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  இ�ேக எ�)க ேத'க

 

எ�) (ெப6(பி�க - சி2(பி�க)

எம9 வி'தைல( ேபாரா&டதி# அ8ணளவாக 34 இய�க�க� இ69தன. அவ�றி# கணிசமான 
ேபாராளிக�� இ69தன. அவ�களி# பல6�� எம) ேபாரா&ட� ெதாட�பான கச(பான அ;பவ�க� இ69தன. 

அ�வைம(.க� மீதான விம�சன�க�� இ69தவ8ணேம இ69த ேபா)�, இவ�களி# எதைனேப� அைத 
ஆவணமாகேவா அ#ல) விம�சனமாகேவா பதி� ெச�)�ளன�. 

இ 2 இனிெயா6வி# ஐய� எ�த ஆர�பித பிற�, பல6�� தம) நிைலப�றிய விம�சனைத?� 
அதி6(திைய?� எ�த�0?� என2 �@�@�க ஆர�பி)�ளன�. இ) வரேவ�கத�க). அ 2 இ69த 
இய�க�களி# இ69த பல� தம) இய�க�களி  உ��ர8பா'களி  காரணமாக��, .லிகளி  சேகாதர(
ப'ெகாைலக� காரணமாக�� ஒ)�கியவ�க�, இ 2 தம��� தமிழ-ழ வி'தைல( ேபாரா&டதி��� எ ன 
ச�ப9த� உ�ள) எ றா� ேபால ம�னி)� ஒ)�கி?� வாB9) வ6கி றன�. இ) ஒ6.6மி6�க இ ;� 
சில� 80 களி  பி�ப�தியி# இ69) சCசிைககைள ெவளி�ெகா8' வ9தன�. இதி# பல சCசிைகக� ஒேர 
பாணியி# இ69தன. இவ�ைற விட இல�கியD ச9தி(. எ 2�, $ றாவ) பாைத எ 2�, இ ;� ஒ6 ப0 
� ேனறி ஒ6 E&' ேவைல�ைறைய ேநா�கி நகர ��ப&டன�. ஆனா# அைவக� அைன) சிதறி 
சி னாபி னமாக, ஐேரா(பாவி# இ69) தமிழ-ழ� க&சி எ 2�, இ9தியாவி# இ69) ேதசப�கத
� னணியின� கழக� எ ற இர8'ேம � . சCசிைககளாக இ69தவ�களி# கணிசமாேனாைர 
உ�வா�கி� ெகா8ட). இைவக� ெசயல�2( ேபாக (இ) ெதாட�பாக தனிைமயி# ஆராய(பட 
ேவ80?�ள)) இைணயதள�க� உ6வாகின. இவ�றி  வள�Dசியி# இ 2 சி2 சி2���களாக பல� 
ஒ 2 திர8' வ6கி றன�. இ69த ேபா)� இதி# பல ���க� ��ளிவா�காFட  �0�)ேபான எம)
ேபாரா&டைத மீளா����&ப'தா), எ�� �09தேத அ�கி69ேத ஆர(பி�க �ய�சி�கி றன�. 

 

இ�வாறான நிைலயி#, மீ8'� தமிB ம�க� மீ) தம) நல  சா�9த பலரா# உ6வா�க(ப'� .திய 
அைம(.களி# அடாவ0தன��, ேந�ைமய�ற அரசிய# ேபா�ைக?� க&டவிB) விட வழிவ����. 

இதன0(பைடயிேலேய நா  என�� நட9த அ;பவைத, எ�)6வி# ெகா8'வர �ய�சி�கி ேற . 

 

இ9த வைகயி# நா  அ�க)வ� வகித தமிழ-ழ ம�க� வி'தைல�கழக�, மா��சிய� ேபசி�ெகா8' 
எ�வா2 ம�க� விேராத( ேபா�ைக ெகா8069த) எ பைத உண�த �ைனகி ேற . ம�க� 
வி'தைலைய வி6�பி பயி�சி�� ெச றவ�கைள, எ�வா2 நடதிய) எ பைத கவனதி# ெகா8' 
வர�ைனகி ேற . அேதேவைளயி# தழிழ-ழ ம�க� வி'தைல� கழகதி# நட9த உ&ப'ெகாைலக����, 

ஒ&' ெமாததி# உமாமேகGவரைன பழி�0) வி&' தா� த(பி;)� ெகா��� பலைர, அவ�களி  
இய�க ெபய�க�ட  அ�பல(ப')� வைகயி# இைத எ�த ��ப'கி ேற . இ�� கவனி�க ேவ80ய)
நா  உமாமேகGவரைன ந#லவ  எ ேறா அ#ல) அவ� ெகாைல ெச�யவி#ைல எ ேறா இ��
Eறவரவி#ைல அேதா' நட9த அதைன ெகாைலக���� கழகதி  ெசயலதிப� எ ற நிைலயி# 
அவ�மீ) ��ற� HமதினாF�, இதி# பல ெகாைலக� அவ6�� ெதIயாேமேல நட9ேதறின எ பைத 
கவனதி# ெகா�ள ேவ80ய அவசிய� உ�ள). அ)ம&'ம#லா) இ 2 த�ைம .ர&சியாள�களாக�� 
��ேபா��வாதிகளாக�� கா&0வ6� பல�, இDச�பவ�க�ட  மைற�கமாக ச�ப9த(ப&'�ளன� எ பைத
ெவளி�ெகாண6� �கமாக, என�� ெதI9தவ�ைற எ�த ��ப'கி ேற . 

 

இவ�க� பல� த�ைம ப�றிய எ9தவித Hயவிம�சன�க�� இ றி, ம�க��� மீ8'� ஏேதா ஒ6வைகயி# 
த-�கிைழ�க ��ப'கி றன�. இைத� க6தி# ெகா8'� எம) ேபாரா&டமான) ம�க� சா�பி# எ�வா2 
நிைலெகா�ள ேவ8'� எ பைத?�, ம�க� இவ�க� மதியி# எ�வா2 விழி(.ண��ட  இ6�க 
ேவ8'� எ பைத?� உண�தேவ, என�� நட9த கச(பான அ;பவதி;டாக மீளா�விைன ெச�ய 
��ப'கி ேற . 

 

அ)ட  தமிழ-ழ ம�க� வி'தைல� கழகதி  உ&ப'ெகாைலக� ப�றி?� அத  அராஜக( ேபா�� 
ப�றி?� ேதாழ� ேகசவனா# எ�த(ப&ட .தியேதா� உலக� எ ற Lலி# அட�காத பல விைடய�கைள 
இ�� ஆராய ��ப'கி ேற . இதி# .தியேதா� உலக� த-(ெபாறி எ ற அைம(பா# ெவயியிட(ப&டேபா)�, 

அ�வைம(ைப?� என) பாைதயி# விம�சன)���ளா��கி ேற . த-(ெபாறி அைம(பான) தமிழ-ழ ம�க�
வி'தைல� கழகதி# இ69) இைடந'வி# பிI9) ெச ற பலைர, உ�வா�கிய ஒ6 அைம(பாக இ69த). 

இதி# பல� நட9த உ&ப'ெகாைல�� பதி# Eறேவ80யவ�களாக இ69த ேபா)�, .தியேதா� உலக� எ ற 
Mலி  $ல� தம��� அத��� ச�ம9த� இ#ைல என க&0 த(பிதன�. எனேவ அ�LF�� அ(பா# 
நட9த) எ ன எ பைத?�, எ�வா2 த-(ெபாறியின� ம�ைறய ேபாராளிகைள வி&'வி&', தம) உயிைர 
பா)கா)� ெகா8டன� எ பைத?� விம�சன)���ளா�க ேவ80?�ள). த-(ெபாறியின� பிI9) 

தா� ம&'� த(பிதா# ேபா)� என நிைனத த-(ெபாறியின� - 
(.ளா&0# நா  ப�தி - 01) 

பதிேவ�றிய) தமிழர�க� Saturday, 27 March 2010 07:12 அரசிய#_ச$க� சீல  

 

க6) ம�கைள( ப�றி� ெகா8டா# அ) 
மாெப6� ச�தியாக உ6ெவ'���   

 

(Pause)
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Content View Hits : 5854170 

Visits [+/-]

Today:

Yesterday:

Day before yesterday: 

2837

3197

1680
+1517

This week:

Last week:

Week before last week: 

9403

15769

11813
+3956

ெச#வத�� � ேப, இ9தியாவி# �கா� ஒ றி# நட9த உ&க&சி(ேபாரா&ட� ெதாட�பாக அவ�க� எைத?� 
க6தி# ெகா�ளா), தா� ம&'� த(பிதா# ேபா)� என நிைனத பலைர?� இ�� 
பா�ைவ��&ப')கி ேற . 

 

ெதாட6� 

 

சீல  

  

 

 

 

 

Last Updated ( Saturday, 27 March 2010 07:14 ) 

Trackback(0)

TrackBack URI for this entry

க6)�க�(1)

Subscribe to this comment's feed

க6)�கைள( பதிவி'க 

 

மி னCச# அ;(.க உலாவிேயா�: 1144

letter 

பதி9தவ� s.mohsn , July 15, 2010  

iam former member of plot.my number is 1916 but i can't identyfy you what is your number  

i took raining in B.thdpada (truchchi).mullai.theni.puthukkoddai(commando)soorakkoddai camps please condact with 

me.  

ெபய� 

மி�ன%ச� 

இைணய �கவ: 

தைல,� 

க;39 

 English  பாமினி  உDசI(.  

 

H6��க | விசாலமா��க  

Subscribe via email (Registered users only)  

  
அ;(.க
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