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அ�ைம� சாசன	- 
லிகளி� எதி�விைன –
ஈழ��ேபாரா�ட�தி� என  பதி!க" : ஐய� (பாக	 12)
 

  தமி%மண	 ப'( ைர : 0/0
 

 

இல*ைக  அரசி�  இன  ஒ,-./ைற1	  ேஜ.ஆ�  ஜயவ��தன  அரசி�  ச�வாதிகார/	,
பாசிச/	 ஒ4*கைம-க�ப�ட  ேப'னவாதமாக  வி'வைடகி�ற .  
லிகளி�  இ5�ைப�
6��-கா��ேய  ேப'னவாத	  சி*கள�ப.தியி�  த�ைன  ேம7	ேம7	
நி9வி-ெகா"கிற . தமி%� ேப6	 சி9பா�ைமயின� மீதான, ெமாழி, கலா�சார, ப<பா�,
அட-.  /ைறக"  அத�  எ�ைலகைள�  தா<�  இரா=வ  அட-./ைறயாக
வி'வைடகிற .  ம9
ற�தி�  அரச  ஆதர!  தமி%  அரசிய�  வாதிக"  அரசா*க� ட�
இைண(  தமி%� ேப6	 ம-களி� பிர�சைன-.� த>�!  /�ைவ-க�ப,	 எ�கி�றன�.
ந>தி  அைம�சராக�  பதவிவகி�த  ேக.ட
"?.ேக.ேதவநாயக	  தமி%�  பிரேதச*களி�
அபிவி5�திையேய  தமிழ�க"  எதி�பா�-கி�றன�,  வ�/ைறைய  அ�ல  என
ப�தி'ைகயாள�  மாநா���  @9கிறா�.  அரசிய�  அைம�ைப  மாAறியைம�  தமிழ�

பிர��ைனகB-.� த>�! காண�ப,	 எ�9 ேம7	 அவ� @றிய அேத ேவைள அ	பாைற, தி5ேகாணமைல ேபா�ற
பிரேதச*களி� சி*கள- .�ேயAற*க" த>விரமைடகி�றன.

பCதியா	பி"ைள  உ�ப�ட  இரகசிய�  ெபாEசா'�  ெகாைல  ஏAப,�திய  அதி�வைலக",  
லிகளி�  பல	  .றி�த
வாத*கைள� பரவலாக� ேதாA9வி�தி5(த . இ� ப,ெகாைல நிக%(  ச'யாக ஒ5மாத/	 ப�  நா�கB	 ஆன
நிைலயி�  
லிக"  தைட�  ச�ட�ைத  ெஜயவ�தன  அரசா*க	  நிைறேவA9கிற .  19.05.1978  அ�9  இல*ைக�
பாராBம�ற	  
லிகB	  அைத  ஒ�த  அைம�
-கைள1	  தைடெசGவதாக�  ச�டHல	  ஒ�ைற
நிைறேவA9கி�ற .  பாராBம�ற�தி�  நிைறேவAற�ப�ட  இ(த�  ச�ட�திA.  எதிராக  இல*ைக  ெதாழிலாள�
கா*கிரைச� ேச�(த ெதா<ைடமா�, தமிழ� வி,தைல- @�டணி, சிற>ல*கா 6த(திர- க�சி ஆகியன வா-களி-க,
131 ஆதரவான வா-.கBடI	 25 எதிரான வா-.கBடI	 ச�டHல	 நிைறேவ9கிற .

இ�ச�டHல	 இல*ைக� பா கா�
� பைடகB-. /த� தைடைவயாக எ�ைல மீறிய அதிகார�ைத வழ*கிய .

ச�டHல	  .4  நிைலயி�  விவாத�திA.  உ�ப,�த�ப�ட  ேபா  தமி%  அைம�சரான  ேதவநாயக	  அதைன  ஒ5
வ5ட�திA.  ம�,ேம  அ/�ப,�த  வழிேகா7	  ச�டHல	  ஒ�ைற�  பிேர'�தா�.  அ !	
ஏA9-ெகா"ள�ப�ட . அJேவைளயி� எதி�-க�சி� தைலவராக தி5.அமி�தலி*க	 இ5(தா�. தைட� ச�ட�தி�
கீ%  நியமி-க�ப,	  ஆேலாசைன-  .4வி�  எதி�-க�சி�  தைலவரா�  /�ெமாழிய�ப,	  ஒ5வ5	
ஏA9-ெகா"ள�ப,வா�  என  பிரதமம(தி'  ஆ�.பிேரமதாச  ெத'வி�தா�.  அ(த  ஆேலாசைன-  .4  H�9
உ9�பின�கைள ம�,ேம ெகா<டதா.	 என அவ� ேம7	 ெத'வி�தா�.

சைபயி�  விவாத�தி� ேபா  க5� � ெத'வி�த  அமி�தலி*க	,  வ >ரேகச'� ப�தி'ைகயி�  ெவளியான 
லிகளி�
க�த	 உ<ைம-.� 
ற	பான . அதி� .றி�பிட�ப,"ள  ேபால கனகர�தின	 ெகாைலெசGய�படவி�ைல. இ 
உ<ைமயானத�ல சி5L�-க�ப�ட  க�த	 என- .றி�பி�ட  அவ�,  ஒ5  சில  
லிகைள- ைக  ெசGவத� Hல	
இன�பிர�சைனைய� த>�� விட /�யா  எ�றா�.

இ�ச�ட	  நிைறேவAற�ப�ட 	  அரசபைடகளி�  அதிகார	
ெவளி�பைடயாகேவ  ெத'ய  ஆர	பி�த .  தமி%  இைளஞ�களி�
ைக கB	  தா-.த�கB	  அதிக'�தன.  எம  இய-க�திAகான
ஆதர!	  திNெரன  ஒ5  பாG�ச�  ேபால  அதிக'�தைத  உணர-
@�யதாக  இ5(த .  இJேவைளகளி�  ம�திய  .4ைவ  அ�-க�
@��-ெகா"ேவா	.

ேதட�ப,ேவா'�  பட*க"  அட*கிய  6வெரா��  தமி%�  ேப6	
ம-க"  நடமா,	  ப.திகளி�  பரவலாக  ஒ�ட�ப��5(த .

நாகராஜா,  உமாமேகCவர�,  க<ணா�  ப�மனாத�,  வாமேதவ�
ஆகிேயா'�  பட*க"  /�னணியி�  பதி!  ெசGய�ப��5(தன.

இவ�கைள- கா��-ெகா,�ேபா5-.  ஒ5ல�ச	 Oபா  ச�மான	
அறிவி-க�ப��5(த ,  இவ�கைள�  ெதாட�(  பிரபாகர�,  ரவி
ேபா�ேறா'� பட*க"  பிர6'-க�ப�,  இ5ப�  ஐயாயிர	  Oபா
ச�மான	 அறிவி-க�ப��5(த .

தமி%� ேப6	 ம-கைள� ெபா9த� வைரயி� இவ�க" எ�லா	 த	ைம வி,தைல ெசGயவ(த கதாநாயக�களாகேவ
ேநா-க�ப�டன�.  இல*ைக  /4வ 	  ஒ5  
திய  அரசிய�  Pழ7-."  இ4� �  ெச�ல�ப,வாதான  நிைல
ெத�ப�ட .

வாமேதவ� எ�பவ� எC.ேஜ.வி.ெச�வநாயக�தி� கா�� சாரதியாக ேவைலபா��தவ� எ�பைத� தவிர ேபாரா�ட
நடவ�-ைககBட� அவ5-. எ(த� ெதாட�
	 இ5(ததி�ைல. சில தனி�ப�ட .Aற� ெசய�களி� ஈ,ப�ட இவ�
.Aறவிய�  வழ-.களி7	  பதிவாகியி5(தா�.  க<ணா�  ப�மநாத�  ஏAகனேவ  1973  ஆ	  ஆ<,  ெச��யா�
ெகா�ல�ப��5(தா�.


லிக"  தைட�  ச�ட	  நிைறேவAற  சில  நா�களிேலேய  
திய  6வேரா��  ஒ�9  இரகசிய�  ெபாEசாரா�
தயா'-க�ப,கிற .  அ�  6வெரா��யி�  காசியான(த�,  வ<ைணயான(த�,  அமி�தலி*க�தி�  மக�  கா<Nப�
ேபா�ற ெவளி�பைடயான உ9�பின�க" உ"ளி�ட 38 தமி% இைளஞ�க" ேதட�ப,ேவாராக அறிவி-க�ப�டன�.

ேவ7�பி"ைள  பிரபாகர�(வ�ெவ��� ைற)  சபார�தின	  சபாலி*க	  (யா%�பாண	) ஆ9/க	 விேவகான(த�
(யா%�பாண	)  சபார�தின	  இர�தின.மா�  (  யா%�பாண	)   ைரய�பா  ராஜலி*க	  (ெகா-.வி�),  ெச�ைலயா
சபார�தின	  (யா%�பாண	),  த	பி�பி"ைள  ச(ததியா�  (ச*காைன),  ஐயா   ைரபாலர�தின	  (அளெவ��),
ேவலா1தபி"ைள  திைசவ >ரசி*க	  (ெகா�காம	),  ெபா�I� ைர  ச�தியசீல�  (6�னாக	),  நவர�தின	
நாராயணதாC(யா%�பாண	),  ைவர/�  ந>��த.மா�  (  மானி�பாG),  கனகசைப/தலி  சிவராஜா(ந�Q�),  மாைவ
ேசனாதிராஜா(ெத�லி�பைள),  ஆ9/க	  கி5பாகர�  (அ'யாைல),  அேலாசியC  கனக6(த�  (ேவ	ப�),  6(தர	
சபார�தின	(தி5ெந�ேவலி),  எC.
Cபராஜா(ைமலி��),  Rபாலர�தின	  நேடசா(த�  (ம�ட-கள�
),  த	பி� ைர
ஜ>வராசா(சாவக�ேச'),  அமி�தலி*க	  கா<Nப�  (ல<ட�  .வி�C  ேரா�),  காசியான(த�  (அமி�தகளி),
ஞான	(யா%�பாண	),  6�பிரமணிய	  .5.லசி*க	  (தி5ெந�ேவலி),  விCவேசாதி  இர�தின	  எ�ற
இ�ப	(நவாலி),  க(தசாமி  சிற>Cக(தராஜா(கரணவாG  ெதA.),  ேக.எC.ஆன(த�  (6�னாக	),ெச�ைலயா
பாலசி*க(க�விய*கா,),  அமரசி*க	  நாகராஜா(ந>ராவிய�),  ேவ7�பி"ைள  6�பிரமணிய	(யா%�பாண	),
நேடச�ெப5மா"  கனகர�தின	(பர(த�),  ெச�வராசா  ேயாக�ச(திர�  (வ�ெவ��� ைற),  சிவராமலி*க	
ச(திர.மா�(தி5ெந�ேவலி),  வ<ைணயான(த�  (யா%�பாண	),  உமாமேகCவர�  (ெத�லி�பைள)  ேபா�ேறா�
ேதட�ப�ட ப��யலி� இட	ெபAறன�. இவ�களி� 
ைக�பட*க" அட*கிய 6வெரா��கைள /�னைர� ேபாலேவ
ெபாEசா� ெபா  இட*களி� ஒ��யி5(தன�.

இத�  எதிெராலியாக  சாவக�ேச'  எ	பி  நவர�தின	,  ந�Q�  எ	.பி  சிவசித	பர	  ஆகிேயா�  க,ைமயான
ஆ�ேசபைன  ெத'வி�தன�.  ஏAகனேவ  ேதட�ப�,  வி,வி-க�ப�ேடா5	,  ெவளி�பைடயான  அரசிய�
நடவ�-ைககளி�  ஈ,ப��5�வ�களான,  காசியான(த�,  வ<ைணயான(த�,  மாைவ  ேசனாதிராஜா  ஆகிேயா5	
ேதட�ப,பவ�களாக அறிவி-க�ப�டைம .றி�  ஆ�ேசப	 ெத'வி-க 
திய ேதட�ப,ேவா'� ப��ய�  ஒ�ைற�
தயா'-கவி5�பதாக பிரதம� பிேரமதாச ெத'வி-கிறா�.
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இ(த�  6வெரா��யி�  .றி�பிட�ப�டவ�களி�  பிரபாகரைன1	,  கி5பாகரைன1	,
உமாமேகCவரைன1	.நாகராஜாைவ1	.ரவி  ைய1	  தவிர  மAற  எவ5	  வி,தைல�  
லிக"  இய-க�தி�
உ9�பின�களாக  இ�ைல.  இல*ைக  அரச  உள!� ைறயி�  பலவ >ன/	,  தமி%�  ேப6	  ம-க"  ம�தியிலி5( 
தகவ�  ேசக'� -ெகா"வதAகான வழி/ைறக" இ�லாதி5(�ைமைய1	 நா*க"  கணி� -ெகா"கிேறா	. ஒ5
வைகயி�  எம  நடவ�-ைககB-.�  தமி%  ம-களி�  ஆதரைவ  இ  ெவளி�ப,� வதாக!	  அைம(த .

ேதட�ப�டவ�களாக  அறிவி-க�ப�ட  பல�  தமிழர6-  க�சிைய�  சா�(தவ�களாக!	,  இைளஞ�  ேபரைவைய�
சா�(தவ�களாக!	  இ5(தன�.  
லிக"  ஆர	பி-க�ப,வதA.  /�பதாக  த	பி� ைர  ஜ>வராசா!	  தியாகராஜா
எ	.பிஐ- ெகாைலெசGவதAகான நடவ�-ைகயி� ஈ,ப�, ேபாலிசாரா� ேதட�ப,	ேபா  பிரபாகரI-. /Aப�ட
ப.திகளி� எ�ைன� ெதாட�
ெகா<டவ�.

ெப�ரவ'  ஆறா	  திகதி  1978  அ�9  இல*ைக  நிைறேவA9  அதிகார/ைடய  ஜனாதிபதியாக�
பிரகடன�ப,�தி-ெகா<ட  ேஜ.ஆ�.ெஜயவ�தன,  யா�பிய�  ச�வாதிகார�ைத  நிைல  நா��னா�.  
லிக"  தைட�
ச�ட	  நிைறேவAற�ப�ட  நா�.  மாத  இைடெவளியி�  இல*ைகைய  ஜனநாயக�  ேசாசலிச-  .�யரசா-.	
அரசிய�  ச�ட	  நிைறேவAற�ப�ட .  அதAகான  அ*கீகார	  31	  திகதி  ஓகC�  மாத	  1978  ஆ	  ஆ<,
அைம�சரைவயா�  வழ*க�ப�ட .  இேத  நாளி�  6பேவைளயி�  இல*ைக  ேநர�ப�  காைல  9:02  இA.
இ�ச�டவைரவி�  சபாநாயக�  ைக�சா�தி�டா�.  அரசிய�  அைம�பி�  அ��பைட  மாAற*கைள  ஏAப,�திய
இ�ச�டHல	  ஒ5  
ற�தி�  நிைறேவA9  அதிகார/ைடய  ஜனாதிபதிைய  ேம7	  வலிைமபைட�தவராக
மாAறிய , ம9 
ற��தி� தமி% ெமாழிைய இர<டாவ  ெமாழியாக� ச�டTதியாக மாAறியைம�த .

ஒ5  நா���  ஒ5  .றி�த  ம-க"  பி'வினரா�  ேபச�ப,கி�ற  ெமாழிைய  அ(த  நா�,  அரேச  இர<டாவ 
ெமாழியாக� பிரகடன�ப,�தி ேதசிய இன அட-./ைறைய ச�டமா-கிய  யர நிக%! இல*ைகயி� நட(ேதறிய .

இ(த அரசிய� அைம�பிA.'ய அ*.ரா�பண ைவபவ	 07	 திகதி ெச�ெட	ப� மாத	 1978 இ� நைடெபAற . இ(த
ைவபவ	  நா,/4வ 	 அரசா*க�தினா�  ேகாலாகலமாக-  ெகா<டாட�ப�ட .  இல*ைகயி7"ள  ஆலய*க"
எ*கி7	  7  ஆ	  திகதி  வியாழ-கிழைம  7  மணி/த�  8  மணிவைர  ேகாவி�  மணிக"  ஒலி-க  ேவ<,	  எ�9	
அதைன�  ெதாட�(  ெபௗ�த  ஆலய*களி7	.  ேகாவி�களி7	,  ப"ளிவாச�களி7	  பிரா��தைனக"  இட	ெபற
ேவ<,	 என ேஜ.ஆ�.அர6 உ�தரவி�ட . ேஜ.ஆ�.ெஜயவ�தனவி� இனவாத� த>யி� எ'(  ெகா<�5(த சி*கள
ம-களி�  ெபௗ�த  சி*கள  ேமலாதி-கவாத  உண�விA.  இ  எ<ைணவா��ப  ேபாலி5(த .  7  ஆ	  திகதி
எதி�பா��தப�  சி*கள�  ப.திக"  /4வ 	 விழா-ேகால	 ெகா<�5(தன.  ெத5-களி�  சி*கள  ம-க"  இலவச
உண!  வழ*கி மகி%(தன�.  இல*ைக  சி*க-  ெகா�ேயா,  அைன�  வாகன*கB	  ஒலிெய4�பி  ஆ��ப'�தன.

வடகிழ-.  எ*.	  இன	
'யாத  ேசாக	  இைழேயா�ய .  ெசா(த  ேதச�தி�  இர<டா	தர  .�மகனாகி�ேபான
 யர	 ஒJெவா5 தமி%� ேப6	 இல*ைகயன 	 /க�தி� ெத'(த .

H�ற	  திகதி  தமிழ�  வி,தைல-  @�டணி�  தைலவ�  அமி�தலி*க	  ெவளிநா,  பயணமானா�.  எம  இன�தி�
வி,�ைல-காக  ெவளிநா,களி�  பிர�சார	  ெசGய�  ெச�வதாக  உண��சிகரமாக  விமானநிைலய�தி�
ப�தி'ைகயாள�களிட	 ேபசினா�.

தமிழ�க"  ெகாதி� �  ேபாயி5(தா�க".  வVச	  த>�-க�ப�டதான  உண�!  எ�ேலா�  மனதி7	
ேமேலா*கியி5(த .  இல*ைக
/4வ 	  வ�/ைற�  ச	பவ*க"
ஆ*கா*ேக  தைல  கா��  மைறகி�றன.

இJ  வ�/ைறகளி�  உண�!  Tதியான
பிரதிபலி�பாக  நா	  எைதயாவ 
ெசGதாகேவ<,	  எ�பதி�  /4
ேநர�ைத1	 ேதசிய� ேபாரா�ட�திAகாக
அ��பணி�த  எம-.  /4ைமயான
உட�பா�5(த .

இ(த  ேவைளயி�,  தமி%�  ேப6	
ம-களி�  வி,தைல-காக
இரா=வ�ைத-  க��யைம�பைத
ேநா-கமாக-  ெகா<�5(த  தமிழ>ழ
வி,தைல�  
லிகளாகிய  நா	  இல*ைக
அர6  திைக� �  ேபா.	  வைகயி�
ஏதாவ  ெசGயேவ<,	  எ�9

எ<ணியி5(ேதா	.  அதAகான  தயா'�
கைள  ேமAெகா<�5(ேதா	.  அ தா�  பாக	  ஐ(தி�  என  பதிவி�
.றி�பி��5(த அJேரா விமான- .<,� தா-.த�.

வழைம ேபால  இதAகான தயா'�
  ேவைலகளி�  உடன�யாகேவ ெசயAபட  ஆர	பி� வி�ேடா	.  இதAகான /�
நடவ�-ைககைள  ேமAெகா"வதAகாக  .ல/	  ேபபி  6�ரமணிய/	  பலாலியிலி5(  ெகா4	
  ெச�7	
விமான�தி�  பயண	ெசG  நிைலைமகைள  அவதானி�ப  என�  த>�மானி-க�ப,கிற .  ஒ�திைக
ேவைலகெள�லா	  /�வைட(  அவ�க"  இ5வ5	  ெகா4	பிலி5(  தி5	பிவ(  எ	மிட	  நிைலைமகைள
விப'�த பி�ன� .<,ெவ��பிAகான தி�ட	 த>�ட�ப,கிற .

ேபபி  6�பிரமணிய	  ேநர-  .<ைட�  தயா'-.	  ேவைலகளி�  ஈ,ப,கிறா�.  அவ5-.  இ-.<,ெவ��ைப
நிைறேவA9	 /-கிய பணி வழ*க�ப,கிற . இதAகான ெதாழி� W�ப ேவைலகளி7	 .<ைட� தயா'�பதி7	
உமாமேகCவரனி�  ப*.  .றி�பிட�த-க .  பலCத>ன�தி�  ெபA9-ெகா<ட  இரா=வ�  பயிAசிகளி�  ேபா 
ேநர-.<,  தயா'�பதAகான  /4ைமயான  அறிைவ  அவ�  ெபAறி5(தா�  இேத  ேவைள  ராகவI	
எ	ேமா�5(தா�.  ேபபி  6�பிரமணிய� ட�  இைண�  விமான�தி�  ெகா4	�
  வைர  ராகவI	  பயண	ெசG 
விமான�தி� .<,ைவ� வி�,� தி5	
வதாக ஏAபாடாகிற .

தகவ�  ேசக'�
,  பயண�  சீ�,  எ�லா	 தயாராகிவிட,  தி�டமி�டப�  அவ�க"  இ5வ5	 விமான�தி�  ெகா4	

ேநா-கி� பயண	 ெசGகி�றன�. விமானநிைலய�தி�  பயணிக"  அைனவ5	 இற*கிய பி�ன� .<,  ெவ�-.	
ேநர	 தகைவைம-க�ப,கிற .

7  ஆ	  திகதி  ெச�ெட	ப�  மாத	  இல*ைக  ஜனநாயக�  ேசாசலிச-  .�யர6  அ*.ரா��பண  ைவபவ	  ெகா4	

/4வ 	  ேகாலாகலமாக-  ெகா<டாட�ப,	  ேவைளயி�  அJேரா  விமான	  தமிழ>ழ  வி,தைல�  
லிகளா�
.<,ைவ� �  தக�-க�ப,கிற .  இல*ைகயி�  ேதசிய  விமான�  ேசைவைய  நட�தி-ெகா<�5(த  ஒேர
விமானமான அJேராைவ- .<,ைவ� � தக��த நிக%வான  ேஜ.ஆ�.அரசி� இதய�தி�  இ5	பா� அைற(த 
ேபாலி5(த .

ம9  நாேள  ேத,த�,  ைக  எ�9  ெகா4	
  நகரேம  1�த/ைன  ேபால-  கா�சியளி�ததாக  ப�தி'ைகக"
ெசGதிெவளியி�டன.  தமி%  ம-க"  ‘ெபா�ய"’  சாதி� வி�டதாக  ெப5மிதமைட(தா�க".  எ�லாவAைற1	
ஓைசபடாம�  நிைறேவAறிய  ெவAறி-களி�
ட�  ராகவI	  ேபபி  6�பிரமணிய/	  ப<ைண-.�
தி5	பிவி,கிறா�க".

எம  ேதா"களி�  வி,தைலயி�  6ைமைய  உணர  ஆர	பி-கிேறா	.  
தியவ�கைள  இைண� -ெகா"ள
ேவ<�யத�  அவசிய�ைத1	,  /ைறயான  பயிAசி  வழ*க�பட  ேவ<�யத�  ேதைவைய1	  உண�( 
ெகா"கிேறா	.  எ	மிடமி5(த  
�X�  வ*கி�பண	  தன  இ9திைய  ெந5*.	  த9வாயிலி5(த .  
திய
நடவ�-ைககB-கான  பண�ைத�  திர��-ெகா"ள  ேவ<�யத�  அவசிய�ைத�  
'( ெகா"கிேறா	.  அதAகான
சா�தியமான  அைன�  வழிகைள1	  விசாரைணெசGகிேறா	.  இJேவைளயி�  தி5ெந�ேவலி  அரச  வ*கி-
கிைளயிலி5(  அ*கி5�பவOடாக ஊடாக சில தகவ�க" எம-.- கிைட-கி�றன.

இ��� வ��..
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பாக	 ப�ைத  வாசி-க..

பாக	  ஒ�பைத வாசி-க..

பாக	 எ�ைட வாசி-க..

பாக	  ஏைழ வாசி-க..

ப.தி  ஆைற  வாசி-க…

ப.தி ஐ(ைத  வாசி-க…

ப.தி நா�ைக வாசி-க..

ப.தி H�ைற வாசி-க..

ப.தி இர<ைட வாசி-க..

ப.தி ஒ�ைற வாசி-க..

36 Comments

Posted on 04/08/2010 at 11:54 am

இ�ப� எ�லா	 ஒA9ைமயாக….ஆர	பி-க�ப�டேபாரா�ட	 (?) அட-க�ப�,வி�ட …

அட-./ைற ம�,	 இ�I	 ெதாட�கிற ….. எ*ேக தவ9 வி�ேடா	…எ�ப�
தவறவி�ேடா	……மீ<,	 எ*கி5(  எ�ப� ஆர	பி�ப ….வழி எ�ன…�ன…..�ன….ன….ன……

வழி எ�ன….ன…..ன..ன…..

Reply

Posted on 04/08/2010 at 3:55 pm

இ�ப� எ�லா	 ஒA9ைமயாக….ஆர	பி-க�ப�டேபாரா�ட	 (?) அட-க�ப�,வி�ட …

அட-./ைற ம�,	 இ�I	 ெதாட�கிற ….. எ*ேக தவ9 வி�ேடா	…எ�ப�
தவறவி�ேடா	……மீ<,	 எ*கி5(  எ�ப� ஆர	பி�ப ….வழி எ�ன…�ன…..�ன….ன….ன……

வழி எ�ன….ன…..ன..ன…..

அ�
ைடய�ீ, ந>*க" எ4திய  என-. 
'யவி�ைல ஆயிI	 ஒ�9 ம�,	 உணர-@�யதகா
உ"ள  அ  எ�னெவ�றா�, தா*க" ெவளிநா, ஒ�றி� இ5�ப 	, எ�ப� ேபாவ ? என “வழி ”
ெத'யாம� தவி-கிற>�க" எ�ப 	. இ  ஒ�9	 ெப'ய பிர�சைன இ�ைல ஏ� ல*கா �-ெக�
நாI9 ப!��சிA." தா� வ5	. சில travel agents discount price � �-ெக� த5கிறா�க". உ*கB-.
�-ேக� வா*.வதA. பண பிர�சைன ஏ 	 இ5-.மாயி�, ஆதார� ட� நி5பி1*க" நா�
இனிஒ5 இைணய தள வாச�க" Hல	 “கெல-ச�” ெசG  உ*கைள “வழி” அI�பி ைவ-கிேற�.

Reply

Posted on 04/08/2010 at 7:12 pm

தமிழ�க" ஒA9ைமயாக இ5(ததாக தமிழ�க" ம�,	 தா� கன! கா<கி…………

பிரபாகரI-. பய�தி� பண	 ெகா,�தா�க…………….. தவிர ஒA9ைம எ�ப�,எ*ேக
கிைட-.	 தமிழ'ட	?

Reply

Posted on 04/08/2010 at 8:39 pm

ெகாVச	 ெபா9*க" ஒA9ைமைய ந>*க" இ*ேகேய பா�-கலா	

Reply

Posted on 04/09/2010 at 7:39 pm

ஒ5வ� 
.(த வழியா� மAரவ5	 
.( ேபாவதி� ம�,ேம
தமிழ�க"
ஒA9ைம. ேபானவ� ேபாG கிணA'� வி4(தா� மAரவ5	
வி4வா�.

இ ேவ தமிழ'� வி,தைல�ேபா'� நட(த . 
லியி�
பிர�சார�திைன
ந	பிய 
ல� � � தமிழ� 
லியி� பி�ேன ெச�றா�க".

ஆனா� ஒ�9ைமயா- ெச�லவி�ைல. ெச�றி5(தா�

லியிைன வழி தி5�பியி5-கலா	.


ல�தி� 
லியிைன வழிநட�தியவ�க"
தமிழ'�
ஒA9ைமயிேலா வி,தைலயிேலா, உ5ைமகளிேலா அ-கைற
ெகா<டJ�கள�ல. சி*களJ�களி7	 ேமாசமாக 
ல�தி�
வா4	 தமிழ�கைள ஏமாAறியவ�கேள ெப5	பாலான 
லியி�
ஆதரவாள�க".

தமிழ'ட	 ஒA9ைமைய1	, சேகாதர� வ�ைத1	
வள��பதAேக
ஓ�
தைலைமேதைவ அத�பி�ேபவி,தைல
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ஓ�
தைலைம ேதைவ. அத� பி�ேப வி,தைல.

 ைர

Reply

Posted on 04/10/2010 at 9:31 pm

Some Tamils don’t do and don’t let others do!

Reply

Posted on 04/11/2010 at 5:46 pm

இ வைர இ�லாத தைலைமயா இனிவ( 
தமிழைர ஒA9ைம� ப,�த? இ�ப� ஒ5
தைலைம இனி வான�தி� இ5( தா�
விழேவ<,	. சி*களவ'� இராஜா தா�
இனி இல*ைக ம-க" எ�ேலா5-.	
இராஜா எ�9 ெசா�கிறா�. இவ� தா�
தமிழ'� “ேமசியாேவா”? ?த'� ேமசியா
தா� உயி�  ற(  மானிடைர இர�சி�தா�,
இவ� மானிடைர அழி�  த�ைன1	 த�
ெசா(த�ைத1	 வாழைவ�தா�.

Reply

Posted on 04/11/2010 at 6:37 pm

ஓA9ைம ேதைவ எ�பதி� நா	 மா9பட /�யா . Rரண
ஒA9ைமேயா எ�லா5	 ஒேர .ரலி� ேப6வேதா
இய7மான ம�ல, ஆேரா-கியமான ம�ல.

/தலி� /-கியமான சில அ��பைடகளி� நா	 உட�படலா	.
பி�
 .9கிய கால ேவைல� தி�ட*க" பAறி உட�படலா	.
ந><ட கால� தி�ட*க" பAறி விவாதி� - .ைற(தப�ச
உட�பா, காணலா	.
இைவ இயலாதனவ�ல.

தம  /�(த /�!கைள மAற எ�லா� மீ 	 திணி-க
/யலாதவ�க" ஒA9ைம� ப,வ  இய7மான .

ேந�ைமயாக!	 ெவளி�பைடயாக!	 சனநாயக /ைறயி7	
உைரயாட� இயலாதத�ல. 50 வ5ட கால அதிகார� வ�
சி(தைன� Pழலிலி5(  ெம�ல ெம�ல ெவளி�ப�, வ( "ள
ஒ5 சHக� -.- ெகாVச	 காலெம,-கலா	. அதனா�
ஒ�9	 .ைற(  விடா .

Reply

Posted on 04/08/2010 at 8:13 pm

ஐய� அவ�கேள!

பCதியா	பி"ைள ெகாைல1	 அத� பி�ன� நட�த�ப�ட விசாரைணக" ெதாட�பான த*க" தகவ�
சA9 .ழ�பமாகேவ இ5-கி�ற !!

இ(த “பCதியா	பி"ைளயி�” ஏவலா� கீ% ம�ட�தி7"ள பல ேபாEC உ�திேயாக�தின� மன
Tதியாக!	,உட� Tதியாக!	 ெப5மளவி� பாதி-க�ப�டன� ெசா��பேபானா� அவ� ெசா�வைத
ெசGயாவி�டா� பல இ�ன�கைள அIபவி�தன�அதிகார பலI	,உட� பலனா7	 த�ைன யா5	
ஒ�9	 ெசGய /�யா  எ�ற க�வ�தி� இ5(தா� . பல உ�திேயாக�தின� அவன  அ4�த	
காரணமாக ேமAெகா"ள�ப�ட விசாரைணக",சி�திர வைதகB-. ப'சாக த*க" உயிைர
விடன�.எVசிய தமி% ேபாலிசா� ப�தியா	பி�ைலைய ஒழி� -க�ட /�!	 ெசGதன� இ�ப�யான
நிைலயி� தா� 
லிகளினா� பCதியா	பி"ைள ெகா�ல�ப�டா�.

பCதியா	பி"ைளயி� ெகாைல-. ேபாதிய தகவ�க"(ெப��ச� ேபா,	 ெப'ய
மனித�களிடமி5( ) மA9	 தடய*க"( ெகாைல நட(த இட�திலி5(  ேசக'-க�ப�டைவ)யா!	
கீ% ம�ட தமி% ெபாலிசா'னா� அழி-க�ப�டன,அவ�க" ைகமீறி ெச�ற தகவ�கB-கான
விசாரைணகB	 அ-கைற கா�டா  கைடைம-. விசா'-கப�, இைடநி9�த�ப�ட .இைவ
ெவளி1ல.-. ெத'யாத விடய*க"

Reply

Posted on 04/08/2010 at 10:22 pm

மிக த>விரமாக ேதட�ப,	 நா�வ� ப��யலி5(த வாம ேதவ� பி� பிள��� இைண(  ெகா<டா�.
பிள��� ேமாசமான பி�னைடவிA. காரணமானவ�களி� ஒ5வ�. ப	பாG “தாதாகளி� ” ஒ5வராக
பி�னாளி� தி'(தவ� இ�ேபா உயி5ட� இ5கிறாரா ெத'யா .

Reply

Posted on 04/09/2010 at 5:37 am

ேதாழ� மாமணி

அ�ைம� சாசன	- 
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பிளா��� /�னைடவிA. காரணமான தளபதிக"; ஆ�சி ராஜ� ,பர(த�ராஜ�
,மாணி-கதாச�,க(தசாமி@ச*கிலி,பாலேமா�ைட சிவ	 @ெம��C ,ட	பி*@/��தி.தAேபா 
/��தி ெச�ைனயி� பாதி'யாக கடைம ெசGகிறா�,சிவ	@ெம��C ஐேரா�பிய நாேடா<��
இ5-கிறா�

Reply

Posted on 04/09/2010 at 11:08 am

ஆ�சி ராஜ� அ<ைமயி� இற(  வி�டா�

Reply

Posted on 04/09/2010 at 7:17 am

பCதியா	பி"ைள- ெகாைலயி� ெச�ல-கிளி அதிர� நடவ�-ைகக" எம-. உ<ைமயி�
பிரமி�பாகேவ இ5(த . ெச�� @ட இ�ப��தா�. இ�ப�யான ச(த��ப*களி�  ணிவாக�
ெசயAப,	 திறைம பைட�தவ�. அவர  வா%-ைக /4வ 	 .Aற� ெசய�கேளா,
ெதாட�
ைடயதாக இ5(ததா� தய-கமி�றி /�ெச�ல- @�யவ�. பல	மி-க க�,-ேகா�பான
இரா=வ�ைத- க��யைம�பேத வி,தைலைய� ெபA9�த5	 என ந	பியி5(த பிரபாகர�, அ(த
இரா=வ�ைத- க��யைம�பதி� ெச�� ேபா�ற  ணி�ச� மி-கவ�க". கா�திரமான ப*. வகி-க
@�யவ�க" என ந	பியி5(தா�.”

இ(  த� வ	 வ�ணாசிரம த�ம	 (வ�ணாஷிரம த�மா) எ�ற ேகா�பா���பா� இன	 பி'� 
அைழ-க பி'!காளாக வ.�தன�.

பிராமண�-
லவைம வாய(த சHக�தவ�- அ��சக�, 
லவ�, ச�ட ஆேலாச�, அைம�ச�க",

இராஜத(தி' இவ�கைள உ"ளட-கிய .

ச�தி'ய�- உய�வான .ைறப<
ைடேயா�-அரச�, ம'யாைத-.'யவ�, வ >ர�க" மA9	
ஆBைம1ைடேயா�கைள உ"ளட-கிய .

ைவசிய�- வணிக� மA9	 ெதாழி� /ைனேவா� சHக�தா�-வணிக�, சி9 வியாபா'க", ெதாழிலதிப�
மA9	 ப<ைணயா� இவ�கைள உ"ளட-கிய .

P�திர�- ேசவக� 
'1	 சHக�தா�-க�ன உைழ�பாள�, @லி� ெதாழிலாள�கைள உ"ளட-கிய .

வ�ண�தி�ப� .ண*க"
ேவதா(த கால�தி� வ�ண*ைகைள அ��பைடயாக- ெகா<, .ண*கB	 வ.� - ெகா<டதாக-
@ற�ப,கி�ற . இத�ப� சா�வ >க	- அைமதி, இராஜசீக	- H�-க	 மA9	 ஆ�வமி-கவ�, கிள��சி
.ண	. தாமசீக	-சிர�ைதயAற, .ைற .ண/"ளவ�க", ம(த .ண	, ேசா	ப� எ�ற H�9
.ண*களாக� பி'� - ெகா<டன�.

பிராமண� – மி. சா�வ >க	.
ச�தி'ய�-.ைற சா�வ >க	- அதிக ராஜசீக	, .ைற தமாசீக	.
ைவசிய�-சா�வ >கமAறவ�, .ைற ராஜசீக	, அதிக தாமாசீக	.
P�திர�-சா�வ >கமAறவ�, ராஜசீகமAறவ�, தாமசீக	 ம�,	.
�

Reply

Posted on 04/09/2010 at 11:31 am

‘ஆ'ய’ இன- ேகா�ப��� அ��பைடயிலான இ(த நா� வ�ண� ப.�

ெத�னி(தியாவிA.	 இ(தியாவி� பிற சில ப.திக�.	 ெபா5(தா .

வ�ணாசிரம	 தமி%நா��� இ5(த சாதி /ைற ேச�(ேத தமி%� சாதிக"
உ5வாயிைன. அதி� /-கியமாக மிக� சி9பா�ைமயான பா��பன5	 ஏக�
ெப5	பா�ைமயான P�திர5ேம இ5(தன�. \�'ய� எI	 ஆB	 வ�-க	
இ5-கவி�ைல.

ைவசிய� எ�ேபா5	 பி�ன� அைடயாள* காண�ப�ட வணிக�கேள.

P�திர நில!டைமயாள�களான ேவளாள� பா��பன5ட� ேச�(  அரச ஆதி-க	
ெச7�தியதாகேவ ெத'கிற .

வ�ணாசிரம�திA. ேவளிேய வ5	 பVசம�, பழ*.�க" தவி�(த இ(திய'�
சன�ெதாைகயி� 20%-.- .ைறயாேதா�.
“ேவதா(த கால	” எ�9 ஒ�9 இ�ைல. ேவத கால	 எ�ப  பா��பனிய	
நிைலெபற /�
 இ5(த ‘ஆ'ய சHக’ வா%-ைக-.'ய .

தய! ெசG  விள-க*க" எ�ற ேப'� சாதிய வ�ணாசிரம� சி(�தைன-.
ந>OAறாத>�க".

Reply

Posted on 04/09/2010 at 12:58 pm

ேதவ�,க!<ட�, வ�னிய�, நா1,-க", ெர��க", மரா��ய�
எ�லா	 விவசாய	தா� ெசGகிறா�க".தமிழக�தி� ந�,வ5	
ேவளாள� மA]	 பி"ளமா5	 ேவளாள� நா*க" பி"ளமா'�
வ5ேவா	.

Reply

Posted on 04/09/2010 at 1:26 pm

நா� எ*ேக வ(தா7	 ந>*க" எ*ேக வ(தா7	
வ�ணசிரம�தி� ப� — நாேனா ந>*கேளா தலி�ேதா பா��பாேனா
இ�லாவி�டா� — நா	 P�திர� தா�.

கீறி� பா��தா� எ�லா5-.	 ர�த	 ஒ�9 தா� எ�ப 

அ�ைம� சாசன	- 
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chulipurathan

Velanaiyan

muththamizkkaavalan

Velanaiyan

Iஇள�	மர�

Maniam

கீறி� பா��தா� எ�லா5-.	 ர�த	 ஒ�9 தா� எ�ப 
ெத'யாம� சாதி� திமி� க<ைண மைற-கிற .

Reply

Posted on 04/09/2010 at 7:58 am

த	பி�பி"ைள ச(ததியா� is not from chankannai,he is from Chulipuram east.Pls do correct this ,ayer.

Enrum nanriudan Chulipurathan

Reply

Posted on 04/09/2010 at 9:23 am

ஈழ�ேபாரா�ட வரலா9 எ4தி /�-.	 த9வாயி� 
லிகளா� பா'சி� ப,ெகாைல ெசGய�ப�ட
சபார�தின	 சபாலி*க	 ேவலைணைய� ேச�(தவ�.ஐேரா�பாவி� பிரப�யமாக வா%பJ5	,ச/க
ேசைவயாள5	 எ4�தாள5மான யா% பிராமண ச/க�ைத ேச�(த ஒ5வரா� 
லிகB-.
“ேபா�,-ெகா,�தமயா�” சபாலி*க�தி� உயி� 
லிகளா� இல.வாக பறி-க- @�யதாக
இ5(த .சபாலி*க	 ெசக'�த தகவ�க",பதி!கைள பி�னாளி� 
Cபராஜா த�ைன
/�னிைல�ப,�தி எ4திய  தா� “ஈழ ேபாரா�ட�தி� எ� சா�சிய	”

Reply

Posted on 04/09/2010 at 11:47 am

அ(த யா%�பாண� பிர/க� தா� உ<, த� ேவைல1<, வா%பவ� அவ� மீ 
ேச] எற>யகிற>�க" ேவலைனயா�,ஊ�-கார� எ<ட 	 ஓ� வ(  உர� �
ேப6வ  எ�லா	 இ*. ேவ<டா	.ஆதாரமA] ேப6வ  அழக�ல.

Reply

Posted on 04/09/2010 at 4:25 pm

/�தமி% காவலேன! வ(தன	!

“உர-க� ேபசினா� உ<ைம ெபாGயாகா ” அ  ஒ5நா"
ெவளி�ப�ேட த>5	.கி�ல� வா4	 கால	 வைர பல
உ<ைமக" ெவளிவரவி�ைல ஏ�? ச' வரலாA9-.
ேபாகாம� சமகால�திA. வ5ேவா	.இJவள! கால/	

த5-." ஒழி�தி5(  நட�பைத அவதானி�த ஐய� @ட ேம
பதிென�,-. பி�ன� தாேன தைலைய ெகாVச	 ெவளிேய
கா�,கிறா�. யா5-.	 இ�9 வைர .ளி�
வி�,�ேபாகவி�ைல! எ�ப!	 எ !	 நட-கலா	 எ�ற
அ�ச�தி� தா� வா%கி�றன� !! ப�டவI-.�தா� ெத'1	
அத� வலி. உ<ைம ஒ5 நா" ெவளி வ5	.அதA.
பலமாதமாகலா	,வ5டமாகலா	.கி�ல� பAறிய தகவ�க" @ட

தி  
திதாக தAேபா 	 வ5கி�றத�லவா?

ஆதாரமA9 ேப6வ  அழக�ல எ�9 @றி1"ள >�க". நா�
யாைர1	 விர� ந>�� கா�டவி�ைலேய. இேத தள�தி�
ஆதார	 எ !	 இ�றி ெபய� ந�ச�திர� ட� ஒ5வைர�பAறி
ேநர�யாகேவ வைசபா� உ*க" பாைசயி� ெசா�வதானா�
“ேச9 எறி1	ேபா ” எ*கி5(த>�க"?

வாசக�க" கவன�திA.: ஐய� எ�ற ெபய'� பல பிர/க�க"
உ"ளன� .ழ	பி-ெகா"ள ேவ<டா	 உதாரண	;மணி
ஐய�,கேணLஐய�,ப�மநாபா ஐய�,.மாரசாமி ஐய�,

அேத ேபால ராகவ� எ�ற ெபய'7	 பல பிர/க� உ"ளன�,
பா.ராகவ�,ஆ� ேக ராகவ�, சி .ராகவ�.ேடா<, ராகவ�

Reply

Posted on 04/09/2010 at 10:28 pm

அவேரா விமான- .<ைட வ >ைணயி� ெபா5�தி- ெகா,-க , அ*. ெகா<, ெச�9 ைவ�த 
ஊ�மிளா எ�9 ச	பவ� ட� ச	ப(த�ப�டவ�க" @றினா�க" ஐயா ந>*க" இைத
அறி(தி5-கவி�ைலயா ?

Reply

Posted on 04/10/2010 at 9:45 pm

இள*.மர� ? ஐய� ஐய	 தி'பட அழகாக� ெசா�7றா� . ற-கி பா�-க,.<,
தயா'-க,.<ைட விமான�தி� ெசயலிள-க�ெசGய,விமான�தி�  ைண-.�
ெச�ல,.<, ெசGவைத வி,�
 பா�-க என எ�தைனேயா ேபைர நியமி� 
ெவAறிகரமா ெசG  /��ேதா	 எ�9 ந>*க" அJ'�டேய ” அறி(தி5-கவிலயா?
எ�9 ேக-கிறிய" எ�ன தி5ெந�ேவலி-ேக அ�வாவா?

Reply
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Posted on 04/10/2010 at 9:55 am

பய�தி� 
லிகB-.� பண	ெகா,�  அவ�கைள வள��  வி�டன� எ�கி�ற வாத	 ஏA9- ெகா"ள
/�யாத . 
லிகைள1	 ஏைனய ேபாரா�ட இய-க*கைள1	 சி*கள� தைலைமகேள உ5வா-கின.

தAேபா  
லிகளி� /4ைமயான வ >%�சி-.�பிற.	 சி*கள� தைலைம தி5(த வி�ைல.தமி%
ம-கைள விேராதிகளாகேவ அைன� �சி*கள� தைலைமகB	 பா�-கி�றன�.இல*ைகயி� வா4	
தமி% இன�ைத- க5வ9�  ஒழி-கேவ சி*கள�தைலைம வி5	
கி�ற . தAேபா  நட( 
/�(தி5-.	 பாராBம�ற� -கான ேத�த� /�!கB	 இதைனேய 
ல�பட� கி�றன. சி*கள
ம-க" வி5	பினா7	சி*கள�தைலைமக" இல*ைக ம-க" ஒ�றிைண(  அைமதியாக
வா%வைத வி5	ப மா�டா�க".அேதேபா� எம  ம-களி� சாப-ேகடாக வ(தைம( "ள
வ�/ைறயி� அதி1�ச- .4-களான ஈபி�பி பி"ைளயா� க5ணா ேபா�றவ�கB	 ேபாலியான
தமி%� தைலைமகைள உ5வா-.வத� Hல	 சி*கள� ேப'னவாத�திA. தம  6ய லாப*கB-காக
உதவி- ெகா<,தா� இ5�பா�க". எனேவ இல*ைகயி� மீ<,	 தமிழ� ேபாரா�ட	 ஒ�9
ெவ��ேத த>5	. தமி%ம-க" இனி1	சாக� ேபாகிறா�கேள என- க<ண>� வ��பவ�க" தய! ெசG 
இனவாத� சி*கள� தைலைமகைள1	 ேபாலி� தமி%� தைலைமகைள1	ேதாAக�-க�
ேபாரா,*க".

Reply

Posted on 04/10/2010 at 5:33 pm

அ<ெண ெவ<டவ� தி5(த ேதைவயி�ைல… :) அவI-. இ�ெனா5 சா�C
இ5-.

Reply

Posted on 04/10/2010 at 5:41 pm

இெத�லா	 
7டா க"ள-கட�த�, க"ள�ேதானி ஆ" கட��7-. அர6 தைடயாக இ5(த  தா�
இ(த பிர�சைன.தமிழ� இர<டா	 .�மகனாகியி�டா� எ�ப  இ(த ெடா� ெடா� மகIகB-.
ஒ5 சா�,.இ�ப பா-க�ெத'ேய�ைலேய பினாமி பண�திைல எ�ப� ஏ�ப	 வி,றா*க�
எ�9.கCட��,ற சனர�திA. ஒ5 ச�லி-காசாவ  ெகா,-கிறாIகளா? இ(த O��*
காரIக?அவ*க" த<ணி-."ளாைல கட�த� எ�ன கட�த�? ெந5�ேப
ெகா<,வ5வாIக".பா�ட�,R�ட�,அ�ப�,மவ�, எ�லா	 ஒ�டாG ேச�(  தாென கி'மின�
ேவைல ெசGயிறவ*களா	.தைல கீழா நி<டா7	 ந	மாைல /�யாத�பா

Reply

Posted on 04/10/2010 at 6:39 pm

க"ள- கட�த� வட-கி� ம-களி� பர	பர� ெதாழில�ல.

ஆAற� மி-க மா7மிகளி� வா%வாதார	 பறி-க� ப�டநிைலயிேலேய ெச�ற
^Aறா<�� ந,வி� க"ள- கட�த� ஒ5 வா%-ைக /ைறயாயிA9.

தவ9கைள நியாய�ப,�தாம� மனித'� P%நிைலகைள1	 நா	 கணி�பி�
எ,�ப  ந�9

Reply

Posted on 04/10/2010 at 7:54 pm

இ(த ஞாேனாதய�ைத,.<,ச��-." ம�,	
சி(தி-காம�,மAறவ�கB-.	 “அ�ைள” ெசG  பா5*க"!.

Reply

Posted on 04/10/2010 at 8:31 pm

�	பி ேஜ	C ஏ�,�6ர( ற)-காG
கறி(')-.தவா  ந>� அைர(ைற) .ைர(ைற)யா
அ	
லிமாமாைவ� ப��தி�, ேவதாள	
மாதி' மா�, இைற�சி-கைத இ*ேக
ெசா�ல ேவ<டா	. C@� ைபடயேன

Reply

Posted on 04/11/2010 at 6:36 am

“super-ego delusion” is not

superiority complex,it is some

sort of madness.Affecting

mostly “island people” like

Japan,UK ect…(more citation

needed).Iam not applying it to

Srilankantamils.But,in the

context of “Chinese influence

through Srilanka” I apply!.There

was “Premadasa Syndrome”

during IPKF period!,there was

“furious anti-Indian sentiment”

was expressed- which was

nothing to do with “solving the

srilankan ethnic?

problem”.Colomboo based

Mr.Geethan ponkalan may
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Mr.Geethan ponkalan may

have said,it was “colonial

mentality(servant)”. But what

soever,There are lot of LTTE

caders in srilankan

custody.They could not kill all

of them(like mad cows).K.P. is

there to monitor expatriate

financial network.If Premadasa

syndrome works again,if China

does’nt deny as far as it not

affecting it,then Andhrapredesh

cadres are doing the same

mistake like

V.Prabakaran,..That is to

destroy their own middleclass

and paving the way for

Billionairs to play their

corporate games.

Posted on 04/11/2010 at 6:01 am

மணிய	 அ<ைண,

ேவதாள-கைதகார� ேவைற எ*ைகேயா ‘பிட'’யிைல வா*கின
P, ெபா9-காம� இ(த- கைத-."ைள வ(  வி4(தி5-. .

வழ-க	 ேபாைல வாயிைல வ(தைத உள	
 .

அதி�ைட ேபG- கைதகB-.- கா  .,�தா�
ந>*கBெம�ேலா ேபயனா� ேபாவிய".

Reply

Posted on 04/11/2010 at 9:45 am

மனிய	 அ<ைண
ந�லா எ	பி�,� ேபா�சிைன எ<டா� சிலேப� ப<பா, ப!திக	 உளவிய�
எ<ெட�லா	 அவி�  வி,விைன. எ !	 ெத'Vெச<��ைல. மAறைவ-.�

7டா வி�,� தா*க" ேதா-ேக�ைல எ<, கா�ட� தா�.

அ !	 ஒ5 மாதி'யான ைச-ேகா� பிர�சிைன தா�. ேக�,� சி'�சி�, இ5*ேகா

இ(திய அரசா*க�தி�ைட கைத அெம'-காவி�ைட மாதி' ஆ�பி4�த
.ர*கி�ைட கைத மாதி'யா� ேபா�6.ேநபாள�திைல1	 சன*க" ந,விைல
ந	
வா'�ைல.

இல*ைகயிைல1	 சி*கள� சன/	 ந	பா , தமி%� சன/	 ந	பா . எ�ன
ெசGயிற ?

இனி ராசப-சைவ ைவ�6� ச	ப(தைன ேபG- கா�,விைனேயா? ச	ப(தைன
ைவ�6� ராசப-சைவ� ேபG- கா�,விைனேயா?
சன	ந	பா 
எ�லாைர1	 ஏமா�த� பா-கிறைவ பா, இ�பி��தா�.

Reply

Posted on 04/11/2010 at 10:24 am

The Chinese “String of Pearls” strategy around India appears to be have

broken. By definition, the “String of Pearls” describes the manifestation of

China’s rising geopolitical influence through efforts to increase access to

ports and airfields, develop special diplomatic relationships, and modernize

military forces that extend from the South China Sea through the Strait of

Malacca, across the Indian Ocean, and on to the Arabian Gulf (USAF

Lieutenant Colonel Christopher J. Pehrson, “string of Pearls: meeting the

challenge of china’s rising Power across the asian littoral” July 2006,

Strategic Studies Institute, United States Army War College).

Around India, the Chinese pearls include Myanmar, Bangladesh, Nepal, Sri

Lanka, Maldives, Mauritius, Seychelles and Pakistan.

Currently there might be no comprehensive policy by the current Indian

government to contain it, but, a mix of luck, some policy, some internal and

external events seem to have worked in favour of India.

Sri Lanka: This is another area where China is trying to influence.

Hambantota port is being developed by China and China is a supplier of

military wares to Sri Lanka. Indian influence in Sri lanka is not expected to be

lost.

There are two more countries that are within the Chinese String of Pearls

strategy, i.e, Thailand and Cambodia. Thailand has a proximity with Indian

Andaman and Nicobar Island. India needs to work on relations with Thailand.

Cambodia is currently of less direct significance to India.

For china, the fight for dominance over these regions is not yet over as it

needs to secure its energy and trade route with Middle East and Africa. India

needs a strategy to keep these gains and discourage Chinese dominance
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Soorya

needs a strategy to keep these gains and discourage Chinese dominance

within Indian Ocean.

Reply

Posted on 04/10/2010 at 6:33 pm

ெதாட��சி…. சிேலாI-. ேபானா� அவ*கைட கடAகைர ம<ணிைல ஒ5நா" /4வ 	 உ5<,
பிர<,�, வரேவ=	.
எ�ென�றா�…………………………………………………………………………………………… அவ*க"
பிைழ-க�ெத'(��வ*க". எலி�பைட தா� ெபா5�தமான ெபய�.ராஜப-ச .,	ப அரசிய� இவ*க"
……….. ந�ல ேவைள தமிழ� த�பியி�டா� இ�லா�� தி5	ப ேபாரா� இவ*களி�ைடயி5( ……….

Reply

Posted on 04/11/2010 at 6:17 pm

அ<ைண
இ�ப ேவதாள	 எ�ன ெசா�7ெத<டா இ(தியா இ(  ச/�திர -.- .9-ைக
க	ப	 நா�� அயலிைல உ"ள எ�ல சி�ன நா,கைள1	 அதிைல ெதா*க�
ேபா�,� ேதாரண* க�டேவ=	 எ<,. மாறா ஆேர� வாG திற(தா� சீன�
ெபா-கா<� வாறா� பி��6- .,�தி,வ� எ<, ெவ5�டலாமா	.
எ�ன<ைண ஒ<,	 ெசா�ல மா��யேளா?
அதி�ைட ேபG- கைதகB-.- கா  .,�தா� ந>*கBெம�ேலா ேபயனா�
ேபாவிய" எ<, நிைன�ேசா?

Reply

Posted on 04/11/2010 at 2:21 am

ஐயா விட	 ஒ5 விசய	 ஆவலாG ேக-கிேற� பதி� தர!	;
ஒ5 தடைவ �ரா எ�ற ரவி1	 பிரபாகரI	 கா�,வழியா� ெச�9ெகா<�5-ைகயி� ஒ5
கர�ைய- க<,வி�டனரா	.கர�1	 இவ�கைள க<,வி�டதா	.உடேன பிரபாகர� சார�ைத
ச<�-க�, க�, க��-ெகா<, ஓட�ெதாட*கினாரா	 இதA. ரவி ெசா�னாரா	 எேடG கர�
எ*கைள விட ேவகமாக ஓ,	 ஆகேவ ஓ��த�ப /�யா  நி�9 ெவ� ைவ�ேபா	 என. இதA. பிரபா
ெசா�னாரா	 நா�,� �பாகியா� கர�ைய 6ட /த� கர� /(திவி,	 உ�ைன விட ேவகமாக
ஓ�னா� கர�யிடமி5(  நா� த�பி-கலா	.ந> ெம வாகேவ நட(  வா நா� இ�லாவி�டா�
இய-க�ைத வழிநட�த/�யாம� ேபாGவி,	 எ�9. இ(த ச	பவ	 உ<ைமயா? இ  ரவி-கா
ராகவI-கா நட(த ? இதனாலா இவ�க" விலகினா�க"

Reply

Posted on 04/11/2010 at 6:00 pm

இ�ைல, இர<, கர� வ(ததா	. இ5(தேதா ஒ5  �பா-கி ஒ5 .<,. எ�ன
ெசGவ  எ�9 ேயாசி�த பிரபாகர� ைகயி� இ5(த சி�ன- க�திைய  வ-.-.
/� 
�� -ெகா<, ெசா�னாரா	 இ�ப 6, எ�9. 6�டேபா  ேதா�டா
இர<டாக� பிள(  இர<, கர�ைய1	 6�,- ெகா�9ேபா�,தா	.

Reply

Leave a Reply
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