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வி%தைல� �லிக� அைம�பி(� ஜன  நாயக� ஏ,பட
எ�பதி� மி-#த  அ.கைறேயா%� 

ெசய,ப�டவ�களி� மேனாமா2ட�, அழக�
மா�ைதயா,3#தர� ஆகிேயாைர. ேகா5�%.
இவ�க� �லிகளி� உ�ேள ஜனனாயக 

ஏ,ப%��வேத 8தலாவ�� 8.கியமான�மான
எ�பைத. -றி��. கா�5யவ�க�. மேனாமா2ட�
ெதளிவான அரசிய� க9��.கைள. ெகா:59#தா�
உ;�பின�க<.- வாசி��� பழ.க�ைத ஏ,ப%��வதி=�
ஆ�வ�ைத உ9வா-வதி=� இவ"� ப>- 

அைம#தி9#த�. மேனாமா2ட�, �லிக�
இைணவத,- 8�பதாகேவ இட�சா" 

ப?�சயமானவ� .

தனி நப� ெகாைலக<.-� ெகா�ைளக<.-�
-ைற#தப�ச அரசிய� வழி8ைற ஒ�ைற 

ேபாரா�ட�தி� ெவ,றி.கான திைச எ�பைத
8�ைவ�தா�.

மேனாமா2ர"� க9��.கேளா% ெபா�வாக
உட�பா%ைடயவராக. காண�ப�டா�. வறிய -%�ப�திலி9#�
�லிகளி� இைண#�ெகா:ட மேக#திரராஜா எ�ற
இ#த. கால�ப-தியி� மி-#த ேதட� ஆ�வ�
-றி�பிட�த.கவ�.

மேனாமா2ட9.-� ந#த(.-� இைடேய அ5.க5 விவாத>க�, க9�� ேமாத�க� ஏ,ப%வ�
ெசAகி�ற அரசிய� வழி8ைற -றி�ேத அ#த 8ர:க� அைம#தி9.-�.

மேனா மா2ட� ெரா2கிய. க9��.களி� ஆ<ைம.- உ�ப�59#தா�. அகில இல>ைக�
ஒ9ப-தியாகேவ தமி  ேப3� ம.களி� வி%தைல� ேபாரா�ட� 8�ென%.க�பட ேவ:%�
மேனாமா2ட"� பிரதான க9�தாக அைம#தி9#த�.

ந#தைன� ெபா;�தவைர தமிழBழ�தி,கான �திய ஜனநாயக� �ர�சி 8�ென%.க�பட ேவ:%�
வலி�;�திவ#தா�. இCவைகயிேலேய இ9வ9.-� இைடேயயான விவாத� அைம#தி9.-�. 

ந#த�, மேனாமா2ட� ஆகிேயா"ைடேயயான 8ர:பாெட�ப� பல தடைவக� தBவிர விவாத�
85வ�:%.

உ� 8ர:பா%களிைடேய மேனாமா2ட�, மா�ைதயா, -மண� ேபா�ேறா� இய.க ேவைலகளி�
உண��டேனேய ஈ%ப�%வ#தன�. ந#த� ஆர�ப�திலி9#ேத ப:ைண நைட8ைறகளி=�
ெசய,பா%களி=� ஈ%பாட,றவராகேவ காண�ப�டா�.

எ:ப�களி� பி�ன� தமிழBழ ேதசிய வி%�ைல 8�னணியி�(NLFT) இைண#� ெசய,ப�ட
அ�8�னணியி� ெசயலாளராகவி9#த வி3வான#தேதவனி� பி"வி,-� பி�ன� அத�
ெபா;�பிலி9#தா�.

Monday 7th June
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இCேவைளயி� பிரபாகரைன ெவளிேய,;வேத இய.க�ைத 8�ேனா.கி நக���வத,கான
எ�பைத��, பிரபாகர� அ,ற �லிகைள உ9வா.-வேத ேநா.க� எ�பைத�� 3#தர� பிரEசார�ப%�தினா�
3#தர�தி� இ#த. க9�ேதா% ந#த� மி-#த உட�பா%ைடயவராக. காண�ப�டா�. பிரபாகர� 

8த�ைம�ப%�திய அரசியலி� 3#தர8� ந#த(� இைண#� ெகா:டன�.

நா� 8�ைவ�த “ம.க� அைம��.கைள உ9வா.-வதிலி9#ேத அைன�ைத�� ஆர�பி.க ேவ:%�
க9�ேதா% மேனாமா2ட� 8Fைமயாக ஒ��ைழ�த� ம�%ம�றி G�கைள வாசி�� த�.க?தியான
வ9வத,- ஏைனய ேபாராளிக<.- 8Fைமயான ஒ��ைழ�ைப வழ>கினா�.

அ�றி9#த சHக� �றEIழலி�, பிரபாகர� உ�பட நா� அைனவ9ேம ஒ%.-8ைற.- எதிராக� ேபாரா%வத,காக
ம�%ேம �லிக� எ�ற அைம�ைப ேநா.கி இைண#தி9#ேதா�. 

இ#நிைலயி�, அழி�கைள ஏ,ப%�த வ�ல Jய இராKவ வழி8ைற.- மா,றாக �திய சி#தைன�
இய.க�தி� உ9வாகியி9#த�. நா� வ"��.ெகா:ட ேநா.க�தி� ெவ,றி.கான திைச எ�ப�
அைனவ"ன�� கவன� -வி#தி9#த�.

பல"� அ��பண>க<.-� தியாக>க<.-� ம�தியி� உ9வாகி.ெகா:59#த எம� இய.க�ைத
8ைறகLடான அழி�� பாைதயிலி9#� மீ��ெட%�பேத எம� அைனவர�� ேநா.கமாக அைம#தி9#த�

இCேவைளயி� ம.க� அைம��.கைள உ9வா.-த� எ�பைத விட �லிகளி� தைலைமைய மா,றியைம�தா�
பல பிரEசைனக<.-� தB�ைவ எ�டலாம எ�ப�
க9�தாக அைம#தி9#த�. அவேரா% ந#த� ேபா�ற
ச�வாதிகார� ேபா.கி� அதி��தியைட#தி9#த
உட�ப�59#தன�.

எ�ைன� ெபா;�த வைரயி� நா� பயணி.-� 

எ�ற 85பி,- வ#த பி�ன�, �திய அரசிய� வழி8ைற
8�ைவ.க ேவ:%� எ�ற க9�ைத 8�ைவ.கிேற�
பிரபாகர� ஈறான அைனவைர�� �திய அரசிய�
இைண��. ெகா�வதNடாக 8� ேநா.கிE ெச�லலா�
க9�ைத இய.க உ;�பின�க� ம�தியி� 8�ைவ.கிேற�

அCவாறான -றி�த வழி8ைற எ�ப� ம.க� 

உ9வா.-வதிலி9#ேத ஆர�பி.க�படலா� எ�ற
8�ெமாழிகிேற�.

பதிேனF வயதி� ேபாரா�ட�தி,காக அைன�ைத�� �ற#த ேபாராளியான பிரபாகர� அ�றிலி9#�
8,ேபா.- அரசிய� அணியா=� அKக�படவி�ைல. அ�ேபாதி9#த Jய இராKவ� சா�#த
வ�ட�தி(�ேளேய பிரபாகர� 8Fைமயாக அமி #� ேபாயி9#தா�.

தமிழர3. க�சியின��, தமிழ� வி%தைல. O�டணியின�� அரசிய� ஆ<ைம.-�ேளேய
ஆ�ெகா�ள�ப�59#ேதா�. தமிழ� வி%தைல. O�டணி.- எதிரானவ�க� எ�மளவி� 

க9த�ப�டன�. அவ�களி� பாரா<ம�ற அரசியலி� வ�8ைற வ5வமாகேவ
ெசய,ப�%.ெகா:59#ேதா�. O�டணியி� ேநர5யான அரசிய� க�%�பா% இ�லாதி9#தா=�
சி#தைன� ேபா.- அCவா;தா� அைம#தி9#த�.

பார�ப"ய இட�சா"க� எ�; Oறி.ெகா:ட எவ9ேம எ�ைம அKகியேதா, நியாயமான ேபாரா�ட�ைத
திைசவழி ேநா.கி நக��த ேவ:%� எ�; எ:ணியேதா கிைடயா�. ேதசிய� ேபாரா�ட� எ�ப�
ம�தியி� ‘தB:ட�தகாத’ ஒ�றாகேவ அைம#தி9#த�.

மா�.சிய G�கைள. க,;.ெகா�ள ஆர�பி�த சில நா�களிேலேய நியாயமான வழி8ைறக�
அறிைவ� ெப,;.ெகா:ேடா�. ஒ9 அரசிய� இய.க�ைத வழி நட��� த��வா��த.
ப,றிெய�லா� சி#தி�த� கிைடயா�. ெகாைலக� நி;�த�பட ேவ:%�. ம.க� அைம��.க�
ேவ:%�. ேம=� அரசிய� வழி8ைறக� -றி��. க,;.ெகா�ள ேவ:%� எ�பைதேய
ேநா.க>களாக. ெகா:59#ேதா�.

நா� அ5.க5 ச#தி��� ேபசி.ெகா�கி�ற சிறிய அணியாக உ9வாகியி9#ேதா�.

எ�;மி�லாதவா;, -மர�பா, மா�ைதயா, ராகவ� சா#த�, 3#தர�, -மண� ேபா�ற இ�(�
அரசிய� ேதட�களி=� விவாத>களி=� தBவிரமாக ஈ%ப�டன�. ப:ைணகளி� த,ெசயலாக ச#தி�த
ெதாட>கிவி�ட பல� மா�.சிய G�க<� ைக�மாக� தா� காண�ப�டன�. அ� ஒ9 அைலயாக
இய.க�தி� -றி�த ம�ட�தி� வியாபி�தி9#த�. ம.க� ேபாரா�ட�, ஜனனாயக�, ம�திய��வ�
ேபாரா�ட� எ�; ப�ேவ; தள>களி=� பர#த அறி�� ேதடலி� கணி.க�த.க அளவாேனா� ஈ%ப�ேடா�
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எ�லாேம ஒ9 சில மாத இைடெவளி.-� நட#தைவ
அரசிய� தி�ட� ேபா�றவ,ைற 8�ைவ�பத,-
ேபாதிய ெதளி� இ9#தி9.கவி�ைல.

இCேவைளகளி� ஒ9 இட�சா". க�சியி�
இ9#தி9.-மானா�, அவ�க� எ�ைம அKகியி9�பா�களானா�
இ�; ெத,காசியாவி� ெத�Hைலயி� நிக #த
ேபாரா�ட� -றி��� ேபசி.ெகா:59#தி9�ேபா�

3#தர� ேபா�ேறா� 8ைவ�த தைலைம��வ�
8ர:பா%�, அரசியைல விட பிரபாகர� எ�ற
நடவ5.ைகக� -றி�த 8த�ைம�ப%�த=� பல
கவ�#தி9#த�.

இ�ேபா� 8�; ேவ;ப�ட ேபா.-க� உ9வாகியி9#தன.

1. 3#தர� சா�#ேதா� 8�ைவ�த க9�ைத.ெகா:ட பிரபாகர(.- எதிரான -Fவின�.

2. ம.க� அைம��.கைள உ9வா.-த� எ�; நா� 8�ைவ�த க9��.

3. பிரபாகர(.- நிப#தைனய,ற ஆதர� வழ>கிய உ;பின�க� பலைர. ெகா:ட -F.

மேனாமா2ட�, மா�ைதயா, -மர�பா ேபா�ற பல� பிரபாகரனி� ச�வாதிகார� ேபா.ைக எதி��தா=�
ேவைலகைள 8�ென%�பதிலி9#ேத �லிகளி� உ�ளா�#த மா,ற�ைத ஏ,ப%�த 85�� எ�ற
8�ைவ�தன�. இைவ -றி�� பிரபாகர� இல>ைக.- வ9வத,- 8�பதாக நா� விவாதி.கிேறா�

இ;தியாக நா� ஒ9 சமரச 8�ெமாழிைவ 8�ைவ.கிேற�.

1. இ�ேபா��ள ம�திய -Fவி,-� பதிலாக ெசய,-F ஒ�ைற� ெத"� ெசAத� 

(ெசய,-Fவி� ெத"�ெசAய�ப%� உ;�பின�க� அரச பைடகளா� ேதட�படாத ெவளி�பைடயான
ேவைலகைள 8�ென%.-� தகைம�ைடயவ�களாக அைமய ேவ:%� எ�; ேகார�ப�ட�.)

2. ம.களைம��.கைள உ9வா.-� ேவைல8ைறகைள ஆர�பி�த�.

3. அரசிய� த��வா��த� ப�தி"ைக ஒ�ைற ெவளியி%த�.

4. அ�ப�தி"ைக.கான ெபய� ஒ�ைற� ெத"�ெசAத�.

5. தனிநப� ப%ெகாைலகைள�� இராKவ� சா�#த நடவ5.ைககைள�� ம.க� அைம��� பல� ெப;�
த,காலிகமாக நி;�திைவ�த�.

6. ெபாPசாரா� ேதட�ப%கி�ற அைனவ9� இ#தியா ெச�; அ>- மா�.சிய க�விகளி� ஈ%ப%த=�
அைம��கேளா% ெதாட��கைள� ேபணிெகா�ள=� .

இ#த 8�ெமாழி� எம� இய.க�திலி9#த H�; ேவ;ப�ட ேபா.-க<.- இைடேயயான
அைம#தி9#த�.

இ>- ப,-ண�, ைம.க� ெகாைலக� -றி�த விவாத>கைள��, பிரபாகர� எ�ற தனி
பிரEசைனகைள�� இர:டாவ� ப�சமானதாக�� ேம,-றி�த ஆ; அ�ச>கைள�� 8த�ைமயானதாக��
ெகா:% ெசய,படேவ:%� எ�பேத எம� உ;�பின�கைள ேநா.கிய என� ேகா".ைகயாக அைம#த�

3#தர� 8தலி� இத,- உட�படவி�ைல. தைலைமைய மா,ற ேவ:%� எ�பேத பிரதானமான�
வாதி.கிறா�. ெப9�பாலானவ�க� என� தி�ட�ைத ஏ,;.ெகா�ள 3#தர8� அவ� சா�#த
உைடயவ�க<� தவி�.கவியலாதவா; தி�ட�ைத ஏ,;.ெகா�கி�றன�.

இேத ேவைள உமாமேக2வர� -றி�த பிரEசைனக<.-� பி�ன� பிரபாகரனி� ச�வாதிகார�
அதிக".கி�றன. பிரபகர� யாைர�� ந��வதி�ைல. தன� க�%�பா%கைள உ;�பின�கைள
இ;.க�ப%��கிறா�. அ�ட� பாலசி>க� தன� மைனவி அேட=ட� ல:ட� தி9�பிE ெச�;வி%கிறா�
பிரபாகர(ட� த>கியி9#த ரவி பாலா ேபா�ேறா� அவர� ச�வாதிகார� ேபா.கா� அதி��தி
தைலைம.- எதிராக. ேக�வி ேக�க. Oடா� என ரவி சில தடைவக� த�பியா� எEச".க�ப%கிறா�

இCேவைளயி� தா� பிரபாகர� என� க5�ைத ஏ,; நா% தி9��கிறா�. வ�ெவ�5��ைற 

Hலமாக வ#திற>-� பிரபாகர� அ>கி9#� -மண� வ B�5� எ�ைனE ச#தி.க வ9கிறா�. 

கி�%ைவ�� அைழ��.ெகா:% வ9கிறா�. கி�%ேவா% வ#திற>கிய பிரபாகரைன. 

அதி�Eசியைட#ேத�. கி�%ைவ த:டைன வழ>கி வ B�5,- நா� அ(�பி ைவ�த விடய�ைத. 
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Palani

Human

Human

vasanthan

-றி�� இ�ேபாைத.-� ேபச ேவ:டா� எ�;� பிரEசைனக� ெதாட�பாக�
எ�;� பிரபாகர� ெசா�கிறா�.

நா� இய.க�தி� உ9வான பிரEசைனக�, என� சி#தைனயி� ஏ,ப�ட
ஏைனய ேபாராளிகளி� உண�வைலக� ஆகியவ,ைற. -றி��
பிரபாகரைன G�கைள வாசி��� த�.க?தியாகE சி#தி.-மா; ேகா9கிேற�
வ"��.ெகா:ட வழி8ைற தவறான� நB:டகால ேநா.கி�
வழிவ-.-� எ�ப� ப,றி�� அைன�ைத�� மா,றியைம.க ேவ:%�
ப,றி�� வி"வாக� ேப3கிேற�. இ;தியாக என� 8�ெமாழி�கைள��
விப".கிேற�. பிரபாகர� எ��� ேபசவி�ைல. ஆனா� ம;.க�� இ�ைல

இ#த உைரயாட�க� நைடெப,ற -மண� வ B�5� எ>கேளா% ராகவ(�

��தக>கைள வாசி�ப�� அரசிய� பிரEசைனக� -றி�த 

அவசியமானதாக�� காண�ப�ட அ#த. கால�ப-தியி� நா� மா�.சிய G�கைள வாசி�ப�
ேபசி.ெகா:59.-� ேபா� ராகவ� ஒ9 மா�.சிய Gைல வாசி��.ெகா:59#தா�. பிரபாகர�
அ#த� ��தக�ைத ராகவனி� ைககளிலி9#� பறி�� Jேர வ Bசிவி�% “இைதெய�லா� J.கி�
ஆ�த>கைள. கள�5� Q�ட. க,;.ெகா�<>க� ” எ�; ெசா�கிறா�.

இ��� வ��..

பாக� 17,ப-தி பதினாைற� ப5.க., பாக� பதிைன#ைத� ப5.க.., பாக� பதி�நா�ைக வாசி.க
பதி�H�ைற வாசி.க..  பாக� ப�னிர:ைட வாசி.க.. பாக� பதிெனா�ைற வாசி.க..

வாசி.க.. பாக�  ஒ�பைத வாசி.க.. பாக� எ�ைட வாசி.க.. பாக�  ஏைழ வாசி.க.. ப-தி  ஆைற 

ஐ#ைத  வாசி.க… ப-தி நா�ைக வாசி.க.. ப-தி H�ைற வாசி.க.. ப-தி இர:ைட வாசி.க..

வாசி.க.. 

(This website and its Articles are copyright of inioru.com – © inioru.com 2007-2010. All rights reserved. For republication or reproduction please provide the complete link of the article and the 

name of this website. email:inioru@gmail.com).(இனிெயா9 இைணய� தள�தி� ெவளிவ9� க�%ைரகைள மீ�பதி� ெசA�� ேபா� க�%ைர.கான 

ெதா%�ைப�� தய�ெசA� ெவளியிட��. அE3 மீ�பதிவி,- அ(மதி ெபற inioru@gmail.com எ�ற மி�ன_ச=.-� ெதாட��ெகா�ள��

34 Comments

Posted on 06/04/2010 at 8:53 am 

அAய� ப�த ைவEசி�டா� எ�லா9� ெகா�ளி ெகா:% வா>ேகா. பிரபாகர� ��தக>க
<.- எதி" எ:% ெசா�ல�ேபாறா�…

Posted on 06/04/2010 at 11:49 am 

The true is the true indeed

Posted on 06/04/2010 at 11:51 am 

please tell us more about this Nanthan, please(NLFT Ragavan)

Posted on 06/04/2010 at 2:39 pm 
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velavan

Garammasala

ஐய� அவ�கேள உ>க<ைடய 17 வ� ெதாட"� ஊ�மிளாவி� இற�� ச�ப#தமாக நB>க�
ச#ேதக� உ�ள�. சாதாரணமாக ஒ9 இைளஞ� Oட �லி இய.க�தி� இைணய பய#தி9#த
அ.கால�தி� ெகாF�பி� உ�திேயாக� பா��� வ#த ஊ�மிளா �ணிEச=ட� �லி இய.க�தி�
இைண#� ெசய�ப�ட 8தலாவ� ெப: ேபாராளியாவா�. 

�லி இய.க�தா� ேம,ெகா�ள�ப�ட நடவ5.ைககைள 8த� 8ைறயாக உ"ைம ேகா"
�:% பிர3ர�ைத த�டE3 இய#திர�தி� த�டE3 ெசA� ெவளியி�ட உதவிய� ஊ�மிளாவி�
ப>களி�� -றி�பிடத.க�. 

இல>ைக ெபாPசாரா� ஊ�மிளா ேதட�ப�ட ேபா� உ>க<ட� ேதாணிேயறி இ#தியா�.-
8த� ெப: ேபாராளி�� அவேர. அவ�ைடய மரண�ைத ச�வசாதாரணமாக எFதிய�ட�
மரண�தி� ேவ;ப�ட க9��.க<� நிலவியதாக�� எFதி��ள B�க�. 

83 களி� ஜேரா�பிய நா% ஒ�றி� ேசா� பாலாைவ ச#தி�� உைரயா5வ�களி� நா(�
வைகயி� இைத எF�கிேற� �லி இய.க�தி� ஆர�பக�ட ெசய,பா%கைள ப,றி அவ9ட�
கல#�ைரயாடலி� ேபா� பிரபாகரைன இKவி� ச#தியி� ைவ�� இ�2ெப.ட� ச:8கதாசனா�
க�5�பி5�� இF�� ெச�ல 8,ப�ட ேபா� தா� ச:8கநாதைன 3�% எ�ப5 பிரபாகரைன
கா�பா,றிய� உ�பட ஊ�மிளாவி� இற�ைபப,றி Oறியேபா� ஊ�மிளா க%� 3கயனீ8,றி9#த
ேபா� அவ�.- எ#தவித ம9#�வ உதவி�� ெசAயவிடாம� பிரபாகரனா� த%.க�ப�டதா�
ஊ�மிளா இற.க ேந�#ததாக�� Oறியி9#தா� இCவிடய� உ>க<.- ெத"யாம� இ9�பத,-
ச#த��ப� இ�ைல இைத�ப,றிய உ:ைமைய எF�வ B�க� என எதி�பா�கிேறா�.

வச#த�

Posted on 06/04/2010 at 3:16 pm 

Hello Friends! if you let this Iyar keep on wrting this kind of story, even the rest of the image of Prabhakaran could be

damaged.. I wish to tell one thing very clearly. once you become the leader of such a rebels groups, then you cannot allow 

everyone to talk at all the time. And also those who discuss like this in the absence of their leader are more

the enemy.while all these kind of people ,( secret enemies),planning to put him our of the leadership, they could have 

planned even to kill him.In such a situation,, Prabhakaran was living a long time not a easy matter. Noone cannot take this 

war for such a long time without brain, talent, brave, courage, knowledge,vigilance etc. Noone can leade this war for

time, other than the great leader. The Chainese great leader Mr. Mao tase Tunge said. ” THERE IS NO CONSTRUCTION 

WITHOUT DESTRUCTION” Now Prabhakaran has done the D part. You , people, has to start the C part. Oh

mad with me . This is my just opinion.

Posted on 06/04/2010 at 6:41 pm 

Velavan 

Why are you running scared of facts? 

If Iyer is not telling the truth challenge him. Every falsehood should be contested and corrected.

But do not try to silence people. 

We cannot pretend that everything was OK. Many things were wrong. They have to be brought to 

light to avoid old mistakes. Do we want the likes of Rudrakumaran or Nediyavan to mislead the 

Tamils? I think not. 

Iyer gives only one dimension. His interpretations are questionable in places. But reporting of events 

seems factual. 

There is no destruction of any sort here. It is a process of clearing the dust and dirt and cobwebs 

that covered over records.
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thurai

malaoam

Human

velavan

Garammasala

Posted on 06/05/2010 at 6:19 am 

அAய� எF�Cைத ஈ �தமிழ� வாF� உலகி� �ல�ெபய�நா%களி�
ெமா களி=� 

ெமாழிெபய��� ெவளியி�ேவ:%�. இ�ேவ ஈ �தமிழின�மீ:%ேமா�
அழிவிைன ச#தி.கா�� 

இ9.க Cழி கா�%�.

�ைர

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

8தலி� தமிைழ எFத� ப5.க� பழ-�. பி�ன� 

ெமாழிெபய���� ப,றி ேபசலா�.

Posted on 06/06/2010 at 8:46 pm 

Please be kind, Tamil? Well, people lived during those 

black era( last 25 years) can not learn any thing as

previous people like you ( age concern), you know the

factor. 

Therefore we / you, so called intellectual people need 

to incarnate them from those era. Can you see your 

past and just present, how many people know about 

world, politics( past and present) , our true 

balabalaba., how many people are willing to read? 

so on so on … , obtaining Degree is not included in 

these social study. 

Please use soft word to teach to our young 

generation, tell them the truth ,,, we learned only the 

had full of it there are lots to learn where sea full of it . 

Thank you and hope you have my message.

Posted on 06/05/2010 at 3:11 am 

Hello Mr. Garammasala That is why , I have already mentioned in it that it is my just an opinion but not a comment or

statement. If it is my statement , there shouldn’t be any mistake. if it is a comment,still there could be some mistake 

because the comments are always coming from the view of the articles. The opinion is just an ideas of the

may change the next moment. Now let’s see what our friends wrting about. Good luck

Posted on 06/06/2010 at 4:27 pm 

Mr Velavan 

If something is your opinion, be it so. 
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Raj

sudaevon

thurai

mmani

பழ	

Others have as much right to give their opinions about the impressions that your opinions create.

You seem to try hard to avoid somethings being discussed. 

The more you try the less you succeed

Posted on 06/05/2010 at 5:45 am 

Velavan,

what the heck you and your alikes have to show after years and years of killing someone becuase they have

opinion than you. The only justification was that ‘we are fighting for a pure goal, and so have to kill anyone who crosses us

Thalaivar, basically surrendered man, with both his hands up! For all the bravo talk he and his followers put out, the man 

begged for mercy, shaming all the brave boys and girls who fought for tamil eelam. 

Dont talk about the coward fool Piraba!

Posted on 06/05/2010 at 10:10 pm 

அ�றா ச.ைக… அ�றா ச.ைக… ஐய� இCவள� கால� எ>கி9#தா�? இேத மாதி" பிரபாகர�
உயிேரா% இ9.ேக.ைக ஏ� எFேதைல? .க:ெக�டபிற- I"ய நம2கர� எத,-? 

ஞானமா? பிரபாகர� இ9.-�வைர வாைல (வா� இ�லாதவ�க� 8�னா� உ�ளைத
39�5ைவ��.ெகா:டவ�க� பிரபாகர� ெச�த�டன நிமி�தின�! ச�ேவசா……

Posted on 06/06/2010 at 6:50 am 

�லிகைள -,ர� ெசா��வ�கெல�லா� ேமேலாக�திேலேய வா கி�ற��
Qேலாக�தி� 

அAய� 

இ9�பேத தமிழ� ெசAத �:ணிய�. �ைர

Posted on 06/06/2010 at 12:37 am 

ஐய� 8�னேர எFதியி9.க 85யா� இ�தா� வரலா,;நியதி.

Posted on 06/06/2010 at 1:48 am 

ஐயா, தி9 பிரபாகர� தமிழின�தி� ெமா�த. ேகாப�தி� 8Fவ5வமாக இ9#தி9.கிறா�
உ>க� எF��.கைள�� வரலா,ைற�தி9�பி� பா�.-� ேபா�� ெத"கிற�. அவைர�
ெகா:டவ�க� அவ9ட� ெதாட�#� பயணி�தி9.கிறா�க�. அவைர உ9வா.கிய�
இனவாத� அதனா� உ9வான தமிழின வாத�. இன ஒ%.-8ைற தமிழின�தி,- ஏ,ப%�திய
அவமான�. அதைனவிட ஆயிர� மட>- அவமான�ைத 8�ளிவாA.காலி� ஏ,ப%�தி��ளா�க�
அத� பி� விைள�கைள சாதாரண அள�ேகா�களா� அளவிட 8ய�வ� தவ;. எம�
நிர#தரமாக ேதா,;� ேபாயி9.-�. ஆனா� அ� நட.காம� இைடெவளியி� தமிழ�
நிக #��ளன. உதாராண�தி,- நB>க� இ#த வரலா,ைற எF�வ� ேபா�;. நா� யா9�
Qரணமானவ�க� அ�ல. சராச" மனித�களி� இ9#�தாேன வி%தைல� ேபாராளிக<�
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பழ	

xxx

Soorya

உ9வாகிறா�க�. ஒ9 உ:ைம எ�னெவனி� இ�வைர கால8� �லிக<.- மா,றBடாக
ம:ணி� ஒ9 வி%தைல அைம�� உ9வாகவி�ைல. ச"ேயா தவேறா பிரபாகர� உ;தியான
மனிதராக இ9#தி9.கிறா�. அவ� ேபா�; உ;தி�ட� இ�வைர யா9� இ9.கவி�ைல

Posted on 06/06/2010 at 4:31 pm 

உ9வா.க வி�டா�களா? 

��பா.கிக<� விள.-. க�ப>க<ம�லவா ேபசின. 

இ�ன8� பிைழகைள நியாய�ப%�தி. ெகா:ேட ேபானா� உ9�ப�டா,
ேபால�தா�.

Posted on 06/07/2010 at 2:11 am 

�லிகைள எதி�.க 85யதாவிட�� எ�ப5 ேப"னவாத
அரைச எதி��� வி%தைல� ேபாரா�ட�ைத 8�ென%�ப�
��பா.கிகளா� எ�ேலா9� தா� ேபசினா�க�. 

உ9�படேவ:%ெம�ப�தா� என� வி9�ப8�. நB>கேளா
நாேனா இனி எைத�� தB�மானி.க�ேபாவதி�ைல. இனி
கால� எ�லா� பதி�கைள�� ெசா�=�. ம.க� 

ெசா�வா�க�.

Posted on 06/07/2010 at 10:41 am 

Soorya, “ஆ�த� �.காம� அரசிய�
பல இய.க>க� எ�ப5 �லிகளிடமி9#�
த�பி� பிைள�தன?” எ�கிறB�கேள? 

ஒ9வரா=� வி%தைல� �லிகைள 

வட.கி� அரசிய, க�சியாக இய>க
85யவி�ைல. ஏ�?

(ேபாக, தமிழ� வி%தைல. O�டணி
ஏ#திய க�சியா?) ெகாைல� ப�5யைல
வாசி.க ேவ:%மா?

Posted on 06/07/2010 at 9:05 am 

தமிழ"� வி%தைலைய உ:ைமயி� ேநசி�தவ�கைள�மா
�லிக� ேபா�%�த�ளினா�க�? இ�ைல வி%தைலெய�ற
ெபய"� ம.கைள. ஏமா,றி் ெகா�ைளய5தவ�கைளயா
ஆ�த� �.காம� அரசிய� ெசAத பல இய.க>க� 

�லிகளிடமி9#� த�பி� பிைள�தன?
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velavan

வாத�

Posted on 06/07/2010 at 9:42 am 

எைவெய�லா� 8�� தைடகளாக இ9#தனேவா அைவெய�லாேம
ஆ:%களி� ப5�ப5யாக ம.க� 8� அ�பலமாகி வ#தி9.கி�றன
த�ைமேய அழி��� தமிழ"� கணிசமாேனாைர�� அழி��. ெகா:டன

உ>களா� 85யாவி�டா� ஒ�>கி. ெகா�ளலா�. என.- ஒ9 ம;��மி�ைல
கட#தகால�தி� வா #�ெகா:59.க�� 85யா� எ�;� பிரபாகர�
வழிபா�டா� எ��� ஆக� ேபாவதி�ைல எ�;� சில9.- விள>க�
ேபாவ�மி�ைல. 

ம.க� நிEசய� ெசா�ல�தா� ேபாகிற�க�.

Posted on 06/06/2010 at 1:41 pm 

Mr. Raj Look at those great leaders in the past. They also faced the same story in their life. Adolf Hitler commited

at the end. Musolini was hanged to death by his enemy. Gandhi was shot dead by Koche. Nepolieon was killed without 

giving even a cup of water to drink. Idi Amin died in Saudy Arabia like a an orphan.Pot Pol died on a wooden

begger.John Kennedy was shot dead on the public road in front of his all these people. .S.W.R.D.Pandaranayake was shot 

by his wife’s boy friend. Shangiliyan was hanged to death by christian fundamentalists in Kerala. And so on. you name it , 

everyone had faced amost the same end.So, it is not a shamful to say Prbhakaran’s story to anyone. Otherwise the world 

will not carry his even death’s news in their local language news paper for their people to read. There is no doubt that he is 

brave, smart, courage, vigilance,talent. even handsome.and he had all kind of talents , a leader has to have in his life.But 

we the people were around him , were not fit to have him as a leader. If we have the courage to stand by him to lead the 

war, he would have captured the entire country by this time. When the army killed over hundred and twenty thousands 

Sinhalese boys and girls ,the Sinhalese people didn’t run away from the counrty, not only that they didn

“Rohana Vijeyaweera” either. And then again, R.Premadasa killed over sixty five thousans young sinhalese boys and girls 

and their leader Rohana Vijeyaweera , still they support the JVP. They don’t abuse their leader like this. History is based 

mostly on war. Right after the 1983 communal riots, 75% of the colombo white colour job tamils were in the queue in front 

of the high commission of all the western countries. None of them ever never thought of their people or this country. Why, 

even your political leaders were there to send their sons and daugthers. At the age of seventeen , someone has thought

all these things. He,Prabhakara, had to drag this war with so many millions of unspeakable problems. Unless, he killed 

everyone who is not fit to be alive at this time, he couldn’t have take this war for thiry years. Who will listern

this world, if they have no fear.He sacrified everything for what he dreamt. Pl don’t critizise such a great leadr. Because of 

him, at least, we a history to read and for our next coming generation to be proud of the past. I wish to write a lot but here it 

is not a place for all my writing because it is space just given us to write our short comments.

Posted on 06/06/2010 at 2:00 pm 

***தி:ைணயி� இ9#தப5 சிவ�� ம�ைட கிழி�தB�கேளா! 

உ;�பின�க<.- ப5யள#தப5,நேரா�னி.-க� ப,றி பைற_3 தி"_சீகேளா! 

சீன. க��னிச 3#தர’ ஊ%9வ�,மேனா மா2ட"� அகில’ அழ-�,ந#தனி� ப5�த சிக��
ம�ைடகளி� ப.க எ:க<�, அரசிய� ஞானமாA’ எ�ப5 அAயா உ>க<.- விள>கிய�

8�ளிவாA.காலி� பி� Hைல.- Hைல 8கி �த விம�சக�களாக,8�ப� வ9ஷ>களி�
8�(� இ9#தா�க�.இவ�க<.- இய.க� எ�பதி� ப"ணாம வள�Eசி ப,றி எ#த 

இய�பாகேவ இ�ைல எ�பேத ெவளி�பைட. இவ�களா� இ9.கி�ற அைம�பிைன நி�Hலமா.க
85�ேம தவிர நி�மாணி.க 85யா� எ�பேத வரலா,;� பாட�. 
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Garammasala

வாத�

raj

கீேராைவ ஜBேராவா.-� 8ய,சி என 8�ெனா9 க9�தாள� ெசா�லியதாக நிைன��
ேபாராளி ப,றி ெதா�%E ெச�ற� ப,றி இ�ெனா9 க9�தாள� வினவ�.

ஐயா! .உ>க� த��வா��த விள.க��ட� ச�பவ>கைள ேத�#ெத%�� எF�த� உ:ைமைய
ம�%� எF�வதாக இ9.கா�

அAயா! உ>களிட� ஒ�; ம�%� ெவளி�பைடயாக� ெத"கிற�.தனி மனித 

ெவ;�பி(டாக ச"�திர� எF�கிறB�க�.

Posted on 06/07/2010 at 9:54 am 

தனிமனித� பைக�� ப%ெகாைல�� அதிகார ேமாக8� ெகா:% 

ெவ;�பிNடாக வள�.க�ப�ட ஒ9 தைலைமைய� ப,றி எF�� ேபா�
ேநா.க8� ெவ;�பானதாகேவ ெத"��. 

தய� ெசA� ெபாAகைள�� தவ;கைள�� க�டா� 3�5. கா�%>க�
எ�லாவ,;.-� தா� Qசி உ:ைமைய ம;.க� பா�.காதB�க�.

8�ளிவாA.கா=.- 8த� மா,;. க9�� எ� இ9#த=� ஏறி�%�
பா�.காம� மண=� தைல �ைத�தி9#த தB.ேகாழிக� தா� இ�ேபா�
அதி�Eசியி� அல;கி�றன.

Posted on 06/07/2010 at 11:44 am 

8�ைள 8�ளா� எ%.கி�ற த��வ�ைத 3ம#தா�
8ைறகைள ெசா�ல 85யா�.

அAய� Qசி ெமFகிறா� எ�; ெசா�ல வ9வைத� 

�"யாம�,வ"#� க�5 வ.காலா�� வா>கி 
வி�%,எF�பவைன ேநா.கி ‘தB.ேகாழிக�’ எ�ப� எ#த
வைகயி� தா� Q3� உ:ைம.

வி%��� �%>க��,தி:ைண� ேபEE3.-� தBனி ேதட��
இ>- வ#�,ஒ�J�கிற ேவைல எ�.-?

இனிெயா9�.- -�தைக.- ெசா�லாட� ெசA��
உ"��"ைம இ9#தா� ம�%� ேபாதா�,எF�கிற க9�ைத
விள>க�� அறி� ேவ:%�.

எைத அ;�பா�க�,எ>ேக தறி�பா�க�,எ�ப5� தி"�பா�க�
எ�ேற அவதானி�� எF�கிற க9��E 3த#திர.கால�தி�
நா� வாFகிேறா� எ�பைத�� �"#� ெகா�ள��.

Posted on 06/06/2010 at 4:30 pm 

hவண.க� ஐயேர 

மா�ைதயா வறிய -%�ப�தி� மா�திர� இ9#� வரவி�ைல. கால� ெச�ற ஒ9 அ�ப"�
ப5 ேதாழ� ச:னி� க�சியி� ஆர�ப�தி� இ9#ததாகேவ அ#த ந:ப� Oறியி9#தா�
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ethajam

பழ	

Soorya

Soorya

proffessor

Human

ேம=� ெசா�ன நபேர மா�ைதயாவி� Jர�� உறவினரா-�. தகவ� ெசா�ன ேதாழ9�
ச:னி� க�சியி� இ9#த ேதாழேர.

Posted on 06/06/2010 at 5:00 pm 

3#தர� மேனா மா2ட� ேபா�றவ�க� ஏ� ெகா�ல�ப�டா�க� எ�பைத இ�ேபா� 8Fைமயாக�
�"#� ெகா�ள 85கிற�. பிரபாகர� ைகயி� கிைட�த ��பா.கி -ர>கி� ைகயி� கிைட�தQ
மாைல. Hைள வள�Eசியைடயாதவனிட� க�திைய. ெகா%�தா� எ�ன நட.-ேமா
85#த�. 

ஒ9 உ:ைம எ�னெவனி� இ�வைர கால8� �லிக<.- மா,றBடாக ஏ� எம� ம:ணி�
வி%தைல அைம�� உ9வாகவி�ைல”

இ�ப5 ஒ9 இர�த.கா�ேட" இ9.-� இட�தி� வி%தைலயாவ� �ரடEசியாவ�!!

Posted on 06/07/2010 at 2:23 am 

வி%தைல எ�றா� எ�ன எ�; ெசா�வ B�களா?

Posted on 06/07/2010 at 9:24 am 

வி%தைல சி>கள அரசிட� வா>கி தமிழ9.-. ெகா%�ப�
இைத ெசAய�தா� பலவ9டமாக “�லிக<.- மா,றBடாக
வி%தைல அைம��க�” 8ய,சிெசAகின�. 300000 தமிழைர
வி%வி�தவ�கெள�ேலா?

Posted on 06/07/2010 at 9:34 am 

தைலவைர�� �லிகைள�� J,றி �திபா%� �மணி
திfெர:% க"சைன? வசதி.- த-#� வைசபாட. Oடா�
இைளேயா� அைம�ைப உ3�ேப�த எ�ன அவ�க<.-
ெசா#தமாக சி#தி.க ம:ைடயி� மயி�தா� உ�ளதா

Posted on 06/06/2010 at 5:38 pm 

Nanthan alias Ragavan in NLFT related to Prof.Sivaththampy.

Posted on 06/06/2010 at 9:36 pm 

yes he is related to him
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xxx

mmani

Posted on 06/07/2010 at 9:56 am 

Is that a qualification?

Posted on 06/06/2010 at 10:36 pm 

தன� தைலவ(.- இ;தி ம"யாைத ெச=�த 85யாத சில வ.கிர ��தியாள�க�. இைளேயா�
அைம�ைப உ3�ேப�தி சிவ-மாரனி� 36 வ� நிைன� நாளி� அ#த தியாகிைய அவமதி.-�
வைகயி� �லி ெகா5ேய#தி த>க� ஏக ேபாக வ.கிர�ைத ெவளி�ப%�தின�.
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