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அ�க� 2 இ�� �ைழ�� ��ன� 

இ� க��ைர� ெதாட!� �த" அ�கமாகிய 

'$%சட�கி�ேபா)� ேவைள' மிக+� பா,%சலாக� கட./ 

ெச�ற/ என சில ந�ப�க� ெசா�னா�க�. 

அ/ உ�ைமதா�. 

இ4தி� கண�கைள வி!வாக எ7/� ேநா�க� இ� 

க��ைர� ெதாட��) இ��கவி"ைல. '�ைழவாயிலி"' 

ப)தியி" )றி�பிட�ப�டவா4 நா� ேதா"வி 
அைட.தைம�கான காரண�கைள� ேத�வேத இ� 

க��ைரயி� ேநா�க�. 

நிக8+கைள விம�சன� க�ேணா�ட�ேதா� 

விப!�காம" அவரவ� ேநா�) நிைலயிலி�./ 

94கி�ற/ என ஒ� ந�ப� ெசா�னா�. 

அ/+� ஒ� வைகயி" உ�ைமதா�. 

�த" அ�க�தி� ேநா�க�, ��ளிவா,�கா" ப)தியி� 

இ4தி�கண�கைள - அதேனா� ெதாட��ப�ட 

அைன�/லக ம�ட�திலான தமிழ� இய�க�பா�கைள 

பதி+ ெச,வ/� அத<டாக அ� �ய=சிக� 

ெவ=றியளி�காம" ேபா, ��ளிவா,�கா" 

$%ட�கி�ேபான அவல�ைத� )றி�/� ெகா�வ/�தா�. 

இைவ க��ைர�கான ஒ� ��ேனா�ட�தா�. இ4தி� 

கண�கைள� ெதா��% ெச">த" இனி� 9றவ�� 

விடய�க?�)� /ைண�!�� என� க�திேனா�.  

இ� க��ைர பல!டமி�./ ேசக!�க�ப�ட தகவ"களிலி�./� ேநர@ அ�பவ�களிலி�./� ெபற�ப�ட 

விடய�கைள அ@�பைடயாக ைவ�ேத எ7த�ப�கிற/. 

அ�கி" நி�4 பா��த/ ேபால� 9ற�ப�வ/ ஒ� எ7�/வைக உ�தி. அAவள+தா�. 

இ� க��ைர�ெதாட� உ�க� மனதி" ேதா=4வி�)� ேக�விகைள, க��/�கைள, விவாத�கைள 'ெபா�) 

தமி8' ஊடாக அ����க�. 

க��ைரயி� உ!ய இட�களி" இவ=ைற இைண�/� ெகா�ளலா�. 

த�க� அ���)� ஆதர+�)� ந�றி! 

அ��ட� 

தாமைர 

 

அ�க�: 2 உலக! ப0தி" தமிழ1ழ� 

'நா� எAவள+ தியாக�க� ெச,கிேறா� எ�ப/ அ"ல ��கிய�. அ� தியாக�க� யா��) ேசைவ 

ெச,கி�றன எ�ப/தா� ��கிய�' 

1980 களி� பி=ப)தியி" ைக�)� கிைட�த ��தக� ஒ�றி� ���ைரயி" இAவா�கிய�கைள� ப@�த 

ஞாபக�. இ/ ஆ,வாள� �.தி�நா+�கர� அவ�க� எ7திய ��தகமாக இ��க ேவ���. 

1987 ஆ� ஆ�� Eைல மாத� 29� நா� இ.திய-இல�ைக ஒ�ப.த� ைக%சா�திட�ப�� இ.திய இராFவ� 

அைமதி கா�)� பைட எ�� ெபய!" தமிழGழ ம�ணி" நிைல ெகா�@�.த கால�தி"தா� இ.த� ��தக� 

ெவளியாகியி�.த/. 

நா� ெச,�� தியாக�க� எம�)% ேசைவ ெச,ய ேவ���. அைவ அ.நிய ச�திகளி� நல�க?�) ேசைவ 

ெச,பைவயாக அைம./ விட�9டா/ என இ� ���ைர ��@ நி�ற/. 

எம/ தியாக�க� எம�)!ய ேசைவயிைன� �!.தவா4 ஏைனேயா��)� ேசைவ �!�மாயி� 'யா/� 

ஊேர யாவ�� ேகளி�' என� பர.த மன�பா�ைம�ட� இதைன ஏ=4� ெகா�?� ப�� தமிழ� ச$க�திட� 

உ��. 

ஆனா" எம/ அள�ப!ய தியாக�க� ஏைனய ச�திகளி� நல�க� எ�ற Iத�தினா" வி7�க�ப�மாயி� 

அதைன எAவா4தா� சகி�/� ெகா�ள �@��? 

இேதசமய�, Iத� வி7�)வத=) வா,���கைள� ெகா��/ வி��, வி7�கிய Iத�தி� வா,�)�ேளா, 

வயி=4�)�ேளா நி�4 'ஐேயா! எ�ைம� Iத� வி7�கி வி�டேத' எ�4 அவல�)ர" எ7��வேதா 

அ"ல/ ஆ�திர�/ட� உ4�வேதா எ�ன பயைன�தா� த./ விட �@��? 

 

�தின�க�

பீ!ைஸ ெவளி�ற+ 

அைம%சரா�கியத=கான ராஜத.திர 

இல�)
பல வ)�பைறக� மர�க?�)� 

கீேழ நட�கி�றன
ஊரான ஊ!ழ.ேதா�! ஒ=ைற� 

பைன� ேதா�பிழ.ேதா�!!

Private: ெசா"ல�படாத எ�க� 

கைதக�
தைலவ� பிரபாகர� வ Gர%சா+ 

)றி�/ ெதாட�� ச�%ைச: 

காரண�க� எைவ? க��ைர� 

ெதாட� - 17

��ளிவா,�கா" - $%சட�கிய 

இ4தி� கண�க�!

��ளிவா,�கா" ப�ெகாைலயி� 

த�/வ� பி�னணி
கிழ�கி" கிட.த ப%ைச% O!ய�!

ேதசிய� தைலவ��) விள�) 

ைவ�க� /@�)� மா�� 

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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தன/ )R�கைள� ெகா�தி% ெச"ல �ய>� ப�.திடமி�./ அவ=ைற� பா/கா�க� ேபாரா�� 

தா,�ேகாழி; ேபால�தா� வ"லர�� ப�./கைள�� வ"S4கைள�� எதி��/� ேபாரா�� சிறிய 

ேதச�களி� நிைல�� இ��)�. 

இ� ேபாரா�ட�தி" )R�கைள� பா/கா�ப/தா� தா,�ேகாழியி� �த=)றி. ப�./�) ஏ=ப��/� ேசத� 

அ"ல. பல ேவைளகளி" ஒ!� )R�கைள� பறிெகா��த ேபா/� ஏைனய )R�கைள� தா,�ேகாழி 
எAவாறாயி�� பா/கா�/ வி��. ஆ��ப!�ெத7./ ேபாரா@, தன/ இற�ைககளா" )R�கைள� 

பா/கா�/, ெப�� )ர" எ7�பி மனித�கைள� /ைண�கைழ�/, ப�.திைன� /ர�தி விட� தா,�ேகாழி 
ேபாரா�� வித� இ��கிறேத - இ/ சிறிய ேதச�க?�) தா,�ேகாழி க=4� த�� ஒ� இராFவ, அரசிய", 

இராஜத.திர� பாட�. 

ப�./� தா,�ேகாழி�� ைக ேகா��தைத நிஜவா8வி" நா� பா��ததி"ைல. ஆனா" ச�வேதச அரசியலி" 

ப�./� தா,�ேகாழி�� ைக ேகா��ப/� நட�)�. 

தமிழGழ� ேதச�தி� ச�வேதச� ப!மாண� ஒ� வைகயி" தா,�ேகாழியி� நிைலதா�. 

தம/ நல�க?�காக எம/ நல�கைள� பறி�/� ெகா�ள �ய�ற அைன�/லக% ச�திக?ட�தா� தன/ 

நல�க?�காக தமிழGழ ேதச� ேமாத ேவ�@யி�.த/. அேத சமய� உற+� ைவ�/� ெகா�ள 

ேவ�@யி�.த/. 

��ளிவா,�காலி" எம�) வி7.த அ@, சி�க� அ@�த அ@ ம��ம"ல. உலக�Iத� அ@�த அ@�� 9ட. 

சி�கள இனவாத ஆ�சியாள�களா" உலைக எAவா4 த�வச�ப��த �@.த/? நா� ஏ� தனி�/ 

விட�ப�ேடா�? 

உலகெம�)� வா7� 80 மி"லிய� தமிழ�கைள விட, 18 மி"லிய� சி�களவ�க� ஏ� உல)�) 

��கியமா,� ேபானா�க�? 

ஏ� எ�மா" நா� க�@ வள��த நைட�ைற அரைச� பா/கா�க �@யாம" ேபான/? எம/ வி�தைல 

இய�க� ஏ� ��ளிவா,�காலி" $%சிழ./ ேபான/? 

இத=ெக"லா� வி!.த ப!மாண�தி" உலக�ப.ைத� �ர�@��தா� பதி" ேதட ேவ�@��ள/. இத=) 

உலக�ப.தி" தமிழGழ�ைத� ெபா��தி� பா��க ேவ�@��ள/.  

1987 ஆ� ஆ�� ஓகU� மாத� இர�டா� திகதி பி=பக". 

தமிழGழ வி�தைல� �லிகளி� தைலவ� பிரபாகர�, தளபதி கி��, யா8 மாவ�ட அரசிய" ெபா4�பாள� 

திVப� உ�ளட�கலான வி�தைல��லிக� அைம�பி� தைலைம� )7வின� இ.திய இராFவ 

விமான�தி" பலாலி விமான�தள�ைத வ.தைடகிறா�க�. 

இAவா4 வ.தைட�� இவ�கைள கள�தி" வி�தைல��லிகளி� பிரதி� தைலவ� மா�ைதயாவி� 

ெபா4�பி" இய�கி� ெகா�@�.த வி�தைல��லிக� அைம�பிட� ேச��பி�க ேவ��� எ�ப/தா� 

ஏ=பா�. 

இ.த நிக8+ �/மைலயி"தா� ஏ=பா� ெச,ய�ப�@�.த/. 1987 ஆ� ஆ�� Eைல மாத� ந��ப)தியி" 

�/மைலயி" ைவ�/�தா�, இ.திய�பிரதம� ராஜGA கா.தியி� அைழ�பி� ேப!" இவ�கைள இ.தியாவி� 

வா<�தி ஏ=றி% ெச�ற/. 

இ.திய-இல�ைக ஒ�ப.த� ெதாட�பாக ஏ=ப�ட �ர�பா�களா", பிரபாகர� �/@"லியி" அேசாகா 

வி�தியி" காவலி" ைவ�க�ப���ளா� எ�ற ஒ� தகவ>� பரவியி�.த/. 

இ% சமய�, ஒ�ப.த� ைகெய7�தாகி இ.திய இராFவ� அைமதிகா�)� பைடயாக வ.திற�க� 

ெதாட�கியி�.த/. 

தைலவ� தி��பி வ��வைர இ.திய இராFவ�/ட� ஒ�/ைழ�க மா�ைதயா ம4�/ வி�டா�. 

'எ�) ைவ�/ ஏ=றி% ெச�றG�கேளா அ.த இட�தி" ைவ�ேத தைலவைர எ�மிட� ஒ�பைட��க�. அத� 

பிற) ேப�ேவா�' என� தG��கமாக� 9றிவி�டா�. 

வி�தைல��லிக� அைம�பி" பிரதி� தைலவ� எ�� ெபா4�� ��ன� இ��கவி"ைல. இ.தியாவி� 

அைழ�பி� ேப!" இ.திய-இல�ைக ஒ�ப.த� ெதாட�பான ேப%��க?�)� ேபாக ேவ�@ய Oழ" ஏ=ப��, 

தமிழGழ ம�ைண வி��� �ற�ப�� ேபாேத பிரபாகர� மா�ைதயாைவ பிரதி�தைலவராக நியமி�கிறா�. 

சில ேவைளகளி" தி��பிவர �@யாம" ேபாகலா� என அவர/ உ�?ண�+ 9றி� ெகா�டேத இத=)� 

காரணமாக இ��கலா�. இ.தியாவி� அ7�த�களி" இ�./ த�ப ேவ��� எ�பத=காகேவ 1987 ஆ� 

ஆ�� ஆர�ப�தி" இரகசியமாக� பட) $ல� தமி8நா�@லி�./ பிரபாகர� தமிழGழ� வ.தி�.தா�. 

ஆனா" இ.தியா இவைர விடவி"ைல. 

தன/ ��த விமான�க� $ல� உண+ வ G�� 'ஒ�பிேறச� Iமாைல' எ�� ெம� இராFவ 

நடவ@�ைகயிைன ேம=ெகா��, சிறில�கா ஜனாதிபதி ேஜ.ஆ�. ெஜயவ��தனாைவ� பணிய ைவ�/, 

இ.திய-இல�ைக ஒ�ப.த�ைத இ.தியா தG�மானி�த/. ஈழ� தமிழ!� �த�ைம வி�தைல இய�கமாக 

இ�.த வி�தைல� �லிக?�) அதைன� ெத!வி�/ இAெவா�ப.த�ைத பி�ப=4மா4 அறி+4�த 

�ைன.த/. இத=காக� பிரபாகர� ராஜGA கா.தி�)� ேதைவ�ப�டா�. 

இ.தியாவி� அைழ�ைப ஏ=4% ெச�றா" த�மீ/ மிக� ெப!ய அ7�த� வ�� எ�ப/�, ேபாகாவி�டா" 

அத� விைள+க� மிக+� ேமாசமாக இ��)� எ�ப/� பிரபாகர��) ந�) ெத!��. வி�தைல��லிக� 

இ.தியாைவ நிராக!�பைத எ�ன காரண�/�காக+� ஏ=4� ெகா�?� மனநிைலயி" தமி8 ம�க� 

அ�ேபா/ இ��கவி"ைல. களநிைல�� சாதகமாக அைமயவி"ைல. 

'ஒ�பிேறச� லிபேரச�' எ�� ெபய!" வடமரா�சி ஆ�கிரமி�பிைன சிறில�கா�பைடக� 

ேம=ெகா�@�.தன. ெந"லிய@ இராFவ �கா� மீதான மி"ல!� த=ெகாைல� தா�)த>ட� 9@ய 

எதி��தா�)த"கைள வி�தைல��லிக� நட�தியி�.தா>�9ட சிறில�காவி� இராFவபல� 

ேமேலா�கியி�.த நிைல. இ% Oழலி", இ.தியாவி� ேகாப�தி=) ஆளாவதைன� தவி��க, இ.தியாவி� 

அைழ�ைப ஏ=பெத�ற �@ைவ� பிரபாகர� எ��கிறா�. மா�ைதயாவிைன� பிரதி� தைலவராக 

அறிவி�கிறா�. 

இ.தியாவி" நட.த ேபர�க?� மா�ைதயாவி� இ4�கமான நிைல�பா�� இைண./ ெதாழி=பட 

பிரபாகரைன மீ��� தமிழGழ�தி=) அ��பி ைவ�)� �@ைவ இ.தியா எ��கிற/. இ� பி�னணியிேலேய 

இவ�க� இ.திய இராFவ விமான�தி" பலாலி� பைட�தள�தி=) வ.திற�)கி�றன�. 

��மைலயி" பிரபாகர2 
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பலாலி� தள�திலி�./ பிரபாகர� �/மைல�) வ./ ேச�� பாைதயி� இ� ம��)� வி�தைல� �லி� 

ேபாராளிக� அணிவ)�/ நி4�த�ப�கி�றன�. இ� பாைத� ப)தியி" ஊரட�) உ�தர+� வி�தைல� 

�லிகளா" பிற�பி�க�ப�@��கிற/. அ�தி�ப�திரமி�றி ேபாராளிக� உ�பட எவ�� நடமாட �@யா/. 

ெபா�ட�மா� 9ட அ�மதி�ப�திர� இ"லாத காரண�தா" த��/ நி4�த�ப�கிறா�. இ�ப@ ஏ=பா�க� 

இ4�கமாக இ�.தன. 

பிரபாகரனி� பா/கா���காகேவ இ.த எ=பா�க� எ�4 9ற�ப�டா>� வி�தைல� �லிகளி� 

��ென%ச!�ைகைய, ேபாராளிக� பல�ைத இ.திய இராFவ�தி=) உண��த ேவ��� எ�ப/� 

�லிகளி� ேநா�கமாக இ�.த/. பா/கா��� கவச வாகன�க?�)� பிரபாகரைன�� ஏைனேயாைர�� 

உ�ளி��தி� ெகா��வ./ �/மைலயி" ைவ�/ �லிகளிட� ஒ�பைட�த/ இ.திய இராFவ�. 

தள� தி��பிய பிரபாகர� அ�4 மாைல ��கியமான ெபா4�பாள�கைள�� ேபாராளிகைள�� 

ச.தி�கிறா�. இ.திய� பிரதம�ட� நைடெப=ற ேப%��கைள�� அ�) நைடெப=ற விடய�கைள�� 

���கமாக எ��/�94கிறா�. 

'என�) ��னா" இ��)� ெத!+ வைளவதா அ"ல/ �றிவதா எ�பேத. நா� வைளவ/ எ�ற �@ைவ 

எ��/�ேள�'. 

என இல�ைக இ.திய ஒ�ப.த�/ட� இைண./ ேபாக தா� எ��தி�.த �@ைவ� 94கிறா�. 

பல ேபாராளிகளா" இ��@விைன ஜGரணி�க �@யவி"ைல. இல�ைக இ.திய ஒ�ப.த�தா� த=ேபா/ 

ேபச�ப�� 13� தி��த% ச�ட�தி� அ@�பைட. இ/ தமிழGழ ம�களி� அரசிய" அபிலாைசகைள எ.த 

வைகயி>� எ�ட �@யாத வைகயிேலேய வ@வைம�க�ப�@�.த/. இ��� ��கியமாக 

இAெவா�ப.த�தி�ப@ வி�தைல� �லிக� இய�க� தன/ ஆ�த�கைள� ைகயளி�/, சிறில�கா வழ�)� 

ெபா/ம�னி�ைப ஏ=4 அரசிய" பாைத�)� தி��ப ேவ�@யி�.த/. 

இைவ எ"லாவ=றி=)� பிரபாகர� ஒ��� ெகா�டா�. 

�/மைலயி" நைடெப=ற 9�ட�தி" ’இ.த ஒ�ப.த�ைத இனவாத� Iத� வி7�)� நா� ெவ) 

ெதாைலவி" இ"ைல. தமி8 ம�களி� பா/கா�ைப இ.தியாவிட� ஒ�பைட�/ எம/ ஆ�த�கைள� 

ைகயளி�கிேறா�' என 1987 ஆ� ஆ�� ஓகU� மாத� 4� நா� பிரகடன�ப��தியேபா/ 9@யி�.த ம�க� 

ைகத�@ வரேவ=றா�க�. 

ஓகU� 5� திகதி ஆ�த�க?� பலாலி� தள�தி" ைவ�/ ைகயளி�க�ப�கி�றன. ேஜ. ஆ!� 

ெபா/ம�னி��� ப�டய�ைத ேயாகி ெப=4� ெகா�கிறா�. 

இ��@ைவ ஜGரணி�க �@யாத $�த ேபாராளி ஒ�வ� பிரபாகரனிட� ெச"கிறா�. மிக+� 

உண�%சிவச�ப�டவராக இ.த �@ேவா� த�னா" ஒ�/� ேபாக �@யவி"ைல என� 94கிறா�. 

அரசிய"Xதியாக+� உண�+Xதியாக+� ப"ேவ4 காரண�கைள எ��/% ெசா"கிறா�. 

பிரபாகர� ெபா4ைமயாக அதைன� ேக��� ெகா�@�./வி�� 'அ�ப எ�ன ெச,யலா�? நG ெசா">' என 

உ!ைம�ட� ெசா"கிறா�. 

'என�) வழி ெத!ேயைல. ஆனா" இ.த ஒ�ப.த�ேதாைட ேச./ ேபாக எ�ைர மன� இட� தேரைல' என 

அ.த $�த ேபாராளி ெசா"ல பிரபாகர� ெசா"கிறா�. 

'நG இைத எ�னி�ைட ெசா"லலா�. நா� உைத ம�களி�ைட ெசா"ேலலா/. நா� ஒ� �@ைவ எ��க 

ேவF�'. 

 

 

 

இ.திய-இல�ைக ஒ�ப.த� கால�, தமிழGழவி�தைல� ேபாரா�ட� �விசா� பிரா.திய அரசிய" 

அ7�த�கைள உ%சமாக% ச.தி�த காலக�ட�. 

இA அ�க�தி� ேநா�க� இ�காலக�ட நிக8+கைள விப!�பத"ல. 

தமிழGழ வி�தைல� ேபாரா�ட�தி� அைன�/லக� ப!மாண�கைள, இ� ப!மாண�க� இ� 

ேபாரா�ட�தி=) வழ�கிய சவா"கைள, ��ளிவா,�காலி" வி�தைல��லிக� இய�க� 

�றிய@�க�ப�வத=) இ� ப!மாண�க� வழ�கிய ப�களி�ைப, இ� ப!மாண�க� தமிழGழ வி�தைல� 

ேபாரா�ட�ைத ந��கி விடாம" பா/கா�பதி" நா� அைட.த ேதா"விைய ப=றி ஆரா,வேத இA அ�க�தி� 

ேநா�க�. 

பிரபாகர� எAவித வி��� ெகா����க?மி�றி இல�கி" உ4தியாக இ�.தைமயா" அைன�/ல�� 

ேச�./ அழி�/ வி�ட/ என� 94வ/ மிக எளிைம�ப��த�ப�ட விள�கமாக இ��கிற/. 

இ.திய இல�ைக ஒ�ப.த� திணி�க�ப�டேபா/ பல ேபாராளிகளி� அதி��திைய�� மீறி பிரபாகரனா" 

வைள./ ேபாக �@.தி��கிற/. பி�ன� கட./ ேபாக+� �@.தி��கிற/. 

ஒ� ேபாரா�ட� தைலவ�, ேபாரா�ட இய�க� வைள./ ேபாவத=)� பி�ன� கட./ ேபாவத=)� 

அத=)!ய அக��ற% Oழ>�, ெவளி�� (space) இ��க ேவ���. அ"ல/ உ�வா�க�பட ேவ���. 

இ.திய இல�ைக ஒ�ப.த கால�தி" வைள./ ேபாக �@.த பிரபாகரனா" பி�ன� �@யாம" ேபான/ 

ஏ�? 

தமிழGழ வி�தைல�ேபாரா�ட கால�தி" உலக ஒ7�கி" ஏ=ப�ட மா=ற�க� ேபாரா�ட�தி� ேபா�ைக, 

அத� ெவ=றியி� சா�திய�பா�ைட எAவா4 பாதி�தன? 

இA+லக ஒ7�கி" எம/ ேபாரா�ட�ைத� பா/கா�/� ெகா�ள �@யாம" எ�ைம� த��தைவ எைவ? 

இைவ எ"லா� )றி�/ நா� ஆராய ேவ�@��ள/. 

(அ��த சனி�கிழைம (13.02.10) ெதாட��) 

உ�க� க3-��கைள பதி5 ெச�க:

ெபய�
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வாசக
 க3-�:

"It is not the sacrifice that is important but who will benefit from that sacrifice” - your choice of these words expresses the worldview of 
the struggle, reminding us of what to value, and where to keep the focus in our creative efforts. From the words of every leader of the 
struggle, written or spoken, from how people in the struggle talk to each other and to others, from all this we can see what they value in 
life, how they see the world, explain their point of view and give reasons for their actions. When I read your words I see words and 
ideas that are not of the world in which I live (London), instead they express a particular political culture, a worldview that is precious 
and unique - it is this that makes me love your writings. In the world in which I live ‘sacrifice’ is not a shared value, it is so alien to this 
culture to the extent that it even sounds perverse...just as perverse as it may be for you to hear that the international community could 
read your ‘sacrifice’ to mean sacrifice for the king, sacrifice for god, sacrifice for personal career development, none of which has the 
value or meaning of the sacrifice belonging to the Tamil Eelam struggle. Your meaning of ‘sacrifice’ is hidden to them, just as the 
political culture of the international community is hidden to most of the Tamil community. This is why we will all have different ideas to 
your question ‘How did Sri Lanka get the support of the world and how did we get isolated?’. There may be a geopolitical analysis of the 
world, but there is also a political cultural analysis of the world, which considers the historical evolution of current hierarchies. Each 
offers a different insight, a different dimension. For me unless we consider racial hierarchies established by colonial rule we don’t have 
a clear idea of how the Sinhalese were favoured as rulers over the Tamils and how they continued to be favoured. 

Poongkothai, London 2/13/2010 10:34:03 AM 

ேம6�

தைலவ� பிரபாகர� வ Gர%சா+ )றி�/ ெதாட�� ச�%ைச: காரண�க� எைவ? க��ைர� ெதாட� - 17

ேபாராளிக� )றி�/ தைலவ� பிரபாவி� கவைல - ெதாட� - 16

�லிகளி� கட"வழி விநிேயாக ��ப�க�! க��ைர� ெதாட� - 15

�லிகளி� மர�� ேபா�� தகைம வள�.த/ எ�ப@? க��ைர�ெதாட�- 14

கி��ைவ தமிழGழ� இழ.த கைத! க��ைர� ெதாட� - 13

ராஜGA ெகாைல% ச�பவ� ஏ� நிக8.த/? க��ைர� ெதாட� - 12

சிறில�கா + தமிழGழ� = - இ.தியா: க��ைர� ெதாட� - ப)தி 11

ஒUேலா 'பிரகடன�ைத' �லிக� ஏ=றா�களா? இ"ைலயா? ப)தி 10

சிறில�கா - தமிழGழ �ர�பா�@� �விசா� அரசிய" அ@�பைட- ப)தி 9
இ.திய - தமிழGழ �விசா� அரசிய" �ர�! ஈழ�: க��ைர� ெதாட� - 8

»ேம>� �வ�க�
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