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�லிகளி� வைத �கா�களி� ஒ�றைர ஆ��க� ����ற ேதாழ� மணிய� எ!�� அ#பவ%ெதாட� (39)

39. �ைரய-பா ெகாைலயி� பிரபாகரைன% ேத/ய ெபாலி0 அதிகா1ைய2 3�/� அைட%த �லிக�!

எ)ைன� �லிக* கட,தி >)? கிழைமக@�; ேமலாகிவ��ட ேபாதிA�, எ)ன காரண,<�காக எ)ைன, தா�க* கட,திேனா�
எ)பைத  இ<வைர  �லிக*  ெதவ��கவ��ைல.  ;றி�பான  காரண�க*  எ<D�  இ�லாம�  த�க@ைடய  அரசிய�  எதி  எ)ற
காரண,<�காக� கட,<வதானா�,  அவ�க* எ)ைன எ�ெபாEேதா  கட,திய���க ேவ/F�.  அ)ரைன (வ�ேவகான
த))  �லிக*
கட,தியDட) அ�ப� ஒ� எதி�பா��ப�� நா) இ�
ேத).  ப�)ன� ெச�வ�,  தி�ைல ேபா)ேறாைர� கட,திய ேநர,திA� நா)
அதைன எதி�பா�,ேத). அ�ப�ய��லாம� இ<நா*வைர வ��F ைவ,<வ��F, இ�ெபாE< திJெரன� கட,<வதானா� நிKசயமாக
ஏேதா காரண� இ��க ேவ/F�.

கட
< இ
த >)? வார�கள2A� வைத �கா� வா4�ைகய�� ;றி�ப�F�ப�யான மா�ற�க* எ<D� ஏ�படவ��ைல. ஒேரெயா�
மா�ற�, <M�காN வைத �காமி� ைவ�க�ப�ட நாலாய�ர� ேப�� ெபய வ�சாரைணக* எ<D� இ�லாம� ெகா�ல�ப�ட<
ேபால இ�லாம�, இ�; வ�சா,< வ�சா,<� ெகா�கிறா�க*. அ8வளDதா). அ
த ெக�ட நாைள எதி�பா�,< ஒ8ெவா� ைகதி5�
நF�க,தி� தவ�,தன�. �லிக* பா�ைவய�� மிக� ;ைற
த ;�ற�க* ெசNதவ�க* எ)? �லிகளா� க�த�பFேவாைர ம�F� தா�
நடா,தி வ
த Õப/ைண’ (திற
தெவள2K சிைறKசாைல) ஒ)?�; அP�ப� க�டாய உைழ�ப�� ஈFபF,<வதாக சிைற�;* இ�
த சில
�லி உ?�ப�ன�க* >ல� அறிய ��
த<.

சா�பா�ைட� ெபா?,த வைரய�A�, ;ள2�� �E�ைக� ெபா?,த வைரய�A� பைழய ப�லவ�தா). அேத ெவ*ைள� பKசசி சீன2�
ெபா�க�தா)  >)?  ேவைள  உணD.  சில  ேவைளகள2�  அ<D�  இர/F  ேவைளகளாக�  ;ைற
<வ�F�.  ;ள2�;�  ேபா<
பாவ��பத�ெகன அ�கி�
த அ8வளD ேப��;மாக மாத,<�; ஒேரெயா� Õைல�ேபாN’ ேசா� வழ�க�பF�. த/ண:� வ
தா�தாேன
;ள2�க ��5�! எனேவ �லிக* க�திய< ேபால அ
த ஒ� சவ��கார� ஒ� மாத,<�;, தாராளமாக� ேபா<�!!

நா) இரவ�� ��க,ைத, ெதாைல,< ெவ;நா�களாகிவ��டன. வ :�டாைர� ப�றிய கவைல ஒ��ற�. இ)ெனா��ற� அF,த நா*
வ�சாரைணய�� எ)ன ேக�க�ேபாகிறா�க* எ)ற ேயாசைனேய ேமேலா�கி  நி�;�.  அ
த மன உைளKசலா� நா) ம�Fமி)றி
வ�சாரைணய�� இ��;� ைகதிக* அைனவ�� ெப��பாA� இரD ேநர�கள2� ��காம�தா) இ��பா�க*. நி,திைர ெகா*@�
சில� Sட பய�கர� கனDகைள� க/Fவ��F ந*ள2ரவ�� வ :�F� க,<வ< ச�வசாதாரண�. அதி� Ôஐேயா அ��காைத5�ேகா”

எ)? க,தி� ;ள?வ< தா) நா) அ�கி�
த கால,தி� பல தடைவக* ேக�ட ஒ� ஓல�. இரவ�) அ
தகார,தி� இ
த ெக�ட
கனDகள2) ஓ�கார� மரண ேதவைதைய ப�க,தி� நி?,தி ைவ�ப< ேபா)ற ஒ� ப�ரைமைய ஏ�பF,<�.

என< வ�சாரைண இ)ன�� ��வைடயாத ப�யா�, எ)Pட) ெப��பாலான ைகதிக* மன� வ��F� பழக� பய
தன�. இ��ப�P�
அவ�க* எ)Pட) கைத�பத�; மிக ஆவலாக இ��கிறா�க* எ)ப<, அவ�க* எ)ைன� பா�,< அ)�டP� வாWைச5டP�
�)னைக�பதிலி�
< �
த<. சில� ப�F� படாம� சாதாரண வ�டய�கைள எ)Pட) பகி�
< ெகா/டன�.

நா) அ�கி�
த எ�ேலா�டP� கைத,தி��காவ��டாA�,  அ�கி�
தவ�கள2�  ��கியமானவ�கள2� சிலைர�ப�றி  ப��ப�யாக
அறி
< ெகா/ேட). அ�ப� அறி
த ேநர,தி� தா) Õ�ெளா�’ இய�க,தி� இ�
< ப�
< Õத:�ெபாறி’ இய�க,ைத உ�வா�கியவ�கள2�
ஒ�வ��, ச
ததியா) மரண,தி) ப�)ன� அ
த இய�க,ைத தைலைமதா�கி நடா,தியவ�மான ேநாேப�� (ேகசவ), ேகாவ�
த)
எ)ப< அவர< ஏைனய ெபய�க*) அ�கி��பைத அறி
ேத). �த�நாேள அவ� எ)ைன� பா�,< �)னைக,ததி) ம�ம� ப�)ன�தா)
ெத
த<.

ேநாேப��ைட அத�; �)ன� நா) ஒ�ேபா<� ேநர�யாகK ச
தி,தி��கவ��ைல. ஆனா� அவ� க/�ய�லி�
< எம< ேதாழ�க*
சிலரா�  சிறி<  கால�  ெவள2ய�ட�ப�ட  Õத:�,த�கைர’  எ)ற  தர�  வாN
த  இல�கிய  சWசிைக�  ;Eவ��  இ�
த  ேபா<
ேக*வ��ப���
ேத). அவ� திேகாணமைலய�� அரச ேசைவய�� (க�வ� இலாகா எ)? நிைனD) கடைமயா�றிய கால,தி�, அ�;
ந:��பாசன இலாகாவ�� கடைமயா�றிய எம< ேதாழ� ஒ�வ�ட) அவ��; ெந��கமான ெதாட��க* இ�
த<.

அ
த ெந��கமான ெதாட��க* காரணமாக அவ� எ)ைன�ப�றி� ேக*வ��ப�F, எ)ைனK ச
தி�பத�; வ���ப� ெதவ�,தி�
தா�.
நா)  ஒ��ைற  அரசிய�  S�டெமா)?�காக  திேகாணமைல  ெச)றி�
த  சமய�  ச
தி�க  �ய)?�  அவ�  ெகாE��
ெச)றி�
தப�யா�  ச
தி�க  இயலாம�  ேபாNவ��ட<.  ப�)ன�  ஒ��ைற  திேகாணமைலய��  கடைமயா�றிய  எம<  ேதாழ�
யா4�பாண�  வ
தி�
த  ேநர,தி�  ேநாேப��F�  அ�;  வ
தி�
தப�யா�,  யா4.கல��ய�லி�
த  அ
த,  ேதாழ)  வ :���
ேநாேப��ைட ச
தி�க ஏ�பாF ெசNய�ப�ட<. அத�காக நா) அ
த, ேதாழ) வ :���;K ெச)? ந:ணட ேநர� கா,தி�
த ேபா<�
அ)? அவ� வரவ��ைல. ஏேதா சில வசதியXன�களா� வர��யாம� ேபாNவ��டதாக� ப�)ன� தகவ� அP�ப�ய��
தா�.

எனேவ இ�ெபாE<தா) எதி�பாராத இட,தி� நா� ஒ�வைர ஒ�வ� ச
தி�கிேறா�.  ச
தி,தாA� க/களா� ஒ�வைரெயா�வ�
பா�,ேதாேமெயாழிய கைத�;� +ழ� இ)ன�� உ�வாகிய���கவ��ைல. நா) அவைர �த)�தலி� க/ட ெபாE<, அவ)
�<; �Eவ<� �லிகளா� நடா,திய அ� காய�கள2) தE��க* நிைறய இ�
தைத� க/F அதி�
< ேபாேன). அேதேநர,தி�
என< �ைற5� இன2 வர,தாேன ேபாகிற< என எ/ண� கவைல அைட
ேத).

இ
த  ேதாழ�  ேநாேப��,  ேகாவ�
த)  எ)ற  �ைனெபய�  எEதிய  Õ�தியேதா�  உலக�’  எ)ற  நாவ�
அ)ைறய காலக�ட,தி� பலராA� வாசி�க�ப�ட ஒ)றா;�.  அ
த நாவ� �ெளா� இய�க,தி) உ*
�ர/பாFக*  ;றி,<�,  இய�க,<�;*  நிக4
த  ேவ/ட,தகாத  ப�ேவ?  ச�பவ�க*  ;றி,<�
ேபசியதா�, அ
த நாவைல �லிக* உ�பட ம�ைறய இய�க,தவ�க* ம�Fமி)றி, �ெளா� இய�க,ைதK
ேச�
தவ�க@� அதிகளவ�� வா�கி  வாசி,த< என�;, ெத5�.  யா4.ப�கைல�கழக,<�; �)னா�
இ�
த  என<  கைடய��  ம�F�  Y�?�;�  அதிகமான  அ
த  நாவலி)  ப�ரதிகைள  நா)  வ��பைன
ெசNதி��கிேற).  �ெளா�  இய�க,தின�  அ
த  நாவைல வ���பாத  ேபாதிA�,  நா) அைத  வ��பைன
ெசNதைத,  தF�க  ��படவ��ைல.  (இ
த  நாவலி)  இர/டாவ<  பதி��  ேநாேப��  �லிகளா�
ெகா�ல�ப�ட ப�)� இ
தியாவ�� ெவள2வ
<*ள<)

ேநாேப�� �லிகளா� கட,த�ப�ட ெபாE< நா) ெவள2ய�� இ�
ேத). உ/ைமய�� அவர< கட,த�, தம< பா<கா�� ச�ப
தமாக
அவ�க*  ெகா/��
த  அச�ைடய�)  ஒ�  வ�ைளD  எ)?  அ�ெபாE<  ேக*வ��ப���
ேத).  அவர<  இய�க,ைதK  ேச�
த
யா4.ப�கைல�கழக  மாணவனான ைகத�ையK  ேச�
த  த�மலி�க�,  Z
தர�  ம�
<�கைட  உைமயாள) மக)  ேயாகZ
தர�
(ேயாக)) ஆகிேயா�  �லிகளா� ப��,<K  ெச�ல�ப�F ெகாைல ெசNய�ப�ட ப�)ன�,  �லிகள2) பா<கா��  ெகFப��க* மிகD�
இ?�கமாக இ�
த ஒ� +ழலி�,  மிகD� ப�ரய,தன� எF,< தம< இய�க,தவ�கைளK ச
தி,< நிைலைமைய ஆராNவத�காக
யா4�பாண� வ
தி�
த ேபாேத ேநாேப�� கட,த�ப�டா�.

ேநாேப�� ெகா�;வ�லி� த�கிய��
த  வ :��ைனK ேச�
த  ஒ� சி?வ) �லிக@�;� ெகாF,த தகவலி) ேபேலேய ேநாேப��
கட,த�ப�டா�. அவ� த�கிய��
த வ :��� ஆ�கைள அைழ,< ச
தி��க* நடா,திய< அ
தK சி?வP�; வ�,தியாசமாக இ�
ததா�,
அவ) அைத� �லிக@�;, ெதய�பF,தியதா� இ
த வ�ப[த� நட
<*ள<. அ
தK சி?வ) அைத தி�டமி�FK ெசNதானா அ�ல<
எேதKைசயாகK  ெசNதானா  எ)ப<  சயாக,  ெதயவ��ைல.  ஆனா�  �லிக*  சி?வ�கைள  ேபாராள2களாக�  பய)பF,திய<

Yarl TV Live

�லிகளி� வைத
�கா�களி� ஒ
ஆ��க� ����
ேதாழ� மணிய�
அ#பவ%ெதாட

சி6களவ�க� ஆகிய
நா6க�

யா8-பாண%தி
அவல�!

ப9சி� ப1திமீ�

ேம�ெகா�ள-ப;ட தா

�லிகளி� உ�ளக அதிகார

ேபாரா;ட� (ப=தி-1

ப9சி� ப1திமீ�

ேம�ெகா�ள-ப;ட தா

�லிகளி� உ�ளக அதிகார

ேபாரா;ட� (ப=தி-

ராஜAB
ெகாைலயாளிகள
=�ற- பி�னண

தமி8 ம2க� இழ
வD� சEத�-ப6
ெறாேப; பிேள2
தயFெசG� Hல
ம2கI2=- பதி
ெசா�J6க� (1)

ெறாேப; பிேள2
தயFெசG� Hல
ம2கI2=- பதி
ெசா�J6க� (2)
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ம�Fமி)றி,  அவ�கைள  தம<  உளவாள2களாகD�  பல  இட�கள2�  பய)பF,தி  வ
<*ளன�  எ)பத�;  பல  ச�பவ�க*
உதாரண�களாக உ*ளன.

ேநாேப���) கட,த� என�; ேச;ேவராவ�) ைகைத,தா) அ
த ேநர,தி� ஞாபக�பF,திய<. ேச கி#பாைவ வ��F ெவள2ேயறி
ெபாலிவ�ய�  �ர�சிவாதிக@ட)  இைண
<  அ
நா���  �ர�சிைய  உ/F  ப/Mவத�காக,  த�கிய��
த  ேபா<தா)
ைக<ெசNய�ப�டா�.  அவைர5�  அ�கி�
த  சாதாரண  ம�கள2�  ஒ�வ)தா)  பண,<�;  ஆைச�ப�F  கா���  ெகாF,ததாகK
ெசா�ல�பFவ</F.

ேநாேப��Fட) அ
த ேநர,தி� கைத�க ��யாவ��டாA�, ப�)ன� நா� உைரயாட�S�ய ச
த��ப� கிைட,த<. ;றி�பாக, நா�
ைவ�க�ப���
த  அ
த  ஆைன�ேகா�ைடK  சிைறய�லி�
<  ப�)ன�  நாவ�;ழி  ப;திய�லி�
த  ேகாவ�லா�க/�ய��  �லிக*
அைம,தி�
த  திற
தெவள2K  சிைறKசாைலய��  இ�
த  ஓரா/F  கால,தி�  நா�  மிக  ெந��கமாக�  பழகD�,  ப�ேவ?
வ�டய�கைளய��F� கல
<ைரயாடD� ��
த<.  இ?திய�� அவ��; நட
த ேசாக  ��D ;றி,< ச
த��ப� வ�� ெபாE<
எE<ேவ).

அ
தK  சிைறKசாைலய��  நா) க/ட இ)ெனா�வ�,  ஒ� கால,தி�  எ�மா�  மிகD�  ெவ?�க�ப�ட  ெபாலி$ இ)$ெப�ட�
தாேமாதர�ப�*ைள ஆ;�. ெபாலி$ ேசைவய�லி�
< ஓND ெப?வத�; �)ன� யா4�பாண� ;�நக� ப;திய�� அைம
தி�
த
ெபாலி$  நிைலய,தி�  ெபா?�பதிகாயாக�  பண�யா�றிய  தேமாதர�ப�*ைள,  �)னா*  யா4.மாநகர  �த�வ�  அ�ப�ர�
<ைரய�பாைவ  �லிக*  ெபா)னாைல  வரதராஜ�  ெப�மா*  ேகாவ�லி�  ைவ,<  Z�F�பFெகாைல  ெசNத<  ச�ப
தமாக  த:வ�ர
வ�சாரைணகள2�  ஈFப�டவ�கள2�  ஒ�வராவா�.  அ
த�  ெகாைலK  ச�பவ,தி�  �லிகள2)  தைலவ�  ேவ.ப�ரபாகரP�
ப�;ப�றிய��
தா�. (ப�ரபாகர) ப�;ப�றிய��
தாA�, அவ� Zடவ��ைல எ)?�, தன< கைடய�� அF�கி ைவ�க�ப���
த ேசாடா
ெப��கள2) மைறவ�� நF�;� கர�க@ட) ைகய�� ஒ� ப�$டAட) அவ� நி)றி�
தா� எ)?�, அ
த� ேகாவ�லி) அ�ேக
ேதந:��கைட ைவ,தி�
த ஒ�வ� ெசா)னதாக ப�)ன� தகவ�க* ெவள2யாகி இ�
தன)

<ைரய�பா ெகாைல வழ�கி� ச�ப
த�ப�ட வழ�கி� த�க* தைலவ� ப�ரபாகரைன� ைக<ெசNவத�; தாேமாதர�ப�*ைள அத:த
�ய�சி எF,தைமேய அவ� �லிகளா� கட,த�ப�டைம�கான காரணமா;�. நா) அவைரK சிைற�;* க/டெபாE< அைடயாள�
ப���க ��யவ��ைல. ஏைனயவ�க* ெசா�லி,தா) ஓரளD ஊகி�க ��
த<. ெபாலி$ ேசைவய�லி�
த ேபா< மிகD� க�பXரமாக
இ�
< பலைர� Õபத�’ பா�,த தேமாதர�ப�*ைள, அவ) அ�பP�;� அ�பனான �லிகள2) ப��ய�� சி�கிய ப�)ன�, �லிகளா�
Õ<ைவ�க�ப�F’ சிதிலமாகி� ேபாN இ�
தா�. அ�; நா) அவைர� க/டெபாE< அவ� மன� ப�ற4
த நிைலய�ேலேய இ�
தா�.
யா�டP� ேபசமா�டா�. அேநகமான ேநர�கள2� அ
தK சிறிய ேஹாA�;* �)ப�கமி�
< ப�)P�; நட
த வ/ண� இ��பா�.

இ
த இ)$ெப�ட� தேமாதர�ப�*ைள5டனான எம< கண�; வழ�; �லிக* ேதா)?வத�; �)னரான<. அ< 1960கள2� ேதா)றிய
ஒ)றா;�. அ�ெபாE< எம< க�சி ஆர�ப�,த ெவ;ஜன அைம�பான த:/டாைம ஒழி�� ெவ;ஜன இய�க� 1966 Ð 70 கால�ப;திய��
வடப;தி  �Eவ<� த:/டாைம�;� சாதி  அைம���;� எதிரான ேபாரா�ட,ைத ெபய அளவ�A� எEKசி5டP� �)ெனF,<
வ
த<. ஆலய� ப�ரேவச�, ேதந:��கைட� ப�ரேவச�, ெபா< இட�கள2A*ள கிண?கள2� தா4,த�ப�ட ம�க* த/ண:� அ*@த� என,
அ
த� ேபாரா�ட� வட ப;திெய�;� த:KZவாைலயாகச� ெகாE
<வ��FK Zழ)ற�,த<.

அ
த� ேபாரா�ட,<�; எதிராக அ
த ேநர,தி� இர/F Õவ��ல)க*’ ேதா)றினா�க*. ஒ�வ� ப�ரசி,தி ெப�ற மாவ��ட�ர ஆலய�
ப�ரேவச�  ேபாரா�ட,<�;  எதிராகK  சாதி  ெவறிய�கைள5�,  ;/ட�கைள5�  திர��  ைவ,<�ெகா/F,  மாவ��ட�ர�  க
தசாமி
ேகாவ�வ�� நி)? ஆலய� ப�ரேவச� ெசNய வ
த தா4,த�ப�ட ம�கைள தா�கி அ�டகாச� ெசNத �)னா* வDன2யா பாரா@ம)ற
உ?�ப�ன��, அட�கா, தமிழ� �)னண�ய�) தைலவ��, ஓNDெப�ற கண�த� ேபராசிய�மான சி.Z
தரலி�க�.

ம�ைறயவ�  அ�ெபாE<  ச�காைன  ெபாலி$  நிைலய,தி�  சா�ஜனாக�  பண�யா�றிய  தாேமாதர�ப�*ைள.  அவ�  த�,த  சாதி
ெவ*ளாள�� சாதி  ெவறிய�மாக  இ�
தா�.  த:/டாைம  ஒழி���  ேபாரா�ட,தி�  ச�காைன�  ப;திய�லி�
த  நிKசாம� கிராம�
ஆர�ப� �த� �)னண�ய�� நி)றதா�,  அ�; சாதி  ெவறிய�க@�;� தா4,த�ப�ட ம�க@�;� இைடய�� பல ேமாத�க*
நிக4
த<ட), சில உய��Kேசத�க@� Sட இ� ப;திய�A� ஏ�ப�டன. அதனா� அ�; எ�ெபாE<� ஒ� பத�ட நிைல இ�
<
வ
த<.

ஆனா� பத�ட,ைத, தண�,< ச�ட,ைத5� ஒE�ைக5� ேபணேவ/�ய ெபாலிஸா�, சாதி ெவறிய�கள2) ப�க� நி)?ெகா/F
தா4,த�ப�ட  ம�க@�;  பல  <)�?,த�கைளK  ெசNதன�.  சில  ெபாலி$  நிைலய�கள2�  சி�களவ�க*  ெபாலி$
ெபா?�பதிகாகளாக  இ�
த  ேபாதிA�,  அ�; இர/டா�  நிைலய��  கடைமயா�றிய  தேமாதர�ப�*ைள ேபா)றவ�க*  சி�கள�
ெபா?�பதிகாகைள5� ம(றி தா� நிைன,தபா�F�;K ெசய�பF� ஒ� +ழ� இ�
த<.

அ
த நிைலைம�; ஒ� காரண�, அ
த ேநர,தி� ஆ�சிய�லி�
த ப�ரதம� ட�லி ேசனநாய�க தைலைமய�லான ஐ.ேத.க அரசா�க,தி�
தமிழரZ�  க�சி5�  தமி4  கா�கிர$  க�சி5�  ப�காள2களாக  இ�
தைமயா;�.  வட  ப;திய�)  உய�சாதி  ேம�F�;ழாமின)
ப�ரதிநிதிகளாக  அ)?�  இ)?�  இ�
<  வ��  இவ�க*,  தா4,த�ப�ட  ம�கள2)  உைம�  ேபாரா��கைள  ஒF�;வதி�  அர
இய
திர,தி) ஒ� ப;தியான ெபாலிஸாைர Ð ;றி�பாக தமி4 ெபாலிஸாைர அ
த ேநர,தி� பய)பF,தி� ெகா/டன�. அதிA�
நிKசாம�  கிராம��,  தேமாதர�ப�*ைள பண�யா�றிய  ச�காைன ெபாலி$ நிைலய�� தமிழரZ�  க�சிய�)  ெப��  �/கள2�
ஒ�வரான  வ�F�ேகா�ைட�  பாரா@ம)ற  உ?�ப�ன�  அ.அமி�தலி�க,தி)  ெதா;திய��  இ�
ததா�,  அேத  க�சிய�)  த:வ�ர
ஆதரவாளரான தேமாதர�ப�*ைள ேபா)றவ�க* தா� நிைன,தப� தா4,த�ப�ட ம�க@�ெகதிராக ெவறியா�ட� ஆட ��
த<.

தேமாதர�ப�*ைள  அ
த  ேநர,தி�  தா)  ைக<ெசNத  தா4,த�ப�ட  ம�கைள�  ெபாலி$  நிைலய,<�;�  ெகா/F  வ
<
வ���ப�யவா?  அ�,<  ெநா��கினா�.  அ<ம�Fம�லாம�  அவ�க@�;  ெபாலி$  தF���  காவலி�  இ��;�  ேபா<  வழ�க
ேவ/�ய உணேவா ேதந:ேரா Sட வழ�காம� பா�,<� ெகா/டா�. த/ண:� தாக,தா� தவ�,த அ
த தா4,த�ப�ட ம�க* த/ண:�
ேக�ட ெபாE<, தேமாதர�ப�*ைள ெசNத ஈனKெசய� அ�; பண�யா�றிய சி�கள� ெபாலிசாைரேய ெவ�கி, தைல;ன2ய ைவ,த<.

ெதாட��

��ைனய பதிFக�
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