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������ய�� ��ட�ப�ட 90 ேப���

வ���ேலேய சிகி�ைச..! அதி��சி அறி�ைக

ச�தி தமி��ெச�வ�

Chennai: 

'இ�� ���த ப�ள�தா�கி� 

நட�கேந��தா��

த�ைமயானத�� அ�ேச�!'

- ������ ��பா�கி� �� கா� வா�கிய �ேனாலி� உடலி� �� ப��க�ப�ட ச�கீத வசன�க�

இைவ. ேந�� அவ� அட�க� ெச�ய�ப�டா�. அத�� ��தின� தமிழரசன�� உட� அட�க�

ெச�ய�ப�ட�. 

தமிழக ம�க� த�க� வா�நாள�� மற�திடாத ெப���யர� ச�பவ�, ������ ��பா�கி� ��. உய��

ந��தவ�கள�� உட�க� ஒ�ெவா�றாக அவ�கள� உறவ�ன�கள�ட� வழ�க�ப��� �ைத�க�ப���

வ�கி�றன. உறவ�ன�கள�� க�ண�� இ��� ஓ��தபா��ைல. ம�க� இ��� அ�த�

�யர�திலி��� ம�ளவ��ைல எ�பைத�தா� ������ய�லி��� வ�� �ைக�பட�க��

வ��ேயா�க�� பதி�ெச�கி�றன. ஆனா� அரசி� தர�ப�ேலா, `������ இய��நிைல���
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தி��ப�வ��ட�' எ�கி�றன�. 

������ �ெட�ைல� ஆைல��� ��� ேபாட�ப��வ��ட�. அரசிய� க�சி�தைலவ�க��

அைம�ச�க��, ம���வமைனய�� சிகி�ைச ெப��வ�பவ�கைள� ச�தி�� ஆ�த�

�றிவ�கி�றன�. 144 தைட உ�தர� ந��க�ப�ட ப�ற���ட, ������ய�� அதிக அளவ�� காவல�க�

�வ��க�ப���ளன�. இற�தவ�கள�� எ�ண��ைக 13-ஐ� தா��� என� ப�ேவ� தகவ�க�

��கி�றன. உ�ைமய��, இ�� ������ எ�ப� இ��கிற�? �யர� ப���த அ�த ம�க�

இய��நிைல��� தி��ப�வ��டனரா என� ெத���ெகா�ள,  ������� ேபாரா�ட� �றி�� கள

அறி�ைக தயா���வ�� மன�த உ�ைம ஆ�வல� ெஹ�றி திேப�ட� ேபசிேனா�. 

'அைம�ச�க�� தைலவ�க��, காயமைட�த ம�கைள ம���வமைனகள�� ச�தி�தன�' எ��

ெச�திக� ெவள�யாகி�றன. ஆனா�, உ�ைமய�� ெவள�வரேவ��யைவ அ�த� ெச�திக� அ�ல.

இதி� அ��பைடயாகேவ சில �ர�க� இ��கி�றன. இைவ ப�றிய ேக�வ�க� எ��ப�படாம�

மைற�க�ப�கி�றன. ��பா�கி� �� ச�பவ� நட�த� 22-� ேததி. ேம 22-� ேததி �த� 26-� ேததி

வைர  நகர����� 22-��� அதிகமான ஐ.ப�.எ� அதிகா�க� இ��தா�க�. ஒ� ஏ.�.ஜி.ப�., நா�� ஐ.ஜி.,

இர�� �.ஐ.ஜி., 15 எ�.ப� இ��தன�. அவ�க� தயா��த தகவ�க�தா� இ�வைர ெவள�யான

அைன���. �ைண வ�டா�சிய� ெகா��ததாக� ெசா�ல�ப�� �கா�, நம�� ஐ�� நா�க� கழி�ேத

ெத�யவ�த�. எஃ�.ஐ.ஆ� பதிவதாக இ��தா� 22-� ேததிேய அ�லவா பதி�ெச�தி��க ேவ���.

ஆ�ைலன�� இ��கேவ��ய அ�த எஃ�.ஐ.ஆ�., ப�ளா� ெச�ய�ப���ள�. �ைர� ந�ப� ம���

�றி�க�ப���ள�. இத��� ப��னா� இ���� உ�ைம மைற�க�ப��, அவ�க����

த��தா�ேபா�ற `உ�ைமக�' தயா��க�ப���ளன. 
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��பா�கி� �� நட�த அ��, ஐ.ப�.எ� அ�வல�கள�� உ�தரவ�� ேப�� பல எள�ய ம�க�

தா�க�ப�டன�. க���� ச�ைட அண��� ேகாஷமி�டவ�க�, ேபாரா�ட� �றி�த ெச�திைய �க�லி�

பர�ப�யவ�க� என அைனவைர�� வ��வ�டாக� ெச�� தா�கி��ளன�. ����கண�கான

இைளஞ�கைள அைழ��� ெச�� சி�ரவைத ெச���ளன�.

தகவ� ேசக��பத�காக, பாதி�க�ப�ட ம�கள�� வ��க��� எ�க� ��வ�ன� ேந�� ெச�றன�.

அவ�க� ேபசேவ அ�ச�ப�கி�றன�. ஏதாவ� தகவ� ெசா�னா�, ேபால�� வழ�� பதி�ெச��

������� என அவ�க� பய�ப�கிறா�க�. அதி� நியாய� இ��பதாகேவ என��� ேதா��கிற�.

பல�� ��ட� ப�� காய��ட� வ��கள�� இ��கிறா�க�. அ�ப��ப�ட 90 ேபைர நா�க� ச�தி�ேதா�.

பல�� சி�வ�க�. அவ�க� வ���� இ��தப�ேய சிகி�ைச ேம�ெகா�கிறா�க�. ம���வமைன���

ெச�றா� அவ�கைள�� ேபால�ஸா� ������வ� என அ�ச�ப�கிறா�க�. உ�ைம நிலவர� இ�ப�

இ��ைகய��, இய��நிைல தி��ப�வ��ட� எ�ப� எத� அ��பைடய�� நியாயமா��? இ�� உ�ள

ம�கைளெய�லா� ஒ��திர�� உ�ைமயான அறி�ைகைய� தயா�ெச��வ�கிேறா�. அ�த அறி�ைக

தயாரான�ட� ச�ட�திய�லான நடவ��ைகைய ேம�ெகா�ேவா�" எ�றா� ஆத�க��ட�. 

https://www.vikatan.com/news/tamilnadu/125876-what-is-happening-in-thoothukudi-a-live-report.html
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'இ�த� ������ ��பா�கி� �� ச�பவ�, �ைண வ�டா�சிய�� உ�தரவ�� ேப��தா� நட�த�'

எ�� ெச�தி பர�வைத� ப�றி ெஹ�றி திேபன�ட� ேக�ேடா�.

"�ைண வ�டா�சிய���� law&order-��� எ�ன ச�ப�த�? பல� த�ப��பத�காக �ைண வ�டா�சிய��

ெபயைர� ெசா�லி�ெகா����கி�றன�. அ�த மாவ�ட�தி� கெல�ட� அ�லவா இத�� பதி�

ெசா�லிய���க ேவ���. எ�ேக ெச�றா� அவ�? 144 தைட உ�தர� ேபா�டவ� கெல�ட�. ம�க� தைட

உ�தரைவ ம�றி வ��ேபா� கெல�ட� மாவ�ட�தி� இ�லாம� ஏ� ெவள�ேய ெச�றா�? 144 தைட

உ�தரைவ� ேபா��வ��� அவ� ஜமாப�தி�காக ேகாவ��ப�� ெச�லேவ��ய காரண� எ�ன?

இைவெய�லா� மைற�க�ப��, அ�த ம�ச� ச�ைட அண��த காவலைர ம��� ��றவாள�

ஆ��கிறா�க�. அ�த� காவல���� �ட அதிகார� ெகா��த �.ஐ.ஜி-�� அ�லவா அத��� ெபா���!

ஆனா�, அ�பாவ� ம�க� தா�கினா�க� என� ��ற� சா��கிறா�க�. தா�க ேவ��� என ���ெச�த

ம�க�, இ�வள� நா� கா�தி��தா தா��வா�க�? காவ� �ைறைய� ேச��த பல� மா�� உைடய��

இ��தா�க�. அ�த� தகவ� எ�லா� ஒ�ெவா�றாக ெவள�வ��. அ�ேபா� ெத��� யா�

கலவர����� காரண� எ��; யா� வாகன�கைள� ெகா��தினா�க� எ��'' என ேவதைன�ட� �றிய

ெஹ�றி, ������ ��பா�கி� �� �றி�� வ��வான அறி�ைக தயா�ெச�� வ�கிறா�. 

இைத� ப��கைலனா ப��சி��க �ள��
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காலன�யா�க�தி� சா�சி... ெச�ைன�� ��ைதய ெதா�ம�... பழேவ�கா� ���லா�தல� ம��ம�ல!

பழேவ�கா� வரலா� ெச�ைனைய வ�ட�� பழைமயான�. கிப� �த� ��றா��� ெச�கட� வழியாக

ப�ற கட�பர��க��� வ�� வண�க� ெச�த ேரா� நா�ைட� ேச��த மா�மி... Best Places to Visit in Pulicat
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ெஜயலலிதாவ�� ெசா�த� �ரலி� ஒலி�த ��தான திைரய�ைச� பாட�க�!#Jayalalithaa

த�ப�ைய� கா�பா�ற சீறி� பா��த மா��ட� ேபாரா�ய `�ண��ச�’ சி�மி!

ஒ�ெவா� ேபாரா�ட�தி�ேபா� ேநா�க� நிைறேவறியேபா��, ேபாரா�ட� சைத கிழி�� வ���

ர�த�ேதா�தா� ����ைவ�க�ப�கிற�. காய�ப�டவ�க�, உைடைமைய இழ�தவ�க� நியாய�

கிைட�காமேல கால� கட�கிறா�க�. ப�ர�ைனய�� �� �ைற�த�ட� எ�லா� ��

மைற�க�ப��வ���. ஆனா�, உ�ைமைய ந��ட நா� �ைத�� ைவ�க ��யா�. நியாய� கிைட�ேத

த���!

உ�க� க��ைத� பதி� ெச���க�
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