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  இ�ேக எ�5க ேத0க

 

எ�5 (ெப47பி�க - சி/7பி�க)

நா� அறி(தவைர, *ளா, மதனி  ப0ெகாைல:ட  ஆர�பமான உ,ப0ெகாைல. இ5 அவ�க��� ஒ4 *திய 
உ�சாகைத:� ைத=யைத:� ெகா0த5. இ�வள� கால�� ச$கவிேராதிக� எ ற ெபய=# 
ப0ெகாைல ெச�தவ�க�. இ /  ஒேர ேநா�க5�காக வ(தவ�கைள:� ெகா / �வி�க ஆர�பிதன�. 
இ�காலதி# இ >ெமா4 ச�பவ�� நட(த5. 

மானி7பா� அ#ல5 அ)?ேவலியி# இ4(5 பயி�சி�காக வ(தவ�க�. என�� 5#லியமாக அவ�களி  ெசா(த 
இட� நிைனவி# இ#ைல. ஆ/ ேப� மா�/ இய�க� ஒ றி# நா,-# இ4��� ேபா5 ேவைல 
ெச�தா�கேளா அ#ல5 ம�ைறய இய�கதவ�க�ட  பி னா# ஒ4 அரசிய@� இ#லாம# தி=(தவ�கேளா 
ெத=யவி#ைல.  

  

இவ�க� இ(� வ(5 இற�கி ஒ4 சில நா,களி# வைத�காமி�� ெகாA0 ெச#ல7ப,டன�. இத�� 
காரண� இவ�க��� �த# அேத ஊ=# இ4(5 வ(த ஒ4 ேதாழ� (அவ=  இய�க7 ெபய� �றி7பிட
வி4�பவி#ைல), அவ4ட  ஒ4 �-ைசயி# இ4(த ேதாழ�க��� இவ�க� மா�/ இய�க� ஒ றி# 
ேவைல ெச�தவ�க� எ / Cறினா�. இைத எ�வாேறா �காமி>� இ4(த “உளவாளிக�” அறிய, அவ�கைள 
விசாரைண எ / வைத�காமி�� அைழ5) ெச றா�க�. அ7ப-) ெச றவ�க� தி4�பவி#ைல. ஒ4 சில 
நா,களி# அவ�க� ப0ெகாைல ெச�ய7ப,0வி,டா�க� என அறி(ேதா�. 

  

இத�� எ ன காரண�? ஏ  இ�வா/ நைடெப�ற5? இைத கவணதி# ெகா�ேவாமாயி , அத��7 பி னா# 
தளதி# இய�கியவ�கைளேய சா4�. அ / தளதி# இய�கியவ�க� C,டதி�� ஆ,ேச�7ப5 ேபா /
வி0தைல7 ேபாரா,டதி��� ஆ,ேச�தா�க� எ பேத உAைம. ஏ�கனேவ ஏேதா ஒ4 அைம7*ட  
ச�ம(த7ப,டவ�க� எ / அறி(ேதா அறியாமேலா, அவ�கைள எ(தவித அரசிய# சா�(த ெதளி�� இ றி 
இய�கதி�� அ>7பிய வAண� இ4(5�ளா�க�. இ5 இ)ச�வதி  ஊடாக ெவ,ட ெவளி)சமாக 
ெத=கி ற5. இ�வா/ இய�கியவ�க� பல�, இ / இ5 ெதாட�பான எ(த ஒ4 ஆ��� அ#ல5 தா� அ / 
ெச�த இதைகய தவ/கைள ம�க� �  ைவ�கா5 பல� மீள�� அரசியலி# ஈ0ப,0 வ4கி றன�. 
அேதேவைளயி# த�ைம பா5கா7பத�காக இைவ ெதாட�பான விடய�கைள கைத7பத�ேகா அ#ல5 
அவ�ைற ெவளி� ெகாA0வ4வத�ேகா �-யாதவா/ மைற�க�� �ய#கி றன�. இவ�களி  எ(த 
அரசிய# இைத ெச�தேதா அ(த அரசிய# ப�றிய பா�ைவ எ5�� இ றி உ�ளன�. உமாமேகாGவர , 

ச�கிலி, ெமா,ைட $�தி,....... என ம�றவ�களி  மீ5 பழிைய7 ேபா,0வி,0, த7ப�� ெச�கி றா�க�. 

எ ைன பி தளதி�� அ>7பிய ?க(த  உ,பட பல�, இைவ ெதாட�பாக இ ன�� ெமௗன� சாதிேத 
வ4கிறா�க�. இ /� சில�, இைத ச=யான ெசய# எ கி றன�.  

  

ப0ெகாைலக� ப�றி அறிய, பய� அதிகமான5. எ னா# அ�� பயி�சி ெச�யேவா அ#ல5 ம�றவ�க�ட  
கைத�கேவா �-யாம# ேபான5. இ4வ� ெதாட�(5 ஒ4 இடதி# இ4(5 கைததா#, உடேன எ ன 
கைதேதா� என விசா=�க�� ெதாட�கினா�க�. அ5ேவ $வ� அ#ல5 அத�� ேம# எ றா#
விசாரைனதா . “மிரAடவ  கAI�� இ4Aடெத#லா� ேப�” எ றா� ேபால, எவ� C-� கைததா@� 
இவ�க� ஏேதா சதிதி,ட� தJ,0கிறா�க� எ ற எ னேம அ�� காண7ப,ட5. �றி7பாக நா , அழக , �ரளி 
ஆகிய $வ4�, ஒேர ஊ=# இ4(5 ஒேர நாளி# பி தள� ெச ேறா�. ஆனா# நா� $வ4� தனிைமயி# 
இ4(5 கைத�க �-யா5. எம�� ஏ�ப0� மன)சKசல�கைள� Cட பகி�(5 ெகா�ள �-யாத நிைலயி#, 

நா  �காமி# ெதாட�)சியாக இ4�க �-யா5 என எAணிேன . அ�காலதி# அதிக ெவ�யி# ஒ�வாைம 
ஏ�ப,0 என5 கAக� சிவ(5 வ J�கின. அைத� காரணமாக ைவ5, எ னா# ெதாட�(5 பயி�சி�� 
வர�-யாெதன அ-�க- நி ேற . இைதய05 அ7ேபா5 பயி�சி வழ�கியவ�களி# ஒ4வரான 
சாணா�கிய  எ பவ�, எ ைன மீA0� ஓரதநா,0�� அ>7பினா�. அவ�க� எ ைன ைவதியசாைல�� 
அைழ5) ெச றன�. அ�ேக எ ைன7 பா�ைவயி,ட ைவதிய�, எ ைன மீA0� ஒ4 மாததா# வ4�ப- 
Cற மீA0� எ ைன பீ �காமி�� தி47பி அ>7பினா�க�. 

  

நா  ெச ற சிலநா,களி#, ேதாழ� ச(ததியா� �காமி�� வ(தி4(தா�. அவ4ட  ஒ�ெவா4வ4� தம5 
�ைறகைள Cறின�. அவ4ட  கைத7பத�� என��� ச(த�7ப� கிைடத5. எ ைன நா,0�� தி47பி 
அ>7*மா/ அவைர நா  ேக,ேட . அவேரா, என��(தா  நா,-�� ேபாகேவA0� எ / ஆைச. அதனா# 
ேதாழேர, நJ� ேதாழ� ��(தனிட� என��� ேச�5 விAண7பி:�க� எ றா�. இைத ேக,ட என�ேகா எ ன 
ெச�வெத / *=யவி#ைல. இவ4ட  நா,0�� ேபாவ5 ப�றி கைத7ப5 அனாவசியமான5 என
�-ெவ0ேத . இ4(5� என�� பயி�சி ெப/வதி# ஏ�ப0� பிர)சிைனகைள ஒ4 ேநாயாளியாக 
விள�கிேன . அவ� அைத கவணமாக ேக,டா�. ஏ  நJ� பயி�சி எ0�க �-யாவி,டா#, அரசிய# வ�7* 
எ0�கலாேம என எ னிட� ேகா,டா�. அத�� எ(த தய�க�� இ றி ச�மதிேத . என5 ேநா�க� இ(த 
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Content View Hits : 5854158 

Visits [+/-]

Today:

Yesterday:

Day before yesterday: 

2830

3197

1680
+1517

This week:

Last week:

Week before last week: 

9396

15769

11813
+3956

�காமி# இ4(5 ெவளிேய/வ5 தா . அ7ேபா5 அவ� அைம7*�� அரசிய# பாசைறக� நடா5வத�� 
உேதசி5�ள5. அ�வா/ அரசிய# பாசைற நட��� ப,சதி#, உ�கைள:� அத�� ப=(5ைர�கிேற  
எ றா�. அ5ட  என5 ேபாராளி�கான இல�கைத:� ெபயைர:� தன5 பதிேவ,-# �றி5�ெகாAடா�. 

 

ஒ4 மாததி  பி ன� எ ைன ைவதிய� பா�ைவயிட ேவA0� எ / ஏ�கனேவ �றி7பி,டதா#, 

அத�கான திகதி வர நா  மீA0� ஓரதநா,-�� ெச ேற . அ�ேக பல ேதாழ�க� உட# நல��ைற�ட , 

*திதாக வ(தி47பைத� கAேட  என�� ஒ4 சில தின�க� நி /, தKசாN� ம45வ� க#@=# கA 
ப�தியி# ஒ4 சில ப4ேசாதைனக� ேம�ெகா�ள7பட ேவA0� என Cற7ப,டத  விைளவாக நா  அ�� 
த�கி நி�க ேவA-ய நிைல ஏ�ப,ட5. அ�காலதி# ேதாழ� ச(ததியா4� ேதாழ� த�கராசா�� அ�ேக 
வ(தன�. இவ�க� இ4வைர:� இைண5 ஒேர ச(த�7பதி# ச(தி��� வா�;7* என��� கி,-ய5. 

அதனா# அவ�களிட� என5 உட#நிைல ெதாட�பான பிர)சிைனகைள மீA0� Cறிேன . அ5ட  என�� 
அரசியலி# உ�ள ஆ�வைத:� ேதாழ� ச(ததியா=ட� Cறிேன . அைத அவ� ஏ�/�ெகாA0, *திதாக 
ஆர�பி�க வி4��� அரசிய# பாசைற�� ெச#வத��, அ7ேபா5 அைன5 �கா� ெபா/7பாளராக இ4(த 
ப�மா5 வா?விட� அத�கான அ>மதிைய7 ெப�றா�. அத  பி * நா  பீ கா�*��) ெச#லவி#ைல. 

ஓரதநா,0 �காமி# நைடெப�ற அரசிய# வ�7*பி# பயி�சிெபற ஆர�பிேத . 

  

4.தAடைன �காைம எ#ேலா4� "நாலா� மா-" எ பா�க� - (*ளா,-# நா  ப�தி - 04) 

 

3.$ ேற மாததி# பயி�சிைய �-5�ெகா��� கன�ட … (*ளா,-# நா  ப�தி - 03) 

  

2.1983 இ# இய�கதி# இ47பெத ப5 கீேராதனமா�� - (*ளா,-# நா  ப�தி 2) 

  

 1.தா� ம,0� த7பிதா# ேபா5� என நிைனத தJ7ெபாறியின� - (*ளா,-# நா  ப�தி - 01) 

  

  

 

 

 

 

5.ேதச வி0தைல எ /�, பா,டாளி வ��க *ர,சி எ /� ேபசியப-… - 

(*ளா,-# நா  ப�தி - 05)
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க45�க�(3)
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க45�கைள7 பதிவி0க 

மி னKச# அ>7*க உலாவிேயா�: 1019

One commen6 

பதி(தவ� Amman , July 05, 2010  

yes. this is true. more than six youths of Atchuvely who went to join with PLOT were killed by PLOT terrorists in early 

eighties. Actually they were innocent and willing to work for PLOT as freedom fighters.  

அ8வா
 

பதி(தவ� Sri , April 29, 2010  

அ=வா� எ ன! எ ைன ம,0� ெவ,ட�Cடாேதா? http://www.tamilcircle.net/ind...id=108:sri  

ந�லா3தா� அ8வா
 ேபா�றா9 அ,�, 

பதி(தவ� தJவா  , April 28, 2010  

எ ன7ெபத ராசா சீல !  

உ�கைள அAைட�� plot இ# பயி�சி எ0�க இ(திய அ>7பவி#ைல எAடா#, *லி�� 
அ#ல5 ேவ/ ஒ4 இய�க5�� ேபா� இ4பீ�க�.  

பல ெகாைலகார� மதியில; 5ணி�ட  நியாய� கைத�க ��ப,ட ?க(தைன நJ இ�க விம�சி7ப5 
நியாயமா ராசா?  

ந#லாதா  அ=வா� ேபா�றா� அ7*, வாOக வள�க !  
அ *ட   
தJவா   

ெபய� 

மி�ன%ச� 

இைணய �கவ8 
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