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தாமைர கா��ய�

 

ஈழ� ேதா"வி க2டதா? 

ேதா3க4�க!ப/டதா?

இ� வார� ந�ைம எ�லா� நிைல�ைலய 

ைவ�� ெப�வலி த�த நிக !க� நட�ேதறிய 

வார�.

நா� க%பைனயி� எ�(ேம 

எ�ணியி�*காத ேபரவல� ெதாட+,சியாக 

நட�ேதறி நம� ெந.ைசெய�லா� கச*கி� 

பிழி��, ந�ைம அ1� �ழற ைவ�� 

ஆ%(வா3�றி அ�த3*க ைவ�த இ(தி 
நா4களி� ஓரா��� 8+�தி* கால�.

��ளிவா9*காலி� எ.சியி��த நம� வி�தைல இய*க�தி� அைன��, �வ�க:� சி;கள 

இனவாத�8த�தா� உறி.சி எ�*க�ப4� சி;கள� ஈழ�தமிழ+ தாயக�தி�மீ� ெவ%றி*ெகா? நா4?ய 

கால�தி� ஓரா�� நிைன! வார�.

��ளிவா9*கா� த%ேபா� ஒ� ஊ3� ெபய+ அ�ல.

இ� உலக� தமி  ம*க� மனெத;�� உைற�தி�*�� தா+மீக, சீ%ற�தி� �றியீ�. 

சி;கள� ஈழ� தமிழ+ ேதச�தி� மீ� நடா�திய இன�ப�ெகாைலயி� இர�த சா4சிய�.

��ளிவா9*கா� நிைன!களி� ஒ� �ளிதாD� எ.சியி�*��வைர ஈழ� தமிழ+ ேதச� சி;கள�தி� 

கால?களி� ம�?யிட�ேபாவதி�ைல.

இதைன வரலா( நி,சய� நி�பி*��.

இ�த வார� இ�த உ(திையE� வலிைமையE� ந� எ�ேலா�*�� தர4��.

இ�வார�தி� எைத� ப%றி� ேப�வ�? எைத� ப%றி� ேபசா� வி�வ�?

இ� ெதாட+ 'எ�லா� �?�� வி4ட�' இனி ஏ� ெச9ய ந�மா� �?E�' எ�ற ேதா�வி மன�பா�ைமயி� 

எ1த�படவி�ைல என நா� ஆர�ப�திேலேய பதி! ெச9தி��ேதா�.

நம� ேதா�வி*கான காரண;கைள* க�டறி�� அ�த� ப4டறிவி� ஒளியி� அ��த கால?யிைன எ��� 

ைவ�பத%�� �ைண�3E� ஒ� �ய%சியாகேவ இ� ெதாட+ எ1த�ப�கிற�.

இ� ெதாட3� �றி�பிட�ப�� விடய;க� ஏேதா ஒ� வைகயி� ந�ைம நாேம தி��பி� பா+*�� 

�ய%சிதா�.

நம� ச3கைள தவ(கைள அைடயாள� க�� அ��த க4ட� �றி�த ச3யான திைசயிைன* க�டறிவத%� 

நா� சில விடய;கைள மன� திற�� ேபசி�தா� ஆக ேவ���.

இதனா� இ� அ;க�திG� நா� ஒ� �*கியமான விடய�ைத�ப%றி� ேபச�தா� ேபாகிேறா�.

ைத�தி;கள�( (14.01.2010) ெபா;�தமி  ஆர�பி*க�ப4டேபா� ஆர�பி�தி��த இ* க4�ைர� ெதாட3� 

�தலாவ� Hைழவாயி� ப�தியி� தைலவ+ பிரபாகர� ெதாட+பாக!� சில �றி��*கைள நா� பதி! 

ெச9தி��ேதா�.

கால�தி� ேதைவ க�தி இ� அ;க�� அ* �றி�பி4ட ப�திகைள மீள* �றி��* ெகா�கிற�.

அ�த� ப�திகைள� பா�;க�. 

Tamil Nation இைணய�தி�* ஆசி3ய�� அறிஞ�மான தி� நேடச� ச�திேய�திரா அவ+க� பிரபாகரனி� 

மைற!*� ம3யாைத ெசG�தி தன� இைணய�தள�ைத 30 நா4க� J? ைவ�தி��தா+. இ� �றி�� 

தன� இைணய�தி� அவ+ 18.06.2009 அ�( பி�வ�மா( �றி�பி�கிறா+.

Tamilnation.org கட�த ஒ� மாத காலமாக – ேவG�பி�ைள பிரபாகர� அவ+க� மைற�த 17.05.2009 *� அ��த 

தின�திலி��� 30 நா4க:*� ெதாட+,சியாக Jட�ப4?��த�. இ� இனிவ�� தைல�ைற� தமிழ+ 

ெந.செம�லா� அ�நிய ஆ4சி*� எதிரான தமிழ+ ேபாரா4ட�தி� �றியீடாக, கால�தா� சாவைடயா� 

நிைற�� வாழ� ேபா�� ஒ� ேதசியவ Kரனி� மைற!*� ம3யாைத ெசG��த%கான காலமா��. இ�தைகய 

ம3யாைத* கால;க� �ய+பகி+தG*� உ3யைவ ம4�ம�ல. நாெம�லா� ந�ைம நாேம உ�:ண+�� 

ெகா�வத%கானைவEேம...' (http://www.tamilnation.org/comments.htm - ெமாழிெபய+�� க4�ைரயாள�ைடய�)

இ* க4�ைரயி� ைமயமாக ஈழ� தமிழ+ ேதச�தி� ஆEத� தா;கிய வி�தைல� ேபாரா4ட� அைமகிற�. 

இதனா� க4�ைரயி� �*கிய ேப�ெபா�ளாக வி�தைல��லிக� இய*க�� அத� தைலவ+ பிரபாகரD� 

அவர� அரசியG� அL��ைறE� அைமய� ேபாகிற�. பிரபாகர� அவ+கள� வ Kர,சாவிைன ஏ%( - ஒ� 

ேபாராளியாக - ஈழ�தமிழ+ ேதச�தி� தைலவராக - தன� ச3கேளா�� தவ(கேளா�� அவ+ வா �த 

ஏற�தாழ 4 தசா�த கால ேபாரா4ட வா !*� இ* க4�ைர மதி�பளி*கிற�.'

 

�தின;க�

மைலயக அரசிய� வரலா%( 

வள+,சிE� ��நக+�த ேவ�?ய 

பணிக:�
பல வ��பைறக� மர;க:*�* 

கீேழ நட*கி�றன
ஊரான ஊ3ழ�ேதா�! ஒ%ைற� 

பைன� ேதா�பிழ�ேதா�!!

வ��ரG*� எதிரான கலக* �ர�
தைலவ+ பிரபாகர� வ Kர,சா! 

�றி�� ெதாட�� ச+,ைச: 

காரண;க� எைவ? க4�ைர� 
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ந*கீரD*� ஏ� இ�த* ேகாடாலி* 

கா�� ேவைல?

��ளிவா9*கா� ப�ெகாைலயி� 

த��வ� பி�னணி
கிழ*கி� கிட�த ப,ைச, M3ய�!

ேதசிய� தைலவ�*� விள*� 

ைவ*க� �?*�� மா+* 

அ�ரனிக�

ெச9திக�

�கா�க:*� ெச�லவிடா� 

த��ப� விடய;கைள ஒளி�� 

மைற*க வி���பவ+களி� ெசய�! 

N4டைம�� அறி*ைக
உ�விவகார;களி� தைலயிட 

ேவ�டா�' - பா� கீ JD*� 

சிறில;கா ேகா3*ைக!

வி�தைல� �லிகளா� 

அ,�(�தலா�! - அதனா� தைட 

எ�கிற� இ�தியா!

'எ;கள� வாகன;க� எ;ேக?' - 

கிளிெநா,சியி� தம� 

வாகன;கைள� ேத�� ம*க� 

ேக�வி!
இன�பிர,சிைன*கான தK+! 

கி4?வி�� என எதி+பா+�த ம*க� 

ஏமா%ற�தி%� உ�ளாகிE�ளன+: 

ெச�வ� அைட*கலநாத� 

சிறில;கா!*��, இ�தியா!*�� 

இைடயிலான விவகார;க�: பசி� 

ராஜப*சேவ ைகயா�வா+!

ந�லிண*க ஆைண*�1வி� 

அம+!கைள ெபா�ம*க� 

பா+ைவயிட �?யா�!

Page 1 of 5Pongu Thamizh - �வ�க� - தைலவ+ பிரபாகர� வ Kர,சா! �றி��...
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இ* க4�ைர� ெதாடைர� ெபா(�த வைரயி� இ� வார� வி�தைல��லிகளி� தைலவ+ பிரபாகரD*��, 

ஒ� வ�ட��*� ��ன+ இ* கால�ப�தியி� தம� உயி+கைள ஈக� ெச9த தளபதிக�, ேபாராளிக� ம*க� 

அைனவ�*�� உலக� தமிழின� தைலவண;கி ம3யாைத வண*க� ெசG�த ேவ�?ய வாரமா��.

இ* க4�ைர�ெதாட+ இவ+க:*�� தன� ம3யாைத வண*க�ைத �தலி� ெத3வி��* ெகா�கிற�.

தன� வா *ைகயி� ஏற�தாழ 4 தசா�த;கைள ேபாரா4ட வா *ைக*காக அ+�பணி�தவ�*�, தன� 

மைனவி 3 பி�ைளக� உ4பட தன� �1* ���ப�ைதேய தமிழKழ வி�தைல இல4சிய��*காக ஈக� 

ெச9தவ�*�, ஈழ� தமிழ+ ேதச�ைத 3 தசா�தகால;க� தைலைம தா;கி வழிநட�தி நி�றவ�*� 

பகிர;கமாக ஒ� விள*��தாD� ஏ%றி வண;�வத%� உலக� தமிழின� தய;கி நி%பத� காரண�தா� 

எ�ன? அத� அரசிய� விைள!க�தா� எைவ?

இ�ேவ க4�ைர�ெதாட3� இ� அ;க�தி� ேப�ெபா�ளா��.

�தலி� இ* ேக�விEடேனேய ஆர�பி�ேபா�. தைலவ+ பிரபாகர� வ Kர,சாவைட�� வி4டா+ எ�ற 

�?!*� உ;களா� எ�ப?� ேபாக �?E�? இத%கான ஆதார;க�தா� எைவ?

எ;கி��� ெதாட;�வ�? ந�பி*ைககளி� இ��தா அ�ல� விசாரைணகளி� இ��தா? ெலனினி� 

பிரப�யமான வாத;களி� ஒ�( இ�ப?�தா� ஆர�பி*கிற�.

இ* க4�ைர� ெதாட+ ந�பி*ைககளி� இ��� ெதாட;கவி�ைல. மாறாக விசாரைணகளி� இ���தா� 

ெதாட;�கிற�.

நா� ெவ(� ந�பி*ைககளிலி��� உலகிைனE� விடய;கைளE� பா+*கவி�ைல. எம� பா+ைவ 

விசாரைணகளி� இ���தா� ஆர�பி*கிற�.

தைலவ+ பிரபாகரனி� வ Kர,சா! �றி�த விடய�திG� நா� விசரைணகளி� இ���தா� ெதாட;�கிேறா�.

இ�த விசாரைணக�, ��ளிவா9*காலி� இ(தி நா4க� வைர தைலவ+ பிரபாகர� ��ளிவா9*கா� 

ப�தியி� இ��தைம*கான ஆதார8+வமான தகவ�க�, சிறில;கா அரசபைடக� ��ளிவா9*கா� 

ப�தியிைன �%(ைக ெச9� ைவ�தி��த வித�, தைலவ+ பிரபாகரனி� உடல� �றி�த விவாத;க�, இ� 

விடய� ெதாட+பாக எ.சியி��த வி�தைல��லிக� அைம�பின3ைடேய இ��த க���*க�, அவ+கள� 

ெசய%பா�க�, உலக நா�களி� அரச இய�திர;க� ம%(� ேபாரா4ட;க� �றி�த ஆ9வாள+க� 

இ�விடய� �றி�� வ���* ெகா�ட �?!க�, சிறில;கா அர�� இராLவ இய�திர�� ஆ�வாசமாக 

த%ெபா1�  இய;கி* ெகா�:� �ைறைம உ4ப4ட பல விடய;கைள ஆ9! ெச9ேத தைலவ+ பிரபாகர� 

வ Kர,சா! அைட�� வி4டா+ எ�ற �?!*� இ* க4�ைர� ெதாட+ வ�கிற�.

இ* க4�ைர� ெதாடைர� ெபா(�தவைரயி� விசாரைணகளி� இ��� விடய;கைள ஆர�பி�பவ+க�, 

தைலவ+ பிரபாகர� உயி�ட� இ�*கிறா+ என ந��வத%� எ�தவித அ?�பைடக:� இ�ைல.

இதனா�, தம� விசாரைணகளி� அ?�பைடகளி� தைலவ+ பிரபாகர� வ Kர,சா! அைட�த வி4டா+ எ�ற 

�?!*� வ�தவ+க�, நா� ேமேல �றி�பி4ட அறிஞ+ ச�திேய�திரா ெச9தைமயிைன�ேபால அவ�*�3ய 

ம3யாைதயிைன, ெசG��வத%� ��வரேவ��� என இ* க4�ைர�ெதாட+ க��கிற�.

தைலவ+ பிரபாகர� வ Kர,சா! அைட�� வி4டா+ எ�பதைன மனதளவி� ஏ%(* ெகா�ட கணிசமான 

ம*க� அவ�*� ம3யாைத வண*க� ெச9ய ேவ��� என மனதார வி���கிறா+க�.

ஆனா� அத%�3ய Mழ� இ�லாைமயா� தம� உண+!கைளெய�லா� தம*�� அட*கி* ெகா��, தா� 

ந��பவ+க:ட� ம4�� இைத� ப%றி� ேபசி* ெகா�� இவ+க� இ�*கிறா+க�.

இேதேவைள, தம� ந�பி*ைகக� காரணமாக, தைலவ+ பிரபாகர� உயிேரா� இ��பதாக இ�D� 

உ�ைமEட� ந�பி*ைகEட� இ��பவ+க:� கணிசமான அள! இ�*கிறா+க�. இ* க4�ைர�ெதாட+ 

இவ+கைள அ��டD� அரவைண��ட�தா� அL�கிற�.

இவ+க� உ3ய�ைறயி� விசாரைணகளி� இ��� விடய;கைள அLகாவி4டாG�Nட, தம� 

ந�பி*ைககளி�, வி��ப;களி� இ��� �?!*� வ�தாG�Nட, தம� ந�பி*ைகக:*� உ�ைமயாக, 

வி�வாசமாக இ�*கிறா+க�. இவ+க� த;க:*��தாேம மனதறி�த ெபா9ய+க� அ�லாம� 

இ�*கிறா+க�.

இவ+கைள விட இ�ெனா� ெதா�தி ம*க� இ� விடய�தி� தம� அறி!*�� மன�*�மிைடேய ேபாரா?* 

ெகா�?�*கிறா+க�. இவ+கள� அறி! தைலவ+ பிரபாகர� வ Kர,சா! அைட�� வி4டா+ என* NறினாG� 

மன� அதைன ஏ%க ம(*கிற�.

அதனா� இவ+களி� சில+ மன�*� ஆ(தலாக இ�*க*N?ய ஒ� நிைல�பா4�ட� தம� அறிவி� 

பா%ப4ட ேத�தைல இவ+க� தாமாகேவ வி��பி நி(�தி வி�கிறா+க�. ேவ( சில+ ெதாட+��� 

அறி!*�� மன�*�மிைடேய அைல*கழி�� ெகா�?�*கிறா+க�.

இவ+கைளE� இ* க4�ைர� ெதாட+ அDதாப��ட�தா� அL�கிற�.

இ* க4�ைர�ெதாட3� ேகாப�, ஆேவச� எ�லா� தைலவ+ பிரபாகர� வ Kர,சாவைட�� வி4டா+ எ�ற 

�?!*� தாேம வ�� வி4�, அேதேவைள தைலவ+ உயி�ட� இ�*கிறா+ உ3ய ேநர�தி� வ�வா+ என 

ேநர?யாக!� மைற�கமாக!� ெபா9Eைர�� இய;கி* ெகா�?�*�� ெபா(�பானவ+க� மீ�தா�.

தைலவ+ பிரபாகரD*� உலக� தமிழின� ெச9தி�*கேவ�?ய ம3யாைதைய இ�லாம% ெச9தவ+க:� 

ெச9� ெகா�?��பவ+க:� இவ+க�தா�.

இதைன இவ+க� ேபாரா4ட�தி� ெபய3�தா� ெச9கிறா+க�.

'பாவ� இவ+க�. அறியாைமயா� ெச9கிறா+க�. ஆதலா� இவ+கைள ம�னி�� வி�;க�' எ�( 

ஆ�டவனிட� ேக4கலா�. ஆனா� வரலா%றிட� ேக4க �?யா�.

வரலா( மிக!� க�?�பான�. சமகால�� நிக !கைளெய�லா� ெதா��ெத���, கால�த4?� ைவ�� 

நி(�� வ��� இவ+கைள ஒ� நா� �%றவாளி*N�?� நி(�திேய ஆ��.

உ�ைமயி� ��ளிவா9*கா� நிக !க:*�� பிற� �லிக� இய*க�தி� எ.சியி��தவ+க:*� 

பிரபாகர� வ Kர,சா! அைட��வி4டாரா இ�ைலயா எ�பதி� �ழ�ப;க� இ�*கவி�ைல.

இவ+க:*�� ஏ%ப4ட �ழ�ப;க�, �ர�பா�க� எ�லா� இ� வ Kர,சா!, ெச9தியிைன ஏ%(* ெகா�� 

ம*க:*� அறிவி�பதா இ�ைலயா எ�ப� ெதாட+பாக�தா� இ��தன.

இர�� தடைவக� தைலவ3� வ Kர,சா! ெச9தியிைன அறிவி�ப� ெதாட+பாக எ.சியி��த �லிக� 

இய*க�தின�*கிைடேய உட�பா� ஏ%ப4?��த�.
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�த%தடைவ ேக.பி*�� கQேராவி� மைற!*�� பி� வி�தைல��லிகளி� ெவளிநா4� கிைளகளி� 

ெபா(�பாளராக இய;கியவ�*�� இைடேய இ� ெதாட+பான ஒ� உட�பா� 2009 ஆ� ஆ�� ேம மாத� 

20 திகதியளவி� ஏ%ப4ட�.

இ� உட�பா4?� அ?�பைடயி� தைலவ+ பிரபாகரனி� வ Kர,சா!, ெச9தியிைன இ�ெபா(�பாள+ ஒ3� 

நா�களி� ெசய%பா4டாள+க:*� அறிவி��மி��தா+.

இ� உட�பா4ைட இ� ெபா(�பாள�ட� ெசய%பா4?� இ��த சில+ ஏ%(* ெகா�ள ம(*கேவ இவ+ 

தன� உட�பா4?லி��� பி�வா;கி ெகா�கிறா+.

இைத� ெதாட+�� ேக.பி தனி�ேத தைலவ+ பிரபாகரனி� வ Kர,சா! ெச9தியிைன ம*க:*� அறிவி*கிறா+. 

இதைன வி�தைல��லிகளி� ெவளிநா4�*கிைள க4டைம��*க� ஏ%க ம(�� ேக.பிைய� �ேராகியாக, 

சி�த3�தன.

தைலவ+ பிரபாகரD*� உலக� தமிழின� ெச9தி�*க*N?ய ம3யாைத வண*க� தவறி� ேபான�.

இர�டாவ� தடைவ, எ.சியி��த வி�தைல��லிக� ேபாராளிக� தம*கிைடயிலான நK�ட விவாத;க�, 

கல��ைரயாடலி� பி� ேக.பியி� வழிநட�தலி� இய;�வ� எ�ற �?!*� வ�த ேபா� தைலவ+ 

விடய� ெதாட+பாக!� ஒ� �?ைவ எ�*கிறா+க�.

அ� 2009 ஆ� ஆ�� Rைல மாத �%ப�தியி� எ4ட�ப4ட உட�பா�.

இ� உட�பா4?� அ?�பைடயி� தைலவ3� வ Kர,சாவிைன இய*க��*��ேள உடன?யாக ஏ%(* 

ெகா�வதாக!� 2009 ஆ� ஆ�� மாவ Kர+ நா� அ�( தைலவ�*� ம3யாைத வண*க� ெசG��வதாக!� 

இவ+க� தK+மானி��* ெகா�கி�றன+.

2009 ஆ� ஆ�� ஓகQ4 மாத� �த� வார� ேக.பி மேலசியாவி� ைவ�� மேலசிய இராLவ� 

�லனா9வாள+களா� கட�த�ப4� சிறில;காவிட� ைகயளி*க�ப4ட பி�ன+ இவ+க� அைம�த 

நிைறேவ%(*�1!� உடன?யாக நிைல�ைல��ேபாக உட�பா�� காணாம� ேபா9வி4ட�.

தைலவ+ பிரபாகரD*� ம3யாைத வண*க� ெசG�த*Nடா� எ�பதி� �ைன�பாக இ��பவ+களி� 

வி�தைல��லிகளி� ெவளிநா4�* கிைள* க4டைம�பின�� தமிழக� தைலவ+களி� சில�� 

�*கியமானவ+க�.

ஏ� இவ+க� இ�ப? ெச9கிறா+க�? தைலவ+ பிரபாகர� உயி�ட� இ��பதான ேதா%ற�ைத ஏ� 

ஏ%ப���கிறா+க�?

இத%கான பதிைல நா�� வைக*�� அட*க �?E�.

�தலாவ�, தைலவ+ பிரபாகர� வ Kர,சா! அைட�� வி4டா+ என ஏ%(*ெகா�டா� தமி � ேதசிய� 

ேதா�வியைட�ததாக ஆகிவி��. சி;கள ெபௗ�த இனவாத� ஈழ� தமிழ+ ேதச�திைன ெவ%றி ெகா�� 

வி4ட� எ�பதைன நாேம ஏ%(* ெகா�டதாக அைம�� வி��. 

இ� ம*கைள ேபாரா4ட�தி�மீ� ந�பி*ைக இழ*க, ெச9�வி��. ேபாரா4ட�ைத அ��த க4ட��*� 

எ���, ெச�ல*N?யதாக இ�*கா�. எனேவ தைலவ+ பா�கா��* காரண;க:*காக த�ைன 

ெவளி�ப��த வி��பா� மைறவிட�தி� பா�கா�பாக இ�*கிறா+. உ3ய ேநர�தி� வ�வா+ எ�ற 

ேதா%ற�ைத ெவளி�ப��தியவா( ெசய%பா�கைள� ெதாடர ேவ���. 

இ�த வாத� �ல�திG� தமிழக�திG� வGவாக இ�*கிற�.

இ* க4�ைர� ெதாடைர� ெபா(�தவைர இ� மிக அப�தமான வாத�. நம� அ��த க4ட� ேபாரா4ட�தி� 

திைசையE� அைத ேநா*கிய பயண�ைதE� ெதளிவாக வைரய(�� ��ேனா*கி, ெச�வத%� இைடR( 

விைளவி*�� அL��ைற.

இர�டாவ�, பிரபாகரைன உயி+�ேபா� ைவ�தி��பத� ஊடாக தம� க4டைம�ைபE�, 

அதிகார�திைனE� அரசிய� வா *ைகயிைனE� ேபண �யG� ஒ� ேபா*�.

வி�தைல��லிக� இய*க�தி� ெவளிநா4�*கிைள* க4டைம�ைப ேச+�தவ+க:*� தம� க4டைம�ைப� 

ேபணி* ெகா�வத%� இ� அவசியமானதாக இ�*கிற�.

தாயக�தி� இ��த வ�த M3ய ஒளியி� இ��� ெவளி,ச� ெப(பவ+களாக, அதிகார� ெப(பவ+களாக 

இவ+க� இ��� வ�தவ+க�.

திTெரன அ� ஒளி மைற�� வி4ட� எ�பதைன ஏ%(*ெகா�டா� தா� த�ைம, �%றி வைர���ள 

ஒளிவ4ட� மைற�� வி�� எ�ற அ,ச� இவ+க:*� உ��.

இதனா� ெவ�ேவ( வைகயான காரண;கைள* Nறி� தைலவ+ பிரபாகைன உயி+�பாக ைவ�தி��பத%� 

இவ+க� �ய�கிறா+க�.

J�றாவ�, தைலவ+ பிரபாகரனி� வ Kர,சா! எ�ேபா� எ�வா( நிக �த� எ�ப� �றி�� மிக� ெதளிவான 

பதிைல எவ�� உ(தியாக* Nற�?யாத நிைல இ��ப�.

தைலவ+ வ Kர,சா! அைட�த திகதி ெதாட+பாகேவ மா(ப4ட தகவ�க� வ�தி�*கி�றன. இ� ெதாட+பாக 

ெவளிவ�த ெவ�ேவ( தகவ�க� ேம 17, 18, 19 ஆகிய J�( திகதிகைளE� தைலவ+ வ Kர,சாவைட�த 

திகதியாக ெவளி�ப���கி�றன.

தைலவ3� இ(தி* கண;களி� எ�ன நட�த� எ�பதைன ச�ேதக��*கிடம%ற �ைறயி� எ���* Nற� 

தைலவ�ட� இ(தி* கண� வைர ஒ�றாக நி�றவ+க� எவ�� மீ�� வரவி�ைல.

இதனா� இ� தகவ� சிறில;கா அரசதர�பிட�தா� �ைத�� கிட*கிற�. சிறில;கா அர�� இ� ெதாட+பாக 

ேவ��ெம�ேற மா(ப4ட தகவ�கைள ெவளியி4� ஒ� �ழ�ப�ைத� ேபண வி��பிய�.

இ�தைகய Mழலி� தைலவ+ பிரபாகரனி� வ Kர,சா! எ�ேபா�, எ�வா( நிக �த� ெதாட+பாக ச3யான 

தகவ�க� இ�லாத நிைலE� வ Kர,சாவிைன ம*க� ம�தியி� ஏ%(* ெகா�:� தய*க�ைத இவ+க:*� 

ஏ%ப���கிற�.

நா�காவதாக, தைலவ�*� ம3யாைத வண*க� ெச9வதைன ம*க�, �றி�பாக� தKவிர ஆதரவாள+க� 

ஏ%(*ெகா�வா+களா எ�ற அ,ச� இவ+களிட� நில!கிற�.

தாேம ம(�த ஒ� விடய�ைத மீ��� தாேம ம*களிட� எ�ப?* Nற�?E� எ�ப� இவ+களிட� உ�ள 

�*கியமான ஒ� ேக�வி.

தைலைம��வ�ப��* �ைறபா�க:� இவ+கள� இ� அ,ச��*� வG,ேச+*கி�றன.   
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இதனா�, நாளைடவி� ம*க� தா;களாக தைலவ3� வ Kர,சாவிைன தம*�� ஏ%(* ெகா�� அைமதியாகி 
வி�வா+க�. நா� ஏ� எம� தைலயி� நாமாக ம�ைண அ�ளி� ேபாடேவ��� எ�ற சி�தைனE� 

இவ+களிட� ேதா�றி வி4ட�.

தமி � ேதசிய� ேப��, தைலவ+ பிரபாகரனி� வ Kர,சாவிைன ஏ%(*ெகா�ள ம(*�� தமிழக� 

தைலவ+கைள� ெபா(�தவைர தைலவ+ பிரபாகர� தமி �ேதசிய எ1,சியி� ஒ� உ,சமான �றியீ�.

பிரபாகரனி� வ Kர,சாவிைன ஏ%(*ெகா�டா�, அ� தமிழக�தி� தமி � ேதசிய எ1,சியி� ேதா�வியாக* 

க�த�ப4�, ேதசிய எ1,சி வ K ,சியைட��வி�� எ�ற அ,ச� இவ+க:*� உ��.

இவ+க� தம� தமி � ேதசிய அரசியைல� ெதாட+,சியாக ��ென�*க பிரபாகர� உயி�ட� இ�*கிறா+ 

எ�ற நிைல�பா4ைட� ேபண வி���கிறா+க�.

இ�தைகய காரண;களி� கலைவேய தைலவ+ பிரபாகரD*� ம3யாைத வண*க� ெசG�த �?யாத 

Mழைல உ�வா*கிE�ள�.

வரலா%றி� வா ! ஒ� ெச9தியிைன, ெசா�வ� ேபால சா!� ஒ� ெச9தியிைன, ெசா�ல* N?ய�.

சிலேவைளகளி� சா! N(� ெச9தி வா ! N(� ெச9தியிைன விட ஆழமானதாக, தா*க� மி*கதாக 

இ�*��.

தைலவ+ பிரபாகரனி� விடய�தி� வா ! ம4�ம�ல அவர� வ Kர,சா!� ஒ� வரலா%( �*கிய��வ� 

வா9�த�தா�.

அவர� வா ! ம4�ம�ல சா!� ஒ� அரசிய�தா�.

அ�த அரசியைல மைற�ப�, ம(�ப� ஈழ� தமிழ+ ேதச��*�� தமி � ேதசிய எ1,சி*�� இைழ*க�ப�� 

மாெப�� வரலா%( அநKதியா��.

இ�வா( மைற�ப� தமிழKழ வி�தைல� ேபாரா4ட��*�� தமி � ேதசிய எ1,சி*�� எ�த வைகயிG� 

உதவ�ேபாதி�ைல.

தமிழKழ வி�தைல� ேபாரா4ட� அ��த க4ட��*� ��ேனா*கி நக+�த�ப�வத%� இ� இைடRறாகேவ 

அைமய* N?ய�.

இ� ம4�ம�றி தைலவ+ பிரபாகரD*ேக இ� அவம3யாைத தர*N?ய�.

தைலவ+ பிரபாகர� தா� ச3ெயன ந�பிய தன� இல*�*காக இ(திவைர ேபாரா? தன� உயிைர* 

ெகா��தவ+.

எதி3யிட� ம�?யி�த� எ�ற ெத3விைன� தவி+*க இதைன விட ேவ( மா+*க;க� அவ�*� 

ச3யானதாக� ெத3யவி�ைல.

தன� சாவி� ஊடாக ஒ� அரசிய� ெச9தியிைன, ெசா�லியி�*கிறா+.

நா� வ K �தாG� வ K ேவாேம தவிர, அழி�தாG� அழிேவாேம தவிர எதி3யிட� ம�?யிடமா4ேடா� 

எ�பேத அவர� சா! ெவளி�ப���� அரசிய�.

இ�த அரசியைல தமி � ேதசிய+க� ெப�ைமEட� ைகயி� எ��தி��தி�*க ேவ���.

இவர� வ Kர,சாவிைன ஏ%(*ெகா��, அவ�*� உ3ய ம3யாைத வண*க� ெசG�தி, அதிலி��� 

கிைட*�� உ(தி�பா4�ட� அ��த க4ட� ப%றி, சி�தி�தி�*க ேவ���.

ஒ� ேபாரா4ட� தைலவனி� வ K ,சிEட� வி�தைல� ேபாரா4ட;களி� வரலா( நி�( ேபானதாக உலக 

வரலா( எம*�* Nறவி�ைல.

1930 களி� நி*கர�வாவி� மீதான அெம3*காவி� ஆ*கிரமி�ைபE� அெம3*க Nலி�பைடகைளE� 

எதி+��� ேபாரா? வ K ��ேபான 'ச�?ேனா' விைன அெம3*க ஏகாதிப�திய��*� எதிரான �றியீடாக* 

ெகா�ேட, அவர� ெபயைர* ெகா�ேட 1950களி� பி%ப�தியி� ச�?னிQடா வி�தைல இய*க� 

ேதா�றிய�.             

உ�ைமகைள மைற��, ம(�� வரலா( ��ேனா*கி நக�வத%� தைடயாக இ��ப� உ�ைமயி� 

ேபாரா4ட��*� எதிரான ஒ� ெசயலா��.

இ�ேபா� ேதா�றிE�ள நிைலைம எ�வள! Uர� தைலவ+ பிரபாகரைன, சி(ைம�ப���கிற� 

எ�பதைன, ச%(, சி�தி��� பா+�ேபா�.

தைலவ+ மைற�தி���, பைடதிர4? உ3ய ேநர�தி� ெவளி�ப4� ஈழ� மீ4பா+ என*N(� �ல��� 

தளபதிக:� தமிழக� தைலவ+க:� இ�(� உ�ளன+. இ� ெதாட+பாக பாட�க:� ெவளியி�கி�றன+.

அதைன ந�பி* கா�தி�*�� ந� ம*களி� நிைலதா� எ�ன? இல! கா�த கிளி ேபா�ற�தானா?

அ�ல� நாளைடவி� தைலவ+ இய�பாக இய%ைக எ9திவி4டா+ எ�( எ�(Nறி அவர� வரலா%ைற 

இழி!ப��த�தா� ேபாகிறK+களா?  

இ� ம4�ம�ல.

த%ேபாதய வி�தைல��லிக� இய*க� தன� நடவ?*ைககைள தைலவ+ பிரபாகர� உயி�ட� இ��பதான 

ேதா%ற�ைத ஏ%ப��திவா( ேம%ெகா�வ� இவ+கள� நடவ?*கைக:*� அவைரE� ஏேதா ஒ� 

வைகயி� ெபா(�பாளியா*�� வைகயான�.

இ� தா+மீகVதியாக மிக� ெப3ய ஒ� தவ(.

எ�த ஒ� வி�தைல அரசியைலE� நா� ெபா9ைமயிலி��� க4?ெய1�ப �?யா�.

இ� ேச%( நில�தி� க4ட�ப�� க4?ட� ேபால�தா� தா� அைமE�.

��ளிவா9*கா� ெந��பி� இ��� எ1கி�ற தK இ� ெபா9ைமகைளெய�லா� �4ெட3*க4��.

தமிழKழ வி�தைல� ேபாரா4ட வரலா( ��ேனா*கி நகர4��.

 

(அ��த வார� ெதாட��)
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தாமைர கா��ய�, உ;க� க4�ைரைய வார� தவறாம� வாசி�� வ�கி�ேற�. 

Anonymous, Munich 5/23/2010 8:06:46 PM 

தாமைர கா��ய�, உ;க� க4�ைரைய வார� தவறாம� வாசி�� வ�கி�ேற�. அத%கான காரண� உ;க� 
க4�ைரைய வாசி*க ைவ�� வி�� எ1�தி� மகிைம ம4�ம�ல அதி� உ�ள உ�ைம� த�ைமக:ேம. 
ஒ�ெவா� ெசா%கைளE� அவதானமாக!�, அழகாக!� ைகயா�� இ�*கிறK+க�. அ��� ெச9ய 
ேவ�?யைதE� மிக ெம�வாக!� அேத ேநர�தி� ஆழ�பதிE� �ைறயிG� ெசா�லி வ�கிறK+க�. உ;க� 
க4�ைரக� உ�ேவக�ைதE� சில ேநர;களி� மன�*� ம��ைதE� த�� உத!கிற�.  

"எ�த ஒ� வி�தைல அரசியைலE� நா� ெபா9ைமயிலி��� க4?ெய1�ப �?யா�" - தாமைர கா��ய� 

ந�றி ெசா� எ�( மன� ெசா�கிற�. க4�ைரைய எ;களிட� பகி+�� ெகா�:� உ;க:*� நா� ந�றிைய� 
பகி+�� ெகா�கிேற�. 

maran, munich 5/22/2010 10:35:10 PM 
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