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ஐய2 அவ2கள�� வரலா� 
ஈழ�ேபாரா-ட.தி� வரலா�றி� ப%ரதான ப7தி! ஈழ� 
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ேபாரா-ட.தி� ப5ணாம.ைத அவ5� சா-சிய%லி�6ேத 
�56/ெகா ளலா". ச9க வர"ைப:", ெகாைல� கர$கைள:" 
இ�;" இ�ெனார�ன தைடகைள:" ம<றி இ�திய%� 
இட/சா5ய.ேதா= த�ைன இைண./� ெகா>டவ2. 
ப%ரபாகரேனா= இைண6/ ஈழ� ேபாரா-ட.ைத ஆர"�ப%.தவ2. 
தமிழ*ழ ம�க  வ%=தைல� கழக" (PLOTE), தமிழ*ழ ேதசிய 
வ%=தைல ��னண% (NLFT), த*�ெபாறி எ�� தன/ 
சரணைடவ%�7" வ%-=�ெகா=�ப%�7" அ�பாலான 
ேபாரா-ட.ைத இ�திவைர நட.தியவ2. ஐய2 @�" 
உ>ைமக  ெவள�Aச.தி� கட6த கால.தி� ஒ� ப7தி 7றி.த 
�5தைல� வ6தைடயலா" என ந"�ேவா".

 நட6தைவ எ�லாேம ஒ� கன0 ேபா� இ��" ம�பB ம�பB என/
நிைன0கைள ஆ�கிரமி./� ெகா கி�றன. வ�ன� 7� நில�பர�ப%�
ஆயரமாய%ரமா� ம�க  பலிெய=�க�ப-ட ேபாெத�லா", 
ெச�வதறியா/ திைக./� ேபானவ2கC , உண2வ%�றி, உணவ%�றி
உற�க" ெதாைல./ அதி2Aசியைட6த ஆய%யமாய%ர" மன�த2கC 
நா;" இ�ெனா�வ�. த"ப% எ�� அைழ�க�ப-ட ப%ரபாகர;ட�
�த� �தலி� உ�வா�கி� ெகா>-ட அைம�ப%� ம.திய 7Dவ%�
நா;" ஒ�வ� எ�ற வைகய%� இழ���க  எ�லா" இ�;"
இ��கமா� என/ இதய.ைத அைற6த/. 1970 ஆ" ஆ>= சிற*மாேவா
ப>டாரநாய�கவ%� Eத6திர�க-சிய%� தைலமிய%லான ஐ�கிய
��னண% அரசா$க" ஆ-சி�7 வ�கிற/. எ�.எ".ெபேரரா எ�ற
ெராFகிய வாத இட/சா5 நிதியைமAசராக நியமி�க�ப=கிறா2.

தமிழக.திலி�6/ வ�கி�ற ெப5யா5� எD./�கைள� பB.ததி�
என�7 நா.திகவாததி� நா-ட" ஏ�ப=கிற/. ப%ராமண� 7="ப.தி�
ப%ற6த என�7 என/ E�ற.திலி�6/ எதி2���க  வ�கி�றன.

என/ இ�ப/கள�� ஏ�ப=கி�ற இைளஞ;�ேக உ5.தான
நா-ட$கள�லி�6ெத�லா" வ%=ப-= �ர-சி ேபாரா-ட" எ�பன 7றி./A
சி6தி�கிேறா". இட/ சா5ய" 7றி./" மா2�சிய" 7றி./" அறி6திராத
நா" தமி3� ேபE" ம�க  ம</ சி$கள� ேப5னவாத" க-டவ%3./
வ%-B�6த அட�7�ைறகைள எதி2ெகா ளேவ>=" எ�ற எ>ண"
உ�வாகிற/.

இ6த நிைலய%� 1970 இ� இல$ைக� க"Iன�F- க-சி, நவ சமசமாஜ�
க-சி, சிற* ல�கா Eத6திர� க-சி ஆகின இைண6/ இல$ைகய%� ஒ2
அரைச அைம./� ெகா கி�றன. 1972 ஆ" ஆ>= தமி3 மாணவ2கள��
ப�கைல� கழக அ;மதிைய க-=�ப=./" வைகய%� இனவா5யான
தர�ப=.த� ச-ட9ல.தி�கான மேசாதா பாராCம�ற.தி�
வ%வாதி�க�ப-=கிற/. இ/ 1973 இ� அ���7 வ�கிற/. இேத ேவைள
1971 இ� ெபௗ.த மத" ேதசிய மதமாக� ப%ரகடன� ப=.த�ப=கிற/. இேத
ேவைள 1972 இ� இல$ைக 7Bயரசாக0" ப%ரகடன�ப=.த� ப=கிற/. 
இ6த� 7Bயரசி� தமி3 ேபE" ம�கள�� உ5ைம�கC�7 எ6த
உ.தரவாத�" வழ$க�படவ%ைல எ�ப/ தவ%ர இனவா5யான
தர�ப=.த� எ�ப/ திறைம: ள தமி3 மாணவ2க  @ட ��கைல�
கழக� க�வ%ைய� ெப���ெகா ள �Bயாத நிைலைய உ�வா�கி�ற/. 
இத�7 ��னதாக 1958 இ� தமி3 ேபE" சி�பா�ைமய%ன2 ம<தான
தா�7த�கள�� வ= இ�ன�" ஆறிய%��கவ%�ைல.

இதனா� வ%ர�தி:�ற தமி3 இைளஞ2க  தமி3 மாண2 ேபரைவ எ�ற
அைம�ைப உ�வா�கி�றன2. ச.தியசீல�, சிவ7மார� ேபா�ேறா2
��ன��� உ�வா�கிய இ6த அைம�ப%� நா;" என/ ஊைரA
ேச26தவ2கC" ப$ெக=./�ெகா கிேறா". பல ஆ2�பா-ட$கள��"

Page 2 of 1870கள�� ப%ரபாகர� எம�ெக�லா" ஒ� ஹ*ேரா – ஈழ� ேபாரா...

31/12/2009http://inioru.com/?p=9025

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



ேபாரா-ட$கள��" ஈ=ப=கிேறா". இேத ேவைள 1972 இ� இல$ைக
7BயரE நாடாகிய ேபா/ நிக36த எதி2��� ேபாரா-ட$கள�� நா;"
7ல" எ�ற என/ ந>ப=" த*வ%ரமாக� ப$ெக=�கிேறா". ெப�"பாலான
இ6த எதி2��� ேபாரா-ட$க  தமிழரE� க-சிய%னா� ஒD$7
ெச�ய�ப=கி�றன. ச.தியா�கிரக� ேபாரா-ட$க , ஊ2வல$க ,
க����ெகாB� ேபாரா-ட$க  என� பல ேபாரா-ட$கள�� த*வ%ர
ப$கா��கிேறா". இNேவைளய%� தமிழரE� க-சி�7" மாணவ2
ேபரைவ�7" அB�பைடய%லி�6த �ர>பாெட�ப/, 
ெசய�பா-=.தள.திேலேய அைம6தி�6த/, மாணவ2 ேபரைவ
@-டண%ய%� ெசய�பா= த*வ%ரம�றதாக இ�6ததாக� 7�ற" @றின2.

இ6த ேநர.தி� நாெம�லா" Oய ேதசியவாத சி6தைன:டேனேய
ெசய�பட ஆர"ப%.ேதா". எம�7. ெத5ய ச>�கதாசன�� மாேவாய%ச�
க-சி ேபா�றன த*வ%ர இட/சா5� க�./�கCட� ெவள�வ6தி�6தா�", 
ேதசிய� ப%ரAசைனய%� அவ2க  அ�கைற ெகா>B��கவ%�ைல. தமி3
ப%ரAசைனக  ப�றி� ேபEவெத�லா" அ>ண/ைர, க�ணாநிதி, 
தமிழரE�க-சி எ�பன எ�பேத எம�7. ெத56தி�6தைவ.

7BயரE தின எதி2��� ேபாரா-ட நிக30கைள ஒ-B Eமா2 42 ேப2
சிைற�ப=.த�ப=கி�றன2. ேசனாதிராஜா, காசியான6த�
வ>ைணயான6த� உ பட பல2 இல$ைக அரசா� சிைற�
ப%B�க�ப=கி�றன2. அ.�7 ��னதாக அரச சா2பானவ2கள�� வ *=க 
��னா� 7>ெடறித�, பF எ5��, அரச வாகன எ5�� ேபா�ற சிறிய
வ��ைறA ச"பவ$க  இட"ெப�றன. இ/ தவ%ர 7BயரE தின.த��
ெதாட2Aசியாக ம�க  ஆதர0டனான ஹ2.தா� கைடயைட�� எ�பன
ெதாட2Aசியாக 9�� நா-க  இட"ெப�கி�ற/.

இேத ேவைள சிவ7மார� ேசாமவ *ர ச6திரசிற* எ�ற உதவ%� ெபாலிF
அ.திய-சகைர அவ5� த*வ%ர தமி3 வ%ேராத நடவB�ைககC�காக
ெகாைல ெச�வத�7 பல தடைவ �ய�சி�கிறா2. தவ%ர யா3�பாண
�த�வராக இ�6த சிற* ல$கா Eத6திர� க-சி ��கியFதரான
/ைரய�பாைவ� ெகாைலெச�ய இர>= 9�� தைடைவக 
�ய�சிெச�கிறா2. இைவெய�லா" ேதா�வ%ய%ேலேய
�Bவைடகி�றன.

இேவைளய%ெல�லா" நா� ஒ� ஆதரவாள2 ம-ட.திலான
ெசய�பா=கைளேய ேம�ெகா>ேட�.

அேத ேவைள வ-=�ேகா-ைட எ".பP ஆகவ%�6த அரச ஆதரவாளரான
தியாகராஜா எ�பவைர� ெகாைல ெச�ய �ய�சி.த ஜ*வராஜா எ�பவ2
த*வ%ரமாக. ேதட�ப=கிறா2. அவ2 எம/ ஊரான ��னாைல�
க-=வ;�7. தைலமைறவா7" ேநா�க.ேதா= வ�கிறா2. அ�ேபா/
நா;" 7ல" எ�பவ�" அவ��7 பா/கா�� ஏ�ப=கைளA
ேம�ெகா>= தைலமைறவாக வா3வத�7 உதவ%�5கி�ேறா". 
கிராம.தி�7� கிராம" ெபாலிசா�", உளவாள�கC" தமி3
உண2வாள2கைள ேவ-ைடயாB.தி56த அ6த� காலகட"
எதி2��ண20", வ *ர�" நிைற6த உ�சாகமான வா3�ைக�ப7தி. 
அவQடாக ப%ரா�சிF அ�ல/ கி.ப%.அரவ%6த;" எம�7
அறி�கமாகிறா2. ஜ*வராஜா, ப%ரா�சிF, சிவ7மா2, மேக6திர� ஆகிேயா2
எம/ இட.திலி�6ேத ேகா�பா� வ$கி� ெகா ைளைய ேம�ெகா ள�
ேபாகிறா2க .

இ6த� ெகா ைளய%� ேபா/ ெபாRசா�ட� ஏ�ப-ட ேபாரா-ட.தி�
சிவ7மார� சயைன- வ%�ைலகைள அ�6தி. த�ெகாைல
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ெச�/ெகா கிறா2. ஜ*வராஜா ைக/ ெச�ய�ப=கிறா2. ப%ரா�சிF
த�ப%வ6/ வ%=கிறா2.

இேத ேவைள ெச-B, ப.மநாத�, சிவராசா, ர.ன7மா2 ஆகிய நா�வ�"
அ;ராத�ர" சிைறAசாைலய%லி�6/ த�ப%வ�கிறா2க . அ6த ேநர.தி�
இல$ைக அரச அைமAச2கைள வரேவ�� அைழ./ வ6த அ�ள"பல"
எ�பவ5� ஆதரவாளரான 7மார7லசி$க" எ�பவைர�
ெகாைலெச�தத� அB�பைடய%ேலேய ெச-B உ-ப-ட இவ2க  ைக/
ெச�ய�ப-டன2. ெச-Bைய ெபா�.தவைர எதி2��� ேபாரா-ட, 
வ��ைற� ேபாரா-ட உண20கC�7 அ�பா� தன��ப-ட 7�றA
ெசய�கள�� ஈ=பா= ளவராகேவ காண�ப-டா2. பல தன��ப-ட
தி�-=� 7�றA ெசய�கC�காக. ேதட�ப-டவ2. அரசிய��7"
ெச-B�7" ஆழமான ெதாட2�க  ஏ/" இ�6ததி�ைல. அவ2
சி�வயதாக இ��7" ேபாேத சி�வ2 சீ2தி�.த� ப ள��7
அ;�ப�ப-டவ2. அரசிய ெதாட2� எ�ப/ ெவ�" த�ெசய� நிக3ேவ.

ெச-Bைய� ப�ைற எம�7 அ�ேபா/ ெப�தாக. ெத56தி��கவ%�ைல
ஆனா� அவ2 எ"ைம� ப�றி அறி6/ ெகா>= எம/ ஊ��7 எ"ைம.
ேதB வ�கிறா2. எம/ ஆதரைவ� ேகா�கிறா2. அ�ேபா/ ெச-B:"
ர.ன7மா�" அ$7 வ�கி�றன2.

அ$7 வ6தவ2க  இல$ைக அரச பைடகC�7 எதிராக� ேபாரா=வத�7.
/�பா�கி ேதைவ எ��" அ/ சா.தியமாவத�7 ஆ:த$க  ேதைவ
எ��" @�கி�றன2. ெச-B அ6த ேநா�க.தி�காக ெத�லி�பைள
பலேநா�7� @-=ற0A ச$க.திலி�6/ ஒ� ல-ச Qபா�கைள�
ெகா ைளய%=கிறா2. அ6த� ெகா ைள� பண./ட� பட7 9லமாக அவ2
இ6தியாவ%�7A ெச�கிறா2.

இேத ேவைள ப%ரபாகரன�� ெசா6த இடமான வ�ெவ-B./ைற இ6திய
இல$ைக�7 இைடய%லான கட.த� வ%யாபார.தி� ப%ரதான ைமயமாக
இ�6த/. இத� காரணமாக0" தமிழரE� க-சி ம��" Eயா-சி� கழக
நவர.தின" ேபா�ேறா5� ெச�வா�7� காரணமாக0" இய�பாகேவ
இ�ப%ரேதச" அரச எதி2��ண20ைடயதாக அைம6தி�6த/. இ$7
கட.தத� ெதாழிலி� ��னண%ய%லி�6த த$க./ைர, 7-Bமண%
ேபா�ேறா2 மாணவ2 ேபரைவய%� ஆதரவாள2களாகA ெசய�ப-டன2. 
இவ2க  கட.தைல �D ேநர. ெதாழிலாக� ெகா>B�6தா�", 
அரசி�7 எதிரான அரசிய� ெசய�பா=கைள:" ��ென=./ வ6தன2.

சி�வனாக இ�6த ப%ரபாகர� 7BயரE தின.ைத ஒ-B ஒ� அரச
ேபQ26/ ஒ�ைற எ5�பத�7 �ய�சி./. த�ப%.ததா� அவ�"
ேதட�ப=" நிைல�7. த ள�ப=கிறா2. அ�ேபாெத�லா" ப%ரபாகர;�7
பதினா� அ�ல/ பதிேனD வய/ தா� நிர"ப%ய%��7". ப%ரபாகர�
கட.த� ெதாழிலி� ஈ=படவ%�ைலயாய%;" அரச எதி2��
வ%வகார$கள�� 7-Bமண%, த$க./ைர:ட� ெதாட2�கைள�
ேபண%�ெகா கிறா2. 
7றி�பாக தமி3 நா-B�கான ேபா�7வர./ வசதிகC�காக ப%ரபாகர�
ம-=ம�ல அைன./ அரச எதி2�பாள2கC" 7-Bமண%, த$க./ைர
ேபா�ேறாைரA சா26தி��கேவ>Bய நிைலேய ஏ�ப-ட/.

ேதட�ப=" நிைலய%� 7-Bமண%ையA ச6தி./ அவ�ட� ப%ரபாகர�
தமி3 நா-B�7. த�ப%வ�கிறா2. இேதேவைள எ"�ட� த$கிய%�6த
ெச-B:" இ6தியா ெச�கிறா2. அNேவைளய%� ெச-B ப%ரபாகரைனA
ச6தி�கிறா2. 
ப%ரபாகரைன� ெபா�.தவைர �Dேநரமாக அரச எதி2�� வ��ைற
அரசியலி� ஈ=பட ேவ>=" எ�ற க�.ைத 7-Bமண%, 
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த$க./ைரய%ட" ��ைவ�க அவ2க  கட.த� ெதாழிைல.
ெதாட26தவ>ணமி�6தன2. இNேவைளய%� ெச-B:" ஆ:த" வா$கி

இல$ைக அரசி�7 எதிரான 
தா�7த�கள�� ஈ=பட ேவ>=" எ�ற க�.ைத ��ைவ�கிறா2.
அNேவைளய%� தா� ப%ரபாகர� ெச-B:ட� இைண6/ ெசய�ப="
�Bப%�7 வ�கிறா2. Eமா2 பதிென-=வயதா7" ேபா/ த"ப% எ��
அைழ�க�ப-ட ப%ரபாகர� இ"�Bைப எ=�கிறா2.

அNேவைளய%� உலக. தமிழ2 ேபரைவையA சா26த ஜனா2தனன��
ெதாட2� ப%ரபாகரன��7 ஏ�ப=கிற/.

இேத ேவைள தமி3 நா-B� த$கிய%�6த தமிழரE� க-சிையA சா26த
ராஜர-ண" எ�பவ5� ெதாட2� ப%ரபாகர;�7 ஏ�ப=கிற/. 7BயரE தின
எதி2��� ேபாரா-ட$கள�� ேபாதான வ��ைற நிக30கள��
ேதட�ப-டவ2கC  ராஜர-ண�" ஒ�வ2. அவ2தா� ப%ரபாகர;�7
க5கா� ேசாழ�, �லி� ெகாB ேபா�ற ச5.திர நிக30கைள�
ேபாதி�கிறா2. அவ2 தா� இ6த அB�பைடகள�லி�6/ தமி3 �திய �லிக 
எ�ற ெபயைர ��ைவ./ அைம�ெபா�ைற உ�வா�க ேவ>="
எ��" ஆேலாசைன வழ$7கிறா2. ப%ரபாகர� இ6த ஆேலாசைனகளா�
ஆ-ெகா ள�ப=கிறா2.

இத� ப%�ன2 ப%ரபாகர� இல$ைக�7 ெச-B:ட� தி�"பவ6/ அரசிய�
நடவB�ைககள�� ஈ=பட. த*2மான��கிறா2. இதைன த$க./ைர
7-Bமண%ய%ட" @றியேபா/, அவ2க  ெச-B ெகா ைள�கார�, 
கி5மின� நடவB�ைககள�� ஈ=ப=பவ2 அவ�ட� ெதாட2�கைள
ைவ.தி��க ேவ>டா" என அறி0�./கி�றன2. ஆனா�, ப%ரபாகரேனா
அவ2க  ெதாட26/ கட.த� ெதாழிலி� ஈ=ப=வத�காகேவ இNவா�
நியாய�ப=./கி�றன2 எ�� @றி ெச-B:ட� நா= தி�"�கிறா2. 
இல$ைக�7 வ6த ப%ரபாகர� சிலைரA ேச2./�ெகா>= யா3�பாண
ேமயராகவ%�6த /ைரய�பாைவ� ெகாைலெச�யேவ>=" எ�ற
ேநா�க.தி� ெசய�ப=கிறா2. 
அNேவைளய%� தா� இ�ப", ெச�வ" ெபா�ற சில இளஞ2கைள�
ப%ரபாகர� இைண./�ெகா கிறா2. இ�ப" ெச�வ" இ�வ�" ப%�ன2
இராSவ.தினரா� E-=� ெகாைலெச�ய�ப-டா2க .

இNவா� ப%ரபாகர� /ைரய�பாைவ ெகாைலெச�:" �ய�சிய%�
ஈ=ப-B�6த ேபா/, ெச-B ெபாRசாரா� ைக/ ெச�ய�ப=கிறா2. அவ2
ைவ.தி�6த ெகா ைள� பண.தி� கா2 ஒ�ைற வா$கி தன/
ஊ5; ேளேய உலாவ%. தி56ததா� ெபாRசா5� க>S�7 
அக�ப-= வ%=கிறா2, இதனாேலேய ைக/" ெச�ய�ப=கிறா2.

இத� ப%�ன2 ப%ரபாகர� தன�7. ெத56தவ2கைளA ேச2./�ெகா>=
/ைரய�பாைவ� ெகாைலெச�:" �ய�சிய%� ெவ�றி ெப�கிறா2. இதி�
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ஈ=ப-டவ2க , ப%ரபாகர�, கி�பாகர�, கலாவதி, ந�7ணராஜா எ�ற
நா�வ�ேம. அNேவைளய%� தமிழரE�க-சிய%� உண2Aசிகர�
ேபAEகளா� உ6த�ப-=� பல இைளஞ2க  /ைரய�பாைவ�
ெகாைலெச�ய ேவ>=" எ�ற �Bப%�7 வ6தி�6தன2. 
/ைரய�பாைவ� ெபா�.தவைர உ5ைமகைள வ%ட அப%வ%�.திேய
�த�ைமயான/ எ�ற க�.ைத� ெகா>B�6தவ2. இதனா� இல$ைக
அரசி� அட�7�ைறகைள� க>=ெகா>டதி�ைல. இ�ைறய ட�ளF
ேதவான6தாவ%� அேதவைகயான நிைல�பா-ைட அ�ேற
ெகா>B�6தவ2. இ6த அB�பைடய%� ெபாRசா5�
அட�7�ைறகC�7" /ைணேபானவ2. ப�ேவ�ப-ட இைளஞ2க 
இ6த �ய�சிய%� த�ன�Aைசயாக ஈ=படலாய%ன2. இ�ேபாெத�லா"
இ�ெகாைலகைள நா" நியாய� ப=./வெத�ப/ ஆ:த� கலாAசர.ைத
அறி�க�ப=./வதாகேவ அைம:" ஆனா� அ�ேறா நிைலைம
மா�ப-டதாக இ�6த/. சிற* ல$கா Eத6திர� க-சிையA சா26த, மி76த
பா/கா��ட� வா36த /ைரய�பாைவ� ெகாைலெச�த� எ�ப/ ஒ�
ச9க அ$கீகாரமாகேவ க�த�ப-ட/.

பல இைளஞ2க  இ6த �ய�சிய%� 7D�களாக0" தன�யாக0"
ஈ=ப-B�6த ேபா/" ெகாைலைய ெவ�றிகரமாக நிைறேவ�றியவ2
இவ2க  நா�வ�" தா�. இவ2க  நா�வ�ேம 20 இ�7 உ-ப-ட
வய/ைடயவ2களாகேவ இ�6தன2.

ஆனா� இ�ெகாைலைய நிைறேவ�றியவ2க  யா2 எ�ப/
ெவள�:லகி�7" ெபாRசா��7" ெத5யாத இரகசியமாகேவ இ�6த/. 
ப%�னதாக கலாபதிைய:" கி�பாகரைன:" ெபாRசா2
ைக/ெச�/வ%-டன2. இNேவைளய%� ப%ரபாகர� தன/ வ *-B�
த$கிய%ராததா� த�ப%�ெகா>டா2 எ�ேற ெசா�லேவ>=". 
இNேவைளய%ேலேய இதி� ெதாட2ப�ற பல2 ைக/ ெச�ய�ப=கி�றன2,
7றி�பாக ச6ததியா2 ேபா�ற இைளஞ2 ேபரைவ ��கியFத2கC"
ைக/ெச�ய�ப=கி�றன2.

இ6த ேவைளய%� ப%ரபாகர;ட� சா26த அைனவ�"
ைக/ெச�ய�ப=கி�றன2. பைழய ெதாட2�க  அைன.ைத:" இழ6த
ேதட�ப=" நபராகேவ காண�ப=கிறா2.

இNேவைளய%� தா� எ"ைம�ப�றி அறி6/ ெகா>ட ப%ரபாகர� எ"ைம.
ேதB எம/ ஊ��7 வ�கிறா2. �தலி� எம/ ஊைரA ேச26த ராகவைனA
ச6தி�கிறா2. அவ5� ஊடாக எ�ைன:" 7ல" எ�பவைர:"
ெதாட2�ெகா ள �ய�சி�கிறா2. ெச-B தா� எம/ ெதாட2�க  7றி./.
ெத5ய�ப=.தியதாக0" @�கிறா2. இNேவைளய%� ெச-B ெதாட2பாக
நா" �Dைமயாக அறி6தி�6ேதா". இதனா� ெச-Bய%�
ெதாட2பாளராக� ப%ரபாகர� அறி�கமானதா� நா" அவைர/
ெதாட2�கைள நிராக5.தி�6ேதா".

அ6த ேவைளய%� ப%ரபாகர;�7 உணவ%�7" த$7வத�7" எ6த
வசதி:ம�ற நிைலய%ேலேய காண�ப-டா2. சில நா-கள�� ப%�ன2
ம�பB ராகவ;ட� வ6த ப%ரபாகர�, எ"�ட� ேபசவ%�"�வதாக.
ெத5வ%.தா2.

அ�ேபா/ தா� �த� �தலாக� ப%ரபாகரைனA ச6தி�கிேற�. 
இ$கி�6/தா� ப%ரபாகர;டனான வரலா� ஆர"பமாகிற/. 
ப%ரபாகரைனA ச6தி.த ேபா/, ெச-Bய%ட" சில பலவ *ன$க  இ�6தா�"
அவ2 /ண%Aச� மி�கவ�", வ *ர� ளவ�" எ�பதா� அவ�ட�
இைண6/ ெசய�ப-டதாக� @�கிறா2. பலவ *ன$கைள
நிவ2.திெச�/ெகா>டா� ெச-Bைய. தா� தன/ தைலவனாக
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ஏ���ெகா வதாக0" அவ2 @�கிறா2. நா�" அவ�ட� இைண6/
ெசய�பட ஆர"ப%�கிேறா". /ைரய�பா ெகாைலய%� ெதாட2�ைடய
நா�வ5� கலாவதி:" கி�பாகர;" ைக/ெச�ய�பட ப�7ண"
எ�பவ2 தமி3 நா-B�7. த�ப%Aெச�� வ%=கிறா2. ப%ரபாகர� ம-=ேம
இல$ைகய%� இ��கிறா2.

அNேவைளய%� தா� தமிழ2 வ%=தைல� @-டண%. தைலவராக இ�6த
அமி2தலி$க.தி� மக� கா>Tப� இ6தியாவ%லி�6/ மய%லி-B எ�ற
இட.தி�7 வ�கிறா2. இவ�" ேதட�ப=பவராக இ�6ததா� இ6தியாவ%�
தைலமைறவாகிய%�6தா2.

அNேவைளய%� இைளஞ2 ேபரைவய%� ஆதரவளாரான தமிழ2
வ%=தைல� @-டண% உ��ப%ன2 7மர7� எ�பவ2 ப%ரபாகரைன
இ6தியாவ%�7 அ;��வதாக உ�தியள�.தி�6தா2. 
ஆனா� கா>Tப� இல$ைக�7 வ6த/", ப%ரபாகரைன இ6தியவ%�7
அ;��வத�7� பதிலாக கா>Tபைன இ6தியாவ%�7
அ;�ப%ைவ�கிறா2. ெகாைலய%� ேநரBயாக ஈ=ப-ட த�ைன
அ;�பாம� கா>Tபைன அ;�ப%ய இ6த நடவB�ைக காரணமாக
ப%ரபாகர� @-டண%ய%ன2 ம</ ெவ��பைட6/ ம�பB எ"மிட"
வ�கிறா2. அத� ப%�ன2 தா� இ6தியாவ%�7 இன�. தைலமைறவாக�
ேபாவதி�ைல என �Bப%�7 வ6/ எ"�ட� இைண6/ அரசிய�
ேவைலகள�� ஈ=பட�ேபாவதாக� @�கிறா2. ப%ரபாகர;�7.
ெத56தவ2க  சில2, நா�, 7ல", ராகவ�, அைனவ�" இைண6/ சிலர/
ஆதர0ட� �.O2 வ$கி� ெகா ைளய%� ஈ=ப=கிேறா". ப%ரபாகர�, 
ெச-Bய%� உறவ%னரான ெச�ல�கிள�, 7மரAெச�வ" ஆகிேயா2
ேநரBயாக வ$கி�7  ெச�� ெகா ைளய%� ஈ=ப=கி�றன2.

அ�ேபா/ கிைட.த பண" என/ ெபா��ப%ேலேய ைவ�க�ப-B�6த/. 
அதி� ஈ=ப-ட இ�வ2 தம�7� 7="பA Eைம இ��பதாக0" தம�7
பண உதவ% ெச�தாேல �D ேநரமாக இய$க �B:" எ�ற
ேகா5�ைகைய ��ைவ.தன2. அவ2கC�7" ஐ6தாய%ர" Qபா�க 
வழ$க�ப-டன. அNேவைளய%� நா�, ராகவ� தவ%26த ஏைனேயா��7
கட0  ப�� இ�6த/. 7றி�பாக� ப%ரபாகர� மி76த கட0  ப�தி
உைடயவராக0", சாFதிர ச"ப%ரதாய$கள�� ந"ப%�ைக
ெகா>டவராக0" காண�ப-டா2. இதனா� ப%ரபாகரன�� ��ெமாழிவ%�
ேப5� ெச�லA ச�னதி ேகாவ%லி�, வ$கி�ெகா ைள� பண.தி� ஒ�
அ�னதான" வழ$க�ப-ட/. எ� ேபா�றவ2கC�7 மா2�சிய
த./வ$க  7றி./. ெத56திராவ%-டா�", கட0  ம��� எ�ப/
ெப5யா5ய� ெகா ைககUடான தா�க.தினா� ஏ�ப-B�6த/. இதனா�
இ6தA ெச�லAசனதி� ேகாவ%� நிக3ைவ ��றாக ம�.தி�6ேத�. 
7ல", நா� , ராகவ� 9வ�" தா� இைத �Dைமயாக எதி2.ேதா".

ேவB�ைக எ�னெவ�றா� இNேவைளய%�" @ட நா� ெதாழி�
Vதியாக ேகாவ%லி� ப%ராமணராக இ�6ேத� எ�ப/தா�.

எ/ எNவாறாய%;" ப%ரபாகர� அ�ேபா/ எம�ெக�லா" ஒ� ஹ*ேரா
ேபால.தா�. /ைரய�பா ெகாைலைய ெவ�றிகரமாக �B.தவ2 எ�ப/
தா� இத� அB�பைட� காரண".

ராகவ� �.O2 வ$கி� ெகா ைளய%� ஈ=படவ%�ைல. இ/ @ட ஒ�
கட0  ம��ப%� காரணமாக. தா�. வ$கி� ெகா ைள�7. ேதைவயான
/�பா�கி ரைவகைள வா$7வத�காக ப%ரபாகர� ராகவைன ேவெறா�
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இட.தி�7 அ;�ப%ைவ�கிறா2. அNேவைளய%� 
அ$7 ேகாவ%� தி�வ%ழா நைட ெப���ெகா>B�6த/. அ�ேபா/ 
அ$கி�6த ஒ�வ2 ராகவ� கட0  இ�ைல எ�� ெசா�வதா� அவைர. 
த*�7ள�./� கா-=மா� ேக-B��கிறா2. அNவா� நட6த 
வா�7வாததிெல�லா" ஈ=ப-டதா� ப%ரபாகர� 
ஆ.திரமைட6தி��கிறா2. ேபான ேவைலய%� ஈ=படாம� ேவ� 
வா�7வாத.தி� ஈ=ப-டா2 எ�� ராகவைன சில கால" ந*�கி 
ைவ.தி�6தா2. இதனாேலதா� ராகவ� �.O2 வ$கி� ெகா ைளய%� 
@ட� ப$7ப�றவ%�ைல. ஒ� சில நா-கC�ேக வ%லகிய%�6த ராகவ� 
ம<>=" இைண6/ ெகா கிறா2.

இத� ப%�ன2 இராSவ� பய%�சிகைள ேம�ெகா ள ேவ>=" எ�ற 
�Bப%�7 வ�கிேறா". �ள�ய$7ள" கா-B� ஒ� இட.ைத:" ேத26/ 
ெகா கிேறா". அ$7தா� எம/ பய%�சிகைள ஆர"ப%�கிேறா". இ6த 
�காமி� �D ேநரமாக ப$ெக=./� ெகா>டவ2க  நா;" 
ப%ரபாகர;" ம-="தா�. ம�றவ2க  ப7தி ேநரமாக அ$7 பய%�சி�7 
வ6/ ேபாவா2க . 
அNேவைளய%� எம/ 7Dவ%�கான ம.திய நி2வக� 7D ஒ�ைற 
அைம./� ெகா கிேறா". அ�7Dவ%� நா�, ப%ரபாகர�, 7மரAெச�வ", 
ப-ட>ணா, சி�னராE எ�கிற உதய 7மா2 எ�ற ஐ6/ ேப�" அ$க" 
வகி�கிேறா". அ�ேபா/ ப�ம-டான தி-ட" ஒ�றிைன 
��ைவ�கிேறா".

1. இல$ைக அரசி�7 எதிரான ஆ:த� ேபாராட".

2. தமிழ*ழ" கிைட.த ப%�ன2 தா� இய�க" கைல�க�ப=".

3. இய�கதி� இ��பவ2க  காதலிேலா ப6த பாச$கள�ேலா 
ஈ=பட�@டா/.

4. இயக.திலி�6/ வ%லகி ேவ� அைம�ப%� இைண6தாேலா, அ�ல/ 
ேவ� அைம���கைள ஆர"ப%.தாேலா அவ2கC�7 மரண த>டைன 
வழ$க�ப=".

இைவெய�லா" அ�� எம�7 நியாயமான Eேலாக$களாக. தா� 
ெத56தன. இவ�றி� அB�பைடகேள இ�� ஆய%ரமாய%ர" 
உ-ெகாைலகைள உ�வா�கி ஈழ�ேபாரா-ட.தி� இர.த" உைற6த 
வரலா�ைற உ�வா�7" எ�� நாெம�லா" எதி2பா2.தி��கவ%�ைல.

ஈழ� ேபாரா-ட வரலா� 7றி./ ேவ�ப-ட காலக-ட$கள�� ேவ�ப-ட 
ப%ரEர$க  ெவள�வ6/ ள ேபாதி�", அைவ அைன./" எதாவ/ ஒ� 
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அரசிய� ப%��ல.ைத நியாய�ப=./" ேநா�கிேலேய ெவள�வ6/ ளன. 
நா� ெசா�ல� ேபாவெத�லா" ஈழ� ேபாரா-ட.தி� ஒ� ப7தி ம-=ேம.
ஏைனய அைம���கC" ேபாரா-ட$கC" @ட இ�ெனா� ேகார
வரலா�ைர� ெகா>B��பா2க  என ந"�கிேற�. எ�ைன�
ெபா�.தவைர நா� சா-சியாக ��ெமாழிய.த�க அைன./ அரசிய�
நிக30கைள:", வரலா�ைற:" உ>ைமA ச"ப$கைள ��ைவ./
எD./�வா�7வைத இ�ைறய கடைமயாக எ>Sகிேற�. எ�ேனா=
ப$கள�.த ராகவ�, 7ல", கி�பாகர�,கலாபதி உ ள�-ட அைனவ�"
இ/ �Dைம ெபற. தம/ ப$கள��ைப வழ$7வா2க  என
எதி2பா2�கிேற�.

ஐய5�ஐய5�ஐய5�ஐய5� வரலா�Aவரலா�Aவரலா�Aவரலா�A சா-சிசா-சிசா-சிசா-சி ஒNெவா�ஒNெவா�ஒNெவா�ஒNெவா� வாரவாரவாரவார இ�திய%�"இ�திய%�"இ�திய%�"இ�திய%�" இன�ெயா�வ%�இன�ெயா�வ%�இன�ெயா�வ%�இன�ெயா�வ%� 

பதிய�ப="பதிய�ப="பதிய�ப="பதிய�ப="…

           

21 க�./�க க�./�க க�./�க க�./�க 

வாண% 
Posted on 12/26/2009 at 12:46 pm 

//1. இல$ைக அரசி�7 எதிரான ஆ:த� ேபாராட".

2. தமிழ*ழ" கிைட.த ப%�ன2 தா� இய�க" கைல�க�ப=".

3. இய�கதி� இ��பவ2க  காதலிேலா ப6த பாச$கள�ேலா 
ஈ=பட�@டா/.

4. இயக.திலி�6/ வ%லகி ேவ� அைம�ப%� இைண6தாேலா, 
அ�ல/ ேவ� அைம���கைள ஆர"ப%.தாேலா அவ2கC�7 மரண 
த>டைன வழ$க�ப=".// 
தம/ Eயநலல$கC�காக ெகா ைகக  கா�றில பற6/ ளன? 
ஆனா� பல அ�பாவ%க  மரண த>டைன�7 ளாகி /ேராகிகளாக 
ெச./� ேபானா2க . பல தைலவ2க  
இ6த மரண த>டைனய%� இ�6/ எ�பB. த�ப%னா2க . தம�7 ஒ� 
ச-ட". அ=.தவ��7 இ�ெனா� ச-டமா?

Reply 

1.

sutha 
Posted on 12/26/2009 at 3:21 pm 

ப%ரபாகர� ெச�த /ேராக.தா� பல உய%2க  பலியாகி: ள/ 
எ�ப/ ம-=" உ>ைம

Reply 

◦

noyyalnathi 
Posted on 12/29/2009 at 1:26 pm 

உ$க  @���பBேய ப%ரபாகர� அவ�ைடய வழி தவ� 
எ�ேற ைவ./�ெகா ேவா"… … அவரா�தா� இ�ைற�7 
பல ல-ச" உய%2 நாச" எ�ேறந"�ேவா".. ப%ரபாகர� 
இய�க.ைத வ��ப=.தியேபா/.. வ�வா� 
இ��7"ேபா/.. �ல"ெபய2 தமிழ2 ப�லாய%ர" 

■
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இ��7"ேபா/.. அவ�ட� இ�6/ ப%56தவ2 பல2 
ெவள�ேயறியேபா/ யா�" வா� திற�காத/ ஏ�? 
இ�ைற�7" ைகயாலாகாம� இ��ப/" ஏ�? 
அ�� பல ப%5வா� இ�6த 7D�க  சி$களன�� 
ைக�@லியா� இ��வைர க�ணா�களா� இ��ப/ ஏ�?

Reply 
meerabharathy 
Posted on 12/26/2009 at 2:54 pm 

ஐய2 அவ2கC�7 ந�றிக …

ந*$க  @�வ/ எ6தள0 உ>ைமேயா ெபா�ேயா என�7. 
ெத5யா/…ஆனா� இNவா� ஆர"பகால.திலி�6/ ெசய�ப-= 
இ��வைர அதி2Fடவசமாக வாD" த$கைளப ;ேபா�� வாD" 
ஒNெவா� ெசய�பா-டாள2கC" ேபாராள�கC" தம/ 
அ;பவ$கைள ெவள��பைடயாக ��ைவ�ப/ ந�ல/…இ/ தமி3 
ேதசிய ேபாரா-ட வரலா�ைற அறிவத�7 ம-=ம�ல தவ�வக  
எ$7 எNவா� ஏ�ப-டன எ�பைத அறிவத�7" ேம�ெகா>= 
ெசய�ப=கி�றவ2கC�7 ஒ� பாடமாக0" இ��7" உ$கள/ 
இ�பண% �Dைமெப�" என ந"�கி�ேற�…இ/ேபா�� 
ம�றவ2கC" நம/ அ;பவ$கைள ெதா7.த/ எD/வா;களாய%� 
பய; ளதாக இ��7"….ேம�7றி�ப%-ட ப%�;-ட" ேபா�� 
உடனBயாக வ%ம2சன. தா�7தலி� இற$காம� அNவாறான 
ேம�ேபா�கான நா�7 “ெகா ைககைள:"” வ7�பத�7 எ�ன 
காரண"? அத�7 ேம� அவா;க  சி6தி�காதத�கான 
ம-=�ப=.த�க  எ�ன? என அைத� ப7�பா�0 ெச�வ/தா� 
நம/ கட6தகால தவ�கைள க>டறிய உத0"… 
��ைவ�க�ப=" வ%ம2சன$க  ஆேரா�கியமாக இ��க-="…
ேம�" ம�றவ2கைள:" எDத O>ட-="….ந"ப%�ைக:ட� 
ெசய�ப=ேவா"…. 
ந-�ட� ம<ராபாரதி

Reply 

2.

Jeevan 
Posted on 12/26/2009 at 3:23 pm 

மிக0" ந�ல வ%டய".  
தமிழ2கள�� வரலா�றி� நைடெப�ற வ%டய$கைள 
ஆ�0�க>ேண-ட./ட� 
ேநா�7வத�கான ஒ� Wரண வ%டயமாக இைத� பதி0 ெச�:$க . 

இ�ேபா/ ேதைவ�ப=வ/ உ>ைமய%� த5சன".  
ெபா�:" �D7" தன�மன�த2க  சா26த ப%ரAசார$கC" அ�ல. 

ெதாட�$க . /ண%0ட�. 
/ண%ெவ�ப/ இ$7 ேந2ைம.

Reply 

3.

visvan 
Posted on 12/26/2009 at 4:41 pm 

ந�லெதா� பதி0. ேந2ைமயாக0" உ>ைமயாக0" அவ2 மன" 
திற�ப/ ெத5கிற/. அவ2 ேகாவ%லி� Wசா5யாக இ�6தத�காகேவ 
அவ2 ஒ� மா2�ஸிய வ%ேராதி தி5�வாதி எ�� தி-B. த*2�க� 

4.
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ேபாகிறா2க .  அவ���7 அYசா/ ஐய2 ெதாடர ேவ>=" எ�ப/ 
எம/ அவா. 

Reply 
OpenTalk 
Posted on 12/26/2009 at 7:21 pm 

ஐய2 உ$கள�� இ"�ய�சி மிக0" வரேவ��க.த�க/. 
பாரா-=�க . 

ந*$க  ஆர"ப.தி� ம.திய7Dவ%ைன உ�வா�கி அதி� சில 
தி-ட$கைள ��ைவ.தாக எDதிய%��கிற*2க . அதி� ந*$கேள 
ெத5வ%�கி�ற*2க  “ப�ம-டான தி-ட"” எ��. அ�ைறய 
காலக-ட.தி� இ�6த �றA Z3நிைலக  ம��" அைனவ�" 
ஒ�� திர>ட ேநா�க" எ�பன இ6த. தி-ட$கள�� 
ப%ரதிபலி�கி�றன எ�ேற @ற�B:". 

இ6த. தி-ட$கள�� எைவ:" த�பானைவயாக என/ 
க>ேணா-ட.தி� படவ%�ைல. காதலி� ஈ=பட�@டா/, 
மரணத>டைன வழ$7த� எ�ப/@ட அ6த� கால�ப7திய%� 
அ�ல/ அ� 7Dவ%� இ�6தவ2கள�� மனநிைலய%� நிAசயமாக. 
ேதைவ�ப-ட ஒ� வ%டயமாக இ��கலா".

இ�� வள2Aசியைட6த நா=கள�� இ��7" பல ��கிய 
நி�வன$கள�� ேவைல�7A ேச�" ேபா/@ட த$கCைடய 
நி�வன.தி� இ�6/ வ%லகியப%� தா$க  ெச�:" வ%யாபார 
நடவB�ைககள�� ஈ=ப=" நி�வன$கள�� 7றி�ப%்-ட கால.தி�7 
ேவைல�7A ேசர�@டா/ என� ைகெயா�ப" வா$7வ/ இ��" 
நைட�ைறய%� உ ள/. 

இNவாறான நிைலய%� ஓ2 9�றா" உலகநா-= வ5ைசய%� உ ள 
ஓ2 நா-B� அ6த நா-= அரசா$க.தினா� ேம�ெகா ள�ப=" 
அட�7�ைறகள��7 எதிராக உ6த�ப-ட ஓ2 இைளஞ2 @-ட" 
தா$க  ச6தி.தி�6த கா-B�ெகா=�� நடவB�ைகக  ம��" 
பழிவா$க�கள�� இ�6/ ெப�ற கச��ண20கள�னா� ம��" 
பாச�ப%ைண��களா� ஏ�ப-ட இைடI�களா� இ.தி-ட$கைள 
��ைவ.ததி� எ�பா2ைவய%� எ. தவறிைன:" காணவ%�ைல.

இதி� 7றி�பாக நா" ஒ� வ%டய.திைன:" கவன.தி� 
ெகா ளேவ>=". அ/ எ/ெவன�� காலேவா-ட.தி� சில 
தி-ட$க  மா�ற" ெப�றி��கி�றன.

ஒ�சில5� ஏேதா ஒ� காரண.தா� ஏ�ப=" கா3��ண20 அவ2க  
ெதாட2பான எ6தவ%டய.திைன:" தவறான அ�ல/ ேவ>ட.தகாத 
க>ேணா-ட.தி� தா� பா2�கைவக7" (இ/ என�7� @ட� 
ெபா�6/", இ��" ஒ�வ2 ம</ அ6த நப5� �த�ச6தி�ப%� 
ஏ�ப-ட ஒ� தவறான அப%�ப%ராய" இ��" நில0கி�ற/). 

Reply 

5.

Summa 
Posted on 12/26/2009 at 11:50 pm 

இ�ப" ெச�வர.தின" ெகாைல ேவB�ைகயான/. என�7 
ெச�வர.தின.ைத ந�7 ெத5:" பழ�க�" உ>=. 
ெத�Aச>B.தன�" இரவ%� ஊ5� உதவா�கைரயாக. தி56த 
ஒ�வ2. இவர�7 அரசிய� E.த Zன�ய". உ$க  

6.
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��னைல�க-=வ;�7  ப%ரபா0ட� தி56தவ2கC  
நா;ெமா�வா�. எம/ சா-சிய" ஒ�ப�கAசா2பாக.தா� ேபாகிற/. 
ஆனா� இ/ �ைறயாக இ��7" எ�ப/ ச6ேதக./�75யேத. 
சிவ7மார� ப�றிய ெச�திய%� சி� ப%ைழ உ ள/. ப%ரபா0�7 
அமி5� ெதாட20 இ�6த/ இ�ைல எ�கிற*ரா ஐயா?

Reply 
s.kumaar 
Posted on 12/27/2009 at 11:17 am 

ஐய2 அவ2கேள �த�க> த$கள�� ஆ�க" 
ஆ�கW2வமானதாக’உ>ைமய%� தா�க.ைத ஏ6தி வ�" என 
எ>Sகி�ேற� .தா$க  அ�� எ=.த இ6த �B0க  
அ�ைறய காலக-ட.தி� ஏ��ைடயேத தவறி�ைல.கால 
ஓ-ட.தி� வரலா�றி� �றநிைல. தா�க$க  இ�ைறய 
ப%�னைடவ%�7 9லமாகி�ற/.எ�னதா� வரலா�ைற ந*$க  
எDத �ைன6தா�" கட6த கால தைலவ� வரலாப�றி� கைற 
வB�க �ைனவைத தவ%2�க0".இற6த கால$க  ஒ��" 
நிகD" கால$களா� த*2�ெபD/த� நைட�ைற�7 அ�பா� 
ப-ட/.ஒNெவா� காலா-ட.தி�" அத� அைச0க  
அ�ைறய நிைலய%� அவசியமானேத.ேநா�க" இல$கைல 
இழி0ப=.தாம� இைவயா0" இைணய-=".தய0 ெச�/ 
ஊக$க :க�பைனக  தவ%2./ ச.திய$கைள தகவலா�க 
எ$க  ேவ>டதலாக—ந�றி ெதாடர-=".

Reply 

◦

praba 
Posted on 12/27/2009 at 11:02 am 

உ$க இன�ெயா� இைணய" மா�� அரசிய��கான ெவள�யாக 
ெத5கிற/.உைரயாட� ெவள� யாக ெத5யவ%�ைல.ஒேர 7றி�ப%-ட 
அரசிய� க�.ைத (க-=ைரகைள )ெவள�ய%-=�ெகா>= அத� ம</ 
ம-=ேம வ%வாத" ைவ�7" ந*$க  ஒ�� உைரயாட� ெவள� 
எ�பைத எ=./வ%=$க .அ�ல/ எ�லா மா�� க�./ ள 
க-=ைரகைள:" ெவள�ய%=$க .ப%ரபாகரைன பாசிF- எ�� 
ெசா��" உ$கள�ட" ‘ம�றவ2 க�.ைத நா$க  ெவள�ய%-= 
வ%வாதி�க மா-ேடா";எ$க  க�.ைதேய ெவள�ய%-= ம�றவ2க  
வ%வாதி�க ேவ>="’ எ�ற பாசிச�@� இ�ைலயா? எனேவ 
‘உைரயாட�’ எ�ற வா2.ைதைய எ=./வ%=வ/ இ"�ர�பா-ைட 
ந*�கிவ%=".ஆண%.தரமாக �B0கைள ைவ./�ெகா>= வ%வாத" 
எ�ப/ இட/சா5 வர-=�கலாAசார".-ப%ரபாகர�.

Reply 

7.

proffessor 
Posted on 12/27/2009 at 11:56 am 

ஜய2  அவ2கC�7   மி�க    ந�றி: ளவ2களாக   ஈழ�ேபாரா-ட 
 வரலா�றிைன  பதிபவ2க     இ��பா2க   என  க�/கிேற�. 
இNவள0  கால  ெமளன./�7  ப%�ன2   உ$க    பதி0  ேந2ைமயாக 
   எ�லா  இட.தி�"      நா�   இ�6ததாக  Eயத"ப-ட"  அB�காம�   
இ6த  பதி0  இ��கேவ>=".

இ�ேபா/ ள   �லிக    இய�க.தி�  ஆர"பகால  வரலா�   ெத56த     
இ�வ5�   தா$கC"    ேபப%  E�ப%ரமண%ய�"  தா�     உய%�ட�   
இ��கிற*2க .  அதி�  ேபப%ய%�    ன�ைல     ெத5யா/.

8.
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உ$கள�ட"  சில  ேக வ%க    �த�  பதி0�கான/ 
1.சி�னராE   எ�பவ2  ெஜேலாவா?   
2. ம.திய  7Dவ%�   இட"ெப�றவ2கள��    தன��ப-ட 
 ெசய�பா=க    எ�ன  ?  இ6த  ம.திய  7D0�7  ெவள�ய%�  யா2 
 யாெர�லா"    இய�க.தி�   எ.தைன  ேப2   இ�6தா2க ?  ம.திய 
 7Dைவ  யா2  �Bெவ=.தா2க ? 
3. �த�  பதிவ%�  இட"ெப�ற   கால�ப7திய%�   ேபப% E�ப%ரமண%ய" 
    ேபா�றவ2க   அைம�ப%�   இ�6தார?

4.ப�7ண"   ெகாைல  ெதாட2பான  உ$கC�7   ெத56த  வ%டய.ைத   
ெசா�லேவ>=".

5.ெச-B:ட�   ஆர"ப.தி�   இ�6த  இர.தின7மா2    இ�ன�" 
 உய%�ட�  தா�  உ ளா2.  க>ணாB  ப.ம  னாத�   ெகாைல   எ�ன 
   நட6த/? 
    இவ���7  ஜய5டமி�6/  பதி�கைள  இன�ெயா� 
 ெப���ெகா ள0".

Reply 
thotta 
Posted on 12/27/2009 at 12:31 pm 

  
Play Audio 
Comment » 

Reply 

9.

Kishi 
Posted on 12/27/2009 at 7:56 pm 

யா5வ2?ம<ள0" �லி.தனமா�� க-டைளய%ட?…அவரவ2 த" 
நிைலயறி6/ தம�கிைசவா�A ெசா�ெத�ன வரலா�?
உ�ைன� ப%�த ள� உலைக அத� வBவ%� ெசா��த�7 ந* 
க-டைடய%ட>உன/"-என/" அ�ல வரலா�.ெப�6திர  
ம�க த" உய%27>= வ%ைனெச�தவ2க  எவ�" ம�க த" 
வலிைய அறியாெர�ப/ இNெவாலிIடா� வ6த மன�த5ட" 
ம>B�கிட�கிறெதன�ெகா>டா� ெகாைலயா வ%D"?

Reply 

◦

thotta 
Posted on 12/27/2009 at 1:13 pm 

Eதா , தைலவ2 ெச�த/ எ�லா" ெகாைல எ�டா�…
ப�டாரவ�ன�ய� ,க-ெடெபா"ம�, எ�லாழ� , இவ2க3 
காலதி�"..கா-B� ெகா=பவ2க3 இ�6தி�கிர2க3.. அ�ேபா/" 
ெகாைலக3நட6/ இ�6தி�கி�ரன….அ�ெபா , அெவ2க3…..ம-=" 
வ *ர��ச2கழா..?எ�லா இய�க$கைல:" , �லிக3 அழிதா2க3 எ�= 
ெசா�னா�…ஏ�…. ந*$க3 எ�லா" ஒ�= ேச26/ �லிகைழ அழ*./ 
இ��கலா" தாென…ஏ� ெச�யவ%�ைல…… ேபாரா-ட" எ�ன 
வ%ைழயா-=� ேபா-Bயா…இ6த தடவ ேதா.தா…அ=.த தடவ 
ெவ�ல…….�லிகைழ சிஙகலN� ெவ�லவ%�ைல……உலக 
நா=கெல அெவ2கைழ ேபாV-= ெவ�ர/…….Eதா…உதவ% ேவனா"—
—உப.திரவ" ச�யாேத…..தமிழா. ந* ேபாராடாB�ய%" 

10.
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அழிவா�…….ேபாராBன�" அழிவா�….ஆனா� ேபாரBனா� 
த�ப….வழி இ��7"

Reply 
guru'radhakrishnan 
Posted on 12/27/2009 at 1:18 pm 

ப�7>" ெகாைல ெதாட2பான உஙகள/ வ%5வான வ%டய.ைத 
வ%ல�கமாக ெசா�னா�ந��/ எனநிைன�கிெற�.

Reply 

11.

Ceylon Vasanthy 
Posted on 12/27/2009 at 6:02 pm 

ஜய2 அவ2கC�7: 
இதி� தா$க  7றி�ப%்-ட அைனவர/" வ%யாபார அ;@ல" 
அைன.ைத:" அறி6தவ  நா�. 
சிேலா� வச6தி

Reply 

12.

mukilvannan 
Posted on 12/28/2009 at 10:30 am 

வரலா2� எ�ப/ எஅ��த� ப=வதிலலி அ/ உ�வ�க 
ப=வ/.ச5திரங� சகதவைத.இெபா/ந�க� எைத ெபசின�" அ�� 
ஒ� எ�ஷி எ-பட யா2 கரன".இன� ஒ� கால" எ�பெத� ஒ� 
கன0.ப%ரபாகர� ஒ� வ%ைத அவெர ஒ� வ%�-ச".

Reply 

13.

venkattan 
Posted on 12/30/2009 at 7:14 am 

ஹிேரா எ�� ெதாட$கினா� தா� வாசி�ப2வக  அதிக" 
வ�கா2க  எ�� தமிழர$க" �ைறய%� ெதாட$கி கைடசிய� 
சேகாதர:.த.தி�7 ப%ரபாகர� தா� காரண" எ�ற உ$கள�� ஏவ� 
Wத$கள�� 7ரைல:" ஒலி./வ%-B2க . எதிெராலியாக ந�ல 
பதி0 ெதாட26/ எD/$க  எ�� ேவ� ப�கபா-=.. நட�க-=".. 
அ/ ச5 �லிகைள வ%ட 1000 மட$7 ெகாைலெச�த இ6தியாைவாய 
இல$ைகேயா உ$கள�� ஏ� 7�ற" சா-ட �Bயா/? எஜமான2க  
ம</ ம5யாைதயா? என�;" ெசா�லாம� ஒ�ைற 
ெசா�லிவ%-B2க . இ�;" �லிக  தைலவ2 ெபயைர �லிகைள 
வை./ தைலய$க" எDதினா� தா� உ$க  இைணய.தள�" 
உ$கைள�ேபா�ற பலர/ இனணய$கC" வ�ைககைள 
ெப���ெகா கி�றன.. 2 ப�க வ�மான" இ�;" �லிகளா� தா�. 
ந�கிற/�7" காE. வாலா-=ற/�7" காE. 7ைல./வ%-= 
அத�7" காE…. 
அ/ ச5 ேபாரா--" எ�� ெவள�கி-= இ�� எ�னேவா ெச�/ 
ெகா>B��க" கா>Bபைன உ$களா� ஏ� 7ைற ெசா�ல 
�Bயா/ உ ள/.. �லிக  சேகாதர :.த" ெச�தா2க  எ�� க./" 
உ$களா� ஏ� �லி தைலவைர அழி�க ப�லாய%ர�கன�கான உ$க  
சேகாதர2கைள ெகா�றைத 7�ற" @ற�Bயா/ உ ள/? இ/0" 
பல மட$7 சேகாதர ெகாைலகC�க சமமானேத… 
இ6த ம�கள�� 7�திய%� வாD" உ$கைள�ேபா�றவ2கC�7 
இத�லா" சாதாரண" தா�.. ஆைன இ�6தா�" காE. இற6தா�" 
காE… ப%ைழ./�ெகா C$க ….

14.
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Reply 
venkattan 
Posted on 12/30/2009 at 7:16 am 

ம�ெறா��… உ$க  பதிவ%� ந*$க  எ$7 உ$க  தைலய$க.ைத 
ப�றி எDதிய%��கிற*2க  எ�� ேகாBட-= கா-=$க .. ம��" பB 
எDதிவ%-= பBபவ2கC�காக தைல�ைப ேபா=" கீ3.தரமான 
ப.தி5ைக த2ம" தா� உ$கள/ ெதாழி�.. 
ப%ராமண *ய.ைத ெவ�.த ந*$�ள ஏ� ஐயா ஐய2 எ�ற அ6த 
ச9க.தி� அைடயாள.ைத ம-=" மா�றவ%�ைல???

Reply 

15.

ேபாரா-ட" 

Posted on 12/30/2009 at 8:48 am 

//ப%ராமண *ய.ைத ெவ�.த ந*$�ள ஏ� ஐயா ஐய2 எ�ற அ6த 
ச9க.தி� அைடயாள.ைத ம-=" மா�றவ%�ைல???//

இ�ேக வ%�7 பதிலள��பP2களா?

Reply 

◦

Shan Nalliah gandhiyist norway 
Posted on 12/30/2009 at 9:57 am 

It is very mportant to tell all experiences with honest,neutrality! So we can learn mistakes 
from the past!We shd form the right path based on Mahathma Gandhi’s principles! Still we 
can achieve our goals by political tactics,diplomatic moves as well as manipulating geo-
political-economic situations! 
YES WE CAN!!!

Reply 

16.

Leave a Reply

 ெபய2 (required)

 மி�னYச� (ெவள�ய%ட�பட மா-டா/) (required)

 இைணய"

உ$க  க�./�கைள� பதி0 ெச�:$க .. 
 

 English  Bamini Tamil-English 

 Add Webcam Comment

 Add Audio-only Comment

Page 15 of 1870கள�� ப%ரபாகர� எம�ெக�லா" ஒ� ஹ*ேரா – ஈழ� ேபார...

31/12/2009http://inioru.com/?p=9025

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;




