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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (33)

33. UTHR ப�றி �0வி% �0வி1 ேக2டன�!

வ=ன2யாைவ> ேச�
த  இ
த ெசௗ
தரராஜ) எ)ற வாலிப�,  கிள2ெநா>சிய�லி�
த  திைச  எ)பவன2)
வைத �காமி� இ�
< கா
திய�) ேநர�� க/காண��ப�� இ�
த இ
த வைத �கா��; மா�ற�ப�C
வ
தவ).  வ��ேபாேத  உட��  �Eவ<�  அ�,தE��கFட) தா)  வ
<  ேச�
தா).  (இ�ப�யான
தE��கFட) இ
த> சிைறய�H� பல� இ�
தன�. அ�ப�யானவ�கைள எம< ைகதிக* Õவ��லிக*’

என� ேகலியாக� ;றி�ப�Cவ</C)

இ
த  வாலிப)  வ=ன2யாவ��  தன<  ;C�ப,தின�ட)  வசி,<  வ
தவ).  அ�;  ஒ�  �$ல(�
5வதிைய� காதலி,< அவFைடய ெப�ேறா) ச�மத� இ)றி, தி�மண� ெசLதி�
தா). வ/��
மாC ைவ,< வ=ன2யா நக��;� ஓம
ைதய�� �லிகள2) க�C�பா��� இ�
த எ�ைல� ப;தி�;�
ெபா��க* ஏ�றி இற�;வ< அவ) ெசL< வ
த ெதாழிலா;�.

ஒ��ைற  ஓம
ைத�;  மா=  Oைடகைள  ஏ�றி>  ெச)றேபா<  �லிகளா�  திPெர)Q  ைக<
ெசLய�ப�டா).  வழைமேபாலேவ  அவR�  எ)ன  காரண,<�காக�  ைக<  ெசLய�ப�டா)  எ)ப<
அவR�;,  ெதவ��க�படவ��ைல.  கிள2ெநா>சி�;�  S��வர�ப�C  பல  நா�க*  சி,திரவைத

ெசLய�ப�ட ப�)னேர, அவ) எத�காக� ைக< ெசLய�ப�டா) எ)ப< ெதய வ
த<.

அவRட) ப�,த ஒ�வ) �ெளா� இய�க,தி� இைண
தி�
தா). அவRட) இவ) ஒ�நா* வ=ன2யா நக� அவRைடய
ேமா�டா� ைச�கிள2� சிேநகித� நிமி,த� பயண� ெசLதி��கிறா). அத) காரணமாக இவR� �ெளா� �,திைர ;,த�ப�C இ
த
சி,திரவைத �கா��; Õஅைழ,<’ வர�ப����கிறா).

அவ) ெசா)ன தகவ�கள2)ப�, திைசய�) �கா� ஒ� மரண�;ழிதா). அ
த �காமி� ைவ�க�ப���
த ைகதிக* சா�ப�Cகிற
ேநர� தவ��
த ஏைனய ேநர�கள2� க/கைள கQ��, <ண�யா� க��யப�ேய இ��க ேவ/C�.  எ�ேலா��;� கா�கள2�
ச�கிலி இட�ப����ப<ட), ைககF� ப�)ப�க� ப�ைண�க�ப����;�. ைகதிக* ஒ�வேராC ஒ�வ� கைத�க�Sடா<. சா�ப�C�
ேபா< ஒ� Õக�’ த/ண:� ம�Cேம ;��பத�; வழ�க�பC�. ஒ� நாைள�; ஒ�தர� ம�Cேம மலசல� கழி�பத�;> ெச�லலா�.
இ�ப�� பல�பல க�C�பாCக*!

திைசய�) வைத �கா�ட) ஒ�ப�Cைகய�� கா
திய�) இ
த �கா� பல மட�; Õதிறம’; எ)பேத ெசௗ
தரராஜன2) க�,<. அவ)
ெசா)ன தகவ�கள2� இ�
< ஒ� வ�டய� ெதய வ
த<. அதாவ< �லிகள2) இ
த மாதியான சி,திரவைத �கா�கF�;�
ெபாQ�பாக இ��பவ�க* ஒ8ெவா�வ�� ஒ� ;�� ச�வாதிகாகளாகேவ ெசய�பCகி)றன� எ)பேத அ<.

நா) அ�; இ�
த நா�கள2� இ)ெனா� ச�பவ�� நட
த<. திPெரன ஒ�நா* இ
த ெசௗ
தரராஜைன� பா��பத�காக அவன<
ெப�ேறா�க* அைழ,< வர�ப�டன�. சிைற�; ெவள2ேய ச
தி�� நிக4
த<. அவ�க* ெகா/C வ
த பலகார�கைள இவR�;�
ெகாC,< அளவளாவ� வ��C> ெச)றன�. ஏ) இ
த திP� ஏ�பாC எ)Q ெதயவ��ைல. வழைமயாக ஒ� ைகதிைய அவன<
உறவ�ன�கF�; சிைற>சாைல�ேக அைழ,<, கா/ப��;� வழ�க� �லிகள2ட� கிைடயா<. எனேவ இ< எம�ெக�லா� ெப��
அதிசயமாக இ�
த<. ெசௗ
தரராஜ) அ�கி�
தவ�கள2� எ)ன2டேம அதிக அதிக ந��ட) இ�
தாH�, எ)ன2ட�� இ< ப�றி
எ<=� ெசா�லவ��ைல.  (அவ) ஓ� இ
திய வ�சாவழி, தமிழனாக இ�
ததாH�, ஒ� Õேசானக� ெப�ைட’  ைய தி�மண�
ெசLததாH�, இ
த யா4�பாண�ய�கF�; அவ) ம(< ஒ� Õஐமி>ச�’)

ஆனா�  அவனா�  ந:/ட  நா�க*  வாைய,  திற�காம�  இ��க  ��யவ��ைல.  கைடசிய��  மிக=�  இரகசியமாக  எ)ன2ட�
வ�டய,ைத அவ�4,<வ��டா). அவ) ெசா)ன வ�டய� அதி�>சி#�C� வைகய�� இ�
த<. அதாவ< அவRைடய அ/ண)
ஒ�வ)  வ�யாபார,<�காக  ைச�கிள2�  வ=ன2யாைவ>  W�றி5*ள  கிராம�கF�;>  ெச)Q  வ�வ</C.  அ�ப�>  ெச)Q
வ��ேபா< திேகாணமைல வ :திய�H*ள ெஹாரவ�ெபா,தாைன எ)ற �E�க �E�க சி�கள ம�க* நிைற
< வாE� சிறிய
நகர,தி� �லிக* த�� ைச�கி* ;/ெடா)ைற அ�;*ள ப$ நிைலய,தி� ெவ��க ைவ�க ேவ/C� எ)ப< �லிகள2)
ேவ/Cேகா*!

அ�ப� அ
த� ;/ைட அ/ண) Oல� ெவ��க ைவ,தா�, ெசௗ
தரராஜ) சிைறய�லி�
< வ�Cதைல ெசLய�பCவா) எ)ப<
�லிக* அவRட) ேம�ெகா/ட ேபர�ேப>சி) சாரா�ச�. அத�; ெசௗ
தரராஜ) உ/ைமய�� �லிகF�; எ)ன பதி� ெசா)னா)
எ)ப<  என�;,  ெதய  வரவ��ைல.  ஆனா�  அ
த  வ�வகார�  �E�க  �E�க  அ/ண) ச�ப
த�ப�டதா�,  தா)  அதி�
ெசLவத�; ஒ)Q� இ�ைல என �லிகள2ட� ெசா�லிவ��டதாக  அவ) எ)ன2ட� மிக=� இரகசியமாக> ெசா)னா).  அவ)
எ)ைன, தவ�ர ேவQ எவட�� இ
த வ�வகார� ப�றி� ப�ர$தாப��கவ��ைல என நிைன�கிேற). நா)Sட அவRட) மிக=�
அவதானமாகேவ நட
< ெகா/ேட). ஏெனன2� �லிகள2) சிைறகள2�Sட, எ
த� ��Q�;* எ
த� பா�� இ��;� எ)Q ெசா�ல
��யா<.

ஆனா� அ
த ெசௗ
தரராஜ) உடR� வ�Cவ��க�படவ��ைல எ)பைத, நா) ஒ)றைர வ�ட�க* கழி,< வ�Cதைலயாகி வ
த
ப�)ன�  அறி
<  ெகா/ேட).  நா)  வ�Cதைலயான  ப�)ன�தா)  வ�Cதைலயான  அவ),  எ�ப�ேயா  எம<  �,தக�  கைடைய
வ�சா,<�  ப��,< தா) வ�Cதைலயானைத எ)ன2ட� வ
< ெசா�லிவ��C�  ேபானா).  அ
தேவைளய��  அவன< �$ல(�
மைனவ�5� அவைன அைழ,<�ேபாக வ
தி�
தா*. அ�ெபாE< யா4�பாண� �லிகள2) இQ�கமான க�C�பா��� இ�
ததா�,
பய,தி) காரணமாக நா) அவ�கைள என< வ :�C�; அைழ,< உபச�க�Sட இயலவ��ைல.

ெசௗ
தரராஜன2) கைதைய இ�ேக எEதேவ/� வ
ததி�கான காரண�, இ
த மாதியான பல ச�பவ�க* �லிகள2) சிைறகள2�
நட
< வ
தி��கி)றன எ)பைத, ெதவ��கேவ.

என�;  அ�  காய�கள2னா�  ஏ�ப�ட  ேநா=  மாQவத�;  �)னேர  வ�சாரைணக*  ம(/C�  ஆர�பமாகிவ��டன.  இ�ெபாE<
வ�சாரைணக* �E�க �E�க அரசிய� ச�ப
த�ப�டதாகேவ இ�
தன. ம(/C� வ�சாரைணைய ஆர�ப��பத�; �)ன� தயாபர)
எ)ம(< நடா,த�ப�ட தா�;தH�; ப�ராய>சி,த� ெசLய வ���ப�னா) ேபாH�? த�கள< தினச வ�சாரைண அறி�ைககள2�
��கியமானவ�ைற கா
தி  இர= ேவைளகள2� ப�,<� பா��பதாக=�,  அத) அ��பைடய�� சில ��=கைள அவ� எC�ப<
வழ�க� என=� எ)ன2ட� அவ) கைதேயாC கைதயாக� Sறினா). இத) Oல� அவ) எ)ம(தான தா�;தH�;� தன�;�
எ8வ�த ச�ப
த�� இ�ைலெய)Q�,  அ< �E�க �E�க கா
தி  ச�ப
த�ப�ட வ�வகார� எ)Q ெசா�ல வ
தா) எ)ப<
�
த<.

அரசியைல� ெபாQ,தவைர என< கட
தகால நடவ��ைகக* ப�றி <�வ�, <�வ�� ேக�டா). ;றி�பாக
�லிக*  இய�க�  உ�பட  ப�ேவQ  இய�க�கFடR�  என�;  இ�
த  ெதாட��க*  ;றி,<  வ�பரமாக�
ேக�டா). �லிக* இய�க,திH� யா� யா�ட) SCதலான ெதாட��க* உ/C எ)பைத Z[�கமாக அறிய

வ���ப�னா). �லிக* த�க* ஆ�கைள� ப�றிேய ஒ�வைர ஒ�வ� உள= பா��பவ�க* எ)பதா�, நா) அதி� எ>ச�ைக5ட)

Yarl TV Live

�லிகளி� வைத
�கா�களி� ஒ�
ஆ��க� ����
ேதாழ� மணிய� 

அ#பவ%ெதாட�

சி6களவ�க� ஆகிய
நா6க�

யா89பாண%தி�
அவல�!

ப:சி� ப;திமீ�

ேம�ெகா�ள9ப2ட தா

�லிகளி� உ�ளக அதிகார

ேபாரா2ட� (ப>தி-1)

ப:சி� ப;திமீ�

ேம�ெகா�ள9ப2ட தா

�லிகளி� உ�ளக அதிகார

ேபாரா2ட� (ப>தி-2)

ராஜBC
ெகாைலயாளிகள
>�ற9 பி�னணி

தமி8 ம1க� இழ
வ0� சEத�9ப6
ெறாேப2 பிேள1,

தயFெசG� Hல
ம1கI1>9 பதி�
ெசா�J6க� (1)

ெறாேப2 பிேள1,

தயFெசG� Hல
ம1கI1>9 பதி�
ெசா�J6க� (2)
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நட
< ெகா/ேட).

அவ�க* அறிய ��ப�ட இ)ெனா� ��கியமான வ�டய�, மன2த உைமகF�கான ப�கைல�கழக ஆசிய�க* (UTHR)  எ)ற
அைம��ட) என�; இ�
த ெதாட��க* ப�றியதா;�. அத�ெகா� காரண�, அ
த அைம�ப�) $தாபக�கள2� ஒ�வரான கலாநிதி
ேக.சிற:தர) என< ந:/ட நா* ந/பராக இ�
தைம5�, ம�ைறய ��கிய$த�களான கலாநிதி  ராஜ) ஹ_�, டாகட� ராஜின2
திராணகம ஆகிேயா� என�; ந); அறி�கமானவ�களாக இ�
தைம5� ஆ;�.

UTHR  அைம�பா�  ெவள2ய�ட�ப�ட  Õ�றி
த  பைன’  எ)ற  ப�ரசி,தி  ெப�ற
]ைல  நா)  அ<வைர  க/ணா�  ஒ�  தடைவ  த)R�  பா�,தி��காத
ேபா<� (அ
த ]� 1995� யா4�பாண� �லிகள2டமி�
< இரா[வ,தா�
வ�Cவ��க�ப�ட ப�)னேர ந/ப� மேனாரaச) Oல� என�;� கிைட,த<!),
அதி�  ெவள2ய�ட�ப���
த  வ�பர�கள2�  சிலவ�ைற  நாேன  திர���
ெகாC,ததாக  �லிக*  ச
ேதக�ப���
தைத  ப�)ன�  அவ�கள<
வ�சாரைணகள2) ேபா< அறிய�S�யதாக இ�
த<.

நா)  Õ�றி
த  பைன’  ]ைல  அ<வைர  பா��கவ��ைல  என  என<
வ�சாரைணய�) ஒ� க�ட,தி� ;றி�ப��ட ேபா<, அ�கி�
த �லிக* ஒ�வைர ஒ�வ� பா�,< உர�க> சி,ததி) Oல�, எ)ைன
ஒ� ெபாLயனாக எ/[கிறா�க* எ)பைத� �
< ெகா*ள ��
த<. இ)ெனா� ச
த��ப,திH� அ8வாQ அவ�க* உர,<>
சி,த ச�பவ� நிக4
த<.

அ
த� காலக�ட,தி� இரா[வ,தி) பலாலி பைட,தள,திலி�
< Õம�க* ;ர�’ எ)ெறா� வாெனாலி ஒலிபர�பாகி வ
த<. அ
த
ஒலிபர�ைப ஈ.ப�.�.ப�.  க�சிய�) பராFம)ற உQ�ப�னராக=�, Õதின�ரW’ ப,திைகய�) ஆசியராக=� இ�
< ப�)ன� W�C�
ெகா�ல�ப�ட அ��த) எ)பவேர  நடா,தி  வ
ததாக� பரவலாக ஒ� கைத இ�
த<.  அ
த வாெனாலிய�� �லிகைள மிக=�
ேமாசமாக=� ைநயா/�,தனமாக=� வ�ம�சி,< ெசLதிகF� க�CைரகF� ஒலிபர�ப�ப�C வ
ததாக� ேக*வ��ப���
ேத).
அ�ெபாE< யா4�பாண� �லிகள2) இQ�கமான க�C�பா��� இ�
ததா�, �லிகள2) ஆதரவாள�க* உ�பட� பல�� இரகசியமான
�ைறய�� அ
த வாெனாலிைய� ேக�C வ
தன�. ஆனா� நா) அைத5�Sட ஒ�ேபா<� ேக�டதி�ைல.

ஆனா� �லிகேளா அ
த வாெனாலி�;� நாேன சில வ�டய�கைள வழ�கி வ�வதாக> ச
ேதகி,< எ)ன2ட� வ�சா,தன�. நா)
அைத ஒ�ேபா<�  ேக�ட<Sட இ�ைல எ)Q ெசா)ன ேபா<,  அவ�க*  த�கைள அட�க  ��யா<  வாLவ��C>  சி,<�
ெகா/டன�. இ��ப�R� அவ�க* நா) ெசா)ன (அவ�கள< பா�ைவய��) ÕெபாL�காக’ எ)ைன, தா�கா< Õெப��த)ைம5ட)’

நட
< ெகா/டன�.

ஆனாH� ஒ� வ�டய,ைத எ)ன2ட� ேக�டன�. அ
த வாெனாலிய�� ப�ேவQப�டவ�க* ப�;ப�றி க�,<க* Sறி வ
த வ�டய�
அ<.  அ8வாQ க�,<� Sறியவ�கள2) ஒலி�பதிைவ� ேபா�C� கா��னா� அ
த� ;ர�கைள ைவ,<, அ< யா� யா�ைடய
;ர�க* எ)Q இன�காண ��5மா எ)Q எ)ன2ட� ேக�டன�. அ8வாQ ;ர�கைள அைடயாள� கா�ட�ேகா �லிக* ேக�ட
ெபய�கள2� கவ�ஞ�க* வ.ஐ.ச.ெஜயபால), ேசர),  �லிகள2) Õஈழநாத�’  ப,திைகய�) ப�ரதம ஆசிய� ெஜயராஜி) ைம,<ன�
த�மலி�க� மா$ட� ஆகிேயா) ெபய�க* இ�
தன.

ெதாட��......

��ைனய பதிFக�

280112-1 http://thenee.com/html/280112-1.html

2 of 2 28/01/2012 08:35

www.padippakam.com




