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#றி��க� - ஈழ�ேபாரா�ட
தி� என� 
பதி�க� : ஐய! (பாக� ஒப�) discussed 125 

times

�ர�சி�கான ெமJநிக! ெகாமிசா! : 
சி.சிவேசகர� discussed 125 times

மீ'(� ஒ�&கிைண0� வி(தைல� 
�லிக�- ஈழ� ேபாரா�ட
தி� என� 
பதி�க� : ஐய! (பாக� 22) discussed 118 times

இ5தியா ப:றிய நம� உைரக� என ?: 

யதK5திரா discussed 115 times

ெகாைலகைள உ=ைமேகா�� �லிக�– ஈழ� 
ேபாரா�ட
தி� என� பதி�க� : ஐய! (பாக� 
பதிெனா*) discussed 108 times

வி$��ர� ரயி� பாைத தக!�� - இ5திய 
உள�
�ைறயி தி�டமி�ட சதி! : அஜி
 
discussed 101 times

See all videos 

வி
ைதகா�+� இ,� சாமியா!

அரசிய� 

ஆ�க&க� 

இைறய ெசJதிக� 

இல�கிய�/சினிமா 

கவிைதக� 

கா�சி 

சி*கைதக� 

�ைட�பானி #றி��க�.. 

ேதசிய� #றி
� 

Q� விம!சன� 

பிரதான பதி�க� 

ெப'க�தின� 

ேபாராளிக� டய= 

வரலா:*� பதி�க� 

வைகக�

அட�.&ைற0 ச�ட1க2� அரசா1க 
எ�ைமக2�…. : தியா.. (25)

mamani: ெபய=� ஒ*� கிைடயா� 
ராஜா ச5திர க�
ைத... 

xxx: எ�லா�� பால! வ#��� 
பி�ைளக� எ* நிைன
�
... 

xxx: a voter மிகA சிற�பான ஒ� 
ெபாழி��. 

கான�: ////இ�வைர யா�� ெசJயதா 
உதவிையேய மகி5தா ராஜா... 

a voter: இேதா நK&க� ேக�ட இர'( 
வசன&க�: இ5திய
... 

இ,தியாவி ேயாசைன�ப3 

பி4�ட1க� 
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இ�ேபா� �ள� அைம�பி:# ம
திய #$ ஒைற
 ெத=�ெசJ� எம� ெசய:பா(கைள 
ேவக�ப(
த ேவ'(� எற <9வி:# வ�கிேறா�. 

அ5த ம
திய #$வி:# சா5த, உமாமேகLவர, B5தர�, நா, ச5ததியா! ஆகிேயா! 
ெத=�ெசJய�ப(கிேறா�. 

ம
திய #$ ெத=வான பின! நைடெப:ற விவாத&களி� இரா;வ
 தா�#த�கைள
 
நிக3
த ேவ'(� எற க�
ைத உமாமேகLவர, B5தர�, ச5ததியா! ஆகிேயா! 
<ைவ�கிறன!. நாF� சா5தF� <தலி� ெவ#ஜன அைம���கைள உ�வா�கி அத 
பல
தி� இரா;வ
 தா�#த�கைள
 தி�டமி(ேவா� எற க�
ைத <ைவ�கிேறா�. 

பினதாக இர'( நடவ9�ைககைள0� சமா5தரமாக <ென(�கலா� எற க�
� 
ேமேலா&கிற�. 

ம*ப9 சிறிய அளவி� எ�ம
தியி� விவாத&க� ஆர�பமாகிறன. பல உ*�பின!க� 
ம
தியி� விர�தி0� ெவ*��� #9ெகா�கிற�. B5தர�, உமாமேகLவர, ச5ததியா! 
ேபாேறா! எம� #$வி மீ� அதித ெச�வா�#A ெசE
�வதாக�� தவறான வழியி� 
ம*ப9 ெச�வதாக�� பலரா� உணர�ப(கிற�. 

இத ம*ப�க
தி� எம�கி�5த பண ெந��க90� ஒ� காரணமாக B5தர�, உமாமேகLவர 
ேபாேறாரா� <ைவ�க�ப(கிற�. எம� அறாட வா3வி:கான பண
ைத
 
திர�9�ெகா�வதி� மி#5த சி�க�கைள எதி!ெகா'ட நிைலயி� உமாமேகLவர B5தர� 
ேபாேறா! இதைன எதி!ெகா�வத:காக ெகா�ைள <ய:சி ஒைற ேம:ெகா�ள ேவ'(� 
எற க�
ைத <ைவ�கிறன!. 

ம�களிட� ெச* அவ!க� அவ!களி� த&கியி�
த� எற நிைல நிராக=�க�ப�( 
ம�களிலி�5� அனிய�ப(� ெசய:பா(க� ஆர��பி�க�ப(கிறன. இவ:ைற இ*தியி� 
நா&க7� நிராக=�கவி�ைல. இேத ேவைள பிரபாகரF�#� அவ! சா!5த #$வின��#� 
இைடேயயான <ர'பா( உAச நிைலைய அைடகிற�. பிரபாகர ம
திய #$ 
அைம�பத:#� %�( <9வி:கான தள
ைத ஏ:*�ெகா�வதிE� <$ைமயான 
நிராக=�ைப
 ெத=வி�கிறா!. அவ!களி உ*�பின!களிைடேயயான அதி!�தி காரணமாக 
ெசய:பா(க� எ��மிறி நா�கைள நக!
�கிறன!. 

 

#றி��: ேமலதிக ஆவண&க7ட அAB Qலாக ெவளிவரவரவி��#� இ
 ெதாட!,இF� 
சில பதி�களி பின! <9�*�. அ5த� கால ெவளி�#� க�(ைரயாள! ஐய= 
ேந!காண� ஒைற ெவளியிட ஆேலாசி
��ேளா�. இ5த ேந!காணலி ஒ� ப#தி 
அAB�பதிவா#�  Qலி பினிைண�பிE�  இனிெயா�விE�  சில நா�களி� பதிய�ப(�. 

இனிெயா� வாசக!க�, ஆ!வல!க�, பைட�பாளிக� இ5த ேந!காணE�கான வினா�கைள 
இ&ேக பிP�டமாக� பதிவிடலா�. 

(இ5�வ��..) 

ெதாட6  &ைனய பதி�க�… 

பாக� 21 பாக� 20 பாக� 19 பாக� 18 பாக� 17 பாக�16 பாக�15 பாக�14
பாக�13 பாக�12 பாக�11 பாக�10 பாக�9
பாக�8 பாக�7 பாக�6 பாக�5 பாக�4
பாக�3 பாக�2 பாக�1

40 Comments 

Posted on 08/13/2010 at 1:24 pm  

* பிரபாகரFட என கார;
��காக அJய! <ரப�டாேரா அேத 
காரண
ைத� ெகா'ட உமா மேகLவரFட இைணகிறா!. இ� <ரனாக 
உ�ள�. அ(
த அ
தியாய&களி� சில ேவைள உமாமேகLவரFடF� இவ! 
<ர'ப�( மீ'(� தனியாக இய&கலா�.  

*பிரபாகர எ�ேலாைர0� ெகாைல ெசJ� ச!வாதிகாரமாக இய&கினா�, ஏ 
இவ!க� பிரபாகரைன ெகாைல ெசJ� வி(தைலைய� ெப:*
தர 
<9யவி�ைல…!! 

Reply

அபிம7 

Posted on 08/13/2010 at 9:19 pm  

ெமா
த
தில பிரபா மீ� B5தர
��# இ�5த� தனி மனித 
பைக. ஐயேர வயதி� )
த நK! இ5த பிரAசைனைய தK!�காம� 
B5தர
�ட ெச* கைடசியி� உமாைவ இைண
� 
ஒ�(ெமா
த வி(தைல ேவ�ைக ெகா'ட வாலிப!கைள பலி 
ெகா(
த� தா மிAச�.நKேர ெசா�E� அைறயா 
கால�ப#தியி� நK&க� ஒ:*ைமயாக இ�5தி�5தா� 
இரா;வ வழியி� ெவறி��க <9யாதா? உ&க� பி=� 
தா சி&களவF�# சா�=யமாக ேபான� கா�9 
ெகா(���க7� ஆர�பமான�. ெகா�ைகயி� ப:* 
ெகா'டவ எவ கீ$� ேபாரா(வா. 

Reply   

saravanan 

Posted on 08/13/2010 at 11:37 pm  

ேபாரா�ட
தி� பிரபா,உமா ேபாற 
தைலைம ஆைச ெகா'ட ேபJகைள 
அைறய நிைலயி� அைடயாள� 
க'(,அதனா� இ�ப9யான ேபரழி�க� 
வ�� எ* ஐய! என கனவா 

son 

ெசயலா)*� தமி8
 ேதசிய� 
9�டைம�� (1)

Garammasala: இ� எ�பேவா ெத=5த 
விடய� தாேன. இ�ேபா�... 

�லிக� மீ� தைடைய ந<�கமா�ேடா� : 
தமிழக அர= (3)

mamani: இ�லாத ஒைற இ��பதாக 
கா�(வத:கா இ5த தைட 

என� இ*தி நா�க� – ஈழ� 
ேபாரா�ட
தி� என� பதி�க�: ஐய! 
(20)

mamani: ஐய=ட� சில ேக�விக�: 

நK&க� ேபாரா�ட
தி�... 

mamani: �ள�ைட ப:றி ஐய= 
பதிவிPேட ெத=5� ெகா�7�... 

mamani: எ&கைள விட Bமதியி 
ப&களி�� பரவாயி�ைலதாேன... 

THAMILMARAN: வி�கி உ&க� 
#:றAசா�(�கR�கான... 

கா>மீ! இ,தியாவி ஒ� ப.தி அ�ல- 

பாகி@தா. (2)

xxx: ெத=யாத விடய&கைள� ப:றி� 
ேபBவதி� தமி3மாறைன விட... 

THAMILMARAN: இட�# மட�காக 
ேபBவதி� பாகிLதாைன விட... 

க!நாடக இைச தமிழிைசேய (பாக� 1) : 

T.ெசள,த! (30)

xxx: வரலா:* ஆJ� ப:றி
 த 
அறிவி... 

க�
ேதா+ கல,த ெசா)களி =��க� 
கவிைத – பகி!� 9 : கவிதா(ேநா!ேவ) (67)

THAMILMARAN: Bஜி என அைழ�பதிலான 
ெந��க� ேமட�,சா! என... 
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க'9��பா!,தமிழ= Bத5திர
��# என 
வழியி� ேபாரா(வ� எபதி� 
மா*பா(க� வ5தேபா� 
பி=5தா!க�,அதனா� உ�ெகாைலக� 
ஏ:படவி�ைல,க�(�கட&காத 
ேபாராளிகளி அதிக=�பாE� அதிலி�5த 
விBவாசிகளாEேம உ�ப(ெகாைலக� 
நடா
த�ப�டன.�லிகளி உமாைவ 
ெகா�E� ேநா�கேம இத:# பிளா�9� 
உ�ெகாைலக7�# காரணமான�,ம:ற 
இய�கமாகேவா,அரச உளவாளிகளாகேவா 
தமிழைர பிளா�9ன! 
ச5ேதகி�கவி�ைல.இ�ெபா$ேத 
ேபாரா�ட
ைத�ப:றி விள�கமி�லாம� 
அெம=�க வ�� ,பி=
தானியா உத� என 
எவ:*�#எதிராக �லிக� ேபாரா�ட� 
ஆர�பி
தேதா அவ=டேம உதவி ேக�( 
இட�சா=
தைமையேய இழ5�ேபாJ 
நி:#� எ�மின அறிவிலிக7� ேபாராளிக� 
%ட அரசிய�வாதிக� ேபால மா*வா!க� 
என ஐய!தா அறி5� பிரபாவி 
தைலைமயி கீ3 ஆ0தேபாரா�ட� 
நட
தியி�5தா� ெவறி��கலா� என 
உலக அறிவி�லாம� �ல��பவ!க7� 
இ��ைகயி� அ* ஆர�பக�ட
தி� 
எ��ம:ற நிைலயி� ேபாரா�ட
ைத 
<ென(�#� ேநா�க� ம�(� ெகா'ட 
ஐய! ந'ப!களாக ந�பிய தமிழ!க� 
ெகாைலஞ!க� எ* எ'ணியி��க 
<90�,இ* ேபால �ேராகிகைள 
ெகா�7த� எ* நிைன
த� உ'ைமயி� 
ேபா�9யாளராக க�த�%9யவ!கைள 
அழி�ப� எபைத பல ெகாைலகளி 
பிேன �=5தி��பா! இ�ெபா$�� 
�=யாம� ேக�வி ேக�பவ!கேள!! 

http://maruaaivu.wordpress.com/2010/08/04/%e0%ae%

aa%e0%af%81%e0%ae%b3%e0%ae%be%e0%ae%

9f%e0%af%8d%e0%ae%9f%e0%ae%bf%e0%ae%

b2%e0%af%8d-%e0%ae%a8%e0%ae%be%e0%ae%

a9%e0%af%8d-%e0%ae%aa%e0%ae%95%e0%af%

81%e0%ae%a4%e0%ae%bf-%e2%80%93-08/ 

Reply   

Posted on 08/14/2010 at 1:24 am  

சரவண..Tய! அ* எம� 
ேதசிய
தைலவ! ேமத#.பிரபாகரனிடமி�5� 
பி=5த�, தமி3ம�களி ேதசிய 
நல
தி:காகவா , இ�ைல Bய 
நல
தி:காகவா எ* ேக�டா�,நா 
அ9
�Aெசா�ேவ, அெவ! Bய 
நல
தி:காக
தா எ'(. Tய! ெபா� 
நல
தி:காக
தா பி=5தா! எ'டா� , 
ஒறி� உமாமேகLவரFட கைடசிவைர 
இ�5தி��பா!. இ�ைல எ'டா� 
உமாமேகLவரைர� ேபாலவாவ� ஒ� 
அைம��
ெதாட&கி கைடசிவைர� 
ேபாரா9யாவ� வ Kரமரண� அைட5தி��பா!. 

Tய!, வரலா* எ$�ேற எ*, க'ணா9 
வ K�9� இ�5� க� எறிய� பா�கிறா!. 

Reply   

vanniyan 

Posted on 08/16/2010 at 1:18 am  

ெமா
த
தி� B5தர� மீ� பிரபாவி:# 
பைகயி�5த� 02.01.1982 இ� அ�பைக 
ந=
தனமாக தK!�கப�ட�. அத:# பழி 
வா&க இைற , உைமைய ெகாற� அைத 
விட ேகவல�. 

Reply   

mamani 

June 2010 

May 2010 

April 2010 

March 2010 

February 2010 

January 2010 

December 2009 

November 2009 

October 2009 
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Posted on 08/13/2010 at 2:26 pm  

ஐய! எ$�&ேகா எ$�&ேகா எ�லா� எ$�&ேகா. 

அ�பா நி&க� ெசா�றK&க� B5தர� த&களா� உ�வா�கப�ட தமிழKழ ம�க� 
வி(தைல கழக
தில உமாமேகBவரF� ச5ததியா�� ஒேர ேநர
தில இைண5� 
உ�ளா!க�. 

//உமாமேகLவரF�#� எம� க�
ேதா( உடபா( இ��பதாக�� அவ! 
எ�ேமா( இைண5� ெசய:பட வி��ப� ெத=வி
தாக�� B5தர� சில 
நா�களி� எ&க7�#
 ெத=வி�கிறா!// 

//பல இழ��க� தியாக&க7�# ம
தியி� உ�வான எம� உ*�பின!களி 
ஒறிைணைவ� பா�கா�#� ேநா�ேகா( உமாமேகLவரனி வ�ைகைய 
அதிகமாக வி��பாத நா உ�பட ந�மி� பல! இ*தியி� அவைர 
ஏ:*�ெகா�கிேறா�// 

//இேத கால�ப#தியி� உமாமேகLவரனி இைணைவ
 ெதாட!5� 
ச5ததியா�� எ�ேமா( இைண5� ெகா�ள வி��ப� ெத=வி�கிறா!// 

இய�க&களி'ைட ஆர�ப&க�, வள!சிக� ெத=யாத இ�ப
ைதய வாEக� 
தமிழKழ ம�க� வி(தைல கழக� எேதா உமாமேகBவரேனாட தனி�ப�ட ெசா
� 
எ'ெட�ேலா கைத�கின�. அேதாட இ5த உமாமேகBவர தாேன 
ச5ததியாைர0� ேபா�ட�. அைத0� ெகாUச� விலாவா=யா எ$�&ேகா. 

B5தர� இ�5தி�5தாE� B5தர
ைத0� இ5த� %�ட� ேபா�9��கா� எ* 
எ�ப9 ஏ:�ப�.  

//B5தர�, உமாமேகLவர, ச5ததியா! ேபாேறா! எம� #$வி மீ� அதித 
ெச�வா�#A ெசE
�வதாக�� தவறான வழியி� ம*ப9 ெச�வதாக�� 
பலரா� உணர�ப(கிற�.// 

//ம
திய #$ ெத=வான பின! நைடெப:ற விவாத&களி� இரா;வ
 
தா�#த�கைள
 நிக3
த ேவ'(� எற க�
ைத உமாமேகLவர, B5தர�, 

ச5ததியா! ஆகிேயா! <ைவ�கிறன!. நாF� சா5தF� <தலி� ெவ#ஜன 
அைம���கைள உ�வா�கி அத பல
தி� இரா;வ
 தா�#த�கைள
 
தி�டமி(ேவா� எற க�
ைத <ைவ�கிேறா�// 

இ�ப எ�லாேம தவறாகேவ ெபாJ வி�ட�. இதில ேவைற இ�ப
ைதய 
�ேலா�கார! எ'( ெசா�றைவ தா&க� எேதா வான
தில இ�5� #தி
த 
அ�பாவிக� மாதி=யி�ேலா �லிைய வைச பா9ன�. 

இைவயிைட கிளிெநாAசி வ&கியில அ9Aச நைகெய�லா� எ&ைக? யா! யா! 
ைகயா9னேத'( அ5த கால
தில விவசாய
��ேக'( வ&கியில அைட� 
வAச கிளிெநாAசி வா3 ம�க7�# கண�# ெசா�Eவினேமா? 

ஏ O� வியாபா= வாமேதவ தைலைமயில சி&கள நா�(�# வ&கி 
ெகா�ைள�# எ'( ேபாJ சி&கள ெப�ைடய7ட #9AB #�மாளமி�( 
அ9AB ெகா'(ேபான நைகக7�# என நட5த�. 

ஐய! எ$�&ேகா எ$�&ேகா எ�லா� எ$�&ேகா. 

உ&கைள மாதி= �ெளா�கார='ைட ெதாட�� தி�#தாள&க�, மாைல தK��# 
ஏ ேபானைவ, ெதாட�� உ�ெகாைலக�, ஆ�கட
த�க�, ஜனநாயக க�சி 
எ'ட ெபய=ல நட�கிற ஜனநாயக ம*��க� எ�லா� யாரவ� எ$த 
மா�டா&களா? 

ஐய! எ$�&ேகா எ$�&ேகா எ�லா� எ$�&ேகா. 

Reply

kovinthan 

Posted on 08/13/2010 at 3:54 pm  

அJய! எ$�வ� இ��க�(� நK! ஏனJயா 
���பிறK!.தமி3��� வி�� ேபாெலா� ேகாவி5த அJயா 
நK!. 

Reply   

thamilmaran 

Posted on 08/13/2010 at 5:32 pm  

ேபாரா�ட� எற ெபய=� தமி3 இன
ைத நாசமா�கிய
தி� அரசிய� 
அ=ABவ9 ெத=யாத ப�ளி�#ட வாச� மிதியாத பிரபாகர எற கழிசைட 

ம�(� காரணம�ல ப9
தவ! எ* க�த�ப�ட உமாமேகLவரF� காரண� 
தா இவ&கைள <தேல ேபா�(
த�ளி இ�5தா� எ�லா� 

ந�லா நட5தி��#�. அைத வி�9:* இ�ப �ல�பி என ெசJவ�. ஆAசிராஜ 
ேபாறவ!க� (உமாைவ ேபா�டவ! ) அ5த� கால
தில உ�வாகாம� 

வி�டதா� வ5த விைன. இவ&க� சி&களவைன அளி
தைத விட தமிழ!கைள 
தா அதிகமாJ அளி
தவ!க�. ெசா5த இய�க
ைத அளி
தவ! உமா 

ெசா5த இன
தேய அளி
தவ! பிரபா. பிரபாைவ விட உமா ெகாUச� 
ப*வாயி�ல. 

Reply

ramesh 

Posted on 08/13/2010 at 8:20 pm  
Soorya 

Page 5 of 15�ெளா�(PLOTE) இய�க
தி உ�வா�க� – ஈழ� ேபாரா�ட
தி�...

24/09/2010http://inioru.com/?p=16099

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



தமி3 எ$�வைத� பா!
தாேல ெத=0� ப9
�� கிழிததவ! 
எ*.  

ஆAசிராஜ அ�ப இ��கவி�ைலேய எ* கவைல�ப(� 
ப'9தேர நK&க� அ�ேபா� இ5த உலக
திேல இ�ைலயா?  

ேபா�(
 த�ளேவ'(� எ* ஆதா&க�ப(� அரசிய� 
ஆசாேன ஏ பிரபாகர ேபா�(
த�ளின� பிைழயாக
 
ெத=0�? 

தமிழைர� ெகா* #வி
த� சி&கள ெவறியேர ஒழிய ேவ* 
யா�மி�ைல பாமரேன! 

Reply   

Posted on 08/14/2010 at 1:36 am  

ஓேமா�, நK! யா3ப�கைல�கழக
தி� 1 வ�ட<�, க'9 
ேபராதைன�ப�கைல�கழக
தி� 1 வ�ட<� , மிAச இர'( 
வ�ட&களி� ஒைற தமி3 நா( ” அ'ணா ” 

ப�கைல�கழக
திE�, இ*தியா'ைட ல'ட” ஒ�Lேப!�” 

ப�கைல�கழக
திE� ப9AB கிழிAசன K!. அ�தா ப�ளி�%ட 
வாசேல மிதியாத தமி3ம�களி ேதசிய
தைலவ! 
ேமத#.பிரபாகர வ Kரமரண� அைட5�வி�டா! அ�ேலா…இனி 
நK! ஆற அமர இ�5� தமி3 ம�கைள வழிநட
��. ” ஆைல 
இ�லாத ஊ=ல, இE�ைப� X ச�கைரயா� “: 

Reply   

vanniyan 

Posted on 08/13/2010 at 6:05 pm  

நா� தமிழ!க�! 

நா� யாராவ� எ$��ேபாேதா அ�ல� ேபB�ேபா�, 

அைத <$ைமயாக ேக�ப�� இ�ைல, வாசி�ப�� 

இ�ைல, ஆனா� <5தி=�ெகா�ைடமாதி= <5தி=வின� 

க�
� ெசா�ல, தன�#
தா எ�லா� ெத=0�, 

தா ெசா�Eற�தா ச=, ம:றவ!க7�# ஒ*� ெத=யா�, 

ெத=5தாE� ெசா�ல�%டா�. 

இ�ப9
தா ஒ� <5தி=�ெகா�ைட 

30 வ�டமா ெசான�, இ�ப நா&க� 

அைத <�ளிவாJ�காE�#� ேத(கிேறா�. 

ஐய! எ$�கிறைத எ$த�(�, எ$தி<95தபி 

ச=யா? அ�ல� பிைழயா எ* பா!�ேபா� 

ேகாவி5த_ உம�# ஒ� ேகாவி5தா ேகாவி5தா,,,,,,,…… 

Reply

ramohan 

Posted on 08/13/2010 at 8:40 pm  

ஐய! யா!, எ5த அைம�பி� இ�5தா! இ�ேபா� ஏ எ$த
 
ெதாட&கினா! எ* ம'ைடைய�ேபா�(� 
#ழ�பியவ!க7�# இ�ேபா� �=5தி��#�, இவ! அலா�தK 
விள�ெக*. 

ஒ� தைலைமயிகீ3 ஒ:*ைமயாக இய&க <9யாதவ!க�, 

கால� வ��வைர ெபா*
தி�5� த#தியி�5தா� 
தைலவனாக <9யாதவ!க� பல! தைலவனாகவர 
ெவளி�கி�ட
தா�தா தமிழ��# இ5தநிைல.  

எ$தி<90�வைர ெபா*
தி�5� <95தபி �
தகமாக 
வர�ேபா#� இவ= கைத�# என நK&க� <Fைரயா 
எ$த�ேபாகிறK!க�? 

Reply   

Soorya 

Posted on 08/16/2010 at 1:59 pm  

ெசா�பவ! ெசானா� ேக�( ெகா'( ப�&கி இ�5த நK! 
என ேகண�பயலா? ெநUைச நிமி
தி நி* ேபாராட 
 ெத=யாத நK! �ல� ெபய!5� வ5� #(�ப� #�9 எ'( 
ெசா#சாக இ�5� ெகா'( இ��� கைத�பீ! இன<� 
கதியைள�பீ!!!! அ� ச= ஊ��# ேபாயி ட�லL 
அ'ைணயிட� ஏதாவ� YZ&ேகா??? 

Reply   

மான&�ள 
=வி@தமிழ 
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Posted on 08/13/2010 at 9:06 pm  

எம� ேபாரா�ட
தி ஆரமபேம பிைழயான வழியி� ேபாJ வி�ட�.சில 
ேவைள 83 

கலவர� வ5தி��காவி�டா� ஒ� ம�க7�கான ேபாரா�ட� வர ச5த!�ப� 
இ�5தி��#�.�லி�7� த&க7�#� அ9ப�( ஒ� சிலேர த�பி0� 
இ�5தி��பா!க�.இ5தியாவி:# இ5த #��பெல�லா� அ�7� ப�( ேரா வி 
ைகயி� ேபாரா�ட� ேபாயி��க மா�டா�.பிரபாகரைன இ�ப9ேய வி�டா� 
<$� ேபாரா�ட<� எேறா ஒ�நா� நாறிவி(� என இவ!க7�# ஏ 
ெத=யாம� ேபான�. 

தைலவ!க� அைனவ�� தம� பா�கா�பி:காக நட�#� ெகாைலக� எ* 
க'(� காணாம� வி�(வி�டா!க�.ெகாைல ெசJதா� %ட பரவாயி�ைல 
இவ!க� ெசJத சி
திர வைதக� இ��கிறேத உலகி� எ&#� இ�லாதத�. 

ஈன� பிறவிக� எ�லா� ெதாைல5� வி�ட�க� .ஆனா� இ�ப இ��ப�க7� 
அவ:ைற இன<� நியாய� ப(
தி� ெகா'9��பதாஇ 

பா!
தா� எம� இன
திேல ஏேதா பிைழ இ��# ேபாலி��#. 

Reply

rathan 

Posted on 08/13/2010 at 9:21 pm  

ஐயா இ�ேபா� என ெசா�ல வ�கிறா!… 

அவேர இைத நிதனமாக� கிரகி
�A ெசா�ல�(�…! 

ஐயா 

உ&களி இ
 ெதாட= 5தாவ� ப5தி0ட வாசி�பைத உடன9யாக -
த:ெபா$� நி*
திேன. ( இைத சகி�க <9யவி�ைல!) .  

அ9
�
�A ெசா�கிேற… 

1979… 

(பி.[.ஏ) இப�, ெச�வ
தி ப(ெகாைல நட5த கால�… 

ஐயா கால
ைத எ�9 நட�க <:ப(கிறாரா???? 

”இ* %�ட� %�டமாக ம�கைள� ெகாைலெசJ0� நிைல�# 
வள!Aசியைட5தி��#� இல&ைக நவ பாசிச� ேப=னவாத� அ* தன� 
ேவ!கைள தமி3 ம�க� மீ� ஆழ�படரவி�(�ெகா'9�5த�. 79� ஆ'( 
கால�ப#தியி� பய&கரவாத
 தைடAச�ட� இல&ைக அரசா� ேமE� 
தKவிர�ப(
த�ப(கிற�.” 

(பய&கரவாதA தைடA ச�ட�: அைத� #றி�கி ெவளியி�ட ”பட�” – act. Gi f*gif) 

இைத இ�க�(ைரயி� கிளி� ெசJ� உ'ைமைய அறிய��)  

”பிரபாகர சா!5தவ!க� எம�# எதிரான பிரAசார&கைள உ*�பின!க� 
ம
தியி� ேம:ெகா�கிறன!. ம*�ற
தி� B5தர� ேபாேறா�� தம� 
பிரAசார&கைள பிரபாக மீ�� அவ! சா!5த #$வின= மீ�� 
விம!சன&களாக� பிரAசார� ெசJகிறன!. பிரபாகரனி:ேகா B5தர� 
ேபாேறா��ேகா இ/விைணவிE� ம
திய #$வி இ��பிE� எ5த 
ந�பி�ைக0� இ�5ததி�ைல. அவ!க� இைணைவ வி��ப�� இ�ைல. 

பல ச5த!�ப&களி� B5தர
தின�� பிரபாகர #$வினர�� விம!சன&க� 
தனிமனித வைசபாட�களாக�� காண�ப�டன. 

B5தர� சா!5ேதா! தவ*க� அைன
தி:#� பிரபாகர தா காரண� எற 
வைகயி� அவ= இய��க�, நைட<ைறக� #றி
த வைசபாட�கைள0�, ம* 
�ற
தி� பிரபாகர சா!5ேதா! நா உ�பட B5தர� ேபாேறா��# எதிரன 
பிரAசார&கைள உ*�பின!க� ம
தியிE� ஆதரவாள!க� ம
தியிE� 
ேம:ெகா'டன!. 

பிரபாகர, ராகவ, தனி, அட, ேபாேறா! <பி�5தவாேற பி=5� 
ெச�கிறன!. நாF� சா!5தF� எம� #$ேவா( இைண5� ெகா�கிேறா�. 

பி=� நிர5தரமாக, தனி
தனியாகA ெசய:பட ஆர�பி�கிேறா�. 

இ�ேபா�� நா� பி=5� ெச�E� ேவைளயி� #மர�பா, மா
ைதயா ேபாேறா! 
மிக�� மன ேவதைனயைடகிறன!. மா
ைதயா எனிட� ம*ப9 வ5� 
நாF� பிரபாகரF� தன� இ� க'க� ேபால தா எ&# ெச�வ� எற 
மன� #ழ�ப
தி� இ��பதாகA ெசா�கிறா!. #மர�பா அரசியலிலி�5� விலகிA 
ெச*வி(கிறா!. 

நா� தனியாகA ெசய:பட ஆர�பி
த�ேம �தியபாைத இதழி ெவளியீ�(�கான 
ெசய:பா(கைள0� ஆர�பி
�வி�ேடா�. B5தர� மிக
 தKவிரமாகA ெசய:பட 
ஆர�பி�கிறா!.” 

<தலி� �லிக7�#� 79 திலா அ�ல� 80 �களிலா பி=�க� ஆர�பமான�? 

இைத <தலி� வாசக��# ெதளிவாக விள�க��… 

(அைத
 ெதாட!5� பதி� எ$த நிைன�#�) நா.. 

அத:# <த� ஐயா��# இ�வைர பதிவான வரலா*களி ‘ ெகாB*களி� ‘ 
இ�5�… 

· 1979 07 14 யா3�பாண
திE�ள இப
தி சிறிய வ K�(�#� கா�கி 
ெபாZLபைட பி.பக� 1.00 மணியளவி� இப
ைத0�, அவர� ைம
�ன 
ெச�வ� எ* அைழ�க�ப(� ெவ�வர
தின
ைத0�, இேத ேபால ேவ* 
வ K(களி� இ�5� ேமE� நா�வைர0� – ெமா
தமாக இ* 06 ேபைர பி[ஏ 
தைடAச�ட
தி கீ3 ஆ0த�ெபாZசா! ைக� ெசJ��ளன!. 

· 1979 07 15 ேந:*� ைகதான ஆ*ேப=� இப<�, ெச�வ<� இ* காைல 
யா3 கட:கைர ஓரமாக (அ�ைல�பி�9) பிணமாகக மீ�க�ப�டன!. ஏைனய 

Aப 
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நா�வ=� ஒ�வரான (இ5திரராசா) யா3� ேகா�ைட ைகதிக� 
ைவ
தியசாைலயி� சில நா�களி பின! இற5ததாக�� அ&# 
ேவைலெசJதசில! %றின!. ஏைனய )வரான ( பரேமLவர, இராLவர, 

நவாலி பாேல5திர) இ*வைர கிைட�கவி�ைல! (31 வ�டமாக)  

· 1979 08 14 வ�னியா மாவ�ட
திE�ள ெந(&ேகணியி� அைம5த – ெடால! 
பா�- ெபா*�பாள�� ெதா'ட��, ெகன:பா� உதவி

 ெதா'டராக�� 
கடைமயா:றிய பரராஜேசகர� ( ேபபி) இரா;வ
தா� ைக� ெசJய�ப�டா!. இ/ 
ேபபி�# உதவியாக இ�5த =. உதய#மாரF�, அவர� மைணவி (ஆசி=ய!) உ� , 
ெடால! பாமி� #9ேயறிய அகதியான 

– ராஜK0� – இரா;வ
தா� ைக� ெசJய�ப�டன!!.  

1979 08 15 -ெகன:- பா<�#� ெபா*�பாக இ�5த ெதா'ட! தயாபரசி&க� இ* 
யா3�பாண
தி� ைவ
�� ைக� ெசJய�ப�டா!.  

இ�ைகைத அ(
�, -ெகன:றி�- #9யி�5த க5தசாமி எபவ�� ைக� 
ெசJய�ப�டா!….  

ெகாB*�# ெவயிேய… 

ஐயா ேந!ைமயாக� பதி� த5தா� அ� மனித
��#=ய�.. 

-மிக�� மனவ�
த
�ட- 

\ப 

130810 

Reply

Posted on 08/13/2010 at 10:26 pm  

எ&கட ஊ! அரச9� பி�ைளயா! ேகாவி�ல நா சினனா 
இ��ேக�க அ�பாேவாட 15 ேப! வைர�# பிேனர
தில வ5� 
ஊ! வ�பள�பின�. அ�ப ேகா�)�9 ெபாF
�ைர0� 
வ�வா!. அவ��# ேகாவனா ெபாF
�ைர தா ஆ# 
ெபய!. ேகாவனா ேபானா ��# யா! என ெசானாE� 
#*�கால வ5� வ�பள5�…… சில ேவைள அ�ப�பாைவ வ K( 
வைர�#� க
தி�ெகா'ேட ெகா'ட5� வி�(�(� ேபாவா!. 

அ�பபா ெகா<னிL�. எ�� ேபசா!. என�# ம�(� 
ெசா�Eவா!. ேகாவனா�# ஒ� விதமான மேநாJ, யா! 
கைதAசாE� எதிராக ஏதாவ� ேபேசா;� எ(.. நK&க� 
எ�லா� ெப�சா வேர�ேக உலக� வள5�(� இ�ப9யான 
ஆ�க� இராயின� எ'(.. அ�ப�பா ேமல ேபா�டா!. .. ஆன 
அ�ப�பா .. எ&கட ேபாரா�ட� எ
தின ேகாவனா�கள 
உ�வா�கியி��# ெத=0ேம? 

வ�
த
ேதாட 

ேப
தி 

விஜிதா 

Reply   

vijitha 

Posted on 08/14/2010 at 2:42 pm  

ேப
தி 
விஜிதா��#, 

நK&க� உ&க� ‘அ�பாவி பி�ைளயாக’ 

இ��கிறK!க�. 

ந�ல�… 

”சில ேவைள அ�ப�பாைவ வ K( வைர�#� 
க
தி�ெகா'ேட ெகா'ட5� வி�(�(� 
ேபாவா!. அ�பபா ெகா<னிL�. எ�� 
ேபசா!. என�# ம�(� ெசா�Eவா!. 

ேகாவனா�# ஒ� விதமான மேநாJ, 

யா! கைதAசாE� எதிராக ஏதாவ� 
ேபேசா;� எ(” 

‘ேபசாத – ெகா<னிL�- (�க� உ&க� 
பர�பைர… 

உ&க� ேபரனி த
�வ�:- ”நK&க� எ�லா� 
ெப�சா வேர�ேக உலக� வள5�(� 
இ�ப9யான ஆ�க� இராயின� எ'(” 

‘ேபசாத – ெகா<னிL�- (�க7�#’ 

எ�ெபா$�� இ�தா -எதி!கால -உலக�… 

ேப
தி ெசா�Eறா…. 

”அ�ப�பா .. எ&கட ேபாரா�ட� எ
தின 
ேகாவனா�கள உ�வா�கியி��# 

Aப 
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ெத=0ேம? 

வ�
த
ேதாட 

ேப
தி 
விஜிதா” 

” எ&கட ேபாரா�ட�” 

வா3க உ&க� பர�பைர… 

\ப 

140810 

Reply   

Posted on 08/13/2010 at 11:19 pm  

நK&க� ெதாட!5� வாசி�காம� இ��பேத உ&க7�#� 
ந�ல� எ&க7�#� ந�ல� ஜய��#� ந�ல� 

Reply   

rathan 

Posted on 08/14/2010 at 5:26 pm  

அ(
�… 

‘ரதF�#…’ 

”நK&க� ெதாட!5� வாசி�காம� இ��பேத 
உ&க7�#� ந�ல� எ&க7�#� ந�ல� 
ஜய��#� ந�ல�” 

ரத இதPடக எைதA ெசா�ல 
வ�கி[!க�?? 

ச5ததியா! இைளஞ! ேபரைவ�# எதிராக� 
ேபாரா9யவ!…. 

”ெதாட!5� ச5ததியா�� எ�ேமா( 
இைண5� ெகா�ள வி��ப� ெத=வி�கிறா!. 

உமாமேகLவரFடPடான ெதாட!பி 
வழியாக எ�ேமா( இைணவத:# 
<வ�கிறா!. இைற#மார உைம#மார 
ஆகிேயா�ட ச5ததியா! தனி� #$வாகA 
ெசய:ப�(�ெகா'9��கிறா!. அவ!களி 
#$வி� இைண5தி�5தவாேற 
அவ!க7�#
 ெத=யாம� ச5ததியா! எ 

�ேமா(� இைண5� தன� ெசய:பா(கைள 
ஆர�பி�கிறா!. 

‘ரத ஓ! உ'ைமைய உ&க7�#A 
ெசா�கிேற… 

ச5ததியா! இைளஞ! ேபரைவ�# எதிராக 75 

இ பின! ேபாரா9யவ!…. 

‘பா�&க� ஐயாவி பதிைவ’—- 

”இ�ேபா� �ள� அைம�பி:# ம
திய #$ 
ஒைற
 ெத=�ெசJ� எம� 
ெசய:பா(கைள ேவக�ப(
த ேவ'(� 
எற <9வி:# வ�கிேறா�. 

அ5த ம
திய #$வி:# சா5த, 

உமாமேகLவர, B5தர�, நா, ச5ததியா! 
ஆகிேயா! ெத=�ெசJய�ப(கிேறா�” 

ேமேல ஐய! ெசானப9.. ”இைற#மார 
உைம#மார ஆகிேயா�ட ச5ததியா! 
தனி� #$வாகA 
ெசய:ப�(�ெகா'9��கிறா!. அவ!களி 
#$வி� இைண5தி�5தவாேற 
அவ!க7�#
 ெத=யாம� ச5ததியா! எ 

�ேமா(� இைண5� தன� ெசய:பா(கைள 
ஆர�பி�கிறா!”  

அடடா வரலா*க� ஏ*மாறாக இ��கிறேத! 

1980 ஆ� ஆ'( ேம மாத� வைர.. 

ஏ�பிர�’ 29 வைர… 

Aப 

Page 9 of 15�ெளா�(PLOTE) இய�க
தி உ�வா�க� – ஈழ� ேபாரா�ட
தி�...

24/09/2010http://inioru.com/?p=16099

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



உைம#மர, இைற#மார %�டனியி 
‘Bத5திர’ 20 ஆவ� இத$டF�, 

ேகாைவமேகச .21 வ� இத7டF� 

<ர'ப�டன!…. 

ஆனா� ஐய= வரலா*… 

” 

எ�ேமா( இைணவத:# <வ�கிறா!. 

இைற#மார உைம#மார ஆகிேயா�ட 
ச5ததியா! தனி� #$வாகA 
ெசய:ப�(�ெகா'9��கிறா!. அவ!களி 
#$வி� இைண5தி�5தவாேற 
அவ!க7�#
 ெத=யாம� ச5ததியா! 
எ�ேமா(� இைண5� தன� 
ெசய:பா(கைள ஆர�பி�கிறா!. 

இ�ேபா� �ள� அைம�பி:# ம
திய #$ 
ஒைற
 ெத=�ெசJ� எம� 
ெசய:பா(கைள ேவக�ப(
த ேவ'(� 
எற <9வி:# வ�கிேறா�. 

அ5த ம
திய #$வி:# சா5த, 

உமாமேகLவர, B5தர�, நா, ச5ததியா! 
ஆகிேயா! ெத=�ெசJய�ப(கிேறா�.” 

ரதF�# இ5த <ர'பா(க� 
ேதைவயி�ைல! 

இ� ரத ேபாறவ��#…. 

%�டணி�#� <ர'பா(க� ேதாறிய 
பினேர,  

�லிக7�#� உைட� (அரசிய� <ர'பா( 
ேதாறிய�).. 

ஐய= வரலா* இைத ம*தலி
தா�… 

யாதா!
த வரலா* ெதாட�� (ம�களி 
வரலா*…) 

\ப 

140810 

Reply   

Posted on 08/14/2010 at 10:49 pm  

ஜய= பதிைவ ஒ*� 
நா ேவதவா�காக 
எ(�கவி�ைல .நட5� 
<95தவ:ைறஇனி 
அ�#ேவ* ஆணிேவறாக 
ஆராய ேவ'9ய 
ேதைவ0� 
என�கி�ைல.ஓர7� 
என�# ெத=5த அறி��# 
பல=ட� ேக�( ெத=5த 
ச�பவ&க7டF� 
ஜய= பதி� ஒ
� 
ேபாகிற�.இனி அதி� 
<�ைடயி� மயி! 
பி(&க என�# 
வி��பமி�ைல.<95தா� 
நK&க7ெமா� பதி� 
எ$�&ேகா 
வாசி�கிேறா�,அைதவி�( 
3� பதிவி� 
அ�ப9யி�5த� 6 பதிவி� 
இ�ப9யி�5த� எறா� 
அைத தி��ப ேபாJ 
வாசி�க ேநர<� 
இ�ைல,ேதைவ0� 
இ�ைல 

Reply   

rathan 

Posted on 
Aப 
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08/15/2010 at 4:24 am  

ேநர<� 
ேதைவஞ� 
உ&க� 
Bக�! !! 

ந�ல�, 

இ� 
உ&களி 
சமாளி��…. 

\ப 

150810 

 

Posted on 08/16/2010 at 11:57 pm  

/…இைற#மார 
உைம#மார 
ஆகிேயா�ட ச5ததியா! 
தனி� #$வாகA 
ெசய:ப�(�ெகா'9��கிறா!./ 

இ� ஒ� தவறான 
தகவ�.இைற#மார 
இைளஞ! ேபரைவ
(வி(தைல 
அணி),உைம#மார
(வி(தைல��லி),அ�ேபா� 
ச5ததியா! ஒ� 
அ&கி(ெத
தி. 
அJய! ெத=யாத 
விைடய
தி� அகல�கா� 
ைவ�கிறா! எபத:# 
இ� இஒ� உதாரண�. 

Reply   

ெந�Bசி 

Posted on 

08/18/2010 at 1:35 am  

“வ&க� 
த5த 
பாட�” 

எற 
அ=ய 
Qலி 
ஆ�கவியளாள=� 
ச5ததியா�� 
ஒ�வ!.நK&க� 
%றி
தி=5த 
தK!�கத=சி�#� 
இ5த 
எதி!�ேநா�கிய 
சி5தைனயாளF�#� 
ெரா�ப 
Oர�. 

தரா�கிைய 
ேவ'(ெமறா� 
அ&கி( 
த
திெயன 
அைழ0&க�. 

 

mamani 

Posted on 

08/18/2010 at 1:37 am  

இல&ைக 
இரா;வ
ைதேபால 

mamani 
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ஐய�� 
அகல 
கா� 
ைவ�கிறாேரா. 

பாவ� 
ஐய! 
உ�ேள 
வி�( 
அ9
� 
விடாதK!க�. 

 

Posted on 08/14/2010 at 10:04 am  

ஐய=ட� இ�வைர ேக�த��ட ேக�விக7�#� பதி� க�(ைர 
ெதா#
�� �
தகமாக வ��ேபா� ெகா(�க�ப(மா?  

பிரபாகரF� அவ= ஆ�த7� என ெசயதா!கெள* 
அறிய ஐய! அ�ேபாேத ஒ� உள��பி=ைவ ைவ
தி�5தாேரா? 

தமிழF�#�ள தா3�மன�பாைம ப9
தவ ெசானா� 
அ� எ�ப�� ச=யாக
தா இ��#� எ* நிைன�ப�தா. 

பல�� ப9
தவ என ஆவா எப� இவ!க7�#
 
ெத=வதி�ைல. ப9�� எபேத ெத=5தவ ெத=யாதவF�# 
ஒைற ெசா�லி�ெகா(�ப�தா. இைத ஒ�வ தானாக�� 
ப9
� அறி5�ெகா�ளலா�, இ�ப9� ப9
தவF�# ப�ட� 
இ�லாததா� அவ ேமாட அ�ல. 

Reply   

Soorya 

Posted on 08/14/2010 at 2:07 am  

அயிேர! 

ஆ* ம
திய #$ உ*�பின!களி� நK&க7�,பிரபாகரF� கதாநாயக!க�.ம:ற 
நா�வ�� ெமா�ைகக�. 

<�ப� வ�ச
தி:#� பிF�  

உ&க7�# 

ப�டறி�� இ�ைல, 

ப9�பறி�� இ�ைல,  

அட ப#
தறி� %டவா இ�ைல! 

அவ ெதாைல5தா,நK&க� ஏனJயா கிட5� இ$�கிறிய�! 

Reply

வாத� 

Posted on 08/14/2010 at 3:47 am  

Dear friends 

The war in every country, comes unseen and when it goes off only we can see but mostly the people 

who were in begining of the war will not have any kind of ideas about the war and also at the same 

time, most of them will not be survived to witness the whole drama. The most of you who are sending 

these comments also were not involved in the begining part of this war. So, in the situations, 

especially in those days. our heros, whoever it is or may be it was Prbhakaran, or Umamaheswaran, 

or Sri Sabharatnam or Balakumar, or Pathmanapa or Panagoa maheswaran or let it be anyone, but 

you have to appreciate these people came forward to do something for our future generations. In the 

begining, they all came for the same goal.And later on,they went on their different parth according to 

their knowledge, idea, experience and plans. Today,the war has taken changed the country in entirely 

a different directions. Non of our heros surrendered to the Sinhalese leaders but fought to death. At 

the same ,now the war has changed the way of thinking of the Sinhalese peopel and their leaders as 

well.Ok you can write your comments as you like. There should be some limit in our comments. Now 

what are we doing ? are we going to keep on writing about the same things again and again or are we 

having any plan to rebuild our society? Let ‘s talk about it and then we can do something for our 

people. It is ok if Iyar keeps on writing his stories because we also can learn something form the past 

incidents.:- continued 

Reply

velavan 

Posted on 08/14/2010 at 10:21 am  
Soorya 
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ேவலவ, தய�ட ெதாடராதK!க�. ெதாட�வெதறா� 
ஒறி� ெப=ய ஆ&கில எ$
�கைள� பாவி0&க� அ�ல� 
தமிழி� எ$�&க�. தமி3 இணய
தி� தமிழி� எ$த 
<ய:சி0&க�. 

Reply   

Posted on 08/14/2010 at 5:22 pm  

Dear Soorya 

I really respect you for your humble request. Unless someone or anyone wants me to write,you will 

not find my english comments any more in http://www.inioru.com. I always respect everyone to show 

that I know what is respect.  

Thank you 

Reply

velavan 

Posted on 08/14/2010 at 9:22 pm  

அபி ேவலவ,  

உ&க� ெப��தைம�# நா தைலவண&#கிேற. 

உ&கைள எ$தேவ'�டாெம* நா ெசா�லவி�ைல. 

அ�ப9 ெசா�வத:# நா யா!? சிறிய எ$
� வாசி�க� 
க9னமாக இ��கிற�. அதனா� ெசாேன. அ
�ட தமிழி� 
எ$த <ய:சி�கA ெசாேன. அ/வள�தா. 

Reply   

Soorya 

Posted on 08/15/2010 at 1:54 am  

உமாமேகLவரF� பிரபாகர ேபாலேவ Oய இரா;வ� க'ேணா�ட
ைத 
உைடய ஒ� ேபாராளியாகேவ வா35த கால&கைள நா�மி� பல! 
அறி5தி�5தன!…. 

உ'ைம, ஆனா� அ5த உமாமேகLவரனி ேபாரா�ட பாைத�#� பி:கால
தி� 
என நட5த�? 

Reply

manithurai 

Posted on 08/15/2010 at 9:44 am  

IN FUTURE WE CAN FORM ORGNS ,SELECT EXE.COMMITTEE,DECIDE ALL DECISIONS 

BASED ON DEMOCRATIC SECRET VOTING! IF 51% SAY ANYTHING, REST 49% SHD AGREE 

AND ACCEPT THEN WORK TOWARDS GOAL,UNITY & PROGRESS! THIS IS NOT PERFECT 

METHOD! BUT WE CAN USE IT UNLESS WE FIND BETTER METHODS! SECRET OPINION 

POLLS AMONG PUBLIC MAY HELP TO TAKE BETTER/CORRECT DECISIONS! SO NO ONNE 

BLAME A SINGLE PERSON! 

IYER! WHAT ROLE DR.RAJASUNDARAM,GANDHIYAM PLAYED IN UNITING ALL……???!!! 

Reply

Shan 

Nalliah,Gandhiyist

Norway 

Posted on 08/16/2010 at 12:54 am  

உமா மேகLவரF�# இரா;வ க'ேணா�டமி�5த� ஆனா� அைத 
ெசய:ப(
�� திற இ��கவி�ைல. ஆதனா�தா B5தர� 
#றிைவ�க�ப�டா!. ஏ உமா ேபாடாம� B5தர
ைத ேபா�Y!க� எ* )
த 
உ*�பின! வினாவியேபா� அவ=(பிரபா)பதி� உமா தானாகேவ �ள�ைட 
அழி
�வி(வா! ஆனா� B5தர� நா� எ�ேலாைர0� அழி
� வி(வா! 
(வாJவழிவ5த தகவ�) 

Reply

mamani 

Posted on 08/21/2010 at 10:05 pm  

அ�ப பிரபாகர B5தர
ைத அழி
திரா வி�டா�, B5தர� 
ஒ�(ெமா
த �லிகைள0� அழி
தி��பா!. 

மாமணி வாJ வழி வ5த தகவ� 

Reply   

saravanan 

Posted on 08/16/2010 at 12:56 am  

�ள�9 ஆர�பகால உ*�பின! எ* ஐய! #:�பி(� நா�வ=� சா5த யா! 
எ* யாராவ� அறிய தர <90மா? 

Reply

mamani 
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Leave a Reply 
 

 Your name (Required)  

 Your e-mail (Your email won't be published) (Required)  

 Your website  

Posted on 08/16/2010 at 3:48 pm  

பா;� ச�ேபாE� பிெர�பாMடா எ(
�,ெகாE�பில 
வா35�,இ&கீலிB ேபச�%9ய,ெவ�ைள0� ெசா�ைள0மான 
உட�வா# ெகா'ட,உமா’வா� உ�வா&க�ப�ட மனித. 

எைத0� ெவளி�பைடயாக� ேபச
 ெத=யாத,அைமதியான 
Bபாவ� ெகா'டவ!.ஆ7ைமயாக க�
� 
ெகா'9ராதவ!.இ�ேபா� என ெசJகிறா!,எ&கி��கிறா! 
எப� ெத=யா�. 

%பா’(cuba)வி� நட5த இைளஞ! 
மாநா�9:காக,வி(தைல��லிகளா� ஆ&கில
தி� <த 
<தலாக ெவளியி�ட பிரBர
�ட,உமா�ட பயண� 
ெசJதவ!.(இ5த� பிரBர
தி� உமா தைன ‘CHAIRMAN’ ஆக 
வ=
�� ெகா'டா!.) 

Reply   

ெந�Bசி 

Posted on 08/16/2010 at 3:01 am  

DEAR SOORIA ! NOT THAT I DIDN’T TRY TO MAKE MY COMMENTS IN TAMIL BUT IT TAKES A 

LONGER TIME FOR ME TO KNOW THE TECHINICS OF TAMIL TYPINGS. THAT IS WHY , I AM 

TYPING IN ENGLISH. ANYWAY. THANK YOU FOR YOU UNDERSTANDING MY PART. 

THANK YOU 

VELAVAN 

Reply

velavan 

Posted on 08/16/2010 at 1:22 pm  

இரவி ம9யி� சாJ5� ெகா'( 

வி9யE�காக கா
தி��பைத விட 

இரவி ைகபி9
� நைட�பயண�-ெசJ
� பா! 

வி9ய� உன�காக வரேவ:� க�பள� 

வி=
� கா
தி��#�. 

உைழ�ெபF� உளி ெகா'( 

ெச
��கி�பா!-உ மனைத 

உயி��ள சி:பமாJ காAசியிளி�பா� 

உ ெவ:றி ேதவைத 

வாJ��க� வாயி:கதைவ த�(� என 

காலAச�கர
ைத ேவ9�ைக பா!�பைத விட 

காலAச�கர
�ட நK0� Bழ* பா! 

வாJ��க� உ வாசலி� வ=ைசயி� 

நி:க வாJ�� ேக�#� 

க:க� கா�கைள பத� பா!
தாE� 

நதிக� த ஓ�ட
ைத நி*
�வதி�ைல 

கடலி� கல�#� வைர 

மனிதா 

நK0� க9வாளா� க�9ய #திைரயாJ-ஓ9�பா! 

உ இலAசிய பாைதயி� 

உ இல�# உ ைகயி� ெஜாலி�#� 

நில�க= பி=
த ைவரமாJ. 

Reply

Thuyavan 

Posted on 08/16/2010 at 1:25 pm  

நா� ேபா#� பாைத மன� பாைதயாக இ��க ேவ'(� எ* அைச படலா�, 

ஆனா� ஒ� <� %ட இ��க %டா� எ* அைச ப(வ� அச� தன�. 

ந�� அFபவ� கிைட�#� ேபா� பரவச� படF�, 

ேமாசமான அFபவ� கிைட�#� ேபா� ப�#வபடF�. 

Reply

Thuyavan 

Posted on 08/23/2010 at 1:20 am  

தய� ெசJ� ஒ��கா கீ:* இைணயதள
தி:# விசி�பனி அ&# <LதK 
எற இல&ைகய= ேந!காண� இ��கிற� ப9&ேகா. 

இ5த இைனய தள
திE� அைத பிரB=
தா� நறாக இ��#�. பிரAசிகனகைள 
அF#� வித� வரலாைர அF#� வித� பா�&ேகா அ:�த�.  

Reply

thozan 

seelan

tamilarangam@tamilarangam.net

http://www.tamilarangam.net
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உ&க� க�
��கைள� பதி� ெசJ0&க�.. 
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