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�க��  »  தமிழ)ழ வ%*தைல� �லிகள�� ேதா�ற" – ஈழ� ேபாரா,ட-தி� 
என/ பதி'க  : ஐய1 (2�றா" பாக") 

தமிழ)ழதமிழ)ழதமிழ)ழதமிழ)ழ வ%*தைல�வ%*தைல�வ%*தைல�வ%*தைல� �லிகள���லிகள���லிகள���லிகள�� 
ேதா�ற"ேதா�ற"ேதா�ற"ேதா�ற" – ஈழ�ஈழ�ஈழ�ஈழ� ேபாரா,ட-தி�ேபாரா,ட-தி�ேபாரா,ட-தி�ேபாரா,ட-தி� 
என/என/என/என/ பதி'க பதி'க பதி'க பதி'க  : ஐய1ஐய1ஐய1ஐய1 (2�றா"2�றா"2�றா"2�றா" 
பாக"பாக"பாக"பாக")

  தமி3மண" ப56/ைர : 0/0 
    

  

7றி�� : இ�ன�" பா/கா�ப�ற 8ழலிேலேய வா9" ஐய1, தன/ �9ைமயான இய�ெபயைர- தவ%1-ேத 

வ�கிறா1. தமி3 ம�கள�� ஒ*�7�ைற�7 எதிரான ேபாரா,ட வரலா�றி� ஒ� ெப�" ப7தி ஐயேரா* 

ப%ைண6தி��கிற/. ஐயைர அறியாத ேபாரா,ட ��ேனா;கைள� கா<ப/ அ5/. ஆர"ப கால$கள�� அைம�ப%� 

பண-ேதைவக=�காக ேகாவ%லி� ப%ராமண1 ெதாழிைல ேம�ெகா<டவ1 எ�பதா� இவ1 தன�7- தாேன 

8,;�ெகா<ட ப�லவ� ேபா�ற �ைன ெபய1க  >ட நிைல ெபறவ%�ைல. ஐய1 அவ5� “ஐய1” அைடயாள-ைத� 

கி@சி-/" வ%�"பாதவ1. நா-திக1. தவ%ர, இல$ைகA சாதியைம�ப%� ப%ராமண1க  ஆதி�க சாதிய%ன1 அ�ல1. 

தமி3 நா,;� ஐய1 அைடயாள-தி�7" இல$ைகய%� அத� பாவைன�7" மைலயள' ேவ��ைமக  உ ளன. -

இன�ெயா�.

ப7தி  ஒ�ைற வாசி�க..

ப7தி இர<ைட வாசி�க..
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நாC" ச�7ண�" கா,;� ள 7;ைசய%� அம16தி��க, ப%ரபாகரC"
7மரAெச�வ�" ைம�கைலA ச��- ெதாைலேவ >,;Aெச�கிறா1க . 
ைம�கைல� >,;Aெச�ற இர<* நிமிட-தி�7 உ ளாகேவ /�பா�கி

ெவ;A ச-த" ஒ�� ேக,கிற/. நா"
அதி16/ ேபாகிேறா". ைம�க� தா� ேபDவ/ எைதEேம
ேக,கிறா5�ைல. அவ1 இய�க-ைத வ%,* ெவள�ேய ேபாக�ேபாவதாகA
அட"ப%;-தா1 அதனா� நா� D,*� ெகா��வ%,ேட� எ�கிறா1.

ஆ", அ/ நட6/வ%,ட/ ம,ட�கள�ப%� தமி9ண1'� ேபாரா,ட$கைள
நட-திய ைம�க� இ�ேபா/ எ" ம-திய%� இ�ைல. ெவ�மேன Fய
இராGவ� 79 ஒ�ைறE" அத�கான ஒ9$ �ைறகைளE"
உ�வைம-/� ெகா<;�6த காலக,ட-தி� இவ�ைறெய�லா"
ப7�பா�'�7 உ,ப*-/வத�7 எம�7- ெத56தி��கவ%�ைல. உலகி�
ெவ�றி ெகா<ட ேபாரா,ட$கெள�லா", ம�க  அைம����கைள
உ�வா�7வதி�",க,சிைய உ�வா�7வதி�", அவ�றிலி�6/
ெக5�லா இராGவ அைம���கைள� க,;யைம�ப/ 7றி-/" தா�
நா" ப%�ன1 ேக வ%E�ேறா".

இத�7 மாறாக, இராGவ அைம�ைப� உ�வா�கி� ெகா வைத� ப�றிA
சி6தி-த எம�7, நா�" எம/ ேபாராள�க=" ம,*ேம ம�க .அதிலி�6/
ெவள�ய%லி��ேபாேரா, வ%லகிAெச�ேவாேரா, யாராக'" இ��கலா"; 
எதி5யாகேவா, எதி5ய%� ந<பனாகேவா, /ேராகியாகேவா யாராக
ேவ<*மானா�" இ��கலா". இHவா� தைலகீழாக ஆர"ப%-த எம/
அரசியைல வழி நட-தேவா, எ"ேமா* வ%வாதி�கேவா, அரசிய� 7றி-/�
ேபசேவா யா�" இ�ைல.

இதனா� இ6த� ெகாைலெய�லா" எம�7 நியாயமாக- தா� ெத56தன. 
எம/ இரகசிய$கைள- ெத56/ ைவ-தி�6த ைம�க� வழியாக
இைவெய�லா" ெவள�ேய ெச��மானா�, நா", நம/ இ��ப%ட$க 
கா,;�ெகா*�க�ப*". நா" கன'க<ட தமி3 ஈழ" சிைத�க�ப*". 
இHவா� தா� நாC" ப%ரபாகரC"  ஏைனேயா�" சி6தி-தி�6ேதா".

எ�ன ெச�வ/ எம/ ஆர"ப அரசிய� தவ�க  ெகாைலகைள
அ$கீக5�7" வைர எ"ைம நக1-தி வ6தி��கிற/ எ�பைத
ப%�கால$கள�� Dயவ%மரசன அ;�பைடய%� பா1-தி�6தா�", 
அHேவைளய%� எம�7 அ/ நியாயமாக- தா� ெத56த/.
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சில நிமிட$கள�� ��ன1 எ"ேமா* ேபசி�ெகா<;�6த ைம�க�
இ�ேபா/ எ"ேமா* இ�ைல. இதய" கன-த/. தமிழ)ழ� கன'�காக
இைதெய�லா" தா$கி� ெகா<ேடா". ப%�ன1 ச�7ண", நா�, 
ப%ரபாகர�, 7மரAெச�வ" ஆகிய நா�வ�" ேச16/ இரவ%ரவாக
ைம�கலி� உடைல� கா,;C  எ5�கிேறா". ேகார" கHவ%ய இர'! 
ஓைசபடாத தமிழ)ழ� கன' ம,*" தா� எ"�  ஒள�1வ%,*�
ெகா<;�6த/!!

நா" உற$கவ%�ைல. த"ப%E" 7மரAெச�வ�" �ைகய%ர-தி� ஏறி
யா3�பாண" தி�"�கி�றன1. நாC" ச�7ணா'" கா,;C 
ெதாட16/ த$கிய%�6/ இ�திய%� எ56/ �;E" வைர
கா-தி�6/வ%,* மதிய� �ைகய%ரத-தி� ஏ�கிேறா". யா3பாண"
ேநா�கி எம/ �ைகய%ரத" எம/ நிைனவைலகேளாேட
நக16/ெகா<;�6த/. இ6தA ச"பவ" எம/ நா�7ேபைரE" தவ%ர
ேவ� எவ��7ேம ெத56தி��கவ%�ைல.

இ6த� காலக,ட-தி� 7,;மண%, த$க-/ைர ேபா�ேறா1
இ6தியாவ%லி�6/ தி�"ப% வ�கிறா1க . அவ1கள/ ெதாட1�க="
எம�7 ம�ப; கிைட�கிற/.

அவ1க , எம�7 ெவள�ய%� தாேம தி,டமி,* சில நடவ;�ைககைள

ேம�ெகா கிறா1க . அைவெய�லா" �9 
ெவ�றியள��கவ%�ைல. இ6த நிைலய%� அவ1க=ைடய
நடவ;�ைககைள ஊ�க�ப*-/" ேநா�ேகா* அவ1கள�� இ�வ��7
/�பாகி Dட� க��� ெகா*�ப/ எ�ற �;ப%�7 வ�கிேறா".

இ6த �;ப%� அ;�பைடய%� எம/ �ள�ய$7ள" �காமி� த$க-/ைர
ம��" ராD�ப% ைள ஆகிேயா��7 /�பா�கி D*" பய%�சி
வழ$7கிேறா". இவ1க  �திய �லிக  அைம�ப%� இ�லாதி�6தா�", 
ந,�ச�தி எ�ற அ;�பைடய%� இ6த� பய%�சி வழ$க�ப*கிற/. அவ1க 
அ�ேபா/ ெரேலா TELO எ�ற அைம�ைப உ�வா�கிய%��காவ%,டா�", 
தன�யான ஒ� 79வாகA ெசய�ப,டன1.

ப%ரபாகர ேனா அ�ல/ �திய �லிக  அைம�ப%லி�6த
எவ�ேமா அவைர எ"�ட� இைண-/� ெகா ள வ%�"பவ%�ைல. 
அவ1க  ேவ�ப,டவ1களாக இ��பைதேய நா" அைனவ�"
வ%�"ப%ேனா".த$க-/ைர 7,;மண% ேபா�ேறா1 ப%ரதானமாக�
கட-த� ெதாழிைலையE", வ��ைற எதி1�� நடவ;�ைககைள� ப7தி
ேநரமாக'ேம ேம�ெகா கி�றன1. இதன;�பைடய%� அவ1கைள
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உ வா$காம�, ந,� ச�தி எ�ற அ;�பைடய%� அவ1க=�7 உதவ%கைள
வழ$கிேனா".

இHேவைளய%� எம�7 இ�ெனா� ப%ரAசைன எ9கிற/. ைம�கைல�
ெகாைலெச�வதி� ப$கா�றிய 7மரAெச�வ" எ"�டனான
ெதாட1�கைள� 7ைற-/� ெகா<டைம எம�7 அதி1�திையE" பய
உண1ைவE" ஏ�ப*-/கிற/.

அவைர� பலதடைவ நா" ேநர;யாக'", ம�றவ1கMடாக'" அGகிய
ேவைளகள�ெல�லா", Dகவ )ன", ேவ� ேவைலக  ேபா�ற
காரண$கைள� >றியC�ப%னா1. சில மாத$கள�� ெதாட1�கைள
��றாகேவ /<;-/� ெகா கிறா1. இேத ேவைள இய�க-தி�75ய
இ�பதாய%ர" Nபா வைரய%லான பண�" அவ5ட" இ�6த/. அவ�ைற
எ"மிட" ஒ�பைட�கேவா அத�75ய ெசலவ )ன$க=�75ய
காரண$கைள ��ைவ�கேவா அவ1 ��வரவ%�ைல.

நா" வ%சா5-த வைரய%� அவ1 ேமைட நாடக� கைலஞனாக'"
இ�6ததா� எம/ பண-ைத ைவ-/ தன/ நாடக- ெதாழிலி� �தலி,*
ெசலவா�கிய%�6தா1 என- ெத56/ ெகா<ேடா".

இ6தA ச6த1�ப-தி� 7ல" >ட ைம�க� ெகாைல ெச�ய�ப,டைத
அறி6/ ெகா கிறா1. ஆக, நா� ம��" 7ல" ஆகிேயா1 ைம�கைல�
ேபாலேவ 7மரAெச�வ�" தவறிைழ-தி��கிறா1 அவ�" >ட�
கா,;� ெகா*�பாளனாக மாறலா" எ�� ப%ரபாகரன�ட"
D,;�கா,*கிேறா".

ைம�க�  Dட�ப,ட/ ச5யானா� 7மரAெச�வ�" Dட�பட
ேவ<*" எ�� நா$க  ேகா5�ைகைய ��ைவ�க, ப%ரபாகர�
ெவHேவ� காரண$கைளA ெசா�கிறா1. 7மரAெச�வ" ப%ரபாகரன��
ெந�$கிய ந<ப�" ஒேர ஊைரA ேச16தவ�" ஆவ1. அHேவைளகள��
தன�7� ப%ற7 7மரA ெச�வ-ைதேய எ�லா வ%டய$கள��"
�த�ைம� ப*-/வா1.

இ�திய%�, 7மரAெச�வ-ைத� ேபDவத�7 அைழ-தா� அவ1 வர
ம�-/வ%*வா1, தவ%ர வ�ெவ,;-/ைறய%� ைவ-/ ெபா/ம�க 
ம-திய%� D,டா� ஊ5� ப%ரAசைனயாகிவ%*" அதனா� ேவ�
ச6த1�ப$க  வ�" ேபா/ ெகாைல ெச�/வ%டலா" எ�கிறா1. ஆனா�
இ�திவைர அவ1 ெகாைல ெச�ய�படேவ இ�ைல.

இ�ேபா/ ம-திய 79வ%� அவ�" இ�ைல. உதய7மா1 தா� ஒ�
ெப<ைண� காதலி�கிேற� என� காரண" கா,;- ெதாட1�கைள�
7ைற-/� ெகா கிறா1. ப%�னதாக ��றாக ெதாட1ப��� ேபாகிறா1. சில
மாத$க=�7 உ ளாகேவ ப,ட<ணா'" உட� நிைல 7�றிய%�6த
காரண-தா� ெதாட1�கைள நி�-தி� ெகா கிறா1. இ�ேபா/ ம-திய
79வ%� நாC" த"ப% ப%ரபாகரC" ம,*ேம எ@சிய%�6ேதா". ராகவ�
ேபா�ேறா1 இ�C" மாணவ1களாக� க�வ% க���ெகா<;�6த
8ழலி� ஆத1வாள1 ம,ட-திேலேய ெதாழி�ப,டன1.
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எம/ ஆர"ப உ��ப%ன1கள�� நிைலய�ற த�ைம ெதாட16/ ெகா<ேட
இ��கிற/. �-F1 வ$கி� ெகா ைள� பண-தி� தன/ 7*"பA
ெசலவ%�7 எ�� ஐ6தாய%ர" Nபா ெப���ெகா<ட ெஜயேவ� இ�ேபா/
ந"ைம ேநா�கி வ�வேத இ�ைல. அவ1 ஒ� மQ� ப%;- ெதாழிலாள� தா�. 
எ"மிட" பண" ெப���ெகா<ட ப%�ன1, அைத ைவ-/ ஆட"பரமாக
ெசலவா;- தி5வதாக நா" தகவ� அறி6தி�6ேதா". இவ1 ப<ைண�7
வ�வா1 என வ'ன�யா �ைகய%ரத நிைலய-தி� நா� எதி1பா1-/�
கா-தி�6த ச"பவ-ைத ��னேம >றிE ேள�. 
இைவெய�லாவ�ைறE" ப%ரபாகர� ம�ப; நிைன'�-தி, அவைரE"
ெகாைலெச�ய ேவ<*" எ�கிறா1.

ப%ரபாகர� எ"மிட" ெசா�கிறா1,ெகாைல ெச�/ பழ�க�ப,டா� தா�
மன-தி� உரேம�". அைத ந)$க  தா� இ�ேபா/ நிைறேவ�ற ேவ<*"
எ�கிறா1.வழைம ேபாலேவ எம�7" அ/ நியாயமாக� ப*கிற/. ஆக, 
ெகாைல ெச�ய�பட ேவ<*" எ�ற �;��7 வ�கிேறா".

ெஜயேவைல� ெகாைலெச�வத�கான ெபா��ைப ச�7ண-திட�"
எ�ன�ட�" த"ப% ப%ரபாகர� ஒ�பைட�கிறா1. ஆர"ப-தி� நா"
தய$கினா�", ப%�ன1 ப%ரபாகரன�� ெதாடAசியான வ���-தியதா�
இண�க" ெத5வ%-/� ெகா கிேறா". ப%�னதாக ெஜயேவைலA D,*�
ெகாைல ெச�வைதவ%ட வ%ஷ" ெகா*-/� ெகாைலெச�வேத சிற6த
வழிெய�� ப%ரபாகர� எம�7 அறி'�-/கிறா1.

அத�கான வ%ள�க-ைத அவேர ��ைவ�கிறா1. ெஜயேவ� கரா-ேதய%�
ேத1Aசி ெப�றவ1. நா$கேளா ெகாைல�7� �தியவ1க ; 
அCபவம�றவ1க . ஆக, நா" ெகாைலெச�ய ��ப*" ேபா/ அவ1
எ$கைள மQறி எ"ைம- தி��ப%- தா�கிவ%*வா1 எ�பேத ப%ரபாகரன��
அ6த வ%ள�கமாக இ�6த/.

இ/ >ட எம�7 நியாயமாக- தா� ெத5கிற/. ப%�னதாக ெஜயேவைல�
�ள�ய$7ள-தி�7 அைழ�கிேறா". ெகா9-/" ெவய%லி�, நாC"
ச�7ண�", 7ல�" ஒ�வைர ஒ�வ1 பா1-/� ெகா<ேட ேநர-ைத
வ%ர,;ய;-/� ெகா கிேறா". ேநர" நக1கிற/. ஒ� �ற-தி�
ஒ�பைட�க�ப,ட ெபா��ைப நிைறேவ�றி �;-/வ%ட ேவ<*" எ�ற
ஆத$க". ம��ற-தி� எ"ைம- த*�7" மன�தாப%மான�" பய
உண1'". எம/ ந)<ட மன� ேபாரா,ட" 2ைளய%� உ,கா16/
ேசாகமா� 7ைட6/ ெகா<;��க ெஜயேவ� வ�கிறா1. நா"
எதி1பா1-தி�6த/ ேபாலேவ அவ1 ேநர-ைத- தவறவ%டாம� அ$7 வ6/
ேச1கிறா1.

அ�ெற�லா" ப�ேதசிய� க"பன�கள�� ேகாலா'", ப�டா'மா
இ��7"? ெவ�" ேசாடா தா�. இல$ைகய%� ேதசிய உ�ப-தி! நா"
ஒHெவா� ேசாடாைவE" வா$கி� ெகா கிேறா". அதி� ஒ��
ெஜயேவ� அ�6/வத�கான/. அ/ ம,*ம�ல அ/ அவ5� உய%ைரE"
அ�6த�ேபா7" பான". ஆ" அத�7  ந@ைச� கல6தி�6ேதா". சில
நிமிட$கள�� எம/ க<��ேனேய ெஜயேவ� மரண%�க� ேபாகிறா1.

ெஜயேவ� எ"ேமா* உ,கா16/ ெகா<* ந<ப1க  ேபால
உைரயா*கிேறா". ேசாடாைவ அவ1 தன/ வா��க�ேக ெகா<*
ேபாகிறா1. நா" ஒ�வைர ஒ�வ1 பா1-/� ெகா கிேறா". ேசாடாைவA
Dைவ-த ெஜயேவ� அ/ கச�கிற/ எ��" தன�7� அ�6த
வ%��பமி�றி இ��பதாக'" >றி அ$ேகேய ைவ-/வ%,* சில மண%
ேநர$கள�� ப%�ன1 அ$கி�6/ ெச��வ%,டா1. ெஜயேவ� இ�திய%�
த�ப%வ%,டா1. ஒ� ெகாைல நிகழவ%�ைல. அவ1 நி��, ேந1ெகா<ட
பா1ைவEட� எ"ைம வ%,* நக1கிறா1.
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இேத கால� ப7திய%�, சில இைளஞ1க  இைண6/ உ�"ப%ரா�
ெப�ேறா� நிைலய நடராஜாைவ ெகாைல ெச�கி�றன1. இ6த�
ெகாைலைய ேம�ெகா<டவ1க  உ�"ப%ரா� பாலா, த$கா , ேபப%
D�ப%ரமண%ய" ஆகிேயா1. நா� அறி6தவைர ேபப% D�ப%ரமண%ய" இ6தA
ச"பவ-தி� ேநர;யாக ஈ*படாவ%,டா�" இத�கான தி,டமி,ட
நடவ;�ைககைள ேம�ெகா<டா1 எ�ேற >ற�ப,ட/. த$கராஜா'",
பாலா'" இதி� ேநர;யாக ஈ*ப,டன1 எ�ப/ உ<ைம.

இ6த நடராஜா எ�பவேர சிவ7மாரைன� கா,;ெகா*-தா1 எ�பேத அவ1

மQதான 7�றசா,*. இ/ தவ%ர அ�ேபா/ 
ஆ,சிய%லி�6த சிற) ல$கா Dத6திர� க,சிய%� உ��ப%ன�" >ட.
ெகாைலைய- தி,டமி,* நிக3-திய இ6த 2வ�" த�ன�Aைசயாகேவ
இைத ேம�ெகா<டன1. இவ1க  எ6த நி�வன மய�ப,ட அைம�ைபE"
சா16தவ1க  அ�ல என�C" இவ1க  2வ�ேம தமிழ1 வ%*தைல�
>,டண% ஆதரவாள1க .

உ�"ப%ரா� பாலா இ6தA ச"பவ-தி� ஈ*ப,ட வ%பர" ெத5யவர அவ1
ேதட�ப*கிறா1.சில மாத$கள�� ப%�ன1 இHவா� ேதட�ப*"
ச6த1�ப-திேலேய பாலா, ேபப% D�ப%ரமண%ய", த$கா ஆகிய 2வ�"
எ"ைம�ப�றி அறி6/ எ"ேமா* ெதாட1�கைள ஏ�ப*-தி�
ெகா கி�றன1. இ6த- ெதாட1�கMடான உைரயாட�கள�� ப%�ன1
அவ1க=" எ"ேமா* இைண6/ இய$க ஆர"ப%�கி�றன1. இேத
ேவைளய%� ல<டன�லி�6/ இல$ைக வ6தி�6த வ%AேசSவர� எ�ற
வ%AD எ�பவ�" எ"ேமா* ெதாட1�கைள ஏ�ப*-தி� ெகா கிறா1.

இ�ேபா/ நா" இ�வ�" தா� எ�லா �;�கைளE" ேம�ெகா ேவா". 
ம� �ற-தி� எம/ ேவைல� ப9 அதிகமாகி� ெகா<* ெச�கிற/.
ப<ைணகைள வ%Sத5-த�, இராGவ� பய%�சி, �திய உ��ப%ன1கைள
இைண-/� ெகா ள�, பண-ைத ஒ9$7 ப*-த� எ�ற ப�ேவ�
Dைமக  எம/ இ�வ1 ெபா��ப%�" வ6/ ேச1கிற/.

/ைரய�பா ெகாைலA ச"பவ-தி� தி,டமிட� ஒ9$7ப*-த�க=�7
உதவ%ெச�த நாகராஜா'" ெபாலிசாரா� ச6ேதக-தி� ேப5� ைக/
ெச�ய�ப,* வ%*தைல ெச�ய�ப*கிறா1. ப%�ன1 அவ1 ெகா9"ப%�
இல$ைக ஒலிபர��� >,*- தாபன-தி� ேவைல பா1-/� ெகா<ேட
எ"ேமா* ெதாட1�கைள� �/�ப%-/ இைண6/ ெகா கிறா1. இேத
ேவைள T6ேதா,ட" ப<ைணைய உ�வா�7வத�கான காண%ைய�
ெப���ெகா ள உதவ%ய கேணS வா-தி எ"ேமா* ெதாட1�கைள
வ��ப*-தி� ெகா கிறா1. இ�திய%� இ6த இ�வ�" �திய �லிகள��
இைண6/ ெகா கிறன1. இ��ப%C" இவ1க  இ�வ�" தம/
உைழ�ப%�கான ெதாழிைல� ைகவ%,டாமேல ப7தி ேநரமாக எ"ேமா*
உ�தியாக� ப$கா�ற ��வ�கி�றன1.
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இர<* ேபராகA D�$கி� ேபான ம-திய 79 தவ%ர, ப<ைணய%��6த
உ��ப%ன1க  �9 ேநரமாக ப<ைணய%� வ%வசாய" ெச�/
ெகா<;��கிறா1க . இHேவைளய%� �திய ம-திய 79 ஒ�ைற-
ெத5' ெச�E" �;ப%�7 வ�கிேறா".

அ6த ம-திய 79வ%�, ேபப% D�ப%ரமண%ய", நாகராஜா, கேணS வா-தி, 
த$கா, வ%AD, நா�, ப%ரபாகர�, , 7ல", ப%�னதாக இ6தியாவ%லி�6/
வ6/ தி�"ப% வ6த ப�7ண" ஆகிேயா1 அ$க" வகி�கிேறா". இ6த
ம-திய 79வ%� தா� �திய �லிக (TNT) எ�ற அைம�� தமிழ)ழ
வ%*தைல� �லிக (LTTE) எ�� ” உ-திேயாக T1வமாக” ெபய1 மா�ற"
ெச�ய�ப*கிற/. 1976 இ�தி�ப7திதமிழ)ழ வ%*தைல� �லிகள��
ஆர"பமாக'" அைமகிற/. இ6த ம-திய 79- ெத5'� >,ட"
வ'ன�யா T6ேதா,ட" ப<ைணய%� தா� நைடெப�கிற/. இ$7
>;ய%��7" ஒHெவா�வ�" ஒHெவா� ெபயைர ��ெமாழிகிேறா".
நாC" >ட- தா�. எம/ இய�க-தி� �திய ெபயைர- ெத5' ெச�வதி�
அைன-/ உ��ப%ன1க=" ஆ1வ" ெகா<* வ%வாதி�கிேறா". 
ெவHேவ� ெபய1க  ெசா�ல�ப,* இ�தியாக ப�ேவ� ெத5'கள��
>,டாக “தமி3 ஈழ வ%*தைல� �லிக ” எ�ற ெபய1 உ�வாகிற/.

ம-திய 79 உ��ப%ன1க  7றி-த சி� வ%பர� 7றி��, இ6தியா
ெச�றி�6த ப�7ண-தி� மQ3 வ�ைக, தமிழ)ழ வ%*-ைல� �லிகள��
ஆர"ப� 7றி��க , சில தா�7த� ச"ப$க  ேபா�றன ப7தி நா�கி�
வ�"…

 ப%�U,ட$க=�கான 7றி��: 
தமி3� ேபD" ம�கள�� ஒ*�7 �ைற�7 எதிரான ஆEத�
ேபாரா,ட-தி� ஆர"பகால நிக3'க  7றி-த இ6த- ெதாட5�
ப%ரதான ேநா�க" இதைன �9ைம�ப*-தி ஆவண V��வ%�
ெவள��ெகாண�வேத. இத�கான ஆர"ப நிைல �ய�சி ம,*ேம
இ-ெதாட1. இதUடாக பர6/ப,ட அCபவ- தள" ஒ�ைற
உ�வா�கி� ெகா வ/", W<ண%ய தகவ�கைள உ வா$கி�
ெகா வ/" அவ�றிUடாக என/ Vைல
�9ைம�ப*-/வ/ேம என/ ேநா�க". ஆக, ஏைனய
வாசக1க=" ஆ1வல1க=", எ�ேனா;ைண6தி�6த
சமகால-தவ1க=", தகவ�கைள ேம�" W<ண%யமானதா�க
அவ1கள�� ப$கள��ைப வழ$7வா1க  என எதி1பா1�கிேற�.

இ�ேபா/ என/ 7றி��க  அைன-/" என/ நிைன'கள��
அ;�பைடய%லி�6ேத பதிய�ப*கி�ற/. ேபாரா,ட-தி�
அவல$கள�� ந*ேவ என/ ��ைனய எ9த�ப,ட ஆவண"
ெதாைல6/ ேபான/ /ய1 மி�க ச"பவமா7".

V��வ%� ெவள�ய%*வத�7 ��பதாக,

1. ப-தி5ைகக , /<*�ப%ரDர$க , �ைக�பட$க  ேபா�ற
ஆவண$கைள- திர,*" �ய�சிய%� ஈ*ப,* ேள�. 
2. எ�ேனாடான சமகால-தவ1க=ட� ெதாட1�கைள
வ��ப*-தி, திகதி வா5யான தகவ�கைள- திர,*கிேற�.

இ6த �ய�சிக=�7 என/ இைணய- ெதாட1 ப$கள���
வழ$7" எ�பேத என/ எதி1பா1��.

தி�நா'�கரD எ�பவ1 வ,*�ேகா,ைட- ெதா7தி
பாரா=ம�ற உ��ப%னராக இ�6தவ1 எ�பைதA D,;�கா,;ய
வாசக��7 என/ ந�றிக . கா$ேகச6/ைறைய வசி�ப%டமாக�
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ெகா<ட இவ1, நா� 7றி�ப%,ட கால�ப7திய%�
கா$ேகச6/ைறய%� ேத1தலி� ேபா,;ய%,*, ப%�னதாக-
ேதா��� ேபானவ1.

தவ%ர, இ�� ஐேரா�பா சா1 �ல" ெபய1 இைணய-
தள$கள�ைடேய நிக9" 79வாத ேகாS;A ச<ைட�7 
வரலா��� பதி'க  அமி36/ ேபாகா/, ச2க உண1'ட�
அைனவ�" ப$கள��க ��வ�வதUடாக �திய சி6தைன
�ைறய%ைன வள1�கலா" எ�பேத என/ க�-/.

           

25 க�-/�க க�-/�க க�-/�க க�-/�க 

suki 
Posted on 01/05/2010 at 12:28 am 

��னாைல�க,*வைனAேச16த ஐய1 கேணஸூ ஏ$க  ராஜ 
ராேஜSவ5 அ"ம� ேகாவ%� அ1Aசக1 இதி� எ�ன ரகசிய" 
உ ள/?

Reply 

1.

sayantha 
Posted on 01/05/2010 at 7:33 am 

இைத அ�ய1 ஒ� ப-/வ�ச-/�7 �6தி 
எ9தி-ெதாைலAசி��கலா". ஒ� ப-தாய%ர" சனமாவ/ த�ப 
வா��ப%�6தி��7".

Reply 

2.

xxx 
Posted on 01/05/2010 at 1:04 pm 

எ9தி-ெதாைலAசி��கலா". அேதாேட அ�ய�" 
ெதாைல@சி��கலா".

Reply 

◦

sivapalan 
Posted on 01/05/2010 at 9:51 am 

ஐய1 இர<* சதா�த�தி�7 �� எ9திய%��க ேவ<;யைத இ�ப 
எ9/கிறா1. எனேவ இத�7 பாpகாரமாக உ<ைமைய 
பதி'ெச�ய'"

Reply 

3.

Anpu 
Posted on 01/05/2010 at 10:00 am 

“எ$க  தைலவ� 85யேதவன�� ைம6த� க1ண�”

தைலவ1 -�னE" த� ெகா ைக�7" 76தக" 
வ%ைளவ%-தவ1,எதி1-தH1க  உலக-தைலவரானா�" ச5 
ஊ1-தைலவரானா�" ச5 வ%,*ைவ�கவ%லைல எ�ப/ உலகறி6த 

4.
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உ<ைம(ட�ளS த�ப%ய%,டா�) ஆய%C" தன/ ஆர"பகால-தி� 
அரசா� ேதட�ப,ட நிைலய%�, உ<ண உண' ெகா*-த ஐயைரE" 
பா/காபபா� வ )* ெகா*-- ராகவைனE" எதி1-/ ெசய�ப,ட 
ேவைளய%�" ெச�ந�றி ம�வா��1<ணனாக ம�ன�-தா1. ஐயேர! 
அதைன "�வாத)1!! ெச�ய நிைன-தா� அ6தேநர-தி� 
இல7வாகAெச�தி��கலா" எ�ப/ உ$க=�7 ெத5யாத 
வ%டயம�ல

Reply 
Anpu 
Posted on 01/05/2010 at 10:26 am 

ஐயேர, உ"ைம,ராகவைனெய�லா" ேபா*வ-�7 த பதிக  
/;-தா1க  “தைலவ�தா� த*-தா� அட�கினா� "றவாத)1

Reply 

5.

thiva 
Posted on 01/05/2010 at 10:27 am 

//தைலவ1 -�னE" த� ெகா ைக�7" 76தக" 
வ%ைளவ%-தவ1,எதி1-தH1க  உலக-தைலவரானா�" ச5 
ஊ1-தைலவரானா�" ச5 வ%,*ைவ�கவ%லைல// 
� ள�வா��கா� அ�பாவ% ம�கைளE" தா� அவ1 வ%,* 
ைவ�கவ%�ைல அ��! 
ஐய1 ம-திய 79 உ|��ப%ன1. சா�பா* ெகா*-ததாக� 
ெகாAைச�ப*-/" உ$க  ேகவலமான ெம�டாலி,; தா� 
ேபாரா,ட-ைத� கா,;�ெகா*-த/. ம�கைள அழி-த/. ஐய1 
அவ1கேள உ$க  தியாக-ைத மதி�7" ம�க=" இ��கிறா1க . 
இ/வைர எ9தியவாேற உ<ைமைய எ9/$க .

Reply 

6.

Anpu 
Posted on 01/05/2010 at 10:31 am 

ஐயேர உ<மைய எ9/" தைலவைன மாDப*-தாமல

Reply 

7.

Yoga 
Posted on 01/05/2010 at 10:59 am 

ஏ� எ�ேலா�" உண1Aசி வச�ப*கிற)1க ?உ ளைத எ9தினா� 
/ேராகி� ப,டமா?கா,;� ெகா*��க  ெதாடர,*".உட"��7 
ந�ல/.

Reply 

8.

proffessor 
Posted on 01/05/2010 at 11:55 am 

இ$7  த$கராஜா   எ�பவ1   *****  த$கராஜா  எ�ற  ****** சேகாதர�   
எ�ற  பதி'  இட"ெபறேவ<*".

வ%ADேவSவர�  , உமாமேகSவர�     இ�வ�"   பலSத)ன 
 பய%�சி�7  �லிகள��  சா1ப%�  ெச�றவ1க . எ�ப/"   
வ%.�.இய�க"  தாப%�க�ப,ட  ப%�ன1  தா�  �லிக   இய�க-தி� 
 உமா  ேச16/ெகா<டவ1  எ�ப/  இ6த  பதிவ%�   2ல"   
உ�தியாகிE ள/. ஏெனன��  �லிக   இய�க-தி�  �த�   

9.

Page 9 of 17தமிழ)ழ வ%*தைல� �லிகள�� ேதா�ற" – ஈழ� ேபாரா,ட-தி...

07/01/2010http://inioru.com/?p=9321

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



தைலவ1  உமா  எ�ற  ப%ரAசார"  இத�  2ல"  அ;ப,*�ேபாகிற/. 
வ%AD  த�ேபா/  கனடாவ%�  வா3கிறா1.

மதியாபரண", ேலாகநாத�(மாற�), திைசவ )ரசி$க"     ெதாட1பான   
�திய  தமி3  �லிகள��   ப$கள���    ெதாட1�  ப�றி  ஜய5ட"     ேக,* 
 பதிய'".

Reply 
proffessor 
Posted on 01/05/2010 at 11:59 am 

>டேவ  வர�ப%ரகாச"   எ�ற   ஒ�வ�"   �.த.�லிக   இய�க-/ட� 
  ச"ப6த�ப,டதாக  ேக வ%.  அ/ ப�றிE"   பதிய'"

Reply 

10.

அயலவ� 
Posted on 01/05/2010 at 1:03 pm 

ஐயைர அறியாத ேபாரா,ட ��ேனா;கைள� கா<ப/ அ5/!!!!!! 
இன�ெயா�.

இ�ன�" 
பா/கா�ப�ற 8ழலிேலேய வா9" ஐய1, தன/ �9ைமயான 
இய�ெபயைர- தவ%1-ேத வ�கிறா1. ???????? 
இன�ெயா�. 
ஒ<Gேம �5ெய�ைல 

.

இ 
/ ஒ� �றமி��க யா� இர<டா" பாக-தி� எ9திய க�-தி� சில 
ஆர"பகால உ��ப%ன1கள�� வ%பர" ெத56/" 
ெபய1கைள ,ெபா/வான இ��ப%ட வ%பர$கைள ம,*ேம 
7றி�ப%,ேட�. காரண" அவ1க=�7" சபாலி$க-தி� நிைல 
வ6/வ%ட�>டா/ எ�ப/தா� .சபாலி$க-ைத >ட இ�6தவ1க  
தா� கா,;�ெகா*-தவ1க  .ப-மனாபாவ%�7 நட6த அேத 
பாண%ய%� உ<டவ ),;�ேக /ேராகமிைள-தவ1க  தா� 
ப%ரா�Sசி� இ�6த, இ��கி�ற இ6த அறிஞ1க=" அவ1 
ந<ப1க=".இவ1கள�ெலா�வ1 ஐய��7 உறேவா அ/ 
என�7-ெத5யா/. எனேவ, 7றி�பாக இ�ைறய 8ழலி� எ�ேலா�" 
அவதானமாக'" ம�றவ1க=�7 ஆப-ைத வ%ைளவ%�காம�" 
எ9த �ய�Aசி�க'".யா1 �லி,�ள,;� உளவாள� யா1 இல$ைக, 
இ6திய அரசி� உளவாள�,எ�ப/ எH��7ேம ெத5யாத ஓ1 
ஆப-தான 83 ன�ைல இ��பைத நா" யா�" ம��கேவா 
மைற�கேவா �;யா/.ஐய1 அவ1க,7,�;6தவைரஅவதானமாக 
எ9த �ய�Aசி�க'". ந"பநட ந"ப%நடவாேத.ஆகா! எ�ேன �/ 
ெமாழி .

Reply 

11.

Raghavan-Canada 
Posted on 01/05/2010 at 1:33 pm 

The art of hollering lies is the exclusivity of certain politicians. In the past elections there 
were some outstanding examples. One such person was the late J.R. Jayewardene. Before he 
came to power in 1977 he said he would create a just and righteous society.

12.
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But on coming to power the country saw the opposite of the just and converse of 
righteousness coming to remain. When the very first Opposition meeting was held in 
Colombo Jayewardene’s goon squads arrived at the meeting armed with bicycle chains, 
clubs and knives and attacked the meeting. Several people were critically injured and SLFP 
trade union leader Alavi Mowlana hit with bicycle chains and was stabbed on the head. He 
was rushed to hospital and doctors fought to save his life. After being unconscious for a 
long time he recovered from the near fatal injuries to his head.

The next righteous action was seen at Belek Kade junction Galle Road, Ratmalana. A bomb 
was thrown at the Opposition meeting held there and a number of people were injured 
including the SLFP leader Madam Sirimavo Bandaranaike who suffered a minor injury on a 
toe. To help protect your privacy, Outlook prevented automatic download of this picture 
from the Internet.

Of course he also said every citizen would be given eight pounds of food grain per week 
when the UNP Government came to power. But the government did not give a single food 
grain to any citizen.

There were even more blatant lies by politicians at different times. In the 1965 election 
campaign, the vociferous politician Wijayananda Dahanayake went round the country 
telling the SLFP was going to make Sri Lanka a Chinese colony. He said there were 
Chinese everywhere. In fact there were so many Chinese in my hometown Galle there was a 
palace named China Garden now, he used to say.

The truth of course was that Galle’s China Garden, Cheena Koratuwa in Sinhala, was at 
least a Century old by 1965. By that time when Dahanayake said the country was teeming 
with Chinese people there wasn’t a single Chinese living in China Garden.

Even earlier than that in 1951 when Sir Oliver Goonetilleke was the Food Minister in the 
first UNP Cabinet of D. S. Senanayake he was reported saying as long as the UNP was in 
power a measure of rice would cost only 25 cents.

Premier D.S. Senanayake died a year later and his son Dudley Senanayake succeeded him. 
But within one year, the price of rice doubled to 50 cents a measure. The famous Hartal 
against jacking up the price of rice resulted in street protests with people coming out against 
the price increase. Among the protests eight people across the country were shot dead by the 
Police. Dudley Senanayake resigned.

Politicians of certain political parties arrange rumour campaigns during election times. 
Some of these people are paid a fee by the politicians. The rumour mongers get into trains 
or public transport buses and engage passengers in conversation. They slander politicians of 
opposing political parties.

Some three decades back this well dressed man got into a bus at a suburban town. He was 
telling a passenger in a loud voice that other passengers could hear that the then SLFP 
Minister T.B. Illangaratne owned a hotel in Switzerland. He said there was a portrait of 
Illangaratne in the lobby and underneath it was the legend, Prince T.B. Illangaratne of Sri 
Lanka!

Of course Illangaratne did not own any external assets or a hotel in Switzeralnd. Those of us 
who attended his funeral saw the normal middle class home he lived in during his retirement 
from politics. The old car that was parked in the garage of his home had not been used for 
many years. There was a telltale coat of dust on the car and the average old furniture that 
were not in their best state. We saw what a simple life he had been living on his pension. 
For he was one of the most honest politicians this country had seen.
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These days there is much talk about corruption by the Opposition politicians accusing 
President Mahinda Rajapaksa and his family of corruption. But an Opposition politician is 
yet to bring up any specific act of corruption. As usual political platforms will witness such 
liars in the future too. Perhaps people are now aware that there is this tribe that cannot be 
taken at their word.

Reply 
proffessor 
Posted on 01/05/2010 at 1:43 pm 

மாைவய%�  சேகாதர�  த$கராஜா  எ�பதி�   ஒள�'  மைற' 
 ேதைவய%�ைல   என  ந"�கிேற�.  த$கராஜா   ேஜ1மன�ய%� 
 உ ளா1.

Reply 

13.

proffessor 
Posted on 01/05/2010 at 1:47 pm 

ெகா<டல;  ைவரவ1 ேகாய%லி�  மதியாபரண-/ட�  ப%ரபாகர�     
பZ,சி-த  7<*  ெவ;-/    ப%ரபா'�7  ைகய%�  காயமைட6த/"   
க5கால�    எ�ற   ெபய1  வர�காரணெமன    அறி6தி��கிேற�.

Reply 

14.

அயலவ� 
Posted on 01/05/2010 at 2:24 pm 

. 
காலி� தா� க��� அைடயாள" அதனா�தா� க5கால� எ�ற 
காரண�ெபய1 வர�காரண".

Reply 

15.

proffessor 
Posted on 01/05/2010 at 7:51 pm 

அ6த ேவைளய%� மேனா மாSட1 எ�பவைரA ச6தி�7" வா���� 
கிைட-த/. இவ1 �லிக  இய�க-ைத� கைல-/வ%,* ப%ரபாகரC" 
இ�C" சில�" 7,;மண% ம��" த$க-/ைர தைலைமய%லான 
79வ%� இைண6/ ெகா<ட கால�ப7திய%� �லிக  இய�க-ைத- 
தைலைம தா$கியவ1 மேனாமாSட1. தமி3 �திய �லிக  எ�� 
இ�6த ெபயைர தமிழ)ழ வ%*தைல� �லிக  எ�� மா�றியவ�" 
இவ1தா�. மா1�சிய சி6தைனகள�� ேதட� ஆ1வ" ெகா<ட மேனா 
மாSட1, ப%�னதாக க"[ன�ச இய�க-தி� தைலைமய%ேலேய 
ேதசிய வ%*தைல� ேபாரா,ட" நட-த�பட ேவ<*" எ�ற 
ேகா,ப,;� அ;�பைடய%� �லிக  இய�க-ைத� கைல-/வ%,*, 
ேவ� சிலேரா*" ேச16/ த-/வா1-த ஆ�'கள�� ஈ*ப,டேதா* 
ம�கேளா* ம�களாக� கிராம$கள�� வா36தா1. 1983 வைர 
இHவாறான சி6தைனைய� ெகா<;�6த மேனாமாSடைர 83 
ஜூைல� கலவர$கள�� ப%�ன1 நா� ச6தி�7" வா��� ஏ�ப,ட/.   
இ/   இன�ெயா�  ஆசி5ய  ப\ட-ைத  ேச16த   சபா.நாவல�    வ%ன'   
இைணயதள-தி�7  ெகா*-த  பதி'.  ஜய5�   பதிவ%�   மேனா 
 மாSர��7"   �லிக   இய�கமாக    �திய  ெபய1  மா�ற"   ெச�த 
 கால-தி�   மேனா  மாSர1  ப�றி  7றி�ப%டவ%�ைலேய    நாவல� 
 பதி�  தர'". அ�ல/  ஜய5ட"  இன�ெயா�   பதிைவ  ெபற'".

Reply 

16.

karnan 17.
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Posted on 01/05/2010 at 9:26 pm 

அழகான வசீகரமான ெமாழிய%� ஐய1 க,*ைர எ9திய%��கிறா1. 
இ/ தா� பயமாக இ��கிற/. வசீக5�பவ1க  கைடசிய%� 
ெபா�ையE" Tசி ெமா9கி தி5-/ வ%*வா1க . இ/ வைர�7" ச5… 
இன�ேம� பா1�ேபா"… உ<ைமைய எ9/கிறாரா இ�ைல ….

Reply 
maruthu 
Posted on 01/05/2010 at 9:28 pm 

அ*-த ப7தி எ�ேபா வ�" என ஆவைல- F<*" ப; 
எ9திE ள )1க . உ$க  /ண%வ%�7� பாரா,*க .

Reply 

18.

அயலவ� 
Posted on 01/06/2010 at 12:41 am 

/1. ப-தி5ைகக , /<*�ப%ரDர$க , �ைக�பட$க  ேபா�ற 
ஆவண$கைள- திர,*" �ய�சிய%� ஈ*ப,* ேள�. 
2. எ�ேனாடான சமகால-தவ1க=ட� ெதாட1�கைள வ��ப*-தி, 
திகதி வா5யான தகவ�கைள- திர,*கிேற�./ஐய1. 

இைத-தா� சபாலி$க�" ெச�தவ1. அவ5�7 பல ��கிய 
ஆவண$க ,இய�க-தி�நட6த உ<மAச"பவ$க  சா,சிய$க=ட 
பல நா*கள�லி�6/" அC�ப�ப,டன.7றி�பாக ேஜ1மன�ய%லி�6/ 
பல ��கிய ஆதாரஙக  அவ5�7 கிைட-ததா".ஆனா�,சபாலி$க" 
ெகாைலெச�ய�ப,ட ப%�ன1 ந<ப1க  ேபா� ந;-தவ1க  
நயவ@சகமாக அதைன- த"வசமா�கி�ெகா<* 
ெகாைலெச�ய�ப,டத��கான தம/ ேதைவைய T1-தி ெச�/ 
ெகா<டன1.அத� ப%�ன1 மி7திய%�6த சில தகவ�கைளE", தா� 
ேசக5-த ஆவண$கைளE" ேச1-/-தா� �Sபராஜா �-தக" 
எ9தினா1.

Reply 

19.

Ratnasothi 
Posted on 01/06/2010 at 1:50 am 

ம-திய 79 உ��ப%ன1 ப,ட<ணா'�7 எ�ன நட6த/? 
வ%லகினாரா? அ�ல/—?

Reply 

20.

Karthik 
Posted on 01/06/2010 at 9:35 pm 

ஏ9/வத�7 சா��க  ேதைவ. �-தகமாக ெவள�ய%,* 
ச5-திரமா�க� ேபாகிற)1களா? 

தமிழ5� வா3வ%ய� இ�ேபா/ வ%யாபாரமா�க�ப*கிற/. 
அேநகமாேநா1 இ�ேபா/ ேபாரா,ட-தி� ப%ைழகைள� க<*ப%;-/ 
ப%ரபாகர�தா� இத�ெக�லா" காரண" எ�� தா$க த�ப%� 
ெகா<* பழிைய ேவேறா1 இட-தி� Dம-/கி�றன1. 

இேத�ேபா�தா� அ��தC" பழிDம-/வதிேலேய தம/ எ9-ைத- 
ெதாட$கி ஆதர'நிைல எ*-தேபா/ …

21.
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Reply 
THOTTA 
Posted on 01/07/2010 at 1:27 pm 

கா1-தி மர�ப/ ம�க3 இய�� .. அைத நிைனவ%� ெகா�* 
வ�வ/ ச2க ஆ1வல5� கடைம…..எ-தைனேயா வ )ர வரலா� 
எம�7 இ��7 ..எ�ன பய�..இ�C" க�னா , ட�கிழ�, ச$க5, 
சி5த1,ப%3ழயா� எ�* வ6/ ெகா�* தாென இ��கிரா1க�……

Reply 

◦

அயலவ� 
Posted on 01/07/2010 at 8:56 am 

தமிழ5� வா3வ%ய� இ�ேபா/ வ%யாபாரமா�க�ப*கிற/. 
அேநகமாேநா1 இ�ேபா/ ேபாரா,ட-தி� ப%ைழகைள� க<*ப%;-/ 
ப%ரபாகர�தா� இத�ெக�லா" காரண" எ�� தா$க த�ப%� 
ெகா<* பழிைய ேவேறா1 இட-தி� Dம-/கி�றன1.என கா1-தி� 
ெசா�வ/ உ<ைம. 

” 
IF YOU DONT DO ANYTHING YOU WILL NEVER MAKE MISTAKES”

Reply 

22.

THOTTA 
Posted on 01/07/2010 at 1:17 pm 

பலேப1 ெசா6த �/கில, ஊ-ைதைய ைவAசி�ெகா�* தைலவ1 
ப%ரபாகர� �திகிலதா� எ�லா� 7�ைபE" எ�* ேபசின"…
வ%பAசார" ெச�தா1 எ�* ஒ� ெப�ைன ேயDனாத1 �� ெகா�* 
வ6/ ,அவ3 மQ/ க� எ5ய ேவ�*" எ�* ெசா��" ேபா/.ேயD 
நாத1 ெசா�வா1..த�� ெச�யாதவ1க3 அவ3 மQ/ க� எ5E$க3 
எ�*…………தைலவ1 மQ/ த�� ெசா��பவ1க3..இைத �தலி� 
நிைனவ%� ைவ�க'"……………….ஜய1 ச5யான ேநர-திலதா� 
எ9/ரா1…….ப-/ வ�ச" �த� எ9தி இ�-தா� …..

Reply 

23.

Leave a Reply

 ெபய1 (required)

 மி�ன@ச� (ெவள�ய%ட�பட மா,டா/) (required)

 இைணய"

உ$க  க�-/�கைள� பதி' ெச�E$க .. 
 

 English  Bamini Tamil-English 

 Add Webcam Comment

 Add Audio-only Comment
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