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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (25)

25. கா� வில-. ெவ/ட0ப/ட�!

�,தா/= தினமாக இ�
தேபாதி?�, அ)A� அேநகமான ைகதிகB�; வ�சாரைண
நட
த<.  என�;�  நட
த<.  �,தா/=  தின,திலாவ<  மன  உளDசேலா  உட�
உபாைதேயா இ)றி, ச�A நி�மதியாக இ��கலா� என� ைகதிக* க�திய ேபாதி?�,
அத�; இட� இ�லாம� ேபாEவ��ட<. எ�ேலா��;� அ< ஏமா�றமாக இ�
தா?�,
;றி�பாக கிறி$தவ மத,ைதD ேச�
த ைகதிகB�; அ< ெப�� ஏமா�றமாகிவ��ட<.
ஏெனன2�  அவ�கைள�  ெபாA,தவைர,  எ8வளGதா)  வறிய  ;=�ப�கைளD
ேச�
தவ�களாக  இ�
தா?�Hட,  �ச�ப� வ�� கிறி$<ம$ �த� அவ�கள<
இ�ல�க* ெகா/டா�ட� ;�கல,தா� கைளக��வ�=�.

எ)ைன  காைலய�ேலேய  கா
தி  அைழ,தி�
தப�யா�,  தய�கியப�ேய  அவைன�
காணD ெச)ேற). வழைமேபாலேவ அ
த ேவ�பமர,த�ய�� தன< இ� ெபாமேனய)
நாEகBட)  உ�கா�
தி�
தா).  நா)  அவன�கி�  ேபான<�,  அவன<  நாEக*

இர/=�  Õஒ�  ேவ�A  மன2த)  வ
தி��கிறா),  எ)ன  ெசEவ<?’  எ)ப<  ேபால  ஒலி  எL�ப�ன.  அவ)  அைவகைள
ஆMவாM�ப=,தி�ெகா/ேட,  எ)ைன� கவன2�காத< ேபால  சில  காகித�கைள�  �ர���  �ர��  ஏேதா  ���ரமாக  வாசி,<�
ெகா/��
தா). நா) அைமதியாக நி)A ெகா/��
ேத). எ)ைன அைழ,< வ
தவN� அ�கிேலேய நி)A ெகா/��
தா).

சிறி<  ேநர,தி) ப�) கா
தி  எ)ைன நிமி�
< பா�,தா). சிறி< ேநர� ைவ,த க/ ைவ,தப�ேய எ)ைன உ�A� பா�,<�
ெகா/��
தா).  என�;  மிகG�  ச�கடமாக  இ�
த<.  Õஏேதா  ேக�க�  ேபாகிறான’;  என  எ/ண�ேன).  ப�)ன�  எ)ைன
�ைற,தப�ேய, Ôஉ*ைள வாற<�; �தேல அ?வ� பா�கிற<�; ஆ* ஒL�;ப=,தி� ேபா�=,தா) வ�வ�ய* ேபாைல?” என
ச�A உர�க அத��யப�ேய ேக�டா).

என�;  அவ)  ேக�டதி)  அ�,த�  �யவ��ைல.  ஆனா?� நா)  ைக<ெசEய�ப�ட  ப�)�,  என<  வ :�=�கார�க*  யாராவ<
அவ�கள<  ஆ�கைள�  ப��,<  என<  வ�=தைல�;  ஏதாவ<  �ய�சி  எ=,தி��கிறா�கேளா  எனG�,  அதைன,தா)  இவ)
1டகமாக� ;றி�ப�=கிறாேனா  எனG� எ/ண�ேன).  ஆனா� என< மைனவ�ைய� ெபாA,தவைர எ8வ�த  அரசிய� ஈ=பா=�
இ�லாதவ� எ)ப<ட), இ�மாதியான ச
த��ப�கள2� எ8வாA ெசய�பட ேவ/=� எ)ற அNபவ�� இ�லாதவ�. Õச, யாேரா
சில�  எ)ம(<  அ�கைற  ெகா/=  �ய�சி  எ=,தி�
தா?�Hட,  அ<  இவ�கைள�  ெபாA,தவைர  ந)ைம�;�  பதிலாக
தி)ைமையேய ெகா/= வ��’ என அQசிேன).

நா) அைமதியாக  நி�பைத� பா��க அவN�; ேகாப� தைல�ேகறிய���க ேவ/=�.  Ôஎ)னடா நா) ேக�கிற).  ந:  ஒ/=�
ேக�காத ெசகிட) ேபாைல நி�கிறாE” என அத��னா).

நா), Ôந:�க* எ)ன ேக�கிறிய* எ/= வ�ள�க�ைல” என ஒ�வாA ைதய,ைத வரவைழ,<�ெகா/= Hறிேன).

Ôஇ�ப ஒ/=� வ�ள�கா<தா).  ேபாக�ேபாக  எ�லா� வ�ள�;�”  எ)A ெசா�லிவ��=,  எ)ைன அ�; அைழ,< வ
தவைன
ேநா�கி, Ôக�மாைல�; H���ெகா/= ேபாE காலிைல உ*ளைத ெவ��வ�=” எ)றா).

என�; கா
தி ெசா)னத) அh,த� �
<� �யாததாக இ�
த<. அவ) �த� எ)ன2ட� ேக�ட வ�டய�கைள5�, இ�ெபாL<
ெசா)ன வ�டய,ைத5� ைவ,<� பா��;�ேபா<, Õஅ< இ<வாக,தா) இ��க ேவR�’ எ)ற ஒ� ந�பாைச மனதி� கிள�
<
எL
த<. நா) எ)ைன க�மாைல ேநா�கி அைழ,<D ெச)றவ) ப�)ேன த,தி,த,திD ெச)ேற).

க�மாைலய�� இ�
தவ) எ)ைன வ�ய��ட) பா�,தா). ஏெனன2� ஐ
< தின�கB�; �)ன�, அவ)தா) என< கா�கள2�
அ
தD ச�கிலிகைள Õெவ���’ ெசE< ஒ��வ��டவ).

அவ) எ)ைன அைழ,< வ
தவைன� பா�,<, Ôஎ)ன 1�=� ேபாட�டாேமா?” என வ�னவ�னா). சிைற�;* சில) கா�கள2�
ச�கிலி ெவ��� ெசE< ஒ�ட�படாம�, சிறிய 1�=க* Tல� ப�ைண�க�ப���
தைத� க/��
ேத).

Ôஇ�ைல ெவ��வ�ட�டா�” என எ)ைன அைழ,< வ
தவ) க�மாைல�காரன2ட� ெசா)னா).

ÔஐயாG�; ெகாQச� ெவ*ள2 திைச இ��;< ேபாைல” என க�மாைல�கார) கி/ட� ெசE<வ��=, என< கா�கள2� இ�
த
ச�கிலிகைள ஒ� ெவ�ெட��� Tல� ெவ��வ��டா). ச�கிலி ேபா=�ேபா< எ�ப� அவ$ைத�ப�ேடேனா, அேதேபால ெவ�=�
ேபா<� அவ$ைத�பட ேந�
த<. அவன,; நா) ஒ� மன2த) எ)பைத மற
<, தா) வ���ப�யவாA என< கா�கைள மட�கி5�
தி��ப�5�தா)  அ
தD  ச�கிலிகைள  ெவ��  ��,தா).  இ�
தா?�  என<  கா�1�=க*  கழ�ற�ப�டதி�  உ*Bர  பரம
ச
ேதாசமாக  இ�
த<.  ஆனா� அைத  நா) ெவள2�கா�டவ��ைல.  ெவள2�கா��னா�,  என< மகி4Dசிைய நிA,<வத�காகேவ
ம(/=� ச�கிலி ேபா�=வ�=வா�க*!

அவ) ம(/=� எ)ைன கா
திய�ட� அைழ,<D ெச)றா). ச�கிலி ெவ�ட�ப�டா?�, சிறி< வ�,தியாசமாகேவ எ)னா� நட�க
��
த<.  கா
தி  அைத�  பா�,<வ��=,  Ôஎ)ன  ந�DM�  கா��றியா?”  என  உAமினா).  ப�)ன�  எ)ைன�  பா�,<,  Ôச�கிலி
இ�ைல,தாேன எ/��= ஓட ெவள2�கி��ேயா, ப�ற; கா?�; ைக5�; இ=���; கL,<�; எ/= எ�லா இட�� ச�கிலி
ேபா�= வ�G பா�க ேவ/� வ��” என எDச�ைக ெசEதா).

Õநானாவ< ஓ=றதாவ<’  என நிைன,<�ெகா/=,  அவ) ெசா)னைத ஏ�A, தைலைய ஆ��ேன).  ப�)ன�  அவ) எ)ைன
அைழ,<�ெகா/= ேபாE சிைற�;* வ�=�ப� பண�,தா). நா) உ*ேள ெச)றேபா<, �தலி� எ)ன ஏ< என என< �க,ைத
ஏறி�= ேநா�கிய சக ைகதிக*, ப�)ன� நா) கா�கள2� ச�கிலி இ�லாம� Mத
திரமாக நட
< வ�வைத� பா�,<வ��=, எ)ைன
ஆDசய,<ட) ேநா�கின�. அ
த� பா�ைவகள2� பலவ�த அ�,த�க* இ�
தன. Õந: வ? ெகதியாE ெவள2ேய ேபாEவ�=வாE!’ எ)ற
அ�,த�, அ
த� பா�ைவகள2) ஒ�=ெமா,தD ெசEதியாக இ�
தைத அவதான2,ேத).

என< காைல உணவான ெவ/ சீன2� ெபா�கைல உ/ட ப�), தயாபர) வ
< எ)ைன வ�சாரைண�காக அைழ,தா). அவNட)
�ற�ப�ேட). அவ) அ)ைறய தின� அைழ,த<�;� பல காரண�க* இ��க�H=� என எ/ண�ேன). அவ) �,தா/= தின,தி�
வ�சாரைணகைள ஆர�ப��க  வ���ப�ய���கலா�.  �திய  ைகதி  எ)றப�யா�,  அ<G� அரசிய� க�சிெயா)ைறD ேச�
த  ைகதி
எ)றப�யா�,  பல  Mவாரசிய  வ�டய�கைள  அறிவத�;  ஆவ� ப����கலா�.  அ�ல<  அவன<  தைலைம  ஒ�  ;றி�ப��ட
காலவைரைய என< வ�சாரைண�; வழ�கியதா�, வ�சாரைணைய, <த�ப=,<வத�காக உடேனேய ஆர�ப�,தி��கலா�.

எ<  எ�ப�ய��
தா?�  எ)ைன�  ெபாA,த  வைரய�?�Hட,  என<  வ�சாரைண  வ�ைரவ��  ��
<,  அவ�க*  என�கான
த/டைனைய Ð அ< மரண த/டைனயாக இ�
தா?�Hட - வ�ைரவ�� வழ�கிவ�ட ேவ/=� என வ���ப�ேன). (�லிகளா�

Yarl TV Live

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

சி-களவ�க� ஆகிய
நா-க�

யா40பாண%தி�

ப5சி� ப6திமீ�

ேம�ெகா�ள0ப/ட தா8.த�:

�லிகளி� உ�ளக அதிகார0

ேபாரா/ட� (ப.தி-1)

ப5சி� ப6திமீ�

ேம�ெகா�ள0ப/ட தா8.த�:

�லிகளி� உ�ளக அதிகார0

ேபாரா/ட� (ப.தி-2)

ராஜ>? ெகாைலயாளிகளி�
.�ற0 பி�னணி!

தமி4 ம8க� இழB�
சBத�0ப-க�
ெறாேப/ பிேள8,
தயCெசD� Eல-கா
ம8கF8.0 பதி�
ெசா�G-க� (1)
ெறாேப/ பிேள8,
தயCெசD� Eல-கா
ம8கF8.0 பதி�
ெசா�G-க� (2)

031211-3 http://thenee.com/html/031211-3.html

1 of 2 03/12/2011 14:57

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ைக<ெசEய�ப=பவ�க* தி��ப� வ�வதி�ைல எ)ற ஒ� நியதி இ�
ததா�, நாN� அ8வாA க�திேன))

நட
< ெச�?�ேபா<, Ôஎ)ன, கா� ச�கிலி ெவ��யாDM� ேபாைல?” என என< கா�கைள� பா�,<�ெகா/ேட வ�னவ�னா).

Ôஓ�!” என� பதிலள2,ேத). அவ) சி,<வ��=, ெதாட�
< நட
தா).

வழைமேபாலேவ வ�சாரைண� ;�லி� எதி�� �தி�மாக அம�
< ெகா/ேடா�. இ��பத�; ெச)ற�ைற ேபால நா�காலி5�
தர�ப���
த<.

அவ) தன< ைகய�� ெகா/= வ
த ஃைப�கைள5�, எL< தா*கைள5� எ=,< ஒL�;ப=,திய ப�)ன�, ேபனாைவ, திற
<
ைவ,<�ெகா/=  சிறி<  ேநர�  ேயாசி,தா).  ப�)ன�  எ)ைன  ேநா�கி,  Ôஇ8வளG  நாB�  நட
த<  ;=�ப  வ�பர�  ப�றிய
வ�சாரைண. இன2 நட�க� ேபாற<தா) உ�கைட ;�றDசா�= ப�றிய உ/ைமயான வ�சாரைண. இ
த வ�சாரைண �தலிைல ேப�ப�
ேபைன5ட)தா)  ஆர�பமா;�.  வ�சாரைணய�ைல  ந:�க*  ெதாட�Dசியாக  ெபாE  ெசா�லி,  வ�சாரைண�;  ஒ,<ைழ�க�ைல
எ/டால,;  ப�ற; க�ப�ய* த�யளாைல5� வ�சா�க  ேவ/� வ��.  அைதவ�ட  க=ைமயான �ைறயB� இ��;.  எ�லா�
உ�கைள� ெபாA,த<” என எDச�;� பாண�ய�� ெசா�லிவ��= எ)ைன� பா�,தா).

நா), Ôஅ�ப�ெய�லா� ஒள2�க ேவ/�ய ேதைவ என�; இ�ைல. நா) ப�ைழ வ����
தா�தா) ஒள2�க ேவR�. நா) ெசEத
;�ற� எ)ன எ/டேத என�;, ெதய�ைல”: என� Hறிேன).

Ôஅ�ப ந:�க* ஒ� ப�ைழ5� ெசEய�ைல எ/= HAறியேளா?” என� ேக�டா).

நா)அவைன ஆர�ப,திேலேய ேகாப�ப=,த வ���பவ��ைல. எனேவ, Ôஅ�ப�� நா) வாதாட�ைல. எ)ைர ;�றDசா�= எ)ன/=
ெதயாததாைலதா) அ�ப�� Hறிேன)” எனD ெசா�லிD சமாள2,ேத).

Ôச வ�சாரைண நட�ேக�ைக எ�லா� ெத5�தாேன?”  எனD ெசா�லிவ��= வ�சாரைணைய ஆர�ப��க, தயாரானா). அவன<
ேபDM, ெதான2ய�� �
ைதய நா�கைளவ�ட ச�A க=ைம இ��ப< ேபால, ேதா)றிய<.

நாN� அவன< ேக*வ�கB�க� பதிலள2�க, தயாராேன).

ெதாட��

��ைனய பதிCக�
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