறைப்பட்டகனால் அவர்களுடைய உள்ளக் 
இளர்ச்சி வெதுப்புண்டது.. ௮அமைஇயாகவும் ஆழமாகவும் 
அவர்கள் சிந்தனை செய்து, விடுதலையை எப்படி. எட்டிப். 
பிடிக்கலாம் என்று இட்டங்கள் போட ஆரம்பித்தனர். 
பிராங்கோச் சிறைச்சாலை அவக்களுடைய ௪.தியா 
லோசனை மணிமண்டபமாக மாறியது. 

௮க்தச் சிறை இரு பிரிவாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. 
கென் பாகத்தில் தொழிற்சாலையின் அறைகளிலும், வட 
பாகத்தில் புதிதாய் அமைக்கப்பட்ட மரக் குடிசைகளி 

Bb கைதகள் அடைக்கப்பட்டிருக்கனர். இரண்டு 
இடங்களுக்கும் கடுவே ஒரு ரஸ்,தா இருக்,கது. கைஇகள் 

தங்கள் விஷயங்களைக் தாங்களே கவனித்துக்கொள்ள 
அதுமஇக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் தங்களில் சிலரைக் 

அலைவர்களாக நியமித்துக் கொண்டார்கள். மிகுந்து



54 மைக்கேல் காலின்ஸ்: 

  

கட்டுப்பாட்டுடன் தங்கள் கசரியங்களை நடத். வந்தார். 
கள். 

காலின்ஸ்.வட பாகத்தில் அடைக்கப்பட்டிருக் தான். 

அவன் பிரிவுக்கு ஓரெய்லி தலைவண். 1916-6 இங்கிலாக் 
திலிருந்து காய்காட்டுக்குச் இரும்பிய பல வாலிபர்கள் 
அவனுடன் இருக் சனர். அவர்களுடன் காலின்ஸ் மிகுக்.த 
கோழமை கொண்டான். சிறைவாசம் உடலை வருத்து 
உள்ள சக்கை மெலிவிப்பதாயினும், அவன் அதைப் 

பொருட்படுத்தவில்லை. எந்த நேரமும் குதூகலத்துடன் 
துள்ளி விளையாடி. வந்தான். ஈண்பர்களுடன் பற்பல 
விகாயாட்டுகளிலும் ஈடுபட்டான். அவன் தாண் இருக் 
கீது சிறை என்பதையே மறந்துவிட்டான். மற்றோ 

ரூடைய கவலைகளையும் அவன் மாற்றி வந்தான். விள 

யாட்டுகளுடன், இனந்கோறும் பல மணி நேரம் serif 

யாக உட்கார்ந்து புத்தகங்கள் பலவற்மைப் படித்தும் 

வந்தான். ஐரிஷ் பாஷையையும் ௪ சரித் இர. க்தையும் 

கற்பதற்கு அவன் மிகுந்த கால கீைதச் செலவிட்டாண், 

கைஇகளிலே ஈஸ்ட்டர். கலகக்ைக் கண்டித்துவர் 

களும் ஆங்கில எகா.இிப,த்தியக்இல் ஆசை கொண்டவள் 

கம் இலர் இருந்தார்கள். சிலர், கலகத்தில் எற்பட்ட 

தோல்வியினால் உள்ளம் உடைந்து, மேற்கொண்டு அயர் 

லாக்துக்குக் க. இமோட்சமே இல்லையென்று கருஇனார்கள். 
வேறு அலர், போர் வெறி “சிறிதும் குன்றா தவராய், 
எதைச் செய்தாகினும் விடுதலை பெறவேண்டும் என்னு 

கருதினார்கள். அவர்கள் அங்கள் கோக்கக்தை ஈடேற் 

றிக் கொள்வதற்கு ஒரு தனிச் சங்கக்தை அமைத்துக் 

கொண்டார்கள். காலின்ஸ்: அச் சங்கக்இல் இருந்தான் 
என்பதைச் சொல்லக் தேவையில்லை. அவனுடைய
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,தவிரவாகம் சல இழவர்களுக்கும் பிற்போக்காளருக்கும் 

பிடிக்கவில்லை. அவன் அவர்களைப் “பழங் கம்பளிகள் * 

என்று ஒதுக்கி வந்தான். அவர்கள் ௮வனைக் :கிறுக் 

Sor’ oor pd‘ SORT SD’ என்றும் பழித் தார்கள். 

பிராங்கோச்சில் YOESUUYOGES ஐரிஷ்காரர் 

மிது குறிப்பிட்ட எக்.த வழக்குமில்லை. ஆதலால் அவர் 

களில் விடுசலையை விரும்பினவர்கள் அரசாங்க த். தால் 

நியமிக்கப்ப்ட்ட ஓர் ஆலோசனைச் சபையாரிடம் விண் 

ணப்பம் செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று அறிவிக்கப் 

பட்டது. வெறும் விண்ணப்பம் அனுப்பினால் விடு தலை 

இடைத்துவிடும். ஆனால், யார் மனுப் போடுவது ? ஒரு 

வரும் முன்வரவில்லை. ௮ காரிகள் கை இகளுக்கு 

அட்ங்கிவிடுவார்களா? விண்ணப்பம் போடாவிட்டாலும், 

போட்டதாக அவர்களாகவே பாவிக்துக்கொண்டு, கைதி 

sr லண்டனிலிருக்த ஆலோசனைச் சபையார் முன்பு 

கொண்டுபோய் நிறுத்தினார்கள். காலின்ஸ் உள்ளிட்ட 

பெரும்பாலோரும் யாதொரு வாக்குமூலமும் கொடுக்க 

மறுத்துவிட்டனர். அந்த விசாரணை மிகுந்த தமாஷாக 

இருந்தது. கைதகள் சுறைகளுக்கு உள்ளேயே 

வெளியேயோ தள்ளப்படும் உரிமை அ௮.திகாரிகளுக்கு த் 

தானே உண்டு. ஆதலால், தாங்கள் சிறையை விட்டு 

வெளியேற முடியாது என்று கைதிகள் பிடிவாகஞ் 

செய்தால், அவர்ககா வெளியேற்றுவது தானே தக்க 

தண்டனை / அவ்வாறு பலர் உடனே விடுதலை செய்யப் 

பட்டார்கள். மூன்றில் ஒரு பாகத்தினரே மீண்டும் 

சிறைக்கு அ௮னுப்பப்பட்டார்கள். 

இதற்குப் பின்பு சிறைக்குள்ளே குழப்பமும் 

கொடுமையும் அ.இகரி,த் துவர் தன. கைஇகளில் 1916-ல்
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இங்கிலாச்துக்குப் போன வாலிபர்கள் யார் யார் என்னு 
பார்த்து. அவர்களை ஆங்கிலப் படையில் சேர்க்க 
வேண்டும் என்று அ/இகாரிக்ளுக்கு. த் தோன்றிற்று. 
மூ.தலில். அவர்கள் ஸீன், எர்னஸ்ட் என்ற இரு சகோதரர் 
காக் தனியே பிரித்து, ராணுவத்தில் சேரும்படி 
கட்டாயப்படு ச். இனார்கள். இருவரும் 1.0 SF o Bi 5 St 
கின்றனர். : சனியறை வாழ்க்கை, விலங்குகள், பட்டினி, 
சித்திரவதைகள், மானக்கேடுகள் ஆகியவற்,தில் ஒன்னும் 
அவர்களைப் பணியவைக்க முடியவில்லை. தாமஸ் என்ற 
வாலிபனும் இவ்வாறு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுதி கைரிய 
மாக எதிர்த்து கின்றான். இவற்றை அறிந்த ஐரிஷ் 
இனங்கள் வெகுண்டெழுந்து இளர்ச்சி செய்தார்கள். 
அ.கிகாரிகள் ௮க் கைஇகள விடு கலை செய்வ த் தகர 
வேறு வழியில்லாமழ் போயிற்று. 

கட்டாய ராணுவ சேவை ஐரிஷ் கைஇ.ளுக்குள்ளே 
மிகுந்த பரபரப்பை உண்டாக்கிவிட்டது.- அவர்கள் 
சுமார் 600 பேர்கள் கென் பக்கத்துச் சிறையில் 

அடைக்கப்பட்டிருக் தார்கள். அவர்களில் 5 பேரைச் 
சிறை அ௮.இகாரிகள் சிப்பாய்களுடைய வீடுக ளைச் சுத்தஞ் 
செய்யும்படி. கூறினார்கள். அவர்கள் மறுக் அவே, ௮வர் 
களுக்குச் சசதாரணமாய்க் கொடுத்திருந்த ௪ கல உரிமை 
களையும் பறித்து, அவர்ககா வடபக்க த்து ச் சிறைக்கு 
அனுப்பினார்கள். மறுநாளும் 9-கைஇகள் மறுக்கவே, 
அவர்களும் வடபக்கத்துக்கு அனுப்பப்பட்ட ஈர்கள். நாள் 
கோதும் வடபக்கம் போகின்றவர் எண்ணிக்கை 3D 
கரித்தது. தாமாகவே சில கைஇகள் அங்கே 2பாய் வேலை 
செய்ய இசைக்தனர். எ,தற்கரக என்றால், இபக்கத்துச் 
செய்திகளையும் ஈன்கு தெரிந்துகொள்ளவுடம், உரிமை
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பறிக்கப் பட்டவர்களுக்கு அவசியமான பொருள்ககா தீ 

காங்கள்' கொடுத்து உதவுவகற்காகவுமே. . காலின்ஸ் 

அவர்களுடைய காரியங்ககை யெல்லாம் முன்னெச்சரிக் 

கையுடன் கவனித்து ஏற்பாடு செய்துவக் கான். 

அதிகாரிகள் மேற்கொண்டு சல ஐரிஷ் கைதிகளைப் 

பிடிக்து ராணுவத்இல் சேர்க்க முயன்றார்கள். அதனால் 

சிறைச்சாலை முழுதும் குழப்பமாயிற்று. இங்கிலாக்குி 

லிருந்து முன்னால் தப்பிச் சென்ற வாலிபர்ககாக் கண்டு 

பிடித்து ராணுவக்கஇல் சேர்க்கவேண்டும் என்றும் BD 

காரிகள் எண்ணினார்கள். அ௮.கனால் காலின்ஸும் ௮வன் 

கோழர்களும் தங்கள் பெயர்சகாயும் ௮ங்க அடையாளங் 

கஜாயும் ௮இகரரிகளுக்குச் சொல்லுவதில்லை என்னு அங் 

கற்பஞ் செய்துகொண்டனர். சிறையில் கைதிகளுடைய 

பெயர்களும் எண்களும் வா௫ிக்கப்படுவது வழக்கம். 
அவை வாசிக்கப்படும் பொழுது ஐரிஷ் கைஇகளில் 

எவரும் பதில் கொடுப்பதில்லை. பல நூனு கைஇகளில் 

யார் என்ன பெயருடையவமர் என்ற விஷயத்த அ இகாரி 

கள் அறிய முடியாமலே போயிற்று. ஒருவன் பெயரைக் 

கூனி அழைக்கால், வேறு சிலர் தாங்கள் தான் அப் 

பெயருடையவர்கள் என்று முன்வந்தனர். சில சமயங் 

களில் ஒருவருமே முன்வருவ இல்லை. எனவே ௮ இகாரிகள் 

ஒரு யுக்தி செய்தார்கள். பின்டன், மைக்கேல் என்ற இரு 

வாலிபரை எப்படியாவது பிரித்துப் Dg. 5 BID 

வேண்டும் என்று : இர்மானிதக்தார்கள். பின்டனுக்கு 

விடுதலை உத்தரவு வக்இருப்பதாயும், ' மைக்கேலின் 

மனைவி நோயுற்றிருப்பதால், அவன் அவளைக் கவனிப்ப 

கற்காசச் சிறிதுகாலம் வெளியே:செல்ல அனுமதிக்கப்பட 

ஒ.ருப்பதாயும் அவர்கள் கூறிஞர்கள். இரண்டு வாலிபர்
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களுடைய பெயர்களையும் வாசிக கார்கள். ஒருவரும்.முன் 
வரவில்லை. எனெனில்,  மைக்கேலுக்கு “மணம் மூடிமா 

வில்லை என்றும், அ௮இகாரிகளாகக் கற்பனையாக 

அவனுக்கு ஒரு மனைவியைச் இிருஷ்டிக்து அவக 
கோயுறச் செய்இருக்கறார்கள் என்றும் எல்லாக் கைஇ 
கஞக்கும் தெரியும். இந்தச் சூழ்சசி பயனற்றும் 

போகும் வேக£யில், சல ௮ இகாரிகளுக்குப் பின்டனின் 

உருவம் தெரிந்இருக்க,.கால், அவனை மட்டும் பிடி.,த.துக்: 

கொண்டு போனார்கள். .பின்னர் ௮.இகாரிகள்' SHOE 

குப் பெயர் தெரிக்தவர்களை ௪. சிறையின் வடபாககு் இலும், 

மற்றும் 900 பேர்கள் ச தென்: பாகக்இலும் அடைக்கு 
வைக்தார்கள்.. கென் பாகதுஇலிருந்த 200 பேர்களும்: 

உடனே உண்ணாவிரதம் ஆரம்பித்தனர். மூன்று காள்: 
உண்ணாவிர குத்இுற்கு.ப் பின்பு, அவர்கள் வட பாகத்கா 

சோடு சேர்க்கப்பட்டனர். இதனால் காலின்ஸ் சிறையில் 

நிர், கரமான சமாகானம் ஏற்படமுடியாகென்று தெரிந்து 

கொண்டான். வெளியே செய்வதுபோல், சறைக்குள்ளும் 
போராடவேண்டியது அவசியம் என்று உணர்ந்தான். 
பெயர்... வா௫ிக்கும்பொழுது . வழக்கம்போல்: - தகராறு 
ஏ.ற்பட்டுக்கொண்டே. யிருந்தது. : 

பிரசங்கோச்சில் அடைக்கப்பட்டிருக் க தேசபக்தர் 
கச் தவிர, ஈஸ்ட்டர் கலகக்இன் தலைவர்களாகக்: கரு 
தப்பட்ட 799. பேர்கள் வேறு சில ஆக்கிலச் சிறை 

SOND கொடும் துன்பங்களிடையே புழுங்கிக்கொண்டிருக் 

தார்கள். சிறையில் வாடி.ய தேசபக் தர்களைச்: குறித்து. 

அயர்லாந்து முழுவதிலும் பெருவ் இளர்ச்சி ஏற்பட்டது. 

அமெரிக்கப்! பொதுஜன ங்களிடையேயும். இவிரமான 
பிரசாரம் செய்யப்பட்டது. அமெரிக்கா தன்னுடன்
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யூ.ச்,௮,ச.இல் சேரவேண்டும் என்னு இங்லலாந்து விரும்பி. 
ய்.தால், ௮.கன் அபிப்பிராயத்ைக அலட்சியஞ் செய்ய: 

முடியவில்லை. அமெரிக்க ஜனங்கள் ஐரிஷ் தேசபக்தர்: 

களுக்கு அநு. தாபம் காட்டினார்கள். இதனால் ஆங்கில 

அரசாங்கம் இடீரென்று பிராங்கோச் கைஇகள் அனைவ 

ரையும் விடு சலை செய்ய உக்தரவிட்டது. அதன்படி. 

காலின்ஸ-ஈம் அவன் தோழர்களும் விடு கலை செய்யப் 

பட்டு, டிசம்பர் 24.ம் 65.இ டப்ளின் ககரை அடைந்தனர். 

ஜனங்கள் தங்களுக்காகச் இறை புகுந்த வீரர்களை 

மிகுந்த உற்சாகத்துடன் வரவேற்றார்கள். : எட்டு மாதவ் 

களுக்கு முன்னால் இத ஜனங்கள்,கான் தொண்டர் 

sir பழித்தும், அவர்கள் ஜெர்மனியின் ஒற்றர்கள் 

என்றும், வீண் கலகக்காரர்கள் என்னும் எ.இர்.த்து நின் 

. ர்கள். அவர்களே இப்பொழுது கொண்டர்கக£ அன். 

புடனும் ஆதரவுடனும் எதிர்கொண்டு அழைத்து 

வந்தார்கள். அடக்குமுறையின் கெரடுமை ஜனங்ககா சு 

தொண்டர்களுக்கு ஆதரவாகச் இருப்பிவிட்டது. AB 

காரவர்க்கம் நிதானமாக கடந்துருக்குமானால் தேசீய 

எழுச்சி வலுவடைந்தருக்க முடியாது. ஆனால் அது 

அவ்வாறு செய்யாமல், பழிக்குப் பழி வாங்கவேண்டும் 

என்னு முனைந்துவிட்டது. ,தலைவர்கள் பலரும் தொண் 

டர்கள் பலரும் சிறையிடப்பட்டார்கள். பலர் துப்பாக்கி. 

முன்னால் கிறு.தீஇவைத்துச் சுடப்பட்டனர். யாதொரு. 

குற்றமூம் செய்யாத நிரபராஇகள் கைத செய்யப்பட்டும் 

பலவாது துன்புு,ச்.தப்பட்டும் வந்.தனர். ,காய்காட்டின் 

பொருட்டு, ச் தொண்டர்கள் வீரத்துடன் போர் செய்த. 

தையும், ஆனக்து,த்துடனே தூக்குமேடை ஏறிய காட்சி 

கயும் கண்ட ஜனங்கள், உள்ளக் கொடஇப்படைந்து,.
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உணர்ச்சி.பெற்று, அயர்லாக்மைப் பாதுகாக்கக் கூடிய 

வர்கள் தொண்டர்களே. என்று நம்பியஇல் ஆச்சரிய 
மில்லை. 

ஈஸ்ட்டர் கலகத்இனால் பூர்ண சுதந்திரம் வந்து 

விடாது என்பது தலைவர்களுக்கும் பல தொண்டர்களுக் 
கும் தெரிந்து தானிருந்தது. ஆர்தர் கிரிபிக் போன்ற 

வர்கள் ௮க் கலக,க்இனால் அயர்லாந்துக்குப் பெருங் 

கேடே விகாயும் என்று நஈம்பியிருக் தார்கள். ஆனால்? 

ப.இனாஅ௮ வருடம் ஆங்கிலச்: சிறையில் இடந்துழன் ற 

டாம் கிளார்க் என்னும் தொண்டர் இலகம், வெற்றி ஏற் 

படாது என்றாலும் எழுச்சி அவசியம் என்னு ஆரம்பத் 
திலேயே வற்புறுத்தஇப் பேசினான். அவன் சொன்ன 

MAG: *இந்து எழுச்சி சகோல்வியுற்ற தாயினும், 

தேசக்இல் ஓர் ஆச்சரியமான மாறுதலை உண்டாக்கும். 

நாங்கள் மடிவோம் ; ஆனால் எங்களுக்குப் பின் ஒரு 

புதிய அயர்லாந்து உண்டாகிவிடும்.” கலகத்தின் 

காரணமாக உயிர்ப்பலி வாங்கப்பட்ட ஸீன் மாக் டயர்முடா 

வும் இதுபோலவே கூறியிருந்தான்: பலர் தூக்கில் 

போடப்படுவார்கள். நான் சுடப்படுவேன். இக்்தசக் கொலை 

களெல்லாம் ஆங்கிலேயருக்கு ௮துலமான அடிமைப் 

புத்தியை அடியோடு தொலைதக்துவிடக்கூடிய உணர்ச் 

சியை உண்டாக்கும், இக தகைய மனப்பான்மை 

கொண்டவர்களால் கான் ஈஸ்ட்டர் கலகம் கோன்றியது. 

பின்னால் அவர்கள் கூதியபடியே அயர்லாந்து விழித்துக் 

கொண்டதை உயிரோடிருந்த கொண்டர்கள் கண்ணாரக் 

கண்டார்கள். 

அயர்லாந்தின் ராஜிய வாழ்வில் பிரதான ஸ்தா 

னத்தை வஒத்துவந்,த ஐரிஷ் பார்லிமெண்டுக் கட்௫ியார்
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தங்கள்: செல்வாக்கை இழந்து வீழ்க கனர். அசசசங்கள் 

இன் கெொடுமைககா அவர்களால் தடுக்க முடியவில்... 

அவர்கள் ;தலைவர் ரெட்மண்டு 'ஜனங்களால் வெறுக்கப் 

பட்டார். பார்லிமெண்டில் பிரதம் மந்திரி ஆஸ்ருவித். 
ஈஸ்ட்டர் கலக.த்இற்குக் காரணஸ்தராயிருக்க ‘Guido, 

மாக்டொறுக், டாம் கிளார்க் மூ.கலியோரைச் சுட்டு ச.கள்ளி 

யாகிவிட்டது என்ற செய்தியை அறிவிக த பொழுது, 

அங்கத்தினர் பலரும் கரகோஷம் செய்தனர். அம் 

பொழுது . அங்கிருந்த ஐரிஷ் அங்கத்தினர் அரசாங்: 

கத்தின் கொடுமையைக் கண்டிக்காது மெளனமா யிருக் 

தனர். இந்த விஷயத்தைப் பொதுஜனங்கள் மறக்கவே 

யில்லை. 

பொதுஜனங்களைப் போலவே மதகு குருக்களும் 
புத்துணர்ச்சி பெற்று விளங்கினர். அவர்கள்: கெசண் 

டர்கக£ப் பழிக்துவந்தை கிறுக்இப் பாராட்ட முற்பட் 

டனர். அப்பொழுது லிமரிக் ககரில் ஓட்வியர் என்று ஒரு 
பிஷப் இருக்கார். அவருக்கு.௨ தவியாயிருக். க இரண்டு 
பாதிரிமார்கள். அரசரங்க விரோ.இகளா யிருப்பதாய்ப் 

புகார் செய்து, அவர்களை வேலையிலிருந்து நீக்க வேண்டு 

மென்று ஆங்கிலப் படைகளின் சேனாஇப.இ மாக்ஸ்வெல் 

பிஷப்புக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பினான். வகுற்குப். 
பிஷப் என்ன' பதில் எழுஇனார், தெரியுமா ? கண்டிக்கப்: 
படவேண்டியவர்கள் அ.இகாரிகள் கான் 'என்று எழுத 

னார். அவருடைய கடி.கக்இன் கடைசிப் ure gongs 
பாருங்கள் 2 

*டப்ளினில் உங்களிடம் சரணடைந்த துர்ப்பாக்கிய: 

மான வாலிபர்களின் உயிரைப் பாதுகாக்க இடங் கொடுக் 

கக் கூடாது எண்று நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருந்தும்
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wiser அவர்களைப்பற்றி சகாக்கள் முதலாவது. கேள்விப் 

பட்ட செய்தி யாதெனில், அவர்கள் உயிரோடு நிறுத்தி. வைத்: 

துச். சுடப்பட்டார்கள்' என்பதே. உங்கள் செய்கையை எண் 

ணும் பொழுது தான். திடுக்கிடுகிறேன். அது தேசத்தின் 

மனச்சாட்சியை உல்லங்கனம் செய்ததென்றே கம்புகிறேன். 

தவிரவும், ஒரு பாவமும் அறியாத நூற்றுக் கணக்கானவர் 

களையும், ஆயிரக்கணக்கானவர்களையும், எவ்வித விசாரணையு 

(மின் நி நாடு ' கடத்தியது அதிகாரத்தைத் துர்விநியோகப்படுத் 

தியது என்றும், அறிவற்றதும், யதேச் சாதிகாரம். பொருந்திய 

.துமான செயல் என்றும் நான் கருதுகின்றேன். .. மொத்தத்தில் 

உங்களுடைய ஆட்சி இந்தத் தேசத்தின் அநீத ஆட்சியின் சரித் 

இரத்தில் மிகவம்.இழிவானதும் இருளடர்ந்ததுமான. ஓர் பாக 

மரகும். ? 

ஈஸ்ட்டர் கலகத்துற்குப் பின்பு ஐரிஷ் மக்க 

. விடையே பூர்ண சுயேச்சைக் கொள்கை வலுவடைந்து 

வந்ததை அறிந்த ஆங்கில அரசர்ங்கத்தார், சுய ஆட்சி 

மசோ.தரவை அமலுக்குக் கொண்டுவர முயற்சித்தனர். 

அயர்லாந்தின் சுதந்திர .த.இற்கு ஜன்மப் பகைவரான ஸர் 

எட்வர்டு கார்ஸனும் ௮ல்ஸ்டர் வாசிகளும் ௮.குற்கும் , தடை 

யாக நின்றார்கள். இதனால் :அரசாங்கத்தார். அயர் 

லாந்தை இரு கூறாக்கி, அல்ஸ்டர் 8ீங்கலாக மற்ற பாகத் 

இற்குச் ஈய ஆட்சி வழங்கக் இர்மானித்தார்கள். ஐரிஷ் 

பசர்லிமெண்டுக் கட்சியாரும் அவர்கள் தலைவர் ரெட்மண் 

டும் காட்டைப் பிரிவினை செய்ய இசைசக்தார்கள். ஆனால் 

பொதுஜனங்களும் கத்தோலிக் மத குருக்களும் பிரி 

வினையை எதிர்த்து நின்றார்கள். எ.இர்ப்பு ௮.இகரிக் 

கவே, பிரிவினை முறை கைவிடப்பட்டது. அத்துடன் 

ரெட்மண்டு கூட்டத்தாரின் சொழ்பச் செல்வாக்கும் 

சிதைவுற்றது.
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அக்காலத்தில், ஈஸ்ட்டர் கலகத்தில் உயிரிழந்தும், 

நாடு கடத்தப்பட்டும், சிறையிடப்பட்டும் அவதியுற்ற 

தொண்டர்களின் குடும்பங்ககாப் பாதுகாக்க இரண்டு 

சங்கங்கள் ஏற்படுத். தப்பட்டன. பின்னால் இவ்விரு சங் 

கங்களும் ஒன்னுசேர்க்கப்பட்டு, ' ஐரிஷ் கொண்டர்கள் 

sar AD’ என்று ஒரு நிஇ வசூலிக்கப்பட்டது. ௮ச் 

நிதிக்கு மொத்தம் 1,88,000 பவுன் சேர்ந்தது. இவிர 

தேதசபக்கர்களெல்லாம் அந்நிதியை வசூலித்த : ஐரிஷ் 

தசய உதவிச் சங்க! தஇல் வேலை செய்து வக்தார்கள். 

மைக்கேல் காலின்ஸ் விடு கலையடைந்த பின் மூன்று 

வாரம் வீட்டில் தங்கியிருந்து, டப்ளின் ஈகரை அடைந்து, 

பின் அச் சங்கக்இல் ஈடுபட்டு வேலை செய்து வந்தான். 
ஈண்பர்கள் பலரும் அவனுடன் ஓத்துழமைக் கார்கள். 

காலின்ஸ் தொண்டர் படையையும் ஐரிஷ் குடியரசுச் 

சகோதர.க்துவ சங்கக்தையும் புனருத்தாரணம் செய்தும் 

வந்தான். நாளுக்கு நாள் ௮வனுடைய செல்வாக்கு 

அதிகரித்துக்கொண்டே வந்தது. 

காலின்ஸ் டப்ளினை அடைக்க காலத்தில் அக்ககரி 

லிருந்த ராஜவிசுவாசம் மிருந்த ராயல் டப்ளின் சங்க” த் 

கோர் கவுன்ட் பிளங்கெட் என்னும் தேசபக் தரை அங்கத் 

இனர் பதவியிலிருந்து CHAD LOTT. இந்தப் பிளஸ் 
கெட் ஈஸ்டர் கலகத்தில் தாற்காலிக அரசாங்க க்.இன் 

,தலைவராயிருந்து சர்க்காரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட 

ஜோஸப் பிளங்கெட்டின் தந. உயிர்ப் பலி கொடுக்க 

ஒரு இயாரகியின் தந்தையா யிருந்த காரண க தாலேயே 
அவர் சங்கக் இலிருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கார் 

இத்த அ௮கீதுயை நீக்கி பிளங்கெட் குடும்பத்தின் 

பெருமையை நிலைநாட்ட வேண்டும் என்று காலின்ஸ்
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கூட்டத்தார் இர்மானித கனர். அச்சமயம் வடக்கு ரோஸ் 

காமன் தொகுஇக்குரிய பார்லிமெண்டு அங்கக இனர் 

ஸ்தான த்இற்குத் தேர்.தல் நடைபெற விருந்தது. பிளங் 

கெட் அந்த ஸ். கானத்துக்கு அபேட்சகராக நிறுத்தப் 

பட்டார். தொண்டர்கள் இவிரமாய் உழைத்து வந்,தனர். 

உணர்ச்சி. ததும்பும் அறிக்கைகள் வெளியிடப்பட்டன. 
“நீங்கள் ஏன் கவுண்ட் பிளங்கெட்டை ஆதரிக்க வேண் 

டும்? ஏனென்றால், உங்களுடைய மக்களும், ஒவ்வொரு 

ஐரிஷ் தந்ைதயின் மகனும் உயிர்த்தியாகம் செய்ய 

வேண்டியகதுற்குப் பதிலாக, அவர் தம்முடைய மூன்று 

குமாரர்களையும் இயாகம் செய்தருக்கிறார்......... அவரை, 

டப்ளின் சங்கம் செய் சதுபோல் நீங்களும், வடக்கு ரோஸ் 

காமனில் அவமானப்படுத்தி, அவர் உங்களுக்குத் தேவை 

யானவரல்லர் என்று ஆங்கில அரசாங்கதகுதஇற்குக் கூறு 

விர்களோ? இல்லை! வடக்கு ரோஸ்காமனில் இன்னும் ஐரிஷ் 

காரர்கள் இருக்கிறுர்கள்!” இவ்வாறெல்லாம் ௮வ்வறிக்கைகள் 

கூறின. முடிவில் பிளங்கெட்டே அபரிமிதமான 

வெற்றியடைந்தார். வெற்றிக்குப் பின், HED pour 

தாம் இங்கிலீஷ் பார்லிமெண்டுக்குச் சென்று வீற்கிருக்க 

விரும்பவில்லை என்று அறிவித்துவிட்டார். இதனால் 

அவர் அடைந்த வெற்றி அதிகப் பிரகாசமடைந்துது. 

தேர்.தலுக்குப் பின் காலின்ஸ் “ஐரிஸ் தேசிய ௨௮ 

விச் சங்க”த்.இன் காரியதரிசியானான். சங்கத்தில் முன் 

ONS குறைககாயெல்லாம் நிவர்த்தி செய்தான்... 

இவ்வேலையினால் ௮வன் பல அரிய ஊழியர்களின் 

நெருங்கிய நட்பைப் பெற்று வந்தான். 

அச்சமயம் அமெரிக்க ஐக்யெமாகாணம் யுத்தத்தில் 

இறங்கிய செய்தி அயர்லாந்துக்கு எட்டியது, இங்கி
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லாந்தே வெற்நி. பெறுமென்று எங்கும் நம்பிக்கை ஏற் 

பட்டது. ,ஆதலால் யு.த.த முடிவில் நடைபெறும். சமர 
கான. மகாகாட்டில் அயர்லாந்தின் பிரஇகி.இகள், சென்று 

தங்கள் தேசத்தின் சுதந்தர.த்.இ.ற்காக வாதாட வேண் 

டும் என்று பலரும் எண்ணினார்கள். தேசத்திலுள்ள 

எல்லாக் கட்சிகளும் ஒன்றுசேர்ந்து ஒரு 90 BABE 

கூட்டத்தைக் , தேர்ந்தெடுக்க வழியில்லாததால், 
ஸின்பீன், கொண்டர் படை, பிளங்கெட்டின் கட்௪, 
தொழிற்கட்சி முதலிய இவிரச் கட்சிகள்: மட்டும் ஐக்கியப் 
பட்டு வேலை செய்ய முன்வந்தன. அவற்திற்குள்ளும். 
வேலை செய்வதற்கு இன்றியமையாத அள்வு, கான் ஒற் 
அுமை நிலவியிருக்குது. 

2 
ததகததகககககககககககக்ககக்ககதககககககககக்கககககககககககக 
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யிராங்கோச் சிறையிலிருந்த கைஇகள் விடுதலை 
செய்யப்பட்ட பொழுது ஈஸ்ட்டர் கலகத்தின் கலைவர்க 
ளாகக் கருதப்பட்ட 199 பேர்களும் கண்டிக்கப்பட்டிருக் 
க.தால் ௮வர்கள் சிறையிலேயே இடந்து வாடினார்கள். 
அவர்களிற் பெரும்பாலோர் போர்ட்லாந்து, டார்ட்மூர் என் 
ணும் ஆங்கிலச் சிறைகளிலே வைக்கப்பட் டிருந்.தனர். 
அவர்கள் சிறைச்சாலைக்குப் புதிய விருக்இனரா யிருக்கு 
தால், ௮வ்கு கடக்கும் கொடுமைக&£ எப்படி. oT Brees 
வேண்டும் என்னு தெரியாமல் இருந்தார்கள். கொலை 

மை —5
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களவு செய்து குற்றவாளிகளைப் போலவே அவர்களும் 

கடத்தப்பட்டனர்... அவர்கள் தங்கலா யுத்தக் OED - 

களாக நடத்தவேண்டும்' என்று ' எதர்பார்.த,கார்கள். 

இகனால் சிறைக்குள்ளும் போராட்டம் முற்றிவந்தது. 

மூகுலில்.லியூஸ் சிஜையிலிருக்,த கை.இகள் ஒரு சங்கமாகக் 

கூடி வழிகாட்டினார். ஈஸ்ட்டர் கலக,த்இல் அரும் போர் 
செய்து பெருமையடைந்,த வீரரான டிவேலரா. அவர்கள் 

தலைவராக இருக்கார். கைஇகள் அவருடைய தஇர்மானவ் 

களுக்குச் இழ்ப்படிந்து மிகுக்,த கட்டுப்பாட்டுடன் நடந்து 

கொண்டார்கள். அவர்களில் ஒரு கைதியை. ௮.தி 

காரிகள் தண்டி ததற்காக டிவேலரஈ.. வேலைநிறுத்தம் 

செய்ய ஏற்பாடு செய்தார். பலவிதக் தண்டனைகளையும் 

பொருட்படுத்தாது கைஇகள் உறுதியுடன் நின்று 

முடிவில் வெற்றியடைக்,கனர். 
சிறைகளுக்குள்ளே புழுங்கிக்கொண்டிருந்து பல 

தொண்டர்களின் நிலைமையைத் தே௪ மக்களின் ஞாபக,த் 
,இற்குக் கொண்டுவர வேண்டும் என்னு காலின்ஸ் முதலி 

யோர் கருஇனர். அதுற்கேற்ற ஒரு சந்தர்ப்பமும் வர்ய்த் 

,தது..லாங்போர்டு தொகுஇயில் பார்விமெண்டு அங்க, த் இனரச் 

ஸ்கானத்துற்கு,ச் தோ தல் நடக்க வேண்டியிருந்தது. 

காலின்ஸ் கூட்டத்தார் லியூஸ் சிறையில் அடைக்கப்பட் 

ஒருங் சு ஜோஸப் மக்கின்னஸ் என்பவனை அபேல்சகனாக 

நிறுத் இவைத், னர். இழைகளில் தேசபக்தர்கள் படுக் 

துயரங்கள் எங்கும் பிரசாரஞ் செய்யப்பட்டன. கைஇயின் 

உடையோடுகூடிய உருவப்படம் ஒன்று ஆயிரக்கணக்கில் 

அச்சப்பட்டு எங்கும் ஒட்டப்பட்டது. அப்படத்தின் 

அடியில், இவனை வெளியே கொண்டுவர இவனை உள்ளே 

அனுப்புங்கள்!?* என்னு. எழுகுப்பட்டிருக்குது. அந்து 

* ‘Put him in to get him out!’
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வாரலிபனைச் சிறைக்கு வெளியே கொண்டுவர வேண்டு 

மானால் அவனைப் பார்லிமெண்டுக்குள்ளே அனுப்பினால் 
கோன் முடியும் என்பது இவ்வாக்கியதக்தின் கருத்து. 

௮க்,த,ச் ேகர்,சலில் ஜோஸப்பே வெற்றி பெற்றான். இக்.த 

வெற்றி ஈஸ்ட்டர் கலகத்தின் காரணஸ்,தனாயிருக்த 
ஒருவனுக்குக் இடைத்து விட்டதால் ஜனங்களின் wr 

னம் எந்தப் பக்கம் இரும்பி கின்றது என்பது கெளிவா 

Wim. இதைக் கண்டு இவங்லொக்து இடுக்கட்டது. 

ஆங்கலைப் பிரதம மந்இரி லாயிட் ஜார்ஜ் அயர் 

லாந்தஇன் காடிகளைப் பிடித்துப் பார்கிதுக்கொண்டே 

யிருக்கார். லாங்போர்டு தேர்தலுக்குப் பின் அதற்கு 

ஜுரம் தலைக்கேறிவிட்டதென்று உணர்ந்தார். உடனே 

ஏதாவது பசப்பு வார், சைக கூறவேண்டுமென்னு கருது, 

SUH A கொடுப்பகற்காகப் பல ஐரிஷ் கட்சிகளின் 

பிரதிகிதஇகளையும் தாம் கூட்டிவை தீது முடிவு செய்யம் 

போவதாக அவர் அறிவிக்கார். அப் :பிரதஇகிஇகள்” 

யாவர்? அவர்கள் வெறும் சுயநலப் புலிகளே அகவிர 
ஜனங்களின் பிரஇநிஇகளல்லர். ஜனங்களை corp Pe 

௯,ச௫்இர வெதநியைக். குறைக்கவே ம.இ மிகுந்து மந்இரி 
முனைந்து நின்றார் என்பதைக் இவிரவாஇகள் தெரிந்து 

கொண்டனர். விரசகதந்இரம் வேண்டி. யெழுக்தவர்கள். 

வேறு ௭.இல் இருப்இி யடைவார்கள் 7 மீண்டும். ௬.தக்இரக் 
இளர்ச்சி புயல்காற்றைப் போல் எங்கும். வீசிப் பரக்,தது. 

அவிந்துபோகும் கங்குகளில் ௮அனற்பொதி பற்றவைக் 

கப்பட்டது. தேசத்தில் ஒரு பு.நிய ஒனி சுடர்விட ஆரம் 
பிக்குது. 

லியூஸ் சிறையிலிருந்த ஐரிஷ் கைஇகள் சிறைக்கு ' 

உள்ளும் வெளியும் அ.இகாரிகளுக்கு ஓய்வு கொடுக்கக்
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கடடாகென்று ,இர்மானிககனர். தங்கள் சொந்,த வேலை 

shor s (தவிர -வேறு வேலைகள் ' செய்யமுடியாது என் 
றும், தங்களை:.பயு.கீ.தக் கைஇகளாகவே நடத்தவேண்டும் 

என்னும் அவர்கள். அதிகாரிகளுக்கு ௮.றிக்கை கொடுக் 
தனர். ௮.கணன் .விகாவாசக அவர்கள் கனியறைகளியே: 

குள்ளப்பட்டனர். பல... காள் தனிக் கொட்டடிகளில் 

அடைக்கப்பட்டிருந்தும், . கொண்டர்கள் கலங்காமல் 

உண்ணாவிர:க,கை) க. மேற்கொண்டனர். நாளுக்கு. நாள் 

போராட்டம் வலுத்துவந்தது. அயர்லாக்குலும் லியூஸ் 

கைகளின் சார்பாகப் பெருங் கிளர்ச்சி செய்யப்பட்டது. 

ஆங்கிலப் பிரதம மந்திரி தாமாகவே அந்தக் கைது 

ககா... விடுதலை செய்யவேண்டும் என்று கருஇனார். 
ஆனால் .கைஇகளுக்குப் பயந்து விடுதலை செய்ததாக 

ஏற்படச் உடாதே என்ற கவலையால், காமதிக்துவந்தார். 

கடைசியில் ஜுலை மி 75-ம் 85.இ, அயர்லாந்தின் 
நல்லெண்ண கதைச் சம்பாதிப்பதற்காக, கைஇகளை 

விடு சலை செய்வகாக அரசாங்கம் அறிவிக் தது. அதன் 

படி. டிவேலரா முதலிய வாலிபச் இங்கங்கள் யாவரும். 

தாங்கள், அடைக்கப்பட்டிருக் 2 குகைகளிலிருக்து வெளிப். 

பட்டுத். தாய்காடு சேர்க், தனர். 

விடு தலையான வீர சிகாமணிகளை டப்ளின் வாசிகள் 

ஆனக்,கத்துடன் வரவேற்றனர். யாவர் மணத்திலும் 

அயர்லாந்இன் பண்டைப் பெருமையும், ௮.கன் சுகந்த 

ரத்இற்காக உயிரிழந்,த இயாககளின் ஞாபகமும் இளர்க் 
நதெழுந்தன. அறிவும் ஆற்றலும் மிக்க டிவேலரா 

ஜனங்களின் அளவற்ற அபிமான த்துற்குப் பா.த்திரராக 
விளங்கினார். அவரும் அவர் கோழர்களும் சென்று 

இடமெல்லாம் அன்பு அரும்பி, இயாக மணம் கமழ்க் த.
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மக்கள் பரவசமடைந்து. ஆடினர். * ஒரு வருஷக் இற்கு 

மூன்னாலிருந். க ஜனங்கள் இப்பொழுது எங்கோ மறைக்கு 

விட்டார்கள்; இவர்கள் புதியவர்கள்!” என்னு. சொல்லக். 
கூடிய முறையில் அவர்கள் புத்துணர்ச்சி கொண்டு 

19-55, * வாழ்க அடக்குமுறை!” என்று அவர்கள் 

களிப்புடன் வாழ்த்துவது. போல் காணப்பட்டனர். 

அனெனில், 8ீரின் அளவாக நிற்கும் ஆம்பல் போல் 
அடக்குமுறையின் அளவுக்குக் தக்ககாகவே சுகுந்.இர. 

எழுச்சி கோன்றுகற,கல்லவஈ? 

டிவேலரா பார்லிமெண்டு அங்கத்தினர் ஸ்.கானத் 

இற்கு. அபேட்சகராக நின்று வெற்றி பெற்ருர்.. 

எ.இரியைப்  பார்க்கலும் 59,975 ஓட்டுகள் அவரு 
க்கு. அ.இகமாய்க் இடைத்தன. வெற்றிக்குப் பின் 
அவர் பார்லிமெண்டுக்குப் போய்த் தாம் ௮ங்கே அமரம் 

போவதில்லை என்று ,அறிவித்துவிட்டார். இக்குத் 

தேர். தலில் ஒரு விசேஷம் குறிப்பிடத்தக்கது. தொண் 

டர்கள் மறைவச யிருந்ததை விட்டு, கங்கள் படைக்குரிய 

உடைகள் அணிந்து, வெளிப்படையாகக் கூட்டங்கஸி 

லும் ஊர்வலங்களிலும் கலந்துகொண்டனர். 

காலின்ஸ், வழக்கம்போல், குன்று,த ஊக்கத்துடன் 

தொண்டர் படையிலும் ஐரிஷ் குடியரசுப் படையிலும்' 

உழைத்துவக்.கான். அவனும் அவன் தோழர்களும் 

“வாகான் ஹோட்டல்” என்னும் விடுதியில் அடிக்கடி. 

ரகசியமாகக் கூடிப் பேசுவதுண்டு. Qes ADD phar 

சுதந்தரப் போரில் ஒரு முக்கியமான ஸ்.கானம் பெற் 
,நிருக்கிறது. இங்கு, கான் காலின்ஸின் இட்டங்கள் பலவும் 

அரங்கேற்றப்பட்டன. uth லிஞ்ச், ஹாரி போலண்டு 

ஊன்ற நண்பர்கள் காலின்ஸின் இரு கரங்களாக
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கின்று பிரசாரம் செய்துவந்தனர். தேசம் முழுவதும்: 

ஸின்பின் பிரசாரமும்,: தொண்டர். படை 6 miei gytd 

,தவிரமாய் நகடந்துவந் தன. 

சிறையிலிருக்் தவர் யாவரும். விடுதலை செய்யம் 

பட்டதுடன் அடக்குமுறை ஓயவில்லை. மழை விட்டதே 

ஒழிய,க் தூவானம் விடவில்லை. ஆகஸ்டு wrgs Hv 

மூன்று தலைவர்கள் ராஜ,த்துவேஷக் குற்றத் இற்காகச் 

சிறையிடப்பட்டார்கள்.. வேறு 40 இளைஞர்களும். கைதி 

செய்யப்பட்டனர். மறுபடி. சிறைக்குள் உண்ணாவிரதம் 

ஆசம்பமாயிற்று. வெளியில் தேசமெங்கும் கூட்டங்கள் 
ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. அ௮அ.இகாரிகள் கைஇகளுக்கும் 

பலவம்,தமாய் உணவூட்ட முயன்றனர். தாமஸ் ஆஷ் என்ற. 

வாலிபன் ஐந்து காள் உண்ணாவிரகத்திற்குப் பின் 

மேட்டர் ஆஸ்ப,த.இரிக்குக் கொண்டு போகப்பட்டான். 

அங்கு சில மணி நேரத்தில் அவன் ஆவி பிரிந்தது. 

வாலிபமும், கம்பீரமும், செளந்தரியமும், செளரியமும் 

வாய்ந்து அவ் வீரனுடைய உயிர் பலிகொடுக்கம் 

பட்டதைக் கண்டு மக்கள் யாவரும் தஇடுககிட்டனர். 

. 50,000 மக்கள் மேட்டர் வைத்தியசாலைக்குச் சென்று 

அக்த ஷஹி இன் *இருமுக,க்கைக் ,தரிசி,க்,கனர். ஆஷின் 
உடல், தொண்டனின் உடை அணிவிக்கப்பட்டு, அலக் 

கார.த்துடன் வைக்கப்பட்டிருங் தது. அதைப் பார்.த்,தவர் 

எல்லாரும் உள்ளங் குழைந்து கண்ணீர் வடித்துக் 

ககுறினர். ஒரு தொண்டனின் வீர மரணம் தேச தையே 

தட்டி. யெழுப்பிவிட்டது. ஆஷின் இறுஇச் சடங்குகள் 

தொண்டர்களால் சிறப்புடன் நடத்தப்பட்டன. அவண் 

மரணத்தால், இரங்காக அரசாங்கமும் .இரங்கியது; 
  

* ஷஹீத் உயிரைப் பலி கொடுத்த தியாகி.
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ராஜீயக் கை இகளுக்குப் புதிய அந்,கஸ்துக் கொடு,த்த;து.. 

ஆஷின் மரணத்தைக் குறித்து விசாரித்த பஞ்சாய்: 
தாரும் அதிகாரிகளின் நடத்தையைப் பலமாகக் சண்டிக் 

அனர். 50-மணி நேரமாக ஆஷினுடைய படுக்கையும்: 

பூட்ஸாகளும் பிடுங்கப்பட்டு, அவன் குளிர்ந்த ,தரையில் 

இடக்கும்படி. செய்ததும், பலவந்தமாய் உணஷட்டியதுமே 

அவன் மரணத்திற்குக் காரணம் என்று அவர்கள் முடிவு 

கூறினர். இதன் பின்பு சல கைஇகள் விடுதலை செய்யம் 

பட்டனர். 

அக்காலத்தில் தேசப் புனருத்தாரண த்திற்கு: 
ஏற்ற நிலைமை ஏற்பட்டிருந் தது. பார்லிமெண்டுக்கு த் 

தேர்ந்தெடுக்கப்படும் பிர.இரிஇகள் அங்கு செல்லாமல் 
,தவிர்ந்துவிட வேண்டும் என்றும், ஒரு தேசயச் சட்ட 

சபையை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும், ஐரிஷ் 

பாஷையை வளர்க்கவேண்டும் என்றும், தேசியக் கைத் 

தொழில்ககாச் சர்இருத்தவேண்டும் என்றும், அயர் 

லாந்தின் தேலயச் சட்டசபை ௪மா.தான மகராநாட்டுக்கு 

விண்ணப்பித்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் திட் 

டங்கள் வகுக்கப்பட்டன. இந்த் இட்டங்களை அடிப் 

படையாகக் கொண்டு தே௫£ய இயக்கம் வளர்ச்சி யடைந் 

தது. : அ௮மிகவாதமுள்ள இவிரவாஇகளும் இயக்கத்தில் 

கலந்துகொண்டு இடைவிடாது இளர்ச்சி செய்து வந்.த 

னர், காலின்ஸ், லிஞ்ச் மு,கலியோர் அவர்களின் தலை 

வர்களாய் விளங்கினர். 

1977-ம்ஹ் அக்டோபர்மீ' 96-ந0௧.இ ஸின்பீன் 

ேதசியவாதிகளின் வருஷாந்குர மகாகாடு கூடியது. 

தேசத்தின் பல பாகங்களிலிருக்தும் ஆயிரக் கணக்கான 

பிரஇகிதிகள் விஜயஞ்செய்தருக் தனர். மகாகாட்டின்



72 மைக்கேல் காலின்ஸ். 

  

show பதவிக்கு இரிபித, பிளங்கெட், டிவேலரஈ 

ஆகிய மூவருடைய பெயர்களும் பிரேரேபிக்கப்பட் 

இஒருக்குன. கிரிபி,. வீரக்துடன்' எழுந்து,” கம் பெயரை 

வாபஸ் வாங்கிக்கொண்டு, யு,ச்,.த வீரராயும் ராஜ்தக்.இரி 
யாயும் விளங்கிய டி. வேலராவையே தோரந்கெடுக்கும்படி 

வேண்டினார். பிளங்கெட்டும் அதை ஆமோத்தார். 

"எனவே டி. வேலரா தலைவராயும் கரிபிகத் உபதலைவராயும் 

ேதரக்கெடுக்கப்பட்டனர். பின்னர் மகாகாட்டில் முக் 

கியமான ஒரு இர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அடுத்து 

வரக்கூடிய தேர்தலில் ஸின்பின் அங்கக இனர் சகல 

ஸ்.கானங்களுக்கும் நின்று, தேர்க்கெடுக்கப்பட்ட பின் 

பார்லிமெண்டுக்குச் செல்லாமல், ‘Grud ஐரான்? 

என்ற பெயருடன் கதேசயச் சட்டசபையாகக் கூட 

வேண்டும் என்பதே ௮.௧ இர்மானம். 

ஸின்பீன் மகாநாட்டைக் தொடர்ந்து ஐரிஷ் 

கொண்டர்கள் மகாகாடும் நடைபெற்றது. கொண்டர் 

படை எப்பொழுதுமே ஸின்பீன் சங்கத இற்குக் கட்டுப் 

பட்டிருக்கவில்லை; ஆதலால் அது சுயேச்சையாக க் 

,கர்மானஞ் செய்ய உரிமை பெற்நிருந்தது. எந்தச் 

சமயம் அவசியமானாலும் அரசாங்கக்இன்மேல் * போர் 

தொடுக்க” கிர்வாக சபைக்கு ௮இகாரம் கொடுத்து ஒரு 

.கீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. கட்டாய ராணுவச் 

சட்டம் என்னும் வாளாயு, கம் அயர்லாந் இன் கலைமேல் 

தகொங்கிக்கொண்டே யிருக்ககால், எந்த நிமிஷமும் ௮து 

அறுந்து கலைமேல் விழுந்துவிடும் என்ற காரணக் 

காலேயே இவ்வாறு நிர்வாக சபைக்கு அ.இகாரம் 

கொடுக்கப்பட்டது. நெருக்கடியான நிலைமையில். மகஈ 

காடு கூட்ட முடியாது என்பகைக் கருகி, வெள்ளத்இற்கு
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முன்பே அணைபோடப்பட்டது, “நிர்வாக சபையில் 
காலின்ஸ், லிஞ்ச் முதலியோர் அங்கத் இனரா. யிருக்கு 

னர். தொண்டர் படை நிர்மாணம் காலின்ஸிடம் ஒப் 

படைக்கப்பட்டது. 

படை நிர்மாணம் எளிய வேலையன்னு. காலின்ஸ் 

மு.கலாவகாகப் படைக்கு வேண்டிய சட்ட இட்டங்களைப் 

புதுப்பித்து அமைக் கான். அவன் நிர்மாணித்த சாமர்த் 

,தஇயத்இனால் கான் பின்னர் ௮.இகார வர்க்கத்தின் கொடு 

மைகளையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டர் படை பிழைத்து 

நிற்க முடிந்தது. அவன் முயற்சியால் பு.இது புதிதாகத் 
கொண்டர்கள் சேர்ந்சுனர். உள்ளம் நிறைந்த வீரத் 

துடன், கொண்டொன்றே குறியாய்க் கொண்ட இளைஞர் 

கள், கட்டாய ராணுவச் சட்டத்தை எதிர்க்க ஆவல் 

கொண்டு படையில் கூடி கின்றனர். கொண்டர்கள் 

வெளிப்படையாகவே யு.க்தப்பயிற்கி செய்துவந் தார்கள். 

அகுனால் அரசாங்கமும் இடை யிடையே குறுக்கிட்டுப் 

பலரைக் கைஇசெய்து ராணுவச் சட்டப்படி. தண்டித்து 

வந்துது. 

7978-ம் ஹு எப்ரல் மீ” 5-௩்-௫௧.இ காலின்ஸும் கைஇ 

செய்யப்பட்டான். ராலுத்துவேஷல் கூற்றம் சாட்டப் 

பட்டு ஜாமின் கேட்உப்பட்டது. அவன் ஜாமீன் கட்ட 

மறுத்துச் சிறைபுகுக் தான். அவனுடன் வேறு சில முக் 

கியமான தொண்டர்களும் சிறை சென்றனர். 

பிரதம மந்திரி லாயிட் ஜார்ஜ் கட்டாய ராணுவச் 

சட்டத்தைக் கொண்டுவர அதுவே சமயம் என்று பார்து 

தார். ஏப்ரல் 79-ம்௧இ அச்சட்டம் பார்லிமெண்டில் நிறை 

Ca Sug. பார்லிமெண்டின் ஐரிஷ் அங்க க இனர்கள் 

முன்னதாக எவ்வளவு சொல்லியும் அவர்கள் சொல்
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மந்திரி காதில் ஏறவில்லை. ஆதலால் சட்டம் நிறைவேறிய 
இனத்தில் அவர்கள் .பார்லிமெண்டுக்குப் போகவே 
யில்லை. 

அயர்லாந்தில் பிறந்த ஒருவனை வேற்று நாட்டுச் 

சண்டைக்காகப் போராடும்படி. பலவந்தப் படுத் இனால்: 

அவன் மனமுவந்து செய்யமாட்டான் என்பது பிரதம மந் 

BEGGS OSfurs விஷயமன்று. அவருடைய நோக் 

கம் வேறு, ஸின்பின் இயக்கத்தையும் தொண்டர் படை 

யையும் ஒரேயடியாய் நசுக்கி, ஆழங்காணா,க அகழிக்குள் 

அமிழ்தீதுவகுற்கு: ஓர் ஆயுதம் வேண்டு மல்லவா 7 

அக்கு ஆயுதந்.தான் கட்டாய ராணுவச் சட்டம். அயர் 

லாந்தின் ச,.தந் இர உணர்ச்சியை நசுக்கும் பொழுது உல 

கத்தார் கட்டாய ராணுவச் சட்டம் அமுலி லிருப்பதகால் 

கான் கொடுமைகள் நடப்பகாக எண்ணிக்கொள்ள 

வேண்டும் என்பது அதிகாரிகள் கருத்து. அச்௪ட்டத் 

தால் விகாயவிருந்த எண்ணற்ற இமைகள் அவர்கள் 

கண்ணுக்குப் புலனாகவில்லை. புலனானாலும், “பார்க்க 

மாட்டோம் ! என்று. இருந்துவிட்டார்கள். 

அக்தச் சட்டம் ஐரிஷ் மக்களுக்கு இரண்டு கேள்வி 

௧௯௭ விடுத்தது. மூகற் கோள்வி: *நீங்கள் ஜெர்மனி 

யூடன் போர் செய்து ஜெர்மானியர் கையால் மடிய விரும்பு 

கிறீர்களா 2? இரண்டாவது கேள்வி: “அல்லது, எங்க 

ஞடன் போர் செய்து எங்கள் கையால் மடிய விரும்பு 

கிறீர்களா?” ஐரிஷ் மக்கள் எவர் கையாலும் மடிய 

விரும்பவில்லை ; வாழவே விரும்பினார்கள். .௮௩்,க வாழ்வு 

சுகவாழ்வு ஆகும்படி ச௬.தந்தஇரம் வேண்டினார்கள். மடியத் 

,தான் வேண்டும் என்றால், இரண்டாவது முறையில்



கட்டாய ராணுவச் சட்டம் 75- 
  

மடிவதே சுதந்திர லட்சியத்திற்கு மார்க்கம் என்று: 

கரு.இனர். 

சட்டத்தை எதிர்த்து நிற்க ஏற்பாடுகள் செய்யப் 

பட்டன. கட்டாய ராணுவச் ௪ட்டத இனால் இங்கிலாந்து 

அயர்லாந்இன் மேல் போர் தொடுக்இருப்பதாகப் பிர 

சாரம் செய்யப்பட்டது.  டப்ளினில் ஸின்பின், ஐரிஷ் 

கட்சி, கொழிற்கட்சு முதலிய எல்லாக் கட்இகளும் 

ஒன்று சேர்ந்து மகாநாடு கூட்டி சட்டத்தை எதிர்த்து 

ஒழிக்கக் இர்மானிக்கப்பட்டது. கத்தோலிக் குருக்களும் 

போராட்டத்திற்கு உ கவியாக முன்வந்தனர். ஒவ்வொரு 

மாதாகோவிலிலும் கட்டாய ராணுவச் சட்ட எகுிர்ப்புப் 

பத்திரங்களில் ஆயிரக் கணக்கான கையெழுத்துக்கள் 

வாங்கப்பட்டன. “க௪ப் பாதுகாப்பு நிஇ? யொன்று 

வருலிக்கப்பட்டது. தொழிலாளர்கள் தேசம் முழுவ 

இலும் ஒரு காள் வேலைகிறுக்கம் செய்குனர். சுருங்கச் 

சொன்னால், அச்சட்டக தனால் பகைமை கொண்ட சங்கங் 

ear எல்லாம் ஜக்கியப்பட்டன 7 உறங்கினவர்கள் 

யாவரும் விழிக்துக்கொண்டார்கள். 

இந்து கெருக்கடியான எந்தர்ப்பத்திலே லாயிட் 

ஜார்ஜ் நியமித.த ஐரிஷ் சர்வகட்சி மகாநாட்டின் முடிவு 

ஓர் அறிக்கையில் வெளியிடப்பட்டது. அமயர்லாந்தைமப் 

பிளவு செய்யவேண்டும், ஆனால் பல கட்டுப்பாடுகக&ா 

யுடைய சுகுந்இரமும் கொடுக்கவேண்டும் என்று 9 Gor 

படி கூறப்பட்டது. ஐரிஷ் தேசபக்தர்கள் அவ்வறிக் 

கையைக் கண்ணெடுத்துப் பார்க்கவில்லை. போர்க் 

களத்தில் நின்்றவர்களுக்குப் பழைய பஞ்சாங்கம் oF MIG? 

ராஜ விசுவாசமுள்ள ஐரிஷ் கட்சியார்கூட joss 

.இண்டவில்லை. அறிக்கையைக் தயாரித்த கும்பல், ! சர்வ
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GLA yb அன்று “மகர்நாடு£ம் அன்று என்பது 

யாவருக்கும் தெரிந்த விஷயமேயாகும். 

ஐரிஷ் தொண்டர். படையின் நிர்வாக சபை தனி 

யாகக் கூடி. ஆலோசித்தது. போர் தொடங்கவேண்டும் 

என்று ஒர்மானிக்கப்பட்டது. காலின்ஸ் முதலியோர் 

ஜாமீன் கொகைகசளக் கட்டிவிட்டு வெளியே வந்தனர். 

காலின்ஸ் கொண்டர் படையின் உதவித் சலைவனாக நிய 

மிக்கப்பட்டான். அதுமுதல், அவன் அரசாங்க ரகசி 

ங்களை யெல்லாம் முன்கூட்டி. அறிந்து, அவற்றிற்குத் 

,கக்கபடி. இட்டங்கள் வருக்க முற்பட்டான். தேசபக்தி 

யுடைய ஒற்றர்கள் சிலர் அவனுக்குத் தோழர்களாயினர். 

அவர்கள் சர்க்காரில் சம்பளத்தை வாங்கிக்கொண்டு 

அவனுக்கு ஊழியஞ் செய்துவந்தனர். மேலும், தனியாக 

உளவு விசாரிக்கவும் காலின்ஸ் சில கொண்டர்களைாப் 

பயிற்சி செய்தான். ஒ.ற்றர்ககா வைத்துப் பரிபாலிப்பதில் 

அவன் இணையற்ற ஆற்ற லுடையவனானான். 

மேமீ” 75-ம் ததி அவனுக்குச் சல ரகசியங்கள் 

வந்குன. அதிகாரிகள் முக்கியமான ஸின்பினர் பலரைக் 

கைதிசெய்யப் போவகாகவும், அரசாங்கத் கலைமை 

ஸ். தலமான டப்ளின் மாளிகையில் தடபுடலாய் வேலைகள் 

நடந்து வருவதாயும் அவண் அறிந்தான். அண்திரவு 

பார்னல் சதுக்கத்தில் 28-வது விட்டில் ஐரிஷ் தொண் 

டர்களுடைய நிர்வாக சபை கூடியிருந்தது. காலின்ஸ் 

எல்லா அங்கத்தினருக்கும் அன்று க௩டக்கப்போகும் 

சோதனைகளைப்பற்றி அறிவித்து எச்சரிக்கை செய்தான். 

முக்கியமான தொண்டர்கள் அன்று வீடுகளுக்குப் 

போகாமல் மறைந்துகொண்டனர். அன்றிரவு டப்ளினில் 

பல முக்கியமான ஸின்பின் ,கலைவர்களின் விடுகள் ஏக.
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காலத்தில் சோதனையிடப்பட்டன. . காலின்ஸ். மூலம் 

,தகவல் தெரிந்து சலர்மட்டும் தப்பித்துக்கொண்டனர். 

ஆயினும் டிவேலரா, BANDS, கவுண்ட் பிளங்கெட், 

காஸ்கிரேவ் முதலிய எண்பதுக்கு மேற்பட்ட தலைவர்கள் 

கைதி செய்யப்பட்டனர். இவர்கள் அனைவரும் நாடு 

கடத்தப்பட்டு, இங்கிலாக்இல் .லிங்கன், டர்ஹாம், குளோ 

ஸெஸ்டர், ரீடிங், உஸ்க், பர்மிங்ஹாம், ஹாலோவே மு,கலிய 

இடங்களில் சிறைவைக்கப்பட்டனர். 

கைகி செய்யப்பட்டவர்களுக்கு ஏகராவது விசாரணை 

யுண்டா? சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டனரா? ஒன்று 

மில்லை. . எல்லோரும் ஜெர்மனியுடன் சதியாலோசனை 

செய்ககாகச் சொல்லப்பட்டது! 

மற்றையோர் கைஇசெய்யப்பட்ட பொழுது காலின்ஸ்: 

தப்பிக் கொண்டான். இரவில் ரஸ் காவில் போய்க் 

கொண்டிருக்க பொழுது பட்டாளத்தார் நிற்படைதக் 

கண்டு, அவன் வேறு தெரு வழியாக மறைந்து சென்று, 

தொண்டர் படைக் தலைவரைக் கண்டு எச்சரிக்கை. 

செய்யவேண்டும் என்று கருஇனான். அவன் பார்க்கு 

முன்பே அவரைக் கைஇசெய்து கொண்டுபோய் விட்ட 

னர். அன்றிரவு முழுதும் போலீஸார் சோ.கனை செய்து 

கொண்டே யிருப்பார்களாதலால், தங்குவகுற்குச் செளக 

ரியமான இடம் எது என்று யோசிக்கையில், கைஇயான 

தொண்டர் (படைத் தலைவர் வீடுதான். தக்கது என்று 

கரு.இ, அவன் அங்கேயே தங்கி இரவுப் பொழு)கக. 

கழித்தான்.
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, கரலின்ஸுக்கு வயது இருபத்தெட்டாயிற்று. ஆயி 
னும் இருபது வயதுள்ள இகாஞனைப் போலவே கரணப் 

பட்டான். மெல்லிய உடலையும். குழக்ைக. முக,.த்தையும் 

பெற்றிருந்ததால், யாரும் அவன் வயதைக்' குறைவாய்,த் 

தான் மஇக்கவேண்டி. யிருந்தது. அவனுடைய உயரம் 

ஐந்து ௮டி. பதினொரு அங்குலம். பண்பட்ட அவன். 

உள்ளத்தின் உணர்ச்சிகளெல்லாம் முகத்திலே மாறி 

மாறித் தாண்டவமாடின., எப்பொழுதும் ௮ழகான தூய 

உடைகளையே அவன் அணிவது வழக்கம், சோர்வு ஓய்வு 

மு, தலியவை அவனை அணுக அஞ்சின. நின்றவிடத்திலே 

நிலையாக கிற்கமாட்டான். ஆடியும், பாடியும், ஓடியும் 
அவன் உழைப்பகைக் கண்ட ஈண்பர்கள், , அந்த. இன்ப 

ஊற்றில் தங்கள் துயரம் கவலையெல்லாம் விட்டொழித்து" 
பு.இிய ஊக்கம் பெற்றுவக்கனர். 

மற்றெல்லா ஈண்பர்களைப் பார்க்கனும் காலின் 

ஸாுக்கு மிகச் சிறந்த ஈண்பன் அவனுடைய சைக்கிள் 

தான். அகேகமாக அவனை அதனிடமிருந்து. பிரிந்து 
காண்பது அரிது. 7978-ம் வருஷம் மே மாகம் 17-௩0; 
இரவு அவன் ஈண்பர்கள் பலர் கைஇ செய்யப்பட்ட 
இலிருந்து பின்னால் 1997-ம் வருஷம் ஜூலை மாதம் - 17-ந் 
தேதி. சமாதானம் ஏற்படும் வரை, அவன் காட்டிலும். 

BET SEB QI 65 சைக்களிலேயே பிரயாணம் செய்து
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வந்தான். அவனுடைய அங்க அடையாளங்கள். ஓவ் 

வொரு போலீஸ்காரனுக்கும் அறிவிக்கப்பட்டிருக் தன. 

பல போலீஸார் அவனைக் தேடிக்கொண்டிருக்தனர். 

அவர்கள் யாவர்க்கும் நடுவே அவன் நினைத்த பொழு 

தல்லாம் சைக்கிளிலே ஏறிக்கொண்டு.சற்.றி வந்தான். 

பகலில் வெளியேற அவன் அஞ்சுவதில்லை. பொய் மீசை, 

போலி வேடம் முதலிய உதவிகள் இல்லாமலே, ௮வன் 

டப்ளின் தலைஈகரிலும் மற்ற இடங்களிலும், பல்லாயிரம் 

போலீஸாரிடையிலு:3, ஓற்றர்களிடையிலும் திரிந்து 

'வந்தான். தேய எழுச்சியை வேரோடு கல்லி யெறிவ 

,தாகச் சபதஞ்செய்து நின்ற அ.தஇகாரிகள், புரட்சிக்கு 

வித்தாய், ௮இகார ஆணவ,க்தை உள்ளிருக்கே எரிக்கும் 

கனலாய் விளங்கிய காலின்ஸை மட்டும் கைதிசெய்யவோ 

சுட்டு த தள்ளவோ முடியாமல் Oh Gor. 

காலின்ஸ் தாய்ப்பாஷையில் இனிமையாகப் பேசுவ 

தோடு ஆங்கிலத்திலும் மிக்க பாண்டித்தியம் பெற்றிருந் 

தான். அவன் ஆங்கிலத்தில் எழுதினால் ௮து கெள்ளத் 

தெளிவாயிருக்கும். அவனுடைய கருத்துக்களுக்கு 

யாரேனும் தக்க ஆராய்ச்சியுடன் மறுப்பு உரைத்தால் 

அவன் பொறுமையோடு கேட்பது வழக்கம். ஆனால், 

சோம்பலினாலோ, கவனக் குறைவாலோ, கோழைத்தன த் 

தாலோ, எவரேனும் ஆட்சேபித்தால், ௮வன் பொறுத் 

துக்கொண்டிருப்பது அபூர்வம். ௮ச்சமயம் ௮வன் சீறிப் 

பாய்வான். அவனுடைய roku pp ஊக்கமும், இடை 

விடாத உழைப்பும், குன்றாத வீரமும் அவனைச் சோம் 

பேறிகளுக்குப் பணிய விடுவதில்லை. மற்றும் இகரஞூர் 
கப் பிடிக்கும் பல இய வழக்கங்களிலிருக்தும். ௮வன் 

தப்பியிருந் கான். மதுவகைகளை அவன் மிதமிஞ்சிம்
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"பருகுவதே:: மில்லை. ஆனால், சிகரெட்டுகள் மட்டும் 
அடிக்கடி. பிடிக் துவந் கான். சில சமயங்களில் காளொன் 
அக்கு ஐம்பது சிகரெட்டுகள் கூடப் புகைத்துவிடுவான்.. 

பின்னால் இந்து வழக்கத்தையும் ஒழித்து விட்டான்... 

GOSS வேலையைக் குறிக்க நேரத்தில் செய்துமுடிப் 

பதிலும், பல பதவிகளை வகத்துப் பல்வேறு உடமைக&ா 

நிறைவேற்றுவதிலும் ௮வனை வெல்பவர் இல்லை. 

அவன் நாளுக்கு காள் * அபாயகரமான ' வேலைகளில்: 

ஈடுபட்டுவந்ததைக் கண்டு, ₹த௫சயப் பாதுகாப்புச் 

சங்கம் ' அவனைக் காரிய தரிசிப் பதவியிலிருந்து நீங்கும் 

படி. செய்தது. இகனால் கொண்டர் படை சம்பந். தமாக 

அ.த.க வேலை செய்ய நேரம் கிடைத்தது. அக்காலத்தில் 

செலவுக்குப் பொருளில்லாக கஷ்டம் அவளை வாட்டி. 

வருத்இவந்தது. ஆயினும் அவன், பஞ்ச,த். இலே பிறக்கு. 

பஞ்சையராய் வாழ்க்க கன் நாட்டவரை எண்ணி 
'இரங்கினான். வறுமையின் வளர்ப்புப் பண்ணை பரா.இனம் 

என்று வெறு க்காண். அக்கிலையில் பெருஞ் செல்வம் 

படைத்து ஆனந்தமாய் வாழ்வதைக் காட்டினும், 
சுகுந்திரம் வேண்டி ஆண்டியாய் வாழ்வதே சிறந்தது 
என்று தானே ஆறுதல் செய்துகொண்டான். உண்ணப் 
போதிய உணவில்லை. இரவில் தலை சாய்க்க இடமில்லை. 
ஆயினும், அயர்லாந்திலுள்ள எல்லா ஊர்களும் அவ: 
ணுக்குச் சொந்த ஊர்; ஐரிஷ் மக்கள் யாவரும் அவனு 

டைய பந்துக்கள்; சண்பர்களுடைய வீடுகளெல்லாம் ௮வ 
னுடைய சொந்த விடுகள். . 

ஹாரி போலண்டு, பீஸ்லெய், ஜோ ஒரெய்லி மு,கலிய சிறைப் 
படாத ஈண்பர்கள் காலின்ஸுஈக்குப் பக்கபலமாக நின்று. 
வேலை செய்துவக்தார்கள். ஸின்பின் சங்கத்இன் காரிய
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கரிசிகள் இருவரும் கை திசெய்யப்பட்ட கால்,போலண்டு 
அவர்களுடைய வேலைகளையும் பார். த்துவக் தான். 

கலைவர்கள் இல்லாத குறையை இவ்வாலிபர்கள் ஈன் 

குணர்ந்து பன்மடங்கு ஊக்கத்துடன் வேலைசெய்து 
வந்தனர். ' கதால் புருகா கட்டாய ராணுவச் Fi gong 

எ.தர்த்துகத் தக்க ஏற்பாடுகள் செய்வதற்காக ரகசியமாக 

. இங்கிலாந்து சென்றான். அவனுடைய ஸ்தகானக்தில் 

டிக் முல்காறி தொண்டர் படைக் கலைமையை மேழ் 

கொண்டான். எங்கணும் கோரமான புதுச் சட்டக் 
எ;இர்க்க மும்முரமான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. 

கொண்டர் படைக் தலைமைக் காரியாலயத்தில் 
காலின்ஸாக்குக் தலைக்குமேல் வேலைகள் குவிந்து 

கொண்டே யிருந்தன. அவன் படை கிர்மாண அது 

காரி. அத்துடன் உதவிக் களகர்,த தனாகவும் இருந் 
கான். உண்மையில் பொதுக் காரியதரிசியின் வேலை 
அனை தலைகயும் ௮வனே பார். த்துவக்தான். ஏனென்றால், 
பழைய  காரிய,தரிச சழையிலிருக் சான். தொண்டர் 
களிடையே இடைவிடாத பிரசாரஞ் செய்யவும், வரப் 

போகும் போராட்டத்தைப் பற்றி விவரமாக அறிவிக்க 
வும், அவர்களாப் பக்குவப்படுக்தவும், அன் டோக்லக்” 

என்ற ரகசியப் பத்திரிகை ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

பீஸ்லெய் ஆசிரியர் பதவியை ஏற்றுக் கொண்டான். 

அப்பத்திரிகை கான்கு பக்கங்களே யுடையகதாமினும் 
அனலையும் ஆவேசத்தையும் குழைத்து ஐரிஷ் வாலி 

ட பர்களுக்கு ஊட்டிவந்தது. கொண்டர்களைப்பற்றி அதன் 
முதல் தலையங்கத்தில் பின்வருமாஅு எழுதப்பட் 

டிருந்தது: (தொண்டர்கள் ராஜியவாஇகள் அல்லர். 

அணிவகுத்துச் செல்லல், விளம்பரக் காட்சிகளில். 

2 

onin—6
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எடுபடுதல், ராஜிய வேலைகள் செய்தல் மு,கலியவற்றிற் 
are அவர்கள். நிமமிக்கப்படவில்லை. rb SS தனி 

அசசியல் தலைவனையும் அவர்கள் பின்பற்றுவதில்லை. 
அவர்களுடைய விசுவாசம் ஐரிஷ் ஜனசமூகத்தஇற்கே 

பாத்திரமானது. எல்ல யு,க கவிரர்களும் தங்கள் 

மெலதிகாரிகளுக்குப் பணிவதுபோல் அவர்களும் தேர்க் 
தெடுக்கப்பட்ட கலைவர்களின்&ழே பணி செய்ஒருர்கள். 

,கலைவர்களுக்குப் பணிவது நபர்களைப் பொறுத்து 
சம்பந்தங்கள் அல்ல. மரியாதை என்பது பதவிக்கே 

யொழியப் பதவியிலுள்ள மனிகனுக்கன்று.”. கொண்டர் 

படை எதிர்கால ராணுவமாகூவ கருதப்பட்டது என்பது 

இதிலிருந்து தெளிவாகச் தெசிகிறது. 

கட்டாய ராணுவச் சட்டத்தை GOO BFS 

எண்ணிய அரசாங்கம் முதலில் ஜனங்கக£ப் பயமுறு ச் 

,இப் பார்த்தது. இதற்காகப் பல விளம்பரங்கள் செய் 

யப்பட்டன. *நிலப்படை, கடற்படை, ஆகாமயப்படை 

மூகுலியவற்றில் எதில் வேண்டுமாயினும் இஷ்டம் போல் 

சுந்இரர்களாகச்.. சேருகிறிர்களா..?. அல்லது, : எங்கே 

போய்ச் சேரவேண்டும் என்பதைப் பற்றித் இர்.மானிக்க 

உரிமை யில்லாமல், உங்களைச் சேரும்படி. கட்டாயப் 

படுத்தும் வரை காத்திருக்கப் பேசகிறீர்களா? நிங்கள் 

கொடுக்கவேண்டிய கொகையினரைக் கொடுக்கிறீர்களா? 

அல்லது கட்டாயத்தினால் அ௮குற்கு மூன்று மடங்கு 
அ. தஇிகமானவர்ககா இழுத்துக்கொண்டு போகவேண் 

டுமா?” இது ஒரு விளம்பரம். இதற்கு அன் டேரக்லக்*, 
“௮.கு.தகைய நிலைமை. ஏ௰்படுமானால் ஐரிஷ் கொண்டர் 

களின் கொள்கை என்ன என்பது மூன்னரே . மூடிவு 

செய்யப்பட் . டிருக்கிறது......... ஒவ்வோர் உண்மைக்
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தொண்டனும் உயிர்போகும் வரை மாரணுவத்துல் சேர்க் 

கப்படுவதை) எ இர்க்கவேண்டியது கடமை!” என்னு ப.இல் 
கூறிற்று. இது மட்டுமோ? இருதுற,த்தாரும் பழிக்கும் 
பழி வாங்கவேண்டும் என்று வெகு விரிவாகக் . இட்டம் 

கள் போட ஆரம்பித் தனர். 

அன் டோக்லக: சட்டத்திற்குப் புறம்பாக நடந்து 

வந்து பகுஇரிகை, நெருப்புப் பொறி போன்ற —. sor 

வாசகங்களைக் கண்ட அ தஇிகசரிகள் அப்பத் இரிகையை 

வைக்்இருக் தவர்களுக்கெல்லாம் கடுமையான கண்டனை 

விஇத்துவந் தனர். 

  

கதை அச்சிட்ட அச்சுக்கூடங்க 

ளெல்லாம் ப.றிமு,கல் செய்யப்பட்டன, பல கஷ்டங்ககரயும் 

பொருட்படு க், காமல் அப்பத் இரிகை மேலும் மேலும் பகை 

கெருப்பைக் கக்கிவக்,கது. கட்டாய ராணுவச் சட்டத் 

BOG ஆதரவு காட்டுவதைப்பற்றி அப்பத் இரிகை, 

“நமக்கு விரோதமாக இந்த அநீதுயில், சாதாரணம் 

பிரஜையோ சிப்பாயோ எவனஞாயினும், கேரிடையாகவே, 

உடந்தையாகவோ உகவிசெய்து வக்கால், அவளை நாம் 

கொடிய மிருகமொன்றை கடத்துவது போல் நடத்து 

வேண்டியதைக் தவிர வேறு தயவு காட்சண்யம் 

வேண்டியதில்லை! என்று எழுதியிருந்தது. இன்னும், 

“நமக்கு விரோதமா யிருப்பது அபாயகரமாகும் | «er 

பதையும், ஈமக்கு எ௫இராக இல்லாதிருப்பவர்கள் wid 

மூடனே சேர்ந்து இரவேண்டும் என்பதையும் காம் ௮வர் 

களுக்குக் காண்யிக்கவேண்டும்' என்பது அப்பத் இரி 
கையின் ஆக்ஞை. இவ்வாறெல்லாம் பெரும் போராட் 

டகுதஇற்குக் கசம் தயாரிக்கப்பட்டு வந்தது, 

காலின்ஸ் அரசசங்க ஓற்றர்களைக் கைவசப்படுத்இ 
அவைதக்துக் கொண்டிருக்க விஷயம். முன்னர் கூறப்பட்
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டிருக்கிறது. சில ௮.திகாரிகளின் கட்பினால் இங்கிலாந்௪ு 
லிருந்து :. முக்கியமான அரசாங்கக் தகவல்களை த். 
தெரிந்து கொள்ள ௮வன் ஏம்பாடு செய்துகொண்டான்.. 
அயர்லாந்தில் நடக்கும் விஷயங்க அமெரிக்கா 
இங்கிலாந்து முதலிய நாடுகளிலிருந்து தோழர்களுக்கு 

அறிவிப்பதற்கும், அவர்களிடமிருந்து தகவல்கள் 
தெரிந்து கொள்வதற்கும் ௮வன் தக்க ஈபர்கக£த் 
தூதர்களாக நியமித்துக்கொண்டான். ஆயுதங்கள் 
வரவழைப்பகுற்கும், அரசாங்கத்திற்கு. த் தெரியாமல் 

சிலரை வெளிகாடுகளுக்கு அனுப்புவதற்கும், வெளியி 

லிருந்து அயர்லாந்துக்கு அழைத்து வருவதற்கும் 
கப்பலோட்டிகள் பலருடைய நட்பு ௮வசியமாயிருந்,க.து.. 
௮.துற்காக காலின்ஸ் சில கப்பலோட்டிகக£யும், கப்பல் 

வேலைக்காரர்களாயும் சிநேகங் கொண்டான். அவர்களில் 

கெர், லனிகள், கவறுக் முகுலியோர் முக்கியமானவர். உள் 

நாட்டில் அ.இகாரிகள் ஒருவருக்கொருவர் அனுப்பி 

வரும் தகவல்களும் தபால் இலாகாவில் வேலைபார்த்து 
AES ETO GTM oT ஈண்பர்களால்: அவனுக்கு அடிக்கடி. 

அறிவிக்கப்பட்டன. 

அரசாங்கமும் விசேஷ முன்னேங்பாடுக௯£ச் செய்து 

வந்தது. காடெங்கும் படை சேர்க்கும் ஸ்காபனங்க&£ 

ஏற்படுத்தியது. ஜூன் மாக ஆரம்பத்தில் அது ஓர் 
அறிக்கையை வெளியிட்டு ஐரிஷ்காரர்கள் பட்டாள-க்.இல் 
சேரவேண்டுமென்று கேட்டுக்கொண்டது. HOS 

அறிக்கையில், 50-ஆமிரம் ஐரிஷ்காரர் அக்டோபர் முகல் 

தேதிக்குள் ஆங்கிலப் பட்டாள,க்இல் சேரவேண்டும் 

என்றும், ௮குற்குப் பின் மாதந்தோறும் 9- 200g 3- 

ஆயிரம் பேர் சேர்ந்துவர வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்
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பட்டிருந்தது. அறிக்கையின். : பின்னால். ஓட்டி இன்ற. 

பயமுறு த. தலை எவரும் உணராமலில்லை. ஆனால் 

ராணுவத்தில் ஒருவரும் சேருவதாய்க் காணவில்லை. 

அகுற்குப் பதிலாகச் கொண்டர் படையில் பலர் -உட்டங் 

கூட்டமாய்ச் சேர்ந்துவந் தனர். 

ஜூலை மாத ஆரம்பத்தில் ஸின்பின் சங்கமும், 

தொண்டர் படையும், .கெயிலிக் பாஷா சங்கமும், வேறு 

பல சங்கங்களும் சட்ட விரோகமானவை என்று விளம் 

பரப்படுக்தப்பட்டன. தேசத்.இல்::..எந்.த மூலையிலும் 

பொதுக் கூட்டமோ . ஊர்வலமேச “நடத்தக் -உடாது 

என்று ஆங்கில ராணுவ அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டனர். 

Qos உத்தரவுகள் வந்தவுடன் பொதுக் கூட்டங்கள் 

அதிகமாய்க் கூட்டப்பட்டன, மாரி பொழிவது போல் 
சொற்பொழிவுகள் நடைபெற்றுவந்தன, பேசியவர்கள் 

எல்லோரும் கைஇசெய்யப்பட்டனர். பந்தய விகாயாட்டு 
கள் கூடத் தடைசெய்யப் பட்டிருந்தும் நிற்கவில்லை. 

இனங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் சென்று விளையாட்டுகளைப் 

பார்த்துவர் தனர். 

காட்டிலே தன் உத்தரவுகள் காற்றில் பறக்கவிடப் 

படுவகைக் கண்ட அரசாங்கம். சிறைக்குள்ளிருக்,5 0,5௧௪ 

பக்தர்கள் மேல் சீறிப் பாய்க் சது. பெல்பாஸ்ட் இறையில் 
போலீஸார் உட்புகுந்து, தொண்டர்களை அறைகளுக்கு 
வெளியே இழுத்துத் கள்ளி, கடி.களால் அடி.த்.தனர். 

அவர்களுடைய கைகளைப் பின்புறமாகக் கட்டி, இயணைக் 

கும் குழாய் மூலம் தேகங்களின் மேல் கீரைப் பாய்ச்௪, 

மூன்று நாள் அப்படியே. நனைந்த ' உடைகளுடனும் 
கட்டிய .கைகளுடனும் ௮வர்ககா கிறு த்திவைக்கனர். 

இதீதுடன் . வேறு தண்டனைகளும் வி.இச்கப்பட்டன.
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வானம் துளங்கினும் மானம் துளங்காத தொண்டர்கள் 

இன்னல் யெல்லாம் இனிதே ஏற்றுக்கொண்டனர். 

தண்டனைக். காலம் முடிவடைந்த தொண்டர்களையும் 

வெளியே விடாது, எல்லாச் தொண்டர்களையும் இங்கி 

லாந்திலுள்ள சிறைகளுக்கு அனுப்பிவிட்டது அர 

சாங்கம். 

போ குழுறிக்கொண் டிருக்கும் பொழுது காலின் 

ஸுக்கு நோயுண்டாயிற்று. அவன் சுவாசப் லபகளில் 

இடைவிடாத வலி யேற்பட்டுப் படுக்கையில் சுருண்டு 

கிடந் தான். கோய் தன்னிடம் கொஞ்சிக்கொண்டிருக்க 

இடங்கொடுக்கக் கடடாதென்று அவன் தீர்மானிக் கான். 

“நான் போகும்வரை வேலை கரத்இருக்குமா 2” என்று 

அவன் அடிக்கடி வருந்இனான். விரைவில் எழுந்து 

மிண்டும் சன் வேலைகளை மேற்கொண்டான். 

அயர்லாந்தின் பல பாகங்களிலிருந்தும் முக்கியமான | 

தொண்டர் படை அதிகாரிக வரவழைத்து மகாகாடு 

கூட்டி யோசித்தான். மொத்தம் லட்சம் தொண்டர்கள் 

சேர்ந்திருப்ப தாய்க் தெரிந்தது. காலின்ஸ் ஸின்பின் 

நிர்வாக சபையிலும் அடிக்கடி கலந்து கொண்டான். 

எனென்றால், ஐரோப்பா யு.த.த முடிவில் அயர்லாக்்இண் 

சுயேச்சை குறித்துச் சமஈதான மகாநாட்டில் தெரியப் 

படுத்த வேண்டியது அவசியமா யிருக்கது. அக்டோபர் 

மாகு முடிவில் ஸின்பீன் வருஷாந்,க மகாகாடு கூட்டம் 

பட்டு முக்கியமான விஷயங்கள் பரிசீலனை செய்யப் 

பட்டன. 

தொண்டர்கள் அடிக்கடி போராட்டங்களில் ஈடு 

பட்டுப் பயிற்சி பெற்றுவக்தனர். பெருங் கூட்டத்த 

ராகிய பட்டாளது. காரைச் சிறு தொகையினரசாக நின்று
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எ.இர்க்கும் முூழமையை அவர்கள் விரைவில் ao was 

கொண்டனர். ஒரு சமயம் ஸின்பீன் தலைமைக் கஈரியா 

லயதைக 700 சிப்பாய்கள் சூழ்ந்து முற்றுகை யிட்டனர்.. 

20 கொண்டர்கள் அவர்களை எ.இர்த்து அரும் போர் 
செய்து அவர்களுக்குப் படுகாயம் வி&£.த.தனர். கட்டி 

ட,த்.இல் சில சாளரங்கள் மட்டுமே சே,கமாயின, ஆனால், 

சிப்பாய்களில் பலர் காயமடைந்து வைக்்இயசாலைக்குச் 

சென்றனர். கொண்டர்கள் கைஇயாகும் போதும் மூன் 

பேசல் ௮மைஇயாகக் கைதயாவதஇல்லை; கைஇயாவ தற்கு 

முன்னால் எதிரிகளிடம் போராடிய பின்பே அவர்கள் 

கைகளில் விலங்கு மாட்ட முடிந்தது. கார்க் நகரில் 

நெல்லிஸ் என்னும் கொண்டனைக் கைகி செய்தபொழுது. 

அவன் போலீஸாரை நோக்கிச் சட ஆரம்பித்தான்? 

. தலைமை அதிகாரிக்குக் தலையில் கரயமுண்டாயிய்று. 

கெல்லிஸ் பின்னால் சிறைவைக்கப்பட்டான். ஆனால், 

யு.தீ.௫ சமாகான இலாமாகிய ஈவம்பர் 17-ந் 0த.இக்குப் மின் 
ஜந்து கொண்டர்கள் கார்க் சிறையிலிருந்து அவளை 

விடுவிக துக்கொண்டு வந்துவிட்டார்கள். 

ய.தி.தம். மூடிக்துவிட்ட பின் அங்கில அரசாங்கம் 

பார்லிமெண்டு ஸ்.தகானப்களுக்கு ௮யாலாந்தில்.பொது தக் 

தேர்தல் ௩கடக்தப்போவகாய் அறிவிதக்குது. பார்லி 

மெண்டுக்குக் கேர்ந்ெடுக்கப்படும் அங்கத்தினர்கள் 

இமைக்குச் செல்லாது, அமயர்லாந் திலேயே தேசியச் 

சட்டசபை ஓன்றை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும் 

என்னு வெகுகாளக்கு முன்னரே ஸின்பின் கட்சியார் 

இர்மானிக்இருக்களர். 9 FOTO BET ZOD olor G or 

,தலைவர்சகள் இவிரமாய் ஈடுபட்டனர். அபேட்சகர்கள் 

பெயர்கள் ப.இவுசெய்யப்பட்ட இனத்திலேயே ,96-
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ஸின்பின் ௮ங்க,ச்இனர்கள் போட்டியின் நியே வெற்றிபெற 
னர். அப்படி. வெற்நிபெற்றவர்களில் சிலர் காலின்ஸ், 
ஒவேலரா, கிரிபிக, ஆஸ்டின் ஸ்டாக், டெரென்ஸ் 
மாக்ஸ்வினி* மு.கலியோர். பின்னால் தேர்.கல் முடிவில் 
Qur gtd 69-ஸின்பினர்களும், 26-அல்ஸ்டர் “/பூனிய 
னிஸ்ட்” அட்சியாரும், 6-பார்லிமெண்டுக் கட்சியாரும் 
வெ.ம்நிபெற்றனர். கேர். கலில் ஸின்பீன் கட்சியினரின் 
மகத்தான வெற்றி ஒரு புதிய Faris sms rid 
ப,தாயிருக்கது. தேர். கலில் வெற்றிபெற்ற 69-ஸின்பிலார் 

களில் 56-பேர் மன்னர்பிரானின் விருக்இனராய்.ர் இறை 

களில் இருக்கச்! 6-பேரைக் சைஇசெய்ய வாரண்டு 
  

கயாராயிருக்கது!  5-பேர் காட்டினுள் பிரவே௫க்கக் 

கூடாது என்று (GDI SST A D DUD 6 LI 

5-G% 5 gil 

YBsrugs CsrsOsOseuucrw ஸின்பின் அங் 

கச்இனர்களில் வெளியிலிருந்கவர்சள், “மாண்ஷண் 
மாளிகை” என்னும் அவர்கள் தலைமை ஸ்,.கலத்தில் 
இரண்டு மூன்று முறை கூடி, மேற்கொண்டு செய்ய 
வேண்டிய விஷயங்களைக் கூறிக்து யோசித் சனர். ப.இ 
தாய்க் கூடவேண்டிய குடியரசுச் சட்டசபைக்கு வேண் 
டய அமைப்புக் இட்டமும், ௬தந்.இரப் பிரகடனமும் 
தயாரிக்கப்பட்டன. தேசிய அசசாங்கக்ை க ஸ்காபிப்ப 

தற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. 

புது வருஷத்தில் ஜனவரி மாகம் 47-ம்6௧.இ குஒ. 

யரசுச் சட்டசபை *டெயில் ஐரான் * என்னும் பெயருடன் 

* உண்ணா விரதமிருக்து உமிர்ப்பலி கொடுக், த இம், பெசென்ஸ் மச்க்ஸ் 
வினியின் : ௬,தக்.சர.த்இன் அத்துவங்கள்£ என்ற நூல் சவயுகப் பிரசசசலயத் 
தால் தமிழில் வெளியிடப் பெழ்திருக்கிற.து..



டெயில் ஐரான் 89 
  

மான்ஷன் மாளிகையில் கூடியது. 27 அங்கக் இனரே 
விஜயஞ் செய்இருக்கனர். கதால் புருகச Show IAS 
கான். என்னாம் விழுவகற்கு இடமின்றிப் பெருக் 
இரனான ஜனங்கள் கூடியிருந்தனர்.  காரலிண்ஸாும் 
போலண்டும். அச்சமயம் வேலை நிமித்தம் இங்கிலாங் 
துக்குச் சென்றிருக் அனர். அவர்கள் பெயர்கள் படிக்கப் 
பட்ட பொழுது வேறு இரு அங்கக இனர்சள் அவர்கள் 

பெயரால் ஆஜர் கொடு க்கசனர். இது அரசாங்க ஓழ் 

Distr ஏமாற்றஅுவதற்காகக் கையாளப்பட்ட முண்ற. 

மிருந்த வைபவ் இனிடையே முகலில் பிரசர்ச்துனை 

கடைபெற்றது. பின்னர் புதிய அரசியலமைப்பு விளக் 

இற்கு * ஐரிஷ் குடியாச ' என்னு 
'ஈரமகரணஜஞ்:செய்யப்பட்டது.  கலைவன் புருகச எழுந்து 
நின்னு, அயர்லாந்து பூரண சு.தந்இரம் பூண்டு, வேற்று 
காட்டின் எசர்பின்றி, குடியரசாஇவிட்டைக உலகறியக் 
கூறினான். ௬தந்இரப் பிரகடனம் ஐரிஷ் பசஷையிலும், 
பிரெஞ்சிலும், ஆங்லைத்இலும் படிக்கப்பட்டது. அவ் 
க,த்இனர் யாவரும் எழுந்து நின்றனர். ௬தந்இரப் 
பிரகடன தல க மனப்பூர்வமாக .ஆகுரிக்கனர். தம்மால் 
இயன்ற த யெல்லாம் செய்து அடை கிலைநிறுத்கு 
முயல்வதாக உறு இயுடன் ௪ப.கஞ் செய்தனர். நிகழ்சி 
முறை யாவும் ஜரிஷ் பாரஷையிலேயே சடைபெத்ற து. 
பின்னர், டிவேலரா, இரிபி.த, பிளவ்ெட் மூவரும் யூத்த 
சமாதான. மகாசாட்டிற்கு.. அயர்லாந்தின் பிரதுநித 

  

  

கப்பட்டது. ராரஜரவ், 

  

களாய்,ச் தேர்க்தெடுக்கப்பட்டனர். 

வல்லமை மிக்க ஆங்கில ராணுவத்தின் கையில் 

RGRED 6S sur ors Bo, அக்கியர் gy ADE ஈடு 
வில், சுதேசச் சட்ட சபை ஒன்னு கூடியது 7 * குடியரசு *
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என்று கூறிவிட்டது! மறுபக்கக இலே, அடக்குமுறை, 

மட்டுக்கு மிஞ்சிய அடக்குமுறை, மேலும் மேலும் எல்லை 
யற்ற அடக்குமுறை-இகதைக் தவிர வேறொன்றும் 

Y Ours அரசசங்கம், ,கஇகைப்படைந்து, அழல் 
கொண்டு.எரியப் பார்த்துப் பெருமூச்சு விட்டது / 

ELEEEELELE LLL EL ELSE EIS EE IS I EEE EELS EL ELI LE LEED 

மீட்சிப் படலம் 

ஜெர்மனியுடன் சதியாலோசனை செய்க தாகம் 
பொய்க் குற்றம் சாட்டப் பெற்று ஆங்கிலச் சறைகளிலே 
வாடிச்கொண்டிருக்க ஐரிஷ் தேசபக்தர்கள், “போர் 

முடிவுற்ற கால் விரைவில் விடுசலை வருமென்று: எ.இர் 

பார்த.இருந் தனர். ஆனால், ஐரோப்பா யு.த்.தம் முடிந்த 

போதிலும், இங்கிலாந்துக்கும் அவர்களுக்கும் ஏற்பட்ட 

ய.தீ.தம் மட்டும் மூடியவில்லை என்பதை அவர்கள் நன்கு 
உணரவில்லை. நாட்களும் மாதங்களும் கழிந்தன. 
கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையும் வந்தது. ஆயினும், விடுதலை 
உத்தரவுமட்டும் வரவில்லை. “அரசாங்கம் விடுதலை 
செய்யாவிடின், நம்மை நாமே விடுதலை செய்து -கொள் 
வோம் /* என்று கைஇகள் முடிவு செய்தனர். 

டி.வேலரா முதலியோர் லிங்கன் சிறையில் அடைக் 
கப்பட்டிருக் தனர். டெயில் ஐரான் அங்கக்இனர் பலரும் 
அங்குதான் இருந்தனர். லிங்கன் இறை மற்ற சிறை 

கப்போல் இல்லாமல் புது மாஇரியா யிருந்தது. பிர
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தான வாயிலைக் தவிர ௮.தற்குப் பின்பச்கத்இலும் ஒரு: 
வாயிலுண்டு. அந்து வாயில் வழியாகவே ஞாயிற்றுக் 

கிழமை மகதபோதககரான பர்இரியார் வருவதுண்டு.. 

அவ்வாயிலிலுள்ள கதவுக்கு ஒரு இறவுகோல் இடைக் 

கால் டிவேலரா மு.கவியோர் கப்பியேோடுவது சுலபம். 

ஒருகாள் பாதிரியார் மறஇயால் தம்முடைய சாவியை 

ஓரிடத்தில் வைத்துவிட்டுச் சென்றார். சமயம் பார்த்து 

டிவேல்ரா மெழுகுவர்த்இயில் அதை அழுத்திக் தடம் 
செய்துகொண்டார். சித்திரம் வரையக் தெரிந்த ஈண் 
பன் ஒருவன் அந்தகக் டத்தை வைத்துக்கொண்டு ஒரு 

கடிதத்தில் இரண்டு சிச்இரங்கள் வரைந்து கொடுத் 

கான். முதல் ௪த்இர.த்இல். ஒருவன் தன் வீட்டுக் ௬௮௪ 

வில் ,திறவுகோல் ஒன்றை வைக்துக் இறப்பதுபோல் 

காட்டப்பட்டிருக்கது. அதன் அடியில், * கான் உள்ளெ 

புக. முடியவில்லை /* என்று எழுகுப்பட்டிருந் தது. 

அடுத்த ௪,கஇர,க்தில், ஒரு கைஇ ஒரு பெரிய இறவு 
கோலால் சிறைக் கதவைக் இறக்க முயலுவது போல் 

போடப்பட்டிருக்கது. ௮.கன் அடியில், : நான் வெளியேற 

முடியவில்லை /? என்று எழுதப்பட்டிருந் தது. ௮ல் 

கண்ட இறவுகோல் சிறையின் பின்பக்கக் கதவின் இறவு 

கோலின் அளவாகவே இருந்தது. இ.றிஸ்துமஸ் பண்டி. 

கைக் காலமாதலால், அ௮தஇகாரிகள் அக்கடி, தக்ைைக் 

காண கேரின், எகர கைஇகள் விசயாட்டுக்காகப் 

படங்கள் வரைந்தஇருந்ததாக எண்ணிக் கொள்ள 

வேண்டும் என்றே அந்தச் சித்திரங்கள் போடப்பட் 
டி.ருந்கன. அந்தகக் கடிதமும், ௮தஇலுள்ள படங்களின் 

பொருகா விளக்கும் மற்றொரு கடிதமும் ஷெபீல்டு 

ன்னும் ஊரிலுள்ள ஈண்பன் ஒருவனுக்கு அனுப்பப்
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பட்டன. அவன் தைரியமும் சாமர்.த்தியமும் இல்லாத 

வனு, தலால், படங்ககா டப்ளின் நகருக்கு அ௮னுப்பிவிட் 

டுப் பேசாதிருந்கான். டப்ளினில் ஹாரி போலண்டு 

விஷயத்தைச் தெரிந்து கொண்டான். படத்தற் கண்ட 

சாவியைப் போல் ஒன்று தயாரித்து, ௮கை ஒரு 

ரொட்டிக்குள் வைத்துப் பொதிந்து கொடுத தனுப் 

பினான். காலின்ஸ் 3656 ரொட்டியை லிங்கன் சிறை 

GAGES கைஇகளுக்கு அனுப்பினான். கைஇகள் தங்கள் 

விடு கலை-ரொட்டி வந்ததாகக் களித்தனர். ஆனால் 

அதிலிருந்த இறவுகோல் பூட்டுக்கு ஏற்றதாயில்லை. 

இரண்டாம் முறையும் ஒரு இறவகோல் அனுப்பப் 

பட்டது. அதுவும் சரியாயில்லாது போயிற்று, 

பின்னர், காலின்ஸ் போலண்டை yops gs 

கொண்டு தானே கேரில் லிங்கன் சென்றான். எவ் 

வகையாலும் தோழர்களை விடுவித்துக்கொண்டு போகத் 

இர்மானிக் தான். முந்திய அ.தக்தியாயத்தில் டெயில் 

ரான் கூடியபொழுது காலின்ஸுஈம் போலண்டும் 

சபைக்குச் செல்லவில்லை என்னு கூறப்பட்டிருக்கறது. 

இவ்விருவரும் லிங்கனுக்கு இந்தக் காரியத்திற்காகத் 

sro போயிருந்தனர். வெளியில் யாருக்கும் இந்து 

விஷயம் தெரியாமல் ரகசியமா யிருந்தது. லிங்கனில் 

மூவேலரா ஒரு புதிய தஇறவுகோலும் ஓர் அரமும் 

அனுப்பும்படி. அவர்களுக்குச் செய்தி அனுப்பினர். 

அவ்வாறே காலின்ஸ் இரண்டையும் அனுப்பினான். 

கைஇகளில் டிலோக்ரேய் என்பவனுக்கு இரும்பு வேலை 

தெரியும். ௮வன் இறவுகோலைத் தக்கபடி இருத்து 
அனுப்பினான். அச்சமயம் சிறையில் ஒரு தொண்டன் 

சோய் மிகுதியால் விடுதலை செய்யப்பட்டான். அவன்
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மூலமும் கரலின்ஸாக்குச் செய்தி அனுப்பப்பட்டது. 

காலின்ஸ் பெப்ரவரி. 2-ம்த.இ . கோழர்களைச் சிறையி 

லிருந்து வெளியே கெர்ண்டு வருவதாக அவர்களுக்குத். 

, தகவல் கொடுத்தான். ௮0, சமயத்.இல் wis Amp 
லிருக்,ச கான்கு ஐரிஷ் கொண்டர்கள் தப்பியோடிவிட்ட 

காகச் செய்தி வந்தது. அதைக் கேட்டு காலின்ஸ் வரும் 

Boa. ஏனெனில், அதனால். எளீல்லாச் சிறையதிகாரி 

களும் விழிப்படைந்து கன் வேலையைப் பாழாக்கி விடு 

வார்கள் என்னு ௮வன் எண்ணினான். 

குறிக்க இனத்தில். :காலின்ஸ், ஒரு மோட்டார் 

கசரை வாடகைக்கு அமர்க்இக் கொண்டு மூன்று நண்பர் 

. களுடன் லிங்கன் சிறையை ' அடைக் கான். மோட்டார் 

டிரைவர் சந்தேகங் கொள்ளாதபடி, அவனைக் காலின்ஸ் 

வெகு தொலையிலேயே கிறுத்இவிட்டான். காலின்ஸ், 
போலண்டு, கெல்லி மூவரும் சிறைக்குப் பின்னாலிருந்த 

வயல்களை யடைந்து, சிறைச் சுவரிலிருக் த ஒரு ஜன்ன 

லடியில் படுக்துக்கொண்டனர். அங்கிருந்து குறித்த 

நேரத்தில் அவர்கள் ஒரு விளக்கொளி காட்டவேண்டும் 

என்னும், கைதகள் . ௮.கற்குப் பகிலொளி காட்டினால் 

இருபக்கத் தாரும் தயாரா மயிருப்பதாகப் பொருள் 

கொள்ளவேண்டும் என்றும் அவர்களுக்குள் முடிவு 

செய்யப்பட்டிருக் தது. அந்தச் சங்கேகப்படி, சமயம் 

வாய், வுடன், வெளியேயிருந்து வெளிச்சம் காட்டப் 

பட்டது. உள்ளிருந்தும் பதில் வெளிச்சம் காட்டப் 

பட்டது. பின்னர் காலின்ஸ் சிறைக் கோட்டையின் 

பின் வாயிலை அடைந்து பார்க்கையில், ௮தில் வெளி 

யேயும் ஓர் :இரும்பு௯்... கதவு. போடப்பட் டிருந்தது. 

உள்ளே அ௮னுப்பப்பட்டிருந்கத' இறவுகோலால் உட்க
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வைத் இறக்கலாமே: மன்றி அந்து வெளிக் கதவைத் 

இறக்க முடியாது. ஆனால் : காலின்ஸின், சட்டைப் 
பையில் வேறொரு சாவி இருந்தது. அவன் அதை 

எடுத்துப் பூட்டு வாயில் போடப் பார்க கான். பூட்டு 

எளிதாய்ச் இறந்துவிடும்போல் இருக், தது. ஆனால் இடி 

ரென்று சாவி ஒடிந்து போய்விட்டது. பாஇச் சாவி 

பூட்டுக்குள்ளேயும் .பாதி காலின்ஸின் கசையிலுமாக 
இருந்தது. ACS FwwSsDH டிவேலராவும், அவர் 

தோழர்கள் மகாரியும், மில்ராயும் உட்புறக்துக் கசவைக் 

இறந்துகொண்டு வந்தனர், '. அடுக்க சுதவு இறக்கப் 

படாமை கண்டு திகைத்தனர், பூட்டிலிருக்கு உடைந்த 

சாவியை வெளியே கள்ளுவதும் கடினமாயிருக்குது. 

வெண்ணெய் இரளும் சமயத்தில் காழி உடைந்த 

என்னு அவர்கள் கலங்கினார்கள். டிவேலரஈ, சிந்தை 

,களனராமல், தம் கையிலிருக்கு சாவியால் பூட்டின் பின் 
பு௰,த்.இல் கு,க்இனார். அவர்களுடைய பாக்கிய வ௪.க்தால் 
பழைய சாவி வெளியே: விழுந்தது. பின். அவர் தம் 

சாவியைக் கொண்டே அஅ்குப் பூட்டையும். எளி.இல் 

இறந்துவிட்டார். யாவரும் மகிழ்ச்சியடன் வெளியேறி 

வயற்புற,த.தில் துள்ளிப் பாய்க் தனர். வழியில் சல படை 

வீரர்கள் கின்றுகொண்டிருக்கனர். அவர்ககாக் கண்ட 

அம் போலண்டு, *ஈண்பர்களே, செளக்கியக் தானா 7” 

என்னு ஷேமம் விசாரித்துவிட்டு, கன் கோழர்களுடன் 

கம்பியை நீட்டினான். அவர்கள் லிங்கன் ஈகருக்குள் 

போனதும் காலின்ஸும் பேோலண்டும் ரயில். மார்க்க 

மாக லண்டனுக்குச். சென்றனர். மற்றையோர் மோட் 

டாரில் paris நகருக்குப் புறப்பட்டனர். அங்கு 

சென்றபின், அவர்கள் . மாஞ்செஸ்டருக்குப் போம்
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மூன்று வாரம் தங்கயிருந்துவிட்டு, லிவர்பூல் துழை 
முகக் HOLS SUT, 

லிவர்பூலில் காலின்ஸின் பழந்கோழனான மாலுமி 

நீல் கெர் அவர்களுக்கு த் தங்க இடம் கொடுத்துப் பாது 

காத்துவந்கான். காலின்ஸும், லண்டனில் ஆக 

வேண்டிய வேலைகளை முடி.தீதுக்கொண்டு, அங்கு வந்து 

சேர்ந்தான். 86-மணி நேரமாக ௮வன் உணவே எடுத் 

துக் கொள்ளவில்லை, ஆதலால், லிவர்பூலில் ஒரு இனம் 

ஓய்வெடுத்துக்கொள்ள விரும்பினான். ஆனால், ௮ன் 

.திரவு ௮வனுடைய மாலுமி ஈண்பனொருவன் அயர்லாக் 

துக்கு ஓடத்தில், செல்வதாகக் தகவல் கிடைத்தது. 

உடனே அவன் களைப்பைப் பொருட்படுத்தாது பிர 

யாணமானான். நில் கெர் அவனுடன் துறைமுகத்இற் ' 

GF சென்று வழியனுப்பினான். கரலின்ஸ் ஓடத்தில் 

ஏறிச் செல்வதை மன்னு ஒற்றர்கள் கண்டு சந்தேகம் 

கொண்டார்கள். அவர்களுக்கு அவனைக் தெரியாத 

நிலைமையில் பேசாது நின்றனர். நீல் கெர், இரும்பும் 
பொழுது, கரையில் அவர்கள£க் கண்டு, ₹ரயிலுக்கு 

நேரமாய் விட்டகோ?2 வெகு நேரமாய் இக்இருந்து 

விட்டேன் /” என்று கேட்டுக்கொண்டே, அவசரமாய் 

ரயிலுக்குப் போகிறவன்போல் மறைந்துவிட்டான். 

டிவேலரா இங்கிலாந்தில் மறைந்து வாழுமிடத்தி 

லிருந்து அயர்லாந்துக்கு வரவேண்டும் என்னும், தாய் 

காட்டில்தான் அவருக்கு மிகுந்த வேலை இருந்தது என் 

ம் அவருடைய ஈண்பர்கள் கட்டாயப்படுத்தினார்கள். 

காலின்ஸும் ௮வரை கேராக அங்கு வந்து சேரவேண்டும் 

என்னு வற்புஅ,த்இனான். ஆனால் டிவேலரச, கேராக 

அமெரிக்கா சென்று, அங்குள்ள ஐரிஷ்காரர், பொது
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ஜனங்கள், அதிகாரிகள் முதலியோரிடையே ஐரிஷ். 

சுதந்திரக்இற்காக வேலை செய்ய வேண்டும் என்று 

விரும்பினார். அவருடைய பிடிவாத) எவரும் மாற் 

அவது அரிது. எனவே காலின்ஸ், அவர் அமெரிக்கா 

செல்வதற்கு முன்னால் ஒருமுறை அயர்லாந்துக்கு 

வந்து, கான் செல்லவேண்டும் என்றும், இல்லாவிட்டால் 

சிறையிலிருந்து அவரும் நண்பர்களும் வெளிவந்த. 

பெருமை பயனற்ற தாகும் என்றும் கூறினான். கதால் 

புருகாவும் இங்கிலாந்து சென்று, டிவேலராவைக் கண்டு 

எல்லா விஷயங்களையும் விளக்கக் கூறினான். முடிவில் 

டிவேலசரவும் காய்நாடு திரும்ப இசைந்தார். 

மார்ச்மி' 93-௩0.௧இ அமயர்லாக்இன் பழம் பெருக் 

6,கசபக் கனான ராபர்ட் எம்மெட்டின் இருவிழாவைக் கொண் 

டாட வேண்டும் என்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்தது. 

அன்று டப்ளினில் மான்ஷன் மாளிகையில் சங்கீதக் 

கச்சேரியுடன் பிரக்கியாது பெற்ற ஒரு தேசபக் தருடைய 

பிரசங்கமும் நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட் 

டிருந்தது. பெரும் இரளான ஜனங்கள் கூடிமிருந் தனர். 

அவர்கள் யாவரும் புதிய பிரசங்கி யார் என்பதைப் 

பற்றி வியப்புற்றனர். இடீரென்று ஜனங்கள் கூடி. 

பயிரும்; மாளிகையின் கதவுகள் அடைக்கப்பட்டன. 

ஓர் ஐரிஷ் வாலிபன் மேடையின் மீது கோன் மிஞன். 

அவன் யார் ? டிவேலரசவுடன் லிங்கன் சிறையிலிருந்து 

தப்பி யோடிய ஸீன் மகாரியே அவன். அவன் சொற் 

பொழிவு யாவர் உள்ள த்தையும் உருக்கிவிட்டது. பிரசங்க 

முடிவில் ௮வன் மாயமாய் மறைந்து சென்றான். 

வெளியே காத்து நின்ற ஒற்றர் இருக்கூட்டம் எவன் 

சொற்பொழிவாற்றினான் என்பதை அறிந்துகொள்ள
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முடியாமல் இரும்பிச் சென்று, மறுநாள் பத்திரிகை 

களிலேதான் மகாரி அங்கிருக்க அறிய முடிந்தது. 

இச்சமயத்தில் இங்கிலாந்தில் * இன்புளுயன்ஸா * 

என்ற விஷஜுரம் பல உயிர்களைப் பலிகொண்டு வந்தது. 

அங்கு சிறைகளில் இடந்துழன்ற ஐரிஷ்காரர்ககையும் 

௮க்கோய் பற்றிக்கொண்டது. அவர்களில் பீயர்ஜ் மக் 

காள் என்னும் வாலிபன் ஜுரம்கண்டு மார்ச் மாதம் 6-௩ 

தேதி மடிந்துபோனான். அவன் திப்பெரரிப் பகுதியைச் 

சேர்ந்து ஒரு பெருங்குடியிற் பிறந்தவன்) தன்னலமற் 

றவன், இவிர தேசபக்தன், தளராத ஊக்கமுடையவன். 

அ௮வ்வீரக் காளையின் மரணம் ஐரிஷ் பொதுஜனங்கஆா த் 

தட்டி யெழுப்பியது. அவனுடைய உடல் அயர் 

லாந்துக்குக் கொண்டுவந்து அடக்கம் செய்யப்படும்: 

பொழுது காடெங்கும் துக்க வெள்ளம் பரந்தஇருக்கது. 

“ஜெர்மன் சதியாலோசனை: என்ற போலிக் காரண த்தால் 

,தங்கள் இகாஞார் பலர் மேலும் சிறையிடை வாடும்படி 

மெய்யப்படுவதைக் கண்டு சினங்கொண்டிருக்கும் ஐரிஷ் 
காரரை மக்கானின் மரணம் வாட்டி வருத்தியது. ஆனால், 

அவன் இறக்த தினத்தன்று இரவே அரசாங்கம் இங்க 
லாந்இலிரும் த ஐரிஷ் ௮ரசியல் கைஇகளை விடு தலை' செய் 

யப்போவதாக அறிவித்தது. 

விடுதலையாகும் கைதிககா வரவேற்பகுற்கு ஒரு 

வரவேற்புக் கழகம் அமைக்கப்பட்டது. காலின்ஸ் ௮.இல் 

முக்கியமான ஸ்தானம் ஒன்றை வகித்இருந்தான். , 

எல்லாக் கைதிகளும் விடுகலையாவதால், டிவேலராவும் 

அயமயர்லாந்துக்கு வந்து சேருவதற்கு ஏற்பாடுகள் நடக் 

கன. டப்ளினில் அவருக்கு மிகுந்த குதூகலத்துடன் 

வரமீவற்பு - நடைபெறும் என்று விளம்பரப்படுததப் 

மை--7
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பட்டது. * அமை    க்கு விரேசஇ” என்றும், * ராஜாங்க. 
துவேஷி'. என்னும் பதிக்கப்பட்டுச் சை வைக்கப்பட்ட 
வரும், சிறையிலிருந்து தப்பியோடி அரசாங்க த்.இன் 
மானத்தைக். குலைச்தவருமண ஒருவஷரம் பொதுஜனகங் 

கள் படாடோபத்துடன் வரவேற்று உபசரிப்பகென்றுல், 
அசை எந்து அரசாங்கக் தான் பொறுக்கும் 2 ஆங்லை 

அரசாங்கம் எவ்விதமான வரவேற்பும் கூடாது. என்று 

உதக்குரவு போட்டது. அவவுக்கரவை மீறி நடக்க 

வேண்டும். என்னு. காலின்ஸ் -முகுலியோர். நினை 5 Grr, 

ஆனால், டிவேலரா மாறுபட்ட 6655 gs கொண்டார். 

அரசாங்க விரோடஇுிககா ஜனங்கள் வரவேற்பதகுாரல் 

அகதுற்கு மட்டுக் கடங்காக கோபம் பிறப்பது இயல்பு 

ஏனெனில், அ௮வ்வரவேற்பு கேசத்திலுள்ள உண்மை 

யான நிலைமையை உலகத்து நாடுகளுக் கெல்லாம் 

தெரிவித்துவிடும். அயர்லாந்தின் ௬தந் இர வேட்கைக்கு 

எதிராக கின்றவை ஆங்கிலேயரின் தர்க்க வாதங்கள் 
அல்ல, ஆனால் அவர்களின் பல்லாயிரம் துப்பாக்கிகளே 
யாம். அவர்களுக்கு. அளவு கடந்த ஆத்திர AO 

மூட்டி ௮ந்த மிருகபலக்தை வீணே காண்டவமாடச் 

செய்வானேன் 2 ஆனால், வரவேற்பை திஅ.த்இிவிட்டால் 
அரசாங்கம் ஸின்பினர்கள் பணிந்துவிட்டனர். என்று, 

பிரசாரம் செய்யுமல்லவா? உண்மை கான். ஆனால், இக்,கப் 

பொய் அது கூறிவரும் பல கோடிப் பொய்களில். ஒன்று 

தானே / முன்னால் ஜனங்கள் தங்கள் தலைவர்களிடத் இல் 

கொண்டுள்ள ஆர்வக்தையும் அன்பையும். தர்.தலில் 

கட்டினர். வேறு பல வழிகளிலும் இன்னும் காட்ட 

  

முடியுமல்லவா? இக்ககைய காரணங்கள், பலவற்றையும் 

சாடுத்துக் கூறி, டிவேலரா, வெளிப்படையான: வர
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'வேற்பு வேண்டாம் என்னு கம் BKTUTFEMGEGF OFu BD 

யனுப்பி, அவ்வாறே எவ்விக ஆடம்பரமு மின்றிக் 

காய்காடு இரும்பினார். அவருடைய கேசக்கமெல்லாம், 

கொக்கைப்போல் காலவ் கருதஇயிருந்து, சமயம் நேரும் 

பொழுது காரியத்தை முடிக்துக்கொள்ள வேண்டும் 

என்பதத. . 

ஆங்கிலச் சிறையிலிருந்து டிவேலரா மு,கலியோர் 

வெளியேறிய)ைக மேலே குறித்தோம். ஐரிஷ் சிறையி 

லிருந்தும் வேறு சிலர் தப்பி வக்தனர். கொண்டர்களில் 

இலர் காரங்கள் சிறைப்பட்ட காலம் முதல் அதிகாரி 

களுக்குப் பணியவே யில்லை. கொடுந் தண்டனைகள். 

எல்லாம் அவர்களுடைய உனறுஇயைக் கலைக்க முடியா 

மற் போயின. சாதாரணக் கைகள் எக்குத் கண்டனை 

கக் கண்டு அஞ்சி நடுங்குவார்களோ ௮.௧. கண்டனை. 

ககா கொண்டர்கள் முதலிலேயே குதுரகலைத்துஉன் 

ஏற்றுக்கொள்வது வழக்கம். பகைவரின் சட்டங்களுக் 

கும், கொடுமைகளுக்கும், அன்பாலா பசப்பு வசர், கை 

களுக்கும் ௮வர்கள் பணிவ இல்லை. தங்கக், மற்ற கொலை 

களவு செய்கு குற்றவானிகளினின்றும் பிரித்து, யுத்தக் 

கைஇககப்போல் தனியான கெளரவக்துடன் நடதக்க 

வேண்டும் என்பேத அவர்கள் கோரிக்கை. அவர்களின் 

உறுஇயைக் கலைப்பகுற்கு, அதிகாரிகள் தங்களுக்குக் 

தெரிச் த கொடுமைகளை யெல்லாம் செய்து, பல வாலிபர் 

களை உயிர்ப்பலி வங்கிய பின்புதான் ஏதாவது மாற் 

ங்கள் செய்ய;த் துணிந்தனர். 

சஹைக் கொண்டர்களிலே ௮.தகாரிகளுஉன் இடை 

விடாது பெரும் போர் கொடுக் தவன் மேரிபரோ சிறையி 

G66 பாட்ரிக் பிளமிங் என்பவன். ஓர் ஆங்கில
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சாணுவக்தானிடம் ஆயுகம் வாங்க முயற்கித்.க.காகக் 

குழ்.றஞ் சாட்டப்பட்டு, 1917 மார்ச் மாதம் அவனுக்கு. 

ஐது வருஷக் கடுங்காவல் தண்டனை வி.க்கப்பட்டிருக் 

தது. அவன் கொடியகோர் உண்ணா விரதத்தை மேற் 

கோண்டமையால், அ .இகாரிகள் அவனை நவம்பர் மதம் 

விடுதலை , செய்துவிட்டனர். ஆனால் 7979-ம் CoS 

பல வாலிபர்கள் கைதி செய்யப்படுகையில் அவனும் 

கைதி செய்யப்பட்டு, பழைய தண்டனையில் மிஞ்சியிருந் ௪ 

பாகத்தை அநுபவிப்பதற்காக, : மீண்டும் மேரிபரே. 

சிறையில் வைக்கப்பட்டான். 

சிறை புகுந்தது மு,கல் அவன் போர் தொடுத்து 
விட்டான். கைஇகளின் உடைக் அவனுக்குப் பல 
ab GOT அணிவிக்கபொழுது, அவன் 9a pen pr 

சுக்கு நூறாகக் கிழித்தெறிக்தான். ௮,கற்காச அவண் 
கைகளில் விலங்கிடப்பட்டது. என்ன யுக்தி செய்தோ 
அவன் விலங்கு பொடியாகும்படி தகர்,த.தான். இறை ௮.இ 

கரரிகள் ௪ீ.ற்.றங்கொண்டு, வழக்கம்9பால் தங்கள் கண்ட 

னைப் பாணங்கள் அட். இளைஞன்மேல் கொடுக்க ஆரம் 

பித்தனர். சரீரத்திற்கும் நூகாக்கும் காள் , தவறாமல் 

துழைச்சப்படும் கொடுமைகளைச் sri®, gird Deir 
மேல் துன்பமாக அடுக்கி வரினும் உரம் அழியாது கிழ் 
பதில் அவனுக்கு இணையாக வேறு எத்கொண்டனையும் 

கூறமுடியாது. மாதக் கணக்காக அவன் எண்ணற்ற 

இன்னல்களைக் தாங்கி நின்றான். பன்முறை அவண் 

யமபுர,ச்சை எட்டிப் பார். த்தான். மாணம் இப்பொழுகோ: 

சற்று பின்னரோ என்ற அவஸ்ை,த அவனுக்குப் ue 

தடவை ஏற்பட்டது. ஆயினும், அவ்வீரனின் ஆன்மா 

பணிய மறுத்தது! இனந்கோறும் அவன் Ce gs
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துச் செத்துப் பிழைத்து வந்தான். ஆயினும் அ.தி 
கறிகளை or Dru GHG வேறு என்ன ஆயு,க,தைதக் 

கையாளலாம் என்று யோ௫ிக்கான். சாத்விக எதிர்ப் 

புடன் புதிய எ.இர்ப்பு ஒன்றையும் oir கைக்கொண் 

டான். கைக்கு எட்டக்கூடிய ௪கல பொருள்களையும் 

அவன் தூள் தூளாக உடைத்தெறிய ஆரம்பிக்,கான். 
சாப்பிடும் தட்டு, குவளை, பாத்இரங்கள் யரவும் ஒரு 

வினாடியில் பொடியாகக் குவிந்தன. சில சமயங்களில் 

அறைக் கதவும் சுவர்களும் உடைக்கப்பட்டன. இவ் 

வா: செய்யப்பட்ட அழிவு வேலையைச் தொண்டர்கள் 

பிம்காலக்கில் : ககர்ச்தெறில்* என்று அ/லழக்க 
ஆரம்பித்தனர். பாட்ரிக் பிளமிங் ௪ வற்றி எலும் 

பும் கோலுமாக இருந்துகொண்டே செய்துவந்த அட்ட 
காசங்ககரச் சிறை அஇகாரிகளால் பொனுக்க முடிய 
வில்லை. அவர்கள் மிகுந், ச பொருட் செலவில் ஒரு பு.இய 
அறை கட்டி அவனை அதில் அடைத்துப் பூட்டி வைக் 

அனர். அதை அவனால் செதுப்படுக்த முடியாது 
என்பது அவர்கள் HEB ஆலை அவண் எண் 
னென்ன யுக்இகளேோச செய்து அதையும் உடைத்துக் 
தகர்க்க. MBAS gre. மூடிவில் கைஇக்கு அ.தி 
காரிகள் பணித்குனர் 7 

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை நெருங்கி வந்தது... மனி.கணன் 

யுக்.இயால் கண்டுபிடிக்கக் கூடிய cies கொடுமை 
பூம் பாட்ரிக் பிளமிங்கைப் பணியச் செய்ய முடியாது 

என்பதை அதஇகசரிகள் உணர்ந்தனர்.  *இரிமினல் £ 

என்று பழிக்கப்படும் இகர குற்றவாளிகளைப் , போல் 

அரசியல் கைதிகளை நடத்துவதற்குச் சம்மதஇிக்கள் கூடா 

கென்று தஇர்மாணித்து, உயிரும் ஒருதுளி ர.த.தமும்.
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உள்ளவரை ௮௫. எ.ர்க்கவேண்டும் என்று அவன் 
துணிந்து நின்னான். அவளை : அரசியல் கைஇ: என்ற: 
அக்கஸ்தில் ௩ட,க்.. வேண்டிய) தக் தவிர அஇகாரி' 
களுக்கு வேறு வழியில்ல. போயிற்று. ஆனால் 
இரண்டு வருஷக் கண்டனைக்கு அஇகமாகப் பெற்ற. 
வர்களை அரசியல் கை இகளாக நடத் தச் சட்டம் இடம் 
கொடுக்கவில்லை. ஆ.கலால் பிளமிங்கன். “கண்டனைக் 
கால, ஐக்இலிருந்து இரண்டு வருஷமாக்க அவர்கள் 

ஏற்பாடு செய்து, அவனை உயர்ந்த முறையில் நடக்,௮. 
இசைக்தகார்கள். ஒரு கொண்டனின் உறுஇ, அஇகாரி 
கத் தலைப்பாகைக்குக் தக்கபடி: தலையைத் தறித்துக் 
கொள்ளும்படி. செய்தது 7 ஆனால், ௮.க.ற்காக பிளமிப் 
பன்னிரண்டு மாக காலம் இடைவிடாது அறுபவித்கு 
காங்கொணொாச் துயரங்களை அளவிட. முடியுமோ 8 

பாட்ரிக் பிளமிங் பின்னர் மைஎன்ட்ஜாய். சஸறக்கு 
அனுப்பப்பட்டான். அங்கு வேறு பல ராஜியக் கைஇ 
கள் , வைக்கப்பட்டிருந் தனர். அவர்களில் . நால்வர் 

கொலை களவு செய்க குற்றவாளிகளோடு சேர்க்கப் 
பட்டுக் துன்புறு.க்தப்பட்டனர். பிளமிங், அவர்களைக் 
கண்டவுடன் மனமுருகி, அவர்களுக்காக மற்ற ராஜியக் 
கை இகளுடன் சேர்ந்து, வேலை Bob Sid ஆசம்பி.க தரன். 
“துகர்.க்ெறிகல்* முறையும் கையாளப்பட்டது. அவர் 
கள் யரவருக்கும் கை விலங்குகள் போடப்பட்டிருக் தன. 
சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக் கிழமையும் மட்டும் 9 Deri 
களுடன் போராட்டம் செய்யாது இருபக்கது தாரும் ஓய் 

வெடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று பிளமிங் ஏற்பாடு 

செய்.கான். இச்சமயதக்இல் வெளியிலே ஸின்பீன் 
தலைமைக் காரியாலய தக்்இலுள்ளவர்கள் மெளன்ட்ஜாய்



மீட்சிப் படலம் 103 

சிழையிலுள்ள ௩ண்பர்களாச் சிழமையிலிருந்து வெளி 

யேற்றுவகற்கு ஏற்பாடுகள் செய்துகொண் டிருப்ப 

காகக் தகவல் எட்டியது. வேலை நிறுத்தம் செய்வது 

பின்னால் தப்பியோடுவக௰ற்கு இடையூருகும் என்று 

கருஇ, கசைஇகள் ௮கதைக் கைவிட்டனர். அ௮.திகாரிகளும் 

அவர்களுடைய எ.ிர்ப்புக்கு அஞ்சிக் தங்களுடைய 

கண்டிப்பைக் HOO MS FH) OEM GOT LOOT I. 

* ராஜியக் கைதிகள் மற்ற குற்றவாளிகளோடு 

கலந்துகொள்ளாமல் சிறையின் வைத்தியசாலையிலுள்ள. 

கல்ல அஹையில் வச௫ித்துவக்கனர். வைத்தியசாலை 

சிறைக்குப் பின்னால் கனியாக இருந்துது. ராஜியக் 

கைதியான பார்ட்டன் என்பான் ரகசியமாக ஓர் அரத்தை 

வரவழைத்து வைக்துக்கொண்டு, கன்னுடைய அழை 

யின் ஜன்னல் கம்பி ஒன்றை அறு. க்கெடுததுவிட்டான். 

மார்ச் மாதம் 76-ம் இ இரவு அவன் வெளியேறுவ தற் 

குக் குறிப்பிடப்பட்டது. அன்று இரவ, அவன் சில 

துணிககச் சுருட்டி. நீளமான ஓர் உருவதைைப்போல் 

கோன்றும்படி. படுக்கையில் கிடத்திவிட்டு, வெளியேறி 

விட்டான. மதில் சுவருக்கு வெளியே கொண்டர்கள் 

காத்து கின்றனர். பார்ட்டன் கான்: தயாரா யிருப்ப.த.ற்கு 

அதிகுறியாக ஒரு சவுக்காரக் துண்டை வெளியே 

எறிந்தான். வெளியிலிருக், த கொண்டர்கள் கயிற்கின் 

வழியாக ஒரு நாரலேணியை அனுப்ப, அதன் உதவி 

யால் பார்ட்டன் வெளியேறிக் தப்பித்துக் கொண்டான். 

அவன் விடு தலைக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளின் காரணஸ். 

தன் காலின்ஸ்தான். 

காலின்ஸ் மெளன்ட்ஜாய் சிறையிலிருந்த சகல 

ராஜியக் கைஇகளையுமே அப்புறப்படு,க்த 'வேண்டும்
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என்று இட்டங்கள் போட்டுவக்கான். சறையிலிருக்த 

(வர்களுக்குச் செய்து அனுப்பி அ௮வர்கக£க் தயாசாய் 

இருக்கும்படி. செொல்லியிரு& கான். சிறஹைசசாலைச் சுவரடி 

மில் வெடி.மருந்தைக் கொட்டிக் இ வைத்துச் சுவரை 

உடைத்து, அதன் வழியாகக் கைதக வெளியேற 

லாம் என்றால் ௮. தற்கு வழியில்லை. ஏனென்ளுல் வெடி. 

மருந்தின் ஓசை கேட்டவுடனே பாராக்காரர்கள் வந்து 

விடுவார்கள். ஆதலால், அமைதியான முறையே தக்க 

தென்று இர்மானிச்கப்பட்டது. 

மார்ச் மாதம் 29-1 CSR 2-80 மணிக்கு ராஜியக் 

கைதிகள் யாவரும் தேகப் பயிற்? 

  

WU GOES. 

அறைகளிலே யிருந்து வெளியே விடப்பட்டு, மூன்று 

பிரிவாய் கிஅ.திகப்பட்டிருக் தனர். மூன்று மணிய 

வில் வெளியிலிருந்து ஒரு சட்டி. யடிக்கப்பட்டது. அது 
கான் அவர்கள் வெளியேற வேண்டியதற்கு NGM 

காப்பாளராகய வார்டர்களில் எழு பேர்களே அங்ஒருக் 
தனர். குறைந்து காலக் தண்டனையுடைய ஏழு தொண் 

டர்கள் அவர்களை அடக்குவதற்கு கெருள்இஞர்கள். 
அவர்களுடைய சட்டைப் பைகளில் உணவெடுக்கும் 

கரண்டிகள் சல இருக் கன. அவர்கள் சட்டைப் பைகளில் 

கைகளைப் போட்டுக்கொண்டு, தங்களிடம் ரிவால்வர்கள் 

இருப்பதாகச் சொல்லி, வார்டர்கள் வாய் இறக்தாலும் 

இருக்குமிடத்தைவிட்டு அசைக்தாலும், சட்டுவிடு 

வ.தாகப் பயமுறுத்தினார்கள். வார்டர்களிடம் ஆயுத 

மில்லாகு.தால், அவர்கள், தொண்டர்களுடைய கரண்டி.த் 
துப்பாக்ககளுக்கு அஞ்ச, நின்ற இடத்திலேயே நின்ற 

னர். இதற்கிடையில் வெளியிலிருந்து ஒரு கயிறும் 

அத்துடன் ஒரு நூலேணியும் சுவரின்மேல் வந்து
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ASSO. மற்ற ராஜியக் கைஇகள் ஏணியின்மேல் 

ஏறி ஓவ்வொருவராக வெளியே குதிச்தனர். இருபது 
பேர்களுக்கு மேல் தப்பியேரடினர், . முதலில் சுமார் 
பன்னிரண்டு பேர்களே தப்பியோட வேண்டும் என்_று 
.கர்மானிக்கப்பட்டிருக் த போதிலும், சுவரின்மேல் 

கொங்கை நூலேணியைக் கண்டவுடன் எல்லாக் 
கைதிகளுககும் தப்பியோட வேண்டும் என்று ஆவல் 

பெரங்கிவிட்டது/ வெளியேறியவர்களில் சிலர் சைக்இள் 
வண்டிகளிலும்,சிலர் டிராம் வண்டிகளிலுமாக விரைவாக 

நகருக்குள் சென்று. சங்கள் ஈண்பர்ககா அடைக்கார்கள். 

அப்பியோடியவர்களில் முக்கியமானவர்கள் பிளமிங், வால்ஷ், 

   பீஸ்லெய் . மு. குலியோர். இவர்களுள் பிஸ்லெய்தான் 

பிற்காலத்தில் காலின்ஸின் வீரச் சரித்திரத்தை எழுதி 

  

வை த்குவன். 

ஈடுப்பகவில் சராணுவ விரரும் வார்டர்களும் கூட்டிக் 

காத்துவரும் மெளண்ட்ஜாய் சிறையிலிருந்து தொண் 
டர்கள். தப்பியோடியது எளிதன்று. இவ்வெற்றி 
கொண்டர்களின் சஈமரர்க். இயையும். காலின்ஸின் 
,தர்க்காலோசனையையும் குறிக்கண்றது. லிங்கன் இறையி 

ஹறையிலிருக்து விடு தலையடைகந் த 
பீஸ்லெய், வால்ஷ். மூகலியோரும் டெயில் ஐரானின் Cpa 

லிருந்து . விடுதலையடைந்த டிவேலரஈ மூதலியோரும் 
மெளண்ட்ஜாய் 

  

கிய அங்கத்இனரஈகலால், அச்சபை மீண்டும் ஏப்ரல் 
மாக ஆரம்பக்தில். மான்ஷன் மாளிகையில் கூடியது. 
அதன் முகம் கூட்டத்இல் செய்யப்பட்ட சருக்கமசன 
விதிமுறைகள் டி.வேலராவின் ஆலோசனையின் பேரில் 
மாற்றியும் இருக்தியும் அமைக்கப்பட்டன. புதிய மந்.இரி 

சபை அமைக்கப்பட்டது. . ஒவேலரா டெயில் ஜரானின்
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வவ்விய 

கலைவராக த தேர்க்தெடுக்கப்பட்டார். இந்.தப் ப.கஷ் wap 

அரசாங்கங்களின். பிரதம மந்திரியின் பதவிக்கு 

நிகராகும், ஸீமக்கேல் காலின்ஸ் பொருளாதார ob BA 

யாயும், ஆர்,தர் கிரிபி.ச உள்நாட்டு மக்.இரியாயும், © gre 

புருகா பாதுகாப்பு (சே) மந்இரியாயும், கவுன்ட் ரன் 

கெட் அக்கிய காட்டு மந்இரியாயும், காஸ்கிரேவ் ஸ்தல 

ஸ்தாபன மந்இிரியாயும், ராபர்ட் பார்ட்டன் விவூராய 

மந்இரியாயும், மாகடல் கைத்ஜொழில் மக்இரியடபும், 
மார்க்கஷிக்ஸ் சீமாட்டி தொழில் மக்இரியாயும் Dwg oe 

பட்டனர். இவ்வாறு மற்ற அரசாங்கங்களைப் பேஈஷடவ 

பலவேு இலாகாக்களைப் "பிரித்துக்கொண்டு டெயில் 

ஜான் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது. அவற்றிழகும் 

டெயிலுக்கும் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் ௩ம் 

"இருந் தது. அவையெல்லாம் தங்களுக்குப் பக்கபல.டஃஈஃட் 

பெரும் பெரும் சேணைககா வைத்துக்கொண்டிருக் தன. 

டெயிலோ கொண்டர் படையைக் தவிர வேறு 

சேனையைப் 'பெற்றிருகிகவில்லை. அது DITO MS De 

௮லஷமக்கப்பட்ட வலிமையுள்ள் DAyo2 2m ¢epy 
கத்தை எதிர்த்தும் நிற்கவேண்டி யிருந்தது. மேலும் 

டெயிலுக்கு அ௮ரக்கிய காடுகளில் ஸ்,.தானீகர்கள் இஷ, 

அ௮க்குறையைன் தீர்ப்பதற்காக ஸீன் கெல்லி என்பன் 

பிரான்ஸுக்குச் சென்று ஐரிஷ் குடியரசுக்காகள் இஷரப் 

பிரசாரஞ் செய்யக் தொடங்கினான். டாக்டர் மக்கார்டுடஸ 

அமெரிக்க ஜக்கிய மாகாணத்தில் வாஷிங்டன் கரை 

அடைந்து டெயிலின் பிரஇகிதியாக வேலை கெய்து 

வந்தார். 

அக்காலத்தில் காலின்ஸ், தான் முன்னால் ஜாமீஷு் 

வெளிவந்த வழக்கு சம்பந்தமாக, மெர்ரி நி.டூடிய
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a 

ஸ்,தல,த்.கில் ஆஜராகவேண்டி. யிருக் ௧. கால் அங்கு 

செல்லாமலை மழைந்துகொண்டான். அது முதல் சமா 

, தான காலம்வரை அவன் மறைந்து வாழ நேர்ந்தது. 

ஏப்ரல்மி' 8-ம் ௧இ ஸின்பீன் விசேஷ மகாகாடு ஒன்று 

மான்ஷன் மாளிகையில் கூடுகையில், அவன் போலீஸ் 

ஓற்.றர்களுக்குத் தெரியாமல் அங்கு சென்றான். எந்து 

இடத்இ.ற்குச் செல்வது மிகுந்து அபாயமோ அவ்விட,த் 

,தற்கு அவசியமாகப் போவது அவன் வழக்கம். மகா: 

நாட்டில் : பல இர்மானங்கள் கொண்டுவரப்பட்டன. 

அவற்றில் முக்கியமானது ஐரிஷ் போலீஸாரைச் சமூக 

படஇஷ்காரஞ் செய்ய வேண்டும் என்பது. மதகாள் 

டெயில் ஐரான் கூட்டம் ஈகடைபெனும் போதும் காலின்ஸ் 

ஆஜராயிருக் தான். அவன் மான்ஷன் மாளிசையில் செல் 

வை ஒரு ஒற்றன். கண்டுகொண்டு மிக விரைவாகச் 

சென்று டப்ளின் மாளிகையில் தகவல் கொடுத்தான். 

காலின்ஸைக் கைஇசெய்வதற்குப் பல பட்டாளங்கள் 

மோட்டார் வாகனங்களில் அனுப்பப்பட்டன. இடையில் 

காலின்ஸ் தன் தோழர்களுடன் உணவு உண்ப,கு.ற்காக 

உட்கார்க்துகொண்டிருந் தான். : இடீரென்று டெலிபோன் 

மணி அடித்தது. பீஸ்லெய் டெலிபோனில் செவிகொடுத் 

துக் கேட்கையில், டப்ளின் மாளிகையிலிருந்து 

கரலின்ஸின் தோழனான பிராய் என்னும் ஒற்றன், பட்டா” 

எங்கள் மான்ஷன் மாளிகைக்குப் புறப்பட்டு வரும் 

செய்தியைக் கூறினான். காலின்ஸும் CLOT DI நண்பர் 

களும், ௮திக அவசரமில்லாமல் போஜன 5): 

முடித்துக்கொண்டு, பட்டாளங்கள் வருவகுற்குச் சிறிது 

முன்னரே சைக்கிள்களை த துணையாகக்கொண்டு கம்பியை 

நீட்டினர். ' இச்செய்தி டப்ளின் மாளிகைக்கு எட்டவே 

பட்டாளங்கள் வராமலே யொழிக் தன.
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அன்னு பிற்பகலில் கூடிய டெயில் கூட்டத்திற்குக் 

காலின்ஸ் மு,தலியோர் செல்லவில்லை. .ஆர்,தர் கிரிபித், 
சிறைப்பட்ட ஐரிஷ் தேசபக்தர்கள் சிறைகளில் படுந் 

அுன்பங்கக£ப் பற்றியும், ஆங்கில அரசாங்கம் செய்யும் * 

மற்ற கொடுமைகளைப் பற்றியும் சபைக்கு விரிவாக எடுத் 

துரைத்தார். சாணுவதக்தாருடன் சேர்ந்து கொண்டு 

ஐரிஷ் போலீஸார் அரசாங்கத்தின் கைக்கருவிகளாய் 

அமைந்து எண்ணற்ற கெரடுமைகள£ச் செய்து வரு 

வதால் அவர்ககா ஐரிஷ் மகாஜனங்கள் யாவரும் 

சமூகத்்இலிருந்து விலக்கி வை க்துவிட வேண்டுமென்று 

டிவேலரா ஒரு இர்மானம் கொண்டுவந்தார். ஓர் அப் 

ககுதினர்கூட ஆட்சேபிக்காமல், யாவரும் அடைக ஏழ் 

அக்கொண்டனர். சுகுந்திரம் வேண்டி எழுந்து நின்ற 

அயர்லாந்தின் சரிதஇர.த்தில் DSBiwrerin பெரும் 

.மா௮ுதல்ககா உண்டாக்கியகைப் பின்னர் காண்போம்” 

போலீஸாருக்கும் பட்டாளங்களுக்கும் அஞ்சி 

இருட்டறைகளிலே பதுங்கிக் கிடக்காமல் காலின்ஸ் மூன் 

ராம் காள் கூட்டத்இற்கும் விஜயஞ் செய் கான். அன்றும், 

Jus மான்ஷன் மாளிகையிலிருக்க செய்தியைப் 

,பட்டாளத்தார் அறிந்து, அவனைப் பிடிக்கவேண்டும் 

என்னு வந்து அம்்மாளனிகையைச் சூழ்ந்து கொண்டனர். 

ஆனால் காலின்ஸ், அவர்கள் முற்றுகையிட்டுக் கொண் 

டிருக்கும் பொழுதே, இரண்டு பட்டாளங்களுக்கு ஈடுவாகச் 

சென்று மறைந்துவிட்டான். இவ்வாறு தான் இருக்கும் 
இடத்துற்கு வரும் பட்டாளங்களின் கையிலிருந்து 

,தப்பியோடுவதகோடு அவண் இருப் இியடையவில்லை. 
அவன், டப்ளின் மாளிகைக்குச் சென்று, அங்குள்ள 

ஓ.ற்றர்களின் ,கஸ்தவேஜுாகள் யாவற்றையும் சோதனை 

மிட்டு, கொண்டர் படையைப் பற்றியும் ஸின்பின்
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இயக்கக்டைப் பற்றியும் ' அரசாங்கத்தார் எடுத்துக் 

கொள்ளும் நடவடிக்கைககா£கி தெரிந்து கொள்ள 

வேண்டும் என்றும் விரும்பினான். அளவு கடந் த வலிமை 

யுள்ள அரசாங்க, க்இன் தஸ் தவேஜுகளைப் பார்ப்பதற்கு. 

யாரால் உதவிசெய்ய முடியும்? காலின்ஸ் பிராயிடம் 

தன் எண்ண ததை அறிவிக் தான். டெயில் ஐரான் கூடி. 
வருங் காலத்திலேயே ஒரு காள் இரவில் கரலின்ஸ-*ம். 
நுலன் என்பவனும் டப்ளின் மாளிகையை அடைக் Gori. 

பிராம் அங்கு தயாராய்க் காத்து நின்றான். அவன் 

இருவரையும் அழைத்துச் சென்று, அரசாங்கக் SS 
வேஜு-கள் வைக்கப்பட்டிருர்,த மாடி அறைக்குள் விட்டு 
விட்டு, வெளியே க,தவைப் பூட்டிக்கொண்டான். அதத 

சமயத்தில் கீழே ஒரு குடிகாரன் கன் வெறியில் அரசாங்க 
மாளிகையின் சாளரம் ஒன்றை உடைத்துவிட்டான். 
காலின்ஸ் ௮)ைத அறிந்து மனம் கலங்கினான். உறங்கிக் - 
கொண்டிருக்கும் சிப்பாய்கள் ஓசை கேட்டு எழுந்து 
வந்துவிடக் கூடும் என்று கவலைய ற்றான். நல்ல வேர 

யாக அப்படியொன்றும் நிகழவில்லை. ௮வன் தோழ 

னுடன் அமர்ந்துகொண்டு ஓ.ற்றர்சளளின் அறிக்கை 
களையும், குறிப்புக்களையும், அதிகாரிகளின் உத்தரவு 

களின் நகல்ககாயும் மிக வேகமாகப் புரட்டிப் புரட்டிப் 

படித்துப் பார்த்தான். முக்கியமான விஷயங்கள் 
தன் குறிப்புப் புத்தகத்திலே குறிக்தும்கொண்டான். 
ஒற்றர் குறிப்புக்கள் பலவற்றில் தன்னைப்பற்றி எழுகப் 

பட்டிருப்பவ,ம்ஹை யெல்லாம் அவன் வியப்புடன் உற்றுப் 

பார்.த.தான். ஒன்றில் அவளைப்பற்றி, *௫ அவன் விசேஷப் 
பூ.தீ.இக் கூர்மை வாய்க்கு கார்க் நகரக் குடும்பக்இல் 

சோன்றியவன் * என்றா குறிப்பிடப் பட்டிரும்க.து..
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அவன் அகைப் படித்துவிட்டுக் குலுங்கக் குலுங்கச் 

சிரி.தீது மகிழ்ந்தான். இவ்வாறு இரவு முழுதும் அர 
சாங்க மாளிகையில் வேட்டையாடி விட்டு, ௮வன் தன் 

இருப்பிடத்துற்கு,த் இரும்பினான். இரவு முழுதும் 
தூக்கங் கொள்ளாத அவ்வீரன் மறுநாள் பகலில் 

டெயில் ஜரான் கூட்டத் இற்கும் தவருது சென்றான். 

  

காலின்ஸ் தன் கட்சியின் வலிமையை மிகைபட 

எண்ணி மயக்கம் கொள்பவனில்லை. ஆ.கலால் டெயில் 
ஜரானின் அங்கத இனர்களும், கொண்டர்களும், இதர 

ஸின்பீனர்களும் அரசாங்க ஐற்றர்கனால் தகொடரப்பட் 

டும்; துன்புறுதக்கப்பட்டும் வருவதைக் காணும் 

பொழுது, அவன் தானும் தோழர்களும் பிறங்கு காட்டிலே 

வேம்றுர்போல் நடத்தப்பட்டது நினை தீது வருக்இனான். 

சகல அ.இகாரமூம் டப்ளின் மாளிகையில் தங்கி மிருக்கும் 
பொழுது, குடியரசு, என்பது பெயரளவு கான் அன்றோ? 

ஒ.ற்றர்கள் தாங்கள் தொண்டர்களை க் தொடர்ந்தால் 
அபாயம் என்பதைக் காட்டச் சொற்ப எச்சரிக்கையரவது 

செய்யவேண்டு மல்லவா? இவ்வாறு அவன் எண்ண 

மிட்டுச் சில ஏற்பாடுகள் செய்தான், பசு நடக்க ஆரம் ' 

பி.த. கால், கன்றுகள் துள்ளிப் பாயுமல்லவா? சில 

கொண்டர்கள் துப்பறியும் .௮இகாரியாகிய ஹால்லி என் 

பவனுடைய வீட்டிற்குள் புகுந்து சோதனையிட்டு. அட்ட 

காசஞ் செய்தனர். வேறு சில கொண்டர்கள் ஒமிரியன் 
என்னும் துப்பறியும் ௮தஇகாரியை நடுத்தெருவில் 

பிடித்துக் கயிற்றால் கட்டி உருட்டி விட்டனர். கயிறு 

களுடனும் கம்புகளுடனும் ஆரம்பமான இந்தச் சண்டை, 

பின்னால் துப்பாக்கிகளும் கைத்துப்பாக்ககளும் உபயோ 

இக்கப்பட்ட பெரும் போராய் மூண்டது. .
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அக்கால இலெல்லாம் காலின்ஸ் போலஷடு, Sai 
லெய் என்னும் கண்பர்களுடன் கூடி வாகாஷ் விடுதிஃ 
வசி,த்அவக்தான். HUMP ஒற்றர்கள் சந்தேக 

திக்கு உட்படவில்லை. இரவுகளில் அவஷ். ‘inte 
களுடஷ் கூடி மேற்கொண்டு செய்யவேண்டிய வேலைகஷ 2 

குறித்து வெகு நேரம் ஆலோசனை செய்வ ௮ அச்ச 
விடு தில் தான். 

மிக நெருக்கடியான அக்காலத்தில் டிவே 
கடக்து அமெரிக்கா செல்லவேண்டும் என்று. . வடிவாக செய்கரர், காலின்ஸ் தசய இயக்க த.இஷ் aD, 

OTT & sy 

மாய் ஷிளங்கியதுபோல் டிவேலரா அதன். 
off or B® ey i, டிவேலரஈ பெரிய Tre BER p 

இங்கிலாந்தின்மேல் வெற்றி கொள்ளை, 
லப் புணருக்காரணம் செய்யவும் மிகந்தபொருல் 

வேண்டும் என்னு அவர் சிந்தஇுக்கார். பகைவுடி செருக்கு 

அக்கம் ஆயு.தம் பொருள் என்று ௧௬ இ ச். ஆனால் 
கொக்குஹிக்கும் அடக்குமுறைச் கடலின் ®Oeeu, Sane 
தெரியாது தவித்த மரக்கலமான அயர்லாந்து, 

மான பணத்தைப் பெ௫ுவது எங்கனு 2 த 

  

பவுன் உடன் வாங்கவேண்டும் என்றும், 
உள் காட்டிலும் பாஇ வெளி காடுகளிலும் 

டும் என்றும் டெயில் ஜ்ரான் திர்மாணி = 

அமெரிக்காவுக்குப் போய்ப் பணம் சேகரித்து அக்குள் 
OT OU sof oor ஆதரவைப் பெற வெண்டும் Tr oy டிவேலரர 

பிடிவாதம் செய்தார். கரலின்ஸும் முடிவிஷ் 

YEO ung 

ச  இகைந்து, பிரயாண த்இற்கு வேண்டிய ஏ.ற்பாடுகக£ஃ் செய்கஷ். 

முன் உட்டியே தோழன் போலண்டையும் ODA Gr 
அக்கு அனுப்பிவைத்தான்.
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அமெரிக்கசவிலிருக்க ஜரிஷ்காரர்கள் 1919-ம் ஷ். 
கூடிய தங்கள் ஜாதீய மகாகாட்டில் அயவர்லாந் இஷ 

கோரிக்கைகளைச் சமாகான மகாநாடு கேட்கும்படி. செஸ் 

வதற்காக வால்ஷ், டூன், ரியான் என்னும் மூவரை கியமிஆ 
இருக் தனர். அவர்கள் மூவரும் ஐரிஷ் ஜு.இயை 
சேர்ந். பிரபலமான அமெரிக்கர்கள்; ராஜீய வாழ்க்கை 
யிலும் மிக உயர்ந்த அக்தஸ்துள்ளவர்கள். அவர்கள் 
பாரிஸ் ஈகரை அடைந்தனர்; ஆங்கிலப் பிரதம Los BY 
லாயிட் ஜார்ஜ், அவர்களுடைய பெருமையை அறிந்து , 

அவர்களை எப்படியாவது மயக்கிவிட வேண்டும் என்ற 
க௬.இ.க தம்மைக் கண்டு பேச வருமாறு அழைக்கதார்.. 
ஆனால், அமெரிக்கப் பிர.இநிஇகள், மந்இரியைச் சக்இப் 
ப.குற்கு முன்னால், அயர்லாந்துக்குச் சென்று அங்குள் எ: 
விஷயங்களை கேரில் கெரிக்துகொள்ள வேண்டும் என்று 
புறப்பட்டனர். 

அவர்கள் மேமி” 5-ம் ௧.இ டப்ளின் ஈகரை அடைந் 
,கனர். நகர சபைத் கலைவரும், டெயில் ஜுன் சார்பாக 
டிவேலராவும், மகாஜனங்களும் அவர்களை மிகுந்த 
வைபவதக்துடன் வரவேற்றனர். அவர்கள் நாட்டின் 

எந்தப் பாகத்திற்குச் சென்றாலும், ஜனங்கள் ஆசவார த. 
துடன் உபசரித்தனர். ஆனால், பெல்பாஸ்டு நகரில் 

மட்டும் நசசாசபை, க் தலைவர் ௮அவர்கக£ரச் சந்திக்க முத் 

தார். அவர்கள் நாடு முழுதும் சுற்றிப் பார்த்து, தேசிய 
எழுச்சி தாண்டவமாடுவதையும், வேற்றார். ஆட்சியின் 
ழ் இனங்கள் அல்லலுறுவகையும் தெரிந்து கொண்ட 

னர். மெமி 10-1. 65D டெ ஜானின் விசேஷக் 
கூட்டத்திற்கும் அவர்கள் விஜயஞ் செய்இருக்,தனர். 
டவேலரச அ௮வர்ககா வரவே ம்கையில், உண் மையையும் 
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நிதியையும் அமெரிக்கா . கைவிடாதென்றும், அது 

வில்ஸனின் உயர்ந்து கு,த்துவங்களைப் பாதுகாக்குமென் 
அம் தாங்கள் நம்புவதாயும், உலகத்தில், தன்னிகரில் 
லாது உயர்ந்துள்ள அமெரிக்க சமூகம் வலியார் 
மெலியாரை வருத்தும் வழக்கத்தை ஒழிச்கவேண்டிய 

பொறுப்பையுடையது என்றும் கூறினார். ஆர்தர் ஒரி 
பி.கீதும் மற்றும் சில அங்கக இனர்களும் பகைவரின் 
அகீ.திககா எடுத்துரைத்தனர். காலின்ஸ் பொருளா,கார 

மந்திரியாகலால், ஆங்கில ஆட்சியின்கீழ் வரிப்பளுவா 
ஷம், கொடுமைகளாலும் அயர்லாந்து செல்வமிழந்து 

சீர்கெட்டுப்போன விருத்தகாந்.தக்ைகக் தக்க புள்ளி விவ 

ரங்களுடன்' எடுத்துக் காட்டினான். . அச்சமயம் மான் 
ஷன் மாளிகை முழுதும் ஜனங்கள் நிரம்பியிருந் தனர். 

கெல்லி என்னும் கொண்டன் டெயில் ஐரான் 
கூட்டத்திற்கு வரும்பொழுது, வழியில் ஸார்ஜன்டு புரூட் 
டன் என்னும் ஒற்றன் அவனைக் கைதி செய்ய முயற்சித்த 

தால், ௮வன் கன் ரிவால்வரைக் தூக்கிகச்கொண்டான். 
புரூட்டன் உடனே சைகக£ மேலே தூக்ிக்கொண்டு 
அபயம் கேட்டான். இதற்குள் பல கொண்டர்கள் 
கெல்லியைச் சூழ்ந்துகொண்டு அவளைச் சபைக்கு 
அழைத்துச் சென்றனர். Diss கெல்லியின்மேல் 
ஒரு வாரண்டு இருக்கது. ௮.கற்காக ஏரசளமான 
போலீஸாரும் பட்டாளக்காரும் மான்்ஷன் மாளிகையை 

கோக்கி வந்தனர். அச்சமயம் அமெரிக்கப் பிரஇகி.இகள் 
அங்கே இல்லை. கட்டிடம் முழுதும் சோதனை போடப் 
பட்டது. ஆனால் கெல்லியோ, காலின்ஸ் முதலிய 

ஆசாமிகளோ, அங்கு காணப்படவில்லை... போலீஸ 

ரும் பட்டாளங்களும் வெறுங்: கையோடு திரும்பினர்... 
oni—8
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அவர்கள் போகும் வரை காலின்ஸும் அவன் தோழர் 

களும் மேல் மாடியிலைறி, அடுத்,க வீட்டின் மாடியில் 

மறைந்து கொண்டிருந்துவிட்டுப் பின்னால் திரும்பி aus 

ot. அன்றிரவு அமெரிக்கப் பிரஇகிஇகளுக்கு மான்ஷன் 

மாளிகையில் பொதுஜன வரவேற்பு ஏற்பாடு செய்யப் 

பட்டிருந்தது. அவர்கள் வரும்பொழுதும் பட்டரளதக் 

கார் அவர்களை வழிமறித்துச் சோதனையிட்டனர். 

ஆங்கில ஆட்சியின் ௬கியை அவர்கள் நேரிலும் தெரிந்து 
கொள்ளவேண்டு மல்லவா? இரண்டு மூன்று இனவ் 

களுக்குப் பின் ௮வர்கள் பாரிஸுக்குத் இரும்பினர். 

அப்பிரஇரிதிகள் அங்கு சென்ற பின், லாயிட் 

ஜார்ஜ் அவர்களுடைய மனநிலை அயர்லசந்துக்கு ௮நு 

கூலமா மிருந்தைைக் கண்டு, பேட்டி யளிக்க மறுத்து 

விட்டார். அவர்கள் பிரசிடெண்டு வில்ஸனைக் கண்டு 

பேசினார்கள். ஐரிஷ் ஜனங்களுக்குச் | pr gies மகர 

காட்டில் தங்கள் கோரிக்கையைக் கூ.ஐ உரிமை அளிக்க 

வேண்டும் என்று. ஓக்கிய மாகாணச் சட்டசபை தர் 

மானித்திருந்தும், வில்ஸன் கம்முடைய Hare 
தோரணையில் ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்றும், தனிப் 

பட்ட முறையிலே இயன்ற சகாயம் செய்வதாயும் கூ நினார். 

இது வெற்றுரை என்று அ௮.திந்து வால்ஷ் முதலியோர் 

வருந்.இனார்கள். 

இடையில் அப்பிரதிகிதஇகள் காங்கள் அயர்லாந் 

இல் கண்டும் கேட்டும் வந்த விஷயங்களை யெல்லாம் 

ர அறிக்கையாக வெளியிட்டனர். அது எங்கணும் 

மிகுக்,த பரபரப்பை உண்டாக்கிவிட்டது. அபமயர்லாக் 

Bo பயங்கர ஆட்சி நடப்பதையும, தேசபக்தர்கள் 

கைஇகளாக நடத்தப்படும் கொடுமையையும், நிரபராஇ 
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Sra மக்களுக்கு இழைக்கப்படும் .இங்குகளாயும் 

அறிக்கை விரிவாக எடுத்துரைத்தது. எனவே, ஆங்கில 

அ.இகாரிகள் சினங்கொண்டு, அவ்வறிக்கை வெறும் 

பாய் மூட்டை என்னு மறுப்புக்கள் வெளியிட்டனர். 

ஆனால் வால்ஷ், சிறிதும் கலங்காமல், ;காமும் gb Fars 

களும் தயாரித், அ௮.றிக்கையையும் அதகுற்கு எதிராக 

ஆங்கல அதிகாரிகள் சொல்லவேண்டிய | விஷயங்களா 

யும், சமாதான மகாகாடு நியமிக்கும் ஒரு பஞ்சாயத் 

இன் முன்னர் ஆலோசனைக்கு வைக்கத் தயாரா யிருப்ப 

தாக அறிவித்தார். அதிகாரிகள் இதற்கு எங்கனம் 

துணிவர் 2 அவர்கள் வால்ஷின் ௮றிக்கையைக் கசணாத 

வர்போல் மெளனம் சாதித்தனர். மெளனம் சர்வார்த்த 

சாகுனம் அன்றோ 2 

சமாதான மகாகாட்டில் அயர்லாந்து கலந்து 

கொள்வதற்குச் செய்கு முயற்சி இவ்வாறு முடிந்தது. 

* கொல்லன் உலையில் ஈக்கு என்ன வேலை?” என்னும் 

கொள்கையை வல்லரசுகள் உறுதஇயாய்ப் பிடித்துக் 

கொண்டிருக் கன. அயர்லாந்து தன் கையே தனக்கு கவி 

என்னும் பாடத்தைக் கடைகி முறையாகக் கற்றுக் 

மிகொாண்டது. 

கதத்ககதக்ககககககககக்ககக்கககககக்ககககதககைகககககக்ககைகக 

முன்னேற்பாடுகள் 
பெரிய இயக்கம் ஒவ்வொன்றையும் ௮.,கன் பகைவர் 

மூ.தலிலேயே ம.இக்க மாட்டார்கள். ஆரம்பத்தில் அவர் 

கள் அதை அலட்சியஞ் செய்வர்) அடுத், காற்போல் ஏள
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னஞ் செய்வர்; பின்னர் வசை மொழியால் பழிப்பர் 
மேலும் ௮து வளருமானால், அடக்குமுறை என்னும் தண் 
டத்தைத் தொடங்குவர். இக் நான்கு படிகளையும் தாண் 

டிய பின்னரே, ஓர் இயக்கம் வெற்றி என்னும் ஐஜக்.தாம் 

படியில் ஏறமுடியும் என்று மகாத்ம௪ காந்து கூறி 
யுள்ளார். ஸின்பீன் இயக்கம் நிச்சயமாக நான்காம் 

படியில் ஏறி கின்றது. காலுபு.ற,தஇலிருக்தும் அடக்கு. 

முறைப் பாணங்கள் ௮,தன் மல் பாய்ந்து துளத்,தன. 

ஆனால், வெற்றி பெறுவதற்குப் பெரியதோர் போர்-- 

மக,த்.கான இயாகம்--தவையாயிருக்க து. 

அப்போரை விவரிக்கு முன்னர் முகலில் அயர் 

லாந்தில் இருக், த இரு ௮அரசாங்கங்களுடைய வல்லமையை: 
யும் ஆராய்வோம். ஒரு பக்கத்தில் பொதுஜனங்கள் 

டூ.தர்ந்தெடு த்த பிரதிகிதிககாக் கொண்ட டெயில் 
ஐரான். ௮.தற்கு உதவியாய் டந்தது ஸின்பீன் இயக்கம். 
அதைப் பாதுகாத்து கின்றது கொண்டர் படை. ஐரிஷ் 

மக்களின் ஆதரவு முழுதும் அதற்கே உரியது. மற்றொரு. 
பக்கத்தில் வேற்றாரின் அரசாங்கம் என்னும் *விடிவிலாதக் 

துன்பஞ் செய்யும் பராஇனம்', ௮.தற்கு உற்.ற துணையாய் 

நின்றவை ஆண்டுசோறும் பெருக் இரவியத்ை விழுப் 

இிக்கொண்டிருக்த பட்டாளமும் போலீஸும். இவற்றுள் 

பட்டாளம் எப்பொழுதும் பயன்படுவ தன்று--ல 

௮சா.தாரண நிலைமைகளில் சான் ௮து அவசியம். ஆனால் 

போலீஸின் உதவியில்லாமல் சர்க்காரால் ஒன்றும் 

செய்ய முடியாது. 

ஐரிஷ் போலீஸ் படை ஜனங்களுக்குத் தொண்டு 

செய்வதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட கன்று. அது 

ஆங்கில அரசாங்கத்தைப் பாதுகாக்கும் பட்டான
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wreyd, PH —MECELO YSHG HYANAMEGD QHOT 
கூட்டமாகவும் விளங்கியது. எல்லாத் தேசபக் சர்களைம் 

பற்றியும், அவர்கள் : செய்து" வந்த: வேலைகளைப் பற்றி 

யூம், ஜனங்களின் மனோபாவங்ககரக் குறித்தும், கொண் 

உர் படையின் வலிமையைக் குறித்தும், எக்காலத்தும் 

அரசாங்கம் மி க ஈன்றாகவும் தெளிவாகவும் அறிந்து 

கொண்டிருக் அது: இது எங்கனம் சாத்தியப்பட்டது 

என்றால், போலீஸ் ஒ.ற்றரின் உகவியினாலே.கான். ஒற்றர் 

கள் நகாடெங்குடம் பரந்திருந்தனர். போலீஸ் காணாக்கள் 

யாவும் வலைப் டரின்னலைப்போல் ஒன்ரோடொன்று பின் 

MEDS. ASE. இக்காரணத்தால், ஆங்கில ௮.இ 

காரிகள் டப்ளி£ ன் மாளிகையில் உட்கார்ந்துககொண்டே, 

ஒவ்வொரு கிடகிஷத்திலும் தேசமனைத்தும் - நடக்கும் 

விஷயங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள முடிக்கது. 

தெரிந்துகொண்ட பின்னர், அவர்களுக்குப் பிடியாக 

விஷயங்ககா ௮௪_க்குவதற்குப் பட்டாள,த்ைதயோ போலீ 

ஸையோ அனுட்சபி வந்தனர், ஒற்றர்களில் பெரும்பாலசர் 

அயர்லாந்தில் பிறக். தவர்கள். இதர போலீஸாரும் 
ஐரிஷ்காரரே. இ வர்கள், தான் அரசாங்கச்.இன் கைகளா 
கவும், சண்கள கவும், செவிகளாகவும் Mera@err. 

இந்தக் கைகளை வெட்டி, கண்கக£க் குருடாக்கி, செவி 
களையும் அடைத்து விட்டால், அரசாங்கம் மலை சாய்ந்தது 

போல் சாய்ந்து விடும், போலீஸ் படையின் வீழ்ச்சியே 

தங்களது வெற்றி என்பதை அ௮றிக்துகொண்டு, 

ஸின்பீனர்கள் ௮ ,த.ற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகக£ச் செய்ய 

முற்பட்டனர். யில் ஐரானும் போலீஸாரைச் சமூக 

பஇஷ்காரஞ் செய்யவேண்டும் என்று சர்மானிக்கது. 

காலின்ஸின் ஏழ்பாடுகளின்படி. :டிவேலரா ரகசிய 

மாக அ௮மெரிக்காஷூக்குச் சென்றார். இ.கனால் காலின்ஸின்
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பொறுப்பு, அதிகரித்து வக்கது. அவன் டெயில் ஐரா 

னின் உளவு இலாகாக் கலைவளாயும் நியமிக்கப்பட்டு, 

, தனக்குக் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு பதவிககாயும் 

வகித்து, இடைவிடாது உழைத்துவந்தான். ஒற்றுக் 

கேட்பது அவனுக்கு வெகுகாள் பழக்கம். முதன் 

முதலாகத் தக்க ஒற்றர் உட்டக்தை அமைக்துக்கொண் 

டால்கான் அதிகார வர்க்கத்தை எதிர்த்து கிற்கமுடியும் 

என்பது அவனுக்கு மிக நன்றாய்த் தெரியும். ஆனால், 

ஓற்றுக் கேட்பதற்குத் தக்க நபர்களைக் கண்டுபிடிப்பது 

கஷ்டமஈ யிருந்தது. அவன் லியான் டோபின் என்பவனைப் 
பிரதான உளவு அதிகாரியாக நியமித்துச்கொண்டான் .. 

உளவு இலாகா மெதுவாகவே வளர்ந்துவக்கது. 

காலின்ஸ் மிகக் தேர்ந்த நண்பர்களையே 156 Qorsr 

வுக்கு நியமிதீது வந்தான். இவர்கக£ க் தவிர, அரசாங்க 

ஒற்றா்களிலும் சிலர் அவனுக்கு வழக்கம்போல் உ தவி 

புரிந்துவந்தனர். ஆங்கில ஒற்றர் படையை எதிர்த்து 

நாடெங்கணும் சுற்றிப் போராட்டங்கள் செய்வதற்காகப் 

“பறக்கும் தொண்டர் படை ' ஒன்றும் நிறுவப்பட்டது. 

வெடி. குண்டுகள் செய்வதற்காகப் பார்னல் தெருவில் ஒரு 

தொழிற்சாலை ஏற்படுத்தப்பட்டது. காலின்ஸ் தனக்கு. 

நண்பரான பிராய், மக்ஈமாரா என்னும் இரு ஒற்றர்க& 

யும் வாரம் தவறாமல் சந்தித்துப் பகைவரின் நடவடி.க்கை 

கள் யாவற்றையும் தெரிச்துகொண்டு வந்தான். ௮.இகாரி 

களும் ஓ.ற்றர்களும் கையாளும் : ரகசிய பரஷையின் 

பொருளைக் தெரிந்துகொள்ளவேண்டிய௰ நுட்பமான 
குறிப்புகளாயும் அவன் நன்றாய் க கெரிந்துகொண்டான். 

பசைவரின் கடிதங்கள் பல அவன் கைக்கு வந்து சேரு. 

வதற்குத் தக்க ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டன. இவ் 

வாறாக... ஓற்றர்களையே ஒற்றுப் பார்க்கும் கடிண
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மான வேலையிலும் ௮வன் அ௮துபவம்- பெறச் சந்தர்ப்பம் 

வாய்த்குது. 

இடையில், கொண்டர் படையினர் அதுகாறும் 

செய்துவந்த சில காரியங்களை நரம அறிந்துகொள்ள 

வேண்டும். 1979 ஜனவரியிலிருந்து ஜூன் மா,தம் வரை 

தொண்டர்கள் செய்த பெருங் காரியங்களில் சிலவற்றை 

இங்கு குறிப்பிடுவோம். இரண்டு வருஷ காலமாய் அவர் 

கள் போலீஸ் கொடுமைகளை யெல்லாம் பொறுமையுடன் 

ஏ.ற்றுக்கொண்டிருக் தனர். மக்ரீல் தன்னைக் கைஇசெய்ய 

வந்து போலீஸாருடன் போராடியைப் போன்ற சம்ப 

வங்கள் ஆங்காங்கே அபூர்வமாக நடந்தவை. ஸோலோ 

ஹெட்பக் என்னுமிடத்தில் ஜனவரி 9597-௨ இரண்டு 
போலீஸார் கொண்டர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர்: 

அப் போலீஸார் ஒரு வெடி. மருந்து வண்டிக்குப் பாது 

் கரவலாகச் சென்றுகொண்டிருக்தனர். தான்பிரீன் முதலான 
கொண்டர்கள் சிலர் வெடி. மருந்தைக் கைப்பற்றுவதுற் 

காக முயற்சிக்கையில், அப்போலீஸார் எ.இரத.த.தால், 

அவர்கள் சுட்டுச் கள்ளப்பட்டார்கள். ௮ச் சமயத்தில் 

பல ஸின்பினர்களே பகைவர்களின் ரத்தம் இந்து 

வகுற்குச் சம்மதிக்கவில்லை. ஸோலோ ஹெட்பக் சம் 

பவத்தால் தச.தஇல் மிகுந்த பரபரப்பு ஏற்பட்டது. பின் 

wrreS 90-௨ டப்ளின் தொண்டர்கள் சிலர், கெல்லின்ஸ் 

டவுணில் ஆகாய விமானம் இறங்கும் இடத்திற்குச் 

சென்று,76 துப்பாக்கெளையும் பல்லாயிரம் குண்டுககாயும் 
கைப்பற்றிக் கொண்டனர். ஆயுதங்களைக் காத்துக் 

கொண்டிருக்க பட்டாளத்தாரை அடக்குவகுற்குத் 

தொண்டர்கள் ஒரு குண்டுகூடச் சுடவில்லை.
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லிமெரிக் றையில் வைகச்கப்பட்டிருக் த கோயாளி 

யான ஒரு கொண்டன் ।எப்ரல்மி' 8-௨ வேறு கொண்டர் 

களால் வெளியே கொண்டுபோகப் பட்டான். அன்னு 
கோயாவியைச் சூழ்க்து போலீஸார் பாதுகாத்து நிற் 
கையில் இடீரென்று ஆயுதக் தாங்கிய தொண்டர்கள் 

அங்கு புகுந்தனர். ஒரு போலீஸ்காரன் கோயாளியப் 

பார்தீதுச் சுட்டான். ௮.தனால் அவன் அபாயமான காய 

மடைக்தகான். ௮6௧ சமயத்தில் தொண்டர்களும் சுட் 

டனர். முதலில் சட்ட போலீஸ்காரன் மடிந்து வீழ்ச் 

தான் 7; மற்றும் நான்கு போலீஸாரும் வார்டர்களும் 

காயமடைக்கனர். தொண்டர்கள் கைஇயை் தூக்இக் 
கொண்டு மறைக்தனர். ஆனால், ௮க்த கோயுற்.ற தொண் 

டன் மறுகாள் இறந்துபோனான். இதிலிருந்து லிமெ 

நிக்கல் சில காள் ராணுவச் சட்டம் அமல் நடத்தப்பட் 

டது. எப்ரல்மீ” 20-௨ ஒரு கொண்டர் படை அரக்லன் 

என்னுமிடத்தில் போலீஸ் படைவீடுககாக் துணி 

வுடன் தாக்க, போலீஸாரை ஜயித்து, UDG] ஆயு 

தங்களையும் வெடிமருந்தையும் கைப்பற்றிக் கொண் 

டது. 

இதுதகைய காரியங்களெல்லாம் தனிப்பட்ட சில 

கொண்டர்களின் செயல்கள் என்று எண்ணிவிடக் 

கூடாது. இவை யாவும் தலைமை ஸ்தலத்திலிருக்,த.௮.இ 

காரிகள் வேண்டுமென்றே அமைக்க தஇிட்டக்இன்படி. 

நிகழ்க் கவை. இவை எசம்பந்தமாகக் கொண்டர் படை 

யின் ப.த்திரிகையாகய * அன் டோக்லக் 'கில் வெளிவக்த 

நீண்ட அறிக்கையில் காணப்பட்ட விஷயமாவது : “எ இரி 

மின் ஆயுதந்தாங்கிய சப்பாய்களாமினும், போலீஸா 

ரரமினும், அவர்களை நம் மேல் படையெடுத்துவக்கு அக்
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கியரை நடத்துவது போலவே. பாவிப்பது கியாயமாகும். 

._ இகை எல்லாக் கொண்டர்களும் கெளிவாய் க் தெரிந்து 

கொள்ளவேண்டியது அவசியம். ஒவ்வொரு தெரண்ட 

னும் கன் படையின் கடமைகளைச் செய்யும்பொழுது, 

மது ராஜ்யத்தைக் கவர்ந்து கொண்ட ஆங்கிலேயரின் 

சிப்பாய்களுக்கும் போலீஸாருக்கும் எஇராக நியாயமான 

எல்லாவித யுக்க முறைகளையும் கையர்ளுவது ஒழுங்கும் 

சட்டப்படி நியாயமுமாகும். கொண்டனுடைய ஆயுதங் 

கப் பறிக்க முயற்சிகள் செய்யப்பட்டால், DISS 
கிற்கவேண்டியது அவண் உரிமை மட்டு மல்லாமல் 

கடமையுமாகும்...... இங்கிலாச்து, ஒன்று தேசத்தைக் 
காலி செய்து கிளம்பிவிட வேண்டும் ; இல்லாவிடில், 

அகனது அக்நியப் படையின் உகவியால் இடைவிடாது 

தன்ஷணோேடு போராடும் இக்காட்டைக் கைவசம் வைக்துக் 

கொள்ளவேண்டும். * 

இனி, மேற்கொண்டு ந௩டக்த காரியங்கக£க் கவனிப் 

போம். ஜுிலைமி' 80-௨ ஒற்றனான ஸார்ஜன்டு ஸ்மித் 

என்பவன் கன் வீட்டருகிலேயே சுட்டுக் கொல்லப் 

பூட்டான். அவன் இதுவரை தேய இயக்கத்திற்கு 

ஏஇராகக் இவிரமாக வேலை செய்துவத்தகற்காகவே 

இது தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. எத்தனையோ மூறை. 

அவனுக்கு எச்சரிக்கை செய்தும், பயனில்லாது 

போயிற்று. இந்த மரண தண்டனை.டெயில் ஐரானின் 

பாதுகாப்பு மந்துரியால் வி.இக்கப்பட்டது. ஆறுமாத 

காலமாக நிலைத்து நின்ற டெயில் ஐஜரான் இதுவரை 

இ,க்சகைய இவிரமான கண்டணனைககா வி.இக்கவில்லை. 

செப்டம்பர்மீ” 7.9-உ பிரன்ஸ்விக் தெரு போலீஸ் கலைமை 

ஸ்கலத்துற்கு: வெளியே டேனியல் ஹோயி என்ற ஸார்
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ஜன்டு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான். இவனும் தன் நாட்டுச் 

சேசபக்தர்களுக்கு எதிராக ஒற்றுப் பார்த்ததால் 

உயிரிழக்க கேர்ந்தது. இத்தகைய கண்டனைகள் குறித் த 

பலனை உண்டாக்கன. மற்ற ஒற்றர்கள் தொண்டர் 

களிடம் ௮. இகமாய் நெருங்க அஞ்சினார்கள். தங்களுக்கு 

இடப்பட்ட உத்தரவுகளை ' ஓரளவு நிறைவேற்றிக். கூலி” 

பெறுவதைக் SAT, அவர்கள்: . தாங்களாக விசேஷ. 

முயற்சி எதுவும் எடுத்துக். கொள்வ இல்லை. நாளடைவில் 

கொண்டர்களின் போராட்டம் வலுவடைந்குது. .பெர்மாய் 

என்னுமிடக்இல், தொண்டர்கள் லியாம் லிஞ்சின் 

அலைமையின் ழ், 17 ஆயுதம் தாங்கிய சிப்பாய்களோடு 

போராடி. வெற்றி கொண்டு ஆயுதங்கக£ப் பறித்துக் 

கொண்டனர். ஆகஸ்டு மாதத்தில் ௮யர்லாந்இன் தெற் 

கிலும் மேற்கிலும் பல போலீஸ் படை விடுகள் தொண்டர் 

களால். தகாக்கப்பட்டுக் . கைப்பற்றப்பட்டன. . பொது 

ஜனங்களும். பேர்லீஸுரைச் சமூக. uBepsirr ey செய்ய 

ஆரம்பி த.தனர். அதனால் பல போலீஸார் ராஜிகாமாச் 

செய் கவண்ணமா யிருக் சனர். இவையெல்லாம் பிரிட்டி. 

ஷாரின் பிடி. களர்ந்துவக் தைக் குறிக்கின்றன. 

டெயில் ஐஜரரன் சோன்றியது முகல் காளுககு காள் 

அதன் செல்வாக்கு பெருகிவக்தகது. தேசத்தில் ௮துவே 

உண்மையான அரசாங்கம் என்பதை ஜனங்கள் சிறிது: 

சிறி.சாக உணர்ந்தனர்... ஸின்பின் இயக்கத்தின்: ஒரு. 

முக்கியரம்சமசன... பிரிட்டிஷ். கீ.இஸ்.தல பகிஷ்கார.க்தைை 
அவர்கள் கைக்கொண்டு, ஸின்பின் நீதிஸ் தலங்களுக்கு 

வழக்குகளைக் கொண்டுபோயினர். தேசியப் பஞ்சாயத்து 

களில் நல்ல.க8ீ.இ வழங்கப்பட்டகோாடு, வழக்குகள் விரை 

வாகவும் முடிக்கப்பட்டன; செலவும் சுருக்கமாயிருக் தது.



அரசாங்கச் சட்டப்படி. தேசியப் பஞ்சாயத்துகள் ஏற்படு 

வகுற்கு இடமிருந்தது. ப.த்துரிகைகள் அப் பஞ்சாயத் 

தூகளில் முடிவான வழக்குகளின் விவரங்களை வெளி: 

மிட்டுப் பிரபலப் படுத். இன, பெயில் ஐரான் சில காட் 

களுக்குப் பிறகு பஞ்சாயத்துகள் அனைத்தையும் ஒழுங்கு 
படுத்தி, ஏற்ற சட்டங்களியற்கி, , ஜில்லாக்களுக்கு 

, வேண்டிய பெரிய B Bow gootire dt அமைத்தது. 

தேசியச் இட்டத்தை நிறைவேற்றத் தேசத்தினிடம் 

பக்தி கொண்ட பல இகாஞர் மட்டும் இருந்தால் 

போதுமா? ஏராளமான ஆயு.தங்சீள் வேண்டும்; ஆயிரக் 

கணக்கான பொருளும் வேண்டும்- பொருள் மிகுக்திருக் 

தால், கற்.ற இகரஞரையும் ஆயுதங்களையும் பெறமுடியும். 
ஆனால் ஏழைமைப்பட்ட அயர்லாந்தில் தேசியக் கட்சிக் 

குப் பொருள் எது? அடிமைப் ட்ட தேசம், ஆளும் 

நாட்டால் பொருள் அ௮பகரிக்கப்பிட்டு, வளர்ந்து வரும் 
வறுமையில் கானே உழலும்! ஆளும் நாடு தேவையான 

பட்டாளங்களை வைத்துக்கொள்ளிப் பெரும் பொருளைப் 

பெறமுடியும். கொடுந் 'ஓர்வைகள், or BSED, நாகரிக 

மான * சுரண்டல் முகலிய பல வழிகளில் அகுற்குப் 

பொருள் சேரும். ஆனால் அடிமை காடு பணத்திற்கு 
என்ன செய்யும்? பொருள் இல்லாவிடில் களர்ச்சியில்லை; 
கிளர்ச்சி இல்லாவிடில் போரில்? போரில்லாவிடில் 

சுகுந்.இர மில்லை. ் 

டெயில் ஐரானின் தலைவரான டிவேலரா, பொருளின் 

அவசியத்தை Bore NS, ஆரம்பத்.திலேயே உள் 

காட்டில் 2,50,000 பவுனும், வெசரி காடுகளில் 2,50,000 
பவனும் டெயில் ஐரான் பேரால் சடன் வாங்கவேண்டும் 

என்னு அ.றிவித்இருக்,தார். இந்,தீச் கடனுக்குக் கொடுக்
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கப்படும் தொகைகளுக்குக் கடன் பத்திரங்கள் கொடுக் 

கவும், காடு சுதந்தரம் அடைந்த பின்பு வட்டியுடன் 

YSHF செலுச்துவதாக உறுஇ கூறித் துண்டுப் 
பிரசுரங்கள் முதலியவற்றால் பிரசாரம் செய்யவும் 
வேண்டியிருந்க.து. அயர்லாந்இல் கடன் தொகை வரூ 

லிப்பது எளி. தான வேலையன்று. ஒவ்வொரு துறையி 
லும் அரசாங்கம் எதஇர்த்து வந்ததால், மிகவும் கவன 

மாகப் பணவசூல் செய்யவேண்டியிருக்கது. 

வசூல் வேலை வரவு செலவு மக்்இரியின் வேலையாக 

லால், காலின்ஸ் அதைக் இவிரமாகச் செய்ய முற்பட் 

டான். ஹார்க்கோர்ட்டு தெருவில் ௮வன் காரியாலயம் 

இருக்கது. 0,௧௪த்இன் பல பாகங்களிலும் கட்டுப்பாடாக 
வரூலிப்ப தற்குப் பொறுப்புவாய்க்கத நால்வர் நியமிக் 

கப்பட்டனர். அவர்கள் அவன் உத்தரவின் பேரில் 
தங்களுக்கு வேண்டிய உதவியாட்களை நியமித்துக் 

கொண்டு வேலை செய்து வந்தனர். சிறைக்குள் சிக்காது 
வெளியேயிருந்து டெயில் ஐரான் அங்கத் இனர் ஒவ் 

வொருவரும் தத்தம் பகுதியில் வசூலுக்குப் பொறுப்பா 

யிருக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. ஸின்பினர்கள் மட்டு 

மின்றி, மற்ற எல்லாப் பொதுஜனங்களிடமும் வசூல் 

செய்யவேண்டும் என்பதைக் காலின்ஸ் வற்புறுக்.இனான். 

_ தன்னுடைய சிப்பந்திகள் கவனிக்காத மூலை முடுக்குகளி 

லுள்ள இடங்களையும் குறிப்பிட்டு அங்கெல்லாம் பணம் 

BIEL Carr என்று ௮வன் அவர்களுக்கு அடிக்கடி- 

கடிதம் அனுப்பிவந் தான். 

காலின்ஸின் தலைமைக் காரியாலயமே இனந்தோ 

௮ம் போலீஸ் கண்டக்இற்கு உட்பட்டிருந்தது என்றால், 

வசூல் வேலை எவ்வளவு கஷ்டமானது என்பதை காமே
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பூகிகதுக்கொள்ளலாம். கரரியாலயதக்தில்கான் பண 

சம்பக் தமான கணக்குகள் யாவும் இருக் தன. ஒரு சமயம்: 

காலின்ஸ் அங்கு வேலை செய்து கொண்டிருக்கையில், 

Deore gy பட்டாளக்.தாரும் போலீஸாரும் அங்கு. 

வந்து தோன்நினர். போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் 

காலின்ஸிடம் சென்றுர். அவருக்குக் காலின்ஸைத் 

தெரியாது. காலின்ஸ் விரைவாக ரிவால்வரை எடுத்து 

டைப் அடிக்கும் பெண்ணொருத்தியிடம் கொடுத்து 

மறைக்கச் சொல்லிவிட்டு, கையில் சில கஸ். தவேஜு 

களுடன் நின்றான். அங்கிருந்து தப்புவதற்கு எவ்விதத் 

இலும் வழியில்லை. இன்ஸ்பெக்டர் ௮வன் கையிலுளள 

காகி தங்களைப் பார்க்கவேண்டும் என்று கேட்டார். 

காலின்ஸ் மிகுந்து தைரியத்துடன் ௮வரைப் பார்த்து, 

“உமக்கு அவற்றில் என்ன வேலை இருக்கிறது? உம் 

முடைய சொந்த காட்டாரையே ஒற்றுப்பார்க்கும 

தொழில் நன்றுயிருக்கிறது !' என்று பரிகசிக்தான். 

இச் சொற்க&£ச் செவியுற்ற இன்ஸ்பெக்டர் இகைத்து 

கின்றார். ௮ம். நிலையில், காலின்ஸ் அப்பால் சென்று, 

டூமல் மாடியில் ஏறி, அங்கிருந்து பக்கத்திலிருந்த ஒரு 

டபாஜன விடுதியின் கூரையின் மேல் பதுங்கியிருக் தான். 

சோதனை முடிந்தது. போலீஸாரும் பட்டாள க.தாரும் 

மஹறைக்தொழிரஈ் த பின்னர், அவன். மெல்ல வெளியேறித் 

தனது காரியால்யத்தை அடைக்தான். போலீஸார் 

போகும்பொழுது இரண்டு முக்கியமான கொண்டர் 

காகச் கைஇ செய்துகொண்டு சென்றனர். 

பின்னால் காலின்ஸின் வேலைகளுக்காக ஒரு புதுக் 

காரியாலயம் கட்டப்பட்டது. அதில் பணம், Fors 

வேஜுகள் முதலியவற்றை மறைத்து வைப்பகுற்குக்
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கள்ள அறைகள் அமைக்கப்பட்டன. கட்டிடத்துற்குள் 

போலீஸார் பிரவேசித்,தால், உடனே மேல் மாடியில் 

வேலை செய்யும் காலின்ஸ் அதை அ.றிந்துகொள்வகற்கு 

ஒரு மின்சார மணி அமைக்கப்பட்டது. அவன் அங்கி 

ருந்து ,தப்பியோடவும் வழிகள் செய்யப்பட்டிருக், தன. 

தேசியக் கடன் கிஇியைப்பற்றிப் ப,த்இரிகைகள் 
மிகவும் விளம்பரப்படுத்இன. அயர்லாந்இன் வர்த்தகத் 

தைப் பெருக்குவதற்கு - வெளிகாடுகளுக்குப் பிரதிகிதி 

களை அனுப்பவும், கைத்தொழில்கள் விவசாயம் முதலிய 

வற்றை வளர்க்கவும், பஞ்சாயத்துகள் நியமிக்கவும், 

தேய காணயச்சாலை அமைக்கவும், மற்றும் தேசிய 

நிர்மாண வேலைக&௭ச௪ செய்யவும் அ௮க்கிஇ உபயோகிக்கப் 

படும் என்றும் அ௮.றிவிக்கப்பட்டது. அவ்வாறே நடத்து 

வதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டன. 

கடன் விளம்பரங்க&ா வெளியிடும் பத். இரிகைகள் டெயில் 

ஜரானைப்பற்றிக் குறிப்பிடாமல், “தசயப் பிர இநிஇகள்” 

வருலிப்பதாகவே எழுஇ வந்தன. இதனால் அரசாங் 

SEB அடக்குமுறைக்குக் தப்பிவிடலாம் என்பது 

அவைகளின் கருத்து. ஆனால் சர்க்கார் அப்பத். இரிகை 

கள் யாவற்றையும் அடக்கி வாய்ப்பூட்டிட்டது.சில ப.த்.இரி 

காரலயங்களில் அச்சு யந்இரங்களும் உலைக்கப்பட்டன. 

பல பத்திரிகைகள் ஏககரல,க்கில் ௮டக்கப்பட்டுப் போன 

தால், அடக்குமுழறையே கடன் நிஇக்கு விசேஷ விளம் 

பரமாகிவிட்டது. அரசாங்கம் அக்நிஇக்குப் பணம் உதவு 

வது சட்ட விரோதம் என்று உத்தரவிட்டது. ஆயினும், 

கொடிய அடக்குமுறையின் நடுவேயும், காலின்ஸ் ஏராள 

மாக நிதி வசூலித்து வந்தான். 1990, ஐஜமலையில் வசூலை 
நிறுத்தியபோது மொத்தம் 5,79,000 பவுன் நிதி சேர்ந் 

அருக்த.து.
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காலின்ஸ் கன் காலம் முழுவகையும் வரூலுக்கு 

மட்டுமே செலவிடவில்லை. ௮,இ இவிரமான காரியங்கள் 

பலவற்றிற்கு அவன் கலைமை வூத்து .நடத்தினான். 

கொண்டர்கக£க் கொண்டு பல சூரத்தனமான வேலை 

களைச் செய்வித்தான். ஆனால், தன் முக்கியமான கவனம் 

நி.இி வசூலை விட்டுச் சகறிவிடாமலும் பார். க்துக்கொண் 

பான். வரூலுக்காக ஜில்லாக்களின் பல பகுஇகளிலும் 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட கூட்டங்களை அரசாங்கம் தடை 

செய்தது. கூட்டங்கள் யாவும் ஓதுக்கமான இடங்களில் 

ரகசியமாக நடைபெற வேண்டி.யிருக் கன. சர்க்காருக்குப் 

பயந்து, முல்லிங்கார் என்னும் இட,க்.தில் இடுகாட்டில் ஒரு 

கூட்டம் கூடிற்று என்றால், அடக்குமுறையின் வேகக். 

கான் என்னே! மேலும் வர்த்தகர்களும் குடியானவர் 

களும் கொடுக்கும் உண்டியல்க௯ கேராக *வரவு செலவு 

மந்திரிக்கு” என்று அனுப்ப முடியவில்லை. அரசசங்கம் 

காணயச்சாலைசள் அவ்விலாசக்திற்குப் பணம் கொடுக் 

கக்கூடாது என்று விதித்தது. ௮ .கனால் முதலில் பண 

மெல்லாம் லை தனிப்பட்ட நபர்களின். பேரால் நாணயச் 

சாலைகளில் போடப்பட்டுப் பின்னர். தான் காலின்ஸின் 

கைக்கு வந்து சேர்ந்தது. கடன் பத்திரங்களும் விளம் 

பரங்களும் அச்சிட்டுக் கயரரிப்பஇலும் பெருங் கஷ்டம் 
விகாக்,கது. ஆனால், காலின்ஸ் டப்ளின் மாளிகைக்கு 

வகு சமீபக்திலேயே உள்ள Ciriani res 

கூடத்தில் சாமர்த்தியமாக அவற்றைத் தயாரித்துக் 
கொண்டான். 

நிதிக்கு அயர்லாக். இல் வசூலானகோடு, வெளிநாடு 

களிலிருக்க ஐரிஷ்காரர் பலரிடமிருந்தும் பணம் வந்தது. 

சைனா, இந்தயா, ஆஸ்திரேலியா முதலிய கொலையிடல்
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களிலிருந்தும் பணம் அனுப்பப்பட்டது. தென் ஆம் 

பிரிகாவிலுள்ள ஜரிஷ்காரர் மட்டுமே ம,000 பவுன் 

அனுப்புமிருக் தனர். ் 

கி.இ சம்பர்தமான கணக்குகளெல்லாம் சாலின்ஸால் 
மிச ஒழுங்காக: எழுஇவைக்கப்பட்டன. ஒரு சமயம் 

போலீஸாருடைய சோதனையில் அகப்பட்ட சில கணக்கு 

கள் மூலம் பல பெயர்கள் அவர்களுக்குத் தெரிந்தன. 

அப்பெயர்களையுடைய ஈபர்களில் பலர் முன்னால் ஸின் 

பின் இயக்கத்தில் சேராதவர்கள் என்பதைக் கண்டு 

அவர்கள் வியப்புற்றனர். 

நி.இக்குச் சேர்ந் த இரவிய மெல்லாம் கூடியவரை 

தங்கமாக மாற்றப்பட்டுப் பல இடங்களில் புதைத்து 
வைக்கப்பட்டது. கொஞ்சப் பணம் மட்டுமே சில நபர் 

களின் பெயரால் நாணயச்சாலைகளில் பேசடப்பட்டது. 

தொண்டர்கள் பணத்தைச் சேகரித்துக் காலின்ஸிடம் 

கொண்டு வந்து கொடுப்பதில் மிகுந்த எச்சரிக்கையா 

யிருக் தனர், ஒரு சமயமாவது அவர்கள் பணத்தைப் 

பறிகொடுத்ததஇல்லை. தேசத்தில் தங்க நாணயங்களின் 

நடமாட்டமே இல்லா.இருந்த பொழுது, காலின்ஸ் 25,000: 

பவுன் தங்கத்தைப் பெறமுடிக்குது பெரு வியப்பேயாகும். 

தங்கத்தைப் பல பெட்டிகளில் அடைத்துப் புகைத்து 

வைத்ததில், ஒரு சமயம் ஒரு சிறு பிரேதப் Cups 

உபயோகிக்கப்பட்டது. போலீஸார் கோண்டிப் பார்த் 

தாலும் கூட அதில் பிணமிருப்பதாக எண்ணிப் போம் 

விடுவார்கள் என்பதற்காக இப்படிச் செய்யப்பட்டது 7
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போச் முழக்கம் 

1916-ODY ஈஸ்ட்டர் கலகம் தோன்றியது மூ.தல் 
மூன்று வருஷ காலமாக அயர்லாக்இன் சுதந்தரக்இழ் 
காக உழைத்துவந்த தேசபக்தர்கள் பிரசாரம், சாத்வீக 

எதிர்ப்பு முதலிய காரியங்ககாயே செய்து வந்தனா்- 
ஆனால், ஆங்கில அரசாங்கம் மட்டும் எல்லையற்ற பலாத் 

காரத்தைக் கையாண்டு வந்தது, எ.த்.தனை ஐரிஷ் வீரர் 

கள் கொல்லப்பட்டார்கள் / எக். ஆயிரவர் சிறை 
மிடப்பட்டனர் / அமை இயாய் வாழும் குடிஜனங்களுடைய 
விடுகளில் எத்தனை ஆயிரம் சோதனைகள் 7 கடையத் 
தரவுகள் எத்தனை! தேசப்பிரஷ்டங்கள் எத்தனை |! 
ராணுவச் சட்டப்படி. தண்டனைகள் எத்தனை! நச்சுப் 
பட்ட பத்திரிகைகள் எத்தனை / மாபெரும் தலைவர் 
களுக்கு இழைக்கப்பட்ட கொடுமைகள் எ.்குனை 7 இவ் 

வாறு இரக்கப் பெருக்கும், கொடுமைகள் அனைத்தும், 

அரசாங்க,ததாலேயே செய்யப்பட்டு வந்தன. எதர்ப்புறத் 
இலிருந்து இதுவரை கட்டுப்பாடான பலாச்காரம் 

பிர.இபலிக்கவில்லை. ஆனால், 7979, ஈவம்பர், டிசம்பர் 
மாதங்களிலிருக்து கொண்டர்களஞும் Curr முழக்கம் 
செய்.கனர். 

ஐரிஷ் கொண்டர்படை சுயேச்சையான ஒரு ஸ்தா 

பனம். ஆயினும், டெயில் ஜரான் ஏ.ற்பட்டதஇலிருக்து 
கொண்டர்படை அகன் உக்தரவுகளுக்குச் கட்டுப்பட்டு 

மை-9
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கடந்துவக்கது. அதுவே குடியரசின் தசயப் படை 

யாக அமைக்திருந்கது. டெயில் ஐரானின் பாதுகாப்பு 

மந்திரியே ௮ நடத்திவந்தார். காளடைவில் அது 

* ஐரிஷ் குடியரசுப் படை ' யென்றும் அழைக்கப்பட்டது. 

79719-ம்ஹஷஹ் கொண்டர்களுடைய வருஷாந்து மகாகாடு 

கூட்ட முடியரமற் போகவே, 1919-ம் வருஷக்திலாவது 

கூட்டவேண்டுமென்னு பலர் விரும்பினர். மகாநாட்டுக்கு 

வேண்டிய ஏற்பாடுகக£ச் செய்ய காலின்ஸ் நியமிக்கப் 

பட்டான். அவன் இர்க்காலோசனை செய்து பார்த்த 

இல், தேசக்இன் பல பாகங்களிலிருந்து கொண்டர் 

படையின் அ.தஇகாரிகள் டப்ளினுக்கு வருவதனால், ஓ.ற்.றர் 

களால் பெரும் துன்பம் விளயுமென்றும், கொண்டர் 

படையே சீர்குலைந்து போகுமென்றும் உணர்ந்தான். 

ஆ.கலால், மகாகாட்டைக் கூட்டாம லிருக்கவேண்டு 

மென்னு முடிவு செய்தான். தலைமைக் காரியாலயத்து 

லுள்ளவர்கள் இவிசமான வேலைகள் ' யாவற்றிலும் 

கரலின்ஸின் அபிப்பிராயதைையே ஏற்றுக்கொள்வது 

வழக்கம். அவனே மகாகாடு வேண்டாமென்று தர் 

மானித்ததும், யாவரும் அம்முடிவை ஏற்றுக்கொண் 

டனர். 

சபோலீஸ்காரர்களில் ஒருவரிருவர் ஆங்காங்கு சுட் 

டுத் தள்ளப்படும் விஷயமாக அரசாங்கம் கடுமையான 

நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்கொண்டது. ராணுவ நீது 

ஸ். லைங்கள் சந்தேகப்பட்டவர்களாக் - கடுமையாய் த் 

குண்டித் தன. பல நிரபராதிகள் வீணாகக் தண்டனை 

யடைந்தனர். வார்ட்டன் என்னும் ஒற்றன் சுடப்பட்ட 

வழக்கில், ஜான் ஹர்லீ என்னும் மாஜி சிப்பாய் ஒருவன் 

7.9-வருஷக் கடுங்காவல் தண்டனை பெற்றான். அவனுக்
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கும் அவ் வழக்காக்கும் யாகொரு சம்பக்,கமும் இல்லை. 
ஆனால், வார்ட்டன் ௪டப்பட்ட மைகானக்கில் பத.இரிகை 

விற்றுக்கொண்டிருக்௧0,க அவன் குற்றம். காலின்ஸை 

அவ்வழக்கில் சம்பக் தப்படுத்துவகற்காக, ஹர்லீ பொய்ச் 

சாட்சி சொல்லுமாறு போலீஸார் எவ்வளவோ கட்டாயப் 

படுச்இனர். ௮வன் கடைசி வரையில் மறுத்துவிட்டான். 

[அயர்லாந்துக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் ஏற்பட்ட சமாகான 

உடன்படிக்கைக்குப். பின்னால், காலின்ஸ் அவனை 

விடுதலை செய்து அயர்லாந்தின் கேசியப் படையிவ் 

சேர். த்துக்கொண்டான்.] ராணுவ நீதி ஸ். தலங்கள் ஒரு 

குற்றமும் செய்யாத பலருக்கு மரண தண்டனை 

விதஇுக்கன. அவற்றின் கோக்கமெல்லாம் யாரையாவது 

கதண்டிக்தாச வேண்டும் என்பதுகான். சுடப்பட்ட 

வார்ட்டன் காயம் குணமாகிப் பிழைக்துக்கொண்டான். 
ஆனால், அடுக்காற்போல் ஒற்றர்களில் ஸார்ஜண்டு 

பார்ட்டன் என்பான் கவம்பர்மீி” 59-ம் ௧ இ கலாசாலை 

தெருவில் சுடப்பட்டு மடிந்தான். அயர்லாக் இன் கவர்னர் 

ஜெனரலான லார்டு பிரெஞ்ச் கடுங் கோபமடைந்து, 
“சமீப காலத்தில் போலீஸார் சுடப்பட்டது சம்பந் தமாகக் 

குற்றவாளிககைக் கண்டுபிடிப்பகற்கு.க் தக்க துப்புக் 

கூறுவோர்க்கு 5,000 பவுன் பரிசனளிக்கிடூரும் * என்னு 
விளம்பரம் செய்தார். 

ஒரு வருஷக் காலம் இடைவிடாது உழைத்து, 

காலின்ஸ் பிரிட்டிஷ் அரசாங்க கீஇன் இரகசயப் போலீஸ் 

வர்க்கத்ையே நிலை குலையும்படி. செய்ய ஆரம்பித.தான். 

ஒ.ற்.மர்களிலே' முக்கியமான ஆறு பேர்கள் அவனுக்கு 

உற்ற தோழராய் விளங்கி, அரசாங்கக் இன்: i657 os 

கங்கள் யாவற்றையும் அறிவித்து வக்.கார்கள். மற்றும்
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பல ஓ.ற்றர்களும் தேய இயக்கத்துக்கு அனு தசபம். 
காட்டினர். பொதுவாக ஓ.ற்றர்கள் யாவரும் தொண்டர் 
களின் குண்டுகளுக்கு அஞ்சிக் தங்கள் வேலைகள் 
தீவிரமாகச் செய்யாது ஒதிக்தனர். உயிரை வெறுக்க 
வார்களே தொண்டர்களை எ.இர்.த்து நிற்க முடிக்கு. 

அதிகாரிகள் முக்கியமான தொண்டர்கள். பலரை 
ஓசேயடியாகக் கைதி செய்துவிட வேண்டும். எண்று 
கங்கன் பழைய முறையை ஆமம்பிக்.தனர். அவர்கள் 
செய்த ஏற்பாடுகள் எல்லரம் சில நிமிஷ நேரத்தில் 
காலின்ஸாக்கு எட்டிவிடும். உடனே அவன் கன் சகல் 
களுக்கு எச்சரிக்கை செய்வான்.  அ.இகஈரிகள் பல 
முறை சோதனை போட்டதில், இரண்டு பேர்கையே 
கைதி செய்ய முடிந்தது. அவர்கள் டெயில் ஐரான், 
வின்பின் காரியாலயங்களை ூடினிட்டனர்.. கொண்டர் 
சும்ளா, தங்களுடைய உற்சாக.த்இல் குறையாது, பல 
போலீஸ் படைவிடுகளை,க் காக்க முற்பட்டனர். அவர்கள் 

  

பெரும் படைகளின் மூன்னால் கின்று போராட முடியாது 
கால். 'கொரில்லாச் சண்டை'யையே பின்பம்றி வந்தனர், 

அகாகரிகமான அடக்குமுறை தேசக்தில் காண்டவ 
மாடிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, புதிய தேர்.கலும் 
நஸ.பெற்றது. ஸிணன்பினர்களுக்கே ௮.இல மகக்காண 

வெம் ி கடைக் குது. டெயில் ஐரான் மிண்டும் கட்டுப் 
॥/சடால வேலை செய்துவந்தது. பிரிட்டிஷ் சட்டக்தை 

யில் ஐரானின் சட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
சா ழுய்வெக்குது. கொண்டர்களும் காலத்துக்குக் தக்க 
படிடஃகக் கற்றுக்கொண்டனர். பகைவர்கள் எண்ணிக் 
கரிருலும் ஆயுதங்களினாலும் மேம்பட்டிருப்பதைக் 
PHD அவர்கள் அஞ்சவில்லை. அவர்கள், சொக்க 
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நாட்டில், சொந்த மக்களிடையே வாழ்ந்து வந்து கால், 

எ. இரிகள் அவர்ககா அடக்க முடியவில்லை. நாட்டுப்புறக் 

,தஇிலுள்ள போலீஸ் படைவீடுகள் அடிக்கடி. தாக்கப் 

பட்டதால், அரசாங்கத்தார் அவற்றில் பலவற்றை மூடி. 

விட்டனர். மீத் என்னுமிடகச்தில் கொண்டர்கள் இரண்டு 

UM SOs ors காக்கி, ஆயுதங்களை யெல்லாம் கொள்க 

யிட்டனர். பல படைவிடுகளை எரிக்துகச் கள்ளினர்; சில 

வற்றை வெடிமருந்கால் அகர்க்துனர். அவர்கள் குள் 

களி௨ம் அடைக்கலம் புகஞ்ந்,த போலீஸாரைக் கொல்லஈ 

மலும், கூடியவரை உயிர்ச் சேதம் இல்லாமல் ஆயுதங் 

களை அபகரித்துக்கொண்டும். விட்டுவிடுவது வழக்கம். 
அவர்களுடைய வீரப் போராட்டங்கள் அரசாங்கள் இன் 

மூதுகெலும்பாக௫ய போலீஸ் வர்க்கக்தையே BTS Hh 

வந்தன. அதுகாறும் போலீஸார் தேசிய இயக்கக 

நகக்குவதற்கு எவவிகமான கொடுமைஸயயும் உசாது 

செய்துவந்தனர். அவர்கள் ஐரிஷ் மக்களிடை ய பிக் 

,தவர்களாயினும், சிறிதும் தேசாபிமானம் இல்லாமல், 

ஒற்றுக் கேட்டும், கொண்டர்கள் வைத்தும், தலைவர் 

க௯ரச் சிறைப்படுத்தியும் வந்.கனர். தங்கள் சகோதரர் 

களையே அடிமைப்படுத்த வைப்ப தற்கு அவர்கள் 

அச்கிய நாட்டாரிடம் மிகுந்த பக்தியுடன் வேலை செய்து 

வந்தனர். மகா விரத்துடனும், கட்டுப்பாட்டுடணும் 

போராடுவ இல் அவர்கள் புகழடைக் இருக் தார்கள்- 

2867-ல் களம்பிய தேசியப் போராட்டமசன மீனியன் 

கலகத்தை , அவர்கள் எளிகாக அடக்கிவிட்டார்கள். 

பார்னல் காலத்தில், பலவிதக் கொடுமைகளைச் செய்து 

அவர்கள் தேசிய இயக்ககததைக் குழி கோண்டி. மூடி 

விட்டார்கள். அ,க்தகைய வலிமை கொண்டவர்கள் 

இப்பொழுது தொண்டர்களின் இடைவிடாத எதிர்ப்
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பினால் களர்ந்து வீழ கெர்ந்தது. அவர்களுக்கும்கூட 

வீழ்ச்சிசக் காலம் தோன்றிவிட்டது ! கொந்தளித்து 

அலைவீசி எழுந்த தேசிய வெள்ளத்திற்கு எதிரே 
அவர்களால் நிலைத்து கிற்க முடியவில்லை; 

அரசாங்க யந்திரத்தின் தலைவராக விளங்கிய 

லார்டு பிரெஞ்சை ச் காக்கவேண்டும் என்னு காலின்ஸு*க்: 
கும், மஜ்ற தலைமைக். கரரியாலய,க்திலுள்ள ௮ங்க,த் 
,தஇினர்களுக்கும் கோக்கம் இருந்தது. அவரைக் தாக்கு 

வ.தனால், ௮யர்லாந்து விடு தலைக்காக,ச் தொடுத் இருக்கும் 
போரைப்பற்றி உலகெங்கும் பிரசாரமாகும் என்று 

அவர்கள் எண்ணினார்கள். ஆனால், லார்டு பிரெஞ்ச் எந்த 

இடத்திற்குச் சென்றாலும், பெரும் பாதுகாப்புடனேயே- 

சென்றார். அவருடைய போக்குவரத்துகள் யாவும் மிக 

ரகசியமாகவே இருந்தன. 'கொண்டர்கள் அவரை 

எ.இர்.க்துப் பல. சமயங்களில், பல இடங்களில், காத இருக் 

தும் பயனில்லாது போயிற்று. ஆனால், ஒரு சமயம் 

லார்டு பிரெஞ்ச் ரோஸ்காமன் காலுகாவிலுள்ள தமது 
காட்டுப்புற,த்து மாளிகையிலிருந்து டப்ளினுக்கு வருகிற 

செய்த காலின்ஸுக்கு எட்டியது. டி.ஸம்பர் 79-ந் த.இ 

அவர் வருகின்ற இனமா.தலால், காலின்ஸ் அவர் ரயிலி' 

லிருந்து இறங்கக்கூடிய இடமாகிய ஆஷ்டவுணுக்குச் 

சில கொண்டர்ககா அனுப்பினான். 

பதினொரு. தொண்டர்கள் ஆஷ்டவுண் ரயில்வே. 

ஸ்டேஷனுக்குச் சமிபத்தில் கெல்லி என்பவன் விடுதியில் 

காத்திருந்தனர். அவர்களில், மகா இரனான தான்பி£ீன்,* 

ஸீன் டிரீஸி முதலிய தஇப்பெரரிதக் தொண்டர்களும், 
  

* இவனுடைய சரித்இரம் சு,ச்.திர வீரன் சான்பிரின்! என்ற கனி: 
தூலாக,ச் தமிழில் உள்ளது.
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டப்ளின் கொண்டர்கள் Axbyn முக்யைமானவர்கள். 
மார்ட்டின் ஸாவேஜ் என்ணும் ௮.௫ பரலியனும் அவர்களில் 
ஒருவன். குறிப்பிட்ட Cor 3B, cort@ பிரெஞ்சினு 
டைய மோட்டார் காரச் வரும் பொழுது, அதை மறித்து, 
அவரைள் சம்டுக் கள்ளினிட வேண்டும். என்பதே 
தொண்டர்கள் கருத்து. காண்பிரினும் வேறு இருவரும் 
ஒரு வண்டியை இழுக்து ரஸ் காவை அடைக்கும் வேலை 
யில் ஈடுபட்டனர், ௮க்கேரம் அங்கு காது இருந்த போலீஸ் 
காரணன் ஒருவண், அவர்ஃகரப் பட்டிக்காட்டு மனிதர்கள் 
என்னு ௧௫.௫, கவர்னர் ஜெனரல் வருவகால் ரஸ் காவை 
விட்டு விலகும்படி. கூமினான். தாண்பிரின் மூகுலியேோ 
ருக்கும் அவணுவ்கும் அர்க்கம் நடந்துகொண்டிருக்கை 
யில், இடீசென்னு கள்ளி கின்ற தொண்டன் ஒருவன் 
போலீஸ்காரன் மேல் ஒரு வெடிகுண்டை எ.நிக்.கான். 
போலிஸ்காரன் செொற்பக் காயம் அடைக் கான். குண் 
டோசை கெட்டால், லார்டு பிரெஞ்ச் அவ்வழியே வரஈ 
மலே கிணன்னறுவிடுவார் என்று டுதாண்டர்கள் மனம் 
கலங்கினர். அச்சமயம் ஒரு கார் வந்தது. கொண்டர்கள் 
லார்டு பிரெஞ்ச் எப்பொழுதும் இரண்டசவது காரிலே 
கான் வருவது வழக்கம் என்பைத அறிந் கவர்கள். 
ஆயினும், அவர்கள் முகுல் காரின் மேலும் எரானமசன 
Gorse Srey பொழிந்து சுட்டரை, க்குக் கார் வாயு 

அகில் தான் லசர்டு 
பிசெஞ்சும் அவருடைய உதவியாட்கள் சிலரும் $இருக் 
Sori. இவ்விஷயம் 

வேகமாகள் செணன்னு மறைக்கு, 

கொண்டர்களுக்கும். தெரியாது. 
இசண்டாவது கார் வரும்பொழுதும் வண்டியை இழுத்து 

ரஸ். காவை அடைக்க முடியவில்லை. அதல் கார்-ஓட்டி 

யைத் கவிர வேறு ஆளில்லை. அவனும் தொண்டர்
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களுக்குப் பணிந்து விட்டான். ௮ சமயத்தில் வேறு 

இரண்டு கார்களும் வந்தன. ௮அவற்நிலிருக் த சிப்பாய் 

கள் மிகுந்த ஆயுதங்களை வைக்கஇருக்கதால், தொண்டர் 

க நோக்கிச் சட ஆரம்பித் தனர். கொண்டர்களும் 

பதிலுக்குச் சுட்டனர். தொண்டர்களில் மார்ட்டின் 

ஸாவேஜ் குண்டுபட்டு மடிந்தான். அக்கக் கார்களும் 

வேகமாய்ச் சென்று மறைந்த பின்னர், கொண்டர்கள் 

அங்கிருந்து டப்ளினை நோக்குப் புறப்பட்டனர். அவர் 

களிடம் சைக்கிள் வண்டிகள் மட்டுமே இருந்ததால், 

அவர்கள் உயிர் துற த இ௲ஞனைன ஸாவேஜின் உடலை 

அங்கேயே போட்டு விட்டுச் சென்றனர். 

அரசாங்கமும் சில பத்திரிகைகளும் இச சம்பவத் 

தைக் “கொலை முயற்கி * :அ.இக்கிரமம்' முகுலிய வசை 

மொழிகளால் நிந்தித்த போதிலும், பொதுஜனங்கள் 

உண்மையை உணராமலில்லை. ப. தனொரு கொண்டர்கள் 

பெரும் பாதுகாப்புடன் வந். கவர்னர் ஜெனரலை எ .இரப் 

பது விகாயாட்டா, அல்லது அரும் போராட்டமா? ஒரு 

பக்கம் யந்திரத் துப்பாக்கிகளுடன் கூடிய சிப்பாய்கள் 

பலர்; மறு பக்கம் கைத் துப்பாக்கிகளும் வெடி. குண்டு 

களும் தாங்கி கிற்கும் யு,த.தப் பழக்கமற்.ற சில இஃக£ஞர் 
கள். அவ்விகாஞர்களுக்குப் போராட்டதக் இலும் மரணம் 

ஏற்படலாம், அன்றி எஇரிகள் கையில் அகப்பட்டாலும் 

மரணந்தான். இவற்றை யெல்லாம் பொதுமக்கள் 

எண்ணிப் பார்த்தார்கள். உள்ள,க்தில் யாதொரு சுய 

கலமூம் இல்லாமல், உயிரைக் இரணமென்று கருஇப் 

போராடும் தொண்டர்களை அவர்கள் மஇக்க ஆரம்பித் 

தார்கள். அவர்களுடைய மனோபாவம் மார்ட்டின் ஸாவே 

ஜின் பிரேத விசாரணை அறிக்கையிலிருக்து வெளியா
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ஸிற்று. ஐுிரிகள், அவன் :லார்டு பிரெஞ்சைத் தாக்கிய 

முயற்சியில் கொல்லப்பட்டான் ' என்று முடிவு கூறி, 

அவனுடைய சுற்றத்தாருக்குத் தங்கள் ௮னு,காப,த்தைச் 
செலுத்தினர். விசாரணையின் போது அவன் நற்குண 

லென் என்றும், அவனது அளவற்ற வீரு தாலேயே 

மரணம் நேர்ந்துது என்னும் சொல்லப்பட்டது. 

ஆஷ்டவுண் போராட்டம் ஆங்கிலக் துருப்புக 

ளிடையே பெருங் குழப்பத்தை விளைவித்தது. சிப்பாய்கள் 

தூங்கும் பொழுதுகூடச் தொண்டர்கள் தங்களைத் 

காக்குவதகரகச் சம்ம சொப்பனம் கண்டு வக தனர். ஒரு 

காள் பிரிட்டிஷ் பத்திரிகைகள் எல்லாம் வைசராய் 

மசனிகை காக்கப்பட்டதாக விரிவான செய்தஇககா வெளி 

யிட்டன. கொண்டர்கள் வைசராய் மாளிகைக்குச் செல் 

லவுமில்லை, தரக்கவுமில்லை /! உண்மை என்னவென்றால், 

இரவில் மனக் குழப்பமடைந்த காவல் சிப்பாய்கள் ௮ம் 

மாளிகைக்கு வெளியே சென்றுகொண்டிருக், த ஸிவில் 

உத்தியோகஸ் தரான கென்னடி என்பவரைக் கொன்று 

விட்டார்கள். இந்தச் சம்பவக்தைத்தான் ஆங்லைப் 

பத்திரிகைகள் கொண்டர்களின் போராட்டமாக வரு 

ணிக்கன. மரண விசாரணையில், கென்னடி குத்தக் 

கொல்லப்பட்டு வீழ்ச்,த பின்னரும், இரண்டு சிப்பாய்கள் 

அவரைச் சுட்டகாக வெளியாயிற்று. சிப்பாய்கள் 
தங்கள் சர்க்கார் உகத்தியோகஸ்.தர் ஒருவரையே குத்.இச் 
கொன்று, அவர் இறந்த பின்னும் மீண்டும் மீண்டும் 

சுட்டனர் என்றால், அவர்களை ஆட்டிவைக் த கலி 
எததன்மையது/ இதுகான் கொரில்லாச் சண்டையின் 

மர்மம். கொண்டர்கள் சில குண்டுகளாச் சுடுவதில் 

ஆரம்பிக்கும் வேலையைக் ! இலி பின்னால் பூர்த்தி செய்து 
ag gi!
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இந்தக் கூயினலிஸ்க் ஐரிஷ் சிப்பாய். ஐரோப்ப௪ 

யூச்.௪,4.இல் ஜெர்மானியருடைய கைஇயாக இருக்கையில், 
அவண் ஸர் ரோஜர் கேஸ்மென்டுக்கு மிகவும் உதவி 
செய்து, அவருடன் அயர்லாத்துக்கு வத்தவண். அயர் 

லாந்கல் ஸின்பின் ஃட்சியசர் அவனுக்கு வேண்டிய 
பொளுதகவி செய்து பாதுகாக்து வந்தனர். காலின்ஸ் 
கன் கைப்படவே அவனுக்குப் பணம் கொடுத்்இருக் 

கான். ஆயினும், பின்னால் கொஞ்சம் பொருள் கஷ்டதக் 
இனால், அவன் மனநிலை மாறிக் கொண்டர்களையும் 
காலின்ஸையம் காட்டிக்கொடுக்க மூயற்சிச்கான். 
டப்ளின் மாளிகையிலிருக்க சர்க்கார் உதவிக் காரிய 
,தரிசிக்கு. ச் தான் ஒற்றறிக்து சொல்லச். ,தயசராயிருப்ப 
தாக அவன் ஒரு கடிதம் எழுதினான். அக்கடி கம் பின்னால் 

காலின்ஸின் கைக்குக் கஇடைத்குது. அகன் ககல் வரு 

மானு: 
  

| ட் 21, கார்டினர்ஸ் பிளேஸ், 
1 மிகவும் அவசரம் | டப்லின். 
i கவம்பர் 11-௨, 19. னையை ain   

உ கவிக் கரரியதரி௫௪, 

டப்ளின் மாளிகை. 

“ஐயா, 

.*சில சம்பவங்கள் காரணமாகக் கங்களுக்கு காண் 

எழுனும்படி. நேர்க் இருக்கறது. நான் நெரிலேயே வக் 
இருப்பேன் ; ஆனால் கான் மாளிகைக்குள் நுழைவ தாகக் 

காணப்பட்டால், என் உயிரோ ஓஒருவேக பின்னால் 

ஆபகத்துக்குள்ளாக கேரும். கேஸ்மென்டுக்கு ஜொமனி 

யில் உதவி செய்தவன் கான்.கான். நாண் காட்டுக்கு 
வந்தது மூ.சல், ஸின்பின் ஸ்தாபன த்சோடு bubs
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பட்டிருக்கிறேன். ஸ்காபனக்ைப் பற்றி எனக்குத் 

தெரிக்க யெல்லாம் (தங்களுக்குச்) சொல்ல 

வேண்டும் என்று தீர்மானித்து விட்டேன். என்னுடைய 
தகவல் அதிகாரிகளுக்கு உபயோகமாக இருக்கும். 

அயோக்கியப் பயல் மைக்கேல் காலின்ஸ் என்னை 
அகெளரவமாக நடத்திமிருக்கறுன். கான் எல்லா விஷ 

UGH Fuld சொல்லி. என் கையைக் கழுவப் போடறேன். 

தாங்கள் என் உதவியை ஏற்றுக்கொள்வ தானால், ஈம்பக் 

கூடிய தங்கள் ஆள் ஒருவனை மேற்கண்ட விலாச த்.இ.ம்கு 

நாக மாலை நான்கு மணிக்கு அனுப்பிவையுங்கள். அங்கு 
கான் குயின் என்ற பெயருடன் வ௫த்துவருகறன். 

கங்கள் உண்மையுள்ள, 

எச். குயின்லிஸ்க், 
மாஜி கார்ப்பொரல் ; ராயல் ஜரிஷ் 

ரெஜிமெண்டு. * 

சர்க்கார் உதவிக் காரியதரிசி இந்தக் கடி.த,த்தைப் 
பிரையன் என்னும் பேசலீஸ் அ.இகாரியிடம் கொடுத்துக் 
கவனிக்கும்படி. சொன்னார். இதிலிருந்து. குயின்லிஸ்க் 
ஒற்றர்களுக்கு் நண்பனானான் என்று சொல்லக் கவை 
யில்லை. அவன் அடிக்கடி சர்க்காரின் உளவு இலாகாத் 
தலைமைக் காரியாலயத்துற்குச் சென்று, பிரையனைக் 

கண்டு தனக்குத் தெரிந்த துப்புக்ககாக் கூறி வந்தான். 

அவன் கொடுத்த தகவல்களை டைப் அடிப்பதற்காக 
பிராய் என்னும் ஒற்றனிடம் கொடுப்பார்கள். .பிராய் 

காலின்ஸின் தோழனாகையால், . உடனே அவற்றை 

அவனுக்கு அனுப்பிக்கொண்டு வந்தான். 

குயின்லிஸ்சக், அரசாங்கத்இுற்காக ஒற்றுக் கேட்டுப் 

பணம் பெறுவதோடு நில்லாமல், காலின்ஸிடமும் ௮5
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கொழிலை மேற்கொண்டான். அவன் காலின்ஸிடம்: 

பிரையண் கான் தன்னை முன்கூட்டி வந்து கண்டு பேசிய 

தாகவும், அமெரிக்காவுக்குச் செல்ல அறநுமதஇச் சட்டு 

வாங்கவே தான் போலீஸ் தலைமை ஸ்தலத்இற்குச் 

சென்ற தாகவும் கூறினான். மேலும், தான் பிலரையனிடம் 

விகாயாட்டாகவே துப்புக் கூஅுவதாய் ஒப்புக்கொண்ட 

காகவும் சொன்னான். . ௮வன் நோக்கம் இரு பக்கத் 

Agro கண்பனைப் போல் நடித்துப் பணம் பறிக்க 

வேண்டும் என்பதக. இது இரண்டு கோணி்களில் கால்: 

வைத்துச் செல்வது போல் ஆபத்இல் முடியும் என்பைத 

அவண் உணரவில்லை. முக்கியமில்லாக சல அரசாங்க 

விஷயங்களைக் கூறி ௮வன் காலின்ஸை ஏமாற்ற முயன் 

முன். மேலும் மேலும். காலின்ஸைப் பற்றிய தப்புக் 

௧௯௭ யெல்லாம் அறிந்து அவனைத் தொலைக்துவிட. 

எண்ணினான். தனக்கும் காலின்ஸுக்ஸஞும் பெரு 

தோமனான ஸீன் என்பவனுக்கு ௮வனண் எழுதிய கடிதம் 

ஒன்றில், * எனக்கு ஒரு கொழிலும் கிடைக்களில்&ல. 

மறுபடி. எனக்குப் பணஉதவி செய்யும்படி. கரலின்ஸைய் 

கேட்கவும்!, என்று குறிப்பிட்டிரும், சான். இ. யோன், 
எவனை தகு தள்ளி மூடுவதற்குக் குழி தோண்டினானொ, 
அவனிடமிருந்த பொருளு தவி வேண்டியது மிக வியப் 
பான விஷயந் தான் ! 

பின்னால், டப்ளின் மாளிகையிலிருந்தும் ஏராளமான 

பணம் கிடைக்காது ஏன்று குயின்லிஸ்க் அறிந்து 

கொண்டான். காலின்ஸைப் பற்றி முக்கியமான துப்புக் 

கூறினாலன்றி போலீஸார் அவளை எவ்வாறு முழுதும் 

கம்பி உதவி செய்வர் 2? அவன் மிகக,கோபமடைந்து, 

போலீஸார் கையாளும் முறைகளைக் கண்டித்து, ‘GP
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மன்ஸ் ஜர்னல் ? என்னும் பத்திரிகையில் Yous GS 

ஒரு கடிகம் எழுஇனான். அக்கடிதம் பொய் மலிந்து 

விளங்கியது. அவன் போலீஸாரை எவ்வளவு கண்டித்த 

போதிலும், உண்மையில் காலின்ஸ் வகித்து வந்த 

முக்கியமான ஸ். சான த்தையும் அவனைக் கை இ. செய்ய 

வேண்டியதன் அவசியத்தையும் அரசாங்கத்துக்கு அறி 

வித்து வக்தவன். ௮வனேயாவன். . 

முக்கியமான கொண்டர் படைக் தலைவர்களைப் 

பிடி.த்துல் கொடுக்காவிடில் டப்ளின் மாளிகையிலிருந்து 

எந்து உதவியும் இடைக்காது என்பதைக் குயின்லிஸ்க் 

உணர்ந்தான். 7920-ம் வருஷம் பெப்ரவரி மாத ஆரம் 

பத்தில் 'அ௮வன் காலின்ஸை எப்படியாவது பிடித்துக் 

கொடுத்துப் பரிசு பெறவேண்டும் என்று துணிக்கான். 

அவன் காலின்ஸாுக்கு வேண்டிய ஈண்பர்கக£ா. யெல்லாம். 

கண்டு, தான் அவனிடம் நேரில் சொல்லவேண்டிய மிக 

ரகசியமான விஷயம் இருப்பதாய்க் கூறி, அவன் 'இருப் 

பிடத்தை விசாரித்,தான். ஈமன் பிளெமிங் என்னும் ஈண் 

பன் ஒருவன் காலின்ஸைக் கண்டு அவனைக் குயின் 

லிஸ்க் பார்க்க விரும்புவகாக அறிவித்தான். காலின்ஸ் 

குயின்லிஸ்கைப்பற்றித் தனக்குள்ள FEC GESOS 

Bours Ds ge Oarerar விரும்பினான். அவனைச் 

சோதஇக்க, எண்ணினான். அவன் தாண் கார்க் நகரில், 

விந்திராப் கரு, ரென் விடுதியில், கங்குவதாகப் பிளெமிங் 

மூலம் குயின்லிஸ்குக்குச் செய்தி அனுப்பினான். 

மறுநாள். காலையில், டப்ளின் மாளிகையிலிருந்து 

கார்க் ஈகரிலுள்ள ஜில்லா போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டருக்கு 

ஒரு தந் பறந்தது. காலின்ஸ் ௮தை வழிமறிக்துப் 

படித்துப் பார்த்துவிட்டு அனுப்பினான். அ.த்.தந்தஇயில்
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எண்ன விஷயம் எழுதப்பட்டுக், சது 2? 'கரலின்ஸ் ரென் 

விடு.கியில் இருப்ப,கால், ௮கைப் போலீஸும் பட்டாள 

மும் வகாந்துகொள்ள வேண்டும் என்பச ௮.தஇல் சண்ட 

விஷயம். அன்று காலையிலேயே குயின்லிஸ்கும் கார்க் 

ககருக்குச் சென்று, ரென் விடுதியில் காலின்ஸைகத் 

சேடினான். அங்கு காலின்ஸின் அடி.ச்சுவடே கசணப்பட 

வில்லை. குயின்லிஸ்கனுடைய வஞ்சனை முழுதும் காலின் 

ஸுக்கு விளங்கயெது. அவன் டப்ளின் மாளிகைக்கு 

எழு.இய கடி.தமும் காலின்ஸாக்குக் கடைகத்து விட்டது. 

காலின்ஸ் கார்க் நகரச் தொண்டர்களுக்கு ஓர் உச் 

தரவு அனுப்பினான். உடனே கொண்டர்கள் குயின் 
லிஸ்கைக் கைதக செய்தனர். அவனுடைய தேசத் 

துரோகதக்கிற்காக, பெப்ரவரி மாதம் 18-6 CsB, 2a 

னுக்கு மரண கண்டனை விகுத்து நிழைவேற்றினார்கள். 

ஸின்பீனர்களோடு போராடுவதில் போலீஸ் உளவு 
இலாகா தவிடு பொடியாய் கொறுங்கி வருவதைக் கண்டு 

அதிகாரிகள் மனம் கலவ்இனர். அவர்கள் தங்கள் PD 
றர்ககாயே நம்ப முடியவில்லை. இக்கிலையில் பெல்பாஸ்டி. 

லிருந்து : வில்லியம் ரெட்மண்டு என்பவரை வரவஷழை,த்து, 
பஉப்னின் போலீஸ் உதவிக் கமிஷனராக நியமித்தனர். 
செட்மண்டு அளவற்ற ஆற்றலுடையவர். அவரை 

எ.இர்.த்து வேலை செய்வது காலின்ஸாக்குப் பெருவ் 
கஷ்டமாக இருந்தது, அவர் நான்கு வாரக் காலமே 

உத்தியோகம் பார்க்தபோதுலும், அசகுற்குள் மிகுந்து 
ஊக்கத்துடன் பல அரிய வேலைகக£ச் செய்ய மு.ற்பட் 
டார். காலின்ஸைப் போலவே அவரும் ஒரு சைக்கிளில் 

TH டப்ளின் தெருக்கக£ச் சுற்றுவது வழக்கம். பெல் 
யரஸ்டிலிருந்து புதிய ஒற்றர்கக் வரவழைத்து அவர்
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உளவு இலாகசவைப் பலப்படு,த்தினார். வெகு sors 

BO காலின்ஸைப் பிடிக்கவேண்டிய ஏற்பாடுகளையும் 

செய்தார். காலின்ஸ-ஈம் கண்விழித்துப் பார்த்தான். 

*நரம் ரெட்மண்டை விரைவில் பிடிக்காவிடில், ௮வன்- 

நம்மைப் பிடித்து விடுவான் 1? என்று அவன் Sor 

ஈண்பர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்தான். 

ரெட்மண்டு வேலையை ஏற்றுக்கெரண்ட காலத்தில், 

அவரைப் பார்க்கிலும் அபாயகரமான ஆங்கில ஒற்றன் 

ஒருவன் டப்ளினுக்கு வந்தான். ௮வன் பெயர் பர்ன்.. 

ஆனால், அவன் ஜேம்ளன் என்று புனைபெயர் வைத்துக் 

கொண்டிருந் தான். அவன் மிகுந்த இறமை வாய்ந்த. 

ஒ.ற்றன். இங்கிலாந்தில் அவன் தன்னைப் பொது உடை 

மைக்காரன் என்று காட்டிக்கொண்டு, எத தனையோ 

ரகசியங்களைக் கண்டுபிடித்.இருக்,தான். அவன் முன்னால் 

சிப்பாயாக இருந், தவன். ஸின்பீனர்களின் பிர இநிதயாக 

லண்டனிலிருக்கு ஆர்ட் ஒபிரியனை ௮வன் நட்புக்கொண்டு, 

அயர்லாந்தின் புரட்சிப் போருக்கு வேண்டிய ஆயுதங் 

௧௯ வரவழைத்துக் கொடுப்பதாகக் கூறி ஏமாற்றினான்.. 

ஒபிரியன் அவன் பேச்சை கம்பி, காலின்ஸுக்கு ௮வளை 

அறிமுகஞ் செய்து ஒரு கடிதம் கொடுக்தனுப்பினான். 

கரலின்ஸ-ஈம் ௮வனை நம்பி அன்புடன் நடத்தி வந்தான். 

அவனுடைய இட்டங்கள்.போற்ற,த் தக்கனவா யிருக் தன. 

அவன் தான் ரஷ்ய ஸோவியச் சர்க்காருடன் சம்பக்,தம் 

வைத்துக்கொண்டிருப்ப,தாயும், ஏராளமான பணம் தன் 

கையில் இருப்பதாயும் கூறினான்: அத்துடன், தன்னால் 

யந்திர துப்பாக்கெள் பலவற்றை வரவழைக்க முடியும் 

என்றும், அயர்லாந்இன் பல பாகங்களிலுமுள்ள சிப்பாய் 

கள் பலரைத் தனக்குக் தெரியும் என்றும், அவர்கள்
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எல்லேசரும் உதவி செய்வார்கள் என்றும் சொல்லிக் 
காலின்ஸை மகழ்வித்.தான். கரலின்ஸ் அவனை நம்பித் 
தலைமைக் காரியாலயத்தில் உதவி செய்ய நியமித்த 
போதிலும், டோபின், கல்லென் என்னும் இரு ஈண்பர்க&£ 
அவனைக் கவனித்து வரு£ரறு வேண்டிக்கொண்டான். 

  

கல்லெனுக்கு ஆசம்ப முதலே ஜேம்ஸனிடம் அ௮வகம் 
பிக்கை உண்டு. ஜேம்ஸன் மிகுந்த சாமர்தீதியத்துடன் 
நடந்ததால், அவனுடைய அக்குரங்கங்களைக் தெரிவது 
எளிதா யிருக்கவில்லை. 

ஒரு காள் காலின்ஸ் பிரண்டன் ரஸ்,காவிலுள்ள ஓகா 
னர் என்பவருடைய வீட்டில் சாப்பிட்டுக்கொண்டி ருக் 
கும் வேகாயில் ஜேம்ஸனை வரவழை.க்து அவனுடன். 
பேசினான். பின்னர் ௮வன் ஜேம்ஸனை மறுகாளும் ௮ 
வேளையில் அங்கு வரும்படி. கூறினான். மறுகாள் அவண் 
குறிக் த நேரத்தில் :ரெட்மண்டு ஓர் ஒற்றனை அங்கு 
அனுபபிவைக்கார். ஒற்றர்களின் கூட்டம் ஒன்று 
மோட்டார் லாறியில் ஏறிக்கொண்டு ஒகானர் விட்டை 
கோக்கி வந்தது. அந்த லாறி வந்து சேருவகல்கு 
முன்னால் கான், ஜேம்ஸன் பேச்சை முடித்துக்கொண்டு, 
டோபினுடன் வெளியேறிச் சென்றான். முதலில் அங்கு 
வந்து காத்திருந்த ஒற்றன், டோபினைக் காலின்ஸ் 
என்று எண்ணிக்கொண்டு, விரைந்து wy, or Dr 

வரும் லாறியை மறித்து, அ௮.திலிருந்க ஒற்றர்களிடம், 
*பறவை தப்பியோடிவிட்டது!” என்று கூவினான். லாதி 

வந்த வழியே திரும்பியது. அச்சமயத்தில் காலின்ஸ், 
,தனக்கு ஏற்பட்டிருக்க வேண்டிய இடுக்கண் 
அ.தியாதவனாய், ஒகானர் வீட்டிலேயே சகவலையற்கிருக் 
கான். 

மை-70
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லா.றியிலிருக்,த ஓ.ல்றர்களில் காலின்ஸின் தோழனான 

மக்கமாரா ஒருவன். . ௮வன் பின்னால் காலின்ஸுக்கு 

௩டந் தை யெல்லாம் அறிவிக் தான். அக்துடன், ரெட் 

மண்டு தங்களைப் பார்த்து, *காலின்ஸின் இருப்பிடத் 
நை உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையே! இப் 

பொழுது கான் லண்டனிலிருந்து வக்க ஒரு புது ஆசாமி 

அவனைப். பார். த்துவிட்டானே! ' என்னு சொல்லிக் கண் 

ஒக்குகாயும் அறிவிக தான். இந்தப் புதிய ஆசாமி ஜேம் 

ஸனாகவே இருக்கவேண்டுமன்மோ 7 காலின்ஸ் ரெட்மண் 

ஒனிடம் தன் கைவரிசையைக் காண்பிக்கக் இர்மானிக் 

தரன். ் 

முகாள் சாப்பாட்டு வேகாயில், ஓகரனர் விட்டிற் 

குக் கரலின்ஸ் செல்லக்௯.டிய வழியாகய மோர் ஹாம்ப்டன் 
ரஸ்தாவில் ஓர் ஒல் மன் வந்து நின்னு கவணிகதுக்கொண் 

ஒருக்கான். . காலின்ஸ் சரியான சமயம் பார்கதுக் தன் 

சைக்கிளில் ஏறிக்கொண்டு, அந்த ஒற்றன் பக்கமாக 
விரைவாக ஓட்டிச்சென்னறு, பிரன்டன் ரஸ்,தாவில் திரும் 

பினான். ஒற்றன் அவனைப் பார்த்து, அவன் எங்கு 

செல்கிறான் என்பதைக் கவனிக்கக் தானும் பிரண்டன் 

ரஸ்தாவுக்குத் இரும்பினான். ௮வன் அங்கு இரும்பு முன் 

னமே, காலின்ஸ் ஒரே பாய்ச்சலாக அ க்கெருவைக் 

கடந்து, வேறு வழியாக மறைந்துவிட்டான். ரஸ்,தா 

விலும் ௮தன் மறுகோடியிலும் அவனைக் காணாமையால், 

அவன் ஒகானர் . விட்டுக்குள்ளேகான் புகுந்திருக்க 

வண்டும் எண்று இர்மானித்துக்கொண்டு, ஒ.ழ்றன் டப் 

னின் மரளிகைக்குக் தகவல் கொடுத்தான்: 

ரெட்மண்டு பெரும்படையுஉணன் ஒரு லாறியில் வந்து 

இறங்கினார். ஒகானருடைய வீடு முழுதும் சோதனை
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மிடப்பட்டது. அங்கு ஓகானருடைய மனைவியையும் 

குழந்தைககயும் தவிர வேறு யாரும் இல்லை. ரெட் 

மண்டு அகுற்கு அடுக்க வீட்டையும் சோகனையிட்டார். 

அங்கும் பயனில்லை. அவர் இரும்பிச் செல்லுகையில், 
ஒகானர் மனைவியைக் கண்டு, * இனிமேல் கான் தங்கள 

மதுபடி. இப்படிக் தொந்தரவு செய்யவில்லை! * என்னு 

மரியாகையாய்க் கூறிச் சென்றார். இவ்வார்த்தை பின் 

னால் உண்மையாயிற்து. எனெனில், பின்னால் தொண் 

ர்கள் அவரை இவ்வுலகிலேயே வைத்இருக்க வில்லை. 
மூன்று இனங்களுக்குப் பிறகு, ஹார்க்கோர்ட்டு தெருவில் 

தாம் வகித்துவந்த ஸ்டான்டர்டு விடுதிக்குச் செல்லும் 

பொழுது, ரெட்மண்டு கொண்டர்களின் குண்டுபட்டு 

மடிந்கார். ௮ச்சமயனக்தில் அவர் தம் உடைகளுக்குள்ளே 

இரும்புக் கவசம் அணிக்திருந்தும் பயனில்லாது 

போயிற்று. டப்ளின் போலீஸை ஒற்றுக்கேட்கூம் கொழி 

லுக்கு உபயோடப்பது மேம்கொண்டு பயனற்றது என் 

பதை இச்சம்பவம் தெளிவாச்கியது. பின்னர் ரெட் 

மண்டின் ஸ்தானத்திற்கு வந்த ௮.இகரரி அடங்கி 

ஓடுங்கி வாழ்ந்து வந்தார். 

ஒகானர் விட்டுச் சம்பவதக்திலிருக்து ஜேம்ஸன் மிது 
மிஞுக்த சந்ேதகம் உண்டாஇவிட்டது. ஆமினும், சந்தே 
க,த்தை வெளிக் காட்டாமல் அவனை Copurid gy 
வரவேண்டும் என்னு முடிவு செய்யப்பட்டது. உண்மை 
என்னவெனில், 2ஜேம்ஸன் டப்ளின் மசனிகையின் PDD 

“னல்லன், சீமையிலுள்ள புகழ்பெற்ற ஒல.ஐர் இலாகாவின் 
தலைமை ஸ்தலமான ஸ்காட்லண்டு யார்டிலிருக்து னும் 
பப்பட்டவன். அவன் மேற்சொன்ன நிகழ்ச்௫க்குப்பின் 
தன் மேலஇகாரிகளுக்கு அறிவிப்பதற்காக இங்கிலாந்து 
சென்றான். பின் அங்கிருந்து இரும்பி வந்து, ௮வனண் 
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டோபினையும் கல்லெனையும் கண்டு தன்னைச் காலின் 
ஸிடம் அனுப்பும்படி. பன்முறை வற்புஅ.த்தினான். அவ் 
விருவரும் இதைக்கண்டு சந்தேகப்பட்டனர். ஜேம் 
ஸனுக்கு ஒரு குழி தோண்டி, அவன் ௮இல் விழுகிருனா 
என்று பார்ப்பதுற்காகக் காலின்ஸ் ஏற்பாடு செய்து 
வைத்தான். 

ஜேம்ஸன் பட்டாளப் படைவீடுகளுக்குச் செல்வ 
,தற்குரிய அதநுமதச் எட்டு ஒன்றை முன்னால் டோபி 

னுக்குக் கொடுத்திருந்கான். அவன் இங்கிலாந்து 
லிருந்து வந்ததும், அதைத் தஇரும்பச் கேட்டான்... 

டோபின் காலின்ஸைக் கலந்துகொண்டு பதில் சொன் 
னான். காலின்ஸின் கஸ். தவேஜுஈகள் * அயோனா டிரைவ் * 

என்னும் இடத்தில் இருப்பதாயும், அவற்றில் 5-வது 
எண்ணிட்ட பெட்டியில் 37-வது தஸ், தவேஜ-ஃ் கட்டில் 

௮க்த அறுமதிச் சீட்டு இருப்பதாயும் அறிவிக் கான். 
அவன் குறித்த வீடு டப்ளின் ஈகர மாஜி முனிசிபல் 

தலைவரும், பரம ராஜவிசுவாசியுமான ஜே. ஜே. பார்ரல்: 
என்பவருடையது. அன். நிரவே பார்ரலுடைய விட்டைப் 

பட்டாளத்தாரால் கடுமையாகச் சோதனையிட்டனர்! பார் 

ரல், ராஜபக்தரான தமது வீட்டில் என் இப்படிச் 
சோதனை நடக்கிறது என்பதை அறியாமல், ஒரு மூலை 

யில் நின்று பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டிருக்தார் ! மறு 
காள் பொதுஜனங்களும் இச்செய்தியை அறிந்து 

பெராசசரியம் அடைந் தனர். 

இவ்வாறு ஜெம்ஸன் காலின்ஸைப் பிடிப்பதற்கு 
இரண்டாவது முறை முூயன்அம் தோல்வி யடைக்தான். 
மிண்டும் சீமைக்குச் சென்றான். ஆனால், விரைவில் 

'இரும்பிவக்து, டோபினைக் காண விரும்பிஷன், அவளைச்
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சந்இுப்பகுற்காகப் பால்லிமன் ரஸ், தாவில் எஏகாந்,தமசன 

ஓரிடம் குறிப்பிடப்பட்டது. ஜேம்ஸன் அங்கு செல்லு 

கையில் தொண்டர்களால் பிடிக்கப்பட்டு, மரண 

,சண்டனை பெற்றுக் குண்டுகளுக்கு இரையாஞனான். 

அடுத்தாற்போல் மிண்டும் ஓர் ஆங்கில ஒற்றன் 

இளம்பினான். அவனும் முன்னால் பட்டாளத்தில் இருந்த 

வன். அவன் பெயர் முல்லாய். அவன் காலின்ஸிடத்தில் 

பழகி அவனுடைய அந்குரங்கங்ககா யெல்லாம் அறிய 

விரும்பினான். காலின்ஸ் அவனை ஆரம்ப)்திலிருக்தத 

சந் த௫த்துச் சில ஈண்பர்ககாக் கொண்டு அவனைக் 

கவனித்து வந்.சான். நகானடைவில் அவனுடைய வஞ்சனை 

கள் எல்லாம் வெளியாகவே, ௮ வன் நடுப்பகலில் விக்லோ 

தெருவில் சுட்டுத் தள்ளப்பட்டான். சமாதான காலம் 

வரை காலின்ஸிடம் அண்டிய மர்கனில் அவனே 

  

கடைசியானவன். 

10 
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ஆட்சியின் வீழ்ச்சி 
0.5 .தாளு,தல் கொடுங்கோலனின் கூரிய ஆயுதம். 

ஒரு காட்டில் உட்பிளவு இருக்தால், ௮) அடக்கி ஆள் 

வது சுலபம். பிளவு மறைந்து விடாமல் ஆப்பை 

ஆழமாகப் ப.இக்க வேண்டியதே ஆள்வோரின் வேலை. 

எனவே, ஆங்கிலப் பிரதம மந்திரி லாயிட் ஜார்ஜ் அயர் 

லாந்தைப் பிளவுபடு த்தப் புதிய சய ஆட்சி மசோதா ! 

  

He He
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ப வய யவை யம அ ன அ ன ன டட டட டட 
ஒன்றைச் தயாரி,க்.தார். 7979 முடிவில் ௮ம்மசோ.கஈ 
வெளியாயிற்று. .௮.,கன்படி. அயர்லாக்ச இரண்டாகப் 

பிரி,தீஅ, வடகிழக்கு. அல்ஸ்டரிலுள்ள ஆது தாலுகாக் 
களுக்கு ஒரு தனிப் பார்லிமெண்டு கொடுக்க ஏற்பா 

டாயிற்ு. ஐரிஷ் மக்களில் அல்ஸ்டர் வச௫களுக்கும் 9p 
மாகாண த தாருக்கும் மகவேற்றுமை காரணமாகப் பிளவு 

இருக், தது உண்மைதான். அந்தப் பிளவை அரசியலில். 
சட்டபூர்வமாக நிலைகிறு, க் துவகன் நோக்கம் என்ன 2 
அவர்களாக அடக்கமுடியாக ஐரிஷ் மக்கள் தங்களுக் 

குள்ளேயே போராடி. மடி.யட்டும் என்பகத ஆங்கில ராஜ 

தந் இரிகளின் நோக்கம். ஐரிஷ் மக்களிடையே காணப் 

பட்ட வேற்றுமையை அவர்களே ஒழிதக்துக்கொள்ள 

வேண்டும். அவ்வேற்றுமைமின் வளர்ச்சிக்கு அக்கிய 
ஆட்சியே காரணம். வேற்றார் விலகும்போது, வேற்றுமை 

யும் ஒழியும். அன்றியும், வேற்றுமை ஒழியும்போதும், 
வேற்றார் விலக கேரும். இச்காரண க் காலேயே ஆங்க 

லேயர் அயர்லாந்தைப் பாகிஸ்.கான் செய்ய விரும்பினர். 

அ த்துடன், உலஇல் அமெரிக்கர் போன்ற முக்கியமான 

காட்டார்கள் அயர்லாந்துக்காகப் பரிவு கொண்டு 

தங்கல் வெறுக்கா வண்ணம் ஓரளவு சுதந்திரத்தைக் 

கொடுக்கவேண்டும் என்பதும் அவர்கள் எண்ணம், 

ஆனால் ஸின்பீனரோ, கால், அரை, முக்கால் சுதந் 

,இர,தைக வேண்டினாரில்லை ; வடுப்படா,த பரிபூரண விடு 

, தலையே வேண்டி. நின்றனர். ௮ரை குறையான சுதந்திரம் 

தேசத்தை இரு கூறுக்கும் சுதந்திரம் -அ௮வர்களால் 

வெறுத்து கீக்கப்பட்டது. 

இக்கசல,த்தில் ஐரிஷ் போலீஸின் இன்ஸ்பெக்டர் 
ஜெனசலான எர் ஜோஸப் பைர்ன் என்ற கத்தேர்லிக்கர்
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வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டார். ஏனென்றால், yer 

Lusher மாளிகையின் கொடிய கோக்கங்களுக்கு,ச் தக்க 
படி. ஆடுகிறவரல்லர். லார்டு பிரெஞ்ச் ,கம் கோக்க,க்.இற்கு 
இசைந்த வேரொருவரை நியமி,த்துக்கொண்டார். ௮சே 
சமயத்தில், பேசலிஸாரை வதைக்தும் காயப்படுத்௧ 

யூம் வந்தவர்கக£க் கண்டுபிடிப்பகுற்கு உதவி 

செய்பவர்களுக்கு 8,000 பவுன் பரிசளிப்ப், காக விளம் 
பரப்படுத்தப்பட்டது. 8,000 ௮ல்ல, 80 லட்சம் பவுன் 

கொடுத்தாலும், தொண்டர்களைக் காட்டிக்கொடுக்க 
எவரும் முன்வரக் காணோம். 

ஆங்கில அரசாங்கம், அயர்லாந்துக்கு அளிக்கும் 

செர்ற்ப சதந்இர.த்தையும் தனியாகக் கொடுத்தால் 
அ௮.தன் உடலுக்கு ஏற்காது என்று எண்ணி, ஓரளவு 

அடக்கு முறையும் சேர்த்துக் கொடுக்க விரும்பியது. 

இதுவரை ௮து கையாண்டு வக்.க அடக்குமுறைகக£ த் 

தவிர இன்னும் என்ன பாக்க யிருக்கிறது? பல வெறி 

யர்கள ஒன்று சேர்த்து, கண்ட விடங்களில் ஜனங்களைச் 

சுட்டுத் கள்ளும்படி. இன்னும் ௮து செய்யவில்லை ; பட்டி. 

களயும், பட்டணங்களையும், விடுகக்யும், வாசல்களையும் 

இன்னும் ௮து கொளுத்.இத் தள்ளவில்லை. அ௮வ்வேலை: 

கப் பூர்த்.இ செய்வதற்கு ஐரிஷ்காரரில் தக்க ஈபர்கள் 
- இடைக்கவில்லை. ஆ,கலால், ஆங்கிலேயரில் பலரை ஒரு 

 பட்டாளமாகச் சேர்த்து அயர்லாந்துக்கு அனுப்ப 

வேண்டும் என்று அது இர்மானித்தது. இரக்கம் என் 

பதையே அறியாது, கொடுமையே உருக்கொண்டு விளங் 

இய இப்பட்டாளந்தான் பி.ற்கால,த்.இல் ₹ கறுப்புக் கபிலர்? 

என்னும் பிரசித தமான பெயரைப் பெற்றது. இதற்கு. 

வேண்டிய ஆட்களைச் சேர்ப்பதற்கு இங்கிலாந்தில் 

விளம்பரங்கள் ஒட்டப்பட்டன.
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1920, ஜனவரியில் அயர்லாந்து முழுதும் முனிசிபல் 
மேர்.கல்கள். நடைபெற்றன. எங்கு பார்த்தாலும் 

ஸின்பீனர்களே மகத்தான வெற்றி பெற்றுவந்தனர் 

டப்ளின், கார்க், லிமெரிக், வாட்டர்போர்டு மூ,கலிய முக்கிய 

ககரங்களிலெல்லம் ஸின்பீனர்களே மேயர்களசக (ககர 

சபைத் தலைவர்களாக) நியமிக்கப் பெற்றனர். கார்க் 
கருக்கு தாமஸ் .மக்கர்டெயின் மேயராக வந்தார். (இப் 

பெரும் வீரர் அரசாங்க ஓ.ற்றரால் படுகொலை செய்யப் 
பட்ட கொடுமையைப் பின்னர் கூறுவோம்.) டப்ளின் 

ககருக்கு டாம் கெல்லி மேயராகக் தேர்ந் கடுக்கப்பட் 

டார். அவர் அப்பொழுது இங்கிலாந்தில் கைதியாக 
இருக்,தார். 

இக்காலத்தில் காலின்ஸ் ஒற்றறிதல், தொண்டர் 
படை கிர்வாகம், வரவு செலவு இலாகாவுக்குக் கடன் 
சேர்த்தல் முதலிய பல வேலைகளிடையே. இடந்து 
உழன்று கொண்டிருக்கான். அவன் அறிவுபெற்ற காள் 

முகலாய் க் கொண்டிற்குக் கையையும் தேசத்திற்கு 
உள்ளத்தையும் இறையாக வைத்தவன். ஆயினும், 

, அவனுக்கு இரண்டு கைகளும் ஓர் உள்ளமுக் தானே 

உண்டு! அவற்றால் எவ்வளவு வேலையைத்தான் செய்ய 
முடியும்? டெயில் காரியாலயத்இல் வேலை செய்யும் 
முக்கியஸ்தர் எல்லோரும் இடர் இடீரென்று கைது 
செய்யப்பட்டு வந்.தனர். இகனால் கொடர்க் கா.ற்போல் 
வேலை செய்ய வழியில்லை. கோக்கும் இசை யெல்லாம் 
அரசாங்க எ.ர்ப்பு இரண்டு நின்றது. ஆயினும், 
கசலின்ஸின் இடைவிடா,க முயற்சியால் 80,000 பவுன் 
கடன் நிதி. சேர்ந்தது; மொத்தம் ஒரு லட்சம் பவுன் 
வாக்களிக்கப்பட்டது, ஐரிஷ் மக்களின் தேசபக்இயைக்
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கவனித்தால், சேர்ந்த பணம் குறைவாகவே தோன்றும். 

ஆயினும், அரசாங்க இடையூறுகள் பணம் சேர்ப்பதை 

மிகக் கடினமாக்கன, கொண்டர்களை மோட்டார் வண்டி. 

களில் ஏற்றக்கூடாது என்று தடை செய்யப்பட்டது. 

அவர்களைக் இனந்கோறும் பன்முறை நடுத் தெருக் 

களில் நிறுக்இ௪ சோகளை செய்தனர். இக்கிலையில் 
பணத்தையும், கடன் ௮திக்கைகளையும், கணக்குகளையும் 

ஐரிடத்.இலிருக்து மற்றோரிடத்இற்குக் கொண்டு செல்ல 
முடியவில்லை. இத்தனை கஷ்டங்களிடையே சொற்பப் 

பணம் சேர்வே த பாக்கியமாகக் கருதப்பட்டது. 

ஜனவரி முடிவில் அரசாங்கம் வழக்கம்போல் ஸின் 

பின். முக்கியஸ்தர் யாவரையும் ஒரே படியாகக் கைத 

செய்ய ஏற்பாடு செய்தது. காலின்ஸ் அரசாங்க நட 

வடிக்கைககா முன்கூட்டியே தக்க காலத்தில் அறிந்து 

கொண்டதால் தொண்டர்களை எச்சரிக்கையா யிருக்கும் 
படி. செய்திகள் அனுப்பிவக்கான். ஆனால், ௮வண் 

அனுப்பிய செய்இகள் இலருக்குக் குறிக்க காலத்தில் 

இடைக்காமற் போன தால், அவர்கள் மட்டும் கைத செய் 

யப்பட்டார்கள். ஆயினும், பல நூற்றுவரைக் கைஇ 
செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணியிருக் த அரசாங்கம், 

மொத்தம் S88-CumrGu கைஇ செய்ய wees. 

கைஇயானவர்களில் ராபர்ட் பார்ட்டன், ஜோ மக்ராத் என் 

பவர்கள் முக்கியமானவர்கள். 

பார்ட்டன் காலின்ஸாக்கு மிக்க உதவியா யிருக்கு 

வண். அவன் பிரிவால் வேலைக்கு மிகும் க இடையூறு 

ஏற்படும் என்று கண்டு, காலின்ஸ் அவனை மீட்டுக் 

கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்தான். பார்ட்டனைப் போலீஸ் 

காரணாவிலிருந்து மெளண்ட்ஜாய் சிறைக்குக் கொண்டு
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பேசகும் பொழுது இடையில் வழி மதித்து அவனை 

விடுவிப்பதற்காகச் சில கொண்டர்களை அனுப்பி 

வைத்தான். தொண்டர்கள் குறிச்,த தஇிடக்இல் சென்று 
காத்திருந்தனர். .௮ங்கு ஒரு ராணுவ மோட்டார் வந்தது. 

அவர்கள் அதை வழி மறித்தனர். அ திலிருக்கு ராணுவ 

அதிகாரிகளும் . சிப்பாய்களும்: கைகளை உயரே தூக்கிச் 

சரணடைந்தனர். ஆனால் மோட்டாரில் பார்ட்டண் 

இல்லை) கைது செய்யப்பட்ட ஓர் ஆங்கில சிப்பாய் 

மட்டுமே அதில் இருந்தான். கொண்டர்கள் ஏமாற்ற. 

மடைந்து :இரும்பினர். ௮.இகரரிகள் பார்ட்டனை இங்கி 

லாந்இலுள்ள போர்ட்லாந்து சிறைக்கு அனுப்பிவிட்டனர். 

இ,சன்பின் மீண்டும் அரசாங்கம் பெருவாரியாய்க் 
கைஇ செய்யும் முறையை ஆரம்பித்தது. வழக்கம் -போல் 

காலின்ஸ் ஈண்பர்களுக்கு எச்சரிக்கை அனுப்பினான். 

கைஇ. செய்யக் குறிப்பிடப்பட்டிருக் கவர்களில் லியாம் 

டோபினும் ஒருவன். அவன் பட்டாளத்தார் கையில் 

சிக்காமல் தப்பிவிட்டான். ஆனால் அவன் வீட்டில் 

தற்செயலாய் வந்து தங்கியிருந்த வில்லியம் டோபின் என்ப 

வனைப் பட்டாளக்்.தார் கைதி செய்துகொண்டு போயினர். 

வில்லிய, த இற்கும் கொண்டர் படைக்கும் சம்பந்தம் 

யில்லை. பட்டாளகத்தகார் தவறாகவே அவனைப் பிடித் 

srr, ஒரு பாவமும் அறியாத அவனைப் , பலநாள் 

சிறையில் வை,த்இருந்து, பின் விடுதலை செய்கனர். 

பெப்ரவரி மாகம் 79-ம் 05இ, கொண்டர்கள் வெடி. 

மருந்துக்காக ஐரிஷ் ஸ்டீம் பாக்கெட் கம்பெனியைச் 

சேோ.தனை போட்டனர். அவர்கள் எண்ணியபடி வெற்றி 

உண்டாகவில்லை. அங்கிருந்து காலையில் ,இரும்பிச 

சென்ற கொண்டர்கள் இருவரை வழியில் போலீஸார்
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குடுதீ்துவிட்டனர். தொண்டர்கள் எ.இர்த்துச் சட்ட 
,தில் ஒரு ஸார்ஜன்டும் போலிள்௧கரரனும் மிகுந்து காய 

மடைந்குனர். தொண்டர்களில் பாட்ரிக் மக்ராத் என்பவன் 

காயமடைந்து, கைதஇயானான். காயங்கள் பலமாயிருக்,க. 

காலும், அவன் கிரக் கரமாக எழுக்து கடமாட முடியாது 
போன தாலும், ௮.தகாரிகள் வெகுகாள் அவனை ஆஸ்பத் 

,இரியில் வைத் இருந்து, முடிவில் விடுதலை செய்தனர். 
இசண்டு கொண்டர்கள் பல போலீஸாரை எதிர்த்துப் 
போராடிய இந்தச் சம்பவம் காரணமாகப் போலீஸார் 

விழி கதுக்கொண்டனர். மேற்கொண்டு கொண்டர்கள் 

விஷயத்தில் தலையிடுவது தங்களுக்கு ஒவ்வாது என்னு 

அதிந்துகொண்டனர். ஆனால், ஆங்கல ராணுவ ௮இ 
காரிகள் தங்களிடம் அனும.இச் ௪ட்டுப் பெற்றவர்கக£த் 
தவிர மற்ற யாரும் நள்ளிரவிலிருந்து காலை 5 மணி வரை 
யும் விட்டைவிட்டு வெளியேறக் கூடாது என்னு டப்ளின் 
நகர் முழுவதும் * கர்பிய * உத்தரவு பேர்ட்டனர். இக் 
கொடிய உத்தரவை ஸின்பின் இயக்கத்தில் ௮நுதாப 
மில்லாதவர்களும் ஆட்சேபித்து எ.இர்.த.தனர். டப்ளின் 
கரசபை, கன் வேலையாட்களில் எவரும் ராணுவத்தா 
ரிடம் அதுமதிச் சிட்டு வாங்கக்கூடாது என்றும், முனி 
சிபல் விளக்குகள் எல்லாம் இரவு 77-90 லிருந்து காலை 

6 மணி வரை அ௮ணைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தர 

விட்டது. 

*கர்பியூ ? உத்தரவு போட்ட ஒரு வாரகத்இற்குள் 

தொண்டர்கள் அதிகாரிகளின் மூல கலங்கும்படி. ஒரு. 

செயல் புரிந்தனர். இங்கிலாந்இலிருந்து டப்ளின் மாளி 

கைக்குரிய கடி.தங்ககாகு தாங்கி வந்துகொண்டிருக்கு 
  

* கர்பியூ உச்சசவு--ஊரடக்கு சட்டம்.
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மெமில் வண்டியை ஒருகாள் காலை 89-20 மணிக்குச் சில 
கொண்டர்கள் வழிமறித்து, எல்லாக் கடிதங்களையும் 
கொள்&ஈயிட்டுப் போயினர்.. கவர்னர் ஜெனரலிலிருக்து, 
கரசரிய,தரி௫, .௨கவிக் காரியதரிசி, ராணுவம், போலீஸ். 
மூ.குலிய, . பதினான்கு இலாகாச்களுக்கு உரிய முக்கிய 
மான கடிகங்களெல்லாம் கொண்டர்களுக்குக் இடைக் த 
கோல், பல அரிய ரகசியங்கள் வெளியாயின. பின்னால் 
காலின்ஸ் அக்கடி. தங்களாக் கக்க வழியில் பயன்படுத் 
இகச்கொண்டான். அன்னு முழுதும் பட்டாளகத்தார் 
Lefer ஈகரின் பல பாகங்ககரயும் இரும்ப,த் இரும்பசீ 
சோதனையிட்டனர். ஆயினும், கடிதங்கள் போனவழி 
புலப்படக்கசணோம். 

  

காலின்ஸின் பெயா இதுவரை பெொதுஜனககளுக 

கு.தீ தெரியாமல் இருக்கது. இப்பொழுது யாவரும் 
அவனை நன்கு அ௮றிந்துகொண்டனர். போலீஸாரிட,த் 
அம் சிப்பாய்களிடத்தும் அவனுக்கு கேரும் ' நித்திய 
கண்டங்களும், அவன் அவற்நிலிருக்து தப்பும் விந் gs 

களும் காடெங்கும் பரவின. அரசாங்கமும் அவனே 
தலாது குலப் பகைவன் என்னு அ.றிந்குது. டப்ளினுக்கு 
வரும் கொண்டர் படை ௮.இகாரிகள் முக்கியமான FEO 
விஷயங்களுக்கும் அவனையே சண்டு பே௫வக்தகனர். 

அரசாங்கம் அவனைப் பிடிப்பதற்கு ஏராளமான பணச் 
செலவு செய்தும் பயனில்லாது விழிக்கும்பெசழுது, 

கொண்டர்கள் மட்டும் எளிதாக அவண் இருக்கும் 
இடத்தை அறிந்து கண்டு பேசினர். அவனுடைய 
ஞாபகசக்தி அபரரமான gro, ௮வன் யாரை எந்து 
கோத்தில் காணவேணும் என்பைத மன, ததிலேயே பதிய 

வைத்துக்கொண்டு, ஓவ்வொரு காளும் நூற்றுக் கணக் 

கானவரைச் கண்டு பேசிவக்தான். ஒரு சமயம் சிலருக்கு
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விடுவான் ; அடுத்தாற்போல் இலரிடக்தில் பண வரவு 
கெலவு கணக்குகளை மூடிப்பாஷ் . மன்னர் ஒற். றறிந்து உறும் நண்பர்களை META mes, பின் நாட்டுப்புறக் 
அச் கொண்டர் படைகளுக்கு வேண்டிய அறிக்கைகள் 
யும் புக்திமதிகளையும் ABM Cainer. நாள்தோறும் அவன் எழுஇவக்க கடிதங்களா ளவில்க. கூரிய 
மூகாயும் கொந்தளித்துப் பெருகும் 

வர்க்கு எக்க வேலை காண் கடின 2 பன்னக சிறுவனைப் 
போல் சிரித்து மகழ்க்து “கிவரடும் சரலின்ஸை ஒரு 
முறை கண்டவர்கள் பின் அவள மறப்பதேயில்லை. 
ஆனால், சொன்ன வேலைகளைக் GIES sro Ss Qo சரியா 
கக் செய்யாகு கண்பர்கள்மீஆ, அவன் இடி. போல் 
வெகுண்டு குமூறிப் .பாய்வாண். 

உற்சாகமும் பெற்ற 

Brera mover wit Bla “ந்இப்பதும், பேசுவதும் 
வாகான் விடுதியிலேகான். அவத காணவரும் நண் பர்கள் யாவரும் GOSS GP, ssn அங்கே சென்று 
காத்திருப்பார்கள், காலின்ஸ் ஒரு. தனி அ௮தையில் 
இரூக்துகொண்டு PADUA yp 95 கண்டு விஷயங் 
க&ரப் பேசி முடிப்பான். அவஷ வேலையின் கஷ்டத்த. 

் அறிந்துகொள்ள Cain Fores. ஓரு சம்பவக்ைக் 
கூறுவோம் : ஒரு சமயம் அமெரி, ஐக்கிய மாகாண த்இ 
விருந்து டப்ளினுக்கு வந்திரு? வக்லான ஜேம்ஸ் 
ஸுல்லிலள் என்பவர், அவனைப் பர, வேண்டுமென்று. 
எஃபாடு செய்து, வாகான் விழு தழல் rg Depa wrt. 
காலின்ஸ், முக்கியமான விஷயங் ஐ. மூ.குலில் முடிக்கக் 
$69, கொண்டர் படை AD sr if sbor wytb பிறரையும் 
கண்டு பேசினான். ஒருவர் பின் ஒருவராகப் பலர் அவண்
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இருக்கும் ௮றைக்குச் சென்று சிறிது நேரம் பேசிவிட்டு 

வெளியேறினர். ஸுல்லிவன் வெகு நேரமாகக் காலின்ஸ் 

தன்னைக் காக்க வைக்குது குறித்து மனம் புழுங்கிக் கோப 

மடைந்தார். . அவர் காலின்ஸ் மண்டைக்கனம் மிக்கவன் 

என்னு முடிவு செய்தார். அச்சமயத்தில் அவர் ஒரு 

வரலிபனைச் ௪க்இத்தார்.. வன். காலின்ஸின் தோழர் 

களில் ஒருவன் என்னு கருஇ, அவர் தம் மனஸ் தாபதைத 

யும் காலின்ஸின் அகம்பாவதக்தையும் பற்றி. விரிவாக 

அவனிடம் எடுத்துச் சொன்னார். அ௮வ்வாலிபனும், 

“ஆமாம், காலின்ஸ் கர்வம் மிகுந்தவன் கான் !”? என்று 

அவர் கூறியதை ஆதரித்துப் பேசினான். சிறிது நேரச் 

இல், ஸுல்லிவன் தம்முடன் பேசிக்கொண்டு கின்றது 

மைக்கேல்.காலின்ஸே என்னு கண்டு தலைகுனி௫தார். 

டெயில். ஐரானின் ந. இஸ். கலங்கள் ஒழுங்காய் வேலை 
செய்துவக் தமையால், பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் உலைவுக்கு 

அது ஒரு புதிய வழியாகக் தோன் நியது, காடெங்கும் 

அக்கு நிதிஸ் தலங்களில் ஆங்காங்குள்ள பிரபலஸ்,கர்கள் 

கிதுபதிகளாயும் பஞ்சாயத்தாராயும் நியமனம். பெற்று 

அழகாக வேலை செய்து வந்தனர். கட்டிக்காரர்களும் 

பிரிட்டிஷ் கோர்ட்டுகளை விலக்கி அவற்றிற்கே தங்கள் 
வழக்குககசாக் கொண்டு சென்றனர். வகூல்களும் 

சதக் கோர்ட்டுகளில் தான். தங்களுக்கு - வரூமான 

முண்டு என்றறிந்து அவற்றிலேயே அமர்க் தனர், . அக் 

கோர்ட்டுகளின் நிகழ்ச்சிகளை எல்லாப் பத்திரிசைகளும் 

விரிவாக வெளியிட்டுவக் தன. சுருங்கச் சொன்னால், 

பிரிட்டிஷ் கோர்ட்டுகள் வேலையற்றுப் போனதால் 

அடைக்கப்பட்டு வந்தன. போலீஸ் வேலையையும் பல 

விடங்களில் கொண்டர்களே செய்துவந்தனர். கொண்டர்
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வடையில் போலீஸ் வேலைக்கு என்னு ஒரு பிரிவு எற்படுக்- 

Suu gi. 

நிர்மாண வேலைகளுக்காகவும் டெயில் ஜாரன் தக்க 
.இட்டம் வருத்து வேலை செய்தது. கைக்கொழில்களைப் 
பற்றி விசாரிக்க ஒரு கழகம் அமைக்கப்பட்டது. அக் 
கழக த்ைக்உட அரசாங்கம், சட்ட விரோகமானதென்று 
கடுக்தது. ஆயினும் கழகம் பல கஷ்டங்களனிடையே 

கொழில்களை வளர்க்க ஏற்பாடுகக£ச் செய்து வந்தது. 

ஸின்பின் இயக்கம் ஆரம்பம் ap seo அழிவு வேலையோடு 

ஆக்க வேலையையும் செய்யவேண்டு மென்று இட்டம் 

வகுத்து வக்இருக்தது. Hist BAIS ஒரு புதிய சமு 
.தாய,ச்தைச் சிருஷ்டி. செய்வதிலேயே கண்ணுங் கருத்து 
மாயிருக்கார். ஆனால் அரசாங்க, கஇன் கொடுமைகளும், 
அடக்குமுறைகளும் எந்த ஆக்க வேலையையும் செய்ய 
இடம் கொடுக்கவில்லை. ஆதலால் கான் ஸின்பினர்களும் 
எதிர்கதுப் போராடிக்கொண்டே யிருக்க கோர்க்குது. 
ஸின்பீன் இயக்கக்)த உடைதக்தெறிவதகற்குக் தாங்கள் 
"செய்துவந்த முயற்கெள் யாவும் பயனற்றுப் போகவே, 

அதிகாரிகள், சட்டம், நியாயம், ஒழுங்கு மூகுலியவற்றைம் 

காற்றில் பறக்க விட்டுவிட்டுப், புதிய அடக்குமுறை 

களைக் கையாள முற்பட்டனர். 

நூதன அடக்குமுறைககா மனம் கூசாது கையாளு 
வகுற்காக, அயர்லாந்தின் பிரதம காரியகரிசியின் பத 
விக்கு. ஸர் ஹமார் கிரீன்வுட் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டார். 
அவர் இரக்கம் என்பதைக் Sori Nur Sour, கல் நெஞ் 
சத்துடன் கொடுமைகக£ச் செய்யவும், ௮ இகாரிகள் 
செய்யும் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் நியாயமானவை என்று 

பிடிவாதத்துடன் சாஇக்கவும் அவரே. ஏற்றவர் என்னு
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- பிரிட்டிஷ் அரசாவகம் அவரை கியமித்திருக் தது. அவர் 

அதிகாரத்தின் சீழ், கொள்களாயும் கொலையும் ug, 
போலீஸும் பட்டாளமும் கொள்ள நோய்போல எங்கும் 

பரவி, நாட்டையும் நகரத்தையும் அழித்து வந்த கை 

யைப் பின்னால் விவரிக்துள்ளோம். 

ஜனவரி மாதக் கடைசியில் தர்ல்ஸ் என்னும் இடத் 
கில் ஒரு போலீஸ்காரன் சுடப்பட்டான். அதிலிருந்து 

அங்கிருந்த போலீஸார் வெறிகொண்டு ஆடச் கலைப் 

பட்டனர். நகரத்திலுள்ள கெருக்களிலும் வீடுகளிலும் 

அவர்கள் சுட ஆரம்பிக்.தனர். வழிப்போக்கர்களைக் தாக் 
இனர். ஜன்னல்க&£க் தகர்த்தனர். இச்சம்பவங் 

களைக் குறித்து லண்டன் டெய்லி இரானிக்கிள் £? என்ற 

பத்திரிகை ஒரு குறிப்பு எழுதியது. அப்பது திரிகை 
ஆங்கெப் பிரதம மக் இரிக்கு ஆ,கரவாக இருப்ப,தாகவும் 

அவர் கருத்துக்களை வெளியிடுவகாகவும் கருதப்பட்டு 

வந்தது. அதன் குறிப்பு வருமாறு 2 
* இம்மாதிரியான சம்பவக்களைக் முறித்து யாரும் வரும் 

தாமல் இருக்க முடியாது. ஆனல் யாரும் இவற்றைக் கண்டு 

ஆச்சரியப்படவும் முடியாது. இந்தக் கொலைச் சங்கங்கள் 

தங்கள் வேலையை மேலும் நடத்திவரும் பட்ஈத்தில், இவை 
களுக்கு எதிராக வேது சங்கங்களும் தோன்றுவதோடு, ஆதி 

காறிகளின் உயிரைப் போலவே முக்கியமான ஸிண்பினர் 

களுடைய உயிருக்கும் அபாயம் தேரும். * 

*இிரானிக்கிள்' பத்திரிகையின் ஜோசியம் அப்படியே 

பலித்துவிட்டது. ஆனால், அதன் கூற்று, ஜோசியமா 

அல்லது ஆங்கில அரசாங்கக் இன் உட்கரு, தைக அறிந்து 

உைறப்பட்டகா? எங்காவது ஒரு போலீஸ்காரனாவது சிம் 

பாயாவது சுடப்பட்டால், உடனே ககர முழுதும் அர 
சாங்ககுகரருடைய கொடுமைகள் காண்டவமஈடின, கிர
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பரா.இகள் . பழிவாங்கப்பட்டனர். துப்பாக்கிகள். கண்ட 
கண்ட இடங்களில் குண்டுகளைப் பொழிக், கன. விரைவாக 
அதிகாரிகளுடைய * கொலைச் சங்கங்க'/ளும் தோன் நின. 
பிரசித்து பெற்ற தேசியக் கலைவர்களைச் -கொலை செய் 
வக அவைகளின் . நோக்கம். அவை தலைவர்கள் பல 

ருக்குப். ' பயமுறு த.தல்-கஷூதங்கை அடிக்கடி அனுப்பி 
வக்கு. 

_ ஐரர்க் நஈ௧௱ மேயரசன BID மக்கர்டெயினுக்கும் 
பின்சண்ட வார்.க்தைகள். . அடங்கிய ஒரு "கடிதம் 
அனுப்பப்பட்டது: ப 

* தாமஸ் மக்கர்டெயின் 7. மரணத்திற்குக். தயாரா 
யிரு. உனக்கு. முடிவுகாலம் வக் BIA GI!” 

அயர்லாக்குன் செண் பாகத்தில், பல் ' ஸின்பின் 
அலைவர்கள். இஷகைப். பேோண்.ற... இறு இக், கடி.கங்கசளைப் 
பெற்றனர். ' மு;தலில் இவை விகாயாட்டர்க,ச் கோன் நி 
ணும், : பின்னால் வினையாக முடிந்குன. :கம்டுப்பாடாக 
அாசாங்கம் கொலைக்கொழிலை மேற்கொண்டையே 
இக்கடிகங்கள் குறிப்பிட்டன. 

மார்ச் மாதம் 90-ம் த. இரவ 2 மணிக்கு ஆயுதம் 
தாங்கிய ஒரு கூட்டத் கார் தாமஸ் மக்கர்டெயினுடைய 
விட்டுக்குள் பலவக்,தமாய்ப் புகுந்து, படுக்கையில் படுத் 
இருக் ௮வ்வீரரைச் சுட்டுச் தள்ளினர். ஈுடும்பொழுது 
அவர். மனைவியும் ௮ருஇலே. நின்றாள். கொண்ட கண 
வனை த் தன் முன்பு சுட்டுக்கள்ளும் பொழுது, அக்.த 
அம்மையின் உள்ளம் என்ன பாடு, பட்டிருக்கும்! சிறிது 
Car BBO ௮க்கூட்டத தார், இரகக வெள்ள க்.இன் நடுவே 
Qos மக்கர்டெயினைப் போட்டுவிட்டு, வெளியேறி 
மழைந்துவிட்டனர், அவர்கள் ரசணுவ உடை எஅவும். 

மை--77
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அணிஆ்திருக்கவில்லை; மாறு வேடம் : பூண்டிருந் தனர். 
முகங்களில் கருமையான். வர்ணம் பூசியிருந்தனர். 
அவர்கள். யாவர்? அவர்கள் அனைவரும் ... ௮ன்திரவு 
கிங் தெருவிலுள்ள படைவீடுகளுக்குள் புகுந்ததை 
அறிந்து, நாளடைவில், அவர்கள் யாவர். என்பதையும், 
அவர்களில் மூக்கியஸ்தர்களின் பெயர்கக£யும் காலின்ஸ் 
அறிக்துகொண்டான். 

அ.இகாரிகள் வேண்டுமென்று செய்,க.. இக் கொலை 
பாதகம் . நாடெங்கும் கோபத்தையும்  கொஇப்பையும் 
உண்டாக்கியது. பார்லிமெண்டில் அதைப் ப.ற்றி வின 

விய பொழுது, லாயிட் ஜார்ஜ், மக்கர்டெயின் தம்முடைய 
கட்சியைச் சேர்ந் தவர்களாலேயே கொல்லப்பட்வதாகக் 
கூறினார் ! * அவருடைய: சொந்தக் கட்டியைச் சேர்ந்து 
மிதவாஇக்ளால் கொலையுண்டார்! என்பது அவர் 
வாக்கு. மக்கர்டெயின் இவிர ஸின்பினர்; தம்: கட்சி 

யாரின் நம்பிக்கைக்கும் விசுவாச,தக்இற்கும் மிகவும் 

பாத்திரமானவர். சர்க்கார் கூறியது ஒருபுறம் இருக்கட் 

டும். அவர் மரண விசாரணையின் மூலம் வெளி.வந்த 

கார்க் நகர ஜனங்களின் ௮பிப்பிராயத்தைக்....கவனிப் 
போம். ப.இினாறு நாட்கள் விசாரணை செய்,தபின், மரண 
விசாரணைச் சபையார் வெளியிட்ட அறிக்கை . கூறிய 

தாவது: 

கார்க். நகர மேயரான தாமஸ் மக்கர்டெயின், குண்டுக் 

காயக்களினல் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியிலும், இரத்தம். 
பெருக்கினாலும் இறந்ததாக நாங்கள் காண்கிறோம். கல் 

நெஞ்சத்துடன், மிகக் கொடுமையான நிலைமையில், வேண்டு 

மென்றே, அவர் காயப்படுத்தப்பட் டிருக்கிறார். பிரிட்டிஷ் 

சர்க்சாருடைய அதிகாரிகளின் உத்தரவுப்படி ராயல். ஜரிஷ்
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போலீஸாராலேயே இக்கொலை ஏம்பாடு செய்து நடத்தப். 

பட்டிருக்கிறது. 

* இங்கலாக்தின் பிரதம மக்திரி டேவிட் மாயிட் ஜார்ஜ், 
அயர்லாக்தின் லார்டு லெப்டினண்டு (கவர்னர் ஜெனால்), 

லார்டு பிரெஞ்ச், அயர்லாந்தின் மாஜி பிரதம க௭ரியதரிக 

அயான் மாக்பெர்ஸன், தா.ற்காலிக' போலீஸ் இண்ஸ்பெக்டர் 
ஜெனால் ஸ்மித், டிவிஷனல் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கி0ோடன், 
he ஐ. ஸ்வான்ஜி, மற்றும் பெயர் தெரியாத போலீஸார் 

சிலர்--.ஆ௫ய இவர்கள் வேண்டுமென்மே கொலைக் குற்றம் 

செய்ததாக நாங்கள் முடிவு கூறுகிறோம். * 

எண்ன விரமான அறிக்கை! அடிமை காட்டிலே, 

யதேச்சாஇகாரம் கடைபெறும்போது, மாண விசாரணை 

ூஇகாரிகள் சிறிதும் சலனமின்றி உண்மையைப் பச் 

கசையாகக் கூறிவிட்டனர். 

மக்கர்டெயினின் கொலைக்குப் பிறகு : ஜில்லா 

இன்ஸ்பெக்டர் ஸ்வான்ஜி வடக்கே லிஸ்பர்ள் நகருக்கு 
மசற்றப்பட்டசர். மேற்கொண்டு கார்க்கிலிருந் தரல் அவர் 
உயிருக்கு அபாயம் விகாயுமென்று ௮ .இகசரிகள் கரு.இய 

தாலேயே அவர் வேநிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார். 

ஆனால், காலின்ஸின் உளவு ௮.இகாரிகள் அவர் 
இருக்கும் இடத்தைக் கண்டுபிடி த்துவிட்டனர். உடனே 

கார்க் தொண்டர்கள் அங்கு சென்று அவரைச் GLAS 

sor afoot i. 
சிறிது காலதக்இற்குப் பிறகு, கார்க் ௩கரக் சொண் 

டர்கள், இங் தெரு போலீஸ் படைவீடுகளில் இருக்,கவர் 

களே மேயரைக் கொலை செய்தவர்களச,கலசல், அப்படை 

வீடுககாயே தகர்க்துவிடவேண்டும் என்னு சென்றனர். 

இதுருவில் கடமாடுவோரிடையே வீணாக உயிர்ச்சேதம்
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ஏ.ற்படாமலிருப்ப,த.ழ்காக முதலில்: ஒரு: தொண்டன். 
ஆகாயத்தைப் பார்த்துச் சுட்டான். அந்.த ஓசையைக் 
கேட்டுப்-போலிஸார் யாவரும் வெளியே ஓடி. ஒளிந்து: 
கொண்டனர். . உடனே தொண்டர்கள் படை வீடுகளில்: 
வெடி. மருந்தைக் கொட்டிக் கொளுத்து, ' அவற்றைக். 

,தரை மட்டமசக்கனர். (இங்கு பிரஸ்.தாபிக்கப்பட்ட இவ் 
தெரு பிற்காலத்இல் :மக்கர்டெமின் தெரு * என்று: 
புனிதமான பெயர் பெற்றது.) 

மக்கர்டெயினுக்குப் பிறகு டெரென்ஸ் மாக்ஸ்வினி கார்க். 
சகர மேயராக வந்தார். மூந்இய மேயர் இரத்,ச வெள்ளத் 
'இன் ஈடுவே கொலையுண்டு டக்ததைப் பார்த், பிறகும், 
மாக்ஸ்வினி ஈகரசபைத் கலைவர் ப,தவியை ஏத்றுக். 
கொண்டார் என்றால், தாமும் உயிர்ப் பலி கொடுக்க முன் 
வந்துவிட்டார். என்பதை மட்டும் இங்கே குறிப்பிடுதல் 
அவசியம்." அவர் மிகச் சிறந் ௮.றிவாளி, ஐரிஷ் தேச 
பக்த இலகங்களில் ஒருவர், அவ்வீச கேசரி தாய்த் இரு 
Bry pers obs வீர மரணத்தைப் பின்னர் கூறு: 
வாம். ் 

அரசாங்கத் இன். கொலைச் சங்கங்களில் ஒன்று. 
தம்ல்ஸ் ஈகரிலும் , தோன்றியது. ௮ங்கு போலீஸார் 

சாதாரண ஜனங்களை அடிப்பதும், கொள்ளையிடுவதும் 
'இனசரி நிகழ்ச்சிகள். அங்கிருந்த ஸின்பின் தலைவர் 
ஜேம்ஸ் மக்கார்தி, மக்கர்டெயினை ப் போலவே, இருளில் 

கொலை செய்யப்பட்டார். ,தர்ல்ஸுக்கு. அருகில் ராக் 
என்னும் 'இடத்இல் தாமஸ் டுவியர் என்பவரும் கொலை. 

செய்யப்பட்டார். ' இவ்வாறு தனிப்பட்ட ஸின்பீன் 
பிரமுகர்கள் வதை செய்யப்படும். வேக£யில் தான், ஸர் 

ஹமார். இரின்வுட்டின் கியம்னம் அறிவிக்கப்பட்டது.
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எர் நெவில்லி .மக்ரெடி. என்னும் பு.திய சேனா இப இயும் ௮62 
சமயத்தில் அயர்லாந்துக்கு ௮னுப்பப்பட்டார். 

அடக்குமுறைகள் வளர வளரக் தொண்டர்களின் 

உத்வேகமும் வளர்ந்து weg). 1990, ஈஸ்ட்டர் வாரத் 

Be, தொண்டர்கள் 7916-ம் வருஷதக்துக் கலக,க்இன் 

ஞாபகார்.ச.தமாக மிண்டும் போர் செய்வர் என்று 

அரசாங்கம் மிகுந்த மான்னேற்பாடுகளைச் செய்து 

வந்துது. அதன் ஒற்றர்கள் இறமையற்றுப்போன 

விஷயம் இதிலிருந்தே கென்பட்டது. ஏனெனில், 

தொண்டர்கள் அவ்வாறு ஒன்னும் ஏற்பாடு செய்யவில்லை, 
An கூட்டங்களாகச் சென்று தாக்கும் கொரில்லாச் 
சண்டை மிகுந்த பயன் கொடுத்து வந்ததால், அவர்கள் 

அதையே பல நாட்களாகப் பின்பற்றி -வந்.தனர். 

ஈஸ்ட்டர் வாரம் முழுதும், டப்ளின், கார்க், லிமெரிக், 

STH முதலிய முக்கியமான நகரங்களுக்கு வரும் 

சஸ்.தாக்ககா எல்லாம் ரரணுவக்கார் பாதுகாத்து 

கின்றனர். ௮வ் வழிகளில் சென்ற ஜனங்கக£ச் சோதனை 

யிட்டனர். ரயில்களில் வந்து இறங்கிய பிரயாணிககாயும் 

அவர்கள் சோக போடாமல் விடவில்லை. பட்டாளங்கள் 

.வீ.இகளில் எல்லாம் சுற்றிக் இரிந்து பாதுகாக்தன. 

யூகச் கப்பல்கள் கடற்கரைகளில் வட்டமிட்டுத் 

,தரிந்தன. இத்தனை ஏற்பரடுகளும் ஒரு ய.க,தம் ஏற்படும் 

TOT MD யூக.தகினாலேயே செய்யப்பட்டன. 

இக்காலக் திலெல்லாம் கொண்டர்கள் அரசரவ் 

கத்தை அதிரச் செய்வதற்கு மீண்டும். ஓர் பெருஞ்செயல் 

செய்வகுற்கு ஏற்பாடு . செய்து வக். தனர். ஈஸ்ட்டர் 

ஞாயி்றுக்கழமைக்கு : மூந்இய காள். இரவில், 'டப்ளின் 
அர்க் முதலிய சகல ககரங்களிலும், வருமான வரி
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ஆமீசுகள் எல்லாம் கொண்டர்களால் தாக்கப்பட்டன... 

அவை யரவும் இயரல். எரிக்கப்பட்டன. :-வருமரன வரி” 

சல்பக் தமான எல்லாக் தஸ். தவேஜாகளும், -ப;த. தக் 
களும், கணக்குகளும். அழிக்கப்பட்டன... இவசமமான 
இடங்களில் வருமானவரி அதிகாரிகளுபைய வீடுகளும் 

சோதனை மிட்ப்பட்டன. பட்டாளங்கள் இரவு பகலாய் 

ஆரவாரத்துடன் நககரங்களையெல்லாம் பாதுகாத்து 

வரும் காலத்திலேயே, கொண்டர்கள் .இந்,த அரும். 

பெருஞ் செயலைச செய்கு கன்மூலம், சர்க்கார்; வருமான 
வரியே வசங்குவ கற்க. வழியில்லாமல் போயிற்று. பல 

மாதங்களுக்கிடையில், வரி செலுத்த . வேண்டியவர் 
களுடைய விவரங்களையும், வரி வி௫தங்களயும்,! பாக்க 
chr அ.;இகாரிகளால் கண்டு பிடிக்க முடியவில்லை. 
சுருங்கச் சொல்லின், Daren #6680 அரசாங்கம். 
ஏற்படும்வரை வருமரன வரியே வாங்க முடியாது போய் 

விட்டது. ஆனால், சர்க்கார் தன் அ௮.இகாரிகளுக்குச் 

சம்பளம் கொடுக்கும்பொழுது அவர்கள் செலுத்து 

வேண்டிய வருமான வரியை மட்டும் பிடித்துக் 

கொண்டது] 

போலீஸாரால் காலிசெய்யப்பட்ட 575 படை: விடுகள் 

மேற் சொன்ன... எஸ்ட்வர் சனிக்கிழமை: 'இரவிலேயே. 

தகனம் செய்யப்பட்டன. படை வீடுகளை எரி,தித,கன் 
மூலம் மேற்கொண்டு போலீஸார் காட்டுப்பு.றங்களில்: 

,வசிப்பகுற்கு வழி யில்லாது செய்யப்பட்டது. கொண் 

டர்கள் இதிலிருந்து வேறு பல சவிரமான வேலைகளிலும்: 
ஈடுபட்டனர். இச் செயல்களால் தேசத்தில் அரசாங்க 

அமைப்பு * தகர்ந்துபோய்விட்டது. ஸிவில் ௮ இகாரிகள் 
  

* Civil Government.
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ஆள முடியாமற் போகவே ராணுவ பலம் ஒன்றை 

வைதக்கே அயர்லாந்தை அடக்கியாள வேண்டியிருந்தது. 

போலீஸார் ஒற்மர்கள் முதலியோர் உதவியின் தி 

ராணுவத் தார் வெகுகாள் ஆள முடியாது. ' :ஆயினும், 

ஆங்கிலேயருக்கு வேறு வழியில்லை. எனவே, அவர்கள் 

ராணுவத்தின் பயங்கர , ஆட்சியை விரைவிலேயே 

ஆரம்பித் தனர். 

அச்சமயத்தில் மெளண்ட்ஜாய் சிறையில் எழுப் 

தைந்து கொண்டர்கள் தங்களை ராஜீயக் கைஇகளாக 

நடதகுதவேண்டும் என்று உண்ணாவிரதம் கொடங்கினர். 

பொதுஜன்ங்கள் அவர்களா ஆதரித்து கின்றனர். 

பெரிய மனிதர்களுடைய வேண்டுகோள்களும் Bp oor tit 

களின் கிளர்ச்சியும் 9Gsrheepmru Dearggos 

விலக்க முடியவில்லை. ஐரிஷ் தொழிலாளர் காங்கிரஸின் 

நிர்வாக சபையும், தொழிற் கட்சியும், உண்ணாவிரத 

மிருக, த தொண்டர்களுக்கு அறு காபம் காட்டுவகுற் 

காக வேலைநிறுத்தம் செய்யவேண்டும் என்று தஇர்மா 

னித;தன. ஐரிஷ் பிஷப்புகளின் ௪ங்கம், உண்ணாவிரம் 

“காரணமாக எவர்களாவது இறக்தகால், ௮,தற்கு ஆங்கில 

அரசாங்கமே . பொறுப்பாகும் என்று,. எச்சரிக்கை 

அனுப்பியது. தேசம் முழுவஇலும் பெரும் பெரும் 

கண்டனக் கூட்டங்கள் கூடின. பத்து நாள் உண்ணா 

விர.தத்இற்குப் பின்னால், மெளண்ட்ஜாயிலிருக்் கத கைஇ. 

கள் யாவரையும் அரசாங்கம் விடுகலை செய்தது. 

்... இதன் பிறகு லண்டன் வோர்ம்வுட் ஸ்க்ரப்ஸ் சிறை 
GANGS ஐரிஷ் கை இகளும் உண்ணாவிர த.க்தைக் கைக் 

கொண்டனர். அவர்களுடைய தலைவனான Cpr wath 

என்பவனை வேறு சிறைக்கு மாற்றுவதை or Ger
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பிக்கவே விரதம் தொடங்கினர். .சறை அ௮.இகாரிகள் 

கைஇகளுடன் ராஜி செய்துகொண்டு, மக்ராத் துடன் 

அவனுக்குப் பிரியமான வேறு Av கைகளையும் 

அழைக்துக்கொண்டு போக அநுமதுத்தனர். சிறிது 

கரல,த்இற்குப் பின்னர், ஜோளப் மக்டோஜக், எல்லாக் 
கைகளையும் விடுதலை செய்யவேண்டும் என்ற கோரிக் 
கையுடன், மீண்டும் உண்ணாவிர ௫,த)க,த் தொடங்கினான்: 

150 கைஇகள் உணவெடுக்க மறுத்தனர். , லண்டனி 

லுள்ள ஐரிஷ் மச்கள், ஒவ்வொரு நாள் இரவிலும், 

சிறைக்கு வெளியே கூடி, ஆரவாரங்கள் செய்து தங்கள் 

அருமைக் கொண்டர்களுக்கு அநுதாபம் காட்டி. 

வந்தனர். அவர்களைக்கூட ஆங்கில விஷமிகள் அடிக்கடி. 

,காக்கிக் துன்புறு த்இனர். பதினெட்டு நாள் ௮ இகாரிகள் 

பேசாதிருக்துவிட்டு, பின்னர் கைதிகளை விடுதலை 
செய்தனர். 

-கர்ல்ஸ் ஈகரில் ஸின்பின் பிரமுகர் இருவரைப் போலீ 

ஸார் கொலை செய்த விவரம் மேலே சொல்லப்பட்டிருக்' 

'இறது. அங்கிருந்த போலீஸாரில் பலர் அல்ஸ்டர் 
வாசிகளா.தலால், அவர்கள் தே£யவாதுகளாயும் மற்ற 

ஐரிஷ் மக்களையும் பல 'கொடுமைகளுக்கு உள்ளாக்கி 

வந்தனர். ஜனங்ககா அடிப்பதும், பணத்தையும் 

சொத்துக்களாயும் பறிப்பதும் இனசரி. ஈடந் தன, இரவு 

களில் போலீஸார் கடுத் தெருக்களில் நின்றுகொண்டு, 

கு.நியில்லாமலே பல இடங்ககாயும் பார்த்துச் சுட்டுக் 
கொண்டிருந்தனர். ஸின்பினர்களுடைய விடுகளுக். 

குள்ளும் குண்டுகள் பாய்ந்தன. முக்கியமான கட்டிடம் 

கள் எரிக்கப்பட்டன. இச்செயல்களால் ஜனங்களி 

டையே பீதி உண்டாக்க வேண்டும் என்பக அவர்கள் 

கோக்கம்.
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கொண்டர்களும் தங்கள் போராட்டத்தை விடாது” 

கடத்துவக்கனர். மேற்கொண்டு முப்பது வருமான வரி 

ஆபிசுககயும், அவற்றின் தஸ்தவேஜ-ு-களையும், 95 

போலீஸ் படைவிடுகசையும் எரித்துச் கள்ளினார்கள். 

ரயில்வே கொழிலாளர்கள், போர்க்கருவிகள், ஆயு 

தங்கள், வெடிமருந்து மு. தவியவற்றை ஓரிடத்தி 

லிருந்து மற்றோரிடத்.இ.ற்கு அனுப்புவதற்கு, தாங்கள் 
உதவிசெய்ய முடியாது என்னு கூறினர். ரயில்வேக்காரர் 

சங்கமும் அவர்களுடைய இர்மானத்தைை ஆதரித்தது. 

யல சமயங்களில் எஞ்சின் ஓட்டிகள், ஆயுதம், தாங்கிய 

சிப்பாய்களாயும் யூ.க்தக் கருவிகளையும் ரயிலில் ஏற்றி , 
னால், தாங்கள் ஓட்டமுடியாது என்று மறுத்துவக்கனர். 

வேலை செய்ய மறுத்தவர்கள் ஒருவர் பின் ஒருவராக 

நீக்கப்பட்டனர். ஆயினும், . அவர்களுடைய மறுப்பு 
நிலைத்து கின்றது. பலர் வேலையிலிருந்து நீச்சப்பட்ட 

தால், ரயில் போக்குவரக்ேக மிகவும் தடைப்பட்டது. 

அரசாங்கம் புதிதாக இரண்டாயிரம் துருப்புக்ககா 

வரவழைக்து, கார்க் தாலுகாவுக்கு அனுப்பிவைத்தது 7 

முக்கியமான நகரங்களில் பல கட்டிடங்களையும் பட்டர்ளவ் 

களுக்காகப் பிடி த்துக்கொண்டது. 

டெயில் ஐரானின் செல்வாக்கைக் தொலைப்பகற் 

காக, அதன் நிதிகளைச் சேமித்து வைத்திருந்த நாணய 

சாலைகளை * எல்லாம் சோதனையிட்டுப் பண ததைப் 

பறிக்க. அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்தது. நாணயசாலை 

களின் கணக்குகளைப் பரிசோதித்து டெயிலின் பணம் 

அவற்றினிடம் இருக்கிறகா என்று கண்டுபிடிப்பதற் 

காக ஆலன் பெல் என்னும் அ.தஇகாரி தநியமிக்கப்பட்டார். 

முன்னால் பார்னல் காலத்தில் இதத மாதிரியான வேலை
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ao gar அதுபவம் பெற்றவர். காணயசாலைகளின் 
உ,த்தியோகஸ்.தர்கள்.௮வர் முன்பு ஆஜராகித் தங்கள். 
கணக்குகளைச் சமர்ப்பிக்கும்படி கட்டாயப்படுத்.தப்பட். 
டனர். சோதனை - அ.இகாரி பெல் கேட்கும் கேள்வி 
களுக்கும் அவர்கள். உண்மையான விடை பகரவேண்டும் 
என்று நிர்ப்பக்திக்கப்பட்டனர். பெல்லுடைய வேலைகள் 
காரணமாக, டெயில் . ஐரான் வருந்தி. வாங்கிய கடன் 
தொகை யாவும் பறிமுதலாகும் அபாய நிலை ஏற்பட்டது. 
எனவே, ஒருகாள் காலை, பெல் மங்க்ஸ் டவுனில் தம்முடைய- 
,வீட்டிலிருந்து டப்ளினுக்கு ஒரு டி.ராம் வண்டியில். வந்து 
கொண்டிருந்த பொழுது, தொண்டர்கள் அவரைப் 

“பிடி,கீது வெளியே கொண்டுபோய்ச் சுட்டுத் கள்ளிவிட்ட 
னர். இதற்குப் பின் எந்த ஐரிஷ் காணயசாலைமின் 
விஷயத்திலும் அரசாங்கம் தலையிடக் துணியவில்லை. 

பீடர் கிளான்ஸியின் சலைமையில் டப்ளின் தொண் 

டர்கள் சிலர் ‘Bie இன்ஸ்” என்னும் இடத் 
கைப் பகலிலேயே தாக்கி, ங்கிருக். 2 காவற்காரர்களை 

அடக்கி, 95 துப்பாக்கெளையும், இரண்டு யந்திர 
துப்பாக்கெளையும், ஏராளமான வெடி. மருந்தையும் 

கைப்பற்றிக்கொண்டனர். டால்டன், ஸார்ஜண்டு ரெவல் 
என்னும் ஒற்றர்கக£ச் சில கொண்டர்கள். சுட்டொழிக் 
கார்கள். இவர்களில் ரெவெல் இரும்புக் கவசம். 
அணிக்திருக்க,தால், காயம் மட்டுமே அடைந்தான் ) மற்ற. 
வன் மடிக் தான். தெருக்களில் ஒற்றர்கள் சுற்றிக் OA 
வதும் இதிலிருந்து நின்றுவிட்டது. 

ஏப்ரல் மாதம் 95-ந் த ஒரு கொண்டர். படை 

கரர்ச் தாலுகாவில் மில் ஸ்டிரீட்டுக்குச் சென்று ஆறு 
பேர்களைக் கைதி செய்தது. அங்குள்ள போலீஸார்
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கங்கள் படைவிடுகளுக்குள் அடங்கி யிருந்துவிட்டனர். 

கொண்டர்களால் கைஇ செய்யப்பட்டவர்கள் ௩சணய 

சாலை. அதஇகாரிகளிடமிருக்து பெரும் பணத்தைக் 
கொள்்சையிட்டவர்கள். கொண்டர்கள் அவர்களிடமிருந்த 
இருட்டுசி சொதக்காகிய 18,000 பவுனைப் பிடுங்க, 

உடையவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு, ௮.க இயோரை 

நாட்டைவிட்டு ஓடும்படி விரட்டினார்கள். இ,க் தகைய 

பரோபகசரமான காரியங்கள் பலவற்றையும் அவர்களே 

கவனிக்கவேண்டி. யிருக்கது. ஏனெனில், போலீஸ் 
வர்க்கம் ச.கறிப்போன தால் ஜனங்களைப் பசனுகாப்பதும் 
அவசியமாயிற்று. அலைமைக காரியாலயக்கார், தொண்டர் 

கள் தங்கள் ராணுவ வேலைகக£க் கைவிட்டுச் சாகாரணப் 

போலீஸாருடைய காவல் வேலைகளிலேயே ஈடுபட்டுவிடா 

மல் இருப்பதற்காகக் தனியான கொண்டர் படைகளை 
ஜனப் பாதுகாப்புக்காக நியமிக் கனர். 

ஓவ்வொரு காள் இரவிலும் கொண்டர்கள் போலீஸ் 
யடைவிீடுகளை இடைவிடாது TED OU SOOT. பல 

படைவிடுகள்: அவர்கள் கைவசமாயின. இவைகளில் 

கில்மல்லக் படைவீடுகக க் கொண்டர்கள் கைப்பற்கியது 
புகழத்தக்க செயலாகும். 7867-ல் ௮ படைவிடு 

கப் . பிடிப்பகற்காசகப் பழைய தேசியப் போர் 

வீரரான பீனியன்கள் எவ்வளவோ முயணன்ணம கோல்வி 
யடைக்குனர். ஆனால், இசசமயக்தில் அவை தொண் 

டர்களால் சுட்டெரிக்கப்பட்டன. இரண்டு போலீஸா 

ருக்கு மரணமும் அனுவருக்குக் காயமும் ஏற்பட்டது. 
பின்னால் போலீஸாரும் கில்மல்லக்கில் ; ஜனங்களுடைய 

விடுகளா எரித்தும், ககரமண்டபம் ஒன்றைக் கொளுத்து 

யும் தெருக்களில் மனம்போன படி. சுட்டும்வக் கனர். இவை 

கள் அவர்களுடைய பழிவாங்கும் முறைகள் 7
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பொதுஜனங்களிடம் சிறிதாவது அ௮பிமானமுள்ள 

போலீஸாரை ராஜிகாமாச் செய்யும்படி தூண்டுவ தற்கு,த் 

கக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. தூண்டுதல்களும், 

வேண்டுகோள்களும், ஜனங்களுடைய சமூக ப௫ஷ்காரம் 

என்னும் ஆயுதமும் பேலீஸாருடைய மனத்தைக் கலைத் 

,தன. அநேகம் போலீஸார், தங்களுக்கும் ஜனங்களுக் 

கும் எவ்விதப் பசையும் இல்லை என்பதை அறிந்து; 

வேலையை ராஜிகாமாச் செய்தனர். வேலையை விடுவோர் 

தொகை நாளுக்கு நாள் ௮.இகரித்துக்கொண்டே வக்.தது- 

பயம் காரணமாகச் சிலர் வேலையிலிருந்து நீங்கியது உண் 

மையேயாயினும், தேசத் இற்கு எதிராக மாற்றாருடன் 

சேர்ந்துகொண்டு தம் சுய தசத காரை வதைக்க மன 

மின்றியே பெரும்பாலோர் விலகினர். ஜிவனத்இங்கு 
உபாயமாக அவர்கள் வைத்துக்கொண்டிருந்த பதவிககா 

விட்டது பெருக் இயாகமே யாகும். காலின்ஸ் தனக்கு 

உ.தவியாயிருக்த சல போலீஸாரை மட்டும் வேலையை 

விடாமலிருக்கும்படி. செய்துகொண்டான். கடைசிவரை 

இவர்கள் அவனுக்கு உறுதுணையாக நின்றார்கள். 

போலீஸாரைப் பின்பற்றிப் பல மாஜிஸ்திரேட்டுகளும் 

வேலைகளை உதறிக் தள்ளினர். அவர்கள் எல்லோரும் 

இதுவரை ஆங்கில ஆட்சியை ஆதரித்து வந்தவர்கள். 

0655 மாட்டை உண்ணிகள் விடுவதுபோலவும், கடலில் 

மூழ்கும் கப்பலிலிருந்து எலிகள் தப்பி ஓடுவதுபோலவும், 

அவர்களும் அரசாங்க உத்தியோகங்களை விட்டு வெளி 

Gw Perr. 

ஸ்தல ஸ்.தாபனத் தேர்தல்களில் வடகிழக்கு 

அல்ஸ்ட்டரை,க் தவிர மற்ற இடங்களிலெல்லாம் ஸின் 

பிீனர்களே வெற்றி பெற்றனர், பு.இதாய்த் 0 தர்க்தெடுக்
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கப்பெ.ற்ற : டப்ளின் கார்ப்போரேஷன் போன்ற 'ஸ்.கல 

ஸ்.காபனங்கள் எல்லாம் டெயில் ஐரானுக்கே விசுவாசமாக 

இருப்பதாய்ப் பிரமாணம் செய்தன. மேலும், கங்கள் ௩ட 

வடிக்கைக் குறிப்புக்களை: ஆங்கில அரசாங்க ஸ்தல 

ஸ்தாபன போர்டினிடம் சமர்ப்பிக்க மறு, ததுவிட்டன. இச 

சம்பவங்கள், உயிர் ஊசலாடிக் கொண்டிருந்த ௮.இகார 

வர்க்கக்இன் மூச்சை மேலும் இணறவைக்தன. 

டெயில் ஐரானின் கோர்ட்டுகளும் நாடெங்கணும் இற 

மையுடன் வேலைசெய்து வந்.தன. அவற்றின் இர்ப்புக்களை 

நிறைவேற்றக் தெர்ண்டரின் போலீஸ் படை இறமை 

யுடன் வேலை செய்துவக்தது. 

அரசாங்கமும், உயிரைக் காத்துக் கொள்வதற்காக, , 

,தன் கடைடிப் போராட்டத்.இல் இறங்க முற்பட்டது. 

11 
முரச சசககக மம்ம மம ETE 

“கறுப்புக் கபிலர் 

1920-GHd ஜ2ன்மி" முதல் அயர்லசந்இல் 
ஆங்கில ஆட்சியின் இருளடர்க் த இழிவான எரித்த 

ஆரம்பமாயிற்று. அப்பொழுதுதான் “கறுப்புக் கபிலர்: 

என்னு பெயர் பெற்ற *பிளாக் ௮ண்டு டான் '* பட்டா 

EBT அயர்லாந்துக்கு அனுப்பப்பட்டலார். அவர்கள் 

செய், கொடுமைகள் நாகரிக உலகைத் திடுக்கிடச் செய் 

* Black and Tans.
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பவை. நரகலோகத்்இன் பேய்ச் சக்இககா ஒருங்கே 

அவிழ்,த்து விடுவதுபோல, ஆங்கில அரசரங்கம் அவர் 

௧௯௭ அயர்லாந்இன்மேல் அவிழ்த்து விட்டுவிட்டது. 

அரசாங்கம், தன் ஒற்றர்கள், போலீஸார், சிப்பாய் 

கள் முதலிய. துணைக் கருவிகளால் தேய எழுச்சியை 

அஜித்துவிடுவதற்கு எ,த்தனையோ முயற்சிகள் செய்து 

பார்ததும், இதுவரை பயனில்லை. ௮, கனுடைய உளவு 

இலாகாவையே கொண்டர்கள் தகர்,த்துவிட்டனர். போலீ 

ஸார், உடையும் ஆயுதமும் தாங்க, கனியே வெளிவர 

அஞ்சினர். சிப்பாய்களும் தொண்டர்களை முறியடிக்க 

முடியாமல் விழித்தனர். இக்நிலையில் தான் ஆங்கில அர 

சாங்கம் இங்கிலாந்திலிருந்து பு.இதாகக் . கறுப்புக் 

,கபிலரை அனுப்பியது. ௮ப்படையினர். பெரும்பாலும் 

கூற்றம் புரிவதையே தொழிலாகக் கொண்ட வகுப்புக்களீ 

.லிருக்து தேர்க்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். அவர்களிற் பலர் 

இங்கிலாந்தில் தங்கள் ஊர்களில் கேட்கச் சூக்காத 

கொடும் பாதகங்களைச் செய்து தண்ட்னை அடைந்தவர் 

கள். அவர்கள், தான் அயர்லாந்தில் ஆங்கிலச் சட்டக்ை 

யும் அமைதியையும் பாதுகாப்பதற்காகத் தாங்கள் 

அடைபட்டிருந்த சிறைக்கோட்டங்களிலிருக்து: வெளியே 

விடப்பட்டார்கள். நீசத் தொழிலுக்காக நியமிக்கப்பட்ட 

நீசர்களே... அவர்கள்... ௪,க்தியம், தயை, தாட்சண்யம், 

கெளரவம் முதலிய ஒழுக்கம் எதுவுமே இல்லாதவர்கள். 

அவர்கள் தங்களுக்குள்ளேயே ஒருவர் பணத்தையும் 

சாமான்ககயும் மற்றவர் இருடிக்கொள்வது வழக்கம். 

* பழைய போலீஸாரில் எஞ்சி நின்றவர்கள் ௮வர்களோடு 

சேர்ந்து வேலை செய்வதுகூடக் கேவலம் என்று எண்ணி 

னார்கள். இக ககைய மாக்கள் தான் ஸர் ஹமார் கிரீன் 

வுட்டின் உதவியாட்களாக விளங்கினார்கள்.
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புதிதாக அயர்லாந்துக்கு வந்திருந்த இந்தப் படை 

பினருக்குக் கொடுப்பதற்கு அரசாங்கத்இடம் போதிய 

உடைகள் இல்லை. எனவே, அவர்கள் பழைய போலீ 

.ஸுரின் உடைகள் சிலவற்றையும் புதிய உடைகள் சில 

வற்றையும் அ௮ணியவேண்டி யிருக்குது. சிலர் கபில நிழ 

முள்ள (காக்கி) அ௮வங்இககாயும் கறுப்புக் குல்லாக்களையும், 

வேறு சிலர் கறுப்பு அங்கிகளையும் கரக்கி நிறக் குல்லாக் 

காயும் அணிந்துகொண்டார்கள். அயர்லாந்தின் ஓர் 

பரககுதில் கறுப்பும் கபிலமும் கலந்த கிற, த்தல் ஒருவகை 

காய்கள் உண்டு. அவற்றின் ஞாபகசர்க்கமாக, பு.இ.காக 

வந்திறங்கிய அக்க வீர தரப் படையினருக்குக் * கறுப்புக் 

கபிலர் என்ற புனபெயரை ஜனங்கள் சூட்டிவைக்தார் 

கள். “கறுப்புக் கபிலர்' அநேக கொலைகளையும் கொள்கா 

காயும் கூசாது செய்ததால், அவர்களுடைய பெயரே 

எங்கும் பீதியை உண்டாக்கியது. அகைக் கண்டு 

அவர்கள் பெருமிகங்கொண்டு, *கறுப்புக் கயிலர் * 

என்ற தஇிருநாமக்தைக் காங்களே விருப்பத்துடன் 

ஏற்றுக்கொண்டனர். 

இயற்கையிலேயே கொடுமையில் பண்பட்ட அவர் 

களை மேன்மேலும் கொடுமை செய்யும்படி தூண்டுவதும் 

காக அரசாங்கம் *வார சாரம்?* என்ற ஒரு பத்ரி 
கையை நடத்திவந்தது. அதில் அவர்கள் செய்து 

கொலைகளையும் அ.இக்கிரமங்களாயும் ஆகுரிக்துக் கட் 

டுரைகள் பல எழுதப்பட்டன. அப்பத்இரிகை அவர் 
காக் கொலைச் செயலுக்குக் தூண்டுவகற்காக வெளி 

பிட்ட வசனங்கள் சிலவற்றைக் கவனிப்பேசம் 2 

“அயர்லாந்தைச் சட்டத்திற்கு அடங்கி நடக்கும் பிரஜை 

களுக்கு ஏற்றதாயும், களர்ச்சியே தொழிலாய், கொலையே 

. The Weekly Summary.
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வழியாய்க் கொண்டுள்ளோருக்குத் தக்க கரகமாயும் செய்” 

யும் தொழிலை அவர்கள் ஈடத்திக்கொண்டே வருவார்கள். 

“இந்தக் கொள்ளைகளும், த வைத்தலும் போலீஸாரைச்: 

சூட்டுத் தள்ளுவதற்குக் குறைந்த யுத்தமா ? 

*போலீஸ்காரனைச்' சுட்டுத்தள்ளுவதற்குக் காரணஸ்தன் 

'என்று ௪ந்தேகிக்கப்படுகிற ஒரு மனிதனை அவன்: படுக்கை: 

யில் வைத்தே சுட்டுத் தள்ளுவது குறைந்த புத்தமா ? 

இவ்வசனங்கக£ப் போன்ற தூண்டுதல்கக அடிக் 

கடி. படித்துவரும் படையினர், சந தகப்பட்டவர்களைப் 

படுக்கையில் வைக்ே,5 சுட்டுக் கள்ள வேண்டும் என்ற: 

உப்தேசத்தை மறந்துவிடாது நடத்து வந்தனர். இர 

வில் வீடுகளிலிருந்து மனிதர்களை வெளியே. கொண்டு 
வ்ந்து ௬ட்டுத்,கள்ளினர். ஒரு சமயம் ஒரு-தகொண்டன் 

விட்டில் காணப்படாமையால், அவன் ௪கோ தரனான ஒரு. 

கொண்டிப் பையனைச் சுட்டுக் கொன்றனர். மற்றொரு 

மூழை பத்து வயதுச் சிறுவன் . ஒருவனை வதைத்தனர். 

இச்செயல்களெல்லாம் அத்து மீறிய வெறியர்கள் செயல் 

என்னு கருதக்கூடியவை அல்ல. எல்லாம் ஆங்கலெ- 

ஐரிஷ் அரசாங்கங்களின் ஆக்களையின் பேரிலேயே நடம். 

தன. ஐுூன் மாதம் 9-ம் தேதி வால்டர் லாங் என்பவர் 

பார்லிமெண்டில் வெளியிட்ட கூற்று இவ்விஷயத்ைக 
வெட்ட வெளிச்சமாகக் காண்பித்தது. அவர் கூறிய 

தாவது: ஐரிஷ் போலீஸார் சுடுவதற்கு ௮நுமதஇக்கமப் 

படவில்லை என்ற கூற்றுக்குச்் சிறிதும் ஆ காரமில்லை. 

போலீஸார் சுட்டதுடனன்றி, மிகுந்த பயன் கொடுக்கும் 

முறையிலும் ௬ட்டி.ருக்கின்றனர் என்று கூற கான் 

ஆனந்த மடைகிறேன். அவர்கள் மேலும் அவ்வாறு 

செய்வார்களென்றும் கான் ஈம்புகேன்.”



* கறுப்புக் கபிலர் ” 177 

  

ஆகஸ்டு, 74-ம் 0௧.௫, லிமெரிக் தாலுகாவில் பாட்ரிக் 
AGE என்பவன் .பட்டாளத்.தாரால் இரவில் விட்டை 

விட்டு வெளியே கொண்டுபோகப்பட்டான். பின்னால், 

அவனுடைய உடல் குண்டுகளால் சல்லடைக் கண்ணாக,த் 

துகக்கப்பட்டுக் கடந்தது. இல்கொலையைச் செய்தவர் 

கள் சிப்பாய்களே. 

கறுப்புக். கபிலருடன் துணைப் படை ஒன்றும் 

அமைக்கப்பட்டது. அதிலுள்ளவர்கள் அதிகச் சம்பளம் 

வாங்குபவர்கள். ஐரிஷ் தேசிய இயக்கத் அடியோடு 

கல்லியெறியும் முயற்சியில் அவர்கள் அரும்பாடு பட்ட 

னர். அவர்கள் யாவரும் பட்டாளத்திலிருந்து விலகிய 

அ௮.இகாரிகள் என்று அரசாங்கம் கூறியது. அது முற்றி 

லும் உண்மையன்று. அவர்களிலும் கேடிகள் பலர் 

இருந்தனர். சாதாரணக் கறுப்புக் கபிலர் படையைக் 

காட்டிலும் அவர்கள் ௮இகக் தஇறமை வாய்ந்இருக்குனர். 

ஏனெனில், அவர்கள் அ௮.தகச் சாதுரியமும், சக்தியும், 

“துரியமும் உடையவர்கள். அவர்களும் பொதுவாகக் 

கறுப்புக் கபிலரைச் சேர்ந்தவராகவே ஜனங்கள் கரத 
வந்தனர். 

ஜுன் மாதம் 77, 19, 19-ம் த.இகளில் டெயில் ஐரா 

னின் கூட்டமொன்று பிளமிங் விடுதியில் சடைபெழ்மது. 

சுமார் ஐம்பது அ௮ங்கக்இனர் விஜயம் செய்தஇருக்கனர். 

ஒவ்வோர் இலாகாவும் செய்துவந்த வேலைகளைக் குறித்து 

மந்இரிகள் சுருக்கமான ௮.றிக்கைகள் சமர்ப்பிச,தனர். 

சேனையைம் பற்றிப் பாதுகாப்பு மந்திரியான sere 

புருகா எடுத்துக் கூறினான். எந்து அங்கக் இனரும் மக் 

,இரிகளின் ௮.றிச்கைககா ௪ இர்.தது ஒரு வார், *)கைகூடக் 

கூறாமல், அவற்மை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டனர். 

மை மீத
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காலின்ஸ் வரப்போகிற வருஷ_க்இல் ஏற்படக்கூடிய செல 

வினதக்தைக் குறிக்து ஒரு இட்டம் தயாரிக்தான். அது 
வும், அவனுடைய வரவு செலவு கணக்கும் மிகக் தெளிவா 

யிருக்தன. அங்க க இனர்களுக்கு விளக்கவேண்டிய விஷ 

யங்களை எல்லாம், அவன் மனப்பாடமாகவே வைக் இருக் 

.ததுபோல், எடுக்துரை க.தான். ் 

இக் கூட்டத்தில் தான் காலின்ஸ் மூ.கன்முதல் தாங் 
களே வருமான வரி வசூலிக்க வேண்டும் என்று ஒரு Bir 
மானம் கொண்டுவக்கான். அரசாங்க கதுக்குச் செலுச்த 
வேண்டிய வருமான வரியை டெயில் ஐரசனுக்குச் செலு,க் 
தும்படி. ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கவேண்டும் என்றும், 
அரசாங்கம் அவர்களைக் தண்டிக்காகபடி டெயிலே அவர் 
shri) பாதுகாக்கவேண்டும் என்றும் அவன் எடுத் 
துரைகத்தான். சிலர் ஆட்சேபணைகள் கூறினர். காலின்ஸ், 

சகல கேள்விகளுக்கும் பொருத், தமாகப் பதஇல் கூறி, சல 
-கனிப்பட்ட கபர்களையே சர்க்கார் கண்டிக்க முடியும் என் 
ம், காடெங்கணும் வரி மறுப்பு நடக்கும்பொழுது ௮/௧ 
னால் ஒன்றும்செய்ய இயலாது என்றும் வற்புு.க்இஞன். 

டெயில் ஐரானின் உத்தரவுப்படி. ஜனங்கள் யாவரும் 
அசசாங்க,ச்இற்கு வருமான வரி செலு,ச்துவதை உடனே 
கி௮ுத்திக்கொண்டனர். அயர்லாக்து சுதந்திரமடைந்து 
சமச.தரன உடன்படிக்கை ஏற்படும்வரை இவ்வரி மறுக் 
கப்பட்டது. வரிமறுததவர்களில் பலர் ஸின்பின் இயக் 
கத்தைச் சேர்ந்தவர்களல்லர். ஆயினும், அவர்களும் 
மற்றவர்களோடு கலந்துகொண்டனர். ஆனால், வரி 
மறுத்தவர்கள் யாவரும் Oi HESS கரங்கள் செலுத். 
வேண்டிய கொகைகளைச் செலு க்தவில்லை; சிலர்தான் 

செலுத்தினர். சிலர் தேசிய அரசாங்கத் இற்குப் பெரும்
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'தொகைகளும் கொடு,க்,கனர். இகனுடன் தேசியக்: கட 

னுக்கும் பெரும் பணம் சேர்ந்குது. 

இக்காலத்தில் ஆச்சரியமான ஒரு சம்பவம் நடை 
"பெற்றது. ஆங்லை,க் களகர்,க்,கரான பிரிகேடியர் ஜென 

ஏல் லூகாஸ், வேறு இரண்டு ௮. இகாரிகளுடன் மீன்பிடித் 
.துக்கொண்டிருக்கையில், கார்ச் ஈகரக் தெரண்டர் தலை 
வர் நால்வர் அவரைப் பிடி.க்துக்கொண்டு போய், யு.த்.தக் 
OS Durer Am pms $F விட்டனர். பெரிய gorer gs sr 
QGur தொண்டரால் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்கிறார் 
என்ற விஷயம் இங்கிலாக் இலும் அயர்லாக்இலும் மிகுந்,த 
பரபரப்பை உண்டாக்கியது. லூகசஸ் பெர்மாய் ஈகரில் 
வேலைபார்.த்.தவ ராகலால், அவர் பிடிக்கப்பட்ட மனுகாள் 

இரவு, 400 சிப்பாய்கள் அக்ககர் வீ.இகளில் புகுந்து, முக் 
கியமான வர்த்தக ஸ். தலங்களை எல்லாம் கொள்ளையடிச் 
துப் பாழாக்கினர். பல்லாயிரம் பவுன் பெறுமஇயுள்ள 

சொத்துக்களகாக் கொள்ளையிட்டனர். அச்சிப்பாய்கள் 

ஆயுதம் தாங்கி மிருக்கவில்லை என்பைத அறிந்து சில 
தொண்டர்கள் அவர்களை எ.இர்த்துத் துரத்தினார்கள். 
அதே இரவில் விஸ்மோர் நகரமும் ராணுவத்தால் தாக்கித் 
தகர்க்கப்பட்டது, 

லூகாஸ், ஒருமாதம் சிறையிலிருந்து, பின்னர் தப்பி 
யோடிவிட்டார். அடைக்கப்பட்ட இட,த்.இவிருக்து வெளி 
யேறி, ரஸ்,.தா வழியாக அவர் சென்றுகொண்டிருக்கை 
மில் பட்டாளச்.தாருடைய மோட்டார் ஒன்றைச் சந்தித்து, 
௮.இல் ஏறிக்கொண்டார். க.ற்செயலாகச் சில தொண்டர் 
கள் ஊலா என்ற இடக்இற்குச் சமிபத்தில் ௮ந்.த மே௱ட் 
டரரை மறித்துச் சுட்டனர். அசை மணி நேரமாக அங்கு 

கடந்த போராட்டக்இல் இரண்டு சிப்பாய்கள் இறக்கனர்7



180 மைக்கேல் காலின்ஸ் 
  

மூவர் காயமடைந்தனர். அவர்களுக்கு. உதவியாக வேறு: 

படைகளும் வந்து சேரவே, தொண்டர்கள்: தப்பி ஓடிச் 

சென்றார்கள். ஜெனால் லூகாஸ், கொண்டர்களால் 

தாம். மிக்க கெளரவத்துடன் கடத தப்பட்டதாகவும், தாம். 

se Bis தொண்டர் படை ௮.இகாரி மிகும். த கண்ணிய 

முள்ள கனவான் என்றும். அறிவித்தார். லூசாஸைச் 

தொண்டர்கள் நடத்திய பான்மையையும், அவர்களை yr 

சாங்கம் கடத்திய முறையையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் 

இரு பக்கத் தாருடைய கண்ணியமும் நன்கு புலப்படும். 

அயர்லாக்இல். கறுப்புக் கபிலர் செய்; கொடுமை 

கள் வெகு. தொலையிலுள்ள இக்இியாவுக்குக்கூட எட்டின. 

இக்இயாவில்: பிரிட்டிஷ் பட்டாளங்களில் இருந்த ஐரிஷ். 

சிப்பாய்கள் பலர், தங்கள் தாய்காட்டில் நடந்த: கோரங் 

களக் கேள்வியுற்று, மனக்கொஇப்படைந் தனர். அவர் 

களில்” “கான்னாட்டு ரேஞ்சர்கள்? என்ற படையினரில் 

250 ௪ப்பாய்கள் பஞ்சாபில் இருந்தபோது, அயர்லாந்தில் 

ஈடக்த் கொடுமைகள் ஆட்சேபிப்ப தற்காக வேலை செய்ய 

மறுத்தனர். அவர்களை ஆங்கிலேயர் அடக்கும் பொழுது 

குழப்பம் ஏற்பட்டது. BO அவர்களில் இருவர் கொல் 

லப்பட்டனர்; பலர் காயமடைந்தனர். பின்னால், 69 சப்: 

பாய்கள் ரர்ணுவச் சட்டப்படி. கடுமையாகக் தண்டிக்கப் 

முதலில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட 4:   பட்டனர். 

பேர்களில் 78 பேரூக்கு ஜன்ம கண்டனையாக மாற்றப் 

பட்டது. ஜேம்ஸ் டாலி என்பவன் மட்டும் பீரங்கி வாயில் 

  

வைக்கப்பட்டான். 'இக்கொடுந் கண்டனைகள் எல்லாம் 

ஆங்கில: அ இகொரிகளின் மனக் துணுக்கத்தையே காட் 

மன.
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அயர்லாந்திலுள்ள போலீஸுக்குள்ளும் ஒரு பெருங் 

குழப்பம் தோன்றியது. அ. தனால் சர்க்காரும் நடுக்க 

.மடைந்தது. கலனல் ஸ்மித் என்னும்' போலீஸ்: கமிஷ 

னர் லிஸ்டெளல் படைவீடுகளில் இருக், போலீஸாருக்கு 
ஓர் உபதேசம் செய்ய முற்பட்டார். அரசாங்க ததன் பு.இய 

கொள்கைப்படி. கலகக்காரரரன ஸின்பீனர்களை அடக்க 

வேண்டும் என்றும், போலீஸார் ௮வர்களைக்கண்ட இடத் 

.திலேயே சுடவேண்டும் என்றும் பிரசங்கித.தார். “நீங்கள் 

எவ்வளவு ௮ இகமாகச் சுடுகிறீர்களோ அவ்வளவு 3 Ds 

மாக நாங்கள் உங்களை விரும்புவோம்!” என்பது அவ 

ருடைய இருமொழி. 

படைவீடுகளில் இருந்தவர் யாவரும் ' ஐரிஷ்காரர்.. 

அவர்கள் உடனே வெகுண்டெழுந்து கலகம் செய்தனர். 

கமிஷனர் ஸ்மிக்கொலைகாரன் என்று நிந்தித்து, ஐரிஷ் 
போலீஸ்காரரின் தலைவன் ஒருவன் கண்டித்துப் பேச 
னான். ஸ்மித் உடனே அவனைக் கைத செய்யும்படி. உத் 
,திரவிட்டார். போலீஸார், :முடியாது!/” என்னு மறுத்த 
னர். தாம் மேலும் அங்கு நின்றால் அபாயம் என்று 
கருதி, ஸ்மித் விரைந்து. ஓடிவிட்டார். பின்னர், போலீ: 
ஸார் வெகு காலத்இற்கு அரசாங்க க.இற்கு அடங்காமலே 
இருந்தனர். அரசாங்கமும் அவர்களிடம் நெருங்கு 
வகுற்கு அஞ்சியது. ஏனெனில், ௮வர்க௯ அடக்கினால் 

மற்ற போலீஸாரிடையிலும் அதிருப்தி : உண்டாகிவிடும், 
அவர்களுடைய ராஜ.க்.துரேஈகம் கெர்ரி முகுலிய இடங்களி 
AGES படைவீடுகளுக்கும் - பரவியது, DY TFB Bib 
எதிர்பார் ததபடி பழைய போலீஸார் ஈவிரக்சமில்லாமல் 
கொடுமை செய்ய லாயக்கற்றவர்கள்ரய்க்' காணப்பட்ட” 
னர். எனவே, அது. தன்: கறுப்புக் சமிலரையே் wb 
வாழவேண்டி. யிருந்தது.
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லிஸ்டெளல் போலீஸின் கலகக்தைப்பற்றி முதலாவ. 

காக வெளியிட்டது “ஐரிஷ் புல்லெடின்”. என்ற. டெயில் 

ஐரானின் இனசரிப் பத்திரிகையாகும். அ.இலிருந்து: 
மற்ற பத்திரிகைகளும் ௮ச்செய் இயை .வெளியிட்டன. 

காமன்ஸ் சபையிலும் அதைப்பற்றிய பிரஸ் தாபம் எழுந் 
த்து. இவ்வாறு ஸ்மிக்தினுடைய நடத்தை எங்கும் 

வெளியான கால், இர்ண்டு கொண்டர்கள் கார்க் wale 

அவர் இருந்த இடத்திற்குச் சென்றனர். அவர்களில் 
ஒருவன் அவர் அருகில் சென்று, மிகுந்த நிதானத்துடன், 

“கண்ட இடத்திலேயே சுடவேண்டும் என்பதுதானே 

உமது உத்தரவு ? நீர்தான் இப்பொழுது கண்முன்பு இருக் 

கிறீர். ஆதலால் தயாராயிரும் !' என்று கூறி, உடனேயே 

சுட்டுக தள்ளிவிட்டான். 

பு.இி,.காக வரவழைக்கப்பட்ட ஆங்கில ஒஹ்றர்கள் 
டப்ளின் நகர் முழுதும் நிறைந்துருக் தனர். அவர்க 
ஞூடைய பேச்சிலிருந்தேகே அவர்கள் ஆங்கிலேயர் என்னு 
கண்டுபிடிப்பது எளிதாக இருந்தது. அவர்களுக்கு 
ஜரிஷ் மக்களிடையே பழகி விஷயங்ககா அறிய முடி. 
wr sro, அவர்கள் சந்இகளில் தஇரியும் பிச்சைக் 
காரரையும், கேடிகளையும், போக்கிரிகளையும் பிடித்து, 

கடலி கொடுத்து; அவர்ககாக் கொண்டு ஸின்பீனர்களைப் 
பற்றிப் புலம் விசாரித்து வந்தனர். HESS SAS DOV 

களசல் ஒரு வேலையும் செய்ய முடியவில்லை. அவர்கள் 
தாழ்ந்த நிலையிலிருக்குகால், ஒருவருடனும் நெருங்கிப் 
பழக முடியவில்லை. சந்தே௫க்கப்பட்ட முக்கியமான 
கபர்களை அவர்கள் கண்டுவிட்டாலும், ஓ.ற்றர்களிடத்இல் 

மறைவாகப் போய் அறிவிப்பதற்கு முன்னால் காணம்: 
பட்ட நபர்கள் மறைந்துபோய் விடுவார்கள். மேலும்
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அவர்கள் தங்கள் உயிரையும் பாதுகாத்துக்கொள்ள 

வேண்டியிருக் தது. ஆனால், ஆங்கில ஒழ்.றர்கள் மிகுக்,த. 

சாமர்ததியசாலிகளா .யிருந்தனர். அளவற்ற பொருட் 

செலவிலேயே, . அவர்கள் வரவழைக்கப்பட்டிருக்க 

வேண்டும். 28வன்ஸின் ஒற்றுக் கேட்கும் முறைகளும் 
ஸின்பீனர்களிடம் .தச௪ மகாஜனங்கள் கொண்டுள்ள 

உறுதியான பற்றும், வல்லவர்களரன அக்குள் சூரப் 

புலிகளையும் வேலைசெய்ய முடியாமற் செய்துவிட்டன. 

6,59யப் போராட்டமும் அடக்குமுறைகளும் வலுக்க 

வலுக்க, காலின்ஸுக்கு வேலை மிகுந்தது. அவனுடைய 

காரியாலயங்கள் டப்ளின் :நகரின் பல பாகங்களிலும் 

ச.கறிக் கடந்தன. அவைகளுக்குச் சென்று வேலை 

செய்தது போகப் பாக்கியுள்ள நேரக்இல், ௮வன் லியாம் 

டெவ்லின் என்னும் ஈண்பருடைய இல்லத்தில் தங்கி 

வந்தான். ௮ .கு அவனுடைய கண்பர்கள் அடிக்கடி 

வந்து தங்கக் கலக்துபேசவும், ஓய்வெடுக்துக் கொள்ள 
வும், இரவில் உறங்கவும் சில அறைகள் கிடைத் 

Borsa. Grad gid அவர் மனைவியும் காலின்ஸுஈக் 

கும். தொண்டர்களுக்கும் பேருதவி செய்து வந்தனர். 

ஐரிஷ் கூதந்தஇர யு.து.கத்தில் அவர்களுக்கு ௮ளவற்ற 
அபிமான முண்டு, முன்னால் காலின்ஸ் தங்இவந்த 

வாகான் விடுதி இக்காலதக்தில் காலின்ஸ் தங்குவதற்கு 

ஏற்ற தரயில்லை:. அங்கு ஒற்றர் கொல்லை அதிகமா 

மிருக்,த.து. | ட 
தேசிய இயக்க சம்பந். தமான கடிதங்களை ரயில்களில் 

கொண்டுசெல்லக் காலின்ஸ் செய்த ஏற்பாடுகள் குறிட் 

பிடதசக்கவை. பிரயரணிகளைப் பல இடங்களிலும் 

சோ. கனையிடுவ,து வழக்கமா யிருக்குது. ஆல்
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கடிதங்களைக் கொண்டுசெல்வகுற்கு ரயில் கார்டுககாயும், 

இதர அதுிகாரிகக£யுமே காலின்ஸ் கைக்குள் போட்டுக் 

கொண்டான். 

இதுவரை அரசாங்கம் ஸின்பீன் கோர்ட்டுகக£ச் 

சூத்து வந்தது போய், இப்பொழுது இடீரெனக் கறுப் 

புக் கபிலர் அவற்றைத் தாக்க ஆரம்பிக்.தனர். கோர்ட்டு 

கள் கூடும் இடங்களிலெல்லாம் அவர்கள் சென்று கலைத் 
னர்; அவற்றில் கலந்துகொள்பவரைக் கைத செய்த, 
னர். இத்தனை கஷ்டங்களுக்கு நடுவேயும் அவை 

ஆங்காங்கே கடந்துவக் தன. 

தொண்டர்களுடைய குடியரசுப் போலீஸினுடைய 

வேலைகளும் தடை செய்யப்பட்டன. அவர்கள் கைத 

செய்கு குற்றவாளிகள் அரசாங்கப் படைகளால் விடு 

விக்கப்பட்டதோடு, கொண்டர்களுக்கு நீண்ட : காலச் 

சிறைத் தண்டனைகளும் வி.இச்கப்பட்டுவந், கன. 
கனுப்புக் கபிலரும் இதர பட்டாளங்களும் ஜனங் 

க&ப் . பழிவாங்குவது சர்வ சாதாரணமா யிருந்தது. 

நகரங்களும் இராமங்களும் எரிக்கப்பட்டன. நிரபராதி 

கள் சுட்டுத் தள்ளப்பட்டனர். ஆனால், ஸர் ஹமார் 

இரின்வுட், ஐரிஷ் ஜனங்களே கங்கள் வீடுகக£ச் 

கொளுத்திக் கொண்டும், தங்கள் ஆட்களைத் தாங்களே 

கட்டுக் கொண்டும், அரசாங்கக்இன் மேல் பழி போடு 

வதாக வியாக்கியானம் செய்தார். சில சமயங்களில் தம் 

பட்டாளங்கள் கொஞ்சம் கட்டுக்கடங்காது சென்றுவிட்ட 
தாகவும் கூறி ௮வர் மழுப்பினார். இவ்வுரைகளை நம்பு 

வார் எவரும் அயர்லாக்இல் இல்லை. 

பசுமையான மரககுத் இவான அயர்லாந்தின் அப் 

கங்கள் கறுப்புக் கபிலரால் கண்டபடி சிதைக்கப்பட்ட
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இவ்வேகாயிலே, லாயிட் ஜார்ஜ், அயர்லாக்இன் : பொது 

ஜனப் பாதுகாப்புக்காகவே ' அவர்கள் அங்கு சென்றி 

ருப்பதாக உலகிற்கு அறிவித்தார் / *: இந்தப் பாதுகாப் 

பூப் போதும், போதும் /* என்னு அயர்லாந்து கூவியது. 

பதன் இகாஞர்களை நூற்றுக் கணக்கில் பலி கொடுத்தது. 

ஆனால் பிரிட்டிஷ் பிடி முற்றிலும் seri தபாடில்லை; 

அறப்போகும் பிரி. .முறுகுவதுபோலும், அணையப் 

போகும் இ கொழுந்துவிட்டு எரிவது : போலும், 

அரசாங்கம் தங்கு தடையில்லாக தண்டப் பிரயோகக் 

தில் இறங்கி வ௫்தது. 

பட்டாளங்களுக்கும் கறுப்புக் கபிலருக்கும் ௮.இக 

மான அ௮தஇகாரம் கொடுப்பதற்காக ஸர் ஹமார் இரீன் 

வட் காமன்ஸ் சபையில் ஒரு புதிய மசோதாவைக் 

் கொண்டுவக்கார். ௪டப்பட்டோ தாக்கப்பட்டோ இறந்த 

வர்களுடைய பிரேதங்கக£க். குறிக்து மரண விசரரணை 
செய்வதையும் கி௮ சக இவிட வேண்டும் என்பதே M65 

மசோதாவின் முக்கியாம்சம்.. இதுவரை எக் கனையேோ 

மரண விசாரணைகளில், விசாரணை சபையார், பல மரணங்் 

களன் போலீஸாராலும் பட்டாளங்களாலும் வேண்டு 
மென்றே செய்யப்பட்ட கொலைகள் என்று கூறியிருக் 
கனர். இது சர்க்காருக்குப் பிடிக்கவில்லை. அ௮.கனால் 
கான் புதிய மசோகா அவசரமாக நிறைவேற்றம் 

பட்டது. ப்ரர்விமெண்டும். ௮ 'அக்கேரித்துச் சட்ட 
.மாக்கிற்று. இதுவரை “மரணங்களை ஜனப் பிரஇகி.இ 

கள் விசாரித்தது போக, பு.திய சட்டத் இன்படி, கொலை 
ககாச். செய்கவர்களென்று கருதப்பட்ட பட்டாளத்து 

௮. இகாரிகளே விசாரிக்துக்கொள்ள வேண்டும். 

இம்மசோ,காவைக் கொண்டுவக், கவர்களுடைய கோக்கம்
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2990-ம்ஷஹ் முடிவதற்குள் ஸின்பின் இயக்க,தைத-௩௬க்க 

விடவேண்டும் என்பது தான். 

தேச.க்.இலிருக், ச போலீஸார், நாளுக்கு நாள் வலிமை 

யிழந்து, தங்களையும் தங்கள் படை வீடுகளையுமே காத். 
துக்கொள்ள முடியாது தவித்தனர். நாட்டுப் புறங்களில் 

தனித்திருந்த படைவீடுகள் தொண்டர்களால் . காக்கப் 

பட்டன. கொஞ்சங் கொஞ்சமாகப் போலீஸார் யாவரும் 

சில நகரங்களில் மட்டும் கூட்டமாகச் சேர்த்து வைக்கப் : 
பட்டனர். : பல படைவீடுகள் காலிசெய்யப்பட்டன. 

தொண்டர்கள் உடனே காலியான படைவீடுகளைத.;இக் 

கிரையாக்கினர். போலீஸாருடைய பலக் குறைவைப் 

பற்றி: .. இன்ஸ்பெகீட்ர்களும்.. கமிஷனர்களும் மேலது 

Sree crap Bu கடிதங்கள் சல காலின்ஸின் கைக்குக் 

கிடைத்தன. இண்ஸ்பெக்டர் ஒருவர் எழுதிய கடிகம் 

இது: 
* ராஜிநாமாக்களினாலும் விலகிக்கொள்வதனாலும் நாம் . 

ஒவ்வொரு நாளும் ஆட்ககா இழக்துகொண்டே. .வருக 
றோம். புது ஆட்கள் சிலரைக்கூடச் சேர்க்கவும் . முடிய 

வில்லை... ஸ்டேஷன்கைக்' காலிசெய்வது வருந்தத்தக்க விஷ 

யமாயினும், . இதைத் தவிர வேது வழியில்லை... தற்சமயம் 

நாம் எங்கும் . பல்ஹீனமாயும் காப்பில்லாமலும் அபாய 

நிலையில் இருக்கிறோம். போலீஸார் தங்கள். எல்லைகளில் 
ஆதிக்கமில்லாமல் படைவீடுகளில் தங்கியிருப்பதில் ஒரு 

பயனுமில்லை, ” 

மேஜர் பீன்னி என்னும் இன்ஸ்பெக்டர் ,கமது ஆகஸ்டு 

மாகு அக்குரங்க அறிக்கையில் குறிப்பிட்ட சாவது : 

தேசத்தின் நிலைமையில் எவ்விதச் எர்இருத்தமுமில்லை 
ஆனால் அர்குலைவுதான் ஏ,ற்பட்டிருக்கிறது...... எல்லா... இடம்.
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களிலும் போலீஸைப் பகிஷ்கரிக்க வேண்டும் என்ற எண் 

ணமே இருக்கிறது...... எங்கணும் போலீஸாரிடம் பகைமை 

இருப்பதால், தாலுகாவின் பெரும் பாகத்தில் ஒரு போலீஸ்: 
வண்டிஉைடச் செல்வது பக்தோபஸ்தில்லை என்று நான் கருது 

கிதேன்......ஸின்பீன் கோர்ட்டுகள் நடத்தப்படுகின்றன. 
ஆனல் இடங்கள் பலவாக இருக்கின்றன. கோர்ட்டு கூடு 

வதாகக் கருதிப் போலீஸார் ஒரு வீட்டுக்கோ மண்டபத் 

துக்கோ சென்றால், அங்கு ஒருவரையும் காண முடிகிற தில்லை. 

அகேகமாகத் தாலுகாவிலுள்ள எல்லா வாலிபர்களும் 

ஸின்மீனர்களே என்று கூறிவிடலாம். அவர்களில் பெரும் 
பகுதியினர். ஐரிஷ் தொண்டர்களாக இருக்கிறார்கள். 

தாலுகா வாசிகளின் வாழ்க்கையையும் வேலைகள் அனைத் 
தையும் இவ்விரு சங்கத்தார்களுமே தங்கள் ஆதிக்கத்தில் 
வைத்துக்கொண்டிருக்கின் தனர். ரா.ஜவிசுவாசியோ, ராஜத் 

துசோகியோ.-யாராயிருக்தாலும், அவர்களுடைய எண்ணன் 

களுல்கு எதிராக கடக்க அஞ்சுகிறார்கள். 

'இக்ககைய அறிக்கைகள் அக்காலத்து ஐரிஷ் நிலை 

மையை உள்ளவாறு படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றன. 

அதிகாரிகளுக்கு ஏற்பட்ட மனக் கலக்கககைையும் அவை 

குறிக்கின்றன. இரண்டு மாதங்களில் 556 போலீஸாரும், 

௮429 மாஜிஸ் இிரேட்டுகளும் தங்கள் வேலைகளை ராஜிநாமாச் 

செய்துவிட்டதாக கிரீன்வுட் அறிவித்தார். 

ஆங்கில அதிகாரிகளும் பதக இரிகைகளும் செய்து 

வக்க பொய்ப் பிரசாரதக்தினாலும் ஸின்பீனுக்கு லாப 

மூண்டாயிற்று. போலீஸாரையே பட்டாளங்ககா யோ 

தாக்கிய கொண்டர்கள் வெகு சிலராக இருந்தாலும், 

௮.இகாரிகள் 200, 300 பேர்கள் கூடக் காக்கியகாக அறி 

வித்து வந்தார்கள். ஏனெனில், அவர்களுடைய சேவகர் 

கள் சில கதொண்டர்களாலேயே மு.நியடிக்கப்பட்டதாக ஓம்:
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புக்கொள்வது கேவலமா யிருந்தது. ஆங்கிலப்” பத்திரி 

கைகளும் தொண்டர்களுடைய தொகையைப் பெரிய 

எண்களால் பெருக்கியே வெளியிட்டுவக் தன. இ.தனால், 

கொண்டர் படை இயற்கையில் தான் அடைந்திருக்க 

பலத்தைக் காட்டினும் பன்மடங்கு அதிகமாகப் பெற் 

ிருக்ககாகப் பொது ஜனங்களும் எண்ணினார்கள். 

.விரமான வேலைகளில் ஈடுபடும் பொழுது தொண்டர் 

களின் எண்ணிக்கை சுமார் முப்பதுக்குமேல் இராது: 

பல சண்டைகளும் படையெழுச்சிகளும் அதற்கும் 

குறைந்த கொகையினராலேயே நடத்தப்பட்டன. ஒரு 

சமயம் கோகேன்பர்ராவுக்கு ௮ருகல் ஒரு ராணுவ மோட்டார் 

.லாறி இடீரென்று ஒடாது நின்றுவிட்டது. பன்னிரண்டு 

தொண்டர்கள் தற்செயலாக அப்பக்கத் இற்கு வந்தனர். 

அவர்கக£க் கண்டதும் ஆயுதம் தாங்கிய சிப்பாய்கள் 

கைகள மேலே தூக்கி மன்னிப்பு வேண்டினர். சிப் 

பாய்களும் ராணுவ அ.இகாரிகளும் வைத்திருக்,த: துப் 

பாக்கெளையும் கோட்டாக்களாயும் கொண்டர்கள் பிடுங் 

கக்கொண்டு அவர்களுடைய மோட்டாருக்கு கெருப்பு 

வைத்து எரித்தனர். பின்னால் நடந்த ராணுவ விசச 

ரணையில், ௮ன்று சஇப்பாய்களுடன் இருக்க கலனல் மில்ஸ், 

140, 150 கொண்டர்கள் பலவகைக் துப்பாக்கெளை த 

தோங்கி வந்து தாக்கியதாக வாக்குமூலம் கொடுத்தார். 

உண்மையில் சென்றவர்கள் 79 கொண்டர்களே ; அவர்க 

ளில் சிலரிட,த்.இல் மட்டுமே ரிவால்வர்கள் இருக்குன. .. - 

1920, ஜுலை மாத முடிவில் தேசத்இன் வட பாகத் 

இலுள்ள பெல்பாஸ்ட் போண்ற நகரங்களில் ஆரஞ்சு 

ஜனங்கள் கத்தோலிக் கொழிலாளர்களை,ச் தாக்க. ஆரம் 

95, GOTT, கப்பல் கட்டும் கொழிற்சாலைகளின் தொழி
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லாளர்களையே முதலில் தாக்கினர். அவர்களுக்குப் பல 
கொடுமைகள் இழைக்தனர்.. அவர்கள் பலரைச் சமுக 

இரத்தில் பிடி.க்து,ச் கள்ளிவிட்டதால், வெகு பிரயாசை 

யுடன் நிந்.இிக் கரையேற வேண்டி. யிருந்தது. பல கத் 
கோலிக்கர் கொல்லப்பட்டனர். வேறு பலர் காயப்படுத் 

கப்பட்டனர். இக்கொடுமைகள் காரணமாகப் பல்லா 

யிரம் ௪,க்தாலிக்கர் பெண்டு பிள்ளைகளுடன் தென்பாகத் 

இலுள்ள டப்ளின் முதலான நஈகரங்களுக்குக் குடியேறி 

னர். டப்ளினில் வெள்ளம் பொங்கியதுபோல் அவர்கள் 

கூட்டங் கூட்டமாய்த் இரிவது பரி.சாபமான காட்சியா 
யிரும்; தது. க,த்தோலிக்கருக்கு இழைக்க கொடுமைகள் 

பெல்பாஸ்டி.லுள்ள அ௮.இகாரிகளுடைய . சம்மதத்தின் 
மேலும் கூட்டுறவினாலுமே செய்யப்பட்டவை, 

ஸின்பீனர்கள் பெல்பாஸ்டிலிருந்து வந்த சாமான் 

கை யெல்லாம். ப௫ஷ்கறிக்கவேண்டும் என்று பிரசாரம் 
செய்.தனர். நாளடைவில் ப௫ஷ்காரம் வளர்ந்தோங்கி 

வந்தது. பெல்பாஸ்டு மு.கலாளிகளும் வர்ச்தகர்களும் 
மற்ற. மாகாணங்களை ஈகம்பியே வாழ்க் தவர்க ளா,கலால் 
பகிஷ்காரம் அவர்களைப் பெரிதும் பாதித்தது. இதன் 

பிறகு தான் கலக,க்இிற்குக் காரணமானவர்கள் தாங்கள் 
ஆராயாது செய்,க பிழைக்கு வருந்தினர். மதவெறியும் 
துவேஷமும் தாண்டவமாடிய. அவ்வேளையில், ஆங்கில 

அரசாங்கம் எராளமான ஆயுதங்களை வரவழைத்து, 

அல்ஸ்டர் ஜனங்கள் பலருக்குக் கொடுத்து, அவர்களை 

விசேஷப் போலீஸா”ராக நியமிக் கது. வெறிகொண்ட 
ஜனங்களுடைய கையில் ஆயுதங்ககாயும் கொடுத்துப் 

படைதிரட்டிய இப்பாதககம், கஅப்புக் கபிலரை நியமித்த 

தைப் பார்க்கினும் மிகக் கோரமான செயலாகும்.
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ஜூலை மாதம் 58-ம் தேதி குறிப்பிடக் தகுந்த ஒரு 

செய்தி வெளியாயிற்று. சிப்பாய்ககாயும் ஆயுதங்ககாயும் 

ரயில்களில் ஏ.ற்றிச்செல்ல முடியாது என்று...கூறிய 

ஐரிஷ் ரயில்வேக்காரர் 200 பேர் வேலையிலிருந்து £க்கப் 

பட்ட விஷயம் வெளியாக எங்கும் பரபரப்பை உண்டாக் 

au gi. 

கால்வேயிலும் மேற்கு அயாலாந்திலும் ௮.இகாரிகள் 

பயங்கர ஆட்சியைத் தொடங்கினர். அப் பகுஇகளி 

லுள்ள -வாலிபர்களைச் சிப்பாய்கள் இரவு நேரங்களில் 

அவர்கள் வீடுகளிலிருந்து வெளியே கொண்டு .போய், 

ஆடைகளைக் கழற்றி அடிப்பதும், துன்புஅத்துவதும் 
சகஜமா யிருந்தன. 4 மணி நேரத்தில். ஜில்லாவை 

விட்டு வெளியேறும்படி. பலருக்கு உத்தரவுகள் போடப் 

. பட்டன. உடனே வெளியேறு, தவர்கள் சுடப்பட்டனர். 

மேற்குப் பகு.இயில் தான் கறுப்புக் கமிலருடைய அட்ட 

காசங்கள் உச்ச ஸ்தானத்தில் இருந்தன. அப்பகுதி 

சுதந்திரப் போராட்டத்இல் அ.இிகமாய்க் கலந்து கொள் 

ளாததாகும். 

கரல்வேயிலிருக்,த மைக்கேல் கிரிபின் என். பாரியார் 

பெரிய தேசாபிமானியாயும், ஐரிஷ் பாஷையை . வளர்ப் 

UBO ஆர்வம்: கொண்டவராயும் இருக்கார். ஒரு. நாள் 

அவரைச் இப்பாய்கள் பிடித்துக்கொண்டு போயினர். 

பின்னால் நவம்பர்- மாதம் 82-ம் தேதி அவருடைய 

பிரேதம் ஒரு சதுப்பு நிலத்தில் காணப்பட்டது. அவர் 

தலையில் குண்டு பாய்ந்துருந்தது. சிப்பாய்களுக்கு,த் 

தலைவரா யிருந்த ஜெனரல் குரோஸியர் பிற்காலத்தில் 

தாம் எழுதிய புத்தகம் ஒன்றில், கிரிபின்..பா.இரியார் 

அவருடைய படுக்கையிலிருந்து வெஸலியே இழுக்கப் 

பட்டு என்னுடைய ஆட்களாலே கொலை செய்யப்பட்
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டார்!” என்னு எழு, இமிருக்கருர். இரிபினைப் போலவே, 

மாக்னர் என்னும் .மதபோதகரும் கார்க் தாலுகாவில் 

சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். 

ெரென்ஸ் மாக்ஸ்வினி மக்கர்டெயின் கொலையுணட 
பிறகு கார்க் ஈகர மேயர் பதவியை ஏற்றுக்கொண்ட 

விஷயம் முன்னர் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அவரைக் கைஇ 

செய்து ராணுவக் கோர்ட்டில் தண்டனை விதிக்க 

அரசாங்கம் ஏற்பாடு செய்தது கோர்ட்டிலேயே. * நீங்கள் 
விதிக்கும் தண்டனைக் காலம் முழுதும் நான் சிறையில் 

இருக்கப் போவ.இல்லை !* என்று 'மாக்ஸ்வினி கர்ஜிச் 
தார். அவர் காடுகடத்தப்பட்டு, இங்கிலாந்திலுள்ள 

பிரிக்ஸ்டன் = pie வைக்கப்பட்டார். அங்கு, தம்மை 

விடுதலை செய்யும்வரை உணவு உண்பதில்லை என்று 

அவர் விரகம் மேற்கொண்டார். ஓவ்வொரு நாளும் 

பதகுஇிரிகைகளில் அவருடைய நிலைமையைக் குறித்து 

வெளிவந்த செய்இகளை ஜனங்கள் ஆவலுடன் படித்து 

வந்தனர். நாள் செல்லச் செல்ல, ௮வருடைய உண்ணா 

விர,தம் மக்களிடையே பெருங் கவலையையும் வருத்தக் 

தையும் விலாவித்தது. மாக்ஸ்வினி குன்றாத விரத் 

துடன் பட்டினிக் தவத்தைக் தொடர்ந்து மேற்கொண் 

டிருந்தார். உலகத்தின் பல பாகங்களில் அவருடைய 

விரதம் ஆச்சரியத்தையும் ௮று தாப கதையும் உண்டசக் 

கியது. 74-இனங்கள் அன்னாகாரமின் றி, அங்குலம் அவ் 

குலமாக உடலும் உணர்வும் தேய்ந்து, அவர் விண் 

" ணுலகை அடைந்தார். இச்செய்தியைக் கேட்ட ஐரிஷ் 

மக்கள் இடியுண்ட காகம்போல் பகதைக்தனர். 2. OG 

மக்களும் ஓர் பெரும் தேசபக்கரின் உயிரைப் பழி 

வாங்குவதற்கு ஆங்கில அரசாங்கம் செய்து வந்த
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பிடிவாகக்தஇன் கொடுமையை வெறு க்தனர். விடுதலை 

வேண்டி உண்ணா விரதம் இருப்பது சரியோ தவறோ 

என்பது ஒருபுறம் இருக்க, மாக்ஸ்வினியின் ஆதம பலி 

கானம் ஸின்பின் கட்சிக்கு எங்கணும் மிகுந்த ஆதரவை 

உண்டாக்கியது. ஆனால், அவர் மரண ததால், மகாவீரனா 

யூம், அ௮.றிவாளியாயும், பணி செய்வதையே கடனாகக் 

கொண்ட தொண்டர் இலகமாயும் விளங்கிய ஒரு Gor 

னைத் தேசம் இழந்துவிட்டது. ஸின்பின் இயக்கமும் 

தன்னைத் தாங்கி நின்ற தூண்களில் ஒன்றை இழந்து 

விட்டது. ் 

டப்ளினில் ஓற்றர் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடிற்று. 

கோக்கய இசை யெல்லாம் ஆங்கில ஒற்றர்கள் குழுமி 

நின்றனர். மூக்கியமான உளவு ௮(இகாரிகள் பலர் 

சாதாரணக் குடி. ஜனங்கக£ப் பேல ஈகரின் பல பாகப் 

களில் வீடுகள் ௮மர்த்தக்கொண்டு வாழ்ந்துவந்தனர். 

உளவறிதலும், தொண்டர்கக£யும் சந்தேகப்படட்டவர் 
ககயும் எங்கே கண்டாலும் கட்டுத் தள்ளுவதுமாகிய 
இருவிதக் கடமைகளை அவர்கள் செய்துவந்தார்கள். 

அவர்கள் கொலை செய்வதற்கென்றே பல கூட்டங்களாக, 

அமைக்கப்பட்டிருக் தனர். 

கில்மல்லக் ஈகரில் மிகவும் பிரசித்தமான ஜான் லிஞ்ச் 

என்பார், செப்டம்பர்மி' 29-ம்௨, தேசியக் கடனுக்குச் 

சேர்ந்த 95,000 பவுனை எடுத்துக்கொண்டு டப்ளி 

னுக்கு வந்தார். அ௮.த்தொகையைக் காலின்ஸினிடம் 

செலுத்திய பிறகு, ௮வர் ஒரு நாடகசாலையில் கொஞ்ச 

நேரத்தைக் கழித்துவிட்டு, தம்முடைய ஜாகையரன 

* எக்ஸ்சேஞ்ச்” விடுஇக்குச் சென்று படுத்துறங்இனார்- 

அன்திரவு 9-மணிக்கு ஆங்கில அதிகாரிகள் கலரும்,
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போலீஸாரும், சிலர் உடை அணிந்தும் சிலர் அணியா” 

மலும்,  அவ்விடுஇக்குள் சென்று, லிஞ்ச் இருக்,த 

அழையை அடைக் தனர். அங்கு சிறிது நேரம் இருக்து 
விட்டு வெளியேறினர். NGF குண்டுபட்டு மடிந்து 

கட்டிலின் மேல் இரத்த வெள்ளக்கல் மிதந்து. கொண் 
டிருந்தார் / ் 

இப்படுகொலைக்குக் காரணமானவர்களைக் காலின்ஸ் 

விரைவாகக் கண்டுபிடிக்காண்.. போலீஸாரும் ௮ திகாரி 

களுமே இதற்குக் காரணமானவர் என்பதை அ.றிக்தான். 

'- லிஞ்சைக் கைஇ செய்வதற்குப் போலீஸார் செல்லுகை 

யில், அவர் எ.இர்த்துச் சட்டதால், அவர்களும் ௬௨ 

வேண்டி. யிருந்தது” என்று அரசரங்கம் முற்றிலும் 

பொய்யான ஓர் அறிக்கையை வெளியிட்டது. ஆனால் 

லிஞ்ச சொண்டருமல்லர், ஆயு.கம் எதுவும் வைக்இருப் 

பதும் வழக்கமில்லை. அவர் படுக்கையில் மடிந்து இடக் 

கும் பொழுது மேலே போர்த்தியிருந்த போர்வை அப் 

படியே இருந்தது. ௮வருடைய அறையில் வேணு எவ் 

விகுமான குண்டுகளும் சுடப்பட்டதாய்க் காணப்பட 

வில்லை. . என்வே, அரசாங்கள் கூற்று மூழுதும் பொய் 

என்பதை ஜனங்கள் எளிகாகக் தெரிந்துகொண்டனர். 

இக்கொலைக்குக் காரணமாயிருந்க இரு ராணுவ 

அ. திகாரிகள் கவம்பர் 51-ம் ௧௫ கொண்டர்களிடம் 

மரண கண்டனை பெற்றனர். 

கொலைஃ கூட்டத்தார். ௨ப்னின் கொண்டர் படை 

௮ இகாரியான கரோல் என்பவனுடைய விட்டை 

நள்ளிரவில் சேரகனை யிட்டணர். அவண் வீட்டில் 

இல்லாமையால், அவர்கள் அவனுடைய வயோஇகத் 

தந் கையைக் கொலை செய்துவிட்டு WO 15,5 oor i, 

oniw—13
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க் கூட்டத்தார் செய்;த கொலைகளில் :-பல. 'இரககசிய 

மாய்ச் செய்யப்பட்டதால், Cases தெரியாமலே: 
ஒழிந்தன. Yor, அவர்*ளால். கொலை செய்யப். 
பட்டவர்களுக்கும் : நொண்டர். பமைக்கும் : எவ்விதச்" 
சம்பந்தமும் இல்லை.  நிரபராஇகளே பலியாக: வந்.கனர்.. 

தொண்டர். படை அதிகாரிகளாகிய டாம் Cond 

ஸும், ஹார்ட்டியும் பட்டாளத்தாரால் பிடிக்கப்பட்டனர்.. 

ஹேல்ஸ் கார்க்கு ஈகரின் மூன்றாவது. கொண்டர். படை 
மின் தலைவன். ஓய்வொழிவில்லாது இவிரமாக உழைக்,த 

வர்களில் ஒருவன். .௮வன் காலின்ஸாக்கு.: நெருங்கிய. 

ஈண்பன். பகைவர்களின் கையில் சிக்கியிருக்கபொழுஅ 
அவனுக்கும். அவன்? சா ழனான ஹார்ட்டிக்கும் ஆற்கலை 
சாணுவ அ௮திகரரிகள் இழைக்க கொடும். துன்பங்கலா 

யெல்லாம் 'அ௮வன் காலின்ஸுக்கு இரகசியமாக எழுத 
யனுப்பினான். ௮வர்களுடைய நகங்கள் குறடுகளினால் 

நசுக்கப்பட்டன. ஹார்ட்டி துன்பங்ககாகத் தாங்கமாட் 

டாது பைத்தியம் பிடிக். தவனானான். காலின்ஸ் ஹேல்ஸி 
னுடைய செய்தியைக் கேட்டதிலிருந்து கோபமும் இரக்க 
மும் கொண்டு ,தத்.தளித்தான். அன்றிரவு. மூழூவதும்' 
Dy OH COD உறங்க ” மூடியவில்லை.... ஹேல்ஸினுடைய 

அ.திக்கையை அவன் பதீ.இரிகைகளில் வெளியிடுவதற்கு. 

வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்தான். 

ஹேல்ஸும், ஹார்ட்டியும் சி.ச்திரவைகை செய்யப் 
பட்டதைப் போல் வேறு பலரும் துன்புறு, த தப்பட்டனர். 

ஆக்கை ஒற்றர்கள் கை.இகளிடமிருக்து இர்கசியங்களை த் 
தெரிக்துகொள்வ,கற்காகக் கொடுக் துன்பங்கள் செய் 

வது வழக்கமா யிருந்தது.. ராணுவ நீதிஸ்தல்,த்.இல் 

கடந்த ஒரு...வழக்கில் கைதியாய் கின்ற தொண்டன்
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ஒருவன் டப்ளின்: மாளிகையில் தஷக்குச் செய்யப்பட்ட 
இ.த்தரவதைகளை வருணிக்தான். 2 BuB; us Blow 
ஜிருபர்களுடைய குறிப்புப். புத சகங்களைப் -பிடுங்கிக் 
கொண்டு, : சகொண்டன் விவரி, த: கெரடுமைகளைப் 
பத்திரிகைகளில் வெளியிட்டால், கடுங் . தண்டனைகள் 

விதிக்கப்படுமென்று பயமுறு;க்.இஞர் / 

“டப்ளின் மாளிகையில் அ.இகாரிகள் கையாண்ட 
மூறைகள் பலஇறப்பட்டவை. கை.இயை இருட்டறையில் 

அடைத்து, வெளியிலிருந்து இடீரென்று அவன் முகத் 

“இற்கு... நேரே மின்சார விளக்கை அடித்துக். கேள்வி 

கேட்பது வழஆகம். கேள்வி கேட்பவன் கைதி தன்னை 
அறிந்துகொளளா, தவறு இருட்டில் நிற்பான். ' எனென் 
GO, -கைஇ பின்னால் வெளியே சென்றால், தன்னைத் 

துன்புஅ,த்இயவனளை அடையாளங் கண்டு பழிவாங்கு 
வான்' என்று பயமிருந்தது. கைதியை ஒரு சுவரின் 

அடியில் நிறுத் இ, அவன் கெற்றிக்கு நேராகத் துப்பாக் 

Bou பிடி.த.து, ஒன்று முதல் பத்து வரை எண்ணி, 
ஒவ்வோர் எண்ணுக்கு மிடையே ஒவ்வொரு கேள்வியைக் 

“கேட்பதும் வழக்கம். சில சமயங்களில் அ.இகாரிகள் 
கைஇகசப் பார்த்து, ' உங்களைக் கறுப்புக் கபிலரிடம் 
தள்ளிவிடுவோம் !” என்று கூறிப் பயமுறுத்துவார்கள். 
கைகளை முதுக்குதல், தடியடி, அப்பாக்சச் சனியனால் 

குத்துதல் முதலிய முறைகளும் அங்கு சர,காரணமாய் 
நிகழ்ச் சன, டப்ளின் மாளிகையில் ஆறு வாரம் அடைக் 
கப்பட்டிருக் த பாட்ரிக் டிரேய்ளர் என்னும் தொண்டன் 

..இவளியிட்ட வாக்குமூலம் வருமாது ; 

*மொத்தம் கான் 58 தடவைகள் ஆங்கில உளவு அதி 
காறிகளால் வினவப்பட்டேன். ஒவ்வொரு தடவையிலும்



196 மைக்கேல் காலின்ஸ் 

  

என்னிடமிருந்து தகவல் அறிவதற்காக அவ்வதிகாரிகள்- 

என்னை மிகக் கொடுமையாக கடத்தினார்கள். என் கை விரல்: 
களைப் புறங்கையில் ஒட்டும்படியாகப் பின்புறம் மடித்து: 
அழுத்தினார்கள். எண் கைகளை முறுக்கனார்கள். பழுக்கக். 
காய்ச்சிய இரும்புக் கம்மியை என் கண் முன்னால் நீட்டி 
என் கண்களை அவிப்பதாகப் பயமுறுத்தினார்கள். காவினால்: 
என்னை உதைத்தார்கள். சுட்டுவிடுவதாகப் பயமுறுத்தி: 
ஞர்கள். பல சமயங்களில், அறைகளுக்குச் செல்லும். 
வழியில், இருளடர்ந்த ஓரிடத்தில் என்னைக் கடுமையாக. 
அடித்தார்கள். அங்குள்ள வைத்தியர்கள் வக்தவுடண், எண் 
நிலைமைக்கு அத்தாட்சி கூற முடியும். ஒரு சமயம் ஓர் 
அதிகாரி எனக்கு ஒரு மதபோதகரைப் பார்க்கப் மரியமா 
என்னு கேட்டார். நான் அதற்கு இசைந்ததும், ஒரு. 
“போதகர் '* என்னிடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார். அந்தப்: 
* போதகர் '” டப்ளின் மாளிகையின் ஒற்தர்களில் ஒருவன்: 
என்று நான் பின்னர் தெரிந்து கொண்டேன். * 

டெயில் ஐரானின் காரியாலயங்கள் wafer பல: 
பாகங்களிலும் சிதறிக் கிடக் க,காலும், பட்டாளத்.தார் 
அடிக்கடி சோதனைகள் செய்க தாலும், ௮.கன் வேலைகள் 
கடப்ப,தற்குப் பெருங் கஷ்டமா யிருந்தது. ௬மார் 77 வய 
துடைம வாலிபர்கள் பலர் காரியாலயங்களின் கடி. கங் 
காயும் தஸ் தவேஜாுகளையும் ஓரிடத் இலிருந்து wp ay 
ரிடதஇற்குக் கொண்டு செல்வகுற்கு த் தங்களுடைய 

சைக்கிள்ககா உபயோகித்து வந்தார்கள். இந்தத் தூதர் 
கள் தெருக்களில் செல்லும் பொழுது எத்தனையோ 

yop சோச்சப்பட்டிருக்கின் றனர், சோ கனைகளுல் 
கு,ச் தப்பிக் கடிதங்ககாக் கொண்டு சென்றது அக்க 

'இக£ாஞர்களின் . சாமர்தஇயக்ையும் வீர,சைகையமே 

காட்டுகின்றது.
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செப்டம்பர்மி" 99-ம் ௨ தொண்டர்களுக்கும் சப்: 

பாய்களுக்கும் நடந்து சண்டை ஒன்றில் பாரி என்னும் 

18 வயதுடைய இகஞனைச் சிப்பாய்கள் பிடித்துக் 
கொண்டனர். அவன், மிகச் சிறுவனாயும் மகா சூரனாயும் 

இருந்த கோடு, பல அரும் பெருங் காரியங்களைச் செய் தவ 

னாகையால், காடு முழுதும் YH srub காட்டப்பட் 

Lgl ரரணுவக் கோர்ட்டு அவனுக்கு மரண;தண்டனை 

விதித்தது. காலின்ஸ் அவளை எம்.படியாவது விடுவிக்க 

வேண்டும் என்று முயன்றும் பலிக்கவில்லை. பாரி 

கொல்லப்படுவதற்கு முகல் காள், காலின்ஸ் மிகவும் 

வியாகூலப்பட்டான். அன்னு இர்வு முழுவதும் அவண் 

யாரிடத்தும் பேசாது, * ஐயோ, பாரி! ஐயோ, பாரி” 

என்று அரற்றிவந் தான். பாரி நவம்பர்மீி' முதல் ததத 

யன்று கொல்லப்பட்டான். 

தேசக்கில் சறுப்புக் கபிலருடைய கொடுமைகள் 

பெருகிவக்கன. தொண்டர்களுடைய செயல்களுக்காக 

அவர்கள் பொதுஜனங்களைப் பழிவாங்கனர். பால்பிரிக் 

கனில் ஒரு போலீஸ்காரன் கொல்லப்பட்டதுற்காக, அவர் 

கள் அக்ககர் முழுவதையும் சூறையாடினர். அங்கிருக்க 

மதுக்கடைகளில் புகுந்து இருந்து WINES ET 

"யெல்லாம் குடித்துவிட்டு, ஊரெங்கும் வைத்துச் சட 

ஆரம்பித்தனர். இக்காரியங்கள் எல்லாம் மேலதிகாரிகள் 

உக கரவின் மேலேயே நடந்தவை என்று பின்னால் 

சல இப்பாய்களே ஒப்புக். கொண்டனர். பால்பிரிக் 

கனில் செய்க கொடுமைகளைச் ச௫க்காது சில கறுப்புக் 

கபிலர்கூட ராஜிநாமாச் செய் கனராம். 

தொண்டர்கள், கறுப்புக் கபிலருடைய அட்ட 

-காசங்களைச் றிது அடக்காவிட்டால், பெரிய அபாய
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மாக முடியும் என்பதை அறிந்து, ஆங்காங்கே சில.௪ இர்ப்: 

புக்களுக்கு: எற்பாடு செய்தனர், ஸ்காரிப் ser cor ey Nes 

தில், பொது...ஜனங்ககாக் கொள்ாயிட்டு் துன்பு அ.தி 

துவதற்காகச் சென்ற கறுப்புக் கபிலர். படை ஒன்றைச் 

சில கொண்டர்கள் மறித்துச் ஈட ஆரம்பித்தனர். 

கறுப்புக் கபிலர் நிரபரா.இகளும் நிராயு தபாணிகளுமான 

ஜனங்களைக் துன்புறு ச்தவேலாயக்கானவர்க ளாதலால்,. 

கொண்டர்களுடைய . குண்டுகளுக்கு அஞ்சிச். சிதறி 

ஓடினர். 

கிரஜர்டு ஈகரின் பக்கத்தில் இதைப பார்க்கனும் 

பெரிய. போராட்டம். நடைபெற்றது. uch AGS! 
கிரனார்டு ககர.க்ைக் கொள்காயிடவும் ' இவைத்து 

எரிக்கவும் சென்ற கறுப்புக் கபிலர் சுமார் 700 பேர், 

தங்கள் இழிகதொழிலைச் செய்துவிட்டுத் இரும்பும் 

பொழுது, பல்லினல்லீ என்னும் கிராமத்தில் இருபது: 

கொண்டர்கள் அவர்ககா எதிர்த்தனர். ஸீன் மக்கி 

யோன் என்னும் இரன் கொண்டர்கள் தலைவனாய் நின்று: 

போர்செய்தான். கறுப்புக் கபிலரில் 80 பேருக்கு மேல் 

மரணமடைந்தனர் ; பலர் காயமுற்றனர். பாக்கியுள்ளவர் 

கள்.தங்கள் மோட்டார் .லச.றிகளில் ஏ.நிக்கெர்ண்டு மறைக். 

sur. அ.இகாரிகள், தங்கள் படைமின் ஊழல் வெளிக் 

கு.க 'தெரியாமல் இருப்பதற்காக, இவ்விஷயக்கைம் 

பிரஸ் தாபிக்காமலே விட்டனர். 

காலின்ஸ், தனது உளவு இலாகாவின் உதவியால், 

ஜனங்களை வீணாக வலகைக்.த கொலைக். கூட்டங்களின் 

, தலைவர்களைக் கண்டுபிடித்துத் தண்டிக்கவேண்டிய ஏற் 

பாடுகளைச் செய்துவந், சான். டப்ளின் தொண்டர்களும்,. 

கஹு.ப்புக்.கபிலர்களுக்கு.௮ஞ்சாது, பெருஞ்: சமர் செய்து:
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வந்தனர். ஒரு சமயம் டிரம்கொண்டரச பாலத்தில் 

நின்றுகொண்டிருக், ஐ சிப்பாய்கள் பலரை ஜோ லியஜர்டு, 

சார்லஸ் டால்டன் எண்ணும் “இரு கொண்டர்களே சட்டு 

விரட்டினர். 

அக்டோபர்மீ” 77-௨ இரவு டிரம்கொண்டராவில் 

கரோலன் என்பவருடைய வீட்டில் சிப்பாய்களுக்கும் இரு 

கொண்டர்களுக்கும் ௮ரும் போர் கடந்துது. இப்பெரரிக் 

தொண்டர் படைக் தலைவர்களான தான்பிரீனும், ஸீன் 

டிரிஸியும் அவ்வீட்டில் இகரப்பாறிக் கொண்டிருக், கனர். 
அவ்விருவரும் ஸோலோ ஹெட்பக்கில் இரு போலீஸுரைக் 

கொலை செய்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள். அவர் 

கப் பிடிப்பதற்காகக் காகத்துக்கொண்டிருக் க ஒற்றர் 

கள், அவர்கள் கரோலன் வீட்டில் தங்கியிருப்பதைப் 

பட்டாளத்தாருக்கு அறிவித்து, அவர்களா அங்கு 

அழைக்துச் சென்றனர். பட்டாளக்கார், கான்பிரீனையும் 

் ஒரிஸியையும் அவர்கள் படுக்கையில் தூங்கும் பெசழுதே 

சுட்டுக் கள்ளவேண்டும் என்று, அவ்விட்டைச் சூழ்ந்து 

கொண்டார்கள். ஆனால், அவ்விருவரும் இடீரென்று 

எழுக்இருந்து, எஇரிகளுடன் போராடக் தொடங்கினர். 

ஒற்றர்களில் இரண்டு ௮.இகாரிகள் கொல்லப்பட்டனர். 

இறக். தவர் இருவரும் பல காட்களாய்ப் பொதுஜனம் 

க௯ா வகுைக்துக் கொடுமை செய்தவர்கள். வெகுநேரப் 

போராட்டது் இற்குப் பின்னால், டிரீஸி தப்பியோடினான். 

தான்பிரின், மிகவும் காயப்பட்டு, உதிரம் வழியும் உடம் 
போடு, மிகுந்த சிரமத்துடன் தப்பினான். 

நள்ளிரவில் நாற்புறமும் சூழ்க்து கின்ற இப்பாய் 

ஆளின் கையில் சிக்காது, அவன் வெகுநேரம் அலைந்து 

இரிந்து, கடைசியில் ஒரு வீட்டை அ௮டைக்தகான். அவ்
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வீட்டார் ஸின்பின் கட்சியிடம் ௮ு.தாபம் இல்லாதவ 

ராயினும், அவனுக்கு வேண்டும் உதவிகளைச் செய்தனர். 

பின்னர் அவனைத் தொண்டர்கள் மேட்டர் வைத்திய 

சாலைக்கு எடுத்துச் சென்றனர். ் 

கரோலன் வீட்டைச் சூழ்ந் இருந்,த சிப்பாய்கள், தாங் 

கள் தேடிவந்த வீரர்கள் தப்பித்துக்கொண்ட விஷ 

யத்தை அறிந்து, வெறிகொண்டு, கரோலனை நித்தி 

வைத்துச் சுட்டனர். அவர் ஒரு பாவமும் அறியாதவர். 

படுகாயம் அடைந்த போதினும், அவர் உடனே உயிர் 

துறக்காமல், ௮ன்று நடந் த அட்டூழியங்களை எல்லாம் 

உலகறிய எடுத்துச் சொல்லிய பின்னர் மடிந்தார். 

கான்பிரின் வைத்தியசாலையில் படுத்த படுக்கை 

யாய்க் கடந்தபொழுது, டி.ரீஸி டப்ளின் நகரின் பல பாகங் 

களிலும் அலைந்து, மேல் நடக்கவேண்டிய காரியங்ககாக் 

கவனித்துவந்தான். டப்ளினில் பீடார் கிளாள்ஸி என்பவ 

னுடைய ஐவுளிக் கடையில் தான் தொண்டர்கள் அடிக் 

கடி. கூடிப் பேசுவது வழக்கம். ௮ ஒற்றர்கள் கவ 

னித்து வந்தனர். ஒரு சமயம் டி.ரீஸி அங்கு புகுந்,த)த 

ஒற்றர்கள் கண்டு அறிவித் த.தால், பல சிப்பாய்கள் ஒரு 

லாறியில் ஏறி அங்கு வந்தனர். டிரீஸி அங்இருந்து 

தப்புவதற்காகத் தன் சைக்கிளில் ஏறும்பொழுது, 

உளவு Bsr ஒருவன் அவன் மேல் பாய்ந்தான். 

டிரீஸி அவனுடன் போராடி. ௮வனைச் சுட்டான். அதற் 

குள் லாறியிலிருக்,த ஒருவன் டி.ரீஸியைச் சட்டு விட்டான். 

வேறு பலரும் அவனைக் குறிவைத்துச் சுட்டனர். இப் 

பரய்களுடைய குண்டுகளால் டிரீஸி உயிர் துறந்தான் , 

தெருவில் நின்றுகொண்டிருந்் த ஜனங்களில் சிலரும்
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மடிக்குணர். ஒரு போலீஸ்காரனும் ஒரு பெண்ணும்கூட 

குண்டினால் இறந்து வீழ்ந்தனர். 

. டிரிஸியின் பிரேதம்: இனம் கண்டுபிடிப்பதற்காக 

டப்ளின் மாளிகைக்கு எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. இப் 

'பெரரியிலிருந்து ஸார்ஜன்டு ரோச் என்பவன் பிரே 

  

_ததிதை அடையாளம் பாாப்பதற்காக வந்தான். அவன் 

அவ்வீரனின் உடலைக் கண்டு அ காவ௫ூயமாகவும் ஆபாச 

மாகவும். பல வசனங்ககாக் கூறினான். எதிரி இறந்த 

பிறகும் அவனுடைய கோபம் கணிந்்ததில்லை போலும் / 

ஸார்ஜன்டு கூறிய வசை மொழிகளைக் கேட்டுக்கொண் 

ருந்து ஒற்றன் ஒருவன் அவற்றைக் காலின்ஸுக்கு 

அறிவித்தான். மறுநாள், அந். ஸார்ஜன்டு கப்பல் 

சாமான்கள் இறக்குமிடத்தில் நடந்துகொண்டிருந்த 

பொழுது சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான். இவ்விஷயத்தில் 

டப்ளின் ஒற்றர்களும் தொண்டர்களுக்கு oso Ors 

oor Ts 

ஒரு சமயம், கர்பியூ நேரத்இற்குப் பிறகு, ஜனங்கள் 

தெருக்களில் நடமாடாமல் சிப்பாய்கள் பாதுகா, த்துவரும் 

வேகயில், ஒர் ஒற்றன் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டான். உண் 

மையில் இக்கொலையைச் செய்து முடித் தவன் காலின் 

ஸின் ஈண்பனான ஓர் ஒற்றன் தான். சர்க்காரின் ஒற்றர் 

கள் சிலர் மூலமாகவே மற்ற ஒற்றர்களையும் ௮.இகாரி 

காயும் சுட்டுக் கொல்வதற்கும் காலின்ஸ் ஏற்பாடு செய் 

கரன் என்ப.இலிருக்து சர்க்கார் உள்வு இலாகாவின் பல 

.ஹிீனம் தெரிகின்றது. 

காடெங்கும் நடந்த பயங்கர ஆட்சி ஜனங்கக£ாக் கசக் 

இப் பிழிந்தது. அவர்கள் இகைப்பும் வியப்புங் கொண்டு, 

"எதை இழந்தும்,எவ்வகையாலும், கொடுங்கோலிலிருந்து
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தப்புவதற்குத் துணிந்து கின்றனர். . காலின்ஸின் 

தோழன் மக்கீ * பறக்கும் கொண்டர் படை * பலவற்றை 

கிறுவினான். -௮வைகள் பல இடங்களுக்கும் சென்று 

கொடுமை செய்யும் அ௮/இகாரிககாக் கண்டி.த்து.வக்தன.. 

கொண்டர்கள் எழுச்சித் இயை மூட்டி வந்தனர். கறும் 

புக் கபிலரும் ௮.இிகாரிகளும் ௮.க௰்கு எண்ணெய் ஊற்றி 

ab GOT, 

ELEELELELEL ELL ELISE LEE SE SIE PE கக்க EEE EE I LS 

பழிக்குப் பழி 
ஆரங்லை அரசாங்கம், தன்னை மூச்சுத், இணறும்படி 

செய்துவந்த தொண்டர் படையின் முதுகெலும்பாக 

விளங்கியவன் காலின்ஸ் என்பதை, 1920-ம் வருஷ ஆரம் 

பம் முதலே அறிந்திருந்தது. எனவே, ஆங்கில ஒற்றர் 

களும் சிப்பாய்களும் ௮வளைப் பிடிக்கவோ கொல்லவே 

வேண்டும் என்பதிலேயே கண்ணுங் கருத்துமா யிருந் 

Sor, காலின்ஸின் உருவம் அவர்களுக்கு நன்ருய்த் 

தெரியாது. அவனை அறிந்திருந்த பழைய போலீஸ் 

ஓற்றரி.ற் பலர் வேலையை விட்டு நீங்கியும், இறந்தும் 

மறைந்து விட்டனர். சிலர் தங்கள் உயிரைப் பாதுகாத்துக் 

கொள்வதற்காகக் தெருக்களில் வெளியேறாமல் மறைந்து 

வாழ்ந்தனர். காலின்ஸ் பல சமயங்களில். தெருக்களில் 

வைத்தே சிப்பாய்களால் பிடிக்கப்பட்டான். அவர்ககாமப் 

பார்த்து. அவன் புன்னகை செய்ததும், அவர்களும்:
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சிரித்துக்கொண்டே, . நீ நல்ல பேர்வழியாய்க் காண்கின் 

ய்”. என்று சொல்லி, விட்டுவிடுவது வழக்கம். 

  

,தன்னைப் பிடிப்பதற்காக இங்கலொக்இலிருந்து எத் 
தகைய 'மனிதர்கள் அ௮னுப்பப்படுகிறார்கள் என்பதைக் 

காலின்ஸ் ஈன்றாய்,த் தெரிக்துகொண்டிருந்தான். அவர் 
களில் முக்கியமானவன் ஒருவன். அவனுக்கு ஹார்ட்டி., 

கூடிங், ஹார்லிய், ஸவில்லி என நான்கு பெயர்கள் உண்டு. 

எத்தனையோ கள்ளக் கையெழுத்திட்டு மோசடிகள் 

செய்து ௮வன் பன்முறை சமை சென்றவன். ஆகஸ்டு 

wr gb 12-6 CoQ அவன், கான் அயர்லாந்தில் ஒற்ற. 

னாக. வேலை செய்வதாயும், ஸின்பினர்கள் ஆயுதங்கள் 

வைக்இருக்் த இடங்கள் தனக்குக் தெரியும் என்றும். 

லார்டு பிரெஞ்சுக்கு ஒரு கடி.தம் எழுஇனான். கடித்தல் 

கூடிங் என்று கையொப்ப மிட்டிருக்கான். gu பெயரால் 

கான் அவன் 7978-ல் 8-ஞூ சிறைச் தண்டனை அடைக் 
இருந்தான். ௮.த.இருடன், சட்டத்தையும் அமைஇயையும் 

பாதுகாக்க, அயர்லாந்துக்கு வரவழைக்கப்பட்டரின் | 

லார்டு  பிரெஞ்சும் அவனை : வேலைக்கு sor SDE 

கொண்டார் / 

  

அவன் அயர்லாந்துக்கு வந்தது மூ.கல், காலின்ஸ் 

அவனை மிகவும் எச்சரிக்கையாய்க் கவனித்து வந்தான். 

அவன் லார்டு பிரெஞ்சுக்கு எழுதிய கடி.கங்களை யெல் 

லாம் காலின்ஸ் வழி மறித்து உடைத்துப் பார் கதான். 

அவ்வாறு உடைக்கப்பட்டவற்றில் கூடிங் அதுவரை 
செய்து மோசடிகள் எல்லாம் எழுதப்பட்டிருந்தன. ௮ம் 
மோசடிகள் பெல்பாஸ்டில் ஜஸ்டிஸ் கார்டன் என்ற 8ீதிபத 
முன்னால் ஒப்புக் கொள்ளப்பட்டவை, ப.இனான்கு இடங் 

களில் கள்ள உண்டியல்களினாலும், 'போலி விளம்பரப்:
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களினாலும், இருட்டினாலும் எராளமான பணம் பறித்த 

காக அவனே ஓப்புக்கொண் டிருக் தான். அக்குற்றங் 

களை யெல்லாம் அரசாங்கம் மன்னித்து, அவனை ஒற்ற 

ஞகைவும் வைத்துக்கொண் டிருந்தது. 

கூடிங்குக்கு மரண தண்டனை விஇத்து விடாமல், 

தக்க எச்சரிக்கை மட்டும் செய்யவேண்டும் என்று 

காலின்ஸ் இர்மானித்தான். அவன் சல Bure 

அனுப்பி, கூடிங்கைக் கண்டு பேசும்படி. செய்தான். 

. அவர்களிடம் கூடிங் தான் ஆங்கில அதிகாரிகளைக் காட் 

டிக் கொடுக்கத் தயாரா யிருப்பதாகக் கூறினான். அவர் 

கள் ௮வனைக் கொண்டர் படையின் முக்கியமான கூட் 

டத்திற்கு அழைத்துச் செல்வதாக வாக்களித்து, ஒரு 

குறிப்பிட்ட நாளில் அழைத்துக் கொண்டு வந்தனர். 

கூடிங் அழைத்துவரப்பட்ட இடத்தில் அயர்லாந்து 

இங்கிலாந்து முதலிய பல ஈாட்டுப் பது. இரிகைக்காரர்கள் 

கூடியிருந்தனர். ஆர்தர் இரிபி.த் ௮வர்களுக்குக் தலைமை 

வ௫ித்இருக்கார். அக்கூட்டத்தில் இருந்தவர்கள் எவர் 

கள் என்பதை அறியாது, கூடிங் தான் யோ௫ித்துள்ள 

சில இட்டங்களா விவரித்தான். அ.தக்இட்டங்களின்படி. 

காலின்ஸைப் பிடிக்கவேண்டும் என்பதே அவன் இய 

எண்ணம். எல்லோரும் வெகு நேரம் அமைதியுடன் 

கேட்டுக்கொண்் டிருக்கனர். முடிவில் இரிபித் அவனுக்கு 

அங்குள்ளவர்கக£ப் பற்றி எடுத்துச் சொன்னார். அவன் 

அதுவரை செய்துள்ள குற்றங்களையும், அடைந்த கண் 

டனைககாயும் அவர் விவரித்துக் கூறினார். அவற்றைக் 

கேட்டவுடன், கூடிங் இடியுண்ட நாகம்போல் Sorts Fl 

விழ்க் தரன். ஒருவருக்கும் தெரியாது என்று அவண் 

கருதிய விஷயங்கள் எப்படியோ வெளியாகி யிருக் தன 4
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DADS Jor uri $§1, CopGaran@ gyuireor Pr 
தங்குவது அவனுக்கு ஆபத்து என்று கூறி, உடனே 
நாட்டைவிட்டு ஓடும்படி. உ.கதரவிட்டார். அதன் படியே 
அவன் விரைவாக மறைந்து விட்டான். இந்த காடசக் 
காட்சி முழுதும் காலின்ஸ் செய்,த ஏற்பாடாகும், 

காலின்ஸின் உளவு அ௮இகாரிகள் கண்டுபிடித்,௪ 
ஆங்கில ஒ.்றர்களில் மக்மஹன் . என்பவன் ஒருவன. 
அவன் டப்ளின் safle மெளன்ட் செருவில் வசித்து 
வந்தான். அவனுடைய உண்மையான பெயர் ஆங்கிலிஸ். 
அவன். ஐரிஷ்காரனைப்போலப் பாவனை செய்துகெசண்டு, 
உளவறிந்து வந்தான். முன்னால் * எக்ஸ்சேஞ்ச் ' - விடுதி 

யில் ஜான் லிஞ்சைக் கொலை செய்தவர்களுள் அவனும் 
ஒருவன். அந்தக் கொலைக்குப் பின்னால், ௮வன் ௮,தழ் 
காக மனம் வருந்தத் தன் துக்கக்தை மாற்றுவகுற்காக 
ஓயாது குடித்து வந்தான். ஒரு சமயம் குடி. வெறியில் 
அவன் ஒரு பெண்ணிடம் தரன்: செய்த கொலையை ஓப் 
புக்கொண்டான். அப்பெண் இந்த ரகசியத்தை வெளி 
யிட்டுவிட்டாள். காலின்ஸ் விஷயமறிந்து, தன் ஆசாமி 

கள் சிலரை ஆங்கிலிஸ்ஸிடம் சம்பந்தம் வைத்துக்கொள் 
ஞும்படி. அனுப்பினான். அவன் மூலம் டப்ளினிவிருந் ௪ 
மூச்சியமான அரசாங்க ஒற்றர்களின் விலாசங்கள் பல 

வற்றையும் அவன் தெரிந்து கொண்டான். அந்து 
ஒற்றர்கள் யாவரையும் ஒரே காளில் சுடவேண்டும் என்ரு 
கொண்டர் படைக் தலைமைக் காரியாலயத்தாள் தர் 

மானித்தனா், 

கவம்பர்மீ, 27-ம்௨ ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் 
முக்கியமான ஒற்றர்கள் வசிக்கும் வீடுகளையும் விடுதி 

காயும் தாக்குவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்
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பட்டன. டிக் மக்கீயும், பீடார் கிளான்ஸியும் தலைவர்கள் 

யிருந்து கவனித்து வந்தனர். காலின்ஸ் : ஒ.ற்றர்களு 

டைய விவரங்கள் பாவற்றையும் அவர்களுக்கு அறிவித் 

தான். 

குறித்த நாளுக்கு ஒரு வார,க்இற்கு முன்னால், ஆங் 
கில ஒற்றர்கள் வாகான் விடுதியைச் சோதனையிட்டனர் . 

அன்று டோபின், கல்லென் என்னும் இரு. தொண்டர் 
கள் அங்கு தங்கியிருந்தனர். ஒற்றர்கள் அவர்களைக் 
கண்டு சந்தேகித்து வினவினார்கள். அவர்கள். தங்கள் 
பெயர்கக£ மாற்றிக். கூறிச் சரகாரண மனிதர்களைப் 
“போலவே. நின்றனர்.” ஒற்றர்கள் அவ்விரூவர்களையும் 
சுட்டுக் கொல்வ,கற்கே சென்றனர். ஆனால் ஆசாமிகளை 
நிச்சயமாய்க் தெரியாமையாலும், அவர்கக£க் கைதி 
செய்து கொண்டுபோனால் பின்னால் சுட்டுத்தள்ள முடி 

யாமற் போகும் என்பதனாலும், அவர்கள் அவ்விருவரை" 
yb விட்டுச் சென்றனர். மூன்று இனங்கள் கழிந்து, 
மீண்டும் ஒற்றர்கள் அங்கு சோதனையிட்டனர். அங்கு 
உறங்கிக்கொண்டிருந்த டோபினும் கல்லெனும்;. தங்கள் 
,படுக்கைகளிலிருந்து எழுந்து, ஒரு ஜன்னலின் வழியாய்க் 
தப்பியோடி, விடுதியின் பின்புறத்தில் ப.துங்கக்கொண்ட 
னர். ஒற்றர்கள் வந்த வழியே இரும்பினர். 87-ம் ௨ 

இவர்களுக்கும் முடிவு வந்தது. 

20-ம் ௨ இரவு வாகான் விடுதியில் வழக்கம்போல் 
கொண்டர் படை ௮ இகாரிகள்' கூடி. யோ௫ிக்தனர். மறு 

நாள் நடக்கப்போகும் சம்பவங்களால் : என்னென்ன 

நேரும் என்பதைப்பற்றி அவரவர் அபிப்பிராயக்ை தக் 
கூறினர். பின்னர் சிலர் அங்கிருந்து வெளியேறினர். 

..முதலாவ,காக வெளியே சென்றவர்களில் டிக் [க்கீ ஒரு
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வன். காலின்ஸ் கடைசியாகவே சென்றான். அவன் வெளி 

யேறும்பொழுசே கறுப்புக் கபிலர் ௮இவேகமாக.வாகான் 
விடுஇியை நோக்கி லாறிகளில் வந்துகொண்டிருக்கனர். 

அவன், மின்னல் பாய்வதுபோல், பார்னல் சதுக்கத்து 

லுள்ள ஒரு வீட்டுக்குள் புகுந்துவிட்டான். அவ்விட்டின் 
.மாடியிலிருந்துகொண்டு, அவன் பட்டாள_த்்காரின் இரு 

விஃயாடல்களைக் கவனித்தான். 

விடுதியில் ஒஓகானல், பீஸ்லேய் என்னும் இருவர் குளூன் 
என்னும் ஒரு சிறுவனிடம் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். 

பட்டாள,2.தார் காலின்ஸஈம் அவன் கோழர்களும் அவ் 

இருந்ததாகக் தகவல் கிடைத்தே விரைந்து வந்இருக்து 

னர். அவர்கள் விடுஇயில் சாப்பிட்டுக்கெசண் டிருக்கு 

வர்களையும் மற்றவர்களையும் பல கேள்விகள் கேட்டனர். 

அங்கு நேர்ந்த குழப்பத்.இன் ஈகடுவே, பீஸ்லேய் பின்வாசல் 

வழியாகக் தப்பினான். பின்பக்கம் தோட்டத்திற்கு 

வெளியே போக வழியில்லா,க,தால், ௮வன் ஒரு ௯வரில் 

ஏறி, அடுக்க வீட்டுச் தேர்ட்டத்தில் குதித்து மறைந்து 
"கொண்டான். ஸீன் ஒகரனலும் பல சுவர்கக£த் காண்டி. 

வெளியே செல்லுகையில், அங்கு கிறுத்தப்பட்டிருக்கு 

பட்டாளத்தார் அவனைப் பிடி. ச்துச்கொண்டனர். அவண் 

எதிர்ப்பு.ற,த.தில் ஒரு முடுக்கலே தன் வீடு இருப்ப காயும், 
பதான் அங்கு செல்வகுற்காகவே வந்த தாயும்,சமயோ௫ தம் 

போல் கூறினான். பட்டாளத்தாரும் அவனை நம்பி விட்டு 
விட்டனர், 

  

குளூன் என்னும் சிறுவன் மட்டும் விடுதியில் இப் 

பாய்கள் கையில் சிக்கினான். அவர்கள் அவனை டப்ளின். 

மாளிகைக்குக் கொண்டு சென்றனர். குஷன் பின்னால் 

மிளவேயில்லை ; அவர்கள் குண்டுக்கு இரையானான்.



208 மைக்கேல் காவின்ஸ் 
  

அவன் நாட்டுப் பக்கத்திலிருந்து வேலையின் கிமித,தமஈய் 

வக்குவன். மறுநாள் நடக்கவிருந்த விஷயங்களைக் 

குறித்து அவன் ஓன்அமே அறியான். 

டிக் மக்கீயும், பீடார் கிளான்ஸியும் வாகான் விடுக 

லிருந்து தப்பிய பின்னர், அன்று இரவே வேரு 

தெருவில் கைகி செய்யப்பட்டனர். 

நவம்பர் மாதம் 21-6 CSB, தொண்டர்கள் படை 

களாகப் பிரிந்து சென்று, டப்ளினிலுள்ள பல வீடுகளைச் 

சோதனை செய்து, பதினான்கு ஆங்கில அதிகாரிகளைக் 

கொன்றனர். ஆங்கிலிஸ் மெளன்ட் தெருவில்' சுட்டுக் 
கொல்லப்பட்டான். ௮ங்கு வேறோர் ஓற்றனைச் சட 

முயற்சிக், பொழுது கொண்டர்களைக் கஹுப்புக் கபிலர் 

சூழ்ந்துகொண்டனர். இரு இறத்தகாருக்கும் போராட் 
டம் நடைபெற்றது. 

பதினான்கு அதிகாரிகள் கூட்டமாகக் கொல்லப்பட் 

டதற்காகக் கறுப்புக் கபிலர் பழி வாங்க முற்பட்டனர். 

யாரைப் பழி வாங்குவது 2? ஒரு பாவமும் ௮றியாக பெர 

ஜனங்களை ச் தவிர, வேறு யார் அவர்கள் கையில் சிக்கு 

வர் 2? அன்னு மாலை குரோக் கோட்டத்தில் ஒரு பந்து விக்ர 

யாட்டைப் பார்ப்பதற்காக ஆணும், பெண்ணும், குழக் 

தையுமாகப் பெருங் கூட்டம் கூடியிருந்தது. கறுப்புக் 

கபிலர் அங்கு சென்று, கிரபராகதிகளான ஜனங்களில் 

பதினான்கு பேரைச் சுட்டுக் கொன்றனர்; சுமார் > ILI Hi 

பேருக்குக் காயம் விளை gs Sor. IDG, HAG டடியிருந் 

. தவர்களை யெல்லாம் சோதனையிட்டனர். குரோக் 

தோட்டத்தில் பட்டாளத்தார். அநியாயமாய்ச் சுட்டது 

eHub sors பின்னால் அரசாங்கம் வெளியிட்ட அறிக 

கையில், கூட்டத்திலுள்ளவர்கள் ௬ட்டதாலேயே பட்டஈ
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ள,ச்,காரும்' தற்காப்புக்காகச் சுடநேர்க்தது. என்றும், 
, திரீ-ம் தெ.த 74 ௮. இகாரிகளை வகைக்தவர்கள் காட்டுப் 
பு.2,தீ இலுள்ள கொண்டர்கள் என்னும், அவர்கள் பந்து 
விகாயாட்டுக்கு வருவ;காகப் பசவன் செய்துகொண்டு 
HE கொலைகளைச் செய்தனர் என்றும், அவர்களை த 
தேடிப் பிடிக்கவே பட்டாள.த்தார். தோட்டத்இற்கு 
அனுப்பப்பட்டனர் என்னும் பொய் கூறிற்று. இம்மாஇரி' 
அறிக்கைகள், பொய்யே வி&ா நிலமாக, பெசய்யே வித் 
(தாக விளைவித்து எடுக்கப்பட்ட பொய்க் கஇர்கள் என் 
பகைப் பொது ஜனங்கள் அறிவார்கள். அ இகரரிககா 
வகைக்குதும், நகரத்தைச் சோதனை யிட்டதும்-எல்லசம். 

- உம்ளின் கொண்டர் படையின் வேலைகள். காட்டுப்புற.ச் 
அு,த் தொண்டர்கள் தலைஈகர)த்இல் புகுக்து குறிப்பிட்ட 
இடங்களையும் நபர்களையும் கண்டுபிடிக்கவே இறமையம் 
நிருக் தார்கள். 

கைதியான மக்8, ளொன்ஸி, குளுன் ஆகியவர்கள் 
சுவரடியில் நிறுத்து வைத்துப் பட்டாளத்தார் சட்டு 
விட்டனர். மக்க, கிளான்ஸி இருவருடைய பிரே.தய் 
ககாயும் அவர்களுடைய பந்துக்கள் எடுத்துக் கொண்டு 
வந். த பொழுது, அவைகளின்மேல் துப்பாக்கிச் சனியனால் 
குத்தப்பட்ட பல காயங்கள் இருந்தன. அவற்திலிருக்து 
அவர்கள் கொல்லப்படுவ,கற்கு முன்னால் பல சிதஇர 
வதைகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டனச். என்பது புலனு 
யிற்று.  மக்சீமின் மார்பெலும்புகளில் சல உடைக் 
இருக்கன. . ௮.இகாரிகள் வேண்டுமென்றே இக்கொலை 
களச் செய்துவிட்டு, * அவர்கள் தப்பியோட மூயன்ற 
பொழுது கொல்லப்பட்டனர் ' என்று அறிக்கை வெளி 
விட்டனர். அவர்கள் தப்பியோட முயன்ற முறைகளையும், 

onw—14
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எவ்வாறு பிடிச்கப்பட்டனர் என்பதையும் பற்றி அ.தி 

தரரிகள் பல கதைகள் .கற்பிக். தனர். .மக்£, களான்ஸி 

இருவரும் மரணமடைக்குது சுதந்திர யு.த.த.த்.தில் தொண் 

டர் படைக்கு. ஏற்பட்ட ஈஷ்டங்களிலெல்லாம் முக்கிய 

மானது. !மக£ காலின்ஸின் வலது கை, காலின்ஸ் 

அவ். வீரர்களுடைய ௮க்இமக் இரியைகளுக்குக் கூட 

இருந்து வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்தான். WF 

சமயத்தில் அவன் வெளியேறுவதில் எவ்வளவு அபாயம் 

இருக்குது என்பதை அவன் பொருட்படுத்தவே மில்லை. 

பிரே;தங்கள். அடக்கஞ் செய்யப்படுவதற்கு முன்னால் 
GES வைத்தியர்கள் அவற்றைப் பரிசோதித்து 

அறிக்கை வெளியிடவும் அவன் ஏற்பாடு செய்தான். 

பட்டாளத்தாருடைய பழிவாங்கும் மனோபாவக் 

தைக் காட்டுவதற்கு மற்றொரு சம்பவத்தையும் இங்கு 

கூறுவோம். 97-ம் தேதிக்கு இரண்டு இனங்களுக்குப் 

பின், ஒரு பட்டாளத்தான் லிங்கன் பிளேஸில் நின்று 

கொண்டு பல ஜனங்ககளைச் சோதனை யிட்டான். பின்னால் 

அவன் அவர்களைப் போகும்படி. சொல்லிவிட்டு, அவர் 

கன் சில. அடிகள். பெயர்ந் ததும், துப்பாக்கியை நீட்டிச் 

சுட்டான். அதனால் ஓர் இளைஞன் மடிந்து வீழ்க தான். 

ராணுவத்தாரின் மரண விசாரணையில், தொண்டர்கள் 

அங்கு பயிற்சி செய்துகொண்டிருக் க,காயும், ௮.தனால் 

"தான். சட்டதாயும் அவன் அறிவித் தான். தொண்டர் 
கள் இருந்இருக் தால் தனியாய் நின்று சுட்ட சிப்பாயை 

விட்டிருப்பார்களா? 

* நவம்பர் 27-ம் தேதி நடந்த சம்பவம் பிரகம 

மக்இரி லாயிட் ஜார்ஜின் கண்களைக். இறந்தது. எவ் 
வகையாலும் அயர்லாந்தை நசுக்கிப் பெட்டிப் பாம்பு
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போல். அடக்கி விடுவதாக அவரிடம் ௨றுஇ கூறிய 

ரசணுவ அ.இகாரிகளின் எண்ணம் தநிச்சயமாய்ப் பலிக் 

காது என்பது அதுனால் புலனாயிற்று. மிகப் பயங்கரமான 

ஆட்சிக்குப் பின்னும் தொண்டர் படை உடையவில்லை. 

அதற்கு மாறாக, ௮து வல்லரசின் ௮இகரரிகள் பலரை 
எக்காலத்தில் குறிவைத்துப் பிடித்து விழுங்கிவிட்டது. 
லாயிட் ஜார்ஜ் தேர்ந்த ராஜதந் இரி யாதலால், அயர் 
லாந்துடன் சமாதான த்துக்கு வழி இருக்கிறதா என்று 

மெதுவாகக் கவனித்து வரலானார். 

  

ஆனால், டப்ளினிலிருந்,த ௮.இகாரிகள் தங்கள் பயங் 

கர முறைககா அ இகப்படுத் இனர். இரவு 70-மணியி 
விருந்தே கர்பியூ உத்தரவு போடப்பட்டது. கூட்டங் 

கூட்டமாகப் பலரைக் கைதி செய்ய உ.த்தரவுகள் பறக் 

தன. ஸின்பின் கைஇககா அடைத்து வைக்க வடக்கே 

யல்லிகின்லரிலும்,குர்ராக்கிலும் காற்காலிகச் சிறைச்சாலைகள் 

அமைக்கப்பட்டன. டப்னினிலும் கூற்றுப் பக்கங்களிலும், 

தெருக் தெருவாக, வீடு வீடாகச் சோதனைகள் செய்யப் 

பட்டன. சந்தேகிக்கப்பட்ட ஓவ்வொரு நபரையும் கைது 

செய்து புதிய சிறை ஒன்றுக்கு அனுப்பி வைப்பது 

சகஜமாயிற்று. இக் தனை தடபுடல்களிடையே, போராடக் 

கூடிய இறமையுள்ள தொண்டர்கள் யாவரும் தப்பித் 

துச்கொண்டது ஆச்சரியமாகும். அவர்கள் சொந்த 

வீடுகளில் தங்காது வெளியிடங்களிலே எச்சரிக்கை 

யுடன் ௪ஞ்சரித்து வந்தனர். ஓவ்வொரு நாளும் தெருக் 

களிலும், வீடுகளிலும் சோ, கனைகள் நடந்தவண்ணமா 

மிருந்தன. ஆயினும், இவையெல்லாம் கொண்டர்களைப் 

பெரிதும் பாஇக்க முடியவில்லை.
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ஆர்தர் கிரிபித், டுக்கன், மக்நீல், ஸ்டெயின்ஸ் மு,தலியோர் 

கைதி செய்யப்பட்டு, மெளன்ட்ஜாய் சிறையின் வைத இய- 

சாலையில் அடைக்கப்பட்டனர். அவர்கள் மரியாதை 
யாக கடத்தப்பட்டதுடன், அவர்களுக்கு விசேஷ. 

உரிமைகளும் அளிக்கப்பட்டன. காலின்ஸ் சிறைக்குள் 

இருந்த கிரிபி,ததுடன் இடைவிடாது கடிதப் போக்கு. 

AT GZ) வைத்துக்கொண்டிருந்கான். பல வார்டர்கள் 

இவ்விஷய,க்.இல் அவனுக்கு உதவி புரிக்,கனர். 

கொண்டர் படையின் வேலைகளுக்காக இதுவரை 

உபயோகித்த பார்னல் ௪துக்கத்திலுள்ள வீடுகள் பல 

அ.இகாரிகளால் ௮.டிக்கடி சோ.கனை செய்யப்பட்டதால், 

அ௮வத்தில் வேலைசெய்ய வழியில்லை. வாகான் விடுஇயும் 

அவர்கள் கவனத்தில் விழுந்தது. அவர்கள் காலின் 

GDS BG. YO அடிக்கடி. சோதுக்கனர். காலின்ஸ், 

மிக அவசியமான வேலை யிருந்தால், அவர்கள் தேடிய 

பின்னரும, மீண்டும் வருவதற்கு முன்னாலும், அக்கு 

சென்னறுவக்தான். சில சமயங்களில் அவன் அங்கு 

செல்லும்பொழுது சோ தனை முடிந்இருக்கும். சல சமயன் 

களில் ௮வன் அங்கிருந்து வெளியேறியவுடன் சோ.கனை 

நடைபெறும். வாகான் விடுதியின் சொந்தக்காரர் மகயர் 

என்பவர். அவர் காலின்ஸைப் பிடித்துக் கொடுக்கால் 

40,000 பவுன் பரிசளிப்ப,தாக அரசாங்கம் வாக்களித்தது. 

பணத்தை விரும்பி. அயர்லாந்தின் தவப் புதல்வனை 
அடிமைத்தன.தைத வேரோடு பொசுக்கும் அனலை-- 

தொண்டர் தலகக்ைை--அவர் காட்டிக்கொடுக்க wos 

தார். அ௮.இகாரிகள் வாகான் விடுதியில் பூட்ஸு 

துடைக்கும் வேலைக்காரனான ஹார்ட்டி என்பவனைக் 

கைதி செய்தனர். அவனை டப்ளின் மாளிகையில் ஓர்
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இருட்டறையில் அடைத்துச் இல காட்களாக 

விசாரித்து வக்குனர். கேள்வி கேட்பவர் முகத்தை 

மூடிச்கொண்டும், ஹார்ட்டியின்.முக,க்இல் வெளிச்ச,த்ைக 

அடி.த்துக்கொண்டும் நிற்பது வழக்கம். ஹார்ட்டியிட 

மிருந்து காலின்ஸைப் uO Su Meus is Br &. 6 Pi 5 DS 

ஏத்தணனையேச தந்இரங்ககாக் கையாண்டடனர். ஒன்றும் 

பலிக்கவில்லை. முடிவில் அ.இகாரிகள், * காலின்ஸ் 
உன் விடுஇக்கு வக்.சவுடன் 8, மிஸ்டர் வக்.இருக் 
இருர்!'” என்று. டெலிபோனில் சொல்லுவாயானால், 

உன்னை இப்பொழுது விட்டுவிடுகறோம்* என்னு கூறினர். 
QDI». ௮குற்கு இசைவதுபோல் பா௬ரங்கு செய் தான். 

பின் ௮வன் விடுதலை யடைந்து, காலின்ஸைக் கண்டு 

. நடந்தை யெல்லாம் விவரமாகக் கூஇினான். காலின்ஸ் 

அவன் விருக்காந்தத்ைக் கேட்டுக் சூலுங்கக் குலுக்க 

நகைத்தான். 

  
  

அயர்லாக்இன் விடுதலைப் போர், ஒரு காலின்ஸ, 
ஒரு இரிபித், ஒரு டிவேலராவால் மட்டும் நடத்தப்பட்ட 

தன்னு. சல ஆயிரம் தொண்டர்களால் மட்டும் நடத் 
தப்பட்டதன்று, அவர்கள் எல்லோரும் போர்க்கள த 

இன் முகப்பிலே கின்றது உண்மைதான். மரணத்தை 

அவர்கள் துச்சமாக எண்ணீ மிருத்யுவின் அரங்க த்தில் 

மஒழ்ச்சியடன் நடனமாடியதும் உண்மைதசன். ஆனால், 

தங்கள் தேச த் இனருடைய பூரண ஆ.,கரவும், பெருக் இய 

கமும் இல்லாதிருந்தால், அவர்கள் ஆழங்கரணாத அக்க 

காரத்தில் வீழ்ந்து மறைந்திருப்பார்கள். பணத்தை 

விரும்பி, பட்டாள,த்தஇுற்கு அஞ்சு, ஐனங்களில் எவ 

ரேனும் துரேசக,த்தில் இறங்கியிருக்தால், விடு தலைப் போர் 

ிழலாகியிருக்கும். காலின்ணையும், கொண்டர்களில்
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சேவ மான வர்க ரேம் அக்நிய அரசா 

காட்டிச்: கொடுப்பவருக்கு  ௪,த்.தனை ... ஆயிர. பவுன்கள். 

யரிசு.டைக்கும்? 25 இரவியம் இவிளியால்வருவது,: 
தண்டத் தகாகுது, தேசபக்தர்கள் பல்லரயிரவரின். 

உதிரம் தகோய்க்கது 7? என்னு ஐரிஷ் மக்கள் அதை 

உத்தித... தள்ளினர். உண்மையில் : மற்றைப் போர் 
வீரரின் உதவியைப் போலவே, காட்டிக்கொடுக்க 
மறுத்த மகயர், ஹார்ட்டி .மூ.தலியோர் உதவியும் அபார 

மானது. பூட்ஸு துடைக்கும் ஹார்ட்டிக்கும். ஆயிரக் . 

கணக்கான பவுன் அச்சமாக. : தோன்றிவிட்டது / 

   

  

அல்கரலதிதில் கரலின்ஸ் பார்னல் தெருவில். லியாம். 
டெல்வினுடைய விட்டு மாடியையும், கிர்வானுடைய மதுக் 

கடையையும் தன் வேலைகளுக்கு உபயோக த்துக்கொண்டு 

"வந்தான்... இர்வரன் விடுதியில்கரன் ௮வன் மெளன்ட் 

ஜாயிலிருக்து வரும் வசர்டர்களைச் சந்திப்பதும், கொண்: 

ர்களுக்கு ஆயுதங்கள் பிரி,ததுச்கொடுப்பனும் வழக்கம். 

மதுக்கடையின் முன்புறத்தில் ஒரு இரச.இக்குய் . பின்னா. 

லிருந்து மது வகைகள் விற்கப்படும்? வாங்கக் குடிப்ப. 

வர்கள். , மூன்: க்கம் கிற்வார்கள்.!:. கரிலின்ஸ்:-: முன் 

பக்கத்தில் நின்றுகொண்டு, கொஞ்சம் மதுவை வாங்கிக். 

கையில் வைத்துக்கொண்டு குடிப்பது போல் பாவனை 

செய்துகொண்டே . தன் போலீஸ் ஈண்பர்களுடனும், 

வார்டர்களுடனும் பேசுவது வழக்கம், ஒரு. நாள் இரவில். 

அவன் அவ்வாறு நின்று, தனக்கு மிக்க ௨ தவிபுரியும் 
ஸார்ஜன்டு மாரிஸ் மக்கார்தியுடன் பேசுக. கொண்டிருந் 

தான். இடீரென்று கறுப்புக் சபிலர்கள் பலர் அங்கு 

வந்து சோ;தனையோட்த் .கொடங்கனர். , முதலில். ஸார்: 

ஜன்டு மக்கார்திலயச் சோதித் தனர், அவன் போலீஸ் 
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HHOBPBF சட்டு ஒன்றை நீட்டியவுடன் அவன் யார் என் 
யை அவர்கள் அறிந்து, அவனுடன் அன்பாகப் பழக 

ஆரசம்பிக்கனர். ஸார்ஜன்டைச் சோதித்த .பட்டாள 

அதிகாரி, “அதோ பக்கத்தில் நிற்பவர் தங்கள் 

தோழரா 2” என்னு கரலின்ஸைச் சுட்டிக் காட்டிக் கேட் 
டான். ஸார்ஜன்டும், * ஆம்” என்னு கூறினான். இன்னும் 

சிறிது நேரம் தாமகமாகி மிருந்தால் காலின்ஸு*ம் 

சோ.இக்கப்பட்டிருப்பான், அவன் சட்டைப் பையில் 

ஸார்ஜன்டு மச்கார்கி அப்பொழுது கான் . கொடுத்த 

ரகசியமான போலீஸ் கஸ். கவேஜு ஒன்றிருக்குது. 

நல்லவேளையாக அவன் சோஇக்கப்படவில்லை. பட்டாள 

அதிகாரி தான் புஇ.காய்ச் சம்பாதித்த நண்பர்களான 

ஸார்ஜன்டு, காலின்ஸ் இருவரையும் கன்னுடன் குடிக்க 

வருமாறு வேண்டினான். அவர்களும் இசைந்தனர். 

காலின்ஸ் பிர் குடிப்பதே மில்லை. ஆயினும் அன்னு, 
வேறு வழியில்லாததால், பலகவனான பட்டான ஈண்பன் 
கொடுப்பதை மறுக்கக் துணியாது, கொஞ்சம் மிர் 
வாங்கிக் குடிப்பதுபோல் பாவனை செய்தான். . பட்டன 

௮.இகாரி தன் படைவிட்டில் or Dray நடக்கும் நடனக் 

கச்சேரிக்கு வரும்படி. அவர்கள் இருவரையும் அழைக் 
தான்... இருவரும், * அவசியம் வருகிறோம்!” என்னு 
அழைப்பை விருப்பத்துடன் : ஏற்றுக்கொண்டனர். 

பிறகு கறுப்புக் கமிலர் யாவரும், அங்கு காலின்ஸைக் 

கரணவில்லை என்று கூறிக்கொண்டே வெளியேறினர். 

சாலின்ஸ் அப்பொழுதுதான் ஈணன்றாக மூச்சு வரங்க 

ஆரம்பிக்.தான். அதுவரை இருக்க ரிலைமை அவனுக்குச் 

தான் தெரியும் 

பறக்கும் தொண்டர் படைகள் இக்காலத்தில். 

இவிரமாய் வேலை செய்துவக்தன. முக்கியமாக லாப்
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'போர்டிலும் தென் அயர்லாக்இலும் அவைகள் இடை 
விடாது வேலை செய்துவக். கன. அப்படைகளில் எவற்றி 

அம் முப்பதுக்கு மேற்பட்ட தொண்டர்கள் இருப்ப 
இல்லை. அவைகள் தங்களுக்குக் குறித்த 'எல்லைகளுக் 
குள்ளே இருந்,த, படைவீடுகக£க் தாக்குதல், போலீஸ். 
பட்டாளங்களை வழிமறித்துப் போர் செய்தல் மு,தலிய 
காரியங்கக£ச் செய்துவக், தன, சல சமயங்களில் ௮வை 
கள் வெளியிலிருந்து உதவிப் படைகக்£ வரவழைத் 
துக்கெளள்வதும் வழக்கம். இத்தகைய தொண்டர் 
படைகள் தான் அரசாங்கக்இன் 650,000 சப்பாய்ககா 

யூம், 7௪,000 கறுப்புக் கபிலரையும் மூச்சுத் இணறும்படி. 
செய்,50,காடு, அவர்களுக்கு. இடைவிடாது வேலை 

"கொடுத்தும் வந். தன. இவ்வாறு விரல் விட்டு எண்ணக் 

கூடிய சிலர் பல்லாமிரவரை எ.இர்.க்து நின்று, பல நெடு 

காளாய்ப் போர் செய்து, வெற்றிகொண்ட விந்தை 

இக்,.த 20-ம் நூற்றாண்டில் அயர்லாந்இல் நடந்தது! 

கில்மைக்கேல் என்னுமிடத்இல் ஈவம்பர் மாதம் 

29-ம் த.இ கார்க் கொண்டர்கள் போரில் இறங்கினர். 
தொண்டர்கள் அங்கு 77 பட்டாள,க் காரைச் சந்தித்தும் 

பபேசராடினர், சிறிது கேரம் சென்ற பின் சிப்பாய்கள் 
பணிந்துவிட்டனர். தொண்டர்கள் அவர்களை கம்மி 
அருகே செல்லுகையில், அவர்கள் மீண்டும் சுட ஆரம்பித் 

தார்கள். உடனே தொண்டர்களும் எ.இர்.த்துச் சண்டை 

செய்து, அவர்களில் ஒருவன் நீங்கலாக மற்.ற யாவரையும் 
அட்டனர். 9365 ஒருவனும் இறகந்தவனைப் போல் 

பாசாங்கு செய்.க.தால்,தான் தப்பினான். பின்னால் ௮வண் 

தன் அ௮.இகாரிகளிடம் அர் சம்பவத்தைப் பற்றிக் 

கூறுகையில், பொய்கள் பலவற்றைப் புனைந்து கூ நினான்.
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வக்தார்களாம் /, அவர்கள் 

பவரும் அரசசங்க சிப்பாய்களாப் போல் கரக உடை 

அணிந்து ஏமாற்றினராம்/! ௮ச் சம்பவம் காரணமாக 

அரசாங்கத்திற்கு உண்டான கோபத்திற்கு அளவே 

யில்லை 7: ஆனால் ஜனங்கள். களிக்குனர் 7 

ஆங்கிலேயர் அயர்லாக்.இல் செய்துவுந் த நீது 
க&ா எதிர்ப்பதற்காக, இங்கிலாந்தில் பல ஃட்டிடங்ககா 

எரித்தும், வேறு பல கஷ்டங்கள் விகாஷத்தும் பழி 
. வரங்கவேண்டும்- என்னு “டெயில் ஐரானின் பாதுகாப்பு 
மந்திரியான க.கால் புருகா வெகு காளாக யோ௫ளை கூறி 

வந்தான். அதைத் தலைமைக் காரியாலய,க்.ஆரர் மூ,தலில் 

ஏற்றுக்கொள்ளாஇிருக்துபின்னால் கான் ஏற்றுக்கொண்ட 
னர். ரோரி ஒகாளர் . என்பவனை அவ்வேஜூகளுக்குப் 
பொறுப்பாக இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பிவைஃ அனர். நவம் 

பர் 99-ம் 0,௧இ லிவர்பூல் துறைமுகத்தில் ஏப்பல்களி 
லிருந்து சாமான் இறக்குமிட,த்தில் பதினேழு பெரிய 

இட்டங்இகள் எரிக்கப்பட்டன. , இதைப் பின்புற நி, இங்௪ 

லாந்தின் வேறு பாகங்களிலும் காச வேலைகள் நடை 

பெற்றன. அயர்லாந்தில் தாண்டவமாடிய றுப்புக் 
கபிலர் பலருடைய வீட்டு விலாசங்களைச் தொண்டர்கள் 

அறிக்து, இங்கிலாந்தில் ௮வ் வீடுகளைச் கண்டுபிடித்து, 

அவைக&ஈ த் தாரக்கித் இ வைக்து எரித்து வந்தனர். 

லிவர்பூல் தகன த்இற்குச் சிநிது முன்னால், காலின் 
ஸுக்கு மிக்க உ.தவியாயிருக்,க நீல் கெர், ஸ்டீவ் ஏனிகள் 
மூ.தவியோர் கைஇ செய்யப்பட்டனர். விவர்பூலிலிருந்து 

ஆயழுசங்களையும் ஆட்களையும் அயர்லாந்துக்குக் கடத்து 

வதற்கு அவர்கள் உதவிபுரிந் தவர்கள். அச்சமயத்இல் 

அமெரிக்காவிலிருந்து இரும்பி வரும் டிவேலராவை அயர்
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லாந்துக்குக் கடத்துவதற்கு கெர் பொறுப்பாளியா 

யிருக்கு,தால், இ௩ரென்னு அவன் கைதஇயானது கஷ்ட 

மாக முடிந்தது. ஆயினும், அவன் தன் மனைவி மூலம் 

,ககவல் சொல்லி, வேண்டும் எற்பாடு செய்தான். 

கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்குக் கொஞ்சம் முன்னால், 

பட்டாளதக்தார். வழக்கம்போல் ஒரு நாள் இரவில் 

சோதனைகள் செய்தனர். , (ஹெரான் அன்டு லாலெஸ்” 

என்னும் சைக்கிள் கடையும் சோதனை செய்யப்பட்டது. 

அக்கடையின் அடித்தளத்தில் தொண்டர்கள் வெடி 

குண்டு செய்யும். ௮றை இருக்கது. குண்டு செய்யும் 

கருவிகளையும், ரிவால்வர்களையும கண்டு, சிப்பாய்கள் 

தொண்டர்கள் அங்கு எப்பொழுது வேலைசெய்ய வரு 
வார்கள் என்று வினவினார்கள். 9 மணிக்குக் தொண் 

டர்கள் வரக்கூடும் என்று தகவல் கிடைத்ததால், சப் 

பாய்களில் சிலர் கடைக்குள்ளும், சிலர் வெளியில் தெரு 

விலுமாக: மறைந்து காத்இருக்கனர். குண்டு செய்யும் 

தொண்டர்கள் வழக்கம்போல் sj கடைகீகுள்' yes 
இருந்தால், அவர்கள் வாழ்வு அன்றோடு முடிந்திருக்கும். 
ஆனால் ஸச்சமய் தீதில்: அவர்களுக்கு உதவியாக ஒரு 
சம்பவம் நிகழ்ந்தது. எவனோ ஒரு பையன் தெருவில் 

ஒரு நண்பனை எதிர்பார்த்துக் காத்து நின்றுகொண் 

டி.ரூக்தான். அவனைச் சிப்பாய்கள் சந்ேதகத்துப் பிடிக்க 
மூயன்ற தால், ௮வன் சைக்கிளில் ஏறி விரைவாகச் சென் 
ரன். சிப்பாய்கள் அவளைச் சுட்டுக் காயப்படுத்இ விட் 
டனர். அங்கு குண்டோசை கேட்டதால், அப்பக்கதுத 

லுள்ள ஜனங்கள் சிலர் பல இசைகளுக்கும் சென்று, 
அங்கு. வந்துகொண்டிருந்த. தொண்டர்களுக்கு எச் 

சரிக்கை செய்தனர். தொண்டர்களும் கூட்டக் காடு.
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Crib giOsrar@, தங்கள் தகொழிற்சகாலை சூறையாடப் 
படுவதை: வேடிக்கையாகப் பார். கதுக்கொண்டிருக் அனர். 

கறுப்புக் கபிலர் வசங்யை பழிகளில் ஒசம்பர் 37-ம் 
0.௧௧ கார்க் நகசை அவர்கள் எரித்தது கான் மிகக் 
கொடியதாகும். அக்ககருக்கு வெளியே .கொண்டர்கள் 

சில சிப்பாய்களை வழிமறிகதுப் போர் செய்க கற்காகமப் 

பழிவாங்க வேண்டும் என்னு சாகாரண சிப்பாய்களும், 
கறுப்புக் கபிலர் யாவரும் சேர்ந்து, கர்பியூ கேரத்இற்குப் 
பின்னால் ஈகரின்மேல் பசய்க்கனர். நகரம் முழுதும் 
கொள்ளையிடப்பட்டது. பற்பல வீடுகளும் தெருக்களும் 
எரிக்கப்பட்டன. நகர மண்டபமும் பொது ஸ்தலங்கள் 
பலவும் அக்கினிக்கு இரையாக்கப் பட்டன. டீலேனீ என்ற 
பெயருள்ள இரு சகோதரர்கள் படுத்துறங்கும் பொழுது 

கொலை செய்யப்பட்டனர். 

ஸர் ஹமார் இரிண்வுட், கார்க் தகண, எம்பக்.கமாக 
எவர்கள் அம்மாஇரிச் செய்இருப்பார்கள் என்பத 
தம்ல்னு.4். தெரியவில்லை என்னு காமன்ஸ் சபையில் 
கூறினார். “மன்னர் பிரானின் படைகளசல் இ வைக கல் 

ஆசம்பிக்கப்பட்டது. எண்பகுற்கு அத்காட்டு யில்லை 7 
என்னு அக்கலியுக அரிச்சக்இரர் கூறினார். கார்க் ஜனங் 
களே தங்கள் அருமை ககரை ஏறதிகீதுக்கொண்டிருக்க 

வேண்டும் என்பது அவர் கூற்று. நகர மண்டபத்தில் 

2. வைச்கப்பட்டதைக் குறிக்து அவர் கூறுகையில், 
பாட்ரிக் தெருவிலிருந்து இ அம்மண்டபஅைப் பற்றிக் 
கொண்டதகாக விளக்கினார். பாட்ரிக் தெருவிலிருக்து 
ககர மண்டபம் கால் மைல் தூரதக்திலுள்ளது. இ இடை 

யிலுள்ள தெருக்கக£யும் கட்டிடங்களையும் எரிக்காது 
ஒரே யடியாகக் தாண்டிச் சென்று ககர மண்டபத்தில்
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மட்டும் பற்றிக்கொண்ட விந்தைக் கதையை இரின்வூ?் 
டைக் தவிர வேறு யார் கண்டுபிடிக்க முடியும் 2 Sway 
சீ இடையில் லீ நதியையும் சாண்டி அணையாது சென 

திருக் தது / 
SITS BEND HOS ஆண், பெண், குழந்தை உள்ப” 

யாவருக்கும், தகன வேலை பட்டாளக்.தார் செய் தது எண் 
பது நன்றாய்ச் தெரியும். ௮க்ககர முக்கெஸ்.தர்களும?ம 
தேச.த்தார்களும் அச்சம்பவக்தைப் பற்றி விசாரிப்ம £" 
தற்கு ஒரு விசாரணைச் சபை நியமிக்க வேண்டினர்8- 
அரசாங்கம் தன் ராணுவ,க்கார் விசாரிப்பதே போதும”? 
என்னு கூறி மறுத்துவிட்டது. 

13 
PELLELLLLTLTI LE LESS S EEE TESTE EEE TELE L ELS 

சமாதான முயற்சி 

விடுதலை வெறி கொண்ட ஐரிஷ் மக்களுக்கும் எகா.இ 
பத்திய வெறி கொண்ட ஆங்லை ராஜ.தக்.இரிகளுக்கும் 
665 பேசரின் நடுவே சமாதான கதஇற்காகச் செய்யப் 
பட்ட சல முயற்சிகளை இந்த .அ.ச்இயாயத்தில் குறிப் 
பிடுவோம். 

டெயில் ஐரானின் கலைவரான டிவேலரா கடல்கடந்கு 
கண்டமாகிய அமெரிக்காவில் தம் : நாட்டிற்குக் துணை 

தடி. வந்தார். டெயில் ஐரானின் உப தலைவர் இிரிபித் 

சிறைக் கோட்டத்தில் இருந்தார். வாலிப வீரனான 
காலின்ஸ் விடுதலைப் போரின் நடுகாயகமாய் நின்னு இரவு
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பகலாய் உழைத்து வந்தான். இரவில் சிநிது தலை 
சாய்ச்கவும் அவனுக்கு த் தக்க இடம் கிடையாது. எக்.த- 
கோமும் சந்.இகள், வீ.இகள், வீடுகளெல்லாம் சோதனை. 

சோ,கனையிடப்பட்ட வீடுகளிலோ, அவற்றிற்கு ௮டுத்.க 
வீடுகளிலோ அவன் இரவு நேரக்ைக் கழிக்கவேண்டி. 
மிருக்கது. உயிருடன் அவனைப் பிடிக்கவேண்டும் என் 
பதே பல்லாயிரம் பட்டாளக்.காரின் எண்ணமும் கனவு 

மாகும். அவனது இறந்த சடலத்தை அரசாங்கதஇ 
னிடம் ஒருவன் கொண்டுவக்து கொடுத்தாலும், அவனுக் 
குப் பெரிய பரிசு கடைக்கும். ஏனெனில், அரசாங்க க் 

,தின் கவலை அனைத்தும் ௮.கனால் மாறிவிடும். நாட்டில் 

எங்கும் தொண்டர்களுக்கும் சப்பாய்களுக்கும் சண்டை 
கள் / துப்பாக்கிக் குண்டுகளின் ஒலி காமைப் பிளந்தது. 
கஹுப்புக் கபிலர், * நாங்களிட்ட இ மூள்க மூள்சவே/" 

என்னு நாடு நகரங்கக£க் கொளுக்இ வக்கனர். சுருங்கச் 

சொல்வோமாயின், ஐரிஷ் மக்கள் சுதந்தர தேவியின் ௪ந் 
கிதானத்தில் தங்கள் இளைஞரின் ஆருயிரையும், வீடு 
வாசல்கள்யும் பலிகொடுத்து வந்தார்கள். இத்தனைக் 
கும் நடுவேகான் லாயிட் ஜார்ஜ் சமாகான அறிகுறி 

காட்ட மூன் வந்தார். 

காலின்ஸாக்குச் சம கானம் பேச என்ன தெரியும் 2 
அவன் போர்வீரன். உச்சிமீது வானிடிந்து வீழினும் 
கலங்கமாட்டான். வல்லர-:சக இரணமென்று கருஇப் 

பொராடுவான். பேசராட்டக் இற்கு வேண்டிய முறைகக£ 

வகுப்பான். அரசாங்கக் கஸ் கவேஜுாகள் பசகாள உல 

ல் வைக்கப்பட்டிருப்பினும், அவழ்றின் மர்மங்களை அறி 
வான். காற்றும் நுழையாக டப்ளின் மாளிகையின் ரக 
சியங்களைக் கண்மூன்பு கண்டதைப் போல் ஊகித்து
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அறிவான். தளர்ந்து உள்ள த.இற்கு வீரம் புகம்டுவான். 

ஆனால், பெரய்மும் வலையும் Hen ps sr Awe Bi Dev, 
கக்இரம் மிக்க லாமிட் ஜார் ஜுடன் பேரம் பேச அவனால் 
முடியுமா? முடியுமோ முடியாததே, அவனைக் தவிர 

அ.குற்கு அச்சமயம் வெளியில் வேறு ஆளில்லை. 

1920, அக்டோபர், 6-ம் த. லண்டன் - டைம்ஸ் £ 
ப.தீ.இரிகையில், பார்லிமென்டு அங்கத் தினரான பிரிகேடி 

யர் ஜெனரல் கோக்கெரில் என்பவர் அயர்லாந்துடண் 

போராட்டத்தை நிறுத்திச் சமாதானம் செய்யவேண்டும் 

என்றும், இரு..காட்டுப். பிரஇநி இகளும் சமதீதுனமாய்க் 

கூடிக் கலந்து பேசவேண்டும் என்றும், இரு பக்கத்தா 

ரும் விட்டுக் கொடுத்து அமைதியை நிலைகாட்டவேண் 

Ob cor mb, OG Sy. Sb op DIGG, Str. 

ஜான் ஸ்டீல் என்ற அமெரிக்கப் பத்திரிகைக்காரர் 

ஒருவர் சில முக்கயெஸ் கர்கள் மூலம் லாயிட் ஜார்ஜு டைய 

கருத்தையும் கிரிபிக்தின் மனோபாவதக்தையும் அறிய 

முயற்சித்தார். லாயிட் ஜார்ஜ் சமாதானத்தை விரும்புவ 

தாகவே தெரிந்தது... அரிபித்தும், கோக்கெரிலுடைய கடி. 

ப்படி, கெளரவமான முறையில் சமாதான த்இற்கு த் 

தயாரா யிருப்பதாய் அறிவித்தார். இவை யெல்லாம் 

நவம்பர் 87-ம் ததத சம்பவத்இற்கு முற்பட்டவை, ஆனால் 

இடையில் கிரிபித் ஏன் கைக செய்யப்பட்டார்? அவர் 

கைஇ செய்யப்பட்டது லாயிட் ஜார்ஜுக்கு.கீ. தெரியா 

St. ஒரு வேளை, கிரிபித்தைச் சிறையில் வைத்துக் 

கொண்டே சமாதானம் பேசுவது நலமென்னு ஆங்கில 

அரசாங்கம் கருதியது போலும் 7 

ஆங்கில மந்திரி சபையார் அடுத்தாற்போல் ஆர்ச் 

பிஷப் குளுன் என்னும் ஆஸ்திரேலிய மதகுரு மூலம்
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சமாதான முயற்சிகள் செய்,கனர். : குஷன் லண்டனைப் 

பார்ப்பதற்காகச் சென்றவர். அவர் டப்னினுக்கும் 

சென்று இரிபிக்தைக் கண்டு பேசினார். இகரிபி.த் டெயில் 

ஐரான் மந்இரி சபையின் காரியதரிசிக்கு அவரிடம் ஒரு 

க்டிகம் கொடுத்தனுப்பினார். அக்கடிதத்தில் அவர் 

கூறியதாவது : . 

*ஆர்ச்பிஷப் குளுன் தாம் லண்டனிலிருந்து எனக்குக் 

கொண்டுவந்த கடிதத்தைத் தங்களுக்குக் காட்டுவார். அது 

வாவு செலவு மந்திரி (காலின்ஸ௰க்கும் மற்றும் பொதுவாக 

மந்திரி ௪பைக்கும் போகவேண்டியது. 

“மை. கா. வை ஒந்தர்கள் பின் தொடர்ந்து கவனிக்கா 

மல் இருப்பதாக அவர்கள் உறுதி கூறியிருப்பினும், ஆர்ச் 

பிஷப் அவரைப் பார்ப்பது உ௫ிதமில்லை. நாம் அவர்களை 

நம்பமுடியாது. ஆனால் தங்கள் மூலமோ, வேறு 'தாவ்கள் 

ஆர்ச்பிஷப்புக்குக். குறிப்பிடும் ஈபர் மூலமோ சம்பந்தம் 

ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். 

“தொழிலாளர் தலைவர்களான டுஹன்டர்லனும் ஆதம்ல 
னும் நேற்று இம்இருந்தார்கள். பிரிகேடியர்-ஜெனாரல் 

கோக்கெரிலுடைய யோசனைகளைப் பற்றி நான் வெளிப் 

படையாகக் கூறிமிருக்கும் விஷயத்தைக் கவனிக்கும்படி. 

கான் அவர்களுக்குச் சொன்னேன். சமாதானத்திற்கும் 

டெயில் ஐரான் ஒரு முறை கூடுவதற்கும் அவர்கள் ஆவலு.ற் 

றிருக்கின்றனர். 

£ ஆர்ச்மிஷப் அறிவிக்கும் மிரேரேபணைகளின்படி. 

BOG பக்கத்தில் நாம் கொள்கையில் எதையும் விட்டுக் 

கொடுப்பதாகாது என்று நான் கம்புகிறேன். ஆங்கில oF 

சாங்கம் இப்பொழுது நடத்திவரும் போராட்டத்தை நிறுத்தி 

விடுமாயின், தற்காப்புக்காக நாம் செய்து வரும் காரியம் 

களையும் நிறுத்த முடியும். டெயில் ஐரான் அங்கத்தினர்களை 

யும். மற்றவர்களையும் மின்தொடர்வது நிற்கவேண்டும்.
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சமாதான உடன்படிக்கையின் எல்லா ஷயரத்துக்களையும் 

ஏற்பாடு செய்வதற்கு டெயில் முழுதும் யாதொரு தடையு 

மின்றிக் கூடவேண்டும். Ba? 

காலின்ஸ் டாக்டர் குஞஷனைச் சந்இுப்பதனால், அதி 

லிருந்து ஒற்றர்கள் அவனை க தொடர்ந்து பிடி.த்துவிடக் 

கூடும். அக்நிலையிலும் காலின்ஸ் அஞ்சாது அவரை 

ஒரு மூறை சந்இத்துப் பேசினான். இரு பக்கத்தாரும் 
பலாதக்காரமான செயல்களை நிறுத்து, டெயில் ஐரான் 

முழுதும் கூடுவதற்கு அநுமதி தந்து, ௮.கன் அமைதி 
யான வேலைகளில் தலையிடாமல் இருப்பதானால் தான் 

சமாதானப் பேச்சில் இறங்க முடியும் என்பகத அவன் 

கெளிவாக உரைதகதகோடு, எழுதியும் கொடுக் தான். 

கர்லின்ஸ் கெளரவமான சமாதானத்திற்கு முயன்று 

கொண்டிருக்கும் பொழுது, சில ஐரிஷ்காரர்கள் முன்பின் 

ஆராயாது பிற்போக்கான எண்ணங்களை வெளியிட்டனர். 

ஸின்பீன் அரசியல் ஸ் தாபன ,க.இன் உப தலைவர் ஒருவர் 

லாயிட் ஜார்ஜுக்கு, அயர்லாந்து சமாதான த்துற்குக் 

தயாரா யிருப்பதாயும், முதலாவது அவர் என்ன செய்ய 

எண்ணியிருக்கிறார் என்பதை அறிவிக்கும்படியும் ஒரு 

S69 அனுப்பினார். கால்வே தாலுகா கவுன்சிலின் 

அங்கக் இனரில் அறுவர் கூடி, கொண்டர்களுடைய 

வேலைகளைப் பழித்து, சமாதானம் வேண்டும் என்று 

இர்மானிக் தனர். கால்வே கவுன்ஸிலின் இகுர அங்கத் 

Bur பலர் சிறைச்சாலைகளில் வாடிக்கொண்டிருக்த 

பொழுது, வெளியேயுள்ள இப் பேடிகள் சமாதான த்.இற்கு 

அவசரப்பட்டனர். இம்மாஇரிக் காரியங்கள், பெருக் 

இயாகங்கக£ச் செயது க௯ரத்இருந்து ஐரிஷ் மக்களைப் 

போலிச் சமாதான த்துற்கு இணங்கும்படி. வற்புறுத்தக்
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அடியவை. அத்துடன், ஆங்கில அரசாங்கம் தான் 

செய்யும் கொடுமைகள் வெற்றியை உண்டாக்குவ,தாக 

எண்ணி, மேலும் அவற்றைச் செய்யும்படி. தூண்டக் 

கூடியவை எண்று இவிரவாதிகள் வருக்கனர்.. வெண் 

ணெய் வரும் சமயத்தில், பிற்போக்காளர் தங்கள். பயத் 

தாலும் கோழைக்கனத்தாலும் . தகாழியை உடைத்து 

விடுவர் போல் தோன்றியது. ஆனால், ஸின்பீன் காரிய 

,தரிசியும் மற்ற முக்கியஸ் தர்களும் மேற்சொன்ன அபிப் 

பிராயங்களில் தங்களுக்கு உடன்பாடில்லை என்பதையும், 

தனிப்பட்டவர்கள் சுயேச்சையாகக் கூறிய விஷயம் எது 
வும் கங்கக£க் கட்டுப்படுத்தாது என்பதையும் தெளிவாக 

விளக்கினர். : 

மிதவாதகிகளும், பிற்போக்காளரும், சுயநலமிகளும் 

சமயத்துற்குத் தக்கபடி. நடிக்க முன்வந்ததைக் கண்டு, 

காலின்ஸ் வெருண்டு அறினான். பொதுஜனங்களின்: 

நம்பிக்கைக்குப் பாத்தரமான டெயில் ஐரானே சமாதான 

விஷயத்தை முடிவுசெய்ய உரிமையுடையது என்பதை 

விளக் அவன் பத்இரிகைகளுக்குக் கடிதங்கள் எழுதி 

னான். “ஆங்கிலேயர் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை கழை 

வேற்றும்வரை காத்திருங்கள்; இடையில் உங்கள் 

வேலையை நடத்தி வாருங்கள் !/” என்ப£க அவன் தேசத் 

தாருக்குக் கூறிய யோசனை. 

ஆர்ச்பிஷப் குளான் லண்டனுக்குத் இரும்பிச் 
சென்று மீண்டும் லாயிட் ஜார்ஜைக் கண்டு பேசினார். 

போனர்லா, ஹமார். இரின்வட், சர்ச்சில், ஆண்டர்ஸன், 

ஜெனரல் மாக்ரெடி முகலியோரையும் கலந்து பேசினார். 

அப்பேச்சின் முடிவு என்ன என்பது இரண்டு இனங் 

களில். வெளியாயிற்று. காமன்ஸ் சபையில் பேசும் 

oni0—15
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பொழுது, லாயிட் ஜார்ஜ், மிண்டும் அயர்லாந்துபன் 
போர் தொடுக்கப். போவ காக. அறிவித்தார். “அமி. 

வாஇகள் upg அடக்கப்படவேண்டும் /” என்பது 

அவர் கூற்று. கென் அயர்லாக் இல் ராணுவச் சட்டத்தை 

அமல் நடக் தவேண்டும் என்னு சர்க்கார் இர்மானி த.இருப் 

பதாக அவர் அறிவிக கார். மேலும், ஐரிஷ் கொண்டர் 

கள் குத்தம் ஆயுகங்ககா அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பித்து 

விட வேண்டும் என்றார். டெயில் ஐரான் அங்கத்இனர் 

சிலர் இங்கிலாந்துக்கு வந்து கலந்து பேச ௮.நுமதஇக்கப் 

படுவர் என்றும் கூறினார். பிற்போக்காளர் சமா 

தானத்தை விரும்பி அனுப்பிய செய்தககக் அவர் படிக் 

துக் காட்டினார். சிறிது காலத்திற்குப் பிறகு ராணுவச் 

சட்டம் அமலிலுள்ள பிரதேசத்தில் ஆயுதங்கள் வைத் 

,இருப்பவர்களுக்கும், கலகக்காரருக்குகி தங்க இடங் 

கொடுத்து ஆகுரிப்பவர்களுக்கும் மரண கண்டனை 

வி.இக்கப்படும் என்னும் அவர் கூறினார். சமாதான 3 DO 

விருப்பங் கொண்டதாகப் பாவனை செய்கு oy Harr ours 

கம், தன் கோர தத்தங்களையும் பேழ் வரயையும் தெளி 

வாய்க் காட்டி, உறும ஆரம்பிக்குது. முடியுமானால், 

சகல ஐரிஷ் வீரரையும் அப் பேழ்வாய் விழுங்இவிடும் 

போலிருக்குது. 

லாயிட் ஜார்ஜ் எவருடன் சமரசம்: பேசினாலும், ஒரு 

கையால் எ.இுரியின் குடுமியையும் மற்றொரு கையால் 

அவன் பாகத்தையும் பிடிகீனுக்கொள்வார் என்று 

காலின்ஸ் எண்ணி. மிருந்தான்... எனவே காலத்துக்கு 

மூப்பான சமரதானப் பேச்சு வெம்பி உதிர்ந்துவிடும் 
என்பது அவன் எண்ணம். லாயிட் ஜார்ஜின் பேச்சு
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பூன் கட்சிக்கு மிக்க ஆ.கரவானது என்னு கூறி, அவண் 

அடை வரவேற்ளுன். 

குஞூன் அயர்லாந்துககுகி இரும்பி வந்து ஓரிபித் 

“தைச் சிறையில் கண்டு பே௫ினார். கிரிபித் காலின் 

ஸுக்கு ரகசியமாக ஒரு கடிதம் அனுப்பினார்... அதில், 

கால்வே கவுன்சில் இர்மானதக்கதையும் பிற்போச்காள 

நடைய வேண்டுகோள்களயும் கண்டு ஸின்பினர்கள். 

முற்றிலும் களர்ந்துபோய்விட்டதாக ஆங்கில அரசாங் 

கம்: கருதுவதையும், ராணுவக்கார் லாயிட் ஜார்ஜைச் 

சமஈகான வழியிலே செல்லவிடாது தடுதக்துவருவதையும், 

மானக்கேடான எந்தச் சமாதான த்தையும் தாம் ஒப்புக் 

கொள்ள முடியாது என்று குனிடம் கூறியதையும் 

விளக்கமாகக் குறிப்பிட்டிருக்கார். மேலும் குஷன் 

பூதம்மை மறுபடி. சண்டு பேசப்பேசவதாயும், இடையில் 

காலின்ஸின் அபிப்பிராய தைக் கேட்க விரும்புவதகாயும் 

அவர் எழுதியிருந்தார். 

காலின்ஸ் அவருக்கு ௮னுப்பிய மறுமொழில் கூறிய 

தாவது? 

*கெளரவமான நிபந்தனைகளின் பேரில் சமாதானத் 

தைப் பெற காம் நமது சம்மதத்தைத் தெளிவாகக் காட்டி 

யிருக்கிறோம். லாமிட் ஜார்ஜ் முற்றிலும் பணிர்துவிட 
வேண்டும் என்று வற்புனுத்துகிறார். இவற்றிற்கு நடுவே 
வேறு வழி.பில்லை ; மேற்கொண்டு (பேச்சை) வளர்ப்பது 

வீணாகும். அதனால் அவர்களைக் காட்டிலும் காம் ஆத்திரப் 

படுவதாகத் தோன்றும். டாக்டர் குஷன் லாயிட் ஜார்ஜின் 
தூதுவமே தவிர நம்முடையவர் அல்லர். 

“லாயிட் ஜார்ஜ் தவறுதலாக எண்ணவேண்டி௰ய 

தில்லை. ஐரிஷ் ஞூடியரசுப் படை உடைச்கப்படவில்லை. 
ஜனங்களுடைய ஊக்கமும் அடங்கி விடவில்லை. ஆமினும்,
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அவர்கள் கால்வே தீர்மானத்தை முஃஇயமாய்க் கருதுவது: 

போல், உண்மையாக இருக்கும் நிலையைக் கருத மாட் 

டார்கள்...” 

லாயிட் ஜார்ஜ் காமன்ஸ் சபையில் பேசிய அன்று 

இரவுதான் கார்க் கரம் எரிக்கப்பட்டது. 

டாக்டர். Gwar மிண்டும் கிரிபித்தைக் கண்டு 

பேசினார். 'அது சம்பந்தமாக கிரிபி*. காலின்ஸாக்கு. 

எழுதிய கடி,கமாவது : 

‘4 wooh, 

.. *செவ்வாய்க்கிழமை, டிஸம்பர் 74-ம் தேத. 

*பாக்டர் குஷன் இங்கு வச்இருக்கரூர். ... ஆங்கில 

மந்திரி சபை ஒருமாத காலத்திற்குத் தாக்காலிக சமாதானத் 

. திற்கு இணங்குவதாக அவறாக்கு அறிவிக்கிறது. சோதனை 
கள், கைதி செய்தல், தொடர்தல், கட்டிடங்களை அழித் 
தல், எரித்தல், கொள்ளை, ஆயுத சமர்ப்பணம் முதலிய 
ஒன்றும் அக்காலத்தில் இல்லை. . ராணுவ விசாரணைகளைப்: 
பற்றி ஒன்றும் சொல்லவில்லை. கான் சாணுவ விசாரணை 

களும் நிற்க வேண்டும் என் எடுத்துக் கட்டினேன். 

-ஈ அமைதியான வேலைகளைக் குறித்து அவர்கள் ஆட் 

சேபிக்ஒருர்கள். குளுூன் அதைப்பற்றி விளக்கியிருக்ஒருர். 

எப்படியும் அமைதியான ஈம் வேலைகள் நடக்க முடியுமாத 
தால் இது எனக்கு மிகவும் மூக்கியமாய்த் தோன் றவில்லை.” 

டாக்டர் குஞன் அக்கடி.தத்துடன் ஒரு குறிப்பு 

எழுஇ அனுப்பினார். அதில் அவர் பத் இரிகைகளில் 
டுவளிவர,த்,தக்க முறையில் டெயில் ஐரான் கூடுவது 

போன்ற வேலைகளே கிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று 

விளக்இனர். மேலும் கார்க் ஈகர தகனம் லாயிட் ஜார் 

ஜுக்குப் பக்கபலமாக இருக்கிறது. என்றும், அதை.
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வைத்துக்கொண்டு அவர் கம் எ இரிகளை ௪.இர்க்க முடியும் 

ன்றும். கூறினார். காலின்ஸ் அன்று இனமே DA 
பி.த்துக்கு ஒரு கடி.கல் அனுப்பினான். ௮.இல் டெயில் 
அங்கக இனர் யாவரும் தாராளமாய்க் கூடுவதற்கு LH! 

ம.இச்கப் பட்டரலன்றி இங்கலாக்இன் ராஜிப் பேச்சுக் 
கக் கவனிக்க முடியாது எண்று கஇரிபித் அறிக்கை 

வெளியிடவேண்டும் என்று டெயில் இர்மானிச்.இருப்ப 
தாக அறிவிக் தான். 

டிசம்பர் 72-ம் தேக, காலின்ஸ் லண்டனிலிருக்கு 

டெயில் ஐரான் பிரஇகிதியான ஆர்ட் ஒபிரியனுக்கு ஒரு 

கடிதம் அனுப்பினான். அதில், அயர்லாக்இல் 1 Garh 

கள் நடத்திய அ.இக்சரமங்களுக்கு மற்ற மந்திரி சபை 

மினரைப் போலவே லாயிட் 'ஜார்ஜையும் பொறுப் 
புடையவராகக் கருதவேண்டும் என்னும், ஆங்கிலத் 

துருப்புகள் செய்க பயங்கரச் செயல்கள் இங்கிலாக் 

,திலுள்ள பெரிய ௮ துகாரிகளின் மன க்தகைப் பாக்கும் 

என்று கான் கருதவில்லை என்னும் அவன் குறிப்பிட் 

ஒ.ருக்கான். மேலும் லாயிட் ஜார்ஜ் மூலம் சமாதானம் 

ஏற்படும் என்பதிலும் அவனுக்கு நம்பிக்கையே யில்லை. 

டெயில் ஐரான் சமாகானகத்துற்குப் பின்சகண்ட 

கிபதந்தனைகளை ஏற்படுத்து ௮வற்றை வெளியிடவேண்டும் 

ஏன்னு ஓமிரியன் அறிவிக் தான் £ 

1. ஆயுதம் தாங்கிய சகல ஆங்கிலத் அருப்புகளையும் 

திரும்ப அழைத்தல். 
2. ஐரிஷ் குடியரசை ஒப்புக்கொள்ளுதல். 

3... 1800-க்குப் பின்னால், அயர்லாக்து, விதத்திற்கு 
மேலாகச் செலுத்திய வரிப் பணத்தை வாபஸ் செய்தல் : 

பொருளாதாரக். கமிஷண் . செய்திருக்கும். . முடிவுகளை 
ஆதாரமாய்க் கொண்டு இதைக் கவனிக்க வேண்டியது.
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4. 19]4-லிருந்து செய்யப்பட்ட்:....அழிவு ...வேலை 

அருந்கீகும்: பலாத்காரச் செய்ல்களுக்கும்.. தண்டனை மில்லா. 
ம்ல் செய்தல்.” 

கிரிபி.த் மீண்டும் டாகடர் குஞனைக் கண்டு பேசி 
விட்டுக் காலின்ஸாுக்கு அறிவித் தார். இரு பக்கத் தாரும் 

டபாராட்டக்தை கிறுச்திக் கெளரவமான சமாதானத் 

BLE முயலவேண்டும் என்பதத. : ௮வர் யோசனை. 

டெயில் ஐரான் வெளிப்படையாக..வேலை. செய்வதற்கு 

ஆங்கில அரசாங்க, த்தின் சம்மதம் .இல்லாவிட்டாலும் 

பாகுக்மில்லை : என்பதும், அது. வழக்கம்போல் வேலை 

செய்துவர அதுமதிக்கப்படும் என்பதும் ௮வர் எண் 

ணம். காலின்ஸ், சமா. கான உடன்படிக்கை முடிவதற்கு 

டெயில் ஐரான் அக்கத்தினருடைய சம்மகு தையே 

“கேட்கவேண்டும் என்றும், ௮ரசாங்கம் பின்னால் * ஐரிஷ் 

யிரஇநரி.இகள்? என்ற பெயரால் எவர்களையேனும் கூட்டி. 

வைத்து முடிவு செய்தால் சம்மஇக்க்' முடியாது என்றும் 

அவருக்கு ஞாபகப் படுத்இனான். கரிபித் தாமும் வ் 

விஷயத்தை வற்புு,த்இமிருப்பதாக்வும், ஐரிஷ். 

ஜனங்களின் . பிரஇநி.இகள் ” : என்னும். சொற்றொடர் 

டெயில் ஐரான் அங்கத் இனரையே குறிக்கும் என்றும் 

விளக்கினார். 

ஆர்ச்பிஷப் குஷன் மீண்டும் லண்டனுக்குச் 

சென்று, லாயிட் ஜார்ஜிடம் நடந்த: விஷயங்களைக் 

கூறினார். பிரதம மந்திரி ஐரிஷ்: தொண்டர்கள் 
ஆயுதங்களை தங்களிடம் சமர்ப்பிக்கவேண்டும் என்று 
கூறினார். -குளூன் .. தம்மிடம் முன்னால். இப்பிரச்னை 

கூறப்பமவில்லை என்றும், ஆயத சமர்ப்பணம் என்ற 

பேச்சை எடுத்தாலே எல்லா ராஜி முயற்சிகளும் சி,௯
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.நிப் போகும் என்னும் எடுதக்துல் உறிஞர். பிரதம மக் 

BR காம் டப்ளின் மாளிகையின் கருகி அறிவதற்கு 

அவகாசம் வேண்டும் என்று அ.ிவிக்கார். இடையில் 

குஷன் கமது காட்டுக்குப் புறப்பட்டுக்கொண்டிருக்கை 

யல், பிரகம மந்இரியின் அ்.கரங்கக் காரியதரிசி அவர் 

பயண அதை ஒத்திவைக்கவேண்டும் என்று வேண்டினார். 

மீண்டும் மந்திரி சபை கூடியது, மந்திரிகள் டாகடர் 

குஞூனை ஈழுவவிட்டு விட்டு, வேறொரு வழியில் சமாதான 

மூயற்கி . நடப்பதாக அவருக்குக் கூறினார்கள். gio 

கைன் என்னும் பரதரியார் மூலம் அவர்கள் பேசு முற் 

பட்டனர். அப்பா இரியார், காலின்ஸ் மூகுலியோர் 

தடுக்துச் சொல்லியும் கேளாது, ராஜி விவகாரத்தில் 

அலையிட்டு லண்டன் சென்றார். காலின்ஸ், அவர் கமக் 

குக் தாமே பிரதஇுகிகியே தவிர, வேறு எந்தக் கட்சிக் 

கும் பிர இதி தியல்லர் என்னு கூறிவிட்டான். 

டிவேலரஈ இரும்பிவந்து சேருவதற்கு * வேண்டிய 

ஏற்பாடுகளைக் . காலின்ஸ். ரககயமாகச் செய்து முடித் 

தான். 7990-ம் வருஷம் டிசம்பர் மாகும் 24-6 தேது 

டி.வேலரா ட௨ப்ளினுக்கு விஜயஞ் செய்தார். அன்னு 

அவரும் காலின்ஸுஈம் வெகுநேரம் கலந்து பேசினர். 

அன்னு மாலை காலின்ஸ் wire grt கையிலிருந்து 

தப்பிய க பெரும் விந்ையாகும். சமாதானப் Cure 

ஒரு பக்கம் நடக்கையில், கைஇ செய்வதும், சோ.கனையிடு 

வதும், சுடுவதும் மறுபக்கம் சூண்றாமல் நடந்து வந்தன. 

டி.ஸம்பர் மாகம் 24-6 தேது மாலை காலின்ஸ் 

டோபின், கல்லென் மு.கலான ஈகண்பர்களேோசடு * இரிஷாம்* 

விடுதியில் சாப்பிடுவதற்கு ஏற்பாடு செய்இருக்கான். 

அவர்கள் அங்கு சாப்பிட்டுக்கெண்டி.ருக்த பொழுது,
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பட்டாள.த்கார் இடீரென்று அங்கு புகுந்து, ௮அவர்ககாச் 

சூழ்ந்துகொண்டு கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பி,த்,கனர். 

காலின்ஸ், ஒன்றும் ௮தியாக மனி தனைப்போல், தன்னை 

மறிப்பைக் கண்டு வெகுண்டு, அவர்கக£க் தள்ளிக் 

கொண்டு வெளியே செல்ல முயற்சிக்தூன். “வழியில் 

ஓர் ௮.இகாரி அவனைப் பிடித்துச் சோதனை யிட்டான். 

அவன் சட்டைப் பையிலிருந்து பட்டா இற்கு உதவி 

யான ஒரு கேசப்படம் அகப்பட்டது. அ௮இகாரி அதைப் 

பிரித்துப் பார்க்கையில் அ௮.கன் மூலையில் ௫ ரிபில்ஸ் £ 

என்னு எழுகுப்பட்டிருந் தது. அதைக் கண்ட 9 Beri 

அவ்வார்த்தைகள் $6 துப்பாக்கிகள் * என்று. குறிப்ப 

தாய்க் கூறினான். காலின்ஸ் அவ்வாறில்லை என்னும், 

தன்னிடமுள்ள எழுதும் புத்தகங்ககாயே குறிப்பதாயும் 

கூ நினான். இப்பேச்சினிடையே அதிகாரி அவனுக்கு 

அத் கேசப்படம் எகற்காக என்பதைக் கேட்க மறந்து 

போனான். ஆனால், காலின்ஸின் கலையில் கையை 

வைத்துக் தடவிப் பார்குகான். கண்ணனுடைய சட்டைப் 

பையிலிருந்து ஒரு படத்தை எடுத்துக் காலின்ஸின் 

முகத்தோடு ௮)ைத ஒப்பிட்டுப் பார்த்தான். 'அப்படம் 

காலின்ஸின் பழைய உருவப் படம். காலின்ஸ் மிகக் 

கஷ்டமான நிலையில் நின்றுகொண்டிருக் கான். தலையின் 

மமல் பட்டாள அ.தஇகாரியின கை--சற்றிலும் பல சிப் 

பாய்கள்! கொஞ்சம் FHC SED உண்டானால் எல்லாம் 

பாழாகும். ஆயினும், சந்தை களசாமல், புன்னகை 

அரும்பிய முகத்துடனேயே அவன் கின்றான். அதிகாரி 

குன்னைக் கண்டுபிடி த்தோ, சந்தேகத்தின் டபரிலோ 

கைதி செய்வதானால், கான் என்ன செய்யவேண்டும் 

என்பதையும் யோசித்து, அவண் அ .இகாரியின் இடுப்பில் 
மாட்டியிருந்த கைதக்துப்பாக்கியையே கூர்மையாய்க் ஓவ
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னித்துக் கொண்டிருக்கான். ஏனென்றால், அவசியம் ஏற் 

பட்டால், அ.இகாரியையும். மற்ற பகைவரையும் 

எதிர்த்துப் போராடித் தப்பித்துக் சொள்ன ஆயுதம் 

ஒன்று வேண்டும் என்னு கருஇனான். தனியாய் நின்ற 

பொழுதும் பணிந்துவிடும் கோக்கம் அவனுக்கு ஏற்பட 

வில்லை. அவன் தலை பணிவே அறியாதது. அ .திகரரி நெடு 

கேரமாய்க் சாலின்ஸையே விடாது உற்றுப் பார்த்துக் 

“கொண்டிருந்தான். காலின்ஸ் அவன் கைத்துப்பாக்கி 

யையே உற்றுப் பார்த்துக்கொண்டிருக் கான். ஆனால் 

இடீரென்று ௮இகாரி அவனை விட்டுச்சென்றான். சிப்பாய் 

களும் வெளியேறினர். அவர்கள் வாழ்கான் முழுதும் 

தேடி அலைந்தாலும் கடைச்கதக்தகாத ஆசாமி கைக்குள் 

சிக்க பின்னர், எளிதாக ௮வனை விட்டு விட்டு ஏமாந்து 

சென்றனர். 

14 
PELTELEEE ELL LATEST EL ILE EEL EL ELLE SELES 

ம ர போர் நிறுத்தம் 

Aurors 9d அரசாங்கமும் தொண்டர்களும் 

த.கீ.சம் வலிமையைப் பரிட்சை செய்து பார்த்துக் 

SESS 

கொண்டிருக்கையில், பார்லிமெண்டில் ஒரு 'சுய ஆட்சி 

மசோதா? நிறைவேற்றப்பட்டது. வெகு விரைவாக 

அம்மசோ.தா சட்டமாக, மன்னர் அவ்கிகாரமும் பெற்றது, 

போதுத் நூதர்தலுக்கும். ஏற்பாடு கடந்குது. *௬௯ய 

ஆட்டி மசோதா” அயர்லாந்தைப் பிளவுபடுத்தக்
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கூடியதாயும், அடிமைக்கன தை மேலும் நிலைகிறுக்கு 

வ.தாயும் இருக்,கது. டெயில் ஐரான், அம்மசோ காவின் 

படி. ஏற்படுத்தப்படும் இரண்டாவது சட்ட சபையின் 

சேர் கலை ஒப்புக்கொண்டு, முதலாவதான ராஜாங்க 

சபையை நிராகரித்தது. சட்டசபைக் தேர். தலின் மூலம் 

எவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப் பட்டனரோ அவர்களையே 

பு.இய டெயில் ஐரான் அங்கக் இனராக எடுத்துக்கொள்ள 

வேண்டும் என்பத இம்முடி.வின் கருத்து. 

இடையில். பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம். சமாதான த்தத் 

க௱க மறைவாகச் சில முய௰்சிகளைச் செய்தது. டெர்பி பிரபு 

என்பார் ஐரிஷ் விரரின் மனப்பான்மையை அறிந்து 

வரும்படி. ரகசியமாக அனுப்பப்பட்டார். அவரால் 

விசேஷமாக முன்னேற முடியவில்லை. பின்னர் ஸர் ஜேம்ஸ் 

.திரெய்க் என்பார் மூலம் முயற்சிகள் ஈடந் தன. 

தேசத்தார். அனைவரும் *சுயாட்டி£ச் சட்டத்தை 

எ.இர்த்து நின்றனர். வடகிழக்கு ௮ல்ஸ்டரைக் தவிர 

மற்ற இடங்களில் தேர். தலுக்கே ௮வ௫ியம் எஏ.ற்படவில்லை. 

குடியரசுக் கெொள்கையுடையார் 194-பேர் போட்டியின் 

மியே தேர்ந்தெடுச்கப்பட்டனர். ஆனால், டப்ளின் டிரி 

விட்டி கலாசாலை தேர்ந்தெடுத்த கான்கு அங்கத்தினர் 

மட்டும் எ.இர்க் கட்சியைச் சேர்க கவர். காலின்ஸ் தென் 

கார்க் தொகு இக்கு எ இர்ப்பின்றி,த் தேர்ந்தெடுக்கப் பட் 

டான். டிவேலரா, கஇரிபித் முதலியோரும் வெற்றி பெற்ற 

னர். அல்ஸ்டர் தொகுதியில் வெற்தி ;பெற்ற தேசிய 

வாதிகள் சிலரும் டெயில் ஜானை YSN SSO. 

தேர்தல் ௩டத்,க கால,க்தில் பட்டாளங்களும் கொண் 

டர்களும் செய்துவந்த போராட்டங்களையும், தகனவ் 

களையும், சேரதனை களையும் கவனித்தால், கொண்டர்கள்
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எவ்வளவு கஷ்டமான நிலையில் வேலைசெய்தனர் என்பது 

புலனாகும். காலின்ஸின் காரியாலயங்கள் பன்முறை 

சோதனையிடப்பட்டன. டப்ளினில் கர்பியூ உத்தரவு 

இரவு 8-90 மணியிலிருந்தே அமலுக்கு வந்தது. ஆயி 

னும், சிப்பாய்கள் சிறு சிறு கூட்டங்களாகப் பிரிந்து 

காட்டுப் பக்கங்களில் ஜனங்களோடு உ.௰வாடவேண்டும் 

என்று அரசாங்கத்தார் ரகசிய உத்தரவு அனுப்பி 

மிருந் தனர். அதைக் காலின்ஸாம் ரகசியமாகப் பார்த்து. 

நிலைமை மாறிவருகிறதை அறிந்துகொண்டான். 

சமாதான விஷயமாக ஜெனரல் ஸ்மட்ஸ் ரகசியமாக 

டப்ளினுக்கு வந்தார். அவர் தென் ஆபிரிகாவின் பிர 

கமமந்இரி. அவர் டிவேலராவைக் கண்டு பேசு; தென் 

ஆபிரிகாவில் போயர்கள் ஒப்புக்கொண்டிருக்கும் அரசி 

யலைப் போன்ற ஒரு இட்டத்தை ஏற்அுக்கொண்டு சமஉ 

தானம் செய்துகொள்ளும்படி. ஆலோசனை கூறினார். 

சிறைச்சாலையிலுள்ள கிரிபி.க, டுக்கன் முதலியோர் மூல 

மாக வேறு வழிகளில் சமாதானப் பேச்சுக்கள் நமை 

பெற்றன. இவையெல்லாம் ஆங்கில அரசாங்கம் தேக 

நிலையைச் சோதித்துப் பார்க்க உபாயங்கள் என்று எஷ் 

லோருக்கும் தெரியும். 

கடைசியாக, ஆங்கிலப் பிரதம மந்திரி லாயிட் ஜார்ஜ். 

ஜுன் மாதம் 94-ம் இ, .டிவேலராவுக்கு நேராக ஒட 

கடிதம் எழுஇனார். மன்னர் பிரானின் விருப்பப்படி. இ 

நாடுகளுக்குள்ளும் சமாதானமும் சிகேகபசவமும் ௪ 

படவேண்டியது அவசியம் என்றும், கென் அயர்லாக்இஷி 

பெரும்பாலான ஜனங்களின் பிரஇநிதியாகத் தேர். 

தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் டிவேலரா, வட அயர்லாந்திட 

பிரஇநிதயும் பிரதம மந்இரியுமான ஸர் ஜேம்ஸ் கிரெய்
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கையும், வேறு தமக்குப் பிரியமுள்ள உதவியாளரையும் 

அழைத்துக்கொண்டு சமாதானப் பேச்சு நடத்த வர 

வேண்டும் என்னும், வருகிறவர்கள் யாவருக்கும் தக்க 

பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும் என்றும் ௮வர் அக்கடி.க 

மலம் அறிவித்தார். 

டிவேலரா, அயர்லரந்து பிளவற்ற ஒரு காடு என்ப 

தையும், தேசிய சுயநிர்ணயத் தத்துவத்தையும் புறக் 

கணிக்காம லிருந்தால் சமாகானப் பேச்சுக்கு இடமுண்டு 

என்றும், விரிவான கடிதம் அனுப்புவதற்கு முன்னால் 

தாம் தேசத்தின் சிறுபான்மைக் கட்சியசரைக் கலந்து 

பேசுவதாயும் பிரதம மகந்இரிக்குப் பதில் அனுப்பினார். 

பின், மறுபடி ஜூலை மாகம் 9-ம் தேது முடிவான பதிலை 

யும் அனுப்பிவைத்தார். 

இடையில் இரிபித, டுக்கன், பார்ட்டன் மூதலியோர் 

விடுதலை செய்யப்பட்டனர். பொது ஜனங்கள் விரை 

வில் சமாதானம் வரப்போவ)ைக எண்ணி மகழ்ச்சி 

யடைக்தனர். அரசாங்கப் படைகளின் சார்பாக ஜென 

ரல் மாக்ரெடி மான்ஷன் மாளிகையில் தாற்காலிகமாகச் 

சமாதானம் செய்வதற்குத் தொண்டர் படைக் தலைவர் 

களுடன் கலந்து பேசினார். இறுதியில் இரு பக்கத் 

தாரும் சமாதானப் பேச்சு முடியும் வரை போரை நிறுத்து 

வேண்டும் என்று தாற்காலிக உடன்படிக்கை செய்து 

கொள்ளப்பட்டது, சமாதானம் ஜூலை மாதும் 77-ம் 

தேதி இங்கட்கிழமை நடுப்பகலில் அமலுக்கு வரும் 

என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

சமாதானம் கொண்டர்களுடைய மகத்தான வெற்றி 

யைக் குறிப்பதாய்ப் பொதுஜனங்கள் மகழ்ச்சி யடைந்த 

னர். ராணுவ பலத்தில் கொண்டர்களைப் பார்க்கனும்
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HOFTHUED UDO Ht DY மடங்கு ௮இ௧ வலிமையடையது. 

பின் தொண்டர்கள் எதிலே வெற்றி பெற்றனர் என்றால், 

அயர்லாந்தில் ஆங்கிலேயரின் ஸிவில் ஆட்சியை அடி. 

யோடு அழிக்க இலே, தான். ஸிவில் ஆட்சி நிலை குலைந்து 

வீழ்க இருக், தது. ஆட்சி முறைக்கு ஏற்பட்ட எதிர்ப்பும் 

விரைவிலே நீங்கி விடாது கெடுகாள் நிலைத்துகின்் றது. 

கறுப்புக் கபிலருடைய கொடுமைகள் ஜனங்களை ஒற்று 

மைப்படுககுக் கொண்டர்கள் பக்கம் சேரும்படி, செய் 

தன. பல போராட்டங்களினால் தொண்டர்களுக்கு ஓய்வு 

அவசியமா யிருக்கது. . அவர்களிடம் போதுமான. ஆயு 

தங்களும் தகோட்டாச்களும் இல்லை. ஆதலால் தாழ் 

காரலிக சமாதானம் ஏற்ற காலதக்இலே. ஏஎற்பட்டதாகவே 

கருதப்பட்டது. 

டி.வேலரா கம் கோழன் ஆஸ்டின் ஸ்டாக்குடன், இ௫௫ 

லாந்து சென்று பிரதம மந்திரியை அடிக்கடி. கண்டு 

பே௫ிவக்கார். ௮.கன் பயனாக ஐுூ௰லை மாதம் 90-ம் ததி, 

மந்திரி ஐரிஷ் பிரச்னையைக் இர்க்கக்கூடடிய ஓப்பக்கும் 

ஒன்றைக் தயாரித்து ௮வரிடம் கொடுத்தார். 

பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தின் நோக்கம் சல நிபந்தனை 

களுக்கு உட்படுத்தி அயர்லாந்துக்கு குடியேற்ற காட்டு 

அக்தஸ்துக் கொடுக்கவேண்டும் என்பத. 6s Aus 

கனைகளில் கழ்கண்டவை முக்கியமானவை. 

ஐரிஷ் துறைமுகங்களில் ஆங்கிலக் கடற்படைகள் 

தங்குவகுற்கும் அயர்லாந்தில் ஆங்கில ஆகாய விமானப் 

போக்குவரத்துக்கு வேண்டிய செளகரியங்கள் அமைக் 

துக் கொள்வதற்கும், பொதுவாக இரு காடுகளின் பாது 

காப்புக்கும் வேண்டிய ஏற்பாடுகள் செய்வதற்கும் இங்க 

லாந்துக்கு உரிமை இருக்கவேண்டும். அயர்லாந்து தன்
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வருமான த்துக்குக் தக்கபடி. ஏகாஇப,த்இயப் படைச்செல 

வுக்கு ஒரு பகுதி செலுத் தவண்டும். இரு நாடுகளுக் 

குள்ளும் ஒன்றின் வர்,த்.தகப் பொருள்மேல் மற்றது வரி 
வி.இக்கக் கூடாது. வட அயர்லாந்தின் ஜனங்கள் விரும் 

பிஞலைன் தி, அவர்களுக்குள்ள தனி அரசாங்க க்கதையும் 
பார்விமெண்டையும் கலைக்கல் கூடாது. 

  

இக் நிபந்துனைகளில் கடைசியான து அயர்லாந்ைக 

இரண்டாகப் பிரிக்கவேண்டும் என்னும்" நோக்கத்தை 

நிறைவேற்றுவது. அகைக்கான் ஐரிஷ் தேசியவாத 

கள் விரும்பவில்லை. சன்னஞ் சிறு இவான அயர்லாக் 
குப் பாகிஸ்தான் செய்வது அதைச் சீர் குலைப்பதர் 

கும். மற்ற நிபந்தனைகள் அவ்வளவு கெொடூரமசனவை 

யல்ல, மேலும், அவைகளைப் பின்னால் மாற்றவும் செய் 
தார்கள். 

டிவேலரா இங்கிலாந்திலிருந்து  இரும்பிவந்து,; மந் 

.இரி சபையிலுள்ள கம் தோழர்கக£க் கலந்து பே௫ஞர். 

மையில் : இருக்கும். பொழுதும். அவர் கரலின்ஸுக்கு 

அடிக்கடி. விஷயங்களா க் தெரியப்படுத்து மிருக்தார். ஈன் 

ரய்க் கலந்து ஆலோசிக்க, ஆசஸ்டுகி” 70-ம் தேது 

அவர் ஐரிஷ் ஜனங்களும் டெயில் ஐரானும் ஆங்கில அர 
Fries Ber இட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ள  வழிமில்லை 
என்னு பிரதம மந்திரிக்கு ஒரு கடி.கம் அனுப்ப Core 

த்து. 
இதற்கிடையில் சிறயிலிருக்க டெயில் ஐரான் 

அங்கக தினர்கள் விடுகலை செய்யப்பட்டனர். ஆனால், 

மரண கண்டனை பெற்றிருக்க ஸீன் மக்கியோன் மட்டும் 
விடப்படவில்லை. காலின்ஸ் இச் செய்இயைக் கேட்டு, 
வெஞ்செெங் கொண்டு, ஆகஸ்டுமி' 78-ம்0,௧இ கழ்க்கண்ட
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ary எச்சரிக்கை செய்கான்? ‘sorar seer ஸின் 

.மக்கியோன் விடுதலை செய்யப்பட்டாலன்றி : டெயில் 

ஜரான் கூட முடியாது. அவனை விடுதலை செய்ய மறுப் 

"பது தாற்காலிக சமாதானக்தை அரசாங்கம் உடைக்ச 

வேண்டும் என்று ஆவலுற்றிருப்பதைக் காட்டுவதாகக் 

கோன்றுகிறது.' இக்த எச்சரிக்கையின் பயனாக அன்று 

.மாலையே மக்கியோன் மெளண்ட்ஜாய் சிறையிலிருந்து 

.விடுவிக்கப்பட்டான். 

டெயில் ஐரான் முதலில் அத்கரங்கமாய்க் கூடி 

.ஆலோக௫ித்துவிட்டுப் பின்னர் வெளிப்படையாகக் 

கூடிற்று. வழக்கம்போல் மாண்ஷன் மாஸிகையில் ஜனங் 

கள் பெருக் இரளாகக் கூடியிருக் கனரி. காலின்ஸ் அப் 

பொழுதுகான் வெளிப்படையாகக் கோன்றினான். அது 

வரை அவன் முகத்தைப் பார். சஇிராகவர்கள், இரண்டு 

வருஷ காலமாய் அரசாங்கத்தைக் இணற வைக்கு அம் 

மாயனுடைய முகம் எப்படி. இருக்கும் என்று தாங்களா 

கப் பலவிதகமாய்க் கற்பனை செய்துகொண்டிருக் தனர். 

ஆனால், அவனை கேரில் கண்ட பின்பு, புன்னகை ,தவ 

.மூம் முகத்துடன் கூடிய இக், இகஞனா இ.கதனை காள் 
வல்லரசை ஆட்டிவைக்கான் /* என்னு அவர்கள் வியப் 

புற்றனர். காரலின்ஸுக்கு ஜனங்கள் செய்கு மரியாதை 

களுக்குக் கணக்கில்லை. அவன் புகழைக் கூறுதா 

ரில்லை. 

தேர்தலுக்குப் பின்னால் இதுவே டெயில் ஐரானின். 

முகுற் கூட்ட மாதலால், மீண்டும் டிவேலரா தலைவராகத் 

டூதர்ந்கெடுக்கப்பட்டார்.  கிரிபிக், காலின்ஸ், க.தால் 

புருகா, காஸ்கிரேவ், ஸ்டாக், பார்ட்டன் ஆகியோர் 

மந்திரி சபையின் அங்ககத்இனராக கியமிக்கப்பட்டனர்.
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டெயில் ஐரான் லாயிட் ஜார்ஜின் சமாதானத் தட்டச்தை: 
ஏகமனதாக நிராகரித் தது. டிவேலரா, ஆகஸ்டு மாதம் 
24-ம். தேடு இவ்விஷயத்தை லாயிட் ஜார்ஜுக்கு 
HOA SETI. 

இரண்டு இனங்களுக்குப் பின்னால் பிரிட்டிஷ் 
பிரதம கமரி டிவேலராவுக்குக் கண்டிப்பான ஒரு கடிதம் 
எழுதினார். , ௮.இல் அவர், குடியேற்ற நாட்டக் தஸ் 
அயர்லாந்து விரும்பவில்லை என்ஞுல் அது மனனருக்கு 
விசுவாசம் காட்ட மறுப்பதாயும், பிரிட்டிஷ் சாம் 
ராஜ்யத்தில் ஓர் உறுப்பாக இருக்க மறுப்பதாயும் 
பொருள்படும் என்னும், அவர்களுடைய நோக்கத்தைக் 
தெளிவாய் அ௮றிவித்துவிடும்படியும் எழு இயிருக் தார். 

இக்கிலையில் ஐரிஷ் அரசாங்கம் தன் உத்தியோகஸ் 
ர்களுக்கு, ஆங்காங்குள்ள தொண்டர் படைகளின் வலி 
மையையும் இனங்களுடைய மனப்பான்மையையும் பற்று 
அறிவிக்கும்படி, ரகசியமாக உத்தரவுகள் அனுப்பியிருக் 
தது. ராணுவ அதிகாரிகளுடைய செயல்களைப் பார்த் 
தால், அவர்கள் மறுபடி. போர் தொடங்கும் கோக்கத் 
துடன் இருந்ததாய்க் தெரிந்தது. உதாரணமாக, 
ராணுவக் தலைமைக் காரியாலயம் பட்டாளங்களுக்குப் 
பின்கண்ட உத்தரவு அனுப்பியிருக்தது : 

ஒவ்வோர் உத்தியோகஷ்தனும் தன் ஸ்டேஷனைச் சுற்றி 
யுள்ள பிரதேசத்தில் கலகக்காரர்கள் என்ன செய்து வருகிருர்கள் 
என்பதையும், எங்கெங்கு செல்லுகிருர்கள் என்பதையும் கண்டு 
பிடிக்க எல்லா முயற்சிகளையும் செய்யவேண்டும். முக்கிய 
மாய்ச் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள். 

3. அணிவகுத்துத் தேகப்பமிற்சி செய்ய எத்தனை பேர் 
கூடுகின்றனர் ?
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௨ அவர்கள் எத்தகைய ஆயுதங்களை வைத்திருக்கின் றனர்? 

9. அவர்களுடைய அதிகாரிகளும் படையினரும் . எத் 
தகைய கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்னைறனர் ? 

4. ஸ்தலத்திலுள்ள (தொண்டர் படைத்) தலைவர்களுடைய 

3 பெயர்கள் என்ன ? 

5. ஸ்தலத்திலுள்ள பொதஜனக்களின். மனப்பான்மை 
எப்படி. யிருக்கிறது ? 

6. ஆயுத இறக்குமதி. சந்தேகப்பட்ட கப்பல்களை 
அறிவிக்க வேண்டியது.” 

தொண்டர்களை ஒற்றர்கள். தொடர்வது போண்ற 
வேலைகளை கிறுத்த வேண்டும் என்னு ஒப்பந்தம் செய்த 
பின்னும் மேற்கண்ட முறையில் உத்தரவுகள் போயின. 

கொண்டர் படைக் தலைவர்கள் அ.இகாரிகளைக் கண்டு 
ஒப்பந்தத்தை அவர்களே மீறுவசை எடுத்துக் காட்டிக் 

கண்டித்தனர். 

கெடுகாளாகப் போராடி. வக்க தொண்டர்களில் 
பலர், போரை கிறு. த்திய, தால், வேலையில்லஈமல் வீடுகளுக் 
கூ.தி. இரும்பிச் சென்றனர். அங்கும் அவர்களால் ஒரு 

வேலையும் . செய்ய முடியவில்லை. : ஜனங்கள், அவர்க 
ஞ்டைய வீரச் செயல்ககக் கேட்டு, அவர்க மட்டுக்கு 

மிஞ்சிப் புகழ ஆரம்பிக், கனர். இப்புகழுஷரகள் அவர் 
௧௯ மயக்கிவிட்டன. அவர்கள்; *“உண்ஷமய௰ில் தாம் 

மகா விரர்களே !! என்னு பெருமிதங் கொண்டனர். யூ.2,௪ 
காலத்தில் ௮மைஇயுடனும் ஒழுக்கத்துடனும் வரழ்க்து 
வந்த தொண்டர்கள், இப்பொழுது. மதுவகைகள் 
மட்டுக்கு மிஞ்சிப் பருக ஆரம்பிதகனர்.. இதுவரை 
போராட்டங்கக£க் கண்டு. அஞ்சி ஓதுங்ஓ வாழ்க்க 
வர்கள், இப்பொழுது திடீரென்று சூரர்ககாப் போல்: 

ooi0o—16
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முன்வந்து அட்டகாசஞ் .செய்.சனர். ஆறுமாத கரலம் 
போராட்டதை நிறு,க்இியதால், பொதுவாகத் கொண் 
டர் படையின் கட்டுப்பாடும் ஒழுக்கமும் உலைந்துவக் தன. 

சமாதர்ன காலத்திலும் புஇ தியதொண்டர்கள் சேர்ந்து 
வந்தனர். பு.இதாய்ச் சேர்ந்தவர்கள் பழைய கொண்டர் 
களுடைய உறுதியும் கட்டுப்பாடு மின்றி, அந்நாள் வரை 
பேரராட்டங்களினால் ஏற்பட்ட :துன்பங்ககா உணரசது 
வராய், மீண்டும் போர்வெறி கொண்டு. நின்றனர். பல 
இடங்களிலும் கொண்டர்களுக்குப் பயிற்சிக்கூடங்கள் 
அமைக்கப்பட்டன. 79, 20 வயதுடைய .வாலிபர்கள் 
தொண்டர் படையில் செர்க்து, கையில் ஆயுதங்கள் 
கிடைத்தவுடன் காங்களே கேசத்தில் அதிகாரிகள் 
என்னு எண்ணி, விணான கலகங்களிலும் குழப்பவ் 

களிலும் ஈடுபட்டனர். சுருங்கச் சொன்னால், தேசமெவ் 

கும் ஒருவகையான அரசஜகம் கோன் றிவக்குது. 

செப்டல்பர்மி" 79-ம் 0௧இ டி.வேல்ர£ லாயிட் 

ஜார்ஜின்: அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு, தம் கட்சிமின் 
கொள்கையை விசக்கி அவருக்கு ஒரு கடி.தம் எழு .இனார். 
அயர்லாந்தின் தேசிய அபிலாஷைகளை அது பிரிட்டிஷ் 
ஏகாஇப,க்தியக்துடன் சேருவதோடு சமரசப்படுக்.துவ 
குற்காக ஐரிஷ் பிரஇநிதிகள் வரவேண்டும். என்னு 

லாயிட் ஜார்ஜ் கூறிய) அவர் ஏற்றுக்கொண்டார். 
ஆனால், அத்துடன் அவர் ஐரிஷ் பிரஇகிஇகக£ப் பற் 

Dub பின்வருமாறு கூறிஞர் : * எங்கள் தேசம் கன் பரி 
ரண சுதந்திரக் .விளம்பாப்படுக்தி .பிருக்கறது. 
அது தன்னைச் சுயேச்சையான. ராஜாங்கமாகக் கருது 
கிறது. அந்து ராஜாங்கத்துன் பிர இகி.இிகளாகவும், 
தேர்க்தெடுச்கப்பட்ட பாதுகாப்பாளராகவுமே, காரங்கள்
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எங்கள் ஜனங்களின் சசர்பாக வேலை செய்ய ௮ இகாரமோ 

அல்லது சக்தியே படைக் இருக்கிறரும், 

லாயிட் ஜார்ஜ் கடைசியாகக் கூறப்பட்ட இக்கூற்றை 

ஆகதரிப்ப தானால், WS ஐரிஷ் குடியரசை மஇத்து 
ஏற்றுக் கொள்வதாகும். அப்படியானால் . ராஜிக்குப் 

பச்ச. வேண்டியதில்லை. எனினும், : டிவேலராவின் 

கடிதம் மக்ராக, போலண்டு என்னும் . இருவர் மூலம் 

விரகும மந்திரிக்கு அனுப்பப்பட்டது. அவர், கடி.குத்.தில் 

கண்ட விஷயப்படி. : பிரிட்டிஷ் அரசரங்கம் முதலி 

லையே ஐரிஷ் குடியரசை- மஇக்க முடியாது என்றும், 
ஆனால் ஐரிஷ் பிர இகி.இகள் தங்கள் குடியரசை ஆ தரித்து 

௮கை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி வாதாட உரிமையுள்ள 

வர்கள் என்னும் கூறினர். அக்கிலையில் டிவேலராவின் 

கடிகம். சமாதானத் இற்கே வழியில்லாது செய்ததால், 

அக்கடிதம் தம்மிடம் கொடுக்கப்படாததாகக் தரம் 

பாவிக்கத் தயாரா யிருப்பதாயும், அடைக் கெரிணர்க்த 

தூதுவர் இருவரும் மீண்டும் ௮) டி. வேலராவிடம் 

கொடுத்து, மாற்றி எழுதும்படி சொல்லவேண்டும் 

என்றும் அவர் ஆலோசனை சொன்னார். தூதுவர்கள், 

மறுகாள் டெயில் கூட்டத்இல் அக்கடி.கம் வெளிவருவ 
தால், வாபஸ் செய்ய நேரமில்லை என்று கூறினர். 

ஆயினும், அவர்கள். இருக்கும் நிலைமையைக் கூறித் 

,தாங்கள் இரும்பி வரும்வரை டிவேலரர ௮க்கடி.த.த்ைத 

வெளியிடாமல் இருக்கும்படி ஒரு தந் இ அனுப்பினர். 

ஆனால், டிவேலரா மறுகாள் டெயில் கூட்டத்தில் ௮க் 

கடித வெளியிட்டுவிட்டார். 

ஐரிஷ் பிரஇகிஇகளாகச் .சமா.கான , மகாநாட்டுக்குச் 

செல்வதற்கு ஐவருடைய பெயர்கள் மேற்செசன்ன. கூட்
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டத்தில் உறுதிசெய்யப்பட்டன. ஆர்தர் BAGS, 

மைக்கேல் காலின்ஸ், ராபர்ட் பார்ட்டன், ஈமன் டுக்கண்,. 

ஜார்ஜ் கவான் டபி ஆகிய ஐவருமே அப்பிர இகி.தஇகள். 

டிவேலரா தாம் குடியரசின் சின்னமாகக். தாய்காட்டி. 

லேயே தங்கவேண்டும் எனறும், மற்றவர்கள் சென்றால் 

போதும் என்றும் கூறினார். அவருடைய தீர்மானத் 

தைக் கண்டு மற்ற நண்பர்கள் வருந்தினர். ஏனெனில், 

ராஜிப் பேச்சில் முக்கியமான ஒவ்வொரு பிரச்னையையும்: 

அவரிடம் கலந்துகொள்ள வேண்டியிருந்தது. 

டிவேலரா தாம் பிரதம மந்திரிக்கு, எழுதிய 

கடிகுத்தை வெளியிட்டுவிட்டகால், பிரதம மந்திரி ௪மா 

தானம் பேசுவதற்குக் தாம் ௮னுப்பிய அழைப்பை 

வாபஸ் வாங்கிக்கொண்டார். 

இதன் பிறகு அவ்விருவரும் தந் இகள் மூலமாயும் கடி... 

தங்கள் மூலமாயும் தத்தம் கருகிதை விளக்கிக்கொண் 

டனர். டிவேலரா, ஆங்கில அரசாங்கம் ஐரிஷ் குடி. 

, யரசை முன்கூட்டியே ஏற்அுக்கொள்ள வேண்டிய இல்லை. 

என்னும், தங்கள் பிரதிநிதிகள் தாங்கள் குடியரசின் 

சார்பாக வருவகாக எண்ணுவகைகக் கடுக்க முடியாது 

என்னும், முன்னால் மந்திரியைக் கண்டு பேசும் பொழுது: 

தாம் குடியரசின் தலைவர் என்பலத மன)தக்இல் வைத்துக் 

கொண்டே பேசியதாயும் அறிவித்தார். முடிவில், 

லண்டனில் சமாதான மகாகாட்டைக் கூட்ட ஏற்பாடு 

செய்யப்பட்டது. : 

ஆகஸ்ட்டு மாத ஆரம்ப,தீ.தில் டெயில் ஐரானின் 

விதிகள் இருக்தியமைக்கப்பட்டு ஒரு புதிய மத்தரி' 

சபையும் அமைக்கப்பட்டது. பு.இய மந்திரி சபை அப் 

ககுஇனரின் விவரமாவது :
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ஒவேலரா--பிர.தம மந்திரி, ஆர்,தர் இரிபி,த--அச்கிய 

நாட்டு. மந்.இரி, மைக்கேல் .காலின்ஸ்--வரவு செலவு மக் 

இிரி, ராபர்ட் பார்ட்டன்--பொருளச,தகரச மக்இரி, காஸ்கி 

ரேவ்--ஸ்தல ஸ். தாபன மதிரி, ஆஸ்டின் ஸ்டாக--உள் 

நாட்டு மந்திரி, க.கால் புருகா--பாதுகாப்பு மந்.இரி. 

சமாதான மகாநாட்டிற்குப் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கக் 

இன் சார்பாக லாயிட் ஜார்ஜ், ஆஸ்டின் சேம்பர்லேன், லார்டு பர்க் 
கன்ஹெட், வின்ஸ்டன் சர்ச்சில், ஸர் வொர்திங்டன் இவான்ஸ், 

ஸர் ஹமார் கிரீன்வுட் ஆகிய: அறுவரும் பிர. இகி.இகளாய் 

நியமிக்கப்பட் டிருப்பகாய் அக்டோபர் மாதம் 7-ம் தேதி 

அறிவிக்கப்பட்டது. முக்கயெமன-:அரசியலமைப்பு சம் 

பந்தமான பிரச்னைகளில் ஆலோசனை கூற அட்டர்னி 

ஜெனரல் ர் கார்டன் ஹிவார்ட்டும். மகாநாட்டின் அங்கத் 

இனராய்க் கருதப்படுவார் என்னும் கூறப்பட்டது. 

அக்டோபர் மாதம் 8-௩ இ ஐரிஷ் பிர .இகி இகளில் 

.காலின்ஸைச் தவிர மற்றையோர் லண்டனுக்குப் புறப் 

பட்டுச் சென்றனர். அங்குள்ள ஜரிஷ்காரர்கள் அவர் 

களைக் குதூகலத்துடன் வரவேற்றனர். லண்டன் ககரில், 

“ஹான்ஸ் பிளேஸ்” என்னுமிடத்இல், அவர்கள் தங்கு 
வதற்கு டெயில் ஐரான் செலவில் ஒரு பெரிய மசளிகை 

அமர்த்தப்பட்டது. (கடொகன் கார்டன்"ஸில் மற்றொரு 

அடும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்குது. 

அக்டோபர் மாதம் 9-ம் தததி ஞாயிற்றுக்கிழமை 

இரவு,கான் காலின்ஸ் புறப்பட்டான். அவன் பிறருக்குத் 

தெரியாமலே லண்டனில் இறங்கி கேராக ஹான்ஸ்பிளனே 

MM EGE சென்றான். அவனுக்கு வரவேற்பு மூதலிய 

வைபவங்கள் பிடிக்காத தால் கான், இவ்வாறு ரக௫ய 

.மாய்சீ சென்றான். எக்கு காட்டின் கொடுவ் கோலை
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எ.இர்தீது அவன். இரவு பகலாய்க் கடும். போர் புரிக் 

தானோ, அக்காட்டின் ஹிருதயமான லண்டன் மாநகரின் 
நடுவே, அயர்லாக்தின். தூதனாக அவன் விளங்கியது: 
காலத்தின் மாறு தலைக் காட்டியது. 

இங்கு நாம் டெயில் ஜரான் மக்இரி சபையினுள்ளே 
புகைந்துவந்த குழப்ப மொன்றைக் குறிப்பிட வேண்டி. 
யது அவசியம். கதால் புருகா காலின்ஸிடம். வெறுப் 

படைந்து, முன்னால் ஆயுதங்கள் வாங்கிய: வகையில் 

காலின்ஸ் பண விஷயத்தில் கம்பிக்கைக் குறைவாய் 

நடந்துகொண்டதாக எண்ணினான். ஆஸ்டின் ஸ்டாக் 
ஞூம் காலின்ஸிடம் கொண்டிருந்த அன்பைக் துறந்தான். 

டிவேலரா நடுநிலைமை வகித்தார். அ.கனால் அவருக்கும் 
காலின்ஸாக்கும் இடையில் பிளவு ஏழ்படும்போல் 
கோன்றியது. இவ்வாறு சிறிதாகக் காணப்பட்ட புகை 
யின் ஈடுவே, பின்னால் தேசமெங்கும் பற்றி எரியக்கூடிய 
பெரு நெருப்பு. மறைந்து நின்றுகொண்டிருக்கு.து. 

EEEEELELELE EE EL SELLS ELITE ES ES EL LEE ST TEE E ESSE ES 

உடன்படிக்கை 

லிண்டனில் காலின்ஸ் *கடொகன். . கார்டன்*ஸில் 

தங்கியிருந்தான். ஐரிஷ் பிரதிரிஇகள் எவரும் ஆங்கி 

லேயர் நடத்தும் விருக்துகளிலும் கச்சேரிகளிலும் கலந்து 

கொள்ளக்கூடாது என்னு அவர்களுக்குள் ஒரு தீர்மானம் 

செய்துகொண்டு, அதன்படி நடந்துவந்துனர். அவர்
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களுக்கு உதவியாக வேலைக்காரர்களும், கரரியகுரிசிகளும் 

அயர்லாம் இலிருக்?,த வக்இருந். தனர். 

சமாகான மகாநாட்டின் மூகுற் கூட்டம் அக்டோபர் 

மாதும் 77-ம் ௧.இ பகல் 77 மணிக்கு டெளனிங் தெருவில் 
கூடிற்று. மகாகாட்டின் ஆரம்பக்திலேயே தஇகைப்பை 

உண்டாக்கும் ஒரு சம்பவம் நேர்ந்தது. ஐரிஷ் பிரதஇகித 

கள் தாங்கள் ஸர் ஹமார் கிரீன்வுட்டுடன் கைகுலுக்க 

முடியாது என்று லாயிட் ஜார்ஜுக்கு முன்கூட்டியே 

அ௮றிவிக்கனர். இரின்வுட் அயர்லாந்துக்குச் செய்த 

கொடுமைகளெல்லாசமம் முன்னால் விவரிக்கப்பட்டிருக்கின் 
றன. அவருடன் ஐரிஷ் தேசியவாஇகள் கைகுலுக்கு 

வதகுற்கு மறுக்.தது இயற்கையேயாஞும். லாயிட் ஜார்ஜ், 

ஆரம்பத்திலேயே மனக் கசப்பை விளைவிக்கும் இக்காரி 

யம் நிகழாம விருப்பகுற்கு, ஒரு தந்திரம் செய்தார். 

பேசல்கூடிய அறையின் நடுவேயுள்ள பெரிய மேஜையின் 

முன்னால் அவர் நகின்னுகெண்டு, முகலாவது ஐரிஷ் 

பிரதிரிதக&௯ மேஜையின் ஒரு பக்கத்திற்கு அனுப்பி 

விட்டு, ஆங்கிலப் பிரஇதிதிகளைப் பின்னால் வரவேற்று 

மேஜையின் மறுபக்கதக்தஇற்கு அனுப்பினார். ௮.தன் பின் 

னர், அவர் இருகட்சியினரையும் ஒருவருக்கொருவர் 9 5 

மூகம் செய்துவைத்தார். இந்துத் தந் தரதக்தினால் பிரதி 

கி.இகள் ஒருவரை யொருவர் கைகுலுக்கவேண்டிய அவசி 

யமே இல்லாமற் போயிற்று. 

இரு கட்சியாருக்கும் பெசதுவான அக்கிரசசனரை 

கியமிக்துசக் கொள்ளாமல், ஐரிஷ் பிரஇகிதிகள் கிரிபித் 

O55 தலைவராகவும், ஆங்கிலப் பிரஇகிதிகள் லாயிட் 

ஜார்ஜைக் தலைவராகவும் நியமிக்துக்கொண்டனர்.
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இருபக்க,க் தாரும் மேற்கொண்டு என்ன நடக்கப் 

டேபோகிறது என்று எஇர் கோஃ யிருக் தனர். அவர்கள் 

சந்தித்தது அதுவே மு,கன்முறை ஆகையால், ஒருவரை 

ஒருவர் உன்னிப்பாய்ப் பார்க்கவண்ணம் இருக்தகனர். 

முக்கியமாக ஆங்கிலப் பிரஇகிதிகள் தாங்கள் வெகு 

காளாய்க் கேள்விப்பட்டிருந்க காலின்ஸின் முகத்தைக் 

கவனித்துப் பார்த்தனர். அறையில் அமைஇ கிலவி 
யிருந்தது. லாயிட் ஜார்ஜ் மகாநாட்டை ஆரம்பித்து 

வைக்து ஒரு சொற்பொழிவு நிகழ், தீ.இனார். ஆர்தர் கிரி 

பிதீதும் அகுற்கு.ச் தக்கபடி. இனிமையாக மறுமொழி 

பகர்ந்தார். 

பிரதம மந்திரி பேயைபொழுது, டெயில் ஐரானைக் 

குறிப்பிடுகையில், “உங்கள் பார்லிமெண்ட்” என்றும், 

டெயில் மந் இரி சபையை “உங்கள் அரசாங்கம்” என்றும் 

அழைத்த வார். க)கக&ா ஐரிஷ் பிரஇிகிஇகள் நன்கு கவ 

னித்தனர். இதே டெயில் ஐரானும் ௮.கன் மத் இரி சபை 

யூமே சட்ட விரோ,கமான ஸ். தாபனங்களாகக் கருதும் 

பட்டு, சல மாதங்களுக்கு முன் ௮.தன் அங்கத்தினர்கள் 
சிறை வைக்கப்பட்டனர். இப்பொழுது அவை பிரதம 

மந்திரியால். சம அக்தகஸ்துடன். அழைக்கப்பட்டன 7 

அரசியல் சூகாட்டதக்தில் சமயத்துக்குத் தக்கபடி. ராஜ 

தந். இரிகள் காய்கலா உருட்டுவது இயற்கையே யன்றோ 47 

மகாநாடு இனநக்கோறும் கூடி ஆலோசித்து வக் 

தது. கடற்படை, ராணுவம், வரவு செலவு மு.குலிய விஷ 

யங்கள் இரு நாடுகள் சம்பந்தமாகவும் : எப்படி. முடிவு 

செய்ய வேண்டும் என்று விவாதங்கள் நடைபெற்றன. 

தாற்காலிக சமாதான உடன்படிக்கை சம்பந்தமாக எக் 

தப் பிரச்னைகளைக் இர்ப்பதிலும் மிகுந்த நேரம் செல
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விடப்பட்டது. ஆனால், அயர்லாந்துக்கும் ஆங்கில மன் 

ருக்கும் உரிய சம்பக்,கம், வடகிழக்கு அல்ஸ்டருடைய 

நிலைமை ஆகிய முக்கியமசன விஷயங்களை விவாகுத்திற் 

குக் கொண்டுவர நாளாயிற்று. 

மகாராட்டின்  *சப்-கமிட்டிகள்' ஒவ்வொன்றிலும் 

காலின்ஸ் ஸ். தானம் பெற்று அரிய ஊழியம் செய்து வந் 

கான். ராணுவ விஷயங்களிலும், சிக்கலான பொருளா 

தார விஷயங்களிலும் அவன் காட்டிய இறமை ஆங்கிலப் 

பிர இரிதிககயும் ஆச்சரியப்படும்படி செய்தது. ANS 

தும், நகைச் சுவை ததும்பும்படியும் பேசிக்கொண்டிருக் த 

கரவின்ஸின் அபாரமான .பு,க்இக் கூர்மையைக் கண்டு 

பர்க்கன்ஹெட் பிரபுகூட மயங்கிவிட்டார். 

லண்டன் நகரிலுள்ள ஜரிஷ்காரரே யன்றி ஆங்கி 

லேயரும் காலின்ஸைக் காண அசை கொண்டிருக் தனர். 

“அவன் பெரிய சதஇயாலோசனைக்காரன்”, * இரத்த 

வெதி கொண்டு போராடுவோன்” என்றெல்லாம் அவர் 

கள் கேள்விப்பட் டி.ருந்.க.தால், உண்மையான கரலின் ஸை 

கேரில் வந்து பார்தது மஇழ்ந்தனர். இதனால் காலின் 

ஸுக்கு லண்டனில் பல ப.இய ஈண்பர்கள் கிடைத் தனர். 

காலின்ஸ் சமாகான மகாகாட்டிலும் *௪சப்-கமிட்டி' 

களிலும் வேலைசெய்த கோடு, இடையிடையே அயர்லாக் 

துக்கும் சென்றுவர வேண்டியிருந்தது. அவனுடைய 

உளவு இலாகாவுக்கும் வரவு செலவு இலரகரவுக்கும். 

வேண்டிய ஆலோசனைகக£க் கூறவேண்டியிருக் குது. 

டோபினும் கல்லெனும் அடில்கடி லண்டனுக்கு வந்து 
அவனுடன் கலந்து பேசினர். லண்டனில் இருக்கும் 

டபபாழுது கசலின்ஸ் தனக்குக் இடைத்;த செசற்ப ஓய்வு
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நேரத்தைக் தன் சகோதரி ஜோஹன்றவுடன் செலவிட்டு 

வந்தான். 

இரவில் வெகுநேரம் வரை அவன் விழித்திருக்க 

வேண்டியிருந்தது. ஆயினும், அவன் ௮ இகாலையில் 

எழுந்திருந்து வெளியே சென்று வேலை பார்த்து விட்டுக் 

காலை ஆகார த்திற்கு மீண்டும் அங்கு வருவது வழக்கம். 

சிறையிலிருந்த ஒற்றனான பிராய் .விடுதலையடைக்து 

அவனுக்கு.உதவியாக வந்இருந்கான். காலை: நேர த்தல் 

காலின்ஸ் வெளியே செல்லும் பொழுது சில சமயங்களில் 

பிராய் அவனுக்குத் தெரியாமல் தொடர்ந்து செல்வ 

துண்டு. பிராய்க்கு எந்த நேரமும் காலின்ஸுக்கு 

ஏதாவது அபாயம் உண்டாகுமே என்று பயம் இருந்து 

வந்துது. காலின்ஸ் எத்தனையோ வேலைகளுக்கிடையில் 

தன்னுடைய மதக் கடமைகளிலும் : வழுவுவதில்லை- 

அவன் கோவிலுக்குச் செல்வதும் பிரார்த்தனை செய் 

வதும் அவன் .ஈண்பர்களுக்குக் ..உூடத். தெரியாது. 

அவர்கள் உறங்கிக்கொண்டிருக்கும் பொழு, அவன் 

எழுக்திருந்து தன் வேலைகக£ முடி.க்துக்கொள்வான்.. 

அதிகாலையில் எழுந்திருந்து அவன் உறங்கிக்கொண் 

டிருக்கும் தோழர்களாக் காலைப் பிடித்து இழுப்பதும், 

அவர்கள் போர்வைகளை எடுத்தெறிவதும் வழக்கம். 

இ,க்தனைக்கும் ௮வன் இரவில் படுக்கச். செல்லும் நேரம் 

19 மணிக்கு மேலாகும். 

ஜிவா,காரமாய்க் கருதப்பட்ட பிரச்ளைகளாகிய 

பிரிட்டிஷ். சம்பந்தம், வட௫ழக்கு அல்ஸ்டர் ஆகிய 
இரண்டும் முடிவாக விவஈஇக்கப்பட்டன. ஸர் ஜேம்ஸ் 

கிரெய்க்கும் ௮வர் மந்இரிசபையும் அயர்லாந்து முழு 

வதற்கும் பொதுவான ஒரே அரசாங்க க.தின் &ழிருக்க.
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மறுத்ததால், அல்ஸ்டர் பிரச்னை தர்க்க முடியாமல் 

இருக்குது. பிரிட்டிஷ் சர்க்காரும் அவர்களைக் கட்டாயப் 

படுக்க மறுத்தது. எனவே, அவ்விஷயத்இல் ஐரிஷ் 

பிரஇகிதஇகள் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் 

ஏற்பட்டது. இதனால் அயர்லாந்து இரண்டாகப் பிரிக் 

கப்பட்டது. 

இடையில் மகரநாடு முறிந்துவிடும் போலிருந்தது. 

ஆனால், முடிவாக டி.சம்பர்மி' 5-ம் 0த.இ மாலை 5-மணிக்கு 

ஆரம்பமான கூட்டம் மறுநாள் காலை 9-90 மணிவரை 

நடைபெற்றது. அப்யொழுதுகான் சமாதான உடன் 

படிக்கையை முடிவு செய்து, இரு கட்சியாரும் ௮.இல் 

கையெழுத்திட்டனர். 

சமாதான உடன்படிக்கையின் முக்கியமாலா ஷரத் 

துக்களின் சுருக்கம் கீழேயுள்ளது : 

1. அயர்லாந்து பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தில் கானடா, 

ஆஸ்திரேலியா, நியூஜீலக்து, தென் ஆபிரிகர் முதலிய 

குடியேற்ற காடுகளுக்கு நிகரான அரசியல் அந்தஸ்தைப் 

பெறுகின்றது. அமைதி, ஒழுங்கு, நல்லரசாங்கம் ஆகிய 

வற்றை நிலைநிறுத்த வேண்டிய சட்டங்ககளைச் செய்வதற்கு 

அதற்கு ஒரு பார்லிமெண்ட் உண்டு. பார்லிமெண்டுக்குப் 

பொறுப்புள்ள ஒரு நிர்வாக அரசாங்கமும் உண்டு. அத்த 

நிர்வாக அரசாங்கம் “ஐரிஷ் பிரீஸ்டேட் ' எனப் பெயர் 

பெறும். 

௨ மின்னால் குறிப்பிடப்படும் நிபந்தனைகளுக்குக் 
கட்டுப்பட்டு, ஐரிஷ் பிரிஸ்டேட் விரிட்டிஷ் பார்லிமெண் 
டோடும், அரசாக்கத்தோடும் பெறும் சம்பந்தம் கானடாவீ 

னுடையதைப் போலவே இருக்கும். பிரீஸ்டேட்டுக்கும் 

மன்னர்பிரானுக்கும் அல்லது அவர் பிரதிகிதிக்கும், பார்ல
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மெண்டுக்குமுள்ள சம்பந்தம் கானடா கொண்டுள்ள சம்பச் 

தத்தைப் போலவே இருக்கும். 

  

8: கானடாவுக்கு ராஜப் பிரதிநிதி கியமிச்சப்படுவ 
“தைப் போலவே முயர்லாக்துச்கும் மிரதிரிதி நியமிக்கப் 

படுவார். 

க... ஐரிஷ் பிரிஸ்டேட் பார்லிமெண்டின் அங்கத்தினர். 

ஒவ்வொருவரும், பிரீஷ்டேட் அரசியல் அமைப்புக்கு விசு 

வாசமா யிருப்பதோடு, மேன்மை தங்கிய ஐச்தாம் ஜார்ஜ் 

மன்னருக்கும், அவர் வாரிசுகளுக்கும், சட்ட பூர்வமாகப் 

பின் பட்டத்துக்கு வருபவர்களுக்கும் விசுவாசமா யிருப்ப 

தாகப் பிரமாணம் செய்யவேண்டும். 

5. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமும் ஐரிஷ் அசசரங்கமும் ஓர் 

ஏற்பாடு செய்துகொண்டு, ஐரிஷ் பிரிஸ்டேட் பொறுப்பு 

ஏற்றுக்கொள்ளும் வரை, ஐரிஷ் கடற்கரையைப் பிரிட்டிஷ் 

ப படைகளே பாதுகாக்கவேண் டியது. 

6. அயர்லாந்தின் பாதுகாப்புக்காக ஏற்படுத்தப்படும். 
சாணுவம், இங்கிலாந்தின் -ஜனத்தொகைக்கு அங்கு எவ் 

வளவு ராணுவம் இருக்கிறதோ, அதே விததப்படி அயர் 

லாச்தின் ஜனத்தொகைக்குத் தக்க அளவுக்கு மேற்படாத 

படி. இருக்கவேண்டும். 

7. ஆங்கிலச் கப்பல்கள் ஐரிஷ் துறைமுகங்களில் 
தல்குவதற்கும், ஐரிஷ் ஈப்பல்கள் ஆங்கலெத் துறைமுகம் 
களில் தன்குவதற்கும் உரிமையுண்டு. ஆனால் எல்லாக் 

சப்பல்களும் துறைமுகங்களில் கட்டவேண்டிய கட்டணக் 
களைச் செலுத்தவேண்டும். 

8... வட அயர்லார்தின் பார்லிமெண்டின் சம்மதமில் 

லாமல் தென் அபர்லார்தின் பார்லீமெண்டு அதன் மேல் 

.ஆதிக்சம் செலுத்த முடியாது,
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ஐரிஷ் பிர.இநி இகளுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் உடன் 
படிக்கை முடிவாகிவிட்டதென்ற செய்தியைக் கேட்ட 

ஐரிஷ் மக்களிடையே பரபரப்பு ஒன்றையுங் காணவில்லை. 

அவர்கள் சென்ற ஆனறுமாக!காலமாய் நிலைமை எப்படி. 

மாறுகறதோ என்று கொண்டிருக் த சந்தேகமும் பயமும். 

நீங்கி, யு,ச,கம் சமாதானம் இரண்டுக்கும் இடையே இரி 

சங்கு நிலையில் நிற்பது ஓய்ந்தது என்று மகிழ்ச்சியற்ற 

னர். சென்ற மூன்று வருஷ காலமாய் கடந்துவந்த. 

போராட்டம் காரணமாக, அவர்கள் டெயில் ஐரானின் 

மந்திரிசபையில் அளவற்ற நம்பிக்கை கொண்டி.ருக் கனர்... 

எப்படியாவது மந்திரிசபையார் தேசத்துற்கு : விடிவு 

காலத்தையும் அமைதஇயையும். கொண்டுவருவரச் எண் 

பது அவர்களின் நம்பிக்கை. 

இங்கிலாந்துடன் சம்பக்தம் வைதக்துக்கொள்ளாது 

அயர்லாந்து கனிக்க குடியரசாகிவிட வேண்டும் என்ற 

பூரண சுயேச்சைக் கொள்கையுடையோர் உடன்படிக் 

கையை வெறுத்துப் பேச ஆரம்பித் தனர். ஆங்கில 

மன்னருக்கு விசுவாசம் காட்டுவதை அவர்கள் ஆட்சே 

பித்தனர். மற்றும் சில கேசாபிமானிகள், சிறிய தீவான 

அயர்லாந்தில் வடக்கிலும் தெற்கிலும் இரண்டு அரசசங் 
கங்கள் ஏற்படப் போவகைக் கண்டு, தேசத்தை 

இரண்டாக வெட்டுவைத ஆட்சேபிக்காமல் ஐரிஷ் பிரத 

நிதிகள் ஏற்றுக்கொண்டதகற்காக வருந்இனர். 

பொதுஜனங்களேச, சென்ற 340-வருஷங்களாகப் 

பசரர்லவிமெண்டுக் கட்சியாருடன் சேர்ந்து போராடி. ஒண் 

ஹும் கிடைக்காமல், உ எக்.தச் சுய ஆட்சி மசேர்தாவும் 

அளிக்காத பெரிய சர்திருக்தத்தைப் புதிய : குடியேற்ற 

நாட்டு அக்தஸ்து!' அளித்ததால், அது ஒரு பெரும்
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வெற்றி என்று கருஇனர். இங்கிலாந்துடன் சமாதானம் 

செய்துகொள்வது என்றால், எகையாவது விட்டுக் 

கொடுக்.தால் தான் முடியும் என்பைக அவர்களி பலர் 

உணர்ந்துருந்தனர். உடன்படிக்கையைப் UNDONE Fr FS 

மாகவும் பாதகமாகவும் அபிப்பிராயங்கள் கூறப்பட்டன. 

இந் நிலைமை எற்பட்டது இய.ற்கையே யாகும், ஏனெனில், 

உடன்படிக்கை குடியரசைக் கொண்டு வரவில்லை: ஆனால் 

அது ஒன்றையும் கொண்டு வராமலும் இல்லை. : அதன் 

மூலம் அமயர்லாந்து விசேஷ வளர்ச்சி அடைவதற்கு 

மட்டும் சுதந்திரம் கிடைக் இருக் தது. 

இந்நிலையில் டிசம்பர் 9-ம் தேதி டிவேலரா பின் 

கண்ட .கடி.கம் ஒன்மைப் பத இரிகைகளில் வெளியிட்டார்? 

* ஐரிஷ் மகாஜனங்களுக்கு : 

* கிரேட் பிரிட்டனோடு செய்துகொள்ளவேனை ரய உடன் 

படிக்கைமின் வாசகம் பத்திரிகைகளில் : ' வெளிவந்திருப் 
பதை.நீச்கள்:பார்த்திருக்கிறீர்கள். 

செண்த: மூன்று வருஷல்களாகத் தொடர்ச்சியாக 

நடந்த தேர்தல்களின் மூலம் வெளி.ஃிடப்பட்டுள்ள இம் 

காட்டாரில் பெரும்பான்மையோருடைய அ௮டிலாஷை ் 

களோடு இந்த ஒப்பந்தத்தின் ஷரத்துக்கள் மிகவும். முரண் 

படுகின் தன. 

*தேசத்தாரோ, டெயில் . ஐரானே; இநீத் உடன்படிக் 
கையை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி, கான் .சிப்£ர்ச், : செய்ய 

முடியாது என்பதை உங்களுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டியது 
என் கயமை: ன்னு கருதுகிறேன்.” உ்ள்காட்டு. : மக்இிரி 
யும் பாதுகாப்பு மந்திரியும் இவ்விஷயத்தில் என்னை ஆத 

ரித்து மில்ன்றனர். 
“அடுத்த புதன்கிழமை டெயில் ஐரானின் பகி 

பாங்கக் கட்ட்டம் ஒன்று கூடுவதற்கு அழைப்பு அனுப்பப் 
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பட்டிருக்கின்றது. இதுவரை இருந்ததுபோல் இடைக்காலத் 

தில் கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்கும்படி கான் ஜனங்களை 
வேண்டிக்கொள்ளுகிறேண். மந்திரி சபை அங்கத்தினர் 
தங்களுக்குள் அடிப்பிராய பேதங்கள் இருப்பினும், தங்க 

ளுடைய உத்யோகங்கை வழக்கம்போல் பார்த்துவரத் 

தயாரா யிருக்கின் றனர். 

* (மது) படை ராஜீய நிலைமையால் பாதிக்கப்படா 

மல், பழைய அதிகாரிகளின் உத்தரவுகளுக்குக் கட்டுப்பட்டு 

இருக்து வருகிறது. 

“நம் ஜனங்களுக்குப் பெருஞ் சோதனை வந்திருக் 

கின்றது. மனக்கசப்பும், ஒருவரையொருவர் பழித்துக் 

கறுவதுமின் றி, காம் அதைக் கண்யத்துடன் ஏற்றுக்கொள் 

ளுவோம். சட்ட பூர்வமாக, கம்முடைய ராஜீய வேற்றுமை 

கலா ஒழித்துச்கொள்ளக் சூறிப்பிட்ட வழி இருக்கிறது. 

காம் அதிலிருந்து விலகக் கூடாது. மந்திரி சபையா 

ருடைய ஈடத்தை தேச மக்கள் அனைவருக்கும் வழிகாட்டிய 

பிருக்கவேண்டும்.” 

ஜனங்களுக்கு டெயில் மந்இரி சபைக்குள் ஏற்பட்டு 

வக்கு வேற்றுமைகளும் விகற்பங்களும் நன்றாய்ப் புரிய 

வில்லை. டி.வேலரா, க.கால் புருகா, ஸ்டாக் கூட்டததாருக் 

கும், ஆர்தர் கிரிபித் காலின்ஸ் கூட்டக்தாருக்கும் 

இடையே பெரிய மனஸ்தாபம் வளர்ந்து வந்ததை 

அவர்கள் உணர்ந்துகொள்ள வெரு கானளாயிற்று. 

டிசம்பர் 74-ம் இ டெயில் ஜஐரான் கூடிய பொழுது, 

அவர்கள் எல்லாக் தலைவர்களையும் வே௰்றுமையின் றிப் 

பாராட்டி. வரவேற்றனர். அக்கூட்டத்தில் டிவேலரச, 

ஐரிஷ் பிரஇநி௫இகள் உடன்படிக்கையை முடிவு செய்வ 

SHG YOOX, YS நகலைத் தம்மிடம் காட்டிச் 

சம்மதம் பெறுவகாய்ச் சொன்ன தாயும், அவர்கள் அவ்
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வாறு செய்யக் தவமிவிட்டவர் என்றும், குறை கூறினார். 

இரிபிக உடனே எழுத்து கரங்கள் தங்களுக்குக் கொடுக் 

க மி.றி நடக்கவில்லை என்று கூறி 

னார். காலின்ஸ் அடுத்தாற்போல் முன்வந்து, தங்கள் 
பிர.இகிஇக் கூட்டத்இற்கு, ராஜிபேசவும், உடன்படிக்கை 
யையோ உடன்படிக்கைகளையோ முடிவ செய்யவும் டெயில் 

ஐரான் ௮.இகாரம் கொடுத்துக் இர்மானித் இருக் தத 

விளக்கிப் பேசினான். மேலும், அவன் தாங்கள் செய் 

    கப்பட்ட ௮.இகார yg 

  

துள்ள உடன்படிக்கையைப் பரிசீலனை செய்து ஏற்றுக் 

கொள்ளவோ, கிராகரிக்கவோ டெயில் ஐரான் உரிமை 

பெற்றிருப்பதையும் சுட்டிக் காட்டினான். 
டெயில் அத்தரங்கமாய்க் கூடவேண்டும் என்று இர் 

5.தன் பின்னர் 

  

மானிக்கப்பட்டது. 

டெயிலின் ரகசியக் கூட்டத்திலும் விசேஷ முற்போக் 

கடைய வழியில்லை. டிவேலரா டன்படிக்மையைத் 

தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை எண்று. பிரிட்டிஷ் 

அரசரங்கத்தும்கு அறிவிக்கும் முறையில் இர்மானிக்க 

வேண்டினார். ஆனால், இரிபிக் உடன்படிக்கையை ஏழ் 

அக்கொள்ளும்படி. வேண்டினர். அயர்லாக்இன் சுதந் 

தரப் போராட்டம்ைப் பற்றிப் பேசுகையில் அவர் 

குறிப்பிட்டதாவது: 

செண்டு 

போர் தொழக்வப்பட்டது. ஐரிஷ் மக்களும் தங்களைப் பாது 
     உ சில வருஷங்களில் ஐரிஷ் மக்களின்மீது ஒரு 

காத்தும் கொண்டலா தலைவர் ஒ,வேலராா அமெரிக்காவி 

  

லிருக்கும் காலத்தில் அப் பாதுகாப்புக்காகச் செய்யப்பட்ட 
காரியங்களின் பொறுப்பு எனக்கு இருந்தது. கானும் அதை 

வற்றும்மொண்டேன். மறுபடி. அதே நிலைமைகளில் நான் 

MOL MOL ஏற்றுக்கொள்ளச் சித்தமாயிருக்கின்றேன். 
அயர்லா 

  

அப்பொழுது தன் வாழ்வைத் தாக்கியும், தன்



உடன்படிக்கை கர 
  

சுதந்திரத்தை மறுத்தும் வந்த ஒரு பகைவனுடன் போராடி 

வந்தது. இப்பொழுது அளிக்கப்பட்டுள்ளதை மறுப்பதால் 

ஏற்படும் போராட்டத்தில், உலகத்தின் அதுதாபமும், பிரிட் 

ஷ் ஏகாதிபத்தியத்திலுள்ள காடுகளாடைய அறுதாபமும் 

எதிராக இருக்கும். அத்தகைய பயனற்ற போரில் மனச் 

சாட்சிப்படி. நடக்கும் எந்த ஐரிஷ்காரனும் ஓர் ஐரிஷ்கார 

னுடைய உயிருக்குக்கூடப் பொறுப்பேற்றுக்கொள்ள மாட் 

டான் என்று கான் நம்புகிறேன்.” 

உடன்படிக்கையை உறுதுப்படுக்த வேண்டும் என் 

ணும் இர்மான த்தை ஸீன் மக்கியோன் ஆமோதித தான். 

பின்னர் காலின்ஸ் ஆதரிக்.தான். தன் பேச்சில் துவே 

ஷமோ பகைமையோ புகுந்துவிடாமல், அவன் எச்சரிக் 

கையாகவும் இவிரமாகவும் பேசினான். ஐரிஷ் GRAD 

கள் ஆங்கிலேயரின் ஏமாற்ற வலையில் இக்கிவிட்டதாக 

ஓர் அங்கத்தினர் முறை கூறியதைக் கேட்டு, அவன், 

செனம வருஷ காலமாகக் தான் அவ்வலையில் சிக்கரசமல் 

இருந் தக. எடுத்துக்காட்டி, இப்பொழுதும் தான் 

ஏமாறவில்லை என்று கர்ஜித்தான். “உடன்படிக்கையை 

இப்பொழுது ஆட்சேபிப்பவர்கள் பிரஇகிஇகளை நியமிக் 

கும் பொழுதே தங்கள் கருத்ைக வெட்ட வெளிச்சமாக 

ஏன் கூறவில்லை?” என்னு வினவினான். 

  

அடுத்தாற்போல், டிவேலரா உடன்படிக்கையை 

எதிர்த்துப் பேசினார். குடியரசைப் பாதுகாப்பதாகத் 

தாங்கள் இதுவரை ஜனங்களிடம் கூறி. வந்ததைப் 

பொய்யாக்கச் கூடாது என்றும், மூன் நடந்து தேர்தல் 

களிலெல்லாம் தாங்கள் குடியரசின் பெயராலேயே தெர்ச் 

தெடுக்கப் பெற்ற தாயும் அவர் விரிக்துரை கதார். 

உடன்படிக்கையைக் குறித்துச் சாதகமாகவும் பாதக 

மாகவும் டெயில் ஐரானில் நிகழ்ந் த சொற்பொழிவுகள் 

மை
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என்வ்யும். போற்றத் தக்கனவா. யில்லை. அங்கக் இனு 

பலர் தனி: மனிதர்களிடம் சாம் தாம். கொண்ட.து 
ஷக்ை வெளிக்காட்ட அதை ஒரு சந்தர்ப்பமாக ௨ 

யேச௫த்துக்கொண்டனர். ஐரிஷ் போராட்டக்இன் முத் 

கசெலும்பசய் விளங்கிய காலின்ஸின் ஆதரவை! 
கொண்டு, கிரிபிக உடன்படிக்கையை ஏற்றுக்கொண் 

ரவேண்டும் என்று கூறினர் நிவேலரா தேசத், 

முடிசூடா மன்னராயும், PHSTO SEBO இருந்த. LNT TET 

போன்ற ஈடுதசர்ிமரினிககரக் 'காம்டிலும் பண்மடங் 
இதிகமான் செல்வாக்கைப் பெற்றும் விளங்கிய கால் 

அவர் கட்சியையும்.எளி,காக,த் கள்ள முடியவில்லை. ௮. 

ரூடைய ஈண்பர்கள் அவர் எ.கற்கும் விட்டுக் கொடுக்க 

கட்டாது என்று ஆலோசனை கூதினர்.. இதுவவ 
0,5௪த்தில் மகத்தான் தேரர். அரசியல் பிரச்னையை 

டெயில் ஐரான் ர்க்கவேண்டிப:, சந்தர்ப்பம் வாயில் 

வில்லை. . இப்பொழுது, அயர்லாக்தின் வாழ்வைட 

UT BEES டைடிய... இப்பிரசினைைபம்.. வரிஎல்னை.. செய் 

இல் மரதன் "அங்கத இனர்கள் வல்லவர்களாகத் தோன்ற 
வில்லை. உடன்படிக்கையோ, டெயில் ஐரானை இரண்டாக 

வெட்டியது 7 

     

    

கடைசியாக 1922 ஜனவரி 7-ம் 6௧இ உடன்படிக் 

கையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னும் இர்மானம் 

ஓட்டுக்கு விடப்பட்டது. 64-பேர்,அரதுகமாயும், .57-பேர் 

பாதுகமாயும் வாக்களித்தனர். . என்னே, உடன்படிக்கை 

ஏ.ற்றுக்கொள்ளப்பப்டிது.. 

முடிவில்: காலின்ஸ் எழுந்து கின்று, தன் உள்ளத் 
இல் கட்டி வை,த்இருக்க உணர்ச்சிகளை யெல்லசம் 
தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட அருமையான சொற் கேரவையா:
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ஏற்றுக் கொள்ளும் கெருக்கடியசன அச்சந்தர்ப்ப,ச்.இல் 
(த௪.க்இன். ௮மைதியைப் பாதுகாக்க வேண்டியது அவ 

ஈயம் என்றும், எக்.தக் கட்சியும். கான்.வெற்றியோ தோல் 
வியோ அடைக்ககாக வெறிகொண்டு ஆடக் கூடாது 
என்னும், எ.இர்க் கட்சியிலும் எக். தனையோ:உச்.கமர்கள் 
இருப்பதைக் தான், அறிந்இருப்பகாயும், டிவேலரா 

விடம் தான் என்றும் அன்பில் கூறைந்இருக்கவில்லை 
என்றும் அவன் உருக்கமாகப் பேசினான். 

Proves: ஆங்கிலேயர் கையிலிருக்து பெசஅுப்பை 

எவ்வாறாவது தேசத்தில் அமைதி எ.ற்படுவதைக் 

கண்டு, பொதுஜனங்கள் களிப்படைந்து, எங்கும். ஆரவா 

ரம் செய்தனர். ஆனால், நிலமையை உள்ளவசறு அறிந் 

தவர்கள், பெரு மகிழ்ச்சிக்கு இடமில்லை என்றும், எதிர் 
காலத்தில் என்னென்ன அபாயங்கள் கேருமோ என்றும் 
கலங்கினர். 

சோதரர் பூசல் 

[ 1922 ஜனவரி--ஏப்ரல் ] 

000000 

  

ஜனவரி மாதம் 9-ம் 0த.இ டெயில் ஐரான் மறுபடி. 

கூடியது. கூட்ட ஆரம்பத்திலேயே, டஒிவேலரா, sb 

தலைமைப் பதவியை ராஜிநாமா செய்வதாயும், மேற் 
கொண்டு அரசாங்கத்தை கடத்துவதற்கு வேண்டிய 

அற்பாடுகக£ச் செய்யும்படியும். கூறினார்... அதன்பின்
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காலின்ஸ் எழுந்திருந்து பொதுஜனப் ur gerd pam 

ஒரு கமிட்டியை நியமிக்க வேண்டும் என்னும், அவ. 

மானால் இரு கட்சிகளிலிருந்தும் ௮,க.ற்கு ௮ங்க,த்.இனர 
௧௯௭ எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்றும் ஆலோசனை ௯ 

ஞான். அச்சமயத்தில் ஸ்ரீமதி கிளார்க் டிவேலராளை 

மீண்டும் ஐரிஷ் குடியரசின் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்க 

டவண்டும் என்று பிரேரேபித்.தாள். காலின்ஸ், டி. வேல் 

ரரவையே மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கும் பட்சத்தில், பொது 

ஜனங்கள் தங்களைக் கேவலமாகக் கருதுவார்கள் என்று 

விளக்கினான். ஆயினும், உடன்படிக்கைக்கு விரோதமா 

வுள்ளவர்கள் டிவேலராவையே தலைவராகத் தேர்நி 

தெடுக்க வேண்டும் என்னு பிடிவா.கம் செய்தனர். முடி 

வில் ஓட் எடுக்கப்பட்டது. டிவேலராவுக்கு விரோதமாக 

60 வாக்கும், ஆதரவாக 58-ம் கடைத்துதால், அவர் 

தோல்வியுற்றார். உடனே விரிபிக் எழுந்து, அன்று. 

அந்து முடிவு டிவேலராவுக்கு எதிராக ஏற்பட்டதாகக் 

கருதக் கூடாது என்றும், உடன்படிக்கைக்கு ஆதர 

வாகவே பெரும்பான்மையான அங்கத்இனர்கள் வாக். 

SN ESSTES கருதவேண்டும் என்றும் கூ.நினார். * என் 

வாழ்க்கையில் கான் சந்தஇத்தவர்களுக்குளன் தலைவர் 

டிவேலராவைப் பார்க்கினும் என் அன்புக்கும் மரியா 

தைக்கும் பாத்திரமான மனிதர் வேறில்லை என்பைத 

நான் இப்பொழுது கூற விரும்புகிறேன். ௮வருடைய ற் 

போதைய நிலைமைக்கு கான் முற்றிலும் வருந்துகிறேன். 

நாங்கள் அவரை எங்களுடன் இருக்க வேண்டுகியரும்!” 

என்னு அவர் கனிந்துருகும் மொழிகளால் டி.வேலராவின் 

கூட்டுறவை. நாடினார். டிவேலராவும், சமயத்திற்கு. 

ஏற்ப, தேசாபிமானமும் வீரமும் ததும்பும்படி. சொற் 

பொழிவாற்றினார். உடன்படிக்கை காரணமாக ஏற்பட்ட
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எல்: சகோதகரர்களாகய தங்களுக்குள்ளே போராட் 

டகரூம்- என்று லர் அபிப்பிரசயப்பட்டைக அவர் 

மூச்; தமாய்க் கண்டித்து, * அதெல்லாம் அ.திவீனம் !* 
q 
ஊன்று டைறினார். அவர் சொற்பொழிவின் முக்கியமான 

கம் வருமாறு 2 

துரதிர்ஷ்டவசமாக உடன்படிக்கை விஷயத்தில், காங் 

"கள் ஒத்துழைக்க முடியாமல் இருக்கிறோம். பெரும்பாணன் 

மையோர் சார்பாக. அயர்லாந்தின் சார்பாக-கிற்கும் 

“நிங்கள் குறிப்மட்ட வேலை செய்யவேண்டி யிருக்கிறது. 

அ௮க்த வேலையைச் செய்வதற்கும், நீங்கள் எங்களை தாடுவீர் 

கள். . எக்காலத்திலும், வெளியிலிருக்து வரும் பகைவருக்கு 

எதிராக நாகங்கள் உங்களுடண் நிற்போம். இடையில் நீம் 

கள் எங்களை ஓர் உதவிப் படையாகவும், அயர்லாந்தின் 

ராண சுதந்திரமே. எங்கள்: கூறியான கொள்கை எனவும் 

கருதவேண்டும். அவ்வழியில் முன்னேறுவதற்கு நிங்கள் 

நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்வதாக எங்களுக்கு நம்மக்கை 

யுள்ள விஷயங்களில் கால்கள் உங்களுக்குப் பின்னால் வாச் 

-சித்தமா யிருக்கிறோம். ஆனால் அவ்விஷயல்களுக்காக, 

நாங்கள் பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்ளவோ, எங்கள் தத்து 

வங்களை விட்டுக் கொடுக்கவோ மாட்டோம். சமாதானத் 

திற்காக கான் எவ்வளவு பாடுபட்டேன் என்பதையும், 

எவ்வளவு தூரம் எங்களால் போக முடியுமோ அவ்வளவு 

தூரம் இந்தச் சபையையும் இணங்கி வரும்படி செய்வதற்கு 

நான் எப்படி“மூயற்சி செய்தேன் என்பதையும் நீங்கள் அறி 

வீர்கள். இதற்கு எதிராக அதிகத் : தொகையினரைக் 

“கொண்ட சிறுபான்மைக் கட்சி இருக்கும் என்பதை நரண் 

அறிவேன். அதைப் பார்க்க நான் களிப்படைவேன். நாண் 

.இந்த. உடன்படிக்கைக்கு எதிராக இருப்பது ஒரே காரணத் 

_தினால்தான்-அதாவது, கம்மால் கடைப்பிடிக்க முடியாத ஒரு 

வாக்குறுதியின் அடியில் நாம். கசையொப்பமிடுவதுகாண்.



262 மைக்கேல் காலின்ஸ் 

  

  

அவர்களால் அதைக் காப்பாற்ற முடியாது... ...ஐரிஷ் சமூகதி 

திற்கு நிச்சயமாக : இடையூது விளைக்கும் காரியம் ௪௮ 
யும் நீங்கள் செய்வதாகக் கண்டா லொழிய, சகாக்கள் உங்கஷ் 
விஷயத்தில் தலையிட்டுத் தடைசெய்ய மாட்டோம். இரண்டு 
திமைகளில் ஒன்றை காங்கள் ௮வ௫ியம் ஏற்றுக்கொள்ளும் 
படி. நேர்ந்தால், ஐரிஷ் சமூகத்தின். நன்மைகளை விரும்பி, 
காங்கள் குறைந்த கேட்டை விளைக்ஞும் தீமையையே ஏற்றுசி 
கொள்வோம். * 

அது ஆடவர் பெண்டிருடைய' சுபாவத்திற்கு கார 

மிகுந்து இமையை விலக்கிக் குறைந்த இமையை 
ஏ.ம்அக் கொள்வதாக டிவேலரா கூ நினார். இதிலிருந்து 
அக்கியர்களுக்கும் ஐரிஷ் அரசாங்கத்துக்கும் பிணக்கு 

கேரின், அக்கியர்களுக்கு விரோகமாக அவர் அரசாங்கத் 
கதையே ஆதரிப்பார் என்பது உள்ளங்கை கெல்லிக்கனி! 
போல் விளங்கியது. இதைப் போலவே, காலின்ஸும்' 
களங்கமற்ற 'சிந்கையடன் பே௫ஞனான்.. கொள்கை சம்பந் 
SUITES தன் ஈண்பர்கள் பலர் மாறுபட்டிருப்பினும், 
அவர்கள்பால் பகைமை கொள்ளக் காரணமில்லை என் 
பகை அவன் மீண்டும் மீண்டும் எடுத்துரைச் கரன்; 

ஆனால், எல்லாக் கொண்டர்களும், ஒவேலராவாகவும்; 

காரலின்ஸாகவும் இருக்க முடியுமா? அவர்களுக்குள் 
விணான பகைமை மூண்டது, ,தலைவர்கள் இருவரும், 
$,தசயப் படை விரருக்குள் ஒருவருடைய உதிரத்தை 
மற்றவர். சிந்தவேண்டிய- அவசியமில்லை : என்னும்; உள் 
காட்டுக கலகம் தோன்ற இடமே இல்லை என்றும்: 
உறுதியுடன் கம்பியிருந் தனர். ஆனால், அவர்கள் அறி 
யாமலே, பெரும் போருக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் நடை 
பெற்றன. வெகு சக்கரத்தில் தொண்டர்களுக்குள் பிளவு 
அ.இகரி.க்துக்கொண்டே வந்தது.
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மறுநாள் டெயில் கூடும்பொழுது காலின்ஸ் YT ST 

கிரிபித்தைக் தலைவராகப் பிரேரேபிக்தான். ௮த் தர் 

மான தைக யொட்டி வாக்கெடுக்கும் சமயத்தில் டிவே 

லர எழுந்திருந்து இரிபித்தின் தேர்தலை ஆட்சேபித் 

தோர். இரிபித் சமாதான மகாநாட்டில் ஐரிஷ் பிரதிநிதி 

களின் தலைவரா யிருந்துமையால், அவர் ௮ம் மகாகாட் 

டின் முடிவை நிறைவேற்றி வைக்கும் உடமை உடையவர் 

என்பதும், அ தனால் குடியரசைக் கவிழ்த்து அதன் 

ஸ்தானத்தில் வேறோர் அரசாங்கத்தை அமைக்கும் 

பொறுப்பும் உடையவர் என்பதும், ௮வர் இடைக் காலத் 

இில்,குடியாசை ஆ தரிக்கவேண்டியிருக்க ௮தன் அழி 

வுக்கு வேண்டிய காரியங்கக£ச் செய்யவேண்டி.மிருக்கும் 

என்பதுமே அவருடைய ஆட்சேபத்துக்குரிய முக்கிய 

காரணங்கள். இக்காரணங்களைக் கூறிவிட்டு, Few 

யத்தில் தாம் அங்கிறாக்க முடியாது என்று டிவேலரா 

வெளியேறினார். உடன்படிக்கைக்கு எதிராக . இருந்த 

வர். அனைவரும் அவரைப் பின்தொடர்ந்து வெளி 

யேறினர். காலின்ஸ் அச்சமயம் ,தன் ஆசன த்தைவிட்டு 

எழுந்து, இடி. போன்ற குரலில், * துரோகிகளே, செல் 

லுங்கள் / தேச,தைக் கைவிடுபவர்களே, செல்லுங்கள் / 

நாங்கள் அவள் பச்கத்இல் நிற்போம் !” என்னு கூவினான். 

எஞ்சியுள்ள அங்கக் இனர்கள் இரிபித்ைத ஏகமன 

தாகத் தலைமைப் பதவிக்குத் தேர்ந்தெடுத்;தனர்.. OA 

பித் உடனே ஒரு புதிய மந்இரி சபையை அமைத்தார். 

௮தை டெயில் ஐரானும் அங்கீகரித்தது. 

பிற்பகல் கூட்டத்தில் டிவேலராவும் ௮வருடன் 

வெளியேறிய அங்கத்தினரும் பிரசன்னமா யிருந்துனர். 

அப்பொழுது டிவேலரா; இரிபித் கையாளப் போகும்
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டவலை முழையை விளக்கும்படி. வேண்டினார். கிரிபித் 

கூறியதாவது 2 

*நாற்கள் உடன்படிக்கையை விடத் தயாரா யில்லை 

தேசத்தின் நன்மையைக் கருதி டிவேலரராவை நான் 

எதிர்க்கிமேன். ஆரம்பம் முதலே நான் சொல்லி -வருவது 

போல் டெயில் இருக்கப் போகிறது ; பிரீஸ்டேட் ஒரு தேர் 

தலுக்கு எற்பாடு செய்யும்வரை அயர்லாந்தின் குடியரசும் 

இருந்துவரும். நான் எவ்வித எதிர்ப்பையும் வேண்ட 

வில்லை, ரான் கேட்ப தெல்லாம் அது ஒன்றுதான். இதுவரை 

யும் எந்த ஐரிஷ்காரனின் மேலும் சுமத்தப்படாத 

மிகக் கடினமான வேலை ஈம் மேல் சுமத்தப்பட்டிருக்இறது. 

ஐரிஷ் மக்களிடையே சாங்கள் சென்று, பிரிஸ்டேட்டை 
அவர்களுக்கு அளித்து, அவர்கள் இஷ்டம் போல் முடிவு 
செய்யும்படி, கேட்கும்வரை, எங்கக எதிர்த்துத் தடை 

செய்ய வேண்டாம் என்பதே நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வது. 

இது ஒன்றுதான் ஈனது வேலை முறை. ஐரிஷ் மச்கள் பிரீ: 

ஸ்டேட்டை உதறித் தள்ளி, குடியாசை மேற்கொண்டால், 

சானும் மற்றவர்களைப் பின்பற்றுவேன். அயர்லாந்தை 

யும், சனக்கு விரோதமாயுள்ள தோழர்களையும் நான் கேட் 

டுக் கொள்வதெல்லாம் எங்கள் வழியில் தடைகளை ஏற்படுத் 

தாமல் இறாக்கவேண்டும் என்பதே. ஐரிஷ்காரர் மேல் சுமத் 

தப்பட்ட பொறுப்புகச்களில் தலைசிறந்த சடினமான பொறுப் 

பை அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் காம் . மேற்கொள்ளப் 

போகிறோம்." 

ஜனவரி மாதம் 14-6 ௧௫, உடன்படிக்கையை 

ஆதரிக்கும் அங்க,த்இனர்களும் டிரினிட்டி, கலாசாலைப் 
பிரதிகி.திகளும் : ஒன்றுகூடி. ஆலோசித்து, மைக்கேல் 

காலின்ஸ், காஸ்கிரேவ், டுக்கள், ஹோகன், லிஞ்ச், மக்ராத், மக்நீஷ் 

ஓஹிக்கின்ஸ். ஆகியவர்கக£க் கொண்டு ஒரு தாற்காலிக 
அரசாங்க, த)கக் தேர்ந்தெடுக் தனர். ஆர்தர் கிரிபித்
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ல் ஐரானின். தலைவரா யிருந்ககால், அவரைக் 

bards அரசாங்கக்கிலும் கியமிக்து நிலைமையைக் 

குழப்பமடையச் செய்யக் கூடாது என்று அவர்கள் 
கரு.இனர். காலின்ஸ் அரசாங்க FS Rosr ,கலைவளுய் 

நியமிக்கப்பட்டான். எனவே ஆங்கிலேயரிடமிருக்து அர 
சாங்க ஸ்தாபன க்கப் பெறவேண்டிய பொறுப்பு பெரி 
தும் அவளையே சார்ந்து நின்றது. பல நூற்றாண்டு 
களாய் அயர்லாந்.இல் அக்கியர் ஆ.திக்கக்இின் அறிகுறி 
பாய் விளங்கிவந்கத டப்ளின் மானிகையை ஜனவரி 16-6 
.0.இ பிரிட்டிஷ் அரசசங்கம் காலின்ஸிண் கையில் ஒப் 
ப்டைக்தது. இவ்வாறு, அயர்லரக் இன்மேல் பிணிக்கப் 
பட்டிருந்த பர£இன விலங்கு இரண்டாக முறிந்து 
PLES! அடிமைப்பட்டிருக்க அன்னைக்குச் சேவை 
செய்துவந்த காலின்ஸ், அவள் விடு கலையடைக்க பின் 
ணும், முந்திய ஊக்கதக்இல் சிறிதும் களராது கொண்டு 

'செய்யீ முற்பட்டான். விடு தலைப் போராட்டத்தில் அவண் 
செய்யாது பாக்கி வைக்இருக்கத இயாகம் ஒன்றுதான். 
அதுவே ஆகம பலிதானம். அசையும் தேடிப்பகுற்குரிய 
அந்குர்ப்பம் விரைவில் விகளயக் காண்போம். 

மூன்றரை வருஷங்களரய்க் காலின்ஸ் தன் சிறிய 
கோள்களின் மேல் மலைபேசன்ற வேலைகள் பலவற்றைக் 

_ தாரங்கிவந்இருக் கான். ஆனால் முன்னிருக்கு நிலைமைக் 
கும், இப்போதிருக் த நிலைமைக்கும் மிகுந்கு வித்தியாசம் 
உண்டு. முன்னால் கேசமனைத்தும் அவன் பக்கக்இல் 
கின்றது ; அந்திய அரங்கம் ஒன்றே அவன் குறியாக 
இருந்தது. இப்பொழுது அவனுடைய நண்பர்கள் பிளவு 
பட்டனர் கோழர்களிலேயே மாஅுபட்டவர்களுடன் 
“போராட வேண்டியிருக் சது. அவனுடைய வயது 47 தான்.
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ஆயினும், மிகுக்.த. பொறுப்புள்ள ப.தவிககை வக்க 
வேண்டியிருக் குது. ஒரு பக்கம் ஆங்ேயரோடு தர்க்கம். 
செய்து தன் உரிமைகக£ப் பாதுகாக்க வேண்டும் 5 
மற்றொரு பக்கம் உடன்படிக்கையை எ.இர்ப்பவர்களோடு 
வாதாட வேண்டும். அடிக்கடி. லண்டனுக்குச் சென்று 
ஆங்கல அரசாங்கத்தோடு கலந்து. பேசவும் வேண்டி 
யிருந்தது. லண்டனில் அவன் அல்ஸ்டர் சம்பக்,தமாச 

ஸர் ஜேம்ஸ் கிரெய்க்கை அடிக்கடி. கலந்து பேசிவக் 
தான். 

டப்ளின் தெருக்களிலே வ௫ித்து, கறுப்புக் கபில 
ருடைய கொடுமைகளுக்குத் தப்பி, . தொண்டருக்குக் 

தொண்டனாய் ஊழியம் செய்துவந்த காலின்ஸ், , இப்: 
பொழுது இடீரென்று மாண்பு மிக்க பகுவியை அடைந்து. 
விட்டவுடன், கர்வம் கொண்டு. கலை ..இறுங்கவில்லை.. 
அன்னு சண்ட : சாலின்ஸாகவே அவன் என்னும் விளங் 
கினான். பழைய கண்பர்கக£ச் இறிதும் மறவாது அவர் 
களிடம் அன்பு நிறைந் த உள்ளத்துடன் பழகினான். 

ஒரு சமயம பத்திரிகைக்காரர் பலர்--முக்கியமாக 
அமெரிக்க நிருபர்கள்--அவளைச் சூழ்க்து கின்று, சிக்க 
லான. ஐரிஷ். பிரச்னைகளை விளக்குச் . சொல்லும்படி. 
வேண்டினார்கள். மும்காலக்தில் ௮வன். வலிமை மிக்க: 
மாற்றாரோடு போராடிய முறைகளையும், அவர்கள் கையி: 
லிருந்து. தப்பிய விந்ைககாயும் விவரிக்குமாறு. அவர் 
கள் அவளை .வற்புறுத்இனார்கள். அவனும் அவர். 
கள் மூலம் அயர்லாந்தின் நிலைமையை உலகத்துக்கு. 
அறிவித்தான் ) ஆனால் தன்னைப்பற்றிய சடைகளையும்,. 
தற்பெருமையாகக் கருதக்கூடிய விஷயங்களையும் சொல்ல: 
முடியாது என்று அவன் கடைசிவரை மறுத்துவிட்டான். |



சோதரர் பூசல் 267° 

  

ஆனால் சில நிருபர்கள், கங்கள் இஷ்டம்போல்: சில 

கைகளைக் கற்பிக்து, அவை காலின்ஸால் கூறப் 

பட்டவை ' என்று பிரசுரிக்கனர். இவ்வாறு தூர-௫௧௪ 

மான அமெரிக்காவில் அவனைப்பற்றி உண்மையும் 

பொய்யும் விரவிய சதைகள் பல பரவின, 

ரகசியப் புரட்சிச் சங்கம் அமைப்பதிலும், ஒற்றர் 

படை அமைப்பதிலும், கைஇகஃ&ா விடுவிக்க உபாயம் 

கள் செய்வதிலும், கேகசக்தின் பொருளாதார நிலைமையை 

ஒழுங்குபடு த்துவ திலும், ஆங்கில ராஜ.கந்திரிகளோடு 

சரியாசன க்திலிருந்து ராஜி பெசுவதுலும் காலின்ஸ் 

தேர்க்கத நிபுணன் என்பதை இதுவரை நாம் கூறியவற் 

ரல் அதியலாகும். இவற்றுடன் நிற்காது, தேசிய 
விஷயங்களில் அவன் பெரிய கக்துவ ஞானியாயும் 

விளங்கிவந் தைக் காட்ட அவன் எழுதிய கட்டுரைகளி 

லிருந்து சில குறிப்புச்களைக் ழே தருகிறோம்: 

_. * ஆங்கில நாகரிகம், ஆங்கில மக்களுக்கு ஏற்ற தா 

மிருக்கலாம். நமக்கு அது க்கியமான தாய்சுதான் 

இருக்க முடியும். ௮து அவர்களுடைய சரிக துரக இன் 

விகசாவாகக் கோன்றிய ஆங்கில நாகரிகமே யன்றி 

வேறில்லை. அது ஈமக்குப் பொருந்தாது. அது நாம் 

வெளியே போர்க்இக்கொள்ளும் ஓர் உடையே யன்றி, 

நமக்குள்ளே விகாக்த பொருளன்று. அதை அணிக் 

இருக்கையில்,காம் ௮ற்பமாயும், ஆபாசமாயும், அகெளரவ 

மாயும் விளங்குகியோம். கம்முடைய குறைகளையெல்லாம் 

அது. அம்பலப் படுகதுகிறது. Gb நற்குணங்களைக் 

காட்டுவதற்கு ௮து சந்தர்ப்பம் அளிப்பதில்லை. ஐரிஷ். 

மக்களின் கெயிலிக் ஆன்மா இன்னும் : ஜிவிக்இருக் 
கிறது. அது கன்னிலே கான்... அழிவற்கிருக்கிற து...
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Yow, ஈம் மேல் வெளியிலிருந்து சுமத்தப்பட்ட 
வேறொன் நினால், ௮.௪ன் குணங்கள் மூடி. மறைச்கப்பட் 

றுள்ன்றன, சடவுள் Hoss ஈமது தாய்நாட்டின் 

சின்னங்களா மில்லா பலவகைப்பட்ட வெறுக்கக் 

திருச் வீழெெறாம், இழிவான கடைகளும், விகாரமான 

மதுபான விடுஇகளும். ரிறைர்இருச்கும் நகரங்களும் 

சராமங்களும் அழகிய யமயர்லாந்தஇின் நிலப்பரப்பை 

ஆபாசப்படுச்துவைசப் போல் மேம்சகண்ட விஷயமும் 

இருச்சிறது, 
” * * * 

‘Rog Hashes வாழ்க்கையும் நாம் தாறுமாருய் 

அணிந்துள்ள ஆங்கில நாகரிகத்தின் சின்னமாக வந்து 

விட்டது. ஈம் மக்களில் பலருக்கு இயற்கையாயுள்ள 

Hy எவ்வளவாயினும் அவர்களுடைய மனோபர்வம் 

இன சரிப் பத்திரிகை, மதுபான விடுதி, குதிரைப் 
பர்சயம் மூனலியவற்றின் எல்லைக்கு உள்ளடங்கக் இடக் 
கிறது, ஆங்கில நாகரிகம் கம்மை ஐரிஷ் வேஷதாரிக 
சாச்சி மிறுச்சிற து. 

( அவர்கள் ஈமனு பாஷையை அழித்து விட்டார்கள். 

அவர்சளுடைய பாஷையை நமக்கு அளிக்கும்போதே 
ஈம் மீது சாபமிட்டு விட்டார்கள். நாமும் ௮,கன் அடிமை 
சளாய் விட்டோம் அதன் சொற்கள் ஈம் எண்ணங்களை 
வெளியிடும் சருவிசளா யில்லாமல், முடிவான விஷயங் 

. களாகவே ஈமச்கு,ச் சகோன்றுகன்றன. 

! இப்பொழுது ராம் மு,தல் வெற்றியைப் பெற்றிருக் 
கிறோம். பசைவன் எதனால் நம்மை இழிவுறும்படி 
"செய்து அடிமைப்படுக்து வைத்திருக்க முடியமேச, 

அதை அநம்மிது சுமத்தி வந்சான். இப்பொழுது
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பகைவன் வெளியேறும் நிலைமையைப் பெற்றுள்ளோம். 

காம் மிண்டும் ஈமது தாய்ப் பாஷையைப் பேசுவகும்கும், 

நம்மை நாமே ஆண்டுகொள்ளவும் இவிரமாக முயற்சித,த- 

பிறகுதான் இந்த வெற்றி ஏற்பட்டது. ௮ந்த வேலை 

யைப் பூர்க்இசெய்கால் தான் நாம் நமது பகைவனையும் 

மற்ற எல்லாப் பகைவர்களையும் உட்புகாமல் விலக்க 

முடியும். 
“நாம் இப்போது பெயரளவிலேயே சுதந்இரரா 

யுள்ளோம். நாம் எவ்வளவுக் கெவ்வளவு மீண்டும் 

கெயிலியர்கள் ஆகிரோமோ அவ்வளவுக் கவ்வளவு உண் 

மையாக விடுகலையாகச் சுதந்திரககை அடைவேசம். 

அது கடினமான வேலை. நம்மை சுக்க முயற்சித்த 

ஆயு.கம் தாங்கிய ஆங்கிலச் சேனை என்னும் யந்இர.தைக 

ஈம் ஸ்தூலக் கண்களால் பார்க்க முடியும். அதைக் 

தொட முடியும், அதற்கு எஇராக நமது உடற் பலத்தை 

யும் உபயோடக்க முடியும். ௮.கன் வேலைக்காரர்கள் ஓரே 

வகையான உடையும் ஆயுதங்களும் அணிந்து விளங்கு 

வகைக்காணலாம். அவர்களுடைய உருக்கு ஆயு,தவண்டி. 

காயும், கவசம் பூண்ட கார்களையும் பார்க்க முடியும். 

ஆனால், ௩ம்மைச் சிகுத்து, ஈமது பழக்க வழக் 

கங்களையும் ஈமது சுதந்தர: வாழ்வையும் அழிக்துவரும் 

சூட்சுமமான யந்திரம் அவ்வாறு எளிதாகப் புலனாகக் 

கூடிய இல்லை. அதை நமது மனக் கண்ணாலேயே டிக் 

காண வேண்டும். நாம் ஐக்கியமாகி, ஆன்மசக்த முழு 

வதையும் கொண்டே ௮கை எதிர்க்க வேண்டும். இவ 

விஷயம் சகஜமாய்ப் போய்விட்டது. 

“ஒரு வேளை காம் அகைக் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் 

இருக்கலாம். ஆனால், காம் வேறொன்று செய்ய
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மூடியும். . வேறொன்றை அகுற்குப் பதிலாக . மேழ் 

கொள்ள முடியும். ஈம் உள்ளங்களைக் கெயிலிக் எண்ணம்: 

களாலும், ஈமது வாழ்க்கையைக் கெயிலிக் வழக்குக். 

களாலும் நிரப்பி, வேறு எகுற்கும் அவற்றில் இட 

மில்லா கபடி. செய்துகொள்ளலாம். 

* * * * 

“பழைய. அஸ்இவாரங்களின் . மேல் ஒரு புதிய 
நாகரிகத்தை அமைக்க வேண்டியிருக்கிறது. ஜனங் 
களுக்காகத் தலைவர்களே அகைச் செய்துவிட மூடியாது. 

அவர்கள் வழி: காட்டவே முடியும். 

“அவர்கள் சட்டமும் ஒழுங்கும் பொருந்இய நீதியான 

ஆட்சியை அமைப்பதற்குத் தங்களால் இயன்றதைச் 

செய்ய முடியும். அவ்வாட்டியின் ழே ஜனங்கள் தாங்க 
னரகவே அதைச் செய்துகொள்ள முடியும். 

* ஜனங்கள் தலைவர்களை எதிர்பாராமல் தாங்க 

-எாகவே முயற்சி செய்ய வேண்டும். தலைவர்கள் soy 
பட்ட மனிதர்களே. ,தகனி மனிதர்கள் கு உடையவர் 
கள்; தவறும் மெலிவும் அவர்கள் இயற்கை. எல்லஈ 
ஜனங்களுடைய ஆன்மபலமும் சேர்க்க சமூகத்இன் 
வலிமையாகும். கம் தேசீய குணவிசேடங்களுக்கு ச் தக்க 
படியே காம் ஓர் அரசியல் பொருளா,சார சமூக அமைப் 
பைப் பெறவேண்டும். 

“நமது  பாஷையைபம் பழைய நிலைக்குக் கொண்டுவரு 
வத நமது மகத்தான வேலை.” நுட்பமான கருத்துக் 
களையும், நுணுக்கமான உணர்ச்சிகளையும் அந்நிய 
பாஷையில் எப்படி. நாம் வெளியிடுவது? இந்தக் தலை 
முழையில்--ஒரு வேக அடுச்த தலைமுறையிலுங்கூட-- 
flo, urna, Bg! பாஷையாக”வளர்ந்துவிட முடியாது,
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னால், ௮தை காம் மீண்டும் நாவினாலும் மன ,க.இனாலும் 
கொள்ளா,த வரை, நாம் சுதந். இரர்கள் அல்லரச்,' அழியா;த 
இலக்கியம். எடையும் படைக்கவும் முடியாது.” 

காலின்ஸின் செயல்களுக்கு அடிப்படையாக விளங் 
யவை இத்தகைய தத்துவங்களே... அவன் மிரீஸ்டேட் 
அ மைக்கவேண்டிய௰ய வேலையையே அ தஇகமாய்ச் செய்துவர 
(வேண்டியிருக்த,கால், * ஐரிஷ் குடியர௬ப் படை £ என்ற 
பெயருடன் விளங்கிய கொண்டர் படையைக் கவனிக்க 
முடியவில்லை. ௮ந்,த நிர்வாகத்தைப் பாதுகாப்பு மக்.இரி 
யான . ஜெனரல் முல்காஹியே கவனித்துவந்தான். பிரிட் 
ஷ் படைகள் காட்டைவிட்டு அசன்னு வந்ததால், 
கொண்டர் படையே அயர்லாந்தில் ஆயுதம் தாங்கிய 
படையாக விளங்கியது. அப்படையில் ௪மா.கான காலத்து 
லேயே சில ஒழுங்னேங்கள் புகுந்.இருக். கன. பின்னால், 
அரசியல் தலைவர்களுடைய அபிப்பிராய வேற்றுமைகள் 
படையிலும் பிரஇபலிக்க ஆரம்பிக் கன. மேலும், உடன் 
படிக்கையை ஆதரித்தும் எதிர்த்தும் வாதாடி வந்த 
டெயில் ஐரான் அங்கக் இனர் பலர் கொண்டர் படை 
Mg பதவிகள் வத்து வந்ததால், அவர்களுடைய 
வேற்றுமைகள் ௮ இலும் புகுக்து விட்டன. 

கொண்டர் படைக் தலைமை அ௮.இகாரிகளில் ஒருவ 
னான ரோரி ஒகானர் உடன்படிக்கையை or Bid sour soho 
முக்கியஸ் கன். அவன் முக்கியமான கொண்டர்க 
'ஜிடையே உடன்படிக்கைக்கு விரோதமாகச் தீவிரமாகப் 
பிரசாரம் செய்துவக்கான். பல தொண்டர்கள் உடன் 
யடிக்கையைதக் தகர்த்தெறிய வேண்டும் என்னு முன் 
வக்துனர். 

இந்நிலையில் பாதுகாப்பு மந்.இரி உடனே கொண்டர் 
களுடைய வருஷாந்,2 மகாநாட்டைக்: கூட்டவேண்டும்
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என்று சில அஇகாரிகள் வற்புறுத். இனர். 79.19-க்குப் 

பின்னால் மகாகாடு கூடவே மில்லை என்ருலும், அச்சமயம்: 
அதைக் கூட்டுவது உச தமாயில்லை. அப்பொழுதுதான் 

ஆங்கிலப் படைகள் தங்கள் படை விடுகக£யும் ௮இ 

காமற்களையும் தேகயே அரசாங்க,த்.இனிடம் ஒப்படைத்துக் 
கொண்டிருந்தன. மகாநாடு கூடி, கொண்டர் படை 

மிலுள்ள ஊழல்களும் பிளவுகளும் வெளிப்பட்டால், 91 

நியப் படைகள் அவற்றைக் காரணமாகக் கொண்டு 

நாட்டை விட்டு அகலாமல் நிற்க நேரும். எனவே, மகா 

காடு இரண்டு மாதங்களுக்கு ஓத்திப்போடப்பட்டது. 

ஆங்கிலப் படைகள் காலி செய், த படை வீடுகளில் 

எக்.த நேரிமும் சேவை செய்யக்கூடிய கொண்டர்கள் ஒரு. 

படையாக வைக்கப்பட்டனர். முழு நேரமும் சேவை 

செய்ய முடியாக தொண்டர்களைக் கொண்டு கையிருப்பும் 

படை ஒன்றும் நிறுவப்பட்டது. புதிய தேசீயப் படைக்கு 

ஜே. ஜே. ஓகானல் சேனாபதியாக தநியமிக்கப்பட்டான்.. 

சேனையைப் போலவே, ஒரு போலீஸ் படையும் நிறுவப் 

பட்டது. 

ஸின்பீன் மகாராடு பெப்ரவரிமீ” கூடிற்று. பிரதி 

நி.இகளில் பெரும்பாலோர் உடன்படி.க்கையை எதிர்ப் 

பவர்களா மிருந்கனர். ஆயினும், அவர்கள் தங்களுக்குள்: 

ஏற்பட்ட பிளவு காரணமாகக் தேசக்தார்,அல்லலுரு,௪ 

படி. நடுநிலையான முறையைக் கையாளவேண்டும் என் 

னும் கோக்கத்துடன் இருந்தனர். . இக்காரண த்தால் 

டிவேலரா காலின்ஸைக் கண்டு பேசி ஒரு ராஜிக்கு 
ஏற்பாடு செய்தார். அதன்படி. ஸின்பீன் ஸ். தாபன த்தில் 

உடனே மாறுதல் எதுவும் செய்யக்கூடாது என்றும், 

பொதுத் தேர். தலை மூன்று மாதங்களுக்கு ஒத் தப்போட 

வேண்டும் என்றும் இர்மானிக்கப்பட்டது.
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மார்ச் மாதம் ,26-௩ 0.௧.5 தொண்டர் மகாகாட்டைக் 
கூட்ட ஏற்பாடுகள் நடந்து வந்தன. இடையில் கொண் 

டஉர்களுக்குள்ளே பகைமையும் பூசலும் வளர்க்து வந் 
So. லிமெரிக் ஈகரில் உடன்படிக்கைக்கு எதஇரான 

தொண்டர்கள் போர் மூறையில் இறங்கினர். அக்ககரி 
ள்ள: சில விடுஇகளையும் கட்டிடங்கக£யும் அவர்கள் 

கைப்பற்றினர். அவர்களுக்கும் y Qu சர்க்காரின் படை 
களுக்கும் போர் மூளும் நிலை ஏற்பட்டது. சில முக்கியஸ் 
ர்கள் தலையிட்டு உதுரப் பெருக்கை தடு;க்துவந் தனர். 

டெயில் ஐரானின் மந்திரி சபை மார்ச் மாதம் 75-ந் 
05.௫ கூடி, அக்கிலையில் கொண்டர்கள் மகரகாட்டை 
நடக் த அறுமதஇக்கக் கூடாது , என்று இர்மானித்தது. 

அ௮லக எதிர்த்து நின்ற கொண்டர்கள் மார்ச் 75-ம் 6; 
மான்ஷன் மாளிகையில் தாங்களாக ஒரு மகாகாட்டைக் 

கூட்டினர். இதனால் கொண்டர் படை நிச்சயமான இரு. 

பிரிவாகப் பிரித் தது. 

தேசம் முழூதுலும் வருந்தத்தக்க குழப்பம் உண்டா 
யிற்று. சட்டககையும் அமைதியையும் பாதுகாக்கப் 

படைகளில்லை. ஆங்கைப் படைகளும் கப்பலேறி விட் 
உன. எங்கும் அராஜகம் தாண்டவ மாடியது. எங்கும் 

மாறுபட்ட: இரு கட்சியினர் ௮.இகாரம் செலுத்த ஆரம் 

பி.ச.தனர். பிரஜைகள். இரண்டு கொள்ளிக்டையில் 
அகப்பட்ட எறும்புபோல் பரி,தவி,த,தனர். 

எரிகின்ற கெருப்பில் எண்ணெயை ஊற்றுவது. 
போல், பெல்பாஸ்ட்டில் மதவெறியால் பெரும் போர் 
ஒன்னும் மூண்டது. அதனால் மிகுக்த உதிரப் பெருக் 

கும் சேதமும் விளந்கன. ககச்கோலிச்கர் பலர் கொடூர 

onin—18
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மாய்க் கொலையுண்டு மடிக்க காட்சிகள் பயங்கரமர் 

யிருந் தன. 

உடன்படிக்கையை ஏ.ற்காக தொண்டர்களில் சிலர் 
தங்களுக்கு எஇசாகவுள்ள ப.க்இரிகைகக£ ஈசுக்கவும், 
தேசத்தல் கேர்தலே ௩டக்காமற் செய்யவும், பொதுக் 
கூட்டங்கள்: : கூடாமல். , தடுக்கவும். மூன்வந்தனர். 
காலின்ஸ் பேசுவதற்காகச் சென்ற கூட்டங்கள்கூட 
அவர்களால் எலைக்கப்பட்டன. * பிரிமன்ஸ் ஜர்னல் * எண் 
னும்: ப,த்திரிகாலய)க்.இ.ற்குள் அவர்கள் புகுந்து அச்சு 

யந்இரங்களா உடைத்தெறிந்தனர். 

ஏப்ரல் 8S ஆரம்ப)த்இலிருந்து எ.இர்க் கட்டத் 
தொண்டர்கள் சர்க்கார் படைகளை த தாக்கவும் ஆரம்பித் 

தனர். லாறிகளை மறித்துப் பிடித்துக் கொள்வதும், 

படைகளின் “மூக்கிய அதிகாரிகளைப் பிடித்துச் சை 
வைப்பதும் . தினசரி . நிகழ்ச்சிகளா யிருக். தன. உயிர்ச் 
சேதம் மூ.தலில் அருக்கமா யிருப்பினும், போராட்டங் 
களுக்குக் குறைவில்லை. டப்ளின் wars தெருக்களி 
லேயே இருபக்கக் தாரும் பொருதிய காட்சிகள் அபூர்வ 
மில்லை. பட்டான லாறிகள் அடிக்கடி காக்கப்பட்டன:; 
காணயச்சாலைகளும் தபால் காரியாலயங்களும். கொள்ளா 

யிடப்பட்டன.. ஆயினும், இதுவரை டெயில் ஐரான். 

படைகனின்மேல் போர் தொடுக்கவேண்டும் .என்று 
எ.இர்க்கட்சியார் இர்மானிக்து அறிக்கை வெளிமிட 
வில்லை... மேலும், கொண்டர்கள் தங்களுக்குள் சண்டை 
யிட்டு, வந், காலத்திலே, இருபக்க,ச்து,த் தொண்டர் 
படை அ.இகாரிகளும் ஒருவரையொருவர் சந்.இ.த்து நட் 

புடன் பழகிவர். தனர்.
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சமாகான த் இற்காகச் செய்த முயற்சிகள் பலிக்காமற் 

பரழாயின. இரிபித், காலின்ஸ், டிவேலசா மு,கலியோர் 

மான்ஷன் மாளிகையில் ஒருமுறை கூடிக் கலந்து பேச 

னர்... அவர்களுக்குள் எவ்வித முடிவும் ஏற்படக் 

கரணோம். காலின்ஸ், தான்பிரீன், ஹேல்ஸ் மு. கலிய தொண் 

உர் படை முக்கயஸ்தர்கள் சிலர் கூடி. ஒப்பந்த,த்.இற்கு 
ஏற்பாடு செய்தனர். அதுவும் உலைந்து வீழ்ந்தது. 

முடிவில் எ.இர்க் கட்டியைச் சேர்ந்த லியாம் லிஞ்ச், ஸீன் 

மூய்லன், லியாம் மெல்லோன் ஆகிய மூவரும், சர்க்கார் படை 

களின் முக்கெஸ் தர்களில் ஸீன் மக்கியோன் மு,தலிய மூவ 

ரைக் கண்டு பேசத் கா.ற்காலிகமான ஒரு சமா.கானம் 
செய்,.தனர். இடையில் டெயில் ஐரான் அங்க,த்இனரில் 
இரு. கட்சியையும் சேர்க் பஇன்மர் ஓர் ஒப்பம்.த,த்.இ.ற்கு 
வழிகாணுமாறு கியமிச்சப்பட்டனர், 
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டெயில் ஐரானின் சமா,கானக் கமிட்டியார் பன்முறை: 
கூடியும் ஒரு: முடிவுக்கும் வர முடியவில்லை, மேலும், 
வர்களில் நால்வர் உள்காட்டுக் கலக,க்.இல் கொல்லப்: 
பட்டனர்.  எஞ்சியுள்ளவர்களுக்குள்ளும் தேர்தலைப் 
பற்றி எகோபித்.க அபிப்பிராயம் இல்லை. உடன்படில் 
கைப் பிரச்னையைப் பொதுஜன வாக்கின் மூலம் இர் 
மானிக்கல் கூடாது என்று அதை எ.இர்ப்பவர்களே 
வா.காடி. வம்.கணர். 

Qs பிறகு காலின்ஸ் டிவேலசாவைக் கண்டு பேச 
மே மாதம் 20-ம் த ஓர் ஒப்பங்,கம் செய்,காண். ௮,கண் 
படி. இரு கட்சியாரும் தேர்.கலுக்கு நிற்கவேண்டும் என் 

தும், தேர்க்தெடுக்கப்பட்ட டெயில் ஐராண் மந்.இரி ௫பை 

மின் ஸ். கரனங்களில் சிலவற்றை எ.இர்க். கட்சிக்குக் 
கோடுக்கவேண்டும் என்னும், இவ்வாறு கூட்டு அர 
சாங்கமாக கடப்ப தற்குப் பின்னால் இடையூ௮ நேர்ந்தால், 
மீண்டும் பொதுச் தேர்.தல் நடத்தவேண்டும் என்றும் 
'இர்மானிக்கப்பட்டது. 

புதுச் தேர். கலின் மூலம் அரசாங்கக் கட்சியினருக்கு 
58 ஸ். தானங்களும், உடன்படிக்கையை oF Digger 

களுக்கு 35-ம், தொழிற் கட்சியாருக்கு 22-ம், குடியானவர்
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கட்டுக்கு 7-ம், சுயேச்சைவாஇகளுக்கு 7-ம் இடைத் தன. 
இவற்றோடு டிரினிட்டி கலாசாலை அங்கத்தினரின் 

ஸ்தானங்கள் நான்குக்கும் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப் 

பட்டனர், மற்ற கட்சிகளெல்லாம் உபீன்படிக்கையை 

ஆகுரிப்பவை .யாகையால் . டெயில் அங்க,த்தினரில் 

100-க்கு 79 பேர் உடன்படி.க்கையை ஆ தரிப்பவர்களா 
மிருந்குனர். 

எதிர்க் கட்டி,ச் கொண்டர்கள் பெல்பாஸ்ட் சாமான் 
களின் படஷ்காரத்தை நிறைவேற்றுவகற்காகப் பல 

இடங்களில் சோ.தனையமிட்டனர். அச்சாமான்கக£,த் தாங் 
சீ சென்ற. ரயில்களும் வாகனங்களும் வழிமநித்து 
நின,த்தப்பட்டன. அ,த்கொண்டர்கள் மிண்டும் ஆங்கி 
லேயருடன் போர் தொடுக்கவேண்டும் என்றும் இர் 
மானி.க்,தனர், அவர்களுக்கும் அரசாங்கப் படைகளுக் 

கும்-பல இடங்களில் போர் நடந்தது, காலின்ஸ், இக் 
காள்வரை கோழர்களாய் விளங்கயவர்களோடு எப் 

படிப் போராடுவது என்னு இகைக்து விட்டுக்கொடு க்.து 

வந்த.தால்,மேலும் குழப்பம் அதிகரித்தது. அதனால் 
அவன் கடுமையான மூறைகளைக் கையாண்டு 65௪ 

மக்களைப் பாதுகாக்க முனைக் கான். 

பேரர் கோர்ட்ஸ் * என்னும் இடக்இல் படை வீடு 
கள்' எஇர்க் கட்சித் தொண்டர்கள் வசம் இருந்தன- 
சர்க்கார் படைகள் அவற்றைக் காலி செய்யும்படி எச் 

சரிக்கை செய்ததில், அவர்கள் இணங்கா,க.தால், இரு 

கட்சியாருக்கும் சண்டை நிகழ்ந்தது. முடிவில் சர்க்கார் 
படைகள் அப் படைவீடுகளைப் பிடித் துக்கொண்டன 
இதைப் போலவே வேறு. பல. படைவிடுகளும் sy 

உங்களும் பிடிக்கப்பட்டன.
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இரிஷாம் விடுதியை எர்ககார். படை கைப்பற்ற 
பூதய.ற்சிக்கையில் ச௪தால் புருகா சில தொண்டர்களுடன். 

அங்கிருந் சான். அவன் எ.இரிகளுக்குப் பணிய மறுக் 

துத் இவிரமாய்ப் போராட முன்வந்;தான். இப்போல் 
வெகுண்டெழுந்த ' அவன் உளளத்துற்குப் பணிவது 

மானக்கேடாகத். . தோன்றியது. கொடிய குண்டுகள் 

அவன்மேல் பாய்ந்து காயம் விள த்தன. கடைசியாக 

அவ்வீரன் உடம்பெல்லாம் புண்ணாகி வீழ்ந்தான். 

இரண்டு இனங்களுக்குப்பின் அவன் மண்ணுலக வாழ்க் 

கையை நீத்தான். ஐரிஷ் உள்நாட்டுக் கலகத்தில் நேர்க் த 

மகா துக்ககரமான சம்பவங்கள் பலவற்நில் புருகாவின் 

மரணமும் ஒன்னு. கடைசிவரை அவன் செய்துவக்கு 

ீரப் போரசட்டம் பகைவரும் வியந்து போற்றத் தக்ககா 

பஅிருந்தது. 
. " தரலின்ஸ் அக்காலத்தில் சன் ௮ரசியல் வேலைகளை 

ஓதுக்கவைத்துவிட்டு, மிக முக்கியமாக ராணுவ தையே 

கவனித்து வக்.சதோடு, சேனாபஇப் ப.தவியையும் மேற் 
கொண்டான். அவன் அப்பதவியை வகிக்க ஆறு வார 

சால.த்இல், எதிர்க்கட்சித் தொண்டர்கள் வசமிருந்து 

ஒவ்வொரு ஈகரமாய் சர்க்கார். படைகளால் பிடிக்கம் 
பட்டது. இரு கட்சிப் படைகளுக்கும். ஈடக்,த பேசராட்டக் 

க யெல்லாம் இங்கு விவரிததல் : அசாத்.இயம். 

லிமெரிக், டபண்டாக், கார்க் மு,தலிய முக்கிய நகரங்களில் 

எதுவும் போராட்டத்தில் தப்பவில்லை. இரு பக்க,த.இலும் 

கொண்டர் இலகங்களான ரர் பலர் உயிர் துறந்தனர்! 

எங்கணும் ஐரிஷ் வாலிபர்கள் தங்கள் சகோ.தரர்ககாயே 

சுட்டுக் தள்ளும் செய்இகள் பரவிநின் றன. அயர் 

லாந்.இன் மண்மீ?க ஐரிஷ் மக்களில் உதரம் பெருக்கப்: 

பட்டது.
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ஹாரி போலண்டு ஐ-௦&ை 87-ம்0௧.இ சர்க்கார் படை 
களால் கைஇ செய்யப்பட்டான். அவன் தப்பியோட 
முயற்சிக்கையில், இப்பாய்கள் அவனைச் கட்டனர். அவன் 
மிகவும் காயமடைந்து, "மூன்று இனங்கள் கழிந்து மரண 

மடைந்தான். 

சொந்தச் சகோதரர்களோடு போராடுவது காலின் 

ஸாக்கு உவப்பான காரியமன்று. ஆனால் வேறு வழியும் 

இல்லை. அவன் சர்க்கார் படையை வலிமைப்படுத்இப் 
புதிய முறையில் அமைத்தான். எத்தனையோ துன்பங் 
களிடையிலும் அவனது மலர்ந்த மூகம் வாடவில்லை? 

பழைய உ.ற்சாகம் தணியவில்லை. போதுமான பாதுகாப் 
பின்றியே அவன் எங்கும் சாதாரணமாய்ச் சென்று 

வக்கான். அவனுடைய பழைய நண்பர்களும் புதிய 

பசைவர்களுமான எ.இர்க்கட்டுக் தலைவர்களும் ௮வணி 

டத்தில் கொண்டிருந்த மரியாதையைக் குறைக்கவில்லை 

என்பதிலேயே அவனுடைய உன்னத குணங்கக£ாக் 

தெரிக்துகொள்ளலாம். 

இக்கிலையில் ஆகஸ்ட் 79-ம் தேதி பழம் பெரும் 

ஐரிஷ் தேசபக்்கரான ஆர்.கர் இரிபிக் இடீரென்று தேக 

வியோகமானார். அக்கு அரும் பெரும் தலைவருடைய 

மரணம் காலின்ஸை வாட்டி. வருத்தியது. நெருக்கடி. 

யான சமய,க்தில், இருள் சூழ்ந்து அயர்லாந்தில், கலங் 

கரை விளக்கம் போல் ஒளி காட்டித் 5௪,த,த ௩ல்வழி 

யில் செலு. த்.தக்கூடிய அப்பெருமானை இழக்க கஷ்டம் 

அளவிடற்கரியது என்று அவன் கனிந்துருகனான். 

கிரிபித்இன் பிரே.க.ஊர்வலம் அரசாங்கத் தாலேயே 

ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. அன்று டப்ளின் நகர் முழு 

வதும் வேலைகிறு,ததம் செய்யப்பட்டது. அனலிடைப்
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பட்ட மெழுகுபோல் உருகும் சிந்தையராகிய பல்லாயிரம் 

மக்கள் பிரேகத்தைக் கொடர்க்து சென்று மரியாதை 

செய்,சனர். மைக்கேல் காலின்ஸ் சேனாபதி உடை 
அணிந்து ஊர்வல.க்தன் முன்னணியில் சென்றான். 
'பொதுஜனங்கள் கண்முன்பு அவன், தேரன்றியது 

அதுவே முதல் முறையாகும். கம்பிரக் கோற்றமும், 

அழகியை வதனமும் கொண்டு விளங்கிய காலின்ஸைக் 
சண்ணு.ற்ற மக்கள், அவ்வீரக் காகா எப்படியும் 
௦ ச.ச்சைப் புனருச் காரணம் செய்வான் என்று உங.இ 
யாக நம்பினர். 

BADE Der கல்லறையின் அருகே காள்கிரேவ் உருக்க 
மான ஒரு சொழற்பொழிவாழ்தினார். பின்னர் பிரேதம் 
அடக்கம் செய்யப்பட்டது. பிரேதப் பெட்டியின் மேல் 
மண் கொட்டி மூடுவகற்கு முன்னால், காலின்ஸ் ௮ைகக் 

கடைசி முறையாக உற்னு நோக்கினான். தன் ஆருயிர்த் 
கலைவரின் உடலைக் கடைசியாய்க் தரிசிக்து கின்ற 
அக்கு இளஞ் சிங்கமும் ஒரு வார,த்.இற்குப் பின்னால் வீர 
சுவர்க்கம் அடையப் போகிறது என்று ஜனங்களில் 

எவர்.தான் எண்ணியிருக்கக்கூடும் 2 இரிபிக்இன் பிரேத 
ஊர்வல த்தில், கலந்துகொண்ட நகர மக்கள், வெகு ௪க்இ 
1380 காலின்ஸின் பிரேத ஊர்வலமே நடக்கும் 

என்பதை எப்படி அறிந்திருக்க முடியும் 2 

ஆகஸ்டு மாதம் 90-ம் தேதி காலை காலின்ஸ் லிமெ 

சிக்கிலுள்ள படைவீடுகளைப் பார்வையிடுவதகற்காக டப் 
னினிலிருந்து புறப்பட்டான். அவனுக்குப் பாதுகாப் 

பாளராக ஸீன் ஓகானலின் தலைமையின் எழ்ப் பதினான்கு 

சிப்பாய்கள் கவசம் பூண்டகார் ஒன்றில் பின் தொடர்ந்து 
சென்றனர். உடல் நலமின்மையால் காலின்ஸ் உற்சாக
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மின்றிக் காணப்பட்டான். வழியெங்கும் கொண்டர்களு 

“டைய பூசல்களால் அழிக்கப்பட்டிருக் த இடங்களைப் 
tT SF SONS அவன் உள்ளம் உளைந்தது. அன்று 

கண்பகலில் ௮வன் லிமெரிக்கை அடைக்தான். . அப் 

குள்ள படைகக£ப் பார்த்துவிட்டு, அவன் மல்லோவின் 
வழியாகக் கெர்ரிப் பகுதியிலுள்ள படைகளைப் பச்ர்வை 

QF சென்றான். அப்பகுஇயில் எ.இர்க் கட்சிக் கொண் 

டர்கள் ஆயுதம் தாங்கிக் கூட்டங் கூட்டமாக அலைவது 

வழக்கம். ஆனால் காலின்ஸின் காரை எந்தக் கூட்டமும் 

சந்திக்கக் காணோம். 

மல்லோவிலிருக்து காலின்ஸும் அவன் பாது 

காப்பாளரும் இரவு 68-50 மணிக்கு கார்க் ஈகரை அடைந்து 

இம்பீரியல் விடுதியில் இறங்கினர். அவ்விடத்இலுள்ள 
படைகளின் கலைவனான ஜெனரல் டால்டன் இடீரென்று 

முன்ன.நிவிப்பின்றிக் காலின்ஸ் விஜயம் செய்.ததைக் 
குறித்து வியப்படைக்கான். கார்க் நகர மக்கள் காலின் 

ஸின் முக,க்தை ஒரு முறையாவது கண்டு களிக்கவேண் 
டும் என்னு விடுதியண்டை குழுமி கின்றனர். அக்தப் 
பகுஇயில் பார்க்கவேண்டிய வேலைகளுக்காகக் காலின்ஸ் 

அன்றும் மறு இனமும் அங்கேயே தங்&னான். 

98-ம் 05.இ காலையில் அங்கிருந்து அவன் மீண்டும் 

பிரயாணமானான். அவனுக்கு முன்னால் மோட்டார் 
"சைக்கிளில் ஒரு களகர்த்.தன் சென்றான். வழியில் நேரக் 

அடிய. அபாயங்ககை முன்கூட்டி அறிந்து விலக்கவே 

அவன் சென்ருன். அவனுக்குப் பின்னால் படைவீரரும் 

தளகர் க.தர்களுமாகப் பன்னிரண்டு பேர் துப்பாக்கிகள் 

தோங்கி ஒரு காரில் சென்றனர். மூன்றாவகாகக் காலின் 

றின் கார் சென்றது. அதன் முன்புற,க.கஇில் இரண்டு
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டிரைவர்களும், பின்புறமுள்ள ஆசன,க்டில் காலின்ஸுும் 
ஜெனரல்  டால்டனும் அமர்ந் இருந்தனர். 65% 
காருக்குப் பின்னால் கவசம் பூண்ட கார் செம் ஊது, 

ரஸ்,தாக்களில் பல சேதங்கள் ஏம்.பட்டிருக்க.காலும்,. 

பல பாலங்கள் உடைக்கப்பட்டிருக்்ககாலும், பிரயாணம் 

செய்வது கஷ்டமாயிருக்குது. . குளோககில்டி யிலிருந்து 

மூன்னு மைல்களுக்கு அப்பால் பெரிய மரக்கட்டைகளால் 
வழி அடைக்கப்பட்டிருக் து. கட்டைகளே அப்புறப் 

படுக்க அரை மணி நேரமாயிற்று. காலின்ஸ் எந்த. 

வேலையையும் எக்காலதக்தஇலும் இழிவாகக் கருகு;வது 

வழக்கமில்லை யாதலால், அவனும் கோடரியும் ரம்பமும் 
ஏம்.இ, கட்டைகளை அறுத்து வெளியேற்ற உ.சவி செய்." 
கான். பின்னால் கார்கள் மிண்டும். பு.ப்பட்டன. குளோன 
இல்டி-யை அடைந்தபின், காலின்ஸ் அங்கள்ள படைக். 

. தலைவனையும்: ஈண்பர்களையும் சண்டு பேனான். அது 
அவன் சொக்,௪ ககர மாதலால், மிகுக்க உற்சாகத்துடன் 

ஈண்பர்கள் அவனுடன் கூடிக் குலாவினர். றகர மக்கள் 
அனைவரும் அவனை வரவேற்று உபசரித்தனர். 

குளோனல்டியிவிருந்து மூன்று மைல்களுக்கு அப்: 
பாலுள்ள இராம,த்இல் காலின்ஸ் ,கன் சகோதரன் ஸினை 
யூம் ௪ந்இ.சி.தான். இந்தச் சற்றுப் பிரயாணக். இல் அவ 
னுடைய உறவினர் பலரும் அவனைச். காணும் பேறு 

பெற்றனர். ஆனால், அதுவே ௮வ&ர்க் கடைசி முறை: 

யாக அவர்கள் பார். த்ததாகும். 

வழியில் எல்லா நகரங்களிலும் காலின்ஸ் மிகுந்த. 
உவகையுடன் வரவேற்று உபசரிக்கப்பட்டான். ரோஸ்: 

கார்பெர்ரியில் பட்டாளக் ,களகர்த,தருன் ஒருவன் ௮வனைக். 

கண்டு, அப்பகுஇயில் எ.இர்க்கட்சி,த் கொண்டர்கள் ௮.௫௧.
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மாய் நடமாடுவகதாயும், அவன் அழைத்துச் செல்லும் 

உதவிப் படை சிறிதா யிருப்பதாயும் எச்சரிக்கை செய் 
தான். காலின்ஸ் இரி.க்துக்கொண்டு, நீங்கள் செல்லக் 
கூடிய இடத்தில் நாங்களும் செல்லலாம் /” என்னு கூறிச் 
சென்றான். 

பாண்டன் நகரைக் காலின்ஸ் கடந்து செல்லும் 
பொழுது இரவு ஏழு மணிக்கு மேலாயிற்று. க. இரவன் ஒளி 
மறைந்தது. காலின்ஸ் பக்கக்திலிருக்க டால்டனிடம் 
பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது, என் சொக்கத் தாலுகா 

வில் வைத்தே என்னைக் தாக்குவார்கள் என்று நான். 
நம்பவில்லை !. என்று வேடிக்கையாகக் கூறினான். யந்த 

ரத் துப்பாக்கிககாயுடைய காரிலிருந்து 50-கஜ.ததுக்கு: 

மூன்னால் மோட்டார் சைக்கிளும், அதே தூர)த்துக்குப் 
பின்னால் காலின்ஸின் காரும் சென்றுகொண்் ஒருக்குன. 

, கவசம் ஒண்ட காரும் தொடர்ந்து சென்றது. வழியில் 

இரு பக்கத்திலும் குன்றுகள் அடர்ந் இருக்கன். இடை 

யில் ஓர் ஓடை காணப்பட்டது. அ௮.தற்கு அடுத்தாற் 
போல் செங்குத்தான. குன்றம் ஒன்னு இருக்கது. 

அக்குன். றின் அருகே காலின்ஸின் கார் ஒரு ரஸ்.தா 

வில் இரும்பும்பொழுது, இடீரென்று அவனுக்கு முன் 

னால் சென்றுகொண்டிருந்,த காரிலிருந்து யந்திரத் துப் 

பாக்கள் குண்டுகளை உமிழ்ந்தன. ரஸ்தாவில்.குண்டு 

களின் ஓசை செவியைக் துகாதக்தகது. ஜெனரல் டால் 

டன் டிரைவரைப் பார்த்து, “காரை வேகமாய் ஓட்டு/* 

என்று உத்தரவிட்டார். ஆனால் காலின்ஸ், *கசரை 

Am Sf வெளியேறுங்கள் / காம் ௮வர்களோடு போராடு: 
வோம்!” என்று கூறி வெளியே குஇ.க்கான். மற்றவர் 

களும் ழே இறங்கினர். அவர்கள் யாவரும் அருகே
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/ிருந்த மண் சரைக்றுப் பின்னால் மறைந்து கொண்டனர். 

கவசம் பூண்ட காரிலிருந்,தும் மழைந்து கின்ற எ.இரிகள் 

மேல் ஏராளமான குண்டுகள் சுடப்பட்டன. சிறிஅ! நேரக் 

இல் ௮இலுள்ள யந்.இர,க் துப் பஈக்சியில் எதோ சோளாறு 

ஏற்பட்டது. 

ஜெனரல் டால்டனும் உற்றையோரும் பகைவரைப் 

பார்தீதுச் சுட்டனர். அவர்கள் DGS இடத்திற்குச் 

மார் 60-கஜ SIT AOD சிப்பாய்களும் துப்பாக்கிப் 

பிரயோகம் செய்துவந்தார். சுமார் 20 her கேரம் 

போர் நடந்தது. பின்னவர் வரிகள் சுடுவதை நிறுத்தி 

னர். காலின்ஸ் கவசம் பூண்ட காரின் ௮ருகே சென்று 

பகைவர்கள் இருந்த இடக்கக் அவணிக்தும் பார்த் 

கான். 

அங்கிருக்துகொண்டு ,ஏவணும் இடையிகையே சுட் 
பான். எ.இரிகள் ரஸ்,காவில் டிவகம் கண்டு, அவன் 
“தோழர்களே, வசருங்க.ஏ்./ பகைவர்கள் இதோ POD D 
னர்!” என்னு கூவினான். பின்னர், அவல் 9A BG SI 

ப.இளைந்து கஜ தூர,்இ.ப்ரு , அப்பால் சென்று, எதிரி 
கப் பார்த்துச் கு்டான். டால்டன், டோல், ar 

னல் முதலியோரும் மஸ்,காவில் சின்,று சுட்டனர். அச் 

நிலையில் காலின்ஸின் துப்பாக் இடீரென்று சுடாது 

நின்றது. டால்டன்?” rear, Ol ஓரு அப்.துமும் முகட்டது. - 

கண்பர்கள் ஓடிச் ௪ன்,று பார்க்கையில், அவர்களுடைய 

சேனாபஇ, கையில் பிடித்து துப்பாக்கியுடன், அி/சைவற் 

ச் கழே Aim Gi கண்டனர். அவன் மண்டை ஓட் 

ஆன் அடிப்பாகள்இல், வலது காதுக்குப் பின்னால், ஒரு 

பெரிய காய,த்இலிருந்து செந்கிறச் சோரி பொழிந்து 
கொண்டிருக்குது. அவன் AD gurusr wr He SOS 
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யும் அவனால் பேசக்கூட இயலா இருந் தையும் கண்டு. 

தோழர்கள் இடுக்கட்டு ஏங்கனர். அக்காட்டு வழியில் 

அவனுக்கு என்ன சிகிச்சை செய்ய முடியுமோ௮ை டால் 

டன் செய்தார். காயம் கட்டப்படும் பொழு5, காலின் 

sar epee நின்று, கண்கள் முஒழ்,தீதன. மரணத்தின் 
சாந்தம் அவன் முகத்தில் பொலிந்தது. YurorsDGor 

விடுதலை வீரனின் சடலம், ஈடு ரஸ். தாவில், கவசம் பூண்ட 

காருக்குப் பின்னால் கடந்தது. உயிரினும் இனிமையாக 

அவனை நேசிக்க அன்பர்கள் சிலர் அதைச் சூழ்ந்று 

நின்று பெருக்கிய கண்ணிர், அவன் Csr 5D pera 

பெருக்கிய உதிரத்தோடு கலந்து பாய்ந்தது. பின்னர் 

அவனுடைய உடல் கள்ளிரவில் கார்க் நகருக்குக் 

கொண்டு செல்லப்பட்டது. 

மறுகாள் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் கங்கள்: ஜீன் 

பிரிந்து சென் றக் கேட்டுக் கரையற்ற நூயரக்கடலவில் 

ஆழ்க், தனர். டப்ளின் நகருக்கு அவனுடைய பிரேதம் 

கொண்டுவரப்பட்டுப் பல்லாயிரம் மக்கள்: ,அ.துற்கு wil 

யாகதை செய்தனர். இருபதாம் நாூ.ற்றுண்டில் எங்கு 

ஜரிஷ்காரனுக்கும் அவ்வளவு மரியாதயும் அன்பும் 

காட்டப்படவே யில்லை. 

காலின்ஸ் முன்னால் இடைவிடாது செய்துவம்க 

பெரு முயற்சியால் ஐரிஷ் அரசாங்கம் பின்னர் HAGA 

ப் பணியாற்ற முடிக்குது. ஒரு பெரும் புரட்.சிக்த் 

தலைமை வத்து நடத்இ, அடிமைம் இன்னங்களை 
அழித்து, . உண்மையசன கெயிலிக் அயர்லாக்இல் 

சுதந். இரக் கோயிலைக் கட்டி. .நிறு த்திய பெருமையில் 

அவனுக்கு மிகுந்து பங்குண்டு, அந்தப் புனிதமான 

கோயிலை எந்த அந்நியப் பகைவரும் ௮ண்டவிடா தபடி,. 

அன்றுமுதல் இன்றுவரை ரர் டி.வேலரா பாதுகாத்து:
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வருகிறார். இவர்கள் இருவருடைய வாழ்க்கையையும் 

பார்க்கும்போது, தேசத்துற்காக . இறந்து-வாழ்வது 

மேலா, அல்லது இருந்து-வாழ்வது மேலா என்பதை 

நிர்ணமிப்பது கஷ்டமா யிருக்கிறது. 

இந்.இயாவில் சுயராஜ்ய மாளிகையை கிறுவும்$ிபா.து 

9 Bor Io” Hours tre ood கோண்டிப் பார்த்தால், எண் 

ணற்ற இயா௫களின் எலும்புகளைக் காணலாம் ' என்று 

பண்டித மோதிலால் நேரு கர்ஜித்தார். அதற்கு ஏற்றாற் 

போலவே, காலின்ஸின் ௮ஸ்இகள் ஐரிஷ் ச௬,தக்.திர மானி 

கையின் அடி.வார,த்இல் போய்ச். சேர்ந்து விட்டன. 

இன்று அயர்லாந்து விடு,கலை யடைந்து வாழ்கின் 
ஐ.து./ ஆனால் காலின்ஸை அங்கு காணவில்லை. ! மைல் 
கேல் கசலின்ஸை இழக்,க அயர்லாக்.இல் மலர்கள் எப்படி. 

மலர்கின்றன 2 இன்னிசைக் குரலில் பறவைகள் எவ் 
வாறு பாடுகின்றன?" என்று 0௧௪.௧ தொண்டர்கள் 
துய்ருனுவார்கள். ஆனால், காலின்ஸ் போன்ற தேசபக் 
கர்களும் வீரர்களும் உண்மையில் மறைக்தொழியவே 
முடியாது ) காலின்ஸ் மறையவில்லை; அவன் அழியாச் 
et! 

  

கார்க் நகரம்



    

     

   

          

   

அறிவு ஒரு பக்கமும் அன்பு ஒரு பக்கமும், கருத்து 
ஒரு பக்கமும் காதல் ஒரு பக்கமுமாக ௮மூக்க அவதிப் 

படும் இரு உள்ளங்களின்: வேதனையில் விரியும் ஈவீ 
னம். இது. வெவ்வேறு தந்திகளில் பேசும் பாத்திரப் 

கைக்கொண்டு வாழ்க்கையில் உள்ள ரச பேதங்ககா 

யும் அவற்றின் எஸானுபவங்களையும் சுவைபட விளக் 

கும். சிருஷ்டி, இது, தங்கம்மாளுக்கும் ராமசேஷ்ஷை 

, யருக்கும் சுந்தரம் எப்படி. வாய்த்தானோ அப்படியே 
அஞ்சலைக்கும் கண்ணப்பனுக்கும் காவேறி வந்து 

வாய்த்தாள். சாதாரணமான காவேரியும் சுந்தரமும் 

அந்த முரண்பாடான அமைப்பைக் கடக்கும்போது, 
தான் கதையின் மிருவும் கட்டுக்கோப்பும் வாசகர் 
களை மெய்ம்மறக்கச் செய்கின்றன. நடையில் அமைதி. 

யும் அழகும், தெளிவும் ஓட்டமும் கலந்து கதையை 

மஸ மயமாக்குகின்றன ; புரட்சிகரமான மனநிலை 

அமைதியான வாழ்க்கையை இழுத்துச் சென்று அலம் 

கோலப்படுத்துகறது. ஏறக்குறைய 500 பக்கங்கள். 

விலை ரூ.550 

ச் சுடர் நிலையம் 

டசள்னை-5. 

1. அவவ வவ லல லல வவ ப வவ வவ,     a
a
a
:


