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ப�தி +�ைற வாசி�க..

ப�தி இர/ைட வாசி�க..

ப�தி ஒ�ைற வாசி�க..

1975 ஆ� ஆ/2 ஜ4ைல மாத� !ைரய
பா ெகாைல ெச5ய
ப�ட நிக(வான! இர/2 பிரதான 

ேதா�6வாயாக அைம*�!.

1. தமி( ம�க# ம�தியி�, சி8கள அட���ைற�� எதிராக எதி�� தா��த� நட�த எம�� ம�தியி�
உ#ளன� உண�". 

2. ஒ: �ற�தி� சிறிமாேவா தைலைமயிலான அரசி��
 ெப:� சவாலாக"� ம6�ற�தி� சி8கள
வாதிக# ம�தியி� பய உண�ைவ;� உ:வா�கியி:*த!.

தமி( உண�வாள�க<�, ேதசிய வாதிக<� இ
ப2ெகாைலைய ெப:� ெவ�றியாக� க:தினா�க#
�=� ேதச�� தமிழ�களி� எதி�
�ண�ைவ ஒ: �திய ப)ணாம�தி� அலச ஆர�பி�தி:*தா>�

ெபா6�தவைர அத���� காரணமான பிரபாகரேனா2
நட�தி�ெகா/?:*ேதா�. அ*த� ெகாைலைய 

த�பி;ட� இ:ப�தி நா�� மணி ேநர�� எதி�கால�
கன" �றி�!� தி�டமி�2� ெகா/?:*ேதா�. 

எம�ெக�லா� “ஹ4ேரா” வாக, எம! �=வி�
ஆனத�� இ!தா� அ?
பைட� காரண�.

!ைரய
பா ெகாைலயி� எதி� விைள"கைள
�?ெவ2
பத��� �திய தி�ட8கைள ேம�ெகா#வத���
எ�மிட� ேபாதிய அறி"� அAபவ��, உலைக 

த�!வா��த
 பி��ல�� அ�றி:*த காலக�ட�
�ற�தி� இட!சா)க# ேதசிய இன ஒ2���ைறைய�
ெகா#ளவி�ைல; ம6 �ற�தி� பாரா<ம�ற� க�சிக#
பாவி�!�ெகா/டன�. இ*தB C(நிைலயி�

நடவ?�ைகக<��� கிைட�த ம�க# ஆதர"�, ச+க அ8கீகார��, எ�ைம ேம>� ேம>� 

�=வாக மா�றியி:*த!. அேத பாணியிலான நடவ?�ைககைள ேம�ெகா#ள ேம>� ஊ�க� வழ8கிய!

தமி( ேபF� ம�க# மீதான ேதசிய இன அட�� �ைற;�, வ� �ைற வ?வி� ேம>� ேம>�
ெகா/?:�கிற!. ஆ;த
பைடகளி� ெக2பி? அதிகமாகி� ெகா/?:�கிற!. தமி( ேபF� ெபாHசா�
ெப:� தைலயி?யாகி�றன�. அவ�கைள எ�ன ெச5வ! எ�6 த4�மானி
பத�� ��னேம சிலேவைளகளி�
அவ�க# எ�ைம ேநா�கி வ*!வி2கி�றன�.

21 ஓகJ� 1975 கி:பாகரA�, சில நா�களி� 19 ெச
ெட�ப� 1975 கலாபதி;� ைக!ெச5ய
ப�ட
இல8ைக அரசி� அதிகார ைமய�தி�� !ைரய
பா ெகாைல எ�ப! சில இைளஞ�களி� L�2 நடவ?�ைக
ெத)ய வ:கிற!. அரF விழி�!�ெகா#கிற!. ஒ: உ#M� உள" வைலயைம
ைப உ:வைம���
�2�கிவி2கிற!.

Saturday 20th March
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!ைரய
பா ெகாைல ெதாட�பாக கலாபதி ைக! ெச5ய
ப2வத��� காரணமாக அைம*த க:ணாநிதி
ெபாலிJ அதிகா) ெகாைலெச5ய
பட ேவ/2� எ�பதி� பிரபாகரA�
ஆ�வமாக இ:*ேதா�. அவ)� ைகதி�� ம�2ம�ல, கலாபதி 
ைவ�க
ப�?:*த ேபா! அவைரB சி�திரவைத ெச5வத��� 

��நி�றா� எ�ப!�, நா� அறி*தி:*ேதா�, அவ)� சி�திரவைதயி�
காைத
 பலமாக� தா�கி ேசத
ப2�தியி:*தா� எ�6 த�பி அ?�க?
க:ணாநிதியி� சி�திரவைதயி� ேகார�தா� கலாபதியி� ஒ:ப�க� 

த�ைம Lட
 பாதி�க
ப�?:*!.

14 ெப
)வ) 1977 இ� கா8ேகச*!ைற ெபாலிJ நிைலய�ைதB ேச�*த க:ணாநிதி
ெபாலிJ அதிகா) மாவி�ட�ர�தி� ைவ�!� ெகாைலெச5ய
ப2த� எ�ப!
ஈழ� ேகா:� ேபாரா�ட�தி� �த� நைடெப�ற ெபாலிJ அதிகா)
ெகாைலBச�பவ�.

பல ந4/ட நா�க# ேவ" பா�
பதி>�, நப�களி� நக�"க# �றி�!� ந4/ட
தி�டமிடலி� பி�ன� ேபபி F
பிரமணிய��, பிரபாகரA� இ*த� ெகாைல� தா��தைல ேம�ெகா#வதாக�
த4�மானி�க
ப2கிற!. மாவி�ட�ர� ேநா�கி பிரபாகரA� ேபபி F
பிரமணிய�� ெச�ல நா�
கா�தி:�கிேறா�. இ6தியி� பிரபாகர� �றிபா��!B F�டதி� க:ணாநிதி அ*த இட�திேலேய மரணமாகிறா�

அ
ேபா! தமிழ� L�டைம
பி� உண�Bசி
 ேபBF�க<�, இட!சா)க# ேதசிய
 பிரBசைனைய
நிரலிலி:*! அ
�ற
ப2�தி இ:*தைம;� எம! ேபாரா�டைத உண�Bசிகரமான ஒ�றாக 

க:ணாநிதி இற*! நில�தி� வ 4(*த பி�ன� உண�Bசிவய
ப�ட பிரபாகர� அவ)� அ:ேக ெச�6
காதிA# ம6ப? !
பா�கியா� F�டதாக எ�மிட� Lறினா�. கலாபதியி� காைதB ேசத
ப2�திய�கான
பழிவா8க�தா� அ!. பழி��
 பழித4���� மேனாபாவ� நிைற*த, உண�Bசி வய
ப�ட தா��தலி�
ெவளி
ப�2 மனித�ைத ேநா�கி வினாெவ=
பிய!.

பிரபாகரைன
 ெபா6�தவைர தன! பா!கா
பி>�, இய�க� ம�6� ஏைனய உ6
பின�களி�
�றி�!� மி�*த அவதானமாக இ:
பவ�. யா(
பாண�திலி:*! பயி�சி �காமி�ேகா, ப/ைண�ேகா
ேபாெத�லா� இர/2 அ�ல! +�6 பJ த)
பிட8களி� ��னதாக வ/?ைய வி�2 

வ:வா�. அ?�க? யாராவ! பி� ெதாட�கிறா�களா எ�6 பா��!�ெகா#வ! வழைம. த�ைனB
பா!கா
ப�ற உலக� இ:
பதாகேவ எ
ேபா!� உண�வ!
ேதா�ற
பா�ைடேய அவ� உ:வா��வா�. ஒ�றாக
ேவைளயி>� சிறிய சலசல
�க<�ேக விழி�!�ெகா#வா�
!
பா�கி இ�லாம� எ8�� ெவளிேய 

தனிேயயாகேவா அ�ல! L�டாகேவா ெச�றா>�
இ2
பி� ைக�!
பா�கிையB ெச:கி ைவ�!�ெகா#வா�
இவேரா: LடB ெச�பவ�கைள;�
ைவ�!�ெகா#<மா6 அறி"6�!வ! வழைம
பிரபாகரAட� ெச�>� ேபா! !
பா�கியி�றி
ெச�வதி�ைல.

இேத ேவைள எம! எதி�
�
 ேபாரா�ட8க#
ம�க# சாராத தனிமனித
 ப2ெகாைலக#  எ�ற வ?வ�ைத� ெகா/டதாக அைமகிற!. ெபாலிJ
அரச ஆதரவாள�க<�, உளவாளிக<� எ�ற ��ேகாண வைல
பி�னைல உைட�!, 

இய*திர�ைத ம�க# ெதாட�பிலி:*! பலவ 4ன
ப2�தேல எம! வைரய6�க
படாத, ஆனா�
ேநா�கமாக அைம*தி:*த!.

இPேவைளயி� !ைரய
பா ெகாைலவழ�கி� த4விரமாக� ேதட
ப�2 இ*தியா ெச�றி:*த ப��ண�
தி:��கிறா�.

ப��ண� இல8ைக�� வ*த நிக(வான! எம��
 �திய உ�சாக�ைத வழ8�கிற!. தைலமைறவாக
எ8கைள மி�*த பிரய�தன�தி� பி�ன� அவ� ச*தி�கிறா�. சில கால8களி� பி�ன�, அவ� எம!
உ6
பினராக அைனவரா>� ஏ�6�ெகா#ள
ப�2 இைண�!�ெகா#ள
ப2கிறா�.

இ*தB Cழலி� ச/�கநாத� எ�ற ெபாலிJ அதிகா) எம�� எதிரான உள" நடவ?�ைககளி�
அறிகிேறா�. இவைர
 “ேபா�2� த#ள ேவ/2�” எ�பைத
 பிரபாகர� எ�மிட� L6கிறா�. க:ணாநிதி
த*த உ�சாக�� உ�ேவக�� ச/�கநாதைன� ெகாைலெச5ய ேவ/2� எ�ற உ6திைய வழ8�கிற!

அவைர நாெம�லா� ேத?�ெகா/?:��� ேவைளயி�, த�பி பிரபாகரA�, உ:�பிரா5
ச/�கநாதைன, இQவிலி� உ#ள ேதன 4�� கைடயி� ��னா� கா/கி�றன�. த�ெசயலாக
க/ட இ:வ:� உடன?யாகேவ அவைர� ெகாைலெச5ய� தி�டமி2கி�றன�.
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THOTTA

பபி HOLLAND

கா8ேகச*!ைற
 ெபாலிJ நிைலய�ைதB ேச�*த ச/�கநாத� இ�Aெமா: ெபாHJ
சாவகாசமாக
 ேபசி�ெகா/?:�கிறா�. ம�றவ� யாெர�பைத;� பிரபாகரA�
அைடயாள� க/2ெகா#கி�றன�. ம�ைறய ெபாலிசி� ெபய:� ச/�கநாத�
அவ� வ�ெவ�?�!ைற ெபாலிJ நிைலய�தி� ேவைல பா�
பவ�. 

வி2தைல� L�டணியி� ஆதரவாள� எ�பைத;� பாலா"� பிரபாகரA�
ைவ�தி:*தன�. ெகா�ல
படேவ/?ய கா8ேகச*!ைற ச/�கநாதைன
�றிைவ�ைக அவ� பிரபாகரைன ேநா�கி ஓ?வ*! அவைர க�?�ெகா/2
வி=�த �ய�சி��� ேவைளயி�, ைக�!
பா�கிைய ைவ�தி:*த 

F�2�ெகாைலெச5! வி2கிறா�.

அேதேவைள அ8� நி�றி:*த ம�ைறய ச/�கநாதைன ேநா�கி, த
பி ஓ?வி2மா6 பாலா ச�தமி2கிறா�
அவ� ம6�!, தன! சக ெபாHைச
 பா!கா��� �ய�சியி� ஈ2பட அவைர
 பிரபாகர� தன!
F�2� ெகாைலெச5!வி2கிறா�. 18� திகதி ேம மாத� 1977 ஆ� ஆ/2 நிக(*த இ*த இர�ைட� ெகாைல
எ8�� பரபர
பாக
 ேபச
ப2கிற!. ம�க# ம�தியி�, தி:
பி� தா��வத�� இைளஞ�க# இ:�கிறா�க#
உண�" ஏ�ப2கிற!.

இ�A� இர/ேட மாத8களி� நைடெபறவி:*த ேத�த>�கான
தமிழ� வி2தைல� L�டணி த4விரமாக ஈ2ப�?:*த!. வட
ேமைடக<�, உண�Bசி� ேகாச8க<�, தமி=ண�"
 பாட�க<�
C)ய� ெகா?;மாக� கைளக�?யி:*த!. ச*திக<�, சாைல�
ம�க# L�ட� L�டமா5
 ேபசி�ெகா#வைத நா�� ேக�கிேறா�
“தமி( உண�Bசியி�” அைலக# இ*!மா கடைல;� தா/? 

ேதசிய� தணலி� ெவ�ைம �= இல8ைகைய;� எ)�!� ெகா/?:*த!

55 Comments

Posted on 01/12/2010 at 8:39 am 

தமி( ஈழ ேதசிய� தலவைர
ப�)ய உ8கழ! பதி"க(…..தைலவ� அெவ�க# ஆர�ப
ேபார�ட�ைத வழ��க எPவழ" கJட
ப�ட�,சிரம
ப�டா� எ�பைத……இ�6 

கா�ைகவ�னியனி� எBச8களாக இ6இ*! ெகா/2…ைவ�க� ப�டைற நா5க# ஆக
�ைல�!�ெகா/2�..த8கைள மா�6�க:�!ேளா� எ/2 ெசா�லி�ெகா/2..தமிழ�
ம/ைண அ#ளி ேபா2� மான� ெக�ட!க# எ�6ேம உணர மா�டா�க# Rயேர…. த8க#
ெதாடர எ� வா(�!க(……..க:ணா (நிதி)……………க:ணா�க# …….அ�ைற�ேக 

ெதாட8கிவி�டா�க# Rயேர எம! ேபாரா�ட�ைத அழி�க……………..ஒ: ச+க�தி�……

கார�க#…….ெகா#ைள அ?
பவ�க#……..கா�?�ெகா2
பவ�க#…….இ
ப? ச+க�ைத
சீறழி
பவ�க# எ�லா ச+க�தி>� இ:
பா�# Rயேர….எ�ன எ8க# ச+க�தி� ச�6

Posted on 01/12/2010 at 7:28 pm 

ந/ப� thotta ஆர�பகால தைலவ)� நடவ?�ைக 100வ 4த� திற�. ஆனா�
கால8க# ேபாக ேபாக �லிக# எ�ற தைலவ� எம! ம�கைல எ�ன ெச5தா�
எ�பெத5 ஜய� வ:� க�2ைரகளி� எ>!� வைர ெபா6ைமயாக இ:
ப!
ந�ல! ந/பெர. ஆகேவ இ
ேபா க/டப? எ>தாம� இ:*தா� 

ந�ல�..�லிகைல ந�பி ஏமா*த எ� ேபா�ற ம�க#[ெவளிநா�?� இ:*!
�லிகளி� உ/ைம பி�தலா�ட� எ�ன எ�பெத5 அறிய உ#ேளா�. 

P:�….வ:� க�2ைரகளி�[ஜய� எ>!�] தா� ெத)ய வ:�..ந�றி
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Soorya

EATHIRVU

Alavetti SRi

THOTTA

Posted on 02/08/2010 at 8:24 pm 

இைத எ=!வவ� எ�ன �#ளிவா5�கா� வைர தைலவேரா2
இ:*தவரா? நா8க<� ெபா6�!�ெகா/2தா� 

இ:�கிேறா�, எ! உ/ைம எ! பிரBசார� என அறிய

Posted on 01/12/2010 at 3:34 pm 

ஐயேர!

உ8களிட� இ:*த! ப:ம�டான தி�ட�.அைத� தவிர ெகா#ைக,அைம
� �ைற,நிைறேவ�6
அதிகார� எ�ன,எPவா6 இய8கிேனா� எ�ப! ப�றி ெசா�>8க#.��ேகாண வைல

என� க:�தாழ� ப/ணியப?,பழி வா8கலாக�தா� க:ணாநிதி ெகாைல நட*ததாக, 

பா��கிற4�க#.�திய நாயக�கைள உ#ப2�!� ேபா!,யாரவ�க# எ�ப! ெசா�ல
ப2வதி�லாம�
ேபாகிற!.அவ� ெசா�னா�,ெச5தா� எ�றப? விம�சன8கைள இ
ேபா! அவி(�!
 

ேபா2கிற4�க#.அ
ேபா! உ8க# நிைல எ�ன எ�பைத;� ெத)ய
ப2�!8க#.நசியாம�
ஷ4ேராவா��வ!தா� �ய�சிெயனி�, உ/ைமக<�,நியாய8க<� �த� க�2ைரயிலி:*!
அ?ப�2
 ேபா�� அபாய� இ:�கிற!.�= ேநர�ைத எ=வதி� 

ஈ2ப�2#ளி�கெளனி�,க:�தாட�கார�க<�� பதி� தா:8க#.அ! உ8கைள ெநறி
ப2�!�

Posted on 01/12/2010 at 4:00 pm 

எ� த*ைத தி:.க:ணாநிதி ெகாைல,ெகா#ைள,கட�த�,க�பளி
��கார:�� !ைணேபாகாத
ம�கைள
பா!கா�கிற காவ� அதிகா)யாக இ:*! நா�2�காக த�Aயிைர அ�பணி�தவ�
த*ைதைய இர�கம�ற ச+க�!ேராகிக# ெகாTரமாக ெத:வி� ெகா�>� ேபா! நா�
இத��ேம� நா� எ!"� ெசா�லவி�ைல. ஒ�6 ம�2� …. என! த*ைத அவ� பணிைய�தா�
ெச5தா�. ந�றி.

Posted on 01/14/2010 at 8:00 am 

>>[ என! த*ைத , தி:.க:ணாநிதி ................காவ� அதிகா)யாக இ:*!
நா�2�காக..த�Aயிைர அ�பணி�தவ�..] சிறி..நா� ேக�கிேற�..உம!
த*ைத..எ*த நா�2�காக உயிைர அ�பணி�தவ�… நா8க# எ�லா� 

வி2தைல�காக உயிைர அ�
பணி�தவ�கைள
 ப�றி ேபF� ேபா! . ந4�
ேதச�!�காக உயிைர வி�ட உம! அ
பாைவ ப�றி ேபFற4�…………………………… 

நாைள�ேக… ..கா�ைகவ�னியனி�…ெகா#<
ேபரA� வ*!..என!
இர�கம�ற…ச+க�!ேராகி…..ப/டாரவ�னியைன …கா�?�ெகா2�ததி�
ெப:ைம அைடகிேற� எ/2 வ*! ெசா�>வா�………….ஏ�……எ�ட
பனி�
ெகா#<வழி
ேபரA�….ச+க�!ேராகி…க�ட
ெபா�மைன……

கா�?�ெகா2�த!�காக என! ெகா#<
U�டனா� எ�டபபைன வரலா6
!ேராகி எ�6 ெசா�வ! நாயமா எ/2 ேக�பா�… நா8க# எ�லா�
தலயில !/டாயா ேபா�2 உ�கா*! இ:�கிேறா�…

Posted on 01/14/2010 at 12:05 pm 
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sri

thass

sriram

shanthan

ேதா�டா அ/ணா! ந48க# எ*த ேலாக�தி� இ:�கிற4�க#
வட�கி>�,,கிழ�கி>� ேபா5 நம! உற "கைள� ேக<ஙக#
ச+க�!ேராகி யா� எ�ப! �ல
ப2�. வ�னி�� ம�2�
ேபாகேவ/டா�……………………………….

Posted on 01/14/2010 at 1:10 pm 

ேதா�டா இ�A� கா�ைக வ�னிய�
கால�திேலேய உ#ளா�. �2�பி க�?
காBச�ைட ேபா�ட ரமில�!

Posted on 01/14/2010 at 3:07 pm 

ஏ� சிறி மாவ 4ர�களாகி
 ேபான 

�
பதினாயிர�!�� ேம�ப�ட வ 4ர�க#
எ�லா� ,எ�ன வ�னியிலி:*! ம�2மா
வ*தைவ ! வட�� கிழ�� எ/2 எ�லா
இட�தி>� இ:*!தா�.யா( 

ம/Q�,ம�2-அ�பாைற;� தா�
�த� இட�. �த�ெல இைத ெத)*!
ேபF�. வட��-.கிழ�� -வ�னி ம�2�
இ�ல உலக� �=!� உ#ள தமிழ�
�லிகழி�� அ�6�,இ�6�,எ�6ேம
இ:���, மைழ�� �ைள�த காளா�
ந48க# தா� கானாம� ேபாவ 4�க#

Posted on 01/21/2010 at 11:29 pm

இ�A� சிறி! கால�
ெபா68க#.வ�2�ேகா�ைட
த4�மான�� நா2 கட*த
தமி( ஈழ�� இ�A�
சிறி! நா� க<��
தா��
 பி?���. 

அ
�ற� �லிகளி�
ெபயைர பைழய 

ப�தி)ைககளி� தா�
பா��க �?;�. 

தைலவA�� இ6தி
ம)யாைத ெச5ய 

�?யாத ந48க# இ�A�
எPவள" கால�தி��
�லிகளி� ெபயைர�
கா
பா�ற
 

ேபாகி�ற4�க#.

Page 5 of 17��ேகாண வைல
பினைல� தக���� �லிகளி� �த� ெகா...

20/03/2010http://inioru.com/?p=9516

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



Soorya

thurai

sriram

thurai

Posted on 02/08/2010 at 8:37 pm 

உ/ைமதா�, வட�கி>� கிழ�கி>�
தமிழைர கலாBசார அழிவி��# 

ெவ�றிகரமாக ெகா/2ேபாயாBF. 

வ�னியி� இனி�தாேன ஆர�ப�. 

அ!வைர;� வ�னி ம�க# எ�ேலா:�
�லிக#தாேன. ஆனா� கன" காணாத4�க#
வட�ேகா கிழ�ேகா தமிழைனB Fத*திரமாக
ேபசவி�டா� உ/ைமைய பய
படாம�
ெசா�வா�க#. அ/ைமயி� வ�னி
மா�?� Wத� கி8 அவ�களி� மக�
ெசா�னா�, ம�க# கைத�க
 

பய
ப2கிறா�களா�. எவைன;� ந�ப
�?யாதப? சி�திரவைத
ப�2 சீரழி*!
ேபா;#ளா�க#.

Posted on 01/16/2010 at 4:11 pm 

ச)�திர�தி� சிஙகள அரச�களி�காக தமி( ேபாராளிக=�
தமி( 

அரச�களி�கா� சி8கள ேபாராளிக=� 

ேபாரா?யி:�கி�றா�க#. 

அ�6 ஒ: !ைரய
பாைவ !ேராகியா�கி ெகாைலெச5!
இ�6 க/டெத�ன? தமிழைர� ெகா�ெறாழித சர�தி��
ேவா�2
 

ேபா2� தமிழ�க# அைனவ:� !ேராகிகளா? பிரபா 

எ�ேலா:��ேம மரண த/டைனதா� ெகா2
பாரா

!ைர

Posted on 01/16/2010 at 4:52 pm 

!ைர மா�ைதயா, பிரபா இ:*தா ! ஏ�
நா8க# சர�!�� ேவா�2 ேபா2ேறா�
ேம5
ப� இ�லாத ஆ�2 ம*ைதக#
தமிழ�க# இ�6

Posted on 01/16/2010 at 6:52 pm

�லியி� பி� 

ெச�றவ�க# அ�6�
இ�6� ஆ�2 ம*ைதக#
தா�.

!ைர
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sriram

thass

sriram

thass

Posted on 01/14/2010 at 3:20 pm 

சிறி, பிராபாகரA� தன! கடமைய� தா� ச5தா� ராசா. வி2தைல�காக
உைழ
பவ�கைள;�…தமி( ஈழ ேதச�ைத� கா�?� ெகா2
பவ�கைள;�
ேபா�2�த#ளினா�.சிறி உம! அ
பா வி�ட பிைழைய.. ந4� விடமா�X�
ந��ேறா�. வி2தைல
 பயண�தி� ந4:� எ�ேமா2 பயணி�க உ�ைம
ெகா/2 வரேவ�கிேறா�. தமிழறி� தாக� தமி( ஈழ� தாயக�

Posted on 01/14/2010 at 4:19 pm 

சி)ரா�,

//தமி( ஈழ ேதச�ைத� கா�?� ெகா2
பவ�கைள;�
ேபா�2�த#ளினா�// 

கைடசியி� வ�னி ம�கைள;� ேபாராளிகைள;� ேபா�2�
த#ளினா�. 

பி�ன� அவேர ேபா5வி�டா�. 

நி8க# எ
ேபா தி:*த
 ேபாகிற48க#?

Posted on 01/15/2010 at 9:54 am 

தாJ.. தி:*தேவ/?ய! நா8க# 

ந48க# தா�.க/ணில �ைற இ:*தா
பா�கிறதில �ைற இ:�கதா� ெச5;�
உ8கைள
 ேபால ஆ� க# தி:*தினாேல
பாதி ஈழ� கிைடBச!�� சம� 

தா�.எ�ல�தி>� ��ற� பா��� 

�த�ெல உ�மி� F�ற� பா:�. நா5
வாைல நிமி�த�?யா எ/ட!�� 

எ�லா� ந�ல உதாரண�. சி8கள 

அரச�களி� ேவ�?��# ஒழி*!ெகா/2
அ=�� அரசிய�நட�!� ட�கிளJ
விட தமிழ)� வ 4ர மரபி�ப? இ6திவைர
ேபா)�2 வ�னிம/ணி� ேகாவண�!ட�
(35 வ:சமா5 அெவ� ேசமி�த ெசா�!
அ!தா�) உயி� !ற
ப! எPவளேவா

Posted on 01/15/2010 at 11:44 am

அ
ப ெசா�!B ேச��காம
ேபா�2� த#ளினா�
தா� வ 4ர மர�. சிற
பான
த�!வ�!!!
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thurai

shanthan

Vijay_kck

shanthan

Alavetti SRi

Posted on 01/16/2010 at 8:23 pm 

உைழ�த பண�ைத உல�ெம�லா� வி2தைல�ெகன
பறி�! உ�லாச வ 42க=� , உ�லாச வி2திக=� �லிக#
�லெம8�� க�? வி�டா�க#.

ஈழ�தமிழ� க/டேதா க�லைறக=� , பிண��விய>�
அகதி�கா8க=ேம. இ!ேவ தலவ� கா�?ய Pழி.

!ைர

Posted on 01/21/2010 at 11:19 pm 

வி2தைல�காக ேபாரா?யவ�க# பலைர;� தன! மனேநா5
காரணமாக பிரபாகர� ��ப� ெகாைல ெச5த!. இ6தியி�
பிரபாகர� ��ப� உதவி ேகா)ய ேபா! �= உலக�ேம
அவ�களி� அழிைவ
 பா��! சி)�த!.இ6தியி� 

�#ளிவா5�காலி� சிறிFக<�� சயைன� ெகா2�!வி�2
தைல;� ப)வார8க<� ெவ#ைள� ெகா?;ட� ைக
உய��தி� ெகா/2 ெச�றா�க#. ஆனா� கட"# அவ�கைள
நரேலாக� அA
பி வி�டா�.

Posted on 01/24/2010 at 5:55 am 

சா*த� தமி(B ச+க�தி� சாப�ேக2

Posted on 01/23/2010 at 1:32 pm 

�லிகளி� அழிவி� பி�ன� ந48க# வ:மான� இ�லாம�
தவி
பைத� கா/கி�ேறா�. �! வ:மான�தி�காக
ஒPெவா:வராக இர�க ெவளி�கி�2 வி�X�க#. இனி
ப��தறிவான மனிதA� உ8களி� பி�னா� வரமா�டா�
பக� கன" காணாம� ஒ: ேவைலைய� ேத? ெகளரவமாக
ெதாழி� ெச5! உைழ�! வாழ
 பா:8ேகா. இ�லா!
வி�டா� ப�?ணி கிட*! சாக
 ேபாகி�ற4�க#.

Posted on 01/12/2010 at 4:20 pm 

ெவ#ைளேவ�?�க#ளைனவிட கா�கிBச�ைட�காவல� ேம�
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Indran

shanthan

Vijay_kck

velu

Posted on 01/13/2010 at 6:16 am 

த�பி அளெவ�?சிறி எ8கைள நாயி>� ேகவலமாக நடா�திய கா�கிBச�ைட
ஏவ�கைள நியாய
ப2�த�?யா!. த*ைத எ/ற �ைறயி� உ8களி�
மனநிைல�காக நா�� கவைலெகா#கிேற�.

Posted on 01/23/2010 at 1:27 pm 

Yனிேபா� ேபா�ட �லிக<� அைத�தா� ெச5தா�க#
அதனா� தா� அவ�கள! கைத;� �?*! வி�டதா
அவ�கேள.

Posted on 01/24/2010 at 6:02 am 

பிரபாகர� மாF ம:வ�ற தைலவ�. 

அ�தைன ேப:��� ெப:ைம ேத?�
“ெகா/?:
பவ�”. ஒ: தைலவ� எ
ப?
இ:�க ேவ/2� எ�பத�� உதாரண�
�தல �தலதா�. ப�லா/2 கால�
வாழ ேவ/2�.

Posted on 01/13/2010 at 8:37 am 

I would like to offer my deep condolences to the people of Tamil Eelam for their immense losses in recent months.

As a Kurd, I have followed the liberation struggle of Tamils in Sri Lanka-along with my own people’s fight for an 

independent state-since mid-1980s, when I first saw the pictures of uniformed female cadres of the LTTE in Jaffna and

in love with them. The LTTE, in my view, is the gold-standard for all national liberation struggles despite its defeat. And 

what a glorious defeat it was! My people suffered many defeats too; in 1925, 1938, 1946, 1975, 1988, 1991 and 1999. 

None could match the glory of LTTE’s fight to the death. This was a struggle against overwhelming odds that ended in 

martyrdom for your leaders, but their memories and their struggle will live in songs and stories of all Tamil people for a 

thousand years to come.

That the LTTE managed to keep its leader and senior cadres alive right down to the last day and the last fire

they too succumbed to the vastly superior man and fire power of the SLA is a testament to the intelligence, strength, 

discipline and dedication of the organisation. V. Prabhakaran and his senior commanders could have ordered the rank and 

file LTTE personnel to lay down their arms, before fleeing the island for a third country. The fact that they 

families-did not flee the conflict zone nor surrendered, but chose to fight to the death like tens of thousands of other LTTE 

cadres that preceded them is a lesson to all leaders who ask others to sacrifice their lives for a cause. I

insurgent leaders, Kurds included, would show as much courage and offer as much personal sacrifice in similar 

circumstances.
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Compared to armed Kurdish movements, the LTTE had many strengths and weaknesses. Its strengths were too numerous 

to count. Its weaknesses and mistakes were few but deadly in the long run. In my view, there are two generalised, 

structural weaknesses of the LTTE, followed by a few specific mistakes they made.

Firstly, the LTTE was extremely inflexible in its political expectations. In the absence of international support for an 

independent homeland, an autonomy agreement for a federal Tamil state in Sri Lanka was the most realistic outcome for 

the LTTE. It was the responsibility of a new generation of Tamils to take the struggle to its next stage, if Sri Lankan

continued to be ill-disposed towards Tamil people. By then, of course, the federal Tamil state would have gained some 

international recognition for the status quo and thus would have been far less isolated as a ‘terrorist’ outfit. That V. 

Prabakharan instructed his bodyguards to shoot him if he deviated from the demand for independence is a clear sign of the 

inflexibility of the LTTE leadership.

Secondly, the LTTE put unnecessary emphasis on revenge and retaliation. As Clausewitz famously said, 

other means”. In politics,-as in war-revenge and retaliation is always secondary to the main objective. Every political act 

must be judged by its consequences; that is, whether it helps bring the main objective closer to reality, not whether it 

satisfies primitive urges for some injustice done in the past. The assassination of Rajiv Gandhi and many attacks on 

Sinhala leadership, some of whom were useful and could have been of further use to Tamil struggle in time, are cases in 

point.

In more specific mistakes, the LTTE should have pushed on to re-capture Jaffna at all costs after liberating the Elephant 

Pass in 1999, even if this meant losing ground elsewhere. The cost could have been very high with tens of thousands of 

SLA soldiers still occupying the peninsula but the SL political and military forces were in complete disarray. Unfortunately, 

the window of opportunity was lost and the LTTE eventually found itself fighting on more than one front.

The ceasefire agreement of 2002, following the 9/11 events, was correct; perhaps inevitable. However, the Indian Ocean 

Tsunami of late 2004 and its devastating effect on Tamil territory should have humbled Prabakharan and the LTTE into 

seeking a genuine half-way compromise with the SL government. It should be noted that the Tsunami and its effects ended 

the Aceh independence movement and it should have played a role in LTTE’s political calculation as well.

Another grave error was the boycotting of elections in 2005 that brought hardliners to government in Sri Lanka. As a 

general rule, people should never ever be asked to refrain from voting in an election under any circumstances. The benefits 

of election boycotts, such as refreshing community spirit and as gestures of dissatisfaction, are small and ephemeral.

are far outweighed by the dangers as well as the real and lasting costs of handing the power to a less amenable adversary.

Karuna’s rebellion should also have been foreseen and dealt with quite early and sincerely. As a faraway, non

observer, nothing disappointed me in LTTE as much as the Tiger vs Tiger violence. I can imagine its demoralising effect on 

all Tamils. As a Kurd, I am not unfamiliar with infighting among our people and between many of our political parties, but 

never has a single, Kurdish military outfit turned its guns on to itself. Perhaps, Karuna was also motivated by

inflexibility, the effects of the Tsunami and the result of election boycott of 2005.

If, as was charged, Prabhakaran committed the grave error of ‘narrow regionalism’ in LTTE, then Karuna could have only

compounded the error with his rebellion. (’Narrow regionalism’, that is, giving preferential treatment to people of certain 

regions, is considered a great sin among Kurdish movements. Still, it’s inevitable and widespread) But more likely, being 

the supremo of the Eastern Tamils must have gotten to Karuna’s head, and he must have considered himself a better 

leader for the entire LTTE than Prabhakaran.

History will never forgive Karuna for betraying his commitment and turning his guns on his leader and comrades no

what the real reasons for his defection might be. The best and most honourable action for Karuna, as well as for his 

movement and for his people, was to either resign altogether from all his functions and duties within the

his grievances in private, even if it meant death for him-or seek a less active role in the movement.

He did neither, preferring to be an active turncoat. Beloved, respected and trusted neither by Tamils nor Sinhalese, Karuna 

will surely meet a violent end, with each side crediting the other for it, and with very few people shedding tears for his

demise.

Page 10 of 17��ேகாண வைல
பினைல� தக���� �லிகளி� �த� ெக...

20/03/2010http://inioru.com/?p=9516

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



xxx

mukilvannan

THOTTA

thurai

People of Tamil Eelam are smart, talented and resourceful. You shall rise again from your ashes. By ballots or bullets, 

Tamil Eelam shall become a reality so long as you keep up your hopes and dreams alive. – Shexmus

Posted on 01/13/2010 at 6:22 pm 

No wonder the PKK messed it up. 

The Kurdish nationalists (not all, but the mainstream movements) are now compromising with US 

imperialism in a short sighted manner. 

I hope that they correct their erroneous line before meeting with tragedy.

Posted on 01/13/2010 at 8:56 am 

தமி( ச+க�ைத �ைர ெசா�வைத தவி��! விட"� த�பி ெதா�டா.தமி( ெபய� ைவ�க
மா�?�கெலா.தமிழா� உய�*! இனமா5நிமி�ெவா�.

Posted on 01/14/2010 at 9:04 am 

வண�க� �கி�வ/ண�…தமி( ச+க�ைத..�ைற ெசா�வதாக �ைற
ெசா�>ற48க#….தமி( ச+க� எ/2 ந48க# யாைர ெசா�>றி8க#
வி2தைலைய உ#ேள;�..ெவளிேய;� இ:*! 

கா�?�ெகா2�த..கா�?�ெகா2�கி�ற….க:ணா..ட�கிளJ…..பி#ளயா�
…அ�Rஜுனா……மர�கிைளயி� உ#ள… கிளி ெத)கிறதா….? இ�ைல
வா� ,தைல ஏ!� ெத)கிறதா…?இ�ைல………அ
ெபா உன�� எ�னதா�
ெத)கிற!…..? கிளியி� க=�! ம�2� ெத)கிற!..அ
ப?யானா� இ
ெபா<ேத
அ�ைப எ5!வி2……என��� தமிழறி�….வி2தைல ம�2� தா� க/Q��
ெத)கிற!…..தமிழறி� வி2தைல
 ேபாரா�ட�ைத;�..�லிகைள;�
எ*த பிசாFடA� நா� L�2B ேசர� தயா� எ/2 ெசா�ன ெஜயவ��தனா
மற*! ேபான 4�களா…வி2தைல ம�2� க/Q��� ெத)யவி�ைல
எ�லா:���.. ந48க# எ�லார:�..ஈர
..ேப�..ஆ�கி..ேபைன
..ெப:Bசாழி
ஆ��கி�ற4�க#…� நா8க=� பா�க�தாேன ேபாேறா�.�லிகைழ..அளி�!
எ�ன த4�ைவ எம�� தர
 ேபாறி8க எ/2…ட�கிளJ…ெடலிேபா�,

�2�கிறாரா�.ேறா�2 தி:�திறார�…ேகாயி� ��பாவிேசச�!��…

ேவ�?� தாறாரா�…ஓ..இ!தா�ந48க#…எ�லா:�..எம�� ேவ�?�
த*த..வி2தைல ேபால…

Posted on 01/16/2010 at 4:38 pm 

L�டணியின� ேக�ட!� ேபாரா?ய!� அரசிய� 

உ:ைம�காக. தமி( ெமாழி�ேகா, தமி( இன�தி� 

வி2தைலேயா அ�ல. 

இவ�க# ஆ8கில� க�விைய ம6�க"மி�ைல, ச+க
வி2தைல
 

ேபாரா�ட8கைள நட�த"மி�ைல. தம! பதவிகளி�காக
ெமாழி ப�)
 ேத�த� கால8களி� ேபசினா�க#. 

தமி( இள� ச*ததியின)�� க�வி,ெதாழி� வா5� 

நிலைம 
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Naren

Prince

manimaran

proffessor

thass

ேதா�றி L�டணியின� பி� திர/டன�. ச)யான அரசிய�
வழிகா�டலி�றி ஆ;தேம*தியதாேலெய இ�6 தமிழ)��
இ*த 

நிைல. 

!ைர

Posted on 01/13/2010 at 10:02 am 

ஒ�6 ம�2� �)கி�ற!. ஐய� கைடசியி� ெகா/2 ேபா5 கக"�க
ேபாகி�றா� எ�6
ந/ப�கேள க/டப? ஐய:�� வ�காள�! வா8�வைத நி6�!8க#. எனிA� ஐ5ர
ெசா�லி வ:கி�றா�

Posted on 02/11/2010 at 1:30 am 

Sariya sonninka Naren, They are wel planed. innum poka poka koncham konchama thankada real 

face ai kadduvaar Aiyar. http://www.inioru.com la varumpothe unkalukku vilanka villaya unkalukku ?

Posted on 01/13/2010 at 11:15 am 

ப�க� யா:� க"�க �?யா!.கர�ெபா� க*தசாமி ேகாயி� ப�க� வ*! பா:8ேகா
ெத);�.�லி;� ெத);�,ேதாழ:� ெத);�

Posted on 01/13/2010 at 11:57 am 

ச/�கநாதைன  Fடெவன  பிரபாகர� உ�  பாலா"�  ேபாகவி�ைல. இ*த  நிக("   

 நிக(*த!.  ச/�கநாத�   எ�ற  ெபாலிJ  சிஜ?   சிவி�  உைடயி�   ம[ச�  தி: 

  உலா"வதாக   பிரபாகர�  �="��  ஒ:  தகவ�  கிைட�தி:*த!.  இ*த  ச�பவ� 

இQவிலி�   ம[ச�  சீைல  ைப;ட�   ேபான   ஒ:வைர    க/ட  பாலா"�  பிரபா"�
ச/�க  னாதனாக    இ:
பாேரா  என    நிைன�!      ,  பிரபாகர�    கேலா   ச/�கநாத�
 பி�னா�   இ:*!   L
பிட"�   ச/�கநாத�   தி:�பி  பா��ைகயி�      உடன?யாகேவ
 Fதாக)�!�ெகா/ட    பிரபாகர�   த�னிடமி:*த  )ேவா�வரா�  ச/�கநாதைன
 F�டா�.

Posted on 01/14/2010 at 1:12 pm 

அ/ணா� �ரெபச�, 

இPவள" வரலாைற ெத)�*! ைவ�!�ெகா/2 எ�ன சைமய>�கா
ைவ�தி:�கிற48க? எ=தி� ெதாைல�க ேவ/?ய! தாேன?

Posted on 01/21/2010 at 11:08 pm 
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shanthan

ethajam

THOTTA

chandrasegaran

Anpu

Prince

thamilmaran

வண�க� ேபராசி)யேர? 

ஐய)� க�2ைரயிலி:*! உ8க# தகவ� ேவ6ப2கி�றேத?

Posted on 01/13/2010 at 12:23 pm 

��ேகாண வைல
பி�னைல தக��க ெவளி�கி�2 ச�வேதச வைல
பி�னலி� ம/கPவிய
அரசியல�ற பிரபாகர� வரலா�றி� ப)தாப�தி��)யவேர. �லிகளி� !ேராக8கைள
ெகா#ளாதவைர தமி( ச+க�தி�� ச)யான அரசிய� நக�" இனி இ�ைல.

Posted on 01/14/2010 at 9:13 am 

ஆமா�….அ
ப?ேய….கா�ைகவ�னிய�…..எ�ட
ப�…..ட�கிளJ…

க:ணா….இவ�க#….தமி( ச+க�!�� ெச5த…. ந�றியைய;�…. 

நிைன�காதவைர….. தமிழ ச+க�தி�� வி?" இ�ைல …இைத ஏ� 

மற*த4�.. ந/பேர……இதய�……..உம�� ..இதய� எ/2 அ
ப? 

எதவ!..இ:�கா,,,,,?

Posted on 01/15/2010 at 8:29 am 

இ
ப?ேய ெசா�லி�ெகான/ேட இ:8க/ணா… .. 

விள8கி2�

Posted on 01/16/2010 at 8:10 pm 

எ�னடா !ேராக� ெச5தனா8க#……..

Posted on 02/11/2010 at 2:55 am 

ஓ� ஓ� நா8க# �லிகலி/ட !ேராக�ைத ஏ�6ெகா/2�ட�, அரசிய�
எ
ப? ெதாட8�வ� ? ட�ளJ உட� ேச�*தா அ�ல! க:ணா"ட�

Posted on 02/11/2010 at 12:53 pm 

ஓ� எ�� ஓ8கார நாம� உBச)�க
ப2� ேபாெத�லா�
உ#ளதி� அைமதி ேதா�\ேம? க:ணா ட�ளJ எ�ற
ைவரFகள 4ட� ேபா5 வியாதி�� ம:*தா? பி)�J ச�ப*த�
அ5யா இ:��� ேபா! ேவ\ பிசாFக# எத��? வயதி�
+�தவ� அரசிய� அற4*தவ�, அவ:��� ெத)யாததா
ம/டைய,ம/டைய ஆ�?� ெகா/?ராம� 

ஆ�கமா5 ,அற4வா5 சி*தி;8க#.
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xxx

kannathasan

xxx

அயலவ�

sakthivel

Posted on 02/11/2010 at 7:01 pm 

அேராகரா. 

ச�ப*த� ந� காதி� UB F�ற
 பா��!� ேதா�6
 ேபானா�
இ
ேபா! ேறா �திய பகைட� கா5கைள� ேத?� தி)கிற!
அத��# இவ� ேவேற!

Posted on 01/13/2010 at 4:09 pm 

பர�பைர பர�பைரயா5 ஒ: ;�த� நம��#நட*! ெகா/ெட இ:*த! .

Posted on 01/13/2010 at 6:07 pm 

“இட!சா)க# ேதசிய இன ஒ2���ைறைய� க:�தி� ெகா#ளவி�ைல. ”

இ! வழ�கமான தமிழரF� க�சி
 பிரசாரேம. இட!சா)க# எைதB ெசா�னா>� அைத�
!ேராகி
 ப�ட� க�2கிற!மான மரபி� ேந�ைமயான இட!சா)கைள ஓர8க�2வ!
பார<ம�ற இட!சா)களி� ச*த�
பவாத�ைத எ�லா இட!சா)கள!� எ�6 கா�2�
ேபாராளிகளிைடயி>� ெதாட�*த!. ெதாட�கிற!. 

இட!சா)� ேகாஷ8கைள ��ைவ�த NLFT ேபால இய�க8களா� ஏ� வலிைம ெபற
�?யவி�ைல? 

தமி(B ச+க�தி� ஊறி
 ேபான பழைமவாத�தி� பஙெக�ன?

“!ைரய
பா ெகாைலயி� எதி� விைள"கைள ஆரா5*! �?ெவ2
பத��� �திய தி�ட8கைள
ேம�ெகா#வத��� எ�மிட� ேபாதிய அறி"� அAபவ��, உலைக ஆரா5வத�கான
பி��ல�� அ�றி:*த காலக�ட� அ!.”

ெகாைலையB ெச5தத�கான த�!வா��த
 பி��ல� எ!? 

இ�68 Lட அ� ெகாைலைய நியாய
ப2�!கிற ேபா�ைகேய காண �?கிற!. 

இ! தமிழ)� சாப�ேக2.

Posted on 01/13/2010 at 9:32 pm 

/பிரபாகரைன
 ெபா6�தவைர தன! பா!கா
பி>�, இய�க� ம�6� ஏைனய உ6
பின�களி�
பா!கா
�� �றி�!� மி�*த அவதானமாக இ:
பவ�./

அ
ேபா எ
ப? �#ளிவா5�காலி� �?ைவ�ேத?�ெகா/டதாக�ெகா#ள�?;�.அ
ேபா
எJேக
 எ�ப! நிஜ� தானா?

Posted on 01/14/2010 at 7:39 am 

அைம
�களி� பல�#ள அைம
� இேத அைம
ைப�தா� க�?யி:���. அ
ேபா! 

அைன�! சகசவாத அைம
�க<� ெகா/?:*த வ��க சி*தைன ஒ�றாக�தா� இ:*தி:�கிற!
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sakthivel

garammasala

thass

இட!சா)க# அைம
� ஒ: கன"வாதமாகேவ பரவலாக க:த
ப�?:�கிற!. இ
ெபா=!
உலகநா2களி� பரவிவ:� இட!சா)களி� ேபாரா�ட8களா� அதAைடய உ/ைம
பரவலாக �)ய ஆர�பி�!#ளன. 

எ8க# தைலவ� எ�கிற மனநிைலயி� இ:*! க�2ைரைய ப?�காம� எ8க# நா�2
எதி�கால�தி� எ*தமாதி)யான அைம
ைப� க�ட
ேபாகிேறா� அதி� பிரபாகர� அவ�க#
தைலைமயி� நட*த ந�ைமக# எ�ன? தவ6க# எ�ன? எ�6 அலசி ஆரா5வத��
பய�படேவ/2�. பிரபாகரAைடய ேபாரா�ட வரலா6 வள:� தைல�ைறயின:��
ேபாரா�ட�ைத ��ென2�! ெச�வத�� ஒ: ந�ல பாடமா��. அ!ேவ அவ:ைடய
மதி
பதாக"� அைம;�. உலக நா2களி� நட��� ேபாரா�ட அைம
�கைள;� அத�
சி�தா*த8க# ேபா�ற வரலா6கைள உ#வா8�� Cழைல;� ஈழ�தமிழ�க# ெப�6#ளா�க#
வரலா�றி� நட��� தவறான நிக("கைள ெத)*! ெகா#ளாம� ��ேனா�கி ெச�வேவாமான�
அெத தவ6கைள ெச5! வரலாைற ��ேனா�கி ெச�ல அAமதி�காத ��ற�ைத 

ெச5தவ�களாேவா�.

Posted on 01/14/2010 at 7:40 am 

தமிழிழ
ேபாரா�ட�தி� வரலா6 எ�ப! வி2தைல
�லிக# அைம
ைப வி2�! வராலா6
இ:�க
ேபாவதி�ைல. வி2தைல
�லிக# அைம
� பலவினமாக இ:*தி:*தா� அ
ேபா!
அ8கி:*த ம�ற அைம
�களி� பல�#ள அைம
� இேத அைம
ைப�தா� க�?யி:���
இ:*த அைன�! சகசவாத அைம
�க<� ெகா/?:*த வ��க சி*தைன ஒ�றாக�தா�
இ:*தி:�கிற!. இட!சா)க# அைம
� ஒ: கன"வாதமாகேவ பரவலாக க:த
ப�?:�கிற!
இ
ெபா=! உலகநா2களி� பரவிவ:� இட!சா)களி� ேபாரா�ட8களா� அதAைடய
ம�க<�� பரவலாக �)ய ஆர�பி�!#ளன. 

எ8க# தைலவ� எ�கிற மனநிைலயி� இ:*! க�2ைரைய ப?�காம� எ8க# நா�2
எதி�கால�தி� எ*தமாதி)யான அைம
ைப� க�ட
ேபாகிேறா� அதி� பிரபாகர� அவ�க#
தைலைமயி� நட*த ந�ைமக# எ�ன? தவ6க# எ�ன? எ�6 அலசி ஆரா5வத��
பய�படேவ/2�. பிரபாகரAைடய ேபாரா�ட வரலா6 வள:� தைல�ைறயின:��
ேபாரா�ட�ைத ��ென2�! ெச�வத�� ஒ: ந�ல பாடமா��. அ!ேவ அவ:ைடய
மதி
பதாக"� அைம;�. உலக நா2களி� நட��� ேபாரா�ட அைம
�கைள;� அத�
சி�தா*த8க# ேபா�ற வரலா6கைள உ#வா8�� Cழைல;� ஈழ�தமிழ�க# ெப�6#ளா�க#
வரலா�றி� நட��� தவறான நிக("கைள ெத)*! ெகா#ளாம� ��ேனா�கி ெச�வேவாமான�
அெத தவ6கைள ெச5! வரலாைற ��ேனா�கி ெச�ல அAமதி�காத ��ற�ைத 

ெச5தவ�களாேவா�.

Posted on 01/14/2010 at 10:53 am 

“உலக நா2களி� நட��� ேபாரா�ட அைம
�கைள;� அத� ெகா#ைகக#
சி�தா*த8க# ேபா�ற வரலா6கைள உ#வா8�� Cழைல;� ஈழ�தமிழ�க#
ெப�6#ளா�க#.”

ெம5யாக�தா� ெசா�>கிற4�களா? வாசி�கிற பி�]�ட8க# அ*த
எ/ண�ைத� தரவி�ைலேய!

Posted on 01/14/2010 at 1:13 pm 

மிகB ச)யான க:�!.
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Posted on 01/14/2010 at 5:05 pm 

ஒPெவா:� த8களி� க:�! ம�2ேம ச)ெயA� ேபா! வரலாறி� இ:*! எைத எ
ப?
க�6ெகா#ள
ெபாகி�ேறா�,மீ/2� க�6-ெகா�ல ேபாகி�ேறா�

Posted on 01/14/2010 at 5:14 pm 

நாம; தமிழர;கள;.நம;மிட�ம; தவ6கள; இ:க;�.ேபாராட;டத;தில; நிைறயேவ அநியாயங
நிகழ;ேத இ:க;கின;ற!.ஏெனனில; பல இயங;கங;கள; ேபாராட;டத;தில; 

�தித;தன.தவறிைழத;தன.இப;ேபா! அவ;வியங;கள; தாம ெசய;த தவ6கைள �லிகள
ேபாட;2விட;2 தப;ப �ைனகின;றார;கள;.இங;� கடந;த காலங;கைள விமர;சிப;ப! நிச
ேபாராட;டத;ைத ெகாச;சப;ப2த;த"ம; அதன; நியாயத;ைத திைசதி:ப;ப"ேம உத"ம;.

ெசய;த பிைழக;காக மன;னிப;�ேகட;டால; வாயளவில; மன;னித;!வி2ேவாம;. மனதால
மன;னித;!வி2வேதயில;ைல. அப;ப? மனித மனம; திடமான!. பண;பட;ட மனைத 

ெப:ம;பாண;ைமயாக ெகாண;ட ச+கமாக ேபசிக;ெகாள;ளலாம; ஆனால; உண;ைம ேவ6
வ 4ட;?ல; �ப;ைபLளங;கள; அசிங;கங;கள ஆயிரமி:க;�ம; பிறைரக; Lட;?ச;ெசன;6
இங;ேக பா:டா நான; ஊத;ைத என; வ 42 மிக அசிங;கம; என விமர;சிப;பதில;ைல.ச+க�ம
அப;ப?த;தான; அதன; இயல;�கைள விமர;சிப;பதால; மாற;றிவிடேவ �?யா!.நம;மில
அறி"க;கண; திறந;!விட;டதாக Lறி நம;ைமதாேம தாழ;த;திக; ெகாள;கின;ேறாம;…

Posted on 01/21/2010 at 11:04 pm 

உ8க# க�2ைரயி� உமாமேகJவரைன� காணவி�ைல. ம�ற! பிரபாகர� ெகாைலெவறி
மனேநாயாளி.உ8க# கால�தி� நாA� கள�தி� இ:*தவ� தா�. காதலி
பதி�ைல
பிரமாண� ெச5த பிரபாகர� தா� பி�ன� மதிவதனிைய� கட�திB ெச�6 வயி�றி�
ெகா2�! வி�2 பி�ன� க�யாண� ெச5தா�.

Posted on 01/22/2010 at 12:16 am 

 shanthan…  nee jr jeyavarthana  sun

Leave a Reply

seelan  Your name (Required) 

tamilarangam@tamilarangam.net  Your e-mail (Your email won't be published) (Required) 

http://www.tamilarangam.net  Your website 

உ8க# க:�!�கைள
 பதி" ெச5;8க#.. 
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