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தாமைர கா��ய�

ஈழ� ேதா"வி க,டதா? 

ேதா-க.�க!ப/டதா?

 

தமிேழ�தியி� தி�ட�ைத 'இ� வடலி 
வள���� க� � !"�!# ேவைல' என�&றி 
ேக.பி நிராக*�தேபா� தமிேழ�தி�!# 

ேக.பி�!மிைடேய விவாத# ஆர#பி�த� 

என�&றி கட�த அ-க�ைத நிைற. 

ெச1தி��ேதா#.

அ�த இட�திலி��� இ2 அ-க�ைத� 

ெதாட�கிேறா#.

ெதாட��� ெச3ல ��ன� தமிழ4ழ வி�தைல� 

ேபாரா�ட�தி3 இட#ெப5ற ப3லாயிர�கண�கான இ� ேபா�ற நிக7.களி3 சிலவ5ைற ம��# நா# 

ெத*. ெச1வத5கான காரண�ைத9# !றி��: ெச3ல3 ெபா��த# என� க��கிேறா#.

தமிழ4ழ வி�தைல� ேபாரா�ட�தி� வள�:சி9# வ 47:சி9# ஒ2ெவா� காலக�ட�தி<# நா# எ���� 

ெகா�ட �".களி3 ெப*�# த-கியி��த� எ�பதைன நா# ம=�� விட �"யா�.

�".க� எ��!# ேபா� எ3லா ேநர-களி<# நா# வி�#�கி�ற ெத*.க� ம��# வ�� வா1�� 

வி�வதி3ைல.

பல தடைவகளி3 நா# வி�#பாத ெத*.க �!� ஒ�ைற �"வாக எ��க ேவ�"ய >ழ3 ஏ5ப�#.

இ�தைகய த�ண-களி3 �".கைள எ��!#ேபா� எ�த �". எம�! !ைற�த பாதி�பிைன ஏ5ப���# 

எ�ற கணி�பிைன ேம5ெகா�ேட �".கைள எ��தாக ேவ��#.

�".கைள எ��!#ேபா� அக�காரணிகைள9# �ற�காரணிகைள9# ஆரா1��, எ��க�ப�# 

�".களி� !=-கால ந4�டகால விைள.கைள கணி�பி�� உ�ளவ5றி3 சிற�த ெத*விைன �"வாக 

எ��தேல விடய-கைள காரண கா*ய அ"�பைடயி3 அA!பவ�களி� நைட�ைறயாக இ��க �"9#.

அரசிய3 �".கைள எ��!#ேபா� அ# �".களி� நியாய�பா� இ# �".க� எ��பத5கான காரண 

கா*ய-களி3 அ�றி இ# �".க� ஏ5ப���# விைள.களி3 இ��ேத மதி�பீ� ெச1ய�படேவ��# 

எ�ற &5= ஒ�= உ��.

இ� க��ைர� ெதாட� இ� &5=ட� உட�ப��� ெகா�கிற�.

�".கைள எ��!#ேபா� ேம5ெகா� # கணி�பீ�க� பிைழ��� ேபா!# ேபா� இைவ ஏ5ப���# 

விைள.க # பாதகமானைவயாக அைம��வி�#.

தமிழ4ழ வி�தைல� ேபாரா�ட�தி3 எ��க�ப�ட �".களி3, �". எ��க�ப�டேபா� 

ேம5ெகா�ள�ப�"��க�&"ய கணி�பீ�க� பிைழ���ேபா1 பாதகமா1 அைம��வி�ட �".களி3 

ஒ�=�! உதாரணமாக நா# ��ன� ஓ� அ-க�தி3 ேநா�கிய ராஜ42 கா�தி ெகாைல: ச#பவ# ந3ல 

உதாரண#.

இதைனவிட ேவ= பல �".க # தமிழ4ழ வி�தைல� ேபாரா�ட���! பாதகமான விைள.கைள� 

த�தைமயிைன வரலா= பதி. ெச1�தா� ைவ�தி��கிற�.        

வி�தைல��லிக� இய�க�தி� �".க �! அ2 இய�க�தி� தைலவ� எ�ற வைகயி3 பிரபாகர� 

ெபா=�பாக இ��தா<# பல ச�த��ப-களி3 அவ��! கிைட�க�ெப5ற அ3ல� வழ-க�ப�ட 

உ�ள 4�க # (input) வி�தைல��லிக� இய�க# எ��த �".களி3 ��கிய ப-கிைன 

வகி�தி��கி�றன.    

இ2வா= �".களி3 ெச3வா�! வகி�க�&"ய உ�ள 4�கைள வழ-க� &"யவ�க� பிரபாகரனி� 

ந#பி�ைக�!� பா�திரமானவ�களாக இ��க ேவ�"ய� வி�தைல��லிக� இய�க�தி� அ"�பைடகளி3 

ஒ�றாக இ��த�.

இேதேவைள வி�தைல��லிக� இய�க�தி3 தைலவ� பிரபாகரனி� ந#பி�ைக�!� பா�திரமானவ�க� 

பல�# எ��க�ப�# �".களி3 தைலவ� ேக�!#ேபா� ம��# க���� &=பவ�களாக கால�ேபா�கி3 

மாறிவி�"��தன�.

பல ச�த��ப-களி3 தம� க��� எ�வாக இ��தா<# �ணி:சலாக ��ைவ�!# ஆ5றைல9# இழ�� 

ேபாயி��தன�. தைலவ*� க����கைளேய தம� க����களாக இய3பாக ஏ5=� ெகா�பவ�களாக 

இ��தன�.

இ� ம��ம�றி ��கியமான ேபாராளிக� உ�பட பல�# தம� தைலவ� &=# விடய-களி� 

உ�ெபா�ைள உ*ய காரண கா*ய-க ட� �*�� ெகா�ளா�, அவ� &=வதைன உ*ய >ழ<�!� 

ைவ��� ெபா��தி� பா��கா� – அவ� &=# வா��ைதகைள ம��# ேக��� ெகா�� அதைனேய 

தைலவ*� க����களாக, �".களாக� �*�� ெகா� # நிைல9# வி�தைல��லிக� இய�க���!� 

பரவலாக வள��தி��த�.

 

�தின-க�

மைலயக அரசிய3 வரலா5= 

வள�:சி9# ��நக��த ேவ�"ய 

பணிக #
பல வ!�பைறக� மர-க �!� 

கீேழ நட�கி�றன
ஊரான ஊ*ழ�ேதா#! ஒ5ைற� 

பைன� ேதா�பிழ�ேதா#!!

வ�!ர<�! எதிரான கலக� !ர3
தைலவ� பிரபாகர� வ 4ர:சா. 

!றி�� ெதாட�# ச�:ைச: 
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ந�கீரG�! ஏ� இ�த� ேகாடாலி� 

கா#� ேவைல?

��ளிவா1�கா3 ப�ெகாைலயி� 

த��வ� பி�னணி
கிழ�கி3 கிட�த ப:ைச: >*ய�!

ேதசிய� தைலவ��! விள�! 

ைவ�க� �"�!# மா�� 

அ�ரனிக�

ெச1திக�

�கா#க �! ெச3லவிடா� 

த��ப� விடய-கைள ஒளி�� 

மைற�க வி�#�பவ�களி� ெசய3! 

&�டைம�� அறி�ைக
உ�விவகார-களி3 தைலயிட 

ேவ�டா#' - பா� கீ HG�! 

சிறில-கா ேகா*�ைக!

வி�தைல� �லிகளா3 

அ:�=�தலா#! - அதனா3 தைட 

எ�கிற� இ�தியா!
'எ-கள� வாகன-க� எ-ேக?' - 

கிளிெநா:சியி3 தம� 

வாகன-கைள� ேத�# ம�க� 

ேக�வி!
இன�பிர:சிைன�கான த4�. 

கி�"வி�# என எதி�பா��த ம�க� 

ஏமா5ற�தி5! உ�ளாகி9�ளன�: 
ெச3வ# அைட�கலநாத� 

சிறில-கா.�!#, இ�தியா.�!# 

இைடயிலான விவகார-க�: பசி3 

ராஜப�சேவ ைகயா�வா�!
ந3லிண�க ஆைண�!Iவி� 

அம�.கைள ெபா�ம�க� 

பா�ைவயிட �"யா�!
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இ�நிைல உ�வாகி9�ளதைன பிரபாகரG# �*�� ெகா�"��தா�. த�Gட� மிக.# 

ெந��கமானவ�க ட� இதைன� ப5றி ேவதைன9ட� கல��ைரயா"9��ளா�. இதைன இவ�ட� 

ெந��கமாக� பணியா5றிவ�க� அறிவா�க�.

'நா� &=வத� உ�கிட�ைகயிைன: ச*யாக� �*�� ெகா�கிறா�க� இ3ைல. ெசா3வைத ம��# 

ெச1பவ�களாக இய�திர# ேபா3 மாறிவி�"��கிறா�க�. இ�த� பாைதயா3 ஒ�வைர9# ேபாகவிட 

ேவ�டா# எ�= ெசா�னா3 பிரவச���காக அவசர# அவசரமாக� ேபா1� ெகா�"��!# தாைய9# 

மறி�� வி�வா�க�. ேபாகிறவ�க� அைனவைர# ேபாக வி�-க� எ�= ெசா�னா3 இராAவ�தின� 
ேபானா<# அGமதி�� வி�வா�க�' என இ�த� ேபா�!�! உதாரண# ஒ�ைற�&றி பிரபாகர� தன� 

ந#பி�ைக�! பா�திரமான ெந�-கிய H�த ேபாராளிகளிட# மன# ெநா�� ேபசியி��கிறா�.

இ�த� ேபா�! மிக.# கவைலயளி�க�&"யதாகவி��தா<# இ� வள�:சியைட�த நைட�ைறயிைன� 

�*�� ெகா�ள� &"யதாக.�ள�.

வி�தைல��லிக� இய�க# க���பா�க� மி!�த ஒ� இய�க#. இ� க���பா�க� இராAவ 

அைம���!*ய க���பா�களாகேவ இ��தன.

இய�க�தி� அரசிய3 அைம��# இ� க���பா�கைள அ"ெயா5றிேய ஒI-கைம�க�ப�"��த�. 

இதனா3 தர�ப�# க�டைளகைள நிைறேவ5=பவ�களாகேவ ேபாராளிக� வள��க�ப�"��தன�.

இய�க�தி� ஒ2ெவா� ம�ட�தி<# �".க� எ��க�ப�#ேபா� த#ேமா� ெசய5ப�பவ�க ட� 

கல�தாேலாசி�� �".கைள எ��பேதா அ3ல� தனி�� �".கைள எ��� வி��; அதைன 

நைட�ைற�ப���வேதா ெபா=�பாள�களி� த�ைமயி<# அA!�ைறயி<#தா�; த-கியி��த�.

இய�க�தி� அைம�� �ைறேயா �".கைள, க�டைளகைள ஏ5= இய-!# ஒ� பயி5சியிைன�தா� 

ேபாராளிக �! வழ-கியி��த�.

ஒ� த"ைய� ெபா=�பாக ைவ�தா<#&ட அ� த" &=வதைன� ேக�� இய-க ேவ��#. இ�ேவ இய�க 

நைட�ைற எ�= ேபாராளிக �!� பய5=வி�க�ப�டேத தவிர, ஒ� த"யிைன ெபா=�பாக ைவ�தா3 

வர�&"ய பாதி���கைள� ப5றி ெபா�வாக எவ�# சி�தி�பதி3ைல.

இ�தைகய >ழலி3 தைலவ� பிரபாகர� வ��த�ப�ட >ழ3 உ�வாகியத5! இய�க# 

க�"யைம�க�ப�"��த �ைற9# காரணமாக அைம�த�.

தைலவ� பிரபாகர� &றிய உதாரண�திேலேய ஒ� ேப:��! ஒ� மா5ற�ைத: ெச1� சி�தி��� 

பா��ேபா#.

ஒ� ெப� இராAவ உளவாளி தன� ம"�!� ெவ"!�ைட� க�"� ெகா��, த�ைன� பிரசவ���!� 

ேபா!# ஒ� தா1ேபா3 உ�மைற��: ெச1� இ� பாைதயா3 வ�கிறா� என ைவ��� ெகா�ேவா#.

அவைர வ 4தி�தைட க�காணி�பி3 இ��த ேபாராளிக� பிரசவ���காக: ெச3<# தா1 என ந#பி 
பாைதயா3 ேபாவத5! அGமதி�கிறா�க� எ�=# எ���� ெகா�ேவா#.    

உ�Kைழ�த உளவாளி உ*ய ேநர���காக� கா�தி��� வி�தைல��லிக� இய�க�தி� ��கியமான 

இல�ெகா�ைற� தா�கியழி�� வி�கிறா� என.# எ���� ெகா�ேவா#.

இ: ச#பவ# !றி�� விசாரைணகைள வி�தைல��லிக� இய�க# ேம5ெகா� # ேபா� 'பிரசவ���கான 

தாைய' உ�Kைழய அGமதி�த மனிதாபிமான���காக அ� ேபாராளிக� பாரா�ட�பட�ேபாவதி3ைல.

மாறாக எவைர9# அGமதி�க�&டா� எ�= தர�ப�ட உ�தரவிைன மீறி ெசா�த �"விைன எ��த 

ேபாராளிக� த�டைன�!*யவ�களாக�தா� க�த�ப�வா�க�.

இதனா3 ேபாராளிக� தம�! வழ-க�ப�# க�டைளகைள இைவ சில தடைவகளி3 தம� மன:சா�சி�! 

விேராதமானதாக இ��தா3&ட இய�க நைட�ைற, க���பா� எ�ற அ"�பைடகளி3 ெச1ய� பழகி 
அ�ேவ ெபா�வான நைட�ைறயாக.# மாறிவி�"��த�.

இ: >ழலி� பி�னணியி3 இ��� தமிேழ�தி ேக.பி விவாத�திைன ேநா�!வ� இ� க��ைர�ெதாட� 
இ2விடய�திைன� தன� கவன�றி5! எ��தைமயி� காரண�ைத� �*ய ைவ�!#.

தமிேழ�தி &றிய தி�ட# ேக.பி�! இய�க�தி� ேதைவ�! உடன"யாக உத.# தி�டமாக� ெத*யவி3ைல.

அவ� தன� க��ைத ஆணி�தரமாக ��ைவ�கிறா�.

சிறில-கா பைடகளி� நடவ"�ைகக� வ.னியாைவ9# ஆைனயிறவிைன9# இைண�!# பாைதயிைன� 

ைக�ப5=# நடவ"�ைககளாக ம��# இ��க�ேபாவதி3ைல.

இ� பாைதைய� ைக�ப5றி வ�னி�ெப� நில�ைத இ� பி*.களாக� பி*��, இத�பி�ன�  ஏைனய 

பிரேதச-கள மீ�# நடவ"�ைககைள ேம5ெகா�� இ=தியாக� தைலவ� பிரபாகரைன9# இல�! 

ைவ���தா� இ� தி�ட# வ"வைம�க�ப���ள�.

இதனா3 இய�க�திைன9# தைலவைர9# பா�கா�பத5! சிறில-கா� பைடக� தன� இராAவ 

நடவ"�ைககைள ேம5ெகா�"��!#ேபாேத நா# எம� மர�� ேபா� ஆ5றைல வள���� ெகா�ள 

ேவ��#.

1-3 வ�ட-க �க� நா# அதைன: ெச1ய� தவ=ேமாமானா3 அத� பி�ன� கால# பி�தி வி�#. நா# 

எ2வள. பண# திர�"னா<#, ஆ�"லறிக� ம5=# ஏைனய ெபா��கைள வா-கினா<# இதனா3 பய� 

கிைட�க�ேபாவதி3ைல.

இ2வா= தன� வாத-கைள அ��க� ெதாட-கினா� ேக.பி.

சிறில-கா� பைடயின� ேம5ெகா�ள இ��!# பைட நடவ"�ைககளி� ேநா�க# !றி�� பிரபாகர� 

ஏ5கனேவ ேக.பி�!� ெதளி.ப��தியி��தா�. இதனா3 இதைன எதி� ெகா�வத5கான விMக# எ2வா= 

இ��க ேவ��# எ�ற ப"ம# ேக.பியி� மனதி3 இ��த�.

வசதி9�ளவ�களிட# �தN���ெதாைகைய� ெப5= அதைன வ��தக �ய5சிகளி3 ஈ�ப��தி வ�# 

வ�மான�ெதாைகைய ைவ�� விநிேயாக# ெச19# நைட�ைற ேக.பியி� மனதி3 ப"�தி��த 

ப"ம��ட� ஒ��� ேபாகவி3ைல.

வ��தக �ய5சிகளி3 இ��� �தலி3 இலாப# கிைட�க ேவ��#. கிைட�!# இலாப�ைத மீ� �தN� 

ெச1ய ேவ�"ய நிைலேய &�தலாக இ��!#. இவ5ைற விட வ��தக �ய5சிகைள ேம<# வள���: 

ெச3வத5! ேம<# �தN�க� ேதைவ�ப�#.
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இ�தைகய >ழலி3 வ��தக �ய5சிகளி� ஊடாக� கிைட�!# வ�மான�ைத எ��� நா���!� 

ேதைவயான ெபா��கைள விநிேயாக# ெச1வ� - அ�.# மிக� !=கிய கால�திேலேய இவ5ைற: ெச1� 

�"�ப� ேக.பிைய� ெபா=�� நைட�ைற: சா�தியமி3லாத விடயமாக இ��த�.

இதனா3 அவ� தமிேழ�தியி� தி�ட�ைத �Iைமயாக நிராக*�கிறா�.

இ� தமிேழ�தி�! ேகாப�ைத H��கிற�. உர�த !ரலி3 ேப�கிறா�.

தமிேழ�தி ெபா�வாகேவ உர�த !ரலி3 ேப�பவ�. இ�ேபா� ேகாப�# ேச��� வி�டதா3 !ரலி� ெதானி 
ஓ-கிேய ஒலி�கிற�.

'இைத வி�டா3 ேவ= எ�த� தி�ட�ைத நைட�ைற�ப���வ�' என தமிேழ�தி கா�டமாக� ேக�க

'நா# �ல# ெபய��த ம�கைள ந#�வதைன� தவிர ேவ=வழியி3ைல' நிதானமாக� &=கிறா� ேக.பி.

ேக.பியி� தி�ட�தி3 தமிேழ�தி�! ந#பி�ைக வரவி3ைல. இ�ேபா� ேதைவ�ப�# ெப��ெதாைக� 

பண�ைத �ல# ெபய��த ம�களிட# திர�"ெய��க �"9# என அவ� ந#பவி3ைல.

இவர� ந#பி�ைகயி�ைம�!# காரண# இ��த�. ��ைனய விநிேயாக�தி� ெப�# ப!தி�கான பண# 

ஊ*3 இ��� அG�ப�ப�"��த >ழலி3 இனி ேம5;ெகா�ள ேவ�"யவ5றி5! �ல# ெபய��த ம�க� 

ேபாதியள. உத.வா�களா எ�ற ேக�வி இவ��! இ��த�.

ெதாட���# இ�வ�# விவாதி��� ெகா�கி�றன�. உடன"� ேதைவ�! ம�க� ப-களி�ைப9# ந4�ட 

கால� ேதைவ�! வ��தக �ய5சிகைள9# ெச1யலா# எ�= ஒ� இண�க�பா�ைட ஏ5ப��த ேக.பி 
�ைனகிறா�.

தமிேழ�தி ச#மதி�பதாக இ3ைல.

'நா� த#பி9ட� கைத��, என� தி�ட�ைத ��ைவ�� ச#மத# ெப5= வ�தி��கிேற�. தி�ட�ைத 

நைட�ைற�ப��தாவி�டா3 நா� த#பி�! பதி3 ெசா3ல �"யா�' தமிேழ�தி தன� இ=தி� ����: 

சீ�"ைன அ"�� வி�கிறா�.

வழைமயாக வி�தைல��லிக� இய�க�தி3 இ� க�ட��ட� விவாத-க� நி�= வி�#. தைலவ*� 

ச#மத# ெப5ற தி�ட# என� ெத*�� வி�டா3 இத5! மாறான க����கைள ெதாட��� எவ�# 

விவாதி�ப� இ3ைல. ெபா�வாக அ�தி�ட# நைட�ைற�! வ�� வி�#.

இைத� ேக�ட ேக.பி ெசா3கிறா�:

'நா� என� தி�ட�ைத வி*வாக ஒலி�பதி. நாடாவி3 பதி. ெச1� த�கிேற�. அதைன ந4-க� 

அ�ைணயிட# ெகா�� ேபா1� ெகா�-க�. அவ� அதைன� ேக�க��#. அத� பி�ன�# ந4-க� �� 

ைவ�!# தி�ட�ைத�தா� நைட�ைற�ப��த ேவ��# என அவ� &=வாராயி� மீ��# வா�-க�. 

நா# இ�வ�# இைண�� உ-க� தி�ட�ைத ��ென��ேபா#' 

ேக.பியி� இ# ��ெமாழி.�! தமிேழ�தி ச#மதி�கிறா�. ேக.பியி� ஒலி�பதி. நாடா.ட� தாயக# 

ெச�றைட�� அதைன� தைலவ� பிரபாகரனிட# ெகா��கிறா�.

அதி3 &ற�ப�ட வாத-கைள� கவன�தி5ெக��த பிரபாகர� ேக.பியி� தி�ட���!� ப:ைச�ெகா" 

கா��கிறா�.

ேக.பி ேக�"��தவா= �ல# ெபய��த ம�க �கான தன� விேசட ேவ��ேகாைள வ 4"ேயா வ"வி3 பதி. 

ெச1� அG��கிறா�.

தைலவ*� ேவ��ேகாளி� அ"�பைடயி3 பா*ய நிதி ேசக*��� தி�ட# �ல�தி3 ஆர#பமாகிற�.

இத5கிைடயி3 ெஜயசி�!= இராAவ நடவ"�ைக ஆர#பமாகி வி�கிற�. �லிகளி� அ�ைறய தளபதி 
க�ணா தைலைமயி3 வி�தைல��லிகளி� ஏைனய தளபதிக # வ 4ர�க # தைலவ� பிரபாகரனி� 

வழிநட�தலி3 ஆேவசமாக� ேபா� �*கி�றன�.

ஆ�"ெலறிக� அத5!*ய எறிகைணக� உ�பட ேதைவயான ெபா��க� ெதாட�:சியாக வ�திற-!கி�றன.

தைலவ� ேக�டதைன விட 20 வ 4த# &�தலாகேவ ெபா��கைள அG�பி ைவ�கிறா� ேக.பி.

ெஜயசி�!= சம*3 வி�தைல��லிக� இய�க# ெவ5றியைட�� ெகா�கிற�. இ2 ெவ5றி�! த-! 

தைடயி�றி வழ-க�ப�ட விநிேயாக�# ��கியமான காரண# என தைலவ�# கள� தளபதிக # 

ேக.பிைய பாரா��கிறா�க�

தமிேழ�தி ��ைவ�த தி�ட���! – அ� தைலவ*� ச#மத# ெப5ற தி�ட# எ�= ெத*��#, மா5=� 

தி�ட�ைத ேக.பி �� ைவ�கா� வி�"��தா3 ெஜயசி�!= சம*3 இராAவ# தன� இல�கிைன 

எ�"யி��க.#&�#.

வி�தைல��லிகைள அழி�த ெப�ைமயிைன ச�தி*கா.# ர�வ�ைத9# ெப5றி��க.# &�#.

(அ��த வார# ெதாட�#)

உ�க� க1'��கைள பதி2 ெச�க:

ெபய�

ஊ�

நா�

மி�னPச3

க��� (max. 2000 characters)
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ேத�-க�   ேத�  

© ெபா-! தமி7 2009 விதி�ைறக # நிப�தைனக # info@ponguthamil.com

பட�தி3 உ�ள எI���கைள பதி. ெச1க:
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ேம3�

தைலவ� பிரபாகர� வ 4ர:சா. !றி�� ெதாட�# ச�:ைச: காரண-க� எைவ? க��ைர� ெதாட� - 17
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கி��ைவ தமிழ4ழ# இழ�த கைத! க��ைர� ெதாட� - 13

ராஜ42 ெகாைல: ச#பவ# ஏ� நிக7�த�? க��ைர� ெதாட� - 12

சிறில-கா + தமிழ4ழ# = - இ�தியா: க��ைர� ெதாட� - ப!தி 11

ஒQேலா 'பிரகடன�ைத' �லிக� ஏ5றா�களா? இ3ைலயா? ப!தி 10

சிறில-கா - தமிழ4ழ �ர�பா�"� �விசா� அரசிய3 அ"�பைட- ப!தி 9
இ�திய - தமிழ4ழ �விசா� அரசிய3 �ர�! ஈழ#: க��ைர� ெதாட� - 8
தமிழ4ழ�தி� �விசா� அரசிய3 நிைல! - ஈழ#: க��ைர� ெதாட�- ப!தி 7
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