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 ோங்கள் இந்தினோவய பசிக்கிபோம் 
 

ிபோகபன் பட்டி ததோடர்கிது... 

 

""சநோதோப் பச்சுக்கு அதநரிக்கோ இவடபெறு தசய்கிதோ?'' 

 

""ோன் அப்டி ிவக்கயில்வ'' 

 

""பநற்குக ோடுகள் புிகள் இனக்கத்துக்குத் தவட யிதித்ததோல் ஆபதங்கள் 

தபடினோத சூழ்ிவ ஏற்ட்டு சநோதோத்துக்கு யந்ததோகக் கபேதோநோ?'' 

 

""போணுயத்திபேடன் டத்தும் பநோதல் நற்றும் போர்கில் இபேந்பத எநக்கு 

ஆபதங்கள் கிவடக்கின். ஆவனிவுத் தோக்குதிலும், பல்வத்தீவு 

தோக்குதல்கிலும் சிினபக ஆபதங்கில் இபேந்து கபக ஆபதங்கள் யவப 

தற்ிபேக்கிபோம்'' 

 

(போணுயத்திரிடநிபேந்பத ஆபதங்கவப் புிகள் ித்தர் என்து புரிந்து, 

த்திரிவகனோர்கிவடபன சிரிப்வ எழுந்தது). 

 

""இந்தினோ உங்கள் நீது யிதித்துள் தவட குித்து?'' 

 

""எங்கள் நீதோ தவடவன இந்தின அபசு ீக்கபயண்டும். இவத சந்தர்ப்ம் 

கிவடக்கும்போது ோங்கள் யற்புறுத்துபயோம். இந்தினோவுடன் ல்லுவயபன 

யிபேம்புகிபோம். ோங்கள் இந்தினோவயப் புக்கணிக்கயில்வ. சநோதோப் 

பச்சுகில் இந்தினோ பக்கினப் ங்கு யகிக்க பன்யபபயண்டும் என்ப 

யிபேம்புகிபோம். இந்தின அவநதிப்வட எங்கள் நக்களுக்கு பயதவதபேம் 

ிவவுகவ அித்தபோதிலும் எங்கள் நக்கள் இப்போதும் இந்தினோவய 

பசிக்கிோர்கள். இந்தினத் துவணக்கண்டத்தில் ிபோந்தின யல்பசோக 

இபேந்துயபேம் இந்தினோவுடன் எங்கது உவு கோசோப ரீதினோது'' 

 

""நவனகத் தநிமர்கள் ற்ி?'' 
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""இந்தின யம்சோயித் தநிமபேடோ உவயபம் யர்த்துக் தகோள்பய 

யிபேம்புகிபோம். எங்கவச் சந்தித்துப் பச அவமப்பு யிடுத்துள்போம்'' 

 

""உங்கவச் சந்திக்க யபேம் நவனகப் ிபதிிதிகள் உண்வநனோ 

ிபதிிதிகள் அல்பய!'' 

 

""நவனகத் தநிமர்கோல் பதர்ந்ததடுக்கப்ட்ட ிபதிிதிகளுடன் பசோநல் 

பயறு னோபேடன் பசுயது?'' 

 

""இவடக்கோ ிர்யோக அபசு பகோரிக்வக ஏன்?'' 

 

""இன்வன சூழ்ிவனில் பணில் அபசோல் ிபந்தபத்தீர்வய போக்கிச் 

தசல்படினோது. அயர் ிபதநர் என்ோலும்; அதிர் அல். அதிரிடம் 

அதிகோபம் புவதந்துள்து. எபயதோன், இவடக்கோ ிர்யோக அபசு என் 

திட்டத்வத யிபறுத்துகிபோம்'' 

 

""யடகுதினில் இபேந்து பஸ்ிம்கள் கோி தசய்னபயண்டும் என்று 

கூப்ட்டபத?'' 

 

""யடகுதினில் இபேந்து இஸ்ோநினர்கள் தயிபனற்ப்ட்டதற்கு யபேத்தம் 

ததரியிக்கிபோம். இஸ்ோநினர், நவனகத் தநிமர் ிபச்வகளுக்கோ தீர்வு 

குித்து ஆக்கப்பூர்யநோ ஆபோசவ டத்தப்டும்'' 

 

""பஸ்ிம்கில் னோபேம் ிவணக்வகதிகோக உள்ோர்கோ?'' 

 

""அப்டி னோபேம் இல்வ. ஆதோபம் இபேந்தோல், தனர் யியபங்கள் இபேந்தோல் 

அபசினல்துவப் தோறுப்ோர் சு. தநிழ்ச்தசல்யிடம் தகோடுக்கோம்'' 

 

""பஸ்ிம்கள் யடகுதினில் எப்போது அனுநதிக்கப்டுயோர்கள்?'' 

 

""னோழ்ப்ோணத்திிபேந்து தயிபனற்ப்ட்ட இஸ்ோநினர்கள் நீண்டும் 

திபேம்ி யபேயதற்கோ புச்சூழ்ிவகள் உபேயோக்கப்ட்டின் அயர்கள் 

திபேப்ி அவமக்கப்ட்டு தநிமர்களுடன் இவணந்து யோம 

அனுநதிக்கப்டுயோர்கள் எ உறுதினிக்கிபோம்'' 

 

""அதநரிக்கோயின் இபட்வடக் பகோபுப தோக்குதல் குித்து?'' 
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""தசப்டம்ர் 11-இல் அதநரிக்கோ நீதோ தோக்குதவ ோங்கள் கண்டித்து 

அிக்வக தயினிட்டுள்போம். அவநதிவன யிபேம்பும் நதத்தின் பபோல் 

நித உனிர்கள் தகோல்ப்டுயவத ோங்கள் யன்வநனோகக் கண்டிக்கிபோம். 

ோபம் இப்போது சநோதோ பனற்சினில் தயிோட்டு அபசின் உதயிபடன் 

ஈடுட்டுள்போம். இது போன் தற்தகோவத் தோக்குதல்கள் ற்ிப் பச 

யிபேம்யில்வ'' 

 

""தற்போவதன பனற்சிகள் குித்து...'' 

 

""தற்போவதன சநோதோ பனற்சிகில் திபேப்தினவடகிபன். ஸ்ரீங்கோ 

ிபதநபேம் உறுதினோ படிவுகவ எடுக்கிோர். அதன்பம் சநோதோ 

பனற்சிகள் தயற்ிகபநோக கபேம் என்று ம்புகிபன்'' 

 

""சுனோட்சி யமங்கப்டோது என்ோல்?'' 

 

""சுனோட்சி, சுனிர்யோகம் போன் எங்கள் பகோரிக்வககள் ிபோகரிக்கப்ட்ட 

ிவனிபபன சுனிர்ணன உரிவநவன ோங்கள் யிபறுத்திபோம். அதோயது 

தநிமர்களுக்கோ சுனோட்சி அல்து ிரியிவ என்பத இதன் சோபோம்சம். அபசு 

சுனிர்யோகத்வதத் ததோடர்ந்து நறுத்தோல் ிரியிவதோன் யமி'' 
 

""அப்டிதனன்ோல் சநோதோத்வத எதிர்க்கிரீ்கோ?'' 

 

""தோதுயோக எங்கது போபோட்டம் சநோதோத்தில்தோன் ஆபம்ித்தது. 

எங்களுவடன பந்வதன தவயர்கள்கூட சநோதோ யமினில் போபோடி 

எங்களுவடன உரிவநகவ தயன்தடுக்கோம் என்று பனற்சி 
தசய்துள்ோர்கள். ஆோல் ததோடர்ந்தும் அயர்களுவடன அந்த சநோதோ 

பனற்சிகள் நறுக்கப்ட்டு இயோதம் எங்கள்நீது கட்டயிழ்த்து 

யிடப்ட்டதோல் ோங்கள் ஆபதம் ஏந்தும் ிவக்குத் தள்ப்ட்படோம். யோய்ப்பு 

கிவடக்கும் போததல்ோம் சநோதோ பனற்சிகவத் தயிர்த்ததில்வ'' 

 

""பச்சுயோர்த்வத பதோல்யினவடந்தோல்?'' 

 

""பதோல்யினவடந்தோலும் ததோடர்ந்து சநோதோ பனற்சிகவ 

பநற்தகோள்பயோம்'' 
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""உங்கது சநோதோப்பச்சு ஆர்யம், அதநரிக்க இபட்வடக்பகோபுபம் 

தகர்ப்வதனோட்டி அவநந்ததோ?'' 

 

""அதநரிக்கோ நீதோ தசப்டம்ர் 11 தோக்குதலுக்கு பன்ப சநோதோத்துக்கோ 

ல்தண்ண பனற்சிகோக ஒபேதவப்ட்ச பத்த ிறுத்தத்வத ோங்கள் 

அியித்துயிட்படோம்'' 

 

""யடக்கு-கிமக்கு ிர்யோகம் னோர் தோறுப்ில் இபேக்கும்?'' 

 

""பச்சுயோர்த்வதக்கோ ஆபம் ிவபன தற்போது உள்து. ிர்யோகம் ற்ிப் 

பச இனோது'' 

 

""இவடக்கோ அபசு குித்து?'' 

 

""அதுகுித்து தோய்ோந்தில் பச உள்போம்'' 

 

""போஜவீ் கோந்தி தகோவ குித்து...'' 

 

""போஜவீ் கோந்தி தகோவ, 10 ஆண்டுகளுக்கு பன்பு டந்த பயதவ தபேம் 

துன்ினல் சம்யம் ஆகும்'' 

 

""போஜவீ் கோந்தி தகோவ யமக்கில், உங்கவப் ிடிக்க, சர்யபதச போலீஸ் 

உதயி ோடப்ட்டுள்பத?'' 

 

""போஜவீ் கோந்தி தகோவ யமக்கு இபேக்கும்யவப இதுகுித்து கபேத்து 

கூபடினோது'' 

 

""பந்வதன பச்சுயோர்த்வதகளுக்கும் இந்தப் பச்சுயோர்த்வதக்கும் என் 

யித்தினோசம்?'' 

 

""இது பந்வதன பச்சுயோர்த்வதகவயிட யித்தினோசநோ 

அணுகுபவனோக இபேக்கும். ஏதில் இந்தப் பச்சுயோர்த்வதனில் பன்ோம் 

தபப்ோக ோர்பய ோடு ததோடர்ோபோகப் ங்பகற்றுள்து. இம்பவ 

பச்சுயோர்த்வத ஓபவு சுபகநோக இபேக்கும் என்ப ம்புகிபோம்'' 
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""பச்சுயோர்த்வதனில் அதிர் சந்திரிகோ குமப்ம் ஏற்டுத்துயோர் என்று 

ிவக்கிரீ்கோ?'' 

 

""சந்திரிகோ குமப்ம் ஏற்டுத்துயோர் என்று ோங்கள் ிவக்கயில்வ. அயர் 

அப்டி ஏதும் தசய்தோல் அவதப் ோர்த்துக்தகோள்யது பணிின் தோறுப்பு'' 

 

இந்தப் த்திரிவகனோர் சந்திப்பு குித்து சிங்கப் த்திரிவகனோர் பஞ்சன் 

தபபபோ கூறுவகனில், "ிபோகபின் தசய்தினோர் நோோடு யபோறு கோணோத 

ிகழ்ச்சினோகும். 300-க்கும் பநற்ட்ட உள்ோட்டு-தயிோட்டு தசய்தினோர்கள் 

நிகுந்த சிபநத்துடன் னணம் தசய்து, நோோட்டில் கந்துதகோண்டர். இந்த 

நோோடு பம் உகில் யிடுதவப் புிகளுக்கு இபேந்த பக்கினத்துயத்வத 

உணபபடிந்தது. ிபோகபவப் ற்ி எவ்யபயோ கவதகளும், கற்வகளும் 

பயினிபேந்த பயவனில் தசய்தினோர்கள் நோோட்டில் நிகச் சோதோபணநோகக் 

கோட்சினித்தோர். அயபது ஒவ்தயோபே தசோல்லும் அயவபப் ற்ின தயோ 

கபேத்துகவப் போக்கி என்ப தசோல் பயண்டும்' என்று குிப்ிட்டிபேந்தோர் 

(ன்ி: ததன்தசய்தி). 
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