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17. பி.எ�.எ-.. அ�ர� ச0தி1க ைவ1க-ப2டா�!

எ�கைள ஏ�றி=ெச)ற அ
த வாகன� >மா� ஒ� மண� ேநர� ஓ�ய ப�)ன� ஒ�
இட,தி�  நிA,த�ப�டB.  எ�ேலா��  இற�க�ப�ேடா�.  நா)  உ�பட  அதி�
D��வர�ப�ட அைனவைர5� �திய இட� ஒ)றி� சிைற ைவ�க� ேபாகிறா�க* என
நா) எ/ண�ேன).

எனB க/கைள மைற,B� க��ய��
த கA��,  Bண�ைய ஒ�வ) அக�றினா).
எ�E� E�மி��டாக இ�
தB. வான2) ப�)ப�க,தி� ஏ�ற�ப���
த அைனவ��
க/க* க�ட�ப�ட நிைலய�ேலேய அதிலி�
B இற�க�ப�டன�. அவ�க* ம(B ஒ�
�லி உA�ப�ன) ேரா= ைல� ஒ)றி) ெவள2=ச,ைத� பாF=சியப� நி)றா).

ப�)ன� அவ�க* எ�ேலா�� ஒ�வ� ேதாைள ஒ�வ� ப��,தப� நட�க, �)னாH� ப�)னாHமாக சில �லிக* அவ�கைள
வழி நடா,தி= ெச)றன�. ேரா= ைல� ெவள2=ச,தி� அவ�க* எ�ேலா�� ந:ளமாக� க�ட�ப���
த ஒ� க��ட,B�E*
அைழ,B= ெச�ல�ப�டன�.  அ
த� க��ட,தி� அI�கI�காக  ஏராளமான இ���= ச�ட�கள2லானான கதJக* இ��பB
ெத
தB. எனேவ அB ஒ� சிைற=சாைல என� �
B ெகா/ேட). ஆனா� எ)ைன அவ�கKட) அைழ,B= ெச�லாB
தன2யாக ைவ,தி�
தன�.

ெகா/Iவர�ப�ட  Õைகதிக*’  அைனவ��  அ
த=  சிைற=சாைலய�M*  அைட�க�ப�ட  ப�)ன�,  கா
தி5�  உதயM�
அ�கிலி�
த வ�ட� ெகா��� ஒ)றிM* எ)ைன D��=ெச)A உ�கார ைவ,தன�.  என�E மிகJ� த/ண:� தாகமாக
இ�
தB. �த� நா* மாைல ைகBெசFய�ப�டB �த�, ெதாட�=சியாக நட
த ச�பவ�களா� நா) உளNதியாகJ�, உட�
NதியாகJ� மிகJ� கைள,B� ேபாய��
ேத).

Ôஎன�E E��கிறB�E� ெகாPச� த/ண� ேவQ�” என அவ�க* இ�வட�� ேக�ேட). அவ�க* எBவ�த சலன�மி)றி
ெமௗனமாக இ�
தன�.

ப�)ன� உதய) எ)பவ) எ)ன2ட�, ÔஇPைச நா�க* த/ண� E��கிறB�காக வர�ைல” எ)A ெசா)னா).

தாகெமI,தவM�E  த/ண:�  தர  மA�பவ�க*,  ேம�ெகா/I  எ)ைன  எ�ப�ெய�லா�  நடா,த�  ேபாகிறா�கேளா  என
எ/ண�ேன). எ=சிைல ெம�ல வ�S�கி ெதா/ைடைய ஈரமா�கி�ெகா/I ேபசாம� இ�
ேத).

Ôஇ
த இட� எவட� எ)A ெத5தா?” என உதய) எ)ன2ட� வ�னவ�னா).
நா), Ôெதேய�ைல” என� பதிலள2,ேத).

ÔஇBதா)  நா�க*  உ�கைள�  ேபா)றைவ�காக  க��  ைவ=சி��கிற  ேம�  உலக�.  இPைச  வ
தா�  ேநர�யாக  ேம�
உலக,B�E� ேபாகலா�. ந:5� எ�கைட வ�சாரைண�E சயாக ஒ,Bைழ�க�ைல எ/டா�, இ�ைகதா) வரேவ/�ய���E�.
ஆனப�யாைல ேயாசி=> நட
Bெகா*” என என�E �,திமதி Dறினா).

அத)ப�)ன� அ
த ம�கலான மா�கழி  மாத,B நிலJ ெவள2=ச,தி�,  நா) அ
த� ப�ரேதச,ைத அவதான2,ேத).  >�றிவர
ெத)ைன மர�க* நிைற
த நி�பB ெத
தB. எனேவ அB ஒ� ெத)ன
ேதா�ட� என அMமான2,B� ெகா/ேட). அவ�க*
ப�ரயாண�  ெசFத  ேநர,ைத5�  ைவ,B�  பா��ைகய��,  அB  ெத)மரா�சி  அ�லB  ப=சிைல�ப*ள2  ப�ரேதசமாக  இ��க
ேவ/I� என ஊகி,B� ெகா/ேட). ஏெனன2� அ�Eதா) இ
த மாதி, ெத)ன
ேதா�ட�க* நிைறய உ/I. அ,Bட)
அ
த� ப�ரேதச,B�Eய வைகய�� தைர மணலா� நிர�ப�ய��
தB.

சிறிB ேநர அைமதி�E� ப�)ன� எS
B ெகா/ட கா
தி5� உதயM�, த��ட) வ��ப� என�E� Dறிவ��I �)னா�
நட
தன�. நா) அவ�கைள� ப�)ெதாட�
ேத). அ
த இ���� நா) எ�E� த�ப� ஓ�வ�டாதப� இ� �லிக* B�பா�கிக*
சகித� எனB இ�ப�க�� காவH�E வ
தன�. சில அ�க* �ர� ெச)றB� அவ�க* இ�வ�� ஓட,தி� நி)றன�.

திVெரன எனB �க,B�E மிகJ� ப�ரகாசமான ேரா= ைல� ெவள2=ச� பாF=ச�ப�டB. அேதேபா� என�E �)னா� ச�A,
த*ள2  நி)ற ஒ�வ� ம(B�,  அேதேபா)ற ஒ� ேரா=  ைல� ெவள2=ச�  பாF=ச�ப�டB.  நா) க/கைள வ�ழி,B உ�A�
பா�,ேத).

எ)ன  ஆ=சய�!  என�E  �)ன�  கட
த  வ�ட�  ைகBெசFய�ப�ட  வ�>வான
தேதவன2)  ப�.எ�.எ�.  (PLFT)  இய�க
��கிய$த� அ)ர) (வ�ேவகான
த)) அ�E நி)A ெகா/��
தா�. அேத ேதா�ற�, அேத தா�. க)ன எH��க* B�,தி�
ெகா/���பB ெத
தB. Eழி வ�S
த க)ன�கைள தா� மைற,B� ெகா/���பB� ெத
தB. கA��� ெவ*ைள5மான
ஒ� N ேச�� அண�
தி�
தா�. அவ�� ஆ=சயமாக எ)ைன உ�A� பா�,த வ/ண� நி)A ெகா/��
தா�.

Ôவ�ேவகான
த) உ)ைர மண�ய/ைண வ
தி��கிறா�. அவ��E ந:  ெசா�ல ேவ/�யைத= ெசா�H” என கா
தி அவைர�
பா�,B� Dறினா).

அ)ர) எ8வ�த தய�க�மி)றி,  ெசா�லி� ெகாI,தைத, தி��ப�= ெசா�வB ேபால,  Ôமண�ய/ைண உ�களாைல இ
த=
சி,திரவைதகைள  எ�லா�  தா�ேகலாB.  ஆனப�யாைல  உ�கK�E,  ெதPச  எ�லா,தைத5�  ெசா�H�ேகா”  எ)A
Dறினா�.

அ8வளJதா). ேரா= ைல�Aக* அைண�க�ப�I இ�வ�� தி��ப� அைழ,B= ெச�ல�ப�ேடா�.

அ)ரைன அ
த  நிைலய�� க/டB என�E மன�கவைல அள2,தாH�,  இ)ெனா� ப�க,தி� மகி4=சியாகJ� இ�
தB.
ஏெனன2�  அவரB  இள�  மைனவ�5�  ைக�Eழ
ைத5�  ம�Iமி)றி,  அவ�ட)  பழகிய  அைனவ�ேம  அவ�  உய��ட)
இ��கிறாரா இ�ைலயா எ)ற மன� கிேலச,தி� கட
த ஒ� வ�ட,B�E� ேமலாக மன உைள=ச� ப�I� ெகா/��
ேதா�.
இ�ெபாSB  அவ�  உய��ட)தா)  இ��கிறாh  எ)பைத  எனB  இர/I  நிஜ�  க/களாH�  க/டBட),  அவரB
வாh,ைதகைள5� ேக�Iவ��ேட). அத) காரணமாக ஒ�வ�த மன நி�மதி ஏ�ப�டB.

அ)ர) எ)ன2ட� Dறிய வா�,ைதக* �லிகளா� தி�டமி�I ெசா�ல ைவ�க�ப�டைவ
எ)பைத ஊகி�க என�E அதிக ேநர� எI�கவ��ைல. தி�ைலைய எ)Mட) கைத�க
ைவ,தி�
தாH�,  இேத  வா�,ைதகைள,தா)  தி�ைலைய�  ெகா/I�  ெசா�ல
ைவ,தி��பா�க*  எ)பதி� ச
ேதக� இ�ைல.

Yarl TV Live
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ஆனா�  இதிH*ள  ��கியமான  வ�டய�  எ)னெவ)றா�,  �லிக*  எ)ன2ட�
எ).எ�.எ�.  அ�லB  ப�.எ�.எ�.  ச�ப
தமான  பல  இரகசியமான  வ�டய�க*
இ��கி)றன என� க�தியBதா). ஆனப�யா�தா) அவ�க* அ)ர) [லமாக என�E
Õ�,திமதி’  ெசா�ல எ,தன2,தி��கி)றன�.  அதாவB தமB சி,திரவைத �ைறகைள அ)ர) [ல� ெசா�லி� பய�A,தி,
எ)ன2டமி�
B வ�டய�கைள� Õகற�கலா�’ என எ/ண�ன� ேபாH�!

எ)ைன� ெபாA,தவைர,  அவ�க* க�BவB ேபால எ)ன2ட� எ
தவ�தமான இரகசிய,  தகவ�கK� இ�ைலெய)பBட),
மாேமைத ெலன2) ஒ��ைற DறியBேபால Õக�#ன2$�Iகளான எமB ெகா*ைகக* ஒள2J மைறJம�றைவ’  எ)பேத
உ/ைமயாE�.  �லிகKட)  எம�E  ேநெரதிரான  க�,B  �ர/பாIக*  இ�
த  ேபாதிH�,  அவ�ைற  நா�  அரசிய�
Nதியாக,தா) த:�,B� ெகா*ேவாேமெயாழிய, சதி +4=சிகள2�; ஈIபIவB எமB ேநா�கேமா ேவைல�பாண�ேயா அ�ல எ)பB
ெதள2வானB. (ஆனா� �லிக* அத�கான ஜனநாயக இைடெவள2ைய ஒ�ேபாB� வ��I ைவ�கவ��ைல எ)பBதா) உ/ைம)

இ
த  இட,தி�  �லிக*  Õேவைல  மின�ெக�I’  எ)ைன=  ச
தி�க  ைவ,த  அ)ரைன�  ப�றி  சில  வா�,ைதக*  DAவB
அவசியமானB. ஏெனன2� த�க* வா4�ைகைய இ
த ச[க அைம�ப�� ஓரளJ சிற�பாக தகவைம,B� ெகா*ள�D�ய ஆ�ற�
இ�
B�,  அ8வாA  ெசFயாம�,  தமB  ம�கK�காகJ�,  தா�  வ,B�ெகா/ட  இல�சிய�கK�காகJ�  இAதிவைர
வ�>வாச,BடM� ஆ,ம >,தி5டM� வா4
B மரண�,த மக,தான மன2த�கள2� அ)ரM� ஒ�வ�. அBJ� �லிக* ேபா)ற,
அ
த ம/ண�ேலேய உ�வான பாசிச� ெகாI�ேகால�கள2) கர�கள2னா� மரண,ைத, தSவ�� ெகா/ட பல Õமாமன2த�கள2�’

அ)ரM� ஒ�வ�.

அ)ர) ேபா)ற இ,தைகய தியாகிகேள எமB வ��கால ச�தாய,தி) ஆத�ச ��ச�களாக இ��க� ேபாகிறவ�க*. அவ�களB
மரண�க* - அவ�க* எத�காக� ெகா�ல�ப�டா�க*, யாரா� ெகா�ல�ப�டா�க*, எ�ப�� ெகா�ல�ப�டா�க*, எ)னவ�தமான
சி,திரவைதக* அவ�க* ம(B நிக4,த�ப�டன, அவ�க* எ�E ைவ,B� ெகா�ல�ப�டா�க*,  அவ�க* ம(B எ)னவ�தமான
ெபாF� E�ற=சா�Iக* >ம,த�ப�டன எ)பன ேபா)ற வ�வர�க* எமB ச[க,தி) �)னா� ெவள2=ச,B�E� ெகா/I
வர�பட ேவ/I�. அ8வாA ெகா/Iவர�பIவதி) [லேம, இ)ன�� Dட ெவள2நாIகள2� பகிர�கமாகJ�, உ*நா���
இரகசியமாகJ� பாBகா�க�ப�I அைடகா�க�பI�, தமி4 பாசிச (யா4�பாண�ய) ��ைடகைள EP> ெபா�காம� பா�,B�
ெகா*ள ��5�.

ெதாட��

��ைனய பதி=க�
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