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15.05.2009. ெவ�ளி�கிழைம மாைல ேநர�. 

��ளிவா��கா  ப�தியி  கள�ைன��# 

தைலைம தா�கி நி�ற தளபதி 'ைச 

மேலசியாவி  இ�)த வி�தைல��லிகளி� 

அைன#+லக உற-� ெபா/�பாள0 ேகபி1ட� 

அவசர அவசரமாக# ெதாட0� ெகா�கிறா0. 

அவர+ �ரலி  ேகாப�� ஒ�வைக� பத3ற�� 

இ�)த+. 

'இ�� எ ேலாைர1� சாக#தா� 

விட�ேபாகிற50களா' எ�/ உர#த �ரலி  ேக6கிறா0. 

உ7ைம1ட8� அவல� நிர�பிய ஒ� கள#தி  நி3�� தளபதி��7ய ெபா/��ண0ேவா�� ேகபி1ட� 

உைரயாட# ெதாட��கிறா0 'ைச.  

ேகபி ேநர:யாக# தைலவ0 பிரபாகரனா  வழிநட#த�ப6� வ)தவ0. வி�தைல��லிகளி� தளபதிக� 

எ ேலா���� ேகபி1ட� ேநர:யான ெதாட0பி�)ததி ைல. ஆனா  'ைச�� ேகபி1ட� ��னேர 

ெதாட0பி�)த+.  

ேகபி விநிேயாக� பணிகளி  ஈ�ப6:�)த கால#தி , அைன#+லக� கட3பர�பி  அவர+ ெபா/�பி தா� 

க�பலி� க6டைள� ெபா/�� இ��ப+ வழ�க�. க�ப  �றி�பி6ட இட#தி3� வ)த-ட� ேகபியிடமி�)+ 

'ைச அ� ெபா/�ைப ஏ3/� ெகா�வா0. இதனா  ேகபியி� ேவைலயி� ��கிய#+வ� 'ைச�� ந�� 

ெத7)தி�)த+. அதனா  'ைச�� ேகபி மீ+ உ�ளா0)த ம7யாைத இ�)த+.  

��னேர ேகபி1ட� ெதாட0பி�)த காரண#தா  உைரயாடலி� ேபா+ எ@வித தய�க�மி�றி 
களநிைலைமைய ெவளி�ப�#+கிறா0 'ைச. 

காA� இடெம��� ெகா ல�ப6ட ம�க� ம3/� ேபாராளிக� உட க� சிதறி� கிட�பதைன1� 

காய�ப6ட ேபாராளிகB� ம�கB� ம�#+வ� கவனி�பி�றி நிமிட#+�� நிமிட� இற)+ 

ெகா�:��பதைன1� ேவதைன1ட� எ�#+� C/கிறா0. 

இ@வா/ இற)+�, இற)+ ெகா�:��ேபா7ன+� ெதாைக 25,000 ��� ேமலாக இ���� எ�பதைன 

எ�#+�Cறி, அைன#+லக� ெசDசிEைவ� ச�க� உடன:யாக 1#த�ைன�� வ)தாக ேவ�:ய 

அவசிய#ைத வலி1/#+கிறா0. 

1#த�ப�தியி  அைன#+லக� ெசDசிEைவ� ச�க#திைன# தவிர அைன#+ ெவளிநா6� உதவி 
நி/வன�கB� ெச�ட�ப0 2008 இலி�)ேத சிறில�கா அரசா  ெவளிேய3ற�ப6� வி6டன. 

ெசDசிEைவ� ச�க�� உ�B0 பணியா0கைள ந�பிேய இய�கி� ெகா�:�)த+. ெபா�6க� 

விநிேயாகி�க-� காய�ப6டவ0கைள ம�#+வ� சிகி�ைச�� எ�#+� ெச ல-� க�ப  வ��ேபா+ 

அைன#+லக� ெசDசிEைவ� ச�க#தி� ெவளிநா6�� பணியாள0கB� வ�வா0க�. க�ப  தி���� 

ேபா+ அேத க�பலி  அவ0கB� தி��பி வி�வா0க�. 

��ளிவா��கா  கட3ப�தி1� சிறில�கா� பைடயினரா  �3/ைகயிட�ப6ட பி�ன0 ெசDசிEைவ� 

ச�க#தி� க�ப  ேபா��வர#+� நி�/ ேபாயி3/. 'ைச, ேகபி1ட� ெதாட0� ெகா�B� ேபா+ கள#தி  

இய�கி வ)த ம�#+வ ஏ3பா�க� எ லா� �ைல)+ ேபாயி�)தன. 

ெவளிநா�களி  ம�க� ேபாரா6ட�கைள# த5விர�ப�#+வத� ஊடாக நிப)தைனய3ற 1#த நி/#த#ைத 

ெகா��வர ேம3ெகா�ள�ப6ட �ய3சி ெவ3றியைடயாத 'ழ . கனரக ஆ1த� பாவைன 

நி/#த�ப6:��பதாக ெதாட0)+ ெபா�1ைர#+� ெகா�� சிறில�கா தன+ கனரக ஆ1த�களா  

��ளிவா��கா  ப�தி மீ+ ெந��ப�ளி வ 5சி� ெகா�:�)த+.  

உடன:யாக� ச�ைட நி/#த�படாவி6டா  ேமE� ெப�)ெதாைகயான ம�கB� ேபாராளிகB� 

ெகா ல�ப6�� காய�ப6�� ேபா�� அவல� நிகG)+ வி��. ம�#+வ வசதிக� இ�ைமயா  உயி0 
த�ப�C:யவ0கைள�Cட� கா�பா3ற �:யாத நிைல. 

'நா�க� ஆ1த�கைள ெமௗனி�க# தயாராக இ��கிேறா�. உடன: 1#த நி/#த#தி3� ஏ3பா� 

ெச�1�க�' என 'ைச ேகபிைய� ேகா�கிறா0. 

'இ+ தைலவ7� ெச�தியா' என� ேகபி ேக6க 'ஓ�. தைலவ7� �:- தா�.' எ�கிறா0 'ைச. 

'இ�8� ஓ� வார� தா��� பி:�பீ0களா' எ�/ மீ��� ேகபி ேக6க 'இர�� நா6கB�� ேம  தா��� 

பி:�ப+ கKட�'. 'ைச உைரயாடைல �:#+� ெகா�கிறா0. 

களநிைல இ/�கமைட)+ வ)த பி�ன0 ேகபி1� பிரபாகர8� பா+கா��� காரண�கB�காக ேநர:# 

ெதாைலேபசி உைரயாடைல# தவி0#+� ெகா�டா0க�. இவ0க� இ�வ���மிைடேய ெச�தி� ப7மா3ற� 

ந�பகமான ேபாராளி ஒ�வ0 ஊடாகேவ நட)+ வ)த+. இ�ேபா+ இ)த� ெச�தி� ப7மா3ற� 'ைச�Cடாக 

நைடெப/கிற+. 

 

�தின�க�

பீ7ைஸ ெவளி1ற- 

அைம�சரா�கியத3கான ராஜத)திர 

இல��
பல வ��பைறக� மர�கB��� 

கீேழ நட�கி�றன
ஊரான ஊ7ழ)ேதா�! ஒ3ைற� 

பைன# ேதா�பிழ)ேதா�!!

Private: ெசா ல�படாத எ�க� 

கைதக�
தைலவ0 பிரபாகர� வ 5ர�சா- 

�றி#+ ெதாட�� ச0�ைச: 

காரண�க� எைவ? க6�ைர# 

ெதாட0 - 17

��ளிவா��கா  - ��சட�கிய 

இ/தி� கண�க�!

��ளிவா��கா  ப�ெகாைலயி� 

த#+வ� பி�னணி
கிழ�கி  கிட)த ப�ைச� '7ய�!

ேதசிய# தைலவ��� விள�� 

ைவ�க# +:��� மா0� 

அ�ரனிக�

ெச�திக�

Microsoft OLE DB Provider for ODBC 

Drivers

error '80040e37' 

[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]

[SQL Server]Invalid object name 
'tblContents'. 

/right-col-secindex.asp, line 132 
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பிரபாகர8�� ஆ1த�கைள ெமௗனி��� �:- 1#தநி/#த#ைத� ெகா�� வ�� எ�ற ந�பி�ைக 

இ��கவி ைல. இ�)த ேபா+� அ�ேபாதி�)த அவலமான 'ழலி  கள�ைனயி  நி�ற தளபதிகளி� 

க�#ைத அவரா  �ற� த�ள �:யவி ைல. 

1#தநி/#த� வ�� எ�ற ந�பி�ைக இ லாதைமயா  �3/ைகைய உைட#+ ெவளிேய/� 

தி6ட#தி3கான �ைன�பி  பிரபாகர� ஈ�ப6�� ெகா�:�)தா0. 

'ைசயி� ஊடாக# தைலவ7� ெச�தி கிைட#த-ட� �P ���ட� ெசயலி  இற�கினா0 ேகபி. 

இ+ ஒ� ெவ�ளி�கிழைம மாைல. அ�#த இ� தின�� சனி ஞாயி/ வி��ைற நா6க�. அைன#+லக 

ச�க#தி� பணியக�க� வழைமயாக ஓ�வி  இ���� நா6க�. 

இ�)+� நிைலைமயி� த5விர� காரணமாக அைன#+ �ைனகளிE� ெசய3பா�கைள ���கி வி6டா0 
ேகபி. அவசர நிைலைமகளி  இய��� அைன#+லக ச�க#தி� ெபாறி�ைறகB�Cடாக Rைழ)+ உ7ய 

இட�கBட� ெதாட0�கைள ஏ3ப�#தி� ெகா�டா0. 

ெஜன5வாவி  இ�)த ெதாட0பி� ஊடாக அைன#+லக� ெசDசிEைவ� ச�க#தி� தைலைம� 

ெசயலக#+ட� ேப��வா0#ைதக� ேம3ெகா�ள�ப6டன. தைரவழி�பாைதயா  1#த�ைன��� 

ெச வத3� ச�மத� ெத7வி#த+ அைன#+லக� ெசDசிEைவ� ச�க�. 

ெசDசிEைவ� ச�க� தைரவழி� பாைதயா  1#த�ைன��� ெச வதானா  சிறில�கா அர� ச�மத� 

ெகா�#தாக ேவ���. இவ0க� கள�ைன��� ெச E� சமய� தா��தைல நி/#தியாக ேவ���. 

சிறில�கா அர� இவ3றி3�� ச�மத� ெத7வி�கவி ைல. ெசDசிEைவ� ச�க�� 1#த� நைடெப/� 

ப�தி�� ேபாக�:யவி ைல. 

கள� 'ழ , ஆ1த�கைள ெமௗனி��� இய�க#தி� நிைல�பா� இவ3ைற ெவளி�ப�#தி உடன:யாக# 

தா��த  நி/#த�, ெதாட0)+ 1#த நி/#த� என அவசர� ேகா7�ைகைய அைன#+லக ச�க#திட� 

��ைவ#தா0 ேகபி. 

வி�தைல��லிக� இய�க� எ�#த இ)த நிைல�பா6:3� அைன#+லக ச�க� ம#தியி  

வரேவ3பி�)த+. ஆனா  'கால� மிக-� பி)தி வி6ட+. இ� �/கிய கால#தி3�� ஒ� ஏ3பா6:3� 

வ�வத3கான சா#திய�C/க� மிக-� �ைற-. எனி8� நா� �ய3சி#+� பா0�கிேறா�' எ�ற பதிேல பல 

�ைனகளிலி�)+� வ)த+. 

வி�தைல��லிக� பா+கா�க�படேவ��� எ�ற அ�கைற அைன#+லக� ச�க#தி3�� இ�)ததாக� 

Cற�:யா+. இ�)+� ஆ1த�கைள ெமௗனி�க வி�தைல��லிக� தயாராக இ�)த ேபா+�, மிக� ெப�� 

ப�ெகாைல இட� ெப/மாயி� அ+ தமிழ7ட� ஒ� ெப�� வ�வாக� பதிவாகி� ேபா�, எதி0கால இன 

இண�க�பா6��� �)தக� விைளவி#+வி�� எ�ற கவைல அவ0கB�� இ�)த+. 

இதனா , சிறில�காவி  உ�ள ேம3�லக# Sதராலய�க�, சிறில�கா அர�ட� 1#தநி/#த� �றி#+ 

ெதாட0� ெகா�டன. எனி8� பய� ஏ+� இ ைல. எ#தைன ஆயிர� ம�கைள� ப�ெகாைல ெச�தாவ+ 

வி�தைல��லிகைள �3/� �Pவ+மாக அழி#+ வி�வ+ எ�பதி  சிறில�கா அர� பி:வாதமாக 

இ�)த+. 

காலதாமதமா�� ஒ@ெவா� மணி#+ளி1� ெப�� ஆப#+ நிைற)ததாகேவ இ�)த+. 

மணி#+ளிக� கைர)+ ெகா�:�)தன. 'ைச1� ஒ@ெவா� அைரமணி ேநர#தி3�� ேகபி1ட� 

ெதாட0பி  வ)+ ெகா�:�)தா0. தா� எ���� �ய3சிகைள ேகபி 'ைச1ட8� களநிைலைமகைள 'ைச 

ேகபி1ட8� ப7மாறி� ெகா�டன0. 

�ய3சி ெதாட0)த+. தா��த  நி/#தேமா 1#த நி/#தேமா வ)தபாடாகவி ைல. 

16.05.2009 மாைல ��ளிவா��கா  ப�தியி  இ�)+ ெப�மள- ம�க� ெவளிேய3ற�ப6� வி6டா0க�. 

இவ0கேளா� ெப�� ெதாைகயான �லிகB� ெவளிேயறி� ெகா�டா0க�. 

கள#தினி�/ ெவளிேயறி இராAவ#திட� ெச வத3� ம/�பவ0கB� ெவளிேயற மனமி�றி# தவி#+ 

நி3பவ0கBேம எDசிநி�றன0 

ம�க� பா+கா�� எ�ற காரண#ைத ��ைவ#+ 1#தநி/#த#தைத அைன#+லக ச�க#திட� ெதாட0)+ 

வலி1/#+� வா���� ம�க� ெப�)ெதாைகயாக ெவளிேய3ற�ப6டேதா� நலி)+ ேபாயி3/. 

மீத��ேளா0 எ)ேநர�� ெகா ல�ப�� அவல நிைல. எ@வித சா6சிகBமி�றி மிக�ெப�� ப�ெகாைல 

நைடெபற�C:ய ஆப#+ உ�வாகி வி6ட+. 

17.05.2009 ��ளிவா��கா" ப$தி 

ெப�)ெதாைகயாேனா0 ெவளிேய3ற�ப6� வி6டைமயா  எDசியி�)த ம�க� உ6பட அைனவ�� 

சிறில�கா� பைடகைள� ெபா/#தவைகயி  அழி#ெதாழி�க�பட ேவ�:ய ேநர: இராAவ இல�காகி 
வி6டன0. 

கள#தி� அவல#ைத �ல� ெபய0)த தமிG ம�கB� �7)+ ெகா�B� வைகயி  தன+ �ரலி  ெச�மதி# 

ெதாைலேபசி �ல� ஊடக�கB�� விப7�கிறா0 'ைச. 

'ைசயி� ெச�தி: ஒலிவ:வ� 

கள#தி  உ�கிரமான ச�ைட நட)+ ெகா�:�)த+. சிறில�கா பைடயின7� எறிகைணக� த5�பிழ�ைப� 

க�கி� ெகா�:�)தன. வான� அ�கினி��ழ�ைப� ெகா6�வ+ ேபால� கா6சி இ�)த+. 

கள�ைனயி  இ�)த ேபாராளிகளி� ேவா�கி ேரா�கிகB� ப3ற7 பிர�சிைன காரணமாக-� ேவ/ 

ெதாழி R6ப� ேகாளா/க� காரணமாக-� ஒP�காக# ெதாழி3படவி ைல. இதனா  ேபாராளிகB�� 

இைடேயயான ெதாட0�� மிக-� சீ0�ைல)தி�)த+. 

அ�ைமயி  உ�ள ேபாராளிகளிட� ேநேர ெச�/ ேப�வ+Cட ெதாட0�சியான எறிகைண# தா��த க� 

காரணமாக இல�வி  சா#திய�படவி ைல. 

தி6டமி6� ஊட/��# தா��த  ெச�+ எதி7யி� �3/ைகைய உைட�ப+-� இல�வானதாக 

இ��கவி ைல. இ�)+� இ/திவைர, இய�றள-�� எதி7�பைட�� இழ�பிைன ஏ3ப�#+வதி  

ேபாராளிக� உ/தியாக இ�)தா0க�. 

வி�தைல��லிகளி� �லனா�-�பி7-# தைலவ0 ெபா6ட�மா� ேமE� 70 ேபாராளிகBட� பட�க� 

வழியாக ந)தி�கடைல ஊட/#+, �3/ைகைய உைட#+� �ற�ப�� நக0ைவ ஆர�பி#+ வி6டா0. 
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தைலவ0 பிரபாகர8� தன+ அணிகBட� �3/ைக ஊட/��# தா��தைல ேம3ெகா�டவா/ 

��ேனற# ெதாட�கி வி6டா0. இ� �றிய:��# தா��த கைள ஆர�பி��� ��ன0 பிரபாகரனி� 

பா+கா�� அணி1� தா��த  அணி1� தா� கிழ��� ப�தியி  நிைலெகா�:�)த தளபதிகBட� 

ைவ#தி�)த தகவ  ெதாட0�கைள பா+கா��� காரண�கB�காக நி/#தி� ெகா�கி�றன. 

இ���� ப�தி�� கீG இய�க� இழ)தி�)த காரண#தா  கKேராவா  �3/ைக உைட�� �ய3சிகளி  

ஈ�பட �:யவி ைல. த�8ட� நி�ற ேபாராளிகைள அ8�பி வி6� அவ0 த�ைன# தாேன அழி#+� 

ெகா�கிறா0. 

ஒ@ெவா� அைரமணி ேநர#+�ெகா��ைற ேகபி1ட� ெதாட0பி  இ�)த 'ைச, அ�#த அைரமணி 
ேநர#தி3� தா� ெதாட0பி  வரவி ைல எ�றா , தா� உயி�ட� இ ைல எ�/ அ0#த� என� Cறி� 

ெச கிறா0. 

ெதாட0)+� ெதாட0பி  வ)+ ெகா�:�)த 'ைச ஒ� க6ட#தி  மிக அதி0�சிகரமான தகவைல ேகபியிட� 

ெசா கிறா0. 

'தைலவ0 வ 5ர�சாவைட)+ வி6டா0. ெபா6ட0 அணியிE� எவ�� மிDசவி ைல'. 

அதி0)+ ேபாகிறா0 ேகபி. ேமலதிக# தகவE�� 'ைச மீ��� வரவி ைல. 

அரசிய  +ைற� ெபா/�பாள0 நேடச� ம3/� �லி#ேதவ�, காயமைட)த ேபாராளிக� உ�ளட�கலாக 

ஏற#தாழ 300 ேப0, அைன#+லக ஏ3பா6�ட� பா+கா�� உ#தரவாத� ெப3/ இராAவ#திட� சரணைட1� 

�ய3சியிைன ேம3ெகா�டன0. எனி8� 18.05.2009 அதிகாைல அவ0க� அைனவைர1� சிறில�கா 
பைடயின0 �6�� ெகா�றன0. 

நரேவ6ைட ஆ�பவ0களாக மிக�ெப�� மனித�ப�ெகாைலைய சா6சிகளி�றி நட#தி �:#த+ சிறில�கா 
அர�. 

இய�க� க6டைம�பி� அைன#+� பி7-கB��� ��ளிவா��கா  ப�தி1ட� இ�)த ெதாட0� 

�3றாக# +�:�க�ப6�வி6ட+. 

ஆ�. ��ளிவா��கா  ப�தி ��சட�கி� ேபான+. 

(அ�#த சனி�கிழைம (06.02.2010) ெதாட��) 
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வாசக
 க1-�:

Thank you for such interesting articles Thamarai. Yes, we must have a clear historical and current world view of our position, and 
understand the nature of the forces against us, as well as our mistakes. Personally I believe we have yet to truly grasp the political 
power we have as a people so oppressed - we have not yet mastered the skills we need to move our struggle forward politically. We 
should continuously question how we are seen in this international environment, and find ways of developing ourselves so that we are 
capable of taking up the challenge of changing that - at the moment in the diaspora we are still behaving like 'a bull in a china shop', 
and because of that we failed to draw the international community to our side. We in the diaspora have still not considered our own 
mistakes, and how that contributed to the movement's military defeat in the land. 

Poongkothai, London 2/1/2010 12:48:41 PM 
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