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தமிழ#ழ வி%தைல� 'லிகளி( கன� எ(பேத பல� மி�க 

க�டைம�ப� தா(. இத( அ+�பைடேய ஒ-.கைம�க�ப�ட
/காெமா(ைற உ3வா�வ� எ(பதிலி3"ேத ஆர�பி�க /+5�
க3திேனா�. இத6!ய /-ைமயான தி�ட��ட( பிரபாகர(
தி�டமி�டப+ மா.ள�தி� பயி6சி /கா� ஆர�பி�க�ப%கிற�
எ-"தமானமாக ச"த��ப� கிைட�கி(ற ேவைளகளிெல�லா�
பயி6சிெய%��� ெகா8+3"ேதா�. ��பாகிகைள9 :�%� பழவ�
சிறிய இரா;வ நடவ+�ைகக=�கான பயி6சிகைள ேம6ெகா8ேடா�

79 இ( ஆர�ப�தி� ஆர�பி�க�ப�ட இ"த� பயி6சி /காமி� 

ஒ-.கைம�க�ப�ட இர;வ� பயி6சி ஆர�பமாகிற�. /கா�
தி�டமி�% அைம�க�ப�ட�.

பா�கா�'ட( >+ய இரா;வ /கா�களி� ப.க�க�
ம8?ைடக� அ%�க�ப�% ஒ3 சிறிய இரா;வ /கா�
கா�சித3கி(ற பயி6சி�கள� தயா!�க�ப�ட�. /த� தடைவயாக
பயி6சி�ெக(ேற சீ3ைடக� தயா!�க�ப%கி(றன. பயி6சி
அைனவ3�� சீ3ைடக� வழ.க�ப%கி(றன. இரா;வ� 

/ைறக� >ட� பிரபாகரனா� தயா!�க�ப%கி(றன. அவ!(
இரா;வ� கனேவா% >+ய தி�ட.க� /தலி� நனவான�.

அரச இரா;வ� ம�களிலி3"� தனிைம�ப%�த�ப�% அைம�க�ப%கிற�. இத( உ� ேநா�க�
மனிதாபிமான,ெம(ைமயான உண��கைள /6றாக� �ைட�ெதறி"�, ம�கைள5� அழி�கவ�ல
இய"திர�தி( அலகாக உ3வா�வ� எ(பேத. இதி� விசி�திரமான� எ(னெவ(றா� ம�க� வி%தைல�காக�
ேபாரா%வதாக� >றிய நா.கேள எ�ைம5� அறியாம� ம�க� ப6ற6ற இரா;வ�ைத உ3வா�வத6கான
அ+�பைடைய மா.ள�தி� க�+ெய-�ப /ைன"த� தா(.

அைன�தி6� ேமலாக ஹி�ல!( இரா;வ ஒ-. /ைறகளாB�
ெவ6றிகளாB� ஆ=ைம ெசB�த�ப�+3"த பிரபாகர(, ேஜ�மனிய
ஒ-. /ைறகைள தமிழ#ழ வி%தைல� 'லிகளி( இரா;வ� பயி6சிகளி�
/6ப%கிறா�. ஹி�ல!( இரா;வ� க�%�ேகா�பானதாக�� உDதியானதாக��
அைம"தி3"தைமயா� ம�%� தா( ெவ6றிகைள� தனதா�கி� ெகா�கிற�
>Dகிறா�. .

இரா;� பயி6சி ஒ-./ைறயி( /த� பதியாக பயி6ற�ப%கி(ற
ஹி�ல!( இரா;வ� ேபால அேத /ைறயி� சE5� ெசFய ேவ8%�

பிற�பி�க�ப%கிற�. ஹி�ல!( இரா;வ�தி( ஒ-./ைறைய5� க�%�ேகா�ைப5� மிக��
பிரபாகர( அத( தமிழ#ழ� பிரதியாக வி%தைல� 'லிகளி( இரா;வ� அைம"தி3�க ேவ8%�
வி3�பியி3"தா�. அதைன நாG� நிராக!�கவி�ைல

இHேவைளயி� தா( /த� தடைவயாக பிரபாகரG� எதிரான எதி��பைலக� ேதா(Dகி(றன
உD�பின�க� ஹி�ல!( சE5� /ைற எ(ப� ேதைவய6ற� என வாதி�டன�. பிரபாகர( அவ�க=�
வாதி%கிறா�. க�%�ேகா�பான இரா;வ� அைமய ேவ8%மானா� அத6கான வழி/ைறக=�
ேவ8%� எ(கிறா�. அத( ஆர�பேம இ"த ஹி�ல� /ைற எ(D வாதி%கிறா�. றி�பாக
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வி%தைல� 'லிகளா� ெகா�ல�ப�ட மண( இைத எதி��கிறா�. அவ3� பயி6சி /கா� ஆர�பி�பத6கான
தி�டமிட� விவாத.களி� ப.ெகா8ட ேவைளயிேலேய இ"த விவாத� ஏ6ப%கிற�. இDதியி�
/(ைவ�த அ+�பைடயி� ஹி�ல� /ைற ஏ6D�ெகா�ள�ப�% நைட/ைற�ப%த�ப%கிற�.

ைக�ப6ற�ப�ட இர8% இய"திர� ��பா�கிக� தவிர, நா� இ"தியாவி� சில இய"திர� ��பாகிகைள5�
ஆ5த.கைள5� வா.கியி3"ேதா�. ஒ3 ஒ-.கைம�க�ப�ட இரா;வ�தி( பயி6சி /கா�

அைம"தி3"த எம� /காமி( இரா;வ அணிவ�'
உட6பயி6சி ேபா(றவ6Dட( ��பாகிகளா� :�%�பழத�
ெசய6பா%கைள5� /(ென%�ேதா�.

ம�க� இரா;வ� உ3வாகி வள�9சியைடகி(ற நிைலயி�
இரா;வ/� பயி6சிக=� ேம6ெகா�ள�பட ச!யான Kழ�
எ(கிற� மாேவாவி( இரா;வ�பைட�'. நா� நிைலயான
எ�லாவ6றி6� /(னேம உ3வா�கி� ெகா�கிேறா�

அைன�� ஒ-�க.க=� ஒ3 அரச இரா;வ�தி6 ஒ�பானதாக� தி�டமிட�ப�ட�.

ம�தி- உD�பின�களி� /"த( (உமாமேகLவர(), நாகராஜா, ேபபி :�பிரமணிய� ஆகிேயா�
ெச(Dவி�டதா� நாG� பிரபாகரG� ம�%ேம பயி6சி /கா� றி�த /+�க=� வ3கிேறா�
கால�பதியி� யா��பாண� /-வ�� இரா;வ மய�ப%�த�ப%கிற�. இ(ப� ெச�வ�
இைளஞ�க� இரா;வ�தா� :�%�ெகாைல ெசFய�ப%கிறா�க�. இ"த� ெகாைலக� ச?க�தி(
ம�ட�திB� அதி��கைள ஏ6ப%��கிற�.

பயி6சி /காமி6 கி�%, ெச�ல�கிளி,சா"த(,ேஜா(,சி�த�பா,மர�பா,மா�ைதயா ேபா(ற
உD�பின�க� அைழ�க�ப%கி(றன�. பிரபாகர( பயி6சி வழ.கிறா�. இவ3� ஹி�ல� இரா;வ
வண�க� ெசB��வ�� தி�டமி�டப+ இட�ெபDகிற�.

இ"த ேவைளயி� இய�க�திG� இ(ெனா3 பிர9சைன5� உ3வாகிற�. வ�ெவ�+��ைறைய9
வ #ரவா எ(ற இ3வைர� பிரபாகர( ப8ைணகளி� பயி6ற�படாம�, அவ�க� றி�� எ"த /(னறிதBமி(றி
/காமி6� >�+வ3கிறா�. பயி6சி /காமி6� >�+வர�ப�ட இவ�களி3வ3�� ஏைனய
உD�பின�க=ட( இைண��� பயி6சி வழ.க�ப%கிற�. இ� றி�� பிரபாகர( நா( உ�பட
ஆேலாசி�கவி�ைல. இத6� பல3� எதி��'� ெத!வி�கி(றன�. ம6றவ�க� அைனவ3�
ந#8டகால� பயி6Dவி�க�ப�%, அவ�களி( உDதி� த(ைம ப!ேசாதி�க�ப�ட பி(னேர இய�க�தி(
ம�ட�தி6 உ�வா.க�ப%வ� வழைமயாக இ3"த�. ஏ6கனேவ ப8ைணகளி� பல உD�பின�க�
இரா;வ� பயி6சி�காக� கா�தி3�� ேவைளயி� திNெரென இ3வைர� பிரபாகர( >�+வ"த�
ச�வாதிகார� ேபா� எ(ற க3�� எ-கிற�. இ"த நைட/ைற� பிரபாகரனிட� எ"த உDதியான
இ3�கவி�ைல. பல� இ"த பிரபாகரனி( இ"த நடவ+�ைக றி��� ேக�விெய-�பிய ேவைளகளி�
அத6!ய பதி� இ3�கவி�ைல.

வ�ெவ�+��ைற9 ேச�"த இ"த இ3வ3� 8%க� ெசFவத6கான இரசாயன� ெபா3�கைள
க�விக6D�ெகா8+3"த ஹா�லி� க�E!யிலி3"� தி3+ய ச�பவ�தி6காக� 

ேதட�ப%கி(றன�. ெபாOசார� ேதட�ப%வதா� இவ�க� தைலமைறவாகேவ வா�கி(றன�. மண(
ேபா(ற உD�பின�க� ஏைனயயவ�க� 'ற�கணி�க�ப�% இவ�கைள இய�க�திG� உ�வா.கிய�
பல�த ஆ�ேசபைனகைள� பிரபாகரG� எதிராக /(ைவ�கி(றன�.

சில நா�களி( பி(ன� மாணவனாக� க�விக6D�ெகா8+3"த சிDவனான வ #ரவா இய�க�தி�
தைலமைறவாக வா�வதாக அவர� %�ப�தின� அறி"�ெகா�கி(றன�. இ� ெத!யவரேவ மர�பா
ேபா(ேறாPடாக� 'லிகைள� ெதாட�'ெகா�=� அவர� %�ப�தின� வ #ரவாைவ
அG�பிைவ�மாD ேவ8%கி(றன�. வ #ரவா�� வ #�+69 ெச�ல வி3�பியதா� பிரபாகர(
அG�பிைவ�கிறா�. வ #�+69 ெச(ற அவ� ெபாOசி� சரணைட"�வி%கிறா�. இ"த நிக�9சி பிரபாகர(
அதி��திைய ேமB� அதிக!�கிற�. இத( பி(ன� பிரபாகரனி( த(னி9ைசயான ேபா� றி��� 

ெத!வி�க ஆர�பி�கி(றன�. பிரபாகரனி( இரா;வ மேனாபாவ/� அத6!ய ச�வாதிகார� த(ைம5�
சிDக இய�க�தி( நி�வாக��� Qைழய ஆர�பி�கிற�. அத6!ய எதி�விைனகைள எ�ேமா+3"த
/(ேனறிய பதியின� அHவ�ேபா� ஆ6ற� தவறவி�ைல.அைன�� வாத�பிரதிவாத.கேளா%
சில நா�க� நைடெபDகிற�. சில கால.களி( பி(ன� பயி6சி /கா� /+வைட"த� எ(D >றி நிD�த�ப%கிற�

இ"த� கால�பதியி� கா"த#ய�தி� அகதி நிவாரண ேவைலகைள ேம6ெகா8+3"த ச"ததியா�
வி%தைல� 'லிகளி� இைண"� ெகா�ள வி3�'வதாக� ெத!வி�கிறா�. பிரபாகரைன� ெதாட�'ெகா8%
ேப:கிறா�. பிரபாகரG� ச"ததியா3� பல தடைவக� ச"தி��� ெகா�கிறா�க�. அவைர 'லிகளி(
ெபாD�பி� இைண���ெகா�ள ேவ8%� எ(D பிரபாகர( வி3�'கிறா�.
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Rajan

உமாமேகLவரRடாக எம� ஆதரவாக ேவைலெசFத /த� 

ெபாOசாரா� ேதட�ப%கிறா�. ெகா-�பி� வா�"த அவ� தைலமைறவாக
வ3கிறா�. ெப8 எ(பதா� இலவாக அைடயாள�ப%�த�ப�%
ெசFய�ப�%விடலா� என அ9ச� நிலவிய�.

ல8டனி� வசி��வ"த கி3Sண( எ(பவ3ைடய தைலைமயி� எம�
சில� இய.கி�ெகா8+3�கிறா�க�. அவ�க=ட( அ(ட( பாலசி.க�தி6�

ெதாட�'க� இ3"தன. அ(ட(
இ"தியாவி6 வ"� எ�ைம9 ச"தி�க
எம�� தகவ� வ3கிற�. இத6காக�
இ"தியா ெச�ல வி3�'கிறா�. பயி6சி
?ட�ப�%வி�டதா� இ"தியா ெச(D
ச"தி�க��, ஊ�மிளாைவ இ"தியாவி6
ெச�ல�� இ� ச!யான ச"த��ப�
பிரபாகர( இ"தியா ெச�ல 

ேம6ெகா�கிறா�. அ�ேபா� 

ெதாட�'ெகா8ட பிரபாகர(,அவேரா%
இைண"� ேவைலெசFத உமாமேகLவரைன
இ"தியாவி6 த(ேனா% வ"�
அைழ�கிறா�.

ச"ததியா3� இத6 இண.கேவ
ஊ�மிளா,ச"ததியா�, கலாபதி ஆகிய நா�வ3� எம� விைச�படகி� இ"தியா ெச�கி(றன�
ெதாட�"� ரவி5� பாலா�� இ"தியா ெச�கி(றன�.

இ��� வ��..

பாக� பதி(?(ைற வாசி�க..

பாக� ப(னிர8ைட வாசி�க..

பாக� பதிெனா(ைற வாசி�க..

பாக� ப�ைத  வாசி�க..

பாக�  ஒ(பைத வாசி�க..

பாக� எ�ைட வாசி�க..

பாக�  ஏைழ வாசி�க..

பதி  ஆைற  வாசி�க…

பதி ஐ"ைத  வாசி�க…

பதி நா(ைக வாசி�க..

பதி ?(ைற வாசி�க..

பதி இர8ைட வாசி�க..

பதி ஒ(ைற வாசி�க..

54 Comments

Posted on 04/29/2010 at 9:11 am 

This article has started to spray poison among Tamils. Be aware!
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thura

vel

mmani

mmani

thura

Posted on 04/29/2010 at 1:26 pm 

Dear Ranjan donn`t worry. Tamils already have poison in their blood.

thurai

Posted on 04/29/2010 at 6:38 pm 

தமிழின�தி( மீ�பராக தைலவ� பிரபாகரG�, தமி�
தைலவிதிைய மா6றியைம�� ச�தியாக தமிழ#ழ வி%தைல�
'லிக=� தமிழ!( அ+மனதி� உைற"� வி�டன�
அகிலமறி"த உ8ைம. பிரபாகர( தமிழ�க=� கிைட�த
ெப!ய ெசா�� ஆகேவ அவ� இ(ைற� உ.க=ட(
இ3�கிறா�. பிரபாகர( ெசா(னா� நி9சய� ெசFவா�
கால�தி( ேதைவ க3தி நா� எ�ேலா3� அவ3ட(
பயணி�ப� ஒHெவா3 தமிழ�க=ைடய தனி� ெபாD�பா�

Posted on 04/29/2010 at 11:26 pm 

கால�தி( ேதைவ க3தி நா� எ�ேலா3�
அவ3ட( ேச�"� பயணி�ப� ஒHெவா3
தமிழ�க=ைடய தனி� ெபாD�பா�
எ. ேவ� எ.?? சி.கள இரா;வ�தி(
ச�பா�� கா�கைளந�கவா?

Posted on 04/29/2010 at 11:32 pm 

ஐயா ஐயேர ஆ�ைட க+9சி மா�ைட
ந�ம தல ேமல ைக ைவ9K�+.க. 

ேதா�டா வால :%வா.க, ேவ� ஆல
��வா.க கவன�, கவன�.

Posted on 05/01/2010 at 6:43 am 

அவ3ட( ேச�"� பயணி�தH�களி6
/�ளிவாF�காைல� 

கா�+ வி�% ஓ+னாரா? அ��� தாG�
தைலைய� ெகா%��விடாரா எ(பைத
திடமாக� >ற/+5மா? 

தமிழி� 

வி%தைல எ(G� ெசா�லி6 அ��த�
'!5மா? 

ெகாைல 
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Mariyathamilan

alex.eravi@gmail.com

ெகா�ைளகைள தமிழ!( பிர9சிைனைய
சா�டாக ைவ��

வள��தவ�க� தா( 'லிக-� அவ�களி(
தைலவ3�. 

உலகெம.� இ(D� ெதாட�வ� 

'லிகளி( பய.கரவாதேமயா�. 

வி%தைல�ேபா� எ(ேறா ேதா6Dவி�ட�
�ைர

Posted on 05/04/2010 at 12:29 am

�ைர, இல.ைக ப6றி
எ(ன ெத!5�? சி.கள�
ப6றி எ(ன ெத!5�
ஈழ�தமிழ� ப6றி எ(ன
ெத!5�? இனஒ��க�
ப6றி எ(ன ெத!5�
இன அழி�'�ப6றி 
ெத!5�? தர�ப%�த�
ப6றி எ(ன ெத!5�
தமிழ� உ!ைம ப6றி
எ(ன ெத!5�? 

வி%தைல ப6றி எ(ன
ெத!5�? தமிழ� வ #ர�
ப6றி எ(ன ெத!5�
ேபாரா�ட� ப6றி எ(ன
ெத!5�? ேபா!ய�
பர6றி எ(ன ெத!5�
தமி� வ #ர� ப6றி எ(ன
ெத!5�? தமி-�காF
த(Gயி� ெகா%�த
மறவ� ப6றி எ(ன
ெத!5�? எ(ன 

க�ட�ெபா�ம( 

கால�தி� வா�"த
எ�ட�பனா? 

ப8டாராவ(னிய(
கால�தி� வா�"த
கா�ைகவனிய( 

பர�பைரயி� 

பிற"தவனா? தமிைழ
தமிழைன ைற 

ெசா�வைத 

நிD�திவி%�.

Posted on 04/29/2010 at 3:14 pm 
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ந�கீர�

thura

Mariyathamilan

/(' பிரபாகரனி� ஹி�ல!( ஆ=ைம இ3"தெதன� றி�பி%�ேபா� சில� அைத
இ�ப அவ3ட( >ட இ3"த ஐய� அவ�கேள ெசா�கிறா�. 

“அைன�தி6� ேமலாக ஹி�ல!( இரா;வ ஒ-. /ைறகளாB� இரா;வ ெவ6றிகளாB�
ஆ=ைம ெசB�த�ப�+3"த பிரபாகர(, ேஜ�மனிய இரா;வ�தி( ஒ-. /ைறகைள
வி%தைல� 'லிகளி( இரா;வ� பயி6சிகளி� '�த /6ப%கிறா�. ஹி�ல!( இரா;வ�
க�%�ேகா�பானதாக�� உDதியானதாக�� அைம"தி3"தைமயா� ம�%� தா( ெவ6றிகைள�
தனதா�கி� ெகா�கிற� எ(D >Dகிறா�. .

இரா;� பயி6சி ஒ-./ைறயி( /த� பதியாக பயி6ற�ப%கி(ற அைனவ3�
இரா;வ� ேபால அேத /ைறயி� சE5� ெசFய ேவ8%� எ(D உ�தர� பிற�பி�க�ப%கிற�
ஹி�ல!( இரா;வ�தி( ஒ-./ைறைய5� க�%�ேகா�ைப5� மிக�� மதி�தி3"த
பிரபாகர( அத( தமிழ#ழ� பிரதியாக வி%தைல� 'லிகளி( இரா;வ� அைம"தி3�க
எ(D வி3�பியி3"தா�. அதைன நாG� நிராக!�கவி�ைல”

பிரபாகரனி( பாைத எ8ப�களி( ஆர�ப�திேலேய அறி"தேத! 

யா�தா( ெசா�லி� ேக�டா�க�?

இ� பிரபாகரனி( 6றம�ல; அவ� ெசFவ� எ�லா� ச!ெய(D இ"த-நிைல� வள���
எ�மின�ைதேய இ"த-நிைல� ெகா8%வ"� வி�டவ�கேள ெபாD�பாளிகளாவ� .

Posted on 04/30/2010 at 3:10 am 

ஒ3 ஒ-. /ைறயான க�%ேகா�பான ேபாரா�ட�ைத வழிநட�த 

ஹி�ல�,ச"திரேபாL ேபா(ேறா!( ெநறி�ப%�தைல ேபால க%ைமயான
ெகா�ைகைய ஈழ�ேதசியதைலவ� பி(ப6றினா� எ(பதி� இ�மியள��
வி�%ெகா%�'� இடேமயி�ைல.ஆனா� எ�ேலாைர5� ந�பி ஏமா"�
ேபானாேர எ.க� தைலவ� அ�தா( கவைல..அதாவ� அ(D ெதா�%
க3ணா வைர….சாதாரண ஒ3 %�ப�ைதேய ெகா8%நட��வெத(ப�
/+யாத இ"தகாலக�ட�தி� ஒ3 அைம�பி� இ"தமாதி! கைளகைள
க8டறிவ� எ(ப� ம�%ெம(ன :லபமான கா!யமா?

Posted on 05/01/2010 at 6:49 am 

எதி�களி( மன�ைத மா63வ��, கவ�வ�ேம அறிவாளிகளி(
ெசய�. இவ�களாேலேய உலகிைன ெவ�ல /+5�
உயிகைள� பறி�ப�த( 

?ல� 

ேமB� எதி!கைள வ���கேவ /+5�. இதைன இDதி
உணராத 

ஒ3வ� தமிழ�களி� எ�ப+�தைலவனாக /+5�.

ச�வாதிகா!யாகேவ 

பிரபாகர( வா�"தா�. தமிழைர வி%வி��� சி.கள 

இரா;வேமயா�. �ைர

Posted on 05/04/2010 at 12:55 am 

ச�வாதிகா!யாF இ3"ததா�தா( 1983

�பி( இ�வைர இன�கலவர� எ(D
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thurai

thurai

சாதாரண சி.கள�காைடய� 

அ�பாவி�தமிழைர அ+�கவி�ைல
தமிழ3�ெகன ஒ3 க�சி ம�%� இ3"த�
இ(G� ஒ3 ைற"த� 20 வ3ட.க=�
இன�கலவர� இ3�கா�. அ+9ச 

காைடய=� இ�ைல அ+�க9ெசா(ன
அரசிய� வாதிய=� இ�ைல. இ� 

ஒ3 இன�தி( ேதைவ க3தி அ��ேக6ற
தைலவனாF இ3"ததா�தா( /+"த�
இ�ெப�லா� /+"த� எ(D 

ெசா�ல�>%�. 20 நா%களி( உதவிேயா%
ம�%ம�லா�, ேபா!ய� 

விதி/ைறகைள5� மீறி, ேபா!� 

பாவி�க�>டாத ஆ5த.கைள5� பாவி��
ேபாராளிக� எ(ற ெபய!�, 

அ�பாவி�ெபா�ம�கைளெய�லா�
விததா�கேள. இ�தானாடா உ(Gைட
சி.கள ரா;வ�தி( திறைம? உ(னா�
ெசா�ல/+5மா? எ�பாவ� சி.கள
ரா;வ� ேபா� விதி/ைற�ப+ ேபா!�ட�
ப6றி?

Posted on 05/04/2010 at 11:45 am

த�பி5� 'லிபைட5�
ேதா(ற/(ன� 
சி.களவ�களி6 

வ�னியாவைர தா(
�ணியவா� வ� 
/+"த�. இ�ேபா த�பி
கா�+ய 

வ #ர� யா��பா8�தி�
தமிழனி( மா�பி�
சி.கள ரா;வ� கா�
ைவ���ள�.

இனிேய( இன�கலவர�
ெத6கி�? 

வட�கி� 

தமிழ��ளி6 அ+வி-�
க�ட�தி� 

ெகா8%வ"� வி�ட
த�பிைய /தலி�
ேத+�பி+�� வி�%
வச(� எ-தினா�
வாசி�� 

"(றா�வி3��. 

�ைர

Posted on 05/04/2010 at 11:52 am

Page 7 of 28பிரபாகரைன எதி��� ேபாராளிக� – ஈழ� ேபாரா�ட�தி� எ...

10/05/2010http://inioru.com/?p=12399

www.tamilarangam.net

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



mmani

shanthan

Thambi

20 நா%களி( 

உதவிேயா% இல.ைக
அரசா.க� 

ெவ(D��ள�. ஆனா�
உ�கநாெட�லா� 

வா-� �மிழ� தம�ேக
ப8� தரேவ(%ெம(
மிர�+ பறி�த ப8/�
வா.கிய ஆFத.க-�
ஏ( ேதா6ரென?

ப�மி3"தா� ம�%�
ேபாதா� அறி�� 

திறைம5� ேவ8%�
அறிவி�லாத தைலவ(
த( இன�ைத அழிவி6ேக
ெகா8% ெச(றா(
ெச�வா(, �ைர

Posted on 05/03/2010 at 12:34 pm 

எ�ேலாைர5� ந�பி ஏமாறவி�ைல ந�கீரேர! ந�ப ேவ8+ய
சகேபாராளிகைள ச"ேதக�ப�% ந�ப >டாத ேம6லக
Lதாபன.கைள ந�பி ேசார� ேபானவ�தா( உ.க�
க3ணா ம�%� �ேராகிய�லேவ உ.க� ெமாழியி�
மா�ைதயா, க�ைடபாலா, உமாமேகLவர(, :"தர�
'லிகளி( அ%�த க�ட தைலவ�க� ம6D� ேக.பி , 
3��ரமா� ேபா(ற அைன��லக ெதாட�பாள�க�
அமி�தலி.க�, ேயாேகLவர(,தி39ெச�வ� ேபா(ற
மிதவாதிக� எ�ேலா3� �ேராகிக� ஆ�க�ப%�ேபா�
எ�ேலாைர5� �ேராகிெய(D ைககா�%பவ( 

எ�ப+�ப�டவ( எ(பைத நா� சி"தி�க மற"தத( 

விைள�தா( இ(D நா� கதிய6D நி6கிேறா�. சிறி
அரசி( ேபா� 6ற.கைள ெவளிெகா8% வ3வதிலாவ�நா�
ஒ6Dைமயாக ெசய6ப%கிேறாமா?

Posted on 05/04/2010 at 6:07 pm 

எ�ேலாைர5� ந�பி ஏமா"� ேபான ேசாணகி! (வல:
தைலவ� எ(பைத ந#.கேள பிரகடன�ப%�தி வி�N�க�
கட"த ஞான� இ�.

Posted on 05/04/2010 at 9:41 pm 
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வாத�

vel

தைலவ� இ3��வைர கா�+ெகா%�த�
ேபாதாெத8% இ�ப�� 'ல�'கிறா.க�

Posted on 04/30/2010 at 6:30 pm 

அFய!( எ-�தி� அெல�L இரவி விள�க� ெசா�B.ேகா!

இதி� பிரபாகரனி� ஹி�ல!( ஆ=ைம எ(ப� எ�? இதி� நாஸி�
எ.ேக? 

“இரா;வ� பயி6சி ஒ-./ைறயி( /த� பதியாக பயி6ற�ப%கி(ற
அைனவ3� ஹி�ல!( இரா;வ� ேபால அேத /ைறயி� சE5�
ேவ8%� எ(D உ�தர� பிற�பி�க�ப%கிற�. ஹி�ல!( இரா;வ�தி(
ஒ-./ைறைய5� க�%�ேகா�ைப5� மிக�� மதி�தி3"த பிரபாகர(
தமிழ#ழ� பிரதியாக வி%தைல� 'லிகளி( இரா;வ� அைம"தி3�க
எ(D வி3�பியி3"தா�.”

“பிரபாகர( ஹி�ல!( நாசி� ெகா�ைகயாேலாஇ :பாL ச"திரேபாசி(
அரசியலாேலா ஆ�ெகா�ள�படவி�ைல. அைவ ப6றிெய�லா� அவ3�
க!சைன இ3"த� கிைடயா�. அவ�க� க�டைம�தி3"த இரா;� 

அத( ஒ-. /ைறக� றி��ேம அவ!( /-� கவன/� 

ஒ3.ப%�த�ப�+3"த�. அ(D மாேவாேச�.கி( இரா;வ�பைட�'கைள
இவ� வாசி�க9 ச"த��ப� கிைட�தி3"தா� அவராB� பிரபாகர( 

ஆ�ெகா�ள�ப�+3�பா� எ(D பி6கால.களி� நா( எ8;வ�8%

” :பாL ச"திரேபாL வாXசிநாத( ேபா(றவ�கைள வாசி�� இவ�
மீ� மி"த அGதாப�ைத� ெகா8+3"தா�. தவிர ஹி�ல� மீ� >ட
மி"த மதி�' ைவ�தி3"தா�. இHவாறான விசி�திர� கலைவ� எ"த
இ3"ததி�ைல. இ"த ?வ3� இரா;வ வழி/ைறயி� ெவ6றிெப6றவ�க�
எ(ப� தா( காரணமாக இ3"த�.”

Posted on 04/29/2010 at 7:01 pm 

. 

'ல� ெபய� ம�க� ேதசிய� தைலைமயி( பணிைய ஏ6� கால� 

உலக�தி� இர8டா� உலக 5�த /+�� பி6பா% ஐ�கிய நா%க� ம(D ேதா6ற�
ஐ�கிய நா%க� ம(ற�தி( ேதா6ற�பா�+6 பி6பா% உலக�தி� உ�ள ேதச.க� ஒ3
கீ� ஒ3.கிைண�க�ப�டன.

இர8டா� உலக 5�த�தி6 பி6பா%�, ஐ�கிய நா%க� ம(றி( ேதா6ற�பா�+6 

அர.கி� பல 'திய ேதச.க� உ3வாகி5�ளன. இ�'திய ேதச.களி( ேதா6ற�தி6
பிரா"திய வ�லர:களி( நல( சா� அரசியேல கா�திரமான காரணியாக அைம"தி3"த�

எ%���கா�டாக அ8ைமயி� தனிநாடாக பி!"த ெகா:வா ேதச�, அெம!�க ம6D�
நா%களி( பிரா"திய நல( சா� அ+�பைடயி� உ3வாக�க� ெப6றி3�கி(ற�. இ�பி('ல9
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அரசிய� சி"தைன� ேகா�பாடான� அதாவ� 'விசா� அரசிய� ெகா�ைக வ�பான�
வி%தைல� ேபாரா�ட�திB� பல பி(னைட�கைள5� தட.க�கைள5� ஏ6ப%�தியி3�கி(ற�

தமிழ#ழ வி%தைல� ேபாரா�ட�தி( த6ேபாைதய கள� ம6D� 'ல�தி( தமி� அரசிய�வாதிகளி(
நிைல�பா�+�, தமிழ#ழ வி%தைலைய ேநா�கிய பாைத�கான அரசிய� அ;/ைறயி�
பிளைவ ஏ6ப%�தி5�ள�. இH அ;/ைற ேவDபா�ைட -ேமாதலாக பா��பைத
அவ6றி( பி('லதி� உ�ள அரசிய� சி"தைன� ேகா�பா�+( ேவDபா�ைட நா� '!"�
அவசிய�.

இ9சி"தைன� ேகா�பா�+( ேவDபா�ைட ேமB� விள�� வைகயி� நம� தமிழ#ழ
ேபாரா�ட�தி( /�ப� வ3ட கால அகி�ைச அதாவ� அறவழி� ேபாரா�ட கால�ைத
அைழ��9 ெச�ல ேவ8+5�ள�. த"ைத ெச�வா அவ�க=ைடய அறவழியிலான 

வி%தைல� ேபாரா�ட கால�தி� இர8%விதமான சி"தைன� ப�ளி�>ட.க� அைம"தி3"தன

1. த"ைத ெச�வா அவ�க=ைடய சமS+ அ+�பைடயிலான அரசிய� த#�ைவ ேநா�கிய
ெகா8ட ப�ளி�>ட�

2. எ�.பி நவர�தின� அவ�க=ைடய :யா�சி கழக�திGைடய சி"தைன� ப�ளி�>ட�

எ�.பி நவர�தின� அவ�க� சி.கள ேப!னவாத அர: தமி� ம�க=�கான அரசிய� த#�ைவ
வழ.க�ேபாவதி�ைல என� க3தி :யா�சிேய அதவா� தமிழ#ழ� தனியா� பி!"� ெச�வேத
ெபா3�தமான அரசிய� த#�ெவன� க3தி பி!"� ெச(றவ�.

த"ைத ெச�வா அவ�கைள� ெபா3�தவைரயி� ஏைனயவ�களி( எ8ண.கைள� பிரதிபலி��
அரசிய�வாதி அ�ல. ெதாட�9சியாக பல ஆ8%களாக சமS+ அ+�பைடயிலான ஓ�
மறவழியி� ேபாரா+யேதா% ம�%ம(றி, 1972� ஆ8% +யர: யா�' நிைறேவ6ற�ப�டைத
அ%�� (தமி� ம�களி( எதி��'� ம�தியி� அைம�க�ப�ட யா�') சி.கள� ேப!னவாதிக=டனான
பல க�ட ேப9:வா��ைத ேதா�வி க8டைதய%�� தமிழ#ழ தனியர: அைம�பேத ஒேர
தன� ஆ�"த அரசிய� '!தலி( ஊடாக /+ைவ ேம6ெகா8டவ�.

ந�/ைடய ேதசிய�தைலைமயான� எ�.பி நவர�தின� அவ�க=ைடய சி"தைன� 

ப�ளி�>ட�திலி3"� உ3வாகிய� எ(ப� றி�பிட�த�க�.

இேதவைகயிலான அரசிய� ேகா�பா�ைட ெகா8ட இ3 வைகயான அரசிய� சி"தைன�
ப�ளி�>ட.க� உலகி� காண�ப%கி(றன.

1. பய.கரவாத�தி6க எதிரான ேபா� எ(ற அ+�பைட9 அரசிய� ம6D� இரா;வ ?ேலாபாய�ைத
ெகா8ட ஓ� ப�ளி�>ட�ைத சா�"தவ�க�.

2. ேதசிய வி%தைல� ேபாரா�ட�ைத :யநி�ணய உ!ைமைய அ+�ைடயிலான த#�ைவ
நிைற�� ெகா8%வர� எ(ற சி"தைனைய ெகா8ட ஓ� ப�ளி�>ட�.

இHவி3 சி"தைன� ப�ளி�>ட�ைத சா�"தவ�க=� ேதசிய வி%தைல� ேபாரா�ட�
தம� சி"தைனகைள வB�ப%��வத6காக அவ�கள� சி"தைனகைள விைத�க /6ப%வா�க�
த6ேபாைதய உலக ஒ-.கி� ேதசிய வி%தைல� ேபாரா�ட�ைத :யநி�ண உ!ைம அ+�பைடயிலான
த#�ைவ� காண ேவ8%� எ(D சி"தைன� ப�ளி� >ட�ைத9 சா�"தவ�களி( சி"தைனேய
ெப6D� ெகா8+3�கி(ற� எ(பைத நா� '!"� ெகா�ள� ேவ8%�.

இ�பய.கரவாத�தி6 எதிராக அரசிய� ம6D� இரா;வ ?ேலாபாய.க� ஊடாக ெசய6ப%�
சி"தைன� ப�ளி�>ட�ைத சா�"தவ�க� நம� தமிழ#ழ� ேபாரா�ட�திB� பல சி"தைனகைள
நம�� ெத!வி�பா�க�. தம� ேகா�பா%கைள வB�ப%��வத6காக�� தம� சி"தைனகைள
நம�� விைத�க /6ப%வா�க�.

இ9சி"தைன� ப�ளி�>ட�ைத சா�"தவ�க� தி�டமி�% ெசய6ப%� வ�லைம ெப6றவ�க�
இட�சா!� ேபா�ைடய மா6D� க�சிகளி( ஒ�தாைசைய நா%வத( ?ல� தமிழ#ழ�
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Naren

thura

எ8ண�க3ைவ தமி� ம�களிட� இ3"� அழி��விட/+யா� எ(பதி� உலக ம6D�
வ�லர:க� ெதளி� ெப6D�ளன.

ஆகேவ தமி�� ேதசிய� சா�"த அைம�'�களி� மிதவாத� ேபா�ைடயவ�க� என�
க3�பவ�கைள நா+9 ெச�ல இ�ப�ளி�>ட�ைத சா�"தவ�க� தைல�ப�%�ளன�. 
ேபா�ைடயவ�களிட� ெசா�ல�ப%� க3���க� கீ�வ3� அ+�பைடயி� அைம"தி3��

தமிழ#ழ� எ(ற ேகா!�ைகைய /தலி� ைகவி%.க�. ப+ப+�ப+யாக உ.க� ேகா!�ைககைள
ைவ5.க� என ஆேலாசைன வழ.க�ப%�. இ� ஏறிப+ அ;/ைற என9 ெசா�ல�ப%�

ஆனா� அ� இற.ப+ அ;/ைற அவ�களா� '!"� ெகா�ள /+யா� ேபாFவி%�
இ"நிைலயி� தமி� ம�களாகிய நா� ெசFய ேவ8+ய� எ(ன எ(ெறா3 மிக�ெப!ய
எ�/( எ-"��ள�. தமிழ�க� ெபDமளவி� 'ல� ெபய�"த நா%களி� ெசய6ப%�
ெசய6படவி3�க� சனநாயக அைம�'�கைள வB�ப%��வேதா%, ெகா�ைக ப6D3தி
ெசய6பா�டாள�கைள அ�ல� ேவ�பாள�கைள /தலி� அைடயாள� காண ேவ8%�

அவ�க=� நா� ஆதர� அளி�பத( ?ல� ேமேல றி�பிட�ப�+3�� இர8டாவ�
ப�ளி�>ட�ைத சா�"தவ�களி( கவன�ைத நா� ஈ��கலா�. அதாவ� ஒ3 ேதசிய வி%தைல�
ேபாரா�ட�ைத :யநி�ணய உ!ைம அ+�ைடயி� த#�ைவ� காண விைள5� சி"தைன�
>ட�ைத சா�"தவ�கைளயா�.

ெகா:வா ேபாரா�ட� சிைத�க�ப�% ஒ(ப� வ3ட�தி6 பி6பா% அதாவ� அ�ம�க�
ப6D3தி5ட( இ3"தைமயா� தம� நா�%�கான :த"திர�ைத ெப6D� ெகா8டன�
றி�பிட�த�க�.

தமிழ#ழ ேதசிய வி%தைல� ேபாரா�ட ந#ேரா�ட�தி� ச!யான திைசயி� தமிழ#ழ� எ(ற
அைடவத6கான பாைதயி� ஏ6ப�ட தட.க�கைள வில�கி5�, கைளெய%�'�க=�
இைடநிD�த�க=� தமிழ#ழ ேதசிய� தைலைமயா� ேம6ெகா�ள�ப�ட�.

தமி� ம�களாகிய நா� தமிழ#ழ� ேதசிய� தைலைம கவனி��� ெகா�வ� எ(ற நிைல�பா�+லி3"�
நா� வாளாவி3"ேதா�. ஆனா� த6ேபா� தமிழ#ழ� ேதசிய�தைலைம ேநர+யாக 

வழி�ப%�தB�கான ேவைலையெசFய /+யா��ள�.

இ"நிைலயி� தமி� ம�களாகிய நா� ேதசிய� தைலைமயி( ெசய6பா�ைட ெசFய 

ேவ8+யவ�களாக உ�ேளா�. இவ6ைற க3�தி6 ெகா8% வ3� ேத�தலி� ெகா�ைக
ப6D3தி5ட( உ�ளவ�கைள ெத!� ெசFவ� எம� கடைம எ(பைத '!"� ெகா�ேவா�

Posted on 04/29/2010 at 10:01 pm 

'�சாF ஒ3வ� “பிசினL” ெதாட.கியி3�கி(றா� எ(D நிைன�கி(ேற(
யாராவ� இவ3�க� ல�ச�கண�கி� பண�ைத� ெகா�+ ஒ��ைழ�'
ெசF5.க�பா?…  ”ேவ�” அ8ைண ந#.க� நில�ைத வா.கி 
வ #�ைட�க�ட�ேபாற#.களா இ�ைல?… நில�ேதா% ேச��� வ #% பா�ற#.களா
… இ(G� எ�தைன ேப� கிள�பியி3�ற#.க� இ�ப+?… வ"தி�ட�
வழிகா�ட!!!…. ேபாFயா ேபா… ேபாF! 'ைழ9:�தி(ன வழிைய� பா3.க

Posted on 05/01/2010 at 7:00 am 

ெகா�ைகக�, வி%தைல உ8�ெவ(ப� பி6"தநா�+� ம�கேலா% ம��களா�
வா-�ேபாேத 

உ8ர /+5�. 'ல� ெபய�நா%களி� 30 வ3ட�தி6 ேமலா� ப�க��
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Vijay

Garammasala

alex.eravi@gmail.com

Shiva

எ"த தமிழ( 

வா�"தாெல(ன நாG� எ( ப8/� எ(D வா�"� வி�% சில� கைடசி
கா��தி� 

பிர/க�களா� +வியி� கா�சி த3பவ�களி6� ெபய� தைலவ�களா
தமிழ�களி( அ.க�தவ�களா? �ைர

Posted on 04/30/2010 at 2:18 pm 

Dear Tamilians, Stop reading inioru.com. It seems to be a poisonous site for tamilians. 

Posted on 05/01/2010 at 12:23 pm 

It certainly is toxic to certain parasitic types. 

Why are some people so scared of different views. 

If there are lies and poisonous thoughts, why cannot they expose them and resist them with 

courage? 

Tamils have been poisoned by narrow nationalist thought for too long. It is time that they developed 

a different kind of more accomodative nationalism.

Posted on 05/01/2010 at 7:28 pm 

Dear, when we read your comment only we can read your comment, “Stop reading inioru.com. It 

seems to be a poisonous site for tamilians”. 

Then how can we read your comment?

And why are you reading INIORU?

There is no harm in reading, when we read all only we can get all messages to analyze.

Seems like you are very selfish, you are reading here and ask others to don’t read?

What is your problem?

Posted on 05/02/2010 at 5:58 am 

Alex 

Some people have a phobia for fresh ideas. Such fear has existed from times ancient.

They are right in a way. Powerful ideas are mightier than the most powrful weapon, for when

get to grips with them they become an unstoppable force. They try every trick in the book to prevent 

the spreading of ideas that people fear.

Posted on 05/02/2010 at 6:00 am 
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Shiva

வாத�

karnan

வாத�

CORRECTION TO 

Shiva 

Posted on 05/02/2010 at 5:58 am

Alex 

Some people have a phobia for fresh ideas. Such fear has existed from times ancient.

They are right in a way. Powerful ideas are mightier than the most powrful weapon, for when people

get to grips with them they become an unstoppable force. They try every trick in the book to prevent 

the spreading of ideas that they fear.

Posted on 04/30/2010 at 5:55 pm 

அFய� பிரபாகரGட( ேச�"�, “ஹி�ல!( இரா;வ� ேபால அேத /ைறயி� சE5�
ேவ8%� எ(D உ�தர� பிற�பி�தி” வி�%, 

இ�ேபா� வ"� “நா( நிராக!�கவி�ைல.” எ(D கைத எ-தி,

அத6 “பி6கால�தி� வி%தைல� 'லிகளா� ெகா�ல�ப�ட மணைன” சா�சி�கைழ�ப�
(உயிேரா+3�� ராகவைன� ைகவி�%), அப�தமாக� படவி�ைலயா?

Posted on 04/30/2010 at 7:12 pm 

வாத�, 

உ.க� வாத� தா( அப�தமாக உ�ள�. ராகவ( ம�%ம�ல, ேஜா(
சா"த(, ரவி, நாகராஜா ேபா(ற அைன�� ஆர�ப கால உD�பின�க=�
தா( உ�ளன�. இவ�களி� யா3ேம அFய� எ-�வைத மD�த� கிைடயா�
என�� இவ�களி� ஒ3வைர� ெத!5�. அவ�க� எ-த�ப%� உ8ைமகைள
ஏ6D�ெகா�கிறா�க�. ெச��� கிட�� அGபவ.களிலி3"� இனிேம�
க6D�ெகா�வா�க�. ஈழ� ேபாராளிக� ம�%ம�ல. இ"த உலக� அைன���
ப+�கேவ8+ய பாட.க� இைவ. அத6 Qைளவாசலாக அFய!( 

அைமகிற�.

Posted on 04/30/2010 at 9:18 pm 

க�னா!

உ.க=� ெத!"த அ"த ஒ3வைர5� எ-த9 

ெசா�B.க�.நா.க=� ேநர+யாக அறி"� ெகா�ளலா�

அத6காக உ.க=�� ெத!யாத “அவ�க� எ-த�ப%�
உ8ைமகைள ஏ6D�ெகா�கிறா�க�.” எ(ப� அப�த�

ம�னமானவ�கைள,

மைற"� வா�பவ�கைள,

மரணி��� ேபானவ�கைள சா�சியாF அைழ�காத#�க�

பிரதிவாத� அ+ப�% ேபாFவி%� ஆப�� இ3�கிற�
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xxx

Namy

vel

mmani

k.kabil.

“உலக� அைன��� ப+�கேவ8+ய பாட.க�” எ8%
ெசXேசா6D� கடG�காக க�னா!

ந#.க ற#� வி%.ேகா.

Posted on 05/01/2010 at 12:31 pm 

வாத�: 

“…’பி6கால�தி� வி%தைல� 'லிகளா� ெகா�ல�ப�ட மணைன’ 

சா�சி�கைழ�ப�(உயிேரா+3�� ராகவைன� ைகவி�%), அப�தமாக�
படவி�ைலயா?” எ(ற#�க�. 

அத6 ராகவG� பிற3� மD�கவி�ைல எ(D பதி� வ"��ள�. 

அத6 /க� ெகா%�காம� கைதைய ேவD திைசயி� தி3�ப� பா��கிற#�க�

Posted on 05/01/2010 at 1:56 am 

why are you come here and read article. We like so we read… Mind your business.

Posted on 05/01/2010 at 7:25 am 

மாவ #ர�கேள உ.கள� பாைதயிேல நா� ெதாட�"� ேபாகி(ேறா� உ.க� பாத :வ�+னிேல
ைவ�� பா%கி(ேறா� இ.கி3"� நா� பா%� ேசாக ராகேம உ.கள� காதி� ேக�கவி�ைலேயா
எ.க� க8ணி� இ3"� வழி5� ந#� உ.க� கைத ெசா�Bேத எ� தைலவ( வழியி�
நா� ெச�ேவா� எதி� ெகா�=� பைட தக��� எ� பணி ெதாட�ேவா� மாவ #ர�க…

Posted on 05/03/2010 at 12:13 pm 

மாவ #ரேர நா� இ�ேபா பண�தி6 தி8டா%வ� உ.க=� ெத!யவி�ைலயா
பிண�தி� பிைழ�' நட�திய எ.கைள இ�ப+ ந%�ெத3வி� வி�% ெச(ற#ேர
வ�%ேகா�ைடெய(D� , நா% கட"த அ�ெவ(D� ஏேதா வழியி� 

வ3ேவா� பண� பறி�க ….

Posted on 05/01/2010 at 7:35 am 

5�த� /+"த பி('�, அத( அைலயா� இழ�க�ப%� தமி� உயி�க� 

அர: எ�ம�க� மீ� :ம�திய ேபா� /+"� ேபானாB� அத( பாதி�'�க� எ�மிட� இ3"�
அகலவி�ைல. அைவ ம�கைள ப+�ப+யாக ந:�வதாகேவ உ�ளன. இ. எம� ச?க�திடேம
எம� ம�கைள� கா�பா6D� ெபாD�' விட�ப�+3�கிற�!

கட"ட 2006 ஆ8+( அைர�பதியிலி3"� ஆர�பி�த 5�த� ெதட�சியாக ?(D ஆ8%க�
நைடெப6D கட"தவ3ட� ேம மாத� /+வைட"த�.
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மாவிலாD ெதாட�க� /�ளிவாFகா� வைர ெதாட�"த இ"த 5�த�, தமி� ம�களி(
ஒ3 இ38ட ப�க�ைத ேத6Dவி���ள�. சி.களவ�க=��, தமிழ�க=��மிைடயி�
ெதாட�சியாக இ3"த இன /ர(பா%, இ"த இ3� நிைலைய தமி� ம�களி6 அளி�க�
இ3"த�. 

5�த கால�தி� நட"த ெகாYர.க�, ம�க� அGபவி�த �(ப.க� உலெக.� அறி"த
இ3"த ேபா��, அைவ வாசி�� அறிய�ப�டைவயாக ம�%� இ3"தைம கவைல�!யேத

இல.ைக இன�பிர9சிைன� த#��காண /"தி�ெகா8% நி(ற ேநா�ேவ, ஐ�பா(, ஐ
ஐேரா�பியா ஒ(றிய நா%கேளா இல.ைகயி� நட"த இன�ப%ெகாைலைய த%�� நிD�தேவா
த�+�ேக�கேவா /+யாம6ேபான�� தமி� ம�கள� வரலா6றி� ZரதிLடேம.

இ"த ச�பவ.க� எ�லா� அரசிய� K�சிேயா% நட"ேதற அத6� அக�ப�%� ெகா8ட
கிழ� வா� தமி� ம�க� இ(D நி6கதியான நிைல� த�ள�ப�+3�கி(றன�. அவ�கள�
வா�விய�, ெபா3ளாதார, ச?க, கலாசார, க�டைம�'க� சீ�ைல�க�ப�% ஒ3 Kனியமான
நிைல�� த�ள�ப�%�ள�

இ"த அ+�பைடகைள ைவ�� பா��ேபா� தமி� ம�களி( வா�வியலான� க%ைமயான
(2006) /(னதான கால�பதி, 5�தகால�தி( ேபாதான அவல வா��, 5�த� /+வைட"த
பி(ன3மான சீரழி�க� என கால [தியாக தமி� ச?க� சீரழி�க�ப�% வ3வைதேய
உன���கி(ற�.

இ6த�க�%ைரயி( ேநா�கமான� 5�த� /+�6ற பி(ன� தமி� ம�க� ப%� இ(ன�க�
எதி�ேநா�� சவா�க� றி�ேத அைமகி(ற�.

5�த கால�தி(ேபா� தமி�ம�க� எதி�ேநா�கிய பிர9சிைனக�, அதாவ� உயி!ழ�'�க�
ெசா�திழ�'�க�, இட�ெபய��க� என எ�லாவ6ைற5� ஏேதா ஒ3வைகயி� எ�லா
அறி"தி3�க வாF�'�ள�. அ"தளவி6 5�தகால�தி( நிைல இ3"த� ம�%ம�லா�
அைம�'�க� ஊடக.க� அவ6ைற ெதாட�9சியாக :�+�கா�+ வ"தன.

பய.கரவாத��� எதிரான ேபா� எ(D >9சலி�ட மகி"தஅர: அதைன தமி� ம�க�
க�டவி��� வி�+3"தேபா�, அரசி6 ப�ேவD உதவிகைள5� '!"� ஊ�வி�த
தமி�ம�களி� மீ� ெதாடர�ப�ட 5�த� ச!யான� எ(ற பா�ைவையேய ெகா8% 

ெசய�ப�+3�கி(றன. ப�ேவD நா%களி( உதவிக=ட( நைடெப6D /+"த 5�த�தி(ேபா�
ப�லாயிர�கண�கானவ�க�;; அ.கவ #னரா�க�ப�டன�. இ(D� பல� சிைறகளி� 

அைட�க�ப�%�ளன�. நா( ல�ச� வைரயான ம�க� அகதி/கா�களி� த.கைவ�க�ப�டன�
அவ�களி( ெசா���க� அைன��� நி�?லமா�க�ப�டன. ெபா�வாக வட� கிழ�கி(
ெபா3ளாதார� \9சிய� ஆ�க�ப�ட�.

இ"த அவல.க� எ�லா� ஏ6கனேவ ேபச�ப�% அைனவ!( கா�க=�� 

'ளி�ேபறி�ேபாFவி�டைவ. ஆனாB� ம�க� ம�தியி� இ(ன/� 5�த�தி( பய�
�(ப-�யர�, என எைவ5� அக(D விடவி�ைல. இைவ எ�லா� தமி� ம�களி( வா�வி�
ெதாட� கைதயாக ெதாடர�ேபாகி(ற� எ(ப� ெதளிவாகி(ற�. ேபா!(ேபா� உட�, 

பாதி�க�ப�ட ம�க� அ"த :ைமயி� இ3"� மீள /+யா� தவி�கி(றன�. இதனா�
ெசFத�, த6ெகாைல� /ய6சி�த�, ம6றவ�களி� இ3"� விலகியி3�த�, எ(D
ெசய6பா%கைள� காண�>+யதாக உ�ள�.

அகதி/கா�களி� இ3"� ம�க� மீள�+யம��த�ப%கி(ற ேபா�� அ� அரசிய� 

ெகா8டதாகேவ நைடெபDகி(ற�. த%�'/கா�களி� த%��ைவ�க�ப�+3�� 

5வதிகளி( நிைல5� கவைல�!யேத. அவ�கைள இ(D வி%வி�கி(ேறா� நாைள
வி%வி�கி(ேறா� என�>D� அதிகா!க� ெசFதி�தா�களி� ெசFதியாக ம�%� பிர:!�க
வி3�'கி(ற(றன�. அ8ைமயி� அகதி /கா�களி� இ3"� வி%வி�க�ப�ட யா�
ப�கழ�கழக�தி� க�விக6க அGமதி�க�ப�ட ?(D மாணவ�களி( த6ெகாைல9ச�பவ.க�
ேபா!( பி(னதான விைளைவேய கா�+ நி6கி(ற�. உடலாB� உ�ள�தாB� ப�ேவD
ெந3�க+கைள ச"தி�த இ"த மாணவ�க� தம� க�வியாB�, சக மாணவ3ட( ஒ(றி��
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/+யாத அளவி6 5�த� அவ�கைள மன[தியாக பாதி�தி3�கி(ற�. வி�ர� அ3�தாL
க3ணாநிதி எ(ற ?(D ப�கைல�கழக மாணவ�கைள நா� இழ"தி3�கி(ேறா�. அவ�களி(
மரண� எ(ப� அவ�க=ட( ம�%� நி(D விடவி�ைல. அத6�ேமலாக ஒ3 ெசFதிையேய
ெசா�கி(ற� எ(பைத அவதானி�க ேவ8%�. இ�மாணவ�களி( த6ெகாைல� பி(
பலவிதமாக�ேபசி�ெகா8டன�. உ8ைமயி� யா� ேவ8%மானாB� தம� நாவி6ேக6றவாD
மாறி�ெகா�ளலா�. ஆனா� உ8ைம எ(ற ஒ(D எ"த நாவி6� ஒ(ேற எ(ப�தா(
அவசியமாகி(ற�.

மரணி���ேபன அ"த மாணவ�க=�காக நா� வ3"�கி(ேறா�. ஆனா� இ(D� இ�ேபாலேவ
எ�தைன ச�பவ.க� நிக�"�வி%� எ(ப� ப6றி சி"தி�க இ(D� யா3� /யலவி�ைல
>றேவ8%�. இ"த மாணவ�க� மைற� ம�%ம�ல த%�' /கா�களி� எ�தைனேயா
5வதிக� த6ெகாைல� /ய6சி�தவ8ண/�, த6ெகாைல ெசF�� இ3�கி(றன�
மனஉைள9ச�, ேபா�மாற� தனி�� நடமாட�, ஞாபகமறதி எ(ற நிைல� பல இைளயவ�க�
மா6ற�ப�%�ளன�. இைவ அைன���� காரணமாக இ3�ப� 5�த� எ(ற ேப� அன��தமா�
ேமB� ேபா!( ேபா� அ.க, அவயவ.கைள இழ"� ச�கர நா�காலிகளிB�, ஊ(Dேகா�களிB�
உலா�� பல!( மனைத யா� '!"� ெகா�ள /+5�. அவ�க=� எHவாD ஆDத�
ஏதி� கால�தி� அவ�க� எம� ச/தாய�தி� எதி�ேநா�� பிர9சிைனக� ப6றிய அவ�களி(
மனநிைல எ�ப+ இ3��? இHவாறான ேக�விக� /+வ6றைவ. இவ�க=� அரேசா
நிDவன.கேளா 'ன�வா�ைவ அளி�தாB�, இழ"தவ6ைற மீள�ெப6Dவிட /+5மா
வ #% இ�ைல. வ #�+6 அைம�தி3"த ேவலியி�ைல எ(D எ�தைன இழ�'�களி� 

ம�களி( மன.களி� நா�ேதாD� ேதா(D� எ8ண.க� எ�ப+ இ3��?

இHவாறான அவல9Kழலி� மகி"த அர: தமி� ம�கைள மீ�+யம��தி அவ�களி6
ேம�பா�ைட உய��திவ3வதாக ெவளிநா%களி� பிர9சார� ெசFகி(ற�. இத(?ல�
உதவிகைள�ெப6D சி.கள ேதச�ைத அபிவி3�தி ெசFவதி� /-?9:ட( ெசய6ப�%வ3கி(ற�
அ�ம�%ம�லாம� தமி� ம�களி( பிரேதச.களி� இரா;வ� +யி3�'�கைள ஏ6ப%�தி
தன� வி3�ப.கைள நிைறேவ6றிவ3கி(ற�.

அரசி( இ�தகய ெசய6பா%களா� பாதி�க�ப%வ� தமி� ம�கேள. இதி� இ3"� ெத!வ�
தி�டமி�% தமிழ� பதிக�மீ� ெத%�க�ப�ட ஆ5த5�த� /+வைட"தாB� அட�/ைற
ஆதி;�க 5�த� ெதாட�"தவ8ணேம உ�ள�. இத( அ.க.களாகேவ அகதி/கா� ம�கைள
மீ�+யம��த தாமதி�ப��, இைளஞ� 5வதிகைள த%�� ைவ�தி3�ப�மாக உ�ள�

ேபா� /+�� வ"த�, பய.கரவாத� அழி�க�ப�%வி�ட� எ(D அறிவி�த அர: 180 

அைன�� ம�கைள5� மீ�+யம���ேவா� எ(D >றியி3"த�. ஆனா� ஒ3 வ3டகால�
ஆகி5� அரசி( ஆைண நிைறேவறவி�ைல.

இவ6றி� இ3"� பா��� ேபா� தமி� ம�களி( எதி� கால� ப6றிய ேக�விக� பலவாறாக
எ-கி(றன. அதிB� பாதி�க�ப�ட ம�களி( நி�மதியான வா�ேவ அதிக� ேக�வி��ளாகி(றன

இ(D� எ�தைன உயி�க� எ�ைமவி�% ந#.கிவி%� எ(ற பய� ம�களிைடேய 

ேதா(றியி3�கி(றன. இ. /�கியமான விைடய� எ(னெவனி� பாதி�க�ப�ட ஒ3வ(
இ(னதா� பாதி�க�ப�%�ேள(” எ(D ம6றவ�களிட� >ற�ேபாவதி�ைல. அவைன
ஓரள� அைடயாள� க8% கா�பா6ற ேவ8%�. இ. எம� ச?க�திடேம எம� 

ம�கைள�கா�பா6D� ெபாD�' விட�ப�+3�கிற�. ஒ3 உயிைர� பா�கா�க அரைசேயா
ேதச�ைதேயா எதி��பா��க /+யா�. எனேவ எம� ச?க�தி� நில�� அ+�பைட�பிர9சிைனகைள
அைடயாள� க8% அத6கான மா6D வழிகைள� ேத%வ� ந�மைனவர�� கடைமயா�

அர: எ�ம�க� மீ� :ம�திய ேபா� /+"� ேபானாB� அத( பாதி�'�க� எ�மிட� இ3"�
அகலவி�ைல. அைவ ம�கைள ப+�ப+யாக ந:�வதாகேவ உ�ளன. இ"த9 ச"த��ப�தி�
எ�ேலா3� எம� வா�ைவ5�, அத6கான அ6பணி�ைப5� உண�"� ேதைவய6ற இழ�'�கைள
தவி��� /(ேனற அ��பணி�க ேவ8%�. இ�ேவ எம� ச?க அபிவி3�தி��, தமிழ�களி(
இ3�'�� ஒ3 ப+யாக இ3��..
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k.kabil.
Posted on 05/01/2010 at 8:15 am 

தமிழ#ழ� தமிழ�களி( கடைம

வரலா6றி( எ"த�ப�க/� மிக எளிதாக கட"ததி�ைல. அ� ப�ேவD க+ன�த(ைமகைள
உைட�ெதறி"� உ�வா.கி 'தியவ6ைற பைட�தளி�� பதி� ெசFகிற�. மா��L ெசா�வைத
ேபா(D, வா��க ேபாரா�ட�தி( விைளேவ வரலாD. எ"த ஒ3 வ��க/� தன� வி%தைல�கான
ேபா!� ேதா�வி க8டதி�ைல. காரண� ேபாரா�ட� எ(ப� ஏேதா ஒ3 எ�ைலைய
நட�த�ப%வதி�ைல. இ"த நாளிலி3"� இ"த நா=� இைத /+��விடலா� எ(D
ேபாரா�ட� க�டடம�ல. அ� ஒ3 இய�க�. 

அத( ஒHெவா3 அைச�� ஏ.கி� ெகா8ேட இ3��. அ"த இய�க�திேல ச3�க�
ச!� ஏ6படலா�, ேதா�வி ஏ6படலா�, ெவ6றி ஏ6படலா�, ஒ(Dேம இ�லாம� அழி��
�ைட�ெதறிய�படலா�. ஆனா� அ"த ெவDைமயிலி3"� எவ3� எதி�பாராத வைகயிேல
அ.ேக ஒ3 ப9ைச /ைள வி8ைண எ�+� பா���. அ� \மிைய பிள��ேபாேத ெவ6றி
ெபDேவ( எ(ற எ8ண�ேதாேட பிற��. 

அ"த /ைளதா( பி(ன� வி3�சமாF இ"த உலைகேய ஆ�+�பைட��. எ"த ஒ3
ேதா6ற/� வள�9சி5� தி�டமி�% ஏ6ப%�த�ப�டத�ல. அ� ஏேதா ஒ3 அட�/ைறயி(
விைளவாக, த(ென-9சியாக உ3வான�. ேபாரா�ட� எ(ப� ேபாராளிகளி(ேம� திணி�க�ப�ட
:ைம. அ� தி3�பி :ம�� மகி�9சி அ�ல. ஆகேவ, ேபாரா�ட வரலா6றி� திணி�க�ப�ட
எதி�ெகா8% நி6க ேவ8%� எ(ப�தா( நியதி. அ"த அ+�பைடயிேலதா( இ(Dவைர
உலெக.� ேதசிய இன.க� த�ேம� திணி�க�ப�ட அட�/ைறைய உைட�ெதறிய
ஆ6றைல ெவளி�ப%�தி� ெகா8+3�கிற�. 

அ"த ஆ6ற� ஒ%.கி�ேபாவைத� ேபா(ற ஒ3 ெபாF ேதா6ற�ைத ஏ6ப%�தினாB�
ேதா6பதி�ைல எ(கிற த��வ�தி(ப+ தம�கான வரலா6D ண�ைத, ப8ைப, த(ைமைய
த�கைவ��� ெகா�ள இைடவிடாத ேபா�ண� ெவ6றிைய ேநா�கிேய அ"த இன�ைத
த�=கிற�.இ� உணர�>+யதா எ(D ேக�டா�, மிக சாதாரண பா�ைவயாளG��>ட
த�/ைடய வி%தைல�கான ேபாரா�ட� இ�வைர வரலா6றி� எ.ேம ேதா6க+�க�ப�ட�
கிைடயா�. சாதாரண விவசாய ம�களிட�, ெதாழிலாள�களிட� மாெப3� ஏகாதிப�திய.கெள�லா�
சரணைட"தி3�கி(றன. 

மாெப3� வ�லர:க� எ�லா� ம8+யி�+3�கி(றன. எ�ைம ேக�%�தா( கிழ�கிேல
உதி�� எ(D ெசா(ன பி!�+S ஆதி�க� சிதறி சி(னாபி(னமாகி இ3�கி(றன. காரண�
உைழ�� ம�க=�, ேதசிய இன.க=� தம� த#�மானமான ந�பி�ைக�!ய ந#தியான
உ!ைமக=�கான ல�சிய.கைள மீ�ெட%�க கள�திேல நி6கிறா�க�. ஆனா� 

அட�/ைறயாள�க� தம� த(னல�தி6காக தம� ஆதி�க ெவறிைய அவ�க�ேம�
திணி�பத6காக எதி��� நி6கிறா�க�. எ"த ஒ3 ேபாரா�ட� எ(றாB� அ� ந#தி��
இைடயி� நட�ப�தா(. 

தமிழ#ழ ம8ணி� /�ளி வாF�காலி� நைடெப6D /+"த க%Xசம�>ட ந#தி�� 

சம� எ(பதிேல மா6D�க3�� நம�� இ3�கா�.அ9சம!( இDதி�க�ட�தி� தம�
வி%தைல�கான உ!ைமைய ெவ(ெற%�க கள�தி6 வ"த ேதசிய இன ம�க� ஒ%�க�ப�டா�க�
தம� ெசா"த ம�க� எ(D >றி�ெகா8ட ராஜப�ேசவி( சி.கள ேப!னவாத ெகா%.ேகா(ைம
ஒ3 இனம�கைள ெகாXச/� ஈ� இர�கமி�லாம� ெகா(D ேபா�ட�. அத6 /8%
இ"தியா இ3கர� வி!�� ைகயிேல ெகா%வாைள� ெகா8% ராஜப�ேசவி( பணியாளனாF
ப%பாதக9 ெசயைல ெசFத�. இ"தியா ம�%மா? பாகிLதா(, சீனா, பி!�ட(, ஆLதிேரலியா
வ�லாதி�க அர:க� எ.ேக5� ேதசிய இன எ-9சி ஏ6ப�%விட�>டா� எ(கிற ெவறிேயா%
மிக�க%ைமயாக தமி� ேதசிய இன�தி(மீ� தம� பா!ய க3வி9சமைர க�டவி���வி�ட�

ஆனா� வரலாD இ"த /�டா�கைள�பா��� சி!�கிற�. காரண� இவ�கைளவிட 

ெகா%.ேகால�கைள எ�லா� சாமானிய ம�க� 'ர�+�ேபா�+3�கிறா�க�. இவ�கைளவிட
த!�தவ�கைள எ�லா� க3வD�தி3�கிறா�க�. அ�ப+யி3�க, இ"த >�டணி ெவ6றி
/+5� எ(D கா8கி(ற கன� க�டாய� ஒ3நா� /றிய+�க�பட ேபாகிற�.தமிழ#ழ
ேபா�ண/� அவ�களி( ெநXசி� உற.கி கிட�� தாயக உண��� த#9:டராF, எ!மைலயாF
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KறாவளியாF ஒ3நா� :ழ(Dவ #:�. அ�ேபா� கா6D ேபா� திைசெய�லா� ேபா!ேல
வ #ரவி�தான அ"த காவிய நாயக�களி( :ட�கைள ஏ"தி9ெச�B�. 

கா6D வி%தைலைய உலகி6 க6D�த3�. பாடB� கவிைத5� வி%தைல�கான க3விகளாF
மா6ற� ெப3�. அ�ேபா� தமிழின� மீ8%� மீ8%மாF ேபெர-9சிேயா% தைலநிமி�"�
அ"த கால�தி6கான தயா!�' இேதா அ3கிேல இ3�கிற�. இ� அவ�க� ஓFெவ%��
ஒ3 பணி�� ஓF� ேதைவய�லவா? இேதா ஒ%�/ைற�ெகதிரான சம!� களமா+ய
காவல�க=� இ� ஓFவி( கால�. இ"த கால�க�ட�திேல தா( நா� எ(னெவ�லா�
ெசFயேவ8%ெமன தி�டமிட ேவ8+யவ�களாF இ3�கிேறா�. 

உலெக.� வா-� தமிழின� நம�கான ஒ3 நா% ேவ8%� எ(கிற எ8ண�ைத இ(G�
இ(GமாF த(Gைடய மன.களிேல ஏ6றி வள��க ேவ8%�. தன�கான ஒ3 நா%
இன�தி6கான ஒ3 நா% எ(கிற வா��ைதயிலி3"� ஒேர ஒ3 மி�லிகிரா� >ட நா�
ேயாசி�க�>டா�. ந� :வாச�தி( கா6D ஒHெவா3 விநா+5� வி%தைலயி( அ"த
த3ண�ைத ஆ�"� :வாசி�க ேவ8%�. நா� ெவ6றி ெப6Dவி%ேவா� எ(ற ந�பி�ைகைய
தன�� வள���� ெகா8% தம� தாயக உற�க� ஒHெவா3 மன.களிB� ெகா8%ேபாF
ேவ8%�.நம�கான ஒ3 நா% இ3"தா� ம�%ேம நம� இன� இனி5� அழியாம� இ3��
அ+�பைட ேகா�பா�ைட அைனவ3� '!"� ெகா�=� வைகயிேல பர�'ைர ெசFவத6
அைம�கலா�, ஒ3 ேதசிய இன�தி( வ #�9சிைய �ைட�ெதறிய ெவ6றிைய Z�கி நிD�த
எ8ண.க=� நம� ெசய�க=� ெப3� காரண.களாக இ3�கி(றன. 

இ(D 'ல�ெபய�"� ப�ேவD நா%களி� வா-� தமிழ#ழ இைளஞ�க� தம� வா��ைக
தா� வா-� நா�+( கலா9சார த(ைமக=�� இைண��� ெகா�ளாம� தம� ேதசிய
அைடயாள�ைத அணி"� ெகா�ள ெதாட�"� /ய6சி�க ேவ8%�. தா� வா-� நா%களி�
ந#.க� தமிழரா எ(D ஐேரா�பிய�க�, ெஜ�மானிய�க�, அெம!�க�க� என அைனவ3�
விய"� பா��க ேவ8%�. தமிழ�க=�கான ப8பா%, கைல இல�கிய� ஆகியைவ 

தனி�த(ைமேயா% இ(G� உயி� வா�வதாக உலெக.� வா-� ம�க� உண3�ப+
நடவ+�ைகக� அைமய ேவ8%�. 

மாறாக ந�ைம நாேம 'ைத��� ெகா�வ� ேபா� தமி� மற"�, ந� ெமாழி மற"�, நம�கான
அைடயாள�ைத மற"� அவ�கைள�ேபா� மாற� ெதாட.கிேனா� எ(றா� ந�ைம எ"த
எ"த ேபாராளி5� மா6றி அைம�க /+யா�. ஆகேவ கள�திேல க3விேய"தி சம�'!ய
எ(றா� 'ல�திேல க3�� ஏ"தி சம�'!ய நா� அைனவ3� உD�ைண '!ய ேவ8%�
ேபாரா�ட�ைத ேமB� உ"தி�த�ள ந�ைம தயா� ப%���.தவி��� நம� ப8பா�%
வழ�க.கைள இழ"�, நா� 'லிக� எ(பைத மற"�, \ைனகளாக வாழ� பழகிேனா� 

வ3.கால� ந�ைம 'லிக� எ(D பா��கா�, \ைனக� எ(D பழி��. 

ஆகேவ 'ல�ெபய�"த தமி� உற�க� இைத '!"� ெகா8% நட�க ேவ8%�. வ #�+B�
உறவின�கைள பா���ேபா�� க�டாயமாக நா� தமிழி�தா( ேபச ேவ8%� எ(கிற
க�%�பா�ைட நம�� உ3வா�கி� ெகா8% தமி� ெமாழிைய கா�பா6ற �ைண'!ய
'ல�ெபய�"த தமிழ�க=� எ(றா� தாF தமி� உற�க=� எ(னெவ�லா� ெசFய
இ3�கிற�. /தலி� ந� இன�தி( இைறயா8ைமைய5�, ந� இன�தி( ெமாழி ஆ=ைமைய5�
நா� '!"� ெகா8% அைத உய��தி அேதா% வா�"� வள�வத6 /தலி� /ய6சி�க
தமிழி� ேப:வ�>ட ேகவல� எ(கி(ற ஈன�ேபா�ைக ைகவி�% நா� தமி� ெத!"த
தமிழி� ம�%ேம ேப:வ� எ(கி(ற ெகா�ைகைய நம�� உ3வா�கி� ெகா�ள ேவ8%�

ஒHெவா3வ3� ச"தி��ேபா� நா� தமிழ�க� எ(கி(ற உண�ைவ ஒHெவா3 ெநா+5�
வள��ெத%�க ேவ8%�.உலெக.� வா-� தமிழ�களி( ேதசிய அைடயாளமாக தமிழ#ழ
வி%தைல�'லிக=� நம� ேதசிய தைலவ3� இ3�கிறா�க�. அவ�க�தா( வ #�"�
'ைத"� கிட"த தமிழின�ைத, 'ைத�� இ3"த தமிழ� த� மான�ைத ேதா8+ எ%��
த�ைம யா� எ(D அறி/க� ெசFதா�க�. ஆகேவ தமி�நா�+� வா-� தமிழ� ஒHெவா3வ3�
தம�கான தமி� ேதசிய அைடயாள�ைத அணி"� ெகா�ள தவற�>டா�. நம�� 'ைத"�
இ"திய ேதசிய ேமாக�ைத உைட�ெதறிய ேவ8%�. 
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xxx

kanamne

நா� தமிழ�க�, நம�கான ஒ3 ேதசிய ெமாழி, இன�, ப8பா�% Kழ� ஆகியைவ ப(ென%
இ3�க நா� அைத மD�பேதா, அ�ல� ஏ6D� ெகா�ள தய.வேதா நம� இன�ைத
ெத!யாம� ெசF�வி%�. ஆகேவ இைத ெவ(ெற%�க தமி�நா�+� இ3�� ஒ�%ெமா�த
தமிழ�க=� ஓ.கி ஒேர ரலி� ெசா�ல ேவ8+ய� 'லிக� இய�க�தி( மீதான தைடைய
எ(ப�தா(. காரண� 'லிக� தமி� ேதசிய�தி( அைடயாள�. 'லிக� தமிழி( இல�கண�
ஈர� தமிழனி( பிற�பிட�. ஆகேவ 'லிக� தா( தமிழின�ைத உலெக.� அறி/க�ப%�தி
தமிழ�க=�கான /கவ!யாF இ3�பவ�க�. 

ஆகேவ தாயக உற�க� அைனவ3� இத6கான /(/ய6சிைய எ%�� நம�கான இன�ைத
அைடயாள�ைத கா�� வரலா6D ேபாரா�ட�தி� ஒHெவா3 வாச6ப+ தா8+ வ"�
ேவ8%�. அ� நிக-�ேபா� நம� ச"ததிக� மகி�9சிேயா% தா/� தமிழ�க� எ(கி(ற
மனநிைலேயா%, மனநிைறேவா% இ"த ம8ணிேல வா�வா�க�. அவ�க=ைடய வா��ைக
இ3�பத6 இ�ேபாேத நா� பணியா6ற ேவ8+ய கடைம�ப�+3�கிேறா�. நம� ேதசிய
>Dவைத�ேபா(D ந�/ைடய ச"ததியன!( மகி�9சியான வா�வி6காகேவ நா� இ�தைன
நிைற"த :ைமகைள ச"தி�கிேறா�.

Posted on 05/01/2010 at 12:16 pm 

தாயக உற�க� 80% ேப� வா�களி�காம� வி�% அத( ?ல� ஒ3 வBவான ெசFதிைய9
வி�டா�கேள. 

வ�%� ேகா�ைட� த#�மன�ைத /( ைவ��� ேக�டவ�க� >ட ேமாசமாக நிராக!�க�
வி�டன�. அ"த ேவ�பாள�க=� ப�மினி5� கேஜ"திரG� அட.வ�.

தாயக� தமிழ� ெதளிவாகேவ உ�ளன�. 
இ�ேபா� அவ�க� ஏ6க� >+ய ஒ3 'திய அரசிய� பாைத அவ�க� /( இ�ைல எ(ப�
த#��'. அ� கால� ேபா�கி� தா( வ+� ெபற /+5�.

Posted on 05/01/2010 at 12:56 pm 

தமிழனா ெபாற"தி3"தா, என�� பிரபாகர(தா( ஹ#ேராவாகி இ3�க /+5�. 

‘எ( ேதச�� ம8ேண! 

உன� எ( ர�த�ைத த3ேவ(.

இ"த� கலவலர.க=�� பி( மி9சமி3"தா�…’

அலி ச�தா!யி( கவிைதைய ஞாபக�ப%�தினா� ேவB�பி�ைள பிரபாகர(. இற"தாரா
ம�ம� ஈழ�தமிழ�கைள� Z.க விடாம ப8ணி�+3�கிற ேநர�தி� பிரபாகர…( என�
ெதா%வான� ஆனா3(G ேயாசி9ேச(. நாம ெதாட;� நிைன�கிற, ஆனா� ெதாட/+யாத
வானமா இ3�, ேவB�பி�ைள பிரபாகரனி( வா��ைக. ச!, தவD /+�கைள� தா8+
பிரபாரகனி( வா���� அ��த� இ3�. மரண���� ெப3ைம இ3�.

க(னடாதா( என� தாFெமாழி. இ"தியாதா( எ( தாFநா%. இல.ைகயி� தமிழனா
ெபாற"தி3"தா, என�� பிரபாகர(தா( ஹ#ேராவாகி இ3�க /+5�. அட� /ைற
எ"த� திைசயி� ெசB���G யா3�� ெத!யா�. எ�லா வசதிகேளா%�, வாF�'கேளா%�
வா-ற நம� ந�பி�ைகயான நாBேபைர ேச��கிற� எHேளா கSடமா இ3�. ஆனா
பி(னா� உயிைர �9சமா மதி�� ெப!ய இைளஞ� >�ட� ேச�"த�� /�கியமான
அவ�கி�ேட இ3"த அ��பணி�' உண��தா(. ஒ3 ேப�+யி� /த(/தலா நா( அவைர
ஆர�பி9ேச(. 
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”'�ைல�>ட மிதி�க�>டா� நிைன�கிற அ�பா�� மகனா பிற"� ந#.க, வ(/ைறைய�
எ%�கலாமா?”G ேக�வி ேக�கிறா� நி3ப�. ‘'�B� �(ப�பட�>டா�’G நிைன�கிறவ3�
ைபய( எ�ப+ இ3�க;ேமா அ�ப+�தா( நா( இ3�கிேற(’ எ(ப� பிரபாகரனி( பதி�
மனித�க� �(ப�ப%�ேபா� அைத� ெபாD���ெகா�ளாத இய�'தா( அவ!( மாெப3�
ெகௗரவ�. அைத சி"தைனயா ம�%� ெவ9:�காம உயிைர� பைணய� ைவ�� ம�களி(
ந#�க ேபாரா+ய� அவ!( ெப3மித�. 

ழ"ைத இேய:ைவ பிரதிபலி�த ஒ3 /க�, /�ப� வ3ஷ���� பிற, இேய:ைவ
அைற"தவனி( ெகாYர /க�ைத பிரதிபலி�த�G ஒ3 கைத ேக�+3�ேகா�. ��பா�கி
வா��ைக நட�த;�G பிரபாகரG�ேகா, ஆ5த� Z�கிய 'லிக=�ேகா பிற��ேபாேத
இ3"தி3�க /+யா�.

எ( அ�மா த#விரமான கிறிL+ய(. இ�ப�� இேய:ைவ� தவிர அவ=� ேவற உலக�
தைலவலி வ"தாB� இேய: கிறிL�தா( /த� டா�ட�. வார� தவறாம ச�9�� ேபாற��
தவறாம பிரா��தைன� ப8ற�� என� பழ�கமான விஷய�. நியாயமா நாG� த#விரமான
கிறிL+யனா மாறி இ�ப வார� தவறாம ச�9:� ேபாகேவ8+யவ(. ஆனா, சி(ன 

அGபவ.களா�, ச�9 என� அல�ஜியாகி%9:. நா( ப+9ச கிறி��வ ப�ளியி� என�
ெசா�லி�ெகா%�த சிLடைர எ�ப�� ெப!ய ?.கி� 9சிேயா%தா( பா��தி3�ேக(
சி(ன சி(ன தவDக=� அவ.க=ைடய /ர�% அ+, எ( பாத.களி� ப�+ உயி��ேபாகிற
ெதறி��. அ+9சவ.ேள, ‘அ(பான இேய:�� Zரமாகி�டா�. ெஜப/� Zரமாகி%9:

என� ஏ6ப�ட சி(ன சி(ன கச�பான அGபவ.கேள எ( கட�� ந�பி�ைக த#�மானி��
வைர�� ச�9 ேமல அல�ஜி இ3�. 

ந�ல விஷயேமா, ெக�ட விஷயேமா எ�லா���ேம நாம சி(ன வயசி� ேக�% வள�கிற
விஷய.க=�, ந�ம ண�ைத� த#�மானி�கிற ச�தி உ8%. கா"தி அத6 சிற"த உதாரண�
��பா�கி ெவ9சி3"த ெவ�ைள�கார.கைள கா"தி அகி�ைசயால எதி��கைலயா(G
ேக�கிறா.க. சி(ன வய:ல அ!9ச"திர( கைதைய� ேக�%, ‘உ8ைமைய ம�%� ேப:வ�
/+ெவ%�தா� கா"திG ப+�கிேறா�. ஒHெவா3�தேராட பா�ய வயதி� எ"த விஷய�
அ�வாகேவ மாறி�ேபாகிற�தா( இய6ைக. உலக� /-�க ல�ச�கண�கான உதாரண�
மனித�கைள மா%மாதி! ேவலி�ேபா�% அைட�� கதற கதற அ+�� ெகா(ற ஜாலிய(
ெகா%ைமைய ேநர+யா பா��� வள�"த ஒ3 சி(ன� ைபய( பக�சி.கா மாற�தா( ெசFவா(
உலக��� அ� நியாயமா இ�ைலயாG விவாதி�கலாேம தவிர, பக�சி. உ3வாவைத
த%�க /+யா�. 

ேக�% வள�"த கைதேய கா"திைய� பாதி��ேபா�, பிரபாகர( பா��� வள�"த �யர�
பாதி�காதா? க8;� /(னால ஒ3 தவD� ெசFயாத ேகாயி� 3�கைள உயிேரா%
பா��த சி(ன� ைபய( மனதி� வ(/ைற விைத�க�ப%வைத த%�க ேவ8+ய� யா3ைடய
ெபாD�'? சாதாரண ஒ3 ஃ'�பா� ேம�சி� பிரா(L கா�ப"� வ #ர� ஜிேட(, சக விைளயா�%
தைலயா� வ(ம�ேதா% /�+யைத நிைறய சி(ன� ழ"ைதக� பா��தி3�பா.க(G
அவ.ககி�ட ம(னி�' ேக�டா�. அ"த நிக�வா� பி�ைளக� மனதி� வ(/ைற விைத
உலகேம பதD9:. ‘அ�கா, அ�கா’G ேபசி�கி�+3"த ஒ3�திைய சீரழி�� ெகாைல ெசFகிற
கா�சிைய ஒ3 சிDவ( பா��தா எ(னா ஆேமா, அ�தா( பிரபாகர(. ஒ3 பிரபாகரைன
ெஜயி�கிற��காக ஆயிர�கண�கான அ�பாவி ம�கைள ெகா(D வி9சி3� இல.ைக
உலகேம ேவ+�ைக� பா��க, வில.கைளவிட ேமாசமாக ேவ�ைடயாட�ப�டா�க�
அைத பல சி(ன� ழ"ைதக� ேந�ல பா��தி3�கா.கேள நிைன��ேபா� ஈர�ைல
இ(G� `D பிரபாகர(க� உ3வா�� /ய6சியி� ெதாட�"� ஈ%ப%கிற அரசா.க�தி(
அறியாைமைய எ(ன ெசா�ற�?

‘ெரா�ப ெகாYரமான ச�வாதிகா! பிரபாகர(’G ெசா�றா.க. இனெவறியி� aத�கைள
வி�த ஹி�ல� இ�ைல அவ�. இன ம�க� �(ப�ப%�ேபா� அவ�க=�காக கைடசிவைர
நி6க நிைன�கிற ேபாராளி. தா�த� அ�ல பிரபாகரனி( ேநா�க�. த6கா�' ம�%ேம
விஷ�>ட த6கா�'�கான ஆ5தமா மாD�. விஷ� ெகா%ைமயான� எ(பதி� க3��
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mmani

யா3�� இ�ைல. சம உ!ைமைய இல.ைக தமிழ�க=� உDதி ெசFதி3"தா� எத6காக
வ(/ைற?

தனி�ப�ட மனிதனி( ேகாப�தி� நியாய� இ�லாம� இ3�க எ�லா வாF�'� இ3�
ச?க�தி( ெமா�த ேகாப/� ஒ8; ேச3�(னா, அதி� `D சதவ #த� நியாய� இ3"ேத
அைத ஆதார.க� ேத+ நிPபி�க ேவ8+ய அவசிய� இ�ைல. ஈழ�தமிழ�க� ெவளிநா%களி�
அ+ம�ட ேவைலக� ெசF� ேச��� கா:ல, ெப!ய ப.ைக த(Gைடய ேபாரா�ட���
அG�பறா.க(னா அதி� எ�ப+ நியாய� இ�லாம இ3��?

ஆ5த� தா.கிய இய�க� எ�ப+ ரா;வ� மாதி! எதி�தா�த� நட�தலா�G ேக�கிறா.க
அ+�கிற�தா( அராஜக�. தி3�பி அ+�கிற� த6கா�'தா(. உலக� /-வ�� த(Gைடய
ராஜா.க�ைத பர�பி அதி� ம(னனா /+Kட;�G நிைன�கிற வ�லர: ேதாரைண
பிரபாகர(கி�டேயா, அ"த ேபாரா�ட�திேலா இ�ைல. த(Gைடய ேவைர, அைடயாள�ைத�
பா�கா�ப�தா( /த(ைம ேநா�க�. அதி� ெவD� ல�சியவாதியாக ம�%� இ�லாம�
ெசய�வ #ரனா�� இ3"தா� பிரபாகர(. ெசா"த ம8ணி� ேவைர� கா�� ேபாரா�ட�தி�
ேபாறவ.க=� ேவராகி%றா.க. 

ெகா�ைக�காக, ல�சிய���காக சாக�� தயாரா க-�தி� எ�ப�� சயைன% �பிேயா%
பிரபாகர( இ�ப�� எ�ப�� இைளஞ�க=� ேரா�மாட�தா(. எ(Gைடய மக( உயிேரா%
இ3"தா�, பிரபாகர( கைத ெசா�லி, ‘உ(Gைடய ேரா�மாடலா அவ’G ெசா�ற அள�
ேந�ைமயான வா��ைகைய வா�"தி3�கா3. ல�சிய���காக உயிைர� �9சமாக மதி�த
ச"திரேபாL, பக�சி., :கேதH எ�லாேம நாம ேக�% வள�"த ஹ#ேரா�க�, பிரபாகர(
வள�"த ஹ#ேரா, ஒ3 ேவைள அவ� இற"தி3"தா�, அவைரேபா(றவ�க� ந� க8 /(
ச�மதி9ேசா� எ(ப� ந�/ைடய அவமானேம தவிர அவ3� அ� வ #ர மரண�தா(

/�ப� வ3ஷ��� ேம� ஒ3 இய�க�ைத, அ��� உலகேம தைடவிதி�த ஒ3 இய�க�ைத
கா�த��, ெவ6றி ெப6ற�� சாதாரண கா!ய� இ�ைல. பிரபாகரைன� ேபா(ற அ��பணி�'
தைலவ�க� ெப6ெற%�கிற ஈர�, ஈழ�தமி� ம8;� இ3�கிறேத ெப3ைமயான விஷய�

உயி� க8மணி

Posted on 05/01/2010 at 5:55 pm 

வா��ைகைய5� வரலா6ைற5� சினிமா� பட� மாதி!� பா��கிற#�க�
தமிழனF� பிற"த, ச?க���� �ேராக� நிைன�காத எ�தைனேயா
பிரபாகர( ஹ#ேரா அ�ல. இர8டைர ல�ச� ேப� இ� ேபா!� அழி"தி3�கிற�க�
9 ல�ச� ேப� 'ல� ெபய�"�தி3�கிற�க�. 5 ல�ச� ேப� உ�நா�+�
வா�கிற�க�. 30 000 ேபராவ� /டமாகி5�ளா�க�. 

இைவ க8;�� ெத!வதி�ைல. 

யா3� ெசா�வ�மி�ைல, கா�%வ�மி�ைல. 

யா3� பதி� ெசா�ல ேவ8டாமா?

Posted on 05/03/2010 at 12:42 pm 

xxx

ந#.க� றி�பி�ட அைன�� மனித அவல.க=�தா(
ேபாரா�ட ஆதரவாள� எ(D >றி�ெகா�ேவா!( பிைழ�'
எ�ப+ அைத த.க� எதி�னிைல எ%�க �ணிவ�.
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Shan 

Nalliah,Gandhiyist 

Norway

kanamne

Posted on 05/01/2010 at 6:03 pm 

ேஜானாL சவி�பி5� அ.ேகாலா அர:� 30 ஆ8%களாக� த8ணி
தா(. 

ேபாரா%வ� யா3�காக, எத6காக, ேபாரா+ எைத எ�ப+ ெவ�Bவ� 

பாராம�, தனி மனித வ #ர�ைத ெம9சலாமா?

Posted on 05/03/2010 at 9:42 am 

Win the World to help us to get justice ,freedom,safety,equality,HR and harmony!

Posted on 05/03/2010 at 8:21 pm 

மன ஆ6றலி( ம(ன( 

கட"த ஏ�ர� 15" ேததி தி�லியி� நைடெப6ற க3�தர.கி� ஒ3 அ+�பைட இன அழி�பி(
அைடயாள�ைத வைர"� கா�+ய�. “ேபச�படாத இன�ப%ெகாைல, இல.ைகயி� ேபா�
எ(ற தைல�பி� நைடெப6ற இ�க3�தர.கி� ப�ேவD மனித உ!ைம ஆ�வள�க� 

உைரயா6றினா�க�. இதி� இல.ைக நட�திய மா"த ேநய அட�/ைறகைள� றி���
தமிழ�களி( வா�� பறி�க�ப�டைத றி��� ப�ேவD ஆதார.க� ைவ�க�ப�+3"தன
சில!( ெசா6க� நம� மன.கைள இ+யாF உB�கி எ%�கிற�. றி�பாக தி�லி உய�ந#திம(ற
/(னா� தைலைம ந#திபதி ராஜேச"திர ச9சா� றி�பி%�ேபா�, தமிழ�க=� சம��வ/�
ம!யாைத5� வழ.க�பட ேவ8%� எ(D வலி5D�திய அவ�, ஒ3ேவைள இல.ைக
ெசFய தவDமானா�, தமிழ�க� ேவெறா3 பாைதைய ேத�� ெசFய ேவ8+ய K�நிைல
எ(பைத அ-�தமாக பதி� ெசFதா�. 

ஆக, உலக வரலா6றிேல எ"த K�நிைலயிB� ேதைவகைள ெபாD�� அைம"த ேபா�
சிD மா6ற�ேதா% மீ8%� ெசய�ப%�த�ப�% ெகா8+3�பைத, ெசய�ப%�தியைத
கா8கிேறா�. அேத க8ேணா�ட�ேதா% இல.ைகயி( அட�/ைறகைள றி�� 

இ"த ேபாரா�ட� ?9: வா.வத6காக ஓF� எ%��� ெகா�=� நிைலதாேன தவிர
/+"த� எ(D உற.வத6கான ேநர� அ�ல. அ�ப+ உற.க�� /+யா� எ(பைத
ஆ�சியாள�க� '!"� ெகா�ள ேவ8%�. அட�/ைறயாள�க� இ"த ேபாரா�ட� 

இ�லாவி�டாB�>ட, வரலாDகளி� நிக��த�ப�ட ப�ேவD ேபாரா�ட.கைள அவ�க�
ப+�தறி"தாவ� /+ெவ%�க ேவ8%�. இர8%� ெசFயாத ேபா�, இ"த ஆ�சியாள�களி(
கர.களி� உ�ள அரச பய.கரவாத� ெதாட�"� ம�களி( தா�மீக ேபாரா�ட�தி6 /(னா�
ெவ6றி ெபறா�, ெப6றி ெபDவத6கான வாF�'� இ�ைல எ(பைத அவ�க� '!"� 

ெகா�ளாவி�டா� நிக���� பிற வ3�த�பட�>+ய ஒ3 நிைல�பா�ைட அவ�க�
ேவ8+ வ3�. 

வரலா6றி� ெந�ேபாலிய( எ(ற ெபய� இ�வைர யாராB� மற"�ேபாக /+யாத ஒ3
ெசா�லாக பய(ப�+3�கிற�. ெந�ேபாலிய( தம� வா�வி� அ+ைம தன�திலி3"�
வி%ப%வத6காகேவ ெதாட�"� ேபாரா+னா�. ஆனா�, ெந�ேபாலியG� இ�ப+�ப�ட
உண�ைவ அவG�� எ!தழலாF மா6றி அைம�த� அவ( ம8ணி( மீ� அவ( ெகா8+3"த
அளவி�லா ப6D. இ�தாலி� அ3கி� உ�ள ேகா�சிகா எ(ற த#�, ஐேரா�பிய ஆ�சியாள�க=�
மிக�� வி3�பமான ஒ3 த#�. ேகா�சிகாவி� அ�ப+ ஒ(D� வள� ெகாழி�� த(ைம
எ(D எ%��� ெகா8டாB�, அ�த#� ம�திய தைர�கடலி( ந%ேவ இ3�கிற த#� எ(பதா�
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தைர�கடலி� வ"� ெச�B� க�ப�களி� வ!வKலி�� வளமாக இ3�கலா� எ(கி(ற
காரண� இ3"தாB�, ம6ெறா3 காரண� /த(ைமயான�. 

அ�, அ�த#�வி� அம�"� ெகா8% கட�வழிேய த�மீ� யா3� பைட எ%�� வராதப+
ெகா�ளலா� எ(ப�தா(. இத6காக�தா( ப�க�தி� இ3�� எ�லா நா%க=� ேகா�சிகாைவ
நாடாக ைவ��� ெகா�ள வி3�பின. இர8%, ?(D ஆ8%க� அ�ல. 30, 40 ஆ8%க�
`6றா8%களாக இ"த சி(னXசிD த#� ெவHேவD ஆ�கிரமி�பாள�களிட� இ3"�
இ3"த�. அ� ஒ3 அ+ைம ேதச� எ(கி(ற நிைலயிலி3"� த�ைம உ3மா6றி� ெகா�ள
ேபாரா�ட.கைள நட�த ேவ8+ இ3"த�. ேகா�சிகா ம�க� பல ேபாரா�ட.கைள நட�தினா�க�
ஆனா� இ�தாலிய�கேளா மிக9 சாதாரணமாக கர�பா( \9சிைய ெதளி�பா( ெகா8%
ேபா(D ேகா�சிக�களி( ேபாரா�ட�ைத ஒ%�கி� ேபா�டா�க�. ஆனா� அத6காக வா�நா�
அ+ைம ச.கிலிைய \�+� ெகா8+3�க ேகா�சிக�க� வி3�பியதி�ைல. ெதாட�"�
வி%தைல�கான ேபாரா�ட�ைத நிக��தி� ெகா8ேட இ3"தா�க�. மாறி மாறி இவ�கைள
ெசF� ெகா8+3"தவ�கைள இவ�க=� ெதாட�"� எதி���� ெகா8%தா( இ3"தா�க�

இ"நிைலயி�தா( உலைகேய விய�பி� ஆ��திய ெந�ேபாலிய( ேகா�சிகாவி� பிற"தா�
ெதாட�"� த�/ைடய நா�+( வரலா6ைற வாசி�தறி"தா�. தம� நா�+6கான வி%தைல
எ(பைத அவ( ஆழமாF உண�"தா(. தம� 16 வயதி� பிெரX9 அரசி( ரா;வ�தி�
பணியா6றினாB�>ட, தம� நா�+( வி%தைல ஒ(ேற அவGைடய /-ேநர கனவாF
அத6காக ெந�ேபாலிய( களமா+ய ப�ேவD நிைலகைள ெந�ேபாலிய( றி�� வரலாறாக
எ-�வத6 நா� ெசலவிடலா�. ஆனா� இ"ேநர�தி� இ.ேக நா� பதி� ெசFய வி3�'வ�
யாெர�லா� த� ம�கைள ேநசி�கிறா�கேளா, அவ�கெள�லா� மாெப3� ேபாராளிகளாக
அைடயாள�ப%�தி� ெகா�வேதா% ம�%� அ�லாம�, உலகி6 தம� வ #ர�ைத அைடயாள�
கா�%பவ�களாக இ3�கிறா�க�. மா"த ல� வா-� வைர அவ�களி( ெபய�க� ெதாட�"�
உ9ச!�� ம"திர ெசா6களாக மாறி எதிெராலி��� ெகா8+3�கிற�. 

இ"த வரலா6D றி�ைப நா� ெசா�வத6 காரண�, பல `6றா8%களாக அ+ைம�ப�%�
ேகா�சிகாவி( ெந�ேபாலிய( உலைகேய தம� கால+க=�� ெகா8%வர நட�திய
இ(Dவைர யாராB� மற�க /+யவி�ைல. ஆகேவ, சில ப�தா8%க� அ+ைமகளாக
ேப!னவாத�தி( கர.களி� சி�கி பிழிய�ப�ட அைடயாள.களாக இ3�� தமி� உற�க�
வி%தைல�கான வ #9: நிைற"த மனநிைலைய இ"த ேநர�தி� மீ8%� ைகெகா�ள ேவ8%�
எ(பத6காகேவ நா� ெந�ேபாலியைன இ.ேக நிைன��ப%�தி இ3�கிேறா�. ெந�ேபாலியைன
கா�+B� ம�க� மீ� அ�கைற5�, உலக மா"த�தி( மீ� ம!யாைத5�, உலக ெமாழிகளி(
ப6D� ெகா8ட ஆ6ற� வாF"த ஒ3 தைலவ( நம� இ"த வரலா6றா� வா��ெத%�க�ப�%
வா! வழ.கி இ3�கிற�. 

அ"த தைலவ( விர� ந#�+ய திைச ெவ6றி எ(D எ�காள� ஊ�கிற�. அ"த தைலவ(
இட.க� தமிழனி( விைளநிலமாF மாறி நி(ற�. அ"த தைலவ( வா��ைதகளிலி3"�
வசீகர�, உலைகேய தம� நிக��களாF மா6றி அைம�த�. ஆனா� அட�/ைறயாள�க�
ஒ(றிைண"� தம� அைடயாள�ைத அழி�� அவலநிைல�, ேக%நிைல� வ"தா�கேள
அ.ேக5� தம� ம�களி(ேம� ெகா8ட அ(ைப அ"த தைலவ( ெவளி�ப%�தினா�
ம8ணி( மீ� கலா9சார ப8பா�% சீரழி� நிக��த�பட�>டா� எ(பத6காக அைத
ழ"ைதைய தாF சீரா�%வ�ேபா�, சீரா�+ வள��த எம� ேதசிய தைலவ�, த6சமய�
க�டைளக� இ�லாத காரண�தினா� அைவ சீரழி"� ெகா8+3�பதாக நா� அறிகிேறா�

தி�லியி� நைட�ெப6ற க3�தர.கி� இைத ெப!யா� திராவிட கழக தைலவ� தா.ெச
சிற�பாக பதி� ெசFதி3�கிறா�. அவ� தம� உைரயி�, “இல.ைக ஒ3 /(மாதி! 

இன�ப%ெகாைலைய நிக��தி கா�+யி3�கிற�. சா�சிகள6ற மிக�ெப3� இன அழி�ைப
கா�+யி3�கிற இ"த /(ென%�ைப உலக நா%க� உலகி� மா"த�ைத ஒ%�� ேபராதி�க
பி(ப6ற�>+ய ெப3� ஆப�� இ3�பைத :�+�கா�+ இ3�கிறா�. அைதவிட அ-�தமான
அவ3ைடய வா��ைதக� எ(னெத(றா�, “இல.ைக அர: தமிழ�களி( உயி�கைள 

பறி�கவி�ைல. அவ�களி( ப8பா�ைட, நில�ைத, க�விைய, வா�விய� ஆதார.கைள
அைன�ைத5� அழி�தி3�கிற�” எ(ப�தா( ந�ைம அதி�9சி��ளா�கிற�. ஆக
நம� ேபாரா�ட�ைத நிD�திேனாேமா, அ.கி3"� அ"த ேபாரா�ட�ைத நட��வத6
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thurai

ெசாரைண 

ெக�ட 

ெச�ம�

தயா!��� ெகா8+3�� இ"ேநர�தி�, ந�/ைடய எ8ண.க� ஒ3ேசர ஒ3.கிைணய
ேவ8+ய க�டாய�தி� இ3�கிற�. 

வா�விய� க�%மான� எ(ப� வி%தைலயி( உண��களிலி3"� ேதா(ற�>+யைவயாக
ேவ8%�. வி%தைலேய வா�வியலி( ெப3� ஆதாரமா�. வி%தைலைய தவி���
பிண�தி6 கிைட�� ம!யாைதைய விட ைறவான�தா(. ஆகேவதா( பல `6றா8%களாக
மா"தல� தம� வி%தைல�கான ேபாரா�ட�ைத ெதாட�"� நட�தி� ெகா8ேட இ3�கிற�
உலக� ேதா(றிய கால�திலி3"ேத மா"த� ேபாரா�ட�ைத நிD�திய� கிைடயா�. அ�
அைடகா��� ெகா�வ� 'திய உயி!ைன பைட�பத6காக�தா( எ(பைத நம� ப�ேவD
எ%��ைர�தி3�கி(றன. தமிழ#ழ ேபாரா�ட/� >ட அ"த அ+�பைடயிேல இ�ேபா�
அைடகா�க�ப%கிற�. நம� ேதசிய தைலவ!( க�டைள�காக அ� கா�தி3�கிற�. நம�
ஒ3ேபா�� ேதா�வி5றா� எ(பத6கான ப�ேவD வரலா6D ஆவண.க� நம� /(னா�
வி!"தி3�கிற�. 

ஆகேவ, தய�க உண�9சி ெகா�ள ேவ8டா�, த%மாற ேவ8டா�, ேகா�சிகா எ(ற த#�
பிெரX9 ம6D� இ�தாலி அட�/ைறயாள�க=� எதிராக நிக��திய ேபாரா�ட.கைள
ஒ3/ைற வாசி��� பா3.க�. அேதா% ஒ�பி%�ேபா� நம� ேபாரா�ட� ஒ3ெப3�
தமிழ�க� அறிவாளிக�, அதிQ�ப Q8ணறிஞ�க�, ப8பா�+ய� ம6D� அறிவிய�
ச!யான தட.கைள க8டறி"தவ�க�. ஆனா� நா� ஒ(றிைணய தவறியேத ந�ைம 

நிக��களிலி3"� மிக Zர�தி6 த�ளியி3�கிற�. ஆகேவ ேதசிய தைலவ!( க�டைள
பிற�பத6 /(னா� நா� ஒேர க�டாக நி6க உDதி எ%�ேபா�. 

கட"த ஆ8% இ"த ேம தி.க� 3தி ெதளி�பி( நா�களாக இ3"த�. வலயேம அ"த
ப%ெகாைலகைள க8% ப!தபி�� நி(ற�. நாெம�லா� உ8ண மனமி(றி, உற.க 

தவி��� ெகா8+3"ேதா�. அ"த கால.கைள அைச�ேபா%.க�. நம� வி%தைலயி(
உ.கைள உB�கி எ%��. எ"த நிைலயிB� உ.கைள ந#.க� தவி���விடாத#�க�. 

ேபாரா�ட� நா� தா( நட�த ேவ8%�. நம� வாF�த தைலவைன� ெகா8% நா� 

அர.கி6 ந�ைம அைடயாள�ப%��ேவா�. நா� விழ�ேபாவதி�ைல. எ-"� நி6�
ம�களி( ஒ3 இன� எ(பைத ஓ.கி உற�க ெசா�Bேவா�. இ"த உலகி� இர8% ஆ6ற�க�தா(
ஆ8%� ெகா8+3�கி(றன. ஒ(D, க3வி ஆ6ற�. ம6ெறா(D, மன ஆ6ற�. கால�ேபா�கி�
ஆ6றலி( /(ேன க3வி ஆ6ற� அைடயாள� ெத!யாம� ம-.கி�ேபாFவி%� எ(D
ெந�ேபாலிய( >றியைத நிைன��� பா��ேபா�. நம� மன ஆ6றB� /(னா� இ�க3வி
ஆ6ற�க� Z� Zளா�க�ப%�. 

நம�கான தமிழ#ழ�தி� பற�� 'லி�ெகா+யி� இ"த பா� மகி�"� கர ஓைச எ-�'�
நா=�காF ந#.க� அணி திர=.க�. இைத�தா( எம� ேதசிய தைலவ� ஆ(ம பலேம
அைடயாள�ப%�தினா�. ஆ5த பல�ைதவிட, ஆ(ம பல�ைத உய��தி�பி+�தா�. அவ�
ஆ6றலி( ம(னனாF விள.கினா�. 
baskran

Posted on 05/04/2010 at 6:34 am 

//தமிைழ தமிழைன ைற ெசா�வைத நிD�திவி%�.// 

6ர/� ைற5� ெசா�வதி� 

த�பி�ைல. ஆனா� தமி� தமி� எ(D ெசா�லி தமிழ!( உயிகைள5� பலி ெகா%��
தா.க� உல�/�வ��நலவா�� வா�ேவாைர தமிழ!( வ #ர�தி6 ஒ�பி%வ� எ�ப+ேயா

Posted on 05/05/2010 at 8:53 am 

க8ைணதிற"� பா3.க� �ைர /�பதினாயிர� ேபாராளிக�, ஒ3 இல�ச�
சன� ஒ3 இல�சிய���காக உF!ழ"தி3��க�.எ.கட சன� எ.க�
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Mariyathamilan

thurai

Garammasala

அவ�க� இ�ைல எ�ேமா%. இ3�கிறவ�க� த.க� உயிைர அ"த ம8;�காக
ெகா%�தவ�க� எ.க� ெச�வ.க� அவ�க� தா( வ #ர�க� இ"த உலக�திேலெய
வ�க� தா( ெப!ய தியாகிக�. 

தியாக.க=�ேக மதி�பளி�காதா மனித ெஜ(ம.க� நிைற"த  இன���காக
உயிைர�ெகா%�ப� உலக�திேலேய ெப!ய வ #ர�. 

யாேரா ப�க��வ #�+� இ3�கிறவ( 'லி� வா�பி+�� வசதியாயி�டா(
எ(கிற ஆ�திர�தி�  உயிைர�ெகா%��வ�கைள ெகா9ைச�ப%��பவதா

Posted on 05/05/2010 at 5:36 pm 

தமிழ!( உ3ைம�காக ஆ5தேம"தி சி.களவராB�
தமிழ�களாB� 

ெகா�ல�ப�டH�க� அைனவ3� தமிழ��ளா� வ8.க�பட
ேவ8+யH�கேள.

இ"த அழி�கழி6 கார8மான தைலவ�க� த8+�க�பட
ேவ8+யவ�க�.

�ைர

Posted on 05/06/2010 at 9:17 pm 

தைலவ( இ�லாம� எ.ேக தமிழ!(
உ!ைம�காக யா!டா ேபா!ட /+5�

Posted on 05/07/2010 at 8:02 am

ெகாைலக� 

ெகா�ைளக� ெசF��
தமிழ�கைள 

ஆ5த.களா� 

அட�கி5�, மிர�+5�
தைலவனா� 

த(ைன�தாேன 

ஆ�கியHனி6� 

வி%தைல�� எ(ன
ச�ப"த�?

�ைர

Posted on 05/07/2010 at 6:11 am 

“தைலவ(” இ�லாம� ேபா!ட 

/+யாெத(றா�, இர8% வழி உ8%
ஒ(D ேப!னவாத/� ெப3 வ�லர:க=�
விதி�தைத ஏ6D9 :�மா கிட�ப�. (

த.ேத.>. கா�%� பாைத. ட�ளL கா�%�
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kasipillai
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பாைத5� >ட). 

ம6ற� “தைலவ(” உயிைர மீ�பத6காக
(இற"ததாக ந�பாதவ�க� ேபாக) 

ம6றவ�க� வழிபா%, \ைச, தவ�, ேநா('
இ�ப+ ஏதாவ� ெசFவ�.

“தைலவ(” இ�லாம� ேபா!ட வழிக�
உ8%. அைவ “தைலவ(” ேபான வழியாகா

Posted on 05/04/2010 at 5:32 pm 

Kanamne, 

ச9சா� “தமிழ�க=� சம��வ/�, ம!யாைத5� வழ.க�பட ேவ8%�” …”ஒ3ேவைள
அர: இைத ெசFய தவDமானா�, தமிழ�க� ேவெறா3 பாைதைய ேத�� ெசFய ேவ8+ய
ஏ6ப%�” எ(D ெசா(னா�. 
எ(ன பாைத எ(D அவ3�ேகா அ.கி3"ேதா3�ேகா ெத!5மா?

இல.ைக அர: தவD� எ(பதி� நம� அதிக� ஐயமி�ைல. அ�ேபா� நா.க� ெந�ேபாலியைன�
ேத+� 'ற�பட� ேபாகிேறாமா? 

வாF� ப"த� ேபாடாம� இ� வைர /யலாத எைத எ(D யதா��தமாக9 ெசா�Bவ #�களா

Posted on 05/04/2010 at 10:56 pm 

XXX ெவHேவD மனித�களி( மாDப�ட சி"தைனதா( அ(D மாத�கண�கி�
எ%�த பயண.க� இ(D மணி�தியால.களி� /+கி(ற�. /�ப�
வ3ட.களாக இ3"த மனித ஆ5�கால� இ(D `D வ3ட.கைள5�
தா8+ய�. ப+9சவ( அறிவாளி அGபவசாலிக� ெசா�Bவைத�ேக=.க�
எ-�வைத�ப+5.க�.

Posted on 05/05/2010 at 6:35 am 

எ"த� ப+9சவ( அறிவாளிகைளந�'கிற�? 

ெபா(ன�பல� ராமநாத(, ஜி.ஜி. ெபா(ன�பல�, ெச�வநாயக� அமி�தலிஙக�
ச�ப"த(, சிவ�த�பி, ந#தியரச� வி�ேனLவர(, இ�பி+ ஒ3ந#ளமான
இ3"த�. 

எ�லா3� எ.கைள எ.ேக ெகா8% ேபாF வி�டா�க�? 

ேக�%� ப+9:� தா(, யாைர5� ேக�வியி�லாம� ந�ப�>டா� எ(ற
/+�� வ"தி3�கிேறா�.

மாத�கண�கி� எ%�த பயண.க� இ(D மணி�தியால.களி� /+கி(ற�
தா(. 

ெப3�பா(ைமேயா!( வா��ைக எ(னேவா வDைமயி� தா( இ3�கிற�
மனித இ3�ேப மிர�டB� உ�ளாகி இ3�கிற�. அத6 எ"த� ப+9சவ(
அறிவாளிகைள ந�'கிற�? 

சன� வாF திற"� எதி���� ேபசா வி�டா� அழி� தா( மீத�.
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thurai

kanamne

ruby

Posted on 05/07/2010 at 6:59 am 

'லிக� ெகாXச� ப�.�ேபா� ந!க� ஆ�ட� ேபா%ேம, ந!க� ேவஷ� கைல5�ேபா�
ெவ(D கா�%ேம

Posted on 05/07/2010 at 5:25 pm 

ந!கேள 'லிேவச� ேபா�% நட�திய நாட�� இைடயி� /+"� ேபாFவி�ட�
ப�.கி� 

பா5ேம 'லிக�. அ(றி ப�.கி ஓ+யைவ5� 'லியாேமா? �ைர
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http://www.tamilarangam.net  Your website 

உ.க� க3���கைள� பதி� ெசF5.க�.. 

 

nmlkji English nmlkj Bamini nmlkjTamil-English 

 Add Webcam Comment
 Add Audio-only Comment

Page 27 of 28பிரபாகரைன எதி��� ேபாராளிக� – ஈழ� ேபாரா�ட�தி� ...

10/05/2010http://inioru.com/?p=12399

www.tamilarangam.net

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;




