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ெரேலா இய	க�தி� இைண�� பிரபாகர� – ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� 
பதி�க� (பாக� 24): ஐய! 

பிரபாகர� "#வி� அவேரா&'(த அைன�� 
உ*�பின!க+� ம�திய "# ஒ�ைற 
அைம�பத/கான 0&வி/" வ'மா* அவைர 
வ/1*��கி�றன!. ம�திய "# அைம�ப� எ�ப� 
இய	க�தி� இரா2வ அரசிய4	" எதிரான� 
எ�ற க'�தி� பிரபாகர� மிக�� 
உ*தியாயி'	கி�றா!. இேத ேவைள "�&மணி 
த6க��ைர ேபா�ேறா! தம� ெதாழிைல 
ம�7�ப7�தி	ெகா87 அரச எதி!�1 இரா2வ 
நடவ&	ைககளி� தம� கவன�ைத	 
"வி	கி�றன!. அ�ேபா� அவ!க� தமிழ;ழ 
வி7தைல இய	க� (TELO) எ�ற அைம�பாக 
உ'வாகியி'(தன! என அறி(தி'(ேதா�. 

இ(த� ெபயைர எ�ேபா� உ�திேயாக <!வமாக 
அறிவி�தன! எ�ேறா அவ!களி� நடவ&	ைக 
"றி�த விபர6கைளேயா நா� 
அறி(தி'	கவி�ைல. 

பிரபாகரனி� இரா2வ வலிைம "றி�� 
த6க��ைர	" ேந!மைறயான க'��	கேள இ'(த�. அவ! பிரபாகர� உ*தியான ேபாராளி 
எ�ற க'�ைத	 ெகா8&'(தா!. 

1திய 1லிகளாக நா� ெசய/ப�ட கால�ப"தியி4� அத� பி�ன!'� பல தடைவக� 
த6க��ைர "�&மணி ேபா�ேறா! எ�மிட� பயி/சி ெப/றி'	கி�றன!. தவிர, தமிழ;ழ 

வி7தைல� 1லிக� எ�ற ெபய=� 0த� 
0தலாக ெவளியிட�ப�ட �87�பிர>ர�தி� ?ட 
த6க��ைர "�&மணி ேபா�ேறா=� இரா2வ 
நடவ&	ைகக� சில எ�மா� 
ேம/ெகா�ள�ப�டதாகேவ உ=ைம ேகா'மா* 
அவ!க� அ@மதி�தி'(தன!. த6க��ைர 
"�&மணி ேபா�ேறா! தனியான "#வாகA 
ெசய/ப�டா4� எ�ம�தியி� பைக 0ர8பா7 
நிலவியதி�ைல. 

இBேவைளயி� த6க��ைர�� பிரபாகர@� 
ச(தி��	 ெகா�கி�றன!. இBவா* ச(தி�த 
ேவைளயி� பிரபாகரனிட� த6க��ைர அ@தாப� 
கா�&யி'	கிறா!. 1லிக� இய	க� பிரபாகரன� 
0ய/சியா� தா� ஆர�பி	க�பெத�பைத�� 
அவ! தா� 0தலி� தமிழ;ழ�தி/கான 1லிக� 
இய	க�ைத பல�மி	கதாக உ'வா	கியவ! 
எ�பைத�� த6க��ைர பிரபாகரனிட� ?றிய� 
ம�7ம�றி 1லிக� இய	க�தி� பிரபாகர@	"� 

தா� அதிக உ=ைம உ87 எ�பைத�� ?றியி'	கிறா!. 

ேம4� பிரபாகர@	" ஏைனய எ�ேலா'ட@� அதி!�தி இ'(தா� த�ேமா7 
இைண(�ெகா�+மா*� அறி�*�தியி'	கிறா!. 

இத� பி�பதாக சில நா�க� பிரபாகர� சா!(த "#விலி'(தவ!க� அைனவ'� 1லிக� 
இய	க�ைத ஜனநாயக�ப7�த ேவ87� எ�*� ம�திய "# ெத=�ெசFய�பட ேவ87� 
எ�*� உ*தியான நிைல�பா�ைட	 ெகா8&'(தன!. இல6ைக அரசி� ேதசிய இன 
அட	"0ைற இவ!கைள ஓரணியி� இைண�தி'(தா4�, ஏைனய எ�லா உ*�பின!க+� 
ஒேர க'�ைத	 ெகா8&'(ததா� பிரபாகரனா� அவ!க+ட� ந;&	க 0&யவி�ைல. 

இ*தியி� பிரபாகர� 1லிக� இயக�திலி'(த ஏைனேயா=ட� எHசியி'(த பண�, 

ஆ�த6க� ஆகியவ/ைற ம�7ம�றி தமிழ;ழ வி7தைல� 1லிக� எ�ற ெபயைர�� ?ட, 

அ(த� ெபயைர அவ! இனிேம� பய�ப7�த மா�ேட� எ�* உ*திய வழ6கி 
வி�7Aெச�கிறா!. 

இBவா* பிரபாகர� விலகிAெச�ற ேவைளயி� 
தமிழ;ழ வி7தைல� 1லிக� இய	க�தி� ஆ+ைம 
ெச4��பவ!களாக அ�ட�, மேனா மாIர!, தனி, 
ராகவ� ேபா�ேறா! திகJ(தன!. மேனா மாIட! 
ேபா�ேறா! பி�னதாக தமிழ;ழ வி7தைல� 1லிக� 
எ�ற ெபய'		" தாேம உ=ைம�ைடவ!க� எ�* 
"றி�பி�டைத அறி(தி'	கிேற�. 

1லிகளிலி'(� தனியாக விலகிAெச�ற பிரபாகர�, 

த6க��ைர வழி நட�திய ெரேலா எ�ற அைம�பி� 
இைண(� ெகா�கிறா!. 

�ைரய�பா ெகாைல நட�த�ப�ட சில நா�களி� 
பி�ன! இல6ைக அரச பைடகளா� பிரபாகரேனா7 
இைண(தி'(த அைனவ'� ைக� 
ெசFய�ப�&'(தன!. அBேவைளயி� பிரபாகர� 
தனிைம�ப�&'(தா!. எம� உதவிைய நா& எம� 
ஊைர ேநா	கி அ�ேபா� அவ! வ(த ேவைளயி� 

This post was written by இனிெயா#.. on Tuesday, 

August 24, 2010, 8:34. This author has written 1877 

posts on this blog. 

The Author

Posted in அரசிய�, பிரதான பதி�க�  

This post has 139 Comments. Write your own 

comment.  

Information

Subscribe by RSS feed or by e-mail address to receive 

latest news and updates. 

Subscribe by RSS feed 

     Enter your e-mail... Sign Up

Subscription

Advertisement

Recent Topics Most Viewed Most Discussed

ேபா!	"/ற�ைத ஏ/*	ெகா�+� மகி(த 
ராஜப	ச

இல6ைக அர>	" எதிராக கAச�த;� 
ெச�4� ேபாரா�ட� இராேமIவர� 
மீனவ!க� அறிவி�1.

காMமீ! இ(தியாவி� ஒ' ப"தி அ�ல- 

பாகிIதா�.

Hot topics

 
Friday 24th September Home About &�னயைவ RSS feed

  SEARCHHome அரசிய� வரலா()� பதி�க�

Page 1 of 42ெரேலா இய	க�தி� இைண�� பிரபாகர� – ஈழ� ேபாரா�ட�...

24/09/2010http://inioru.com/?p=16472

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



உ8பத/" N�*ேவைள உணேவா, த6"வத/" 
நிர(தர இடேமா இ'(ததி�ைல. பதிேன# வய� பிரபாகரனி� தனியனாக நி�றி'(தா!. 

யா'ம/ற அவ=ட� ஆ�த� தா6கி இல6ைக அரசி/" எதிராக� ேபாராட ேவ87� எ�ற 
உ*தி ம�7� எHசியி'(த�. அேத ேபா�* தா� சா!(த இய	க�திடமி'(� அைனவரா4� 
நிராக=	க�ப�7 தனிைமயைட(த இர8டாவ� நிகJ� இBேவைளயி� நைடெப*கிற�. 

இனிேம� தன� வாJ நா� ேபாரா�ட� எ�* வ=��	ெகா8ட பிரபாகர� 
ேபாரா7வத/காகேவ த6க��ைர "�&மணி சா!(த அைம�பி� இைண(� ெகா�கிறா!. 

பிரபாகர� எ(த நடவ&	ைக	"� ம*வா!�ைதயி�றி ஒ��ைழ	"� ேபா	ைக	 
ெகா8&'(தவ! ேபபி >�பிரமணிய�. அவ'� பிரபாகரேனா7 ெச�* த6க��ைர – 

"�&மணி "#வி� இைண(� ெகா�கிறா!. 

1983 ஆ� ஆ8&� இ(திய இரா2வ� பயி/சி வழ6க�ப7வத/" ச/* 0/ப�ட கால�ப"தி 
வைர	"� ெரேலா இய	க�தி� உ*�பினராகேவ பிரபாகர� ெசய/ப�டா!. 

1982 ஆ� ஆ87 ஜனவ= மாத� >(தர� ெகாைல ெசFய�ப�ட ேவைளயி� தமிJ நா�&� 
எ�ேனா7 த6கியி'(த நாகராஜா, >(தர�தி/" அHசலி� �87� பிர>ர� ஒ�ைற 

ெவளியி7கிறா!. அ�ேபா� ெரேலா இய	க�ைதA சா!(த சிற; சபார�தின�, 

பிரபாகர� ஆகிய இ'வ'� நாகராஜாைவ	 ெகாைலெசFவத/காக	 கட�தி 
ெச�ற ச�பவ� இ6" "றி�பிட�த	க�. அBேவைளயி4� பிரபாகர� ெரேலா 
இய	க�தி� உ*�பினராகேவ ெசய/ப�டா!. 

யாJ�பாண�தி4�ள சி�திரா அAசக�தி� >(தர� ெகாைலெசFய�ப�ட 
நடவ&	ைகயான� பிரபாகரனா� ேம/ெகா�ள�ப�டா4� ?ட, ெரேலா 
இய	க�தி� அவ! உ*�பினராக இ'(த ேவைளயிேலேய 

ேம/ெகா�ள�ப�ட�. 

மேனா, அ�ட�, தனி,ராகவ�,சசி,ப8&த!,ச6க!,ஆசீ!, ேபா�ற- ேபபி >�பிரமணிய� தவி!(த – 

அைனவ'� பிரபாகரேனா7 ெரேலா இய	க�தி/"A ெச�லாம� தமிழ;ழ வி7தைல 1லிக� 
அைம�பி� உ*�பின!களாகA ெசய/பட ஆர�பி	கி�றன!. 

த6க��ைர "#ேவா7 இைண(த பிரபாகர� சில நா�களிேலேய ப8&த!, ச6க!, 

ேபா�ேறா'ட� தனி�தனியாக� ச(தி	கிறா!. அவ!க+	" இரா2வ நடவ&	ைககைள� 
த;விர�ப7�த ேவ87� எ�ற க'�ைத 0�ைவ�� ெரேலாவி� த�ேமா7 
இைண(�ெகா�+மா* ேகா'கிறா!. உடன&யான இரா2வA ெசய/பா7கள/றி'(த தமிழ;ழ 
வி7தைல� 1லிகளி� விர	தி�/ற இைளஞ!களான ப8&த!, ச6க!, ஆசீ!, 1ேல(திர� 
ேபா�ேறா! பி�னதாக ெரேலா அைம�பி� இைண(� ெகா�கி�றன!. 

இBவா* ஒBெவா'வராக இைண(� ெகா8ட�� ம*1ற�தி� மேனா மாIட!, ராகவ�, 

தனி, அ�ட� ேபா�ேறா! தனிைம�ப�7� ேபாகி�றன!. 

அ�ட� ராகவ� ேபா�ேறா! சில கால6களி� பி�ன! இைண(� ெகா�ள மேனா மாIட!, 

தனி ஆகிேயா! ெதாட!1கள/* ெசய/பட 0&யாத நிைல	"� த�ள�ப7கி�றன!. 1983 ஆ� 
ஆ87 கால�ப"தியி� மேனா மாIட! சிற; சபார�தின� தைலைமயிலான தமிழ;ழ 
வி7தைல இய	க�தி� இைண(� ெகா8டதாக அறி(ேத�. பி�னதாக 1984 கால�ப"தியி� 
வ�ெவ�&யி� 1லிகளா� அவ! ெகாைல ெசFய�ப�டா!. 

*1980 ஆ� ஆ8&� காலி*தி� ப"தியி� நைடெப*� உைட�க+�, இைண�க+� நிைற(த 
இ(தA ச�பவ6க�, பல! ம�தியி� ெவ*�ைப�� விர	�திைய�� உ'வா	"கி�றன. பல 
ேபாராளிக� ேபாைத	" அ&ைமயாகி�றன!. 

இA ச�பவ6க� நைடெப/ற அேத ேவைளயி� 
1ெளா� இய	கமாக� ெபய! Q�ட�ப�ட எம� 
"#வி� பல வாத� பிரதிவாத6க� 
நைடெப*கி�றன. ச(ததியா! 0# ேநரமாக 
எ�ேமா7 ெசய/பட ஆர�பி	கிறா!. >(தர� 
ம/*� உமா மேகIவரனி� ஆதி	க� 
அதிக=	கி�ற�. இரா2வ� தா	"த�க� 
த;விர�ப7�த�பட ேவ87� எ�*� 
இய	கைத இரா2வ Rதியாக� பல�ப7�த 
ேவ87� எ�ற க'��	க� 
வ4�ெப*கி�றன. 

நா�  எவ/றி/" எதிராக� ேபாரா&ேனாேமா 
அைவ அைன��� ம*ப& 
உ'வா	க�ப7வதாக பல! விர		தி	" 

உ�ள	க�ப7கி�றன!. சNக� 1றA Qழ� மனித!கைள உ'வா	"கி�ற� எ�ப� 
உ8ைமயாயி@� ஒBெவா' தனி மனிதன�� பா�திர� வரலா/றி� ேபா	கி� த/காலிக� 
தி'�ப�கைள ஏ/ப7��கி�ற�. நா� ம	க� ேபாரா�ட� எ�ற அ&�பைடைய 0�ைவ�� 
உ'வா	கிய 1திய பாைத உமா மேகIவரனி� வ'ைகேயா' ேவ* திைசயி� பயணி�பதாக 
உண!கிேறா�. 

*ச�பவ*கைள நிைனவிலி#-ேத எ.�வதா� இனிெயா# வாசக!களி� 
பி�/�ட*களிலி#-��, எ�ேனா0 &�பி#-தவ!க1டனான உைரயாடலி� 
3ல&� ெச.ைம�ப0�தி	 ெகா�கிேற�. &�ைனய பதிவி� 1980 பி�ப6தி எ�ப� 
1979 பி�ப6தி என� தவறாக� பதிய�ப�டத(6 வ#-�கிேற�. 

"றி�1: ேமலதிக ஆவண6க+ட� அA> Sலாக ெவளிவரவரவி'	"� இ� ெதாட!,இ�@� 
சில பதி�களி� பி�ன! 0&�*�. அ(த	 கால ெவளி	"� க�7ைரயாள! ஐய=� 
ேந!காண� ஒ�ைற ெவளியிட ஆேலாசி���ேளா�. இ(த ேந!காணலி� ஒ' ப"தி 
அA>�பதிவா"�  Sலி� பி�னிைண�பி4�  இனிெயா'வி4�  சில நா�களி� பதிய�ப7�. 

இனிெயா' வாசக!க�, ஆ!வல!க�, பைட�பாளிக� இ(த ேந!காண4	கான வினா	கைள 
இ6ேக பி�T�டமாக� பதிவிடலா�. 

(இ�7�வ#�..) 

ெதாட8�  &�ைனய பதி�க�… 
பாக� 23 பாக� 22 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

அேயா�தி மQதி இ&�1 த;!�1 ஒ�திைவ�1

மாேவாயிச�தி� ப6களி�1 : சமீ! அமீ�

இ(தியாவி� ேயாசைன�ப& ெசயலா/*� 
தமிJ� ேதசிய	 ?�டைம�1

வ�னியி� மீ�"&ேயறிய ம	களி� அவல�

ம	க� வ=�பண0� அகதிக+� மகி(த 
"7�ப ஒ�* ?ட4�

1லிக� மீ� தைடைய ந;	கமா�ேடா� : 
தமிழக அர>

பிரபாகர� தியாகி,�ேராகி - 
வி�ப6க+	க�பா� : அஜி� discussed 195 times

நிச�த� கிழி�த ெகாைலக� - ஈழ� 
ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க� : ஐய! (பாக� 
ப��) discussed 165 times

ெரேலா இய	க�தி� இைண�� பிரபாகர� - 
ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க� (பாக� 
24): ஐய! discussed 139 times

1லிகளி� தைலவரா"� உமாமேகIவர� : 
ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க� (பாக� 
ஏ#) : ஐய! discussed 125 times

சக ேபாராளிக+டனான என� அ@பவ	 
"றி�1க� - ஈழ�ேபாரா�ட�தி� என� 
பதி�க� : ஐய! (பாக� ஒ�ப�) discussed 125 

times

1ர�சி	கான ெமFநிக! ெகாமிசா! : 
சி.சிவேசகர� discussed 125 times

மீ87� ஒ'6கிைண�� வி7தைல� 
1லிக�- ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� 
பதி�க� : ஐய! (பாக� 22) discussed 118 times

இ(தியா ப/றிய நம� உைரக� எ�ன ?: 

யத;(திரா discussed 115 times

ெகாைலகைள உ=ைமேகா'� 1லிக�– ஈழ� 
ேபாரா�ட�தி� என� பதி�க� : ஐய! (பாக� 
பதிெனா�*) discussed 108 times

வி#�1ர� ரயி� பாைத தக!�1 - இ(திய 
உள���ைறயி� தி�டமி�ட சதி! : அஜி� 
discussed 101 times

See all videos 

வி�ைதகா�0� இ-� சாமியா!

அரசிய� 

ஆ	க6க� 

இ�ைறய ெசFதிக� 

இல	கிய�/சினிமா 

கவிைதக� 

கா�சி 

சி*கைதக� 

�ைட�பானி� "றி�1க�.. 

ேதசிய� "றி�� 

S� விம!சன� 

பிரதான பதி�க� 

ெப8க�தின� 

ேபாராளிக� டய= 

வரலா/*� பதி�க� 

வைகக�

அட	6&ைற9 ச�ட*க1� அரசா*க 
எ#ைமக1�…. : தியா6. (25)

mamani: ெபய=� ஒ�*� கிைடயா� 
ராஜா ச(திர� க'�ைத... 

xxx: எ�லா'� பால! வ"�1� 
பி�ைளக� எ�* நிைன���... 

xxx: a voter மிகA சிற�பான ஒ' 
ெபாழி�1. 

கான�: ////இ�வைர யா'� ெசFயதா 
உதவிையேய மகி(தா ராஜா... 

a voter: இேதா ந;6க� ேக�ட இர87 
வசன6க�: இ(திய�... 

இ-தியாவி� ேயாசைன�ப: 

பி�/�ட*க� 
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139 Comments 

Posted on 08/24/2010 at 9:20 am  

ெதாட6கியி�டா6ைகயா, திற(தி�டா6ைகயா,அ7�த 0/ச(தி 
0&ெவ7�1	கான "�மா6?��	கள� ,இனி நி�திைர 
ெகா8டா�ேபாலதா�,��� 

Reply

பாரதி	6;<, 

Posted on 08/24/2010 at 11:23 am  

ஐய=� எ#�தி� ெப'� "ழ�ப0� 0ர8க+� ெத=கி�றன. 

பி�T�ட6க+	" அBவ�ேபா� பதி� ெகா7�தி'(தா� ஓ! ெதளி� 
ஏ/ப�&'	"�. 

Reply

Soorya 

Posted on 08/25/2010 at 12:47 am  

ஐய! தானாக எ#�வதாக ெத=யவி�ைல 

Reply   

mamani 

Posted on 08/24/2010 at 2:21 pm  

ந;6க� பி=(� ேபா"� ேபா�,அதி "ைற(த� ஒ' வ'ட�தி/" ஆ�த Rதியான 
எ(த 0ய/சி�ம/*,அரசிய� அைம�ைப	 க�7த� ம�7� எ�கிற 
அ&�பைடயி� 1திய பாைத	 "#வாக� 1ற�ப�U!க�.அதன&�பைடயி� 
உ6க+டமி'(த ஆ�த�,பண� 1லிகளிட� ஒ�பைட	க�ப�7,உ6க� >யாத;ன 
0ய/சி	காF 1திய பாைத’யி� நைடபயில உண!�’ <!வமாF அ@மதி	க�ப�ட 
ஒ' வரலா/ைற ஒ' 0ைற நிைனவி� மீ�7 எ#�6க�.. 

Reply

தமி=வாத� 

Posted on 08/24/2010 at 2:56 pm  

அஹா அடடா !. தமிJ ஈலா 1ளிக+	களி� இ'(� விலகி மா�ட' ேபாரா�ட 
"#�ட� ேச!(த 0தலாவ� “�ேராகி”: இவ� தானா ? அட�பாவி ெசF�ற� 
எ�லா� >யநல��	காக ெசF� ேபா�7 பிற" ம�டறவ� க'� ெசா�னா� 
�ேராகி.இ�ப விள�	"� ஏ� ? யா' ? "�&மணி�� த6க �ைற��.க�& 
ெகா7�தா!க� எ�*.பாவ� W சபார�தின�…ேரா�7ல ேபான ஓணாைன 
ேபாக�7ல ேபா�ட கைததா�.. "�& மணி	"� த6க�ைர	"� W 
சபார�னா�	"�…கைடசியாக ெகாைல ெசFத� தவிர ேவ* ேவ* ம	க� 
எளி�Aசி ?�ட� , வி7தைல பா7க� எ87 ஒ87ேம நட	கலியா ? 

Reply

ஊ!மிளா 
பிரபா 

Posted on 08/24/2010 at 3:33 pm  

“வ ;Jவ� அவமானம�ல. ஆனா� வ ;J(� கிட�ப�தா� ெப'�த 
அவமான�”.ஈழ�தமிழ!க� நா� வ ;J(� கிட	கிேறா�.எ�ைம� X	கிவிட�தா� 
இ�ேபா� ஒ'ந�ல தைலவ� இ�ைலேய. அ�* 35 வ'ட6க+	" 0�, 

தமிழ=ட� எ��ேம இ�ைல ேபாரா7வத/". ஆனா� ந�ல ஒ' தைலவ� 
ேமத".பிரபாகர� இ'(தா�. ஆனா� இ�* ேபாராட எ�லா வசதி�� இ'(��, 

தைலவ� தா� யா'� இ�ைல.[ அBேவைளயி� பிரபாகர� 
தனிைம�ப�&'(தா!. எம� உதவிைய நா&, எ� ஊைரேநா	கி வ(த 
ேவைளயி�,உ8பத/" N�* ேவைள உணேவா,த6"வத/" நிர(திர இடேமா 
இ'(ததி�ைல. 17 வய� பிரபாகர� தனிேய 
நி�றி'(தா!.யா'ம/றநிைலயி4� , ஆ�த� தா6கி ,சி6கள அர>	" எதிராகா� 
ேபாராட ேவ87� எ�ற உ*தி ம�7� எHசி இ'(த�]—< வ�லவ@	" 
1�4� ஆ�த� எ�பைத அெவ! பி�னாழி� நி'பி�� வி�டா!.ஆனா� அ�ேற 
பதவி, பண�,ஆ�பல�, ஆ�த� எ�லா� ைவ�� இ'(த ந;6க� எ�லா'� 
பி�னாளி� எ�னதா� உ'�ப&யாFA 
ெசFத;!க�………………………………………………………. 

Reply

vanniyan 

Posted on 08/25/2010 at 9:23 am  

vanniyan,  

ந�றி, ந�றி,,ந�றி,,, நா� நிைன�தவ/ைற ந;6க� 
பதி�ெசFதி'	கிற;!க� 

17 வய� பிரபாகர� தனிேய 
நி�றி'(தா!.யா'ம/றநிைலயி4� , ஆ�த� தா6கி ,சி6கள 
அர>	" எதிராகா� ேபாராட ேவ87� எ�ற உ*தி ம�7� 
எHசி இ'(த�]—ேவ* எவரா� அப�&Aசி(தி	கதா@� 
0&(த�? 

maniyin 

ெசயலா()� தமி=� ேதசிய	 
?�டைம�@ (1)

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

@லிக� மீ� தைடைய நB	கமா�ேடா� : 
தமிழக அர< (3)

mamani: இ�லாத ஒ�ைற இ'�பதாக 
கா�7வத/கா இ(த தைட 

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

mamani: ஐய=ட� சில ேக�விக�: 

ந;6க� ேபாரா�ட�தி�... 

mamani: 1ள�ைட ப/றி ஐய=� 
பதிவிTேட ெத=(� ெகா�+�... 

mamani: எ6கைள விட >மதியி� 
ப6களி�1 பரவாயி�ைலதாேன... 

THAMILMARAN: வி	கி உ6க� 
"/றAசா�7	கY	கான... 

காCமீ! இ-தியாவி� ஒ# ப6தி அ�ல- 

பாகிEதா�. (2)

xxx: ெத=யாத விடய6கைள� ப/றி� 
ேப>வதி� தமிJமாறைன விட... 

THAMILMARAN: இட	" மட	காக 
ேப>வதி� பாகிIதாைன விட... 

க!நாடக இைச தமிழிைசேய (பாக� 1) : 

T.ெசள-த! (30)

xxx: வரலா/* ஆF� ப/றி� த� 
அறிவி�... 

க#�ேதா0 கல-த ெசா(களி� <#	க� 
கவிைத – பகி!� 9 : கவிதா(ேநா!ேவ) (67)

THAMILMARAN: >ஜி என அைழ�பதிலான 
ெந'	க� ேமட�,சா! என... 

September 2010 

August 2010 

July 2010 

June 2010 

May 2010 

April 2010 

March 2010 

February 2010 

January 2010 

December 2009 

November 2009 

October 2009 

September 2009 

August 2009 

July 2009 

June 2009 

May 2009 

April 2009 

March 2009 

February 2009 

January 2009 

December 2008 

November 2008 

October 2008 

September 2008 

August 2008 

July 2008 

June 2008 

&�ைனயைவ

Add new tag அரசிய�

Popular Tags

September 2010 

August 2010 

July 2010 

Archives
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இ�தா� தமிழனி� வ ;ர க�ெவ�7, எவ! எ�ன 1றணி ேபசி 
தி'�தி�ப�7	ெகா8டா4� ,தமிழ! தைலவ!(தைலவ�) 

பிரபாகரேன,,,அைவ 0&(த 0&�,,, 

Reply   

Posted on 08/25/2010 at 9:57 pm  

கட(த பல S/றா8டாF, தமிழர� 
ேபாரா�ட� , தமிழராேலேய 
ேதா/க&	க�ப�&'	கிற�. அ� 
எதி=களாேல அ�ல. இ�தா� நிய வரலா*. 

இ�*� ?ட எம� ேபாரா�ட��	" 
அ�தாேன நட(த�. ைவ	கலி� 
ப7�தி'	"� ” நாF” தா@� ைவ	ேகாைல 
சா�பிடா�, சா�பிட வ'� 
“மா�ைட��”சா�பிடவிடாத கைததா� ,இ(த 
�ேராகிக� ?�ட� எ�*ேம ெசF�� 
ேவைல. தா6க+� தமிழ'	" எ��� 
ெசFயமா�டா!க�, 0�னி�* 
ெசFபவ!கைள�� விடமா�டா!க�: எ(த 
எதி=	" எதிராக� ேபாரா&னா!கேளா, இ�* 
அ(த எதி=	ேக அ&ைம ேசவக� 
ெசFகிறா!க�:1990 அளவி�ந�ம “ 

Reply   

vanniyan 

Posted on 08/25/2010 at 10:14 am  

எ�ன ேபாரா�ட�? தமிழ=� வி7தைல	கா? ஈழ�தமிழ=� 
வி7தைல	கா? 

அ�ல� தமிழைர அட	கி வா#� தமிழ=� வி7தைல	காவா? 

பண ேமாக� ெகா8ட தமிJ=� உலகிைன ஏமா/= 
வா#�ேபாரா�டமா? 

தமிழ=� சி6க� அர>ட� ேச!(� தமிழைர ஆJவ� யா! 
எ�@� ேபாரா�டமா? 

ஈJ�தமிழர=� ெபயரா� பிரபாகரனி� தைலைமயி� 1லிக� 
ந��திய� தமிழ=� அதிகார� 

கா	"� 

ேபாரா�டேமயா"�. இதி� தமிழ=� உ'ைமெய�பெத�லா� 
அரசிய� 

வியாபார த(திரமாகேவ அைம(��ள�.  

1ல�தி� தமிழைர ஏமா!=ய� யா!? 

சி6களவனா? இல6ைகயி� அர>ட� ேச!(� பதவிகளி/" 
ேபாரா7வ� யா!? 

தமிழைன� தமிழ� ஏமா/= வாJவைத வி7தைலெய�@� 

ெசா�4ட� 

ேச!�� தமிழ=� வி7தைல ெய�* தமிழைர இனி�� 
பலியா	க ேவ8டா�. 

�ைர 

Reply   

thurai 

Posted on 08/26/2010 at 1:01 am  

17 வய� பிரபாகர� தனிேய நி�றி'(தா!. SIRUPILLAI 

VELAANMAI VILAINTHUM VEEDU VANTHU SERAATHU. THIS IS A GOOD 

EXAMPLE. 

Reply   

soba 

Posted on 08/26/2010 at 8:08 am  

இ(திய சினிமா�	" ஆயிர� கைதக� 
கிைட	கிறன 

Reply   

thamilmaran 

Posted on 08/26/2010 at 3:18 pm  

Supper! 

Reply   

ஊ!மிளா 
பிரபா 

June 2010 

May 2010 

April 2010 

March 2010 

February 2010 

January 2010 

December 2009 

November 2009 

October 2009 
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Posted on 08/26/2010 at 5:20 pm  

“Supper!” 

உ6க+	" எ�ப�� 
சா�பா�7 நிைன� 
தானா? 

Reply   

xxx 

Posted on 

08/28/2010 at 8:27 am  

சா�பா�7	"� 
சமாசார�தி/"� 
வி�தியாச� 
ெத=(த 
பிராணிக� 
மனித 
இன� 
என�ப7�. 

 

Soorya 

Posted on 08/24/2010 at 4:42 pm  

ஜய=� பதி�க� பல இட6களி� காலகணி�பீ�ைட ஊக�தி� ?*வதா� 
உ8ைமயான பல விடய6கைள�� "ழ�ப�தி/"�; ச(ேதக��	"� 
இடமளி	கிற�. 

1.1983 கால� வைர பிரபாகர� ெடேலாவி� இ'(ததாக ?*வத/" இைடயி� 
ப�ேவ* ச�பவ6க� 1லிக� இய	க�தி� ெபய=�நட(��ள�. 

அ.1982.11.27 இ� ச6க=� மரண� 

ஆ.சாவகAேச= ெபாலிIநிைலயதா	"த� 

இ.சீல�(ஆசீ!),ஆன( மரண� 

ஈ.ெந�லிய&யி� ெபாலிI வாகன��	" தா	"த� 

இ�@� பல. கால��ட� விடய� 0ர8ப7கிற�. 

2. >(தர� >�ட ச�பவ�ைத ந�" அறி(த அ�ேபா� 1லிக� இய	க��ட� 
ெதாட!பி� இ'(தவ=� க'���ப& >(தர� சி�திரா அAசக�தி� கி�7வா� 
>�7	ெகா�ல�ப7வத/" 20 நிமிட6க+	" 0�ன! பIதியா� அAசக�தி� 
த�ைன ச(தி�� உைரயா&Aெச�றவ! எ�ற தகவைல ெசா�னவ! தா� 
பிரபாகரனி� 1லிக� இய	க��டேனேய ெதாட!பி� இ'(ததாக ?*கிறா!. இ� 
பல�த 0ர8பா�ைட >�7கிற�. 

3. >(தர�ைத 1லிக� >7வத/" 0�ன! >(தர��டேனா அ�ல� பிரபா�டேனா 
ெதாட!1 ப�ட மயிலி�& இ(திர� எ�பவ'� ப7ெகாைல ெசFய�ப�7�ளா!. 

இ� ப/றி ஜய! ெசா�லேவ87�. அேதேபா� க#"பைட ெஜயா மாIர=� 
ெகாைல ப/றி�� ?றேவ87�. இ(த ெசFதி அ�ேபா� சி(தாமணி ேப�ப=� 
ம�7� சிறிய க�ட�க�&ய ெசFதியாக வ(தி'(த�.  

4. பிரபாகர� சிறிசபார�தின�தி� 0*கலி� பிரபாவி� ஆதரவாள! ெஜய� 
சிறியா� >�7ெகா�ல�ப�ட ச�பவ� ப/றி�� ?றேவ87�. 

5.மேனா, அ�ட�, தனி,ராகவ�,சசி,ப8&த!,ச6க!,ஆசீ!, ேபா�ற- ேபபி 
>�பிரமணிய� தவி!(த – அைனவ'� பிரபாகரேனா7 ெரேலா இய	க�தி/"A 
ெச�லாம� தமிழ;ழ வி7தைல 1லிக� அைம�பி� உ*�பின!களாகA ெசய/பட 
ஆர�பி	கி�றன!……………. இ(த ப"தியி� ?ற�ப�ட சசி எ�பவ! 13 ேபர� 
உைடவி� ேபாேத 1லிக� இய	க�தி� இ'(� 0/றாக விலகிவி�டா! 
எ�பைத நா� ந�" அறிேவ�. சசிைய ேதைவ�ப�டா� உ*தி�ப7�தலா�. சசி 
த/ேபா� கனடாவி� உ�ளா!. 

6. பிரபா ெடேலாவி� இய6கிய ச=யான கால�ப"தி�� விபர0� 
இரா>�பி�ைள	"�, ெஜேலா(உதய�)	"� அதிக� ெத=(தி'	க வாF�1�ள�. 

அைத உ*தி�ப7�தி	ெகா87 எ#�வேத சிற�பான�. 

Reply

proffessor 

Posted on 08/25/2010 at 6:24 am  

அ�பா&..ெகாைலக�  தவிர ேவ* ஏதாவ� ந�ல கா=ய6க� 
ப/றி ேக�க மாU6களா…? ர�த கள=..இதி� சி6கவ!க� 
ப/றிேயா சி6கள ெபயேரா ெசா�ல�படவி�ைலேய ? 

ேபா�ட� எலா� தமிJ ேபா&ய@கைள தானா ? ந�லா 
இ'	"& !  

Reply   

ஊ!மிளா 
பிரபா 
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Posted on 08/26/2010 at 5:23 pm  

சி6கள� ெபா&ய@கைள� ேபாடாத� தா� உ6க� 
மனவ'�தமா? 

Reply   

xxx 

Posted on 08/24/2010 at 9:31 pm  

ச(ேதக�ைத	 கிள�1� ‘ஐய=�’ ெதாட!… 

”1983 ஆ� ஆ8&� இ(திய இரா2வ� பயி/சி வழ6க�ப7வத/" ச/* 
0/ப�ட கால�ப"தி வைர	"� ெரேலா இய	க�தி� உ*�பினராகேவ 
பிரபாகர� ெசய/ப�டா!.” 

எ�* ?*� ஐயா, 

>(தர�தி� ெகாைல	காகேவ இ(தA ‘ச�ைப	க�ைட’ க�&யி'	கிறா!. 

பா'6க�, அவ! ெசா�வைத…. 

”1982 ஆ� ஆ87 ஜனவ= மாத� >(தர� ெகாைல ெசFய�ப�ட ேவைளயி� 
தமிJ நா�&� எ�ேனா7 த6கியி'(த நாகராஜா, >(தர�தி/" அHசலி� 
�87� பிர>ர� ஒ�ைற ெவளியி7கிறா!. அ�ேபா� ெரேலா இய	க�ைதA 
சா!(த சிற; சபார�தின�, பிரபாகர� ஆகிய இ'வ'� நாகராஜாைவ	 
ெகாைலெசFவத/காக	 கட�தி ெச�ற ச�பவ� இ6" "றி�பிட�த	க�. 

அBேவைளயி4� பிரபாகர� ெரேலா இய	க�தி� உ*�பினராகேவ 
ெசய/ப�டா!.” 

இ(தியாவி� ைவ�� நாகராஜாைவ கட�திய ம/*� நாபாைவ	 கட�த 
0/ப�ட ச�பவ6கிளி�, சிற;சபார�தின� பிரபா�ட� ெச�றி'(த� இைத 
நியாய�ப7��மா? 

1982ஆ� ஆ87 ஜனவ= மாத� 02� திகதி:- 
யாJ.ெவலி6ட� திைரயர6"	" 0�பாக அைம(தி'(த ‘சி�திரா அAசக�தி�’ 

ைவ�� >(தர�ைதA >�7	ெகா�ற�, 1லி உ*�பினரான சா�I அ�ரனிேய. 

ேம’19இ� பா8&பஜா=� 1ள�7�, 1லிக+ேம >7ப�டன!. இதி� 1லிதர�பி� 
பிரபா��, ர" -ராகவ@� ப6"ப/றவி�ைலயா? 

இைதய7��… 

ேம’27இ�, அளெவ�&ையA ேச!(த பி. இைற"மர�, ம/*� இவர� ந;8டகால 
ந8பட'மான R.உைம"மர� ஆகிய இ'வைர��, 7 ஆ�த� தா6கிய 1ள� 
உ*�பின!க� வய�ெவளியி� ைவ�� (அளெவ�&) ப7ெகாைல ெசFதன!. 

இதி� Cultivation officer ஆக� பணியா/றி வ(த இைற"மார� ‘ தமிJ இைளஞ! 
ேபரைவ வி7தைல அணியி�’ ெசயலாளராக�� இ'(� வ(தவ!. தமிழ! 
வி7தைல	 ?�டணியி� ‘இைளஞ! "ர�’ ப�தி=ைக ஆசி=ய'மாக இ'(த 
இவ!, ?�டனியி� ‘>த(திர�’ 20 ஆவ� இத#ட@�, (80- ஏ�பிர�’ 29 இ�) 

ேகாைவமேகச� .21 வ� இத+ட@� 

0ர8ப�7	 கா8டன!. இ'�பி@� இைற"மார� ப7ெகாைல ெசFய�ப�ட 
கால�தி� (இ' வ'ட6களி� பி�) ?�டணியி� மாவ�டசைபகைள ஆத=�� 
வ(தவ! எ�ப�� இ6" "றி�பிட�த	க�. இBவி' அரசிய/ ப7ெகாைலகளி� 
உைம"மார� வி7தைல�1லி அைம�பி� இ'(தா!. 

ஐயா,ெதாட(� இ�ப& எ#�கிறா!… 

” த6க��ைர "#ேவா7 இைண(த பிரபாகர� சில நா�களிேலேய ப8&த!, 

ச6க!, ேபா�ேறா'ட� தனி�தனியாக� ச(தி	கிறா!. அவ!க+	" இரா2வ 
நடவ&	ைககைள� த;விர�ப7�த ேவ87� எ�ற க'�ைத 0�ைவ�� 
ெரேலாவி� த�ேமா7 இைண(�ெகா�+மா* ேகா'கிறா!. உடன&யான 
இரா2வA ெசய/பா7கள/றி'(த தமிழ;ழ வி7தைல� 1லிகளி� விர	தி�/ற 
இைளஞ!களான ப8&த!, ச6க!, ஆசீ!, 1ேல(திர� ேபா�ேறா! பி�னதாக 
ெரேலா அைம�பி� இைண(� ெகா�கி�றன!. 

இBவா* ஒBெவா'வராக இைண(� ெகா8ட�� ம*1ற�தி� மேனா 
மாIட!, ராகவ�, தனி, அ�ட� ேபா�ேறா! தனிைம�ப�7� ேபாகி�றன!. 

அ�ட� ராகவ� ேபா�ேறா! சில கால6களி� பி�ன! இைண(� ெகா�ள 
மேனா மாIட!, தனி ஆகிேயா! ெதாட!1கள/* ெசய/பட 0&யாத நிைல	"� 
த�ள�ப7கி�றன!. 1983 ஆ� ஆ87 கால�ப"தியி� மேனா மாIட! சிற; 
சபார�தின� தைலைமயிலான தமிழ;ழ வி7தைல இய	க�தி� இைண(� 
ெகா8டதாக அறி(ேத�.” 

ஆனா�, ேம/"றி�பி�ட அரசிய/ப7ெகாைல, ம/*� அரசிய/ப7ெகாைல 
0ய/சிகளி� பி�ன!: ‘அ'ள!’ ஆ� ஓ! ஐ	கிய 0�னணி	கான ?�ட��	" 
எ�லா அைம�1க+	"� அைழ�1 விட�ப�7� இ'(த�. 1லிக� இதி� 
ப6"ப/றவி�ைல எ�றா4�, அ	?�ட� ெதாட!பாக தம� க'�ைத மடலாக 
எ#தி அ@�பி�� இ'(தன!. இ�மட� பிரபாகரனி� ைகெய#��டேனேய 
அ@�பிைவ	க�ப�7� இ'(த�! 

இவ/ைற எ�லா� ைவ��� பா!	"� ேபா� இ�ெதாடைர ‘ஐய!’தா� 
எ#�கிறாரா? எ�ற பல�த ச(ேதக6க+� எ#கிற�… 

[ப� 

24 08 10 

Reply

Fப� 

Posted on 08/25/2010 at 4:51 pm  

ஐய! இ�லாவி�டா� ஆ! எ�*நிைன	கிற;!க�? 

இ�ன0� சாகாத பிரபாகரனா? ேக பியா? 

xxx 
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Reply   

Posted on 08/24/2010 at 11:24 pm  

தமிழ;ழ வி7தைல 1லிக� அைம�பிலி'(� விலகினாேலா அ�ல� ேவ* 
அைம�பி� ேச!(தாேலா மரண த8டைன எ�ற விதி0ைற பிரபா, ேபபி 
விடய�தி� எ�னவாயி/*. 

Reply

mamani 

Posted on 08/25/2010 at 12:25 am  

“அ�ேபா� ெரேலா இய	க�ைதA சா!(த சிற; சபார�தின�, பிரபாகர� ஆகிய 
இ'வ'� நாகராஜாைவ	 ெகாைலெசFவத/காக	 கட�தி ெச�ற ச�பவ� இ6" 
"றி�பிட�த	க�. அBேவைளயி4� பிரபாகர� ெரேலா இய	க�தி� 
உ*�பினராகேவ ெசய/ப�டா!.” 

“1983 ஆ� ஆ87 கால�ப"தியி� மேனா மாIட! சிற; சபார�தின� 
தைலைமயிலான தமிழ;ழ வி7தைல இய	க�தி� இைண(� ெகா8டதாக 
அறி(ேத�. பி�னதாக 1984 கால�ப"தியி� வ�ெவ�&யி� 1லிகளா� அவ! 
ெகாைல ெசFய�ப�டா!.” 

ஐய! அவ!கேள சி* தி'�த�: ேபரைவ நாகராஜைன எAச=	"� ேநா	ேகா7 
தா� பிரபாகர� அணியினரா� கட�தி எAச=�� வி7தைல ெசFகி�றன!. 

நாகராஜ� த/ேபா� ெவளி நாெடா�றி� த�&A>�தின பண�ேதா7 இ'	கிறா! 
அவைர ேக�டா� ஐயா8ட ேகாமன�தி�"� எ�ன இ'	" எ87 
ெத'�ம�ேலா. மேனா மாIட! ப7ெகாைல ெசFய�ப�ட� ப'�தி��ைறயி�. 

பலமணிேநர விவாத�தி/"� பி� ரHச� லாலா கி�7 ேபா�ேறா!களா� 
த�பசி�& பாடசாைலயி� ைவ�� ெகா�ல� ப�டா!. பிரபாகர� 
சா!பானவ!களா� தம� ேகா=	ைகக� மேனா மாIட! ஆ� ஏ/* ெகா�ல� 
படாத நிைலயி�அனாதரவாக ஒ' உ8ைம ேபாராளி �ேராகியாக ெமௗனி	க� 
ப�டா!. 

Reply

S.G.Raghavan 

(Canada) 

Posted on 08/25/2010 at 10:41 am  

பிரபாகர� சா!பானவ!களா� தம� ேகா=	ைகக� மேனா 
மாIட! ஆ� ஏ/* ெகா�ள� படாத நிைலயிலனாதரவாக 
ஒ' உ8ைம ேபாராளி �ேராகியாக ெமௗனி	க� ப�டா!. 

அ(த ஒ' ேபாராளி ம�7ம�ல ஒ�7ெமா�த ேபாரா�டேம 
அத/காகதாேன ெமளனி	க�ப�ட�. 

Reply   

mamani 

Posted on 08/25/2010 at 2:35 am  

LACK OF POLITICAL KNOWLEDGE, LACK OF COMMUNICATIONS, LACK OF EXPERIENCE, 

LACK OF UNDERSTANDING, LACK OF PLANS.LACK OF UNITY, LACK OF PUBLIC INVOLMENT, 

LACK OF ADMISTRATIVE SYSTEM ALL GOT TOGETHER DESTROYED NOT ONLY OUR GREAT 

LEADERS BUT ALSO THEIR AIM, GOAL, AMBITIONS, DREAMS, LIFE, LOVED ONES, AND 

EVERONE AND EVERYTHINS. TODAY , WE ARE THE REAL VICTIMS OF DISUNITY OF OUR 

LEADERS. AT THE SAME TIME, WE HAVE A BOOK CALLED ” DESTRUCTION OF DISUNITY” TO 

READ FOR EVERYONE. NOW THE TIME HAS COME TO EVERYONE TO LEARN THE POWER 

OF UNITY FROM OUR SHATTERED LOST GENERATIONS. IF WE SLEEP OR IGNORE OR MISS 

THIS TIME, OUR NEXT GENERATIONS WILL NOT FORGIVE US FOREVER. 

Reply

velavan 

Posted on 08/25/2010 at 9:12 pm  

LACK OF INTELIGENCY OF THE LEADER HAS TO BE INCLUDED. 

Reply   

ஊ!மிளா 
பிரபா 

Posted on 08/25/2010 at 1:57 pm  

ெபாF�0க6க+	"! 

1. பிரபாகர� "#வின! ெடேலா அைம�பி� "'�பசி�& நைக	கைட	 
ெகா�ைள	" ச/* 0�னதாக ேச!(� ெகா8டா!க�.பி�ன! பா8& பஜா! 
Q�7 ச�பவ�தி/" 0�னதாக பி=(� வி�டா!க�.[ப� இனி�6க� 
நா�"றி�ைப ேத&�பா'6க�.அFய=� பHசா6க	 கணி�1(1983 ஆ� ஆ8&� 
இ(திய இரா2வ� பயி/சி வழ6க�ப7வத/" ச/* 0/ப�ட கால�ப"தி 
வைர	"� ெரேலா இய	க�தி� உ*�பினராகேவ பிரபாகர� ெசய/ப�டா!. ) 

தவறான�. 

2. கி�7�	"� >(தர� ெகாைல	"� ச�ப(தேமயி�ைல,.சசி எ�பவ! 13 ேபர� 
உைடவி� ேபாேத 1லிக� இய	க�தி� இ'(� 0/றாக விலகவி�ைல (……….. 

தமி=வாத� 
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>(தர� சி�திரா அAசக�தி� கி�7வா� >�7	ெகா�ல�ப7வத/" 20 

நிமிட6க+	"…..Proffessor 

) 

3.>(தர� ெகாைல ெடேலா அைம�பி� கீJ நிகJ�த�ப�ட�(>(தர�தி� 
ெகாைல	காகேவ இ(தA ‘ச�ைப	க�ைட’ …………………………………… [ப� 

). 

4 

.நாகராசாைவ ெகா�வத/காகேவ(ேபரைவ நாகராஜைன எAச=	"� ேநா	ேகா7 
தா� பிரபாகர� அணியினரா� கட�தி எAச=�� வி7தைல ெசFகி�றன!…. 

S.G.Raghavan ) கட�த�ப�டா!;ஆயி@� ப�ேவ* அ#�த6களா� த�பி��	 
ெகா8டா!.அரசிய� உ=ைமைய எ#�தி� அ!�பண� ெசFதபி� ெடெலா 
அைம�பின! வி7தைல ெசFதன!. 

Reply

Posted on 08/25/2010 at 7:05 pm  

உ6களி� 0தலாவ� ப"தி	"� பதி� தரேவ8&ய ேதைவ 
இ�ைல! 

ஏெனனி�.. 

உ6க� N�றாவ� ப"தி	கான கீJவ'� விைடயி� அத� 
பதி4� அட6"�… 

>(தர�தி� ப7ெகாைல, ‘�ேராக�தி� ப=>’ எ�ற தைல�1ட� 
அ�ேற 1லிகளா� உ=ைம ேகார�ப�ட ஓ! அரசிய/ 
ப7ெகாைல!! தா�.. 

[ப� 

25 08 10 

Reply   

Fப� 

Posted on 08/26/2010 at 10:00 am  

>(தர� ப7ெகாைல �ேராக�தி� ப=> 
எ�ற ெபய=� வ(த �87 பிர>ர�தி� 
0த�ைம பிரதிகளி� ஒ�* தமிJ 
அர6க�.ெந/ இ� ஆவண�ப"தியி� 
பிர>=	க�ப�&'	கிற�. 

Reply   

mamani 

Posted on 08/26/2010 at 2:27 pm  

ந;6க� X	கி� பி&	கிற க�ெவ�7க� 
ச=�திர� ேபராசி=ய! ப�ட�தி/" 
உதவலா�,மாறாக ெடெலா அைம�பினா� 
>(தர� ெகாைல நிகJ�த�ப�ட�.அ(த 
விைச�(திக� பி�னாளி� 
வி7தைல�1லிகளாக வ=��	 
ெகா8டவ!க�.0�ன'� ெடெலாவி� 
ெகாைலகைள 1லிக� உ=ைம 
ெகா8டா&னா!க�.அைத அFய'� 
உ*தி�ப7�தி உ�ளா!.இ��� அBவாேற. 

இ�@� 1=(� ெகா�ள அவசிய� ஏ/ப&� 
இ(த	 ேக�வியி� பதிைல� ேத76க�. 

>(தர�தி� ெகாைல ப/றி நாகராசாவி� 
�87� பிர>ர� ெதாட!பாக ெடேலா� 
தைலைம ஏ� நாகராசாைவ கட�த 
ேவ87�? 

Reply   

தமி=வாத� 

Posted on 08/27/2010 at 1:52 am  

ஏேனா ெத=யவி�ைல 
‘தமிJ வாத��	"’ இ�ப& 
ஒ' ேகாப�! 

”ந;6க� X	கி� பி&	கிற 
க�ெவ�7க� ச=�திர� 
ேபராசி=ய! ப�ட�தி/" 
உதவலா�,மாறாக 
ெடெலா அைம�பினா� 
>(தர� ெகாைல 
நிகJ�த�ப�ட�” 

இ(த ெபா�லாத 
ேகாப��	"…. 

Fப� 
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”அ(த விைச�(திக� 
பி�னாளி� 
வி7தைல�1லிகளாக 
வ=��	 
ெகா8டவ!க�.0�ன'� 
ெடெலாவி� 
ெகாைலகைள 1லிக� 
உ=ைம 
ெகா8டா&னா!க�.அைத 
அFய'� உ*தி�ப7�தி 
உ�ளா!.” 

இ�ப& ஒ' ெந�1ேபாைல 
பய�ப7��கிறா!க�…. 

(ப	கவாத�) – பீ&�த 
”தமிJவாத�” 

0தலி�…. 

இ�வைரயான 
உ=ைமேகார�படாத, 

மனிதனி� பAசைச 
இர��தி� மித(த 
ெத'	ெகாைலக�…

நிகJ(த (அைன�� 
இய	க6க+� நடா�திய 
ப7ெகாைல!) Qழலி�, 

நட(த >(தர�தி� 
மரண�. (அரசிய/ 
ப7ெகாைல, 1லிகளா� 
உ=ைமேகார�ப�&'(த�) 

>(தர�தி� ப7ெகாைல 
ச= பிைழ	" அ�பா�… 

இ� ம	க� 0� 
(1லிகாளா�) ேகார�ப�ட 
ஒ' ேகா=	ைக! 

இ� ”க�ெவ�7” அ�ல 
எ�பைத, அ�ப! 1=(� 
ெகா�ள ேவ87�! இ� 
ம	களிட� ேகார��ட 
உ=ைம! 

ம	களிட� ேகார�ப�ட 
ேகா=	ைகையேய 
மீ87�, நா� 
ேக�வி	காக ைவ�ேத�. 

இேத தமிJ (ப	க)

வாத�திட�, ஓ! 
எளிைமயான ேக�வி…. 

>(தர�தி� ப7ெகாைல 
வைர	"� ‘ெரேலா’ 

இய�தின! த�ைம ஒ! 
வி7தைல அைம�பாக 
ம	களிட� ெவளி�ப7�தி 
இ'	கவி�ைல! 

யா'	"ேம ெத=யாத 
‘ெரேலா’ அைம�பி� 
பிரபாகர� இைண(தா! 
எ�* ந;! எBவா* 
?*கி�ற;!? ( ந;!ேவலி	 
ெகா�ைள வைர	"�, -

ெரலா- ஒ�ேராF ேதவ@� 
ப6கா/றி 
இ'	கவி�ைலயா?) 

இைதவிட��, ‘>த(திர 
ேவ�ைக’ எ�ற 
1�தக�தி�: அேட� 
பாலசி6க�தி� பதி�… 

”1981 இேல இர8டாவ� 
தடைவயாகA 
ெச�ைன	"A 
ெச�கிேறா�. தி'�ப�� 
அைம�1	"� 
பாரXரமான 
பிரAசிைனக� 
காண�ப�டன. இ(த	 
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காலக�ட�திேலேய 
பிரபாகர� அவ!க� 
தமிழ;ழ வி7தைல 
அைம�1ட� (TELO) ?�7 
ஒ�ைற நி*வினா!. 

அBேவைள 
சிற;சபார�தின� 
ெரேலாவி� த/காலிக� 
தைலவராக இ'(தா!. 

இ� எ#��'வி� ஐயா 
வாJ(த கால�தி�
(தமி்Jவாத� உ�பட) 

ெவளிவ(த வரலா/*� 
பதி�… ந�றி: ‘>த(திர 
ேவ�ைக’ ப	: 67 - 

‘ெரேலா’ எ�ற அைம�1 
எ�ெபா#� ம	களிட� 
ேபசிய�… தமிJவாத� 
வாசக'	" 
விைடயளி	க��… 

ஐயாவி� க'���ப&… 

”இேத ேவைள "�&மணி 
த6க��ைர ேபா�ேறா! 
தம� ெதாழிைல 
ம�7�ப7�தி	ெகா87 
அரச எதி!�1 இரா2வ 
நடவ&	ைககளி� தம� 
கவன�ைத	 
"வி	கி�றன!. அ�ேபா� 
அவ!க� தமிழ;ழ 
வி7தைல இய	க� (TELO) 

எ�ற அைம�பாக 
உ'வாகியி'(தன! என 
அறி(தி'(ேதா�. 

இ(த� ெபயைர எ�ேபா� 
உ�திேயாக <!வமாக 
அறிவி�தன! எ�ேறா 
அவ!களி� நடவ&	ைக 
"றி�த விபர6கைளேயா 
நா� 
அறி(தி'	கவி�ைல.” 

இ�ெபா#� ”தமிJ(ப	க)

வாத��	"… 

இவ! இ�ப& 
வாதி7கிறா!… 

”பி�னாளி� 
வி7தைல�1லிகளாக 
வ=��	 
ெகா8டவ!க�.0�ன'� 
ெடெலாவி� 
ெகாைலகைள 1லிக� 
உ=ைம 
ெகா8டா&னா!க�.அைத 
அFய'� உ*தி�ப7�தி 
உ�ளா!.” 

ஐய=� பதிவி� 
ப& ,’ெரேலா’வி� ஒ' 
ெகாைலையேய – 

பIதியா�பி�ைள’ 

ெகாைலயி� பி�னான 
1லிகளி� உ=ைம 
ேகாரலி� ேகார�ப�ட�. 

(இ� "�&மணி 
சிைறயி� இ'(தேபா� 
நட(த ெகாைல!) 

‘ெரேலவி� ெகாைலகைள 
‘அ�ல அ�பேர! 

1லிகளி� ேம/ப& 
(பIதியா�பி�ைள 
ெகாைல உ=ைமேகார�!) 

இல6ைக உள� 
இIதாப��	கான 
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(ெவளி�ப7�தலான) 

உ=ைமேகாரேல. 

1லிகளா� ேகார�ப�ட 
உ=ைமேகாரலி� 
ெகா�ல�ப�ட அ�தைன 
ெபா^சா'� 
கைடைம1=(த ெபா^I 
நிைலய� உ�பட, இB 
உ=ைம ேகார� க&த� 
அ@�ப�ப�&'(த�.

( விதிவல	காக ஊடக� 
‘வ ;ரேகச=’) 

இதி� உ�ள விசி�திர�… 

இB உ=ைமேகா'� 
க&த�தி� 
உமாமேகIலர� 
ைகAசா�தி�7�ளா!. 

வட	"	-கிழ	கி� இ'(த 
உமா மேகIவர� 
சா(தனி� ஊடாக 
(ேமலதிக தகவ4	" 
ஐயாவி� பதி�கைள 
1ர�&� பா!	க��) 

‘ெச�&’ உளவாளியாக 
மாறியைத – சா(த�- 

ஊடாக அறிகிறா!…. 

இேத சா(தனிட� 
உ=ைமேகா'� க&த�ைத 
எ#தி தைலநக'	" 
அ@�1கிறா!.. 

இBவா*தா� ஐயாவி� 
வரலா* ெதாட!(�� 
ேபசி வ(த�!…. 

ஊ!மிலா இ	க&த�ைத 
‘த�டAசி�’ ஏ/றி எ�லா� 
”’>பமாக” 0&கிற� . இ� 
ஐயாவி� வரலா/� 
ச=�திர�: 

ஐயாவிட� ேக�க	?டாத 
ேக�வி (பல ப	கவாத 
பஞசாய�� ) 
உமாமேகIவ=� 
ைகெய#��( இவ! 
வட	"	 கிழ	கி� 
இ'	கிறா!) எBவா* 
ஊ!மிலாவி� த�டAசி� 
இவ=� ைகெயா�ப� 
எ�லா	 க&த�தி4� -
ெகா#�பி� பிர>ர� ஆக 
– இBவள� இட��	"� 
– இட�ப�7 
அ@�ப�ப�ட�???? 

இத/" க�டயமாக, 

ஐய'�, தமி்Jவாத0� 
ேந!ைமயான க'�ைத 
ெவளியிட 0&�மா? 

பி.". 

நாகராசா கட�த� 
ெதா!பாக ஐயாவி� 
கட(தகால க'��	கைள 
ேக�7 எ� கா�கேள 
‘1ளி���’ேபாFவி�ட�! 

”ெரேலா” தைலைம எ�* 
‘தமி்J (ப	க) வாத� 
பித/�வ� யாெர�* 
?ற0&�மா? 

அ7�� என	"	" 
ெகா�1 0ைள�பத/* 
நா� ஒ�*� 
ேபாராசி=ய! அ�ல! 
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ேம4� வரலா* எ�ப� 
ம	களா� ம�7ேம 
பைட	க�ப7கிற�!! ‘சாகச 
ெகா�ைடகளி� நிக#�- 

திR�- அரசிய�’ 

வரலா/ைற� 
பைட	"மா??? 

ெதாட'�… 

[ப� 

27 08 10 

Reply   

Posted on 08/25/2010 at 9:10 pm  

Aசா ! >�மா ெசாலா�படா� ஒBெவா' ெகாைலைக	"� 
கண	" வழ	" வAசி'கா6ேகா. ந�ம பச4க கண	" பிைழ 
வி�டா ெகாவி>'வா6ேகா. அச�தலான ஞபக ச	தி. 
1�ல=	"�.! 

Reply   

ஊ!மிளா 
பிரபா 

Posted on 08/25/2010 at 4:36 pm  

ஐய! அவ!களி� ‘ஈழ�ேபாரா�ட�தி� பதி�க�’ ெதாட!(� வாசி�பவனி� 
ஒ'வ� எ�ற 0ைறயி�, ஒ' சில க'�ைத 0� ைவ	க வி'�1கிேற�. 

0தலாவதாக ேபாரா�ட�தி� ஆர�ப�, வரலா* ெத=யாத பல! இைத… ஐயைர 
ஓ! N�த ேபாராளியாக ஏ/* ஐய=� அ@பவ�திTடாக வ'� ெதாட! 
பதி�கைள ஓ! ஆவணமாக எ7�� வாசி�� அவ/ைற அலசி… ச= பிைழக�… 

வி�ட தவ*கைள உண!(�… உ8ைமகைள அறிய 0/ப�7… ெதாட!(� 
வாசி��	 ெகா8&'	"� ேவைளயி�, த/ேபா� வ'� பதி�களி� நட(த 
நிகJ�க� என பதிய�ப7� சில நிகJ�	கான… தகவ�க+	கான… பதி�களி� 
சில 0ர8பா7க� ெத=கி�றன.  

இதி�, நா� >�&	கா7வ�, ஐய! அவ!களி� பிைழ க87 பி&	"� ேநா	க�தி� 
இ�லாம� “யாேரா ெப&ய� அ&ப7றா6க�, அதி� தமீழ;ழ� கிைட�தா� நா0� 
>கமாக வாழலா�” எ�* இ'	"� எ� ஈன� ெக�ட யாJ ேமலாதி	க தமிJ 
ம(ைதக+	"�, தமிழ;ழ வி7தைல� 1லிக� உ�பட ம	க� வி7தைல எ�* 
1ற�ப�ட சகல இய	க6க+� தா� தா� உ8ைமயான ம	க� வி7தைலைய 
ெவ�ெற7	க� 1ற�ப�டவ!க� எ�* த�ப�ட� அ&�ப� ம�7ம�லாம� 
இய	க6களி� ஆர�ப வரலா*கைள ெத=யாம� திைச ெத=யாம� 
தி=பவ!க+	"�, இ�* இ(த நிைல வ(�� 0க�தி/" ந�0க� கா�& 
உத�டளவி� ஒ/*ைம ேபசி இ�ைறய தமிJ தைலைமக� ேதந;! ?�ட6க� 
ேபா7மிட�� அவ!கைள ேச!(தவ!க�… அவ!களி� வா4க� ம/றவ!கைள 
எ6" க#�த*	கலா�, பழி த;!	கலா� எ�* தி=�மிட��, இB அைம�1களி� 
0கN& பினாமி இைணய தள6க� சக ேதந;! அ'(�� அைம�1களி� ேம� 
தம� காJ�1ண!Aசிைய கா�7மிட�� ஐய! அவ!களி� பதி� ஓ! 
ஆவனாமக��, 1திய பாைத எ�* நா� கட(� வ(த பைழய பாைதயி� வி�ட 
தவ*க� இ�மினதி!	" ஓ! ப&�பைனயாக ம�7ம�லாம� இனி வ'� 
கால6களி� நட	க� ேபாகிற பாைதயி� ச=யாக அ& எ7�� ைவ�பத/" 
ம�7ம�லாம� நட(த உ8ைமயான தர�கைள ச=யான வித�தி� சகல'� 
அறிய ேவ87� எ�@� ஆவலினாேலேய. 

ேம4� இ�பதி�களி� வ'� சில தகவ�க� சில 1�A சி	க�கைள 
உ'வா	"� ேபா4� ெத=கிற�. அ��ட� பிரபாகர� "#, >(தர� "# எ�* 
பி=(த பி� "�&மணி த6க��ைர இல6ைக இரா2வ�தா� சிைற 
பி&	க�ப�ட பி� பிரபாகரனி� "# இரா>�பி�ைள�ட� ேச!(� இய6கிய 
கால6க� சில ேவ*ப7கி�றன ேபா� ெத=கிற�. அ��ட� “1983 ஆ� ஆ8&� 
இ(திய இரா2வ� பயி/சி வழ6க�ப7வத/" ச/* 0/ப�ட கால�ப"தி 
வைர	"� ெரேலா இய	க�தி� உ*�பினராகேவ பிரபாகர� ெசய/ப�டா!” எ�ற 
த6களி� பதிைவ அ(ேநர� ‘த�பி’ பிரபாகர@ட� இ'(த 0	கியமாக 
இராகவ@ட@� இரா>�பி�ைள�ட@� ெதாட!1 ெகா87 எ�ேபா பி=(தா!க� 
எ�பைத நிAசய� ப7�தினா� த6களி� பதிவி� Nல� உ8ைமகைள அறிய 
வி'�1� பல'	"� பயனாக இ'	"� என ந�1கிேற�. (ேசல�தி� 
இரா>�பி�ைள�ட� இ'(த “த�பி’ பிரபாகர� 1982 இலிேலேய 11 ேப'ட� 
பி=(� தனியாக இய6க ஆர�பி�� வி�டதாக அ	கால6களி� 
அறிய	?&யதாக இ'(த�, இத� பி�ேப பா8& பஜா! ச�பவ0� 
நைடெப/ற�, நாகராஜா அவ!க�"� இத� விபர6க� ெத=ய ச(த!�ப� 
இ'(த�) 

Reply

alex.eravi@gmail.com

Posted on 08/26/2010 at 1:47 am  

“……..உைம"மார� வி7தைல�1லி அைம�பி� இ'(தா!.”__[ப� 

ேதசிய� 
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உமா ெகாைல ெசFய�ப7� ேபா� 1லியி� உ*�பினராக இ'(தாரா?  

” …………த�பசி�& பாடசாைலயி� ைவ�� ெகா�ல� ப�டா!. பிரபாகர� 
சா!பானவ!களா� தம� ேகா=	ைகக� மேனா மாIட! ஆ� ஏ/* ெகா�ல� 
படாத நிைலயி�அனாதரவாக ஒ' உ8ைம ேபாராளி �ேராகியாக ெமௗனி	க� 
ப�டா!”__ராகவ�  

ேகா=	ைகக�????? பாடசாைலயி� ைவ�� ெகா�ல� ப�டா!?????? 

Reply

Posted on 08/28/2010 at 4:44 pm  

உைம"மார� இ*தியாக	 ெகாைல ெசFய�ப�7� இ'(தா!.  

இBவி*தி	 ெகாைலயி� அ&பா7 நட(ததாக ‘அளெவ�& 
வ�டார�தி�’ (0/ேபா	"!?) அ�* ெச�ைனயி�, ஓ! இர�	 
கல(�ைரயாடலி� (1984இ�) ேபச�ப�ட�. 1ள�&� 7 இரா@வ 
நபகளி� ஒ'வ'	" அதி� கா� 0றி(� ேபா"� அள�	" 
பாதி�1� ஏ/ப�&'(தாக, அவ=� மரண� அ�* 
ேபாச�ப�ட�…. 

உ8ைமயி� ‘ேதசிய�தி�’ ேக�வி	" 1லிக� தா� 
தி'�தியான பதிைல அளி	க 0&��. 

இ	கால�தி� 1லிக� எ�லா அைம�1	"�+� (ஏ� க�வ! 
ேகாI&	"�+�) ஊ7'வி இ'(தன!… 

உ6களி� ேக�வி இ�ப& இ'	கிற�…. 

”உமா ெகாைல ெசFய�ப7� ேபா� 1லியி� உ*�பினராக 
இ'(தாரா?” 

இைத எ�னா� ஒ'ேபா�� அதார�ப7�த 0&யா�. 

(இB�=ைம 1லிகளி� தைலைம	ேக உ=ய� 
(பிரபாகர@	ேக !) 
என� பதி� இ�ப&�தா� இ'(த�….இ� ச=யான பதிேவ! -

எ�ைன� ெபா*�தவைர- எ�*தா� எ�னறி�	" 
ந�1கிேற�. 

“……..உைம"மார� வி7தைல�1லி அைம�பி� இ'(தா!.”  

[ப� 

28 08 10 

Reply   

Fப� 

Posted on 08/28/2010 at 8:10 pm  

பாடசாைல	" ெவளிேய..ேரா�&� ைவ�� ெகா�ல�ப�டா!… 

கி�ட8ணா ப�ளி	?ட 1னி�தைத கா���டா!… 

1லிக� எ�லா� ஏ� நாFக� மாதி= ெகா�ல�ப�டா!க� 
எ�பைத இ�ெதாடைர வாசி	"� ேபா� 1=கிற�…. 

Reply   

ஏ0 6Hடல 
வாடா 

Posted on 08/26/2010 at 2:21 am  

ஐய=� பதிவாக�7�, இ�ைல ம/றவ!க� பதிவாக�7�, இதி� ஒ' ப	க� 
தகவ�க� ம�7ேம விைளயா7கிற�. ச= அதி'	க�7�, அ(தகால�தி� ம/ற 
"#	க� எ(த ெகாைல�� ெசFயவி�ைலேயா. எ�ேலா'ேம கா(திய வழிைய 
ஏ/*	ெகா8&'(தா!கேளா? ஒ�ைற மைற	க எ�தைன இ�7	க�7.  

அ(த	 கால� ப"தியி� அைன�� "#	க+ேம ஒ'வைரெயா'வ! 
மா/றிமா/றி ெகாைல ெசF� ெகா8&'(தா!க�. இ(த 0# <சணி	காைய 
ேசா/றி� மைற	"� ேநா	க� எ�ன? ெவ*� 1லிகைள ம�7� ெசா�வதி� 
ேநா	க� எ�ன?  

இBவள� இ'(�� ம	க� ஏ� வி7தைல� 1லிகைள ஆத=�தா!க� எ�பைத 
ஐய! எ#த� தயாரா? இ�ைல ம/றவ!க�தா� எ#த� தயாரா? எதி=ைய 
எதி!�த� ேபாரா�ட�தி� எ(த அள�	" ச=யாக நி�றா!கேளா அவ!கைள 
ம	க� ஆத=�தா!க� எ�ற உ8ைமைய ஏ� N& மைற	கிற;!க� எ�ப� 
ெத=யவி�ைல. அ(த	 கால� ப"தியி� எ�லா இட6களி4� வி7தைல� 
1லிக� பர(� வி=(� கிட	கவி�ைல. ஆனா� ம/ற ப"தியி� இ'(த எ(த 
அைம�1� ம	களி� ந�பி	ைகைய ெபற0&யவி�ைல, ம*நிைலயி� 
நிைல�தி'	க 0&யவி�ைல. ெவ*� இ(த "#	க+	கிைடயி� ேபாரா�ட� 
ம�7ேம ேபாரா�ட�திைன த;!மானி�த� எ�* ?*� கிண/* தவைளகளாக 
இ'	கேவ8டா�. ம	களி� ந�பி	ைகைய�� ஆதரைவ�� ெப/றவ!க� 
வ ;Jவ� கிைடயா�. ேதா�விக� எ�ப� ேவ* நிைல�ேப இ�லாத� ேவ*. 

1லிக� இ�* ேதா/றவ!க�. ம/றவ!க� நிைல	கேவ 0&யாம� இ(தியாவி� 
ைக	?லிகளாக மாறியவ!க�, ஒ' சில அைம�1கைள� தவிர. "#A 
ச8ைடையேய வரலாறாக எ#தி உ6க� அறிவிலி� த�ைமைய 
கா�டேவ8டா�. அ�* இனஒ7	"0ைற, இ�ைல ம/ற 0# அரசிய� 

சித�பர� 
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எ�னவாக இ'(த�, அதி� எ(ெத(த அைம�1க� எ�ன நிைல எ7�� 
ேபாரா&னா!க�, ஒBெவா' வரலா/* தி'�10ைனயி4� யா!யா! எதி=யிட� 
சரணைட(தா!க�, யா! யா! ேபாரா&னா!க� எ�* எ#�வ� வரலா*. ெவ*� 
உ�"�� ேவைலகைள ம�7� எ#�வ� வரலா* எ�* யா! ெசா�ன�. அ� 
ஒ' ப"தி ம�7ேம. ஆனா� த;!மானி	"� ப"தி இ�ைல. இைத எ�லா� 
ெவ�ற வரேவ8&ய� ம	க� ெச�வா	", சமரசமி�லாத எதி=ைய எதி!�த� 
ேபாரா�ட�. இதி� ேபாரா7ேவா=� இைடேய தவ*க� இ'	கலா�, ஆனா� 
இல	ைக ேநா	கிய� �யன�தி� சமரச� ?டா�. அரசிய� விம!சன� க/க 
ேவ8&ய�, தனி நப! விம!சன� உ�ேநா	க� ெகா8ட�. 

Reply

Posted on 08/26/2010 at 5:35 pm  

ம	க� ஹி/லைர ஆத=���ளன!. 

ம	க� ராஜப	சைவ ஆத=���ளன!. 

ஆதரைவ ம�7� ைவ��A ச=பிைழகைள 0&�ெசFய 
இயலா�. 

Reply   

xxx 

Posted on 08/27/2010 at 3:21 am  

Exactly said, sithamparam, well done 

Reply   

Suresh 

Posted on 08/27/2010 at 8:53 am  

அ8ணா சித�ப=, 

1லிகளி� இ'(த ேபா� நட(த சமவ6கைள ஐய! 
எ#�கிறா!. ம/ற இய6க� "றி�த ஆF�	க7ைரைய அவ! 
எ#த B�ைல 

Reply   

anna 

Posted on 08/28/2010 at 8:14 pm  

ம	க� எ6ேக ஆத=�தா!க�.. இBவள� ெகாைலகைள�� 
பா!�த ம	க� இ(த மி'க6க+	ெகதிராக 
கைத	க0&�மா??? 

ம	க� ெபா#�ேபா	காக ெபாரா&ய� இ(திய ரா2வ 
வ8&க� 0� தா�.. ஏ� எ�றா� ச8ைடநட	க வி�ைல 
எ�றா� அவ� ெகா�லமா�டா� எ�ற ைத=ய�தி�… 

Reply   

ஏ0 6Hடல 
வாடா 

Posted on 08/26/2010 at 3:01 am  

னாகராஜ கட�தப�ட� ரா>�பி�ைளயா4� பிரபாரகரனா4� ம�7ேம. இதி� 
சிற; ச�ப(தபடவி�ைல.. ராய�ேப�ைடயி� உ�ள விஜயா ெலா�ஜி� ைவ�� 
நாகராஜா கட�தி ெச�ல���7 மகாபலி1ர� கட/கைரயி� க#�தள� மணலி� 
1ைத	கப�7 சாவத/" 0� ஏதாவ� ெசா�ல வி'�1கிராயா எ�* பிரபாகர� 
ேக�டா!. நாகராஜா ம�னி�1 ேக�ட�&யா� வி7வி	கப�டா!. இ� நட(த� 1982 

இ� பிரபாகரT� சிR�� ரா>�பி�ைள�� ?�7�தைலவராக இ'(தேபா�. 

"�&மணி�� தங	��ைர�� ெஜக@� ெவலி	கைட சிைறயி� இ'(தா!க�. 

உமா�� >(தர0� ச(ததியா'� தா� வ ;7தைல�1லிக� இய	க� எ�ற 
ெபயைர பய��7�தினா!க�. மேனா மாIட! அலல. அ�ேபா� ராகவ� 
பிரபாக!@ட(தா� இ'(தா!. 

Reply

mano 

Posted on 08/26/2010 at 3:05 am  

�ேனாமாIட! ப'�தி��ைறயி� ைவ�� ெகா�ல�ப�ட ேபா� மேனாமாIட! 
ெடேலா உ*��பின!. 

Reply

mano 

Posted on 08/26/2010 at 7:14 am  

நா� 1985,ெச�ைனயி� தி'.காசியான(தனிட�(கவிஞ!) ேக�ட�,கைலஞ!
(க'ணாநிதி) ஏ� சிற; சபார�தின�ைத ஆத=	கிறா!,ேவ.பிரபாகரைன 
ஆத=	கவி�ைல எ�ப�.அவ! ?றிய பதி,”பிரபாகர� கைலஞ! தைலமா�&� 
அம!(தா! ஆனா� சபார�தின� கா�மா�&� அம!(ததா� அவைர ஆத=	கிறா! 
எ�*!”.அ�ேபா� ஏேனா 0ரெசாலி மாற@	" வி7தைல� 1லிகைள க7ைமயக 
பி&	கா�,அ�ேபா� மாற@	" கீJ இ'(த எ�.பி. யான ைவ.ேகாபா�சாமி

JAMES 

FRIEDRICH 
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(ைவ	ேகா),பிரபாகரைன ஆத=�பத/",கைலஞ=� "7�ப அ#�த�தி� எதி! 
விைளவாக இ'	கலா�.எ�ைன� ேபா�ேறா'	" அ�ேபா�(16 வய�) 

வி�தியாச� ெத=யா�,ஆனா� திராவிட இய	க “தமிJ உண!Aசி” 
டமார6களினா�,இவ!கைள அத=�� பி� ெச�ேறா�.1987 � ேபபி 
>பிரமணிய�ைத 0.க'ணநிதி ச(தி��,பிரபாகரனி� க&த�ைத வா6கிய� 
ப�தி=	ைககளி� வ(தி'(த�!. இைத எத/" பதிகிேற� எ�றா�,ேக.பி. யி� 
ைவேகாைவ ப/றியான ேப�&	"� பிற",பிரபாகரைன ைவேகா எத� (அரசிய�) 

அ&�பைடயி� ஆத=	கிறா! எ�பைத தர��ப7�த ேவ87�.ஏென�றா� 
விஷய6க� ஒ' ஆப�தான கால	 க�ட�ைத ேநா	கி நக!(�	 
ெகா8&'	கிற�, தமிழ!க� என�ப7பவ!களி� க�7பா7களி� இ�ைல!.ஒ' 
பி�லிய�(உ'�பின!க�), ஏைழகேள இ�லத,எ�லாநா7களி4� ெப'� 
ெசா��	க� ெகா8ட க�ேதாலி	க நி*வன� (0.க.கனிெமாழி?) ஆதி	க� 
ஆதிகமாகிற�.அ7�த	 க�ட தமிழ;ழ ேகா=	ைக எ�ப� பைழ�ப& இ(தியாவி� 
க'வியாகேவா(பாகிI�தைன ம�7� ந�" அறி(த (0�ளிய வாF	காைல�� 
ேச!��) இ(திய உள���ைற),அ�ல� ஐய=�? த/ேபாைதய தர�க+	" 
எதிமைறயாகேவா அைமயலா�!. 

Reply

Posted on 08/26/2010 at 4:12 pm  

25 வ'ட6களி� 0�னேம க'ணாநிதிைய,காசியான(த� 
கிட�தி’ வி�டரா?அவர� சி(தைனதா� தமிழின�ைத 
‘ம�லா	க	 கிட�தி ம8ைடயி� ெகா�தியி'	கிற�. சிறி 
இ(தியாவி� ைக�ெபா�ைமயாக இ'�தைல	 ைக�ப/றி	 
ெகா8டேத க'ணாநிதியி� அரசிய� 1ன!ெஜனம�. 

மாறாக பிரபாகர�, க'ணாநிதியி� 0&’ய/ற தைலயி� ஏற 
0ய�*தா� வ#	கி� ேபானா!. 

Reply   

தமி=வாத� 

Posted on 08/27/2010 at 11:16 am  

கவிஞ!? 0.க.கனிெமாழி,ம/*� க�ேதாலிக 
பாதி=யா!(லேயாலா க�a=,ஐ	கஃ�,மாற� 
சேகாதர!க�) ஆகிேயா=� ேம19 

0�,ப6"ப/றி ெவளிAச� பாFAச�� 
படேவ87�!.கைலஞ! க'ணாநிதி 
த�@ைடயெநH>	" ந;தி எ�ற 1�தக�தி� 
தா� வழிகா�&ய�ல,விதிவில	" எ�* 
அறிவி�தி'	கிறா!.அவ! பல 
க�7ைட�1கைள(ெநக�&B) 

நிகJ�தியி'	கிறா!.த�@ைடய 
மற	க0&�ம திைர�பட�தி�,தமிJAQழ� 
"7�ப�ெப8 விபAசா=யாக மா*வதாக 
சி�த=�தி'(தா!.இ�*�?ட அ�ெப8க� 
விபAசார�தி/	கான கவ!Aசிைய
(ச(ைத�ப7�) 

ெகா8&'	கவி�ைல?,இ'(தா4� 
த�Qழலி�,திைர�பட��ைறயி�
(கைல��ைற)அ� ஏ/�ப7�திய 
கி	,ெவ/றியளி�த�.திராவிட	ெகா�ைகயி� 
பலவ ;ன�தா� இதய	கனிைய 
பறி�ெத7�தா!.1971 எம!ெஜ�ஸிைய 
எதி!�தவ!களி�? 0தலி� இ(திரா�ட� 
?�7 ைவ�தவ! இவ!.திராவிட இய	க 
உ'வா	க�தி� ேநெரதி! மைறயான பாரதிய 
ஜனதா�ட� 0தலி� ?�7வ�தவ'� 
இவேர!.வா=> எ�பைதெய�லா� கட(� 
0# "7�ப�ைத�� அறியைண 
ஏ/றியவ'� இவேர!.இெத�லா� “தமிJ 
உண!Aசியி�” பலவ ;னேம!.இத/"	 
காரண�..கைலஞ! பிற(த ஊ=ேலேய 
பிற(�,அவ'ைடய ப�ளிெயேலேய 
ப&��,அவைர� ேபாலேவ 
திைர�பட�தி�,அேத 
கால	க�ட�தி�,ெச�ைனயி� "&யம!(த 
தHைச தி'வா[ைர சா!(த,”ஆ[! தாI” 

அவ!களி�,ஆன(தவிகட� 
ெவளியீடான,”ேகா�ைட�� 
ேகாட�பா	க0�” எ�ற 1�தக�திலி'(த 
வ=க� “கைலஞ'	"� 
எI.எI.இராேஜ(திர@	"�,க'�� 
ேவ*பா7 ஏ/�ப�ட�.ஒ'சமய� 
ம�8ேரா7 ேதனா�ேப�ைட அனபக�தி� 
நட(த தி.0.கா. ெசய/"# 
?�ட�தி�,கல(�	ெகா8ட 
எI.எI.ஆ!.,”கழக� தைலைம 
மாறேவ87�” எ�*	 
?ற�ேபாக,கைலஞ'ைடய 
ஆதரவாள!களா�(சNகந;தியி� பா�

JAMES 

FRIEDRICH 
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(0.க.அழகி=ைய தாJ�த�ப�டவ'	"? 

மண0&�த�,ேஜாச� Iடாலி�? 

ெபய!),கைலஞ=� ேதெனா#"� தமிJ 
உண!Aசி ேபAைச	ேக�7 ,எI.எI.ஆ=� 
உறவினரான “எ� த(ைத��” ேச!(�) 

தா	க�ப�டா!,அவ'ைடய ச�ைட 
கிழி	க�ப�ட�!.அவ! ேதனா�ேப�ைட 
காவ� நிைலய�தி� ெச�* 1கா! 
ெகா7�தா!. 

“கைலஞ!க�” அரசிய4	" வ'வதனா� 
விைள�� இ(த விபRத நிகJ�க� 
அ�ைற	ேக நட(ேதறின.அறிஞ! 
அ8ணா,எI.எI.ஆைர நாடா+ம�ற 
உ*�பினாரா	கினா!..”அரச மா�ய ஒழி�1” 

மேசாதா நிைறேவ/றியத/"	 
காரணேம,எI.எI.ஆ!. ேபாடாத 
அவ'ைடய ஒேர ஓ�7தா� எ�ப� 
"றி�பிட�த	க�!.”- ப	க�- 155. 

இேத ேபா�ற ஒ' “தமிJ உண!Aசிகர 
நிைலயி�” எ� பதிேன# வயதி�,1986 

�,அவ'ைடய இ' மக�க+� ேநர&யாக 
?றினா!க� எ�*,எ�.ஜி.ஆ!. அர>	" 
எதிராக இல6ைக� பிரAசைனயி�,சில 
தா	"த�கைள ேம/ெகா87 சிைற ெச�ல 
ேவ8&யதி'(த�..தி'(த மா�ேடாேம… 

பிற" ஏ� கIபா!….கைடசிேநர காலி� 
விழ�!.அரசியலி� நிர(தர பைகவ@� 
இ�ைல,நிர(தர ந8ப@� இ�ைல எ�ப� 
ச!வேதச அரசியலி�,அ��� “ேட	&க�” 

விஷய6களி� ச=�ப�7 வரா� எ�ற 
ஆராFAசி அறி� ?டவா 
இ�ைல!.நி*வன�ப7�த�ப�ட 
நக!�க+	"(உதா:சி6கள ப��த 
ேதசிய�),ஒ' வித “நிர(தர� த�ைம” 

“I�ரா&ஜி	” அ&�பைடயி� 
உ87.அத/ெகா�ப ஒ' நிர(தர த�ைம 
அரசியைல ம�7ேம இரா2வ 
நடவ&	ைகக+	" 0�1 ைவ	க 0&�� 
எ�ப� இரா2வ 
விHஞான�.அ�லாவி�டா� உயி! பலிக� 
நட	"மிட��,ேகாமாளி�தனமாக மாறிவி7�
(0ளியவாF	கா� ேபா�). 

Reply   

Posted on 08/27/2010 at 6:26 pm  

ெச�ைனயி4�ள 
லேயாலா க�a= 
நி!வாக�தின!,பல 
அ�பாவி தமிJ 
இைளஞ!,�வதிகைள 
ப7ெகாைல 
ெசFதவ!க�.மகா	கவி 
பாரதியா=� “ஜாதிக� 
இ�ைலய& பா�பா” 

எ�பத/"� லேயாலா 
க�a= 
நி!வாக�திலி'	"� 
க�னிகா 
IதிRக+	"�?,பாதி=க+	"� 
ெவ"Xர�.மிக�� ஜாதி 
ெவறி பி&�தவ!க�.”ஜாதி 
சா�றிதைழ� 
பா!��தா�” இவ!க� 
க�a= அ@மதி 
அளி�பா!க�!.<!வ ;க	 
"&களி� >ய சி(தைன 
வளாராதி'�ப� ஒ�ெற 
இவ!களி� இ'�1	" 
உ�திரவாத� 
எ�*,பிேரசிலி4�,பிலி�ைப�ஸி4�
நி*வியவ!க�!.0�ளியவாF	காலி� 
இவ!களி� ப6" அதிக� 
எ�ேற ேதா�*கிற�!. 

Reply   

தமிழ� 
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Posted on 08/27/2010 at 4:00 pm  

“…..அத/ெகா�ப ஒ' நிர(தர த�ைம 
அரசியைல ம�7ேம இரா2வ 
நடவ&	ைகக+	" 0�1 ைவ	க 0&�� 
எ�ப� இரா2வ 
விHஞான�.அ�லாவி�டா� உயி! பலிக� 
நட	"மிட��, ேகாமாளி�தனமாக 
மாறிவி7�(0ளியவாF	கா� ேபா�).” 

0�ளிவாF	கா� இ(த	 ேகாமாளி	"	 
ேகாமாளி�தனமாக� ெத=கிறேதா? 

Reply   

xxx 

Posted on 08/28/2010 at 6:08 am  

(0ளியவாF	கா� 
ேபா�?)- 

ேகாமாளி�தனமாக 
மா/றி	 
ெகா8&'	கி�றா!க� 
எ�* அ!�த�!(உ6கைள� 
ேபா�ேறா!க�).நா� 
ப�ைல	 க&��	 
ெகா87 பல 
க'��	கைள 
ைவ�தா4�,இல6ைக� 
தமிழ! பிரAசைனைய 
வி7��,அ(த 
வ�ட�தி/" ெவளியி� 
இ'	"� எ�ைனேய 
"றிைவ�ப� இத/"A 
சா�*!. 

Reply   

JAMES 

FRIEDRICH 

Posted on 08/28/2010 at 8:00 am  

பிரபாகர� பர�பைரேய எ�.ஜி.ஆைர 
கட�ளாக	 ெகா8டவ!க� அவராவ� 
க'ணாநிதிேயா7 கா�ப(� 
ஆ7வதாவ�.இதி� பிரபாகரன� தாJ� 
ம��பா�ைம�� ஒ' காரண�.அவ! 
த�ைனேய ந�பாதவ! இ�தா� அவர� 
ேகாப6கY	" எ�லா� 
காரண�.பி�னாள ;� பாலசி6க� ேபா�ேறா! 
அவர� பலகீ�6கள பய�ப7�தி அவர� 
ேத7� ஆ/றைல ஒழி�� வ�ட�தி/"� 
ைவ�� வி�டன!.கைடசியி� ச(ேதக6க� 
அவர� வியாதியாகிய� எ�பேத உ8ைம. 

Reply   

thamilmaran 

Posted on 08/28/2010 at 1:37 pm  

உ6க� உளற�க�" ந;6கேள உைர எ#த 
ேவ8&ய ப=தாப நிைல உ6க+	". 

உ6க+	" விள6காத பிரAசைனக� ப/றி 
ந;6க� 0ழ	 கண	காக� ேபசினா� 
ம/றவ!க� எ�ன ெசFவ�? 

உ6க+	" இ� ஏமா/றமாயி'	கலா�: 

உ6கைள யா'ேம "றி ைவ	கவி�ைல. 

உ6க� இ7ைககளி� ஏக� 
ெப'�பாலானவ/ைற யா'ேம 
கவனி�பதி�ைல எ�* விள6கியி'	க 
ேவ87�. 

உ6க� “ெகா�ைட� பா	"” இ7ைகக� 
வ'�ேபா� அைவ இட�ைத 
வ ;ணா	"வதா� >�&	கா�& வ(��ேள�. 

Reply   

xxx 
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Posted on 08/28/2010 at 1:41 pm  

JF, 

உ6க� உளற�க�" ந;6கேள உைர எ#த 
ேவ8&ய ப=தாப நிைல உ6க+	". 

உ6க+	" விள6காத பிரAசைனக� ப/றி 
ந;6க� 0ழ	 கண	காக� எ#தினா� 
ம/றவ!க� எ�ன ெசFவ�? 

உ6க+	" இ� ஏமா/றமாயி'	கலா�: 

உ6கைள யா'ேம "றி ைவ	கவி�ைல. 

உ6க� இ7ைககளி� ஏக� 
ெப'�பாலானவ/ைற யா'ேம 
கவனி�பதி�ைல எ�* விள6கியி'	க 
ேவ87�. 

உ6க� “ெகா�ைட� பா	"” இ7ைகக� 
வ'�ேபா� அைவ இட�ைத 
வ ;ணா	"வதா� >�&	கா�& வ(��ேள�. 

Reply   

xxx 

Posted on 08/26/2010 at 11:20 am  

மேனா மாIட! >�7	ெகா�ல�ப�டேபா� ெடேலா இய	க உ*�பின! அ�ல 

அவ! 1984 0/ப"திய� ெடேலா தைலவ! W சபார�தின� அவ!கைள ெகாைல 

ெசFய சதி ெசFததாக ெடேலா இய	க�தி� N�த உ*�பின!க� ரேமM ,>த� 

ஆகிேயா! ைக� ெசFய�ப�7 ெச�ைனயி� ஒ' மைற இட�தி� அைட�� 

ைவ	க�ப�டன! இவ!கைள வி7தைல ெசFவத/காக மேனா மாIட! தன� 

ஆதரவாள!க� ெமRனா கட/கைரயி� எதி!�1 ஒ�* ?ட� ஒ�ைற நட�தின! 

இத� பி� ரேமM ,>த� வி7தைல ெசFய�ப�டன! ,ெடேலா இய	க� 
மேனாைவ�� 

அவ! சா(தவ!கைள�� இய	க�ைத வி�7 ெவளிேய/றப�டன! பி� 
மேனா ,ரேமM . 

>த�,1லிகளி� உதவி�ட� நா�7	" ேபான!க� அத� பி� மேனா மாIட! 

>�7ெகா�ல�ப�டா! இைத யா! ெசFதா!க� ? 

Reply

sasi 

Posted on 08/26/2010 at 12:38 pm  

மேனா மாIட! த�பசி�& பாடசாைல மதிேலார�தி� >�7	 
ெகா�ல�ப�டா!. யா'� உ=ைம ேகாரவி�ைல. எனி@� 
அ	கால�தி� வி7தைல�1லிகளா� ெவளியிட�ப�ட 
>வெரா�&ெயா�றிலி'(த “வி7தைல�1லிக� வ ;Jவ�� 
இ�ைல இல�சிய ேவ6ைகக� இற�ப�� இ�ைல” எ�ற 
வாசக6க� ெகா8ட ப"தி மேனா மாIட=� ைகயி@� 
(அ�ல� உைடயி@�) ெச'க�ப�&'(த�. 

பி�ன! ெடேலாவின! அவர� உடைல� ேபா*�ேப/*A 
ெச�றன!. அவ!களா� ஒ' அHசலி�பிர>ர0� ெவளியிட� 
ப�ட�. 

Reply   

a voter 

Posted on 08/26/2010 at 2:36 pm  

சசியி� தகவ� ச=யானேத. 

“…இைத யா! ெசFதா!க� ?…..sasi” 

மேனா’ "87களா� �ைள	க�ப�ட ேபா�,1லிகளி� 
>வெரா�&ைய ஓ&Aெச�* கிழி�தப& இற(� ேபானதாகA 
ந�பகரமான ெசFதி உ87. 

Reply   

தமி=வாத� 

Posted on 08/27/2010 at 4:40 pm  

இக ெகாைல நட(த சில நிமிட6களி� நா� 
அ6" ேபாேன�. அ�ேபா� என	" அவைர 
யாெர�* ெத=யா�. ஆர�ப�தி� சில! 
“சNக விேராதி” ஒ�* >�7	 
ெகா�ல�ப�தாக�� ?ற�ெதாட6கின!. 

எனி@� சில நிமிட6களி� உ8ைம 
ெவளியான�.  

அவ! >வெரா�&ைய	கிழி	க 0ய�ற 

a voter 
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ேபா� >ட�ப�டதாக 0தலி� சில! கைத 
க�ட� ெதாட6கிய� உ8ைமதா�. எனி@� 
>ட�ப�வ! மேனாமாIட! எ�ப� 
ெத=யவ(த�� அ(த	 கைத அட6கி 
வி�ட�. 

Reply   

Posted on 08/28/2010 at 8:25 pm  

நா� பா!�த ேபா� ெட� 
பா& ைச	கிேளா7 
இ'(�த�… 

>வெரா�&ைய 
கிழி�தி'	க சா�I 
இ�ைல.. 

Reply   

ஏ0 6Hடல 
வாடா 

Posted on 

08/30/2010 at 9:29 pm  

ஏ� 
பIடா 
அவ! 
ேபாIடைர 
கிழி�� 
ஆ�டரா 
ஸூ� 
ப8ண�ப�7 
ெட� 
ஆகி 
இ'	கலா� 
இ�ைலயா? 

 

Soorya 

Posted on 08/26/2010 at 4:40 pm  

தமிJவாத�: 

ந�பகமான ெசFதிக� ந�பகமான சா�சிகளிடமி'(� 
வரேவ�7�. 

உ6க� ந�பகமான சா�சி யா!? 

சில “ந�பகமான ெசFதிகைள” விட� பAைச� ெபாFகளி� 
?&ய உ8ைம இ'	கலா�. 

Reply   

xxx 

Posted on 08/27/2010 at 12:09 am  

உ6க� தகவ� ச=யான� தா�. ஆனா� உ6க� ேக�வி 
“இைத யா! ெசFதா!க� ? 

” உ8ைமைய ேத7� ேநா	கிலானதா? இ�ைல உ8ைமைய 
1ைத	"� ேநா	கிலானதா? எ� எ�ப&ேயா……. 

1லிக� 

தா� தா� ெகா�றதாக இய	க�தி/"� ம�7ப7�த�ப�ட 
அளவி� ?றினா4� உ=ைம ேகாரா� ஒளி(� ெகா8டன!. 

இ	 ெகாைல ப/றி இய	க�தி/"� 0ர8பா7க� 
ஏ/ப�ட�……… 

Reply   

ேதசிய� 

Posted on 08/27/2010 at 6:11 am  

த6களி� தகவலி� ெசா�ல�ப�ட >த� , ரேமI ஆகிேயா=� 
ஒ'வ! சிறியா� ெகாைல ெசFய�ப�7வி�டா! 
எ�*நிைன	கிேற�. ம=னா பீAசி� உ8ணாவிரத� 
இ'(ததி� ராஜ;B ெகாைல Q�திரதா= சிவராச@� ப6" 
ப/றியி'(தா!. சிவராச� அேத ெடேலா இய	க�தி� 
இ'(தவ!. >த�, ரேமI பிரAசைனயி� பி�ன! 1லிக� 

proffessor 
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இய	க�தி� ேச!(தவ!. அேதேபா� அ	கால�தி� ெடேலாவி� 
இ'(த பல ெப8 ேபாராளிக� 1லிக� இய	க�தி4� 
இைண(தன!. ேசாதியா ?ட அதி� ஒ'வ! தா�.  

>த�, ரேமI பிரAசைனயி� 1லிகளா� கா�பா/ற�ப�7 
நா�7	" ?�& வர�ப�டவ!களி� அ8ைம	கால�தி� சிறி 
ெடேலாவி� ெசய/�ப�7வ'� ேஜ!மனியி� வசி	"� 
ெப=யந(த@� ஒ'வ!. ெப=யந(த� பி�ன! தாI 
"#வின'ட� ெதாட!பி� இ'(தவ!. அேதேபா� 
சித�பரநாத� எ�ற கரெவ�&ைய ேச!(த ெடேலா உ*�பின! 
1லிக+ட� ேச!(� இய6கியவ!. 

Reply   

Posted on 08/29/2010 at 5:08 pm  

றெமM தா� ெகா�ல�ப�டவ!. காரண� 
நா� அ�ேபா� ெச�ைனயி� இ'(த ேபா�, 

இைட இைடேய >த� எ6களிட� வ'வா!. 

பழக அ�பான மனித!. இ� ெச�ெட�ப! 1985 

– மா!A 1986 வைர இ'	"�. ெவளியி� 
"றி�பாF கனடா ேபாகவி'�1கிறதாF 
அைடய=� ைவ�� ெசா�னா!. பிற" எ�� 
ெதாட!பி� இ'	கவி�ைல. 

Reply   

Varmen 

Posted on 08/26/2010 at 12:14 pm  

MR. SITHAMPARAM ! THANK YOU FOR YOUR SUPER COMMENTS. WE ALSO KNOW THAT 

BUT STILL , WE WOULD LIKE TO SEE WHAT IYAR IS TRYING TO SAY IN THE END. 

Reply

velavan 

Posted on 08/26/2010 at 7:03 pm  

DAVID BS Jeyaraj Writes…. 

Here is a reply from Vaiko against KP’s “accusations”. 

I must warn you that there is ample amount of rhetoric in it. 

http://www.youtube.com/watch?v=hl3_MuG3vi8 

http://www.youtube.com/watch?v=15elr7dOJlc 

http://www.youtube.com/watch?v=DktLaleJNNY 

http://www.youtube.com/watch?v=cdWGqGld7pY 

http://www.youtube.com/watch?v=uiBiVukQInU 

http://www.youtube.com/watch?v=Rv5QpfjMJLg 

I feel sorry for the viewers but am releasing this comment as a source of comic relief…………DBSJ 

Reply

JAMES 

FRIEDRICH 

Posted on 08/27/2010 at 2:47 pm  

ைவ	ேகா எ#திய ைக	?(Haiku) கவிைத இ�. 

“அவ! உயிேரா&'	கிறா!. 

அவ! மீ87� வ'வா!. 

பிரபாகர� மாவ ;ர! திலக�.” 

Reply   

தமி=வாத� 

Posted on 08/28/2010 at 10:50 pm  

ைவ	ேகா எ#திய ” ைக	?லி” 
கவிைதயா	"�. 

Reply   

mamani 

Posted on 08/26/2010 at 7:29 pm  

கி�7 “மாமா ” தா� மேனா மாIடைர >�டா!.இ� ஊ! அறி(த ரகசிய�. 

Reply

ேயாக� 

Posted on 08/26/2010 at 10:52 pm  
S.G.Raghavan 
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மேனா மாIட! ெகா�ல� ப�ட� பாடசாைல	க'கி� தா�, அவைர 1லிக� 
ெகா�வத/	காக �ர�தி வ(� பாடசாைலக'கி� ெகா�றன!. அ	கால�தி� 
1லிக� அைம�பி� இய6கிய ராகவ� இ�ப7ெகாைல கால�தி� வடமராAசி� 
ப"தியி� இ'(ததாக ஒ' ேக�வி ஞான�. அவ=ட� ேக	கலா�. மேனா 
ெகா�ல� ப�டேபா� அவ! ெடேலா வி� இ�ைல. மேனா விட� 1லிக� N�* 
ேகா=	ைககைள 0�ைவ�தன!. அதைன அவ! ஏ/* ெகா�ளவி�ைல. அவ! 
1திய அைம�1 ஒ�ைற க�ட 0ய/சி�� இ'(தா!. நாக ராஜ� பிரபாகர@ட� 
ேச!(� பல ெகாைலக+	" உட(ைதயாக இ'(தா! பி�ன!, நா� அவ� 
இ�ைல எ�ற அவர� 0�ளமா= தன�தா� தா� நாகராஜ� 1லிகளா� 
எAச=	க�ப�டா!. எ� எ�னேவா ேபாராட ெவளி	கி�டவ!க� தம	"� 0ர8 
ப�7 நி�ற ேபா� அவ!கைள ஆ/*ைக ப7�தி ஒ�*ைமப7�த ஒ' த'� 
இ�ைலேய! அ(ேதா ப=தாப�! அ0தலி6க� ேபா�ேறா! இ(த பிள�கைள 
அதிக� வி'�பின!. அத� Nல� தம� கதிைர	" ஆப�� வரா� என 
எ8ணின!. 

க'ணாநிதி ெடேலா ைவ ஆத=	க, ெடேலா ைவ அ	கால�தி� எதி! 
?�டணியான ம�திய அர> ஆத=�த�. MGR 1லிகைள ஆத=�தா! ஆனா� அவ! 
ம�திய அர>ட� ?�டணி ைவ�� இ'(தா!. வாசக!க+	" ஏதாவ� 
விள6"கிறதா? DMK , ADMK Nலமாக இ(திய உள���ைற தமிJ இய	க6கைள 
தன	" ஏ/றவா* ைகயா8ட�. உலகி� eத இன�தி/	" அ7�த நிைலயி� 
உ�ள ஈழ� 1கJ மைடய!க� எBவித ப"�பாF�� இ�றி தா�ேதா�றி 
தனமாக நட(� 0/* ெப/றன!. இ(த இ�ெனா' இைணய0� தமிJ ம	க� 
ம�தியி� "ழ�பமான விவாத6கைள ேதா/*வி	கிற�. பா'6க� இ6" ?ட 
ந;6க� யா'ேம ெபா� நிைல ஒ�ைற எF�� நிைல�பா�&� இ�ைலேய! இனி 
எம	" எ�ன த;!� எ�ப� ப/றிேயா தமிJ ம	களி� ெச�ெநறி எ� எ�ப� 
ப/றிேயா உ6களிட� எ(த த;!�� இ�ைலேய. >�மா >த�பி ெகா87தா� 
இ'	கிறிய�. இதைன�தா� இ�* இ(திய இல6ைக 1லனாF� நி*வன	க+� 
அத� ஏஜ87க+� மனதார வி'��1கி�றன. இ(த இ�ெனா'வி� 
ஒ/*ைமபடாத த�7வாணி தமிழ! ?�ட� அ�* எ7�ேத� பி&�ேத� எ�ற 
நிைலயி� தமிழ! விடதைல ?�டணியா� உ'ேவ/ற ப�ட இைளய! 
?�ட�தி� ஒ/*ைம ப/றி ஆத6கப7வ� அனாவசியமான�. 

Reply

(Canada) 

Posted on 08/28/2010 at 1:44 am  

அ�ேபா� தனி�ப�ட வி'�1 ெவ*�1க� பிள�கைள 
ஏ/ப7�தி இ�ேபா சாராச= 5 "7�ப�தி� ஒ'வ! எ�* 
பலிெகா7	க�ப�7 மாறா வ7வாக உ'ெவ7�தி'	"� 
பிரAசைன >�மா இைணய�தி� பி�T�7 வி7வதா� த;!(� 
விடா�. கால� எ7	"� ஆனா� கால�தி� க�டாய� 
அ�நட(ேத ஆ"�. 

Reply   

mamani 

Posted on 08/29/2010 at 1:02 am  

மிக அ'ைம. ெதளிவான சி(தைன. 

Reply   

ஊ!மிளா 
பிரபா 

Posted on 08/30/2010 at 7:50 am  

1982 ஆ� ஆ87 ேம மாத� 19 ஆ� ேததி ெச�ைன 
தியாகராய! நக! 

பா8&பசா=� இர� 9.45 மணி	", ஒ' ச�பவ� நட(த�. 

அ�ேபா� ஈழ 

வி7தைல	கான ேபாராளி	 "#	க� எ��ேம வள!Aசி� 
ெபறாத கால�. 

வி7தைல� 1லிக� அைம�ைபA சா!(த பிரபாகர�, இராகவ� 
ஆகிேயா'�, 

1ேளா� அைம�ைபA சா!(த உமாமேக>வர@�, ேந'	" ேந! 
ச(தி�த ேபா� 

��பா	கியா� >�7	 ெகா8டன!. உமாமேக>வர� 
காயமைட(தா!. 

பிரபாகர@�, சிவ	"மா'� ைக� ெசFய�ப�டன!. அ7�த சில 
நா�களி� 

உமா மேக>வர@� ைக� ெசFய�ப�டா!. தமிJ நா�&�, 

ச�ட� ஒ#6" 

பிரAசிைனைய க'�தி� ெகா87 தமிழக 0த�வ! 
எ�.ஜி.ஆ!. உ�தரவி� 

ேப=� அ�ைறய காவ��ைற தைலைம இய	"ந! 
ேமாக�தா" உ=ய நடவ&	ைககைள 

ேம/ ெகா8டா!. அ�ேபா� இ(திய உள�� �ைறயி� ?7த� 
இய	"னராக 

இ'(தவ! எ�.ேக.நாராயண�. ெச�ைன யி� நட(த ��பா	கி 
Q7 

ச�பவ�ைத� ெதாட!(�, அ7�த நாேள ெட�லியிலி'(� 
ெச�ைன	" பற(� 

proffessor 
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வ(தா! எ�.ேக.நாராயண�. காவ��ைற இய	"ன! 
ேமாக�தாைச ச(தி�� - 
பிரபாகர�, உமாமேக>வர� மீ� நட வ&	ைக எ7�பதி� 
அவசர� கா�டா 

த;!க�; நடவ&	ைககைள� த�ளி� ேபா76க� எ�* ேக�7	 
ெகா8டா!. 

பிற" 0தலைமAச! எ�.ஜி.ஆைர�� ச(தி��, இைதேய 
வலி�*�தினா!. 

ஆனா� 0த�வ! எ�.ஜி.ஆேரா, இ� எ6க� மாநில�தி� 
ச�ட� ஒ#6"� 

பிரAசிைன. இதி� ந;6க� தைலயிட ேவ8டா� எ�* ேந'	" 
ேநராக 

க8&�பாக	 ?றிவி�டா!. ராஜிB ெகாைல ப/றி விசா=	க 
நியமி	க�ப�ட 

ெஜயி� ஆைணய விசாரைணயி� ேபா� காவ��ைற 
இய	"ந! ேமாக�தாI அளி�த 

வா	"Nல�தி� (2.1.1996) இைத� பதி� ெசF��ளா!. 

பிரபாகர�, உமா மேக>வரைன� பி&��	 ெகா7�தா�, 

ஒBெவா'வ'	"� 5 

ல�ச� ெவ"மதி அளி	க�ப7� எ�* சிற;ல6கா அர> 
அறிவி�தி'(த�. 

பிரபாகர@�, உமா மேக>வர@� ெச�ைனயி� ைக� 
ெசFய�ப�7 வி�டா!க� 

எ�ற தகவ� கிைட�த�ட�, சிற;ல6காவி� காவ��ைற 
தைலைம அதிகா= 

(அF.ஜி.) '�ரா ராஜசி6க� உடன&யாக ெச�ைன	" பற(� 
வ(தா!. ம�திய 

அரசி� அ@மதியி�றி, இல6ைக	 காவ��ைற அதிகா= 
தமிJநா7 வ(தி'	க 

0&யா�. 

தமிJநா�&� அவ!கைள	 ைக� ெசF�, காவலி� ைவ	"� 
நடவ&	ைககைள 

�=த�ப7�த ேவ8டா� எ�* உள�� �ைற அதிகா= 
எ�.ேக. நாராயண�, 

தமிJநா�7	" வ(�, தமிழக 0த�வைர ேந=� ச(தி�� 
வலி�*�த 

ேவ8&ய அவசியெம�ன? உடன&யாக – இல6ைக 
காவ��ைற தைலைம அதிகா=, ஏ�, 

தமிழக��	" வர ேவ87�? இ(த நிகJ�க+	" இைடேய 
ெதாட!1க� உ87. 

ைக� ெசFய�ப�ட பிரபாகர�, உமாமேக>வர� உ�பட நா�" 
ஈழ� 

ேபாராளிகைள��, தமிJநா�&� காவலி� ைவ	காம�, 

சிற;ல6கா அரசிட� 

ஒ�பைட	க, இ(திய உள���ைற தி�டமி�டேத இத/"	 
காரண�. இ�ப& ஒ' 

சதி நட	கிற� எ�ற நிைலயி�, அ�* காமராச! கா6கிரI 
க�சி எ�ற 

ெபய=� க�சி நட�தி வ(த பழ. ெந7மாற�, அைன��	 
க�சி	 ?�ட�ைத	 

?�&னா!. தமிJநா�&� ைக� ெசFய�ப�ட ஈழ� 
ேபாராளிகைள இல6ைக 

அரசிட� ஒ�பைட	க	 ?டா� எ�* அைன��	 க�சி	 
?�ட� தமிழக 

அரைச��, ம�திய அரைச�� வலி�*�தி ய�. இ(த 
அைன��	 க�சி	 

?�ட�தி�, அ.தி.0.க. சா!பி� பிரதிநிதிைய எ�.ஜி.ஆ!. அ@�பி 
ைவ�தா!. தமிJநா�7 ம	களி� உண!�கைள� 1=(� 
ெகா8ட 0த�வ! 

எ�.ஜி.ஆ!., ைக� ெசFய�ப�ட ஈழ� ேபாராளிகைள 
ம=யாைத�ட� நட��மா* 

காவ� �ைற	" உ�தரவி�டா!. அவ!கைள இல6ைக	" நா7 
கட��� 

தி�டமி�ைல எ�* காவ��ைற இய	"ந! ேமாக�தா" 
அறிவி�தா!. 

எதி!க�சியிலி'(த கைலஞ'�, ேபாராளிகைள இல6ைக 
அரசிட� ஒ�பைட�பைத 

எதி!��� ேபசிய ேதா7, உடன&யாக பிரதம! இ(திரா 
கா(தி	" தன� Xத! 

ஒ'வைர அ@�பி, உள�� �ைறயி� நா7 
கட��0ய/சிகைள நி*�த	 

?றினா!. உள�� �ைறயி� சதி� தி�ட� ேதா�வியி� 
0&(த�. 

Reply   

Posted on 08/27/2010 at 1:35 am  

!ேமI சீற;சபார�தினா4� அைட	கலனாத� ெச�வ�தா4� 
mano 
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ெகா7ைமயான0ைறயி� ெகா�ல�ப�டா!. அேத சிற; பி�ன! கி�7வா� 
ெகா�ல�ப�டா!. சிறி வஞசகமாக தாைச வி'(தி/" அைழ��ெகா�றா!. உமா 
ச(ததியைரெகா�றா! . உமா பி�ன! த� இய	கதவனா� ெகா�ல�ப�டா!. உமா 
ஒ' ெகாைலபைடையேய ைவ�தி'(தா!. ட�மி6 N!�தி ட�மி6 க(தசாமி. 
மாணி	கதாச�. பி�ன! இவ!க� 1லிகளா� ெகா�லப�டா!க�. N!�தி ப/றி 
ெத=யைவ�ைல. ெச�& க8ணா& ��மனாதைனெகா�றா!. பி� ெச�& 
பிரபாகரனா4� "�&மனியா4� ெகா�ல�ட�ட!. 

Reply

Posted on 08/27/2010 at 5:31 am  

NAAM SEITHA VINAIKALAAL THAAN INRU THAMILAN IPPADI!!! 

Reply   

THUROKI 

Posted on 08/28/2010 at 1:36 am  

எ�ன இைடயி� வி�7 வி�U!க� . 

Reply   

mamani 

Posted on 08/28/2010 at 1:47 am  

மேனா உ6க� ெகாைல ப�&ய� உண� ச6கிலி ேபா4�ள� 
ஆனா� கைடசி fக=ைய ேவ87ெம�ேற மற(� வி�Uேரா? 

Reply   

mamani 

Posted on 08/28/2010 at 8:31 pm  

கைடசியி� பிரபா�� அனாம�தான ஒ' 
சி6கள சி�பாயா� ெகா�ல�ப�டா�.. 

அத!ம� அழி(� த!ம� ம*ப&�� தைல 
X	கிய�… 

Reply   

ஏ0 6Hடல 
வாடா 

Posted on 08/30/2010 at 4:31 pm  

ஒ' அத!ம� அழி(� 
இ�ெனா' அத!ம� 
தைல X	கிய�. 

Reply   

a voter 

Posted on 08/29/2010 at 6:32 pm  

“… பிரபா�� … ஒ' சி6கள சி�பாயா� ெகா�ல�ப�டா�.. 

அத!ம� அழி(� த!ம� ம*ப&�� தைல X	கிய�…” — ஏ7 
"8டல வாடா 

அதனா� தா� இ�ேபா� இல6ைக “மகி(த த!ம�” 

தைழ�ேதா6கி� தைல வி=��� ேபயா�ட� ஆ7கிற நாடாகி 
வி�டதா? 

Reply   

xxx 

Posted on 08/28/2010 at 12:43 am  

“——–1லிக� அைம�பி� இய6கிய ராகவ� இ�ப7ெகாைல கால�தி� 
வடமராAசி� ப"தியி� இ'(ததாக ஒ' ேக�வி ஞான�—-” ராகவ� ( கனடா) 

அ�ைறய 1லி�� இ�னாளி� சிற;ல6காவி/" தி	 விஜய� ெச�ற ராகவ� 
இ�ப7ெகாைல ேநர�தி� இல6ைக� த;வி� இ'	கவி�ைல. 

Reply

ேதசிய� 

Posted on 08/28/2010 at 10:42 am  

கி�7 ஒ' ெகா&யவ�,ெப8 பி�ளகY	" ேதா� கா�&� தி=(த 
நாF�பய�.ெபா�ன�மாைன ம�7ம�ல அவன� ேதாழ� வி	ரைரேய ேபா�7� 
த�ள ;யவ�.இர	கமி�லா இவனா� ெம�&I உயி! இழ(தா�,சீற; 
கா�7மிரா8&�தனமாF >�7	 ெகா�ல�ப�டா�.எ�ேபா�� த�ைன ஒ' 
கீேராவாக நிைன��	 ெகா8ட ேகாமாள ; கி�7.இவேன�லா� இராgவ�தி/" 
மாமாவாF இ'(ததாேலா எ�னேவா கி�7 மாமா.ச�னதி எ�h ம8ட 

thamilmaran 
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>கமி�லாதவைனேய 1லிக� த;�� ப"தியி� ேபா�7� த�ள ;ன! இ�தைன	"� 
அவ! மீ� பி&�� வாJ(தவ!.இ�ப& ெசா�லி	 ெகா8ேட ேபா"� ேபா� 
அ�மா� எ�ற ஒ'வர� அ�டகாச6கY� நிைனவி� வ(� ேபாகிற�. 

Reply

Posted on 08/28/2010 at 11:12 am  

இ6" இ7ைககைள� ப&	"� ேபா� விர	திதா� சாதாரண மனித!க+	" 
ஏ/ப7�. நட(த தவ*க+	" நா� எ�லா� ேச!(� த8டைன வா6கி	 
ெகா7	க�ேபாகிேறாமா. யா'	" ெகா7	க�ேபாகிேறா�. அைத�தாேன 
0�ளிவாF	காலி� ெசF� வி�ேடா�. இ�@� எம� வ�ம� அட6கவி�ைல. 

இ�@� ஒ' 0�ளிவாF	கா� எம	"� ேதைவயா. இட�சா=கேளா அ�ல� 
வல�சா=கேளா வி7தைல ேவ8& நி�ற நா� எ�ப& அ�பாவி 
ம	கைள	ெகா�4� அர>ட� ேச!(� நி�ேறா�. த8டைன வா6கி	 
ெகா7�பத/" தாேன. எம� ம	க+	" நா� ெகா7�த� காணாதா. நா� 
0�டா�க� ேபா� எம	"� ேமாதி	ெகா8&'�ேபாமாயி� எம� இைளய 
ச0தாய� எ�மீ� காறி���1�. நா� விழி��	ெகா�ேவா�. இ�@� ஆயிர� 
>(தர6க+� மேனா	க+� ச(ததியா!க+� அைடயாள� ெத=யாமேல பலி 
வா6கிவி7ேவா�. எம� ம	க+	" ஒ�7 ெமா�தமாக நிகJ(த 
இன�ப7ெகாைல	" ந;தி ேக�ேபா�. வி7தைலயைட(த எம� ேதச�தி� எம� 
"/ற6க+	" விசாரைண ைவ�ேபா�. 

Reply

அறிவிலி 

Posted on 08/28/2010 at 11:38 am  

ேவைலய�தவ!க+	"�,, இயலாவாளிக+	"�,, 

"ைற ?றிேய மனநிைறவைடபவ!க+	"�,,, 

வாயா� ப(த� ேபா7பவ!க+	"�,,,இனிெயா'” 

அ'ைமயான ெபா#� ேபா	ைக அறி0	க�ப7�தியி'	கிற�,,, 

கீJவ'� பாட� ேபாலலலலலலலலலலலலல,,,,, 

எ�னா8&ெபா�னா8& 

எ�னெபா� கா	கா�ெபா� 

எ�ன கா	கா அ8ட6	கா	கா 

எ�ன8ட� பைனய8ட� 

எ�ன பைன தாளி�பைன 

எ�னதாளி நிற�தாளி 
எ�ன நிற� ஓ�7நிற� 

எ�ேனா7 பாேலா7 

எ�னபா� க�ளி�பா� 

எ�னக�ளி ச�ர	க�ளி 
எ�னச�ர� நாFAச�ர� 

எ�னநாF ேவ�ைட நாF 

எ�னேவ�ைட ப8& ேவ�ைட 

எ�ன ப8& ஊ! ப�றி 
எ�ன ஊ! கீைரe! 

எ�ன கீைர அற	கீைர 

எ�னற� ப�ளியற� 

எ�ன ப�ளி மட�ப�ளி 
“எ�னமட� ஆ8&மட�” 

“எ�னா8&ெபா�னா8&” 

“ெந	க/றிBவான சி(தைன ெகா8ட சேகாதர!க+	"” ம/றவ!கள�ல 

ெகாHச� ெபாசி/றிBவாக�� சி(தி���பா'6க�, 

(ெந	க/றிBவானவ!க+	" ம�7�) 

Reply

kuru 

Posted on 08/28/2010 at 2:54 pm  

�ேராகிகைள அளி	கிேறா� எ�* அ�பிர� �ைரய�பாவி� ெதாட6கி 
>(தர� ,ெஜயா மாIட! , அமி!தலி6க�,மா�ைதயா எ�* ெகாைல தா8டவ� 
1=(த 1லிக� 

இ�* உலக� 0#வ�� �ேராகிகைள வள!�� வி�7 0&(� ேபாF 
வி�டா!க�. இ�@� ெகாHச தைல கள8ட�க� 

தைலவ! வ'வா! எ�* பா&	ெகா87 தி=��க�. இல6ைகயி� ஒ' ேக பி, 
க'ணா இ6கால ெந&யவ� ெகா&யவ� 

இ(த 0�னா� 1லிக� இ'	கிற தமிழைர�� வி�� தி�ன� ப7� பா7 
ெசா�லி மாளா�. ேச!�த பண�த >'�&	ெகா87 

ப�6கி	 ெகா8&/'�க� ெகாHச� 1லிக�, பிைழ�1	" வழிெத=யாம� விழி 
பி�6கி தி=��க� இ�@� சில 1லிக� 

இ�ப& ஒ' நிைலைய தம	"�ேள உ'வா	கி வி�டவ! யா!?( பாவ� அ(த 
மாவ ;ர!க+� ைக� ெசFய�ப�7 சிைறயி� 

இ'	"� ேபாராளிக+� தம� வாJவாதர6கைள இழ(� நி/"� ம	க+� 
தா�) 

Reply

ramesh 

Posted on 08/29/2010 at 5:16 pm  

உ6களி� க'�ைத நா� 0#ைமயாக ஆத=கிேற�. அ� 
Varmen 
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தா� உ8ைம. 

Reply   

Posted on 08/29/2010 at 3:04 pm  

ஐயா அவ!க+	", 

தமிழி� எ#த�ப�ட இர87 இதிகாச6க� ஆன மகாபாரத�, இராமாயண� 
ேபா�றவ/றி� பல ஆயிர� கிைள	 கைதக� உ�ளட	க�ப�ட� ேபா�*, 

ஆர�பகால க�ட�தி� 1லிக� இய	க� உைட(� சீ! "ைல(த பி�ன! அவ!க� 
ஒBெவா'வ'	"� பி�னா� பல S* ச�பவ6க� நிகJ(தன. அைவ 
எ�லாவ/ைற�� உ6க� ஒ'வ=னா� ஒ'கிைண	க 0&�மா எ�ப� 
ச(ேதகேம. இ'�பி@� உ6க+ைடய க7� 0ய/சியினா� தமிJ வாசி	க 
ெத=(த இ	கால�� இைளஞ!க+	" ஓரளவி/ேக@� கட(த கால நிகJ�க� 
அறிய�ப7�த�ப7வ� வரேவ/	கத	கதா"�. 

1லிக� இய	க�தி� ெபயைர யா! பாவி�ப� எ�ற பிர�சைன உமா 
மேகIவர@	"� பிரபாகர@	" இைடயி� எ#(த ேபா� அ'ள=� 
மIதிய��வ�தி� 1லிக� இய	க�தி� ெபயைர யா'� பாவி�ப� இ�ைல 
எ�* உட�பா7 காண�ப�ட�. பிரபாகர� இ(த ெபயைர தா� பாவி	க 
மா�ேட� எ�* ல6கா ராணி அ'ள! அவ!க�" உ*தி ெமாழி வழ6கி 
இ'(தா!. 

அ7�� உ6க+ைடய 0(திய பாக�தி� பிரபாகர� இய	க�திைன வி�7 
ெவளிேய*� ெபா#� அவ=ட� இ'(த ைக��பா	கியிைன ைகயளி��வி�7 
ேபா"மா* >(தர� ேக�&'(ததிைன ந;6க� "றி�பி�7 இ'(த;!க�. அ(த 
ச�பவ�தி� இ'(ேத பிரபாகர@	" >த(தர�தி� மீ� க7� பைக உண!� 
ஏ/ப�7 இ'(த�. >(தர�திைன தனி�� த�னா� ெகாைல ெசFய 0&யா� 
எ�பதினா� ெரேலா இய	க��ட� இைண(� பிரபாகர� தன� பைக உண!ைவ 
த;!�தி'(தா!. அ� ம�7� அ�லா� உமா மேகIவர@	" ப	க பலமாக 
இ'	"� >(தர�திைன ெகாைல ெசFதா� உமா மேகIவர@	" பா=ய 
பி�னைடைவ ஏ/ப7�� 0&�� எ�*� அவ! ந�பியி'(தா!. >(தர�திைன 
ெகாைல ெசFவத/காகேவ ெரேலாவி� பிரபாகர� இைண(தி'(தா!. த6கள� 
ஊரவ� எ�பதினா� "�&மணி�� த6க��ைர�� பிரபாகர@	" 1கலிட� 
வழ6கி இ'(தா!க�. 

>(தர� ெகாைலெசFய�ப�ட�� அ(த ெகாைல க8&�� நாகராஜா �87 
பிர>ர� ஒ�=ைன அAசி�7 ெவளியி7வத/" 0ய�* இ'(தா!. இதைன 
ெவளியி7வத/" நாகராஜாவி/" பா�கா�1 பிர�சைன இ'(தைமயினா� 
அதைன இ.பி.ஆ!.எ�.எB நாபாவிட� ெகா7�� ெவளியி7மா* ேக�&'(தா!. 

இதைன அறி(த ராகவ� அதைன ெவளியிடேவ8டா� எ�* நாபாவிட� 
எAச=�த ேபா��, நாபா அத/" உட�பட ம*�� அதைன வினிேயாக�� 
இ'(தா!. இ(த ச�பவ� ஐயா அவ!களி� பதிவி� பதி	க�படவி�ைல. 

ந;!ேவலிவ6கி ெகா�ைள	" பி�ன! விலகிெச�ற 0�னா� 1லி உ*�பின!க� 
சில! மீ87� பிரபாகர@ட� இைண(த��, "�&மணி , த6க�ைர 
ஆகிேயா'	" பிரபாகர� த8ணிகா�ட நிைன�தா!. வ6கி ெகா�ைளயி� 
கிைட�த பண�திைன ப6கி7வதி� ஏ/ப�ட பைக�ண!வினாேலேய "�&மணி, 
த6க��ைர ஆகிேயா! பிரபாகரணா� கா�&	ெகா7	க�ப�7 பி�ன! 
ெவலி	கைட சிைறயி� ைவ�� ேஜ.ஆ!.ஜயவ!�தனாவி� "8ட!களினா� 
ெகாiரமாக ெகா�ல�ப�டா!க�. "�&மணி,த6க��ைர ஆகிேயாரைர 
ேஜ.ஆ'	" பிரபாகர� கா�&ெகா7�ததிைன விள	கமாக எ#த0/ப�ட 
சபாலி6க�திைன பிரபாகர� ஆைளைவ�� ெகாைல ெசFதி'(தா!. 

இ�ப&யாக தா� ெகா�ல�ப7� வைர மா/*க'��¨ைடயவ!கைள ெகாைல 
ெசFவதிைனேய பிரபாகர� தன� பிரதான ெசய/பாடாக ெகா8&'(தா!. 

கிளிெநாAசி பறிேபா"� த*வாயி� ?ட வ�னியாவி� மா/* இய	க 
உ*�பின!கைள ெகாைல 1=�� ெசயைல பிரபாகர� நட�தி 
இ'(தா!.மகாபாரத��ததி/" ஒ' க8ண� ேபா�* ஈழ�தமிழ!களி� 
இைளஞ! ெதாைகயிைன "ைற�பத/ேக பிரபாகர� அவதார� எ7�தி'(தா! 
எ�* ?றினா� அ� மிைகயாகா�. 

ம/*� ஒ' விடய�திைன�� இ6" ?றிெச�ல வி'�1கிேற�. பிரபாகர� 
தலைமயிலான 1லிக� இய	க�தா� சி6கள பைடயின'	" எதிரான பல 
ேவ/றிகரமான தா6"தைல நிகJ�திய� எ�* ஒ'வ! பதி� ெசFதி'(தா!. 

அவ=ட� ஒ' ேக�வி? பல தா	"�கைள நிகJதிய பிரபாகர� தலைமயிலான 
1லிக� தமிJ ம	க+	காக வி�7 ெச�ற� எ�ன? ெப/*ெகா7�த ெவ/றிக� 
எைவ? ஒ' �87 நில� ?ட இ�* எ6க� ைகயி� இ�ைல. தி'�பிய 
இடெம�லா� அரச பைடக�. ேதசிய தைலவ=� சாதைனக� 
ெபாறி	க�படெவ8&யைவேய! 

நித!சண� 

Reply

நித!சண� 

Posted on 08/29/2010 at 8:42 pm  

ஆமா இ�ப&ேய உள'6க. ந;6க� வி7தைல	காக 
கா�&	ெகா7�ைப�� பி=விைனகைள�� தவி!(த ஒ' ந�ல 
ெசய� ெசF��ள ;!களா? இ�ெபா#� வ(� பிரபாகர� 
எ�ன�ைத வி�7 ெச�றா! எ�* ேக+6க�. ஏ� ந;6க� 
ஏதாவ� ெசFதி'	க ேவ8&ய� தாேன அட இ�லாவி�டா� 
ச/* ஒ��கியாவ� இ'	க ேவ8&ய� தாேன.ைவ	க� 
ப�டைட நாF ேபால இ'(�வி�7 இ�* வ(� அ7�தவ� 
ேமேல "/ற� சா�76க�. 

Reply   

saravanan 
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Posted on 08/31/2010 at 4:23 am  

எைத சரவண� கா�&ெகா7�ெபஙிற;!க�. 

ந;6க� ேபாரா�ட�தி/" தைலவைன 
உ'வா	காம� . தைலவ@	காக 
ேபாரா�ட�ைதநக!�தி ம	க+	" �ேராக� 
ெசFவத/" �ைண ேபான� 
ம�7ம�லாம� , ம	கைள உண!�<!வமாக 
சி(தி	க விடாம� உண!Aசி பிழ�பாகேவ 
ைவ�தி'	க வி'�1கிற;!க�. இ�தா� 
எதி!1ர�சி ( ந;6க� எ�ன ெசFகிற;!க� 
எ�* அறியாம� உள*கிற;!க� எ�ப� 
ந;6கலாக) ந;6க� ெசF� ெகா8&'�ப� 
எதி!1ர�சி, ம	க� விேராத�, 

"*(ேதசியவாத�. 

Reply   

mamani 

Posted on 08/31/2010 at 4:09 am  

பிரபாகர� வி�7 ெச�ற� : இரா2வ ெவ/றிகளா� ம�7� 
நா� வி7தைல அைட(� விட 0&யா� எ�ற மாெப'� 
உ8ைம அதிக விைல ெகா7�� எம	" க/* த(தி'	கிறா!. 

Reply   

mamani 

Posted on 08/31/2010 at 4:53 am  

(மகாபாரத�, இராமாயண� இர87ேம வடெமாழி	 
காவிய6க�. ஒ' கிைளகைத ?ட� தமிழ! வழ6கியத�ல 

அ	 கதக� இ�லாமேல அ	 காவிய6கைள வாசி�� 
விள6கலா�.) 

ஐய! சில சமய6களி� பிரதான ஓ�ட�திலி'(� வில"வ� 
ேபால� ெத=(தா4� அ&�பைட ேநா	க� 1லிகள�� 
பிரபாகரைன�� ப/றிய ஒ' வரலா/*	 "றி�ைபA ெசா(த 
அ@பவ�தி� அ&�பைடயி� எ#�வ� தா�. பிறர� 
க'��	க� எ�பவ/ைற அவ! மிக	 "ைறவாகேவ 
பாவி���ளைம இ6" ெபா'�தமான�. 

அவசர� படாம� ெபா*ைமயாF வாசி��� தகவ�க� 
தவறானா� ஆதார6க+ட� >�&	 கா�7வ� ந�ல�, 

1லி ஆதர� x 1லி எதி!�1 எ�ற நிைல�பா7களிலி'(� 
வ'� பல "*	கீ7க� விைளவி	"� வ ;8 விவாத6க� 
தவி!	க�த	கன. 

Reply   

Garammasala 

Posted on 08/31/2010 at 10:24 am  

"ரா@�,ைபபிY� எ6கி'(� வ(த� 
அைவெய�லா� ந�0ைடயதி�ைலேய 
கர� மசாலா ந�மி� அேனக'	" அைவ 
ேவதSலாக இ�ைலயா? 

Reply   

thamilmaran 

Posted on 08/29/2010 at 5:19 pm  

இ��� உ8ைம தா�. 

Reply

Varmen 

Posted on 08/29/2010 at 5:29 pm  

பல! 0ய/சி ெசFகிறா!க� தமிழின� எ�*ேம ஒ�றிைணயாம� த7�பத/". 

அ� ஒ�* ேபா�� நா� 0/றாக அழிவத/". எம� எதி= மி"(த 1�தி�ட� 
நக!கிறா�. தமிழைன� த!ம�ைத தவிர கா�பத/" ஒ�*� இ�ைல. 

Reply

அறிவிலி 

Posted on 08/29/2010 at 7:19 pm  

‘கட(த கால நிகJ�கைள அறிய�ப7��வ�’ எ�கிற ேப=� க/பைனA 
சர7கைள அவிJ�� விட	 ?டா�. 

நித!சண�! இ�ப& எ#(தமானமாக த=சன� தரலாகா�.உ6க� க'��கைள	 

தமி=வாத� 
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?*6க�,அ� உ6க+	" உ=யேத. ஆனா� ச�பவ6கைள� 
1ைனவ��,தி=�ப�� வரலாறா"� என	 மன	 ேகா�ைட க�டாத;!க�. 

Reply

Posted on 08/29/2010 at 9:46 pm  

இ�ப& எேலா'ேம பய� த'� வைகயி� எ#தினா� ப&	க ந�லா இ'	"ேம. 

Reply

thamilmaran 

Posted on 08/30/2010 at 1:42 am  

நித!சண� மாமா	", ம'மக� வ�னிய� எ#தி	ெகா�வ�.மாமா, fனி�1� 
ேமFகிற மா�= , அ6க ெதா�7 , இ6க ெதா�7 சில ெதா7�1	கைதகைள 
ைவA>, ெமா�ட� தைல	"� , 0ழ6கா4	"� ந;6க+� உ6க ?�ட0� 
0&A> ேபாட நிைன	கிற;!க�: வாJ��	க�. தமிJம	களி� 
ேதசிய�தைலவ!.தி'.பிரபாகர� அெவ!க� தமிJம	க+	" எ�ன 
வி�7Aெச�றா! எ87 1ல�1றிய�: உ6க+	" எ�ன மாமா , உ6க� பா�ட�, 

<�& ” வி�7Aெச�ற” ெசா�ைத அ@பவி��	ெகா87 ,ேக�வி ேமல	 
ேக�வியாF	ேக	"ற;!க�.இேத ேக�விைய ஏ� மாமா வான�ைத� பா�� 
த(ைத ெச�வாவிட0� ேக� 	காம� வி�U!க�. அெவ'� , அெவ! க�சி�� 
ேபாரா�ட� நட�தி இைளய!கைள உசி�பி�ேபா�7, கடசியில , கட�� தா� 
தமிழைர	 கா�பா/றேவ87� எ87 ேபா�7 அெவ'� 
ேபாFAேச!(��டா!.அ�ப&ேய பி�னா&� ேபாF வரலாைற� 1ர�76ேகா. ந�ம 
வ�னிய ராசா ப8டாரவ�னிய� ேபாரா& எ�ன�ைத மாமா வி�7A 
ெச�றா!.அ6காலா யாழி� ச6கிலிய� கைத ம�7� எ�னவா�. ச= இ�கைள 
வி76ேகா. ஏேதா மகாபாரத	 கைத ெசா�ன;6க�:ஏ� அ6க ம�7� எ�ன 
வா#தா�. க8ண� எBவள� QJAசிெசF��, ேபாரா&��, உயி!கைள பறி��� 
ெகா7�த ெவ/றிைய பா8டவ!க� இ*தியி� எ�ன ெசFதா!க�. ” 

“ேசாமபான�ைத	 ” "&�� வி�7 , ஆ�த6கைரயி� உ�ள இ'�1 ேபா�ற ஒ' 
வைக� 1�லா� ஆ� ஆ+	" அ&ப�7A ெச�தா!களாேம. இ�ைல நா� ேக� 
கிேற� எ� லா இய	க0� ஒ87 ேச!(� ேபாரா& இ'(�தா�, ஈழ�ைத 
உலக� த6க தா�பாள�தி� ைவ�� த(� இ'	"ேமா. ஒ' ேபா�� இ'	கா�. 

அ�தா� உ8ைம. மாைல த;ைவ� பி&Aச 1ள�7	ேக , அ�* இ(தியா ஒ' 
சா�பி� 0�ளிவாF	காைல	 கா�&� ேபா�7�. பாலI�த;ன�, காIமீ!, 

தமிழ;ழ� உலக�தி� ஒ' ேபா�� த;!	க 0&யாத பிரAசைனக�.அ�	காக நா� 
தமிழ! ேபாரா�ட�ைத ைகவிட 0&யா�. ந;! ஓ&னா�தா� அ� நதி.ஓடாம� 
ஒ' இட�தி� ேத6கி நி�றா� அ� "�ைட. "�ைட நாறி மண(� ஒ'நா� 
அ� இ�லாமேல ேபாF வி7�. நதிய� ேபால தமிழைர, ேதசிய� தைலவ! . 
ேமத" தி' .வழிநட�திA ெச�றா!.N�த இன6களி� ஒ�றான தமிJ இன� 
ேபாரா&ேய வாJ(ததினா� தா� இ�வைர இ(த <மி� ப(தி�நிைல��நி�* 
இ'	". தைலவ! பிரபாகர�, ப8டாரவ�னிய� ச6கிலிய�, க�ட�ெபா�ம�, 

எ�லா'ேம தமிழ!க� இ(த <மி� ப(தி�நிைல��நி	க ேவ87� எ�ேற 
ேபாரா&னா!க�. இனி�� இைளய!க�நா6க+� தைலவ! வழியி� ேபாரா&ேய 
த;'ேவா� மாமா. “>�மா இ'�பைத விட , எதாவ� ெசF”::இைத 
உ6க�நிைனவி� ைவ�6க� மாமா. 

Reply

vanniyan 

Posted on 08/30/2010 at 8:52 pm  

மாமா ம'மக� எ�h ந;6க� உற� ெகா8டா7�ேபாேத 
ந;6கY� ேக,பி யாகி வி�U!க�.பால"மார� ேபா�ேறாேர 
பிழக� ெசா�ல 0&யாம� அரசைவ	 கவிஜராF�தா� 
கால� த�ள 0&(த�,1�ைவயி� 1கJ ?7வதாF	 
க'த�ப�7 அவேர வியாசனானா!.ேயாகி சி(தி	கேவ 
விடவி�ைல.இ�@� Qைச ?ட ச(ேதகி	க�ப�டா! இ�ப& 
தைல	" ைச	ேகா"ண�.தி'ெந�ேவலி� தா	"தலி� ேபா� 
தல ஜ;�பி/" பி�னா� ப�6கி இ'(ததாF	 கைதக� 
உ87.ஆக அவர� பய(த >பாவ� எ�ப& இ�தைன ெப=ய 
இய	க�ைத க�ட ைவ�த� எ�ப� ஆAச=ய� அதிசய0� 
?ட.யாராவ� அத ப/ற; எ#த மா�U!களா? 

Reply   

thamilmaran 

Posted on 09/02/2010 at 4:22 am  

ஆக எ�லா� தைலைம�� ேதா�த� தாேன அதனால 
பிரபாகர@� ேதா�தா பிசகி�ைல எ�* ெசால’4றிய� 
ேபால. பிைழயான வழியில ேபாரா&னா� ேதா�வி தா� 
மிஞ>� எ�* ம/றவ!க� ப&A>� ப&A> ெசா�ேல	"�ள 
அவ@க+	" ம8ேடயில ேபா�7 அ(த	 "ர4கைள 
அம�தி�ேபா�7 இ�ப ஞாய�ைத� பா'6ேகா! 

“பாலI�த;ன� காIமீ! தமிழ;ழ� உலக�தி� ஒ' ேபா�� 
த;!	க 0&யாத பிரAசைனக�.அ�	காக நா� தமிழ! 
ேபாரா�ட�ைத ைகவிட 0&யா�” எ�கிற;!க�. தய� ெசF� 
ெசா�46ேகா “ஏ� ேபாராட ேவ2�?’ 

Reply   

a voter 
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Posted on 09/02/2010 at 11:13 pm  

….ஏ� ேபாராட ேவ2�..? ந8ப! 
ேவா�ெட!..இ�	" நா� பதி� 
ெசா�4றைத விட, ப�&ம�ற�தைலவ! 
தி'.லிேயானி ெசா�ன பதி� உம	" 
ெபா'�தமாF இ'	" ெம�* 
நிைன	கிேற�.ஒ'வ! த� ந8பைர	 
ேக�டாரா�, வாேவ� ெவளிய ேபாேவா� 
எ87, உடேனந8ப! ேக�டாரா�, 

ெவளியேபாF எ�ன ப8ண எ87, உடேன 
அெவ!ந8ப=ட� ெசா�னாரா� 
ெவளியேபாF பட� பா	கலா�தாென எ87. 

உடேனந8ப! ெசா�னாரா�, பட� பா�� 
எ�ன ப8ணிற� எ87. ச(ேதாசமாF பட� 
பா���7 , உண�வி7தியில 
சா�பிடலா�தாேன எ8டாரா�. 

உடேனந8ப! ெசா�னாரா� , 
சா�பி�7……..?இ�ப&�தா� இ'	"ந8பேர 
உம� பதி4�. அ(த ஒ'�த'	" வாF�த 
ைப�திய	காராந8ப! ேபால, ஒ�7 ெமா�த 
ஈழ�தமிழ'	"� வாF�த 
ைப�திய	கார�தமிழ!க� தா�ந;'�, 

மாமணி��,�ைர��.எ	I 
ேபா�றவ!க+�. 1லிகJ எ�ன வான�தி� 
இ'(� "தி�தவ!களா, இ�ைலேய 
அெவ!க+� எ� ம�யி� இ'(� தாேன 
உ'வானவ!க�. ெப'�பா�ைம தமிJ 
சNக� எ�னநின�தேதா, அ�ல� 
வி'�பியேதா, அைத�தாேன 1லிக� 
ெசய�ப7�த;னா!க�. ேபாரா�ட� எ�றா� 
இழ�1 வர�தா� அ8ேண ெசF��. 

இழ�ைப�பா��� ேபாரா�ட�ைத	 ைக விட 
0&�ேமா.ஒ'ேவைள அகி�ைசF வழி� 
ேபாரா�ட�ைதA ெசா�4றியேளா..? எ7�த 
உடேனேயநா� தமிழ! எ�ன 
ஆ�த�ேபாரா�டேமா 
நட�திேனா�.காலி0க� திடலி� 
ச�தியா	கிரக� ேபாரா�ட�நட�தினைவ 
தைலயில அ& ேவ8&னைதெய�லா� 
மற(� ேபானி6கேளா. 

ஈழ�தமிழ'	"…….அகி�ைச�ேபாரா�ட0� 
ச= வரா�, ஆ�த� ேபாரா�ட0� ச= வரா� 
எ8டா�, அ�ேபாநா6க� ஈழ�தமிழ! எ�ன 
வழி� ேபாரா�ட�ைதய8ண 
நட�திற�.பய(தவ!க�, ச	தி 
இ�லாதவ!க�,மான� ெக�டவ!க�, Q7 
ெசாரைண இ�லாதவ!க�, தய� ெசF� 
ஒ' ஓரமாF� ேபாF உ	கா'6ேகா. யா! 
இ'(தா� எ�ன , யா! ேபானா� எ�ன , 
யா! வ(�தா� எ�ன, எ� ம8ைண�� , 
எ� ம	கைள��, கா	"� ேபாரா�ட�ைத 
ெதாட!பவ!க� பி�னா�, ெப'�பா�ைம� 
தமிழ!நா� அணி!திர�ேவா�.ந;6க� 
எ�ேலா'� வாயா� ?ட� தமிழ;ழ�ைத� 
ெப/*� த(� இ'	க மா�U!க�. ஆனா� 
ேதசிய� தைலவ! ெசயலிலாவ� 
0ய/சி��� பா�தா!. “ந; எைத அதிக� 
நிைன	கிறாேயா ,ந; அ�ேவ ஆ"றாF” நா� 
ெப'�பா�ைம� தமிழ! தமிழ;ழ�ைதேய 
நிைன	கிேறா� , அைத நி�சிய� அைட(ேத 
த;'ேவா�. ஆனா� ந;6க� [ மாமணி, எ	I, 

�ைர , தமிJமாற�]……? நாFக+	"� 
கனவி4� “எ4�1��87தா� ” வ'மா�. 

Reply   

vanniyan 

Posted on 09/03/2010 at 8:41 am  

a voter 

Posted on 09/02/2010 at 4:28 

am 

ஐயா மாமணி அவைரA 
>�மா வி76ேகா. “மன� 
0�ளிவாF	காலி/"�பி� 
ஒ'வைக 
ேபதலி�1	"�ளாகி ” 

mamani 
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எ�* வி	கி எ#தின� 
இவைர� ப/றி� தாேன. 

வி	கி எ#தியைத 
0தலிேலேய 
பா!�தி'(தா� நா� 
பதிெல#தி 
மின	ெக�&'	க மா�ட� 

Reply   

Posted on 

09/03/2010 at 2:44 pm  

இ�பி&யானவ!	+	" 
நா6க� 
தா� 
ஆதரவா 
இ'	கெவ@� 
மாமணி 
அB!க+டய 
"0ற�கைள 
ேக�டாேல 
பாதி 
"ணமாயி7� 
பிள ;I 
ெவ(�த 
18ணி�………………………

 

kuru 

Posted on 08/30/2010 at 12:06 pm  

நித!சன� எ#திய� தா� நித!சன� சரவண� அவ!கேள யாைரயாவ� ெசFய 
வி�டாரா? ெமா�த� தமிழைர�� "�தைக	" எ7�த� ேபா� அ�லவா 

1லிக� ெசய/ப�டா!க�. உலக அரசியைல உ�வா6கி ெசய/படாம� ஹ;ேரா 
விைளயா�7 கா�& 0# தமிJ ச0தாய�ைத�� ெத'வில வி�ட� யா!? 

<Aசி	" ம'(� அ&	கிற விமான�ைத பற	க வி�7 0# உலைக�� விழி	க 
ைவ�� அவ!கள� பைகைய ச�பாதி�� இ'(த ப&Aசவ6கைள எ�லா� 

ேபா�7 த�ளி ெகாHச நHச அநியாயமா 1=(தா!க�. சி�ன ெம8&ைச ைக� 
ெசFத 1லிக� பி�ப	கமாக வில6கி�7 நாF	" சா�பா7 ெகா7�ப� 

ேபா� சா�பா7 ெகா7�ததா� அவ! ேகா�ைபைய காலா� அ&	க அ�ேற 
அவைர க�தியா� "�தி	 ெகா�றாேன கி�7 . �!ைக அ�ம� ேகாவிலி� 

ெகா�ைள அ&�� அ(த நைககைள கடலி� ெகா�&னா�கேள . 0#� தமிJ 
இன�ைத�� ெத'வில வி�ட� ம�7மா இ�@� இ'(� ெகா87 

அளா+	" அ&ப�7 ெகா87 இ'	கிறா6க�.ம/ற இய6க6க+� பிைழ 
வி�ட� தா� ஆனா� �ேராக�தி� உAச� 1லிக� தா�. 

Reply

ramesh 

Posted on 08/30/2010 at 2:08 pm  

இ6" வ(� "�ைப ெகா�7� பல'	"� எம� ேபாரா�ட�தி/"� எ�வித 
ச�ப(த0மி�ைல.நா4 இணய6களி� வாசி��ைவ�7 இ6" வ(� 
ெகா�7கி�றா!க�.ேபாரா�ட�தி� ச�ப(த�ப�டவ�,அதனா� பாதி	க�ப�டவ� 
அ(த ச�பவ6கைள எ#�� ேபா� இவ!களா� தா6க� ேபாரா�ட�தி� 
ஈ7படாத "/ற உண!வா� ெவ*மன ச�ைபக�7 
க�7கி�றா!க�.இய	க6களி� இ'(தவ!க+	" jய=� பதிைவ வாசி	"� 
ேபா� அத� உ8ைம� த�ைம�� சில ஊகி�1	கைள�� 
1=(�ெகா�ள0&��.அவ!க� பி�ேனா�ட� எ#�� ேபா� ச�ப(த� 
ப�டவ!களி� ெபய!,ஆ87கைள ?ட எ#�கி�றா!க�. ேமேல க'�ெத#திய 
வ�னிய@	" ேபாரா�ட�தி� எவைர�� ெத=யா� அவர� ஆ	க� >�மா 
"��மதி�பாக எேதா ஆ8டபர�பைர ஆளநிைன�பதி� எ�னதவ* எ�* 
உ>�ேப/ற� ப�டவேர ஒழிய ேவெறா�*மி�ைல.இவ!க+	" சபாலி6க� 
யாெர�* ேக�7� பா'6க�ெத=யா�.ஆனா� ேபாரா�ட�ைத ப/றி ப	க� 
ப	கமாக வ ;ர காவிய� பைட	க நி/கி�றா!க�.கைடசி� எ�ன�ைத 
அைட(த!க� எ�றா� ச=�திர�தில தைலவ/ற ேப! எ�ப�� இ'	"� 
எஙி�றா!க�.ம	க� 0காமி� இ'�ப� ப/றி அவ!க� எ�*� கவைல� 
ப�டதி�ைல.ஏேனனி� இவ!க� ம	க+	காக ேபாராடேவ இ�ைலேய. 

Reply

rathan 

Posted on 08/30/2010 at 5:40 pm  

ரத� 

சிலவ/ைற 1ற	கணி�பேத அவ/*"=ய பதி�. 

xxx 
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அவ!க� எ�ல இட6களி4� "�ைப ெகா�&	 ெகா87தா� 
இ'�பா!க�. 

மிதி	க	 ?ட� ெபறா� — விலகி நட�6க�. 

இவ!களி� ந;ளமான உளற�கைள யா'ேம வசி�பதி�ைல. 

ஏேதா மன� தி'�தி. அைத ஏ� ெக7	கிற;!க�? 

Reply   

Posted on 08/31/2010 at 5:03 am  

அ�தா� உ8ைம ேஜா	"	" 
ேவ87மானா� ஏதாவ� சீ8& எ#தலா�, 

க*�பான ஊ/*	கைள அ�ளி ப=ேசாதைன 
ெசF�ெகா8&'	காம� 
1ற	கணி��வி7வ� சாலAசிற(த�,ேநர0� 
மிAச�, 

Reply   

rukku 

Posted on 08/31/2010 at 10:23 pm  

தி'.எ	I, ம�னி	க2�.."�ைபைய நா� 
க8ட இட�தி4� ெகா�7வதி�ைல. அைத 
ெபா'�தமான இட�தி� , ெபா'�தமானவ! 
இட�தி� தா� ெகா�& இ'	கிேற�.ந;! 
0தலி� ஒ�ைற ெத=(�ெகா�+�, இ(த 
உலக�தி� “ேவ8டாத�” எ�ற ஒ�*ேம 
இ�ைல. ெகாHச� விள	கி ெசா�னா�, ந;! 
வாழ�பழ� சா�பிட ேவ2� எ�றா�, 

வாழ�பழ�ேதாைல ந;	கி எறி(�வி�7� 
தா� வாழ�பழ�ைத சா�பி7வ ;!. ஆனா� ந;! 
ஒ�ைற மற(� விடாேத��, வாழ�பழ� 
ேதா� இ�லாமா� , வாழ�பழ� இ�ைல. 

இ(த உலகி� ேதைவயான� , ேதைவ 
அ/ற� எ�ற� எைத�ேம பி=��� பா	க 
0&யா�. எ�லாெம ேதைவயான�தா�. 

எனேவ ந;'� , *	"�� ஆற , அமர 
இ'(� , என� "�ைபைய	 கி8& பய� 
ெபற��. 

Reply   

vanniyan 

Posted on 08/31/2010 at 4:42 am  

ெகா�ட�ப7பைவ "�ைபகள�ல தமிJ ச0தாய�தி� 
மாதி=க�. இைவ மீ� தயா=�பி� Nலேம 
சீ!ெசFய�படேவ87�. தாJ� மன�பா8ைம��, "/ற 
உண!�ேம ம/றவைன �ேராகியாக 0�திைர "�த ெவ" 
0ைன�பி� நி/கிற�. 

Reply   

mamani 

Posted on 08/31/2010 at 2:23 pm  

//தாJ� மன�பா8ைம��, "/ற உண!�ேம 
ம/றவைன �ேராகியாக 0�திைர "�த 
ெவ" 0ைன�பி� நி/கிற�.// மாமணி 
?*ய�ேபால ேதசிய�தைலவ=� 
ஆ+ைம�� வ ;ர0� 
விேவக0� ,எதி=க+	"� 
�ேராக	?�ட6க+	"� 
தாJ�மன�பா8ைமைய ஏ/ப7�தி பித/ற 
ைவ�தி'�ப� க8?டாக�ெத=கிற�, 

மாமணி நா� உ6க� க'�ைத 
வரேவ/கிேற�, 

Reply   

maniyan 

Posted on 09/01/2010 at 11:59 pm  

இரா2வ� அகல கா� 
ைவ	"�ேபா� தைலவ! 
உ�+	" வி�7 
அ&Aசாேர அ& அைத 

mamani 
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இ(த S/றா8&� சிற(த 
இரா2வ விeகமாக 
க'தலா�. 

இ(த விடய�ைத ந�றாக 
ஆராF(� எ�ைன 
பரா�&யைம	" ந�றி 
மணிய�. 

Reply   

Posted on 08/31/2010 at 10:53 pm  

ேதாழா ரத�… தமிJ ம	க+	" ெசFவைதA ெசF� 
இ'(தா�, சபாலி6க� எ�ன, அெவ! அ8ணா மகாலி6க�, 

அெவ! அ�பா 0��லி6க� எ87 எ�லாA 
சிவலி6க6கைள�� ந;! ெசா�லாமேல நா@� தமிJம	க+� 
எ�ேறா அறி(� இ'�ேபா�. சபாலி6க� எ�ன த(ைத 
ெச�வாவா இ�ைல,நம� ேதசிய� தைலவ'	"� தா� 
ஒ�பானவேரா. அ�ப& எ�றா� எ6க� இட�� 
வ�னியசி6க�ைதப/றி� ெத=�ேமா, அ�ல� 
>(தர�பி�ைளைய� ெத=�ேமா. ” ச=�திர�ப	க�தி� ” எ�ப�� 
ேதசிய�தைலவ! ேமத".பிரபாகர� ெபய'� , 
“த=�திர�ப	க�தி�” உம��, உ6கள� ?�ட�தினர� 
ெபய'� , ஆமா� எ�ப��நிைல�ேத நி	"�. 

Reply   

vanniyan 

Posted on 09/01/2010 at 11:01 am  

1ராண	கைதகளி/ெகா�பான 
ேசாடைன	கைதகளி4�, ப	தி 
இல	கிய6கைளேபா�ற தனிமனித 
ஆராதைனகளி4� வள!(த மன� 
0�ளிவாF	காலி/"�பி� ஒ'வைக 
ேபதலி�1	"�ளாகி >யப=ேசாதைன	" 
பதி� உலக�ைத X/*கி�ற�. >னாமிைய 
A!வேதச சதிெய�* �	கி	க��, 

ப'வ	கா/ைற 0	கால0� உண!(த 
Q=ய�ேதவனி� இய/ைகபாலான 
f82ண!வி� ெவ/றிெய�* 
சிலாகி	க��, ஊழி	கா/ைற �ேராகிகளி� 
சதிெய�* சி//� ெகா�ள�� ெசFகிற�. 

இவ!களா� வி'�பினா4� 
உ8ைமேபசேவா, >ய�=ேசாசதைன	" 
த6கைள உ�ப7�தேவா இயலா�. 

0&(தேத இBவள�தா�. 

Reply   

wicky 

Posted on 09/01/2010 at 11:48 pm  

வி	கி ச=யான க'�� 
ஆனா� எBவள� ேப! 
1=(தி'�ப!. ச/* இல" 
ெமாழியி� எ#தினா� 
பல! 1=(� வி�7 பி� 
உ6கைள தி�7வ!. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/01/2010 at 11:43 pm  

வ�னிய� உம	" ஏர�1 , வ ;ராசாமி 
இ'வைர�� ெத=�மா? 

Reply   

mamani 

Posted on 09/02/2010 at 4:28 am  

ஐயா மாமணி அவைரA 
a voter 
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>�மா வி76ேகா. “மன� 
0�ளிவாF	காலி/"�பி� 
ஒ'வைக 
ேபதலி�1	"�ளாகி ” 
எ�* வி	கி எ#தின� 
இவைர� ப/றி� தாேன. 

வி	கி எ#தியைத 
0தலிேலேய 
பா!�தி'(தா� நா� 
பதிெல#தி 
மின	ெக�&'	க மா�ட� 

Reply   

Posted on 09/01/2010 at 7:56 pm  

0�னா� வ�னியா ேமய'� த/ேபாைதய வ�னியா நகரசைபயி� 1ெளா� 
அைம�பி� உ*�பின'மான ஜி R லி6கநாத� ஓகI� 2� ‘ேதச�ெந/’	" 
வழ6கிய ேந!காண�.http://thesamnet.co.uk/?p=21934 

ேதச�: வ�னியாவி� உ�ள ம/ைறய இய	க6க� ப/றி எ�ன ெசா�ல 
0&��. வ�னியாவி� சில பிரAசிைனக� கட�த�க� நட�பதாக அறிகிேறா�. 

சில! தனி�ப�ட "/ற6களி� ஈ7ப7பவ!க� எ�*� சில! இய	க6கைளA 
ேச!(தவ!க� எ�*� ெசா�ல�ப7கிற�. 

லி6கநாத�: உ6க� ஒBெவா'வ'	"� ெத=�� 1977� ஆ8&லி'(� 
கா(த;யமாக உ'ெவ7�� ம	க+	" உதவி ெசF�� கா�7	"�ேள இ'(த 
இய	கமாக, ஜனநாயக ச	தியாக இ'(தவ!க� நா6க� – 1ெளா�. எ6க+	" 
கட(த ேத!தலி� வ(த பி�னைட� எ6கட ேவைலகைள தைட� 
ப8ணி��ள�. ஏைனய க�சிகைள ெபா*�த வைரயி� ெப=தாக 
ஒ87மி�ைல. ஆனா� இ6ேக நட	கிற ெகாைலக�, ெகா�ைளக� 
கட�த�களி� ஆர�ப�தி� நட(தைவக+	" 1லிக+	" 0	கிய ெபா*�1 
உ87. கா�7	"� இ'(� வ(த 1லிக+	" ஒ' உதவி�� கிைட	காம� பல 
கள�களி� ஈ7ப�டவ!க� இதி� பல! ைக� ெசFய�ப�7 உ�ளா!க�. 

ேதச�: இல6ைக அரசி� உள�� பைடயினராக 0�னா� இய	க 
உ*�பின!களி� பல! (0�னா� 1லிக� , 0�னா� ெரேலா, 0�னா� 1ெளா� 
இ�ப& எ�லா இய	க�தவ!க+�) இ'�பதாக ஜேரா�பாவி� பரவலாக 
ேபச�ப7கிறேத. இ� எ(தள� உ8ைம. இவ!களி� பல! தம	" நிைன�த மாதி= 
பல ேவைலகைள ெசF�வி�7 ேபாFவி7கிறா!க� எ�*� ேபச�ப7கிறேத? 

லி6கநாத�:இ6"� ந;6க� ெசா�வ� ேபா�ற பல கைதகைள அறிகிேறா�. 

எ�ப& உ8ைமைய அறிவ�. நா� 1ெளா� ப/றி ெசா�4வ� எ�றா�, 2009 

ஆகI� 10� திகதியிலி'(� இ�* வைரயி� இய	க Rதியாக ெகாைலேயா, 

யா=ட� கா> வா6கியதாகேவா அ�ல� ம	க� விேராதமான எ(த 
நடவ&	ைகக+ேம நட	கவி�ைல, தி'ணா�	"ள�தி� ஒ' ெப8பி�ைள 
ச�ப(தமான ச�பவ� நைடெப/ற�. அதி� ச�ப(த�ப�டவ! ஒ�றைர 
வ'ட��	" 0�பாகேவ இய	க�திலி'(� வில�த�ப�டவ!. இதி� தவ* 
எ�ன எ�றா� இ�ப&ப�டவ!கைள நா� இய	க�திலி'(� வில	கி��ேளா� 
எ�பைத ம	க+	" ெத=வி�தி'(தா� இ�ப&யாக "/றAசா�7	க� எ�மீ� 
வ(தி'	கா�. அைதவிட வ�னியாவி� பிரேதச6களி� உ�ள ெபா� ம	களிட� 
எ�ைம� ப/றி விசா=�� அறி(� ெகா�+6ேகா. அ�ப& ஏ�� தவ*க� 
இ'(தா� எ�னிட0� ேப>6ேகா நா6க� 0&(தள� எம� தர�1 விள	க�ைத 
த'ேவா�. 

இவ=� ேப�&ைய பா!�த;!களா? 

இவ=ட� ஓ! ேக�வி. 
ேதாழேர, தா6க� ெசா�வ� ச=தா�. த6க� ?/*�ப&, உமா மேகIவரைன 
ெத=யாதவ!க� (காணாதவ!க�, ேபசாதவ!க�), 0	கியமாக உமா மேகIவரனி� 
ெகாைல	" பி� பிற(தவ!க� உமா மேகIவர� இற(தத/காக 
ெகா8டாட�ப7� வ ;ர ம	க� தின� ெகா8டாட�பட	?டா�. நா� ெசா�வ� 
ச=தாேன. இைத 0தலி� உ6க� அ6க�தின! எ�* ெசா�பவ!க�" 
ெசா�46க�. த6க� இய	க� ஏ� ெவளிநா7களி� உமா மேகIவரனி� 
உ�ெகாைல, ஜனநாயக ம*�1 கலாசார� ெத=யாம� வ ;ரம	க� தின� 
ெகா8டா7கிறா!க�? 

கா(திய வழியி� வ(தவ!க� எ�* ெசா�கிற;!கேள, கா(திய�தி� இ'(த 
எ�தைன ேப! த/ேபா� த6க� இய	க��ட� ேச!(� இய6"கிறா!க�? 

கா(திய� ச(ததியா!, எI. எ. ேடவி� எ6ேக? 

இல6ைக இ(திய நா7களி� >த(திர தின�தி/" பி� பிற(தவ!க+� 
அ�ப&�தாேன? தா6க� அ7�த 0ைற நகரசைப பிதாவாக 
ேத!(ெத7	க�ப�டா� இைத ஓ! ச�டமா	க 0ய/சி�6க�. 

த6களி� ேம� மதி�1� ம=யாைத�� ைவ���ள நா�, தா6க� எைதேயா 
ெசா�ல ெவளிகி�7 “ஏேதா மா/றா� ெசFதா� எ�லா� பிைழ எ�ற” ேநா	கி� 
ெசா�வ� த6களி� அரசிய� அ@பவ�ைத கிேழ த�+கிற�. 

“2009 ஆகI� 10� திகதியிலி'(� இ�* வைரயி� இய	க Rதியாக 
ெகாைலேயா, யா=ட� கா> வா6கியதாகேவா அ�ல� ம	க� விேராதமான எ(த 

மணி��ைர 

Page 32 of 42ெரேலா இய	க�தி� இைண�� பிரபாகர� – ஈழ� ேபாரா�ட...

24/09/2010http://inioru.com/?p=16472

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



நடவ&	ைகக+ேம நட	கவி�ைல” எ�* ெசா�கிற;!க�. 

அ�ேபா 2009 ஆகI� 10� திகதி வைர இய	க Rதியாக ெகாைல, எ�ேலா=ட� 
கா> வா6கிய�, ம	க� விேராதமான நடவ&	ைககளி� ஈ7ப�ட� எ�* 
ெசா�கிற;!க�, ச=தாேன? 

நகரசைபயிேலா, பாரா+ம�ற�திேலா ம	களா� ெத=� ெசFய�ப�7 
அ@�ப�படாத கால�திேலேய இ�ப&ெய�றா�? 

கா(திய வழியி� வ(த த6களி/" 2009 ஆகI� 10� திகதி வைர இய	க 
Rதியாக ெகாைல, எ�ேலா=ட� கா> வா6க, ம	க� விேராதமான 
நடவ&	ைககளி� ஈ7பட எ(த ம	க� ஆைண த(தா!க� எ�பைத��, 2009 

ஆகI� 10� திகதி பி� ஏ� இவ/ைற வி�7 வி�U!க� எ�பைத�� ச/* 
விள	கமாக ெசா�வ ;!களா? 

- த6க� பதி4	காக கா�தி'	"� த6க� ேம� ம=யாைத ைவ�தி'	"� ஓ! 
ேதாழ� மணி��ைர  

அ��ட� ஐய=� 1ெளா� உ'வா	க�தி/"� இவ=� ேப�&	"� 
0ர8பா7க� இ'(தா4� ஆர�ப ெகாைல கலாசார�தி� ெதாட!(� ெகா8ேட 
இ'	கிறா!க�. 

Reply

Posted on 09/01/2010 at 11:27 pm  

ேத!த�களி� 1ள�7	" வி#(ததாக ?ற�ப7� வா	"களி� 
பல லி6கநாத� எ�ற தனி�ப�டநப'	காக வி#(ததாகேவ 
?*வ!. 2009 ஆகI� 10 	" 0� ெகாைல, ெகா�ைள, 

வழி�பறி�1 எ�லா� ெசFததாக தாேன ஒ�	ெகா�வத� 
Nல� தா@� அத/" உட(ைத எ�பைத மற(� வாைய 
ெகா7��………………………………… 

Reply   

mamani 

Posted on 09/02/2010 at 5:43 pm  

ேதச� ெந�&� வ(த 1ெளா� ேதாழ=� 2009 ஆகI� 10 	" 0� ெகாைல, 

ெகா�ைள, வழி�பறி�1 எ�லா� தாேம ெசFததாக ஒ�	ெகா�ளவைத இ�@� 
ெதாட!கிற� என வ4Aேச!	க அ7�த அரச சா!1 ேவ�சயி&� அவ!கேள 
ேபா�&'	கிறா!க�. >(தர� பி=(தேபா� ைகயி� எ7�த வ�0ைற, ெகா�ைள, 

இ�@� >(தர� பாைதயிேலேய ெதாட!கிற�. 1லி	" பிற(த� <ைனயா"மா 
எ�* 1லியில இ'(� பி=Hசைவ�� ஒேர "�ைடயி� ஊறின ம�ைடக� 
எ�* நி[பி��	 ெகா87 இ'	கிறா!க�. இதில ட	கிலச ேவற கி8ட�. 

தா6க+� ெசFய மா�&ன� ம/றைவைய�� ெசFயவிடமா�&ன�. இதில 
தா6க� கா(தியதில இ'(� வ(தைவ எ�* காதில ஒ' <. இ6ைக ஐய! 
பதி�ல எ�லா� வரலா* வ'கிற�. உமா மேகIவர� 1ெளா� 
ெதாட6கினேதா, ஐய!, ச(ததியா!, >(தர�ேதாட அதில ேச!(தேதா. 

August 30th, 2010  

0'6கனி� இட�ெப/ற பா=ய ெகா�ைளA ச�பவ� ெதாட!பாக ெபாலிI 
இ�Iெப	ட!, ெபாலிI உ�திேயாக�த!, 0�ைனநா� 1ெளா� உ*�பின! 
ஆகிேயா! ச(ேதக�தி� ேப=� ைக� ெசFய�ப�7 விள	கமறியலி� 
ைவ	க�ப�7�ளதாக� ெத=யவ'கி�ற�. 

ம�னா! 0'6க� ெபாலிI பி=�	" உ�ப�ட Q=ய க�ைட	 கா�&� 
வசி	"� வ!�தக! ஒ'வ=� வ ;�&லி'(� ஏற�தாழ 23 இல�ச�� 78 ஆயிர� 
ெப*மதியான பண�, த6க நைகக� ம/*� ைக�ெதாைலேபசிெயா�ைற	 
ெகா�ைளய&�த ச�பவ� ெதாட!பாக ைக� ெசFய�ப�ட ச(ேதக நப!க� 
ந;திம�றி� ஆஜ!ப7�த�ப�டேபா� ச(ேதக நப!கைள விள	கமறியலி� 
ைவ	"மா* ந;திம�ற� உ�தர� பிற�பி���ள�. 

ம�னா! ெபாலிI நிைலய�தி� பணியா/றிய ச(ேதக நப!களான ெபாலிI 
இ�Iெப	ட'� ெபாலிI உ�திேயாக�த'� கடைமயி� ஈ7ப�&'(த 
ேவைளயிேலேய 0�ைனநா� 1ெளா� உ*�பின! ஒ'வ=� ஒ��ைழ�1ட� 
ேம/ப& வ!�தக=� வ ;�&@� 1"(� அவைர அA>*�தி கட(த ஆ87 
ஜனவ= மாத�தி� 23 இல�ச�� 78 ஆயிர� ெப*மதியான பண�, த6க நைகக� 
ம/*� ைக� ெதாைலேபசிெயா�ைற�� அபக=��A ெச�*�ளதாக� 
ெபாலிஸா! ெத=வி���ளன!. 

இ	 ெகா�ைளயி� ?�7A ேச!(தி'(த ேம/ப& அைம�பி� உ*�பின! 
தைலமைற வாகியி'(ததாக��, ேம/ப& வ!�தக=� ைக�ெதாைலேபசி 
எ8ணி� ஊடாக ெதாழி�f�ப 0ைறைமைய� பய�ப7�தி 0தலி� ச(ேதக 
நப!க+� ஒ'வரான ெபாலிI உ�திேயாக�த! ைக� ெசFய�ப�டதாக��, 

அவைர விசாரைண	" உ�ப7�தியத� Nல� அபக=	க�ப�ட 
ைக�ெதாைலேபசிைய	 ைக�ப/ற 0&(தேதா7, ச(ேதக நப!கைள ைக� ெசFய 
0&(ததாக�� ெபாலிஸா! ெத=வி���ளன! 

http://www.neruppu.com/?p=27962 

Reply

மணி��ைர 

Posted on 09/04/2010 at 1:31 am  
alex.eravi@gmail.com
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ம�னா=� ெபாலிஸா'ட� இைண(த ெகா�ைளயி� 
ஈ7ப�டவ! தம� உ*�பின! இ�ைல எ�கிற� 1ெளா� 
அைம�1! 

August 30th, 2010 

Save & Share 

ம�னா=� ெபாலிஸா'ட� இைண(� ெகா�ைளயி� 
ஈ7ப�டதாக ச(ேதக�தி�ேப=� ைக� ெசFய�ப�டவ! தம� 
அைம�பி� உ*�பின! இ�ைல எ�கிற� 1ெளா� அைம�1. 

ம�னா! 0'6க� Q=ய க�ைட	கா�&� கட(த ஆ87 
ஜனவ= மாத� வ!�தக! ஒ'வ=� வ ;�&� இ'(� 23 

இல�ச�� 78 ஆயிர� [பாF பண� த6ைக நைகக� 
ெகா�ைளய&�தைம ெதாட!பாக ைக� ெசFய�ப�7�ள 
ெபாலிI இ�Iெப	ட!, ெபாலிI உ�திேயாக�த'ட� 
1ெளா� உ*�பின! ைக� ெசFய�ப�டதாக ெசFதிக� 
ெவளியாகி இ'(தன. 

இ� "றி�� 1ெளா� அைம�1 ம*�1 ெத=வி�� ெந'�1	" 
ெசFதிெயா�ைற அ@�பி ைவ���ள�. 

ெகா�ைள ச�பவ��ட� ஈ7ப�டதாக ெத=வி	க�ப�7 ைக� 
ெசFய�ப�ட நப'	"� 1ெளா� அைம�1	"� ெதாட!1க� 
இ�ைலெயன��, இB ெசFதியான� தம� அைம�1 மீ� 
கள6க�ைத ஏ/ப7��வத/காக ேம/ெகா�ள�ப�ட 
ெசFதியா"�. இதைன ஊடக6க� ெபா*�ப/ற வித�தி� 
ெவளியி�7 வ'வதாக�� 1ெளா� அைம�1 அ@�பி 
ைவ���ள ெசFதி "றி�பி� ெத=வி	க�ப�7�ள�. 

Source: http://www.neruppu.com/?p=27989 

Reply   

Posted on 09/03/2010 at 12:47 am  

இ(திய� ெபாலிI>ட� ?�7A ேச!(� க�ைட� பHசாய�� நட�திய சபா 
நாவல�, "கநாதனிட� 30 இல�ச� ேகா=னா!! 

பதிேவ/றிய� பி.இரயாகர� Thursday, 02 September 2010 20:53 பி.இரயாகர� – சம! 
2010 

E-mail Print PDF 

எ#�� (ெப'�பி	க – சி*�பி	க) 

ெப'�பி	கசி*�பி	க 

இ� ஒ�*� க/பைனய�ல. நிஜ�. அ8ைமயி� ெகா7	க� வா6க� 
ெதாட!பாக இ(திய ெபாலிசா! பி&�த "கநாதைன வி7வி	க, சபா நாவல� 
அவ=ட� இ(திய [பா 30 இல�ச�ைத	 ேகா=னா!. நட(த ச�பவ� உ8ைம. 

ைக�, ேபர�, ஊழ�, இலHச� … இதி� சபா நாவல� ச�ம(த�ப�ட� எ�லா� 
உ8ைம. இத� பி�னணியி� உல�� தகவ�க� பல. ெபாF, 1ர�7, உ8ைம, 

N&மைற�1 எ�* அைன��� கல(த தகவ�க� ெவளிவ'கி�ற�. 

அைத�தா� இ6" நா� ெதா"��� தர 0ைனகி�ேறா�. 

ைக�, கட�த�, மிர�ட�, க�ைட� பHசாய�� … Nல� பல இல�ச6க� 
ச�பாதி�ப�, இல6ைக அரசியலி� ஒ' அ�சமாகிவி�ட�. இத/"� மாமா 
ேவைல பா!�� அரசிய� ெசFவ�, க�ைட� பHசாய�� ெசF� பண� 
ப82வ� எ�*, இைட�தர"� ெதாழி�க+� 1ர�சி அரசிய4� ?ட�தா� 
ெசழி	கி�ற�. இைத�தா� சபா நாவல� ெசFதா!. கட(தகால�தி� இைத, பல 
தள�தி� ெதாழிலாக ெசFதவ! தா�. நா� அறிய 0த� 0தலி� ஒ' நபைர 
பி&�� ைவ��	ெகா87, அவைர வி7வி	க க�ைட� பHசாய�ைத ெசFத 
தகவ� இ�தா�. த�@ட� அரசியலி� இ'�பவ!க+	" இைத நியாய�ப7�த, 

மா!	சிய�ைத ைகயி� எ7�� அவ! ?றிய விள	க6க� ேவ*. அ� எ�ன 
எ�பைத�� பா!	க 0�, இத� பி�னணியி� எ�ன நட(த� எ�* 0தலி� 
பா!�ேபா�. 

0�னா� பா=I ஈழநா7 ப�தி=ைகயி� ஆசி=ய'�, 0த� ஜேரா�பிய தமிJ 
ெதாைல	 கா�சியான R.R.எ� நி*வன�ைத நட�தியவ'�, இ�* டா� 
ெதாைல	கா�சிைய இல6ைகயி� நட��பவ'மான "கநாதைன, இ(தியாவி� 
ெபாலிசா=� �ைண�ட� சில! அவைர பி&�� ைவ�தி'(தன!. ஒ'1ற�தி� 
இைத ைக� எ�*� ?றலா�. க�ைட� பHசாய�� சா!(த, ெபாலிI நட��� 
இரகசிய மாபியா� ெதாழி� எ�*� ெசா�;லா�. 30 இல�ச� த(தா� 
விட0&�� எ�* நாவல� ெதாட!1 ெகா8ட "கநாதனி� 0த� ஜேரா�பிய 
ெதாைல	கா�சியான R.R.எ� ைய, வழைம ேபா� 1லிக� மாபியா வழிக� 
Nல� ைக�ப/றிய� 0த� பி�ன! எ�லாள� பைட�பி=வா� �ேராகி எ�* 
�87பிர>ர0� ெவளியி�7 அவைர� �ேராகியா	கின!. இ� ேபா�* பல 
கைதக� உ87. 1லிக� வழைம ேபா� தா� அ�லாதவைர �ேராகியாக 
கா�7� வைர, இவ'� பலைர� ேபா� 1லி	" ஆதரவாக�தா� வாெனாலி, 
ெதாைல	கா�சி ம/*� ப�தி=ைகைய நட�தி வ(தா!. 1லிக� அவைர� 
�ேராகியா	கி�ட�, அவைர தனிைம�ப7�தி இ(த �ைறயி� இ'(�� 
தி�டமி�7 ஒ�	கின!. இத� பி� இ�* இல6ைகயி� டா� 
ெதாைல	கா�சிைய அவ! நட��கி�றா!. இ�ப& இத/" ந;8ட அரசிய�, 

உ�ள ;டாக உ�ள�.  

இ(த நிைலயி� தனி�ப�ட இ'வ'	" இைடயிலான ெகா7	க� வா6க� 
ெதாட!பான விைடய�தி� தா�, "கநாதைன இ(திய ெபாலிI பி&�� ைவ��	 

mamani 
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ெகா8டன!. இ�ப& இ(திய ெபாலிசா=� �ைண�ட�, ஒ' மாத��	" 0� 
இ(த பண� ேபர� நட(த�. ைக� எ�பத� பி�னணியி� பண�ேபரமாக 
இ'(ததா�, இ� ைகத�ல. இ� க�ைட� பHசாய�தாக ப=ணாம�ைத� ெப/*, 

ம/ெறா' அரசியலாகி�ற�. இத� பி�னணியி� தமிழக 1லியாதர� 
பிைழ�1வாத தமிJேதசிய	 "�ப� இ'(��ள�. இவ'ட� தனி�ப�ட 
ெகா7	க� வா6க� விவகார�தி� ஈ7ப�ட நப=� த�பி, சபா நாவலனி� 
இனிெயா' இைணய�தி� “0/ேபா	காக” (ெபய! தவி!	க�ப7கி�ற�) தமிJ 
ேதசிய� ப/றி ெதாட!Aசியாக எ#�பவ!. இ�ப& இத� பி�னணியி� 1லிசா!1 
தமிJேதசிய� சா!(த சில வழ	கறிஞ!க+� தைலயி�7, பண�ேபர�ைத 
நட�தின!.  

இ�ப& திUெரன ெபாலிசா! Nல� பி&��ைவ��	 ெகா8ட பி�னணியி� 
வழ	கறிஞ!க�, ெபாலிI எ�* ஒ' ?�7 களவாணி	 "�ப�, திைரமைறவான 
பண� ேபர6க� நட�தியி'	கி�ற�. இ(த	 ைக� நட(த அ7�த ஒ' சில மணி 
ேநர�தி�, அவ'ட� சபா நாவல� ெதாைலேபசி Nல� ெதாட!1 ெகா87, 30 

இல�ச� த(தா� உட� வி7வி	க 0&�� எ�ற ேபர�ைத நட��கி�றா!. 

பா=சி� உ�ள ஒ'வ=� ெபயைர	 (ெபய! தவி!	க�ப7கி�ற�) "றி�பி�7, 

அவ! ெபா*�1 நி�றா� உட� அவைர வி7வி	க 0&�� எ�* ேபர�ைத 
நட��கி�றா!. இ�ப& இ(த விவகார�தி� சபா நாவல� மாமா ேவைல 
பா!	கி�றா!. பல ேபா�& மாமா	க� இ(த ெதாழிலி� இ'�பதா�, இத� பி� 
எ�ன நட(த� எ�ப��, இ� எ�ப& 0&�/ற� எ�ப�� ெவௗ;ேவ* கைதக�. 

இ6" ெபாலிI, தமிழினவாதிக� ?�டாக பண� ேபர�ைத நட�தின!. அத� 
மாமா	களி� ஒ'வராக சபா நாவல@� ெசய�ப�டா!. இ(த மாமா ேவைல	" 
சில! ெதாழி� எ�*�, சில! உதவி எ�*� ?ட, ஆ+	கா� விள	க� 
ெகா7	கலா�. 

இ(த விள	க�ைத� தா8&�� சபா நாவல� இத/" ஒ' விள	க�ைத, 

த�@ட� அரசிய� ெசFேவா'	" ம�தியி� ெகா7���ளா!. அைத�தா� 
"றி�பாக ஆராய� X87கி�ற�. 

"கநாத� "7�ப� தா� த�ைன இதி� தைலயிட	 ேகா=யதாக ?றி��ளா!. 

இ� ஒ' ெபாF. இவைர ெபாலிசி� �ைண�ட� பி&�� ைவ�தி'(தவ!க�, 

இவ=� அரசிய� ந8ப!க�. 

"கநாத� தா� இவைர	 ேகா=னா! எ�* ?றிய சபா நாவல�, இதி� ஏ� 
த�ைன தைலயிட	 ேகா=ன! எ�றா�, கட�திய� மா!	சிய இய	க� 
எ�பதா�தா� எ�றா!. இ�ப& இைத இன� ெத=யாத கட�த� எ�* 
1�	கைதைய� 1ைன(��ளா!. இ�ப& அவ! ?றிய தகவ�க�, யா! எ�* 
எ�ைம ஆAச=ய�பட ைவ�;த�.  

"கநாதைன தமிழக�தி� உ�ள மா!	சிய இய	க�தி� ஒ�*தா� 
கட�தியதாக��, தன	" இ(திய ம/*� ச!வேதசிய மா!	சிய இய	க��ட� 
ெதாட!1க� இ'�பதா�, த�ைன அைடயாள� க87 "கநாத� த�ைன இதி� 
தைலயி�7 வி7வி	க	 ேகா=யதாக கைத ?றி��ளா!. அவ!க+ட� கைத�� 
வி7வி	கேவ, தா� தைலயி�டதாக ?றி��ளா!. 

இ�ப& ஒ' மாத��	" 0� நட(த இ(த விவகார�தி� பி�னனணயி� 

1. எ�ன நட(த� எ�பைத ெத=(� ெகா�ள��, அட யா! அ(த மா!	சிய 
இய	க�, அ��� தமிழக�தி� எ�* தகவ�கைள நா� திர�ட 
ேவ8&யி'(த�.  

2. ம.க.இ.க. �ட� ஒ' ஒ'6கிைண(த ேபாரா�ட�ைத, சபாநாவல� 
உ�ளட6கிய "# அறிவி��� இ'(த�. இ(த ேநர� இைத ந7Aச(தி	" நா� 
ெகா87 வ(தா�, அைத	 "ழ�பேவ இ(நடவ&	ைக எ�* தி=�பா!க� 
எ�பதா�, இைத�ப/றி எ#�வைத நா� பி/ேபா�ேடா�. அ(த ஒ'6கிைண(த 
ேபாரா�ட� ெதாட!பாக, நா� அபி�பிராய� ?ட ெசா�ன� கிைடயா�. ஆனா� 
நா� ம.க.இ.க. உட� ெதாட!1 ெகா87, இைத அவ!க� ஊடாக நி*�த 
0ய�றதாக, அவX* ெபாF� பிரAசார� ேவ* இ�* ெசFகி�றன!. இ(த 
ஒ'6கிைண(த ேபாரா�ட�தி�, இல8ட� ேபாரா�ட� வ ;�1	" நட�திய 
விள�பர ேபாரா�ட� எ�ப� எம� அபி�பிராய�. அ(த	 ேகாச6க� எைவ�� 
சNக�தி� 0� ெகா87 ெச�*, கிள!Aசி பிரAசார� ெசF� நட�திய 
ேபாரா�டம�ல. ெவ*� விள�பர ேபாரா�ட� எ�ப� எம� அபி�பிராய�. 

3. பண� ேகா=ய� யா!? கட�திய� யா! எ�ற விைட எம	" ெத=ய 
ேவ8&யி'(த�. 

4. "கநாத@ட� இ� ப/றி உைரயா7� Qழ4� கிைட�த�.  

இ�ப& இத� பி�னணி ேத&ய ேபா�தா�, 1லி�பினாமி மாமா	க� தா� 
ெபாலிசி� �ைண�ட� பி&�� பண�ேபர�ைத நட�திய� எம	" ெத=யவ(த�. 

இதி� ஈ7ப�ட சபா நாவல� த� மாமா தன� Nல� ெபாலிI பி&�� 
ைவ�தி'(தவ=ட� பண�ைத	 கற	க 0ைன(தைத N&மைற	க, தமிழக�� 
மா!	சிய இய	க�ைத இழி�ப7�தி த�ைன நியாய�ப7��கி�றா!. ம.க.இ.க. 

வி� ெதாட!1 Nல� நட��கி�ற அரசிய� ஒ'1ற�, இத� பி�னணியி� 
மா!	சிய இய	க�ைத ச�ப(த�ப7�தி கா�&ய ேபா� நா� அதி!(�தா� 
ேபாேனா�. “இனிெயா'” ம/*� “1திய திைசக�” 0தலான அரசிய� 
ெபா��தள�தி�, த� “மா!	சிய” அரசியைல த	கைவ	க, இத/" இ�ப& ஒ' 
0&A> மா/றி�தனமான மாமா கைதைய அவிJ��வி�7�ளா!. 

இ�தா� நா� அறி(த��, இதி� ெத=(� ெகா8ட�மா"�. இைத அவ! 
ம*	கலா�! அவ'ட� அரசிய� ெசFபவ!க� ?ட ம*	கலா�! இைத ந;6க� 
தனிநப! அவX* எ�* ?றலா�! இைத� ேப>வ� அரசிய� நாகRக� அ�ல 
எ�*� ?றலா�! ச= எ�வாக இ'(தா4�, இ� தவறான வாத� எ�றா�, ச= 

Page 35 of 42ெரேலா இய	க�தி� இைண�� பிரபாகர� – ஈழ� ேபாரா�ட...

24/09/2010http://inioru.com/?p=16472

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



எ�ன நட(த� எ�* ந;6களாவ� ?*6க�. நா6க+� அைத� ெத=(� 
ெகா�ள தயாராக உ�ேளா�. 

பி.இரயாகர� 

02.09.2010 

Reply

Posted on 09/03/2010 at 9:15 am  

நிAசயமாக இத/" பதி�?ற	?&யள�	" எ��ேம 
ெத=(தி'	கவி�ைல. ஆனா� எ�.எ�.B.= யி� 
ெப'�ெதாைக �ண�ைத இரயாகர� ைகயா&யதாகேவ என	" 
ெத=(த எ�.எ�.B.= யின� பல 0	கியIத!க�(ெபய! 
ேவ8டாேம) எ�னிடேம ?றியி'	கி�றா!க�. இத/" 
இ'ப�B'ட6க+	" ேமலாக ெபாF�� 1ரளி�மாக 
பி�தலா�ட� ெசF�� இரயாகர� இ�ேபாதாவ� 
உ8ைமேபசலாேம. உமாமேகIவரனி� உறவினரான 
இரயாகர� உமா "�பைல�ேபாலேவ சாதிய த�ைமெகா8ட 
இழி"ண�தி� ெசா(த	கார!. 

Reply   

suganthan 

Posted on 09/03/2010 at 4:16 pm  

வண	க� மாமணி, 
ஐய! அவ!களி� “ெரேலா இய	க�தி� இைண�� பிரபாகர� 
– ஈழ� ேபாரா�ட�தி� என� பதி�களி/"�”, "கநாத� – 

இராயகரனி/"� எ�ன ச�ப(த� எ�* இ(த பி�Tடைல 
இதி� இைண�தி'	கிற;!க� எ�* அறிய0&�மா? 

Reply   

alex.eravi@gmail.com

Posted on 09/03/2010 at 10:56 pm  

இ(த இைணய தள�தி/"� இ(த 
க�7ைர	"� ச�ப(த087 
அதன&�பைடயி� இராயகரனி� 
காJ�1ண!ைவ எBவள� Xர� இ�ெனா' 
தளநி!வாகிகளி� கா�7கிறா! எ�பைத 
அதிக�ேப! வாசி	"� ஐய=� பதிவிTேட 
ம/றவ!க+	" ெத=ய�ப7�த��. 

இனிெயா' தளநி!வாகிக� எBவள� Xர� 
த6கைள >யவிம=சன� ெசFய 
தயாராகவி'	கிறா!க� எ�பைத 
ப=ேசாதைன ப8ண�ேம (உ8ைமயி� 
பதிவிலி'(� அக/றி வி7வா!க� எ�ேற 
ந�பிேன�) 

Reply   

mamani 

Posted on 09/04/2010 at 5:28 pm  

மாமணி 
அத/கான பதிைல இனிெயா'வி� 
ேவெறா' இட�தில�லவா ேகளாமேல 
ேவெறா'வ! எ#தி��ளா!. 

Reply   

Garammasala 

Posted on 09/04/2010 at 2:21 am  

ஆ�த� ஏ(திய தமிJ	 "#	களினா�தா� தமிJ� தைலவ!க� 
ெகா�ல�ப�டன!: 

- அமர! த!மலி6க�தி� நிைன� தின�தி� சி�தா!�த� உைர 

சி6கள இரா2வேமா, சி6கள� ெபாலிஸாேரா தமிJ� தைலவ!கைள	 ெகாைல 
ெசFயவி�ைல. எம� அைம�1� உ�பட தமிJ ம	க+ைடய இர�சக! எ�* 
விள6கிய தமிழின�தி/" வி7தைல ெப/*	ெகா7�ேபா� எ�* ஆ�த� 
ஏ(திய "#	களினா�தா� அரசிய� தைலவ!க� ெகாைல ெசFய�ப�7 
வ(தா!க�. ெகாைல கார!க�, ெகாைல	கான Q�திரகார! யா! யா! எ�ப� ப/றி 
ம	க� ந�" அறிவா!க�. 

இBவா* தமிbழ ம	க� வி7தைல	 கழக� தைலவ'�, 0�னா� பாரா+ம�ற 
உ*�பின'மான த. சி�தா!�த� அமர! த!மலி6க�தி� 25 ஆவ� நிைன� தின 
நிகJவி� கல(� ெகா87 உைரயா/*� ேபா� ?றினா!. 

ேந/* 0�தின� தாவ&யி� அைம(��ள அமர! வ ;. த!மலி6க�தி� நிைன�� 

alex.eravi@gmail.com
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Xபி	" 0�பாக இட�ெப/ற அHசலி நிகJவி� த. சி�தா!�த�, தி'மதி 
சி�தா!�த�, 0�னா� வ�னியா பாரா+ம�ற உ*�பின! பாலAச(திர�, 

0�னா� வ�னியா நகர சைப� தைலவ! லி6கநாத� உ�பட� பல! கல(� 
ெகா8டன!. 

அமர! த!மலி6க�தி� 1த�வ! சி�தா!�த� நிைன� Xபி	" மல! மாைல 
அணிவி�� அHசலி ெச4�தியைத� ெதாட!(�, க�சியி� ஆதரவாள!க�, 

அபிமானிக� பல! Xபி	" மலரHசலி ெச4�தின!. 

த!மலி6க�தி� நிைன�	"#� தைலவ! க. ெகள=கா(த� தைலைமயி� 
Xபி	" 0�னிைலயி� இட�ெப/ற அHசலி நிகJவி� சி�தா!�த� ெதாட!(� 
ேப>� ேபா� ?றியதாவ�, 

1948 ஆ� ஆ8&லி'(� இ(த நா�ைட மாறி மாறி ஆ�சி 1=(� வ(த 
ேப=னவாதிகளா� எம� உ=ைமக� பறி	க�ப�7 வ(த�. தமிJ தைலவ!க� 
ம�தியி� நிலவி வ(த ஒ/*ைமயி�ைமேய இ(நிைல	"	 காரணமா"�. 

தமிழர>	 க�சியாக இ'(த ஒ' க�சி இர8டாக� பி=(� அைத� ெதாட!(� 
N�றாக� பி=(� த/ெபா#� ப�ேவ* பி=�களாக இய6கி வ'கி�ற 
தமிழின�தி� ந�ைம க'தி எதி!கால ச(ததியின'	காக அைன��	 க�சிக+� 
உ=ைமகைள� ெப*வத/" ஒ/*ைம�பட ேவ87�. 

இ(த அரசா6க� பய6கரமான�. மிக	 க&னமான� எ	கால�தி4� ஆ�த� 
ஏ(தி� ேபாராட 0&யா�. ஆ�த� ஏ(த 0/ப�டா� தமிழின� 0/றாக அழி(� 
வி7�. இல6ைக இர8டாக� பி=வைத இ(தியா ஒ' ேபா�� வி'�ப மா�டா�. 

இ� மிக� ெதளிவாக� ெத=கி�ற�. தனி நா�ைட எ�ேபா�� அைடய 0&யா�. 

ம	க� ம�தியி� இ� ப/றிய விழி�1ண!� ஏ/ப�7 வி�ட�. சி(தி	க� 
ெதாட6கிவி�டா!க�. 

(ஐய! அவ!களி� ” ஈழ� ேபாரா�ட�தி� பதி�க+ட� ெதாட!1ைடயதா� 
இ�பி�T�ட��ட� இைண	க�ப7கிற�) 

ந�றி! 
- அெல	I இரவி. 

Reply

Posted on 09/04/2010 at 10:42 am  

அெலx.எரவி@	ைம�.ெசா� 

PஒAெட� ஒ� 09/04/2010 அ� 2:21 அ� 

ஆ�த� ஏ(திய தமிJ	 "#	களினா�தா� தமிJ� தைலவ!க� 
ெகா�ல�ப�டன!: 

- அமர! த!மலி6க�தி� நிைன� தின�தி� சி�தா!�த� உைர 

சி6கள இரா2வேமா, சி6கள� ெபாலிஸாேரா தமிJ� தைலவ!கைள	 ெகாைல 
ெசFயவி�ைல. எம� அைம�1� உ�பட தமிJ ம	க+ைடய இர�சக! எ�* 
விள6கிய தமிழின�தி/" வி7தைல ெப/*	ெகா7�ேபா� எ�* ஆ�த� 
ஏ(திய "#	களினா�தா� அரசிய� தைலவ!க� ெகாைல ெசFய�ப�7 
வ(தா!க�. ெகாைல கார!க�, ெகாைல	கான Q�திரகார! யா! யா! எ�ப� ப/றி 
ம	க� ந�" அறிவா!க�. அ8ைமயி� ஈ.பி.ஆ!.எ�.எB ேபாராளிக� 
எ�ப&ெய�லா� ெகா�ல�ப�டா!க� எனற விபர6க� பா!�ேத� 512 1லிகளா� 
198 இல6ைக இரா2வ�தா� 19 வாகன விப�� 8 1ள� 4 அைமதிபைட 3 

ெவ&விப�� 1 ஈேராI 

Reply

mamani 

Posted on 09/04/2010 at 10:54 am  

1ெளா�&� 0�ளி	"ள 0கா� 1லிகளா� சி6கள இரா2வ�தி� உதவி�ட� 
தக!	க� ப�டேபா� ச6கிலி ,வச(த� உ�பட 0�னணி ேபாராளிக� 

பல'� உயி! இள(தன!. இ(த நிைலயி� ெகா#�பி� இ'(த 1ெளா� 
உ*�பின! பல'� விர	தி நிைல	" த�ள� ப7கி�றன! . அைத தன	" 

சாதகமாக� பய�ப7�தி ஆAசிராஜ� Nலமாக சி�த'�, ெவ/றி�� காFகைள 
நக!�தி ஏைனய ெகா#�1 மாவ�ட 0	கிய உ*�பின!கைள�� 

இைண��	ெகா87 நட�த� ப�டேத உமாமேகIவர� ெகாைல தன� இய	க 
உ*�பின!கைளேய ப7ெகாைல ெசFத உமாைவ நா� நியாய� 

ப7�தவி�ைல.ப7ெகாைல ப/றி ேபச சி�த'	" உ=ைம இ�ைல. எ�ேலா'ேம 
நானா ந;யா எ�* ேபா�& ேபா�7 ப7ெகாைல ெசFதவ!க�தா�. 

மாணி	கதாச� ப7ெகாைலயி4� சி�த=� ெபய! அ&ப7"� ஆனா� அத� 
உ8ைம த�ைம ெத=யவி�ைல. உமாைவ ப7ெகாைல ெசFதவ!க� 

பி�ன! ேபாைதம'(� கட�தலி�(இ��� ப7ெகாைலதா�) ெகா#�பி� 
ெகா&க�& பற(தவ!க� இ�ப&யாக�தா� எ6க� வரலா* ேபா"�. 

Reply

alex 

Posted on 09/04/2010 at 6:54 pm  

ேபாைத ம'(� கட�த�, க�ள	கட�த�,வ6கி	 ெகா�ைள, 

க�ப� Nல� வாJ	ைகநட��பவ!க� தா� 
காவியநாயக!களாக ஈழ� ேபாரா�ட வரலாைற 
வைரகிறா!க�,ேமைடயி� ேப>கிறா!க�,ேப�& 
ெகா7	கிறா!க�,அறி	ைக வி7கிரறா!க� கால�ேபா	கி� 
உ8ைம வரலா*ெவளி வரலா� ?? இ(த ல�சண�தி� “”"”"” 

பாலாமணி 

Page 37 of 42ெரேலா இய	க�தி� இைண�� பிரபாகர� – ஈழ� ேபாரா�ட...

24/09/2010http://inioru.com/?p=16472

www.tamilarangam.net

jkpo;j; Njrpa Mtzr; Rtbfs;



எ6க� வரலாறாவ�”"” ம8ணா6க�&யாவ� 

Reply   

Posted on 09/05/2010 at 12:31 pm  

எ�ேபா�� வரலாh எ�ப� ெதாட!(� 
ெகா87'	"�.ப&��	 ெகா8&'	"� 
ேபா� த;&ெரன	 காணாம� ேபாF வ(� 
த��வ� ேபசிய ந8ப!கள நிைன��� 
பா'6க�. வி&வத/" கன� க8ட 
கால�தி� ஒ' >க� இ'(த�. 

Reply   

thamilmaran 

Posted on 09/04/2010 at 5:49 pm  

‘உமாவி�’ ெகாைலயி� 0	கிய நப! (உமாவி� ெமF�பா�காவல!) பி�னாளி� 
>வ ;சி� ைவ�� "7�ப��ட� அழி	க�ப�டா!. (அவ'�, மைனவி��).  

ஊமாவி� ப7ெகாைல அBவிய	க�தி� இ'(த ஆ* ேபரா� உ=ைமேகார�ப�ட 
ஓ! அரசிய/ ப7ெகாைல! (இ(தியாவி�).. 

அைதவிட��… 

”உமாைவ ப7ெகாைல ெசFதவ!க� 

பி�ன! ேபாைதம'(� கட�தலி�(இ��� ப7ெகாைலதா�) ெகா#�பி� 
ெகா&க�& பற(தவ!க� இ�ப&யாக�தா� எ6க� வரலா* ேபா"�.” 

இைத ஆதாரமாக ‘அெல	I’ எ#�வ� ந�ல�!! 

[ப� 

04 09 10 

Reply

Fப� 

Posted on 09/05/2010 at 1:28 am  

உமாைவ ப7ெகாைல ெசFத 0	கியநபைர >விசி� ெகாைல ெசFதவ! 
வி70ைற விசாவி� >விI வ(த மாணி	கதாச� ம/*� ————– . இவ!க� 
உமா வி>வாசியாக கா�&ெகா87 >விசி� வசி�தநபைர ேபாட	 காரண� 
த6க� “ேறா” ெதாட!1 ெவளியி� ெத=(� வி7ெம�ற பய�தா�. உமா 
ெகாைலயி� தரா	கி	"� ெதாட!187. >ழி1ர� ஆAசி ராஜ� “ேறாவி� ேநர& 
க8காணி�பி� இ'(தப&யா� இவ!க+	" பிரAசைனயி'	கவி�ைல. 

Reply

mamani 

Posted on 09/05/2010 at 1:53 pm  

>வ ;சி� ப7ெகாைல ெசFய�ப�டவ!க� (உமாவி� 
ெமF�பா�காவல'� அவர� மைனவி��) இவ!க+ட� 
ந;8டகாலமாக இவ!க� வ ;�&� த6கியி'(த – உளவாளி – 

ஒ'வராேலேய நட�த�ப�டதாக அ�ெபா#� அறி(ேத�. 

இ� ச=யான தகவலா? ‘மாமணி’…….. 

[ப� 

05 09 10 

Reply   

Fப� 

Posted on 09/05/2010 at 5:58 pm  

இ�ைல [ப�, என	" ம/றவ! ப/றி 
ெத=யா� ஆனா� தாச� இதி� ப6" 
ெகா8ட� ப/றி உமாவி� மிக�த;விர 
வி>வாசி ஒ'வ! Nல� அ/(ேத�. 

0தலி� மைனவிைய ெகா�* வி�7 
கா�தி'(� பி� கணவைர ெகா�றதாக 
எ�னிட� ெசா�னா!. 

Reply   

mamani 

Posted on 09/05/2010 at 9:59 pm  

உன� த(ைதய'� இ�ைறயப7ெகாைல	" காரணமனவ! எ�பதைன 
ஒ�1	ெகா�; தமீழ;ழ பிரகடன�தி� அவ'� ஒ'வ!, உ7வி� ெதா"தி உன� 
பர�பைர	ெக�ற கனவி� மித(தனி ஒ' கால�தி� , கைடசியி� இல� கா�த 
கிளியி� கைதயாக ேபாFவி�ட� உ�ைனேயா உன� "7�ப�ைதேயா 

vinothan 
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இனிஒ'ெபா+�� தமிழின� ஏ/*	ெகாளளமா�டா�. 

Reply

Posted on 09/06/2010 at 11:17 am  

Puli Padai (LTTE) no longer an asset to Tamils but a Liability! 

• Puli Padai (LTTE – Tigers) should be dismantled completely, because they are no longer an asset to 

Tamils, but a liability and a new organisation should be formed, learning from the mistake of LTTE, in 

the event of Sri Lankan Government refusing to grant rights to Tamils. 

• Though Talaivar (Pirabaharan) and his boys made lot of blunders, Tamil people whole heartily 

supported them, as they were fighting and won several battle, specially Elephant Pass battle and 

Katunayaka Airport attack. 

• Tigers were having a de facto state and managing it in a Totalitarian Dictatorship manner and Tamil 

people tolerated this because Tamil people believed one day we will get Eelam and we can run a 

Democratic Government. 

• History will not forgive Prabaharan – said Anita Pratab – Indian Journalist. He killed innocent Tamil, 

Singhala & Muslims civilians, leaders of other Tamil groups and its members, prominent Tamil 

Leaders, inner party massacre and murders, murder of Rajive Gandhi. Thus he changed the course of 

Tamil freedom struggle and made it a terrorist war and Tamil struggle end in a disaster and refused to 

compromise despite the advice of Anton Balasingham and EROS Balakumar and did not realise that 

COMPROMISE IS NOT OPPORTUNISM BUT IT IS ART OF SERVIVAL. 

• Pirabaharan is puligal (Tigers) and Puligal (Tigers) is Pirabaharan and he maintained a one-man rule 

during the existence of Puli Padai (LTTE) 

• He made several mistakes and led us to the present position. First mistake is killing individuals. First 

Killing as admitted by him is that of Duraiappa. Duraiappa was a Young Mayor of Jaffna, Lawyer and 

defeated GG Ponnambalam at Jaffna Electorate. He was very popular among the poor people of 

Jaffna electorate and helped Jaffna Town people a lot. During 1970 Parliamentary Election 

Amirthalingam, Sivasithamparam and GG Ponnampalam lost the election. GG Ponnampalam gave up 

politics and abandoned Tamils and look after his wealth accumulated by him. 

• Amirthalingam and Sivasithamparam wanted to win the next election at any cost. S.J.V 

Selvanayagam after telling the Tamils that he is the leader who could safeguard Tamils, at the end he 

said, only God has to save Tamils and he could not do any thing, Tamils wasted their time with him. 

• Yogeshwaran wanted to contest Jaffna seat, but Duraiappa was a stumbling block. The Trio Amir, 

Siva and Yogeshwaran spread slanders about Duraiappa and branded him as Police informant and 

instigated Young boys to kill him, Young and immature Prabahana and Amir’s eldest son plot to kill 

Duraiappa and Pirabaharan carried out the murder. 

• Amirthalingam became Leader of Opposition and told Tamil people that he will get Eelam, other wise 

his body will come to eelam, covered by Raising Son Flag of TULF. But he ended up getting DDC- 

District Development Council and cheated Tamils.Jaffna Library was burned by UNP during DDC 

election 

• Pirabaharn and Umamaheswaran had a gunfight in Chennai and were in Madras jail. They were 

released on bail pending the Criminal case hearing. Pirabaharan jumped the bail and came to Jaffna 

and organized the Thinnaveli attack. 

• JR and UNP organized 1983 riots and Promoted Pirabaharan as Tamil leader and Indra Gandhi 

gave Training and Arms. 

• After the unfortunate death of Indra Gandhi, Rajiv Gandhi came to power and Pirabaharan was 

about to lose Vadamarachi Operation and Rajiv Gandi Saved him by intervening and send Indian 

Army and signed the Indo Sri Lanka agreement. 

• After the Indian Army leaving Sri Lanka with the joined action of LTTE and Premadasa, Pirabhan 

Killed Arirthalingam, Premadasa and Rajiv Gandhi. These are major mistakes on the one-man ruler. 

• LTTE chased out Muslims from Jaffna and Karuna and Karikalam led this Muslim eviction because 

some Muslim thugs and home guards attacked Tamils in Batticaloa. Karuna and LTTE killed Muslims 

civilians in Mosque. 

• Puli Padai (LTTE) also forcibly evicted half a million Tamils from Jaffna Peninsula and herded them 

into Vanni after the defeat of LTTE in Jaffna during 1995. 

• LTTE killed Premadasa and helped Chandrika to come to power and Chandrika is equally bad as 

Premadasa. Chandrika captured Jaffna and started war against LTTE and ended up in lousing Vanni 

and Elaphatpass. 

• LTTE forced thirteen EROS MPs to resign at gunpoint after 1989 election and allowed Douglus 

Devananda to become a minister. 

• Instead of fighting one enemy at a time, Pirabaharan fought ten enemies at a time and he only 

wanted money and Children of Tamils and never seek or listen their advice 

• During the final battle in January – May 2009, 300,000 thousand Tamils were taken as human shield 

by Tigers at gun point, under the excuse of tactical withdrawal. Using Tamil civilians as human shield, 

Tigers fired shell at the Army while hiding among civilians and deliberately invited Army’s retaliation 

and killed several civilians. Tigers fired shell at fleeing civilians and killed thousands and thousands of 

Tamil civilians. Kidnapped young girls and boys and forced them to fight, with out giving any Training. 

Three hundred thousand Tamils should be killed then only we will get Eelam like Kosovo – This is 

Tiger’s thinking and philosophy. 

• Whether we like it or not Mahinda will be the leader for very many years and he will be the ruler of 

whole of Sri Lanka and he made history by killing ‘ASURAN’ Pirabaharan and he also wants to make 

history by solving Tamil problems. 

• LTTE used Tamils as human shield during the 2009 Vanni War and prevented Tamils leaving war 

zone at gun point (Taliban did not do this in Swat Valley in 2009) and Tigers are solely responsible for 

the death of several innocent Tamils and several are wounded and disabled. LTTE said that they are 

the sole representative of Tamil and sole protectors of Tamils and now say that only god can save 

Tamils. Tamils have wasted 30 years with LTTE for nothing 

• It will be a good tactics for Tamils to work with Mahinda to release 300,000 Tamils and Thousands of 

Tiger Boys and Girls trapped because of Pirabaharan’s and Puli Padai’s – (LTTE) mistakes. 

• Tamils should join Sri Lankan Army and Police in large numbers, the Diaspora Tamils Boys and 

Girls should join UK, USA, Australia, Canada, NATO, Indian and European Army. WITH OUT A 

TAMIL ARMY, TAMILS HAVE NOTHING. 

Veera 
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• Educated and Diaspora Tamils and Tamils living in Sri Lanka should get involved Sri Lankan 

National Political Parties, sixty years of experience shows regional parties getting involved in 

Parliamentary Politics are of no use and detrimental to Tamils other wise Karuna, Pillaiyan and 

Douglus will be our Tamil Leaders. Regional Parties may get involved in Local and Provincial Politics. 

Reply

Posted on 09/09/2010 at 3:37 pm  

உமாைவ ெகாைலெசFதவ!க� ேபாைத ம'(�	 கட�தலி� ஈ7ப�டா!க� 
எ�பைத ஆதார��ட� ெசா�4�ப& [ப� ேக�7	 ெகா8டத/" இண6க 

இைத எ#�கிேற�. 1989 நா� ெச�ைன 1��ேப�ைடயி� lodge ஒ�றி� த6கி 
இ'(தேபா� 1ெளா�&� 0�னா� ம�னா! ெபா*�பாள! என� ந8ப! நேட> 

அவ!களி� சேகாதர! நாகராஜா அவ!க+� எ�@ட� த6கி இ'(தா!. அவைர 
ச(தி	க ஆAசிராஜ� அ&	க& அ6" வ'வ�� ெப'�பலா4� 

அ(த� ப"தி� அவ'ட� உமா ெகாைலயி� பி� ெகா#�பி� இ'(� பி=(� 
வ(தவ!க� நடமா7வ�� வழைம. பி�ன! அவ!க� 1��ேப�ைடயி� 

தா� இ'�பதாக�� அறி(ேத�. கால�ேபா	கி� அவ!க� எ�@ட@� 
அறி0கமானா!க�. ஆAசிராஜ� உதவி ெசF�� மன�பா�ைம பைட�தவ! 

ஆனா4� அதிக� ேபசமா�டா!. இவ'ட� 1ெளா�&� இ'(� 
ெவளிேயறியவ!கைள த�னிட� இ'(த பண�தி� ெவளிநா7க+	" 
அ@�பி	ெகா87 

இ'(தா!. அதனா� அவ!மீ� நா� மி"(த ம=யாைத ைவ�தி'(ேத�. 

ஒ'0ைற நகராஜாைவ ேத& ேபா^I வ(தேபா� தா� இவ!க� 
ேபாைதகட�த� 

ெசFவதாக அறி(ேத�.பி�ன! நாகராஜா இவ!க+ட� ேச!(� கட�த� 
ெசFவதாக அறி(தி'(ேத�. 

Reply

alex 

Posted on 09/09/2010 at 4:22 pm  

அெல	I உம� ெசா(த�ெபயைர அறிய0&�மா? 

Reply

sutha 

Posted on 09/11/2010 at 5:20 pm  

பிரபாகர� த6க��ைர�ட� இைண�� ேபா� அத/" ெடேலா எ�ற ெபயேரா 
ேவ* எ(தபெபய'� இ�ைல. அ� ஒ' "#வாக�தா� இய6கிய�. 

அ(த	"#வின'ட� சி*வயதி� இ'(ேத இைண(தி'(தவ!தா� பிரபாகர�. 

பி�ன! இB! ெச�&�ட� ேச!(� அளெவ�& ?�7ற�Aச6க	ெகா�ைளயி� 
மாற� கலாவதி இ�ப� ேபா�ேறா'ட� ேச!(� ஈ7ப�டா!. பி�ன! ெச�& 
வில	கப�டா!. பிரபாகர� வி7தைல�1லிக� இய	க�ைத ஆர�பி�தேபா�
(தமிJ�1திய1லிக�) மாற� கலாவதிேபா�ேறாேர இ'(தன!. தமிJ�1லிக� 
இயகக� ஆர�பி�த ஆ87 1974 இ*தி�ப"தியி�. அயய! வ(� இைண(த�. 

1976 இ� கைடசி�ப"தியி�. இவ! உ8ைமயி� மாற� கலாவதியிட�தா� 
ேக�&'	கேவ87�. 0த� ப"திைய எ#��ப& 

Reply

mano 

Posted on 09/14/2010 at 10:06 am  

September 13th, 2010 

Save & Share 

-எI.எI.கேண(திர� 

தமிழ;ழ ம	க� வி7தைல	 கழக�தி� அரசிய/ ெசயலாள! வா>ேதவா (வா>), 

பைட��ைறA ெசயலாள! ேஜாத;Iவர� (க8ண�), பாவான(த� (>பாI), 

ஆன(த�, ம/*� பல=� 23� ஆ87 நிைன�நா�. 

1987� ஆ87 ெச�ெட�ப! மாத� 13� திகதி காைல 1ெளா� இய	க�தி� 
0	கிய உ*�பின!களான வா>ேதவா, க8ண�, சிவரா� (தரா	கி), ஆகிேயா!க� 
த6கியி'(த வா>ேதவாவி� அ	கா வ ;�&/" ெச�ற தமிழ;ழ 
வி7தைல�1லிகளி� 0	கிய உ*�பின!களான ெபா�ட�மா�, க'ணா 
(Wல6கா அரசி� த/ேபாைதய மீ�"&ேய/ற பிரதியைமAச! விநாயகN!�தி 
0ரளிதர�), க=கால�, சி�தா உ�ளி�ட 1லிகளி� பிரதிநிதிக� 1ெளா� 
இய	க�தி� 0	கிய உ*�பின!க+ட� ேபA>வா!�ைத நாடா�தி காைல 
உணவிைன வா>ேதவாவி� சேகாத=யி� இ�ல�தி� ஒ8றாக இ'(� அ'(தி 
ம�தியானAசா�பா�&/" த6கள� அ4வலக�தி/" வ'மா* அைழ�1வி7�� 
ைக"4	கி ெச�ற 1லிகளி� நயவHசக�த�ைமைய அறி(திராத 1ெளா� 
அைம�பின! ம�தியான� சா�பா�&/" வ'வத/" ஒ�1த4� வழ6கினா!க�. 

இ(திய இல6ைக ஒ�ப(த�திTடாக�த�@� அைன�� இய	க6க+� 
ஒ8றிைண(� ெசய/பட ேவ8&ய அவசிய�ைத உண!(த 1ெளா� 
இய	க�தின! ஒ/*ைம எ�ற ேபா!ைவயி� தமிழ;ழ வி7தைல இய	க 
தைலவ! சிற; சபார�தின�தி/" ேந!(த நிைலைமைய உணராம� ேபான� 
ேவதைனயான விடயேம. 

இ(த�த'ன�தி� 1லிகைள 0#ைமயாக ந�ப0&யா� 
பா�கா�பி/காக�த�@� சில ஆ�த6கைள�� ெதாைல�ெதாட!1 
சாதன6கைள�� எ7��Aெச�லேவ87� என வ/1*�திய பவனி� 
ஆேலாசைன�� (த/ேபா� கனடாவி� இ'	கி�றா!) வா>ேதவாவி� 1லிக� 
அ�ப& ெசFயமா�டா!க� எ�ற மித மிHசிய ந�பி	ைகயா� ைகவிட�ப�ட�. 

இதி� இ�ேனா! விடய�ைத�� ெசா�லியாகேவ87� 1லிக+டனான 

thilp 
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ம�தியான ச(தி�பி� சிவரா0� கல(� ெகா�வதாகேவ ஏ/பா7 ெசFய�ப�ட 
ேபாதி4� வா>ேதவா, க8ண� ஆகிேயா! பாசி	"டா ெச�ற சமய� சிவரா� 
யா'	"ேம ெசா�லாம� ெகா#�பி/" பIஸி� 1ற�ப�7 ெச�*வி�டா!. 

நைடெபற இ'	"� விபRத�ைத சிவரா� 0�?�&ேய அறி(தி'(தாேரா எ�ற 
சி(தைன என	" ந;6கவி�ைல. இBவிடய� ச�ப(தமாக மாணி	கதாஸனிட� 
வினவியேபா� அ(தA ச(ேதக� தன	"� இ'�பதாக ெசா�லியி'(தா! 
எ�பைத விட சிவராைம �/ெசயலாக ச(தி�தேபா� அவ=டேம என� 
ேக�விைய	ேக�க இ�ப& எ�தைன கைதக� வ'� என ம�7ேம சிவரா� 
பதிலளி�தா!. 

பாசி	"டாவி� இ'(� 1லிகளி� அ4வலக� ேநா	கி�1ற�ப�ட வா>ேதவா, 

க8ன�, >பாI, ஆன(த� உ�ளி�ட 1ெளா� இய	க உ*�பின!க� கிரா� 
ச(தியி� இவ!கைள எதி!பா!�தி'(த 1லிகளினா� ப7ெகாைல ெசFய�ப�ட� 
ம�7ம�லாம� அைனவர� உட�கைள�� ேவ* இட�தி/" எ7��Aெச�* 
எ=��� 0&�தா!க� 1லிக�. 

இAெசFதி ம�ட	கள�1 0#வ�� பரவ�ெதாட6கிய�� ஒ'வித பத�டநிைல 
உ'வானைத�� ெதளிவாக அறி(த 1லிகளி� தைலைமக� தைலமைறவாக 
சி�தா எ�ப! ம�7ேம ம�ட	கள�பி� இ'(த 1லிகளி� அ4வலக�தி� 
த6கியி'(தா!. 

ஒேரதின�தி� பல தடைவக� சி�தாைவ ச(தி�� 1ெளா� இய	க 
உ*�பின!களி� உட�கைளயாவ� தா'6க� என வா>ேதவாவி� 
உறவினா!க� சி�தாைவ	ேக�டேபா�� எ(தவிதமான பதி�கைள�� 
சி�தாவினா� வழ6க0&யா/ேபான�. அ7�தநா� காைல 1லிகளி� 
ம�ட	கள�1 அ4வல� வா>ேதவாவி� உறவின!க� ந�ப!க� பல=னா� 
0/*ைகயிட�ப�7 ஏ/ற�ப�ட&'(த 1லி	ெகா&�� வா>ேதவாவி� 
உறவின!களா� கழ�& எறிய�ப�ட�. 

ெகா& கள�ட�ப�ட�� மிக�� ேகாபமைட(த சி�தா இ�@� பல'	" 
ேமாசமான விைள�க� ஏ/படாம� த7�பெத�றா� இ6கி'(� ெச�46க� 
என உர	க	 க�தியேபா� வா>ேதவாவி� உறவின!களா� பலவ(தமாக 
தைரயி� த�ள�ப�7 தா	"த4	"� இல	கானா!. 

மிக�� ேகவலாமாக நயவHசகமான 0ைறயி� 1லிகளினா� ப7ெகாைல 
ெசFய�ப�டவ!க� எ�தைனயாயிர�? 

Reply

Posted on 09/14/2010 at 4:48 pm  

இல	" நடவ&	ைகக� அைன�ைத�� 
நியாய�ப7�திவி7கி�ற�. எ�ற மா	கியவ�லிய� வாத�ைத 
1லிக� த6க� அரசிய� அ&நாதமாக ெகா8&'(தா!க�. 

நயவHசயமாக அ�பாபி�ைள.அமி!தலி6க� உ�பட பலைர 
ப7ெகாைல ெசFதி'	கி�றா!க�. இ� அ'வ'	க�த	க பாசிச 
"ணா�ச�தா�. 1லிகளா� ஏமா/ற�ப�7 ப7ெகாைல 
ெசFய�ப�ட ஒேர காரண�தினா� 1ள� "�ப� 1னித!களாக 
க'த�பட ?&யவ!கள�ல. எ8ப�களி� (7�ப"தியி� 1ள� 
இய	க� சிதறியத� பி�ன! உமா�ட� மிHசியவ!க� 
மாணி	கதாச� ேபா�ற ெத'�ெபா*	கிக+�, வா>ேதவா 
ேபா�ற பிைழ�1வாதிக+ேம. ஏ/கனேவ உமா"�பலி� 
வ�னியா,ம�னா! ஊடான(நியாI, நேடச�) ேபாைதம'(� 
கட�த4�( சி6கள இைளேயாைர ேபாைத	" 
அ&ைமயா	"வதTடாக ேபாரா�ட�ைத இல"ப7�தலா�… 

இ� 0"(தனி� ெபா�ெமாழி) உ�ப7ெகாைலக+� 
ஆவண�ப7�த���7�ளன. வ�னியாவி4�, ம�னா=4� 
தாச@�, நேடச@� 1லிஆதரவாளைர��, 1லிகைள�� , 
1ள�&� இ'(� விலகிேயாைர�� �ர�தி ப7ெகாைல 
ெசF�ெகா8&'(தேபா� ம�7நக=� 1லிக+ட� சமாதான 
சகவாJ�	" 0ய/சி�தைம 0ர8நைக. 

Reply   

wicky 

Posted on 09/14/2010 at 7:53 pm  

1ள� ஒ�*� 1லிகைள விட சிற(த 
இய	க� கிைடயா�. 

ஏ/கனேவ உமா"�பலி� வ�னியா,ம�னா! 
ஊடான(நியாI, நேடச�) ேபாைதம'(� 
கட�த4�( சி6கள இைளேயாைர 
ேபாைத	" அ&ைமயா	"வதTடாக 
ேபாரா�ட�ைத இல"ப7�தலா� 

இ� ெரா�ம மிைக�ப7�த�ப�ட 
"/றசா�7. 

Reply   

mamani 
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Leave a Reply 
 

 Your name (Required)  

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

 Your website  

உ6க� க'��	கைள� பதி� ெசF�6க�.. 

  

 English  Bamini Tamil-English 

 

 Notify me of followup comments via e-mail  

    

Posted on 09/15/2010 at 10:36 am  

மாமணி! இ� 
மிைக�ப7�த�ப�டத�ல. 

இத/" 
உ8ைமெவளிAச� 
பாFAச	?&ய 1ள�&� 
0�னா� ம�திய"# 
உ*�பின! தி'.ேயாக� 
	8ண0�� அவ!க� 
அ'கிேலேய உ�ளா!. 

இ�* அவ'� 
“ெசல	=B அ�ன;சியா” 

வி/" ஆ�ப�&'	க�� 
?7�. ஐய=� அ7�த 
பதி� உமா"�பலி� 
கபட��ன�ைத ப/றி 
ேப>� என 
எ82கி�ேற�. 

Reply   

wicky 

Posted on 

09/15/2010 at 11:28 am  

மரத� 
ஓ�ட� 
ஒ& 
0&����தா� 
ெமட� 
த'வா!க� 
ஓ7� 
ேபாத�ல 
ஆக 
1ெலா�ட�� 
1லிைய�� 
விம!சி�பைத 
வி76க�.இ'ேவh 
சி�தா6கள ;� 
ஓ&	ெகா8&'(த 
0"(த@� 
இ�ைல 
பிரபாகர@� 
இ�ைல. 
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