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�ைழ வாச�க
 

� ��ப�க� 

� இரயாகர� - சம� 

� �திய ஜனநாயக� 

� �திய கலா�சார� 

� அரசிய�/ச�க� 

� ��க
 

� ஒலி/ஒளி 
� அறி$� கள%சிய� 

� ச�கவியலாள�க
 

� ஆவண� கள%சிய� 

� நிழ)பட கா+சியக� 

� இைண,��க
 

� மா��ஸிய ��க
 

� ெதாட��க/�0 

இைணய1க
 

� �திய ஜனநாயக 
ம�க
 ��னணி 

� தமிழி� க�வி 
� �லக� 

� தமி23 ேதசிய 
ஆவண� 5வ6க
 

� New Democratic People's 

Front (International) 

Wikileaks 

 

தமி23 ேதசிய ஆவண� 
5வ6க
 

உலா$ேவா� 

We have 55 guests online  

உலாவிேயா� 

� வணிக� வரலா(  
� மணிதா� நா%� 
மரத  ஓ*ட��  

� இைளஞ� வி34  
� தமிேழாைச 

30/07/1992  

� தமிேழாைச 
27/08/1992  

� தமிேழாைச 
25/09/1992  

� தமிேழாைச 
22/10/1992  

� தமிேழாைச 
16/07/1992  

� தமிேழாைச 
13/08/1992  

� தமிேழாைச 
09/09/1992  
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  இ�ேக எ�4க ேத%க

 

எ�4 (ெப36பி�க - சி(6பி�க)

எம9 பயி�நியி  ஆர�பததி# இ384 பல .தியவிடய�கைள� க�ேறா�. அேதேவைள என4 வ :*டா� 
ெதாட�பான கவைல;� அதிக<த4. இ6ப/ கி*டத*ட ஒ3 15 நா� ேபாயி3���, தி>ெரன ஒ3 நா� 
�காமி# பரபர6.. பல ��கிய உ(6பின�க� வழைம�� மாறாகேவ, �காமி�� வ84 ேபாக ஆர�பிதன� 
பல� மதியி# ஏ  எ ( ெத<யாத ேபா4�, அைத அறி84 ெகா�ள எ#ேலா3ேம வி3�பின�. 

அ6ேபா4 தா  உமாமேக@வரAட  ெவளிநா*%6 பயி�சி�� ெச ற (பி.எ#.ஓ) விBC எ பவ� ைக4 
ெச�ய6ப*டதாக��, அவ� .ளா*/  தDடைன �காமி# உ�ளா� எ (� Eறினா�க�. அவைர6 பா��க 
பல3� வி3�பின�. அதனா# தDடைன �காமி�� அ3காைமயி# காவF��6 ேபாவத�� பல� 
வி36ப6ப*டன�. இ4 என�� ம*%� எ ன, விதிவில�கா? 

 

நா  தDடைன �காமி�� அ3காைமயி# காவ# .<ய6 பணி�க6ப*ேட . அ8த �காமிலி384 ஐேயா... 
அ�மா... எ ற அலற#க� ேக*��. என4 ேதாழ�களிட� எ ன இ4?, யாெர ( ேக*ேட . அ4 சிறில�கா 
அரசி  உளவாளி எ (�, அவ� ெபய� மாணி�க� எ (� Eறின�. இவ3�� இர� ேவைளகளி# சிதிரவைத 
நட6ப4 வழ�க� எ றன�. உDைமயி# அதி# ேவ( பல3� இ38தி3�க� E%�. ஆனா# எம�� Eறிய4 
ஒ3சிலைரேய. இவ3�� நட8த சிதிரவைதக� ப�றி என�� அதிக� ெத<யாவி*டாF�, என�� 
ெத<8தவ�ைற Eற �ய�சி�கி ேற . 

 

அவ<  ைகைய பிேள*டா# ெவ*/ அ�ெவ*%� காயதி��� ெவ/ம38ைத நிர6பி அைத� ெகா�தி 
வி*%38தன�. அவ<  சி(ந:ைரேய �/�க� ெகா%தி38தன�. ஊள றியி# தைலகீழாக ெதா�க வி*% (இ4 
அதிக� எ#ேலா3��� நட���) அ/6பா�க�. இைத விட பல வைக. த�ேபா4 இைத நிைன��� ெகாD% 
வரேவ பயமாக இ3�கி ற4. சிறிலா�கா இராJவதிண� எம4 ேதாழ�கைள;�, தமிK ம�கைள;� ைக4 
ெச�4 சிதிரவைத ெச�கி றா�க� எ (, நா*/# ப�க� ப�கமாக எ�தி;�, Cவெரா*/களி# ஒ*/;�
இ38தவ�க�, இ�� அைதேய ஈவிர�கமி றி ெச�தா�க�. மாணி�க� எ பவ� ம*%ம#ல, அ�� பல� 
இ38தன�. என�� ம�றவ�களி  ெபய�க� மற84வி*ட4. இதி# ஒ3 சில� சிதிரவைதயா# இற8தி3�க� 
E%�. (ெச ற பாகதிF� சிதிரவைதக� ப�றி �றி6பி*/38ேத ) 

 

ஆனா# விBCவி�� சிதிரவைத நட8ததாக நா  அறியவி#ைல. அவ<  Eடாரதி�� அ3கி# காவ# 
கா�கB ெச#பவ�க�, விBC�ட  கைத�க Eடா4 எ ( க*டைளயி*டன�. கைத6பவ�க��� தDடைன 
கிைட��� எ ( அறிவி�க6ப*/38த4. இதனா# அேனகமாேனா� இவ3ட  கைத6ப4 இ#ைல. மாறாக 
�கா� ெபா(6பாள�கேள கைததன�. அதிF� �றி6பாக மத  எ பவேர அவ3ட  கைததா�. 

 

தி>ெரன ஒ3நா� ந#லிர� �காமி  பா4காவல�களா#, பா4கா6. மணி ஒலி�க6ப*ட4. எ#ேலா3� எ�84 
�காமி  பா4கா6. வைலயதி��B ெச (, �கா��கான பா4கா6பி# ஈ%ப*ேடா�. வழைமயாக இ4 ஒ3 
பயி�சியாக நடத6ப%வ4 வழ�க�, அ�வாறாயி  ச�( ேநரதி# எ�ைம ைமதானதி�� அைழ4 பி ன� 
�காமி�� அA6.வா�க�. அ ( வழைம�� மாறாக, ந:Dட ேநரமாகி;�, எ�ைம எ�84 ெச#ல
அAமதி�கவி#ைல. எ#லா ேதாழ� மதியிF� ேகா�வி எழ ஆர�பித4. எ#ேலா3ேம ெம4ெம4வாக 
கைத�க ஆர�பிதன�. அ�ேவைள காவ� கடைமயி# நி ற ேதாழ�கைள சில� அைழ4 காரண� ேக*டன�. 
அத�� .லிக� எ�க� �காைம தா�க ��ப*டன� எ (�, அதனாேலேய இ4 நட�கிற4 எ (� 
Eற6ப*ட4. ஆனா# இ4 க*%�கைத எ ப4 பி ன� அறி84 ெகாDேடா�. 

 

இ�வா( தா  மா�( இய�க�க� மீ4, ெவ(6ைப;� விேராதைத;� வள��க ஆர�பிதன�. .லிக� 
ம*%ம#ல ம�ைறய இய�க�க�டA�, இவ�க� பைக உண�ைவேய ெகாD/38தன�. இைதேய பயி�சி
�காமி# உ�ளவ�க��� ெச#லி;� ெகா%தன�. இதனா# பல� ம�ைறய இய�க�கைள விேராதிகளாக�� 
பா��கலானா�க�. இத  விைள� தா  பி�காலதி# ச�கிலி;ட  இைன84 ெசய�ப*ட, இ/யமீ  
ேபா றவ�கைள உ3வா�கிய4. 

 

அதிகாைலயாகி ெவளிBச� வர ஆர�பித4. எ�ைம ைமதானதி�� அைழதன�. காைல� கட கைள 
�/4�ெகாD%, விைரவாக வ3மா( க*டைள பிற6பிதன�. எ#ேலா3� கைல84 ெச றவாேற, 

ெம4வாக� கைத�க ஆர�பிேதா�. காரண� எ�ைம கDகாணி6பத���, மா*/வி%வத��� எம���ேளேய 
ஒ�ற�க� இ3�கி றன� எ ற ச8ேதகேம ஆ��. சில விபர�கைள அறி8தவ� எ ற வைகயி# எம�� 
ந�பி�ைக��<ய ஒ3வ<ட�, எ ன நட8த4 என� ேக*ேட . விBC எ பவைர மத  எ பவ� கா6பா�றி, 
அவ3ட  த6பிB ெச ( வி*டார� எ ( Eறினா�. என�� பய� ெதா*ட4. காரண� �கா� ெபா(6பாளேர 

ேதச வி%தைல எ (�, பா*டாளி வ��க .ர*சி எ (� ேபசியப/… - 

(.ளா*/# நா  ப�தி - 05) 

பதிேவ�றிய4 தமிழர�க� Tuesday, 20 April 2010 20:54 அரசிய#_ச$க� சீல  
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Content View Hits : 5854159 

Visits [+/-]

Today:

Yesterday:

Day before yesterday: 

2832

3197

1680
+1517

This week:

Last week:

Week before last week: 

9398

15769

11813
+3956

இ6ப/ எ றா#, எ ற பய� தா  அ4. எதைன நா*க� கட84 ேபாயின எ ப4 என�� ெத<யா4. 

�கா�களி  அ ைறய ெபா(6பாள� பர8த  ராஜ  தி>ெரன ஒ3நா� �காமி  ஆர�ப ேதாழ�க� 
ஒ3சிலைர;�, ெமா*ைட $�தியி  சகா�க� என பலைர;� அைழ4, ஜ:6 வD/யி# அவ�கைள ஏ�றிB 
ெச றா�. அவ�கைள எத�காக, எ�ேக ெகாD% ெச றா�க� எ ற விபர� ஏ4� ெத<யவி#ைல. ம(நா� 
காைல நா� பயி�சி �/84 ைமதானதி# E/ நி��� ேபா4, தி>ெரன $�தி;ட  ேவ( சில3மாக 
மதனி  ைககைள6 பிைண4 வில�கி*% ெகா*டனா# அ/தப/ேய இ�4 வ8தன�. இவ  ஒ3 4ேராகி..! 
இவA�� அ/;�க�. எ#ேலாைர;� பா�4� ைகந:*/B ெசா னா�. அைத சில� ஏ�கவி#ைல. ேவ( 
சிலேரா, ைகக� வில�கிட6ப*ட மதைன பா�84 பா�84 அ/தன�. 

 

ஐேயா அ�மா எ ற கதறேலா%, இரத� உடலா# சீறி6பா�8த4. ஒ3 மனிதைன ஈவிர�கமி றி, அ/ேம# 
அ/த அ8தB ச�பவ� எ  மனைத ெப<தாகேவ பாதி4வி*ட4. அதனா# என��� ஒ3வித பய�� ஏ�பட 
ஆர�பித4. இதி# ��கியமான விைடய� ஒ ைற �றி6பிட வி3�.கி ேற . 

 

மதA� விBC�� ப*%�ேகா*ைடயி# உ�ள பDைணயா� வ :*/# மைற8தி38தன�. அவ�கைள ைக4 
ெச�ய ��ப*டேபா4 பDைணயா3�, அவ<  ஆ*க�� த%�க ��ப*டேபா4, பDைணயாைர பர8த  
ராஜ  C*%� ெகா றா . இைத அ ைறய தமிK நா*% வாேனாலியி# ெச�தியிF� Eற6ப*ட4. நா� 
பயி�சி ெப�( வ8த இதளதிF�, எம�� அைட�கல� த8த ம�க� மீ4�, தம4 அராஜகைத;� தம4 
பி�ேபா�� தனைத;� எவினா�. த�க� ெகாைலகார வ�கிரைத கா*%� �கமாகேவ, 46பா�கி 
பிரேயாக� நடதின�. இ�வாறான ஒ3 இய�கமா இ4, எ ற ேகா�வி பல� மதியி# எ�8த4. தம��� இேத 
நிலைம ஏ�படலா� எ ( பயதா#, அ�கி38தவ�க� ெமௗனமாக இ38தா�க�. இ�காலதி# தா , பல� 
பயி�சி �காைமவி*% த6பிBெச#ல �ய�சிதன�. தம4 தாயகைத மீ*க, த�மா# அதிE/ய ெகாைடயாக 
த�க� உயிைரேய  ெகா%�க E/ய ேதாழ�களி  மனதி#, ெவ(6.� பய�ேம எPசியி38த4. 

  

அ8த�காமி# த�கி6 பயி�சி எ%6பத�� என�� ெகாPச�Eட வி36ப� இ#லாம# ேபான4. ஒ3வா( நா  
என�� Cகயீன� எ ( Eறி, எ ைன ைவதியதி�காக ஓரதநா*/�� (நா  �த� தடைவயாக பயி�றி 
�கா��� வ3�  ச8தித அFவலக�) அA6பிைவதன�. அ�கி384 ம(நா� காைல தPசாR<# உ�ள 
ம34வமைன�� ெகாD% ெச#ல6ப*ேட . அ�ேக எ ைன6 ப<ேசாதித ைவதிய�, மீD%� ஒ3�ைற 
பா��க ேவD%� என� Eறினா�. அதனா# நா  அ�கி3��� �காமி# சில நா*க� த��வத�கான 
ச8த�6ப� கிைடத4. அ6ேபா4 நா� உற��வ4 ெமா*ைடமா/யி# தா . 

  

அ�� ஒ3வ� மிக�� நைகBCைவயாக கைததா� அவ� ெபய� நாேக@. யாKபாணைதB ேச�8தவ�. இவ� 
வட இ8தியாவி# இ384 வ8தி38தா�. தா  அைம6பி  ெவளி உள�6 பி<வி# ேவைல ெச�வதாக �தலி# 
Eறினா�. பி ன� ஒ3 இர� ப%��� ேபா4 நைகBCைவயாக தன4 மலவாயி# ெப<ையயாவி�காக 
ெப34வி*ட4 (என4 �D/ ஓ*ைட ெப<சாகிவி*ட4, ெபசிC�காக) என� Eறினா�. �தலி# என�� இ4 
விள�கவி#ைல. என4 அ3காைமயி# இ38த ேதாழ<ட� ேகா*ேட  அவ3� தன�� .<வி#ைல எ றா�. 
என�ேகா இ4 எ ன எ ற அறிய ஆவலாக இ38த4. அ�� ந:Dட நா*களாக ேவைல ெச�த என4 
நDப<ட� ேக*ேட . அவ� ஒ3சில அைம6பி  விட�கைள அறி8தவ� எ பதா#, மிக�� இரகசியமாக இவ� 
ேபாைதவ@4 கடதலி# ஈ%ப%பவ� எ ( Eறினா�. இைத ம�றவ�க� அறி8தா#, உன��� என��� 
மரணதDடைன தா  எ (� Eறினா�. இைத ேக*ட4� என�� பய� பி/�க ஆர�பித4. 

 

ேதச வி%தைல எ (�, மா��சிய� எ (�, பா*டாளி வ��க .ர*சி எ (�, ேபசிய இவ�களிட� இ38த 
நைட�ைற எ ப4, ஒ3 மாபியா இய�க நைட�ைறேய. தளதிேலா தம4 வயி�(6 பசி�காக த�மா# எைத 
ெச�ய �/;ேமா அைதB ெச�ய .ற6ப*ட பாமர ம�களி# ஒ3 சில� க�ளBசாரய� (கசி6.) வி�றன�. அ�� 
இவ�கைள ேத/ தி<84 �தலி# எBச<த கழகதின�. அத  பி ன3� தம�� பிைள6பி#லாததா#, மீD%� 
கசி6. வி�க ெதாட�கேவ அவ�க��� மரணதDடைன வழ�கின�. ஆனா# இவ�கேளா ெப<யளவி#, 

ச�வேதச கி<மினலாக மாறி ேபாைதவ@4 கட4கி றா�க�. எ8தள��� இவ�களி  அரசிய# அ ( 
இ38த4, எ பைத இ4 ெவளி6ப%4கி ற4. ஊ3�� உபேதாச�, உன��� என��� இ#ைல எ பைத6 
ேபாலேவ, இவ�களி  நடவ/�ைகக� அைம8த4. 

  

நா  ஓரதநா*/# த�கியி3��� ேபா4 தா  தளதி# இ384 மீரா  மா@ர3� அ�� வ8தி38தா� 
அவ3ட  தள விர�கைள அறிய�E/யதாக இ38த4 அ�காலதி# தா  �த# �ைறயாக ேதாழ� 
த�கரசாைவ ச8திேத ;. அவ� தா  அைன4 �கா�க���� ெச ( அரசிய# வ�6. எ%�க 
வி36பதாக� Eறினா�. அவ3ட  ஏ�ப*ட உைரயாடேல, என�� அரசிய# மீ4 அதிக ஆ�வ� எ�பட� 
காரணமாகிய4. ேமF� அவ� பல .தக�கைளB ெசா#லி அவ�ைற ��கியமாக வாசி���ப/ எம��� 
Eறினா�. ஒ3சில நா*க� கழிய, நா  மீD%;� பைழய �காமி�� தி3�பிேன . அ�� ெச ற4� மீD%� 
பய�, பத*டெமன எ�ப*ட ேபா4� ஒ3வா( பயி�சிைய ெதாட�8ேத . 

  

ஒ3 நா� மத  ெகா#ல6ப*டா� என அறி8தேதா�. இவைர� ெகாைல ெச�வத�கான உதரைவ, அைம6பி  
மதிய ��ேவ வழ�கியெதன, பி நாளி# அத  ��கிய@த�களி# ஒ3வரான மீரா  மா@ட� Eறினா�. 
த:/ெரன எ னெச�வ4 எ ( ெத<யா4 திைக4 நி ேற . இ4தா  �த# உ*ப%ெகாைல என நா  
நிைன�கிேற . 

  

4.தDடைன �காைம எ#ேலா3� "நாலா� மா/" எ பா�க� - (.ளா*/# நா  ப�தி - 04) 

3.$ ேற மாததி# பயி�சிைய �/4�ெகா��� கன�ட … (.ளா*/# நா  ப�தி - 03) 

  

2.1983 இ# இய�கதி# இ36பெத ப4 கீேராதனமா�� - (.ளா*/# நா  ப�தி 2) 

  

 1.தா� ம*%� த6பிதா# ேபா4� என நிைனத த:6ெபாறியின� - (.ளா*/# நா  ப�தி - 01) 
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