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சில மாத#க� இைடெவளியி� இ6ேவ� 
தா�'த� ெவ�றிகரமாக நட/த�ப+,வி+டன. இைவெய�லா! எம* 
இர/ததி� �திய ந!பி�ைக அ8�கைள உ6வா�கியி62த*. 
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அைனவ6�'! அத:த உ�சாக! ெபா#கிய*. தமிழ:ழ! மிக அ)ைமயி�
எ+;வி,! <ர/திேலேய இ6�பதாக உண3கிேறா!.

தனிமனித� ப,ெகாைலக� எ�றா�! உண3=சியி� உ2*த��'
உ+ப,/த�ப+ட எம�ெக�லா! அைவ தா�'த�க� தா�. ம�க�
ேபாரா+ட#க� ப�றி>! அத�கான அரசிய� வழி�ைற ப�றி>! அறி2*
ைவ/*�ெகா)டா இவ�ைற/ தி+டமி+ேடா!!

எம* ேதாளி� �திய ?ைமைய உண3கிேறா!. ப�'ண�!
இைண2*ெகா�ள வி5வா�க�ப+ட ம/திய '@ ஒ�� Bட�கைள பல
தடைவ நிக4/*கிேறா!. ஒ6 �ற/தி� உ�சாக/தி� ம�க� ம�க�
திைள/தி6�க ம��ற/தி� நா�! எம* நடவ;�ைககைள/
த:விர�ப,/த� 'றி/* ஆரா�2* ெகா);62ேதா!.

ப�'ண! இ2 தியாவி� வாழ2த வ6ட#களி� ஈழ� �ர+சி
அைம�� எ�ற ஈேராC (EROS) உட� ெதாட3�கைள ஏ�ப,/தியி62தா3. 
அ6ள3 எ�ற அ6+பிரகாச/*ட� ஏ�ப+ட ெதாட3�கEடாக அரசிய�
விடய#களி� அ�கைற உைடயவராக&! அேத ேவைள ஈேராC
அைம�பி� அFதாபியாக&! Bட மா�றமைட2தி62தா3.

எம* ம/திய '@� B+ட#களி� பிரபாகரF�'! ப�'ண/தி�'!
�ர)பா,க� ஏ�ப,கி�றன. பிரபாகரனி�' அரசிய� விடய#களி�
அ�கைற இ�ைல, எம�' எ�� அரசிய� நிைல�பா,! அரசிய�
வழிநட/த�! ேதைவ எ�ற க6/ைத� ப�'ண! ��ைவ�கிறா3. 
பிரபாகரைன� ெபா�/தவைர பலமான ஒ6 இரா8வ� '@ ேதைவ
எ�பேத பிரதான ேநா�கமாக இ62த*. இ2த விவாத#க� எ�லா! ஒ6
'றி/த கால/தி� பி�பாக, 'றி�பாக ம/திய '@ விவாத#களி� ேபா*
பிரபாகரF�'! ப�'ண/தி�'! இைடயிலான �ர)பாடாக எ@கிற*. 
பிரபாகர� அரசியல�ற ெவ�! இரா8வ= சி�பா� ேபால=
ெசய�ப,வதாக&! , ஒ6 வி,தைல இய�க/ைத வழி நட/த/
தகைமய�றவ3 எ�ற க6/ைத>! B+ட#களி� ��ைவ�கிறா3. 
இத�'� பிரபாகரனிட! பதி� இ6�கவி�ைல.

அேத ேவைள ப�'ண! �ைக�பி;'! பழ�கதைத/ தவிர ச2த3�ப#களி�
ம*பான! அ62*! பழ�கதைத>! ெகா);62தா3.தவிர, 
இ2தியாவிலி62* தி6!பிய*! இ2தியாவி� ெப)கGட� ெதாட3�க�

ெகா);62த தாக&! எம�ெக�லா! Bறினா3. ம/திய
'@� B+ட#களி� பிரபாகர� இ* 'றி/* விவாத#கைள
��ைவ�காவி+டா�!, அத�' ெவளியி� எ!ைம/ தனி/தனியாக=
ச2தி*, பலதடைவக� ப�'ண/தி� இய��க� 'றி/* எ!மிட!
'ைறB�வ* வழைம.ப�'ண! ஒ@�கம�றவ3 எ�பைத� பிரபாகர�
எ!மிட! B�வா3.
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பிரபாகரைன� ெபா�/தவைர ேதனி3, ேகா�பி ேபா�றவ�ைற Bட
அ62தாத <ய ஒ@�கவாதியாகேவ காண�ப+டா3. அவைர� பி�ப�றிய
எ!மி� பல3 இ2த ஒ@�கவாத/ைத கைட�பி;/தி62தன3.

பிரபாகர� மீதி62த தனிமனித�ப�� எ�ப* ப�'ண! B�வைத ஏ�க/
தைடயாக இ62த*. பிரபாகரF�'! ப�'ண/தி�'! இைடயி� நிக@!
விவாத/தி� நாெம�லா! ெமௗன! சாதி/தா�! பிரபாகரைன
இ2தியாவிலி62* திJெரன வ2த ப�'ண! 'ைறB�வ*
எம�ெக�லா! நியாயமாக�படவி�ைல.

ப�'ண/தி� ஊடாக ம�னா3 வ :தியி� அைம2தி62த க�னா+; எ�F!
இட/தி� ஈேராC அைம�பின3 ஒ6 ப)ைண ஒ�ைற நட/திவ6வதாக
அறி2ேதா!. எ!ைம� ேபாலேவ சில �திய உ��பின3கைள�
பயி��வி�'! இைடநிைல �காமாகவி62த க�னா+;�
ப)ைணயிலி62த ஈேராC உ��பின3கGட� எம�'/ ெதாட3�க�

ஏ�ப,கிற*. அLேவைளயி� ச#க3 ராஜி, 
அ6ள3,அ2ேதானி எ�ற அழகி5 ேபா�ற ஈேராசி� ��கிய உ��பின3க�
அ#' த#கியி62தன3. பலCத:ன வி,தைல இய�க/*ட�
ெதாட3�கைள� ெகா);62த இவ3களி� சில உ��பின3க�
அவ3களிட! பயி�சிைய>! ெப�றி62தன3.

சில நா+கG�' உ�ளாகேவ எம* N2ேதா+ட! �காமி�' அவ3க�
வ6வ*!, நா#க� அவ3கள* �காமி�'= ெச�வ*மாக ஒ6 ந+��
வள32தி62த*. ப�'ண! இ* 'றி/* மகி4=சியைட2தி62தா�!, எம*
இய�க/தி�'! அரசிய� நைட�ைறக� ேதைவ எ�பைத>!, 
அரசியல�ற பிரபாகர� தைலைம�'/ த'திய�றவ3 எ�பைத>!
ெதாட3=சியாக வலி>�/திவ2தா3.

ஈேராC இய�க/தின3 எம* N2ேதா+ட! ப)ைண�' வ2* எ!ேமா,
உைரயாட�கைள நட/*வா3க�. ெப6!பா�! இரா8வ
நடவ;�ைகக�, தா�'த�க�, பயி�சி, *�பா�கி ?,த� ேபா�ற
விடய#கைள நா#க� ேபசி�ெகா�ேவா!. 1977 ெபா*/ ேத3த��'= சில
கால#களி� ��ன3 ச#க3 ராஜி எ�ற பலCத:ன வி,தைல இய�க/தி�
பயி�சி ெப�ற ஈேராC உ��பின3 எம* �காமி�' வ2தி62த ேபா* ஒ6
?வாரசியமான ச!பவ! நிக42த*. பிரபாகரேனா, ச#க3 ராஜி, பலCத:ன
வி,தைல இய�க! பயி�சிக� 'றி/*� ேபசி�ெகா);62தன3. அரசிய�
விவகார#களி� பிரபாகர� ஆ3வ! கா+டவி�ைல. எம�' அ6ேக
இ62த சிறிய இல�' ஒ�ைற 'றிைவ/*= ?,மா� ச#க3 ராஜியிட!
பிரபாகர� ேக+க, அவ6! அLவாேற ?,கிறா3. 'றி தவறி ேவ�
இட/தி� O, ப,கிற*. *�பா�கிைய வா#கி�ெகா)ட பிரபாகர� அேத
இல�ைக� 'றிைவ/*= ?,கிறா3. 'றி த�பவி�ைல. இல�கி�
ேநர;யாக= ெச�� '), *ைள/த*!, ஈேராC இய�கதிலி62* எம*
ப)ைண�' வ2த அைன/* வி62தின3கG! ஆ=ச3ய�ப+,�
ேபாகிறா3க�.
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வ#கி� ெகா�ைள நிக4/தியி62த நா! ஒ�ப+ீடளவி� ஈேராC
இய�க/ைத விட வசதி வள#கைள� ெகா)டவ3களாக இ62ேதா!. 
ப�'ணதி� சிபா3சி� ேப5� ஈேராC அைம�பி�'� பண உதவி
ெச�வெத�ற க6/ைத எம* ம/திய '@ைவ� B+; விவாதி�கிேறா!. 
இ�தியி� பிரபாகரF! அவ3க� ந+� ச�திக� எ�ற அ;�பைடயி� ஒ6
'றி/த பண/ ெதாைகைய வழ#க ேவ),! எ�� ��ெமாழிய
நா#கG! அைத ஒ/*�ெகா�கிேறா!. இ2த �;வி� அ;�பைடயி�
ஈேராC அைம�பி�' 50 ஆயிர! Qபா வைரயிலான பண!
வழ#க�ப,கிற*. பிரபாகரF�ேகா எம�ேகா இல#ைக அரசி�' எதிரான
இ�ெனா6 இய�க! வள3வதி� எ2த பய உண3ேவா, கா4��ண3ேவா
அ�ைறய Oழலி� இ62ததி�ைல.

ேபபி ?�பிரமணிய! , த#கா ேபா�றவ3கEடாக, தமிழ3 வி,தைல�
B+டணிைய= ேச32த அமி3தலி#க!, மாைவ ேசனானதிராஜா
ேபா�றவ3கG� இ��கமான ெதாட3�க� ஏ�ப,கி�றன. ேசனாதிராஜா

தா� �தலி� எம�'� ஏ�ப+ட 
B+டணியி� �த� ந!பி�ைகயான ெதாட3�. அவ5Fடாக
அமி3தலி#க/தி� ெதாட3� ஏ�ப,கிற*. ேசனாதிராஜா வ :+;�'!,
அமி3தலி#க/தி� வ :+;�'! பிரபாகர� ேவ� உ��பின3கேளா,!
தனியாக&! ெச�வ* வழைமயாகிவி+ட*. தவிர, ம/திய '@
சா3பிலான ச2தி���க� நைடெபறவி�ைல. பி�னதாக நா�
இல#ைக�'/ தி6!பி= ெச�ற*!, ம/திய '@&டனான ச2தி�� ஒ��
நிக4கிற*. அ2த ச2த3�ப/தி� நாF! அமி3தலி#க! வ :+;�'=
ெச�ேற� எ�ப* என* நிைன&களி� பதி2*�ள*.இLவாறான எ2த=
ச2தி���களி�! ப�'ண! கல2*ெகா�ளவி�ைல எ�ப*
'றி�பிட/த�க*.

இLேவைளகளி�, �திதாக உ6வான தமிழ3 வி,தைல�
B+டணி>டனான அரசிய� ெதாட3�கைள>! ப�'ண! க,ைமயாக
விம3சி�கிறா3. B+டணியி� அரசிய� எ�ப* ச2த3�பவாத அரசிய�
எ��! அதனா� நா#க� பய�ப,/த�ப,வதாக&! ப�'ண!
விம3சி�கிறா3. இ2த ேவைளகளிெல�லா! என�'� பிரபாகர�
ெசா�வ* தா� நியாயமாக/ ெத�ப+ட*. ஒ6ப�க/தி� அரச பைடக�
ம�ப�க/தி� தமிழ3க� இத�' ேம� எ�ன அரசிய� எ�ப* தா�
ெபா*வான மேனாபாவமாக எ�னிட�! காண�ப+ட*. ம/திய '@வி�
அைன/* உ��பின3கG! பிரபாகர� ப�க!தா�.

பிரபாகரF�'! ப�'ண/தி�'! இைடேயயான ச=சரவி� ந,ேவ
நா#க� ெமௗனிகளாகேவ இ62ேதா!.
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ஈேராC இய�க! த!ைம அரசிய� ஆGைம மி�கவ3களாக
க6தி�ெகா);62தன3. தமிழ:ழ வி,தைல� �லிகேளா அரசிய�
எ�பெத�லா! ேதைவய�றதாகேவ க6தியி62த*. இ2த= Oழலி�
ஈேராC எ�ற அரசிய� இய�க! தம* இரா8வ� பைடயாக/ தமிழ:ழ
வி,/ைல� �லிகைள இைண/*� ெகா�வத�காக �ய�சி ெச�*
வ2தைத அவதானி�க� B;யதாக இ62த*. அதாவ* ஈேராC அரசிய�
தைலைம வழ#க நாெம�லா! அவ3களி� இரா8வ� '@வாக=
ெசய�ப,ேவா! எ�� எதி3பா3/தா3க�. த!பி பிரபாகரF!, நா�!
ப�'ண/தி� ஊடாக அவ3களி� ேநா�க/ைத நிைறேவ�ற
எ/தனி�பதாக� க6திேனா!. ப�'ண�! பல தடைவக� அவர*
விவாத#கEடாக இதைன/ ெத5வி/தி62தா3. பிரபாகரைன�
'�ற!சா+,! க6�ெபா6ளாக இ*ேவ அைம2தி62த*.

ெதாட3=சியான விவாத#களி� பி�ன3 ப�'ண! ஒ6 க6/ைத
��ைவ�கிறா3. அவ3 தனிேய பி52* ெச�� �திய அைம�பாக இய#க
வி6!�வதாக&! அத�காக 25 Qபா பண�! ஒ6 ைக/*�பா�கி>!
வழ#'மா� ேகா6கிறா3. இ2த� ேகா5�ைக விய�பாக
இ�லாவி+டா�! அதி3=சி த6வதாக அைம2த* எ�னேவா
உ)ைமதா�.

ப�'ண! இ2த� ேகா5�ைகைய ம/திய'@வி� தா� ��ைவ�கிறா3. 
அ�ேபா* பிரபாகர� ஏ*! ேபசவி�ைல. ம/திய '@� B+ட!
�;வைட2த*! பிரபாகர� எ!ைம/ தனி/ தனிேய ச2தி�கிறா3. 
அ�ேபா*, இய�க/திலி62* விலகி= ெச�� �திய இய�க!
உ6வா�கினா� மரண த)டைன எ�பைத ப�'ண! மற2*வி+,�
ேப?கிறா3 எ��!, இவ6�' மரண த)டைன தா� த:3& எ��!
எ�ேலா5ட�! B�கிறா3.

இ2த விைடய! ப�'ண/தி�'/ ெத5யா*. அவ3 தவி32த, நா� உ�ப+ட
அைன/* ம/திய '@ உ��பின3கG!� அவ3 B�யைத
ஆேமாதி�கிறா3க�. நா! ஒ6 இரா8வ� '@; அத�' இரா8வ�
க+,�பா,க� உ),; மீறினா� பா*கா���' அ=?�/த�; இய�க!
�@வ*ேம அழி�க�ப+,வி,! எ�ற க6/*�க� தா�
ேமேலா#'கிற*. இ�ேபா* நா! அைனவ6ேம ப�'ண/தி� மரண
த)டைனைய ஏ���ெகா�கிேறா!. அவ3 ெகா�ல�பட ேவ);யவ3
தா� எ�ப* எ!மளவி� �;பாகிவி+ட*.

இதனிைடேய ெஜயேவ� எ�பவ3 ைக* ெபாRசா5� வைல�'�
சி�கிவி,கிறா3. எ!மிட! வா#கிய பண/ைத ைவ/* ஆட!பர=
ெசல&க� ெச�*வ2ததா� ச2ேதக/தி� ேப5� ெஜயேவ� �தலி�
ைக*ெச�ய�ப,கிறா3. 'ளி� பானதிF� நS? ைவ/*� ெகாைலெச�ய
��பட ேபா* த�பி/*�ெகா)ட ெஜயேவ� இ�ேபா* ெபாRசா5�
விசாரைண�' உ+ப,/த�ப,கிறா3. விசாரைணகளி� ேகார/தி� அவ3
எ�ைன>! ராகவைன>! கா+;�ெகா,/* வி,கிறா3.

இத� பி�ன3 நா� ேதட�ப,கிறவ� ஆகிவி,கிேற�. என* வ :+ைட�
ெபாRசா3 ேசாதைனயி,கி�றன3. 
��னாைல�க+,வனி� என* வ :+ைட= ?�றிவைள/த ெபாலிசா3, 
வ :+ைட= ச�லைட ேபா+,/ ேத,கி�றன3. என* ெப�ேறாைர மிர+;
எ�ைன�ப�றிய தகவ�கைள� ேக+கி�றன3. �/<3 வ#கி�
ெகா�ைள�கான தி+டமிட� நடவ;�ைககைள என* வ :+;லி62ேத
ேம�ெகா)ேடா!.

ெஜயேவ� ஊடாக இதைன அறி2*ெகா)ட காவ�*ைற�' இ2த
வழ�கி� நா� ��கிய எதி5யாகிவி,கிேற�. ��ைனைல�க+,வனி�
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பல ப'திகளி�! என* நட!மா+ட! ெதாட3பான தகவ�கைள/
திர+,கிறா3க�. இ2த அவசர நிைலைய� க6/தி�ெகா), ராகவ�, 
ப+ட)ணா ஆகிேயாைர இ2தியாவி�'= ெச��மா� பிரபாகர�
B�கிறா3. ராகவ� ப+ட)ணா ஆகிேயா3 �லிகளி� ஆதரவாள3களாக
இ6�பிF! ெஜயேவ��' இவ3களி� ெதாட3�க� இ6�பிட#க�
எ�பன ெத52தி62த*. இதனா� இவ3கG�' ஆப/* ேநரலா!
எ�பதா� பிரபாகரேன இவ3கைள>! B+;= ெச��மா� ேகா6கிறா3
த#க/*ைர யி� கட/த� பட' ஒ��றி� ம�னா3 ெச��
ம�னா5லி62* ராேமCவர! ெச�கிேறா!.

நா� ேநசி/த தா� ம)ைண� பி52த ேசாக/தி� ம/தியி� இ2திய
ம)ணிலி62த ந!பி�ைக அத� மீதான மதி�பாக&! மாறிய*. ெவ�!
உண3=சி= சம�பா,க� தா� எம* சி2தைனைய/ த:3மானி�'!
வர!�களாகியி62த காலக+ட/தி� இைதவிட ேவ� எைதெய�லா!
எதி3பா3�க �;>!?

அ#கி62* ேசல/தி�'= ெச�கிேறா!. அ#ேக ெப5ய ேசாதி, சி�ன=
ேசாதி எ�றி அைழ�க�ப,! வ�ெவ+;/*ைறய= ேச32த இ6வ6ட�
நா! த#கியி62ேதா!. இவ3க� த#க/*ைர '+;மணியி� கட/த�

'@ைவ= சா32தவ3க�. எம�' ேவ� உைழ�ேபா
பணவசதிேயா இ�லாத நிைலயி� இவ3க� தா� எ!ைம�
பா*கா�கிறா3க�. உணவ62**வ*!, உற#'வ*!, தமி4 சினிமா�
பா3�ப*! தா� எம* ேவைலயாக இ62த*. ?மா3 நா�' மாத#க�
வைர ேசல/திேலேய எம* நா+கைள� நக3/*கிேறா!.

உலக! �@வ*! எLவா� ேபாரா+ட#க� ��ேனா�கி= ெச�கி�றன, 
��ேபா�' ச�திகGடனான உற&, ஏைனய ஒ,�க�ப+ட ம�கG�காக�
'ர�ெகா,/* அவ3கேளா, ைகேகா3/*� ெகா), எம* ேதசிய
ஒ,�'�ைற�' எதிரான ேபாரா+ட/ைத� பல�ப,/த� ேபா�ற எ2த
விடய#கைள� ப�றிய எ2த சி2தைன>! எம�' இ62ததி�ைல. 
பி�கால�ப'தியி�, �லிகGடனான ந:)ட நா+க� கட2*ேபான பி�ன3, 
அவ�ைற எ�லா! ெத52* ெகா)ட ேபா* தா� நம* தவ�க�
'றி/*!, �திய அரசிய� திைசவழி '�/*! சி2தி�'! வா���
ஏ�ப,கிற*.

அ�ேபாெத�ல! 'ைற2த ப+ச! ேபாரா+ட#க� 'றி/*!, அரசிய�
'றி/*!, மா3�சிய! 'றி/*! ஆயிர! விடய#கைள� ப;/*/
ெத52*ெகா)டாவ* இ6�கலா! எ�� இ�ேபா* வ62*வ*),.
எம* '�கிய உலக/*� எம�'/ ெத52தெத�லா! தா�'த�! எதி3/
தா�'த�! எ�ப* ம+,!தா�.

இதனிைடேய தாயக/தி� ப�'ண! ெகா�ல�ப,வத�கான �;�
உ�தி�ப,/த�ப,கிற*.
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அLேவைளயி� ப�'ண! ெகா@!பி�' ெச�கிறா3. ெகா@!பி� ேவைல
பா3/*�ெகா);62த எம* ம/திய '@ உ��பினரான நாகராஜா(வா/தி), 
ப�'ண/ைத �ளிய#'ழ! �காமி�' அைழ/* வ6கிறா3. அ#'
இரவிரவாக ப�'ண/*ட� பிரபாகர� ம��! ம/திய '@ உ��பின3க�
ந)ப3களாக� ேபசி� ெகா);6�கி�றன3. ந�ளிரவி�'= ச�ேற பி2திய
ேவைளயி� ப�'ண/ேதா, உைரயா;� ெகா), இ6�ைகயிேலேய
அவைர/ தன* ைக/*�பா�கியா� பிரபாகர� ெகாைலெச�*வி,கிறா3. 
அLேவைளயி� ேபபி, த#கா, நாகராஜா, 'ல! ேபா�ேறா3
அ#கி6�கி�றன3. ப�'ண! இற2* ேபாகிறா3.

*ைரய�பா ெகாைல= ச!பவ/தி�கான ெசல&கG�காக தன*
த#ைகயி� நைககைள அட'பி;/* பண!ெகா,/த ப�'ண/ைதேய
ெகாைலெச�ய ேவ);யதாகிவி+ட* எ�� பிரபாகர� பி�ன6! பல
தடைவக� Bறி வ62தியி6�கிறா3.

இ2த= ச!பவ! நிக42த ேபா* நா� ேசல/திேலேய இ62ததா� இ*
என�' உடன;யாக/ ெத5யா*.

நா#க� இ2தியாவி� த#கியி6�'! ேவைளயி� ஐ�கிய ேதசிய� க+சி
அ�தி� ெப6!பா�ைம>ட� ஆ+சி�' வ6கிற*. ம��ற/தி� தமிழ3
வி,தைல� B+டணி ெப6! ெவ�றிய+ீ,கிற*. 1976 ஆ! ஆ),
வ+,�ேகா+ைட/ த:3மான! நிைறேவ�ற�ப+ட பி�ன3 தமிழ3
வி,தைல� B+டணி ெப�ற அ#கீகாரமாக இ/ ேத3தலி� ெவ�றி
க6த�ப+ட*. 1977 ஜூைல 21! ெப6!பா�! எ�லா/ தமி4 ேப?! ம�க�
வா@! மாவ+ட#கG! பி5விைன�கான ?ேலாக/ைத ��ைவ/*�
ேபா+;யி+ட B+டணி�' வா�களி�கி�றன3.

இேத ேவைளயி� பிரதம ம2தி5யாக/ ெத5& ெவ�றிய+ீ;ய

ஜூனியC 5=சா3+ ெஜயவ3/தன, யா4�பாண/தி�
நிக42த ெபாRசா6�' எதிரான ெகாைல= ச!பவ#கG�'� ெபா��பான
'@�கG�'!, தமிழ3 வி,தைல� B+டணி�'! ேநர;யான
ெதாட3�க� இ6�பதாக&!, இ2த இ6 ப'தியின6ேம அழி�க�பட
ேவ),! எ�ற க6/ைத ��ைவ�கிறா3.

இேத ேவைள வ��ைறயாக நா�' ெபாRசா3 யா4�பாண/தி� நட2த
கானிேவ� ஒ�றிF� அFமதிசீ+, இ�லாம� பிரேவசி�க �ய�ற
ேபா* உ6வான த3�க/தி� ம�களா� தா�க�ப,கிறா3க�. இதைன/
ெதாட32* உ6வான தமி4 சி#கள ேமாத�, இன வ��ைறயாக மா�ற!
ெப�கிற*. 12! திகதி ஆகC+ 1977 ஆ! ஆ), ஆர!பமான
இLவ��ைறக�, அரசி� ம�தைலயான ஆதர&ட�, இன�ப,ெகாைல
வ;வ/ைத ெகா�கிற*.300 தமிழ3க� சி#கள� காைடய3களா�
ெகா�ல�ப,கிறா3க�. தமிழ3கG�' உ5ைம த6வதாக� ேபசி ஆ+சி�'
வ2தி62த ேஜ.ஆ3.ெஜயவ3/தன, தமிழ3கள*! தமிழ3 வி,தைல�
B+டணியின*! பி5விைன� வாத/தி� ஆ/திரமைட2த சி#கள
ம�களி� எ@=சிேய இL வ��ைறக� எ�� ெவளி�பைடயாகேவ

Page 7 of 32ப�'ண! – இர)டாவ* உ+ப,ெகாைல – ஈழ� ேபாரா+ட/தி...

26/01/2010http://inioru.com/?p=9766

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



B�கிறா3. இ2தி யாவிலி62* இைத அறி2த நா! 
ெவ���! ேகாப�! அைடகிேறா!.

30 நா+க� ந:;/த இ2த வ��ைறகளி� சில நா+களி� பிரபாகர�, 
மாைவ ேசனாதிராஜா, காசியான2த� ஆகிேயா3 த#க/*ைர 
'+;மணியி� கட/த� பட' Vலமாக இ2தியாவி�' வ6கி�றன3.

ேபபி ?�பிரமணிய!, த#கா ேபா�ேறா3 ஊடாக நா� இ2தியாவிலி 
இ6�'! ேவைளயி� தமிழ3 வி,தைல� B+டணி>ட� �லிகளி� 
ெதாட3� வ��ெப�� வள3=சியைடகிற*. ப�'ண/தி� மைறவி�'� 
பி�ன3 �லிகளி� ம/திய '@&டனான தமிழ3 வி,தைல� B+டணியி� 
ெதாட3�க� வ��ெப�கி�றன. ேத3த� வ��ைறக�, ெஜயவ3தன அர? 
ெவளி�பைடயாகேவ க+டவி4/*வி+ட வ��ைறக� எ�பவ�றி� 
ெதாட3=சியாக இ=ச2தி���க� ேம�! B+டணி>டனான இ��க/ைத 
வ�வா�'கி�றன. பிரபாகர� நா� இ62த ேசல/தி�' வ6கிறா3. இேத 
ேவைள ேபபி ?�பிரமணிய! விமான Vலமாக இ2தியாவி�' வ6கிறா3.

நா� இ2தியாவி� இ62த ேவைளயி� எம* ம/தியி'@&! 

தமிழ3 வி,தைல� B+டணி>! ஒ6 
எ@த�படாத உட�பா+;�' வ6கி�றன3. தமிழ3 வி,தைல� B+டணி 
அரசிய� அைம�� எ��!, இைளஞ3 ேபரைவ ெவ'ஜன அைம�� 
எ��!, �லிக� இவ�றி�கான இரா8வ அைம�� எ��! �;பி�' 
வ6கி�றன3.

ேத3த� ெவ�றி>!, தமி4 ம�க� மீ* க+டவி4/* விட�ப+ட 
வ��ைரகG!, அவ�றி�' எதிரான தமிழ3 வி,தைல� B+டணியி� 
வ :ராேவச� ேப=?�கG! �லிக� இ2த �;பி�' வர� காரணமாக 
அைம2த*. இ* ெதாட3பாக த!பி இ2தியா வ2த*! எ�னிட! B�கிறா3. 
நாF! அவ�ைற எ2த ம���! இ�றி ஏ���ெகா�கிேற�.

தமி4 நா+;� இ62த கால�ப'தியி� ம*ைரயி� நடராசா எ�ற 
ஓவிைர� பிரபாகர� ச2தி�கிறா3. அவ3 தா� வி,தைல� �லிக� 
சி�ன/ைத வைர2* ெகா,�கிறா3.

ேசனாதிராஜா, காசியான2தன, பிரபாகர� Vவ6! கைலஞ3 
க6ணாநிதிைய மYனா ப=ீசி� ச2தி�கிறா3க�. அ=ச2தி�பி�' 
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ச2த3�பவசமாக நா� ெச�லவி�ைல ஆனா� 
எ�ேனா, த#கியி62த ப+ட)ணா ெச�றா3 எ�ப* நிைனவி�' 
வ6கிற*. இ= ச2தி�பி�கான ஏ�பா+ைட ேசனாதிராஜா தா� 
ஒ@#'ப,/தியி6�க ேவ),!.

இLேவைளயி� இல#ைகயி� எம* வழைமயான இய�க ேவைலக� 
�ட#கி� ேபா�விட� Bடா* எ�பத�காக நா� இல#ைக�'� ேபாவதாக 
�;ெவ,�க�ப,கிற*. சி�ன= ேசாதி நா� தி6!பி= ெச�வத�கான 
படைக ஒ@#' ெச�கிறா3. மயிலி+;�'� பட' வ2* ேச3கிற*. ம�ப; 
ெசா2த ம)ணி� கா�பதி/த உண3& ேமலி,கிற*!

ப'தி நா�ைக வாசி�க..

ப'தி V�ைற வாசி�க..

ப'தி இர)ைட வாசி�க..

ப'தி ஒ�ைற வாசி�க..

இ�F!  வ6!..

           

57 க���&க"

THOTTA 
Posted on 01/19/2010 at 8:44 am 

வண�க! Zய3.. க+,ைரயி� இைடயி� வ6! சில பட#களி� 
உ�ளவ3க� என�' யா3 எ�ேற ெத5யவி�ைல..�;2தா� அத� 
கீ4 ெபய3 ேபாட�;>மா…………………………..ெபா*வாகா �லிக� மீ* 
எ�ேபா*ேம ஒ6 '�றசா+, இ6�'……………..அெவ3க� 
மா���க6/*�ேளாைர அழி�கிறா3க� எ),……வி,தைல 
ேவ); ஊ�, உற�க! இ�லாம� ,உயிைர� ெகா,/* 
ேபாரா;�ெகா), இ6�'! ேபா*..ேபாலியான வி,தைல 
வி6!பிக�……தாF! ,தன* ',!ப&! வாழ வி,தைல அைம�ைப 
பய�ப,/*வைத யா6ெம ஏ�க�;யா*.அத�' ந�ல உதாரண! 
ஆர!ப/தி� ம/திய'@வி� இ62த சில ேப3 , தம* ',!ப! 
கCட! ,கா? த2தா�தா� த!மா� வி,தைல�கா உைழ�க �;>! 
எ), ெசா�லி காைச>! ேவ); ,கடசியி� எ�ன ச�தா3க� 
எ), ,இ� க+,ைரைய ெதாட32/* வாசிேபா5�' 
�5>!.,வி,தைல��காக ெதாட32* உைழ�'!ந:#கG! ,ராகவF! 
அ2தபணிைய/ெதாடராம� வி+,�ேபாகேவ�;யநிலைம 
ெஜயேவ� அ�� ெகா�ல�படாததாேலேய ஏ�ப+ட*.இ�� பிY2* 

1.
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ேபாகநிைன�'! ப�'ண/ைத 
வி+டா�..பிரபாகரF�'!,�லிகளி�'! நி+சியமாக 
உ#க�நிலைமேய ஏ�ப,!.அெவ3 ெகா�ல�படேவ);யவேர.

Reply 
Shan Nalliah gandhiyist norway 
Posted on 01/19/2010 at 9:28 am 

GREAT! YOU ARE TELLING TRUTH! GOD BLESS YOU FOR THAT! 
WE SHD LEARN FROM PAST MISTAKES! TRY TO 
UNDERSTAND,TRUST,INCLUDE EACH OTHERS! RESPECT ALL OPINIONS, BUT 
DECIDE BY DEMOCRATIC METHODS BY VOTING! THEN MUST ACCEPT AND 
FOLLOW BY ALL! PLEASE WRITE ABOUT GANDHIYAM 
DR.S.RAJASUNDARAM’S ROLE IN UNITING VP/UMA! 
ALL TAMILS WITH 
INTELLIGENCE,KNOWLEDGE,CONSCIENCE,NEUTRALITY,VISION SHD LEAD 
TAMILS IN FUTURE!OTHERS SHD FOLLOW! 
DEMOCRACY,HR,FREEDOM /SPEECH,DEBATE ETC,EQUALITY,POLITICAL 
TACTICS,DIPLOMATIC MOVES WILL HELP TAMILS TO THEIR GOAL!

Reply 

2.

Eraavanan 
Posted on 01/19/2010 at 12:01 pm 

ஐேயா ஐேயா க6/ைத� க6/தா� ெவ�ல �;யாத அரசிய� 
வ#'ேரா/*கG�' சாமர! வ :?! ேதா+டா அவ3கேள! ஐய3 
ஒ�ைற>! வி+,� ேபாகவி�ைல. இ�ேபா* அவ5ட! அரசிய� 
ஞான�! ஆ�ற�! சிற�பாக இ6�கிற*. இ�ேபா* அவ5ட! 
*�பா�கி இ62தா� அ* ?டா*. மாறாக அ* பாதி�க�ப+ட ம�களி� 
வி,தைல�காக� ேபாரா,!. ஐய3 எ,/தத�ெக�லா! ?டாததா� 
இ�� எ@*கிறா3. எ,/த&ட� ?,வேத ேமெல�� அறிவிலியாக 
?+டவ3கெள�லா! இ�ேபா* எ#ேக ேதா+டா? உம* க6/ைத� 
பா3�ைகயி� உம�'�G! சாகேவ);ய '+;��லி 
ப,/தி6�கிற* ேதா+டா!

Reply 

3.

THOTTA 
Posted on 01/19/2010 at 7:45 pm 

இராவண�..உ#க� எ�ெலா6�'! 100% த�� ப)ணாதா , 100% 
ெபா� ேபசாத……ெகாைல ,ெகா�ைள ப)ணாத, த�� ச�தா� 
ம�னி�கிற , இ�ப; எ2த த:ய பழ�க�! 
இ�லாத……………………………….தைலவ3………………..தா� 
ேவ8! எ)டா�…..? உ#கைள� ேபால ஆ+க� 
எ�லா6!………………………ஆ………………… எ) , வான/ைத� 
பா6#ேகா…….ேதவ<த3 ஒ6வ3 வ6வா3..வ2*…தமி4 ஈழ! 
ெப��/ த6வா3!

Reply 

◦

chandrasegaran 
Posted on 01/19/2010 at 8:34 pm 

ஐயா *�பா�கி இ�லாத( ேதா+டாேவ தவ��ெக�லா! 
த)டைன 
மரணமா

■
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Reply 
thamilmaran 
Posted on 01/19/2010 at 1:13 pm 

கட2த கால= ச5/திரேமநிக4கால= ேசாகஙக��' காரண!.�த�ல 
ேகாப�ப+, வி+, பி�ன3 ம�னி�� எ�பைத தைலவ3 மா+5 
இ62தா� அ* இழ���கைல 'ைர/தி6�'! ஆனா�நாF! ஒ6 
தைலவ3 எ�6 அவ3 கைத�க ெவலி�கி+டதி� இ62ேத அவ+ர 
ம)ைட�க கழிம) எ�6 ெத52* ேபாயி+6.இதில பாட#க� எ�6 
ஒ6 அ5&ஜிவி ெசா��*.அ)ைட�ேக இவ3 தைலைம�' 
ச3யயி�ல எ�6 அ2த பரமா/தா ெசா�லி� ேபா+,* அ*�' 
வி@2த* O,.இ�F! எ/தைன விைலயா+, இ6�ேகா யா6�' 
ெத5>!?

Reply 

4.

thurai 
Posted on 01/19/2010 at 4:38 pm 

பிரபாகர� ெகாைலக� ெச�ய/ ெதாட#கி�ேத த� 
உயிைர�கா�க&!, 
பய/தினா�ேமயா'!. தமிழின/ைத� ப�5ேயா ,பி� 
விைள&கைள� 
ப�5ேயா 
சி2தி�கவி�ைல. இதைனேய �ல#களி� வா@! �லியி� 
ஆதரவாள3க� 
ெச�கிறா3க�. த)ட வாள/தி� ப,�ப*, ெப6!டசாைலகைள 
மறி�ப* 
ேபா�றைவ தமிபியி� சி2தைனயிலி62* வ2தைவேய.

*ைர

Reply 

5.

THOTTA 
Posted on 01/19/2010 at 8:14 pm 

த)டவாள/தி� ப,�ப*! ,ெப6! சாைலைய 
மறி�ப*!….ஆ>த�ேபார+டமி�ல…அ* 
ெஜனநாயக�ேபாரா+டேம……பிராபகரைன உ6வா�கிய*.. ந:6! 
நாFேமா………Zய6! ராகவFேமா…. , உமா&!,ப�'ன�ேமா 
அ�ல………..சி#களவ6!, சி#கள 
அர?கGேம……….உ6வா�கினவ� எ�ப;ேயா……
உ6வாகினவF! அ�ப;ேயதா� இ6�பா�.பிரபாகர� 
தமிழைர� ப�5= சி2தி�கா+;>!……தமிழ3 த#கைள� ப�றி 
சி2தி/ததி� விைளேவ….இ/தைன வ6ட�! அவேரா, 
நி�றா3க� ….அவ5� ெச�ைககைள ஏ�றா3க�….தைலவ3 
பிராபகரைன>!,�லிகைள>! எதி3�கிேற� எ), ெசா�லி , 
ந:#க� எ�லா6!…….ம�லா�கா� 
கிட2*…….எ=சி ..*��ற:3க�…..அLவளேவ…..

Reply 

◦

thurai 
Posted on 01/20/2010 at 8:18 am 

ஈழ/தமிழ3 உ6ைம� ேபாரா+ட/ைத சி#கள அர? 
பயஙரவாதமா� 

■

Page 11 of 32ப�'ண! – இர)டாவ* உ+ப,ெகாைல – ஈழ� ேபாரா+ட/...

26/01/2010http://inioru.com/?p=9766

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



உலகி�'� கா+; �லிகைள அழி�க, ��பட, அ�பாவி 
ம�கைள

பா*கா�பி�காக த,/* ைவ/*, பலிெகா,/* �லிகைள� 
கா�பா�ரேவ 
த)டவாள/தி� உல�ெம#'! ப,/தா3க�. 
இ�� உல�/ தமிழரைனவ6! பய#கரவாதிகளா�கி வி+,

உ�லாசமாக ?6+;ய பண/தி� �லிக� வா4கிறா3க�.

இவ3க� தா� தைலசி�2த த�வனி� வா5?க�.

*ைர

Reply 
THOTTA 
Posted on 01/22/2010 at 8:48 am 

ந)ப3 *ைர அெவ3கெள….. ந:#க� ஒ6 சத! 
ேபாரா+ட/*�' ெகா,/த:3கேளா……
ல+சிய/தி�காக..ல+ச�கண�கி� ',/த நா#கேள 
ேபசாம� இ6�'!ேபா*ந:#க� ஏ� ந:#க� 
கவைல�ப,கிறி3க�. அ ேம5�காவி� 
ேபாரா+ட/*�' ஆ>த! வா#க��ப+டவ3களி�' 20 
உ! 25 வ6ச�! சிைற/த)டைன 
விதி�க�ப+;றி�கிற*. பிரா�சி� ேபாரா+ட/தி�' 
கா? ேச3�க ��ப+டவ3களி�' 15 ெதாட�க! 20 
வ6ச! ெஜயி� த:32தி�கிற*…அ&Cதி5யாவி�! 
வழ�' ெதாடரப+;6�கிற*..இ�ப; 30 வ6சமா� 
ஓயா* உ4=சைவ இனியாவ* ெசா'சா� 
இ6�க+,ேம..ஆனா� பா6#ேகா �லிகைழ 
எதி3�கிேற� எ), 30 வ6சமா� ராஜாதி ராஜா 
வா4�ைக வா4பைவப�றி உ#கட க)8�' 
ெத5யாேதா………………………

Reply 

■

thurai 
Posted on 01/22/2010 at 4:42 pm 

ேதா+டா,

வி,தைல ப�5� ேபசி, சி#களவ5�', தமிழைர� 
பலி ெகா,/*!,, �ல/தி��ள வ3கைள 
மறியலி� ைவ/*! வி+J3க�. 
இனி தைலவ5� வ6ைக ஏ�?

*ைர

■

shanthan 
Posted on 01/24/2010 at 10:55 am 

த�� ெச�த ந:#க� இ�� ம�களிட! ம�னி�� 
ேகளாம� மீ),! எ�ேபா* இ�ப; 
வ6மான/தி�காக இல& கா/த கிளி மாதி5 
கா/தி6�'! ந:#க� இல+ச�கண�கி� 
ெகா,/ததாக யா6�' கைத வி,கி�ற:3க�.

■
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thass 
Posted on 01/19/2010 at 4:50 pm 

ஈழ� ேபாரா+ட வரலா�றி� த�நல! இ�லாம� உ)ைம ேப?கி�ற 
�த� மனித� ஐயராக/தா� இ6�க �;>!. தமிழின வரலா� 
ஐயைர மற�கா*! தன* இேமைஜ� ப�றி Bட கவைலபடாம� ஐய3 
B�! உ)ைமக� உலக/தி� ஏைனய ேபாரா+ட#கG�'! 
உதவியாக இ6�'!. வா4/*�க� ஐயேர!

Reply 

6.

proffessor 
Posted on 01/19/2010 at 5:06 pm 

ஆக  ெமா/த/தி�  ப�றி�, ைம�க�  இ6வ5�  ெகாைலக� 
 ெதாட3பி�  �� வரலா�  ெத5யாதவ3கG�'    ெகாைலகG�கான 
  Vல!   அறிய�B;யப;  ஜய5�   பதி&  உண3/தி>�ள*.

அமி3  பிரபா   ெதாட3�!   பி�ன3  இேத  அமீ3  ஏ�  ெகா�ல�ப+டா3   
எ�பத�'  சா+சி  ெசா�ல  எவ6!  இ�லாம�  ேபா�வி+டா�!   
அமி5�    ெகாைல�'!  காரண!  இ�லாம�  இ6�கா*.

Reply 

7.

Alex Eravi 
Posted on 01/19/2010 at 6:31 pm 

ஐய3 அவ3கேள! 

“பிரபாகரைன� ெபா�/தவைர ேதனி3, ேகா�பி ேபா�றவ�ைற Bட 
அ62தாத <ய ஒ@�கவாதியாகேவ காண�ப+டா3. அவைர� 
பி�ப�றிய எ!மி� பல3 இ2த ஒ@�கவாத/ைத 
கைட�பி;/தி62தன3.” எ�� 'றி�பி+;62த:3க�, அ*ம+,ம�ல 
த�Fட� ேச32தவ3கG�'! பா� தா� அ62த� ெகா,�பா3. 
உதாரண/தி�' நிைனவி� வ6பைவ, ?2தர! ெகாைலயி� பி�, 
இரா?�பி�ைள>ட� இ62* பயி�சிெய,/* தனியாக 10 ேப6ட� 
பி52* தமி4நா;� மனித ேவ+ைடயா; தி52த ேவைளயி�, 
தி6=சியி� ைவ/* க@'�பைடைய ேச32த இராZேமாக� அ)ண3 
அவ3கைள கட/தி ெச�� ஒ6 மாத/தி�' ேம� ைவ/தி62* 
�'2தனி�' அவ6! அவைர ேச32தவ3கG! உதவி ஒ��! 
ெச�ய�B+டா* எ�ற நிப2தைனயி� வி,வி�க�ப+ட பி�, பா); 
பஜா3 *�பா�கி O+,= ச!பவ/தி�'� பி� பி;ப+, வ :+,�காவ� 
�ைறயிலான பிைண>ட� B;ய நிப2தைனயி� வி,வி�கக�ப+ட 
பி� ஒLெவா6 �ைற>! ெச�ைன�' வழ�கி�' ெச��! ேபா* 
எ2த பCஸி� எ2தைன மணி�' தி6=சி�' வ6வதாக 
இராZேமாக� அ)ண3 அவ3க+' அறிவி/* வி+, வ6!ேபா*, 
பCநிைலய/தி� எ�ேலா6�'! ேதந:3, ேகா�பி தவி3/* பா�தா� 
ஓட3 ப)8வா3, அ*&! ம�றவ3கைள பண! ெகா,�க விடாம� 
தா� தா� பண! ெகா,�கேவ),! எ�� அட! பி;�'! பழ�க! 
உைடயவ3. இைத பி�னா� கழக/தி� இ62த ?ழி�ர/ைத ேச32த 
பாலேமா+ைட சிவ! அவ3கGட� பகி6!ேபா*! 
அறி2*ெகா)ேட�.

ஓ3 மனிதனி�' இர), ப�க#க� உ�ள* எ�ற அ;�பைடயி� 
பிரபாகர� அவ3க+'! இர), ப�க#க�, அவ6�ெக�� சில 
தனி�ப+ட ெகா�ைகக� இ62தன.

8.
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“சில ேநர#களி� சில மனித3க�” எ�� ெஜயகா2த� அவ3க� 
எ@தியமாதி5, ச2த3ப#கG! O4நிைலகG! தா� மனிதைன 
மா��வ*.

இ�� 30 வ6ட#களி�' �� நட2தைவகைள ச5யாக 
ஜாபக�ப,//தி எ@*வ* ?லபம�ல, த#க� இL ஓ3 ஆவணமான 
எ@/*, இைட]�க� ஒ��மி�லாம� ெதாடரேவ),!, அ/*ட� 
உ+ெகாைலக� பிரபாகர� தைலைமயி� ம+,ம�ல, 
க6/*�ககைள க6/*�களா� எதி3 ெகா�ள �;யாத மா�� 
க6/* ெகா)டவ3க� தைலைமயி�! அ)ைமய கால! வைர 
நைடெப���ெகா), இ62தன, த�ேபா* அ* வ;வ/ைத மா�றி 
மிர+ட�க�, �*'�பி� '/*வ* எ�� கால/தி�' ஏ�ற மாதி5 
ெதாட32தவ)ணேம>�ள*.

வரலா�கG! அFபவ#கG! பாடமாக+,!!

எ�லாவ�றி'! மனித ேநய! ேவ),!!

ந�றி!

- அெல�C இரவிவ3மா.

பி�'றி��:

ம�னி�க&!, த#கள* ��றா! பாக/தி� “த#கள* இர)டா! 
��றா! பாக/தி� 'றி�பி+;62த ம+ட�கள�ைப ேச32த ைம�க� 
எ�பவ3 ?+,�ெகா�ல�ப+,, எ5�க�ப+ட பி�ன6! அவ5� 
தாயா6�' அவ3 உயி6ட� இ62* எ@தியமாதி5 க;த�!, 
ெசலவி�' பணஉதவி>! ெச��ெகா);62த* உ)ைமயா?” 
எ�� ெத5வி/தி62ேத�. த�ேபா* ஜாபக! வ6கிற* ப�'ண! 
கீ5மைலைய ேச3 
2தவேற�றா� அ* ப�'ணமாக இ6�க ேவ),!.

Reply 
J 
Posted on 01/19/2010 at 8:25 pm 

http://www.lttepress.com/

Prabha is alive and SAfe BEWARE

Reply 

9.

thass 
Posted on 01/19/2010 at 8:27 pm 

ேதா+டா, 
பிரபாகரைன உ6வா�கிய* அட�'�ைறதா�. அத�' எதிரான 
ேபாரா+ட/ைத அழி/த*! பிரபாகர� தா�. ஐய3 B�வ* 
தவ�களி� இ62* ப;>#க� எ�� தாேன ேதா+டா. ந:#கேளா 
தவ�கைள இ�F! இ�F! ெச�ய ேவ),! எ�� 
ெசா�கிற:3க�. எ�ன ேதா+டா இ* ?

Reply 

10.

எதி3& 

Posted on 01/19/2010 at 9:20 pm 

11.
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ஐயேர!

பிரபாகரF�ேகா,எம�ேகா இல#ைக அரசி�' எதிரான இ�ெனா6 
இய�க! வள3வதி� எ2த பய உண3ேவா, கா4��ண3ேவா அ�ைறய 
Oழலி� இ62ததி�ைல எ�பைத விட பாலCத:ன இரா8வ� 
பயி�சி,ஆ>த� ெகா�வன& எ�ற ஆைச கா+; ஈேராசா� 
வா#க�ப+ட பண! எ�� ெசா�னா� உ)ைம ஒ6ப; உய32* 
நி�'ம�லவா? 
ெஜயேவைல ெகாைல ெச�ய �ய�� ேதா��� ேபா� 
ெபாலிசா5ட! கா+; ெகா,�க�படவி�ைல எ�� உ�தியாக 
ெசா�ல�;>மா? 
அ�ேபாெத�ல! 'ைற2த ப+ச! ேபாரா+ட#க� 'றி/*!, அரசிய� 
'றி/*!, மா3�சிய! 'றி/*! ஆயிர! விடய#கைள� ப;/*/ 
ெத52*ெகா)டாவ* இ6�கலா! எ�� இ�ேபா* வ62*வ*), 
எ�� எ@தி உ�ள :3க�.ெத52* இ62தா� உயிேர இ62தி6�கா* 
எ�� ெப6ைம�ப,#க�. இ�தியாக ஆர!ப/திலி62ேத 
ஆமாSசாமிகளாக ம/திய '@ெவா�� ெசய�ப+டைத 
ப+டவ3/தனமாக ெதளி&ப,/தி>�ள :3க�. 
ந�றி.

Reply 
Eraavanan 
Posted on 01/19/2010 at 10:18 pm 

ஐயா ேதா+டா! என�' ந:3 த!பிேபா� உ�ள*. அைத உம* எ@/*> 
க6/* நைடயிலி62* �52*ெகா)ேட�. நிமி32* கிட2தவாேற 
*�பினா� அ* என�'ேம� வ :@! எ�ற அறிேவ இ�லாம�தா� 
இ*வைர நட2*�;2த தமிழ:ழ வி,தைல எ�ற ேபாரா+ட! 
இட!ெப�ற*. அதைன ந:3 ஏ���ெகா�G!. எைன� ேபா�ேறா6! 
��� அ�ப;/ *�பியவ3க�தா�. அ* பிைழெய�� ெத52த*! 
எம* ெசய�பா+ைட மா�றிவி+ேடா!. த!பி ேதா+டா அைமதி. 
அைமதி. நா! பல தடைவ ேக+,! எ@த வி6!பாத ஐய3 த�ேபா* 
எ@*கிறா3 எ�றா� அத�கான கால! கனி2தி6�பதாக அவ6�'/ 
ெத52தி6�கிற*. அவ5� இட/தி� ந:3 இ62தா� அவ3 அரசிய� 
ெதளிவி�றி அ2த� கால/தி� இ62த*ேபா� ஆ'!. ச5 ச5 த!பி 
ேதா+டா அ2த� '+;� �லிைய இனியாவ* கா+;� வி,!. அ* 
?த2திர!ேத; அ#ேக அைலய+,!. நா� என* வி,தைல�காக 
நாேன ேபாரா,பவ�. எ2த/ ேதவ <தைர>! எதி3பா3�பவ� அ�ல. 
அரசியல�ற அவசர� ேபா�'! ஆ/திர�ேம இ*வைர�கான 
காரண#க�. அ*ேபா� ந:6! அவசர�படாம� ஆ/திர�படாம� 
உ)ைமகைள உண32*ெகா�G!. ந�றி த!பி.

Reply 

12.

solo 
Posted on 01/26/2010 at 7:07 am 

ச5, உ#கட ெயாசைனய ெசா��#ெகாவ�

Reply 

◦

Guru.Radhakrishn an,Nellikuppam--607105 --Cuddalore District 
Posted on 01/20/2010 at 6:05 am 

க) ெக+ட பி� ?5யநமஷகார! . .

Reply 

13.
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sayantha 
Posted on 01/20/2010 at 7:53 am 

மயி5ைழயி� த�பி தைலைம�ெபா��ைப ப�'ண! 
எ,/தி6�கலா!. இLவள& இழ��க� வ2திரா*. அ*ச5 
ஈழ�ேபார+ட/ைத>! தமிழ3 தைலவிதிைய>! ெவள=ச�திக� 
த:3மானி�'!ேபா* யாைர�'ைற ெசா�லி எ�ன பய�?

Reply 

14.

SRIRAM 
Posted on 01/22/2010 at 8:27 am 

ஓ! ..மயி5ைழயி� த�பிய உ#கட ட�கிள?!, க6ணா&! 
ம�ர*கG! இ#க எ#கG�' ச�யிற அ6ைம ெப6ைமகைள 
பா/*�ெகா),தாேன இ6�கிற!. ம/தியி� B+டா+சி, 
மாநில/தி� ?யா+சி எ), ெசா�லி� ெகா), சி#கள 
தைலவ3களி� ஒளி2*ெகா), ெச�யிற B/ைத……….ம�ற* 
கா5�! பா5�! தி5>*. இ*க� தா� எம�' வி,தைல 
ேவ�;/ தர� ேபாகினமா!?

Reply 

◦

thurai 
Posted on 01/22/2010 at 4:59 pm 

தமிழ3 ேக+ப* தமிழைர/ தமிழேர அட�கியா�வத�கான, 
அதிகார!. 
சி#கள ெமாழி ப;�கமா+ேடா! ஆனா� உலகெமாழி 
அைன/*! 
ப;�ேபா!. காலி வைர ெச�� கைடக� ேபா+, வியாபார! 
ெச�ேவா! 
ஆனா� வ&னியாவைர தா� சி#களவ� வரலா!. இ2த 
ெக+ட '�கிய 'ண��ளவ3களி�'! வி,தைல�'! 
எ�ன ச!ப2த!.

*ைர

Reply 

■

proffessor 
Posted on 01/20/2010 at 11:41 am 

அமி3தலி#க! தன* ஆதரவாளரான ?2தர/தி� த2ைதயாரான 
சதாசிவ! Vல!, ?2தர/*�' ெந6�க; ெகா,/*, ‘�திய பாைத’ 
ப/தி;5ைகைய நி�/திவிட பல வழிகளி� �ய�றா3. ?2தர! 
அமி3தலி#க/தி� மிர+ட�கG�' அ;பணி2* விடவி�ைல. 
?ழி�ர/ைத ேச32த ?2தர!, தன* ப/தி5ைகயி� ெவளிய+ீடாளராக 
தன* ஊைர= ேச32த ?ேர2திர� எ�பவ5� ெபயைர ப/தி5ைகயி� 
ேபா+;62தா3. அைத அவதானி/த அமி3தலி#க!, தன* இ�ெனா6 
ஆதரவாளரான ?ேர2திரனி� த2ைதயாைர அ8கி, அவர* மகைன 
‘�திய பாைத’ ப/தி5ைக ெவளிய+ீ;லி62* விலகி வி,!ப; 
ெந6�'த� ெகா,�க ஆர!பி/தா3. த2ைதயி� ெந6�'தைல/ 
தா#க �;யாத ?ேர2திர�, தன* ச!மத! இ�றிேய தன* ெபய3 
ப/தி5ைக ெவளிய+ீடாளராக� ேபாட�ப,கிற* எ�� ஒ6 ெபா�ைய 
த2ைதயிட! Bறி/ த�ப �ய�றா3. அைத உ)ைம என ந!பிய 
அவர* தக�பனா3, அLவிடய/ைத அமி3தலி#க/திட! ெத5வி/தா3. 

15.
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அத�' அமி3தலி#க! அவ6�' சில பாதகமான ஆேலாசைனகைள 
வழ#கியதாக நா! பி�ன3 ?2தர/தி� Vல! அறி2ேதா!. 

பி5ேக;ய3 வ :ர*#க யா4�பாண! வ2த பி�னேர, நவாலிைய= 
ேச32த இ�ப!, ெச�வ! உ+பட அர?�ெகதிராக= ெசய�ப+ட பல 
தமி4 இைளஞ3க� ெகாைல ெச�ய�ப+,, ெத6ேவார#களி� 
வ :ச�ப+டன3. அ�ப;யான வ :ர*#கவிட! ெச��, தன* மகனி� 
ச!மத! இ�றி அவர* ெபயைர ‘�திய பாைத’ ெவளிய+ீடாளராக� 
ேபா+,�ளன3 என ஒ6 �ைற�பா+ைட எம* அ=சக/*�' எதிராக 
ெச�வத�காக, ?ேர2திரனி� த2ைத ஒ6 க;த/ைத/ தயா5/*, 
வ :ர*#க&�' அF��வத�' தயா3 நிைலயி� ைவ/தி62தா3. 
ஆனா� எம* அதிCடேமா எ�னேமா, ?ேர2திரனி� ெந6#கிய 
உறவின6!, பி�ன3 �லிகளா� ?+,� ப,ெகாைல 
ெச�ய�ப+டவ6மான, நவ சம சமாஜ� க+சியி� யா4 மாவ+ட 
ெசயலாள6மான ேதாழ3 ஆ.க.அ)ணாமைல அ#' த�ெசயலாக 
ெச�றேபா* இைத� ேக�வி>��, உடன;யாக அைத/ த,/* 
நி�/திய*ட�, என�'! உடன;யாக/ தகவ� த2தா3. அத� Vல! 
வ :ர*#கவிடமி62* எம* உயி3க� பா*கா�க�ப+டன. இைத� 
ேக�வி>�ற ?2தரம,; தன* ந)ப3 ?ேர2திரைன ெவளிய+ீடாள3 
ெபா��பிலி62* வி,வி/*வி+,, 'ணர/தின/ைத அத�' 
நியமி/*, எ!ைம>!, தன* ந)ப3 ?ேர2திரைன>! இ�க+டான 
நிைலயிலி62* வி,வி/தா3. இ* அவர* ேந3ைமைய>!, 
உய3வான ப)பா+ைட>! எ,/*� கா+,கிற*.

Reply 
எதி3& 
Posted on 01/20/2010 at 5:32 pm 

Professor! 
ெபய6�' ஏ�றப; ெதாழிைல ெச�கிற:3க�. 
இல#ைக மா3�சிச – ெலனினிச க!]னிC+ க+சியி� 
��னா� வட பிரேதச= ெசயலாள3 ச.?�பிரமணிய! அவ3க� 
ஆ�றிய உைரைய ேதனி இைணய/ தள/திலி62* 
தி6;ய*தா� உ#க� 'றி��. ந�றி.

Reply 

◦

K.K 
Posted on 01/21/2010 at 11:17 pm 

Proffessor …your statments are 100% true…I was living that time near the chitra 
press. please sir continue your writing hier.Thanks

Reply 

◦

க) 
Posted on 01/20/2010 at 1:33 pm 

விவாத! ெச�>! அைனவ6�'!, க+,ைரயாள6�'!

அரசியலி� �;விலி62ேத அதFைடய அைம��! 
வ;வைம�க�ப,கிற*. ந:#க� எ@*! அேனக விசய#க� 
அைன/*! அைம��! அதFைடய உற& 
ச!ப2த�ப+டைவகளாகேவ இ6�கிற*. அரசிய� �;&கைள 
ந:#க� 'றி�பத�' தயாராக இ6�கவி�ைல. 

அ���ள O4நிைலயி� அைன/* '@�கG! த#கG�'� 
ேமாதி�ெகா),தா� இ62த*. இதி� 'றி�பி+, ஒ6வைர ம��! 

16.
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B�வ* எ�ப* �@ Nசணி�காைய ேசா�றி� மைற�ப* 
ேபா�தா�. இ2த ச)ைடைய ெகா!� சீவி இ2தியா&! த� 
ேமலாதி�க/ைத நிைலநா+ட� பய�ப,/தி�ெகா)ட*.

இ�தியாக ராஜிL-ெஜயவ3தேன ஒ�ப2த! எ�ற ெபயரா� 
தமிழின/ைத B+,= சதி>ட� 'ழிேதா); �ைத�க �ைன2த 
ேபா* அைத எதி3/* 'ர� ெகா,/த விர�வி+, ெசா�ல�B;ய ஈழ 
அைம��களி� �த�ைமயானதாக&! உ�தியானதாக&! இ62த* 
�லிக� அைம�� எ�ப*!. ம�ற எ�லா ஆ>த� '@�கG! 
இ2தியா&ட� ேச32*�ெகா), அழி�'! ேவைலகளி� இற#கிய* 
எ�ப*! மைற�க �;யாத விசய#க�. அ�ெபா@ அ* இரா8வ 
ஆ� கா+;யாக/தா� ம�ற அைம��க� ெசய�ப+டன. இ2திய 
இரா8வ/தி� ஆ�கிரமி�ைப எதி3/*! சி#கள பாசிச அரைச 
எதி3/*! ம�றவ3கGைடய ேபாரா+ட! எ�ன ஆன*. ஈழ/தி� 
எ2த Vைலயிேல>! ந:#க� ம�களி� ந!பி�ைகைய ெபற �;யா* 
ேபான* ஏ�? இ�ைல சி#கள பாசிச ஒ,�க �ைறைய எதி3/* நி�க 
�;யாம� ேபான* ஏ�? இத�ெக�லா! உ#க� பதிெல�ன?

ஒ6 ேபாரா+ட/தி� அரசிய� உ�ளட�க/ைத �ற2த�Gவ*!, 
எ�லா! ஒ6 ஹ:ேரா வ2*தா� த:3/*ைவ�பா� எ�� ந!�வ*! 
இர),ேம பிைழயான*. ஒ6 விசய/ைத எ�ேலா6ேம V; 
மைற�கிற:3க�. ெப6!பா)ைமயான �ர)பா, எ#கி62* வ2த*, 
ஒ�� தனி ஈழம�ல ஒ��ப+ட இல#ைக�'� ?யநி3ணய உ5ைம 
எ��!, இ�ைல எ�றா� மாநில அள& அ2தC* ேபா*! எ��! 
வைரய6/*�ெகா), அவ3 அவ3க� க@/த��� ேவைலயி� 
ஈ,ப+;62தைத மைற/*வி+, ேப?வதா� எ�ன பய�.

இ2தியா ஈழ/ைத ஆ�கிரமி/தி62த ேபா* அைத விர+;ய;�க 
மைற�கமாகேவF! இல#ைக அர?ட� B+, ேச32* 
விர+;ய;/த* எ�பைத அைனவ6! அறிவ3. இ�ப; உ�நா+;� 
இன எதி5>டேனேய B+, ேச32தவ3க� ம�றவ3கGட� B+, 
ேசர தய�க! இ6�க வா��பி�ைல எ�ேற க6த ேவ),!. ஆனா� 
ம�றவ3க� ஏேதா ஒ6 இட/தி� �லிக� ெச�வா�' 
ெச�/த�;யாத இட/தி� சி#கள அர?�' எதிராக ந:#க� ம�க� 
ம/தியி� ெச�வா�' ெச�/தியி62தா� தவி3�க �;யாம� 
அவ3க� ம�றவ3கைள ஏ�க ேவ);ய O4நிைல வ2தி6�'!. 

அவ3க� தவ�கG�' எவ6! மா�றாக&! இ62ததி�ைல. 
அரசிய� Yதியி� பி� த#கிய சி2தைனையேய ைவ/தி62தன3. 
நைட�ைறயி� சி#கள பாசிச/தி�' ேசைவ ெச�>! 
அரசியைல>!, கா+;�ெகா,�'! நைட�ைறைய>! 
ைவ/தி62தன3. இ2திய ரா8வ/திைன ெவளிேய�ற சி#கள 
அரேசா, ஒ6 �52*ண3ைவ ைவ/தி62தைத ம�றவ3க� �லிகைள 
ேபாரா+ட/திைன ைகவி+டதாக கைத/தன3. இ�ப; அரசிய� 
Yதியி� அைன/*! எதிராகேவ இ62த*. 

இ�தியி� நட2த ேதா�வி>! ச3வேதசிய O4நிைலைய தவறாக 
மதி�பி+டைமேய காரண!. ஏகாதிப/திய#கG�' இைடயி� நட2த 
ேபா+;யி� சி#கள பாசிச அர? தன�' சாதகமாக பய�ப,/திய*. 
ஆனா� ம�ற அைனவ6! ஏகாதிப/திய#கG�' இைடயி� நட2த 
ஆதி�க மைற�க ேபா5ைன ஒ*�கிவி+டன3. அைன/*! 
அெம5�கா எ�� அெம5�காைவ எதி3�க ேகா5ன3. அவ3க� 
அெம5�காவிைன ஒ/*�ெகா�ள ைவ/*வி+டா� எ�லா! 
�;&�'வ6! எ�� நிைன/தன3. ஆனா� சி#க� பாசிச இரா8வ 
அரேசா, எதி3�காமி� உ�ள இர`ய சீன B+டணிைய ச5யாக 
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பய�ப,/தினா3க�. இ2தியாைவ சீனாைவ கா+;ேய தன�' 
சாதகமான O4நிைலைய ைவ/தன3. அத�' அவ3க� இல#ைக 
�@வைத>! ம�றவ3கG�' B� ேபா+, வி�க&! ெச�தன3. 

இைத �லிக� பய�ப,/த தவறியைத>!, த�காலிகமாகேவF! 
உ�தியாக ெமா/தமாக&! பி�வா#காம� இ�தி ேநர/தி� ைகய� 
நிைலயி� இ62த*!, அைன/* பைடகைள>! ஒ6 இட/தி� 
ஒ*#கி �ட#கி�ேபான*!, ச3வேதச அரசியலி� பலவ :ன#கைள 
�52*ெகா), இ�F! அவ3கG�' இைடயி� பைக ���! 
வைரயி� ப*#கி பி�வா#கி இ62தி6�க ேவ),!. அதாவ* 
மீ),! ெகா5லா >/த/தி�' மாறி இ6�கேவ),!. ஆனா� 
அவ3க� கைடசி வைர ஊசலா+டமாக மர� >/த/ைதேய 
ந!பியி62தன3. ச3வேதச சVக/தி� க6ைணைய 
எதி3�பா3/தி62தன3. 

இ*ேவ அவ3க� மீதி62த விம3சன!. இதிலி62* அவ3க� எ�ப; 
தன* அைம�பிைன �*�பி/தி6�க ேவ),!, அ,/த அைம�பிைன 
எ�ப; பய�ப,/த ெத52தி6�க ேவ),!. ம�றவ3கG! 
அவ3கG�' அ2த ேநர/தி� B+;ைன வலி>�/தி 
நி3ப2/தி6�கேவ),!. அைதெய�லா! �லிகG! ெச�யவி�ைல 
ம�ற எவ6! ெச�யவி�ைல. அ�ெபா@* நட2த* (ego) ஈேகா 
ச)ைடயி�ைல. அைத வி,/* அவ3க� பாசிசC,க� எ�ற 
ஒ�ைற ெசா�லி�ெகா), சி#கள பாசிC,கG�' மைற�க 
சாமர! வ :சி�ெகா);6�க ேவ)டா!. 

இ�ெபா@* Bட வ�னி ப'தி தவிர ம�ற ப'திகளி� யா6! 
எ2தவித அைம�பிைன க+ட ��வரவி�ைல. ஒ6 ச5யான 
அரசிய� ��ெமாழிைவ ெச�யவி�ைல. இ2த பி�னைடைவ 
காரண! கா+; அைன/* சமரச/தி�' தயாராக ெவLேவ� 
த/*வமாக ��ைவ�கிறா3க�. சி#கள பாசிச/ைத இரா8வ/ைத 
�றிய;�பத�' அ#' சிறிய '@ைவBட க+;யைம�க/ 
தயா5�ைல. வா�ஜால#கைள>!, ம�றவ3கைள 
'ைறBறி�ெகா), த� *ேராக/ைத>!, ெவ+;� ேப=?கைள>! 
ஞாய�ப,/தி�ெகா);6�கிறா3க�. ேபாரா+ட/திைன அ#கீக5�க 
க���ெகா�ளேவ),!. அதி� உ#க� வ�ம/ைத த:3/*�ெகா�ள 
உ#க� மன!ேபான ேபா�கி� தவ�கைள ?+;�கா+,வைத 
நி�/*வ*!, பைழய தவ�கைள ?+;�கா+; அத�' பிற' 
அவ3க� மாறி வ2தைத ெகாSச!Bட ெபா6+ப,/தாம� மீ),! 
பைழய கSசிையேய கா�=?வ*!, மீ),! ஒ6 மா�ற/திைன 
வி6!பாதேத கா+,கிற*.

அரசிய� பிைழயிைன>!, ஏ�ெகனேவ மாறிவி+டைத வி+,வி+, 
இ�F! ஜனநாயக� ப,/*த� எ�ப; அ*&! அரசியைல 
வி+,விடாம�, சமரசமி�லாம� வ�ம/தி�' இட!ெகா,�காம� 
எதி3கால கடைமயிைன மனதி� ெகா), விம3சன/ைத 
ஆ�க�N3வமான விம3சன/ைத, சா& 'றி சாப/ைத வி+,வி+, 
இ6�பவ3கைளேயா அ�ல* அ2த அைம�பிைனேயா, அ�ல* ஒ6 
�திய அைம�பிைனேயா எ�ப; க+;யைம�ப* எ�பதைன 
விவாதி�க ��ப,#க�. அவ3கைள 'ைறெசா�வ* ஒ�ைறேய 
ெதாழிலாக ெகா�ளாம�, ஏேதா அவ3க� 'ைறெசா�வதாேலேய 
ந:#க� ச5யான அரசியைல ைவ/*�ெகா);6�பதாக ஏமா�றாம� 
ெதளிவாக இனி ெச�ய ேவ);யைத விவாதி>#க�. அத�' பைழய 
அரசிய� பிைழைய ?+;�கா+,#க�. 
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இ*வ�லாம� ராஜப�ேசைவ, சி#க� இனவாத பாசிச இரா8வ 
ஆ+சியிைன எதி3பைத எ�ப; எ�ப; எ�� விவாதி�காம�, 
ேபாரா,பவ3கைள� ப�றி ம+,ேம விவாதி�ப* மைற�கேவா 
ேநர;யாகேவா அ2த இனவாத பாசிச/தி�' ம+,ேம ேசைவ 
ெச�>!. ஏகாதிப/திய/தி� அ;ைம/தன/ைத ஈழ/திேலா, 
இல#ைகயிேலா வி;வி�கா*. இனி>! மா�றி�ெகா�வ :3க� எ�� 
நிைன�கிேற�. தவறான �� உதாரண/ைத உ6வா�காத:3க�. ஒ6 
�ைன�க/தியாக தமிழ3க� மீ* ம+,ேம பா�=?! க/தியாக 
மாறாத:3க�.

Reply 
அயலவ� 

Posted on 01/20/2010 at 5:23 pm 

�* ;�லியி� நட2த பிரபாகரFடனான ச2தி�பி� 
பிரபாகரF�' இ6 அழகான 'ழ2ைதக� இ6�பைத>! 
அவ3க� பா*கா�பான Oழலி� வா4வைத பா3�க 
ஆைச�ப,வதாக� Bற�ப,கி�ற*.இத� அ3/த! 
எ�னெவ�� இ�ேபா* தா� �5கி�ற* இ2தியா 
பதிென+,வ6டமாக மைற/*ைவ/தி62த வSச/ைத/ 
த:3/தி6�கி�ற* எ�பதைன இ2த இைண�ைப� பா3/*� 
�52* ெகா�ளலா!. தி+டமி+ட நயவSசக�ப,ெகாைல 
.http://www.youtube.com/watch?v=qwW2JHWwlj4&feature=related

ெத� இ2திய அரசிய� தைலவ3கைள ஒ6 சத/தி�' 
கண�ெக,�Bடாெத��! அவ3க� நைக=?ைவயாள3க� 
எ�ற உ)ைமைய>! சர/ெபா�ேசகா Bறி>�ளா3. 
http://www.thinakaran.lk/2010/01/20/_art.asp?fn=f1001203

Reply 

◦

thurai 
Posted on 01/20/2010 at 7:37 pm 

பிரபாகரF!,�லி�பைட>! ஏைனய அைம��க@! ேதா�ற� 
காரண! தமிழ3 வி,தலி� B+டணியினேர. அ;/தளம�ர 
வி,தைல�ேபா3.. தமி4ம�கைள 
சி#கள அரசி�'! சி#கள ம�களி�'! எதிரா 
அணிதிர+;னா3க�. 
சி#கள இரா8வ/ைத அழி�ப*!, ம)ைண மீ+ப*ேம 
வி,தைலயாக� க6தியவ3கேள �லிக�.

யா4�பாண/ைத வி+, வ�னி�'� �லிக� �'2த ேபாேத, 
தமிழ3களி� வி,தைல�ேபா3 அCதமி�க/ ெதாட#கிய*. 
இ�தியி� தமிழைர பலிெகா,/*! 
�லிகைள� கா�பா�ர �;யாத நிைலயிேலேய வி,/ைல�ேபா3 
�;2த*. 
*ைர

Reply 

◦

thamilmaran 
Posted on 01/20/2010 at 3:55 pm 

க)னி�' பா3ைவ� 'ைரபா, இ6�+தா� ைவ/திய5ட!தாேன 
கா+ட ேவ),!,ச5யாகிவி,! எ�6 இ6�டதா� 
பா3ைவ�'ைரபாேட ஏ+ப,!.இ* ப@*பா3�'! இட! ஆக 

17.
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'+ர!,'ைரகைல ச5பா3�க� ப,கி�ரன.�லிகள :� இராணaவ! 
மா+6�க6/தாள3கைல வி+, ைவ�கவி�ைல.தம* �காமி* என 
ெத5�+*! காைரநி6/தினா3க� எ� எ#க� அ�பாைவ அ;�காத 
'ைரயாக தி+;னா3க�.இ�F! ப� கைதக�,கா�#க� �லிகளா� 
பல6�'! உ), ஆனா�! ம�க� �லிக� ப�க!தாேனநி�ரா3க�. 
இராமேர ஆனா�! தவ6 எ�ரா� தவ6தா�.

Reply 
அயலவ� 
Posted on 01/20/2010 at 5:37 pm 

http://www.youtube.com/watch?v=kVZKvTpL7k8&feature=related

Reply 

18.

thamilmaran 
Posted on 01/20/2010 at 8:06 pm 

இ2தியா&ட�ந+ைப கா+,வ* எ�6 �லிக� இ2திய 
எதி3�பாள3கEட� உரைவ ேபண :னா3க�.அரசிய��' ஒ6 
�)ணா�ைக ெகா�, வ2தர3க�.ெமா/த/தி� எ�லாேம 
�லிகE�' எதிராயி+6.இ2தியா மீ* பைக வள3�ப* 
ஆேரா�கியமானத�ல.ச/திய!நம*.தளரா* வாழந! 
ெசா2த#கE�' க+6/த6ேவா!.கால! மா6!.

Reply 

19.

samy 
Posted on 01/20/2010 at 8:34 pm 

இ�ேபா* அ,/* எ�ன ெச�ய ேவ),! வி]க! �திய திைசகளி� 
ெசய�பா,கG! இ�ப; �;யா* எ�பத�' ஏதாவ* 
வி;ெவ�ளிக� ெத5கிறதா?

Reply 

20.

அயலவ� 
Posted on 01/21/2010 at 5:48 am 

ைம�க�டF!,ப�'ண/*டF! ப�க/தி� பிரபாகர� ப,/*வி+, 
இைடயி� எ@2* அவ3க� நி/திைரயி� இ6�'! ேபாேத 
*�பா�கியா� ?+,�ெகா�றதாகேவ 'றி�பாக �ெளா+,ெரலா 
இய�க/தினரா� எ)ப*களி� ஆர!ப/தி� பரவலாக� ேபச�ப+ட*.

உ)ைமக� எ�ேபாேதா ஒ6நா� ெவளிவ6! எ�பைத 
��ப/ைத2* வ6ட#களி� பி�னான ஜ�ய5� பதி&க� 
உண3/*கி�றன. இ�F! உற#கி�கிட�'! உ)ைமக� பல 
ெவளிவ6ெமன எதி3பா3�கி�ேற�.

Reply 

21.

sayantha 
Posted on 01/21/2010 at 6:20 am 

ேதவ'மார� உயிேரா, இ6�பதாக உலக! ந!�வ* ேபா�இ 
ேதசிய/ தைலவ3 அவ3கG! ஒ6 நா� வ6வா3 எ�� தமிழ3க� 
ந!�கிறா3க�. 

இ/தைன ேபரழி& >/த/ைத நடா/திஇ தமிழ:ழ ம)ைண/ 
தமிழ3களி� �ைத'ழிகளாக மா�றிய எதி5க� வி+, வி,வா3களா? 

22.
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சி#கள/தி� ெசா�வைத/ தமிழ3க� ஏ�க ம��பதா� அதைன/ 
தமிழி� ெசா�ல&! ஏ�பா,க� ெச�தா3க�. தமிழி� ெசா�லி>! 
தமிழ3க� அைத ஏ�க ம�/ேத வி+டா3க�. ஆனா�!இ பாb�றி� 
கைத �;�க� �ற�ப+டவ3க� அதைன வி+, வி,வதாக இ�ைல. 
தைலவ3 'றி/த ந!பி�ைக தமிழ3களிட! இ6�'!வைர தம�' 
இட! கிைட�க� ேபாவதி�ைல எ�பதா�இ ��ளிவா��கா� 
ேபரவல! �;>!வைர �க! கா+ட ம�/தவ3க� மீ),!… 
மீ),!… அேத வசன#கேளா, அர#கி�' வர/ தவி�கிறா3க�. 
அத�காக/ தமி4 ம�கைள இ6 *6வ�ப,/*! �ய�சியி�! 
சைள�காம� ஈ,ப,கிறா3க�. 

த�ேபா* அவ3கG�கான அர#கமாகேவ ‘நா, கட2த தமிழ:ழ அர?’ 
உ6வாகி வ6கி�ற*. கட2த ஞாயி���கிழைம பிரா�Cஇ பா5C 
�றநகரான சா3ேசலி� நைடெப�ற ‘நா, கட2த தமிழ:ழ அர?’ 
அர#க/தி� இட!ெப�ற உைரயாட�கG! இைதேய உண3/திய*. 
தமிழ:ழ/ ேதசிய/ தைலவ3 அவ3க� இற2*வி+டா3 எ�� 
நிQபி�'! �ய�சிகG! அ#ேக ேம�ெகா�ள�ப+ட*. வி,தைல� 
�லிகளி� தைலவராக ேக.பி. அவ3கேள நியமி�க�ப+டதாக&!இ 
அத� ெதாட3=சியாகேவ ‘நா, கட2த தமிழ:ழ அர?’ 
உ6வா�க�ப,கி�ற* எ��! Bற�ப+ட*. வி,தைல� �லிகளி� 
த�ேபாைதய �ல!ெபய3 க+டைம���கG! 
விம3சன�ப,/த�ப+ட*. ம�க� ேபரைவகG! அவ3கள* 
விம3சன#களிலி62* த�பவி�ைல. 

தி6. வி?வநாத� உ6/திர'மா3 அவ3க� மிக� ெப5ய தமிழ:ழ 
உண3வாள3. ேதசிய/ தைலவ3 அவ3கGட� மிக ெந6�கமாக� 
பழகியவ3. தமிழ:ழ மீ+பி�கான அவர* �ய�சி>!இ பணி>! 
�னிதமான* என நா! ந!�கி�ேறா!. ஆனா�!இ அவர* ப�க/தி� 
அமர ��ப,பவ3கள* ெசய�பா,க� அவைர>! தா4/*! 
அபாய#க� ெகா)டதாகேவ உ�ளன. ேதசிய/ தைலவ3 
அவ3கG�'� பாb�றி� கைத �;�க �ய�சி�ப*இ 
வ+,�ேகா+ைட/ த:3மான! ஒ6 வரலா�� அவமான! என� 
பிரகடன�ப,/*வ*இ�வி,தைல� �லிகளி� �ல!ெபய3 
க+டைம���கைள விம3சி�ப*இ ம�க� ேபரைவக�மீ* அவ<றான 
தா�'த�கைள� ெதா,�ப* எ�� அவர* அணியிலி62* சகதிக� 
ம+,ேம ெவளிவ2* ெகா),�ளன. மிக� ெப5ய ேதசிய� 
கடைமயிைன நிைறேவ�ற/ *;�'! தி6 உ6/திர'மா3 அவ3க� 
கால! தா4/தா* இ/தைகய ேசற;���கைள த,/* 
நி�/தா*வி+டா�இ அவர* �ய�சிேய அதி� 
V4க;�க�ப+,வி,!.. 

.. 
பா5C ஈழநா,

Reply 
Vijay_kck 
Posted on 01/22/2010 at 1:23 pm 

ஆமா!. பிரபாகர� ேகா;�கண�கி� ெசா/* ேச3/* வி+, த�பி/* 
ஓ; வி+டா3. அதனா� க6ணா ேபா�ற உ)ைம>! 
உ/தம�மானவ3க� ஈழ/தமி4 ம�களி� வா4�ைக/ தர/ைத 
உய3/*வா3க�. உ5ைமகைள� ெப��/ த6வா3க�. க);�பாக.

Reply 

23.
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Posted on 01/22/2010 at 5:30 pm 

“தி6. வி?வநாத� உ6/திர'மா3 அவ3க� மிக� ெப5ய தமிழ:ழ 
உண3வாள3. ேதசிய/ தைலவ3 அவ3கGட� மிக ெந6�கமாக� 
பழகியவ3. தமிழ:ழ மீ+பி�கான அவர* �ய�சி>! பணி>! 
�னிதமான* என நா! ந!�கி�ேறா!. ஆனா�! அவர* ப�க/தி� 
அமர ��ப,பவ3கள* ெசய�பா,க� அவைர>! தா4/*! 
அபாய#க� ெகா)டதாகேவ உ�ளன.”

ஆமா!. தளபதிக� எ��ேம தவ� ெச�வதி�ைல. 
ம�றவ3க� தா� அவ3க+காக எ�லா/ தவ�கைள>! 
ெச�கிறா3க�. 
அ�பா sayantha, 
த2ைத” “அ)ண�” “த!பி” கால! எ�லா! நா#க� ேக+ட கைத 
தி6!ப&! ெசா�ல�ப,கிறதா?

Reply 
S.தமிழவ� 

Posted on 01/22/2010 at 9:23 pm 

இ#' விவாத! ெச�கிற ேதா+டா, தமி4 மாற�, சா2த� , அயலவ�, 
அெல�C ரவி ேபா�ற அைனவ6ேம ஒ�ைற ம+,! தா� 
ெசா�ல/ *ணிகிற3க�. பிரபாகர� ச5யா தவறா எ�ப* தா� அ*. 
ஐய5� ெதாட5� ஆர!ப/திலி62ேத இைழேயா,! அரசிய� 
சி2தைனைய யா6ேம �52* ெகா�ள&! விவாதி�க&! 
பி�னி�கிறா3க�. மீளா�வி�கான ஆர!ப� ��ளியாக� Bட இ2த/ 
ெதாட3ளி� பய�பா, அைமய வா���),. எனேவ, ந)ப3கேள 
எதி3கால/ைத� தி+டமி+,� ெகா�வ+க�கான நிக4கால 
உைரயாடைல ைகயாG! வைகயிலான அரசிய� விவாத#களி� 
ஈ,படலாேம?

Reply 

25.

thamilmaran 
Posted on 01/23/2010 at 4:43 pm 

ெதள :2தந:5� க�ெல52தா� கல#'!,மcப; ெதள :2* 
வ6!.னா�! எ5ய�ப,! க�களா� 'ழ!�வ*!,மcப; 
ெதள :வ*மா� ேப?கிேறா!.சரவைன கிராம/தி�நா� பா3/தெந� 
வய�கE! ெதள :2தன :5� ஓ,! இறா�க� சி�ன வயதி� எ#க� 
ைக விர�கைல க;/தி6�கி�ரன.இ�ேபா* சமய#கள :� சி2தி�கா* 
ேப?வ*! ெதள :2தன :5� இறா�கேளா, விைலயா,வ* 
ேபா�ற*தா�.

Reply 

26.

shanthan 
Posted on 01/24/2010 at 8:12 pm 

‘கட2த வ6ட! ைத மாத! 2! திகதி �லிகளி� ேகா+ைடயான 
கிளிெநா=சி அரசி� ைகவச�ப+ட*. �லிக� பி�வா#'கிறா3க�. 
எ#கைள பணய� ைகதிகளாக இ6�'!ப;யா�கினா3க�. 
வி,தைல� �லிகG�'! இல#ைக இரா8வ/*�'! இைடயி� 
ச)ைட உ�கிரமானேபா* சாதாரண தமி4 ம�களாகிய நா#க�தா� 
இ6தர�பினரா�! மிக� ெகா,ைமகைள அFபவி/ேதா!. 
வா3/ைதகளா� வ;�க �;யாத *யர அFபவ#க� அைவ. �லிக� 
ேதா���ெகா);6�கிறா3க� எ�பைத உண32த ஒ6சில3 

27.
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த#களிட��ள பண/தி� வலிைமயா� த�பி ஓ;வி+டா3க�. 
காய!ப+டவ3கைள ஏ�றவ2த ெற+'ெறாC க�ப�, ஐசிஆ3சி 
க�ப�களி� த#களி� ெசா2த#கைள>! 
சிேனகித3கைள>!�லி�பிர�3க� அF�பி வி+டா3க�. 
��ேனறிவ6! இல#ைக இரா8வ/*ட� ேபாராட எ#க� 
'ழ2ைதகைள �லிக� இ@/*�ெகா), ேபானா3க�. ஒ�றிர), 
மணி/தியால� பயி�சி>ட� அ2த� 'ழ2ைதக� ேபா3�கள/தி� 
ம;2தா3க�. 

இ2த� ெகா,ைமகைள/ தா#க�;யவி�ைல. பசி, ப+;னி, 
உயி5ழ���கைள அவ3களிட! (�லிகளிட!) ெசா�லிய@தேபா* 
‘தய#காம� எ#கGட� இ6#க�. இல#ைக இரா8வ! எ#கைள 
ஒ6நாG! ெவ�றி ெகா�ள �;யா*. ெவளிநா+;� எ#கG�காக 
'ர� ெகா,�'! தமிழ3களி� �ய�சியா� அெம5�க ஜனாதிபதி 
ஒபாமா எ#கைள� கா�பா��வா3. ஒபாமாவி� ெப5ய க�ப�க� 
ெப5ய பைட>ட� வ2திற#'!. ந:#கG! உ#க� 'ழ2ைதகG! 
அெம5�கா ேபா�= ேசர கட&� உதவ�ேபாகிறா3. ெபா�ைமயாக 
இ6#கள,எ/தைனேயா பண�கார3க� எLவளேவா ெசலவழி/* 
அய�நா, ேபாகிறா3க� ஆனா� ந:#க��லிகGட� இ6�பதா� 
�லிைகGட�ேச3/* உ#கைள>! அெம5�காவ�' 
அைழ/*=ெச�வா3க� எ�� �லிக� ெசா�னா3க�. அவ3களி� 
வா3/ைதகைள நா#க� ந!பிேனா!. ந!பேவ);ய நி3�ப2த!” 
அ�ப; �லிகளி� பைட�'/ த#க� 'ழ2ைதகைள 
பறிெகா,/ேதா5� �ல!ப�, கதற� ப5தாபமாக இ6�'!.

�லிகளிட! த#க� 'ழ2ைதகைள ெகா,�காம� த#களி� 
'ழ2ைதகைள/ தா#க� ';யி62த கா!களி� அ;யி� 
'ழிேதா);� �ைத/*� கா�பா�ற �ய�� அ2த ம)'ழியி� 
த#க� அ6ைம� 'ழ2ைதகைள இழ2ேதா6! எ#க� ��னா� 
நைட�பிணமாக வா42தா3க�.

”நா� ?த2திர�ர/திலி62* அ��ற�ப,/த�ப+, அவ3கGட� 
�*மா/தள� வ2தி6�கி�ேற�. �லிகளிடமி62* த�பி ஓ,!ேபா* 
�லிக� ?+டேபா* தா� வி@2திற2தா3. இரா8வ/தின5� ெச� 
அ;யி� தக�ப� சிதறி�ேபானா3. தாயி� பிண/ைத 
மிதி/*�ெகா),, தக�பனி� '6தியி� நைன2*ெகா), ஓ;வ2* 
உயி3 த�பிேனன’;.(ைவகாசி 15! திகதி வைர>! ஒபாமாவி� க�ப� 
வரவி�ைல. பாவ! �லிகG! அவ3கைள ந!பிய ஆயிரமாயிர! 
அ�பாவி/ தமிழ3கG! இல#ைக இரா8வ/தி� ெவ�றி�'� 
பலியாகியி6�பா3க�. 
இ* இ6ப/தி நா�' வய*� ெப)ணி� வா�' Vல!.

ஒபாமாவி� க�பைல� �லிகG�' அF��வதாக= ெசா�ன 
�ல!ெபய32த தமிழ3க� இ�� ேவ� வித/தி� த#க� 
த2திர#கைள� ைகயா�கிறா3க�. �லிகைள/ தவறாக 
வழிநட/தியவ3க� �ல!ெபய32த தமிழ3க�. த#களி� 
பண=ேச3���காக&!, ேமைடகளி� ெப5ய மனித3களாக 
இ6�பத�'! இல#ைகயி� தமி4= ச�தாய/ைத ஈவிர�கமி�றி� 
ெகா�� 'வி�பத�'= O/திரதா5க� �ல!ெபய32த �லி 
ஆதரவாள3க�.

Reply 
THOTTA 
Posted on 01/25/2010 at 8:29 pm 

◦
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உ!�ைடய கைத ,வசன!, திைர�கைத ந�லாதா� 
இ6�'.ஆனா� தமிழ3களிட/தி� இ2த பட! 
ஓடா*.ேவaெம)டா� ேகா!- சினிமாவி� தமி4 
மாறF�'!,*ைர�'!(அெவ6!ந:ேரா) ேபா+,� கா+,! . 
உம�' 100 மா3�C ேபா,வா3க�:

Reply 
shanthan 
Posted on 01/24/2010 at 8:21 pm 

ஒபாமா க�ப� அF��வதாக� �லிகளி� தைலைமைய ஏமா�றியவ3 
விCவநாத� உ6/திர'மா3. அவ3தா� இ�ைறய நா, கட2த 
தமிழ:ழ ெசய�'@� ெபா��பாள3.அவர* த�ேபாைதய கடைம 
�லிகளி� ெபயரா� ேச3/த பலமி�லிய� ெடால3கைள 
கா�பா��வ*! ேம�! நா,கட2த தமிழ:ழ/தி� ெபயரா� ேம�! 
பண! ேச3�ப*! தா�.��ளிவா��காலி� �லிகளி� தைலைம 
ஒ+,ெமா/தமாக அழிவத�' 
ேகபி உட� ேச32* �தலி� ெசய�ப+டா3. பி�ன3 �@ 
ெசா/ைத>! தா� மட�க ேகபிைய>! மா+;வி+டா3.

Reply 

28.

ேகபி 
Posted on 01/25/2010 at 12:50 am 

இர), தமி4 கன;ய3கG�' அெம5�காவி� அளி�க�ப+ட 
த)டைனைய ப�றி ஒ6 தமி4 ேதசிய ஆதரவாள3கG! V=ேச 
விடவி�ைல.. ேஜ3மனியி� ேத3த� தி6விழா :)

Reply 

29.

shanthan 
Posted on 01/25/2010 at 10:45 am 

ஏ&கைண வா#'வத�காக அெம5�க� ெபாலிஸிட! பண! 
க+;ய மாேமைதக�. அவ3கைள� ப�றி இ2த தமி4 
ேதசியவாதிக� எ*&ேம ேபச மா+டா3க�.அவ3களி� ெபயரா� 
இவ3க� எ/தைன மி�லிய� ெடாலைர ஏ�ப! வி+டா3கேளா.

Reply 

◦

shanthan 
Posted on 01/25/2010 at 10:57 am 

தமிழ3க� ெகௗரவமாக வாழ�B;யதாக ஒ6 அரசிய�த:3& 
நி=சயமாக ேவ),! எ�பதி� எ2த மா��� க6/*! 
கிைடயா*.ஆனா� �த� 30 வ6ட#க� தமிழ3 வி,தைல� 
B+டணி>! பி�ன3 30 வ6ட#க� �லிகG! த!ைம ஏக 
பிரதிகளாக� Bறி தமிழ3 தைலயி� மிளகா� அைர/தா3க�. 
அவ3க� தமி4 ம�கG�காக எ�ன சாதி/தா3க�. தமி4ம�கைள 
ெத6வி� அ�லவா ெகா),வ2* வி+,�ளா3க�.தமி4ம�க� 
இ2த நிைல�' வ6வத�' காரணமானவ3களி� ெவளிநா+,� 
பிரதிநிதிக� அ�லவா இ�ேபா* நா,கட2த தமிழ:ழ/ைத>! 
வ+,�ேகா+ைட/த:3மான/ைத>! 
��ென,�கி�றா3க�.இவ3க� மி=ச/தமிழ3கைள>! எ#ேக 
ெகா),ேபா� வி,வா3கேளா எ�� பயமாக இ6�கி�ற*.

Reply 

◦

THOTTA ■
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Posted on 01/25/2010 at 7:56 pm 

சா2த�…ெத6வில வி+ட தமிழைர… ந:3 வ :+;ல 
ெகா),ேபா� விடலா! தாேன.சீ�கிரேம ந:3 ஒ6 
?/தமானா அரசிய� க+சிைய ஆர!பி>!. ந:3 
எ�லா!… ..ைவ�க� ப+டைற நா� ேபால….தாF! 
ைவ�கைல தி�னா*…மா+ைட>! தி�னவிடாதா! அ2த 
நா�……….தமிழைர �லிக� ெத6வில வி+ட எ), 
க/*ற:3…..தமிழ5� வரலா� 
ப;�கவி�ைலேயா…..அFராத�ர/* எ�ைல ஓர#களி�…
எ�லாள� பைடகG!…..*+டைக�வின*! பைடக� 
�;வி�றி ேமா*கி�றன…�;வி�றி ெதாட6! 
ேமாதலா� இ6 ப�க�! அழிவிக� ஏராள!.இ�தியி� 70 
வய* எ�லாள� , இைளஜனா! *+டைக�விட!.. 
ந:>!நாF! தனிேய ேமா*ேவா! எ)ட �+டா� தனமான 
�;வா� எ�லாள� இற�பா� அFராத�ர/* தமி4 
ம�கைழ தவி�க வி+, ேபானேதா, இ�லாம� 
அFராத�ர�! எ#கைள வி+, ேபா� வி+டேத …
ச#கிலிய� ஆ#கிலயேரா, ேமாதி ெவ�ல�;யா* 
எ),ெத52*! அெவ3கேளா, ேமாதி தாF! த� 
பைடகG! த� ம�கG! அழி2த*தாேன 
மி=ச!..இ�தியி� க); ரா=சிய�! ேகா+ைட, யா4 
இரா=சிய#கG!, கைரேயார#கG! ஆ#கிேலய5ட! 
வ :42தபி�ன3 ெவ�ல �;யா* எ), ெத52*! 
ப)டாரவ�னிய� இ�திவைர ேபாரா; மி=சமா� எ�ன 
க)டா�.உ!�ைடய பா3ைவ� இெவ3க� எ�லா! 
ேபாராடாம� இ62தா� பல உயி3க� கா�பா�ட�ப+, 
இ6�'!,பல அழி&கைழ தவி3/* 
இ6�கலா!..இ�ைலயா.அட டா..எ�ன ஒ6 அ5யக), 
பி;��.மான!.O, ..ெசாரைன..வ :ர! இ6�கிற எ2த 
மனிதF! த� தா�நில! எதி5யிட! பறி ேபாவைத பா/*� 
ெகா), இ6�க மா+டா�.இைவ எ�ல! உ!மிட! 
இ6�கா? இ62தா ன:3 இ�; ேப?வ :ரா.அழிவி�லாம� 
வி,தைல ெபற �;யா*.தன* ெசா2த இன/தி� 
வி,தைலைய விைல ேப?கி�ற ,கா+;� ெகா,�கிற 
உ!ைமேபா�றவ3க� இ6�'! வைர வி,தைல�கான 
அழி&க� ெதாட32*ெகா)ேட இ6�'!.

Reply 
shanthan 
Posted on 01/26/2010 at 11:08 am 

தி6வாள3 ச�ன! இ�லாத ேதா+டா அவ3கேள தம* 
தவ�கG�' அ,/தவ3மீ* பழிைய� ேபா,வ* 
�லிகைள>! அவ3கள* ஆதரவாள3கைள>! 
ப�றி�ெகா)ட ெதா��ேநா�.அவ3க� எ�ேபா*ேம 
க6/ைத� க6/தா� 
ேமாதி�ெகா)டதி�ைல.காரண! அவ3களிட! 
காண�ப+ட அறி&�ப�றா�'ைற. அவ3க� த!மீ* 
தவ� கா)பவ3கைள எ+ட�ப�, *ேராகி என� 
ப+டமளி/* ெகா��வி,! ப�ெகாைல�கழக#க�. 
அவ3க� எ2த�கால/தி�! த!ைம ?யவிம3சன! 
ெச�த*மி�ைல. ம�றவ3 விம3சன/ைத 
ஏ���ெகா)ட*மி�ைல. ஆனப;யா� தா� அவ3க� 
அழி2தா3க�. மான!.O, ..ெசாரைன..வ :ர! இ6�கிற 

■
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எ2த மனிதF! த� தா�நில! எதி5யிட! பறி 
ேபாவைத பா/*� ெகா), இ6�க மா+டா� எ�றா� 
ந:#க� எ�ப; உயி6ட� இ6�கி�ற:3க�. திமி6ட� 
ம5யாைதஇ�லாம� ேபசிய எவ6! வா42ததாக 
ச5/திர! இ�ைல. உ#கG�' அ2த நிைல 
ஏ�படாமலி6�க+,!.

Reply 
Vijay_kck 
Posted on 01/26/2010 at 11:56 am 

அ6ைமயான ேக�விக�. எ+ட�ப3க� எ�ேபா*! 
தமிழின/தி� அதிகமாக/தாேன இ6�கிறா3க�.

Reply 

■

thurai 
Posted on 01/25/2010 at 11:14 am 

�லிகளி� ஆதரவாள3களி�' தமிழ3கைள பலிெகா,�ப*, 
மாவ :ர3 ஆ�'வ*,

சிைறயி�ைவ�ப* ைக வ2த கைல. 

�லிக� வாழ ேவ),மானா� தமிழ3 மா)ேடயாகேவ),!.

*ைர

Reply 

◦

shanthan 
Posted on 01/25/2010 at 11:33 am 

தமி4மாற� அவ3கேள அரசிய��'� இற#'! எவ6! 
இர), வார#கG�' ேம� ந�லவ3களாக இ6�க�;யா* 
எ�ப* ஒ6 ெபா*ெமாழி. இத�' உ6/திர'மா3 ம+,! 
விதிவில�க�ல. த�ேபா* இவ3க� நடா/*வ* அரசிய�. 
வி,தைல� ேபாரா+டம�ல.இவ3க� எ*&! ெச�ய+,!. 
ஆனா� இனிேம� ஏகபிரதிநி/*வ� ேகாச! ேவ)டா!.அ* 
தா� ச3வேதச/தி� இ62* தமிழைர� பி5/த*. எவ6! 
தம�'/ ெத52த வழியி� தமிழ3 உ5ைம�காக� பா,பட+,!. 
த#களா� இய�ற உ5ைமகைள>! அபிவி6/திைய>! 
ெப��� ெகா,�க+,!. ேகாவண/*ட! இ6�'! ஒ6வ3 
ப+,ேவ+;�' ஆைச�ப,வதி� த�பி�ைல. ஆனா� 
ப+,ேவ+; கிைட�'! வைர கிைட�'! ப6/தி ேவ+;ைய 
அணிவதி� த�பி�ைல. உ6/திர'மா3 ேபா�ேறா3 இைத 
ஏ���ெகா�ள ேவ),!.

Reply 

◦

thamilmaran 
Posted on 01/25/2010 at 10:06 am 

சா2த� ேப?வ* உ)ைம, இ*த� உ)ைமயி�நிக42த* த#கைல 
பா*கா�க ம�கைல �ள :க� பலியா�கினா3க�.ம�கள :� அ;�பைட 
வசதிக�,உ5ைமகைல ப5/* உ#கE�கா� ேபாரா,கிேறா! எ�ற 
ேபா3ைவயி� தா! வசதி�ளா� வா42* இcதி� ம�கைல>! 
தம�காக கா+;� ெகா,/* ெகாைல ெச�த ெகா;யவ3 �லிக�.

30.
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தி6.உ6/திர'மர3 பார!ப5ய ',!ப/தி� இ62* வ2தவ3 
அவ6�'! ஊழ��'! ச!ப2தமி�ைல.தமி4 உண3ேவா, 
ெசய�ப,பவைர காய�ப,/தாத:3��.எ�ேலா6ேம பிைழ எ�றா� 
ச5யானவ3 யா3?

சி#கள ம�க� சி2தி�பேத இன ெவற: அ;�பைடயி� எF! ேபா* 
தமி46�' த�மான/ேதா, வா@! Oழ� இ�#ைகயி� உ)டா/

�லிகள :� தவc ேபாரா+ட/ைத ம�க� ேபாரா+டமாக 
மா�றாத*,தனியா� அர?நாடா/திய* இதனா�தா� �லிகாளா� 
எம*நில#க� எ,�க� ப+டேபா*,எம* வ :,கள :� பிற/தியா6�' 
ெகா,�க�ப+டேபா* எ!ைம ெகாதி�ப,/திய*.

அரசிய� அற:வ�ற ேபாராள :கள :�நட/ைத எ!ைம 
சின�ப,/திய*.எ!* மர�கள :� தைலயி,கிரா3க� ஏ)6 
ேகா�ப,/திய*.

Reply 
shanthan 
Posted on 01/25/2010 at 11:37 am 

தமி4மாற� அவ3கேள அரசிய��'� இற#'! எவ6! 
இர), வார#கG�' ேம� ந�லவ3களாக இ6�க�;யா* 
எ�ப* ஒ6 ெபா*ெமாழி. இத�' உ6/திர'மா3 ம+,! 
விதிவில�க�ல. த�ேபா* இவ3க� நடா/*வ* அரசிய�. 
வி,தைல� ேபாரா+டம�ல.இவ3க� எ*&! ெச�ய+,!. 
ஆனா� இனிேம� ஏகபிரதிநி/*வ� ேகாச! ேவ)டா!.அ* 
தா� ச3வேதச/தி� இ62* தமிழைர� பி5/த*. எவ6! 
தம�'/ ெத52த வழியி� தமிழ3 உ5ைம�காக� பா,பட+,!. 
த#களா� இய�ற உ5ைமகைள>! அபிவி6/திைய>! 
ெப��� ெகா,�க+,!. ேகாவண/*ட! இ6�'! ஒ6வ3 
ப+,ேவ+;�' ஆைச�ப,வதி� த�பி�ைல. ஆனா� 
ப+,ேவ+; கிைட�'! வைர கிைட�'! ப6/தி ேவ+;ைய 
அணிவதி� த�பி�ைல. உ6/திர'மா3 ேபா�ேறா3 இைத 
ஏ���ெகா�ள ேவ),!. தா#க� வ4வ* ேபா�� 
ம�கைள>! வாழவிட ேவ),!. �லிக� கட2த கால#களி� 
ெச�த தவ�கைள இவ3க� ஆராயேவ),!. பகிர#கமாக 
தவ�கைள ஒ���ெகா�ள ேவ),!. அத� Vலேம இவ3க� 
தி62தி வி+டா3க� எ�பைத நிQபி�க �;>!.

Reply 

◦

thamilmaran 
Posted on 01/25/2010 at 10:18 am 

�ல! ெபய32த ம)ண:� கா? அதிக! ெகா,/தவ3கேள தைலவ3�� 
ஆனா3க�.இவ3கE! ப'திேநர�கா3�கேள �லிக� தம�கான 
'ழிைய இவ3கைல�ெகா)ேட ேதா);னா3க�.உ6/திர'மர3 
அவ3கைல இ�ேபா* ப2தா,பவ3கE! இ2த வியா5கேல.

என* கவைலக� எ�லா! கட&� ஏ� தமிழ3 தைலயி� 
ேசாக#கைல எ@தினா�?

Reply 

31.

rathan 
Posted on 01/25/2010 at 4:50 pm 

32.
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ஜய3 ெதாட32* எ@த ேவ),! �லிகளி� வரலா�ைற ம+,! .பல 
ேக�வி�'றியாக இ62த விடய#கG�' விைட 
கிைட�கி�ற*.அ2த ேநர! எ#கG�' அ�ப;யான அறி& 
இ�ைல,அ�ல* அ�ப; ெச�தி6�கலா! எ�� எ@*வைத 
தவி3/தா� இ�ன�! ந�றாக இ6�'! 
.ேம�! பைழய ெச�ற� ெகாமி+;யி� இ62தவ3கைள ப�றிய 
சிறிய பி��ல�! த2தா� உதவியாக இ6�'!

Reply 
sivaguru 
Posted on 01/26/2010 at 4:01 am 

I am sorry for making my commments in English on the comments on the Iyer’s skills 
in writing the history of the LTTE. I have earned the skills in typing in Tamil. I agree 
with Iyer on his way of writing. While he writes the history he points out that they 
made mistakes because they did not have learned about the fundamental knowledge 
on the liberation movement as there was in Vietnam, Cuba etc. A real liberation 
fighter should have learned about the history of those countries. Iyer writes from this 
point of view. it is aneducational approach.

Reply 

◦

thamilmaran 
Posted on 01/25/2010 at 5:52 pm 

அரசிய� எ�ப* வா4�ைகயி� இ�ைலயா?ேவைலயிட/தி� 
இ�ைலயா?எ#'தா� அரசிய� இ�ைல.அரசிய� இ�லாத ஒ�ைர 
உ#களா� அைடயாள�ப,/த�;>மா?

Reply 

33.

Leave a Reply

 ெபய3 (required)

 மி�னSச� (ெவளியிட�பட மா+டா*) (required)

 இைணய!

உ#க� க6/*�கைள� பதி& ெச�>#க�.. 
 

 English  Bamini Tamil-English 

 Add Webcam Comment

 Add Audio-only Comment
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