http://www.vikatan.com/news/tamilnadu/60279-im-the-indian-who-did-i...

சிவா
அய ா{¢ைரt
இெமய 
க zப{த த க ான அuக ீ க ார ம²tக ~பவ¢
ஏ}?
Share

இன ¢ேவஷ காரணம ாக இெம யைல கzப{த ¢ ேவ² ஒ¯வƫ என ெசத ி பர~ப~பவத ாக த ம ிழக{ைத
ேசƫ|த சிவா அயா{¢ைர ேவத ைன ெத Ƭவ{¢ள ாƫ.

ேந ² «}த ின அெம Ƭtகாைவ ேசƫ|த ேராம ாzy ட ாலி}ச} ம ரணம ைட |த ாƫ. இைத ய{¢ அெம Ƭtக
ப{த ிƬைககள ான ந ி®யாƫt ைட , த ி காƫய}, ஃபாƫv} இத க இெம யைல கzப{த வƫ ம ரண
எ}² ெசத ி ெவள யyட ன. இ|ந ிைலய இ¢ ற ி{¢ த ம ிழரான சிவா அயா{¢ைர ேவத ைன
ெத Ƭவ{¢ள ாƫ.
இெம யைல கzப{த அuகீ கார, கºரவ த னt ெசா|த ம ான¢ எ}² அெம Ƭtகாவ வா¸ த ம ிழƫ
சிவா அயா¢ைர உƬைம ேகாƬள ாƫ. இ-ெம ய´tகான கா~©Ƭைம  அவƬட ேம உள ¢. இ¢ ற ி{¢
yவyட Ƭ அவƫ ற ிய¯~பத ாவ¢.
"எ}§ைட ய 14-வ¢ வயத ி ம ி}னxச´tகான ெம } ெபா¯ைள உ¯வாtகிேன}. அத  இ-ெம ய எ}²
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ெபயƫ yேன}. அத  «}© ஒ¯ கணனt இ}ெனா¯ கணனt ேந ர இைண~ப} ¬ல
த கவ அ§~© ேசைவ இ¯|த ¢. அத ி ெவ² வாƫ{ைத கைள (ெட ty ெம ேசw) ம yேம அ§~ப
«. அைத த ா} ேரம zy கzப{த ாƫ. ந ா}த ா} «த }«த லி கணன ¬ல த கவகைள
அ§~© ெம }ெபா¯ைள உ¯வாtகிேன}.
ந ா} கzப{த இ-ெம ய, ெட ty ெம ேசw அல. இ-ெம யலி உள இ} பாt, அºyபாt, சிசி,
பசிசி, ேட yட ா, பாƫவƫ, Ƭ~ைள உyபட அைன{ைத  இ}§ இெம யலி உள பல வஷயuகைள 
ந ா}த ா} உ¯வாtகிேன}. அத கான கா~©Ƭைம ைய கட |த 1982- ஆz வாuகிேன}. ஆனா இ}§
அத கான அuகீ கார எனt «¸ைம யாக கிyட வைல. ந ா} இ|த ிய}, க¯~© ந ிற {த வ}, ©ல
ெபயƫ|த வ} எ}ப¢த ா} இத  காரண எ}² ந ிைனtகிேற }. இ¢ ந ிvசயம ான உzைம , ந த ிய} த ின.
உzைம t ந ிvசய அuகீ கார கிைட t" எனt ற ிள ாƫ.
சிவா அயா¢ைரt ஆத ரவாக பலƫ yவyட Ƭ க¯{¢கைள ~ பத ிº ெச¢ வ¯கி}ற னƫ. சிவா
அயா¢ைரய} த |ைத வ¯¢ந கƫ ம ாவyட  ராஜ பாைள ய அ¯ேகள «க»ைரv ேசƫ|த வƫ.
£{¢t ம ாவyட , த ி¯vெச|£ƫ அ¯ேகள பரம }ற ிvசி இவர¢ த ாயாƬ} ெசா|த ஊƫ.

கயாண கனº ந ிைற ேவற த ம ி
ெசuக!

ேம yƬேம ானய இலவசம ாக பத ிº
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