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தி+டமி+�! பர!ப!ப�கி�றன.

ப�ரபாகர�  எ-த  இல+சிய�தி�காக!  ேபாரா�  வ�கிறாேரா
அ,  இ�னC�  எ+ட!படவ�(ைல.  தமிழ7ழ  ம�கள$�  ,யர�
ெதாட%கிற,.  அவரா(  பய��&வ��க!ப+ட  ேபாராள$க;�
தளபதிக;�  ப�ரபாகரன$�  வழிகா+ட?ட�  அ-த
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இல+சிய�ைத  C�ென�!பத�காக�  ,ைணநி�4�
Cய�சிகள$?�  நடவ��ைககள$?�  நா�  ஈ�பட  ேவ���.

இ,தா� அவைர நா� மதி!பத�4�, ப��ப�&வத�4� உ'ய
அைடயாள� ஆ4�.
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Watch this. and Spread.
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Save Tamil People, try to get Tamil ezham..
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அதைன  தி�!ப��  ெகா�'.  என,
ேந%காணலி�  ேபா,
கிள$ெநா�சிஅரசிய(  அ?வலக
வளாக�தி�  ேவ!பமர  நிழலி(
அம%-,  ந7�டேநர�உைரயா�னா%.

அ!ேபா,  அவ'ட�  ெசா�  ேன�:

"",�ப�ைத  த-தவP�ேக
அதைனதி�!ப��ெகா�  எ�ற
உ1கள$�  ெசா(லாட(  என�4!
ப���4�தா�.  ஆனா(ஆ+சியாள%
க� ெச�கிற 4�ற�தி�கா� அ!பாவ�
ம�கைள  த��!ப,பழி<�,

பாவCம(லவா?'' எ�ேற�.

""ஒ�ேபா,�சி1கள  ம�க�  அழிய
ேவ��ெமன  நா1க�
நிைன�ததி(ைல.  அ!ப�
நிைன�க5�மா+ேடா�. எ( ேலா��
மன$த%க�தாேன.  சி1கள  ரா@வ�
தமிழ%கைளக�O��தனமாக
அழி!ப,  ேபா(  நா1க;�  சி1கள
ம�கைள
அழி�கேவ��ெம�&C�ெவ��தா
(  தின�  ஆய�ர�ேபைர  ெகா(ல
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C�<�.  எ1க;ைடய
ஒ�தா�4த(6ட  அ!பாவ�  ம�கைள
இல�4  ைவ�,  ெச�ய!ப+ட
தி(ைல.ரா@வ-அரசிய(
இல�4கைள  தா�4�ேபா,  சில
ேநர1கள$(  ெபா,ம�க�
சில��பலியாகிவ��கிறா%க�.

அத�காக  மிக5�  வ�-,கிேறா�.

ந71க�  ஒ�கண�ெக��,!
பா�1கேள�...  சி1கள  ரா@வ�
தா�4தலி(  ஆய�ர�தமிழ%க�
ஒ�மாத�  ெச�தி�-தா,  எ1கட
தா�4த(கள$( ப�, அ!பாவ�சி1கள
ம�க�6ட ெச�தி��கமா+டா%க�.''

ெதாட%-,ேபசிய  ப�ரபாகர�
ெசா�னா%  :  ""ெகாJ�ப�ெல
இ�ைட�4  தமிB  சன�
பா,கா!பாதைல  நிமி%-,
நட�4ெத�டா அ, "லியளால�தா�.

தமிழெர  அ��சா  "லிதி�!ப�  அ��4
ெம��  இ!ேபா  அைவய;�4�
ெத'<�.  1983-�4!
ப�ற4இ�&வைர�4�  தமி
ழ��ெகதிரான  கலவர�  எ,5�
நட�ேக  ெலதாேன?

சி1களவ�தி�-திய�+டா  ென��
நிைன�கிறியளா?  இ(ெல.  அ��சா
"லிய�  க+டாய�தி�!ப�  அ�!ப�P
ெம�ட  பய�.  அ-த  பய�தா�
தமிழ��4 இ�றி��கிறபா,கா!".''

ேபா'�  இ&திநா+கள$(  தின�
சராச'  200  தமிBம�க�
ெகா(ல!ப+��
ெகா����க,ெகாJ�"  நக'(
ெபா,ம�கைள  4றிைவ�,  ெப'ய
தா�4த(கைள
"லிக�நட�,வா%கெள�ற  அ�ச�
இ�-த,.  4றி!பாக  ேம-15  அ�&
காய�ப+��கிட-த
ப(லாய�ர�கண�கான  தமிBம�க�
"(ேடாச%க�  ஏ�றி!
ப�ெகாைலெச�ய!ப+ட  ெகா�ைம
நட-தப��  அ�தைகயேதா%
எதி%பா%!"  அதிக'�த,.அ!ப�
எ,5�  நட-,  வ�ட�6டாெதன  நா�
ப�ரா%�தி�த அேதேவைள-

நட!பத�கான  வா�!"க�
இ��கிறதா  எ�பைத  அறிய
Cய�ற,�  உ�ைம.  ேம15-�  ேததி
இ,  4றி�,,  அ!ப�  எ,5�
தய56%-, ெச�, வ�டாத7%க�எ�ற
ேவ��தேலா�  "லிகள$�  C�கிய
தைலவ%  ஒ�வ'ட�
இ,ப�றி�ேக+டேபா,  அவ%
6றினா%,  ""ஃபாத%...  இ�&6ட
"லிக�  நிைன�தா(  சி1களரா@
வ�  ெகா(?�  தமிழைரவ�ட  ப�,
மட14  சி1களவைர  அழி�ெதாழி�
4�வள1க�  "லிகள$ட�  உ�ளன.

ஆனா(  அ!ப�  எ,5�
ெச�ய�6டாெதன  தைலவ%மிக5�
க��!பான உ�தரவ�+�� ளா%.''

உ�ைமய�(<�த�தி�  இ&தி
நா+கள$(  ெகாJ�"  நக'(  ெப'ய
தா�4தெலா�&
நட�தேவ��ெம�ற  அJ�த�
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ப�ரபாகர�  மK,  தளபதிய%களா(
தர!ப+���கிற,.அத�4  அவ%
ெசா�னதாக�  6ற!ப�வ,  :  ""தமிB
ம�க;�கான
ந7திையவரலா�&�4�,  உலக
சCதாய�தி�4�  வ�+�வ��கிேற�.

"லிக�  இய�க�அ!ப�ெயா�
ெசயைல�  ெச�,  அவP�4�
நம�4�
வ��தியாசமி(ைலெய��கா+டேவ
�டா�'' எ�றி��கிறா%.
ேவ!பரமரநிழலி(  நா�  ேக+ட
"ெச�சி�0'வான  ேக�வ�கள$(
ஒ�&-  ""மா�&�க��,ைடய
தைலவ%கைள  அழி�ெதாழி�4�
"லிகள$�  ெகா�ைக
ஏ�"ைடயத(ல.அதி?�  அரசிய(
Sதியாக�  ெச�,!  ேபானவ%கைள
ெய(லா�  ஏ�  மK���ந71க�
ெகா(ல  ேவ���?  இ-த
அ@4Cைறைய  மா�ற�6டாதா?''

எ�ேற�.இ�ேக�வ�ைய  ச�&
தய�க�ேதா�தா�  நா�  ேக+ேட�.

ஆனா(  ,ள$யள56ட
அவ%ேகாபேமா,  அதி�!திேயா
கா+டவ�(ைல.  ""எ1கைள!
ெபா&�தவைர  சி1கள  அர8
தமிBம�க�  மK,  ஓ%  இன  அழி�த(
ேபாைர  நட�தி  வ�கிற,.  அ-த
அர8ட�  இைண-,ெசய(ப�
கிறவ%க�  அைனவ�ேம
தமிழ��ெகதிரான  ேபா'(
ப14தார%க�ஆகிறா%க�.

அ0வைகய�(  அவ%க;�  எம,
அரசிய(-ரா@வ
எதி%தா�4த?�ெகதிரான
இல�4கேள.  அேதேவைள  "லிக�
இய�கC�மாறி�ெகா��தா�
வ-தி��கிற,.  C�ப��-த  இ&�க�
இ!ேபா,
இ(ைல.வள%�சி!பாைதய�(
நா1க;�  பலவ�ைற
க�&�ெகா��
எ1கைளச'!ப��தி�ெகா�ள
எ!ேபா,�  தயாராகேவ
இ��கிேறா�'' எ�றா%.

வ��தைல!"லிகைளவ�ம%சி�கிறவ%
க�  ப�ரபாகர�  அவ%க�  4றி!ப�+ட-

""வள%�சி!  பாைதய�(நா1க;�
பலவ�ைற  க�&�ெகா��  எ1கைள
ச'!ப��தி�ெகா�;�''-த�ைமைய
காண  ம&�கிறா%க�.  அவ%கள,
பைழய  சில  தவ&கள$�
அ�!பைடய�ேலேயஇ�&�
அவ%கைள�  த7%!ப��கிறா%க�.  என,
ந�ப��  இ!ேபா,  கனடாம��,வ
ப(கைல�  கழகெமா�றி(
ேபராசி'யராக  கடைமயா�றி
வ�கிறவ�மானகலாநிதி
ச-திரகா-த�  ஒ�Cைற  எ�ன$ட�
6றிய  நிகBெவா�&
நிைன5�4வ�கிற,.  ச-திரகா-த�
யாB!பாண  ப(கைல�கழக�தி(
ேபராசி'யராக!பண�"'-தவ%.  1995

இட!ெபய%வ��ேபா,  உ�நா+�
அகதியாகி,  ப��  ல�ட�ெச�&,
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அ1கி�-, ப��ன% கனடா ேபானவ%.

ெகாJ�ப�லி�-,  ல�ட�ெச(?�
பயண  வழிய�(  மண�லா  நக��4
எ�ைன  ேந'(  பா%�,  ந�றி
ெசா(லவ-தி�-தா%.  இவ��
வாெனாலிய�(  எ�  4ரைல�  ேக+�
நா�  50, 60வய,�காரராக  இ�!ேப�
எ�ற  நிைன!ப�(  வ-தவ%.

வாெனாலிய�ட�  என�4மிக5�
ப���த  அ�சேம  இ,தா�.  அ,  ஒ�
4�+�  மK�ய�.  4ர(தா�ெபாறி.
காேதா�  வ-,  கைதேபசி  வசிய�
ெச�<�.  4ர?�4'யவ�
க&!பா,ெவ;!பா,  ப(
வ�ள�கினானா,  தைல
வா'ய���கிறானா,  உடலைச5க�
நயமாகஇ��கிறதா,  பா%�க
ல+சணமா�  இ��கிறானா  ேபா�ற
அ�கைற  கெள(லா�வாெனாலி�4
இ(ைல.  க��,�,  4ர?ேம  அ14
கதாநாயக%க�.

10,15 நிமிட1க;�4 ச-திரகா-தனா(
எ�ன$ட�  எ,5ேம  ேபச
வரவ�(ைல.அ!ேபா,  1997.  நா�
மாணவ�  ேதா�ற�  மாறாதி�-த
கால�.  கா(ப-,ைமதான�தி(
வ�ைளயா��  ெகா��
�-தேபா,தா�  ச-தி�க  வ-தா%.

வாசக%க�எ�ன$டமி�-,  ஏேதP�
க�&�ெகா�ள  வ���ப�  னா(  அ,
அ�றாடஉட�பய��சி.  அதிகாைல
4.30�4  எJ-,வ��ேவ�.

வ�+ேட�தியா� ஒ�றைரமண� ேநர�
நட!ேப�.  ப�ரபEச�தி�  ஆதார
L�திேயா�
ஒ�திைசவா�இைண-தி�!ப,
ேபா�ற  உண%5  அ�காைல!
ெபாJ,கள$(  கி+��.  கட-த
20ஆ��க;�4�  ேமலா�  எ�
எைடைய  68 கிேலாவ�?�  இைடைய
34 இ�� சி?மா�ைவ� தி��கிேற�.

ஆதலா(  இ,வைர  ச%�கைர
ேநாேயா,  ெகாJ!ேபா,  ர�த
அJ�தேமா  எ,5�  இ(ைல.  தின�
8மா%  15  மண�  ேநர�  வைர
கைள!ப��றி  ேவைல
ெச�யC�கிற,.

இர5  உணவ�(நாP�
ச-திரகா-தP�  ந�ப%களாேனா�.

கண�கி(லாம(
C,கைலப+ட1க;�,  Cைனவ%
ப+ட1க;�  ப��,  ைவ�தி��கிற
நடமா��ப(கைல�கழக�  அவ%.

எ�ைன  ைகேயா�  ல�டP�4
6+��  ெச�
றா%.ப�.ப�.சி.தமிேழாைசய��  ஆன-தி
அ�கா  அவ��4  ந�ப%.  எ�ைன
ப�.ப�.சி.ய�(ஈழ  ம�கள$�  அவல�
ப�றி  ேபசைவ�க  ேவ��  ெம�ப,
ச-திரகா-தன$�  அவா.ல�ட�
ப�.ப�.சி.  நிைலய�  ெச�றேபா,
ஆன-தி  அ�கா5�  அ�+த-ைத
எ�றப��ப�ைத  "தா�,  ெவ�ைள
அ1கி,  கன$-த  Cகெமன'ெவ(லா�
எதி%பா%�தி�-தி��கிறா%.  நாேனா
க(T'  மாணவ�ேபா(
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ச-திரகா-த� அ�கி(நி�றி�-ேத�.

""எ1ெக  பாதி'யா%?''  என  ஆன-தி
அ�கா  ேக+க...  ""இவ%தா�''  என
ச-திரகா-த�  எ�ைன�  கா+ட...

Cதலி(  ந�ப  ம&�த  அவ%,""இ-த
ேபா!பா�ட  வைர  எ�ன
ெச�ய�ற,...  இ!ப�  சி�ன
ெபா�யைனெய(லா�அவ%
எ��,�ெகா�டா  எ1கட
ப��ைளய;�4  எ1ெக  ேபா�  மா!
ப��ைளேத�ற,...'' எ�& கலா��த,
இ�P�  மி�சமி��4�  இதமான
சிலநிைன5க�.

ப�.ப�.சி.ேக�Uன$(  மதிய  உணவ�(
இைண-த  ேபா,  ச-திரகா-தP�
ஆன-தி  அ�கா5�ேபசிய  வ�&�
மற�க  C�யாத,  இ,:  """லிக�
தவ&க�  பலெச�தி��கிP�தா�.

அேதேவைள,  வளர  வளர  அவ%க�
மாறி�ெகா��வ�கி�றன%. ஆனா(
உலகேமா  அவ%கைள  பைழய
தவ&கள$�
அ�!பைடய�(தா�த7%!ப��கிற,.

""இ,  V�&�4  V&  சத�  உ�ைம.

தமிழக�தி�  சிலஎJ�தாள%க�6ட
"லிகள$�  பைழய  தவ&கைள
இ!ேபா,�  Cழ1கி
வ�கிறா%க�.ஆனா(  சி1கள
-ெபௗ�த  ேப'னவாத�தா�
ப�ர�சைனய��  ேவ%Oல�
எ�பைத�6டநம�4  8+��கா+ட
இவ%க� தய14� ேபா,தா� நம�4
ச-ேதக�வ�கிற,.''

ந�றி
ந�கீர�

க#�1லிகளி� வரலா,

'ஒ!ப�ேரச� லிபேரச�" என!ெபய'+�

வடமரா+சிய�( இரா@வ நடவ��ைக

ெதாட1கிய அ�& ேஜ.ஆ% ெகாJ�ப�(

இல1ைக வ1கிய�( தைலைம அ?வலக�ைத

திற-, ைவ�, உைரயா�றிய ேபா,

வ��தைல! "லிகைள அழி�4� வைர

இ-த!ேபா% ஓயா, எ�றா%. அ�கால�தி(

லலி� அ�,ல� Cதலி ேப+� ஒ�றி(

த7வ�ரவாதிகைள! ேப�8 வா%�ைத�4 அைழ�த

கால� ேபா�வ�+ட,.

இ�& ேபா��4 அைழ�4� கால�

ெந�1கிவ�+ட, எ�றா%. இ0வ��

தைலவ%கள$� ெச��4 நிைற-த 6�ைற

க!ட� மி(ல% த�ைன ஒ� உய�ரா<தமா�கி

Cறிய��தா�. இ,ேவ தமிB� ேதசிய

வ��தைல! ேபாரா+ட�தி( ஒ� தி�!"

Cைனயாக அைம-, வ�+ட,. ெந(லிய�

ம�திய மகாவ��தியாலய�தி( ஆ�கிரமி!"

இரா@வமாக நிைல ெகா���-தேபா,

அ0வா& இ��க C�யா, எ�ற ெச�திைய

மி(ல'� தா�4த( உண%�தி நி�ற,.

வடமரா+சி ெந(லிய� மகாவ��தியால�தி(

சி1கள!பைட 4வ��க!ப+��-த,.

வடமரா+சிய�( 'லிபேரச� ஒ!ப�ேரச�"

இரா@வ நடவ��ைகயா( எJ-த ெவ�றிைய

சி1கள இரா@வ� உ�சி பா%�,�

ெகா���-த,. வடமரா+சி ம�க�

அகதிகளாக ெவள$ேயறிய��-தன%.

சி1கள�தைலவ%க� இ�&ேபா( அ�&�
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ெகாJ�ப�( ெவ�றி Cழ�கமி+��

ெகா���-தன%. ெந(லிய�! பைட�தள�ைத

அழி�, இ-த வ 7ண%கள$� இ&மா!ைப அட�க

ேவ��ெமன ேதசிய�தைலவ% ேவ.ப�ரபாகர�

வ���ப�னா%. அ, ெவ�றிகரமாக நட�தி

C��க!ப+ட,.

(tamilkathir.com)

ெந(லிய�! பைட�தள� மKதான தா�4த?�4

அைன�,� தயா%ப��த!ப+டன.

அ�தா�4த( வ 7ரனாக க!ட� மி(ல% ேத%5

ெச�ய!ப+��-தா�. ச'யாக Xைல 5ஆ�

நா� இர5 7.00மண� 3 நிமிட�தி�4 க!ட�

மி(ல�ைடய வாகன� Cகாமி�4� ேமாதி

ெவ��த,. V�&�கண�கான இரா@வ�

ெகா(ல!ப+�� பலV& பைடய�ன%

காயமைட-,� இ�-த அ-த வரலா&

எJத!ப+ட,. தமிழ7ழ வ��தைல! "லிகள$�

ேபா'ய( வரலா�றி( இ0வாறான தா�4த(

ஒ�& Cத� Cதலாக நிகB�த!ப+ட,.

க!ட� மி(ல'� அ-த உ�னதமான

தியாக�தி�4 இல1ைக அ�பண�ய ேந'+ட,.

இ�தா�4தலி� ப�� ேஜ.ஆ% ச�ேட

ைர�L�4 ேப+� அள$�ைகய�(

ெந(லிய�ய�( "லிகள$� க��"லி�

தா�4த?�4! ப�� இன!ப�ர�சைன�4

இரா@வ� த7%5 ச'!ப+� வரா, அரசிய(�

த7%5 ஒ�& தா� ஒேரவழி எ�ற C�ைவ நா�

எ��ேத�. அத� ப��னேர இ-தியா5ட�

ேப�8 நடா�தி ராஐீ0 கா-தி<ட� ஒ!ப-த�

ெச�ேத� எ�றா%. அ!ேபா, சனாதிபதியாக

இ�-த ேஜ.ஆ% ெஜயவ%�தனா

உ�ைமய�ேலேய பய-, ேபானா%. இ,ேபா�ற

தா�4த(க� ேம?� நட-தா( ேபரழிைவ

இரா@வ� ச-தி�4� என எ�ண�னா%.

இ-தியாவ��4 ஓ�! ேபானா%. "லிகளா(

இ��க C�யவ�(ைல. வா�1க� வ-,

ப�ர�சைனைய� த7�1க�. என அ!ேபாைதய

ப�ரதம% ராஐீ0 கா-திய�� காலி( வ 7B-தா%.

அத�4 C�ன% தி�"

ேப�8வா%�ைதயாக+�� அ(ல, இ-தியா

சிற!"� N,வ%க;ட� இல1ைக அர8

ேம�ெகா�ட ேப�8வா%�ைதகளாக+��

தமிழ%கள$�4 எ-த உ'ைமகைள<� வழ1க�

தயாராக இ(லாம( இ�-த ேஜ.ஆ% இ!ேபா,

ம+�� ஏதாவ, ெகா��க� தயாராக இ�-தா%.

ேஜ.ஆைர வழி�4 ெகா�� வ�வதி(

க��"லி க!ட� மி(ல% ெவ�றி க�டா�.

இ-த மாவ 7ர%கைள எ0வா& ெநEச� மற�4�.

இ,வைர 379க��"லிக�

வ 7ரகாவ�யமாகி<�ளன%. தமிழ7ழ

வ��தைல!ேபாரா+ட வரலா�றி( "திய தி�!"

Cைனயாக அைம-த, கட�"லிகள$�

ப�ரேவசமா4�. அதி?� கட�க��"லிகள$�

வர5 ேம?� அத� C�கிய�,வ�ைத

உண%�தி நி�கிற,. 1990ஆ�� Xைல 10ஆ�

திகதி தமிழ7ழ� கட�பர!ப�( ந�6ர� இ+�

நி�ற 'எ��தர%" எ�ற ஆ<த� க!ப(

கட�க��"லிகளான கா-தYப�, வ�ேனா�,

ெகாலி�L ஆகிய வ 7ர%களா( தக%�க!ப+ட,.

இதி( எதி'க;�4 ெப�� உய�'ழ!"�, ஆ<த

தளபாட இழ!"� ஏ�ப+ட,.

இ,ேபா�& 1991ைவகாசி 4ஆ� நா�

எL.ஐ.எ�.எL அப�தா எ�ற க!ப(

கட�க��"லிகளான சித�பர�, ெஜய-த�,

ஆகிய வ 7ர%களா( தா�கி OBக��க!ப+ட,.

இ, சிறில1கா� கட�பைட�4 ம+�ம(லா,

அரசி�4� ஒ�ெப�� ெந��க�ைய�

ெகா��த,. இ, அ!ேபா, பா,கா!"

அைம�சராக இ�-த ரEச�
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வ�ஐயர�தினவ��4 வ�J-த அ�யாக�

ெகா�ளலா� 1988, 1989ஆ��கள$(

ேராஹணவ�ஐய வ 7ர , உபதிLஸ

திஸாநாய�கா ேபா�ற ேஜ.வ�.ப�

தைலவ%கைள அழி�த, ேபால வ��தைல!

"லிகள$� தைலவ%கைள<� ைக, ெச�,

அழி�தி�ேவ� என ரEச�வ�ஐயர�தினா

6றிய��-தா%.

இ-த� கட�"லிகள$� தா�4த?�4!ப��

ரEச�வ�ஐயர�தினா ப�தி'�ைகயாள%கள$ட�

சா5�கEசாத வ��தைல!"லிகள$�

ெதாட%தா�4த(களா( சிறில1கா!

பைடக;�4 ெப�� தா�4தைல

ஏ�ப��,கிற, எ�றா%. ேதசிய வ��தைல!

ேபாரா+ட�தி( மகள$% ப14 இ�&

C�கிய�,வ� ெப&கிற,. 1984ஆ� ஆ��

ெதா+� வ��தைல! ேபாரா+ட�தி( ெப�

ேபாராள$கைள ப�� கள!பண��4 உ�வா1கி�

ெகா�ள!ப+ட, அத�கான க+டைம!"

இ�-த,. Cத( ெபா&!பாளராக ேமஐ%

ேசாதியா வ�ள1கினா%. 1987அ� 10 அ�&

இ-திய இரா@வ�,டனான த�கா!"� சம'(

2ஆ� ெல! மாலதி வ 7ர�சாவைட-தா%.

இவ% ம�னாைர! ப�ற!ப�டமாக� ெகா�டவ%

இவர, நிைன5 நாைளேய ெப�க� எJ�சி

நாளாக தமிழ7ழ� ேதசிய� தைலவரா(

ப�ரகடன!ப��த!ப+��ள,. க!ட�

அ1கய�க�ண� கடலி( எதி'கைள அழி�,

காவ�யமானவ% இவேர Cத�ெப�

கட�"லி<மாவா%. இவ%கைள தமிழின�

மற�4மா? இ,வைர 4894 மகள$%

மாவ 7ர%கைள<� ெநEச1கள$(

நிைற-,�ளன%. 3ஆ� க+ட ஈழ!ேபா%

19ஏ!ப�ர( 1995 அ�ைன >பதி நிைன5

நாள�& ெதாட1கிய,. சமாதான�ைத 6றி

ஆ+சிைய! ப���தவ% ஆனா( பதவ��4

வ-த5ட� இரா@வ� த7%ேவ ஒேர வழிஎன

ேபா% ெத��தவ%க� இவ%கள$� கால�தி(

"லிக� மிக! ெப�� வள%�சிைய!

ெப�றா%க�.

18.07.1996 அ�& ஓயாத அைலக� 1

என!ெபய'+� C(ைல�த75 6+�!

பைட�தள� மK, தா�4த( ெதா��க!ப+�

C�றாக அழி�க!ப+ட,. 1100 பைடய�ன%

ெகா(ல!ப+டதாக ெவள$5வகார அைம�ச%

ல�Lம� கதி%காம% நாடா;ம�ற�தி(

4றி!ப�+டா%. இ�ெதாைகைய வ�ட இ�P�

6�தலான பைடய�ன% ெகா(ல!ப+டன% எ�ற

க��,� உ�ள,. இ�தா�4தைல Cறிய��க

அள�ப�லி( சி1கள! பைட இற�க!ப+ட

ேபா,� அ, அழிைவேய ச-தி�த,.

வ��தைல! "லிக;�4 ச%வேதச அர1கி(

ெப�� மதி!ைப ஏ�ப��தி இ�-த,.

ஓயாத அைலக� 1 இ( 315ேவ1ைகக�

வ 7ர�சாைவ எ�தின%. இ-த வ 7ர%கைள எ!ப�

மற!ேபா�. எதி'ய�� ேபா% ெவறி அட1காத

நிைலய�( ெஜயசி�4& ெதாட1கிய,.

1997.05.13 அ�& ெதாட1கி 18மாத1க�

நட-தன. ஏ 9 வழிய�( ேவலி அைம!பேத

இரா@வ� தி+ட� இ�தி+ட�ைத வ��தைல!

"லிக� 6 நா+கள$( Cறிய��தன%.

இரா@வ�தி�4 ேப'ழ!" ஏ�ப+��-த,.

இ-த Cறிய�!"� தா�4தலி( 2146

வ��தைல! "லிக� தம, இ�Pய�%கைள

ஈக� ெச�தி��கிறா%க�.

இ� மாவ 7ர%கள$� அ�பண�!" கால�தா(

அழி�க C�யாதைவ. ச�ெஜய 1, 2 இரா@வ

நடவ��ைக Oல� பர-த� -கிள$ெநா�சிைய

வ�பறி!"� ெச�த இரா@வ�ைத ஓயாத
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அைலக� இர��� Oல� வ��தைல!

"லிக� Cறிய��தன%. 403 ேபாராள$க�

உய�ைர ஈக� ெச�,�ளன%. மா14ள�ைத�

ைக!ப�றி கிள$ெநா�சிைய வ-தைடய

C�ப+ட ேவைள ஓயாத அைலக� 2நட-,

C�-த,. இரா@வ�தி�4 உளSதியான

ப��னைடைவ ஏ�ப��தின. இத�

காரணமானவ%க� இ-த மாவ 7ர%கேள.

ஓயாத அைலக� 3 ெஜயசி�4& இரா@வ

நடவ��ைகயா( 30,000 இரா@வ�

ஈ�ப+��-த,. அ, 18 மாத1க�

வ�J1கிய��-த,. ஆனா( ஓயாத அைலக� 3

இ( வ��தைல! "லிக� மிக� ,(லியமாக�

தி+டமி+� 6 நாள$( C�5�4� ெகா��

வ-தா%. 1999 நவ�ப% 1 ெதாட1கிய,.

1336ேவ1ைகக� வ 7ர�சாவைட-தன%.

வ��தைல! ேபாரா+ட களநிைலகள$( ஓயாத

அைலக� 3 இ� ெவ�றி எ�ப, தமிB

ம�கள$�4 மி4-த உ�சாக�ைத<�

ந�ப��ைகைய<� ஏ�ப��தி நி�ற,.

இ�மாவ 7ர%க� எ�&� நிைனவ�( ெகா�ள�

த�கவ%க�. இல1ைக� த7வ�( இ� இரா@வ�

க+டைம!ப�� இரா@வ சமநிைலய�?� இ,

மா�ற�ைத உ�டா�கிய,.

வ��தைல! "லிக� சா%பான இரா@வ வ?

அவ%க;�4 சாதகமானதாகேவ எJ-,

நி�பதாகேவ உலக� க�திய,. இரா@வ

ஆ�வாள%க;�4 வ�ய!ைப ஏ�ப��திய

ம�&ெமா� தா�4த( தைரய�ற�க� தா�4த(

ஆ4�. ஓயாத அைலக� 3 இ� ெதாட%�சியாக

�ச�ப% 12 ெவ�றிைல�ேகண�, "(ெவள$

ேபா�ற ப4திகள$( இரா@வ Cகா�க�

"லிகள$ட� வ 7B-தன. 1999 �ச�ப% 17அ�&

பர-தP�, ெத�4 ஆைனய�ற5� வ 7B-தன.

இதைன� ெதாட%-, சில இரா@வ�

த-திேராபாய1கைள� ைகயா��

ஆைனய�ற5 வட�ேக இய�க�சிைய 2000 ஆ�

ஆ�� ஏ!ப�ர( 22அ�& ைக!ப�றின%

2000.04.23 அ�& ஆைனய�ற5 "லிகள$ட�

வ 7B�சியைட-த,.

இ-த ஆைனய�றைவ� ைக!ப�ற "லிக� அதிக

வ�ைல ெகா��,�ளன%. இத�4 அ'ய

தியாக� ெச�த மாவ 7ர%கைள மற!ேபாமா?

25.04.2001இதைன� ெதாட%-, நைடெப�ற

த7�8வாைல இரா@வ நடவ��ைக

Cறிய�!"� சம'( "லிக� ெவ�றிவாைக
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