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�கில� காணாம�
ேபானத� ப��னண�ய��
வ�லகாத சில ம�ம�க�!
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�கில� காணாம� ேபா�க��க�ப�ட����

ப��னண�ய�� மண�ெகா�ைள  ��ப� இ��கலா�

எ��  ச�ேதகி�க�ப�கிற� . அவ���  ஏ�ப������

அ����த� ெதாட�பாக  ஒ�  ப�க�  காவ��ைற��

ம�ப�க�  �ெட�ைல� ேவதா�தா ��ம��

��ற�சா�ட�ப�� வ�கிற� .

�ழலியலாள� �கில� காணாம� ேபான

வ�வகார�தி� ஆ�ெகாண�� ம� இ��

உய�ந�திம�ற�தி� வ�சாரைண�� வ�த�. அதி�,

ஆஜரான சிப�சிஐ� தர�� இ�த வழ�கி� இ�வைர

148 சா�சிக� வ�சா��க�ப����பதாக��,

ம�கள�ட� ��டறி�ைகக� ெகா��க�ப��

இவைர� க�டா� தகவ� ெத�வ����ப�

ெசா�லிய���பதாக�� ெத�வ��தன�. ேம��

ெச�ைன எ���� ரய��ேவ காவ�நிைலய�

இ��� அ�தைன ேகமிரா கா�சிகைள��

ஐ�வ�யா

நா.ராஜ��க�
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ஒ�பைட�காத நிைலய�� �கில� வ�வகார�தி�

ச�வர எ�த ������ ெச�ல��யவ��ைல என�

ெத�வ��க�ப�ட�. �கில� தர�ப�� ஆஜரான

வழ�கறிஞ� �தா ராமலி�க�, சிப�சிஐ�

வ�சாரைண�� ச�வர நைடெபறவ��ைல எ���

�கில� ெதாட�பாக ஆசீ�வாத� எ�பவ�ட�

வ�சா��க வ�த சிப�சிஐ� அதிகா� கி��ண���தி,

``ெசய�பா�டாள� ெஹ�றி �ெப�� ெபய��

�ெப�� எ�றா� எ�ன, வழ�கறிஞ� ஏ�

க�டணமி�லாம� இ�த வழ�ைக நட��கிறா�?”

எ�ப� ேபா�ற ேக�வ�கைளதா� ேக�கிறா�

எ��� �ற�ப�ட�. இைதய��� வ�சாரைணய��

ேக�க�ப�ட ேக�வ�க� உ�பட ��வ�வர��ட�

வ�கி�ற 18 மா�� 2019� வழ�� ம����

வ�சாரைண�� எ���� ெகா�ள�ப�� என�

ெத�வ��க�ப�ட�.

�கில� 15 ப��ரவ� 2019 அ�� ெச�ைன�

ப�தி�ைகயாள� ம�ற�தி� ������

�ெட�ைல� ��பா�கி��� வ�வகார� ெதாட�பாக

மிக ��கிய வ��ேயா ஆவண� ஒ�ைற

ெவள�ய��டா�. ம�நா� ம�ைரய�� சில பண�க�

இ��ததா� அ�றிர� ெச�ைன � ம�ைர மகா�

வ�ைர� ரய�லி� அவ� பயண��பதாக இ��த�.

ஆனா�, ம�நா� அவ� ம�ைர

ெச�றைடயவ��ைல. அத� ப�ற� �கில�

காணவ��ைல என� ெசா�ல�ப��, 15 நா�க����

ேமலாக� ேதட�ப�� வ�கிறா�. எ���� ரய��ேவ

காவ� இ�த வழ�ைக த�ேபா� சி.ப�.சி.ஐ.� வச�

ஒ�பைட���ள�. �கில� காணாம� ேபானத��

எ�னெவ�லா� காரண� இ��தி��கலா� எ��

பல ேகாண�தி� சி.ப�.சி.ஐ.� த�ேபா� இ�த வழ�ைக

வ�சா��� வ�கிற�. தன��ப�ட அளவ�� ச�க

இய�க�க� ஒ�றிைண�� �கில� ம��� இய�க�

அைம�க�ெப�� அத� ���� இ�ப�றி வ�சா���

வ�கிற�. இத�கிைடேய �கில� காணாம�

ேபான� ெதாட�பான சில ேக�வ�க� இ���

வ�ைட கிைட�க�ெபறாத �தி�களாகேவ



இ��கி�றன. 

1. ������ ��பா�கி� �� ெதாட�பான வ��ேயா

ஆவண�ைத ெவள�ய��ட �கில�, ப��ரவ� 15-�

ேததி இர� எ���� ரய�� நிைலய�திலி���

ம�ைர�� ரய�� ஏறினாரா, இ�ைலயா?

2. த��ட� வ�த ந�பைர� க���� ரய��

ஏ�றிவ��� எ���� ரய��ேவ நிைலய�திலி���



�கில� ெவள�ேய வ�ததாக சி.சி.�.வ� ேகமிரா

கா�சிக� ெசா�கி�றன. அத�ப�ற� ம���� அவ�

ரய�� நிைலய� ெச�றாரா, இ�ைலயா?

3. அவ� பயண��க இ��த மகா� அதிவ�ைர� ரய��

எ���� ரய��நிைலய�தி� நா�காவ�

ப�ளா�பார�தி� இ��ததாக� ெசா�ல�ப�கிற�.

நா�காவ� ப�ளா�பார�தி� சிசி�வ� ேகமிரா

கா�சிக� ம��� பதி� ெச�ய�படவ��ைல எ��

ரய��ேவ ேபால�� தர�ப�� ெசா�ல�ப�கிற�.

நா�காவ� ப�ளா�பார ேகமிரா ம��� ேவைல

ெச�யாத� ஏ�?

4. �கிலன�� அைலேபசி சி�ன� ஒல��� அ�ேக

ெதாட�ைப இழ�ததாக� �ற�ப�கிற�.

ேம�ம�வ��� ரய��நிைலய����� தி��வன�

ரய��நிைலய����� இைடேய இ����

ஒல���� அவர� அைலேபசி ெதாட�� இழ�க�

காரண� எ�ன,  த�ெசயலாக நிக��ததா அ�ல�

நிக��த�ப�டதா?

5. �கில� காணாம� ேபா�க��க�ப�ட����

ப��னண�ய�� மண�ெகா�ைள ��ப� இ��கலா�

எ�� ச�ேதகி�க�ப�கிற�. அவ���

ஏ�ப������ அ����த� ெதாட�பாக ஒ� ப�க�

காவ��ைற�� ம�ப�க� �ெட�ைல� ேவதா�தா

��ம�� ��ற�சா�ட�ப�� வ�கிற�.

இ�த நிைலய��, இவ�கள�� ஒ� தர���ட

அதிகார��வமாக ெவள�ேய வ�� இ� ெதாட�பாக

எ�வ�த வ�ள�க�� அள��காம� ெமௗன� கா�ப�

ஏ�?

6. ரய��நிைலய�ைத வ��� ெவள�ேய ெச�ற

�கில� ஓ� ஆ�ேடா ஓ��ந�ட� ேபசியதாக�

�ற�ப�கிற�. யா� அ�த ஆ�ேடா

ஓ��ந�, அவ�ட� �கில� எ�ன ேபசினா�?

7. `�கில� எ�ேக?’ எ�ற ெவ�ஃேப� க�சிைய�

ேச��த வழ�கறிஞ� ஒ�வ�� �க�� பதிவ�� கீ�



தி��பர���ற� காவ��ைற ஆ�வாள�

நாகராஜ� `சமாதி’ என� பதி� அள��த� ஏ�?

8. �கில� ம�நா� (16/02/2019) ம�ைர

ெச�றைட�தாரா, இ�ைலயா?

ேம�க�ட ேக�வ�கள�� ம�ம� வ�லகினா�

ம��ேமகாணாம� ேபா�க��க�ப�ட �கிலைன

வ�ைர�� ம��க ����
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